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قاچاقچيان به زنبورعسل هم رحم نکردند /ملکه هاي همدان در معرض تهديد
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مجتمع هاي پتروشيمي در گيالن؛ شايد وقتي ديگر
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محصول خرما بر روي نخل ها خشکيد /ورشکستگي کشاورزان شرق کرمان
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ورود دالل ها به وصول مطالبات قطعه سازان /ده ها کارگر تعديل شدند
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ويراژ مشکالت در چهارمين جاده زيباي جهان؛ امدادرساني جا ماند
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تصـــویر ایــران

69

گلــوگاه شــهری اســت کــه از آن بهعنــوان «دکل بنــدان» ایــران یــاد میشــود و بیــکاری
و نیــاز معیشــتی جوانــان را بــه ســمت ایــن حرفــه پرحادثــه ســوق داده اســت؛ امــا ایــن
مــردان آهنیــن در میــان انبــوه مشــکالت فراموششــدهاند.
آســمان داغ و داغتــر و بــر تعــداد روزهــای گــرم و طاقتفرســا افــزوده میشــود هــر
روز آبادیهــا و مــزارع بیشــتری خشــک و ســرابها از دل کویــر ســبز میشــود؛ ایــن
قصــه غمبــار ایــن روزهــای مــادران کویــر اســت.
رانــده از جامعــه ،بازمانــده از زندگــی ،وضعیــت «گــور خــواب» هایــی کــه در «نصیرآبــاد»
خبــر ســاز شــدند و اکنــون پــس از  ۶مــاه در پــی مکانــی امــن بــرای زندگــی هســتند.
ش زیــادی از رودخانههــای کشــور حتــی قبــل از رســیدن فصــل تابســتان،
بخــ 
خشکشــدهاند ولــی ارادهای قــوی بــرای رهایــی از وضعیــت فعلــی وجــود نــدارد؛ ایــن
ماجرایــی از کارون تــا زاینــدهرود اســت.
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اسپینربازیچینیها دردستانایرانیها/خروجارزبرایپوچ
«اســپینر» اســباببازی جدیــدی
اســت کــه اینروزهــا در دســت
مــردم جــا خــوش کــرده و بــازار را در
دســت گرفته اســت .شــاید بیــکاری و
خالــی بــودن اوقــات فراغــت دلیلــی
بــرای رواج آن اســت.
بهنامعبداللهی
در روزگاری زندگــی میکنیــم کــه
همهچیــز دورهای هســت .یعنــی شــاید چیــزی کــه امــروز
الب ـهالی ســخن مــردم ،زیــر پایشــان ،تــوی فکرشــان و...
میچرخــد ،فــردا اثــری از آن نباشــد .در دورهای زندگــی
میکنیــم کــه واژه مــد ،از مــد نیفتــاده اســت.

مردمــی کــه مــدام دنبــال کســی یــا چیــزی میگردنــد تــا
ن و نداشتههایشــان را بــا آن پــر کننــد ،بیشتــر
دردهــای فــراوا 
بــه دام مــد میافتنــد .کوچکتریــن تبلیغــی کافــی اســت تــا
دســت و پــای شــخص بلــرزد و بــه ســوی آن مــد حرکــت کنــد.
آن دوره گذشــت کــه مــد تنهــا بــه لبــاس و نــوع پوشــش و ابــزار
و وســایل آشــپزخانه گفتــه میشــد ،اکنــون دو یــا سهســالی
میشــود کــه مــد بــا معانــی پــوچ خــود بــه اســباببازی نیــز
رســوخ کــرده اســت .و وقتــی بزرگترهــا بیشتــر از بچههــا
بــه ســرگرمی و ســرکار گذاشــتن خودشــان نیــاز دارنــد ،طبیعــی
ش از انتظــار یــک جامعــه را
اســت کــه یــک وســیله بــازی بی ـ 
دچارخــود کنــد.
حــدود دوســال پیــش بــود کــه وســیلهای بــه بــازار آمد متشــکل
از دو تــوپ پالســتیکی و یــک طنــاب بیــن آنهــا کــه بــا برخورد
توپهــا بــه همدیگــر صــدا در میآمــد .ایــن وســیله خیلــی زود
و بیــش از آنکــه هرکــس فکــرش را بکنــد بــه یــک چالــش ملی
تبدیــل شــد و خریــد آن بــرای هــر خانــوادهای وظیفــه .بدیــن
وســیله چندماهــی گــوش و چشــم و اعصابمــان ،درگیــر یــک
وســیله کوچــک شــد کــه جیبهایمــان را نشــانه رفتــه بــود.
lخواست مردم ،خواست ماست
حــدود یــک یــا دوماهــی هــم هســت کــه اســپینر بــازار را بــه
دســت گرفتـ ه اســت .وســیله کوچکــی کــه برخــاف مدلهــای
مشــابه خــود در گذشــته ،بــا شــعار و هــدف تســکین اعصــاب
و کاهــش اســترس خــود را در معــرض تبلیــغ قــرار داده اســت.
وســیلهای کــه در مدتزمانــی کــم هــم اســباب دستفروشــان
را جــور کــرد و هــم صفحــات تبلیــغ ســایتهای فروشــگاههای
اینترنتــی را.
مــردم زودبــاور مــا بــدون آنکــه بــه چگونگــی تســکین

اعصابشــان فکــر کننــد خیلــی ســریع بــه تولیدکننــده چینــی
حــق دادنــد کــه بــه فکــر اعصــاب ایرانیهــا باشــد ،امــا حــق
ندادنــد کــه بخواهــد از هــر انگشــت ایرانــی یک بیــکاری ببــارد!
دســتفروشها را چقــدر میتــوان در قضیــه رواج چنیــن
ماجراهایــی مقصــر دانســت؟ آیــا فــروش دستفروشــان مــردم
(کــودک تــا بزرگســال) را بــرای خریــد چنیــن وســیلهای ترغیب
میکنــد یــا ایــن خواســت مــردم اســت کــه باعــث میشــود
دستفروشــان بــرای فــروش اســپینر نــه نگوینــد؟
یکــی از فروشــندگان اســپینر در بــازار تبریــز در گفتگویــی
توضیــح میدهــد :مــا هــم باالخــره دســتفروش هســتیم و
بایــد بــه طریقــی خــرج خانوادهمــان را دربیاوریــم.
وی ادامــه میدهــد :اگــر دقــت کنیــد بیشتــر دستفروشــان
محصولــی را میفروشــند کــه در بــازار کشــش و خریــدار داشــته
باشــد .مــن هــم وقتــی میبینــم اســتقبال از ایــن وســیله زیــاد
اســت ســعی میکنــم بیــاورم و بفروشــم تــا ســودی ببــرم.
وی دربــاره اســپینر و توصیفاتــی کــه از آن میشــود ،تشــریح
میکنــد :وســیله جالبــی اســت امــا آنطــور کــه میگوینــد بــرای
کاهــش اســترس و اضطــراب مفیــد اســت مــن اصــا اینگونــه
فکــر نمیکنــم بلکــه ور رفتــن زیــادی بــا آن اعصــاب آدم را
خــرد میکنــد.

lقیمتهاینجومی
ایــن دســتفروش همچنیــن خاطرنشــان میکنــد :مــن نیــز
نگــران آســیبهای فرهنگــی هســتم کــه فرزندانمــان دچــار
آنهــا میشــوند ولــی در ایــن میــان یکــی هــم بایــد بــه
فکــر مــن باشــد کــه بــدون فروختــن چنیــن چیزهایــی
چگونــه میتونــم خــرج خانــوادهام را در ایــن بحــران
بیــکاری دربیــاورم.
بنظــر مــن همیــن کــه میتواننــد چینیهــا چنیــن اســباببازی
را بــه ایــن درجــه از محبوبیــت برســانند خــودش خیلــی مهــم
اســت .مــن تابحــال اســباببازی ایرانــی ندیــدهام کــه بچههــا
بخاطــرش خریدنــش گریــه کننــد.
وی دربــاره قیمتهــای متنــوع اســپینر نیــز عنــوان میکنــد:
اوایــل کــه تــازه بــه بــازار آمــده بــود ،تنــوع بســیار کمــی داشــت
ولــی وقتــی دیدنــد اســتقبال بســیار زیاد اســت انــواع و اقســام آن
را تولیــد کردنــد .از اســپینرها در رنــگ و ابعــاد و اشــکال مختلــف
تــا چــراغدار و. ...
ایــن دســتفروش تشــریح میکنــد :قیمتهــا اکثــرا از
۱۰هزارتومــان شــروع میشــوند و تــا ۱۰۰هــزار تومــان و شــاید
هــم بیشتــر ادامــه دارنــد .تفاوتهــای میــان آنهــا شــامل
مــدت زمــان چرخیــدن و شــکل و مــادهای اســت کــه از آن
ســاخته شــدهاند.
وی در پایــان میافزایــد :بنظــر مــن همیــن کــه میتواننــد
چینیهــا چنیــن اســباببازی را بــه ایــن درجــه از محبوبیــت
برســانند خــودش خیلــی مهــم اســت .مــن تابحــال اســباببازی
ایرانــی ندیــدهام کــه بچههــا بخاطــرش خریدنــش گریــه کننــد.
اســپینر و دوســتانش بدجایــی آمدهانــد .جایــی کــه از گذشــته
مســئوالنش اســباببازیهایی ســاختهاند کــه بــه فرهنــگ
مــردم لطمــهای وارد نکنــد و در عیــن حــال مفیــد و ســودمند
باشــد .امــا شــاید هــم خــوب جایــیآمدهانــد چــون همچــون
اندیشــه مســئوالن کــه تفاوتــی نکــرده اســت ،ساختههایشــان
نیــز پیشــرفتی نکــرده اســت.
lوقتــی فرفــره بــه بــاد فراموشــی ســپرده شــود،
اســپینر میآیــد
رفعــت هریزچــی ،کارشــناس حــوزه کــودک و نوجــوان و نیــز
مربیمســئول کانــون پــرورش فکــری مرکــز  ۲تبریــز معتقــد
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اســت :مــا در داخــل ایــران نیــز اســباببازیهایی درســت
میکنیــم کــه هــم جنبــه آموزشــی دارنــد و هــم جنبــه بــازی
و تفریــح امــا متاســفانه از بــس کــه جنبــه بــازی و تفریــح آنهــا
کــم هســت ،بچههــا بــه ســختی بــه سراغشــان میرونــد.
وی اظهــار مــیدارد :در اســباببازیهای از قبیــل اســپینر
آموزندگــی و فعالیــت فکــری زیــاد در نظــر گرفتــه نمیشــود و
جنبــه جذابیــت بیشتــر لحــاظ میشــود کــه یکــی از عوامــل
ن را میتــوان همیــن موضــوع دانســت.
همهگیــر شــدن آ 
مربیمســئول کانــون پرورش فکــری مرکــز  ۲تبریز خاطرنشــان
میکنــد :مــا خودمــان بازیهــای بومــی زیــادی شــبیه بــه ایــن
بازیهــا داریــم مثــل فرفــره امــا اکنــون بچههــا نهتهــا بلــد
نیســتند فرفــره بســازند ،بلکــه آن را نمیشناســند .مــا در چنیــن
موقعــی بایــد بیاییــم اســباببازیهای مشــابهی جایگزیــن
کنیــم و وقتــی نمیکنیــم طبیعــی اســت خارجیهــا از فرصــت
و خــا اســتفاده میکننــد.
هریزچــی تاکیــد میکنــد :بــه نوعــی میتــوان گفــت کــه بــازار
مــا خالــی اســت و چینیهــا نیــز بــه واســطه اینکــه بــه درســتی
بازاریابــی میکننــد و نیازســنجی صحیحــی دارنــد همهســاله
حــدود اوایــل تابســتان یکســری اســباببازیهای بــه
دردنخــور را در ایــران همهگیــر میکننــد.
وی بــا انتقــاد از عــدم ورود دســتگاههای فرهنگــی بــه ایــن
موضــوع ،اظهــار م ـیدارد :ایــن اســباببازیها از هیــچ فیلتــری
بــا معیارهــای آسیبشناســی فرهنگــی عبــور نمیکننــد ،و
بازاریــان مــا نیــز اغلــب بــه فکــر جیــب خــود هســتند تا آســیبی
کــه یــک اســباببازی بــرای مــردم دارد.
lگذرانــدن اوقــات فراغــت بــدون هــدف ،عــادت
شــده اســت
مربیمســئول کانــون پــرورش فکــری مرکــز شــماره  ۲تبریــز در
ادامــه ســخنان خــود تصریــح میکنــد :همچنیــن مــا در کانــون
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ن هــم
فعالیــت و بــازی فکــری داریــم بــه نــام اوریگامــی کــه آ 
ریش ـهاش خارجــی اســت امــا وقتــی مــی بینیــم بــرای ذهــن و
بــرای دســت کــودکان و نوجوانــان واقعــا مفیــد اســت ،چــرا نباید
بــه آن بپردازیــم؟
وی همچنیــن بــه اهمیــت خانوادههــا اشــاره میکنــد و
میافزایــد :خانوادههــا متاســفانه در مقابــل خواســته بچههــا
زود تســلیم میشــوند بــدون اینکــه از بچههایشــان بــرای
خریــد ایــن محصــول دلیــل موجهــی بخواهنــد .اغلــب کــودکان
نیــز میگوینــد چــون در دســت دوســتم دیــدهام مــن هــم
میخواهــم بخــرم و ایــن هشــداری اســت بــرای اینکــه چشــم
همچشــمی بیــن کــودکان و نوجوانــان نیــز رســوخ پیــدا کــرده
اســت.
متاســفانه بیــکاری و نداشــتن فعالیــت مناســب دلیلــی اســت برای
اینکــه بزرگســاالن مــا نیــز بــه دام چنیــن اســباببازیهایی بیفتند.
هریزچــی اعــام میکنــد :وقتــی دقــت میکنیــم میبینیــم
دوســال گذشــته وســیلهای بــه بــازار آمــد متشــکل از دو تــوپ
کــه وقتــی بــه هــم میخورنــد صــدای گوشخراشــی داشــتند.
یــا همیــن پارســال کشهایــی بــه بــازار آمــد کــه بچههــا
مخصوصــا دخترهــا بــرای خــود دســتبند درســت میکردنــد.
احســاس میکنــم خیلــی برنامهریــزی شــده اوایــل هــر
تابســتان چنیــن پدیــدهای وارد بــازار مــا میشــود.
ایــن فعــال عرصــه کــودک و نوجــوان در بخشــی از ســخنان
خــود دربــاره همهگیر شــدن اســپینر بیــن جوانــان و بزرگســاالن
تشــریح میکنــد :متاســفانه بیــکاری و نداشــتن فعالیــت مناســب
دلیلــی اســت بــرای اینکــه بزرگســاالن مــا نیــز بــه دام چنیــن
اســباببازیهایی بیفتنــد.
وی ادامــه میهــد :مــا بــه تلفکــردن وقــت بــدون هــدف
عــادت کردهایــم کــه نمونــهاش بســیاری از بازیهــای
رایانـهای اســت .مثــا خودمــان را توجیــه میکنیــم کــه تلگــرام
اطالعــات مفیــدی دارد درحالــی کــه مــا بســیاری از آن اطالعات
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اضافــی را نیــاز نداریــم و انباشــت اطالعــات اضافــی باعــث
میشــود ســراغ اطالعــات الزم خودمــان نرویــم.
وی در پایــان تاکیــد میکنــد :خانوادههــا بایــد یکســری
روابــط خــاص بــا فرزنــدان خــود برقــرار کننــد تــا بتواننــد
بســیاری از جاهــای خالــی را در فرزنــدان خــود پــر کننــد .نبایــد
طــوری باشــد کــه کــودکان بــه بهانــه اســترسزدایی بــه ســمت
اســباببازیهایی برونــد کــه هیــچ ســودی در واقــع نــدارد.
در اینکــه چینیهــا چقــدر ســود مــادی از ایــن قضیههــا
میبرنــد شــکی نیســت؛ امــا یقینــا واردکننــدگان نیــز صرفــا
بــرای اینکــه اســترس مــردم کاهــش پیــدا کنــد ،و آرامــش بــر
جامعــه حاکــم شــود ،اســپینر یــا اســباببازیهای مشــابه را بــه
رگ بــازار تزریــق نمیکننــد.
در هــر صــورت بــاز نمیتــوان تولیدکننــدگان ،واردکننــدگان
و فروشــندگان را مقصــر دانســت چراکــه آنهــا کاری را انجــام
میدهنــد کــه بایــد انجــام بدهنــد؛ ایــن مــردم هســتند کــه بایــد
دقــت را در کنــار پــول الزمــه یــک خریــد بداننــد.
دســتگاههای فرهنگــی بــه گون ـهای کــه از اســباببازی قطــع
امیــد کــرده باشــند حرفــی در اینبــاره بــه میــان نمیآورنــد
جــز کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان کــه آن نیــز
بــه دلیــل اینکــه همپــای جامعــه اســباببازیهای خــود را
بـهروز نکــرده و همچنان شــکل و شــمایل قدیمــی خــود را دارد،
چنــدان در جــذب مخاطــب موفــق عمــل نمیکنــد.
بــه ایــن فکــر کنیــم کــه اگــر جوانــان مــا در حــال کار و تــاش
باشــند و حتــی بــرای خاریــدن ســر خــود فرصت نداشــته باشــند،
آیــا بــاز هــم اســپینر یــا همدســتانش در گرفتــن بــازار مــا در
دســت خــود موفــق خواهنــد شــد؟
عوامــل زیــادی دســت بــه دســت هــم دادهانــد تــا وســیلهای از
آن ســر دنیــا بیایــد و دســت جوانــان مــا را درگیــر خــود کنــد.
کاش روزی برســد کــه هــر پدیــده نوظهــور ابتــدا ذهــن ،فکــر و
اندیشــهمان را درگیــر خــود کنــد.
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علیرضا نوری
کجوریان

گلــوگاه شــهری اســت کــه از آن
بهعنــوان «دکل بنــدان» ایــران یــاد
میشــود و بیــکاری و نیــاز معیشــتی
جوانــان را بــه ســمت ایــن حرفــه
پرحادثــه ســوق داده اســت؛ امــا
ایــن مــردان آهنیــن در میــان انبوه
مشــکالت فراموششــدهاند.

هــر بــار کــه از دکل بــرق بــاال مـیرود ،انــگار نبــردی را آغــاز
میکنــد؛ نبــردی میــان نــور و ظلمــت! روشــنایی کــه گاه بــه
قیمــت جــان ،حاصــل میشــود و چشــمان نگــران مــادری بــه
اشــکی همیشــگی مینشــیند ،همســری کــه رنــج تنهایــی بــر
ســختی گــذران زندگـیاش افــزوده و هــراس کودکــی ،گرفتار
شــبهای ُپرغــم یتیمــی میشــود.
ایــن زندگــی یــک دکل بنــد اســت؛ قهرمــان مبــارزهای کــه
دســتاورد پیــروزیاش نیــز ،یــک زندگــی پــر هــول و خطــر،
درآمــدی ناچیــز و آینــدهای مبهــم و نامطمئــن اســت.
دکل بنــدی حرف ـهای اســت کــه بــا شــهر گلــوگاه پیونــدی
عجیــب دارد و بــه جــرأت میتــوان گفــت کــه بیشــتر دکل
بنــدان کشــور از ایــن شــهر برخاســتهاند؛ سالهاســت کــه
تنهــا مســیر رزق حــال بســیاری از جوانــان ایــن شــهر ،از
مســیر ُپرمخاطــره دکل بنــدی میگــذرد ،اشــتغالی کمدرآمــد،
ناایمــن و پرخطــر کــه پایانبخــش زندگــی جوانــان ایــن شــهر
شــده و نگرانــی مــادران ،تنهایــی همســران و هراس کــودکان
گلوگاهــی ،نســل بــه نســل منتقــل میشــود.
lطعم غربت و مرارت
هــرروز در گوشــهای از ایــن ســرزمین پهنــاور ،بــر بلنــدای
دکلهایــی کــه در دشــتهای وســیع یــا کوهســتانهای
سرســخت ،قــد میکشــند ،دکل بنــدان طعــم غربــت را همــراه
بــا مرارتهــای بیشــمار میچشــند.
بیــکاری و نیــاز معیشــتی مهمتریــن عاملــی اســت کــه
جوانــان گلوگاهــی را بــه ســمت ایــن حرفــه میکشــاند؛ نیــاز
مالــی ،آنهــا را وادار بــه پذیــرش ســختیها و مخاطــرات ایــن
حرفــه میکنــد ،حرفــهای کــه نــه ایمنــی دارد ،نــه درآمــد
مناســب و نــه آینــدهای مطمئــن ...حتــی صنفــی هــم بــرای
حمایتشــان وجــود نــدارد.
پنــج فرزنــد دارد امــا هنــوز هــم کــه از فرزنــدش حــرف
میزنــد ،داغــش تــازه اســت ،مگــر میشــود کــه داغ مــرگ
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اشکها و لبخندها بر فراز دکلهای برق/
حقمان پیکرهای سوخته نیست

فرزنــد کمرنــگ شــود؟
نگاهــش غمــی تمامنشــدنی دارد ،فرزنــد جوانــش را بــر اثــر
دکل بنــدی ازدســتداده و فرزنــد دیگــرش نیــز در همیــن
حرفــه مشــغول اســت ،میگویــد :مســئوالن وعــده میدهنــد
امــا تاکنــون عملــی نشــده و نمیداننــد ایــن مــا هســتیم کــه
بــه خاطــر فرزندانمــان هــرروز میمیریــم وزنــده میشــویم.
ایــن مــادر داغدیــده میگویــد :پیمانــکاران نیــز تنهــا بــه
فکــر ســود خودشــان بــوده و ایــن فرزنــدان مــا هســتند کــه
در ســختترین شــرایط و بــا حقــوق کــ م کار میکننــد و
جانشــان نیــز در امــان نیســت.
وی در رابطــه بــا فرزنــد دیگــرش کــه هنــوز در ایــن شــغل کار
میکنــد ،میگویــد :هرچنــد دوری از فرزنــد ســخت اســت امــا
اگــر الاقــل ،اطمینــان داشــتیم کــه جانشــان درخطــر نیســت،
خاطرمــان کمــی آســوده بــود ،اکنــون تــا هــر بــار کــه زنــگ
بزنــد و خبــر ســامتیاش را بشــنوم ،نگرانــم و دلــم پــر از

آشــوب اســت.
lنه ایمنی داریم و نه درآمد
 ۲۳ســال دارد و یکــی از دکل بنــدان گلوگاهــی اســت کــه
انتخــاب ایــن شــغل را انتخابــی از ســر ناچــاری میدانــد و
میگویــد :بعــد از اتمــام ســربازی بــه خاطــر نبــود شــغل
دیگــری وارد ایــن حرفــه شــده اســت .وی میگویــد :باوجــود
مخاطراتــی کــه هرلحظــه در ایــن شــغل مــا را تهدیــد میکند
امــا از حداقلهــای مزایــا نیــز محــروم هســتیم ،نــه ایمنــی
داریــم و نــه درآمــد مناســبی کــه دلمــان بــه آن خــوش باشــد.
دکل بنــد دیگــر گلوگاهــی میگویــد :بــرای لقمـهای نــان بــه
دورافتادهتریــن نقــاط ایــران میرویــم و حتــی صنفــی هــم
نداریــم کــه بــرای مطالبــات بهحقمــان از مــا دفــاع کنــد ،در
کنــار مشــقت و خطرنــاک بــودن ایــن کار ،نگــران دریافــت
حقــوق خــود نیــز بایــد باشــیم ،حقوقــی کــه بــا توجــه بــه
شــرایط کاری مــا و در مقایســه بــا حقــوق همیــن شــغل در
دیگــر کشــورها بســیار ناچیــز اســت و بســیاری از مــا حتــی
بیمــه هــم نیســتیم.
هنــوز آفتــاب شــعلههایش را بــر زمیــن نگســترانده ،مــردان
آهنیــن بــا دنیایــی از امیــد و آرزو دســتبهکار شــده و بــا
حداقــل امکاناتــی کــه بــرای ســرهم کــردن دکلهــای بــزرگ
بــرق و مخابــرات در اختیاردارنــد روانــه محــل کار میشــوند
سالهاســت شهرســتان گلــوگاه بــه دلیــل محدودیتهــای
فــراوان از بیــکاری و عــدم اشــتغال بــرای جوانــان رنــج
میبــرد و شــهروندان بــا مشــکالت فراوانــی درزمینــه اشــتغال،
دس ـتوپنجه نــرم میکننــد و عــدم ایجــاد اشــتغال ،بیــکاری
و فقــر ،ســاکنان ایــن مناطــق را ناگزیــر بــه روی آوردن بــه
شــغل پرخطــر «دکل بنــدی» کــرده اســت.
«دکل» ،ایــن اســکلت فلــزی ســالها اســت کــه میهمــان
گلوگاهیهــا بهعنــوان شــغل اول و آخــر اســت و نــام مــردان
شــجاع گلــوگاه بــا دکل بنــدی و ســاخت ایــن اســکلتهای
فلــزی آســمانخراش عجیــن شــده و کابــوس شــب و
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گفــت :متأســفانه در برخــی از مــوارد ایــن اعتبــار بهدرســتی
توزیــع نشــد و بهنوعــی حــق بهحــق دار نرســید و نهتنهــا
مشــکالت مــا برطــرف نشــد بلکــه روزبــهروز بــا افزایــش
جانباختــگان و مجروحــان دکل بنــدی بــر مشــکالت افــزوده
میشــود.

روزشــان از طنــاب مرگــی کــه از دکلهــای آســمانخراش
بــرق و مخابــرات آویــزان اســت تــا نقاشــیهای کودکانــه
فرزندانشــان از دکلهــای بــزرگ ،همــه و همــه بیانگــر
محرومیتــی اســت کــه در ایــن منطقــه از کشــور در اســتان
مازنــدران هویــدا اســت.
هنــوز آفتــاب شــعلههایش را بــر زمیــن نگســترانده ،مــردان
آهنیــن بــا دنیایــی از امیــد و آرزو دســتبهکار شــده و بــا
حداقــل امکاناتــی کــه بــرای ســرهم کــردن دکلهــای بــزرگ
بــرق و مخابــرات در اختیاردارنــد روانــه محــل کار میشــوند.
گرمــا و ســرما برایشــان همــراه همیشــگی اســت و گرمــای
 ۵۰درجــه جنــوب و ســرمای طاقتفرســای کوهســتانهای
ســرد کشــور بــرای او کــه نانــش را در دکل بنــدی جســتجو
میکنــد فرقــی نــدارد؛ هدفــش در کنــار همــه مشــقتهای
ایــن کار ســخت و طاقتفرســا ،بــه دســت آوردن لقمــه نانــی
حــال بــرای خانــواده اســت.
بــرای مــا حتــی فکــر بــاال رفتــن از دکلهــای بلنــد چنــد
صدمتــری نگرانکننــده و پراســترس اســت امــا جوانــان
گلوگاهــی کــه بــه دکل بنــدان ایــران معروفانــد بــاال رفتــن
از ایــن دکلهــا برایشــان بهقولــی مثــل آب خــوردن اســت.
ایــن مــردان آهنیــن کــه بارهــا مــرگ ،ســوختن و قطــع عضــو
عزیــزان خــود را بــه چشــم دیدهانــد ســالهای ســال اســت
کــه بــه دلیــل فراهــم نبــودن شــرایط اشــتغال مناســب در
گلــوگاه بهعنــوان شــرقیترین شــهر مازنــدران بــه ایــن کار
مبــادرت میورزنــد و صبــح کــه آفتــاب طلــوع نکــرده راهــی
میشــوند و مراقــب آنهــا بــرای اینکــه قربانــی بعــدی شــغل
مرگبــار و پرخطــر دکل بنــدی نباشــند؛ تنهــا دعــا و ســفارش
همســران ،فرزنــدان و خانوادههایشــان اســت.
«lبیمه» معضل همیشگی دکل بندان
روی دکلهــای بلنــد کار میکنــد ،غــم بــه دســت آوردن
یکلقمهنــان حــال بــرای خانــواده از چهــرهاش نمایــان
اســت و باوجــود مشــکالتی کــه ســالهای ســال بــا خــود
بــه همــراه دارد ،دوبــاره راهــی دکل بنــدی در جنــوب کشــور
میشــود؛ بــه امیــد اینکــه بــا دســتپر بــه خانــه بازگــردد.
«ســعید موجرلــو» یکــی از هــزاران گلوگاهــی اســت کــه بــا
وجــود مشــکالت فــراوان همچنــان ایــن شــغل را مهمتریــن
منبــع درآمــد خــود میدانــد .حــدود  ۱۵ســال اســت در
ایــن زمینــه فعــال اســت و بــه قــول خــوش در گرمــای
طاقتفرســای جنــوب و در ســرمای اســتخوان ســوز تبریــز
کارکــرده و حتــی بــرای لقمــه نانــی تــا کشــورهای حاشــیه

خــزر رفتــه اســت ،تنهــا چیــزی کــه در ایــن مــدت دیده نشــد؛
حقوحقــوق کارگــران و دکل بنــدان بــوده اســت.
وی کــه در یــک اتــاق و بــا کمتریــن امکانــات در حــال گــذران
زندگــی بــا زن و فرزنــدان اســت ،مهمتریــن مشــکل را بیمــه
و عــدم تسویهحســاب مناســب و بهموقــع پیمانــکاران اعــام
کــرد و بــه خبرنــگار مهــر گفــت :حــدود  ۱۵ســال دکل بنــدی
کــردم امــا درمجمــوع  ۵ســال هــم بیمــه نــدارم و بســیاری از
پیمانــکاران لیســت بیمــه مــا را بــه تأمیــن اجتماعــی ارائــه
نکردنــد.
موجرلــو بــا اشــاره بــه اعتبــارات تخصیصیافتــه در ســالهای
گذشــته بــه شهرســتان گلــوگاه گفــت ۱۴ :میلیــارد تومــان
اعتبــار بــه شهرســتان گلــوگاه اختصــاص یافــت امــا یــک
ریــال از ایــن اعتبــارات بــرای مــن و امثــال منــی کــه ســالهای
ســال در گرمــا و ســرما کارکردیــم و اکنــون در برخی فصــول از
بیــکاری رنــج میبریــم اختصــاص پیــدا نکــرد.
وی بــا اشــاره بــه عــدم تسویهحســاب کامــل بعــد از پایــان کار
توســط برخــی از پیمانــکاران گفــت :از شــخص پیمانــکاری از
ســال  ۸۰تــا حــاال  ۴میلیــون تومــان طلــب دارم و درمجمــوع
دههــا میلیــون تومــان از پیمانــکاران طلــب دارم امــا یــک ریال
هــم تســویه نشــد.
lکارتی که برای ما نان نمیشود
وی بــا اعــام اینکــه مشــکل بیمــه معضــل همیشــگی دکل
بنــدان اســت در مــورد تشــکیل اتحادیــه هــم گفــت :اتحادیــه
و شــرکت تعاونــی دکل بنــدان شــکلگرفته و کارت عضویــت
بــرای مــا صادرشــده اســت امــا ایــن کارت کــه بــرای مــا نــان
نمیشــود و مــا نیازمنــد تضمیــن مناســب بــرای آینــده خــود
هســتیم.
موجرلــو میگویــد :از اول صبــح و خروسخــوان بایــد بــروم
بــرای دکل بنــدی و در زمســتان بــدون اســتراحت گاهــی تــا
غــروب مشــغول کار دکل بنــدی هســتیم و کوچکتریــن
اشــتباه مســاوی بــا مــرگ مــا و عزیــزان همکارمــان اســت اما
متأســفانه کمتریــن توجــه بــه ایــن قشــر شــده اســت.
وی معتقــد اســت وقتــی بــرای جوانــان گلوگاهــی کاری در
شــهر خــودش فراهــم نیســت و وقتــی نــه جنــگل را داریــم و
نــه دریــا را ،چــارهای جــز دکل بنــدی نداریــم امــا انتظــار داریم
مســئوالن بــر ســر قــول و قرارهــای خــود باشــند و از دکل
بنــدان حمایــت کننــد.
موجرلــو بــار دیگــر بــا اعــام نارضایتــی از چگونگــی توزیع ۱۴
میلیــارد تومــان اعتبــارات دکل بنــدان در ســالهای گذشــته

lبرافراشــتن ســختترین ســازههای کشــور
بــه دســت جوانــان گلوگاهــی
رئیــس شــرکت تعاونــی صنعــت بــرق خــزر ســاحل گلــوگاه
کــه بــرای حمایــت از دکل بنــدان چنــد وقتــی اســت فعالیــت
ت کاری خــود در نیــروگاه
خــود را آغــاز کــرده از روزهــای ســخ 
نــکا ،جنــوب کشــور ،خــارج از کشــور و بــر فــراز دکلهــای
مختلــف بــرق و مخابــرات میگویــد.
عباســقلی عظیمــی گلوگاهــی میگویــد :وقتیکــه بعــد
از انقــاب خارجیهــا از ایــران رفتنــد از ســال  ۶۲تاکنــون
جوانــان مــا نســل بــه نســل بــه ایــن کار مبــادرت دارنــد امــا
باگذشــت  ۳۰ســال از ایــن اشــتغال تنهــا چیــزی کــه عایدمان
شــده تــرس از دســت دادن جوانانمــان ،ســوخته شــدن و
ناشــناس مانــدن اجســاد آنــان بــر روی دکلهــای بــرق و
معلولیــت افــراد اســت.
وی ادامــه داد :برافراشــتن ســختترین ســازههای کشــور
همــواره بــه دســت و تــوان بــازوی قــوی و اراده پوالدیــن
مــردان مــرد و جوانــان گلوگاهــی در صنعــت بــرق کشــور
بــوده اســت و متأســفانه کمتریــن توجهــی به این قشــر نشــده
اســت و همچنــان جوانــان و خانوادههــای مــا بــا حداقلهــا
زندگــی میکننــد.
عظیمــی بــا اشــاره بــه وجــود  ۲۲۰جانباختــه دکل بنــد در
شهرســتان گلــوگاه معتقــد اســت ســهم فرزنــدان گلــوگاه
در ســازندگی نبایــد جنازههــای ســوخته شــده فرزنــدان،
چشــمان اشــکبار و دلهــای نگــران زن و فرزندانــی
باشــد کــه همچنــان بــرای یکلقمهنــان نگاهشــان بــه
آســمانخراشها و دکلهــای بــرق اســت.
وی میگویــد :شهرســتان شــدیم تــا بــا آرامــش بیشــتری
نســبت بــه گذشــته زندگــی و امرارمعــاش کنیــم امــا ســهم
مــا از ایــن شهرســتان شــدن همــان جنازههــای ســوخته
فرزندانمــان بــر روی دکلهــای برق و شــناخته نشــدن اجســاد
آنــان اســت و دلمــان خــوش اســت کــه شهرســتانیم.
رئیــس شــرکت تعاونــی صنعــت بــرق خــزر ســاحل گلــوگاه
کــه اکنــون بیــش از  ۲هــزار عضــو دکل بنــد دارد در مــورد
چگونگــی توزیــع  ۱۴میلیــارد تومــان اعتبــارات تخصیصیافته
در بیــن افــراد دکل بنــد و اعــام نارضایتــی برخــی از دکل
بنــدان گفــت :ایــن مبلــغ در ابتــدای کار بســیار تعریفشــده
بــود و مقــرر شــد کــه بیــن  ۶۹همســر جانباختــه تقســیم
شــود کــه درنهایــت بــا برنامهریــزی انجامشــده بیــن ۷۱۴
نفــر جانباختــه ،معلــول ،زخمــی و افــراد دکل بنــد توزیــع شــد
و بــه خانــواده  ۶۹نفــر جانباختــه تنهــا  ۸۰میلیــون تومــان
بــدون دریافــت مســتمری ماهانــه تعلــق گرفــت.
عظیمــی بابیــان اینکــه بومیســازی اشــتغال و بهکارگیــری
خانوادههــای جانباختــگان بــه شــغلی ایمــن از مهمتریــن
انتظــار ایــن افــراد اســت ،افــزود :فرزنــدان مــا روی ســیمهای
بــرق مردنــد و تمــام شــد امــا خانوادههــای آنــان همچنــان
از حداقلهــا محــروم هســتند و بســیاری از افــراد بــا شــکم
گرســنه ســر بــر بالیــن میگذارنــد.
وی گفــت :شهرســتانی کــه جانباختــگان فراوانــی را بــرای
ســازندگی کشــور تقدیــم کــرده اســت اکنــون خــود نیازمنــد
یــاری دوبــاره بــرای اشــتغالزایی بازمانــدگان جانباختــگان و
تــاش بــرای بیمــه دکل بنــدان جدیــد اســت.
عظیمــی افــزود :خانوادههــای جانباختــگان دکل بنــدی
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گلــوگاه بــا تأمیــن اجتماعــی همچنــان بــا گذشــت ســالها
ل دارنــد و بهنوعــی
از فــوت همســران و سرپرستشــان مشــک 
بــرای یــک روز عــدم پرداخــت بیمــه توســط پیمانــکاران
در تأمیــن اجتماعــی بیمهشــان نگــ ه داشــته شــد و
مستمریشــان پرداخــت نمیشــود.
lقص ه پر غص ه دکل بندان تمامی ندارد
فاطمــه کلبــادی از خانوادههــای دکل بنــدان گلوگاهــی
اســت کــه نداشــتن بیمــه و خدمــات مختلــف رفاهــی و
اجتماعــی را از مشــکالت دکل بنــدان و خانوادههــای
آنــان دانســت و یــادآور شــد :دکل بنــدی شــغلی پرخطــر
و اســترسزا اســت کــه بــا کوچکتریــن اشــتباه فــرد
بــا خطــر مــرگ و معلولیــت روبــرو اســت و در زمــان
خانهنشــینی هــم نمیتوانــد حداقلهــای مخــارج درمــان
وزندگــی خــود را تأمیــن کنــد.
وی بــا اعــام اینکــه اکنــون در هــر خانــهای چندیــن
نفــر از جوانــان بــه کار دکل بنــدی مبــادرت دارنــد گفــت:
نگرانیهــای خانوادههــا از حضــور فرزنــدان و همســران در
ایــن کار و عــدم رســیدگی بهحقوحقــوق دکل بنــدان قصــ ه
پــر غصــهای اســت کــه بــرای دکل بنــدان تمامــی نــدارد.
کلبــادی بــا اعــام اینکــه بارهــا اعــام شــد کــه دولــت ،بیمــه
دکل بنــدان گلوگاهــی را حــل کــرده اســت ،افــزود :بــر اســاس
اعــام گزارشهــا و اخبــار ،میلیاردهــا تومــان بهحســاب
وزارت رفــاه واریــز شــد تــا خانــواده جانباختــگان زیرپوشــش
قــرار بگیرنــد امــا دکل بنــدان مــا حتــی از حــق بیمــه بهعنوان
ابتداییتریــن حــق هــم محرومانــد و پیمانــکاران در برخــی
مــوارد همــکاری الزم را انجــام نمیدهنــد.
وی گفــت :مهمتریــن انتظــار مــا از مســئوالن و دولــت ،رفــع
مشــکالت بیمـهای دکل بنــدان و موظــف کــردن پیمانــکاران
بــه پرداخــت مســتمری حــق بیمــه اســت کــه ســالها اســت
کــه نادیــده گرفتــه میشــود.
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lچارهای جز دکل بندی نداریم
اکبــر عظیمــی از دیگــر خانوادههــای دکل بنــد گلــوگاه هــم
بــا اشــاره بــه اینکــه از هــر خانــواده گلوگاهــی یــک یــا دو نفــر
بــه ایــن کار اشــتغال دارنــد ،بــه مهــر گفــت :چــارهای جــز
دکل بنــدی بــا ایــن وضعیــت اشــتغال و بیــکاری در گلــوگاه
را نداریــم.
وی ادامــه داد :ســرمایهگذارانی آمدنــد و ســرمایهگذاری
کردنــد و اشــتغالزایی از شــهرهای دیگــر در گلــوگاه اتفــاق
افتــاد امــا خــود فرزنــدان گلــوگاه بهکارگیــری نشــدند.
عظیمــی بیــان کــرد :اگــر در گذشــته پــدران و بــرادران مــا
بهواســطه بیســوادی بــه دکل بنــدی آمدنــد و بــه همیــن
دلیــل بــه لیســت بیمــه خــود توجــه نکردنــد و از  ۱۵ســال بیمه
تنهــا  ۵ســال بــه تأمیــن اجتماعــی گــزارش شــد و اکنــون
هــم فرزنــدان در ادامــه راهشــان بــه دکل بنــدی مبــادرت
دارنــد امــا هســتند فرزندانــی کــه تحصیــات تکمیلــی و
دانشــگاهی دارنــد و میتواننــد بــرای آبادانــی ایــن آبوخــاک
در ســنگرهای دیگــری جــز دکل بنــدی بــه کار گرفتــه شــوند
و مــا حقمــان از ســازندگی کشــور ،بــدن ســوخته پــدران و
برادرانمــان نیســت.
عظیمــی ادامــه داد :آری بــه قولــی مــا «دکل بنــد» زاده شــدیم
و نقاشــی و خــط اول مــا بــا دکل بنــدی پــدران و برادرانمــان
بــوده اســت و چــون عاشــق ایــن شــغل هســتیم و بــه قــول
شــاعر «شــرط اول قــدم آن اســت کــه مجنــون باشــی» مــا
هــم مجنــون ایــن شــغل هســتیم و دکل بنــدی جزیــی از
زندگــی عــادی مــا اســت امــا ایــن زندگــی ســخت و نفسگیــر
مــا نیازمنــد توجــه ویــژه مســئوالن اســت.
وی گفــت :اکنــون دکل بندانــی کــه در جایجــای کشــور
بــرای ایجــاد آرامــش و امنیــت در بــرق و مخابــرات تــاش
دارنــد خــود از حداقلهــا محــروم ماندهانــد و امیدواریــم
دولــت ،تأمیــن اجتماعــی و مســئوالن ذیربــط بــه داد مــا
برســند و خانوادههــای دکل بنــد را رهــا نکننــد.

بــه گــزارش مهــر ،بــا همــه تالشهــای انجامشــده
توســط مســئوالن ،بیمهــری بــه دکل بنــدان درگذشــته
و غفلــت از فراهــم کــردن حداقلهــای ایمنــی ،دکل
بنــدان را روزبـهروز در ورطــه جدیــدی از مشــکالت گرفتــار
میکنــد و در مقابــل برخــی پیمانــکاران بــا نادیــده گرفتــن
حقوحقــوق اولیــه دکل بنــدان و پرداخــت بهموقــع حقــوق
و مزایــا هــرروز چابکتــر از قبــل بــه فعالیتهــای خــود
ادامــه میدهنــد.
آنچــه مهــم اســت ایجــاد اشــتغال و حمایــت از تولیــد ملــی
اســت و یقینـ ًا اگــر شــغلی مناســب وجــود داشــته باشــد ،ایــن
افــراد مجبور بــه ادامــه اشــتغال در شــغل پرخطــر دکل بندی و
بــه خطــر انداختــن جــان خــود نخواهنــد شــد.
ایمنــی از مســائل مهــم در شــغل دکل بنــدی بــوده و ایــن در
حالی اســت کــه خطــرات مختلــف عــدم اســتفاده از ایمنــی در
کار دکل بنــدان بــرای جلوگیــری از برقگرفتگــی و ســقوط از
ارتفــاع هـ م بارهــا تذکــر داده شــد و حــوادث مختلفــی در طول
بیــش از  ۳۰ســال اشــتغال گلوگاهیهــا در ایــن کار ،موجــب
فــوت  ۲۲۰گلوگاهــی کــه برخــی سرپرســت خانــواده بودنــد در
ایــن شهرســتان شــده اســت.
باوجــود تالشهــای مختلــف انجامشــده توســط مســئوالن
بــرای ایجــاد اشــتغال مناســب در گلــوگاه ،نبــود کارخانــه و
صنایــع تولیــدی در ایــن شهرســتان بهعنــوان شــرقیترین
شــهر مازنــدران و شــهر مــرزی بــا اســتان گلســتان و ســمنان
دلیــل رشــد آمــار بیــکاری جوانــان اســت.
بــه دلیــل بیتوجهــی درزمینــه ایجــاد اشــتغال پایــدار در ایــن
نقطــه از اســتان مازنــدران ،بســیاری از مــردم در ایــن مناطــق
همچنــان از ســر ناچــاری و بــرای امــرار معاشــخود در ادامــه
راه نیــاکان و پــدران خــود دســت بــه شــغل پرخطــر دکل
بنــدی میزننــد و متأســفانه فرصتهــای بالقــوه موجــود در
جنــگل ،دشــت و دریــای شهرســتان گلــوگاه مورداســتفاده قرار
نمیگیــرد.

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

MEHR
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چشمانپراشکدخترکانکویرزیرسرابباران/آسمانخاکمیبارد

اسما محمودی

آســمان داغ و داغتــر و بــر تعــداد
روزهــای گــرم و طاقتفرســا افــزوده
میشــود هــر روز آبادیهــا و مــزارع
بیشــتری خشــک و ســرابها از دل
کویــر ســبز میشــود؛ ایــن قصــه غمبار
ایــن روزهــای مــادران کویراســت.

چنــد ســالی اســت اینجــا تابســتان زودتــر آغــاز میشــود ،بادهای
فصلــی داغ در جنــوب کرمــان دشـتهای تفتیــده را بســیار زودتر
از ســالهای قبــل در برگرفتــه اســت و شــاق بلنــد بادهــای ۱۲۰
روزه سیســتان نیــز ایــن روزهــا از زابــل بــه تــن زخمخــورده از
خشکســالی شــرق کرمــان میخــورد.
پدیـده ماندگاری تابسـتان تـا نیمههای زمسـتان سـال  ۹۵کرمان
را تـا آسـتانه یکی از کـم آبترین سـالهای دهههـای اخیر پیش
بـرد ،بهـار هرسـال کوتاهتـر میشـود ،آسـمان نیـز سالهاسـت
نمیبـارد ،ایـن داسـتان مختـص جنـوب و شـرق کرمـان نیسـت
بلکـه همه پهنـه بزرگترین اسـتان کشـور درگیر پدیـدهای به نام
بیآبـی و تغییر اقلیم شـده اسـت.
حــاال دیگــر تنهــا دغدغــه مــردم تأمیــن آب کشــاورزی و
دامــداری در اســتانی کــه  ۴۲درصــد مردمــش در روســتاها زندگی
میکننــد نیســت بلکــه تأمیــن آب شــرب هــم بــه چالشــی
جــدی تبدیلشــده اســت.
lثبــت دمــای  ۷۴درجــهای در شــهداد /آغــاز
زندگــی شــبانه مــردم
بــا آغــاز فصــل تابســتان گرمــای هــوا در شهرســتانهای

مختلــف اســتان کرمــان بیشــتر از گذشــته شــده اســت ثبــت
دمــای  ۵۵درجــه در شــرق کرمــان و  ۵۷درجــه در جنــوب کرمان
تنهــا گوشــهای از چالشهــای تغییــر اقلیــم در اســتانی اســت
کــه روز گذشــته دمــای  ۷۴درجــه هــم در آن ثبــت شــد و مــردم
کویرنشــین در شــهداد کــه در مجــاورت کویــر مرکــزی زندگــی
میکننــد یکــی از گرمتریــن روزهــای ســال را تجربــه کردنــد.
افزایــش افسارگســیخته دمــای هــوا در اســتان کرمــان ،مــردم
برخــی از شهرســتانها و روســتاهای دورافتــاده را مجبــور بــه
زندگــی شــبانه کــرده اســت ،ســاکنان ایــن مناطــق مجبورنــد
روزهــا را در خانههــای خــود ســپری کننــد و بــا غــروب آفتــاب
بــرای انجــام امــور روزمــره از خانههــا خــارج شــوند.
ســیر صعــودی درصــد تبخیــر آب نیــز موجــب شــده منابــع
محــدود در دســترس هــم تهدیــد شــوند و چالشهــای فصــل
گرمــا در اســتان تشــدید شــود بهگون ـهای کــه آب در لولههــای
آب آشــامیدنی نیــز در نیمــهروز بــه نقطهجــوش نزدیــک
میشــود ایــن در حالــی اســت کــه نوســان شــدید و قطــع بــرق
نیــز در مناطــق دورافتــاده بــر مشــکالت مــردم افــزوده اســت.
حداقــل  ۵۸۸روســتای بــا جمعیــت بــاالی اســتان کرمــان
هماکنــون بــا تانکــر آبرســانی میشــوند و افــت کیفیــت آب در
شــهرهای بــزرگ نیــز باعــث بــروز مشــکالت متعــددی ازجملــه
بیماریهــای کلیــوی در جامعــه شــده اســت.
lمعمای آرسنیک بیپاسخ ماند
پــس از کاهــش منابــع آبــی در کرمــان مســئوالن اســتان بــرای
تأمیــن آب مجبــور بــه اجــرای طرحهــای انتقــال آب حــوزه بــه
حــوزه در داخــل گســتره جغرافیایــی اســتان شــدند امــا گــذر ایــن
خطــوط انتقــال بــر روی ذخیرهگاههــای معدنــی بهخصــوص

معــادن مــس نگرانیهــا در خصــوص افزایــش وجــود آرســنیک
در منابــع آبــی اســتان را افزایــش داده اســت.
درحالیکــه نماینــده مــردم کرمــان در شــورای عالــی اســتانها
طــی ماههــای اخیــر بارهــا نگرانیهــای شــدید خــود از وجــود
آرســنیک در منابــع آبــی را مطــرح کــرده امــا آب منطقــهای
اســتان ،ضمــن رد ایــن نگرانیهــا تأکیــد کــرده کــه بــا چنــگ
و دنــدان جلــوی کاهــش کیفیــت آب اســتان و آلودگــی آن بــه
آرســنیک را گرفتــه اســت.
باوجــود اجــرای پروژههایــی ماننــد طــرح انتقــال حــوزه بــه حــوزه
آب از صفــارود بــه شــمال کرمــان امــا بارندگیهــای بیرمــق،
طــی ســه دهــه گذشــته و ادامــه خشکســالی ،اســتان را در
آســتانه بحــران جــدی اجتماعــی قــرار داده اســت.
درحالیکــه متوســط بارندگــی در کشــور  ۲۴۰میلیمتــر اســت
امــا سالهاســت میــزان بارندگــی در بزرگتریــن اســتان کشــور
بــه متوســط بلندمــدت بارندگــی یعنــی  ۱۲۸میلیمتــر هــم
نرســیده اســت.
نتیجــه عــدم بارندگــی در اســتان ،خشــک شــدن هکتارهــا بــاغ
و مزرعــه در روســتاهای اســتان و از دســت رفتــن فرصتهــای
اشــتغالزایی در روســتاها اســت حــاال اقتصــاد از روســتا بــه شــهر
در کرمــان معکــوس شــده اســت.
بــا نگاهی بــه آمــار رشــد مهاجــرت در اســتان کرمــان بهســادگی
مشــاهده میشــود کــه حاشیهنشــینی روســتاییان در حاشــیه
شــهرهای بــزرگ اســتان ازجملــه کرمــان طــی ســالهای
اخیــر بیــش از  ۵۰درصــد افزایشیافتــه اســت و ادامــه ایــن
رونــد موجــب شــده بســیاری از روســتاهای اســتان کرمــان طــی
ســالهای اخیــر کامــ ً
ا خالــی از ســکنه شــوند.
وضــع بهجایــی رســیده کــه روســتاییان حتــی آب آشــامیدن هــم
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ندارنــد و در برخــی مــوارد ،کشــاورزان بــرای آبیــاری آب را با تانکر
و صــرف هزینههــای زیــاد بــه مــزارع منتقــل میکننــد ،تــاش
روســتاییان بــرای حفــظ کشــاورزی بــا چنــگ و دنــدان در حالــی
ادامــه دارد کــه در برخــی از روســتاها مــردم ترجیــح میدهنــد
بخشــی از باغهــا و مــزارع را بــرای حفــظ باغهــای دیگــر
خشــک کننــد و ســهمیه آب را بــه مــزارع محدودتــر اختصــاص
دهنــد.
تمــام اینهــا در حالــی اســت کــه یکچهــارم باغهــای
کشــاورزی کشــور در اســتان کرمــان قرارگرفتــه کــه بــا توجــه به
بحــران آب در اســتان کامــ ً
ا غیرمنطقــی اســت.
lتبدیل کشاورزان به کارگران روزمزد شهرها
تــاش بــرای ادامــه حیــات  ۴۲درصــد مــردم اســتان کرمــان در
روســتاها در حالــی ادامــه دارد کــه حــاال برخــی از مــردم بهجــای
کشــاورزی بــه کارگــران روزمــزد بیــکار در شــهرهای بــزرگ
تبدیلشــد هاند.
محمــد یکــی از این کشــاورزان اســت کــه در یکــی از روســتاهای
زرنــد در شــمال اســتان کرمــان زندگــی میکنــد ،محمــد کــه
باغهــای کشــاورزیاش را حداقــل از ســه نســل قبــل بــه ارث
بــرده اســت ایــن روزهــا بــرای تأمیــن معــاش خانــوادهاش روزهــا
لــب جــاده خاکــی منتهــی بــه شــهر زرنــد منتظــر اتوبوســی
میمانــد کــه قــرار اســت هــر روز صبــح وی را بــه ایســتگاه
کارگــران فصلــی ببــرد.
وی میگویــد :ایــن روزگار تنهــا مختــص مــن و پســرانم نیســت
بلکــه در روســتای مــا و روســتاها اطــراف صدهــا خانواده بــه دلیل
خشــک شــدن قناتهــا از کشــاورز بــه کارگــر تبدیلشــدهایم.
محمــد کــه هنــوز دستانشــان پینهبســته بیــل و خیــش و شــخم
کشــاورزی اســت بــا انــدوه بــه بــاغ خشکشــدهاش نــگاه
میکنــد و افســوس میخــورد و بــه خانههــای روســتایی اشــاره
میکنــد کــه همیــن چنــد ســال قبــل ساکنانشــان بــرای ادامــه
زندگــی بــه شــهر مهاجــرت کردنــد.
خانههــا تقریبــ ًا نیمــه ویرانــه شــدهاند و پیرمــرد روســتایی
میگویــد کــه بقیــه ســاکنان روســتاها هــم مجبورنــد ب ـهزودی
بــه شــهر مهاجــرت کننــد.
ایــن روســتایی میگویــد :مــردم دیگــر تــوان مالــی ندارنــد
کــه بتواننــد در روســتا بماننــد اگــر بــه شــهر برویــم شــاید
بتوانیــم بخشــی از هزینههــای خانــوار را تأمیــن کنیــم ،دیگــر
در روســتا جمعیتــی بــرای زندگــی باقــی نمانــده اســت .مدرســه
نیســت ،کشــاورزی نیســت ،زندگــی هــم نیســت .روزگاری مــا
شــیر و ماســت را در دامداریهــا تولیــد میکردیــم و در شــهر
میفروختیــم حــاال هــر روز کــه از شــهر بــه روســتا میآیــم
بایــد ماســت و شــیر بخریــم.
از شـمال اسـتان به حاشـیه شـهر کرمـان به منطقـه اختیـار آباد و
زنگـی آباد میرویم .علی منصوری کشـاورز پسـتهکاری اسـت که
بـه قول خـودش دیگـر آن ارجوقـرب گذشـته را نـدارد .زمینهای
پسـتهاش در حال خشک شدن هسـتند و سـرمایه چندین ساله در
مقابـل چشـمانش در حال نابودی اسـت.
علــی بــه وعدههــای اجــرا نشــده مســئوالن اشــاره میکنــد و
میگویــد :قــرار بــود کــه بعــد از اتمــام پــروژه فاضــاب شــهر
کرمــان آب پــس از تصفیــه بــه کشــاورزان حومــه شــهر کرمــان
فروختــه شــود امــا ایــن آب هیـچگاه به مــزارع نرســید ،چــون ک ً
ال
طــرح فاضــاب راکــد شــد.
lآلونـک سـازی روسـتاییان قدیـم و حاشیهسـازان
جد ید
طــی یــک دهــه گذشــته بســیاری از کشــاورزان در کرمان دســت
از کار کشــیدهاند و در حومــه شــهر کرمــان اقــدام بــه آلونــک
ســازی کردهانــد« .علــی» ایــن حــرف را در حالــی میزنــد کــه
شــاخههای خشــکیده درختــان باغــش را در دســتش میشــکند
و میگویــد :ایــن درختــان سهســاله هســتند و بایــد حداقــل ۱۵
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ســال ثمــر بدهنــد امــا چــون آبــی بــرای آبیــاری وجــود نــدارد
مجبــور شــدیم ایــن بخــش از بــاغ را خش ـککنیم کــه درختــان
دهســاله را حفــظ کنیــم.
ایــن کشــاورز بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن وضعیــت کشــاورزان در
رفســنجان ،کرمــان ،زرنــد و راور و ســیرجان اســت کــه  ۹۰درصد
پســته ایــران را تولیــد میکردنــد گفــت :چاههــا چندیــن بــار
کــف شــکنی شــدهاند و عمــق برخــی از چاههــا بــه  ۲۷۰متــر
رســیده و دیگــر امــکان کــف شــکنی وجــود نــدارد امــا آب دهــی
بــه صفــر رســیده اســت.
وی ادامــه داد :برخــی از چاههــای آب بهانــدازهای شــور شــده
کــه بــرای اســتفاده در بخــش کشــاورزی مجبــور بــه نصــب
آبشــیرینکن روی چــاه هســتیم امــا بــه دلیــل آلودگــی
زیســتمحیطی ناشــی از پسمانــد حتــی اجــرای ایــن طــرح
هــم مســکوت مانــد ،میــزان ســختی آب بــه حــدی اســت کــه
در صــورت آبیــاری درختــان خشــک میشــوند .حــاال مــا بــا ایــن
امکانــات میخواهیــم جلــوی انتقــال پایتخــت پســته جهــان از
ایــران را بــه آمریــکا بگیریــم امــا واقعیــت ایــن اســت کــه
پســته کارانــی کــه در حــال حاضــر در دش ـتهای کالیفرنیــا کار
میکننــد اکثــراً مهاجرانــی هســتند کــه از کرمــان بــه کالیفرنیــا
رفتــه و ســرمایههای خــود را هــم بردهانــد.

lاینجا مردم تالش میکنند زندگی کنند
در شــرق اســتان کرمــان روزگار مــردم بســیار بدتــر از شــمال
اســتان اســت ،اینجــا مــردم تــاش میکننــد زندگــی کننــد،
برخــی از مــردم حتــی آب آشــامیدن را از قناتهــا و بهصــورت
غیربهداشــتی تأمیــن میکننــد.
امــا اینجــا مشــکل فقــط آب نیســت ،تغییــر اقلیــم روزگار مــردم
را تیرهوتــار کــرده اســت ،هــر روز هفتــه حداقــل مــردم بــا یــک
مــورد طوفــان شــن دســتبهگریبان میشــود امــا زور طوفــان
شــن و ریزگردهــا بســیار بیشــتر اســت و چنــان گریبــان مــردم
را میگیــرد کــه هــر هفتــه صدهــا نفــر بــه دلیــل مشــکالت
تنفســی راهــی مراکــز درمانــی میشــوند.
ریــگان و فهــرج یکــی از محرومتریــن مناطــق کشــور از نظــر
وجــود زیرســاختها و امکانــات رفاهــی محســوب میشــوند در
ایــن شهرســتانها کســی دنبــال رفــاه نیســت بلکــه چشــمها
بــه دنبــال امکانــات اولیــه بــرای زندگــی میگــردد.
افزایــش بیشازحــد دمــای هــوا در ایــن مناطــق و تغییــرات
گســترده و ناگهانــی آبوهــوا داســتانی عجیــب را در ایــن مناطق
رق ـمزده اســت.
زهــرا یکــی از زنــان روســتایی فهــرج اســت کــه روســتای محــل

زندگــیاش در اوج طوفــان شــن و بیآبــی توســط ســیالب از
بیــن رفــت.
خــودش میگویــد :در روز حادثــه از آســمان خــاک میباریــد و
شــدت طوفــان بــه حــدی بــود کــه نمیتوانســتیم از خانههــا
خــارج شــویم امــا در اواســط روز دهیــار بــا مراجعــه بــه خانههــا
گفــت کــه تــا چنــد ســاعت دیگــر بایــد روســتا را تخلیــه کنیــم
زیــرا ســیالب بــهزودی بــه روســتا میرســد.
کســی ایــن حرفهــای مســئوالن را قبــول نمیکــرد چــون
در روســتای مــا ســالها بــاران نباریــده بــود و حتــی قناتهــا
خشکشــده بودنــد و آب بــا تانکــر بــه روســتا میرســید.
lســیلی کــه از میــان طوفــان شــن و ریزگردهــا
روســتا را بلعیــد
امــا در نهایــت بــا اصــرار دهیــار روســتا را تخلیــه کردیــم و بــه
باالدســت رفتیــم و در کمــال تعجــب دیدیــم بهیکبــاره
ســیالب مهیــب از میــان طوفــان شــن و ریزگردهــا وارد روســتا
شــد و همهچیــز را بــا خــود بــرد ،برخــی از روســتاهای باالدســت
روســتا بهکلــی نابــود شــدند.
ایــن حادثــه در بهمنمــاه ســال گذشــته اتفــاق افتــاد امــا حــاال
اگــر ســری بــه روســتا بزنیــم حتــی یــک قطــره آب در قناتهــا

و رودخانههــای روســتا وجــود نــدارد ،در برخــی مناطــق شــرق
و جنــوب کرمــان زمســتانها ســیل میآیــد و تابســتان آبــی
بــرای خــوردن وجــود نــدارد .امــا هنــوز هــم در آســمان روســتا
ریزگردهــا جلــوی نــور خورشــید را گرفتهانــد.
همیــن زن روســتایی میگویــد :در روزهــای اخیــر شــدت گرمــای
هــوا بــه حــدی اســت کــه خرماهــای نــارس نخلســتانها تــا ۴۰
درصــد ریــزش کــرده اســت ،دیگــر تــوان دامــداری و کشــاورزی
نداریــم و بعــد از هــر بــار طوفــان شــن تمــام نخلســتانها و حتــی
حیــاط خانههایمــان مملــو از شــن میشــود و بایــد بــا کامیــون و
اجــاره کارگــر ش ـنها را از روســتاها و نخلســتانها خــارج کنیــم.
زهــرا میافزایــد :ســطح ش ـنهای روان گاهــی چنــان افزایــش
مییابــد کــه دیگــر نمیتوانیــم درهــای خانــه را بــاز کنیــم و
بهناچــار از پنجرههــا رفتوآمــد میکنیــم.
lمردهای ما درآمد ندارند /نان را از شهر میخریم
زهــرا ادامــه میدهــد کــه خیلیهــا از روســتاها مهاجــرت
کردهانــد ،مــزارع رهــا شــده و دیگــر دامــداری وجــود نــدارد چــون
از بیآبــی دامهــا یــا فــروش رفتهانــد یــا تلفشــدهاند .مردهــا
هــم کار و درآمــد ندارنــد دیگــر نمیتوانیــم در روســتا زندگــی
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بیرویــه از منابــع آب زیرزمینــی موجــب شــده تعــادل بیــن منابع
شــور و شــیرین دچــار لطمــه شــود و بایــد بــا اختصــاص اعتبــار
موردنیــاز مشــکل ایــن روســتاها را رفــع کــرد.

کنیــم و هــرروز وضــع بدتــر میشــود .در روســتا اکثــراً پیرمردهــا
باقیماندهانــد و جوانترهــا بــه شــهر مهاجــرت کردهانــد،
نانمــان را هــم از شــهر میخریــم و اگــر خوششــانس باشــیم
یــک گونــی آرد خریــداری میکنیــم و نــان میپزیــم.
ایــن زن روســتایی ،دل پــری از طوفانهــای شــن و ریزگردهــا
دارد و میگویــد :راه روســتا اکثــراً بســته میشــود ،کودکانمــان
بیماریهــای تنفســی گرفتهانــد و همیشــه صــدای ســرفه
میآیــد ،آب خــوردن نداریــم و مــواد غذایــی را از شــهر
میخریــم ،دیگــر دلخوشــی بــرای مانــدن در روســتا نداریــم.
در جنـوب کرمـان وضع بهتر از شـرق اسـتان نیسـت ،بزرگترین
جلگـه حاصلخیـز اسـتان و جنـوب شـرق کشـور ایـن روزهـا بـه
بزرگتریـن دشـت سـوخته کشـور تبدیلشـده اسـت.
نمــاد خشکســالی در جنــوب کرمــان جازموریــان اســت،
جازموریانــی کــه جازهایــش حــاال خشکشــدهاند.
جازموریــان بزرگتریــن حــوزه آبریــز اســتان کرمــان اســت،
باتالقــی کــه مدتهــا خشکشــده بــود امــا پــس از
ســیالبهای گســترده جنــوب اســتان کرمــان باالخــره بعــد از
 ۲۰ســال آب بــه جازموریــان رســید امــا شــدت گرمــای هــوا بــه
حــدی اســت کــه کارشناســان پیشبینــی کردهانــد ایــن باتــاق
طــی دو مــاه آینــده بــه دلیــل تبخیــر خشــک میشــود.
بســیاری از روســتاها بــه حــال خــود رهاشــدهاند ،جازموریــان کــه
بــه بزرگتریــن مراتــع ایــران و قطــب تولیــد دام شــهرت داشــت
حــاال بــه چــراگاه شــترها تبدیلشــده اســت .برخــی از عشــایر
نیــز کــه هنــوز در ایــن منطقــه باقیماندهانــد بــه ســاربانان شــتر
تبدیلشــد هاند.
گرمــای بیشازحــد هــوا و تابســتان زودرس در کنــار بادهــای
شــدید و داغ منطقــه دستبهدســت هــم دادهانــد و بســیاری از
نخلســتانهای جنــوب را طعمــه حریــق کردهانــد.
lمحرومیتی که مضاعف شد
جنــوب کرمــان بــه روســتاهای کپــری و محرومیتــش شــهره
اســت ،محرومیتــی کــه حــاال بــا خشکســالی بدتــر از گذشــته
شــده اســت دختــرکان آفتابســوخته بــا لباسهــای محلــی در
گرمــای طاقتفرســای جنــوب کرمــان بــا لبهــای خشــک در
انتظــار تانکرهــای آبــی هســتند کــه هفت ـهای یکبــار از کنــار
روســتای محــل زندگیشــان میگــذرد و تانکــر وســط روســتا
را آب میکنــد.
زنــان روســتایی ظــرف بــه دســت در انتظــار ســهمیه آب خــوردن
روزانــه هســتند و پیرمــردی در کنــار درب خانــه کپــری بــه
ســتونی چوبــی تکیــه داده و بــه بســتر رودخانــه خشــکی کــه از

کنــار روســتا میگــذرد خیــره مانــده ،رودخان ـهای کــه تــا چنــد
ســال قبــل صبحهــا بــا صــدای خروشــش بیــدار میشــد و
حــاال میتــوان بــا کــف دســت کودکــی باریکــه جریــان آب در
البــهالی ســنگهای مســیر رودخانــه را تغییــر داد.
کرمـان بـا بحـران جـدی بیآبـی مواجـه اسـت بحرانـی کـه اگر
رفـع نشـود بـهزودی یکـی از بزرگتریـن بحرانهـای اجتماعـی
و مهاجـرت را در اسـتان رقـم خواهـد زد .بااینوجـود بزرگتریـن
پـروژه انتقـال آب به اسـتان کرمان یعنـی انتقال آب از بهشـتآباد
بـه کرمـان بهکلـی متوقف اسـت و هیـچ راهحل جایگزینـی بهجز
صرفهجویـی در مصـرف آب در مقابـل مهمتریـن چالـش ایـن
روزهـای کرمـان قـرار نگرفته اسـت.
مدیرعامــل آب و فاضــاب روســتایی اســتان کرمــان در خصوص
آخریــن وضعیــت آب اســتان کرمــان میگویــد :کرمــان بــا
معضــل جــدی خشکســالی و کمبــود آب و تغییــرات اقلیمــی
مواجــه اســت و تابســتان امســال و گرمــای شــدید هــم بــر
مشــکالت افــزوده اســت.
علـی رشـیدی بـا اشـاره بـه برداشـتهای بیرویـه از منابـع آب
زیرزمینـی گفت :بسـیاری از ایـن منابع حاال ازدسـترفته اسـت و
با فرونشسـت دشـتها ،آلودگـی منابع محـدود ،هدر رفـت آب در
بخشهـای مختلف و شـور شـدن بیشازحـد آب مواجه هسـتیم.
«در کرمــان ســاالنه متوســط بارشهــای  ۱۲۸میلیمتــر
اســت» ،رشــیدی بــا بیــان ایــن جملــه میگویــد :همیــن میــزان
بارندگــی نیــز برخــی از ســالها تأمیــن نمیشــود امــا مصــرف
آب بــرای هــر فــرد  ۲۵۶لیتــر در شــبانهروز اســت کــه نشــان
از الگــوی اشــتباه مصــرف دارد .در بخشهــای غیــر شــرب
وضعیــت بدتــر اســت مثــ ً
ا در کشــاورزی کــه  ۹۲درصــد آب
موجــود در اســتان را بــه خــود اختصــاص داده اســت  ۷۰درصــد
آب بــه دلیــل کشــاورزی ســنتی هــدر مــیرود.
وی بــه کمبــود شــدید آب در مناطــق روســتایی جنــوب و شــرق
اســتان کرمــان اشــاره کــرد و افــزود :بااینوجــود ســعی شــده
اســت کــه بــا مدیریــت منابــع موجــود مشــکالت بــه حداقــل
ممکــن کاهــش یابــد.
وی بــه تعــداد بــاالی روســتاها در اســتان کرمــان اشــاره کــرد و
افــزود :مشــکل تأمیــن آب و منابــع محــدود در اســتان بــه دلیــل
خشکســالی تشــدید شــده اســت ،یکمیلیــون و  ۲۶۰روســتایی
در اســتان کرمــان کــه شــغل اکثــر آنهــا کشــاورزی اســت بــا
چالــش جــدی مواجــه شــدهاند .بااینحــال ســعی کردهایــم بــا
اجــرای طرحهــای توســعهای مشــکالت موجــود را بــه حداقــل
ممکــن برســانیم.
وی بــا اشــاره بــه شــوری آب در  ۲۶۵روســتا گفــت :برداشـتهای

lبحران آب در کرمان جدی است
معــاون امــور عمرانــی اســتانداری کرمــان بحــران آب در کرمــان
را جــدی دانســت و اظهــار کــرد :کرمــان در رده اســتانهای گــرم
و خشــک اســت.
ابوالقاســم ســیف الهــی متوســط بارندگــی در اســتان کرمــان را
 ۱۲۹میلیمتــر عنــوان و تصریــح کــرد ۸۰۰ :میلیــون مترمکعــب
بیــان منفــی در اســتان کرمــان را شــاهد هســتیم.
وی یکــی از اقدامــات بــرای کاهــش بحــران آب در کرمــان را
اجــرای طــرح همیــاران آب عنــوان کــرد و گفــت :ایــن طــرح از
دو ســال پیــش اجرایــی شــده و تــا ابتــدای ســال جــاری ۹۸۰
میلیــون مترمکعــب صرفهجویــی صــورت گرفتــه اســت.
سـیف الهـی بـا اشـاره بـه اینکـه  ۹۵درصـد آب اسـتان در بخش
کشـاورزی مصـرف میشـود ،گفـت :ایـن نکتـه نیز حائـز اهمیت
اسـت کـه بخـش زیـادی از آب در بخـش کشـاورزی بـه دلیـل
اسـتفاده از روشهـای غرقابـی هـدر مـیرود و باید کشـاورزان به
سـمت اسـتفاده از سیسـتمهای آبیاری مکانیزه سـوق داده شـوند
کـه البتـه اقدامات خوبـی در ایـن خصـوص انجامشـده بهگونهای
کـه رتبـه نخسـت اجـرای طرحهـای آبیاری تحتفشـار در سـال
گذشـته بـه کرمـان اختصـاص یافت.
lخســارتهای خشکســالی بهســادگی قابــل
جبــران نیســت
معــاون امــور عمرانــی اســتاندار کرمــان از عــدم پرداخــت
منابــع بــرای سیســتمهای آبیــاری مکانیــزه بهعنــوان یکــی
از مشــکالت بــر ســر راه طــرح همیــاران آب نــام بــرد و افــزود:
بــرای حــل ایــن مشــکل بــه مــردم اعــام شــد کــه بــا اســتفاده
از هزینــه شــخصی نســبت بــه تجهیــز مــزارع و باغــات خــود بــه
سیســتم آبیــاری تحتفشــار اقــدام کــرده و بعــد از تأمیــن منابــع
ملــی مبلــغ هزینــه کــرد آنهــا جبــران شــود.
وی بــا اشــاره بــه تأمیــن  ۹۹درصــد آب کشــاورزی کرمــان از
آبهــای زیرزمینــی افــزود :ایــن امــر شــاخص منفــی در اســتان
کرمــان بــه شــمار م ـیرود.
وی میــزان مصــرف آب در بخــش شــرب را چهــار درصــد و در
بخــش صنعــت یــک درصــد ذکــر کــرد و ادامــه داد :بارشهــای
خوبــی در ســال گذشــته و اوایــل ســال جــاری شــاهد بودیــم امــا
برخــی خســارتها بــه ســفرههای آب زیرزمینــی بهانــدازهای
اســت کــه بــا بارشهــا جبرانپذیــر نیســت.
 ۱۰lهزار چاه غیرمجاز در کرمان وجود دارد
ســیف الهــی از وجــود  ۱۰هــزار حلقــه چــاه غیرمجــاز در اســتان
کرمــان خبــر داد و افــزود :بخــش عمــدهای از ایــن چاههــا در
دولــت گذشــته حفرشــدهاند و متأســفانه اکنــون بــرای برخــورد بــا
آنهــا هــم بــا موانــع قانونــی مواجــه هســتیم.
وی بحــران آب را در حاشیهنشــینی مؤثــر دانســت و گفــت:
مــردم روســتاها بــه دلیــل کمبــود آب راهــی شــهرها شــده و بــه
حاشیهنشــینی روی آوردهانــد کــه ایــن مســئله مشــکالت زیــادی
را بــه دنبــال دارد.
معــاون اســتاندار کرمــان بــا تأکیــد بــر لــزوم کاشــت محصــوالت
کشــاورزی بــا نیــاز آبــی کــم و بازدهــی بــاال گفــت :زرشــک،
چــای تــرش ،بهلیمــو و زعفــران از جملــه کشـتهای جایگزیــن
در اســتان کرمــان هســتند.
گفتــه میشــود کــه در زمســتان ســال گذشــته چهــار ســد
کرمــان تقریبــ ًا بهصــورت کامــل آبگیــری شــده اســت امــا
حقیقــت ایــن اســت کــه ســدها تنهــا حــدود یــک درصــد نیــاز
آبــی اســتان را تأمیــن میکننــد و بیآبــی ســایه بحرانــی شــدید
را بــر ســر مــردم اســتان گســترده اســت.
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ونوس بهنود

احساســات عمومــی در حالــی مجازات
قاتــل آتنــا اصالنــی را دنبــال میکنــد
کــه سرنوشــت خانــواده ایــن کــودک
و قاتــل ،بعــد از ایــن جنایــت هولنــاک
در هالــهای از ابهــام بــوده و تبعــات
روانــی آن همچنــان ادامــه دارد.

در سـهماهه نخســت ســال جــاری  ۱۲۶گــزارش کــودکآزاری
بــه اورژانــس اجتماعــی بهزیســتی اردبیــل انعــکاس یافتــه
اســت.
بــه تعبیــر معــاون امــور اجتماعــی بهزیســتی اســتان بخــش
اعظمــی از گزارشــات مربــوط بــه آزارهــای جســمی کــودکان
اســت امــا در بیــن آن هــا آزار جنســی نیــز گزارش شــده اســت.
ســؤال اینجاســت کــه چــرا از میــان کودکانــی کــه آزار جنســی
میبیننــد داســتان آتنــا بیــش از همــه روح و روان جامعــه را
اندوهگیــن کــرد؟
مشــابه داســتان کودکانــی کــه در ســایه غفلــت والدیــن ،در
ســایه ناآگاهــی و بیتوجهیهــا و در مجمــوع فراهــم شــدن
شــرایط بــرای شــیطانصفتان قربانــی میشــوند ،بــه کــررات
شــنیده میشــود.
چه داســتان گم شــدن پســر بچـهای در خلخــال درســت در روز
طبیعــت که هیچــگاه خبــر یافتــن وی اعــام نشــد و دختربچه
ســه ســالهای کــه بــه خاطــر انتقــام از پــدر توســط عمــوی خود
بــا بیــل از کمــر بــه دو نصــف شــد بــه مراتــب تــکان دهندهتــر
اســت.
امــا آنچــه آتنــا را ورد زبانهــا کــرد ورای چهــره معصــوم،
شــوخ و دوستداشــتنی و جنســیت وی ،انتظــار  ۲۰روزهای بــود
کــه امــان از همــه بریــد.
آتنــا  ۲۰روز چشــمان یــک اســتان و یــک کشــور را در انتظــار
گذاشــت .خیلیهــا او را تــا دیــروز نمیشــناختند امــا بعــد از
مفقــود شــدن ناباورانــه ایــن طفــل ســاعتها پــای در خانـهاش
نشســتند و گریســتند.
امــروز آتنــا در خــاک آرمیــده امــا حواشــی تمامــی اعتراضــات
بــه حــق بــرای انتقــام از قاتــل از یــک نکتــه غافــل اســت.
اینکــه سرنوشــت مــادر ،پــدر و خواهــر آتنــا و همچنیــن
سرنوشــت همســر و فرزنــدان قاتــل آتنــا بعــد از ایــن جنایــت
هولنــاک چــه خواهــد بــود؟
lمفقــودی آتنــا و التهــاب  ۲۰روزه بــرای یافتــن
کــودک
اوایــل تیــر ماه یعنــی روزهــای گــرم تابســتان و آغــاز تعطیالت
مدرســه بــود کــه خبــر گــم شــدن آتنــا اصالنــی دختــری هفت
ســاله بــه دالیــل نامعلــوم از رســانهها انعــکاس یافــت.
شــاید در ابتــدا مفقــود شــدن یــک کــودک کــه بــه احتمــال
قــوی راه خانــه را بــه اشــتباه رفتــه و یــا گرفتــار افــراد نابــاب
شــده چنــدان مــورد توجــه نبــود و قــرار بــود بــه زودی خبــر
یافتــن وی نیــز اعــام شــود امــا وقتــی جســتجوی تیــم هــای
کارشناســی ،کارآگاهــان تخصصــی و نیروهــای ویــژه انتظامــی
بــه مــدت  ۲۰روز بــه درازا کشــید ،دلهــا نگــران آتنــا شــد.
نــه اختــاف حســاب شــخصی و نــه مشــکل اخالقــی ،تنهــا
کودکــی معصــوم بــه یکبــاره ناپدیــد شــده و بــه هــر کجــا و هر
کــه ســر میزدنــد خبــری و اثــری از او نبــود.
درســت در روز  ۲۰ام مفقــود شــدن ایــن دختربچــه بــود کــه
در کمــال نابــاوری مســئوالن شهرســتانی از کشــف جســد وی

خبــر دادنــد و تمامــی امیدهــای مــردم اردبیــل بــه افســوس و
خشــم تبدیــل شــد.
شــیوه قتــل ایــن دختربچــه کــه مطابــق اعــام دادگســتری
اســتان اردبیــل بــا آزار و اذیــت جنســی همــراه بــود و نحــوه
پنهــان کــردن جســد در یــک ســاک دســتی و ســپس در
بشــکهای در کنــج پارکینــگ قاتــل ،دل همــه را بــه درد آورد.
اعتراضــات و تجمعهایــی در مقابــل منــزل و مغــازه قاتــل
شــکل گرفــت .شیشـههایی شکســته شــد و شــعارهایی از ســر
ناراحتــی و افســوس ســر داده شــد.
تمامــی افســوس و حســرت از دســت دادن آتنــا در حالــی بــا
هیجانــات تخلیــه میشــد کــه بســیاری از معترضــان غافــل
بودنــد کــه در منــزل قاتــل همســر و فرزنــدان وی هــم
ســکونت دارنــد.
همســری کــه شــوهر وی بــه ارتــکاب قتــل بازداشــت اســت و
فرزندانــی کــه بــه پدرشــان قاتــل خطــاب میشــود.
lاعتراضاتــی کــه مانعــی بــرای طــی رونــد
قانونــی پرونــده شــد
در آن مقطــع فرمانــدار پارسآبــاد بــا ابــراز تأســف از بــروز ایــن
حادثــه اقداماتــی از جملــه تجمــع بــه بهانــه همــدردی را مانعی
بــرای طــی رونــد قانونــی پرونــده دانســت و گفــت :انتظــار
م ـیرود مــردم بــا رعایــت آرامــش اجــازه طــی مســیر قانونــی
پرونــده را بدهنــد.
اکبــر صمــدی بــا تأکیــد بــه اینکــه خواســته تمامــی نیروهــای
انتظامــی و قضایــی ایــن بــود کــه ایــن کــودک ســالم بــه
آغــوش خانــواده بازگــردد ،اضافــه کــرد :متأســفانه ایــن آرزو
محقــق نشــد و بررسـیها نشــان میدهــد پرونــده دارای ابعــاد
پیچیــده اســت.
بــه گفتــه فرمانــدار پارسآبــاد دســتگاه قضایــی عــزم خــود را
جــزم کــرده کــه بــدون کمتریــن تأخیــری پرونــده را رســیدگی
کــرده و احــکام آن صــادر شــود.
مطابــق اظهــارات صمــدی دســتگاه قضایــی از ابتدا بــه صورت
جــدی پــای ایــن پرونــده بــوده و هــر چنــد آرزوی زنــده یافتــن
کــودک محقــق نشــد امــا در کشــف ابعــاد ایــن پرونــده پیچیده
بــا جدیــت تــاش میشــود.
بــا وجــود اینکــه برخــی شــهروندان بــا آرامــش و منطــق

انــدوه سرشــار آتنــا را ســپری میکننــد ،در فضــای مجــازی
اظهارنظرهایــی نامتعــارف همچنــان شــنیده میشــود.
تــا جایــی کــه دادســتان عمومــی و انقــاب اردبیــل در پاســخ
بــه برخــی اظهارنظرهــای غیــر واقــع از اصحــاب رســانه
خواســت بــا دقــت نســبت بــه انتشــار اخبــار اقــدام کننــد.
ناصــر عتباتــی بــا تأکیــد بــه اینکــه رونــد رســیدگی بــه پرونــده
کیفــری محرمانــه اســت ،اضافــه کــرد :دســتگاه قضایــی
اطالعرســانی مســتمری از رونــد رســیدگی پرونــده داشــته و
انتظــار مـیرود رســانهها و شــهروندان از نشــر اخبــار غیــر واقــع
پرهیــز کننــد.
اخبــاری از جملــه اعــدام قاتــل آتنــا در مألعــام درســت در
وضعیتــی کــه پرونــده هنــوز در دســت بررســی اســت ،اعــام
نظرهــای غیــر کارشناســی در خصــوص نیــت قاتــل که بیشــتر
بــه محکــوم کــردن دختــر هفــت ســاله ارتبــاط داشــته و برخی
اظهــارات در خصــوص نحــوه قتــل وی از جملــه اخبــاری بــوده
کــه تــاش کــرده موجســواری رســانهای در تلخــی و انــدوه
ماجــرای آتنــا داشــته باشــد.
lغفلــت از آســیب روانــی قتــل آتنــا در زندگــی
خانــوادهاش
آتنــا بعــد از کشــف جســد ،کالبدشــکافی و بررســی دقیــق
کارشناســان و متخصصــان پزشــکی قانونــی بــه خــاک ســرد
ســپرده شــد.
هــزاران شــهروند پارسآبــادی در مراســم تشــییعجنازه وی
حاضــر شــدند .بــار دیگــر اظهــارات و شــعارهایی طــرح شــد و
در ایــن میــان تــاش دســتگاه قضایــی بــرای مدیریــت فضای
حادثــه و طــی رونــد قانونــی پرونــده بــود.
تــب آتنــا هنوز بــر پیشــانی مــردم ایــران ســرد نشــده امــا آنچه
مــورد غفلــت اســت سرنوشــت خانــواده آتنــا بعــد از انبــوه غمی
اســت کــه از دســت رفتــن ناگهانــی آتنــا در قلبشــان بــر جــای
گذاشــته اســت.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان اردبیــل تصریــح کــرد :حادثــه آتنــا
اصالنــی موجــب تأســف و تأثــر همــگان شــده و آســیب جــدی
بــه خانــواده وی وارد ســاخته اســت.
بهــزاد ســتاری بــا ابــراز همــدردی بــا خانــواده ایــن دختــر
خردســال تصریــح کــرد :در پــی آزار و اذیــت و قتــل ایــن
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کــودک بیشــک ضــروری اســت خانــواده آتنــا
تحــت حمایتهــای روانــی اجتماعــی قــرار گیرنــد.
وی تأکیــد کــرد :هماکنــون نیــز حمایتهــای
روانــی اجتماعــی بــا اعــزام تیــم هــای روانشــناس
آغــاز شــده و بیشــک تــا بازگشــت خانــواده بــه
زندگــی عــادی ادامــه خواهــد داشــت.
lبرخــی بــه سرنوشــت خانــواده قاتــل
بیتو جها نــد
عــاوه بــر خانــواده آتنــا ،آســیب روانــی جــدی بــه
خانــواده قاتــل وی نیــز وارد شــده اســت .شــهروندان
معترضــی کــه در مقابــل منــزل وی تجمــع کــرده
و شــعار ســر میدادنــد شــاید توجهــی بــه ایــن
موضــوع نداشــتند کــه قاتــل بــودن بــرای همســر
و پــدر تــا پایــان عمــر میتوانــد زندگــی خانــواده
قاتــل را دچــار مشــکل ســازد.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان در ایــن خصــوص
گفــت :متأســفانه در ایــن ماجــرا بــه سرنوشــت
خانــواده قاتــل توجهــی نمیشــود.
ســتاری تأکیــد کــرد :این خانــواده بــه مراتب بیشــتر
در معــرض آســیب هســتند؛ همســر قاتــل در صورت
اعدام وی همســر خــود را از دســت داده و بــا موضوع
قاتــل بــودن همســر خــود تــا پایــان عمــر زندگــی
خواهــد کــرد.
ضــروری اســت در خصــوص مصادیق کــودکآزاری
اطالعرســانی و هشــدارهایی در ســطح خانوادههــا
ارائــه شــود
وی افــزود :از ســویی فرزنــدان قاتــل کــه خــود
بیگنــاه هســتند فــردا تحصیــل و اشــتغال و مســائلی
از ایــن دســت خواهنــد داشــت و بیتوجهــی بــه
آســیب وارده بــه ایــن خانــواده خــود منجــر بــه بــروز
آســیبهای دیگــر خواهــد شــد.
ســتاری بــا تأکیــد بــه اینکــه عــاوه بــر حمایــت
خانــواده آتنــا ضــروری اســت ایــن حادثــه بــه عنوان
یــک معضــل اجتماعــی مــورد بررســی قــرار گیــرد،
ادامــه داد :تیــم کارشناســی در شهرســتان پارسآبــاد
تشــکیل شــده و در نظــر داریــم موضــوع آتنــا بــه
صــورت عمیــق بررســی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه احتمــال اختــال روانــی و
جنســی قاتــل آتنــا وجــود دارد ،اضافــه کــرد :البتــه
اعــام قطعــی ایــن نظــرات نیازمنــد بررس ـیهای
هــر چــه بیشــتر اســت.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان تأکیــد کــرد :ضــروری
اســت در خصــوص مصادیــق کــودکآزاری
اطالعرســانی و هشــدارهایی در ســطح خانوادههــا
ارائــه شــود.
وی بــه نقــش جــدی و حســاس والدیــن در حمایــت
از کــودک و ممانعــت از کــودکآزاری تأکیــد کــرد و
گفــت :در موضــوع آتنــا نیــز موضــوع توجــه بیشــتر
خانــواده کــه میتوانســت از بــروز حادثــه جلوگیــری
کنــد ،مــورد تأکیــد اســت.
داســتان آتنــا بــه تعبیــر کارشناســان هشــدار
فرهنگــی اســت .از آنچــه کــه پیامــد ایــن جنایــت
هولنــاک بــوده و آنچــه کــه امــروز بــا آن آگاهانــه
و ناآگاهانــه برخــورد میکنیــم .غــم آتنــا در
دلهایمــان میمانــد .غمــی کــه دردهــای
رنگبهرنگــی را دوبــاره عیــان ســاخته و دوبــاره
دامــن زده اســت.

MEHR
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ت ِخالیتاالبهاازآب؛
دس 
اینجاکویرمیکارندوغباردرومیکنند

فاطمهحسینی

هــزار ســال عمــر کردهانــد ،حــاال در
عصــر معاصــر کمــر بــه نابودیشــان
بســتهاند و جــای پایشــان کویــر و مزرعــه
ســبز شــده؛ ایــن حکایــت تاالبهایــی
اســت کــه تبدیــل بــه کانونهــای بالقــوه
تولیــد ریزگــرد شــدهاند.

مــرگ تاالبهــای ایــران نگرانیهــای زیــادی را در ابعــاد مختلــف
بــه وجــود آورده اســت ،در حــال حاضــر باوجــود هجــوم هرســاله
ریزگردهــای عربــی بخشــی از روزهــای ســال آلــوده اســت ،حــال
تصــور کنیــد بــا ظهــور کانونهــای جدیــد گردوغبــار داخلــی چــه بــر
ســر آبوهــوای کشــورمان خواهــد آمــد.
فعــاالن محیطزیســت در ایــن زمینــه میگوینــد کــه خشــک
شــدن هــر تــاالب بــه مــرگ اقتصــادی منطقــه ختــم خواهــد شــد
بهطوریکــه اســتمرار وضعیــت کنونــی تاالبهــای ایــران و
از میــان رفتــن ایــن عرصههــای طبیعــی نتیجــهای جــز تولــد
کانونهــای جدیــد ریزگردهــا نــدارد.
مشــکل تاالبهــا محــدود بــه یــک اســتان کشــور نیســت،
از تاالبهــای لرســتان و همــدان در غــرب ایــران گرفتــه تــا
تاالبهــای تهــران و مرکــزی ،تاالبهــای شــمال کشــور ،تــاالب
هامــون و هورالعظیــم هرکــدام مشــکالت مشــابهی دارند که اســتمرار
بیتوجهــی بــه ایــن معضــل موجــب خســارات زیــادی شــده اســت.
معصومــه ابتــکار رئیــس ســازمان حفاظــت محیطزیســت کشــورمان
بــا اشــاره بــه وجــود  ۲۰۰تــاالب مهــم در کشــور یــادآوری کــرد :هــر
هکتــار تــاالب  ۲۰۰برابــر یک زمیــن کشــاورزی ارزش اقتصــادی دارد.
وی بــا ابــراز نگرانــی از وضعیــت برخــی تاالبهــای کشــورمان معتقد
اســت کــه تصویــب قانــون حفاظــت تاالبهــای ایــران از مهمتریــن
اقدامــات دولــت در راســتای حفــظ محیطزیســت بــوده اســت.
lخطر ریزگردها بیخ گوش پایتخت
تــاالب بنــد علیخــان در اســتان تهــران واقــع شــده اســت و بــا
اردک ،غــاز و چنگرهایــش هنــوز میتوانــد فرصتــی بــرای تجربــه
تماشــای پرنــدگان باشــد .ایــن تــاالب در  ۳۵کیلومتــری جنــوب
شهرســتان ورامیــن واقعشــده کــه آلودگــی آب و شــکار بیرویــه

پرنــدگان روی آبــزی در این منطقــه حفاظت شــده نگرانی دوســتداران
محیطزیســت را بــه همــراه داشــته اســت.
فرمانـدار ورامیــن بــه وضعیــت تــاالب بنــد علیخــان اشــاره کــرد و گفت:
از اولیــن روزهــای حضــورم در ورامیــن ،با موضــوع تــاالب «بندعلیخان»
مواجــه شــدم ،ایــن تــاالب ســاخته دســت بشــر نیســت و اگــر
میلیاردهــا تومــان هزینــه کنیــم ،نمیتوانیــم نیمــی از آن را بســازیم،
تــاالب یــک اکوسیســتم اســت و  ۲۵هــزار هکتــار مســاحت دارد.
وی ادامــه داد :در بــدو ورود بــه ورامیــن ،دســتبهکار شــدیم و یــک
بیــل مکانیکــی را بردیــم و آبــی را کــه بــه قســمت دیگــری میرفــت،
بــه تــاالب هدایــت کردیــم ،بــا تعــداد زیــادی از مســئوالن صحبــت
کــردم و حساســیت ایــن تــاالب را متذکــر شــدم ،خطــر تخریــب
تــاالب بســیاری جــدی اســت و در حــد شهرســتان و اســتان تهــران
نیســت کــه بــه ایــن موضــوع رســیدگی کنیــم ،بلکــه بایــد در ســطح
ملــی موضــوع حــل شــود و بایــد بــه داد تــاالب برســیم.
یوســفی اضافــه کــرد :ایــن تــاالب میلیاردهــا تومــان م ـیارزد و بایــد
چــارهای بــرای آن بیندیشــیم ،و اگــر ایــن تــاالب خشــک شــود تهران
بــا بحــران مواجــه میشــود ،از شــهروندان تهرانــی میخواهــم روزی
یــک لیتــر کمتــر آب مصــرف کننــد و ایــن یــک لیتــر را در تــاالب
ســرریز کنیــم و اگــر بــه فکــر بندعلیخــان نباشــیم بایــد منتظــر
ریزگردهــا باشــیم.
lخشکی تاالب گاوخونی و معضل امنیتی
تــاالب گاوخونــی در اســتان اصفهــان هــم وضــع مشــابهی دارد ،بــه
گفتــه فعــاالن محیطزیســت بیــش از یــک دهــه اســت ایــن تــاالب
قطــره آبــی از زاینــدهرود را بــر تــن خــود حــس نکــرده اســت و اگــر
آبــی در طــول ایــن مــدت وارد تــاالب گاوخونــی شــده اســت فقــط
شــامل ذهــاب و پســاب بــوده و حقآبــه ایــن تــاالب بــه فراموشــی
سپردهشــده اســت.
مدیــر طرحهــای ســاماندهی ،حفاظــت و بهرهبــرداری زاینــدهرود
معتقــد اســت کــه خشــکی ایــن رودخانــه و تــاالب گاوخونــی آرامآرام
بــه یــک معضــل امنیتــی در اســتان بهخصــوص شــرق اصفهــان
تبدیلشــده اســت.
اســفندیار امینــی اظهار داشــت :دامنــه و پیامدهای خشــکی زاینــدهرود
و تــاالب گاوخونــی از منظــر محیطزیســت بــه بخشهــای دیگــر
جامعــه ماننــد فضــای شــهری و ســبز نیــز ســرایت کــرده و ایــن رونــد

صفحه  | 15شماره  | 19مرداد 96

ادامــه خواهــد داشــت.
lنگرانیها در مورد میانکاله ادامه دارد
در اســتان گلســتان نیــز میانکالــه بــا مشــکالت مشــابهی دســت
در گریبــان اســت .جزیــره میانکالــه از شــمال از ســوی دریــای
مازنــدران بــه طــول  ۶۵کیلومتــر (از غــرب بــه شــرق) از جنــوب و
شــرق از ســوی تــاالب و خلیــج میانکالــه و از غــرب از ســوی بنــدر
امیرآبــاد بهشــهر احاطهشــده اســت.
مجموعـه شـبهجزیره میانکالـه بـا  ۶۸هـزار و  ۸۰۰هکتار وسـعت
از سـال  ۱۳۴۸ابتـدا بـه منطقـه حفاظتشـده و سـپس بـه پناهگاه
حیاتوحـش میانکالـه تحـت مدیریـت مناطـق چهارگانه سـازمان
حفاظـت محیطزیسـت تبدیـل و از آن زمان تاکنـون از سـوی اداره
کل حفاظـت محیطزیسـت مازنـدران اداره میشـود.
معـاون رئیسجمهـور بـا اشـاره بـه اینکـه تـاالب میانکالـه از
تاالبهـای مهـم کشـور و بینالمللـی و پناهـگاه حیاتوحـش
بـه شـمار مـیرود ،عقبنشـینی آب دریای خـزر و کاهـش ورودی
رودخانههـا را از چالشهـای زیسـتمحیطی ایـن تـاالب برشـمرد.
ابتــکار گفــت ۱۶ :رودخانــه وارد میانکالــه میشــد کــه بــه دلیــل
برداشــت بیرویــه و آببنــدان تــا ورودی رودخانههــا کاهشیافتــه
اســت و اکنــون ورودی رودخانههــا و حقآبــه میانکالــه موردتوجــه
قرارگرفتــه و طــرح فرابخشــی بــرای نجــات میانکالــه و خلیــج
گــرگان ارائهشــده اســت تــا در ایــن منطقــه ارزشــمند با مشــارکت
مــردم و بخــش خصوصــی مدیریــت گردشــگری پایــدار و ســالم و
را داشــته باشــیم.
lریزگردهای میقان ،اراک را تهدید می کند
در اســتان مرکــزی هــم «تــاالب میقــان» ،خانــه امــن ســالهای
دور ُدرنــای خاکســتری؛ دســت طمــع بــر خــاک و آب تــاالب ،از
ی َد َرد و ترکهــای نشســته
زمیــن و آســمان تــن نحیــف آن را م ـ 
بــر پیشــانی خشــک تــاالب ،مــرگ را تداعــی میکنــد.
اســماعیل تاجآبــاد رئیــس شــورای اســامی شــهر اراک بــا اشــاره
بــه اینکــه بخشــی از ریزگردهــای شــهر اراک مربــوط بــه تــاالب
میقــان اســت ،اظهــار داشــت :بــه دلیــل اینکــه چنــد مــاه از ســال
بــاد در اســتان از ســمت شــرق بــه غــرب مــیوزد ،گردوغبــار و
ریزگردهــای خطرنــاک ایــن تــاالب وارد شــهر و مناطــق اطــراف
آن میشــود.
رئیــس شــورای اســامی شــهر اراک افــزود :تهدیــدات تــاالب
میقــان بایــد جــدی گرفتهشــده و اگــر بــرای تهدیــدات ایــن
تــاالب چارهاندیشــی نشــود ،ریزگردهــا در بلندمــدت بــر ســامت
مــردم شــهر اراک و مناطــق اطــراف ایــن تــاالب کویــری تأثیــر
خواهــد گذاشــت.
تهدیــدات تــاالب میقــان بایــد جــدی گرفتهشــده و اگــر بــرای
تهدیــدات ایــن تــاالب چارهاندیشــی نشــود ،ریزگردهــا در
بلندمــدت بــر ســامت مــردم شــهر اراک تأثیــر خواهــد گذاشــت
تاجآبــاد بیــان کــرد :تــاالب میقــان اراک ذخیــره زیس ـتمحیطی
ارزشــمندی اســت کــه هــم فرصــت و هــم تهدیــد محســوب
میشــود و بایــد بــه نحــوی برنامهریــزی و عمــل شــود کــه
ضمــن بهرهگیــری از فرصتهــا ،تهدیدهــای ایــن اکوسیســتم
بایــد کنتــرل شــده و کاهــش یابــد.
رئیـس شـورای اسلامی شـهر اراک خاطرنشـان کـرد :مسـئوالن
مربوطـه بایسـتی تسـریع در تکمیـل پروژههـای مربوط بـه حفظ و
صیانـت از تـاالب میقـان کـه بـا هدف بهبـود شـرایط ایـن منطقه
تعریفشـده را بـا جدیت پیگیـری کنند تـا بتوانیم ضمـن حفظ این
زیسـتگاه طبیعـی ،مخاطـرات آن را کاهـش دهیم.
lدستهای خالی تاالبهای  ۱۱هزارساله
در اســتان لرســتان هــم صــدای شرشــر آب در حوالــی بزرگتریــن
تــاالب لرســتان ،ایــن بــار حــس خوبــی بــا خــود بــه همــراه نــدارد،
آبشــار کوچکــی کــه بهزحمــت خــود را بــه رودخانــه میرســاند
حکایــت تلخــی بــا خــود بــه همــراه دارد ،در باالدســت رگهــای
تــاالب را زدهانــد و حــاال ایــن آب ،شــیره جــان ازدســترفته
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«گــری بلمــک» اســت.
مایــه حیــات بزرگتریــن تــاالب لرســتان بــا زهکشــی منتقــل
میشــود تــا دســتهایش بــرای کشــت اهالــی منطقــه خالــی
شــود ،میگوینــد بایــد اول آب تــاالب را گرفــت و بعــد هکتــار
هکتــار خــاک مردابــی تــاالب را زیــر کشــت بــرد ،سالهاســت
«گــری بلمــک» زیــر کشــت مــیرود ،هــرروز دســتهایش
خالیتــر میشــود و نگاهــش بیرمقتــر.
حکایــت «گــری بلمــک» کمــی آنطــرف در بیشــه داالن دوبــاره
تکــرار میشــود ،بیشــه داالن هــم جــای کشــت کشــاورزی شــده،
جایــی کــه میزبــان پرنــدگان مهاجــر و بومــی بــود و بــرای گــذران
روزگارشــان پناهگاهــی یافتــه بودنــد امــا حــاال سالهاســت کــه
بخشــی از تــاالب بــه تصــرف اراضــی کشــاورزی درآمــده اســت.
اینجــا فرقــی نمیکنــد« ،گــری بلمــک» باشــی بــا لقــب
بزرگتریــن تــاالب لرســتان ،یــا «بیشــه داالن» بــا پســوند مأمــن
حیاتوحــش بروجــرد ،هرچــه کــه باشــی دس ـتهایی بــه همــت
نابــودیات از آســتین بیــرون میآیــد ،یکجــا میشــوی مزرعــه

و جایــی دیگــر محــل پــرورش ماهــی و زمیــن کشــاورزی ،مهــم
آن اســت کــه دیگــر خــودت نیســتی ،خالــی میشــوی ،از آب ،از
حیــات ،از پناهــگاه بــودن و دیگــر تــاالب نیســتی.
تاالبهــای اســتان لرســتان ازجملــه تاالبهــای یازدهگانــه
معــروف پلدختــر بــر روی آهکهــای خردشــده لنداســاید
ســیمره قــرار دارنــد کــه حــدود  ۱۰تــا  ۱۱هــزار ســال پیــش
ایجادشــدهاند ،تاالبهایــی  ۱۱هزارســالهای کــه ایــن روزهــا در
معــرض انقــراض قرارگرفتهانــد.
lشناسایی عوامل تهدیدکننده تاالبهای لرستان
الهـام برنا معاون نظارت و پایش محیطزیسـت لرسـتان با اشـاره به
وضعیـت تاالبهای لرسـتان اظهار داشـت :اداره کل محیطزیسـت
لرسـتان در دو بخـش معاونـت فنی و همچنیـن معاونت نظـارت و
پایـش امـور تاالبهای لرسـتان را پیگیـری میکند.
وی بــا اشــاره بــه پیگیریهــای معاونــت نظــارت و پایــش
محیطزیســت لرســتان در رابطــه بــا تاالبهــای لرســتان عنــوان
کــرد :در ایــن حــوزه محیطزیســت آب تاالبهــای  ۱۱گانــه
پلدختــر« ،بیشــه داالن» و «تنــور در» را ازنظــر کیفــی و کمــی از
ســال  ۹۴تــا امســال موردبررســی قــرار داده اســت.
معــاون نظــارت و پایــش محیطزیســت لرســتان بــا تأکیــد
بــر اینکــه ایــن اقــدام بــرای اولیــن بــار در اســتان صــورت
گرفتــه اســت ادامــه داد :بــرای اولیــن بــار کیفیــت و کمیــت آب
تاالبهــای اســتان از ســوی معاونــت نظــارت و پایــش مــورد
پایــش و بررســی قــرار گرفــت.

برنــا بابیــان اینکــه ایــن اقــدام باهــدف شناســایی منابــع آالینــده و
تهدیــد تاالبهــا از ســوی محیطزیســت صــورت گرفــت ادامــه
داد :هماکنــون بــه فکــر رفــع عوامــل تهدیدکننــده تاالبهــای
اســتان هســتیم.
lنگاه «بهره بردارانه» به تاالبها
وی بابیــان اینکــه تاالبهــا ســاالنه پذیــرای پرنــدگان آبــزی،
کنــار آبــزی و همچنین پرنــدگان مهاجــر هســتند ادامه داد :اســتان
لرســتان نیــز در کریــدور پــروازی شــمال بــه جنــوب پرنــدگان
مهاجــر اســت و ســاالنه سرشــماری ایــن پرنــدگان از ســوی
محیطزیســت صــورت میگیــرد.
معــاون نظــارت و پایــش محیطزیســت لرســتان بابیــان اینکــه
بــر اســاس سرشــماریهای صــورت گرفتــه گونههــای نــادر
پرنــدگان مهاجــر را شناســایی و ثبــت کردیــم گفــت :بــا توجــه
بــه مشــکالتی کــه درزمینــه شــیوع بیمــاری آنفلوانــزای پرنــدگان
وجــود داشــت محیطزیســت بــا همــکاری ســایر دســتگاهها

بهشــدت اقــدام بــه گشــت و پایــش تاالبهــا بــرای جلوگیــری از
ابتــای پرنــدگان بــه ایــن بیمــاری کــرد.
برنــا بابیــان اینکــه بــا تأکیــد بــر اینکــه تاالبهــا ارزش
اکولوژیکــی بســیار باالیــی دارنــد گفــت :تــاالب «بیشــه داالن»،
تاالبهــای پلدختــر و «تنــور در» در ســالهای گذشــته بــه دلیــل
«دیــد بهــره بردارانــه» خســارتهای فراوانــی دیدنــد.
وی بابیــان اینکــه درگذشــته بخــش عمــدهای از تاالب «تنــور در»
متأســفانه بــه شــیالت واگذارشــده اســت گفــت :متأســفانه ایــن راه
غلــط کــه البتــه در تمــام دنیــا وجــود داشــته طــی شــده و ســپس
بــه فکــر احیــای تاالبهــا افتادهانــد.
lتاالبهایی که خشکانده شدند
معــاون نظــارت و پایــش اداره کل محیطزیســت لرســتان بــا
اشــاره بــه تبدیلشــدن تــاالب «بیشــه داالن» و همچنیــن
«گــری بلمــک» بــه اراضــی کشــاورزی بیــان داشــت :متأســفانه
بخشهایــی از ایــن تاالبهــا بــرای تبدیلشــدن بــه اراضــی
کشــاورزی خشــکانده شــدهاند.
برنــا بابیــان اینکــه طــی دو ســال گذشــته کــه بارشهــای خوبــی
داشــتیم و تاالبهــا بهصــورت طبیعــی پــر میشــدند گفــت:
زمیــن تــاالب بههیچعنــوان بهــرهوری الزم را بــرای تبدیــل بــه
اراضــی کشــاورزی نــدارد و کســانی کــه ایــن تاالبهــا را تملــک
و بــه زمیــن کشــاورزی تبدیــل کردهانــد اقــرار میکننــد کــه
کشــاورزی در زمیــن تــاالب هیــچ بــازده ای نــدارد.
وی در ادامــه ســخنان خــود بــا اشــاره بــه احیــای تاالبهــای
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قائــد رحمــت بــا اشــاره بــه پیگیریهــای حقوقــی محیطزیســت
بــرای جلوگیــری از خســارت بــه تاالبهــای اســتان گفــت :مــا
بیشــترین مشــکل را در تــاالب «بیشــه داالن» داشــتیم ،بــه دلیــل
اینکــه ایــن تــاالب بهطــور کامــل بــه از ســوی منابــع طبیعــی
بــه محیطزیســت واگــذار نشــده نتوانســتهایم بهطــور کامــل از
دخــل و تصــرف بــه آن جلوگیــری کنیــم.
وی بابیــان اینکــه حــدود  ۸۰هکتــار از ایــن تــاالب بــرای حفاظــت
در اختیــار محیطزیســت قــرار دادهشــده کــه مــا در ایــن مســاحت
نگذاشــتهایم هیــچ دخــل و تصرفــی صــورت گیــرد تصریــح کــرد:
در بخشهایــی از ایــن تــاالب کــه بــه محیطزیســت واگــذار
نشــده دخــل و تصرفهایــی صــورت گرفتــه کــه بــا هماهنگــی
منابــع طبیعــی بهعنــوان متولــی پروندههایــی بــرای متخلفــان در
دادگاههــا تشکیلشــده و در دســت بررســی بــوده و برخــی از آنهــا
نیــز منجــر بــه خلــع یــد شــده اســت.

اســتان بهخصــوص تاالبهــای پلدختــر بیــان داشــت :در ایــن
رابطــه اقداماتــی بــا کمــک اهالــی بومــی منطقــه در دســتور کار
قرارگرفتــه اســت.
معــاون نظــارت و پایــش محیطزیســت لرســتان بابیــان اینکــه
اهالــی منطقــه بــرای احیــای ایــن تاالبهــا پیشقــدم شــدهاند
کــه امیدواریــم بــهزودی شــاهد احیــای آنهــا باشــیم گفــت:
امیدواریــم نتیجــه کار و نفــع ایــن اقدامــات بهگون ـهای باشــد کــه
منفعــت بومیــان منطقــه بســیار بیشــتر از ایــن باشــد کــه تاالبهــا
را بــه زمیــن کشــاورزی تبدیــل کنــد.
lتاالبهایــی کــه نتوانســتند بــه رونــق گردشــگری
کمــک کنند
برنــا بــا تأکیــد بــر اینکــه آثــار تخریبهــا در تاالبهــا تمــام
منطقــه و اســتان را تحــت تأثیــر قــرار میدهنــد گفــت :تاالبهــا
حالــت تعدیلکننــده در آبوهــوا دارنــد و هرجایــی کــه تاالبــی
وجــود دارد دمــای منطقــه چندیــن درجــه بــا ســایر نقــاط
همعــرض آن متفــاوت اســت.
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه تاالبهـا در تعدیـل آبوهـوا بسـیار مؤثر
هسـتند گفـت :همچنیـن زمانـی کـه تاالبهـا خشکشـده و بـه
زمین کشـاورزی و کاربری مشـابه تبدیل میشـوند سـطح آبهای
زیرزمینـی یـا پاییـن میآیـد و یـا اینکه خشـک میشـوند.
معــاون نظــارت و پایــش محیطزیســت لرســتان بــا اشــاره بــه
نقــش تاالبهــا در رونــق گردشــگری بیــان داشــت :تاالبهــا
میتواننــد شــغلهای پایــدار و درآمدزایــی در حــوزه گردشــگری
ایجــاد کننــد و موجــب جــذب توریسـتهای داخلــی و خارجــی بــه
اســتان میشــوند و آثــار تفریحــی تاالبهــا و آرامشــی کــه در
جــوار ایــن اکوسیســتمها وجــود دارد میتوانــد در رونــق حــوزه
گردشــگری اســتان بســیار تأثیرگــذار باشــند.
برنــا بــا اشــاره بــه ایجــاد تنــوع زیســتی گیاهــی و جانــوری در
اطــراف تاالبهــا گفــت :وجــود ایــن تاالبهــا موجــب ایجــاد
تنــوع زیســتی در اســتان میشــود.
lزهکشهایی که شیره جان تاالبها را سر کشیدند
نبــیاهلل قائــد رحمــت معــاون فنــی حفاظــت محیطزیســت
لرســتان نیــز در ایــن رابطــه بــا اشــاره بــه تاالبهــای  ۱۱گانــه
پلدختــر اظهــار داشــت :مهمتریــن تــاالب پلدختــر ،تــاالب «گــری
بلمــک» اســت کــه امســال بــا توجــه بــه میــزان بارندگیهایــی
کــه داشــتیم حــدود  ۵۰هکتــار از آن آب دارد و بقیــه آن
خشکشــده اســت.
وی بابیــان اینکــه وضعیــت ایــن تــاالب بــا توجــه بــا بارندگیهــا
نســبت بــه ســالهای قبــل بهتــر اســت امــا نیــاز بــه احیــا دارد

گفــت :ایــن اقــدام بایــد بــا هماهنگــی جوامــع بومــی و محلــی
عملیاتــی شــود.
معــاون فنــی حفاظــت محیطزیســت لرســتان بابیــان اینکــه بــرای
احیــای تــاالب «گــری بلمــک» یــک مشــاور گرفتهشــده اســت
ادامــه داد :مطالعــات احیــای ایــن تــاالب در حــال انجــام بــوده و تــا
پایــان امســال برنامــه مدنظــر از ســوی مشــاور بــه محیطزیســت
اعــام میشــود و ایــن اداره کل بــر اســاس ایــن برنامــه بــا
هماهنگــی ســازمان و همچنیــن همــکاری جوامــع بومــی و محلی
ایــن برنامــه را عملیاتــی خواهیــم کــرد.
قائــد رحمــت بــا اشــاره بــه مشــکالت مختلــف تاالبهــای
اســتان لرســتان بیــان داشــت :یکــی از مشــکالتی کــه از قبــل
بــوده و هماکنــون نیــز گریبــان گیــر تاالبهــای اســتان اســت
موضــوع زهکش ـیهایی بــوده کــه آب تاالبهــا از طریــق آنهــا
خــارج و تاالبهــا را تبدیــل بــه زمیــن کشــاورزی کــرده اســت.
lصــدور ســند بــرای تاالبهــا بهعنــوان زمیــن
کشــاورزی!
وی بابیــان اینکــه ایــن معضلــی اســت کــه مــا هنــوز نتوانســتهایم
در ایــن زمینــه کاری انجــام دهیــم افــزود :بــا تبدیلشــدن ایــن
تاالبهــا بــه زمیــن کشــاورزی حقــی بــرای خیلــی از مــردم
ایجادشــده و حتــی بــرای برخــی از ایــن زمینهــا ســند نیــز
صادرشــده اســت.
معـاون فنـی اداره کل حفاظـت محیطزیسـت لرسـتان با اشـاره به
زهکشهـای ایجادشـده در تـاالب «بیشـه داالن» بروجـرد« ،تنور
در» دورود و «گری بلمک» پلدختر بیان داشـت :بیشـترین خسارت
را بـه تاالبهـا ایـن زهکشهـا وارد کرده اسـت.
قائــد رحمــت همچنیــن تغییــر اقلیــم را یکــی دیگــر از دالیــل
نابــودی تاالبهــای لرســتان عنــوان کــرد و گفــت :میــزان
بارندگیهــا متأســفانه کاهــش پیداکــرده و ایــن امــر موجــب
خشــک شــدن تاالبهــا شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه کاهــش آب ورودی بــه تاالبهــا از منابــع آب
باالدســت ماننــد تــاالب «بیشــه داالن» افــزود :ایــن امــر بــه دلیل
برداشــتهای بیرویــه بــرای کشــتهای کشــاورزی و ســایر
مصــارف صــورت گرفتــه اســت.
lتصرف «بیشه داالن»
معــاون فنــی حفاظــت محیطزیســت لرســتان برداشــت علوفــه
از تاالبهــای اســتان ازجملــه تــاالب «بیشــه داالن» را از دیگــر
دالیــل خســارت بــه تاالبهــای اســتان برشــمرد و تصریــح کــرد:
مأمــوران محیطزیســت بــا گشــت زنــی از ایــن اقــدام جلوگیــری
میکننــد امــا گاهــی ایــن اتفــاق رخ میدهــد.

lانتظــار تاالبهــای لرســتان بــرای ثبــت در
کنوانســیون رامســر
معــاون فنــی حفاظــت محیطزیســت لرســتان همچنیــن بــه
موضــوع ارتقــا تاالبهــای اســتان بــه مناطــق حفاظتشــده
اشــاره کــرد و بیــان داشــت :در ایــن زمینــه طــرح ارتقــا تــاالب
«بیشــه داالن»« ،تنــور در» و همچنیــن تاالبهــای  ۱۱گانــه
پلدختــر بــه مناطــق حفاظتشــده از ســوی محیطزیســت
تهیهشــده اســت.
قائــد رحمــت بابیــان اینکــه طــرح ارتقــا ســطح تاالبهــای ۱۱
گانــه پلدختــر بــه شــورای عالــی محیطزیســت ارسالشــده اســت
افــزود :محــدوده مدنظــر مــا در ایــن منطقــه  ۱۸هــزار و  ۱۴۱هکتار
اســت کــه بــه منطقــه حفاظتشــده تبدیــل شــود و اگــر ایــن
طــرح تصویــب شــود میتــوان ایــن تاالبهــا را مدیریــت کــرد و
شــاهد تخریــب کمتــری در آنهــا بــود.
وی بابیــان اینکــه همچنیــن بــر اســاس دســتور رئیــس ســازمان
محیطزیســت کشــور در روز افتتــاح پاســگاه تاالبهــای پلدختــر
مقــرر شــد کــه ایــن تاالبهــا بــرای ثبــت در کنوانســیون رامســر
معرفــی شــوند ادامــه داد :در ایــن رابطــه طرحــی نوشتهشــده و بــه
ســازمان محیطزیســت و دفتــر بینالمللــی حفاظــت از تاالبهــا
ارسالشــده و منتظــر بررســی کارشناســان در ایــن زمیــن هســتیم
و اگــر شــاخصهای مدنظــر کارشناســان در ایــن تاالبهــا وجــود
داشــته باشــد بــه ثبــت خواهنــد رســید.
lخطر خشکی تاالبهای لرستان برای غرب کشور
اســتان لرســتان بــا دارا بــودن تاالبهــای  ۱۱هزارســاله نیازمنــد
توجــه جدیتــر مســئوالن امــر در ســطح ملــی اســت چراکــه
ایــن ظرفیــت از یکســو فرصــت و از ســوی دیگــر تهدیــدی
جــدی تلقــی میشــود .فرصــت بــه لحــاظ اهمیــت طبیعــی ایــن
اکوسیســتمها در تعدیــل شــرایط آب و هوایــی و زیســتی منطقــه
غــرب کشــور و تهدیــد ازآنجهــت کــه در صــورت اســتمرار رونــد
خشــک شــدن ایــن تاالبهــا ،لرســتان بهصــورت بالقــوه شــرایط
میزبانــی  ۱۴کانــون جدیــد گردوغبــار را دارا اســت.
اســتان لرســتان در حــال حاضــر باوجــود هجــوم هرســاله ریــز
گردهــا شــاهد روزهــای آلــوده زیــادی در طــول ســال اســت ،حــال
تصــور کنیــد بــا ظهــور کانونهــای جدیــد گردوغبــار داخلــی چــه
بــر ســر بــام طبیعــت ایــران و قلــب زاگــرس خواهــد آمــد؛ اســتانی
کــه بــه لحــاظ قرارگیــری در زاگــرس مرکــزی در صــورت هرگونه
تهدیــد طبیعــی و تغییــرات در اکوسیســتم ســایر مناطق زاگــرس را
از مخاطــرات خــود بــه نصیــب نخواهــد گذاشــت.
بــا ایــن تفاســیر بــه نظــر میرســد پیگیــری متولیــان امــر و
مســئوالن بایــد از ســطح شــعار ،ارائــه راهــکار و نامهنــگاری فراتــر
رفتــه و گامهــای عملیاتــی برداشــته شــود تــا دس ـتکم در یــک
برنامــه زمانــی مــدتدار شــاهد احیــای تاالبهایــی باشــیم کــه
اگــر امــروز بــه فریــاد آنهــا نرســیم تبعــات ناشــی از خشــکی این
اکوسیســتمهای آبــی و تبدیــل آنهــا بــه اراضــی بایــر روزی
دامــن غــرب کشــور را خواهــد گرفــت.
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تهیــه و اهــدای هفــت ویلچــر از
کوچکتریــن شــئ دورریختــی ماننــد
درب بطــری ،اقدامــی رضایــت بخــش
بــوده کــه بــا دســتان صدهــا شــهروند
خراســان جنوبــی رقــم خــورد.
رقیه
روزهــا از پــی هــم میگذرنــد ،عمــر
رحمتی راد
تمــام میشــود و انســانها از ســرای
دنیــا بــه ســوی ابدیــت کــوچ میکننــد.
تنهــا چیــزی کــه از او بــه یــاد میمانــد و خاطــرهاش را در
دلهــا زنــده میکنــد ،نیکیهــا و بخشــش هــای او بــه
دیگــران اســت.

اکنــون فرصتــی فراهــم شــده تــا دعــای محرومــان را بدرقــه راهمان
کــرده و کولــه بــار آخــرت را از عشــق و دوســتی نیازمنــدان پــر کنیم.
اکنــون کــه میبینیــم میتــوان از کوچکتریــن شــیئ کــه از او
بــه عنــوان زبالــه یــاد میکنیــم ،قدمــی بــزرگ برداشــت ،کوتاهــی
نکنیــم .بیاییــد پــا بــه پــای دیگردوســتانمان درب بطــری هــای
پالســتیکی را جمــع آوری کــرده تــا در راســتای کمــک بــه معلــوالن
و محرومــان قدمــی برداریــم.
اقدامــی خیرخواهانــه توســط یــک پویــش مردمــی از مهــر مــاه
ســال  ۹۴در خراســان جنوبــی آغــاز و تاکنــون هفــت ویلچــر بــرای
نیازمنــدان تهیــه شــده و روز بــه روز نیــز بــر اشــتیاق جوانــان نســبت
بــه ایــن امــر افــزوده میشــود.
lضروت ارتقاء فرهنگ توجه به مشکالت زیست محیطی
یکــی از اعضــای فعــال در پویــش آرتــوان و رفتگــران طبیعــت
خراســان جنوبــی بیــان کــرد« :آرتــوان» نــام یکــی از فرمانروایــان
اشــکانی و در لغــت بــه معنــای یــاری رســاننده درســتکاران اســت.
نســرین کاری بــا بیــان اینکــه فعالیــت ایــن کمپیــن هــم اکنــون در
ســه شــاخه مشــهد ،نیشــابور و بیرجنــد در حــال اجراســت ،افــزود:
آرتــوان کمپینــی مردمــی جهــت ارتقــای فرهنــگ بازیافــت بــه
شــکل موثــر و همچنیــن کمــک بــه نیازمنــدان اســت.
کاری بیــان کــرد :درب بطریهــا پــس از جمــع آوری هنــگام
رســیدن بــه میــزان معینــی بــرای بازیافــت فرســتاده شــده و عوایــد
حاصــل از آن بــرای خرید وســایل مــورد نیاز معلــوالن در شهرســتان
اســتفاده میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اهــداف ایــن کمپیــن بیــان کــرد :ارتقــاء فرهنــگ
بازیافــت در جامعــه اســتان خراســان بــه شــکل موثرتــر و کارآمدتــر،
ارتقــاء فرهنــگ توجــه بــه مشــکالت زیســت محیطــی و کمــک بــه
معلــوالن نیازمنــد از جملــه اهــداف ایــن مجموعــه اســت.
کاری اظهـار کرد :مـردم میتوانند درب بطری های پالسـتیکی جمع
آوری شـده را تحویل آشـیانه های مشـخص شـده دهند یا با دبیرخانه
تماس گرفته تا دوسـتان بـرای تحویل اقـدام کنند.
وی بیــان کــرد :ایــن کمپیــن در حــال حاضــر بــا رســتورانها و
مــکان هــای تفریحــی مذاکــره داشــته تــا در بطــری هــای مــورد
اســتفاده را جمــع آوری کنــد.
ایــن عضــو رفتگــران طبیعــت خراســان جنوبــی بــا بیــان اینکــه
متولــی جمــع آوری بطــری در سراســر ایران ســازمان پســماند اســت،
افــزود :کمپیــن مردمــی در کنــار حمایــت ســعی در ایــن دارد کــه
بتوانــد نشــان دهــد درب بطــری قابلیــت تبدیــل شــدن بــه اشــیاء
مفیــد را دارد.
کاری ادامـه داد :هـدف کمپیـن به هیچ وجـه تولید درب بطـری مانند
نوشـابه و دوغ نیسـت ،بلکه فرهنگ سـازی بازیافت اسـت.
 ۳۵۰lکیلوگرم درب بطری به ازای یک ویلچر
سرپرســت پویــش مردمــی محیطــی زیســتی آرتــوان خراســان
جنوبــی بیــان کــرد :فعالیــت ایــن ســمن از مهــر مــاه ســال  ۱۳۹۴در
خراســان جنوبــی آغــاز شــده اســت.
ریحانــه رحیــم آبــادی بیــان کــرد :مشــارکت مــردم بــا پویــش آرتوان
بــه ایــن صــورت اســت کــه درب بطــری هــای جمــع آوری شــدهی

خــود را بــه محــل هــای مشــخص شــده در ســطح شــهر که آشــیانه
نامیــده میشــوند ،تحویــل میدهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه در خیابــان هایــی از خراســان جنوبــی آشــیانه
گذاشــتهایم ،گفــت :همچنیــن ایــن آشــیانهها در رســتورانها،
مغازههــا و ادارات دولتــی نیــز جانمایــی شــده اســت.
رحیــم آبــادی بیــان کــرد :بطــری هــای جمــع آوری شــده را یــا بــه
بازیافتیهــا میفروشــیم و یــا از آن نیــز تابلــو درســت کــرده و بــرای
خریــد ویلچــر بــه فــروش میرســانیم.
وی بــا بیــان اینکــه هــر کیلــو گــرم درب بطــری را بــا قیمــت هــزار
تومــان از مــا خریــداری میکننــد ،افــزود :بــرای خریــد یــک ویلچــر
بایــد  ۳۵۰کیلوگــرم درب بطــری جمــع آوری کنیــم.
lجمع آوری  ۲تن درب بطری در استان
سرپرســت پویــش مردمــی محیطــی زیســتی آرتــوان خراســان
جنوبــی بیــان کــرد :تاکنــون بیــش از دو تــن درب بطــری در
شهرســتان هــای بیرجنــد ،قایــن ،فــردوس ،بشــرویه و طبــس جمــع
آوری شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از ایــن محــل شــش ویلچــر در شهرســتان
بیرجنــد و یــک ویلچــر در شهرســتان قایــن خریــداری شــد ،افــزود:
همچنیــن یــک کپســول اکســیژن در هر یــک از ایــن دو شهرســتان
بــرای کمــک بــه نیازمنــدان تهیــه شــد.
رحیــم آبــادی ادامــه داد :در بقیــه شهرســتانها ،درب بطریهــا بــه
انــدازه کافــی جمــع آوری نشــده و اعضــا نیــز هنــوز مشــغول فعالیت
هستند .
وی بــا بیــان اینکــه هــر کــس یــک قــدم بــرای ایــن امــر بــردارد،
از اعضــای آرتــوان محســوب میشــود ،افــزود :ایــن اقــدام کامــا
مردمــی بــوده و بــه دســتگاه خاصــی وابســته نیســت.
lهر شئ غیر قابل استفاده آشغال نیست
رحیـم آبادی با اشـاره بـه اهداف ایـن امر بیان کـرد :مجموعـه ارتوان
ایـن امـر را با سـه هدف آمـوزش مسـائل محیـط زیسـتی ،کمک به
نیازمنـدان و ترویـج کار داوطلبانـه انجـام میدهد.
سرپرســت پویــش مردمــی محیطــی زیســتی آرتــوان خراســان
جنوبــی شــعار ایــن ســازمان مــردم نهــاد را «میشــه دور نریخــت»
عنــوان کــرد و گفــت :بایــد بدانیــم هــر چیــزی کــه قابــل اســتفاده
نیســت ،آشــغال نیســت.
وی اظهــار کــرد :درب هــای جمــع آوری شــده در ابتــدا برای ســاخت
آثــار هنــری بــه کارگرفتــه و مــازاد آن بــه کارگاه هــای بازیافــت
فروختــه میشــوند.
رحیـم آبـادی ادامـه داد :عواید حاصـل از فروش محصـوالت هنری و
درب بطـری با همـکاری موسسـات خیریه ای چـون مهیـار ارغوان و
بنیاد کـودک صـرف کمک بـه نیازمندان میشـوند.

lمدیریــت پســماند مهمتریــن عوامــل پاکســازی
محیــط زیســت
سرپرســت رفتگــران طبیعــت خراســان جنوبــی بیــان کــرد :رفتگران
طبیعــت در راســتای جمــع آوری زبالــه و آمــوزش در روســتاها فعالیت
میکنــد.
ابوالفضـل علیـزاده بـا بیـان اینکه آرتـوان یـک پویش کاملا مردمی
اسـت ،افزود :این پویش از رفتگران طبیعت در مشـهد نشـأت گرفته و
در حـال حاضر در سـطح خراسـان فعالیـت میکند.
وی بیــان کــرد :اســاس کار ایــن مجموعــه مــردم نهــاد ایــن اســت
از زبالههــا در چرخــه تولیــد اســتفاده کــرده و در آخریــن مرحلــه نیــز
بازیافــت کنیــم.
علیـزاده افزود :از ایـن رو درب های بطـری را جمع آوری کـرده و ابتدا
بـا آن کارهـای هنری انجـام میدهیم و عوایـد فروش از آنهـا نیز در
زمینـه های مختلـف کمک بـه نیازمندان هزینه میشـود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن امــر در پاکســازی محیــط زیســت نقــش
بســزایی دارد ،افــزود :در راســتای انجــام ایــن طــرح ،درب هــای
بطــری را نمــاد کوچکــی از زبالــه هــای خشــک قــرار داده و فوایــد
جمــع آوری ان هــا را نیــز آگاهــی میدهیــم.
lشورای شهر باید برای مدیریت پسماند اقدام کند
علیــزاده بــا بیــان اینکــه مدیریــت پســماند یکــی از مهمتریــن
عوامــل موثــر در پاکســازی زیســت محیطــی اســتف افــزود :شــورای
شــهر بایــد بــرای مدیریــت پســماند اقــدام کنــد.
مشــاور مســئول حــوزه شــهردار بیرجنــد هــم بیــان کــرد :مجموعــه
هــای مــردم نهــاد آرتــوان و رفتگــران طبیعــت کامــا بــا حمایــت
مردمــی مشــغول فعالیــت اســت.
فردیــن محمدیــان بــا بیــان اینکــه ایــن مجموعههــا تاکنــون
اقدامــات خوبــی انجــام دادهانــد ،افــزود :شــهرداری بیرجنــد تنهــا در
بحــث برخــی از خدمــات دهیهــا بــه مجموعــه رفتگــران طبیعــت
همــکاری میکنــد.
وی ادامــه داد :شــهرداری در صــورت نیــاز وســایلی ماننــد کیســه
زبالــه ،دســتکش و یــا وســیله نقلیــه در اختیــار ایــن مجموعــه قــرار
میدهــد.
بنــا بــه گفتــه رئیــس اداره بهزیســتی بیرجنــد ،ایــن ســازمان نظــارت
و همــکاری بــا پویــش مردمــی محیطــی زیســتی آرتــوان خراســان
جنوبــی نــدارد.
بیاییــد همــه مــا قــدم در میــدان عمــل بــرای جمــع آوری درب هــای
رنگارنــگ بطــری برداریــم ...بیاییــد بــه موالیمــان علــی (ع) اقتــدا
کنیــم و هماننــد او ،نیازمنــدان را نیــز یــاری دهیــم .بیاییــد فرمایــش
رســول خــدا (ص) را آویــزه دل هامــان کنیــم کــه فرمــود« :هــر
کــه یــک درهــم در راه خــدا بدهــد ،خداونــد برایــش  ۷۰۰ثــواب
مینویســد».
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سکینه اسمی

همهســاله بــا فــرا رســیدن تابســتان
و تغییــر رنــگ آب دریاچــه ارومیــه
بــه قرمــز بــازار اظهارنظرهــای
مختلــف علمــی و غیرعلمــی و نیــز
حرفوحدیثهــای فــراوان حــول
ایــن موضــوع داغ میشــود.

تابســتان ســال  ۸۹اوج بحرانــی شــدن وضعیــت دریاچــه ارومیــه
در پــی افزایــش تبخیــر و بــاال رفتــن میــزان غلظــت نمــک بــود
ســالی کــه بــرای اولیــن بــار دریاچــه تغییــر رنــگ داد و از همــان
ســال بــا ســرخ شــدن ایــن تــاالب اظهارنظرهــای مختلفی شــکل
گرفــت و بهســرعت در رســانهها منتشــر شــد.
هرچنــد کارشناســان محیطزیســت بالفاصلــه بــا بررســیهای
دقیــق اعــام کردنــد ایــن تغییــر رنــگ در پــی تولیــد
رنگدانههــای قرمزرنــگ جلبکهــا و باکتریهــای شــور
پســند اســت امــا اعــام نظرهایــی مبنــی بــر «کشــند قرمــز» و
مــواد ســمی ناشــی از فاضالبهــای ریختــه شــده بــه دریاچــه
موجــی از نگرانیهــا را ایجــاد کــرد.
نکتــه قابلتأمــل اینکــه بــر اســاس اعــام مســئوالن ســتاد
احیــای دریاچــه ارومیــه در حــال حاضــر دریاچــه دوران تثبیــت را
طــی کــرده و مراحــل احیــای آن آغــاز شــده اســت امــا ایــن ادعــا
نــوک حمــات منتقــدان را بیــش از پیــش بهســوی ایــن ســتاد
نشــانه گرفتــه اســت.
برخــی از صاحبنظــران اعتقــاد دارنــد ســرخ شــدن دریاچــه
ارومیــه گویــای کاهــش آب و افزایــش شــوری اســت و اگــر
دوران تثبیــت تمــام و دوران احیــا آغــاز شــده چــرا دریاچــه ارومیــه
قرمزرنگتــر از هــر ســال اســت؟
lســرخ شــدن دریاچــه ارومیــه پدیــدهای کامــ ً
ا
طبیعــی اســت
مجــری و دبیــر کارگــروه ملــی طــرح نجــات دریاچــه ارومیــه در
پاســخ بــه ایــن ســؤال منتقــدان میگویــد :تغییــر رنــگ دریاچــه
ارومیــه همهســاله در تابســتان بــه دلیــل افزایــش تبخیــر و بــاال
رفتــن میــزان غلظــت نمــک روی میدهــد و پدیــدهای کامــ ً
ا
طبیعــی اســت.
عیسـی کالنتری با بیـان اینکـه وضعیـت دریاچه ارومیـه همچنان
بحرانـی اسـت میافزایـد :اینکـه اعلام میشـود دریاچـه ارومیـه
در دوره تثبیـت قـرار دارد حـرف درسـتی اسـت چـرا که امسـال در
مقایسـه بـا سـالهای گذشـته کـه هـر سـال  ۴۰سـانتیمتر آب آن
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روایتی از واقعیت تا شایعه؛
ِ
دل دریاچه ارومیه به رخسار نشست
خون ِ

کاهـش مییافـت وضعیـت تثبیت شـده اسـت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تغییر رنــگ دریاچــه ارومیــه بــه قرمز یک
پدیــده طبیعــی و زیسـتمحیطی ناشــی از افزایــش غلظــت نمــک
اســت ادامــه میدهــد :هماکنــون اقدامــات احیــای دریاچــه
ارومیــه ادامــه دارد و اگــر ایــن رونــد بــا موفقیــت طــی شــود دیگــر
در ســالهای آتــی بــا احیــای دریاچــه ارومیــه شــاهد تغییــر رنــگ
دریاچــه نخواهیــم بــود.
ایــن تناقضگویــی و حــرف و حدیثهــای هرســاله موجــب شــد
موسســه تحقیقــات علــوم شــیالتی و مرکــز تحقیقــات آرتمیــای
کشــور ســال گذشــته نتایــج تحقیقــات علمــی خــود را حــول تغییر
رنــگ دریاچــه ارومیــه منتشــر کنــد امــا ماجــرا بــه اینجــا ختــم
نشــد و امســال نیــز بــا ســرخ شــدن دریاچــه ارومیــه دوبــاره همان
حرفوحدیثهــا قــوت گرفــت.
lباکتریهــای شــور پســند عامــل اصلــی ســرخ
شــدن دریاچــه ارومیــه هســتند
بــر اســاس اعــام گــروه کارشناســی موسســه تحقیقــات علــوم
شــیالتی ،رنــگ قرمــز مایــل بــه صورتــی تــا زرشــکی آب دریاچــه
ارومیــه بــه ســبب باکتریهــای شــور پســند پروکاریــوت ایجــاد
شــده اســت.
نتایــج ایــن تحقیقــات نشــان میدهــد :رنــگ آب در همــه
دریاچههــا و منابــع آبــی بــزرگ و عمیــق تحــت تأثیــر رنــگ مــواد
محلــول یــا جوامــع میکروارگانیس ـمهای موجــود در آنهــا متغیــر
اســت .تغییــر شــرایط اقلیمــی و اکولوژیکــی در دریاچــه ارومیــه
باعــث ایجــاد تغییــر در جمـ ع میکروارگانیسـمهای آن شــده اســت
و ایــن امــر بهنوبــه خــود تغییــر رنــگ آب ایــن دریاچــه را در پــی
دارد.
بــه گفتــه ایــن مرکــز ،دریاچــه ارومیــه دریاچــهای بســته بــا
شــوری باالتــر از اشــباع اســت کــه در شــرایط دمایــی بــاال در
وضعیــت فعلــی و کمبــود اکســیژن ،باکتریهایــی نمــک دوســت
از جنسهــای هالوباکتریــوم و هولوکوکــوس و آرکوباکترهــا
بهشــدت تکثیــر پیــدا کــرده ،بهطوریکــه تراکــم آنهــا در

ایــن شــرایط بــه حــدود  ۱۰۳تــا  ۱۰۵عــدد در میلیلیتــر آب دریــا
رســیده اســت.
ایــن باکتریهــا پروکاریــوت هســتند کــه رنگیــزه هــای داخــل
ســلول آنهــا بهصــورت پراکنــده در سیتوپالســم و بــدون غشــاء
محافــظ قرارگرفتــه اســت ،بنابرایــن بهراحتــی نــور خورشــید را
جــذب و آن را منعکــس میکننــد کــه ایــن امــر باعــث ایجــاد
رنــگ قرمــز مایــل بــه صورتــی تــا زرشــکی آب دریاچــه ارومیــه
میشــود.
در کنــار اعــام نتایــج ایــن تحقیقــات علمــی همــان ســال یعنــی
ســال  ۹۵ســازمان ملــی هوانــوردی و فضایــی آمریــکا (ناســا) نیز با
انتشــار تصویــر جدیــدی از دریاچــه ارومیــه نســبت بــه تغییــر رنگ
دریاچــه ارومیــه واکنــش نشــان داد.
ناســا در توضیــح دلیــل ایــن تغییــر رنــگ از ســبز بــه قرمــز اعــام
کرده اســت :هماننــد دریاچــه آرال (ازبکســتان) دریاچه شــور ارومیه
در ایــران نیــز در طــی دهههــای گذشــته رو بــه تحلیــل رفتــه
اســت .هــر چــه ایــن دریاچــه کوچکتــر شــود ،شــوری آب آن
نیــز بیشــتر خواهــد شــد و هــر چــه شــورتر شــود بــر اثــر فعالیــت
موجــودات میکروســکوپی داخــل آن ،رنــگ ایــن دریاچــه بهطــور
متنــاوب بــه رنگهــای قرمــز و نارنجــی تغییــر مییابــد.
lغلظت نمک دریاچه ارومیه به فوق اشباع رسید
مدیــرکل حفاظــت محیطزیســت آذربایجــان غربــی نیــز معتقــد
اســت ســرخرنگ شــدن دریاچــه ارومیــه حالتــی کام ـ ً
ا طبیعــی
اســت و نتیجــه فعــل و انفعــاالت تــاالب در پــی گرم شــدن شــدید
هــوا ،افزایــش تبخیــر و غلظــت نمــک موجــود اســت.
پرویــز آراســته در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر بــا بیــان اینکــه دریاچه
ارومیــه وضعیــت طبیعــی نــدارد و در حــال ســپری کــردن روزهای
بحرانــی اســت میگویــد :هرســال بــا فرارســیدن فصــل تابســتان
در پــی بــاال رفتــن میــزان تبخیــر و غلطــت نمــک دریاچــه ارومیه
اکســیژن آب کاهشیافتــه و جلبکهــای زنــده ایــن تــاالب
بینالمللــی بــرای ادامــه حیــات رنگیــزه هــای قرمزرنــگ تولیــد
کــرده و در نتیجــه شــاهد ســرخ شــدن دریاچــه ارومیــه میشــویم.
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وی میافزایــد :در ســالهای اخیــر بررســی و تحقیقــات علمــی
زیــادی در خصــوص قرمزرنــگ شــدن دریاچــه ارومیــه انجامشــده
و نتایــج ایــن تحقیقــات نشــان میدهــد جلبــک شورپســند بــه
نــام «دونالیــا ســالینا» کــه بومــی دریاچــه اســت در شــرایط
نرمــال کــه شــوری دریاچــه بــه میــزان  ۱۵۰گــرم در لیتــر بــوده
و اکســیژن کافــی وجــود دارد رنگیــزه ســبز رنــگ تولیــد میکنــد
امــا بــا افزایــش تبخیــر و بــاال رفتــن میــزان نمــک ،اکســیژن آب
کاهــش داشــته و ایــن جلبــک بــرای ادامــه حیــات و مقاومــت در
برابــر شــوری بیشازحــد رنگیــزه قرمــز رنــگ تولیــد میکنــد.
lقرمــز رنــگ بــودن دریاچــه ارومیــه بــرای مــردم و
شــناگران مضــر نیســت
مدیــرکل حفاظــت محیطزیســت آذربایجــان غربــی بــا تأکیــد
بــر اینکــه ســرخ رنــگ شــدن دریاچــه ارومیــه بــرای مــردم و
شــناگران هیــچ ضــرری نــدارد امــا میگویــد :در پــی بــاال رفتــن
غلظــت بیشازحــد نمــک بهتــر اســت افــراد مســن و افــرادی کــه
فشــارخون بــاال و نیــز بیمــاران قلبــی از شــنا و یــا حضــور زیــاد در
آب دریاچــه ارومیــه خــودداری کننــد.
آراســته بــا رد تمامــی شــایعات در خصــوص تغییــر رنــگ دریاچــه
ارومیــه ادامــه میدهــد :بــا رخ دادن پدیــده قرمــز رنــگ شــدن
دریاچــه ارومیــه بــازار شــایعاتی چــون ورود فاضالبهــا ،مــواد
مضــر و اینکــه «کشــند قرمــز» موجــب ایــن پدیــده شــده نیــز
گــرم میشــود کــه محیطزیســت اســتان تمــام ایــن شــایعات
را رد کــرده و عنــوان میکنــد ایــن تغییــرات کامــ ً
ا طبیعــی و
زیســتمحیطی اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر هیــچ فاضالبــی بــه
دریاچــه ارومیــه ســرازیر نمیشــود میافزایــد :بــر اســاس مصوبــه
ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه و بــا نظــارت کامــل محیطزیســت
اســتان هماکنــون پســابهای تصفیهشــده از تصفیهخانههــای
اســتان در راســتای احیــای دریاچــه وارد ایــن تــاالب میشــود کــه
در ایــن خصــوص نیــز کارشناســان محیطزیســت نظــارت کامــل
دارنــد.
آراســته در پاســخ بــه اینکــه هماکنــون دریاچــه ارومیــه در چــه
وضعیتــی قــرار دارد؟ تأکیــد کــرد :بــر اســاس آخریــن بررسـیهای
صــورت گرفتــه در  ۹تیرمــاه ســال جــاری ســطح تــراز دریاچــه
ارومیــه  ۱۲۷۰.۷۲بــوده و هــر ســال بــا گــرم شــدن هوا تبخیــر آب
نیــز افزایــش مییابــد امــا در ســالهای اخیــر بــا اقدامــات ســتاد
احیــای شــاهد تثبیــت وضعیــت دریاچــه ارومیــه هســتیم.
lتکثیــر جلبــک و باکتریهــای دریاچــه ارومیــه
عامــل ســرخ رنــگ شــدن هســتند
رئیــس پژوهشــکده آرتمیــا و آبزیپــروری دانشــگاه ارومیــه نگاهی
تحقیقــی و علمــی بــه پدیــده قرمــز رنــگ شــدن دریاچــه ارومیــه
دارد و میگویــد :در ســالهای اخیــر بــا قرمــز رنــگ شــدن
دریاچــه ارومیــه شــاهد اظهارنظرهــای متفــاوت و گاه بیپایــه و
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اســاس در خصــوص ایــن پدیــده کام ـ ً
ا طبیعــی هســتیم.
دکتــر ناصــر آق میافزایــد :قرمــز رنــگ شــدن دریاچــه ارومیــه
پدیــدهای کامـ ً
ا طبیعــی و زیسـتمحیطی اســت و نمونــه مشــابه
آن در ســایر دریاچههــای شــور دنیــا نیــز رخداده و جــای هیــچ
نگرانــی وجــود نــدارد.
وی بــا بیــان اینکــه جلبــک و باکتریهــای موجــود دریاچــه
ارومیــه در کنــار آرتمیــا تنهــا موجــود زنــده دریاچــه عوامــل
اصلــی قرمزرنــگ شــدن ایــن تــاالب بــه شــمار میرونــد ادامــه
میدهــد :در دریاچــه ارومیــه جلبــک تکســلولی دونالیــا ســالینا
و انــواع باکتریهــای هالوفیــل شورپســند وجــود دارنــد کــه بــا
تغییــر شــرایط دریاچــه در فصــل تابســتان اقــدام بــه تولیــد رنگیزه
هــای قرمــز رنــگ میکننــد.
رئیـس انجمـن آبـزی پـروی کشـور درعینحـال میافزایـد :ایـن
جلبـک و باکتریهـای دریاچـه ارومیه کـه در آبهای شـور تمامی
دریاچههـای دنیـا وجـود دارند همزمـان با گرم شـدن هـوا ،افزایش
تبخیـر و شـوری آب واکنـش نشـان داده و برای مقاومت با شـرایط
موجـود رنگیـزه هـای قرمـز رنـگ تولیـد میکننـد که همیـن امر
موجـب قرمـز رنـگ شـدن آب دریاچـه ارومیه میشـود.
lســرخ رنــگ شــدن دریاچــه ارومیــه پدیــدهای
طبیعــی و زیســتمحیطی اســت
دکتــر آق میگویــد :از نظــر علمــی در خصــوص ایــن
فعلوانفعــاالت و تغییــر رنــگ دریاچــه ارومیــه میتــوان گفــت
زمانــی کــه شــاهد ورود آبهــای شــیرین بــه دریاچــه ارومیــه
هســتیم بــا ورود ایــن آبهــا مــواد مغــذی رودخانــه نیــز وارد
دریاچــه میشــود کــه در ایــن راســتا جلبــک و باکتریهــای بــا
تغذیــه ایــن مــواد مغــذی شــروع بــه تکثیــر میکننــد امــا در ایــن
شــرایط رنگیــزه هــای تولیــدی آن ســبز رنــگ اســت.
قرمــز رنــگ شــدن دریاچــه ارومیــه پدیــدهای کامــ ً
ا طبیعــی و
زیســت محیطــی اســت و نمونــه مشــابه آن در ســایر دریاچههــای
شــور دنیــا نیــز رخ داده و جــای هیــچ نگرانــی وجــود نــدارد
وی افزایــد :امــا بــا قطــع میــزان آبهــای ورودی فرارســیدن
تابســتان ،افزایــش دمــای هــوا و بــاال رفتــن میــزان شــوری آب و
رســیدن آن بــه حالت فــوق اشــباع ایــن باکتــری و جلبکهــا برای
مقاومــت و ادامــه حیــات رنگدانــه هــای کاروتنوئیــدی قرمــز رنگ
بــه نام بتــا کاروتــن و باکتریورودوپســین و همچنین مایکوســپورین
تولیــد میکننــد کــه در نتیجــه رنــگ دریاچــه ارومیــه نیــز قرمــز
رنــگ میشــود.
رئیــس پژوهشــکده آرتمیــا و آبــزی پــروری دانشــگاه ارومیــه بــا
تاکیــد بــر اینکه ایــن امر کامـ ً
ا پدیــده طبیعــی و زیســت محیطی
اســت و جــای هیــچ نگرانــی وجــود نــدارد میگویــد :قرمــز رنــگ
شــدن دریاچــه ارومیــه هیــچ ضــرری بــرای مــردم و شــناگران
نــدارد امــا ایــن فعــل و انفعــاالت موجــب افزایــش میــزان تبخیــر
آب و کاهــش ســطح تــراز دریاچــه میشــود کــه امیدواریــم بــا
احیــای مجــدد هــر ســال شــاهد ایــن تغییــرات نباشــیم.

دکتــر آق در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه آرتمیــا ارومیانــا چــه میزان
در تغییــر رنــگ دریاچــه ارومیــه مؤثــر اســت پاســخ میدهــد:
آرتمیــا تنهــا موجــود زنــده دریاچــه ارومیــه نیــز قرمــز رنــگ اســت
در کنــار باکتــری و جلبکهــای شورپســند.
lدریاچه ارومیه و استقبال بینظیر گردشگران تابستانه
در کنــار تمــام حرفوحدیثهــای علمــی و غیرعلمــی در
خصــوص پدیــده ســرخ رنــگ شــدن دریاچــه ارومیــه ایــن تغییرات
زیســتمحیطی یکــی از عوامــل اســتقبال بینظیــر گردشــگران
تابســتانه بــه شــمار مـیرود ،بــا فرارســیدن فصــل تابســتان مــوج
جدیــدی از مســافران بــرای بازدیــد از دریاچــه آغازشــده اســت.
مجتبــی رحمانــی کــه بــه همــراه خانــوادهاش از تهــران بــه ارومیه
ســفر کــرده اســت میگویــد :دریاچــه ارومیــه یکــی از جاذبههــای
بینظیــر گردشــگری اســت و دیــدن ایــن تــاالب کــه عنــوان
دومیــن دریاچــه شــور دنیــا را یــدک میکشــد در کنــار تغییــر
رنــگ آن از مهمتریــن دالیــل ســفر مــا هســت.
وی بــا بیــان اینکــه قرمــز رنــگ شــدن دریاچــه ارومیــه بــرای
فرزندانــش خیلــی جالــب و دیدنــی بــوده اســت ،میافزایــد:
بیتوجــه بــه اینکــه چــه عواملــی موجــب تغییــر رنــگ ایــن
دریاچــه شــده دیــدن آن از نزدیــک بــرای مــن و فرزندانــم بســیار
جالــب بــود و دوســت داشــتیم از نزدیــک ایــن جاذبــه را تماشــا
کنیــم.
رحمانــی بــا ابــراز ناراحتــی از شــرایط بحرانــی بــه وجــود آمــده
بــرای دریاچــه ارومیــه ادامــه میدهــد :در خصــوص مزایــای
بیشــمار گردشــگری ،خاصیــت درمانــی و زیســتمحیطی
دریاچــه ارومیــه ســخنهای زیــادی شــنیده بودیــم کــه در مــدت
دو روز حضورمــان بخشــی از آن را بــه عینــه دیــدم امیدواریــم ایــن
دریاچــه روزهــای بهبــود را بهســرعت طــی کنــد.
صبــا خلیلــی از البــرز و خانــواده صادقــی از اصفهــان از دیگــر
مســافران تابســتانه ایــن روزهــای دریاچــه ارومیــه هســتند
مســافرانی کــه حیــن صحبــت از دالیــل حضورشــان و نیــز
تماشــای نزدیــک دریاچــه و پدیــده قرمــز رنــگ بــودن آن شــور
و شــعف خاصــی در چهرهشــان نمایــان اســت.
امــا حــالوروز گردشــگری و مســافران تابســتانه ایــن روزهــای
ارومیــه هماننــد نگیــن فیروزهایرنگــش خــوب نیســت و روزهــای
بحرانــی را ســپری میکنــد.
lدریاچــه ارومیــه همچنــان یکــی از جاذبههــای
گردشــگری ارومیــه بــه شــمار مــیرود
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری آذربایجــان غربــی در خصــوص اســتقبال مســافران
نــوروزی از دریاچــه ارومیــه میگویــد :دریاچــه ارومیــه همچنــان
یکــی از جاذبههــای بینظیــر بــرای گردشــگران بهخصــوص
مســافران تابســتانه اســت.
حسـین امامـی میافزایـد :در سـالهایی کـه هنـوز دریاچـه ارومیه
به شـرایط بحرانـی درنیامده بـود به خاطـر خیل عظیم مسـافران و
مدیریت گردشـگران سـتاد بحران ویژهای تشـکیل میشـد هرچند
امـروز تعداد گردشـگران و مسـافران بهماننـد آن سـالها قابلتوجه
نیسـت اما دریاچه ارومیه همچنـان یکی از مقاصد اول گردشـگران
و مسـافران اسـتان و ارومیه به شـمار میرود.
وی تغییــر رنــگ دریاچــه ارومیــه بــه قرمــز را از دیگــر عوامــل و
جاذبههــای دیدنــی مســافران تابســتانه ارومیــه عنــوان میکنــد
و میگویــد :بــر اســاس نظرســنجیهای صــورت گرفتــه در
ســالهای اخیــر تغییــر رنــگ دریاچــه ارومیــه یکــی از عوامــل
ســفر گردشــگران و مســافران تابســتانه اســت کــه دوســت دارند از
نزدیــک ایــن تغییــر و تحــوالت دریاچــه را مشــاهده کننــد.
حــالوروز و تغییــر رنــگ دریاچــه ارومیــه هــر چقــدر هــم ازنظــر
زیســتمحیطی و علمــی طبیعــی باشــد نشــاندهنده شــرایط
بحرانــی و حالــت فــوق اشــباع نمــک موجــود در آن ،افزایــش
تبخیــر و کــم شــدن مســاحت آن اســت شــرایطی کــه همچنــان
منبعــی بــرای نگرانــی و بــازار داغ شــایعات شــده اســت.
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«گورخواب»ها«نینشین»شدند/بازگشت ۸۰درصد«گورخواب»ها
احسان پرنیان

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

شــش مــاه پیــش بــود کــه خبرهایــی مبنــی بــر گورخوابــی
در غــرب تهــران فراگیــر شــد و بــه ســرعت در رســانه هــا و
فضــای مجــازی پیچیــد ،تبدیــل «کارتــن خوابــی» بــه « گــور
خوابــی»  ،زنــگ خطــر بــرای افزایــش آســیب هــای اجتماعــی
را بــه صــدا در آورد و ایــن خبــر رســانه هــای سراســر کشــور و
حتــی رســانه هــای بیــن المللــی را در نوردیــد و بــر صــدر اخبــار
تکیــه زد.
پــس از انتشــار اخبــار ،بــه ســرعت دســتگاه هــای مرتبــط وارد
صحنــه شــدند و برنامــه ریــزی هایــی صــورت گرفــت تــا ایــن
پدیــده در غــرب تهــران برچیــده شــود ،بــه ســرعت یک ســالن
مخصــوص آقایــان در زیــر زمینــی در «ســر آســیاب» مــارد
اجــاره و امکاناتــی از قبیــل تخــت خــواب فراهــم شــد و یــک
گــرم خانــه موقتــی بــرای اســتفاده گورخــواب هــا آمــاده شــد،
بانــوان هــم بــا هماهنگــی بهزیســتی از ســاعت  ۱۷الــی ۸
صبــح روز بعــد در محلــی ســکنی داده شــدند تــا «گــور خوابی»
بــه تاریــخ بپیونــدد.
کمپ هـای دیگری در شهرسـتان های مالرد ،شـهریار و قدس
تهیـه شـد و گـور خـواب ها که بـه گفتـه محمد محمودی شـاه
نشـین ،نماینده این سه شهرسـتان در مجلس شـورای اسالمی،
 ۳۰نفـر بیشـتر نبودنـد اسـکان داده شـدند ،وی گفتـه بـود :کل
منطقـه «باغسـتان» و «نصیر آبـاد» توسـط نیـروی انتظامی از
وجـود کارتـن خوبهـا و معتادین پا کسـازی شـد کـه در مجموع
ایـن افراد کمتـر از  ۳۰نفـر بودند.
lرواج «نی نشینی» به جای «گورخوابی»
اعتیــاد ،فقــر و معضــل وجــود ســرپناه از جملــه مهمتریــن
عواملــی بــود کــه ســبب انتخــاب «گــور» بــرای زندگــی شــده
بــود ،امــا برخــورد ســریع مســئولین منطقه مشــکل ایجاد شــده
را تمــام کــرد ،تــا همــه چیــز دربــاره «گورخوابــی» در «نصیــر
آبــاد» فرامــوش شــود.
«نصیرآبــاد» یکــی از مناطــق شهرســتان شــهریار اســت کــه
بــه دلیــل قــرار گرفتــن در نــوار مــرزی ایــن شهرســتان بــا
شهرســتان بهارســتان و اسالمشــهر ،جــزو مناطــق حاشــیه ای
محســوب شــده و فرصــت مناســبی بــرای تجمــع معتادیــن در
ایــن منطقــه را فراهــم کــرده اســت ،ایــن اســتعداد «نصیرآبــاد»
و نیــز وجــود نیزارهایــی در ایــن منطقــه ،ســبب شــده اســت که
«گورخــواب» هــا پــس از گذشــت  ۶مــاه بــه صــورت «نــی
نشــینی» بــه نصیرآبــاد بــاز گردنــد.
عـده ای از ایـن گورخـواب ها پـس از بیـرون آمـدن از کمپ ها،
بـه دلیل فقدان سـرپناه ،مجـددا آواره شـدند و به نواحـی اطراف
روی آوردند ،عده ای درون سـاختمان هـای متروکه و نیمه کاره،
چنـد نفـری در نیزارهـا و برخـی دیگـر در محل تجمـع زباله ها،
هرکـس که خانه ای نداشـت ،بـاز هم آواره شـد.
lاقدامــات ضربتــی در مــورد آســیب هــای
اجتماعــی نقــش ُمســکِ ن را دارنــد
یــک کارشــناس حــوزه علــوم و آســیب هــای اجتماعــی در این

رابطــه گفــت :فقــدان ســرپناهی امــن و نیــز اعتیــاد در کشــور،
فقــر فرهنگــی و اقتصــادی در برخــی خانــواده هــا ،عواملــی
هســتند کــه بســتر و زمینــه بــروز آوارگــی معتادیــن متجاهــر
را فراهــم مــی کننــد.
حســام احمــدی افــزود :در حــال حاضــر مناطــق حاشــیه
شــهرها بــه دلیــل برخــورداری از محیطــی امــن بــرای ارتــکاب
بــه جرائــم گوناگــون ،بیشــتر از دیگــر مناطــق شــاهد اقبــال و
اســتقبال معتــادان متجاهــر ،آواره هــا و برخــی خالفکاران شــود
و از ایــن طریــق آســیب هــای اجتماعــی را شــاهد هســتیم.
وی بیــان کــرد :اقدامــات ضربتــی ،تنهــا ماننــد مســکن عمــل
مــی کننــد ،بــرای مــدت کوتاهــی آرامــش ظاهــری مــی اورنــد
امــا اصــل مشــکل پابرجــا اســت.
ایــن کارشــناس حــوزه علــوم و آســیب هــای اجتماعــی
خاطرنشــان ســاخت :قطعــا غفلــت از بســیاری از نیازهــای
عاطفــی ،اقتصــادی ،تحصیلــی و دیگــر نیازهــای بشــر ســبب
ایجــاد چنیــن آســیب هــای اجتماعــی مــی شــود و هــر از چنــد
گاهــی ،اتفاقــی رســانه ای مــی افتــد کــه همــه را بــه خــود می
آورنــد ،بعــد هــم اقداماتــی ُمســکِن گونــه و در نهایــت نیــز
فراموشــی ،ایــن چرخــه اهمیــت دســتگاه هــای مــا بــه پدیــده
آســیب هــای اجتماعــی اســت.
lپدیــده ای بــه نــام «گــور خوابــی» در نصیــر آباد
بــه طــور کلــی منتفی اســت
معــاون فرهنگــی اجتماعــی نیــروی انتظامــی غــرب اســتان
تهــران در ایــن خصــوص گفــت :نتایــج آخریــن رصدهایــی که
مــا در هفتــه گذشــته انجــام دادیــم ،نشــان داد کــه مــا دیگــر
گورخوابــی در «نصیــر آبــاد» نداریــم.
ســرهنگ مهــدی ســرپناه اضافــه کــرد :افــرادی کــه برخــی
آن هــا را گورخــواب معرفــی کــرده انــد ،معتادینــی هســتند
کــه داخــل نیزارهــای نصیرآبــاد تجمــع مــی کننــد ،ایــن افــراد
اگــر نیــزار نباشــد ،در بیشــه ،جمــع می شــوند ،بیشــه نباشــد ،به
ســرقت از منــازل مــردم روی مــی آورنــد ،بــه هرحــال معتــاد در
جامعــه وجــود دارد ،امــا پدیــده ای بــه نــام «گــور خوابــی» در
نصیــر آبــاد بــه طــور کلــی منتفــی اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه نیزارهــای حوالــی معتادیــن متجاهــر
زمینــه مناســبی بــرای اجتمــاع معتادیــن متجاهــر فراهــم کرده

اســت ،گفــت :چندیــن طــرح جمــع آوری معتادیــن متجاهــر در
ایــن محــل توســط نیــروی انتظامــی بــه اجــرا در آمــده اســت،
امــا بایــد قبــول کنیــم ،جامعــه عــاری از معتــاد نیســت و ایــن
افــراد اماکنــی ماننــد نیزارهــا را بــرای تجمــع انتخــاب مــی
کننــد.
ســرپناه افــزود :وضعیــت نصیرآبــاد و گورخوابــی در ایــن منطقه
همیــن اســت ،اگــر کســی مســتند دیگــری دارد ،ارائــه کنــد تــا
مــا پیگیــری هــای الزم را انجــام دهیــم.
 ۵۷۰lنفــر از معتادیــن منطقــه در ســال گذشــته
ســامان دهــی شــدند
معــاون سیاســی انتظامــی فرمانــداری شــهریار اظهــار داشــت:
در بحــث ســامان دهــی معتادیــن ،بــه خصــوص در منطقــه
نصیرآبــاد کــه تجمــع معتادیــن و بحــث توزیــع و مصــرف مواد
مخــدر بــود ،بــا هماهنگــی دســتگاه قضــا و نیــروی انتظامــی و
دیگــر دســتگاه هــای ذی ربــط اقدامــات خوبــی انجــام گرفــت.
ابوطالــب فرنیاپــور اضافــه کــرد :هــم در بحــث پــاک ســازی
منطقــه از فروشــندگان مــواد مخــدر در ایــن محــل اقدامــات
خوبــی صــورت گرفتــه و بســیاری از ایــن افــراد از محــل
متــواری و یــا دســتگیر شــدند ،در ســال گذشــته در قالــب طــرح
ســامان دهــی بیــش از  ۵۷۰نفــر از معتادیــن هــم جمــع آوری
و ســامان دهــی شــدند ،کــه تعــدادی از آن هــا در کمــپ هــای
خــود شــهریار نگــه داری و  ۳۰۰نفــر از ایــن افــراد بــه کمــپ
هــای مــارد در غــرب اســتان تهــران منتقــل شــدند و تحــت
درمــان اولیــه قــرار گرفتنــد.
معــاون سیاســی انتظامــی فرمانــداری شــهریار اعتیــاد را بحثــی
فراگیــر خوانــد و گفــت :متاســفانه اعتیــاد مختــص منطقــه
«نصیــر آبــاد» و شــهریار و اســتان تهــران و یــا حتــی کشــور
ایــران نیســت ،بیــش از  ۹۰درصــد ایــن افــراد متعلــق بــه
«نصیــر آبــاد» نبودنــد و از اطــراف بــه ایــن منطقــه آمــده بودند،
امــا صــرف نظــر از ایــن کــه ایــن افــراد از کجــا آمــده بودنــد،
ایــن امــر یــک آســیب اجتماعــی اســت.
 ۸۰lدرصــد «گــور خــواب» هــا در وضعیــت قبلــی
قــرار دارنــد
وی گفــت :افــرادی کــه معتــاد مــی شــوند و در ایــن چرخــه
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مــی افتنــد ،تمــام کوشــش خــود را صــرف ارضــا شــدن از
طریــق مصــرف مــواد مخــدر مــی کننــد ،اگــر کار داشــته
باشــند ،از طریــق درآمــد کار و اگــر کاری نداشــته باشــند،
از طریــق فــروش امــوال دیگــران و یــا حتــی خانــواده خــود
و یــا ســرقت هــای خــرد ســعی در تهیــه و مصــرف مــواد
مخــدر مــی کننــد.
فرنیاپــور بــه بحــث گورخــواب هــا نیــز اشــاره کــرد و گفــت:
ایــن گورخــواب هــا در پــی یافتــن مکانــی دور از انظــار مــردم
بــرای مصــرف مــردم بودنــد و ایــن افــراد در پــی یافتــن یــک
«آلونــک» امــن و یــا حتــی یــک «گــور» امــن و دور از چشــم
مــردم بــرای مصــرف مــواد مخــدر بــود و در حــال حاضــر کــه
پدیــده «گورخوابــی» در آن مــکان پایــان پذیرفتــه اســت ،ایــن
افــراد در حــال حاضــر پراکنــده شــده و بــه مــکان هــای دیگــر
رفتــه انــد ،نمــی تــوان ادعــا کــرد کــه همــه ایــن افــراد ســالم
شــده و بــه زندگــی ســالم مــی پردازنــد.
وی افــزود :در خــوش بینانــه تریــن حالــت ۲۰ ،الــی  ۳۰درصــد
ایــن «گــور خــواب هــا» بــه جامعــه برگشــته انــد و  ۷۰الــی
 ۸۰درصــد ایــن افــراد در همیــن وضعیــت قــرار دارنــد و هــر
مــکان دنــج را بیابنــد بــرای مصــرف مــواد مخــدر انتخــاب می
کننــد ،در حــال حاضــر نیــز گزارشــاتی بــه ما رســیده اســت ،که
مجــددا عــده ای از ایــن افــراد از شهرســتان هــای اسالمشــهر،
بهارســتان ،ربــاط کریــم و دیگــر شهرســتان هــای دیگــر بــه
ایــن منطقــه مــی آینــد ،چــرا کــه منطقــه «نصیرآبــاد» مــرز
بیــن ایــن ســه شهرســتان و شــهریار اســت.
معــاون سیاســی انتظامــی فرمانــداری شــهریار افــزود:
تعــدادی از ایــن افــراد در نیزارهــای منطقــه ســکنی گزیــده و
بــه مصرف مــواد مخــدر مشــغول هســتند ،کــه بــا هماهنگی
هایــی کــه بــا شــهرداری صــورت گرفتــه اســت ،نــی هــا
قطــع مــی شــوند و جلســاتی در ایــن زمینــه در تاریــخ ۱۴
تیرمــاه بــا حضــور تمــام ادارات مرتبــط تشــکیل شــد و
تصمیــم گیــری شــد کــه عــاوه بــر جمــع آوری معتادیــن
متجاهــر و دســتگیری توزیــع کننــدگان مــواد مخــدر ،اداره
بهزیســتی ،واحــد «موبایــل ســنتر» خــود را فعــال کــرده و به
افــراد معتــادی کــه در ســطح جامعــه حضــور دارنــد مراجعــه
کنــد و بــا ارائــه خدمــات خــاص ماننــد غــذای گــرم ،لبــاس،
ســرنگ و از ایــن قبیــل از انتشــار آســیب هــای آم هــا
جلوگیــری مــی کننــد.
وی افــزود :یــک واحــد «گــرم خانــه» نیــز در «نصیــر آبــاد» را
طبــق قانــون راه انــدازی کردیــم کــه ایــن معتادیــن دیگــر بــه
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گورهــا مراجعــه نکننــد ،ایــن واحــد طــوری اســت کــه معتادین
در آن جــا بخوابنــد و ســرپناهی داشــته باشــند و غــذای گــرم
مصــرف کننــد و اســتحمام کننــد ،امــا بســیاری از ایــن معتادین
تمایلــی بــرای حضــور در ایــن «گــرم خانــه» هــا ندارنــد ،چــرا
کــه گمــان مــی کننــد بــا حضــور در ایــن مــکان هــا تحــت
کنتــرل قــرار گرفتــه و دیگــر نمــی تواننــد بــه مصــرف مــواد
مخــدر ادامــه دهنــد.
lدر بحــث مبــارزه بــا تکــدی گــری و گورخوابــی
نیازمنــد عــزم ملــی و مردمــی هســتیم
فرنیاپــور بــا بیــان ایــن کــه بــا توجــه بــه وجــود ســرپناه و آب
بهداشــتی بــرای شــرب و اســتحمام ،غــذا ،صبحانــه در «گــرم
خانــه» هــا دیگــر نیــازی بــه حضــور ایــن معتادیــن در گورهــا،
آلونــک هــا و دیگــر اماکــن و آلــوده کــردن اماکــن دیگــر
نیســت ،تاکیــد کــرد :خــود مــردم در بحــث گورخــواب هــا و
متکدیــان و معتادیــن بایــد یــک عــزم ملــی داشــته باشــند ،هر
خانــواده بایــد تــاش کنــد کــه حداقــل خانــواده خــود را از ایــن
آســیب مصــون کنــد ،اگــر هــر خانــواده ای تــاش کنــد کــه
خانــواده را مصــون کنــد ،مــی توانیــم جامعــه ای پــاک و ســالم
داشــته باشــیم.
وی بــه فعالیــت شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر

اشــاره کــرد و گفــت :ایــن شــورا بــا کمیتــه هــای مختلــف از
ســال هــای قبــل در ســطح غــرب اســتان تهــران و شهرســتان
شــهریار فعــال بــوده اســت ،کمیتــه مبــارزه بــا توزیع کننــدگان
مــواد مخــدر ایــن شــورا در ســال گذشــته جلــوی عرضــه بیش
از  ۸هــزار کیلوگــرم مــواد مخــدر را گرفت و بــا توزیــع کنندگان
برخــورد کــرد و عملکــرد قابــل قبــول و موفقــی داشــته اســت،
کمیتــه درمــان ایــن شــورا در قالب کمــپ هــا ،متــادون درمانی
و نیــز انجمــن معتادیــن گمنــام را داریــم ،کــه خــود معتادیــن به
یکدیگــر بــرای درمــان ایــن بیمــاری کمــک مــی کننــد.
معــاون سیاســی انتظامــی فرمانــداری شــهریار بــه تشــکیل
کمیتــه مشــارکت هــای مردمــی با حضــور خیریــن در شــورای
هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان شــهریار اشــاره
کــرد و گفــت :یــک همایشــی در شــهریار بــا حضــور خیریــن
داشــتیم ،ایــن خیریــن بــه ایــن معتادیــن و خانــواده هــای آن
هــا کمــک مــی کننــد کــه بتواننــد بــا ایــن مشــکالت مبــارزه
کننــد.
وی گفــت :یــک کمیتــه فرهنگــی و پیــش گیــری نیــز در
شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر شــهریار داریــم
کــه امســال تمــام تــاش مــا ایــن اســت ،کــه ایــن کمیتــه
فعــال تــر شــده و توجــه خــود را بــرای انجــام کارهــای
فرهنگــی و آگاه ســازی و اطــاع رســانی بــه خانــواده در
زمینــه عواقــب مــواد مخــدر و ســوء مصــرف مــواد معطــوف
کنــد و ورودی هــا را کاهــش دهیــم و یــک روزی بــه امیــد
خــدا بــه ورودی صفــر برســیم ،در آینــده جامعــه ســالمی
خواهیــم داشــت ،پیــش گیــری نیــز مباحــث زیــاد اقتصــادی،
فرهنگــی ،محیطــی ،ژنتیکــی و دیگــر عوامــل داریــم و در
همــه ایــن مباحــث نیــاز بــه حضــور مــردم داریــم ،هرجــا
مــردم وارد شــدند مــا موفــق بــوده ایــم.
فرنیاپــور افــزود :مــا بعــد از انقــاب شــهدای زیــادی در مبــارزه
بــا مــواد مخــدر داده ایــم ،امــا همچنــان ایــن معضــل وجــود
دارد و ایــن امــر نشــان مــی دهــد کــه نیــاز بــه فرهنــگ ســازی
داریــم ،کــه اگــر مــواد مخــدر رایــگان و در دســترس بــود،
جــوان رغبتــی بــرای مصــرف نداشــته باشــد.
بــه نظــر مــی رســد در راســتای اصــاح برخــی آســیب هــای
اجتماعــی ماننــد اعتیــاد ،کــه منشــاء بســیاری از آســیب هــای
دیگــر ماننــد «گورخوابــی» « ،نــی نشــینی»  ،ســرقت ،طــاق
و  ...اســت ،در هــر منطقــه بایــد بــا توجــه بــه فرهنــگ و آداب
و رســوم و ســنن مــردم منطقــه عمــل کــرد تــا بدیــن ترتیــب
بتوانیــم خروجــی مطلــوب و بــازده عملــی و مفیــدی داشــته
باشــیم.

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY
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MEHR

ناخوشی رودخانهها از کارون تا زایندهرود؛ رگهای حیاتبخش خشکیدند

علی نواصر

ش زیادی از رودخانههای کشور
بخ 
حتی قبل از رسیدن فصل تابستان،
خشکشدهاند ولی ارادهای قوی
برای رهایی از وضعیت فعلی وجود
ندارد؛ این ماجرایی از کارون تا
زایندهرود است.

چنــد ســالی اســت خشکســالی بــه مشــکلی جــدی بــرای
نقــاط مختلــف کشــورمان تبدیلشــده اســت .افزایــش دمــای
هــوا ،کاهــش نــزوالت جــوی ،حفــر چاههــای غیرمجاز،آبیــاری
غیراصولــی زمینهــای کشــاورزی و  ...باعــث شــده تــا ذخایــر
آبــی بهشــدت کاهشیافتــه و همیــن امــر نیــز بــه خشــک
شــدن رودخانههــا ،دریاچههــا و تاالبهــا انجامیــده اســت.
در پــی خشــک شــدن ایــن اکوسیســتمهای آبــی پدیــده
گردوغبــار و ریزگردهــا ایجــاد و ایــن امــر نیــز بــه چالشــی برای
مــردم ســرزمینمان تبدیلشــده اســت.
دریاچـ ه هامــون بهصــورت باتــاق درآمــده ،دریاچــه جازموریان
فقــط دو مــاه زمســتان کمــی آب دارد و بــه کویــر تبدیــل
میشــود ،دریاچــه بختــگان بهکلــی خشکشــده اســت.
تاالبهــای نقــاط مختلــف کشــور نیــز وضعیتــی مشــابه
دارنــد.
بــا توجــه بــه گــرم شــدن زمیــن ،تغییــر اقلیــم یــک
پدیــده جهانــی اســت ،بعضــی کشــورها بــا برنامهریــزی و
بهکارگیــری راهکارهایــی ،صدمههــا و تبعــات منفــی ایــن
پدیــده را بــه حداقــل میرســانند و کمتریــن آســیب را از ایــن

تغییــر متحمــل میشــوند ،امــا متأســفانه در ایران چنین نیســت
و پیشبینیهــای الزم صــورت نگرفتــه ،مقابلــه مناســبی بــا
تغییــرات اقلیمــی نمیشــود و بــه همیــن دلیــل نیــز تبعــات
منفــی بســیاری گریبــان گیــر کشــورمان میشــود کــه
جبرانناپذیــر هســتند.
کاهــش ســطح آب و خشــک شــدن دریاچههــا ،پائیــن رفتــن
بســتر آبهــای زیرزمینــی در بســیاری از نقــاط کشــور ،خشــک
شــدن آب برخــی رودخانههــا ،کاهــش ســطح ذخیــره آب
پشــت اغلــب ســدهای کشــور ،تخلیــه تعــدادی از روســتاها
طــی چنــد دهــه گذشــته ،گســترش کویــر و بیابانهــای
لمیــزرع و خشــک ،هــر روز ســرزمین مــا را تهدیــد میکنــد.
کمآبــی در کشــورمان بــه خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه،
تــاالب هورالعظیــم ،رودخانههایــی چــون زاینــدهرود،
ســیمینهرود و کارون منجــر شــده اســت ،ایــن چالــش بــر روی
اکوسیســتمهای جنگلــی نیــز مؤثــر بــوده و بــه خشــک شــدن
جنگلهــا منجــر شــده و همــه ایــن عوامــل دستبهدســت
هــم داده تــا شــاهد بیابانزایــی و ایجــاد گردوغبــار در
کشــورمان باشــیم.
صبــح دوشــنبه  ۱۲تیرمــاه حســن روحانــی ،رئیسجمهــور در
همایــش بینالمللــی مقابلــه بــا گردوغبــار گفــت :نمیتوانیــم
در مقابــل آنچــه محیطزیســت مــا را تخریــب میکنــد
بیتفــاوت باشــیم احــداث ســدهای متعــدد در افغانســتان بــر
اســتان خراســان و سیســتان و بلوچســتان تأثیرگــذار اســت.
وی افــزود :نمیتوانیــم بــدون همــکاری بــا کشــورهای جهــان
بــر معضــل گردوغبــار پیــروز شــویم ،مــا یــک خانــواده در
منطقــه خاورمیانــه و غــرب آســیا هســتیم و نمیتوانیــم از هــم

فاصلــه بگیریــم.
lزایندهرود از بیآبی تا قرمز شدن آب
در اســتان اصفهــان بــر اســاس تصمیماتــی کــه در کمیتــه
توزیــع آب در تاریــخ هفتــم خردادمــاه ســال جــاری گرفتــه
شــد ،از اواســط  ۱۹خــرداد خروجــی ســد زاینــدهرود کاهــش
یافــت .آب زاینــدهرود بــرای آبیــاری کشــت کشــاورزان حوضــه
زاینــدهرود در اصفهــان از نهــم فرودیــن مــاه بازگشاییشــده
بــود و بعــد از حــدود  ۷۰روز بســته شــد.
و امــا گرمــای ایــن روزهــای هــوای اصفهــان باعــث شــده تــا
جریــان باقیمانــده آب در بســتر رودخانــه نیــز در روزهــای
آینــده بــه پایــان برســد و بــار دیگــر شــریان حیاتــی شــهر
اصفهــان قطــع شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه  ۹خردادمــاه قرمــز شــدن رنــگ
زاینــدهرود در محــدوده لنجــان مبارکــه ســروصدای زیــادی را
بــه پــا کــرد و علیرغــم حرفهــای ضدونقیــض مســئوالن،
رئیــس اداره منابــع آب مبارکــه و فرمانــدار لنجــان پــرده از
حقیقــت برداشــتند و عامــل ایــن تغییــر رنــگ را شستشــوی
فیلترهــای تصفیهخانــه یــزد در آب زاینــدهرود اعــام کردنــد.
ایــن ماجــرا نشــان میدهــد کــه برخــی چالشهــای
رودخانههــای کشــورمان ناشــی از ســوء مدیریــت اســت کــه
بــا توجــه بــه رونــد خشکســالی و کمآبــی بحــران را در ایــن
اکوسیســتمهای آبــی تشــدید کــرده اســت.
lچشمان تا ِر ماهیان «تیره»
اوضــاع در غــرب ایــران هــم تعریفــی نــدارد؛ وقــوع
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ی در اســتان لرســتان و کاهــش چشــمگیر منابــع
خشکســال 
آب زیرزمینــی و بارندگیهــا ،دســت رودخانههــا را بــرای
ی کــرده اســت بهطوریکــه در رودخانــه
آبرســانی خالــ 
«تیــره» ایــن روزهــا آب چندانــی باقــی نمانــده اســت.
ایــن وضعیــت رودخانــه «تیــره» در حالــی اســت کــه فعالیــت
پمپهــای آب غیرمجــاز هــر آنچــه از مایــه حیــات «تیــره»
بــوده را بلعیــده تــا هــرروز بــر عمــق بحــران زیسـتمحیطی در
ایــن رودخانــه بــزرگ اســتان افــزوده شــود.
اســتمرار وضعیــت بحرانــی رودخانــه «تیــره» ایــن روزهــا مرگ
هــزاران قطعــه ماهــی در بســتر ایــن رودخانــه را بــه دنبــال
داشــته اســت کــه البتــه تنهــا دلیــل آن خشکســالی ایــن
رودخانــه نیســت بلکــه هجــوم موتــور تلمبههــای غیرمجــاز
حیــات آبزیــان در ایــن رودخانــه را در معــرض تهدیــد جــدی
قــرار داده اســت.
رودخانــه «تیــره» کــه دیگــر ماننــد گذشــته جوشوخــروش
خــود را نــدارد ایــن روزهــا مســتعد هرگونــه بحــران و
فاجعــه زیســتمحیطی اســت و ایــن امــر زندگــی آبزیــان و
حیاتوحــش منطقــه را در معــرض خطــر قــرار داده اســت.
الهــام برنــا معــاون محیطزیســت لرســتان در ایــن رابطــه
در ســخنانی بابیــان اینکــه در فصــل خشکســالی شــاهد
کاهــش دبــی پایــه اکثــر رودخانههــای اســتان بهخصــوص
رودخانههایــی کــه دبــی متوســط و کــم و همچنیــن مصــارف
باالیــی دارنــد هســتیم اظهــار داشــت :ایــن امــر موجــب پاییــن
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آمــدن دبــی رودخانههــا میشــود.
وی بــا بیــان اینکــه در این راســتا طــی روزهای گذشــته شــاهد
کاهــش آب رودخانــه «تیــره» دورود بودهایــم عنــوان کــرد :بــه
دلیــل کمبــود آب آبزیــان داخــل رودخانــه دچار مشــکل شــدند.
lوضعیت بحرانی کارون
امــا در ایــن میــان کارون بــرای خوزســتان فقــط یــک
رودخانــه نیســت ،کارون اصـ ً
ا حتــی رگ حیــات نیســت بلکــه
«شــاهرگ زندگــی» بــرای مردمانــی خســته از نامهربانیهــا
اســت .کارون فقــط مأموریــت رســاندن آب را بــه زمینهــای
تشــنه ،تاالبهــای غ ـمزده ،محیطزیســت بحــرانزده ،مــزارع
بحــرانزای نیشــکر ،صنایــع آلودهکننــده و خانههــای مــردم
نــدارد بلکــه وظیفــهای فراتــر دارد و آنهــم پمپــاژ امیــد بــه
قلــب همــه مــردم خوزســتان اســت.
خوزســتانیها ،نشــاط و ســرزندگی خــود را بــا رودخانــه کارون
تنظیــم میکننــد .وضــع ایــن رودخانــه و سرچشــمههای
مــورد طمــع قرارگرفتــه آن هرســال وخیمتــر و اورژانســیتر
میشــود.
اکنــون کارون وضــع بحرانــی کــه سالهاســت همــه
در مــورد آن فریــاد میزننــد را از ســر گذرانــده و بــه وضــع
فــوق بحرانــی رســیده تــا جایــی کــه رودخانــه حتــی در مقطــع
عبــوری از شــهر اهــواز هــم خشکشــده اســت و بــه علــت
بیتوجهیهــای تلنبــار شــده ،جزیرههایــی کــه میهمــان

ناخوانــده کارون هســتند ،در حــال گســترش و افزایش هســتند.
lمرگ رؤیای کودکی مرد ماهی گیر
محمــد عباســی از همــان کســانی اســت کــه هــر روز قــاب
بــه دســت میگیــرد تــا از دل رودخانــهای کــه میگوینــد
فاضــاب بــر آب آن غالــب شــده اســت ،ماهــی صیــد کنــد.
محمــد  ۶۳ســال ســن دارد و روزهــای کودکــی را در اطــراف
همیــن رودخانــه ســپری کــرده اســت.
او خاطــرات شــیرینی از ایــن رودخانــه دارد .از همــان روزهایــی
کــه بــه قــول خــودش بــا بچههــای پــر شروشــور آن موقــع،
ناجوانمردانــه از ســمت عامــری نوعــی ســم درون رودخانــه
میریختنــد تــا ماهیهــای گیــج و منــگ را اندکــی پائینتــر
در کنــار امانیــه کــه آن زمــان مســکونی بــود را بــه را مثــل آب
خــوردن صیــد کننــد.
وی خاطراتــش را ادامــه میدهــد کــه پیــاده بــا بچههــا بــه
ســمت عامــری میرفتنــد و بعــد ســوار تیوپــی کــه ظاهــراً بــا
هــزار تیکــه و وصلــه آن را روب ـهراه کــرده بودنــد ،میشــدند و
در میــان موجهــای خروشــان رودخانـهای کــه آن زمــان حتــی
قابــل کشــتیرانی بــود ،خــود را بــه منطقــه امانیــه میرســاندند
و در ایــن مســیر میگویــد کــه چندیــن بــار واژگــون هــم
میشــدند ولــی همــه شــنا بلــد بودنــد ولــی آنهــا بیشــتر از
آب ،غــرق شــادی بودنــد.
خاطــرات محمــد همــه هــم شــیرین نیســت و کمکــم بــه
تلخــی میگرایــد« :جــوان فکــر میکنــی مــن اینجــا قــاب
انداخت ـهام ،ماهــی نصیبــم میشــود؟ خیلیهــا فکــر میکننــد
عباســی دیوانــه شــده کــه در ایــن رودخانــه بــیآب و پــر از
فاضــاب ،منتظــر اســت یــک ماهــی بــه قالبــش نــوک بزنــد،
نــه بابــا دیگــر خبــری نیســت».
امــا چــرا وی همیشــه اینجــا قــاب بــه دســت نشســته
اســت« :نشســتهام ،قــاب بــه دســت میگیریــم تــا
خاطراتــم بــا فاخــر ،هاشــم ،علــی و رزاق را مــرور کنــم
و ایــن خاطــرات بــه مــن انــرژی میدهــد .یــادآوری
همیــن خاطــرات بــرای مــن از هزارتــا ماهــی گرفتــن هــم
مهمتــر اســت .مــن هنــوز بــا یــادآوری آن روزهــا امیــدم
بیشــتر میشــود و گرنــه دیگــر خبــری از آن رودخانــه کــه
در زمســتان آب ســیالبی آن همــه اطــراف را بــه تســخیر
درمــیآورد ،نیســت».
حــرف محمــد عباســی ،حــرف همــه مــردم خوزســتان اســت.
آنهــا انتظــار دارنــد ایــن رودخانــه که فصــل مشــترک خاطرات
شــیرین بســیاری از کودکیهــای پیرمردهــای امــروزی را
رق ـمزده اســت ،حفــظ شــود ولــی امــروز رودخانــه کارون بــه
گل نشســت ه اســت.
برخیهــا نوشــتهاند ،کــف رودخانــه معلــوم شــده اســت
ولــی آنهایــی کــه رودخانــه کارون را دیدهانــد میداننــد
ایــن خشــکی ،کــف رودخانــه نیســت کــه خشــکیهای
بیشــماری را در دل رودخانــه در اهــواز ایجــاد کــرده بلکــه
ایــن انباشــت گلوالی در اثــر ســالها بیتوجهــی بــه ایــن
رودخانــه اســت کــه چــون جزیــره بیــرون زده اســت.
امــروز رودخانــه کارون را جزیرههــای بیتوجهــی بــه
اســارت خــود درآورده اســت و آن تصاویــر هوایــی زیبــا کــه
رودخانــه کارون را پرصالبتتــر از همیشــه نشــان مــیداد،
تنهــا تصویرگــر ظلــم مضاعفــی اســت کــه بــه ایــن رودخانــه
تحمیــل شــده اســت.
lکارون خط قرمز است
جــواد کاظــم نســبت الباجــی نماینــده ایــن دوره اهــواز کــه خود
بــه علــت اینکــه روســتایی زاده اســت و بــا گندمزارهــای وســیع
بخشــی از اهــواز قــد کشــیده و روزهــای کودکــی را ســپری
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کــرده بهتــر از هــر کســی میدانــد کــه معنــی جــاری بــودن
آب در یــک منطقــه چیســت.
الباجــی در خصــوص وضــع اســفناک ایــن روزهــای رودخانــه
کارون میگویــد :بــا قاطعیــت میگویــم ،احیــای رودخانــه
کارون از وضــع اســفناک فعلــی خــط قرمــز همــه نمایندههــای
اســتان خوزســتان اســت و حتــی نمایندههایــی کــه رودخانــه
کارون در شهرهایشــان جــاری نیســت هــم در خصــوص ایــن
رودخانــه بــا کســی شــوخی ندارنــد.
الباجــی ایــن را هــم میگویــد کــه «بــدون تعــارف بگویــم
امــروز سرچشــمههای رودخانــه کارون مــورد طمــع قــرار
گرفتــه اســت و ایــن موضــوع دیگــر بــرای همــه عیــان شــده
و اگــر امــروز مــن آن را بگویــم افشــاگری نیســت ولــی در
ایــن مــدت نمایندههــای خوزســتان و برخــی اســتانهای
همجــوار بــا قاطعیــت در خصــوص جلوگیــری از انتقــال آب
از سرچشــمههای رودخانــه کارون بــه ســایر نقــاط کشــور بــه
فــات مرکــزی ایســتادهاند».
ســتاندن آب از رودخانــهای کــه در حــال مــرگ بــوده و خــدا
خــود مقــدر کــرده اســت کــه آب از سرچشــمهها بــه ســمت آن
گســیل شــود تــا در طــول مســیر خــود ،زندگــی و امیــد و حیات
بــه همــه ببخشــید ،بــا کــدام اســتدالل صــورت میگیــرد

میگویــد :حلقــه مشــترک تمامــی مشــکالت زیس ـتمحیطی
در خوزســتان ،کمبــود آب اســت .در ســال  ۵۸دبــی رودخانــه
کارون حــدود چهــار هــزار و  ۵۰۰مترمکعــب در ثانیــه بــود ولــی
اکنــون بــه  ۳۰۰مترمکعــب در ثانیــه کاهــش پیــدا کرده اســت.
اگــر مــا بحــث پائیندســت کارون را حســاب کنیــم ،فاضالبــی
کــه وارد کارون میشــود اگــر خــارج شــود شــاید قســمتهای
پائیــن ایــن رودخانــه نیــز خشــک شــود .از وظایــف حاکمیتــی
دولتهــا برقــراری امنیــت ،آمــوزش و ســامت اســت کــه
محیطزیســت یکــی از شــاخصهای امنیتــی هــر منطقــهای
اســت و بایــد بــه آن وظیفــه حاکمیتــی عمــل و این ضــرورت را
بــرای مــردم تأمیــن کنیــم.
یوســفی عقیــده دارد کــه خشــکیهای رودخانــه کارون کــه در
مقطــع اهــواز بهشــدت بــه چشــم میخــورد و تــوی ذوق هــر
رهگــذری مـیزد ،عملیــات الیروبــی رودخانــه کارون کــه ایــن
روزهــا قطرهچکانــی در بخشــیهایی از رودخانــه در حــال
انجــام اســت را ضــروری کــرده اســت.
وی گفــت :در جلســهای کــه بــا وزیــر نیــرو برگــزار کردیــم،
بــه بیــان اهمیــت ،حفــظ و احیــای رودخانــه کارون در اســتان
خوزســتان پرداختــه شــد و در آن جلســه از حاضــران درخواســت
کــردم تــا نســبت بــه اجــرای طرحهــای الیروبــی و احیــای

کــه بودجههــای چنــد هــزار میلیــارد تومانــی بــرای حفــر
تونلهــای انتقــال آب از ســوی دولــت در ســالهای اخیــر
صــورت گرفتــه اســت؟
الباجــی در ایــن زمینــه میگویــد :برخیهــا عقیــده دارنــد کــه
کارون آنقــدر آب دارد کــه آب آن بــه خلیجفــارس میریــزد
و مــا بایــد از ورود آب مــازاد بــه آبهــای شــور خلیجفــارس
جلوگیــری کنیــم درحالیکــه ایــن موضــوع بــا مســتندات و
تصاویــری کــه در ایــن مــدت منتشــر شــده و حتــی پیشــروی
آب شــور خلیجفــارس در مقطعــی بــه زمینهــای کشــاورزی
آبــادان و خرمشــهر بــه علــت کاهــش آب از ســوی رودخانــه
کارون ،گواهــی قاطــع بــر رد ایــن فرضیــه اســت.

رودخانــه کارون بهخصــوص در محــدوده شهرســتان اهــواز
رســیدگی و پیگیــری الزم را داشــته باشــد.
وی ادامــه میدهــد :از آنجــا کــه یــک شــرکت هلنــدی و یــک
شــرکت چینــی نســبت بــه انجــام الیروبــی کارون بــا امکانــات
و تجهیــزات مناســب اعــام آمادگــی کردهانــد ،ایــن مســئله را
نیــز در ایــن جلســه مطــرح کردیــم کــه مــورد بررســی حاضران
قــرار گرفــت .معــاون وزیــر نیــرو کــه در ایــن جلســه حضــور
داشــت ،آمادگــی و موافقــت وزارت نیــرو در خصــوص حمایــت
از اجــرای ایــن پــروژه مهندســی در رودخانــه کارون از محــل
فاینانــس خارجــی را منــوط بــه تعریــف پــروژه ،اخــذ مجوزهای
الزم و برگــزاری مناقصــه بینالمللــی اعــام و مصوبــه اخیــر
هیئتوزیــران در خصــوص اســتان خوزســتان را بســتر قانونــی
بــرای انجــام ایــن عنــوان کــرد.

lزنده مانده به لطف فاضالب
شــاید جالــب باشــد کــه ایــن روزهــا رودخانــه کارون بــه لطــف
فاضــاب نفــس میکشــد و انــدک آبــی کــه در ایــن رودخانــه
جــاری اســت ،بــه لطــف همــان فاضــاب اســت کــه چــون
ســمی مهلــک موجــودات زنــده رودخانــه را نیــز بــه کام مــرگ
کشــانده اســت.
در همیــن زمینــه همایــون یوســفی دیگــر نماینــده اهــواز

lحذف اعتبار الیروبی
ایــن در حالــی اســت کــه هوشــنگ حســونی زاده معــاون
مطالعــات پایــه و طرحهــای جامــع منابــع آب ســازمان آب
و بــرق خوزســتان کــه متولــی اصلــی رودخانــه کارون اســت
چنــدی قبــل در یــک جلســه ،خبــری ناامیدکننــده داد :از
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اهــواز تــا خرمشــهر  ۲۲میلیــون مترمکعــب از رودخانــه کارون
بایــد الیروبــی شــود کــه برنامــه جامعــی در ذیــل بحــث
کاهــش آلودگــی رودخانــه کارون ارائــه دادیــم ولــی متأســفانه
اعتبــار هشــت هــزار میلیــارد تومانــی کــه در شــورای عالــی
آب اختصــاص دادهشــده بــود ،حــذف شــد .در نقــاط بحرانــی
خرمشــهر ایــن الیروبــی صــورت گرفتــه ولــی کل مســیر اهواز
تــا خرمشــهر  ۳۸۰میلیــارد تومــان اعتبــار الزم دارد کــه در حال
تــاش هســتیم تــا در قالــب موافقتنامههــا کار جامعــی در
ایــن زمینــه انجــام دهیــم.
lنامه سرگشاد ه رئیسجمهور
همیــن ســال گذشــته بــود کــه اعضــای شــبکه ســازمانهای
مردمنهــاد محیطزیســت کشــور در نامــه سرگشــادهای
بــه رئیسجمهــور نوشــت ه بودنــد کــه ارادهای قــوی بــرای
خشــکاندن کارون ،بزرگتریــن رود تمــدن ســاز کشــور،
شــکلگرفته اســت.
در ایــن نامــه بــا اشــاره بــه  ۵۰ســال ســابقه سدســازی
بــدون ارزیابــی زیســتمحیطی در کشــور در خصــوص
رودخانــه کارون عنــوان شــده اســت :بــر ایــن باوریــم ایــن
رونــد بهگون ـهای پیــش م ـیرود کــه خواســته یــا ناخواســته
ارادهای قــوی بــرای خشــکانیدن بزرگتریــن رود تمــدن
ســاز ایــران یعنــی کارون را شــکل داده اســت کــه نمونــه
عینــی آن را در طــرح ســد و انتقــال آب پروژههــای ســد
و تونــل در اســتان چهارمحــال بختیــاری بــر روی رودخان ـه
کارون از قبیــل -۱ :تونــل انتقــال کوهرنــگ یــک -۲ســد
و تونــل انتقــال کوهرنــگ دو  -۳ســد و تونــل انتقــال
کوهرنــگ ســه -۴ســد و تونــل چشــمه لنــگان ســد و تونــل
ســبزکوه  -۵ســد چغاخــور  -۶ســد دره ســبز گــرگک -۷
ســد ســورک دهنــو -۸ســد کارون چهــار  -۹ســد خرســان
ســه و ســد ونــک اشــاره کــرد.
در ادامــه ایــن نامــه تأکیــد شــده اســت :لــذا ضمــن احتــرام و
تأکیــد بــر تأمیــن اصولــی آب آشــامیدنی بــرای همــه هموطنان
عزیزمــان ،از جنابعالــی اســتدعا داریــم بــا اســتناد بــه مفــاد
اصــول  ۵۰ ،۴۸و  ۴۴قانــون اساســی جمهــوری اســامی
ایــران و مفــاد ابالغیــه سیاســتهای کلــی محیطزیســت
کشــور کــه در آبــان مــاه  ۱۳۹۴توســط رهبــر حکیــم انقــاب
ابــاغ شــده اســت و نظــر بــه خطــر جــدی انتقــال غیــر
کارشناســی آبهــا بــه نــام آشــامیدنی و بــه کام صنایع ،دســتور
فرماییــد پیــش از آنکــه آســیبها و خســارتهای بیشــتری
بــر ایــن اکوسیســتمها و پیکــره طبیعــت و محیطزیســت
ایــران تحمیــل شــود نســبت بــه توقــف کامــل طرحهــای
انتقــال آب بیــن حوضــهای و سدســازیهای بــدون ارزیابــی
محیطزیســتی اقــدام نماینــد.
شــواهد و قرائــن حکایــت از ایــن دارد کــه بــا وجــود تأکیــد همه
مســئوالن ارشــد کشــور بر حــل مشــکالت رودخانــه کارون که
ایــن امــر بــا وضــوح بــدون کتمــان در ســخنان رئیسجمهــور،
معــاون اول وی ،وزیــر نیــرو ،وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس
ســازمان حفاظــت از محیطزیســت در ســفر بــه خوزســتان
دیــده میشــود ،ولــی اراده قــوی بــرای احیــای رودخانــه کارون
وجــود نــدارد و ایــن رودخانــه سالبهســال بــه ســمت کوچــک
شــدن و شــاید از بیــن رفتــن در حرکــت اســت.
راســتی محمــد عباســی همــان پیرمــرد ماهیگیــر کــه بــه
علــت خــو گرفتــن چنــد ده ـهای بــا کارون از هــر کارشناســی
ایــن رودخانــه را بهتــر میشناســد و میدانــد راز بیآبــی
آن چیســت ایــن را هــم گفــت کــه« :مــن فقــط از مســئوالن
میخواهــم ایــن رودخانــه را از خشــکی نجــات دهنــد .مــا
چشــم امیدمــان بــه کارون اســت .تــوی ایــن گردوغبــار کــه
زندگــی همــه را تلــخ کــرده ،الاقــل کارون را از مــا نگیرنــد».
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جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

MEHR

زمینخواراندرکمینعرصههایجنگلی/ازآتشسوزیتاقبرستانسازی
اسـتانهای مختلـف کشـور در حالـی بـا
پژمان امیدی
معضـل زمینخـواری درگیـر هسـتند
کـه میتـوان ردپـای ایـن پدیـده را در
کـوه خـواری و دریاخواری تـا جنگل خـواری با ابزار توسـعه
اراضـی کشـاورزی و آتشسـوزیهای عمدی مشـاهده کرد.

زمینخــواری ،تصــرف اراضــی اعــم از دولتــی و شــخصی از ســوی
اشــخاص یــا مراجعــی اســت کــه بــا اســتفاده از نفــوذ و روابــط
خــود در دســتگاههای مختلــف اداری و یــا بــا شناســایی خألهــای
قانونــی و گاهــی بــا جعــل اســناد و مــدارک بــه سوءاســتفادههای
مالــی و ملکــی میپردازنــد.
در گــزارش کمیســیون اصــل  ۹۰آمــده اســت «زمینخــواری،
جــرم پیچیــدهای اســت کــه دسـتهای زیــادی در پــس آن دیــده
میشــود ،برخــورد قاطــع قضایــی میتوانــد ایــن دسـتها را قطــع
کنــد .هرچنــد بــه نظــر میرســد ســازمانهای دولتــی بایــد در
واگذاریهــا دقــت کننــد تــا زمینهــا و مســتغالت بــه نــام مــردم
و کام زمینخــواران رهــا نشــود».
بــا وجــود همــه تأکیدهایــی کــه طــی ســالهای اخیــر در مــورد
مبــارزه بــا زمینخــواری در نقــاط مختلــف کشــور وجــود دارد ،امــا
متأســفانه در شــکل وســیع و گســتردهای شــاهد ایــن دسـتدرازی
بــه طبیعــت و امــوال ملــی هســتیم.
متأســفانه پدیــده زمینخــواری محــدود بــه شــهر ،روســتا ،اســتان
یــا بخش خاصــی نیســت و در سراســر کشــور بــه اشــکال مختلف
دیــده میشــود.
lمعضلی برای همه استانها
تقریبـ ًا هــرروز اخبــاری از اســتانهای مختلــف کشــور داریــم کــه
داللــت بــر زمینخــواری دارنــد و ایــن یعنــی هیــچ اســتانی در
کشــور از ایــن پدیــده شــوم و مخــرب در امــان نیســت.
در ســال جــاری اخبــاری در مــورد زمینخــواری از اســتانهای
خوزســتان ،اراک ،فــارس ،ورامیــن ،بوشــهر ،قزویــن ،کردســتان،
مازنــدران ،اردبیــل ،لرســتان ،چهارمحــال و بختیــاری داشــتهایم
کــه اشــارهای اســت بــر فراگیــر شــدن ایــن معضــل و تاکیــدی
اســت بــر وظیفــه جــدی مســئوالن بــرای رســیدگی بــه ایــن
پدیــده بــرای متوقــف کــردن آن.
رئیــس کارگــروه پیشــگیری از مفاســد ســتاد مبــارزه بــا مفاســد
اقتصــادی کشــور روز دوشــنبه  ۲۶تیرمــاه ،در اردبیــل بهضــرورت
مهــار زمینخــواری بــا شفافســازی اطالعــات حــوزه امــاک
تأکیــد کــرد .رضــا مقــدم در جلســه اقتصــاد مقاومتــی اردبیــل
تصریــح کــرد :زمینخــواری بهمثابــه از بیــن بــردن میراثهــای
چندیــن ســاله اســت و نبایــد اجــازه داد بــه حقــوق مــردم تعــدی
شــود.
وی افــزود :ازجملــه بــرکات طــرح ســیماک یــا ســامانه یکپارچــه
مدیریــت امــاک کشــور پیشــگیری از زمینخــواری اســت چراکــه
بهواســطه ایــن ســامانه اطالعــات ثبــت و اســتعالم امــاک
شفافســازی میشــود.
مقــدم بــا اشــاره بــه تصویــب آییننامــه پیشــگیری و مقابلــه
نظاممنــد بــا مفاســد اقتصــادی در قــوه مجریــه افــزود :عــاوه
بــر ایــن ســامانه رصــد و نظــارت کــه  ۴۱دســتگاه اجرایــی
زیرمجموعــه آن هســتند ،زمینــه مقابلــه بــا مفاســد اقتصــادی را
تســهیل کــرده اســت.
lمهمانان ناخواند ه در شمال کشور
در همیــن زمینــه قاضــی ناصــر ســراج رئیــس ســازمان بازرســی
کل کشــور در جریــان بازدیــد از بازرســی کل اســتان مازنــدران،
بــا تأکیــد بــر برخــورد بــا زمینخــواری و جنــگل خــواری در
کشــور گفــت :در موضــوع مبــارزه بــا جنــگل خــواری ،بــه دنبال

ایــن نیســتیم کــه یــک کشــاورز روســتایی و باغــدار بومــی کــه
میخواهــد بــرای فرزندانــش منزلــی بســازد ،دچــار مشــکل
شــود.
وی تأکیــد کــرد :هــدف مــا مهمانــان ناخوانــدهای هســتند کــه از
ســایر اســتانها بــه اســتانهای شــمالی میآینــد و کوههــا و
جنگلهــا را تخریــب کــرده تــا ویالهــای کذایــی بســازند و ماهــی
یــا ســالی یکبــار در آنجــا ســکونت موقــت داشــته باشــند کــه
بایــد بــا اینگونــه مــوارد برخــورد جــدی صــورت گیــرد.
زمینخــواری پدیــدهای اســت کــه تقریبــ ًا همــه اســتانهای
کشــور را درگیــر کــرده و مشکلســاز شــده اســت .ازجملــه
اســتانهای دیگــری کــه در معــرض زمینخواریهــای متنــوع
قــرار دارد کهگیلویــه و بویراحمــد اســت؛ از جنــگل و کــوه خــواری
گرفتــه تــا تجــاوز بــه حریــم رودخانــه بــا برداشــت شــن و ماســه.
کهگیلویــه و بویراحمــد در میــان کوهســتانهای زاگــرس مرکــزی
و جنوبــی قرارگرفتــه و  ۵۳درصــد از مســاحت ۱۶هــزار و ۲۴۹
ب بــاالی  ۲۷درصــد اســت.
کیلومترمربعــی آن دارای شــی 
از مجمــوع یکمیلیــون و  ۹۰۰هــزار هکتــار مســاحت کهگیلویــه و
بویراحمــد ،حــدود یکمیلیــون هکتــار آن را جنگلهــا و  ۷۰۰هــزار
هکتــار را مراتــع تشــکیل میدهــد و بــر ایــن اســاس میتــوان
گفــت کــه ۹۰درصــد از مســاحت ایــن اســتان را منابــع طبیعــی و

بقیــه را نیــز اراضــی کشــاورزی و شــهرها و ســکونتگاههای دیگــر
تشــکیل میدهــد.
lزمینخواری برای توسعه اراضی کشاورزی
کمبــود زمیــن بــرای کشــاورزی یکــی از مهمتریــن علــل
تجــاوز بــه اراضــی منابــع طبیعــی طــی چنــد دهــه گذشــته بــوده
بهطوریکــه طــی ســالیان گذشــته بخــش زیــادی از جنگلهــا
و مراتــع ارزشــمند زاگــرس در ایــن ناحیــه قربانــی توســعهطلبی در
بخــش کشــاورزی شــدهاند.
توســعه اراضــی کشــاورزی بــه دو شــکل مســتقیم بــا شــخم زدن
منابــع طبیعــی و یــا غیرمســتقیم بــا آتشســوزی عمــدی در
زمینهــای حاشــیه ایــن اراضــی صــورت گرفتــه و ایــن اقدامــات
ســاالنه ،موجــب مــرگ بخشهایــی از رویشــگاههای جنگلــی و
مرتعــی حاشــیه زمینهــای کشــاورزی شــده اســت.
شهرســتان بویراحمــد دارای بیشــترین منابــع ملــی تصرفشــده به
دســت متصرفــان و ســودجویان اســت و پـسازآن شهرســتانهای
گچســاران و کهگیلویــه قــرار دارند.
بــه گفتــه رئی ـسکل دادگســتری اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد،
تنهــا در ســال گذشــته یــک هــزار و  ۷۶۵فقــره پرونــده درزمینــه
تصــرف اراضــی ملــی تشــکیل شــد و  ۶۰۰هکتــار زمیــن پــس از

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

رفــع تصــرف بــه بیتالمــال بازگشــت.
حجتاالســام غالمرضــا مزارعــی بــا اشــاره بــه مواهــب
خــدادادی ایــن منطقــه از کشــور میافزایــد :تنهــا امتیــازی کــه
ایــن اســتان نســبت بــه ســایر اســتانها دارد منابــع طبیعــی
و محیطزیســت بکــر آن اســت ،بنابرایــن وظیفــه مــردم و
مســئوالن اســت کــه از ایــن نعمتهــای خــدادادی حفاظــت
کننــد.
وی بیــان میکنــد :آرای صــادره بــرای کســانی کــه بــه اراضــی
ملــی و منابــع طبیعــی دســتدرازی میکننــد قاطــع و اثرگــذار
اســت و تــاش میکنیــم ذرهای از حقــوق بیتالمــال ضایــع
نشــود و کســانی کــه در ایــن زمینــه ســهلانگاری کننــد در هــر
پســت و مقامــی کــه باشــند دســتگاه قضایــی هیچگونه مماشــاتی
در برخــورد بــا آنــان نــدارد.
lوجــود  ۱۵پرونــده تجــاوز بــه حریــم رودخانههــا
در دادگســتری
امــا عــاوه بــر جنگلهــا ،رودخانههــا نیــز از تجــاوز و تعــدی
زمینخــواران در امــان نیســتند و رود «بشــار» یاســوج یکــی از
رودخانههایــی اســت کــه بیشــترین زخمهــا را بــر تــن نحیــف
خــود تحمــل کــرده اســت.
واحدهــای تولیــد شــن و ماســه در ســه دهــه گذشــته حاشــیه
و بســتر ایــن رودخانــه را بــه یغمــا بــرده و مــرگ تدریجــی
اکوسیســتم بشــار را رقمزدهانــد.
بــه گفتــه رئیـسکل دادگســتری اســتان۱۵ ،پرونــده دسـتدرازی
بــه حریــم رودخانههــا در مراجــع قضایــی اســتان وجــود دارد و ۵۰
هــزار مترمربــع از حاشــیه رودخانههــای اســتان در ســال گذشــته
رفــع تصــرف شــد.
مزارعــی بــه رود بشــار اشــاره میکنــد و میگویــد :رودخانــه بشــار
ماننــد قلــب شــهر یاســوج اســت و یکــی از خواســتههای مــا ایــن
اســت کــه همــه حاشــیههای رودخانــه بشــار بــه پــارک ســاحلی
تبدیــل شــود تــا بــا ایــن اقــدام هــم بــازار گردشــگری فعالشــده و
هــم دســت ســودجویان از منابــع ملــی کوتــاه شــود.
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lآتشسوزی جنگلها با هدف زمینخواری
امــا یکــی از روشهــای زمینخــواری در اراضــی منابــع طبیعــی
حاشــیه اراضــی کشــاورزی ،آتشســوزیهای عمــدی و
یــا ســهوی اســت کــه خســارتهای جبرانناپذیــری بــه
جنگلهــای کهگیلویــه و بویراحمــد وارد کــرده اســت.
هفتــهای نیســت کــه ســرایت آتــش از مــزارع کشــاورزی بــه
جنگلهــای حاشــیه آن بحرانــی زیسـتمحیطی را در ایــن اســتان
رقــم نــزده باشــد .بــه گفتــه کارشناســان اغلــب آتشســوزیهای
مراتــع و جنگلهــا در اســتان از مــزارع کشــاورزی حاشــیه آن
شــروع میشــود.
مدیــرکل منابــع طبیعــی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد میگویــد:
بهمنظــور جلوگیــری از ســرایت آتشســوزیهای احتمالــی در
آتشبُــر احــداث
جنگلهــای اســتان ،تاکنــون  ۱۲۰کیلومتــر 
کردیــم.
عــزتاهلل بهشــتی میافزایــد :آتــش زدن مــزارع پــس از درو عالوه
بــر اینکــه حاصلخیــزی زمیــن را از بیــن میبــرد ،جــرم محســوب
میشــود و متأســفانه در شهرســتانهای باشــت و کهگیلویــه ایــن
اقــدام خــاف قانــون مشاهدهشــده کــه ایــن رفتــار اشــتباه عــاوه
بــر آلودگــی هــوا ،خطــر آتــش گرفتگــی منابــع طبیعــی را چنــد
برابــر کــرده اســت.
تغییــر کاربــری اراضــی از کشــاورزی بــه مســکونی یکــی دیگــر
از شــیوههای زمینخــواری اســت کــه بــه گفتــه مســئوالن ایــن
مــورد در منطقــه ســروک یاســوج و بنــدان ســی ســخت بیــش از
دیگــر مناطــق انجامشــده اســت.
بــه گفتــه رئیــس امــور اراضــی اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد در
ســال جدیــد از  ۹هــزار مترمربــع اراضــی تغییــر کاربــری دادهشــده
 ۵هــزار مترمربــع رفــع تصرفشــده و بقیــه مــوارد در دســت
پیگیــری اســت.
تاجالدینــی میگویــد :بهمنظــور جلوگیــری از تخلفــات و
تصرفــات در امــور اراضــی و نیــز دریافــت گزارشهــای مردمــی
ســامانه  ۱۳۱را راهانــدازی کردیــم کــه تاکنــون مــردم  ۶۲۷مــورد
گــزارش تلفنــی داشــتهاند.
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lقبرستان سازی در جنگل
از دیگــر شــیوههای زمینخــواری در اســتان ،قبرســتان ســازی
در اراضــی جنگلــی اســت کــه ایــن مــورد بهرغــم اعتراضهــای
فعــاالن محیطزیســت در شــمال شــهر یاســوج رخ داده اســت.
فرمانـدار بویراحمـد در این خصـوص میگوید :ایجاد این قبرسـتان
از اول بـدون اجـازه بـوده و حاال هم نباید توسـعه داده شـود.
محمدکاظــم نظــری میافزایــد :نظــر مجموعــه دولــت ایــن اســت
کــه نبایــد ایــن قبرســتان توســعه یابــد ،امــا متأســفانه بــرای ایجاد
ایــن قبرســتان مکاتباتــی انجــا م شــده کــه یکــی از ســازمانها
گفتــه ایجــاد ایــن قبرســتان بالمانــع اســت کــه مــردم بــه اســتناد
همــان مکاتبــه قبرســتان را دایــر کردهانــد.
وی میگویــد :منابــع طبیعــی پــس از اعتــراض عمومــی نســبت به
ایــن قبرســتان ،شــاکی ایــن پرونــده شــده اســت؛ امــا مــردم چــون
جــای دیگــری بــرای ایجــاد قبرســتان ندارنــد ،اصــرار دارنــد کــه
همینجــا امواتشــان را بــه خــاک بســپارند.
وی تأکیـد میکنـد :ایـن مسـیر تفریـح مـردم اسـت و در میـان
جنگلهـای بلوط واقع شـده و مکان مناسـبی برای ایجاد قبرسـتان
نیسـت .نظـری بیـان میکنـد :شـهرداری و شـورای شـهر بایـد
مشـکل مـردم را حـل کننـد و جایـی کـه ویژگیهـای الزم بـرای
ایجـاد قبرسـتان را داشـته باشـد در اختیـار آنهـا قـرار دهند.
همـه زمینخواریهـا در کهگیلویـه و بویراحمـد توسـط مـردم
انجـام نمیشـود و گاهـی ایـن دسـتگاههای دولتـی هسـتند که به
زمینخـواران بـزرگ تبدیـل میشـوند .در ایـن خصـوص میتوان
به برخی اراضی شـمال شـهر یاسـوج اشـاره کـرد که در گذشـته به
یکـی از ادارات واگـذار و بیـن کارکنان آن دسـتگاه تقسـیم شـد.
در پــارهای از مــوارد تلقــی متولیــان از زمینخــواری و کــوه خــواری
درســت نیســت و اراضــی کشــاورزانی را کــه  ۵۰ســال زیــر کشــت
اســت منابــع ملــی اعــام کــرده و تصــرف میکننــد کــه ایــن
تناقــض موجــب بــروز مشــکالت زیــادی شــده اســت.
درهرحــال پیشــگیری از پدیــده زمینخــواری مســتلزم عــزم
همگانــی و همچنیــن نگاهــی کارشناســی و فــارغ از مســائل قومی
و عــدم وجــود تبعیــض در ایــن زمینــه اســت.
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کمینآسیبهایاجتماعیبرایزنانروستایی/سرگردانمیانسنتومدرنیته
رانــده از ســنت ،بازمانــده از
پریسا مامقانی نژاد
مدرنیتــه ،جایــی میــان ایــن دو
روزگار مــی گذراننــد زنــان
روســتایی؛ در ایــن گــذار عــدم آگاهــی ازشــرایط جدیــد و
فقــدان زیرســاخت فرهنگــی ،بــه تدریــج فرصتــی بــرای
جــوالن آســیب هــا مــی شــود.

آغــاز داســتان از آنجــا بــود کــه امــورات روستانشــینان ماشــینی
شــد ،زندگــی روســتایی شــکل و شــمایل شــهری بــه خــود
گرفــت ،تکنولــوژی بــه روســتاها راه یافــت و روستانشــینان کــه در
روزگار گذشــته تمــام ســاعات شــبانه روز را مشــغول فعالیــت هــای
جســمی همچــون کشــاورزی و ...بودنــد ،امــروز بــا کــم شــدن
فعالیــت هــای کشــاورزی ،خشکســالی و عوامــل دیگــر ،خانــه
نشــین شــده و بــا بیــکاری دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد.
طــی ســال هــای اخیــر ،برنامــه ریــزی هــای توســعه و نوســازی
در کشــور بــا وجــود دســتاوردهای بســیار نتوانســت بهبــود پایداری
در شــرایط بانــوان روســتایی پدیــد آورد و بــه رفــع محرومیــت و
برخــورداری ایــن قشــر از حقــوق و خدماتــی کــه در نقــاط شــهری
بــرای زنــان وجــود دارد کمــک درخــور توجهــی داشــته باشــد.
فراموشــی و نادیــده گرفتــن مشــکالت ایــن قشــر کــه نیمــی از
جمعیــت روســتایی  ۳۶۰هــزار نفــری اســتان مرکــزی را تشــکیل
مــی دهنــد ،آرام آرام شــرایط را بــه ســمت ایجــاد بســتری بــرای
بــروز آســیب هــای اجتماعــی در زنــان روســتایی فراهــم کــرده
و امــروز ایــن بانــوان بــا مشــکالتی از جملــه ازدواج دیرهنــگام،
فقــدان شــرایط اشــتغال و کســب درآمــد ،محرومیــت از تحصیالت
دانشــگاهی ،رفــاه اجتماعــی و امکانــات تفریحــی و ورزشــی و...
دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد.
ایــن مســائل موجــب بــروز افســردگی و احســاس عــدم رضایــت از
امکانــات موجــود در زنــان روســتایی شــده و شــرایط را بــرای بــروز
آســیب هــای اجتماعــی کــه از درون چنیــن شــرایطی بیــرون مــی
ریزنــد ،فراهــم کــرده اســت.
امــروز بــه بیــان مســئوالن اجتماعــی و فرهنگــی اســتان مرکــزی،
شــاهد آن هســتیم کــه اعتیــاد در اســتان بیشــتر از قبــل زنانه شــده
و آمــار زنانــی کــه مــواد مخــدر مصــرف مــی کننــد بــه ده درصــد
از مجمــوع معتــادان رســیده اســت .در ایــن شــرایط زنان روســتایی
کــه از بســیاری اطــاع رســانی هــا و آگاه ســازی هــا محــروم
هســتند بیشــتر در معــرض ایــن آســیب اجتماعــی کــه مولد ســایر
آســیب هــا اســت قــرار دارنــد.
lفقــدان فضاهــای تفریحــی و ورزشــی در روســتاها
بــرای زنــان
یــک کارشــناس حــوزه علــوم و آســیب هــای اجتماعــی در ایــن

رابطــه گفــت :فقــدان فضاهــای تفریحــی و ورزشــی در روســتاها
بــرای بانــوان ،بازمانــدن از تحصیــل ،تاخیــر در ازدواج یــا مجــرد
مانــدن ،عــدم اشــتغال و یــا اشــتغال در مشــاغل کــم درآمــد،
مقایســه زندگــی خــود بــا امکانــات بــی شــمار زندگــی شــهری و
از ایــن قبیــل ،عواملــی هســتند کــه بســتر و زمینــه بــروز یــأس و
افســردگی را در زنــان روســتایی فراهــم مــی کننــد.
مریــم پورمحمــدی افــزود :در حــال حاضــر روســتاها بــه دلیــل
برخــورداری از دســتاوردهای دنیــای مــدرن ،دوره گــذار از ســبک
زندگــی ســنتی بــه نویــن را تجربــه مــی کننــد و در ایــن گــذار
ممکــن اســت دچــار مشــکالت و آســیب هــای اجتماعــی شــوند.
غفلــت از توانمنــدی هــا و نقــش موثــر زنــان چــه در جوامــع
شــهری و چــه روســتایی ،بــه معنــای هــدر رفــت ســرمایه
اجتماعــی اســت کــه ایــن مســاله بــا خــود آســیب بــه همــراه دارد
وی بیـان کرد :بـاال رفتن سـطح تحصیالت روسـتاییان ،جایگزینی
نسـلی ،اجرای طـرح هـای خدمـات رسـانی و عمرانی در روسـتاها
برخـورداری از زیرسـاخت هـای ارتباطـی و ...ازجمله دیگـر عواملی
اسـت کـه در ایـن زمینـه مزید بر علت شـده اسـت.
ایــن کارشــناس حــوزه علــوم و آســیب هــای اجتماعی خاطرنشــان
ســاخت :قطعــا غفلــت از توانمنــدی هــا و نقــش موثــر زنان چــه در
جوامــع شــهری و چــه روســتایی ،بــه معنــای هــدر رفــت ســرمایه
اجتماعــی اســت کــه ایــن مســاله بــا خــود آســیب بــه همــراه دارد.
پورمحمــدی تصریــح کرد :حمایــت از مشــاغل و کســب و کارهای
خــرد خانگــی ،بــه کار گیــری تــوان حداکثــری تشــکل هــای مردم
نهــاد در پیشــبرد برنامــه هــای مرتبــط بــا زنــان در روســتاها ،توجه
بــه محورهــای توســعه در برنامــه ریــزی بــرای زنــان روســتایی از
اولویــت هایــی کــه در ایــن حــوزه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.
وی ادامــه داد :ازســوی دیگــر برخــی باورهــای نادرســت و افــکار
غلــط در مــورد زنــان در روســتاها ،موجــب شــده کــه ایــن بانــوان
نتواننــد از شــرایط مطلوبــی بــرای رشــد و ارتقــا بهــره منــد باشــند
و همیــن امــر قطعــا صدمــه زننــده اســت ،چــرا کــه بــا نادیــده
گرفتــن توانمنــدی هــا ،آســیب هــا بــروز خواهنــد کــرد.
lآســیب هــای اجتماعــی زنــان و دختــران روســتایی
را تهدیــد مــی کنــد
مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری مرکــزی هــم در ایــن
رابطــه اظهــار داشــت :آســیب هــای اجتماعــی زنــان و دختــران
روســتایی بــه دلیــل بیــکاری و دوری از فعالیــت هــای دامــداری
و کشــاورزی و بهــره منــد نبــودن از تفریحــات ســالم همچــون

ورزش ،رو بــه افزایــش اســت.
وی افــزود :افزایــش آســیب هــای اجتماعــی و شــیوع افســردگی
میــان زنــان روســتایی از معضــات اساســی ایــن قشــر در
روســتاهای اســتان مرکــزی بــه شــمار مــی رود.
مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری مرکــزی ادامــه داد:
مکانیــزه شــدن فعالیت هــای دامــداری و کشــاورزی در روســتاها و
عــدم انجــام بســیاری از فعالیــت هــای جســمی از ســوی ســاکنان
روســتاها بــه ویــژه دختــران و بانــوان ،موجــب کــم تحرکــی
و در نتیجــه افزایــش بیمــاری هــای جســمی و روحــی و بــروز
افســردگی در ایــن قشــر از زنــان شــده اســت.
فرجــی بیــان داشــت :ســال گذشــته طرحــی در کارگــروه بانــوان
و خانــواده اســتان مرکــزی بــا همــکاری دســتگاه هــای مرتبــط
ازجملــه اداره کل ورزش و جوانــان ،مبنــی بــر توانمندســازی زنــان
و دختــران روســتایی و توســعه ورزش بانــوان ســاکن ایــن مناطــق،
مطــرح و تصویــب شــد.
مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری مرکــزی خاطرنشــان
کــرد :در ارتبــاط بــا ایــن طــرح نشســتی بــا مدیــر کل دفتــر امــور
روســتایی و معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار پیرامــون
ابعــاد مختلــف آن داشــتیم کــه مقــرر شــد پــس از آمــاده شــدن
ســاز و کار الزم ،طــرح بــه مرحلــه اجــرا گذشــته شــود.
فرجــی تصریــح کــرد :در ارتبــاط بــا اجــرای ایــن طــرح و اقــدام
بــرای جلوگیــری از رســوخ آســیب هــای اجتماعــی در روســتاها
و بــه ویــژه زنــان روســتایی ،هــم اکنــون ۲۴منطقــه در اســتان
مرکــزی شناســایی شــده تــا در کنــار توانمندســازی و ایجــاد
اشــتغال بــرای زنــان و دختــران ایــن روســتاها ،زمینــه توســعه
ورزش بانــوان آن نیــز فراهــم شــود.
مدیــرکل امــور بانــوان و خانــواده اســتانداری مرکــزی اضافــه کرد:
در همیــن ارتبــاط ،ســال گذشــته براســاس دســتور اســتاندار مقــرر
شــد تمامــی دســتگاه هایی کــه در روســتاها فضاهــای بالاســتفاده
دارنــد ،در اختیــار اداره کل ورزش و جوانــان اســتان و شهرســتان
قــرار دهنــد تــا بــا بهینــه ســازی از ایــن فضاهــا ،از ظرفیــت موجود
آن بــرای فعالیــت هــای ورزشــی و توانمنــد ســازی زنــان و دختران
روســتایی اســتفاده شــود.
بـه نظر می رسـد در راسـتای بهـره گیری از تـوان زنان روسـتایی و
جلوگیری از بروز آسـیب هـای اجتماعی در این زنـان ،در هر منطقه
بایسـتی طرح شناسـایی ظرفیتها و توانمندسـازی زنان روسـتایی
پیـاده سـازی شـود تـا به ایـن ترتیـب بتوانیـم آمـار زنان روسـتایی
آسـیب دیده را کاهـش دهیم.

مهــدی آذریــزدی ،پیرمــرد تنهــا و ســاده یــزدی کــه همــه عشــق و زندگــی خــود را
صــرف کتــاب کــرده بــود را همــه کــودکان دهههــای  50و  60بــه خوبــی میشناســند،
مــردی کــه پــدر ادبیــات کــودک نــام گرفــت امــا هنــوز تنهــا اســت.
قلــب اصیلتریــن و فاخرتریــن موســیقی ایرانــی در ســاری تپیــد و شــب رؤیایــی شــعر و
هنــر و موســیقی ایرانزمیــن بــه صبــح رســید.
قدمعلــی بهرامــی ،شــاعر آئینــی روســتای اردبیلــک و کســی کــه بــا عنــوان مــرد شــعر و
شــکالت شــناخته شــده ،عمــرش را بــه پــای کتابهــای «آرزو»هایــش گذاشــت.
کتابخانــه مــدارس اردبیــل کــه قــرار اســت عنصــر اصلــی ترویــج مطالعــه کتــب درســی و
غیردرســی بــرای دانشآمــوزان اردبیلــی باشــد ،بــه دلیــل ضعفهــای عمــده در رســالت
خــود نــاکام مانــده اســت.
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تدویندانشنامهگامیموثربرایمعرفیحضرتاحمدابنموسی(ع)
تدوین دانشنامه حضرت احمدبن
موسی(ع) زمینه سازی بهتر معرفی
ایشان را به همگان فراهم خواهد کرد.
 ۷مــرداد روز تجلیــل از بقــاع متبرکــه
و امامــزادگان نــام گرفتــه اســت و
محمدحسین
امامــزاده بــه فرزنــد یــا نــواده یکــی
نیکوپور
از امامــان دوازدهگانــه شــیعه و نیــز
مقبــره آنــان گفتــه میشــود .تعــداد بســیاری امامــزاده در
شــهرها و روســتاهای ایــران و نیــز بــه تعــداد کمتــری در
عــراق وجــود دارد .امامــزادگان در ایــران توســط ســازمان
اوقــاف و امــور خیریــه اداره میشــوند.

مورخــان شــیعه دالیــل متعــددی در خصــوص علــت گســترده
مهاجــرت فرزنــدان امامــان شــیعه بــه ایــران عنــوان کردهانــد.
امنیــت موجــود در ایــران و محبوبیــت در بیــن مــردم ایــران بویــژه
در مناطــق شیعهنشــین از جملــه دالیــل ذکــر شــده بــرای ایــن
مهاجــرت هــا اســت.
براســاس آخریــن گزارشهــای اعــام شــده از ســوی ســازمان
اوقــاف و امــور خیریــه کشــور امامزادههــای ایــران در ســه ســطح
ملــی ،اســتانی و شهرســتانی ســاماندهی شــدهاند.
lامامــزاده های کشــور ســه ســطح ملــی ،اســتانی و
شهرســتانی ســاماندهی شــدهاند
 ۴۰۰بقعــه و مــکان مذهبــی در ســطح ملــی ،شــش هــزار و
 ۱۰۰بقعــه در ســطح شهرســتان و  ۸هــزار و  ۵۱بقعــه در ســطح
روســتایی پراکندهانــد .بنابرایــن  ۱۰هــزار و  ۶۱۵امامــزاده در ایــران
وجــود دارد.
در ایــن میــان ،اســتان فــارس بــا داشــتن یــک هــزار و ۴۵۶
امامــزاده رتبــه اول را بــه خــود اختصــاص داده و اســتان مازنــدران
بــا تعــداد هــزار و  ۱۷۸در جایــگاه دوم و اســتان گیــان بــا ۸۹۹
امامــزاده در رتبــه ســوم قــرار گرفتهانــد .کمتریــن امامــزاده هــم به
اســتان سیســتان و بلوچســتان اختصــاص دارد.
یکــی از بقعــه هــای شــناخته شــده حــرم مطهــر «شــاهچراغ»
(ع) اســت .شــاهچراغ ،نــام آرامگاهــی اســت در شــیراز کــه بنــا
بــر اعتقــاد شــیعیان احمــد بــن موســی کاظم ،پســر ارشــد موســی
کاظــم و همچنیــن محمــد بــن موســی ،از بــرادران علــی بــن
موســی الرضــا ،در آن بــه خــاک ســپرده شــدهاند.
ایشــان بــرای پیوســتن بــه بــرادر خــود بــه ســوی خراســان ســفر
کــرد ولــی در راه توســط افــراد مأمــون خلیفــه عباســی در شــهر
شــیراز بــه شــهادت رســید.
در تقویــم کشــورمان ،یــک روز پــس از روز تجلیــل از امامــزادگان
و بقــاع متبرکــه ،یعنــی  ۸مــرداد(  ۶ذیقعهــده ) ،روز بزرگداشــت
حضــرت احمدبــن موســی شــاهچراغ ،نــام گرفتــه اســت.
از حضــرت احمــد ابــن موســی شــاهچراغ (ع) پیرامــون هجــرت،
جهــاد ،شــهادت و والیــت مــداری ،بــه عنــوان الگــوی برتــر یــاد
شــده اســت.
 ۶ذیقعــده کــه بــا تصویــب شــورای فرهنــگ عمومــی اســتان
فــارس روز بزرگداشــت حضــرت احمــد ابــن موســی (ع) نــام گرفته
اســت فرصتــی متعالــی بــرای شــناخت ابعــاد شــخصیتی حضــرت
شــاهچراغ (ع) و پــی بــردن بــه کرامــت نفــس و فضایــل اخالقــی
آن حضــرت اســت.
ایــن بنــا در دوره اتابــکان فــارس در ســده ششــم هجــری قمــری
ســاخته شدهاســت و گنبــد و بــارگاه آن دارای کاشــی کاریهــای
زیبایــی اســت.
درون حــرم را بــا آئینههــای ریــز رنگیــن ،بــه ســبکی هنرمندانــه،
آئینــه کاری کــرده و انــواع خطهــای زیبــای فارســی و عربــی،
تزییــن کننــده نمــای اطــراف آینههــا و کاشــیها اســت.

بنــای حــرم ،مشــتمل بــر ایوانــی در جلــو و حرمــی گســترده در
پشــت ایــوان اســت کــه در چهــار جانــب حــرم ،چهــار شاهنشــین
قــرار گرفتــه و مســجدی نیــز در پشــت حــرم (ســمت غــرب)
ســاخته شدهاســت .ضریــح آن در شــاه نشــین زیــر گنبــد قــرار دارد
و از نقــره ســاخته شدهاســت.
حیــاط شــاهچراغ دارای دو در اصلــی ورودی اســت کــه در ســمت
جنــوب و شــمال حــرم از زیــر دو ســر در بزرگ کاشــی کاری شــده
گذشــته و وارد حیــاط وســیع حــرم میشــویم .حــرم شــاهچراغ در
ســمت غــرب حیــاط و حــرم ســید میــر محمــد -بــرادر شــاه چــراغ
 در ســمت شــمال شــرقی حیــاط قــرار دارد.بایــد فضایــی ایجــاد شــود تــا همــه خانــواده هــا بــه ســهولت
بتواننــد از فضــای معنــوی ایــن بــارگاه ملکوتــی اســتفاده کننــد
آیــت اهلل ایمانــی ،امــام جمعــه شــیراز و نماینــده نهــاد رهبــری در
اســتان  ۲بخــش فعالیتــی را در ارتبــاط بــا حــرم مطهــر حضــرت
احمــد بــن موســی (ع) مــورد تاکیــد قــرار داده ومــی گویــد :یــک
بخــش از کارهــا مرتبــط بــا تولیــت حــرم مطهــر اســت کــه دنبــال
مــی شــود و بخــش دوم آن کارهایــی اســت کــه رهبــر معظــم
انقــاب مســئوالن را ملــزم ســاخته انــد کــه دنبال کــرده و فضــا را
بــرای اجــرای آن فراهــم کننــد.
نماینــده مــردم فــارس در مجلــس خبــرگان رهبــری ،ایجــاد راه
هــای دسترســی آســان زائــران را وظیفــه ای بــرای مســئوالن
حــرم مطهــر حضــرت شــاهچراغ (ع) ذکــر کــرد و افــزود :ســاخت
شبســتان هــای امــام خمینــی (ره) و صحــن هــای حضــرت
معصومــه (س) و امــام ســجاد (ع) و خدماتــی نظیــر دارالشــفاء برای
بهبــود وضعیــت انجــام شــده امــا بایــد فضایــی ایجــاد شــودتا همه
خانــواده هــا بــه ســهولت بتواننــد از فضــای معنــوی ایــن بــارگاه
ملکوتــی اســتفاده کننــد.
آیــت اهلل ایمانــی ،بــر معرفــی بیــش از پیــش شــخصیت واالی
حضــرت احمــد بــن موســی (ع) در مجموعــه کشــور تاکیــد و
تصریــح کــرد :تهیــه دانشــنامه مفصــل کــه تمــام ابعــاد زندگــی
حضــرت احمــد بــن موســی (ع) را بــه رشــته تحریــر درآورد بــرای
معرفــی ایــن امامــزاده جلیــل القــدر الزم اســت کــه مقدمــات آن
فراهــم شــده امــا ایــن کار بــه عنــوان یــک کار مســتمر بــه بودجــه
و اعتبــار احتیــاج دارد و اعتبــارات حــرم پاســخگوی این کار نیســت.
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان فــارس ،ســاخت ســریال فاخــر از
زندگینامــه و بــه خصــوص هجــرت حضــرت شــاهچراغ (ع) را در
آشــنایی مــردم بــا ایــن فرزنــد امــام هفتــم(ع) موثــر دانســت و
تاکیــد کــرد :بایــد کاروان کربــای  ۲در تاریخ شــیعه ســاخته شــود
و حضــرت احمــد بــن موســی(ع) کــه فرماندهــی ایــن کاروان را

بــه عهــده داشــته معرفــی شــود کــه مســتلزم هزینــه اســت کــه
شــورای شــهر و شــهرداری بخــش عمــده ای از هزینــه را متقبــل
شــدند کــه پرداخــت نشــد.
ایــن در حالیســت کــه هزینــه ســاخت ســریال حضــرت احمدابــن
موســی(ع) حــدود  ۲۷میلیــارد تومــان بــرآورد شــده و طبــق مصوبه
شــورای شــهر شــیراز ۱۰ ،تــا  ۲۰درصــد را شــهرداری پرداخــت
مــی کنــد.
البتــه تهیــه دانشــنامه حضــرت شــاهچراغ(ع) نیــز برعهــده
دانشــکده حدیــث گذاشــته شــده کــه بخــش عمــده ای از هزینــه
نیــز توســط خیریــن پرداخــت خواهــد شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه عنــوان برنامــه هــای هفتــه کرامــت ۱۳۹۶
«در شــادی اهــل بیــت (ع) شــاد باشــیم» ،اســت ،آنچــه کــه کمتــر
مــورد توجــه و دقــت قــرار گرفتــه بــه گفتــه معــاون تبلیغــات و
ارتباطــات اســامی آســتان مقــدس احمــدی و محمدی(ع) انتشــار
حقیقــت تشــیع بــه واســطه ایشــان در فضــای کشــور اســت.
حجــت االســام احمــد ســامی بــا اشــاره بــه نامگــذاری شــیراز
بــه عنــوان ســومین حــرم اهــل بیــت(ع) توســط مقــام معظــم
رهبــری ،معتقــد اســت حضــرت احمــد بــن موســی(ع) برکتــی
بــرای فــارس و کل کشــور اســت زیــرا حضــرت شــاهچراغ(ع)
افــزون بــر فضــای اســتان ،در کل کشــور تاثیــرات و بــرکات حضور
خــود را گســترده اســت.
بــه گفتــه مدیــرکل صــدا وســیمای مرکــز فــارس ســاخت ســریال
احمــد بــن موســی(ع) آرزوی دیرینــه مــردم فــارس اســت و
خوشــبختانه ســاخت ایــن ســریال وارد مرحلــه عملیاتــی و اجرایــی
شــده اســت.
ســهرابی افــزود :کمیســیون فرهنگــی شــورای اســامی شــهر
شــیراز مصوبـهای بــرای تخصیــص ۴میلیــارد تومــان اعتبــار برای
ســاخت ایــن ســریال داشــته اســت کــه پــس از ایــن مصوبــه
بالفاصلــه تیمــی در صداوســیما تشــکیل شــد تــا هرچــه ســریعتر
ســاخت ایــن ســریال آغــاز شــود .
بنــا بــر ایــن گــزارش ،در کنــار تهیــه و تدویــن دانشــنامه حضــرت
شــاهچراغ(ع) کــه از جامــع تریــن نیازهــای کنونــی شــناخت
امامــزادگان بــه شــمار مــی رود ،مــیتــوان ایــن مجموعــه را پــس
از تولیــد ،بــه زبانهــای مختلــف دنیــا ترجمــه کــرد و ماننــد آنچــه
در دانشــنامه امــام رضــا(ع) بــه دســت آمــد در ســایر کشــورهای
دنیــا پخــش کــرد تــا ایــن شــخصیت جهــان اســام بهتــر بــه
همــگان معرفــی شــود زیــرا تدویــن دانشــنامه حضــرت احمــد بــن
موســی(ع) گام نخســت نــگارش فیلمنامــه ســریال فاخــر زندگــی
آن حضــرت هــم بــه شــمار مــی رود.
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نیره
شفیعی پور

مهــدی آذریــزدی ،پیرمــرد تنهــا
و ســاده یــزدی کــه همــه عشــق و
زندگــی خــود را صــرف کتــاب کــرده
بــود را همــه کــودکان دهههــای  50و
 60بــه خوبــی میشناســند ،مــردی کــه
پــدر ادبیــات کــودک نــام گرفــت امــا
هنــوز تنهــا اســت.

بســیار گوشــهگیر و کمحــرف بــود ،تنهایــی را بیــش از هــر
چیــز دیگــری دوســت داشــت و بیشــتر از آن ،کتــاب را.
همــه زندگـیاش کتــاب بــود تــا جایــی کــه حتــی تختــی کــه
بــر آن میخوابیــد ،از کتابهایــی درســت شــده بــود کــه هنــوز
نخوانــده بــود.
آنطــور کــه خــودش تعریــف میکــرد ،کودکــی ســختی
را گذرانــده بــود ،پــدری جــدی و شــاید بدخلــق و مــادری
پرمشــغله و خانــوادهای کــم جمعیــت ،خانــوادهای کــه بارهــا در
مصاحبههایــش گفتــه بــود ،اندکــی متفــاوت از دیگــر مــردم و
شــاید منــزوی بودنــد.
مدرســه نرفــت امــا وقتــی شــاگرد کتابفروشــی در تهــران شــد،
عشــق اول و آخــر زندگــی خــود را شــناخت و ایــن عشــق پایدار
مانــد تــا جایــی کــه او را بــه جایــگاه پــدر ادبیــات کــودک و
نوجــوان ایــران زمیــن رســاند.
او کتابهایــی نوشــت کــه ایــن روزهــا دیگــر نوســتالوژی
کــودکان دهــه  ۵۰و  ۶۰اســت ،مجموعــه هشــت جلــدی
قصههــای خــوب بــرای بچههــای خــوب و دههــا کتــاب دیگــر
کــه زبــان ســاده و گیــرای آن ،کــودکان بســیاری را کتابخــوان
کــرد و کــم نیســتند افــرادی کــه کتابخــوان شــدن خــود از
دوران کودکــی را مرهــون نوشــتههای آذریــزدی هســتند.
حکایـت زندگـی آذریـزدی را شـاید پیـش از فوتـش کمتـر
میدانسـتند امـا از  ۱۸تیرماه سـال  ۱۳۸۸دیگر کمکـم آذریزدی
از مهجوریت درآمد و بیشـتر دیده و شـناخته شـد و شاید بخشی
از ایـن مهجوریـت ،به خواسـته خـود او اتفـاق افتاد.
 ۱۸تیرمــاه  ،۱۳۸۸پــدر ادبیــات کــودکان بــرای همیشــه بــا
دنیایــی کــه هیــچ بهــرهای جــز یــک خانــه قدیمــی کاهگلــی
و انبوهــی از کتــاب نداشــت ،خداحافظــی کــرد و در گوشـهای از
یــک قبرســتان محلــی در محلــه خرمشــاد شــهر یــزد همانجــا
کــه محلــه پــدریاش بــود و امــروز بــه خیابــان آذریــزدی
مشــهور اســت ،آرام گرفــت.
آذریــزدی کــه عمــری را بــدون زن و فرزنــد و در تنهایــی
ســپری کــرده بــود ،پــس از مرگــش هنــوز هــم تنهاســت و یــاد

او بــه عنــوان یکــی از مفاخــر یــزد ،فقــط بــه  ۱۸تیرمــاه هــر
ســال منحصــر شــده اســت.
lآذریــزدی ســنگ قبــری فیــروزهای دارد کــه
آفتــاب بخشهایــی از آن را تخریــب کــرده اســت
در حالــی کــه بــرای نویســندگان و شــعرا در همــه جــای دنیــا
نمادهــا و مقبرههایــی میســازند ،آذریــزدی ســنگ قبــری
فیــروزهای دارد کــه آفتــاب بخشهایــی از آن را تخریــب کــرده
اســت.
ســال  ۱۳۹۰بنیــادی کــه بعــد از فــوت آذریــزدی شــکل گرفت
طرحــی بــرای بنــای آرامــگاه ایــن نویســنده یــزدی پیشــنهاد و
حتــی آن را رســانهای کــرد کــه ایــن طــرح هرگــز اجرایی نشــد
و همــه آنچــه در یــک قبرســتان محلــی کــه درب آن تقریبــا در
همــه روزهــای هفته بســته اســت ،آرامــگاه آذریــزدی را از دیگر
قبــور متمایــز میکنــد ،قــاب عکــس اوســت کــه آن هــم تنهــا
در تیرمــاه هــر ســال بــر روی آرامــگاه او گذاشــته مــی شــود.
بــرای ســاخت ایــن آرامــگاه حتــی بودجــه  ۱۵۰میلیــون تومانی
نیــز تصویــب شــد و رئیــس بنیــاد آذریــزدی در جمــع رســانهها
مطــرح کــرد کــه عملیــات اجرایــی احــداث ایــن آرامــگاه از
تابســتان ســال  ۱۳۹۰آغــاز مــی شــود امــا واقعیــت ایــن اســت
کــه ایــن آرامــگاه هرگــز ســاخته نشــد.

بــرای طراحــی ایــن آرامــگاه حتی یــک فراخــوان عمومــی داده
شــد و در نهایــت نیــز طراحــی ســیدعباس قیومــی از میــان ۷۵
اثــر رســیده انتخــاب شــد.
در آن زمــان وعدههــای بســیاری از ســوی بنیــاد مهــدی
آذریــزدی داده شــد تــا جایــی کــه نــه تنهــا قــرار بــود بــرای
آذریــزدی مقبــرهای ســاخته شــود بلکــه قــرار بــود در قالــب این
طــرح ،بــرای تنهــا شــهید مدفــون در این قبرســتان محلــی نیز
آرامــگاه احــداث شــود.
امــروز شــش ســال از ایــن وعدههــای بنیــاد مهــدی آذریــزدی
میگــذرد و نــه تنهــا از مقبــره و آرامــگاه خبــری نیســت بلکــه
حتــی شــرایطی فراهــم نشــده کــه مــردم و عالقمنــدان بــه
ادبیــات کــودک و نوجــوان بتواننــد آزادانــه و بــدون منــع تــردد،
فاتح ـهای بــرای نویســنده پرتیراژتریــن کتابهــای کــودک و
نوجــوان بخواننــد زیــرا درب ایــن قبرســتان محلــی تقریبــا در
همــه ایــام هفتــه بــه جــز پنجشــنبهها بســته اســت و رفــت و
آمــد بایــد بــا هماهنگــی نگهبــان آن انجــام شــود کــه در اغلب
مــوارد حضــور فیزیکــی نــدارد.
امــروز در ســالروز درگذشــت مهــدی آذریــزدی نیــز خبــری از
گرامیداشــت ایــن شــاعر و نویســنده یــزدی نیســت.
شــاید پــدر ادبیــات کــودک و نوجــوان ایــران زمیــن هنــوز هــم
مهجوریــت را بیشــتر از نــامآوری میپســندد.
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قلب اصیلترین و فاخرترین موسیقی
ایرانی در ساری تپید و شب رؤیایی
شعر و هنر و موسیقی ایرانزمین به

صبح رسید.
اولیــن اجــرای ارکســتر ملــی ایــران در شــمال کشــور
بــا نوازندگــی  80هنرمنــد چیرهدســت کشــور و بــه
رهبــری فریــدون شــهبازیان بــا قطعــات زیبایــی از شــعر
و موســیقی اصیــل ایرانــی همــراه بــود.

ســالن اجــرای ارکســتر از ســاعات قبــل شــاهد حضــور
هنردوســتانی از گوشــه و کنــار مازنــدران و حتــی اســتانهای
همجــوار بــود تــا ایرانیتریــن موســیقی را بــه نظــاره نشــینند.
همزمــان بــا ســومین روز از دهــه کرامــت کنســرت ملــی ایران
بــه رهبــری اســتاد فریــدون شــهبازیان و بــا صــدای محمــد
اصفهانــی در ســالن ســید رســول حســینی ســاری اجــرا شــد،
ارکســتر ملــی ایــران در حالــی در ســاری اجــرا شــد کــه اولیــن
بــار بــود کــه مرکــز اســتان اجــرای یــک کنســرت ملــی را در
خــود دیــده اســت.
حضــور اســتاندار مازنــدران ،دو معاونــت وزارت ارشــاد ،مدیــرکل
ارشــاد اســتان و معاونیــن ،تنــی چنــد از مســئولین محلــی از
نــکات برجســته ایــن کنســرت بــود ضمــن اینکــه هنردوســتان
و عالقهمنــدان بــه موســیقی فاخــر زیــادی هــم بــرای
تماشــای ایــن هنرنمایــی گردآمــده بودنــد.
اگرچــه اجــرای کنســرت بــه دلیــل خوشــامدگویی اســتاندار و
مدیــرکل ارشــاد و صحبتهــای اولیــه بــا تأخیــر آغازشــده
بــود امــا بااینوجــود همــه عالقهمنــدان بیصبرانــه منتظــر
کــوک ســازها و اجــرای هنرمندانــه اســتاد شــهبازیان و محمــد
اصفهانــی بودنــد.
نــوای «امشــب در ســر شــوری دارم؛ امشــب در دل نــوری دارم/
بــاز امشــب در اوج آســمانم /باشــد رازی بــا ســتارگانم» نوایــی
بــود کــه حاضــران را بــه اوج آســمان بــرد؛ شــوق و شــور
عالقهمنــدان بــه موســیقی فاخــر پــس از پایــان ایــن قطعــه
بــا تشــویق حضــار همــراه شــد. .
محمــد اصفهانــی پــس از اجــرای هــر قطعــه بــرای آمــاده
شــدن اجــرای قطعــه بعــدی گــروه را تــرک میکــرد؛ امــا
اســتاد فریــدون شــهبازیان همچنــان کــوک کــوک ایســتاده
بــا چوبــی کــه بــا هنرنمایــی آن را بــه اینســو و آنســو
میچرخانــد گــروه را بــرای نواختــن نــوای ب ـیکالم بــر ســر

شــوق مــیآورد.
«تنهــا مانــدم ،تنهــا مانــدم تنهــا بــادل برجــا ماندم/چــون
آهــی بــر لبهــا مانــدم» قطعــه دیگــری از هنرنمایــی ایــن
هنرمنــد بــود و در بخــش دوم هــم « تــو ای پــری کجایــی»،
مهــر و مــاه ،ســبکبال ،مــرو ای دوســت ،افســانه اجــرا
شــد.
پایانبخــش ایــن برنامــه در شــبی بهیادماندنــی و در ســالنی
کــه شــاید جــای مناســبی بــرای اجــرای کنســرت نبــود اجرای
قطعــه « ای ایــران» بــا صــدای محمــد اصفهانــی بــود ،همــه
بــه احتــرام ایــران برخاســتند و همنــوا بــا صــدای اصفهانــی «
ای ایــران « را همخوانــی کردنــد.
صبــوری حضــار و مانــدن بــرای شــنیدن و حــظ بــردن
از اجراهــا در پاســی از شــب بــا اجــرای قطعــه روحنــواز» ای
ایــران» حالوتــی از جنــس اقتــدار و وطندوســتی در بیــن
همــه ایجــاد کــرد تــا بــا خاطــری آرام و پــر از شــادی هنرمندان
کشــورمان را بدرقــه کننــد.
ربیـع فلاح جلـودار اسـتاندار مازنـدران هـم قبـل از اجـرای
کنسـرت ضمـن تبریـک فرارسـیدن دهـه کرامـت و والدت
باسـعادت حضـرت معصومـه (س) و میلاد سراسـر نورعلی ابن
موسـیالرضا (ع) و ابراز خرسـندی از برگزاری کنسـرت موسیقی

فاخر به میزبانی سـاری ،اظهار کرد :خدا را شـاکریم که در سـایه
دولـت تدبیـر و امیـد ارکسـتر ملی احیاشـده اسـت و امشـب در
مازندران شـاهد اجـرای آن هسـتیم.
وی افـزود :بـا توجـه بـه اینکه ارکسـتر ملـی درزمینه موسـیقی
فاخـر کار میکنـد ترویـج و تشـویق و توسـعه ارکسـتر میتواند
برنامههـای ارزشـمندی برای کشـور باشـد.
مقــام عالــی دولــت در مازنــدران ،بیــان کــرد :همــه تــاش مــا
ایــن اســت کــه در کنــار برنامههایــی توســعهای اســتان بــه
موضــوع نشــاط و شــادی مــردم هــم توجــه کنیــم کــه بــرای
ایــن منظــور از اجــرای برنامههایــی بــا ایــن محــور حمایــت
کردهایــم.
فــاح جلــودار ،در ادامــه ضمــن تأکیــد بــر تــداوم برنامههایــی
اینچنینــی از اســتاد فریــدون شــهبازیان ،محمــد اصفهانــی و
گــروه نوازنــده کنســرت تقدیــر و تشــکر کــرد.
احــد جاودانــی مدیــرکل ارشــاد اســتان هــم طــی ســخنانی
ضمــن قدردانــی از حضــور هنرمنــدان ،معاونیــن وزارت خانــه
و عالقهمنــدان بــه موســیقی فاخــر و همــکاری انجمــن
موســیقی مازنــدران در برگــزاری ایــن کنســرت ،ابراز امیــدواری
کــرد :بــا بهرهبــرداری از تــاالر شــهر ســاری فضایــی مناســب
بــرای اجــرای کنســرت و دیگــر برنامههــای هنــری در مرکــز
اســتان فراهــم شــود.
lقطعــه مختــص اســتان هــا در ارکســتر ملــی
نواختــه مــی شــود
اســتاد فریــدون شــهبازیان هــم قبــل از اجــرا گفــت :ارکســتر
ملــی در هراســتانی کــه اجــرای زنــده دارد ســعی میکنیــم
قطعـهای مختــص آن اســتان اجــرا کنیــم ،در ایــن دوره فرصت
نشــد بــرای اســتان مازنــدران و ســاری قطع ـهای بســازم.
اســتاد شــهبازیان از مدیــرکل ارشــاد اســتان قدردانــی کــرد و
یــاد زندهیــاد اســتاد خطیبــی را گرامــی داشــت.
بــه گــزارش مهــر ،در ایــن برنامــه قبــل از اجــرا از ســوی
انجمــن موســیقی مازنــدران کــه برگزارکننــده کنســرت بــود
هدایایــی بهرســم یادبــود کــه اثــری هنــری از هنرمنــدان
مازنــی بــود بــه عوامــل اجرایــی کنســرت اهــدا شــد .ضمن ـ ًا
یکــی از هنرمنــدان اســتان تابلــوی نقاشــی کــه منقــش بــه
تصویــر محمــد اصفهانــی بــود بــه ایــن هنرمنــد کشــورمان
اهــدا کــرد.
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 140هنرمند موسیقی
نواحی از فرهنگ
های مختلف گرد هم
آمدند و برای دهمین
بار جشنواره موسیقی
اسما محمودی
نواحی را در حالی در
کرمان کلید زدند که
اجرای آن ها مورد استقبال گسترده مردم
قرار گرفت.

 ۱۴۰هنرمنــد از سراســر کشــور در قالــب دهمین
جشــنواره موســیقی نواحــی گــرد هــم جمــع
شــده انــد ،نخســتین شــب اجــرای عمومــی
گــروه هــای مختلــف موســیقی کشــور بــا
هنرنمایــی گــروه هــای از اســتان های گلســتان،
سیســتان و بلوچســتان ،خوزســتان و کردســتان
و بوشــهر برگــزار شــد .همچنیــن هنرمنــدی از
ترکیــه نیــز در اولیــن شــب اجــرای عمومــی در
پــارک مــادر کرمــان بــه اجــرای برنامــه پرداخت
کــه بــا اســتقبال گســترده مــردم کرمــان مواجــه
شــد.
ایــن شــب یکــی از نخســتین شــب هــای اجرای
زنــده موســیقی در فضــای بــاز بــود کــه بیــش از
هــزار نفر در شــب نخســت اجــرای برنامــه در آن
شــرکت کردنــد و بــا توجــه به اســتقبال گســترده
مــردم هنــر دوســت کرمــان پیــش بینــی مــی
شــود در دو شــب پیــش رو بــا حضــور گســترده
تــر مــردم مواجــه خواهیــم بــود.
اســتان کرمــان از گذشــته تــا کنــون بــه یکــی
از قطــب هــای موســیقی نواحی کشــور شــهرت
داشــته اســت و گــروه هــای مختلــف موســیقی
فولکلــور هــر ســال در ایــن اســتان گــرد هــم
مــی آینــد و بــه هنــر نمایــی مــی پردازنــد.
lموســیقی در نحــوه زندگــی مــردم
کرمــان رســوخ کــرده اســت
فرهنــگ کرمــان در طــول تاریــخ کمتــر مــورد
هجــوم اقــوام بیگانــه قــرار گرفتــه اســت بــه
همیــن دلیــل فرهنــگ بومــی اســتان کرمــان
یکــی از دســت نخــورده تریــن فرهنــگ هــای
کشــور اســت و خــرده فرهنگهــای غنــی کــه از
آن منشــعب مــی شــوند در زمینــه هــای مختلف
نمــودی ریشــه ای پیــدا کــرده انــد کــه یکــی از
آن هــا موســیقی نــاب اســتان کرمــان اســت که
در زندگــی و آداب و رســوم مــردم کرمــان رســوخ
کــرده اســت.
چوغــرو ،جــوغ ،جاریــک و ســوتاکو از جملــه
ســازهای مختــص اســتان کرمــان اســت کــه به
عنــوان نمونــه ســوتاکو انــاری خشــکیده اســت
کــه دانــه هایــش را خــارج و روی آن ســوراخ
ایجــاد و در آن مــی دمنــد
گســتردگی اســتان کرمــان و تجمــع خــرده
فرهنــگ هــای مختلــف موجــب شــده اســت
اقــوام این اســتان از ســازهای و نواهــای مختص
بــه خــود در مناطق مختلــف اســتفاده کننــد و ده
هــا ســاز منحصــر بــه فــرد در اســتان کرمــان
وجــود داشــته باشــد کــه در گزارشــی دیگــر بــه

معرفــی ایــن ســازهای خواهیــم پرداخــت.

lوجــود حداقــل  ۳۵ســاز خــاص در
کرمــان
کرمــان اکثــر فرهنــگ هــا آواهــای مختــص بــه
خــود دارنــد در زمینــه الالیــی هــا ،ســوگ آواها،
آواهــای ترانــه هــای شــادمانی ،تراتــه هــای
عاشــقانه ،حماســی و ...اجــرا مــی شــوند.
جشــن ســده کــه یکــی از قدیمــی تریــن
جشــنهای ایرانــی محســوب مــی شــود نیــز از
گذشــته تــا کنــون آواهــای خاصــی را بــه همــراه
داشــته کــه هنــوز هــم هــر ســال در کرمــان
اجــرا مــی شــود.
در اســتان کرمــان حداقــل  ۳۵ســاز خــاص
وجــود دارد کــه برخــی از هنرمنــدان کرمــان از
جملــه فــواد توحیــدی بخشــی از ایــن گنجینــه
موســیقی اســتان را مســتند کــرده انــد.
چوغــرو ،جــوغ ،جاریــک و ســوتاکو از جملــه
ســازهای مختــص اســتان کرمــان اســت کــه به
عنــوان نمونــه ســوتکو انــاری خشــکیده اســت
کــه دانــه هایــش را خــارج و روی آن ســوراخ
ایجــاد و در آن مــی دمنــد.
عمــق و گســترده موســیقی نواحــی کرمــان فقط
مختــص خــرده فرهنــگ هــا نیســت عالقــه بــه
موســیقی در کرمــان و برخی از شــهرهای کرمان
بــه خصــوص بــم موجــب شــده هنرمنــدان
متعــددی از ایــن شــهرها بــه فرهنــگ کشــور
معرفــی شــوند
عمــق و گســترده موســیقی نواحــی کرمــان فقط
مختــص خــرده فرهنــگ هــا نیســت عالقــه بــه
موســیقی در کرمــان و برخی از شــهرهای کرمان
بــه خصــوص بــم موجــب شــده هنرمنــدان
متعــددی از ایــن شــهرها بــه فرهنــگ کشــور
معرفــی شــوند.
مــردم کرمــان نیــز همــراه عالقــه خاصــی بــه
موســیقی بومــی و محلــی داشــته انــد و نمــود
ایــن مدعــا در شــب گذشــته در بخــش عمومــی
جشــنواره موســیقی نواحــی در کرمــان دیــده
شــد.
تماشــاگرانی کــه بــا وجــود تاخیــر در برگــزاری
جشــنواره ســاعتها در فضــای بــاز نشســتند و
احساسشــان را بــا تــک تــک اجراهــای شــب
گســترده همــراه کردنــد گریســتند و خندیدنــد.
اگــر نگاهــی بــه جمعیــت بیــش از هــزار نفــری
کــه در شــب اول اجــرای برنامــه حضــور داشــتند
بیندازیــم حــال خــوش جمیعتــی را مــی بینیــم
کــه از پیرمــرد تــا کــودک را در برمــی گیــرد.
نخســتین دوره جشــنواره موســیقی نواحــی ایران
در ســال  ۷۸در اســتان کرمــان برگــزار شــد امــا
بــه دلیــل حاشــیه ســازیهای عــده ای جشــنواره
بــرای چنــد ســال متوقــف شــد امــا مجــدد بــا
پیگیــری کرمانــی هــا پــای جشــنواره مجــددا به
کرمــان بــاز شــد.
برگــزاری ایــن جشــنواره طبــق تفاهــم نامــه ای
کــه بیــن اســتانداری کرمــان و وزرات فرهنــگ
و ارشــاد اســامی منعقــد شــده طــی ســالهای
گذشــته در کرمــان برگــزار شــده اســت و دهمین
دوره آن ایــن روزهــا شــهر کرمــان را بــه وجــد

آورده اســت.
هنرمنــدان در نشســت هــای عمومــی و
تخصصــی جشــنواره در پــارک مــادر و ســالن
هــای کنفرانــس هتــل پــارس از شــمال ،جنوب،
شــرق و غــرب کشــور بــه همــراه ســه گــروه از
ترکیه ،قرقیزســتان و افغانســتان و پژوهشــگرانی
از اروپــا بــه تبــادل نظــر و اجــرای برنامــه مــی
پردازنــد .همچنیــن گــروه هــای هنــری در
شهرســتان هــای مختلــف اســتان نیــز حضــور
مــی یابنــد و از نزدیــک بــا فرهنــگ هــای
مختلــف اســتان کرمــان آشــنا و بــه اجــرای
برنامــه مــی پردازنــد.
یکــی از هنرمنــدان نــی نــواز در خصــوص
برگــزاری جشــنواره موســیقی نواحــی گفــت:
خوشــحالم از اینکــه در ســال جــاری محوریــت
جشــنواره برمبنــای منظومــه خوانــی شــکل
گرفتــه اســت و جالــب اینکــه موســیقی کشــور
در اســتان هــای مختلــف در ایــن زمینــه از
شناســنامه مجزایــی برخــوردار اســت.
مرتضــی گروســی افــزود :منظومــه خوانــی در
واقــع ارائــه شــفاهی داســتان هــای ملــی در
قالــب هــای مختلــف اســت کــه بایــد ایــن
عرصــه بیشــتر از گذشــته مــورد توجــه قــرار
گیــرد.
وی ادامــه داد :در کرمــان مــا شــاهد منظومــه
خوانــی در خــرده فرهنــگ هــا هســتیم امــا نمود
منظومــه خوانــی در واقــع همــان پــرده خوانــی
اســت کــه موجــب مــی شــد مــردم ســاعت هــا

پــای نقــال هــا بنشــینند.
وی افــزود :در ایــران اکثــرا ایــن نــوع موســیقی
از شــاهنامه تاثیــر گرفتــه اســت و اکثــرا در مایــه
درآمــد همایــون و بــا حــزن و انــدوه همــراه بــوده
اســت و گاهــا از ردیــف دســتگاه چهــارگاه نیــز
اســتفاده مــی شــده اســت.
احســان قربانــی ،هنرمنــد تنبــور نــواز نیــز
گفــت :اســتقبال مــردم کرمــان در شــب اجــرای
عمومــی بــی نظیــر بــود و ایــن نشــان از عالقــه
ویــژه مــردم کرمــان بــه موســیقی نواحی اســت.
وی افــزود :کرمــان گســترده تریــن اســتان
کشــور اســت کــه مشــتمل بــر فرهنــگ هــای
مختلــف و ریشــه دار اســت و بــه خصــوص در
جنــوب کرمــان شــاهد هســتیم اقــوام مختلــف
موســیقی را بــه یکــی از مهمتریــن وجــوه زندگی
خــود تبدیــل کــرده انــد.
وی ادامــه داد :ایــن گنجینــه هــا در قالــب
موســیقی نواحــی و برگــزاری چنیــن جشــنواره
هایــی مجــددا مــورد توجــه مــردم قــرار مــی
گیــرد و در هجمــه موســیقی غیــر بومــی مــی
توانــد جایــگاه خــود را حفــظ کنــد.
وی گفــت :بــا حضــور گســترده ای کــه مــردم
کرمــان در جشــنواره داشــتند انگیــزه هنرمنــدان
نیــز بــرای ارائــه اجراهــای بــی نقــص بیشــتر
شــده اســت.
پیــش بینــی مــی شــود اجراهــای عمومــی دو
شــب باقــی مانــده از جشــنواره بــا اســتقبال بــی
نظیــر مــردم مواجــه شــود.
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سرزدنهایتفننیبهکتابخانهمدارس/مطالعهتلگرامازکتابپیشیگرفت
ونوس بهنود

کتابخانــه مــدارس اردبیــل کــه قــرار
اســت عنصــر اصلــی ترویــج مطالعــه
کتــب درســی و غیردرســی بــرای
دانشآمــوزان اردبیلــی باشــد ،بــه
دلیــل ضعفهــای عمــده در رســالت
خــود نــاکام مانــده اســت.

برخــاف دانشآمــوزان کشــورهای پیشــرفته خبــری از
مطالعــات منســجم و برنامــه ریــزی شــده کتــب غیردرســی در
بیــن دانشآمــوزان اردبیلــی نیســت .نــه کتابخانــه مــدارس و نــه
کتابخانههــای عمومــی نتوانســتهاند نســبت بــه پیادهســازی
فرهنــگ مطالعــه در بیــن دانشآمــوزان بــه درســتی عمــل کننــد.
ایــن خــأ موجــب شــده اطالعــات عمومــی و وقتگذرانــی
دانشآمــوزان اغلــب بــا شــبکههای مجــازی و کانالهــای
تلگرامــی همــراه شــود .بطوریکــه نهادهــای تربیتــی و فرهنگــی
ناخواســته خــود بــه مشــکالتی دامــن میزننــد کــه معتقدنــد
میتوانــد بــرای دانشآمــوز آســیبزا باشــد.
lقواره کتابخانهها از یک اتاق تا یک کشو
کتابخانــه مــدارس در مــدارس بــزرگ ،نمــای کتابخانــه و حتــی
اتاقــی بــه همیــن نــام دارد .امــا در مــدارس کوچکتــر حتــی
اتاقــی بــرای کتابخانــه اختصــاص نیافتــه اســت .کمبــود امکانــات
موجــب شــده در برخــی مــدارس کتابخانــه مــدارس قفس ـهای در
گوشــه اتــاق مدیــر یــا ســالن مدرســه یــا یکــی دو کالس درس
باشــد.
بــه ویــژه در مناطــق محــروم و مــدارس روســتاها خبــری از
کتابخانــه مدرســه نیســت و قــواره کتابخانــه بــه انــدازه چنــد عــدد
کتــاب در کشــوی معلــم مدرســه کوتــاه میشــود.
امــا در بررســی امکانــات کتابخانــهای مــدارس ،مدیــرکل
آموزشوپــرورش اســتان اردبیــل تصریــح کــرد :چهــار هــزار و ۳۲
کتابخانــه مســتقل و کالســی در مــدارس اســتان دایــر اســت.
احمــد ناصــری متذکــر شــد :تعــداد کل کتــب موجــود در
کتابخانههــا یــک میلیــون و  ۶۵هــزار و  ۲۸۱جلــد کتــاب اســت.
وی افــزود :در ســال تحصیلــی گذشــته  ۲۲۵هــزار و ۹۵۵
دانشآمــوز در مــدارس تحصیــل میکردنــد کــه در واقــع بــه ازای
هــر دانشآمــوز ۵.۲کتــاب در مــدارس داشــتیم.
بـا ایـن وجـود بـه نظـر میرسـد عمـده تجمـع کتـب در مـدارس
بزرگتـر و کتابخانههـای مـدارس بـه نـام و شـناخته شـده اسـت.
هــر چنــد میانگیــن کتــاب بــرای هــر دانشآمــوز پنــج جلــد
اســت و تــاش بــر ایــن بــود امکانــات کتابخانههــای مــدارس
محــروم بهبــود یابــد؛ امــا ایــن ســهم تمامــی دانشآمــوزان
نیســت و در ایــن خصــوص عدالــت آموزشــی امــکان ســازی
نشــده اســت.

 lمراجعات تفننی به کتابخانه مدارس
انتظــار مــیرود حداقــل در مــدارس بــزرگ ،دانشآمــوزان
کتابخــوان باشــند .امــا صحبتهــای مــا بــا دانشآمــوزان
نشــان میدهــد ،اغلــب بــه کتــب موجــود در کتابخانــه مــدارس
خــود رغبتــی ندارنــد و یــا عالقــهای بــه مطالعــه کتــب
غیردرســی نشــان نمیدهنــد.
نازنیــن محمــدی گفــت :مــن بــه رمــان عالقــه دارم امــا به غیــر از
یکــی دو داســتان در کتابخانــه مدرســه رمــان نداریــم و بــه همیــن
دلیــل بیشــتر بــه کتابخانــه عمومــی مراجعــه میکنــم.
وی افــزود :بیشــترین حجــم کتــب کتابخانــه مدرســه مــا
کتابهــای درســی اســت و بــه همیــن دلیــل اگــر دانشآمــوزان
مجبــور نباشــند ایــن کتابهــا را نمیخواننــد.
دانشآمــوز دیگــری تصریــح کــرد :عالق ـهای بــه کتــاب نــدارم و
همــه معلومــات عمومــی را از تلگــرام دریافــت میکنــم.
وی کــه حتــی بــه کتابخانههــای عمومــی نیــز مراجعــه نمیکنــد،
معتقــد اســت میلیونهــا کتــاب وجــود دارد و شــناختی از آن هــا
نــدارد؛ بــه همیــن دلیــل مســیر راحتتــر را انتخــاب کــرده و
اطالعــات عمومــی کوتــاه از تلگــرام دریافــت میکنــد.
بخشــی از گریــز و یــا بیعالقگــی دانشآمــوزان بــه مطالعــه
بــه ضعــف مشــاوران ،مربیــان تربیتــی و کتابــداران مــدارس گــره
خــورده اســت.
بطوریکــه اهمیــت مطالعــه کتــب غیردرســی بــرای دانشآمــوزان
تفهیــم نشــده و نــگاه بــه کتابخانــه بــه عنــوان ابــزار جــدی و
تخصصــی ترویــج مطالعــه نبــوده بلکــه صرف ـ ًا کاربــری تصنعــی
داشــته اســت.
مطابــق اظهــارات مدیــرکل آموزشوپــرورش اســتان کل عوامــل
همــکار در کتابخانههــای مــدارس ۱۲۸
نفــر اســت کــه در مقایســه بــا بیــش از
چهــار هــزار کتابخانه مســتقل و کالســی
نشــان میدهــد اغلــب کتابخانههــای
مــدارس هــم در حجــم انــدک و هــم
بــدون کتابــدار اداره میشــود.
از ســویی ناصــری معتقــد اســت ســاالنه
نیمــی از دانشآمــوزان بــه کتابخانــه
مــدارس مراجعــه دارنــد .هــر چنــد کیفیت
مطالعــات ایــن تعــداد ارزیابــی نشــده بــه
ایــن ســؤال کــه تکلیــف نیــم دیگــر
دانشآمــوزان چیســت ،پاســخ مشــخصی
نداریــم.

lمطالعه کتاب برای امتحان اجباری
مدیرکل کتابخانههای عمومی اسـتان اردبیـل در خصوص وضعیت
مطالعـه کـودکان و نوجوانان در سـال جاری تصریح کرد :بیشـترین
میزان مطالعه و اسـتقبال از کتاب از سـوی کودکان اسـت.
ربــاب عزیزخانــی متذکــر شــد :ضــروری اســت نســبت بــه ترویــج
فرهنــگ مطالعــه از آغــاز مدرســه اقــدام شــود و بــه عنــوان مثــال
تورهــای کتابخانــه گــردی دایــر کــرد و بــه دانشآمــوزان تفهیــم
کــرد کــه عــاوه بــر کتــب درســی میبایســت کتــب غیردرســی
نیــز بخواننــد.
بــا ایــن وجــود ضعــف برنامههایــی کــه نســبت بــه اجــرای آن
تأکیــد میشــود موجــب شــده عمــده مطالعــات دانشآمــوزان
اردبیلــی کتــب درســی و آن هــم از ســر ناچــاری جهــت شــرکت
در امتحانــات پایــان تــرم باشــد.
کــودکان بــه دلیــل اینکــه دسترســی کمتــری بــه فضاهــای
مجــازی دارنــد بیشــتر از کتــب بهــره میگیرنــد امــا در بیــن
نوجوانــان اردبیلــی مطالعــه کتــاب کیفیــت مطلوبــی نــدارد.
ساماندهی کتابخانه مدارس ضرورت فراموش شده
در جلســه انجمــن کتابخانههــای عمومــی اردبیــل معاون سیاســی
اجتماعــی فرمانــدار اردبیــل بــه ضــرورت اســتفاده از ظرفیــت
کتابخانههــای مــدارس تأکیــد کــرد .رحیــم افالکــی متذکــر شــد:
متأســفانه ایــن ظرفیــت اســتفاده نمیشــود و برخــی دانشآمــوزان
حتــی از وجــود کتابخانــه در مدرســه خــود مطلــع نیســتند.
ایــن دغدغــه بجــا در حالــی ســالها اســت طــرح میشــود کــه
موضــوع ســاماندهی کتابخانــه مــدارس در ســال  ۱۳۸۹مطرح شــد
و ایــن مهــم هنــوز محقــق نشــده اســت.
در آن مقطــع زمانــی مدیــرکل وقــت آموزشوپــرورش بــه اجــرای
طــرح ســاماندهی کتابخانــه مــدارس در همــان ســال اشــاره کرد.
امــا دســتاورد کوتاهمــدت اجــرای ایــن طــرح کــه انتظــار
میرفــت بــه افزایــش مطالعــه در بیــن دانشآمــوزان پیشــی
گیــرد محقــق نشــده اســت.
بــه نظــر میرســد در ســال تحصیلــی جدیــد کتابخانههــای
مــدارس اســتان میبایســت برنامــهای منســجم بــرای
دانشآمــوزان تحــت پوشــش خــود داشــته باشــند.
برنامههایــی کــه بتوانــد پیشــتازی تلگــرام بــر کتــاب را مهــار
کنــد و اندوختــن معلومــات و دانــش را چــون اصلــی در ذهــن
دانشآمــوز نهادینــه ســازد.
دانشآمــوزان گریــزان از مطالعــه مدیــران و برنامــه ریــزان آینــده
خواهنــد بــود و چــه بســا خألهــای امــروز در ترویــج مطالعــه اثرات
ســو در تربیــت نس ـلهای آینــده بــه دنبــال دارد.

فرهنــگ و هنــر ایــران
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حـدود  900سـال پیـش روسـتای
سـهرورد شهرسـتان خدابنـده زنجـان
شـاهد والدت فرزندی بود که توانسـت
فیلسـوف نامدارایرانـی لقـب گیـرد و
امـروز بر گسـتره تاریـخ جهـان نامش
و فلسـفه اش خودنمایـی مـی کنـد.

هشــتم مردادمــاه بــه تائیــد مرکــز تقویــم موسســه ژئوفیزیــک
دانشــگاه تهران روزبزرگداشــت ســهروردی اســت روز والدت شــیخ
شــهاب الدیــن یحیــی بــن حبــش بــن امیــرک ســهروردی ملقــب
بــه شــیخ اشــراق  ،شــیخ شــهید وشــیخ مقتــول اســت.
در ســال  ۵۳۹هجــری در روســتای ســهرورد از توابــع اســتان
زنجــان کودکــی پــا بــه عرصــه هســتی گذاشــت کــه ســالها بعــد
احیاگــر فلســفه شــد و بــه فلســفه جانــی دوبــاره بخشــید و آن را
احیــا کــرد.
lشــیخ اشــراق دلبســتگی خاصــی بــه حکمــای
فــارس داشتهاســت
شــیخ شــهاب الدیــن ابوحفــص عمــر بــن محمــد بــن عبــداهلل بن
محمــد بــن عمویه بکــری فیلســوف بزرگــوار ایرانــی در ســال ۵۳۹
هجــری در شــهر ســهرورد چشــم بــه جهان گشــود.
شــیخ اشــراق دلبســتگی خاصــی بــه حکمــای فــارس از قبیــل
جاماســف (جاماســب) ،فرشاوشــتر ،زردشــت و بوذرجمهــر
داشتهاســت و در رســاله کلمــه التصــوف ،خــود را احیاگــر اندیشــه
نــوری حکمــای فــارس میشــمارد.
ســهروردی در ضمــن تحصیــل چنیــن اســتنباط کــرد کــه
موجــودات دنیــا از نــور بــه وجــود آمــده و انــوار بــه یکدیگــر
میتابــد و آن تابــش متقابــل را اشــراق خوانــد و بــه همیــن جهــت
لقــب شــیخ االشــراق را یافــت.
وی مرشــد شــیخ ســعدی شــیرازی شــاعر بــزرگ ایرانــی و
بــرادرزاده ابوالنجیــب عبدالقــادر ســهروردی عــارف معــروف قــرن
پنجــم هجــری اســت کــه نســبت تعلیــم او بــه احمــد غزالــی مــی
رســد .شــهاب الدیــن عمــر ســهروردی بــرای فراگرفتــن علــوم
ظاهــری از زنجــان بــه بغــداد رفــت و بــه عنایــت و تربیــت عموی
خــود ابوالنجیــب عبدالقاهــر بــن عبــداهلل در مراتــب کمــال ظاهر و
باطــن از بــزرگان زمــان خــود شــد.
شــیخ شــهاب الدین در فقــه و حدیــث شــاگرد عمویــش ابوالنجیب
و (ابــی زرعــه مقدســی) بــود و روایــت حدیــث از آن دو مــی کــرد و
ابــن نجــار و ابوالعبــاس ابرقوهــی و دیگــر روات از او نقــل حدیــث
مــی کننــد.
انتســاب وی در تصــوف بــه عمویــش ابوالنجیــب ســهروردی بــوده
و در صحبــت شــیخ عبدالقــادر گیالنــی نیــز روزگار گذرانــده اســت.
خرقــه تصــوف و اجــازه ارشــاد از عمــوی خــود دارد و دو سلســله
معــروف (ســهروردیه) و (پیــر جمالیــه) بــه وی پیونــد خــورده و
بســتگی دارد.
شــهابالدین ســهروردی کــه ازهمــان دوران کودکــی آموزشــهای
خــود را دردوره ای قرائــت وحفــظ قران درروســتای محــل والدتش
ســهرورد ( قــره قــوش ) آغازکــرد درســالهای نوجوانــی وجوانــی
تحصیــات ابتدایــی ومقدماتــی خــود را کــه شــامل حکمــت،
منطــق واصــول فقــه بــود را درمراغــه و نــزد اســتاد خود فخــررازی
گذرانــد.
توجــه ســهروردی بــه مســائل پیرامــون و بررســی ابعــاد مختلــف
موضوعــات موجــب شــد درهمــان زمــان و درشــهر حلــب حکمــه
الشــراق را بــه پایــان رســاند تــاش هــای شــبانه روزی شــیخ
اشــراق و مباحــث فلســفی و بــه رزبــان آوردن اعتقــادات باطنــی
بــدون هیــچ تغییــری دشــمنان ســهروردی را هــرروز زیادتــر مــی
کــرد.
متهــم کــردن ســهروردی بــه الحــاد منجــر بــه ایــن شــد کــه

باالخــره شــیخ جــوان اســیرتوطئه هــا شــده وتوســط صــاح
الدیــن ایوبــی وپســرش ملــک ظاهــر کــه دربین مســلمانان بســیار
قابــل اعتمــاد بودنــد زندانــی شــود حبســی کــه در نهایــت ازادی
دربرنداشــت و منجربــه مرگ ســهروردی درســن  ۳۸ســالگی شــد.
بســیاری ازفیلســوفان شــیخ اشــراق را رهبــر افالطونــی دنیــای
اســام مــی داننــد.
مقدمــه اشــراق ســهروردی حکمــت مشــائی اســت حکمتــی کــه
ســهروردی بــا گــردآوری آثــار مشــائین بویــژه ابن ســینا توانســت
اینگونــه آرا مشــاء را در حکمــت اشــراق اســتفاده کنــد وفلســفه
نویــی بــه نــام اشــراق راعرضــه کنــد.
شــیخ شــهاب الدیــن ســهروردی ،فلیســوف برجســته در جهــان
حکمــت و فلســفه کــه بــه گــواه علمای برجســته فلســفه جزو ســه
ســتون فلســفه اســامی اســت و از جملــه تاثیرگذارتریــن فلســفه
جهــان محســوب مــی شــود.
امــروز آراء و نظــرات فلســفی شــیخ اشــراق در دانشــگاههای معتبر
جهــان تدریــس مــی شــود ولــی ایــن افتخــار بــزرگ فلســفه و
حکمــت ایــران و جهــان اســام هماننــد بســیاری مفاخــر ایرانــی
و اســامی کمتــر مــورد توجــه واقــع شــده اســت.
اگـر نبودنـد دلسـوزان و فعـاالن عرصـه فرهنـگ و فلسـفه ایرانی
و برخـی فالسـفه داخلـی و خارجـی شـاید امـروز سـهروردی نیـز
همچون بسـیاری از بـزرگان تاریخ اسـتان زنجان مغفـول می ماند.
حضرت امـام خمینـی(ره) در نامه تاریخـی خویش بـه گورباچف در
تاریـخ یازدهـم دی مـاه سـال  ۶۷مـی فرماینـد« :میتوانید دسـتور
دهیـد کـه صاحبـان اینگونه علـوم عالوه بـر کتب فالسـفه غرب
در ایـن زمینـه ...... ،بـه کتابهای سـهروردی( )۶ـ رحمـتاهلل علیه ـ
در حکمـت اشـراق مراجعه نمـوده ،و بـرای جنابعالی شـرح کنند که
جسـم و هـر موجـود مـادی دیگـر به نـور صرف کـه منـزه از حس
میباشـد نیازمنـد اسـت؛ و ادراک شـهودی ذات انسـان از حقیقـت
خویش مبـرا از پدیده حسـی اسـت.
دقــت نظــر و توجــه ویــژه رهبــر فقیــد انقــاب اســامی بــه
ســهروردی در گنجانــدن قســمتی از نظریه فلســفی ســهروردی در
نامــه تاریخــی شــان نشــان از توجــه و دعــوت ملــت هــای ایــران
و جهــان بــه فلســفه اشــراق اســت کــه رهبــر معظــم انقــاب
اســامی نیــز همــواره بــر لــزوم ایــن امــر تاکیــد داشــته و دارنــد.
بــی شــک مغفــول مانــدن و دور شــدن جامعــه از فرهنــگ و
گذشــته خــود همــواره ضربــات ســهمگین وســنگینی را بــر پیکــره
هــر جامعــه ای وارد مــی کنــد و بــرای مقابلــه بــا آن لــزوم توجــه

بــه فرهنــگ و فلســفه کهــن ایرانــی و اســامی خــود را بیــش از
گذشــته نشــان مــی دهــد.
lســهروردی منــادی تفکــر ،خــردورزی و تهذیــب
نفــس اســت
استادفلســفه دانشــگاه زنجــان بــا بیــان اینکه شــیخ اشــرق هنوزآن
طورکــه بایــد شــناخته نشــده اســت ،گفــت :وی نــام فلســفه اش را
اشــراق و بــه معنــای درخشــندگی انتخــاب کــرد .تفکــر فلســفی
کــه آمیزشــی از آرا و نظــرات افالطون ،ارســطوونوافالطیون اســت.
طاهــره کمالــی زاده افــزود :فلســفه ســهروردی فلســفهای ایرانــی
اســامی اســت و ســهروردی منــادی تفکــر ،خــردورزی و تهذیــب
نفــس اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر عقــل بــدون تهذیــب نفــس باشــد ماننــد
تیــغ در دســت زنگــی مســت اســت و خطــر عقــل ظاهــری بــدون
تهذیــب باطنــی بیشــتر از ســودمندی آن اســت ،ادامــه داد :نــه تنها
ســهروردی بلکــه همــه فیلســوفان و حکمای اســامی ارزشــهایی
را کــه تمــدن چنــد هــزار ســاله مــا را ســاخته انــد ،پیــش زمینــه و
ســابقه تفکــر ایرانــی مــی داننــد.
کمالــی زاده افــزود :فلســفه ســهروردی یــک فلســفه ایرانــی
اســامی اســت کــه نمون ـهای از آن در غــرب دیــده نمــی شــود.
همچنیــن دانشــیار دانشــگاه زنجــان درخصــوص جایــگاه آراء و
فلســفه شــیخ اشــراق ،گفــت :فلســفه یعنــی یافتــن حقایق هســتی
آنچنــان کــه هســتند ،نــه آنچنــان کــه تــو میخواهــی.
دکتــر ســحر کاونــدی افــزود :فلســفه ابنســینا مشــائی اســت و
تــا حــد زیــادی در مباحــث وجودشناســی وامدار ارســطو بــوده و از
آموزههــای اســامی بهــره بــرده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ابنســینا بنیانگــذار فلســفه اســامی اســت،
چــون مفاهیــم و آموزههــای اســامی ماننــد معــاد و نبــوت را در
فلســفه گنجانــد ،گفــت :نــوع نــگاه ســهروردی نوعــا افالطونــی
اســت .نــوع نــگاه متفــاوت بــه وجودشناســی و جهانشناســی
فلســفه ،او را از ابنســینا جــدا میکنــد.
کاونــدی بــا تاکیــد بــر اینکــه تکی ـهای کــه ابنســینا بــه عقــل
دارد ســهروردی بــه درون ،شــهود و تصفیــه باطــن دارد و منشــاء
فلســفه را جوشــش و درک و کشــف درونــی میدانــد ،افــزود :در
کتــاب حکمتاالشــراق ،ســهروردی بــه نوعــی طالــب فلســفه را
اگــر کــه تصفیــه باطــن و صفــای درون نکــرده باشــد ،شایســته
ورود بــه فلســفه نمیدانــد.
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ایـن اسـتاد فلسـفه دانشـگاه زنجـان بـا بیـان اینکه شـیخ اشـراق
کسـانی را فقـط بهدنبـال اسـتدالل عقلـی هسـتند،تختئه میکند،
افـزود :شـیخ اشـراق در فلسـفه بنیانگـذار مکتـب جدیـدی بـوده
و فلسـفه را براسـاس نـور و ظلمـت بنا گذاشـته اسـت .تمـام پایه و
اسـاس فلسـفه شـیخ اشـراق نـور و ظلمت اسـت.
کاونــدی بــا اشــاره بــه اینکــه مالصدرا بــزرگ اســت و نبــوغ خاص
خــود را داراســت ،افــزود :مالصــدرا بــه دوش دو ابرمــرد فلســفه
اســامی یعنــی ابنســینا و شــیخ اشــراق ســهروردی ایســتاده
و مایــهدار بــودن فلســفه خــود را مدیــون ایــن دو رکــن فلســفه
اســامی یعنــی ابنســینا و ســهروردی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه آراء ســهروردی در فلســفه صدرایــی وجــود
دارد ،افــزود :مالصــدرا در بحثهــای شــهودی و عرفانــی بــه
ســهروردی و ابنعربــی اســتناد میکنــد و آراء ســهروردی تاثیــر
خــود را در فلســفه مالصــدرا گذاشــته اســت.
کاونــدی ادامــه داد :اگــر فلســفه و عرفــان ســهروردی فهــم و
ترویــج شــده و پایههــای ایــن نــوع نــگاه در جوانــان محکــم شــود
و نیــازی بــه بحثهایــی ماننــد عرفانهــای نوظهــور نخواهــد
مانــد؛ چراکــه فلســفه ســهروردی بــا ایــن حــال کــه شــهودی
اســت قابلیــت اســتدالل عقلــی دارد.
مقبــره ایــن فیلســوف نــام آورو بــزرگ جهان درشــهرحلب ســوریه
وزادگاه وی نیزدرشهرســهرورد اســت .اگرچــه بــرای مانــدگاری و
یادایــن فیلســوف نمــی تــوان بــه راحتــی راهــی حلــب شــد
امــا مــی تــوان درروزی کــه بــه نــام وی نامیــده شــده یــاد او را
درزادگاهــش گرامــی داشــت.
lآثار و تالیفات سهروردی
تالیفــات ســهروردی متنــوع و برخــوردار از تحــرک و پویایــی اســت
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و اغلــب از توضیــح و تفســیر مبحثــی صرف ـ ًا فلســفی بــه ســراغ
داســتان یــا روایتــی عمیقـ ًا عرفانــی مـیرود .آثــار وی بــه ســبک
هــای متفاوتــی نوشــته شــده اســت ،یعنــی مشــایی ،عرفانــی و
اشــراقی .گرچــه در چنــد دهــه اخیــر بســیاری از آثــار ســهروردی
بــه همــت سیدحســین نصــر و هانــری کربــن بــه مــردم معرفــی
شــده ،شــماری از آثــار وی هنــوز منتشــر نشــده و مانــده اســت .از
جملــه آثــار منتشــر شــده ســهروردی میتــوان بــه تالیفــات وی
دربــاره علــوم طبیعــی ،ریاضیــات و منطــق اشــاره کرد که قســمت
هایــی از دو اثــر مهــم مطارحــات و مقاومــات اســت و نیــز کتــاب
تلویحــات بــه عــاوه تمــام متــون عربــی ،الــوح عمــادی ،لمحــات
و واردات و تقدیســات ،در دســترس نیســت.
سـهروردی چهـار رسـاله بـزرگ نوشـت کـه حـاوی اصـول عقاید
اوسـت .تلویحات ،مقاومـات ،مطارحـات و باالخره حکمه االشـراق
سـه تالیـف اول به شـیوه مشـایی نوشـته شـده ،هرچند که شـامل
انتقادهایـی بـر پـارهای از مفاهیـم این مکتب فلسـفی اسـت.
تالیفـات کوتاهتر که پـارهای از آنهـا از نظر مبادی اعتقـادی اهمیت

دارنـد امـا بایـد آنهـا را بـه عنـوان توضیحاتـی بیشـتر بـر مقـاالت
اعتقـادی بزرگتر به شـمار آورد .این کتابهـا عبارتنـد از :هیاکلالنور،
الـواح عمادی ،پرتونامـه ،فیاعتقاد الحکما ،لمحات ،یزدان شـناخت
و بسـتان القلـوب ،بعضـی از این کتب بـه عربی و بعضی به فارسـی
اسـت .آثـار فارسـی او جـزو بهترین تالیفـات ادبـی در زبان فارسـی
اسـت .ممکن اسـت سـهروردی خـود برخـی از ایـن رسـاالت را از
عربی بـه فارسـی برگردانده باشـد.
ســهروردی شــماری رســاله رمــزی بــه فارســی نوشــت ایــن
رســالهها دارای زبانــی بســیار نمادیــن اســت کــه رمــوز زرتشــتی،
هرمســی و اســامی را تلفیــق میکنــد و ایــن رســالهها شــامل
نوشــتههای زیریــن اســت.
عقــل ســرخ ،آواز پــر جبرئیــل ،قصــه الغربــه الغربیــه ،لغــت مــوران،
رســاله فــی حالــه الطفولیــه ،روزی بــا جماعــت صوفیــان ،ســفیر
ســیمرغ ،رســال فــی المعــراج ،پرتونامــه ،هــدف از ایــن رســاالت
نشــان دادن ســفر روح بــه ســوی اتحــاد بــا خــدا و شــوق فطــری
انســان بــرای کســب معرفــت اســت.
ســهروردی شــماری رســاله فلســفی و مربــوط به تشــرف بــه فرقه
تصــوف نیــز نوشــت کــه عبارتنــد از :ترجمــه وی از رســاله الطیــر
ابنســینا و شــرح فارســی او بــر اشــارات و تنبیهــات ابنســینا.
رســالهای نیــز دارد بــه نــام رســاله فیحقیقــه العشــق کــه مبتنــی
بــر رســاله فیالعشــق ابنسیناســت و شــروحی بــر آیاتــی از قــرآن
و پــارهای از احادیــث.
همچنیــن دســتهای هــم مصنفــات ادعیــه ،اوراد و اذکار اســت ،کــه
ســهروردی آنهــا را واردات و تقدیســات مینامــد.
گفتنــی اســت روزهشــتم مردادمــاه کــه روزوالدت ســهروردی
اســت بــه دلیــل شــناخته شــدن زنجــان بــا نــام ایــن فیلســوف
بــزرگ روززنجــان هــم نامگــذاری شــده اســت .
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کارشناسـان موسـیقی کرمانشـاه
معتقدندتوجـه دسـتگاههای فرهنگـی
بـه موسـیقیهای نـازل وکنسـرتهایی
درآمـدزا محـور ،باعـث انـزوای نواهـای
اصیـل کـردی و ایرانی ودور شـدن مردم
از موسـیقیهای فاخـر شـده اسـت.

اســتان کرمانشــاه از دیربــاز مهــد موســیقی ســ ّنتی بــوده و
موســیقیدانان نــامآوری همچــون کیهــان کلهــر ،حشــمت اهلل
لرنــژاد و شــهرام ناظــری از جملــه گنجینههــای پرافتخــار حــوزه
موســیقی ســنتی و اصیــل ایــن اســتان هســتند کــه در دهههــای
اخیــر نــام کرمانشــاه را در ایــن حــوزه بلنــد آوازه کردنــد.
موســیقی اصیــل سـ ّنتی ریشــه در هزارههــای تاریــخ دارد و نقــش
برجســتههای منقــوش در آثــار باســتانی اســتان کرمانشــاه مهــر
تأییــدی بــر اصالــت موســیقی ایــن دیــار اســت.
lموسیقی اصیل کرمانشاه در رکود است
علــی رغــم ایــن پیشــینه ارزشــمند موســیقایی ،متاســفانه طــی
ســالیان اخیــر شــاهد رکــود و مهجوریــت موســیقی ســنتی و اصیل
در کرمانشــاه بودهایــم و موســیقیهای پــاپ و زیرزمینــی بــه
دالیــل متعــددی ،گــوی ســبقت را از موســیقی اصیــل ربــوده و
هنرمنــدان و بــزرگان موســیقی سـ ّنتی اســتان کرمانشــاه را نگــران
کــرده اســت.
موســیقی ســ ّنتی اســتان کرمانشــاه بــه دلیــل عــدم اســتقبال
جوانــان مــیرود تــا بــه ورطــه فراموشــی ســپرده شــود و
موســیقیهای پــاپ و بــی ارزش لــس آنجلســی میکوشــد تــا
هرچــه بیشــتر مخاطبــان را بــه ســوی خــود جــذب کنــد.
موســیقی مقامــی اســتان کرمانشــاه روزگاری جایــگاه واالیــی

داشــت امــا طــی چنــد ســال گذشــته بــا عــدم اســتقبال مــردم
مواجــه شــده اســت.
lموسیقی از آداب و رسوم مردمان کرد
مقامهــای کالســیک موســیقی کــردی ،ســیاه چمانــه ،هــوره،
حیــران ،گورانــی ،چمــری و ...همــه بازتــاب روح بلنــد مردمــان
کردزبــان ایــن دیــار بــوده و حتــی در برخــی موارد پــا را از موســیقی
محــض فراتــر نهــاده و نمــود عینــی آداب و رســوم زندگــی

اجتماعــی مــردم شــده اســت امــا ایــن موســیقی هــا امــروز رنــگ
باختــه انــد و جــای خــود را بــه موســیقی کــم محتــوا و خالــی از
ارزشهــای ادبــی داده اســت.
بــه اذعــان بــزرگان عرصــه موســیقی و آواز ،موســیقی پــاپ
در مقابــل علــی رغــم ماهیــت پــوچ و صرفــا هیجانــی امــا بــا
تبلیغــات و البیگــری توانســته مخاطــب زیــادی جــذب کنــد و
طــی پنــج ســال اخیــر اســتقبال جوانــان از کنســرتهای پــاپ
بیشــتر شــده و ســاالنه چندیــن مرتبــه در ســالنهای ایــن

فرهنــگ و هنــر ایــران
NEWSAGENCY

MEHR

صفحه  | 36شماره  | 19مرداد 96

اســتان کنســرت پــاپ برگــزار میشــود در حالیکــه تــاش
چندانــی بــرای معرفــی موســیقی اصیــل و ســنتی کرمانشــاه
صــورت نگرفتــه اســت.
lموســیقی زیــر زمینــی ضربــه بــدی بــه موســیقی
ســنتی کرمانشــاه وارد کــرده اســت
ابراهیــم احمــدی ،رئیــس انجمــن موســیقی کرمانشــاه پیرامــون
جایــگاه موســیقی اصیــل و سـ ّنتی ایــن اســتان بــه خبرنــگار مهــر
گفــت :متأســفانه موســیقی پــاپ ضربــه بــدی به موســیقی سـ ّنتی
کرمانشــاه وارد کــرده و موســیقی ســ ّنتی مــا تحــت الشــعاع آن
قــرار گرفتــه اســت.
رئیــس انجمــن موســیقی اســتان کرمانشــاه بــا اشــاره بــه عــدم
اســتقبال از موســیقی سـ ّنتی در اســتان افــزود :مــا چندیــن مرتبــه
از بــزرگان موســیقی س ـ ّنتی ایــران دعــوت کردیــم امــا هــر بــار
بــا اســتقبال کمرنــگ شــهروندان مواجــه شــدیم و بلیطهــای مــا
پیــش فــروش نرفــت.
lموسیقی سنتی کرمانشاه روبه فراموشی است
وی بیــان کــرد :موســیقی سـ ّنتی در اســتان کرمانشــاه مـیرود تــا
بــه فراموشــی ســپرده شــود ،موســیقی هــای غیــر فاخــر بیشــتر
مــورد توجــه اســت و تقریبــا هفتــهای دوبــار شــاهد اجــرای
موســیقی پــاپ درجــه  ۳در اســتان هســتیم.
احمــدی بــا اشــاره بــه رکــود موســیقی محلــی و سـ ّنتی و مقامــی
کرمانشــاه گفــت :متأســفانه هیجــان کاذب موســیقی هــای غیــر
ســنتی و بزرگنمایــی آن توســط دســتگاه هــای فرهنگــی ســبب
جــذب جوانــان شــده در صورتیکــه ارزش و جایــگاه موســیقی
اصیــل مــورد بیمهــری قــرار گرفتــه اســت.
lموسیقی پاپ محتوای موسیقی سنتی را ندارد
وی بیـان کـرد :موسـیقی هـای زیـر زمینـی نـه شـعر مناسـبی و
مفهومـی دارد و نه موسـیقی ارزشـمندی اسـت ،اما در زمـان اجرای
این برنامه در کرمانشـاه ،سـالن در سـه تا چهار سـانس پر میشـود
ولـی در اجرای موسـیقی سـنتی حتی یک سـانس هم پر نمیشـود
و از سـالن  ۶۰۰ -۵۰۰نفـره فقـط  ۱۰۰نفـر حضـور دارند.
احمــدی بــا اشــاره بــه وجــود هنرمنــدان نــام آوری در عرصــه هنــر
موســیقی و آواز کرمانشــاه گفــت :دورههــای آموزشــی موســیقی
و ســاز و آواز نیــز در اســتان برگــزار میکنیــم امــا اســتقبال کــم
اســت و در کالسهــای آواز و کمانچــه و ...تنهــا ســه الــی چهــار
نفــر شــرکت میکننــد.
اخــذ مجــوز کنســرتهای نــازل در کرمانشــاه بســیار
راحت اســت
وی افــزود :یکــی از مشــکالت عرصــه موســیقی در اســتان مــا این

اســت کــه بــه راحتــی بــرای اجــرای کنســرت موســیقی پــاپ در
کرمانشــاه مجــوز میدهنــد و حتــی افــرادی در تهــران هســتند
کــه ایــن برنامههــا را بــه کرمانشــاه ارجــاع میدهنــد و راحــت
مجــوز میگیرنــد و لــذا خــود مــا هــم کــه بــه ایــن مســئله دامــن
میزنیــم مقصــر هســتیم.
احمــدی خواســتار اتخــاذ تدابیــری بــرای احیــای موســیقی
ســنتی در کرمانشــاه شــد و گفــت :یــک راهــکار ایــن اســت
کــه انجمــن موســیقی بــا همــکاری اداره کل فرهنــگ و ارشــاد
اســامی ،بلیــط کنســرتهای بــزرگ موســیقی اصیــل و س ـ ّنتی
را بــا اجــرای بــزرگان موســیقی در کرمانشــاه بــرای مــردم
رایــگان کنــد یــا هزینــه بلیــط آنقــدر ناچیــز باشــد کــه مــردم
بتواننــد بیاینــد.
lبا انــزوای موســیقی ســنتی موســیقی مبتــذل رواج
یافتــه اســت
رئیــس انجمــن موســیقی اســتان کرمانشــاه اظهار کــرد :متأســفانه
موســیقی ســنتی در میــان مــردم ،غریبــه شــده امــا موســیقیهای
پــاپ و زیرزمینــی بــا اشــعار مبتــذل رواج یافتــه اســت.
وی گفــت :خــود مــردم نیــز بایــد از موســیقی ســ ّنتی و اصیــل
حمایــت کننــد و همانگونــه کــه در مناطقــی ماننــد اورامانــات
میبینیــم موســیقی ســنتی و اصیــل همچنــان طرفــدار دارد و
جایــگاه خــود را حفــظ کــرده امــا در شــهر کرمانشــاه ایــن مهــم
کمرنــگ اســت.

lسابقه موسیقایی کرمانشاه به دوران مادها برمیگردد
علیرضــا مــرادی بیســتونی ،معــاون میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری اســتان کرمانشــاه نیــز بــا اشــاره بــه ســابقه
چنــد هــزار ســاله موســیقی در کرمانشــاه اظهــار داشــت :موســیقی
کرمانشــاه در منطقــه زاگــرس نشــین در دوران مادهــا ســابقه
داشــته و نقــوش بــر جــای مانــده از تاریــخ داریــم کــه در حــال
نواختــن موســیقی نظامــی اســت.
وی بیــان کــرد :در دوران ساســانیان نیــز موســیقی کرمانشــاه
از جایــگاه برخــوردار بــوده و نقــوش مجموعــه تاریخــی
طاقبســتان بیانگــر ایــن اســت کــه چنــد نــوع موســیقی
بــا هــم تلفیــق شــده اســت .همچنیــن در نقــوش مجموعــه
تاریخــی دهــل و ســرنا و نــی انبــان و دایــره را در حــال نواختــن
میبینیــم .
lکرمانشاه مهد ادبیات موسیقی بوده است
مــرادی بیســتونی افــزود :در بحــث صنایــع دســتی نیــز ،ســازهای
مختلفــی ماننــد ســه تــار و تــار و تنبــور و ضــرب و تنبــک در
اســتان کرمانشــاه ســاخته میشــود ،در بحــث کالم و ابیــات نیــز
مقامهــای مختلفــی از حاجــی داوودی کــه ســبک خــاص خــودش
را داشــت تــا دیگــر هنرمنــدان داریــم.
وی بیــان کــرد :طــی  ۸۰ســال گذشــته نیــز ،اســتان کرمانشــاه
خواننــدگان ،موســیقیدانان ،نوازنــدگان و هنرمنــدان خــاص خــود
را داشــت کــه از آنجملــه مــی تــوان بــه مرحــوم لرنــژاد ،مرحــوم
اســماعیل مســقطی و ســایر هنرمندانــی کــه در زمینــه موســیقی
فعالیــت داشــتند ،اشــاره کــرد.
مــرادی بیســتونی افــزود :هــم اکنــون نیــز هنرمنــدان صاحــب
نامــی همچــون شــهرام ناظــری و ناظریهــا در کرمانشــاه داریــم
کــه بخشــی از موســیقی ایــران را تــا االن زنــده نگــه داشــتند و
خــود موســیقی باعــث جذابیــت بیشــتر شــده اســت.
وی افــزود :حــوزه صنایــع دســتی در بحــث آالت موســیقی در
جــذب گردشــگر بســیار تأثیــر دارد و بســیاری از افــراد متخصــص
بــرای بحــث موســیقی و هنــر از کرمانشــاه بازدیــد میکننــد.
کرمانشــاه را در بســیاری از برنامههــا بــا موســیقی اصیلــش معرفی
کنیم
مــرادی بیســتونی بیــان کــرد :در برنامههایــی کــه اجــرا میشــود
اگــر بخواهیــم گوشـهای از هنــر کرمانشــاه را نشــان دهیــم بایــد از
طریــق موســیقی اصیــل ایــن کار را میکنیــم.
معــاون میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان
کرمانشــاه عنــوان کــرد :کرمانشــاه از دیربــاز در بحــث موســیقی
صاحــب نــام بــوده و از گذشــتههای دور ،موســیقی اصیــل را در
ایــن اســتان داشــتیم.

صفحه  | 37شماره  | 19مرداد 96

زهرا حسینی

روایـت محفـل  10سـاله تفسـیر قرآن
آیـتاهلل میرعمـادی حکایـت کودکانی
اسـت کـه پـای درس قـرآن قـد
میکشـند و شـبهای رمضان برایشـان
مانـدگار و خاطرهانگیـز میشـود.

امســال میشــود  ۱۰ســال ۱۰ ،ســالی کــه قرارمــان را بــا قــرآن در
مســجدی بانــام «بعثت» مــدار کــرده بودیــم و پــای تفســیر معارفی
نشســتیم کــه حیــات میبخشــند ،گوهــر دلمــان را کــه شــاید
درگــذر روزهــا و روزمرگیهــا خــاک گرفتــه و کــدر شــده بــود را
جــا بخشــیدیم و نــوازش دادیــم.
ایــن بــار پــای تفســیر ســوره «حدیــد» نشســتیم ،ســورهای کــه
آیـتاهلل میرعمــادی در مــورد آن میگویــد «معجــزه بــودن قــرآن را
میتــوان در ســوره حدیــد لمــس کــرد».
 ۳۰روز مــاه بندگــی را هــر شــب بعــد از افطــار یــک مقصــد
داشــتیم ،یــک مســیر را رفتیــم ،مســیر معرفــت و شــناخت خــدا و
معــارف الهــی را طــی کردیــم تــا بــه مقصــد قــرب الهــی برســیم،
ب دلمــان در ایــن روز
در ایــن راه جایــزه هــم گرفتیــم ،حــال خــو 
پایانــی مــاه مبــارک کــه هنــوز نرفتــه دلتنــگ اش شــدهایم؛ جایزه
پرس ـشهایی بــود کــه از قــرآن داشــتیم و قــرآن بــا زبــان عقــل و
دل معــارف خــود را در وجودمــان جــاری کــرد تــا فطــرت خداجــوی
انســان بــار دیگــر بــه حلقــه وصــل الهــی گــره بخــورد و بــه خــدا
برســد.
در میــان جمــع چهرههــای خوشــحال و ناراحتــی نشســتهاند و
منتظــر آغــاز جلســه پایانــی تفســیر قــرآن کریــم توســط آی ـتاهلل
میرعمــادی هســتند ،کــودکان و نوجوانــان جمــع خوشــحال هســتند
کــه قــرار اســت امــروز هــم خــوب بــه تفســیر گــوش دهنــد و
جایزهبگیرنــد و دستنوشــتههای خــود از ایــن  ۳۰جلســه تفســیر
را بــه نماینــده ولیفقیــه در اســتان بدهنــد و بازهــم جایزهبگیرنــد.
میانســالها و پیرهــای جمــع کــه عمــری را گذراندهانــد و
چندیــن رمضــان را میهمــان ســفره الهــی بودهانــد کمــی غمگیــن
بــه نظــر میرســند ،غمگیــن از رفتــن ماهــی کــه عبــادت در آن
برتــر از هــزار مــاه اســت ،فرصتــی کــه شــاید ســال دیگــر توفیــق
حضــور در آن نداشــته باشــند.
دختربچــهای در میــان جمــع بلندبلنــد ســورهای را کــه حفــظ
کــرده میخوانــد و بــاذوق و شــوق کودکــی منتظــر تمــام شــدن
جلســه تفســیر قــرآن اســت تــا از نماینــده ولیفقیــه در لرســتان
بابــت حفــظ کــردن ســورههای قــرآن جایــزه بگیــرد ،نوجوانــی
نقاشــی اطــراف صفحههــای دفتــرش را کامــل میکنــد تــا
دستنوشــتههای خــود را از تفســیر ســوره «حدیــد» زیبــا و
کامــل تحویــل بدهــد ،میگویــد امســال دومیــن ســال اســت
کــه پــای جلســه تفســیر قــرآن آمــده و خوشــحال اســت کــه در
جلســات قــرآن شــرکت میکنــد.
lمسجد شلوغ تر از همیشه
امشــب محفــل قرآنــی مســجد بعثــت شــلوغ تــر از همیشــه اســت،
بعضــی خانــواده هــا پــای ثابــت جلســات تفســیر بــوده انــد و همــه
باهــم بــرای شــرکت در جلســه پایانــی آمــده انــد ،مــادران کــودکان
خــود را بــرای تربیــت معنــوی شــان بــه محفــل تفســیر قــرآن آورده
انــد و بزرگتــر هــای جمع کــه بــا دقــت بیشــتری تفســیرها را گوش
مــی کننــد بــه دنبــال درک معــارف الهــی هســتند.
دختربچههـا و پسـربچهها تـا شـروع مراسـم حسـابی سـروصدا
میکننـد؛ گاهـی صندلیهای بخـش خواهـران را جابجـا میکنند و
گاهـی صـدای جابجا کـردن رحلهـای قـرآن در مسـجد میپیچد؛
گاهـی هـم از سـر شـوق قرآنهـای کوچـک تک جـزء رابیـن جمع
پخـش و دوبـاره جمـع میکننـد تـا دسـتکم تـا شـروع مراسـم
شلوغکاریشـان حاضـران را سـرگرم تماشـا کنـد.
صــدای میکروفــن بلنــد میشــود کــه از جمــع میخواهــد ســه
صلــوات بلنــد بفرســتند ،صــدای آی ـتاهلل میرعمــادی دیگــر بــرای
همــه اهالــی محــل و مســجد آشناســت تــا بعــد از ســه صلــوات
ســکوت بــر مســجد حاکــم شــود؛ شــلوغکاری بچههــا تبدیــل بــه
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پچپچهــای درگوشــی کودکانــه میشــود؛ آنهــا هــم میداننــد
بایــد آرام بماننــد تــا مســجد بــه مهمانــی تفســیر آیــه دیگــری از
کالم الهــی بــرود.
بعــداز آرام شــدن ســر و صداهــا در مســجد آیــت اهلل میرعمــادی از
برنامــه مــی گویــد و اینکــه قــرار اســت کســانی کــه ســوره «حدید»
را حفــظ کــرده انــد و آنهایــی کــه مباحــث تفســیر را نوشــته انــد
تجلیــل شــود تــا « ُگل از ُگل» بچــه هــا و نوجــوان ها شــکفته شــود
تــا امشــب بــه قــول نماینــده ولــی فقیــه در لرســتان همــه کســانی
کــه بــه نوعــی در محفــل تفســیر حضــور موثــر داشــته انــد دســت
پــر از ایــن جلســه خــارج شــوند.
lکودکانی که پای درس قرآن جوان شدند
حــاج آقــا از اســتقبال مــردم از پخــش تفســیر قــرآن در شــبکه
افــاک هــم مــی گویــد تــا یــادآوری کنــد کــه حتــی در شــب
هایــی کــه شــبکه هــای مختلــف فیلــم هــای تلویزیونــی پخــش
مــی کــرده و مســابقات والیبــال برگــزار مــی شــده هــم از مخاطبــان
برنامــه کــم نشــده اســت تــا جایــی کــه برخــی از برنــدگان مســابقه
پیامکــی تفســیر ســوره «حدیــد» از شهرســتانها و اســتانهای دیگــر
کشــور شــرکت و شــانس خــود را امتحــان کــرده انــد.
آیــت اهلل میرعمــادی ادامــه مــی دهــد :اثــر قــرآن را مــا در لرســتان
مــی بینیــم و خــدا را شــاکریم جلســات تفســیر قــرآن  ۱۰ســال بوده
کــه برقــرار اســت و شــاهد اســتقبال گســترده مــردم بــه خصــوص
جوانــان از ایــن جلســات هســتیم.
آیـت اهلل میرعمـادی می گویـد سـفارش علمـا ،بـزرگان و روحانیت
باعـث رونـق گرفتـن جلسـات تفسـیر مسـجد بعثـت شـده اسـت و
نوجوانانـی در این جلسـات بوده اند که جوان شـده اند و برخـی از آنها
تفسـیر سـوره هـا را به کتابچـه هـای قطـور تبدیل کـرده اند.
نماینــده ولــی فقیــه در لرســتان از حفــظ ســوره حدیــد در همیــن
جلســات تفســیر قــرآن توســط  ۵۷نفــر ســخن مــی گویــد و ادامــه
مــی دهــد :امســال  ۱۱۲نفــر تفســیر ســوره حدیــد را از اول تــا آخــر
نوشــتند و  ۱۵۵نفــر در آزمــون کتبــی ســوره حدیــد شــرکت کردند و
ایــن امــر مایــه مباهــات اســت.
امســال مســابقه پیامکــی جلســات تفســیر قــرآن هــم رونــق خــاص
خــود را داشــت تــا بیــش از  ۱۵هــزار نفــر در مســابقه پیامکــی از
سراســر ایــران شــرکت کننــد و از پــاداش معنــوی و مــادی جلســات
قــرآن بــی بهــره نماننــد.

مراســم اختتامیــه جلســات تفســیر قــرآن مســجد بعثــت بــه لحظات
آخــر نزدیــک مــی شــود؛ آیــت اهلل میرعمــادی اعــام مــی کنــد
کــه تعــداد تقدیــری هــای جمــع بســیار اســت و از اقشــار مختلــف
مــردم شــامل بازنشســتگان ،ورزشــکاران ،جانبــازان ،مداحــان،
دانشــگاهیان ،اصنــاف ،رســانه هــا ،پزشــکان ،فرهنگیــان ،روحانیون
و  ...در جلســات حضــور داشــته انــد و امشــب بــه صــورت نمادیــن از
تعــدادی تجلیــل مــی شــود.
بعضــی از دختربچــه هــا چادرهــای ســفید نونوارشــان را روی
سرشــان جابجــا مــی کننــد و آمــاده مــی شــوند تــا نامشــان خوانــده
و بــرای گرفتــن هدیــه راهــی شــوند؛ در چهــره شــان شــوقی دیــده
مــی شــود کــه خــودش از بــرکات همیــن جلســات اســت.
lرضایت استاد و شاگردان
اســامی یکــی یکــی خوانــده مــی شــود؛ در میــان برگزیــدگان
دخترهــا و پســرهای نوجوانــی هســتند کــه بــا خالقیــت جالبــی
جلســات تفســیر را کتابچــه کــرده انــد تــا آیــت اهلل میرعمــادی
از آنهــا بــه خاطــر ذوق و خالقیــت شــان تمجیــد کنــد و همیــن
تعریــف آنهــا را اوج مــی بــرد و می شــود ایــن ذوق را در چشمانشــان
خوانــد.
هــر کــدام بــه نوعــی و روشــی بــرای خودشــان از ایــن جلســات
آســمانی بهــره گرفتــه انــد؛ یکــی بــا خــط خــوش آیــات «حدیــد»
را کتابــت کــرده؛ دیگــری بــا عکس و نقاشــی کتابچــه ای از تفســیر
آیــات آمــاده کــرده و برخــی هــم بــا حفــظ ســوره «حدیــد» در تعداد
آیــات حفــظ شــده ســعی کــرده انــد کــه از هــم پیــش بگیرنــد.
توزیــع جوایــز مربــوط بــه بخــش آقایــان کــه تمــام مــی شــود
پســرهای جــوان و نوجــوان حــاج آقــا را دوره مــی کننــد و هــر کــدام
حرفــی دارنــد ،شــنونده خوبــی پیــدا کــرده انــد تــا از همــه چیــز
بگوینــد ،چهــره خندانشــان لبخنــد را روی لــب آیــت اهلل میرعمــادی
مــی نشــاند؛ ایــن روایــت رضایتــی اســت کــه مهمــان دل اســتاد و
شــاگردانش شــده اســت.
پســربچه هــا کــه حــاال جایــزه حضــور خــود را از جلســه قــرآن
گرفتــه انــد بــا ذوقــی بیــش از شــب هــای دیگــر رحــل هــای قرآن
را جمــع مــی کننــد و قــرآن هــا را در قفســه هــا مرتــب مــی کننــد و
در جمــع کودکانــه خــود قــرار ســال بعــد را از حــاال مــدار مــی کنند و
ایــن معجــزه قرآن اســت کــه کــودک و پیــر ،زن و مــرد و هر ســلیقه
و عقیــده ای را جــذب معــارف نورانــی خــود مــی کنــد.
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نگارخانهوخانهفرهنگصدراگشایشیافت/فقرفرهنگیدرصدرمشکالتصدرا

هادی فتحی

نگارخانــه و خانــه فرهنــگ در شــهر
صــدرا آغــاز بــه کار کــرد.
عصــر دوشــنبه بــا حضــور مدیــر کل
فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان
فــارس و اهالــی فرهنــگ وهنــر خانــه
فرهنــگ و یــک نگارخانــه در شــهر
صــدرا گشــایش یافــت.

در ایـن مراسـم ،بهـزاد مریـدی در جمع مسـئوالن شـهر صـدرا و
اعضـای خانـه فرهنـگ آن گفـت :در ابتـدای این مسـیر سـختی
های بسـیاری بود کـه از جمله خانـه فرهنگ صـدرا در جایی بدور
از تـردد مـردم قـرار داشـت اما ایـن خانه بـه خوبـی دوام آورد.
وی بــا ابــراز خرســندی از اینکــه بــا وجــود مشــکالت مالــی و
ناتوانــی فرهنــگ و ارشــاد فــارس در حمایــت مــادی مکانــی بــه
آن اختصــاص یافــت و افــزود :شــهر صــدرا بــا وجــود بیــش از
۹۰هــزار نفــر جمعیــت کــه در حــال افزایــش اســت نیــاز بــه خانه
هــای فرهنــگ دیگــری هــم دارد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد فــارس بــا ابــراز نگرانــی از بســط و
گســترش شــهرهایی ماننــد صــدرا عنــوان کــرد :آنچــه نگــران
کننــده اســت نامتوازنــی خدمــات حــوزه فرهنــگ و نســبت
ســاخت و ســاز اســت بنابــر ایــن بــه نقطــه ای خواهیــم رســید
کــه احســاس عــدم امنیــت بــه گونــه ای در وجــود همــه شــکل
بگیــرد.
مریــدی بــا توجــه بــه جایــگاه مهندســی فرهنگــی در کشــور
گفــت :در ســال  ۱۳۸۳کــه بحــث مهندســی فرهنگــی مطــرح
شــد بــه مــرور پــس از گذشــت  ۲ســال پیوســت فرهنگی هــم در
پــی آن موضوعیــت یافــت؛ بــه اســتناد مصوبــه شــورای انقــاب
فرهنگــی بســیاری از انبــوه ســازان و ســرمایه گــذاران مکلــف بــه
اجــرا هســتند تــا درصــدی از میــزان ســرمایه گــذاری را بــه طــور
حتــم بــه عنــوان پیوســت فرهنگــی لحــاظ کننــد.
lتــوازن را در شــهر صــدرا نمــی تــوان دیــد/
جمعیتــی کــه حداقــل هــای فرهنگــی را نــدارد
وی بخشــی از پیوســت فرهنگــی را ســاخت فرهنگســراها و خانه
هــای فرهنــگ عنــوان کــرد و افــزود :ایــن بدیــن معناســت کــه
بخــش هایــی بتواننــد تــوازن را برقــرار ســازند در حالیکــه ایــن
تــوازن را در شــهر صــدرا نمــی تــوان دیــد؛ کمــا اینکــه بســیاری
از پــروژه هــای مســکن مهــر ایــن تــوازن را برهــم زد و بــه نظــر
مــی رســد اتفــاق گوارایــی نیســت.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد فــارس خواســتار تعریــف کاربــری ها
پیــش از هــر ســاخت و ســازی شــد و یــادآوری کــرد :در کنــار

کاربــری هاســت کــه بــه مــرور ســاخت و ســازهای بخــش هــای
فرهنگــی ،مســاجد ،مــدارس و فرهنگســراها دیــده مــی شــوند در
حالیکــه اکنــون در کنــار کثــرت جمعیــت حداقــل هــای حــوزه
فرهنــگ یــا حــوزه هــای دیگــری همچــون اجتماعــی را نداریــم.
ایــن درحالیســت کــه آســیب هــا بــه مــرور ســر بــاز کــرده و
طولــی نخواهــد کشــید کــه بســیاری بــا عالقــه منــدی بــه
زندگــی در فضــای آرامــش و امــن کــوچ کــرده و ایــن هجــرت
بســیار ناگــوار و ســخت خواهــد بــود.
وی بــا یــادآوری اینکــه در ابتــدای راه انــدازی خانــه فرهنــگ
صــدرا موضــوع نمایندگــی فرهنگ و ارشــاد اســامی شــهر صدرا
مطــرح شــد و مــورد اســتقبال اداره کل قــرار گرفــت بــا ایــن
وجــود تاکیــد کــرد :دولــت بــه دنبــال کوچــک ســازی اســت
و طبیعتــا نخســتین جاهایــی کــه بــه دنبــال ایــن بایــد باشــند،
شــهرداری هــا و شــوراهای شــهر هســتند.
lخانه فرهنگ صدرا ایجاد انجمن ها را دنبال کند
مریــدی خواســتار اختصــاص بخشــی بــرای امــور اداری بــه خانه
فرهنــگ شــهر صــدرا از ســوی شــهرداری شــد و عنــوان کــرد:
خانــه فرهنــگ چنانچــه بخواهــد فقــط حــوزه آمــوزش را دنبــال
کنــد اتفاقــی موثــر و مبارکــی اســت امــا اینکــه بیایــد و در دل
جامعــه کارهــای مختلفــی انجــام دهــد چــاره ای نــدارد کــه ایجاد
انجمــن هــا را در نقشــه راه خــود قــرار دهــد.
وی بــا مثــال آوردن از شــهر اوز افــزود :انجمــن هــای متعــددی از
جملــه موســیقی ،تئاتــر ،تجســمی و ...مــی تواننــد به شــکل ثبت
شــده و قانونــی در قالــب ســمن هــا کارهــای بســیاری را تســهیل
کننــد و جریــان ســازی را ســبب شــوند.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی فــارس پایتختــی کتــاب
توســط شــهر صــدرا را موضوعــی جــدی از ســوی متولیــان
فرهنگــی و شــهرداری ایــن شــهر عنــوان کــرد کــه در قالــب
تفاهــم نامــه ای بــه طــور جــدی دنبــال خواهــد شــد.
وی در ایـن خصـوص یـادآوری کرد :امسـال تمام تمرکـز معاونت
فرهنگـی ارشـاد فـارس معطـوف به تلاش بـرای انتخاب شـهر
صـدرا بـه عنـوان پایتخـت کتـاب اسـت؛ درخواسـت می کنـم با
همـکاری شـرکت عمـران صـدرا و شـورای شـهر صـدرا تلاش
کنیـم پایتختـی کتـاب را بـرای این شـهر به دسـت آوریم تـا این
ترکیـب زیبای «شـهر سـبز فرهنگـی» کـه برابر نـام صـدرا قرار
گرفتـه تحقـق کامـل یابد.
در ابتــدای ایــن مراســم مســئول خانــه فرهنــگ صــدرا بــا بیــان
اینکــه خانــه یادشــده  ۳ســال اســت فعالیــت خــود را آغــاز کــرده
گفــت :نیــاز شــهر صــدرا بــه یــک مجموعــه منســجم فرهنگــی
باعــث شــد ایــن خانــه شــکل بگیــرد.
مینــا کمالیــان اعــام کــرد :خانــه فرهنــگ صــدرا اکنــون دارای

 ۵۰اســتاد و مربــی در حــال خدمــت رســانی بــه  ۲۰۰هنرجــو
هســتند.
وی بــا بیــان اینکــه خانــه فرهنــگ صــدرا در زمینــه موســیقی،
هنرهــای نمایشــی ،هنرهــای تجســمی ،هنرهــای دســتی و
حجمــی ،گرافیــک و عکاســی ،خوشنویســی و عمــوم هنرهــا
مشــغول فعالیــت اســت در عیــن حــال از اجــرای برنامــه هــای
فرهنگــی و هنــری توســط خانــه فرهنــگ صــدرا در ســطح ایــن
شــهر خبــر داد و افــزود :جشــن روز جهانــی کــودک ،مراســم
پایــان دوره هنرجویــان رشــته هــای مختلــف ،جشــن میــاد
منجــی عالــم بشــریت(عج) و  ...برگــزار کردیــم کــه مــکان
برگــزاری ایــن برنامــه هــا در اکوپــارک صــدرا اســت.
مســئول خانــه فرهنــگ صــدرا برپایی مســابقه نقاشــی بــا حضور
 ۵۰۰کــودک در اکوپــارک صــدرا را از دیگــر برنامــه هــای برگــزار
شــده توســط خانــه فرهنــگ ایــن شــهر عنــوان کــرد و در عیــن
حــال گفــت :بازارچــه هنــری اکوپــارک صــدرا دســت کم  ۲ســال
بــود فعالیــت مــی کــرد و جمعــه شــب هــا برپــا مــی شــد.
وی ادامــه داد :ایــن بازارچــه محــل ارایــه آثــار هنرمنــدان شــهر
صــدرا بــود کــه جایــی بــرای عرضــه نداشــتند؛ توســط شــورای
شــهر و شــهرداری ایــن بازارچــه برپــا شــد کــه متاســفانه مدتــی
اســت جلــو ایــن اقــدام گرفتــه شــده و از شــهردار صــدرا بدیــن
خاطــر گالیــه دارم.
lصــدرا شــهری بــا معضــات فراوان/فقــر
فرهنگــی در صــدر مشــکالت صــدرا
ســپس زارع معــاون فرهنگــی شــهردار صــدرا در ســخنانی گفت:
صــدرا شــهری بــا ویژگــی هــا و تشــکیالت خــاص خــود مــی
باشــد در صورتــی کــه ایــن شــهر در گوشــه ای از شــیراز دارای
معضــات بســیاری اســت.
وی بــا اعــام اینکــه همــواره عنــوان مــی شــود صــدرا قطــب
فرهنگــی و درمانــی بــه شــمار مــی رود افــزود :ایــن عناویــن در
عیــن زیبایــی نکاتــی را یــادآوری می کنــد از جمله اینکه بخشــی
از مــردم بــه خاطــر فقــر مالــی و در پــی آن فقــر فرهنگــی بــه این
شــهر پنــاه آورده انــد .امــا فقــر فرهنگــی مــی طلبــد کــه در ایــن
شــهر خانــه هــای فرهنــگ برپــا شــوند و برنامــه فرهنگــی بــرای
ایــن شــهر داشــته باشــیم چراکــه اینجــا بــه طــور نهــان زایــی
دچــار مشــکل و معضــل اســت.
ایـن در حالیسـت که در آییـن گشـایش نگارخانه و خانـه فرهنگ
صـدرا مدیرعامـل شـرکت عمـران صـدرا ،معـاون فرهنگـی
شـهرداری صـدرا ،رئیس شـورای شـهر صـدرا ،یک عضو شـورا و
نماینـده اسـتاندار فـارس در شـهر صـدرا حضـور یافتند.
خانــه فرهنــگ صــدرا در فــاز یــک ایــن شــهر در بلــوار موالنــا،
موالنــا  ،۶نبــش کوچــه غــزال  ۵قــرار دارد.
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قدمعلی بهرامی ،شاعر آئینی روستای
اردبیلک و کسی که با عنوان مرد شعر و
شکالت شناخته شده ،عمرش را به پای
کتابهای «آرزو»هایش گذاشت.
رســم روزگار انــگار ایــن اســت کــه
میترابهرامی
همیشــه برترینهــا از دل ســختیها
و از میــان رنجکشــیدهها برآینــد.
انــگار بایــد آنانکــه ققنــوسوار از دل آتــش ســختیها
و از ناشــناختهترین خطههــای زمیــن خــدا و دورتریــن
خانههــا زاده شــدهاند ،زیباتــر جلــوه کننــد.

مثــل آن ســتارههایی کــه بیشــتر میدرخشــند و از دورتریــن
فاصلههــا چشــمک میزننــد؛ مثــل آن ســتارههایی کــه
شــبی از شـبهای تابســتان ،یــک شــاعر از روســتایی در خطــه
قزویــن روی پش ـتبام خانــه زیــر ســقف بلنــد آســمان خوابیــد
و آن قــدر آنهــا را شــمرد و در آســمان شــعر باباطاهــر گــم
شــدتابخواب رفــت و بیــدار کــه شــد ،روزگار شــاعریاش را
آغــاز شــده دیــد.
باباطاهر گفته بود:
«ته که ناخواندهای علم سماوات
ته که نابردهای ره در خرابات
ته که سود و زیان خود ندانی
به یاران کی رسی هیهات هیهات»
و «قدمعلــی» جوانــی از خانــدان «بهرامــی» روســتای اردبیلــک که
آن زمــان روزهــای  ۲۷ســالهاش را ســپری میکــرد ،در نخســتین
شــعر زندگ ـیاش چنیــن گفت:
«مرا شب تا سحر خوابم نبرده
به یک پهلو فتادم مثل مرده
بسی که شعر من ناپخته بوده
نفسگاه گلویم را فشرده»...
قدمعلــی بهرامــی متولــد  ۱۳۰۸در روســتای اردبیلــک بــود؛
(۸:۵۰اردبیلــک ،روســتایی از توابــع بخــش مرکــزی شهرســتان
قزویــن در اســتان قزوینــه .ایــن روســتا در دهســتان اقبــال غربــی
قــرار داره و براســاس سرشــماری مرکــز آمار ایــران در ســال ،۱۳۸۵
جمعیــت آن  ۸۰۱نفــر (۲۳۱خانــوار) بــوده ).جایــی کــه بســیار آن
را دوســت میداشــت وبــه آن عشــق میورزیــد .بارهــا برایــش
شــعر گفتــه یــا باالخــره جایــی در اشــعارش بــه آن اشــاراتی کــرده
بــود.
ســر دوراهــی ورودی روســتا ،در چنــد قدمــی اســتخر آب و کنــار
ایســتگاه خودروهــای خطــی هــم شــعری از همیــن شــاعر از
ســالها پیــش روی تابلویــی نقــش بســته بــود:
«اگر خواهی بیایی اردبیلک
بیاتاگل به دامانت بریزم
تمام زندگی جان خودرا
به پای عشق و ایمانت بریزم»
شــاعر ایــن روســتا از ســال  ۱۳۲۶در آن زمــان کــه بــه  ۱۸ســالگی
رســید ،زنــی را درکنــار خــود داشــت بــه نــام «ریحــان» کــه گل
ـی شــاعر شــده بــود .ریحــان  ۶فرزنــد بــه دنیــا آورد؛  ۳دختــر
زندگـ ِ
و  ۳پســر.
شــاعر خوشقریحــه روســتایی ،ریحانــش را چنــد ســال پیــش از
دســت داد .برایــش امــا شــعرها ســرود و یکــی را گفت روی ســنگ
مــزارش قلــم زدنــد:
«اگر روزی رسم بر کوی ریحان
بیاید بر مشامم بوی ریحان»
ریحــان کــه هنــوز نرفتــه بــود ،کار کشــاورزی و باغــداری هــم
انجــام مــیداد .خانهشــان نبــش یکــی از کوچههــای اردبیلــک
بــود و درب چوبــی ســفیدرنگی داشــت .فرزنــدان و آشــنایان بــرای
دیــدارش بــه آن خانــه میرفتنــد؛ امــا بعدهــا کــه ریحــان رفــت،
شــاعر روســتا هــم ســن و ســالدار شــده بــود و تــوان کار کــردن
نداشــت .مدتــی بعد خانــه جدیــدی در ابتــدای روســتا ســاخت و در
آن ســکونت یافــت.
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همهآرزوهایمردشعروشکالتاردبیلک

از فرزندانــش« ،اکبــر» شــاعر شــد و چنــد جلــد کتــاب شــعر خــود
را بــه چــاپ رســاند.
اکبــر در مقدمــه «دریــای آرزو» آورده اســت :از زمانــی کــه او را
شــناختم ،نیمهشــب بــا زمزمــه زیــر لبــش بیــدار میشــدم .او
میســرود و مینوشــت .تکــرار زمزمههایــش باعــث شــده بــود
بیشــتر شــعرهایش را حفــظ کنــم».
خــود قدمعلــی بیشــتر غــزل ،دوبیتــی وقصیــده میســرود
ودرمجمــوع  ۱۰کتــاب چــاپ کردکــه امیــد آرزو ،بهــار آرزو ،شــاخه
هــای آرزو ،غنچههــای آرزو ،شــکوفههای آرزو ،دیــوان آرزو،
نتیجــه آرزو و دریــای آرزو از جملــه آنهاســت.
خودش در این باره میگوید:
«دانی که عشق رویت دیوانه کرده ما را
هر روز گفتگویت دیوانه کرده ما را
هر آرزو که داری از بهر یادگاری
دیوان آرزویت دیوانه کرده ما را»
او چنانکــه «صغــری بهرامــی» نویســنده کتــاب «ســرای مــن»
در شــرح اوضــاع اردبیلــک و شــاعر سرشــناس آن آورده ،فقــط ۹
مــاه تحصیــات داشــته اســت کــه همــان را هــم در مکتــب خانــه
فراگرفتــه و پــس از آنکــه بــه شــعر گفتــن روی آورده ،نوشــتن را
بــا تــاش خــود میآمــوزد؛ بــه گون ـهای کــه چنــد ســفرنامه نیــز
نگاشــته اســت.
شــاعر روســتای اردبیلــک در دوران انقــاب و جنگ تحمیلی شــعر
گفتــن خــود را بــه اوج میرســاند .قدمعلــی کــه تخلــص «قــدم»
رابــرای خــود برگزیــده ،در دوران جنــگ در واحــد تبلیغــات لشــگر
 ۸نجــف بــه مبــارزه فرهنگــی بــا دشــمن میپــردازد .قدمعلــی از
روســتایش در قزویــن راهــی جبهــه شــده بــود تــا بــا شــعرهایش
بــه رزمنــدگان روحیــه بدهــد؛ شــعرهایی کــه بعدهــا چــاپ و
مانــدگار شــد.
از قریحــه ســاده و خــدادادی خــود کــه پــس از هجرتــش ،امــام
جمعــه قزویــن از آن بــه «ضمیــری پــاک ،زبانــی ســاده و روان و
احساســی عمیــق» تعبیــر کــرد ،بــرای ســرودن شــعر و تقویــت
روحیــه رزمنــدگان اســتفاده میکــرد و جاهایــی هــم از زبــان
نمکیــن فکاهــی و طنــز بــه ویــژه در وصــف صــدام حســین بهــره
جســته اســت.
او در مــدح و ثنــای ائمــه اطهــار(ع) و پیشــوایان دینــی هــم
شــعرهای فراوانــی ســروده اســت و بــه واســطه اشــعار و افــکار
ارزشــی بــود کــه بــه عنــوان شــاعر بســیجی و آئینــی شــناخته
شــده بــود.

از همیــن رو بــود کــه ســال  ۹۳در همایش بســیج و رســانه اســتان
قزویــن بــا حضــور ســید محمــد حســینی ،وزیــر اســبق فرهنــگ و
ارشــاد اســامی از کتــاب زندگینامــه ایــن شــاعر آئینــی رونمایــی
شــد.
او در همایشهــای فرهنگــی اینچنینــی شــرکت میکــرد و
وقتــی فرصتــی مییافــت ،بــا صــدای بلنــد علیــه آمریــکا شــعر
میخوانــد.
در دوران حیاتــش شــاعران بــه دیــدارش میرفتنــد؛ بــه ویــژه
در ایــن ســالهای آخــر کــه توانایــیاش بــرای راه رفتــن و ســر
زدن بــه ادارات تقلیــل یافتــه بــود و در خانــه مینشســت ،مرتضــی
روزبــه ،اســتاندار پیشــین قزویــن بــه همــراه جمعــی از مســئوالن،
شــاعران و هنرمنــدان اســتان در خانـهاش در روســتای اردبیلــک به
دیــدارش رفــت.
قدمعلــی بهرامــی همیشــه راه کــه میرفــت اشــعارش را بــا خــود
ت و گوهایــش
زمزمــه میکــرد ،در شــهر ،در روســتا ،در میــان گفـ 
و در رادیــو و تلویزیــون قزویــن بــرای مــردم.
او بــه ادارات قزویــن هــم ســر مــیزد .بــرای کارمنــدان شــعر
میخوانــد ،بــا آنــان خوشخلقــی و بذلهگویــی میکــرد و بــه
آنــان شــکالت مــیداد.
در بیشــتر ادارات شــهر قزویــن شــناخته شــده بــود و بســیاری
از کارمنــدان و کارکنــان نهادهــا وی رابــا شــعر و شــکالت
میشنا ســند .
او حتــی درایــام عــزاداری ســاالر شــهیدان هــم شــیرینی
وشــکالت پخــش میکــرد و ایــن کار بــرای دیگــران عجیــب
مینمــود؛ امــا پســرش اکبــر در ایــن بــاره چنیــن توضیــح
میدهــد :بــه عنــوان یــک دوســت از او خــرده گرفتــم و خیلــی
بــا او مجادلــه کــردم تــا عاقبــت از رازی پــرده برداشــت .دیــدم
چــه عقیــده پاکــی دارد و بــرای ســامت امــام زمان(عــج)
شــیرینی میدهــد.
قدمعلــی آنقــدر شــعر گفــت و شــکالت پخــش کــرد و بــرای امام
زمانــش دعــا کــرد تــا عاقبــت در هفدهــم تیرمــاه امســال بــه دیدار
حــق شــتافت تــا بــا ریحــان بــه آرامش برســد.
برداشــتن چنــد قــدم در زندگــی قدمعلــی بهرامــی ،مــرد شــعر و
شــکالت و شــاعر آرزوهــای اردبیلــک یــک چیــز را خــوب نشــان
میدهــد و آن ،اینکــه ســادگی و ضمیــر پــاک انســان بــا هــر زبــان
و بــه هــر شــکل کــه باشــد ،مؤثــر خواهــد افتــاد .پــس وقتــی
فطــرت انســان ،پــاک اســت ،هــر آنچــه از دل میجوشــد و بــه
یــادگار میمانــد پاکــی اســت.
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وصالپساز ۳۴سال/سنگقبریکهدیگرگمنامنیست
ملیحه رفیع
طلب جوان

پــس از گذشــت  34ســال گمنامــی،
ســنگ قبــری دوبــاره نشــان گرفــت و
خانــواده ای چشــم انتظــار بــا چشــمانی
اشــک بــار و بغضــی در گلــو در کنــار
مقبــره عزیزشــان آرام گرفتنــد.

ســاعت پنــج و چهــل و پنــج دقیقــه عصــر هجدهــم تیــر مــاه
 ۱۳۹۶مــزار شــهدای گمنــام دانشــگاه فردوســی مشــهد .آفتــاب در
سراســر مســجد الزهــرا (ص) ســایه گســترانیده و اطــراف قبــور دو
شــهید گمنامــی کــه در ایــن دانشــگاه آرمیدهانــد جمعیتــی حلقــه
زدهاســت.
از کنــار جمعیــت کــه عبــور کنــی ،یکــی از قبرهــا مزیــن بــه نــام
شــهیدی اســت کــه هویتــش شــناخته شــده و امــروز را بــه یــاد و
بزرگداشــت او گرامــی داشــت ه انــد.
همیــن چنــد روز پیــش بــود کــه پــس از انجــام آزمایشهــای
 DNAمشــخص شــد پیکــر یکــی از شــهدای گمنــام مدفــون در
دانشــگاه فردوســی مشــهد متعلــق بــه شــهید «ابوالفضــل رفیعــی
ســیج» متولــد  ۱۱فروردیــن  ۳۴در روســتای ســیج از توابــع
شهرســتان کالت اســت کــه در دوران دفــاع مقــدس طلبــه رزمنده
و معــاون فرمانــده لشــکر  ۵نصــر بــوده اســت.
ایــن شــهید واال مقــام در هشــت ســال دفــاع مقــدس از
جبهههــای کردســتان گرفتــه تــا جنــوب رشــادت هــای زیــادی
بــه انجــام رســانده بــود و ســرانجام در  ۱۲اســفند  ۶۲بــه آرزویــش
رســید و در عملیــات خیبــر و در آبراه شــط علــی جزیــره مجنــون
جــان خــود را فــدای اســام و آرمــان هــای انقــاب اســامی
ایــران کــرد.
حــاال پــس از گذشــت  ۳۴ســال گمنامــی ،ســنگ قبــری دوبــاره
نشــان گرفــت و خانــواده ای چشــم انتظــار بــا چشــمانی اشــک بار
و بغضــی در گلــو در کنــار مقبــره عزیزشــان آرام گرفتنــد.
ســاعت شــش و پنجــاه و پنــج دقیقــه عصــر .حــاال شــانه به شــانه،
قــدم بــه قــدم جمعیتــی کــه تعدادشــان فضــای بیرونــی مســجد
دانشــگاه فردوســی را پــر کــرده بــا در دســت داشــتن شــاخه هــای
گل بــه اســتقبال همســر و فرزنــدان شــهید مــی رونــد تــا ایــن
افتخــار رابــه آنهــا تبریــک بگوینــد.
lنبود پدرم غربت را معنا میکرد
در بیــن جمعیــت دو چشــم مــات بــه اطــراف خــود نــگاه

میکنــد ،هرازگاهــی پلکــی میزنــد و اشــکی از چشــمش
جــاری میشــود .او دختــر شــهید اســت .دختــری کــه از پــدر
تنهــا نامــش را شــنیده ،امــا امــروز در پاییــن قبــر پــدرش خیمــه
زده اســت .یکــی از پســران شــهید در کنــار خواهــرش ایســتاده
و نظارهگــر قبــر پــدر و بیتابیهــای خانــوادهاش اســت .بــه
کنــارش م ـیروم و چنــد کلم ـهای بــا او همصحبــت میشــوم.
او کــه جعفــر نــام دارد در بــاب شــخصیت پــدرش میگوید:ایــن
چنــد ســال ،دلتنگــی و غربــت را بــه معنــای واقعــی حــس
کــردم.
وی ادامــه میدهــد :آن چیــزی کــه از پــدرم در خاطــرم مانــده
مــردم داری و مهربانــی اســت زیــرا او از صمیــم قلــب بــا مــردم
همراهــی و بــدون منــت بــه همــه کمــک میکــرد .تــا وقتــی
مادربزرگــم زنــده بــود چشــمش بــه در و منتظــر پســرش بــود
و مــدام از خاطرههــای پــدرم برایــم میگفــت و بــا تعریــف
خاطراتــش دلتنگــی خــود را نیــز تســکین مــی داد.
lهمرزمی با شهید در عملیات خیبر
عبــاس پارســایی بســیجی دوران دفــاع مقــدس ،ه ـمرزم شــهید
اســت کــه در عملیــات هــای والفجــر یــک و ســه حضــور داشــته و

در چهــارم اســفند مــاه  ۶۲نیــز در عملیــات خیبــر بــه همراه شــهید
رفیعــی بــا عبــور از جزیــره الصخــره در خــاک عــراق وارد منطقــه
الکســاره میشــوند.
وی مــی گویــد :صبــح هنــگام بــا ایــن شــهید همــراه بــودم ،بــه
ت و در بازگشــت
نحــوی گــردان مــا تحــت فشــار قــرار گرفــ 
بــه همــراه شــهید آزمایــش و شــهید رفیعــی بودیــم .شــهید
آزمایــش بــا تــک تیــری کــه بــه گلویــش اصابــت کــرد ،بــه
شــهادت رســید .بعــد از آن ،ســریعا از آن منطقــه عبــور کردیــم.
بــه شــهید گفتــم ممکــن اســت جلوتــر عراقیهــا باشــند و او
گفــت بعیــد نیســت .گفتــم یعنــی امــکان دارد اســیر شــویم؟
ایــن جملــه مــن نمیدانــم چــه حالــی را در او ایجــاد کــرد کــه
ســکوت کــرد و بعــد از چنــد ثانیــه تیــر بــه ســرش اصابــت کــرد
و بــه شــهادت رســید .چنــد دقیقـهای بــاالی ســرش بــودم کــه
عراقیهــا نزدیــک مــا شــدند و جســد او همانجــا باقــی مانــد
و مــن هفــت ســال اســیر شــدم.
بعــد از ایــن مــدت کــه بــه ایــران بازگشــتم بــه گروههــای
تفحــص ،محــل شــهادت شــهید آزمایــش و رفیعــی را نشــان دادم
و ســال  ۹۰جســدی پیــدا شــد امــا نتوانســتند نشــانی پیــدا کننــد.
بــه همیــن دلیــل ایشــان بــه نــام شــهید گمنــام دفــن شــده بــود.
lدلسپردگی ،بارزترین ویژگی شهدا
محمدکمــال ســرویها رئیــس شــورای اســامی شــهر مشــهد نیــز
از کــه همرزمــان شــهید رفیعــی بــوده اســت بــا بیــان اینکــه
بارزتریــن ویژگــی شــهدا ،دلسپردگیشــان بــه ایــن مســیر بــود
اظهــار میکنــد :شــهیدان تمــام وقــت خــود را صــرف آرمانهــای
خــود میکردنــد.
وی بــه بیــان خاطــرهای از شــهید رفیعــی میپــردازد و میگویــد:
خــوب بــه خاطــر دارم شــهید رفیعــی از مرخصــی بــه مشــهد آمــده
بــود تــا چنــد روزی را بــا خانــوادهاش باشــد و دوبــاره بــه عملیــات
برگــردد .در همــان فاصلــه خبــر رســید کــه در کالت درگیــری
اتفــاق افتــاده اســت .او همــان دو ســه روز
مرخصــیاش را رهــا کــرد و بــه کالت رفــت تــا بــه مــردم
رســیدگی کنــد .بعــد از چنــد روز قبــل از نمــاز صبــح بــه خانـهاش
رســید و بچههایــش خــواب بودنــد .حتــی فرصــت بیــدار کــردن
ی آنهــا را بوســید و بــه عملیات برگشــت
آنهــا را نداشــت ،پیشــان 
و شــهید شــد.
وی تاکیــد مــی کنــد :مــن فکــر میکنــم اینهــا فهمیدنــد چــه
معاملــه ارزشــمندی را بــا خدایشــان انجــام میدهنــد.

محرومیــت ارســباران از امتیــاز گردشــگر پذیــری در حالــی اســت کــه مــردم
اغلــب بهصــورت کلیشــهای ســواحل دریــای خــزر را مقصــد گردشــگری خــود
قــرار میدهنــد و از زیباییهــای وصفناپذیــر نقــاط دیگــر بیبهــره میماننــد.
حجــم تخریــب فعالیــت غیــر اصولــی یــک معــدن بوکســیت در حالــی حیــات قلــه
شــاهوار را بــه عنــوان سرمنشــأ تمــدن چنــد هزارســاله شــاهرود نشــانه گرفتــه که
نجــات آن عــزم ملــی و جهــادی مــردم و مســئوالن را میطلبــد.
گنبــد نیلگــون ســلطانیه در دشــتی بــزرگ خودنمایــی مــی کنــد ،گنبــدی کــه همــه
نامالیمــات طبیعــی و بشــری را پشــت ســر گذاشــته و اســتوار بــر آن اســت کــه
قفــل گردشــگری را بشــکند.
نخسـتین شـهر خشـتی جهـان ،دومیـن شـهر تاریخـی دنیـا ،بزرگتریـن بافـت
تاریخـی جهـان و دههـا صفت دیگـر ،ویژگی بافـت تاریخی یزد  700سـاله اسـت،
منطقـهای کـه هـر خشـت آن بـا فکـر و خالقیـت رویهـم گذاشتهشـده اسـت.
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ارسباران بهشتی آنسوی کلیشهها /کمتوجهی به قطب بکر گردشگری ایران

اسد بابایی

محرومیت ارسـباران از امتیاز گردشگر
پذیـری در حالی اسـت که مـردم اغلب
بهصـورت کلیشـهای سـواحل دریـای
خـزر را مقصـد گردشـگری خـود قرار
میدهنـد و از زیباییهـای وصفناپذیر
نقـاط دیگـر بیبهـره میماننـد.

ارســباران در شــمال اســتان آذربایجــان شــرقی واقعشــده اســت.
ایــن طبیعــت بکــر و دســتنخورده مقصــد گردشــگری بســیار
مهمــی بــرای کســانی اســت کــه بــه دنبــال خنــکای تابســتان و
حضــور در دامــن طبیعــت زیبــای ایــن منطقــه هســتند.
هیجــان گشــتوگذار در طبیعتــی بکــر و دســتنخورده،
اشــتیاق دیــدن بیــش از دو هــزار گونــه گیاهــی و حیوانــات
اهلــی و وحشــی کــه تنهــا زیستگاهشــان همیــن جنگلهــای
تودرتــو اســت ،همســفر شــدن بــا جریــان تنــد رودخانــه «ارس»،
نظارهگــر شــدن گوزنهــا و خرگوشهــا در آینالــو در دل ایــن
شــاهکار خلقــت عزمتــان را بــرای دیــدن اینهمــه زیبایــی
بیشــتر میکنــد.
اینجــا ارســباران ،زیبــای خفتــه شــمال غــرب کشــور و یــا بــه
تعبیــر گردشــگران «قــره داغ» بهشــت گمشــده ایــران ،بــا
هــوای مطبــوع و پاکــش بــدون شــرجی مناطــق جنگلــی در
شــمالیترین نقطــه کشــور خودنمایــی میکنــد.
ارســباران ناحیــه کوهســتانی وســیعی اســت در شــمال اســتان
آذربایجــان شــرقی ،کــه از شــمال کــوه قوشــا داغ و در جنــوب
اهــر تــا رود ارس گســترده اســت .ارســباران در شــرق بــا
شهرســتان مشکینشــهر و مغــان ،در جنــوب بــا شهرســتان
ســراب ،و در غــرب بــا شهرســتان تبریــز و شهرســتان مرنــد
هممــرز اســت.
در ســال  ،۱۹۷۶یونســکو  ۷۲٬۶۰هکتــار از اراضــی منطقــه ،در
محــدودهٔ ‹ ۳۸° ۴۰تــا ‹ ۳۹° ۸شــمالی و› ۴۶° ۳۹تــا ‹۴۷° ۲
شــرقی ،را بهعنــوان ذخیــرهگاه زیســتکره ثبــت کــرد.
lاعــام بخشــی از ارســباران بهعنــوان ذخیــرهگاه
زیســتکره
زیســتکره ارســباران عــاوه بــر آنکــه تحــت تأثیــر اقلیــم
مدیتران ـهای اســت در شــعاع اثــر اقلیمهــای خــزری و قفقــازی
نیــز قــرار دارد و بــه دلیــل وجــود اختــاف ارتفــاع زیــاد ،از
آبوهــوا و اقلیمهــای متنوعــی بــر خــوردار اســت.
میانگیــن بــارش ســاالنه در ایســتگاه هواشناســی کلیبــر در
یــک دوره  ۲۰ســاله ۴۶۱ ،میلیمتــر بــوده اســت .بارندگــی
نســبت ًا زیــاد در ایــن منطقــه ،کــه بیشــتر بهصــورت بــرف
اســت و تبخیــر کــم آن باعــث شــده تــا جویبارهــای زیــادی
از کوهســتانهای مرتفــع آن سرچشــمه گرفتــه و بــه داخــل
رود ارس وارد شــوند.
ازنظــر جغرافیــای گیاهــی ارســباران محــل برخــورد ســه
اقلیــم مختلــف خــزری ،قفقــازی و مدیتران ـهای اســت .شــکل
ظاهــری و توزیــع پوشــش گیاهــی ارســباران قانونمنــدی
خاصــی دارد ،بدیــن ترتیــب کــه دامنههــای جنوبــی اصــو ًال
پوشــیده از مرتــع اســت و جنــگل عمدتــ ًا در دامنههــای
شــمالی و بیــن ارتفاعــات  ۸۰۰متــر تــا حــدود  ۲۲۰متــر
مشــاهده میشــود.
مناطقــی بــا ارتفــاع بیشــتر از  ۲۲۰۰متــر و کمتــر از  ۸۰۰متــر
مرتعــی اســت بــه طــوری کــه در پــارک ملــی ارســباران ۲۲۰
گونــه پرنــده ۳۸ ،گونــه خزنــده ،پنــج گونــه دوزیســت۴۸ ،گونــه
پســتاندار (نظیــر کل و بــز ،گــراز ،خــرس قهــوهای ،گــرگ و)....
دیــده میشــود.
جنگلهــای ارســباران ازنظــر جغرافیایــی بهاتفــاق جنگلهــای

خــزری در زمــره منطقــه هیرکانــی قــرار میگیــرد و شــباهت
زیــادی بــه جنگلهــای خــزری و جنگلهــای کنــاره دریــای
ســیاه دارد بــا ایــن تفــاوت کــه بهجــای درختــان راش و
توســکای جنگلهــای شــمال کشــور و درختــان کاج حاشــیه
دریــای ســیاه ،درختــان بلــوط و ممــرز در جنگلهــای ارســباران
روییــده اســت.
منطقــه ارســباران بــا طبیعــت زیبــا و چش ـماندازهای دلنشــین
و وجــود اماکــن و ابنیــه تاریخــی مختلــف ،تــوان بالقــوه باالیــی
بــرای جــذب گردشــگر نیــز دارد ولــی متأســفانه بــه خاطــر نبــود
برنامــه مــدون گردشــگری در ایــن منطقــه و فراهــم نشــدن
امکانــات تنهــا  ۵درصــد از ظرفیــت گردشــگری ایــن منطقــه
زیبــا اســتفاده میشــود و اکثــر مــردم ایــران و توریس ـتها ایــن
منطقــه را فقــط در کتابهــا و روزنامههــا دیــده و یــا اصــ ً
ا
ندیدهانــد.
بــرای بررســی بیشــتر وضعیــت زیرســاختها و دیــدار از ایــن
منطقــه زیبــا راهــی کلیبــر میشــوم تــا در گفتگویــی بــا فرمانــدار
و نماینــده مــردم کلیبــر در مجلــس شــورای اســامی به بررســی
ظرفیتهــای گردشــگری ایــن منطقــه بپردازیــم.
lاقدامــات زیرســاختی بــرای گردشــگری صــورت
نگرفتــه اســت
قل ـیاهلل قل ـیزاده نماینــده مجلــس شــورای اســامی دراینبــاره
میگویــد :در منطقــه ارســباران و کلیبــر برخــی کارهــای خوبــی
انجامشــده امــا اقدامــات زیرســاختی بــرای گردشــگری صــورت
نگرفتــه اســت و تــا زمانــی کــه زیرســاختها اعــم از شــرایط و
زمینههــا فراهــم نباشــد و ســرمایهگذاری انجــام نشــود ،رونــق
گردشــگری ناممکــن نــه ولــی ســخت خواهــد بــود.
وی ادامــه میدهــد :بنابرایــن یکــی از اقدامــات مهمــی کــه
دراینبــاره بایــد انجــام شــود و بــر عهــده دولــت و حاکمیــت
اســت ،همیــن فراهــم کــردن زیرســاختها بــرای توریســم و
گردشــگری اســت.
lجنگلهای ارسباران ثبت جهانی میشود
قلــی زاده خاطرنشــان میکنــد :یکــی از اقدامــات مبارکــی کــه در
ایــن زمینــه انجــام شــد ،ثبــت جهانــی جنگلهــای ارســباران بود
و در آینــده از یونســکو بــرای بررســی موضــوع بــه ایــن منطقــه
خواهنــد آمــد .بــا ثبــت جهانــی ،ایــن جنگلهــا و ایــن طبیعــت
بکــر در ســطح بینالملــل مطــرح خواهنــد شــد.

وی در ادامــه تأکیــد میکنــد :هرچنــد گردشــگران خارجــی هــم
بهصــورت جســتهوگریخته بــه ایــن مناطــق ســفر میکننــد
ولــی بــه دلیــل اینکــه هنــوز مکانهــای مناســبی بــرای اســکان
مســافران موجــود نیســت افــراد مجبــور میشــوند بهصــورت
ســاعتی از جنگلهــا و طبیعــت بازدیــد کننــد.
منطقــه ارســباران از جذبههــای بکــر و کمنظیــر طبیعــی
برخــوردار اســت ولــی عــدم تبلیــغ باعــث شــده کــه حتــی از
داخــل ایــران گردشــگران زیــادی بــه ایــن منطقــه ســفر نکننــد
نماینــده مــردم کلیبــر در مجلــس شــورای اســامی عنــوان
میکنــد :منطقــه ارســباران از جاذبههــای بکــر و کمنظیــر
طبیعــی برخــوردار اســت ولــی عــدم تبلیــغ باعــث شــده کــه
حتــی از داخــل ایــران گردشــگران زیــادی بــه ایــن منطقــه ســفر
نکننــد.
وی همچنیــن نبــود فرهنــگ گردشــگر پذیــری را در اســتان را
یــک ضعــف بــزرگ میشــمارد و میافزایــد :در بیــن مــردم مــا
مخصوص ـ ًا در روســتاها فرهنــگ گردشــگر پذیــری جــا نیفتــاده
بهگونـهای کــه در قبــال ارائــه خدمــات پولــی از مســافر دریافــت
نمیکننــد چراکــه مهمــان تلقــی میشــود درحالیکــه بایــد بــه
گردشــگری بهعنــوان یــک کس ـبوکار نــگاه کــرد.
نماینــده مجلــس شــورای اســامی میافزایــد :بایــد ســازمان
میــراث فرهنگــی و ســازمانها و ادارات مســئول دیگــر در ایــن
زمینــه بکوشــند تــا ایــن فرهنــگ را بــا اعــزام کارشناســان بــه
مــردم بومــی منتقــل کننــد.
قلــی زاده اظهــار میکنــد :اینکــه منطقــه ثبــت جهانــی شــده
میتوانــد نویــدی بــرای توســعه گردشــگری در آنجــا بهوســیله
شناســاندن در ســطح جهانــی باشــد بهشــرط اینکــه خودمــان
نیــز از تــاش دســت برنداریــم.
نماینـده مردم کلیبر در مجلس شـورای اسلامی افـزود :ما طرحی
را پیشـنهاد دادیـم تا مناطـق آینالو ،قلعـه بابک ،وینـه ،آبگرم آبش
احمـد و چنـد نقطـه گردشـگری منطقـه ارسـباران به حلقـه های
اقتصادی و گردشـگری منطقه آزاد ارس ملحق شـوند و این باعث
رونـق و ایجـاد زیرسـاخت گردشـگری در ایـن مناطـق بـه دلیـل
اسـتفاده از معافیت گمرکی و  ۲۰سـال عدم پرداخـت مالیات برای
سـرمایهگذاران جـذاب خواهـد بود.
lتنهــا کمتــر از  ۵درصــد ظرفیــت گردشــگری
ارســباران اســتفاده میشــود
فرمانــدار کلیبــر نیــز اظهــار مــیدارد :قلعــه بابــک در منطقــه
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ارســباران هــم بهعنــوان یــک فرصــت تلقــی میشــود و
هــم تهدیــد .از طرفــی میتــوان بــه خاطــر جنبــه تاریخــی
گردشــگران زیــادی را بــه خــود جلــب کنــد و از طرفــی دیگــر بــه
خاطــر برخوردهــای سیاســی گردشــگران را از خــود دفــع کنــد.
وی ادامــه میدهــد :بــه علــت اینکــه طــرح جامــع
گردشــگری ایــن منطقــه تاکنــون بررســی نشــده و مــا اکنــون
درحالیکــه بررســی آن هســتیم تــا بتوانیــم بــرای جــذب
گردشــگر در ایــن منطقــه برنامهریزیهــای مناســبی داشــته
باشــیم.
فرمانــدار کلیبــر خبــر میدهــد۱۵۰ :هــزار نفــر در عیــد فطــر
امســال وارد منطقــه ارســباران شــدند و بــه همیــن دلیــل زبالههــا
و پســماندهایی در طبیعــت بهجــای مانــده کــه ایــن حاکــی از
عــدم برنامهریــزی درســت و کافــی اســت چــون در حــال حاضــر
تنهــا کمتــر از  ۵درصــد ظرفیــت گردشــگری ارســباران اســتفاده
میشــود.
وی میافزایــد :از معــاون عمرانــی اســتاندار خواســتیم کــه بــرای
مدیریــت هرچــه بیشتــر منطقــه ارســباران ســازمان میــراث
فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری ورود پیــدا کنــد چــون
کمبودهــای زیــادی در ایــن زمینــه داریــم.
خدابخــش تأکیــد میکنــد :تبریــز  ۲۰۱۸فرصــت مناســب و
خوبــی بــرای جــذب گردشــگران خارجــی بــه ایــن منطقــه اســت
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و مــا خواســتار تخصیــص اعتبــار در ایــن زمینــه و همچنیــن
عملیاتــی کــردن برخــی طرحهــا هســتیم.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه تنهــا خواســته مــا ســاخت هتــل
نیســت ،تصریــح میکنــد :اکنــون بــا جــذب ســرمایهگذار
درحالیکــه ســاخت آالچیــق و رســتوران هســتیم و طــرح
بومگــردی را اجــرا میکنیــم کــه بهصــورت فوقالعــادهای
خواهــان دارد.
وی خاطرنشــان میکنــد :منطقــه تــا حــدود زیــادی
شناختهشــده اســت و زمــان آن اســت کــه بــا اســتراتژیهای
مناســب بــا گردشــگران و مســافران برخــورد کنیــم.
فرمانــدار کلیبــر اظهــار امیــدواری میکنــد :تنهــا بــا فعالیــت یک
دســتگاه سیاســی نمیتــوان مشــکالت منطقــه را برطــرف کــرده
و بــرای رونــق گردشــگری گام برداشــت بلکــه بایــد مســاعدت و
همــکاری بخشهــای مختلــف باشــد تــا گردشــگری در منطقــه
ارســباران جایــگاه اقتصــادی خــود را پیــدا کنــد.
lاقدامات انجام شده در حوزه زیرساختها
مدیــرکل میــراث فرهنگی،صنایعدســتی و گردشــگری
آذربایجــان شــرقی نیــز گفــت :افتتــاح چندیــن هتــل مجهــز و
صــدور مجــوز چندیــن هتــل آپارتمــان و خانــه مســافر ازجملــه
اقدامــات اقامتــی در کلیبــر اســت.

مرتضــی آبــدار افــزود :ایجــاد روشــنایی ،تیرگــذاری ،خــط
لولهکشــی آب  ۳ ،مــورد ســرویس بهداشــتی و دو نمازخانــه و
ســیل بنــد و  ۵۰مــکان آالچیــق و مســیر گشــایی در قلعــه دره
ســی و نیــز ایجــاد کمــپ مجهــز بــه ســرویس بهداشــتی و
نمازخانــه و آالچیــق در مکیــدی از اقدامــات دیگــر در منطقــه
واقــع در کلیبــر بــوده اســت.
وی بــا اشــاره بــه احــداث ســرویس بهداشــتی در منطقــه
آینالــو افــزود :احــداث ســرویس بهداشــتی در آینالــو و مرمــت
مســیر قلعــه بابــک و رفــع خطــرات مســیر از اقدامــات اخیــر
ایــن اداره کل بــه شــمار مــیرود و الزم اســت بدانیــد بعــد از
تبریــز بیشــترین بودجــه بــرای منطقــه ارســباران تخصیــص داده
میشــود.
lپرونــده ثبــت جهانــی ارســباران بــه یونســکو
ارسالشــده اســت
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
آذربایجــان شــرقی بــا اشــاره بــه ثبــت جهانــی جنگلهــای
ارســباران میافزایــد :در حــوزه معرفــی اهتمــام اداره کل بــرای
تکمیــل و ارســال پرونــده ثبــت جهانــی ارســباران بــه یونســکو
بهمنظــور ثبــت جهانــی متمرکزشــده اســت کــه در ایــن راســتا
بــرای انجــام پــروژه مطالعاتــی و میدانــی و استانداردســازی
منطقــه بــرای تحقــق شــرایط ثبــت جهانــی تملــک و مرمــت
عمــارت «وینــق» بهمنظــور اســتقرار پایــگاه جهانــی ارســباران
صــورت گرفتــه اســت.
آبــدار میگویــد :در راســتای ایجــاد زیرســاختها بــا رویکــرد
افزایــش گردشــگران و نیــز حفــظ و صیانــت از طبیعــت بکــر
و گردشــگری هدایتشــده بهمنظــور جلوگیــری از تخریــب
محیطزیســت کمپهــای گردشــگری در قلعــه دره ســی،
مکیــدی و آینالــی ایجــاد شــده اســت و در حــوزه تبلیغــات
گردشــگری انتشــار بروشــور و نقشــه و کتابچــه ویــژه منطقــه و
نصــب  ۲۰مــورد تابلــوی پیشآگاهــی در مســیرهای منتهــی بــه
منطقــه در دســتور کار قــرار دارد.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات اداره کل میــراث فرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری اســتان در خصــوص معرفــی ایــن
منطقــه تصریــح میکنــد :گروههــای مستندســاز بــا هماهنگــی
اداره کل بهمنظــور تولیــد و پخــش مســتندها در شــبکههای
داخلــی و خارجــی بــه منطقــه اعــزام و مستندســازی انجــام
دادهانــد.
وی ادامــه میدهــد :تعریــف مســیر هــای گردشــگری بــا
رویکــرد تبریــز  ۲۰۱۸و تهیــه نقشــه ویــژه مســیر ارســباران
انجــام شــده اســت و بــا هماهنگــی دفاتــر خدمــات مســافرتی
تورهــای طبیعــت گــردی بــه مقصــد ارســباران و نیــز تورهــای
آشناســازی اجرایــی شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه هــر
ســاله جشــنواره هــای انــار ،زغــال اختــه و ســوارکاری قــره قیه در
منطقــه برگــزار مــی شــود.
اقدامــات صــورت گرفتــه کافــی نیســت و تمــام ســعی اداره
میــراث فرهنگــی بــر ایــن اســت بــا حمایــت از ایــده هــای
ارزشــمند هــر چــه بیشــتر بــرای شــناخت منطقــه اقــدام کنــد
آبــدار در پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر کافــی بــودن اقدامــات
صــورت گرفتــه در منطقــه ارســباران عنــوان میکنــد :مــا
خــود بــر ایــن باوریــم کــه اقدامــات صــورت گرفتــه کافــی
نیســت و تمــام ســعی اداره کل بــر ایــن اســت بــا حمایــت از
ایدههــای ارزشــمند هــر چــه بیشــتر بــرای شــناخت منطقــه
اقــدام کنــد.
بــا همــه ایــن اوصــاف امــروز مــا شــاهد محرومیــت در منطقهای
هســتیم کــه دارای تاریــخ و قدمتــی طوالنــی و نعمتهــای
بیحدوحصــر خداونــد اســت منطقــهای کــه زیباییهایــش را
نمیتــوان در چنــد گــزارش بــه تصویــر کشــید و بایــد بــا همــت
بــاالی مســئولین و مــردم ،توســعه اجتماعــی و زیرســاختهای
گردشــگری شــاهد رونــق ایــن مهــم در چرخــه اقتصــاد منطقــه
و مــردم آن باشــیم.

میـراث ایــران
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بوی ُگلپر و استقبال با « َف َت َره لَس»/موزه «عشایر تالش» غریب است
مهری
شیرمحمدی

در ارتفــاع هــزار و  900متــری از ســطح
دریــا ،بــر بلنــدای ییالقــات تالــش در
ســوباتان ،مــوزه ای بــه دســت یــک معلــم
بازنشســته ایجــاد شــده که زندگــی تغییر
یافتــه عشــایر تالــش را روایــت مــی کنــد.

در میــان ویالهــای تــازه ســاختی کــه در  ۱۰ســال اخیــر ،چهره
منطقــه «ســوباتان»  -یکــی از ییالقــات تالــش را تغییــر داده
اســت؛ کلبــه ای تمامــا چوبــی و بــه رنــگ ســبز ،بــا چهــار
شــاخ بــز نصــب شــده بــر در ورودی خودنمایــی مــی کنــد .این
مــکان مــوزه ای اســت کــه بــه دســت «بهمــن جلیلــی» معلــم
بازنشســته تالشــی ســاخته شــده تــا محلــی باشــد بــرای روایت
زندگــی تغییــر یافتــه عشــایر تالــش.
بــه مــوزه کــه قــدم مــی گــذاری ،حیــاط پــر شــده از گل هــای
بــزرگ و پهــن بــرگ .عطــر گل هــای گلپــر -ســوغاتی ایــن
ییــاق در تالــش کــه بــه گفتــه برخــی نــام ســوباتان را از
همیــن گیــاه گرفتــه -فضــا را پــر کــرده و ابتــدای ورودی یــک
«چ ـدِر»  -چیــزی شــبیه گلخانــه
« ُپــوری» پوشــیده شــده بــا َ
هــای امــروزی -دیــده مــی شــود.
بــه گفتــه صاحــب مــوزه مــردم شناســی تالــش ،پــوری ابتدایی
تریــن مســکن تالشــان بــود کــه از طریــق خــم کــردن شــاخه
هــای تــرد چــوب بــه صــورت نیمــه اســتوانه در ســطح زمیــن
ســاخته مــی شــد.
دو طــرف سرشــاخه هــا را داخــل زمیــن فــر مــی کردنــد و
روی پــوری را هــم بــا دو الیــه پارچــه بافتــه شــده از مــوی
بــز مــی پوشــاندند و ایــن پارچــه هــای ســیاه رنــگ ،ســاکنان
عشــایر و دامــداران را بــا قاعــده کشــش مولکولــی از هــر بــاران
و طوفانــی مصــون مــی داشــت و آب را بــه داخــل ســیاه چادر
عشــایر نفــوذ نمــی داد.
lموزه ای پر از نوستالژی های زندگی
حیــاط خانــه یــا بهتــر بگوییــم ،مــوزه مــردم شناســی عشــایر
تالــش ،پــر اســت از وســایل قدیمــی کــه دیگــر بــه کار مردمان
امــروزی نمــی آیــد؛ هرچنــد تکنولــوژی هنــوز بــه ســوباتان
نرســیده ،و ایــن ییــاق از نعمــت بــرق و گاز محــروم اســت ،اما
بخــش اعظــم ابــزار ســنتی دیگــر جوابگــوی زندگــی امــروزی
نیســت.
بــا ایــن حــال جلیلــی بــا چــه مشــقتی ســنگ آســیاب هــای

گــرد بســیار بزرگــی کــه بــه راحتــی نمــی تــوان جابجــا کــرد
را از دهکــده هــای پاییــن دســت خریــده و در حیــاط مــوزه
گذاشــته اســت.
یــک خیــش چوبــی کــه روزگاری بــه َورزا (گاو نــر) مــی بســتند
تــا بــا آن زمیــن کشــاورزی را شــخم بزنــد ،ســبدهای بافتــه
شــده از ترکــه هــای تــرد درختــان بــا تســمه هایــی در دو
ســو -کــه هماننــد کولــه پشــتی بــه کشــاورزان در حمــل بــار
کمــک مــی کــرد -بخشــی از ایــن ابزارهــای ســنتی عشــایر
اســت.
ســاجی از جنــس آهــن کــه وســط آن پوســیده شــده اســت ،بــر
دیــوار چوبــی مــوزه آویــزان شــده اســت .ســاج ،بهتریــن تنــور
بــرای عشــایر کوچنــده ،بــود .ســینی هایــی از جنــس برنــج و
یــا آهــن که بــه صــورت محــدب ســاخته مــی شــد و مســتقیم
روی آتــش قــرار مــی گرفــت.
ورودی در مــوزه اصلــی بــا چهــار شــاخ بــزرگ بــز تزییــن
شــده و در فضــای کــم نــور کلبــه ،وســایلی تنگاتنــگ هــم
بــر در و دیــوار چیــده شــده اســت .از شــاخ هــای شــوکای
ســوباتان ،گــوزن هــای بومــی کــه حــاال نسلشــان منقــرض
شــده و تنهــا شــاخش را در مــوزه عشــایر مــی تــوان دیــد تــا
شــاخ هــای پهــن و بلنــد قــوچ هایــی کــه از علــف هــای
تــرد ییــاق تغذیــه شــده انــد.

چــرخ نــخ ریســی عشــایر تالــش کــه از حرکــت بازایســتاد،
دیگــر شــانه هــای پشــم ریســی ،هــم بــه کار نیســت .بــا ایــن
حــال ،جلیلــی قیچــی هــای ســنتی پشــم ریســی را کــه « ُدرد»
خوانــده مــی شــود و تمامــی ابزارهــای الزم بــرای تهیــه نــخ
هــای پشــمی را در ایــن مــوزه جمــع کــرده تــا زندگــی ســنتی
عشــایر را زنــده نگــه دارد.
چاقوچــور ،ظــرف شیشــه ای نگهــداری نفــت ،ترازویــی از
جنــس گالــی ،قهــوه جــوش هــای روســی با مــارک نیکــوالی،
ســماور و اتــوی ذغالــی ،رادیوگــرام ،تنبوشــه هــای ســفالی آب
بــر ،انــواع ظــروف دوشــیدن و حمــل شــیر ،هاونــگ هــای
ســنگی و حتــی ســطل هایــی کــه از پوســت یکپارچــه درخــت
گیــاس ســاخته شــده اســت و ...همــه بــا همت ایــن مــوزه دار
خصوصــی در ســوباتان نگهــداری مــی شــود.
ایــن کلبــه چوبــی روزگاری بــه نیــت ســکونت جلیلــی در
دوران بازنشســتگی در ســوباتان ســاخته شــد ،حــاال بــه گفتــه
ایــن لیــدر گردشــگری ،در فصــل تابســتان روزانــه پذیــرای
گردشــگران زیــادی اســت.
بهمــن لبــاس چوپانــان تالــش را برتــن دارد و بــا چــوب دســتی
ــره لَــس» مــی گوینــد ،بــه
عشــایر تالــش کــه بــه آن « َف َت َ
اســتقبال گردشــگران ایرانــی و خارجــی مــی آیــد .عمــاد نــوه
او نیــز جلیقــه و کاله نمــدی عشــایر بــر تــن دارد و بــه گفتــه
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جلیلــی ،ادامــه دهنــده راه اوســت.
وی در مــورد لبــاس عشــایر تالــش مــی گوید :پشــم گوســفند و
بــز مهمتریــن الیــاف پرکاربــرد در زندگــی عشــایر تالش اســت،
ایــن جلیقــه و کاله ،بــه وســیله پارچــه نمــدی کــه از پشــم
گوســفند تهیــه مــی شــد ،دوختــه و در ســرمای ییــاق بســیار
پرکاربــرد اســت.
 lموزه ای که با حقوق معلمی شکل گرفت
جلیلــی در بــاره انگیــزه اش در مــورد ایجــاد مــوزه عشــایر
توضیــح مــی دهــد :حوالــی ســال هــای  ،۱۳۷۹رئیــس آموزش
و پــرورش رضوانشــهر بــودم .همــان زمــان چندیــن بــار بــه
مســئوالن پیشــنهاد دادم مــوزه ای در خــور گنجینه هــای یافت
شــده در تالــش احــداث شــود .و بارهــا در مــورد تغییــر کاربــری
کاخ ســردار امجــد بــه مــوزه مقالــه نوشــتم امــا بــا وجــود غنای
فرهنگــی قــوم تالــش ،هنــوز ایــن منطقــه فاقــد یــک مــوزه
آبرومنــد اســت.
ایــن مــوزه دار مــی افزایــد :ســال  ۹۳تصمیــم گرفتــم کلبــه ای
چوبــی بــه شــکل کامال ســنتی بــرای ســکونت خــود و خانــواده
ام در ســوباتان ایجــاد کنــم .کلبــه ای کــه متفــاوت بــا ویالهای
ســاخته شــده در ســوباتان بــوده و معمــاری آن هــم روایتگــر
زندگــی گذشــته باشــد.
وی ادامــه مــی دهــد :در زمــان احــداث ،برخــی دوســتان بــا
طعنــه و شــوخی مــی گفتنــد ،مــی خواهــی مــوزه درســت کنی!
آن زمــان بــه فکــر افتــادم کــه حــاال کــه مســئوالن در فکــر
ایجــاد مــوزه نیســتند ،خــودم مــوزه عشــایر را در کلبــه چوبــی
ام احــداث کنــم.
جلیلــی مــی گویــد :همــان روزهــا لیســتی از اقالمــی کــه مــی
شــد در مــوزه بــه نمایــش گذاشــت ،تهیــه کــردم و دیــدم برخی
از ایــن اقــام در خانــواده خــودم موجــود اســت و بســیاری را نیز
مــی تــوان از روســتاهای اطــراف ســوباتان خریــداری کــرد.
ایــن معلــم بازنشســته مــی افزایــد :هرمــاه بخشــی از حقــوق
خــود را بــرای خریــد وســایل مــوزه کنــار گذاشــتم و اکنــون
۲۰۰قلــم از ابــزار و لــوازم زندگــی عشــایر تالــش در ایــن مــوزه
نگهــداری مــی شــود کــه قدمــت برخــی بــه ۱۵۰ســال پیــش
هــم برمــی گــردد .بخــش قابــل توجــه آن را بــا حقــوق معلمی
خــودم خریــداری کــرده ام و حــدود ۳۰قلــم نیــز اهدایــی از
ســوی اهالــی اســت.
ایــن فعــال حــوزه گردشــگری ،لباس تالشــی مــادرش را نشــان
داده و مــی گویــد :زنــان عشــایر تالــش ســوارکار هــم بودنــد و
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در زمــان ســوار شــدن بــر اســب« ،چاقچــور» مــی پوشــیدند.
چاقچــور ،شــلوارهای پرچینــی بــود کــه از ناحیــه مــچ پــا جمــع
مــی شــد تــا ســوارکار بــه راحتــی بتوانــد بــر زیــن اســب
بنشــیند.
وی همچنیــن «چــا ُرق» چرمــی و «رزیــن» را نشــان داده و
توضیــح مــی دهــد کــه چــارق کفــش افــراد متمکــن بــود و
رزیــن را بــی بضاعــت هــا مــی پوشــیدند.
جلیلــی ،اســفند مــاه گذشــته در همایــش انجمــن راهنمایــان
گردشــگران ایــران کــه در زیباکنــار برگــزار شــد ،حضــور فعالی
داشــت و خــود بــه عنــوان یکــی از راهنمایــان گردشــگری،
تمامــی اقــام مــوزه خصوصــی خــود را در نمایشــگاهی جانبــی
ایــن همایــش ،در معــرض دیــد عمــوم گذاشــت.
وی کــه بــه عنــوان یکــی از لیــدر تورهــای گردشــگری در
ایــن همایــش حضــور داشــت ،از اســتقبال بــی نظیــر شــرکت
کننــدگان از ایــن نمایشــگاه مــی گویــد و ادامــه مــی دهــد :تــا
آن روز حتــی مســئوالن میــراث فرهنگــی اســتان هــم از وجــود
چنیــن مــوزه ای در تالــش بــی خبــر بودنــد و همیــن نمایشــگاه

فرصتــی شــد تــا مدیــر کل میــراث و برخــی از مســئوالن از
محــل اصلــی مــوزه در ســوباتان دیــدار کننــد.
جلیلــی ،عمــده تریــن مشــکل مــوزه را مســاحت کــم فضــای
آن عنــوان مــی کنــد و مــی گویــد :تمامــی اقــام موجــود در
مــوزه شناســنامه دارنــد و برچســبی از نــام فارســی ،نام تالشــی،
کاربــرد ،فــرد اهــدا کننــده و یــا مــکان خریــداری تهیــه شــده
اســت امــا بــه دلیــل فضــای کــم ،قــادر نیســتم بــه درســتی
اقــام را در مــوزه نمایــش داده و برچســب هــای معرفــی را بــر
روی اقــام الصــاق کنیــم.
ایــن مــوزه دار تالشــی تصریــح مــی کنــد :در بازدیــدی کــه
مســئوالن از مــوزه داشــتند نیــز تاکیــد کــردم کــه مهتریــن
مشــکل مــوزه در فصــل گردشــگری -کــه روزانــه بیــش از
۴۰نفــر بازدیــد کننــده دارد -محدودیــت فضاســت.
وی مجــوز احــداث مــوزه را کــه از تهــران صــادر شــده را هــم
نشــان مــی دهــد و مــی گویــد :بنــده بــا انجمــن مــوزه داران
خصوصــی کشــور نیــز همــکاری دارم بــر همیــن اســاس مدیــر
کل میــراث وعــده داده کــه امســال مبلــغ  ۲۵میلیــون تومــان
بــرای توســعه مــوزه عشــایر تالــش تخصیــص داده شــود.
ایــن مــوزه دار خصوصــی ،بنــای در حــال احــداث مــوزه
را هــم نشــان داده و بیــان مــی کنــد :حــاال بــا وعــده
مدیــر کل میــراث ،بخشــی از حیــاط را بــرای توســعه
مــوزه اختصــاص داده ام و بــه امیــد خــدا حتــی اگــر وعــده
مســئوالن هــم محقــق نشــود ،بــا پــس انــداز معلمــی ام
ایــن مــوزه را تکمیــل مــی کنــم.
مــوزه عشــایر تالــش ،تنهــا مــوزه خصوصــی اســت کــه
بــه صــورت رایــگان پذیــرای گردشــگران اســت .مــوزه
ای کــه روزگاری ســاکنان آن هنــوز یکجــا نشــین نشــده
بودنــد و بــا کــوچ مــدام بــه ییــاق و قشــاق زندگــی را
مــی گذراندنــد.
هرچنــد عشــایر تالــش هنــوز در دشــت هــای ســوباتان ،بــه
صــورت پراکنــده هــا بــا گلــه هــای خــود زندگــی مــی کننــد
امــا ،شــیوه معیشــت ایــن کــوچ نشــین هــا توســط یــک
معلــم اهــل لیســار و همســر شــاندرمنی اش در مــوزه مــردم
شناســی عشــایر تالــش پابرجــا مانــده اســت .مــوزه ای کــه
بانــی آن وصیــت کــرده حتــی بعــد از مرگــش نیــز بازدیــد از
آن رایــگان بمانــد.
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اردبیــل بــه اســتان دســتبافتهها
شــهرت دارد ،بــا ایــن وجــود وضعیــت
بــازار صنایعدســتی اردبیــل بــه تعبیــر
خــود هنرمنــدان شایســته شــهرت و
توانمنــدی ایــن اســتان نیســت.

بــه گفتــه مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان اردبیــل ،ایــن اســتان
پرتنوعتریــن تولیدکننــده صنایعدســتی در کشــور و شــاید در
جهــان محســوب میشــود.
کریــم حاجــیزاده معتقــد اســت بــه دلیــل اینکــه از  ۴۵۰رشــته
صنایعدســتی در دنیــا ۱۵۸ ،مــورد در ایــران و  ۶۲مــورد در اردبیــل
تولیــد میشــود ،ایــن اســتان از تنــوع قابلتوجــه تولیــدات
صنایعدســتی برخــوردار اســت.
وی علــت تنــوع تولیــدات را تنــوع اقلیــم و در نتیجه پیدایــش اقوام
و ســایق مختلــف در جغرافیــای ایــن منطقــه دانســت و افــزود :به
عنــوان مثــال از دیربــاز زندگــی عشــایر ،روســتایی و شــهری در
کنــار هــم وجــود دارد.
امــا درجــهای از تنــوع تولیــدات کــه بیانگــر غنــا و گســتردگی
صنایعدســتی در جغرافیــای اردبیــل اســت ،موجــب نشــده اردبیــل
ســهم مطلوبــی در بازارهــای داخلــی و خارجــی بــرای تولیــدات
خــود کســب کنــد.
بطوریکــه حتــی در بــازار خــود اســتان اردبیــل نیــز هنرمنــدان
صنایعدســتی از تعــداد انگشتشــمار مشــتریان خــود رضایــت
ندارنــد.
نتیجــه ایــن فراینــد خــاک خــوردن تولیــدات صنایعدســتی حتــی
صنایعدســتی برجســته و برخــوردار از نشــان ملــی جغرافیایــی
اســت .تــا جایــی کــه هنرمنــدان میگوینــد ،تولیداتشــان روی

دســت مانــده و قــادر بــه فــروش نیســتند.

lبدون صادرات ،تولید جاجیم فایده ندارد
ســال گذشــته از  ۱۰نشــان ملــی جغرافیایــی صادر شــده در کشــور
ســه نشــان جغرافیایــی در رشــتههای ورنــی مغــان ،گلیــم نمیــن و
جاجیــم خلخــال بــه اســتان اردبیــل اهــدا شــد کــه خــود بــه نوعی
بیانگــر ظرفیــت ایــن اســتان در صنایعدســتی اســت.
معــاون صنایعدســتی و هنرهــای ســنتی میــراث فرهنگــی
اســتان تأکیــد کــرد :هــدف از اعطــای گواهینامــه نشــان
ملــی جغرافیایــی حفــظ مالکیــت فکــری رشــتههای بومــی
صنایعدســتی در یــک منطقــه جغرافیایــی خــاص بــه
هنرمنــدان صنایعدســتی اســت.
بـه گفتـه علیرضـا دبـاغ عبداللهـی ایـن گواهینامـه بـه تولیـدات
صنایعدسـتی یک جغرافیـای خاص اعتبـار ویژه بخشـیده و موجب
تسـهیل در معرفـی و فـروش صنایعدسـتی خواهـد شـد.
بــا وجــود اینکــه یــک ســال از دریافــت نشــان ملــی ســپری شــده،
هنرمنــدان در هــر ســه حــوزه بــا مشــکالتی مواجــه هســتند و
معتقدنــد بــازار فــروش مطلوبــی ندارنــد.
هنرمنــد جاجیــم در خلخــال گفــت :جاجیــم در گذشــته بــه عنــوان
زیرانــداز و روانــداز اســتفاده میشــد؛ امــروز کاربــری خــود را
ازدســتداده و از ســویی قیمــت بــاالی تمــام شــده آن موجــب
شــده در بــازار داخلــی بــه فــروش نــرود.
بــه گفتــه محمــد ســعید اکبــری هر متــر مربــع جاجیــم بــه قیمت
 ۱۰۰هــزار تومــان تمــام میشــود و بــا ایــن قیمــت کســی از
جاجیــم اســتقبال نخواهــد کــرد.
وی افــزود :ایــن در حالــی اســت کــه اگــر شــرکتها و مؤسســات
بــا هنرمنــدان عقد قــرارداد کــرده و بــرای مصارفــی از جملــه تولید
کیــف و کفــش ،رویــه صندلــی و مبــل و مــواردی از ایــن دســت

اســتفاده کننــد میتــوان بــازار فــروش داخلــی را بهبــود بخشــید.
ناامیــدی از فــروش جاجیــم در وضعیتــی اســت کــه صنایعدســتی
اســتانهای دیگــر بــه قیمتهــای بــه مراتــب باالتــر در خــود
اردبیــل بــه فــروش میرســد.
اکبــری بــا بیــان اینکــه بــرای اجــرای ایــن مهــم حتــی تشــکیل
تعاونــی ضرورتــی نــدارد ،اضافــه کــرد :خــود هنرمنــدان بــه
صــورت مســتقیم در عقــد قــرارداد دچــار مشــکل هســتند و بــه
همیــن دلیــل تولیــدات روی دســت مانــده اســت.
هنرمنــد جاجیمبافــی متذکــر شــد :از ســویی وقتــی بــازار داخلــی
کشــش نــدارد ،الزم اســت نســبت بــه صــادرات ایــن محصــول
برنامهریــزی شــود در حالــی کــه عم ـ ً
ا اقدامــی صــورت نگرفتــه
اســت.
وی افــزود :ایــن مشــکالت در حالــی اســت کــه نزدیــک بــه
 ۱۰هــزار بافنــده ماهــر جاجیــم در خلخــال وجــود دارنــد و تنهــا
حمایــت انــدک از آن هــا میتوانــد حتــی بــرای تعــداد بیشــتری
شــغل ایجــاد کنــد.
اکبــری ســابقه جاجیمبافــی در خلخــال را بــه چنــد صــد ســال قبل
و چنــد نســل قبــل نســبت داد و تاکیــد کــرد :در واقــع ایــن هنــر
بازمانــده از عشــایر اســت و از زمانــی کــه عشــایر وجــود داشــته،
جاجیــم مرســوم بــوده اســت.
وی مــواد اولیــه جاجیــم را پشــم دانســت و گفــت :متأســفانه برخی
دالالن بــرای ســودجویی نوعــی از نــخ کامــوا را بــه تولیدکننــدگان
میدهنــد و ایــن موضــوع نیــز بــه بــازار فــروش لطمــه زده اســت.
ایــن هنرمنــد بــه یــاد دارد کــه زمانــی در خلخــال پــرورش ســنتی
نوغــان انجــام میشــد و از نــخ ابریشــم بــرای بافتههــای داری
اســتفاده میکردنــد؛ امــا در وضعیــت فعلــی  ۴۰روســتا بــه ویــژه
در بخــش خــورش رســتم خلخــال اســتعداد جاجیمبافــی دارنــد اما
عمــ ً
ا اســتفاده نمیشــود.
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lفروش ورنی به  ۱۰درصد سالهای قبل رسید
چنــان کــه ذکــر آن رفــت بافتههــای متنــوع داری در گســتره
اردبیــل توزیــع شــده اســت .تفــاوت دمایــی ،آب و هوایــی و اقلیــم
مناطــق موجــب شــده بافتههــا شــکل و طــرح و مصالــح متفــاوت
بــه خــود بگیرنــد.
در شــمال اســتان اردبیــل و در دشــت مغــان صنایعدســتی ورنــی
تولیــد میشــود کــه بــاز بــه تعبیــر هنرمنــدان قدمتــی دیرینــه دارد.
جــال قهرمانــی هنرمنــد ورنــی بافــی پارسآبــاد بــه گفــت:
قدمــت ورنــی بــه پیدایــش عشــایر بازمیگــردد و هنــوز عشــایر
مفــرش خــود را از ورنــی میبافنــد.
وی افــزود :بــا ایــن وجــود ســه ســال اســت کــه بــا رکــود ۱۰۰
درصــدی بــازار مواجــه هســتیم و میــزان فــروش بــه  ۱۰درصــد از
فــروش پنــج ســال قبــل رســیده اســت.
قهرمانــی بــا بیــان اینکــه نــه صادراتــی بــرای ایــن محصــول
وجــود دارد و نــه فــروش داخلــی ،متذکــر شــد :حتــی قب ـ ً
ا ادارات
ورنــی را بــه عنــوان کادو خریــداری میکردنــد کــه در ســالهای
گذشــته بــه شــدت کاهــش یافتــه و کادوی ســکه رونــق گرفتــه
اســت.
هنرمنــد ورنــی بــاف بــا اذعــان بــه اینکــه تنهــا در پارسآبــاد
شــش هــزار هنرمنــد ورنــی بــاف وجــود دارد ،ادامــه داد :بــه مــدت
چهــار ســال اســت بــه انــدازه یــک میلیــارد تومــان جنــس روی
دســت  ۳۵۰هنرمنــد تنهــا در یــک تعاونــی باقیمانــده اســت.
وی افــزود :حتــی زمانــی نمایشــگاههای صنایعدســتی حامــی و
فرصتــی بــرای تبلیــغ بــود کــه سالبهســال محدودتــر شــده و
شــرایط شــرکت در آن بویــی از حمایــت نــدارد.
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قهرمانــی معتقــد اســت اگــر مســئوالن بــه دنبــال حمایــت از
اشــتغال هســتند میبایســت از تولیــد حمایــت کننــد و بخــش
اعظمــی از تولیــدات کیفــی در اســتان صنایعدســتی اســت.
هنرمنــد ورنــی بــاف حتــی از وضعیــت تســهیالت اعطایــی نیــز
گلهمنداســت و معتقــد اســت هیــچ هنرمنــدی در دو ســال گذشــته
تســهیالت آنچنانــی دریافــت نکــرده و نــه میتــوان محصــول را
فروخــت و نــه تزریــق نقدینگــی را تجربــه کــرد.
ایــن اظهــارات در حالــی اســت کــه معــاون صنایعدســتی و
هنرهــای ســنتی میــراث فرهنگــی اســتان عنــوان کــرد در ســال
گذشــته  ۱۳۱طــرح تولیــد صنایعدســتی از بانکهــای اســتان
تســهیالت دریافــت کردنــد.
دبــاغ عبداللهــی تصریــح کــرد :از  ۲۴۹طــرح معرفــی شــده بــه
بانکهــا تســهیالت بانکــی بــه  ۱۳۱مــورد پرداخــت شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه مجمــوع تســهیالت پرداختــی ســه میلیــارد و
 ۱۰۰میلیــون تومــان اســت ،اضافــه کــرد :بخشــی از تســهیالت
از صنــدوق کارآفرینــی امیــد اســت کــه بــا نــرخ بهــره چهــار
درصــد عموم ـ ًا بــرای ایجــاد کارگاههــای صنایعدســتی پرداخــت
میشــود.
معــاون صنایعدســتی میــراث فرهنگــی اســتان بــا اشــاره بــه
پرداخــت تســهیالت صنــدوق کارآفرینــی امیــد تــا ســقف ۳۰۰
میلیــون تومــان اضافــه کــرد :در اســتان اردبیــل نیــز تا ســقف ۱۰۰
میلیــون تومــان از ایــن صنــدوق بــرای برخــی طرحهــا تســهیالت
پرداخــت شــده اســت.
دبــاغ عبداللهــی افــزود :نــوع دوم تســهیالت مشــاغل خانگــی بــا
چهــار درصــد نــرخ بهــره اســت کــه طرحهــا از طریــق کارگــروه

اشــتغال بــه بانکهــای عامــل معرفــی میشــوند.
وی متذکــر شــد :در پرداخــت تســهیالت بــه طرحهــای تولیــد
و توســعه صنایعدســتی بانکهــای اســتان عملکــرد مطلوبــی
داشــتند.
lصادرات گلیم با مشکل مواجه شد
بــا وجــود تالشهــای صــورت گرفتــه بــرای جــذب و پرداخــت
تســهیالت بانکــی بــه فعــاالن صنایعدســتی رونــق چندانــی
در بــازار فــروش مشــاهده نمیشــود و ایــن موضــوع دامنگیــر
ســومین صنایعدســتی برخــوردار از نشــان ملــی جغرافیایــی نیــز
شــده اســت.
هنرمنــد گلیمبافــی در نمیــن نیــز گفــت :مــا در وضعیــت فعلــی
تولیــد داریــم امــا فــروش نداریــم .بطوریکــه پنج هــزار بافنــده تنها
در عنبــران نمیــن فعالیــت دارنــد امــا قــادر بــه فــروش محصوالت
خــود نیســتند.
میــر صالــح صادقــی بــا اشــاره بــه قدمــت  ۷۰۰ســاله گلیــم
عنبــران تصریــح کــرد :در بــازار داخلــی اجنــاس تقلبــی و تولیــدی
بــا مــواد پالســتیکی هرچنــد ظاهــر زیباتــری دارد امــا موجــب
آشــفتگی بــازار شــده اســت.
وی افــزود :در صــادرات نیــز حتــی قــادر بــه صــادرات از گمــرک و
یــا دریافــت پــول صــادرات خــود نیســتیم کــه بــه عنــوان مثــال در
بانــک هــای گرجســتان بــا ایــن مشــکل مواجــه شــدیم.
هنرمنــد گلیمبافــی در نمیــن تاکیــد کــرد :از ســویی کارگاه
متمرکــز تولیــد فعـ ً
ا ایجــاد نشــده و هنرمنــدان در منــازل خــود به
صــورت سفارشــی کار میکننــد.
بـه گفته صادقـی بـرای بهبود فـروش الزم اسـت گلیم بـه صورت
گسـترده توسـط رسـانه ملـی معرفی شـده و خـود ادارات نیـز برای
کادوی خـود جهـت خریـد گلیم تشـویق و ترغیب شـوند.
هرچنــد انتظــارات هنرمنــدان بــرای اینکــه بــازار فروششــان تنهــا
بــا ســوغاتی و کادوی ادارات رونــق بگیــرد ،محــدود دیــدن بــازار
و قانــع شــدن بــه حداقــل کمترینهــا اســت ،امــا در ســالهای
گذشــته چنــان کــه ذکــر آن رفــت ظرفیتهــای تبلیــغ و
اطالعرســانی نیــز بــه درســتی بــرای معرفــی صنایعدســتی
اردبیــل بــه کار گرفتــه نشــده اســت.
بطوریکــه بــا وجــود اینکــه در فرصتهــای مختلــف از جملــه
نمایشــگاههای بینالمللــی ،رویدادهــای مختلــف ملــی ،آســیایی
و جهانــی و برنامههــای مختلــف میشــد ظرفیــت صنایعدســتی
را بــه نمایــش گــذارد ،در ایــن حــوزه کملطفــی شــده و
صنایعدســتی بــرای مدیــران جنبــه تزئینــی و غیرضــروری دارد.
از ســویی هنرمنــدان صنایعدســتی کــه تولیــد کــرده و تولیــدات
خــود را انباشــت میکننــد بــه درســتی بــرای تولیــدات سفارشــی
هدایــت نشــدهاند.
در عصــری کــه تولیــد متناســب بــا نیــاز مشــتری و پیــش فــروش
اســت ،هنرمنــدان صنایعدســتی ره  ۷۰۰ســال قبــل یعنــی تولیــد و
ســپس انتظــار بــرای فــروش را طــی میکننــد.
در ســالهای گذشــته نیــز راهانــدازی بازارهــای صنایعدســتی
مجــازی مطــرح شــده امــا حتــی از ســوی متولیــان نیــز یــک بــازار
مجــازی یــا حداقــل ســایت اطالعرســانی طراحــی نشــده اســت
کــه تولیــدات روســتاهای محــروم خــورش رســتم تــا روســتاهای
پارسآبــاد را بــه رخ بکشــد.
بــازار صنایعدســتی اردبیــل هنــوز ســهم مطلوبــی در صــادرات
نیــز کســب نکــرده اســت .بخــش عمــده صــادرات از گمــرکات
اســتانهای دیگــر انجــام میشــود کــه بــه تعبیــر مســئوالن بــه
دلیــل نبــود ارزیــاب در گمــرک اردبیــل اســت.
مجموعــه سیاســتگذاریها بــرای رونــق بــازار صنایعدســتی
نیازمنــد تحــول بــه ویــژه در ســال تولیــد و اشــتغال اســت.
صنایعدســتی توانســته تأکیــدات اقتصــاد مقاومتــی از جملــه
درونزا و برونگــرا بــودن را در بــر داشــته باشــد .امــا بایــد
پرســید مســئوالن بــرای هنرمنــدان و شــاغالن ایــن عرصــه
چــه کردهانــد تــا اشتغالشــان تثبیــت شــده و تولیدشــان بــه
بــازار راه یابــد؟
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تمدنچندهزارسالهدر
معرضنابودیقرارگرفت/
شاهوار بهخاکنشست

حجـم تخریـب فعالیـت غیـر اصولی
مهنازهمتی
یـک معدن بوکسـیت در حالـی حیات
قلـه شـاهوار را بـه عنـوان سرمنشـأ
تمـدن چند هزارسـاله شـاهرود نشـانه گرفته کـه نجات
آن عـزم ملـی و جهـادی مـردم و مسـئوالن را میطلبـد.
ارتفاعــات شــاهوار شــاهرود هفتــه گذشــته میزبــان گروههــای
کوهنــوردی ،طبیعــت دوســت و جمعــی از اهالــی منطقــه خصوصا
روســتای تــاش بــود تــا از طریــق تشــکیل زنجیــره انســانی بتــوان
صــدای خامــوش بلندتریــن بــام اســتان ســمنان را بــه گــوش
مســئوالن رســاند.
بــرای رفتــن بــه شــاهوار تنهــا کافــی اســت مســیر  ۳۵کیلومتــری
جــاده مجــن بــه ســمت گــرگان را طــی کنیــد کوه بــزرگ شــاهوار
در مــرز اســتان ســمنان در گلســتان و در شــمال شهرســتان
شــاهرود و شــمال آبــادی نــگا ِر َمــن و شــرق روســتای تــاش
واقعشــده اســت.
شــاهوار نمــاد اقتــدار و عظمــت مــردم شــاهرود محســوب
میشــود کــه ایــن روزهــا بهجــای تماشــای لباسهــای
رنگارنــگ کوهنــوردان ،کامیونهــای حــاوی ســنگ بوکســیت را
نظــاره میکنــد کــه ذرهذره شــیره جــان کــوه را میمکــد ،ایــن
کــوه تراشــی در ارتفاعــات ســه هــزار متــری ،بــدون توجــه بــه
مالحظــات زیســتمحیطی انجــام میشــود همیــن موضــوع
فعــاالن محیــط زیســت بســیاری را در اقصــی نقــاط کشــور و
ازجملــه در شــاهرود بنــا داشــت کــه بــا تشــکیل زنجیــره انســانی
بــرای زخمهــای شــاهوار مرهــم شــوند و همچنیــن از یــک فاجعه
ملــی جلوگیــری کننــد.
معــدن بوکســیت بــا برداشـتهای ســه هــزار تنــی از کوه شــاهوار
بــه قتلــگاه درختــان اُرس بــدل شــده و معــدن کاران بــدون توجــه
بــه میــراث هزارســاله پوشــش گیاهــی ارزشــمند منطقه درختــان را
زیــر نخال ـ ه و ش ـنهای معــدن دفــن میکننــد و از ســوی دیگــر
ایــن فعالیــت هــای معدنــی آلودگــی آب و سرچشــمههای منطقــه
را نیــز در بــردارد کــه اگــر فکــری بــرای آن نشــود دیــر یــا زود
شــاهوار و طبیعــت بکــر آن بــرای همیشــه از بیــن خواهــد رفــت.
عملیــات بهرهبــرداری از معــدن بوکســیت در دامنههــای شــاهوار
شــاهرود از ســال ۹۲باهــدف تأمیــن نیــاز کارخانــه آلومینــای ایران
آغــاز شــد و اکنــون پــس از چهــار ســال تخریبهــای گســتردهای
را در منطقــه ایجــاد کــرده اســت.
lمالحظات زیست محیطی شاهوار پیگیری می شود
مدیــرکل محیطزیســت اســتان ســمنان در گفتگــو بــا خبرنــگار
مهــر دربــاره پایــش زیســتمحیطی منطقــه شــاهوار ،گفــت:

اخطارهــا و تخلفــات برداشــت معــدن بــدون مالحظــات
زیسـتمحیطی را بــه ســازمان صنایــع و معــادن منعکــس و اعالم
کردیــم ،ایــن واحــد دارای مشــکالتی اســت و پیگیــر هســتیم تــا
معضــات را رفــع کنیــم ،کارشناســان آبوخــاک بــرای آزمایــش
میــزان آلودگــی بــه منطقــه اعــزام شــدهاند تــا در بررســیهای
بعــدی بدانیــم آیــا آلودگیهــا بــر سرچشــمه تأثیــر داشــته یــا خیر؟
کــه بــر اســاس خــود اظهــاری نتیجــه آزمایــش مثبــت بــود حــال
بایــد دیــد در تازهتریــن بررســیها نتایــج آزمایشــگاهی چــه
خواهــد شــد.
عباســعلی دامنگیــر در ادامــه تصریــح کــرد :بــر اســاس قانــون
بحــث خــود اظهــاری معــادن را در دســتور کار قــرار دادیــم
تــا واحدهــای صنعتــی و معــادن خودشــان بــا کارشناســان
محیطزیســت بــرای بررســی میــزان آالیندگــی واحــد عقــد
قــرارداد کننــد و اگــر مــواردی مشــاهده شــود بالفاصلــه مراتــب
گــزارش و مــورد رســیدگی قــرار گیــرد ولــی در اینبیــن وزارت
صنعــت و معــدن نیــز بایــد نظــارت بیشــتری انجــام دهــد.
وی افــزود :در خصــوص معــدن ســنگهای قیمتــی دامغــان نیــز
مخالفــت خــود را صریح اعــام کردیــم چراکه زیســتگاه حساســی
ازنظــر حیاتوحــش محســوب میشــود و ایجــاد معــدن ایــن
زیســتگاه را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد ولــی قــرار شــد اســتاندار
بــا نماینــده دســتگاههای مربــوط ایــن منطقــه را مــورد بازدیــد
قــرار دهنــد تــا بــا بررس ـیهای میدانــی دربــاره آن تصمیمگیــری
شــود.
مدیــرکل محیطزیســت اســتان ســمنان در پاســخ بــه ســؤالی
مبنــی بــر تپــه خــواری اطــراف روســتای طــرود شــاهرود هــم
افــزود :داخــل منطقــه طــرود و لجنــه اجــازه هیچگونــه مجــوز
اکتشــاف و بهرهبــرداری از ســوی محیطزیســت داده نشــده و
وزارت صنایــع و معــادن هــم بــرای احــداث معــادن در ایــن منطقه
مخالــف اســت و ایــن کــوه خــواری و تپــه خــواری متعلــق بــه
حــوزه اســتان ســمنان نیســت.
دامنگیــر اضافــه کــرد :کنتــرل فعالیتهــای معــادن و بهویــژه
معــدن تــاش در دســتور کار ســازمان محیطزیســت قــرار دارد و
چنانچــه آلودگیهــای زیســتمحیطی منطقــه در آزمایشهــای
تکمیلــی محــرز شــود و ادامــه فعالیــت بــرای محیطزیســت
خطرآفریــن باشــد لــذا طبــق قانــون پرونــده بــرای بررس ـیهای
بیشــتر تحویــل مراجــع قضائــی خواهــد شــد.
lمخالف تخریب میراث ملی هستیم
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی و گردشــگری شــاهرود نیــز دربــاره
تخریــب کــوه شــاهوار و فعالیــت معــدن بوکســیت ابــراز داشــت:
ایــن ســازمان بــا هرگونــه اقدامــی کــه چهــره منابــع ملــی را
مخــدوش کنــد مخالــف اســت و بایــد گفــت تنهــا موزههــا و

صنایعدســتی و آثــار بهجــای مانــده از نیــاکان بــرای مــا حائــز
اهمیــت نیســت بلکــه دراینبیــن منابــع ملــی ارزشــمندی وجــود
دارد کــه بایــد بــه آنهــا توجــه شــود.
حمیدرضــا حســنی در ادامــه تصریــح کــرد :احــداث جــاده جنــگل
ابــر ،بــردن ماســههای طــرود بــدون مجــوز و معــدن تــاش
ازجملــه مــواردی اســت کــه میــراث فرهنگــی بهشــدت بــرای
آن حســاس اســت چراکــه میــراث ملــی بــرای کشــور محســوب
میشــوند کــه بایــد از آن حفاظــت و صیانــت کــرد.
وی افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه شــاهوار ســاالنه هــزاران کوهنــورد
را از اقصــی نقــاط کشــور بهســوی خــود معطــوف میکنــد طــرح
گردشــگری روســتای تــاش از ابتــدا موردتوجــه ســازمان میــراث
فرهنگــی و گردشــگری بــود امــا در آن زمــان هیچگونــه همــکاری
صــورت نگرفــت درحالیکــه تجربــه موفــق قلعــه بــاال بهخوبــی
نشــان داد کــه شــاهرود از قابلیتهــای مطلوبــی در حــوزه
گردشــگری برخــوردار اســت کــه بایــد بــه آن بهــا داد.
lاحتمال خشکیدگی درختان میوه تاش وجود دارد
گیاهشــناس و اســتاد دانشــگاه تهــران کــه بهتازگــی از منطقــه
بازدیــد داشــته اســت ابــراز داشــت :تجربــه معــدنکاوی در ایــران
بهخوبــی نشــان داد بهرهبــرداری غیراصولــی معــادن و مدفــون
کــردن پوشــش گیاهــی ارزشــمند شــاهوار هیــچ دســتاورد مطلوبی
بــرای منطقــه بهجــز وقــوع ســیالب و آلودگــی چشــمهها و
آبهــا را در بــر نخواهــد داشــت.
حســین آخانــی در ادامــه تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه
باغــداری شــغل اکثریــت مــردم تــاش شــاهرود محســوب
میشــود آســیبهای ناشــی از معــدن بوکســیت آلومینــای
ن بــر درختــان میــوه کــه محــل کس ـبوکار
تــاش باگذشــت زمــا 
مــردم منطقــه اســت ،اثرگــذار خواهــد بــود و باعــث خشــک شــدن
درختــان نیــز میشــود.
وی بابیــان اینکــه کوهخــواری و کوهتراشــی در شــاهوار پدیــده
غمانگیــزی اســت کــه تــا فرصــت هســت بــرای نجــات
آن بایــد کوشــید ،افــزود :فعالیــت معــدن آلومینــا چیــزی جــز
تخریــب محیطزیســت و منابــع ملــی نیســت ایــن منطقــه مأمــن
حیاتوحــش غنــی و قــوی ازجملــه خــرس قهــوهای و پلنــگ
نیــز محســوب میشــود کــه بــا ادامــه فعالیــت تنهــا ارزشهــای
زیس ـتمحیطی کــوه شــاهوار دس ـتخوش آســیب خواهــد شــد.
lسرعت بروز فاجعه ملی در شاهوار زیاد است
دبیــر ســتاد حفاظــت از محیطزیســت شــاهرود نیــز در گفتگــو
بــا خبرنــگار مهــر ضمنبیــان اینکــه ســرعت ویرانگــری در کــوه
شــاهوار بســیار خیرهکننــده و نگرانکننــده اســت ،ابــراز داشــت:
زمانــی یــک پــروژه مطلــوب عمرانــی میخواهــد بــه بهرهبــرداری
برســد ســالها طــول میکشــد و ایــن جــای بســی تأســف اســت
کــه در تخریبهــا بهصــورت افسارگســیخته حرکــت میکنیــم،
یــک مجموعــه کــه بیشــتر فعالیتهــای آن غیرقانونــی و فراتــر
از مجوزهــا اســت بــا چنیــن ســرعت خیرهکننــدهای بهســوی
ویرانگــری ،کــوه را میشــکافد.
امیرحســین ولیــان بــا بیــان اینکــه ســرعت وقوع ایــن فاجعــه ملی
زیــاد اســت ،ادامــه داد :روز بالیــای طبیعــی همــه مســئوالن ادارات
تنهــا بــا شــعار و همایــش برنامههــای خــود را پیــش میبرنــد
و ســؤال اینجاســت آیــا از ایــن بدتــر میتوانیــم زمینــه بــرای
وقــوع ســیل فراهــم کنیــم؟ از ارتفــاع ســه هــزار و ۴۰۰متــری کوه
شــاهوار بدتریــن زمینــه را بــرای ســیل مخــرب ایجادشــده اســت
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و زمانــی متوجــه ایــن موضــوع خواهیــم شــد کــه کار بــه اتمــام
رســیده و آثــار زیانبــار بهرهبــرداری غیراصولــی معــدن آلومینــا،
روســتای تــاش را دســتخوش حــوادث تلــخ کــرده اســت.
وی افــزود :آیــا معــدن آلومینــا یک بیابــان زایــی در دل کوهســتان
نیســت؟ و ســکوت مســئوالن درواقــع حرکــت در راســتای
بیابانزایــی محســوب میشــود ،فعالیــت افسارگســیخته معــدن از
بیــن رفتــن پوشــش گیاهــی منطقــه ،درختــان ارس مدفونشــده،
وجــود گردوخــاک در منطقــه آلودگــی چشــمههای آب را در بــردارد
کــه در آینــده نهچنــدان دور از کــوه شــاهوار تنهــا یــک بیابــان
ویــران باقــی خواهــد گذاشــت.
دبیــر ســتاد حفاظــت از طبیعــت شــاهرود ضمــن تأکیــد بــر اینکــه
تمــدن چنــد هزارســاله ایــن شهرســتان از چشــمههای آب شــاهوار
سرمنشــأ میگیــرد ،ابــراز داشــت :بایــد از ایــن تمــدن چندیــن
هزارســاله پاســداری کنیــم ،هنــوز هــم دیــر نیســت و میتــوان
جلــوی پیــش روی تخریبهــا را گرفــت و بایــد گفــت ایــن حجــم
تخریــب بســیار فراتــر از آن اســت کــه یــک ســمن یــا نهــاد بتواند
بهتنهایــی از عهــده آن برآیــد و عــزم ملــی و جهــادی همــه
مســئوالن را میطلبــد تــا بتوانیــم بــا کمــک یکدیگــر بــرای
نجــات شــاهوار تــاش کنیــم.
lقیمــت هــر تــن آلومینــا تولیــدی داخــل از قیمــت
جهانــی بســیار باالتــر اســت
مربــی فدراســیون کوهنــوردی و دوســتدار محیــط زیســت نیــز
بــا توضیحاتــی پیرامــون نحــوه بهرهبــرداری از معــدن بوکســیت
شــاهوار شــاهرود در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر ،ابــراز داشــت:
کارخانــه آلومینــا جاجــرم در ابتــدا بــر ایــن مبنــا ســاخته شــد کــه
ســنگ بوکســیت را تبدیــل بــه آلومینــا و درنهایــت بــه آلومینیــوم
تبدیــل شــود کــه در ارتبــاط بــا ایــن مجموعــه بایــد گفــت ســنگ
بوکســیت از کوههــای شــاهوار بــه جاجــرم فرســتاده میشــود
کــه بنــا بــه گفتــه مســئوالن معــدن تنهــا بــا ذخیــره ۳۵میلیــون
تــن آلومینــا بهرهبــرداری معــادن توجیــه اقتصــادی خواهد داشــت
و بــرآورد میشــود کــه معــدن شــاهوار حــدود پنــج میلیــون تــن
ذخیــره آلومینــا داشــته باشــد.
علیرضــا ولیــان بــا بیــان اینکــه متأســفانه مشــاهده میکنیــم
حتــی اصــول معــدن کاری نیــز در اینجــا رعایــت نمیشــود؛
ســرریز واریزهــا نبایــد در طبیعــت و مراتــع صددرصــدی تلنبــار
شــود و ایــن باعــث آلودگــی چشــمههای آبــی میشــود ،تصریــح
کــرد :متأســفانه رگــه بوکســیت ماننــد زغالســنگ نیســت کــه در
دل زمیــن رخ دهــد بلکــه بهصــورت روکار صــورت میگیــرد لــذا
مقرونبهصرفــه نیســت کــه ســنگ را از اعمــاق کــوه برداشــت
کننــد و همیــن امــر ســطح تخریبهــا را گســتردهتر میکنــد.
وی افــزود :همــه دنیــا آلومنیــا را از تولیدکنندههــای بــزرگ ماننــد
گینــه و اســترالیا میخرنــد و کســی آن را بــه علــت اقتصــادی
نبــودن ،تولیــد نمیکنــد چراکــه یــک کارخانــه بــا هزینههــای
ســنگین احــداث و بعــد از اتمــام رگههــای معدنــی تعطیــل
میشــود و هماکنــون کشــورهای حاشــیه خلیجفــارس ماننــد
قطــر ۲۰ســال تولیــد آلومینــا را پیشخریــد کردنــد و ۱۰درصــد
آلومینیــوم دنیــا را بــا ایجــاد اشــتغال تولیــد میکننــد.
مربــی فدراســیون کوهنــوردی بابیــان اینکــه بــه فــرض آنکــه
رگههــای معدنــی آلومینــا در کشــور بــه اتمــام برســد درنهایــت
بایــد مقــدار مــورد نیــاز بــه کشــور وارد شــود ،ابــراز داشــت :بعــد از
اتمــام معــادن ســنگ بوکســیت بایــد از طریــق کشــتی و بندرهای
جنوبــی ایــران بــه جاجــرم حمــل شــود کــه درواقــع غیراقتصــادی
اســت و یکــی از مســئوالن نیــز یــک ســال پیــش اعــام کــرده
بــود کــه قیمــت هــر تــن آلومینــا تولیــدی از قیمــت جهانی بســیار
باالتــر اســت.
lخرس قهوه ای ایرانی در خطر است
رئیــس ســابق محیطزیســت شــاهرود نیــز دربــاره تأثیــر معــدن
بــر حیاتوحــش منطقــه شــاهوار ،گفــت :ایــن منطقــه یکــی از
زیســتگاههای اصلــی خــرس قهــوهای بــه شــمار مـیرود کــه آثــار
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بهجــای مانــده نشــان میدهــد خــرس احتمــا ًال از ایــن محــل
رفتــه و تنهــا میتــوان قــوچ و میــش در ارتفاعــات بــه وســیله
دوربیــن شــکاری دیــد ولــی چیــزی کــه عیــان اســت زیســتگاه
و رویشــگاه بایــد حفــظ شــود.
محمــود جاللــی ادامــه داد :زیســتگاه شــاهوار بههمخــورده
اســت و احتمــال کــوچ حیاتوحــش وجــود دارد اگــر از زیســتگاه
صیانــت و  10ســال منطقــه را حفاظــت کنیــم احتمــال برگشــت
آنهــا وجــود دارد ولــی زمیــن زمانــی بــه هــم خــورد نمیتــوان
کاری انجــام داد آیــا اگــر روی آســفالت بــذر گنــدم بپاشــیم ســبز
خواهــد شــد؟
وی افــزود :مشــکالت زیســتی بســیاری بــرای منطقــه ایجادشــده
اســت عــدم تعــادل زیســتی در منطقــه آســیبهای زیــادی
را در بــردارد و بایــد پرســید چــرا برخــوردی بــا آن نمیشــود
اکثــر چشــمهها از بیــن رفتنــد و متأســفانه در ایــن تخریبهــا
مســئوالن تنهــا ســکوت اختیــار کردنــد.
lنقض قانون توسط پیمانکاران معدن بوکسیت
رئیــس ســابق محیطزیســت شــاهرود در پاســخ بــه پرسشــی
مبنــی بــر اینکــه اگــر اآلن جلــوی پیــش روی معــدن گرفتــه
شــود چنــد ســال طــول میکشــد تــا نزدیــک بــه آن حالــت

lدغدغهمنــدی نســبت بــه محیــط زیســت در
مســئوالن وجــود نــدارد
یــک فعــال محیطزیســت نیــز بابیــان اینکــه رگههــای معدنــی در
شــاهوار شــاهرود بهصــورت مارپیــچ تــا خــود ارتفــاع وجــود دارد و
اگــر بخواهنــد بــا ایــن رونــد مســیر را طــی کننــد و بــه قله برســند
چــه چیــزی از شــاهوار باقــی خواهنــد مانــد ،ابــراز داشــت :چهــار
ضلــع را بایــد معــدن کاران بشــکافند تــا بــه رگههــای بوکســیت
برســند و همیــن امــر تخریــب را چندیــن برابــر میکنــد ،شــاهوار
بزرگتریــن قلــه البــرز شــرقی و یکــی از مکانهایــی کــه
کوهنــوردان کشــور بایــد بــا صعــود از آن آمادگــی الزم را بــرای قله
دماونــد کســب کننــد.
محســن ابراهیمــی در ادامــه تصریــح کــرد :زمانــی تــا ارتفــاع ســه
هــزار و ۴۰۰متــری را میتــوان بــا ماشــین طــی کــرد جذابیتــی
بــرای کوهنــوردان وجــود نخواهــد داشــت لــذا ایــن نگرانــی وجــود
دارد کــه بــا جابهجایــی سرشــاخههای آبهــای زیرزمینــی ریــز
گردهــای ســمی شــامل ســیلیس و فلــزات ســنگین بهراحتــی
وارد آبهــای زیرزمینــی و آب شــرب منطقــه شــود و اینهــا
ضررهایــی اســت کــه در آینــده عیــان خواهــد شــد.
وی افــزود :بایــد محاســبه تنــاژ و دفاتــر ثبتشــده وجــود
داشــته باشــند درصورتیکــه در معــدن شــاهد چنیــن

قبلــی خــود برســد؟ ،ابــراز داشــت :متأســفانه بــه نحــوی تعــادل
زمیــن برهمخــورده کــه در برخــی قســمتها امــکان جبــران
بههیچوجــه وجــود نــدارد زمانــی معــدن بهرهبــرداری
میشــود قبــل از شــروع کار تعهــد گرفتــه میشــود کــه تــا پایــان
بهرهبــرداری طبیعــت را بــه وضــع قبلــی بازگرداننــد و یــا خســارت
پرداخــت کننــد کــه متأســفانه نقــض قانــون بــه شــکل آشــکاری
بــه چشــم میخــورد.
جاللــی ادامــه داد :پیمانــکاران بایــد راههــای فرعــی ایجادشــده را
مســدود و بــا درختــکاری شــیبهای ایجادشــده را کــم کننــد و
اقداماتــی صــورت دهنــد کــه ســیالب ایجــاد نشــود ایــن حالــت
لجامگســیخته موقــع بهرهبــرداری معــدن شــاهوار درســت ماننــد
فــردی اســت کــه میخواهــد یکچیــزی را بــردارد و دقــت
نمیکنــد و تنهــا بــا تخریــب کار خــود را پیــش مــی رانــد.
وی افـزود :متأسـفانه قوانیـن معـدن داری را نهتنهـا پیمانـکاران
بلکـه مسـئوالن نیـز هـم رعایـت نکردنـد جـاده عریض نشـان
میدهـد ایـن رگههـای بوکسـیت تـا آنسـوی شـاهوار نیـز
ادامـه دارد و از هزینههـای انجامشـده چنیـن بـه نظـر میرسـد
بهرهبـرداری بـرای کل منطقـه شـاهوار صـورت گرفتـه باشـد
اسـاس کار نشـان میدهـد کـه جاهـای بیشـتری را پیمانـکاران
مدنظـر قراردادنـد.

موضوعــی نبودیــم و بایــد پرســید چــرا مســئوالن چشــمان
خــود را بــه روی مشــکالت موجــود در شــاهوار بســتهاند؛ در
جامعــهای زندگــی میکنیــم کــه دغدغــ ه چیزهــای دیگــری
غیــر از محیطزیســت اســت ،چنــدان مطلــوب نیســت کــه در
ترکیــه شــش هــزار ســمن وجــود داشــته باشــد و در ایــران ۱۸۰
ســمن ثبتشــده کــه ۸۵درصــد آنهــا کار زیســتمحیطی
بهصــورت تکمحــوری انجــام میدهنــد ،شــاخصهای
زیســتمحیطی ترکیــه از ایــران بیشــتر اســت چراکــه همــه
مــردم نســبت بــه مســائل زیس ـتمحیطی دغدغــه دارنــد امــا
ایــن حــس در مســئوالن مــا هنــوز ایجــاد نشــده لــذا بایــد
بــا شفافســازی ،ایجــاد مســئولیت و دغدغهمنــد کــردن
مســئوالن پیرامــون مســائل محیطزیســت از ایــن خطاهــای
غیرقابلبرگشــت جلوگیــری کنیــم تــا تجربــه ســد گتونــد در
کــوه شــاهوار تکــرار نشــود.
شــاهوار روزهــای ســختی را در کــش و قــوس یــک فاجعــه ملــی
مــی گذرانــد امــروز ســمن هــای محیــط زیســتی و رســانه هایــی
چــون خبرگــزاری مهــر ،ایــن فاجعــه ملــی را متذکــر مــی شــود اما
اگــر خــواب هــای نــا ســبز مســئوالن مــان ادامــه یابــد شــاهوار نیز
بــه سرنوشــت تــاالب هــای ایــران دچــار مــی شــود تــا آن زمــان
تنهــا بایــد نشســت و منتظــر مانــد.

میـراث ایــران
NEWSAGENCY

MEHR
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روزهایخوشیادگار ۷۰۰ساله/زندگیدربافتتاریخییزدجریاندارد

نیره
شفیعی پور

نخســتین شــهر خشــتی جهــان ،دومین
شــهر تاریخــی دنیــا ،بزرگتریــن
بافــت تاریخــی جهــان و دههــا صفــت
دیگــر ،ویژگــی بافــت تاریخــی یــزد
 700ســاله اســت ،منطقــهای کــه هــر
خشــت آن بــا فکــر و خالقیــت رویهم
گذاشتهشــده اســت.

کوچههــای آشــتیکنان کاهگلــی ،دیوارهــای بلنــد ،منارههــای
ســر بــه فلــک کشــیده ،کاشـیکاریهای منحصربهفــرد ،ســاباط،
درهــای چوبــی ،بــازار و تیمچــه ،حمامهــای ســنتی ،آبانبارهــای
چنــد بادگیــری ،بادگیــر ،ســنگفرشهای خشــتی ،طارمیهــای
چوبــی ،حســینیه ،خانقــاه ،مدرســه و  ....همــه آن چیــزی اســت که
بــا گــذر از کوچهپسکوچههــای بافــت تاریخــی یــزد بــه زیبایــی
بــه چشــم میخــورد.
طــی مســیری کوتــاه در بافــت تاریخــی یــزد همــه ایــن زیباییهــا
یکجــا مقابــل چشــمان جسـتوجوگر افــرادی قــرار میگیــرد کــه
در کوچهپسکوچههــای نخســتین شــهر خشــتی جهــان ،قــدم
در مســیر تاریــخ میگذارنــد.
شــکلگیری نخســتین شــهر خشــتی جهــان بــرای خــودش
داســتانی دارد ،شــهری کــه معمــاران چیرهدســت و خوشفکــر در
یــک گســتره جغرافیایــی وســیع ،تنهــا  ۷۰۰هکتــار آن را برگزیدند
و در ایــن مســاحت ،شــگفتی آفریدنــد تــا مــردم ایــن دیــار در
خانههــای کاهگلــی بیاســایند و ســرما و گرمــای کویــر را بــه مــدد
ســازههای خشــت و گلــی پشــت ســر بگذارنــد.
بــر اســاس روایــات تاریخــی ،چهــار مجموعه مهــم بافــت تاریخی

یــزد بــه دســتور فــردی بــه نــام ســید شــمسالدین بنــا نهاده شــد.
ســید شــمسالدین کــه در زمــان ایلخانیــان کالنتــر تبریــز بــود،
نقشــههای چهــار مجموعــه تاریخــی بــا فضاهایــی شــامل
مســجد ،حمــام ،خانقــاه ،مدرســه ،بــازار و  ...را بــه همــراه معمــاران
چیرهدســت آن زمــان بــه یــزد فرســتاد تــا کار احــداث را آغــاز کنند
و مردمــان یــزد نیــز در کنــار ایــن مجموعههــا خانههــای خــود را
بنــا کردنــد تــا امــروز مجموعـهای وســیع و ارزشــمند بــه نــام بافت
تاریخــی یــزد ،میراثــی پرافتخــار از  ۷۰۰ســال پیــش باشــد.
بافــت تاریخــی و قدیمــی یــزد البتــه گســترهای بســیار وســیعتر
از  ۷۰۰هکتــار دارد امــا آنچــه دارای ارزش تاریخــی اســت حــدود
 ۷۴۰هکتــار و آنچــه از تغییــر و تخریــب مصــون مانده حــدود ۲۰۰
هکتــار اســت.
محلــه مســجد جامــع ،محلــه بــرج و بــاروی آل مظفــر ،محــدوده
بــازار خــان ،محلــه امیرچخمــاق ،محلــه امامــزاده جعفــر (ع)،
محلــه پیــر بــرج ،محلــه زرتشــتیها و  ....بخشهایــی از بافــت
تاریخــی یــزد اســت کــه هــر یــک از ایــن محلههــا در بردارنــده
مجموع ـهای از حمــام ،خانقــاه ،مدرســه ،بــازار ،مســجد ،حســینیه،
آبانبــار و  ...اســت.
بافــت تاریخــی یــزد تنها بــه دلیــل زیباییهــای بصــری موردتوجه
قــرار نگرفتــه بلکــه خوشفکریهایــی کــه در تکتــک عناصــر
تشــکیلدهنده ایــن بافــت از ســازهها گرفتــه تــا مصالــح ،حضــور
در بافــت تاریخــی یــزد را دلچس ـبتر میکنــد.
lاندیشــه و خالقیــت در مصالــح و ســازههای شــهر
خشــتی جهان
بادگیرهایــی کــه در روزهــای گــرم تابســتانهای طوالنــی
کویــر بــدون ذرهای آالیندگــی محیطــی و صــرف انرژیهــای

مرســوم امــروزی ،خنــکای مطبوعــی نثــار تنهــای زنــان و
مــردان ســختکوش کویــر میکردنــد یــا ســاباطهایی کــه
در کوچههــای آشــتیکنان نهتنهــا حائلــی بــرای نگاهداشــتن
دیوارهــای بلنــد بلکــه ســایهبانی بــرای کوچههایــی بــوده کــه
نــور خورشــید تــا مغــز اســتخوان نفــوذ میکــرده اســت.
حتــی کاه بهکاررفتــه کاهگلهــا نیــز کاربــرد داشــته و در گذشــته
درخشــش ایــن کاههــا معیــاری بــرای تشــخیص زمــان طلــوع و
غــروب خورشــید بــوده اســت.
ایــن بافــت بــا همــه ویژگیهایــش حــاال ایــن روزهــا موردتوجــه
جهانیــان قــرار گرفتــه و در ســازمان جهانــی یونســکو بهعنــوان
یــک اثــر تاریخــی جهانــی ثبتشــده اســت ،اتفاقــی کــه
پیشازایــن شــاید فقــط بــرای چنــد شــهر تاریخــی دنیــا افتــاده
باشــد.
وقتــی رفتوآمــد گردشــگران خارجــی بــه یــزد افزایــش یافــت و
زمانــی کــه خالقیــت آبــا و اجــداد مــا در بنا کردن شــهری خشــتی
مــورد تحســین قــرار گرفــت ،بهتدریــج جرقههــای معرفــی ایــن
بافــت بــه همــه مــردم جهــان و دوســتداران میــراث فرهنگــی دنیا
زده شــد.
lتــاش کارشناســان پایــگاه میــراث فرهنگــی
بــرای ثبــت جهانــی
بافــت تاریخــی یــزد ابتــدا در ســال  ۸۴ثبــت ملــی شــد و پـسازآن
صحبتهایــی از جهانیشــدن ایــن بافــت تاریخــی بــه میــان آمد و
اقداماتــی جســتهگریخته انجــام شــد تــا اینکــه در ســال  ۹۳پایــگاه
میــراث فرهنگــی در دل بافــت تاریخــی یــزد تشــکیل شــد و بــا
جمــع شــدن جوانــان فعــال و متخصــص و اســاتید دانشــگاه کار
پروندهســازی بــرای بافــت تاریخــی یــزد آغــاز شــد.
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کار در ایــن مجموعــه بســیار دشــوار بــود زیــرا همــه آنچــه از پیش
تهیــه و تدوینشــده بــود ،موردقبــول یونســکو نبــود بــه همیــن
دلیــل کار شــبانهروزی بــرای یــک پروندهســازی کامــ ً
ا جدیــد
آغــاز شــد.
مدیــر پایــگاه میــراث فرهنگــی یــزد در ایــن زمینــه گفــت :کار
پروندهســازی بــرای بافــت تاریخــی یــزد بهمنظــور ارائــه بــه
یونســکو در شــرایطی آغــاز شــد کــه حتــی پرونــده ثبــت ملــی این
بافــت نیــز گمشــده بــود.
lحتــی یــک خــط از پرونــدهای کــه موجــود اســت،
مربــوط بــه قبــل از ســال  ۹۳نیســت
مجتبــی فرهمنــد بیــان کــرد :حتــی یــک خــط از پرونــدهای کــه
موجــود اســت ،مربــوط بــه قبــل از ســال  ۹۳نیســت زیــرا مــواردی
مدنظــر یونســکو بــود کــه الزم بــود کار جــدی و جدیــدی از پایــه
آغــاز شــود.
وی افــزود :در ایــن پایــگاه بــه مــدت دو ســال ،کارشناســان دلســوز
بــدون هیــچ ادعایــی تــاش شــبانهروزی کردنــد تــا درنهایــت
بافــت تاریخــی یــزد بــه ثبــت جهانــی رســید.
حضــور ارزیابــان یونســکو در یــزد طــی ســال گذشــته و
اظهارنظرهــای آنهــا در مــورد بافــت تاریخــی گرچــه اندکــی
تردیــد در دل تالشــگران ایــن پایــگاه در مــورد ثبــت جهانــی بافت
تاریخــی ایجــاد کــرد امــا از تــاش آنهــا ذرهای کــم نکــرد و تــا
آخریــن لحظــه بــا همــکاری ســازمان میــراث فرهنگــی و اداره کل
میــراث فرهنگــی در اســتان یــزد ،شــهرداری و دیگــر دســتگاهها،
نواقــص رفــع و پرونــده تصحیــح شــد.
چنــد روزی مانــده بــه برگــزاری جلســه ســاالنه یونســکو ،همهجــا
ســخن از احتمــال رد پرونــده بافــت تاریخــی یــزد در یونســکو بــود
امــا خوشــبختانه پرونــده بافــت تاریخــی یــزد بــا اکثریــت آرا ثبــت
جهانــی شــد تــا خســتگی کار چندســاله از تــن تکتــک افــرادی
کــه بــرای گــردآوری و تدویــن این پرونــده از
یکســو و رفــع مشــکالت موجــود در بافــت
تاریخــی از ســوی دیگــر زحمتکشــیده
بودنــد ،رفــع شــده و تــاش چندســاله بــه
ثمــر بنشــیند.
نجمــه نــادری ،مســئول فنــی پایــگاه میراث
فرهنگی یــزد نیــز از جوانــان تالشــگری بود
کــه ســهم بســیار مهمــی در تدویــن پرونــده
ثبــت جهانــی بافــت تاریخــی یزد داشــت.
وی در مــورد گــردآوری ایــن پرونــده
اظهــار داشــت :خــط بــه خــط پرونــده
بافــت تاریخــی نوشــته و ترجمــه شــده و
تکبهتــک نقشــهها کشــیده شــده زیــرا
آنچــه یونســکو از مــا میخواســت ،چیــزی
نبــود کــه بتــوان آن را از اقدامــات انجامشــده
در گذشــته کپــی کــرد زیــرا تالشهایــی
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کــه پیشازایــن انجامشــده بــود ،بههیچوجــه بــا معیارهــای
یونســکو منطبــق نبــود.
lتهیــه کروکــی از محــدوده بافــت تاریخــی بــرای
اولیــن بــار
نــادری بیــان کــرد :بــرای گــردآوری ایــن پرونــده ،تمــام
کتابهــای اســتاد پیرنیــا را بررســی کردیــم و بــرای نخســتین بــار
یــک کروکــی از محــدوده بافــت تاریخــی یــزد تهیــه شــد.
وی تصریــح کــرد :در ایــن مطالعــات بافــت تاریخــی یــزد بــا بافت
تاریخــی در شــهرهای اصفهــان ،ســمنان ،کاشــان ،کرمــان ،میبد و
بــم و شــهرهای تاریخــی برخــی کشــورها نظیر یمــن ،ازبکســتان،
لیبی و  ...مقایســه شــد.
نــادری ادامــه داد :در محــات بافــت تاریخــی یــزد پایــش خانــه به
خانــه نیــز انجــام شــد و تــاش کردیــم نظــر قدیمیترهــا و اهالی
ســاکن در بافــت تاریخــی یــزد را نیــز جویا شــویم.
مســئول فنــی پایــگاه میــراث فرهنگی یــزد یادآور شــد :شناســایی
زمینهــای مخروبــه و متروکــه نیــز از دیگــر اقداماتــی بــود کــه
در پایــگاه میــراث فرهنگــی یــزد انجــام شــد و گرچــه زمینهــای
مخروبــه و متروکــه یــک نقطــه ضعــف بــه شــمار میرفــت امــا
تــاش کردیــم در پــان مدیریــت ایــن پرونــده ،هــر یــک از ایــن
زمینهــا را ظرفیتــی بــرای بافــت تاریخــی یــزد تعریــف کنیــم و
بعدهــا از آن بــه نفــع بافــت ،بهــره بگیریــم.
وی افــزود :ابتــدا عالقهمنــد بودیــم کــه همــه  ۷۰۰هکتــار بافــت
تاریخــی یــزد دارای پرونــده بــرای ثبــت جهانــی شــود امــا برخــی
تخریبهــا و تغییرهــا ســبب شــد تــا ایــن اتفــاق میســر نشــود
بنابرایــن ابتــدا محــدوده بــاروی آل مظفــر و محــدوده بــازار در
نظــر گرفتــه شــد و بعــد محلــه امامــزاده جعفــر (ع) ،محلــه پیــر
بــرج ،محلــه امیرچخمــاق و  ...بــه آن اضافــه شــد و گرچــه محلــه
زرتشــتیها و نصرآبــاد نیــز پیشــنهاد شــد امــا در نهایــت ۲۰۰

هکتــار از بافــت تاریخــی یــزد بــه یونســکو معرفــی شــد و حریــم
ایــن  ۲۰۰هکتــار نیــز ،کل محدودهای اســت کــه در ســال  ۸۴ثبت
ملــی شــده اســت.
تالش شـبانهروزی این تیم توانسـت خرد ،خالقیت و سختکوشـی
نیـاکان و گذشـتگان مـا را مسـتند و مصـور کنـد و در اختیـار یـک
سـازمان جهانی قـرار دهد تـا آنها با ثبت ایـن پدیده بینظیـر ،یزد را
در مسـیر توسـعه گردشـگری همراهی کنند.
امــروز بافــت تاریخــی یــزد ثبــت جهانــی شــده امــا آیــا ایــن پایان
راه اســت یــا مســیری اســت کــه بــه تازگــی بــه ســمت پیشــرفت
یــزد گشــوده شــده اســت؟
بــه نظــر میرســد بافــت تاریخــی یــزد از ایــن پــس بایــد بــا
یــک نــگاه جهانــی اداره شــود و همــه مســئوالن و مــردم در کنــار
یکدیگــر بــرای آبادانــی ایــن بافــت بــا پرهیــز از تغییــر و تخریــب
قــدم بردارنــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان
یــزد در ایــن بــاره گفــت :همــه مــا از ایــن پــس بایــد یــک نــگاه
جهانــی به شــهرمان داشــته باشــیم و همــه وظایف خــود را کــه در
پــان مدیریــت پرونــده ثبــت جهانــی بافــت تاریخــی یــزد مدنظر
قــرار گرفتــه ،بــه درســتی اجــرا کنیــم.
فاطمــه دانــش یــزدی افــزود :بافــت تاریخــی یــزد حکم تســبیحی
را دارد کــه بــرای انســجام و ســاماندهی آن همــه بایــد در کنــار هم
قــرار گیرند.
وی بیــان کــرد :مســئوالن شــهری ،مدیــران ،رســانهها ،مــردم،
بناهــا و  ...همــه دانههــای ایــن تســبیح را تشــکیل میدهنــد
و هرکــس بایــد نقــش خــود را بهدرســتی ایفــا کنــد و وظایــف
خــود را در بافــت تاریخــی بــه انجــام برســاند تــا ســاماندهی
امکانپذیــر شــود.
دانشیــزدی ادامــه داد :افتخــار مــا ایــن اســت کــه در بافــت
تاریخــی مــا حیــات وجــود دارد ،بنابرایــن بایــد تــاش کنیــم تــا
کیفیــت زندگــی در ایــن بافــت افزایــش پیــدا
کنــد کــه در ایــن مقولــه ،مــردم بیــش از همه
نقــش و مســئولیت دارنــد.
بافــت تاریخــی یــزد امــروز بــا شــرایطی
متفــاوت از گذشــته در اختیــار ســاکنان آن
قــرار گرفتــه و بــه نظــر میرســد ایــن بافــت
امــروز بایــد بــا ســاکنان اصیــل و بــا فرهنگ
و اصالــت یــزدی خــود جانــی تــازه بگیــرد.
بافــت تاریخــی یــزد بهعنــوان یکــی از
زیباتریــن و زندهتریــن بافتهــای تاریخــی
بــا بیــش از  ۷۰۰هکتــار وســعت ،بزرگتریــن
بافــت تاریخــی جهــان اســت کــه بخشــی
از آن بــا مســاحت حــدود  ۱۱۰هکتــار کــه
متعلــق بــه دوره ایلخانــی اســت ۱۸ ،تیرمــاه
بــا اکثریــت آرا در یونســکو در فهرســت
میــراث جهانــی بــه ثبــت رســید.

میـراث ایــران
NEWSAGENCY

زهرا مقدمی

گنبــد نیلگــون ســلطانیه در دشــتی
بــزرگ خودنمایــی مــی کنــد ،گنبــدی
کــه همــه نامالیمــات طبیعــی و بشــری
را پشــت ســر گذاشــته و اســتوار بر آن
اســت که قفــل گردشــگری را بشــکند.

در گســتره چمــن تاریخــی ســلطانیه بنایــی بــا شــکوه بــا گنبــد
فیــروزه ای خودنمایــی مــی کنــد .بنایــی کــه روایتگــر هنــر و ذوق
اســامی -ایرانــی اســت تــا تاکیــدی دوبــاره بــر برتــری و اصالــت
فرهنــگ و هنــر مردمانــش باشــد.
تلفیقــی از کاشــی و آجــر ،بنــای باشــکوه قامــت افراشــته در دامــن
چمــن تاریخــی ســلطانیه ،عظیــم تریــن گنبــد آجــری جهان اســت
کــه اســتوار و مســتحکم خودنمایــی مــی کنــد تــا بــار دیگــر هنــر و
معمــاری اســامی و ایرانــی را بــه رخ ناظــران بکشــاند.
گنبــد و ارگ عظیــم ســلطانیه روایتگــر اقتدار هنــر و معمــاری ایرانی
واســامی ،اثــری ارزشــمند از ســبک معمــاری آذری ،بــر دشــتی
سرســبز مــی درخشــد ،گنبــدی فیــروزه ای کــه همــگان را بــه
تحســین وا مــی دارد.
گنبــد ســلطانیه یــادگار ســال هــای پویایــی هنــر و معمــاری ایرانــی
اســت ،هنــری کــه خــوی خشــن مغــوالن را رام کــرد و در طــول
حکومــت ایلخانــان بنــای عظیــم گنبد ســلطانیه بــا نقــش و نگاری
زیبــا برپــا شــد تــا یــادگاری بــر آینــدگان در ایــران و اســامی باشــد.
نمــاد گردشــگری اســتان زنجــان را مــی تــوان در گنبــد ســلطانیه
خالصــه کــرد ،بنــای عظیــم و باشــکوه کــه بــا وجــود همــه عظمت
و شــکوهی کــه هنــوز به جایــگاه واقعــی خــود در زمینه گردشــگری
در کشــور نرســیده اســت.
ســلطانیه زخــم خــورده ســال هایــی اســت کــه میــراث فرهنگــی و
گردشــگری زنجــان بــی تفــاوت بــه هنــر و قدمــت تاریخــی ایــن
گنبــد بــود و امروز پــس از ســالها گنبــد ســلطانیه آرام آرام بــه جایگاه
واقعــی خــود در زمینــه جــذب گردشــگر مــی رســد هــر چنــد کــه با
نقطــه ایــده آل خــود فاصلــه بســیاری دارد.
در ایــن زمینــه اســتاندار زنجــان بــر توســعه شــهری و مبلمان شــهر
ســلطانیه و حفــظ آن تاکیــد کــرده و گفــت :پایــه گــذاری نماهــا و
طراحــی هــای متناســب بــا هویــت فرهنگــی شــهر در ســلطانیه بــا
دقــت انجــام و ادامــه داشــته باشــد.
اســداهلل درویــش امیــری اســتاندار زنجــان خواســتار همراهــی مردم
و مســووالن ایــن شــهر بــرای حفــظ هویــت معمــاری ایــن شــهر
شــد و تاکیــد کــرد :در ســاخت و ســاز و توســعه ایــن شــهر بایــد
دقــت زیــادی صــورت گیــرد .در نمــای ســاختمان هــای شــهر نمود
معمــاری شــهر رعایــت شــود و طراحــی ســاختمان هــای شــاخص
این شــهر بــا توجــه بــه شــرایط فرهنگــی و تمدنــی آن انجام شــود.
lتجمیــع و انتشــار  ۱۶فصــل کاوش هــای صــورت
گرفتــه در گنبــد ســلطانیه تجمیــع و منتشــر می شــود
مدیــرکل میــراث فرهنگــی گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان
زنجــان از تجمیــع و انتشــار  ۱۶فصــل کاوش هــای صــورت گرفتــه
در گنبــد ســلطانیه خبــر داد و گفــت :قــرار اســت کــه در ســال ۹۶
موضــوع تجمیــع و انتشــار ایــن  ۱۶فصــل کاوش بــه نتیجــه برســد.
یحیــی رحمتــی افــزود :ایــن امــر خــود از بابــت خواناســازی گنبد
ســلطانیه کمــک بهســزایی میتوانــد داشــته باشــد ۱۶ .فصــل
کاوش عــدد کمــی نیســت و میتوانــد دیتاهــای ارزشــمندی را
در معــرض قضــاوت عمــوم در مــورد تاریخچــه ســلطانیه قــرار
بدهــد.
وی ادامــه داد :ایــن  ۱۶فصــل کاوش توســط دکتــر میرفتــاح
انجــام شــده اســت و ایــن یــک حســن محســوب میشــود کــه
از پراکنــدهکاری جلوگیــری کــرده اســت کــه میتوانــد اتفــاق
خــوب در حــوزه انتشــار تحقیقــات و نتایــج حاصــل از کاوشهــای
باستانشناســی در کشــور باشــد.
رحمتــی بــا بیــان اینکــه هنــوز مــا عرصههــای بســیار زیــادی را
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همهناگفتههایسلطانیهدر ۱۶فصلکاوش

مخصوصــا در خــود ارگ داریــم کــه بایــد کاوش و خوانا شــود ،گفت:
تکمیــل بــرج و بــارو در تکمیــل قصــع گنبــد ســلطانیه میتوانــد
کمــک کنــد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان
زنجــان افــزود :دیتاهــای علمــی فقــط میتوانــد طبقــه خــاص را
مخاطــب قــرار دهــد امــا قصــه و اتفاقــات میتوانــد عمــوم مــردم
را درگیــر کنــد.
رحمتــی بــا بیــان اینکــه بناهــای مغولــی شــاخصه اصلــی دارنــد،
گفــت :دروازه ورودی عمومــی همیشــه در جبهــه شــمالی قــرار دارد
و ورودی خــاص در جبهــه جنوبی اســت .اگــر مجــوز کاوش و پیگرد
و ســاماندهی را بگیریــم میتوانیــم ایــن قصــه را تکمیلتــر کنیــم.
گنبــد بــه مجموعــه هــم شهرســازی و هــم معمــاری و آنچــه کــه
بــه عنــوان آثــار انسانســاخت در شــهر اســت بایــد شــناخته شــود.
lبــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۲۰۰میلیــون تومــان مبلمــان
محیــط ارگ ســلطانیه ســاماندهی میشــود
وی در ادامــه بــا اشــاره بــه وضعیــت مبلمــان شــهری ســلطانیه،
گفــت :بــا اعتبــاری بالــغ بــر  ۲۰۰میلیــون تومــان مبلمــان محیــط
ارگ ســلطانیه ســاماندهی میشــود .مشــخصات شناســنامه همــه
محوطههــا درمیآیــد و نصــب میشــود.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان
زنجــان گفــت :بحــث نــور محوطــه تامیــن میشــود .نحــوه گردش
گردشــگر در فضــا تعریــف میشــود کــه ایــن شــروعی اســت بــرای
ســاماندهی ســلیقه شــهری در شــهر ســلطانیه .بــرای اینکه ســلیقه
شــهری ســلطانیه را شــکل دهیــم ،یــک جاهایــی مدیریــت کالن را
هــم میخواهــد.
رحمتــی افــزود :معمــاری داخــل شــهر هنــوز متاثــر از زیبایــی گنبــد
نیســت .خــود گنبد ســلطانیه یک ســبک بســیار خوبــی اســت برای
اینکــه بتوانیــم ایــن را بــا شــهر تعمیــم دهیم .شــهریت یــک منطقه
را معمــاری ســنتی تقویــت میکنــد .اســتفاده تــک تــک از بناهــا به
عنــوان یــک منظــر شــهری میتوانــد خیلــی بــه مــا کمــک کنــد.
همچنیــن مســئول پایــگاه جهانــی گنبــد ســلطانیه گفــت :مــا چنــد
کارگاره را فعــال کردیــم کارگاهــی کــه بــا نیروهــای خودمــان بــود.
کورههــای آجرپــزی را فعــال کردیــم تــا در واقــع مصالــح خــود گنبد
را تامیــن کنیــم .االن هــم مــا طــرح ویــژه را پیگیــری کردیــم کــه
قــراردادش احتمــاال تــا پایــان امســال یــا نهایتــا فروردینمــاه بســته
میشــود .مقدمــات قــرارداد طــرح ویــژه گنبــد ســلطانیه فراهــم

شــده اســت.
دکتــر میــر موســی انیــران هــم افــزود :طــرح ویــژه در واقــع همــان
طــرح تفصیلــی بــا رویکــرد بافتهــای تاریخــی اســت .ســعی
کردیــم طــرح ویــژه را طــوری تعییــن کنیــم کــه گنبــد ســلطانیه را
در مجمــوع شــهر ســلطانیه ببیننــد .اشــکاالتی در قــرارداد تفصیلــی
بــود کــه دس ـتاندرکاران شــهر و اســتان خیلــی مســیر درســت را
نمیدانســتند و نیــاز بــود کــه مــا یــک راهــکار و مســیر درســت
بــرای آن شــهر طراحــی کنیــم کــه ایــن طــرح فکــر مــی کنــم
پاســخگو باشــد.
وی ادامــه داد :گنبــد ســلطانیه خصوصیــات و کاردکردهــای خــاص
خــود را دارد و ایــن نــوع ســاخت و معمــاری در دنیــا بینظیــر اســت.
انیــران افــزود :در طــرح ویــژه بــا مســئوالن مربوطــه صحبــت
کردیــم ،نظــر مــن محــدود بــه شــهر نبــود .ســلطانیه در طــول
ســالها ایــن طرحــی را بــه خــود دیــده و نمــی تــوان گفــت فقــط
محــدود بــه شــهر ســلطانیه اســت .از دوســتانی کــه در ایــن مســیر
حرکــت میکننــد درخواســت داریــم منابــع را تامیــن کننــد تــا ایــن
را بــه بناهایــی کــه در اطــراف گنبد هســتند ربــط دهیم و پیوســتگی
را اعمــال کنیــم.
بایــد پیوســتگی در ایــن مجموعــه را اجــرا کنیــم کــه شــامل
شــاهبالغی ،مالحســن کاشــی اســت و گویــا کســی عالقهمنــد
نیســت آن را ببینــد کــه در نظــر داشــتیم یــک ارتبــاط منطقــی میان
آن بــا گنبــد ایجــاد کنیــم
مســئول پایــگاه جهانــی گنبــد ســلطانیه گفــت :بایــد پیوســتگی در
ایــن مجموعــه را اجــرا کنیــم کــه شــامل شــاهبالغی ،مالحســن
کاشــی کــه مظلــوم واقــع شــده و کســی عالقهمنــد نیســت آن را
ببینــد کــه در نظــر داشــتیم یــک ارتبــاط منطقــی بــا گنبــد ایجــاد
کنیــم .یــک محــور گردشــگری از شــاهبالغی تــا گنبــد ســلطانیه
شــروع شــود.
انیــران افــزود :هــدف مــا ایــن اســت کــه گردشــگر بــه جــای ۱۰
ســاعت یــک شــبانهروز در اینجــا بمانــد و ایــن اتفاقــات اســت کــه
باعــث مانــدگاری گردشــگر خواهــد شــد .تــا محــور گردشــگری را
در ایــن مــکان ایجــاد نکنیــم ،مانــدگاری گردشــگر افزایــش پیــدا
نخواهــد کــرد.
مســئول پایــگاه جهانــی گنبــد ســلطانیه بــا بیــان اینکــه با توجــه به
وجــود مجموعــه جهانــی گنبــد ســلطانیه ،طــرح ویــژه ایــن شــهر
اجــرا خواهــد شــد ،افــزود :طــرح تفصیلــی شــهر ســلطانیه مــورد
توجــه مســئوالن شــهری بــوده کــه ایــن طــرح رونــد مشــخصی
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نداشــته و بایــد طــرح ویــژه بــرای ایــن شــهر اجرایــی شــود.
انیــران ادامــه داد :طــرح ویــژه ســلطانیه بــر اســاس طــر ح بافتهای
تاریخــی اجــرا خواهــد شــد و دســتگاههای مختلــف اجرایــی
همچــون راه و شهرســازی ،بنیــاد مســکن ،شــهرداری ،میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری ،پایــگاه جهانــی گنبــد
ســلطانیه و  ...در اجــرای ایــن طــرح همــکاری و مشــارکت خواهنــد
داشــت.
وی ادامــه داد :گنبــد ســلطانیه بایــد تــا االن شــهر را منتفــع میکرد و
گردشــگر مـیآورد .دوســتانی کــه در شــهر ســلطانیه هســتند بعضی
از مراســم ،اتفاقــات و  ...در گنبــد برگــزار میشــد .ارتباطــی کــه بیــن
شــهر ســلطانیه و شــهر زنجان باشــد شــکل نگرفته اســت .دوســتان
اســتانداری بایــد برخــی از جلســات خــود را در گنبد برگــزار کنند.
lطــرح ویــژه ســلطانیه در راســتای منتفــع کــردن
مــردم ســلطانیه
مســئول پایــگاه جهانــی گنبــد ســلطانیه بــا بیــان اینکــه طــرح ویژه
ســلطانیه در راســتای منتفــع کــردن مــردم ســلطانیه بــا اســتفاده از
جاذبههایــی موجــود در ایــن منطقــه اســت ،گفــت :هــدف مــا در
راســتای توانمنــد کــردن گنبــد ســلطانیه اســت .در مســیری حرکت
میکنیــم کــه ایــن گنبــد و مــردم ایــن منطقــه را توانمنــد کنیــم
و دلبســتگی افــرادی کــه در ایــن شــهر هســتند را نســبت بــه ایــن
گنبــد بیشــتر کنیــم و هــر چقــدر ایــن اخــوت را بیشــتر کنیــم حتمــا
گنبــد ســلطانیه مســیر درســت خــود را طــی خواهــد کــرد.
وی ادامــه داد :کار بزرگــی کــه پیگیــر آن هســتیم ایــن اســت
کــه مجــوزی را از پژوهشــگاه بــرای پیگــرد ضلــع جنوبــی گنبــد
ســلطانیه بگیریــم کــه هنــوز خوانــا نیســت .بــرای بــرج و بــاروی

میـراث ایــران
NEWSAGENCY

MEHR

ارگ ،در واقــع حصــار کامــل مجموعــه را نداریــم و نیــاز اســت که
پیگــردی شــکل بگیــرد نــه حفــاری .پیگــردی کاری اســت کــه
بــرای مشــخص کــردن پــی ســاختمان یــا مســیر پــی بــرج و
بــارو شــکل میگیــرد.
مســئول پایــگاه جهانــی گنبــد ســلطانیه افــزود :کارگاه مرمــت
تزئینــات مــا حتمــا در ایــام عیــد هــم فعــال اســت امــا اواخــر
فروردینمــاه پیگــردی را شــروع میکنیــم .ســنگها بــرای بــرج
و بــارو تامیــن شــده و ســنگتراش و اســتادکار هــم داریم و بخشــی
نیــاز اســت کــه یــک ســری دســتگاهها را تامیــن کنیــم و ســپس
شــروع خواهیــم کــرد بــرای بازســازی بــرج و بــاروی ضلــع جنوبــی
و یــک بــرج هــم در ضلــع شــمال شــرقی کــه آن هــم نیــاز اســت
کــه تکمیــل شــود.
انیــران افــزود :خــود گنبــد ایســتا اســت و در گذشــته مرمتهــای
خاصــی روی گنبــد انجــام شــده و مقاومســازی خاصــی انجــام
شــده و یــک ســری بــا نرمافزارهــای خــاص آمدنــد و گنبــد را
مدلســازی کردنــد و نشــان داده کــه گنبــد در برابــر زمینلــرزه
مقــاوم اســت .خــود گنبــد آجــری اســت و پیوســته ســاخته شــده
و حــدود  ۱۰متــر عــرض دیــوار اســت و سبکســازی هــم در
گذشــتههای خیلــی دور انجــام شــده و مقاومــت ســاختمان در برابــر
زمیــن لــرزه تضمیــن کــرده اســت.
انیــران گفــت :در بافتهــای قدیمــی وقتــی  ۱۶فصــل حفــاری
کردیــم نیــاز اســت کــه نقشــه باستانشــناختی داشــته باشــیم و
ایــن نقش ـهای اســت کــه فضاهــای کاوش شــده را بــه مــا نشــان
دهــد .مــا بــر اســاس آن فضاهــا مســیرهای دیگــر کاوش را تعییــن
میکنیــم .ســال  ۸۰کاوشهایــی کــه از طــرف ســازمان شــکل
میگرفــت بــه اتمــام رســیده اســت.

خانه های مسافر در سلطانیه ایجاد می شود
فرمانــدار ســلطانیه هــم در زمینــه بحث رونق گردشــگری ســلطانیه
بــا اعــام اینکــه خانــه هــای مســافر در ســلطانیه ایجــاد مــی
شــود ،گفــت :بهــره گیــری از منــازل بخــش خصوصــی درجهــت
ارائــه بــه گردشــگران ،درقالــب ســوئیت هــای گردشــگری از
جملــه راهکارهــای پیشــبرنده و کــم هزینــه بــرای ارتقــای ســطح
شهرســتان ســلطانیه ،بــه لحــاظ جایــگاه گردشــگری اســت.
پرویــز خالقــی افــزود :یکــی از فوائــد ایــن طرح را اســتفاده مســتقیم
مــردم شهرســتان ،از درآمدهــای حاصــل از گردشــگری و بــه عبارتی
افزایــش درآمــد ســرانه خانوارهــا در مقولــه گردشــگری عنــوان کرد.
تحقــق طــرح خانــه هــای مســافر در ســلطانیه و بــه هدف رســاندن
مســیر ایــن طــرح موجــب خواهــد گشــت تــا بــه نوعــی تــدارکات
الزم بــرای جــذب ســرمایه گــذار درجهــت احــداث هتــل و مجموعه
اقامتــی در ایــن شهرســتان فراهــم شــود
وی بــا بیــان میــزان تأثیرگــذاری امــر اســتفاده از تمامــی ظرفیت ها
در راســتای تحقــق اهــداف کوتــاه و بلنــد مــدت ،گفت :تحقــق طرح
خانــه هــای مســافر در ســلطانیه و بــه هــدف رســاندن مســیر ایــن
طــرح موجــب خواهــد گشــت تــا بــه نوعــی تــدارکات الزم بــرای
جــذب ســرمایه گــذار درجهت احــداث هتــل و مجموعــه اقامتــی در
ایــن شهرســتان فراهــم گــردد ،چراکــه بــه بــار نشســتن ایــن طــرح
موجــب افزایــش میــزان گردشــگران و بدنبــال آن ایجــاد جذبــه در
منطقــه بــرای ســرمایه گــذاری را در پــی خواهــد داشــت.
خالقــی گفــت :طــرح خانــه مســافر مــی توانــد درقالــب ســایت و یــا
وبــاگ اینترنتــی در اختیــار عموم قــرار گرفته و بــا درج اســامی خانه
هــای مســافر ،تصاویــری از ایــن منــازل و تشــریح تصویــری میزان
امکانــات آن و  ...ایــن امــکان بــه گردشــگران داده شــود تــا قبــل
از عزیمــت بــه شهرســتان ،نســبت بــه تعییــن محــل اقامــت خــود،
اقــدام نماینــد و در ادامــه نیــز پاییــن بــودن هزینــه ایــن نــوع اقامــت
هــا را یکــی از دالیــل امیــدوار کننــده بــرای شــکل گیــری اهــداف
آن قلمــداد ســاخت.
خالقــی از مدیــر کل میــراث فرهنگــی اســتان خواســت تــا پــس از
معرفــی تعــدادی از منــازل ســلطانیه از ســوی کمیتــه فنــی بــه اداره
کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان ،کــه
صالحیــت الزمــه را از دیــد کمیته فنــی دارند ،این دســته از منــازل را
مــورد بررســی قــرار داده و در این بــاره همچنین خواســت تــا آن اداره
کل نســبت بــه اعطــای مجــوز مربوطــه بــه منــازل تأییــد شــده و
همچنیــن اعطــای تســهیالت جهــت افزایــش ارتقای ســطح کیفی
ایــن دســته از منــازل بــرای ایــن طــرح درنظــر گرفتــه شــود.
بــی شــک ایجــاد زیــر ســاخت هــای گردشــگری در شهرســتان
ســلطانیه بخصــوص در محــدوده شــهر تاریخی ســلطانیه مــی تواند
نقــش مهمــی در اقتصــاد منطقــه داشــته و روند توســعه شهرســتان
را ســرعت دهــد .شهرســتان تــازه تاســیس ســلطانیه مــی توانــد بــا
اســتفاده از بســتر اماکــن تاریخــی و جــذب گردشــگر نــه تنهــا بــه
اقتصــاد ایــن شــهر کمک کنــد بلکــه در فرایند توســعه گردشــگری
و ایجــاد ســاختار بــرای صنعــت گردشــگری هــم تاثیــر بزرگــی
داشــته باشــد.
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هنر بام ایران بر قله دنیا؛از این «نمد»کاله جهانیشدن بافته میشود

سیدمحمدرضا
موسوی

چهارمحــال و بختیــاری مهمتریــن
اســتان تولیدکننــده نمــد کشــور اســت
و شــهرکرد مرکــز ایــن اســتان ســابقه
تاریخــی در تولیــد ایــن محصــول دارد
کــه هماکنــون مقدمــات جهانیشــدن
ایــن شــهر از ســوی یونســکو
فراهمشــده اســت.

نمدمالــی از صنایــع بســیار قدیمــی اســت کــه دربــاره تاریــخ و محل
پیدایــش آن اطــاع دقیقــی در دســت نیســت ،ولــی قدیمیتریــن
نمونههــای بهدســتآمده ،در پازیریــک متعلــق بــه ایــران دوره
هخامنشــی اســت.
نمد سـادهترین نوع کفپوش اسـت و سـاخت آن احتیاج به دسـتگاه
خاصـی نـدارد .در نمدمالـی از خاصیـت طبیعـی پشـم یعنـی در هم
ی شـود.
پیچیـدن الیـاف ،بهواسـطه رطوبت و فشـار ،اسـتفاده م 
مــاده اصلــی نمــد ،پشــم گوســفند بــه رنگهــای طبیعــی ســفید،
قهــوهای ،ســیاه و یــا ترکیبــی از آنهــا بــرای زمینــه و مقداری پشــم
رنــگ شــده اســت .تولید یــک قطعــه نمــد معمــو ًال یـکروزه انجام
میشــود و نمدمــاالن اغلــب بهصــورت دونفــری کار میکننــد.
امـروزه نمـد در بیشـترین نقـاط ایـران تولید میشـود و مراکـز عمده
آن اسـتهبان فارس ،شـهرهای مختلف گیلان و مازندران ،سـمنان،
دامغـان ،قوچان ،چهارمحـال و بختیاری ،کرمانشـاه و  ...اسـت.
lصنایــع دســتی؛ ظرفیــت کمنظیــر چهارمحــال و
بختیــاری
چهارمحــال و بختیــاری یکــی از اســتانهای جنــوب غربــی کشــور
اســت کــه در ارتفاعــات زاگــرس قــرار دارد .ایــن اســتان دارای تاریخ،

فرهنــگ و پتانســیلهای غنــی اســت کــه در کمتــر نقــاط دیگــر
کشــور مشــاهده میشــود.
یکــی از حوزههایــی کــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری را اســتانی
پراهمیــت در کشــور و جهــان جلــوه داده صنایعدســتی ایــن اســتان
اســت .صنایعدســتی چهارمحــال و بختیــاری بــا بهرهگیــری از مــواد
اولیــه موجــود در اســتان کــه مهمتریــن آن پشــم اســت توانســته
جایــگاه ارزشــمندی در کشــور و جهــان پیــدا کنــد.
افزایــش صــادرات محصــوالت نمــدی و بهرهگیــری از خالقیــت و
نــوآوری در تولیــد محصــوالت زمینه توســعه ایــن حرفه را در اســتان
افزایــش داده اســت و هماکنــون ایــن اســتان توانســته جایــگاه
اول را در تولیــد نمــد کســب کنــد فرشهــای دســتبافت ایــن
اســتان کــه بــا بهرهگیــری از مرغوبتریــن پشــمهای تولیــدی
اســتان بافتــه میشــود در ســطح جهــان شناختهشــده هســتند .از
طرفــی محصــوالت نمــدی ایــن اســتان نیــز از گذشــته تاکنــون از
مشــهورترین و باکیفیتتریــن صنایعدســتی کشــور بــوده اســت.
جــدا از فــرش چهارمحــال و بختیــاری کــه از قدیماالیــام شــهرت
جهانــی دارد ،محصــوالت نمــدی ایــن اســتان نیــز مدتــی اســت
شــهرت جهانــی پیداکردهانــد و بــه علــت بهرهگیــری از خالقیــت
توانســته وارد بازارهــای جهانــی ازجملــه کشــور آمریــکا شــود.
افزایــش صــادرات محصــوالت نمــدی و بهرهگیــری از خالقیــت و
نــوآوری در تولیــد محصــوالت زمینه توســعه ایــن حرفه را در اســتان
افزایــش داده اســت و هماکنــون ایــن اســتان توانســته جایــگاه اول را
در تولیــد نمــد کســب کند.
شــهرکرد بــا داشــتن ســابقه تاریخی تولیــد نمــد و یکی از شــهرهای
تولیدکننــده بیشــترین محصوالت نمــدی کشــور  ،در راه ملی شــدن
و جهانیشــدن قــرار گرفتــه اســت و هماکنــون مقدمــات اولیــه
بــرای تحقــق ایــن امــر از ســوی ارگانهــای مربوطــه انجــام شــده
اســت تــا زمینــه معرفی شایســته ایــن هنــر -صنعــت اصیــل ایرانی

و صــادرات شایســته آن فراهــم شــود.
lسابقه طوالنی و تاریخی
یکــی از فعــاالن حــوزه نمــد در چهارمحــال و بختیــاری اظهــار
داشــت :تولید محصــوالت نمــدی در چهارمحــال و بختیاری ســابقه
طوالنــی و تاریخــی دارد.
حســینی دهکــردی عنــوان کــرد :تولیــد محصــوالت نمــدی در
شــهرکرد یکــی از شــغلهای مهــم ایــن منطقــه در گذشــته بــه
شــمار میرفتــه اســت کــه خانوادههــای بســیاری از طریــق ایــن
شــغل مخــارج خــود را در ایــن شــهر تأمیــن میکردنــد.
وی عنــوان کــرد :ایــن شــغل در گذشــته تحــت عنــوان «نمدمالی»
معــروف بوده اســت و کســانی کــه در ایــن حرفــه فعالیــت میکردند
«نمدمــال» عنــوان میگرفتنــد و نمدمالهــا افــراد قــوی بــا
دســتانی ورزیــده بودنــد.
ایــن هنرمنــد بخــش صنایعدســتی بیــان کــرد :اگرچــه نمدمالــی در
گذشــته شــغلی طاقتفرســا محســوب میشــده امــا صنعتــی بــوده
کــه هیــچگاه مشــتری خــود را از دســت نــداده و هماکنــون نیــز
درحالتوســعه و پیشــرفت اســت.
lاحیایهنریقدیمی
وی گفــت :ورود ایدههــای جدیــد بــه ایــن صنعــت موجــب شــده
محصــوالت تــازهای ارائــه شــود کــه مطابــق بــا ســلیقه مشــتری
اســت و ایــن کاال در ســبد مصرفــی بســیاری از خانوارها قــرار گرفته
اســت.
وی اظهــار داشــت :بهرهگیــری از مــواد اولیــه طبیعــی و نداشــتن
مــواد شــیمیایی از مهمتریــن امتیازهــای ایــن محصــول دســتی
اســت کــه بســیاری از خانوارهــا را بــه ســمت خریــد محصــول
ترغیــب کــرده اســت.
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ایــن امــر ســال گذشــته ارســال و درخواس ـتها از ســوی فرمانــدار،
اســتاندار و میــراث فرهنگــی اســتان ارائهشــده اســت.

معــاون صنایعدســتی اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری نیــز دراینبــاره گفــت :نمــد
یکــی از صنایــع بومــی و دارای ســابقه در اســتان چهارمحــال و
بختیــاری اســت.
مهــرداد رئیســی عنــوان کــرد :تولیــد محصــوالت نمــدی یکــی از
پتانســیلها و امتیازهــای خــوب اســتان چهارمحــال و بختیــاری در
بخــش صنایعدســتی اســت.
وی اظهــار داشــت :نمــد دارای ســابقه تاریخــی در چهارمحــال
و بختیــاری اســت و یکــی از شــاخصهای مهــم در بخــش
صنایعدســتی ایــن اســتان اســت.
وی گفــت :طــی ســالهای گذشــته اتفــاق خوبــی کــه در بخــش
نمــد افتــاده ایــن اســت کــه نوآوریهــا و تغییــر کاربریهــای
در ایــن بخــش ایجــاد و موجــب شــده اســت نمــد چهارمحــال و
بختیــاری در بخــش ملــی موردتوجــه قــرار بگیــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در گذشــته در بخــش نمــد ،چنــد نــوع
محصــول تنهــا تولیــد میشــده اســت ،اظهــار داشــت:تولید
محصــوالت جدیــد و گســترش نــوآوری و خالقیــت در تولیــد
محصــوالت موجــب شــده اســت کــه محصــوالت نمــدی در ســبد
خریــد خانــوار قــرار بگیــرد.
معــاون صنایعدســتی اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت :در حــال حاضر
بیــش از  ۳۰نــوع محصــول نمــدی در ایــن اســتان تولیــد میشــود.
lکسبنشانملییونسکو
وی عنــوان کــرد :کســب نشــان ملــی یونســکو در بخــش نمــد
توســط چهارمحــال و بختیــاری زمین ـهای شــد بــرای بسترســازی
و رقابــت بیــن ســایر هنرمندانــی کــه در ایــن بخــش فعالیــت
میکننــد.
وی ادامــه داد :هنرمنــدان ایــن اســتان بــا بهرهگیــری ازنظــر
کارشناســان بــا ایجــاد نــوآوری و خالقیــت در تولیــد محصــوالت
توانســتند محصوالتــی تولیــد کننــد کــه مــورد اســتقبال و خریــد
مــردم قــرار بگیــرد.
معــاون صنایعدســتی اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی
و گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری تصریــح کــرد :خالقیــت و
نــوآوری هنرمنــدان ایــن بخــش ضمــن اینکــه نمــد ســنتی اســتان
را حفــظ کــرد موجــب شــد اشــتغال قابلتوجهــی در ایــن بخــش
ایجــاد شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد محصــوالت نمــدی در اســتان بــه
دو شــیوه انجــام میشــود ،ادامــه داد :تولیــد محصــوالت نمــدی در
اســتان بهصــورت ســنتی و نمــد نویــن انجــام میشــود.
وی گفــت :هنرمنــدان ایــن اســتان در بخــش ســنتی بــا بهرهگیــری
از مــواد اولیــه موجــود در اســتان درزمینــه تولیــد محصــوالت نمدی

حرکــت میکننــد و در بخــش نویــن نیــز محصــوالت نمــدی بــا
بهرهگیــری از تحقیقــات انجامشــده درزمینــه ســایق مــردم و
ایجــاد نــوآوری تولیــد میشــوند.
lجایگاه نخست در کشور
وی گفــت :در حــال حاضــر اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــا
افزایــش تولیــد و توانمنــدی بــاال در ایــن بخــش و صــادرات نمــد
توانســته جایــگاه اول را در بیــن اســتانهای دیگــر داشــته باشــد.
معــاون صنایعدســتی اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت :تغییــر کاربــری
در ایــن بخــش و حجــم تولیــد بــاال و همچنیــن صــادرات قابلتوجه
نمــد موجــب شــده اســت کــه ایــن اســتان جایــگاه ارزشــمندی در
بحــث تولیــد نمــد در ســطح کشــور کســب کنــد.
وی اظهــار داشــت :شــهرهای ملــی و جهانــی دارای یــک
ویژگیهایــی هســتند کــه اگــر ایــن ویژگیهــا و شــاخصها
در یــک اســتان وجــود داشــته باشــد میتوانــد بهعنــوان یکــی از
صنایعــی کــه تبدیلشــدن بــه ایــن بحــث را داشــته باشــد ،مطــرح
شــود.
معــاون صنایعدســتی اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی
و گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد :از مهمتریــن
ی و ملــی شــدن میتــوان بــه تعــداد
شــاخصهای شــهر جهانــ 
هنرمنــدان ،میــزان تولیــد ،اشــتغال ،توجــه مراکز دانشــگاهی بــه این
بخــش ،صــادرات ،نــوآوری و ...اشــاره کــرد.
وی عنــوان کــرد :در حــال حاضــر در بخــش نمــد پیگیــر هســتیم
شــهر ملــی و جهانــی بــه نــام ایــن اســتان تأییــد شــود ،پرونــده

lصادرات  ۲۵۰هزار دالری
کارشــناس صنایعدســتی و بازرگانــی اداره کل میــراث فرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت:
در حــال حاضــر در ایــن اســتان ســاالنه بیــش از  ۳۰تــن محصوالت
نمــدی تولیــد میشــود.
محمدرضــا طاهــر پــور ادامــه داد :بــا توجــه بــه وجــود ظرفیتهــا و
پتانســیلها در اســتان چهارمحــال و بختیــاری میتــوان ظرفیــت
تولیــد را بــه  ۹۰تــن در ســال رســاند.
وی اظهــار داشــت :در ســال گذشــته  ۲۵۰هــزار دالر محصــوالت
نمــدی از چهارمحــال و بختیــاری صــادر شــد و پیشبینــی مــا ایــن
اســت کــه اگــر بتوانیــم از تمــام ظرفیتهــای ایــن بخــش بهطــور
کار بهــره بگیریــم ،میتوانیــم بیــش از  ۴۰۰هــزار دالر در ایــن
بخــش صــادرات داشــته باشــیم.
وی تأکیــد کــرد :در حــال حاضــر عمــده فعالیــت نمــد در دو
شهرســتان شــهرکرد و بروجــن اســتان چهارمحــال و بختیــاری
اســت.
کارشــناس صنایعدســتی و بازرگانــی اداره کل میــراث فرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری عنــوان کــرد:
کارگاههــای تولیــدی نمــد در ایــن اســتان در بخــش محصــوالت
جدیــد بــا بهرهگیــری از خالقیــت و نــوآوری و همچنیــن بخــش
ســنتی فعالیــت میکننــد.
طاهــر پــور اظهــار داشــت :راهانــدازی مجتمــع کامــل تولیــد نمــد
در ایــن اســتان شــامل پشمریســی ،رنگــرزی ،طراحــی و ...از
مهمتریــن اقدامــات در ایــن اســتان بــه شــمار مــیرود.
lاشتغالزایینمدمالی
وی گفــت :در بخــش تولیــد محصــوالت ســنتی نمــد حــدود ۵۰
کارگاه فعالیــت میکننــد و در بخــش نمــد نویــن نیــز بیــش از ۲۰
واحــد تولیــدی داریــم کــه ایــن واحدهــا بــه شــکل کارگاه و خانگــی
فعالیــت میکننــد.
کارشــناس صنایعدســتی و بازرگانــی اداره کل میــراث فرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــان اینکه
تولیــد محصــوالت نمــدی در ایــن اســتان توانســته اســت اشــتغال
قابلتوجهــی ایجــاد کنــد ،ادامــه داد :حــدود  ۵۰۰نفــر بهصــورت
مســتقیم در بخــش تولیــد محصــوالت نمــدی در ایــن اســتان
فعالیــت میکننــد و اشــتغال غیرمســتقیم ایــن بخــش نیــز چندیــن
برابــر اشــتغال مســتقیم اســت.
وی ادامــه داد :ورود فارغالتحصیــان دانشــگاهی بــه ایــن بخــش
از مهمتریــن مــواردی اســت کــه طــی ســالهای گذشــته در ایــن
اســتان شــاهد آن هســتیم و ایــن امــر نقــش مهمــی در توســعه این
بخــش داشــته اســت.

«ترشــابه» مــی توانــد مهمتریــن جایگزیــن مســیر ایالم-مهــران در ایــام اربعیــن بــه
شــمار رود؛ البتــه ایــن مســیر هــم اکنــون نواقــص زیــادی دارد کــه مســئوالن بــه
فکــر بهســازی آن افتــاده انــد تــا از آن نیــز اســتفاده شــود.
اینروزهــا کــه بــا معضــل بیــکاری مواجــه هســتیم ،بهتــر اســت بــه رونــق اشــتغال
و اقتصــاد از راههــای امــروزی فکــر کنیــم و گردشــگری از جملــه صنایــع پــاک
اســت کــه میتوانــد در ایــن راســتا راهگشــا باشــد.
اخیــرا تعــدادی از تولیــد کننــده قطعــات خــودرو در شــهرک صنعتــی توس مشــهد
بــه دلیــل عــدم وصــول مطالبــات میلیــاردی خــود از شــرکت هــای بــزرگ خــودرو
ســازی دســت بــه تعدیــل نیــروی انســانی و کاهــش خطــوط تولیــد زده انــد.
در حالــی همــدان درزمینــه پــرورش ملکــه زنبورعســل بــه خودکفایی رســیده و در
مســیر صــادرات ایــن بخــش قــدم برمـیدارد کــه قاچاق ملکــه توســط برخــی افراد
ســودجو ،ایــن حرفــه را تهدیــد میکنــد.
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«ترشابه»مسیردومزائراناربعینبهمهران/پیشرفت ۶۰درصدیپروژه
«ترشـابه» مـی توانـد مهمتریـن
شمس اهلل سلیمانی
جایگزین مسـیر ایالم-مهران در
ایـام اربعیـن بـه شـمار رود؛ البته
این مسـیر هم اکنـون نواقص زیـادی دارد که مسـئوالن به
فکـر بهسـازی آن افتـاده انـد تـا از آن نیز اسـتفاده شـود.

گردنــه ترشــابه در مســیر ارتباطــی ملکشــاهی بــه مهــران کــه پیچ
هــای حادثــه خیــز و گردنــه هــای صعــب العبــور دارد ،در حــال
تعریــض و بهســازی اســت.
راه هــای مواصالتــی یکــی از تاثیــر گذارتریــن زیــر ســاخت
هــای توســعه صنعتــی و اقتصــادی بــه شــمار مــی رود و تاثیــری
کــه ســرعت حمــل و نقــل مــی توانــد در جابــه جایــی کاال هــا و
مســافران داشــته باشــد ،چشــمگیر اســت.
جــاده ترشــابه کــه در مســیر ملکشــاهی  -مهــران قــرار دارد یکــی
از جــاده هــای نامناســب شهرســتان و اســتان بــود ،ایــن جــاده در
زمــان جنــگ بــرای عبــور رزمنــدگان بــه جبهــه هــای مهــران
ســاخته شــده کــه پــس از جنــگ تحمیلــی هیچگونــه تغییــری
نکــرده و همــان جــاده جنگــی باقــی مانــده بــود کــه امــروزه بــه
مســیر دوم تــردد زائریــن اربعیــن حســینی تبدیــل شــده اســت.
وضعیــت ایــن جــاده بــه گونــه ای بــود کــه روکــش آســفالت آن
کامــا از بیــن رفتــه  ،چالــه هــای زیــادی در آن وجــود داشــته ،
پرتــگاه هــای فــراوان خطــر ســقوط را بــه جــان راننــده هــا انداخته
 ،باریکــی جــاده بــه گونــه ای بــود کــه امــکان ســبقت در آن وجــود
نــدارد فاقــد شــانه خاکــی و ده هــا مشــکل دیگــر داشــت.
جــاده ملکشــاهی  -مهــران بــه مســافت ۷۰کیلومتــر اســت کــه
مســافت  ۲۷کیلومتــر تــا روســتای گنبــد در محــدوده اســتحفاظی
شهرســتان ملکشــاهی اســت و مســیر گنبدپیرمحمــد بــه مهــران
محــدوده اســتحفاظی شهرســتان مهــران اســت کــه هــم اکنــون
در دســت بهســازی و تعریــض اســت.
lجــاده ترشــابه در کاهــش بــار ترافیکــی اســتان
ایــام موثــر اســت
بــا توجــه بــه حجــم بــاالی تــردد زائریــن حســینی از مــرز مهــران ،
محــور ارتباطــی ایــام  -صالــح آبــاد -مهــران در ایــام اربعین بــا بار
ترافیکــی ســنگین مواجــه مــی شــود و ایــن امــر باعــث مــی شــود
زائریــن ،مســیر جایگزیــن ایــام  -ملکشــاهی -مهــران را بــرای
تــردد انتخــاب کننــد.
عبــور زائریــن از مســیر ارتباطــی ملکشــاهی در کاهــش بــار
ترافیکــی شهرســتان هــای ایــام  ،مهــران و بــه تبــع آن کل
محورهــای مواصالتــی اســتان موثــر اســت .ایــن محــور ارتباطــی
نســبت بــه دیگــر مســیرها از آب و هــوای مناســب و طبیعتــی زیبــا
نیــز برخورداراســت.
جـاده ترشـابه راه خـروج از بـن بسـت مواصالتـی ،محـور دوم تردد

زوار اربعیـن ،راه ارتباطـی کاروان هـای راهیان نور شهرسـتان ،جاده
ورود بـه بازارهـای تجاری جنوب کشـور به ویژه اسـتان خوزسـتان،
راه دسترسـی بـه منطقـه آزاد تجاری مهـران ،جاده اتصـال به اماکن
مذهبـی شهرسـتان هـای جنـوب ،محـور اصلـی تـردد عشـایر بـه
مناطـق گرمسـیری و ...محسـوب می شـود.
lجــاده ملکشــاهی  -مهــران ظرفیــت بزرگــی بــرای
تســهیل تــردد زائریــن اربعیــن اســت
ســردار تقــی مهــری رئیــس پلیــس راهــور ناجــا در ایــام اربعیــن
ســال گذشــته در جریــان بازدیــد از شهرســتان ملکشــاهی گفتــه
بــود :بــا توجــه بــه حجــم بــاالی جمعیــت شــرکت کننــده در
اربعیــن حســینی و جوابگــو نبــودن جــاده مهــران  -ایــام ،جــاده
ارتباطــی ملکشــاهی  -مهــران در ســال هــای اخیــر نقــش ویــژه
ای در تســهیل و روانســازی بــار ترافیکــی جادهــای منتهــی بــه مرز
مهــران داشــته اســت.
وی اظهــار کــرد :بــرای اســتفاده حداکثــری از ظرفیــت جــاده ایــام
 ملکشــاهی  -مهــران بــه عنوان مســیر جایگزیــن و کمکــی ویژهتــردد زائریــن اربعیــن ،اســتاندارد ســازی و توســعه جــاده بایــد در
دســتور کار مســئوالن ذیربــط قــرار گیــرد.
ســردار مهــری تاکیــد کــرد :اربعیــن بعنــوان یــک فرهنــگ فراگیــر
در کشــور تبدیــل شــده کــه در ســال هــای آینــده شــاهد افزایــش
چشــگیر تــردد زائریــن بــه ویــژه از اســتان ایــام و مــرز مهــران
خواهیــم بــود و از هــم اکنــون بایــد توجــه جــدی بــه زیرســاخت
هــای ایــن اســتان صــورت گیــرد.
رئیـس پلیـس راهور ناجـا با تشـکر از مردم و مسـئوالن شهرسـتان
ملکشـاهی در اسـتقبال کـم نظیـر از زائریـن اربعین و فراهـم کردن
بسـتر مناسـب برای تـردد آنها گفـت :قـرار گرفتن جاده ملکشـاهی
جهـت تـردد زائـران عتبـات عالیـات و اربعین حسـینی مـی تواند در
توسـعه این شهرسـتان نقـش ویژه ای داشـته باشـد.

lپیشرفت  ۶۰درصدی پروژه تاکنون
رحمــت ســجادی رئیــس اداره راه وشهرســازی شهرســتان
ملکشــاهی گفــت :پــروژه مرمــت و بهســازی محــور ارتباطــی
ترشــابه از آذرمــاه ســال گذشــته آغــاز و تــا پایــان ســال جــاری
اتمــام و بــه بهــره بــرداری مــی رســد.
وی اظهــار کــرد :ایــن طــرح بــه طــول چهــار ونیــم کیلومتــر
احــداث مــی شــود و عــرض جــاده بــه  ۱۱متــر افزایــش پیــدا
خواهــد کــرد.
ســجادی افــزود :کلیــه پیــچ هــای خطرنــاک و حادثــه ســاز حــذف
مــی شــوند و شــیب مســیر کــه قبــا  ۲۵درصــد بــوده کاهــش پیدا
خواهــد کــرد و شــیب جــاده در مســیر جدیــد ،حداکثــر  ۱۱درصــد
خواهــد بــود.
رئیــس راه و شهرســازی ملکشــاهی گفــت ۹ :دهنــه پــل در ایــن
پــروژه احــداث مــی شــود کــه بیــن  ۱۱تــا  ۷۰متــر عــرض پــل
هــای احداثــی خواهــد بــود.
وی بــا اشــاره بــه میــزان اعتبــار و پیشــرفت پــروژه گفــت :اعتبــار
اولیــه پــروژه حــدود  ۷۰میلیــارد ریــال بــوده پــروژه تاکنــون ۶۰
درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد.
به گفته سـجادی تاکنـون  ۶۰درصـد از عملیات خاکی ،شـش دهنه
پل و دو ونیم کیلومتر از مسـیر تسـطیح و ریگالژ شـده اسـت.
رئیــس راه و شهرســازی ملکشــاهی ادامــه داد :ایــن پــروژه شــامل
 ۷۰۰هــزار متــر مکعــب عملیــات خاکریــزی و خاکبــرداری ،زیــر
ســازی و رو ســازی اســت.
وی هــدف از اجــرای ایــن طــرح را کوتــاه کــردن طــول مســیر،
اصالح شــیب جــاده ،حــذف و اصــاح نقــاط حادثــه خیــز ،باالبردن
ســطح ایمنــی ،تســهیل در تــردد زائریــن حســینی بــه عنوان مســیر
دوم تــردد زائریــن اربعیــن عنــوان کــرد.
توریســم در خدمــت اقتصــاد؛ گردشــگران چقــدر شــغل بــا چمــدان
خــود میآورنــد؟
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توریسمدرخدمتاقتصاد؛گردشگرانچقدرشغلباچمدانخودمیآورند؟
اینروزهــا کــه بــا معضــل بیــکاری مواجــه هســتیم ،بهتــر
اســت بــه رونــق اشــتغال و اقتصــاد از راههــای امــروزی
فکــر کنیــم و گردشــگری از جملــه صنایــع پــاک اســت که
میتوانــد در ایــن راســتا راهگشــا باشــد.

در بســیاری از کشــورهای دنیــا سالهاســت فهمیدهانــد کــه
دیگــر اســتخدام پــس از تحصیــل در ادارات دولتــی بــرای رونــق
اقتصــادی خــود و جامعهشــان اثربخــش نیســت .سالهاســت
فهمیدهانــد کارگــران معــدن دیــر یــا زود کارشــان تمــام
میشــود و تــا آخــر عمــر مرخصــی میرونــد و ،...شــاید مــا هــم
اینهــا را میدانیــم ولــی مــا هرگــز لبــاس رنگیــن عمــل را بــه
دانســتههای ســنگینمان نپوشــاندهایم.
در جامعــه مــا ،حــاال همــان روز اســت کــه میدانســتیم دیــر یــا
زود فــرا میرســد .روزی کــه بیــکاری بهصــورت شــبانهروزی
در خانههــا و میــان خانوادههــا مشــغول بــه کار میشــود و
زندگیهــا را از هــم میپاشــد ،فســاد را رونــق میبخشــد و بــه
معنــای واقعــی کلمــه تمــام دردهــا را از ســر میگیــرد.
دیگــر بخشهــا و ادارات دولتــی بهصراحــت اعــام میکننــد تــا
زمانــی نامعلــوم اســتخدام نخواهنــد داشــت .دیگــر مغازههــا بــه
حــد کافــی شــاگرد دارنــد ،کارخانههــا هرچنــد هرســاله چندیــن
شــغل ایجــاد میکننــد ولــی دیگــر کســی نمیتوانــد پاســخگوی
معضــل بیــکاری کــه در هــر کوچــه و خیابــان قــدم میزنــد،
باشــد.
توریســم یــا گردشــگری؛ یکــی از همــان راههــای ســعادت
اقتصــادی اســت کــه هرکســی رفتــه ،دســت خالــی بازنگشــته
اســت .در ســرزمینی مثــل ســرزمین مــا کــه هــر وجبــش نهتنهــا

دیدنــی ،بلکــه زندگــی کردنــی اســت ،جــزو بدیهیــات محســوب
میشــود کــه بیــکاری در رتبــه اول آســیبهای اجتماعــی آن
جامعــه قــرار نگیــرد.
بیشتــر کالنشــهرهای ایــران علیرغــم اینکــه لبریــز از
زیباییهــا ،دیدنیهــا و در یــک کالم ،پتانســیلهای گردشــگری
هســتند ،امــا بیشتریــن نــرخ بیــکاری را هــم بــه خــود اختصــاص
دادهانــد و ایــن نمیتوانــد معنایــی جــز نشــناختن تواناییهــا و
عــدم اســتفاده درســت از آنهــا داشــته باشــد.
در زمان ـهای زندگــی میکنیــم کــه در شــهرهای توســعهیافته بــا
جمعوجــور کــردن یــک مــوزه یــا مرکــز تفریحــی مثــل آدمربــا
از آن ســر دنیــا توریســتها را جــذب میکننــد امــا ایــران و
ن کــه بیشتــر از منابــع نفتــی و
شــهرهای کوچــک و بــزرگ آ 
گازیشــان از ظرفیتهــای بکــر گردشــگری برخــوردار هســتند،
از ســفره بــاز توریســم و اشــتغال و اقتصــاد بیبهــره ماندهانــد.
lلزوم حرکت از اقتصاد نفتی به سمت صنعت سبز
بــه گفتــه محققــان «بــا توجــه بــه اینکــه کشــورهای درحــال
توســعه بــا مشــکالتی نظیر بیــکاری بــاال ،محدودیــت منابــع ارزی
و تکمحصولــی بــودن اقتصــاد مواجــه هســتند توجــه بــه توســعه
صنعــت گردشــگری از اهمیــت ویــژهای برخــوردار اســت.
ازآنجاییکــه اقتصــاد ایــران بــه درآمدهــای حاصــل از صــادرات
نفــت وابســتگی باالیــی دارد و نوســانات قیمــت جهانــی نفــت
در طــول زمــان متغیرهــای کالن اقتصــادی نظیــر تولیــد ملــی،
ســرمایهگذاریهای ناخالــص ،اشــتغال و درآمدهــای ارزی را
تحــت تأثیــر قــرار داده اســت؛ لــذا بهمنظــور تنــوع بخشــیدن
بــه منابــع رشــد اقتصــادی ،درآمدهــای ارزی و همچنیــن ایجــاد
فرصتهــای مختلــف شــغلی در کشــور ،توســعه صنعــت

گردشــگری از اهمیــت دوچندانــی برخــوردار اســت».
بــا توجــه بــه ایــن شــرایط و اینکــه ایــران طبــق آمــار ســازمان
جهانــی جهانگــردی دارای رتبــه پنجــم جاذبههــای طبیعــی و رتبه
دهــم جاذبههــای باســتانی و تاریخــی اســت بایــد از ظرفیــت
هــای موجــود در ایــن بخــش اســتفاده بهینــه شــود تــا بتــوان از
ایــن رهگــذر بــه کاهــش نــرخ بیــکاری کمــک کــرد.
همچنیــن بــا وجــود جمعیــت جــوان روبــه گســترش و نــرخ باالی
بیــکاری ،لــزوم افزایــش درآمــد ارزی و ســرمایهگذاری خارجــی،
توجــه بیشازپیــش بــه ایــن بخــش میتوانــد زمینــه رســیدن بــه
اشــتغال کامــل ،افزایــش درآمــد ارزی و معرفــی تمــدن و فرهنــگ
ایرانــی بــه جهانیــان را فراهــم کنــد.
lگردشگران بیشتر از هرچیز به خدمات نیاز دارند
تبریــز نیــز جــزو شــهرهای ایــران اســت کــه بهعنــوان شــهر
اولینهــا یــاد میشــود و بــا داشــتن صفتهــای «تریــن»
بســیار ،در عیــن مــدرن بــودن ،جــزو شــهرهای تاریخــی ایــران نیز
هســت .تبریــز بــا جمعیــت میلیونـیاش جوانان بیــکار زیــادی هم
دارد.
حــاال همیــن تبریــز بهعنــوان پایتخــت گردشــگری کشــورهای
اســامی در ســال  ۲۰۱۸انتخــاب شــده اســت .یعنــی بیــن
 ۵۷کشــور اســامی در دنیــا ،تبریــز مــورد تائیــد ســازمانهای
بینالمللــی قــرار گرفتــه اســت و ایــن دقیقـ ًا یعنــی فرصتــی بــرای
آزمــودن بســیاری از طرحهــا در رابطــه بــا گردشــگری ،مخصوصـ ًا
اشــتغالزایی.
قطعــ ًا اگــر بهصــورت دقیــق برنامهریــزی شــود و هــم مــردم و
هــم مســئوالن از اهمیــت تبریــز  ۲۰۱۸و در حالــت کلــی از نقــش
توریســم بــر اشــتغال آگاه شــوند ،ایــن رویــداد میتوانــد تأثیــر
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بســزایی در تغییــر جریــان اقتصادی شــهر و اســتان داشــته باشــد و
اتفاقــات بهتــری را آغــاز کنــد.
قطعــا اگــر بتوانیــم توریســم را بــه معنــای واقعــی کلمــه در تبریــز
رونــق دهیــم و بــه صــورت ثابــت همهســاله و در همــه فصــول
میزبــان گردشــگران داخلــی و خارجــی باشــیم ،بخــش عظیمــی از
مشــکالت اشــتغال و بیــکاری شــهروندان حــل خواهــد شــد.
بــرای اطــاع هرچــه بیشتــر از جزئیــات ایــن موضــوع کــه
توریســم چگونــه میتوانــد اشــتغال جوانــان تبریــزی را بــه دنبــال
داشــته باشــد ،ســراغ رئیــس ســازمان گردشــگری شــهرداری تبریز
رفتیــم .رضــا خلیلــی دراینبــاره گفــت :قطعـ ًا اگــر بتوانیم توریســم
را بــه معنــای واقعــی کلمــه در تبریــز رونــق دهیــم و بهصــورت
ثابــت همهســاله و در همــه فصــول میزبــان گردشــگران داخلــی و
خارجــی باشــیم ،بخــش عظیمــی از مشــکالت اشــتغال و بیــکاری
شــهروندان حــل خواهــد شــد.
وی ادامــه داد :امــروزه عمدهتریــن بحــث اشــتغال در تمــام
شــهرها و جوامــع توســعهیافته دنیــا همیــن شــغلهایی اســت
کــه بــه خدمــات مرتبــط میشــود .در شــهرهای صنعتــی دیگــر
نمیتــوان بــه کشــاورزی و دامــداری بهعنــوان شــغل نــگاه کــرد.
رئیــس ســازمان توســعه گردشــگری شــهرداری تبریــز

ایجــاد میکنــد کــه ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت و میتوانــد
انگیــزهای بــرای اصنــاف و ...ایجــاد کنــد.
وی همچنیــن در ادامــه ســخنان خــود عنــوان کــرد :مــا
فضاهــای زیــادی داریــم بهعنــوان پیادهراههــا یــا مکانهــای
عرضــه صنایعدســتی و ...کــه بهطــور مســتقیم شــغل ایجــاد
کردهانــد امــا اگــر بتوانیــم در آن فضاهــا مغازههایــی نیــز بــرای
خدماترســانی ایجــاد کنیــم ،میتوانیــم غیرمســتقیم هــم بــه
رونــق اقتصــادی و اشــتغالزایی کمــک کنیــم.
اگــر بتوانیــم و موفــق شــویم کــه خطــوط مســتقیم هوایــی راه
بیندازیــم عــاوه بــر اینکــه بــه طــور مســتقیم شــغلهای بســیار
زیــاد و چشــمگیری ایجــاد میشــود ،میتوانیــم بــه رونــق
گردشــگری در شــهر نیــز کمــک کنیــم.
رئیــس ســازمان توســعه گردشــگری شــهرداری تبریــز همچنیــن
ایجــاد خطــوط مســتقیم پــرواز بــه شــهرهای خارجــی را یکــی از
عوامــل گســترش توریســم و اشــتغال عنــوان کــرد و گفــت :وقتــی
مســافری از یــک کشــور اروپایــی قصــد ســفر بــه تبریــز را دارد یــا
وقتــی یــک مســافر تبریــزی میخواهــد بــه شــهر اروپایــی ســفر
کنــد ،مجبــور اســت کــه از شــهری مثــل اســتانبول پــرواز کنــد.
وی ادامــه داد :در ایــن صــورت هزینههــا بســیار بــاال میرونــد

همچنیــن بــا تأکیــد بــر اینکــه غالــب شــغل و اشــتغال در
شــهرهای صنعتــی خدماتــی اســت ،تشــریح کــرد :بــرای مثــال
میتــوان از رســتورانها و هتلهــا یــاد کــرد کــه جــزو
شــغلهای خدماتــی هســتند .حملونقــل هــم کــه امــروزه در
شــهرهای بــزرگ و پرجمعیــت توجــه خاصــی بــه آن نشــان داده
میشــود نیــز از آن دســته شــغلهایی اســت کــه خدماتــی
محســوب میشــود.

ولــی اگــر بتوانیــم و موفــق شــویم کــه خطــوط مســتقیم هوایــی
راهانــدازی کنیــم عــاوه بــر اینکــه بهطــور مســتقیم شــغلهای
بســیار زیــاد و چشــمگیری ایجــاد میشــود ،میتوانیــم بــه رونــق
گردشــگری در شــهر نیــز کمــک کنیــم.
وی دربــاره اهمیــت خطــوط مســتقیم پــرواز تأکیــد کــرد :وقتــی
کســی در خــارج از کشــور میخواهــد شــرکت بینالمللــی ایجــاد
کنــد برایــش بســیار اهمیــت دارد کــه خط پــرواز مســتقیم با شــهر
مرتبــط وجــود داشــته باشــد.

lهــر گردشــگر بهصــورت مســتقیم  ۱۰الــی ۱۲
شــغل ایجــاد میکنــد
وی بــا بیــان اینکــه گردشــگری و گردشــگران بیشتــر از همــه
مــوارد بــه خدمــات نیــاز دارنــد ،افــزود :همچنیــن بحثهایــی
همچــون صنایعدســتی و هنــر نیــز بیشتــر از مــوارد دیگــر
موردتوجــه گردشــگران هســتند و اگــر اهتمــام مســئوالن باشــد
و بتوانیــم مجموعههــای صنایعدســتی منســجم و کمنظیــری
بســازیم از ایــن طریــق نیــز میتــوان بــه رفــع معضــل بیــکاری
بســیاری از هنرمنــدان شــهر کمــک کــرد.
خلیلــی همچنیــن ادامــه داد :طبــق بررســی کارشناســان حــوزه
گردشــگری هــر اتاقــی کــه بــه یــک هتــل اضافــه میشــود یــک
یــا دو شــغل ایجــاد میکنــد .همچنیــن طبــق نظــر آنــان هــر
گردشــگری کــه بــه شــهر مــا میآیــد بهطــور مســتقیم بــرای
 ۴الــی  ۶نفــر و بهطــور غیرمســتقیم بــرای  ۱۰تــا  ۱۲نفــر شــغل

lفرهنگ گردشگرپذیری تقویت شود
خلیلــی اضافــه کــرد :بایــد گفــت تمــام ایــن مطالــب بهصــورت
زنجیــرهوار بــه همدیگــر مربــوط هســتند .یعنــی از کوچکتریــن
مــورد شــروع میشــود و در نهایــت بــه رونــق اقتصــادی و رفــع
معضــل اشــتغال جوانــان منجــر میشــود و ایــن بســیار ارزشــمند
بــوده و توجــه مــا را جلــب میکنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  ۵۵درصــد گردشــگران بــه خاطــر
اســتراحت و تفریــح ســفر میکننــد ،اظهــار داشــت :در
تبریــز بســترهای زیــادی داریــم و اگــر بتوانیــم مکانهــای
تفریحــی ســالم و مناســبی بــرای گردشــگران و شــهروندان
خودمــان بســازیم ،بــاز بــه اشــتغالزایی کمــک بســزایی
کرد هایــم.
اغلــب مــا توســعه گردشــگری را امــری میدانیــم کــه بــه دولــت

و ســازمانهای آن مربــوط میشــود درحالیکــه هــم توســعه
گردشــگری بــه شــهروندان مربــوط اســت و هــم ســودی کــه
دارد میتوانــد بیــش از دولــت بــه جیــب مــردم بــرود .چگونگــی
تحقــق ایــن امــر دقیقــ ًا رابطــهای اســت کــه میــان توریســم و
اشــتغال و اقتصــاد وجــود دارد.
وقتــی میگوییــم مــردم بایــد بیشتریــن ســهم را در گردشــگری
و عوایــد آن داشــته باشــند ،بیشــک مشــکالتی نیــز وجــود
دارنــد کــه بایــد بــا حــل آنهــا مــردم خــود را بــرای یــک رویــداد
گردشــگری آمــاده کننــد .یکــی از نمایندههــای مجلــس شــورای
اســامی معتقــد اســت کــه فرهنــگ گردشــگرپذیری هنــوز در
آذربایجــان شــرقی جایــگاه خــود را پیــدا نکــرده اســت.
قلــیاهلل قلــیزاده مهــر داشــت بــه ابعــاد فرهنگــی توریســم
و اشــتغال اشــاره کــرد و اظهــار داشــت :نبــود فرهنــگ
گردشــگرپذیری بــرای اســتان مــا یــک ضعــف بــزرگ بــه شــمار
میآیــد.
وی ادامــه داد :تبریــز یکــی از مقاصــد مهــم گردشــگران داخلــی و
خارجــی و ســاالنه میزبــان مســافران زیادی اســت اما مســئله مهم
ایــن اســت کــه متأســفانه بلــد نیســتیم چگونــه از فرصتــی کــه
گردشــگران بــرای مــا پدیــد میآورنــد اســتفاده کنیــم.
قلـیزاده در ادامــه اعــام میکنــد :فرهنــگ گردشــگرپذیری یعنی
اینکــه فرصتهــای اقتصــادی کــه یــک گردشــگر بــرای مــا
فراهــم میکنــد را بشناســیم و بــا برنامهریــزی بتوانیــم بــه نحــو
احســن از آنهــا اســتفاده کنیــم.
lتاســیس مــوزه شــکالت یعنــی بــه فکــر توســعه
گردشــگری هســتیم
وی گفــت :در روســتاهای مــا اهالــی روســتا بــه عنــوان مهمــان
بــه مســافران نــگاه میکننــد و همیــن منجــر میشــود در قبــال
خدماتــی کــه بــه مســافران ارائــه میکننــد پولــی دریافــت نکننــد.
وی بــا بیــان اینکــه هرچنــد چنیــن کارهایــی نشــانگر
مهمانپذیــری مــردم ایــن خطــه اســت ،تاکیــد کــرد :امــا امــروزه
در دنیایــی زندگــی میکنیــم کــه منابــع آن محــدود هســتند و باید
ســمت و ســوی اقتصــاد خــود را بــه گردشــگری و نظایــر آن تغییــر
دهیــم.
نماینــده مجلــس شــورای اســامی همچنیــن ضمــن بیــان اینکــه
نــگاه بــه کســب و کار نبایــد باعــث بــروز ســوء اســتفاده مــادی
از مســافران شــود ،خاطرنشــان کــرد :امــا در مــواردی هــم عــدم
وجــود ایــن فرهنــگ باعــث میشــو کــه عــدهای در مواجهــه بــا
مســافران قیمتهــا را بــه صــورت نجومــی بــاال ببرنــد کــه ایــن
نیــز نتیجــه عکــس خواهــد داشــت.
در گام اول بایــد بتوانیــم ایــن موضــوع را کــه گردشــگری بــه
عنــوان منبعــی پــولآور اســت را در اذهــان عمومــی تثبیــت کنیم و
ســپس بــه رونــق گردشــگری بپردازیــم.وی همچنیــن بیــان کــرد:
در گام اول بایــد بتوانیــم ایــن موضــوع کــه گردشــگری بــه عنــوان
منبعــی پــولآور اســت را در اذهــان عمومــی تثبیــت کنیم و ســپس
بــه رونــق گردشــگری بپردازیــم.
قلــیزاده اضافــه کــرد :بایــد ســازمانها و ادارات مربــوط بــه
گردشــگری بکوشــند تا ضمــن فرهنگســازی ،آموزشهــای الزم
در ایــن زمینــه بــه شــهروندان و مخصوصــا اهالــی روســتا منتقــل
شــود.
اســتاندار آذربایجــان شــرقی اخیــراً در یکــی از جلســات شــورای
اداری اســتان از افتتــاح مــوزه شــکالت در تبریــز بــهزودی خبــر
داده و ایــن دقیقـ ًا یعنــی نــگاه تــوأم بــا توســعه گردشــگری .یعنــی
تبریــز کــه دارای بیشتریــن کارخانــه شــکالت اســت و در ایــن
زمینــه ســابقه زیــادی نیــز دارد چــرا نبایــد مــوزه شــکالت داشــته
باشــد؟
همیــن مــوزه حداقــل بــرای  ۲۰نفــر میتوانــد بهصــورت مســتقیم
یــا غیرمســتقیم اشــتغال ایجــاد کنــد .فــرض کنیــد اگــر شــهر را
پــر کنیــم از چنیــن طرحهایــی کــه هــم نیازمنــد آدم متخصــص
هســتند و هــم بــه کارگــران ســاده احتیــاج دارنــد ،دیگــر بیــکاری
حرفــی بــرای گفتــن نخواهــد داشــت.
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شــالی جوانــه زد و قــد کشــید،
همینکــه زرد شــد ســروکله دالالن
و واســطهها پیــدا شــد و زمزمههــای
واردات برنــج خارجــی بــر رنــجِ برنــج
افــزود تــا آرزوهــای مــرد شــالیکار بــر
بــاد بــرود.

هنــوز زمســتان بــود کــه پــا در شــالیزار گذاشــت و مزرعــه ترکخــورده
از ســو ِز ســرمای زمســتان را بــا شــخم و شــیار بیــدار کــرد .بــا هــزار
زحمــت ،آب در کامــش ریخــت ،شــخم زد و آبــش را تخــت کــرد.
تــازه شــروع کاشــت بــود ،گاه چشــمش بــه آســمان بــود و گاه دشــت،
بــاران کــه میباریــد ،دلــش ریشریــش میشــد و میگفــت نکنــد
بنــج (بــذر) خــراب شــود و از بیــن رود ،گاه از آفتــاب گالیه داشــت و در
آرزوی بــارش ،نمــاز بــاران میخوانــد.
آرامآرام ،شــالی جوانــه زد و ســبز شــد امــا باز پســر مزرعـهدار ،غصهاش
گرفــت و میگفــت اگــر وجیــن نشــود ،علفهــای هــرز میرویــد و
محصــول از بیــن مـیرود .فصــل قورباغــه خــوان شــالیزار شــده بــود،
صــدای غورهایشــان در مزرعــه میپیچــد و پســر مزرع ـهدار بــا اهــل
خانــه و دیگــر اقــوام بــرای وجیــن کــردن بــه شــالیزار میرونــد.
فصــل شــالیزار برایشــان صفایــی دیگــری دارد ،میگویــد :بــرای
اینکــه هزینــه کارگــری کاهــش یابــد مزرعهدارهــای حاشــیه بــه
هــم کمــک میکننــد و «کایــری» آییــن دیرینــهای اســت کــه در
شــالیزارهای مازنــدران فــراوان دیــده میشــود.
روزهــای خــدا آرامآرام میگذرنــد و بــه مردادمــاه میرســند امــا قلــب
پســر مزرع ـهدار در آرزوی دروی محصــول همچنــان تیــر میکشــد و
بــرای برداشــت شــلتوک تــاب نــدارد تــا زودتــر آن را بــه شــالیکوبی
برســاند ،میگویــد :وا م دارم و بایــد قبــل از آبــان مــاه بتوانــم محصــول
را بفروشــم و بدهــی بانکــی را کــه هرســاله ســودش بیشــتر میشــود،
بپــردازم.
پســر مزرع ـهدار در آرزوهایــش غوط ـهور اســت کــه دالالن زودتــر از
موعــد از راه میرســند و آهنــگ واردات نیــز از دور شــنیده میشــود،
حــال شــالیکار مانــده و داللــی کــه نــه بــه او رحــم میکنــد و نــه
بــه شــالیزار.
مـش صفـر جـوادی شـالیکار مازندرانـی که بـا هـزار رنـج و زحمت و
قرض کردن و پیشفروش بخشـی از محصوالتش ،شـالیزارش را سـبز
کـرده دلـش از هجوم دالالن و واسـطهها خون شـده اسـت و میگوید:
بـا فروش محصـول باید خرج عروسـی پسـرم را تأمیـن و همچنین وام
کشـاورزیام را تمدید کنم.
غمــی بــر چهــرهاش مینشــیند و ادامــه میدهــد :بــه بــازار برنــج
نمیشــود زیــاد دل بســت و درســت موقــع برداشــت ،واردات محصــول
انجــام میشــود و مجبوریــم برنجمــان را زیــر قیمــت بــه دالل و
واســطهها بفروشــیم.
lبازار برنج فرنگی داغ تر شده
در آســتانه فصــل برداشــت ،بــازار برنــج هنــدی و پاکســتانی در
مازنــدران کــه قطــب تولیــد برنــج کشــور لقــب گرفتــه اســت نیــز
داغتــر شــده و از کیلویــی  ۲۵هــزار ریــال تــا  ۱۰۰هــزار ریــال بــه
فــروش میرســد و ایــن در حالــی اســت کــه برنجهــای مرغــوب و
پــر محصــول آنگونــه کــه بایــد رشــد قیمــت نــدارد.
ســاالنه یکمیلیــون و  ۴۰۰هــزار تــن برنــج در مازنــدران تولیــد
میشــود کــه حــدود  ۴۲درصــد نیــاز کشــور را تأمیــن میکنــد و ایــن
وضعیــت در حالــی اســت کــه کشــور ســاالنه بــه ســه میلیــون و ۲۰۰
هــزار تــن برنــج نیــاز دارد و یکمیلیــون تــن آن از طریــق واردات
تأمیــن میشــود.
lنگرانی کشاورزان از لغو ممنوعیت واردات
لغــو ممنوعیــت واردات برنــج در فصــل برداشــت ،نگرانــی شــالیکاران
شــمال را فزونتــر کــرده اســت و متأســفانه در ســال جــاری کارگــروه
تنظیــم بــازار طــی مصوب ـهای واردات برنــج را در فصــل برداشــت آزاد

کــرد کــه ایــن مصوبــه باعــث افزایــش واردات برنــج در بــازار و موجب
برهــم زدن تعــادل عرضــه و تقاضــا در بــازار برنــج داخــل میشــود.
علیمحمــد شــاعری ســخنگوی کمیســیون کشــاورزی مجلــس
شــورای اســامی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر ،ایــن مصوبــه را اقدامی
نســنجیده در ســال اقتصــاد مقاومتــی عنــوان کــرد و گفــت :لغــو
ممنوعیــت واردات برنــج در فصــل برداشــت ایــن محصــول برخــاف
حمایــت از تولیــد داخــل و ایجــاد اشــتغال اســت کــه ضربــه جــدی بــه
کشــاورزان برنــجکار وارد میکنــد.
وی بابیــان اینکــه واردات بیرویــه برنــج باعــث کاهــش تقاضــای
برنــج باکیفیــت داخلــی و کاهــش قیمــت ایــن محصــول میشــود،
افــزود :از بیــن رفتــن انگیــزه کشــاورزان بــرای دســتیابی بــه اهــداف
خوداتکایــی تولیــدات داخــل از نتایــج ایــن اقــدام غیــر کارشناســی
اســت.
نماینــده مــردم بهشــهر ،نــکا و گلــوگاه در مجلــس شــورای اســامی
ادامــه داد :بــه نظــر میرســد ایــن تصمیــم بــا دخالــت دالالن
واردکننــدگان گرفتهشــده و هیــچ توجیهــی بــرای ایــن تصمیــم وجــود
نــدارد.
وی بـا اشـاره بهپیشبینـی تولیـد دو میلیـون و  ۳۰۰هـزار تنـی برنـج
داخلـی گفـت :درحالیکه برنـج باکیفیـت داخلـی دارای اسـتانداردهای
سلامت محصول اسـت چـه دلیلی بـرای ورود برنج از سـایر کشـورها
وجـود دارد و نیـازی به واردات در این برهه زمانی نیسـت که کشـاورزان
در حـال برداشـت محصول خود هسـتند.
بــه تأکیــد صاحبنظــران ،حمایــت از تولیــدات داخلــی میتوانــد
گام جــدی بــرای ایجــاد انگیــزه کشــاورزان در راســتای تولیــد باشــد و
افــرادی کــه ایــن تصمیــم را گرفتنــد و در مســیر واردات کاالی خارجی
گام برداشــتند در اصــل مخالــف سیاســتهای ابالغــی اقتصــاد
مقاومتــی حرکــت کردهانــد.
بــه بــاور آنــان ،بــا توجــه بــه نیــاز واردات  ۶۰۰تــا  ۷۰۰هزارتنــی برنــج
به کشــور ،بعــد از فصل برداشــت برنــج میتــوان ایــن مقــدار واردات را
بــا توجــه بــه نیــاز داخــل و بــر اســاس قوانیــن و مقــررات انجــام داد تــا
باعــث تعــادل عرضــه و تقاضــا شــود.
توقـف واردات برنـج تـا زمـان برداشـت و توزیـع برنـج داخلی خواسـته
بسـیاری از مسـئوالن اسـتانهای شـمالی ازجملـه مازندران اسـت و از
دولـت انتظـار دارنـد نسـبت به خریـد تضمینـی برنج اقـدام کـرده و در
فصـل برداشـت ،از واردات برنـج خارجـی بـه کشـور جلوگیـری کند.
lنامه به رئیسجمهور
در ایـن رابطه رئیس کمیسـیون کشـاورزی مجلس ،از ارسـال سـه نامه
این کمیسـیون به رئیسجمهور ،وزیر جهاد کشـاورزی و معـاون اجرایی
رئیسجمهـور و تذکر دربـاره تنظیم بـازار خبر داد.

علـی اکبـری دربـاره جزئیـات سـه نامـه کمیسـیون کشـاورزی بـه
رئیسجمهـور ،معـاون اجرایـی وی و وزیـر جهـاد کشـاورزی دربـاره
وضعیـت بـازار محصوالت کشـاورزی و دامـی اظهار داشـت :در نامهای
کـه بـه آقـای روحانـی نوشـتهایم ،نسـبت بـه واردات برنـج در فصـل
برداشـت ایـن محصـول تذکـر دادهشـده اسـت.
وی افــزود :اخیــراً ســتاد تنظیــم بــازار ممنوعیــت واردات برنــج را لغــو
کــرده کــه بــه همیــن دلیــل ،در نامــهای بــه رئیسجمهــور تذکــر
دادهایــم کــه بــا توجــه بــه قــرار داشــتن در فصــل برداشــت محصــول
برنــج داخــل و اینکــه میــزان تولیــد داخــل هنــوز بهطــور کامــل
بــرآورد نشــده و نمیتــوان فعـ ً
ا کمبــود بــازار را پیشبینــی کــرد ،لــذا
اآلن زمــان مناســبی بــرای واردات نیســت.
lواردات برنــج خارجــی بــه صــاح نیســت و توزیــع آن
توهیــن بــه برنــج باکیفیت اســتان اســت
درعینحــال دالور حیدرپــور رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی
مازنــدران نیــز بــه توزیــع برنــج خارجــی در اســتان واکنــش نشــان
داد و گفــت :مازنــدران مهــد تولیــد برنــج اســت و ســاالنه  ۴۰درصــد
برنــج کشــور از ســوی ایــن اســتان تأمیــن میشــود لــذا واردات برنــج
خارجــی بــه صــاح نیســت و توزیــع آن توهیــن بــه برنــج باکیفیــت
اســتان اســت.
وی افـزود :توزیـع برنـج خارجی بـه دلیل اینکه بحـث روانـی در جامعه
ایجـاد میکنـد قابلپذیرش نیسـت و با توجه بـه اینکه فصل برداشـت
برنج اسـت شـوک ناخواسـتهای را به کشـاورزان وارد میکند.
حیدرپــور بــا بیــان اینکــه کشــاورزان مازندرانــی ،کار برداشــت شــالی
از  ۶۶۰هکتــار از زمینهــای زراعــی اســتان را تاکنــون انجــام دادنــد
افــزود :امســال در  ۲۱۳هــزار و  ۵۲۵هکتــار زمینهــای زراعــی
مازنــدران برنــج کشــت شــد و پیشبینــی مــی شــود از ایــن میــزان
بــا احتســاب کشــت دوم و رتــون ،یکمیلیــون و  ۳۰۰تــا یکمیلیــون
و  ۴۰۰هــزار تــن شــلتوک برداشــت شــود.
بــه گفتــه معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی وســعت شــالیزارهای کشــور
 ۶۷۰هــزار هکتــار اســت کــه محــور تولیــد برنــج کشــور ،اســتانهای
گیــان و مازنــدران هســتند و  ۱۵هــزار هکتــار نیــز در چشــمانداز
اســتان گلســتان پیشبینیشــده اســت.
دو اســتان مازنــدران و گیــان بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی
میتواننــد بهعنــوان مهمتریــن مرکــز توریســم در کشــور مطــرح
شــود کــه ایــن امــر بهتدریــج ســبب تغییــر کاربــری ،ســاخت ویــا،
کارگاه و مراکــز توریســتی میشــود ،لــذا بــرای برونرفــت از ایــن
خطــر جــدی بایــد درآمــد اقتصــادی کشــاورزان را افزایــش دهیــم و
ضمــن جلوگیــری از واردات برنــج بــه اقتصــاد کشــاورزی توجــه
اساســی شــود.
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فساد در فروش نماد ضداستعماری کرمانشاه/پاالیشگاه متری ۲۰۰هزار تومن

مسلم معین

رونــد رســیدگی بــه واگــذاری پرابهــام
دومیــن پاالیشــگاه قدیمــی ایــران بــا
عــزل مدیرعامــل منصــوب خریــداران
جدیــد و عــدم تمکیــن وی بــه تــرک
ایــن پســت وارد فــاز تــازه ای شــده
اســت.

واگــذاری پــر ابهــام پاالیشــگاه کرمانشــاه بــه بخــش خصوصــی
شــاید یکــی از تلــخ تریــن خبرهــای ســال گذشــته بــرای اســتان
کرمانشــاه و کشــور باشــد کــه دامنــه حواشــی آن همچنــان ادامــه
دارد.
دومیــن پاالیشــگاه قدیمــی کشــور بــا ســابقه ای حدود یکصد ســال
بــرای مــردم کرمانشــاه فقــط یــک بنــگاه اقتصــادی و تولیــدی و یــا
یکــی از ظرفیــت هــای انگشــت شــمار اشــتغال بــرای بیــکار ترین
اســتان کشــور نیســت .ایــن پاالیشــگاه یکــی از نخســتین بنــگاه
هــای نفتــی ایــران اســت کــه پــس از ملــی شــدن صنعــت نفــت
ســردر آن طــی مراســمی از نشــانه هــای اســتعمار نفتــی انگلســتان
پاکســازی شــد.
ایــن نمــاد ضــد اســتعماری ایــران امــا بــه گفتــه نماینــدگان مجلس
ســال گذشــته بــه بهایــی انــدک بــه افــراد واگذار شــد.
lواگذاری پاالیشگاه فقط متری  ۲۰۰هزار تومان
نماینــده مــردم اســام آبــاد غــرب و داالهــو در ایــن رابطــه گفــت :با
یــک حســاب ســر انگشــتی دولــت پاالیشــگاه کرمانشــاه را متــری
 ۲۰۰هــزار تومــان فروختــه اســت!
حشــمت اهلل فالحــت پیشــه گفــت :حتــی اگــر از تمــام زیرســاختها
و ماشــین آالت و مخــازن حــاوی طــای ســفید پاالیشــگاه چشــم
پوشــی کنیــم تنهــا زمیــن ایــن مجموعــه کــه در مرکــز شــهر قــرار
دارد بیــش از اینهــا مــی ارزد.
lواگــذاری پاالیشــگاه کرمانشــاه خــاف مصوبــه
ســفر رهبــری اســت
در عیــن حــال عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس شــورای اســامی
نیــز در ایــن رابطه بــه مهر گفــت :اصــل واگــذاری پاالیشــگاه محل
اشــکال اســت .اعــام کردند پاالیشــگاه زیــان ده اســت امــا واقعیت
ایــن اســت پاالیشــگاه آبــادان بــا  ۲۷۰۰میلیــارد تومــان زیــان واگذار
نمــی شــود امــا ایــن پاالیشــگاه کــه تــا ســال  ۹۳ســود ده بــوده بــه
یــک بــاره بــا اعــام  ۵۰۰میلیــارد تومــان ضــرر واگــذار مــی شــود.
کارشناســی رفتــه و یکــی از انبارهــای پاالیشــگاه کرمانشــاه بــا چند
هــزار قلــم جنــس را تنهــا  ۵۰۰تومــان قیمــت زده اســت
احمــد صفــری گفــت :کارشناســی رفتــه و یکــی از انبارهــای
پاالیشــگاه بــا چنــد هــزار قلــم جنــس را تنهــا ۵۰۰
تک تومــان قیمــت زده اســت .آیــا دادگســتری نباید
بــه ایــن مــوارد ویــژه رســیدگی کنــد؟
نماینــده مــردم کرمانشــاه در مجلــس ادامــه داد:
مصوبــه ســفر رهبــری اســت کــه پاالیشــگاه
کرمانشــاه پــس از راه انــدازی پاالیشــگاه آناهیتــا بــه
آنجــا ملحــق شــود .ایــن زیــر ســوال بــردن مصوبــه
نیســت؟ چــه مــی مانــد بــرای الحــاق؟
وی گفــت :پاالیشــگاه آناهیتــا را راه نینداختنــد کــه
هیــچ ،پاالیشــگاه کرمانشــاه نیــز واگــذار شــد!
lقانونی دانستن واگذاری توسط مدیران
استانی و آغاز تحوالت
پــس از بــاال گرفتــن جــدل بــر ســر واگــذاری
پاالیشــگاه کرمانشــاه بــا قیمت هــای نازل ،اســتاندار

کرمانشــاه طــی اظهاراتی تمامــی روند واگــذاری پاالیشــگاه را قانونی
اعــام کــرد.
مدیــر عامــل قدیمــی پاالیشــگاه جــای خــود را بــه مدیریــت عامــل
خریــداران جدیــد داد و تغییــرات و جابــه جایــی پرســنل پاالیشــگاه و
رونــد تغییــرات و تعدیــل هــا آغــاز شــد.
اعتراضــات میدانــی پرســنل پاالیشــگاه بــه اســتقرار مدیــران جدیــد
محوطــه ایــن مجموعــه را بــه صحنــه تحصــن و اعتــراض بــه
واگــذاری بــدل کــرد تــا اینکــه وزیــر نفــت نیــز در واکنشــی لفظــی
مخالفــت خــود را با اقــدام دولــت در واگــذاری پاالیشــگاه کرمانشــاه
اعــام کــرد.
زنگنــه در خصــوص واگــذاری پاالیشــگاه نفــت کرمانشــاه هــم بیان
کــرد :بنــده در خصــوص واگــذاری پاالیشــگاه کرمانشــاه نامـهای به
مســئوالن مربوطــه مینویســم ،چراکــه بــا ایــن نــوع واگــذاری و
سیســتم برخــورد مخالف هســتم.
وزیــر نفــت ،خاطرنشــان کــرد :بنــده مخالــف واگــذاری نیســتم ،امــا
ایــن نــوع برخــورد منجــر بــه تعطیلــی پاالیشــگاه میشــود و وزارت
نفــت بــا تعطیلــی پاالیشــگاه مخالف اســت.
lوزیر نفت به مصوبه دولت عمل نمی کند!
علــی رغــم مخالفت لفظــی وزیــر نفــت بــا واگــذاری پاالیشــگاه اما
عضــو کمیســیون انــرژی مجلــس معتقــد اســت زنگنــه بــه مصوبه
دولــت و حــرف خــود عمــل نمــی کنــد.
احمــد صفــری گفــت :طبــق مصوبــه خــود دولــت ایــن پــروژه و
زمیــن هــای آن بــه هیچ عنــوان قابــل واگــذاری نیســت و واگــذاری
آن تخلــف محســوب مــی شــود.
وی افــزود :طبــق مصوبــه دولت و ابــاغ معــاون اول رئیــس جمهور

ایــن پــروژه از واگــذاری خــارج شــده اســت امــا متاســفانه آقــای
زنگنــه بــه آن عمــل نکــرده انــد.
lمدیران استان با خریداران پاالیشگاه همکاری می کنند
نماینــده مــردم کرمانشــاه در خانــه ملــت بــه مهــر گفــت :فســاد در
واگــذاری پاالیشــگاه کرمانشــاه روشــن اســت و متاســفانه برخــی
مدیــران ارشــد اســتان بــا خریــداران همراهــی مــی کننــد.
عبدالرضــا مصــری گفــت :واگــذاری پاالیشــگاه کرمانشــاه خــاف
قانون اســت چــون مصوبــه دولت بــرای خــارج شــدن از واگــذاری را
دارد امــا دولــت مصوبــه خــودش را نقــض کــرده اســت.
مصــری ادامــه داد :مگــر مــی شــود پاالیشــگاهی کــه یکبــار بــا
قیمــت هــزار و هشــتصد میلیــارد تومــان بــرای واگــذاری بــه بانکها
قیمــت گــذاری شــده بــه یکبــاره بــه صــد و هشــتاد میلیــارد تومــان
بــه چنــد نفــر فروختــه شــود؟
ایــن نماینــده مجلــس ادامــه داد :قیمــت هــر ســهم پاالیشــگاه ۲۲
هــزار و پانصــد تومــان بــرای واگــذاری قبلــی اعــام شــده بــود امــا
اکنــون هــر ســهم را عمــا  ۲هــزار و پانصــد تومــان فروختنــد .ایــن
تــاراج بیــت المــال اســت.
lمدیرعامل جدید عزل شده ولی کنار نمی رود!
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلــس گفــت:
وزارت نفــت و آقــای کاظمــی معــاون وزیــر بــه مــا اعــام کــرده
اســت کــه مدیــر عامــل منصــوب شــده (از طیــف خریدارهــا) یــک
هفتــه اســت کــه برکنــار شــده امــا تمکیــن نمــی کنــد و دســت از
مداخلــه در عــزل و نصــب هــا و امــورات مالــی بــر نمــی دارد.
مصــری تصریــح کــرد :ایــن رونــد غیــر قانونــی بایــد متوقــف شــود
ولــی متاســفانه برخــی اهــرم هــا مســتقیما بــا مدیــران
دولــت در اســتان بــرای ادامــه رونــد فعلــی همــراه
هســتند.
lضرورت ورود جدی تر مدعی العموم
مــردم کرمانشــاه تقریبــا در تمــام ســفرهای مقامــات
کشــور به اســتان از دولتــی گرفته تــا ســفرهای تبلیغاتی
کاندیداهــای ریاســت جمهــوری به هر شــکلی که شــده
از شــعار تــا دســت نوشــته ،اعتــراض خــود بــه رونــد
واگــذاری پاالیشــگاه کرمانشــاه را اعــام کردنــد.
بــا ایــن حســاب ایــن مطالبــه عمومــی وجــود دارد کــه
مدعــی العمــوم بــه عنــوان مدافــع حقــوق عمومــی
مــردم کرمانشــاه بــرای حراســت از مجموعــه ای کــه
در صــورت تعطیلــی  ۲هــزار کرمانشــاهی را بیــکار مــی
کنــد ،وارد عمــل شــود.
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در حالــی همــدان درزمینــه پــرورش
ملکــه زنبورعســل بــه خودکفایی رســیده
و در مســیر صــادرات ایــن بخــش قــدم
برمــیدارد کــه قاچــاق ملکــه توســط
برخــی افــراد ســودجو ،ایــن حرفــه را
تهدیــد میکنــد.

زنبورعســل جــزو قدیمیتریــن ســاکنان زمیــن اســت و پیــش از
آنکــه انســان موجودیــت خــود را در زمیــن تثبیت کنــد وجود داشــته
امــا اکثــر مــردم از زنبورعســل فقــط تولیــد عســل آن را میداننــد
درصورتیکــه تولیــد عســل فقــط یکــی از فایدههــای ایــن
حشــره مفیــد اســت و مــوم ،بــره مــوم ،زهــر ،ژلــه رویــال و دیگــر
محصــوالت کنــدو دارای خــواص غذایــی و دارویــی بســیار مهــم و
ارزشــمندی اســت.
عســل از نخســتین غذاهــای بشــر اســت و علــم پزشــکی نیــز ثابت
کــرده کــه ایــن مــاده طبیعــی بــا داشــتن  ۱۵نــوع قنــد ،خــواص
درمانــی فراوانــی دارد.
در کشــورهای همچــون برزیــل ،روســیه ،چیــن ،آرژانتین ،ســوئیس،
آلمــان ،اســترالیا و نیوزیلنــد کــه مهمتریــن کشــورهای تولیدکننــده
عســل در جهــان هســتند حداقــل  ۱۵۰فــرآورده غذایــی از قبیــل
شــکالت عســل ،عســل کریســتاله ،کیــک عســل ،ماســت عســل،
شــیر عســل ،گــرده عســل ،ژلــه عســل و ســاالد میــوه بــا عســل
تولیــد میشــود و ایــن در حالــی اســت کــه عســل زنبــورداران
نهاونــدی بــدون فــرآوری و بهصــورت فلــه ،راهــی بــازار میشــود.
lزنبورداری شغلی سخت و پرمشقت است
یــک زنبــوردار نهاونــدی کــه چنــدی اســت وارد ایــن حرفــه شــده
در همیــن خصــوص بابیــان اینکــه زنبــورداری شــغلی ســخت و
پرمشــقت اســت و زنبــورداران تالشــگر و فعــال بــا کمتریــن توقــع
و امکانــات ســعی در شــیرین کــردن کام مــردم بــه نحــو احســنت
دارنــد ،گفــت ۴ :ســالی اســت در حرفــه زنبــورداری مشــغول بــه کار
هســتم.
منصــور ظفــری افــزود :ســال  ۹۳بــا دریافــت تســهیالت اقتصــاد
مقاومتــی در قالــب وام  ۱۵میلیــون تومانــی از بســیج ســازندگی بــه
تولیــد عســل روی آوردم و مهمتریــن دلیــل انتخــاب ایــن پیشــه و
فعالیــت ،فعــال بــودن اعضــای دیگــر خانــواده همچــون برادرانــم در
ایــن حرفــه بــود.
ظفــری بابیــان اینکه  ۵۰کنــدوی عســل دارد ،عنــوان کرد :برداشــت
تابســتانه عســل کــه بهتریــن نــوع عســل نیــز مربــوط بــه ایــن
فصــل اســت از اوایــل مردادمــاه آغــاز و تــا اوایــل شــهریورماه ادامــه
دارد ،امــا برخــی زنبــورداران در فصــل بهــار عســل خــود را برداشــت
میکننــد کــه عس ـلهای ایــن فصــل اندکــی رقیــق اســت.
ایــن زنبــوردار  ۵۶ســاله بــا اشــاره بــه اینکــه ســاالنه یکبــار اقــدام
بــه برداشــت عســل میکنــد ،عنــوان کــرد :ســالیانه نزدیــک بــه
 ۵۰۰کیلــو عســل برداشــت میکنیــم و عســل برداشــتی از هــر
کنــدوی عســل حــدود  ۱۰کیلــو اســت کــه مقــدار زیــادی از آن را
بــرای تغذیــه زنبورهــای عســل در زمســتان نگــه میداریــم و مابقی
را باقیمــت هــر کیلــو  ۲۵هــزار تومــان بهصــورت محلــی بــه فروش
میرســانیم.
وی گفــت :مقــدار درآمــد حاصــل از فروش محلی عســل بهســختی
کفــاف زندگــی را میدهــد کــه اگــر دولــت و مســئولین بــه داد
زنبــورداران برســند و زمینــه صــادرات عســل ایــن شهرســتان حتــی
بهصــورت تضمینــی بــه اســتانها و کشــورهای دیگــر را فراهــم
آورنــد میتوانــد وضعیــت کنونــی زنبــورداران را بهبــود بخشــد.
ظفــری بابیــان اینکــه عوامــل مختلفــی در افزایــش تولیــد عســل از
کنــدو مؤثــر اســت ،افــزود :مناســب بــودن شــرایط آبوهــوا و نــژاد
ملکــه میتوانــد در ایــن امــر مهــم باشــد.

خشکســالی ،گردوغبــار ،ســرما و گرمــای زیــاد ،آفــات و
بیماریهــای داخــل کنــدو و اســتفاده از ســموم بــرای گیاهــان
ازجملــه مشــکالت تولیــد عســل و پــرورش زنبورعســل اســت
وی گفــت :خشکســالی ،گردوغبــار ،ســرما و گرمــای زیــاد ،آفــات
و بیماریهــای داخــل کنــدو و اســتفاده از ســموم بــرای گیاهــان
ازجملــه مشــکالت تولیــد عســل و پــرورش زنبورعســل اســت.
ظفــری بابیــان اینکــه قــدم گذاشــتن در حرفــه زنبــورداری ریســک
اســت ،عنوان کــرد :گرانــی داروهــا ،حملونقــل و لــوازم زنبــورداری،
لــزوم اقامــت در بیابــان و شــرایط نامناســب جــوی و مواجهشــدن بــا
انــواع حیوانــات وحشــی و خطــرات ایــن مســیر و حتــی هزینههــای
هنگفــت بــرای اســکان در منطقــه موردنظــر از ســختی ایــن شــغل
اســت.
وی یــادآور شــد :صنعــت زنبــورداری ،فرصتــی بــرای تحقــق
بخشــیدن بــه شــعار ســال در بخــش اقتصــاد مقاومتی اســت لــذا در
ایــن راســتا بــا ایــن حرفــه بــرای  ۳نفر بهصــورت مســتقیم اشــتغال
ایجادشــده کــه اگــر ایــن حرفــه توســعه یابــد بیشــک اشــتغالزایی
در آن نیــز افزایــش مییابــد.
ظفــری توصیــهای نیــز بــه عالقهمنــدان ایــن حرفــه داشــت و
بابیــان اینکــه بایــد بــه زنبــورداری بهعنــوان شــغل دوم پرداختــه
شــود چراکــه زنبورعســل و تولیــدات آن بهشــدت وابســته بــه
شــرایط محیطی اســت ،گفــت :هرچنــد زنبورعســل زیان ده نیســت
امــا نمیتــوان حســاب دقیقــی از درآمــد ســال ایــن شــغل داشــت
کــه البتــه ارائــه یارانــه و وامهــای کمبهــره در ایــن زمینــه نیــز
میتوانــد بــه رشــد و بقــای ایــن رشــته مهــم کمــک فراوانــی کنــد.
مدیرعامــل اتحادیــه زنبــورداران اســتان همــدان نیز در همیــن زمینه
گفــت :در حــال حاضــر حــدود  ۶میلیــون کنــدو در ســطح کشــور
وجــود دارد کــه  ۲۰۰هــزار کنــدوی آن مربــوط بــه اســتان همــدان
اســت.
عبدالحمیــد قدرتــی بابیــان اینکــه از هــر کندو حــدود  ۵کیلو عســل
بهرهبــرداری میشــود و ایــن در حالــی اســت کــه در ســالهای
دور از هــر کنــدو  ۲۰کیلــو عســل قابلبرداشــت بــود ،گفــت :میــزان
تولیــد عســل گشــنیز در اســتان همــدان باال اســت.
وی اضافــه کــرد :از ســال  ۷۶تاکنون به دلیــل تغییــرات آب و هوایی،
کاهــش بارندگیهــای فصلــی و خشکســالیهای چندســاله شــاهد
کاهــش میــزان عســل طبیعــی اســتان همــدان بودهایم.
قدرتــی عنــوان کــرد :در کنــار خشکســالی ،گــرد غبــار بهعنــوان
یــک عامــل مهــم باعــث کاهــش تولیــد عســل و افزایــش تلفــات
زنبورهــا میشــود کمــا اینکــه آفــات و بیماریهــای زنبورعســل در

فصــل زمســتان و پاییــز یکــی دیگــر از مــواردی اســت کــه باعــث
کاهــش کلنیهــای زنبــور میشــود.
وی یــادآور شــد :شهرســتان نهاوند بهعنــوان یکی از مناطق مســتعد
اســتان همــدان در تولیــد عســل در فصــل گرمــا پذیــرای شــمار
بســیاری از کنــدوی عســل زنبــورداران بومــی و حتــی کندوهــای
عســل مهمــان از اســتانهای مختلــف کشــور اســت بهگونــهای
کــه ســاالنه حــدود  ۴۰هــزار کنــدو بــه ایــن شهرســتان مهاجــرت
میشــود.
مدیرعامــل اتحادیــه زنبــورداران اســتان همــدان ادامــه داد :اســتان
همــدان رتبــه نهــم تولیــد عســل کشــور را داراســت امــا ازآنجاکــه
میــزان عســل تولیــدی در ایــن اســتان بــه مصــرف داخــل میرســد
لــذا صــادرات عســل از ایــن اســتان صــورت نمیگیــرد.
lهمــدان در پــرورش ملکــه زنبــور از اســتانهای
مطــرح کشــور اســت
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان همــدان در پــرورش ملکــه زنبــور از
اســتانهای مطــرح کشــور اســت ،گفــت :متأســفانه برخــی افــراد در
راســتای منافــع شــخصی خــود اقــدام بــه قاچــاق ملکــه میکننــد
کــه ایــن خــود باعــث کاهــش تولیــد عســل و کیفیــت آن میشــود
چراکــه ملکههــای اســتان متناســب بــا آبوهــوا و اقلیــم همــدان
پرورشیافتهانــد و حضــور جــدی و پیگیرانــه مســئولین ذیربــط در
ایــن حــوزه اقدامــی ضــروری اســت.
قدرتــی بــا تأکیــد بــر اینکــه در حــال حاضــر نبــود صنایــع
بســتهبندی اســتاندارد در کشــور از مهمتریــن مشــکالت صــادرات
مــواد خوراکــی و محصــوالت کشــاورزی محســوب میشــود،
اظهــار داشــت :عســل ایــران در ترکیــه بســتهبندی میشــود و بــه
کشــورهای دیگــر صــادر میشــود و گاهــی نیــز مشاهدهشــده کــه
عســل ایــران بانــام عســل ترکیــه بــه فــروش رســیده اســت.
lبســیاری از زنبــورداران بــه دلیــل تغییــرات آب و
هوایــی بــه تولیــد عســل صنعتــی روی آوردهانــد
مدیرعامــل اتحادیــه زنبــورداران اســتان همــدان بابیــان اینکــه
بســیاری از زنبــورداران بــه دلیــل تغییــرات آب و هوایــی بــه تولیــد
عســل صنعتــی روی آوردهانــد ،افــزود :در صــورت مســاعد بــودن
شــرایط جامعــه بســیاری از مشــاغل میتوانــد ســودآور و مفید باشــد
کــه زنبــورداری نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت امــا در صــورت
بحرانــی بــودن وضعیــت بیشــک هیــچ حرفــهای پاســخگوی
نیازهــای انســان نخواهــد بــود.
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وی گفــت :در چنــد ســال اخیــر تســهیالت خوبــی بــرای توســعه
صنعــت زنبــورداری در اســتان همــدان ارائهشــده بهطوریکــه
ســال گذشــته ایــن رقــم حــدود  ۱۰میلیــارد تومــان بــوده و
در ســال جــاری نیــز حمایتهــای خوبــی از ســوی جهــاد
کشــاورزی از زنبــورداران بهعملآمــده امــا مهمتریــن عوامــل
بازدارنــده در ایــن حــوزه ،تحریمهــا و رکودهــای اقتصــادی
اســت.
قدرتــی بابیــان اینکــه اســدآباد ،مالیــر ،نهاونــد و همــدان از
شهرســتانهای برتــر تولیــد عســل در اســتان همــدان هســتند،
ادامــه داد :میــزان تولیــد عســل طبیعــی یــا عســل گیاهــان دارویــی
پاییــن اســت و مصــرف آن نیــز در حــد پایینــی اســت امــا ایــن نــوع
عســل دارای قیمــت باالیــی اســت امــا عســل صنعتــی از قیمــت و
کیفیــت پایینــی برخــوردار اســت.
معــاون بهبــود تولیدهــای دامــی جهــاد کشــاورزی همــدان نیــز
اظهــار داشــت :زنبــورداری یــک فعالیــت ســبز بــدون آلودگی اســت
و میتــوان گفــت کــه مکمــل طبیعــت اســت.
محمــد نظــر پــور افــزود :برخــاف دیــدگاه بیشــتر مــردم نســبت
بــه زنبــورداری و زنبورعســل کــه تنهــا بــه تولیــد عســل و مــوم
میاندیشــند گردهافشــانی ایــن خلقــت زیبــای خداونــد ،خدمــت
اصلــی او بــه حفــظ محیطزیســت و طبیعــت اســت.
نظــر پــور اضافــه کــرد :پــس از آخریــن سرشــماری انجامشــده در
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شــهریور ســال  ،۹۵دو هــزار و  ۳۰۰زنبــوردار در اســتان وجــود دارد و
حــدود  ۲۰۳هــزار کلنــی زنبــور موجــود اســت.
وی بابیــان اینکــه شهرســتان مالیــر رتبــه نخســت تعــداد کنــدو
و تولیــد عســل اســتان همــدان رادار اســت شهرســتان رزن نیز در
مقــام اول تعــداد زنبــورداران اســتان اســت ،گفــت :میــزان تولیــد
عســل در ســال گذشــته در اســتان همــدان یــک هــزار و ،۹۶۰
تــن بــوده اســت کــه نســبت بــه ســال  ۱۵ ،۹۴درصــد افزایــش
داشــته اســت.
وی بابیــان اینکــه میانگیــن کلنــی هــر کنــدو  ۹۱عــدد اســت کــه
نســبت بــه ســال قبــل خــود  ۱۱درصــد رشــد داشــته اســت ،گفــت:
ســرانه تولیــد عســل در اســتان یــک کیلــو و  ۱۰۰گــرم اســت.
وی بابیــان اینکــه تعداد زنبــورداران اســتان همدان در ســال گذشــته
نیــز نســبت بــه ســال  ۶ ،۹۴درصــد رشــد داشــته اســت از بــرآورد
برداشــت  ۲۰۰۰تــن عســل در ســال جــاری خبــر داد و گفت :اســتان
همــدان ازنظــر تعــداد زنبــوردار در ســطح کشــور حائــز رتبــه ،۱۴
ازنظــر تعــداد کنــدو در مقــام  ۱۱و در تولیــد عســل در کشــور رتبــه
 ۹را دارد.
وی گفــت :بــا توجــه به آبوهــوای مســاعد و مناســب و تعــداد اندک
روزهــای گردوغبــاری در ایــن اســتان طــی ســال جــاری پیشبینــی
میشــود مقــدار عســل تولیــدی اســتان در ســال جــاری هماننــد
ســال قبــل باشــد.

معــاون بهبــود تولیــدات دامــی جهــاد کشــاورزی اســتان همــدان
ادامــه داد :باوجــود تــاش و زحمــات فــراوان زنبــورداران جهــت
دســت یافتــن به عســل طبیعــی ،وجــود عسـلهای تقلبــی در بــازار
آنهــم باقیمت پاییــن مانعــی محکــم در برابر معــادالت زنبــورداران
اســت کــه در ایــن میــان بــرای رفــع ایــن معضــل نظــارت و
رســیدگی دســتگاههای غــذا و دارو و اداره اســتاندارد امــری جــدی
اســت.
نظــر پــور عنــوان کــرد :گردوغبــار یکــی دیگــر از مشــکالتی اســت
کــه زنبــورداران بــا آن دســته و پنجــه نــرم میکننــد اما خوشــبختانه
طــی دو ســال گذشــته ایــن بحــران خســارت چندانــی بــه بــار
نیــاورده اســت.
وی گفــت :بــه هرانــدازه کــه گردوغبــار در هــوا افزایــش یابــد میزان
تولیــد عســل افــت و تلفــات افزایــش مییابــد و امســال نیــز اگــر
وضعیــت جــوی مناســب باشــد تولیــد عســل خــوب خواهــد بــود.
همــدان یکــی از اســتانهای مطــرح در تولیــد ملکــه و تلقیــح
مصنوعــی زنبورعســل در ســطح کشــور اســت
وی بابیــان اینکــه اســتان همــدان یکــی از اســتانهای مطــرح در
تولیــد ملکــه و تلقیح مصنوعی زنبورعســل در ســطح کشــور اســت،
افــزود :نــوع نــژاد ملکــه یکــی از عوامــل مهــم و مؤثــر در تغییــرات
جمعیــت کنــدو و میــزان تولیــد عســل اســت.
وی بابیــان اینکــه نــژاد قالــب در اســتان همــدان ملکههــای بومــی
اســت امــا نــژاد کارنیــکا نیــز بهعنــوان یــک نــژاد بومیشــده از
ســالیان قبــل در ســطح کندوهــای اســتان اســتفاده میشــود ،گفت:
اســتان همــدان در حــوزه پــرورش ملکــه بــه خودکفایی دسـتیافته
اســت.
lهمدان به استانهای دیگر ملکه صادر میکند
نظــر پــور بــا تأکیــد بااینکــه  ۳مرکــز پــرورش ملکــه در اســتان
همــدان وجــود دارد کــه  ۲مرکــز در شــهر همــدان و یــک مرکــز در
شهرســتان فامنیــن قــرار دارد ،گفــت :ایــن اســتان در حــال حاضــر
بهعنــوان یــک اســتان مطــرح در کشــور بــه اســتانهای دیگــر
ملکــه صــادر میکنــد.
نظــر پــور عنــوان کــرد :باوجــود توانمندیهــای موجــود در اســتان
همــدان متأســفانه شــاهد قاچــاق ملکه توســط برخــی افراد ســودجو
هســتیم کــه ادارات و دســتگاههای متولــی بایــد بــه ایــن امــر مهــم
رســیدگی کنند.
وی یــادآور شــد :زنبــورداری حرفــه اســت و نیــاز بــه ســرمایهگذاری
هنگفــت و یــک محــل ثابــت نــدارد لــذا میتــوان گفــت کــه
زنبــورداری حرفــهای خــوب اســت کــه در حــال حاضــر ۲۳۰۰
زنبــوردار در ایــن حرفــه مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه همراهــی
 ۲شــخص دیگــر بــا ایــن رقــم میتوانــد میــزان اشــتغالزایی را در
ســطح اســتان بــاال ببــرد.
نظــر پــور اظهــار کــرد :کیفیــت عســل هــر اســتان و منطقــهای
متناســب بــا شــرایط آب و هوایــی آن منطقــه و نــوع و میــزان
گلهایــی اســت کــه در آنجــا وجــود دارد و اســتان همــدان بــا
آبوهــوای کوهســتانی و مناطــق پوشــیده از گل و گیــاه عســل
باکیفیتــی تولیــد میکنــد کــه ایــن ادعــا را میتــوان بــا کســب
رتبــه  ۹ایــن اســتان در ســطح کشــور اثبــات کــرد.
وی بابیــان اینکــه عســل قبــل از اینکــه یــک غــذا باشــد داروی
شفابخشــی اســت کــه قــرآن و احادیــث از آن بهکــرات یادکردهانــد،
گفــت :ســرانه مصــرف عســل در اســتان همــدان بــا رقــم  ۹۵۰گرم
در ســال در وضعیــت رضایــت بخشــی قــرار دارد چراکــه ســرانه
مصــرف ایــن محصــول در دنیــا  ۲۵۰گرم اســت امــا نبایــد فراموش
کــرد کــه ایــن رقــم در کشــورهای توســعهیافته حــدود  ۳کیلوگــرم
در ســال اســت کــه امیدواریــم روزی ایــن اســتان بتوانــد بــه ایــن
رقــم دســت یابــد.
بــر اســاس آنچه عنــوان شــد اســتان همــدان درزمینــه تولید عســل
بــه جایــگاه درخــور توجهــی دسـتیافته امــا در ایــن میــان ســرآمد
بــودن ایــن اســتان در پــرورش ملکــه زنبورعســل و حتــی قــدم
گذاشــتن در مســیر صــادرات ملکــه ،ظرفیتی اســت کــه نبایــد اجازه
داد بــا قاچــاق ملکــه ،رفتهرفتــه ایــن امتیــاز نیــز از دســت بــرود.
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دو مجتمــع پتروشــیمی گیــان بــا وجود
دریافــت مصوبــات دولتــی در یــک دهــه
گذشــته ،هنــوز چشــم انتظــار ورود
ســرمایه گــذاران هســتند.

صنعــت پتروشــیمی از اشــتغالزاترین صنایــع محســوب می شــود و
بنــا بــر اعــام شــرکت ملــی صنایــع پتروشــیمی ،هــم اکنــون ۵۳
مجتمــع در ایــران مشــغول فعالیــت هســتند کــه هرچند بیشــترین
مجتمــع هــای پتروشــیمی در جنــوب کشــور قــرار دارنــد امــا بــه
نظــر مــی رســد شــمال ایــران نیــز بــه دلیــل دسترســی بــه دریای
خــزر مــی توانــد فضایــی قابــل توجــه بــرای ایجــاد مجتمــع هــای
پتروشــیمی باشــد.
وعــده ایجــاد مجتمــع صنایــع پتروشــیمی در اســتان گیــان
از دهــه  ۸۰مطــرح شــد .هرچنــد تاکنــون ایــن وعــده کــه مــی
توانــد کمک شــایانی بــه ســطح درآمــد گیالنیــان و همینطــور رفع
مشــکل بیــکاری ایــن اســتان ایفــا کند هنــوز تحقــق نیافته اســت
امــا ایجــاد نخســتین واحــد پتروشــیمی گیــان در دولــت هــای
پیــش از دولــت یازدهــم بــرای شهرســتان رودبــار مصــوب شــد که
تاکنــون ایــن مصوبــه بــه نتیجــه نهایــی نرســیده اســت.
از ســوی دیگــر ،در ســفر معــاون اول رئیــس جمهــور بــه گیــان
کــه در اوایــل مــاه جــاری صــورت گرفــت وزیــر نفــت در شــورای
اداری اســتان ،بــه نماینــدگان گیــان در مجلــس وعــده داد کــه
در صــورت جــذب ســرمایه گــذار خصوصــی در اســتان ،وزارت
نفــت حمایــت هــای الزم بــرای تحقــق وعــده ایجــاد مجتمــع
پتروشــیمی در گیــان را انجــام مــی دهــد.
هرچند حسـن روحانی رئیس جمهور در سـفر فروردین مـاه  94خود
بـه گیلان گفته بـود کـه بهـره بـرداری از سـایت نفتی رودسـر در
دسـتور کار دولـت یازدهم قـرار ندارد اما ،این نخسـتین بـار نبود که
بیـژن زنگنه نسـبت بـه ایجاد مجتمـع پتروشـیمی در اسـتان های
شـمالی به ویـژه گیلان صحبت مـی کرد.
وی در اسـفندماه سـال گذشـته نیـز در سـفر به گیلان ،رودسـر را
یکی از نقاطی دانسـت کـه می توانـد میزبان واحدهای پتروشـیمی
باشـد ( .اقدامـات نخسـت برای ایجـاد زیرسـاخت هـای الزم برای
سـایت نفتی سـردار جنـگل رودسـر در دولـت دهم کلیـد خورد)
وزیــر نفــت در ســفر فــوق تاکیــد کــرد که یــک واحــد پتروشــیمی
یــک میلیــارد دالری ،اشــتغال زنجیــره ای را بــه همــراه دارد و اگــر
 ۲۵درصــد کار در اســتان بــا جــذب ســرمایه گــذار اتفــاق بیفتــد بــا
یتــوان بقیــه کار را پیــش بــرد.
فاینانــس و کمــک دولــت م 
امــا گیــان تــا چــه حــد آمادگــی جــذب ســرمایه گــذاری بــا رقــم
هــای بــاال از جملــه یــک میلیــارد دالر را دارد؟ هرچنــد در برنامــه
اول و دوم توســعه ،گیــان نصیبــی از حــوزه صنعــت نبرد و اســتانی
کشــاورزی شــناخته شــد امــا طــی چنــد ســال اخیــر در ایــن حــوزه
وارد شــده اســت.
بــا ایــن همــه هــم اکنــون بیــش از یــک هــزار طــرح نیمــه تمــام
در حــوزه صنعــت گیــان وجــود دارد کــه بیــش از نیمــی از آن هــا،
از پیشــرفت فیزیکــی  ۴۰درصــدی برخوردارنــد .در کنــار ایــن ،رتبه
گیــان در حــوزه صنعــت ،ســیزدهم اســت امــا آیــا اســتانی مثــل
گیــان بــا وجــود چنیــن آمــاری مــی تواند بــرای ســرمایه گــذاری
هــای بــزرگ میزبــان مناســبی باشــد و آیــا مــی تــوان نســبت
بــه ثمــر رســیدن واحدهــای پتروشــیمی(چه در رودبــار و چــه در
رودســر) فــارغ از کــم میلــی ســرمایه گــذاران بــر روی پــروژه های
صنعتــی نیمــه تمــام اســتان ،امیــدوار بــود؟
lگیالن؛ رتبه چهارم کشور در حجم سرمایه گذاری
کارشــناس حــوزه ســرمایه گــذاری در ایــن بــاره معتقــد اســت کــه
گیالنــی هــا در نقــاط مختلــف دنیــا و کشــور از بزرگتریــن ســرمایه
گــذاران هســتند .محمــود علــی آبــادی اظهــار مــی کنــد :آمــاری
کــه بــورس اوارق مشــارکت منتشــر مــی کنــد نشــان مــی دهــد
کــه اســتان گیــان یکــی از مطــرح تریــن اســتان هایــی اســت
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کــه در معامــات بــورس مشــارکت دارد و بــه عبــارت بهتــر رتبــه
گیــان در بیــن اســتان هــای کشــور از لحــاظ حجــم ســرمایه
گــذاری ،چهــارم اســت.
بـه گفتـه وی ،این موضوع نشـان مـی دهد حجـم زیـادی از اهالی
گیلان منابـع مالی شـان را در بـورس سـرمایه گذاری مـی کنند و
بـرای مشـارکت در پروژه های سـرمایه گـذاری ،عالقمند هسـتند.
علــی آبــادی مــی افزایــد :از ســوی دیگــر ،ســطح ثــروت اهالــی
گیــان نســبت بــه بســیاری از اســتان هــای دیگــر باالســت
و گیالنــی هــا بــا داشــتن گرانتریــن امــاک نســبت بــه ســایر
هموطنــان شــان از دارایــی و ســرمایه قابــل توجهــی برخوردارنــد.
امــا بــه عقیــده ایــن کارشــناس حــوزه اقتصــادی ،بــا وجــود چنیــن
مزایایــی ،یــک مشــکل بــرای ورود ســرمایه گــذاران گیالنــی در
پــروژه هــای بــزرگ از جملــه ایجــاد مجتمــع پتروشــیمی وجــود
دارد و آن مشــکل ،نبــود ابزارهــای تجمیــع ســرمایه هاســت.
وی توضیــح مــی دهــد :بــا وجــود ســهم بــزرگ گیالنــی هــا در
بــورس اوراق مشــارکت کــه از حضــور ۱۳۰-۱۲۰شــرکت ســرمایه
گــذاری هلدینــگ برخــوردار اســت ،تنهــا یــک شــرکت ســرمایه
گــذاری هلدینــگ گیالنــی در میــان ایــن شــرکت هــا فعال اســت
کــه آن هــم تاکنــون ثمــر چندانــی بــرای گیــان نداشــته اســت.
علــی آبــادی بــا بیــان اینکــه شــرکت هــای ســرمایه گــذاری ،ابزار
تجهیــز منابــع مالــی هســتند مــی افزایــد :اگــر در اســتان ،چنیــن
شــرکت هایــی را تاســیس کنیــم مطمئنــا مــی تــوان بــه تجمیــع
ســرمایه دســت یافــت و مشــکل ســازماندهی موجــود در بیــن
ســرمایه هــا را رفــع کــرد.
بــه عقیــده ایــن کارشــناس حــوزه ســرمایه گــذاری ،ایــن یــک
نقــص اســت کــه فرهنــگ بــا هــم کار کــردن در قالــب شــرکت
هــای ســرمایه گــذاری در گیــان نهادینــه نشــده اســت.
وی ادامــه مــی دهــد :در صــورت تشــکیل شــرکت هــای ســرمایه
گــذاری بــرای پــروژه هــای بــزرگ الزم نیســت کــه همــه منابــع
مالــی توســط مالــکان تجهیــز شــود.
علــی آبــادی مــی گویــد :اگــر در قالــب یــک پــروژه یــک میلیــارد
دالری ۳۰۰-۲۰۰ ،میلیــون دالر در داخــل اســتان تامیــن کنیــم
مــی توانیــم مابقــی را از محــل هــای دیگــر همچــون فاینانــس
یــا بانــک هــا و یــا جــذب ســرمایه گــذاری خارجــی مهیــا کنیــم.
وی تاکیــد مــی کنــد :پتروشــیمی صنعــت بازارپســندی اســت و
اگــر زیرســاخت هــای الزم را در اســتان مهیــا کنیــم مطمئنــا مــی
توانیــم بــا تامیــن  ۲۰تــا  ۳۰درصــد تامیــن منابــع مالــی در داخــل
اســتان ،مابقــی را از ســایر منابــع تامیــن کنیــم.
lعالقــه منــدی ســرمایه گــذاران خارجــی بــرای
ســرمایه گــذاری در پتروشــیمی گیــان
از ســوی دیگــر ،مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارائــی گیــان از

اســتقبال یــک شــرکت هلدینگ آلمانــی بــرای حضــور در گیالن و
ســرمایه گــذاری بــر روی مجمتــع پتروشــیمی آن خبــر مــی دهــد.
منصــور موالئــی پــور در ایــن بــاره مــی گویــد :مقدمــات حضــور
شــرکت ســرمایه گــذاری هلدینــگ آلمانــی در گیــان انجام شــده
و منتظــر ســرمایه گــذار مســتقیم خارجــی هســتیم.
نائــب رئیــس مرکــز خدمــات ســرمایه گــذاری خارجی گیــان می
افزایــد :شــرکت هلدینــگ فــوق ،در جنــوب ایــران تجربــه موفقــی
داشــته و بــا رایزنــی هــای انجــام شــده انتظــار داریــم کــه بــرای
ســرمایه گــذاری بــر روی حــوزه پتروشــیمی گیــان ورود کنــد.
موالئــی پــور تاکیــد مــی کنــد :ورود ســرمایه گــذار خارجــی بــرای
حضــور در پــروژه پتروشــیمی گیــان نتیحــه تالشــی اســت کــه
بــه وزیــر نفــت نیــز انعــکاس داده شــده اســت.
lاســتان پیگیــر اجــرا شــدن دو واحــد پتروشــیمی
اســت
اگرچــه هنــوز مشــخص نیســت کــه در نهایــت مجتمــع هــای
پتروشــیمی گیــان توســط ســرمایه گــذار داخلــی بــه مرحلــه بهره
بــرداری مــی رســد یــا ســرمایه گــذار خارجــی ،معــاون عمرانــی
اســتانداری گیــان بــر پیگیــری امــور بــرای بــه نتیجــه رســیدن
هــر دو پتروشــیمی تاکیــد مــی کنــد.
حجــت شــعبانپور مــی گویــد :از زمانــی کــه وزیــر نفــت بــه ایجــاد
مجتمــع پتروشــیمی در ســایت نفتــی رودســر ابــراز تمایــل کــرد،
مســئوالن اســتانی بــه دنبــال فراهم کــردن زیرســاخت هــای الزم
در ایــن منطقــه هســتند.
وی تصریــح مــی کنــد :تاکنــون در رودبــار ،زیرســاخت هــای الزم
همچــون آب و زمیــن بــرای ایجــاد واحــد پتروشــیمی مهیــا شــده
و بــه دنبــال ســرمایه گــذار بــرای اجــرای ایــن مجتمــع هســتیم.
شــعبان پــور ادامــه مــی دهــد :از ســوی دیگــر  ۲۷.۵هکتــار زمیــن
نیــز در منطقــه رودســر بــرای شــرکت نفــت خــزر مهیــا شــده و
بــرای ادامــه تامیــن زمیــن بــرای ســایت نفتــی رودســر نیــز در
تــاش و پیگیــری الزم هســتیم.
معــاون عمرانــی اســتانداری گیــان مــی افزایــد :مقدمــات بــرای
جــذب ســرمایه گــذار بــرای حضــور در گیــان بــرای هــر دو
مجتمــع پتروشــیمی رودبــار و رودســر در دســتور کار اســت و هــر
دو پــروژه را توأمــان پیگیــری مــی کنیــم تــا در نهایــت بــه نتیجــه
نهایــی برســد.
بــه نظــر مــی رســد ایجــاد مجتمــع هــای پتروشــیمی کــه مــی
توانــد نقــش مهمــی در رفــع بیــکاری اســتان داشــته باشــند هنــوز
در هالــه ای از ابهــام قــرار دارد .هرچنــد جــذب ســرمایه گــذار
داخلــی یــا خارجــی بــرای مجتمع هــای پتروشــیمی نخســتین گام
هــای خــود را برداشــته اســت امــا هنــوز تــا مرحلــه محقــق شــدن
ایــن هــدف غایــی در گیــان فاصلــه ای فاحــش باقــی اســت.
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اسماء محمودی

افزایـش بیش از حـد دمای هـوا و طوفان
هـای مکرر شـن در شـرق اسـتان کرمان
قبـل از ثمـر دهـی نخـل هـا ،محصـول
خرمـای نـارس بـر روی نخلسـتان هـا را
سـوزاند و هـزاران کشـاورز را در آسـتانه
ورشکسـتگی قـرار دارد.

اســتان کرمــان نخســتین ســطح زیــر کشــت نخلســتان هــا را
در کشــور دارد و دومیــن تولیــد کننــده ایــن محصــول در کشــور
نیــز محســوب مــی شــود ،برخــی از گونــه هــای خرمــا از جملــه
خرمــای مضافتــی کــه در شــرق کرمــان بــه خصــوص بــم،
ریــگان ،نرماشــیر و فهــرج تولیــد مــی شــود مرغــوب تریــن
خرمــای تولیــدی در کشــور محســوب مــی شــود که مشــتریهای
پــر و پــا قرصــی در کشــور و بازارهــای بیــن المللــی دارد.
تغییــر اقلیــم ناگهانــی ایــن روزهــای اســتان کرمــان بــه
خصــوص در شهرســتانهای حاشــیه ای کویــر بســیاری از
کشــاورزان را بــا مشــکل جــدی مواجــه کــرده اســت.
بســیاری از محصــوالت از جملــه محصــوالت گلخانــه ای،
درختــی و مــزارع دچــار خشــکیدگی شــده انــد و هکتارهــای
نخلســتان نیــز در آتــش ســوخته اســت امــا خرمــا کــه مقــاوم
تریــن محصــول در مقابــل خرمــا اســت و در اوج گرمــای مــرداد
مــاه مــی رســد یــک مــاه مانــده بــه برداشــت بــر روی نخــل هــا
در حــال ســوختن اســت.
محصــول نرســیده بــه دلیــل شــدت گرمــا و کاهــش رطوبــت
دچــار خســارت شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه هــر ســال
پدیــده خشــکیدگی خوشــه هــای خرمــا چنــد روز مانــده بــه
برداشــت محصــول موجــب ریــزش و خشــکیدگی خوشــه هــای
خرمــا مــی شــد امــا امســال خرمــای نــارس در حــال ســوختن
اســت.
گفتــه می شــود بیشــترین خســاراتها در شهرســتان ریــگان روی
داده اســت ،گرمــای هــوای ایــن روزهــای ریــگان بــه  ۵۵درجــه
ســانتیگراد مــی رســد و بخــش قابــل توجهــی از مــردم ایــن
منطقــه نیــز کشــاورز و نخــل دارد هســتند.
اقتصــاد تــک محصولــی شــرق اســتان کرمــان بــر پایــه تولیــد
خرمــا مــی چرخــد امــا مهمتریــن منبــع درآمــد مــردم ایــن
منطقــه هــر روز بیشــتر از گذشــته آســیب مــی بینــد.
ریــزش و خشــکیدگی محصــول ســال جــاری هــر روز بیشــتر
مــی شــود و طبــق گفتــه مــردم محلــی ،ایــن مناطــق هنــوز بــه
روزهــای اوج گرمــای تابســتان نرســیده انــد.
محمــد یکــی از کشــاورزان جنــوب کرمــان اســت که مــی گوید:
طــی ســالهای اخیــر مــردم ریــگان بارهــا بــا پدیــده خشــکیدگی
خوشــه هــای خرمــا مواجــه مــی شــوند امــا متاســفانه امســال
ایــن وضعیــت بدتــر شــده اســت.

وی ادامــه داد :در ســال جــاری گرمــا زودتــر از ســال هــای
قبــل شــروع شــده اســت و گرمــا نیــز شــدید اســت بــه طوریکــه
دماســنج ماشــین هــای کشــاورزان دمــای  ۶۰درجــه را هــم
نشــان مــی دهــد امــا هواشناســی در بهتریــن حالــت دمــای ۵۵
درجــه را ثبــت کــرده اســت.
lدرآمد کشاورزان به باد می رود
ایــن کشــاورز افــزود :نخلهــا تنهــا منبــع درآمــد مــا هســتند و در
صورتیکــه محصــول ســال جــاری از بیــن بــرود مــا هیــچ منبــع
درآمــدی نخواهیــم داشــت.
وی افــزود :محصــول برخــی بــاغ هــا بــه صــورت کلــی از بیــن
رفتــه اســت و در صــورت ادامــه ایــن وضعیــت مــردم کــه یــک
ســال در انتظــار محصــول بودنــد بایــد بــرای کســب درآمــد ۱۲
مــاه دیگــر هــم صبــر کننــد و در ایــن مــدت هیــچ منبــع درآمــد
پایــدار دیگــری ندارنــد.
مدیرجهــاد کشــاورزی شهرســتان ریــگان نیــز اظهارداشــت:
متاســفانه شــاهد خســارت بــه کشــاورزان هســتیم که مــی تواند
بــه اقتصــاد مــردم صدمــه بزنــد.
بامــری بــا اشــاره بــه خشکســالی شــدید در شــرق کرمــان
گفــت :بــارش بــاران در منطقــه کــم اســت و ســطح رطوبــت نیز
کاهــش یافتــه اســت بــه همیــن علــت شــاهد بــروز مشــکالتی
بــرای کشــاورزان هســتیم.
وی بــه بادهــای  ۱۲۰روزه و طوفــان شــن و ریزگردهــا اشــاره
کــرد و افــزود :ایــن مشــکالت در کنــار وزش بادهــای گــرم و
شــدید خســارت هــا را تشــدید کــرده اســت.
بامــری افــزود :کارشناســان کشــاورزی قبــل از بروز این مشــکل
توصیــه هــای الزم را انجــام داده بودنــد امــا برخــی از کشــاورزان
توصیــه هــا را جــدی نگرفتنــد و شــاهد خســارات بــه نخلســتان
هــا هســتیم.
وی از کشــاورزان خواســت بــا توجــه بــه خطــر ریــزش محصول
بــا کارشناســان مشــورت کننــد و تدابیــر الزم را در نظــر بگیرند.
علــی یکــی دیگــر از کشــاورزان منطقــه اســت کــه بــه بیمــه
کشــاورزی اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد :در ســال هــای قبــل
نیــز نخلســتان هــا را بیمــه کــرده بودیــم اما خســارت کشــاورزان
پرداخــت نشــد.
وی ادامــه داد :متاســفانه در حالــت عــادی هــم بــا دالل بــازی که

در بــازار وجــود دارد و عــدم برنــد ســازی و بســته بنــدی محصول
بــا مشــکل مواجــه هســتیم و عمدتــا بایــد خرمــا را یک ســال در
ســردخانه هــا بــرای رســیدن مــاه رمضــان نگــه داریم.
وی گفــت :از مســئوالن مــی خواهیــم به داد مــردم برســند چون
نخلســتان هــا در معــرض بیابــان زایــی هســتند و بــاغ هــا مملــو
از شــن مــی شــوند از ســوی دیگــر گرمــای بیــش از انــدازه بــر
مشــکالت افــزوده و در کنــار خرمــا ســایر محصــوالت را نیــز
خــراب کــرده و آبــی هــم بــرای ادامــه کار وجــود نــدارد.
ایــن کشــاورز گفــت :هزینــه هــا بــاال رفتــه و بــرای اینکــه بتوانم
نخســلتان را ســرپا نگــه دارم متحمــل هزینــه هــای زیــادی
شــدیم و در نهایــت هــم درســت زمانــی کــه مــی خواســتم
حاصــل زحمــات را برداشــت کنــم بــا خشــکیدگی و ریــزش
خوشــه هــای خرمــا مواجــه شــدیم.
فرمانــدار ریــگان نیــز اظهارداشــت :گرمــای بیــش از حــد هــوا در
ریــگان مشــکالت بســیاری ایجــاد کــرده اســت کــه مــی تــوان
بــه گرمــا زدگــی هــزاران نفــر در تابســتان ســال جــاری اشــاره
کــرد.
امیــن باقــری گفــت :در روســتاهای دور افتاده بیشــترین مشــکل
را در ایــن زمینــه داریــم و بســیاری از منابــع آبی خشــکیده اســت.
وی گفــت :طوفــان هــای شــن نیــز خســارات زیــادی بــه
کشــاورزان زده اســت و در صــورت ادامــه ایــن رونــد صنعــت
کشــاورزی در شــرق کرمــان بــا چالــش جــدی مواجــه می شــود
و ایــن در حالیســت کــه کشــاورزی و دامــداری مهمتریــن شــغل
مــردم اســت.
وی تغییــر اقلیــم را حقیقتــی انــکار نشــدنی دانســت و افــزود:
مــا بایــد تــاش کنیــم بــا آمــوزش کشــاورزان خســارت هــای
کشــاورزان را بــه حداقــل برســانیم و خســارات هــای ایجاد شــده
را نیــز جبــران کنیــم.
وی بیــان کــرد :دمــای هــوا امســال از همیشــه بیشــتر اســت و
ایــن باعــث خشــکیدگی و ریــزش خوشــه خرمــای نخــل هــای
مــا شــده اســت.
کشــاورزان محــروم ریــگان انتظــار دارنــد بــا توجــه بــه خســارات
شــدید نخلســتان هــا مســئوالن بــرای حمایــت از آن هــا وارد
عمــل شــوند از ســوی دیگــر ایــن بیــم وجــود دارد کــه محصول
شهرســتان بــم نیــز بــا خشــکیدگی شــدید مواجــه شــود و بایــد
هــر چــه زودتــر در ایــن خصــوص چــاره اندیشــی کــرد.
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اخیــرا تعــدادی از تولیــد کننــده قطعــات
خــودرو در شــهرک صنعتــی توس مشــهد
بــه دلیل عــدم وصــول مطالبــات میلیــاردی
خــود از شــرکت هــای بــزرگ خــودرو
ســازی دســت بــه تعدیــل نیــروی انســانی
و کاهــش خطــوط تولیــد زده انــد.

خــودرو ســازی یکــی از صنایعــی اســت کــه بــه دلیــل اهمیــت خود
از جملــه شــاخصهای توســعه یافتگــی کشــورها محســوب مــی
شــود.طی آخریــن گزارشــی کــه از جایــگاه کشــورمان در صنعــت
خــودرو ســازی دنیــا موجــود اســت ،رتبــه شــانزدهم ایــن صنعــت
متعلــق بــه ایــران اســت.
خــودرو ســازی یــک صنعــت اســتراتژیک در هــر کشــوری
محســوب میشــود ،امــا در ســالهای اخیــر ورود بــی رویــه
قطعــات چینــی ،تولیــد داخلــی را زیــر ســوال بــرده اســت .قطعــات
چینــی بــه دلیــل داشــتن ســود زیــاد بــرای واردکننــدگان ،بــر
مشــکالت صنعــت دامــن زده و تولیــد داخلــی را بــا رکــود مواجــه
کــرده اســت.
از ســوی دیگــر عــدم پرداخــت مطالبــات قطعــه ســازان توســط
شــرکت هــای بــزرگ خــودرو ســاز کــه محصــوالت خــود را بــه
صــورت پیــش فــروش بــه مشــتریان عرضــه مــی کننــد و فشــار
بانــک هــا بــرای بازپرداخــت تســهیالت،توان ادامــه فعالیــت از
قطعــه ســازان را گرفتــه و ایــن صنعــت در آســتان ورشکســتگی
قــرار دارد.
lتعدیل کارگران شرکت های قطعه سازی
اخیــرا تعــدادی از شــرکتهای تولیــد کننــده قطعــات خــودرو در
شــهرک صنعتــی تــوس مشــهد بــه دلیــل عــدم وصــول مطالبــات
میلیــاردی خــود از شــرکت هــای بــزرگ خــودرو ســازی کشــور
تــوان ادامــه فعالیــت را از دســت داده و دســت بــه تعدیــل نیــروی
انســانی و کاهــش خطــوط تولیــد خــود زده انــد.
از طرفــی حقــوق کارگــران و رســیدگی بــه امــورات کارخانــه نیــاز
بــه پــول دارد کــه ایــن کارخانجــات بــرای صــرف هزینههــای
خــود مجبــور بــه اخــذ وامهــای کالن شــدهاند تــا از ایــن طریــق
بتواننــد بــه اصطــاح خــود را ســرپا نــگاه دارنــد.
روی دیگــر ماجــرا وجــود تعــدادی کارچاقکــن و دالل اســت کــه
از ایــن موقعیــت ســوء اســتفاده میکننــد و بــرای مثــال میگوینــد
مــا  ۱۰درصــد طلــب شــما را بــرای خــود بــر میداریــم و طلــب
شــما را از شــرکت مــورد نظــر وصــول مــی کنیــم.
بــه همیــن دالیــل یکــی از ایــن کارخانجــات قطعــات خــودرو
مجبــور بــه تعدیــل بســیاری از کارگــران خــود شــده ،زیــرا تــوان
پرداخــت حقــوق آنهــا را نداشــته اســت و حتــی بعضــی کارگــران
چندیــن مــاه اســت کــه نــه تنهــا حقــوق نگرفتهاند بلکــه پــاداش و
عیــدی آنهــا نیــز بــه دلیــل مشــکالت مالــی پرداخت نشــده اســت.
کارخان ـهای کــه در چنــد شــیفت فعالیــت میکــرده اســت اکنــون
بــا همــان تعــداد کارگــر چنــد روز یکبــار فعــال مــی شــود و اگــر به
همیــن منــوال پیــش رود ،تــا چنــد روز دیگــر بایــد شــاهد تعطیلــی
رســمی کارخانــه و تعدیــل تمامــی نیروهــا باشــیم.
lپرداخت های سایپا به قطعه سازان مناسب نیست
بــرای اطــاع و صحــت تعطیلــی برخــی کارخانجــات قطعــات
خــودرو بــه ســراغ یکــی از اعضــای هیئــت مدیــره انجمن خــودرو و
نیــروی محرکــه خراســان رضــوی رفتیــم.
محمــد مهــدی شــکورزاده بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت بعضــی
کارخانجــات قطعــه ســازی خــودرو تعدیــل نیــرو داشــته باشــند امــا
تعطیلــی ایــن کارخانههــا تــا بــه حــال گــزارش نشــده اســت اظهار
میکنــد :پرداختهــای خــودرو ســازها از قبیــل ســایپا مناســب و
بــه موقــع نیســت امــا اینکــه یــک واحــد صنعتــی صرفــا بــه خاطــر

ایــن مســئله تعطیــل شــده باشــد نشــنیدهام.
وی بــا اشــاره بــه ورود قطعــات چینــی بــه بــازار میافزایــد:
ســالهای ســال اســت کــه قطعــات چینــی بــه ایــران وارد
میشــود ولــی ایــن قضیــه نســبت بــه چنــد ســال قبــل در
وضعیــت بهتــری بــه ســر میبــرد و تولیــد داخلــی را افزایــش و
ورود کاالی چینــی را کاهــش دادهایــم ولــی اینطــور نیســت کــه
ورود قطعــات چینــی صفــر شــده باشــد.
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن خــودرو و نیــروی محرکــه
خراســان رضــوی بــا تاکیــد بــه اینکــه عمــده مشــکل ســایپا
نقدینگــی اســت نــه واردات قطعــات چینــی تصریــح میکنــد:
در ایــن خصــوص بایــد یــا وزارت صنایــع اعتباراتــی را در
نظــربگیــرد یــا بانکهــا تســهیالت دهنــد تــا ســایپا خریــد و
فروشــش را راحــت کنــد ،بــرای مثــال اعتبــار ریالــی نمیدهنــد
و اعتبــار ارزی میدهنــد کــه ایــن اعتبــار ارزی را وزارت صنایــع
میدهــد و وزارت صنایــع هــم در مــواردی خریــد خــود را از
چیــن بــه انجــام مــی رســاند.
وی ادامــه میدهــد :مشــکالتی کــه در حــال حاضــر گریبانگیــر
صنعــت قطعــه ســازان خــودرو اســت فقــط بــه ســایپا مربــوط
نمیشــود بلکــه نــوع عملیاتــی کــه در مجمــوع انجــام میشــود

بــه نفــع واحدهــای تولیــدی اســت کــه از خــارج کشــور قطعــات
وارد میکننــد کــه ســایپا و ایــران خــودرو از ایــن نمونــه هســتند
امــا ایــران خــودرو نســبت بــه ســایپا در شــرایط بهتــری قــرار دارد.
شــکورزاده تاکیــد میکنــد :بــرای حــل ایــن مشــکل ،حمایــت
دولــت کمــک قابــل مالحظــهای میکنــد و بانکهــا نیــز
گزینــه دیگــری هســتند .درچنــد ســال اخیــر هیچکــس زورش بــه
بانکهــا نرســید تــا بتوانــد چیــزی را تغییــر دهــد ،حتــی بــا وجــود
بخشنامههــای بانــک مرکــزی ،بانکهــا تصمیمــات خــود را
مســتقل از ضوابطــی کــه وجــود دارد ،میگیرنــد.
وی میافزایـد :یکـی از بهتریـن راهحلها که میشـود قطعه سـاز را
به مسـیری بـرد که کار خـود را به بهترین شـکل انجام دهـد  ،توجه
بـه افزایـش و توسـعه کیفی کار اسـت امـا تقریبـا  ۷۰درصـد قطعه
سـازان دنبال تامیـن منابع مالی از بانکها و یا خودروسـازان هسـتند
و قطعـه سـاز به جـای اینکه بـه دنبـال وجـوه مطالباتش باشـد باید
روی توسـعه کارش تمرکـز و فعالیت کند.
عضــو هیئــت مدیــره انجمــن خــودرو و نیــروی محرکــه خراســان
رضــوی خاطرنشــان میکنــد :در حــال حاضــر باالتریــن نفــرات
در صنعــت قطعــه ســازی بــه دنبــال وصــول مطالباتشــان هســتند
و درگیــر توســعه شــرکت خــود و ســرمایه گــذاری نیســتند ،یعنــی
منابــع قطعــه ســاز در خودروســازان قفــل شــده و تــوان تولیــد قطعه
جدیــد را ندارنــد.

lدروازههای مملکت بر روی کاالهای چینی باز است
در ادامــه گــزارش بــا دبیــر و نائــب رئیــس انجمــن خــودرو و نیــرو
محرکــه خراســان رضــوی بــه گفتگــو پرداختیــم تــا دلیــل تعدیــل
نیــروی برخــی از کارخانجــات قطعــه ســازان خــودرو در اســتان را از
زبــان وی نیــز بشــنویم.
محمدرضــا جواهــری از تعدیــل نیــروی برخــی کارخانجــات
قطعــه ســازی ابــراز بــی اطالعــی و اظهــار میکنــد :ورود
قطعــات چینــی بــه کشــور همیشــه وجــود داشــته و ایــن قضیــه
فقــط در مــورد قطعــات خودروســازی صــدق نمیکنــد .حتــی
جــوراب بــرای مــا وارد میشــود ،یعنــی مــا توانایــی حتــی
تولیــد جــوراب را نداریــم؟ آنوقــت توقــع داریــم قطعــات
حســاس خــودرو وارد نشــود؟
وی میافزایــد :دروازههــای مملکــت بــر روی کاالهــای چینــی بــاز
اســت و فقــط در مــورد قطعــات خودروســازی نیســت و نبایــد فقــط
بــر روی قطعــات وارد شــده چینــی حساســیت نشــان داد.
دبیــر و نائــب رئیــس انجمــن خــودرو و نیــرو محرکــه خراســان
رضــوی بــا بیــان اینکــه کارخانجــات خــودرو ســازی و قطعــات
خــودرو در حــال فعالیــت هســتند تصریــح میکنــد :مشــکل مــا
ن میخواهیــم و هــر موقــع
ایــن اســت کــه قیمتهــا را خیلــی ارزا 

تمایــل داشــتیم پــول کاالی خریــداری شــده را میپردازیــم.
وی ادامــه میدهــد :اگــر بــه قیمــت ارزش واقعــی خریــد کنیــم و
پــول را بــه موقــع پرداخــت کنیــم هیــچ قطعــه ســازی هیــچ گونــه
مشــکلی نخواهــد داشــت.
جواهــری بــا بیــان اینکــه در مملکــت مــا صنعــت ،کار و تولیــد
مســئله دار اســت و نیــاز بــه ریشــه یابــی دارد تاکیــد میکنــد:
هنــوز در قراردادهــای ســال  ۹۴افزایــش قیمــت داده نشــده اســت،
مــا ملــزم نیســتیم کــه حتمــا بــه خــودرو ســاز قطعــه بدهیــم بلکــه
در ایــن بیــن بــازار ،صــادرات و صنایــع پتروشــیمی و نفــت و گاز نیز
دخیــل هســتند و برخــی از قطعــه ســازانمیتوانند بــا تغییــر خــط
بــه کار خــود ادامــه دهنــد.
lشرکت های خودرو ساز بالی جان قطعه سازان
ســوال اساســی در ایــن حــوزه ایــن اســت کــه بــا وجــود پیــش
فــروش محصــوالت شــرکت هــای بــزرگ خــودرو ســازی بــه
مشــتریان و گــردش عظیــم مالــی درایــن حــوزه ،چــرا مطالبــات
قطعــه ســازان کــه بســیاری از کارگــران در ایــن بخــش مشــغول
فعالیــت هســتند پرداخــت نمــی شــود و کار بــه جایــی مــی رســد
کــه دالالن بــه ایــن بخــش ورود یافتــه و در ازای وصــول مطالبــات
درصــدی از طلــب قطعــه ســازان را بــه حســاب خــود منظــور مــی
کننــد؟
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ویراژ مشکالت در چهارمین جاده زیبای جهان؛ امدادرسانی جا ماند
ساره نوری

امکانــات ضعیــف امــداد و نجــات در
چهارمیــن جــاده گردشــگری جهــان
باعــث شــده کــه وقتــی بحــران بــه
جــاده چالــوس میرســد ،امدادرســانی
جــا بمانــد.

متوجــه شــده دربــاره وضعیــت جــاده و مشــکالت اهالــی ایــن
محــور پرتــردد تحقیــق میکنــم ،صدایــش را میشــنوم ،از
دوروبریهایــش میپرســد ایــن خانــم خبرنــگار اســت؟ خــودش را
بــه مــن میرســاند ،میپرســد؛ صــدای مــا را مســئوالن خواهنــد
شــنید؟ ادامــه میدهــد؛ میدانیــد چــه عذابــی میکشــیم،
مگــر گنــاه کردهایــم کــه اینجــا بــه دنیــا آمدهایــم ،مگــر گنــاه
کردهایــم کــه نمیخواهیــم بــه شــهر برویــم و میخواهیــم
در روســتای اجدادیمــان بمانیــم ،میدانیــد جــاده یکطرفــه
میشــود مــا عــزا میگیریــم ،خســته شــدهایم.
د ل ُپـری دارد ،پشـت سـر هـم گالیـه میکنـد و هـر از چندگاهـی
بـه افـراد دور برش کـه مثل او شـاکی هسـتند نگاهی میکنـد و با
عالمت دسـت و سـر از آنهـا میخواهـد کـه وی را همراهی کنند.
ایــن روســتایی ادامــه میدهــد :خانــم شــما ســیل روســتای
«ســیجان» را بــه یــاد داریــد ،همــان ســیلی کــه جــان هشــت نفر
را گرفــت ،چنــد روز دیگــر دومیــن ســالگرد آنهــا اســت.
یادتــان آمــد ،در آن روز ســیاه هــم جــاده یکطرفــه بــود ،بــا
بدبختــی خودمــان را بــه روســتا رســاندیم ،ســیل همهجــا را خــراب
کــرده بــود ،خانههــا پــر از گِل شــده بــود آن روز هــم امدادرســانی
بــا مشــکل مواجــه شــد ،چــرا؟ چــون جــاده یکطرفــه بــود!
یــادم میآیــد ،بیســت و هشــتم تیرمــاه ســال  ۹۴بــود کــه ســیل
روزگار اهالــی روســتای ســیجان را ســیاه کــرد و در چشــم برهــم
زدنــی خیابانهــا و کوچههــای روســتا را درهــم نوردیــد و
فاجعــهای غمانگیــز بــه وجــود آمــد.
پیرمــرد ادامــه میدهــد :خانــم آن موقــع هــم گفتنــد بودجــه
نداشــتیم و ســیل آمــد خانــه مــردم را خــراب کــرد ،البتــه برخــی
مــردم هــم خــود مقصــر بودنــد ،کمــی نزدیکتــر میآیــد و بــا
صــدای بلندتــر از مــن میپرســد ،چــرا همیشــه دلیــل حادثههــای
اینچنینــی را بیپولــی اعــام میکننــد؟
در همیـن فاصلـه کوتـاه کلـی سـؤال از من پرسـیده اسـت ،آنقدر
ناراحـت و عصبانـی اسـت که حتـی اجـازه نـداده بگویم ،سـوژهای
کـه مرا بـه اینجا کشـانده چیـز دیگری اسـت .کمـی آرام میشـود
و مینشـیند ،بـه او میگویـم پدرجـان سـیل سـیجان را خـوب بـه
یـاد دارم و حتـی چنـد روز پـس از حادثـه بـه آنجـا رفتـهام ولـی در
حـال حاضر میخواهـم بدانم اهالـی درباره کمبود تجهیـزات ایمنی
ازجمله تجهیـزات آتشنشـانی چه نظـری دارند ،حرفم تمام نشـده
از جـا برمیخیـزد ،عصبانیتـر میشـود و بهیکبـاره میگویـد،
آتشسـوزی ،تجهیـزات ،دختـرم دل مـا خون اسـت.
اینجــا محــور کرج-چالــوس ،ورودی روســتای «تکیه سپهســاالر»
و ایــن تنهــا گوشــهای از درد دل اهالــی اســت .محــور کــرج -
چالــوس همــان محــوری اســت کــه هــر هفتــه بــرای مســافران
ازجملــه پایتختنشــینان یکطرفــه میشــود تــا بهراحتــی
پــس از مســافرت بــه ســواحل شــمالی بــه خانههایشــان بازگردنــد.
همــان محــوری کــه در زمســتانها بــا بــرف و بهمــن عرصــه را
بــر اهالــی تنــگ میکنــد ،همــان محــوری کــه همیشــه خبرســاز
اســت خبرهایــی از نــوع حادثــه ،همیــن چنــد روز پیــش بــود کــه
تصــادف در تونــل کنــدوان حادثــه تلــخ و دلخراشــی را رقــم زد.
lوجــود یــک ایســتگاه آتشنشــانی در جــاده
چالوس(البــرز)
چهاردهــم تیرمــاه خبــری مخابــره شــد کــه حاکــی از ســوختن دو
تــن از هموطنانمــان در خــودروی پرایــد بــود .دو تــن زندهزنــده در

آتــش ســوختند و شــاید اگــر امکانــات و تجهیــزات آتشنشــانی در
نزدیکــی محــل حادثــه بــود ،ایــن اتفــاق نمیافتــاد.
ســرهنگ رضــا معظمــی گــودرزی رئیــس پلیـسراه اســتان البــرز
گفــت :چهاردهــم تیرمــاه براثــر برخــورد دو دســتگاه خــودروی
ســواری پرایــد و ســوناتا در تونــل کنــدوان دو نفــر جــان خــود را
از دســت دادنــد.
وی بــا اشــاره بــه شــدت حادثــه ،ابــراز تأســف کــرد و گفــت:
سرنشــینانش خــودرو در آتــش ســوختند.
پسازایــن حادثــه و انتشــار تصاویــر دلخــراش بــا واکنشهــای
کاربــران البــرزی مواجــه شــدیم کــه از ضعــف زیرســاختهای
ایمنــی در ایــن محــور بهشــدت انتقــاد میکردنــد و بســیاری
میگفتنــد اگــر در نزدیکــی تونــل کنــدوان ایســتگاه آتشنشــانی
وجــود داشــت ایــن حادثــه منجــر بــه مــرگ دو نفــر نمیشــد.
پیگیــری ایــن ســوژه مــا را بــه ایــن محــور کشــانده اســت،
مســئول امــور شــوراها و دهیــاری بخشــداری آســارا پاســخگوی
ســؤاالتمان شــد و در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه چنــد
ایســتگاه آتشنشــانی در ایــن محور(محــدوده اســتحفاظی
اســتان البــرز) مســتقر اســت ،گفــت :یــک ایســتگاه در شــهر
آســارا یعنــی  ۳۵کیلومتــری محــور و یــک ماشــین آتشنشــانی
در محــدوده «آدران» مســتقر اســت.

 lمصوباتی که در اجرا لنگ میزند
آقــای امیــر بــه کمبــود شــدید تجهیــزات ایمنــی بهویــژه
تجهیــزات آتشنشــانی در محــور پرتــردد کــرج -چالــوس
اشــاره کــرد و گفــت :یکطرفــه شــدن جــاده چالــوس در ایــام
تعطیــل تبدیــل بــه کابــوس شــده و کمبــود تجهیــزات ایمنــی بــه
وحشــتناکیاش اضافــه میکنــد.
وی بــه مصوباتــی اشــاره کــرد کــه قــرار بــود بخشــی از کمبــود
تجهیــزات ایمنــی در ایــن محور شــلوغ را برطــرف کنــد مصوباتی
کــه در حــوزه اجــرا لنــگ میزنــد.
بــه گفتــه امیــر در شــورای مدیریــت بحــران اســتان مقررشــده بود
در محــدوده کنــدوان یعنــی در آخریــن نقطــه از حــوزه اســتحفاظی
اســتان البــرز تیمــی همــراه بــا تجهیــزات و ماشــین آتشنشــانی
مســتقر شــوند کــه در مواقــع یکطرفــه شــدن جــاده بــه
کمــک حادثــه دیــدگان بشــتابند ،تیمــی متشــکل از هاللاحمــر،
آتشنشــانی و دیگــر عوامــل امــدادی ،ایــن تیــم گویــا ســال
گذشــته در محــدوده کنــدوان مســتقر میشــده ولــی در ســال
جــاری خبــری از اســتقرار تیــم امــدادی در محــدوده یادشــده
نیســت.
وی بــه مصوبــه دیگــر اشــاره کــرد کــه هرگــز اجرانشــده اســت
و گفــت :در شــورای مدیریــت بحــران اســتان مقررشــده بــود در
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ســه دهســتان بخــش آســارا یعنــی آدران ،نســا و آســارا ســولههای
مدیریــت بحــران مســتقر شــود تــا در مواقــع لــزوم بــه حادثــه
دیــدگان امدادرســانی کنــد ،ایــن مصوبــه نیــز هنــوز اجرانشــده
اســت.
مســئول امــور شــوراها و دهیــاری بخشــداری آســارا در ادامــه بــا
تأکیــد بــر اینکــه وقتــی حادثــهای رخ میدهــد از دســتگاههای
بســیاری تمــاس میگیرنــد و گــزارش میخواهنــد ،گفــت:
گــزارش حادثــه وقتــی تجهیــزات ایمنــی درستوحســابی وجــود
نــدارد بــه چــه دردی میخــورد.
وی بــه حادثــه آتشســوزی کــه چنــد روز گذشــته دریکــی از
روســتاهای محــور بــه وقــوع پیوســت اشــاره کــرد و گفــت :مــردم
بــه کمــک عوامــل آتشنشــانی آســارا ایــن حادثــه را مدیریــت
کردنــد ولــی بــا دســتان خالــی و بــه قولــی بایــد گفــت مــردم بــا
بیــل و هــر آنچــه وجــود داشــت آتشســوزی را مهــار کردنــد.
lهــر وقــت دســت یــاری بهســوی مدیریــت
بحــران دراز کردیــم دســتمان را رد کردنــد
امیــر بــا اشــاره بــه اینکــه مصوبــات گویــا در حــد حــرف باقیمانده
اســت ،گفــت :ایــن در حالــی اســت کــه محــور کوهســتانی کــرج
 چالــوس بــا انــواع مخاطــرات طبیعــی از قبیــل رانــش و ریــزشکــوه ،ســیل ،آتشســوزی و غیــره مواجــه اســت و روزانــه حــوادث
زیــادی در ایــن محــور توریســتی بــه وقــوع میپیونــدد.
امــا شــنیدن صحبــت هــای سرپرســت آتشنشــانی و خدمــات
ایمنــی شــهرداری آســارا ضــروری بــه نظــر مــی رســد ،مهــدی
آســرایی بــا اشــاره بــه اســتقرار یــک ایســتگاه آتشنشــانی
در محــور کــرج  -چالــوس ،گفــت :یــک دســتگاه ماشــین
آتشنشــانی در روســتای آدران مســتقر اســت یعنــی بــا یــک
ایســتگاه و یــک ماشــین بایــد حــوادث ایــن محــور پرتــردد را
مدیریــت کنیــم.
آســرایی ضمــن انتقــاد از مدیریــت بحــران اســتان البــرز ،اظهــار
کــرد :هــر وقــت دســت یــاری بهســوی مدیریــت بحــران دراز
کردیــم دســتمان را رد کردنــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مدتزمــان رســیدن ماشــین آتشنشــانی
بــه محــل حادثــه بیــن ســه تــا پنــج دقیقــه اســت ،گفــت :ایــن در
حالــی اســت کــه از بیلقــان تــا کنــدوان  ۸۰کیلومتــر راه اســت و در
ســایه کمبــود تجهیــزات و ایســتگاههای آتشنشــانی ایــن زمــان
بــرای مــا بــه  ۴۰دقیقــه هــم میرســد.
سرپرســت آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری آســارا
بــا اشــاره بــه بافتهــای فرســوده برخــی از روســتاهای محــور
چالــوس ،گفــت :بافــت برخــی روســتاها اجــازه ورود دوچرخــه بــه
کوچههــا را نمیدهــد حــال ببینیــد بــا ماشــینهای عملیــات
بایــد چــه ســختی را تحملکنیــم.
آســرایی بــا اشــاره بــه اینکــه در برخــی مواقــع بایــد آب را بــا ۲۰
متــر لولــه بــه محــل حادثــه برســانیم ،گفــت :هنگامیکــه جــاده
یکطرفــه اســت بــا زحمــت فــراوان و اســکورت پلیــس بــه
محــل حادثــه میرویــم و در صــورت دیــر رســیدن بایــد شــاهد
واکنــش عصبــی اهالــی باشــیم کــه البتــه حقدارنــد.
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وی بابیــان اینکــه در شــهر کــرج  ۱۶ایســتگاه آتشنشــانی وجــود
دارد ،گفــت :همکارانمــان در کــرج در مدتزمــان ســه تــا پنــج
دقیقــه بــه محــل حادثــه میرســند ،ایــن در حالــی اســت کــه مــا
در محــور کــرج -چالــوس بــرای رســیدن بــه برخــی روســتاها بــا
مشــکل مواجهیــم.
سرپرســت آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری آســارا بــا
تأکیــد بــر اینکــه حــوادث جــاده چالــوس را بــه جــان میخریــم،
گفــت :اکنــون کــه تجهیــزات مناســبی نداریــم مســئولی
نمیگویــد چــرا تجهیــزات نداریــد وقتــی حادثــهای بــه وقــوع
میپیوندنــد همــه مــا را بازخواســت میکننــد.
آســرایی بــا اشــاره بــه اینکــه حــوادث احتمالــی در ابتــدای جــاده
چالــوس را ایســتگاههای آتشنشــانی کــرج پوشــش میدهنــد،
گفــت :یکطرفــه شــدن محــور کــرج -چالــوس بــه کابــوس
اهالــی تبدیــل شــده اســت .در ســایه ایــن اســترسها بایــد از
حقــوق مــردم دفــاع کــرد ،مــردم حقدارنــد در مواقــع حســاس و
وقــوع حــوادث انتظــار بهتریــن خدمــات را داشــته باشــند.
وی اضافــه کــرد :در تنهــا ایســتگاه آتشنشــانی محــور چالــوس
(حــوزه اســتحفاظی اســتان البــرز) هــر شــیفت دونیــروی انســانی
خدمــات ارائــه میکنــد ،شــهرداری آســارا بودجــه کافــی بــرای
اســتخدام نیــروی بیشــتر را نــدارد حــاال خودتــان حســاب کنیــد
در هــر حادثــه ایــن دو نفــر بایــد بهانــدازه ســه نفــر کار کننــد بنــا
برایــن طبیعــی اســت کــه بــا مشــکالت بیشــتری مواجــه شــویم.
سرپرســت آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری آســارا بــا
اشــاره بهضــرورت اســتقرار ایســتگاه آتشنشــانی در محــدوده
آدران ،گفــت :جالــب اســت بدانیــد کــه در محــدوده روســتای نســا
پمپبنزیــن مســتقر اســت درحالیکــه ایســتگاه آتشنشــانی در
ایــن محــدوده مســتقر نیســت و ایــن یعنــی عمــق فاجعــه.
آســرایی بــه نامهنگاریهــای متعــدد بــه اســتانداری البــرز،
فرمانــداری کــرج و بخشــداری آســارا اشــاره کــرد و گفــت :بــرای
تأمیــن تجهیــزات موردنیــاز و اســتقرار ایســتگاههای آتشنشــانی
در محــور کــرج  -چالــوس مکاتبــات بســیاری انجامشــده اســت
ولــی هنــوز جوابــی دریافــت نکردهایــم.
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وی خطــاب بــه اســتاندار البــرز ،فرمانــدار کــرج ،بخشــدار آســارا و
اعضــای شــورای مدیریــت بحــران اســتان ،گفــت :تــردد در ایــن
جــاده ملــی بــاال اســت وقتــی تعطیــات فرامیرســد مــردم بــا
مشــکالت ریزودرشــتی مواجــه هســتند و یکطرفــه شــدن جــاده
بــر همــه فعالیتهــای اهالــی ســایه میافکنــد ،بــه داد اهالــی
روســتاهای محــور کــرج  -چالــوس برســید.
lفعالیت تنها یک ایستگاه آتشنشانی
سرپرســت آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری آســارا
تأکیــد کــرد :طبــق اســتانداردهای موجــود بایــد در محــور کــرج
چالــوس (حــوزه اســتحفاظی اســتان البــرز) ســه ایســتگاهآتشنشــانی مســتقر باشــد درحالیکــه بــا یــک ایســتگاه در حــال
خدماتدهــی هســتیم.
پــس از مصاحبــه بــا سرپرســت آتشنشــانی و خدمــات ایمنــی
شــهرداری آســارا کلــی ســؤال بــه ذهنــم خطــور میکنــد،
ســؤاالتی کــه پاسخشــان میتوانــد بخــش پایانــی ایــن گــزارش
باشــد ،اینکــه چــرا مصوبــات شــورای بحــران اجرانشــده اســت،
چــرا ســولههای بحــران در محــوری بااینهمــه بالیایــی طبیعــی
مســتقر نشــده اســت ،بــرای دریافــت پاســخ ایــن دو پرســش و
پرس ـشهای دیگــر تالشــم بــرای ارتبــاط بــا اســتانداری البــرز و
اداره کل مدیریــت بحــران بینتیجــهای میمانــد.
بــه یــاد گلههــای اهالــی میافتــام کــه میگفتنــد ،مــا
نمیخواهیــم وقتــی اتفاقــی افتــاد مســئوالن بــه ســراغمان بیاینــد
و فقــط همــدردی کننــد .بودجــه اختصــاص دهنــد تــا ایــن محــور
مجهــز بــه امکانــات ایمنــی بیشــتری شــود.
راســت هــم میگوینــد مدتهاســت بــاب شــده بهمحــض
وقــوع واقعــه مســئوالن بــا بالگــرد هــم شــده خــود را بــه محــل
حادثــه میرســانند و ضمــن ابــراز همــدردی بــا مــردم ،از منطقــه
بازدیــد میکننــد ،خــوب چـهکاری اســت درد را ببینیــم و بــه فکــر
درمــان نباشــیم!
خبرگــزاری مهــر در راســتای انعــکاس شــفاف اخبــار و اتفاقــات
پذیــرای پاســخ مســئوالن مربوطــه در ایــن زمینــه اســت.
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گــزارش هــای متنــوع تصویــری کــه در طــول یــک مــاه از اقصــی نقــاط کشــور توســط عکاســان و خبرنــگاران خبرگــزاری
منتشــر مــی شــود آنقــدر گســترده بــوده کــه دســت بــه انتخــاب زدن از میانشــان کاری دشــوار اســت امــا نــگاه مــا در ایــن
آلبــوم تصویــری بیــش از نگاهــی خبــری بــه رویدادهــای یــک مــاه گذشــته،قائل بــه نگاهــی هنرمندانــه بــوده و اینکــه در
همیــن فرصــت کوتــاه چنــد صفحــه نــگاه شــما بــه اقلیــم ایــران بچرخــد.

آبرسانی به روستای چارقلی گمیشان

آتش سوزی در محل دفن زباله ها در صفیره
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آتش سوزی ساختمان  20طبقه
در خیابان امام رضا(ع) مشهد

استقبال از کاروان زیر سایه
خورشید در همدان

افتتاح فاز نخست زائرشهر رضوی
در روز میالد حضرت رضا(ع)
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آیینتعویضپرچمگنبدامامرضا(ع)

حرم رضوی در شب میالد امام رئوف

سومین جشنواره
مولودی خوانی رضوی هه تا و
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برداشت انگور از تاکستان
های روستای غزاویه از
توابع شهرستان کارون

برداشت خرمای استعمران

برداشت سیب زمینی در همدان
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جشنواره بازیهای بومی
محلی با اسب در سنندج

جشنواره ملی سیر همدان

هفتمین جشنواره گل محمدی در
روستای عنصرود اسکو
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ششمین نمایشگاه گل و گیاه،
فضای سبز و ماهیان زینتی اراک

مسابقه رالی قهرمانی کشور در ساری

صفحه  | 75شماره  | 19مرداد 96

تصویـر ایران
NEWSAGENCY

MEHR

ورود پیکر  ۸۴شهید تازه تفحص شده
دفاع مقدس از مرز شلمچه

مانور کامل طرح اضطراری
فرودگاه بینالمللی اصفهان

مسابقات ماراتون قهرمانی کشوری
در رشته رفتینگ

