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»اربعین ۹۶« ضعف هاوقوت ها/همراهی زوار و مردمی که سنگ تمام گذاشتند

»وادی السالم« بزرگترین قبرستان جهان اسالم/ مزار ۲ پیامبر الهی 

11 حکایت عاشقانه های اربعین/خاک پای زائران را توتیای چشم می کنیم 

13 خاطرات پیاده روی اربعین ۵۰ سال پیش/جذابیت این مسیر قابل بیان نیست 

14 خروش زائران اربعین در کربال؛ بین الحرمین سراسر »لبیک یا حسین« شد 

دل های راهی شده و جسم های مانده/ خدمت جای حسرت را گرفت 

روایتی از سفری متحیر کننده/ کهنساالنی که با پای دل راهی شدند 

روایتی از عرض ارادت اتباع غیرایرانی به امام حسین 

۲1 روستای ۲۰نفره مهیای میزبانی از 1۲۰هزار مهمان/تعزیه ای به قدمت قجر 

سالم زائران به موالی نجف/ اربعین زبان مشترک زوار خارجی 

سنگ تمام عراقی ها برای زائران/ وحدت ادیان و مذاهب در اربعین 

شاعران آئینی تصویرگران رستاخیز عظیم شیعه هستند/ تلفیق عشق و ایمان

قدم به قدم تا بهشت/ آبراهه هایی که سیل می شوند 

۲7 گفتمان سازی شرط حیاتی؛اندیشمندان برای تعمیق فرهنگ اربعین ورودکنند 

مدرسه ای که خادمی را مشق می کند/ عاشقی دانش آموزان در مرز 

مرور خاطرات تاریخ در یکی از بزرگترین مساجد جهان اسالم 

وقتی همه عزم رفتن می کنند/ در کربال حد و مرزی نیست 

یک دلی مذاهب برای نقش بستن امید بر دشت غم زده ذهاب 

انسجام ستودنی پس از 7 ریشتر زلزله/ همه پای کارند 

3۶ رقابت حسابهای شخصی کمک به زلزله زدگان/ جیبهایی که درزلزله پُرشدند 

دست های یاری گر نورچشمی های انقالب دور از لنز دوربین ها 

صدای »گل پونه ها« از بیستون به گوش می رسد/ داغ بم زنده شد 

سپاه پاسداران تا لحظه آخر در کنار زلزله زده گان کرمانشاه است 

بسیج برای نجات کودکانه ها از آوار/ لرز زلزله در روزهای کودکی 

1۰ وزیر و 4 قول! / بعضی ها فقط مشرف فرمودند 
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تحول معیارهای هزارساله شعر فارسی با اشعار نیمایی 

۶۹ توزیع روسری نذری بین دختران خردسال/اینجا حجاب خیرات می کنند 

ثبت نام حافظ و سعدی روی نقشه های هوایی جهان 

رمان »َمرِدراه« منتشر می شود/ کتابی از زندگینامه شهید اسکندری 

3۸ سال مجاهدت فرهنگی در ورامین از پشتیبانی جبهه تا مبارزه با فتنه 

ضرورت های تحکیم خانواده اسالمی؛ موضوعی نیازمند توجه در برنامه ششم 

فرهنگنامه آوازی »نهفت«در حال نشر/ تدوین کامل ترین مرجع آواز ایرانی 

نمایشگاه کتاب یا سرانه مطالعه، کدام را باور کنیم؟ 

کرسی مولوی پژوهی به یک استاد اصفهانی اهداء شد 

مثنوی هفتاد منِ  بی مهری کرمانشاهیان با »یار مهربان« 

همراهی گرِم مردم با یار مهربان/ بهارِ کتاب در پاییز خراسان شمالی 

وضعیت نامعلوم پروژه یک میلیاردی مهریز/کلنگ زنی در سال74 و دیگرهیچ 

»ایلی سو« سدی بر گلوی ایران/ فاجعه ای زیست محیطی در راه است 

۲۰۰روستای هرمزگان فاقد آب آشامیدنی/کودکانی که چشم انتظار آب هستند

4۸ اوتیسم؛ چالشی برای والدین/شناسایی 14۰ کودک طیف اوتیسم در همدان 

بام ایران کویرشد/قرارگرفتن چهارمحال وبختیاری درمیان استان های خشک

۵1 توسعه همچنان از حیات وحش قربانی می گیرد/بی سهمی طبیعت در راه سازی 

درگیری منطقه اسالم آباد ارومیه خاتمه یافت/ اصل ماجرا چه بود؟ 

رشد تلخ یک بیماری شیرین/ یک ششم جمعیت قم دیابت دارند 

سایه تغییر کاربری روی باغ سیب کرج/آیا باغ ملی می ماند؟ 

۵7 کوه سرخ قربانی می شود/کوهنوردان: از تخریب طبیعت جلوگیری کنید 

نگاهی به ماجرای خبر کتک زدن کودک آوجی در دندانپزشکی 

گرو گذاشتن اسناد هویتی در قبال خدمات/ تخلف یا عادتی قدیمی 

۶۰ مجتمع هالل احمر»قلعه سین«در آستانه تخریب/مسئولین پاس کاری می کنند 

۶۲ نابسامانی حاشیه نشینی درگلستان/اراده ای برای حل مشکالت وجود ندارد 

۶4 وقت کشی پشت دروازه های تهران/ دود و ترافیک ارمغان کار در پایتخت 
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»اما و اگرهای« وزارت نیرو برای »معشوره«/ سد مصوبه تخصیص آب ندارد 

اقتصاد مغفول مانده دریای شمال؛ ظرفیت های »خزر« خالی مانده است 

تبدیل گیالن به قطب فناوری/رویایی که برنامه ای برای تحقق ندارد 

تأللو سرخی صددانه یاقوت در اورامان/ بن بست در احداث سردخانه انار 

رنگ از رخ قطب سیب ایران پرید/ تبدیل امید کشاورزان به آه و حسرت 

روابط همه جانبه ایران و ترکیه افزایش می یابد/لزوم حذف بروکراسی ها 

روایت یک آتش به اختیار در اشتغال زایی/ ۲۵ نفر مشغول به کار شدند 

زعفران افغانی جا پای طالی سرخ ایران گذاشت/طرح هایی که خاک می خورد 

سرنوشت تلخ ارزآورترین محصول کشاورزی؛ باغ های پسته آب می روند 

قبضه بازار با لباس ترک/ جنس ایرانی مارک خارجی می گیرد 

قطب تولید دانه های روغنی معطل بذر؛نان کشاورزان در روغن نیست 

کالف سردرگم فرآیند کارآفرینی و اشتغال  روستایی/دغدغه وثیقه و مجوز 

گالیه مندی مردم بوشهر از بهای برق/اداره برق: نرخ ها مصوب مجلس است 

آلمانی ها تخت سلیمان را مرمت می کنند/ایوان غربی در معرض تخریب

تاراج هنر ایالمی در نبود کارگاه  شور و پرداخت فرش و گلیم 

تاریخ مخروب تبریز در میدان بی صاحب »صاحب آباد« 

۹۰ تراوش یک دنیا تاریخ از دل زمین/طنین »او« در پیچ و خم یک شهر پیچید 

سیستان وبلوچستان »مقصد گردشگری« از شعار تا واقعیت 

قمش؛ گنجی تاریخی در اعماق زمین 

۹۶ مرمت بزرگترین خانه خشتی جهان/ خانه »حاج آقا علی« رونق می گیرد 

۹۸ یک قدم تا پایان تنها تکیه مینیاتوری جهان/»بَرند کرمانشاه«خیس خورد 
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 اینجــا کاظمیــن اســت. ســرزمینی کــه روزانــه هــزاران زائــر را بــه بوســه بــر شــبکه هــای 
ــق را  ــای عاش ــر ه ــه در آن کبوت ــرزمینی ک ــد. س ــرا می خوان ــن ف ــن جوادی ــح امامی ضری
بــه ســفری یــک ماهــه دعــوت کــرده تــا بــرای رفــاه زائــران اربعیــن شــبانه روز تــاش 

کننــد.

 هــر کــس بــا هــر توانــی کــه داشــته در ایــن مســیر حاضــر شــده اســت. آن یکــی روی 
ــه دوش  ــه مســیر عشــق رســانده و دیگــری کــودک مریضــش را ب ویلچــر خــودش را ب
ــری  ــده و دیگ ــن وادی ش ــای دل وارد ای ــا پ ــان ب ــدارد و عصازن ــا ن ــی پ ــد... یک می کش

ــت. ــراه آورده اس ــود هم ــا خ ــه اش را ب ــودک یک ماه ک

 مــی گویــد از بعــد از آزاد شــدن مســیر رفتــن بــه کربــا، هرســال بــه کربــا رفتــه و بــاز 
هــم در حســاب و کتابــش تعــداد ســال هــا بــه 15 مــی رســد.

ســاعت هــا در راهنــد، مــرز بــه مــرز را بــا پرچــم رنگارنــگ گــذر مــی کننــد تــا برســند 
بــه جایــی کــه بــرای دل هــا حــد و مــرز وجــود نــدارد، و ایــن حکایــت عاشــقی اتبــاع غیــر 

ایرانــی اســت کــه از شــلمچه راهــی کربــا مــی شــوند.
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ــته  ــران بس ــت زائ ــا بازگش ــی ب ــن ۹۶ در حال ــده اربعی پرون
فعالیت هــا  از آسیب شناســی  می شــود کــه مســئوالن 
می گوینــد، ســنگ تمــام مــردم و همراهــی ُزوار هــم 

ــد. ــان دارن ــه آن اذع ــه ب ــه هم ــت ک ــی اس موضوع
مجموعــه فعالیت هــای دســتگاه های مختلــف روزهــای 
پایانــی خــود را گذرانــد تــا پرونــده اربعیــن ۹۶ هــم بــه زوری 

بســته شــود.
از ۲۰  بیــش  فعالیــت  از  فضلــی  رحمانــی  عبدالرضــا 
ــر داده  ــال خب ــن امس ــم اربعی ــزاری مراس ــتگاه در برگ دس
ــف  ــای مختل ــب کمیته ه ــه در قال ــتگاه هایی ک ــت، دس اس
ســاماندهی شــده و دبیــر ســتاد اربعیــن از ارزیابــی فعالیــت 
آن هــا خبــر داده اســت. هرچنــد کــه مراســم اربعیــن 
ــه  امســال در کمــال امنیــت و مشــکالت کمتــری نســبت ب
ــا  ــی فعالیت ه ــا بررس ــد ام ــزار ش ــته برگ ــال های گذش س
ــان در  ــات متولی ــر توفیق ــاله ب ــه هرس ــد ک ــک می کن کم

خدمت رســانی بــه زوار افــزوده شــود.

آسیب شناسی فعالیت ها؛ نقاط ضعف و نقاط قوت
در ایــن راســتا متولیــان در ســتاد مرکــزی اربعیــن از بررســی 

نقــاط ضعــف و قــوت ایــن فعالیت هــا خبــر داده انــد.
ــته  ــه روز گذش ــر کشــور ک ــی وزی ــی فضل عبدالرضــا رحمان
بــه مرزهــای مهــران و خوزســتان ســفرکرده بــود بــه برخــی 
از مشــکالت و نقــاط قــوت اشــاره کرد و گفــت: یکــی از 
ــران  مشــکالتی کــه ســال قبــل داشــتیم، بحــث خــروج زائ
بــدون ویــزا بــود کــه آن هــا قصــد داشــتند بــدون مــدارک به 
کشــور عــراق ســفر کننــد ولــی امســال ایــن موضــوع اصــاًل 
اتفــاق نیفتــاد و نیروهــای فراوانــی در ایــن خصــوص زحمــت 
ــرای  ــران ب ــار زائ ــرعت در اختی ــدارک به س ــا م ــیدند ت کش
ســفر قانونــی بــه عــراق قــرار گیــرد. صــدور ویــزای انفــرادی 

ــود کــه امســال صــورت گرفــت. هــم از کارهــای خوبــی ب
رحمانــی فضلــی بیــان کــرد: ایــن عملیــات انتقــال و اعــزام 
ــود و  ــا ب ــرای م ــی ب ــنگ و باارزش ــه گران س ــران، تجرب زائ
امیدواریــم در ســال های آینــده بازهــم شــاهد کاهــش 
مشــکالت اعــزام زائــران باشــیم. ســال آینــده قصــد داریــم به 
اســتفاده از تجربیــات امســال و ســال های قبــل، برنامه ریــزی 
ــرای ســال های  بهتــری داشــته باشــیم به خصــوص اینکــه ب

آینــده مشــکل گرمــای هــوا را نیــز خواهیــم داشــت.
عــدم بازگشــایی مــرز خســروی از دیگــر مســائلی بــود کــه 
ــد.  ــه مان ــت بی نتیج ــرح و درنهای ــا مط ــال باره ــی امس ط
ــن رابطــه هــم گفتــه اســت: امســال  ــی در ای ــی فضل رحمان
تالش هــای خوبــی بــرای بازگشــایی دو مــرز چیــالت 
دهلــران و خســروی کرمانشــاه شــد امــا متأســفانه علیرغــم 
مصوبه هایــی کــه بــا کشــور عــراق داشــتیم، ایــن دو مــرز بــاز 
نشــد و مذاکــرات را بــرای بازگشــایی ایــن دو مــرز در ایــالم 
ــرز  ــن دو م ــه زودی ای ــا ب ــم داد ت ــه خواهی ــاه ادام و کرمانش

ــوند. ــایی ش بازگش
 محســن نظافتــی مدیــرکل عتبــات عالیــات ســازمان حــج و 
زیــارت هــم در ایــن رابطــه گفتــه اســت: از اول شــهریورماه 
کــه ثبت نــام را شــروع کردیــم تــا بیســتم آبــان مــاه، نزدیــک 
بــه ۸۰ روز عملیاتــی پــر از تــالش بی وقفــه و بــدون تعطیلــی 

و شــبانه روزی انجــام دادیــم.
ــته  ــال گذش ــه در س ــی ک ــه آسیب شناس ــاره ب ــا اش وی ب
ــا حضــور تمــام  ــادآور شــد: ب بعــد از اربعیــن شــروع شــد، ی
انجــام  را  آسیب شناســی  دســت اندرکاران  و  مســئولین 
دادیــم و اشــکاالتی مشــخص شــد و از آن جملــه بحثــی کــه 

ــود. ــزا ب ــود وی ــا مرتبــط ب ــه م ب
نظافتــی ادامــه داد: بحــث ایــن بــود کــه ویــزای مانیفســتی 
علیرغــم ســرعت خوبــی کــه در صــدور دارد ولــی در هنــگام 
رفت وبرگشــت خیلــی اثــر نامطلوبــی را روی نامنظمــی 
مــرز و همچنیــن در گیت هــای خروجــی و ورودی دارد. 
افــراد کــه در یــک مانیفســت هســتند  جدایی هــای 

نگران کننــده بــود.
ــه  ــارت ادام ــج و زی ــازمان ح ــات س ــات عالی ــرکل عتب مدی
ــرات از  ــه مذاک ــن جلس ــراق چندی ــئولین در ع ــا مس داد: ب
طریــق وزارت کشــور، وزارت امــور خارجــه و دیگــر دوســتان 
ــان  ــم باورم ــا ه ــد و م ــبختانه پذیرفتن ــد و خوش ــزار ش برگ
نمی شــد کــه ایــن کار را انجــام می دهنــد چــون واقعــاً 
صــدور ۲میلیــون و3۵۰ هــزار روادیــد انفــرادی کار ســختی 
ــن کار  ــت ای ــه داش ــی ک ــام افت وخیزهای ــا تم ــی ب ــود ول ب
ــزرگ  ــل ب ــی از عوام ــال و یک ــده امس ــای برن ــزو برگ ه ج

نظــم دهــی بــود و کار خیلــی خوبــی بــود کــه انجــام شــد و 
به عنــوان یکــی از دســتاوردها محســوب می شــود.

وی کارهــای زیرســاختی کــه در مرزهــا انجام شــده را 
به عنــوان دســتاورد دیگــر برشــمرد و گفــت: جاده هــا 
عریــض شــد، برق کشــی صــورت گرفــت و آب رســانی 
کردنــد و امســال واقعــاً در ایــران هــم به خوبــی می توانســتید 

موکب هــای مردمــی را ببینیــد.
مدیــرکل عتبــات عالیــات ســازمان حــج و زیــارت به یکــی از 
اشــکاالتی کــه بایــد در اربعیــن ۹7 بــه آن توجــه ویژه شــود، 
اشــاره و عنــوان کــرد: یکــی از مســائل مــورد تأکیــد زائــران 
توجــه بــه امــور فرهنگــی اســت و ایــن یکــی از نقــاط ضعــف 

همــه مــا اســت.
مجیــد آقابابایــی دبیــر ســتاد مرکــزی اربعیــن هــم بــا اشــاره 
بــه آغــاز آسیب شناســی فعالیت هــای اربعیــن امســال گفتــه 
اســت: کار بررســی نقــاط ضعــف و قــوت بعــد از پایــان ورود 

زوار بــه کشــور آغــاز خواهــد شــد.
ــرای  ــا ب ــوع م ــن موض ــه مهم تری ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــترهای  ــت بس ــوزه تقوی ــد در ح ــال آین ــن س ــم اربعی مراس
زیرســاختی و تعامــل بــرای رفــع مشــکالت بــا کشــور عــراق 
ــان ورود  ــا پای ــازه ب ــن ۹۶ ت ــورد اربعی ــت: در م ــت، گف اس
ــه  ــن آسیب شناســی موضــوع از منظــر آســیب هایی ک زائری
بــوده، تغییــرات و نقــاط ضعــف و قــوت انجــام خواهــد شــد.

ــرای  دبیــر ســتاد مرکــزی اربعیــن ادامــه داد: برنامه ریــزی ب
ــه امســال  ــادی نســبت ب ــی زی ــا ســرعت خیل اربعیــن ۹7 ب
ــت  ــرار اس ــه ق ــی ک ــد. در آسیب شناس ــد ش ــروع خواه ش
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انجــام بگیــرد از نظــرات همــه مــردم بــا توجــه بــه ســامانه ای 
ــا  ــرد ت ــم ک ــتفاده خواهی ــم، اس ــالم می کنی ــاره اع ــه دوب ک

بتوانیــم اشــکاالت را در مســیر کمتــر کنیــم. 
وی افــزود: امســال دوســتان مــا در اوج خــروج زائریــن بــرای 
اربعیــن بــه نســبت ســال قبــل بســیار کمتــر درگیــر بودنــد 
ــی  ــزی خوب ــود. برنامه ری ــر ب و به نوعــی اســترس آن هــا کمت
کــه از ســال قبــل شروع شــده بــود ان شــاءاهلل ادامــه خواهــد 
داشــت و مهم تریــن بســتر مــا زیرســاختی اســت و تعاملــی 
ــان  ــم داشــت در دســتور کارم ــراق خواهی ــت ع ــا دول ــه ب ک

قــرار خواهــد گرفــت.

تالش های پلیس
و امــا در طــول ایــام منتهــی بــه اربعیــن و بعــدازآن یکــی از 
نهادهایــی کــه بیشــترین فعالیــت را داشــت نیــروی انتظامی 
بــود. ســردار محســن فتحــی زاده فرمانــده قــرارگاه اربعیــن 
ــی  ــروی انتظام ــه نی ــادآوری اینک ــا ی ــلح ب ــای مس نیروه
ــان  ــود بی ــن ب ــات اربعی ــر عملی ــتقیم درگی ــورت مس به ص
کــرد: امســال بــا همــت و عزمی کــه ملــت عزیزمان داشــتند 
در ســطح ملــی و منطقــه ای کار بســیار بزرگــی انجــام شــد.

وی بــا بیــان اینکــه اربعیــن امســال مثال زدنــی بــود، افــزود: 
مراســم امســال و فعالیت هــا قابل مقایســه بــا ســال های 
گذشــته نبــود. خوشــبختانه عملیــات امســال را بــدون 
ــان رســاندیم و در روزهــای آخــر  ــه پای ــن مشــکلی ب کمتری

ــتیم. هس
ســردار فتحــی زاده بــا یــادآوری اینکــه حــدود 3۰ هــزار نفــر 
ــور  ــن حض ــات اربعی ــی در عملی ــروی انتظام ــان نی از کارکن
داشــتند، مجمــوع عملکــرد و فعالیت هــای انجام شــده را 

ــرای نظــام و کشــور دانســت. افتخــاری ب
و امــا آخریــن وضعیــت مرزهــا و محورهــای منتهــی 
بــه پایانه هــای مــرزی حکایــت از ترافیــک روان و رفــع 

دارد. ترافیکــی  محدودیت هــای 
 معــاون اجتماعــی پلیــس راهــور ناجــا هــم شــامگاه شــنبه 
گفتــه بــود کــه ۸۵ درصــد خودروهــا از پارکینگ هــا 
خارج شــده اند و قطعــاً ایــن آمارهــا تــا امــروز یکشــنبه 

ــت. ــته اس ــش داش افزای
شــدن  برداشــته  از  هــم  کشــور  پلیــس راه  رئیــس 
محدودیت هــای ترافیکــی خبــر داده و گفتــه اســت: شــرایط 
ــرای  ــت ب از بعدازظهــر گذشــته مناســب تر شــده و محدودی
خودروهــای ســنگین و ترددهــای بومــی بــه شــرایط عــادی 
بازگشــته اســت. همچنیــن محــور ایــالم به مهــران از ســاعت 
1۶ بعدازظهــر شــنبه دوطرفــه شــد ترددهــا در آن بــه حالت 

ــادی بازگشــت. ع

کاهش تصادفات
همچنیــن بــه گفتــه ســردار محمدحســین حمیــدی رئیــس 
پلیــس راه کشــور در ســال جــاری علی رغــم افزایــش ســفرها، 
ــه  ــوادث  کاهش یافت ــوده و ح ــب ب ــی مناس ــرایط ترافیک ش
ــر کشــور هــم آن را تأییــد کــرده  اســت. موضوعــی کــه وزی

و از کاهــش ۶7 درصــد تصادفــات فوتــی خبــر داده اســت.
ــن امســال  ــم اربعی ــه اســت: در مراس ــی گفت ــی فضل رحمان

نســبت بــه ســال قبــل ۶7 درصــد تلفــات مــا کاهــش یافــت 
بــه همیــن دلیــل الزم اســت از کلیــه نیروهــای انتظامــی در 
ــا و  ــرد. ۶۰ درصــد زخمی ه ــر و تشــکر ک ــه تقدی ــن زمین ای
ــل  ــه ســال قب ــز امســال نســبت ب ــات نی ۵۰ درصــد تصادف

کاهــش یافــت.

استمرار خدمات دهی
ــه  ــه ب ــا توج ــا ب ــن ام ــم اربعی ــن مراس ــان یافت ــم پای به رغ
حضــور زائــران در کشــور عراق و در مســیر برگشــت همچنان 
ــر کل  ــون دبی ــی محمدی ــه دارد. مصطف ــات ادام ــه خدم ارائ
ــر  ــه هالل احم ــان اینک ــا بی ــور ب ــر کش ــت هالل احم جمیع
ــراق  ــاک ع ــل خ ــور و داخ ــاک کش ــل خ ــش داخ در دو بخ
ــا هفتــه  فعالیــت داشــت گفــت: فعالیــت در خــاک عــراق ت

ــه دارد. ــده ادام آین
ــیر  ــاد در مس ــن نه ــای ای ــز و درمانگاه ه ــه داد: مراک وی ادام
ــران  ــور زائ ــدم حض ــل ع ــه دلی ــردا ب ــال  ف ــه کرب ــف ب نج
تعطیــل می شــود ولــی درمانگاه هــا و بیمارســتان های 
نجــف و کربــال همچنــان بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهنــد. 
ــران  ــه در مه ــرزی ک ــای م ــم قرارگاه ه ــور ه ــل کش در داخ
ــالم  ــان اع ــا زم ــتند ت ــتقر هس ــتان مس ــای خوزس و مرزه
اســتانداران در خدمــت زائــران هســتند و تــا آخریــن زائــر را 

می کننــد. خدمت رســانی 
رئیــس ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات هــم گفتــه اســت: 
ــزی و  ــر را برنامه ری ــون نف ــه میلی ــه س ــک ب ــال نزدی امس
ســازمان دهی کردیــم و فضــای اســکان ایجــاد کردیــم 
بــدون اینکــه یــک ریــال از زائــران گرفتــه شــود و بیــش از دو 

ــد. ــع ش ــذا توزی ــزار وعده غ ــون و ۲۰۰ ه میلی
ــا اســتفاده از مشــارکت های  وی بازســازی عتبــات عالیــات ب
مردمــی را تجربــه بســیار ارزشــمند و موفقــی دانســت و ادامه 
داد: تجمیــع نــذورات مردمــی باعــث شــد تــا رونــد بازســازی 
بســیار خــوب پیــش بــرود و بــا کمک هــای مــردم توانســتیم 
حــرم امــام علــی)ع( را ۲۰ برابــر توســعه دهیــم کــه در قالــب 

پــروژه صحــن حضــرت زهــرا )س( انجــام شــد.
رئیــس ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــکان  ــت اس ــر قابلی ــزار نف ــا 7۰ ه ــون ت ــن صحــن هم اکن ای
زائــران را دارد عنــوان کــرد: بــرای ایــن تعــداد ســرویس های 
ــر  ــم در نظ ــب ه ــواب مناس ــای خ ــام و ج ــتی، حم بهداش
ــک  ــه  نزدی ــن عقیل ــم صح ــال ه ــت. در کرب ــده اس گرفته ش
بــه 14 برابــر حــرم سیدالشــهدا را توســعه می دهــد کــه ایــن 

پــروژه هــم از یــک ســال قبــل آغازشــده اســت.

حادثه تروریستی موفقیت آمیز نداشتیم
ــی از  ــه امنیت ــچ حادث ــدون هی ــن ب ــم اربعی ــزاری مراس برگ
ــر اطالعــات  ــود کــه وزی دیگــر دســتاوردها در ایــن حــوزه ب
کشــورمان ایــن موضــوع را مــورد تأییــد قــرار داد و از 
همــکاری گســترده دســتگاه اطالعاتــی ایــران و عــراق در این 

ــرد. ــر ک ــه تقدی زمین
ــن  ــتاد اربعی ــس س ــدی رئی ــد میراحم ــید مجی ــردار س س
ــات  ــی و اقدام ــای امنیت ــه حوزه ه ــم ب ــلح ه ــای مس نیروه
ــد  ــت خداون ــا عنای ــرد: ب ــح ک ــاره و تصری ــتی اش تروریس

ــن  ــزی در ای ــدام موفقیت آمی ــه اق ــاهد هیچ گون ــون ش تاکن
زمینــه نبوده ایــم.

ــا  ــدان معن ــن ب ــر اینکــه ای ــا تأکیــد ب ســردار میراحمــدی ب
نبــوده کــه جریان هــای تروریســتی بنــا بــر انجــام عملیــات 
نداشــتند، افــزود: ایــن گروه هــا تــالش زیــادی بــرای انجــام 
اقدامــات کــور داشــتند ولــی بــا اشــراف اطالعاتــی و اقدامات 
ــای مستشــاری  ــی و کمک ه ــف از ســوی طــرف عراق مختل
ــه  ــاهد هیچ گون ــبختانه ش ــران خوش ــالمی ای ــوری اس جمه
اقــدام تروریســتی نبودیــم، ان شــاءاهلل در یکــی دو روز آینده و 

همچنیــن در روزهــای بعــدی نیــز شــاهد نباشــیم.
ایــرج مســجدی ســفیر ایــران در عــراق هــم در ســخنانی  بــا 
ــار  ــته ایم، اظه ــی نداش ــکل خاص ــون مش ــه تاکن ــان اینک بی
ــدا،  ــف خ ــه لط ــده ب ــه ش ــی ک ــای الزم ــرد: پیش بینی ه ک
همــه محقــق شــده اســت. هــم در بحــث امنیــت و کرامــت 
ــا و  ــی موکب ه ــه، برپای ــکان، تغذی ــث اس ــم در بح زوار، ه

ــود. ــی نب ــکل خاص ــا مش ــل آن ه حمل ونق

دست مریزاد به مردم
ــد،  ــال گرفتن ــن امس ــردم در اربعی ــی را م ــره عال ــا نم و ام
ــوان  ــران هــر آنچــه در ت ــه زائ ــرای خدمــت ب مردمــی کــه ب
ــزرگ  ــت ب ــم مل ــتند؛ ه ــالص گذاش ــق اخ ــتند در َطَب داش
ــی آن هــا  ــراق کــه پذیرای ــواز ع ــردم مهمان ن ــران و هــم م ای

ــکر دارد. ــای تش از زوار ج
ــور  ــه در ام ــده ولی فقی ــگر نماین ــی عس ــالم قاض حجت االس
حــج و زیــارت بــه مشــارکت بســیار خــوب مــردم در اربعیــن 
ــی  ــت: برپای ــه اس ــاره کرده و گفت ــئوالن اش ــا مس ــال ب امس
ــی  ــیرهای منته ــور و در مس ــل کش ــاد در داخ ــب زی مواک
ــود.  ــه مرزهــای خروجــی از نقــاط قــوت مراســم امســال ب ب
ــان دهنده  ــه نش ــت ک ــی اس ــکات مهم ــوع از ن ــن موض ای
ــز  ــران نی ــوده کــه مــردم ای ــه ب ــن زمین فرهنگ ســازی در ای
ــن  ــران اربعی ــرای زائ ــان و پذی ــراق میزب ــردم ع ــد م همانن

حســینی هســتند.
محســن نظافتــی هــم در ایــن رابطــه گفتــه اســت: حتــی در 
پیــاده روی جامانــدگان از اربعیــن هــم مــردم درهــای خانــه 
ــاً  ــالم و عــراق و دقیق ــد ای ــد مانن ــاز گذاشــته بودن خــود را ب
فضــای لــب مــرز را مــا در مســیر راهپیمایــی 14 کیلومتــری 
ــوان  ــم به عن ــودش را کم ک ــن دارد خ ــی اربعی ــتیم، یعن داش
ــا  ــه تابه حــال ب ــل اســالمی ک ــزرگ در مقاب ــت ب ــک حرک ی
ــان  ــا نش ــت ها و تکفیری ه ــرب و صهیونیس ــه های غ دسیس

داده می شــود، رخ می نمایــد.
وی بــا یــادآوری اینکــه اگــر روی ایــن مســئله کار 
ــی آنچــه  ــار تخریب ــاً آث ــود، واقع ــرزی ش ــانه ای برون م رس
ــاءاهلل در  ــت را ان ش ــش گذاش ــه نمای ــالم ب ــمن از اس دش
ــال  ــه داد: امس ــرد، ادام ــد ک ــل خواه ــردم زای ــان م اذه
در جمع بنــدی، مــردم امتیــاز باالتــری را نســبت بــه 
ــد و  ــت کردن ــاً مدیری ــز واقع ــد، زوار نی ــئولین آوردن مس
مســئوالن را قبــول داشــتند و بــه توصیه هــا ازجملــه 
مدیریــت در زمــان رفت وبرگشــت، فرآینــد خــروج از 

ــد. ــه کردن ــوارد توج ــایر م ــا و س مرزه
رحمانــی فضلــی وزیر کشــور هــم از مــردم خــوب دو اســتان 
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ایــالم و خوزســتان کــه میزبان هــای اصلــی ایــن مراســم در 
مرزهــای کشــور بودنــد، تشــکر کــرد.

فعالیت رسانه ها
امســال هــم رســانه های مختلــف اعــم از رســانه ملــی به ویــژه 
ــری  ــش مؤث ــات نق ــا و مطبوع ــن، خبرگزاری ه ــو اربعی رادی
در انعــکاس رویــداد جهانــی اربعیــن داشــتند. بــا راه انــدازی 
ســتاد و صفحــه اختصاصــی بــرای اربعین، اعــزام خبرنــگاران 
و عکاســان بــه کشــور عــراق، حضــور رابطــان خبــری 

ــامرا،  ــن و س ــال، کاظمی ــف، کرب ــاده روی، نج ــیر پی در مس
ــاه و  ــالم، کرمانش ــای ای ــری در مرزه ــتادهای خب ــاد س ایج
خوزســتان و همچنیــن تشــکیل تیم پشــتیبانی کار پوشــش 

ــام داد. ــن را انج ــاده روی اربعی ــار پی ــه اخب همه جانب
نماینــده  عســگر  قاضــی  علــی  ســید  حجت االســالم 
ــا فعالیت هــای  ولی فقیــه در امــور حــج و زیــارت در رابطــه ب
فرهنگــی و رســانه ای در اربعیــن امســال گفته اســت: امســال 
نســبت بــه ســال گذشــته در ایــن حــوزه رشــد چشــمگیری 
را شــاهد بودیــم. ایــن رشــد هــم در جهــت معرفــت افزایــی و 

هــم در ابعــاد مختلــف کــه از ســال های گذشــته خــأل آن هــا 
ــتیم  ــه می خواس ــت چراک ــورت گرف ــود، ص ــده ب ــس ش ح
ــت  ــینی و معرف ــگ حس ــق فرهن ــمت تعمی ــه س ــن ب اربعی

افزایــی حرکــت کنــد.
حجت االســالم نجــف نجفــی روحانــی نماینــده بعثــه مقــام 
ــذار  ــش تأثیرگ ــه نق ــاره ب ــا اش ــراق ب ــری در ع ــم رهب معظ
رســانه در انتقــال پیــام عاشــورا، گفــت: رســالت رســانه ها و 
خبرنــگاران مســلمان بــا توجــه بــه شــرایط موجود ســخت و 

خطیــر اســت.

اهوازی ها میزبان زائرین اربعین حسینی)ع(
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زائــران  کــه  مکان هایــی  از  یکــی 
ــه در  ــی ک ــینی)ع( در مدت ــن حس اربعی
ــارت آن  ــه زی نجــف اشــرف هســتند ب
می رونــد »وادی الســام«، بزرگتریــن 

ــت. ــام اس ــان اس ــتان جه قبرس

قبرسـتان وادی السـالم که در جـوار حرم مطهر امـام علی)ع( 
واقـع اسـت در حـدود ۲۰ کیلومتر مربـع وسـعت دارد و بنا بر 
آنچـه کـه در کتاب هـای تاریخی آمـده قدمتش به هزار سـال 

قبـل باز می گـردد.
از حـرم امیرالمؤمنیـن)ع( در نجف به سـمت شـارع طوسـی 
کـه حرکت کنیم انتهای آن به ورودی قبرسـتان وادی السـالم 
می رسـیم که در ابتـدای این قبرسـتان مغازه هایی قـرار دارند 
که اجنـاس سـوغاتی از جمله مهر، تسـبیح و جانمـاز و خرما 

می فروشـند.
روزانـه تعـدادی زیـادی از جنازه هـای امـوات را بـرای دفـن 
بـه ایـن قبرسـتان می آورنـد کـه در همـان دقایـق ابتدایـی 
حضورمـان در وادی السـالم، اجسـاد تعـدادی از امـوات را کـه 
در تابوتـی بـاالی خودروهـای بـزرگ حمـل می کردنـد را بـه 

ابتـدای قبرسـتان آوردنـد.
تابوت هـا را بـرای طـواف بـه سـمت حـرم مطهـر حضـرت 
علـی)ع( می برنـد که افـراد خاصی مأموریـت دارند بـه عنوان 
راهنمـا و مشـایعت کننـده تابـوت را از درب مشـخصی بـه 

سـمت حـرم هدایـت کنند.
 

قطعه شهدای مدافع حرم
مـدت زمـان زیـادی از ماندنمـان در وادی السـالم نگذشـته 

بـود کـه جنـازه شـهیدی از شـهدای عراقـی را کـه بـر روی 
تابوتش پرچـم عراق و پرچم حشدالشـعبی قـرار گرفته بود با 
تشـریفات خاصی از وادی السـالم به سـمت حـرم بردند و بعد 
از آن در محـل مشـخصی کـه معلوم بـود فقط شـهدا در آنجا 

مدفـون می شـوند تدفین شـد.
بـرای آن دسـته از زائـران اربعیـن حسـینی کـه بـرای اولین 
بار بـه عـراق سـفر کرده انـد و قبرسـتان وادی السـالم را برای 
اولین بار دیده باشـند؛ ظاهر و وسـعت این قبرسـتان برایشان 
عجیـب بـوده چرا کـه بـر روی هـر قبـری، مقبـره ای نسـبتاً 
بـزرگ و گاهی به ارتفاع قد یک انسـان سـاخته اند که بیشـتر 
از آجـر و گل و قبرهـای جدیـد نیـز به صورت سـنگ اسـت.

بـرای این قبرسـتان در روایـات ائمه معصومیـن فضایلی آمده 
اسـت و قبـر دو تـن از پیامبـران الهـی به نـام حضـرت هود و 
صالـح نیز در این قبرسـتان اسـت که سـال های اخیـر فضای 
جلـوی مـزار آنـان را مسـطح کرده انـد و ظاهـراً قـرار اسـت 

صحنـی در آنجـا احداث شـود.
ایرانی هـا در قبرسـتان وادی السـالم بـر سـر قبـر آیـت اهلل 
سـید علـی قاضـی طباطبایی عـارف و عالـم برجسـته که در 
قسـمت جنوبـی وادی السـالم و نزدیـک مقام حضـرت هود و 
صالـح)ع( واقـع شـده حاضـر می شـوند و روحانیونـی نیـز در 
ایـن مکان حضـور دارند که دقایقـی برای حاضریـن از فضایل 
این قبرسـتان و از شـخصیت علمی و اخالقی آیـت اهلل قاضی 

طباطبایـی سـخنرانی می کنند.
مرقد رئیسـعلی دلواری نیز در قبرسـتان وادی السـالم اسـت، 
وقتـی سـر قبـرش آمدیـم یـک روحانـی اهـل جنـوب از 
زندگـی رئیسـعلی دلـواری و مبارزاتش علیه هجـوم بریتانیا و 
تجاوزگـران به بوشـهر و دفـاع از کشـور برای مـردم می گفت.
در ایـن قبرسـتان مکانـی نیـز وجـود دارد کـه در گوشـه آن 
۲ شبسـتان بـه نام هـای مقـام امـام زمان)عـج( و مقـام امـام 

صـادق)ع( در کنـار هـم قـرار گرفته انـد کـه در ایـن مـکان 
نیـز دو روحانـی از فضایل قبرسـتان وادی السـالم و مقام های 

مختلـف آن بـرای مـردم سـخن می گفتنـد.
حضور مبلغان دینی در اماکن مقدسه نجف

حجـت االسـالم حامـد صمـدی کـه از بعثـه مقـام معظـم 
رهبـری از قـم بـرای تبلیـغ بـه ایـن مـکان اعـزام شـده بـود 
گفـت: 1۶ نفـر از طـالب بـرای تبلیـغ به نجـف اعزام شـدیم 
کـه در صحـن حضـرت فاطمـه زهـرا)س(، برخـی موکب ها، 
وادی السـالم، صافی صفـا، پارکینـگ طبقاتی حرم و مسـجد 

کوفه مسـتقر هسـتند.
وی گفـت: مباحثـی همچـون آشـنایی بـا علمـا و مراجـع، 
روایتگریـی حماسـه عاشـورا، بیـان مسـائل اخالقی از سـوی 

طـالب ارائـه می شـود.
ایـن مبلغ اربعینی افـزود: برخی از خرافات از سـوی افرادی در 
قبرسـتان وادی السـالم صـورت می گیرد مثل اینکـه دور خود 
خـط می کشـند و یـا مـو و ناخـن خـود را دفـن می کنند که 
این مسـائل بـرای مردم توضیـح داده می شـود که ایـن کارها 

هیچ سـندی ندارد.
در قبرسـتان وادی السـالم یک شـهید ایرانی مدافـع حرم نیز 
دفن اسـت بـه اسـم شـهید محمدهـادی ذوالفقاری کـه وی 
در نجـف طلبه بـوده و در دفـاع از حرم در سـامرا به شـهادت 
رسـید و زائـران اربعیـن حسـینی)ع( بر سـر مزار این شـهید 

نیـز حاضـر می شـوند فاتحـه ای قرائـت می کنند.
پیـاده روی رسـمی اربعیـن حسـینی همـه سـاله از سـه روز 
مانـده بـه اربعیـن از انتهـای همیـن قبرسـتان وادی السـالم 
کـه بـه ابتـدای جـاده کربـال می رسـد آغـاز می شـود و رفتـه 
رفتـه زائـران خـود را بـرای رسـیدن به کربـالی معلـی آماده 
می کننـد هـر چند که تا کنـون بسـیاری از زائران بـه کربالی 

معلـی رسـیده اند.

»وادی السالم« بزرگترین قبرستان جهان اسالم/ مزار ۲ پیامبر الهی

مهدی بخشی 
سورکی
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ــران  ــان زائ ــبانه روزی خادم ــاش ش ت
ــکان  ــه اس ــن، زمین ــینی در کاظمی حس
هــزاران نفــر و خدمــات دهــی بــه 

آن هــا را فراهــم کــرده اســت.

اینجــا کاظمیــن اســت. ســرزمینی کــه روزانــه هــزاران زائر 
را بــه بوســه بــر شــبکه هــای ضریــح امامیــن جوادیــن فــرا 
ــق را  ــای عاش ــر ه ــه در آن کبوت ــرزمینی ک ــد. س می خوان
بــه ســفری یــک ماهــه دعــوت کــرده تــا بــرای رفــاه زائران 

اربعیــن شــبانه روز تــالش کننــد.
اینجـا مردمانـش بـا دل سـفر می کننـد و خادمانـش نیز با 
عشـق روز و شـب را سـپری می کنند. اینجـا وادی ملکوتی 
بـوده که شـب میلیون هـا فرشـته بـرای درود فرسـتادن بر 

هـزاران زائـر خفتـه در چادرهـا فـرود می آیند.
اری،  اینجــا کاظمیــن اســت. در اولیــن نــگاه تنهــا موکب و 
چنــد چــادر را می بینــی کــه پناهــگاه چندیــن هــزار زائــر 
اســت امــا اگــر نیــم نگاهــی بــه پشــت صحنــه بیندازیــم،  
تــالش هــای شــبانه خادمــان حســین )ع( در مقابــل 

ــوند. ــیده می ش ــر کش ــه تصوی ــمانت ب چش
 از دالور مــردان و شــیرزنانی می گویــد کــه عشــق 
موالیشــان حســین آن هــا را راهــی ســفری 3۰ روزه کــرده 
ــوز  ــت مداریشــان هن ــادی و والی ــه جه ــد روحی ــا بگوین ت

ــت.  ــر جاس پاب
نگاهشــان کــه می کنــی چهره شــان اگرچــه خســته اســت 
ــد. چــرا  ــد می زنن ــت شــادمانه لبخن ــه روی ــاز هــم ب ــا ب ام
کــه اعتقــاد آن هــا بــر ایــن اســت کــه خدمــت بــه زائــران 
ــه  ــر کدامشــان ب ــوی دارد. ه ــر اخــروی و دنی حســین اج
کاری مشــغول هســتند. یکــی بــه برپایــی چــادر و دیگــری 
ــمت  ــه س ــران را ب ــه زائ ــی ک ــم و بنرهای ــب پرچ ــه نص ب

ــد. ــت کن ــا هدای موکب ه
یکــی چــای توزیــع می کنــد و دیگــری هــم نــان می پــزد. 
ــع آوری  ــه جم ــه ب ــم صبوران ــده ای ه ــان ع ــن می در ای
زباله هــا می پردازنــد و بــه خــود می بالنــد کــه در راه 

ــته اند. ــدم برداش ــن ق ــران اربعی ــه زائ ــت ب خدم
اگرچــه ایــن روزهــا خورشــید هــم رمقــی بــرای تابیــدن بر 
زائــران نداشــته و پشــت چــادر ابــری آســمان پنهان اســت 
امــا باز هــم خادمــان بــرای در امــان مانــدن زائــران از بــاد و 

آفتــاب و گــرد و خــاک خالصانــه تــالش می کننــد.
ــرای  ــه ب ــت ک ــی اس ــس زیبای ــه ح ــه چ ــتی ک ــه راس ب
ــو  ــر شــوی. چــه نیک ــه کبوت ــت و عاشــقانش اینگون موالی
ــا  ــد،  تنه ــر نمی خواه ــال و پ ــدن ب ــر ش ــد: »کبوت گفته ان

ــد«. ــتوار می خواه ــی اس ــق و عزم ــی عاش دل
 

وقتی برگ بندگی ات در خواب امضا می شود
انباردار سـتاد بازسـازی عتبـات عالیات خراسـان جنوبی در 
کاظمیـن بیـان می کنـد: از ۲۵ روز گذشـته وارد کاظمیـن 

شـدم تا بتوانـم خدمـات دهی خوبی داشـته باشـم.
ابراهیــم شــبان بابیــان اینکــه عشــق بــه امــام حســین )ع( 
ــرای خدمــت  ــد: ب ــه اینجــا کشــانده اســت،  می گوی مــرا ب

بــه موالیــم حاضــرم جــان خــود را فــدا کنــم.
ــد:  ــه می ده ــی رود و ادام ــم م ــش دره ــز نقش ــورت ری ص
ــال  ــه کرب ــدم کــه مــرا ب امــام حســین )ع( را در خــواب دی
ــرا  ــی ب ــادم خوب ــم خ ــدوارم بتوان ــد و امی ــوت می کن دع

ــم باشــم. آقای
دسـتی بر پیشـانی می کشـد و می افزاید: چهار سـال متولی 
بـرای خدمت بـه زائران حسـین )ع( آمـده ام و اگـر خداوند 
توفیـق دهـد،  تا اخـر عمر نیز در این مسـیر خدمـت می کنم.

برای خدمت به امام حسین )ع( آمده ام
قطـره هـای بـاران انـدک انـدک بـر سـرش می ریزنـد امـا 
بـاز هـم دسـت از تالش بـر نمـی دارد و مرتـب سـر در تنور 

می کنـد تـا نـان هـای پختـه شـده را بیـرون آورد.
از انگیــزه اش می پرســم. خــودش را طاهــره ســلطانی 
ــام  ــه ام ــت ب ــرای خدم ــد: ب ــد و می گوی ــی می کن معرف

حســین )ع( کار دیگــری از دســتم بــر نمی آیــد.
ــه  ــه ب ــت ک ــار اس ــن ب ــرای اولی ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــین  ــام حس ــااهلل ام ــد: ان ش ــم،  می افزای ــن می آی کاظمی
ــری  ــای بزرگ ت ــدم ه ــم ق ــا راضــی باشــد و بتوانی )ع( از م

ــم. ــش برداری ــرای زائران ب
ســلطانی بــا بیــان اینکــه هــر قــدم کــه در راه امام حســین 
)ع( برداریــم در آخــرت دســتمان را خواهــد گرفــت،  
ــام اربعیــن  ــا آخــر عمــرم ای ــم ت می افزایــد: امیــدوارم بتوان

ــم. ــه کاظمیــن بیای ــران ب ــه زائ ــرای خدمــت ب را ب
 

وقتــی دهــان هــم بــرای خدمــت بــه حســین )ع( 
روزه دار می شــود

عضــو کمیته زیرســاخت عتبــات عالیــات خراســان جنوبی 

حکایت عاشقانه های اربعین/خاک پای زائران را توتیای چشم می کنیم

رقیه
 رحمتی راد
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ــکان،  ــم از اس ــی اع ــای مختلف ــه ه ــد: کمیت ــان می کن بی
ــران  ــه زائ ــات ب ــه خدم ــرای ارائ ــاخت ب ــی و زیرس فرهنگ

ــد. ــالش می کنن ــن ت اربعی
حـاج محمدرضـا ارزنـی بـا بیـان اینکـه اینجـا نیروهـا بـه 
صـورت شـبانه روز کار می کننـد،  می گویـد: برخـی از ایـن 
نیروهـا برای نزدیک تر شـدن به موالیشـان حسـین و درک 

اوالد حسـین )ع( بـا دهـان روزه کار می کننـد.
وی بــا ابــراز خرســندی از حضــور پرشــور زائــران در اربعین 
می افزایــد: علــی رغــم اینکــه زمــان موعــود اربعیــن از 1۰ 
ــا  ــود امــا از قبــل از ایــن تاریــخ ب ــان مــاه اعــالم شــده ب آب

حضــور بــی نظیــر مــردم مواجــه بودیــم.
وی بــا اشــاره بــه کمــک هــای مردمــی می گویــد: تمامــی 
ــوده کــه هــر کمــک در  خدمــات از کمــک هــای مــردم ب

ــه می شــود. ــران هزین جــای واقعــی نیــت خی
ارزنـی بیـان می کنـد: هـر چـه بـه اربعیـن نزدیـک تـر 
می شـویم اگـر چـه حجـم کارها گسـترده تـر می شـود اما 
حضـور بیشـتر زائـران خسـتگی ها را از تن بیـرون می کند.

برای سالمتی امان زمان )عج( خدمت می کنم
ــرای  ــد: امســال ب ــان می کن ــم بی ــوی ســرایانی ه ــک بان ی

ــام  ــران ام ــه زائ ــت ب ــرای خدم ــه ب ــت ک ــار اس ــن ب دومی
ــم. ــا می آی ــه اینج ــین )ع( ب حس

ــج( و  ــان )ع ــام زم ــرای ســالمتی ام ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
ــارت  ــه قصــد زی ظهــورش آمــده ام،  می افزایــد: تاکنــون ب

ــرای خدمــت آمــده ام. طلبیــده نشــده ام و تنهــا ب
ــم  ــر آقای ــد: اگ ــوند و می گوی ــاری می ش ــش ج ــک های اش
ــرای  ــال ب ــد هرس ــی باش ــم راض ــد و از خدمات ــازه ده اج

خدمــت می آیــم.
ــد همــه  ــد: خداون ــد و می افزای ــه آســمان می کن نگاهــی ب
بندگانــش را حاجــت روا کنــد چــرا کــه هــر بنــده ای بــرای 

ــن راه می گــذارد. ــدم در ای نیتــی ق
 

ــین )ع(  ــه حس ــت ب ــق خدم ــه دارم در طب هرچ
می گــذارم

ــه  ــرادی اســت ک ــر اف ــدم از دیگ ــری مق احمدرضــا اطه
ــده  ــه عه ــو را ب ــع پت ــت. توزی ــده اس ــت آم ــرای خدم ب
دارد و گاهــی زائــران را بــرای اســکان بــه چادرهــا 

می کنــد. هدایــت 
بــار زائــران را بــا لبخنــدی شــیرین می گیــرد وبــرای آنها تا 
محــل اســکان حمــل می کنــد. از هدفــش کــه می پرســی 

می گویــد: تنهــا ارادتــش بــه ائمــه او را کیلومترهــا از 
ــه کاظمیــن کشــانده اســت. بیرجنــد ب

رمضــان گوهــری هــم از دیگــر خادمــان زوار امــام حســین 
)ع( در کاظمیــن بیــان می کنــد: بــه عشــق امــام حســین 
)ع( هــر دو مــاه یــک بــار بــرای خدمــت بــه کربــال می آیــم.

ــه ائمــه هــر کاری از  ــرای خدمــت ب ــه می دهــد: ب وی ادام
دســتم برآیــد انجــام داده و از امــام حســین )ع( می خواهــم 

امتــش را از بــال بــه دور کنــد.
ــان  ــم آب ــد: از هفت ــان می کن ــم بی ــی ه ــر خزائ ــی اکب عل
ــان اینجــا  ــا ۲۶ آب ــده و ت ــن آم ــه کاظمی ــت ب ــرای خدم ب

ــتیم. هس
وی بــا بیــان اینکــه شــبانه بــه طــور میانگیــن 1۰ هــزار پتو 
ــی  ــدی و راهنمای ــروه بن ــد: گ ــم،  می افزای ــع می کنی توری
ــع پتــو از دیگــر خدمــات مــا  ــرای اســکان و توزی ــران ب زائ

اســت.
خزائــی بــا اشــاره بــه حضــور پرشــور مــردم بیــان می کنــد: 
خوشــبختانه ســال بــه ســال حضــور مــردم افزایــش یافتــه 
کــه ایــن نشــان از ارادت آن هــا بــه ائمــه اطهــار )ع( اســت.

 
حکایت خدمات بی منت خادمان در کاظمین

ــان  ــات خراس ــات عالی ــاخت عتب ــه زیرس ــئول کمیت مس
جنوبــی بیــان کــرد: بــرای رفــاه حــال زائــران امــام حســین 
ــادی انجــام شــده  ــت و افتخــاری زی ــی من ــات ب )ع( خدم

ــت. اس
حــاج فریــدون احمــدی بــا بیــان اینکــه کارگــران از ۲7 روز 
گذشــته در کاظمیــن مســتقر شــدند گفــت: امیــد اســت 

خدمــات ارائــه شــده مــورد رضایــت زائــران باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات انجــام شــده بیــان کــرد: درحال 
حاضــر هشــت هــزار پتــو و پنــج هــزار متــر مکعــب موکت 

در اختیــار زائــران قــرار گرفته اســت.
ــام و  ــمه حم ــن 1۰۰ چش ــرد: همچنی ــان ک ــدی بی احم

ــت. ــده اس ــا ش ــران مهی ــرای زائ ــتی ب ــرویس بهداش س
ــی در  ــان جنوب ــات خراس ــات عالی ــکان عتب ــئول اس مس
ــر  ــش از ۵۰ نف ــا بی ــادر ب ــرد: ۸۰ چ ــان ک ــن بی کاظمی

ظرفیــت در کاظمیــن برپــا کرده ایــم.
ــب  ــان صاح ــپ خیاب ــع چ ــرد: در ضل ــان ک ــدی بی احم
ــی  ــش بین ــر پی ــر خواه ــزار زائ ــت ه ــکان هش ــان اس الزم

ــت. ــده اس ش

پیش بینی اسکان ۲۲ هزار زائر در کاظمین
ــی در  ــان جنوب ــات خراس ــات عالی ــکان عتب ــئول اس مس
ــان  ــا پای ــود ت ــی می ش ــش بین ــرد: پی ــان ک ــن بی کاظمی

ــوند. ــکان داده ش ــر اس ــزار نف ــن ۲۲ ه اربعی
ــداری  ــت م ــادی و والی ــه جه ــا روحی ــرد: تنه ــان ک وی بی
ــه  ــت ب ــرای خدم ــا را ب ــه آنه ــه ائم ــق ب ــا و عش نیروه

ــت. ــانده اس ــن کش کاظمی
احمــدی بــا بیــان اینکــه عشــق بــه ائمــه در خــون مــردم 
ریشــه دوانــده اســت،  افــزود: ایــن عشــق تــا جایــی اســت 
کــه پیرزنــی روســتایی تنهــا دارایــی اش کــه یــک درخــت 
ــران  ــرای زائ ــات ب ــات عالی ــتاد عتب ــه س ــود را ب ــردو ب گ

ــرده اســت. ــه ک حســین هدی
ــزد  ــار زبان ــه ائمــه اطه ــن ب ــران زمی ــان ای اری ارادت مردم
ــن از آن  ــی اربعی ــن الملل ــش بی ــوده کــه همای ــان ب جهانی
ــه  ــه حســین )ع( اســت ک ــا عشــق ب ــد. تنه ــرون می آی بی
بــه پیرمــردی محاســن ســپید تــوان می بخشــد تــا قریــب 
ــا  ــد و تنه ــخ کن ــذا طب ــش غ ــرای زائران ــه ۲۵ روز را ب ب
عشــق اســت کــه حتــی جــوان ۲۶ ســاله را بــرای نظافــت 
ازکیلومترهــا فاصلــه راهــی کاظمیــن می کنــد تــا فرهنــگ 

ــه شــود. ــاده روی نهادین ــن و پی اربعی
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عضــو خبــرگان رهبــری و امــام جمعــه 
ــن  ــای اربعی ــان پیام ه ــا بی ــهر ب قائمش
تشــریح خاطــرات  بــه  حســینی)ع( 
پیــاده روی نجــف تــا کربــا در 50 

ــت. ــش پرداخ ــال پی س

آیــت اهلل علــی معلمــی بــا وجــود کهولــت امســال در 
ــه  ــت. وی در ده ــور یاف ــینی حض ــن حس ــاده روی اربعی پی
ــه  ــف ب ــه نج ــوزه علمی ــال در ح ــدود ۶ س ــی ح 4۰ شمس
ــر  ــال ها ه ــان س ــت. در هم ــی پرداخ ــوم دین ــل عل تحصی
ــاده مســیر  ــای پی ــا پ ــن ب ــه و اربعی ــه در عرف ســال دو مرتب
نجــف تــا کربــال را طــی می کــرد. بــا آیــت اهلل معلمــی حــدود 
1۰ عمــوم هــم کالم شــدیم و او خاطــرات ۵۰ ســال پیــش 

ــرد. ــرور ک را م

چــه شــد امســال بعــد از مدت هــا تصمیــم گرفتیــد 
در پیــاده روی اربعیــن شــرکت کنید؟

در ســال های تحصیــل در حــوزه علمیــه نجــف در پیــاده روی 
ــراً  ــه اخی ــن ک ــا ای ــردم ت ــرکت می ک ــال ش ــا کرب ــف ت نج
شــرایطی بــرای مــن پیــش آمــد کــه نــذر کــردم اگــر زنــده 
ــروم و  ــاده ب ــال پی ــا کرب ــن را از نجــف ت ــارت اربعی ــدم زی مان

اآلن ایــن افتخــار نصیــب مــن شــده اســت.

مهم تریــن دغدغــه شــیعیانی کــه پیــاده بــه کربــال 
ــود؟ ــه ب ــد چ می رفتن

در دوران صــدام در مقطعــی پیــاده روی بــه کربــال را ممنــوع 
کــرده بودنــد و افــراد پیــاده رو را دســتگیر و تعقیــب و 
ــن  ــی ای ــان اله ــم مؤمن ــاز ه ــی ب ــد ول ــکنجه می کردن ش
ســنت حســنه را بــه جــای می آوردنــد و نگذاشــتند تعطیــل 
شــود. بــه فضــل الهــی در ســایه تحولــی کــه در کشــورهای 
اســالمی بــه برکــت انقــالب اســالمی ایــران پدید آمده اســت 
امــروزه شــر صــدام و بعثی هــا از ســر ملــت برداشــته شــد و 
مؤمنــان الهــی از کشــورهای مختلــف دنیــا در ایــن اجتمــاع 

ــد. ــزرگ حضــور دارن ب

بیشتر به چه کسانی پیاده می رفتید؟
ــک ســفر مرحــوم  ــم. ی ــه می رفتی ــا دوســتان طلب بیشــتر ب
حــاج آقــا مصطفــی فرزنــد بــزرگ امــام خمینــی)ره( همــراه 
ــتان  ــیر نخلس ــم و از مس ــر بودی ــا جوان ت ــه م ــود. البت ــا ب م
ــیر  ــال ها مس ــم. در آن س ــن می رفتی ــاده روی اربعی ــه پی ب
ــادی  ــود و آب و آب ــک ب ــی خش ــال خیل ــف - کرب ــی نج فعل
ــار  ــم و از کن ــه می رفتی ــه کوف ــف ب ــار از نج ــه ناچ ــود. ب نب
ــم  ــا ســه روز در مســیر بودی ــم. م ــال می رفتی ــه کرب ــرات ب ف
ــداری  ــش مق ــی چــون وزن ــا مصطف ــی مرحــوم حــاج آق ول
ــدود 4 -۵ روز  ــت، ح ــری داش ــاده روی کمت ــود و پی ــاد ب زی
ــدان  ــد. فرزن ــی کن ــیر را ط ــن مس ــا ای ــید ت ــول می کش ط
برخــی مراجــع عظــام تقلیــد و بــزرگان حــوزه هــم در مســیر 

پیــاده روی می کردنــد.

خاطــره ای از آن ســال ها در ذهــن داریــد کــه 
ــد؟ ــوده باش ــب ب ــان جال برایت

در یکــی از همــان ســال ها کــه عشــایر عــراق نــذری 
ــه های  ــیر پش ــود و در مس ــار ب ــل به ــون فص ــد، چ می دادن
کنیــم  اســتراحت  نمی توانســتیم  و  بــود  زیــادی 

می خواســتیم بعــد از نمــاز مغــرب حرکــت کنیــم. یکــی از 
ــی اصــرار و التمــاس کــرد کــه چــون ممکــن  عرب هــا خیل
اســت در آن وقــت شــب دیگــر زائــری بــه منزلــش مراجعــه 
ــه  ــرای ادام ــا ب ــتان م ــم. دوس ــش بروی ــه منزل ــا ب ــد، م نکن
مســیر کمــی ســماجت کردنــد. آن عــرب خیلــی خشــمگین 
ــر  ــه اگ ــورد ک ــم خ ــین)ع( قس ــداهلل الحس ــه اباعب ــد و ب ش
حرکــت کنیــم مــا را بــا چــوب می زنــد. وقتــی بــه منزلــش 
ــین)ع(  ــام حس ــران ام ــوی زائ ــی جل ــا ذوق خاص ــم ب رفتی
ــه مســائل  گوســفند قربانــی کــرد. همــان ســال ها ایــن گون

فــراوان دیــده می شــد.

اآلن حضــور زائــران اربعیــن و میزبانــی عراقی هــا را 
ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب چط

هیــچ  می دانــم  بعیــد  می زنــد.  مــوج  جمعیــت  اآلن 
تصویربــرداری بتوانــد جذابیــت ایــن حرکــت را بــه نمایــش 
ــم  ــا ه ــه ب ــه ک ــن لحظ ــاً همی ــه قطع ــرای اینک ــذارد. ب بگ
ــم  ــه ه ــال ب ــا کرب ــف ت ــت از نج ــم جمعی ــت می کنی صحب
متصــل اســت. ســیل خروشــانی از زن و مــرد و پیر و جــوان و 
کــودک راه افتــاده و ایــن حرکــت هــر ســاله با شــکوه بیشــتر 

ــود. ــام می ش ــته انج از گذش
خوشــبختانه در ســال های گذشــته امکانــات خوبــی در 
مســیر نجــف -کربــال مســتقر شــده و عشــایر عــراق میزبــان 

ــتند. ــته ای هس شایس
ــد.  ــران دارن ــی از زائ ــی خوب ــی اســتقبال خیل شــیعیان عراق
تصــور مــن ایــن اســت کــه مؤمنــان عــراق در طــول ســال 
درآمــد خودشــان را بــرای خیــرات در اربعیــن ذخیــره 

می کننــد.

حرکت باشـکوه پیاده روی اربعین چه دسـتاوردهایی 
دارد؟

ــتکباری  ــای اس ــا قدرت ه ــی ب ــای اله ــخ اولی ــول تاری در ط
مقابلــه و ناســازگاری داشــتند. ایــن تقابــل در عصــر اباعبداهلل 
الحســین)ع( بــه اوج خود رســیده اســت. در زیــارت اباعبداهلل 
ــارت ســفارش شــده  ــن زی ــارت وارث بهتری الحســین)ع( زی
ــه ایــن معناســت اگــر نهضــت ســاالر  اســت. زیــارت وارث ب
شــهیدان و مقاومــت ایشــان در برابــر طاغــوت زمــان نبــود نه 

تنهــا شــریعت جــدش رســول خــدا پایمــال شــده بــود بلکــه 
اســاس اعتقــاد بــه وحــی و ادیــان الهــی در جامعــه متزلــزل 
و یــا زائــل شــده بــود. اباعبــداهلل)ع( نــه تنهــا احیاگــر اســالم 
اســت بلکــه احیاگــر ادیــان ابراهیمــی و اعتقــاد بــه وحــی و 

نبــوت و بعثــت هســتند.
ــرده  ــل ک ــین)ع( تحم ــداهلل الحس ــه اباعب ــی ک مصیبت های
ــش  ــی پی ــن وضع ــی چنی ــای اله ــایر اولی ــرای س ــت ب اس
نیامــده اســت. بنابرایــن در طــول تاریــخ بــرای تــوده مــردم 
ــم، اولیــای خــدا عناصــر نجــات بخــش و  و مســتضعفان عال

ــد. ــزار بودن خدمتگ
در انقالب اسـالمی و دفـاع مقدس چیزی که مسـائل را پیش 
برد اعتقادی بود که ریشـه در فرهنگ عاشـورا داشـت. اعتقاد 
بـه امامت و والیـت فقیه که منبعـث و جلـوه ای از والیت ائمه 

معصوم اسـت عنصر نجات بخش اسـت.
ــم از  ــه ه ــت ک ــادار اس ــی معن ــن حرکت ــاده روی اربعی پی
ــی  ــره سیاس ــم ثم ــت و ه ــوردار اس ــی برخ ــت باالی قداس
و اجتماعــی زیــادی دارد. در روایــت آمــده کــه فــردای 
قیامــت پیــروان همــه ادیــان الهــی آرزو می کننــد کــه کاش 
ــد؟  ــرا آرزو می کنن ــد. چ ــین)ع( بودن ــداهلل الحس ــر اباعب زائ
ــداهلل  ــران اباعب ــت زائ ــی و منزل ــت اله ــه کرام ــن ک ــرای ای ب

الحســین)ع( را می بیننــد.
همــه حــق طلبــان و آزادی خواهــان و آن هایــی کــه 
ــد از  ــود بای ــاده ش ــه پی ــی در جامع ــکام اله ــد اح می خواهن
ــت  ــرای مل ــی ب ــن پشــتوانه الهــی برخــوردار باشــند. یعن ای
ایــران عاشــورا پشــتوانه بــود و انتظــار ظهــور منشــأ امیــد و 
اســتمرار حرکــت اربعینــی اســت کــه منتهی بــه اســتقبال از 
ظهــور حضــرت مهدی)عــج( می شــود و ایــن ملــت بــه امیــد 

ــد. ــه می دهن ــاله ادام ــر س ــت را ه ــن حرک آن روز ای

سخن آخر؟
همــه مؤمنــان بایــد قــدر نعمــت امامــت و والیــت را بداننــد. 
اگــر می بینیــد فرصتــی پیــش آمــده کــه ایــن ســیل 
ــالب  ــه و انق ــت فقی ــت والی ــاده از برک ــه راه افت ــت ب جمعی
اســالمی ایــران اســت. ایــن انقــالب یــک امانــت الهی اســت. 
همــه خدابــاوران و مؤمنــان الهــی بــرای حفــظ ایــن انقــالب 

ــد. کــه خــون بهــای شــهیدان اســت مســئولیت دارن

۱۰ عمود پیاده با آیت اهلل معلمی؛

خاطرات پیاده روی اربعین ۵۰ سال پیش/جذابیت این مسیر قابل بیان نیست
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ــا  ــان ب ــان همزم ــود و کربایی ــادگاه عاشــقان ب ــا میع کرب
ــا  ــد، ب ــا کردن ــه پ اربعیــن کشــور عــراق غوغایــی دیگــر ب
ــا  ــن سراســر »لبیــک ی ــر بین الحرمی حضــور میلیون هــا نف

حســین« شــد.

هــر کــس بــا هــر توانــی کــه داشــته در ایــن مســیر حاضــر 
ــیر  ــه مس ــودش را ب ــر خ ــی روی ویلچ ــت. آن یک ــده اس ش
ــه دوش  ــش را ب ــودک مریض ــری ک ــانده و دیگ ــق رس عش
ــای دل وارد  ــا پ ــان ب ــدارد و عصازن ــا ن ــی پ ــد... یک می کش
ایــن وادی شــده و دیگــری کــودک یک ماهــه اش را بــا خــود 

ــت. ــراه آورده اس هم
ــت و  ــور اس ــق و ش ــرزمین عش ــا س ــت اینج ــه هس ــر چ ه
ــق  ــدارد... عش ــی ن ــیر راه ــن مس ــادی در ای ــبات م محاس
ــیر را  ــن مس ــه ای ــه لحظه لحظ ــت ک ــین)ع( اس ــه حس ب
شــیرین کــرده و قدم به قدمــش را بــا غــم و اشــتیاق 

ــت. ــه اس آمیخت
در ایـن مسـیر می شـود بندگـی مشـق کـرد. می توانیـم ایثار 
بیاموزیـم و می شـود از دیگـران مهربانـی یاد گرفـت... اربعین 
خـودش یـک مدرسـه اسـت... جایـی کـه می شـود خیلـی 

چیزهـا را آموخـت و خیلـی حرف هـا را جهانـی کـرد.
ــام حســین)ع( و قیــام عاشــورا  ــر ن زمــان هرگــز نتوانســته ب
ــال از  ــد س ــزار و چهارص ــک ه ــد؛ ی ــی بپاش ــرد فراموش گ
ــال  ــورای س ــش در عاش ــین)ع( و یاران ــام حس ــهادت ام ش
ــا  ــا نه تنه ــذر قرن ه ــا گ ــذرد، ام ــری می گ ــری قم ۶1 هج
نتوانســته غبــار فراموشــی بــر دل عاشــقانش بنشــاند بلکــه 
حــاال برپایــی کنگــره اربعیــن و حرکت پیــاده روی عاشــقانش 
ــه  ــه گوش ــین)ع( را در گوش ــام حس ــال، ن ــمت کرب ــه س ب

ــت. ــرده اس ــداز ک ــان طنین ان جه
وجب به وجــب کربــال مملــو از حضــور مــردان و زنانــی 
اســت کــه خســتگی را خســته کرده انــد و از علم هــا، 
پیشــانی بندها و پرچم هــای دستشــان می تــوان عشــق 

نهفتــه در سینه هایشــان را درک کــرد.
اینجــا رنــگ و نــژاد، قــوم و قبیلــه و مذهــب معنایــی نــدارد 
ــه یک ســو  ــن ب ــال و اربعی ــه و همــه حــول محــور کرب و هم
ــان  ــفینه نجاتش ــراغ راه و س ــین)ع( چ ــد و حس درحرکت ان

شــده اســت.

دوست داشتنی ترین اعمال
ــک  ــهرهای دور و نزدی ــه از ش ــی ک ــران عراق ــیاری از زائ بس
خــود را بــرای زیــارت اربعیــن بــه کربــال رســانده اند از 
همــان ورودی شــهر آنجــا کــه گنبــد و بــارگاه ملکوتــی امــام 
حســین)ع( و قمــر بنــی هاشــم)ع( رؤیــت می شــود زیــارت 
ــورهای  ــران کش ــه زائ ــرای اینک ــد و ب ــن را می خوانن اربعی
دیگــر شــرایط بهتــری در کربــال داشــته باشــند بــه ســمت 

ــوند. ــپار می ش ــود رهس ــار خ ــه و دی خان
ــف و  ــمت نج ــال از س ــهر کرب ــف ش ــای مختل در ورودی ه
ــی کــه  ــا بلندگوهای ــه برخــی از روحانیــون و مادحیــن ب حل
ــارت اربعیــن می خواننــد. ــران، زی ــرای زائ ــد ب در دســت دارن

مذهبــی  هیئت هــای  عــزاداری  دســته های  امســال 
از  برخــی  همچنیــن  و  کشــور  مختلــف  اســتان های 
ــد و در  ــرم گرفتن ــه ح ــازه ورود ب ــز اج ــر نی کشــورهای دیگ

حرم هــای شــریف کربــال بــر ســر و ســینه زدنــد.
ســیاه پوش های حــرم مطهــر امــام حســین)ع( و قمــر 
بنــی هاشــم)ع( جلوه هــای زیبایــی بــه ایــن اعتــاب 
ــه  ــاب القبل ــهدا)ع( از ب ــرم سیدالش ــدس داده و در ح مق
کــه وارد می شــویم در ورودی ضریــح مطهــر روایتــی 
ــد:  ــه فرمودن ــته ک ــش بس ــد)ص( نق ــادق آل محم از ص
ــارت  ــروردگار زی ــزد پ ــال ن ــتنی ترین اعم ــت داش »دوس

ــت«. ــین)ع( اس ــام حس ــر ام قب
ابوعلــی یکــی خیــل زائرانی اســت کــه از کویــت آمده اســت، 
وی کــه از شــور و شــوق مــردم بــرای زیــارت حســین)ع( بــه 
ــا  ــا گویش ه ــردم ب ــد: حضــور م ــده اســت، می گوی وجــد آم
ــت،  ــب اس ــاده روی جال ــیر پی ــف در مس ــای مختل و زبان ه
زائرانــی کــه از مناطــق مختلــف تنهــا یــک نــام را بــر زبــان 
ــی)ع( و حســین)ع( اســت. ــام حضــرت عل ــد و آن ن می آورن

وی ادامــه می دهــد کــه باوجــود تهدیدهایــی کــه در مســیر 
ــگ نشــان دهنده  ــن حضــور پرشــور و پررن وجــود داشــته ای
ــی)ع(  ــام عل ــام حســین)ع( و ام ــه ام ــردم ب عمــق عشــق م

اســت.
ــنیدن  ــا ش ــت و ب ــک بار اس ــمانش اش ــری چش ــر دیگ زائ
صــدای هــر نوحــه ای اشــک می ریــزد. نمی دانــد چنــد 
ســال دارد، بیــن 7۵ تــا ۸۰ ســال. روی ۸۰ می ایســتاد، شــاید 
ــد از آزاد شــدن  ــد از بع ــری اســت. می گوی ــم رندت چــون رق
مســیر رفتــن بــه کربال، هرســال بــه کربــال رفتــه و بازهــم در 

حســاب وکتابش تعــداد ســال ها بــه 1۵ می رســد.

سعادتی که نصیب هر کسی نمی شود
کمــی آنطرفتــر زائــر پاکســتانی نشســته اســت، وی دربــاره 
ــین )ع(  ــارت  حس ــد:  زی ــین )ع( می گوی ــام حس ــارت ام زی
ــن  ســعادتی اســت کــه نصیــب هرکســی نمی شــود از همی
رو خیلــی خوشــحالم کــه باوجــود همــه مشــکالت در ایــن 

ــدم برداشــته ام. راه ق
وی ادامـه می دهد: ممکن اسـت ما در این راه سـختی هایی را 
هم متحمل شـویم اما قطعاً زیارت امام حسـین )ع( ارزشـش 

خیلی باالتـر و فراتر از این چیزها اسـت.
هــر چــه پیــش مــی روی صــدای نوحــه کاروان هــا، پذیرایــی 
ــه اوج  ــت را ب ــای مســتمر دل ــران و صلوات ه ــا از زائ موکب ه
ــداهلل  ــران اباعب ــا از زائ ــد ت ــالش می کن ــرد. هــر کــس ت می ب
ــش آب  ــه کوچک ــا جث ــی ب ــد. یک ــی کن ــوی پذیرای ــه نح ب
تعــارف می کنــد و دیگــری غــذا. یکــی اصــرار دارد پاهایــت 
را ماســاژ دهــد و دیگــری تــالش می کنــد بــا یــک اســتکان 

چــای خســتگی را از تنــت دور کنــد.
پیرمــرد ریزنقــش شــیرازی کــه بــا هــزار امیــد و آرزو خــود 
ــینه  ــر س ــت ب ــت، دس ــانده اس ــقان رس ــیل عاش ــه س را ب
می نهــد و از  تــه قلــب می گویــد: ســالم مــوالی مــن، ســالم 

ــای مــن. آق
ــراش ســخت و دشــوار  ــاده روی اصــاًل ب ــد: مســیر پی می گوی
ــودش  ــین )ع( در وج ــام حس ــق ام ــه عش ــرا ک ــت زی نیس

ــت. ــده اس ــای دل آم ــا پ ــفر را ب ــن س ــده و او ای جاری ش
ــه از  ــته اند ک ــواده ای نشس ــیر خان ــر در مس ــی آن طرف ت کم
ــن  ــی در ای ــوری آفریقای ــت از کش ــدا اس ــان پی چهره هایش
ــک می شــوم،  ــا نزدی ــه آن ه ــد، ب مســیر اربعیــن قرارگرفته ان
یــک زائــر کنیایــی کــه به اتفــاق همســر و فرزندانــش بــرای 
ــت  ــالی اس ــد: دو س ــت، می گوی ــده اس ــن آم ــارت اربعی زی
ــور  ــوم و ش ــرف می ش ــال مش ــف و کرب ــه نج ــن ب ــه اربعی ک
ــتر از  ــال بیش ــت امس ــتداران اهل بی ــور دوس ــرارت حض و ح

ــت. ــل اس ــال های قب س
ــه در  ــس ک ــل انگلی ــیحی اه ــوی مس ــا بان ــا ران ــه ب در ادام
گوشــه ای از بین الحرمیــن ایســتاده بــود، هــم کالم می شــوم، 
ــق  ــین)ع( از طری ــام حس ــا ام ــن ب ــنایی م ــد: آش می گوی
کتابــی بــود کــه دوســت مســلمانم در دانشــگاه هدیــه کــرده 
ــه  ــی شــد ک ــم تداع ــه در ذهن ــی ک اســت و ســؤاالت فراوان
چــرا بعــد از هــزار ســال، شــیعیان در کربــال برایش عــزاداری 

می کننــد.
ــی  ــه داد: متأســفانه رســانه ها و شــبکه های تلویزیون وی ادام
در اروپــا و غــرب همیشــه، تصویــر و شــناخت درســتی از این 
ــؤال ها در  ــن س ــه ای ــد و هم ــه نمی کنن ــزرگ ارائ ــاع ب اجتم
ذهنــم باعــث شــد تــا خــودم بــرای پاســخ بــه ســؤاالتم بــه 

کربــال ســفر کنــم.
ــه   ــدن ب ــفرم را از لن ــد: س ــیحی می گوی ــوی مس ــن بان ای
ــیر  ــف در مس ــه نج ــن ب ــد از رفت ــردم و بع ــی ک ــداد ط بغ
کربــال بــه زائرانــی برخــوردم کــه بــا پــای پیــاده مســیر نجف 
ــران،  ــان و دخت ــور زن ــد و حض ــی می کردن ــال را ط ــه کرب ب
ــم  ــر برای ــا ویلچ ــاده و ی ــای پی ــا پ ــان ب ــاالن و جوان کهن س

ــود. ــگفت آور ب ــب و ش جال

همه حسینی)ع( هستند
وی ادامــه می دهــد: وقتــی بــه بین الحرمیــن و بــارگاه 
ــی ام  ــات ذهن ــؤاالت و ابهام ــه س ــی پاســخ هم ــیدم گوی رس
ــام  ــتند و ن ــینی هس ــه حس ــا هم ــردم، اینج ــت ک را دریاف
حســین)ع( جهانــی اســت و عشــق و عالقــه بــه امــام 

خروش زائران اربعین در کربال؛ بین الحرمین سراسر »لبیک یا حسین« شد
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حســین، در قلــب همــه مــوج می زنــد.
ــر روی ویلچــر نشســته و پســری جــوان آن  ــری دیگــر ب زائ
را در میــان جمعیــت عــزادار بــه جلــو می رانــد. چفیــه 
ــم  ــه ه ــک هایش ب ــوت اش ــا خل ــیده ت ــورت کش ــر ص ای ب
ــه  ــه گفت ــا ب ــا بن ــت ام ــج اس ــا فل ــه دو پ ــورد. از ناحی نخ
خــودش پیــاده روی بــرای حســین پــا نمی خواهــد بلکــه دل 

می خواهــد.
ــدام  ــام حســین )ع( در دســت دارد و م پرچــم کوچکــی از ن
ــدا  ــد ص ــاج احم ــش او را ح ــتد. اطرافیان ــوات می فرس صل
ــم را  ــیرینش دل ــد ش ــش می روم. لبخن ــه طرف ــد. ب می کنن

گــرم می کنــد.
و  می دهــد  ســالمی  دور  از  می پرســم.  انگیــزه اش  از 
ــن نشــان از عشــق  ــی اربعی ــی بین الملل ــد: گردهمای می گوی

ــه دارد. ــه ائم ــردم ب م
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن پیاده روی هــا از کوچــک و بــزرگ 
و پیــر و جــوان حضــور دارنــد، می افزایــد: عشــق بــه حســین 
ــان ها  ــود انس ــر در وج ــرازیری قب ــا س ــد ت ــدو تول )ع( از ب

نهفتــه اســت.
 

لبیک یا حسین)ع(
راه را ادامــه می دهــم نیم نگاهــی بــه زائــران می کنــم. 
ــم  ــین« دوره ــا حس ــک ی ــربندهای » لبی ــا س ــی ب گروه
ــا لهجــه خودشــان چیــزی می گوینــد  ــره وار نشســته و ب دای
ــر حســین  ــد: زائ ــا می گوی ــد. یکــی از آن ه و اشــک می ریزن
شــده ایم. نــام و نشــان زائــر حســین بــرای مــا ارزش زیــادی 

دارد.
ــا  در جمعشــان می نشــینم. می گویــد: از میانمــار آمده ایــم ت
امــام حســین )ع( را لبیک گوییم.اســم حســین)ع( اشــکش را 

ســرازیر می کنــد و بلنــد می گویــد:» لبیــک یــا حســین«.
ــرای  ــد: ب ــد و می گوی ــض می کن ــم. بغ ــش می پرس از اهداف
ــم  ــر غ ــرای گریســتن ب ــده ام. ب ــام حســین)ع( آم ــارت ام زی

ــده ام. حســین)ع( آم
مهــدی ملکــی پیرمــرد یــزدی هــم زائــر دیگــری اســت کــه 
ــه  ــذارد ک ــرزمینی می گ ــای در س ــال پ ــومین س ــرای س ب
کاروان حســین)ع( بــر آن قــدم گذاشــت. وقتــی از او دربــاره 
ــد:  ــد و می گوی ــدی می زن حــال وروزش پرســیده شــد، لبخن
ســرحال تر از ایــن نمی شــود. چــه افتخــاری باالتــر از 

ــد. ــش برس ــه آرزوی ــان ب ــه انس این ک
ــا  ــا م ــش ب ــه همراه ــه ک ــش نگفت ــوز از آرزوی ــی هن ملک
ــی دارد  ــی حرف های ــا رضای ــود. محمدرض ــم کالم می ش ه
ــاد  ــش زی ــد وقت ــرده. می ترس ــر ک ــش گی ــه در گلوی ک
ــه در  ــان ک ــا انس ــد: میلیون ه ــه می گوی ــد. بی مقدم نباش
ــد؟  ــای دارن ــردم ج ــا در دل م ــد آی ــی مرده ان ــره خاک ک
فقــط انبیــا و اولیــای الهــی هســتند کــه هیچ وقــت از یــاد 

ــه ای  ــه چــه جاذب ــب اســت ک ــن عجی ــرای م ــد. ب نمی رون
اســت کــه ۲۰ میلیــون انســان را بــه ســمت خــود 

ند. می کشــا

اشک، عینکش را خیس کرده...
کــودک  کــه  می شــوم  همــراه  دیگــری  زائــر  بــا 
ــاله اش  ــودک 4 -۵ س ــت ک ــل دارد و دس ــاله را بغ یک س
ــی  ــورت خانوادگ ــی به ص ــم بیگ ــلمان قاس ــه، س را گرفت
ــی از او  ــت. وقت ــرده اس ــرکت ک ــن ش ــاده روی اربعی در پی
ــی فرزندانــش ســؤال  ــاره ســختی ها و بیمــاری احتمال درب
می شــود، بغضــش را رهــا می کنــد. اشــک، عینکــش 
را خیــس کــرد. می گویــد: فــدای ســر حســین)ع( و 
فرزندانــش. بچه هــا را آوردیــم کــه گــرد مســیر روی 

ــد. ــینی بمانن ــا حس ــیند ت ــان بنش سرش
ــی  ــت کویت ــه هیئ ــر از بین الحرمیــن ب ــه ای دیگ در گوش
برمی خــورم کــه آنــان هــم هماننــد دیگــر اقــوام و آیین هــا، 
ــد حمیــد« کــه  ــد. »خال ــر لــب جــاری دارن ذکــر حســین ب
ــالی  ــه کرب ــی ب ــی اعزام ــره کویت ــئولیت کاروان 3۰ نف مس
معلــی را برعهــده دارد، می گویــد: اربعین امســال پرشــورتر از 
ســال های قبــل در حــال برگــزاری اســت و قلــب مســلمانان 
عالــم در کربــال و بین الحرمیــن بــه عشــق امــام حســین)ع( 

می تپــد.
وی کــه بــرای چندمیــن بــار بــه عــراق و کربــال ســفرکرده 
اســت می گویــد: عشــق و عــزاداری مــردم جهــان هرســال 
ــد  ــن نشــان می ده ــود و ای ــن بیشــتر می ش ــام اربعی در ای
کــه امــام حســین )ع( محــور یــک فرهنــگ جهانــی شــده 

اســت.
ــیمای  ــوان خوش س ــا ج ــقی ب ــیر عاش ــن مس ــه ای در ادام
شــیرازی هم ســفر می شــویم کــه خــود را کاظــم اســتواری 
معرفــی می کنــد و اولیــن بــاری اســت کــه بــه کربــال آمــده 
ــم مشــکل و  ــه اینکــه پای ــا توجــه ب ــد: ب اســت،  وی می گوی

ــه زیــارت بیایــم. نیــاز بــه جراحــی دارد ترجیــح دادم ب
ــارت و ســفر  ــاره مشــکالت و ســختی های مســیر زی وی درب
می گویــد: هرچنــد امکانــات موجــود ناکافــی بــود امــا 
ــا  ــد ت ــالش کرده ان ــای مســتقر ت ــراق و موکب ه ــان ع مردم

ــد. ــفر برگردن ــران راضــی از س زائ
ــی  ــیار خوب ــوازی بس ــا و مهمان ن ــتان موکب ه ــا داس  و ام
عراقی هــا کــه بــرای زائــران حســین )ع( ســنگ تمــام 
ــرار از  ــه اص ــیر ب ــول مس ــه در ط ــتند،موکب هایی ک گذاش

ــوند. ــان ش ــا مهمانش ــتند ت ــران می خواس زائ
ــپز  ــم، آش ــراق کردی ــی ات ــار موکب ــر در کن ــگام ظه  هن
ــی  ــب اهال ــود و در موک ــیراز ب ــل ش ــی و اه ــب ایران موک
بغــداد بــه زائــران خدمــت می کــرد، می گویــد: ایــن 
موکــب هرســال در مســیر زائــران نجــف بــه کربــال مســتقر 

ــراق  ــن ع ــای آن از ســوی خیری ــام هزینه ه می شــود و تم
ــده اســت. ــه ش هزین

وی بــه مطلــب جالبــی اشــاره می کنــد و ادامــه می دهــد: در 
عــراق رســم بــر آن اســت کــه هرمــاه اهالــی بخشــی از درآمد 
ــد در  ــا بتوانن ــد ت ــداز می کنن ــن پس ان ــرای اربعی ــود را ب خ

ایــام منتهــی بــرای زائــران خــرج کننــد.

عشاق واقعی
میانــه هرچنــد عمــود یــک موکــب برپاشــده اســت و بیشــتر 
ایــن موکــب توســط اهالــی عــراق مدیریــت و خدمات دهــی 
می شــود، حنانــه دختــرک کوچــک خردســالی بــود 
ــه و  ــا چهــره معصومان ــر ســر داشــت و ب کــه طبــق خرمــا ب
کودکانــه اش ســعی می کــرد لبخنــد بــر لبــان زائران بنشــاند. 
می گویــد: پــدرم مــرا مأمــور کــرد تــا زائــران را بخندانــم و در 

ــواب اربعیــن ســهیم شــوم. ث
ــا  ــی عراقی ه ــت از میزبان ــراز رضای ــا اب ــی ب ــر ایران ــک زائ ی
ــتند و  ــت هس ــی اهل بی ــق واقع ــا عاش ــد: عراقی ه می گوی
ــه  محبــت سیدالشــهدا در دلشــان اســت و عشــاق واقعــی ب

شــمار می رونــد.
ــال ســفرکرده  ــه کرب ــار ب ــن ب ــون چندی ــه تاکن محمــدی ک
ــد: وحــدت  ــاره ویژگــی همایــش اربعیــن می گوی اســت درب
ــه  ــت و هم ــا اس ــب از ویژگی ه ــان و مذاه ــام ادی ــن تم بی
ارامنــه، مســیحیان و غیــره در مراســم شــرکت دارنــد و 
ــی  ــران را یک ــه زائ ــای هم ــین)ع( دل ه ــام حس ــت ام محب

می کنــد.
ــت  ــه خدم ــان اینک ــم بابی ــی ه ــب داران عراق ــی از موک یک
بــه زائــران امــام حســین )ع( افتخــاری بــرای مــا محســوب 
لطــف  میزبانــی  و  ایــن خدمــت  می شــود می گویــد: 

ــت. ــین )ع( اس ــام حس ــت ام ــه برک ــدی و ب خداون
ــت:  ــهدا)ع( گف ــرم سیدالش ــات ح ــئوالن تبلیغ ــی از مس یک
ــر از  ــزار نف ــش از ۲ ه ــن بی ــا اربعی ــر ت ــدت ده روز اخی در م
ــش  ــر پوش ــانه ای در ام ــاالن رس ــان و فع ــگاران، عکاس خبرن
ــت داشــتند. ــن حســینی)ع( فعالی ــاده روی اربعی مراســم پی
وی افــزود: تعــداد 1۵ واحــد ســیار نیــز در پشــت تــل زینبیه 
ــورت  ــه ص ــران را ب ــاده روی زائ ــا و پی ــتقرند و عزاداری ه مس
زنــده بــرای شــبکه های مختلــف داخلــی و خارجــی پخــش 

می کننــد.
بیــن الحرمیــن ایــن روزهــا بــه قلــب تپنــده شــیعه مبــدل 
شــده و حلقه هــای ســینه زنی و روضــه خوانــی کــه 
ــتند.  ــزاداری هس ــغول ع ــتند مش ــی هس ــان ایران بیشترش
بــه گفتــه مســئوالن بیــش از دو میلیــون و 3۰۰ هــزار 
ــر ایرانــی طــی مــاه صفــر یــه خیــل جمعیــت میلیونــی  زائ
عاشــوراییان پیوســته انــد؛  در ایــن غوغــای اربعینــی انــگار از 

ــارد... ــین)ع(« می ب ــا حس ــک ی ــمان »لبی ــن و آس زمی
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از   حسـین  اربعیـن 
راه رسـید و خیلـی هـا 
رفتنـد. امـا هسـتند دل 
جسـم  و  روشـن  هـای 
بـا  کـه  معلولـی  هـای 
شـوق  داشـتن  وجـود 
هـم  امسـال  زیـارت 
کربایی نشـدند اما بـه مرز آمدنـد تا لذت 
بنشـیند. زیـارت  جـای حسـرت  خدمـت 

ویلچر سـواری کـه ویلچر می کشـد. این کار 
عمو محمد اسـت. از بوشـهر آمده تـا این کار 
را انجـام دهـد. عمـو محمـد را وقتـی دیـدم 
که در مسـیر تـردد اتباع غیـر ایرانـی در مرز 
شـلمچه ایـن کار را مـی کـرد؛ اما مـی گوید 
این مسـیر و این کار روال ثابتـی ندارد گاهی 
در مسـیرهای دیگـر و گاهـی طـور دیگـری 

خادمـی مـی کند.
»محمـد شـادمان« اهـل بوشـهر اسـت کـه 
رفاقتـی با یکـی از موکـب داران موکـب امام 
رضـا خرمشـهر دارد و همین رفاقت، امسـال 
پاهـا تا زانویـش را به مرز شـلمچه کشـاند تا 
بـرای اولین بـار خادمی کـردن را تجربه کند. 
»رفاقـت چنـد سـاله داشـتیم. گفـت اربعین 

موکـب داریـم، میایی؟ گفتـم بله«.
عمـو محمد بـا آن موهـای جوگندمـی تمام 
چهـار دهـه ای کـه از عمـرش مـی گـذرد را 
روی ویلچـر گذرانده اما در ایـن 1۰ روزی که 
در مـرز بود بـه جز سـاعاتی معـدود در روز از 
روی ویلچـر پیـاده نمـی شـود. از کاری که می 
کنـد راضی اسـت. می گویـد: زائری کـه ناتوان 
باشـد همراهانـش او را بـا ویلچـر تا نقطـه گذر 

مـی برند و مـن ویلچـر را بر مـی گردانم.
بـرای عمـو محمد خسـتگی بـی معناسـت. 
آن طـور کـه مـی گویـد هـر کاری کـه از او 
بخواهنـد انجـام مـی دهـد. اگـر در نزدیکـی 
موکـب باشـد کارهایـی مثـل واکـس زدن 
کفـش زوار یا دادن آب و خرمـا و اگر خارج از 
موکـب باشـد هـم کارهایی مثـل همین هل 

دادن ویلچـر.
وی در ایــن روزهــا تمــام وقــت در مــرز اســت. 
ــش  ــب خواب ــت در موک ــر وق ــا  آخ ــب ه ش
مــی بــرد و صبــح خــروس خــوان بــاز بســاط 

خادمــی مــی چینــد.
لبخنـد لـب هـای عمـو را تـرک نمـی کند. 
فقـط یـک حاجـت دارد. بـا همـان لبخنـد 
ظهـور امـام زمان)عـج( را مـی خواهـد امـا 
از شـوق زیـارت کـه از او پرسـیده مـی شـود 
لبخنـد همیشـگی جـای خـود را بـه بغضی 
تلـخ مـی دهـد. چشـمانش پـر از اشـک می 
شـود و مـی گویـد: » تـا به حـال بـه کربال و 
نجف نرفتم. چشـم هایم لیاقـت دیدن گنبد 
آقـا را نـدارد. ای کاش چشـم هایـم جـای 

چشـم هـای یکـی از ایـن زائـران بـود«.

زیارت با دل های روشن
دیـدن بـارگاه امام حسـین)ع( و دشـت نینوا 

امـا تنهـا حاجـت دل عمـو محمـد شـادمان 
نیسـت. در مرز شـلمچه هسـتند افـرادی که 
با چشـم هـای همیشـه بسـته رویـای دیدن 
صحـن وسـرا را دارنـد. حاجـت دل آنانی که 
صـدای تـق تـق ضعیـف عصـا زدنشـان در 
همهمـه و صـدای بلندگوهـا شـنیده نمـی 
شـود هـم هسـت. آنانـی کـه یـک روز را بـه 
شـلمچه آمدنـد تا بـه جـای زیـارت کربالی 
حسـین در نزدیکتریـن محل ممکـن زائرش 

شند. با
یـک گـروه ۲۰ نفـر از روشـن دالن عضـو 
انجمـن »اوج طلوع اروند«، دو گروه شـده اند 
و هـر گـروه بـا راهنمایـی یـک نفر با دسـت 
هـای در هـم گره خـورده بیـن جمعیـت راه 

روند. مـی 
آسـیه شـریعت نسـب 1۶ سـاله کوچکترین 
عضو گـروه اسـت که فکر مـی کند مـردم به 
دو هـدف راهی کربـال می شـوند. یکی اینکه 
حاجتـی دارنـد و دیگر اینکـه دلـی دارند که 
عاشـق امـام حسـین اسـت و دوسـت دارد 

باشـد. زائرش 
او هم دوسـت داشـت به کربال برود که نشـد 
در عـوض بـه شـلمچه آمـد. آسـیه قبـل تـر 
یک بار وقتـی کالس اول بود هم به شـلمچه 
رفتـه بـود امـا حـاال کالس نهم اسـت و چیز 
زیـادی از آن رفتـن بـه یـاد نـدارد. او رفـت و 
آمـد مـردم در اطرافـش را حس مـی کند اما 
مـی گوید نمـی تواند چیـزی کـه در ذهنش 

هسـت را توصیـف کند.
فیـروزه امـا دور و اطرافـش را بـا چشـم های 
خاموشـش ایـن طـور توصیـف مـی کنـد: 

»اینجـا موکـت دارد.آدم هـا مـی ایسـتند. 
راه مـی رونـد. مـن راه رفتـن مـردم را حـس 
مـی کنـم«. او می گویـد احساسـش از بودن 
در اینجـا را نمـی توانـد توصیـف کنـد. هـم 

خوشـحال اسـت و هـم ناراحـت.
فیـروزه فیـروزی 3۹ سـاله تـا به حال بـه عراق 
نرفتـه اسـت اما به مشـهد رفتـه اسـت. او تا به 
حال حتـی به شـباهت بـارگاه امام رضـا و امام 
حسـین)ع( فکر نکرده اسـت تنها تصـورش از 
صحن و سـرای حسـین بـا صفا بودنش اسـت.

زیارت؛ حسرت مانده بر دل روشن
رویـای زیـارت رویـای همگـی ایـن روشـن 
دالن اسـت، امـا منصـوره راحـت از بقیـه از 
احسـاس بـد ناتوانیـش در زیـارت آقایـش 
امـام حسـین مـی گویـد. »منصـوره شـهید 
نژادیـان« 4۵ سـال دارد امـا تـازه چهـار مـاه 
اسـت به عضویت انجمـن درآمده اسـت. می 
گوید قبـل تر هـا در خانـه کنار مـادر پیرش 
مـی مانـد و از او مراقبـت می کـرد. وقتی که 
مـادرش از دنیـا رفـت پـای منصـوره هـم به 
اجتمـاع و دنیایـی با آدم هـای نابینا همچون 

خـودش باز شـد.
آنطـور کـه می گویـد  به عشـق حسـین بن 
علـی اینجاسـت. حسـینی کـه تمـام عمـر 
عاشـقانه دوسـتش داشـته و امـام حسـین 
هـم در مقابـل هرآنچـه از او خواسـته را به او 
بخشـیده اسـت. »هرچـه از امام حسـین می 
خواهـم به مـن می دهـد. مثال امروز گرسـنه 
بـودم و منتظـر ناهار کـه لقمه نانی از سـفره 

اش بـه مـن دادنـد و من خـوردم«.

منصـوره در تمـام ایـن سـال هـا  حتـی یک 
بار به شـلمچه نیامده و امسـال و بـرای اولین 
بـار با دوسـتان روشـندل و دوسـت جدیدش 
عصـای سـفید بـه مـرز شـلمچه آمـده تـا از 
همیـن جـا زیـارت کنـد. هرچنـد بـرای او 

زیـارت کربـال چیـز دیگـری اسـت.
مـی گویـد» دلم مـی خواهـد رد بشـوم. دل 
مـی خواهد بـروم. دلـم مـی خواهد  تـا زنده 
ام حـرم امام حسـین را با همین چشـم هایم 

که نمـی بینـد ببینم«.
مـی گویـد امـام حسـین او را نمـی طلبـد و 
بـه پهنـای صـورت اشـک مـی ریـزد و ادامه 
مـی دهـد: چـون نابینا هسـتم. چون کسـی 
را نـدارم مـن را ببـرد. همـه مـردم مـی روند 
اما هیـچ کـدام نمی گوینـد بیا با هـم برویم، 
فقـط چـون نابینـا هسـتم و جایـی را نمـی 
بینـم. چـون نمـی توانـم درسـت راه بـروم و 
اگر ایـن مینی بوس نبـود هم نمی توانسـتم 

جایـی را ببینـم.
سـعید که به همـراه بـرادر روشـندلش امین 
بـا گـروه بـه شـوق زیـارت راهـی شـلمچه 
شـده اسـت اما بـه ناتوانـی اعتقـادی نـدارد. 
سـعید جـودوکار اسـت و آن طـور کـه مـی 
گویـد کمربند مشـکی  هـم دارد. مـی گوید 
اگـر امـروز اینجاسـت بـرای این اسـت که به 
خـودش و به سـایرین ثابـت کند قادر اسـت 
بـا پـای پیـاده بـه زیـارت بـرود. مـی گویـد: 
من بـه عشـق حسـین و یارانـش اینجائیم و 
از زیـارت لـذت مـی بـرم و اگر کسـی بگوید 
پیـاده رویـی برایـت سـخت اسـت. بـه او می 
گویـم مـن پیـاده روی مـی کنـم بـا همیـن 

سـفید. عصای 
 

مشـکالت مالـی تنهـا مانـع زیـارت 
دالن روشـن 

منصـور مازیار نژاد مسـئول انجمن اوج طلوع 
ارونـد بـه پـرواز یـک روزه  این دل های روشـن 
به سـمت کربال اشـاره می کند و مـی گوید:۲۰ 
نفر هسـتیم و بچه ها خودشـان خواسـتند که 
بیاینـد بـه شـلمچه. گفتنـد حـاال کـه نمی 
توانیـم برویـم کربال مـا را به شـلمچه ببرید.

او که خود نیز نابیناسـت به سـختی رسـیدن 
تا مـرز هم اشـاره می کنـد و ادامه مـی دهد: 
خودجـوش آمدیم. تردد سـخت بود. بخشـی 
را بـا اتوبـوس آمدیـم و بقیـه را پیاده و سـوار 
شـدیم امـا بـه عشـق اباعبـداهلل سـختی را 

تحمـل کردیم.
مازیارنـژاد می گویـد: »برای اعضـای انجمن 
برنامـه هـای فرهنگی هـم پیش بینی شـده 
اسـت و اجـرای سـرود و مرثیـه و دکلمـه در 
شـلمچه همزمـان بـا اربعیـن از جملـه ایـن 
فعالیـت هـای پیـش بینـی شـده اسـت«. او 
امیـدوار اسـت آرزوی زیـارت کربـال که میان 
همه این روشـندالن مشـترک اسـت برآورده 
شـود و مـی گویـد: »اگر مشـکالت مالی حل 
شـود و خـدا توفیـق دهـد بـه کربال هـم می 
رویـم و بچـه هـا در صحـن امام حسـین)ع( 

اجـرا خواهنـد کرد«.

دل های راهی شده و جسم های مانده/ خدمت جای حسرت را گرفت

سیده  فاطمه 
هالالت
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 اربعیــن کــه از راه مــی رســد همــه 
عــزم رفتن مــی کننــد حتــی آنهایی 
کــه پیــری، لــرزه بــر قامتشــان انداختــه هــم عشــق تمــام 
ایــن ســال هــا را بــر دوش می کشــند و رهســپار می شــوند 

تــا بــه مرادشــان »حســین« برســند.

اشــک مــی ریــزد. بــا هــر نوحه اشــک مــی ریــزد. چشــمانش 
ــا  ــن 7۵ ت ــت، بی ــاله اس ــد س ــد چن ــی دان ــاده. نم ــود افت گ
ــم  ــاید چــون رق ــی ایســتاد، ش ۸۰ را شــک دارد. روی ۸۰ م
رندتــری اســت. مــی گویــد از بعــد از آزاد شــدن مســیر رفتن 
بــه کربــال، هرســال بــه کربــال رفتــه و بــاز هــم در حســاب و 

کتابــش تعــداد ســال هــا بــه 1۵ مــی رســد.
حجــی مالــح عصایــش را روی موکــت قهــوه ای کنــار پــای 
ــا اســتراحت  راســتش گذاشــته و پاهایــش را دراز کــرده ت
ــا  ــال شــود. ادع ــاده راهــی کرب ــم دارد پی ــا تصمی ــد، ام کن
ــا  ــه ت ــال از حل ــد: پارس ــی گوی ــد. م ــی توان ــد م ــی کن م
ــود و مــن دو روز پیــاده  کربــال را پیــاده رفتــم دو روز راه ب

ــم. رفت
»حــاج مالــح حزبــاوی« از اهــواز بــه اتفــاق ۹ نفــر از اعضــای 
خانــواده کــه همســر و فرزنــدان و نــوه هــا هســتند عــازم مرز 

شــلمچه شــده اســت تــا از آنجــا راهــی کربــال شــوند.
وقتــی مــی پرســی کــه چــرا هــر ســال؟ مــی گویــد »محبت 
ــم  ــد. ن ــی کن ــه م ــم اســت« و گری ــام حســین)ع( در قلب ام
ــاز شــانه هایــش  ــا چفیــه اش مــی گیــرد و ب چشــم هــا را ب

تــکان مــی خــورد.

جاذبه شور حسینی
ــه از  ــر ک ــر اســت. مشــدی قنب ــه گی ــگار هم ــن شــوق ان ای
شــیراز بــه شــلمچه آمــده تــا بــرای بــار ســوم در اربعیــن بــه 
زیــارت آقــا بــرود هــم همیــن احســاس را دارد. مــی گویــد: 
بــه محــض اینکــه مــاه محــرم مــی شــود شــور حســین در 

دلــم مــی افتــد کــه بایــد حتمــا بــه زیــارت بــروم.
 

عشق است حسین
بــا فاصلــه کمــی از مشــدی قنبــر، پیرمــردی دیگــر ایســتاده 
ــد:  ــی کن ــرار م ــد تک ــا صــدای بلن ــا ب ــت ه ــه الی صحب الب

»عشــق اســت حســین«.
ــی  ــودش کربالی ــول خ ــه ق ــد. ب ــی گوین ــی م ــه او کربالی ب
ــرای  ــد از هشــت ســال ب ــا بع ــده ت حســین! از آغاجــاری آم
ــرود: »ســال ۸۸  ــارت امــام حســین)ع( ب ــه زی ــار ب دومیــن ب
رفتــم زیــارت بعــد مشــکالت داشــتم نتوانســتم بروم امســال 

ــروم«. ــده ام کــه ب آم
مــی گویــد: عشــق امــام حســین خامــوش شــدنی نیســت. 

همــه جــا هســت.
ــه از  ــا ن ــده اســت. حاجــت دارد ام ــی آم ــرای حاجــت روای ب
جنــس حاجــت هــای زمینــی: »مــی روم بــرای آن دنیــا. می 

خواهــم بــروم از آقــا بخواهــم شــفاعتم کنــد«. 
ــا ذوق  ــرده ب ــام ک ــت ن ــع هــم ثب ــرای حــج تمت ــی ب کربالی
ــه  ــی خان ــده راه ــال آین ــه س ــد ک ــی کن ــف م ــی تعری زدگ
خــدا خواهــد بــود و مــی شــود حاجــی. امــا بــاز هــم دلــش 

ــد. ــد اربعیــن مــی آی ــاز هــم بتوان ــی اســت و ب کربالی
ــا موهــای یــک دســت  از میــان ایــن جمــع مــردی دیگــر ب
ســفید را هــم مــی بینــم. از تهــران آمــده امــا حاضــر نیســت 
ــم  ــازی نیســت بگوی ــد: نی ــی گوی ــد. م ــح ده بیشــتر توضی
چنــد بــار اســت راهــی کربــال شــده ام. توفیقــی اســت کــه 

نصیــب شــده اســت.
ــی  ــد م ــی کن ــودش را معرف ــود خ ــی ش ــر نم ــی حاض حت

ــر.... ــس زائ ــما بنوی ــد: ش گوی
او فقــط از هــدف ســفرش مــی گویــد: مــی خواهیــم بــه امام 
زمان)عــج( بگوئیــم کــه مــا بــه محبــت تــو گریــه مــی کنیم 
و ایــن اربعیــن کــه بــه ایــن زیبایــی انجــام مــی شــود، بــرای 
ایــن اســت کــه بــا هــر قــدم بــه امــام زمــان نزدیکتــر شــویم 
و بتوانیــم بــرای ایــن مصیبــت و رنــج هایــی کــه بانــو زینــب 

کشــیده مرحــم دل امــام زمــان باشــیم.

رفتن پا نمی خواهد
ننــه عفــت را امــا پاهایــش بــه زیــارت نمــی بــرد. مــی گویــد 
رفتــن پیــش آقــا پــا نمــی خواهــد. او هــم بــا ســر مــی رود. 
ــه عفــت روی آســفالت در صــدای نوحــه  صــدای ویلچــر نن
خوانــی و همهمــه جمعیــت گــم مــی شــود.7۰ ســاله اســت 
ــش  ــد روی پاهای ــی توان ــر نم ــه دیگ ــت ک ــالی هس و 1۰ س

ــردارد. بیاســتد و قــدم ب
ــه  ــان ب ــوه اش از کرم ــروس و ن ــر و ع ــا پس ــت ب ــه عف نن
شــلمچه آمــده اســت. قبــال بــه کربــال نرفتــه و بــی صبرانــه 

ــت. ــن اس ــن الحرمی ــدن بی ــر دی منتظ

بقچــه ای ســفید روی پاهایــش گذاشــته اســت. پســرش گله 
مــی کنــد کــه آوردن ایــن هــا نیــازی نبــود امــا گــوش ننــه 
عفــت بدهــکار نیســت. می ترســد ســرما ناغافــل از راه برســد 

و او بیمــار شــود و ســفرش ناتمــام بمانــد.
»عاقبــت بخیــری. شــفای مریــض هــا. خوشــبختی جوانان« 
آرزوهــای ایــن بانــوی ســالخورده اســت. مــی رود کــه همین 
ــت  ــد. دس ــی)ع( بخواه ــن عل ــین ب ــرادش، حس ــا را از م ه
ــه آســمان اســت کــه ویلچــر  ــر چینــش هنــوز رو ب هــای پ
دل جمعیــت را مــی شــکافد و بــه ســمت گیــت هــای خروج 

ــی رود... م
مثــل حاجــی و مشــدی و کربالیــی کــم نیســتند. اینجــا و 
در شــلمچه، کهنســاالن زیــادی هســتند کــه عــزم رفتــن 
بــه زیــارت کــرده انــد. عشــق حســین پیــر و جــوان و زن 
و مــرد نمــی شناســد. در اربعیــن مــی تــوان همــه نژادهــا 
ــک  ــف را در ی ــنی مختل ــای س ــروه ه ــا و گ و جنســیت ه
ــه تحیــر  قــاب تصویــر جــا داد. تصویــری کــه جهانــی را ب
ــا  ــر زیب ــن تصوی ــان ای ــر خالق ــاله ب ــر س ــی دارد و ه وا م

اضافــه مــی کنــد.

روایتی از سفری متحیر کننده/ کهنساالنی که با پای دل راهی شدند
سیده  فاطمه هالالت
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 مـرز شـلمچه تنهـا مـرز گـذر اتبـاع 
غیرایرانـی اسـت امـا برخـی از ایـن 
افـراد ایـن مـرز را نه بـرای رفتـن که بـرای ماندن و عاشـقانه 

خادمـی کـردن انتخـاب می کننـد.

از راه دور آمده انـد. از آن سـوی مرزها، دلشـان همان جاسـت...
آنجایـی کـه جنـگ غربت را بـه آن ها تحمیـل کرد. امـا اینجا 
آمده انـد که به عشـق شـهدای واقعه ای کـه یک هـزار و 4۰۰ 

سـال از پایانش می گـذرد، خادمـی کنند.
بیـش از 1۰۰ تبعـه غیـر ایرانـی افغانسـتانی و پاکسـتانی در 
شـلمچه اند و مشـغول خادمی. یکی چـای می دهـد. آن یکی 
کـف موکب ها را جـارو می کند. دیگـری در تدارک غذاسـت و 
یکـی دیگر هم بـا تیرآهن هـای داغ کلنجار می رود تا سـایبان 

درسـت کنند.
»عشـق اباعبـداهلل)ع( ایرانی و افغانسـتانی نمی شناسـد« این 
را حسـین محمـدی جـوان ۲4 سـاله افغانسـتانی که امسـال 
و بـرای دومیـن سـال در موکـب الغدیـر  منتصب بـه آیت اهلل 

سیسـتانی، خـادم زائـران مـرز شـلمچه اسـت، می گوید.
بـرای حسـین تماشـای رفتـن هم کیشـانش بـه مرقـد امـام 
حسـین)ع( سـاده نیسـت. می گوید: »سـخت اسـت می بینم 
شـیعیان دارنـد می رونـد زیـارت و من نمـی روم، امـا هرکس 
وظیفـه ای دارد« خـودش را این طـور دلـداری می دهـد کـه 
سـایر اعضـای خانـواده به جـای او کـه نـان آور خانواده اسـت، 

زیـارت می کننـد.
می گوید:  پس انداز سـالیانه داریم کـه در ایـن 14 روز از آن خرج 
می کنیم. مـن اینجـا می مانـم و خانـواده ام دو روز دیگر می آیند 

کـه بروند بـرای زیـارت، به جای مـن هم زیـارت می کنند.
جای »حسـن علـی« ۵۰ سـاله که بیش از ۲۰ سـال اسـت با 
کار در میدان میوه شـهر اشـتهارد اسـتان البرز نان خـود و دو 
فرزنـدش 17 و 1۹ سـاله اش را می دهد هم چهار روز اسـت در 

میدان خالی اسـت.
حسـین علی صغیری یکی دیگـر از خادمـان افغانسـتانی این 
موکـب خـاص اسـت کـه بازهم آمـده اسـت در مرز شـلمچه 
تـا خادمـی کنـد. دو سـال پیـش آمـدم، پارسـال نتوانسـتم 
بیایـم، امسـال بازهـم آمـدم شـلمچه تـا بـه زائـران اباعبداهلل 
خدمـت کنـم او که سـال ۸۲ بـه کربال رفته اسـت هـم دلش 
می خواهـد این روزها کربال باشـد امـا ترجیح داده تـا پنج روز 

بعـد از اربعیـن حسـینی در مـرز بماند.

خادمی خانم های افغانستانی
در موکـب الغدیـر در موقعیت خدمات رسـانی آبـادان خادمی 
اتبـاع غیـر ایرانـی به مـردان خالصـه نمی شـود. در پسـتوی 
موکـب زنـان افغانسـتانی هـم از دو روز پیـش خـود را به مرز 
رسـانده اند تـا پـا به پـای مردانشـان خادمـی را تجربـه کنند.

زن  اسـت  بانـوان  ایـن  از  یکـی  سـاله  رمضـان ۵۵  مـادر 
خوش رویی اسـت چارقد مشـکی به سـر کرده با چـادر گل دار 
قهـوه ای، »گریه و خنده ننـه رمضان مرز نـدارد« یک لحظه با 
خنـده از ذوقش بـرای خادمـی می گویـد لحظه ای بعـد برای 

آرزوی بوسـیدن ضریـح اباعبـداهلل )ع( اشـک می ریـزد.
مرتـب تکـرار می کنـد ای بـه قربـان امـام حسـین)ع(،  ننـه 
رمضـان همین یـک پسـر را دارد، می گوید: پسـرش پارسـال 
آمـده بـود اینجا امسـال هم یـک هفته پیـش خود را بـه مرز 
رسـانده، از وقتـی داربسـت های موکـب را نصـب می کردنـد.

ننـه سـلطان کـه سـاکن اشـتهارد اسـت از طریـق پسـرش 
فهمیـده زنان هـم می توانند خادم زائران مرز شـلمچه باشـند 
امـا 11 بانـوی دیگـری کـه با او بـه مـرز آمدند بیشترشـان از 
مسـجد محـل فهمیدنـد می تواننـد در اربعیـن خدمـت زوار 

اباعبـداهلل را کنند.
مـادر رمضـان یکـی از ایـن بانوان اسـت کـه تعریـف می کند 
مسـجد محـل رفتـه بودیـم بـرای نمـاز کـه فهمیدیـم البته 

مسـجد بـا بلندگـو هم اعـالم می کـرد که مـردم افغانسـتانی 
هـم می تواننـد بـرای خادمـی به مـرز شـلمچه برونـد. ما هم 

ثبت نـام کردیـم.
ننـه رمضـان اهل مزار شـریف افغانسـتان اسـت که بـه خاطر 
شـرایط بد امنیتـی مجبور به تـرک وطن و مهاجـرت به ایران 
شـده اسـت حـاال به همـراه همسـر و چهـار فرزندش سـاکن 
اشـتهارد کرج اسـت بار اول اسـت که خادم زوار حسـینی  در 
مرز شـده اسـت آن طور کـه  می گویـد خانواده اش بـا رفتنش 
مخالفـت نکردنـد، همسـرم اسـتقبال کـرد و گفـت اگـر آقـا 

لیاقـت بدهد چراکـه نه؟!
ادعـا می کنـد برایـش نـوع و حجـم کار فرقـی نمی کنـد، اگر 
در روز تنهـا سـه سـاعت بخوابـد هـم مهـم نیسـت. می گوید 

خادمـی آقا خسـتگی نـدارد.
ننه سـلطان و مادر رمضان هر دو دل تنگ اند، هـر دو آرزوهای 
مشـترک دارنـد سـالمتی، خوشـبختی جوانـان و خانـواده و 
صدالبته بازگشـت امنیـت به کشورشـان تا مـادر رمضان بعد  

از3 سـال و ننه سـلطان بعـد از ۲4 سـال به وطـن برگردند.

زندگی یعنی خادمی
خادمـان موکب الغدیر اما به افغانسـتانی ها محدود نمی شـود. 
سـید مظهرعباس نقوی یک جوان ۲۹ سـاله پاکسـتانی است 
که دانشـجوی رشـته فقه و الهیات دانشـگاه المصطفی مشهد 
اسـت. مظهر عباس قرار بـود در مرز ایران و پاکسـتان مترجم 

زبـان اردو باشـد اما اآلن در شـلمچه خادمی می کند.
کتـری چایـی را می گـذارد روی زغال هـا و تعریـف می کنـد: 
قـرار بـود برویم مـرز پاکسـتان و ایـران آنجا به عنـوان مترجم 
زائـران خدمـت کنیـم کـه یکـی از دوسـتان تمـاس گرفت و 

گفت بایـد برویم شـلمچه.
مظهـر عبـاس از 1۵ محـرم ثبت نام کـرده بود کـه خادمی کند. 
می گویـد از بودنـش در مرز و خادمی کردن بسـیار راضی اسـت.

»زندگـی همیـن اسـت« ایـن جملـه محکـم ادا می کنـد، 
زندگـی ازنظـر او خدمـت بالعـوض به زائران حسـینی اسـت 

حتـی دراین بـاره متنـی را بـه زبـان اردو نوشـته اسـت.
متنی بـه زبـان اردو با ایـن عنوان نوشـتم کـه »زندگی یعنی 
چـه؟« و در آن متن نوشـتم که من در گذشـته فکرمی کردم 
که شـیعه پاکسـتان خیلی برای اباعبداهلل)ع( خـرج می کنند 
و دلسـوز هسـتند امـا وقتـی بـه عـراق رفتـم، وقتـی بـه مرز 
آمـدم، فهمیـدم ایـن مـردم از مـا پاکسـتانی ها جلوترنـد و ما 

خیلـی عقبیم.

خدمت خالصانه اتباع
عاشـقانه خدمـت کـردن اتبـاع غیـر ایرانـی بـرای خیلـی 
ازجملـه مجتبـی شـجاعی کـه یکـی از افـرادی بـوده کـه 
مایـه  اسـت  داشـته  نقـش  »الغدیـر«  موکـب  راه انـدازی 

اسـت. تعجـب 
شـجاعی می گوید موکـب الغدیر زیـر نظر دفتـر مرجع تقلید 
آیت اهلل سـید علی حسـینی سیسـتانی چهار سـال اسـت که 
در مـرز شـلمچه خدمات دهـی می کنـد امـا دو سـال کـه بـا 
هماهنگـی دفتر آیت اهلل سیسـتانی و مسـئول موکـب الغدیر 
آبـادان اتبـاع غیـر ایرانـی هـم پـا به پـای خادمـان آبادانـی و 

خرمشـهری در ایـن موکـب خدمات رسـانی می کننـد.
شـجاعی می گوید: امسـال برای دومین سـال اسـت کـه اتباع 
غیـر ایرانـی بـا هماهنگی دفتـر آیـت اهلل سیسـتانی و اعضای 

فاطمیـون در ایـن موکب خدمـت می کنند.
او شـمار اتبـاع غیـر ایرانـی ایـن موکـب را بیـش از 1۰۰ نفـر 
اعـالم می کنـد و اظهار می کنـد:  در ایـن موکب حـدود ۲۰۰ 
نفـر خدمـت می کننـد کـه بیـش از 1۰۰ نفرشـان تبعـه غیر 

ایرانی هسـتند.
شـجاعی ادامـه می دهـد: اکثـر ایـن افـراد تبعـه افغانسـتانی 
هسـتند و چنـد نفـر از پاکسـتان هم هسـت و در حـدود ۵۰ 
نفـر از این تعداد زن هسـتند کـه زنان معموالً در کار آشـپزی 
کمـک می کننـد و مـردان هـم هـر طـور خدمتـی بـه زائران 

انجـام می دهنـد.
وی باوجوداینکـه ملوان اسـت و هرسـال دو ماه محـرم و صفر 
بـه عشـق اباعبـداهلل)ع( قید رفتـن بـه دریـا را می زند، امـا  از 
خدمـت خالصانـه اتبـاع ایرانی لـذت می بـرد، می گویـد: برای 
ما فرقـی نمی کند خادم ایرانی باشـد یـا غیر ایرانـی، ایرانی ها 
پارسـال خیلی کمک حالمـان بودند با اخـالص کار می کردند. 
حتـی وقـت رفتن بـا اشـک می رفتنـد و آرزو می کردند سـال 

آینـده هم بتواننـد برگردنـد و خادمی کنند.
مـرز شـلمچه تنهـا مرز گـذر اتبـاع غیـر ایرانی اسـت کـه در 
سـال گذشـته  بیـش از 1۰۰هزار تبعه غیـر ایرانـی از این مرز 

بین المللـی گـذر کردند.
امسـال قرار بـوده اسـت مواکبی خاص بـرای خدمات رسـانی 
اتبـاع غیـر ایرانـی هـم در مرز شـلمچه برپـا شـود بااین وجود 
حضـور حـدود 1۰۰ خادم غیـر ایرانی تنهـا در یـک موکب از 
مـرز شـلمچه می تواند تصویـری زیبـا از عاشـقانه های اربعین 
و یـک ارادتـت بـدون مـرز بـه سـید و سـاالر شـهیدان بـرای 

جهانیـان ترسـیم کند.

روایتی از عرض ارادت اتباع غیرایرانی به امام حسین

96 اربــــعین 

سیده  فاطمه هالالت
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»تــوت« از روســتاهای اســتان یــزد کــه 
جمعیتــی حــدود 20 نفــر دارد، میزبــان 
ــی  ــی و خارج ــان داخل ــزار مهم 120 ه
ــرکت در  ــه و ش ــای تعزی ــرای تماش ب

ــزاداری اســت. مراســم ع

تــوت، نــام یــک روســتا اســت، روســتایی در قســمت شــرقی 
ــت تاریخــی اش او را  ــه قدم شهرســتان اردکان، روســتایی ک
از گســتره یــک روســتا فراتــر کشــانده و حــاال دیگــر نامــش 

جهانــی اســت.
ایــن روســتا جمعیتــی حــدود ۲۰ نفــر دارد امــا حســینیه ای 
ــه حــدود ۲۰۰ ســال پیــش می رســد  دارد کــه قدمــت آن ب
و اهالــی همیــن روســتای کم جمعیــت، از اربعیــن تــا پایــان 
ــر  ــه حــاال دیگ ــد ک ــزار می کنن ــی برگ ــر، تعزیه های ــاه صف م
ــزد نیســتند  ــوت و اردکان و ی ــردم ت ــط م ــاچی آن فق تماش
ــور و  ــهرهای کش ــر ش ــتاق از دیگ ــزار مش ــزاران ه ــه ه بلک

حتــی گردشــگرانی از خــارج کشــور مهمــان آن هســتند.
ایــن تعزیــه از 1۰۰ ســال پیــش هــر ســال بــدون وقفــه اجــرا 
شــده و حتــی در بدتریــن شــرایط امنیتــی در دوره پهلــوی 

نیــز خللــی در اجــرای آن ایجــاد نشــده اســت.
البتــه تعزیه خوانــی روســتایی تــوت، قدمتــی از زمــان 
قاجــار دارد امــا آن ســال ها بــه دلیــل مشــکالتی کــه 
ــی از 1۰۰  ــد ول ــزار می ش ــده برگ ــت، گاه پراکن ــود داش وج
ســال پیــش، هیــچ مشــکل و حادثــه و اتفاقــی نتوانســته در 

ــد. ــاد کن ــه ایج ــزاری آن وقف برگ
در دهــه پایانــی مــاه صفــر، ۲۰ گــروه از بهتریــن گروه هــای 
تعزیه خــوان در ایــن روســتا حضــور می یابنــد و ایــن 

مراســم را بــه ســبک و ســیاق تعزیه هــای دوران قاجــار اجــرا 
ــل  ــز از خی ــتا نی ــن روس ــواز ای ــردم مهمان ن ــد و م می کنن
ــر در  ــال های اخی ــی س ــا ط ــت آنه ــه جمعی ــی ک عزاداران
طــول ایــن چنــد روز بــه 1۲۰ هــزار نفــر نیــز مــی رســد، بــا 

ــد. ــی می کنن ــذری پذیرای ــذای ن غ
ــردم روســتا  ــه م ــدارد و هم ــی خاصــی ن ــن مراســم متول ای
متولــی آن هســتند و برگــزاری آن، ســنتی بــوده کــه نســل 
بــه نســل و ســینه  بــه ســینه بــه نســل های امــروز رســیده و 
ــا موسســه فرهنگــی  مــردم روســتا از هیــچ ارگان دولتــی ی

ــد. ــن مراســم کمــک نگرفته ان ــی ای ــرای برپای ب
ــه  ــن مراســم هــم ســینه  ب ــورد ای حتــی اطالع رســانی در م
ــد  ــا چن ــانه ها ت ــده و رس ــام ش ــردم انج ــط م ــینه و توس س
ــکوه  ــم باش ــن مراس ــی از ای ــای چندان ــش خبره ــال پی س

منعکــس نمی کردنــد.
حــاال دیگــر مــردم یــزد، اردکان، تهــران، اصفهــان، کرمــان، 
ــگرانی از  ــتان و گردش ــتان و بلوچس ــی سیس ــمنان و حت س
ایتالیــا، آلمــان، هلنــد، پاکســتان و عــراق، پــای ثابــت ایــن 
مراســم هســتند، مراســمی کــه وحــدت همــه مــردم ایــران 
ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــت )ع( را ب ــه اهل بی ــراز ارادت ب در اب
ــزد در مــورد  یکــی از پژوهشــگران فرهنــگ عامــه اســتان ی
ــرای  ــزاداری و اج ــت ع ــت: قدم ــار داش ــم اظه ــن مراس ای
ــه  ــوط ب ــت مرب ــن اس ــی ممک ــتا حت ــن روس ــه در ای تعزی
دوران صفــوی باشــد امــا اســناد ثبــت شــده موجــود، خبــر 

ــد. ــم می ده ــن مراس ــاری ای ــت قاج از قدم

منــع حکومتــی در دوران رضاخــان مراســم تعزیــه و 
عــزاداری را بــه روســتای دنــج تــوت کشــاند

نــادر پیــری اردکانــی بیــان کــرد: ایــن مراســم از زمانــی بــه 

روســتای تــوت آورده شــد کــه رضاخــان مــردم را از عــزاداری 
ــن  ــه هــر شــکلی ای ــرای اباعبــداهلل الحســین )ع( منــع و ب ب
ــردم از حــدود 1۰۰  ــن م ــرد بنابرای ــل می ک مراســم را تعطی
ســال پیــش بــرای برگــزاری مراســم خــود بــه گوشــه ای دنج 
ــن  ــوت رفتنــد و از آن زمــان، ای ــوت یعنــی روســتای ت و خل

آییــن در ایــن روســتا، رونقــی خــاص گرفــت.
وی عنــوان کــرد: روســتای تــوت در دوره رضاخــان روســتایی 
دنــج و خلــوت بــود و حتــی در آن زمــان آنهــا کــه از کشــف 
ــد، در ایــن روســتا  ــه ســتوه آمــده بودن حجــاب رضاخانــی ب
ــدون  ــز ب ــی را نی ــای مذهب ــد و آیین ه ــده بودن ــوت گزی خل

ــد. ــزار می کردن ــی برگ ــچ مزاحمت هی

قدمت تاریخی نسخه ها و ادوات تعزیه توت
پیــری اردکانــی یــادآور شــد: بســیاری از مــردم بــه مراســم 
ــرای آنهــا از تقــدس  ــد و ب ــژه ای دارن ایــن روســتا اعتقــاد وی
ــیاری از  ــل بس ــن دلی ــه همی ــت ب ــوردار اس ــی برخ خاص
ــینیه  ــزاداری در حس ــم ع ــرکت در مراس ــرای ش ــزاداران ب ع
ــفر  ــتا س ــن روس ــه ای ــاده ب ــای پی ــا پ ــوت ب ــاله ت 1۵۰ س

می کننــد.
گرچــه مســیر تــوت بــا مســیر نجــف تــا کربــال قابل مقایســه 
ــرا  ــد زی ــینی دارن ــوای حس ــال و ه ــر دو ح ــا ه ــت، ام نیس
ــه  ــق و عالق ــتا و عش ــن روس ــردم در ای ــترده م ــور گس حض
بــرای شــرکت در آییــن هفتــه آخــر صفــر موجــب شــده تــا 
هــر ســال بــر آمــار نــذورات در ایــن روســتا افــزوده شــود بــه 
ــتای  ــا روس ــری اردکان ت ــیر ۶۰ کیلومت ــه در مس ــوری ک ط
ــیر داغ و  ــه ش ــذورات از جمل ــع ن ــای توزی ــوت، موکب ه ت
غــذای گــرم برپــا شــده و پذیــرای عزاداران حســینی مســتقر 

شــده اســت.

روستای ۲۰نفره مهیای میزبانی از ۱۲۰هزار مهمان/تعزیه ای به قدمت قجر

نیره شفیعی پور
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آییــن ویــژه عــزاداری در اربعیــن و ایــام پایانــی مــاه صفر 
ــت  ــوت نیس ــتای ت ــه روس ــر ب ــزد، منحص ــتان ی در اس
بلکــه آیین هــای ســنتی بســیار دیگــری نیــز در مناطــق 
ــوع  ــه در ن ــود ک ــزار می ش ــزد برگ ــتان ی ــف اس مختل
خــود بی نظیــر و تماشــایی اســت و البتــه کــه همــه ایــن 
ــه اهل بیــت )ع( دارد. آیین هــا نشــان از عشــق و ارادت ب

یکــی از آیین هایــی کــه شــاید در یــزد قدمــت بیــش از 
7۰ ســال داشــته باشــد، مراســم ســینه زنی در مســجد 

جامــع کبیــر یــزد اســت.

مراسـم سـینه زنی سـنتی در مسـجد ۸۰۰ سـاله 
د یز

ــران  ــینیه ای ــزد حس ــی ی ــه بین الملل ــئول دبیرخان مس
در مــورد آییــن ســینه زنــی در مســجد ۸۰۰ ســاله یــزد 
اظهــار داشــت: هیئت هــای عــزاداری یــزد در روز اربعیــن 
ــم  ــه مراس ــت ک ــژه ای، سال هاس ــکوه وی ــم و ش ــا نظ ب
ســینه زنی و مداحــی در ایــن مســجد ۸۰۰ ســاله برگــزار 

می کننــد.
ــم  ــاس رس ــر اس ــرد: ب ــان ک ــینی بی ــن حس سیدحس
ــجد  ــود دارد، مس ــش وج ــال ها پی ــه از س ــنتی ک و س
ــه آن  ــه ب ــم ک ــی ضخی ــا پرده های ــزد ب ــر ی ــع کبی جام
»پــوش« می گوینــد، مســقف و بــرای حضــور هیئت هــا 

آمــاده می شــود.
وی ادامــه داد: ایــن مراســم از بعــد از نمازمغــرب و عشــاء 
در شــب اربعیــن آغــاز می شــود و تــا نمازظهــر روز 

ــه دارد. ــن ادام اربعی
ــر  ــزاداری ب ــای ع ــرد: هیئت ه ــان ک ــینی خاطرنش حس
اســاس برنامــه زمان بنــدی کــه از قبــل در اختیــار آنهــا 
قــرار گرفتــه، بــه ترتیــب وارد مســجد جامــع کبیــر یــزد 
ــم  ــزاری مراس ــه برگ ــدام ب ــت اق ــر هیئ ــوند و ه می ش
ســینه زنی، نوحه خوانــی و جمع خوانــی نوحه هــا بــه 

ــد. ــا می کن ــژه یزدی ه ــبک وی س
ــا  ــن ت ــل از اربعی ــب قب ــم در ش ــن مراس ــزود: ای وی اف
ــز از  ــن نی ــح روز اربعی ــه دارد و صب ــب ادام ــی از ش پاس
ــر  ــاز ظه ــا نم ــود و ت ــاز می ش ــح آغ ــه صب ــاعات اولی س

ادامــه دارد.
ــه  ــم ب ــن مراس ــز ای ــال نی ــد: امس ــادآور ش ــینی ی حس
ــان و  رســم هــر ســال در مســجد برگــزار و از شــبکه تاب
برخــی شــبکه های سراســری نیــز بــه صــورت مســتقیم 

ــود. ــش می ش ــده پخ و زن

طبخ آش امام حسینی در اغلب محله های یزد
یکــی دیگــر از آداب یزدی هــا در اربعیــن حســینی، 
ــه آن آش  ــه ب ــی ک ــذری اســت، آش گندم ــخ آش ن طب
امــام حســینی گفتــه می شــود و تقریبــا در همــه 

محله هــا طبــخ آن رایــج اســت.
ــک  ــدا ی ــذری در ابت ــن ن ــزد، ای ــای ی در برخــی محله ه
ــرای  ــردم ب ــاله م ــر س ــذر ه ــا ن ــوده، ب ــگ ب ــا دو دی ی
اربعیــن افزایــش یافتــه و اکنــون بانیــان ایــن نــذری گاه 

ــد. ــار می گذارن ــگ ب ــا 1۵۰ دی ت

هرکس به زبانی عشق به حسین )ع( را فریاد می زند
طبــخ آش گنــدم کــه متشــکل از گوشــت و حبوبــات و 
ــد از  ــن و بع ــل از اربعی ــب از شــب قب ــدم اســت، اغل گن
نمــاز مغــرب و عشــاء آغــاز می شــود و توزیــع آن قبــل از 

ــد. ــان می یاب ــح پای ــاز صب نم
سراســر اســتان دارالعبــاده یــزد نیــز ماننــد دیگــر نقــاط 
میهــن اســالمی، در ایــن ایــام مملــو از عشــق و ارادت به 
ــه،  ــه و منطق ــر محل ــا در ه ــام حســین )ع( اســت ام ام
خانــه و کــوی و بــرزن، ایــن عشــق بــه شــکلی خــاص به 

ــود. ــته می ش ــش گذاش نمای
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حــال و هــوای نجــف و 
کربــا بیــش از هــر زمــان 
ــران  ــر شــده و زائ دیدنی ت
از  خارجــی  و  داخلــی 
ــقانه  ــار ، عاش ــه و کن گوش
بــرای ارادت و ســام بــه 

می آینــد. پابوســی 

ــارگاه شــاه نجــف حضــور داشــته باشــی،  کافــی اســت در ب
صحنــه ای از ارادت مردمــان جهــان بــه اولیــن مظلــوم عالــم 

تماشــایی اســت.
ــانده اند  ــه نجــف رس ــاده خــود را ب ــه ســواره و پی ــی ک زائران
ــا خــود را  و کوچــه پــس کوچه هــای شــهر را می پیماینــد ت
بــه صحــن و ســرای بــارگاه امام مظلــوم شــیعیان برســاند و از 

تــه قلــب بگوینــد، ســالم بــر علــی، ســالم بــر حســین.
ورودی صحــن امــام علــی )ع( در صبــح پاییــزی شــهر نجــف 
ــد  ــد و امی ــب دارن ــر ل ــر ب ــه ذک ــت اســت ک ــو از جمعی ممل
حاجتمنــدان را نجــوا می کننــد، اینجــا همــه آشــنا هســتند 

و رمــز یــا علــی بــر زبــان دارنــد.
پیرمــرد ریزنقــش شــیرازی کــه بــا هــزار امیــد و آرزو خــود 
ــانده  ــی )ع( در نجــف رس ــارگاه حضــرت عل ــتان ب ــه آس را ب
ــد:  ــب می گوی ــه قل ــد و از ت ــینه می نه ــر س اســت، دســت ب

ســالم مــوالی مــن، ســالم بــر علــی بــن ابیطالــب.
ــی )ع(  ــرت عل ــارگاه حض ــن ب ــر صح ــتان مطه ورودی آس

صحنــه عاشــقی هااســت ودیــدن شــور و اشــتیاق زائرانــی که 
از فرســنگها راه بــه نجــف و کربــال آمده انــد و ســالم عاشــقی 

ــد. ــر می کن ــان را زیبات ــح پاییزی ت ــد، صب می دهن
محمــد احمــد زائــر تاجیکســتانی کــه بــه اتفــاق خانــواده اش 
ــد دارد در  ــده و قص ــف آم ــه نج ــینی ب ــن حس ــرای اربعی ب
ــز،  ــالی معلــی شــرکت کنــد نی ــا کرب ــاده روی اربعیــن ت پی
از ســر شــوق بــه اولیــن امــام عالــم ســالم می دهــد و 

ــت. ــی اس ــا و مهربان ــام دله ــی )ع( ام ــام عل ــد: ام می گوی
وی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره اهمیــت اربعیــن حســینی 
می گویــد: اربعیــن بــرای همــه مســلمانان مهــم اســت 
ــده ام و  ــه نجــف آم ــه ســفر دارد ب ــی ک ــه مخاطرات ــا هم و ب

ــروم. ــال ب ــه کرب ــم ب می خواه
وی می گویــد: امــام علــی و امــام حســین )ع( بــه مســلمانان 
و  می دهنــد   بــرادری  و  آزادی  درس  جهــان  وآزادگان 
ــادی از گوشــه و کنــار جهــان  می بینیــم کــه انســان های زی

ــد. ــور می یابن ــن حض ــم اربعی در مراس
 یــک زائــر کنیایــی کــه بــه اتفــاق همســر و فرزندانــش برای 
ــل  ــده اســت، در مقاب ــرف آم ــه نجــف اش ــن ب ــارت اربعی زی
ــی )ع( اظهــار داشــت: دو ســالی  ــارگاه مطهــر حضــرت عل ب
ــوم و  ــرف می ش ــال مش ــف و کرب ــه نج ــن ب ــه اربعی ــت ک اس
ــال  ــت امس ــل بی ــتداران اه ــور دوس ــرارت حض ــور و ح ش

ــت. ــل اس ــال های قب ــتر از س بیش
ــا  ــردم ب ــور م ــد: حض ــز می گوی ــی نی ــر کویت ــی زائ ابوعل
گویش هــا و زبان هــای مختلــف در مســیر پیــاده روی 
جالــب اســت، زائرانــی کــه از مناطــق مختلــف تنهــا یــک نام 

ــین  ــی و حس ــرت عل ــام حض ــد و آن ن ــان می آورن ــر زب را ب
ــت. اس

وی بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی و تهدیدهــای چــرا شــاهد 
حضــور پررنــگ در مراســم اربعیــن هســتیم می گویــد: ایــن 
حضــور پرشــور نشــانه عشــق مــردم بــه امــام حســین و امــام 

علــی اســت.
ــرای  ــر اربعیــن حســینی کــه از تهــران ب صــادق معینــی زائ
ــه گفتــه خــودش  مراســم اربعیــن شــرکت کــرده اســت و ب
ــرکت  ــن ش ــاده روی اربعی ــرای پی ــار ب ــن ب ــون چندی تاکن
کــرده اســت: واقعــه اربعیــن فرابشــری اســت و دســت مــردم 
نیســت بلکــه کار خداســت و هــر ســال آیین هــا، پرشــورتر 
ــا،  ــدات و هجمه ه ــه تهدی ــم هم ــه رغ ــود و ب ــزار می ش برگ

ــود. ــورتر می ش ــال پرش ــر س ــور ه ــقبال و حض اس
وی بــه روایــت اینکــه محــب حســین )ع( هــر ســال 
ــد،  ــوخ می کن ــتر رس ــا بیش ــود و در قلبه ــورتور می ش پرش
ادامــه داد: محبــت بــه امــام حســین )ع( هــر ســال 
ــق تر  ــد عاش ــل جدی ــد نس ــان می ده ــن نش ــود و ای می ش

ــت. ــده اس ش
ــراق از  ــردم ع ــوب م ــی خ ــه میزبان ــاره ب ــا اش ــر ب ــر دیگ زائ
زائــران اربعیــن حســینی ایــن اســتقبال و میزبانــی را ریشــه 
در ارادت مردمــان عــراق بــه ســاالر شــهیدان بیــان مــی کند.

ــه  ــورتر از همیش ــینی پرش ــن حس ــال در اربعی ــف و کرب نج
شــده اســت، موکب هــای کشــورهای مختلــف در مســیرهای 
منتهــی بــه کربالمســتقر شــده و از زائــران اربعیــن حســینی 

پذیرایــی می کننــد.

سالم زائران به موالی نجف/ اربعین زبان مشترک زوار خارجی
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اربعیـن فـرا رسـید و مردمـان خونگـرم و 
مهربـان عـراق بـرای پذیرایـی از زائـران 
حسینی سـنگ تمام گذاشـتند تا رنج سفر 

و سـختی را کمتـر احسـاس کنند.

کربــال و شــهرهای مختلــف عــراق مملــو از حضــور زائرانــی 
ــوع قومــی، مذهبــی  ــا تن ــود کــه ب ــف ب از کشــورهای مختل
و ملیــت لبیــک یــا حســین گویــان پــای در مســیر عاشــقی 

نهاده انــد.
ــور  ــو از حض ــف ممل ــا نج ــال ت ــیر کرب ــب مس وجب به وج
ــد و  ــته کرده ان ــتگی را خس ــه خس ــت ک ــی اس ــردان وزنان م
ــد  ــان می توان ــای دستش ــانی بندها و پرچم ه ــا، پیش از علم ه

ــرد. ــان را درک ک ــه در سینه هایش ــق نهفت عش
در ایــن مســیر رنــگ و نــژاد، قــوم و قبیلــه و مذهــب معنایــی 
ــه  ــن ب ــال و اربعی ــور کرب ــول مح ــه ح ــه و هم ــدارد و هم ن
یک ســو درحرکتنــد و حســین )ع( چــراغ راه و ســفینه 

ــت. ــده اس ــان ش نجاتش
ــان  ــارگاه امیرمومن ــمت ب ــه س ــرودگاه ب ــه از ف ــی ک زائران
درحرکــت هســتند، جــوان جویبــاری کــه بــه همــراه 
گــروه 13 نفرشــان چنــد روزی مهمــان امیــر عشــق اســت 
می گویــد: مســیر 1۸ ســاعته جویبــار بــه نجــف را ۲4 
ــه  ــکالت ب ــختی ها و مش ــه س ــم و هم ــی کردی ــاعته ط س
ــام  ــی ارزد و تم ــی )ع( م ــرت عل ــر حض ــرم مطه ــدن ح دی

خســتگی مان بــه دررفــت.
ــام  ــر ام ــارگاه مطه ــارت ب ــگام زی ــش را هن ــور و حال وی ش
علــی وصف نشــدنی توصیــف می کنــد و ادامــه داد: از هیئــت 
مردمــی پنج تــن آل عبــای شهرســتان جویبــار بــه کربــال و 
نجــف آمدیــم و قصــد داریــم در پیــاده روی مســیر به ســمت 

کربــال شــرکت کنیــم.
 

روانــه کربــال می شــویم و در مســیر بــا جــوان خوش ســیمای 
شــیرازی هم ســفر می شــویم کــه خــود را کاظــم اســتواری 
معرفــی می کنــد و اولیــن بــاری اســت کــه روانــه کربال شــده 
ــه اینکــه پــام مشــکل و نیــاز  ــا توجــه ب اســت و می گویــد: ب

بــه جراحــی دارد ترجیــح دادم بــه زیــارت بیایــم.
ــارت و ســفر  ــاره مشــکالت و ســختی های مســیر زی وی درب
می گویــد: هرچنــد امکانــات موجــود ناکافــی بــود امــا 
ــا  ــد ت ــالش کرده ان ــای مســتقر ت ــراق و موکب ه ــان ع مردم

ــد. ــفر برگردن ــران راضــی از س زائ
ــای  ــراق و موکب ه ــی ع ــن اهال ــت بی ــی و صمیم وی همدل
ــن  ــژه ای ــای وی ــران از جلوه ه ــی از زائ ــتقر را در پذیرای مس

ــد. ــالم می کن ــفر اع س

ــران  ــرار از زائ ــه اص ــتقر ب ــای مس ــیر موکب ه ــول مس در ط
می خواســتند تــا مهمانشــان شــوند و در کنــار موکبــی اتراق 
کردیــم، آشــپز موکــب ایرانــی و اهــل شــیراز بــود و در موکب 
ــن  ــد: ای ــران خدمــت می کــرد، می گوی ــه زائ ــی بغــداد ب اهال
موکــب هرســال در مســیر زائــران نجــف بــه کربــال مســتقر 
ــراق  ــن ع ــوی خیری ــای آن از س ــام هزینه ه ــود و تم می ش

هزینــه شــده اســت.
بــه مطلــب جالبــی اشــاره می کنــد و ادامــه می دهــد: 
ــی بخشــی از  ــاه اهال ــه هرم ــر آن اســت ک ــراق رســم ب در ع
درآمــد خــود را بــرای اربعیــن پس انــداز می کننــد تــا 

ــد. ــرج کنن ــران خ ــرای زائ ــی ب ــام منته ــد در ای بتوانن
میانــه هرچنــد عمــود یــک موکــب برپاشــده اســت و بیشــتر 
ایــن موکــب توســط اهالــی عــراق مدیریــت و خدمات دهــی 
می شــود، حنانــه دختــرک کوچــک خردســالی بــود 
ــه و  ــا چهــره معصومان ــر ســر داشــت و ب کــه طبــق خرمــا ب
کودکانــه اش ســعی می کــرد لبخنــد بــر لبــان زائران بنشــاند. 
می گویــد: پــدرم مــرا مأمــور کــرد تــا زائــران را بخندانــم و در 

صــواب اربعیــن ســهیم شــوم.
ــی  ــرم راه ــمت ح ــه س ــاده ب ــود 14۰۰ پی ــی عم از حوال
ــازه  ــه اج ــه ای اســت ک ــت به گون ــام جمعی ــویم، ازدح می ش
ــد و دو طــرف  ــه داخــل شــهر را نمی دهن ــا ب ــردد خودروه ت
زائرانــی  از حضــور  مســیر مملــو 
اســت کــه مشــتاقانه بــه ســمت 
بــاز  و  درحرکــت هســتند  حــرم 
مهمان نــوازی عراقی هــا اســت کــه 
ــر  ــه مســیر دلگرم ت ــه ادام ــران را ب زائ

. می کنــد
ــرم  ــی ح ــان حوال ــاب الخ ــان ب خیاب
و  )ع(  عبــاس  حضــرت  مطهــر 
قزوینــی  دانشــجوی  ســه جــوان 
می کننــد  تقاضــا  زائــران  از  کــه 
پــاک  را  کفش هایشــان  گــرد 
کننــد و واکــس بزننــد. یکــی از 
ــر  ــه نف ــر س ــا ه ــد: م ــان می گوی آن
دانشــجوییم و کارمــان ایــن اســت که 
ــم و  ــز کنی ــران را تمی ــای زائ کفش ه

واکــس بزنیــم.
از درس و دانشــگاه مرخصــی گرفته انــد و عاشــقانه کارشــان 
را ادامــه می دهنــد و باآنکــه پاســی از شــب خســتگی 

نمی شناســند.
کربــال حــال و هــوای دیگــری دارد و کوچــه بــه کوچــه شــهر 
ــران را بــه  موکــب برپاشــده و اهالــی کــه موکــب ندارنــد زائ
ــد  ــد و معتقدن ــی می کنن ــان پذیرای ــد و از آن ــازل می برن من
ــر نداشــته باشــد موردتوجــه امــام حســین  ــه ای کــه زائ خان

ــود. )ع( نخواهــد ب
 

اینجــا اهالــی دغدغــه نــان و غــذا ندارنــد، چــرا همیشــه و در 
همــه ســاعات موکب هــا بــرای پذیرایــی و اســتراحت زائــران 
ــی و  ــی عراق ــای محل ــم غذاه ــاش هســتند. عطروطع آماده ب
ایرانــی در فضــا پیچیــده و خادمــان حســین مهمانــان را برای 

ــد. صــرف غــذا دعــوت می کنن
ــا  ــی عراقی ه ــت از میزبان ــراز رضای ــا اب ــی ب ــر ایران ــک زائ ی
ــتند و  ــت هس ــی اهل بی ــق واقع ــا عاش ــد: عراقی ه می گوی
ــه  محبــت سیدالشــهدا در دلشــان اســت و عشــاق واقعــی ب
ــف  ــیر نج ــول مس ــره ای در ط ــا خاط ــد. وی ب ــمار می رون ش
ــد  ــیر چن ــد: در مس ــد و می گوی ــاره می کن ــال اش ــه کرب ب
نوجــوان ســعی کردنــد تــا مــا رو بخنداننــد و از یکــی دلیلش 
ــران را  ــا زائ ــم ت ــه ماماموری ــت ک ــه گف ــیدم این گون را پرس

ــم. ــم و بخندانی شــاد کنی
ــال ســفرکرده  ــه کرب ــار ب ــن ب ــون چندی ــه تاکن محمــدی ک
ــد: وحــدت  ــاره ویژگــی همایــش اربعیــن می گوی اســت درب
ــه  ــت و هم ــا اس ــب از ویژگی ه ــان و مذاه ــام ادی ــن تم بی
ارامنــه، مســیحیان و غیــره در مراســم شــرکت دارنــد و 
ــی  ــران را یک ــه زائ ــای هم ــین )ع( دل ه ــام حس ــت ام محب

می کنــد.
یکــی از موکــب داران عــراق بابیــان اینکــه خدمــت بــه زائران 
ــود  ــوب می ش ــا محس ــرای م ــاری ب ــین )ع( افتخ ــام حس ام
ــه  ــدی و ب ــی لطــف خداون ــت و میزبان ــن خدم ــد: ای می گوی

برکــت امــام حســین )ع( اســت.
ــده  ــر ش ــن دیدنی ت ــال در اربعی ــراق و کرب ــوای ع ــال و ه ح
اســت و زائرانــی کــه مشــتاقانه بــرای لبیــک یــا حســین بــه 

ــد. ــش می رون ــر پی ــرم مطه ــمت ح س

سنگ تمام عراقی ها برای زائران/ وحدت ادیان و مذاهب در اربعین

علیرضا نوری
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ــور  پیــاده روی اربعیــن عظیم تریــن مان
و رســتاخیز شــیعه اســت و شــاعران 
ــن  ــه از ای ــود گوش ــر خ ــا هن ــی ب آئین
مانــور عظیــم را بــه تصویــر می کشــند.

ــهیدان و  ــاالر ش ــتاد، س ــت، اس ــق اس ــب عش ــا مکت اینج
ــق  ــهد عش ــیدن ش ــب نوش ــه طال ــس ک ــر ک ــاگردان ه ش
ــن و  حســین)ع( اســت، مکتبــی کــه گزینشــی نیســت، دی
مذهــب و ســن و جنــس بــر نمــی دارد، مســیحی و یهــودی 
و مســلمان نــدارد، هــر کــس کــه ذره ای از عشــق حســین را 
نوشــیده اســت بی قــرار بــودن در ایــن مکتــب اســت، آن قــدر 
ــرار روزمرگی هایــش را رهــا می کنــد،  ــرار کــه نظــم و ق بی ق
کولــه ای برمــی دارد، کفش هایــش را بــه پــا می کنــد و عــازم 
دیــار عشــاق می شــود و بــرای کارش تنهــا یــک پاســخ دارد: 
»حریــم عشــق را درگــه بســی باالتــر از عقــل اســت، کســی 

آن آســتان بوســد کــه جــان در آســتین دارد«
هــر عاشــقی بــرای شــرح عشــقش راهــی برمی گزینــد و چــه 
ــاعر عاشــق شــعر را وســیله ای  ــر از شــعر، ش وســیله ای بهت
می یابــد تــا آنچــه از مهــر معشــوق بــه دل دارد را آوازه ای کند 
کــه در تاریــخ بمانــد، تابلویــی شــود از مهــری 14۰۰ ســاله و 

مقابــل چشــم همــگان قــرار گیــرد.
ســید محمدجــواد شــرافت از جملــه همیــن عاشــقانی اســت 
ــد  ــس می کش ــی نف ــعر آئین ــای ش ــت در فض ــه سال هاس ک
ــده  ــادگار مان ــه ی ــز از وی ب ــورایی بســیاری نی ــعار عاش و اش

اســت.
ایــن شــاعر آئینــی هــم معتقــد اســت کــه شــعر و ادبیــات 
ــه نظــر می آیــد و  بســیار برنده تــر از آن چیــزی اســت کــه ب
ایــن هنــر در ترویــج فرهنــگ دینــی در طــول تاریخ اســالم و 

شــیعه تأثیــرات بســیار بــارز و مشــهودی داشــته اســت.
شــاهد ایــن مدعــا از نظــر شــرافت این اســت کــه بســیاری از 
بــزرگان دینــی مــا خــود شــاعر و ادیــب و اهــل قلــم بوده انــد 
ــیاری از  ــت و بس ــه اس ــم همین گون ــروز ه ــه ام ــا اینک کم

شــخصیت های مؤثــر و بــارز دینــی در راســتای آئیــن و دیــن 
ــد. ــم می زنن قل

ــج  ــی در تروی ــرد اساس ــن راهب ــه در ای ــاد دارد ک وی اعتق
آئین هــای دینــی در پیــاده روی اربعیــن درخشــش واالتــری 
می یابــد، بــه طــوری کــه شــعر و ادبیــات همان طــور کــه در 
طــول برگــزاری ایــن همایــش بــزرگ آئینــی هــم مشــاهده 
می شــود در حفــظ و توســعه ســنت ارزشــمند و مؤکــد 

ــن نقــش بســزایی دارد. ــاده روی اربعی پی
شــرافت می گویــد: شــاعران و نویســندگان هــم ایــن نقــش 
برجســته را درک کــرده در ســال های اخیــر در ایــن زمینــه 
ــرات  ــم کنگــره شــعر عب ــه آن ه ــد نمون خــوب ورود کرده ان
اســت کــه در همیــن ســال های محــدود فعالیتــش توانســته 
اســت نقــش بســیاری مهمــی ایفــا کــرده و ثمــرات بســیار 

خوبــی بــه بــار بیــاورد.

اربعین و جاذبه مغناطیس حسینی)ع(
ایــن شــاعر برجســته آئینــی معتقــد اســت کــه جملــه مقــام 
ــت  ــت و اهمی ــد عظم ــی می توان ــه خوب ــری ب ــم رهب معظ
ــر بکشــد کــه »اربعیــن شــروع  ــه تصوی مراســم اربعیــن را ب
جاذبــه مغناطیــس حســینی اســت« کــه نشــان از عظمــت 
ــرای همــه  ــه آن ب دســتگاه حضــرت سیدالشــهدا)ع( و جاذب

ــه فقــط مســلمان و شــیعیان اســت. بشــریت و ن
ــش  ــن همای ــت ای ــن اهمی ــه ای ــاد دارد ک ــا اعتق ــرافت ام ش
بــزرگ و میلیونــی بــر وظیفــه همــه کســانی کــه در عرصــه 
فکــر و فرهنــگ، شــعر و ادبیــات و رســانه و فضــای مجــازی 
فعــال  هســتند نیــز تأکیــد دارد کــه هر کســی از هــر طریقی 
ــده و  ــره کنن ــس خی ــن مغناطی ــارت دارد ای ــه در آن مه ک

ــوان خــود نشــان دهــد. ــا در حــد ت ــه دنی ــر را ب بی نظی
بــه گفتــه وی در ســال های اخیــر بســیاری از شــاعران آیینی 
در مراســم راهپیمایــی اربعیــن حضــور پیــدا می کننــد کــه 
ــی  ــب و ملکوت ــای عجی ــفر و فض ــور در اتمس ــن حض همی
اربعیــن ســبب می شــود کــه ذوق و قریحــه شــاعرانه آن هــا 
بــا لمــس فضــای عاشــقانه ای کــه در هــر ثانیــه ایــن اتفــاق 
عظیــم جریــان دارد، تبلــور یافتــه و بــه یــک تــراوش فکــری 

و ادبــی منتهــی شــود.
ــاهد  ــن ش ــم اربعی ــا در مراس ــه م ــد اســت ک ــرافت معتق ش
ــن  ــتیم و ای ــه هس ــور و عاطف ــان و ش ــق و ایم ــق عش تلفی
ــن باشــد کــه انشــا اهلل شــور  ــد بسترســاز ای مســئله می توان
حســینی هــر چه بیشــتر بــه شــعور حســینی تبدیل شــود و 

ــد. ــا رســوخ کن ــه م ــی هم در جــای جــای زندگ

جلوه ای از وحدت
بــه نظــر ایــن شــاعر برجســته آئینــی شــکوه وحــدت مــردم 
در برگــزاری مراســم اربعیــن آن را بــه یــک رســتاخیز و مانور 
ــه طــوری کــه  ــل کــرده اســت ب ــرای شــیعه تبدی ــم ب عظی
ــراق و ســوریه،  ــه ع ــف از جمل شــیعیان از کشــورهای مختل
بحریــن، لبنــان، ایــران، ترکیــه و نقــاط دیگــر و حتــی از اهل 
ــن  ــان الهــی دوشــادوش هــم ای ــروان دیگــر ادی ســنت و پی
جلــوه عظیــم از عاشــقی را بــرای دنیــا بــه تصویر می کشــند.

جلــوه مهمان نــوازی و ایثــار بی نظیــر مــردم عــراق در 
پذیرایــی از زائــران حســینی یکــی از تصاویــر بــا شــکوه ایــن 
مراســم اســت کــه بــه گفتــه شــرافت بایــد هــر چــه بیشــتر 
ــی  ــاعران آئین ــن ش ــن بی ــود و در ای ــده ش ــا نمایان ــه دنی ب

ــد. ــا کنن ــی را ایف ــش مهم ــد نق می توانن
بــا همــه تالش هــای رســانه ای کــه در ســال های اخیــر بــرای 
بازتــاب هــر چــه گســترده تر ایــن اجتمــاع عظیــم شــیعیان 
انجــام شــده اســت شــرافت تأثیــر شــعر بــر روح و احســاس 
ــی کــرد و  ــدگار ارزیاب و عاطفــه مــردم را تأثیــری بســیار مان
ــز  ــانه ای متمای ــای رس ــی را از بازتاب ه ــن بازتاب ــس چنی جن

برشــمرد.

راز ماندگاری یک اثر عاشورایی
وی امــا پرداخــت واقــع گرایانه در اشــعار عاشــورایی را بســیار 
ــتند  ــت)ع( را مس ــل بی ــد اه ــد: بای ــده و می گوی ــم خوان مه
و صحیــح و صریــح در اشــعار بیــان کنیــم. اگــر طبــق بــاور 
ــام  ــه از قی ــتی ک ــم و برداش ــعر بگویی ــه ش ــود و صادقان خ
سیدالشــهدا داریــم را بگوییــم کالم مــا تأثیرگذارتــر خواهــد 

ــود. ب
ــر عاشــورایی  ــک اث ــدگاری ی ــد اســت: راز مان شــرافت معتق
ــان در  ــهدا)ع( و یارانش ــرت سیدالش ــت حض ــظ حرم در حف
بیــان مصیبــت اســت، آثــاری کــه در زمینه شــعر عاشــورایی 
مانــدگار شــده اســت ایــن گونــه بوده انــد؛ شــاعر عاشــورایی 
ــد و  ــته باش ــورا داش ــه عاش ــتی از حادث ــت درس ــد برداش بای
همیشــه ایــن نکتــه را هــم در ســرایش شــعر در نظــر داشــته 
ــر دل  ــد الجــرم ب ــر آی ــه از دل ب ــه »آن ســخن ک باشــند ک

نشــیند«.
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 مســیر نجــف تــا کربــا غوغایــی 
بــه  طــوری  عاشــقان  اســت. 
ــد  ــوم می آورن ــا هج ــوی کرب س

ــت. ــرعی اس ــب ش ــن واج ــارت اربعی ــگار زی ــه ان ک

ــا  ــتراحتش را ب ــته و اس ــود نشس ــایه عم ــر س ــی زی دخترک
خوانــدن قــرآن بــه در می کنــد. پیرمــردی کــه لنــگان 
لنــگان راه مــی رود و ســوزش تاول هــای پاهایــش را بــه روی 
ــی  ــد ول ــر می برن ــی را روی ویلچ ــی آورد. پیرزن ــودش نم خ

ــد. ــران می کش ــگاه زائ ــش را روی قدم پاهای
عــده ای بی دلیــل، بــی هیــچ ذکــر و روضــه ای اشــک 
ــیر  ــه کل مس ــد ک ــذر کرده ان ــگار ن ــا ان ــد. بعضی ه می ریزن
ــده ای سیســتم  ــد. ع ــینه زدن و مداحــی طــی کنن ــا س را ب
ــد و رهسپاری شــان را کنــار  ــه دوش گرفته ان صوتــی ســیار ب

قدم هــای جابــر فریــاد می زننــد.
ــد. ســتون  ــه خــود می بال ــای کاروان عاشــق ب ــر پ زمیــن زی
بــه ســتون، ســیل جوانمــرد اســت کــه غــم دنیــا را می تــوان 
ــقان  ــن عاش ــدام از ای ــر ک ــد. ه ــا دی ــر آن ه ــمان ت در چش

ــوس کربالســت. قطــره ای هســتند کــه مقصدشــان اقیان
ــک  ــمان لبی ــن و آس ــه از زمی ــی ک ــای اربعین ــن غوغ در ای

ــت. ــتر گف ــقان بیش ــن عاش ــد از ای ــارد بای می ب
 

جاذبه حسینی
ــه  ــت ک ــال اس ــومین س ــزدی س ــرد ی ــی پیرم ــدی ملک مه
ــر  ــین)ع( ب ــه کاروان حس ــذارد ک ــرزمینی می گ ــای در س پ
ــدارد و وقتــی  ــال ن ــا کرب ــادی ت ــدم گذاشــت. وی راه زی آن ق
ــد  ــاره حــال و روزش پرســیده شــد لبخنــدی می زن از او درب
ــاری  ــه افتخ ــود. چ ــن نمی ش ــرحال تر از ای ــد: س و می گوی

ــه آرزویــش برســد. ــر از ایــن کــه انســان ب باالت
ملکــی هنــوز از آرزویــش نگفتــه کــه همراهــش بــا مــا هــم 
ــی دارد کــه در  ــی حرف های کالم می شــود. محمدرضــا رضای
ــی  ــاد نباشــد. ب ــش زی ــرده. می ترســد وقت ــر ک ــش گی گلوی
مقدمــه می گویــد: صــدام کجاســت؟ میلیون هــا انســان 
کــه در کــره خاکــی مرده انــد آیــا در دل مــردم جــای 
ــچ  ــه هی ــتند ک ــی هس ــای اله ــا و اولی ــط انبی ــد؟ فق دارن
وقــت از یــاد نمی رونــد. بــرای مــن عجیــب اســت کــه چــه 
جاذبــه ای اســت کــه ۲۰ میلیــون انســان را بــه ســمت خــود 

می کشــاند.

کودکان حسینی
ــا زائــر دیگــری همــراه می شــویم کــه کــودک یــک ســاله  ب
ــه و  ــاله اش را گرفت ــودک 4 - ۵ س ــت ک ــل دارد و دس را بغ
پیــاده مــی رود. ســلمان قاســم بیگــی بــه صــورت خانوادگــی 
در پیــاده روی اربعیــن شــرکت کــرد. وقتــی از او دربــاره 
ســختی ها و بیمــاری احتمالــی فرزندانــش ســؤال می شــود، 
ــد. اشــک، عینکــش را خیــس کــرد.  بغضــش را رهــا می کن
ــا را  ــش. بچه ه ــین)ع( و فرزندان ــر حس ــدای س ــد: ف می گوی
آوردیــم کــه گــرد مســیر روی سرشــان بنشــیند تا حســینی 

بماننــد.
شــاید زائــران بســیاری کــه از کشــورهای مختلــف دنیــا بــه 
صــورت خانوادگــی بــا کاروان عاشــق همــراه شــده اند دلیــل 
دیگــری بــرای آوردن زن و بچه هایشــان داشــته باشــند ولــی 
ــق  ــان های عاش ــو از انس ــیر ممل ــن مس ــت ای ــه هس ــر چ ه
اســت. انســان هایی کــه از هــر قــوم و نــژاد بــا هــر رنــگ کــه 

ــر کشــتی نجــات شــوند. می خواهنــد ســوار ب

خادمان بی ادعا

ــد. از  ــان حســینی حــرف می زن ــر دیگــری از شــور میزبان زائ
ایــن کــه خادمــان عراقــی التمــاس می کننــد که مهمانشــان 

شــوید و اگــر »نــه« بیاوریــد ناراحــت می شــوند.
ــق  ــای عش ــی پ ــان ها وقت ــن انس ــد: بی چیزتری او می گوی
بــه میــان می آیــد همــه نداری شــان را بــه میــدان 
می آورنــد. خادمــان عراقــی هــم مصــداق عاشــقان 

حســین)ع( هســتند.
همان طــور کــه بــا حســین محبــی هــم کالم بودیــم 
نگاهمــان بــه مــردی می افتــد کــه یــک ســینی بــزرگ پــر 
از خرمــا را روی ســرش گرفتــه و در میــان جمعیــت وســط 
مســیر پیــاده روی روی زمیــن زانــو زده اســت. ســایه ســینی 
ــک هایش  ــه اش و اش ــه قیاف ــه ک ــمانش گرفت ــل چش را مقاب
دیــده نشــود امــا زمیــن زیــر پایــش خیــس اســت و لــرزش 

شــانه هایش پنهــان نمی مانــد.
ــرد  ــر م ــینی روی س ــای س ــا خرم ــده ت ــی مان ــوز خیل هن
ــر  ــاره پ ــد دوب ــه ش ــام ک ــوم، تم ــا معل ــود و از کج ــام ش تم
ــد  ــر می دارن ــش ب ــزان از خرماهای ــک ری ــران اش ــد... زائ نکن

می رونــد. و 
چــه عملیاتــی در راه اســت کــه جــاده در خلوت تریــن لحظــه 
ــدارد. جــاده ســردش می شــود، گــر  ــرار ن شــبانه روز آرام و ق
می گیــرد، کــج می شــود، گردوغبــار بــر ســر و رویــش 
ــاری  ــد و ســنگینی ب ــا لحظــه ای اف نمی گوی می نشــیند، ام
ــه  ــه رخ هم ــار ب ــا افتخ ــد را ب ــل می کن ــر دوش حم ــه ب ک

ــد. ــا می کش کاخ ه
ــان دارد شــکل می گیــرد. آبراهه هایــی کــه قــرار اســت  جری

ســیل بســازند. ســیلی بــر صــورت ابرهه هــای زمــان.

قدم به قدم تا بهشت/ آبراهه هایی که سیل می شوند
 روح اهلل رمضانپور کریمی

96 اربــــعین 

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 27 | شماره 22 | آذر 96

مراســم اربعیــن کــه بــه رویــدادی جهانــی تبدیل شــده حــاال 
ــت،  ــازی اس ــان س ــی و گفتم ــد کار علم ــش نیازمن بیش ازپی
ــه نظــر می رســد در گــرو همــکاری حــوزه  موضوعــی کــه ب

و دانشــگاه بــرای تعمیــق ایــن فرهنــگ باشــد.

ــا حضــور  ــن ب ــی اربعی ــش بین الملل برگــزاری دومیــن همای
ــی  ــی و عراق ــمندان ایران ــگاه و اندیش ــوزه و دانش ــاتید ح اس
ــن  ــون ای ــر پیرام ــث و تبادل نظ ــرای بح ــی ب ــی علم فضای
رویــداد بــزرگ فراهــم کــرد؛ بســتری کــه بایــد آن را حفــظ 

ــعه داد. ــرد و توس ک
مراســم بــزرگ اربعیــن طــی ســال های گذشــته هــر 
ــود  ــزار می ش ــل برگ ــال قب ــر از س ــورتر و غنی ت ــال پرش س
و بررســی ابعــاد مختلــف جامعه شــناختی ایــن پدیــده 
ــگاهیان  ــان و دانش ــدی حوزوی ــه ج ــد توج ــی نیازمن جهان
اســت. در فضایــی کــه کمتــر رســانه های غربــی بــه پوشــش 
ــش  ــه نظــر می رســد نق ــد ب ــم می پردازن ــداد عظی ــن روی ای
ــانه و  ــوزه رس ــم از ح ــف اع ــای مختل ــگان در بخش ه نخب

ــد. ــی باش ــاس و حیات ــی حس ــه علم جامع
در ایــن میــان گردهمایــی اندیشــمندان، اســاتید و علما خود 
ــن تبادل نظــر  ــر فضــای ای ــی مؤث ــوان حرکت ــد به عن می توان
ــن را  ــگ اربعی ــق فرهن ــی و تعمی ــور معرف و اندیشــه به منظ

فراهــم کنــد.
همایــش بین المللــی اربعیــن کــه امســال دومیــن دوره 
ــد  ــد می توان ــر می رس ــه نظ ــت ب ــر گذاش ــت س ــود را پش خ
ــه همــت اصحــاب حــوزه و دانشــگاه  در صــورت اســتمرار ب
بســتری بــرای تعمیــق فرهنــگ اربعیــن باشــد. بخش هایــی 

ــا  ــش ب ــن همای ــت اندرکاران ای ــی از دس ــای برخ از گفتگوه
ــم. ــال را می خوانی ــه کرب ــر ب ــی مه ــگار اعزام خبرن

رویدادی فراملی و فرامذهبی و فراقومی
مدیــر کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعین با 
ــر اینــک اربعیــن یــک فرصــت طالیــی و بی نظیــر  تأکیــد ب
ــی  ــی و فراقوم ــی و فرامذهب ــن فرامل ــت: اربعی ــت، گف اس
ــه نحــو شایســته ای  ــد ب ــی بای ــن فرصــت طالی اســت. از ای
اســتفاده کــرد اگــر کوتاهــی شــود قطعــاً نمی توانیــم بــرای 

آینــدگان پاســخی روشــن داشــته باشــیم.
ــظ   ــت حف ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــدی ب ــالم احم حجت االس
صیانــت از اربعیــن، گفــت: تولیــد ادبیــات و گفتمــان 
ــن  ــک شــرط اساســی اســت و ای ــن ی ــرای اربعی ســازی ب
ــق  ــا محق ــارکت آن ه ــگان و مش ــوی نخب ــاً از س کار صرف

می شــود.
ــی مــردم در ایــن حماســه  ــه حضــور میلیون ــا اشــاره ب وی ب
بــزرگ، گفــت: اگــر بخواهیــم از ایــن فرصــت طالیــی 
ــم را  ــت مه ــن حرک ــام ای ــم و پی ــتفاده کنی ــتی اس به درس
بــه جهــان مخابــره کنیــم کــه مانــدگار شــود بایــد گفتمــان 

ــیم. ــته باش ــات داش ــد ادبی ــازی و تولی س
ــز  ــی از مشــتاقان از مراک ــل عظیم ــا خی ــرد: ب ــد ک وی تأکی
مختلــف علمــی مواجــه هســتیم کــه می خواهنــد روی 
ــرده  ــا کار ک ــاله ها و پایان نامه ه ــب رس ــده در قال ــن پدی ای
ــه  ــه همیــن منظــور نیــاز ب ــه کننــد ب و مقــاالت علمــی ارائ
تولیــد مســئله و موضــوع داریــم، شــناخت و تولید مســئله در 

ــن ضــروری اســت. ــا اربعی رابطــه ب
مدیــر کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعیــن 

بــا اشــاره بــه اینکــه اربعیــن را می تــوان به عنــوان پدیــده ای 
ــر روابــط  حقوقــی و بین المللــی دیــد، گفــت: ایــن پدیــده ب
ــب  ــوان در قال ــی می ت ــت، حت ــذار اس ــا تأثیرگ ــن ملت ه بی

ــت. ــه آن پرداخ ــائل زیســت محیطی ب مس
ــن  ــئله اربعی ــه مس ــن ب ــه پرداخت ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــت:  ــت، گف ــوزه اس ــن ح ــه ای ــمندان ب ــد ورود اندیش نیازمن
ــان  ــه جهانی ــتی ب ــد به درس ــی بای ــن مهم ــه ای ــئله ای ب مس

ــود. ــه ش ارائ
ــرد  ــاره ک ــی اش ــه فرهنگ ــالت کمیت ــه رس ــه ب وی در ادام
ــت هایی  ــالتش و سیاس ــر رس ــا ب ــه بن ــن کمیت ــت: ای و گف
ــا  ــرده فرصت ه ــالش ک ــت ت ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــه ب ک
ــام و  ــادی انج ــا زی ــه رایزنی ه ــن زمین ــد در ای ــم کن را فراه
ــی  ــه طباطبای ــال و عالم ــگاه کرب ــان دانش ــه ای می تفاهم نام
ــا بتوانیــم مفاهیــم  و کمیتــه فرهنگــی منعقدشــده اســت ت
ــم. ــل کنی ــان منتق ــه جه ــن را به درســتی ب ارزشــمند اربعی

همگرایی بین دانشگاه های ایران و عراق
مدیــر کمیتــه فرهنگــی و آموزشــی ســتاد مرکــزی اربعیــن 
گفــت: ســال گذشــته بــه همــت اســاتید دانشــگاه های عــراق 
ــا  ــران هشــت جلســه هم اندیشــی ب ــه ای ــای علمی و حوزه ه
محوریــت اربعیــن حســینی در عــراق برگــزار کردیــم کــه بــا 

اســتقبال خــوب محققــان مواجــه شــد.
ــه  ــال ب ــه امس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــدی ب ــالم احم حجت االس
ــگاه  ــوص دانش ــراق به خص ــران و ع ــگاه های ای ــت دانش هم
عالمــه طباطبایــی و دانشــگاه کربــال و حمایــت و مشــارکت 
دانشــگاه های دیگــر دومیــن همایــش در عــراق برگــزار 
ــه  ــن ارائ ــت اربعی ــا محوری ــی ب ــاالت خوب ــت: مق ــد، گف ش

گفتمان سازی شرط حیاتی؛اندیشمندان برای تعمیق فرهنگ اربعین ورودکنند
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شــد و مقــاالت منتخــب بــه ســه زبــان 
ترجمــه شــد.

وی بــا اشــاره بــه اینکــه مطالــب 
ــه  ــل ارائ ــار پن ــش در چه ــن همای ای
ــش  ــن همای ــه ای ــت: اختتامی شــد، گف
فرهنگــی، اجتماعــی و معنــوی در 
ــد  ــه ش ــم گرفت ــزار و تصمی ــال برگ کرب
کــه ســومین همایــش در ایــران برگــزار 

ــود. ش
ــا  ــا ب ــن همایش ه ــرد: ای ــد ک وی تأکی
نگاهــی جامــع بــه همه ابعــاد اربعیــن از 
ســوی دانشــگاهیان و محققــان برگــزار 
می شــود، امیدواریــم ثمــرات برگــزاری 
ایــن همایش هــا در حفــظ و صیانــت از 

ایــن واقعــه مهــم تأثیرگــذار باشــد.

تأثیرگــذاری همایــش در گــرو 
اســتمرار

رئیــس دانشــکده ادبیــات دانشــگاه 
عالمــه طباطبایــی بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــن  ــی اربعی ــش بین الملل ــن همای دومی
در دانشــگاه کربــال در برگــزار شــد، 

گفــت: ایــن همایــش بــه ابتــکار ســتاد اربعیــن اجرایــی شــد.
غالمرضــا ذکیانــی بــه همــکاری مشــترک دانشــگاه عالمــه 
طباطبایــی و دانشــگاه کربــال بــرای برگــزاری ایــن همایــش 
بین المللــی اشــاره کــرد و گفــت: مباحــث علمــی تحقیقــی 
اربعیــن، ایــن حادثــه بی نظیــر تاریخــی، بایــد مــورد تحلیــل 

قــرار گیــرد.
ــتیم از ۶3  ــه توانس ــی دو هفت ــه ط ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
متخصــص داخلــی چکیــده مقالــه در حــوزه مســائل مرتبــط 
بــا اربعیــن دریافــت کنیــم، گفــت: 4۲ مقالــه از دانشــگاه های 
ــی های  ــس از بررس ــال و پ ــش ارس ــن همای ــه ای ــراق ب ع
ــی، فارســی  ــان عرب ــه ســه زب ــه انتخــاب و ب فــراوان 4۶ مقال

و انگلیســی ترجمــه و چــاپ شــد.
ــا  ــی ب ــه طباطبای ــگاه عالم ــات دانش ــکده ادبی ــس دانش رئی
ــن  ــی اربعی ــش بین الملل ــومین همای ــه س ــه اینک ــاره ب اش
ــد  ــت: تردی ــود، گف ــزار می ش ــران برگ ــده در ای ــال آین س
نداریــم کــه اگــر برگــزاری همایش هــا تــداوم داشــته باشــد 

ــیم. ــذار باش ــوزه تأثیرگ ــن ح ــم در ای می توانی

اربعین یک اثر بزرگ معنوی
ــی  ــه طباطبای ــی دانشــگاه عالم ــاون دانشــجویی فرهنگ مع
ــن  ــی اربعی ــی و اجتماع ــاد فرهنگ ــت: ابع ــر گف ــه مه ــم ب ه

ــت. ــرار گرف ــی ق ــش موردبررس ــن همای ــینی در ای حس
ــل  ــار پن ــزاری چه ــه برگ ــاره ب ــا اش ــعیدی ب ــین س حس
تخصصــی در رابطــه بــا مســائل مرتبــط بــا اربعیــن حســینی 
ــل  ــن قبی ــزاری ای ــم برگ ــت: امیدواری ــش، گف ــن همای در ای

ــد. ــت باش ــدت و امنی ــجام، وح ــأ انس ــا منش همایش ه
ــه  ــی درزمین ــف کتاب های ــت تألی ــه اهمی ــاره ب ــا اش وی ب
اربعیــن، گفــت: اربعیــن یــک اثــر بــزرگ معنــوی اســت کــه 

ــرار اســت. هرســال در حــال تک
ــراز  ــاره و اب ــش اش ــن همای ــاالت ای ــاپ مق ــه چ ــعیدی ب س
امیــدواری کــرد کــه ایــن مهــم انگیــزه خوبــی بــرای 

باشــد. بعــدی  پژوهش هــای 

نتایج همایش عملی شود
دکتــر جاســم عبدالواحــد الضاحــی اســتادیار دانشــکده علوم 
ــیه  ــت: در حاش ــر گف ــه مه ــم ب ــال ه ــگاه کرب ــانی دانش انس
ــوم انســانی  ــارت اربعیــن کــه در دانشــکده عل ــس زی کنفران
ــی  ــه طباطبای ــا مشــارکت دانشــگاه عالم ــال ب دانشــگاه کرب
ــش  ــدادی پژوه ــد تع ــزار ش ــین )ع( برگ ــام حس ــه ام و عتب

و تحقیــق در چهــار محــور عقیدتــی، ادبیــات، فقــه و علــوم 
انســانی شــرکت داشــتند.

وی بیــان کــرد: ایــن کنفرانــس بــا حضــور پژوهشــگران عرب 
و دیگــر کشــورها بــود و مباحــث مختلفــی در ایــن کنفرانس 
ــط و مســئوالن اســتان  ــراد ذی رب ــرای اف مطــرح شــد کــه ب
بســیار مفیــد فایــده بــود و امیدواریــم نتایــج ایــن کنفرانــس 

عملــی هــم شــود.
ایــن متخصــص در رشــته بالغــت عربــی یــادآور شــد: 
ــای  ــده اعض ــات ارزن ــات و مطالع ــج تحقیق ــن نتای همچنی
هیئت علمــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی کــه رنــج ســفر را 
بــه خاطــر اباعبــداهلل الحســین تحمــل کردنــد موردتوجــه و 

ــت. ــرار گرف ــال ق ــگاه کرب ــگران دانش ــتفاده پژوهش اس
وی تصریــح کــرد: ایــن بحث هــا کــه بیشــتر ماهیــت علمــی 
و فلســفی داشــتند مــورد اســتقبال اســاتید دانشــگاه کربــال 

قــرار گرفــت.

حضور ۸۶ پژوهشگر از کشورهای اسالمی
اســتاد بالســم العزیــز الزامنــی از دانشــکده علــوم انســانی 
دانشــگاه کربــال هــم بــه مهــر گفــت: بــا اســتعانت و توفیق 
ــزار  ــی را برگ ــس بین الملل ــن کنفران ــتیم ای ــی توانس اله
ــاد دانشــگاه  ــار نه ــس چه ــن کنفران ــی ای ــم.  در برپای کنی
کربــال، دانشــگاه عالمــه طباطبایــی، کمیتــه اربعیــن بعثــه 
حــج و زیــارت ایــران و عتبــه امــام حســین )ع( مشــارکت 

ــتند. داش
وی ادامــه داد: ایــن کنفرانــس اولین کنفرانســی اســت که در 
خــالل زیــارت اربعیــن برگــزار می شــود و در آن نزدیــک بــه 
۸۶ پژوهشــگر از کشــورهای مختلــف ایــران، عــراق، ســنگال، 
ــای  ــس کاره ــن کنفران ــد و در ای ــارکت کردن ــر و ... مش مص
پژوهشــی طــی دو روز در چارچــوب چهــار نشســت و حلقــه 
در هــر روز بــا حضــور شــخصیت های برجســته و مقامــات از 
ــا و دانشــگاه ها و مســئولین اســتانی  ــدگان وزارتخانه ه نماین
ــرار  و اســاتید دانشــگاه ها و دانشــجویان موردبحــث و نقــد ق

گرفــت.
ایــن اســتاد دانشــکده علــوم انســانی دانشــگاه کربــال یــادآور 
ــی  ــی علم ــس بررس ــن کنفران ــث ای ــوع موردبح ــد: موض ش
زیــارت امــام حســین از گذشــته تاکنــون و چگونگــی تبدیــل 
ــی  ــاس علم ــک احس ــه ی ــض ب ــی مح ــت احساس آن از حال

مبتنــی بــر شــناخت و علــم و تحقیــق اســت.
ــارت اربعیــن  وی ادامــه داد: موضــوع دیگــر باوجــود ورود زی
بــه دانشــگاه ها و همدلــی و اســتقبال دانشــگاهیان بــا عامــه 

مــردم در ایــن امــر تاکنــون کار تحقیقــی یــا نوشــته علمــی 
ــون  ــال اکن ــود. به هرح ــده ب ــارت  انجام نش ــن زی ــاره ای درب
ــی  ــن و باق ــارت اربعی ــده ایم و زی ــدی ش ــا وارد دوره جدی م
زیــارات بــه میــدان علــم و پژوهــش راه یافته انــد و کتاب هــا، 
پژوهش هــا و پروپوزال هایــی کــه بــه قضیــه اربعیــن 

ــت. ــن اس ــال تدوی ــد در ح می پردازن

لزوم کار علمی و پژوهشی در حوزه اربعین
مســئول کارگــروه رســانه ها و فضــای مجــازی کمیتــه 
ــن  ــم اربعی ــت: مراس ــن گف ــزی اربعی ــتاد مرک ــی س فرهنگ
حســینی یکــی از خارق العاده تریــن رویدادهــای اســت 
ــی انجــام می شــود اگرچــه  ــه شــکل فعل ــرن ۲1 ب کــه در ق
این یــک رویــداد ســنتی و قدیمــی و تاریخــی در حــوزه 

مناســک دینــی محســوب می شــود.
ــه عظمــت مراســم  ــا اشــاره ب ســید محمدرضــا خــوش رو ب
ــا ۲۰ میلیــون کنشــگر فعــال در ایــن  اربعیــن، گفــت: 1۲ ت
مراســم شــرکت می کننــد و ایــن اتفــاق یــک اتفــاق نــادر در 
ســطح جهــان اســت و اندیشــمندان جهــان بــه ایــن مســئله 
ــی  ــن گردهمای ــاق بزرگ تری ــن اتف ــه ای ــتند ک ــف هس واق

ــی خــاص اســت. ــازده زمان مــردم در منطقــه و در یــک ب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه هیــچ گردهمایــی در ســطح جهــان 
به صــورت ســاالنه و در ایــن ابعــاد برگــزار نمی شــود، گفــت: 
ــای  ــری و پژوهش ه ــات نظ ــد ادبی ــن نیازمن ــم اربعی مراس

علمــی اســت.
خوشــرو ادامــه داد: کمیتــه فرهنگــی آموزشــی ســتاد 
ــا همــکاری دانشــگاه های ایــران و عــراق،  مرکــزی اربعیــن ب
دیگــر کشــورهای جهــان اعــم از اروپایــی و آمریکایــی و دیگر 
کشــورهای اســالمی اقــدام بــه برگــزاری ایــن همایــش کرده 
ــگان و دانشــجویان گــرد هــم  ــش نخب ــن همای اســت، در ای
آمــده و در مــورد مســائل مرتبــط با مراســم اربعین حســینی 

ــد. ــدگاه خودشــان می پردازن ــان دی ــه اظهارنظــر و بی ب
مســئول کارگــروه رســانه ها و فضــای مجــازی کمیتــه 
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــن ب ــزی اربعی ــتاد مرک ــی س فرهنگ
ــور  ــا حض ــال و ب ــگاه کرب ــن در دانش ــش اربعی ــن همای دومی
بیــش از 1۰۰ نفــر از اندیشــمندان دو کشــور ایــران و عــراق، 
ــن حــوزه  گفــت: ضــرورت انجــام کار علمــی و نظــری در ای

احســاس می شــود.
وی تصریــح کــرد: بایــد ادبیــات مختــص بــه اربعیــن ایجــاد 
شــود و چالش هــای پیــش رو از منظــر آینده پژوهــی 

ــرد. ــرار گی ــر ق مدنظ

96 اربــــعین 
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معمولــی  مدرســه  یــک  اینجــا   
نیســت. اینجــا مــرز شــلمچه اســت 
و دانــش آمــوزان در ایــن نقطــه مــرزی ایــن روزهــا درس 

ــد. ــی کنن ــر م ــت از ب خدم

ــش  ــان دان ــا بیشترش ــوان. ام ــا نوج ــت ت ــاله هس از دو س
آموزنــد. بعضــی هــا را خانــواده هــا بعــد از مدرســه بــه اینجــا 
مــی آورنــد برخــی هــم از طــرف مدرســه اعــزام مــی شــوند 
و ســاعت هــا مــی ماننــد و هرکــدام کاری مــی کننــد. ایــن 
کــودکان، کــودک کار نیســتند. خادمــان کوچکــی هســتند 
کــه در مــرز شــلمچه بــه زائــران امــام حســین )ع( خدمــت 

مــی کننــد.
ــه  ــد چهارخان ــش بن ــاله را آن پی ــدی 1۰ س ــد مه محم
ای و بیــان شــیرینش جــذاب کــرده اســت. ســبد 
ــن  ــد بی ــد و تن ــی دارد و تن ــر م ــیب را ب ــتکی س پالس
ــد  ــی آی ــد م ــه ش ــی ک ــد. خال ــی کن ــش م ــردم پخ م

ــدی... ــبد بع ــراغ س س
یــک ریــز تکــرار مــی کنــد » مــن در خدمــت بــه اباعبــداهلل 
ــیان  ــدی آش ــد مه ــم«. محم ــی کن ــتگی نم ــاس خس احس
ســاکن روســتای ســوره یکــی از روســتاهای مســیر شــلمچه 
اســت. ایــن روزهــا هــر بعــد از ظهــر بــه مــرز مــی آیــد تــا در 

موکــب دوســت پــدرش خادمــی کنــد.
»هــر روز از مدرســه مــی آیــم مشــق هایــم را مــی نویســم. 
ــای  ــا روزه ــدی ام ــد مه ــرز« محم ــه م ــی روم ب ــدش م بع
تعطیــل شــب بــه خانــه برنمــی گــردد همــان جــا در موکــب 
ــرای  ــا فرصــت بیشــتری ب ــد ت ــی کن ــح م ــا را صب شــب ه
خدمــت داشــته باشــد. برایــش فرقــی نــدارد کار چــه باشــد 
هرچــه باشــد نــه نمــی گویــد: »واکــس مــی زنــم. ســیب و 
نارنگــی و پرتغــال پخــش مــی کنــم. آب مــی دهــم« ســینه 
ــی  ــا همــان لهجــه شــیرین عرب ــد و ب ــی کن اش را صــاف م

ــد کــه او حریــف همــه کار اســت. مــی گوی
آن طــور کــه محمــد مهــدی مــی گویــد هــر ســال بــه زیارت 
امــام حســین)ع( مــی رود. ســال آینــده هــم دوســت دارد در 
ــواره  ــد و ق ــر مرقــدش باشــد. آرزوهایــش هــم ق اربعیــن زائ
همتــش اســت. مــی گویــد کربــال کــه رفــت از امــام حســین 
مــی خواهــد همــه بیمــاران را شــفا دهــد و داعــش را نابــود 

کنــد.
 

بوی خوش بدرقه
علیرضــا و مانــی دو کــودک دیگر هســتند کــه بــرای خادمی 
بــه مــرز شــلمچه آمــده انــد. علیرضــا ۹ ســاله و خرمشــهری 
اســت کــه کنــار جــاده نشســته و ســینی خرمــا روی ســرش 
نگــه داشــته اســت. هــر زائــری کــه رد مــی شــود از ســینی 

اش دانــه ای خرمــا بــر مــی دارد.
مــی گویــد هــر روز نمــی آیــد. یــک روز در میــان یــا هــر 
ــب  ــد و در موک ــی آی ــه م ــد از مدرس ــار بع ــک ب دو روز ی
ــار  ــا از فش ــد. علیرض ــی کن ــت م ــدرش خدم ــت پ دوس
وزن ســینی خســته مــی شــود. منکــرش هــم نیســت امــا 
ــع ادامــه کارش نمــی شــود: »خســته شــوم  خســتگی مان
ــی  ــر م ــم و ب ــی کن ــی روم داخــل موکــب اســتراحت م م

ــردم«. گ
ــی  ــلمچه م ــه ش ــواز ب ــا از اه ــاله ام ــیدی 1۲ س ــی رش مان
آیــد.. از بدرقــه مانــی، بــوی خوشــی مــی آیــد. مانــی  و چنــد 
کــودک دیگــر در جــاده بــا یــک شیشــه عطــر ایســتاده انــد. 
ــری کــه گــذر کنــد لباســش را خوشــبو مــی  هــر مــرد عاب

ــا عطــری خــوش راهســپار شــود. ــا ب کننــد ت

ــن  ــد. ای ــی ده ــام م ــن کار را انج ــش ای ــرای ثواب ــی ب مان
ــد از  ــی گوین ــه م ــی و علیرضاســت ک ــن هــدف مان بزرگتری
ــی  ــان نم ــن کارش ــل ای ــز در مقاب ــچ چی ــین هی ــام حس ام

ــد. خواهن
 

کالسی برای دانش آموزان خادم
خدمــت کــودکان در شــلمچه امــا تنهــا بــه کــودکان 
خرمشــهری و آبادانــی و آنانــی کــه دوســت و آشــنایی میــان 
مواکــب مســتقر در مــرز دارنــد محــدود نمی شــود. حاال ســه 
ــا  ــوزی بســتری مهی ــش آم ســالی هســت کــه ســازمان دان
ــت را  ــم خدم ــف طع ــودکان از شــهرهای مختل ــا ک ــرده ت ک
ــا  بچشــند. دانــش آمــوزان عضــو ســازمان دانــش آمــوزی ب
آن لبــاس فــرم و دســتمال هایــی کــه دور گــردن بســته انــد، 
مشــخص انــد. بــا نظــم بیشــتری خدمــت مــی کننــد و هــر 

ــخص دارد. ــدام کاری مش ک
هــر روز نوبــت یــک از شهرســتان اســت کــه تجربــه ای از 
خدمــت را در خاطــرات دوران تحصیلــی دانــش آموزانــش 

ثبــت کنــد. نوبــت دانــش آمــوزان شــادگانی بــود. 
ــرای اولیــن  ــه شــاوردی« کالس نهــم اســت کــه ب »ریحان
ــن پارســال  ــد. »اربعی ــی کن ــا خادم ــده ت ــرز آم ــه م ــار ب ب
ــا گــروه آمــدم تــا از زائــران  ــا خانــواده آمــدم، امــا االن ب ب

ــم«. ــی کن پذیرای
تعریــف مــی کنــد کــه بــا آب و میــوه و غــذا از زوار 
ــت.  ــحال اس ــیار خوش ــرده و بس ــی ک ــداهلل)ع( پذیرای اباعب
چشــم هــای ریحانــه بــا موکــب هــای خدمــت رســان غریبه 
نیســت. مــی گویــد در بــازار شــادگان هــم موکــب مــی زنند 
امــا اینجــا چیز دیگــری اســت، جمعیت بیشــتری هســتند و 
بــه طــور کلــی حــال و هوایــش طــور دیگــری اســت. طــوری 

کــه نمــی توانــد توصیفــش کنــد.
»اینجــا ســرزمین عشــق اســت. اینجــا قطعــه ای از بهشــت 
اســت« ایــن توصیــف »ســیده رقیــه مرعشــی« دیگــر دانش 
آمــوز و عضــو ســازمان دانــش آمــوزی شــادگان از شــلمچه 
اســت. رقیــه 13 ســاله اســت امــا خــوب جمــالت را بــه کار 
ــول اطرافیانــش بزرگتــر از ســنش صحبــت  ــه ق ــرد ب مــی ب
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مــی کنــد. رقیــه تعریــف مــی کنــد بــرای آمــدن داوطلــب 
شــد و اکنــون از بــودن در مــرز خوشــحال اســت. مــی گویــد: 
ــه  ــتم و ب ــین هس ــام حس ــق ام ــی دارم. عاش ــاس خوب احس

خدمــت زوارش افتخــار مــی کنــم.
ــده  ــام حســین)ع( او را طلبی ــر اینجاســت ام ــاد دارد اگ اعتق
اســت. ســیده رقیــه، بیــن مانــدن و خادمــی کــردن یــا رفتن 
و زائــر شــدن گزینــه ایــی را انتخــاب نمــی کنــد. مــی گویــد: 
ــرای  ــا مــن را ب ــروم امــا آق ــال ب ــه کرب خیلــی دوســت دارم ب

زیــارت نطلبیــده اســت.

۴۰ منطقه آموزشی پشتیبان خادمان دانش آموز
رئیــس ســازمان دانــش آمــوزی خوزســتان بــه ایــن حضــور 
اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد ایــن رویــه حــاال ســه ســال 
اســت کــه در دو رمــز چذابــه و شــلمچه در حــال انجام اســت 
ــرایط  ــته از ش ــای گذش ــال ه ــبت س ــه نس ــال ب ــا امس ام

ــده اســت. ــوردار ش ــری برخ بهت
ــب  ــک موک ــه ی ــلمچه و چذاب ــرز  ش ــدام از دو م ــر ک دره
بــرای خدمــات رســانی ســازمان دانــش آمــوزی برپــا شــده 
اســت کــه علیرضــا مســرور مــی گویــد: امســال در هــر دو 
ــب  ــعه موک ــاهد توس ــلمچه ش ــرز ش ــژه در م ــه وی ــرز ب م
ــوزی  ــش آم ــه موکــب ســازمان دان ــه طــوری ک ــم. ب بودی
ــه  ــرز رتب ــه م ــی ب ــعت و نزدیک ــاظ وس ــلمچه از لح در ش

ــوم را دارد. س

ــتان  ــوزی خوزس ــش آم ــازمان دان ــس س ــه رئی ــور ک آن ط
ــان از  ــا  و مربی ــانی اعض ــات رس ــث خدم ــد در بح ــی گوی م
دیگــر اســتان هــای هــم حضــور داشــته انــد اما ســعی شــده 
ــه کار گیــری شــوند. ایــن ســازمان  بیشــتر نیروهــا بومــی ب
ــه  ــان در مدرس ــوزان و مربی ــش آم ــه دان ــاعاتی ک ــرای س ب
هســتند و قــادر بــه خدمــات رســانی در مواکــب نیســتند هم 

چــاره ای اندیشــیده اســت.
ــان4۰  ــد: از می ــی ده ــح م ــن خصــوص توضی مســرور در ای
ــوان  ــه عن ــه ب ــر ۲۰ منطق ــتان، ه ــه آموزشــی خوزس منطق
پشــتیبان یکــی از مواکــب تعییــن شــده انــد کــه عــالوه بــر 
کمــک هــای مالــی، خدمــات رســانی در مواکــب بــرای ایــن 
ــده  ــف ش ــک روزه تعری ــای ی ــب اردوه ــز در غال ــق نی مناط

ــت. اس
ــان  ــانی از مربی ــات رس ــرای خدم ــد: ب ــی ده ــه م وی ادام
ــش آمــوزی  ــش آمــوزان عضــو ســازمان دان و اعضــا کــه دان
هســتند بــه صــوررت داوطلبانــه و بــا رضایــت والدیــن طبــق 
برنامــه زمــان بنــدی شــده اســتفاده مــی شــود و عــالوه بــر 
ایــن افــراد بازنشســتگان داوطلــب نیــز بــه صــورت ثابــت در 

مواکــب مســتقر هســتند.

کتابچه ای از دلنوشته ها
ــا از  ــا تنه ــن روزه ــان ای ــادم و مربیانش ــوزان خ ــش آم دان
ــم  ــرف دل ه ــا ح ــه از آنه ــد، بلک ــی کنن ــی نم زوار پذیرای

ــداهلل)ع( طرحــی اســت  ــد. طــرح دلنوشــته اباعب ــی گیرن م
ــوزی اســتان خوزســتان در  ــش آم کــه توســط ســازمان دان
ــن در حــال  ــه اربعی ــده ب ــام مان ــن اســتان در ای ــای ای مرزه

ــت. ــام اس انج
مســرور ایــن طــرح را هــم تشــریح مــی کنــد و مــی گویــد: 
در قالــب ایــن طــرح،  فــرم هایــی میــان زائــران  توزیــع مــی 
ــران مــی تواننــد دل نوشــته هــای خــود را در  شــود کــه زائ
ــع آوری  ــت جم ــا در نهای ــته ه ــن دل نوش ــند. ای آن بنویس
شــده و بــه صــورت یــک کتابچــه بــه چــاپ مــی رســد و بــه 
بهتریــن دلنوشــته هــا بــا اولویــت دلنوشــته دانــش آمــوزی 

نیــز هدایایــی اهــدا خواهــد شــد.
رئیــس ســازمان دانــش آمــوزی خوزســتان در ادامــه از 
تصمیــم بــرای احــداث ســازه ای ثابــت بــرای مواکــب 
خدمــات رســان  ایــن ســازمان در مــرز شــلمچه خبــر مــی 
ــه اینکــه هــر ســال موســم  ــا توجــه ب ــد: ب دهــد و مــی گوی
ــه  ــود. تهی ــی ش ــک م ــال نزدی ــرم س ــل گ ــه فص ــن ب اربعی
ــه یــک نیــاز تبدیــل  تهویــه و نصــب سیســتم سرمایشــی ب
ــه  ــی ک ــا هماهنگ ــوزی ب ــش آم ــازمان دان ــود. س ــی ش م
پــس از نخســتین بازدیــدی کــه مدیــران ســازمان از موکــب 
ــت  ــه احــداث ســازه ای ثاب ــد، تصمیــم ب شــلمچه داشــته ان

ــرز را دارد. ــن م ــده  در ای ــای آین ــال ه ــرای س ب
وی ادامــه مــی دهــد: بخشــی از کمــک هایــی کــه از بدنــه 
ســازمان اعــم از اعضــا ســازمان اســتان و ســایر اســتان هــا 
و همچنیــن کمــک هــای ســازمانی کــه تاکنــون دریافــت 
ــه احــداث  ــه زوار مــی شــد، ب و صــرف خدمــات رســانی ب
ایــن ســازه ثابــت اختصــاص خواهــد یافــت تــا ســال هــای 
آینــده نیــز بتــوان بــا کیفیتــی مناســب بــه ارائــه خدمــات 

پرداخــت.

خادمی؛ کالسی برای معرفت
ــوزی خوزســتان هــدف از همــه  ــش آم رئیــس ســازمان دان
ایــن کارهــا را راه انــدازی کالس درس مــی دانــد. کالســی که 
در آن تقویــت اخــالق و معرفــت جامعــه فرهنگیــان و دانــش 
ــت  ــت اس ــد: درس ــی گوی ــرور م ــود. مس ــال ش ــوان دنب آم
توســط اعضــا و مربیــان بــه زوار خدمــات رســانی مــی شــود 
امــا اولویــت ایــن ســازمان از حضــور در مــرز در ایــام اربعیــن، 

تقویــت ایمــان و اعتقــاد مذهبــی اســت.
بــرای ایــن کــودکان و دانــش آمــوزان اربعیــن نمــی 
ــود.  ــی ش ــزرگ م ــا ب ــا آنه ــد و ب ــی مان ــن م ــذرد. اربعی گ
ــل  ــه نس ــی را ب ــام قیام ــت پی ــرار اس ــودکان ق ــن ک ای
ــاعت  ــا س ــش را ب ــه درس ــد ک ــل کنن ــد منتق ــای بع ه
ــاب  ــغ ســوزان آفت ــر تی ــردن عاشــقانه زی ــی ک ــای خادم ه

ــد. ــده ان ــر ش ــتان از ب خوزس
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زائران اربعین حسینی)ع( در مدتی که  
در نجف اقامت دارند عاوه بر زیارت 
بارگاه امام علی)ع( سایر اماکن مقدس 
این شهر را نیز زیارت کنند که مسجد 

کوفه از جمله آنها است.

در 1۰ کیلومتــری شــمال شــرق نجــف اشــرف شــهر 
ــای  ــرین خودروه ــوره العش ــدان ث ــرار دارد؛ از می ــه ق کوف
کوفــه، زائــران را بــا کرایــه 3 هزارتومانــی بــه مســجد کوفــه 

می برنــد.
ــه از  ــه ک ــجد کوف ــی مس ــه نزدیک ــاعت ب ــم س ــد از نی بع
بزرگتریــن مســاجد جهــان اســالم بــه شــمار مــی رود 

. ســیم می ر
ــران  ــد و زائ  نیروهــای امنیتــی اطــراف مســجد حضــور دارن
بســیاری در اطــراف مســجد خــود را بــرای ورود بــه آن آمــاده 

می کننــد.
ــا چهــار منــاره آن، زیبایــی  ــه ب گنبــد طالیــی مســجد کوف

ــن مســجد بخشــیده اســت. ــه ای خاصــی ب
ایــن مســجد دو صحــن اصلــی دارد کــه بخشــی از آن روبــاز 
ــش از 1۸۰  ــه بی ــت ک ــیده اس ــز سرپوش ــی نی ــوده و بخش ب

ــتون دارد. س

ــرات  ــوان خاط ــویم می ت ــه می ش ــجد کوف ــی وارد مس وقت
تاریخــی آن را مجســم کنیــم. آنــگاه کــه امــام المتقیــن)ع( 
ــر آن  ــراز منب ــر ف ــه نمــاز کــرد و ب ســالیان ســال در آن اقام
خطبه هــا خوانــد و امــور کشــور داری خــود را در آنجــا انجــام 
ــه  ــدس ب ــکان مق ــن م ــراب ای ــت در مح ــی داد و در نهای م

شــهادت رســید.
راهنمــای مســجد بــرای زائــران می گفــت: مرقــد مســلم بــن 
ــن عــروه و مرقــد مختــار ثقفــی نیــز در  ــی ب عقیــل)ع(، هان

مســجد کوفــه قــرار دارد.

نماز مسافر در مسجد کوفه کامل است
ایــن روحانــی از فضیلــت بســیار زیــاد مســجد کوفــه برایمان 
گفــت کــه نمــاز در ایــن مســجد بــرای مســافر کامــل اســت 
ــه  ــجد کوف ــی وارد مس ــر کس ــه ه ــم ک ــات داری و در روای
شــود آمرزیــده خواهــد شــد و ایــن مســجد در واقــع مرکــز 

ــد. ــج( می باش ــام زمان)ع ــت ام حکوم
بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه ســابقه تاریخــی شــهر کوفــه 
ــی آن دوران،  ــات حکومت ــهر در تصمیم ــن ش ــت ای و اهمی
ــت داده  ــود را از دس ــت خ ــگاه و اهمی ــر آن جای ــروز دیگ ام
اســت و صرفــاً شــهری کوچــک در اطــراف نجــف بــه شــمار 

ــی رود. م
در صحــن اصلــی مســجد کــه وارد می شــویم نقــاط 
ــام و  ــک دارای ن ــر ی ــه ه ــورد ک ــه چشــم می خ ــی ب مختلف

مقامــی اســت و اعمــال خاصــی دارد.
یکــی از ایــن مکان هــا، رحبــه امیرالمؤمنیــن)ع( اســت 
کــه مــی گوینــد امــام علــی)ع( در ســکویی در ایــن ناحیــه 

می نشســتند و بــه ســؤاالت مــردم پاســخ می دادنــد.
ــه  ــت ک ــاء اس ــه القض ــجد دک ــن مس ــای ای ــر مقام ه از دیگ

ــد. ــاوت می کردن ــا قض ــی)ع( در آنج ــام عل ام
مقــام حضــرت آدم کــه در روایــت آمــده در ایــن نقطــه توبــه 
ایشــان از ســوی پــروردگار پذیرفتــه شــده اســت و نیــز مقــام 
جبرئیــل و مقــام حضــرت آدم، مقــام امــام صــادق)ع(، مقــام 
حضــرت زیــن العابدیــن)ع( و مقــام حضــرت خضــر و جایگاه 
ــن  ــا ارزش ای ــای ب ــر جایگاه ه ــوح از دیگ ــتی ن ــرود کش ف

مســجد تاریخــی اســت.
در نقــاط مختلــف ایــن مســجد زائــران گــروه گــروه مشــغول 
ــز  ــون نی ــتند و روحانی ــه هس ــدن ادعی ــاز و خوان ــه نم اقام
از فضیلــت ایــن مســجد بــا عظمــت برایشــان ســخن 

می گوینــد.
ــران  ــتاده اند و زائ ــه ایس ــی کوف ــز اهال ــجد نی ــرون مس در بی
ــی  ــان پذیرای ــا از آن ــد ت ــوت می کنن ــه خانه هایشــان دع را ب

کننــد.
ســه روز قبــل از اربعیــن پیــاده روی اربعیــن از نجــف اشــرف 
ــی)ع( خــود را از  ــن عل ــاز می شــود و عاشــقان حســین ب آغ
هــر کجــا بــه نجــف می رســانند تــا در ایــن مســیر اصلــی ۸3 

کیلومتــری خــود را بــه شــهر کربــال برســانند.

مرور خاطرات تاریخ در یکی از بزرگترین مساجد جهان اسالم

مهدی بخشی 
سورکی
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ســاعت هــا در راهنــد، مــرز بــه مرز 
ــی  ــذر م ــگ گ ــم رنگارن ــا پرچ را ب
کننــد تــا برســند بــه جایــی کــه بــرای دل هــا حــد و مــرز 
وجــود نــدارد، و ایــن حکایــت عاشــقی اتبــاع غیــر ایرانــی 

ــی شــوند. ــا م ــه از شــلمچه راهــی کرب اســت ک

حــاج حســین یــک روحانــی اســت. خــوب معنــای آزادی را 
مــی دانــد. طعمــش را چشــیده کــه سرمســت از کشــورش 
ــین  ــاج حس ــال. ح ــرود کرب ــا ب ــده ت ــی ش ــان راه آذربایح
مــردی میانســال بــا مــو و محاســن جوگندمــی اســت. کــم 
ــای  ــا او و آق ــد و شــمرده.  در آن کاروان تنه ــی زن حــرف م
ــه فارســی حــرف هــم  مترجــم، فارســی متوجــه شــده و ب

ــده و گاهــی نامفهــوم. مــی زننــد، هرچنــد بری
ــحال  ــد خوش ــین باش ــر حس ــت زائ ــرار اس ــه ق از اینک
ــد.  ــی گوی ــور م اســت. بســیار خوشــحال! خــودش اینط
ــه حســین)ع( در آذربایجــان ســینه  ــد عشــق ب مــی گوی
ــدان منتقــل مــی شــود و  ــه فرزن ــن ب ــه ســینه از والدی ب
زمانــی کــه کشورشــان آزاد شــد آتــش ایــن عشــق هــم 

ــید. ــه کش زبان
ــن آزادی آنقــدر زیباســت کــه  ــا ای ــرای حــاج حســین ام ب
ــارت هــر ســاله اش کــرده اســت. مــی  ــال را مقصــد زی کرب
گویــد نــذر نیســت، نیــت اســت. »نــذر نکــردم امــا اینطــور 
ــرد و  ــاد ک ــرم را زی ــدا عم ــر خ ــه اگ ــردم ک ــاز ک راز و نی

ــداهلل)ع(«. ــارت اباعب ــم زی ــال بیای ــر س ســالمت باشــم ه
»همیشــه دعاگــوی رهبــر عزیزمــان هســتیم کــه شــرایط 
ــد: آیــت اهلل خامنــه ای  ــارت را فراهــم کــرد« . مــی گوی زی
رهبــر مــا هــم هســت مــا بــه وجــودش افتخــار مــی کنیــم.
ــزم  ــدارد. او ع ــاک ن ــم ب ــهادت ه ــرود از ش ــد ب ــی خواه م
رفتــن کــرده اســت. مــی گویــد مــی خواهــد بــرود بــدون 

ــراق. ــی در ع ــا امن ــه از ن ذره ای واهم

زیارت حسین شناسنامه مومن است
 اینجــا همــه عجلــه دارنــد حتــی بــی بــی زهــرا. بــی بــی 
زهــرا بانویــی حــدودا ۵۰ ســاله اهــل پاکســتان اســت. گام 
ــرود و  ــر ب ــد زودت ــی خواه ــی دارد. م ــش را ســریع برم های
ــر امــام حســین)ع( مــی شــود.  ــار اســت زائ ــرای اولیــن ب ب
مــی گویــد: همیشــه آرزو زیــارت امام حســین)ع( را داشــتم 

ــحالم. ــی خوش و االن خیل
ایــن احســاس خــاص او نیســت. »پیــر نصیــر« یکــی 
دیگــر از اعضــای کاروانــی کــه بــی بــی زهــرا بــا آن راهــی 
کربالســت هــم  حــس و حالــش بــا حــال بــی بــی تفــاوت 
زیــادی نمــی کنــد.»در شناســنامه مومــن اســت کــه کربــال 

ــاد قلبــی اوســت. ــن اعتق ــد« ای ــارت کن را زی

تحمل سختی زیارت برای دل خوشی
از یــک جایی بــه بعــد مســیر زوار ایرانــی و اتباع غیــر ایرانی 
دو تــا مــی شــود. اتبــاع راهــروی بلنــد آبــی رنگــی را طــی 
ــا برســند بــه صــف هــای کنــار گیــت هــای  مــی کننــد ت
ــاده نشــدن ســاختمان  ــه خاطــر آم ــی کــه ب گــذر. راهروی
ــه  ــت ک ــتی اس ــکلت داربس ــا اس ــاال تنه ــاع ح ــی اتب اصل
ــد.  ــده ان ــتیکی پیچی ــی پالس ــای آب ــی ه ــا گون دورش را ب
ــوار  ــم. س ــی کن ــورد م ــو« برخ ــت بان ــا »زردخ ــا ب همانج
گاری چهــار چــرخ شــده و چــادر قهــوه ای روشــن اش را دو 

ــده اســت. کمــرش پیچی
ــد  ــی گوی ــود. م ــی ش ــد م ــختی از روی گاری بلن ــه س ب
ــا ایــن حــال لبخنــد روی  ــد ب انگشــتانش خشــک شــده ان

ــت. ــش هس لبان
ــا  ــو و همســفرانش هفــت روز را از پاکســتان ب زردخــت بان
اتوبــوس در راه بــوده انــد تــا برســند بــه شــلمچه و از اینجــا 

بــه بعــد مــی خواهنــد پیــاده برونــد.
ایــن بانــوی 7۲ ســاله ســه بــار دیگــر نیــز بــه زیــارت امــام 

حســین)ع( مشــرف شــده اســت.
زردخــت بانــو بــا زیــارت دلخــوش مــی شــود. مــی گویــد: 
دلمــان زیــارت مــی خواهــد. بــا زیــارت دلمــان خــوش مــی 
ــرای  ــی ب ــف طوالن ــد و در ص ــی گوی ــا را م ــن ه ــود. ای ش

رفتــن مــی ایســتد.

آرزوی یک نگاه به بارگاه
ــزرگ افغانســتانی جــا پیــدا نمــی  ــرای ویلچــر مادرب ــا ب ام
شــود. خیلــی هــا بایــد جابــه جــا شــوند تــا جــا بــاز شــود.

بــرای همیــن او و شــش نفــر دیگــر کــه بــا او آمــده انــد 
ــش  ــم های ــه چش ــزرگ ن ــتدند. مادرب ــی ایس ــب م عق
ــه گــوش هایــش صداهــا را خــوب  خــوب مــی بینــد و ن
مــی شــنود. پســرش دو ســالی هســت کــه از افغانســتان 
بــه ایــران آمــاده امــا خــودش تــازه وارد اســت. دختــرش 
ــی  ــال ب ــه کرب ــن ب ــرای رفت ــده ب ــی آم ــد از وقت مــی گوی

ــد. ــراری مــی کن ق
در گوشــش ســوال اینکــه بــا ایــن رفتــن از امام حســین)ع( 
ــنود و  ــی ش ــا م ــد ت ــی زنن ــاد م ــد را فری ــی خواه ــه م چ
ــا  ــاز شــود ت پاســخ مــی هــد: مــی خواهــم چشــم هایــم ب

ــم. ــدش را ببین گنب

ــا  ــت ج ــن جمعی ــا بی ــی رود ت ــم م ــزرگ بازه ویلچرمادرب
ــگاه... ــک ن ــد ی ــه امی ــرود، ب ــا از آنجــا ب شــود ت

گذر ۵۰ هزار تبعه خارجی از شلمچه
ــرده  ــه ک ــه ارائ ــاری ک ــن آم ــهر در آخری ــدار خرمش فرمان
اســت، شــمار اتبــاع غیرایرانــی کــه از اول مــاه صفــر از مــرز 
شــلمچه بــه عــراق ســفر کــرده انــد را ۵۰ هــزار نفــر اعــالم 

مــی کنــد.
ــه  ــه از پایان ــاع خارج ــور اتب ــذر و عب ــیر گ ــردن مس جداک
ــه  ــی را از جمل ــران ایران ــیر زائ ــراق از مس ــا ع ــلمچه ت ش
ــه عنــوان اقدامــات  کارهــای اســت کــه ولــی اهلل حیاتــی ب
انجــام شــده بــرای تســهیل در تــردد اتبــاع خارجــی در این 

ــد. ــاد مــی کن ــی از آن ی ــن اللمل ــرز بی م
وی بــا یــادآور شــدن اینکــه مرزبیــن الملــی شــلمچه تنهــا 
گــذرگاه عبــور اتبــاع خارجــی اســت، بــه بیشــترین زائــران 
خارجــی اربعیــن گــذر کــرده از ایــن مــرز نیــز اشــاره مــی 
ــرده از  ــذر ک ــاع خارجــی گ ــده اتب ــد: عم ــی گوی ــد و م کن
ــد،  ــتان، هن ــیه، پاکس ــورهای روس ــلمچه از کش ــرز ش م

ــد. ــوده ان ــان ب افغانســتان، آذربایجــان و لبن
ــران تبعــه خارجــی از مــرز شــلمچه در روزهــای  ــردد زائ ت
آخــر بیشــتر شــده اســت و هــر روز بــر تعــداد گــذر محبــان 
اباعبــداهلل)ع( افــزوده مــی شــود. تا تاریــخ یکدلــی و نزدیکی 
دل هــای عاشــقانی را در حافظــه خــود ثبــت کنــد کــه نــه 
بعــد مســافت و نــه زبــان و ملیتشــان مانعــی بــرای عــرض 

ارادتــی میلیونــی نبــوده اســت.

وقتی همه عزم رفتن می کنند/ در کربال حد و مرزی نیست

96 اربــــعین 

سیده  فاطمه هالالت
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 از 18 وزیــر کابینــه دولــت 10 نفــر از جملــه وزرای کشــور، بهداشــت، راه و شهرســازی، 
نیــرو، صنعــت و معــدن، ورزش و جوانــان، کشــاورزی، آمــوزش و پــرورش، کار و امــور 
اجتماعــی و نفــت در ایــن مــدت بــه مناطــق زلزلــه زده ســفر کردنــد .بمانــد کــه بعضــی از 

ایــن وزرا هــم صرفــا حضــوری نمایشــی داشــتند.

غــم کرمانشــاه آواری شــده بــر دلهــای ایرانیــان و تمــام آنهایــی کــه امــکان آمــدن بــه 
منطقــه را ندارنــد بــه هرنوعــی ســعی مــی کننــد بــا مــردم آســیب دیــده ابــراز همــدردی 
کننــد، همــه نهادهــا و ارگانهــا نیــز پــای کار هســتند تــا بلکــه اندکــی از بــار ایــن مصیبــت 

بکاهنــد.

ــد  ــم درک نکن ــردم ب ــدازه م ــه ان ــا ب ــس در دنی ــچ ک ــاید هی ــرزه را ش ــن ل ــای زمی معن
شــهری کــه در آن 30 هــزار نفــر در ۷ ثانیــه کشــته شــد و حــاال ایــن مــردم بــرای کمــک 

ــد. ــاال زده ان ــه کرمانشــاه آســتین ب ب

انـگار تقدیـر بچه هـای ما بـا غم گره خـورده و هـر نسـلی از ما بایـد گرفتار یـک مصیبت 
عظمـا شـود تـا طعـم شـیرین کودکـی را بـه کاممـان تلـخ کنـد، کودکانـی کـه تـا دیـروز 
سهمشـان از دنیـا همان اسـباب بـازی هایـی بود کـه زیـر خروارها خـاک مدفون شـدند، 

خیلـی زودتـر از آنچـه فکـرش را بکننـد معنی غـم و انـدوه را لمـس کردند.

زلــزله کرمانشاه
مسلم معین
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مــردم ایــران فــارغ از هــر دیــن و مذهبــی و بــا هــر مــرام و 
مســلکی یکــدل شــده انــد بــرای اینکــه دوبــاره رنــگ امید 

و زندگــی بــر دشــت غــم زده ذهــاب نقــش ببنــدد.

مویــه هــای مادرانــه هایشــان بــر آوار بــه جــا مانــده از یــک 
عمــر زندگــی زخــم مــی زنــد بــر دلهایــی کــه تــاب دیــدن 
ــه  ــدن نال ــد، درد دارد دی ــادر را ندارن ــی م ــک آن ناراحت ی
ــر خروارهــا خــاک  ــی کــه فرزندانشــان زی هــا و فغــان پدران
مدفــون شــده انــد و بــا چنــگ کشــیدن روی خــاک بــی مهر 

التمــاس مــی کننــد تــا بلکــه ردی از آنهــا پیــدا کننــد.
ایــن صحنــه هــا تنهــا گوشــه ای از فاجعــه ایســت کــه رنــگ 
غــم را بــر ســرزمین نواهــای شــاد پاشــیده، نواهــای شــادی 
کــه بــه مویــه و ماتــم بــدل شــده از ســوگ داغــی کــه زلزلــه 

بــر دلهایشــان گذاشــت.
ــا  ــر از پ ــرب س ــه زده غ ــردم زلزل ــه م ــرای کمــک ب ــه ب هم
ــر از مهــری  ــن بحبوحــه خبرهــای پ نمــی شناســند و در ای
مــی شــنویم از حــراج انگشــتر اهدایــی مقــام معظــم رهبری 
و اســتوک هــای اســطوره فقیــد اخــالق و ورزش، از اهــدای 
جهیزیــه هــای نوعروســان و حلقــه هــای ازدواجــی کــه بــوی 
خوشــبختی مــی دهنــد، از خانــواده شــهیدی که لــوازم خانه 
وی را بــرای زلزلــه زدگان مــی فرســتند تــا مددجــوی کمیته 
امــدادی کــه فــرش زیــر پایــش را بــه آنهــا اهــدا مــی کنــد و 
همــه اینهــا  بــرای نشــاندن لبخند بــر لــب آســیب دیدگان از 

زلزلــه اســت کــه قطعــا بــی اجــر نخواهــد مانــد.
ــیل  ــا س ــد، ام ــیل آم ــار س ــن ب ــار، ای ــه مرگب ــد از زلزل بع
محبــت و عاطفــه، ســیل کمــک هایــی کــه راهــی شــهرهای 
ــت و از  ــی داش ــان از زندگ ــه نش ــیلی ک ــد، س ــه زده ش زلزل
ــگ زد و  ــه آن چن ــد ب ــه بای ــرد ک ــی ک ــت م ــدی حکای امی

ــگ. ــای جن ــل روزه ــتاد مث ایس
مـردم جـای جای ایـران زلزلـه را شـرمنده محبت هـای خود 
کردنـد و بـا پشـت سـر گذاشـتن مرزهـای مذاهـب و ادیـان 
جلوه گـر حس پـاک هم نوع دوسـتی شـدند، برخـالف تمام 
تالش های دشـمنان نظام بـرای تفرقه افکنی، یکدل شـدندو 
وحـدت همیشگیشـان را بـه رخ آنهایـی کشـیدند که چشـم 

دیـدن این یکـی شـدن ملـت را ندارند.
در همــان روزهــای اول ایــن واقعــه اســفناک، پاپ فرانســیس 
ــا ارســال دو پیــام جداگانــه  رهبــر کاتولیــک هــای جهــان ب
بــرای ایــران و عــراق بــا ملــت هــای ایــن دو کشــور و آســیب 

دیــدگان زلزلــه ابــراز تالــم و همــدردی کــرد.
ــز در  ــان نی ــه جه ــی ارامن ــر مذهب ــن دوم رهب ــا گارگی ام
ــه در آن  ــور را ک ــرب کش ــه غ ــداز زلزل ــه جانگ ــی حادث پیام
ــدند،  ــدوم ش ــا مص ــه ی ــان باخت ــان ج ــماری از هموطن ش

ــت. ــلیت گف تس

اســقف ارامنــه اصفهــان و جنــوب ایــران نیــز در پــی وقــوع 
زلزلــه در اســتان هــای کرمانشــاه و ایــالم بــا ارســال پیامــی 

درگذشــت جمعــی از هموطنــان را تســلیت گفــت.
مولــوی عبدالحمیــد اســماعیل زهــی، امــام جمعــه مســجد 
مکــی و مدیــر حــوزه علمیــه دارالعلــوم اهــل ســنت زاهــدان  
در خطبــه هــای نمــاز جمعــه کمــک مــردم بــه زلزلــه زدگان 
ــا  ــردم ب ــار داشــت: م ــاد دانســت و اظه ــرب کشــور را جه غ
ــاری  ــه ی ــان ب ــدی خودش ــر نق ــدی و غی ــای نق ــک ه کم

ــه غــرب کشــور بشــتابند. ــدگان زلزل بازمان
ــه  ــی ک ــال و مصیبت ــال ب ــا در قب ــت ت ــردم خواس وی از م
هموطنــان در اســتان کرمانشــاه بــه آن مبتــال شــده اند بــی 

ــد. ــان کمــک کنن ــه آن ــاوت نباشــند و ب  تف
اهــل ســنت  امــام جمعــه  ماموســتامالمحمدمحمدی 
ــا در  ــه زدگان گفــت: م ــه زلزل ــا دلگرمــی ب ــز ب کرمانشــاه نی
ــان  ــات آن ــر مطالب ــتیم و پیگی ــه زده هس ــردم زلزل ــار م کن

ــود. ــم ب خواهی
 

ــری  ــه گ ــورای خلیف ــدی ش ــای غیرنق ــک ه کم
ــه زدگان ــه زلزل ــران ب ــه اصفهــان و جنــوب ای ارامن
بــه گفتــه مانیــا قوکاســیان، ســخنگوی شــورای خلیفه گــری 
ارامنــه اصفهــان و جنــوب ایــران، شــورای خلیفه گــری 
ــت  ــی جمعی ــا هماهنگ ــران ب ــوب ای ــان و جن ــه اصفه ارامن
ــدی  ــر نق ــای غی ــان کمک ه ــتان اصفه ــر اس ــالل احم ه
ــا ارزش 1۰ میلیــون تومــان  رهبــر شــورای خلیفه گــری را ب
ــرب کشــور ارســال  ــه زده غ ــه مناطــق زلزل ب

ــرد. ک
ســخنگوی شــورای خلیفه گــری ارامنــه 
اصفهــان و جنــوب ایــران اعــالم کــرده اســت 
کــه براســاس اعالمیــه شــورای خلیفه گــری، 
ــای  ــد کمک ه ــز می توانن ــان نی ــه اصفه ارامن
ــو، چــادر  نقــدی و غیرنقــدی کــه شــامل پت
ــه  ــت، را ب ــدنی اس ــی فاسدنش ــواد غذای و م

ــد. ــل دهن ــک تحوی کلیســای وان

همدلی انجمن خیریه زنان ارامنه اصفهان 
با ارسال کمک به مناطق زلزله زده

ــرب کشــور  ــرزه در غ ــن ل ــوع زمی ــی وق در پ
و بــی خانمــان شــدن تعــداد زیــادی از 

ــز  ــان نی ــه اصفه ــان ارامن ــه زن ــن خیری ــان، انجم هموطن
ــای  ــک ه ــال کم ــه ارس ــان ب ــم میهن ــایر ه ــون س همچ

غیرنقــدی بــرای زلزلــه زدگان اقــدام کــرد.
ــک  ــز کم ــان نی ــه اصفه ــان ارامن ــن زن ــای انجم ــک ه کم
هــای خــود شــامل پتــو، لبــاس گــرم، انــواع خوراکی و لــوازم 
ــان  ــتان اصفه ــتی اس ــط اداره کل بهزیس ــتی را توس بهداش
بــرای کمــک بــه آســیب دیــدگان ایــن فاجعــه روانــه مناطق 

ــد. ــه زده کشــور کردن زلزل
 

ــه  ــز ب ــور نی ــتان ن ــک شهرس ــیحیان کاتولی مس
ــتافتند ــه زدگان ش ــک زلزل کم

هموطنــان فهیم مســیحی نیــز بــه یــاری زلزلــه زدگان غرب 
کشــور شــتافتند وبــا نمایــش شــعور و حــس وطــن پرســتی 
خــود کمکهــای خــود شــامل  چــادر، پوشــاک، آب معدنــی، 
ــون  ــه ارزش بیــش از 1۵۰ میلی ــی و بهداشــتی ب ــواد غذای م
ــل  ــور تحوی ــتان ن ــه شهرس ــری ارامن ــه گ ــه خلیف ــرا ب ریال

دادنــد و بــه ایــن مناطــق ارســال گردیــد.

همــدردی ترکمــن هــای اهــل ســنت مــراوه تپــه با 
زلزلــه زدگان بــا جمــع آوری کمــک

ترکمنهــای ســاکن شهرســتان مــرزی مــراوه تپــه در اســتان 
گلســتان هــم ضمــن عــرض تســلیت بــه هــم وطنانشــان در 
اســتان کرمانشــاه، اقــدام بــه جمــع آوری هدایــای خــود برای 
ارســال بــه مناطــق زلزلــه زده کرمانشــاه کــرده انــد و جمــع 
آوری ایــن کمکهــا در همــه مناطــق شــهری و روســتایی این 

شهرســتان آغــاز شــده و ادامــه دارد.
ــیل  ــا در س ــن روزه ــی را ای ــر، اوج همدل ــزارش مه ــه گ ب
ــا  ــه ب ــی ک ــم، محبت ــی بینی ــان م ــت ایرانی ــان محب خوش
گســیل کمــک هــای مردمــی بــه نمایــش درآمــده، آنچنــان 
کــه بــار ترافیکــی جــاده هــای منتهی بــه مناطــق زلزلــه زده 
بــه خاطــر محمولــه هــای حامــل کمــک هــای مردمــی بــه 
حــدی زیــاد اســت کــه بــه جرئــت مــی تــوان گفــت هیــچ 
یــک از کریدورهــای بیــن شــهری جهــان حداقــل در مــورد 
ــک  ــن ترافی ــاهد ای ــی ش ــای طبیع ــک در بالی ــال کم ارس

ــوده اســت. ــون نب ــی تاکن طوالن
ایــن نمایــش حــس هــم نــوع دوســتی خــاص ایرانــی آدم را 
یــاد شــعر فردوســی حکیــم انــدازد کــه »نباشــد همــی نیک 

و بــد پایــدار، همــان بــه نیکــی بــود یــادگار«...

یک دلی مذاهب برای نقش بستن امید بر دشت غم زده ذهاب

زلزلــه کرمانشــاه
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ــام  ــدادی انج ــات ام ــان اقدام ــجام می ــا و انس ــکاری ه هم
شــده پــس از حادثــه زلزلــه شــب گذشــته تاکنــون 

ســتودنی بــوده اســت.

ــه انســجام موجــود در  ــث نشــد ک ــه 7.3 ریشــتری باع زلزل
میــان مــردم و ارگان و نهادهــای مختلــف از بیــن بــرود 
بلکــه انســجام را نیــز بیشــتر کــرد. از اولیــن دقایــق پــس از 
وقــوع زلزلــه همــه بــه صحنــه آمدنــد. از نیروهــای مردمــی 
ــه  ــا نهادهــای نظامــی و دولتــی و ... . هــر کســی ب گرفتــه ت
ســهم خــود بــه دنبــال ایــن اســت کــه زخــم تــن تنومنــد 
کرمانشــاه را التیــام ببخشــد. زخمــی کــه زلزلــه ای 7 

ــرد. ــتری وارد ک ریش
ســپاه و ارتــش مثــل همیشــه از اولیــن دقایــق ورود کردنــد. 
ســپاه حضــرت نبــی اکــرم )ص( کرمانشــاه پیگیــری هــای 
ــده نیــروی زمینــی  الزم را انجــام داد و از طــرف دیگــر فرمان
ــوده اســت. نیروهــای  ــر حــل مشــکالت ب ــز پیگی ــش نی ارت
ــدند و در  ــر ش ــه حاض ــل حادث ــز در مح ــپاه نی ــش و س ارت

ــدگان هســتند. ــه دی ــه حادث حــال امــداد رســانی ب
ــر  ــالم خب ــش و اع ــپاه و ارت ــان کل س ــژه فرمانده ــگاه وی ن
ــری در  ــوت دیگ ــه ق ــق نقط ــن مناط ــا در ای ــور آن ه حض

ــت. ــیدگی هاس رس
در طــرف دیگــر دولتــی هــا هــم در صحنــه حضــور جــدی 
ــق  ــت ارشــد اســتان کرمانشــاه از همــان دقای ــد. مدیری دارن
اول در صحنــه بــوده و مدیریــت اقدامــات را انجام داده اســت. 
اســتاندار کرمانشــاه پــس از پیگیــری هــا در مرکــز اســتان، 
شــخصا راهــی مناطــق حادثــه دیــده شــده و رســیدگی را در 

صحنــه انجــام مــی دهــد.

پیام های تسلیت و دستور رهبر انقالب
پیـام های تسـلیت مختلفی نیـز از گوشـه و کنار ایـران برای 
کرمانشـاهیان نوشـته می شـود تـا شـاید حداقـل التیامی بر 
زخمـی که ایجاد شـده، باشـد. در داخل اسـتان هـم چهره ها 
و مسـئولین پیام تسـلیت صادر کرده اند. اسـتاندار کرمانشـاه 
بـه همراه نماینده ولی فقیه در اسـتان و امام جمعه کرمانشـاه 
نیـز بـه صـورت مشـترک پیـام تسـلیتی در همیـن خصوص 

صـادر کـرده اند.
امــا مهــم تــر از هر چیــز پیــام تســلیت رهبــر معظــم انقالب 
و دســتور رســیدگی بــه  حادثــه دیــدگان بــود. همیــن پیــام 

ــه  ــم روحی ــاز ه ــرد و ب ــام ک ــات حجــت را تم ــن لحظ در ای
کرمانشــاهیان و بــه خصــوص مســئولین و نیروهــای مردمــی 
ــت  ــدگان خدم ــه دی ــه  حادث ــد ب ــا بتوانن ــش داد  ت را افزای

کننــد.

فعالیت بی وقفه رسانه ها
از همــان دقایــق اولیــه پــس از حادثــه زلزلــه، رســانه هــای 
اســتان فــارغ از هــر گرایــش سیاســی و نــام ، بــی وقفــه پــای 
کار بودنــد. انتشــار اخبــار لحظــه بــه لحظــه در طول ســاعات 
بامــدادی تاکنــون هــم نکتــه مثبتــی اســت کــه بــه فضــای 

امــداد رســانی هــا پویایــی بیشــتری بخشــیده اســت.
ــه  ــده ب ــل ش ــوش وارد عم ــورت خودج ــه ص ــز ب ــردم نی م
یکدیگــر در امدادرســانی هــا کمــک مــی کننــد. ایــن روحیه 
ــر  ــا در حــوادث کــم نظی همــکاری در شــرایط بحــران قطع

ــت. اس

اعــزام گروه هــای جهــادی امدادرســانی بــه مناطــق 
ــور ــه زده غرب کش زلزل

ــن  ــخ زمی ــه تل ــوع حادث ــه وق ــاره ب ــا اش ــودرزی ب داوود گ

لــرزه در غــرب کشــور کــه بــه جان باختــن و زخمــی 
ــه  ــه  را ب ــن حادث ــد، ای ــان انجامی شــدن تعــدادی از هم میهن
ــژه  ــه وی ــتان کرمانشــاه و ب ــردم اس ــه خصــوص م ــت و ب مل

خانواده هــای مصیبــت زده تســلیت گفــت.
وی بــا اشــاره بــه عملکــرد گروه هــای جهــادی بســیج 
دانشــجویی گفــت: شــبکه جهادگــران بســیج دانشــجویی از 
ــانی های الزم در  ــده اند و اطالع رس ــیج ش ــته بس ــب گذش ش

ــن زمینــه صــورت گرفتــه اســت. ای
ــزام  ــه اع ــاره ب ــا اش ــجویی ب ــیج دانش ــازمان بس ــس س رئی
اســتان های  و  کرمانشــاه  اســتان  جهــادی  گروه هــای 
همجــوار بــه محــل وقــوع حادثــه بــرای امدادرســانی، 
ــیج  ــادی بس ــای جه ــایر گروه ه ــاز س ــورت نی ــت: در ص گف
دانشــجویی نیــز بــه محــل حادثــه بــرای امدادرســانی اعــزام 

می شــوند.

آمادگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمانشــاه بــرای 
کمــک بــه مصدومــان زلزلــه

ــل  ــی کام ــه آمادگ ــاره ب ــا اش ــرادی ب ــا م ــر محمودرض دکت
ــه گفــت: دانشــگاه  ــه مصدومــان زلزل ــرای امــداد رســانی ب ب
ــط ۲  ــت فق ــده اس ــیب ندی ــاه آس ــکی کرمانش ــوم پزش عل
ــون  ــه ایــن دانشــگاه کــه نزدیــک کان بیمارســتان وابســته ب

ــده اســت. ــیب دی ــدازه ای آس ــا ان ــوده ت ــه ب زلزل
ــر  ــاه از نظ ــکی کرمانش ــوم پزش ــگاه عل ــه داد: دانش وی ادام
ــرای  ــتیاران ب ــا و دس ــرن ه ــت، انت ــل اس ــی تعطی آموزش
ــر  ــه س ــی ب ــه رخ داده در آمادگ ــان زلزل ــه مصدوم ــک ب کم

ــد. ــی برن م

ــه زدگان  ــه زلزل ــک ب ــرای کم ــران ب ــهرداری ته ش
ــت ــده اس ــل ش ــاه وارد عم کرمانش

آرش رضایــی شــهردار کرمانشــاه بــا اشــاره بــه زلزلــه در ایــن 
ــه  ــه زلزل ــک ب ــرای کم ــران ب ــهرداری ته ــت: ش ــتان گف اس

زدگان کرمانشــاه وارد عمــل شــده اســت.
وی ادامــه داد: 4۰ هــزار تختــه چــادر و دو تریلــر آب معدنــی 

از جملــه ایــن کمکهــا اســت.
ــهرداری  ــات ش ــه امکان ــالم اینک ــا اع ــاه ب ــهردار کرمانش ش
ــح کــرد:  ــا اســت، تصری ــداری ه ــار فرمان کرمانشــاه در اختی

ــت. ــی اس ــارتها طبیع ــتند و خس ــن هس ــر ام ــاکن مه مس

انسجام ستودنی پس از ۷ ریشتر زلزله/ همه پای کارند

زلزله کرمانشــاه
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اعــام شــماره حســاب هــای خصوصــی 
بــرای کمــک بــه زلزلــه زدگان کــه بــه 
ــه نهادهــای  ــردم ب ــی اعتمــادی م ــن ب تلقی
خدمــات رســان دامــن زده، باعــث شــد تــا 
جیــب عــده ای افــراد ســودجو هــم در ایــن 

ــر شــود. ــن پُ بی

ــتری  ــزرگ 7.3 ریش ــه ب ــوع زلزل ــد از وق بع
ــاه  ــتان کرمانش ــی اس ــهرهای غرب ــه در ش ک
اتفــاق افتــاد و تصاویــر دردناکی کــه از فاجعه 
ــرای  ــاب ب ــب و ت ــه ت ــه ب ــد، هم ــره ش مخاب

ــد. ــه زدگان افتادن ــه زلزل ــک ب کم
عــده ای از هموطنــان کمــک هــای خــود را 
ــون  ــانی همچ ــمی امدادرس ــع رس ــه مراج ب
جمعیــت هــالل احمــر ســپردند تــا بــه 
دســت مردمــان آســیب دیــده برســانند، 
عــده ای دیگــر امــا هنــوز در گیــر و دار نوعــی 
بی اعتمــادی بــه دســتگاه های رســمی بــرای 
ــرای  ــد و ب ــود بودن ــای خ ــک ه ــال کم ارس
ــای  ــع آوری کمک ه ــه جم ــدام ب ــن اق همی
دوســت و آشــنایان خــود کــرده و از دور و 
نزدیــک خــود را بــا کمک هــای جمــع شــده 

ــاندند. ــق می رس ــن مناط ــه ای ب
هنــری،  سیاســی،  معــروف  چهره هــای 
ورزشــی و... هــم بــا کمــک جایــگاه و 
ــه  ــتند ب ــردم داش ــن م ــه بی ــی ک محبوبیت
ــود  ــماره  حســاب های شــخصی خ ــالم ش اع
بــرای جمــع آوری کمک هــای مردمــی اقــدام 
کردنــد تــا بــا جلــب اعتمــاد آنهــا کمک های 
اهدایــی را بــه صــورت هدفمنــد بــه مناطــق 

ــتند. ــده بفرس ــیب دی آس
ــه  ــا ک ــن چهره ه ــی از ای ــن برخ ــن بی در ای
در فضــای مجــازی بــه جلــب کمــک هــا بــا 
ــد  ــرده بودن ــدام ک ــالم شــماره حســاب اق اع
ــی  ــه زده و ارزیاب ــق زلزل ــور در مناط ــا حض ب
ــه و  ــه تهی ــدام ب ــاز اق ــورد نی کمــک هــای م
ارســال آن کردنــد و بمانــد کــه بعضــی ها هم 
ــد و برخــی  تاکنــون هیــچ اقدامــی نکــرده ان
ــا خودروهــا  ــه حضــور چنــد ســاعته ب نیــز ب
الکچریشــان در ایــن مناطــق بســنده کــرده 

ــد. ــد و رفتن ــان را گرفتن و سلفی هایش
برخــی از افــراد ســودجو هــم در ایــن بســتر 
ــا سوءاســتفاده از احساســات  ــم شــده ب فراه
انســان دوســتانه مــردم عزیــز نهایت اســتفاده 
را بردنــد و بــا وجــود اخطارهــای پلیــس فتــا 
و نهادهــای مختلــف بــرای هوشــیاری مــردم 

ــر شــد. جیــب عــده ای در ایــن میــان پُ
ســیل کمک هــای گســیل شــده بــه مناطــق 
زلزلــه زده توســط خودروهــای شــخصی 
ــن  ــر ایجــاد ترافیــک ســنگین در ای عــالوه ب
ــه  ــه حادث ــای اولی ــم در روزه ــق آن ه مناط
کــه زلزلــه زدگان بــه شــدت نیازمنــد حضــور 
ــکالت  ــد مش ــان بودن ــداد رس ــای ام نیروه

ــرد. ــا ایجــاد ک ــرای آنه ــادی را ب زی
عــالوه بــر کنــد شــدن ســرعت امدادرســانی 
و دیــر رســیدن محموله هــای بــزرگ  جمــع 
ــه  ــمی ب ــای رس ــط نهاده ــده توس آوری ش

ــط  ــت های غل ــب برداش ــق، موج ــن مناط ای
رســانه های معانــد از ایــن موضــوع شــد 
ــن  ــود ای ــگی خ ــی همیش ــا فرافکن ــا ب و آنه
حضــور شــخصی مــردم در دل حادثــه را 
نشــانه بی اعتمــادی مــردم بــه نهادهــای 

ــد. ــان کردن ــام بی ــان نظ ــت رس خدم
ــوج  ــه م ــت ک ــی اس ــوع در حال ــن موض ای
ــه  ــراد شــخصا ب ــه اف ــی ک ــای مردم کمک ه
ــد و  ــدام می کردن ــق اق ــا در مناط ــع آنه توزی
در روزهــای اولیــه حادثــه بــه اوج خود رســید 
ــش  ــدت فروک ــه ش ــر ب ــای اخی ــی روزه ط
کــرده، امــا ایــن دســتگاه هــای رســمی 
هســتند کــه کمــاکان در حــال جمــع آوری 
کمــک و ارســال آن بــه ایــن مناطق هســتند.

جمــع آوری ۱۰۰۰ کامیــون کمــک 
ــط  ــه زدگان توس ــرای زلزل ــی ب مردم

ــداد ــه ام کمیت
ــام خمینــی )ره(  ــه امــداد ام ــرکل کمیت مدی
اســتان کرمانشــاه، از جمــع آوری یــک هــزار 
ــه زدگان اســتان  ــرای زلزل ــون کمــک ب کامی
توســط ایــن نهــاد خبــر داد و گفــت: کمیتــه 

امــداد از نخســتین روز پــس از زلزلــه در 
سراســر کشــور بــه برپایــی پایگاه هــا و 
ســتادهای جمــع آوری کمــک مردمــی بــرای 
ــدام  ــاه اق ــتان کرمانش ــه زده اس ــق زلزل مناط

ــرد. ک
ــن  ــق آخری ــزود: طب ــی اف ــین خدرویس حس
آمــار مــردم نیکــوکار در سراســر کشــور 
ــای  ــه پایگاه ه ــون کمــک ب ــزار کامی ــک ه ی
کمیتــه امــداد اهــدا کردنــد کــه کمک هــای 
ــی  ــم اساس ــب ۹4 قل ــده در قال جمع آوری ش
و مصرفــی شــامل چــادر، وســایل گرمایشــی 
و مــواد غذایــی بــه مناطــق زلزلــه زده اســتان 

ــت. ــده اس ــاه ارسال ش کرمانش
وی بــا بیــان اینکــه کمیتــه امــداد نیــز بــرای 
امدادرســانی های اولیــه بیــش از یــک میلیارد 
تومــان اعتبــار بــه مناطــق زلزلــه زده اســتان 
کرمانشــاه اختصــاص داده اســت، بیــان 
ــه 1۰۰  ــوع زلزل ــه وق ــاعات اولی ــت: از س داش
مــددکار و امدادگــر و ۹۶ مشــاور از ســوی 
کمیتــه امــداد اســتان بــرای امدادرســانی بــه 
ــه زده  ــق زلزل ــه مناط ــده ب ــردم حادثه دی م

ــد. ــده ان ــزام ش اع

هــای  حســاب  شــماره  بررســی 
خصوصــی اعــالم شــده بــرای کمــک 

ــه زدگان ــه زلزل ب
علیرضــا گــودرزی، مدیــرکل امــور اجتماعــی 
و فرهنگــی اســتانداری کرمانشــاه، در جلســه 
ــردم  ــای م ــازمان ه ــی س ــروه تخصص کارگ
نهــاد اســتان کرمانشــاه بــا موضــوع چگونگی 
مدیریــت بحــران پــس از زلزلــه،  همدلــی بی 
ــه  ــه در سراســر کشــور نســبت ب ــری ک نظی
زلزلــه زدگان اســتان کرمانشــاه ایجــاد شــد را 
گــران بهــا تریــن ســرمایه اجتماعی دانســت.

وی بــا اشــاره بــه مدیریــت نامناســب توزیــع 
کمک هــای مردمــی بیــن زلزلــه زدگان بیان 
داشــت: ســیل کمــک هــای مردمــی قبــل از 
ــه زدگان، مســئوالن را غافــل  شناســایی زلزل

گیــر کــرد. 
ــی  ــن از بررس ــئول همچنی ــام مس ــن مق ای
ــرای  ــده ب ــالم ش ــای اع ــاب ه ــماره حس ش
ــه زدگان خبــر داد و تصریــح  ــه زلزل کمــک ب
ــت از  ــتای محافظ ــدام در راس ــن اق ــرد: ای ک
مــال و نیــت خیریــن و اطمینــان بخشــی از 
اینکــه کمــک هــا بــرای زلزلــه زدگان هزینــه 

ــرد. ــه، انجــام مــی گی ــا ن شــده ی

ــرای  ــر ب ــالل احم ــک ه ــوان کم فراخ
ــی ــای مردم ــک ه ــدی کم ــته بن بس

فراخــوان کمــک بــرای بســته بنــدی کمــک 
هــای مردمــی هــالل احمــر شهرســتان 
کرمانشــاه طــی روزهــای اخیــر نشــان از 
حجــم بــاالی کار بــود کــه وقتــی بــه مــکان 
ــه بســته  ــرای کمــک ب ــا ب ــوی کمــک ه دپ
بنــدی ســر زدم از ایــن همــه کمــک متعجب 

ــودم. ب
حــدود بیــش از ۵۰ نفــر در ســالن مجموعــه 
ورزشــی ایــن جمعیــت در حــال بســته بندی 
کمــک هــای ارســالی از سراســر کشــور بودند 
ــه  ــرعت  ب ــه س ــدی ب ــته بن ــس از بس و پ
ــه  ــا ب ــه زده ارســال مــی شــد ت مناطــق زلزل

ــده برســد. دســت مــردم آســیب دی
ــا  ــته ه ــود و بس ــوع ب ــه ن ــا از هم ــک ه کم
غذایــی،  بهداشــتی،  ســت های  شــامل 
پوشــاک و... مــی شــد کــه خانــم هــا آنهــا را 
بســته بنــدی و آقایــان بــه کامیــون هــا حمل 
مــی کردنــد، یــک همــکاری عجیبــی در این 
مــکان بــه چشــم مــی خــورد و همــه از هــر 
ــکان  ــه ام ــی ک ــخصیت اجتماع ــپ و ش تی
ــتند در  ــه زده نداش ــق زلزل ــور در مناط حض
آنجــا حضــور داشــتند و کمــک مــی کردنــد.

بــه گــزارش مهــر، خــوب اســت تــا در 
ــرای جلوگیــری  ــی و ب چنیــن شــرایط بحران
از سوءاســتفاده هــای احتمالــی چهــره هــای 
ــالم  ــای اع ــه ج ــور ب ــده کش ــناخته ش ش
ــا  ــا همــکاری ب شــماره حســاب خصوصــی ب
نهادهــای خدمــات رســان مرجــع همچــون 
ــیب  ــاری آس ــه ی ــر ب ــالل احم ــت ه جمعی
دیــدگان بشــتابند نــه اینکه بــا مــوازی کاری 
ــن  ــا دام ــادی ه ــی اعتم ــه ب ــا ب ــود تنه خ

ــد. بزنن

رقابت حسابهای شخصی کمک به زلزله زدگان/ جیبهایی که درزلزله ُپرشدند
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ــم  ــام معظ ــر مق ــه تعبی ــا ب ــداران ی ــپاه پاس ــای س نیروه
یاری گــر  انقاب،دســت های  نورچشــمی های  رهبــری 
زلزلــه زدگان غــرب کشــور شــده و خدمــات بی ریــای 

ــت. ــده اس ــم نگنجی ــا ه ــاب تصویره ــا در ق آنه

ــام  ــان و تم ــای ایرانی ــر دله ــده ب ــاه آواری ش ــم کرمانش غ
آنهایــی کــه امــکان آمــدن بــه منطقــه را ندارنــد بــه هرنوعی 
ــراز همــدردی  ــا مــردم آســیب دیــده اب ســعی مــی کننــد ب
کننــد، همــه نهادهــا و ارگانهــا نیز پــای کار هســتند تــا بلکه 

اندکــی از بــار ایــن مصیبــت بکاهنــد.
در حالــی کــه لنــز دوربیــن هــا هــم مرتــب ابعــاد ایــن فاجعه 
بــزرگ را بــه جهــان مخابــره مــی کننــد و ابعــاد فاجعــه را از 
دیــد تیزبیــن خــود به مــردم نشــان مــی دهنــد، اما هســتند 
ــش  ــز و فل ــه دور از لن ــا ب ــی ری ــا و ب ــی ادع ــه ب ــانی ک کس
ــه مــردم مصیبــت زده خدمــت مــی کننــد و  دوربیــن هــا ب

دســت هــای یــاری گــر آنهــا شــده انــد.
فرزنــدان مولــود مبــارک انقــالب اســالمی بــه تعبیــر زیبــای 
مقــام معظــم رهبــری بــا لبیــک بــه مــراد خــود دل بــه دریــا 
زده و حــاال کــه غــرب ایــران، قلــب ایــران شــده اســت تمــام 
قــوای خــود را ایــن بــار بــرای پاســداری از مردمانــی بــه کار 
آورده انــد کــه در ۸ ســال دفــاع مقــدس چــون کــوه پشــت 
بــه پشــت ایــران اســالمی دادنــد و بــا دســت خالــی در برابــر 
ــدان مســلح ایســتادند، امــا اینبــار قامتشــان  ــا دن دشــمن ت
خمیــده از غمــی کــه جگرســوز اســت و دل هــر انســانی را 

ــه درد مــی آورد. ب
مناطـق زلزلـه زده از همـان سـاعات اولیـه شـاهد حضـور 
فرماندهان عالی رتبه سـپاه پاسـداران انقالب اسـالمی بود که 
دوشـادوش بـرادران ارتشـی خـود بـه میـدان آمده بودنـد اما 
ایـن بـار نـه بـرای دفـاع بـرای نمایش حـس وطن پرسـتی و 
مردم دوسـتی شـان برای اینکه به جهـان ثابت کننـد این دو 
نیـروی توانمند همـواره در قلـب مردم جـای دارنـد و از بطن 

همین مـردم شـکل گرفتـه اند.
ــن  ــیم بی ــه ای تقس ــی جلس ــدای کار ط ــان ابت ــا از هم ام
ایــن دو نیــروی تالشــگر صــورت گرفــت و ارتــش مســئول 
ــک  ــئول کم ــم مس ــپاه ه ــهرها و س ــه ش ــانی ب امدادرس
رســانی بــه روســتاها شــد، روســتاهایی کــه عکــس هــای 
ــل  ــب کام ــر از تخری ــه خب ــردم منطق ــده از م ــره ش مخاب
اکثــر آنهــا مــی داد، در ایــن مناطــق کــه وســعت خرابــی 
هــم بســیار زیــاد اســت نیروهــای ســپاه در ســکوت 
خبــری فاجعــه ای را مدیریــت مــی کننــد کــه هیچکــس 
ــم  ــای غ ــک ه ــید، اش ــر نکش ــه تصوی ــا را ب ــات آنه خدم
ــرد،  ــری نک ــی تصویرگ ــان را کس ــم وطنانش ــوگ ه در س
ــم  ــاز ه ــد و ب ــی ندی ــان را کس ــای نوازشگرش ــت ه دس

کمــک هــای بــی ریــای آنهــا بــه مــردم مصیبــت دیــده در 
ــد. ــری نگنجی ــچ تصوی ــاب هی ق

حضور فرمانده سپاه در منطقه و دلگرمی به مردم
سرلشــکر جعفــری فرمانده کل ســپاه پاســداران از نخســتین 
مســئوالن کشــوری بــود کــه خــود را بــه کرمانشــاه رســاند 
تــا عمــق ایــن واقعــه را از نزدیــک ببینــد کــه در همــان ابتدا 
ــه  ــوان در صحن ــر ت ــا حداکث ــه ســپاه ب ــرد ک ــد ک ــم تاکی ه
اســت، ســپس بــا حضــور در میــان مــردم بــه آنهــا اطمینــان 
داد کــه تمــام امکانــات ســپاه در اختیــار مــردم اســت و تاکید 
کــرد کــه وســایل اســکان و مــواد غذایــی بایــد به ســرعت در 

میــان مــردم توزیــع شــود.
ــتورات الزم  ــری دس ــکر جعف ــه سرلش ــان جلس ــد از پای بع
بــرای امــداد رســانی و بــه کارگیــری امکانــات ســپاه را ابــالغ 
کــرد و بــه مــردم دلگرمــی داد کــه ســپاه پاســداران انقــالب 
ــر  ــوا حداکث ــر فرماندهــی معظــم کل ق ــرو تدبی اســالمی پی
ــرای کاهــش آالم مــردم و کمــک  تــالش و همــت خــود را ب
بــه آنــان انجــام خواهــد داد و امدادرســانی بــه زلزلــه زدگان 

ــه دارد. ــدرت ادام ــوت و ق ــا ق ب
بســیج  ســازمان  رئیــس  پــرور،  غیــب  ســردار  امــا 
مســتضعفین بــا حضــور در مناطــق زلزلــه زده اعــالم 
ــا تمــام تــوان آمادگــی دارد در بخــش  کــرد کــه  بســیج ب
مســکن عزیــزان زلزلــه زده ورود کنــد و از تشــکیل ســتاد 
ــی  ــردار فضل ــی س ــه فرمانده ــه زده ب ــق زلزل ــژه مناط وی
جانشــین ســازمان و عضویــت بنیــاد تعاون بســیج و بســیج 

ســازندگی و همچنیــن تشــکیل بســیج جامعــه پزشــکی و 
ــر داد. ــران خب ــین عم ــیج مهندس بس

سـردار غیب پـرور اظهار کـرد کـه گردان های بیـت المقدس 
و سـپاه نبی اکرم کرمانشـاه از همان سـاعات نخسـتین زلزله 
با تمـام ظرفیـت و تجهیـزات حضور پیـدا کردنـد، گروههای 

جهـادی دانشـجویی در حال اعزام هسـتند.
ســردار علــی فضلــی جانشــین ســازمان بســیج مســتضعفین 
هم در جلســه ســتاد بحران کرمانشــاه بیــان کرد: در ســاعات 
اولیــه حادثــه، حیاتــی تریــن بخــش موضــوع امــداد و نجــات 
اســت کــه ایــن موضــوع تاکنــون بــا جدیــت دنبــال شــده و 
امدادرســانی تــا اطمینــان کامــل از اینکه همــه زلزلــه زدگان 

امدادرســانی شــده انــد را دنبــال مــی کنیــم.
ــکان  ــزوم اس ــرما و ل ــرودت س ــه ب ــه ب ــا توج ــت: ب وی گف
اضطــراری، ایــن آمادگــی را داریــم کــه هــر جغرافیایــی کــه 
بــه بســیج و ســپاه واگــذار شــود مــا بــرای اســکان اضطــراری 

ــم. ــدام کنی اق

ــرارگاه  ــده ق ــط فرمان ــه توس ــی منطق ــد هوای رص
ــاء )ص( ــم االنبی خات

ــر از  ــی دیگ ــور یک ــاهد حض ــه زده ش ــق زلزل ــاال مناط ح
ــده  ــدان ســپاهی خــود یعنــی ســردار عبداللهــی فرمان فرزن
ــد  ــه نوی ــود ک ــاء )ص( ب ــم  االنبی ــازندگی خات ــرارگاه س ق
ســازندگی و امیــد را در دلهــا زنــده مــی کــرد و وی بــه همراه 
معاونیــن و مدیــران عامــل گــروه هــای تخصصــی تابعــه عازم 
ــه  ــه زده شــد و در بازدیــد هوایــی مناطــق زلزل مناطــق زلزل

دست های یاری گر نورچشمی های انقالب دور از لنز دوربین ها
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ــرد. ــت رصــد ک ــه دق زده اســتان کرمانشــاه را ب
ــی  ــد هوای ــس از بازدی ــپاه پ ــه س ــی رتب ــده عال ــن فرمان ای
اعــالم کــرد کــه پراکندگــی کــه  در روســتاها وجــود دارد و 
صعــب العبــور بــودن و عــدم اســتحکام منــازل، عمــق زلزلــه 
را بســیار زیــاد کــرده اســت و بــا توجــه بــه مشــاهداتی کــه 
از اولیــن روســتا تــا پاییــن تریــن قســمت در منطقــه ســرپل 
ــا 1۰۰  ــب  از ۶۰ ت ــد تخری ــه، درص ــورت گرفت ــاب ص ذه
ــرای اســکان  ــژه ب ــوان وی ــد ت ــی طلب ــه  م درصــد  اســت ک
موقــت مــردم بــه کار گرفتــه شــود و ســپس بحــث بازســازی 

ــم. ــال کین و نوســازی منطقــه را دنب

پخت روزانه ۴۰ هزار پرس غذا
ســردار عبداللهــی اظهــار داشــت: وضعیتــی کــه وجــود دارد 
در مرحلــه اول خدمــات رســانی اســت و همــه خدمــت 
ــد  ــه بای ــت ک ــدی اس ــه ح ــه ب ــوزه زلزل ــی ح ــد ول کردن
بیشــتر از ایــن در میــدان حضــور داشــته باشــیم، همچنیــن 
ــادر و  ــرای چ ــردم ب ــای م ــتاها، تقاض ــه روس ــه ب ــا مراجع ب
ــرای توزیــع چــادر و پتــو وســایل  ــذا کارهایــی ب ــود ل پتــو ب

ــد. ــام ش ــی انج گرمایش
ــزود:  ــاء )ص( اف ــم  االنبی ــازندگی خات ــرارگاه س ــده ق فرمان
روزانــه 4۰ هــزار پــرس غــذا در حــال پخــت اســت و تقســیم 
مــی شــود همچنیــن دو دســتگاه بالگــرد  اختصــاص یافته  و 

از کرمانشــاه پتــو و چــادر را منتقــل و تقســیم مــی کنیــم.
 

اســتقرار بزرگتریــن بیمارســتان صحرایی کشــور در 
مناطق زلزلــه زده

ســپاه ایــن بــار در ادامــه کمــک رســانی فــوری بــه 
زلزلــه زدگان کرمانشــاه، تجهیــزات برپایــی بزرگتریــن 
ــه  ــه همــت بســیج جامع ــی کشــور را ب ــتان صحرای بیمارس
ــه  ــان، ب ــج( اســتان اصفه پزشــکی ســپاه صاحــب الزمان)ع
کرمانشــاه منتقــل کــرد، ایــن بیمارســتان صحرایــی، پرتابــل 
و قابــل انتقال اســت و شــامل چــادر و کانکــس بــوده و از اتاق 
عمــل، امکانــات بســتری ســرپایی و جراحــی، زنــان و زایمان، 
ــکی و  ــی دندانپزش ــوژی، حت ــگاه رادیول ــه و آزمایش داروخان

ــت. ــوردار اس ــپزخانه برخ آش
ــرده و  ــدا ک ــی پی ــم خاص ــا نظ ــانی ه ــه امدادرس ــه رفت رفت
اســکانهای موقــت بــا چــادر و در مراکــز پیــش بینی شــده در 
حــال انجــام اســت، ســردار ریحانــی فرمانــده ســپاه حضــرت 
ــع 4۰  ــال و توزی ــاه از ارس ــتان کرمانش ــرم )ص( اس ــی اک نب
ــی از  ــواد غذای ــن م ــدود 4۰۰ تُ ــاوی ح ــاری ح ــودروی ب خ
ــی  ــر م ــی در روســتاها خب ــان و آب معدن ــه کنســرو، ن جمل
ــپاه،  ــی س ــی و رزم ــای مهندس ــردان ه ــه گ ــد و اینک ده
ــدت  ــت ش ــا اولوی ــل ب ــل نق ــی و حم ــین آالت عمران ماش

ــتند. ــه هس ــارات در منطق خس
ــی ســپاه در مناطــق  ــروی زمین ــده نی ــور فرمان ســردار پاکپ
زلزلــه زده غــرب کشــور حضــور یافــت و تجهیزات مهندســی 
نیــروی زمینــی ســپاه نیــز بــا دســتور وی بــه مناطــق زلزلــه 

زده کرمانشــاه اعــزام شــدند.
ــه  ــردم مناطــق زلزل ــاز م ــورد نی ــالم ضــروری و م ارســال اق
ــا  ــروی هوافض ــای نی ــط هواپیماه ــور توس ــرب کش زده غ
ســپاه و توزیــع آن بیــن زلزلــه زدگان، جمــع آوری کمکهــای 
ــزام گروه هــای  ــه کرمانشــاه، اع ــی توســط ســپاه ناحی مردم
جهــادی طــالب و دانشــجویان بــرای امدادرســانی بــه مــردم 
ــه  ــط ناحی ــی توس ــای مردم ــک ه ــری کم ــه زده، بارگی زلزل
مقاومــت بســیج خرمشــهر، تهیــه ۶۰۰۰ آب بســته بنــدی، 
1 تــن خرمــا و اعــزام ۲۰ نفــر از اعضــای بســیج دانشــجویی 
ــع آوری  ــاب، جم ــرپل ذه ــه س ــاه ب ــگاه آزاد کرمانش دانش
ــه ایــن مناطــق  کمــک هــای مــردم ســنقر و ارســال آنهــا ب
توســط ســپاه ناحیــه ایــن شهرســتان و... تنهــا گوشــه ای از 
اقدامــات نورچشــمی هــای انقالب اســالمی اســت کــه کمتر 
مــورد عنایــت رســانه هــای اســتانی و کشــوری قــرار گرفــت.

زلزلــه کرمانشــاه
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 معنای زمین لرزه را شـاید هیـچ کس در دنیا به انـدازه مردم 
بـم درک نکنـد شـهری کـه در آن 30 هـزار نفـر در ۷ ثانیـه 
کشـته شـد و حاال این مردم برای کمک به کرمانشـاه آستین 

بـاال زده اند.

صــدای فریــاد زلزلــه زدگان در گــوش مــردم بــم مــی پیچــد، 
زمیــن لــرزه دیمــاه ۸۲ بــم بــا قــدرت ۶.۶ ریشــتر 3۰ هــزار 
ــر  ــزار نف ــت و ۵۰ ه ــری را کش ــزار نف ــهر 1۰۰ ه ــر از ش نف
را زخمــی کــرد، هنــوز هــم بســیاری از مــردم ایــن شــهر یــا 
روی ویلچــر نشســته انــد و یا دچــار معلولیتــی از زمیــن لرزه 
هســتند و یــا زانــوی غــم را از کشــته شــدن عزیزانشــان را به 

آغــوش گرفتــه انــد.
ــتی  ــرکل بهزیس ــادق زاده مدی ــاس ص ــای عب ــت ه صحب
ــرزه یــک  ــد کــه مــی گفــت زمیــن ل ــادم مــی آی ــان ی کرم
بــار تخریــب مــی کنــد امــا پــس لــرزه هــای روحــی و روانــی 

ــد. ــی لرزان ــه زدگان را م ــن زلزل ــا ت ــرزه باره ــن ل زمی
اینکــه از یــک خانــواده ۵۰۰ نفــری فقــط ۵ نفــر زنــده بمانند 
و بقیــه بــرای همیشــه ســاکن قبرســتان شــهر شــوند، اینکه 
ــودرو و  ــی و خ ــازه و دارای ــی و مغ ــه و زندگ ــه خان ــردی ک ف
همــه داشــته هایــش را کــه ســالها برایشــان زحمت کشــیده 
ــک  ــان و ی ــرص ن ــاج ق ــد و محت ــت بده ــان از دس ــه ناگه ب
ــم  ــی و چــادر شــود را ایــن روزهــا مــردم ب بطــری آب معدن

دوبــاره بــه یــاد آورده انــد.

بمی ها در کنار مردم کرمانشاه ایستاده اند
بـم صدهـا کیلومتـر آن سـو تـر از ازگلـه و سـرپل ذهـاب بار 
دیگر عزادار شـده اسـت، تصاویری که از مخروبه های سـرپل 
ذهاب پخش می شـود چنـان داغ دل مـردم بم را زنـده کرده 
انـد که اشـک از دیدگان مـردم بار دیگـر جاری شـده و به یاد 
از دسـت رفته هاشـان راهی بهشـت زهرای شـهر می شوند و 

دسـته گل بر قبر عزیزانشـان مـی گذارند.
امـا این تنهـا کاری که بمی ها می کنند نیسـت، بمـی ها که 
خرمای سـال جاری را برداشـت کرده اند در حـال جمع آوری 
کمکهـای مردمی بـرای کرمانشـاهی ها هسـتند و البته خرما 

در راس کمکهـای مردم قرار گرفته اسـت.
ــم جمــع  ــم ب ــرد ارگ قدی ــم گرداگ ــردم ب ــر از م ــزاران نف ه
ــتگی  ــی همبس ــتن پالکاردهای ــت داش ــا در دس ــدند و ب ش

ــد. ــالم کردن ــا اع ــاهی ه ــا کرمانش ــود را ب خ
ــه زدگان بمــی اســت کــه مــی  محمــد بامــری یکــی از زلزل
گویــد: داغ دل مــردم بــم زنــده شــد و مــا همــراه هــم وطنان 
کرمانشــاهی بــه ســوگ نشســته ایــم. در زمــان زمیــن لــرزه 
ــن اســتان  ــه وســیله ســتاد معی ــم ب ــم بخشــی از شــهر ب ب
کرمانشــاه بازســازی شــد و کمکهــای کرمانشــاهی هــا وارد 
شــهر بــم مــی شــد و زمانــی کــه مــا در ســرمای دی مــاه بــه 
خــود مــی لرزیدیــم لباســها و پتــو و چادرهایــی کــه مــردم 
ــی  ــا م ــرای م ــا ب ــاهی ه ــور و کرمانش ــق کش ــایر مناط س

فرســتادند پناهمــان مــی شــد.
 

زلزله زدگان به تقویت روحیه و حمایت نیاز دارند
ــزود: اینکــه در یــک لحظــه کل زندگیــت را از دســت  وی اف
بدهــی و مجبــور شــوی وســایل شکســته خانــه را از زیــر آوار 
خــارج کنیــد و آهــن هــای خانــه را کیلویــی بفروشــی و بــا 
وام و ســختی بــار دیگــر خانــه را بســازی بــه زبــان و گفتــن 
ــش  ــه تحمل ــت ک ــی س ــل مصیبت ــا در عم ــت ام ــاده اس س

ســخت اســت.
محمــد کمــال الدینی بیــان کــرد: زلزلــه امتحان الهــی و یک 
مصیبــت اســت امــا شــایعه و حــرف و حدیثهــای دیگــران بر 
مصائبــش مــی افزایــد از مــردم مــی خواهــم در کنار بــرادران 
و خواهرانمــان در کرمانشــاه بمانیــم چــون ایــن مــردم ایــن 

روزهــا همدلــی مــی خواهنــد.

ــران بحــران  ــم وقتــی مدی ــان کــرد: تعجــب مــی کن وی بی
ــت و  ــا پوس ــها را ب ــن چالش ــام ای ــتند و تم ــم هس ــه ب زلزل
ــی در  ــئوالن دولت ــرا مس ــد چ ــرده ان ــاس ک ــتخوان احس اس
حــال آزمــون و خطــا هســتند، بهتریــن کار ایــن اســت کــه 
ــی را  ــرزه های ــن ل ــن زمی ــه چنی ــه تجرب ــران بحــران ک مدی
ــونامی  ــان س ــد در زم ــی آی ــادم م ــد، ی ــرا بخوانن ــد را ف دارن
ژاپــن اســتاندار وقــت کرمــان را بــرای مشــورت فراخواندنــد 
ــم. ــراد اســتفاده نمــی کنی ــن اف ــه ای ــان از تجرب چــرا خودم
ــش  ــی آرام ــای ابتدای ــه و در روزه ــان زلزل ــت: در زم وی گف
ــن  ــردم، تامی ــردم، کتمــان نکــردن مشــکالت م ــه م دادن ب
غــذا، دارو و چــادر و پتــو و ســرویس بهداشــتی، شــیر بــرای 
نــوزادان و لبــاس بســیار مهــم اســت، زلزلــه زده نیــاز دارد که 
دیــده شــود و امــداد رســانی بــا نظــم و ترتیــب انجــام شــود و 

همــه تحــت پوشــش قــرار گیرنــد.

ــه زده  ــردم زلزل ــد دســت م ــران بای ــردم ای همــه م
ــد هــا را بگیرن

وی افــزود: زلزلــه زده بــه حمایــت روحــی و عملــی نیــاز دارد 
ــاک  ــد از خ ــودت بای ــم خ ــردی بگویی ــن ف ــه چنی ــد ب نبای
برخیــزی بلکــه بایــد همــه مــردم و مســئوالن ایــران  دســت 

هــای ایــن مــردم را بگیریــم و بلندشــان کنیــم.

محمـد تـاج الدینـی بـا اشـاره بـه سـرمای پاییـز مـی گوید: 
بایـد هر چـه زودتـر از مرحله بحرانی گـذر کنند و بـه مرحله 
سـاماندهی برسـند چـون زمسـتان کردسـتان و سـرما در راه 
اسـت و سـرعت عمـل بسـیار مهـم اسـت مـا در سـال ۸۲ 

شـبهای زیـادی در چـادر هـا لرزیدیـم و بـاران خوردیـم.
وی بیــان کــرد: زلزلــه زده هــا نیــاز بــه ترحــم ندارنــد بلکــه 
بایــد بــه آن هــا کمــک شــود کــه بتواننــد بــر مشکالتشــان 
ــه خبــر نمــی کنــد و هــر لحظــه امــکان  غلبــه کننــد، زلزل
ــی  ــال زندگ ــی در ح ــات مال ــه در اوج امکان ــردی ک دارد ف
اســت همــه زندگــی و نزدیکانــش را از دســت بدهــد و گاه از 

ــد. ــواده یــک کــودک برجــای بمان یــک خان
مــردم بــم بــرای کمــک بــه کرمانشــاهی هــا بــه پــا خواســته 
ــذا  ــروری و غ ــالم ض ــع آوری اق ــا جم ــون ت ــدا خ ــد، از اه ان
ــل گرفتــن کمــک  ــرای تحوی ــا مکانهــای مختلفــی ب و خرم

هــای مردمــی اختصــاص یافتــه اســت.

زنان و کودکان باید در اولویت امداد قرار گیرند
زهــرا بامــری یکــی از زنــان بمــی مــی گویــد: جامعــه زنــان و 
کــودکان در چنیــن شــرایطی بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار 
گیرنــد بــه همیــن دلیــل بــا کمــک عــده ای از زنــان بومــی 
ــای جمــع آوری  ــه مکانه ــاز جمــع آوری و ب ــورد نی ــالم م اق

صدای »گل پونه ها« از بیستون
 به گوش می رسد/ داغ بم زنده شد
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جانشــین فرمانــده ســپاه پاســداران گفــت: ســپاه پاســدارن 
تــا زمانــی کــه مــردم در خانه هــای امــن خــود قــرار گیرنــد و 
تــا آخریــن نفــر در کنــار آنهــا خواهــد بــود و منطقــه را ترک 

نمــی کنــد.

ــه زده  ــق زلزل ــد از مناط ــالمی در بازدی ــین س ــردار حس س
اســتان کرمانشــاه ضمن تســلیت به بازمانــدگان زلزلــه گفت: 
بــه اتفــاق ســردار پاکپــور و  دیگــر مســئولین ســتاد بحــران 
ــی  ــد اصل ــده در کمربن از بســیاری از روســتاهای آســیب دی

ــم. ــه عمــل آوردی ــد ب ــه بازدی زلزل
ــه و  ــه زلزل ــه رغــم وســعت منطق ــزود: خوشــبختانه ب وی اف
ــاد آن در حــوزه  ــر شــده و ابع ــه درگی ــادی ک روســتاهای زی
انســانی و جغرافیایــی عظیم اســت، خوشــبختانه بســیاری از 

نیازهــای اولیــه مرتفــع شــده اســت.
جانشـین فرمانده سـپاه پاسـداران ادامه داد: به روسـتاها رفته 
و با روسـتائیان صحبت کردیم و خوشـبختانه نیازهـا به اقالم 
اولیـه و آب مرتفع شـده اسـت. همچنین اسـکان اولیه مرتفع 

شـده و مقـدار کمی مانـده که مرتفع می شـود.
وی یادآور شـد: از همان سـاعات اول زلزله واحدهای سـپاه در 

منطقه حاضر و به کمک آسـیب دیده گان شـتافتند.
ســردار ســالمی افــزود: نیــروی زمینــی مــا مدیریت وســیعی 
را بــرای 1۹۰۰ روســتای منطقــه انجــام داد و  حــدود 1۰۰۰ 
ــات مهندســی مــورد نیــاز  دســتگاه مهندســی و همــه امکان
ــن  ــه زده گان در ای ــه زلزل ــرداری و کمــک ب ــرای آوار ب ــا ب م

مناطــق مســتقر شــدند.
وی گفــت: همچنیــن ۶ بیمارســتان ســیار پیشــرفته 
صحرایــی در ایــن مناطــق توســط ســپاه برپــا شــده کــه یکی 
از آنهــا جــزو مدرنتریــن بیمارســتان هــای صحرایــی جهان و 

ــد صدهــا عمــل جراحــی انجــام دادن
جانشــین فرمانــده ســپاه پاســداران  تصریــح کــرد: واحدهای 

ــی و  ــواد غذای ــع م ــز توزی ــرار گاه نجــف نی ــی ســپاه و ق رزم
پوشــاک را بــه عهــده گرفتنــد و خدمــات خوبــی انجــام شــد.
وی ادامـه داد: سـپاه نبـی اکـرم)ص( اسـتان کرمانشـاه  نیـز 
بسـیجیان را مدیریت در امر امداد رسـانی و توزیـع اقالم مورد 
نیـاز مدیریـت می کـرد و شـبانه روز فعـال بودنـد. همچنین 
فرمانـده هـان مـا شـبانه روز در منطقـه هسـتند و حضـور 
بسـیجیان در عرصـه امـداد و نجـات را مدیریـت مـی کنند.

وی گفــت: نیــروی هــوا و فضــای ســپاه و بالگردهــای ســپاه 
ــال  ــی فع ــال هوای ــرای انتق ــر ب ــالل اح ــش و ه ــار ارت در کن
عمــل کردنــد. 3۲ ســپاه اســتانی مــا در حــال جمــع آوری و 
انتقــال اقــالم مردمــی بــه مناطــق زلزلــه زده فعالیــت دارنــد.
ــر اوضــاع اولیــه حاصــل  ســردار ســالمی گفــت: غلبــه مــا ب
شــد وبــه ثبــات اولیــه و نســبی رســیده ایــم. امیدواریــم هــر 

چــه ســریعتر اوضــاع بــه شــرایط مطلــوب برســد.
ــش  ــارش پی ــه ب ــه ب ــا توج ــون ب ــه نایل ــاز ب ــت: نی وی گف
ــوازم  ــاز ل ــزه زده گان نی ــر آن زل ــالوه ب ــود دارد و ع رو وج

ــتند. ــتی هس بهداش
این مسـئول خاطرنشـان کـرد: کم کـم داریم به اسـکان اولیه 
و مرحلـه میانـی می رسـیم و بـرای کنتـرل وضعیـت روانی و 

روحـی مـردم حادثه دیـده نیاز بـه امکاناتی وجـود دارد.
ســردار ســالمی در پایــان تاکیــد کــرد: مــا بــه مــردم ایــران و 
زلزلــه زده گان اعــالم مــی کنیــم کــه ســپاه در مواقع ســخت 
ــار  ــا لحظــه آخــر کن و لحظــات بحــران حضــور داشــته و ت
آنهــا هســتیم و تــا مــردم در خانــه هــای امــن قــرار نگیرنــد 
منطقــه را تــرک نمــی کنیــم و کنــار آنهــا مــی مانیــم تــا بــه 

وضعیــت بــا ثبــات برســد.

سپاه پاسداران تا لحظه آخر در کنار زلزله زده گان کرمانشاه است

کمکهــای مردمــی تحویــل داده شــده اســت.
ــتانی و  ــاس زمس ــی لب ــواد غذای ــو، م ــو، پت ــزود: مانت وی اف
گــرم و خشــکبار از جملــه کاالهایــی اســت کــه بــا توجــه بــه 
ــرای مــردم کرمانشــاه  ــه ســال هــای قبــل خودمــان ب تجرب
فرســتادیم امــا از مــردم کرمانشــاه مــی خواهیــم صبر پیشــه 
کننــد و بداننــد ســایر مــردم در کنارشــان هســتند و کمــک 

هــا بــه زودی بــه دستشــان خواهــد رســید.
ــاه  ــرزه کرمانش ــن ل ــای زمی ــته ه ــداد کش ــت: تع وی گف
ــا در  ــت ام ــوده اس ــم ب ــم ک ــا ب ــه ب ــبختانه در مقایس خوش

ــدارد در  ــم ن ــم ک ــزی از ب ــی چی ــارتهای مال ــه خس زمین
چنیــن شــرایطی همــه مــردم ایــران بایــد دســت بــه دســت 
ــم  ــه از حجــم مشــکالت ه ــد ک ــالش کنن ــد و ت ــم بدهن ه

ــد. ــان بکاهن وطنانم
وی افـزود: اکثرخرمـا داران بمـی در حـال اهـداء مقادیر قابل 
توجهـی خرما به زلزله زدگان کرمانشـاه هسـتند و انتظار می 
رود ایـن کمک ها بـه خصوص محمولـه های بـزرگ خرما به 

زودی به دسـت مـردم حادثه دیده برسـد.
زهــرا دانشــی یکــی دیگــر از مــردم بــم اســت کــه در حلقــه 

انســانی حمایــت از مــردم کرمانشــاه کــه در ارگ بــم حضــور 
ــم هنــوز هــم تحــت تاثیــر  ــد: مــردم ب یافــت، وی مــی گوی
ــرزه  ــن ل ــد زمی ــی کنن ــی م ــال ۸۲ زندگ ــرزه س ــن ل زمی
آثــار روحــی و روانــی زیــادی برجــا مــی گــذارد هنــوز هــم 
ــرای بازســازی خانــه هایشــان مقــروض  بســیاری از مــردم ب
هســتند و هنــوز هــم کوچــه هــای شــهر بم آســفالت نشــده 
امــا تنهــا چیــزی کــه باعــث شــد در ان ســالها مــا پــا برجــا 

ــود. ــا یکدیگــر ب بمانیــم همدلــی و اتحــاد مــردم ب
وی افــزود: مــردم ایــران و جهــان در کنــار مــا قــرار گرفتنــد 
مــا درد مــردم کرمانشــاه را درک مــی کنیــم به همیــن دلیل 
ــه کرمانشــاهی  ــرای کمــک رســانی ب ــادی ب گــروه هــای زی
ــد  ــم ایــن کمکهــا بتوان ــم شــکل گرفتــه و امیدواری هــا در ب

نیازهــای ضــروری مــردم را رفــع کنــد.
دانشــی بیــان کــرد: تــالش مــی کنیــم گروهــی از مــردم بــم 
در روزهــای آینــده در کنــار مــردم کرمانشــاه حضــور یابنــد و 

دردهایشــان را بــا هــم تقســیم کنیــم.
جمــع آوری کمــک هــای مردمــی تنهــا مختــص شــهر بــم 
نیســت در کرمــان و زرنــد نیــز کــه زلزلــه را تجربــه کــرده 
ــد  ــه دســت هــم داده ان ــدادی دســت ب ــروه هــای ام ــد گ ان
ــترک  ــث مش ــه زدگان بح ــا زلزل ــدردی ب ــا هم ــن روزه و ای
مردمــی اســت کــه بارهــا طعــم تلــخ ایــن بــالی طبیعــی را 

ــد. چشــیده ان
ــار دیگــر صــدای حــزن انگیــز بســطامی ایــن  ایــن روزهــا ب
هنرمنــد بمــی بــه گــوش مــی رســد و تصنیــف گل پونــه هــا 

بــاز ورد زبــان مــردم کرمــان شــده اســت.
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ــا  ــد ت ــم داده ان ــت ه ــه دس ــت ب ــی دس ــای مختلف نهاده
ــه  ــق زلزل ــودکان در مناط ــه ک ــم فروخفت ــور خش ــره ک گ
ــا  ــای آن ه ــب ه ــه ل ــد را ب ــد امی ــد و لبخن ــاز کنن زده را ب

بازگرداننــد.

بچــه هــای ایــن دیــار کودکــی نکــرده بــزرگ شــدند، از بچــه 
هــای دیــروز و پــدران امــروز کــه گرفتــار آوار جنــگ شــدند 

تــا کــودکان امــروز کــه گرفتــار آوار ســنگ هســتند.
ــر  ــورده و ه ــره خ ــم گ ــا غ ــا ب ــای م ــر بچه ه ــگار تقدی ان
ــود  ــا ش ــت عظم ــک مصیب ــار ی ــد گرفت ــا بای ــلی از م نس
ــد،  ــخ کن ــان تل ــه کامم ــی را ب ــیرین کودک ــم ش ــا طع ت
کودکانــی کــه تــا دیــروز سهمشــان از دنیــا همــان اســباب 
ــون  ــاک مدف ــا خ ــر خرواره ــه زی ــود ک ــی ب ــازی های ب
ــی  ــد معن ــرش را بکنن ــر از آنچــه فک ــی زودت شــدند، خیل

ــد. ــس کردن ــدوه را لم ــم و ان غ
ــک  ــه ی ــان ب ــه ش ــش کودکان ــل و غ ــی غ ــی ب ــای رنگ دنی
ــار شــد، همــان کــودکان  ــه ای ویرانگــر تیــره و ت ــا زلزل آن ب
ــک را کــر  ــاد شادیشــان گــوش فل معصومــی کــه روزی فری
مــی کــرد، حــاال بــر خرابــه هــای بــه جــا مانــده از ایــن زلزله 

ــد. ــی صــدا فقــط اشــک مــی ریزن آرام و ب
کــودک ســرزمینم تــو هــم وارث یــک دردی کــه تــا ابــد بــر 
پیشــانی پرمهــرت مــی مانــد، امــا مردانــه بایســت همچــون 
پدرانــت کــه ایســتادند و دوبــاره از نــو دیارشــان را ســاختند، 
ــردار،  ــر آوار ب ــت را از زی ــی های ــده کودک ــی مان ــم باق ــو ه ت
بخنــد و از نــو شــروع کــن تــا دیــار غــم گرفتــه مــا بــا لبخند 

تــو جــان دوبــاره بگیــرد.
همبــازی هــای کودکانــه هایــت اگرچــه زیــر خروارهــا خاک 
ماندنــد، امــا هنــوز هــم هســتند آنهایــی کــه دلشــان بــرای 
تــو مــی تپــد و ســن و سالشــان را پشــت دروازه های شــهرت 
جــا گذشــتند تــا همپــای پاهــای کوچکــت شــوند و لبخنــد 

ــر لبهایت بنشــانند. امیــدی ب
همــه نهادهــا و ارگانهــا پــای کار آمــده انــد تــا اندکــی از بــار 
ــا  ــد و ب ــا بردارن ــه ه ــده را از دوش بچ ــار آم ــه ب ــت ب مصیب
ســرگرم کــردن آنهــا بــه بــازی، از یــادآوری خاطــرات عزیزان 
از دســت رفتــه و چهــره هــای غمباربزرگترهایشــان دورشــان 

کننــد.

برگزاری برنامه های فرهنگی سپاه برای کودکان
ــتان  ــرم)ص( اس ــی اک ــرت نب ــپاه حض ــی س ــاون فرهنگ مع
کرمانشــاه اظهــار داشــت: ســپاه بــرای جلوگیــری از 
آســیب های روانــی برنامــه هــای فرهنگــی را بــرای کــودکان 

مناطــق زلزلــه زده برگــزار می کنــد.
برنامه هــای  برگــزاری  از  میرزایــی  بهــرام  ســرهنگ 
فرهنگــی بــرای کــودکان مناطــق زلزلــه زده اســتان 
کرمانشــاه خبــر داد و اظهــار داشــت: یکــی از آســیب های 
جــّدی کــه بــرای افــراد زلزلــه زده ایجــاد می شــود، 
ــر از  ــوع کمت ــن موض ــه ای ــت ک ــی اس ــای روان ــیب ه آس

نیســت. جســمانی  آســیب های 
ــرم)ص(  ــی اک ــرت نب ــپاه حض ــه س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
اســتان کرمانشــاه اقــدام بــه برگــزاری برنامــه هــای فرهنگی 
ــزود:  ــت، اف ــرده اس ــه زده ک ــق زلزل ــودکان مناط ــرای ک ب
برگــزاری برنامه هایــی کــه بــه نوعــی بتوانــد روحیــه 
ــد، در دســتور کار ســپاه  ــر کن ــه را بهت ــن منطق کــودکان ای

قــرار دارد.
ــتان  ــرم)ص( اس ــی اک ــرت نب ــپاه حض ــی س ــاون فرهنگ مع
ــه  ــاص ب ــای خ ــن برنامه ه ــه ای ــان اینک ــا بی ــاه ب کرمانش
ــده اســت،  ــزی ش ــه ری ــودکان برنام ــرای ک ــژه ب صــورت وی

ــی در  ــیب های روان ــاد آس ــری از ایج ــرد: جلوگی ــح ک تصری
ــن  ــودکان ممک ــن ک ــرای ای ــه ب ــکالتی ک ــودکان، از مش ک

ــد. ــری می کن ــود، جلوگی ــاد ش ــده ایج ــت در آین اس

راه اندازی ۹ مهدکودک در سرپل ذهاب
مدیــر روابــط عمومــی اداره کل بهزیســتی اســتان کرمانشــاه 
،  از تخریــب 3۰ مهدکــودک شــهری و روســتایی در مناطــق 
زلزلــه زده اســتان خبــر داد و گفــت: ۹ مهدکــودک در مناطق 
ــده راه  ــوزش دی ــای آم ــی ه ــس و مرب ــا کانک ــه زده ب زلزل

انــدازی شــده اســت.
ماندانــا مالمیــر بــا بیــان اینکــه مهدهای کــودک  متشــکل از 
تیــم هایــی هســتند کــه در ســرپل ذهــاب مجــوز راه انــدازی 
مهدکــودک داشــتند، افــزود: بــا توجــه بــه شــرایط منطقــه 
بــه هــر تعــداد کودکــی کــه امــکان داشــته باشــد خدمــات 

ارائــه مــی دهیــم.

برپایی اولین فضای دوستدارکودک هالل احمر
ــر  ــالوه ب ــز ع ــر نی ــالل احم ــت ه ــان جمعی ــازمان جوان س
فعالیــت مــداوم در امــر امدادرســانی و ارائــه خدمــات توســط 
ــه  ــدام ب ــرب کشــور اق ــه زده غ ــم ســحر در مناطــق زلزل تی

ــرده اســت. ــودک ک ــتدار ک ــن فضــای دوس ــی اولی برپای
 

ــق  ــودک در مناط ــه۱۲۰۰ ک ــی ب ــات روان ــه خدم ارائ
ــه زده زلزل

مدیــرکل بهزیســتی اســتان کرمانشــاه نیــز از بررســی ۲۲۰ 
روســتا توســط تیــم مــددکاری وروانشناســی جمعیــت 
همیــاران ســالمت و تیــم محــب خبــر داد و اظهــار داشــت: 
3 هــزار و 1۶۰ مشــاوره روانشــناختی شــرایط بحــران صورت 

ــه اســت. گرفت
ــات  ــودک خدم ــزار و ۲۰۰ ک ــک ه ــزود: ی ــادری اف ــد ق امی
روانــی طــرح محــب را دریافــت کردنــد و بــا اعــزام ۲۶ گــروه 
تیــم فوریتــی محــب، یــک هــزار و 7۵1 زن آســیب دیده در 
ــد  ــرح بهره من ــن ط ــی ای ــات روان ــه زده از خدم مناطــق زلزل

شــدند.
ایــن مقــام مســئول بــا اشــاره بــه انجــام حمایــت هــای روانی 
از کــودکان، گفــت: تاکنــون گزارشــی مبنــی بــر شناســایی 
کــودکان بــی سرپرســت در مناطــق زلزلــه زده اعــالم نشــده 
و درصــورت شناســایی ســازمان بهزیســتی متولــی بررســی 

هرگونــه فرزندخواندگــی خواهــد بــود.
 

ــری  ــرورش فک ــون پ ــیار کان ــگاه س ــور ۴ پای حض
ــه ــق زلزل ــودکان در مناط ک

ــان  ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ ــت کان سرپرس
ــون  ــیار کان ــگاه س ــور 4 پای ــم از حض ــاه ه ــتان کرمانش اس
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان در مناطــق زلزلــه زده 
ــای  ــون ه ــل کان ــت در مح ــگاه ثاب ــت: ۲ پای ــر داد و گف خب
ســرپل ذهاب و ثالثباباجانــی نیــز دایــر هســتند و بــه اجــرای 

ــد. ــان می پردازن ــودکان و نوجوان ــرای ک ــه ب برنام
ــا بیــان اینکــه بــرای حضــور تریلــی ســیار  مهنازفتاحــی ب
ــم در  ــودک و  پخــش فیل ــدان ک ــون پرورشــی، هنرمن کان
بیــن کــودکان و نوجوانــان مناطــق زلزلــه زده هــم برنامــه 
ریــزی شــده اســت، افــزود: اکثــر مربیــان کانــون از 
سراســر کشــور بــرای حضــور در مناطــق زلزلــه زده اعــالم 
آمادگــی کــرده و بــه نوبــت راهــی مناطــق زلزلــه زده مــی 

ــوند. ش
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد: همچنیــن محصوالت 
ــزار و  ــت اف ــون نوش ــایلی همچ ــامل وس ــتاد ش ــوی س از س
ــه دســت آنهــا  ــرای بچــه هــا ارســال شــده کــه ب اســباب ب

ــم رســاند.   خواهی
همــه بازمانــدگان از زلزلــه در غــم هــای بیشــمار غــرق شــده 
ــف  ــای مختل ــد، نهاده ــرده ان ــوش ک ــودکان را فرام ــد و ک ان
هرکســی بــه طریقــی ســعی دارد تــا بــه هــر طریقــی لبخند 
ــت  ــوب اس ــا خ ــاند، ام ــا بنش ــه ه ــای بچ ــر لبه ــد را ب امی
ــه  ــا ب ــه آنه ــوش نشــوند چراک ــم فرام ــودکان روســتاها ه ک
مراتــب وضعیــت روحــی بدتــری نســبت بــه بچــه های شــهر 

ــد. دارن

بسیج برای نجات کودکانه ها از آوار/ لرز زلزله در روزهای کودکی
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10 تـن از وزرای کابینـه دوازدهـم بـه مناطـق زلزلـه زده 
سـفر کردنـد و تنهـا ۴ نفـر از آنهـا بـرای بازسـازی ایـن 
مناطـق و رونق دوبـاره آنهـا قول دادنـد و بقیه فقـط آمدند 

که آمـده باشـند.

با گذشـت روزهـا از  زلزله بزرگ 7.3 ریشـتری غـرب ایران 
گذشـت و در ایـن مدت مـردم داغدیده و مصیبـت زده این 
مناطـق چشمشـان بـرای اولیـن بـار بـه جمـال برخـی از 
آقایان وزرایی روشـن شـد که تا قبـل از ایـن زحمت آمدن 
بـه ایـن مناطـق را بـه خودشـان نـداده بودنـد تـا امـورات 

وزارتخانـه متبوعشـان را از نزدیـک بررسـی کنند.
هرچند حضـور در چنین شـرایطی چندان به مذاق کسـی 
خـوش نیامـد، امـا همیـن آمـدن و از نزدیک دیـدن عمق 
فاجعه مـی توانـد مبنایی باشـد بـرای تصمیـم گیری های 
بهتـر در آینـده و درس عبرتـی بـرای آنهـا کـه خـود را بـه 

خـواب زده اند.
از 1۸ وزیـر کابینـه دولـت 1۰ نفـر از جملـه وزرای کشـور، 
بهداشـت، راه و شهرسـازی، نیرو، صنعت و معـدن، ورزش و 
جوانان، کشـاورزی، آموزش و پـرورش، کار و امور اجتماعی 
و نفـت در این مـدت به مناطـق زلزله زده سـفر کردند و به 

بازدیـد از آوار بـه جا مانـده پرداختند.
بماند کـه بعضـی از ایـن وزرا هـم صرفا حضوری نمایشـی 
داشـتند و آمدنـد که آمـده باشـند و جای گلـه نماند، مثل 
وزیـر هـم اسـتانی نفـت کـه یکبـار بـرای همراهـی رئیس 
جمهـور و در معیـت هیئـت محافظانشـان دو روز بعـد از 
زلزلـه بـا اعـالم قبلی با دسـت هـای خالـی از وعـده و امید 
بـه مناطـق زلزلـه زده تشـریف فرمـا شـدند، یا مثـل وزیر 
صنعـت و معـدن کـه 11 روز بعـد از حادثـه آمـد و به یک 
عذرخواهـی بابـت دیـر رسـیدن کمک ها بسـنده کـرد در 
حالـی که بخـش صنعـت در مناطـق زلزلـه زده به شـدت 
آسـیب دیده اسـت و چشـم بـه راه توجـه و برنامـه، یا مثل 

وزیـر ورزش و جوانـان کـه صرفـا مشـرف فرمودند.
دولتمردانـی کـه بـرای خـود در هلیکوپتـری کـه عـازم 
مناطـق زلزلـه اسـت فـرش قرمـز پهـن مـی کننـد و یـا با 
دیـد از بـاال به پاییـن همیشگیشـان به مـردم بـا کفش به 
عیـادت مصدومـان در زیـر چادرهـا مـی روند معلوم اسـت 
حضورشـان فرمایشـی اسـت و از سـر رفـع تکلیف بـه این 

مناطـق سـفر مـی کنند.

 وزرایی که زلزله ۷ ریشتری هم تکانشان نداد
امـا مدیریت پشـت میزنشـین حاکم بـر کشـور و باالخص 

در کابینـه دولت مانـدن در پایتخت را به حضـور در مناطق 
زلزلـه زده ترجیـح داد و ۸ وزیـر دولـت غایبـان زلزله اخیر 
بودنـد، همچـون وزیـر اقتصـاد که حضـورش می توانسـت 
دلگرمـی بـرای رونـق کسـب و کار در ایـن مناطـق باشـد، 
وزیـر  دادگسـتری،  وزیـر  علـوم،  وزیـر  ارتباطـات،  وزیـر 
فرهنـگ، وزیـر امـور خارجـه و وزیر دفـاع که البتـه وزارت 

دفـاع بـه فرسـتادن نماینده وزیـر اکتفـا کرد.
ایـن موضـوع در حالـی اسـت کـه زیرسـاختهای مناطـق 
زلزلـه زده در حـوزه کاری وزرای غایـب و یـا مشـکالتی که 
در زمینـه کاری آنها بـرای زلزله زدگان ایجاد شـده و یا بعد 
از ایـن ایجاد می شـود می توانسـت حداقل بهانـه ای برای 

حضـور آنها و پیگیری مشـکالت باشـد که نشـد.

واکنش وزیر توئیتری دولت به زلزله کرمانشاه
محمدجـواد ظریـف، وزیـر امـور خارجـه ایران دیپلماسـی 
توئیتـری همیشـگی اش را در قبـال ایـن فاجعه بـزرگ در 
پیـش گرفـت و در توئیترش نوشـت: »تصاویر دلخراشـی از 
خسـارات زلزلـه و کشته شـدن افـراد در کرمانشـاه و عـراق 
را دیـدم. از جامعه بین الملـل بـه خاطـر ابـراز همدردی هـا 
و پیشـنهاد کمک شـان ممنونیم. در حال حاضر کشـورمان 
توانایـی مدیریـت بحـران را به وسـیله منابـع داخلـی  دارد. 
بابت تمام پیشـنهادهای کمک بسـیار متشـکریم و شـما را 

در جریـان اخبـار مربوطـه قـرار می دهیم«.

قول هایی که به زلزله زدگان داده شد
امـا معـاون اول دولت کـه دوبار در ایـن مدت به کرمانشـاه 
سـفر کـرده قـول داده کـه اگـر وام ۲۵ میلیـو ن تومانـی 
کافـی نباشـد دوبـاره در دولـت تصمیـم گیری مـی کنند! 
و محمدباقـر نوبخت، سـخنگوی دولت هـم تخصیص 1۰۰ 
درصـدی بودجـه عمرانی سـال جـاری اسـتان کرمانشـاه، 
4۰۰ میلیـارد تومـان ظرفیـت پرداخـت تسـهیالت بـرای 
تولیـد و اشـتغال زایی با سـود 4 درصد و افتتـاح راه آهن تا 

یک مـاه آینـده را وعـده کرده اسـت.
ریاسـت جمهور اما با دسـت های خالی از پیشنهاد و برنامه 
آمدند و بدون دیدن کوه مشـکالت متعدد مـردم زلزله زده، 
وعـده دادند کـه مقصران تخریب مسـکن مهرهای سـرپل 

ذهاب را بـه مردم معرفی کننـد، همین!

اعطای وام بالعوض به  زلزله زدگان در حوزه کشاورزی
محمـود حجتـی، وزیـر جهادکشـاورزی بعـد از 1۰ روز از 
وقـوع زلزله به بازدیـد از ایـن مناطق پرداخـت و صرفا قول 
داد کـه به زلزلـه زدگان خسـارت دیده در حوزه کشـاورزی 

وام هـای بالعـوض تعلق مـی گیرد.
سـازمان  مسـئوالن  اظهارنظـر  بنابـر  کشـاورزی  بخـش 
جهادکشـاورزی اسـتان کرمانشـاه در ایـن زلزلـه متحمـل 
۸۰۰ میلیارد تومان خسـارت شـد که باید دید آیا تناسـبی 
بیـن میزان تسـهیالت بالعـوض کـه وزیر جهادکشـاورزی 
هیـچ اشـاره ای بـه آن نکـرد بـا حداقـل میـزان خسـارت 

وجـود خواهـد داشـت یـا خیر.
 

احداث ۵۰ مدرسه در مناطق زلزله زده
سـیدمحمد بطحایی، وزیر آمـوزش و پرورش هم کـه دوبار به 
این مناطق سـفر کرده اسـت از احداث ۵۰ مدرسـه در مناطق 
زلزلـه زده بـه کمـک خیران خبـر داد و گفـت: ۵۰ مدرسـه با 
4۲۰ کالس درس در سـرپل ذهاب دیگر قابل استفاده نیست.

افزایـش ۳۰ درصدی سـهم شهرسـتان هـای زلزله 
زده از تسـهیالت اشـتغال زایی

علـی ربیعی، وزیـر تعـاون، کار و رفاه اجتماعی هم در سـفر 
خـود به اسـتان کرمانشـاه وعـده داد که سـهم شهرسـتان 
های زلزله زده اسـتان کرمانشـاه از تسـهیالت اشتغال زایی 

3۰ درصـد افزایـش یابد.
و  توانبخشـی  مرکـز  یـک  مجهـز،  درمانـگاه  سـاخت ۲ 
نگهـداری کـودکان بی سرپرسـت و اختصـاص 1۰ میلیون 
تومـان کمـک بالعوض به یـک هـزار و 3۰۰ خانـه تخریب 
شـده مددجویـان زلزلـه زده از دیگر وعده هـای ربیعی بود.

 
بازسـازی خانه هـای بهداشـت تخریب شـده ظرف 

مدت کمتر از یکسـال
سیدحسـن قاضـی زاده هاشـمی، وزیـر بهداشـت، درمـان 
و آمـوزش پزشـکی امـا فعـال ترین نماینـده دولـت در این 
حادثـه بـود کـه بارها بـه این مناطق سـفر کـرد و با اشـاره 
به آسـیب جـدی بـه 14۰ خانـه بهداشـت در ایـن مناطق 
قول داد که ظرف کمتر از یکسـال کار بازسـازی و نوسـازی 

ایـن خانـه ها بـه اتمام برسـد.
بـه گـزارش مهـر، برخـی از وزرا کـه نیامدنـد و برخـی هم 
کـه آمدنـد و کاری نکردنـد، وزرایی هم که انتظار بیشـتری 
از آنهـا مـی رفـت نـه تنهـا وعـده ای ندادنـد، بلکـه کمک 

هایشـان را هـم به پـای بدهـی هایمان گذاشـتند!
آقـای اسـتاندار، نماینـده عالـی دولـت در اسـتان! یادمـان 
هسـت اوایـل حضورتان در کرمانشـاه مـا را محکـوم به فقر 
فرهنـگ مطالبـه گـری کردید، حـاال امـا هنگامـه مطالبه 
گری اسـت، ایـن گوی و این میدان شـما مطالبـه کنید وعده 

هـا را، چـون ما هم حتمـا از شـما مطالبه خواهیـم کرد.

۱۰ وزیر و ۴ قول! / بعضی ها فقط مشرف فرمودند

زلزلــه کرمانشــاه
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اظهارنظرهای غیرکارشناسـی در مورد تخریب سـازه های 
نقاط زلزله زده اسـتان کرمانشـاه که بنابرنظر کارشناسـان 
معـادل قدرت 8 بمب هیروشـیما بـوده، بازهم پای تسـویه 

حسـابی را به یـک فاجعه عظیم کشـاند.

ــه  ــه ب ــتری ازگل ــه 7.3 ریش ــاع زلزل ــت اوض ــات و وخام تبع
عنــوان بزرگتریــن زلزلــه ســال ۲۰17 جهان آنچنان باالســت 
کــه جامعــه جهانــی بــا ابــراز تاســف از ایــن حادثــه دلخراش 
ــدگان  ــیب دی ــه آس ــک ب ــرای کم ــود را ب ــی خ ــه آمادگ ک

ــد. اعــالم کردن
مــردم مقــاوم و مرزنشــینان اســتان کرمانشــاه بــا اوضــاع این 
روزهــا بیگانه نیســتند و آوارگــی را چنــد دهه قبــل در دوران 
دفــاع مقــدس هــم بــا چشــمان خــود شــاهد بــوده انــد و بــاز 
ــان  ــی از آب و خــاک و کی ــا جــان و دل و دســت خال ــم ب ه
ایــن مملکــت دفــاع کردنــد و امــروز ایــن مــردم قدرشــناس 
ــا ارســال کمــک هــای انســان  وطــن مــزد پایمردیشــان را ب
دوســتانه شــان دادنــد کــه بــه اذعــان مــردم منطقــه خیلــی 

زودتــر از کمــک هــای دولتــی بــه دستشــان رســید.
ــور  ــس جمه ــخص رئی ــت و ش ــئوالن دول ــت مس ــا حکای ام
ــر رخــش ســفیدش  ــا گارد ویــژه محافظانــش ســوار ب کــه ب
در جمــع مــردم زلزلــه زده ســرپل ذهــاب حاضــر شــد گلــه 
ــواب  ــت و در ج ــراه داش ــه هم ــه را ب ــردم منطق ــدی م من
ــا  ــه تســویه حســاب سیاســی ب ــم ب ــاز ه ــا ب ــای آنه فریاده
دولــت نهــم و دهــم پرداخــت کاری کــه در ایــن ســالها بارهــا 
در هــر حادثــه ای تکــرار کــرد و خیلــی دور از انتظــار نبــود.
ــار  ــه انتظ ــه زده ک ــردم زلزل ــع م ــور در جم ــس جمه رئی
ــا  ــتند ب ــت را داش ــط دول ــان توس ــه وضعیتش ــیدگی ب رس
اســتناد بــه تصاویــر منتشــر شــده در فضــای مجــازی )یعنی 
ــد نداشــته  شــاید حتــی خودشــان شــخصا از مناطــق بازدی
اســت( کــه دو ســاختمان از مســکن مهــر و شــخصی کــه در 
کنــار هــم بودنــد و مســکن مهــر تــا حــدی تخریــب شــده 
بــود، گفــت کــه -همــه بایــد دقــت کنیــم کــه برخــی از ایــن 
ســاختمان هــا کــه از عمرشــان خیلــی نگذشــته برخــی هــم 
ــه  ــه چ ــده ب ــرا اینجــوری ش ــده چ ــی درســت ش ــه دولت ک

ــت؟ -. ــل اس دلی
ــاختمان  ــک س ــم ی ــی بینی ــا االن م ــه داد: »م ــی ادام روحان
اینجاســت یــک ســاختمان آن طــرف،  کنــار هــم و 
ســاختمانی کــه بــه طــور دولتــی ســاخته شــده یــا تعاونــی 
االن بــه ایــن حالــت درآمــده و ســاختمانی کــه مــردم 
ــا دســت خودشــان در برابــر  خودشــان درســت کــرده انــد ب
ــس  ــت پ ــوم اس ــت. معل ــده اس ــالم مان ــه س ــن زلزل همی
ــق  ــکاالت از طری ــن اش ــا  ای ــته، ام ــود داش ــکاالتی وج اش
ــد، مهندســین مــا  چــه کسانیاســت، نظــار مــا مشــکل دارن
مشــکل دارنــد یاآنهایــی کــه مســئول شــدن بــرای ســاختن 

ســاختمان؟«
وی ادامــه داد: : »اینهــا مســائلی هســت کــه دنبــال خواهیــم 
ــم،  ــدا کنی ــران را پی ــد مقص ــم، بای ــال کنی ــد دنب ــرد، بای ک
مــردم منتظــر ایــن هســتند کــه مقصــران را معرفــی کنیــم 

ــرد«. ــم ک ــن کار را خواهی و ای
و رییــس جمهــور در ایــن بیــن بــه نوعــی به تســویه حســاب 
ــفر وی در  ــل از س ــک روز قب ــه ی ــن زد ک ــی ای دام سیاس
ــه  ــران ب ــط کارب ــد و توس ــرح ش ــازی مط ــای مج ــانه ه رس
ــس  ــخنان رئی ــول س ــد و قب ــت ش ــه دس ــت ب ــدت دس ش
ــتند  ــه نیس ــن حادث ــه در بط ــی ک ــرای مردم ــور را ب جمه

ــرد. ــر ک راحــت ت

امــا عکــس هــا  بــه وضــوح وضعیــت دو ســاختمان را نشــان 
مــی دهــد کــه در کنــار هــم قــرار دارنــد، یکــی ســاختمان 

مســکن مهــر اســت و دیگــری منزلــی شــخصی اســت.
در ایــن عکــس ســاختمان شــخصی بــه طــور کامــل تخریب 
شــده ولــی ســاختمان مســکن مهــر بــا وجــود اینکــه تعــداد 
ــای  ــواره ه ــده و دی ــم بیشــتر اســت ســرپا مان ــش ه طبقات
ــن  ــه اســت و ای ــر هســتند فروریخت ــازک ت ــه ن ــش ک جلوی
هــم ســندی کــه رئیــس جمهــور مــی توانــد آنــرا ببینیــد و 

مقایســه کنــد.

زلزله اخیر هر سازه ای را می تواند ویران کند
ــتان  ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــره نظ ــت مدی ــو هیئ عض
ــه  ــن حادث ــوص ای ــف در خص ــراز تاس ــن اب ــاه ضم کرمانش
ــران طــی  ــه در غــرب ای ــن زلزل دلخــراش اظهــار داشــت: ای

ــت. ــابقه اس ــی س ــر ب ــال اخی 1۲۰ س
ــه  ــن زلزل ــورد ای ــه در م ــن نکت ــزود: اولی ــا اف ــژن کلهرنی بی
شــدت آن اســت کــه 7.3 ریشــتر بــوده و بــه حــدی بــزرگ 
اســت کــه اصــال نمــی تــوان در مــورد مقاومــت این ســازه در 
برابــر آن صحبــت کــرد و هــر ســازه ای را ویــران مــی کنــد 

چــه مســکن مهــر و چــه غیــر مهــر.
وی تصریــح کــرد: در واقــع بیشــتر مســئولیت خرابــی 
ــم  ــه اســت کــه معــادل ۸ بمــب ات هــا متوجــه شــدت زلزل
ــازه ای  ــچ س ــه هی ــدرت را دارد ک ــن ق ــت و ای هیروشیماس

ــد. ــت کن ــر آن مقاوم ــد در براب ــی توان نم

علت سالم ماندن برخی ساختمان ها چیست؟
ــتان  ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــره نظ ــت مدی ــو هیئ عض
ــده  ــالم مان ــاختمانی س ــر س ــه اگ ــان اینک ــا بی ــاه ب کرمانش
عجیــب اســت، گفــت: البتــه علــت اینکــه برخــی ســاختمان 
هــا تخریــب نشــده اســت ایــن نیســت کــه ســازه اش خــوب 
بــوده بلکــه ایــن ســازه بــا ارتعاشــات و طــول مــوج و فرکانس 

زلزلــه همنواخــت و یکســان بــوده اســت.
کلهرنیــا بیــان داشــت: ســاختمان هــای کوتــاه و بــه شــکل 
مکعــب مســتطیل آســیب نمــی بیننــد و اگــر ارتفاع داشــته 
باشــند تمــام نیروهــا را طبقــات بــاالی آن بــه خــودش مــی 
ــات  ــد و طبق ــی کن ــل م ــن منتق ــات پایی ــه طبق ــرد و ب گی

پایینــی بیشــتر آســیب مــی بیننــد.
ــکن  ــون مس ــه چ ــح اینک ــا تصری ــئول ب ــام مس ــن مق ای
مهرهــای ســرپل ذهــاب بیشــتر آســیب دیــده اندنمــی توان 
ایــن موضــوع را بــه ســازه هــای بــد مربــوط دانســت، گفــت: 
ــه  ــد منطق ــای بلن ــاختمان ه ــا س ــا تنه ــاختمان ه ــن س ای

بــوده انــد و ســاختمان هــای بلنــد دیگــری در آنجــا نیســت 
ــد. ــده ان ــن بیشــترین آســیب هــم دی بنابرای

ــتان  ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــره نظ ــت مدی ــو هیئ عض
کرمانشــاه افــزود: اگــر ســاختمان هــای بلنــد دیگــری در این 
منطقــه بودنــد غیــر از مســکن مهــر همیــن اتفــاق نیــز برای 

آنهــا مــی افتــاد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن ســاختمان هــا بــدون مطالعــات 
زمیــن شناســی و زلزلــه شناســی ســاخته شــده انــد، 
خاطرنشــان کــرد: البتــه مشــکالتی هــم در ایــن ســاختمان 
ــط اســت  ــا کــه غل ــن آنه ــل اســکلت بت ــا وجــود دارد مث ه
چــون بتــن تردشــکن اســت و در اثــر نیــرو خــرد مــی شــود، 
بــرای مناطــق زلزلــه خیــز اســکلت هــای فلــزی توصیــه می 
ــا  ــش مــی شــود ام ــن اســکلت دچــار کمان گــردد چــون ای

خــرد نمــی شــود.
 

ــا  ــد ب ــاب بای ــرپل ذه ــر س ــای مه ــکن ه مس
بازســازی شــوند مهندســی  تمهیــدات 

ــر  ــکن مه ــای مس ــاختمان ه ــه س ــان اینک ــا بی ــا ب کلهرنی
ســرمایه هایــی اســت کــه نبایــد بــه ویرانــه تبدیــل شــوند، 
گفــت: بایــد آنهــا را دوبــاره درســت کــرد و بزرگترین مشــکل 

ــد. ــواره هــای برشــی ندارن آنهــا ایــن اســت کــه دی
ایــن کارشــناس ادامــه داد: یکــی از اجــزای ســازه کــه بایــد 
ــای برشــی  ــان دیواره ــرد هم ــی ک ــل م ــن فشــار را تحم ای
اســت کــه در ایــن ســاختمان ایجــاد نشــده و حــاال بــا یــک 
ــا را  ــد آنه ــزی مســئوالنه بای ــه ری ــد و برنام مهندســی جدی

ــرد. درســت ک

ــه  ــا رفت ــتاها کج ــازی روس ــاوم س ــازی و مق بازس
ــت اس

وی بیــان داشــت: متاســفانه بیشــتر بــه شــهرهای زلزلــه زده 
پرداختــه مــی شــود و خبــری از روســتاها نیســت در حالیکه 

در روســتاها وضعیــت وخیــم تــر اســت.
ــتان  ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــره نظ ــت مدی ــو هیئ عض
کرمانشــاه ادامــه داد: در ایــن ســالها بازســازی و مقاوم ســازی 
روســتاها کجــا صــورت گرفتــه اســت و اثــرات آن کجاســت 

چــرا بایــد 1۰۰ درصــد روســتاها تخریــب شــود.
دولــت در ایــن شــرایط بحــران را بــه کلــی فرامــوش کــرده 
اســت و بــه دنبــال مقصــر تخریــب مســکن مهرهایــی اســت 

کــه تنهــا دو کشــته در آنهــا گــزارش شــده اســت.
کاش ریاســت ســتاد بحــران کشــور در این شــرایط بــه دنبال 
ــرآوردن خواســته هــای حداقلــی مردمــی باشــد کــه ایــن  ب
روزهــا بــه خاطــر کمبــود امکانــات کمــک رســانی در ســرما 

دارنــد بــاز هــم کشــته مــی دهنــد.
ایــن زلزلــه هرچنــد تــاوان بســیار بزرگــی بــرای مــا داشــت و 
داغ بزرگتــری را بــر دلهایمــان گذاشــت امــا بــه همــه نشــان 
ــده ای  ــای عدی ــف ه ــران ضع ــت بح ــا در مدیری ــه م داد ک
داریــم کــه بایــد بــه دنبــال رفــع آنهــا باشــیم نــه پیــدا کردن 

مقصــر فرضــی...
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بــه بــی آبــی فکــر نکــن، چشــمهایت را ببنــد و ســهم خــودت را تجســم کــن، دســتهای 
ــدر کــه  ــه آنق ــی ن ــه خورشــید فکــر کــن ول کوچــک و ســبزت را خیــس تصــور کــن، ب

ــود ــک ش ــوزد و خش ــت بس رویاهای

نداشــتن گفتــار و یــا تأخیــر در گفتــار، تکــرار طوطــی وار و یــا حــرکات تکــراری، ارتبــاط 
ــراری  ــه کــم در برق ــا عاق ــه و ی ــا عــدم تمــاس چشــمی، نداشــتن عاق چشــمی کــم و ی
ارتبــاط باهــم ســن و ســاالن، نبــود نشــانه های بازی هــای تخیلــی، عاقــه بــه قســمت های 
ــان  ــکل در بی ــی و مش ــر یکنواخت ــرار ب ــیله، اص ــا وس ــباب بازی و ی ــک اس ــی از ی خاص

ــال اوتیســم اســت. ــم اخت ــه عائ ــل ازجمل ــه بی دلی ــده و گری ــا، خن نیازه

تخریــب طبیعــت کــوه ســرخ در میانــه شهرســتان هــای زرنــد و رفســنجان ایــن روزهــا 
بحــث روز طبیعــت گــردان و کوهنــوردان ایــن دو شهرســتان شــده و نگرانــی هــای روز 

افزونــی را ایجــاد کــرده اســت.

و  ســاکنان شــهرک ها  و  حاشیه نشــینان  بــرای  آشــنایی  واژه  ســنگین«  »ترافیــک 
شــهرهای اطــراف تهــران اســت.

جامعـه ایـــران
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جامعــه ایـــران

»ایلی سو« سدی بر گلوی ایران/ فاجعه ای زیست محیطی در راه است
ــد در  ــن س ــداث چندی ــا اح ــه ب ترکی
آب   از  می خواهــد  منطقــه  ســطح 
ــه  ــد ک ــت کن ــرات برداش ــه و ف دجل
فاجعــه   ســد  جدیدتریــن  احــداث 
ــران  ــی را در ای ــت محیطی بزرگ زیس

بــه وجــود خواهــد آورد.

از ســال 1۹3۶ ترکیــه تصمیــم گرفــت آب هایــش را ریخــت 
ــود کــه  ــدان معنــا ب و پــاش نکنــد. ایــن تصمیــم ســنگین ب
تمــام رودهــا و آب هایــی کــه از ترکیــه سرچشــمه می گیرنــد، 
ــه  ــود ترکی ــه خ ــوند؛ بلک ــایگان نش ــوی همس ــب گل نصی

ــد. ــا باش ــتفاده کننده آن آب ه اس
کارشناســان می گوینــد در ســال ۲۰۵۰ قــرار اســت بــه 
ــد. درســت در آن  جــای جنــگ نفــت، »جنــگ آب« راه بیفت
ــرد. ترکیــه ایــن  ــا خــود می ب زمــان ســیل بی آبــی مــردم را ب
پیش بینــی کارشناســانه را ســال ها پیــش انجــام داد و از ســال 
1۹۸۰ نیــز بــه صــورت جــدی روی ایــن موضوع متمرکز شــد 
ــای  ــی آب، آب ه ــگ جهان ــا در جن ــرد ت ــرمایه گذاری ک و س

ــا قیمــت گــران نخــرد. خــودش را ب
 Guneydogu Anadolu Projesi ،ایــن تصمیــم ترکیــه
یــا طــرح آناتولــی جنــوب شــرقی نــام گرفــت کــه بــه اختصــار 
ــه  ــه ترکی ــز می نامنــد. ایــن طــرح خودمحوران آن را GAP  نی
ــدد  ــف و متع ــازی های مختل ــا سدس ــه ب ــت ک ــرای آن اس ب
ــه   ــن حقاب ــدون درنظرگرفت ــه ب ــای ترکی ــر روی رودخانه ه ب
ــن  ــه از ای ــرات را ک ــه و ف ــای دجل ــر، آب ه ــورهای دیگ کش

ــد. ــتفاده کنن ــود اس ــد خ کشــور سرچشــمه می گیرن
گاپ، طرحــی عمرانــی اســت کــه بــر پایــه آن دولــت ترکیه در 
نظــر دارد مجموعــه ای از ســد و نیــروگاه برقابــی را بــر بخــش 
باالیــی رودخانه هــای دجلــه و فــرات کــه از کوه هــای آناتولــی 
مرکــزی سرچشــمه می گیرنــد و از جنــوب شــرقی آن کشــور 

بــه ســوی ســوریه و عــراق روان می شــوند، بســازد.
دولـت ترکیه مدعی اسـت که در چارچـوب این طـرح، نه تنها 
بـرق و آب بـرای توسـعه کشـاورزی تأمین شـده و سـیالب ها 
کنتـرل خواهند شـد، بلکه امکانـات بسـیاری مانند جـاده، راه 
آهـن، فـرودگاه، جاذبـه گردشـگری، کارخانـه، بیمارسـتان، 
مدرسـه و امکانـات نوین برای مردم این کشـور فراهم می شـود 

و از مهاجـرت مـردم نیـز جلوگیری خواهد شـد.
ــال  ــرح 3۰ س ــن ط ــل ای ــرای کام ــرای اج ــه، ب ــت ترکی دول
زمــان و 3۲ میلیــارد دالر پــول در نظــر گرفتــه اســت. در ایــن 
طــرح، 14 ســد بــر روی فــرات، ۸ ســد بــر دجلــه و ســرجمع 
ــی ســاخته خواهــد شــد. پــس از تکمیــل،  1۹ نیــروگاه برقاب
ایــن طــرح قــرار اســت 1/7 میلیــون هکتــار زمیــن کشــاورزی 
را آبیــاری و ســاالنه ۵۵ میلیــارد کیلووات-ســاعت بــرق تولیــد 
کنــد. نخســتین ســازه بــزرگ کــه در ایــن طرح ســاخته شــد، 

ســد آتاتــورک بــود کــه در ســال 1۹۹۲ تکمیــل شــد.
 

ــس  ــق وزارت منعک ــان را از طری ــام نگرانی هایم تم
کرده ایــم

ــه  ــر روی رود دجل ــو« را ب ــد »ایلی س ــد دارد س ــه قص ترکی
ــا ایــن کار از ورود ۵۶ درصــد منابــع آب دجلــه بــه  بســازد و ب
خــاک عــراق جلوگیــری می کنــد که تبعــات زیســت محیطی 
داشــته و تنــش بیــن کشــورهای ترکیــه، عــراق و ایــران ایجاد 

خواهــد کــرد.
ــراق را  ــود و ع ــراق می ش ــه وارد ع ــتقیماً از ترکی ــه مس دجل
آبیــاری می کنــد و ســرانجام بــه تــاالب هورالعظیــم می رســد. 
اگــر ســد »ایلی ســو« بــر روی دجلــه ســاخته شــود، ایــن کار 
از ورود ۵۶ درصــد منابــع آب دجلــه بــه خاک عــراق جلوگیری 
ــوع  ــرگ قریب الوق ــر م ــد منتظ ــه بای ــه در نتیج ــد ک می کن
تــاالب هورالعظیــم و یــک فاجعــه بــزرگ زیســت محیطی در 

ایــران باشــیم.
حمیــد جاللونــدی، مدیــرکل دفتــر ارزیابــی و اثــرات زیســت 
محیطــی ســازمان محیــط زیســت، در آخریــن اظهارنظــرش 
در این بــاره می گویــد: طــرح گاپ و ســدهای زیرمجموعــه آن 
می توانــد باعــث بــروز مشــکالت زیســت محیطــی و خشــک 
ــران و  ــاالب هورالعظیــم و گســترش ریزگردهــا در ای شــدن ت

منطقــه شــود.
او شــرح می دهــد: مــا تمــام نگرانی هــا و موضوعــات تخصصــی 
خــود را از طریــق وزارت امــور خارجــه بــه طــرف ترکیــه ای و 
ســازمان ملــل منعکــس کرده ایــم و ایــن رایزنی هــا همچنــان 

در ســطح دولت هــای دو کشــور ایــران و ترکیــه ادامــه دارد.
 

ــع  ــه مجام ــرح را ب ــد ط ــی می توان ــش مردم پوی
بین المللــی بکشــاند

وی همچنیــن تصریــح می کنــد: موضــوع مطــرح شــده 
فقــط ســد ایلی ســو نیســت بلکــه طــرح گاپ کــه متشــکل 
ــرای مــا اهمیــت دارد و تمامــی  از ســدهای مختلــف اســت ب
ــت. ــده اس ــل ش ــه منتق ــور ترکی ــه کش ــای الزم ب دغدغه ه

بــه گفتــه جاللونــدی، وزارت خارجــه به طــور جــد پیگیــر این 
موضــوع اســت البتــه پویــش مردمــی نیــز دربــاره طــرح گاپ 

بهنام عبداللهی
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جامعــه ایـــران

ــش  ــن پوی ــت؛ ای ــه اس ــکل گرفت ــو ش ــد ایلی س ــه و س ترکی
ــه عنــوان  ــد ب ــی برســد می توان ــه تعــداد باالی مردمــی اگــر ب

ــوان الحــه مطــرح شــود. ــی در دی طرحــی بین الملل
ــای  ــه رایزنی ه ــه ب ــا توج ــا ب ــه آی ــاره اینک ــدی درب جاللون
ــروژه گاپ و ســد ایلی ســو  صــورت گرفتــه امــکان توقــف پ
ــت  ــه اس ــن مجموع ــدهای ای ــن س ــی از بزرگتری ــه یک ک
ــت  ــه صراح ــم ب ــد: نمی توانی ــر می گوی ــا خی ــود دارد ی وج
ــا اینکــه متوقــف  بگوییــم کــه امــکان توقــف وجــود دارد ی
نخواهــد شــد؛ بســیاری از برنامه هــای طــرح گاپ ترکیــه و 
ســدهای آن، درصــد پیشــرفت باالیــی داشــته و در مرحلــه 

ــرار دارد. ــام ق اتم
امــا طــرح گاپ و ســد ایلی ســو نه تنهــا جنــوب ایــران، بلکــه 
شــمال و شــمال غربی آن را نیــز بــه صــورت جــدی و بحرانــی 

ــد. ــد می کن تهدی

آرام و غیرمستقیم خشک می شویم
ــز و  ــت علمــی دانشــگاه تبری ــرد، عضــو هیئ احمــد فاخری ف
ــن  ــوز مطمئ ــت: هن ــد اس ــه، معتق ــرح گاپ ترکی ــق ط محق
نیســتیم کــه مجموعــه ســدهای ترکیه بــرای ایــران مخصوصا 

ــا ضــرر. رود ارس ســود داشــته باشــد ی
ــود  ــه وج ــد، آن را ب ــه س ــه ای ک ــد: دریاچ ــرح می ده وی ش
خواهــد آورد، ممکــن اســت نــکات مثبتــی نیــز داشــته باشــد 
ــا،  ــاس آن ه ــر اس ــه ب ــم ک ــی داری ــم دالیل ــی ه ــا از طرف ام
ــی  ــت محیط ــران زیس ــز از بح ــاد دارد ارس نی ــال زی احتم
ــه وجــود  ــراق ب ــه مخصوصــا در ع ــن ســدها در منطق ــه ای ک

ــد. ــان نباش ــی آورد، در ام م
عضــو گــروه کشــاورزی و آب دانشــگاه تبریــز بــا بیــان اینکــه 
بیش تریــن ضــرر مــا بــه واســطه تاثیــرات غیرمســتقیم ایــن 
ــن طــرح  ــه ای ــد: در اینک ــد می کن ــود، تاکی ــد ب ســدها خواه
در منطقــه تحــوالت زیســت محیطی بــه وجــود خواهــد آورد 
شــکی نیســت و مهم تریــن تهدیدهــا را می تــوان گــرد و غبــار 

عنــوان کــرد.
ــا را  ــای م ــه حقابه ه ــرح ترکی ــن ط ــد: ای ــوان می کن وی عن
ــب  ــرات و عواق ــت اث ــن اس ــن ممک ــرد و همی ــده می گی نادی

ــه همــراه داشــته باشــد. ناخوشــایندی ب
 

باید کمترین احتماالت، حساس مان کنند
ارس رودخانــه ای نســبتاً پــرآب و خروشــان اســت کــه از 
کوه هــای بینگــول منطقــه آناتولــی ترکیــه سرچشــمه گرفته، 
ــا چــای پیوســته و  ــه رود آرپ و در مــرز ترکیــه و ارمنســتان ب
ــر  ــول 11 کیلومت ــه ط ــوان را ب ــترک نخج ــرز مش ــپس م س
ــوان، از  ــران و نخج ــرز ای ــذر از م ــس از گ ــرده و پ ــیم ک ترس
ــرز  ــاره م ــرده و دوب ــور ک ــتان عب ــران و ارمنس ــان ای ــرز می م
مشــترک میــان ایــران و جمهــوری آذربایجــان را شــکل داده 
و در منتهی الیــه شــمالی اســتان اردبیــل وارد جمهــوری 
ــن رود  ــزد. ای ــورا می ری ــه ک ــه رودخان ــته و ب ــان گش آذربایج
1۰7۲ کیلومتــر طــول دارد و از طوالنی تریــن رود داخلــی 

ــت. ــر اس ــی کارون طوالنی ت ــران، یعن ای
رودخانــه ارس در ســال 1۸13 میــالدی در پــی عهدنامــه 
ــیه  ــوری روس ــران و امپراط ــرز ای ــوان م ــه عن ــای ب ترکمنچ
برگزیــده شــد و تمامــی مناطــق شــمال ایــن رود از ایــران جدا 

ــزوده شــد. ــه خــاک روســیه اف و ب
ــیم  ــران باش ــود نگ ــث می ش ــه رود ارس دارد، باع ــی ک اهمیت
ــا نشــان دهــد کــه طــرح گاپ  ــه م ــان ب ــم زم و اجــازه ندهی
ــا ضــررش. همینطــور  ــه ســودش تمــام می شــود ی ــه ب ترکی
کــه بایــد در مــورد جنــوب ایــران و گــرد و غبارهایــی کــه بــه 

وجــود خواهنــد آمــد حســاس و هشــیار باشــیم.
 

وزارت خارجه خواست زیاد مانور ندهیم
محمداســماعیل ســعیدی، نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و 
اســکو در مجلــس شــورای اســالمی می گویــد: اگــر بخواهنــد 

ــی  ــق جنوب ــون مناط ــد، همچ ــداث کنن ــو را اح ــد ایلی س س
ــتان های آذربایجــان  ــرای اس ــدی ب ــرات بســیار ب ــران، تاثی ای

ــی، اردبیــل و... خواهــد داشــت. شــرقی، آذربایجــان غرب
ــم  ــعی کنی ــد س ــت بای ــن جه ــه همی ــد: ب ــه می ده وی ادام
از طریــق دیپلماســی فعــال و بــا کمــک ســازمان های 
بین المللــی جلــوی ایــن ســد را بگیریــم وگرنــه دچــار 

مشــکالت بــزرگ زیســت محیطی خواهیــم شــد.
ــی  ــرات منف ــن تاثی ــش از ای ــد: پی ــد می کن ــعیدی تاکی س
مجموعه ســدهای ترکیــه را در ســطح کشــور و منطقــه دیــده 
ــار مخرب تــری برجــای  ــی اتمــام ســد ایلی ســو، آث بودیــم ول

خواهــد گذاشــت.
ــی  ــل از ارس، طرح ــد: قب ــان می کن ــن خاطرنش وی همچنی
هــم بــرای رودهــای دجلــه و فــرات داشــتند کــه مهارکــردن 
آن باعــث بــه وجــود آمــدن گــرد و خــاک در منطقــه جنوبــی 
کشــورمان مــی شــود، همچنیــن تاالب هــای اطــراف رود نیــز 

خشــک خواهــد شــد.
نماینــده مــردم تبریــز، آذرشــهر و اســکو در مجلــس شــورای 
ــه  ــد: وزارت خارجــه در نظــر داشــت ک ــراز می کن اســالمی اب
روی ایــن موضــوع تاکیــد نداشــته و مانــور ندهیــم امــا زمانــی 
ــد و  ــار می آین ــه ب ــع زیســت محیطــی ب ــه فجای ــد ک می رس

ــه فکــر درمــان می افتیــم. بجــای پیشــگیری، ب
 

ترکیه ریزگردها را به جان ایران نیانداخته است
ایــن درحالــی اســت کــه سرکنســول ترکیــه در تبریــز 
می گویــد: اینکــه منشــا اصلــی ریزگردهــای ایــران را ترکیــه 

ــت. ــت نیس ــد، درس بدانی
فاهــری چاغــالر عنــوان می کنــد: در زمینــه ســدهای 
ترکیــه در منطقــه طــی 3الــی ۵ جــوالی در تهــران 
ــارزه  ــی آن مب ــت اصل ــه محوری ــزار شــد ک کنفرانســی برگ
ــه از  ــی بلندپای ــی و هیئت ــای روحان ــود و آق ــا ب ــا ریزگرده ب

ــتند. ــور داش ــه حض ترکی
ــه در آن  ــفیر ترکی ــت و س ــان هیئ ــد: هم ــه می ده وی ادام
کنفرانــس پاســخگوی ابهامــات در ایــن زمینــه شــدند و مــن 
نمی خواهــم بــه عنــوان سرکنســول ترکیــه در تبریــز بــه ایــن 

موضــوع ورود کنــم امــا نکاتــی هســت کــه بایــد بگویــم.
ــه  ــث ب ــه باع ــه ترکی ــد: اینک ــه شــرح می ده ــالر در ادام چاغ
وجــود آمــدن ریزگردهــا در ایــران شــده، بــه صــورت علمــی 
ــاره  ــه درب ــی ک ــات جهان ــا در تحقیق ــات نشــده اســت ام اثب
ــد. ــی برده ان ــی پ ــت اصل ــه ۲عل ــه، ب ریزگردهــا صــورت گرفت

ــی  ــره ای عرب ــا و جزی ــرا در آفریق ــت صح ــد: دش وی می افزای
طبــق تحقیقــات جهانــی سرمنشــا اصلــی ریزگردها هســتند 

به طــوری کــه تحقیقــات نشــان می دهــد 7۰درصــد از 
ریزگردهــای منطقــه و جهــان توســط ایــن دو ناحیــه به وجود 

می آینــد.
وی در ادامــه خاطرنشــان می کنــد: در ســوریه، عــراق و 
ایــران نیــز عواملــی وجــود دارنــد کــه ریزگردهــا را بــه وجــود 
می آورنــد و بــه نظــر مــا ایــن مشــکلی جــدی هســت و ترکیه 

ــد. ــد می کن ــز تهدی را نی
سرکنســول ترکیــه در تبریــز تصریــح می کنــد: ترکیــه طبــق 
ــه  ــورهایی ک ــوق کش ــت حق ــا رعای ــی و ب ــن بین الملل قوانی
ــه دارد،  ــز ادام ــا نی ــاک آن ه ــرات در خ ــه و ف ــای دجل روده
ــزم  ــی این هــا مل ــی انجــام دهــد ول ــد پروژه های ســعی می کن

همکاری هــای بین المللــی اســت.
وی همچنیــن دربــاره علــت دوم وجــود ریزگردهــا در 
منطقــه بیــان می کنــد: ایــن را نبایــد فرامــوش کنیــم کــه 
در دنیــا تغییــر اقلیــم و افزایــش گرمــا روی می دهــد پــس 
ــا در  ــش ریزگرده ــل افزای ــر عل ــن ۲را از دیگ ــوان ای می ت

ــوا دانســت. ه
ــه در  ــران و ترکی ــط ای ــش رواب ــرورت افزای ــه ض ــالر ب چاغ
زمینه هــای مختلــف اشــاره و تاکیــد می کنــد: تشــکیل 
ــد  ــس و... می توان ــه در مجل ــران و ترکی گروه هــای دوســتی ای

ــود. ــع ش ــد واق ــی مفی ــکالت راه حل ــیاری از مش ــرای بس ب
ســدهای ترکیــه دو راه پیــش روی مــا می گذارنــد: دخالــت و 
دفــاع از حقوقــی کــه در معــرض نادیــده گرفتــه شــدن اســت 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــه ب ــه. البت ــار و تجرب ــم انتظ ــری ه و دیگ
بارهــا در چنیــن شــرایطی راه دوم را انتخــاب کــرده  و منتظــر 
ــم و  ــی اتخــاذ کنی ــد از تمــام کار تصمیم های ــا بع ــم ت مانده ای
نتیجه هایــش را می بینیــم کــه جــای جــای نقشــه ایــران بــه 
رنــگ خشــکی و مردگــی در آمــده  اســت؛ ارومیــه، زاینــده رود، 

قــوری گل، گــرد و غبارهــای خوزســتان و ...
ــار آمــدن فاجعــه  ــه ب شــاید دلیــل اینکــه همیشــه بعــد از ب
ــه  ــت ک ــن اس ــد، ای ــران می افتن ــر جب ــه فک ــئوالن ب مس
همیشــه مــردم اثــرات فاجعــه را می بینند و ســپس مســئوالن 

ــد. ــرار می دهن ــش ق ــورد پرس را م
اگــر رســانه ها بــه عنــوان نماینــدگان افــکار عمومــی 
هوشــیارتر عمــل کننــد و اثــرات و تبعــات طرح هایــی 
ــردم  ــه م ــرار داده و ب ــی ق ــورد بررس ــرح گاپ را م ــل ط مث
ارائــه کننــد، مســئوالن نیــز بــه اختیــار و بــه اجبــار پیگیــر 
ــه  ــت ک ــت اس ــن حال ــا در ای ــد. دقیق ــد ش ــرا خواهن ماج
دیگــر هیــچ مســئولی نمی توانــد از نماینــده ملــت بخواهــد 
روی موضوعــی حســاس مانــور ندهــد؛ موضوعــی کــه روی 

ــت. ــذار اس ــردم تاثیرگ ــی م ــالمت و زندگ س
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جامعــه ایـــران

هرمــزگان بــه دلیــل قــرار گرفتــن در 
ــکل  ــا مش ــی ب ــک و بیابان ــه خش منطق
در  آشــامیدنی  آب  تامیــن  بــزرگ 
روســتاها روبــرو اســت بــه طــوری 
کــه 200 روســتا فاقــد سیســتم هــای 
ــتند. ــامیدنی هس ــانی و آب آش آبرس

بـه بی آبـی فکر نکـن، چشـمهایت را ببند و سـهم خـودت را 
تجسـم کن، دسـتهای کوچک و سـبزت را خیـس تصور کن، 
به خورشـید فکـر کن ولـی نه آنقـدر کـه رویاهایت بسـوزد و 
خشـک شـود، تانکرهـای آب را جدا جـدا تصور نکـن. به گیاه 
فکـر کن که می توانسـت سـهم کوچـک تـو از زندگی باشـد. 
بـه آب فکـر کـن. تلخ نه، شـور نـه، آلوده نـه، بـه آب زالل که 
تانکرهـا بـه ارمغانـش نیـاورده باشـند. بـه آبـی فکر کـن که 

باشـد، همیشـه باشد، همیشـگی باشد.
مــادران روستانشــین کــه هــر شــب قصــه هــای آب و بــاران 
را بــرای کــودکان خــود مــی گوینــد و ایــن کــودکان بــا قصه 
ــد. کــودکان  ــه خــواب مــی رون ــه امیــد تعبیرشــان ب هــا و ب
روســتاهای جاســک کــه از بــی آبــی رنــج مــی برنــد هــر روز 
بــه امیــد دیــدن تانکرهــای آبرســانی چشــم بــه جــاده مــی 
دوزنــد تــا بــا دیــدن تانکرهــا دســت بــه ســوی آســمان دراز 

کننــد و دعــای شــکر بــه جــا آورنــد.
ــی  ــس م ــان ح ــش در جه ــش از پی ــر روز بی ــود آب ه کمب
شــود  و کســانی کــه ایــن کمبــود را بیــش از ســایرین حــس 
ــزرگ نیســتند  ــی شــک ســاکنان شــهرهای ب مــی کننــد ب
ــا  ــرده ب ــاز ک ــیرهای آب را ب ــد ش ــه اراده کنن ــر لحظ ــه ه ک
خاطــری آســوده از آن اســتفاده مــی کننــد بلکــه ســاکنان 
مناطــق محــروم و روســتائیان کــه بــه هــر دلیــل زیرســاخت 
ــاکیان  ــن ش ــد اولی ــا ندارن ــیده و ی ــا رس ــه آنه ــر ب ــا دی ه

ــی هســتند. ــه حیات ــن مای ــود ای کمب
ــتانهای  ــرو اس ــده وزارت نی ــه ش ــای ارائ ــاس آماره ــر اس ب
ــتان  ــزو اس ــزگان ج ــان و هرم سیســتان و بلوچســتان، کرم
هــای کــم بــارش کشــور گــزارش شــده انــد. »فقــدان تدوین 
طــرح جامــع خشکســالی در هرمــزگان« موضوعی اســت که 
از ســوی متولیــان امــور آب اســتان بارهــا مطرح شــده اســت 
و بــه  عنــوان حلقــه گمشــده برنامــه ریــزی جهــت تامین آب 
در شــرایط اضطــراری و بحرانــی در بخــش هــای کشــاورزی، 
صنعــت و شــرب مــورد تاکیــد اســت امــا متاســفانه علیرغــم 
تکــرار ایــن موضــوع هنــوز اقــدام موثری از ســوی مســئوالن 

صــورت نگرفتــه اســت.
در وضعیـت فعلـی خشکسـالی و بـارش کـم بـاران ۸۵ درصـد 
چاههای آبشـرب دچـار بی آبـی، کاهش آبدهی و یا شـوری شـده 
اند. کم آبی مشـکلی اسـت که از گذشـته های دور با نام اسـتان 
هرمـزگان اجیـن شـده و بـه علـت کمبـود بارندگی همـواره 

ذخایـر سـدهای ایـن اسـتان با کمبـود مواجـه بوده اسـت.

۲۰۰ روســتای هرمــزگان فاقــد آب آشــامیدنی و 
ــانی ــتم آبرس سیس

ــزگان در تشــریح  ــر عامــل شــرکت آب و فاضــالب هرم مدی
وضعیــت روســتاهای فاقــد آب در اســتان هرمــزگان بــا بیــان 
ــزگان 4۶ درصــد  ــرخ روســتا نشــین هرم اینکــه متوســط ن
ــی اســت،  ــم متناظــر مل ــر از رق ــه ۲1 درصــد باالت اســت ک
بیــان داشــت: 7۵درصــد از کل روســتاهای اســتان از نعمــت 
اب برخــوردار هســتند، آبرســانی به روســتاهای اســتان از ۶1 
درصــد چــاه، چشــمه و قنــات،۲4 درصــد آبشــیرینکن و 1۵ 

درصــد ســایر انشــعابات تامیــن مــی شــود.

ضــرورت بهــره گیــری از آب شــیرین کــن هــا بــرای 
تامین آب روســتاها

ــاره آبشــیرینکن هــای بخــش  ــور درب عبدالحمیــد حمــزه پ
روســتایی نیــز عنــوان کــرد: در حــال حاضــر تعــداد  
1۸ســایت در حــال بهــره بــرداری جهــت ابرســانی بــه 1۹1 
ــبانه  ــب در ش ــزار و ۹۲۵ مترمکع ــت ۲۸ ه ــا ظرفی ــتا ب روس
ــون مترمکعــب در ســال(، ۹ســایت در حــال  روز )1۰.۵میلی
ســاخت جهت آبرســانی ۵4روســتا با تولیــد 13 هــزار و 7۵۰ 
ــون مترمکعــب در ســال(،  مترمکعــب در شــبانه روز)۵ میلی
ــه  ــانی ب ــت آبرس ــرارداد جه ــد ق ــه عق ــایت در مرحل ۲ س
ــا ظرفیــت 4هــزار و 3۰۰ مترمکعــب  ۲۵روســتا ب
در شــبانه روز) 1.۵7میلیــون مترمکعــب در ســال( 
و 7 ســایت در حــال مطالعــه جهــت آبرســانی بــه 
4۰روســتا بــا ظرفیــت ۵4۰۰مترمکعب در شــبانه 

ــال(. ــب در س ــون مترمکع روز) ۲ میلی
ــن آب  ــی ای ــرد: تمام ــان ک ــور خاطرنش ــزه پ حم
ــا مشــارکت بخــش خصوصــی و  شــیرینکن هــا ب
ــی شــود. ــی انجــام م ــد تضمین ــه صــورت خری ب

ــز  ــانی نی ــای آبرس ــع ه ــوص مجتم وی در خص
اظهارداشــت: تعــداد 3۰مجتمــع روســتایی وجــود 
دارد کــه تعــداد ۶11روســتا بــا جمعیتــی معــادل 
4میلیــون و 47۰ هــزار و 7۲ نفــررا تحــت پوشــش 
دارد همچنیــن اعتبــار هزینــه شــده بــرای مجتمع 
ــزار و 17  ــزگان ه ــتایی هرم ــانی روس ــای آبرس ه
ــوده و اعتبــار مــورد نیــاز جهــت  ــال ب میلیــارد ری

تکمیــل ایــن مجتمــع هــا ۵۰۵3 میلیــارد ریــال  اســت.
ــون برخــی مشــکالت آبرســانی  ــور مســائلی پیرام حمــزه پ
روســتایی اســتان مطــرح کــرد و گفــت: ۲۰۰ روســتای 
بــاالی ۲۰ خانــوار فاقــد اب اشــامیدنی و تاسیســات آبرســانی 
هســتند کــه بایــد بــا توجــه بــه شــرایط موجــود نســبت بــه 
آبرســانی آنهــا نیــز برنامــه ریــزی هــای الزم صــورت بگیــرد.

فرسودگی شبکه های آبرسانی چالش آبفا روستایی
وی تصریــح کــرد: یکــی از بزرگتریــن چالــش هــای موجــود 
ایــن شــرکت وجــود شــبکه هــای فرســوده اســت کــه پــرت 
ــکل  ــن مش ــع ای ــرای رف ــراه دارد و ب ــه هم ــادی را ب آب زی
ــال  ــن در ح ــده همچنی ــه نش ــر گرفت ــه الزم در نظ بودج
حاضــر تعــداد 1۰۰ روســتا همچنــان بــا تانکــر ابرســانی مــی 

ــوند. ش
ــزگان  ــتایی هرم ــالب روس ــرکت آب و فاض ــل ش ــر عام مدی
کمبــود منابــع ابــی را بزرگتریــن مشــکل پیــش روی اســتان 
دانســت و گفــت: ایــن مشــکل ناشــی از برداشــت هــای بــی 
رویه،تــدوام خشکســالی، شــرایط خــاص جغرافیایــی و اب و 

هوایــی همچنیــن تغییــر اقلیــم اســت.
ــتانداری  ــی اس ــور عمران ــی ام ــت هماهنگ ــت معاون سرپرس
ــا  ــم ب ــت: امیدواری ــوص گف ــن خص ــز در ای ــزگان نی هرم
بهره بــرداری و افتتــاح پروژه هــای در دســت اجــرا، آب رســانی 
ــت  ــه وضعی ــزگان ب ــتایی هرم ــهری و روس ــق ش در مناط

ــد. ــده آل برس ــوب و ای مطل
ــا کیفیــت  رضــا مــدرس عنــوان کــرد: ایــن پروژه هــا بایــد ب
ــرای  ــد اج ــد از رون ــز بای ــران نی ــود و مدی ــرا ش ــب اج مناس
پروژه هــا بــه طــور مســتمر بازدیــد داشــته باشــند و گــزارش 
بازدیــد و نظــارت را بــه حــوزه معاونــت امــور عمرانــی 

ــد. ــال کنن ــتانداری ارس اس
افتتــاح  و  بهره بــرداری  بــا  امیدواریــم  داد:  ادامــه  وی 
پروژه هــای در دســت اجــرا، آب رســانی در مناطــق شــهری و 
روســتایی هرمــزگان بــه وضعیــت مطلــوب و ایــده آل برســد.

کل روســتاهای اســتان هــزار و 71۵ روســتا اســت کــه تعداد 
ــتند و  ــات هس ــبکه و تاسیس ــتا دارای ش ــزار و ۲۸۲ روس ه
ــه  ــتند ک ــتا هس ــوار 1331 روس ــاالی ۲۰ خان ــتاهای ب روس

ــی باشــد. 114۰روســتا دارای شــبکه و تاسیســات م

۲۰۰روستای هرمزگان فاقد آب آشامیدنی/
کودکانی که چشم انتظار آب هستند

رضا زرگر
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»اوتیسـم« یـا درخودماندگـی در چنـد 
مهارت هـای  ازجملـه  رشـدی  زمینـه 
تعامـل اجتماعـی، ارتباطـی یـا رفتاری 
و حـرکات کلیشـه ای با اختـال همراه 
تاکنـون  همـدان  اسـتان  در  و  اسـت 
گریبـان 1۴0 کودک را گرفته اسـت.

ــت  ــد اس ــده رش ــالل پیچی ــی اخت ــم )Autism( نوع اوتیس
کــه معمــوالً در ســه ســال نخســت زندگــی خــود را نشــان 
می دهــد و توانایی هــای گفتــاری، ارتباطــی کــودک را 
تحــت تأثیــر قــرار می دهــد و بــر رشــد عــادی مغــز و 

تعامــالت اجتماعــی اثــر می گــذارد.
ــژه همــراه اســت و  ــا یــک ســری از رفتارهــای وی اوتیســم ب
می تــوان آن را یــک اختــالل بــا یــک طیــف در نظــر گرفــت 
ــا  ــون و ب ــای گوناگ ــه صورت ه ــال ب ــودکان مبت ــه در ک ک

ــد. ــان می ده ــود را نش ــاوت خ ــدت های متف ش

ــن  ــل ای ــه عام ــژه ای ک ــاص و وی ــت خ ــون عل تاکن
ــت ــده اس ــد شناخته نش ــالل باش اخت

بــر اســاس اطالعــات جمع آوری شــده تاکنــون علــت خــاص 
ــده  ــد شناخته نش ــالل باش ــن اخت ــل ای ــه عام ــژه ای ک و وی
مالــی  کمک هــای  و  اطالع رســانی  به طورقطــع  ولــی 
ــد. ــک کن ــودکان کم ــن ک ــای ای ــه خانواده ه ــد ب می توان

نداشـتن گفتـار و یـا تأخیـر در گفتـار، تکـرار طوطـی وار و 
یـا حـرکات تکـراری، ارتبـاط چشـمی کـم و یـا عـدم تماس 
چشـمی، نداشـتن عالقـه و یا عالقـه کـم در برقـراری ارتباط 
باهم سـن و سـاالن، نبود نشـانه های بازی های تخیلی، عالقه 
بـه قسـمت های خاصـی از یـک اسـباب بازی و یـا وسـیله، 
اصـرار بـر یکنواختی و مشـکل در بیـان نیازها، خنـده و گریه 

بی دلیـل ازجملـه عالئـم اختـالل اوتیسـم اسـت.
عالقــه به تنهایــی، کج خلقــی و به هم ریختگــی ناگهانــی، 
ــدم  ــن، ع ــوش گرفت ــورت در آغ ــی در ص ــاس ناراحت احس
آموزشــی،  معمــول  روش هــای  بــا  پذیــری  آمــوزش 
ــدن اشــیا، نداشــتن احســاس  ــادی، چرخان بازی هــای غیرع
درد و یــا حساســیت بیش ازحــد بــه آن، عــدم درک خطــر و 
تــرس، بیــش فعالــی و یــا نداشــتن تحــرک کافــی، حــرکات 
رباتیــک اندام هــا و بی توجهــی بــه اســم خــود و یــا 
دســتورات دیگــران باوجــود ســالمت شــنوایی نیــز از دیگــر 

ــت. ــم اس ــالل اوتیس ــم اخت عالئ
در همیـن خصوص یـک مادر کـه فرزند دومش مبتـال به این 
بیمـاری اسـت  بابیان اینکـه فرزندم در سـخن گفتـن تأخیر 
داشـت و دیرتـر از هـم سـن و سـاالن خـود بـه حـرف افتاد، 
گفـت: ترانـه تا حدود سه سـالگی قـادر به تکلم نبـود و همین 
زبان بـاز نکردنـش عاملی شـد که به پزشـک مراجعـه کنیم و 

آنجـا بود کـه متوجه شـدیم او دچار اوتیسـم اسـت.
ــه کشــف  ــق ب ــم پزشــکی موف ــوز عل ــه هن ــان اینک وی بابی
عامــل ایــن بیمــاری در افــراد نشــده و بــه همیــن دلیــل راه 
ــدارد، درمان ناپذیــری  ــرای ایــن بیمــاران وجــود ن ــی ب درمان
ــن بیمــاران  ــای ای ــن مشــکل خانواده ه اوتیســم را بزرگ تری
دانســت و گفــت: وقتــی هیــچ درمانــی بــرای بهبــود بیمــار 
وجــود نــدارد، ناامیــدی بــالی جــان خانــواده بیمــاران 
ــار  ــت از بیم ــرای مراقب ــا را ب ــی آن ه ــوان روح ــود و ت می ش

به شــدت کاهــش می دهــد.

ــد بایــد از  ــد اوتیســم دارن پــدر و مــادری کــه فرزن
ــی برخــوردار باشــند ــوان باالی ــه و ت روحی

وی بابیــان اینکــه پــدر و مــادری کــه فرزنــد اوتیســم دارنــد 

بایــد از روحیــه و تــوان باالیــی برخــوردار باشــند چراکــه این 
بیمــاران قــادر بــه تشــخیص و بیــان نیازهــای خود نیســتند، 
ــی  ــن بیمــاران خیل ــا ای ــه همــراه ب گفــت: حضــور در جامع
ــاران  ــن بیم ــواده ای ــل خان ــن دلی ــه همی ــت و ب ــخت اس س

ــتند. ــزوی هس ــدت من به ش
ــا  ــت: باره ــت، گف ــوش اس ــدم باه ــه فرزن ــان اینک وی بابی
می دیــدم کــه فرزنــدم بــه نقطــه ای خیــره شــده و 
ــد  ــار را در فرزن ــن رفت ــه ای ــت می نشــیند درحالی ک بی حرک

ــودم. ــرده ب ــه نک ــرم تجرب دیگ
تحــت  فرزنــدم  حاضــر  حــال  در  اینکــه  بابیــان  وی 
ــع  ــده وارد مقط ــال آین ــرم س ــت: دخت ــت، گف ــان اس درم
دبســتان می شــود کــه امیــدوارم در ارتباط گیــری بــا 

باشــد. موفــق  همکالســی هایش 

هیــچ علــت شناخته شــده ای بــرای اختــالل 
اوتیســم شناســایی نشــده اســت

ــان  ــدان بابی ــم هم ــن اوتیس ــس انجم ــت مؤس ــو هیئ عض
اینکــه هیــچ علــت شناخته شــده ای بــرای اختــالل اوتیســم 
شناســایی نشــده اســت، گفت: اوتیســم یــک اختــالل ذهنی 

ــم  ــالگی عالئ ــل از سه س ــه قب ــت ک ــده اس ــی پیچی ــا روان ی
ــوزه  ــد ح ــن رش ــه در حی ــه ای ک ــد به گون ــروز می کن آن ب
احساســی و تعامــل اجتماعــی کــودک را درگیــر کــرده و او 

ــد. ــارج می کن ــی خ ــد طبیع ــد رش را از رون
ــه لطفیــان بابیــان اینکــه تشــخیص بیمــاری اوتیســم  راحل
از ظاهــر کــودکان امکان پذیــر نیســت، عنــوان کــرد: شــمار 
مبتالیــان بــه بیمــاری اوتیســم طــی ســال های اخیــر 
ــه ای کــه در ســال از هــر ۵۰ کــودک  افزایــش داشــته به گون

ــه اوتیســم اســت. ــر مبتالب ــک نف متولدشــده، ی
ــالل  ــاع از اخت ــی اجتم ــدم آگاه ــه ع ــه ب ــا توج ــان ب لطفی
ــل  ــدان دور حداق ــده ای نه چن ــرد: در آین ــد ک ــم تأکی اوتیس
یک بیمــار اوتیســم در هــر خانــواده ای مشــاهده خواهد شــد 
به گونــه ای کــه اجتمــاع بایــد بــرای ســونامی اوتیســم آمــاده 

باشــد.
ــترس  ــادر، اس ــه م ــان، تغذی ــوع زایم ــه ن ــان اینک وی بابی
ــن  ــه جنی ــیژن ب ــیدن اکس ــدم رس ــارداری و ع ــن ب در حی
ــوز  ــا هن ــد ام ــالل باش ــن اخت ــروز ای ــل ب ــد از دالی می توان
مــوردی تائیــد نشــده اســت، گفــت: اختــالل در کالم و حوزه 
ارتباطــی و رفتارهــای تکــراری یــا کلیشــه ای از عالئــم بــارز 

اوتیسم؛ چالشی برای والدین/شناسایی ۱۴۰ کودک طیف اوتیسم در همدان

پروین قادری 
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ــت. ــم اس اوتیس
به صــورت  اوتیســم  توان بخشــی  اینکــه  بابیــان  وی 
و  گفتاردرمانــی  کاردرمانــی،  کــه  اســت  چندوجهــی 
ــم  ــالل اوتیس ــزود: اخت ــود، اف ــامل می ش ــی را ش دارودرمان
زیرمجموعــه خدمــات بهزیســتی اســت چراکــه توان بخشــی 
ــدارد. ــی ن ــت و پایان ــریالی اس ــورت س ــاری به ص ــن بیم ای
ــدان  ــتان هم ــتی اس ــازمان بهزیس ــی س ــاون توان بخش مع
نیــز در ایــن خصــوص بابیــان اینکــه در کشــور از هــر 1۵۰ 
کــودک یــک کــودک طیــف اوتیســم داریــم، اظهــار داشــت: 
در غربالگری هــای صــورت گرفتــه در همــدان تاکنــون 14۰ 

ــت. ــده اس ــم شناسایی ش ــف اوتیس ــودک طی ک
ــار  ــان اینکــه بیشــترین آم ــن حجت االســالمی بابی فریدالدی
طیــف اوتیســم در اســتان مربــوط بــه همــدان اســت، افــزود: 
ــایی  ــم شناس ــف اوتیس ــرای طی ــخصی ب ــل مش ــوز دلی هن
نشــده، ولــی ممکــن اســت یکــی از دالیــل مربــوط بــه ســن 

بــاالی پــدر باشــد.

ــتان  ــم در اس ــف اوتیس ــه طی ــز روزان ــت مراک فعالی
ــدان هم

معــاون توان بخشــی ســازمان بهزیســتی اســتان همــدان بــه 
مراکــز روزانــه طیف اوتیســم در اســتان همــدان اشــاره کرد و 
گفــت: در حــال حاضــر یک مرکــز در همــدان وجــود دارد که 
چنــد ســال از افتتــاح آن می گــذرد و ســال گذشــته در ایــن 

مرکــز بــا افزایــش ظرفیــت مواجــه شــدیم.
کــودک   3۵ بــه  گذشــته  ســال  اینکــه  بابیــان  وی 
خدمت رســانی شــد و در حــال حاضــر خدمات رســانی 
بــه ۶۵ کــودک افزایش یافتــه اســت، یــادآور شــد: خدماتــی 
همچــون گفتاردرمانــی، روان شناســی، روان پزشــک و دیگــر 
خدمــات در ایــن مرکــز به صــورت روزانــه هــر صبــح و 

بعدازظهــر ارائــه می شــود.
ــم  ــف اوتیس ــز دوم طی ــه مرک ــان اینک ــالمی بابی حجت االس
ــدازی می شــود، عنــوان  ــر راه ان ــا چنــد مــاه آینــده در مالی ت
ــه  ــده ک ــم شناسایی ش ــودک اوتیس ــر ۲3 ک ــرد: در مالی ک
شهرســتان های  اقمــاری  به صــورت  هســتیم  درصــدد 
ــدازی  ــر راه ان ــه در مالی ــزی ک ــمت مرک ــه س ــک را ب نزدی
می شــود ســوق دهیــم تــا از آمــدن بــه مرکــز اســتان 

ــود. ــری ش جلوگی
وی بابیــان اینکــه بعــد از همــدان، مالیــر و نهاونــد باالتریــن 
طیــف اوتیســم را در خــود جــای داده اســت، افــزود: نهاونــد با 

۲7 نفــر در جایــگاه ســوم قــرار دارد.

ــال  ــاه س ــدان از آذرم ــم در هم ــری اوتیس غربالگ
گذشــته شروع شــده اســت

مدیــرکل بهزیســتی اســتان همــدان بابیــان اینکــه اگــر افراد 
ــاری  ــن بیم ــیب های ای ــار آس ــوند دچ ــان ش ــع درم به موق
ــدان از  ــم در هم ــری اوتیس ــت: غربالگ ــد، گف ــد ش نخواهن

ــت. ــده اس ــته شروع ش ــال گذش ــاه س آذرم

ــاری  ــیوع بیم ــب ش ــه ضری ــان اینک ــد بابی ــا الون حمیدرض
اوتیســم رو بــه افزایــش اســت، افــزود: در ۹ شهرســتان 
ــت و کار  ــام اس ــال انج ــم در ح ــری اوتیس ــدان غربالگ هم
مداخلــه به صــورت تیمــی متشــکل از پزشــک، روان پزشــک، 
ایــن  بــرای  گفتاردرمانــی  و  شنوایی ســنجی  مــددکار، 

کــودکان اجــرا می شــود.
وی بابیــان اینکــه تنهــا یــک مرکــز تخصصــی برای کــودکان 
ــک  ــرد: ی ــوان ک ــود دارد، عن ــتان وج ــز اس ــم در مرک اوتیس
ــدازی  ــر راه ان ــتان مالی ــر در شهرس ــی دیگ ــز تخصص مرک

می شــود.

مرکــز تخصصــی اوتیســم در همــدان بــه مراجعــان 
ــد ــه می ده ــات ارائ ــتان خدم اس

ــز  ــه مرک ــان اینک ــدان بابی ــتان هم ــرکل بهزیســتی اس مدی
تخصصــی اوتیســم در همــدان بــه مراجعــان اســتان 
ــدازی مرکــز  ــا راه ان ــه می دهــد، عنــوان کــرد: ب خدمــات ارائ
ــه  ــز ب ــن مرک ــر، ای ــتان مالی ــم در شهرس ــی اوتیس تخصص
ــه  ــات ارائ ــز خدم ــرکان نی ــد و تویس ــتان های نهاون شهرس

خواهــد داد.
ــا ۵  ــودکان ۲ ت ــالمتی ک ــد به س ــا بای ــت: خانواده ه وی گف
ــه  ــا مراجعــه ب ــد و ب ســال خــود بیش ازپیــش اهمیــت دهن
ســازمان بهزیســتی و انجــام غربالگــری اوتیســم از ســالمت 

جســمانی کــودکان خــود مطلــع شــوند.
ــن  ــوان ای ــه می ت ــی ک ــد دوران طالی ــه نبای ــان اینک وی بابی
ــخیص  ــزود: تش ــت داد، اف ــرد از دس ــد ک ــودکان را توانمن ک

ــراد بســیار مهــم اســت. ــن اف ــگام بیمــاری ای زودهن
الونــد تأکیــد کــرد: بســیاری از خانواده هــا بــه دلیل نداشــتن 
اطالعــات در خصــوص بیمــاری اوتیســم و یــا انــکار آن 
مراحــل درمــان را پیگیــری نمی کننــد کــه ایــن امــر موجــب 
ــراد را در  ــود و اف ــال می ش ــراد مبت ــاری در اف ــدگاری بیم مان

ــد. ــر می کن ــا مشــکالت بســیاری درگی ــاال ب ســنین ب
وی گفــت: بــرای اطالع رســانی خانواده هــا پوســترهای 
اطالع رســانی در ســطح شــهر توزیع شــده و بــا توجــه 
ــا  ــی رود ب ــار م ــور انتظ ــالل در کش ــروز اخت ــیوع و ب ــه ش ب
پوشــش  کافــی،  اطالع رســانی  و  اصولــی  برنامه ریــزی 
حداکثــری در ایــن زمینــه انجــام شــود؛ چراکــه یــک برنامــه 
ــودکان  ــیاری از ک ــد بس ــی می توان ــر درمان ــع و پیگی به موق

ــد. ــود بخش ــری بهب ــو مؤث ــه نح ــم را ب ــه اوتیس مبتالب
ــذ  ــالالت ناف ــروه »اخت ــالل از گ ــایع ترین اخت ــم ش اوتیس

ــت ــد« اس رش
وی گفــت: اوتیســم شــایع ترین اختــالل از گــروه »اختــالالت 
ــاهده  ــد مش ــد موالی ــک درص ــت و در ی ــد« اس ــذ رش ناف
ــش  ــال افزای ــودکان در ح ــن ک ــد ای ــد تول ــود و درص می ش

ــت. اس
امــا آنچــه مســلم اســت اینکــه آمــوزش بــه کــودکان مبتالبه 
ــد  ــه بای ــی ک ــا جای ــاز دارد ت ــژه ای نی ــرایط وی ــم ش اوتیس
امکانــات بــه خصوصــی بــرای ایــن قشــر مدنظــر قــرار گیــرد 

امــا در همــدان حتــی مدرســه ای کــه بــرای آمــوزش دانــش 
ــل  ــده از حداق ــر گرفته ش ــم در نظ ــه اوتیس ــوزان مبتالب آم

ــت. ــره اس ــات بی به امکان
ــرورش اســتثنایی اســتان همــدان بابیــان  رئیــس آموزش وپ
ــوزان در  ــش آم ــف از دان ــن طی ــر ای ــال حاض ــه در ح اینک
اســتان همــدان در مدرســه ای مشــغول بــه تحصیل هســتند 
ــوزان  ــش آم ــن دان ــرای ای کــه فضــای آموزشــی مناســبی ب
ــا  ــی خانواده ه ــب بی رغبت ــا موج ــن فض ــت: ای ــت، گف نیس
بــرای ثبت نــام کــودکان اوتیســم و درنتیجــه کاهــش 
پوشــش تحصیلــی کــودکان اوتیســم در اســتان شــده اســت.

پرویــن قربانیــان بابیــان اینکــه فضــای ایــن مدرســه بســیار 
فرســوده اســت و از تجمیــع چنــد خانه ســازمانی ایجادشــده 
ــوان  ــدارد، عن ــود ن ــی در آن وج ــرات اساس ــکان تعمی و ام
ــا  ــد ب ــژه بای ــای وی ــا نیازه ــوزان ب ــش آم ــدارس دان ــرد: م ک
اســتانداردهای خاصــی احــداث شــود تــا معلمــان و مربیــان 
ــی  ــد کاف ــراف و دی ــی، اش ــای آموزش ــه کل فض ــه ب مدرس
ــوده و  ــی ب ــن ویژگ ــد ای ــز فاق ــن مرک ــا ای داشــته باشــند ام
ــرده  ــاد ک ــه ایج ــئوالن مدرس ــرای مس ــی را ب محدودیت های

ــت. اس
وی گفــت: آمــوزش کــودکان طیــف اوتیســم نیــاز بــه یــک 
ــرای آمــوزش برخــی مطالــب، یــک اســتخر  ــاق تاریــک ب ات
کوچــک بــرای آب درمانــی و اتــاق بــازی بــرای بازی درمانــی 

ــدارد. ــات را ن ــن امکان ــک از ای ــز هیچ ی ــن مرک ــه ای دارد ک
4۶ دانش آمــوز بــا نیازهــای ویــژه در مدرســه اوتیســم 

ــتند ــل هس ــغول تحصی ــدان مش هم
اســتان همــدان  اســتثنایی  آموزش وپــرورش  رئیــس 
ــا نیازهــای ویــژه  گفــت: در حــال حاضــر 4۶ دانش آمــوز ب
ــتند  ــل هس ــغول تحصی ــدان مش ــم هم ــه اوتیس در مدرس
کــه از ایــن تعــداد تنهــا ۲7 نفــر از آن هــا مبتالبــه اوتیســم 
بــوده و مابقــی دانــش آمــوزان دارای مشــکالت یادگیــری 

ــتند. هس
گذشــته از اینکــه بایــد شــرایط آمــوزش بــرای ایــن افــراد 
مهیــا باشــد؛ متأســفانه والدیــن برخــی از کــودکان دچــار 
ــن  ــرش ای ــد چــون پذی ــکار می کنن اوتیســم واقعیــت را ان
ــا  ــاد روان شناســان ب ــه اعتق ــا ب موضــوع ســخت اســت ام
ایــن کار فقــط کودکشــان را از دوران طالیــی درمــان 
آموزش هــای  اگــر  درصورتی کــه  می کننــد؛  محــروم 
ــود،  ــی داده ش ــن طالی ــودک در س ــه ک ــع ب الزم، به موق
احتمــال طبیعی تــر شــدن رفتارهــا وجــود دارد امــا 
ــوان آن  ــر نمی ت ــرد، دیگ ــدا ک ــا شــکل پی ــی مهارت ه وقت

ــر داد. را تغیی
ــا قبــل از ۵ ســالگی اســت  ــی درمــان اوتیســم ت ســن طالی
ــخیص داده و  ــالل تش ــری اخت ــن پایین ت ــه در س ــر چ و ه
بــاز توانی هــا شــروع شــود، احتمــال طبیعــی شــدن بیشــتر 
ــا  ــه ت ــودکان همیش ــن ک ــه ای ــم ک ــد بپذیری ــا بای ــت ام اس
ــا  ــاوت هســتند ام ــا ســایر همســاالن خــود متف حــدودی ب

ــالش کــرد. ــد زدگــی ت ــود رون ــرای بهب ــد ب بای
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جامعــه ایـــران

 خشکســالی در اســتان چهارمحــال 
ایــن  و  شــده  تشــدید  بختیــاری  و 
ــه علــت تشــدید  اســتان هــم اکنــون ب
ــا در  ــارش ه ــش ب ــالی و کاه خشکس
میــان اســتان هــای خشــک کشــور 

قــرار گرفتــه اســت.

اســتان چهارمحــال و بختیــاری یکــی از اســتان هــای پــر آب 
و آبخیــز کشــور در گذشــته بــه شــمار می رفتــه و حــدود 1۰ 

درصــد آب کشــور را تامیــن مــی کــرده اســت.
ــک  ــع آب و خش ــود مناب ــطه کمب ــه واس ــر ب ــال حاض در ح
شــدن قنــات هــا، چشــمه هــا و چــاه هــا، آب یکــی از دغدغه 

هــای اصلــی مــردم شــده اســت.
ــوع  ــارش و وق طــی ســال های گذشــته به واســطه کاهــش ب
ــمه ها  ــتان و چش ــای آب اس ــیاری از چاه ه ــالی بس خشکس
و قنات هــا خشک شــده اســت. بســیاری از کشــاورزان و 
باغــداران ایــن اســتان در حــال حاضــر مشــکل آب دارنــد و 
شــغل بســیاری از آنهــا بــه علــت نبــود آب بــه خطــر افتــاده 

اســت.
بســیاری از مــزارع کشــاورزی اســتان چهارمحــال و بختیاری 
به واســطه نبــود آب از زیــر کشــت خــارج  و کشــاورزان 

ــد. ــه نشــین شــده ان بســیاری خان
خشکســالی هــر ســال در چهارمحــال و بختیــاری در حــال 
افزایــش اســت و  کمبــود منابــع آب در ایــن اســتان هر ســال 

بحرانــی تــر مــی شــود.

ــا  ــتان ب ــن اس ــاورزی در ای ــزارع کش ــات و م باغ
ــت ــده اس ــرو ش ــع آب روب ــود مناب کمب

ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــرخ شــهر ب یکــی از کشــاورزان شــهر ف
ــا موجــب ایجــاد خســارت  ــارش ه خشکســالی و کاهــش ب
ــار  ــت، اظه ــده اس ــاورزی ش ــش کش ــیاری در بخ ــای بس ه
داشــت: باغــات و مــزارع کشــاورزی در ایــن اســتان بــا 

ــت. ــده اس ــرو ش ــع آب روب ــود مناب کمب
ــن  ــود آب در ای ــرد:  کمب ــوان ک ــوی عن ــت اهلل موس رحم

ــت. ــده اس ــم ش ــیار وخی ــتان بس اس
ــر کشــت  ــزارع کشــاورزی از زی ــه داد: بســیاری از م وی ادام
خــارج شــده انــد و بــا نگاهــی بــه باغــات و مشــاهده درختان 
ــد و در  متوجــه مــی شــویم کــه سرســبزی گذشــته را ندارن

ــد. مســیر خشــک شــدن قــرار گرفتــه ان
موســوی بیــان کــرد: قــرار دادن تانکــر هــای بیشــمار ذخیره 
آب در باغــات توســط باغــداران بــرای جلوگیــری از خشــک 
شــدن درختــان خــود بیانگــر وضعیــت بحرانــی آب در ایــن 

منطقــه اســت.
وی اظهــار داشــت: مســئوالن بخــش کشــاورزی بایــد در این 

زمینه تمهیــدات الزم را بیندیشــند.
مدیــر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری در ایــن 
زمینــه اظهــار داشــت: بیــش از ۶۵ درصــد مســاحت اســتان 
چهارمحال و بختیاری با خشکســالی شــدید و بســیار شــدید 
مواجــه  شــده اســت کــه ایــن وضعیــت در نیمــه جنوبــی بــه 

ــود. ــده می ش ــتان دی ــرب اس ــوب غ ــژه جن وی
ــه  ــار ارائ ــق آم ــرد: مطاب ــوان ک ــه عن ــا در ادام ــاهرخ پارس ش
شــده از ســوی مرکــز ملــی خشکســالی و مدیریــت بحــران 
ســازمان هواشناســی کشــور، کاهــش بــاران در ســال زراعــی 
۹۶-۹۵ موجــب شــد تــا اســتان از نظــر رتبــه بنــدی اســتان 

بــارش جــزو اســتان هــای خشــک کشــور قــرار بگیــرد.
ــالی  ــار خشکس ــتان دچ ــد اس ــرد: ۶۵ درص ــوان ک وی عن
شــدید و ۲۰ درصــد اســتان دچــار خشکســالی متوســط قرار 
گرفتــه و میــزان بــارش در کل اســتان نســبت بــه میانگیــن 

ــارش نرمــال اســت. بلنــد حــدود 17 درصــد کمتــر از ب
ــه داد:  ــاری ادام ــال و بختی ــی چهارمح ــر کل هواشناس مدی
برداشــت بــی رویــه آب هــای زیــر زمینی ســبب فرونشســت 
ــی و  ــازن زیرزمین ــه مخ ــی ب ــای دائم ــیب ه ــن و آس زمی
کاهــش دائمــی حجــم آبگیــری ســفره هــای آب زیرزمینــی 
شــده کــه امــکان ترمیــم آن در آینــده حتــی در دوره هــای 

ــود. ــاران نخواهــد ب ــر ب پ
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر در ســال زراعــی جــاری 
چهارمحــال و بختیــاری هیــچ گونــه بارشــی نداشــته و 

خشکســالی در ایــن اســتان ادامــه دار اســت.
مدیــر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری تاکیــد کــرد: 
مانــدگاری بــرف در چهارمحــال و بختیاری 
کــه یکــی از مهمتریــن علــت هــای تقویت 
منابــع آب زیرزمینــی اســت، بســیار کاهش 

یافتــه اســت.

ــمه و  ــدی آب چش ــش ۴۰ درص کاه
ــال و  ــتان چهارمح ــای اس ــات ه قن

ــاری بختی
مدیــرآب و خــاک و امــور اراضــی ســازمان 
جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری 
در ایــن زمینــه گفــت: منابــع آب در 
چهارمحــال و بختیــاری کاهــش شــدیدی 

ــت. ــته اس داش

طاهــر نوربخــش عنــوان کــرد: در حــال حاضــر آبدهــی قنات 
و چشــمه هــای اســتان حــدود 4۰ درصــد کاهــش آبدهــی 

داشــته انــد.
ــات در  ــته ۲۰۰ قن ــال گذش ــی دو س ــت: ط ــار داش وی اظه
ایــن اســتان خشــک شــده و قنــات هــای دیگــر اســتان نیــز 

ــوده اســت. ــی ۵۰ درصــدی آب مواجــه ب ــا کاهــش 4۰ ال ب
مدیــرآب و خــاک و امــور اراضــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــرف  ــارش ب ــش ب ــه داد: کاه ــاری ادام ــال و بختی چهارمح
در ســال گذشــته، خشکســالی در اســتان چهارمحــال و 

ــت. ــرده اس ــدید ک ــاری را تش بختی
ــب  ــون مترمکع ــالجاری ۲4۲ میلی ــرد: در س ــان ک وی بی
ــاری  آب در بخــش کشــاورزی اســتان چهارمحــال و بختی
ــی  ــیاری از اراض ــان بس ــا همچن ــد ام ــی ش ــه جوی صرف
ــی  ــم آب ــا بحــران شــدید ک ــات اســتان ب کشــاورزی و باغ

ــت. ــه اس مواج
وی تاکیــد کرد:توســعه تجهیــزات آبیــاری نویــن در راســتای 
ــتان  ــالی در اس ــا خشکس ــارزه ب ــرف آب و مب ــش مص کاه

ــه اســت. ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــاری م چهارمحــال و بختی
مدیــرآب و خــاک و امــور اراضــی ســازمان جهــاد کشــاورزی 
چهارمحــال و بختیــاری تاکیــد کــرد: حمایــت هــای دولــت 
ــی  ــن در اراض ــاری نوی ــزات آبی ــعه تجهی ــتای توس در راس
کشــاورزی از مهمتریــن اقدامــات در مبــارزه بــا خشکســالی 

ــاری اســت. ــی در اســتان چهارمحــال و بختی و کــم آب
یکــی از کارشناســان بخــش کشــاورزی چهارمحــال و 
ــش  ــالی و کاه ــت: خشکس ــه گف ــن زمین ــاری در ای بختی
بــارش هــا موجــب شــده اســت کــه بســیاری از دشــت هــای 
اســتان از زیــر کشــت خــارج شــوند و بــه کانــون گــرد و غبار 

ــل شــوند. ــی تبدی محل
رشــید شــاهرخ ادامــه داد: دشــت هــای شــهرکرد و بروجــن 
از مهمتریــن دشــت هــای اســتان هســتند کــه هــم اکنــون 
بــه علــت کمبــود منابــع آب بــه کانــون گــرد و غبــار تبدیــل 

شــده انــد و آلودگــی هــوا را تشــدید مــی کننــد.
وی ادامــه داد:  بیابــان زایــی در چهارمحــال و بختیــاری 
ــر  ــع آب زی ــد در مصــرف مناب ــش اســت و بای در حــال افزای

ــود. ــام ش ــی انج ــه جوی ــی صرف زمین
ایــن کارشــناس بخــش کشــاورزی ادامــه داد: تغییــر الگــوی 
کشــت در اســتان چهارمحــال و بختیــاری نیــاز اســت و بایــد 
کشــت گیاهــان بــا نیــاز آبــی کــم مــورد توجــه قــرار بگیــرد.
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جامعــه ایـــران

امــروز گرچــه   توســعه در دنیــای 
اجتنــاب ناپذیــر اســت امــا از زمانــی که 
ــن  ــا بکرتری ــت ت ــم گرف ــان تصمی انس
نقطــه طبیعــت نفــوذ کنــد، آنــگاه 
ــه  ــمن درج ــه دش ــعه ب ــای توس ابزاره

یــک حیات وحــش تبدیــل شــد.

بیابــان و مراتــع همــواره از اصلی تریــن زیســتگاه های 
ــدگان  ــرات و خزن ــش از حش ــف حیات وح ــای مختل گونه ه
ــوده و اســتانی نظیــر  ــا پســتانداران و گربه ســانان ب گرفتــه ت
یــزد کــه حــدود 7 میلیــون هکتــار مرتــع و بیابــان دارد، یکی 
ــور  ــتی در کش ــوع زیس ــاظ تن ــه لح ــق ب ــن مناط از غنی تری

ــوده اســت. ب
گونه هــای بی نظیــر جانــوری و البتــه گیاهــی همــواره یــزد را 
در ردیــف اســتان ها و مناطــق مــورد توجــه مجامــع جهانــی 
مرتبــط بــا محیــط زیســت قــرار داده امــا در دهه هــای اخیــر 
ــع  ــتداران مطل ــه دوس ــورده ک ــم خ ــوی رق ــه نح ــرایط ب ش
ــدار  ــال هش ــم در ح ــا دائ ــن روزه ــت ای ــط زیس و آگاه محی
ــی  ــراض برخ ــت و انق ــط زیس ــب محی ــه تخری ــبت ب نس

ــتند. ــا هس گونه ه
ــه  ــی ک ــن عوامل ــی از مهم تری ــا ۶۰ یک ــای 3۰ ت در دهه ه
گونه هــای جانــوری را نــه تنهــا در یــزد بلکــه در ســایر 
ــکار  ــرار داد، ش ــدی ق ــد ج ــرض تهدی ــور در مع ــاط کش نق
بی رویــه بــود و شــکارچیان، چــه آنهــا کــه در صــدد تفریــح 
ــتند  ــالش داش ــه ت ــا ک ــه آنه ــد و چ ــگذرانی بودن و خوش
ــکار  ــا ش ــد، ب ــت آورن ــه دس ــت ب ــود را از دل طبیع روزی خ
ــراض  ــر، انق ــش و جبی ــر کل و می ــوار نظی ــای علفخ گونه ه
ــز تســریع  ــگ را نی ــگ و یوزپلن ــر پلن ــر نظی ــای دیگ گونه ه

ــد. کردن

ــتگاه های  ــب زیس ــد و تخری ــکل تهدی ــر ش تغیی
حیات وحــش از دهــه ۶۰

ــکارچیان از  ــط ش ــگ توس ــگ و یوزپلن ــذای پلن ــی غ وقت
طبیعــت شــکار می شــد، در واقــع غــذای گونه هــای 
وحشــی از ســفره طبیعــت برچیــده می شــد و بــر زاد و ولــد 
آنهــا تاثیــر منفــی بســیاری می گذاشــت و ایــن رونــد طــی 
ــراض  ــرز انق ــا م ــا را ت ــیاری از گونه ه ــار بس ــه آم ــه ده س

ــرد. ــش ب پی
ــب  ــرد و تخری ــر ک ــا تغیی ــن تهدیده ــکل ای ــه ۶۰ ش از ده
زیســتگاه بــه تدریــج جــای خــود را بــه شــکار بی رویــه داد و 
ایــن بــار انســان بــه جــای تفنــگ، ابــزار راه ســازی بــه دســت 
گرفــت تــا بــه بکرتریــن نقــاط طبیعت نفــوذ کنــد و به اســم 

ــدازد. ــه خطــر بیان ــت حیات وحــش را ب توســعه، امنی
ــی توســعه کشــاورزی در  ــدن کاوی و حت ــا، مع توســعه راه ه
ــد  ــتگاه ها ش ــن زیس ــن رفت ــبب از بی ــان س ــی از زم مقطع
ــرایط  ــال ش ــر س ــه دارد و ه ــم ادام ــوز ه ــد هن ــن رون و ای
ــن  ــی ای ــد و گوی ــل می کن ــر از ســال قب حیات وحــش را بدت
امــر بــه موضوعــی اجتناب ناپذیــر در بحــث توســعه تبدیــل 

ــت. ــده اس ش
طبیعــی اســت کــه وقتــی زیســتگاه حیات وحــش از 
ــوارد  ــی م ــوار و در برخ ــیار دش ــای آن بس ــرود، احی ــن ب بی
ــن واقعیــت تلخــی اســت کــه امــروز  غیرممکــن اســت و ای
ــوری در مناطــق مختلــف کشــور  بســیاری از گونه هــای جان
از جملــه اســتان یــزد بــا آن دســت و پنجــه نــرم می کننــد.
ــرات و  ــاره خط ــزد درب ــتان ی ــت اس ــط زیس ــاون محی مع
آســیب هایی کــه در دهه هــای گذشــته حیات وحــش را 
مــورد تهدیــد قــرار داده اســت، گفــت: شــکارچیان دهه هــای 

ــرای حیات وحــش  ــد جــدی ب ــل تهدی ــالب عام ــل از انق قب
بودنــد کــه تهدیدهــای آنهــا گرچــه کمرنگ تــر امــا در 

ــت. ــه داش ــز ادام ــد نی ــای بع دهه ه

ــی  ــکارچیان اتفاق ــا ش ــت ب ــط زیس ــل محی تعام
مثبــت در مســیر احیــای گونه هــای جانــوری

حســن اکبــری بیــان کــرد: از ســال 13۹۰ اتفاقــات مثبــت 
ــزد  ــتان ی ــت اس ــط زیس ــوزه محی ــیاری در ح ــی بس و منف
ــه ویــژه حیات وحــش اتفــاق افتــاد کــه از اتفاقــات مثبــت  ب

ــرد. ــاره ک ــکارچیان اش ــا ش ــل ب ــه تعام ــوان ب می ت
وی افــزود: محیــط زیســت اســتان یــزد تــالش کــرد ارتبــاط 
بهتــری بــا شــکارچیان برقــرار کنــد بــه نحــوی کــه تعــداد 
ــن  ــتند و ای ــان پیوس ــه محیط بان ــال ب ــا عم ــادی از آنه زی
ــات  ــته اتفاق ــال گذش ــج س ــول پن ــت در ط ــل توانس تعام
خوبــی را رقــم بزنــد بــه عنــوان نمونــه آهــوی کالمنــد کــه 
ــکار  ــل ش ــه دلی ــه ب ــش یافت ــدت کاه ــه ش ــای ب از گونه ه
بی رویــه بــود، در طــول ایــن پنــج ســال جمعیتــی بالــغ بــر 
ــرای گونه هــای دیگــری  ــر پیــدا کــرد و ایــن اتفــاق ب دو براب
ــن ترتیــب  ــه ای ــاد و ب ــاق افت ــز اتف ــه کل و میــش نی از جمل
می تــوان ادعــا کــرد کــه حیات وحــش یــزد دیگــر بــه 

ــرد. ــرار می گی ــکارچیان ق ــرض ش ــورد تع ــدرت م ن
اکبــری یکــی از اتفاقــات منفــی در طــول یــک دهــه اخیــر 
ــدن دوره  ــی ش ــرد: طوالن ــان ک ــت و بی ــالی  دانس را خشکس
خشکســالی بــه ویــژه در مناطــق شــمالی اســتان یــزد نظیــر 
ســیاه کوه و دره انجیــر ســبب کاهــش شــدید علوفــه شــد و 
ــی بســیاری  ــر منف ــد حیات وحــش اث ــر زاد و ول ــر ب ــن ام ای

ــه شــدت دچــار مشــکل کــرد. گذاشــت و زادآوری را ب
ــات، یکــی از وقایعــی کــه  ــن اتفاق ــار ای وی ادامــه داد: در کن
ــرض  ــدت در مع ــه ش ــزد را ب ــتان ی ــر اس ــتگاه های بک زیس
خطــر قــرار داد، معــدن کاوی بــود بــه نحــوی کــه بــه بهانــه 
معــدن کاوی، بســیاری از زیســتگاه های بکــر کــه بــه راحتــی 
قابــل دسترســی نبــود و گربه ســانان اغلــب در ایــن مناطــق 
ــاده  ــداث ج ــد و اح ــکل ش ــار مش ــد، دچ ــی می کردن زندگ

پــای انســان را بــه ایــن مناطــق بــاز کــرد.
ــه روی  ــرد: البت ــح ک ــزد تصری ــت ی ــط زیس ــاون محی مع
ــتغال و  ــه اش ــی ک ــزرگ و مهم ــادن ب ــا مع ــن ب ــت م صحب
ــا  ــرا آنه ــت زی ــد، نیس ــول کرده ان ــتان را متح ــاد اس اقتص
اغلــب مســائل محیــط زیســتی را نیــز مدنظــر دارنــد بلکــه 
ــادن خــرد و کوچکــی اســت کــه  ــا مع روی صحبــت مــن ب
ــه  ــا ب ــه بس ــدارد و چ ــتان ن ــاد اس ــی در اقتص ــش چندان نق

توسعه همچنان از حیات وحش قربانی می گیرد/بی سهمی طبیعت در راه سازی

نیره شفیعی پور
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ــدن کاوان ارزش  ــرای مع ــه ب ــی ک ــاده معدن ــوع م ــر ن خاط
ــک دوره،  ــب در ی ــس از تخری ــت، پ ــی نداش ــادی باالی اقتص

ــدند. ــا ش ره
ــت  ــد جمعی ــبب ش ــات س ــن اقدام ــد: ای ــادآور ش ــری ی اکب
حیات وحــش بــه ویــژه گونه هایــی نظیــر یوزپلنــگ در 
ــای  ــرایطی، احی ــن ش ــرد و در چنی ــرار گی ــرض خطــر ق مع

ــد. ــن ش ــا غیرممک ــه تقریب ــن گون ــت ای جمعی
وی افــزود: بــا افزایــش فعالیت هــای معدنــی، کیفیــت 
ــزوده شــدن  ــر ســبب اف ــن ام ــر شــد و ای ــز بهت ــا نی جاده ه
بــر ســرعت خودروهــا و افزایــش تعــداد آنهــا شــد کــه ایــن 
ــه شــدن  ــم تکه تک ــات وحــش و ه ــات حی ــم در تلف ــر ه ام
ــن  ــز ای ــر روز نی ــت و ه ــی داش ــذاری باالی ــتگاه ها اثرگ زیس

ــد. ــدا می کن ــتری پی ــش بیش ــکالت افزای مش

ــوری در جاده هــای  ــه جان ــف شــدن ۳ هــزار گون تل
اســتان یــزد

معــاون محیــط زیســت یــزد خاطرنشــان کــرد: خطــر 
ــدازه ای  ــه ان ــا ب ــا خودروه ــا ب ــات در جاده ه ــورد حیوان برخ
بــاال رفتــه کــه بــر اســاس برآوردهــای انجــام شــده، ســاالنه 
بیــش از 3 هــزار گونــه جانــوری در جاده هــای اســتان 
ــده  ــف ش ــودات تل ــن موج ــه در بی ــوند ک ــف می ش ــزد تل ی
ــگ،  ــر یوزپلن ــمندی نظی ــای ارزش ــا گونه ه ــدگان ت از خزن

ــت. ــاهده اس ــل مش کاراکال و ... قاب
ــق  ــه در برخــی مناط ــه ای ک ــای تل ــا دوربین ه ــزود: ب وی اف
کار گذاشــته شــد، حــدود چهــار ســال گذشــته فقــط چهــار 
قــالده یوزپلنــگ در ایــن مناطــق مشــاهده شــد که در ســال 
گذشــته تنهــا ســه قــالده آن رصــد شــدند کــه البتــه از آنجــا 
ــزات  ــت و تجهی ــی کار اس ــبگرد و مخف ــه، ش ــن گون ــه ای ک
زیــادی بــرای رصــد نیــاز دارد و ممکــن اســت جمعیــت آنهــا 

بیشــتر از ایــن تعــداد باشــد. 
ــای  ــان و پرنده ه ــره و باالب ــرد: هوب ــان ک ــری خاطرنش اکب
شــکاری هــم بــه واســطه همیــن جاده ســازی ها و ... در 

معــرض خطــر هســتند امــا وضعیــت آنهــا نظیــر یوزپلنــگ 
ــت. ــی نیس بحران

ــتار  ــه در کش ــت ک ــواردی اس ــی از م ــع یک ــه واق ــا ب جاده ه
ــش  ــان ها، نق ــا انس ــه ت ــوران گرفت ــده از جان ــودات زن موج
ــر  ــا اجتناب ناپذی ــود آنه ــا وج ــد ام ــذاری دارن ــم و اثرگ مه
اســت امــا می تــوان راهکارهایــی در نظــر گرفــت کــه عــالوه 
بــر نقــش توســعه ای آن، بتــوان جاده هــای دوســتدار محیــط 

زیســت نیــز داشــت.
ــردد  ــا ت ــن جاده ه ــه در ای ــی ک ــه رانندگان ــوزش ب ــاید آم ش
می کننــد و نصــب عالئــم هشــداردهنده نســبت بــه حضــور 
حیوانــات در برخــی جاده هــا بتوانــد تــا حــدی از آمــار تلفات 

ــد. ــتان بکاه ــای اس ــف در جاده ه ــای مختل ــاالی گونه ه ب
البتـه به طـور قطع عـالوه بـر راننـدگان، جاده سـازان نیز اگر 
بتواننـد اسـتانداردهایی را بـا هماهنگـی محیط زیسـت برای 
جاده هایـی کـه از محـل زیسـت جانـوران می گـذرد، لحـاظ 
کننـد، به طور قطع از میزان خسـارت ها کاسـته خواهد شـد.
معــاون محیــط زیســت اســتان یــزد در ایــن رابطــه عنــوان 
ــازی در  ــران و راه س ــان عم ــه مهندس ــی ک ــا زمان ــرد: ت ک

طراحــی و ســاخت جاده هــا هیــچ توجهــی بــه حیــات وحش 
و طبیعــت نداشــته باشــند، بنــا نیســت آمــار تلفــات کاهــش 

پیــدا کنــد.

ســهم حیوانــات و طبیعــت در توســعه و جاده ســازی 
ــود ــر گرفته ش در نظ

ــز  ــات نی ــهم حیوان ــد س ــرد: بای ــد ک ــری تاکی ــن اکب حس
ــرای  ــپس ب ــه و س ــر گرفت ــت در نظ ــات در طبیع ــرای حی ب
ــه باشــد، بخشــی  ــر اینگون ــه اگ ــدام شــود ک جاده ســازی اق

از مشــکالت حــل می شــود.
وی اظهــار امیــدواری کــرد: معــدن کاوان نیــز مراعــات حیات 
وحــش را بکننــد و در فعالیت هــای اقتصــادی خــود، ســهمی 

بــرای حیــات حیوانــات در طبیعــت در نظــر بگیرند.
ــه  ــن اینک ــعه، ضم ــل توس ــر عوام ــد اگ ــر می رس ــه نظ ب
زیرســاخت ها بــرای پیشــرفت های اقتصــادی را فراهــم 
می کننــد، گوشــه چشــمی بــه دیگــر موجــودات زنــده در دل 
ــگاه دیگــر توســعه بــالی جــای  طبیعــت داشــته باشــند، آن

ــود. ــد ب ــت نخواه طبیع
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مردم منطقه اسـام آباد ارومیه با شـنیدن 
خبـر آزار و اذیـت دانش آمـوز 12 سـاله 
در ایـن منطقـه به سـمت مدرسـه یورش 
بردنـد کـه ایـن درگیـری بـا پیگیـری 

متولیـان خاتمـه یافت.

در ایــن حادثــه کــه متأســفانه بــه دلیــل تحریک احساســات 
ــن  ــب چندی ــده ای فرصت طل ــوی ع ــه از س ــان منطق جوان
ســاعت بــه طــول کشــید برخــی از امــوال عمومــی 
آســیب دیده و بــر اســاس اعــالم برخــی منابــع محلــی حتــی 
ــی  ــن عموم ــدادی از اماک ــه و تع ــب مدرس ــراد فرصت طل اف

ــیدند. ــش کش ــه آت ــز ب ــه را نی منطق
ــان  ــی آذربایج ــده انتظام ــه، فرمان ــدار ارومی ــور فرمان حض
ــئوالن  ــی از مس ــرورش و جمع ــرکل آموزش وپ ــی، مدی غرب
ــه مثمــر  ــرای آرام کــردن فضــای منطق ــی ب اســتانی و محل
ثمــر واقــع شــد و بــا همــکاری مــردم ایــن درگیری ســاعاتی 

ــت. پیــش خاتمــه یاف
ــه  ــن زدن ب ــه دام ــق اولی ــه در دقای ــفانه باوجوداینک متأس
ــه  ــت جنســی، اعــزام کــودک ب ــه آزار و اذی شــایعاتی ازجمل
ــه تشــدید  ــب ب ــده ای فرصت طل بیمارســتان و ... از ســوی ع
به خوبــی  رســانه ها  امــا  زد  دامــن  درگیری هــا  ایــن 
ــن  ــی از ای ــوی برخ ــق جل ــار موث ــار اخب ــا انتش ــتند ب توانس

ــد. ــایعات را بگیرن ش
 

اصل ماجرا چه بود؟
ــات  ــه تمــام مســئوالن و مقام ــن حادث در اولیــن ســاعات ای
حاضــر در منطقــه وجــود تجــاوز و آزار و اذیــت جنســی ایــن 
ــن  ــل ای ــد اص ــا تأیی ــد ام ــب و رد کردن ــوز را تکذی دانش آم

خبــر را منــوط بــه بررســی بیشــتر دانســتند.
معــاون سیاســی، امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار آذربایجــان 
گفــت:  حادثــه  ایــن  جزییــات  خصــوص  در  غربــی 
ــورد  ــوزی م ــه دانش آم ــان داده ک ــق نش ــی های دقی بررس
تعــرض قــرار نگرفتــه و نیــروی خدماتــی مدرســه چنــد روز 

ــت. ــته اس ــی داش ــد بداخالق ــش قص پی
علیرضــا رادفــر عنــوان کــرد: والدیــن ایــن دختــر 1۲ ســاله 
شــکایت کرده انــد و مراجــع انتظامــی و قضایــی به شــدت بــا 

ایــن موضــوع برخــورد خواهنــد کــرد.
وی ادامـه داد: عـده ای به دنبـال تحریک احساسـات مردم در 
وضعیـت فعلی هسـتند، اما مـردم آرامش خـود را حفظ کرده 

و پیگیـری موضوع را بـه مراجع ذیصالح واگـذار کنند.
ــی  ــه آزار جنس ــودن هرگون ــایعه ب ــه ش ــاره ب ــا اش ــر ب رادف
دانش آمــوز دختــر، اظهــار داشــت: ایــن مــورد به کلــی 
تکذیــب می شــود، ســرایدار مدرســه بداخالقــی کــرده، ولــی 

ــت. ــاده اس ــاق نیفت ــی اتف ــچ آزار جنس هی
وی، افـزود: برخی افراد سـودجو در این میان نسـبت به ایجاد 
ناامنـی اقـدام کردنـد که بـا حضـور به موقـع مأمـوران نیروی 

انتظامـی از بـروز حادثـه بزرگ تر جلوگیری شـد.
ــای  ــا نیروه ــردم ب ــکاری مناســب م ــرد: هم ــان ک ــر بی رادف
ناجــا باعــث شــد تــا تعــدادی از این افــراد ســودجو دســتگیر 

و تحویــل مقامــات قضایــی شــوند.
ــاون سیاســی امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار آذربایجــان  مع
ــه  ــن منطق ــل در ای ــش کام ــون آرام ــت: هم اکن ــی گف غرب

ــت. ــده اس ــاع کنترل ش ــم و اوض حاک
 

دستگیری سرایدار مدرسه/برخورد قانونی با متخلفین
ــوص  ــز در خص ــی نی ــان غرب ــی آذربایج ــده انتظام فرمان
حــوادث منطقــه اســالم آباد گفــت: حادثــه ازاین قــرار 

ــاعت 14  ــه در س ــر مدرس ــالم مدی ــی اع ــه در پ ــت ک اس
عصــر دوشــنبه مبنــی بــر اینکــه تعــداد ۲۰۰ نفــر از اهالــی 
ــل  ــه مح ــوران ب ــد مأم ــه کردن ــه حمل ــه مدرس ــل ب مح

ــدند. ــزام ش اع
ــالم  ــن تمــاس اع ــرد: در ای ــه ک ــی اضاف ســردار ناصــر اصالن
شــد کــه نیــروی خدماتــی مدرســه بــرای یکــی از دختــران 
ــه  ــرده اســت و بالفاصل ــی ایجــاد مزاحمــت ک ــه ۵ ابتدای پای
کارکنــان پلیــس در محــل موردنظــر حاضر و مشــخص شــد 

موضــوع مربــوط بــه ســه روز پیــش بــوده اســت.
فرمانـده انتظامـی آذربایجـان غربـی اضافـه کـرد: در جریـان 
درگیری هـا متأسـفانه بخشـی از امـوال عمومی آسـیب دیده 

و بـه سـه دسـتگاه خـودرو خسـارت مالی وارد شـد.
ــی گفــت: فــرد موردنظــر شناســایی و توســط  ســردار اصالن
پلیــس دستگیرشــده و توســط دادســتان ارومیــه و ورود 

ــت. ــیدگی اس ــال رس ــوع در ح ــژه موض ــی وی قاض
ــه کــه همــکاری  ــر و تشــکر از مــردم ارومی وی ضمــن تقدی
خیلــی خوبــی بــا پلیــس داشــتند و درخواســت کــرد بــا افراد 
ــورد  ــد برخ ــم می زنن ــی را ه ــم عموم ــه نظ ــب ک فرصت طل

کــرده و مراتــب را بــه پلیــس گــزارش کننــد.
 

دســتگیری تعــدادی افــراد فرصــت طلــب در حادثه 
ــاد ارومیه منطقــه اســالم آب

 ســردار اصالنــی بــا بیــان اینکه بــا متخلفیــن حادثه مدرســه 
اســالم آبــاد برخــورد قانونــی می شــود اظهارداشــت: در 
حادثــه مدرســه دخترانــه منطقه اســالم آبــاد ارومیــه عده ای 
فرصــت طلــب به دنبــال شــایعه ســازی، اغتشــاش و تخریــب 
ــا ایــن افــراد برخــورد جــدی و  امــوال عمومــی بودنــد کــه ب

قانونــی خواهــد شــد.
وی بــا تکذیــب ادعاهــا و شــایعات برخــی افــراد فرصت طلب 
در خصــوص موضــوع حادثــه در بیــن ســرایدار و دانــش آموز 
ایــن مدرســه کــه بیــن والدیــن و مســئولین مدرســه حــل 
ــزود:  ــن منجــر شــده اســت اف ــت والدی ــه رضای و فصــل و ب
عــده ای فرصــت طلــب بــا شــایعه ســازی موجــب اغتشــاش 
ــن  و تخریــب امــوال شــخصی و عمومــی شــده اند کــه در ای
رابطــه چنــد نفــر از عوامــل اغتشــاش دســتگیر و بــه مراجــع 

ــده اند. ــل داده ش ــی تحوی قضای
 

آزار دانش آمــوز مدرســه دخترانــه »راه شــهدا« 
ــدارد ــت ن ــه صح ارومی

فرمانـدار ارومیه کـه از اولین دقایـق بروز درگیـری در منطقه 

حاضر شـده بود با اشـاره به حوادث مدرسـه اسـالم آباد گفت: 
شـایعه آزار جنسـی دانش آمـوز 1۲ سـاله مدرسـه شـهدا در 

منطقـه اسـالم آباد تکذیب می شـود.
ــه حساســیت  ــا توجــه ب ــه داد: ب ــی ادام ــاس حســن خان عب
ــرورش  ــرکل آموزش وپ ــی و مدی ــی انتظام ــوع فرمانده موض

اســتان در محــل مدرســه حضــور یافتنــد.
وی اظهــار داشــت: چیــزی کــه مشــخص اســت بحــث تجاوز 
و ... به هیچ عنــوان مطــرح نبــوده و شــایعه ای بیــش نیســت و 
مدیــر و معــاون مدرســه نیــز ایــن موضــوع را بررســی و کذب 

بــودن ایــن ادعــا را تائیــد کرده انــد.
ــراری تمــاس  ــزود: بررســی ها نشــان از برق ــی اف حســن خان
ــا یکــی از دانــش آمــوزان دختــر  تلفنــی ســرایدار مدرســه ب
اســت کــه موضــوع توســط والدیــن ایــن دانش آمــوز طبــق 
ــن  ــدر ای ــی پ ــوده و حت ــری ب ــال پیگی ــی در ح روال قانون
ــالم  ــود را اع ــت خ ــکایت، رضای ــد از ش ــز بع ــوز نی دانش آم

ــرده اســت. ک
فرمانــدار ارومیــه گفــت: از رســانه های اســتان تقاضــا داریــم 
ــا جلوگیــری از  زمینــه آرامــش عمومــی را فراهــم آورنــد و ب
انتشــار شــایعات و اخبــار نادرســت، زمینــه رســیدگی ســریع 

و دقیــق بــه ایــن موضــوع را فراهــم آورنــد.
 

ــط  ــوز توس ــر دانش آم ــت دخت ــوع آزار و اذی موض
ــود ــری می ش ــرایدار پیگی س

وزیــر آموزش وپــرورش هــم طــی دســتوری ویــژه بــه 
مشــاور خــود خواســتار پیگیــری موضــوع آزار و اذیــت دختــر 

ــد. ــه ش ــرایدار مدرس ــط س ــوز توس دانش آم
در ایــن نامــه، ســید محمــد بطحایــی وزیــر آموزش وپــرورش 
ــژه  ــازرس وی ــوان ب ــا به عن ــت داد ت ــی زاده مأموری ــه بزرگ ب
ــرکل  ــراه مدی ــه هم ــرود و ب ــه ب ــه ارومی ــام ب ــار ت ــا اختی ب
ــور  ــا حض ــی و ب ــان غرب ــتان آذربایج ــرورش اس آموزش وپ
ــات  ــی اتفاق ــه بررس ــبت ب ــتان نس ــن اس ــورای تأمی در ش
ــاذ  ــی اتخ ــم مقتض ــزوم تصمی ــدام و عندالل ــده اق حادث ش

ــد. کن
ــه در آن  ــد ک ــر ش ــی منتش ــبکه های اجتماع ــری در ش خب
ــه در اســالم آباد  ــود در یــک مدرســه دختران مطــرح شــده ب
شهرســتان ارومیــه ســرایدار مدرســه نســبت بــه آزار و اذیــت 
ــه  ــت، اگرچ ــرده اس ــدام ک ــاله اق ــوز 1۲ س ــک دانش آم ی
ــه مدرســه  ــا برخــی ب ــد نشــده ام ــر تأیی ــوز صحــت خب هن
ــر  ــه درگی ــئوالن مدرس ــن و مس ــا معلمی ــرده و ب ــورش ب ی

ــدند. ش

سکینه اسمی

درگیری منطقه اسالم آباد ارومیه خاتمه یافت/ اصل ماجرا چه بود؟
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جامعــه ایـــران

ــی  ــت ط ــاری دیاب ــیوع بیم ــش ش افزای
ایــن  جهــان،  در  اخیــر  ســال های 
بیمــاری شــیرین را بــه بزرگ تریــن 
ــل کــرده اســت. ــخ تبدی ــی تاری اپیدم

بـه بیمـاری خاموش معـروف اسـت، بیمـاری کـه نه تـب دارد 
و نـه خونریـزی و نـه حتـی درد؛ عالئمـی کـه خبر از رشـد این 
بیمـاری هم باشـد وجود نـدارد، از ایـن رو فرد بیمار تـا مدت ها 

از ابتـالی خـود به ایـن بیمـاری باخبر نمی شـود.
تــا پایــان ســال ۲۰1۵ بیــش از 41۵ میلیــون نفــر از افــراد ۲۰ 
ــا  ــداد ت ــن تع ــد. ای ــت بودن ــه دیاب ــال ب ــا مبت ــا 7۹ ســاله دنی ت
ســال ۲۰4۰ از مــرز ۶4۰ میلیــون نفــر خواهــد گذشــت. تعداد 
ــال  ــان در ح ــورهای جه ــه کش ــت در هم ــه دیاب ــان ب مبتالی
افزایــش اســت. بیــش از نیــم میلیــون کــودک و نوجــوان کمتر 
از 14 ســال در جهــان مبتــال بــه دیابــت نــوع یــک هســتند و 
ســاالنه ۵ میلیــون نفــر بــه دلیــل ایــن بیمــاری جهــان خــود 
ــد. از طــرف دیگــر بیــش از 31۸ میلیــون  را از دســت می دهن
نفــر در جهــان دچــار اختــالل تحمــل گلوکــز هســتند کــه در 
ــه دیابــت  ــر اغلــب آن هــا مبتــال ب صــورت عــدم مداخلــه مؤث

خواهنــد شــد.
ــت  ــر بهداش ــوی وزی ــده از س ــای ارائه ش ــاس آماره ــر اس  ب
دیابــت کــه در نــام عامیانــه از آن بــه عنــوان مــرض قنــد یــاد 
ــر  ــی را درگی ــون ایران ــج میلی ــر پن ــال حاض ــد در ح می کنن
ــاری  ــن بیم ــتعد ای ــز مس ــر نی ــر دیگ ــون نف ــرده و ۹ میلی ک
هســتند و ســالیانه میلیاردهــا تومان هزینــه روی دســت دولت 
ــی  ــا حت ــده ای از آن ه ــش عم ــه بخ ــی ک ــذارد در حال می گ

ــدارد. ــر ن ــاری خب ــود بیم ــم از وج ــان ه روحش
 1۹ تـا ۲۵ آبان مـاه هر سـال به عنـوان هفته ملـی دیابت معین 
شـده اسـت تا با یـادآوری آسـیب های ایـن بیماری، بـه جامعه 
آگاهی بخشـیده و آن را به سـمت خـود مراقبتـی در مواجهه با 
رشـد ایـن بیمـاری خاموش پیـش ببـرد و این بـار زنـان محور 
ایـن یـادآوری قرار گرفته انـد و با انتخاب شـعار »دیابـت و زنان؛ 
حـق مـا داشـتن آینـده ای سـالم« تـالش می شـود زمینه های 
آگاه سـازی نیمـی از جمعیـت کشـور نسـبت بـه عوامـل و 
آسـیب های بـروز دیابت در زنـان و دیابت بـارداری ایجاد شـود.

ابتالی یک ششم جمعیت قم به دیابت
 آن طـور کـه ابوالفضـل ایرانـی خـواه، رئیـس دانشـگاه علـوم 
پزشـکی اسـتان قـم می گویـد رشـد خامـوش بیمـاری دیابـت 
در اسـتان قـم نگـران کننـده اسـت، جمعیـت قـم نزدیـک بـه 
یـک میلیـون و ۲۰۰ هزار نفر سرشـماری شـده که آمار نشـان 
می دهـد که یک ششـم کل جمعیـت یعنـی ۲۰۰ هـزار نفر در 

این اسـتان مبتـال بـه دیابت هسـتند.
ــای  ــا بیماری ه ــارزه ب ــروه مب ــر گ ــای مدی ــاس گفته ه ــر اس ب
ــن  ــم ای ــم ه ــکی ق ــوم پزش ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش معاون
ــر اســاس  اســتان از اولیــن اســتان ها در آمــار دیابــت اســت؛ ب
ــراد  ــتم اف ــک هش ــادل ی ــد مع ــته 13 درص ــال گذش ــار س آم
ــا 1۰ درصــد افــراد  ــه دیابــت هســتند پنــج ت کشــور مبتــال ب
دیابتــی مبتــال بــه دیابــت نــوع یــک و ۹۰ درصــد نیــز مبتــال 
بــه دیابــت نــوع دو هســتند در اســتان قــم نیــز 17 درصــد از 

ــت هســتند. ــه دیاب ــال ب ــاالی 3۰ ســال مبت ــت ب جمعی
محمــد نیک پــور اظهــار داشــت: حداقــل زمــان بــرای نابــودی 
کلیــه بــرای بیمــاران دیابتــی بــاالی پنــج ســال اســت و دیــر 
ــه از  ــد ب ــاری می توان ــن بیم ــان ای ــرای درم ــردن ب ــل ک عم
ــی و  ــدید بینای ــالالت ش ــی، اخت ــا بینای ــه، ی دســت دادن کلی
ضعیــف شــدن اعصــاب محیطــی منجــر شــود کــه تأثیــرات 

ــروق دارد. ــب و ع ــز، قل ــی روی مغ منف
وی معتقــد اســت کــه خــود مراقبتــی از الزامــات پیشــگیری 

ــد: انجــام آزمایــش  ــن بیمــاری اســت و می گوی ــه ای ــال ب از ابت
دوره ای قنــد خــون می توانــد بــه آگهــی بــه موقــع از ابتــال بــه 
ــد  ــراد بع ــه اف ــم ک ــه می کنی ــد و توصی ــاری بیانجام ــن بیم ای
ــب قنــد خــون خــود را چــک  ــا 3۵ ســال مرت از ســنین 3۰ ت
ــد  ــوند، قن ــان ش ــریع تر درم ــال س ــورت ابت ــا در ص ــد ت کنن
ــگ  ــا 1۲۵ زن ــن 1۰۰ ت ــی، بی ــا 1۰۰ طبیع ــن ۶۰ ت ــون بی خ
خطــر و باالتــر از آن نشــان دهنــده ابتــال بــه قنــد خــون اســت.

نگرانی دشمن دیابت
ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــه معاون ــروه تغذی ــس گ رئی
ــی و اضطــراب دشــمن  ــرد: نگران ــد ک ــز تأکی ــم نی پزشــکی ق
ــی را از خــود دور  ــوان نگران ــا حــد ت ــد ت دیابتی هــا اســت و بای
ــت  ــخت و طاق ــای س ــرای رژیم ه ــه اج ــد وادار ب ــد و نبای کنن
فرســا شــوند زیــرا بــه تجربــه ثابــت شــده اســت کــه ایــن گونه 

محدودیت هــا تــداوم نمی یابنــد.
ــذای  ــت غ ــد اس ــی، معتق ــق ویس ــر ح ــه علی اکب ــه گفت ب
دیابتــی بایــد خــوش طعــم، مطبــوع و دلپذیــر باشــد. 
دیابتی هــا تــا حــد امــکان آزاد گذاشــته می شــوند تــا از 
ــای  ــتفاده از راهنمایی ه ــا اس ــی ب ــون ول ــای گوناگ خوراکی ه

متخصصــان و کارشناســان تغذیــه اســتفاده کننــد.
ــددی دارد از  ــل متع ــت دالی ــد دیاب ــه وی می گوی ــور ک  آن ط
ــی،  ــی، ســابقه خانوادگــی، چاق ــه صــورت ارث ــه اینکــه ب جمل
ــه برنامــه  ــر محیــط زندگــی از جمل ــا تحــت تأثی ــاال ی ســن ب
ــترس  ــراب و اس ــم، اضط ــی ک ــت بدن ــی نادرســت، فعالی غذای
ــامل  ــم ش ــی را ه ــنی خاص ــج س ــن رن ــود همچنی ــاد ش ایج
ــه  ــف ســنی از جمل ــای مختل ــد در گروه ه نمی شــود و می توان
ــی دوران  ــالمندی و حت ــالی، س ــی، میان س ــی، نوجوان کودک

ــد. ــه وجــود آی ــارداری ب ب
ــاال رفتــن قنــد خــون  ــه گفتــه حــق ویســی علــت اصلــی ب ب
ایــن اســت کــه بــدن هــر فــرد بــرای مصــرف قنــد احتیــاج بــه 
انســولین دارد ولــی بــه دلیــل ایــن کــه بــدن قادر بــه تولیــد یا 
اســتفاده کامــل از انســولین نیســت قنــد در بــدن بــه درســتی 
مصــرف نشــده و موجــب تجمــع قنــد در خــون می شــود کــه 
ــاال رفتــن قنــد خــون بیــش از حــد طبیعــی می توانــد  ایــن ب
باعــث عوارضــی مثــل بیماری هــای چشــمی، کلیــوی، قلبــی 
ــد در کنتــرل قنــد  ــراد دیابتــی بای ــه همیــن دلیــل اف شــود ب

خــون کوشــا باشــند.

آگاهی از عالئم بیماری راهکار تشخیص به موقع
ــا درد و  ــوش اســت و رشــد آن ب ــاری خام ــن بیم ــر چــه ای اگ
ــا  ــوان ب ــا می ت ــت ام ــراه نیس ــاهده هم ــل مش ــوارض قاب ع
ــه  ــه آن شــک کــرد، ب ــه احتمــال ابتــال ب مشــاهده عالئمــی ب
گفتــه رئیــس گــروه تغذیــه معاونــت بهداشــتی دانشــگاه علوم 
پزشــکی قــم قنــد خــون می توانــد عالئمی همچــون پرنوشــی، 
ــا  ــد و ی ــاری دی ــر ادراری، پرخــوری، کاهــش وزن، ضعــف، ت پ

ــه همــراه داشــته باشــد. ــی ب تغییــر در حــس بینای
حــق ویســی در ارتبــاط بــا انــواع ایــن بیمــاری خامــوش هــم 
می گویــد: در دیابــت نــوع اول بیمــار نیــاز بــه تزریــق انســولین 

دارد و بیشــتر در کــودکان و افــراد زیــر 3۰ ســال ایجــاد 
می شــود کــه بــه آن دیابــت وابســته بــه انســولین می گوینــد؛ 
ــق  ــه تزری ــازی ب ــوالً نی ــار معم ــوع دوم بیم ــت ن ــا در دیاب ام
انســولین نــدارد امــا ممکــن اســت در برخــی مــوارد نیــاز بــه 
تزریــق انســولین پیــدا کنــد. ایــن نــوع دیابــت معمــوالً در افراد 
بــاالی 4۰ ســال، چــاق و کــم تحــرک بیشــتر اســت و بــه آن 
دیابــت غیــر وابســته بــه انســولین می گوینــد کــه در کنتــرل 
ــده قنــد  آن از رژیــم غذایــی و داروهــای خوراکــی پاییــن آورن

ــود. ــتفاده می ش ــون اس خ
 وی بــه افــراد مبتــال بــه دیابــت توصیــه می کنــد کــه هــر روز 
از ۶ گــروه اصلــی مــواد غذایــی از جملــه شــیر و لبنیــات کــم 
ــان و غــالت ســبوس دار، گوشــت های ســفید، قرمــز  چــرب، ن
ــبزی ها  ــی، س ــای گیاه ــز دانه ه ــات و مغ ــرغ، حبوب ــم م و تخ
ــد،  ــرف قن ــرده و مص ــرف ک ــادل مص ــد متع ــا در ح و میوه ه
شــکر، ژله هــای قنــدی، شــکالت، پولکــی، نبــات، عســل، مربا، 
خرمــا، شــربت، نوشــابه، بســتنی، آبمیوه هــای صنعتــی، گــز، 
ســوهان، کیــک و شــیرینی های تــر و خشــک و حتــی نمــک 

)ســدیم( را کاهــش دهنــد.
ــه ای  ــه گون ــی ب ــه غذای ــه برنام ــر اســت ک ــه وی بهت ــه گفت  ب
ــم  ــم ک ــا حج ــی ب ــده غذای ــه ۶ وع ــه روزان ــود ک ــم ش تنظی
اســتفاده شــود بــه خصــوص افــرادی کــه بایــد انســولین تزریق 
کننــد مصــرف 3 وعــده اصلــی صبحانــه، ناهــار، شــام و ۲ الی 3 
میــان وعــده ســاعت 1۰ صبــح، ۵ عصــر و قبــل از خــواب بــا در 

نظــر گرفتــن ســاعت مصــرف غــذا، بســیار اهمیــت دارد.

مراقبت در تغذیه و کنترل بیماری دیابت
ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــه معاون ــروه تغذی ــس گ رئی
ــای  ــه نان ه ــد ک ــه می کن ــا توصی ــه دیابتی ه ــم ب ــکی ق پزش
ســبوس دار ماننــد ســنگک و جــو را جایگزیــن نان هــای ســفید 
ماننــد لــواش و باگــت کننــد و برنــج هــم بــه مقــدار متعــادل 

ــد. مصــرف کنن
آن طـور کـه وی می گویـد مصـرف روزانـه سـبزی ها بـه میزان 
۵-3 واحـد که هـر واحـد برابر با یک لیوان سـبزی برگـی خام، 
یا نصـف لیوان سـبزی پخته، سـبزی خوردن، سـاالد بـا آبلیمو 
یـا آبغـوره، کاهـو، کلـم، کـدو، خیار، شـوید، شـنبلیله، سـیر و 
مصـرف روزانـه 4-۲ واحـد میـوه که هر واحـد تقریبـاً یک عدد 
متوسـط مانند سـیب، پرتقـال، کیوی، یـا تقریباً نصف لیـوان از 
میوه هـای کوچـک مانند گیـالس، انگـور به صـورت خـام و در 
حد امکان با پوسـت و گوشـت میـوه در پاییـن آوردن قند خون 

تأثیـر زیـادی دارند.
وی بـه مصـرف پروتئین هـا هـم اشـاره کـرده و می افزایـد: الزم 
اسـت کـه در رژیـم غذایـی دیابتی هـا مصـرف ماهـی و مـرغ 
افزایـش و گوشـت قرمـز کاهـش یابـد و یـا بـه صـورت آب پز، 
بخارپز، کبابی، داخل فر، اسـتفاده شـود نه سـرخ شـده؛ مصرف 
روزانـه 3-۲ واحـد از گـروه لبنیـات کـه هـر واحـد برابـر اسـت 
بـا یـک لیوان شـیر یـا یـک لیـوان ماسـت یـا دو لیـوان دوغ به 

صـورت کـم چـرب هـم توصیه می شـود.
ــوم  ــگاه عل ــتی دانش ــت بهداش ــه معاون ــروه تغذی ــس گ رئی
پزشــکی قــم معتقــد اســت فعالیــت بدنــی و بهبــود تغذیــه از 
عوامــل در اصــالح ســبک زندگــی ســالم محســوب می شــوند 
کــه از ایــن طریــق 7۰% از مــوارد ابتــال بــه دیابــت را می تــوان 

پیشــگیری نمــود.
شــیوع بیمــاری دیابــت در زنــان و در دوره بــارداری هــم بســیار 
رواج دارد بــه طــوری کــه بــه گفتــه حــق ویســی از هــر 7 تولد، 
ــی از  ــت و نیم ــارداری اس ــت ب ــر دیاب ــت تأثی ــوزاد تح ــک ن ی
ــا 1۰ ســال پــس  ــارداری، طــی ۵ ت ــت ب ــه دیاب ــان مبتــال ب زن
از زایمــان، بــه بیمــاری دیابــت نــوع ۲ مبتــال خواهنــد شــد که 
بــرای پیشــگیری از دیابــت در زنــان، قبــل و بعــد از بــارداری و 
همچنیــن اوایــل کودکــی بایــد بــه خانــواده آمــوزش و خدمات 

بهداشــتی ارائــه شــود.

رشد تلخ یک بیماری شیرین/ یک ششم جمعیت قم دیابت دارند

وجیهه 
غالمحسین زاده
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کمتــر از یکســال از ثبــت ملی باغ ســیب 
کــرج مــی گــذرد، بنیــاد مســتضعفان به 
عنــوان مالــک قانونــی کمــر به لغــو ثبت 
ملــی ایــن بــاغ بســته اســت، اقدامــی کــه 
واکنــش هــای زیــادی را بــه دنبــال 

داشــته اســت.

بــاغ ســیب مهرشــهر کــه از آن به عنــوان ریــه تنفســی کــرج 
ــیه و  ــنگین حاش ــار س ــر ب ــت زی ــود، سال هاس ــاد می ش ی
ــان  ــه صاحب ــود ک ــوروز ۹3 ب ــد، ن ــی روزگار می گذارن نگران
ــاغ  ــه درخــت را قطــع و زمیــن ب ــاغ بیــش از دو هــزار اصل ب
ــه خشــم شــهروندان کرجــی را  ــی ک ــد، اقدام را شــخم زدن
برانگیخــت و قلــب دوســتداران محیط زیســت را بــه درد 

آورد.
ــی و  ــی گیاه ــای ژنتیک ــهر از گنجینه ه ــیب مهرش ــاغ س ب
یکــی از بزرگ تریــن ســرمایه های زیســت محیطی و از 
ــاغ  ــن ب ــرج اســت. ای ــهر ک ــای گردشــگری کالن ش جاذبه ه
ــی از  ــردد و جزئ ــوی بازمی گ ــه دوره پهل ــت آن ب ــه قدم ک
ــی  ــد، زمان ــه شــمار می آی ــد ب محوطــه تاریخــی کاخ مرواری
دارای 7۰ هــزار اصلــه درخــت شــامل گالبــی، ســیب، هلــو، 
گــردو و آلــو بــود امــا از دهه هــای گذشــته و به طــور 
ــان  ــادی از درخت ــداد زی ــر تع ــال اخی ــد س ــر در چن خاص ت
بــاغ توســط مالــکان قطــع شــد. ایــن بــاغ در کنــار بــاغ فاتــح 
جهانشــهر در اصــالح طــرح تفصیلــی شــهر کــرج شناســایی 
ــد؛  ــاغ بمان ــد ب ــاغ اســت بای ــی کــه ب و مشــخص شــد آنجای
ــت محیطی از  ــرمایه زیس ــن س ــری ای ــر کارب ــه تغیی گرچ

ــد. ــاز ش ــف آغ ــای مختل ــه بهانه ه ــته ب ــال های گذش س
ــاری در  ــاغ 3۵۰ هکت ــن ب ــار از ای در حــال حاضــر ۲7۲ هکت
ــالمی و  ــالب اس ــازان انق ــتضعفان و جانب ــاد مس ــک بنی تمل

ــی اســت. ــه طباطبای ــار دانشــگاه عالم مابقــی در اختی
ــد روز  ــاً چن ــته دقیق ــال گذش ــفندماه س ــت و دوم اس بیس
ــد  ــاغ ســیب مانن ــی شــدن ب ــر مل ــو خب ــه ســال ن ــده ب مان
ــا  ــه شــهروندان کرجــی داده شــد، ام ــود کــه ب ــه ای ب عیدان
هنــوز یــک ســال از ثبــت ملــی ایــن بــاغ نمی گذشــت کــه 
ــاد  ــخ کــرد، بنی ــری کام دوســتداران محیط زیســت را تل خب
مســتضعفان کــه مالــک قانونــی ایــن باغ محســوب می شــود 
ــی  ــو ثبــت مل ــه لغ در اقدامــی عجیــب و قابل تأمــل کمــر ب
بــاغ بســت به طوری کــه بــا واکنــش مســئوالن اســتان 
ــش  ــی پی ــا جای ــد و کار ت ــراه ش ــتگاه قضــا هم ــژه دس به وی
رفــت کــه حاجــی رضــا شــاکرمی گفــت: دســتگاه قضــا بــر 
اینکــه بــاغ ســیب کــرج به عنــوان اثــری ملــی حفــظ شــود، 

ــک را جبــران کنــد. ــد حــق مال ــت بای تأکیــد دارد و دول
امــا حضــور محمــد ســعیدی کیا رئیــس بنیــاد مســتضعفان 
در کــرج آن هــا چهاردهــم آبــان مــاه جــاری باعــث شــد تــا 
موضــوع لغــو ثبــت ملــی بــاغ ســیب را پیگیــری کنیــم، وی 
بــه دلیــل ضیــق وقــت  قــول داد کــه هماهنگی هــای الزم را 
انجــام داده تــا ضمــن بازدیــد از بــاغ اطالعــات موردنظــر در 

اختیارمــان قــرار گیــرد.
ســعیدی کیــا روز بعــد بــه وعــده خــود عمــل کــرد و از بنیاد 
ــات  ــاغ اطالع ــد از ب ــس از بازدی ــا پ ــد ت ــرار ش ــی برق تماس

ــرار گیــرد. موردنظــر در اختیارمــان ق
روز گذشــته پــس از بازدیــد از بــاغ فضــل اهلل خدایــی 
ــاغ ســیب را  ــای ب ــه مســئولیت احی ــل شــرکتی ک مدیرعام
ــک  ــت: مل ــده دارد، گف ــر عه ــاد مســتضعفان ب از ســوی بنی
تحــت مالکیــت بنیــاد مســتضعفان بــه مســاحت 3۵۰ 
هکتــار بــا قدمــت ۵۰ ســاله اســت کــه حــدود ۲۰۰ هکتــار 
ــوده و  ــه ب ــیاه ریش ــان س ــوه و درخت ــاغ می ــورت ب آن به ص
ــوالت  ــت و کار محص ــت کش ــار آن تح ــاحت 1۵۲ هکت مس

ــت. ــته اس ــرار داش ــاورزی ق کش

خدایــی اضافــه کــرد: در ســال های پــس از انقــالب و اجــرای 
ــار  ــه ۲7۰ هکت ــاغ ب ــاحت ب ــعه مس ــا و توس ــای احی طرح ه
افزایش یافتــه و زمیــن کشــاورزی آن از 1۵۲ هکتــار بــه 

ــت . ــه اس ــار کاهش یافت ــدود ۸۰ هکت ح
وی بــا بیــان اینکــه عمــر طبیعــی درختــان ایــن بــاغ به ســر 
ــه ایــن نکتــه نیــز اشــاره کــرد  ــد ب ــود از طرفــی بای آمــده ب
ــه بازســازی  ــاز ب ــا ۲۵ ســال نی ــا طــول عمــر 17 ت باغــات ب
ــازه  ــی اج ــته در حال ــال های گذش ــه داد: در س ــد، ادام دارن
ــاغ داده نشــد کــه بایســتی هــر چــه  قطــع درختــان ایــن ب

ــد. ــی می ش ــم اجرای ــن مه ــر ای زودت
ــاغ  ــن ب ــر ای ــان پی ــه قطــع درخت ــزود: بعدازاینک ــی اف خدای
مــورد تائیــد واقــع شــد بــه ســبب برخــی اطالع رســانی های 
ــورد  ــرج برخ ــی ک ــز اهال ــت اعتراض آمی ــا حرک ــت ب نادرس
ــدان  ــی را در زن ــدام مدت ــن اق ــه ســبب ای ــده ب ــم و بن کردی

ــردم. ســپری ک
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر  احیــای ایــن بــاغ بــه مــا 
سپرده شــده و خوشــبختانه رئیــس ســازمان ســیما، منظــر و 
فضــای ســبز شــهری کــرج نهایــت همــکاری را دارد، گفــت: 
ســال ۹۲ طــرح جامــع احیــای باغ ســیب مهرشــهر کــرج در 
کمیســیونی متشــکل از جهــاد کشــاورزی، دانشــگاه پردیس 
کشــاورزی، فضــای ســبز، اســتانداری، محیط زیســت و مرکــز 

تحقیقــات اصــالح و بــذر بــه تصویــب رســید.
ایــن مســئول تصریــح کــرد: وجــود پنــج حلقــه چــاه 
ــرق  ــه ب ــز ب ــه مجه ــر در ثانی ــی کل 1۸۰ لیت ــا ِدب ــق ب عمی
ــب  ــه اس ــزان س ــه می ــاورزی ب ــین آالت و ادوات کش و ماش
بخــار در هکتــار ازجملــه امکانــات موجــود در ایــن مجموعــه 

می شــود. محســوب 
خدایــی خاطرنشــان کــرد: طــرح جامــع مذکــور بــا رعایــت 
کامــل شــرایط زیســت محیطی توســط یــک شــرکت 
ــه  ــن و ب ــاغ تدوی ــدد ب ــا مج ــور احی ــاد به منظ ــوی بنی از س

سایه تغییر کاربری روی باغ سیب کرج/آیا باغ ملی می ماند؟

ستاره محمدی

http://mehrnews.com


صفحه 56 | شماره 22 | آذر 96 MEHR NEWSAGENCY

جامعــه ایـــران

ــت. ــیده اس ــب رس تصوی
وی بــا اعــالم اینکــه طــی چهــار فــاز مجموعــاً ۲3۵ هکتــار 
ــروژه  ــرد: پ ــح ک ــد، تصری ــد ش ــداث خواه ــد اح ــاغ جدی ب
احــداث بــاغ و اجــرای سیســتم آبیــاری در 1۹ دی مــاه ســال 
ــاری  ــتم آبی ــرای سیس ــر اج ــات نظی ــم اقدام ــاز و اه ۹4 آغ
ــد و کاشــت ۲۶  تحت فشــار، احــداث اســتخر ذخیــره و خری
هــزار و ۸۶ نهــال بــه مســاحت ۵۵ هکتــار بــرای فاز نخســت 

ــت. ــده اس انجام ش
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه پیش بینی شــده بــرای ایــن 
مجموعــه 17۰ هــزار اصلــه نهــال کاشــته شــود، یادآور شــد: 
ــا  ــاری پیش بینی شــده ت ــه ۹ هکت ــن اراضــی گلخان ــرای ای ب
تولیــد ســبزی و صیفــی و گل هــای گلخانــه ای در آن انجــام 

ــرد. گی
ایــن مســئول بیــان کــرد: بــرای ایــن مجموعــه 1۵ میلیــارد 
ــه  ــزان س ــن می ــه از ای ــده ک ــار پیش بینی ش ــان اعتب توم

ــت. ــوده اس ــار ب ــاری تحت فش ــرای آبی ــان ب ــارد توم میلی
خدایــی بــا بیــان اینکــه منبــع تأمیــن آب ایــن مجموعــه از 
ــر  ــی ه ــه ِدب ــود ک ــن می ش ــاه تأمی ــه چ ــج حلق ــق پن طری
ــت،  ــه اس ــر ثانی ــر ب ــا 4۰ لیت ــدود 3۰ ت ــا ح ــک از چاه ه ی
ــط  ــاه توس ــه چ ــج حلق ــن پن ــوع آب ای ــرد: مجم ــه ک اضاف
ــتخر  ــه اس ــال آب ب ــای انتق ــر لوله ه ــزار و ۲۰۰ مت ــار ه چه
ذخیــره رســیده کــه پــس از عبــور از ایســتگاه فیلتراســیون 

ــود. ــق می ش ــه تزری ــه کل مجموع ب
وی در بخــش دیگــری در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه هــدف 
ــیب  ــاغ س ــی ب ــت مل ــو ثب ــرای لغ ــتضعفان ب ــاد مس بنی
مهرشــهر کــرج چیســت، گفــت: در هیــچ جــای دنیــا باغــی 

ــر  ــواردی نظی ــل م ــت، در اص ــیده اس ــی نرس ــت مل ــه ثب ب
ــازمان  ــر س ــی نظی ــه ارگان ــی ب ــی مل ــری اراض ــر کارب تغیی

میــراث فرهنگــی بازنمی گــردد.
ــی  ــرج را اقدام ــیب ک ــاغ س ــی ب ــت مل ــئول ثب ــن مس ای
ــمرد  ــی برش ــراث فرهنگ ــازمان می ــوی س ــی از س غیراصول
چراکــه ایــن بــاغ بنــا و یــا ســازه ای تاریخــی نیســت، ادامــه 
داد: اقداماتــی نظیــر تشــخیص قطــع درخــت و تغییــر 
ــده کمیســیون  ــر عه ــی و کشــاورزی ب ــری اراضــی باغ کارب
ــن  ــت در ای ــری حــق دخال ــت اســت و ارگان دیگ ــاده هف م

ــدارد. ــش را ن بخ
ــت  ــتای ثب ــتضعفان در راس ــاد مس ــه بنی ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود:  ــت، اف ــرده اس ــکایت ک ــهر ش ــیب مهرش ــاغ س ــی ب مل
ــهر  ــیب مهرش ــاغ س ــای ب ــدد احی ــاد درص ــه بنی درحالی ک
ــرا در  ــه چ ــید ک ــه پرس ــگاه عالم ــتی از دانش ــت بایس اس
ــاغ  ــن ب ــود در ای ــی خ ــار اراض ــای ۸۰ هکت ــوص احی خص

ــت . ــداده اس ــام ن ــی را انج اقدام

ــاغ  ــی ب ــار از اراض ــه 1۰۰ هکت ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب خدای
ــی  ــت خاک ــای باف ــور احی ــرج به منظ ــهر ک ــیب مهرش س
ــت،  ــه اس ــت رفت ــر کش ــوان زی ــی ج ــت درختان ــرای کاش ب
ــن  ــن رفت ــی و از بی ــن اراض ــاک ای ــای خ ــرای احی ــت: ب گف
ــه  ــن عرص ــات در ای ــت صیفی ج ــی کاش ــای خاک بیماری ه

ــود. ــی ش ــاری اجرای ــال ج ــان س ــا پای ــه ت ــورت گرفت ص
ــیب  ــاغ س ــی ب ــت مل ــرای ثب ــدن ماج ــن تر ش ــرای روش ب
بــه ســراغ عبدالناصــر میرچــی مدیــرکل میــراث فرهنگــی، 
ــم، وی در  ــرز رفتی ــتان الب ــگری اس ــتی و گردش صنایع دس
خصــوص اینکــه ثبــت آثــار ملــی تنهــا بــه ســاختار و ســازه 
ســاختمانی و بنایــی بازنمی گــردد، گفــت: هــر اثــر تاریخــی، 
طبیعــی و میــراث ناملموســی کــه از ارزش تاریخــی و معنوی 
برخــوردار باشــد قابلیــت ثبت در فهرســت آثــار ملــی را دارد.

روند ثبت باغ سیب کرج زیر سؤال رفته است
ــیب  ــاغ س ــه ب ــرف اینک ــد به ص ــه نبای ــان اینک ــا بی وی ب
مهرشــهر کــرج ســاختمان و یــا بنــا نیســت رونــد ثبــت ملی 
کــردن آن را زیــر ســؤال بــرد، گفــت: تعزیــه، آییــن عروســی 
در روســتای »نوجــان«، بســتنی ســنتی روســتای »بَرغــان« 
و درخــت »اورس« واقــع در اســتان البــرز در حالــی بــه ثبــت 

ــد. ــاختمان نبوده ان ــا و س ــک بن ــه هیچ ی ــیده ک ــی رس مل
ــگری  ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
اســتان البــرز ادامــه داد: بــاغ ســیب مهرشــهر کــرج منهــای 
ــخ و  ــره تاری ــردم خاط ــرای م ــت ب ــیب اس ــاغ س ــه ب اینک

ــود. ــوب می ش ــی محس ــینه ای غن پیش
وی بــا بیــان اینکــه ثبــت ملــی بــاغ ســیب مهرشــهر کــرج 

ــث  ــم باع ــن مه ــد ای ــگان اســت و نبای ــرای هم ــاری ب افتخ
ناراحتــی بنیــاد مســتضعفان شــود، افــزود: به طورقطــع 
ســازمان میــراث فرهنگــی هیچ گونــه حــق کالبــدی در بــاغ 
ســیب نخواهــد داشــت چراکــه تنهــا مالکیــت معنــوی و اثــر 
ارزش تاریخــی ایــن بــاغ بــرای ایــن ســازمان و مــردم مهــم 

ــت. اس
ــک  ــدون ش ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــن ب ــی همچنی میرچ
ــاغ تنهــا بــرای صاحبــان آن اســت، اظهــار کــرد:  مالکیــت ب
مرجــع تشــخیص ثبــت اثــر در فهرســت آثــار ملــی ســازمان 

ــت. ــگری اس ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ می
ــت  ــوص کاش ــا در خص ــه اعتراض ه ــد ب ــه بای ــا در ادام ام
ــی  ــاره کنیم، موضوع ــرج اش ــیب ک ــاغ س ــات در ب صیفی ج
کــه بــا توجــه بــه کمبــود منابــع آبــی واکنش هــای بســیاری 
ــس  ــی رئی ــا زین العابدین ــت، محمدرض ــته اس ــی داش در پ
ــرج در  ــهری ک ــبز ش ــای س ــر و فض ــیما، منظ ــازمان س س
ــات در  ــه برخــی کاشــت صیفی ج ــؤال ک ــن س خصــوص ای

ــاد  ــرف زی ــل مص ــه دلی ــیب را ب ــاغ س ــی ب ــی از اراض بخش
ــدون  ــرد: ب ــار ک ــد، اظه ــی می کنن ــتباه تلق ــی اش آب اقدام
شــک ایــن اقــدام بــرای بنیــاد مســتضعفان صرفــه اقتصــادی 

ــته اســت. داش
 

ابــراز نگرانــی نســبت بــه اراضــی بــاغ ســیب تحت 
تملــک دانشــگاه عالمــه طباطبایی

وی بــا بیــان اینکــه بــرای آبیــاری ایــن بخــش از بــاغ ســیب 
ــه اســتفاده نمی شــود، گفــت:  مهرشــهر کــرج از آب رودخان
ــرب  ــل ش ــهر قاب ــده مهرش ــای حفرش ــود در چاه ه آب موج
ــاری اراضــی کشــاورزی و  ــرای آبی ــت الزم ب ــوده و از قابلی نب

باغــی برخــوردار اســت.
ــا اشــاره اینکــه اجــازه کاشــت صیفی جــات  زین العابدینــی ب
تنهــا در یک فصــل بــه شــرکت داده شــده و عملیــات 
ــام  ــاری انج ــال ج ــر س ــا آخ ــه ت ــن عرص ــکاری در ای درخت
ــرح  ــاس ط ــر اس ــر و ب ــت موردنظ ــت: درخ ــرد، گف می گی

ــت. ــده اس ــی خریداری ش ــن اراض ــرای ای ب
رئیــس ســازمان ســیما، منظــر و فضــای ســبز شــهری کــرج 
بــا ابــراز نگرانــی نســبت بــه اراضــی بــاغ ســیب تحــت تملک 
ــفانه در  ــرد: متأس ــار ک ــی، اظه ــه طباطبای ــگاه عالم دانش
ــار دانشــگاه  ــار از اراضــی در اختی ــای ۸۰ هکت ــتای احی راس

ــداده اســت. ــه ن عالمــه تاکنــون برنامــه ای ارائ
ــل  ــرج و مدیرعام ــهر ک ــورای ش ــو ش ــاس زارع عض ــا عب ام
ــرج  ــهرداری ک ــبز ش ــای س ــا و فض ــازمان پارک ه ــابق س س
ــوان  ــه به عن ــت: به صــورت ُمصران ــن خصــوص گف ــز در ای نی
نماینــده مــردم پیگیــر هســتیم کاربری باغ ســیب مهرشــهر 
ــن  ــام مســاحت ای ــد و تم ــی بمان ــوت خــود باق ــه ق ــرج ب ک

ــکاری شــود. مجموعــه مشــجر و درخت
وی بــا بیــان اینکــه طبــق برنامه هــای از پیــش تعیین شــده 
ــان ســال  ــا پای ــاغ ســیب ت عملیــات درختــکاری مجمــوع ب
جــاری انجام می شــود، گفــت: تــا امــروز اقدامات شایســته ای 
در راســتای احیــای بــاغ ســیب مهرشــهر کــرج انجام گرفتــه 
ــه  ــه کار گرفت ــود سیاســتی ب ــم ب و همــواره درصــدد خواهی

شــود تــا شــاهد تغییــر کاربــری ایــن اراضــی نشــویم.
ــاغ   ــن ب ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــرج ب عضــو شــورای شــهر ک
ــاغ  ــورت ب ــود و به ص ــکاری ش ــل درخت ــورت کام ــد به ص بای
ــی از  ــه نمایندگ ــک ب ــدون ش ــرد: ب ــار ک ــد، اظه ــی بمان باق

ــم. ــال می کنی ــت را دنب ــن سیاس ــردم ای م
ــاد مســتضعفان انقــالب اســالمی نیــز  وی تأکیــد کــرد: بنی
ــل  ــود عم ــدات خ ــام تعه ــه تم ــال ب ــان س ــا پای ــتی ت بایس
ــیب وارد  ــاغ س ــوع ب ــکاری مجم ــه درخت ــبت ب ــرده و نس ک

ــود. ــل ش عم
ــهروندان  ــای ش ــه نگرانی ه ــم هم ــال ها و به رغ ــت س باگذش
ــی  ــای اهال ــبز و پیگیری ه ــای س ــب فض ــه تخری ــبت ب نس
ــا  ــای اوج خــود فاصله ه ــا روزه ــاغ ســیب ب ــوز ب رســانه، هن
ــوان  ــای ج ــا نهال ه ــذرد ت ــال های درازی بگ ــد س دارد و بای
رشــد کننــد و نقشــی در کاهــش آلودگــی روزافــزون شــهر 

داشــته باشــند.
امــا از هــر چــه بگذریــم از نامه نــگاری مســئوالن البــرزی بــه 
محضــر رهبــر معظــم انقــالب اســالمی نمی تــوان گذشــت، 
ــد  ــید حمی ــه س ــود ک ــال ۹4 ب ــهریورماه س ــم ش پانزده
طهائــی اســتاندار البــرز وقــت البــرز از نتیجه بخــش بــودن و 
پاســخ رهبــر معظــم انقــالب اســالمی بــه نامه نــگاری بــرای 
ــرج  ــه مســئوالن شــهر ک ــاغ ســیب مهرشــهر ب ــذاری ب واگ

ــر داد. خب
ــیب  ــاغ س ــاره ب ــری درب ــود؛ رهب ــرده ب ــالم ک ــی اع طهائ
مهرشــهر پاســخ داده انــد و خطــاب بــه آقــای ســعیدی کیــا 
مرقــوم فرموده انــد کــه بــا مســئوالن شــهری همــکاری الزم 
صــورت گیــرد، حــاال بایــد دیــد سرنوشــت ایــن بــاغ چگونــه 
رقــم می خــورد آیــا در فهرســت آثــار ملــی می مانــد یــا تــن 

ــد. ــری می ده ــر کارب ــه تغیی ب
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ــای  ــتان ه ــه شهرس ــرخ در میان ــوه س ــت ک ــب طبیع  تخری
زرنــد و رفســنجان ایــن روزهــا بحــث روز طبیعــت گــردان 
و کوهنــوردان ایــن دو شهرســتان شــده و نگرانــی هــای روز 

ــی را ایجــاد کــرده اســت. افزون

ــود  ــه خ ــور را ب ــاحت کش ــد مس ــان 11 درص ــتان کرم  اس
ــت  ــه نخس ــل رتب ــه دلی ــا ب ــت و طبیعت ــاص داده اس اختص
در وســعت، بیشــترین عرصــه هــای نــاب طبیعــی را نیــز در 
اختیــار دارد کــه در ســال هــای اخیــر بــه دلیــل خشکســالی 
ــش جــدی زیســت محیطــی  ــورد تن ــی م ــود بارندگ و کمب

ــد. ــرار گرفتــه ان ق
ــه طبیعــت  ایــن تنــش طبیعــی خســارت هــای جــدی را ب
اســتان وارد کــرده و گونــه های گیاهــی و جانــوری در معرض 
خطــر جــدی قــرار گرفتــه اند امــا دخالــت هــای انســانی روز 

افــزون نیــز بــر مشــکالت اســتان افــزوده اســت.
در حالیکــه کشــاورزی تحــت تاثیــر خشکســالی روزگار 
ــان  ــتان کرم ــئوالن اس ــد مس ــی کن ــپری نم ــی را س خوب
ــرای  ــبی ب ــن مناس ــی را جایگزی ــی و معدن ــعه صنعت توس
ــعه  ــا توس ــد ام ــه ان ــان یافت ــتان کرم ــادی اس ــعه اقتص توس
در ایــن بخــش همیشــه بــا چالــش هــای زیســت محیطــی 
همــراه بــوده اســت و در اســتان کرمــان نیــز ایــن نگرانــی هــا 

ــت. ــده اس ــزون ش ــر روز اف ــای اخی ــال ه در س
مدیــرکل جدیــد اداره محیــط زیســت اســتان کرمــان نیــز 
ــای  ــه طرحه ــاره ب ــا اش ــار نظــری ب ــل در اظه ــدی قب چن
توســعه ای در اســتان کرمــان گفــت: فعالیــت های توســعه 
ــط  ــالمت محی ــظ س ــر حف ــی ب ــد مبتن ــی بای ای و صنعت
ــروش  ــش ف ــده را پی ــل آین ــرمایه نس ــد و س ــت باش زیس

ــم. نکنی
ــه  ــه بهان ــه تخریــب هــای محیــط زیســت ب ــا اشــاره ب وی ب
هــای مختلــف گفــت: بــا تخریــب محیــط زیســت روســتاها 
ــی  ــمت صنعت ــه س ــع ب ــدن و جوام ــی روح ش ــمت ب ــه س ب

ــی رود. ــش م شــدن پی
در حالــی بســیاری از دوســت داران محیط زیســت خواســتار 
ــای  ــرح ه ــتی ط ــط زیس ــت محی ــه پیوس ــدی ب ــه ج توج
ــوان  ــی ت ــان م ــم در کرم ــوز ه ــه هن ــتند ک ــف هس مختل
فجایــع زیســت محیطــی از جملــه آلودگــی دشــت خاتــون 
آبــاد و آلودگــی هــای ناشــی از معــادن مــس و شــرکت مــس 
ــادن و  ــوالد و مع ــع ف ــادن و صنای ــر، مع ــمه، گل گه سرچش

ــرد. ــع زغالســنگ را مشــاهده ک صنای

چشمان کوه سرخ خون می بارد
در حالــی فعــاالن محیــط زیســتی اســتان کرمــان طی ســال 
هــای اخیــر هنــوز هــم خاطــره زخمــی کــه بــه کــوه شــاه 
ــا در  ــدن کاریه ــران مع ــد و نگ ــر دارن ــه خاط ــد را ب وارد ش
ارتفاعــات بحــر آســمان و سرشــاخه هــای هلیل رود هســتند 
ــد و  ــی چک ــون م ــرخ خ ــوه س ــمان ک ــار از چش ــن ب ــه ای ک
ــا کار  ــت ام ــط زیس ــتداران محی ــای دوس ــم پیگیریه علیرغ
معدنــکاری در ایــن کوهســتان بکــر در نزدیکــی رفســنجان 

ــه دارد. ادام
ــن  ــزون در خصــوص ای ــای روز اف ــی ه آنچــه موجــب نگران
ــی  ــوان اصل ــرخ آبخ ــوه س ــه ک ــن اســت ک ــده ای ــدن ش مع
شــهر رفســنجان محســوب می شــود و دهها روســتای پایین 
دســت هــم تمــام امیدشــان بــه ارتفاعــات ایــن منطقه اســت 
ــوز  ــان هن ــی شــدید در اســتان کرم ــم آب ــد در ک ــه بتوانن ک

ــد. ــه دهن زندگــی در روســتاها را ادام
کــوه ســرخ از بکــر تریــن مناطــق طبیعــی اســتان کرمــان 
ــده  ــکیل ش ــه تش ــن منطق ــی ای ــش گیاه ــه پوش ــت ک اس
اســت از درختــان بنــه، بــادام کوهــی، یــاس وحشــی، انجیــر 
ــدن و.....و  ــی و پ ــه، کاله قاض ــای درمن ــی، زارچ و بوته کوه
ــا،  ــج، زوف ــی، بادرن ــه، اویشــن، کاکوت ــی االل ــای گیاه داروه

ــزه و ... ــوره، عنغ ــادران ، کلپ ــره، بوم زی
حیــات وحــش ایــن منطقــه دارای کل، قــوچ و میــش کوهی 
، روبــاه، خرگــوش، گــرگ، کفتــار، جوجــه تیغــی ،  ســیخور، 
مــوش صحرایــی، انــواع مارمولکهــا ، مارهــای جعفــری افعــی 
ــی ماننــد عقــاب ، شــاهین ،  ــی و پرندگان ــار اب ــار، م ، تیــر م
کبوتــر زاغ ، هــودی، گنجشــک، شــانه بســر، کبــک و تیهــور 

مــی باشــد.
متاســفانه علیرغــم داشــته هــای ایــن ســرزمین بکــر 
ــه  ــن منطق ــات ای ــه ارتفاع ــکاران ب ــا تیشــه معدن ــن روزه ای
خــورده اســت و بــا وجــود تمــام دغدغــه هایــی کــه از ســوی 
کوهنــوردان، دوســتداران محیــط زیســت و مردم روســتاهای 
منطقــه مطــرح مــی شــود امــا مســئوالن ســکوتی عجیــب را 
در مقابــل تخریــب طبیعــت بکــر منطقــه بــه نظــاره نشســته 

ــد. ان
فــرزاد مهــدوی از جملــه فعــاالن محیــط زیســت رفســنجان 
ــاه  ــرداد م ــد: خ ــی گوی ــر م ــا مه ــوی ب ــه در گفتگ اســت ک
ســال جــاری بــود کــه خبــر شــروع فعالیــت اکتشــافی یــک 
ــه  ــوم ب ــنجان موس ــهر رفس ــرقی ش ــات ش ــدن درارتفاع مع
ــخ  کــوه ســرخ کام فعــاالن محیــط زیســت رفســنجان را تل

ــرد. ک
وی ادامــه داد: فعالیــت اکتشــافی نامبــرده در باالتریــن نقطه 
حــوزه آبریــز شــهر رفســنجان و زرنــد قــرار دارد کــه تقریبــا 
نیمــی از آب دشــت رفســنجان و زرنــد و چندیــن روســتای 
پرجمعیــت را تامیــن مــی کنــد و در شــرایطی کــه بحــران 
ــه یــک فاجعــه زیســت محیطــی و  ــا ب ــی مــی رود ت کــم آب
ــت  ــخص نیس ــود مش ــل ش ــه تبدی ــن منطق ــانی درای انس
چگونــه یــک معــدن کاو مــی توانــد تمــام قوانیــن و ارزیابــی 
هــای زیســت محیطــی را ندیــده گرفتــه و اقــدام بــه تخریب 
یــک زیســتگاه ارزشــمند گیاهــی و جانــوری و منبــع تامیــن 

ــد. آب هــزاران انســان بنمای
ــتان و  ــت دوس ــاری طبیع ــال ج ــرداد س ــت: در خ وی گف
فعــاالن محیــط زیســت رفســنجان یــک تجمــع اعتراضــی 
بــه فعالیــت ایــن معــدن را در محــل فرمانــداری شــهر زرنــد 
ــت  ــه فعالی ــتند ک ــد خواس ــدار زرن ــد و از فرمان ــب دادن ترتی
ایــن معــدن را متوقــف کنــد و در پــی دســتور فرمانــدار ایــن 

فعالیــت متوقــف شــدتا اینکــه هفتــه پیش دوبــاره مشــاهده 
ــب  ــه موج ــرده ک ــت ک ــه فعالی ــروع ب ــدن ش ــه مع ــد ک ش
نگرانــی فعــاالن محیــط زیســت و ســاکنان روســتاهای 

مجــاور شــد.

تشکیل زنجیره انسانی در کوه سرخ
مهــدوی بیــان کــرد:  بطوریکــه امروزجمعــه 1۹آبــان مــاه در 
پــی اعــالم صعــود مشــترک درحمایــت از منطقــه کوه ســرخ 
رفســنجان بیــش از ۲۰۰نفــر اقــدام بــه صعــود کــوه ســرخ از 
مســیر تخریــب شــده نمودنــد و بــا تشــکیل زنجیــره انســانی 

خواســتار توقــف ایــن فعالیــت مخرب شــدند.
محمــد یکــی از کوهنــوردان رفســنجان اســت کــه بــا ابــراز 
ــان  ــرخ بی ــده در کوهس ــود آم ــه وج ــت ب ــی از وضعی نگران
کــرد: طبیعــت کوهســرخ نمــادی از داشــته هــای طبیعــی 
شهرســتان رفســنجان اســت کــه بایــد همچنــان بکــر نگــه 

داشــته شــود.
وی بــا اشــاره بــه فعالیــت معــادن و صنایــع مــس در 
ــه روســتاهای  سرچشــمه گفــت: ایــن روزهــا اگــر نگاهــی ب
سرچشــمه بکنیــد کلکســیونی از مخاطراتــی زیســت 
محیطــی را مــی بینیــد کــه در ارتفــاع 3 هــزار متــری 
ــه جــا گذاشــته اســت و حــاال  ــل توجهــی ب خســارتهای قاب
ــراژدی را تکــرار  ــز همــان ت ــد در کــوه ســرخ نی مــی خواهن

ــد. کنن
ــان کــرد: متاســفانه علیرغــم وعــده هــای داده شــده  وی بی
معدنــکاری در منطقــه هنــوز هــم ادامــه دارد و نکتــه عجیب 
اینکــه جــاده دسترســی بــه معــدن اســت، زخمــی کــه ایــن 
جــاده در منطقــه ایجــاد کــرده نشــان مــی دهــد هیــچ برنامه 

ریــزی وجــود نــدارد.
ایــن کوهنــورد ادامــه داد: جــاده در برخــی مناطــق کشــیده 
ــوده راه  ــخت ب ــدن س ــمت مع ــه س ــون راه ب ــا چ ــده ام ش
جدیــدی احــداث شــده و خســارتها بــه طبیعــت بــه حداکثر 

رســیده اســت.
ــی  ــش گیاه ــی از پوش ــل توجه ــش قاب ــرد: بخ ــان ک وی بی
منطقــه کــه البتــه زیســت گاه گونــه هــای جانــوری متعــدد 

اســت از بیــن رفتــه اســت.

کوه سرخ قربانی می شود/ 
کوهنوردان: از تخریب طبیعت جلوگیری کنید
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جامعــه ایـــران

یــاور میرزایــی از مــردم محلــی منطقــه و ســاکن 
ــت  ــرخ اس ــوه س ــراف ک ــتاهای اط ــی از روس یک
مــی گویــد: کوهســتانهای داوران کــه کــوه ســرخ 
ــا  ــن مکانه ــی از بهتری ــت یک ــمتی از آن اس قس
ــور  ــف کش ــق مختل ــوردان از مناط ــرای کوهن ب
ــترده  ــب گس ــورد تخری ــفانه م ــه متاس ــت ک اس

ــت. ــه اس ــرار گرفت ق

نگرانی روستاییان اطراف کوه سرخ
ــرخ  ــوه س ــراف ک ــرد: در اط ــان ک ــی بی میرزای
دههــا روســتا وجــود دارد کــه هــر کــدام مرکــز 
ــه  ــتند و در حالیک ــروری هس ــاورزی و دامپ کش
ــا ســودای مهاجــرت در ســر  ــن روزه ــان ای جوان
ــتاها  ــظ روس ــرای حف ــراد ب ــی از اف ــد برخ دارن
همچنــان در ایــن مراکــز جمعیتــی مانــده انــد و 
ــت. ــات در روستاهاس ــز حی ــن رم آب مهمتری

وی گفــت: احــداث معــدن در کــوه ســرخ نگرانی 
ــن آب  ــع تامی ــا مناب ــرده تنه ــدان ک ــا را دوچن م
ــت و  ــات اس ــن ارتفاع ــراف همی ــتاهای اط روس
ــد بســیاری از  ــی توان ــدن و جــاده م احــداث مع
چشــمه هــا و مســیرهای آب را در منطقــه از بین 

ــد. ــب کن ــه را تخری ــرد و کشــاورزی منطق بب

مهاجــرت گونــه هــای جانــوری در صورت 
ــعه معدن توس

محمدرضــا ســلمانی، رئیــس هیــأت کوهنــوردی 
ــوص  ــن خص ــز در ای ــنجان نی ــتان رفس شهرس
ــع  ــوه مرتف ــن ک ــرخ دومی ــوه س ــد: ک ــی گوی م
ــر  ــزار و ۲۰۰ مت ــه ه ــه س ــت ک ــنجان اس رفس

ارتفــاع دارد.
مهمتریـن  از  یکـی  کـه  کـوه  ایـن  افـزود:  وی 
قطبهـای طبیعـی منطقه اسـت کـه در گذشـته 
هـای دور معدنـی در دامنه هـای این کـوه وجود 
داشـته کـه به دلیل گذشـت زمـان دیگر اثـری از 
آن باقـی نمانـده اسـت امـا عـده ای در ماههـای 
اخیـر به دنبـال راه اندازی مجدد معـدن در ارتفاع 

دو هـزار و 7۰۰ متـری بـوده انـد.
مـرز  در  دقیقـا  منطقـه  ایـن  کـرد:  بیـان  وی 
شهرسـتانهای زرند و رفسـنجان قـرار دارد و گویا 
وقتـی این افراد نتوانسـته اند از ادارات رفسـنجان 
مجوز بهـره برداری بگیرنـد از طریـق ادارات زرند 

اقـدام و مجـوز دریافـت کـرده اند.
رئیــس هیــأت کوهنوردی شهرســتان رفســنجان 
ــه معــدن موجــب  گفــت: فقــط راه دسترســی ب
ــل توجــه در محیــط زیســت شــده  ــب قاب تخری
و خــود معــدن نیــز بــه کانــون تخریــب تبدیــل 
مــی شــود و منابــع آبــی منطقــه را از بیــن 

ــرد. ــد ب خواه
وی افــزود: کل اکوسیســتم منطقــه تحــت تاثیــر 
ایــن تخریبهــا قــرار مــی گیــرد و هــزاران گونــه 
جانــوری وقتــی چنیــن وضعیتــی ایجــاد شــود از 

منطقــه کــوچ خواهنــد کــرد.
وی خواسـتار توقـف فـوری تخریـب طبیعـت در 
ایـن منطقه شـد و گفـت: مسـئوالن بایـد بدانند 
که نگهـداری از چنین مکان هایـی تعریف واقعی 
از توسـعه پایـدار اسـت و نبایـد منابـع را بـه پای 

توسـعه اقتصـادی قربانـی کرد.
ــتان  ــی شهرس ــای طبیع ــه ه ــیاری از عرص بس
رفســنجان و زرنــد قبــل از ایــن بــه دلیل توســعه 
معــادن و صنایعــی همچــون مــس بــا مشــکالت 

عدیــده مواجــه شــده اســت.

بـا وجـود تکذیـب کتـک خـوردن  
کودک آوجی توسـط دندانپزشـک 
اکنـون  دولتـی،  درمانـگاه  در 
خانـواده کـودک می گوینـد حاضـر 
نیسـتند. دادن  رضایـت  بـه 

ــی  ــری مبن ــازی خب ــای مج ــش در فض ــد روز پی چن
ــت  ــه دس ــی ب ــودک آوج ــک ک ــتم ی ــرب و ش ــر ض ب
دندانپزشــک منتشــر شــد کــه ســاعاتی بعــد واکنــش 
و تکذیــب مســئوالن امــر و مجموعه هــای مرتبــط 
ــان  ــا بی ــواده کــودک ب ــی داشــت و اینــک خان را در پ
ــا فرزندمــان تنــدی و بــه صــورت وی ســیلی  اینکــه ب
زده شــده اســت، می گوینــد حاضــر بــه رضایــت دادن 

ــتند. نیس
اظهــارات مــردم محــل حکایــت از آن داشــت کــه هدیه، 
دختــر هشــت ســاله آوجــی بــرای کشــیدن دنــدان بــه 
درمانــگاه دولتــی مراجعه کــرده و از دســت دندانپزشــک 

کتــک خــورده اســت.

انتشار خبر غیرمنصفانه بود
روابــط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان آوج بــا 
ــال تلگرامــی خــود، انتشــار ایــن خبــر  انتشــار مطلبــی در کان
را غیــر منصفانــه و کــذب عنــوان کــرد و نوشــت: اعتمــاد مــردم 
از بزرگتریــن ســرمایه های سیســتم بهداشــت و درمــان کشــور 
اســت و مجموعــه بهداشــت و درمــان شهرســتان اعتقــاد دارد 
ــا  ــات ب ــت خدم ــتحق دریاف ــه مس ــف جامع ــاد مختل ــه آح ک

کمیــت و کیفیــت مطلــوب و کامــال مناســب هســتند.
ــان  ــام آورد: کارکن ــن پی ــن در ای ــی همچنی ــط عموم رواب
ایــن مجموعــه هدفــی جــز حفــظ و ارتقــای ســالمت 
ــاب رجــوع  ــا رعایــت موازیــن شــرعی و تکریــم ارب جامعــه ب
ــات  ــه خدم ــه صــورت شــبانه روزی در حــال ارائ ــد و ب ندارن
تــا دورافتاده تریــن و محروم تریــن مناطــق شهرســتان 

ــتند. هس
ــا غیرموثــق خوانــدن ایــن خبــر،  روابــط عمومــی همچنیــن ب
ــرکنندگان،  ــت منتش ــی رف ــار م ــه انتظ ــود ک ــرده ب ــد ک قی
قبــل از انتشــار هــر گونــه خبــر غیرموثــق در فضــای مجــازی 
کــه موجــب تشــویش اذهــان عمومــی و ســلب اعتمــاد مــردم 
از مجموعــه بهداشــت و درمــان مــی شــود، صحــت و ســقم آن 
را از مســئوالن شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان یــا ســایر 
مســئوالن از جملــه فرمانــداری و بخشــداری جویــا می شــدند.

رئیس شبکه بهداشت تکذیب کرد
فیض الهــی، رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان آوج 
همــان روز در رســانه ها ایــن موضــوع را تکذیــب کــرد و گفــت 
کــه دندانپزشــک یــاد شــده ســه ماه اســت بــه ایــن مرکــز آمده 

و بــه حســن خلــق و دانــش فنــی شــهرت دارد.
فیض اللهــی گریــه کــودک را بــه دلیــل درد ناشــی از کارهــای 
دندانپزشــکی خوانــد و گفــت: در همــان روز، خانــواده او 
شــکایتی نداشــته اند؛ امــا روز بعــد بــر اثــر تحریــک اطرافیــان 

معتــرض شــده اند.
وی ادامــه داد: مســئله پــس از گفت وگــو میــان دو طــرف 
حــل شــد و حتــی وقتــی دندانپزشــک از کــودک پرســید آیــا از 

ــی داد. ــودک جــواب منف ــده اســت، ک ــب او آزاری دی جان
پــس از آن امــا موضــوع پایــان نیافــت و خانــواده کــودک کــه با 

ــد،  ــت نداده ان ــار اینکــه فرزندشــان کتــک خــورده و رضای اظه
دوبــاره پیگیــر موضــوع شــدند.

مادر کودک:دندانپزشک فرزندم را زد
مــادر کودک پــس از ایــن ماجــرا گفــت: دندانپزشــک درمانگاه، 

بــه صــورت دختــرم حیــن کشــیدن دندانش ســیلی زد.
ــه  ــرم را از مدرس ــازه دخت ــته اج ــه گذش ــد: هفت وی می گوی
گرفتــم تــا او را بــه دندانپزشــکی ببــرم امــا در درمانــگاه، 

ــت. ــدی داش ــیار تن ــار بس ــک رفت دندانپزش
نرگــس ســاروخانی بــا بیــان اینکــه دندانپزشــک در آن روز ســه 
ــر درد  ــر اث ــرم ب ــزود: وقتــی دخت ــدم را کشــید، اف ــدان فرزن دن
ناشــی از کارهــای دندانپزشــکی بــی تابــی مــی کــرد، پزشــک 

بــه صــورت دختــرم کشــیده زد.
وی ادامــه داد: پزشــک بــا گفتــن ایــن جملــه کــه تــو فرزنــدت 
را کتــک نمــی زنــی تــا آرام شــود پــس بگــذار مــن او را بزنــم، 

ــرم را زد. دخت
مــادر ایــن کــودک تصریــح کــرد: دهــان فرزنــدم پــر از خــون 
ــن  ــه در ای ــرد ک ــه می ک ــود و گری ــدان ب ناشــی از کشــیدن دن
حــال، دندانپزشــک، دختــرم را زد؛ در صورتــی که بایــد او را آرام 
مــی کــردم تــا تحمــل کنــد زیــرا تحمــل اعمــال دندانپزشــکی 

معمــوال حتــی بــرای بزرگســاالن هــم ســخت اســت.
ــه  ــرای انتقــال موضــوع ب ســاروخانی بیــان کــرد: همــان روز ب
شــبکه بهداشــت مراجعــه کــردم و موضــوع را بــه رئیس شــبکه 

انتقــال دادم.
وی خاطرنشـان کـرد: شـکایت کـرده ایـم و بـا وجـود اینکـه 
دندانپزشـک چنـد بـار بـرای صحبـت و جلـب رضایـت بـه مـا 
مراجعـه کـرده و حتی بـا خرید عروسـک برای دختـرم به منزل 
مـا مراجعه؛ امـا رضایت نـداده ام و همسـرم رضایت نمـی دهد.

مــادر ایــن کــودک بیــان کــرد: خدمــات ایــن درمانــگاه 
ــت،  ــر اس ــرم کارگ ــه همس ــل اینک ــه دلی ــت و ب ــگان اس رای
امــکان مراجعــه بــه مرکــز دیگــر را نداریــم؛ از ایــن رو بایــد بــه 
درمانــگاه مراجعــه کنیــم؛ امــا تحمــل چنیــن رفتارهایــی برای 

ــت. ــخت اس ــا س م
وی اضافــه کــرد: بعــد از 13 ســال خــدا این بچــه را به مــا داده و 
برایمــان بســیار عزیــز اســت؛ اما اینــک فرزنــدی را کــه خودمان 
تــا بــه حــال بــا او رفتــار بــدی نداشــته ایــم، دندانپزشــک کتک 

زده و ایــن موضــوع برایمان ســخت اســت.

نگاهی به ماجرای خبر کتک زدن
 کودک آوجی در دندانپزشکی

 میترا بهرامی
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جامعــه ایـــران

بـا وجـود ممنوعیـت ودیعـه گذاشـتن 
کارت ملی و شناسـنامه برخی نهادهای 
خصوصـی و دولتـی ایـن قانـون را بـه 
کلـی نادیـده می گیرند و شـهروندان را 

وادار بـه ایـن کار می کننـد.

شــاید همــه مــا بارهــا برایمــان اتفــاق افتــاده باشــد کــه برای 
امانــت گرفتــن چیــزی و یــا انجــام شــدن کاری در هتل هــا، 
بیمارســتان ها، مســافرخانه ها و... مجبــور بــه گــرو گذاشــتن 
اســناد ســجلی همچــون شناســنامه و کارت ملــی شــده ایم، 
ــرده  ــر نک ــن فک ــه ای ــی ب ــا حت ــک از م ــچ ی ــاید هی ــا ش ام
باشــیم کــه ممکــن اســت از ایــن اســناد سوءاســتفاده شــود.
ایــن نــا آگاهــی و همچنیــن اعتمــاد نــا به جــا برخــی اوقــات 
کار دســت افــراد می دهــد و زمینــه کالهبرداری هــا و جعــل 
ــات  ــع آن اتفاق ــه تب ــرده و ب ــم ک ــیاری را فراه ــناد بس اس
ــم زده اســت. ــن مــدارک رق ــدگان ای ــرای دارن ناگــواری را ب

حتـی مسـئله مهمتـر اینکـه قانـون »تخلفـات، جرایـم و 
مجازات هـای مربـوط بـه اسـناد سـجلی و شناسـنامه« موارد 
اسـتفاده غیرقانونـی از این سـند هویتـی مهـم را جرم انگاری 
کرده انـد و با این وجود گرو گذاشـتن شناسـنامه و کارت ملی 
جرم محسـوب می شـود. همچنـان کـه درشناسـنامه ها درج 
شـده اسـت که »از ارائه یا اخذ شناسـنامه به عنـوان ودیعه یا 

وثیقـه جـدا خـودداری فرمایید«.
ــت  ــن اس ــی ممک ــتفاده های ــه سوءاس ــه چ ــر اینک جالب ت
ــذ  ــاب و اخ ــاح حس ــرد. از افتت ــورت بگی ــدارک ص ــن م از ای
تســهیالت و وام بگیریــد تــا نقــد کــردن چــک و ثبــت ازدواج 
تنهــا نمونه هایــی از مــواردی اســت کــه افــراد می تواننــد بــه 
ــا اســناد بــه ودیعــه گذاشــته شــده انجــام دهنــد. راحتــی ب

گرو گرفتن اجباری کارت ملی توسط کارفرماها
ــه محــض  ــن ب ــای م ــار داشــت: کارفرم ــک شــهروند اظه ی
ورودم بــه شــرکت بــه عنــوان ضمانــت، کارت ملــی مــرا نــزد 
ــزد وی  ــا پایــان قــرارداد هــم ن خــود نگــه داشــته اســت و ت

باقــی مــی مانــد.
صفــری در مــورد اینکــه آیــا از جــرم بــودن ایــن عمــل مطلع 
اســت یــا خیــر نیــز گفــت: کارفرمــا مــا را مجبــور بــه ایــن 
کار کــرده و مــا هــم بایــد ایــن کار را انجــام دهیــم تــا حســن 

نیــت خــود را ثابــت کنیــم.
ــا  ــد حتم ــی گوین ــم م ــم کنی ــراض ه ــر اعت ــزود: اگ وی اف
ــرم  ــالع از ج ــا اط ــی ب ــس حت ــد پ ــش داری ــه کف ــی ب ریگ
ــه قبــول کــردن آن هســتیم  ــور ب ــن کار هــم مجب ــودن ای ب

ــم. ــم کار کنی ــا بتوانی ت

ــک  ــردن چ ــد ک ــی و نق ــرداری از کارت مل کالهب
ــرقتی س

یــک شــهروند اظهــار داشــت: چنــد مــاه قبــل بــرای دریافت 
پــول دســتی از یکــی از همــکاران ســابقم مجبور شــدم کارت 

ملــی ام را بــه عنــوان امانت پیــش وی بگــذارم.
رضایــی افــزود: بعــد از چنــد هفتــه توانســتم پــول دوســتم را 
آمــاده کنــم و بــه او پــس بدهــم، امــا وی بــه مــن گفــت کــه 
کارت مــرا گــم کــرده اســت و بعــدا توســط کســی کــه آنــرا 
پیــدا کــرده بــود از کارت ملــی مــن یــک چــک ســرقتی نقــد 
شــده بــود کــه دردســرهای زیــادی را بــرای مــن ایجــاد کرد.

مسئوالن انگار از قوانین بی خبرند
یــک شــهروند ، اظهــار داشــت: برخــی از مســئوالن انــگار در 

ایــن کشــور زندگــی 
نمــی کننــد و از قوانیــن 

ــا  ــه ب ــد ک ــی خبرن آن ب
وجــود تخلــف بــودن مــردم 

را مجبــور بــه گــرو گذاشــتن 
ــد. ــی کنن ــناد ســجلی م اس

ــت  ــد وق ــزود: چن ــلطانی اف س
پرونــده  اخــذ  بــرای  پیــش 

پزشــکی و تســویه مالــی بــا بیمــه 
گــر بــه یکــی از شــعبات بیمــه 

مراجعــه کــردم کــه در ازای ارائــه 
ــور  ــه مذک ــرکت بیم ــزد ش ــده ن پرون

از مــن کارت ملــی یــا شناســنامه 
خواســتند تــا گــرو بگــذارم.

ــه  وی خاطرنشــان کــرد: اصــرار کــردم کــه ممکــن اســت ب
مدارکــم احتیــاج داشــته باشــم امــا قبــول نکردنــد و مــن هم 
ــرای  ــی االن ب ــن موضــوع شــدم، حت ــرش ای ــه پذی ناچــار ب
ورود بــه برخــی از شــرکت ها و ســازمان هــا کارت شناســایی 

ــد. ــرو می گیرن گ

کارت ملی خود را به هیچ وجه ودیعه نگذارید
مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان کرمانشــاه نیــز اظهار داشــت: 
ــی همچــون  ــه گذاشــتن اســناد هویت ــون، ودیع ــق قان مطاب
شناســنامه و کارت ملــی در هــر مکانــی بــرای صاحــب 

ــود. ــوب می ش ــرم محس ــده آن ج ــنامه و گیرن شناس
ــوان و  ــر عن ــت ه ــهروندان تح ــزود: ش ــادی اف ــا قب علیرض
ــنامه و کارت  ــتن شناس ــه گذاش ــوری از ودیع ــر منظ ــه ه ب
شناســایی ملــی خــودداری کننــد و بایــد نســبت بــه 
نگهــداری، حفــظ و حراســت از اســناد هویتــی خــود نهایــت 
ــراد  ــط اف ــان توس ــت آن ــا هوی ــند ت ــته باش ــت را داش دق

ــرد . ــرار نگی ــتفاده ق ــرقت و سوءاس ــورد س ــودجو م س
وی بــا تصریــح اینکــه شــهروندان موظــف بــه حفــظ اســناد 
هویتــی هســتند کــه ســازمان و ادارات ثبــت احــوال کشــور 
بــه عنــوان ســازمان و ارگانــی حاکمیتــی بــرای آنهــا صــادر 
ــه  ــده ک ــاهده ش ــیار مش ــرد: بس ــان ک ــد، خاطرنش می کن
ودیعه گــذاری ایــن اســناد تابعیتــی بــرای دارنــده شناســنامه 
ــورد  ــه وجــود آورده و م ــادی ب ــی مشــکالت زی ــا کارت مل ی

جعــل و سوءاســتفاده قــرار گرفتــه اســت.
مدیــرکل ثبــت احــوال اســتان کرمانشــاه اســناد هویتــی را 
وســیله شناســایی افــراد عنــوان کــرد کــه بــه وســیله آنهــا 
ــت و از حــق  ــت و تابعیــت خــود را ثاب ــد هوی ــراد می توانن اف

خــود دفــاع کننــد.
قبــادی ادامــه داد: بــرای حفــظ ایــن ســند حاکمیتــی مهــم، 
ــدا  ــران اکی ــزد دیگ ــتن آن ن ــه گذاش ــد از ودیع ــردم بای م
ــن  ــرو گرفت ــز از گ ــراد نی ــبه و اف ــد و کس ــودداری کنن خ
شناســنامه یــا کارت شناســایی ملــی افــراد بــه عنــوان ودیعه 

ــد. ــز کنن جــدا پرهی
ــرم  ــز ج ــنامه نی ــتکاری در شناس ــت: دس ــان داش وی بی
ــردن  ــدوش ک ــعی در مخ ــه س ــه منزل ــود و ب ــی می ش تلق
هویــت فــردی و جعل ســازی ســند قانونــی و رســمی 
ــرادی کــه شناســنامه شــان مفقــود  اســت و همچنیــن اف
ــه  ــی ک ــتن مدارک ــت داش ــا در دس ــد ب ــت، بای ــده اس ش
ــر  ــه دفات ــد، ب ــراز کن ــا را اح ــه آنه ــنامه ب ــق شناس تعل
ــه ادارات  ــر پیشــخوان ب پیشــخوان و درصــورت نبــود دفات
ــر کــرده  ــرم اعــالم فقــدان را پ ثبــت احــوال مراجعــه و ف
ــت  ــس از گذش ــد و پ ــل دهن ــدارک تحوی ــا م ــراه ب هم
یکمــاه انتظــار درصــورت پیدانشــدن شناســنامه مفقــودی، 

ــود. ــادر می ش ــد ص ــنامه جدی شناس
ــی و  ــش دولت ــای بخ ــی از نهاده ــر، برخ ــزارش مه ــه گ ب
ــه اینکــه ودیعــه اســناد هویتــی جــرم  ــا علــم ب خصوصــی ب
ــد  ــرار می دهن اســت شــهروندان را در عمــل انجــام شــده ق
کــه در صــورت ســرباز زدن هیــچ خدمتــی بــه آنهــا عرضــه 
ــا ایــن  نمی شــود و تابــه حــال نیــز هیــچ نهــاد یــا ارگانــی ب

ــرده اســت. موضــوع برخــورد نک

گرو گذاشتن اسناد هویتی در قبال خدمات/ تخلف یا عادتی قدیمی

مسلم معین
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جامعــه ایـــران

ــا  مجتمــع هــال احمــر »قلعــه ســین« ب
انبــار اقــام 22 گانــه امــدادی در حالی 
ــه  ــرار دارد، ک ــب ق ــتانه تخری در آس
مســئولین وظیفــه حــل ایــن مشــکل را 

بــه یکدیگــر پــاس مــی دهنــد.

ــر در  ــالل احم ــی ه ــی و ورزش ــی، فرهنگ ــع آموزش مجتم
روســتای »قلعــه ســین« از جملــه مجتمــع هایــی اســت، که 
مــورد اســتفاده هــای فراوانــی در شهرســتان هــای پیشــوا و 

ورامیــن قــرار مــی گیــرد.
ایــن مجتمــع از نظــر حــوزه تقســیمات کشــوری، در 
ــه  ــتانی ک ــرار دارد، شهرس ــوا ق ــتان پیش ــدوده شهرس مح
ــه گفتــه محمــد حســین مقیمــی، اســتاندار تهــران تنهــا  ب
ــز  ــن نی ــی دارد، ورامی ــرانه ورزش ــع س ــر مرب ــانتی مت ۵ س
ــن  ــان ای ــه شــده توســط اداره ورزش و جوان ــار ارائ ــق آم طب
شهرســتان وضــع چنــدان بهتــری نســبت به پیشــوا نداشــته 

ــت. ــوردار اس ــی برخ ــر مربع ــانتی مت ــرانه 17 س و از س
ایــن در حالــی اســت، کــه ســرانه ورزشــی اســتان تهــران 43 
ســانتی متــر مربــع بــوده و از تاکیــد اســتاندار تهران در ســفر 
ــر انجــام  ــه شهرســتان پیشــوا، مبنــی ب ــان خــود ب ســوم آب
کارهــای عملــی در جهــت ارتقــاء ســرانه ورزشــی شهرســتان 
پیشــوا هنــوز یــک مــاه نمی گــذرد، کــه مجتمــع  آموزشــی، 
فرهنگــی و ورزشــی هــالل احمــر در »قلعــه ســین« نیــز در 

آســتانه تخریــب قــرار مــی گیــرد.
ایــن مجتمــع عــالوه بــر کاربــرد ورزشــی، نقــش بســزایی در 
برنامــه هــای مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی و نیــز اســکان 

ــت  ــی)ره( در ســالروز رحل ــام خمین ــر ام ــران حــرم مطه زائ
ــو  ــرد اصلــی ایــن مجتمــع، دپ ایشــان ایفــا مــی کنــد، کارب
ــوب  ــانی در جن ــداد رس ــرای ام ــدادی ب ــه ام ــالم ۲۲ گان اق

شــرقی اســتان تهــران اســت.
ماجــرا از آن جــا شــروع مــی شــود، کــه فــردی با شــکایت در 
دســتگاه قضایــی و ادعــای مالکیــت ایــن مجتمــع و دریافــت 
حکــم بــه ســود خــود، توانســته آن را پلمــپ کــرده و حکــم 
ــام  ــه ای در ای ــر حادث ــی اگ ــت، یعن ــه اس ــد گرفت ــع ی خل
ــران رخ  ــتان ته ــرقی اس ــوب ش ــز در جن ــن مرک ــپ ای پلم
دهــد، امــکان دسترســی جمعیــت هــالل احمــر به اقــالم ۲۲ 

ــدارد. ــه امــدادی وجــود ن گان

خطـرات زلزلـه، سـیل، فرونشسـت زمین و سـیالب 
هـای مختلـف در ورامین و پیشـوا وجـود دارد

مدیــرکل جمعیــت هــالل احمــر اســتان تهــران گفــت: ایــن 
زمیــن هــا در ســنوات گذشــته، از طریــق هیــات 7 نفــره بــه 
جمعیــت هــالل احمــر جمهــوری اســالمی ایــران و اســتان 
ــام  ــز انج ــی آن نی ــریفات قانون ــده و تش ــذار ش ــران واگ ته
شــده اســت و بــر اســاس آن واگــذاری اولیــه در ســال هــای 
ــای اداری،  ــاختمان ه ــا س ــن ه ــن زمی ــر روی ای ــته ب گذش
ســوله امــدادی نگهــداری اقــالم ۲۲ گانــه و امکانــات ورزشــی 

احــداث شــده اســت.
حســین کتابــدار ادامــه داد: ایــن زمیــن در روســتای »قلعــه 
ســین« در گذشــته زمیــن بایــر بــوده اســت، کــه بــا حضــور 
ــاد، حصارکشــی  ــک نقطــه آب ــه ی ــر ب ــت هــالل احم جمعی
شــده و تفکیــک شــده مبــدل و ســال هــا بــه عنــوان منطقــه 
آموزشــی، ورزشــی و امــدادی اســتفاده مــی شــده اســت، در 

چنــد ســال گذشــته افــرادی که مدعــی مالکیــت ایــن زمین 
هســتند، بــه دســتگاه قضایــی مراجعــه کــرده و دادخواســت 
ــش  ــه نق ــن زمین ــه در ای ــی ک ــتگاه های ــا دس ــد، ام داده ان
داشــتند، از جملــه جمعیــت هــالل احمــر، دفــاع موثــری را 
ــل  ــه دالی ــد و متاســفانه ب ــی انجــام ندادن ــم  قضای در محاک

مختلــف، مقــام قضایــی حکــم بــه خلــع یــد داده اســت.
ــت کل  ــق ریاس ــاله از طری ــن مس ــه ای ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــوان  ــه عن ــران ب ــتاندار ته ــران و اس ــتان ته ــتری اس دادگس
رییــس شــورای تامیــن و رییس شــورای هماهنگــی مدیریت 
بحــران اســتان در حــال پیگیــری اســت، گفــت: ایــن زمین و 
ایــن مجموعــه بایســتی همچنــان در اختیــار جمعیــت هالل 
احمــر بمانــد، از اســتاندار درخواســت کردیــم، که جلســه ای 
بــا حضــور اســتاندار تهــران، ریاســت کل دادگســتری تهران، 
فرمانــدار ورامیــن، رییــس دادگســتری و دادســتان ورامیــن 
ــه داده  ــدی ارائ ــل جدی ــرا دالی ــه اخی ــزار شــود، چــرا ک برگ
ایــم و امیــدوارم دســتگاه سیاســی و قضایــی بــه دالیــل مــا 

اســتناد کننــد.
ــزود:  ــران اف ــتان ته ــر اس ــالل احم ــت ه ــرکل جمعی مدی
ــامل  ــه ش ــران، ک ــتان ته ــرقی اس ــوب ش ــه جن در منطق
ــر  ــر جمعیــت و خطرپذی شهرســتان هــای بســیار مهــم و پ
ــیل، فرونشســت  ــه، س ــرات زلزل ــه خط ــن و پیشــوا ک ورامی
زمیــن و ســیالب هــای مختلــف در ایــن منطقــه وجــود دارد، 
ــدادی  ــه ام ــالم ۲۲ گان ــو اق ــرای دپ ــی ب ــت پایگاه الزم اس
داشــته باشــیم، کــه اگرخــدای نکــرده مشــکلی پیــش آمــد، 
ایــن امکانــات بالفاصلــه در اختیــار مــردم قــرار بگیــرد و بــه 
ــن مــکان  ــژه مدرســه آموزشــی امــداد ماننــد قبــل در ای وی

ــا باشــد. برپ

مجتمع هالل احمر»قلعه سین«در آستانه تخریب/مسئولین پاس کاری می کنند

 الهه آهنگر
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ــالل  ــز از ه ــل نی ــرت المث ــت اج ــان درخواس مدعی
ــد احمــر داشــته ان

ــا بیــان ایــن کــه در مجتمــع فرهنگــی، ورزشــی،  ــدار ب کتاب
آموزشــی هــالل احمــر قلعــه ســین اقدامــات آمــوزش 
ــت،  ــده اس ــی ش ــه م ــدادی ارائ ــود ام ــرای خ ــی ب عموم
ــا توجــه اســتاندار تهــران و رییــس کل  ــم ب گفــت: امیدواری
دادگســتری اســتان تهــران و مقامــات محلــی، ایــن مشــکل 
بــه طریقــی حــل شــود وایــن مشــکل کــه حــدودا ۲ الــی 3 
ســال اســت، ایجــاد و ســبب عــدم اســتفاده از ایــن مجتمع و 
تخریــب ســاختمان هایــی که بــا میلیــون هــا تومــان بودجه 

جمعیــت هــالل احمرشــده اســت، مرتفــع شــود.
ــن  ــه  ای ــر ب ــالل احم ــرا دسترســی ه ــرد: اخی ــه ک وی اضاف
ــه  ــد و امــروز جمعیــت هــالل احمــر ب مــکان را قطــع کردن
عنــوان یــک جمعیــت خیریــه غیرانتفاعــی و امــداد رســانی 
ــدود  ــز مح ــن مرک ــای اداری در ای ــاختمان ه ــار و س ــه انب ب

شــده اســت.
مدیــرکل جمعیــت هــالل احمــر اســتان تهــران گفــت: البته 
حکــم قلــع و قمــع بــرای این مــکان داده نشــده و حکــم خلع 
ــان درخواســت اجــرت  ــرا مدعی ــد داده شــده اســت و اخی ی
ــد و مدعــی شــدند، کــه هــالل احمــر  المثــل نیــز کــرده ان
ــه  ــه گذشــته کرای ــر ســالی ک ــا ه در ۲۰ ســال گذشــته و ی
ــه  هــالل احمــر  پرداخــت کنــد، کــه ایــن ظلــم مضاعــف ب
اســت، چــرا کــه هــالل احمــر زمیــن را بــه صــورت عدوانــی 
و غیــر قانونــی تصــرف نکــرده اســت، هیــات هــای قانونــی 7 
ــه دســتگاه هــا اســت،  نفــره کــه مرجــع واگــذاری زمیــن ب
زمیــن را بــه هــالل احمــر واگــذار کــرده انــد و امیــدوارم ایــن 
موضــوع بــه طــور مناســبی مدیریــت و حــل و فصــل شــود.

ــره  ــین« به ــه س ــع »قلع ــن از مجتم ــر ورامی ــالل احم ه
ــت ــرده اس ــی ک ــرداری م ب

ــردن  ــئولیت را گ ــی مس ــئولین محل ــرایط، مس ــن ش در ای
ــار آن شــانه خالــی مــی کننــد،  دیگــری انداختــه و از زیــر ب
ــیمات  ــر تقس ــع از نظ ــن مجتم ــه ای ــوا، ک ــدار پیش فرمان
ــع  ــت وی واق ــت مدیری ــتان تح ــوزه شهرس ــوری در ح کش
اســت،  اظهــار داشــت: هــالل احمــر ورامیــن از ایــن مجتمــع 
بهــره بــرداری مــی کــرده اســت و بــه همیــن دلیــل ورامیــن 

ــد پیگیــر رفــع مشــکل باشــد. بای

ــن  ــه ای ــت، ک ــت اس ــزود: درس ــدی اف ــرم محم ــد ک محم
مجتمــع در حــوزه شهرســتان پیشــوا قــرار دارد، امــا بــه طور 

ــا ورامیــن اســت. کلــی ایــن مجتمــع مرتبــط ب

روستای »قلعه سین« از توابع شهرستان پیشوا است
ایــن اظهــارات در حالــی صــورت مــی گیــرد، کــه ابوالقاســم 
مرادطلــب، دادســتان عمومــی و انقــالب شهرســتان ورامیــن 
ــین« در  ــه س ــر »قلع ــالل احم ــده ه ــت: پرون ــار داش اظه
محاکــم قضایــی پیشــوا مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه اســت.

فرمانــدار ورامیــن نیــز بــا تاییــد همیــن مطلــب، گفــت: ایــن 
مجتمــع در حــوزه اســتحفاظی ورامین نیســت و باید توســط 
دســتگاه  هــای متولــی در شهرســتان پیشــوا مــورد پیگیری 

قــرار گیــرد.
محمدرضــا یوســفی افــزود: البتــه بــا ایــن حــال، مــن چنــد 
بــار جلســاتی گذاشــته و طرفیــن را دعوت کــردم و ســعی در 
حــل مســالمت آمیــز ایــن پرونــده و رضایت شــاکی داشــتم، 

امــا تاکنــون نتیجــه ای حاصــل نشــده اســت.

ــر  ــاه ب ــس از ۳۰ م ــر پ ــالل احم ــس ه ــده ریی وع
ــت ــده اس ــن مان زمی

ســید حســین نقــوی حســینی، نماینــده مــردم شهرســتان 
هــای ورامیــن، پیشــوا و قرچــک در مجلــس شــورای 
ــا  ــه ب ــت 13۹4 از جلس ــخ اول اردیبهش ــالمی در تاری اس
رییــس جمعیــت هــالل احمــر وقــت و بررســی و ارزیابــی 
مشــکل هــالل احمــر روســتای »قلعــه ســین« خبــر داده و 
افــزوده بــود: رئیــس جمعیــت هــالل احمــر کشــور دفتــر 
حقوقــی خــود را مأمــور کــرد کــه هزینــه زمیــن مجتمــع 
فرهنگــی ورزشــی هــالل احمــر را کارشناســی کــرده و آن 
را بــه مالــک پرداخــت کنــد تــا مشــکلی بــرای اســتفاده از 

ایــن مــکان صــورت نگیــرد.
ــوا و  ــن، پیش ــای ورامی ــتان ه ــده شهرس ــه نماین از مصاحب
ــش از 3۰  ــدود بی ــالمی ح ــورای اس ــس ش ــک در مجل قرچ
مــاه مــی گــذرد، امــا وعــده ای کــه نماینــده مجلــس خبــر 
داده بــود محقــق نشــد، بــرای علــت عــدم تحقــق ایــن وعده 
ــا وی  ــد، ام ــه ش ــینی گرفت ــوی حس ــا نق ــی ب ــاس های تم

ــود. پاســخگو نب
ــن مرکــز هــالل احمــر، از نظــر  ــر، اهمیــت ای ــه هــر تقدی ب
ــت  ــیده نیس ــی پوش ــر کس ــی ب ــی و آموزش ــدادی، ورزش ام
ــچ مســئولی  ــه ای رخ دهــد، هی ــر خــدای نکــرده حادث و اگ
ــوص  ــن خص ــر در ای ــل و تاخی ــخگوی تعل ــد پاس ــی توان نم
باشــد و لــذا بــه نظــر مــی رســد، مســئوالن بهتــر اســت، بــه 
جــای انداختــن وظیفــه خــود بــه گــردن یکدیگــر، بــه طــور 

جــدی در پــی حــل مشــکل ایجــاد شــده باشــند.
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عوامل  و  علل  بررسی  میزگرد  دومین 
دو  همکاری  با  گلستان  حاشیه نشینی 
خبرگزاری ایسنا و مهر در حالی برگزار 
شد که متولیان اصلی آسیب های اجتماعی 

غایب بودند.

حاشیه نشـینی  عوامـل  و  علـل  بررسـی  میزگـرد  دومیـن 
گلسـتان بـا همـکاری دو خبرگـزاری ایسـنا و مهـر در دفتـر 
جهاد دانشـگاهی اسـتان گلسـتان، بـا حضور برخـی اصحاب 

رسـانه، کارشناسـان و دسـتگاه های متولـی برگـزار شـد. 
حاشــیه نشــینی در گلســتان در حالــی رو بــه افزایش اســت، 
ــیه  ــد، حاش ــن باورن ــر ای ــر ب ــراد صاحب نظ ــی اف ــه برخ ک
نشــینی در ســال های اخیــر فقــط تغییــر شــکل داده و 
ــی آن صــورت  ــا ســاماندهی اصول ــرای حــذف و ی ــی ب اقدام

نگرفته اســت.
افزایـش  بیـکاری،  غیراسـتاندارد،  و  نامناسـب  سـازه های 
کـودکان کار خیابانـی، اعتیـاد، خریـد و فروش مـواد، افزایش 
زنـان بی سرپرسـت، افـراد و ازدواج های بی هویـت از معضالت 

عمـده حاشیه نشـینی در اسـتان عنـوان شـده اسـت.
ــره ای  ــانه ای، جزی ــران رس ــان و و تحلیلگ ــده محقق ــه عقی ب
ــدان ســاز و کار  ــی و فق ــتگاه های متول ــردن دس ــل ک عم
ــالت و  ــش معض ــب افزای ــاماندهی، موج ــرای س ــب ب مناس

ــت. ــده اس ــق ش ــن مناط ــکالت در ای مش
محمــد شــریف زاده معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی 
ــود. او کــه در  ــن نشســت ب گلســتان نخســتین ســخنران ای
نخســتین میزگــرد میزبان تعــدادی از دســتگاه هــای مرتبط 
بــود بــه یــادآوری نتایــج نشســت گذشــته پرداخــت و اظهــار 
ــک  ــوان ی ــه عن ــه ب ــه جامع ــی ب ــات رفاه ــه خدم ــرد: ارائ ک
وظیفــه انســانی و حتــی حاکمیتــی الزامــی اســت امــا قوانین 
و مقــررات حاکــم بــر مدیریــت شــهری مانــع ارائــه خدمــات 

ــه ایــن حاشــیه شــهرها مــی شــود. ب
وی افــزود: دیگــر موضــوع مطــرح شــده در جلســه گذشــته 
ایــن بــود کــه ارائــه خدمــات رفاهــی و تاسیســات شــهری در 
حاشــیه موجــب گســترش بیشــتر حاشــیه نشــینی و پدیــده 
زمیــن خــواری خواهــد شــد. از طــرف دیگــر عدم دسترســی 
بــه خدمــات شــهری نیــز باعــث افزایــش آســیبهای 

اجتماعــی در حاشــیه شــهرها خواهــد شــد. 
دومیــن ســخنران معیــن حشــمتی، یکــی از اعضــای 
جمعیــت امــام علــی )ع( اســتان گلســتان بــود. او کــه پایــش 
هــای میدانــی بــرای ارائــه خدمــات ســمن هــا بــه حاشــیه 
نشــیان را انجــام داده بــود بــه تشــریح مشــکالت پیــش روی 
فعالیــت هــا و همچنیــن مشــاهدات عینــی خــود از وضعیــت 
حاشــیه نشــینی در اســتان گلســتان پرداخــت و اظهــار کرد: 
کاری کــه جمعیــت امــام علــی از ســال 7۸ انجــام می دهــد 
ــا  ــه ب ــورت ک ــن ص ــه ای ــوده ب ــیه ب ــالت حاش ــن مح در بط
ــت  ــالت تح ــی از مح ــی در برخ ــای ایران ــیس خانه ه تأس
عنــوان پایگاه هــای خــود بــرای رصــد محلــه اســتفاده 
کردیــم و ایــن خانه هــای ایرانــی تنهــا بــرای ارائــه خدمــات 

ــوده اســت. نب
ــه ایــن نتیجــه رســیدن کــه  وی افــزود: همه جــا در ایــران ب
ــه  ــود و ب ــیه می ش ــش حاش ــه افزای ــات منجــر ب ــه خدم ارائ
ــرار  ــاط برق ــا ارتب ــی NGO ه ــت اصل ــل سیاس ــن دلی همی

ــه اســت. کــردن بیــن حاشــیه و محل
ــن  ــا نمی خواهیــم حاشــیه را از بیــخ و ب حشــمتی گفــت: م
ــم و  ــهر وصــل کنی ــه ش ــم آن را ب ــه می خواهی ــم بلک برداری

ــد. ــراب می کن ــا را خ ــه کار م ــن فاصل ای
وی ادامــه داد: درگذشــته از فعالیت هایــی نظیــر بلــدوزر 

ــاره  ــه ایــن صــورت کــه به یک ب درمانــی اســتفاده می شــد، ب
ــرد  ــراب می ک ــیه را خ ــق حاش ــدوزر مناط ــا بل ــهرداری ب ش
چراکــه فکــر می کردنــد بــا ایــن کار آن مناطــق پاک ســازی 
می شــود امــا نتیجــه ایــن کار بــه وجــود آمــدن پاتوق هــای 

ــد. ــد می ش جدی
ــت  ــن سیاس ــر ای ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــمتی اظه حش
ــن را در  ــده گرفت ــت نادی ــای آن سیاس ــدارد و به ج ــود ن وج

. نــد فته ا پیش گر
ــران حــدود بیســت  ــا در برخــی از مناطــق ته وی گفــت: م
ســال در یــک محلــه حاضریــم و تنهــا کار مثبــت کــه 
توانســته ایم انجــام دهیــم ایــن اســت کــه یکســری مشــکل 
ــه  ــم در جامع ــال بگویی ــم، به عنوان مث ــئله کنی ــرح مس را ط
مــا مســئله ازدواج کــودک یــک مســئله حــاد اســت کــه باید 

ــه شــود. ــه آن پرداخت ب

حرف زدن درباره حاشیه در گرگان تابو محسوب می شود
عضــو جمعیــت امــام علــی )ع( اظهــار کــرد: مســئله اصلی در 
گــرگان ایــن اســت کــه در حــال حاضــر کســی بــه حاشــیه 
فکــر نمی کنــد کــه رو آن مانــور دهیــم و درواقــع در گــرگان 
نســبت بــه شــهرهای دیگــر حــرف زدن در رابطــه با حاشــیه 

ــود. ــوب می ش ــو محس تاب
ــینی  ــا حاشیه نش ــه ب ــئولین در رابط ــه مس ــان اینک وی بابی
ــه  ــم ک ــرادی ه ــزود: اف ــد، اف ــت می کنن ــم صحب ــی ک خیل
صحبــت می کننــد صحبت هایشــان پیرامــون چنــد منطقــه 
ــه  ــرای شــهر مشــکل ب ــی اســت کــه ب ــه لحــاظ جغرافیای ب

ــد. ــود آورده ان وج
ــا و  ــری خبرگزاری ه ــن پیگی ــر م ــه نظ ــت: ب ــمتی گف حش
برگــزاری میزگردهــای این چنینــی مثبت تریــن قدمــی 

ــود. ــته می ش ــه برداش ــن رابط ــه در ای ــد ک باش
ــود دارد  ــه وج ــکالتی ک ــر از مش ــی دیگ ــه داد: یک وی ادام
نبــود نظــارت بــر روی عملکــرد گروه هــای مردم نهــاد اســت 
ــوان  ــت عن ــه تح ــت ک ــال اس ــار س ــا چه ــال م به عنوان مث
ــا  ــم ام ــت می کنی ــهر فعالی ــیه ش ــق حاش NGO در مناط

ــدارد. ــا وجــود ن ــی روی م ــچ نظارت هی
حشــمتی گفــت: متأســفانه یــک اســتاندارد مشــخصی برای 
ــه  ــدارد ک ــود ن ــهرها وج ــیه ش ــق حاش ــا در مناط ــار م رفت

ــن مناطــق شــویم. ــق دســتورالعمل خاصــی وارد ای طب
ــه  ــد از چ ــود را بای ــات خ ــم مطالب ــا نمی دانی ــت: م وی گف

کســی مطالبــه کنیــم و معمــوالً بــا ناامیــدی مواجــه شــدیم 
ــوت در  ــوان پایل ــم به عن ــم گرفتی ــل تصمی ــن دلی ــه همی ب
برخــی مــوارد عمــل کنیــم و در نخســتین قــدم مدرســه ها را 

ــم. ــی قراردادی موردبررس
ــد  ــخص ش ــی ها مش ــن بررس ــرد: در ای ــار ک ــمتی اظه حش
مــدارس موجــود در ایــن مناطــق از کیفیــت آموزشــی خوبی 
برخــوردار نیســتند و حداقــل امکانــات در مــدارس معمولــی 

شــهر در ایــن مــدارس نیســت.
وی گفــت: معضــل دیگــر ایــن اســت کــه به راحتــی 
ــه اســم های  ــا ب ــادی وارد محــالت می شــود ام ــای زی پول ه

دیگــر خــرج می شــود.
ــروری  ــع ض ــاهدیم در مواق ــفانه ش ــت: متأس ــمتی گف حش
شــماره 1۲3 بهزیســتی بــرای برقــراری ارتبــاط و درخواســت 
کمــک بــرای حــل برخــی مشــکالت بــه وجــود آمــده قطــع 

اســت کــه بایــد بــه ایــن وضعیــت رســیدگی شــود.
 

عقب نشینی استانداری از آسیب های اجتماعی
مدیرکل اجتماعی اسـتانداری گلسـتان یکـی از مهمانان این 
جلسـه بود که به جـای وی سـاره عبدالهی فر کارشـناس این 
دفتـر حضـور یافـت. وی بـدون اشـاره بـه آمارهـای جدید در 
رابطـه با جمعیت حاشـیه نشـین ها و مناطق حاشـیه نشـین 
اسـتان، بـا بیان این کـه اسـتانداری تنها یک دسـتگاه نظارتی 
اسـت، بـه نوعـی در حـوزه آسـیب هـای اجتماعی و حاشـیه 

نشـینی عقب نشـینی کرد.
وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن دســتگاه متولــی اجــرای 
ــه  ــط وظیف ــا در حــوزه حاشیه نشــینی نیســت و فق برنامه ه
ــت وجــود برخــی مغایرت هــای  ــه عل ــزود: ب نظــارت دارد، اف
آمــاری هنــوز نتوانســته ایم در بخــش جمع بنــدی آمــار ایــن 
مناطــق بــه اجمــاع کاملــی برســیم و از تمامــی فرمانداری ها 
ــوص  ــدی را در خص ــات جدی ــا اطالع ــده ت ــت ش درخواس
مناطــق و جمعیــت حاشیه شــین اســتان بــرای ایــن 

ــد.   ــال کنن ــت ارس مدیری
ایـن کارشـناس بدون آن کـه حامل پیامـی از سـوی مدیرکل 
دفتر امور اجتماعی اسـتانداری به علت حضـور نیافتن در این 
جلسـه باشـد، با انتقـاد از این که چرا روسـتاها را جـزو مناطق 
حاشیه نشـین اسـتان محسـوب می کنیـد، بیـان کـرد: نومل، 
گلنـد تاریکـی و فخرآباد از مناطق روسـتایی اسـتان اسـت و 

سـاکنان آن جـزو حاشیه نشـین ها محسـوب نمی شـوند.

نابسامانی حاشیه نشینی درگلستان/اراده ای برای حل مشکالت وجود ندارد

مهین نورافروز

مونا محمدقاسمی
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جامعــه ایـــران

موانع قانونی، اجرای برخورد عملیاتی را گرفته است
در ادامــه ایــن میزگــزد حبیــب بــزی نماینــده نیــروی 
انتظامــی بــا اشــاره بــه این کــه برخــی موانــع قانونــی دســت 
پلیــس رابــرای انجــام عملیــات و دســتگیری عامــالن پخــش 
ــت:  ــت، گف ــته اس ــا بس ــی نابهنجاری ه ــدر و برخ ــواد مخ م
ــا  ــورد ب ــرو در برخ ــن نی ــا ای ــده ت ــب ش ــائل موج ــن مس ای
ــا مشــکالت عدیــده ای  مشــکالت اجتماعــی ایــن مناطــق ب

ــرو شــود. روب
ــینی و  ــوم حاشیه نش ــا مفه ــه ب ــوز در رابط ــزود: هن وی اف
ــا  ــیاری از نهاده ــق بابس ــن مناط ــاماندهی در ای ــل س عوام
ــن  ــی، ای ــروی انتظام ــر نی ــیده ایم و از منظ ــاع نرس ــه اجم ب

مناطــق جــزو مناطــق جرم خیــر محســوب می شــوند.
ــی  ــوا آمادگ ــام ق ــا تم ــی  ب ــروی انتظام ــه داد: نی ــزی ادام ب
ــی در  ــالت اجتماع ــا معض ــورد ب ــرای برخ ــود را ب ــل خ کام
ایــن مناطــق بــکار گرفتــه اســت، امــا ایــن موضــوع مســتلزم 
ــر  ــی درام ــتگاه های متول ــه دس ــی هم ــکاری وهمراه هم

ســاماندهی حاشیه نشــینان اســت.

دســتگاه های امضــاء کننــده تفاهــم نامــه همیشــه 
پــای کار نیســتند

خانـم محمـدی کارشـناس اجتماعـی بهزیسـتی نیـز بابیان 
این کـه بهزیسـتی تـا کنـون ۶ پایـگاه خدمـات اجتاعمـی 
درمناطـق حاشیه نشـین ایجـاد کـرده اسـت، عنوان کـرد که 
حـدود یک دهه اسـت که بهزیسـتی به سـاکنان ایـن مناطق 

خدمـات می دهـد، امـا همچنـان مـورد انتقاد اسـت.
ــات  ــاوره، خدم ــی، مش ــس اجتماع ــزود: اورژان ــدی اف محم
ــر  ــودکان زی ــت از ک ــان بی سرپرســت، حمای ــه زن ــی ب مهارت
ــه  ــا از نمون ــن پایگاه ه ــوالن در ای ــاملندان و معل ــال، س ۶ س

ــات اســت. ــن خدم ای
وی بــدون اشــاره بــه آمــاری در رابطــه بــا کــودکان خیابانــی 
کار حاشیه نشــین، زنــان سرپرســت خانــوار و دیگــر معضالت 
ــادی  ــای زی ــت: تفاهم نامه ه ــن مناطــق، گف ــی در ای اجتماع
ــه  ــی در رابط ــیب های اجتماع ــی آس ــتگاه های متول ــا دس ب
ــا مناطــق حاشیه نشــین بــه امضــا رســیده اســت، کــه بــه  ب
محــض وقــوع ممعضــل و یــا مشــکلی موظــف بــه حضــور و 

پیگــری هســتند.  
محمــدی اضافــه کــرد: بــه رغــم امضــای تفاهــم نامه هــا، در 
برخــی مواقــع شــاهد کــم کاری برخــی دســتگاه های متولــی 

در ایــن مناطــق هســتیم.
ــی  ــه ط ــود ک ــی ب ــانه های ــی از رس ــر یک ــزاری مه خبرگ
ــکال  ــی مش ــه بررس ــی ب ــورت میدان ــه ص ــته ب ــال گذش س

ــن  ــه ای ــت. در ادام ــه اس ــتان پرداخت ــینی اس ــیه نش حاش
ــر  ــزاری مه ــت خبرگ ــی، سرپرس ــد چراغعل ــت، محم نشس
در اســتان گلســتان بــه تشــریح مشــاهدات خــود پرداخــت 
ــف  ــی را از مناطــق مختل ــای مختلف ــرد: بازدیده ــار ک و اظه
ــه   ــا نکت ــتیم ام ــف داش ــاز مختل ــکونت گاه های غیرمج و س
قابــل ایــن اســت کــه هنــوز برخــی از مســئوالن مــا قبــول 
نکرده انــد در شــهر و اســتان مــا ســکونتگاه غیــر رســمی یــا 

ــود دارد. ــینی وج ــیه نش حاش
گـرگان  غیررسـمی  سـکونتگاه های  در  گفـت:  چراغعلـی 
خانه هایـی وجود دارد که بدون اسـتاندارد الزم سـاخته شـده 
و از مصالـح نادرسـت ماننـد پالسـتیک بـرای سـقف و... در 
سـاخت آن ها استفاده شـده و امکانات اولیه بـرق و گاز ندارند.

حاشیه نشینی مولد آسیب های اجتماعی است
وی گفت: افرادی که در این سکونتگاه های غیر رسمی زندگی 
می کنند دچار آسیب های فراوانی هستند به طوری که اعتیاد 

کوچکترین مشکل آن ها به شمار می آید.

وی اظهــار کــرد: بیشــتر افــرادی کــه در ایــن مناطــق زندگی 
می کننــد بــه مشــاغل کاذب و آســیب پذیر مشــغول هســتند 
بــه گونــه ای برخــی از ایــن مشــاغل بــه ســایر افــراد جامعــه 

ــاند. ــیب می رس ــم آس ه
چراغعلـی گفـت: متأسـفانه هـرروز از یک سـو شـاهد افزایش 
خودروهـای بـا برند خارجی در سـطح شـهر و از سـوی دیگر 
شـاهد افزایش مردمانی هسـتیم که در سـطل زبالـه به دنبال 
غـذا می کردند هسـتیم و به نظـر من این مدل تضـاد طبقاتی 

هـم یک نـوع از آسـیب بـه شـمار می روند.
ــم  ــه می کنی ــئولین مراجع ــه مس ــی ب ــرد: وقت ــار ک وی اظه
ــه  ــا گفت ــه م ــم ب ــرح می کنی ــکالت را مط ــن مش و این چنی
می شــود فــالن پایــگاه را در آن مــکان مســتقر کرده ایــم امــا 
ــود  ــه می ش ــا ارائ ــن پایگاه ه ــوی ای ــه از س ــی ک ــا خدمات آی

کافــی اســت؟
ــد  چراغعلــی گفــت: برخــی از مســئوالن شــهرداری معتقدن
ــداری  ــن مناطــق را خری ــدا شــود و ای ــد ســرمایه گذار پی بای
ــود آورد  ــه وج ــیس را ب ــازه تأس ــهرکی ت ــد و ش ــد، بکوب کن
ــا تشــکیل مجموعــه شــهرک مــدرن  امــا بایــد فکــر کــرد ب
آیــا زندگــی افــراد ســاکن آن منطقــه بهبــود پیــدا می کنــد 
ــه و  ــر رفت ــه ای دیگ ــه منطق ــم ب ــراد بازه ــه، آن اف ــا ن و ی

حاشیه نشــینی دیگــری را بــه وجــود می آورنــد.
ابراهیــم شــهبازی مســئول مرکــز افکارســنجی دانشــجویان 
ایران)ایســپا( شــعبه گلســتان نیــز در ایــن نشســت گفــت: 

طبــق آمارهــای بیــن المللــی ۲۰ میلیون حاشــیه نشــین در 
کشــور داریــم. بــر اســاس آمــاری کــه دفتــر امــور اجتماعــی 
و فرهنگــی اســتانداری در ســال ۹4 اعــالم کردند، در اســتان 
ــیه  ــور حاش ــن کش ــتر میانگی ــد بیش ــج درص ــتان پن گلس

نشــین داریــم.
ــینی  ــیه نش ــف حاش ــط توصی ــا فق ــه م ــان اینک ــا بی وی ب
ــه راهــکار و اقــدام  ــه تبییــن و ارائ داریــم، گفــت: مــا بایــد ب
ــی باشــد. کــدام  ــد حاکمیت ــی برســیم کــه آن هــم بای عمل
نهــاد یــا ســازمان هــا طــرح پژوهشــی انجــام دادنــد کــه بــه 
لحــاظ کالبــدی و فرهنگــی و اجتماعــی ببیننــد مــا چقــدر 

ــم؟ حاشــیه نشــین داری
نــوروز نیمــروزی عضــو هیــات علمــی دانشــگاه گلســتان هم 
در ایــن نشســت بــه عنــوان کارشــناس اجتماعــی بــه بیــان 
ــگاه  ــن ن ــرد: ای ــار ک ــه. وی اظه ــود پرداخ ــای خ ــدگاه ه دی
ــرق زندگــی شــهری  ــرای زرق و ب ــن ب ــم مهاجری ــه بگویی ک
بــه ایــن مناطــق مــی آینــد، صحیــح نیســت. ایــن افــراد در 
معیشــت خــود در روســتا و شــهری کــه زندگــی می کردنــد 
ــد از آنکــه  ــد. بع ــه شــهرها آمدن ــن بســت رســیده و ب ــه ب ب
نتوانســتند در جایــگاه هــای متوســط  شــهر جای بگیرنــد، در 

حاشــیه شــهر اســکان یافتنــد.

با تخریب نمی توان حاشیه نشینی را ریشه کن کرد
ــک  ــول ی ــی معل ــای اجتماع ــه آســیب ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــا  ــرد: م ــح ک ــت، تصری ــی اس ــادی و جمعیت ــرایط اقتص ش
ــود  ــم و خ ــینی را می بینی ــیه نش ــی از حاش ــای ناش پیامده

ــم. ــوال می بری ــر س ــینی را زی ــیه نش حاش
عضــو هیــات علمــی دانشــگاه گلســتان با بیــان اینکــه تجربه 
ــینی را  ــیه نش ــوان حاش ــب نمی ت ــا تخری ــه ب ــان داده ک نش
ریشــه کــن کــرد، اظهــار کــرد: بــرای ایــن پدیــده کــه شــکل 
گرفتــه نیــاز بــه توانمنــد ســازی اســت تــا پیامدهای آســیب 

زای آن تــا حــدودی کاهــش داد.
ــد ســازی مناطــق  ــرد، ســتاد توانمن نیمــروزی پیشــنهاد ک
ــا از طریــق توانمنــد ســازی،  حاشــیه نشــین ایجــاد شــود ت

ــن مناطــق را کاهــش داد.  ــای آســیب زا ای ــد ه پیام
ــه  ــیاه ب ــک و س ــگاه تاری ــد ن ــه نبای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــگاه را داشــته  ــن ن ــر ای ــت: اگ حاشــیه نشــینی داشــت، گف
ــد  ــتیم. بای ــد هس ــا امی ــم ن ــام دهی ــر کاری انج ــیم ه باش
ــن  ــی ای ــی و مردم ــا دولت ــاد ه ــا و نه ــازمان ه ــرد س رویک
باشــد کــه نــگاه سرشــار از آســیب را کنــار بگذاریــم. وضعیت 
حاشــیه نشــینی در کشــور مــا از متوســط خیلــی از کشــورها 

ــر اســت. بهت
ــی در  ــتگاه های اجرای ــی دس ــران متول ــه مدی ــی ک در حال
ــد،  ــده بودن ــوت ش ــرد دع ــن میزگ ــه ای ــیب ها ب ــوزه آس ح
هیــچ یــک از آنــان در ایــن میزگــرد حضــور نیافتنــد و فقــط 
تعــدادی از مدیــران کارشناســان خــود رابــه عنــوان ســفیر به 

ایــن جلســه فرســتادند.
ــس  ــرگان، رئی ــهردار گ ــت ش ــن نشس ــی ای غایبــان اصل
ــتان  ــازی اس ــرکل راه و شهرس ــرگان، مدی ــهر گ ــورای ش ش
گلســتان، فرمانــدار گــرگان، معــاون عمرانــی اســتاندار 

ــد. ــتان بودن گلس
اســتانداری گلســتان،  اجتماعــی  همچنیــن مدیــرکل 
مدیــرکل بهزیســتی گلســتان و مدیــرکل تبلیغــات اســالمی 
گلســتان هــم کارشناســان خــود را بــه عنــوان نماینــده بــه 
نشســت معرفــی کردنــد کــه متاســفانه پاســخگوی ســواالت 

ــد. ــل نبودن ــه طــور کام مطــرح شــده ب
کارشناســان مــورد نظــر نیــز اطالعــات دقیقــی در رابطــه 
بــا وضعیــت فعلــی حاشیه نشــینی و تعــداد حاشــیه 
ــد  ــه بتوانن ــتر از آنک ــتند و بیش ــتان نداش ــینان در اس نش
ــه دهنــد، بــه شــرح خدمــات انجــام  راهــکار مناســبی ارائ
ــران  ــب نظ ــاد صاح ــه اعتق ــه ب ــد ک ــنده کردن ــده بس ش

ــود.   ــش نب ــی بی ــرار مکررات تک
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ــایه  ــران س ــای ته ــن روزه ــک ای ترافی
ــد  ــترده تر می کن ــر روز گس ــود را ه خ
و حــاال ســاکنان شــهرهای اطــراف 
پایتخــت بــرای ورود بــه شــهر حداقــل 
بایــد چهــار ســاعت در جاده هــا انتظــار 

ــند. بکش

ــان خــود را در مســیر  ــی 4 ســاعت از زم ــد 3 ال ــر روز بای ه
ــه  ــان البت ــن زم ــد، ای ــپری کنن ــل کار س ــا مح ــزل ت من
ــم  ــتر ه ــردد بیش ــک ت ــاعات پی ــلوغ و س ــای ش در روزه
می شــود و افــرادی کــه بــه هــر دلیــل مجبورنــد روزانــه بــه 
ــر  ــد عم ــی ۲۰ درص ــد 1۲ ال ــد، بای ــد کنن ــران رفت وآم ته
خــود را در حالــی در مســیر کار، دانشــگاه و ... هــدر دهنــد، 
ــای  ــک ورودی ه ــی از آن ترافی ــش اعظم ــل بخ ــه عام ک

ــت. ــت اس پایتخ
ــینان  ــرای حاشیه نش ــنایی ب ــنگین« واژه آش ــک س »ترافی
ــت،  ــران اس ــراف ته ــهرهای اط ــهرک ها و ش ــاکنان ش و س
معمــوالً روزهــای شــهر خــود را نمی بیننــد، قبــل از 
طلــوع آفتــاب از خانــه بیــرون زده و پــس از غــروب 
ــه  ــد، البت ــن ندارن ــز ای ــاره ای ج ــد، چ ــاب بازمی گردن آفت
ــل  ــت و معض ــران نیس ــص ته ــنگین« مخت ــک س »ترافی
ــک  ــا ترافی ــت، ام ــده اس ــور ش ــهرهای کش ــه کالن ش هم
تهــران، معنایــی فراتــر دارد، بایــد در ایــن ترافیــک ســنگین 
ــا دیگــر  ــا تفــاوت ترافیــک تهــران ب ــده باشــید، ت معطل مان

ــد. ــاس کنی ــور را احس ــاط کش نق
ــات  ــرای تفریــح نیســت، کمبــود امکان حضــور در تهــران، ب

تحصیلــی و یــا نبــود شــغل، خدمــات درمانــی و بســیاری از 
امکانــات دیگــر در شــهرهای اطــراف تهــران حاشیه نشــینان 

ــه حضــور در پایتخــت می کنــد. را مجبــور ب
» ایــن داســتان هــر روز اســت، از ۵ صبــح در ترافیــک 
ــن ترافیــک  ــم، ای ــد بمانی اندیشــه، بعــد از شــهر قــدس بای
ــیم،  ــور باش ــد صب ــط بای ــدارد، فق ــابه ن ــور مش در کل کش
ــی  ــون عمل ــا تاکن ــد، ام ــده می دهن ــر روز وع ــئوالن ه مس
ــد اداره ای در  ــه کارمن ــرادی ک ــن را یکــی از اف ــم«، ای ندیدی

تهــران اســت، می گویــد.
وی کــه حــدود 44 ســال ســن دارد و ســاکن غــرب تهــران و 
شهرســتان شــهریار اســت، دلیــل خســتگی های هــرروزش 
ــه تهــران  را ترافیــک بی حدوحصــر مســیر رفت وبرگشــت ب

می دانــد.

۳ سال است کارم تحمل ترافیک شده است
ــرای  ــه او ب ــت، البت ــراد اس ــن اف ــر از ای ــی دیگ ــرم یک اک
ــی رود،  ــران م ــه ته ــم ب ــگاه از رباط کری ــل در دانش تحصی
ــح  ــم ۸ صب ــعی می کن ــد س ــاب واح ــد: در انتخ او می گوی
ــاره ای  ــاً چ ــات واقع ــی اوق ــوب گاه ــا خ ــدارم، ام کالس برن

نیســت، مجبــور می شــوم.
ســرش را برمی گردانــد، درحالی کــه در ترافیــک گیــر 
ــودرو  ــه خ ــرون از شیش ــه بی ــی ب ــت، نیم نگاه ــرده اس ک
انداختــه و بــا بی میلــی پاســخ می دهــد: »اگــر ۸:1۵ هــم بــه 

کالس برســم اســتاد اجــازه ورود نمی دهــد.«
ایــن را می گویــد و ادامــه می دهــد: 3 ســال اســت کارم 
همیــن شــده کــه ترافیــک را تحمل کنــم، فقــط یــک ســال 
ــل  ــه تحصی ــر ادام ــرم دیگ ــانس را بگی ــده، لیس ــر مان دیگ

ــود. ــر می ش ــرروز بدت ــک ه ــع ترافی ــم، وض نمی ده
محمــد هــم هــرروز از ورامیــن بــه تهــران می آیــد و 
ــاًل در شــهر  ــد » قب ــر اســت و می گوی ــش پ برمی گــردد، دل
ــان  ــزار توم ــه ۸۰۰ ه ــتم، ماهیان ــازه داش ــک مغ ــودم ی خ
کرایــه مــی دادم، ولــی بــا ســرمایه بــاالی 1۵ میلیــون 
تومــان، درآمــد ماهیانــه ام یک میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان 
بــود، کــه پــس از کســر کرایــه و مخــارج آب و بــرق و حــق 
ــن  ــا ای ــد، ب ــان می مان ــزار توم ــم 4۰۰ ه ــه و ... برای اتحادی
پــول نمی توانســتم خــرج زندگــی بــا یــک فرزنــد کوچــک 

ــم.« ــه و کار کن ــران رفت ــه ته ــورم ب ــاال مجب ــم، ح را بده
وی درحالی کــه چهــره خســته ای دارد، می گویــد: حــاال 
مجبــورم بــا قطــار بــه تهــران بــروم و برگــردم، ایــن تــازه اول 
مشــکالت اســت، ســاعات قطارهــا هــر 3 مــاه یک بــار عوض 
ــتند  ــلوغ هس ــدر ش ــد، آن ق ــراوان دارن ــر ف ــود، تأخی می ش
کــه اگــر 1۰ دقیقــه قبــل از ورود قطار در ایســتگاه نباشــیم، 
تــا تهــران بایــد ســر پــا بایســتیم و ایــن خســتگی هایمان را 
ــم،  ــد کنی ــا خــودرو رفت وآم افزایــش می دهــد، اگــر هــم ب

بایــد در ترافیــک سرســام آور قلعه نــو معطــل شــویم.
ــران  ــت راه دور ته ــا رضای ــه ب ــد، ک ــر کســی را می بینی کم ت
ــا شــهرک اقمــاری محــل زندگــی اش را طــی کنــد، ایــن  ت
ــا  ــد و همیــن اجباره ــه تهــران برون ــد، کــه ب ــراد مجبورن اف
ترافیکــی را ســبب می شــود، کــه گریبــان حــدود 3 میلیــون 

ــرد. ــران را می گی ــردم اســتان ته ــر از م نف

ــت  ــت وق ــدر رف ــارت ه ــارد خس ــزار میلی ۱۲ ه
ــت ــه پایتخ ــردد ب ــردم در ت م

ــی  ــر شــانزدهمین کنفرانــس بین الملل ــه برت نویســنده مقال

وقت کشی پشت دروازه های تهران/ دود و ترافیک ارمغان کار در پایتخت

وحید یکتا
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جامعــه ایـــران

مهندســی حمل ونقــل و ترافیــک کشــور در خصــوص میزان 
ترددهــا بــه تهــران و نیــز صــرف هزینه هــای عمومــی و وقت 
ــه  ــئولین روزان ــای مس ــق آماره ــت: طب ــار داش ــراد، اظه اف
۶۵۰ هــزار وســیله نقلیــه بــه تهــران تــردد می کننــد، 
ــز وســایل  ــن خودروهــا شــامل خودروهــای ســواری و نی ای
ــر  ــم، ه ــاب کنی ــر حس ــه اگ ــتند، ک ــی هس ــه عموم نقلی
خــودرو به طــور متوســط ۵ سرنشــین داشــته باشــد، روزانــه 
ــران  ــه ته ــق ب ــن طری ــر از ای ــزار نف ــون و ۲۵۰ ه 3 میلی

آمدوشــد می کننــد.
ــیر  ــس در مس ــر هرک ــه اگ ــان این ک ــا بی ــمس ب ــمانه ش س
ــه تهــران به طــور متوســط 3 ســاعت وقــت صــرف  ــردد ب ت
کنــد، روزانــه ۹ میلیــون و 7۵۰ هــزار ســاعت زمــان صــرف 
ــدد  ــن ع ــر ای ــرد: اگ ــد ک ــود، تأکی ــران می ش ــه ته ــردد ب ت
ــر  ــوروز و دیگ ــالت ن ــر تعطی ــا کس ــال )ب را در 33۰ روز س
ــدد 3  ــه ع ــم، ب ــرب کنی ــران( ض ــی ته ــالت خلوت تعطی
ــون و ۵۰۰ هــزار ســاعت هــدر رفتــن  ــارد و ۲17 میلی میلی
عمــر بــرای تــردد بــه تهــران می رســیم، اغلــب افــرادی کــه 
ــن 1۸  ــنین بی ــد دارای س ــد می کنن ــران رفت وآم ــه ته ب
الــی 4۵ ســال هســتند و مــا بــا احتســاب کارکــرد روزانــه ۸ 
ســاعت، درواقــع به انــدازه کارکــرد 13 میلیــون و 4۰۶ هــزار 
و ۲۵۰ کارگــر در ســال در حــال تبــاه کــردن بهتریــن زمــان 
عمــر نیــروی آمــاده کار و جــوان کشــور هســتیم و ایــن امــر 

به هیچ وجــه منطقــی نیســت.
ــا  ــزان را ب ــن می ــر ای ــرد: اگ ــه ک ــن اســتاد دانشــگاه اضاف ای
ــی ۹۲۹  ــال ۹۶، یعن ــر در س ــک کارگ ــتمزد ی ــل دس حداق
ــزار و 4۶۶  ــال 1۲ ه ــنجیم، در س ــان بس ــزار و ۹31 توم ه
ــه کشــور  ــارد و ۸۸7 میلیــون تومــان خســارت وارده ب میلی
ازنظــر هــدر رفــت وقــت نیــروی کار و عمــر مفیــد در 
ــاد اســت، کــه  ــدر زی ــم آن ق ــن رق کشــور خواهــد شــد و ای
بــه بررســی جــدی راهکارهــای کاهــش ترافیــک بپردازیــم 
ــر  ــده ازنظ ــارات واردش ــبات خس ــه محاس ــاز ب ــر نی و دیگ

ــد. ــن نباش ــرف بنزی ــت و مص ــب محیط زیس تخری
وی گفــت: محورهــای مواصالتــی منتهــی بــه تهــران اصــاًل 
ــن امــر  ــردد خــودرو نیســتند، ای ــن حجــم ت پاســخگوی ای
ــش  ــم، بخ ــه بدانی ــود، ک ــر می ش ــیار بغرنج ت ــی بس زمان
اعظمــی از ایــن ترددهــا در ســاعات 7 الــی 1۰ و 14 الــی ۲۲ 
ــدار  ــادگی مق ــم به س ــا داری ــع م ــرد، درواق ــورت می پذی ص

ــم. ــدر می دهی ــک ه ــان را در ترافی ــن و زم ــادی بنزی زی

ــه تهــران ۸  ــی ورودی ب اغلــب محورهــای مواصالت
ــوند ــل می ش ــاعت قف س

اغلــب  گفــت:  نمی تــوان  این کــه  بیــان  بــا  شــمس 

محورهــای مواصالتــی منتهــی بــه پایتخــت در تمــام 
ــا در  ــرد: ام ــه ک ــوند، اضاف ــل می ش ــبانه روز قف ــاعات ش س
ــی ۹ و 14  ــاعات 7 ال ــم، س ــد بپذیری ــت بای ــن حال بهتری
الــی ۲۰ ســرعت متوســط حرکــت خودروهــا در محورهــای 
ــر  ــه پایتخــت 1۰ الــی 3۰ کیلومتــر ب مواصالتــی منتهــی ب
ســاعت اســت و ایــن یعنــی ایــن محورهــا حداقل ۸ ســاعت 

در شــبانه روز قفــل می شــوند.
وی گفــت: البتــه نبایــد توقــع داشــت کــه معابــر بــر اســاس 
میــزان تــردد در ســاعات پیــک طراحــی شــود، چراکــه هیچ 
ــا  ــد ب ــا بای ــدارد، ام ــود ن ــی وج ــن طراح ــا چنی ــای دنی ج
برنامه ریزی هــای دقیــق، ســاعات پیــک ترافیــک را کاهــش 

داد.
بــه گفته رئیــس پلیــس راهنمایــی و رانندگــی شــهر تهران، 
ــا ۲۵درصــد خودروهــای موجــود از شــهرهای  ــه ۲۰ ت روزان
ــه 4  ــداد را ب ــن تع ــال ای ــوند، ح ــران می ش ــاری وارد ته اقم
ــا  ــران ت ــهر ته ــماره گذاری شــده در ش ــودرو ش ــون خ میلی
ســال ۹۵ اضافــه کنیــد، تــا بدانیــد منشــأ 1۸ میلیــون ســفر 

روزانــه تهــران کجــا اســت.
رئیــس پلیــس راه غــرب اســتان تهــران در خصــوص میــزان 
ــه  ــن اســتان گفــت: روزان ــه در غــرب ای ــردد وســایل نقلی ت
۶۰۵ هــزار تــردد در حــوزه اســتحفاظی غــرب اســتان تهران 
صــورت می گیــرد و از ایــن تعــداد ۹۸ هــزار تــردد در آزادراه 
تهــران- قــم و 1۰۲ هــزار تــردد مربــوط بــه آزادراه تهــران-

ســاوه است.
ــات  ــاعت تصادف ــترین س ــودی بیش ــد محم ــرهنگ حام س
در غــرب تهــران را در ســاعات 14 الــی 1۶ و 1۸ الــی 
ــض  ــل تعوی ــه دلی ــن ســاعات ب ۲۰، دانســت و گفــت: در ای
شــیفت و پایــان کار میــزان تــردد بیشــتر بــوده و بیشــترین 

ــتیم. ــاهد هس ــات را ش تصادف

ــت را  ــی از پایتخ ــرفته تمرکززدای ــورهای پیش کش
ــد ــام داده ان انج

ــه  ــی ک ــزود: زمان ــز اف ــور نی ــس راه کش ــبق پلی ــس اس رئی
ترافیــک ســنگین اســت، ســرعت کاهش یافتــه و تصادفــات 
جرحــی و منجــر بــه فــوت کاهــش می یابــد، امــا در چنیــن 
ــتیم،  ــارتی هس ــات خس ــزان تصادف ــاهد می ــرایطی ش ش
ــر  ــر ب ــرعت ۵ کیلومت ــا س ــه ب ــی ک ــا زمان ــه خودروه چراک
ــد  ــار نخواهن ــات مرگب ــد، تصادف ــت می کنن ــاعت حرک س

ــت. داش
ــی  ــای مواصالت ــنگین محوره ــک س ــه ترافی ــپس ب وی س
ــه  ــی ب ــی منته ــای مواصالت ــت: محوره ــرد و گف ــاره ک اش
تهــران، اغلــب ســاعات روز دارای ترافیــک نیمــه ســنگین و 

ســنگین هســتند، پلیــس هــم نقــش زیــادی در کاهــش بار 
ــد داشــته باشــد، عرضــه و تقاضــا دســت  ترافیــک نمی توان
ــهر  ــوری در ش ــا ط ــه م ــی ک ــت، زمان ــر اس ــای دیگ نهاده
تهــران برنامه ریــزی می کنیــم، کــه همــه از کــرج، شــهریار 
و اندیشــه بــرای کار مجبورنــد، بــه تهــران بیاینــد، پــس باید 

انتظــار ترافیــک وحشــتناک را نیــز داشــته باشــیم.
ــد  ــه داد: پلیــس می توان ســرهنگ علیرضــا اســماعیلی ادام
ــد  ــک بکاه ــدت ترافی ــی از ش ــی، کم ــات انتظام ــا اقدام ب
ــا  ــی در کاهــش آن نقــش داشــته باشــد، ام و درصــد پایین
اتفــاق خیلــی جــدی بــا کار پلیــس در کاهــش ترافیــک رخ 

نمی دهــد،
ــز  ــاره ای ج ــران چ ــک ته ــش ترافی ــرای کاه ــت: ب وی گف
ــاالی  ــطح ب ــات س ــه خدم ــت و ارائ ــی از پایتخ تمرکززدای
ــتان ها  ــتغال زایی و ...در شهرس ــی، اش ــتانی و درمان بیمارس
ــد،  ــه کنی ــران مراجع ــای ته ــه ترمینال ه ــر ب ــم، اگ نداری
ــافرت ها  ــیاری از مس ــزه بس ــه انگی ــد ک ــاهده می کنی مش
بــه تهــران درمــان اســت، چراکــه بهتریــن بیمارســتان ها در 
این شــهر اســت، زمانی کــه بهتریــن بیمارســتان قلــب را در 
ــد ترافیــک  ــاد تهــران و در وســط دود می ســازیم، بای امیرآب
را شــاهد باشــیم، بایــد سیاســت کنونــی را وارونــه کنیــم تــا 

ــران باشــیم. شــاهد مهاجــرت معکــوس از ته
ــع  ــد مناب ــزود: بای ــگاه اف ــی دانش ــو هیئت علم ــن عض ای
جــذب ســفر بــه تهــران کاهــش یابــد، هرچقــدر بتوانیــم 
ــارج  ــران خ ــروری را از ته ــازمان های غیرض ــن و س اماک
ــی از  ــتیم، یک ــر هس ــک موفق ت ــش ترافی ــم در کاه کنی
ــدارد  ــی ن ــل اســت، دلیل ــران تحصی ــه ته ــل ســفر ب عوام
بهتریــن دانشــگاه های کشــور در تهــران باشــد، اگــر ایــن 
ــم  ــوند حج ــل ش ــت منتق ــراف پایتخ ــه اط ــگاه ها ب دانش
ــد  ــش خواه ــت کاه ــه پایتخ ــا ب ــی از تردده قابل توجه
یافــت، ایــن اتفــاق در کشــورهای پیشــرفته ماننــد آلمــان 
افتــاده اســت، قــرار نیســت همــه دانشــگاه های خــوب در 
برلیــن و هامبــورگ باشــد، آنــکارا پایتخــت ترکیــه اســت، 
امــا بســیاری از امکانــات ایــن کشــور در اســتانبول جمــع 
شــده اســت و همیــن عامــل تمرکززدایــی اســت، در 
ــدگان  ــی رود، مراجعه کنن ــرا نم ــه کانب ــی ب ــترالیا کس اس
بــه ســیدنی و یــا ملبــورن می رونــد، امــا در ایــران 
ــم  ــن پارادای ــود، ای ــه می ش ــران خالص ــز در ته همه چی

ــد. ــر کن ــد تغیی بای
وی اضافــه کــرد: مــا همــه شــهربازی ها و ســینماهای 
ــم، پــس طبیعــی اســت،  خــوب را در تهــران جمــع کرده ای
ــر  ــالوه ب ــد، ع ــردد کنن ــران ت ــه ته ــف ب ــراد مختل ــه اف ک
ــک  ــه و ترافی ــز افزایش یافت ــران نی ــود ته ــت خ آن جمعی

ــد. ــام آور باش ــز سرس ــهری نی درون ش

کار فرهنگی درزمینه تمرکززدایی از پایتخت
اســماعیلی بــا تأکید بــر کار فرهنگــی درزمینــه تمرکززدایی 
از پایتخــت، افــزود: متأســفانه برخــی افــراد فکــر می کننــد، 
تهرانــی بــودن منزلــت اســت، بایــد در ایــن خصــوص 
ــد. ــد و کار فرهنگــی انجــام دهن جامعه شــناس ها ورود کنن

وی ســپس بــه حمل ونقــل عمومــی به عنــوان یکــی از 
اقدامــات مهــم جلوگیــری از ترافیــک تهــران اشــاره کــرد و 
افــزود: بایــد نــاوگان حمل ونقــل عمومــی طــوری باشــد، که 
ــش  ــیله شــخصی کاه ــتفاده از وس ــرای اس ــردم ب ــه م عالق
ــادف  ــم تص ــود، ه ــوت ش ــا خل ــه خیابان ه ــی ک ــد، زمان یاب

ــد. ــش می یاب ــی کاه ــز آلودگ ــده و نی ــر ش کم ت
رئیــس اســبق پلیــس راه کشــور گفــت: حمل ونقــل عمومــی 
بایــد 4 بعــد ســرعت، امنیــت، ارزانــی و قابلیت دسترســی را 
داشــته باشــد، به مــوازات ایــن امــر نیــز آمایــش ســرزمینی 
ــر و  ــران براب ــده در ته ــات ارائه ش ــم و خدم ــر دهی را تغیی
ــات  ــن اقدام ــر از شــهرهای اطــراف باشــد، ای ــی پایین ت حت
نیــاز بــه هزینــه زیــادی نــدارد و تنهــا مدیریــت می خواهــد.
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جامعــه ایـــران

بــه  نبایــد  به عنوان مثــال،  این کــه  بیــان  بــا  وی 
بیمارســتان های جدیــد در تهــران مجــوز داد، افــزود: 
ــر  ــهرهای دیگ ــد در ش ــط بای ــد فق ــتان های جدی بیمارس

راه انــدازی شــود.
اســماعیلی ســپس بــه حمل ونقــل پــاک اشــاره کــرد 
ــم،  ــی کنی ــوری طراح ــر را ط ــد معاب ــت: بای ــار داش و اظه
کــه عالقــه مــردم بــه پیــاده روی نیــز افزایــش یابــد، 
جــذاب  و  روشــن  عریــض،  پیاده روهــا  به عنوان مثــال 
طراحــی شــود، تــا مــردم بــه پیــاده روی عالقه منــد شــوند، 
ایــن یــک اصــل در دنیــا اســت و بــه تعامــل اجتماعــی مردم 

ــد. ــک می کن ــا کم ــالمت آن ه ــز س و نی

۴ خسارت عمده ترافیک
بنابرایــن 4 خســارت عمــده افزایــش تصادفــات بــه نســبت 
ــدر  ــت و ه ــه محیط زیس ــده ب ــیب عم ــردد، آس ــش ت افزای
ــده ای اســت  ــردم، خســارات عم ــت م ــن ســوخت و وق رفت
کــه بــر اثــر ترافیــک شــدید و تــردد بیــش از ظرفیــت وارد 
ــک  ــرای ترافی ــد ب ــت و بای ــل چیس ــال راه ح ــود، ح می ش
ــه پایتخــت چــه  ســنگین محورهــای مواصالتــی منتهــی ب

ــرد. ک
ــن  ــل در ای ــی حمل ونق ــک و مهندس ــق ترافی ــک محق ی
خصــوص 4 راهــکار عمــده تمرکززدایــی از تهــران، افزایــش 
ــای  ــز ارتق ــه پایتخــت و نی ــی ورودی ب ــای مواصالت محوره
ــردد  ــده ای از ت ــش عم ــال بخ ــی و انتق ــل عموم حمل ونق
در جاده هــا بــه حمل ونقــل ریلــی را کارســاز می دانــد 
ــم  ــا ه ــوازی ب ــور م ــا به ط ــن راهکاره ــد ای ــد: بای و می گوی

ــت. ــا نتیجــه گرف ــوان از آن ه ــا بت انجــام شــود ت
ــزات،  ــه تجهی ــئوالن هم ــه مس ــی ک ــزود: زمان ــمس اف ش
ــتان و ... را در  ــی، ادارات کل اس ــی و درمان ــات خدمات امکان
ــک  ــوا و ترافی ــی ه ــد آلودگ ــد، بای ــران می خواهن ــهر ته ش

ــرد. ــاهده ک ــز مش ــا را نی طاقت فرس
وی ادامــه داد: دلیلــی نــدارد ادارات کل و یا حتی اســتانداری 
ــدارس  ــی م ــوند، تعطیل ــع ش ــران جم ــهر ته ــران در ش ته
راهــکار مقابلــه بــا آلودگــی هــوا نیســت بلکــه بایــد اقدامات 

مثبــت و زیربنایــی در دســتور کار مســئوالن باشــد.
تمرکززدایــی از تهــران، مطلبــی اســت کــه بیــش از ۲ دهــه 
توســط مســئوالن و دلســوزان شهرســتان های اطــراف 

ــود. ــرح می ش ــت مط پایتخ
 

تمرکززدایی بهترین راهکار برای کاهش ترافیک
نماینــده مــردم شهرســتان های ورامیــن، پیشــوا و قرچــک 
گفــت: مــردم شهرســتان های اطــراف تهــران مجبورنــد برای 
انجــام امــور اداری خــود بــه تهــران مراجعــه کنند و ایــن امر 
ــی را ســبب  ــای مواصالت ــی در محوره ــه ترافیک ــک فاجع ی

می شــود.
ــم،  ــا گفتی ــه داد: باره ــینی ادام ــوی حس ــین نق ــید حس س
تمرکززدایــی از تهــران بهتریــن راهــکار بــرای کاهــش 
ــز  ــران و نی ــه ته ــی ب ــی منته ــای مواصالت ــک محوره ترافی
درصــدی از ترافیــک شــهر تهــران و کاهــش آلودگــی هــوا 
ــردم  ــه م ــده ب ــات ارائه ش ــات و خدم ــه امکان ــا ارائ ــت، ب اس
ــش  ــا را کاه ــم تردده ــم حج ــتغال زایی می توانی ــز اش و نی

ــم. دهی

لــزوم اختصــاص معابــر ورودی تهــران بــه خطــوط 
ــی. آر. تــی« ویــژه »ب

مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان تهــران در خصــوص 
ــتان  ــن اس ــی ای ــای مواصالت ــک در محوره ــش ترافی کاه
گفــت: ســفر آونگــی بیــن بیــرون و درون تهــران بــه دالیــل 
ــات اســت، در حــوزه اشــتغال کار ســختی  اشــتغال و خدم
اســت، کــه بتوانیــم اشــتغال را از تهــران خــارج کنیــم، اما در 
حــوزه خدمــات حــق مــردم اســت، کــه بــا ارائــه خدمــات به 

اطــراف تهــران، ســفرهای آونگــی را کاهــش دهیــم.
محمــد نــادر محمــد زاده افــزود: عامــل دیگــر کــه می توانــد 
بــه کاهــش ترافیــک منجــر شــود، تغییــر وســیله ســفر، از 
شــخصی بــه همگانــی اســت، بهتریــن ســفر همگانــی نیــز 
ریلــی اســت، ســفر ریلــی هــم ســرعت بیشــتری دارد و هــم 

بــدون ترافیــک اســت.
ــک  ــدت در کاهــش ترافی ــدام کوتاه م ــه ۲ اق ــه ب وی در ادام
ــد  ــا، مانن ــی گلوگاه ه ــود ترافیک ــت: بهب ــرد و گف ــاره ک اش
ــم  ــرض ک ــالح ع ــر و اص ــت معاب ــش کیفی ــض، افزای تعری
ــدام  ــت و اق ــات اس ــن اقدام ــی از ای ــا یک ــی ورودی ه برخ
ــی از  ــی« در برخ ــی. آر. ت ــژه »ب ــوط وی ــدازی خط دوم راه ان
ورودی هــای تهــران اســت، درســت اســت کــه خــط »بــی. 
ــوان  ــا به عن ــی اســت، ام ــل خودروی ــز حمل ونق ــی« نی آر. ت
حمل ونقــل عمومــی در کاهــش ترافیــک تأثیــرات بســزایی 

دارد.
ــا بیــان این کــه  ــرکل راه و شهرســازی اســتان تهــران ب مدی

ــر  ــد معاب ــی« نبای ــی. آر. ت ــوط »ب ــدازی خط ــرای راه ان ب
تعریــض شــده را بــه خودروهــای شــخصی بدهیــم، اضافــه 
کــرد: در ایــن خطــوط تعریــض شــده بایــد خــط ویــژه »بی. 
آر. تــی« راه انــدازی شــود و در ایــن حالــت افــراد زمانــی کــه 
ــا اتوبــوس زمــان کم تــری صــرف خواهــد  ببیننــد انتقــال ب
ــد. ــاب می کنن ــوس را انتخ ــه اتوب ــت، ک ــی اس ــرد، طبیع ک

ــا ۲۰  ــک ت ــن ی ــک بی ــش ترافی ــی کاه ــای اجرای طرح ه
ســال زمــان می خواهــد

ــا بیــان این کــه روزانــه ۶۵۰ هــزار خــودرو از خــارج  وی ب
ــی.  ــژه »ب شــهر وارد تهــران می شــود، گفــت: خطــوط وی
ــک  ــش ترافی ــی در کاه ــش مهم ــن نق ــی« همچنی آر. ت
ــر ترافیــک ورودی هــای  در داخــل شــهر تهــران عــالوه ب
ــران  ــای ته ــه ورودی ه ــه هم ــت، البت ــد داش ــهر خواه ش
ایــن قابلیــت را ندارنــد، امــا در قســمت اعظمــی از 
حــال  در  کــه  ورودی هایــی  به خصــوص  ورودی هــا 
ــن  ــتیم، ای ــر هس ــض معاب ــه و تعری ــط اضاف ــزودن خ اف

طــرح قابل اجــرا در کوتاه مــدت اســت.
را  ورودی  گلوگاه هــای  وضعیــت  بهبــود  زاده  محمــد 
ــی ۲ ســال  ــدام باقابلیــت اجــرا بیــن یــک ال ســریع ترین اق
ــوان  ــه می ت ــریعی ک ــدام س ــن اق ــت: دومی ــت و گف دانس
انجــام داد، اختصــاص تعریض هــای معبــر بــه خطــوط 
حمل ونقــل همگانــی بــا زمان بــری یــک الــی 3 ســال 

ــت. اس
ــه ترتیــب قابلیــت اجــرای  وی ادامــه داد: دیگــر اقدامــات ب

ــاز در شــهرک های اقمــاری  ــات موردنی ســریع ایجــاد خدم
ــال  ــی ۵ س ــرای 3 ال ــان ب ــا زم ــراف ب ــتان های اط و شهرس
ــدازی  ــران و راه ان ــه ته ــی ب ــفرهای آونگ ــش س ــرای کاه ب
ــه  ــت، ک ــران اس ــراف ته ــب در اط ــی مناس ــوط ریل خط
ــرده و اگــر امــروز آغــاز شــود،  بیشــترین زمــان ممکــن را ب
برنامه ریــزی 1۰ الــی ۲۰ ســاله نیــاز دارد، چراکــه ایــن 

ــت. ــه اس ــرح پرهزین ط
محمــدزاده افــزود: البتــه می تــوان به صــورت هم زمــان 
ــه  ــم ک ــد بدانی ــا بای ــرد، ام ــرا ک ــا را اج ــن طرح ه ــه ای هم
موضــوع حمل ونقــل در تهــران بــزرگ کــه بســیاری از 
اوقــات تــا کــرج را هــم شــامل می شــود، موضــوع جامــع ی 
اســت و همــکاری همه جانبــه را می طلبــد و بــا یــک و یــا ۲ 

ــرد. ــل ک ــوان آن را ح ــخه نمی ت نس
وی افــزود: بایــد یــک اســتراتژی واحــد میان مــدت و 
ــر  ــزرگ در نظ ــران ب ــک ته ــان ترافی ــرای درم ــدت ب بلندم
ــفرها،  ــل س ــا، دالی ــازی انتظاره ــت، وزارت راه و شهرس گرف

ــه  ــوص را موردمطالع ــن خص ــنهادها در ای ــا و پیش راهکاره
ــنگین  ــه س ــات هزین ــن اقدام ــرای ای ــت، اج ــرار داده اس ق
دارد و نیــاز بــه هماهنگــی و اجمــاع دولــت و مجلــس بــرای 
ــت و  ــی اس ــع مل ــن مناب ــی از ای ــار دارد، بخش ــن اعتب تأمی
بخشــی از آن در مدیریت هــای شــهری و محلــی ماننــد 

اســت. قابل اجــرا  شــهرداری ها 
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان تهــران بــا بیــان 
ــتگاه ها  ــام دس ــن تم ــف بی ــیم وظای ــد تقس ــه بای این ک
انجــام شــود، گفــت: همــه اقدامــات بایــد ســنجیده شــود، 
اتوبوس هــای  تبادلــی  ایســتگاه های  به عنوان مثــال 
خطــوط ویــژه بــا حمل ونقــل درون شــهری بایــد بررســی 
شــود و نیــاز بــه هم گرایــی دارد، ایــن اقدامــات و 
بررســی ها در بخــش نرم افــزاری شروع شــده و بــرای 
ورود بــه بخــش ســخت افزاری نیــز اقداماتــی ماننــد 
ــه  خــط ریلــی تهران-کــرج انجام شــده اســت، امــا نیــاز ب
برخــی اصالحــات و اجــرای ایســتگاه های بین شــهری 

ــت. اس
ــر  ــئوالن ب ــردم و مس ــه م ــه هم ــی ک ــر روی، زمان ــه ه ب
تمرکززدایــی از پایتخــت و کاهــش ترافیــک و آلودگــی 
ــرای اجــرا وقــت را هــدر  هــوا تأکیــد دارنــد، دیگــر نبایــد ب
داد و هرچــه ســریع تر طرح هــای اجرایــی کوتاه مــدت، 
ــرار  ــرا ق ــی مورداج ــا هم گرای ــدت را ب ــدت و بلندم میان م
داد، تــا از فاجعــه ترافیکــی و زیســت محیطی فعلــی رهایــی 

ــم. یابی
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ــر ایران فرهنگ و هن

مــرد شــاعر جنگل هــای شــمال چشــم بــه راه گردشــگرانی اســت کــه از راه دور و نزدیک 
ــذرد  ــا می گ ــم. روزه ــت دل تنگ ــن بی نهای ــودش »م ــه خ ــه گفت ــد و ب ــش می آین ــه دیدن ب

ــم. ــس را نمی بین ــه هیچ ک ک

»باالخــره ایــن نمایشــگاه ِکــی تمــام می شــود؟« ایــن را راننــده بی آرتــی بــه مــرد 
ــی  ــاق فرهنگ ــن اتف ــه بزرگ تری ــه چگون ــد ک ــح می ده ــد توضی ــد و بع ــی اش می گوی بغل

تبریــز، کارش را بیش تــر و ســخت تر کــرده اســت.

امــروز ایــن پــروژه یکــی از مهم تریــن پروژه هــای نیمــه کاره شهرســتان مهریــز اســت و 
از آنجــا کــه هیــچ پرونــده، نقشــه، ســابقه، فاکتــور یــا هــر ســند دیگــری مبنــی بــر میــزان 
ــود  ــروژه وج ــن پ ــداث ای ــه اح ــا نقش ــرد آن ی ــزان هزینه ک ــده، می ــذب ش ــارات ج اعتب

نــدارد

از همــان بچگــی زیــر گوشــمان زمزمــه کردنــد بگــو »مــن یــار مهربانــم«، امــا هیــچ وقــت 
ــا ایــن یــار مهربــان رفتــار کنیــم و امــروز ایــن گنــج  یادمــان ندادنــد کــه چگونــه بایــد ب
ــن  ــا در بدتری ــده ی ــخصی ش ــای ش ــش کتابخانه ه ــت زینت بخ ــن حال ــزرگ در بهتری ب

حالــت در کتابفروشــی ها خــاک می خــورد.
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امــروز زادروز مــرد شــاعر جنــگل هــای  
شــمال اســت کــه معیارهــای هزارســاله 
شــعر فارســی را تحــول بخشــید، او علــی 
ــت. ــا اس ــه نیم ــروف ب ــفندیاری مع اس

ــه راه گردشــگرانی  ــرد شــاعر جنگل هــای شــمال چشــم ب م
ــه  ــد و ب ــش می آین ــه دیدن ــک ب ــه از راه دور و نزدی ــت ک اس
گفتــه خــودش »مــن بی نهایــت دل تنگــم. روزهــا می گــذرد 
ــرت ها  ــن، حس ــوت م ــم... در خل ــس را نمی بین ــه هیچ ک ک
ــا در  ــه درخت ه ــل این ک ــد. مث ــراغم می آین ــه س ــتر ب بیش
ســینه مــن، گل می دهنــد. در جمجمــه ســر مــن اســت کــه 

چلچله هــا و کاکلی هــا و گنجشــک ها می خواننــد...«
علــی اســفندیاری، ۲1 آبــان مــاه 1۲7۶ هجــری شمســی در 
یــوش بلــده متولــد شــد و توانســت معیارهای هزارســاله شــعر 
فارســی را بــا شــعرهایش تحــول بخشــد. نخســتین شــعرش 
»قصــه رنگ پریــده« را در ۲3 ســالگی می نویســد و در 
ــی از آن را  ــراید و بخش های ــانه« را می س ــاه 13۰1 »افس دی م
در مجلــه قــرن بیســتم بــه ســردبیری »میــرزاده عشــقی« بــه 

ــاند. ــاپ می رس چ
ــه مانیفســت شــعر  ــذار افســانه ک ــه تأثیرگ ــا مجموع ــا ب نیم
ــه  ــی ب ــران انقالب ــد شــعر ای ــود، در فضــای راک ــو فارســی ب ن
ــه علــت ســرمای  پــا کــرد، ایــن شــاعر بــزرگ، درحالی کــه ب
شــدید یــوش، بــه ذات الریــه مبتــال شــده بــود، بــرای معالجــه 
ــخ 13  ــد؛ معالجــات تأثیــری نداشــت و در تاری ــه تهــران آم ب
دی مــاه 133۸، نیمــا یوشــیج، آغازکننــده راهــی نــو در شــعر 
ــرای همیشــه خامــوش شــد، او را در تهــران دفــن  فارســی، ب
کردنــد؛ تــا اینکــه در ســال 137۲ طبــق وصیتــش، پیکــرش 
را بــه یــوش بــرده و در حیــاط خانــه محــل تولــدش بــه خاک 

ســپردند.
ــیج  ــا یوش ــاالنه نیم ــش س ــذار همای ــدی بنیان گ ــم زن میث
ــد و  ــاب می کن ــی پرت ــه دوران ــه را ب ــا جامع ــد: نیم ــی گوی م
ــاد  ــران ی ــات ای ــخ ادبی ــی در تاری ــان واقع ــوان قهرم از او به عن
می شــود و نقشــش در حــوزه اندیشــه چنــان تأثیرگــذار بــوده 

ــت. ــده اس ــه آن پرداخته ش ــر ب ــا کمت ــت ام اس
وی ادامــه داد: در حــوزه هنــر و ادبیــات مازنــدران، نامی نامی تر 
از نیمــا یوشــیج نداریــم و بایــد در سیاســت گذاری هایمان نیما 
ــر، موســیقی، شــعر و  ــم و جشــنواره تئات ــرار دهی را محــور ق
غیــره بــا محوریت نیمــا برگــزار شــودو مســئوالن از هنرمندان 

ایــن بخــش حمایــت کنند.
ــول  ــد ح ــا بای ــه مازندرانی ه ــه هم ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
محــور نیمــا یوشــیج جمــع شــوند، اظهــار داشــت: هــدف مــا 
ایــن اســت تــا نیمــا در الیه هــای مختلــف فرهنگــی و عملــی 
بیشــتر دیــده شــود و بایــد شــاهد درس گروهی هــای علمــی 

نیمــا در هرســال باشــیم.
نیمــا پدر شــعر نــو فارســی اســت که بــه گفتــه نیمــا پژوهان، 
ــاعر حماســی ســرای  ــن وی و فردوســی ش ــباهت هایی بی ش
ایــران وجــود دارد. جلیــل قیصری شــاعر نیمــا پــژوه مازندران 
ــا،  ــه نیم ــاعرانی ازجمل ــعر و ادب، ش ــخ ش ــد: در تاری می گوی

ــد. ــه شــمار می رون ــا ب ــگ و ادب م ــروی فرهن آب
ــت:  ــا گف ــا نیم ــی ت ــاعران از دوره رودک ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
ــف  ــرد مختل ــیاق رویک ــبک و س ــر س ــا ازنظ ــی و نیم فردوس
دارنــد کــه یکــی پــدر حماســه ایــران و دیگــری پــدر شــعر نــو 

ــت. ــم اس ــبیه ه ــان ش ــی زندگی ش ــت ول اس
ــز  ــاعر غم انگی ــر دو ش ــی ه ــان زندگ ــه پای ــان اینک وی بابی
ــزرگ  ــه ب ــاعر، قل ــر دو ش ــه ه ــن درحالی ک ــت: ای ــت، گف اس

ــد. ــمار می رون ــه ش ــران ب ــعر و ادب ای ش
قیصــری ادامــه داد: فردوســی فرزنــد یکــی از دهقانــان تــوس 
ــد  ــری فرزن ــوده، و دیگ ــرور ب ــد و فرهنگ پ ــگ من ــه فرهن ک
ــه خــود  ــه گفت ــه ب ــوده اســت ک ابراهیم خــان اســفندیاری ب
نیمــا »پــس از مشــروطه گروهــی بــه دنبــال پــدرم آمدنــد و 
از وی خواســتند کــه حکومــت را بپذیــرد« و نیمــا از نــوادگان 

ــدران اســت. شــهریاران مازن
ــادآور شــد: هــم نیمــا و هــم فردوســی باآنکــه  ــن شــاعر ی ای
ــر  ــوده و ه ــت ب ــوق رعی ــع حق ــا مداف ــتند ام ــان زاده هس خ
ــی  ــان خــود هســتند. فردوســی مدت دو مغضــوب حــکام زم
ــس از  ــا پ ــده شــد و نیم ــدران پناهن ــه مازن ــود و ب ــواری ب مت
ــل  ــه دلی ــد ب ــالل آل احم ــه ج ــه گفت ــروطه ب ــت مش شکس
ــه دســتگیر  ــود، می ترســید ک ــو شــده ب ــدر شــعر ن اینکــه پ

ــود. ش
ــا عنــوان اینکــه هــم نیمــا و هــم فردوســی دارای  قیصــری ب
ــد، گفــت: فردوســی یــک  ــان غم انگیــزی در زندگــی بودن پای
مســلمان شــیعه اســت ولــی قشــریان مذهبــی اجــازه دفــن 
وی را در قبرســتان شــیعیان را ندادنــد و وی در بــاغ پــدری اش 

دفــن شــد.
ــد »امــروز  ــادآور شــد: نیمــا خــود می گوی ــژوه ی ــن نیمــا پ ای
اخــوان بــه خانــه مــا آمــد و نهــار نداشــتم تــا بــه وی دهــم«. 
وی نیــز دارای زندگــی غم انگیــزی بــود، »زمســتان می آیــد و 
ــزرگ زاده ای  ــه حــال آن ب ــی چــراغ بی ســرپناه و وای ب مــن ب

کــه کوچــک شــود«.

ــر دو از  ــا و فردوســی ه ــه نیم ــه اینک ــاره ب ــا اش قیصــری ب
ــرای  ــال ب ــی 3۰ س ــد و یک ــتفاده کرده ان ــدری اس ــوال پ ام
شــعر پارســی زحمــت کشــید و دیگــری پــدر شــعر نو شــد، 
ــزی  ــی غم انگی ــر، زندگ ــان عم ــر دو در پای ــا ه ــت: ام گف

ــتند. داش
مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســالمی مازنــدران، با گرامیداشــت 
ــا یوشــیج؛ شــاعر و  ــت: نیم ــا یوشــیج گف ــد نیم ــالروز تول س
ــرداز شــعر فارســی، فراموش نشــدنی ترین شــخصیت  نظریه پ

شــعر معاصــر ماســت.
احــد جاودانــی بــه مناســبت ســالروز تولــد پــدر شــعر معاصــر 
ــی  ــا نگاه ــعر ب ــان ش ــر جری ــا یوشــیج ب ــار داشــت: نیم اظه
ــان و گویــش بومــی و محلــی  ــات زب بومــی و گســترش امکان
ــه ای  ــانه های منطق ــا و نش ــردن نام ه ــی ک ــی و جهان مازندران

ــرای شــعر معاصــر رقــم زد. ــازه ای را ب ــان ت جری
وی ادامــه داد: نیمــا ایــن تحــوالت ادبــی را )نوگرایــی( نامیــد 
ــا  ــر ب ــه در آن عص ــورت گرفت ــای ص ــم مخالفت ه و علی رغ
حضــور در زادگاه خــود و سخت کوشــی و جدیــت تمــام ضمن 
ــر  ایجــاد نظریــه جدیــد در حــوزه ادبیــات مــدرن توانســت ب
ــر شــگرفی  ــدران تأثی ــات ســنتی مازن ــای ادبی ــت و غن کیفی

بگــذارد.
ــل  ــی، او هرگــز از گویــش بومــی خــود غاف ــه گفتــه جاودان ب
نمانــد و در الیه هــای شــعر نیمــا, اشــیاء – جانــداران و 
طبیعــت خــاص مازنــدران قابــل دریافــت و بازشناســی اســت 
و تحــول زیبایی شــناختی شــعر نویــن ایــران را بایــد مدیــون  
فرهنــگ و هنــر مازنــدران و شــاعر بلنــدآوازه اش نیما یوشــیج 

ــت. دانس
ــور  ــمی کش ــم رس ــون در تقوی ــان تاکن ــه ۲1 آب ــذا بااینک ل
به عنــوان روز »شــعر نــو « یــا روز »نیمــا یوشــیج « بــه ثبــت 
نرســید امــا بــرای اهالــی فرهنگ و هنــر ایــران و فارســی زبانان 

ــود. ــناخته می ش ــو ش ــعر ن ــا و ش ــوان نیم ــان به عن جه
از نیمــای شــعر ایــران کــه بــا ســروده هایش تحولــی در 
ــوس  ــوان ققن ــد آورد، به عن ــنتی پدی ــیک و س ــعر کالس ش
ــا  ــه ب ــم او ک ــود، ه ــاد می ش ــی ی ــا آوازه جهان ــوان ب خوش خ
»قصه هــای رنگ پریــده اش«  بــه دنیــای شــعر پــا گذاشــت و 
»تعریــف و تبصــره و یادداشــت های دیگــر« را درنوردیــد تــا » 
حرف هــای همســایه « را بشــنود و »حکایــات خانــواده ســرباز 
« را بیــان کنــد و»شــعر مــن «، » مانلــی « و » خانه ســریویلی 
ــه  «،  » فریادهــای دیگــر « و عنکبــوت رنــگ و ... را از خــود ب

ــادگار گــذارد. ی

فرهنــگ و هنــر ایــران

تحول معیارهای هزارساله شعر فارسی با اشعار نیمایی

علیرضا نوری 
کجوریان
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

در  ورامینــی،  جوانــان  از  ای  عــده   
اقدامــی زیبــا اقــدام بــه توزیع روســری 
نــذری بیــن دختــران خردســال در 
ــذری  ــد، ن ــی کنن ــی م ــتگاه صلوات ایس
کــه در راســتای هــدف قیــام حســینی و 
امــر بــه معــروف صــورت مــی پذیــرد.

شــور و شــوق شــیعیان و عاشــقان اهــل بیــت علیهــم الســالم 
در مــاه محــرم و صفــر بیــش از پیــش خــود نمایــی کــرده و 
ــر  ــی پیامب ــت گرام ــر دخ ــه پس ــپردگان ب ــان و دل س مومن
ــه  ــون گری ــاه خ ــن ۲ م ــن)ع( در ای ــدا)ص( و امیرالمومنی خ
ــه نحــوی عشــق و عالقــه  ــد ب کــرده و هــر کــدام ســعی دارن

ــد. ــش بگذارن ــه نمای خــود را ب
هرچنــد حــرارت عــزاداری هــا در دهــه اول محــرم و بــا 
نزدیــک شــدن بــه عاشــورای حســینی، بیــش تــر از روزهــای 
دیگــر ایــن ایــام اســت، امــا در دیگــر روزهــای ۲ مــاه محــرم 
ــر و  ــات، مناب ــا، هیئ ــزاداری ه ــان شــاهد ع ــم چن ــر، ه و صف

ــاط کشــور هســتیم. ــا در اقصــی نق ــذری ه ن
عاشــقان ســید و ســاالر شــهیدان، در این ایــام فارغ از حســاب 
و کتــاب هــای مــادی، ســخاوتمندانه بــه نــذری دادن و زنــده 
نــگاه داشــتن شــعائر اهلل مــی پردازنــد، زیبایی نذری حســینی 
و فضایــل آن بســیار گفتــه انــد و شــنیده ایــم، بیشــتر نــذری 
هــا در قالــب اطعــام اســت، امــا پیــدا مــی شــود نــذری هایــی 

کــه در قالــب هــای بصیرتــی، فرهنگــی و معنــوی باشــد.
تعــداد ایــن گونــه نــذری هــای غیــر از مــواد خوراکی، در ســال 
هــای اخیــر بــه ویــژه بیشــتر هــم شــده و بازخوردهــای خوبی 
اســت، نــذری هایــی مانند تمیــز کــردن مســیر عــزاداری ها و 
جــارو زدن کوچــه هــا و خیابــان هــا، اهــداء کتــب ارزشــمند 
و فرهنگــی، پخــش الــواح فشــرده نوحــه هــای مذهبــی و یــا 
آمــوزش رایــگان علــوم دینــی و دروس مدرســه از انــواع نــذری 
ــا  ــا آن ه ــاری ب ــال ج ــه در س ــود، ک ــی ب ــر خوراک ــای غی ه

برخــورد داشــتم.
امــا یکــی از انــواع نذرهــا کــه عــالوه بــر زیبایــی هــای نــذری 
ــز توجــه  ــام حســین)ع( نی ــام ام ــزه قی ــه انگی ــر ب ــای دیگ ه
داشــت، نــذر اهــداء روســری بــه دختــران خردســال بــود، کــه 

در شهرســتان ورامیــن برپــا شــد.
در ایــن ایســتگاه صلواتــی کــه بــه ایســتگاه صلواتــی »از کربال 
تــا شــام« معــروف اســت، در کنــار چــای ریختــن بــرای مردم 
بــه تمــام دختــران خردســال زیــر ۹ ســال روســری بــه همراه 

یــک شــاخه گل اهــداء مــی شــود.
 

شبی ۵۰ روسری هدیه می کنیم
متولــی و بانــی ایــن نــذر، بــا تشــریح انگیــزه راه انــدازی ایــن 
ایســتگاه صلواتــی گفــت: مــا مشــاهده کردیــم کــه ایســتگاه 
هــای متعــدد پخــش چــای در شهرســتان ورامیــن برپا شــده 
ــی  ــی خال ــی فرهنگ ــک ایســتگاه صلوات ــای ی ــا ج اســت، ام
ــدام  ــه)س( اق ــه حضــرت رقی ــت توســل ب ــا نی ــذا ب اســت، ل
بــه برپایــی ایــن ایســتگاه صلواتــی کردیــم، هرکــس بــه یــک 
ســبک بــه امــام حســین)ع( عــرض ارادت مــی کنــد و مــا هم 

بحــث حجــاب را بــه صــورت نــذر قــرار دادیــم.
ــا  ــود، ب ــی ش ــا م ــش، ری ــردن نام ــت ب ــاد داش ــه اعتق وی ک
اشــاره بــه مطلبــی از صفحــه ۶1 جلــد 4۵ بحاراالنــوار گفــت: 
عصــر عاشــورا بــود، حجــاب از ســر زنــان و دختــران حســینی 
ربــوده شــد، هنگامــی کــه حضــرت رقیــه)س( بعد از شــهادت 
پــدر و ســیلی خــوردن از دســت شــمر ملعــون و اصابــت کعب 
ــاره شــدن گــوش، عمــه اش زینــب را مــی  ــازو و پ ــه ب ــی ب ن
بینــد از هیچکــدام از ایــن مصیبــت هــا شــکایت نمــی کنــد، 

بلکــه شــکایت حضــرت رقیــه)س( بــه عمــه اش ایــن اســت 
کــه مــی گویــد »یــا عمتــاه هــل مــن خرقــة أســتر بها رأســی 
عــن أعیــن النظــار« ، » ای عمــه جــان آیــا پارچــه ای هســت 

کــه ســر خــود را از نامحرمــان بپوشــانم؟ «
متولــی ایســتگاه صلواتــی »از کربــال تــا شــام« بازتــاب اهــداء 
روســری به دختــران خردســال را بســیار خــوب توصیــف کرد 
و گفــت: هر شــب به طــور متوســط بیــش از ۵۰ روســری اهدا 
مــی کنیــم، کــه البته شــب جمعــه گذشــته بــه دلیــل آن که 
روز بعــد تعطیــل بــود، اســتقبال مــردم زیــاد تــر شــد و حدود 

1۵۰ روســری هدیــه کردیــم.

به دختران روسری نرسد ناراحت می شوند
وی بــا تاکیــد بــر فرهنــگ ســازی حجــاب در جامعــه اضافــه 
کــرد: بایــد از کودکــی حجــاب را بــرای فرزنــدان خــود بــه یک 
ــه معــروف و نهــی از  ــر ب ــن ام ــل کنیــم، والدی فرهنــگ تبدی
منکــر را از خانــه هــای خــود و فرزنــدان خــود آغــاز کننــد، اگر 
نگوییــم و امــر بــه معــروف نکنیــم ضــرر خواهیــم کــرد، خــدا 
مــی دانــد، دختــر هــای خردســال پــس از دریافــت روســری 
چقــدر خوشــحال مــی شــوند، آن دســته از دختــران هــم کــه 
ــدر ناراحــت  ــی رســند، آن ق ــع تمــام شــدن روســری م موق
مــی شــوند، کــه من بــه هــر طریــق اســت، برایشــان روســری 

تهیــه مــی کنــم.
ایــن نــذر کننــده روســری کــه ســنی حــدود 3۰ ســال دارد، 
ادامــه داد: بایــد قبــل از رســیدن دختــران بــه ســن بلــوغ روی 
آن هــا کار فرهنگــی شــود، یعنــی ســن زیــر ۹ ســال بهتریــن 
ســن بــرای کار فرهنگــی در زمینــه حجــاب اســت، چــرا کــه 
بــه عنــوان یــک خاطــره خــوب در تمــام زندگــی در ذهــن آن 

هــا خواهــد مانــد.
وی کــه تاکنــون فعالیــت هــای متعــدد فرهنگــی در فضــای 
مجــازی انجــام داده اســت، گفــت: هیــچ نهــاد دولتی بانــی این 
ایســتگاه صلواتــی نشــده اســت و تنهــا مــردم مــا را در اجــرای 
ایــن امــر خیــر کمــک کردنــد، بــه هرکــس رو زدیــم بــه مــا 
کمــک کــرده اســت، امــا مســئولین حتــی یــک ریــال کمــک 
ــا برپایــی ایــن ایســتگاه صلواتــی، در  ــد، امیــدوارم ب نکــرده ان
ــذر فرهنــگ شــود و شــاهد  ــن ن ــز ای نقــاط دیگــر کشــور نی
ــوص  ــور در خص ــر کش ــی در سراس ــتگاه صلوات ــن ایس چندی

حجــاب و عفــاف باشــیم.
متولی ایسـتگاه صلواتـی »از کربال تا شـام« افزود: افـراد زیادی 
بودنـد که حاجـت داشـتند و چندیـن روسـری آوردنـد و اهدا 
کردنـد، تاکنون لنگ تهیه روسـری نشـدیم، از این بـه بعد هم 
اگـر خدا بخواهـد لنگ نمی شـویم، ایـن طرح تا جمعه شـب، 

۲۸ مهـر ماه در میـدان رازی دایر اسـت.

نمونه ای از عمل آتش به اختیار فرهنگی
بعضــی از شــب هــا، مســئولین فرهنگــی شهرســتان ورامیــن، 
ــده و از  ــام« ش ــا ش ــال ت ــی »از کرب ــتگاه صلوات ــان ایس میهم
نزدیــک شــاهد ایــن کار پســندیده بودنــد، شــب گذشــته امام 
جمعــه موقــت ورامیــن بــا حضــور در ایــن ایســتگاه صلواتــی، 
ضمــن تشــویق ایــن کار فرهنگــی و آتــش بــه اختیــار، اظهــار 
ــاد  ــای فرهنگــی بســیار زی ــذری ه ــن ن ــات ای داشــت: تبلیغ
اســت و خاطــرات خوبــی بــرای کــودکان بــه جــا مــی گــذارد.

وی بـا اشـاره به فرمـان آتش بـه اختیار مقـام معظـم رهبری، 
گفـت: ترویـج چنیـن اقدامـات فرهنگـی مـی توانـد مکمـل 
غذاهای نذری های شـده و در راسـتای نیـل به اهداف فرهنگی 
و نیـز هدف قیـام سـید الشـهدا)ع( و نوعـی از عمل بـه فرمان 

آتـش بـه اختیار مقـام معظـم رهبری اسـت .
حجت االســالم والمســلمین ســید محســن محمــودی افــزود: 
همــه مــا بایــد در حــد تــوان، در جهــت مقابلــه با جنــگ همه 
ــالمی  ــی و اس ــگ دین ــه فرهن ــمن، ک ــی دش ــه فرهنگ جانب
ــت  ــتیم و مقاوم ــت بایس ــه اس ــرار گرفت ــدف ق ــه را ه جامع
کنیــم، این اقــدام نمونــه بســیار زیبایــی از مقاومــت فرهنگی، 

بــا عشــق بــه ســید الشــهدا)ع( اســت.

ــه فرهنــگ حســینی یکــی از بهتریــن راه  توســل ب
ــا تهاجــم فرهنگــی اســت هــای مبــارزه ب

فرمانــده ســپاه ناحیــه ورامیــن، کــه در شــب های گذشــته به 
بازدیــد از ایــن ایســتگاه صلواتیــس پرداختــه بــود: توســل بــه 
فرهنگ حســینی و عشــق به سیدالشــهدا)ع( یکــی از بهترین 

راه هــای مبــارزه بــا دشــمنان فرهنــگ این کشــور اســت.
ســرهنگ داوود اصغــری از رســانه هــا و صاحبان قلم خواســت، 
بــا تبلیغ و اشــاعه ایــن کار پســندیده در جهــت ترویــج آن گام 
ــد از طریــق فرهنــگ ســازی، در جهــت  ــزود: بای ــد و اف بردارن
رفــع دغدغــه هــای بــه جــا مقــام  معظــم رهبــری گام برداریم 
و از ایــن طریــق برخــی از خــالء هــای فرهنگــی را پوشــانده و 

راه نفــوذ فرهنگــی غــرب را ببندیــم.
مســئول دفتــر نمایندگی ولــی فقیــه در ســپاه ناحیــه ورامین 
نیــز در خصــوص ایــن اقــدام بــه خبرنــگار مهــر گفــت: حجاب 
بایــد در جامعــه بــه یــک فرهنــگ تبدیــل شــود و در ایــن امــر 

خانــواده هــا نقــش بــه ســزایی دارند.
حجت االسالم والمسلمین نظری بحث حجاب در خانواده را مهم 
توصیف کرد و افزود: باید پدر و مادرها در این امر کوشا باشند، 
تا بحث عفاف وحجاب از کودکی در کودکان نهادینه شود و 
ایستگاهی که روسروی هدیه به دختران می دهد و به نام نذری 
حجاب دربین کودکان پخش می شود بیشتر باید رواج پیدا کند و 

ایستگاه های دیگر هم دراین کار فرهنگی همسو شوند.

توزیع روسری نذری بین دختران خردسال/اینجا حجاب خیرات می کنند

وحید محمدی 
یکتا
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ــه  ــر روی نقش ــعدی ب ــظ و س ــام حاف ن
هــای هوایــی جهــان ثبــت شــد تــا 
ــمان  ــران در آس ــیراز و ای ــاهیر ش مش

سراســر دنیــا نیــز بدرخشــند.

ــعدی روی  ــظ و س ــام حاف ــه  ن ــیده ک ــر رس ــرا  خب اخی
نقشــه هــای هوایــی جهــان ثبــت شــده و اکنــون دیگــر از 
هــر نقطــه جهــان کــه هواپیماهــا بــه مقصــد شــیراز پــرواز 
ــه  ــی روی نقش ــد آوازه ایران ــاعر بلن ــن دو ش ــام ای ــد ن کنن

ــد. ــی آی ــش در م ــه نمای ــوردی ب هوان
ایــن ثبــت نــام مشــاهیر فــارس یــک گام ارزشــمند دیگــر 
بــرای حفــظ جایــگاه مفاخــر در جهــان  به شــمار مــی رود.

ــارس  ــر کل فروداههــای اســتان ف ــرد مدی  رضــا بدیعــی ف
ــگ و ادب  ــتارگان فرهن ــس س ــن پ ــه از ای ــان اینک ــا بی ب
پــارس در نقشــه هوانــوردی فــرودگاه بیــن المللــی شــیراز 
مــی درخشــند، افــزود: نــام دو شــاعر نامــی ایــران، حافــظ 
ــای ورودی)  ــتفاده پروازه ــورد اس ــه م ــعدی در نقش و س
داخلــی و خارجــی (بــه فــرودگاه بیــن المللــی شــیراز ثبت 

ــدگار شــد. و مان
ــاه تمامــی پروازهــای ورودی  ــان م ــه وی، از 1۸ آب ــه گفت ب
ــن دو نقطــه  ــق ای ــان از طری ــر نقطــه جه ــه شــیراز از ه ب
ــاعت،  ــدت ۲4 س ــه در م ــوند ک ــی ش ــرود م ــه ف ــاز ب مج
ــگ  ــتاره ادب و فرهن ــن دو س ــام ای ــه ن ــل 1۰۰ مرتب حداق
پارســی بــر روی فرکانــس بیــن المللــی فــرودگاه شــیراز بر 
زبــان خلبانــان جــاری و در تمامــی نقشــه هــای هوانــوردی 

بیــن المللــی ثبــت خواهــد شــد.
ــت:  ــه گف ــارس در ادام ــتان ف ــای اس ــر کل فرودگاهه مدی
ــوی  ــوردی از س ــای هوان ــه ه ــاط در نقش ــذاری نق ــام گ ن
ســازمان جهانــی هواپیمایــی کشــوری ) ایکائــو ( در قالــب 
ــاط  ــامی نق ــه اس ــی دارد. بطوریک ــاب نشــر جهان ــک کت ی
پــروازی بــه صــورت تصادفــی از ترکیــب حــروف انگلیســی 
ــوان  ــا ، عن ــن نامه ــه ای ــه از جمل ــود ک ــی ش ــاب م انتخ
حافــظ) HAFEZ ( اســت کــه بــر روی نقطــه ای در یکی از 

ــود. ــذاری شــده ب ــی نامگ کشــورهای آفریقای
وی ادامــه داد: طبــق بررســی ســند ایکائــو و حصــول 
ــل  ــعدی ) SADIA (، مراح ــوان س ــود عن ــان از وج اطمین
انتقــال نــام HAFEZ بــه شــیراز شــروع شــد کــه بــا تــالش 
نماینــده ایــران در دفتــر قاهــره، ایــن تغییــر انجام شــد و در 
نهایــت بــا همــکاری مدیریت پیامهــای هوانــوردی ایــران، از 
دو نــام HAFEZ  وSADIA بــرای نامگــذاری نقــاط شــروع 
دســتورالعمل ورود پروازهــا بــه فــرودگاه بین المللی شــیراز 

اســتفاده شــد.
ــز  ــارس نی ــی ف ــراث فرهنگ ــر کل می ــه مدی ــن رابط در ای
ــخصیت از  ــار  ش ــوی  ، چه ــراث معن ــوزه می ــت: در ح گف
مفاخــر و مشــاهیر اســتان فــارس در یونســکو ثبــت شــده 
انــد کــه  شــامل حافــظ، ســعدی ، قطــب الدیــن شــیرازی 

و ســیبویه اســت.
مصیــب امیــری بیــان کــرد: از نظــر میــراث معنــوی 
ــگاه مشــاهیر و  ــن جای ــظ ای ــرای حف ــی ب ــد اقدامات نیازمن

ــتیم. ــارس هس ــتان ف ــر اس مفاخ
ــام  وی گفــت: یکــی از اقدامــات ارزشــمند همیــن ثبــت ن
حافــظ و ســعدی در صعــت هوانــوردی بــود کــه  مــی تواند 

تاثیــرات مناســبی بــر جــای گــذارد.

ثبت نام حافظ و سعدی روی نقشه های هوایی جهان

هادی فتحی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ادبیــات  نویســنده  صحرایــی  اکبــر 
ــگارش  ــی ن ــل پایان ــداری در مراح پای
رمانــی بــر اســاس زندگــی نامــه و 
ــکندری  ــداهلل اس ــهید عب ــرات ش خاط

بانــام »َمــرِد راه« قــرار دارد.

اکبــر صحرایــی، نویســنده پــرکاری در حــوزه ادبیــات 
ــیراز  ــالها در ش ــه س ــوان اســت ک ــودک و نوج ــداری و ک پای
بــه تنهایی بــار شــمارگان انــدک کتــاب را بــه دوش کشــیده 
و آنگونــه کــه مــی گویــد کتابــی نــدارد کــه زیــر ســه نوبــت 

ــه باشــد. نشــر رفت
آســتانه  در  خــود  جدیــد  هــای  کتــاب  از  صحرایــی 
ــه  ــخن ب ــارس س ــتان ف ــاب اس ــگاه کت ــانزدهمین نمایش ش

میــان آورده اســت.

ــار  ــا انتش ــگارش ی ــال ن ــدی در ح ــر جدی ــا اث آی
ــن روزهــا مشــغول چــه کاری هســتید؟ ــد؟ ای داری
ــهید اســکندری در دســت نوشــتن  ــون ش ــه پیرام ــری ک اث
ــذرد. از  ــی گ ــن آن م ــه از تدوی ــت ک ــومی اس ــال س دارم س
ــهدای  ــل ش ــه خی ــگ ب ــردار جن ــن س ــه ای ــال 13۹3 ک س
مدافــع حــرم پیوســت در مراســم اربعیــن او تصمیــم گرفتــم 
کتابــی بنویســم، زیــرا بــا شــهید اســکندری رفاقــت دیرینــه 

ــاع مقــدس آغــاز شــد. ای داشــتم کــه از ســال هــای دف
هنگامــی کــه ایــن شــهید بزرگــوار در بنیــاد شــهید فــارس 
مشــغول بــه کار بــود مــن نیــز در مســئولیت بخــش تالیــف 
ــن در حالیســت کــه  ــرار داشــتم. ای ــار شــهدا ق ــن آث و تدوی
ــا ایشــان در دوران جنــگ تحمیلــی  بعدهــا متوجــه شــدم ب
همــرزم بــودم، امــا از آنجــا کــه ابتــدای جنــگ بــود یکدیگــر 
را نمــی شــناختیم. از ایــن رو تصمیــم گرفتــم زندگــی نامــه 
ــم،  ــه بنویس ــدود ۲۰۰ صفح ــر را در ح ــی س ــهید ب ــن ش ای
امــا در ادامــه راه کــه درگیــر شــخصیت و خصایــص او شــدم 
دیــدم کــه شــهید اســکندری در تمامــی عملیــات هــا حضور 
ــته اســت.  ــای مســتمری داش ــت ه ــز فعالی ــس از آن نی و پ
ــردم  ــگاه ک ــت ن ــک وق ــید و ی ــه درازا کش ــن کار ب ــر ای بناب
کــه کتابــی دیگــر بــا عنــوان »ِســّر َســر« توســط انتشــارات 
روایــت فتــح از ســوی نجمــه طرمــاح در بنیــاد شــهید چــاپ 
شــده اســت، البته ایــن بانو از نویســندگانی اســت کــه تجربه 
هایــی داشــته و بــه گفــت و گــو با همســر شــهید اســکندری 
ــود. بدیــن ترتیــب، ایــن کتــاب ظــرف چندمــاه  پرداختــه ب
ــا همســر  ــه ب ــر اســاس مصاحب ــه نشــر رســید و بیشــتر ب ب
ایشــان تدویــن شــده اســت. از ایــن رو انتشــار این کتــاب کار 
را بــرای مــن ســخت کــرد. البتــه از آنجــا کــه نویســنده ای 
جــوان و تــازه کار بــه شــمار مــی رود حتــی مــورد تشــویقم 

قــرار گرفــت و کتــاب را بــه دیگــران توصیــه کــردم.

بدیــن ترتیــب سرنوشــت کتــاب شــما دســتخوش 
تغییــر شــد؟

نـگاه مـن پـس از انتشـار ایـن کتـاب دچـار دگرگونی شـد و 
از آنجـا که قـرار بـود کتابی بر اسـاس زندگـی نامـه و خاطره 

بنویسـم؛ مـن را به سـوی نوشـتن رمـان رهنمون سـاخت.

ــه  ــی نام ــک زندگ ــاب از ی ــن کت ــب، ای ــن ترتی بدی
ــد؟ ــان ش ــه رم ــل ب ــهید تبدی ش

ــن  ــان، ضم ــبک رم ــه س ــتانی ب ــه داس ــی نام ــا؛ زندگ دقیق
ــط همســر شــهید  ــر نمــی توانســتم راوی را فق ــه دیگ اینک
ــاب  ــود نویســنده کت ــرا هرچــه ب ــرار دهــم، زی اســکندری ق

»ِســّر َســر« مــورد اســتفاده قــرار داده بــود، بنابــر ایــن ناچــار 
شــدم دســت بــه تغییــر زاویــه دیــد بزنــم، از ایــن رو زاویــه 
ــی  ــیوه خیل ــن ش ــه کار بدی ــدم. البت ــهید را برگزی ــد ش دی
ــه  ــل ب ــه تبدی ــت و شــهید اســکندری ک ــش رف ســخت پی
ــا شــهادت را خــود  ــد ت اول شــخص راوی شــده اســت از تول
ــن مســیر  ــن، در ای ــر ای مــی بینــد و روایــت مــی کنــد. بناب
خیلــی تحقیــق انجــام گرفــت و اکنــون در مراحــل کودکــی 
ــر  ــه زندگــی شــهید یعنــی قصردشــت شــیراز کــه ب و محل
اســاس تحقیقــات تاریخــی از محلــه هــای پرپیشــینه اســت، 
انجــام گرفــت. بدیــن ترتیــب مراحــل نوشــتن ایــن کتــاب از 
کودکــی شــکل گرفــت و امــروز کــه هنــوز در حــال نوشــتن 
ــه  ــیدم ک ــوریه رس ــه س ــهید ب ــزام ش ــان اع ــه زم ــتم ب هس
ــون  ــق پیرام ــه تحقی حــدود ۶۰۰ صفحــه شــده اســت. البت
ــه و در  ــام گرفت ــوریه انج ــکندری در س ــهید اس ــور ش حض
مراحــل نهایــی اســت تــا بــه نمایشــگاه کتاب فــارس برســد.

ــا  ــد ی ــک جل ــا در ی ــت؟ آی ــاب چیس ــوان کت عن
ــود؟ ــی ش ــاپ م ــد چ ــد جل چن

»مــرد راه«؛ مــن منظــورم ایــن اســت کــه چه بســا کتــاب در 
دو جلــد چــاپ شــود. بدیــن ترتیــب کــه تــا اعــزام به ســوریه 
ــه حضــور شــهید اســکندری در  کار بســته شــود و در مرحل
ــر اســاس  ــی 3۰۰ صفحــه ای داشــتم ب ــه تحقیق ســوریه ک
عملیاتــی کــه در شــهر »حمــا« ایــن کشــور کــه درگیــری 
شــدیدی در جریــان بــوده تحقیقــات میدانــی خوبــی کــردم 
کــه ایــن بخــش خــودش بــه یــک کتــاب مــی رســد. ممکن 
ــا در  اســت جلــد دوم کتــاب بــه موضــوع شــهادت ایشــان ب
نظــر گرفتــن فــالش بــک هایــی بــه کتــاب اول بپــردازد. امــا 
از آنجــا کــه بنیــاد شــهید و نشــر شــاهد اکنــون بــه دنبــال 
ــد اول را  ــت جل ــن اس ــد ممک ــی باش ــد اول آن م ــاپ جل چ

بــرای رســیدن بــه نمایشــگاه کتــاب تحویــل ناشــر دهــم.

ــهید  ــان ش ــا همرزم ــتر ب ــر بیش ــن اث ــا در ای آی
ــد؟ ــو کردی ــت و گ ــکندری گف اس

ــکل  ــن ش ــکندری را بدی ــهید اس ــواده ش ــه خان ــه؛ البت بل
ــی  ــدان و حت ــر، فرزن ــه همس ــرار دادم ک ــق ق ــورد تحقی م
بــرادر همســر ایشــان را کــه راننــده شــهید در طــول جنــگ 
ــا او  ــه ب ــا و ســردارانی ک ــم، ســپس رفق ــوده در نظــر گرفت ب
بــوده انــد و اکنــون یــا در ســوریه هســتند و یــا در شــهرهای 
قــم و تهــران، بــه شــکلی میدانــی مــورد تحقیــق قــرار دادم 
و کار بدیــن شــکل در حــال تکمیــل اســت و کســی نبــوده 
کــه مــن نبینــم و حتــی هــم محلــه ای هــای کودکی شــهید 
ــه  ــرار دادم و ب ــر ق ــورد نظ ــات م ــن تحقیق ــکندری در ای اس
ــه تاریخــی  ــن محل ــان را در ای قصردشــت شــیراز رفتــم و آن

شــیراز پیــدا کــردم و بــه گفــت و گــو پرداختــم. ایــن بخــش 
از کتــاب کــه در قصردشــت یــا باغســتان شــیراز مــی گــذرد 
و قدمــت آن از ایــن شــهر باالتــر مــی باشــد قصــه زیبایــی از 

ــت. ــده اس کار در آم
در مراحــل تحقیقــی ایــن رمــان شــاید دســت کــم ۸ جلســه 
ــو  ــت و گ ــق و گف ــه تحقی ــکندری ب ــهید اس ــر ش ــا همس ب

ــم. پرداخت
ــظ  ــای حاف ــروده ه ــه از س ــم برگرفت ــرد راه« ه ــوان »م عن
ــت  ــده اس ــت آن واژگان یادش ــاه بی ــه ش ــت ک ــیرازی اس ش
ــاه  ــف ش ــته در وص ــیراز میزیس ــظ در ش ــه حاف ــی ک و زمان
شــجاع بــر مــی گزینــد، بنابــر ایــن مــن هــم ایــن عنــوان را 

ــردم. ــده شــهید اســکندری اســت انتخــاب ک ــه برازن ک

آیــا مــی شــود کتــاب »مــرد راه« را در ســه بخــش 
قــرار داد، بدیــن شــکل کــه بــه ادوار دفــاع مقــدس، 
پــس از جنــگ تحمیلــی و حضــور در ســوریه 

ــرد؟ ــیم ک تقس
دقیقــا بدیــن شــکل اســت و »مــرد راه« گرچــه در دو جلــد 
ــود کــه  ــر خواهــد ب ــا حــاوی ســه دفت چــاپ مــی شــود ام
دفتــر اول آن بــه دفــاع مقــدس مــی پــردازد و دفاتــر بعــدی 
آن شــامل ۲۰ ســال پــس از جنــگ تحمیلــی که مســئولیت 
هــا و فرماندهــی ایشــان اســت و قســمت ســوم ایــن کتــاب 
ــا اگــر  ــرد. قطع ــر مــی گی ســوریه و شــهادت ایشــان را در ب
ایــن کتــاب در دو جلــد چــاپ نشــود در قالــب یــک کتــاب 

حــاوی ســه دفتــر بــه چــاپ مــی رســد.

بــا ایــن توضیحــات کتــاب »مــرد راه« را انتشــارات 
شــاهد منتشــر مــی کنــد؟

از آنجـا کـه تحقیـق و گـردآوری چنیـن اثـری نیاز بـه حامی 
مالـی دارد و مـن ایـن کتـاب را به سـفارش انتشـارات شـاهد 
نوشـتم؛ چـاپ نخسـت را با این شـرط کـه چاپ هـای بعدی 
را در اختیـار ناشـران حرفـه ای دیگری قرار دهم، به این نشـر 
سـپردم. زیرا قـول این کتـاب را به ناشـرانی که آثار پیشـینم 
را چـاپ کـرده انـد داده ام. معمـوال شـیوه کارم بدیـن شـکل 
اسـت که نوبـت اول هر کتابم چنانچه توسـط ارگانی منتشـر 
می شـود، چـاپ های بعـدی را به ناشـر حرفه ای می سـپارم 
بـرای اینکه از آن اسـتقبال شـود و به نوبت هـای بعدی چاپ 

برسد.
اکبــر صحرایــی، نویســنده شــیرازی ادبیــات دفــاع مقــدس و 
کــودک و نوجــوان بــه مــوازات نــگارش کتــاب رمــان »مــرد 
ــداهلل  ــهید عب ــرات ش ــه و خاط ــی نام ــاس زندگ ــر اس راه« ب
اســکندری در حــال نوشــتن ســه گانــه ای پیرامون کــودکان 

و نوجوانــان جنــگ اســت.

رمان »َمرِدراه« منتشر می شود/ کتابی از زندگینامه شهید اسکندری

محمدحسین 
نیکوپور
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فرهنــگ و هنــر ایــران

 امام جمعه ورامین، قریب به ۴0 
حکم  دریافت  با  که  است  سال 
امام)ره( پرچمداری فرهنگی شهر شهیدان 15 خرداد را بر 
عهده داشته و در این مسیر با نامایمتی های فراوان دست 

و پنجه نرم کرده است.

مقــام معظم رهبــری، بارهــا تعبیــر »قــرارگاه فرهنگــی« را 
در مــورد نمــاز جمعــه بــه کار بــرده و بــر محوریــت برنامــه 

هــای فرهنگــی در نمازهــای جمعــه تاکیــد دارنــد.
در واقــع، رهبــر معظم انقالب اســالمی، بــه عنــوان ناخدای 
کشــتی بــزرگ انقــالب، با تســلط بــر شــرایط فعلــی جهان 
و تحــرکات نظام ســلطه علیــه فرهنــگ، اعتقــادات و ارزش 
هــای اســالمی و ایرانــی کشــور، نمــاز جمعــه را قــرارگاه و 

محــور آمادگــی بــرای مقابلــه و دفــاع فرهنگــی دانســتند.
ایــن تعبیــر برجســته ای اســت، کــه رســالت همــه 
ســتادهای نمــاز جمعــه کشــور را ســنگین تــر مــی کنــد.

برداشــت دیگــری کــه مــی تــوان در خصــوص ایــن تعبیــر 
ــول  ــل قب ــرد قاب ــت، عملک ــری داش ــم رهب ــام معظ مق
فرهنگــی نهــاد نمــاز جمعــه در ســال هــای گذشــته بــوده 
اســت، تــا جایــی کــه مقــام معظــم رهبــری ایــن نهــاد را 
قــرارگاه مبــارزه بــا جنــگ فرهنگــی دشــمن معرفــی مــی 

ــد. کنن
نمــاز جمعــه در حــدود 4۰ نقطــه اســتان تهــران برگــزار 
مــی شــود، کــه برگــزاری هــر یــک بــرکات فــراوان 
فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی و اقتصــادی در منطقه خود 

ــت. ــته اس داش
ــت  ــا دس ــی)ره( ب ــام خمین ــه ام ــود، ک ــان ۵۸ ب ــا ۸ آب ام
ــی را  خطــی، آیــت اهلل ســید مرتضــی محمــودی گلپایگان
بــه عنــوان امــام جمعــه ورامیــن معرفــی کردنــد و بدیــن 
ــدود 3  ــران، ح ــتان ته ــه اس ــاز جمع ــن نم ــب دومی ترتی
مــاه پــس از شــهر تهــران در ورامیــن اقامــه شــد و امــروز 
نزدیــک بــه 4۰ ســال مــی شــود، کــه امامــت جمعــه ایــن 
شهرســتان بــر عهــده آیــت اهلل ســید مرتضــی محمــودی 
ــن ائمــه  ــا ســابقه تری ــا وی یکــی از ب ــی اســت، ت گلپایگان

جمعــه کشــور لقــب گیــرد.

ــات  ــه و اجتماع ــاز جمع ــا نم ــدم را دادم ت فرزن
ــد ــلمین بمان مس

در همیــن خصــوص یــک مــادر شــهید کــه فرزنــد دومــش 
ــن  ــان ای ــت، بابی ــت داده اس ــی از دس ــگ تحمیل را در جن
ــه و  ــاز جمع ــا نم ــالم داده ام، ت ــدم را در راه اس ــه فرزن ک
ــاز  ــه نم ــی ک ــت: از زمان ــد، گف ــات مســلمین بمان اجتماع
جمعــه در ورامیــن اقامــه شــد، نمازگــزار آن هســتم، در ۸ 
ســال دفاع مقــدس، رزمنــدگان ورامینــی با محوریــت نماز 
جمعــه ورامیــن بــه جبهــه هــای جنــگ حــق علیــه باطــل 

اعــزام مــی شــدند.
ــن کــه هنــوز هــم فعالیــت هــای فرهنگــی  ــان ای وی بابی
ــا محوریــت امــام جمعــه و نمــاز جمعــه  عمــده منطقــه ب
ــدن  ــون مان ــا راه مص ــرد، تنه ــی پذی ــورت م ــن ص ورامی
جوانــان و آینــده ســازان کشــور در جنــگ فرهنگــی و نــرم 
دشــمن حضــور در مســاجد و نمازهــای جمعــه و جماعــات 
ــه و  ــاز جمع ــا نم ــا ب ــدان م ــی فرزن ــت: وقت ــت و گف دانس
جماعــات خــو بگیرنــد، دیگــر بــه ســوی ابتــذال و انحرافات 
ــا را از  ــی ه ــاجد و مصل ــور در مس ــد حض ــد، بای ــی رون نم
کودکــی بــرای فرزنــدان بــه یــک فرهنــگ تبدیــل کنیــم.

ــار  ــن اظه ــی ورامی ــی اجتماع ــاالن فرهنگ ــی از فع یک
داشــت: هــر زمــان کــه در برهــه هــای گوناگــون انقــالب 
ــام  ــرد ام ــدیم گ ــی ش ــه م ــکلی مواج ــا مش ــالمی ب اس
ــی  ــی م ــده و از وی راهنمای ــع ش ــن جم ــه ورامی جمع

ــم. گرفتی
ــاالن  ــی فع ــه جاسوس ــخیر الن ــزود: در تس ــلیمانی اف س
مذهبــی سیاســی ورامیــن بــزرگ همــراه بــا امــام جمعــه 
ــرده و در  ــت ک ــه جاسوســی حرک ــه ســوی الن ــن، ب ورامی

ــد. ــع کردن ــه تجم ــن الن ــل ای مقاب
وی گفــت: آیــت اهلل محمــودی گلپایگانــی در آن تجمــع به 
ســخنرانی کوبنــده و خاطــره انگیــزی پرداخــت کــه هرگــز 

از خاطــره هــا نمــی رود.
ــه  ــه فتن ــپس ب ــدس س ــاع مق ــال دف ــده ۸ س ــن رزمن ای
ــی کــه اهانــت فتنــه گــران  ۸۸ اشــاره کــرد و گفــت: زمان
بــه مقدســات در روز عاشــورا مشــاهده شــد، مــردم مومن و 
خشــمگین ورامیــن در مقابــل مصلــی صاحــب الزمان)عج( 
تجمــع کردنــد و بــا راهنمایــی امــام جمعــه ایــن شــهر بــا 
ــای  ــه و ارزش ه ــت فقی ــاع از والی ــرای دف ــاده ب ــای پی پ
اســالمی در برابــر فتنــه گــران بــه ســوی تهــران حرکــت و 
بــا تجمــع در برابــر بیــت رهبــری، بــر حمایــت همــه جانبه 

ــد. از خــط راســتین انقــالب اســالمی تاکیــد کردن

شــخصیت هــای فراوانــی در برگــزاری نمــاز جمعه 
کمــک کردند

امــام جمعــه ورامیــن در ایــن زمینه اظهــار داشــت: در طول 
ایــن ســال هــای برگــزاری نمــاز جمعــه ورامیــن، افــراد و 
شــخصیت هــای فراوانــی در برگــزاری نمــاز جمعــه کمــک 
کردنــد، کــه بایــد از همــه ایــن عزیــزان تشــکر کــرد و اگــر 
امــروز موفقیتــی داریــم، قطعــا حاصــل زحمــات همــه این 
ــن  ــی ورامی ــن و والی ــردم موم ــز اســتقبال م ــزان و نی عزی

اســت.
محمــودی گلپایگانــی بــا بیــان ایــن کــه ورامین بــزرگ در 
آن زمــان، چهــار شهرســتان امــروزی ورامیــن، پاکدشــت، 
ــن  ــام ای ــت: در تم ــت، گف ــر داش ــک را در ب ــوا و قرچ پیش
ــزار مــی  ــه برگ ــک نمــاز جمع ــا ی ــای وســیع، تنه جغرافی
شــد، امــا بحمــداهلل امــروز حــدود هفــت نمــاز جمعــه در 
ایــن مناطــق برپــا مــی شــود، کــه ایــن از بــرکات نظــام و 

انقــالب اســالمی اســت.

ــاز  ــف نم ــه تضعی ــق ب ــدان موف ــان و معان منافق
ــوند ــی ش ــه نم جمع

وی از تــالش برخــی جریانــات معانــد و منافــق بــرای 
ــن  ــول ای ــن در ط ــه ورامی ــاز جمع ــگاه نم ــف جای تضعی
ــه  ــرد: خــدا را شــاکریم، ک ــه ک ــر داد و اضاف ــا خب ســال ه
ایــن منافقــان و معانــدان در هــر تــالش خــود بــا شکســت 
ــم  ــروز ه ــد، ام ــی ش ــا خنث ــای آن ه ــه ه ــه و توطئ مواج
ــه قــرارگاه  ــد، ب همیــن طــور اســت و تعــدادی ســعی دارن
ــد،  ــا بدانن ــد، ام ــه وارد کنن ــه ضرب ــن منطق ــی ای فرهنگ

ــوند. ــی ش ــق نم ــز موف هرگ
نماینــده ولــی فقیــه در شهرســتان ورامیــن تاکیــد کــرد: 
از زمانــی کــه حکــم امــام)ره( بــه دســتم رســید، تــا بــه 
ــم  ــا بتوان ــروز، هــر تالشــی توانســته ام انجــام دادم، ت ام
در جهــت اعتــالی فرهنگــی، اجتماعــی، سیاســی، 
ــم،  ــر باش ــه مثمرثم ــی منطق ــی درمان ــادی و حت اقتص
چــرا کــه همــه مــا در نظــام جمهــوری اســالمی 
ــف خــود در  ــه وظای ــی بایســت ب ــم و م مســئولیت داری

ــم. ــل کنی ــیم عم ــه باش ــوتی ک ــر کس ه
محمــودی گلپایگانــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه امــروز جامعه 
مــا بیــش از هــر زمــان دیگــر نیازمنــد وحــدت حــول محور 
والیــت اســت، افــزود: نبایــد غــرض ورزی هــای شــخصی را 
دســت مایــه ضربــه زدن بــه جایــگاه رفیــع نمــاز جمعــه و 
یــا دیگــر جایــگاه هــای متعلــق بــه انقــالب اســالمی قــرار 
داد، چــرا کــه امــروز در شــرایطی بــه ســر مــی بریــم، کــه 
بایــد متحــد باشــیم و محــور ایــن اتحــاد نیــز والیــت فقیــه 

اســت.
ــه  ــق ب ــه متعل ــون نمــاز جمع ــن کــه تریب ــان ای ــا بی وی ب
نظــام  جمهــوری اســالمی اســت، اضافــه کــرد: ایــن 
تریبــون بــه همــه جریانــات و جنــاح هــای سیاســی تعلــق 
ــام و  ــل نظ ــی اص ــش سیاس ــر گرای ــا ه ــس ب دارد و هرک
والیــت فقیــه را قبــول داشــته باشــد، فرزنــد ایــن انقــالب و 

ــدارد. ــی ن ــا فرق ــرای م ــوده و ب ــام ب ــه نظ درون مجموع
ــای  ــور در نمازه ــرایط حض ــد ش ــه بای ــن ک ــته از ای گذش
ــا باشــد؛ متأســفانه  ــان و مومنیــن مهی ــرای جوان جمعــه ب
ــد،  ــی کنن ــی م ــه کوتاه ــن زمین ــن، در ای ــی از والدی برخ
امــا بایــد همــه بپذیریــم، کــه بهتریــن راه مقابلــه بــا جنگ 
فرهنگــی دشــمن، حضــور پرشــور در نمازهــای جمعــه و 

ــه اســت. ایجــاد وحــدت در جامع

۳۸ سال مجاهدت فرهنگی در ورامین از پشتیبانی جبهه تا مبارزه با فتنه
 وحید محمدی یکتا
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

جمعــه  ائمــه  روزه  دو  گردهمایــی 
بــا  کشــور  غــرب  اســتان های 
محوریــت تحکیــم خانــواده اســامی 
ــه  ــادل نظــرات و ارائ ــرای تب بســتری ب
بــرای رفــع مشــکات و  راهکارهــا 

بــود. حــوزه  ایــن  در  چالش هــا 

ــواده  ــی خان ــالغ سیاســت های کل ــک ســال از اب بیشــتر از ی
ــه  ــه ای ک ــذرد؛ ابالغی ــالب می گ ــه انق ــر فرزان ــط رهب توس
حــاوی بندهــای مهــم و اساســی در حــوزه خانــواده اســت و 
لــزوم توجــه قــوای مختلــف بــرای تبییــن ایــن سیاســت ها و 
توجــه هرچــه بیشــتر بــه ایــن حــوزه را بیش ازپیــش روشــن 

می کنــد.
مقــام معظــم رهبــری در ابــالغ سیاســت های کلــی خانــواده 
ــون اساســی تأکیــد  ــه بنــد یــک اصــل 11۰ قان ــا اشــاره ب ب
ــای  ــنگ بن ــادی و س ــد بنی ــواده واح ــه »خان ــد ک کرده ان
جامعــه اســالمی و کانــون رشــد و تعالــی انســان و پشــتوانه 
ــور و  ــوی کش ــالی معن ــدار و اعت ــی و اقت ــالمت و بالندگ س

ــام اســت.« نظ
اولویت هــا و  ایــن ابالغیــه طــی 1۶ بنــد  ســپس در 
جهت گیــری کلــی در ایــن حــوزه را تشــریح کــرده و 
ــرای  ــه ب ــوه قضائی ــس و ق ــت، مجل ــه دول ــتار توج خواس
ــده اند. ــت گذاری ش ــن سیاس ــق ای ــیر تحق ــت در مس حرک
مــرور بندهــای مختلــف سیاســت های ابالغــی نشــان 
می دهــد کــه هــر دســتگاه و قــوه ای بــه ســهم خــود 
ــم  ــازی، فراه ــریح، فرهنگ س ــن و تش ــوزه تبیی ــد در ح بای
آوری بســترهای اجرایــی، قانون گــذاری و تهیــه لــوازم 
ــق  ــه تحق ــد چراک ــش کن ــای نق ــت ها ایف ــرای سیاس اج
ــی و  ــن بخش ــکاری بی ــرو هم ــت های کالن درگ ــن سیاس ای
انســجام و هماهنگــی قــوای مختلــف اســت. همچنیــن بایــد 
در برنامــه ششــم توســعه نیــز لــوازم تحقــق ایــن سیاســت ها 

ــود. ــه ش ــر گرفت در نظ
ــه و  ــان شــورای سیاســت گذاری ائمــه جمع ــن می ــا در ای ام
نهــاد نمایندگــی ولی فقیــه در اســتان ها نیــز از ایفــای نقــش 
ــا برگــزاری گردهمایی هــای  ــوده ت ــل نب ــن عرصــه غاف در ای
ــرار  ــتور کار ق ــالمی« در دس ــواده اس ــم خان ــی تحکی »مبان
ــردن آرا و  ــک ک ــر و نزدی ــرای تبادل نظ ــی ب ــرد، فضای بگی
ــتان ها  ــه در اس ــدگان ولی فقی ــه و نماین ــه جمع ــرات ائم نظ
ــن و  ــوزه تبیی ــر در ح ــی مؤث ــتن گام های ــور برداش به منظ

ــالمی. ــواده اس ــم خان ــی تحکی ــازی مبان فرهنگ س
شــاید نخســتین بازخوردهــای منبعــث از ایــن گردهمایی هــا 
ــترهای  ــایر بس ــه و س ــاز جمع ــای نم ــوان در تریبون ه را بت
ایفــای نقــش و فرهنگ ســازی ائمــه جمعــه دیــد، موضوعــی 
ــی در پیگیــری سیاســت های  ــد فضــای همگرای کــه می توان
ــواده را نیــز فراهــم کنــد؛ چراکــه نقــش محــوری  کلــی خان
و  اســتان ها  در  ولی فقیــه  نماینــدگان  و  ائمــه جمعــه 
ــده  ــد پیونددهن ــخ تســبیح می توان ــد ن ــتان ها به مانن شهرس
ــری و  ــای تصمیم گی ــف درصحنه ه ــر مختل ــل و عناص عوام

تصمیــم ســازی باشــد.

ــواده  ــی خان ــه در گردهمای ــام جمع ــور ۱۰۰ ام حض
ــالمی اس

گردهمایــی دوروزه تحکیــم بنیــان خانــواده کــه طــی 
ــش از  ــور بی ــا حض ــتان ب ــتان لرس ــته در اس ــای گذش روزه
1۰۰ نفــر از ائمــه جمعــه و نماینــدگان ولی فقیه در ۵ اســتان 
غربــی کشــور برگــزار شــد نیــز فضایــی بــرای طــرح مباحــث 

مرتبــط بــا ایــن حــوزه بــود، حرکتــی ارزشــمند که از ســوی 
ــه  ــذاری و ب ــه بنیان گ ــه جمع ــت گذاری ائم ــورای سیاس ش
همــت آیــت اهلل میرعمــادی نماینــده ولی فقیــه در لرســتان 

ــد. ــق ش ــاد محق ــرای آن در خرم آب اج
ســخنرانی های  تخصصــی،  هــای  پنــل  برگــزاری 
بــرای  فضایــی  مختلــف  کارگاه هــای  و  تبیین کننــده 
ــوان از دل  ــا بت ــود، ت ــه ها ب ــریح اندیش ــترش آرا و تش گس
ــع چالش هــا  ــرای رف ــی ب ــه راهکارهای ــن فضــای علمــی ب ای

و مشــکالت حــوزه خانــواده دســت پیــدا کــرد.
ــزاری  ــه برگ ــاره ب ــا اش ــادی ب ــد میرعم ــید احم ــت اهلل س آی
گردهمایــی ائمــه جمعــه پنــج اســتان کشــور در لرســتان به 
خبرنــگار مهر اظهــار داشــت: در ایــن راســتا لرســتان میزبان 
ــتان،  ــتان های خوزس ــه در اس ــدگان ولی فقی ــش نماین همای

کرمانشــاه، ایــالم، همــدان و لرســتان بــود.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن همایــش بــا موضــوع مبانــی 
ــاالت و  ــت: مق ــد، گف ــزار ش ــالمی برگ ــواده اس ــم خان تحکی
ســخنرانی های ائمــه جمعــه ایــن پنــج اســتان در موضوعــات 

ــدند. ــه ش ــش ارائ ــن همای ــواده در ای ــا خان ــط ب مرتب
نماینــده ولی فقیــه در لرســتان و امام جمعــه خرم آبــاد 
ــازی  ــی آن، فرهنگ س ــرمایه اجتماع ــواده و س ــم خان تحکی
ــگ  ــا جن ــه ب ــواده، مقابل ــی، خان ــالت اخالق ــت تعام و تقوی
نــرم دشــمن، ارائــه الگــوی اســالمی خانــواده و ترویج ســبک 
ــواده و آســیب های اجتماعــی، نقــش  زندگــی اســالمی، خان
نمــاز جمعــه در تحکیــم خانــواده و ... را ازجملــه محورهــای 

ــش برشــمرد. ــن همای ای
ــج رشــد  ــن تروی ــادآور شــد: همچنی ــت اهلل میرعمــادی ی آی
ــهیل  ــازی تس ــان س ــی آن، گفتم ــت و آسیب شناس جمعی
ــرب،  ــواده در غ ــی خان ــل فروپاش ــان، عل ــق و آس ازدواج موف
تبییــن مســئولیت ها در خانــواده، نقــش خانــواده در اقتصــاد 
مقاومتــی، جایــگاه زن در خانــواده و خطر پیــری و راهکارهای 
ازدیــاد جمعیــت از دیگــر محورهــای همایــش ائمــه جمعــه 

ــود. پنــج اســتان کشــور در لرســتان ب
ــا  ــاد ب ــه خرم آب ــتان و امام جمع ــه در لرس ــده ولی فقی نماین

اشــاره بــه حضــور نماینــدگان ولی فقیــه پنج اســتان کشــور، 
اســاتید حــوزه و دانشــگاه در حــوزه مســائل خانــواده و ... بیان 
ــه  ــت گذاری ائم ــورای سیاس ــس ش ــن رئی ــت: همچنی داش

جمعــه مهمــان ویــژه ایــن همایــش بــود.
ــد  ــا تأکی ــود ب ــخنان خ ــه س ــادی در ادام ــت اهلل میرعم آی
ــار  ــه اســت، اظه ــواده اســاس تشــکیل جامع ــر اینکــه خان ب
ــواده نقــش اساســی در ســعادت و خوشــبختی  داشــت: خان
جامعــه دارد و محبوب تریــن بنیــان در نــزد خداونــد خانــواده 

ــت. اس

سالمت جامعه در گرو سالمت خانواده است
ــد  ــتحکام باش ــواده دارای اس ــر خان ــه اگ ــان اینک ــا بی وی ب
ــرد:  ــوان ک ــود، عن ــد ب ــه از اســتحکام برخــوردار خواه جامع

ــت. ــواده اس ــالمت خان ــرو س ــه در گ ــالمت جامع س
نماینــده ولی فقیــه در لرســتان و امام جمعــه خرم آبــاد 
ــا  ــا اشــاره بــه تأکیــدات مقــام معظــم رهبــری در رابطــه ب ب
ــیب ها  ــاهد آس ــروز ش ــرد: ام ــح ک ــواده تصری ــئله خان مس
ــا  ــد از آن ه ــه بای ــواده هســتیم ک ــان خان ــی در بنی و خطرات

ــل آورد. ــه عم ــری ب جلوگی
آیــت اهلل میرعمــادی بــاال رفتــن ســن ازدواج جوانــان، کاهش 
جمعیــت، افزایــش طــالق، رفتــن  ســن جامعــه بــه ســمت 
پیــری و ... را ازجملــه آســیب های در کمیــن بنیــان خانــواده 
ــانی در  ــروی انس ــت و نی ــت: جمعی ــمرد و گف ــالمی برش اس
ــه  ــی اســت و اگــر ب ــدار، پیشــرفت و تعال جامعــه عامــل اقت
دنبــال اقتصــاد خوبــی هســتیم بایــد نیــروی انســانی قــوی 

داشــته باشــیم.
ــان  ــر اینکــه بعضــی کارهــا در حضــور جوان ــا تأکیــد ب وی ب
شــکل می گیــرد و کارهــای جامعــه بــا جوانــان پیــش 
ــری در  ــدات رهب ــتا تأکی ــن راس ــه داد: در ای ــی رود، ادام م
خصــوص توجــه بــه خانــواده همــواره مدنظــر ائمــه جمعــه 

ــت. ــور اس کش
ــا  ــاد ب ــه خرم آب ــتان و امام جمع ــه در لرس ــده ولی فقی نماین
ــری را همــواره  ــات رهب ــن بیان ــه ای ــان اینکــه ائمــه جمع بی
ــه  ســرلوحه قــرار می دهنــد و در خطبه هــای نمــاز جمعــه ب
موضــوع تحکیــم خانــواده تأکیــدات الزم را دارنــد افــزود: باید 
ــا رواج داده  ــی در خانواده ه ــالمی و ایران ــی اس ــبک زندگ س

شــود.
آیــت اهلل میرعمــادی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد فرزنــد آوری 
و رشــد جمعیــت را به عنــوان عامــل اقتــدار، کار، پیشــرفت و 
ایمن ســازی جامعــه معرفــی کنیــم تصریــح کــرد: همچنیــن 
بایــد همــواره فرهنگ ســازی بــرای ازدواج آســان و موفــق در 

جامعــه صــورت گیــرد.
وی بــا تأکیــد بــر ضــرورت جلوگیــری از فروپاشــی خانواده ها 
در جامعــه بیــان داشــت: در این راســتا راهکارهــای الزم برای 
تحکیــم بنیــان خانــواده همــواره مدنظــر ائمــه جمعه اســت.

ــا  ــاد ب ــه خرم آب ــتان و امام جمع ــه در لرس ــده ولی فقی نماین
اشــاره بــه افزایــش آمــار طــالق بیان داشــت: بنیــان خانــواده 
ــی  ــد و تعال ــرای رش ــه ب ــه جامع ــود چراک ــت ش ــد تقوی بای
نیازمنــد نیــروی کار، فکــری و تخصصــی اســت و ایــن امــر 

ــد. ــدا می کن ــا افزایــش جمعیــت تحقــق پی ــز ب نی

لزوم معرفی شاخص های خانواده اسالمی
وی بــا اشــاره بــه تأکیــدات دیــن اســالم به مســئله خانــواده، 
ــر  ــن ام ــت: ای ــان داش ــدان بی ــت فرزن ــم و تربی ازدواج، تعلی
ــا و  ــازی در خانواده ه ــان و فرهنگ س ــاد گفتم ــا ایج ــز ب نی

ــد. ــدا می کن ــق پی ــیب ها تحق ــری از آس جلوگی
ــا  ــاد ب ــه خرم آب ــتان و امام جمع ــه در لرس ــده ولی فقی نماین

ضرورت های تحکیم خانواده اسالمی؛ موضوعی نیازمند توجه در برنامه ششم

زهرا حسینی
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فرهنــگ و هنــر ایــران

اشــاره بــه آســیب های فضــای مجــازی، شــبیخون و تهاجــم 
ــاهد  ــروز ش ــرد: ام ــح ک ــا تصری ــرای خانواده ه ــی ب فرهنگ
آســیب های جــدی بــرای خانواده هــا از جمعــه اعتیــاد، 
ــت  ــط، دخال ــکاری، نداشــتن ســعه صدر، مشــاوره های غل بی
در امــور خانــواده، فروپاشــی خانــواده و ... هســتیم کــه باید از 

آن هــا جلوگیــری کــرد.
آیــت اهلل میرعمــادی بــا تأکیــد بــر ضــرورت بیــان و معرفــی 
ــت:  ــان داش ــه بی ــالمی در جامع ــواده اس ــاخص های خان ش
خانــواده ایرانــی سرشــار از صفــا، محبــت، مهربانــی، پایبندی 
بــه زندگــی و ... اســت کــه بایــد ایــن شــاخص ها ترویــج داده 

شــوند.
ــد آوری در  ــازی فرزن ــرورت فرهنگ س ــر ض ــد ب ــا تأکی وی ب
جامعــه بیــان داشــت: همچنیــن بایــد فرهنــگ اکــرام فرزند، 
تعلیــم علــوم و فنــون بــه فرزنــدان، تربیــت فرزنــدان مطابــق 
بــا فرهنــگ زمانــه، ایجــاد اســتحکام درونــی در خانــواده و ... 

همــواره موردتوجــه قــرار گیــرد.

»تامین آرامش« کارکرد ارزشمند خانواده
ــم  ــه کشــور ه ــه جمع ــورای سیاســت گذاری ائم ــس ش رئی
در ایــن همایــش بــا اشــاره بــه کارکردهــای خانــواده گفــت: 
اولیــن کارکــرد خانــواده تأمیــن غرایــز جنســی اســت، ایــن 
ــرار  ــان ق ــود انس ــوش در وج ــورت خام ــد به ص ــزه از تول غری
داده شــده و در شــروع دوران بلــوغ ایــن غریــزه شــکوفا 
ــر  ــت تأثی ــدت تح ــرد را به ش ــار ف ــه رفت ــود و در ادام می ش
قــرار می دهــد؛ وقتــی انســان بــه ایــن دوره قــدم می گــذارد 

ــد. ــاوت می کن ــی تف ــل خیل ــا دوره قب ــارش ب ــار و گفت رفت
ــا  ــان اینکــه ســه راه در برخــورد ب حجت االســالم تقــوی بابی
ــق آن،  ــرکوب مطل ــود؛ س ــنهاد می ش ــی پیش ــزه جنس غری
ــرد:  ــح ک ــرل آن تصری ــزه و کنت ــت غری ــق، هدای آزادی مطل
اســالم راه ســوم را قبــول دارد، کــه بایــد ایــن غریــزه را مثــل 
ــه ســرکوب را  ــه رهاســازی و ن ســایر غرایــز هدایــت کــرد، ن
ــباع  ــه اش ــد ازدواج ب ــق پیون ــه از طری ــد بلک ــه می کن توصی

ــردازد. ــزه می پ ــن غری ای
ــت و  ــش دانس ــن آرام ــواده را تأمی ــرد خان ــن کارک وی دومی
افــزود: دنیــای فعلــی امکانــات آســایش را بــرای مــا آورده امــا 
آرامــش را نمی بینیــم، آســایش در ارتبــاط بــا خدماتــی کــه 
ــر  ــک ام ــش ی ــا آرام ــد ام ــه وجــود می آی ایجــاد می شــود ب
روانــی اســت و ازدواج کارکــرد اش هدیــه آرامــش بــه زندگی 

خانوادگــی اســت.
رئیــس شــورای سیاســت گذاری ائمــه جمعــه کشــور 
خاطرنشــان کــرد: در مــورد صدیقــه طاهــره، علــی)ع( 
می فرماید»هــرگاه نــگاه می کــردم بــه چهــره فاطمــه 

غم هــا و غصه هــا را از فضــای دل مــن مــی زدود.«

حجت االســالم تقــوی یــادآور شــد: همــه ایــن مطالــب دارد 
مــا را بــه ایــن ســمت و بــه ســمت کارکــرد بســیار ارزشــمند 

ــواده هدایــت می کنــد. ایجــاد آرامــش خان
ــداوم  ــواده، ت ــه اینکــه ســومین کارکــرد خان ــا اشــاره ب وی ب
ــداوم  ــی ت ــدی و متول ــواده متص ــت: خان ــت، گف ــل اس نس
ــه وجــود  ــواده ب نســل اســت و نســل ها همــه در دامــن خان

می آینــد و تــداوم پیــدا می کننــد.
حجت االســالم تقــوی بابیــان اینکــه خداونــد انســان را 
باقــدرت عاقلــه مجهــز کــرده ولــی عاطفــه و احســاس هــم 
دارد، ایــن عواطــف انســان چگونــه بایــد ارضــا شــود؟ ارضــای 
نیازهــای عاطفــی و احساســی انســان از کارکردهــای دیگــر 
خانــواده اســت، تصریــح کــرد: حفــظ دیــن پنجمیــن کارکرد 
خانــواده اســت، یکــی از بهتریــن راه هــا بــرای حفــظ دیانــت 

ــواده و ازدواج اســت. مــردم تشــکیل مســئله خان

امروز »ازدواج« اولویت جوانان نیست

ــر  ــده از دیگ ــل آین ــت نس ــه تربی ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــام  ــن مق ــا ای ــر ب ــزود: پیامب ــواده اســت، اف کارکردهــای خان
و عظمــت وقتــی جلــوی در خانــه صدیقــه طاهــره مــی رود؛ 
ــع  ــه منب ــن خان ــی ای ــد، یعن ــم می کن ــتد و تعظی می ایس
ــرا  ــال چ ــه داد: کرب ــت؛ ادام ــی اس ــی و پاکیزگ ــارت پاک طه
بــه ایــن شــکل جلــوه کــرد؟ بــه برکــت خانــه فاطمــه)س( 
اســت، دامــن صدیقــه طاهــره اســت کــه حســین را پــرورش 
ــش شــعبه ای از  ــا همــه عظمت های ــال ب ــس کرب می دهــد، پ

ــه فاطمــه اســت. خان
ــا اشــاره بــه  رئیــس شــورای سیاســت گذاری ائمــه جمعــه ب
اینکــه امــروز خانــواده به شــدت مــورد تهدیــد اســت، گفــت: 
جهانی شــدن، توســعه، انفجــار اطالعــات و حضــور اینترنــت 

در زندگــی، حاکمیــت امــواج بــر زندگــی بشــر و ... همــه ابعاد 
زندگــی را تحــت تأثیــر قــرار داده امــا خانــواده را بیشــتر.

حجت االســالم تقــوی بابیــان اینکــه توســعه فضای مجــازی، 
ســبک زندگــی انســان ها را دســتخوش تغییــر کــرده اســت 
ــن ازدواج،  ــی ازدواج، س ــرد، چگونگ ــط زن و م ــر رواب و تغیی
ــت،  ــری اس ــن تأثیرپذی ــی از ای ــان و ... نمونه های ــتغال زن اش
ــتگی  ــا، گسس ــی چالش ه ــای عین ــرد: از جلوه ه ــح ک تصری
خانــواده اســت؛ در ســال ۹۵ از هــر چهــار ازدواج یکــی منجر 
ــال ۹۲  ــه س ــبت ب ــال ۹4 نس ــود و در س ــالق می ش ــه ط ب

ــته ایم. ــالق داش ــد ط ــد رش ــش از 1۲ درص بی
ــت  ــروز ازدواج اولوی ــفانه ام ــه متأس ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
اساســی جوانــان نیســت، دلیــل اش ایــن اســت ســن ازدواج 
ــزود:  ــد، اف ــار ازدواج نمی رون ــر ب ــاال رفتــه و بعضــی هــم زی ب
ــود دارد در  ــاری وج ــفید، آم ــای س ــا ازدواج ه ــه ب در رابط
تهــران و شــهرهای بــزرگ کــه افــراد صیغــه عقــدی ندارنــد 
ــار  ــد و در کن ــد ازدواج برون ــار تعه ــر ب ــتند زی ــر نیس و حاض
هــم زندگــی می کننــد، ایــن موضــوع در کشــور مــا مرســوم 
شــده و خانه هــای یــک زن و یــک مــرد بــدون پیمــان ازدواج 

ــود دارد. وج
ــا  ــور ب ــه کش ــه جمع ــت گذاری ائم ــورای سیاس ــس ش رئی
ــئولیت  ــار مس ــر ب ــران زی ــران و پس ــه دخت ــه اینک ــاره ب اش
کشــور  در  داد:  ادامــه  نمی رونــد،  پــدری  و  مــادری 
ــا  ــن مهدکودک ه ــا ای ــم؛ آی ــی داری ــای فراوان مهدکودک ه

می تواننــد رســالت خانــواده را بــه عهــده بگیرنــد؟
حجت االســالم تقــوی خطــاب بــه ائمــه جمعــه خاطرنشــان 
ــای  ــت خطبه ه ــواده و ازدواج را در اولوی ــوع خان ــرد: موض ک
ــواده را  ــد، هســته های مشــاوره خان ــرار دهی ــه ق ــاز جمع نم
ــواده را در  ــاد خان ــد؛ آســیب های نه ــت دهی تشــکیل و تقوی
شــهر و منطقــه خــود شناســایی کــرده و راه برخــورد بــا آن 

را پیــدا  کنیــد.

تریبــون نمــاز جمعــه ظرفیــت بســیار باالیــی بــرای 
تحکیــم خانــواده اســت

ــه  ــه جمع ــت گذاری ائم ــورای سیاس ــی ش ــاون فرهنگ مع
ــالمی«  ــواده اس ــم خان ــی تحکی ــش »مبان ــور در همای کش
بــا طــرح ایــن ســؤال کــه مــا ائمــه جمعــه به عنــوان 
منادیــان تبلیــغ و ایمــان چــه وظایفــی در قبــال ایــن هجــوم 
بی رحمانــه دشــمن نســبت بــه خانواده داریــم، ادامــه 
داد: الزم اســت هم اندیشــی کنیــم برنامه ریــزی کنیــم و 
فعالیت هایــی را در مقابلــه بــا ایــن حرکــت توفنــده دشــمن 

ــیم. ــته باش داش
ــر اینکــه امربه معــروف  ــد ب ــا تأکی حجت االســالم موســوی ب
و نهــی از منکــر از وظایــف ائمــه جمعــه اســت و بایــد آن را 
جــدی بگیریــم، افــزود: معرفــی خانواده هــای مؤمــن و صالــح 
ــم وچراغ  ــد و چش ــا برمی آین ــا از آن ه ــهید حججی ه ــه ش ک

ملــت می شــوند در نمــاز جمعــه ضــرورت دارد.
در سمت وســوی ســخنان  را  داد: خطبه هــا  ادامــه  وی 
اهل بیــت و پیرامــون خانــواده مطــرح کنیــم تــا یــک 

گفتمــان خانــواده و حجــاب و عفــاف شــکل بگیــرد
۶۰۰ آیه قرآن کریم در موضوع خانواده است

حجت االســالم بهشــتی مشــاور وزیــر آموزش وپــرورش 
نیــز در ایــن همایــش بــا اشــاره بــه اینکــه مــا از قــرآن غافــل 
هســتیم، همــه ایــن مــوارد در قــرآن وجــود دارد و آن هــا را 
ــه  ــزار آی ــزود: 3 ه ــم، اف ــه کار نگرفته ای ــرده و ب ــه نک مطالع
ــای  ــد پیام ه ــده اســت، خداون ــب قصــه ارائه ش ــرآن در قال ق

ــت. ــه اس ــا ریخت ــن قصه ه ــود را در دل ای خ
ــم  ــه ک ــدان از قص ــت فرزن ــرا در تربی ــد: چ ــادآور ش وی ی
ــی  ــان از قصه هــای اروپای اســتفاده می کنیــم؟ چــرا قصه گوی

اســتفاده می کننــد؟
مشــاور وزیــر آموزش وپــرورش بابیــان اینکــه اآلن محصــول 
ــه در  ــرد: ۶۰۰ آی ــح ک ــم، تصری ــم داری ــی ک ــی معارف فیلم
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قــرآن کریــم در موضــوع خانــواده اســت، چــرا از این ســرمایه 
اســتفاده نکنیــم؛ خداونــد در ایــن آیــات هــم دردهــا را گفته 

هــم درمــان را.

بهتریــن معیارهــا و مالک هــا در ازدواج توســط 
اســالم ارائه شــده اســت

ــک  حجت االســالم بهشــتی خاطرنشــان کــرد: اختصــاص ی
ــت  ــان دهنده اهمی ــالق« نش ــام »ط ــه ن ــتقل ب ــوره مس س

ــواده اســت. موضــوع خان
نماینــده ولی فقیــه در اســتان کرمانشــاه بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ســیره ائمــه بهتریــن الگــوی زندگی اســت، بیــان داشــت: در 
همــه ملــل مقولــه ازدواج وجــود دارد امــا بهتریــن معیارهــا و 

ــت. ــده اس ــالم ارائه ش ــط اس ــا در ازدواج توس مالک ه
آیــت اهلل علمــا بــا اشــاره بــه ســیره و ســبک زندگــی 
پیامبــر)ص( بیــان داشــت: زندگــی پیامبــر پشــتوانه قرآنــی 
ــی  ــرای زندگ ــا ب ــا و معیاره ــه مالک ه ــی دارد و هم و وح

ــود دارد. ــر وج ــی پیامب ــن در زندگ زوجی
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ســبک زندگــی را بایــد از دل دیــن و 
قــرآن اســتخراج کــرد، گفــت: قــوام زندگــی، ازدواج و خانواده 
ــوب را  ــد پشــتوانه زندگــی مطل جنبــه قدســی دارد و خداون

ــد. ــودت می دان ــت و م محب
نماینــده ولی فقیــه در اســتان کرمانشــاه بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــح کــرد: در  ــد، تصری ــواده اخــالق حــرف اول را می زن در خان
ــه اخــالق تأکیــد شــده  ــر مقول ــز همــواره ب ــن اســالم نی دی

اســت.
آیــت اهلل علمــا بــا تأکیــد بــر ضــرورت کار فرهنگــی و دینــی 
ــا  ــت ام ــکل اس ــر مش ــن ام ــت: ای ــا گف ــن خانواده ه در بی
ــان  ــب زم ــی و به تناس ــث دین ــری از مباح ــا بهره گی ــد ب بای

ــرد. ــدام ک ــن رابطــه اق ــت در ای و موقعی
نماینــده ولی فقیــه در اســتان همــدان در همایــش »مبانــی 
ــا  ــان اینکــه م ــواده اســالمی« در ســخنانی بابی تحکیــم خان
ــه  ــم اســالمی در جامع ــم و مفاهی ــا اســتفاده از تعالی ــد ب بای
انســان بســازیم، گفــت: در ایــن راســتا ائمــه جمعــه نقشــی 

ــد. ــن موضــوع دارن ــذار در تبیی بســیار تأثیرگ
را  ادامــه ســخنان خــود »زن«  آیــت اهلل محمــدی در 
ــت: زن موجــودی  ــرد و گف ــوان ک ــواده عن ــی خان ــن اصل رک
پیچیــده اســت و ایــن در حالــی اســت کــه صاحب نظــران و 
ــدازه  ــه جایــگاه آن به ان کارشناســان حــوزوی و دانشــگاهی ب

ــد. ــه نکرده ان ــی توج کاف
ــه ازدواج  ــردن زمین ــم ک ــر ضــرورت فراه ــد ب ــا تأکی وی ب
دختــران در جامعــه عنــوان کــرد: در حــال حاضــر حــدود 
ــود  ــور وج ــن ازدواج در کش ــر در س ــون دخت ــج میلی پن
ــود دارد  ــه وج ــان مطلق ــز زن ــداد نی ــن تع ــه همی دارد و ب
کــه ضــرورت دارد زمینــه ازدواج آن هــا در جامعــه فراهــم 

ــود. ش
نماینــده ولی فقیــه در اســتان همــدان بــا تأکیــد بــر ضــرورت 
برنامه ریــزی دولــت و مجلــس در ایــن رابطــه گفــت: در ایــن 
راســتا حوزه هــای علمیــه، مراکــز دانشــگاهی و ... نیــز بایــد 
ورود پیــدا کننــد و راهکارهــای عملیاتــی الزم را ارائــه دهنــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ائمــه جمعــه در منبــر و خطبه هــا، 
مســئولیت های افــراد در خانواده هــا را تبییــن کننــد، افــزود: 
ــواده وجــود  ــا مســئولیت خان بیــش از 4۰ مــورد در رابطــه ب

دارد کــه ائمــه جمعــه بایــد بــه آن هــا بپردازنــد.
نماینــده ولی فقیــه در لرســتان و امام جمعــه خرم آبــاد 
نیــز بــا اشــاره بــه مســئولیت همســر بــودن و همســرداری 
در خانــواده گفــت: در برخــی مــوارد شــاهد بی توجهــی بــه 
ــن  ــتیم و ای ــا هس ــودن در خانواده ه ــر ب ــئولیت همس مس
ــری و  ــوغ فک ــه بل ــران ب ــوده همس ــن ب ــل ای ــه دلی ــر ب ام
عقلــی درزمینــه همســرداری در اداره خانــواده خــود 

نرســیده اند.
ــورد  ــئولیت های م ــر از مس ــی دیگ ــادی یک ــت اهلل میرعم آی
تأکیــد در خانــواده را احتــرام بــه حقــوق یکدیگــر گذاشــتن 
برشــمرد و تصریــح کــرد: اعضــای خانــواده بایــد مایــه آرامش 

یکدیگــر باشــند و بــه حقــوق هــم احتــرام بگذارنــد.
وی بــا اشــاره به تکیــه گاه بــودن مــرد در نظــام خانــواده بیان 
ــواده تکیــه گاه  داشــت: یکــی از مســئولیت های مهــم در خان

بــودن مــرد اســت و مــرد بایــد تأمین کننــده نیازهــای 
اقتصــادی،  مختلــف  زمینه هــای  در  خانــواده  اعضــای 

ــد. ــب و ... باش ــالل و مناس ــه ح ــتی، تغذی معیش

معرفی خانواده الگوی اسالمی
ــواده  ــم خان ــی تحکی ــش »مبان ــزاری همای ــیه برگ در حاش
اســالمی«، خانــواده شــهید زنــده »ســید نــور خدا موســوی« 
به عنــوان خانــواده الگــوی اســالمی معرفــی و از همســر ســید 

نــور خــدا موســوی تقدیــر شــد.
شــورای  رئیــس  تقــوی  رضــا  ســید  حجت االســالم 
ــا  ــه ب ــن رابط ــور در ای ــه کش ــه جمع ــت گذاری ائم سیاس
ــده  ــهید زن ــن ش ــواده ای ــه خان ــن ب ــه م ــه اینک ــاره ب اش
غبطــه می خــورم کــه درراه امنیــت کشــور و حفــظ جامعــه 
این چنیــن ایثارگــری کرده انــد، اظهــار داشــت: شــهید زنــده 
ســید نــور خــدا موســوی در شــرق کشــور و در درگیــری بــا 

ــد. ــل ش ــازی نائ ــه جانب ــن ب ــی خائ ــک ریگ گروه
ــز  ــتان نی ــه در لرس ــده ولی فقی ــه نماین ــان اینک ــا بی وی ب
ــو را  ــواده الگ ــن خان ــد ای ــتان آمده ان ــه لرس ــه ب از روزی ک
موردحمایــت و محبــت قــرار داده انــد، تصریــح کــرد: همســر 
شــهید زنــده نــور خــدا موســوی، ۹ ســال اســت کــه از ایــن 
ــه  ــد و خــم ب ــی و مراقبــت می کنن ــل ُگل پذیرای ــاز مث جانب

ابــرو نیاورده انــد.

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــره  ــل دای ــاب کام ــده کت نگارن
المعــارف »آواز ایرانــی« بــر این 
بــاور اســت کــه کتــاب »نُهفــْت« اولیــن اثــر آوازیســت کــه 
مزیــن بــه اســامی تمامــی ائمــه معصومین)علیهــم الســام( 

ــت. اس

میرعبــداهلل وطــن دوســت نگارنــده کتــاب کامــل دایــره 
المعــارف »آواز ایرانــی« بــر ایــن بــاور اســت کــه فرهنــگ 
نامــه  آوازی »نُهفــْت« اولیــن کتــاب آوازیســت کــه مزیــن 
به اســامی تمامــی ائمــه معصومین)علیهم الســالم( اســت 
کــه ایــن اتفــاق هــم در متــن و هــم در صــوت نرم افــزاری 
ــدای  ــا ص ــود ب ــهایی از خ ــر در بخش ــن اث ــاده و ای آن افت
ســلیم مــوذن زاده اردبیلــی، نگاهــی گــذرا بــه نغمــه هــا و 

آوای هــای مذهبــی نیــز دارد.
او بــا اشــاره بــه انتشــار »فرهنــگ نامــه ی آواز ایرانــی« بــه 
بیــان الــزام هــا و آنچــه موجــب شــد ایــن کتــاب فرهنــگ 
ــه  ــد پرداخت ــر کن ــه و منتش ــمند را تهی ــه ای ارزش نام

اســت.

لطفا خودتان را معرفی فرمائید.
»آقــا«،  بــه  ملقــب  وطندوســت،  میرعبــداهلل 
متولد1347،شهرســتان اهــر، اســتان آذربایجــان شــرقی، 
کارشــناس ادبیــات، فعــال هنــری، متخصــص در زمینــه 
موســیقی، رشــته آواز ایرانــی ، بابیــش از ثلــث قــرن 
ــتم. ــف هس ــق و تالی ــس، تحقی ــه، تدری ــه درزمین تجرب

ــش از  ــه بی ــای آوازی، نتیج ــف ه ــوز ردی ــاب خودآم کت
ــال  ــه س ــده ب ــاپ ش ــرم، چ ــن اث ــر و اولی ــال از عم 1۲س
ــود را  ــری خ ــر هن ــه عم ــن نتیج ــاخص تری 13۹۰ و ش
نــگارش و تدویــن تنهــا فرهنــگ نامــه آواز ایرانــی تحــت 
ــه درگاه  ــم، ب ــن مه ــر ای ــته و ب ــْت« دانس ــوان »نُهف عن

ــم. ــاکر و قدردان ــیار ش ــان بس ــد من خداون
ــتید و  ــی داش ــل خاص ــیراز دلی ــه ش ــفر ب ــرای س ــا ب آی
حضورتــان در ایــن شــهر ارتباطــی بــه اثــر اخیرتــان دارد؟

ــیراِز   ــعر وادب، ش ــهر ش ــه ش ــه ب ــت ک ــارم هس ــن ب اولی
ــت  ــایان توجــه عل ــم؛ ش ــی آی ــا م وصــف ناشــدنی و زیب
ــدی  ــل القدر،هنرمن ــیدی جلی ــفر، س ــن س ــان ای و بره
ــا درآوازایرانــی بــود کــه عــالوه بــر  فقیــد، واالمقــام و توان
وجــود ذی قیمتــش، باتحویــل ده هــا شــاگرد قدرتمنــد 
بــه جامعــه  آوازی کشــور، ماننــد نگیــن هــای درخشــان، 
تاریــخ هنرایــران را منــور کــرده انــد و آن کســی نیســت 
جــز اســتاد فقیــد و بزرگــوار زنــده یــاد نورالدیــن رضــوی 

ــی دارم. ــی م ــادش را گرام ــام و ی ــه ن سروســتانی، ک

ــی  ــا افرادخاص ــیراز، دیدارب ــه ش ــفرتان ب در س
ــود؟ ــان ب مدنظرت

بلــه، بنــده درتالیــف و تدویــن فرهنــگ نامــه آواز ایرانــی 
»نُهفــْت«، بــه تمامی شــهرهایی کــه هنرمندان بلنــدآوازه 
درزمینــه موســیقی، تاریــخ هنــر آوازی، صاحبــان ردیــف 
آوازی وشــاگردان اســاتیدی کــه ســالیان ســال بــه ســان 
خورشــیدی بــر تــارک هنــر آوازی کشــور درخشــیده اند، 
ســرزده ومســتقیماً اســناد و دســت خــط ایشــان را جمــع 
ــن  ــز ازای ــیراز نی ــرور ش ــهر ادب پ ــه ش ــرده ام ک آوری ک
ــا نکتــه  قائــده مســتثنی نمانــده و نیســت و ایــن مهــم ب
ــی،  ــت رضای ــات هدای ــا و زحم ــری ه ــا، پیگی ســنجی ه
رییــس انجمــن موســیقی اســتان فــارس، ممکن و میســر 
ــش آرزوی  ــه از ایشــان تشــکر وبرای ــه صمیمان ــد ک گردی

ــزون دارم. ــق روز اف توفی

ــه  ــت و چ ــْت« چیس ــه  آوازی»نُهف ــگ نام فرهن
کارکــردی دارد؟

ــد، کتابیســت  ــی آی ــر برم ــن اث ــه از اســم ای همانطــور ک
مرجــع کــه بــه عنــوان کاملتریــن مجموعــه اطالعــات در 
خصــوص هنــر آواز ایرانــی مــی شــود بــدان اســتناد کــرد. 
ایــن کتــاب در چهــار ســرفصل تدویــن و تالیــف گردیــده 

اســت کــه بــه شــرح ذیــل میباشــد.
ســرفصل اول شــامل وجــه تســمیه،دلیل نامگــذاری، 
ــه  تاریخچــه وداســتانهای برخــی ازگوشــه هاســت کــه ب
ــازی  ــده و مستندس ــث گردی ــا بح ــیردرباره ی آنه تفس

ــت. ــده اس ش
آوازی  اســاتید  هــای صوتــی  آلبــوم  دوم  ســرفصل 
ازعهدقاجــار تاامــروز را شــامل میشــود کــه عــالوه برصوت 
، اشــعار کلیــه ی آنهــا بــه تفکیــک دســتگاهها ،مایــه هــا 
و گوشــه هــای آوازی، بــه همــراه عــروض و بحــور شــعری 
ونیــز ریتم گوشــه هایــی کــه دارای وزن خاصی میباشــند 
آمــده وضمــن اشــاره بــه نــِت شاهد،شروع،ایســت وخاتمه 
ــان و  ــب یــک خودآمــوز ردیفهــای آوازی ،هنرجوی ، درقال

اســاتید را کمــک و یــاری مینمایــد.
ســرفصل ســوم شــامل ،تصانیــف وترانــه هــای موســیقی 
ــا امــروز را شــامل میشــود  ــی ،ازعهدقاجــار ت اصیــل ایران
ــه  ــتگاه و مای ــاس دس ــا براس ــک آنه ــالوه برتفکی ــه ع ک
،اشــعاروریتم هــای آنهــا نیــز نوشــته شــده اند،ایــن بخش 
ــرفصل  ــردد و س ــی گ ــف م ــش از۵۰۰تصنی ــامل بی ش
چهــارم ،آخریــن بخش،شــامل زندگــی نامــه و بیوگرافــی 
ــران و اســاتیدی مــی باشــد کــه ازدوره  ــه هــای آواز ای قل
ی قاجــار تــا کنــون بافعالیــت و تحمــل زحمــت در ایــن 

ــد. ــده ان ــل آم ــدگار نائ ــار مان ــق آث ــه خل ــه ،ب زمین

برای ایجاد ارتباط نسل امروزی و حتی نسل آینده با 
محتوای اثرتان ، چه تدابیری اندیشیده اید؟

بــه نکتــه بســیار ظریفــی اشــاره کردیــد؛ ایــن اثــر، کتابی 
ــه  ــه ک ــه 1۵۰۰صفح ــب ب ــی وقری ــع رحل ــت در قط اس
ــش از1۶  ــاوی بی ــه  DVDح ــداد4 حلق ــود تع ــراه خ هم
ــت صــوت، شــامل آوازهــا و تصانیــف موجــود در  گیگابای

ــزاری  ــرم اف ــر، دارد؛ ن ــب روی کامپیوت ــت نص ــر، جه اث
ــی  ــب روی گوش ــت نص ــه قابلی ــن ک ــب اپلیکیش درقال
ــرای  ــده و ب ــی گردی ــته، طراح ــت را داش ــل و تبل موبای
حجــم اطالعــات یادشــده ســایتی درنظــر گرفتــه شــده 

ــده دارد. ــران را بعه ــتیبانی کارب ــه پش ــت ک اس

آیــا امــکان ترجمــه و شناســاندن اثــر بــه ســایر 
کشــورها وجــود دارد؟

شــایان ذکــر، ســایتی کــه بــرای ایــن اثــر در نظرگرفتــه 
شــده اســت بــه چهــار زبــان رســمی دنیاشــامل فارســی، 
ــی  ــی آذری طراح ــتانبولی و ترک ــی اس ــی، ترک انگلیس
ــراد  ــده اف ــه ش ــای تعبی ــرم افزاره ــق ن ــده و ازطری گردی
محقــق و عالقــه منــد از ســایر نقــاط جهــان نیــز امــکان 
ــی را  ــر آواز ایران ــون هن ــات پیرام ــه اطالع ــی ب دســت یاب
ــزرگ  ــای ب ــالت ه ــی از رس ــن یک ــد و ای ــی کنن ــدا م پی

ــت. ماس

ویژگــی خاصــی درمــورد اثرتــان مــد نظــر دارید 
کــه بــه اطــالع مخاطبین برســد؟

اتفاقــاً چنــد ویژگــی هســت کــه ایــن اثــر را از ســایر آثــار 
مشــابه در رشــته هــای دیگــر متمایــز مــی کنــد؛ ایــن اثر، 
اولیــن کتــاب آوازی اســت کــه مزیـّـن بــه اســامی تمامــی 
ائمــه معصومین)علیهــم الســالم( میباشــد کــه ایــن اتفاق 

هــم درمتــن وهــم درصــوت نــرم افــزاری افتــاده اســت.
ردیــف آوازی، در مکتــب تعزیــه، باآنالیــز و تقســیم 
ــی،  ــوذن زاده اردبیل ــلیم م ــد، س ــتاد فقی ــار اس ــدی آث بن
ــا توســط  ــاو گوشــه ه ــه ه ــک دســتگاهها، مای ــه تفکی ب
نگارنــده بــه وجودآمــده تــا بــه همــراه نــرم افــزار مربوطــه 
ــداد  ــد؛ تع ــون باش ــب را رهنم ــن مکت ــدان ای ــه من عالق
1۲ردیــف آوازی موجــود از عهــد قاجــار تــا امــروز کــه در 
ایــران گــوش هنرجویــان و عالقــه منــدان را نــوازش داده، 

ــع آوری شــده اســت. ــا جم ــک ج ــاً ی مجموع
در جمـع آوری و تدویـن مـوارد صوتـی موجـود در نـرم 
نوارکاسـت و1۰۰حلقـه  از۸۰۰  بیـش  افـزار، محتویـات 
DVD مـورد بررسـی و آنالیـز واقـع شـده و منتخبیـن 
درنـرم افزارگنجانـده شـده اسـت؛ متـن اثرحـاوی بیـش 

فرهنگنامه آوازی »نهفت«در حال نشر/
تدوین کامل ترین مرجع آواز ایرانی
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فرهنــگ و هنــر ایــران

از1۲۰۰۰بیـت شـعر هسـت کـه 1۰۰۰۰بیـت آنهـا غیـر 
تکـراری به همراه عـروض و بحر شـعری می باشـد و ریتم 
گوشـه هـای خـاص بـرای آن اشـعار نوشـته شـده اسـت؛ 
مهمتریـن خصوصیت تخصصـی این اثر، ردیـف معروف به 
»میرعبدالـه«، شـخص نگارنـده، هسـت که شـامل اجرای 
تعـداد ۶73 گوشـه از ردیـف آوازی ایـران بـوده و در نـوع 

خـود بـی نظیـر ومنحصربـه فـرد می باشـد.
ــا  ــد و آی ــر کدامن ــن اث ــگارش ای مســتندات تاریخــی درن

ــد؟ ــوده ان ــان ب ــار و یاورت ــن راه ی ــرادی در ای ــا اف ــرد ی ف
در گــردآوری، تدویــن و تالیــف قســمتهای مختلــف ایــن 
فرهنــگ نامــه از اســناد معتبــر و مکتوبــات معتبــر موجود 
ــه تفســیر در  در کشــور بهــره گرفتــه شــده اســت کــه ب
متــن اثــر بــدان اشــاره گردیــده، امــا نکتــه بســیار مهــم 
وقابــل تامــل اینکــه، درمراحــل پایانــی تدویــن اثــر 
خویــش از حمایــت دو گــروه مشــاوره تخصصــی و اجرایی 
ــاورات  ــه  مش ــا ارائ ــبانه روز ب ــوده ام و ش ــد ب ــره من به
الزم، یــار و یــاور بنــده بــوده انــد کــه جــا دارد صمیمانــه 
ــان آرزوی  ــرده و برایش ــکر ک ــر و تش ــان تقدی از حضورش

ــم. ــق نمای توفی

ارگانهــا و نهادهایــی کــه یاریتــان کــرده انــد و نام 
انتشــاراتی کــه این اثــر راچــاپ و منتشــرخواهد 

ــی کنید. ــرد را معرف ک
ــه  ــن در زمین ــاتید ف ــر از اس ــکل از 3۰ نف ــورایی متش ش
آواز، موســیقی، ادبیــات، حقــوق و...زحمــت تدویــن نهایی 
ــه عهــده  و فراهــم آوردن مقدمــات چــاپ و نشــر اثــر را ب
گرفتــه و شــبانه روز درایــن راه ســاعی و کوشــا هســتند؛ 

بســیاری از هنرجویانــی کــه درطــول ســالیان متمــادی با 
ایشــان بــوده ام نیــز موتــور محرکــه ایــن حرکــت بــوده و 
مــرا یــاری مــی کننــد. انجمــن هــای موســیقی اســتانها 
بــه ویــژه اســتان فــارس نیــز ازجملــه یــار و یــاوران طــی 
ــا ازنهادهــا و ارگانهــای دولتــی  ــد وام ــوده ان ــا ب ــق م طری
ــن  ــا در ای ــی م ــاور اصل ــار و ی ــم، ی ــادی کنی ــم ی بخواهی
ــت  ــژه معاون ــه وی ــاد اســالمی ب ــگ و ارش راه وزارت فرهن
هنــری آن بــوده و مــی باشــد، امــا ردیــف آوازی منحصربه 
فــردی کــه از آثــار اســتاد فقیــد ســلیم مــوذن زاده 
ــه رشــته  ــار ب ــن ب ــرای اولی ــر فاخــر ب ــن اث ــی درای اردبیل
تحریــر و تدویــن در آمــده اســت، عامــل ارتبــاط تنگاتنگ 
مــا بــا معاونــت هنــری ســازمان تبلیغــات اســالمی، کانون 
مداحــان وشــورای هیئــات مذهبــی گردیــده اســت 
ــات و الطــاف از ایشــان  ــی زحم ــت تمام ــادارد باب ــه ج ک

ــم. ــی نمای قدردان
ــده  ــخ عه ــارات بل ــر، انتش ــاپ و نش ــوص چ ــا درخص ام
دارچــاپ ونشــر اولیــن اثــرم بانــام »خودآموزردیــف هــای 
ــی  ــر کنون ــده داشــت و اث ــه ســال 13۹۰برعه آوازی« راب
تحــت عنــوان »فرهنــگ نامــه آواز ایرانــی« ازجانــب 
چندیــن ناشــر معتبــر دریافــت پیشــنهاد نمــوده کــه بــه 
زودی توســط اعضــای شــورای مشــاورین اثــر بــا یکــی از 

ــرارداد خواهــد شــد. ــد ق ــان عق آن

درپایــان اگــر صحبــت خاصــی، بــه ویــژه جوانان 
و نوجوانــان درخصــوص آواز ایرانــی و هنــر 

ــد. ــد، بفرمایی ــیقی داری موس
روی ســخنم باتمامــی کســانی اســت کــه بــه هنــر 

ــنی،  ــع س ــر مقط ــی، دره ــژه آواز ایران ــه وی ــیقی ب موس
ــه  ــن زمین ــد در ای ــت دارن ــتند و دوس ــد هس ــه من عالق
فعالیــت نماینــد. اکثرافــراد درمواقــع تصمیم گیــری برای 
شــروع بــه فعالیــت هنــری وحتــی بعــد از زمــان شــروع 
ــی  ــار م ــود کلنج ــوده و باخ ــه رو ب ــوال روب ــن س باچندی
رونــد کــه، آیــا ایــن هنربــرای تفنــن و ســرگرمی اســت؟ 
آیابــه عنــوان یــک شــغل وبــرای کســب درآمــد هســت؟ 
واصــاًل ازچــه دیدگاهــی بــه ایــن هنــر بایــد نگریســت که 
ــه منــدان  ــرای فعالیــن و عالق ــی را ب ــی و غای هــدف نهای

ــدان جهــت رهنمــون باشــد؟ ــوده و ب ترســیم نم
بایــد بگویــم، تمامــی هنرهــا بــرای پربــار کــردن حیــات 
ــا در  ــه دائم ــانی راک ــده و روح انس ــود آم ــه وج ــانی ب انس
ــد و  ــی کنن ــی م ــت همراه ــوی خداس ــه س ــی ب راه تعال
هنــر موســیقی و آواز نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نبــوده 
و نیســت، لــذا وصیــت مــن بــه فعالیــن و عالقــه منــدان، 
بــه ویــژه جوانــان و نوجوانــان، ایــن اســت کــه بــه مقولــه 
هنــر آواز ایرانــی نیــز بــه دیــد یــک وســیله ارتقــای روحی 
نگریســته و از طریــق آن به جایــگاه واالی انســانی در ادب 
ــه ســان اســاتید فنــی کــه در  ــاً ب و کمــال برســند. دقیق
قدیــم بدیــن طریــق راه کمــال و معرفــت راطــی کــرده و 
بــا آثــار جاویــد و ماندگارشــان مــا را بــه ســرمنزل مقصود 
کــه همانــا قــرب پــروردکار اســت، رهنمــون مــی باشــند.
ــگ  ــرکل فرهن ــکراز مدی ــر و تش ــن تقدی ــان ضم درپای
وارشــاد اســالمی اســتان فــارس و مســئول روابــط عمومی 
از انجمــن موســیقی اســتان فــارس، برای همــه هموطنانم 
ــه آواز  ــگ نام ــرده و »فرهن ــزون ک ــق روز اف آرزوی توفی

ــم. ــی نمای ــم حضورشــان م ــی« را تقدی ایران

نمایشـگاه بین المللی کتاب تبریز امسال 
هـم بـا شـکوه فراوانـی برگـزار شـد امـا 
همین باشکوه بودن نمایشـگاه، سواالت 
و ابهاماتـی را در مـورد کتـاب و میـزان 

مطالعـه به وجـود مـی آورد.

»باالخــره ایــن نمایشــگاه ِکــی تمــام می شــود؟« ایــن 
را راننــده بی آرتــی بــه مــرد بغلــی اش می گویــد و بعــد 
توضیــح می دهــد کــه چگونــه بزرگ تریــن اتفــاق فرهنگــی 

تبریــز، کارش را بیش تــر و ســخت تر کــرده اســت.
جوانـان و گاه البـه الی تعـداد زیادشـان چنـد مـرد و زن 
میان سـال و سـالخورده هـم دیـده می شـود کـه از سـمت 
ایسـتگاه بی آرتی بـه طرف ماشـین های مخصوص نمایشـگاه 
حرکـت می کننـد. بعضی هـا کـه بـرای چندمین بـار اسـت 
می آینـد، مسـتقیم سـراغ ماشـین ها می رونـد امـا تردیـد را 

دیـد. باراولی هـا  قدم هـای  در  می تـوان 
ــری را  ــرجوان دیگ ــده، پس ــا رانن ــده ام ــر ش ــوس پ مینی ب
ســوار می کنــد و می گویــد روی ســکویی کــه کنــار صندلــی 
راننــده قــرار گرفتــه بــه ســمت مســافران بنشــیند. می گوید: 
»بنشــین بابــا چقــدر راه اســت مگــر؟« پشــت ســرش 

ــد. ــر می ده ــه ای س قهقه
 

۹۱۴۴متر مربع در اختیار کتب درسی
شــلوغ اســت. ایــن جملــه کوتــاه را می تــوان در هــر وعــده از 
نمایشــگاه بین المللــی تبریــز تکــرار کــرد. محوطــه ســالن ها 
ــرف  ــرف و آن ط ــن ط ــه ای ــه ب ــت ک ــی اس ــو از جمعیت ممل
ــتند  ــم هس ــالن ها ه ــرون از س ــه در بی ــد غرف ــد. چن می رون
ــی  ــت خوب ــند و جمعی ــی می فروش ــای درس ــه کتاب ه ک

هــم دورشــان را شــلوغ کــرده اســت.
ــورم؛  ــزی بخ ــد چی ــوم، بای ــالن ها ش ــه وارد س ــش از آنک پی

ــرژی  ــزرگ، ان ــک نمایشــگاه ب ــد از تمــام ســالن های ی بازدی
زیــادی می خواهــد. جمعیــت زیــادی کــه اطــراف غرفه هــای 
ــد.  ــق می کنن ــم را تصدی ــد، حرف ــی را گرفته ان اغذیه فروش
نوبتــم می رســد و یــک ســاندویچ معمولــی کالبــاس 
می خواهــم، فروشــنده کــه خســتگی را در چشــمانش جمــع 

ــن.« ــد: »۶توم ــی می گوی ــا بی حوصلگ ــرده، ب ک
ــد  ــمتی می رون ــه س ــر ب ــک راه میان ب ــادی از ی ــان زی جوان

ــر  ــر ۹144مت ــد. امیرکبی ــر می رس ــالن امیرکبی ــه س ــه ب ک
نمایشــگاه  ســالن  بزرگ تریــن  و  دارد  وســعت  مربــع 
ــل  ــه مث ــی رود ک ــمار م ــه ش ــز ب ــاب تبری ــی کت بین الملل
ســال های پیشــین، امســال در پانزدهمیــن نمایشــگاه کتــاب 
تبریــز هــم ناشــران کتاب هــای درســی در آن مســتقر 

ــتند. هس
بــه چنــد ســالن دیگــر بــه صــورت گــذری چشــم  انداختــه 

نمایشگاه کتاب یا سرانه مطالعه، کدام را باور کنیم؟
 بهنام عبداللهی
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ــر از  ــم کــه ســالن امیرکبی ــه وضــوح می بین ــودم و حــاال ب ب
ــا،  ــه و زیب ــای خالقان ــت. غرفه آرایی ه ــورتر اس ــه پرش هم
ــه ای  ــر غرف ــر ه ــدرن ب ــاوت و م ــی متف ــای تبلیغات روش ه
ــتانه  ــرا در آس ــه اکث ــوان ک ــای نوج ــت. بچه ه ــم اس حاک
کنکــور هســتند پــدران و مــادران خــود را بــه دنبــال 
می کشــند. دســت مــردم پــر اســت از کتاب هــا. ســر 

ــت. ــلوغ اس ــم ش ــه داران ه غرف
ــم  ــترهایی را می بین ــم می اندازم پوس ــه چش ــا ک ــه هرکج ب
ــر روی آن هــا نقــش  ــان مــدرس کنکــور ب کــه عکــس جوان
ــن اعتصامــی  ــه داران ســالن پروی بســته اســت. یکــی از غرف
ــه  ــد، در محوط ــتقرار دارن ــی در آن اس ــران عموم ــه ناش ک
ــا  ــد از م ــم، می آین ــا را داری ــش راهنم ــا نق ــت: »م می گف

آدرس کتاب هــای کنکــور را می پرســند و می رونــد.«
طبقــه بــاالی امیرکبیــر درهم ریختــه بنظــر می آیــد. 
نمایشــگاه کاریکاتــور، غرفــه هنــری، غرفــه تذهیــب، غرفــه 
ــان و هرآنچــه در  ــرورش فکــری کــودکان و نوجوان ــون پ کان
جــای دیگــر نمایشــگاه نمی شــد جــای داد. هرچــه ســاعت 
بــه اتمــام نمایشــگاه نزدیــک می شــود، درب هــا شــاهد ورود 

خیــل عظیم تــری از مــردم می شــوند.
»خانـم یکـم تخفیـف بدیـن، یـه دانشـجو از کجـا بیـاره این 
پـول رو بـده؟« ایـن را دختـری جـوان درحالـی کـه صفحـه 
مشـخصات کتـاب را بـاز کـرده، به فروشـنده غرفـه می گوید. 
امـا مریم نظامی، مسـئول یکـی از غرفه ها در سـالن امیرکبیر 
قیمـت  بـه  نسـبت  امسـال  کتـاب  »خریـداران  می گویـد: 
کتاب هـا کم لطفـی می کننـد در حالی که قیمـت کتاب های 

عرضه شـده واقعـا معقـول می باشـد.«
او همچنیــن ابــراز می کنــد: »واقعــا جــای ســوال اســت کــه 
چــرا خریــداران دربــاره قیمــت کتاب هــا چانــه می زننــد و از 
طرفــی انصــاف نیســت بــرای ناشــران کــه کتاب های خــود را 
بــا قیمتــی پایین تــر از حــد معمــول بــه فــروش برســانند.«

ــهر  ــز ش ــا مرک ــگاه را ب ــافت نمایش ــود مس نمی ش
ــرد ــاب ک حس

ــر  ــا پ ــت. همه ج ــده اس ــک ش ــوا تاری ــی روم و ه ــرون م بی
ــای  ــا در ج ــه اینج ــدس زد ک ــود ح ــت. نمی ش از آدم هس
دورافتــاده ای از شــهر قــرار دارد. انــگار در مرکــز شــهر 
ــا  ــارک ی ــاید در پ ــی اش، ش ــه کتاب فروش ــه ن ــتیم، البت هس
ــاب در دستشــان  ــر از کت ــا اینکــه کیســه های پ ... عــده ای ب
دارنــد امــا بــاز از ســالنی بــه ســالن دیگــر منتقــل می شــوند 
و عــده  زیــادی از جوانــان هــم هســتند کــه  منتقل شــوندگان 

را نــگاه می کننــد و چایــی یــا نوشــابه ای یــا چیــزی 
می خورنــد.

ســالن کوچــک و جمــع و جــور شــهریار میزبــان مطبوعــات 
ــزرگ یکــی از  و ناشــران خارجــی اســت. همچنیــن غرفــه ب
ــه اســت  ــن غرف ــف در همی ــن تخقی ــه ب ــرای ارائ ــا ب بانک ه
ــد  ــد آورده اســت. در طــی چن ــی را پدی ــام عجیب ــه ازدح ک
ــده می شــوند.  ــا فراخوان ــه باجه ه ــر ب ــه حــدود ۵۰۰نف دقیق
ــه  ــردم ب ــن باعــث می شــود م ــه ب ــه ارائ ــن غرف وجــود همی
ــد.  ــا و رســانه ها را از چشــم بگذارانن صــورت گــذرا روزنامه ه
مجبورنــد از چشــم بگذراننــد چــون چیــزی در ایــن ســالن 

ــرد. ــان را بگی ــه دست ش ــت ک نیس
 

نمایشگاه امسال تخصصی نیست
ــر از آدم هــای میانســال  ــر پ ســالن پرویــن اعتصامــی بیش ت
ــم  ــا معل ــد ی ــر می رس ــه بنظ ــی ک ــر آن های ــت. و بیش ت اس
ــن  ــراد در ای ــا نویســنده ... . اف ــا اســتاد دانشــگاه ی هســتند ی
ســالن موقــع خریــد کتــاب بیش تــر تامــل می کننــد. 
دنبــال چیــز خاضــی نمی گردنــد و بــا ناشــران عمدتــا 
ــه  ــه ب ــاله ک ــرادی 43س ــی م ــتند. عل ــت هس ــنا و دوس آش
ــگاه  ــد: »نمایش ــه دارد، می گوی ــی عالق ــای جغرافیای کتاب ه
کتــاب امســال تخصصــی نیســت. جــز امیرکبیــر کــه 
کتاب هــای درســی و کنکــوری می فروشــند، بقیــه نامنظــم 

ــتند.« ــی هس ــا عموم و تقریب
امــا غرفــه داران انتقــادات جالب تــری دارنــد؛ یاســین 
ــا  ــز ب ــاب تبری ــگاه کت ــه داران نمایش ــر غرف ــی، از دیگ قربان
لحنــی انتقادآمیــز و عصبانــی می گویــد: »۲ســاعت دســتگاه 
ــان اوج شــلوغی  ــا قطــع شــد. ۲ســاعت در زم کارتخــوان م

ــگاه.« نمایش
ایــن غرفــه دار می گویــد: »شــاید در ســاعات آخــر کــه 
ــر  ــه 1۰۰ نف ــک ب ــد نزدی ــع ش ــا قط ــوان م ــتگاه کارتخ دس
خواســتار کتاب هــای مختلفــی بودنــد اما قــادر بــه خریداری 
آن کتاب هــا نبودنــد و ایــن امــر فاجعــه ای بــرای غرفــه ی مــا 

ــه حســاب آمــد.« ب
محمدپــور، مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی آذربایجــان 
شــرقی کــه در طــی روزهــای مختلــف نمایشــگاه بــه همــراه 
مســئوالن اســتانی و کشــوری در نمایشــگاه حضــور داشــته، 
چهــره بشــاش و رضایت منــدی دارد. او بیــان می کنــد: 
ــه یک هــزار ناشــر و فعــال نشــر در نمایشــگاهی  »نزدیــک ب
ــن در  ــد. همچنی ــور دارن ــاب حض ــوان کت ــزار عن ــا 1۲۰ ه ب
بخــش ناشــران بین المللــی، ۲1 کشــور مهــم دنیــا و از افــراد 

ــد کــه  ــا 3۲ هــزار عنــوان کتــاب حضــور دارن صاحب نظــر ب
تمــام کتــب عرضــه شــده از ســال ۲۰1۰ بــه بعــد هســتند.« 
ــی و  ــی عجیب ــیر نزول ــال ۹3 س ــه س ــبت ب ــار نس ــن آم ای

ــد. ــود دیده ان ــه خ ــی را ب قابل توجه
غرفــه داران امــا معتقدنــد بایــد درکنــار همــه پرشــکوهی ها 
ــزار  ــی برگ ــی خوب ــای جنب ــگاه، برنامه ه ــت نمیش و عظم
ــوند.  ــی ش ــاب و کتاب خوان ــذوب کت ــردم مج ــا م ــد ت می ش
امــا مــن وقتــی از کنــار یــک غرفــه که مخصــوص ســخنرانی 
ــم،  ــی قل ــرای اهال ــروف ب ــرد مع ــک ف ــتم، ی ــود می گذش ب

ــر مخاطــب داشــت. ــا ۵نف ــه تنه ــرد ک ســخنرانی می ک

آمارهایــی ضــد و نقیــض از نمایشــگاهی پرشــکوه و 
ســرانه مطالعــه شــرم آور

ــی  ــیو موسســه نمایشــگاه های فرهنگ ــای آرش ــق آماره طب
ــتانی در  ــگاه های اس ــزاری نمایش ــی برگ ــه متول ــور ک کش
سراســر کشــور اســت، نمایشــگاه تبریــز روی هــم رفتــه پس 
از تهــران از حیــث شــاخص بازدیدکننــده  و میزان فــروش در 
مقــام دوم قــرار دارد. امــا طبــق آمــاری کــه در ســال ۹4 ارائه 
شــد، میانگیــن ســرانه مطالعــه کتــاب در اســتان آذربایجــان 
شــرقی 1۵دقیقــه و ۲3ثانیــه اســت درحالــی کــه میانگیــن 

ــه می باشــد. ــه و 1۵ثانی کل کشــور، ۲۹دقیق
 

میزان کتب مطالعه شده هم اعالم شود
ــم  ــت خالی می بین ــادی را دس ــان زی ــت جوان ــع برگش موق
امــا ۲جــوان کــه درســت مقابــل مــن راه می رونــد، 

می شــنوم: را  صحبت هایشــان 
- مجبــور شــدیم اینــا رو بخریــم، حــاال کــه میخونــه؟ 

) )می خنــدد.
-فــدای ســرت! عوضــش اومدیــم یــه حــال و هوایــی عــوض 

کردیــم.
ــر  ــهر خلوت ت ــوم؛ ش ــی می ش ــوار بی آرت ــت س ــرای برگش ب
ــهر  ــز ش ــک را از مرک ــار ترافی ــگاه ب ــد. نمایش ــر می آی بنظ
گویــا بــه جایــی دورتــر منتقــل کــرده اســت. اگــر نمایشــگاه 
کتــاب حاشــیه نباشــد، مثــل جشــن امضاهایــی کــه کتــاب 
ــر  ــد، اگ ــتاره می کنن ــف را س ــد و مول ــیه می رانن ــه حاش را ب
نمایشــگاه کتــاب تنهــا وظیفــه اش انتقــال کتــاب از دســت 
ناشــران بــه دســت مخاطبانی نباشــد کــه هرگــز الی آن ها را 
بــاز نخواهنــد کــرد، بزرگ تریــن اتفــاق فرهنگی شــهر اســت. 
ــزان  ــال، می ــاب امس ــگاه کت ــار نمایش ــه آم ــع ارائ کاش موق

ــد.   ــالم کنن ــم اع ــده« را ه ــداری و »مطالعه ش ــب خری کت

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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ــتین  ــرای نخس ــی ب ــی مولوی پژوه کرس
بــار در کشــور بــه یکی از اســاتید دانشــگاه 
ــتاوردهایی  ــه دس ــد ک ــداء ش ــان اه اصفه
ــا  ــوی ب ــار مول ــه آث ــرح ترجم ــه ط از جمل

ــو داشــته اســت. همــکاری توکی

ــاد  ــور )بنی ــاوران کش ــگران و فن ــت از پژوهش ــدوق حمای صن
علــم ایــران( در ســال 13۸۲ بــا هدف حمایــت از پژوهشــگران 
ــن  ــی ای ــای اصل ــرد، فعالیت ه ــاز ک ــاوران کار خــود را آغ و فن
ــی،  ــای پژوهش ــت از طرح ه ــامل حمای ــون ش ــدوق تاکن صن
ــی،  ــی پژوهش ــات، کرس ــت اختراع ــادکترا، ثب ــای پس دوره ه
ــز  ــعه مراک ــاد و توس ــتیبانی از ایج ــت( و پش ــه )گرن پژوهان

ــت. ــوآوری اس ن
اعطـای کرسـی پژوهشـی از جملـه اقدامـات ویـژه  صنـدوق 
حمایـت از پژوهشـگران و فنـاوران کشـور )بنیـاد علـم ایـران( 
اسـت که در شـکلی محدود به اسـتادان شـاخص یـا نهادهای 
موثـر  تعلـق می گیـرد بدیـن ترتیـب که بنیـاد علـم ایـران از 
طریـق رصـد فعالیت های علمی در سـطح کشـور و مشـاوره با 
صاحبنظـران و گروه های علمی و دانشـگاهی  تصمیم می گیرد 

ایـن جایـزه  پژوهشـی را به کسـی اعطـاء کند.
تاکنــون بیشــتر ایــن کرســی ها بــه رشــته های فنــی، 
مهندســی و پزشــکی اعطــاء شــده اســت امــا توجــه مدیــران 
ایــن نهــاد بــه ادبیــات و ضــرورت بهره منــدی بیشــتر مــردم از 
متــون ارزشــمند ادبــی باعــث شــده کــه حمایــت از پژوهــش 

ــون توجــه قــرار گیــرد. هــای ادبــی نیــز در کان
بدیــن ترتیــب برای نخســتین بار در کشــور کرســی پژوهشــی 
ــر  ــید علی اصغ ــر س ــای دکت ــاب آق ــه جن ــی ب مولوی پژوه
ــی  ــان و ادب فارس ــج زب ــن تروی ــس انجم ــرد، رئی میرباقری ف
و مدیــر قطــب علمــی تحقیــق در متــون حکمــی و عرفانــی، 
اعطــاء شــده اســت. بــر ایــن اســاس گفــت و گویــی بــا ایشــان 

ــد: ــر می خوانی ــه در زی ــم ک انجــام داده ای

آقــای میرباقــری فــرد بــه عنــوان نخســتین ســوال 
هــدف از تشــکیل ایــن کرســی را بفرماییــد؟

ایـن کرسـی در پـی محقق سـاختن دو هـدف عمـده شـامل 
ارائـه یافته هـای جدیـد و نوآورانـه در زمینـه مولوی پژوهـی بـا 
تأمـل در مبانی روش تحقیـق، احیا و تصحیح متـون در زمینه 
مولـوی پژوهـی و دیگـری فراهم سـاختن زمینه مناسـب برای 
اسـتفاده از ظرفیت هـای َمشـرب عرفانـی موالنا بـرای اعتالی 
فرهنـگ جامعه در داخل و خارج از کشـور منطبـق بر عناصر و 

محورهـای فرهنگ اسـالمی ایرانی اسـت.
از طریــق ارتقــاء کیفی روش تحقیــق و اســتفاده از منابع اصیل 
ــرای  ــبی ب ــای مناس ــاخت ه ــی زیرس ــوزه مولوی پژوه در ح
تحقــق اهــداف برنامــه کرســی فراهــم آمــده و برون دادهــای 

درخــور توجهــی بــه دســت آمــده اســت.

ــوی در فرهنــگ مــا و در خــارج از  ــگاه مول چــرا جای
کشــور قابــل توجــه اســت و چگونــه از ایــن ظرفیت 

مــی تــوان اســتفاده کــرد؟
بـدان سـبب کـه خاسـتگاه اصلـی عرفـان اسـالمی، فرهنـگ 
اسـالمی اسـت، عرفان اسـالمی حامل پیام های بسـیار شفاف 
و روشـنگر بـرای همـه جهانیـان اسـت و ایـن پیـام هـا در آثار 

مولـوی بـه شـیوه ای هنـری و متناسـب ارائه شـده اسـت.
ــوی از دو جهــت اهمیــت دارد، یکــی  ــار مول ــع آراء و آث در واق
ــی  ــنت اول عرفان ــان س ــن عارف ــوی از بزرگ تری ــه مول اینک
ــه اوج رســانده و  ــن ســنت را ب ــم ای ــه در ســده هفت اســت ک
مفاهیــم بلنــد عرفانــی را بــه بیــان آورده اســت و دیگــر اینکــه 

ــان  ــب زب ــی در قال ــد عرفان ــم و مواجی ــان تعالی ــا بی ــوی ب مول
ــان  فارســی، نقــش مهمــی در شــکوفایی و ارتقــاء جایــگاه زب

فارســی داشــته اســت.
در واقــع آثــار موالنــا از مهم تریــن ظرفیــت هایــی اســت کــه 
ــا  ــان فارســی ب در آنهــا دو عنصــر مهــم عرفــان اســالمی و زب
تعامــل و تأثیــر متقابــل بــر یکدیگــر توانســته اند هــم مفاهیم 
غنــی و ژرف عرفانــی را بــه بیــان درآورنــد و هــم بــر ظرفیــت و 

توانایــی زبــان فارســی بیافزاینــد.
 در ارتبــاط بــا برنامه ریزی هــای انجــام شــده در حــوزه 
ــاط  ــن ارتب ــون در ای ــه تاکن ــی ک ــی و فعالیت های مولوی پژوه

ــد. ــه فرمایی ــی ارائ انجــام شــده توضیحات
ــه اســت،  ــی صــورت گرفت ــای خوب ــه فعالیت ه ــن زمین در ای
ــزاری  ــخت افزاری و نرم اف ــاخت های س ــه زیرس ــت آن ک نخس
بــرای تحقــق اهــداف کرســی فراهــم آمــده اســت، دوم 
ــص و  ــی متخص ــت علم ــای هیئ ــبکه ای از اعض ــه ش آن ک
ــد  ــه چن ــوم آن ک ــت و س ــده اس ــکیل ش ــر تش ــب نظ صاح
ــوزه  ــازه در ح ــای ت ــه یافته ه ــرای ارائ ــی ب ــروه تخصص کارگ
مولوی پژوهــی و کاربردی ســازی نتایــج پژوهــش هــا در ایــن 
ــژه اینکــه در بخــش مطالعــات  ــه وی حــوزه فعــال شــده اند، ب
ــی و  ــی، روانشناس ــای جامعه شناس ــته ای در زمینه ه میان رش

ــت. ــرده اس ــاز ک ــود را آغ ــای خ ــر فعالیت ه هن
عــالوه بــر آن در زمینــه بــه کارگیــری امکانــات رایانــه ای بــه 
ویــژه متــن کاوی نیــز گام هــای بلنــدی برداشــته شــده کــه 

ــد. ــور می یاب ــروز و ظه ــی ب ــای آت ــاه ه ــج آن در م نتای
ــم آورده  ــدوق فراه ــه صن ــرایطی ک ــق ش ــن از طری همچنی
ــرای پیشــبرد  مقدمــات اســتفاده از دو محقــق پســادکتری ب

ــده اســت. ــا ش ــداف کرســی مهی اه

دســتاوردهایی کــه ایــن کرســی پژوهشــی در 
میــان جامعــه علمــی کشــور و عمــوم مــردم جامعــه 

ــت؟ ــد داش خواه
ایـن کرسـی دسـتاوردهای محسـوس و مشـخصی خواهـد 
داشـت کـه در آنهـا چنـد مسـئله محـوری ماننـد اسـتفاده و 
بهره گیـری از نتایـج ایـن پژوهش ها بـرای رفع نیازهـای زبانی، 
ادبـی و فرهنگـی جامعه، تولید علـم در حوزه مولـوی پژوهی از 
طریـق تصحیح و تحقیق متـون مهم مربوط بـه مولوی پژوهی، 
اسـتفاده از ظرفیـت های میـان رشـته ای برای پاسـخگویی به 

نیازهـای جامعـه در کانـون توجه قـرار خواهد داشـت.
در حــال حاضــر ایــن کرســی در قالب مقالــه، کارگاه و نشســت 

تخصصــی چنــد بــرون داد مهم داشــته اســت.
 برخــی از مهمتریــن اهــداف و دســتاوردهای کرســی شــامل، 
تبیین ســنت و مشــرب عرفانــی مولــوی و جایــگاه او در عرفان 
ــف  ــطوح مختل ــه در س ــای جامع ــنجش نیازه ــالمی، س اس
ــه حیــات طیبــه  ــرای دســتیابی ب ــوی ب ــه اندیشــه های مول ب
و تعالــی فرهنگــی و معنــوی، تبییــن ظرفیتــه ای موجــود در 
آثــار و دیــدگاه هــای مولــوی بــرای رفــع نیازهــا و پاســخگویی 
ــه مســائل فرهنگــی و معنــوی جامعــه و طراحــی الگوهــا و  ب

ــا  ــب ب ــه متناس ــا در جامع ــکار موالن ــج اف ــیوه های تروی ش
ســطوح مختلــف نیازهــا اســت.

آیـا اهدافی مرتبـط با معرفی مولـوی در دنیـا و ارتباط 
بـا دیگـر دانشـگاه های جهـان کـه دارای رشـته های 
ادبیات فارسـی هسـتند در نظر گرفته شـده اسـت؟

موضـوع ترویـج مولویپژوهـی در دو حـوزه جغرافیایـی داخـل 
ایران و خارج از کشـور در نظر گرفته شـده اسـت، ظرفیت های 
موجـود در ایـن زمینه در خارج از کشـور نیز بسـیار زیاد اسـت 
بـه نوعـی که از حـدود ۲۰ سـال پیـش توجه بـه موالنـا، آراء و 
آثـارش در غـرب و همچنین در جهـان عرب روبـه فزونی نهاده 
بر همیـن اسـاس در این زمینه نیاز شـدیدی بـه پژوهش های 

دسـت اول و کاربردی احسـاس می شـود.
بنــا بــر آنچــه گفتــه شــد بــا چنــد دانشــگاه و مرکــز علمــی 
در دیگــر کشــورها از جملــه ژاپــن، ترکیــه، بوســنی و اســترالیا 
کــه ظرفیــت همــکاری وجــود دارد بــرای انجــام پژوهش هــای 
ــا ماه هــای آینــده  مشــترک هماهنــگ شــده و نتایــج آنهــا ت
ــه  ــرح ترجم ــوان ط ــه می ت ــد. از آن جمل ــر می رس ــه ثم ب
آثــار مولــوی را نــام بــرد کــه بــا همــکاری دانشــگاه مطالعــات 

خارجــی توکیــو در حــال انجــام اســت.  

ایــن کرســی در معرفــی مولــوی بــه عنــوان یکــی از 
عارفــان بــزرگ اســالمی و همچنیــن شــاعران بزرگ 
ــرده  ــی ک ــش بین ــی پی ــه برنامه های ــی گوی چ فارس
ــگاه  ــی جای ــری در معرف ــه تأثی ــما چ ــر ش و از نظ
حقیقــی ایــن عــارف شــاعر فارســی خواهد داشــت؟

بــی تردیــد برنامــه ای جامــع بــرای ایــن کرســی پیــش بینــی 
شــده کــه هــم جایــگاه موالنــا در ســیر تطــور عرفان اســالمی 
و هــم نقــش او در ارتقــاء جایــگاه زبــان فارســی و پدیــد آوردن 
شــاهکارهای ادب فارســی همچــون مثنــوی معنــوی و دیــوان 
کبیــر بــه خوبــی تبییــن شــود و از ظرفیت هــای زبانــی، ادبــی 
ــده  ــاد ش ــداف ی ــق اه ــرای تحق ــار او ب ــی آراء و آث و فرهنگ

اســتفاده شــود.

ــی  ــا کرس ــاط ب ــری در ارتب ــات دیگ ــر توضیح اگ
مولــوی شناســی الزم می دانیــد، بفرماییــد.

ــام  ــر ضرغ ــای دکت ــاب آق ــت از جن ــال الزم اس ــن مج در ای
ــه  رئیــس صنــدوق حمایــت از پژوهشــگران و فنــاوران کــه ب
ــد  ــژه دارن ــات فارســی توجــه وی ــژه ابی ــه وی ــوم انســانی ب عل

ــم. ــگزاری کنی سپاس
در بــاب ایــن کرســی بایــد گفــت بــا توجــه بــه اهدافــی کــه 
بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده نیــاز دارد کــه از ظرفیت هــای 
انجمــن ترویــج زبــان و ادبیــات فارســی، قطــب علمــی 
تحقیــق در متــون حکمــی و عرفانــی و همــکاران متخصــص 
ــود،  ــتفاده ش ــور اس ــارج از کش ــل و خ ــر در داخ و صاحب نظ
ــان  ــامان یافته می ــجم و س ــاط منس ــردن ارتب ــرای فراهم ک ب
ایــن مراکــز و متخصصــان ضــروری اســت تمهیــدات ویــژه ای 

ــود. اندیشــیده ش
ــات و  ــروج ادبی ــرای خ ــه ب ــز آن اســت ک ــی نی موضــوع پایان
ــت  ــا اولوی ــب ب ــوان متناس ــی می ت ــای انتزاع ــان از فض عرف
ــات  ــت و اقتضائ ــناد باالدس ــده در اس ــی ش ــش بین ــای پی ه
فرهنــگ ایرانــی - اســالمی بــرای دســت یافتــن بــه یافته های 
تــازه از یــک ســو و پاســخگویی بــه نیازهــای جامعــه و حــل 
معضــالت زبانــی ادبــی و فرهنگــی کشــور از ســوی دیگــر، از 
ظرفیت هــای ادب عرفانــی بــه ویــژه آراء و آثــار مولــوی بهــره 
ــته ای  ــان رش ــات می ــه مطالع ــن رو ورود ب ــرد، از ای ــل ب کام
ــوان  ــی ت ــن کرســی م ــق ای ســخت ضــروری اســت و از طری

ــود. ــی را گش ــن پژوهش های ــاب چنی ب

کرسی مولوی پژوهی به یک استاد اصفهانی اهداء شد

فاطمه کازرونی
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فرهنــگ و هنــر ایــران

»یــار مهربــان«  بــا  حکایــت بی مهــری کرمانشــاهیان 
مثنــوی هفتــاد مــن شــده اســت و نســل امــروز در قهــر بــا 
ــد. ــازی می گذرانن ــای مج ــود را در دنی ــاب روزگار خ کت

ــد بگــو »مــن  از همــان بچگــی زیــر گوشــمان زمزمــه کردن
یــار مهربانــم«، امــا هیــچ وقــت یادمــان ندادنــد کــه چگونــه 
بایــد بــا ایــن یــار مهربــان رفتــار کنیــم و امــروز ایــن گنــج 
بــزرگ در بهتریــن حالــت زینت بخــش کتابخانه هــای 
ــی ها  ــت در کتابفروش ــن حال ــا در بدتری ــده ی ــخصی ش ش

خــاک می خــورد.
ــات  ــا موضوع ــگ ب ــای رنگارن ــه راه کتاب ه ــا راه ب ــن روزه ای
ــزرگ  ــای کوچــک و ب ــدد منتشــر می شــود، کتابخانه ه متع
افتتــاح و نمایشــگاه های کتــاب در گوشــه و کنــار برپــا 
می شــود، امــا آب از آب تــکان نمی خــورد و رغبــت چندانــی 

ــود. ــده نمی ش ــهروندان دی ــن ش ــی در بی ــرای کتابخوان ب
ــدر  ــدارد و آنق ــی ن ــر تعریف ــه دیگ ــاب ک ــت نشــر کت وضعی
ــراژ برخــی  ــه تی ــد ک ــراب اســت و فروشــی ندارن اوضــاع خ
ــتان  ــیده و در اس ــد رس ــزار جل ــک ه ــه ی ــی ب ــا حت کتابه
ــا 1۲۰  ــر تنه ــون نف ــدود ۲ میلی ــت ح ــا جمعی ــاه ب کرمانش
ــرکل  ــه مدی ــه گفت ــت و ب ــال اس ــی فع ــا 13۰ کتابفروش ت
ســابق فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان )رحیمــی زنگنــه( 
ــه  ــردم رو ب ــتقبال م ــدم اس ــر ع ــه خاط ــم ب ــا ه ــب آنه اغل

ــتند. ــتگی هس ورشکس
ایــن قهــر جماعــت امــروز بــا کتــاب صــورت خوشــی نخواهد 
ــردا  ــل های ف ــای نس ــش پ ــی را پی ــده تاریک ــت و آین داش
می گــذارد، نســلی کــه همیــن امــروز هــم بــه جــای کتــاب و 
روزنامــه سرشــان بــه تبلــت و گوشــی های همراهشــان گــرم 

اســت.
ــراه  ــای هم ــمند در تلفن ه ــای هوش ــور کتابه ــا ظه ــه ب البت
دیگــر کمتــر کســی حاضــر بــه مطالعــه کتــاب می شــود، اما 
در حقیقــت آنچــه در فضــای مجــازی در یــک مــدت کوتــاه 
مطالعــه می شــود بیشــتر شــبیه ســرگرمی و تفریــح اســت.

نظــام آموزشــی مــا هــم کــه هیــچ وقــت نتوانســته دانــش 
ــا  ــد و خانواده ه ــب کن ــه ترغی ــمت مطالع ــه س ــوزان را ب آم
ــن موضــوع  ــه ای ــم ب ــد ه ــه نمی کنن ــه مطالع ــی ک و والدین
ــه عــادت مطالعــه  ــد و ایــن جــو تشــویق گری ب دامــن زده ان
ــار  ــس انتظ ــت پ ــده اس ــه نش ــد نهادین ــه بای ــان ک آنچن
چندانــی نبایــد داشــت کــه بــه ایــن زودی هــا بتــوان آشــتی 

ــم زد. ــاب را رق ــا کت ب
مســئوالن فرهنگــی هــم کــه تنهــا دســت بــه دامــن 
ــروش آن  ــاالی ف ــار ب ــده اند و آم ــگاه ها ش ــزاری نمایش برگ
ــه  ــل از اینک ــد غاف ــود می دانن ــرای خ ــاری ب ــند افتخ را س
ــطه  ــه واس ــا ب ــک تقاض ــا تحری ــه ب ــروش رفت ــای ف کتاب ه
تخفیف هــای چنــد درصــدی حتمــا منجــر بــه مطالعــه ایــن 

نمی شــود. کتاب هــا 

نظام آموزشی تشویق گر کتابخوانی نیست
ــه  ــردم ب ــش م ــه و گرای ــزان مطالع ــناس، می ــک جامعه ش ی
کتابخوانــی را بــه یکــی از مهمتریــن شــاخصه های فرهنگــی 
ــه  ــه ب ــت: توج ــار داش ــرد و اظه ــوان ک ــه عن ــک جامع در ی
ــزاری نمایشــگاه  ــه برگ ــا ب ــد صرف ــی نبای ــاب و کتابخوان کت

معطــوف شــود.
امیــری بــا تاکیــد بــر لــزوم شناســایی دالیــل اصلــی فاصلــه 
گرفتــن مــردم از کتــاب افــزود: یکــی از دالیــل ایــن فاصلــه 
ایجــاد شــده مطالعــه در فضــای مجــازی بــا مطالب متنــوع و 
مختصــر اســت کــه تاحــدودی محتــوی ضعیفــی نســبت بــه 

منابــع مکتــوب دارد.
ــور  ــه در کش ــگاه مطالع ــزل ارزش جای ــه تن ــاره ب ــا اش وی ب
ــف اســت و رســانه ها  ــه ضعی ــغ فرهنــگ مطالع ــت: تبلی گف
ــد، از  ــویق می کنن ــی تش ــه کتابخوان ــردم را ب ــر م ــم کمت ه
طرفــی مطالعــه یــک امــر اکتســابی اســت کــه کــودکان از 
والدیــن خــود می تواننــد بیاموزنــد امــا والدیــن بــه ایــن امــر 

ــد. توجهــی ندارن
ــد  ــه جــای تاکی ــح کــرد: ب ــن کارشــناس فرهنگــی تصری ای
ــو و ایده هــای  ــه ســمت راه هــای ن ــد ب ــر نمایشــگاه هــا بای ب
ــا اینکــه  ــه باشــیم کم ــش ســرانه مطالع ــرای افزای ــد ب جدی
برپایــی کتابخانه هــای کوچــک در دســترس مــردم در 

ــت. ــازی اس ــال پیاده س ــان در ح ــهرهای جه اکثرش
امیــری ایجــاد ایســتگاه های کتــاب در پارک هــا، زنــگ 
مطالعــه در مــدارس، نــذر کتــاب و... را از راهکارهــای ترویــج 
فرهنــگ کتابخوانــی برشــمرد و گفــت: مــا مشــکل کمبــود 

ــم، مشــکل مــا کمبــود کتابخــوان اســت. کتــاب نداری

ــه در  ــرانه مطالع ــالم س ــار اع ــر ب ــادی زی ــچ نه هی
ــی رود ــاه نم کرمانش

ــا  ــا پریس ــتان ب ــه اس ــرانه مطالع ــار س ــری آم ــرای پیگی ب
محمــدی معــاون فرهنگــی و مطبوعاتــی اداره کل فرهنــگ و 
ارشــاد اســالمی اســتان کرمانشــاه ارتبــاط گرفتیــم ولــی وی 
ــرد  ــی ک ــار بی اطالع ــه در اســتان اظه ــار ســرانه مطالع از آم
ــاره  ــد درب و اظهــار داشــت: نهــاد کتابخانه هــای عمومــی بای

ایــن موضــوع اظهــار نظــر کنــد.
معصومــه حســنی خونســار، مدیــرکل کتابخانه هــای اســتان 
ــا  ــت: م ــه گف ــرانه مطالع ــار س ــورد آم ــز در م ــاه نی کرمانش

ــه  ــاری از ســرانه مطالع ــن موضــوع نیســتیم و آم ــی ای متول
ــم. نداری

ــه نظــر شــرایط ســرانه مطالعــه آنقــدر وخیــم اســت کــه  ب
ــری را  ــدام دیگ ــت و هرک ــالم آن نیس ــه اع ــر ب ــی حاض کس
ــی  ــای فرهنگ ــن نهاده ــد و ای ــوع می دان ــن موض ــی ای متول
کــه هــردو بــه نوعــی در ایــن قهــر بــا کتــاب ســهیم هســتند 
از گــزارش عملکردشــان در ایــن خصــوص ســرباز می زننــد.

۲.۵ درصد کرمانشاهیان عضو کتابخانه هستند
ــن در  ــاه همچنی ــتان کرمانش ــای اس ــرکل کتابخانه ه مدی
ــرانه  ــش س ــرای افزای ــاد ب ــن نه ــای ای ــوص برنامه ه خص
ــر کــردن  ــا غنی ت ــم ب ــان داشــت: ســعی می کنی مطالعــه بی
ــودک  ــوزه ک ــریات و ح ــث نش ــتربه بح ــع و ورود بیش مناب

ــم. ــش دهی ــتان را افزای ــه در اس ــرانه مطالع س
ــاب را از  ــی کت ــل و بررس ــت های تحلی ــزاری نشس وی برگ
دیگــر برنامه هــای ایــن نهــاد عنــوان کــرد و افــزود: در ایــن 
ــادی دارد  ــان زی ــده و خواه ــه خوانن نشســت هاکتاب هایی ک

ــل و بررســی گذاشــته می شــود. ــد و تحلی ــه نق ب
حسـنی خونسـار با اشـاره به فعالیت نشسـت های کتابخوانی 
در کتابخانه هـا و مـدارس و برپایـی نشسـت های تخصصـی 
خاطرنشـان کـرد: در این نشسـت ها افـرادی که کتـاب مورد 
نظـر را خوانده انـد در یـک میزگـرد متـن آنـرا بـه اشـتراک 

می گذارنـد و بـرای دیگـران توضیـح می دهنـد.
ایــن مقــام مســئول از عضویــت ۲.۵ درصــد کرمانشــاهیان در 
کتابخانه هــای عمومــی اســتان خبــر داد و گفــت: ۵۲ هــزار 
نفــر عضــو ثابــت و فعــال کتابخانــه هســتند و البتــه بالــغ بــر 
۲۰۰ هــزار نفــر از خدمــات کتابخانه هــا بــه صــورت مراجعــه 

حضــوری بــدون امانــت گرفتــن اســتفاده می کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ســال یــک میلیــون و ۲۰۰ هــزار جلد 
کتــاب از کتابخانه هــا بــه مــردم امانــت داده می شــود ادامــه 
ــا  ــی ی ــای خارج ــا رمان ه ــی م ــای امانت ــر کتاب ه داد: اکث

ایرانــی هســتند.
بـه گـزارش مهـر، حـاال کـه دیگـر کسـی فرصـت مراجعـه 
بـه کتابخانـه هـا بـا قفسـه هـای عریـض و طویـل را نـدارد و 
شـهروندان بـه سـمت کتـاب نمـی رونـد بـرای آشـتی دادن 
آنهـا با یـار مهربان بایـد به دنبـال راهکارهـای نوین بـرای در 
دسـترس قراردادن کتاب بـرای شـهروندان در اماکن عمومی 
بـود و کتـاب را به سـمت شـهروندان برد نـه اینکه دسـت به 
دامـن نمایشـگاه هـا و کتابخانه هـای بزرگ باشـیم تا شـاید 

اندکـی ایـن رغبـت در مـردم ایجاد شـود.

مثنوی هفتاد من ِ بی مهری کرمانشاهیان با »یار مهربان«
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

دهمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی  
رسیده  خود  پایانی  به روز  حالی  در 
به همراه  که  با جذابیت هایی  که  است 
آشتی  و  مخاطب  جذب  سبب  داشت 

بیش ازپیش مردم با یار مهربان شد.

قطـار دهمین نمایشـگاه کتاب خراسـان شـمالی به ایسـتگاه 
آخـر رسـید، قطـاری کـه به قـدر کافـی جذابیـت داشـت تـا 
عالقه منـدان بـه کتـاب را در مسـیر مطالعـه و کتاب خوانی با 
خـود همـراه کنـد و عـالوه بـر آن تـالش کرد تـا افـراِد کمتر 

آشـنا بـه ایـن وادی را نیـز بـا یار مهربـان آشـتی دهد.
دهمیــن نمایشــگاه کتــاب خراســان شــمالی ســوم آبــان ماه 
جــاری در محــل مصــالی بــزرگ امــام خمینــی)ره( بجنــورد 
ــاه در  ــان م ــتم آب ــنبه( هش ــروز )دوش ــت و ام ــایش یاف گش
حالــی بــه کار خــود پایــان می دهــد کــه بــه نظــر می رســد 
مــردم بیــش از گذشــته بــا ایــن یــارِ دیرینــه همــراه شــدند.
ــای  ــی از رویداده ــوان یک ــاب به عن ــگاه کت ــن نمایش دهمی
مهــم فرهنگــی اســتان در حالــی روز پایانــی خــود را 
ــان و  ــده مخاطب ــور دلگرم کنن ــه حض ــد ک ــپری می کن س
عالقه منــدان بــه حــوزه کتــاب و کتاب خوانــی را شــاهد 
ــز،  ــق پایی ــای بی رم ــن روزه ــه در ای ــوری ک ــتیم، حض هس

ــت. ــم زده اس ــمالی رق ــان ش ــاب را در خراس ــارِ کت به
ــِد مــردِم گنجینــه فرهنگ هــا و  ایــن میــزان حضــور و بازدی
معرفت هــا از دهمیــن دوره نمایشــگاه کتــاب را بایــد بــه فــال 
نیــک گرفــت و امیــدوار شــد بــه تــالش بــرای تربیت نســلی 
ــیر  ــن مس ــورد و در ای ــد بخ ــه پیون ــاب و مطالع ــا کت ــه ب ک
ایجــاد فضاهــای کتابخانــه ای و زیرســاختی ازجملــه اقدامات 

ــرای ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتاب خوانــی اســت. مهــم ب
بـدون شـک، کتـاب و کتاب خوانی یکـی از مهم تریـن عوامل 
توسـعه فرهنگـی در هـر جامعـه ای اسـت و نمایشـگاه های 
کتاب نیـز به عنوان یکـی از ابزارهای رسـیدن به این توسـعه، 
نقـش مؤثـری در ترویـج فرهنـگ مطالعـه ایفـا می کنـد، 
همان طـور که بـا قـرار دادن تخفیف هایـی بـرای خرید کتاب 
و نیـز جریـان سـازی برپایـی نمایشـگاه و تبلیغات گسـترده، 
تـالش می شـود تا توجـه مـردم بیش ازپیش به سمت وسـوی 

این یـار مهربـان جلب شـود.
ــا اســتقبال چشــمگیر  دهمیــن نمایشــگاه کتــاب اســتان  ب
ــر  ــن ام ــه ای ــود ک ــرو ب ــتانی ها روب ــم اس ــهریان  و ه همش

ــت. ــی اس ــاب و کتاب خوان ــه کت ــردم ب ــه م ــر توج بیانگ
ــدگان  ــی از بازدیدکنن ــاری و یک ــجوی معم ــدی دانش احم
نمایشــگاه اســت و می گویــد: ســال گذشــته کــه نمایشــگاه 
در محــل مصلــی بــود حضــور داشــتم امــا اســتقبال از ایــن 
ــه دوره هــای قبــل چشــمگیرتر اســت. نمایشــگاه نســبت ب

وی بــا اشــاره بــه حضــور انتشــارات مختلــف در ایــن 
نمایشــگاه می افزایــد: کتاب هــا بــا موضوعــات متنــوع 
ــی از  ــه یک ــود دارد ک ــگاه وج ــن دوره از نمایش ــادی در ای زی

ــت. ــگاه اس ــن دوره از نمایش ــوت ای ــاط ق نق
بازدیدکننـده دیگـری کـه بازنشسـته یکـی از ادارات اسـت 
می گویـد: نمایشـگاه امسـال در مصلـی امـام خمینـی )ره( 
بجنـورد برگزارشـده کـه دسترسـی بـه محـل نمایشـگاه را 
تسـهیل کـرده  و امیـدوارم  این نمایشـگاه هرسـاله در داخل 

شـهر برگـزار شـود.
مـرادی می افزاید: نمایشـگاه امسـال با اسـتقبال بـاالی مردم 
روبـرو شـده کـه درواقـع بیانگـر کیفیـت بـاالی موضـوع و 

محتـوای کتاب هـا در ایـن دوره از نمایشـگاه اسـت.
وی برنامه هــای جنبــی دهمیــن نمایشــگاه کتــاب اســتان و 

برگــزاری کارگاه هــای آموزشــی و نشســت های تخصصــی آن 
را ازجملــه نقــاط مثبــت ایــن نمایشــگاه می دانــد.

محمدی شـهروند دیگری اسـت که بـه همـراه دو فرزند خود 
بـه محل برگـزاری نمایشـگاه آمـده و بابیان اینکـه کتاب های 
موردعالقه خـود را پیداکرده اسـت، می گویـد: از غرفه کودک 

و نوجـوان نیز بـرای فرزندانم کتـاب تهیه کرده ام.
وی کـه از طریـق اطالع رسـانی در سـطح شـهر از برگـزاری 
نمایشـگاه کتـاب اطـالع پیداکـرده اسـت نسـبت بـه مـکان 
نمایشـگاه به سـبب دسترسـی آسـان اظهار رضایت می کند.
ــب دوســت دیگــر مخاطــب دهمیــن نمایشــگاه کتــاب  طال
ــود در  ــر خ ــراه همس ــه هم ــه ب ــت ک ــمالی اس ــان ش خراس
نمایشــگاه حضــور دارد و می گویــد: از طریــق یکــی از 
ــالع  ــگاه اط ــن نمایش ــزاری ای ــورد از برگ ــتانم در بجن دوس
ــه  ــای موردعالق ــد کتاب ه ــد و خری ــرای بازدی ــرده و ب پیداک

ــده ام. ــگاه آم ــن نمایش ــه ای ــان ب ــتان قوچ از شهرس
ــی  ــای فرهنگ ــور در برنامه ه ــه حض ــد ب ــه عالقه من وی ک
ــگاه  ــد: نمایش ــت، می افزای ــاب اس ــگاه کت ــون نمایش همچ
کتــاب خراســان شــمالی بیــش از انتظــارات یــک نمایشــگاه 
ــعت و  ــن وس ــا ای ــگاهی ب ــه نمایش ــت و از اینک ــتانی اس اس
ــه کتــب در اســتانی مجــاور برگــزار می شــود و  تنــوع در ارائ
مــن نیــز می توانــم از آن بهره منــد شــوم بســیار خوشــحالم.

در کنــار ایــن حضور پرشــور و اســتقبال گــرم اقشــار مختلف 
ــی برخــی  ــردم از شهرســتان های خراســان شــمالی و حت م
شــهرهای اســتان مجــاور کــه خــود را بــه نمایشــگاه کتــاب 
رســانده اند، حضــور دانــش آمــوزان در قالــب گروه هــای 
منســجم کــه بــه همــراه مربــی، معلــم و مدیــر مــدارس خود 
کــه بــرای بازدیــد از نمایشــگاه در محــل مصلــی حاضرشــده 

ــه چشــم می خــورد. ــد ب بودن
ــوزی  ــاص دانش آم ــعف خ ــور و ش ــا ش ــه ب ــور ک ــن حض ای
همــراه بــود، فضــای بانشــاطی را در محــل نمایشــگاه ایجــاد 
کــرده و دهمیــن نمایشــگاه کتــاب خراســان شــمالی هــرروز 

ــود. ــوزان ب ــش آم ــن دان ــروه از ای ــاهد حضــور گروه گ ش
ــتند  ــور هس ــردای کش ــازان ف ــه آینده س ــی ک دانش آموزان
ــای  ــاب و محیط ه ــا کت ــان ب ــنایی آن ــم آش ــور حت و به ط
کتاب خوانــی ســبب رقــم خــوردن آینــده ای روشــن در 
ــد  ــع آن رش ــه و به تب ــرانه مطالع ــزان س ــش می ــت افزای جه

و توســعه همه جانبــه خواهــد بــود.

برگــزاری نمایشــگاه کتــاب گامــی در جهت توســعه 
ــی ــج کتاب خوان ــر و تروی نش

مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی خراســان شــمالی 

اظهــار کــرد: ۲۸۶ ناشــر اســتانی و کشــوری در ایــن دوره از 
ــد. ــور دارن ــتان حض ــاب اس ــگاه کت نمایش

ــه  ــور یافت ــتانی حض ــران اس ــداد ناش ــده تع ــین فرخن حس
هفــت  افــزود:  و  برشــمرد  ناشــر  را 1۲  نمایشــگاه  در 
کتاب فروشــی کــه نمایندگــی انتشــارات کشــوری را دارا 

هســتند نیــز در نمایشــگاه شــرکت دارنــد.
وی بـا اشـاره بـه مـکان برگـزاری دهمیـن نمایشـگاه کتـاب 
خراسـان شـمالی در محـل مصالی بـزرگ امام خمینـی )ره( 
بجنـورد، تصریـح کـرد: بهتریـن مکان بـه جهت تسـهیل در 

دسترسـی مـردم بـه نمایشـگاه انتخاب شـده اسـت.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی خراســان شــمالی 
گفــت: در دهمیــن نمایشــگاه کتــاب اســتان 3۶ هــزار و 443 
ــد  ــرض بازدی ــه و در مع ــه عرض ــاب در 17۶ غرف ــوان کت عن

عالقه منــدان قرارگرفتــه اســت.
فرخنده اشـاره ای نیـز به برنامه های جنبی نمایشـگاه داشـت 
فیلم نامه نویسـی،  و  خـالق  داستان نویسـی  کارگاه هـای  و 
نشسـت تخصصـی کتابـداران، تصویرسـازی کتـاب کـودک، 
جشـن امضای کتـاب، رونمایی از کتـاب و مشـاعره با موضوع 

شـعر آیینـی را ازجملـه ایـن برنامه ها برشـمرد.
وی بابیان اینکه حضور شـاعران برجسـته کشور و نویسندگان 
مطـرح اسـتان نیـز در برنامه هـای جنبـی نمایشـگاه کتـاب 
پیش بینی شـده بـود، تصریـح کـرد: 3۰ برنامـه جنبـی طـی 

روزهـای برپایی نمایشـگاه اجرایی شـد.
وی برگــزاری نمایشــگاه کتــاب را یکــی از ضروریــات اصلــی 
در حــوزه ترویــج فرهنــگ مطالعــه و کتاب خوانــی در جامعــه 
ــر،  ــه نش ــندگان و چرخ ــت از نویس ــزود: حمای ــت و اف دانس
ــگ  ــعه فرهن ــاب و توس ــه کت ــردم ب ــی م ــهیل دسترس تس

ــت. ــگاه اس ــن نمایش ــداف ای ــی از اه کتاب خوان
ــه  ــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســالمی خراســان شــمالی ب مدی
حضــور پررنــگ خانواده هــا در نمایشــگاه کتــاب اشــاره کــرد 
ــه کــودکان معرفــی  ــد ب ــی بای و گفــت: الگوهــای کتاب خوان
و فرزنــدان را از ســنین پاییــن بامطالعــه انــس دهیــم تــا در 

ــه باشــیم. ــده شــاهد نســلی کتاب خــوان در جامع آین
فرخنــده حضــور و اســتقبال مــردم از دهمین دوره نمایشــگاه 
ــزود:  ــرد و اف ــی ک ــت ارزیاب ــمالی را مثب ــان ش ــاب خراس کت
ایــن حضــور بــه نســبت دوره هــای قبــل بیشــتر شــده اســت.

از  نمایشــگاه کتــاب خراســان شــمالی  دهمیــن دوره 
ــام  ــزرگ ام ــالی ب ــل مص ــاری در مح ــاه ج ــان م ــوم آب س
ــوان  ــزار عن ــه 37 ه ــا ارائ ــه و ب ــی)ره( در 17۶ غرف خمین
کتــاب، آغــاز بــه کارکــرد و امــروز هشــتم آبــان مــاه بــه کار 

خــود پایــان می دهــد.

همراهی گرِم مردم با یار مهربان/ بهاِر کتاب در پاییز خراسان شمالی
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امــام  دانشــگاه  پــروژه  کلنگ زنــی 
ــز در ســال ۷۴ انجــام  صــادق)ع( مهری
و اعتبــار آن جــذب شــد امــا پیشــرفت 
ــا در  ــروژه بعــد از 2۴ ســال تنه ــن پ ای
حــد شــناژبندی اســت و هیــچ ســابقه  و 
پرونــده ای از آن موجــود وجــود نــدارد.

ســال 74 بــود کــه بعــد از پیگیری هــای امــام جمعــه فقیــد 
ــوم  ــط مرح ــادق )ع( توس ــام ص ــگاه ام ــروژه دانش ــز، پ مهری
آیــت اهلل مهــدوی کنــی کلنگ زنــی شــد و اعتبــار خوبــی نیز 

ــرای ایــن پــروژه در نظــر گرفتــه شــد. ب
امــروز ایــن پــروژه یکــی از مهم تریــن پروژه هــای نیمــه کاره 
شهرســتان مهریــز اســت و از آنجــا کــه هیــچ پرونده، نقشــه، 
ــزان  ــر می ــی ب ــری مبن ــند دیگ ــر س ــا ه ــور ی ــابقه، فاکت س
ــه  ــا نقش ــرد آن ی ــزان هزینه ک ــده، می ــذب ش ــارات ج اعتب
ــت آن  ــری وضعی ــدارد، پیگی ــود ن ــروژه وج ــن پ ــداث ای اح

بســیار دشــوار اســت.
مقــدار زیــادی آهــن  و میلگــرد بــرای ایــن پــروژه در همــان 
ســال ها خریــداری شــد کــه میلگردهــا در شــناژبندی مــورد 
اســتفاده قــرار گرفــت امــا از آنجــا کــه ایــن پــروژه بــه حــال 
خــود رهــا شــده بــود، میلگردهــا بریــده شــده و بــه ســرقت 
ــه  ــک کارخان ــز در ی ــده نی ــداری ش ــای خری ــه و آهن ه رفت
چــوب در مهریــز کــه هیــچ ارتباطــی بــه ایــن پــروژه نــدارد، 

ــود. ــداری می ش ــی نگه ــرایط نامطلوب در ش
ــالم  ــوم حجت االس ــط مرح ــروژه توس ــن پ ــه ای ــا ک از آنج
وی  فــوت  از  بعــد  می شــد،  پیگیــری  برهــان  علــی 
هیچکــس پاســخگوی وضعیــت ایــن پــروژه نیســت و حتــی 
ــه هیــچ نتیجــه ای  ــی نیــز ب پیگیری هــای امــام جمعــه فعل

ــت. ــیده اس نرس

ــت  ــری وضعی ــرای پیگی ــندی ب ــده و س ــچ پرون هی
دانشــگاه امــام صــادق )ع( مهریــز موجــود نیســت
ــام  ــگاه ام ــل دانش ــداث و تکمی ــدد اح ــاز مج ــوع آغ موض
ــن  ــردم ای ــی م ــات اصل ــی از مطالب ــز، یک ــادق )ع( مهری ص
ــچ  ــا هی ــود ام ــز ب ــد مهری ــه جدی ــام جمع ــتان از ام شهرس
پرونــده و ســندی بــرای اینکــه ایــن پــروژه مــورد پیگیــری 

ــدارد. ــود ن ــرد، وج ــرار گی ق
امــام جمعــه مهریــز گفــت: ســاخت و تکمیــل دانشــگاه امــام 
ــم  ــاز فعالیت ــای آغ ــتین روزه ــز را از نخس ــادق )ع( مهری ص
ــچ نتیجــه ای  ــه هی ــوز ب ــا هن ــردم ام ــری ک ــز پیگی در مهری

ــیده ام. نرس
حجت االســالم عبدالرضــا محی الدینــی بــا اشــاره بــه 
خدمــات ارزشــمندی کــه حجت االســالم برهــان بــرای 
مهریــز انجــام داده و مســائلی کــه بــا دلســوزی و دیــد وســیع 
ــوم  ــت: آن مرح ــار داش ــت، اظه ــرده اس ــری ک ــود پیگی خ
اقدامــات مقــدس و ثمربخــش و آینده نگــری را در ایــن 
ــه  ــی ب ــه بعض ــرده ک ــال ک ــذاری و دنب ــتان پایه گ شهرس
ــوت وی نیمــه کاره رهــا  ــا ف ــز ب نتیجــه رســیده و بعضــی نی

ــت. ــده اس ش
وی افــزود: یکــی از اقدامــات مهــم و بــزرگ مرحــوم برهــان، 
پیگیری و تأســیس دانشــگاه امــام صــادق )ع( در شهرســتان 
بــود کــه اقدامــی بســیار ارزشــمند بــه شــمار مــی رود و اگــر 
بــه ســرانجام رســیده بــود، می توانســت بزرگتریــن مجموعــه 

علمــی و فرهنگــی جنوب شــرق بــه شــمار رود و شــعبه دوم 
ایــن دانشــگاه بعــد از دانشــگاه امــام صــادق )ع( تهران باشــد.

امــام جمعــه مهریــز در مــورد ایــن پــروژه بیــان کــرد: زمیــن 
ــعتی  ــا وس ــز ب ــتان مهری ــادق )ع( شهرس ــام ص ــگاه ام دانش
ــه  ــاس مصوب ــر اس ــال 1371 ب ــار در س ــر ۲۰۰ هکت ــغ ب بال
کمســیون مــاده 3۲ واگــذار و در چهاردهــم شــهریور 137۲ 
فعالیــت ســاختمانی آن بــه دســت مرحــوم آیــت اهلل مهــدوی 

کنــی آغــاز شــد.

زمزمه هایــی مبنــی بــر خلــع یــد اراضــی دانشــگاه 
امــام صــادق )ع(

محی الدینــی در مــورد هزینه هــا و اعتبــارات و بودجــه 
ــام صــادق )ع(  ــرای ســاخت دانشــگاه ام ــه ب اختصــاص یافت
ــدارم  ــه ن ــن زمین ــوان کــرد: هیــچ اطالعــی در ای ــز عن مهری
ــه در  ــی فقی ــده ول ــر نماین ــه ای از دفت ــی نام ــه تازگ ــا ب ام
اســتان یــزد بــه دفتــر امــام جمعــه مهریــز ارســال شــده کــه 
ــود  ــف ش ــن تکلی ــام صــادق )ع( تعیی ــورد دانشــگاه ام در م

وضعیت نامعلوم پروژه یک میلیاردی مهریز/کلنگ زنی در سال۷۴ و دیگرهیچ
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــه  ــود دارد ک ــتان وج ــتان و شهرس ــی در اس ــرا زمزمه های زی
می خواهنــد ۲۰۰ هکتــار زمیــن دانشــگاه را خلــع یــد کننــد 
و مخالفــان ایجــاد دانشــگاه، ســخت پیگیــر هســتند تــا پس 
از خلــع یــد، زمیــن را در اختیــار ارگان دیگــری قــرار دهنــد.
ــن  ــا ای ــرد: ت ــح ک ــوع تصری ــن موض ــأ از ای ــار ت ــا اظه وی ب
لحظــه که پنــج مــاه از حضــورم بــه عنــوان خدمتگــراز مردم 
ــود و  ــر وج ــی دال ب ــه مدرک ــذرد، هیچ گون ــز می گ در مهری
ــگاه   ــرای دانش ــده ب ــام ش ــای انج ــار و هزینه ه ــزان اعتب می
امــام صــادق )ع( مهریــز در دفتــر امــام جمعــه وجــود نــدارد 
و هیــچ شــخصی نیــز مســئولیت آن را بــر عهــده نمی گیــرد 

کــه ایــن امــر جــای بســی تأســف اســت.

یــک بایگانــی پرونــده در هیــچ زمینــه ای در دفتــر 
امــام جمعــه مهریــز وجــود نــدارد

امــام جمعــه مهریــز تاکیــد کــرد: در شهرســتانی کــه قدمــت 
دفتــر امــام جمعــه آن بــه بیــش از 3۰ ســال می رســد، یــک 
بایگانــی پرونــده در هیــچ زمینــه ای وجــود نــدارد و در مــورد 
ــی  ــد جزئ ــر چن ــی ه ــز مدرک ــام صــادق )ع( نی دانشــگاه ام

موجــود نیســت.
وی تصریــح کــرد: از تریبــون ایــن رســانه به مردم شهرســتان 
مهریــز اعــالم می کنــم کــه تــا ایــن زمــان هیچ گونــه 
ــاری  ــاب ج ــه ها و حس ــا، نقش ــورد هزینه ه ــده ای در م پرون

ــم و هیچکــس  ــز نیافته ای ــام صــادق )ع( مهری از دانشــگاه ام
هــم در ایــن زمینــه پاســخگو نیســت.

محی الدینــی یــادآور شــد: بــرای پیگیــری و تعییــن تکلیــف 
ــی، نامــه ای  ــی هرچنــد جزئ ــا کســب اطالعات ــروژه ی ــن پ ای
نیــز از دفتــر امــام جمعــه مهریــز تهیــه و بــا پیوســت نامــه 
دفتــر نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه یــزد، بــه 
ــد مرحــوم برهــان، امــام جمعــه فقیــد مهریــز، ارســال  فرزن
کردیــم تــا شــاید ایشــان نــه بــه عنــوان مســئول، بلکــه بــه 
عنــوان یــک آگاه در ایــن زمینــه اطالعاتــی ارائــه دهــد و ما را 

ــه نتیجــه ای نرســیده ایم. ــا ب ــد، ام ــی کن راهنمای
وی ادامــه داد: ایــن نامــه بــرای ایــن بــود کــه هــم بــه فرزنــد 
امــام جمعــه فقیــد مهریــز احتــرام گذاشــته باشــیم و هــم به 
عنــوان مطلــع، بتوانیــم نیــت خیــر پــدر بزرگوارشــان را بــه 
ســرانجام برســانیم، امــا تاکنــون جوابــی دریافــت نکرده ایــم.
ــا  ــرادی ب ــروژه اف ــن پ ــرای اجــرای ای ــت: ب ــی گف محی الدین
ــد  ــاید می ش ــته اند و ش ــکاری داش ــه هم ــام جمع ــر ام دفت
از طریــق آنهــا بــه مــدارک ایــن دانشــگاه دســت یافــت امــا 
تاکنــون هــر اقدامــی در ایــن زمینــه انجــام شــده، بی نتیجــه 

ــوده اســت. ب
ــود را  ــالش خ ــه ت ــرد: هم ــح ک ــز تصری ــه مهری ــام جمع ام
بــرای بــه ســرانجام رســاندن پــروژه دانشــگاه امام صــادق )ع( 
مهریــز انجــام خواهــم داد، هــر چنــد مخالفــت و مخالفانــی 

هــم وجــود دارد زیــرا در نمــاز عیــد قربــان وقتــی مطالبــی به 
خاطــر نیمــه رهــا شــدن دانشــگاه و هــدر دادن بیت المــال 
بیــان کــردم، ایــن مطالــب بــه مــذاق عــده ای خــوش نیامد و 
در مقابــل ســخنان مــن جبهه گیــری کردنــد امــا »آن چیــز 

کــه عیــان اســت، چــه حاجــت بــه بیــان اســت«.
وی ادامــه داد: ســاختمانی نیمــه کاره بــا بودجــه یــک 
ــه حــال خــود  ــان ب ــی بعــد ۲4 ســال همچن ــارد تومان میلی
ــا  ــد ام ــه ســرقت برده ان ــش را یکی یکــی ب رهــا شــده و اموال
کســانی کــه در ایــن شــهر، چــه در گذشــته و چــه اکنــون، 
ــر  ــد، پیگی ــری کنن ــتند پیگی ــد و می توانس ــئول بوده ان مس
ــد. ــدر داده ان ــال را ه ــد و بیت الم ــی کرده ان ــوده  و کوتاه نب

محی الدینــی اظهــار داشــت: در دوره هــای قبــل بودجه هــای 
ــن  ــرای ای ــور فرهنگــی و علمــی ب ــرای انجــام ام بســیاری ب
قبیــل مجموعه هــا اختصــاص می یافــت امــا چــه شــده کــه 
ــن شــکل بی سرپرســت  ــه ای ــد و ب ــن مجموعــه راکــد مان ای

رهــا شــده اســت.

میلگردهــا از روی شــناژ ســاختمان بریده و ســرقت 
شــده اســت

ــا  ــتم ام ــه داش ــن مجموع ــز از ای ــدی نی ــزود: بازدی وی اف
ــه ســایت مجموعــه وجــود  ابتــدا کــه اصــال راه دسترســی ب
ــراغی از  ــی س ــه کس ــت ک ــالیان دور اس ــا س ــت، گوی نداش
ایــن مجموعــه نگرفتــه و حتــی در حیــن بازدیــد مشــاهده 
ــی  ــه عنــوان مکان ــه ایــن مجموعــه ب کــردم کــه ســارقان، ب
امــن نــگاه کــرده و تمــام وســایلی کــه امکان ســرقت داشــته 
را برده انــد و حتــی میلگردهــا را از روی شــناز بریــده و 
ــر  ــدود 1۰ کیلومت ــی ح ــه مکان ــر از آن اینک ــد و بدت برده ان
دورتــر از ســایت دانشــگاه بــه مــا نشــان دادنــد کــه چندیــن 
ــاز  ــی ب ــن در فضــای بســیار نامناســب و در مکان ــی آه تریل
ــم  ــا نمی دانی ــت ام ــود داش ــگ زده وج ــاک و زن ــر خ در زی
ایــن آهن هــا متعلــق بــه دانشــگاه اســت یــا یــا مصلــی کــه 
البتــه در حــال پیگیری هســتیم تــا تکلیــف آنها را مشــخص 

ــم. کنی
محــی الدینــی بیــان کــرد: دانشــگاهی بــا هزینــه بیت المــال 
بــا نــام امــام صــادق )ع(، نیمــه کاره، بــا اموالــی که به ســرقت 
رفتــه و بــا بودجــه یــک میلیــارد تومانــی رهــا شــده و اصــال 
مشــخص نیســت طریقــه هزینــه شــدن اعتبــارات آن چگونه 
بــوده، بــدون هیــچ نقشــه و یــا فاکتــوری و یــا حســاب جاری 
و یــا کســی کــه مســئولیت ایــن مــکان را بــر عهــده داشــته 
ــته  ــم داش ــی ه ــر صحبت ــرایطی اگ ــن ش ــد و در چنی باش

باشــیم، گویــا عمــل خالفــی را انجــام داده ایــم.
وی تاکیــد کــرد: بــه طــور قطــع ایــن مــکان حســاب و کتابی 
ــال در  ــه بیت الم ــان بودج ــارد توم ــک میلی ــس ی ــته، پ داش
کجــا هزینــه شــده، ایــن ســاختمان و زمیــن کــه بــه خــودی 
ــا  ــه را ت ــن مجموع ــده ای ــن پرون خــود ایجــاد نشــده، بنابرای
حصــول نتیجــه بــا جدیــت خاصــی پیگیــری می کنــم هــر 
ــیر  ــن مس ــز در ای ــکالتی نی ــم مش ــال می ده ــد احتم چن

برایــم بــه وجــود بیایــد.
ایــن مطالــب همــه اطالعــات امــام جمعــه مهریــز در 
ــی  ــود و حت ــف ب ــه کاره و بالتکلی ــروژه نیم ــن پ ــورد ای م
پیگیری هــای وی نیــز تاکنــون بــه نتیجــه ای نرســیده اســت.
احـداث ایـن دانشـگاه کـه به طـور قطـع می توانـد تحولی در 
حـوزه علمـی دارالعبـاده و درالعلـم یزد باشـد، همچنـان هم 
مطالبـه مـردم اسـتان یزد بـه ویژه شهرسـتان مهریز اسـت و 
علمـای اسـتان نیـز پیگیر آن هسـتند اما بـا شـرایط موجود، 

نمی تـوان اقدامـی بـرای ایـن مجموعـه کرد.
مشــکل ایــن پــروژه تنهــا این نیســت کــه بــرای تکمیــل نیاز 
بــه اعتبــار دارد کــه ایــن مشــکل بــا همراهــی خیــران قابــل 
ــت نابســامان  ــروژه وضع ــن پ ــه مشــکل ای حــل اســت، بلک
اســناد و مــدارک و تکلیــف یــک میلیــاردی اســت کــه هزینه 

شــده و میلگردهایــی کــه بــه ســرقت رفتــه اســت.
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خانـه حـاج آقـا علـی در رفسـنجان یکـی از آثـار تاریخـی منحصـر بـه فـرد ایـران 
زمیـن اسـت کـه بـه عنـوان بزرگتریـن خانـه خشـتی جهـان شـهرت یافتـه اسـت.

طنیـن »او« در پیـچ و خـم شـهر زیرزمینـی نوش آبـاد هنـوز از دل تاریـخ بـه گوش 
می رسـد، گویـی بـا زبـان بـی زبانـی از انسـان های ایـن دیـار می پرسـد کـه نشـان 

فرهنگـی و تاریخـی مـا بـرای آینـدگان کجا اسـت.

وقتـی مـن می نویسـم میـدان صاحـب آبـاد یـا همـان میـدان صاحب االمر، بی شـک 
همگـی می گوییـد: »می شناسـم«؛ ولـی بعـدش مـن می گویـم: »نمی شناسـید!«

تکیـه معاون الملک، ارزشـمندترین تکیه مذهبی کشـور و برند فرهنگی کرمانشـاه 
اسـت کـه از مدتـی پیـش در اثـر نفـوذ آب در معـرض تخریـب قـرار گرفتـه و 

بسـیاری از کاشـی های آن فروریختـه انـد.

میــرٍاث ایــــران
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ــی  ــه جهان ــازی مجموع ــت و بازس مرم
زرتشــت  زادگاه  ســلیمانکه  تخــت 
دوره  پنــج  آن  از  بازدیــد  و  بــوده 
را  ایرانــی  و  بشــری  تمــدن  تاریــخ 
بــه عاقمنــدان معرفــی می کنــد در 

دارد. قــرار  کار  دســتور 

مرمــت ایــوان غربــی تخــت ســلیمان تــکاب کــه بــه ایــوان 
ــق تخــت ســلیمان در  ــان رون ــروف اســت در زم خســرو مع
ــه آن 11متــر و نیــم  دوره ساســانی بنــا شــده و عــرض دهان
ــواره  ــش دی ــن بخ ــالم تری ــاع س ــر و ارتف ــق آن ۲7 مت وعم
ــم متراســت  ــع شــمالی نیزحــدود 1۸ و نی ــده ضل ــی مان باق

ــاران در حــال تخریــب اســت. ــاد و ب ــر ب ــر اث کــه ب
ایــوان غربــی تخــت ســلیمان کــه بــه ایــوان خســرو معــروف 
اســت بــا کمــک کارشناســان آلمانــی مرمــت مــی شــود این 
کارشناســان آلمانــی قــرار اســت تــا ســال ۲۰۲1 ایــن ایــوان 

را مرمــت و تحویــل دهنــد.
هــم اکنــون در اثــر بالیــای طبیعــی از جملــه بــارش نــزوالت 
آســمانی بخــش ایــوان غربــی ایــن بنــای مهــم و تاریخــی در 
حــال تخریــب اســت هــر چنــد کار مرمــت ایــن مجموعــه 

جهانــی همــه ســاله در دســتور کار قــرار دارد.
ایــن مجموعــه تاریخــی کــم نظیــر و آثــار باســتانی آن یکــی 
ــخ و تمــدن کشــور  ــز تاری ــن و مشــهورترین مراک از مهم تری
ــتان های  ــه در کوهس ــی ک ــار تاریخ ــن آث ــت، ای ــران اس ای
غــرب کشــور و در محــل بســیار مصفــا و خــوش آب و هــوای 
ــت  ــم دارای موقعی ــای قدی ــه، در زمان ه ــرار گرفت ــکاب ق ت

ــوده اســت. ســوق الجیشــی حســاس ب
بعــد از بــه ثبــت رســیدن مجموعــه ساســانی تخت ســلیمان 
ــار  ــی در فهرســت آث ــر ایران ــن اث ــوان چهارمی ــه عن ــکاب ب ت
جهانــی از ســوی ســازمان یونســکو تالش هایــی بــرای 
ــاز  ــه آغ ــن مجموع ــر ای ــه مه ــای ســر ب آشــکار شــدن رازه

ــه دارد. ــه ادام ــی وقف ــوز هــم ب ــه هن شــده ک
 

گنجک یکی از جاذبه های کم نظیر تاریخی دنیاست
تخت سـلیمان یا شـهر گنجک در یک دره سرسـبز در بلندی 
سـه هـزار متـری، سرشـار از جاذبه هـای کـم نظیـر طبیعی- 
تاریخـی واقـع شـده، این ناحیه همان شـهر مشـهوری اسـت 
کـه بنـا بـه نوشـته های کهـن، زادگاه زرتشـت بـوده و در 
نوشـته های پهلـوی بـه نـام »گنجـک« خوانده شـده اسـت.

تخت سـلیمان امـروزی باقیمانده قلعه و آثار بـزرگ و عمارات 
مخصـوص بـرای سـکونت موبـدان بـوده اسـت کـه در زمان 
اشـکانیان و ساسـانیان در نهایـت آبـادی و اوج قـدرت قـرار 
داشـته و در نتیجـه حمله رومیـان و تاخت و تاز اقـوام عرب و 

مغـول ویـران شـده و آثـار تمـدن آن از بین رفته اسـت.
ــی،  ــی، مذهب ــز آموزش ــن مرک ــلیمان بزرگ تری ــت س تخ
اجتماعــی و عبادتــگاه ایرانیــان در قبــل از اســالم بــه شــمار 
می رفــت امــا در ســال ۶۲4 میــالدی و در حملــه هراکلیوس، 
امپراتــور رومیــان بــه ایــران تخریــب شــد. آبــا قاخــان بــرادر 
زاده هالکــو خــان کــه بــه دیــن اســالم گرویــده بــود بــر روی 
ویرانه هــای تخــت ســلیمان مســجدی بنــا کــرد کــه آن نیــز 
ــوش و خــط  ــا نق ــا کاشــی هایی ب ــران شــد و تنه ــا وی بعده
ــر  ــال حاض ــه در ح ــت ک ــده اس ــا مان ــه ج ــته از آن ب برجس

ــداری می شــود. ــوزه رضــا عباســی نگه م
ایــن شــهر باســتانی در ادوار مختلــف محــل ســکونت اقوامی 
ماننــد، مادهــا، هخامنشــیان، اشــکانیان، ساســانیان و مغوالن 
ــوده و در هــر یــک از دوران هــای فــوق، ایــن محــل در اوج  ب
ــا  ــوده اســت، ام ــه خــود ب ــوط ب ــان مرب ــدرت و تمــدن زم ق
اکنــون نشــانی از ایــن شــهر در آذربایجــان دیــده نمی شــود.
دارای  کـه  تاریخـی  راز  و  پررمـز  اثـر  ایـن  خصـوص  در 
مجموعـه ای از آثـار بی نظیر تاریخی اسـت باورهـا و اعتقادات 
زیـادی بیـن مـردم دسـت و به دسـت ایجـاد و نقل می شـود 
یکی از مشـهورترین ایـن باورها در خصوص کوه زندان اسـت.

 ایــوان غربــی تخــت ســلیمان توســط کارشناســان 
آلمانــی مرمــت مــی شــود

معــاون میــراث فرهنگــی،اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری آذربایجــان غربــی در خصــوص آخرین 
وضعیــت ایــن مجموعــه تاریخــی گفــت: ایــوان مرمــت ایوان 
غربــی تخــت ســلیمان تــکاب کــه بــه ایــوان خســرو معــروف 
اســت در زمــان رونــق تخــت ســلیمان در دوره ساســانی بنــا 
شــده و عــرض دهانــه آن 11متــر و نیــم وعمــق آن ۲7 متــر 
ــع  ــده ضل ــی مان ــواره باق ــش دی ــن بخ ــالم تری ــاع س و ارتف
ــاد و  ــر ب ــر اث ــه ب ــم متراســت ک ــدود 1۸ و نی ــمالی نیزح ش

بــاران در حــال تخریــب اســت.
محمــد فتحــی ادامــه داد: ایــن بنــا در دوره ایلخانیــان 
بازســازی شــده و مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت و بخش 
هــای آجــری فــرو ریختــه آن بــا ســنگ مرمــت و با اســتفاده 

از کاشــی وگــچ تزییــن شــده اســت.
وی اضافــه کــرد: بــا توجــه بــه تفاهمنامــه منعقــد شــده بــا 
کشــور آلمــان ایــن ایــوان تــا ســال  ۲۰۲1 مرمــت مــی شــود 
و در صــورت توافــق طرفیــن باقــی بخــش هــای ایــوان نیــز 

مرمــت خواهــد شــد.
ــال ۶۲4  ــه در س ــن مجموع ــه ای ــان اینک ــا بی ــی ب فتح
ــران  ــه ای ــور روم ب ــه هراکلیــوس امپرات میــالدی و در حمل
تخریــب شــد افــزود: ایــن بنــای تاریخــی در اواخــر قــرن 
هفتــم هجــری و در زمــان حکمرانــی آباقاخــان مغــول بــه 
عنــوان تفرجگاهــی تابســتانی مــورد اســتفاده قرارگرفــت و 
ایــن حکمــران مغــول بــا ســاخت بناهــای هشــت و دوازده 
ــن  ــه ای ــازه ای ب ــار دیگــر جــان ت ــاالر شــورا ب ــی و ت ضلع

ــای تاریخــی بخشــید. بن
معـاون میـراث فرهنگـی،اداره کل میـراث فرهنگـی، صنایـع 
دسـتی و گردشـگری آذربایجان غربی اظهارداشـت: مجموعه 
میـراث جهانـی تخـت سـلیمان تـکاب ناحیـه ایسـت بـه 
مسـاحت 1۲ و نیـم هکتـار کـه در دوره هـای مختلـف محل 

سـکونت اشـکانیان، ساسـانیان و ایلخانیـان بـوده اسـت.
ــوب  ــه در جن ــلیمان ک ــه تاریخــی تخــت س ــزود: قلع وی اف
ــری شــهر  ــی در 4۵ کیلومت ــتان آذربایجــان غرب شــرقی اس
ــا  ــده و ب ــی مان ــانیان باق ــده از دوره ساس ــع ش ــکاب واق ت
ــوان  ــتوندار، ای ــاالر س ــون ت ــی همچ ــای مختلف ــش ه بخ
خســرو، دروازه هــا و دیوارهــای مســتحکمش از بناهــای مهم 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــان ب تاریخــی جه
مجموعــه میــراث جهانــی تخــت ســلیمان بــه عنــوان یکــی 
از مراکــز تاریــخ تمــدن ایــران و جهــان همــه ســاله پذیــرای 

هــزاران گردشــگرداخلی وخارجــی اســت.

میـراث ایــران

آلمانی ها تخت سلیمان را مرمت می کنند/ایوان غربی در معرض تخریب

سکینه اسمی
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فــرش و گلیــم نقــش برجســته از 
ایــام در  هنرهــای دســتی اســتان 
ــوه  ــرمایه گذاری انب ــت س ــی قابلی حال
را دارنــد کــه ایــن روزهــا در نبــود 
ــود دالالن،  ــته و وج ــای وابس کارگاه ه

حــال و روز خوشــی ندارنــد.

ــر  ــت بش ــته های فعالی ــن رش ــی از قدیمی تری ــک یک بی ش
ــی از  ــب برخ ــه موج ــد و ب ــکیل می ده ــتی تش را صنایع دس
ــش صنایع دســتی  ــابقه پیدای ــدارک تاریخــی، س اســناد و م
بــه عصــر حجــر می رســد و عــالوه بــر آن شــواهدی 
در دســت اســت کــه نشــان می دهــد صنایع دســتی و 
ــی  ــادی، یعن ــل اقتص ــف تکام ــل مختل ــتایی در مراح روس
اقتصــاد شــبانی، اقتصــاد کشــاورزی و حتــی اقتصــاد 
صنعتــی، تأمیــن کننــده بســیاری از احتیاجــات بشــر بــوده 
ــن  ــته، مهم تری ــاد بس ــرایط اقتص ــت ش ــوص تح ــه خص و ب

عامــل تأمیــن نیازمندی هــا محســوب می شــود.
ــن  ــی از قدیمی تری ــش آن نقش ــی و نق ــش آوای زندگ صدای
دســتبافِت هــای بشــری اســت. زیرانــدازی کــه ایــن روزها به 
خوبــی توانســته در بیــن خانوارهــای ایالمــی جایــی داشــته 
ــالم را  ــته ای ــش برجس ــم نق ــتباف و گلی ــرش دس ــد. ف باش
ــا حــرف  ــدارد ام ــان ن ــه زب همــگان می شناســند. فرشــی ک
مــی زنــد، ریشــه نــدارد کــه رشــد کند امــا بــاغ زیبایی اســت 

ــوند. ــرده نمی ش ــم پژم ــدون آب ه ــش ب ــه  گل های ک
ــی رواج  ــای ایالم ــن خانواده ه ــاز بی ــتباف از دیرب ــرش دس ف
ــالم  ــواده ای در ای ــر خان ــه کمت ــه طــوری ک داشــته اســت ب
دیــده می شــود کــه بــا بافــت ایــن زیرانــداز اصیــل و ســنتی 
ــه  ــم ب ــار ه ــرای یکب ــی ب ــا حت ــد و ی ــته باش ــنایی نداش آش

ــه باشــد. ــت آن نپرداخت باف
ــه ای در  ــر خان ــود در ه ــوح می ش ــه وض ــی رو ب ــای قال داره
اســتان ایــالم دیــد و ایــن نشــان از عالقــه مــردم و بــه ویــژه 

زنــان خانــه دار بــه ایــن هنــر قدیمــی اســت.

قدمت ۵۰۰ ساله فرش دستباف ایالم
ــا  ــت و ب ــن اس ــرزمین که ــن س ــت ای ــه قدم ــش ب قدمت
همیــن ســرزمین هــم رشــد کــرده اســت. نقــش و نــگارش 
ــده  ــه ش ــنتی گرفت ــی و س ــوم محل ــت، آداب و رس از طبیع
ــا را  ــن نقش ه ــت ای ــی باف ــورت ذهن ــی به ص ــان ایالم و زن
ــر،  ــه اخی ــد ده ــا در چن ــد ام ــرا می کردن ــی اج ــر روی قال ب
ــن هنــر صنعــت  ــه کمــک ای نقشــه های طراحــی و بافــت ب
قدیمــی آمــده تــا نقــش و نگارهــا به صــورت منظــم و دقیــق 

ــرا شــود. ــتفاده از نقشــه اج ــا اس و ب
ــراث  ــع دســتی اداره کل می ــاون صنای ــاری مع ــد بختی حمی
ــت:  ــتان گف ــگری اس ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای فرهنگ
فــرش دســتباف اســتان بیــش از ۵۰۰ ســال قدمــت دارد در 
حالــی کــه گلیــم نقــش برجســته ســی ســال قدمــت دارد و 
ویژگــی کــه باعــث شــده گلیــم نقــش برجســته طرفدارهای 
ــین های  ــوز ماش ــه هن ــت ک ــن اس ــد ای ــته باش ــادی داش زی
ــر صنعــت دســتی و  ــن هن ــا ای ــت ب ــدرت رقاب ــی ق فرش باف

ــد. ــل ایالمــی را ندارن اصی
معــاون بازرگانــی، توســعه و تجــارت ســازمان صنعــت، معدن 
ــه  ــه نقش ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــالم نی ــتان ای ــارت اس و تج
ــی  ــت مل ــال ۹4 و ۹۵ ثب ــتان در س ــرش اس ــی ف جغرافیای
ــی رســیده اســت،  ــت فکــری جهان ــت مالکی ــه ثب شــده و ب
گفــت: حــدود دو درصــد از حجــم تولیــد و صــادرات فــرش 

ــالم اختصــاص دارد. ــه اســتان ای کشــور ب
جمیــل شــوهانی بــه کیفیــت بــاالی فــرش دســتباف ایــالم 

در بازارهــای داخلــی و خارجــی اشــاره کــرد و گفــت: از 
مجمــوع 3۵۹ میلیــون دالر حجــم صــادرات فــرش کشــور، 
پنــج میلیــون دالر آن مربــوط بــه فــرش اســتان ایــالم اســت  
ــه ۸۰ کشــور آســیایی و اروپایــی صــادر شــده اســت. کــه ب

ــالم 14 تشــکل در حــوزه  ــان اینکــه در اســتان ای ــا بی  وی ب
فــرش مشــغول بــه فعالیــت هســتند، افــزود: در ســال 
ــورت  ــتباف به ص ــرش دس ــر ف ــزار و ۵1۰ مت ــته ۶ ه گذش
ــده  ــد ش ــتان تولی ــی اس ــای فرش باف ــز در کارگاه ه متمرک
اســت کــه بــه مرکــز کشــور و دیگــر کشــورهای دنیــا صــادر 

ــت.  ــده اس ش
در اســتان ایــالم، بافنــدگان شهرســتان بــه دره بــه بافنــدگان 
ــه بافــت فرش هــای  ــاف معــروف هســتند و بیشــتر ب تنــد ب

چلــه ابریشــم و نــخ بافــت عالقــه دارنــد.

ــام  ــه ن ــه ب ــو ک ــی ن ــته، ابداع ــش برجس ــم نق گلی
ــت ــده اس ــت ش ــالم ثب ای

ــم  ــالم، گلی ــتان ای ــتی اس ــع دس ــن صنای ــی از اصیل تری یک
نقــش برجســته اســت. صنعــت دســتی کــه ایــن روزهــا در 
بازارهــای داخلــی و خارجــی طرفــداران زیــادی دارد. زندگــی 
ــت  ــن معیش ــرای تأمی ــرورش دام ب ــنتی و پ ــیره ای و س عش
ــات  ــون موجب ــاز تاکن ــالم از دیرب ــه ای ــردم منطق ــی م زندگ
ــط  ــتی مرتب ــق صنایع دس ــد و رون ــم و رش ــتفاده از پش اس
ــان  ــت. آن ــم آورده اس ــاده را فراه ــم س ــاً گلی ــا آن خصوص ب
ــی در گلیــم را از دام هــای موجــود تأمیــن و در  پشــم مصرف
کارگاه هــای رنگــرزی کوچکــی رنــگ کــرده و در تولیــد مورد 

ــد. ــرار داده ان اســتفاده ق
ــگری  ــی و گردش ــراث فرهنگ ــتی، می ــرکل صنایع دس مدی
ــی از  ــته، تلفیق ــش برجس ــم نق ــت: گلی ــالم گف ــتان ای اس
ــی در متــن آن اســت کــه به عنــوان  گلیــم ســاده و گــره قال
مهم تریــن و اصیل تریــن صنعــت دســتی اســتان ایــالم 

ــت.  ــده اس ــروف ش مع
ــر  ــن هن ــداع ای ــی اب ــه چگونگ ــنبه زاده ب ــک ش عبدالمال
صنعــت زیبــا در اســتان اشــاره کــرد و گفــت: گلیــم نقــش 
ــی در  ــم و قال ــق گلی ــالم در ســال 13۶۶ از تلفی برجســته ای
یــک دگردیســی مصــرف کــه بــه وجــود آمــده توســط یــک 
بانــوی ایالمــی در روســتای زنجیــره در شهرســتان چــرداول 
ابــداع شــد کــه در ســال 13۶7 بــه ردیــف 4۲ فهرســت آثــار 
ملــی کشــور بهنــام گلیــم نقــش برجســته ایــالم بــه ثبــت 

رســیده اســت.
وی تصریــح کــرد: در حیــن بافــت گلیــم ســاده، ایــن بافنــده 
ایالمــی در قســمتی از گلیــم بافــت خــود موفــق بــه اجــرای 
نقــش برجســته بــا اســتفاده از گــره قالــی می شــود کــه پس 
ــران،  ــتی ای ــازمان صنایع دس ــه س ــم ب ــن گلی ــال ای از ارس

مــورد اســتقبال قــرار گرفتــه اســت.
ــع دســتی اســتان گفــت: چــون گلیــم نقــش  معــاون صنای
برجســته تلفیقــی از گلیــم و قالــی اســت، بافنــدگان اســتان 
می بایســت بــه هــر دو حرفــه گلیــم و قالــی تســلط داشــته تا 

بتواننــد ایــن هنــر زیبــا را ایجــاد کننــد.
ــر  ــته، ازنظ ــش برجس ــم نق ــت: گلی ــاری گف ــد بختی حمی
اصالــت و تولیــد مهم تریــن و شــاخص ترین صنعــت دســتی 
و بومــی ایــالم اســت کــه بــا توجــه بــه ناچیــز بــودن ســابقه 
بــروز خالقیــت بافنــدگان چیره دســت ایــن منطقــه در 
ــم نقــش برجســته، پیشــرفت چشــمگیری  ــت گلی ــر باف ام

درزمینه هــای مختلــف تولیــد حاصل شــده اســت.

بازار دائمی فرش و باز شدن پای دالالن به ایالم
ــای  ــی آق ــه کارگاه فرش باف ــالم، ب در گوشــه هایی از شــهر ای
ــالم  ــال اســتان ای ــم. یکــی از ۶۰ کارگاه فع فرجــی ســر زدی
کــه در دو زمینــه فــرش دســتباف و گلیــم نقــش برجســته 
فعــال اســت. او می گویــد: در ایــن کارگاه 17۰ نفــر مشــغول 
بــه کار هســتند کــه تعــدادی در منــزل کار می کننــد و 

ــه فعالیــت هســتند.  تعــدادی هــم در کارگاه مشــغول ب
از  یکــی  کار،  بــا ۲3 ســال ســابقه  خیریــه وســیعی 
فرش بافانــی اســت کــه مدتــی اســت در کارگاه آقــای فرجــی 
ــد: از ســال 1373  ــه کار شــده اســت. وی می گوی مشــغول ب
ــه  ــتم و ن ــه هس ــه بیم ــا ن ــت دارم ام ــه فعالی ــن حرف در ای

ــرده ام. ــت ک ــی دریاف ــق فرش باف ــرای رون ــهیالتی ب تس
ــروش  ــازار عرضــه و ف ــود ب ــه نب ــن کارگاه ب ــر ای فرجــی مدی
ــازار  ــود ب ــت: نب ــرد و گف ــرش در اســتان اشــاره ک دائمــی ف
ــت  ــدم حمای ــرش دســتباف و ع ــروش ف دائمــی عرضــه و ف
و پشــتوانه کافــی باعــث شــده کــه پــای دالل هــا بــه اســتان 
بــاز شــود و فــرش اســتان را نصــف قیمــت بــازار خریــداری 

ــه فــروش برســانند. ــه اســم اســتان خــود ب کننــد و ب
ــور  ــرش کش ــن ف ــالم ریزبافت تری ــرش ای ــد: ف وی  می افزای
ــدارد  ــود ن ــت آن وج ــی در باف ــه تقلب ــه هیچ گون ــت ک اس
چراکــه بافــت آن »دو خفتــی« اســت و ایــن باعــث می شــود 
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کــه فــرش بــا اســتحکام باشــد و کیفیــت داشــته باشــد امــا 
ــد. ــی« کار می کنن ــار خفت ــتان ها »چه ــی اس در برخ

کارگاه شــور و پرداخــت، حلقه هــای مفقــوده 
فرش بافــی صنعــت 

علیرضــا فرجــی مدیــر کارگاه تولیــد و گلیــم نقش برجســته 
ــم  ــرش و گلی ــواع ف ــن کارگاه ان ــه در ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ب
ــن  ــدگان ای ــت: بافن ــود، گف ــد می ش ــته تولی ــش برجس نق
کارگاه بیشــتر در بافــت فرش هــای چلــه نــخ، چلــه ابریشــم، 

ــد. تابلــو فــرش و دیگــر رشــته هــا فعالیــت دارن
وی می گویــد: بــه دلیــل اینکــه در اســتان ایــالم هیــچ کارگاه 
ــم تولیــدات  ــدارد، مجبوری شــور و پرداخــت فــرش وجــود ن
ــه  ــه ب ــیم ک ــطه بفروش ــه واس ــت ب ــف قیم ــا نص ــود را ب خ
اســتان های دیگــر همچــون اســتان قــم می برنــد و در آنجــا 
ــم  ــه اس ــر و ب ــت دو براب ــه قیم ــت ب ــور و پرداخ ــس از ش پ

ــانند. ــروش می رس ــه ف ــر ب ــتان های دیگ اس
ــود  ــتان وج ــت در اس ــور و پرداخ ــر کارگاه ش ــزود: اگ وی اف
ــاز نمی شــود  ــه اســتان ب داشــته باشــد هــم پــای دالل هــا ب
و هــم ضمــن اینکــه بــرای عــده ای ایجــاد شــغل مــی شــود، 
فــرش دســتباف اســتان بــا قیمــت مناســب و بــه نــام خــود 

ــد. ــروش می رس ــه ف ــتان ب اس
خانـم غیاثـی یکـی دیگـر از فعـاالن حوزه فـرش دسـتباف و 
گلیم نقش برجسـته اسـتان اسـت که حدود سـه سـال است 
کـه کارگاه گلیم بافی راه اندازی کـرده و در این کارگاه نیز ۲۸ 

نفر بـه صورت مسـتقیم مشـغول به کار شـده اند.
ــم نقــش  ــه گلی ــه 1۰ ســال در زمین ــه اینک ــا اشــاره ب وی ب
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــد، گف ــت می کن ــته فعالی برجس
ــه  ــوده اســت ب رشــته تحصیلــی ام، صنایــع دســتی فــرش ب
ــه  ــت ک ــالی اس ــک س ــدت ی ــه روی آورده ام و م ــن حرف ای
توانســته ام نقشــه گلیــم نقــش برجســته را نیــز طراحــی و به 
صــورت نقشــه تهیــه کنــم تــا عالقه منــدان بــه ایــن حرفــه 
ــد و  ــای جدی ــی، طرح ه ــا اســتفاده از نقشــه خوان ــد ب بتوانن

ــد. ــی را ایجــاد کنن زیبای
ــم  ــه گلی ــاالنه 1۲۰ تخت ــن کارگاه، س ــد: در ای وی می گوی
ــج  ــوزه خلی ــورهای ح ــه کش ــد و ب ــته تولی ــش برجس نق

فــارس، عــراق، روســیه و آلمــان صــادر می شــود.

تنها ۵ هزار نفر بافنده فرش در ایالم بیمه هستند
بــر اســاس طــرح حمایــت از هنرمنــدان و اســتادکاران 
صنایــع دســتی، مجلــس شــورای اســالمی در مــاده ۲ 
ــون بیمــه  ــرد در اجــرای قان ــف ک ــت را مکل ــن طــرح دول ای
ــع  ــاغالن صنای ــرش و ش ــدگان ف ــان، بافن ــی قالیباف اجتماع
دســتی شناســه دار )کــد دار( مصــوب 1۸/ ۵/ 13۸۸ نســبت 
بــه ســاماندهی و بیمــه کــردن کلیــه واجــدان شــرایط اقــدام 
کننــد امــا در اســتان ایــالم حــدود ۹ هــزار نفــر از قالیبافــان 

ــی هســتند. ــن اجتماع ــه تأمی در انتظــار بیم
جمیــل شــوهانی معــاون بازرگانــی، توســعه و تجارت اســتان 
ایــالم بــا بیــان اینکــه بــر اســاس ایــن آییــن نامــه مجموعــاً 

۲۰ درصــد ســهم بیمــه توســط دولــت پرداخــت می شــود، 
ــتان  ــرش در اس ــده ف ــزار و 3۰۰ بافن ــداد 14 ه ــت: تع گف
ــت  ــر تح ــزار و 1۶۶ نف ــا ۵ ه ــه تنه ــده اند ک ــایی ش شناس

پوشــش بیمــه تأمیــن اجتماعــی هســتند.
ــاط  ــن ارتب ــالم در ای ــتان ای ــی اس ــن اجتماع ــرکل تأمی مدی
ــن طــرح  ــی ای ــع مال ــد مناب ــه اینکــه بای ــا توجــه ب گفــت: ب
ــن  ــه تأمی ــی بیم ــراد متقاض ــی اف ــا تمام ــود ت ــخص ش مش
ــا از  ــد ام ــرار گیرن ــه ق ــن بیم ــی، تحــت پوشــش ای اجتماع
ســال 13۹3 تاکنــون هیــچ گونــه بخشــنامه ای در ایــن 

ــت. ــده اس ــالغ نش ــوص اب خص
ــا  ــی ب ــن اجتماع ــان تأمی ــزود: بازرس ــاهی اف ــهیال ملکش س
سرکشــی و بازدیــد از کارگاه هــای فرش بافــی اســتان، افــراد 
ــراد  ــد و از محــل حــذف اف ــال را شناســایی می کنن ــر فع غی
ــت  ــال را تح ــان فع ــدادی از متقاضی ــوان تع ــال می ت غیرفع

ــرار داد. پوشــش بیمــه تأمیــن اجتماعــی ق
ــواع فــرش و گلیــم  ــع ان ســاالنه بیــش از ۵۰۰ هــزار مترمرب
نقــش برجســته بــه ارزش ۶۰۰ میلیــارد ریــال در ۶۰ کارگاه 

ــود. ــد می ش ــالم تولی ــتان ای ــال در اس فع
ــور را  ــی کش ــاد داخل ــد اقتص ــت می توان ــر صنع ــن هن  ای
تقویــت کنــد و بــا حمایــت از کارگاه هــای فرش بافــی و ایجاد 
کارگاه هــای شــور و پرداخــت، ضمــن ایجــاد اشــتغال پایــدار 
می تــوان فــرش دســتباف و گلیــم نقــش برجســته اســتان را 
بــه دنیــا معرفــی کــرد امــا در ایــن راه بایــد بــه بیمــه و ارائــه 

تســهیالت کــم بهــره بــرای بافنــدگان نیــز توجــه شــود.
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میـراث ایــران

ــز از دوران  ــاد تبری ــدان صاحب آب می
ــامل  ــت و ش ــده اس ــی مان ــه باق صفوی
ــت.  ــمند و زیباس ــای ارزش ــن بن چندی
ــه  ــم ک ــت بگویی ــر اس ــاال بهت ــه ح البت
ــود و  ــده ب ــی مان ــه باق از دوران صفوی
شــامل چندیــن بنــای ارزشــمند بــود!

وقتـی مـن می نویسـم میـدان صاحـب آباد یـا همـان میدان 
»می شناسـم«؛  می گوییـد:  همگـی  بی شـک  صاحب االمـر، 

ولـی بعـدش مـن می گویـم: »نمی شناسـید!«
تصورهــا و تصویرهــای مــردم از میــدان صاحب االمــر، 
ــان  ــر هســت؛ هم ــی مســجد صاحب االم ــان حوال ــا هم تنه
ــا شــده و  ــه توســط شــاه طهماســب بن مســجدی اســت ک

یــادگاری دوران صفویــه می باشــد.
امــا میــدان صاحب آبــاد بــه ایــن محــدوده محــدود 
آباقاخــان  دوران  بــه  کــه  میــدان  ایــن  نمی شــود. 
برمی گــردد، در زمــان صــدرات شــیخ محمــد جوینــی، 
ــن  ــا ســاخته شــدن ای ــه ب ــر احــداث می شــود ک ــر کبی وزی
مجموعــه، رونــد گســترش شــهر تبریــز بــه ســمت شــمال 

رودخانــه مهــران رود کشــیده می شــود.
ــم.  ــدان می روی ــن می ــراغ ای ــال س ــا س ــس از صده ــاال پ ح
ــده اســت و  ــن میــدان را از وســط بری ــان، ای حــاال کــه خیاب
ــک طــرف  ــه ی ــده و مدرســه اکبری ــک طــرف مان مســجد ی
ــه شــکلی ســنتی، هنــوز در محــل ایــن  دیگــر. بازارهایــی ب
میــدان قدیمــی باقــی مانــده اســت. بازارهایــی کــه می تــوان 
ــی  ــیده و تاریخ ــازار سرپوش ــمایل ب ــکل و ش ــا را در ش آن ه
تبریــز تصــور کــرد. اغلــب چیزهایــی کــه دربازارهــای اطراف 
و درون میــدان فروختــه می شــود، خوراکــی و مــواد غذایــی 
ــت  ــن گذاش ــاب ای ــه حس ــوان ب ــن را می ت ــه ای ــتند ک هس
کــه خیابــان دارایــی کــه میــدان در انتهــای آن قــرار گرفتــه 

ــت. ــی هس ــواد غذای ــان م ــل عمده فروش ــت، مح اس
 

ورود به میدان بی صاحب »صاحب آباد«
ــازار مســگرها وارد میــدان می شــویم. البتــه چــه  از طــرف ب
ــه  ــازار مســگرها عبــور می کننــد و ب بســا آدم هایــی کــه از ب

ــت. ــم اس ــناخت مه ــند؛ ش ــاد نمی رس ــدان صاحب آب می
ــر  ــی پی ــش را پیرمردان ــه دوطرف ــازاری ک ــازار مســگرها، ب ب
ــد. شــکل  ــرا گرفته ان ــر ف ــر و شــغلی پیرت ــی پی ــا مغازه های ب
ــه  ــگار مدرنیت ــوز قدیمــی اســت و ان ــا هن و شــمایل مغازه ه
نتوانســته بــا تمــام وجــودش از بــازار عبــور کنــد. صــداق تق 

و تــوق بهتــر از هــر عنصــری بــه مــا می فهمانــد کــه در بــازار 
مســگرها هســتیم.

در همیــن بــازار می تــوان درب کاروانســرایی قدیمــی را دیــد 
کــه بعیــد می آیــد پشــت ایــن درهنــوز کاروانــی باشــد. ایــن 
ــده اطــراف در،  ــگ پری بعیــدی را دیوارهــای فروریختــه و رن

ــا می بخشــد. ــه چشــمان م ب
انتهــا بــازار مســگرها شــروعی اســت بــرای گــردش در اجزای 
مختلــف میــدان صاحب آبــاد. البتــه میــدان بی صاحــب 
صاحب آبــاد. کســی نیســت کــه راه و چــاه آن حوالــی 
ــه مــا نشــان دهــد. کســی نیســت کــه بگویــد  تاریخــی را ب
فــالن بنــا مــال کــدام پادشــاه بــوده یــا بنــای دیگــری کــه 
بــا انگشــتش نشــان می دهــد، در ســرپا مانــدن تاریــخ تبریــز 

ــوده اســت. ــر ب چقــدر موث
 

شاردن میدان را چگونه دیده است؟
دربــی قدیمی و چوبــی، ورودی کاروانســرای کشــمیش چیلر 
می باشــد. وارد کــه می شــویم صــدای دســتگاه های مختلــف 
ــا را  ــا بن ــد اشــتباه آمــده ای ام ــد. حــس اولیــه می گوی می آی

ــا یــک جــای تاریخــی،  کــه می بینــی مطمئــن می شــوی ب
ــه تاریخــی کــم، مواجــه هســتی. درون هریــک از  آن هــم ن
اتاق هــای کاروانســرای ســابق، حــاال کارگاه هایــی اســت کــه 
ــی تولیــد می کننــد. کیســه ها و مــواد اولیــه  وســایل متفاوت

کارگاه هــا نمــای بنــا را پوشــانده اســت.
ــاد  شــاید بعــد از دیــدن اولیــن نشــانه ها از میــدان صاحب آب
ــه  ــروف دوران صفوی ــرد مع ــاردن، جهانگ ــه ژان ش ــز، ب تبری
ــته  ــی نوش ــدان تاریخ ــن می ــورد ای ــه درم ــی ک ــق بده ح
ــش  ــان )نق ــدان اصفه ــی از می ــدان حت ــن می ــت: »ای اس

ــت.« ــر اس ــز بزرگ ت ــان( نی جه
شــاردن همچنیــن در ســفرنامه ارزشــمند خــود آورده اســت: 
»ایــن کاخ در وســط باغــی بــا مصطبــه ای قــرار دارد و در هــر 
گوشــه ایــن مصطبــه، فواره هایــی بــه شــکل اژدهــا از مفــرغ 
گذارده انــد. ایــن فواره هــا را بقــدری بــا مهــارت و هنرمنــدی 
ســاخته اند کــه گویــی اژدهاهــا جــان دارنــد. در داخــل ایــن 
کاخ بــر طــاق تــاالر بــزرگ، صحنه هایــی از نبردهــای متعــدد 
اوزون حســن و همچنیــن شــرفیابی نماینــدگان بــاب عالی را 
بــه حضــور اوزون حســن بــا طــال، نقــره، و رنــگ آبــی تصویــر 
کرده انــد. از آن گذشــته مجالســی نیــز از شــکار اوزون حســن 
کــه ســوار بــر اســب، نمایانــده شده اســت بــا ســگها و بازهــا 
و از آن گذشــته، اتفاقــات دیگــر را رســم کرده انــد و… خــود 
ــوب و  ــمال، جن ــه ش ــت، رو ب ــه در ورودی اس ــاغ دارای س ب

مشــرق«
در آن حوالــی، مغازه هایــی را می تــوان دیــد کــه بســاط 
میوه فروشی شــان را در میــدان تاریخــی پهــن کرده انــد، 
ــای تاریخــی  ــاالی سرشــان، بالکن ه ــل از آنکــه درســت ب غاف
مســافرخانه ای تاریخــی قــرار دارد. کمتــر میوه فروشــی را 
ــر  ــه خب ــت تاریخــی منطق ــی از ماهی ــه حت ــد ک می شــود دی

ــد. ــته باش داش
 

»فقط میدان صاحب آباد نیست که...!«
از پله هایــی بــاال می رویــم و بــر پشــت بــام یکــی از مغازه هــا 
ــه را  ــوان عمــق و طــول فاجع ــازه اینجــا می ت می ایســتیم. ت
بــا وضــوح بیشــتری دیــد. ســقف یکــی از بناهــای تاریخــی 
ــر  ــی س ــت و ویران ــده اس ــب ش ــل تخری ــورت کام ــه ص ب

تاریخ مخروب تبریز در میدان بی صاحب »صاحب آباد«

بهنام عبداللهی
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بیــرون آورده اســت. مواظبیــم کــه ســقف هایی کــه تــوان و 
استحکامشــان را از دســت  داده انــد بــه یک بــاره مــا را قــورت 

ــد. ندهن
ــاه،  ــن  پادش ــدان حس ــان می ــا هم ــی ی ــدان اصل ــا می ام
نمی دانــم فقــط می تــوان از آن بــه عنــوان خرابــه یــاد کــرد 
ــم  ــن می گوی ــی دارد. م ــا و خوش خط ــردر زیب ــد س هرچن
ــهر  ــورای ش ــو ش ــش، عض ــت و اندی ــمندی اس ــای ارزش ج
ــد: »فقــط آن نیســت کــه! مــا مجموعه هــای  ــز می گوی تبری

ارزشــمند  زیــادی در شــهر داریــم کــه بــه دلیــل مشــترک 
ــکالت  ــوز در مش ــا هن ــراث در آن ه ــهرداری و می ــودن ش ب

اداری شــان مانده ایــم.«
 

حمامی کثیف
میــدان بــه رنــگ خــاک و گل اســت. دور تــا دورش تخریــب 
شــده اســت. ســمت راســتش حمامــی هســت کــه پــس از 
عبــور از میــان کثیفــی و گــرد و خاک هــای بســیار می تــوان 

ــش را  ــه ارزش ــت ک ــوان گف ــد می ت ــت و بع ــه آن راه یاف ب
ــده اســت.  ــی مان ــی باق ــیاهی و کثیف ــام، س نداشــت. از حم
ــث  ــری باع ــروه دیگ ــا هرگ ــادان ی ــط معت ــدن توس پاتوق ش
شــده دود آتش هــا بــه چشــم حمــام تاریخــی بــرود و 

ــد. ــیاه تر کن ــی آن را روس خراب
ــی از  ــام مشــکلی نیســت؛ بخــش عظیم ــور در حم ــت ن باب
ســقف تخریــب شــده اســت و خورشــید مســتقیم می تابــد، 
ــه  ــی ک ــاری نفیس ــت و معم ــط باقیس ــه ای آن وس حوضچ
ــت. ــده اس ــدگار ش ــده مان ــای تخریب ش ــر دیواره ه ــوز ب هن

 
سرویسی بهداشتی، آن پشت مشت های میدان تاریخی
موقــع خــروج از حمــام پیرمــردی صــدا می زنــد کــه چــکار 
ــم.  ــس می گرفتی ــا عک ــم چندت ــا؟ می گویی ــد آنج می کنی
ــه ای در آن  ــه کوچــک و مخروب ــگار خان ســراغش مــی روم. ان
میــدان دارد و آنجــا زندگــی می کنــد. می گویــد: »چندســال 
پیــش کــه اینجــا اینطــور نبــود، هرچنــد خــراب بــود ولــی 
ــد:  ــش را می پرســم و می گوی ــود.« دلیل ــه نب اینطــور مخروب

نمی دانــم.« »نمی دانــم، 
ــد.  ــرون می آین ــی بی ــدان مردهای ــه های می ــی از گوش از یک
ــازار  ــی ب ردپایشــان را کــه دنبــال می کنیــم می فهمیــم اهال
هســتند کــه بــرای دستشــویی بــه میــدان تاریخــی حســن 

ــد. ــه می کنن ــاه مراجع پادش
ــدان حســن پادشــاه، مســجد شــاه طهماســب، عمــارت  می
ــر  ــه جعف ــا، مجموع ــنت هلن ــای س ــت، کلیس ــت بهش هش
ــی  ــزای میدان ــه اج ــاکین؛ هم ــه، دارالمس ــاغ نصری ــا، ب پاش
تاریخــی را شــکل می دهنــد کــه طبــق بررســی های انجــام 
ــت  ــز حکوم ــرن مرک ــار ق ــدت چه ــه م ــن مجموع ــده ای ش
ایــران و مقــر فرماندهــی پادشــاهانی چــون جهانشــاه، اوزون 

ــوده اســت. حســن، شــاه اســماعیل و شــاه طهماســب ب
ــای  ــزو میدان ه ــوان ج ــدان را می ت ــن می ــی ای ــور کل بط
ــته بندی  ــی دس ــای اجتماع ــا کارکرده ــی-اداری ب حکومت
ــت،  ــت بهش ــو و هش ــی قاپ ــد کاخ عال ــی مانن ــرد. بناهای ک
ــر  ــرف دیگ ــدان دارد و از ط ــی می ــش حکومت ــان از نق نش
ــر نقــش  ــازار و اقتصــاد شــهر ب ــا ب ارتبــاط بســیار نزدیــک ب
اجتماعــی میــدان تأکیــد می کنــد. وجــود مســجد و مدرســه 
نصریــه موقعیــت مذهــب را بــه عنــوان حلقــه واســطه بیــن 
مــردم و حکومــت نشــان می دهــد. ســایر فضاهــای شــهری 
از جملــه بیمارســتان نیــز بــر مرکزیــت ایــن میدان در شــهر 

صحــه می گــذارد.
 

نتایج جلسات، ِکی جان می شود بر این تن؟
بســیاری از تاریخ دانــان دربــاره ایــن میــدان نظــر مشــترکی 
ــان  ــش جه ــدان نق ــه می ــت ک ــن اس ــم ای ــد و آن ه دارن
ــر  ــا صاحب االم ــاد ی ــدان صاحب آب ــد از می ــا تقلی ــان ب اصفه
تبریــز ســاخته شــده اســت. همــان میــدان در اصفهــان کــه 
ســاالنه هــزاران هــزار گردشــگر از سراســر دنیــا بــرای دیــدن 
ــد. ــرار می دهن ــود ق ــگری خ ــد گردش ــان را مقص آن، اصفه

ــه رئیــس ســازمان توســعه گردشــگری شــهرداری  ــه گفت ب
تبریــز، 7۰میلیــون نفــر از توریســت های جهــان کــه هــدف 
فرهنگــی و تحقیقــی از ســفر دارنــد، محتمــل اســت تبریز را 
ــه عنــوان مقصــد خــود در ســال ۲۰1۸ انتخــاب کننــد؛ و  ب
همچنیــن به وســیله صحبتــی گــرم بــا گردشــگران خارجــی 
ــدن خانه هــا  ــوان دریافــت کــه هــدف اکثریت شــان دی می ت

و بناهــای تاریخــی تبریــز اســت.
طبــق شــنیده ها صحبت هایــی دربــاره مرمــت میــدان 
صاحب آبــاد در جلســات مختلــف از جملــه جلســات شــورای 
ــوم نیســت نتایــج  ــز انجــام شــده اســت امــا معل شــهر تبری
ــر دیوارهــای ســیاه،  ــگ می شــود ب ــی رن جلســات چــه زمان
ســتون می شــود بــرای ســقف های فروریختــه، ســنگ 
می شــود بــرای حفره هــای خطرنــاک و ... ۶۰روز تــا پایتختی 
گردشــگری جهــان اســالم توســط تبریــز باقــی مانده اســت.
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 طنین »او« در پیچ و خم شـهر زیرزمینی 
نوش آبـاد هنـوز از دل تاریـخ بـه گوش 
می رسـد، گویـی بـا زبـان بـی زبانـی از 
کـه  می پرسـد  دیـار  ایـن  انسـان های 
نشـان فرهنگـی و تاریخـی مـا بـرای 

آینـدگان کجـا اسـت.

ــوده  ــرای انســان ها جــذاب ب ــن همیشــه ب ــِر زمی ــای زی دنی
ــج،  ــت از گن ــه حکای ــز ک ــگفت انگی ــای ش ــن دنی ــت، ای اس
راه هــای زیرزمینــی، دنیــای ناشــناخته زیســتی و غیــره دارد 
ــته  ــز داش ــان نی ــات جه ــژه در ادبی ــی وی ــه جایگاه همیش
ــه  ــد ژول ورن ک ــندگانی مانن ــه نویس ــی ک ــه نوع ــت ب اس
ــته  ــری نگاش ــفیات بش ــادی ازکش ــی زی ــتان های خیال داس
اســت نیــز در کتابــی بــه نــام »ســفر بــه مرکــز زمیــن« بــه 

ــردازد. ــن می پ ــِر زمی ــز و راز زی ــر رم ــای پ دنی
آری؛ ایــن زمیــن کــه بــی ادعــا و خاکــی زیرپــای انســان ها 
ــم  ــن و جس ــگاه ذه ــه پناه ــت همیش ــده اس ــترده ش گس
آدمیــان بــوده اســت، طبیعتــی بکــر کــه حتــی در ســاختن 
پناهــگاه بــرای فــرار از دســت دشــمنان ایــن ســرزمین نیــز 

ــرار گرفتــه اســت. مــورد اســتفاه ق
اصفهــان دیــار فرهیختــگان و نــام آوران بــه راه هــای 
زیرزمینــی شــهرت دارد امــا در ۲1۶ کیلومتــری ایــن شــهر و  
در دیــار تاریخــی آران و بیــدگل یــک شــهر کامــل زیرزمینی 
حکایــت از قرن هــا فرهنــگ و تاریــخ ایــن دیــار را بــه 
تصویــری کشــیده اســت، شــهری ســه طبقــه بــه نــام اویــی 
ــف  ــان کش ــال از زم ــس از 14 س ــوز پ ــه هن ــاد ک در نوش آب

ــیار دارد.  ــه بس ــای ناگفت رازه
بــه گفتــه رئیــس میــراث فرهنگــی کاشــان، تنهــا دو طبقه از 
ایــن ســاختمان بــرای بازدیــد عمــوم حاضــر شــده اســت امــا 
مــا بــه حرمــت نــام خبرنــگاری تــا نیمه هــای طبقــه ســوم 
نیــز پیــش مــی رویــم و شــگفتی هایی بیشــتری از طبقــات 

ــم. ــف می کنی ــه را کش دو و س
راهنمــای گردشــگری ایــن شــهر زیرزمینــی در نوش آبــاد در 
ایــن گردش بــا ما همــراه اســت و عــالوه بــر اینکــه در ارتباط 
بــا اویــی بــه تمــام مراجعــان توضیــح مــی دهــد، و هرجــا بــا 
ــا  ــه پرســش های م ــی ب ــا مهربان ــرو می شــویم ب ســوالی روب

ــد. ــخ می ده پاس
در گــذر از تونــل طبقه هــای مختلــف ایــن شــهر زیرزمینــی 
بلنــد، گاه مجبــور هســتیم خــم شــویم  تــا ســرمان با ســقِف 
ــا  ــا و راهروه ــتر اتاق ه ــا در بیش ــد ام ــورد نکن ــی برخ اوی

ــه  ــود ب ــث می ش ــری باع ــانتی مت ــا 1۸۰ س ــاع 17۰ ت ارتف
راحتــی قــادر بــه عبــور باشــیم.

ــر در  ــاق دیگ ــه ات ــاق ب ــک ات ــگام ورود از ی ــی در هن گاه
ــده  ــرو دی ــه راه ــی در گوش ــی چاه های ــهر زیرزمین ــن ش ای
ــت و  ــک اس ــال تاری ــل کام ــی از تون ــود، بخش های ــی ش م
بخش هایــی بــا نــور شــمع روشــن شــده اســت، ایــن تضــاد 

ــه دارد. ــود نهفت ــی در خ ــز دلیل ــب نی عجی
ــن  ــی در ای ــراث فرهنگ ــناس می ــام آوران، کارش ــرا ن میت
ارتبــاط بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن چاه هــا راه هــای مخفــی 
ــی  ــر م ــه مه ــی اســت، ب ــی اوی ــهر زیرزمین ــه ش ورودی ب
ــت  ــی اس ــه از آوای ــی برگرفت ــه نوع ــی ب ــام اوی ــد: ن گوی
ــی  ــای مخف ــن راه ه ــتند از ای ــه می خواس ــرادی ک ــه اف ک
ــتفاده  ــز از آن اس ــم رم ــوان اس ــه عن ــوند ب ــل ش وارد تون

می کردنــد.
وی افــزود: بــه طــور کلــی روش هــای مختلفــی بــرای 
گیــر انداختــن دشــمنانی کــه احتمــال ورود بــه ایــن شــهر 
ــا  ــه آنه ــه از جمل ــده ک ــتفاده می ش ــتند اس ــی داش زیرزمین

ــت. ــوده اس ــداز ب ــول ان ــای گ ــاد چاه ه ایج
ــای  ــه فض ــان اینک ــا بی ــی ب ــناس میراث فرهنگ ــن کارش ای
تاریــک اتاق هــا و دیوارهــای کوتــاه بــرای افــرادی کــه آشــنا 

بــه ایــن محــل نیســتند مشــقت آفریــن بــوده اســت، بیــان 
ــاق وجــود داشــته  ــک ات داشــت: گاه دو چــاه خروجــی در ی
کــه یکــی در تاریــک مطلــق بــوده و در کنــار چــاه دیگــر پیه 
ســوزی روشــن مــی شــده اســت بــه نوعــی کــه دشــمن چاه 
دیگــر را خروجــی اصلــی تصــور کــرده و بــا ورود بــه آن گیــر 

مــی افتــاد.

ــهر  ــدار از ش ــیرینی دی ــاد و ش ــوش آب ــوه ن قه
زیرزمینــی اویــی

در کنــار شــهر زیرزمینــی اویــی آب انبــار مشــهور آن وجــود 
ــه و  ــکان رفت ــن م ــه داخــل ای ــدا گردشــگران ب ــه ابت دارد ک
ــی  ــی م ــه شــهر زیرزمین توضیحــات مختصــری را راجــع ب
ــژه  ــه آنهــا رو آورد از قهــوه وی شــنوند و شــاید اگــر بخــت ب
ــخ نیســت و شــیرینی  ــز بنوشــند. قهــوه ای کــه تل ــی نی اوی
دیــدار از یــک شــهر تاریخــی را دلچســب تر مــی کنــد، ایــن 
قهــوه کــه ویــژه ایــن منطقــه اســت قــرار اســت ثبــت جهانی 

شــود.
بــه گفتــه رئیــس میــراث فرهنگــی آران و بیــدگل ایــن آب 
ــه اویــی نداشــته اســت بلکــه پــس از کشــف  انبــار راهــی ب
اتفاقــی ایــن شــهر زیرزمینــی توســط فــردی کــه قصــد حفر 
چــاه در منــزل خــود را داشــت بــه دلیل عــدم کشــف ورودی 
ــه شــکل دســتی  ــه آن ب ــار مجــاور راهــی ب ــی از آب انب اصل
گشــوده شــد امــا امــروز درب اصلــی نیــز کشــف شــده و بــه 
عنــوان ورودی دوم در روزهــای شــلوغ مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد.
جــواد صدیقیــان بــا بیــان اینکــه شــهر زیرزمینــی نــوش آباد 
ــی  ــه شــکل اتفاق ــا 1۵۰۰ ســال قدمــت در ســال 13۸۲ ب ب
ــن  ــراز داشــت: تاکنــون تنهــا دو طبقــه از ای کشــف شــد، اب
ــه  ــرار گرفت ــرداری ق ــورد کاوش و آوارب ــب م ــوی عجی تودرت
اســت و بــرای بازدیــد عمــوم آمــاده شــده و یــک طبقــه از آن 

همچنــان در حــال پاکســازی اســت.
 وی بیــان داشــت: ایــن شــهر زیرزمینــی در تمــام ایــام ســال 
بــه ویــژه در ایــام نــوروز مــورد بازدیــد قرار مــی گیــرد چراکه 
ــی و  ــهرهای ارتباط ــن ش ــم تری ــی از مه ــدگل یک آران و بی

ترانزیتــی کشــور اســت.

شــهر اویــی یــک از زیباتریــن و شــگفت انگیزترین 
دســت کندهــای بشــری بــه شــمار مــی رود

رئیــس میــراث فرهنگــی آران و بیــدگل افــزود: ایــن شــهر 
ــان و  ــت از ج ــالت و حفاظ ــان مح ــاط می ــل ارتب ــه دلی ب

فاطمه کازرونی

تراوش یک دنیا تاریخ از دل زمین/
طنین »او« در پیچ و خم یک شهر پیچید

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 91 | شماره 22 | آذر 96

میـراث ایــران

ــت و در  ــده اس ــاد ش ــی ایج ــع ناامن ــردم در مواق ــال م م
ــترش  ــودی گس ــی و عم ــطح افق ــه و در دو س ــه طبق س

ــت. ــه  اس یافت
وی بــر ضــرورت فرهنگ ســازی در ارتبــاط  بــا حفــظ بناهــا 

و میــراث  فرهنگــی شــهرهای تاریخــی کشــور تاکیــد کــرد.
شــهر زیرزمینــی اویــی نیازمنــد توجــه بیشــتر اســت، از چند 
ســال گذشــته تاکنــون اقدامــات مختلفــی بــرای احیــای این 
شــهر زیرزمینــی انجــام شــده اســت و  پایــگاه جهانــی نیــز 
بــرای آن تشــکیل امــا پــس از گذشــت ایــن مــدت تمامــی 

طبقــات آن بــرای بازدیــد آمــاد نیســت.
صدیقیــان در ارتبــاط بــا نبــود تابلوهــای مناســب راهنمایــی 
در مســیر ورودی دوم شــهر زیرزمینــی اویــی اظهــار داشــت: 
متاســفانه نوعــی دوگانگــی در مدیریــت مکان هــای میراثــی 

ــود دارد. ــاد وج در نوش آب

نقــص تابلوهــای راهنمــای شــهر زیرزمینــی اویــی 
ــه مســیر یــک مشــکل اســت در میان

ــهر  ــویی ش ــه از س ــت ک ــدان معناس ــر ب ــن ام ــزود: ای وی اف
ــر  ــوی دیگ ــت و از س ــی اس ــگاه پژوهش ــاد دارای پای نوش آب
مدیریــت آن بــر عهــده شــهرداری و نظــارت بر عهــده میراث 
فرهنگــی اســت و بــر ایــن اســاس ایــن چندگانگــی در نهایت 
ــاد  ــگران ایج ــرای گردش ــردرگمی هایی ب ــاد س ــبب ایج س

می شــود.
صدیقیــان بیــان داشــت: یقینــا نقــص تابلوهــای راهنمــای 
شــهر زیرزمینــی اویــی در میانــه مســیر یــک نقیصــه اســت 

کــه بایــد رفــع شــود.

ــاط  ــز در ارتب ــاد نی ــوش آب ــگاه ن ــر پای ــاروخانی، مدی زهراس
ــان  ــز بی ــی نی ــن شــهر زیرزمین ــن تحــوالت ای ــا جدیدتری ب
داشــت: در کاوش هــای باســتان شناســی ســال ۹3 در 
ــه  ــی ب ــاد پایاب های ــوش آب ــی ن ــهر زیرزمین ــه ش مجموع
ــورد  ــا م ــن پایاب ه ــی از ای ــال ۹۵ یک ــه س ــد ک ــت آم دس

ــت. ــرار گرف ــاء ق ــت و احی مرم

سیســتم آبرســانی زیــر شــهر تاریخــی نــوش آبــاد 
تبدیــل بــه ســایت مــوزه آب مــی شــود

وی افــزود: بــه دلیــل تعــدد پایاب هــای منطقــه نــوش آبــاد 
و همچنیــن مســیر قنات هایــی کــه از دل شــهر زیرزمینــی 
نــوش آبــاد می گــذرد بــه زودی سیســتم آبرســانی زیر شــهر 
تاریخــی نــوش آبــاد تبدیــل بــه ســایت مــوزه آب مــی شــود.
ــال  ــه س ــان اینک ــا بی ــاد ب ــی نوش آب ــگاه پژوهش ــر پای مدی
ــه در  ــای باســتان شناســی دو حوضخان ــس از کاوش ه ۹۵ پ
شــهر زیرزمینــی نــوش آبــاد کشــف شــد، ابــراز داشــت: ایــن 
حوضخانــه بالفاصلــه بــا اســتفاده از اعتبــارات ســایت مــوزه، 
کمــک مالــی شــهرداری و اهالــی محــل مــورد مرمــت قــرار 
گرفــت و بــه بخــش آموزشــی شــهر زیرزمینــی نــوش آبــاد 

ــود. ــل می ش تبدی

ــخ در  ــای تاری ــش زیب ــالب نق ــبکه فاض ــود ش نب
ــت ــرار داده اس ــد ق ــورد تهدی ــی را م اوی

امــروز نبــود شــبکه فاضــالب نقــش زیبــای تاریــخ در اویــی 
را مــورد تهدیــد قــرار داده اســت و اجــرای شــبکه بــرای ایــن 
شــهر 1۵۰ میلیــارد ریــال بــرآورد شــده اســت. ایــن موضــوع 

بــا توجــه بــه اینکــه بــه زودی شــهر زیرزمینــی »اویــی« در 
بیــن یکــی از 1۰ اثــر تاریخــی برتــر کشــور قــرار می گیــرد از 

اهمیــت وافــری برخــوردار اســت.
بنــا بــر گفتــه مســئوالن ســازمان میــراث فرهنگــی مطالعات 
طــرح فاضــالب نــوش آبــاد انجــام شــده و الزم اســت دولــت 
اختصــاص بودجــه آن را در دســتور کار قــرار دهــد. بــر ایــن 
ــهرداری  ــان و ش ــتانداری اصفه ــن اس ــی بی ــاس تعامالت اس
نــوش آبــاد بــرای تقبــل هــر کــدام ۵۰ میلیــارد ریــال هزینه 
ــازمان  ــت س ــرار اس ــده و ق ــام ش ــرح انج ــن ط ــرای ای اج
میــراث فرهنگــی نیــز بــا اختصــاص ۵۰ میلیــارد ریــال برای 

انجــام ایــن طــرح کمــک کنــد.

ــر  ــان عط ــن اصفه ــر زمی ــگ ب ــه کلن ــر زخم از ه
ــد ــراوش می کن ــخ ت ــگ و تاری فرهن

ــر زمیــن زده مــی شــود  ــه کلنگ هــای کــه ب ــد ب گویــی بای
ــی  ــراث فرهنگ ــان می ــه کارشناس ــرا ک ــم چ ــان بیاوری ایم
معتقدنــد از هــر زخمــه کلنــگ بــر زمین اصفهــان طــراوت و 

ــد. ــراوش می کن ــخ ت ــگ و تاری ــر فرهن عط
جهان نمــا  کاخ  امــام،  مســجد  زیرزمینــی  راهــروی 
زمیــن  از دل  اصفهــان  تاریخــی  آثــار  از  بســیاری  و 
ــوان  ــه عن ــز ب ــی نی ــی اوی ــهر زیرزمین ــته اند و ش برخواس
نمــادی از تمــدن، فکــر وشــعور بشــری  از دل خــاک 
برخواســته اســت و گویــی نــدای وجــدان در گــوش 
ــگ  ــخ و فرهن ــرای تاری ــا ب ــه م ــد ک ــان برمی انگیزن آدمی
ــای  ــا غول ه ــه ب ــز اینک ــم ج ــه  کرده ای ــرزمین چ ــن س ای

مــدرن شــهری آنهــا را از میــان برداشــته ایــم.
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سیســتان و بلوچســتان در ســال 96 
از ســوی مســئوالن اســتان بــه عنــوان 
مقصــد گردشــگری معرفــی شــد امــا 
بــه نظــر مــی رســد، نبــود زیرســاخت 
ــت  ــن مدیری ــب و همچنی ــای مناس ه
کار آزمــوده موجــب عــدم تحقــق 

ــت. ــده اس ــعار ش ــن ش ای

ــن  ــی از پهناورتری ــوان یک ــه عن ــتان ب ــتان و بلوچس سیس
ــور  دارای  ــای کش ــتان ه ــن اس ــی تری ــن قدیم و همچنی
ــی اســت کــه متاســفانه هنــوز  ظرفیــت هــای بالقــوه فراوان
بالفعــل نشــده اســت کــه یکــی از ایــن ظرفیــت هــا حــوزه 

ــت. ــگری اس گردش
صــد البتــه کــه اســتفاده از ظرفیــت های حــوزه گردشــگری 
ــت  ــده اس ــول مان ــان مغف ــران همچن ــف ای ــاط مختل در نق
ــا توجــه  ــا متاســفانه در اســتان سیســتان و بلوچســتان ب ام
ــکالت و  ــز مش ــه نی ــن زمین ــی در ای ــت تاریخ ــه محرومی ب

ــود دارد. ــی وج ــالت فراوان معض

مقصدی که امکانات ندارد
اگــر بخواهیــم از ظرفیــت هــای گردشــگری سیســتان 
ــا  ــه ه ــا و شــاید هفت ــد ســاعت ه ــم بای و بلوچســتان بگویی
وقــت بگذاریــم تــا ذره ای از شــکوه و عظمــت ایــن جغرافیای 
ــن  ــوب ای ــا جن ــمال ت ــرا از ش ــم زی ــو کنی ــی را بازگ تاریخ
ــن  ــی و همچنی ــای طبیع ــق زیب ــت از مناط ــر اس ــتان پ اس
ــرمایه ای  ــی س ــه تنهای ــدام ب ــر ک ــه ه ــی ک ــن تاریخ اماک
ــد. ــه شــمار مــی آی ــه و کشــور ب ــن منطق ــرای ای ــا ب گرانبه
شــهر ســوخته، کــوه خواجــه، قلعــه رســتم، دهانــه غالمــان 
و چندیــن اثــر تاریخــی دیگــر در شــمال اســتان و همچنیــن 
کــوه تفتان، روســتای زیبــای » تمیــن«، غــار »الدیــز«، قلعه 
»ســب«، آرامــگاه »هفتاد مــال«، رودخانــه »سرباز«)زیســتگاه 
گانــدو( و ســواحل زیبــای مکــران در جنــوب اســتان نمونــه 

ای از ایــن داشــته هــا هســتند.
ــا ذره ای از  ــا تنه ــن ه ــد ای ــان ش ــه بی ــور ک ــه همانط البت
ظرفیــت هــای بــی نظیــر گردشــگری در اســتان سیســتان 
و بلوچســتان اســت کــه قطعــا اگــر بــه درســتی در خصــوص 
اســتفاده از آن هــا برنامــه ریــزی شــود هــر کــدام بــه تنهایی 

قابلیــت جهانــی شــدن را هــم دارد.
نکتــه قابــل توجــه دیگــر چهــار فصــل بــودن و تنــوع آب و 
هوایــی ایــن اســتان اســت بــه گونــه ای کــه اگــر در زمســتان 
ــه ســمت جنــوب اســتان حرکــت کنیــد هــر 4  از شــمال ب
فصــل ســال را مــی توانیــد تجربــه کنیــد و بندرچابهــار بــه 
عنــوان تنهــا بنــدر اقیانوســی ایــران در زمســتان گرمتریــن 
بنــدر کشــور و در تابســتان خنــک تریــن بندر کشــور اســت.
امـا متاسـفانه بـا توجـه بـه ایـن همـه ظرفیـت، سیسـتان و 
بلوچسـتان همچنان جـزء محرومترین مناطق کشـور اسـت 
از همیـن رو مسـئوالن اسـتان بـه منظـور تقویـت و ایجـاد 
زیرسـاخت های الزم گردشـگری ایـن اسـتان را بـه عنـوان 

مقصـد گردشـگری کشـور در سـال ۹۶ اعـالم کردنـد.
 

ســازمان میــراث فرهنگــی سیســتان و بلوچســتان 
بایــد نــوآوری داشــته باشــد

از همیــن رو اســتاندار سیســتان و بلوچســتان چنــدی پیــش 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــار داشــت: ب ــگاران اظه ــع خبرن در جم
ــد  ــوان مقص ــه عن ــال ۹۶ ب ــتان در س ــتان و بلوچس سیس
گردشــگری ایرانیــان تعییــن شــده اســت مــا بایــد بــه دنبال 

ــت زیرســاخت هــا در اســتان باشــیم. تقوی

علــی اوســط هاشــمی افــزود: از همیــن رو و بــر طبــق برنامــه 
ــال افزایــش رام هــای  ــه دنب ــا ب ــزی هــای انجــام شــده م ری
ــه  ــان ب ــفر هموطن ــن راه س ــا از ای ــتیم ت ــتان هس ــار اس قط

اســتان تســهیل شــود.
وی بــا اشــاره بــه برنامــه ریــزی هــا جهــت تقویــت 
فرودگاه هــای اســتان ادامــه داد: خوشــبختانه موفــق شــدیم 
ــز  ــار را نی ــدر چابه ــد در بن ــرودگاه جدی ــاد ف ــت ایج موافق

ــم. ــب کنی کس
ــار  ــا در کن ــاخت ه ــعه زیرس ــه توس ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
دیگــر فعالیت هــا، امــری ضــروری در راســتای جــذب 
گردشــگران بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان اســت، خاطر 
نشــان کــرد: هنــر ســازمان میــراث فرهنگــی در ایــن اســت 
کــه نــوآوری داشــته باشــد و بتوانــد گردشــگران را به اســتان 

ــد. جــذب کن
خوشـبختانه با توجـه به این تاکیدات مسـئوالن عالی اسـتان 
بودجـه هـای خوبـی هم بـه این حـوزه اختصـاص داده شـده 
کـه البته در نحـوه هزینه کـرد آن ها نکاتی وجـود دارد که در 

ادامـه این گـزارش به آن اشـاره می شـود.

رشــد ۲۹۶ درصــدی اعتبــارات گردشــگری در 
سیســتان و بلوچســتان

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی سیســتان و 
بلوچســتان اظهــار داشــت: باالتریــن رشــد اعتبــارات امســال 
مربــوط بــه حــوزه گردشــگری اســتان بــا ۲۹۶ درصــد رشــد 

ــه ســال گذشــته اســت. نســبت ب
غالمرضــا مالکــی افــزود: در ســال ۹۵ یــک هــزار و۵۵۰ 
ــن اســتان اختصــاص یافــت  ــه ای ــان بودجــه ب ــارد توم میلی
ــی  ــان یعن ــارد توم ــط 3۶۸ میلی ــال فق ــای س ــه در انته ک

ــد. ــول ش ــد آن وص ــر از ۲3.۶ درص کمت
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ردیــف بودجــه اســتانی 1۵ درصد 
و در بودجــه نفــت و گاز 1۹7 درصــد رشــد داشــتیم، ادامــه 
داد: قســمت دیگــری کــه بــه بودجــه امســال اســتان اضافــه 
ــروژه  ــه پ ــت ک ــادی اس ــای اقتص ــاخص ه ــاء ش ــده ارتق ش
ــورای  ــه ش ــه ب ــه مربوط ــن نام ــالغ آئی ــس از اب ــای آن پ ه

ــه مــی شــود. برنامــه ریــزی و توســعه اســتان ارائ
ــات  وی گفــت: همچنیــن از منبــع ۲7 صــدم درصــد مالی
ــر ارزش افــزوده نیــز مبلــغ ۵۲ میلیــارد و 3۰۰ میلیــون  ب

سیستان وبلوچستان »مقصد گردشگری« از شعار تا واقعیت

جواد قنبری
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میـراث ایــران

ــرح  ــه ط ــوط ب ــه مرب ــده ک ــالغ ش ــتان اب ــه اس ــان ب توم
ــتان  ــتان و بلوچس ــتان سیس ــطح اس ــی در س ــای ورزش ه

ــت. اس
حــاال بــا توجــه بــه ایــن همــه ظرفیــت و همینطــور توجــه 
ــرد  ــد عملک ــوزه بای ــن ح ــه ای ــتان ب ــی اس ــئوالن عال مس
ــگری  ــتی و گردش ــع دس ــی، صنای ــراث فرهنگ ــازمان می س
سیســتان و بلوچســتان در ایــن زمینــه نیــز بررســی شــود، 
ــه ســراغ تعــدادی از  ــرای بررســی ایــن موضــوع ب در ابتــدا ب
شــهروندان اســتان رفتیــم تــا نظــر آن هــا را راجــع بــه ایــن 

ــا شــویم. موضــوع جوی
 

گالیه شــهروندان اســتان سیســتان و بلوچســتان از 
ــب ــاخت های مناس ــود زیرس نب

مرتضــی محمــدی یکــی از شــهروندان زاهدانــی اســت کــه 
ــه در  ــت ک ــا اس ــال ه ــواده ام س ــن و خان ــت: م ــار داش اظه
شــهر زاهــدان زندگــی مــی کنیــم ولــی متاســفانه هنــوز از 
ــی اطــالع  ــت هــای گردشــگری اســتان ب بســیاری از ظرفی

هســتیم.
وی افــزود: خــود شــهر زاهــدان کــه هیچ گونــه فضایــی برای 
اینکــه مــا چنــد ســاعتی را بــا خانــواده به منظــور گــردش به 
آن جــا برویــم نــدارد از همیــن رو مجبــور هســتیم بــه اطراف 

ــه کنیم. شــهر مراجع
ــتان  ــای اس ــاده ه ــر ج ــفانه اکث ــا متاس ــه داد: ام وی ادام
سیســتان و بلوچســتان دارای مشــکالت و خطــرات فراوانــی 
اســت و اکثــر آن هــا یــا دوطرفــه هســتند و یــا دارای کیفیت 

پایینــی هســتند.
ــه  ــه نکت ــرد: البت ــان ک ــر نش ــی خاط ــهروند زاهدان ــن ش ای
بعــدی هــم عــدم وجــود جــاده هــای دسترســی مناســب بــه 
ایــن مــکان هــا اســت کــه واقعــا بــرای ما مشــکل ســاز شــده 

اســت.
ــه  ــهروندان منطق ــی از ش ــی یک ــا درگ ــن غالمرض همچنی
سیســتان نیــز بــا ابــراز گالیــه از نبــود زیــر ســاخت هــا اظهار 
داشــت: مــا زمانــی کــه مــی خواهیــم بــه مناطــق تاریخــی 
ــه رو  ــی روب ــا مشــکالت فراوان ــم ب ــل بروی ــهر زاب ــراف ش اط

هســتیم.
ــدم  ــب، ع ــی مناس ــاده دسترس ــود ج ــدم وج ــزود: ع وی اف
ــات  ــن امکان ــاده تری ــی س ــا و حت ــای راهنم ــود تابلوه وج
همچــون ســرویس بهداشــتی و پارکینگ از جمله مشــکالت 

ــا اســت. م
ــی  ــراث فرهنگ ــئوالن می ــن از مس ــوال م ــه داد: س وی ادام
اســتان ایــن اســت آیــا واقعــا نصــب یــک تابلــو و یــا یــک بنر 
ــی اینقــدر کار پیچیــده ای اســت کــه انجــام  ــرای راهنمای ب

نمــی شــود.
ایــن شــهروند سیســتانی در ادامــه گفــت: واقعــا اگــر چنــد 
ــتان  ــه سیس ــه منطق ــور ب ــر کش ــهرهای دیگ ــر از ش نف
ســفر کننــد بایــد در کجــا از آن هــا پذیرایــی کــرد چــون 

ــه  ــن منطق ــا در ای ــل ه ــا و هت ــافرخانه ه ــت مس وضعی
ــار اســت. اســف ب

همچنیــن اگــر ایــن موضــوع را دنبــال کنیــم قطعــا هرچــه 
ــه ســمت جنــوب ســفر کنیــم اوضــاع  از شــمال اســتان ب
ــد  ــی دانن ــه م ــه هم ــی شــود و همانطــور ک ــم م ــر ه بدت
پیش نیازهــای  مهم تریــن  از  یکــی  اقامتــگاه  ایجــاد 
توســعه گردشــگری در هــر منطقــه ای اســت کــه اســتان 
ــه  ــن زمین ــی در ای ــا کمبودهای ــتان ب ــتان و بلوچس سیس

ــت. ــرو اس روب
ــدر  ــده ای یکــی از ســاکنان بن ــن راســتا احمــد بلی در همی
ــه  ــن منطق ــاص ای ــای خ ــه ه ــه جاذب ــاره ب ــا اش ــار ب چابه
ــفر  ــرای س ــه ب ــن منطق ــز در ای ــه چی ــت: هم ــار داش اظه
ــه جــز جــاده هــای دسترســی و  ــا اســت ب گردشــگران مهی
محــل هــای اقامتــی، حتــی جــاده ترانزیتــی چابهــار نیــز دو 

ــت. ــه اس طرف
وی افــزود: اگــر قصــد عزیمــت به نقــاط گردشــگری همچون 
»گلفشــان« کنــارک و یــا ســواحل »درک« را داشــته باشــیم 
متاســفانه اوضــاع جــاده هــای دسترســی بســیار نامناســب 
ــود  ــیر وج ــن مس ــز در ای ــی نی ــه خدمات ــچ گون ــت و هی اس

ــدارد. ن
وی ادامــه داد: نقطــه ضعــف دیگــر ایــن اســت کــه بــا توجــه 
بــه این کــه سیســتان و بلوچســتان جــزو پهناورترین اســتان 
هــای کشــور اســت اقامتــگاه هــا و اســتراحت گاه هــای بیــن 

راهــی در مســیرهای مواصالتــی اســتان بســیار کــم اســت.
ــن راه  ــم در بی ــر ه ــه داد: اگ ــاری ادام ــهروند چابه ــن ش ای
ــدارد  ــبی ن ــت مناس ــد وضعی ــتراحت باش ــرای اس ــی ب مکان
امــا خوشــبختانه چــون مــردم اســتان مهمــان نــواز هســتند 

ــد. ــی آی ــود نم ــه وج ــافران ب ــرای مس ــکلی ب مش
امــا نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه بــا توجــه بــه همــه 
ایــن کمبــود هــا بــاز هــم میــزان ورود گردشــگران به اســتان 

سیســتان و بلوچســتان افزایــش داشــته اســت.
 

ورود ۳۵۰ هــزار گردشــگر خارجــی بــه سیســتان و 
بلوچســتان

معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری سیســتان و بلوچســتان، اظهار داشــت: 
در ۶ ماهــه ابتدایــی ســال جــاری بیــش از 3۵۰ هــزار 
گردشــگر خارجــی بــه اســتان سیســتان و بلوچســتان ســفر 

ــد. ــرده ان ک
مجتبــی میرحســینی افــزود: ایــن گردشــگران بیشــتر 
از کشــورهای همســایه و برخــی از کشــورهای اروپایــی 
ماننــد آلمــان، انگلیــس، ایتالیــا، اتریــش، اســترالیا، هلنــد و 

مجارســتان وارد سیســتان و بلوچســتان شــدند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال گذشــته نیــز حــدود 7۰۰ 
هــزار مســافر خارجــی وارد اســتان شــدند، ادامــه داد: وجــود 
ــن  ــی و همچنی ــی و طبیع ــگری تاریخ ــای گردش ــه ه جاذب

ــل  ــه دالی ــه از جمل ــردم منطق ــنت های م ــوم و س آداب، رس
ســفر ایــن گردشــگران اســت.

ــا  ــم ت ــالش کــرده ای ــا همــواره ت ــرد: م وی خاطــر نشــان ک
بهتریــن شــرایط را بــرای گردشــگران خارجــی اســتان فراهم 
کنیــم تــا آنهــا بهتریــن خاطــرات را از ســفر بــه ایــن اســتان 

پهنــاور و دیدینــی بــا خــود بــه همــراه ببرنــد.
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی، صنایع دســتی 
ــگری  ــت: گردش ــتان گف ــتان و بلوچس ــگری سیس و گردش
مذهبــی، تجــاری و ســالمت ســه رکن اصلــی گردشــگری در 
اســتان هســتند کــه افزایــش حضــور گردشــگران خارجی در 
اســتان بــه علــت جریان ســازی ۲ ســال گذشــته در برپایــی 
ــان و  ــان، آلم ــگری در کشــورهای عم نمایشــگاه های گردش

روســیه بــوده اســت.
امــا نکتــه حائــز اهمیتــی کــه ایــن گــزارش قصــد پرداختــن 
بــه آن را دارد ایــن اســت کــه افزایــش اعتبــارات گردشــگری 
ــی  ــتی و حت ــت معیش ــزان در وضعی ــه می ــه چ ــتان ب اس

ــر گذاشــته اســت. ــردم اســتان تاثی گردشــگری خــود م
قطعــا افزایــش تعــداد گردشــگران خارجــی نکتــه مثبتــی 
ــه چــه میــزان  ــد کــه مــردم اســتان ب ــد دی ــا بای اســت ام
ایــن تغییــر را در زندگــی خــود احســاس کــرده انــد زیــرا 
همــراه شــدن بــا تعــدادی از گردشــگران خارجــی و ارائــه 
خدمــات خــاص بــه آن هــا تنهــا بخشــی از توســعه بخــش 
ــکا  ــه آن ات ــوان ب ــه تنهایــی نمــی ت گردشــگری اســت و ب

کــرد.
نکتــه قابــل توجــه دیگــر اینکــه باید بررســی شــود کــه مردم 
اســتان بــه چــه میــزان از ایــن هزینــه هــا نفع مــی برنــد و آیا 
فقــط به صــرف همــراه شــدن بــا تعــدادی گردشــگر خارجی 
ــوان گفــت حــوزه گردشــگری رشــد  و افزایــش آمــار مــی ت
داشــته اســت یــا نــه نیــاز بــه توســعه اصولــی و زیرســاختی 

ایــن حــوزه اســت.
ــای کالن  ــه بودجــه ه ــاز ب ــا ایجــاد زیرســات نی ــه قطع البت
کلــی دارد امــا محــل بحــث مــا در ایــن نوشــتار آن قســمت 
از زیرســاخت هــای محــدود و ابتدایــی اســت کــه بــا اندکــی 
ــاد  ــوان آن را ایج ــی ت ــه م ــح هزین ــت صحی ــه و مدیری توج

ــرد. ک
ــتان  ــانه اس ــی رس ــی از اهال ــوان یک ــه عن ــر ب ــه آخ و نکت
ــی  ــط عموم ــوزه رواب ــب ح ــکاری مناس ــدم هم ــف و ع ضع
ــع دســتی و گردشــگری سیســتان  ــراث فرهنگــی، صنای می
و بلوچســتان بــا رســانه هــا و خصوصــا رســانه هــای محلــی 
اســت کــه باعــث مشــکالت فراوانــی در زمینــه اطالع رســانی 
شــده اســت ایــن در حالــی اســت کــه ایــن گالیــه بارهــا از 
ــی خــود  ــن حــوزه و حت ــه ای ــای اســتان ب ســوی رســانه ه
مدیــر کل محتــرم میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و 
ــا  گردشــگری اســتان منتقــل شــده اســت کــه امیدواریــم ب
ــرف  ــه زودی برط ــکل ب ــن مش ــط ای ــئوالن ذیرب ــر مس تدبی

ــود. ش
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قمش؛ گنجی تاریخی 
در اعماق زمین

ــول  ــان( دزف ــان )چوقاباف ــش مومن قم
کــه پــس از احیــا در چنــد روز گذشــته 
رونمایــی شــد، گنجــی تاریخــی در 
ــد  ــی توان ــه م ــت ک ــن اس ــاق زمی اعم
در حــوزه گردشــگری دزفــول بســیار 

ــد. ــر باش موث

وارد محلــه شــیدانه امــام رضــا)ع(  کــه مــی شــوی در کنــار 
مســجد یــک در چوبــی و ســنتی خودنمایــی مــی کنــد کــه 
رنــگ و بــوی تاریــخ را بــه مشــام هــر رهگذری مــی رســاند. در 
چوبــی را کــه بــاز کنــی بــا فضــا و پلــه هــای متعــددی مواجه 
مــی شــوی کــه باپیمــودن هــر پلــه کــه رو بــه پاییــن اســت، 

گویــی بیشــتر بــه اعمــاق تاریــخ نزدیــک مــی شــوی... 
ــاخته  ــم س ــای محک ــه ه ــری و پل ــنگی و آج ــای س دیواره
ــی  ــاز م ــش ب ــرن هاپی ــه ق ــان ب ــه قدمتش ــر ک ــده از آج ش
گــردد مصــداق جملــه دزفــول شــهر آجــر هســتند و ســقفی 
ــارد. 74  ــر از آن مــی ب ــی نظی ــی ب کــه اقتــدار و شــکوه تمدن
ــربِطاق  ــه َس ــی ب ــش دزفول ــه گوی ــه ب ــش ک ــه ورودی قم پل
ــش  ــه قم ــی ب ــی کن ــه ط ــت را ک ــروف اس ــان مع چوقاباف
مومنــان می رســی ، قمشــی کــه پــس از احیــای چندصدمتر 
ــودن  ــه پیم ــو را ب ــرش ت ــی نظی ــای ب ــردازی ه ــا نورپ ازآن ب

ــد. ــی کن ــه مســیر تشــویق م ادام
ــول اســت  ــوی آب و آجــر کــه شناســنامه دزف در طــول راه ب
آغشــته می شــود. احیاگــران قمــش در مســیر آن، کــوزه های 
ســفالی و زیراندازهــای ســنتی و چنــد مجســمه مــرد و زن را 
جانمایــی کــرده انــد که فضــا را بیــش از پیــش تاریخــی کرده 
اســت. راه رفتــن در مســیر تونلــی قمــش و مشــاهده ســقف و 
دیوارهــای آجــری وســنگی نشــان از تالشــی کــم نظیــر برای 
احیــای آن و همــت واالی گذشــتگان ایــن دیــار بــرای زندگی 

دارد. 

تاریخچه قمش و َسربِطاق ها 
ــی  ــز و مجــرای آب زیرزمین ــی کاری ــه معن ــات( ب قمــش )قن
ــول  داشــته و در  اســت کــه قدمتــی چندهــزار ســاله در دزف
ــد.  ــاری شــده ان ــه حف ــرای اســتفاده از آب رودخان گذشــته ب
ــود  ــل وج ــه دلی ــول ب ــهر دزف ــژه در ش ــه وی ــتان ب در خوزس
آب هــای ســطحی و جــاری بــودن رودخانــه  دز، ایــن فنــاوری 
ــی  ــای زیرزمین ــن آب ه ــه جایگزی ــازی و آب رودخان بومی س

شــد.
در دزفــول مردمانــش بــا حفــر تونل هایــی بــه نــام »قمــش« 
ــه   در چنــد کیلومتــر باالتــر از شــهر و از کنــاره رود دز آب را ب
ــس  ــد و پ ــت می کردن ــهر هدای ــه ســمت ش ــن ب ــدازه معی ان
از مصــارف شــهری ایــن آب مســیر خــود را در خــارج از شــهر 
ــه مــی داد.  ــرای ســیراب کــردن زمین هــای کشــاورزی ادام ب
ــده را  ــر ش ــال حف ــه کان ــن راه دسترســی ب ــول ای ــردم دزف م

»َســربِطاق« می گفتنــد.
ایــن قنــات هــا از منحصــر بــه فردتریــن شــبکه زیــر زمینــی 
ــده ای از آب  ــش عم ــه بخ ــده ک ــوب ش ــان محس آب در جه
مــورد نیــاز بخــش کشــاورزی، آب آشــامیدنی و مصــرف روزانه 
ــگ  ــال جن ــت س ــرده و در هش ــن ک ــول را تامی ــردم دزف م
نیــز بــه عنــوان پناهــگاه و امدادرســانی بــه مصدومــان مــورد 

اســتفاده قــرار مــی گرفــت.

در واقــع قمــش در اصطــالح قدیــم بــه تونــل هــای آبرســان 
زیرزمینــی گفتــه مــی شــد کــه آب رودخانــه دز را بــه تمــام 
نقــاط شــهر مــی رســاند و قدمــت آنهــا بــه زمــان عیالمیــان 

ــی رســد. باســتان م
ــه   ــود کــه ب ــه شــکل ســرداب ب ــی ب ــز مجرای »ســربطاق« نی
ــان  ــا محــل جری ــا شــیب 4۵ درجــه ت صــورت مســتقیم و ب
ــود پیــش  ــه ب ــه گاه دارای 1۰۰ پل ــی ک ــه  وســیله پلکان آب ب
می رفــت. بــه علــت گرمــای طاقت فرســای تابســتان،  قمــش 
و ســربطاق ها نقــش بســیار مهمــی در ادامــه زندگــی و حیــات 

ــد. ــا کرده ان ــول ایف ــهر دزف ش
در گذشــته تعــداد 14 َســربِطاق  در دزفــول وجــود داشــته کــه 
بــه دلیل توســعه شــبکه آب رســانی شــهر از دهه 4۰ شمســی 
ــه و  ــرد خــود را از دســت  داده و متروک ــد کم کــم کارک ــه بع ب

بعضــی حتــی تبدیــل بــه مســیر فاضالب شــدند.
آثــار آن هــا در دهــه ۵۰ و حتــی تــا اوایل دهــه ۶۰ نیــز موجود 
بــود کــه بــه دلیــل نشســت زمیــن و خطــرات احتمالــی آن و 
ــر موشــک   ــاً در اث ــه غالب ــای ســاختمان ها ک ــا آواره ــب ب اغل
بــاران شــهر در زمــان جنــگ تحمیلــی تخریــب می شــدند پر 

شــدند و دهانــه آن هــا بســته شــد.

معرفی قمش مؤمنان )چوقابافان( 
 قمــش مؤمنــان دزفــول در گذشــته  آب مــورد نیــاز یــک 
هــزار و ۲۰۰ هکتــار از زمیــن هــای کشــاورزی ایــن منطقــه 
را تامیــن مــی کــرده اســت. وجــه تســمیه ایــن قمــش بــه 
نــام متولــی وقــت مســجد، صــادق قلــی چوقابافــان اســت.  
ــت  ــورد اصاب ــی م ــگ تحمیل ــان جن ــجد در زم ــن مس ای
ــهادت  ــه ش ــادی ب ــده زی ــرد و ع ــی گی ــرار م ــک ق موش
مــی رســند کــه در عملیــات خاکبــرداری و خــارج کــردن 
ــه درون ایــن قمــش ریختــه  شــهدا از زیــرآوار خــاک هــا ب
ــس از آن  ــان پ ــش مومن ــب قم ــن ترتی ــود و بدی ــی ش م
واقعــه بــرای ســالها زیــر خــاک پنهــان مــی شــود. اکنــون با 
گذشــت ســالها ایــن گنجینــه آجــری بــا همــت فــردی بــه 
نــام ســعید قلیــان کــه از اهالــی محلــه شــیدانه امــام رضــا 
)ع(  اســت از زیرآوارهــا رونمایــی و احیــا شــده و اکنــون بــه 
یکــی از مــکان هــای جــذاب و گردشــگری دزفــول تبدیــل 

شــده اســت.
ــان  ــربه طــاق چوقاباف ــان یعنــی َس ــن قمــش مومن ورودی ای
ــب  ــیدمحمود و در جن ــه س ــت بقع ــان طالقانی،پش در خیاب
مســجد و شــیدانه امــام رضــا)ع(  دزفــول واقــع شــده کــه طی 
روزهای گذشــته بااســتقبال بــی نظیــری از ســوی عالقمندان 

مواجــه شــده اســت .

احیای قمش با همت و تالش شخصی 
در همیــن راســتا احیاگــر و متولــی ایــن قمــش اظهــار مــی 
کنــد: در دهــه ۸۰ بــود کــه مرتــب از اطرافیــان مــی شــنیدم 
کــه در محــل کنونــی یــک قمش وجــود داشــته تــا اینکــه در 
ســال ۸۹ از زیرزمیــن مســجد امــام رضــا )ع( کــه در آن زمــان 
مســجد چوقابافــان نــام داشــته، ورود کــردم و پــس از مقداری 

خاکبــرداری بــه پلــه هــا رســیدم.
ســعید قلیــان بــا اشــاره بــه اشــتیاق و انگیــزه فراوانــش بــرای 
ــدا کار  ــد: در ابت ــی افزای ــان م ــش در آن زم ــن قم ــای ای احی
ــا  ــا زمانیکــه وارد کار شــدم ب ــه نظــر مــی رســید ام آســان ب
ــزرگ  ــات هــای ب ــه عملی ــاز ب حجــم عظیمــی از خــاک و نی
ــان  ــه در آن زم ــه ای ک ــه گون ــدم ب ــه ش ــرداری مواج خاکب
ــر از  ــرده و خب ــه ک ــی مراجع ــراث فرهنگ ــه اداره می ــی ب وقت
وجــود ایــن قمــش دادم اجــازه خاکبــرداری بــه من داده نشــد.

وی ادامــه مــی دهــد: ســالها گذشــت تــا اینکــه در 
ــدی در  ــه شــهرداری قصــد فاضــالب بن اردیبهشــت ۹4 ک
محلــه را داشــت. در زمــان اجــرای ایــن طــرح هنگامــی کــه 
ــده،  ــر بن ــد عــالوه ب ــه کشــی کنن ــا لول ــد ت جــوی درآوردن
احمــدی نیــا مســئول فنــی پــروژه نیــز مشــتاق شــد بدانــد 
ایــن آب بــه کجــا مــی رود. مــن یقیــن داشــتم ایــن آب بــه 
قمــش مــی رود؛ بنابرایــن از پــدرم آدرس دقیــق قرارگیــری 

ــردم. ــت ک قمــش را دریاف
ــه  ــان در ادام ــربطاق چوقاباف ــان و س ــش مومن ــی قم متول
مــی گویــد: در ابتــدا عــالوه بــر مهنــدس احمــدی بــا پنــج 
تــا ۶ نیــرو کــه هــم محلــی هایــم بودنــد بــا تــالش و هزینه 
ــروع  ــاری را ش ــگان حف ــاًل رای ــورت کام ــه ص ــخصی ب ش
کردیــم و پیگیــری هــای الزم را بــه عمــل آوردیــم، از همان 
ــان  ــربطاق چوقاباف ــی س ــای ورودی یعن ــه ه ــه پل ــدا ب ابت
رســیدیم هرچنــد حــدود هفــت پلــه اولــی کامــاًل تخریــب 

ــد. شــده بودن

۱۴۰ هزار ساعت تالش شبانه روزی 
قلیــان بــا اشــاره بــه اینکــه رفتــه رفتــه تعــداد نیروهــا افزایش 
یافــت و از کارگــران نیــز بــا هزینــه شــخصی اســتفاده کردیم، 
ــی اردیبهشــت  ــاری یعن ــاز حف ــان آغ ــد: از زم ــی کن ــان م بی
ســال ۹4 تــا ۲3 شــهریور ســال جــاری کــه طــی مراســمی از 
قمــش رونمایی کردیــم14۰ هــزار ســاعت کار و تالش شــبانه 
روزی صــورت گرفتــه اســت. در ایــن مــدت یــک هــزار و ۶۰۰ 
مترمکعــب خاکبــرداری بــه صــورت دســتی انجــام شــده کــه 
4۸۰ مترمکعــب بــا نــوار نقالــه، 3۰۰ متــر بــه وســیله باالبــر و 

۶7۰ مترنیــز بــه وســیله تســمه نقالــه انجــام شــده اســت.

میـراث ایــران
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ــردن  ــدود ک ــاک، مس ــرداری خ ــازاد ب ــد: م ــی افزای ــان م قلی
ــرکاری  ــت و آج ــه، مرم ــی،  تهوی ــالب خانگ ــراف فاض و انح
ــنایی،  ــد، روش ــش بودن ــن قم ــای همی ــا از آجره ــه عمدت ک
نورپــردازی و زیباســازی کــه شــامل نصــب تندیــس و جــای 
ــه  ــود از جمل ــنتی ب ــیای س ــمه و اش ــوزه و مجس ــذاری ک گ
ــن  ــت. در ای ــوده اس ــال ب ــن دوس ــده در ای ــام ش ــل انج مراح
ــای  ــالش ه ــا و ت ــه ه ــزات و هزین ــام تجهی ــدت در کنارتم م
شــخصی، شــهرداری منطقــه دو نیــز در برخــی امــورات جزئی 

ــا همــکاری کــرد. ــا م ب
احیاگــر و متولــی ایــن قمــش بابیــان اینکــه تاکنــون موفــق 
شــده ایــم ایــن پــروژه بــزرگ را پــس از ســربطاق چوقابافــان و 
عاملــی به ســربطاق آقامیــر برســانیم، مــی افزایــد: در عملیات 
ــون  ــادی همچ ــکالت زی ــا مش ــش ب ــن قم ــرداری ای خاکب
چــاه هــای فاضــالب روبــرو شــدیم کــه بــا همدلــی دوســتان 
ــان  ــراوان از آن ــای ف ــختی ه ــا س ــی ب ــم اجرای ــتکار تی و پش

گذشــتیم.
ــل ســختی  ــن قمــش و تحم ــای ای ــی از احی ــدف اصل وی ه
هــا و مشــقت هــای فــراوان کار را زنــده نگــه داشــتن پیشــینه 
اجــداد و نیــاکان و احیــای هویــت و تمــدن تاریخــی دزفــول 
و جلوگیــری از فرامــوش شــدن گذشــته تاریخــی ایــن شــهر 
ــار و  ــود آث ــه وج ــه ب ــا توج ــد: ب ــی گوی ــمارد و م ــی ش ــر م ب
بناهــای ارزشــمند فرهنگــی و تاریخــی متعــدد در دزفــول این 
شهرســتان خــود بــه تنهایــی یــک مــوزه گرانبهــا محســوب 
مــی شــود کــه همــه مــا در معرفــی و احیــای آن ســهم داریم. 

انتقاد از عدم همراهی دستگاه های اجرایی 
ــا کمتریــن امکانــات  قلیــان یــادآور مــی شــود: ایــن پــروژه ب
ــون  ــایلی همچ ــا وس ــی ب ــای دولت ــک ارگان ه ــدون کم و ب
فرغــون، بیــل، کلنــگ و باالبــر از عمــق 4۸ متری زمیــن انجام 

شــده اســت .
قلیــان بــا انتقــاد از عــدم حمایــت مالــی ارگان هــای دولتــی 
بــرای ایــن گنــج ارزشــمند تاریخی کــه نشــان دهنــده هویت 
و تمــدن ارزشــمند دزفــول اســت، مــی گویــد: انتظار داشــتیم 
ــراث  ــن می ــه ای ــی ب ــای دولت ــزرگ ارگان ه ــروژه ب ــن پ در ای
کهــن و گرانبهــا کــه پیشــینه شــهر و کشــور مــا اســت توجــه 
ــه کمکــی  ــرداری هیچگون ــه متاســفانه طــی خاکب ــد ک کنن
انجــام نشــد کــه در نهایــت بــا پیگیــری هــای بنــده و آقــای 
احمــدی نیــا بــه صــورت شــخصی ایــن پــروژه بــزرگ پیــش 
رفــت و در تمــام ایــن ایــام مســئوالن صرفــا بــرای بررســی و 
یــا بازدیــد بــه همــراه مهمانــان داخلــی و خارجــی در محــل 

قمــش حضــور مــی یافتنــد.
وی در ادامــه بــا بیــان اینکــه قدمــت آجــرکاری هــای قمــش 
4۰۰ ســال تخمیــن زده شــده، مــی گویــد : امــا قدمــت واقعی 
ــی  ــال بررس ــده و در ح ــخص نش ــون مش ــش تاکن ــام قم تم
ــی مــی شــود قدمــت آن بســیار  اســت چــرا کــه پیــش بین

بیشــتر از چهــار قــرن باشــد.
ــه  ــا رودخان ــان ت ــان اینکــه طــول قمــش مومن ــا بی ــان ب قلی
دز هشــت هــزار و یکصــد متــر اســت، مــی گویــد: تــا کنــون 
ــو  ــده و جل ــرداری ش ــزان خاکب ــن می ــر از ای ــط 3۰۰ مت فق

رفتــه اســت و هــدف مــا پیشــروی تــا پایــان مســیری اســت 
کــه هماننــد گذشــته بــه انتهــای رودخانــه دز برســد بنابرایــن 
حجــم گســترده کار نشــان دهنــده لــزوم جــذب اعتبار زیــاد و 
تجهیــزات بیشــتر اســت و مســئوالن و دســتگاه هــای اجرایی 

بایــد از اینجــای مســیر مــا را همراهــی کننــد.

لزوم ثبت ملی قمش چوقابافان 
ــژه ای  ــای وی ــت ه ــی و ظرفی ــینه تاریخ ــه پیش ــه ب ــا توج ب
ــنهاد  ــر پیش ــه زودت ــت هرچ ــش دارد الزم اس ــن قم ــه ای ک
ــدام  ــر ارزشــمند کــه پروســه زمانبــر و اق ــن اث ــی ای ثبــت مل
ــه  خــارق العــاده ای در راســتای احیــای آن صــورت گرفتــه ب
ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور ارائــه شــود ضمــن اینکــه 
رئیــس میــراث فرهنگــی دزفــول نیــز طــی روزهــای گذشــته 
ــن موضــوع در دســتور  ــوان کــرده کــه ای ــه ای عن در مصاحب

کارقــرار دارد .
از ســویی موقعیــت قرارگیــری ایــن قمــش کــه در زیــر زمیــن 
اســت آن را بــه یــک اثــر تاریخــی و گردشــگری ویــژه ای مــی 
ــی  ــد زای ــوان درآم ــق آن بت ــه از طری ــد ک ــل کن ــد تبدی توان
ــد  ــرد و درآم ــول ک ــگری دزف ــش گردش ــرای بخ ــادی ب زی
اقتصــادی حاصــل از گردشــگری ایــن قمــش حتی مــی تواند 

ــداوم احیــای همیــن مــکان هزینــه شــود. ــرای ت ب
ــد  ــی در رون ــای متول ــتگاه ه ــت دس ــدم حمای ــفانه ع متاس
احیــای ایــن پــروژه بســیار مشــهود اســت چــرا کــه شــاید اگر 
ــت هــا وجــود داشــت اکنــون حجــم و مســاحت  ــن حمای ای
بیشــتری از ایــن گنــج آجــری احیــا می شــد امــا اکنــون الزم 
اســت مدیــران شهرســتان آســتین همــت را بــاال بزننــد و در 
راســتای شــکوفایی حــوزه میــراث تاریخــی دزفــول در جهــت 
ــش  ــایر قم ــای س ــش و احی ــن قم ــی ای ــای مابق ــداوم احی ت

هــای تاریخــی دزفــول همــکاری کننــد.
ــه عمــق و ســختی  ــا حضــور در ایــن قمــش مــی تــوان ب ب
کار صــورت گرفتــه بــرای احیــای آن پــی بــرد کــه بدیهــی 
اســت ایــن حرکــت ارزشــمند بــه همــت متولــی قمــش که 
ــی  ــاال و تالش ــزه ب ــا انگی ــت ب ــل  اس ــان مح ــی هم از اهال
ســتودنی و البتــه بــا هزینــه شــخصی و بــا کمــک تعــدادی 
از مــردم شــهر انجــام گرفتــه اســت؛ بنابرایــن در ادامــه ایــن 
راه مشــارکت دوســتداران میــراث فرهنگــی دزفــول و نیــز 
ــول و  ــهری دزف ــئوالن ش ــژه مس ــی وی ــاعدت و همراه مس
ــرا  ــد چ ــتان را می طلب ــی خوزس ــراث فرهنگ ــژه می ــه وی ب
ــش  ــربطاق ها و قم ــودن س ــاص ب ــه خ ــه ب ــا توج ــه  ب ک
ــه گردشــگری در اســتان خوزســتان  ــه عنــوان یــک جاذب ب
ــت  ــعه صنع ــری در توس ــد گام موث ــا می توان ــای آن ه احی
گردشــگری خوزســتان و حفــظ فرهنــگ و هویــت تاریخــی 
باشــد کــه بیانگــر قرن هــا تجربــه ایرانیــان بــرای ســازگاری 

ــا طبیعــت در ایــن منطقــه اســت. ب
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گلــی  و  خانــه خشــت  بزرگتریــن 
مســقف جهــان در نزدیکــی شــهر 
رفســنجان یکــی از شــاخص تریــن 
بناهــای در حــال تخریــب کرمــان بود 
ــه زودی  ــل ب ــت کام ــس از مرم ــه پ ک

ــود. ــی ش ــایی م بازگش

ــار تاریخــی  ــا علــی در رفســنجان یکــی از آث ــه حــاج آق خان
ــوان  ــه عن ــه ب ــت ک ــن اس ــران زمی ــرد ای ــه ف ــر ب منحص
بزرگتریــن خانــه خشــتی جهــان شــهرت یافتــه اســت، ایــن 
ــی رســد  ــه نظــر م ــا ب ــی شــده ام ــت مل ــد ثب ــر چن ــر ه اث
بــا توجــه بــه ســرمایه گــذاری هنگفتــی کــه در زمینــه بــاز 
ــده  ــام ش ــته انج ــال گذش ــی دو س ــت آن ط ــازی و مرم س
اســت بــه زودی عنــوان کاندیــد هفتمیــن اثــر ثبــت جهانــی 

ــد. ــد ش ــان خواه ــتان کرم اس
ــم اهلل  ــی زعی ــا عل ــاج آق ــام ح ــه ن ــردی ب ــط ف ــه توس خان
ــه از  ــی ک ــیر کاروان های ــش در مس ــرن پی ــک ق ــش از ی بی
هنــد شــرقی بــه ســمت خلیــج فــارس حرکــت مــی کردنــد 
ســاخته شــده و پــس از گذشــت ســال هــا و پــس از مرمــت 

ــه اســت. ــرار گرفت ــاز گشــایی ق حــاال در آســتانه ب
ــزرگ  ــار ب ــی از تج ــه یک ــز ک ــم اهلل نی ــی زعی ــا عل ــاج آق ح
کشــور بــود در آن زمــان ده هــا کاروانســرا و محل اســتراحت 
بــرای کاروان هایــش ســاخت و از آن جملــه، خانــه ای بــزرگ 
را در نزدیکــی رفســنجان بنــا کــرد و هدفــش نیــز پذیرایی از 
تاجران برجســته از کشــورهای مختلــف از جمله هنــد، عرب 
و چیــن و مغــرب زمیــن بــود و حــاال ایــن خانــه بــه عنــوان 

بزرگتریــن خانــه خشــتی جهــان لقــب گرفتــه اســت.
زعیــم اهلل هــر چنــد یکــی از ثروتمندتریــن افــراد زمــان خود 
بــود امــا در روزهــای پایــان عمــر بــه دلیــل عــدم واگــذاری 
صحیــح امالکــش خــود بــه فــردی عــادی تبدیــل شــد امــا 
ــه وی در  ــی ک ــاخت های ــر س ــده و زی ــای مان ــه ج ــار ب آث
مناطــق مختلــف اســتان احــداث کــرده هنــوز هــم بــه نــام 

خــود او شــناخته مــی شــود.
ــا کاروانســرا، آب  ــان و شــهرهای اطــراف دهه در شــهر کرم
انبــار، قنــات و بناهــای مختلــف تاریخــی به نــام وی ســاخته 
شــده اســت و بســیاری از زیــر بناهــای فرهنگــی و اجتماعــی 
کرمــان و منابــع آبــی کــه هنــوز هــم از آنهــا اســتفاده مــی 

شــود حاصــل تــالش هــای ایــن فــرد مــی باشــد.
ــن  ــز بزرگتری ــع در رفســنجان نی ــی واق ــا عل ــه حــاج آق خان
بنــای خشــتی ســقف دار جهــان اســت. ایــن خانــه کــه پــس 
ــهرت  ــی ش ــه وقف ــه خان ــی ب ــا عل ــاج آق ــوال ح ــف ام از وق
یافتــه بــود بــه زودی بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن بناهــای 

ــاز خواهــد کــرد. ــان کار خــود را آغ تاریخــی کرم
ایــن بنــا در ســال 113۶ هجــری شمســی بنــا شــده و دارای 

1۲ هــزار مترمربــع مســاحت و هفــت هــزار زیربنــا اســت.

نمای بزرگترین خانه تاریخی کشور
مجموعــه کــه تمــام ارکان معمــاری عصــر قاجــار را در خــود 
جــای داده اســت در شــش کیلومتــری رفســنجان واقع شــده 
و در ســاخت آن قرینه ســازی و حفــظ تقــارن از اصولــی بــوده 
ــه  ــه اســت. خان ــرار گرفت ــاختمان ق ــار س ــر معم ــه مدنظ ک
ــتو(  ــه دری و پس ــج دری، س ــت دری، پن ــاق )هف دارای ۸۶ ات
بــوده کــه در 4 بخــش اصلــی ســاختمان حوض خانــه، 

ــد. ــزی و زمســتانی احــداث شــده ان شاه نشــین، پایی
بنــا بــه اطالعــات میــراث فرهنگــی کرمــان؛ یــک آشــپزخانه 

بــزرگ و انبــار بــزرگ وظیفــه تامیــن نیازهــای ایــن مجموعه 
را بــر عهــده داشــته اســت. چهــار حیــاط، راهروهــای 
سرپوشــیده و روبــاز و ســه هشــتی نیــز ارتبــاط قســمت های 

ــت. ــن می کرده اس ــه را تامی ــن خان ــف ای مختل
ــاری  ــاد شــده اصــول و شــیوه های معم ــه ی در ســاخت خان
ایرانــی بــه کار گرفتــه شــده اســت. در هماهنگــی بــا اقلیــم 
ــوا،  ــکی ه ــاد، خش ــبتا زی ــای نس ــود گرم ــا وج ــه و ب منطق
بادهــای متغییــر و وجــود شــن های روان بنــا حالتــی 
درونگــرا داشــته و بــا دیــوار چینــه ای نســبتا بلنــدی محصور 
شــده اســت، دروازه ای رفیــع و بــا عظمــت ورودی ایــن خانــه 
ــه از قســمت هــای مختلفــی  ــا شــکوه اســت و داخــل خان ب

ــه اســت. شــکل گرفت
وســیعترین فضــای سرپوشــیده خانــه تــاالر حوضخانــه نــام 
ــم  ــدی عظی ــا گنب ــه دوم ب ــاع طبق ــقف آن در ارتف دارد س
پوشــانده شــده و در مرکــز آن کاله فرنگــی قــرار گرفته اســت 

کــه نــور فضــای حوضخانــه را تامیــن مــی کنــد.
در وســط حوضخانــه حــوض مســتطیل شــکلی قــرار دارد که 
ــاط  ــی در ارتب ــای جانب ــای حیات ه ــا حوض ه ــته ب در گذش
بــوده اســت و آب آن از طریــق قنــات تأمیــن می شــده اســت 
حوضخانــه در دو طبقــه ســاخته شــده کــه در طبقــه بــاالی 
آن تعــدادی اتــاق و دو تــاالر در ضلــع شــمالی و جنوبــی قرار 

گرفتــه اســت.
ــای  ــچ و گچبری ه ــدود گ ــا ان ــه ب ــی حوضخان ــای داخل نم
برجســته بــا طــرح هــای اســلیمی تزییــن شــده اســت. تاالر 
شــاه نشــین یــا بهــاره در مرکــز ضلــع جنوبــی ایوانــی نســبتا 
ــارن دو  ــظ تق ــا حف ــن آن ب ــه در طرفی ــرار دارد ک ــع ق رفی

راهــرو دسترســی ایجــاد شــده اســت.
ــیده  ــاال کش ــه ب ــاع دو طبق ــه ارتف ــوان ب ــش ای ــن بخ در ای
شــده اســت و دسترســی بــه طبقــه فوقانــی از طریــق را پلــه 

ــی دو راهــرو مــی باشــد. انتهای
چــون ارســی ها در اندرونــی معمــوال محــل پذیرایــی از 
مهمانهــای خــودی و وابســتگان بــوده در زیباســازی آن 
ــه عمــل آمــده اســت کــه در ضلــع شــرقی  نهایــت دقــت ب
ــای  ــاخته فض ــده س ــری ش ــای گچب ــی آن بخاری ه و غرب

ــت. ــوده اس ــین نم ــا و دلنش ــیار زیب ــل را بس داخ
ــی و شــمالی  ــزی و زمســتانی در اضــالع غرب ــای پایی تاالره
ــین و  ــاه نش ــاالر ش ــه ت ــبت ب ــد و نس ــه ان ــرار گرفت ــا ق بن

ــد. ــده ان ــرا ش ــر اج ــاده ت ــی س ــه کم حوضخان
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ــده ای را  ــز چشــم هــر بینن ــا بهــاره نی ــاالر شــاه نشــین ی ت
ــبتاً  ــی نس ــی ایوان ــع جنوب ــز ضل ــد، در مرک ــی کن ــره م خی
ــارن دو  ــظ تق ــا حف ــن آن ب ــه در طرفی ــرار دارد ک ــع ق رفی
ــزی و  ــای پایی ــرو دسترســی ایجــاد شــده اســت. تاالره راه
زمســتانی در اضــالع غربــی و شــمالی بنــا قــرار گرفتــه انــد و 
نســبت بــه تــاالر شــاه نشــین و حوضخانــه کمــی ســاده تــر 

ــد. اجــرا شــده ان
ایــن خانــه هنــوز هــم ماننــد گذشــته شــکوه خــود را حفــظ 
کــرده اســت و جــزو یکــی از هویتهــای اصلــی اســتان کرمان 

محســوب مــی شــود.

بناهای تاریخی کرمان در حال احیا شدن هستند
ــز  ــس مرک ــزاده، رئی ــی گالب ــد عل ــا محم ــه ب ــن زمین در ای
کرمانشاســی بــه گفتگــو نشســتیم وی خانــه حــاج آقــا علــی 
را جــزو یکــی از نمادهــای فرهنگــی اســتان کرمــان دانســت 
کــه حفــظ و نگهــداری از ایــن بنــا ســال هــا مغفــول مانــده 
بــود و بــه همیــن دلیــل دچــار آســیب هــای فراوانــی شــده 

ــود. ب
ــادی  ــه اقتص ــک نخب ــی ی ــا عل ــاج آق ــرد: ح ــان ک وی بی
در کشــور در عصــر خــودش بــوده اســت کــه کارش 
تجــارت کاالهــای مختلــف بــه خصــوص ادویــه از هنــد بــه 
ــوان  ــتعداد و ت ــر اس ــه ب ــا تکی ــوده و ب ــی ب ــورهای غرب کش
ــزرگ  ــک سیســتم ب ــان ی ــود در آن زم شــخصی توانســته ب
اقتصــادی را پایــه گــذاری کنــد کــه هنــوز هــم آثــار زیــادی 
از آن در اســتان کرمــان و حتــی اســتانهای مجــاور پــا برجــا 

ــت. ــده اس مان
وی گفــت: کاروانســرای حــاج آقــا علــی، حجــره هــا و ســرا 
ــازار وجــود دارد کــه برخــی  هــای مختلــف بــه نــام وی در ب
بازســازی شــده و برخــی نیــز هنــوز نیــاز بــه توجــه دارد امــا 
ــرن  ــک ق ــش از ی ــرد بی ــن ف ــه مشــخص اســت ای آنچــه ک
ــود زیرســاختی را در کرمــان ایجــاد کنــد  پیــش توانســته ب
کــه هنــوز هــم در قــرن حاضــر توســط مــردم کرمــان مــورد 

ــرار مــی گیــرد. اســتفاده ق
گالبــزاده افــزود: کاروانهــای وی آنقــدر غنــی بــوده انــد کــه 
گفتــه مــی شــود در زمــان حرکــت کاروان برای رســیدن یک 
ســوار از جلــو بــه انتهــی کاروان ســوار بایــد مــدت زیــادی را 

تاخــت مــی رفتــه اســت.
ــار  ــیاری از آث ــر بس ــر وی ب ــم مه ــوز ه ــرد: هن ــان ک وی بی
تاریخــی و مســی در کرمــان وجــود دارد زیــرا وی در آخریــن 
ســالهای عمــرش همــه امــوال خــود را بعــد از تقســیم ســهم 
ــه  ــر ب ــل مه ــن دلی ــه همی ــد و ب ــی کن ــف م ــش وق فرزندان

شــکل وقفنامــه حــاج آقــا علــی درآمــد.
ــود کــه حــاج  ــن ب ــه عجیــب ای ــزود: نکت ــن پژوهشــگر اف ای
ــن  ــش در آخری ــف اموال ــل بخشــش و وق ــه دلی ــی ب ــا عل آق

ــت. ــوده اس ــداری ب ــر و ن ــر در فق ــای عم روزه
حــاال پــس از گذشــت ســالها اســتاندار کرمــان کــه در 
ــزرگ  ــازار ب ــازی ب ــان بازس ــورش در کرم ــای اول حض روزه
ــاغ  ــاخت ب ــوی س ــوان الگ ــه عن ــاد ب ــح آب ــاغ فت ــان و ب کرم
شــاهزاده ماهــان را در دســتور کار قــرار داده بــود یــک 
ــی از  ــوان یک ــه عن ــی ب ــا عل ــاج آق ــه ح ــه خان ــر ب ــار دیگ ب
ــژه نشــان داد و  ــه وی ــان توج پتانســیلهای گردشــگری کرم
بــا همــکاری اوقــاف و بخــش خصوصــی مرمــت ایــن بنــا را 

ــرد. ــاز ک آغ

روحانی خانه تاریخی را بازگشایی می کند
ــای  ــا در روزه ــت بن ــروژه مرم ــد پ ــی رس ــر م ــه نظ ــاال ب ح
پایانــی قــرار دارد و قــرار اســت رئیــس جمهــور طــی دو مــاه 
ــایی  ــه را بازگش ــن خان ــد و ای ــور یاب ــان حض ــده در کرم آین

ــد. کن
ــا  ــن بن ــای ای ــت و احی ــت: کار مرم ــان گف ــتاندار کرم اس
نشــان از توجــه بــه پتانســیلهای اقتصــاد مقاومتی در اســتان 

ــان دارد. ــری کرم کوی
ــاری  ــه و معم ــن خان ــرد: ای ــان ک ــینی بی ــا رزم حس علیرض
منحصــر بــه فــرد آن مــی توانــد در کنــار پســته و کشــاورزی 

اقتصــاد منطقــه دشــت رفســنجان را متحــول کنــد.
وی گفــت: انتظــار داریــم حجــت االســالم روحانــی در 
آذرمــاه و یــا دی مــاه ایــن مجموعــه را افتتــاح کنــد و یکــی 
از بزرگتریــن هتــل هــای ســنتی چهــار ســتاره در کشــور راه 

ــود. ــدازی ش ان
ــی  ــتانه ویران ــه در آس ــا ک ــن بن ــه داد: ای ــینی ادام رزم حس
قــرار داشــت نمــادی از تــوان بــاالی کارشناســان و معمــاران 
کرمانــی اســت کــه نشــان دادند کــه در صــورت برنامــه ریزی 
ــه  ــوان در زمین ــی ت ــی م ــاد مقاومت ــث اقتص ــق در بح دقی

ــر برداشــت. ــای موث ــروت گامه ــق ث خل
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عملیــات مرمــت بنــا دقیقــا مطابــق 
ــده  ــام ش ــی انج ــراث فرهنگ ــان می ــا و کارشناس ــا معیاره ب
ــی  ــت و گل ــی و خش ــح بوم ــتفاده از مصال ــت: اس ــت گف اس
مطابــق بــا نقشــه اصیــل مهمتریــن رویکــرد در ایــن پــروژه 

ــوده اســت. ب
اســتاندار کرمــان بیــان کــرد: مرمــت خانــه حــاج آقا علــی در 
واقــع یکــی از زنجیــره هــای اقتصــاد مقاومتــی را در کرمــان 
محکــم کــرد و نشــان داد بنــا بــه پتانســیل هــای هــر اســتان 

میتــوان کارهــای قابــل توجهــی انجــام داد.
وی بــا اشــاره بــه ثبــت جهانــی شــش اثــر در کرمــان گفــت: 
ارگ بــم، روســتای صخــره ای میمنــد، کویــر لوت، روســتای 
ــان و  ــاهزاده ماه ــاغ ش ــچ، ب ــریکی پی ــم ش ــتان و گلی دارس
قناتهــای بــم از جملــه آثــار ثبــت جهانــی کرمــان هســتند 
ــد و هــر  ــق گردشــگری در اســتان شــده ان کــه موجــب رون
ســال هــزاران گردشــگر خارجــی را بــه کرمــان جــذب مــی 

کنــد.

ــر  ــور پ ــگری کش ــه گردش ــان در نقش ــش کرم نق
ــود ــی ش ــگ م رن

ــان در محــور گردشــگری  ــش کرم ــه نق ــرد ک ــد ک وی تاکی
ــق  ــگری و خل ــگ گردش ــود و فرهن ــاء ش ــد احی ــور بای کش
ــد  ــردم بای ــا همــکاری و همراهــی م ــن مســیر ب ــروت از ای ث
شــکل گیــرد و درنهایــت بــه رونــق اقتصــادی تبدیــل شــود.
ــاد  ــح آب ــاغ فت ــان و ب ــزرگ کرم ــازار ب ــت ب ــه مرم وی ب
ــوی  ــه الگ ــاد ک ــح آب ــاغ فت ــرد: ب ــان ک ــرد و بی ــاره ک اش
ســاخت بــاغ شــاهزاده بــود در حــال تخریــب قــرار داشــت 
ــم  ــاغ ه ــن ب ــا ای ــود ام ــده ب ــی نمان ــزی از آن باق و چی

ــی  ــای تاریخ ــن باغه ــی از زیباتری ــوان یک ــه عن ــون ب اکن
ــگران  ــه روی گردش ــش ب ــد و درب های ــت ش ــان مرم جه

ــت. ــده اس ــاز ش ب
ــدف  ــن ه ــان مهمتری ــتان کرم ــت: در اس ــینی گف رزم حس
افزایــش جــذب گردشــگر و توســعه صنعــت توریســم اســت 
و در ایــن راســتا نیــاز به فکــر، خالقیــت و اســتفاده از داشــته 
ــتر  ــر بیش ــتانهای دیگ ــی از اس ــیار از برخ ــه بس ــان ک هایم

ــم. ــت داری اس
ــاغ  ــاد کــه قدیمــی تریــن ب ــاغ بیــرم آب وی گفــت: مرمــت ب
اســتان کرمــان اســت نیــز در حاشــیه شــهر کرمــان در حــال 
انجــام اســت و یــک بســته گردشــگری ویــژه بــا افتتــاح بــاغ 

حــاج آقــا علــی در اختیــار گردشــگران قــرار مــی گیــرد.
وی توســعه پایــدار در کرمــان را منــوط بــه توجــه بــه داشــته 
هــای تاریخــی و گردشــگری اســتان دانســت و بیان کــرد: دو 
هــزار نفــر در مرمــت ایــن بنــا همــکاری مســتقیم داشــتند و 
تمامــی مصالــح نیــز از روســتای قاســم آبــاد کــه نزدیــک این 

خانــه تاریخــی اســت تامین شــد.

وی افــزود: مــا در انتظــار گــردش مالــی و رونــق اقتصــادی در 
کرمــان هســتیم و در ایــن راســتا همچنــان روی پتانســیلها و 

داشــته هــای گردشــگری اســتان کار مــی کنیــم.
اســتان کرمــان طبــق آخریــن آمــار موجــود بیشــترین تعداد 
ــت و  ــای داده اس ــود ج ــور را در خ ــی کش ــت جهان ــار ثب آث
ــدای  ــه ابت ــبت ب ــتان نس ــن اس ــگران در ای ــور گردش حض

ــت. ــته اس ــد داش ــد رش ــم ۸۰ درص ــت یازده ــت دول فعالی
ــرای حضــور  ــال ب ــه بیشــترین اقب ــه اینک ــل توج ــه قاب نکت
در کرمــان از ســوی مــردم کشــورهای اروپایــی و آمریکایــی 
انجــام مــی شــود و طــی ســال هــای اخیر قطــار گردشــگری 
اروپــا چندیــن مرتبــه بــه اســتان کرمــان ســفرکرده اســت و 
شــاهد رونــق چشــمگیر در حوزه توســعه توریســم در اســتان 

کرمــان هســتیم.
افزایــش تعــداد واحدهــای بومگــردی در روســتاها و معرفــی 
ــع  ــاء صنای ــان و احی ــی کرم ــی و محل ــی و بوم ــگ غن فرهن
دســتی اســتان یکــی از اقدامــات اساســی در راســتای خلــق 
ثــروت بــوده اســت کــه در همــان راســتا نیــز گلیــم شــریکی 
ــتان  ــی اس ــت جهان ــده ثب ــن پرون ــوان آخری ــه عن ــچ ب پی
کرمــان طــی چنــد روز گذشــته در یونســکو مطــرح و ثبــت 

ــی شــده اســت. جهان
حــاال مــردم جهان کــه رفســنجان را بــا برنــد پســته و طالی 
ســبزش مــی شــناختند بــه زودی شــاهد بــاز شــدن دربهای 

یکــی از بزرگتریــن خانــه هــای جهــان خواهنــد بود.
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میـراث ایــران

تکیــه معاون الملــک، ارزشــمندترین تکیــه مذهبــی کشــور 
ــش  ــی پی ــه از مدت ــت ک ــاه اس ــی کرمانش ــد فرهنگ و برن
در اثــر نفــوذ آب در معــرض تخریــب قــرار گرفتــه و 

بســیاری از کاشــی های آن فروریختــه انــد.

صیانــت از میــراث تاریخــی بــه مثابــه ســند هویــت تمــدن 
بشــری مقولــه ای اســت کــه تمامــی حامیــان میــراث 
ــور  ــی در کش ــد، ول ــد دارن ــر آن تأکی ــا ب ــی در دنی فرهنگ
ــرای کســب درآمــد از محــل  ــا میــراث تاریخــی را تنهــا ب م
گردشــگری آن اماکــن در ظاهــر هــم کــه شــده به زور ســرپا 

نگــه می دارنــد.
ــوادر  ــی از ن ــه یک ــک کرمانشــاه ک ــه قجــری معاون المل تکی
ــده  ــن قاع ــز از ای ــران اســت نی ــاری ای ــار تاریخــی و معم آث
بی مهــری مســتثنی نمانــده و ایــن برنــد فرهنگــی کرمانشــاه 

هــم دامنگیــر ایــن قصــه پرغصــه شــده اســت.

تکیــه معــاون الملــک شناســنامه فرهنگــی 
اســت کرمانشــاه 

ــران  ــی ای ــار مل ــه در ســیاهه آث ــرن اســت ک ــم ق حــدود نی
ــر و کاشــی کاری  ــه ثبــت رســیده اســت، معمــاری بی نظی ب
و نگارگری هــای زیبــا و منحصربــه فردشــان را بــه یــک مــوزه 
ــرده  ــام ک ــاص و ع ــهره خ ــدل و ش ــی ب ــی کاری دیدن کاش
ــوان  ــه عن ــوان از آن ب ــه جرعــت می ت ــه ب ــا آنجــا ک اســت ت

ــاد کــرد. شناســنامه فرهنگــی کرمانشــاه ی
ــط  ــه توس ــاله اش ک ــت صدس ــا قدم ــک ب ــه معاون المل  تکی
حســن خان معینــی )معاون الرعایــا( در محلــه قدیمــی 
آبشــوران بنــا شــده یکــی از زیباتریــن واســتثنایی ترین 

تکایــای ایــران محســوب می شــود.
از  تصویــری  دایرة المعارفــی  تکیــه  ایــن  واقــع  در 
ــی و  ــص قرآن ــا قص ــال ت ــده در کرب ــق ش ــه های خل حماس
ــی اســالمی  ــر ایران ــوه ای از هن ــاهنامه و جل ــتان های ش داس
اســت کــه بــه عنــوان یــک میــراث معنــوی ارزشــمند بــرای 
مــردم ایــن دیــار بــه یــادگار مانــده اســت. یــادگاری کــه در 
ــده دارد. ــران کنن ــی نگ ــروز وضعیت ــا ام ــس بی توجهی ه پ

ــه معــاون در  ــه آبشــوران کــه تکی ــی ثبــات رودخان بســتر ب
کنــار آن بنــا شــده و هــر لحظــه بیــم فروریختنــش مــی رود 
ــی  ــت و از طرف ــر اس ــای بی نظی ــن بن ــد ای ــن تهدی بزرگتری
دیگــر نفــوذ آب از امــالک تخریــب شــده  و مســلط مجــاور 
ــی های  ــا، کاش ــیدن دیواره ــم کش ــه ن ــت ک ــه اس ــن تکی ای

ــرو کــرده اســت. ــا خطــر فروریختــن روب ــای آن را ب زیب

کاشی های تکیه در حال جدا شدن و فرو ریختن است
ــتان  ــاختمان اس ــی س ــام مهندس ــره نظ ــت مدی ــو هیئ عض
ــت:  ــک گف ــه معاون المل ــت تکی ــورد وضعی ــاه در م کرمانش
ــود دارد در  ــه وج ــدی ک ــترین تأکی ــر بیش ــال حاض در ح
ــت و  ــه اس ــه تکی ــراف ب ــط اط ــدن محی ــلط ش ــورد مس م
ــه  ــژه اینک ــه وی ــت ب ــان اس ــیب رس ــای آن آس همجواری ه
ــه  ــل ب ــیدگی کام ــکان رس ــی ام ــاظ فن ــده از لح ــث ش باع

ــد. ــته باش ــود نداش ــه وج تکی
بیـژن کلهرنیـا افـزود: اما خطـری که بیشـتر تکیـه را تهدید 
می کنـد نفوذ آب اسـت کـه از چند جهـت صـورت می گیرد، 
یکـی از طـرف آبشـوران که زیـر دیواره هایش شسـته شـده و 
آب ایـن رودخانـه در حـال نفوذ به تکیه اسـت که بـا توجه به 
ترافیـک باال و تردد خودروهای سـنگین بـر روی این رودخانه 
سرپوشـیده احتمـال ریزش آن نیز زیاد اسـت و اگـر فروبریزد 

فاجعه به بـار خواهـد آمد.
وی نفــوذ آب از ســوی بافت هــای ســمت غــرب کــه از لحــاظ 

ــا  ــن بن ــد ای ــر تهدی ــه مســلط اســت را دیگ ــر تکی ــاع ب ارتف
عنــوان کــرد و گفــت: ایــن آب هــا در زمیــن نفــوذ کــرده و از 
ــا خیــس  ــه ب ــد ک ــرون می زن ــا و پشــت کاشــی ها بی دیواره
ــال  ــز در ح ــی ها نی ــیدن آن، کاش ــم کش ــوار و ن ــدن دی ش

جــدا شــدن هســتند.

بیشترین خطر تکیه، نم کشیدن دیوارهاست
ــر  ــترین خط ــازی بیش ــاری و شهرس ــناس معم ــن کارش ای
ــچ  ــا هی ــرد: ب ــح ک ــت و تصری ــت دانس ــم و رطوب ــه را ن تکی
ــه  ــر اینک ــرد مگ ــن ب ــوان آب را از بی ــی نمی ت ــب فن ترتی
ســاختمان های اطــراف تکیــه تملــک شــود و بــا حفــر 

کانال هــای عمیــق آب را از آن دور کــرد.
کلهرنیــا ادامــه داد: تکیــه بــا بافــت اطــراف آن معنــی دارد و 
بایــد بــا اضافــه شــدن بافــت پیرامونــی تکیــه معاون الملــک 
ــاد  ــا ایج ــاید ب ــد و ش ــه باش ــری و یکپارچ ــدان وزی ــا می ت
ــارک و فضــای شــهری در ایــن محــل هــم بتــوان از  یــک پ
لحــاظ فنــی از تکیــه مراقبــت کــرد و هــم از تکیــه اســتفاده 

ــرد. ــورت بگی ــری ص مطلوب ت
وی در مــورد مرمت هــای مــورد نیــاز داخــل تکیــه نیــز بیــان 
ــتان های  ــی ها و داس ــه کاش ــه ب ــت تکی ــل هوی ــت: اص داش
روایــت شــده در ایــن تصاویــر اســت، اما مشــکل اساســی این 
اســت کــه بســیاری از ایــن کاشــی ها آســیب دیده انــد و یــا 
ــرده شــدن و در ســال های  ــه بیــرون ب ــی از آنهــا از تکی خیل
ــا  ــه و ی ــازار فروخت ــده  و در ب ــا را کن ــراد آنه ــل برخــی اف قب
ــم  ــای آن ه ــی جاه ــه حت ــد ک ــا نصــب کرده ان در ســر دره

مشــخص اســت.
اسـتان  نظـام مهندسـی سـاختمان  عضـو هیئـت مدیـره 
کرمانشـاه افـزود: در حـال حاضـر نیـز یـا بایـد آن کاشـی ها 
برگردانـده شـوند و یـا بایـد کاشـی ها تولیـد شـوند و مرمـت 
بیشـتر به تکمیل کاشـی های تخریب و گم شـده برمی گردد. 

کـه بـا تکنیک هـای امـروز کامـال امکان پذیـر اسـت.

تکیه نیاز به اصالح کاربری دارد
کلهرنیــا بــا تاکیــد بــر لــزوم اصــالح کاربــری تکیــه 
ــود را  ــی خ ــش اصل ــد نق ــه بای ــت: تکی ــک گف معاون المل
ــی از آن  پیــدا کنــد، چــون در حــال حاضــر اســتفاده چندان
نمی شــود و در حــال حاضــر یــک مــوزه مردم شناســی 

ــد. ــوزه باش ــن م ــد چندی ــا می توان ــت، ام ــف اس ضعی
ــرد:  ــان ک ــازی خاطرنش ــاری و شهرس ــناس معم ــن کارش ای
ــتان های  ــوزه ای از داس ــت، م ــوزه اس ــک م ــه ی ــود تکی خ
فرهنــگ ســنتی دو قــرن اخیــر کــه بــه تنهایــی ارزش یــک 

ــود. ــالح ش ــز اص ــش نی ــد کاربری ــوزه را دارد و بای م

 
ــراث  ــه می ــه ب ــه تکی ــارج از عرص ــکالت خ مش

ــت ــوط نیس ــی مرب فرهنگ
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
دســتی و گردشــگری اســتان کرمانشــاه نیــز اظهــار داشــت: 
ــد نمی کنــد، اقدامــات پیشــگیرانه را  خطــری تکیــه را تهدی
انجــام داده ایــم و خبرهایــی هــم کــه در مــورد تخریــب تکیه 
ــد  ــه می توان ــت ک ــزرگ اس ــک دروغ ب ــود ی ــرح می ش مط

پیگیــری شــود.
اکبــر رضایــی بــا بیــان اینکــه آنچــه کــه عرصــه تکیــه اســت 
بــه مــا مربــوط اســت و خــارج از آن بــه مــا مربــوط نیســت، 
ــل  ــه داخ ــی ب ــای جانب ــر ورود آب ه ــی نظی ــت: عوارض گف
ــرار داده  ــای ق ــط پمپ ه ــه توس ــود در تکی ــای موج حمام ه

ــود. ــه می ش ــکان تخلی ــن م ــده در ای ش
وی تصریــح کــرد: مطالعــات آب رودخانــه آبشــوران در 
ــا انجــام مطالعــات  حیطــه امــور آب شــهری اســت و بایــد ب

ــد. ــه دور کن ــرگردان را از تکی ــای س آب ه
ایــن مقــام مســئول افــزود: تعــدادی آب ســرگردان در اطراف 
آبشــوران اســت کــه بــه داخــل زیرزمیــن حمام هــای تکیــه 
نــم پــس می دهــد کــه امســال اعتبــار 7۵۰ میلیــون تومانــی 

بــرای آن در نظــر گرفتــه شــده اســت.
 

امالک مجاور تکیه خریداری و آزادسازی می شود
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایــع 
ــئله  ــورد مس ــاه در م ــتان کرمانش ــگری اس ــتی و گردش دس
امــالک مجــاور ایــن تکیــه نیــز گفــت: چنــد ملــک مجــاور 
ــت  ــز در اولوی ــال نی ــوع امس ــن موض ــده و ای ــداری ش خری

ــت. ــا هس ــای م تملک ه
ــن هســتیم کــه اطــراف  ــه فکــر ای ــان داشــت: ب ــی بی رضای
ــک  ــه کم ــن کار ب ــرای ای ــه ب ــه البت ــم ک ــه را آزاد کنی تکی
ســایر ادارات و مدیریــت شــهری نیــاز داریــم تــا بتوانیــم ایــن 

ــم. ــازی کنی ــداری و آزادس ــه را خری مجموع
وی در پایــان اظهــار داشــت: تکیــه و تزئیناتــش پایدار اســت 
ــات  ــر مطالع ــد مگ ــد نمی کن ــه را تهدی ــزی تکی ــچ چی و هی

آب کــه بایــد ادارات دیگــر آنــرا انجــام دهنــد.
بــه گــزارش مهــر، بــا توجــه بــه نظــر کارشناســان امــر مبنی 
ــه خاطــر  ــر تهدیــد بزرگتریــن مــوزه کاشــی کاری ایــران ب ب
ورود آب هــای جانبــی بــه داخــل تکیــه و احتمــال فروریختن 
ــا  ــا بن ــر آن نگاره ه ــه ب ــام شــهرت تکی ــه تم کاشــی هایی ک
شــده، بهتــر اســت متولیــان امــر بــه جــای انداختن تــوپ به 
زمیــن ســایر ادارات و بــا قبــول نظــرات کارشناســانه بــه فکــر 

راه چــاره ای باشــند تــا قبــل از آنکــه کار از کار بگــذرد.

یک قدم تا پایان تنها تکیه مینیاتوری جهان/»بَرند کرمانشاه«خیس خورد
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ــران ــاد ایــ اقتص

ــاندن  ــرای رس ــتان ب ــانه های اس ــئوالن و رس ــوی مس ــددی از س ــای متع رایزنی ه
ــی  ــه متولیــان امــر در وزارت نیــرو صــورت گرفتــه و ایــن در حال صــدای مــردم ب
اســت کــه هنــوز گــوش شــنوایی بــرای شــنیدن ایــن مطالبــه مــردم لرســتان وجــود 

ــدارد. ن

ــرخی آن  ــو س ــا تألل ــن روزه ــا، ای ــی ه ــا ایران ــوت م ــه یاق ــد دان ــان ص ــا هم ــار ی ان
ــر  ــم ه ــتان چش ــتان کردس ــع اس ــات از تواب ــه اورامان ــداران منطق ــتان باغ در دس

ــد. ــی کن ــره م ــود خی ــوی خ ــه س ــذری را ب رهگ

ــم  ــذر کنی ــه گ ــی ک ــان غرب ــهرهای آذربایج ــای ش ــر از جاده ه ــای اخی در روزه
شــاهد اتــاف هــزاران تــن ســیب و میــوه تولیــدی اســتان هســتیم کــه به صــورت 

ــه قیمــت ناچیــز هســتند تلــی انبارشــده در انتظــار خریــد ب

ــر  ــروز همس ــد و ام ــاز بودن ــن جانب ــراه ای ــی هم ــدگان و رفقای ــا رزمن آن روزه
فــداکارش، دوشــادوش وی بــه همــه زوج هــای ایرانــی درس عشــق و وفــاداری و 
انســانیت داده و بــا کمــک و یــاری »عمــو حســن« خیریــه ای تاســیس و چنــد ســالی 

ــه دار اشــتغال زایــی کــرده اســت. ــم هــای خان ــادی از خان ــرای تعــداد زی ب
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معشــوره پشــت ســد »اماواگرهــای« 
وزارت نیــرو متوقف شــده اســت تــا 
آب  شــرکت  مدیرعامــل  بــار  ایــن 
منطقــه ای لرســتان بگویــد: ســد مصوبه 

تخصیــص آب نــدارد.

ســد معشــوره اســتان لرســتان مصــوب ســفر نخســت هیئت 
دولــت یعنــی 11 ســال پیــش اســت و قبــل از آن نیــز بارهــا 
ــات جــدی  ــوان یکــی از مطالب ــف به عن در دولت هــای مختل
ــی  ــت، وعده های ــه اس ــرا گرفت ــده اج ــرح و وع ــردم مط م
ــان دورود  ــتان را در می ــن لرس ــت بین النهری ــه سال هاس ک

ــت. ــته اس ــنه نگه داش ــیمره تش ــکان و س کش
جمیــع همــه مزایــا از ســد معشــوره پــروژه ای حیاتــی بــرای 
ــا  ــروز ب ــه ام ــروژه ای ک ــت، پ ــاخته اس ــتان س ــتان لرس اس
شــدت گرفتــن تــب خشک ســالی ها در انبــار غلــه لرســتان 
و تشــنگی مردمــان ایــن دیــار به عنــوان مطالبــه ای جــدی از 

ــده اســت. ــا مطرح ش ــردم باره ــوی م س

گوش ناشنوای وزارت نیرو برای مطالبات مردم لرستان
ــئوالن  ــوی مس ــددی از س ــای متع ــدت رایزنی ه ــن م در ای
ــه  ــردم ب ــدای م ــاندن ص ــرای رس ــتان ب ــانه های اس و رس
متولیــان امــر در وزارت نیــرو صــورت گرفتــه و ایــن در 
حالــی اســت کــه هنــوز گــوش شــنوایی بــرای شــنیدن ایــن 

ــدارد. ــود ن ــتان وج ــردم لرس ــه م مطالب
رضـا میرزایـی مدیرعامـل شـرکت آب منطقه ای لرسـتان در 
ایـن رابطـه بابیـان اینکـه 1۰۰ درصـد مسـاحت لرسـتان در 
دو حـوزه آبریـز قـرار دارد اظهـار داشـت: حـدود ۶۰ درصد از 
مسـاحت لرسـتان در حوزه کرخه که شـامل شهرسـتان های 
الشـتر، نورآباد، کوهدشـت، پلدختر، دوره چگنی و رومشـکان 
قـرار دارد و 4۰ درصـد از مسـاحت اسـتان نیـز در بروجـرد، 

دورود، ازنـا و الیگـودرز در حـوزه دز قـرار دارد.
وی بابیــان اینکــه ســد معشــوره در حــوزه کرخــه در حــال 
ــه  ــه دو رودخان ــن منطق ــرد: در ای ــوان ک ــت عن ــداث اس اح

ــد. ــرار دارن ــا« ق ــم زکری »کشــکان« و »چ
ــه  ــان اینک ــتان بابی ــه ای لرس ــرکت آب منطق ــل ش مدیرعام
حــوزه آبریــز کرخــه چنــد سرشــاخه مهــم دارد گفــت: یکــی 
از ایــن سرشــاخه ها ســیمره بــوده کــه تقریبــاً هفــت اســتان 
کشــور در آن ســهم دارنــد و دیگــری »کشــکان« بــوده کــه 

ــرار دارد. 1۰۰ درصــد مســاحت آن در اســتان لرســتان ق

»معشوره« آب رفت!
میرزایــی بابیــان اینکــه مســاحت حــوزه آبریــز »کشــکان« ۹ 
هــزار و ۵۰۰ هکتــار اســت گفــت:  حــوزه آبریز ســد معشــوره 
ــع اســت و آورد کل  ــزار کیلومترمرب ــه ه ــه س ــن منطق در ای
رودخانــه کشــکان در ایســتگاه هیدرومتــری کشــکان - 
پلدختــر ســاالنه بــر اســاس آمــار بلندمــدت یــک میلیــارد و 

۶3۶میلیــون مترمکعــب اســت.
وی بابیــان اینکــه آورد ســاالنه رودخانــه کشــکان در منطقــه 
ســد معشــوره ســاالنه ۶۰۰ میلیــون مترمکعــب اســت گفت: 
از مجمــوع یــک میلیــارد و ۶3۶میلیــون مترمکعــب حــدود 
ــه آن طــرف ســد  ــارد و ۵۰ میلیــون مترمکعــب ب ــک میلی ی

مــی رود کــه مــا در رابطــه بــا آن بحــث و کاری نداریــم.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای لرستان بابیان اینکه سد بر 
اساس سیالب طراحی می شود گفت: مشخصات این سد که 
قباًل ۶۰۰ میلیون مترمکعب حجم ذخیره آن، ارتفاع آن 114 
متر، طول تاج آن 3۵۰ متر بوده که در حال حاضر با برنامه 

جدید و تغییر ابعاد آن ارتفاع سد از 114متر به 73 متر، طول 
تاج سد از 3۵۰ متر به ۲۲۰ متر و حجم مفید سد نیز از ۶۰۰ 

میلیون مترمکعب به 43 میلیون مترمکعب کاهش می یابد.

مصوبه تخصیص آب »معشوره« هنوز ابالغ نشده است
ــرکت »آب  ــه ش ــد ب ــی س ــه طراح ــان اینک ــی بابی میرزای
نیــرو« وزارت نیــرو محــول شــده اســت گفــت: تخصیصــی 
ــود ۲71  ــده ب ــر گرفته ش ــته در نظ ــد درگذش ــرای س ــه ب ک
ــرای شهرســتان کوهدشــت، ۲۵۰  میلیــون مترمکعــب آب ب
میلیــون مترمکعــب بــرای آبیــاری 3۶ هــزار هکتــار اراضــی 
کشــاورزی کوهدشــت، 1۵ میلیــون مترمکعــب بــرای شــرب 
و شــش میلیــون مترمکعــب نیــز بــرای صنعــت بــوده اســت.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر بــا اهــداف جدیــد حــدود ۵۰ 
ــد در  ــن س ــب ای ــص آب در قال ــب تخصی ــون مترمکع میلی
نظــر گرفته شــده کــه از ایــن میــزان۲7 میلیــون مترمکعــب 
ــرب و  ــرای ش ــب ب ــون مترمکع ــاورزی، 1۵ میلی ــرای کش ب

ــرای صنعــت اســت. مابقــی آن نیــز ب
مدیرعامـل شـرکت آب منطقـه ای لرسـتان بابیـان اینکه این 
موضوع هنوز ابالغ نشـده و مـا آن را هنـوز نپذیرفته ایم گفت: 
جلسـات متعـددی در این رابطـه برگزارشـده و تـا این لحظه 

تخصیص آب به سـد معشـوره نهایی نشـده اسـت.
میرزایـی بابیـان اینکـه بـا پیگیری هـای صـورت گرفتـه قرار 
شـده کـه میـزان تخصیـص آب از ۵۰ میلیـون مترمکعـب 
بـه 1۰۰ میلیـون مترمکعـب افزایـش پیـدا کند گفـت: هنوز 
مصوبـه تخصیـص 1۰۰ میلیـون مترمکعـب آب را بـه مـا 
نداده انـد و بـه مـا اعـالم کرده انـد کـه منابـع و مصـارف خود 
را بـرای 1۰۰میلیـون مترمکعب تخصیـص آب ارائـه دهیم تا 

دوبـاره در ایـن رابطـه جلسـه برگـزار کنیم.

سدی که فقط زمستان حق برداشت آب دارد!
ــص  ــد تخصی ــه بای ــن رابط ــه در ای ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــن در  ــت: همچنی ــرد گف ــرار گی ــری ق ــورد پیگی ــد م آب س
ــش  ــرای کاه ــه ب ــد ک ــالم کرده ان ــد اع ــه داده ان ــی ک گزارش
اثــرات منفــی حقابــه پایین دســت تنهــا در ســه مــاه 
زمســتان آب برداشــت شــود و ایــن در حالــی اســت کــه در 
ســه ماهه زمســتان بــه آبــی بــرای کوهدشــت نیــاز نداریــم.
فــرخ نیــک روز مدیــر پــروژه ســد معشــوره نیــز در ســخنانی 
بابیــان اینکــه از ســال ۹۰ پیگیــر ایــن پــروژه هســتیم گفت: 
کارهــای زیرســاخت اولیــه، تجهیــز کارگاه، ۲3 کیلومتــر راه 
ــاده  ــز ج ــر نی ــش کیلومت ــایت، ش ــل س ــه مح ــی ب دسترس
جایگزیــن، حــدود ســه هــزار متــر زیربنــای تجهیــز کارگاه 
و حفــاری تونــل انحــراف ایــن ســد عملیاتــی شــده اســت.

مردم منطقه برای تأمین آب در مضیقه هستند
وی بابیــان اینکــه بحــث تخصیــص آب ایــن ســد باقــی مانــد 
اســت گفت: قبــالً تخصیــص تــا 13۵ میلیــون مترمکعب آب 
بــرای ســد پذیرفته شــده بــود چراکــه بــه لحــاظ منابــع آبــی 

شهرســتان های اطــراف در مضیقــه هســتند.
ــر پــروژه ســد معشــوره بابیــان اینکــه پیش بینــی ایــن  مدی
13۵ میلیــون مترمکعــب آب بــرای ســد بــه دلیــل  کمبــود 
منابــع آبــی در ایــن منطقــه اســت ادامــه داد: اگــر تخصیــص 
ــن  ــدارد و ای ــده ای ن ــد، فای ــم باش ــی ک ــد خیل ــن س آب ای
حجــم آب مســتحق اســت کــه بــرای مــردم ایــن منطقــه و 

ــود. ــه ش ــر گرفت ــراف در نظ ــتان های اط شهرس
نیـک روز بابیـان اینکـه تاکنـون نزدیـک 4۰ میلیـارد تومـان 
در ایـن پـروژه هزینـه کرده ایـم گفـت: قـرارداد ابالغـی ایـن 
سـد مربـوط بـه سـال ۹۲ بـوده و ما دو سـال بـدون قـرارداد 

کارکرده ایـم.

ــا وزارت  ــره ب ــد مذاک ــی نیازمن ــری نهای تصمیم گی
ــرو اســت نی

وی بابیـان اینکـه قـرارداد این پروژه با شـرکت توسـعه منابع 
آب نیـرو اسـت و کارفرمای پروژه اسـت گفت: میـزان قرارداد 
۶۰ میلیارد تومـان برای ایجاد زیرسـاخت های اولیـه، راه های 

دسترسـی، تونل انحراف بوده اسـت.
مدیــر پــروژه ســد معشــوره بابیــان اینکــه ایــن ســد، طــرح 

ــت. ــده اس ــات آن انجام ش ــوده و مطالع ــی ب بزرگ
ســید موســی خادمــی اســتاندار لرســتان نیــز در ایــن رابطــه 
بابیــان اینکــه بابیــان اینکــه ســد معشــوره یــک پــروژه مهــم 
ــد  ــن س ــت: ای ــار داش ــود اظه ــوب می ش ــتان محس در لرس
در مقطعــی در اســتان شروع شــده و بعدهــا بــه دالیــل 

ــت. ــده اس ــی متوقف ش مختلف
ــات  ــروژه موضوع ــن پ ــه در حــال حاضــر ای ــان اینک وی بابی
مهمــی ازجملــه بحــث تخصیــص آب، نحــوه انتقــال و 
ــروژه  ــن پ ــیر در ای ــتان های مس ــن شهرس ــص آب بی تخصی
وجــود دارد گفــت: بخــش عمــده ای از ایــن موضوعــات 
داخلــی و قابل حــل اســت امــا موضــوع اصلــی مــا ایــن بــوده 
کــه بتوانیــم تخصیــص آب مناســب بــرای ســد و همچنیــن 

ــیم. ــته باش ــروژه داش ــرای پ ــع ب ــن مناب تأمی
ــود  ــه وج ــرایطی ک ــا ش ــه ب ــان اینک ــتان بابی ــتاندار لرس اس
دارد بایــد پیگیــری الزم را بــرای پــروژه داشــته باشــیم 
گفــت: ایــن امــر نیازمنــد مذاکــره بــا مجموعــه وزارت نیــرو 
و همچنیــن قــرارگاه خاتــم به عنــوان پیمانــکار پــروژه اســت 
و تصمیم گیــری نهایــی در رابطــه بــا ســد نیازمنــد بررســی و 

ــرات بیشــتر اســت. مذاک

ــران اقتصاد ایـ

»اما و اگرهای« وزارت نیرو برای »معشوره«/ سد مصوبه تخصیص آب ندارد

فاطمه حسینی
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در  دریــا  ظرفیت هــای  از  اســتفاده 
مازنــدران بــا داشــتن ۴۷8 کیلومتــر 
موردتوجــه  همچنــان  ســاحلی  نــوار 
جــدی قــرار نگرفتــه تــا شــکوفایی 
صنعــت و اقتصــاد در ایــن بخــش از 

کرانــه خــزر مغفــول بمانــد.

ــه  ــدد ازجمل ــع متع ــودن مناب ــا دارا ب ــدران ب ــای مازن دری
ظرفیت هــای موجــود در بخــش انــرژی، گردشــگری، 
محیط زیســت، تجــارت و حمل ونقــل می توانــد نقــش 
ــا محــور کشــور ایفــا کنــد،  ویــژه ای در توســعه اقتصــاد دری
ایــن اســتان همچنیــن بــا 47۸ کیلومتــر طــول نوار ســاحلی 
ــن  ــا در ای ــا و رودخانه ه ــا، فرورفتگی ه ــاب تاالب ه ــا احتس ب

بخــش قابلیت هــای فراوانــی دارد.
ارتبــاط بین دریــای خــزر و آب هــای آزاد و گــردش اقتصادی 
حاصــل از آن قــادر خواهــد بــود تأثیــر زیــادی را بــر اقتصــاد 
قفقــاز و آســیای میانــه بگــذارد؛ بااین وجــود اســتفاده نکــردن 
از جایــگاه خــاص دریایــی مازنــدران ایــن اســتان ســاحلی را 
ــا ســاخته  ــد دری ــای اقتصــاد حاصــل از عوای بی بهــره از مزای

اســت.
بـه همیـن خاطـر ضـرورت دارد بـرای توسـعه اقتصـاد دریـا 
محـور از قابلیت هـای ایـن نعمـت سرشـار و فوایـد اقتصادی 
فوق العـاده آن در مسـیر ارتقـای توانمندی هـای کشـور بهـره 

. د بر
متأســفانه دربســیاری از مــوارد مــا نتوانســته ایم بهــره 
کافــی را از ایــن پتانســیل های ارزشــمند ببریــم و در مقابــل 

شــاهدیم کــه برخــی کشــورهای همســایه کــه کل مســاحت 
ــت،  ــا نیس ــی م ــای آب ــدازه مرزه ــا به ان ــاحلی آن ه ــوار س ن
ــه قطبــی در  ــد کــه خــود را ب ــا بهــره برده ان آن چنــان از دری

ــد. ــل کرده ان ــان تبدی ــگری جه ــاد و گردش اقتص
ــردم  ــرت م ــزان مهاج ــرروز می ــه ه ــت ک ــن در حالیس ای
ساحل نشــین کشــور بــه پایتخــت و مراکــز اســتان ها رو بــه 

ــت. ــش اس افزای
ــق  ــرای تحق ــاده ای ب ــیل فوق الع ــواحل پتانس ــا و س دریاه
می تواننــد  و  دارنــد  مقاومتــی  اقتصــاد  سیاســت های 
بخــش بزرگــی از اهــداف اقتصــادی کشــور را محقــق کننــد. 
ایجــاد  ارزآوری،  درآمدزایــی،  بــر  عــالوه  به طوری کــه 
ــیاری از  ــی و بس ــاکنان بوم ــای س ــن نیازه ــتغال، تأمی اش
مــوارد اقتصــادی دیگــر، بــه حفــظ و ثبــات بافــت جمعیتــی 

شــهرهای ســاحلی نیــز کمــک می کننــد.
ــهرهای  ــال در ش ــدر فع ــه بن ــدران س ــر مازن ــال حاض در ح
ــه و  ــم تخلی ــه حج ــاد دارد ک ــار و امیرآب ــهر، فریدون کن نوش
بارگیــری در ایــن بنــادر کمتــر از 3۰ درصــد اســت و ســهم 
ایــن بنــادر در اقتصــاد مناطــق و شــهرهای حاشــیه چنــدان 

ملمــوس نیســت.
طبـق آمارهـای ارائه شـده بنـادر مازنـدران تأثیری بیـن ۶ تا 
1۰ درصـد در اقتصاد مازنـدران دارند و این درحالی اسـت که 
مازنـدران بیشـترین سـهم سـاحل را در کرانه خـزر و در بین 

اسـتان های سـاحلی به خـود اختصاص داده اسـت.
ــدن  ــه نش ــاحلی، تهی ــی س ــع تبدیل ــن از صنای ــره نگرفت به
ســند گردشــگری دریایــی بین شــهری، کم توجهــی بــه 
فوایــد اقتصــادی بخــش شــیالت و آبزیــان در حــوزه دریــای 
مازنــدران و انقــراض برخــی از گونه هــای ارزشــمند ازجملــه 

ــن اســتان اســت. ــراروی ای مشــکالت ف

اقتصاد دریامحور کلید عبور از رکود
 مهــدی بشــارتده تحلیلگــر اقتصــادی امــا دراین بــاره  
ــه اقتصــاد دریــا محــور در شــرایطی کــه  می گویــد: توجــه ب
ــد  ــا رکــود و ســکون مواجــه اســت می توان اقتصــاد کشــور ب
گزینــه مطلوبــی بــرای رشــد اقتصــادی و برون رفــت از ایــن 

ــت باشــد. وضعی
وی بابیــان اینکــه توجــه بــه ایــن بخــش از اقتصــاد موجــب 
ــی از  ــزود: یک ــد؛ اف ــد ش ــاحلی خواه ــق س ــعه مناط توس
قابلیت هــای مهــم کشــورهایی کــه دارای ســواحل و مرزهای 
آبــی هســتند اســتفاده از منابع ســطحی و زیرســطحی اســت 
ــد  ــا رش ــراه ب ــی را هم ــادی خوب ــرایط اقتص ــد ش ــا بتوانن ت

ــند. ــاهد باش ــرمایه گذاری ش س
این مدرس دانشـگاه تصریح کـرد: ایران با دارا بودن سـواحلی 
به مسـاحت ۵7۸۹ کیلومتر که 4۹۰۰ کیلومتـر آن در جنوب 
و ۸۸۹ کیلومتـر آن در شـمال کشـور واقع شـده، 3۰ درصد از 

انرژی جهـان را در خود جای داده اسـت.
کشــور  گســترده  قابلیت هــای  به رغــم  داد:  ادامــه  وی 
ــودن مرزهــای ســاحلی در بخــش بهــره وری  درزمینــه دارا ب
و اســتفاده از آن در شــکوفایی اقتصــادی هنــوز از همســایگان 
توانســته  امــارات  به طوری کــه  عقب مانده ایــم  خــود 
ــا کشــور  ــر باشــد ام ــران جلوت ــی از ای ــدر دوب ــا داشــتن بن ب
ــر  ــا دیگ ــت را ب ــدرت رقاب ــش ق ــن بخ ــته در ای ــا نتوانس م

ــد. ــته باش ــود داش ــایگان خ همس
ــه  ــتن صرف ــدنیافتگی و نداش ــرد: رش ــوان ک بشــارتده عن
ــرای واردات  ــی ب ــه مکان ــدن ب ــادر و تبدیل ش ــادی بن اقتص

اقتصاد مغفول مانده دریای شمال؛ ظرفیت های »خزر« خالی مانده است

علیرضا نوری 
کجوریان
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ساحل نشــینان را وادار بــه مهاجــرت کــرده به طوری کــه 
ــد. ــود ندارن ــت خ ــر وضعی ــه تغیی ــدی ب ــت امی ــن جمعی ای
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه ایــران 14 بنــدر تجــاری دارد 
ــادالت  ــته اند در مب ــدر توانس ــا دو بن ــداد تنه ــن تع ــا از ای ام
بــزرگ تجــاری نقش آفرینــی کننــد و عمــاًل بنــادر دیگــر از 

ــد. ــا مانده ان ــه ج قافل
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــادی ب ــائل اقتص ــگر مس ــن پژوهش ای
ــه  ــه ب ــا توج ــی ب ــانی دریای ــث سوخت رس ــتفاده از بح اس
حجــم شــناورهای دریایــی در تنگــه هرمــز می توانــد 
ارزآوری را تقویــت کنــد؛ عنــوان کــرد: در شــمال کشــور نیــز 
ــا اســتفاده از مــراودات تجــاری بیــن کشــورهای  ــوان ب می ت
آســیای میانــه کــه وســعت زیــادی ندارنــد و مشــارکت در امر 

ــت آورد. ــه دس ــی را ب ــود خوب ــت س ترانزی
این کارشـناس اقتصادی سـرمایه گذاری درزمینه گردشـگری 
دریایی و اسـتفاده از این پتانسـیل را مهم ارزیابـی کرد و بیان 
داشـت: توجه به صنعت گردشـگری و اسـتفاده از قابلیت های 
دریا برای سـهولت در این امر و گردشـگر پذیر کردن سـواحل 
می توانـد اثـرات مثبـت فراوانـی در افزایش سـود اقتصـادی و 
بهبـود وضعیـت زندگـی مـردم ساحل نشـین داشـته باشـد 
به طوری کـه مانـع از مهاجـرت نیـروی کار آنـان به شـهرهای 

مرکزی کشـور شـود.
مطالعاتــی  انجــام طرح هــای  کــرد:  عنــوان  بشــارتده 
و پژوهشــی در حــوزه گردشــگری و توجــه بــه نقــاط 
ــت  ــن صنع ــد ای ــردن آن می توان ــرف ک ــرای برط ــف ب ضع
فراموش شــده را در ســواحل جانــی دوبــاره ببخشــد.

ایــن کارشــناس اقتصــادی جــذب ســرمایه گذاری های 
ــد و  ــواحل خوان ــد اقتصــادی س ــرای رش ــی ب ــزرگ را عامل ب
افــزود: رشــد تجهیزات پشــتیانی و زیرســاختی بنــادر، تقویت 
ــودآور  ــت س ــه صنع ــه ب ــا، توج ــن بخش ه ــادرات در ای ص
ــادی  ــعه اقتص ــاخت های توس ــر س ــاد زی ــگری، ایج گردش
ــش  ــه بخ ــاد ب ــق اعتم ــی و تزری ــای دسترس ــون راه ه همچ
ــرای  ــوان ب ــه می ت ــت ک ــی اس ــه کارهای ــی ازجمل خصوص

ــان داد. ــه نش ــدان توج ــواحل ب ــعه س توس

ارائه طرح های تشویقی در حد حرف باقی نماند
ارائــه طرح هــای تشــویقی بــرای  وی اظهــار داشــت: 
ــد  ــد و بای ــی بمان ــرف باق ــد ح ــد در ح ــرمایه گذاران نبای س
بــه منصــه ظهــور برســد تــا ســرمایه گذاران بــا آوردن 
ســرمایه های خــود بــه ایــن بخش هــا موجــب کســب نتایــج 
ــق  ــر از مناط ــره وری بهت ــادی و به ــوزه اقتص ــی در ح بیرون

ــوند. ــاحلی ش س
ــوب  ــق آزاد را مطل ــاد مناط ــعه و ایج ــرح توس ــارتده ط بش
توصیــف کــرد و گفــت: اســاس کارایــی مناطــق آزاد 
ــا  ــد ام ــته باش ــی داش ــی را در پ ــات مثبت ــت اتفاق می توانس
متأســفانه مناطــق آزاد از هــدف اصلــی خــود غافــل مانده انــد 
ــده اند  ــرای واردات تبدیل ش ــی ب ــادر و مناطق ــه بن ــالً ب و عم
به گونــه ای کــه انبارهــای برخــی از ایــن مناطــق از کاالهــای 
ــا  ــه ب ــت ک ــد گذش ــری نخواه ــده و دی ــی انباشته ش مصرف
ــدات  ــر تولی ــور کم ــه کش ــطه ب ــا بی واس ــطه ی ورود باواس

ــرد. ــد ک ــم خواهن ــی را خ داخل
و  اقتصــادی  پروژه هــای  توســعه  و  تحقیــق  مشــاور 
ــت  ــه دول ــرایطی ک ــرد: در ش ــرمایه گذاری خاطرنشــان ک س
ــای  ــق گفته ه ــده و ســعی داشــته طب دوازدهــم روی کار آم
ــش را  ــد و آرام ــی بکاه ــارهای سیاس ــتت و فش ــود از تش خ
در فضــای اقتصــادی منعکــس کنــد انتظــار مــی رود کــه بــا 
اســتقرار ایــن دولــت انــرژی مثبتــی بــه اقتصــاد وارد آمــده و 
بــا جــذب ســرمایه گذار تکانــی بــه وضعیــت کنونــی حاکــم 

ــود. ــر اقتصــاد کشــور داده ش ب

رشد روزافزون جمعیت بیکار
ــعه  ــد و توس ــرای رش ــا ب ــتفاده از دری ــوص اس وی در خص

اقتصــادی مازنــدران هــم گفــت: مازنــدران به عنــوان 
ــد  ــت و می توان ــش می توانس ــن بخ ــاحلی در ای ــتانی س اس
از قابلیت هــای خــود بهــره ببــرد کمــا اینکــه در غــرب 
ــا ایجــاد زیرســاخت های گردشــگری و اســتفاده  ــدران ب مازن
از ایــن قابلیــت ایــن اتفــاق افتــاد و زندگــی مــردم آن منطقه 
دســتخوش تغییــرات مثبــت اقتصــادی شــد؛ ولــی مناطــق 

ــتند. ــی نداش ــرفت قابل توجه ــه پیش ــن زمین ــر در ای دیگ
ــت  ــواره سیاس ــتان هم ــن اس ــه در ای ــان اینک ــارتده بابی بش
از اقتصــاد پیشــی گرفتــه اســت؛ افــزود: کارشناســان و 
ــن  ــف ای ــاط ضع ــه نق ــن ب ــا پرداخت ــد ب ــران بای صاحب نظ
اســتان درزمینــه اقتصــادی و ارائــه راهکارهــای مفیــد بــرای 
ــدزا  ــی درآم ــوان منبع ــا به عن ــه دری ــش ب ــه بیش ازپی توج
ــکار  ــت بی ــزون جمعی ــود و رشــد روزاف ــن اســتان را از رک ای

ــد. ــات دهن نج
با ایــن تفاســیر ســرمایه گذاری در حــوزه گردشــگری دریایی 
بین شــهری، مــراودات دریایــی بــا کشــورهای ســاحلی 
منطقــه، توســعه اشــتغال در حــوزه آبزیــان و ماهیــان، رفــع 
موانــع اقتصــاد دریــا در پس کرانه هــا، تعامــل منطقــی بیــن 
ــد موجــب توســعه  ــی می توان محیط زیســت و اقتصــاد دریای
اقتصــادی و رســیدن بــه ســوددهی مطلــوب در منطقه شــود 
بســترهایی کــه بایــد بیــش از این هــا موردتوجــه قــرار گیــرد.

سهم پایین از حمل و نقل دریایی
ــد کشــتی در بخــش کشــتیرانی  ــی  حــدود ۲4 فرون در حال
ــن  ــتر ای ــت دارد و بیش ــزر فعالی ــی خ ــل دریای و حمل ونق
کشــتی ها غیرملکــی اســت کــه ســهم حمل ونقــل مازنــدران 

ــت. ــن اس ــز و پایی ــیار ناچی ــی بس ــل دریای از حمل ونق
ــوردی را  ــه دریان ــا زمین ــر تنه ــان، اگ ــاد کارشناس ــه اعتق ب
ــد  ــم، اقتصــاد شــمال نجــات خواه ــال کنی ــدران فع در مازن
یافــت. همچنیــن بایــد در تدویــن برنامه هــای اجرایــی ذیــل 
ــای دوران  ــعه و اولویت ه ــم توس ــه شش ــت های برنام سیاس
پــس از تحریــم، اقتصــاد دریــا محــور موردتوجــه قرارگرفتــه 
ــه و خواســته های  ــاز و مراجع ــم پاســخگوی نی ــد بتوانی و بای

ــا باشــیم. اقتصــاد کشــور از طریــق دری
نقــش  می گویــد:  مازنــدران  در  اقتصــاد  اســتاد  یــک 
ــاد  ــدار در اقتص ــعه پای ــرای توس ــات ب ــل و ارتباط حمل ونق
ــت  ــت و صنع ــکار اس ــی و غیرقابل ان ــواره حیات ــان، هم جه
ســخت ترین  و  اقتصادی تریــن  از  یکــی  دریانــوردی 
ــی  ــر مهم ــه تأثی ــود ک ــوب می ش ــا محس ــغل های دنی ش
ــر اقتصــاد جهانــی دارد و در دنیــای کنونــی منبــع درآمــد  ب

بســیاری از کشــورها به حســاب می آیــد.

ــد از  ــرایط بع ــون در ش ــرد: اکن ــد ک ــالمی تأکی ــد اس محم
برجــام، بایســتی مدیــران ضمــن برنامــه ریــزی، شــرایط الزم 
را بــرای یــک جهــش اقتصــادی در ایــن بخــش فراهــم کنند.

ــادی  ــای زی ــد نقص ه ــت، هرچن ــده اس ــن عقی ــر ای وی ب
ــوردی و شــیالت  ــا، دریان ــت دری ــوزش صنع ــارت وآم در مه
ــب  ــته های متناس ــه اول رش ــد در درج ــی بای ــود دارد ول وج
ــدران  ــژه مازن ــن موضــوع در اســتان های ســاحلی به وی ــا ای ب
به طــور جــد دنبــال شــود تــا افــراد کارآزمــوده بتواننــد ایــن 
ــتگی  ــه وابس ــن زمین ــد ودرای ــت بگیرن ــه دس ــاغل را ب مش

نداشــته باشــیم.
وی تصریــح کــرد: در بعــد امکانــات وتجهیــزات بنــدری نیــز 
ــدر  ــل بن ــود مث ــاخت های موج ــم زیرس ــم بدانی ــن را ه ای
نوشــهر، امیرآبــاد، فریدون کنــار بــرای شــرایط گذشــته 
خــوب بــوده امــا بعــد از رفــع تحریم هــا ضمــن آماده ســازی 
ــاخت ها  ــتی زیرس ــا بایس ــن بندره ــت در ای ــش ظرفی وافزای
ــود  ــزات موج ــرا تجهی ــود زی ــل ش ــریع تر تکمی ــه س هرچ

ــت. ــو نیس جوابگ
ایــن اســتاد دانشــگاه یــادآور شــد: یکــی از راه هــای شــکوفا 
شــدن اقتصــاد دریایــی ســهیم شــدن مــردم همــان نقطــه 
ــود را از  ــردم خ ــه م ــوری ک ــت ط ــاد دریاس ــه اقتص درزمین
دریــا بیگانــه نداننــد و در حفــظ و حراســت آن تــالش کننــد.
وی عنوان کـرد: راه انـدازی تورهای دریایـی، حمل ونقل ارزان 
دریایـی، انجام صیـد به موقـع وقانونی، سالم سـازی زیسـتگاه 
آبزیـان، جلوگیـری از ورود فاضـالب بـه دریا، اشـاعه فرهنگ 
کاهـش آلودگـی محیط زیسـت دریایـی و ده ها طـرح و روش 
دیگر بـا کمک مـردم می توان پیگیری کـرد کـه در درازمدت 

بـه اقتصـاد دریا کمـک می کند.

ظرفیت های شیالتی دریای مازندران
طــرح پــرورش و تولیــد انــواع گونه هــای ماهــی ماننــد 
قــزل آال، ســفید، آزاد، فیل ماهــی، کفــال و خاویــاری در 
ــزر  ــای خ ــاحل دری ــری س ــج کیلومت ــق پن ــس، در عم قف
اگرچــه ســابقه اجــرای آن نزدیــک بــه ۲ دهــه پیــش 
ــه  ــا ب ــته بن ــای گذش ــفانه در دوره ه ــا متأس ــردد ام بازمی گ
دالیلــی ازجملــه بی برنامگــی و کم توجهــی مســئوالن 
ــای  ــره وری از ظرفیت ه ــت در به ــی وق ــتگاه های اجرای دس
ایــن دریــا در حــوزه اقتصــادی اســتان و نیــز ناآگاهــی 
مزیت هــای چنیــن طرحــی کمتــر  از  ســرمایه گذاران 

ــت. ــرار گرف ــه ق موردتوج
دریــای خــزر طبــق تحقیقــات کارشناســان خارجــی و 
شــیالت کشــور، ظرفیــت تولیــد مقــدار 37۰ هزار تــن ماهی 
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ــران اقتصاد ایـ

ــهم  ــه س ــی را دارد ک ــای دریای ــتقرار قفس ه ــیوه اس ــه ش ب
ــن ارزیابی شــده  ــزان مقــدار ۲۰۰ هزارت ــن می ــدران از ای مازن
ــرورش ماهــی در  ــد ســاالنه پ اســت و در حــال حاضــر تولی

ــت. ــن اس ــدران ۶4۰ ت ــاحل مازن ــی س ــای دریای قفس ه
بــر اســاس آمــار منابــع رســمی بــه ازای تولیــد هــر 1۰ تــن 
ــرای یــک نفــر به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم  ماهــی ب
ــه  ــا توج ــه، ب ــر آنک ــه مهم ت ــود، نکت ــاد می ش ــغل ایج ش
ــی در  ــای دریای ــی در قفس ه ــرورش ماه ــم پ ــش مه ــه نق ب
ــتقبال خــوب  ــال اس ــه دنب ــز ب ــان و نی ــد آبزی ــش تولی افزای
ســرمایه گذاران بخــش خصوصــی در ســطح اســتان، شــیالت 
مازنــدران ایــن طــرح را در اولویــت برنامــه کاری خــود 
ــی  ــاد مقاومت ــوب اقتص ــای مص ــی از طرح ه ــوان یک به عن

ــت. ــرار داده اس ق
مازنــدران 47۸ کیلومتــر از ســواحل دریــای خــزر را در 
اختیــار دارد کــه ســاالنه ۵۵ شــرکت تعاونــی صیــادی پــره 
ــواع ماهــی اســتخوانی کفــال،  ــن ان بیــش از هشــت هــزار ت

ــد. ــتحصال می کنن ــا اس ــن دری ــور را از ای ــفید و کپ س

مشکالت پرورش ماهی در قفس
جعفـر ابراهیمی یـک فعـال شـیالتی در مازنـدران می گوید: 
ارائـه مجوزهـای زیسـت محیطی و دامپزشـکی بـرای تائیـد 
گونه هـای آبـزی و هزینه های سرسـام آور بابت اجـرای برخی 
از طرح هـای زیسـت محیطی و بهداشـتی ازجملـه مشـکالت 

پرورش دهنـدگان ایـن بخش اسـت.
نمونه بـرداری  بابـت  زیـادی  هزینـه  اینکـه  بیـان  بـا  وی 
آزمایشـگاه و کارشناسـی بـه دامپزشـکی و محیط زیسـت 
پرداخـت می کنیـم، افـزود: هم اکنـون بنـا به دالیلـی ازجمله 
منطبـق نبـودن اسـتانداردهای بهداشـتی کشـور ایـران بـا 
روسـیه متأسـفانه ایـن مشـکل سـبب شـده تـا محصـوالت 
تولیدکننـدگان ماهـی در قفس هـای دریایـی بـه این کشـور 
صـادر نشـود درحالی کـه اگـر ایـن اتفـاق رخ دهـد خیلـی به 

نفـع ایـن قشـر مولـد و کارآفریـن خواهـد بـود.
ــا  ــی ایف ــاد دریای ــعه اقتص ــزایی در توس ــش بس ــادر نق بن
ــای ســه  ــه ظرفیت ه ــه اســت ک ــن درحالی ک ــد و ای می کنن
بنــدر مازنــدران تــا حــدود زیــادی خالــی مانــده اســت امــا 
ســیاوش رضوانــی مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی مازنــدران و 
منطقــه ویــژه اقتصادی نوشــهر بــا یــادآوری اینکه مســئوالن 
ــون چــه  ــدر و توســعه آن تاکن ــرای بن شهرســتان نوشــهر ب
اقدامــی انجــام داده انــد افــزود: قــرار نیســت ســازمان بنــادر 
ــئوالن  ــد مس ــد و بای ــواری بزن ــر درودی ــه ه ــوردی ب و دریان

شهرســتان نیــز همــکاری و هماهنگــی داشــته باشــند.
ــدر  ــد در داخــل بن ــا بای ــه م ــان اینک ــا بی وی درعین حــال ب
بــه صاحــب کاال خدمات دهــی کنیــم تصریــح کــرد: فعالیــت 
بنــدری مســتلزم یــک مجموعــه و لجســتیک چندمنظــوره 

ــش دارد. ــی در آن نق ــل مختلف اســت و عوام
سـیاوش رضوانـی بـا اشـاره بـه قدمـت بنـدر نوشـهر و اینکه 

مسـئوالن نوشـهر تاکنـون چه اقدامـی انجـام داده انـد گفت: 
زمانـی اعتبـار بـرای تهیـه زمیـن و راه بنـدر نوشـهر در نظـر 
گرفته شـد و متأسـفانه اقدامی در این بخش صـورت نگرفت.
مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی مازنــدران بــا عنــوان اینکــه بــا 
مشــکل اراضــی پشــتیبانی مواجــه هســتیم گفــت: به عنــوان 
نمونــه اگــر بخواهیــم کارخانــه در بنــدر احــداث کنیــم هــم 
ــع  ــر مان ــتگاه های دیگ ــم دس ــم و ه ــن داری ــکل زمی مش

خواهنــد شــد.
سـیاوش رضوانی بـا اظهار اینکـه رکود بنـدر را قبـول نداریم 
شـامل  مهـم  پـروژه  دو  بی مهری هـا  همـه  به رغـم  افـزود: 
تصویـب 3۰ میلیـارد تومـان برای راه دسترسـی بندر نوشـهر 

تهیه شـده اسـت و امیدواریـم بـه سـرانجام برسـد.
مدیــر منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر نوشــهر، هزینــه بــاالی 
ــهر  ــدر نوش ــراروی بن ــکالت ف ــر مش ــل را از دیگ حمل ونق
ــه  ــل در منطق ــه حمل ونق ــود پایان ــکل نب ــه مش ــالم و ب اع

ــرد. ــاره ک اش
وی بـه تأثیـر بنـدر در اقتصـاد شهرسـتان نوشـهر و اسـتان 
اشـاره و اضافـه کـرد: شـش درصـد اقتصـاد مازنـدران و ۶3 
درصـد اقتصاد نوشـهر از بندر نوشـهر متأثر اسـت و در چنین 

وضعیتـی بایـد مسـئوالن بیشـتر همکاری داشـته باشـند.

بنادر مازندران خاصیت تفریحی و توریستی ندارند
ــی دارد و  ــف مختلف ــی تعاری ــای آب ــگری در حوزه ه گردش
تنهــا بــه دریــا محــدود نمی شــود، گردشــگری دریایــی عالوه 
ــری  ــی دیگ ــای آب ــا در حوزه ه ــار دری ــاحلی کن ــوار س ــر ن ب
ــا  ــا و آب بندانه ــدها، رودخانه ه ــت س ــه پش ــون دریاچ همچ
نیــز می توانــد بــا جــذب گردشــگر مکانــی تفریحــی را 

ــد. ــف کن تعری
ــدران در  ــی مازن ــراث فرهنگ ــرکل می ــا مدی ــزرگ نی دالور ب
خصــوص فعالیت هــای صــورت گرفتــه در چنــد ســال اخیــر 
ــاد  ــی و اقتص ــگری دریای ــری از گردش ــوص بهره گی در خص
دریــا محــور مــی گویــد: در گذشــته ورود بــه مســئله 
ــده  ــدران شناخته ش ــدان در مازن ــی چن ــگری دریای گردش
نبــود امــا خوشــبختانه چنــد ســالی اســت کــه به طورجــدی 
ــن بخــش ورود  ــه ای ــط ب ــتگاه های مرتب ــکاری دس ــا هم و ب

ــم. ــدا کردی پی
ــرد و  ــاره ک ــدران اش ــال در مازن ــدر فع ــود 3 بن ــه وج  وی ب
ــت  ــتان خاصی ــال در اس ــدر فع ــه بن ــک از س ــزود: هیچ ی اف
ــادی  ــه اقتص ــا درزمین ــد و تنه ــتی ندارن ــی و توریس تفریح

ــتند. ــال هس فع
 بـزرگ نیـا یـادآور شـد: مجوزهایـی را بـرای ایجـاد طـرح 
تفریحی-توریسـتی  اسـکله های  و  آرامـش  حوضچه هـای 
تعریـف کردیـم تا بـا ایجـاد زیرسـاخت هایی در ایـن بخش و 
ظرفیت شـناورهای تفریحی و کشـتی های کروز بتـوان عالوه 
برجـذب گردشـگر درزمینـه حمل ونقل مسـافر در شـهرهای 

سـاحلی و حتـی کشـورهای همسـایه نیـز بهـره برد.

ــگری  ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
مازنــدران تصریــح کــرد: در نظرســنجی های صــورت گرفتــه 
دریــا اولیــن جاذبــه گردشــگری مازندران اســت که مســافران 
را بــه ایــن اســتان می کشــاند و بــه همیــن خاطــر امیدواریــم 
ــی  ــگری دریای ــاخت های گردش ــش زیرس ــه بخ ــا ورود ب ب
ــن  ــوان از ای ــده بت ــال آین ــتر آن از س ــدن بس ــم آم و فراه

ــرد. ــرای چرخــش اقتصــاد اســتان ســود ب ــات ب امکان
ــی و  ــی، تفریح ــای اقامت ــرد: مکان ه ــد ک ــا تأکی ــزرگ نی ب
ــی  ــای پذیرای ــراه واحده ــه هم ــده ب ــناگاه های تعبیه ش ش
ــوار ســاحلی در چرخــش اقتصــادی دریــا محــور  فعــال در ن

کمــک می کننــد.
وی گفــت: تمامــی امکانــات موجــود در ایــن بخــش را بایــد 
ارتقــا داد تــا تأثیــر عینــی آن بــرای مــردم قابل لمــس باشــد 

کــه دریــا چقــدر در چرخــه اقتصــادی مؤثــر اســت.
ــگری  ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
مازنــدران امــا بــه بخش هــای شــیالتی در جــذب گردشــگر 
ــرورش ماهــی  ــزود: در حــوزه شــیالتی پ اشــاره داشــت و اف
در قفــس می توانــد نقطــه جــذب گردشــگر و تورهــای 
ــیالت  ــش ش ــی را در بخ ــات خوب ــود و اتفاق ــگری ش گردش

ــد. ــم بزن رق

ــود  ــی خ ــر زندگ ــا ب ــرات دری ــمال از اث ــردم ش م
ــتند ــروم هس مح

وی بــا بیــان اینکــه ســال های آتــی روزهایــی خــوب 
درزمینــه توســعه گردشــگری دریایــی را رقــم می زنــد، 
بیــان داشــت: چنــد ســالی اســت کــه دســتگاه های ده گانــه 
مرتبــط بــا ســرمایه گذاری در دریــا همچــون آب منطقــه ای، 
منابــع طبیعــی، یــگان دریایــی، بنــادر و کشــتیرانی و میراث 
فرهنگــی و گردشــگری در کنــار هــم بــه نــگاه فــرا بخشــی 
ــه صنعــت گردشــگری دریایــی  در ایــن حــوزه رســیدند و ب

ــد. ــژه دارن ــی وی نگاه
بــزرگ نیــا دریــای مازنــدران را دارای قابلیت هــای متفاوتــی 
نســبت بــه حوزه هــای دیگــر دریایــی خوانــد و گفــت: 
ــارس  ــا خلیج ف ــدران رفتــاری کامــاًل متفــاوت ب ــای مازن دری
ــای  ــکله ها و ارزیابی ه ــناگرها، اس ــل ش ــن دلی ــه همی دارد ب

ــت. ــاوت اس ــاًل متف ــم کام ــت محیطی آن ه زیس
ــت و  ــور دانس ــادی نوظه ــی را اقتص ــگری دریای وی گردش
ــدران در ایــن بخــش از اقتصــاد  تأکیــد کــرد: اســتعداد مازن
باالســت و دســتگاه های اجرایــی در کنــار هــم می تواننــد بــا 
در نظــر داشــتن قابلیت هــای متفــاوت ایــن حــوزه کار را در 

ایــن زمینــه ســرعت ببخشــند.
گردشـگری  و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
مازندران خاطرنشـان کرد: شـرکت بنادر و کشتیرانی ده نقطه 
را موردمطالعـه قـرار داده کـه امیدواریـم بـا شناسـایی نقـاط 
خـوب باقابلیت گردشـگری دریایی بتوانیم سـرمایه گذاری در 

ایـن بخـش را نیـز بـا سـرعت به پیـش ببریم.
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ــران اقتصاد ایـ

گیــان طبــق برنامــه ششــم توســعه 
بایــد بــه قطــب فنــاوری کشــور تبدیــل 
شــود در حالــی کــه رســیدن بــه توســعه 
اطاعــات و  فنــاوری  شــاخص هــای 
ــوزه،  ــن ح ــای ای ــه بازاره ــی ب دسترس

ــدارد. ــخصی ن ــه مش ــوز برنام هن

ــه  ــر ب ــن حــوزه طــی ســال هــای اخی ارزش اقتصــادی ای
حدی رشــد داشــته که در کشــورهای پیشــرفته و توســعه 
یافتــه توجــه بــه ایــن بــازار و مشــارکت در آن بــه یکــی از 
نخســتین راه هــای توســعه اقتصــادی تبدیل شــده اســت.
ــا ســال ۲۰۲۰ یعنــی حداکثــر  طبــق پیــش بینــی هــا ت
ســه ســال دیگــر، ارزش اقتصــادی بــازار فنــاوری اطالعات 
و ارتباطــات بــه رقــم پنــج هــزار میلیــارد یــورو مــی رســد. 
ــی اســت کــه طبــق نقــش گــذاری کشــورها  ایــن درحال
در ایــن بــازار، کشــورمان بایــد حــدود ۲۵ میلیــارد دالر از 
ایــن بــازار ســهم داشــته باشــد. امــا در حــال حاضــر ایــران 
در ســال ۹۵ تنهــا 3۵ هــزار میلیــارد تومــان از بــازار فــوق 
را بــه دســت آورده اســت. بــه دنبــال آن، ســهم گیــالن نیز 
از ایــن بــازار، بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای موجــود، بســیار 

ناچیــز اســت.
در ایــن میــان، طبــق برنامــه ششــم توســعه، گیــالن بایــد 
ــاوری  ــای فن ــب ه ــی از قط ــده یک ــال آین ــج س ــی پن ط
کشــور باشــد. ایــن بدیــن معناســت کــه رشــد فنــاوری در 
ــی  ــالن رقم ــد در گی ــازار بای ــن ب ــی ای ــردش مال آن و گ

ــت آورد. ــروز را بدس ــت ام ــتر از وضعی ــیار بیش بس
در حــال حاضــر، گیــالن طبــق شــاخص توســعه فنــاوری 
اطالعــات و ارتباطــات کشــور IDI رتبــه دهم را بین اســتان 
ــی  ــه برخ ــت ک ــن درحالیس ــت. ای ــور داراس ــای کش ه
ــد  ــدران توانســته ان ــه مازن اســتان هــای همجــوار از جمل

ــج اســتان نخســت در ســطح کشــور باشــند. جــزء پن
ــا وجــود اینکــه گیــالن از ظرفیــت  ــه نظــر مــی رســد ب ب
ــل  ــوان تحصی ــروی ج ــه نی ــی از جمل ــل توجه ــای قاب ه
کــرده، نزدیکــی بــه کشــورهای حاشــیه خــزر بــرای ارائــه 
ــت  ــه پایتخ ــی ب ــور نزدیک ــه و همینط ــات فناوران خدم
ــادی  ــژه اقتص ــق آزاد و وی ــورداری از مناط ــور و برخ کش
ــطح  ــاوری در س ــد فن ــرای رش ــذاری ب ــرمایه گ ــرای س ب
کشــور برخــوردار اســت، امــا هنــوز نتوانســته بــه آنچــه که 

ــد. ــت یاب ــت، دس ــته آن اس شایس
طبــق آمــار اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
گیــالن، ضریــب نفــوذ تلفــن همــراه در گیــالن 1۲۸ 
درصــد اســت کــه نســبت بــه نــرم کشــوری باالتــر اســت. 
ــی  ــارد تومان ــد ۵۲4 میلی ــه درآم ــر ب ــش منج ــن پوش ای

ــود. ــی ش ــتان م ــراه در اس ــن هم ــای تلف اپراتوره
ــان،  ــارد توم ــز ۹ میلی ــت نی ــش اینترن ــن از پوش همچنی
درآمدزایــی در گیــالن صــورت مــی گیــرد کــه بــه همــراه 
ــالن  ــوع، گی ــا و ...در مجم ــن ه ــوزه اپلیکیش ــد از ح درآم
7۰۰ میلیــارد تومــان درآمــد از حــوزه فنــاوری اطالعــات و 

ــه دســت مــی آورد. ارتباطــات را در ســال ب
ــور،  ــاوری کش ــب فن ــه قط ــدن ب ــل ش ــرای تبدی ــا ب ام
مطمئنــا بایــد تجــاری ســازی و ایجــاد فضــای الزم بــرای 
رشــد بــازار فنــاوری در گیــالن بــا توجــه بــه عالقمنــدی 
و رغبــت گیالنــی هــا بــه اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن 

ــد. ــان باش ــارد توم ــم 7۰۰ میلی ــتر از رق ــیار بیش بس

بی اعتمادی مدیران به نخبگان گیالنی
از نظـر رئیـس نظـام صنفـی امـور رایانـه اسـتان گیـالن، 
توانمندی شـرکت هـا و نخبـگان گیالنی در حـوزه فناوری 
اطالعات از بسـیاری از اسـتان های دیگر نیز بیشـتر اسـت 
بـه حدی کـه بسـیاری از ایـن نخبـگان در خارج از اسـتان 

مشـغول بـه فعالیـت در بـازار فناوری هسـتند.
ــد: در حــال  ــاره مــی گوی ــن ب ــژاد در ای فرشــید بخشــی ن
ــه اســتان گیــالن از ۶۲۰  حاضــر نظــام صنفــی امــور رایان
عضــو تشــکیل شــده و ۲۰۰ شــرکت و 1۲۰ فروشــگاه در 
حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در ایــن نظــام عضــو 
هســتند امــا بــا وجــود توانمنــدی هــای موجــود، بســیاری 
ــون  ــر همچ ــای دیگ ــا نهاده ــا، ادارات و ی ــازمان ه از س
ــه  ــن حــوزه، ب ــه ای ــوط ب ــروژه هــای مرب شــهرداری هــا پ

خــارج از اســتان ســپرده مــی شــود.
ــالن در  ــاوری گی ــوزه فن ــاالن ح ــدی فع ــه توانمن وی ب
ــد  ــاره و تاکی ــل اش ــه ای و موبای ــای رایان ــازی ه ــش ب بخ
ــل  ــه حــدی گســترده و قاب ــا ب ــازی ه ــازار ب ــد: ب ــی کن م
توجــه اســت کــه نخبــگان گیالنــی بــه خوبــی مــی توانند 
آن را بــه دســت آورنــد کمــا اینکــه هــم اکنــون نیــز یکــی 
ــا از  ــازی ه ــوزه ب ــان ح ــه نویس ــن برنام ــاخص تری از ش

ــی هســتند.   ــان گیالن جوان
رئیــس نظــام صنفــی امــور رایانــه اســتان گیــالن بــا بیــان 
اینکــه بــازار فنــاوری بســیار گســترده اســت که مــی تواند 
ــردم  ــرای م ــیاری ب ــی بس ــتغالزایی و درآمدزای ــبب اش س
ــات،  ــاوری اطالع ــد: در حــوزه فن ــی افزای ــالن شــود م گی
بــا کمتریــن ســرمایه گــذاری مــی تــوان در مــدت زمــان 
کوتــاه بــه ســود رســید امــا متاســفانه هنــوز بســیاری باور 
ندارنــد کــه بــا اتــکا بــه نخبــگان گیالنــی مــی توان ســهم 

قابــل توجهــی از ایــن بــازار را بــه خــود اختصــاص داد.
ــه و  ــب توج ــر جل ــالوه ب ــت ع ــد اس ــژاد معتق ــی ن بخش
ــون  ــترهایی همچ ــدن بس ــم ش ــئوالن، فراه ــاد مس اعتم
ــز  ــتاها و نی ــهرها و روس ــوری در ش ــبکه فیبرن ــرای ش اج
داشــتن چشــم انــداز و برنامــه بــرای رشــد بــازار فنــاوری 
در گیــالن از دیگــر ضروریــات رشــد ایــن بــازار در گیالن و 

ــاوری اســت. ــه قطــب فن ــل آن ب تبدی

همــه دســتگاه هــا بایــد بــرای تبدیــل گیــالن به 
ــک کنند ــاوری کم ــب فن قط

از ســوی دیگــر، مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
گیــالن بــر ایــن موضــوع تاکیــد مــی کنــد کــه بســترهای 
الزم بــرای رشــد ایــن بــازار در گیــالن تــا حــدودی مهیــا 
اســت امــا بــا شــرایط موجــود نیــز، بــازار فنــاوری نیازمنــد 
ســرمایه گذارانــی اســت کــه درک درســتی از آن داشــته و 
بــه رغبــت گیالنــی هــا بــرای بهــره منــدی از ایــن بــازار پر 

از نــوآوری، اطمینــان کننــد.
فــرزاد توکلــی در ایــن بــاره بــه مهــر اظهــار می کنــد: یکی 
از اهــداف وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، تســهیل 
گــری بــرای فعالیــت در حــوزه فنــاوری اســت بدیــن معنا 
کــه بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای رشــد و توســعه این بــازار 
در گیــالن، ایــن اداره کل موظــف بــه حمایــت و تســهیل 
ــی  ــم افزای ــد ه ــور بای ــن منظ ــرای ای ــا ب ــت ام ــری اس گ
ــد  ــه وجــود آی ــف ب ــای مختل ــن دســتگاه ه بیشــتری بی
تــا بتــوان فضــای بهتــری بــرای توســعه بــازار فنــاوری در 

گیــالن مهیــا کــرد.
وی مــی افزایــد: برگــزاری اســتارت آپ هــا از جملــه 
فعالیــت هایــی اســت کــه مــی توانــد موجــب بــروز ایــده 
ــم مــی  ــاوری را رق ــی شــود کــه تجــارت درحــوزه فن های
زنــد. ایــن ایــده هــا مطمئنــا نیــاز بــه ســرمایه گــذاری بــا 
رقــم هــای بــاال ندارنــد امــا مــی تواننــد در اســتانی چــون 
ــل توجهــی  گیــالن موجــب درامدزایــی و اشــتغالزایی قاب

ــوند. ش
ــناخته  ــه ناش ــات ب ــاوری اطالع ــات و فن ــرکل ارتباط مدی
بــودن ایــده پــردازان و فعــاالن حــوزه فنــاوری نیــز اشــاره 
و بیــان مــی کنــد: مشــکل ایــن اســت کــه در حــوزه فــاوا 
ــرداز را نمــی  ــده پ ــا فنــاوران ای صاحبــان شــرکت هــا و ی
شناســیم. از ســوی دیگــر در برخــی از مــوارد نیــز بــا وجود 
ــت تجــاری ســازی  ــه قابلی ــی ک ــده های مطــرح شــدن ای
ــورت دو  ــه ص ــن ب ــم. بنابرای ــذار نداری ــرمایه گ ــد، س دارن
ســویه بــا وجــود تامیــن بســتر موجــود بــرای رشــد بــازار 
فنــاوری در گیــالن، هنــوز نتوانســته ایــم بــه ســهم قابــل 

ــازار دســت یابیــم. توجهــی از ایــن ب

تبدیل گیالن به قطب فناوری/رویایی که برنامه ای برای تحقق ندارد

مائده اسفندمز
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ــران اقتصاد ایـ

فرصتــی کــه از ســوی مســئوالن 
ــود ــی ش ــده م ــگ دی کمرن

ــه  ــک برنام ــود ی ــد نب ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــه قطــب  ــالن ب ــل گی ــرای تبدی ــی ب عملیات
فنــاوری کشــور طبــق برنامه ششــم توســعه 
مشــهود اســت.از ســویی بخــش خصوصــی و 
ــه حضــور پررنــگ  فعــاالن حــوزه فنــاوری ب
تــر در بــازار پرســود فنــاوری راغــب هســتند 
و از ســوی دیگــر نهــاد دولتــی متولــی ایــن 
ــت  ــف درســتی از ظرفی ــر نتوانســته تعری ام

ــد. ــذاران بده ــه ســرمایه گ موجــود ب
ــه  ــاروی ب ــاالن حــوزه فن در عیــن حــال، فع
طــور خودکفــا گام هایــی همچــون برگــزاری 
اســتارتاپ هــای مقطعی را در ســطح اســتان 
ــرمایه  ــه س ــد ک ــن امی ــه ای ــد ب ــی دارن برم
گــذاران خبــره ای کــه آینده بــازار فنــاوری را 
بــه درســتی پرســود مــی شناســند، وارد این 
حــوزه شــده و از ایــده های آنــان کــه قابلیت 
ــرای گیــالن  تجــاری ســازی و اشــتغالزایی ب

دارد، اســتقبال کننــد.
ــرای اســتارتاپ جــاده ابریشــم  ــا اینهمــه ب ب
ــه  ــت، برنام ــان آن اس ــز میزب ــت نی ــه رش ک
ــی  ــای دولت ــوی نهاده ــی از س ــل توجه قاب
بــرای جلــب ســرمایه گــذاری چیــده نشــده 

ــت. اس
ــاون اقتصــادی اداره کل  ــه مع ــه طــوری ک ب
اقتصــاد و دارائــی گیــالن کــه متولــی گــری 
جــذب و ارائــه خدمــات بــه ســرمایه گــذاران 
را بــر عهــده دارد بــه مهــر مــی گویــد: عمــال 
ــه  ــی ب ــاد متول ــچ نه ــوی هی ــی از س اطالع
ــن اســتارتاپ  ــرای اجــرای ای ــن اداره کل ب ای

ــد. داده نش
ــم  ــر ه ــد: اگ ــی افزای ــوروزی م ــا ن علیرض
ــی بیشــتری بیــن دســتگاه هــا وجــود  افزای
ــرمایه  ــور س ــا از حض ــد مطمئن ــته باش داش
گــذاران اروپایــی در رشــت اســتقبال بهتــری 
ــد  ــی چن ــرای معرف ــه ای ب مــی شــد و برنام
ــا قابلیــت ســرمایه گــذاری  طــرح و پــروژه ب
ــان تعریــف مــی  ــرای آن در حــوزه فنــاوری ب

ــد. ش
ــازار فنــاروی اطالعــات  ــه ب اهمیــت توجــه ب
ــم  ــی بیشــتر ملمــوس اســت کــه بدانی زمان
طبــق پیــش بینــی هــا در صــورت توجــه بــه 
ــازار، 4۸ درصــد اشــتغالزایی و حــدود  ایــن ب
۵۰ درصــد ارزش افــزوده بــه دســت خواهــد 

آمــد.
ــی  ــد در صورت ــی رس ــر م ــه نظ ــن ب بنابرای
ــواده  ــان و خان ــرار باشــد دغدغــه جوان کــه ق
ــود،  ــع ش ــتغال رف ــرای اش ــی ب ــای گیالن ه
یکــی از بهتریــن فرصــت هــا، توجــه به بــازار 
ــی  ــه م ــازاری ک ــات اســت. ب ــاوری اطالع فن
توانــد در صــورت ســرمایه گذاری و اســتقبال 
از ایــده هــای ورود بــه آن از ســوی مســئوالن 
ــخص  ــه ای مش ــتن برنام ــور داش و همینط
و عملیاتــی، منجــر بــه تبدیــل گیــالن 
بــه قطــب فنــاوری کشــور و همینطــور 
ــاکنان  ــرای س ــی ب ــل توجه ــی قاب درآمدزای

آن شــود.

انــار یــا همــان صــد دانــه یاقــوت مــا ایرانــی 
هــا، ایــن روزهــا تأللــو ســرخی آن در 
دســتان باغداران منطقــه اورامانــات از توابع 
اســتان کردســتان چشــم هــر رهگــذری را 

ــه ســوی خــود خیــره مــی کنــد. ب

ــتان  ــتان را شهرس ــار کردس ــت ان ــطح زیرکش ــد س ۹۹ درص
ســروآباد بــه خــود اختصــاص داده و تنهــا یــک درصــد ســطح 
ــتان  ــه شهرس ــوط ب ــتان مرب ــول دراس ــن محص ــت ای زیرکش

ــت. ــاران اس کامی
ــه  ــت ک ــروآباد اس ــتان س ــهرهای شهرس ــی از ش ــان یک اورام
ــزار و  ــداد 3 ه ــن تع ــت اســت و از ای ــزار نفرجمعی دارای 1۰ ه
3۰۰ نفــر آنهــا شــهری و مابقــی در 1۲ روســتای ایــن منطقــه 
ســاکن هســتند و بیشــتر انــار اســتان هــم در ایــن شــهر تولیــد 

مــی شــود.
ــوط  ــم مرب ــان ه ــار اورام ــد ان بیشــتر ســطح زیرکشــت و تولی
بــه روســتاهای ژیــوار، ســلین، بلبــر، عبــاس آبــاد و نــاو اســت 
و ارقــام ربــاب شــیراز و ملــس ســاوه جــزو اولیــن ارقــام انــاری 
ــد کــه نهــال هــای آن هــا در روســتاهای اورامــان کشــت  بودن
ــه یکــی از میــوه  شــدند و حــال بعــد از گــذر ایــن ســال هــا ب
ــن  ــان ای ــاش مردم ــرار مع ــرای ام ــی ب ــی و منبع ــای اصل ه

ــل شــده اســت. ــه تبدی منطق
انــار جــزو میوه هــای نیمــه گرمســیری اســت و منطقــه اورامان 
ــق  ــر مناط ــه دیگ ــبت ب ــوای آن نس ــه آب و ه ــل اینک ــه دلی ب
کردســتان گــرم تــر اســت شــرایط کشــت و تولیــد بســیاری از 
محصــوالت نیمــه گرمســیری هــم چــون انــار، خرمالــو، زیتون 

و حتــی مرکبــات را دارد.
ــا  ــاز و ت ــان آغ ــار در اورام ــت ان ــاه کار برداش ــط مهرم از اواس
اواخــر آبــان مــاه بــه طــول مــی انجامــد و بیشــتر باغــداران این 
منطقــه حاصــل دســترنج خــود را بــه میادیــن میــوه و تــره بــار 
بــه دلیــل اینکــه بــا قیمــت مناســبی از آنهــا خریــداری نمــی 

ــه دالالن مــی فروشــند. ــد و بیشــتر ب کننــد، نمــی برن
یکــی از ویژگــی هــای بــارز و حائــز اهمیــت محصــوالت 

کشــاورزی در اورامــان، ارگانیــک بــودن آنهــا اســت بــه گونه ای 
کــه مــردم ایــن منطقــه از هیــچ نــوع کــود و ســموم شــیمیایی 
ــد  ــی مانن ــدات باغ ــژه تولی ــه وی ــد محصــوالت خــود ب در تولی
انــار اســتفاده نمــی کننــد و همیــن باعــث شــده تولیــدات ایــن 

ــادی داشــته باشــد. منطقــه طرفــداران زی

محیط زیست مانع توسعه باغات روستاهای اورامان
عبدالجبــار آداک مــردی ۶۵ ســاله و یکــی از باغداران روســتای 
ژیــوار اســت کــه در ۶ هــزار مترمربــع بــاغ  خــود ســاالنه حدود 

1۰ تــا 1۲ تــن انــار برداشــت مــی کنــد.
ــه  ــغول ب ــه مش ــت ک ــال اس ــدود 3۰ س ــرد: ح ــوان ک وی عن
باغــداری هســتم و در بــاغ خــود اقــدام بــه کشــت انــواع میــوه 
ــار کــردم. ــو و ان ــه پرتقــال، زیتــون، کیــوی، خرمال هــا از جمل

وی ادامــه داد: چنــد اصلــه درخــت زیتــون را کاشــته بــودم کــه 
بــه دلیــل عــدم اطــالع از نحــوه صحیــح هــرس و نگهــداری از 
آنهــا، بــه غیــر از یــک اصلــه همــه آنهــا خشــک شــدند و آنهــا 
را قطــع و از همیــن یــک اصلــه باقــی مانــده 1۰ تــا 1۵ کیلــو 

محصــول برداشــت کــردم.
ایــن باغــدار روســتای ژیــوار بــه قیمــت فــروش محصــول انــار 
ــدازه و  ــه ان ــار بســتگی ب خــود اشــاره کــرد و گفــت: قیمــت ان
کیفیــت آن متفــاوت اســت و هرچقــدر محصــول ریزتــر باشــد 
قیمــت آنهــم کمتــر اســت و مــا از کیلویــی ۲ تــا 4 هــزار تومان 

بــه فــروش مــی رســانیم.
ــا تــرک  ــا بیــان اینکــه انارهایــی را هــم کــه کوچــک و ی وی ب
ــی  ــل م ــار تبدی ــه رب ان ــتا ب ــان روس ــط زن ــد توس ــورده ان خ
شــود، افــزود: محصــوالت خــود را بــه میادیــن میــوه وتــره بــار 
چــون بــا قیمــت بســیار کمــی از مــا مــی خرنــد، نمــی بریــم و 
بیشــتر محصــول خــود را بــه خریدارانــی کــه خــود در باغــات 

مــا حضــور مــی یابنــد، مــی فروشــیم.
ــم  ــکلی نداری ــر آب مش ــه داد: از نظ ــواری ادام ــدار ژی ــن باغ ای
ــود  ــا آب وج ــه م ــی در منطق ــدازه کاف ــه ان ــبختانه ب و خوش
دارد تنهــا خواهــان حمایــت بیشــتر جهــاد کشــاورزی و 
راهنمایــی کارشناســان آنهــا بــرای افزایــش و بهبــود عملکــرد 

ــتیم. ــان هس محصوالتم
وی از اداره محیــط زیســت هــم گالیــه کــرد و گفــت: متاســفانه 

تأللو سرخی صددانه یاقوت در اورامان/
 بن بست در احداث سردخانه انار
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ــران اقتصاد ایـ

ــود  ــات خ ــعه باغ ــطح و توس ــش س ــان افزای ــر خواه ــا اگ م
ــن  ــد و ای ــت نمــی کن ــا آن موافق ــط زیســت ب باشــیم محی
ــتاییان  ــکل مــا روس ــن مش ــن وبزرگتری ــی از مهمتری یک

ــت. ــان اس ــه اورام منطق

تولیــد بیــش از ۲ هزارتــن انــار درژیــوار پرجمعیــت 
تریــن روســتای اورامــان

ــتای  ــالمی روس ــورای اس ــای ش ــی از اعض ــعد آداک یک اس
ــتا دارای 3۵۶  ــن روس ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــز ب ــوار نی ژی
خانــوار و هــزار و 47۰ نفرجمعیــت اســت، گفــت: این روســتا 

ــت. ــان اس ــهر اورام ــتای ش ــن روس ــت تری پرجمعی
ــار  ــزار و 3۶۰ هکت ــن روســتا را ۵ ه وی مســاحت اراضــی ای
خوانــد و بیــان کــرد: ژیــوار ســال گذشــته در فهرســت آثــار 
ــد توجــه  ــن مــی طلب ــه ثبــت رســید بنابرای ــی کشــور ب مل

ــرد. ــه آن صــورت گی ــژه ای ب وی
ــرح  ــی از ط ــش اندک ــون بخ ــفانه تاکن ــه داد: متاس وی ادام
هــادی درایــن روســتا اجرایــی شــده و از آنجــا کــه روســتایی 
گردشــگر پذیــر اســت انتظــار مــی رود رونــد اجــرای طــرح 

هــا درآن ســرعت بیشــتری داشــته باشــد.
ایــن عضــو شــورای اســالمی روســتای ژیــوار افــزود: از دیگــر 
ــاده ای  ــه ج ــت ک ــن اس ــا ای ــتای م ــردم روس ــکالت م مش
منتهــی بــه باغات روســتا بــه طــول چهــار کیلومتر آســفالت 

نیســت و تــردد در آن بــه ســختی انجــام مــی شــود.
آداک اضافــه کــرد: بیــش از ۲۰۰ خانــوار این روســتا مشــغول 
بــه تولیــد انــار هســتند و ســاالنه بیــش از ۲ هزارتــن انــار در 

ایــن روســتا تولیــد مــی شــود.

ــار را در  ــه نهــال ان جهادکشــاورزی بخشــی از هزین
توســعه باغــات تقبــل خواهــد کــرد

مدیرامورباغبانــی ســازمان جهــاد کشــاورزی کردســتان 
ســطح زیرکشــت انــار در اســتان را 4۶۰ هکتــار اعــم از بــارور 
و غیربــارور ذکــر کــرد و گفــت: ســاالنه حــدود ۵ هــزار تــن 
محصــول از ایــن میــزان ســطح بــاغ انــار تولیــد مــی شــود.
اردشــیر پــور حبیبــی تعــداد بهــره بــرداران انــار دراســتان را 
هــزار بهــره بــردار خوانــد و بیــان کــرد: بیشــتر ارقــام موجــود 
دراســتان ربــاب شــیراز و ملــس ســاوه هســتند کــه میانگین 

عملکــرد آنهــا دراســتان 1۵ تــن در هکتــار اســت.
وی در ارتبــاط بــا حمایــت جهــاد کشــاورزی از این باغــداران 
اظهــار داشــت: حمایــت فنــی یکــی از رســالت هــای اصلــی 

مــا اســت کــه همــواره آن را انجــام مــی دهیــم.
ــاغ خــود  وی ادامــه داد: اگــر باغــداری هــم قصــد توســعه ب

را داشــته باشــد بخشــی از هزینــه نهــال را جهــاد کشــاورزی 
ــه  ــم ب ــی الزم را ه ــای فن ــه ه ــد و توصی ــی کن ــل م تقب

ــرد. ــد ک ــه خواه ــداران ارائ باغ

صنایع تبدیلی و سردخانه مطالبه باغداران
یکــی از اصلــی ترین مشــکالت کشــاورزان اســتان کردســتان 
نبــود صنایــع تبدیلــی دراســتان اســت و همــواره حــل ایــن 
مشــکل یکــی از مطالبــات ایــن قشــر زحمتکــش و پرتــالش 

بــوده و هســت.
ــی  ــژه باغ ــه وی ــان برداشــت محصــوالت کشــاورزی ب در زم
حجــم زیــادی از تولیــدات ایــن حــوزه وارد بــازار مــی شــود 
وهمیــن مســئله منجــر بــه اشــباع بــازار عرضــه و در نتیجــه 

کاهــش قیمــت و ســود باغــداران مــی شــود.
یکــی از راهکارهــا بــرای جلوگیــری از ضــرر باغــداران و 
ســود بیشــتر آنهــا عــالوه بــر ایجــاد صنایــع تبدیلــی وجــود 
ســردخانه اســت تــا بخشــی از محصــول مــازاد بــازار در فصل 
ــروش  ــه ف ــان مناســب دیگــری ب ــت و زم برداشــت را در وق

برســانند.
عــالوه بــر اوایــل فصــل پاییــز بهتریــن زمــان بــرای فــروش 
انــار کــه تقاضــای آن هــم در بــازار افزایــش مــی یابــد، شــب 

یلــدا اســت.

بــن بســت احــداث ســردخانه بــرای نگهــداری انــار 
در اورامــان

مجیــد نیــک پســند ازاهالــی روســتای ســلین و از باغــداران 
ــه  ــته ب ــال گذش ــه س ــت ک ــتان اس ــتان کردس ــه اس نمون
عنــوان تولیــد کننــده برتــر انــار و امســال هــم تولیــد کننــده 
ــت  ــرای دریاف ــت، ب ــده اس ــی ش ــتان معرف ــر اس ــر انجی برت
مجــوز احــداث ســردخانه اقــدام کــرده و متاســفانه در ایــن 

ــن بســت خــورده اســت. ــه ب مســیر ب
وی گفــت: هزینــه و وقــت زیــادی بــرای اخــذ مجــوز احــداث 
ســرخانه کــردم ولــی تاکنــون موفق بــه دریافــت آن نشــدم.

وی اضافــه کــرد: از آنجــا کــه بیشــتر اراضــی و حتــی خانــه 
ــه  ــد در منطق ــاکن بودن ــا در آن س ــداد م ــه اج ــی ک های
حفاظــت شــده شــاهو وکوســاالن واقــع شــده، بــه همیــن 
ــداث و  ــات و اح ــعه باغ ــا توس ــت ب ــط زیس ــل محی دلی
اجــرای هــر نــوع طرحــی در ایــن منطقــه موافقــت نمــی 

ــد. کن
ــع  ــه اینکــه همــه مــا تاب ــا اشــاره ب ایــن تولیدکننــده انارب
ــط  ــئوالن محی ــا مس ــرد: قطع ــان ک ــتیم، بی ــون هس قان
زیســت هــم در چارچــوب قانــون و براســاس دســتوراالعمل 
ــه آنهــا ابــالغ شــده عمــل مــی کننــد  ولــی  هایــی کــه ب
ــردم  ــرای م ــدی ب ــه امی ــئوالن روزن ــی رود مس ــار م انتظ
منطقــه مــا ایجــاد کننــد تــا دلســرد نشــوند و بــه شــهرها 

ــد. ــرت نکنن مهاج
نیــک پســند بــا اشــاره بــه اینکــه کاهــش قیمــت تولیــدات 
ــود،  ــی ش ــداران م ــرر باغ ــردی و ض ــه دلس ــر ب ــی منج باغ
افــزود: بیــش از 4 هــزار تــن انــار در منطقــه اورامــان تولیــد 
ــا  ــه م ــوان نمون ــه عن ــر ب ــه اگ ــود ک ــی ش ــازار م ــه ب و روان
بتوانیــم ۵۰۰ تــن از ایــن محصــول را در ســردخانه نگهــداری 
ــان  ــو ۵ هزارتوم ــر کیل ــا قیمــت ه ــدا ب ــم و در شــب یل کنی
بفــروش برســانیم بیــش از یــک میلیــارد تومان ســود نصیب 

باغــداران مــا مــی شــود.
وی اظهــار داشــت: مــردم مــا عالقــه و اشــتیاق الزم بــرای کار 
ــد و بــی شــک مســئوالن هــم از آن اگاه  و توســعه آن را دارن
هســتند و مــی طلبــد حمایــت هــای آنهــا تنهــا مختصــر بــه 

حــرف نباشــد و در عمــل آن را بــه مــا نشــان دهنــد.
بــاغ هــا و روســتاهای اورامــان در دره هــای پرپیــچ و خمــی 
واقــع شــده کــه در عیــن زیبایی مســیری ســخت بــرای رفت 
و آمــد اســت و مــردم ایــن منطقــه بــا وجــود تمام مشــکالت 
ــا  ــتند و تنه ــغول هس ــد مش ــه کار و تولی ــا ب ــختی ه و س
خواســته آنهــا کمــک وحمایت دولــت بــرای بهبــود وضعیت 

تولیــد و فــروش محصوالتشــان اســت.
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ــران اقتصاد ایـ

بسـته بندی  کشـت،  الگـوی  نبـود 
بازارهـای  شناسـایی  عـدم  نامناسـب، 
مسـئوالن  بی توجهـی  کنـار  در  جدیـد 
دست به دسـت هـم داده تـا قطب سـیب 
تولیـدی کشـور مشـتری نداشـته باشـد.

آذربایجــان غربــی ســاالنه بــا تولیــد افــزون بــر یک میلیــون 
و 3۰۰ هــزار تــن ســیب ســهم 3۰ تــا 4۵ درصــدی ســیب 
تولیــدی و قطــب اول کشــور را از آن خــود کــرده امــا ایــن 
ــاال نه تنهــا  افزایــش تولیــد باوجــود مرغوبیــت و کیفیــت ب
ســودی بــرای اقتصــاد کشــاورزی و باغــداران اســتان 
ــی مســئوالن  ــای اصل ــه یکــی از دغدغه ه ــه ب نداشــته بلک

تبدیل شــده اســت.
اســتان گســترش باغــات و افزایــش میــزان تولیــد ســیب را 
در حالــی تجربــه می کنــد کــه اشــتغال بیــش از ۸۰ هــزار 
ــوالت  ــد محص ــق تولی ــتقیم از طری ــورت مس ــوار به ص خان
ــالی  ــد س ــش چن ــن افزای ــا ای ــود ام ــن می ش ــی تأمی باغ
اســت بــه کابــوس نبــود مشــتری و بــازار مناســب، متضــرر 
ــدل شــده  ــداران اســتان ب شــدن اقتصــاد کشــاورزی و باغ

اســت.
ــدن  ــرای حمایــت از تولیــد، عقــب مان نبــود برنامه ریــزی ب
ــب  ــته بندی نامناس ــی، بس ــول خارج ــا محص ــت ب در رقاب
محصــول، منطقــی نبــودن قیمت هــا بــا توجــه بــه هزینــه 
تولیــد و در برخــی مــوارد همســان نبــودن کیفیــت ســیب 
ــا نمونه هــای خارجــی ازجملــه دل مشــغولی های  داخلــی ب
موجــود در بحــث بــازار ســیب یکــی از محصــوالت 

ــی رود. ــمار م ــه ش ــور ب ــتان و کش ــتراتژیک اس اس
ــان  ــرف زم ــراه ص ــه هم ــل ب ــکالت حمل ونق ــود مش وج
طوالنــی بــرای طــی رویه هــای صادراتــی ازجملــه تخلیــه و 
بارگیــری مجــدد در پایانه هــا و بازارچه هــای مــرزی، افــت 
و تلفــات محصــوالت کشــاورزی و تحمیــل هزینــه اضافــی 
بــرای صادرکننــدگان نیــز از دیگــر مســائلی اســت کــه ایــن 

ــد. ــدید می کن ــکل را تش مش
متأســفانه اگــر غفلــت و بی توجهــی مســئوالن کشــوری و 
اســتانی را بــه ایــن مشــکالت اضافــه کنیــم خیلــی نبایــد 
ــیب های  ــد از س ــای جدی ــا بازاره ــا نه تنه ــد ت ــر مان منتظ
ــیب  ــنتی س ــای س ــه بازاره ــند بلک ــروم باش ــی مح ایران
کشــور ازجملــه عــراق، ترکیــه و... را نیــز از دســت بدهیــم.

 
ســیب هایی کــه روی دســت باغــداران آذربایجــان 

غربــی ماند
امســال هــم هماننــد ســال های گذشــته باوجــود افزایــش 
میــزان تولیــد، بــاال بــودن کیفیــت محصــول تولیــدی تنهــا 
۲۰ هــزار تــن از یک میلیــون و ۲۰۰ هــزار تــن ســیب 
ــزار  ــده اســت ۲۰ ه ــارج از کشــور صادرش ــه خ ــدی ب تولی
تنــی کــه ســهم بســیار ناچیــز از ایــن ظرفیــت عظیــم بــه 

ــی رود. شــمار م
باغــداران ارومیــه بــرای جبــران رنــج یک ســاله خــود اقــدام 
ــیب های  ــی س ــرده و حت ــد ک ــر از موع ــت زودت ــه برداش ب
باکیفیــت خــود را بــه دلیــل نبــود بــازار مناســب در قالــب 
ــن شــرایط  ــه حــراج گذاشــته اند. ای ــر درختــی ب ســیب زی
عرضــه حتــی جبــران هزینه هــای تولیــد را هــم نمی کنــد.
در روزهــای اخیــر از جاده هــای شــهرهای آذربایجــان 
غربــی کــه گــذر کنیــم شــاهد اتــالف هــزاران تــن ســیب 

ــی  ــورت تل ــه به ص ــتیم ک ــتان هس ــدی اس ــوه تولی و می
انبارشــده در انتظــار خریــد بــه قیمــت ناچیــز هســتند ایــن 
در حالــی اســت کــه در کمــال تعجــب بــه اعتقــاد رئیــس 
ــازار ســیب  ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان غربــی ب
اســتان امســال نه تنهــا نامناســب نیســت بلکــه نســبت بــه 

ــی دارد. ــت خوب ــته وضعی ــال های گذش س
 

ــی  ــزش ســیب ها شــده و دپوی ــاد موجــب ری تندب
در کار نیســت

ــاد کشــاورزی  ــازمان جه ــس س ــم زاده، رئی اســماعیل کری
آذربایجــان غربــی در خصــوص نبــود بــازار مناســب ســیب 
اســتان بــا اشــاره بــه انتشــار چنــد فیلــم و عکــس در رابطــه 
بــا قطــع درختــان ســیب و دپــوی ایــن محصــول در کنــار 
ــای  ــق بازدیده ــزود: طب ــنویه، اف ــاده اش ــیب ج ــات س باغ
ــازمان،  ــکاران س ــده و هم ــخص بن ــط ش ــده توس انجام ش
ــزش شــدید  ــر و ری ــای اخی ــاد شــدید در روزه ــوع تندب وق
محصــول بــا کیفیــت ســیب درختی بــه زیــر درختــان کــه 

ــزان ســیب  ــش می ــث افزای ــود، باع ــوز برداشت نشــده ب هن
ــار  ــی در کن ــد توافق ــز خری ــه مراک ــی ب ــی تحویل صنعت

ــت. ــده اس ــا ش جاده ه
وی ادامــه داد: طبــق بازدیــد میدانــی انجام گرفتــه و 
ــاده  ــیر ج ــع در مس ــداران واق ــدادی از باغ ــا تع ــه ب مصاحب
ــه  ــیب درختی ب ــع آوری س ــز جم ــالن مراک ــنویه، عام اش
ــع  ــات صنای ــه کارخانج ــع ب ــل به موق ــدم تحوی ــل ع دلی
تبدیلــی و تکمیلــی باعــث ازدحــام و دپــوی ســیب در کنــار 
ــا پیگیری هــای انجام شــده در  ــه ب ــد ک ــا شــده بودن جاده ه

ــت. ــه اس ــام کاهش یافت ــن ازدح ــر ای ــال حاض ح
ــیب  ــان س ــع درخت ــوع قط ــوص موض ــم زاده در خص کری
ــد  ــق بازدی ــت: طب ــز گف ــتان نی ــات اس ــدادی از باغ در تع
ــور، هــدف از قطــع  ــات مذک انجام شــده کارشناســان از باغ
ــه  ــام پای ــی ارق ــداران جایگزین ــن باغ ــط ای ــان توس درخت
ــد در جهــت  ــه رویشــی و جدی ــام پای ــا ارق ــذری ســیب ب ب
افزایــش راندمــان تولیــد و بهبــود کیفیــت ســیب بــاغ خود 

ــوده اســت. ب

رنگ از رخ قطب سیب ایران پرید/ تبدیل امید کشاورزان به آه و حسرت

سکینه اسمی
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ــران اقتصاد ایـ

وی بــا انتقــاد از گالیه هــا از بــازار ســیب اســتان گفــت: مــن 
ــس  ــه در مجل ــردم ارومی ــده م ــر نماین ــای اخی صحبت ه
شــورای اخیــر در خصــوص بــازار ســیب و محصــوالت 
کشــاورزی و نیــز عکــس و فیلم هــای منتشرشــده از هــدر 
ــم  ــالم می کن ــرده و اع ــب ک ــتان را تکذی ــیب اس ــت س رف

ــت. ــی اس ــوارد بزرگ نمای ــن م ــی از ای بخش
 

ــی کشــور در  ــی و تکمیل ــع تبدیل ۵۰ درصــد صنای
ــرار دارد ــی ق ــان غرب آذربایج

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان غربــی بیــان 
کــرد: ایــن اســتان بــا دارا بــودن بیــش از ۵۰ درصــد صنایــع 
ــن  ــی ای ــب اصل ــوان قط ــور به عن ــی کش ــی و تکمیل تبدیل
ــی رود و ســاالنه در حــدود  ــه شــمار م ــع در کشــور ب صنای
3۵۰ هــزار تــن از ســیب تولیــدی اســتان در ایــن واحدهای 

ــود. ــرف می ش ــدی مص تولی
کریــم زاده در خصــوص ســهم ناچیــز ســیب های تولیــدی 
اســتان در بازارهــای صادراتــی اظهــار داشــت: طــی 
ســال های گذشــته متأســفانه باوجوداینکــه ســیب های 
ــی  ــیار باالی ــت بس ــت و مرغوبی ــتان از کیفی ــدی اس تولی
برخــوردار اســت امــا در بازارهــای جهانــی ســهم چندانــی 
ــی  ــا رایزن ــالش شــده ب ــر ت ــا در ســال های اخی نداشــت ام
و شناســایی بازارهــای جدیــد ایــن مشــکل برطــرف شــود.
ــزار  ــا واردات ســاالنه ۸۰۰ ه ــازار روســیه ب ــه داد: ب وی ادام
تــن ســیب درختی، یکــی از بهتریــن بازارهــای موجــود در 
ــران  ــرای صــدور محصــوالت کشــاورزی ای حــال حاضــر ب
ــه  ــود ک ــوب می ش ــی محس ــان غرب ــوص آذربایج به خص
ــن خصــوص در حــال انجــام اســت. رایزنی هــای الزم در ای

 
مصرف سیب در سبد غذایی مردم افزایش یابد

کریــم زاده بــا بیــان اینکــه فرهنــگ مصــرف ســیب درختی 
بــه دلیــل بــاال بــودن ارزش غذایــی ایــن محصــول بایــد در 
ــرار  ــا ق ــرد: ب ــد ک ــد تأکی ــج و توســعه یاب ــردم تروی ــن م بی
ــروش  ــه ف ــوان ب ــردم می ت ــی م دادن ســیب در ســبد غذای
ســیب های تولیــدی در اســتان نیــز کمــک شــایانی کــرد.

ــی در  ــان غرب ــاورزی آذربایج ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
خصــوص عــدم برنامه ریــزی اصولــی بــرای تولیــد ســیب و 
محصــوالت باغــی بــر اســاس نیاز اســتان و یــا کشــور گفت: 
در مجموعــه وزارت جهــاد کشــاورزی همــه برنامه هــای در 
ــت و  ــای کش ــالح روش ه ــت اص ــری، در جه ــال پیگی ح
آبیــاری بــرای تولیــد محصــوالت بازارپســند و ســالم اســت.

ــد از  ــود بع ــکالت موج ــتر مش ــه بیش ــان اینک ــا بی وی ب
تولیــد و در مرحلــه فــروش بــه وجــود می آیــد و مشــکالت 
ــاً از عــدم  ــز عموم ــه داشــت محصــول نی موجــود در مرحل
فــروش و بازاریابــی مناســب ناشــی می شــود افــزود: 
ــه ســایر  ــزان مصــرف ســرانه کشــور نســبت ب افزایــش می
ــد  ــوان خری ــن ت ــاال رفت ــا ب ــعه ب ــورهای درحال توس کش
مــردم و به کارگیــری سیاســت های حمایتــی از قبیــل 
توزیــع ســیب در ســبد توزیعــی مــدارس، پادگان هــا، 
مراکــز آموزشــی و درمانــی و افزایــش آگاهی هــای عمومــی 
در خصــوص مزایــای مصــرف ســیب از طریــق رســانه های 

ــد. ــا باش ــوص راهگش ــن خص ــد در ای ــی می توان جمع
کریــم زاده راه انــدازی واحدهــای ســورت و بســته بندی 
مناســب در ســردخانه های اســتان، حمایت از صادرکنندگان 
بــا پرداخــت جوایــز صادراتی به موقــع و برقــراری اســتاندارد 
اجبــاری در صــادرات ســیب جهــت حفــظ بــازار محصــول 
تولیــدی اســتان را از دیگــر راهکارهــای عملــی بــرای 
ــازار محصــوالت کشــاورزی اســتان عنــوان کــرد. تنظیــم ب

ــیب از  ــازار س ــب ب ــت نامناس ــب وضعی ــارات و تکذی اظه
ســوی کریــم زاده در حالــی اســت کــه وضعیــت بازار ســیب 
ــی از  ــه به راحت ــت ک ــن اس ــر از ای ــیار وخیم ت ــتان بس اس
کنــار آن گذشــت. در ایــن راســتا نماینــده مــردم ارومیــه در 
مجلــس شــورای اســالمی چهارشــنبه 1۰ آبــان مــاه ســال 
ــی از  ــان دســتور خــود در صحــن علن جــاری در نطــق می
ــاد  ــه آن انتق ــازار ســیب اســتان و بی توجهــی ب ــت ب وضعی

ــرد. ک
 

کشاورزی آذربایجان غربی در معرض نابودی است
روح اهلل حضرت پــور نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس 
ــیب و  ــفناک س ــازار اس ــوص ب ــالمی در خص ــورای اس ش
ــراغ  ــت: س ــی گف ــان غرب ــاورزی آذربایج ــوالت کش محص
بغــض فروخــورده یــک ملت مــی روم که کســی صدایــش را 
نمی شــنود، متأســفانه کشــاورزی ارومیــه در حــال احتضــار 
بــوده و در حــال حاضــر شــمارش معکــوس بــرای نابــودی 
ــدان و تالش هــای  ــا چنــگ و دن ــه ب کشــاورزی مردمــی ک
شــبانه روزی خویــش چشــم امیــد بــه محصــوالت باغــی و 

ــت. ــده اس ــد آغازش ــاورزی دوخته ان کش
وی بــا بیــان اینکــه محصوالتــی کــه بــا ســختی و مشــقت 
زیــر  به صــورت  اکنــون  می شــود  تولیــد  کشــاورزان 
درختــی در اطــراف جاده هــا ریختــه شــده و تــراژدی تلــخ 
ــرد:  ــح ک ــد، تصری ــم می زن ــار آذربایجــان را رق ــار دی و غمب

ــی آورد. ــه درد م ــانی را ب ــر انس ــا دل ه ــن صحنه ه ای
حضــرت پــور بــا بیــان اینکــه تولیــد هــر 1۰۰ گــرم 
ســیب درختی 7۰ لیتــر آب شــیرین دومیــن اســتان 
پــرآب کشــور را مصــرف می کنــد، گفــت: محصــول ســیب 
به جــای آنکــه به عنــوان یــک محصــول بومــی باعــث 
ــوی  ــه تابل ــا ب ــق و توســعه کشــاورزی کشــور باشــد ام رون
ــی  ــان غرب ــردم آذربایج ــیه روزی م ــت و س ــز فالک غم انگی

اســت. تبدیل شــده 
ــا  ــورای اســالمی، ب ــس ش ــه در مجل ــردم ارومی ــده م نماین
ــیب در  ــن س ــزار ت ــون و ۲۰۰ ه ــد یک میلی ــادآوری تولی ی
آذربایجــان غربــی طــی ســال زراعــی جــاری، تصریــح کرد: 
درحالی کــه بنــا بــه اعــالم مســئوالن گمــرک اســتان تنهــا 

۲۰ هــزار تــن صادرشــده اســت.
ــه وزیــر جهــاد کشــاورزی، گفــت:  حضــرت پــور خطــاب ب
ــوالت  ــتند محص ــور هس ــاورزان مجب ــی! کش ــای حجت آق
ــد  ــت کنن ــد برداش ــش از موع ــیب را پی ــژه س ــی به وی باغ
ــن  ــه نازل تری ــی ب ــر درخت ــام زی ــه ن ــا ب ــار جاده ه و در کن
قیمــت فروختــه و گاهــی بــا شــرایط نســیه چندیــن ماهــه 

ــد. ــازار کنن ــود را وارد ب محصــوالت خ
 

ــار  ــدی در کن ــیب های تولی ــن س ــزار ت ــالف ه ات
جاده هــا و خیابان هــای ارومیــه

نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــورای اســالمی ادامــه 
ــات  ــه باغ ــت ک ــی اس ــال وروز تولیدکنندگان ــن ح داد: ای
ــوده را  کــه ثمــره چندیــن ســال کاشــت و داشــت آن هــا ب
ــه آتــش می کشــند. قطعه قطعــه کــرده و باغــات خــود را ب
ــورای  ــس ش ــی مجل ــی و حقوق ــیون قضای ــو کمیس عض
اســالمی، بــا خطــاب قــرار دادن وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا 
بیــان اینکــه کشــاورزی در آذربایجــان غربــی نقــش اول در 
اقتصــاد اســتان را دارا اســت، یــادآور شــد: اگــر بی توجهــی 
بــه محــور اقتصــاد آذربایجــان غربــی کــه حیــات و ممــات 
ــاس و  ــه زودی ی ــد ب ــه آن وابســته اســت ادامــه یاب مــردم ب
ناامیــدی کشــاورزان، مهاجــرت به شــهر و حاشــیه شــهرها، 
ــر  ــی دامن گی ــیب های اجتماع ــاغل کاذب و آس ــاد مش ایج

کشــور خواهــد شــد.
حضــرت پــور بــا بیــان اینکــه دل هــای مــا از رنــج باغــداران 
ــت،  ــون اس ــی خ ــان غرب ــش آذربایج ــاورزان زحمتک و کش
تصریــح کــرد: آذربایجــان غربــی قطعــه ای از بهشــت ایــران 
عزیــز اســت کــه در برهه هــای مختلــف نقش آفریــن و 
حماسه ســاز بــوده امــا امــروز در آتــش بی مهری هــای 

وزارت جهــاد کشــاورزی می ســوزد.
ــورای  ــس ش ــی مجل ــی و حقوق ــیون قضای ــو کمیس عض
ــا  ــالف صده ــر ات ــه تصوی ــش از آنک ــزود: پی ــالمی، اف اس
هــزار تــن ســیب درختی در کنــار جاده هــای اســتان 
ــع  ــالمی را در مجام ــوری اس ــدس جمه ــام مق ــره نظ چه
ــاد باغــداران رســیده و  ــه فری بین المللــی مخــدوش کنــد ب
بــه وعده هایتــان در قبــال باغــداران عمــل کنیــد؛ ســیب و 
انگــور آذربایجــان غربــی را نجــات دهیــد تــا امیــد و حیــات 

در اســتان جلوه گــر شــود.
 

ــاورزی  ــوالت کش ــع محص ــه و توزی ــام عرض نظ
ــود ــد ش هدفمن

نایب رئیـس اتحادیـه باغـداران کشـور در خصـوص دالیـل 
کشـاورزی،  محصـوالت  فـروش  از  پـس  بـازار  مشـکالت 
باغـی به خصـوص سـیب گفـت: متأسـفانه باوجـود ظرفیت 
قابل قبـول در کشـور میـزان صـادرات محصـوالت باغـی 
به خصـوص سـیب از وضعیـت خوبـی برخـوردار نیسـت.

مجتبی شـادلو با بیـان اینکه نظـام عرضه و توزیـع را دالالن 
در کشـور مشـخص می کننـد و ایـن بـه سـنت دیرینـه 
تبدیل شـده اسـت افـزود: متأسـفانه ایـن سـنت هرسـال 
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ــران اقتصاد ایـ

موجـب بروز مشـکالت اساسـی در بخـش عرضـه و تقاضای 
محصـوالت کشـاورزی به خصوص سـیب می شـود و دالالن 

در تعییـن قیمـت نقـش اصلـی را ایفـا می کننـد.
ــالب  ــروی انق ــان پی ــاورزی از زم ــه کش ــان اینک ــا بی وی ب
ــه  ــی اقتصــاد کشــور ب ــون جــزو محــور اصل اســالمی تاکن
شــمار مــی رود گفــت: خودکفایــی در محصوالت کشــاورزی 
جــزو مبانــی اســتقالل مــا بــوده ولــی متأســفانه در 
ــچ  ــی اقتصــاد هی ــی و شــاخص های اصل ــزی اصول برنامه ری

ــی نشــده اســت. ــر توجــه کاف ــن ام ــه ای ــت ب موق
شـادلو بـا بیان اینکـه در چشـم انداز ۲۰ سـاله تأمیـن غذای 
جمعیـت 3۰۰ میلیـون نفـری در نظـر گرفتـه اسـت افزود: 
بخـش عظیمـی از ایـن جمعیـت کشـورهای همسـایه و 
مسـلمان اسـت کـه مـا مـورد هـدف قـرار داده ایـم امـا در 
چهارچوب دیپلماسـی ما این امر به صورت شـفاف و مسـتمر 
موردتوجه قرارگرفته نشـده است تا سـهم خوبی در صادرات 

محصوالت کشـاورزی داشـته باشـیم.
نایب رئیــس اتحادیــه باغــداران کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه 
ــت  ــر ظرفی ــی دو براب ــد محصــوالت باغ ــون در تولی هم اکن
ــر  ــن ام ــت: ای ــم گف ــد می کنی ــم تولی ــی داری ــاز داخل و نی
ــرای  ــدف ب ــای ه ــایی بازاره ــزی و شناس ــد برنامه ری نیازمن

ــازاد اســت. صــادرات محصــوالت م
ــش  ــوص در بخ ــداران به خص ــه باغ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ســیب تابســتان و ســال گذشــته دچــار ضــرر و زیان هایــی 
شــدند گفــت: ضــرر و زیــان باغــداران به خصــوص در 
بخــش ســیب تــا حــدی بــود هزینه هــای تولیــد و برداشــت 
را نیــز باغــداران نتوانســتند جبــران کننــد در عــوض 

ــرد. ــه ک ــر تهی ــود را گران ت ــوه خ ــده می مصرف کنن
شــادلو خاطرنشــان کــرد: رویــه توزیــع از تولیــد تــا 
ــازار در  ــد تنظیــم ب ــا در کشــور مشــکل دارد بای مصــرف م
ــرد و  ــی صــورت گی ــزی و اصول ــا برنامه ری ــن خصــوص ب ای
بخشــی از محصــوالت مــازاد نیــز صــادرات مســتمر و دائمی 
باشــد تــا هرســال شــاهد مشــکالت در ایــن بخش نباشــیم.

 
پاکســتان و هنــد بازارهــای جدیــد بــرای صــادرات 

ســیب ایــران
ــان  ــارت آذربایج ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی

ــای مناســب  ــود بازاره ــل نب ــز در خصــوص دالی ــی نی غرب
تــن  میلیــون   ۸۶ گفــت:  اســتان  تولیــدی  ســیب 
ــا 4  ــران ب ــه ای ــد می شــود ک ــان تولی ســیب درختی در جه
درصــد رتبــه ســوم اســت و آذربایجــان غربــی ۲۹ درصــد از 

ــد. ــد می کن ــور را تولی ــیب کش ــن س ــون ت 3.4 میلی
ــر  ــران ازنظ ــه ای ــان اینک ــا بی ــکندری ب ــادق اس ــر ص جعف
ــدارد اظهــار داشــت:  صــادرات ســیب وضعیــت مناســبی ن
ــه  ــط، زمین ــئوالن ذی رب ــری مس ــک و همفک ــا کم ــد ب بای
ــول  ــن محص ــتر ای ــه بیش ــادرات هرچ ــعه ص ــرای توس را ب

ــم. ــم کنی فراه
وی ادامــه داد: بیشــتر صــادرات ســیب ایــران بــه بازارهــای 
ــن  ــرای یافت ــته ب ــال گذش ــا از س ــدف م ــت و ه ــراق اس ع
بازارهــای جدیــد اســت، بــا توجــه بــه مذاکــرات بــا ســفارت 
ــرای  ــار ب ــل و قنده ــه کاب ــی ب ــتان هیئت ــران در افغانس ای
ــز در  ــد نی ــتان و هن ــد و پاکس ــد ش ــزام خواه ــادرات اع ص

ــد. ــرار دارن ــتان ق ــیب اس ــادرات س ــدت ص ــه بلندم برنام
ــان  ــارت آذربایج ــدن و تج ــت، مع ــازمان صنع ــس س رئی
ــتان  ــیب اس ــادرات س ــکالت ص ــوص مش ــی در خص غرب
ــر  ــل عم ــه دلی ــی ب ــردخانه های آمونیاک ــود س ــزود: وج اف
کــم آن هــا، هزینــه بــاالی برندســازی و تأمیــن تســهیالت 

ــت. ــتان اس ــش در اس ــن بخ ــکالت ای از مش
اســکندری بــا اشــاره بــه اســتفاده بیش ازحــد از ســموم در 
تولیــدات کشــاورزی تصریــح کــرد: چنــد محمولــه ازجملــه 
محمولــه کنســانتره هایــی کــه بــه بازارهــای خارجــی صادر 
شــده بــود بــه دلیــل وجــود ســموم فراتــر از حــد اســتاندارد 

عــودت و امحــاء شــدند.
 

روند صادرات محصوالت باغی تسهیل شود
مدیرعامل شـرکت تعاونی باغـداران ارومیه نیـز در خصوص 
مشـکل بـازار سـیب های تولیـدی در اسـتان به خصـوص 
ارومیـه گفت: مهم ترین مسـئله در خصوص محصول سـیب 
این اسـت کـه افزایش میـزان تولید بـدون ترویـج، آگاهی و 

برنامه ریـزی در اسـتان صـورت می گیـرد.
ــول  ــد محص ــا تولی ــش ی ــل از افزای ــد قب ــرادی بای ــر م امی
باغــی و کشــاورزی بــازار فــروش و صــادرات آن نیــز 
ــای  ــع پیــش پ مشــخص باشــد افــزود: یکــی دیگــر از موان

بــازار فــروش محصــوالت باغــی به خصــوص ســیب در 
ارومیــه قوانیــن دســت و پاگیــر صــادرات اســت کــه بایــد 

ــود. ــهیل ش ــازی و تس ــی روان س ــه صادرات ــن روی ای
ــن  ــزار ت ــون و ۲۰۰ ه ــد یک میلی ــه تولی ــاره ب ــا اش وی ب
ســیب هرســال در اســتان عنــوان کــرد: بــا توجــه بــه تولید 
مناســب و کیفــی ســیب در اســتان نیــاز داریــم در شــرایط 
فعلــی الگــو و برنامــه خاصــی بــرای فــروش ســیب داشــته 
ــژه  ــت وی ــع و حمای ــاز ورود به موق ــر نی ــن ام باشــیم کــه ای

ــت اســت. دول
مــرادی خاطرنشــان کــرد: مــا نیازمنــد ایــن هســتم قبــل 
از آغــاز فصــل برداشــت دولــت بــا حمایت هــای مناســب و 
اعــالم برنامــه زمان بنــدی تنظیــم بــازار را عهــده دار شــود تا 

ــداران نباشــیم. ــه باغ ــا ب شــاهد ضــرر و زیان ه
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی باغــداران ارومیــه گفــت: 
ــا  ــتان ب ــی در اس ــع تبدیل ــات صنای ــون کارخانج هم اکن
مشــکل مالــی و ســرمایه در گــردش مواجــه بــوده و قــادر به 
خریــد محصــوالت کشــاورزی به خصــوص ســیب بــا قیمت 
بــاال نیســتند، ایــن مشــکالت موجــب شــده صاحبــان ایــن 
ــه  ــدی ازجمل ــوالت تولی ــد محص ــالش کنن ــا ت کارخانه ه
ــه  ــد ک ــداری کنن ــز خری ــا قیمــت بســیار ناچی ســیب را ب
ــرای متضــرر نشــدن ســیب های  ــن راســتا کشــاورز ب در ای
ــا  ــه امیــد فــروش ب ــر درختــی را ب ــا کیفیــت پاییــن و زی ب

ــد. ــره می کن ــردخانه ها ذخی ــاال در س ــت ب قیم
وی افــزود: ذخیره ســازی ســیب های باکیفیــت پاییــن 
ــب  ــی موج ــی و داخل ــای خارج ــا در بازاره ــه آن ه و عرض
ــک  ــاز و درجه ی ــدی ممت ــیب های تولی ــایر س ــود س می ش
ــه  ــرای عرض ــازاری ب ــه و ب ــؤال رفت ــر س ــز زی ــتان نی اس
نداشــته باشــند ایــن افــت کیفــی آســیب اساســی بــه بــازار 

ــد. ــتان می زن ــیب اس س
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی باغــداران ارومیــه ســرمازدگی، 
بحــث مدیریــت آب در بخــش کشــاورزی، عــدم آشــنایی با 
ــد در  ــای تولی ــودن هزینه ه ــاال ب ــی، ب ــاز بازارهــای جهان نی
مقابــل درآمــد ناچیــز فــروش محصــوالت بــرای کشــاورزان 

را از دیگــر مســائل بــازار ســیب اســتان ذکــر کــرد.
مــرادی اســتفاده از رایزن هــای بازرگانــی کشــور در جهــت 
ــر محصــوالت کشــاورزی به خصــوص  ــر چه بهت ــی ه معرف
ــاورزی  ــادرات کش ــش ص ــای افزای ــی از راه ه ــیب را یک س
ــوص  ــورها به خص ــایر کش ــفانه س ــت: متأس ــمرد و گف برش
ــد  ــای جدی ــتفاده از تکنیک ه ــا اس ــایه ب ــورهای همس کش
بازاریابــی بــا وجــود تولیــد محصــوالت بی کیفیت تــر 
ــهم  ــتان س ــور و اس ــوب کش ــدی مرغ ــیب های تولی از س

ــد. ــی دارن ــای جهان ــا در بازاره ــری از م زیادت
بنابرایــن گــزارش، ســاالنه حــدود 7۰ میلیــون تــن ســیب 
در جهــان تولیــد می شــود کــه کشــور چیــن اولیــن 
تولیدکننــده ایــن میــوه محســوب می شــود و ایــران 
ــته  ــال گذش ــن در س ــزار ت ــون ۸۰۰ ه ــد دو میلی ــا تولی ب
چهارمیــن رتبــه تولیــد ایــن محصــول را بــه خــود 

داد. اختصــاص 
هرســال نه تنهــا بــازار ســیب بلکــه بــازار بســیاری از 
محصــوالت باغــی گرفتار مشــکالت پــس از تولید اســت در 
ــج یک ســاله  ایــن میــان کشــاورزان و باغــداران باوجــود رن
بیشــتر از ایــن چرخــه تولیــد تــا توزیــع متضــرر می شــوند 
ــن معضــل از ســوی  ــرای حــل ای ــی ب و هیــچ برنامــه اصول

دولــت تدبیــر نشــده اســت.
تأییــد یــا تکذیــب عکس هــا و فیلم هایــی کــه ایــن 
ــی  ــان غرب ــهری آذربایج ــای ش ــات و جاده ه ــا از باغ روزه
به خصــوص ارومیــه در خصــوص ســیب در فضــای مجــازی 
باشــد  چاره ســاز  نمی توانــد  می شــود  دست به دســت 
بلکــه بایــد بــا قبــول وجــود ایــن مشــکل فکــری بــرای حل 

ــید. آن اندیش
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ــران اقتصاد ایـ

 ایـران و ترکیه دو کشـور همسـایه، سـالیان متمادی اسـت با 
توسـعه سـطح روابط همـه جانبه به ویـژه اقتصـادی و تجاری 

نقش مهمـی در اقتصـاد و تجـارت منطقه برعهـده دارند.

آذربایجــان غربــی تنهــا اســتان مــرزی ایــران بــا ترکیه اســت 
ــه از  ــن کشــور دارد ک ــا ای ــرز مشــترک ب ــر م و ۵۵۰ کیلومت
ایــن میــزان، 3۰۰ کیلومتــر مــرز مشــترک اســتان های 

ــه اســت. ــی و وان ترکی آذربایجــان غرب
در حــال حاضــر ترکیــه یکــی از مقصدهــای اصلــی کاالهــای 
صادراتــی کشــور بــوده و ســاالنه گردشــگران زیــادی از 
ــی  ــود برخ ــی وج ــفر می کنند،ول ــه س ــه ترکی ــورمان ب کش
ــازرگان  ــار، ب ــاد تج ــه اعتق ــی ب ــرزی و گمرک ــکالت م مش
ــع رســیدن دو  ــرزی دو کشــور مان و مســئوالن اســتانهای م

ــت. ــارد دالری اس ــارت 3۰ میلی ــه تج ــور ب کش
ــل  ــرای حم ــن ب ــتفاده از راه آه ــه اس ــودن زمین ــم نب فراه
ــردد شــهروندان ۲  ــودن ت ــن ۲ کشــور، ســخت ب مســافر بی
ــودن  ــته نب ــین، شایس ــهروندان مرزنش ــژه ش ــه وی ــور ب کش
قوانیــن گمــرک ۲ کشــور، بروکراســی گمرکــی، ۲4 ســاعته 
ــاد برخــی  ــوارض بســیار زی ــا و ع ــت گمرک ه ــودن فعالی نب
ــار،  ــه تج ــت ک ــکالتی اس ــی مش ــرک برخ ــا در گم کااله
بــازرگان و مســئوالن اســتانهای مــرزی وان ترکیــه و 

ــد. ــان دارن ــه آن اذع ــی ب ــان غرب آذربایج
ــه  ــا ماهان ــاالنه و ی ــی س ــت و دیدارهای ــتا نشس ــن راس در ای
مســئوالن، تجــار و بــازرگان اســتانهای مــرزی ترکیــه و ایران 
ــورد  ــکالت م ــن مش ــع ای ــه رف ــا زمین ــود ت ــزار می ش برگ

ــه و چــاره اندیشــی شــود. ــرار گرفت بررســی ق
ــه  ــه ب ــی وان و ارومی ــاق بازرگان اجــالس تجــاری اعضــای ات
ــزار و  ــه برگ ــی ارومی ــه میزبان ــه جــاری ب ــدت دو روز، هفت م
طــی آن مشــکالت مــرزی و گمرکــی دو طــرف مــورد بحــث 
ــر بروکراســی  ــن نشســت ب ــت. طــی ای ــرار گرف و بررســی ق
اداری بــه عنــوان یکــی از موانــع اصلــی توســعه روابــط تأکید 

شــد.

ــادالت  ــت تب ــع تقوی ــی مان ــعبه های بانک ــود ش نب
ــت ــور اس ــادی دو کش اقتص

رئیــس اتــاق بازرگانــی شــهر وان ترکیــه در ایــن نشســت که 
ــا بیــان اینکــه یکــی از مهمتریــن  شــنبه شــب آغــاز شــد ب
مشــکالت اقتصــادی بیــن دو کشــور نبــود شــعبه های 
بانکــی متقابــل در اســتان های مــرزی اســت اظهــار داشــت: 
ــه  ــادی ب ــات اقتص ــت ارتباط ــی در راه تقوی ــأل مانع ــن خ ای

ــی رود. شــمار م
ــران  ــان اینکــه همســایگی دو کشــور ای ــا بی ــوا ب نجــدت تق
ــل  ــت کام ــا در امنی ــوده و قرن ه ــه بســیار قدیمــی ب و ترکی
اســتمرار داشــته اســت، بیــان کــرد: می تــوان از ایــن 
ظرفیــت بــرای توســعه تجــارت بهــره بــرد. مشــکالت مــرزی 
ــه  ــه ب ــران و ترکی ــیدن ای ــع رس ــن مان ــی مهمتری و گمرک

ــت. ــارد دالری اس ــارت 3۰ میلی تج
ــه  ــدار دو جانب ــن دی ــه ای ــرد ک ــدواری ک ــار امی ــوا اظه تق
ــار  ــه ای و تج ــان ترکی ــار و بازرگان ــر از تج ــور 3۲ نف ــا حض ب
و فعــاالن اقتصــادی اهــل ارومیــه بتوانــد زمینــه ســاز حــل 
ــه  ــور و دو منطق ــن دو کش ــع بی ــش موان ــکالت و کاه مش

ــد. ــرزی باش م
ــه گفــت: مشــکالت  ــی شــهر وان ترکی ــاق بازرگان رئیــس ات
مــرزی و شــرایط گمرکــی در هــر دو طــرف مرزهــای ایــران و 
ترکیــه، مهم تریــن مانــع رســیدن دو کشــور بــه تجــارت 3۰ 
میلیــارد دالری اســت و ایــن موانــع بــا نــگاه مثبت مســئوالن 

ــود. ــرف می ش ــرف برط دو ط

تقــوا خاطرنشــان کــرد: ایــران و ترکیــه تجــارت 3۰ میلیــارد 
دالری بیــن دو کشــور را تــا ســال ۲۰۲3 میــالدی هدفگذاری 
کرده انــد امــا بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف بایــد همــه ســاز 

و کارهــا بــه کار گرفتــه شــود.
وی فراهــم نبــودن زمینــه اســتفاده از راه آهــن بــرای حمــل 
ــهروندان  ــردد ش ــودن ت ــخت ب ــور، س ــن دو کش ــافر بی مس
دوکشــور بــه ویــژه شــهروندان مرزنشــین، شایســته نبــودن 
قوانیــن گمــرک دو کشــور، بروکراســی گمرکــی، ۲4 ســاعته 
ــاد برخــی  ــوارض بســیار زی ــا و ع ــت گمرک ه ــودن فعالی نب
ــعه  ــع توس ــکالت وموان ــه مش ــرک را از جمل ــا در گم کااله

ــط دو کشــور برشــمرد. رواب

مبادالت تجاری دو کشور راضی کننده نیست
ــدود 3۵۰  ــه ح ــران و ترکی ــور ای ــه کش ــان اینک ــا بی ــوا ب تق
ــم  ــار ه ــری در کن ــگ و درگی ــدون جن ــه ب ــت ک ــال اس س
ــر  ــه ۵۶۰ کیلومت ــران و ترکی ــزود: ای ــد اف ــی می کنن زندگ
ــه  ــد ک ــترک دارن ــرز مش ــر م ــه و وان 3۰۰ کیلومت و ارومی
ــاد  ــاس اعتم ــر اس ــرزی ب ــاط م ــیاری از نق ــالت در بس تعام

ــت. ــل اس متقاب
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب ــی وان ترکی ــاق بازرگان ــس ات رئی
ــرس  ــتان و قب ــه گرجس ــفر ب ــرای س ــه ب ــهروندان ترکی ش
ــفر  ــرای س ــا ب ــد ام ــتفاده کنن ــی اس ــد از کارت مل می توانن
ــن  ــه ای ــد ب ــزود: بای ــت اف ــر نیس ــر میس ــن ام ــران ای ــه ای ب
ســؤال پاســخ داده شــود کــه آیــا بــرای ســفر بــه دو کشــور 
نمی تــوان از راه آهــن اســتفاده کــرد چراکــه اکنــون شــرایط 
ــت. ــب نیس ــاًل مناس ــور اص ــای دو کش ــا و بزرگ راه ه راه ه
ــن دو  ــادالت تجــاری بی ــروز مب ــر اینکــه ام ــد ب ــا تأکی وی ب
ــار  ــت: انتظ ــت گف ــده نیس ــوان راضی کنن ــور به هیچ عن کش
حــذف هزینه هــای گمرکــی را نداریــم امــا معتقــد هســتیم 
ــادالت  ــش مب ــرای افزای ــش ب ــرایط بیش ازپی ــد ش ــه بای ک

ــا شــود. تجــاری مهی
رئیــس اتــاق بازرگانــی وان ترکیــه تصریــح کــرد: پایانه هــای 
ــاط  ــه دراین ارتب ــود ک ــالح ش ــد اص ــور بای ــرزی دو کش م
می توانیــم تعهــد دهیــم کــه شــهرداری وان پایانه هــای 
مــرزی ترکیــه را اصــالح کنــد و متقابــالً انتظــار داریــم ایــران 

هــم چنیــن اقدامــی انجــام دهــد.
ــا  ــالس ب ــن اج ــز در ای ــه نی ــی ارومی ــاق بازرگان ــس ات رئی
تاکیــد بــر تقویــت کمیته هــای گردشــگری دو کشــور ایــران 
و ترکیــه بــه خصــوص اســتانهای مــرزی اظهارداشــت: بایــد 
بــرای بهبــود مبــادالت، دو طــرف تالش هــای الزم و دیدارهــا 

را از نقــاط مختلــف گســترش دهنــد.
ــتای  ــالس در راس ــن اج ــه ای ــان اینک ــا بی ــار ب ــن انتظ حس
ــن  ــات پنجمی ــدن مصوب ــی ش ــرای اجرای ــی ب ــدام عمل اق

ــال  ــه در س ــه ک ــران و ترکی ــرزی ای ــتان های م ــالس اس اج
ــه اســت  ــب یافت ــد ترتی ــزار ش ــی خــوی برگ ــه میزبان ۹4 ب
ــد  ــزار ش ــوی برگ ــه در خ ــالس ک ــن اج ــزود: در پنجمی اف
ــاط اقتصــادی  ــراری ارتب ــرای برق ــد دو طــرف ب ــرر گردی مق

ــند. ــته باش ــی داش دیدارهای

کمیته های گردشگری دو کشور تقویت شوند
ــگری دو  ــای گردش ــه کمیســیون و تیم ه ــان اینک ــا بی وی ب
ــادی  ــع اقتص ــه وض ــیدن ب ــود بخش ــرای بهب ــد ب ــرف بای ط
تــالش کننــد عنــوان کــرد: انتظــار داریــم مدیــران 
نمایشــگاه های بیــن المللــی ارومیــه و وان بــا افزایــش 
ــش  ــداف از پی ــه اه ــتیابی ب ــرای دس ــود، ب ــای خ فعالیت ه
ــر دو کشــور  ــه بهت ــاط هرچ ــه منظــور ارتب ــن شــده ب تعیی

ــد. ــالش کنن ت
ــا  ــا ب ــه م ــان اینک ــا بی ــه ب ــی ارومی ــاق بازرگان ــس ات رئی
کشــورهای همســایه از جملــه ترکیــه هیــچ مشــکلی نداریم 
اظهارداشــت: مــا پتانســیل های زیــادی داریــم کــه بتوانیــم 
ــراودات  ــتن م ــا داش ــفانه ب ــیم، متاس ــته باش ــادرات داش ص
ــراودات  ــده، م ــاالت متح ــون ای ــورهایی چ ــا کش ــب ب مناس

ــم. ــژه وان نداری ــه وی ــه و ب ــا ترکی ــبی ب مناس

وضعیــت توریســت های ایــران وترکیــه در مرزهــای 
ــته نیست ــور شایس دو کش

ــن  ــخنران ای ــر س ــه دیگ ــی وان ترکی ــاق بازرگان ــو ات عض
نشســت بــا انتقــاد از مناســب نبــودن وضعیــت تــردد 
گردشــگران و توریســت های ایــران و ترکیــه در مرزهــای دو 
ــران و  ــرزی ای ــای م ــرایط پایانه ه ــت: ش ــار داش ــور اظه کش
ترکیــه مناســب نیســت و وضعیــت توریســت های دو کشــور 

ــت. ــی اس ــبیه آوارگان جنگ ش
ــای  ــالح پایانه ه ــه اص ــان اینک ــا بی ــاش ب ــک ت ــی چلی فیض
ــت  ــور نیس ــرای دو کش ــختی ب ــوان کار س ــرزی به هیچ عن م
اظهارداشــت: دو طــرف می تواننــد ایــن کار را درســریع ترین 
زمــان ممکــن انجــام دهنــد چراکــه اکنــون وضعیــت 
توریســت های دو کشــور بیشــتر شــبیه آوارگان جنگــی 

ــت. اس
ــران و ترکیــه به عنــوان دو  ــان اینکــه ای ــا بی ــاش ب چلیــک ت
ــنگین  ــای س ــد بروکراســی و هزینه ه ــن بای ــم دی کشــور ه
گمرکــی را حــذف کننــد خاطرنشــان کــرد: به عنــوان یــک 
ــود  ــه ای وج ــک منطق ــه ی ــته ام ک ــواره آرزو داش ــر هم تاج
ــاز،  ــارت، ساخت وس ــرایط تج ــه در آن ش ــد ک ــته باش داش

صنعــت و توریســتم همگــی باهــم فراهــم باشــد.
قدیمی تریــن عضــو اتــاق بازرگانــی وان ترکیــه هــم در ایــن 
نشســت اظهــار داشــت: ۲ کشــور جمعــاً 1۶۰ میلیــون نفــر 
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ــران اقتصاد ایـ

ــا  ــای آنه ــوم و عادت ه ــه بســیاری از رس ــد ک ــت دارن جمعی
شــبیه هــم هســتند.

حسـن الهام اوغلـی با بیان اینکه دو کشـور 3۵۰ سـال اسـت 
کـه با صلـح و دوسـتی در کنار هم زندگـی می کننـد و باید از 
ایـن ظرفیـت بیش ازپیش اسـتفاده کرد گفت: بـا کمک منابع 
انـرژی ایـران و صنعـت ترکیـه می تـوان بـازار منطقـه، اروپا و 

آفریقا را زیرپوشـش قـرار داد.

سطح تجارت دو کشور ایران و ترکیه افزایش یابد
رئیــس انجمــن تجــار وان ترکیــه گفــت: منابــع انــرژی ایــران 
ــه را  ــازار منطق ــم ب ــار ه ــد در کن ــه می توانن ــازار ترکی و ب

ــرار دهــد. تحــت پوشــش ق
ــر ارتقــای  ــا تاکیــد ب ــر نیــز در ایــن نشســت ب ســلیمان گول
ســطح روابــط همــه جانبــه دو کشــور ایــران و ترکیــه عنــوان 
کــرد: وان به عنــوان شــرقی ترین نقطــه بــازار غــرب و 
ــه  ــازار شــرق منطق ــن نقطــه ب ــوان غربی تری ــه عن ــه ب ارومی
هســتند و در ایــن راســتا ضــروری اســت کــه ســطح تجــارت 

ــد. ــن دو کشــور افزایــش یاب ای
وی بــا بیــان اینکــه ۲۵ ســال هســت کــه بــا ایــران تجــارت 
می کنــم و امیــدوار هســتم کــه نتیجــه ایــن جلســه را 
ــور  ــن دو کش ــادالت بی ــش مب ــی و در افزای ــورت عمل به ص
ــران و  ــرژی ای ــع ان ــد از مناب ــت: بای ــم اظهارداش ــاهد باش ش
تکنولــوژی صنایــع ترکیــه اســتفاده شــود تــا محصــوالت دو 

ــد. ــرار دهن ــه را تحــت پوشــش ق ــازار منطق کشــور ب
گولــر از برپایــی نمایشــگاه شــهرک های صنعتی مناطــق آزاد 
ــگاه های  ــد نمایش ــت: بای ــر داد و گف ــه و وان خب ــن ارومی بی
محصــوالت دوطــرف بیشــتر از قبــل برگــزار شــود و الزمه آن 

هماهنگــی بیشــتر بیــن دو طــرف اســت.
ــای  ــر امض ــد ب ــا تاکی ــه ب ــار وان ترکی ــن تج ــس انجم رئی
قراردادهــای تجــاری بیــن دو کشــور افــزود: برگــزاری 
نمایشــگاه های متعــدد تجــاری و اقتصــادی بیــن دو کشــور 
ــه  ــه امضــای قراردادهــای تجــاری شــود وگرن ــد منجــر ب بای
برگــزاری نمایشــگاه بــدون امضــای قــرارداد فایــده ای بــرای 

ــت. ــد داش ــرف نخواه دو ط

مســافران ایرانــی بــا ناراحتــی و نارضایتــی از ترکیه 
بازمی گردنــد

و  گردشــگری  فرهنگــی،  میــراث  گردشــگری  معــاون 
صنایع دســتی آذربایجــان غربــی نیــز در ایــن اجــالس گفــت: 
ــه  ــفر ترکی ــی از س ــی و نارضایت ــا ناراحت ــی ب ــافران ایران مس

بازمی گردنــد.
ــی در  ــافران ایران ــت مس ــاد از وضعی ــا انتق ــی ب حســین امام
ــفر  ــی از س ــهروندان ایران ــت: ش ــار داش ــه اظه ــور ترکی کش
ــافر  ــون مس ــاالنه ۸ میلی ــد، س ــی برنمی گردن ــه راض ترکی
ایرانــی بــه ترکیــه و بــه ویــژه وان ســفر می کننــدو در مقابــل 

ــدک اســت. ــران بســیار ان ــه ای ــه ب تعــداد مســافران ترکی
ــر مســافرتی آن  ــا بیــان اینکــه طــرف ترکیــه ای و دفات وی ب
ــرای ســفر  ــه ب ــی و تشــویق شــهروندان ترکی ــا معرف ــد ب بای
بــه ایــران، ایــن امــر را دو طرفــه کننــد خاطرنشــان کــرد: بــا 
ایــن وجــود کــه مســافران ایرانــی حجــم بــاالی گردشــگران 
ترکیــه را تشــکیل می دهنــد امــا اغلــب آنهــا هنــگام 
برگشــت از وضعیــت هتل هــا، قیمت هــا و برخوردهــای 

ــتند. ــد هس ــه ای گالیه من ــرف ترکی ــد ط ــیار ب بس
نائب رئیس اتـاق بازرگانی ارومیـه نیز گفـت: وان و آذربایجان 
غربی باید سـهم دو تـا چهار درصـدی از مـراودات تجاری 3۰ 

میلیـارد دالری بین ۲ کشـور ترکیه و ایـران را عملی کنند.
ــد  ــون می توان ــن تریب ــه ای ــان اینک ــا بی ــان ب ــی دیلمقانی عل
حاکمــان دو کشــور را از مشــکالت طرفیــن آگاه ســازد 
عنــوان کــرد: سیاســت گذاران و حاکمــان دولتــی دو کشــور 
ــادی  ــن اقتص ــکل فعالی ــدون مش ــت های ب ــد نشس می توانن

ــد. ــرار دهن ــو ق ــد و آن را الگ ــن را ببینن طرفی

ــهرری،  ــاز در ش ــک جانب ــر ی همس
زمینــه  در  را  جهــاد  بــار  ایــن 
ــا  اقتصــادی ادامــه داده و توانســته ب
کــم تریــن امکانــات بــرای 25 نفــر 

ــد. ــی کن ــتغال زای اش

»حســن خــوش نظــر« ، یــک جانبــاز اعصــاب و روان 
ــوم  ــرز و ب ــن م ــاع از ای ــرای دف ــه روزگاری ب اســت، ک
به جهــاد اقتصــادی پرداختــه و امــروز این جهــاد را در 

عرصــه اقتصــادی ادامــه مــی دهــد.
ــاز  ــن جانب ــی همــراه ای ــدگان و رفقای ــا رزمن آن روزه
ــادوش وی  ــداکارش، دوش ــر ف ــروز همس ــد و ام بودن
ــاداری  ــی درس عشــق و وف ــای ایران ــه زوج ه ــه هم ب
ــاری »عمــو حســن«  ــا کمــک و ی و انســانیت داده و ب
خیریــه ای تاســیس و چنــد ســالی بــرای تعــداد 
زیــادی از خانــم هــای خانــه دار اشــتغال زایــی کــرده 

ــت. اس
ــاره مــی گویــد: از ســال  زهــرا خــوش نظــر در ایــن ب
13۸۰ فرمانــده واحــد خواهــران پایــگاه مقاومــت 
بســیج امــام رضــا )ع( در شــهر ری هســتم، تقریبــا از 
1۰ ســال قبــل خیریــه را بــا کمــک بچــه های بســیج 
ــع ســبد  ــه، توزی ــه جهزی ــه تهی ــم و ب تاســیس کردی
کاال، تهیــه لــوازم التحریــر و تامیــن لبــاس شــب عیــد 
بــرای خانــواده هــای نیازمنــد مشــغول شــدیم، امــا در 
ــه عــالوه  ــن نتیجــه رســیدیم کــه خیری ــه ای ادامــه ب
بــر اتــکا بــه کمــک هــای مردمــی، خــودش هــم بایــد 

ــای خــودش بایســتد. درآمــدزا باشــد و روی پ

ــر اســاس فعالیتشــان تــا ســقف  ــم هــا ب خان
ــد ــد دارن ــاه درآم ــان در م ــزار توم ۴۰۰ ه

ــه  ــت رو ب ــن واقعی ــا ای ــان ب ــم زم ــد: ه ــی افزای وی م
رو بودیــم کــه بســیاری از خانــم هــای مســجد و بچــه 
ــرای  ــد ب ــد و بای ــادی دارن ــاز اقتص ــگاه، نی ــای پای ه
رفــع مشکالتشــان درآمــد داشــته باشــند. بــه همیــن 

دلیــل تصمیــم گرفتیــم از طریــق تولیــد محصــوالت 
فریــزری، ســبزیجات خشــک و ترشــیجات بــرای 

ــم. ــی کنی ــا درآمدزای ــم ه خان
ــاک کــردن و  خــوش نظــر ادامــه داد: کار ســبزی پ
ــام  ــیج انج ــگاه بس ــی را در پای ــردن ترش ــت ک درس
ــگاه حاضــر  ــح در پای ــا از صب ــم ه ــم. خان ــی دهی م
ــم کار  ــار ه ــر در کن ــد از ظه ــا بع ــوند و ت ــی ش م
مــی کننــد. همــان جــا هــم برایشــان نهــار دســت 
مــی کنیــم تــا وقفــه ای در کار پیــدا نشــود، کارمان 
هــم محــدود بــه ســبزیجات نیســت و باقــاال، نخــود 
فرنگــی، آبلیمــو، آبغــوره، شــوریجات و ترشــیجات را 
نیــز در بــر مــی گیــرد، هفتــه بــه هفتــه بــر اســاس 
ــه آن هــا حقــوق مــی  ــم هــا ب ــزان فعالیــت خان می
ــه  ــرای خیری ــد را ب ــی آی ــه م ــه اضاف ــم و آنچ دهی
ــای  ــواده ه ــا خــرج خان ــم ت ــی گذاری ــار م ــان کن م

تحــت پوشــش شــود.
ــه  ــوزه و ناحی ــئوالن ح ــه مس ــن ک ــان ای ــا بی وی ب
ــد و در  ــا را بســیار تشــویق کردن مقاومــت بســیج م
نمایشــگاه هــای اقتصــاد مقاومتــی بــرای مــا غرفــه 
ای در نظــر گرفتنــد، افــزود: در حــال حاضــر مهــم 
ــیار  ــکان بس ــه م ــت ک ــن اس ــا ای ــکل م ــن مش تری
ــن  ــیج بی ــگاه بس ــم، پای ــار داری ــدودی در اختی مح
خواهــران و بــرادران مشــترک اســت و مــا هــر 
ــل  ــرادران تحوی ــه ب ــگاه را ب ــر پای ــد از ظه روز بع
ــداری از  ــرای نگه ــل ب ــن دلی ــه همی ــم. ب ــی دهی م
ــال  ــتیم، مث ــه رو هس ــواری رو ب ــا دش ــوالت ب محص
ــرای خشــک  ــاک کــردن، ب ســبزی هــا را پــس از پ
ــت  ــی اس ــن در حال ــم و ای ــی کنی ــن م ــدن په ش
کــه بــرادران بســیجی مــان بعــد از ظهــر در پایــگاه 
ــا را  ــبزی ه ــان س ــار خودش ــه ناچ ــد، ب کالس دارن
ــد  ــام ش ــه تم ــان ک ــد و کالسش ــی کنن ــع م جم

ــد. ــی کنن ــن م ــاره په دوب
او اضافــه کــرد: بــا کمــک خیریــن و مــردم نیکــوکار 
ــد دســتگاه ســبزی  ــرای خری ــان ب ــون توم 14 میلی
تهیــه  را  آوری و دســتگاه  خــرد کنــی جمــع 

روایت یک آتش به اختیار در اشتغال زایی/
۲۵ نفر مشغول به کار شدند

وحید یکتا
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ــران اقتصاد ایـ

ــه گوشــه  ــاه اســت ک ــک م ــه ی ــک ب ــا نزدی ــم ام کردی
ــگاه  ــون در پای ــورد چ ــی خ ــاک م ــجد خ ــاط مس حی
ــار  ــی در اختی ــای کاف ــر ج ــدارد، اگ ــود ن ــی وج فضای
ــته باشــیم و بتوانیــم یخچــال هــای بزرگتــری  داش
ــد  ــم تولی ــی مــی توانی ــزان فعل ــر می ــا ۵ براب ــم، ت بخری
ــجد و  ــان را در مس ــا محصوالتم ــم، م ــش دهی را افزای
ــه از  ــی ک ــیم و از آنجای ــی فروش ــزاران م ــن نمازگ بی
ــه  ــان ب ــتند، ده ــوردار هس ــی برخ ــیار عال ــت بس کیفی
ــا  ــداد مشــتریان م ــر تع ــدام ب ــد و م ــی چرخ ــان م ده
ــچ  ــوالت هی ــروش محص ــت ف ــود، از باب ــی ش ــه م اضاف
مشــکلی نداریــم و صرفــا بــه دلیــل محدودیــت مــکان، 

ــت. ــده اس ــی مان ــدود باق ــان مح تولیدم
فرمانــده پایــگاه بســیج امــام رضــا )ع(، بــا بیــان ایــن کــه 
خانــم هــا بــر اســاس میــزان فعالیتشــان تــا ســقف 4۰۰ 
هــزار تومــان در مــاه درآمــد دارنــد، مــی گویــد: فعالیــت 
اقتصــادی ســالم و درخــور شــان خانــم هــا موجــب بهبود 
ــای شــاغل  ــم ه ــی شــود، خان ــا م شــرایط روحــی آن ه
در پایــگاه بســیج علــی رغــم مشــکالت زندگــی، شــاداب 

هســتند و بــه یکدیگــر کمــک مــی کننــد.

عمو حسن علت اصلی موفقیت من است
ــت  ــرای درد دل و دس ــی ب ــط صمیم ــزود: محی وی اف
ــده  ــا ش ــم، باره ــرده ای ــم ک ــر فراه ــری از یکدیگ گی
ــان  ــی از کارکن ــی یک ــای مال ــا از تنگن ــم ه ــی خان وقت
ــبزی  ــته از س ــک دس ــدام ی ــر ک ــد، ه ــده ان ــر ش باخب
هــای پــاک شــده توســط خــود را بــه حســاب او 
گذاشــته انــد تــا پــول بیشــتری دریافــت کنــد، جالــب 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــا ب ــتریان م ــه مش ــت ک ــا اس اینج
ــی  ــه م ــرج خیری ــی خ ــای اضاف ــه ه ــد هزین ــی دانن م
ــی  ــا م ــتری از م ــت بیش ــا قیم ــوالت را ب ــود، محص ش
ــرای اطاعــت  ــا در ثــواب شــریک باشــند. مــا ب ــد ت خرن
از فرمــان رهبرمــان در امــر اقتصــاد مقاومتــی، در حــد 
تــوان در میــدان هســتیم و تنهــا مشــکلمان محدودیــت 

ــت. ــا اس فض
زهــرا خــوش نظــر، عمــو حســن را علــت موفقیــت خــود 
در مدیریــت پایــگاه بســیج و اشــتغال زایــی بــرای ۲۵ بانو 
دانســت و گفــت: فاصلــه منــزل مــا تــا مســجد ۵ دقیقــه 
اســت، مــن هــر روز صبحانــه حســن آقــا و داروهایــش را 
مــی دهــم و وقتــی مــی خوابــد راهــی مســجد می شــوم و 
تــا ظهــر کارهــای خیریــه را انجــام مــی دهم. ســاعت یک 
ظهــر بــه خانــه بــاز مــی گــردم تــا نهــار را بــا حســن آقــا 

صــرف کنیــم.
وی گفــت: خــدا را شــکر حــال حســن آقــا خیلــی بهتــر 
شــده طــوری کــه بــه مــن زنــگ مــی زنــد و مــی پرســد 
ــم،  ــت کن ــزی درس ــه چی ــار چ ــرای نه ــت داری ب دوس
ــا مشــوق اصلــی مــن اســت و مــن را تشــویق  حســن آق

مــی کنــد تــا بیشــتر فعالیــت کنــم.
ایــن کار آفریــن بســیجی گفــت: حســن آقــا مــی گویــد، 
زمانــی کــه تــو تــازه عــروس بــودی و به مــن نیاز داشــتی، 
مــن تــو را رهــا کــردم و بــه جبهــه رفتم و حــاال بــه تالفی 
آن روزهــا، مــن بایــد کمــی تنهایــی را تحمــل کنــم و تــو 

بــه فعالیــت هایــت در بســیج رســیدگی کنــی.
ــا بیــان ایــن کــه 1۶ ســال قبــل وقتــی  خــوش منظــر ب
مســئولیت فرماندهــی را پذیرفتــم، پایــگاه بــه یــک 
مخروبــه شــبیه بــود، گفــت: بــه ســرعت بــا کمــک هــای 
ــم،  ــی کردی ــم، نقاش ــازی کردی ــگاه را بازس ــی پای مردم
فــرش هــا و پــرده هــا را عــوض کردیــم و پایــگاه جــوری 
شــد کــه همــه از حضــور در آن لــذت مــی بردنــد، پایــگاه 

ــن آن  ــه صالحی ــت و 14 حلق ــت اس ــیار پرجمعی ــا بس م
همــه روزهــای هفتــه را به جلســات خــود اختصــاص داده 

ــد. ان

مشــکالت مالــی هرگــز نمــی توانــد یــک 
فرمانــده بســیجی را منفعــل کنــد

وی اضافــه کــرد: مــن ســال ۸3 فرمانــده اســوه کشــوری 
شــدم و پایــگاه مــا از آن ســال بــه بعــد همیشــه در ســطح 
ناحیــه رتبــه اول را داشــت اســت، ســال ۸7 از مــن 
ــم  ــت را ه ــوزه مقاوم ــی ح ــه فرمانده ــد ک ــته ش خواس
بپذریــم و مــن بــه شــرط اینکــه فرماندهــی پایــگاه را هــم 
ــده  ــم، ســه ســال فرمان ــار داشــته باشــم پذیرفت در اختی
حــوزه بــودم تــا ایــن کــه بیمــاری حســن آقــا بــه شــدت 

ــج شــد. ــه طــور کامــل فل اوج گرفــت و ب
خــوش منظــر افــزود: در آن مقطــع مجبــور شــدم بــرای 
ــتعفا  ــوزه اس ــی ح ــا از فرمانده ــن آق ــه حس ــیدگی ب رس
ــد  ــردم چــون معتق ــا نک ــگاه را ره ــم پای ــا بازه ــم ام بده
هســتم پایــگاه بســیج مهمتریــن رده در نیــروی مقاومــت 
بســیج اســت. در ســال ۹۰ مغــز حســن آقــا ۵ بــار عمــل 
جراحــی شــد و الحمــدهلل در آخریــن نوبــت ســالمتی اش 

ــت آورد. ــاره بدس را دوب
ــرد:  ــه ک ــا )ع( اضاف ــام رض ــیج ام ــگاه بس ــده پای فرمان
آمــوزش همســرداری و زندگــی موفــق یــک دســتور کار 
ثابــت بــرای پایــگاه بســیج مــا اســت، همیشــه بــه بچــه 
ــز همســرتان را در نظــر  ــم قبــل از هــر چی هــا مــی گوی

ــد. بگیری
ــرد  ــد تحمــل ک ــی را بای ــای زندگ ــزود: ســختی ه وی اف
ــر  ــال حاض ــد، در ح ــا برس ــیرینی ه ــه ش ــت ب ــا نوب ت
بودجــه پایــگاه هــای بســیج حقیقتــا کفــاف نمــی دهــد، 
ــده  ــک فرمان ــد ی ــی توان ــز نم ــی هرگ ــا مشــکالت مال ام
بســیجی را منفعــل کنــد، همیشــه مــی تــوان بــا تکیــه به 
مــردم و خیریــن بیشــماری کــه در جامعــه حضــور دارند، 

ــام داد. ــزرگ انج ــای ب کاره
ــاز را مــی بینــم،  ــی کــه اقدامــات ایــن همســر جانب زمان
متوجــه مــی شــوم، کشــور مــن بــا دســت خالــی و بــا اتکا 
بــه چنیــن افــرادی توانســت ۸ ســال در برابــر دشــمن تــا 
بــن دنــدان مســلح ایســتادگی کنــد، امــروز هــم بایــد بــا 
ــان  ــام و رهبرم ــروی از فرمایشــات ام ــن شــیوه و پی همی
جهادگونــه و آتــش بــه اختیــار حرکــت کنیــم، تــا موفــق 

باشــیم.
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ــای  ــده ط ــن تولیدکنن ــوان بزرگ تری عن
ســرخ جهــان تنهــا نامــی اســت کــه ســهم 
ایــران از زعفــران بــود و امــروز ایــن نــام 
ــه و  ــرار گرفت ــد ق ــرض تهدی ــم در مع ه
ــی در  ــران ایران ــای زعف ــا پ ــا ج ــان ه افغ

ــد. تولیــد گذاشــته ان

از دیربــاز خراســان جنوبــی را بــا نــام ســرزمین طــالی ســرخ 
ــرایط  ــا و ش ــه درد محرومیت ه ــرزمینی ک ــند، س می شناس
1۸ ســال خشکســالی هنوزهــم نتوانســته مردمــان ســخت 
ــران  ــوی زعف ــر و ب ــاال عط ــای درآورد و ح ــوش آن را از پ ک
آن نــه تنهــا در کشــور بلکــه در دنیــا زبــان زد خــاص و عــام 

اســت.
خراســان جنوبــی بــا تولیــد ســاالنه ۵4 تــن زعفــران خشــک 
رتبــه دوم تولیــد ایــن محصــول در کشــور را بــه خــود 
اختصــاص داده بــا ایــن وجــود عطــر، طعــم و کیفیــت بــاالی 
ــود  ــو را از آن خ ــت کش ــه نخس ــدی آن، رتب ــران تولی زعف

ــرده اســت. ک
ــی  ــان جنوب ــر خراس ــک کوی ــرم و خش ــی گ ــرایط اقلیم ش
ســبب شــده کــه ایــن منطقــه ســازگاری خوبــی بــا کشــت 
ــش  ــاهد افزای ــال ش ــه س ــال ب ــد و س ــته باش ــران داش زعف

ــیم. ــتان باش ــن محصــول در اس ــر کشــت ای ســطح زی
بــا ایــن وجــود بــا آغــاز فصــل برداشــت، مصائب و مشــکالت 
ــه  ــاره ســرباز می کنــد و هــر ســال ب زعفــران کاران نیــز دوب

شــکل جدیــد خــود را نشــان می دهــد.
ــیاری از  ــرخ بس ــره س ــزی چه ــرمای پایی ــته س ــال گذش س
مــزارع زعفــران را کبــود کــرد و پیــاز بســیاری از مــزراع را نیز 
خشــکاند امســال نیــز همزمــان بــا آغــاز فصــل برداشــت افت 

قیمــت بــار دیگــر کشــاورزان را متضــرر کــرده اســت.
ــن کاهــش قیمــت را ناشــی  ــل ای کارشناســان یکــی از دالی
ــازار می داننــد و معتقدنــد کــه  از عرضــه بیــش از تقاضــای ب
صــادرات و راه انــدازی صنایــع تبدلــی می توانــد گــره گشــای 

خوبــی بــرای حــل ایــن معضــل باشــد.
ــه ای  ــورت فل ــه ص ــت ب ــم سال هاس ــادرات ه ــن ص ــا ای  ام
انجــام می شــود و ســود آن را کشــورهای دیگــر مثــل اســپانیا 
ــود  ــده خ ــناخته ش ــد ش ــا برن ــه ب ــورهایی ک ــد، کش می برن
ــه کشــورهای  ــام زعفــران اســپانیا ب ــه ن ــی را ب زعفــران ایران
دیگــر می فروشــند و بــازار ســرخ ایــن محصــول را بــه 

ــد. ــود درآورده ان ــب خ تصاح
 

زعفران افغانی پا جای زعفران ایران می گذارد
ــت  ــه سال هاس ــکالت ک ــائل و مش ــن مس ــه ای ــار هم در کن
گفتــه می شــود و گــوش شــنوایی بــرای آن هــا پیــدا نشــده، 
ــتان  ــران از اس ــاز زعف ــروج پی ــه خ ــت ک ــالی اس ــد س چن
ــه  ســبب کاشــت ایــن محصــول در اســتان هــای دیگــر و ب
ویــژه کشــورهای همســایه شــده و حــاال شــاهد هســتیم کــه 
زعفــران افغانســتان پــا جــای پــای زعفــران ایــران گذاشــته 
ــای آن محســوب می شــود. ــرای بازاره ــدی ب ــد جدی و تهدی
ــران در  ــن کشــت زعف ــران کاران قای ــی از زعف حســینی یک
اســتان ها و کشــورهای دیگــر را تهدیــدی بــرای بــازار زعفران 
ــد: ایــن زعفــران هیــچ  ــد و می گوی ــی می دان خراســان جنوب
ــدارد امــا در هنــگام فــروش  گاه کیفیــت زعفــران قایــن را ن

ــه می شــود. ــن فروخت ــران قای ــام زعف ــه ن ب
وی همچنیــن از قاچــاق پیــاز زعفــران بــه کشــور افغانســتان 
ــای  ــتان ج ــک افغانس ــده نزدی ــت: در آین ــرد و گف ــاد ک انتق
ــران را در تولیــد ایــن محصــول خواهــد گرفــت و ایــن در  ای
حالــی اســت کــه مســئوالن هیــچ برنامــه ای بــرای زعفــران 

ــد. ندارن
ســاالری یکــی دیگــر از زعفــران کاران قایــن نیــز نوســانات 
بــازار و کاهــش قیمــت ایــن محصــول در فصــل برداشــت را 

مهم تریــن مشــکل زعفــران کاران دانســت و گفــت: یکــی از 
ــن امــر عــدم تناســب بیــن توســعه ســطح  ــل مهــم ای دالی

ــا بازارهــای فــروش بــوده اســت. زیــر کشــت ب
اینکــه کشــت زعفــران در اســتان ها و  وی بــا بیــان 
کشــورهای دیگــر تولیــد را افزایــش داده امــا در مقابــل فکری 
بــرای بــازار آن نشــده اســت، بیــان کــرد: دولــت بایــد بــرای 
ــد و ایجــاد  بازاریابــی ایــن محصــول تحــت عنــوان یــک برن

ــد. ــدام جــدی انجــام ده ــی اق ــع تبدیل صنای
 

قاچاق پیاز زعفران به کشورهای همسایه
مدیرجهــاد کشــاورزی ســرایان نیــز مشــکل کمبــود 
منابــع آبــی بخصــوص در مناطــق کوهپایــه ای، نوســانات 
ــوص در  ــت آن بخص ــات قیم ــدم ثب ــران و ع ــت زعف قیم
فصــل برداشــت زعفــران، خــام فروشــی، فــروش فلــه ای و 
بــدون بســته بنــدی متناســب بــا ذائقــه مشــتریان خارجی 
و داخلــی، قاچــاق پیــاز زعفــران بــه کشــورهای همســایه، 
بــاال رفتــن هزینــه هــای تولیــد شــامل هزینــه کارگــری و 
نهــاده هــای مــورد نیــاز و مشــکل ســرمازدگی و یخبنــدان 
ــتان  ــران کاران اس ــکالت زعف ــن مش ــه مهم تری را از جمل

ــوان کــرد. عن
موســی ســلیمانی بــا بیــان اینکــه ســرمازدگی شــدید آذرماه 
ــران  ــول زعف ــه محص ــادی ب ــارت زی ــته خس ــال گذش س
ــران  ــزارع زعف ــان کــرد: م شهرســتان ســرایان وارد کــرد، بی
ــار  ــد دچ ــط ۵۰  درص ــور متوس ــه ط ــتان ب ــطح شهرس س
خســارت شــدند و ســرمازدگی ســبب خســارت بــه بیــش از 
دو هــزار و ۵۰۰ هکتــار از مــزارع زعفــران شهرســتان ســرایان 

شــد.
وی بــا بیــان اینکــه در مجمــوع خســارت ســرمازدگی مــزارع 
ــراورد  زعفــران ســرایان 43۲ میلیــارد و ۹3 میلیــون ریــال ب
ــر  ــرمازدگی تاثی ــن س ــرد: همچنی ــه ک ــت، اضاف ــده اس ش
ــش  ــر روی کاه ــاال ب ــته و احتم ــران داش ــاز زعف ــر روی پی ب

ــر داشــته باشــد. ــران در ســال جــاری تاثی عملکــرد زعف

توسعه کشت زعفران بدون توسعه بازار
ــکل  ــن مش ــز مهم تری ــران نی ــی زعف ــورای مل ــس ش  رئی

پیــش روی زعفــران را بــازار و بازاریابــی عنــوان کــرد 
ــتان و در  ــران در اس ــت زعف ــر کش ــال حاض ــت: در ح و گف
همــه جــای کشــور توســعه یافتــه اســت امــا بــه تناســب آن 
ــگ مصــرف آن را  ــران و ایجــاد فرهن ــای زعف توســعه بازاره

نداشــته ایم.
محســن احتشــام بیــان کــرد: همیــن نابســامانی بازار ســبب 
شــده کــه امســال قیمتــی روی زعفــران گذاشــته شــود کــه 
نســبت بــه هزینــه و تــالش تولیــد کننــده منصفانــه نیســت.

ــار  ــور اظه ــران کش ــازی زعف ــدم برندس ــاد از ع ــا انتق وی ب
ــران  ــد زعف ــا برن ــود م ــه می ش ــروز گفت ــه ام ــت: اینک داش
ــرکت  ــر ش ــال حاض ــه در ح ــم چراک ــول نداری ــم را قب نداری
هــای معتبــر زیــادی در ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد کــه 
ــا از  ــد ام ــد صــادرات انجــام می دهن ــک برن ــوان ی تحــت عن
ایــن شــرکت ها حمایــت نشــده اســت تــا بتواننــد خــود را در 

ــد. ــی کنن ــا معرف ســطح دنی
 

فروشنده خوبی برای زعفران نیستیم
ــن  ــد ای ــرد:  بای ــد ک ــران تأکی ــی زعف ــورای مل ــس ش  رئی
ــای  ــد در ســطح بازاره ــا بتوانن ــت شــوند ت شــرکت ها حمای
ــود 1۸  ــرخ س ــا ن ــهیالتی ب ــا تس ــد و ب ــت کنن ــی رقاب جهان
درصــد ایــن شــرکت ها نمی تواننــد کاری انجــام دهنــد.

ــا در  ــران دنی ــه اینکــه ۹۵ درصــد زعف ــا اشــاره ب احتشــام ب
ایــران تولیــد می شــود، عنــوان داشــت: بــا ایــن وجــود ســهم 
عمــده ای از بــازار ارزش افــزوده از آن ایــران نیســت و نصیــب 
ــد  ــرای خــود برن ــه ب ــل اســپانیا می شــود ک کشــورهایی مث

ســاخته اند.
وی اضافــه کــرد: ایــران بزرگ تریــن تولیــد کننده زعفــران در 
دنیا اســت امــا فروشــنده خوبــی نیســتیم و بیــش از تقاضای 
بازارهــای جهانــی تولیــد داریــم و همیــن امــر نیــز در کاهش 

قیمــت زعفــران دخیــل بوده اســت.

طرح هایی که سال هاست خاک می خورد
ــه طــرح جامــع  رئیــس شــورای ملــی زعفــران همچنیــن ب
ــال ها  ــرح س ــن ط ــت: ای ــرد و گف ــاره ک ــران اش ــی زعف مل
اســت کــه تصویــب شــده امــا هنــوز اعتبــاری بــرای اجــرای 
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ــت. ــده اس ــاص داده نش آن اختص
ــزوده  ــره ارزش اف ــرح زنجی ــن ط ــه داد: در ای ــام ادام احتش
ــد  ــرای آن درام ــا اج ــوان ب ــه می ت ــده ک ــده ش ــران دی زعف

ــرد. ــاد ک ــده ایج ــد کنن ــرای تولی ــتری ب بیش
وی همچنیــن از عــدم حمایــت از صنایــع تبدیلی زعفــران در 
کشــور انتقــاد کــرد و گفــت: در حــال حاضــر صنایــع تبدیلی 
خوبــی از ایــن محصــول در کشــور راه انــدازی شــده امــا از آن 

ــرد. ــی صــورت نمی گی حمایت
رئیــس شــورای ملــی زعفــران بــا اشــاره بــه تولید نوشــیدنی 
ــان  ــی، بی ــان جنوب ــار در خراس ــتین ب ــرای نخس ــران ب زعف
ــران در  ــادی از زعف ــوالت زی ــن محص ــر ای ــالوه ب ــرد: ع ک
ــاال  ــرخ ســود تســهیالت ب ــا ن ــا ب ــد می شــود ام کشــور تولی
ــن محصــول  ــرای توســعه بازارهــای ای ــد نقشــی ب نمی توانن

داشــته باشــند.
ــو  ــر کیل ــت ه ــر قیم ــال حاض ــام در ح ــه احتش ــه گفت ب
ــا شــش  زعفــران خشــک در کشــور بیــن چهــار میلیــون ت

میلیــون تومــان خریــد و فــروش می شــود.  
 

پیش بینی برداشت ۵۴ تن زعفران در استان
ــز  ــی نی ــان جنوب ــاورزی خراس ــازمان جهادکش ــس س رئی
ــران در اســتان طــی  ــن زعف ــی برداشــت ۵4 ت ــش بین از پی
ــار از  ــزار هکت ــرداد و گفــت: امســال 1۵ ه ســال جــاری خب
ــاص  ــران اختص ــت زعف ــه کش ــتان ب ــاورزی اس ــی کش اراض

ــه اســت. یافت
ــر  ــطح زی ــال س ــه داد: امس ــق ادام ــور مطل ــی پ ــم ول  هاش
کشــت زعفــران کاهــش پیــدا نکــرده امــا بــه دلیــل شــرایط 
آب و هوایــی و ســرمازدگی تولیــد کاهــش پیــدا کرده اســت.
ــور در  ــران کش ــد زعف ــر 3۵ درص ــغ ب ــرد: بال ــه ک وی اضاف
خراســان جنوبــی تولیــد می شــود امــا از نظــر کیفــی 
خراســان جنوبــی رتبــه نخســت را در تولیــد ایــن محصــول 

دارد.
رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی خراســان جنوبــی بــه 
ــرد و  ــاره ک ــاری اش ــال ج ــران در س ــت زعف ــش قیم کاه
ــت  ــران برداش ــت زعف ــش قیم ــل کاه ــی از دالی ــت: یک گف
ــر  ــای دیگ ــتان ه ــاری و در اس ــال ج ــران در س ــتر زعف بیش

ــت. اس

خرید تضمینی زعفران
ــان اینکــه وزارت جهــاد کشــاورزی  ــا بی ــق ب ــور مطل ــی پ ول
ــران کاران  ــت از زعف ــرای حمای ــی ب ــای مختلف ــاز و کاره س
ــان  ــه در خراس ــتا دو برنام ــن راس ــت: در ای ــان داش دارد، بی

ــود. ــال می ش ــی دنب جنوب
ــا  ــن برنامه ه ــی از ای ــران را یک ــی زعف ــد تضمین وی، خری
ــی  ــورت مل ــه ص ــا ب ــن برنامه ه ــت: ای ــرد و گف ــوان ک عن
بــوده  براســاس بخشــنامه وزیــر ابــالغ شــده و توســط تعــاون 

ــد. ــد ش ــام خواه ــتایی انج روس

ــا  ــی ب ــان جنوب ــاورزی خراس ــازمان جهادکش ــس س رئی
اشــاره بــه اینکــه بــرای ایــن کار بایــد انبارهــا بــا شــرایط 
ــا  ــرده ت ــالم ک ــورس اع ــه ب ــی ب ــر امنیت ــب از نظ مناس
ــور  ــن منظ ــه همی ــزود: ب ــد، اف ــت کنن ــورس دریاف ــد ب ک
ســه انبــار در شهرســتان هــای بیرجنــد، قایــن و فــردوس 
تعییــن شــده کــه از ایــن هفتــه خریــد تضمینــی را انجــام 
ــا  ــار ت ــر چه ــغ ب ــی می شــود بال ــش بین ــد داد و پی خواهن
ــاورزان  ــی از کش ــورت تضمین ــه ص ــران ب ــن زعف ــج ت پن

ــود. ــداری ش خری
ــان اینکــه شــیوه دوم کــه در اســتان  ــا بی ــق ب ــی پورمطل ول
ــران  ــره ای زعف ــد زنجی ــت خری ــزی اس ــه ری ــال برنام در ح
اســت، بیــان کــرد: کشــاورزان بــا ورود بــه ایــن زنجیــره عضو 

ــوند. ــده می ش ــادر کنن ــای ص ــرکت ه ش
ــورس  ــط ب ــور توس ــود کش ــرح خ ــن ط ــه داد: در ای وی ادام
برخــی از انبارهــای خــود را کــددار کــرده و در قبــال خریــد 
زعفــران اوراق بــورس بــه کشــاورز می دهــد کــه ایــن 
ــک  ــط بان ــد توس ــته و می توان ــندیت داش ــت س اوراق قابلی
ــول  ــهیالت قب ــت تس ــه دریاف ــوان وثیق ــه عن ــاورزی ب کش

ــود. ش
رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی خراســان جنوبــی بــا بیــان 
اینکــه در ایــن طــرح مجموعــه ای از تولیــد تــا صــادرات در 
ــه  ــن چرخ ــر ای ــرد: اگ ــان ک ــد، بی ــرار می گیرن ــم ق ــار ه کن
راه بیفتــد زمینــه رقابتــی فراهــم می شــود کــه پیــش بینــی 
ــت  ــش قیم ــاهد افزای ــده ش ــه آین ــه هفت ــود در دو س می ش

زعفــران باشــیم.
 

حل مشکالت فروش نیازمند برنامه بلند مدت
ــوار  ــبد خان ــران در س ــرد: زعف ــه ک ــق اضاف ــور مطل ــی پ  ول
کاالی اساســی نیســت و بنابرایــن هرچــه قیمــت آن بــاال رود 

ــاال مــی رود. درآمــد کشــاورز ب
ــه  ــان ب ــرور زم ــه م ــران ب ــران ای ــه زعف ــان اینک ــا بی وی ب
دلیــل شــرایطی کــه بــرای خــاک بــه وجــود آمــده و شــرایط 
اقلیمــی منطقــه نســبت بــه زعفرانــی کــه در اســپانیا تولیــد 
می شــود قیمــت گــذاری بیــن المللــی آن پاییــن تــر اســت، 
ــم  ــروز تصمی ــه ام ــت ک ــزی نیس ــن چی ــت: ای ــوان داش عن
بگیریــم و بــرای ســال زراعــی بعــد شــرایط را عــوض کنیــم.
 رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی خراســان جنوبــی ادامــه 
داد: بایــد در یــک برنامــه پنــج یــا شــش ســاله بــا تزریــق 
یــک ســری ریــز مغذی هــا، ترویــج، خریــد و اجــرا شــدن 
ــرایط  ــن ش ــا ای ــود ت ــف ش ــدی تعری ــردم فراین ــط م توس

عــوض شــود.
ــا بیــان اینکــه ایــن کار در حــال حاضــر  ولــی پــور مطلــق ب
ــره ای  ــروش زنجی ــزود: در چرخــه ف شــروع شــده اســت، اف
زعفــران پیــش بینــی شــده بخشــی از مبالــغ پرداختــی برای 
ــه  ــذی ب ــز مغ ــای ری ــب دادن کوده ــران در قال ــد زعف خری
ــر در  ــا این هــا شــرایط آلکالویدهــای موث آن هــا داده شــود ت

قیمــت گــذاری زعفــران بــه مــرور زمــان در مــزارع زعفــران 
افزایــش دهنــد.

وی بــا تأکیــد بــر اینکــه اگــر یــک و نیــم دالر قیمــت زعفران 
ــان  ــی رود، بی ــاال م ــز ب ــی نی ــام فروش ــد خ ــاال رود درآم ب
داشــت: در حــال حاضــر بــا وجــود اینکــه ۹۵ درصــد زعفــرن 
ــی  ــام فروش ــد خ ــا درآم ــود ام ــد می ش ــران تولی ــا در ای دنی

هــم حتــی بــه نســبت تــالش کشــاورزان نیســت.

موانع توسعه صنایع تبدیلی
رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی خراســان جنوبــی همچنین 
ــران اشــاره کــرد و  ــی زعف ــع تبدیل ــع توســعه صنای ــه موان ب
ــی در  ــع تبدیل ــعه صنای ــدم توس ــل ســبب ع ــت: دو عام گف

ســطح بیــن المللــی شــده اســت.
ــع  ــان اینکــه در حــال حاضــر صنای ــا بی ــق ب ــور مطل ــی پ ول
تبدیلــی در کشــور داریــم امــا کیفیــت محصــول فــراوری در 
ســطح بیــن المللــی نیســت، بیــان داشــت: علــت آن را بایــد 
ــن  ــای بی ــا بازاره ــاط ب ــه ارتب ــم در اینک ــو کنی جســت و ج
المللــی نداشــته ایم نــه صــادرات قابــل توجــه ای داشــته ایم 
و نــه اینکــه امــکان ورود تکنولــوژی مــد نظــر مــردم دنیــا را 

داشــته ایم.
ــا ورود ســرمایه گــذاران  ــن شــرایط ب ــان اینکــه ای ــا بی وی ب
خارجــی در چنــد ســال آینــده برطــرف خواهــد شــد، عنوان 
داشــت: قیمــت هــای ســرمایه گــذاری در ایــران بــاال اســت 
کــه اگــر شــرایط حفــظ و مهــار تــورم ادامــه پیــدا کنــد آن 

ــود. ــرف می ش ــم برط ه

مبارزه با قاچاق پیاز زعفران
رئیــس ســازمان جهادکشــاورزی خراســان جنوبــی همچنین 
ــته  ــال گذش ــران در س ــزارع زعف ــه م ــرما ب ــارت س ــه خس ب
اشــاره کــرد و گفــت: در ســال گذشــته ســرما بالــغ بــر 4۵۰ 
میلیــارد تومــان بــه محصــوالت کشــاورزی اســتان خســارت 

ــت. زده اس
ــارت  ــن خس ــران ای ــرای جب ــه داد: ب ــق ادام ــور مطل ــی پ ول
ــه  ــره ب ــم به ــدت ک ــان تســهیالت بلندم ــارد توم 1۰۰ میلی
اســتان اختصــاص یافتــه کــه ایــن در اختیــار بانک هــا قــرار 

ــه کشــاورزان اســت. ــه و در حــال پرداخــت ب گرفت
وی در ارتبــاط بــا قاچــاق پیــاز زعفــران نیــز گفــت: 
ــن محصــول در اســتان هــای  ــوی کشــت ای نمی توانیــم جل
ــاد  ــوز جه ــا مج ــد ب ــاز بای ــروش پی ــا ف ــم ام ــر را بگیری دیگ

ــد. ــاورزی باش کش
وی ادامــه داد: از طــرف دیگــر مبــارزه بــا قاچــاق پیــاز زعفران 
بــه کشــورهای دیگــر نیــز در دســتور کار قــرار گرفتــه و با آن 

ــه می شــود. مقابل
مشــکالت و مصائــب زعفــران کاران اســتان سال هاســت کــه 
تکــرار می شــود امــا هنوزهــم اقــدام جــدی از ســوی دولــت 

بــرای حــل ایــن مشــکالت صــورت نگرفتــه اســت.
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ــران اقتصاد ایـ

ارزآورتریـن  کـه  پسـته  باغ هـای 
محصـول کشـاورزی را تولیـد می کننـد 
حاشـیه ها  گیـرودار  در  سال هاسـت 
در  حالـی  در  و  فراموش شـده اند 
گسـترش  باغـات  مرزهـا  آن سـوی 
می یابند کـه در رفسـنجان آب می روند.

نســیم پاییــزی بــر روی دشــت های کویــری مــی وزد 
ــت  ــر پوس ــود را ب ــوازش خ ــت ن ــید دس ــوی خورش و پرت
ســبزگون مردمــان کویــر می کشــد، هرچنــد پاییــز اســت 
ــزان  ــرگ و خ ــزش ب ــوت و ری ــری از رخ ــا خب ــا اینج ام

ــت. نیس
ــده  ــالش شروع ش ــل کار و ت ــنجان فص ــت های رفس در دش
ــاکنان  ــید س ــعه ی خورش ــتین اش ــش نخس ــل از تاب و قب
روســتاهای دشــت از خانه هــای خشــت و گلــی خــود 
خارج شــده و در حــال کار و تــالش بــرای برداشــت 

ــتند. ــود هس ــته خ ــال گذش ــک س ــترنج ی دس
اشــعه ی زرد خورشــید بــر طالهــای ســبز دشــت های 
رفســنجان می تابــد و زندگــی یک بــار دیگــر شــروع 
می شــود، اینجــا قلــب تپنــده اقتصــاد بزرگ تریــن اســتان 

ــت. ــور اس کش

ارزآوری دومیلیاردی پسته/ آغاز فصل کار و تالش
ــان حــدود  ــی پســته دشــت های اســتان کرم  گــردش مال
ــش از  ــا بی ــن روزه ــت و ای ــال اس ــارد دالر در هرس ۲ میلی

ــتند. ــال کار هس ــا در ح ــن باغ ه ــر در ای ــون نف یک میلی
بســیاری از ایــن افــراد در جســتجوی کار، پاییــز بــه 
دشــت های کرمــان ســرازیر می شــوند، بــوی پوســت 
پســته تــازه سراســر دشــت را در برگرفتــه اســت و 
کشــاورزان تــالش می کننــد پســته چیــده شــده را از گزنــد 
تابــش نــور خورشــید در امــان نگه دارنــد و محصــول را بــه 
ــت  ــه کیفی ــانند، این گون ــته برس ــط پس ــای ضب ترمینال ه
ــر راهــی بازارهــای  طــالی ســبز حفــظ می شــود و راحت ت

می شــود. بین المللــی 
ــای  ــا روزه ــه پســته رفســنجان ب ــد ک ــتاییان می دانن روس
درخشــان یــک دهــه گذشــته اش فاصلــه دارد و حــاال 
پســته های آمریکایــی و ترکیــه ای بــه پشــت مرزهــا 
رســیده اند و هرســال یکــی پــس از دیگــری بازارهــای 

ســنتی ایــران را می گیرنــد.
ــه بازارهــای  ــگاه روســتاییان بیشــتر ب ــل ن ــن دلی ــه همی ب
ــی گاه  ــه گاه و ب ــت ک ــم بادامی هایی اس ــرق دور و چش ش
ــوند.  ــر می ش ــد پســته ظاه ــرای پیش خری ــرمزارع ب ــر س ب
ــنیده اند  ــنجان ش ــردم رفس ــه م ــری ک ــن خب ــا تلخ تری ام
ایــن اســت کــه طبــق گفتــه رئیــس ســابق اتــاق بازرگانــی 
ــالی  ــه خشک س ــورت ادام ــنجان در ص ــته رفس ــران پس ای
ــان دوام  ــر در کرم ــال دیگ ــا 1۰ س ــط ت ــود آب فق و کمب

ــد داشــت. خواه
برخــی از کشــاورزان عمــده بــا درک وضعیــت نامناســب در 
حــال انتقــال ســرمایه های خــود بــه اســتان های پــر آب تــر 
ــول  ــه اف ــد پیش بینی هــا درزمین ــه نظــر می آی هســتند و ب

پســته در کرمــان در حــال آغــاز شــدن اســت.

یک روز با حاج علی و ۴۶ عضو خانواده اش
امــا هنــوز هــم حــاج علــی یکــی از هزارانــی اســت کــه ایــن 
ــا  ــا پســته یکــی شــده اســت، صبح ه ــا زندگــی اش ب روزه
ــود  ــدار می ش ــت بی ــی باکیفی ــت محصول ــد برداش ــا امی ب
و شــب ها غصــه دار خشک ســالی و خســته از برداشــت 

ــذارد. ــن می گ ــه بالی ــر ب ــکرگزار س ــا ش ــول ام محص
حــاج علــی در یکــی از خانه هــای روســتایی اطــراف دشــت 
ــنجان  ــهر رفس ــان و ش ــر خ ــل کبوت ــنجان حدفاص رفس
ــد،  ــا را می ده ــوی قدیم ه ــه اش ب ــد، خان ــی می کن زندگ
ــقف  ــاخته اند و س ــه اش را س ــای خان ــت و گل دیواره خش
ــای  ــه را باغ ه ــادور خان ــت. دورت ــدی اس ــانه اش گنب کاش
حــوض  اطــراف  و  حیــاط  درون  و  گرفته انــد  پســته 
ــار چشــم نوازی  ــد درخــت ان ــه شــمعدانی اش چن ــن ب مزی

می کننــد.
حــاج علــی بــه همــراه شــش پســر و هفت دختــرش 
کــه همگــی ازدواج کرده انــد و نوه هــا و زنــش یکــی 
از پرجمعیت تریــن خانواده هایــی اســت کــه تاکنــون 
ــن  ــرای م ــوند. ب ــر می ش ــم 4۶ نف ــی باه ــده ام، همگ دی
عجیــب اســت امــا وقتــی نــگاه متعجــب مــن را می بیننــد 
یکــی از دختــران می گویــد اینجــا همــه خانواده هــا 
جمعیــت بــاال دارنــد و همگــی در طــول ســال بــرای 
آبیــاری، هــرس، کــود دهــی و سم پاشــی درختــان پســته 
ــی  ــت، قال ــاد نیس ــه کار زی ــتان ک ــد و در زمس کار می کنن

می بافیــم و گوســفندها را چــرا می بریــم.
ــر  ــواده 3۵ نف ــار بگــذارم خان ــر بچه هــای کوچــک را کن اگ

ــروی کاری دارد. نی

سرنوشت تلخ ارزآورترین محصول کشاورزی؛ باغ های پسته آب می روند

اسما محمودی
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ــران اقتصاد ایـ

اینجا هنوز حال و هوای زندگی های سنتی را دارد
حیــاط خانــه بســیار بــزرگ اســت و در گوشــه وکنار خانــه 
انــواع ابــزار کشــاورزی و پســته پوســت کنی قــرار دارد و در 
بخشــی از حیــاط در حــال شســتن کــف ســیمانی هســتند 
از  وقتــی دلیلــش را می پرســم می گوینــد، تعــدادی 
اعضــای خانــواده در خانــه می ماننــد و پســته هایی کــه روز 
قبــل آمــاده و پوســت تازه شــان چیــده شــده را بــا پــارو در 

ــد. ــه پخــش می کنن ــاط خان حی
هــر کدامشــان وظیفــه ای دارد، وضعیــت زندگی شــان 
خــوب اســت و مرفــه زندگــی می کننــد امــا هنــوز زندگــی 

ــد. ــام می دهن ــان را انج ــتایی و وظایفش روس

امسال سال پسته است
ــایر  ــراه س ــه هم ــد و ب ــی« می گوی ــا عل ــک »ی ــی ی حاج
ــا  ــواده راهــی زمین هــای پســته می شــوند، و ب اعضــای خان
لبخنــد می گویــد امســال ســال پســته اســت بایــد بیشــتر 

ــم. کار کنی
ــت  ــته نیس ــاله پس ــده س ــال آین ــد: س ــه می ده وی ادام
ــد  ــا لبخن ــم. بازهــم دختــرش ب ــران کنی ــد جب امســال بای
ــتند و  ــر هس ــال پرثم ــک س ــته ی ــای پس ــد باغ ه می گوی
ــا به اصطــالح می گوییــم کــه ســال پســته اســت و یــک  م
ســال هــم ثمــر کمــی دارنــد و می گوییــم پســته نداریــم و 

ســال پســته نیســت.
ــت  ــر کش ــن زی ــار زمی ــزار هکت ــنجان ۸۵ ه ــت رفس دش
پســته دارد و باغ هــای پســته حــاج علــی بخــش کوچکــی 
از مجمــوع باغ هــای ایــن دشــت اســت. حــاج علــی 
ــر دارم و  ــته مثم ــن پس ــب زمی ــزار قص ــن ه ــد:  م می گوی
ــه آب دارم،  ــار حب ــرده ام و چه ــال کاری ک ــب نه ۵۰۰ قص
ــی  ــردم محل ــای شــمارش م ــد واحده ــه می گوی ــا ک این ه

ــت. ــان اس کرم
حاجــی و فرزندانــش در البــه بــالی باغ هــای پســته از 
نظــرم دور می شــوند و مــن می مانــم و افــکارم، قــرار اســت 
همــراه دو پســرش چنــد دقیقــه دیگــر راهــی بــاغ نزدیــک 

خانــه شــویم.

گرمای تیرماه پسته ها را جنین کش کرد
ــنجان  ــاورزی رفس ــاد کش ــر جه ــروز مدی ــای دی صحبت ه
یــادم می آیــد کــه می گفــت: در رفســنجان گونه هــای 
پســته مختلــف تولیــد می شــود کــه شــامل؛ اکبــری، کلــه 

قوچــی، فندقــی، احمــد آقایــی ســت.
ــته های  ــدی پس ــی 3۵ درص ــران پوک ــی نگ ــین رضای حس
اکبــری بــود و می گفــت کــه باوجوداینکــه در ســال پرثمــر 
هســتیم امــا تغییــرات آب و هوایــی موجــب شــده کــه در 

هــر هکتــار 3۰۰ کیلــو پســته پــوک داشــته باشــیم.
نمی دانــم وقتــی حــاج علــی از زمین هــای پســته اش 
ــب  ــر ل ــتایی اش را ب ــاده روس ــد س ــان لبخن ــردد هم برگ
خواهــد داشــت یــا پســته های پــوک روی دســتش، حاصــل 

دســترنج یک ســاله اش را تلــخ می کنــد.
رضایــی می گفــت کــه گرمــای فروردین مــاه موجــب شــد 

کشــاورزان در ســال جــاری بــا مشــکل مواجــه شــوند.
ــاه  ــان م ــته را هم ــای پس ــا جنین ه ــه گرم ــت ک می گف
ضعیــف کــرد و داغــی هــوای تیرمــاه و خشک ســالی آن هــا 

را نیمــه تابســتان کشــت.

ــت  ــک از دش ــته خش ــن پس ــزار ت ــت ۷۰ ه برداش
ــنجان رفس

مدیــر جهــاد کشــاورزی رفســنجان می افزایــد: اوایــل 
امســال تخمیــن زده شــد کــه حــدود ۹۰ هــزار تــن 
پســته خشــک برداشــت شــود و بعــد باوجــود خســارات تــا 
ــود  ــه باوج ــد ک ــی ش ــم پیش بین ــن ه ــزار ت ــا 7۰ ه ۶۵ ت

ســرمازدگی، گرمازدگــی و پوکــی ایــن میــزان به طــور 
ــی  ــن نهای ــت تخمی ــرده اس ــش پیداک ــی کاه قابل توجه
ــه خواهــد شــد  ــان مــاه ارائ میــزان محصــول امســال در آب
و خســارت پوکــی محصــول امســال حــدود ۶۵۰ میلیــارد 

تومــان بــرآورد می شــود.
ــاره می کنــد و محمــد  ــکارم را پ ــور رشــته اف صــدای تراکت
)پســر حــاج علــی(  بلنــد فریــاد می زنــد کــه ســوار شــوم، با 
اســترس اولیــن تراکتــور ســواری ام و خیــره بــه چرخ هــای 

ــوم. ــوارش می ش ــور، س ــزرگ تراکت ب
درختــان و باغ هــای پســته تودرتوســت و ســرانجام بعــد از 
ــه  ــته ب ــای پس ــان باغ ه ــی می ــای خاک ــه از راه ه 3۰ دقیق
ــراف  ــم اط ــش را ه ــه باغ ــی می رســیم ک ــاج عل ــه ح تلمب

آن کاشــته اســت.
ــه همــراه 1۰ نفــر کارگــر کــه برخــی  ــواده حاجــی و ب خان
افغــان هســتند در حــال پســته چینــی هســتند، همــه کاله 
ــد آفتــاب در امــان باشــند. ــر ســر گذاشــته اند کــه از گزن ب

چادرشب های مملو از پسته
ــده  ــم انباشته ش ــته ها روی ه ــه پس ــی ک ــور در مکان تراکت
ــو از  ــک چادرشــب ممل ــر ی ــک نف ــی ی ــد گاه ــر از چن و ه
ــر  ــود و پس ــف می ش ــد متوق ــی می کن ــته را در آن خال پس
ــای  ــا پاروه ــکل ب ــرد قوی هی ــد م ــک چن ــه کم ــی ب حاج
پالســتیکی شــروع بــه بــار زدن پســته های تــازه همــراه بــا 

ــد. ــان می کن ــرگ درخت ــاخ و ب ــت و ش پوس
جلوتــر مــی روم هــر ســه چهــار نفــر در گروه هــای متعــدد 
ــی  ــیار بزرگ ــب هایی بس ــده اند چادرش ــع ش ــم جم دوره
کــه بــا نقش هــای چهارخانــه قرمــز و آبــی مزیــن شــده اند 
را دورتــادور درختــان پهــن کرده انــد و اول خوشــه های 
ــا  ــتند را ب ــی هس ــاخه های پایین ــه در ش ــته ک ــزرگ پس ب
ــت های  ــگ پوس ــا رن ــان ب ــد. دست هایش ــت می چینن دس
پســته ســیاه و چهره هایشــان از شــدت آفتــاب کویــر 

گلگــون شــده اســت.
ــای  ــا چوب ه ــی تمــام شــد ب بعدازاینکــه پســته های پایین
بــزرگ بــه جــان درخــت می افتنــد و بــرگ و چــوب اســت 
کــه همــراه خوشــه های پســته ســرازیر چادرشــب ها 
ــت  ــراغ درخ ــه س ــود ب ــام می ش ــی کار تم ــود و وقت می ش

بعــدی می رونــد.

کشاورزانی که درهرحال شاکرند
ــارش  ــد، کن ــگاه می کن ــش را ن ــد بچه های ــا لبخن حاجــی ب

مــی روم و می گوییــم وضــع محصــول امســال چطــور 
اســت. پیرمــرد با لهجــه کــش دار کرمانــی و رفســنجانی اش 
ــال  ــد روزی امس ــه باش ــر چ ــکر ه ــدا رو ش ــد: خ می گوی

ــتیم. ــی هس ــت و راض ماس
بــه بارندگــی خــوب اواخــر ســال گذشــته اشــاره می کنــد و 
ــای  ــا بارندگی ه ــالی ســت ام ــد خشک س ــد: هرچن می گوی
مقطعــی خــوب بــود باالخــره آفــت و گرمازدگــی کار 
خــودش را کــرد امــا بااین وجــود برداشــتمان از ســال 

ــر اســت. گذشــته بهت
مشــکل  مهم تریــن  می گویــد: خشک ســالی  پیرمــرد 
ــر  ــه آب کمت ــود و تلمب ــر می ش ــال آب کمت ــت هرس ماس
و شــورتری می دهــد امــا خیلی هــا همیــن آب را هــم 
ندارنــد. یکــی را می شناســم کــه چــون تمبلــه اش 
ــی آورد و  ــر آب م ــا تانک ــتخر زده و ب ــک اس ــده ی خشک ش

آبیــاری قطــره ای می کنــد البــد برایــش می صرفــد.
حــاج علــی می افزایــد: این قــدر بــاران کــم باریــده و 
برداشــت آب هــای زیرزمینــی زیــاد بــوده کــه آب هرســال 
ــاروج  ــره ای س ــای آب قط ــی لوله ه ــود حت ــورتر می ش ش

ــم. ــوض کن ــا رو ع ــال لوله ه ــورم هرس ــته و مجب بس

زمین ها خشک و درختان زغال می شوند
آهی می کشـد و می گوید: خیلی ها بخشـی از زمین هایشـان 
را خشـک کرده انـد کـه محصـول بخش هـای مثمرتـر بهتر 
باشـد و برخی به اطراف شـیراز و خراسـان جنوبـی و رضوی 
رفته انـد. مـا کـه خرده مالکیـم و برایمـان امـکان نـدارد امـا 
ارباب هـای پسـته در دشـت های ترکیـه، یونـان و آمریـکا 
پسـته کاری می کننـد می گوینـد آنجـا آب زیـاد اسـت و 
مشـتری بهتری برای پسـته اسـت اما هـر کار بکنند طعمی 
که پسـته رفسـنجان دارد پسـته هیچ جای دیگر دنیا ندارد.
ــد  ــد و می گوی ــاره می کن ــتان هایش اش ــه نهالس ــی ب حاج
۵۰۰ قصــب نهــال کاری کــردم این هــا آینــده پســرهایم را 
بعــد از مــن تأمیــن می کنــد اگــر خــدا بخواهــد صــد قصب 
دیگــر ســال آینــده از حــاج کریــم می خــرم، خــدا رو شــکر 

تلمبــه مــا هنــوز آب دارد.
صــدای پســر حــاج علــی دوبــاره بلنــد می شــود و 
ــد برگــردد مــن  ــور کامــل شــده و بای ــار تراکت ــد: ب می گوی

هــم همــراه پســته ها برمی گــردم.
بــوی پوســت پســته همه جــا را فراگرفتــه و صــدای 
پرنده هایــی کــه البــه بــالی درختــان این ســو آن ســو 

می پرنــد منظــره ای زیبــا بــه وجــود آورده اســت.
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ــران اقتصاد ایـ

صــدای تراکتــور کــه بلنــد می شــود مســیرمان بــه ســمت 
خانــه حاجــی تغییــر می کنــد در نزدیکــی دیــوار خانــه اش 
ــت  ــده اس ــار ش ــم تلنب ــته روی ه ــت پس ــی از پوس انبوه

ــد. ــته ها می آی ــردن پس ــرخ ک ــدای چ ص
تراکتــور بــه حیــاط خانــه مــی رود زن هایــی کــه در 
راه  از  همین کــه  بودنــد  مــا  منتظــر  خانه مانده انــد 
ــر روی  ــته ها ب ــی رود و پس ــاال م ــور ب ــار تراکت ــیم ب می رس

می شــوند. پهــن  زمیــن 
 زن هــا هــم هم زمــان کار جمع کــردن شــاخ و بــرگ 
ــاخ  ــه ش ــی ک ــد از مدت ــد. بع ــام می دهن ــان را انج درخت
ــردان  ــان م ــر هم ــار دیگ ــوند ب ــع می ش ــا جم و برگ ه
ــان  ــت تازه ش ــا پوس ــته ها را ب ــارو پس ــا پ ــکل ب قوی هی
کنــده  تــازه  پوســت های  می ریزنــد.  چــرخ  داخــل 
ــوار  ــار دی ــاًل در کن ــه قب ــت هایی ک ــود و روی پوس می ش
ــا پوســت های  ــار می شــود و پســته ها و ب ــودم انب ــده ب دی

ــوند. ــع می ش ــارو جم ــا پ ــر ب ــار دیگ ــی ب چوب

آبگوشت و نان خانگی در کنار حوض کاشی
ظهــر شــده تراکتــور دوم بــار پســته، از راه می رســد و 
ــا خــود  ــران را ب ــذای کارگ ــارش غ ــردن ب ــی ک ــد از خال بع
ــوض و  ــار ح ــم کن ــزرگ ه ــفره ای ب ــرد س ــاغ می ب ــه ب ب
ــه  ــی ب ــه های مس ــود و کاس ــن می ش ــمعدانی هایش په ش
ــور طبــخ  ــی کــه امــروز صبــح در تن همــراه نان هــای محل
ــفره  ــه دور س ــرد و هم ــرار می گی ــفره ق ــده اند روی س ش

می نشــینند و آبگوشــت می خورنــد.
فرصتــی بــرای اســتراحت نیســت، پســته هایی کــه 
ــک  ــروز خش ــاب ام ــد در آفت ــده اند بای ــده ش ــت کن پوس
ــح  ــه صب ــاط ک شــوند، پســته ها در همــان قســمتی از حی
ــت انجــام  ــا دق ــد پهــن می شــود، کار ب ــان شســته بودن زن
ــد. ــیب نرس ــته ها آس ــه پس ــد ب ــعی می کنن ــود و س می ش

در گوشــه ای دیگــر از حیــاط خانــه در گونی هــای ســفید 
شــده اند.  جمــع  قبــل  روز  خشک شــده  پســته های 
ــه  ــردا ب ــد ف ــن پســته ها را بای ــد ای پســر حاجــی می گوی
ــرکت  ــه ش ــرم و ب ــنجان بب ــته رفس ــط پس ــال ضب ترمین
ــوند  ــنجی می ش ــار س ــا عی ــم. آنج ــل ده ــته تحوی پس
و مطابــق قیمت هــای امســال بــه زودی پولــش بــه 

حســابمان ریختــه می شــود.
پســر حاجــی می گویــد: یکــی از مهم تریــن کارهــا پاکیــزه 
انجــام شــدن تمــام بخش هاســت چــون اگــر پوســت های 
پســته باقــی بماننــد و یــا پســته خــوب خشــک نشــود ســم 

آالتوکســین باقــی می مانــد و بعــد از آزمایــش در ترمینــال 
ــورد. ــت می خ ــته هایمان برگش ــط پس ضب

غــروب شــده و خانــواده حــاج علــی بــه خانــه بازمی گردنــد 
ــد و  ــوند و لبخن ــع می ش ــم جم ــرد ه ــه گ ــوان خان و در ای
ــر و  ــا از س ــود و نوه ه ــروع می ش ــا ش ــره و بگومگوه خاط
کــول حاجــی و همســرش بــاال مــی رود و یــک روز از یــک 
ــان  ــه پای ــود ب ــرار می ش ــه تک ــرروز این گون ــه ه ــی ک ماه

می رســد.
در اســتان کرمــان فقط دشــت رفســنجان به کشــت پســته 
ــته  ــت های پس ــن دش ــع بزرگ تری ــدارد درواق ــاص ن اختص
ــد و راور  ــد، کرمــان، ســیرجان، زرن ــار، زرن در رفســنجان، ان

قرارگرفتــه اســت.
هرچنــد گفتــه می شــود پســته دارهــا پــول دار هســتند امــا 
وقتــی کار و ســرمایه ای کــه در ایــن مســیر بــه کار گرفتــه 
ــن  ــود ای ــخص می ش ــد مش ــک ببینی ــود را از نزدی می ش
کارهــا را هرکســی نمی توانــد انجــام دهــد و پســته دارهــای 

ــار  ــن هکت ــه چندی ــتند ک ــده ای هس ــکان عم ــول دار مال پ
زمیــن و گاهــی یــک روســتا و ده دارنــد امــا خــورده مالکان 
همــان روســتاییان عــادی هســتند کــه روزگار می گذراننــد.

ــردم ســال پرثمــر اســت و در برخــی  ــه م ــه گفت امســال ب
ــه  ــه هزین ــود ک ــم می ش ــدر ک ــت آن ق ــال ها برداش از س

ــود. ــم نمی ش ــود و س ــن آب، ک تأمی
ــان  ــته کرم ــه کاران پس ــی از کهن ــای یک ــای صحبت ه پ
ــور یکــی از تولیدکننــدگان  می نشــینم محســن جــالل پ
و صادرکننــدگان عمــده پســته اســتان کرمــان و رئیــس 
ــاد  ــته و اقتص ــده پس ــران آین ــی ای ــاق بازرگان ــابق ات س
خانواده هایــی کشــاورزان را نگران کننــده می دانــد و 
می گویــد: پســته مهم تریــن محصــول ارزآور اســتان 
ــرده  ــور ک ــد کش ــا دالر را عای ــت و میلیارده ــان اس کرم
ــه ایــن صنعــت  ــه چشــم خاصــی ب اســت امــا همیشــه ب

ــگاه شــده اســت. ن

خشک سالی مهم ترین دشمن اقتصاد رفسنجان
ــه روزهــای تحریــم اشــاره می کنــد و اضافــه  ــور ب جــالل پ
ــتند  ــا نتوانس ــد ام ــم کردن ــه تحری ــدر ک ــد: هرچق می کن
جلــوی ارزآوری پســته را بگیرنــد و خودشــان مشــتری 
ــال های  ــی س ــفانه ط ــا متأس ــد ام ــان ماندن ــته کرم پس
گذشــته مــا مزیــت کشــاورزی و روســتاییانمان را در دشــت 

ــم. ــظ نکردی ــنجان حف رفس

ــاره  ــان اش ــی کرم ــالی های متوال ــه خشک س ــور ب جــالل پ
می کنــد و نگــران وضعیــت منابــع آبــی اســت، حرف هــای 
ــم  ــی می توانی ــان را وقت ــاد کرم ــه کار اقتص ــرد کهن ــن م ای
جدی تــر ارزیابــی کنیــم کــه بدانیــم طبــق اعــالم ســازمان 
زمین شناســی کرمــان دشــت رفســنجان بــه دلیــل 
ــه آب زیرزمینــی هرســال شــاهد کاهــش  برداشــت بی روی
ارتفــاع اســت و ســطح آب هــا در برخــی از جاهــا تــا 1۰ متر 

ــت. ــه اس کاهش یافت

کوچ برخی از کشاورزان
جــالل پــور بــه بازارهــای ازدســت رفته ایــران اشــاره 
می کنــد و روزگاری را بــه یــاد مــی آورد کــه پســته 
ایــران راهــی آمریــکا می شــد امــا اآلن پســته آمریــکا 
پشــت مرزهــای ماســت و اروپــا و آمریــکا را تســخیر کــرده 
ــن اســت کــه برخــی  ــب حرف هایــش ای اســت، نکتــه جال
ــن رفســنجانی ها و  ــکا همی ــدگان پســته در آمری تولیدکنن
ــول  ــر محص ــد بهت ــرای تولی ــه ب ــتند ک ــی هس کرمانی های

پســندیده اند. را  ینگه دنیــا  دشــت های 
اشــاره  داخلــی  کشــاورزان  بــه  بی توجهــی  بــه  وی 
می کنــد و می گویــد: مــا این هــا را بــدون آب رهــا 
کردیــم، خشک ســالی امــان پســته را بریــده اســت، پســته 
ــه  ــت ک ــور اس ــاورزی ارزآور کش ــول کش ــن محص مهم تری
ــران و خــارج  پشــتوانه اش میلیون هــا دالر زیرســاخت در ای
از کشــور اســت و هــزاران نفــر نیــز در اســتان کرمــان از این 

راه ارتــزاق می کننــد.
ــت داده ایم و  ــم ازدس ــی را ه ــای عرب ــد: بازاره وی می گوی
ــیای دور  ــه آس ــته را ب ــم و پس ــن رفته ای ــراغ چی ــاال س ح

صــادر می کنیــم.
هرچنــد سال هاســت همــگان گمــان می کننــد کــه پســته 
داران به قول معــروف پولشــان از پــارو بــاال مــی رود امــا 
واقعیــت ایــن اســت کــه هرســال وضــع پســته دارهــا بدتــر 
ــر  ــای دیگ ــرمایه گذاران بخش ه ــه س ــه ب ــود و هم می ش

تبدیل شــده اند.
ــری  ــول کمت ــال محص ــته هرس ــط پس ــای ضب ترمینال ه
ــال  ــوند هرس ــت می ش ــر حمای ــد و کمت ــت می کنن دریاف
زمین هــای بیشــتری خشــک می شــوند و درختــان پســته 
ــدر جــدی  ــد آن ق ــن تهدی ــوند ای ــل می ش ــال تبدی ــه زغ ب
ــتاهای  ــا در روس ــاج علی ه ــی از ح ــاال برخ ــه ح ــت ک اس
اطــراف باغ هــای کشــاورزی زمســتان ها از دود ناشــی 
بیمارســتان ها  از کوره هــای زغــال مســموم و راهــی 
کــه دســتگاه های  به جایــی رســیده  کار  و  می شــوند 
اجرایــی و قضایــی بــرای تعطیــل شــدن ایــن کوره هــا وارد 

عمــل شــده اند.
ــا باوجــود همــه تهدیدهــا و مشــکالتی کــه وجــود دارد  ام
ــتان  ــادی اس ــت اقتص ــن مزی ــته مهم تری ــم پس ــوز ه هن
کرمــان اســت و هرچنــد گفتــه می شــود بــه زودی کرمــان 
ارجحیــت خــود را از دســت می دهــد امــا در صــورت 
ــزول تولیــد در کرمــان  ــه ن ــد رو ب ــد فعلــی و رون ادامــه رون
ــا ســال ها پرچــم پســته را در دســت  ــم کرمانی ه ــوز ه هن

ــت. ــد داش خواهن
کافــی ســت ایــن روزهــا بــه راســته بازارهای کرمــان، 
ــازار  ــذاری ب ــدم بگ ــد و راور ق ــیرجان و زرن ــنجان و س رفس
پســته آن قــدر داغ اســت کــه گرمــای وجــودش هنــوز هــم 
اقشــار کم درآمــد جامعــه را بــرای تهیــه یــک کیلــو پســته 

ــی دارد. ــه م ــود دور نگ ــوب از خ مرغ
در ایــن میــان حــاج علی هــای زیــادی هســتند کــه هنــوز 
ــر  ــول بهت ــت محص ــد برداش ــه امی ــید را ب ــوع خورش طل
ــان  ــای پسته ش ــه زمین ه ــد ک ــد و آرزو دارن ــح می کنن صب
ــه نوه هایشــان  ــه پســر و از پســر ب ــدر ب دست به دســت از پ

برســد.
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ــران اقتصاد ایـ

 بــازار پوشــاک اردبیــل مملــو از اجناس 
ــلیقه  ــه از س ــی ک ــت. موضوع ــرک اس ت
ــت  ــه وضعی ــه و ب ــر رفت ــتری فرات مش
حمایــت از تولیــد داخــل مرتبــط شــده 

ــت. اس

ــا تمامــی  ــز گرفتــه ت از ورودی شــهر اردبیــل از ســمت تبری
پاســاژها و حتــی بــازار تاریخــی آن می توان پوشــاک تــرک را 
مشــاهده کــرد. برخــی بــا کیفیــت بــاال و برخی فاقــد کیفیت 
ــه تعبیــر برخــی فروشــندگان اجنــاس چینــی اســت  کــه ب

ــه فــروش می رســد. ــه اســم ترکیــه ب کــه ب
پوشــاک تــرک بــه حــدی متــداول شــده کــه بخــش اعظمی 
از بــازار پوشــاک اردبیــل را بــه خــود اختصــاص داده و 
مشــتریانی از بیــن اقشــار متوســط تــا مرفــه را جــذب کــرده 

اســت.
در ایــن میــان مشــاغل نوپدیــدی نیــز در اردبیــل مشــاهده 
می شــود. قاچاقچیــان مجــاز البســه تــرک کــه بــا ســفر بــه 
شــهرهای مختلــف کشــور همســایه لبــاس به اصطــالح ترک 

ــانند. ــروش می رس ــه ف ــرده و ب ــداری ک را خری

ترک پوشی مد روز اردبیل است
در وضعیتــی کــه واحــد تولیدی ســبالن پارچــه کــه روزی از 
آن بــه عنــوان محــور توســعه و صنعت مــادر نســاجی اردبیل 
ــه شــماره  ــف خــود را ب ــای نحی ــرده می شــد، نفس ه ــام ب ن
افتــاده اســت، تــرک پوشــی بــه عــادت رفتــاری تبدیل شــده 

و خبــری از اهمیــت و جایــگاه برندهــای ایرانی نیســت.
یکــی از شــهروندان اردبیلــی گفــت: بنــده بــه شــخصه برنــد 
ایرانــی کــه کیفیــت مطلوب داشــته و اســم و رســمی داشــته 

ــم. ــد نمی شناس باش
ــح  ــل ترجی ــن دلی ــه همی ــد: ب ــر ش ــد متذک ــرین معتم نس
می دهــم پولــی کــه خــرج می کنــم بــرای تأمیــن لبــاس بــا 
ــرک واقعــاً کیفیــت  کیفیــت مناســب باشــد و لباس هــای ت

ــد. مناســبی دارن
شــهروند دیگــری معتقــد اســت لبــاس تــرک متأســفانه بــه 
یــک کاالی تجملــی و چشــم و هــم چشــمی تبدیــل شــده 
ــد لباســت  ــی از کســی ســؤال می کنن ــه وقت اســت بطوریک
تــرک اســت یــا نــه، حتــی اگــر لبــاس چینــی داشــته باشــد 

ــت. ــوش اس ــرک پ ــد ت ــخ می ده ــریعاً پاس س
ســعید محمد پــور تصریــح کــرد: متأســفانه زمانــی برندهای 
ــان و  ــا امــروز بیــن آقای ــرک بیــن خانم هــا رواج داشــت ام ت
ــد روز شــده و  ــه شــدت م ــز ب ــودکان نی ــاس ک ــی در لب حت
ــب  ــه مرات ــت ب ــی کیفی ــس ترک ــر جن ــود ه ــور می ش تص

ــاس دارد. ــایر اجن ــتری از س بیش

لباس های ایرانی را به اسم ترک می فروشند
ــازار  ــه ب ــدود ب ــرک مح ــای ت ــل لباس ه ــد معض ــر چن ه
ــود،  ــده می ش ــز دی ــق نی ــایر مناط ــوده و در س ــل نب اردبی
امــا مجموعــه ایــن تبلیــغ کــه در ســایه غفلــت مســئوالن و 
بی توجهــی بــه تولیــد داخلــی تشــدید شــده، ضربــه مهلکــی 

ــاخته اســت. ــی وارد س ــدات داخل ــه تولی ب
بــه عنــوان مثــال الزم اســت بــار دیگــر بــه ســبالن پارچــه و 
ســایر صنایــع نســاجی موجــود در اردبیــل اشــاره کــرد کــه 
ظرفیــت اشــتغال زایی، تولیــد صادراتــی و اســتفاده از مصالــح 
بومــی در تولیــد را دارنــد امــا بــا ضعف هــای مدیریتــی حتــی 
ــت نداشــته و در  ــت اشــتغال خــود فعالی ــا نیمــی از ظرفی ب
ــود  ــرای خ ــمی ب ــهم و اس ــوز س ــز هن ــی نی ــای جهان بازاره

ــد. ــب نکرده ان کس
مجموعــه ایــن اقدامــات موجــب شــده کــه بــه تعبیــر یکــی 
ــه  ــرک ب ــام ت ــه ن ــی ب ــی و چین ــاس ایران ــندگان لب از فروش

ــروش برســد. ف
ــی  ــع خــود فروشــگاه های ایران نیمــا رحمتــی گفــت: در واق
مبلــغ اجنــاس تــرک هســتند تــا جنــس ایرانــی؛ چــرا کــه 
ــد  ــران از خری ــد ای ــام تولی ــنیدن ن ــض ش ــه مح ــتری ب مش

منصــرف می شــود.
از سـویی مدیـرکل تعزیـرات حکومتـی اسـتان اردبیل گفت 
: متأسـفانه هزینـه تولیـد پوشـاک در ایـران بـاال اسـت و بـه 
همیـن دلیـل خریدوفـروش لباس ترک شـدت گرفته اسـت.
حســین نجــف زاده تصریــح کــرد: بارهــا در بررســی پوشــاک 
قاچــاق مشــاهده شــده کــه بــه جنــس ایرانــی مــارک ترکیه 

و خارجــی نصــب شــده و بــه فــروش مــی رود.

اردبیل بازار فروش واردات مناطق آزاد
ــی  ــه برخ ــود ک ــده می ش ــفانه دی ــد: متأس ــر ش وی متذک
ــفر  ــایه س ــتان های همس ــق آزاد اس ــه مناط ــهروندان ب ش
ــداری  ــاز مصــرف خــود را خری کــرده و پوشــاک بیــش از نی

ــانند. ــروش می رس ــه ف ــازار ب ــرده و در ب ک
به گفتـه مدیرکل تعزیـرات حکومتی اسـتان عـده ای حتی با 
مراجعـه بـه شـهرهای مختلـف ترکیه بـه خصوص شـهر وان 
اجناس با کیفیت متوسـط را خریداری کـرده و صرفاً به دلیل 

تـرک بـودن با قیمـت قابـل توجه به فـروش می رسـانند.
وی افــزود: مناطــق آزاد بــا فلســفه تأمیــن نیازهــای 
شــخصی افــراد ایجــاد شــده امــا گاهــا تخلــف و سواســتفاده 
ــری  ــورد قه ــرف برخ ــا ص ــفانه ب ــه متأس ــود ک ــده می ش دی

ــد. ــه ش ــاک مواج ــاق پوش ــا قاچ ــوان ب نمی ت
ــه اســت و  نجــف زاده معتقــد اســت قاچــاق پدیــده چندالی
ــل  ــد و معض ــه باش ــت چندالی ــز می بایس ــا آن نی ــارزه ب مب

ــل نیســت. ــه اردبی قاچــاق پوشــاک محــدود ب
ــوی  ــا از س ــن روزه ــق آزاد ای ــاد مناط ــد از ایج ــد نق هرچن
ــه  ــی از اینک ــا نگران ــه نیســت ام ــتانی پذیرفت مســئوالن اس
ــل  ــابهی تبدی ــت مش ــه سرنوش ــز ب ــل نی ــه آزاد اردبی منطق
ــود  ــدل ش ــی مب ــاس خارج ــروش اجن ــازار ف ــه ب ــده و ب ش

غیرقابل انــکار اســت.
ــا وضعیــت نامطلــوب تولیــدات داخلــی مشــخص نیســت  ب
ــر واردات پیشــی  ــادرات ب ــه آزاد ص ــدازی منطق ــد از راه ان بع

بگیــرد و منطقــه آزاد بــه بنــدرگاه اجنــاس بنجل کشــورهای 
ــل نشــود. همســایه تبدی

ــزی دقیــق و  ــه برنامه ری ــه نظــر می رســد ن موضوعــی کــه ب
نــه پاســخ شــفافی تــا بــه امــروز بــه خــود نگرفتــه و شــتاب 
بــرای ایجــاد مناطــق آزاد بیــش از سرنوشــت آتیــه آن مــورد 

تأکیــد اســت.
 

وقتــی خانم هــا در تبلیــغ جنــس آن ور آبــی 
ــد ــال دارن ــارکت فع مش

حفــره بــزرگ تبلیــغ و دســتگیری از تولیــد داخلــی موجــب 
ــداران و  ــه خری ــود ب ــا خ ــی خانم ه ــا برخ ــن روزه ــده ای ش

فروشــندگان اجنــاس تــرک تبدیــل شــوند.
ایــن در حالــی اســت کــه همــان بانــوی فروشــنده از بیــکاری 
ــت ها  ــف سیاس ــا ضع ــد ام ــر می ده ــه س ــود نال ــوان خ ج
موجــب شــده در غفلــت مســئوالن حتــی فارغ التحصیــالن 
دانشــگاهی اردبیــل نیــز بــه ســمت خریدوفــروش کاالهــای 
ــه وســع خــود ناخواســته  ــد و هــر کــدام ب تــرک روی بیاورن
مبلــغ اجنــاس آن ور آبــی باشــند. تــا جایــی که جنــس ترک 

خــود اشــتغال زایــی کاذب بــه دنبــال داشــته اســت.
کشــور همســایه بــدون کمتریــن تبلیغــی و تنهــا با تســهیل 
شــرایط خریدوفــروش کاال نــه تنهــا بــازار اســتان های 
ــد  ــرای م ــه ب ــرده بلک ــب ک ــل را تصاح ــد اردبی ــرزی مانن م
ــد. ــری می کن ــودکان تصمیم گی ــان و ک ــوان، آقای ــاس بان لب

ــد برخــورد  ســؤال جــدی از مســئوالنی کــه گمــان می کنن
ــن اســت کــه  ــا کاالی قاچــاق حــالل مشــکالت اســت، ای ب
چــرا تاکنــون برندهــای پوشــاک ایرانــی نتوانســته اند اقــدام 

متقابــل داشــته باشــند؟
در وضعیـت فعلـی تسـهیالتی از سـوی دولـت بـه مناطـق 
محـروم و روسـتایی ارائه می شـود تا واحدهای تولید پوشـاک 
کوچـک و خـرد ایجـاد شـده و زمینـه اشـتغال فراهـم شـود. 
واحدهایـی کـه تنهـا می توانند مشـتریان محدودی داشـته و 

قـدرت رقابـت بـا ابرقدرت هـای بـازار را ندارند.
ــدی  ــهیالت 1۸ درص ــز تس ــال نی ــای فع ــویی واحده از س
ســتاد تســهیل را عاجزانــه درخواســت می کننــد و بــا 

بی محلــی بانک هــا مواجــه هســتند.
مجموعــه شــرایطی کــه موجــب شــده حتــی نــام مغازه هــا 
ــی از  ــل نشــانه های حداقل ــای اردبی ترکــی شــود و خیابان ه

فرهنــگ بومــی را بــه تدریــج از دســت بدهــد.

قبضه بازار با لباس ترک/ جنس ایرانی مارک خارجی می گیرد

ونوس بهنود
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شـرایط  به موقـع  بارندگی هـای  امسـال 
فراهـم  را  پاییـزه  محصـوالت  کشـت 
کرده امـا کمبـود بذر، ایجـاد بازار سـیاه 
در بخـش عرضـه و نبـود نقدینگی باعث 
باتکلیفـی کشـاورزان در قطـب تولیـد 

دانه هـای روغنـی شـده اسـت.

ــی  ــای فصل ــز و بارندگی ه ــل پایی ــروع فص ــا ش ــال ب هرس
شــرایط کشــت پاییــزه در گلســتان فراهــم می شــود، 
هرچنــد امســال گلســتان تابســتان و بهار خشــکی را پشــت 
ــز و شــرایط  ــع پایی ــا بارندگی هــای به موق ســر گذاشــت ام
ــزه  ــرای کشــت پایی ــتان را ب جــوی اراضــی کشــاورزی اس

ــرده اســت. مســاعد ک
ــول  ــت محص ــان کش ــن زم ــد بهتری ــان معتقدن کارشناس
کلــزا هفتــه آخــر مهــر و هفتــه اول آبــان مــاه اســت نکته ای 
ــتان در  ــزه گلس ــت پایی ــل کش ــاز فص ــش آغ ــه در همای ک
ــاورزی و  ــاد کش ــئوالن جه ــط مس ــم توس ــاه ه 1۲ مهرم
ــد  ــر آن تأکی ــی ب ــی و اقلیم شناس ــان هواشناس کارشناس

ــد. ش
ــوزه  ــان ح ــئوالن و کارشناس ــدات مس ــه تأکی ــه ب ــا توج ب
ــا  ــاوب کشــت ب ــن محصــول در تن ــزا بهتری کشــاورزی کل
ــدود  ــم ح ــت آن ه ــت و برداش ــان کاش ــت و زم ــدم اس گن

ــه دارد. ــتان فاصل ــدم در اس ــا گن ــاه ب ــک م ی
ــان  ــت آب ــه نخس ــی هفت ــای پایان ــه روزه ــه ب درحالی ک
ــک  ــتان نزدی ــزا در اس ــت کل ــان کش ــن زم ــان بهتری و پای
ــذر کافــی کلــزا در گلســتان، ایجــاد  می شــویم امــا نبــود ب

بــازار ســیاه قیمــت ایــن محصــول و کمبــود نقدینگــی بــه 
ــدم کاران  ــات گن ــع مطالب ــدن به موق ــت نش ــل پرداخ دلی
کشــاورزان اســتان را ســرگردان کــرده اســت نکتــه ای 
کــه  در گــزارش ۲۵ شــهریورماه نســبت بــه پرداخــت 
ــدن  ــر ش ــدم کاران و زمین گی ــات گن ــی مطالب قطره چکان
ــتان  ــادی اس ــرایط اقتص ــدن ش ــی ش ــاورزی و بحران کش

ــود. ــدار داده ب هش
کمبــود بــذر در دومیــن اســتان تولیدکننــده کلــزا و قطــب 
تولیــد دانه هــای روغنــی در حالــی مشکل ســاز شــده 
ــرکت  ــتریان ش ــور مش ــی و ام ــر بازاریاب ــه مدی ــت ک اس
خدمــات حمایتــی کشــاورزی کشــور پیش ازایــن در 
ــاری  ــال ج ــود: در س ــرده ب ــالم ک ــانه ها اع ــا رس ــو ب گفتگ
ــع  ــتان ها توزی ــاورزان اس ــن کش ــزا بی ــذر کل ــن ب 4۲۰ ت

ــد. ــد ش خواه
شــعبانی بــه واردات بــذر کلــزا بــه کشــور نیــز اشــاره کــرده 
ــذر موردنیــاز در داخــل،  ــر تأمیــن ب ــود: عــالوه ب و گفتــه ب
ــم وارد  ــار رق ــزا در چه ــی کل ــذر واردات ــن ب ــون 1۶۰ ت تاکن

کشــور شــده اســت.
ــت  ــه از جه ــود ک ــده ب ــادآور ش ــود ی ــخنان خ وی در س
ــی  ــم و نگران ــبی داری ــیار مناس ــرایط بس ــذور ش ــن ب تأمی

ــدارد. ــود ن ــه وج ــن زمین ــی در ای خاص

خرید بذر کلزا به دو برابر قیمت واقعی
ــر  ــال های اخی ــت: در س ــتانی گف ــاورزان گلس ــی از کش یک
دولــت نســبت بــه مشــکالت کشــاورزان، بی توجــه بــوده و 

همیــن امــر بــر مشــکالت ایــن قشــر افــزوده اســت.
محمــد کتولــی افــزود: درحالی کــه فصــل کشــت پاییــزه در 

ــدم  ــل گن ــاه از تحوی ــج م ــدود پن ــده و ح ــتان شروع ش اس
ــی  ــش قابل توجه ــوز بخ ــذرد هن ــد می گ ــز خری ــه مراک ب
از مطالبــات کشــاورزان پرداخــت نشــده و نبــود نقدینگــی 

باعــث ســرگردانی کشــاورزان شــده اســت.
وی ادامــه داد: در ســال های اخیــر جهــاد کشــاورزی 
بارهــا اعــالم کــرده اســت بهتریــن محصــول بــرای 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــزا اس ــدم کل ــا گن ــت ب ــاوب کش تن
ــه گنــدم  اینکــه هزینــه کاشــت ایــن محصــول نســبت ب
ــه  ــتری ب ــت بیش ــاورزان رغب ــال کش ــت امس ــر اس کمت

ــد. ــزا دارن ــت کل کش
 وی بــا یــادآوری اینکــه گنــدم کشــاورز پنــج مــاه قبــل بــه 
ــا در  ــد ام ــداری ش ــان خری ــزار و 3۰۰ توم ــک ه ــت ی قیم
حــال حاضــر بــذر گنــدم بیــن یــک هــزار و ۸۶۰ تــا یــک 
ــه  ــه کشــاورز عرضــه می شــود، اضاف هــزار و ۹۰۰ تومــان ب
ــتان  ــی در گلس ــدازه کاف ــذر به ان ــر ب ــال حاض ــرد: در ح ک
وجــود نــدارد و کشــاورزان زیــادی در لیســت نوبــت بــرای 

ــد. ــذر قــرار دارن دریافــت ب
ــزا  ــرم کل ــر کیلوگ ــذر ه ــت ب ــرد: قیم ــح ک ــی تصری کتول
ــذر  ــا کمبــود ب حــدود ۲7 هــزار تومــان اعــالم شــده امــا ب
در اســتان هــر کیلوگــرم بــذر تولیــدی ســال 13۹۰ بــه دو 
برابــر قیمــت واقعــی و حــدود ۵۰ هــزار تومــان در بــازار آزاد 

ــود. ــه می ش عرض

جهاد کشاورزی نقش حمایتی ندارد
وی بــا انتقــاد از برنامــه دولــت و جهــاد کشــاورزی، 
خاطرنشــان کــرد: دولــت و جهــاد کشــاورزی نقــش 
ــل  ــتوری عم ــط دس ــد و فق ــاورزان ندارن ــی از کش حمایت

قطب تولید دانه های روغنی معطل بذر؛نان کشاورزان در روغن نیست

زهرا بهرامی

ــران اقتصاد ایـ

http://mehrnews.com
http://mehrnews.com


صفحه 120 | شماره 22 | آذر 96 MEHR NEWSAGENCY

. می کننــد
ــاه  ــک م ــر شــد: بیــش از ی ــن کشــاورز گلســتانی متذک ای
از آغــاز فصــل کشــت پاییــزه می گــذرد امــا هنــوز قیمــت 
تضمینــی محصــوالت کشــاورزی ماننــد کلــزا و گنــدم کــه 
موردحمایــت دولــت بــوده و به صــورت تضمینــی خریــداری 

می شــود، اعالم نشــده اســت.
ــت  ــا کش ــر تنه ــال حاض ــه در ح ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــرد: در  ــان ک ــه اســت، بی ــالی در گلســتان مقرون به صرف ش
ــا  ــزاکاران و جــوکاران ب ســال زراعــی ۹4-۹۵ مطالبــات کل
تأخیــر پرداخــت شــد و در ســال زراعــی گذشــته پرداخــت 
مطالبــات گنــدم کاران تــا فصــل جدیــد کشــت بــه تأخیــر 
افتــاد و بــا بی برنامگــی دولــت در خریــد تضمینــی 
ــود  ــات و نب ــع مطالب ــردن به موق ــت نک ــول و پرداخ محص
ــاورزان  ــون کش ــی هم اکن ــتن نقدینگ ــی و نداش ــذر کاف ب

ــد. ــف مانده ان ــتانی بالتکلی گلس
هرچنــد کشــاورزان از دغدغــه ســرگردانی در انتخــاب 
ــی و  ــذر کاف ــود ب ــی و نب ــود نقدینگ ــول و کمب ــوع محص ن
ــد،  ــخن می گوین ــزا س ــت کل ــیاه قیم ــازار س ــن ب همچنی
کارشناســان حــوزه کشــاورزی نســبت بــه وارد شــدن 

ــتند. ــران هس ــاورزان نگ ــه کش ــارت ب خس
ــه  ــه ب ــا توج ــت: ب ــاورزی گف ــوزه کش ــناس ح ــک کارش ی
ــتانی  ــزاکاران گلس ــول کل ــته پ ــی گذش ــال زراع ــه س اینک
ــول  ــن محص ــت ای ــه کش ــد و هزین ــت ش ــع پرداخ به موق
ــد. ــزا رو آورده ان ــه کشــت کل ــر اســت، کشــاورزان ب پایین ت
ــت  ــان کش ــن زم ــدار داد: بهتری ــکنی هش ــم تمس ابراهی
محصــول کلــزا در گلســتان ۲۰ مهــر تــا ۵ آبــان اســت امــا 
در حــال حاضــر بــذر کافــی بــرای کشــت در اســتان وجــود 

ــدارد. ن
وی متذکــر شــد: کلــزا گیــاه حساســی اســت و اگــر 
به موقــع کشــت نشــود بــا کاهــش تولیــد در واحــد ســطح 
و یــا خســارت ناشــی از ســرما ماننــد ســال گذشــته همــراه 

ــد. ــد ش خواه
ــالش دارد  ــاورزی ت ــاد کش ــد جه ــرد: هرچن ــان ک وی بی
ــرار  ــاورزان ق ــار کش ــع در اختی ــا را به موق ــذر و نهاده ه ب
ــی  ــود نقدینگ ــل نب ــه دلی ــر ب ــال حاض ــا در ح ــد ام ده
کافــی در دســت کشــاورز کــه بیشــتر حاصــل پرداخــت 
ــاد  ــه اقتص ــه ب ــدم و ضرب ــول گن ــع محص ــدن به موق نش
اســتان اســت و نبــود بــذر کافــی کشــاورزان بــا تنــش و 

ــه هســتند. ــش مواج چال
هرچنــد کشــاورزان و کارشناســان حــوزه کشــاورزی دغدغه 
کمبــود بــذر کلــزا را مطــرح می کننــد امــا دبیرخانــه 
ــع قیمــت  ــالم نشــدن به موق کشــاورز اســتان گلســتان اع
تضمینــی محصــول را مهم تریــن چالــش کشــاورزان 

عنــوان می کنــد.
علی قلــی ایمانــی اظهــار کــرد: هم اکنــون مشــکلی در 
توزیــع بــذر و نهاده هــا در اســتان وجــود نــدارد و بــذر کلــزا 

ــع اســت. و گنــدم در اســتان در حــال توزی
وی افــزود: بــا هماهنگــی انجام شــده از ســوی وزارت جهــاد 
کشــاورزی بــا بانک کشــاورزی بــه آن دســته از کشــاورزانی 
ــی  ــه بانک ــد حوال ــت نکرده ان ــود را دریاف ــات خ ــه مطالب ک

ــود. ــا داده می ش ــن نهاده ه ــرای تأمی ب

ــدم را  ــد گن ــت خری ــدارد قیم ــد ن ــت قص دول
ــد ــش ده افزای

رئیــس بنیــاد توانمندســازی گنــدم کاران ایــران گفــت: در 
حــال حاضــر مــا بر ســر قیمــت محصــوالت بــا دولــت حرف 
داریــم؛ شــنیده ها و نشســت ها در تهــران حکایــت از آن دارد 

کــه دولــت قصــد نــدارد قیمــت گنــدم را افزایــش دهــد.
قانــون خریــد تضمینــی محصــوالت  ادامــه داد:  وی 
کشــاورزی همچنــان بــه قــوت خــود باقــی اســت و دولــت 

ــون قیدشــده  ــون اســت؛ در قان ــن قان ــه اجــرای ای ــزم ب مل
ــوند  ــی می ش ــد تضمین ــمول خری ــه مش ــی ک محصوالت
ســاالنه بایــد حداقــل مطابــق نــرخ تــورم مشــمول افزایــش 

ــوند. ــت ش قیم
ایمانــی بــا یــادآوری اینکــه افزایــش ســطح کشــت گنــدم 
ــه  ــرد: ب ــه ک ــت، اضاف ــاورزی نیس ــاد کش ــه جه در برنام
ــر از  ــور باالت ــدم در کش ــد گن ــه تولی ــه هزین ــل اینک دلی
ــه  ــدارد برنام ــه ن ــادرات آن توجی ــت و ص ــایر کشورهاس س
جهــاد کشــاورزی بــر ایــن اســت کــه بــا ارتقــای عملکــرد 
و افزایــش بهــره وری، ســطح کشــت گنــدم را کاهــش دهــد 
ــویا  ــزا، س ــوالت کل ــت محص ــه کش ــده را ب ــطح آزادش و س
ــتیم،  ــته هس ــه واردات آن وابس ــه ب ــی ک ــای روغن و دانه ه

ــد. ــاص ده اختص
کشــت  ســطح  گذشــته  ســال  کــرد:  تصریــح  وی 
پیش بینی شــده کلــزا در اســتان ۲۰ هــزار هکتــار بــود کــه 
امســال بــه حــدود 7۰ هــزار هکتــار رســیده و بــا توجــه بــه 

ــرای پایــداری  اینکــه کشــاورز تاکیــد شــده کشــت کلــزا ب
ــول  ــن محص ــرای ای ــی ب ــاوب خوب ــت و تن ــدم الزم اس گن
ــن  ــه ای ــال ب ــت امس ــی از کش ــش قابل توجه ــت، بخ اس

محصــول اختصاص یافتــه اســت.
وی تأکیــد کــرد: در حــال حاضــر دغدغــه اصلــی 
کشــاورزان قیمــت محصــوالت کشــاورزی اســت و 
ــد اگــر تورمــی در کشــور وجــود  کشــاورزان انتظــار دارن
ــا  ــب ب ــم متناس ــاورزی ه ــوالت کش ــت محص دارد قیم

ــد. ــش یاب ــورم افزای ــرخ ت ن
تضمینــی  قیمــت  اینکــه  یــادآوری  بــا  ایمانــی 
محصــوالت کشــاورزی ســال گذشــته بــا تأخیــر اعــالم 
ــه  ــت درحالی ک ــش داش ــد افزای ــا ۲.4 درص ــد و تنه ش
ــور  ــدی در کش ــت درص ــا هش ــت ت ــورم هف ــاهد ت ش
بودیــم، گفــت: در حــال حاضــر زمزمه هــا حکایــت 
ــوالت در  ــی محص ــت تضمین ــن قیم ــش نیافت از افزای
ســال زراعــی جــاری دارد و بیــم آن مــی رود کــه 
منافــع و معیشــت کشــاورزان تأمیــن نشــود و بــا 
چالش هــای جــدی در تولیــد برخــی از محصــوالت 

کشــاورزی در اســتان مواجــه شــویم.

کشاورزان نگران نباشند
کلــزا  محصــول  کشــت  بــر  کارشناســان  هرچنــد 
در هفتــه آینــده تأکیددارنــد و معتقدنــد تأخیــر در 

ــطح  ــول در س ــد محص ــش تولی ــد کاه ــت می توان کش
ــرای  ــرمازدگی را ب ــی از س ــارت ناش ــا خس ــاژ( و ی )تُن
کشــاورزان بــه همــراه داشــته باشــد امــا مدیــر زراعــت 
جهــاد کشــاورزی اســتان گلســتان بــه خبرنــگار 
ــزه  مهرگفــت: کشــاورزان نگــران کشــت محصــول پایی
ــاعد  ــت مس ــرای کش ــوی ب ــرایط ج ــون ش ــند چ نباش

ــت. اس
ــوی در  ــرایط ج ــاله ش ــزود: هرس ــی اف ــا عباس محمدرض
ــا  ــود ام ــا نب ــتان مهی ــزا در اس ــت کل ــرای کش ــاه ب مهرم
خوشــبختانه امســال شــرایط جــوی مســاعد بــود و 
ــزا وقــت  ــرای کشــت کل ــاه ب ــان م ــان آب ــا پای کشــاورزان ت

ــد. دارن
وی بــا یــادآوری اینکه هنوز کشــت گنــدم در گلســتان آغاز 
نشــده ادامــه داد: امســال بیشــتر از پیش بینــی انجام شــده 
ــد  ــادرت کرده ان ــزا مب ــه کشــت کل کشــاورزان گلســتانی ب
امــا نگرانــی وجــود نــدارد و بــه زودی بــذر موردنیــاز تأمیــن 

می شــود.
وی بیــان کــرد: تــا ایــن لحظــه 1۰ هــزار و ۸4۸ بهره بــردار 
ــزا  ــت کل ــرارداد کش ــار ق ــزار و ۹71 هکت ــتانی 7۲ ه گلس
امضــاء کرده انــد و حــدود 334 هــزار و 4۵۹ کیلوگــرم بــذر 

ــت. ــده اس توزیع ش
ــزا در  ــت کل ــه کش ــه برنام ــادآوری اینک ــا ی ــی ب عباس
ــوده  ــار ب ــزار هکت ــاری ۶۵ ه ــی ج ــال زراع ــتان در س اس
ــزار  ــج ه ــت و پن ــار کش ــزار ۲13 هکت ــون ۲1 ه و تاکن
و ۹37 هکتــار از اراضــی ســبز شــده اند، ادامــه داد: 
تاکنــون بیــش از 4۵ هــزار هکتــار قــرارداد کشــت 
گنــدم منعقدشــده و حــدود پنــج هــزار و ۵۰۰ تــن بــذر 

اســت. توزیع شــده 
ــر داد و  ــتان خب ــو در اس ــذر ج ــن ب ــزار ت ــع ه وی از توزی
ــت اداری  ــان وق ــا پای ــرارداد جــو ت ــرد: ســطح ق ــح ک تصری
ــد  ــار و چغندرقن ــزار و ۶4۶ هکت ــان( دو ه ــنبه )دو آب سه ش
4۵۰ هکتــار اســت کــه تاکنــون 344 کیلوگــرم یونیــت در 

ــت. ــده اس ــاورزان توزیع ش ــن کش بی
ــه  ــد دغدغ ــاورزی معتقدن ــاد کش ــئوالن جه ــد مس هرچن
ــی در زمینــه کشــت محصــوالت پاییــزه در اســتان  و نگران
وجــود نــدارد امــا کشــاورزان گلســتانی همچنــان بالتکلیف 
ــن در  ــد و ای ــاد دارن ــت و اقتص ــه معیش ــتند و دغدغ هس
شــرایطی اســت کــه 7۰ درصــد اقتصــاد گلســتان بــر پایــه 

ــتوار اســت. کشــاورزی اس

ــران اقتصاد ایـ
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کـه  اسـت  چندسـالی   
برمبنـای سیاسـت هـای 
ایجـاد  اقتصادمقاومتـی 
اشتغال در روسـتاها مورد توجه قرار گرفته، 
اما وقتی هنگامـه اجرا می رسـد، متقاضیان با 
کاف درهـم تنیـده ای ازمشـکات و موانـع 

روبـرو مـی شـود.

اشـتغالزایی و توجـه بـه اقتصـاد و تقویـت 
معیشـت در مناطق کم برخوردار و روسـتایی 
امـروز از دغدغـه هـای اصلی کشـور اسـت و 
نـگاه ویـژه بـه این بخـش باعـث گرایـش به 
سـمت  طـرح هـای اشـتغالزایی در مناطـق  

روسـتایی شـده اسـت.
با توجـه به اینکه ۶۰ درصد از مردم شهرسـتان 
خمیـن از طریـق کشـاورزی و دامـداری امـرار 
معاش می کنند و تولید محصوالت کشـاورزی 
و ایجـاد کارگاه هـای بسـته بنـدی و صنایـع 
تبدیلـی فـرآورده هـای کشـاورزی مهمتریـن 
راهبـرد در مسـیر رونـق اقتصادی شهرسـتان 
خمیـن اسـت، تسـهیل در رونـد اجـرای طرح 
رونـق  در  کارآفرینـی  و  اشـتغالزایی  هـای 
اقتصـادی و تقویت رفاه و معیشـت مردم نقش 

اثرگـذار و پایـدار خواهـد داشـت.
شهرسـتان خمیـن در زمـره مناطـق کمتـر 
توسـعه یافتـه قـرار گرفتـه، بنابرایـن نـگاه 
ویـژه و تخصیص اعتبارات مناسـب در زمینه 
اشـتغالزایی پایـدار و کاهـش نرخ بیـکاری و 
تـالش در راسـتای رفـع محرومیـت در ایـن 
برنامـه  مهمتریـن  بایـد  امـروز  شهرسـتان 

اجرایـی خمیـن باشـد.
طبق آخریـن آمار هـم اکنون در شهرسـتان 
خمین پنج هـزار بیکار وجـود دارد و بیکاری 
شهرسـتان  ایـن  در  روسـتایی  جمعیـت 
3۰ درصـد اسـت کـه تـالش در راسـتای 
رفـع موانـع اجـرای طـرح هـای اشـتغالزایی 
و کارآفرینـی و تسـهیل در ایـن امـر قطعـا 

دغدغـه بیـکاری را کاهـش مـی دهـد.
 براســاس ایــن گــزارش 4۰۰میلیــارد ریــال 
ــتان  ــرای شهرس ــتغالزایی ب ــهیالت اش تس
ــا تفاهــم  خمیــن پیــش بینــی شــده کــه ب
ــهیالت  ــه تس ــرای ارای ــه ب ــی ک ــه های نام
ــن  ــه و همچنی ــورت گرفت ــا ص ــک ه ــا بان ب
اعتبــارات  محــل  از  اعتبــار  تخصیــص 
ریاســت  روســتایی  توســعه  معاونــت 
جمهــوری و براســاس الیحــه ای کــه در ایــن 
ــن  ــده، ای ــوب ش ــس مص ــوص در مجل خص
رقــم بــه ۶۰۰ میلیــارد ریــال رســیده اســت.
و  کشـاورزان  خمیـن،  مـردم  آنچـه  امـا 
روسـتاییان آن را بـرای ایجـاد طـرح هـای 
کالف  کـرده،  مشـکل  دچـار  اشـتغالزایی 
سـردرگم فرآیندهـای وقـت گیـر و هزینـه 
بـر ایجـاد اشـتغال و کارآفرینـی، مشـکالت 
تهیـه وثیقه بـرای گرفتـن تسـهیالت بانکی 
و پیگیـری هـای طاقت فرسـای گرفتن جواز 
تاسـیس کارگاه صنایـع تبدیلـی بـه ویـژه 
مناطق روسـتایی اسـت کـه به یک چالشـی 

اساسی تبدیل شـده و سـرمایه گذاران حوزه 
اشـتغال و کارآفرینی را از فعالیت بازمی دارد.

 
صنایـع تبدیلـی کشـاورزی بایـد در 
انـدازی شـود مناطـق روسـتایی راه 

مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خمیـن 
گفـت: رونـق و توسـعه در بخـش اشـتغال 
روسـتایی و حمایت از تولیدکننـدگان در این 
بخش نـه تنها باعـث جلوگیری از گسـترش 
حاشـیه نشـینی در شـهر مـی شـود، بلکـه 
مهاجـرت معکـوس بـه روسـتاها را هـم بـه 

دنبـال دارد.
احمدرضـا جعفـری ادامـه داد: معضل اساسـی 
که کارآفرینان را در تاسـیس کارگاه های بسته 
بنـدی و صنایع تبدیلی محصوالت کشـاورزی 
در تنگنا قرار داده، صدور پروانه تاسـیس اسـت.
از  حمایـت  بـرای  کـرد:  بیـان  جعفـری 
مشـاغل خـرد و خانگی بـرای افـرادی پروانه 
صنفی صـادر می شـود کـه در روسـتا منزل 
مسـکونی داشـته باشـند کـه در ایـن صورت 
تسـهیالت به آنها داده می شـود و می توانند 
برای ایجاد شـغل در روسـتای محـل زندگی 

خـود مـورد حمایـت قـرار گیرند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خمیـن 
اظهـار کرد: اگر ایـن کارآفرینان قصد داشـته 
باشـند بـرای ارتقـای سـطح اشـتغال خـود 
اقـدام و مشـاغل خانگـی را بـه کارگاه هـای 
خـرد و کوچک تبدیـل کننـد و در واقع برای 
محصـوالت کشـاورزی خـود کارگاه صنایـع 
تبدیلی و بسـته بندی محصـوالت راه اندازی 
کننـد، باید مجـددا پروانه تاسـیس  برای آنها 
صـادر شـود که ایـن امر خـود پیگیـری های 

مجـدد را مـی طلبد.
جعفـری تصریح کـرد: طبـق برنامـه ریزی و 
تصمیم معاونـت آب و خاک و صنایـع وزارت 
جهـاد کشـاورزی در راسـتای صـدور پروانـه 
تاسـیس در روسـتاها، کارآفرینان روسـتایی 
بـرای تاسـیس کارگاه تولیـد و بسـته بنـدی 
محصـوالت خـود بایـد محـدوده در شـهرک 

هـای صنعتـی اقـدام کنند.
وی اضافـه کرد: اگر در نواحی و شـهرک های 
صنعتی شـرایط الزم و زیرسـاخت های مورد 
نیاز برای اسـتقرار کارگاه وجود نداشـته باشد 

کارآفرینـان مـی تواننـد بـرای دریافـت جواز 
تاسـیس کارگاه در محـل اراضـی کشـاورزی 

خود اقدامـات الزم را انجـام دهند.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خمیـن 
اظهار کرد: ارائه تسـهیالت به تولیدکنندگان 
روسـتایی با هـدف اشـتغالزایی در روسـتاها 
انجـام مـی گیـرد، امـا تاسـیس کارگاه در 
شـهرک هـای صنعتـی بـرای روسـتاییان و 
دریافت پروانه تاسـیس کارگاه با این شـرایط 

بـه چالشـی اساسـی تبدیل شـده اسـت.
متقاضیـان  اکثـر  کـرد:  تصریـح  جعفـری 
درخواسـت دارنـد کـه در روسـتای محـل 
زندگـی خـود و در کنـار اراضی کشـاورزی و 
محـل تولید محصوالت خود کارگاه متوسـط 
یـا بـزرگ در راسـتای بسـته بنـدی و صنایع 
تبدیلـی بـرای محصـوالت کشـاورزی ایجاد 
کنند تا در روسـتا اشـتغالزایی صـورت گیرد.
ــای  ــرح ه ــه از ط ــه اینک ــاره ب ــا اش  وی ب
بنــدی  بســته  بــرای  شــده  معرفــی 
ــی  ــع تبدیل ــاورزی و صنای ــوالت کش محص
در خمیــن، چنــد طــرح بــا مشــکل دریافــت 
پروانــه بهره بــرداری و جــواز تاســیس کارگاه 
ــان  ــده، بی ــل ش ــتایی تبدی ــق روس در مناط
کــرد: متقاضیــان تاســیس کارگاه در شــهرک 
هــای صنعتــی را برخالف توســعه اشــتغالزایی 
ــه  ــر ن ــن ام ــه ای ــد، چراک ــی دانن روســتایی م
تنهــا اشــتغالزایی روســتایی را بــه دنبــال 
نخواهــد داشــت بلکــه بــاز هــم باعــث 
مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر مــی شــود.
مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خمیـن 
گفـت: به دلیل مشـکالت و سـردرگمی های 
دریافـت پروانـه تاسـیس کارگاه در اراضـی 
کشـاورزی، بسـیاری از متقاضیـان کـه طرح 
کـرده  معرفـی  را  خـود  اشـتغالزایی  هـای 
انـد منصـرف مـی شـوند و الزم اسـت کـه از 
سـوی مقامات کشـوری بـرای چالـش پیش 
رو برنامه ریـزی و اقدام اساسـی انجام پذیرد.

 
بهبـود وضعیت اقتصـادی درگـرو رفع 
موانع تولیـد و تسـهیل در اجرای طرح 

هـای کار آفرینی
الزمـه  نیـز  خمیـن  شهرسـتان  فرمانـدار 
بهبـود وضعیـت اقتصـادی این شهرسـتان و 

رفع مشـکل بیـکاری به ویـژه در روسـتاها را 
تسـهیل امـور و رفـع موانـع تولید دانسـت و 
گفـت: رونـد اجرای طـرح هـای کارآفرینی و 
اشـتغالزایی روسـتایی باید تسریع شـود، چرا 
که روسـتاییان منبع تولیـد و رونق اقتصادی 

در شهرسـتان خمیـن هسـتند.
سـید مهدی سـاداتی ادامـه داد: روسـتاهای 
شهرسـتان خمیـن از تمـام زیرسـاخت های 
الزم بـرای تولیـد و رونـق اقتصـادی و بهبود 
و  هسـتند  برخـوردار  معیشـت  وضعیـت 
کارآفرینـان و مسـئوالن نیـز بایـد پیگیـری 

هـای الزم را در ایـن زمینـه انجـام دهنـد.
ایجـاد  دولـت  برنامـه  کـرد:  بیـان  وی 
بسـترهای الزم در حوزه اشـتغال اسـت و در 
ایـن شهرسـتان بـا جـذب کامـل اعتبـارات 
۶۸درصـدی  افزایـش  و  محـروم  مناطـق 
اعتبارات شهرسـتانی، ظرفیت های مناسـب 
اشـتغالزایی و بهبـود فضـای کسـب و کار 
فراهم شـده کـه بـا همـکاری و مسـاعدت و 
تسـهیل امـور ایـن حوزه بـه خوبی مـی توان 
در مسـیر ایجـاد اشـتغال و رفـع بیـکاری در 

برداشـت. خمیـن گام 
فرمانـدار شهرسـتان خمیـن تصریح کـرد: با 
توجـه بـه اینکه شهرسـتان خمیـن در حوزه 
مناطـق کمتـر توسـعه یافتـه قـرار گرفتـه و 
بیشـترین نرخ بیـکاری را در اسـتان مرکزی 
دارد بنابرایـن از سـوی ادارات و دسـتگاه هـا 
حمایـت همه جانبـه از تولیدکننـدگان و کار 
آفرینـان در ایـن شهرسـتان بایـد صـورت 

پذیرد.
سـاداتی اظهار کرد: از سـال گذشـته تاکنون 
1۰4 طـرح اشـتغالزایی روسـتایی در حـوزه 
کشـاورزی و تولیدی در خمین معرفی شـده 
اند کـه از محل اعتبارات اسـتانی 41 طرح به 
بانـک هـای عامـل معرفـی و دو طـرح موفق 
به اخـذ پنج میلیارد ریال تسـهیالت شـدند.

وی اضافه کرد: تسـهیالت شهرسـتان خمین 
برای اجرای طرح های اشـتغالزایی روسـتایی 
امسـال یکصد میلیارد ریال اسـت کـه از محل 
ایـن اعتبـار تاکنـون 47 طـرح بـه بانـک های 
عامـل معرفـی و بـه یک طـرح هفـت میلیارد 

ریال تسـهیالت پرداخت شـده اسـت.
فرماندار شهرسـتان خمین بیان کـرد: صدور 
مجـوز بـرای دهیـاری هـا در زمینـه اجـرای 
طرح سـکونتگاه های روسـتایی اقـدام موثر 
در راسـتای کاهـش مهاجـرت بـه شـهرها 
بـوده و زمینـه اشـتغال در روسـتا را فراهم 
کـرده، در ایـن رابطه بانـک های عامـل باید 
شـرایط اخـذ تسـهیالت را بـرای کارآفرینان 

فراهـم کنند.
و  اشـتغال  حـوزه  در  رسـد  مـی  نظـر  بـه 
کارآفرینـی بـه ویـژه در مناطـق روسـتایی 
خمین، نیاز اسـت که قوانین تسـهیل کننده 
متقاضیـان  و  کارآفرینـان  بـرای  مشـوق  و 
االمـکان  حتـی  و  فراهـم  اشـتغالزایی 
فرآیندهـای دسـت و پاگیـر حذف شـود تا از 
ایـن طریق، زمینـه درآمدزایـی و کاهش نرخ 

بیـکاری مهیـا گـردد.

کالف سردرگم فرآیند کارآفرینی و اشتغال  روستایی/دغدغه وثیقه و مجوز
زهرا عباسی

ــران اقتصاد ایـ
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در حالــی کــه افزایــش قابــل توجــه 
در  شــهروندان  بــرق  قبــوض  مبلــغ 
ــدان باعــث  ــه آب اســتان بوشــهر از جمل
نارضایتــی مــردم شــده اســت، مدیریــت بــرق اعــام کــرد 

کــه ایــن نرخ هــا مصــوب مجلــس اســت.

ــوان یــک جــزء الینفــک زندگــی همــه  ــه عن ــرق ب امــروز ب
مــردم محســوب می شــود و نمی تــوان بــاور کــرد کــه 
ــد  ــم زندگی می کردن ــرق ه ــدون ب ــردم ب ــن م روزگاری همی

ــم نداشــتند. و مشــکلی ه
بارهــا تعریــف کرده انــد کــه  پدرهــا و مادرهایمــان 
ــی  ــرق زندگ ــدون ب ــتا و ب ــود را در روس ــر خ ــی از عم نیم
ــرق  ــدون ب ــی هم اکنــون در هیــچ روســتایی ب ــد ول کرده ان
ــرق  ــه ب ــور ب ــه ام ــه هم ــرا ک ــرد چ ــی ک ــوان زندگ نمی ت

ــت. ــط اس مرتب
ــد  ــعه تولی ــرای توس ــه ب ــورت گرفت ــات ص ــر اقدام ــالوه ب ع
ــز در  ــرق نی ــروی ب ــال نی ــع و انتق ــبکه های توزی ــرق، ش ب
ســطح کشــور گســترده شــده اســت و ایــن انــرژی در اختیار 

ــرار دارد. ــراد ق ــه اف هم
ــه  ــرق ب ــه اداره ب ــی ک ــف و متنوع ــات مختل ــار خدم در کن
ــض  ــک قب ــر دوره ی ــد، ه ــه می کن ــود ارائ ــترکین خ مش
ــی  ــرق مصرف ــا بهــای ب ــرای مشــترکین صــادر می شــود ت ب

ــود. ــت ش ــی پرداخ ــات دریافت و خدم
ــن دوره در بســیاری از نقــاط مختلــف شــاهد افزایــش  در ای
قابــل توجــه مبلــغ قابــل پرداخــت درج شــده در قبــوض برق 
شــهروندان هســتیم کــه ایــن موضــوع باعــث شــده تــا مردم 

نســبت بــه ایــن مبلــغ معتــرض شــوند.
شــهر آبــدان نیــز از ایــن امر مســتثنی نبــوده و افزایــش مبلغ 

بــرق باع شــده تــا جمعــی از اهالــی بخــش آبــدان از وضعیت 
بــاالی قبوض بــرق گالیــه مند باشــند و خواســتار رســیدگی 

مســئوالن بــه ایــن موضوع شــوند.

افزایش شش برابری قبض
یکــی از شــهروندان آبدانــی اظهــار داشــت: متاســفانه 
مســئوالن بــرق اســتان و شهرســتان فکــری بــه حــال 

نداشــته اند. آبدانــی  شــهروندان 
ابراهیــم دوریشــی ادامــه داد: در ماه هــای قبلــی هزینــه 
قبــض بــرق خانگــی بــه مبلــغ 1۰۰ هــزار تومــان محاســبه 
ــردم  ــت ک ــه دریاف ــد ک ــض جدی ــفانه قب ــا متاس ــد ام می ش
متوجــه شــدم مبلــغ ۶۰۰ هــزار تومــان اعمــال شــده اســت .
وی از مســئوالن خواســت تــا هرچــه ســریعتر ایــن موضــوع 

مهــم را بررســی کننــد.
ــی از  ــا خیل ــن ماه ه ــرد: در ای ــوان ک ــی عن ــهروند آبدان ش

ــم. ــته بودی ــه داش ــوش نگ ــود را خام ــی خ ــایل برق وس

مسئوالن پاسخگو باشند
ــان  ــا بی ــی ب ــر از شــهروندان آبدان رضــا کاظمــی یکــی دیگ
اینکــه دو بــار بــه اداره بــرق شهرســتان مراجعــه کــرده ام ولی 
تاکنــون جوابــی دریافــت نکــرده ام، از مســئوالن خواســت تــا 

ــد. ــردم بدهن ــه م پاســخ مناســب تری ب
ــدان  ــرق در بیــن مــردم بخــش آب ــرخ ب ــان داشــت: ن وی بی
ــال  ــا ح ــن روزه ــدان ای ــردم آب ــت و م ــزرگ اس ــه ب فاجع

ــد. ــی ندارن خوب
صفــر ابراهیمــی دیگــر شــهروند آبدانــی ضمــن گالیه شــدید 
ــا  ــرق خانگــی م ــح کــرد: قبــوض ب ــرق تصری از مســئوالن ب
۶۰۰ هزارتومــان شــده درصورتــی کــه خیلــی از مــردم بخش 
آبــدان رقــم هــای باالتــر از ۶۰۰ هزارتومــان تجربــه کرده انــد.

وی ادامــه داد: آیــا کســی هســت بــه داد مــردم فقیــر آبــدان 
برســد؟ بــرای اولیــن بــار اســت هزینــه بــرق مصرفــی بــا این 

ــه می کنــم. هزینــه تجرب
ــازه  ــرق مغ ــار داشــت: قبــض ب ــی اظه دیگــر شــهروند آبدان
ــن  ــغ در ای ــن مبل ــده اســت و ای ــان آم ــزار توم ــن ۸۰۰ ه م

ــت. ــوده اس ــابقه ب ــال بی س ــد س چن

نرخ ها مصوب دولت است
ــوع  ــن موض ــد ای ــن تایی ــر ضم ــتان دی ــرق شهرس ــر ب مدی

ــد. ــت کنن ــرف را رعای ــوی مص ــردم الگ ــه داد: م ادام
علیرضــا بحرینــی علــت افزایــش نــرخ بــرق در شهرســتان و 
ــرف  ــوی مص ــرف الگ ــردن مص ــت نک ــدان را رعای ــش آب بخ
عنــوان کــرد و در پاســخ بــه علــت افزایــش نــرخ بــرق بیــان 
ــت  ــا دول ــس ب ــه مجل ــر اســاس مصوب ــرق ب ــرخ ب داشــت: ن

ــت. اس
ــاد  ــرق آنهــا زی بحرینــی اضافــه کــرد: کســانی کــه قبــض ب
ــه  ــور مشــترکین شهرســتان مراجع ــه ام ــد ب شــده می توانن

ــد. کنن
وی تصریــح کــرد: مــا تمــام ســعی و تــالش خــود را انجــام 
می دهیــم تــا مشــکالت مــردم در ایــن خصــوص تــا حــدی 

مرتفــع شــود.
ــرق اســتان و اســتانداری  ــا مســئوالن ب ــد آی ــد دی حــال بای
ــرای مــردم بخــش  ــده ب و نماینــده مجلــس پاســخ قانع کنن

ــا خیــر. ــدان خواهنــد داشــت ی آب
بــا توجــه بــه اینکــه مــردم آبــدان قشــر کشــاورز هســتند 
ــه هســتند خیلی هــا دستشــان  ــی  در مضیق ــود مال و از نب
خالــی اســت حتــی نــان شــب هــم ندارنــد امــا اداره بــرق 
شهرســتان دیــر اخطــار داده مــردم هرچــه ســریعتر 

ــد. ــت کنن پرداخ

گالیه مندی مردم بوشهر از بهای برق/اداره برق: نرخ ها مصوب مجلس است
رضا محمدی

ــران اقتصاد ایـ
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