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پروین قادری

درحالــی آمــار مبتالیــان بــه بیمــاری
ایدز در همدان تا نیمه اول سال گذشته
 732نفــر اعالم شــده بودکه ایــن آمار
امسال به  796نفررســیده بهطوریکه
 61درصــد مــوارد در گــروه  30تا 34
خ داده اســت.
ر

ایــدز ()Acquired immune deficiency syndrome
بــه معنی نشــانگان نقــص ایمنی اکتســابی اســت و یــک بیماری
پیشرونــده و قابلپیشــگیری اســت.
ایــن بیمــاری حاصــل تکثیــر ویروســی بــه نــام اچ آی وی در
بــدن میزبــان اســت که باعــث تخریــب جــدی دســتگاه ایمنی
انســان میشــود کــه خــود زمینهســاز بــروز عفونتهــای
موســوم بــه فرصتطلــب اســت و درنهایــت پیشــرفت همیــن
عفونتهــا منجــر بــه مــرگ بیمــار میشــود
ایــن بیمــاری در ســال  ۱۹۸۲ایــدز نامیــده شــد و در ســال
 ۱۹۹۶ســازمان ملــل متحــد ایــدز را نهتنهــا بهعنــوان یــک
مشکل ســامتی موردتوجه قرارداد بلکه آن را یک مسئله بر سر
راه پیشــرفت بشــری برشــمرد.
بــر اســاس آمارهــای موجــود بیــش از  ۹۰درصــد مــوارد ابتــا
به بیماری ایدز متعلق به کشــورهای جهان سوم و درحالتوسعه
است.
بیمــاری ایــدز در دو دهــه اخیــر جــای پــای خــود را
در جوامــع قــرص کرده اســت
اگرچــه بیمــاری ایــدز در دو دهــه اخیــر جای پــای خــود را در
جوامــع قــرص کــرده امــا همچنــان بــه دلیــل عــدم آگاهــی،
کمبــود برنامههــای آموزشــی ،پیشــگیری و مقابلــه بــا آن
موفقیــت آمیــز نبوده اســت.
صاحبنظـران ،آمـوزش مهارتهـای خودآگاهی ،عـزت نفس،
پـر کـردن اوقـات فراغـت به شـیوه هـای جامعـه پسـند برای
نوجوانـان و جوانـان ،آمـوزش هـای اساسـی و مطابـق با سـن
بـرای کـودکان و نوجوانـان را پیشـنهاد میکنند.
مسـئول کلینیـک مثلثـی همـدان در خصـوص ایـن بیماری
بابیـان اینکـه بزرگتریـن مشـکل بیمـاری ایـدز آگاه نبـودن
افـراد مبتلا از آن اسـت ،گفـت :کلینیکهای مثلثـی وظیفه
شـناخت ،مراقبـت و حمایـت از بیمـاران پرخطـر را بـر عهده
دارند.
الهــام عبدلــی بــا تأکیــد بــر اینکــه بیمــاری  HIVیــک
بیمــاری مزمــن قابلکنتــرل عفونــی اســت ،گفــت :طبــق
آخریــن آمــار اعالمشــده در ایــران بیــش از  ۳۶هــزار نفــر به
ویروس اچ ای وی مبتال هســتند و اینها افرادی هســتند که
بیماری خود را شــناختهاند.
مســئول کلینیــک مثلثــی همــدان در مــورد وضعیــت اچ آی
وی در ایــران اظهــار داشــت :طبــق بــرآورد و تخمیــن تعــداد
مبتالیان بیمــاری ایدز در کشــور تا پایان شــهریور امســال ۶۶
هــزار و  ۳۵۹نفــر بــوده اســت کــه از ایــن تعــداد  ۳۶هــزار و
 ۵۷۱مــورد  HIVشناختهشــده و از ایــن تعــداد در حــدود ۵۲
درصــد در گــروه ســنی  ۲۱-۳۵ســال قــرار دارنــد.
 ۱۰هزار و  ۹۷نفر در ایران فوت کردهاند
عبدلــی گفت :به علــت ابتال به این بیمــاری  ۱۰هــزار و  ۹۷نفر
در ایران فوت کردهاند و از کل موارد شناساییشــده تاکنون ۱۷
درصد زنان و  ۸۳درصد مرد هستند.
وی افــزود :در اســتان همــدان  ۷۹۶نفــر مبتالبــه ایــن بیماری
شناساییشــده اســت که از این تعداد  ۳۵۵نفر در حال دریافت
داروها هســتند و  ۲۳۲نفــر بهبودیافته وجود دارد و متأســفانه
 ۲۸۲نفــر هــم فــوت کردهانــد.

مســئول کلینیــک مثلثــی همــدان بابیــان اینکــه عامــل ایدز
ویــروس  HIVاســت و ایــن ویــروس در بــدن انســان درون
گلبولهــای ســفید خــون زندگــی میکنــد و در خــارج
از بــدن و بــدون دســترس بــه خــون و مــواد بیولوژیــک
قــادر بــه ادامــه حیــات نیســت و بهراحتــی توســط مــواد
ضدعفونیکننــده و حــرارت از بیــن م ـیرود ،افــزود :ویــروس
پــس از ورود بــه بــدن بــه داخــل گلبولهــای ســفید خــون
رفتــه و تــا مدتها هیــچ عالمتــی ایجــاد نمیکنــد و بهتدریج
شروع به تکثیر نموده و موجب کاهش کارایی گلبولهای سفید
شــده و بــا کاهــش کارایــی گلبولهــای ســفید ،سیســتم
دفاعــی بــدن تحلیــل م ـیرود و تــوان مقابلــه در برابــر ســایر
عفونتهــا و بیماریهــا را از دســت میدهــد.
عبدلــی بیــان کــرد :ایــن بیمــاری دارای ســه مرحلــه اســت
کــه در مرحلــه پنجــره ویــروس وارد بــدن فــرد شــده امــا
تسـتهای آزمایشــگاهی منفــی اســت و عالمــت بالینــی نیــز
نــدارد ،در مرحلــه آلودگــی تســتهای آزمایشــگاهی مثبــت
اســت اما فــرد هیــچ عالمــت بالینــی نــدارد و بهصــورت عادی
زندگی میکند که بین  ۵تا  ۲۰سال میتواند ادامه یابد و مرحله
بیمــاری که عالئم بیماری ظاهرشــده و میتواند منجر به مرگ
افراد شود.
وی دربــاره راه انتقــال ایــن بیمــاری گفــت :تزریــق خــون و
فرآوردهــای آلــوده ،تزریــق بــا ســرنگ آلــوده ،اســتفاده از
وســایل تیــز و برنــده غیــر اســتریل ،تماسهــای جنســی
پرخطــر و انتقــال از طریــق مــادر بــه کــودک ازجملــه ایــن
موارد اســت.
فــرد آلــوده بــدون آنکــه خطــری بــرای ســایرین
ایجــاد کنــد میتوانــد یــک زندگــی اجتماعــی
عــادی داشــته باشــد
عبدلــی تأکیــد کــرد :نیــش حشــرات ،خــوردن و آشــامیدن
و اســتفاده از ظــروف مشــترک ،از راه تنفــس (عطســه و
ســرفه) ،تماسهــای معمولــی ،دســت دادن و روبوســی
کــردن ،اســتخر و حمــام ،اســتفاده از وســایل عمومــی ،اشــک
و بــزاق مــواردی اســت کــه باعــث انتقــال بیمــاری نمیشــود
لــذا فــرد آلــوده بــدون آنکــه خطــری بــرای ســایرین ایجــاد
کنــد میتوانــد یــک زندگــی اجتماعــی عــادی داشــته و
هیچگونــه نیــازی بــه جداســازی و قرنطینــه وجــود نــدارد.
وی عنــوان کــرد :یــک مشــکل عمــده کنتــرل بیمــاری ایــدز،

عــدم آگاهــی افــراد از بیمــاری خــود اســت و افــراد بــه دالیلی
ماننــد عدم اطــاع از قابلدرمان (کنترل) بــودن بیماری ،ترس
از قضــاوت توســط پزشــک و کارکنــان آزمایشــگاه ،تــرس
از بدنامــی ،عــدم مراجعــه در زمــان مناســب و درخواســت
اشــتباه چــکاب از پزشــک ،بــرای آزمایــش مراجعــه
نمیکننــد.
متخصــص بیماریهــای عفونــی گفــت :در کلینیکهــای
مثلثــی ،مراکــز بیماریهــای رفتــاری دایــر اســت کــه
بهصــورت رایــگان و کام ـ ً
ا محرمانــه پــس از مشــاوره اولیــه
تسـتهای مرتبــط انجــام میشــود و ایــن تســت اولیه ســابق ه
ســه تــا شــش مــاه قبلــی فــرد را نشــان میدهــد و برحســب
نیــاز تاریــخ بــرای مراجعــه مجــدد داده میشــود و فــرد بــا
مواجهــه اخیــر بایــد شــش هفتــه بعــد ســه مــاه بعــد و شــش
مــاه بعــد تســت شــود و اگــر ایــن تســت مثبــت شــود بــرای
تأییــد آن بایــد دو تســت االیــزا انجــام شــود.
گروههای پرخطر باید آزمایش را انجام دهند
وی گفــت :مصرفکننــدگان مــواد مخــدر تزریقــی ،افــرادی
کــه ســابقه زنــدان دارنــد ،افــرادی کــه ســابقه رفتــار جنســی
پرخطــر دارنــد و همســر یــا شــریک جنســی هــر یــک از
گروههــای فــوق بهعنــوان گروههــای پرخطــر بایــد ایــن
آزمایــش را انجــام دهنــد.
مســئول کلینیــک مثلثــی همــدان اظهــار داشــت :بــرای
درمــان ایــدز قرصهــای ترکیبــی کــه معمــوالً از ترکیب ســه
داروی مختلف در یک قرص اســت ،اســتفاده میشود که بیمار
بــرای درمــان بایــد شــبی یــک عــدد قــرص ترکیبــی مصــرف
کنــد و بــه کمک درمــان ،افــراد مبتالبــه  HIVامید بــه زندگی
مطابق با ســایر افــراد جامعه پیــدا میکنند که متوســط آن در
حــدود  ۷۰ســال اســت.
وی بــه باورهــای غلــط مــردم اشــاره و عنــوان کــرد :باورهــای
غلــط ازجملــه (مــن در معــرض خطــر نیســتم ،ایــدز جــدی
نیســت ،مــن قــوی هســتم و )...پیامدهایــی قبــل و بعــد از
ابتــا بــه اچ آی وی دارد کــه بــر کیفیــت زندگــی افــراد تأثیــر
میگــذارد.
بعضی افراد بیگناه به این بیماری مبتال شدهاند
عبدلــی تأکیــد کــرد :ایــن بیمــاری از ابتــدا بــا یــک بدنامــی
و یــک ننــگ در جامعــه شــایع شــد و مــردم دیــد و نــگاه
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بــدی به بیمــاران مبتالبه ایدز داشــتند بنابرایــن در مقابل باید
بــا حمایــت اجتماعــی و آموزشهــای الزم ،ایــن نــگاه جامعــه
را تغییــر داد ،چراکه بعضــی افراد بیگناه به ایــن بیماری مبتال
شدهاند.
یــک متخصــص بیماریهــای عفونــی نیــز در ایــن خصــوص
بابیــان اینکــه بیماریهــای مراقبتــی بهتر اســت ازنظــر HIV
ایــدز بررســی شــوند و کارشناســان مراکــز بهداشــت بایــد
بیماریهــای مقاربتــی را ازنظــر ایــدز بررســی کننــد ،گفــت:
بیشــترین رشــد  HIVایــدز در ســالهای گذشــته مربــوط بــه
آفریقــا ،شــرق اروپــا و آســیای جنــوب شــرق بــوده اســت.
تغییر الگوی انتقال  / HIVایدز
محمدمهــدی مجذوبــی بــا اشــاره بــه تغییــر الگــوی انتقــال
 HIVایــدز اظهــار داشــت :مــوارد جدیــد ایــران  HIVایــدز در
ســال  ۲۰۱۶تعــداد  ۵هــزار مــورد اســت و افــراد زنــده مبتــا
نیز در حال حاضر  ۶۶هزار نفر هســتند که  ۱۴درصد آنان تحت
درمان با دارو قرار دارند.
وی افــزود :خانمهــای حامــل آلــوده پوشــش خوبــی داده
شــدند بهطوریکــه تولــد بچــه مبتالبــه  HIVایــدز کمتــر از
 ۱۰۰نفر است.
مجذوبــی بابیــان اینکــه داروهــای مختلــف باعــث افزایــش
تــوان درمانــی جامعــه شــده اســت ،اضافــه کــرد :شــیوع
بیمــاری در کارگــران جنســی  ۲.۱درصــد و شــیوع بیمــاری
در معتــادان تزریقــی  ۹.۳درصــد اســت.
متخصــص بیماریهــای عفونــی بــا تشــریح شــکل شــما
تیــک از ویــروس  HIVایــدز گفــت :ایــن ویــروس پوشــش
چربــی دارد کــه باعــث ناپایــداری آن در محیــط میشــود.
وی راه اصلــی انتقــال  HIVایــدز در سراســر دنیــا را
هتروسکســوئل عنــوان کــرد و در خصــوص انتقــال از طریــق
خــون و فرآوردههــای آن ،انتقــال شــغلی ،تمــاس مخاطــی
و مــادر آلــوده بــه نــوزاد توضیــح داد و بــه تجربیاتــی از
مراجعیــن بــه کلینیکهــا اشــاره کــرد گفــت :امــروزه
بیماریهــای مرتبــط بــا تزریــق بشــدت کــم شــده و ایــن
موضــوع بــه کاهــش انتقــال نیــز کمــک میکنــد.
مجذوبــی افــزود :دوره پنجــره از زمــان ورود ویــروس
تــا مثبــت شــدن ســرولوژی یــا آزمایــش خــون اســت کــه
معمــوالً از دو تــا  ۱۲هفتــه طــول میکشــد.
تنهــا بــا آزمایشهــا ســرولوژی خــون میتــوان بــه
آلودگــی فــرد پــی بــرد
وی بابیــان اینکــه دوره نهفتنــی نیــز از زمــان مثبــت شــدن
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ســرولوژی تا ظهــور عالئم ایدز اســت کــه در بالغین حــدود  ۷تا
 ۱۰ســال و در بچهها این دوره کوتاهتر اســت ،گفت :در این دوره
فــرد آلودهکننــده اســت و تنهــا بــا آزمایشهــا ســرولوژی
خــون میتــوان بــه آلودگــی فــرد پــی بــرد.
وی ســیر بالینــی عفونــت  HIVایــدز را تشــریح کــرد و بابیــان
اینکــه بیمــاران طبــق گروهبنــدی بالینــی و تعــداد ســلولهای
لنفوســیت در چهــار مرحلــه قــرار میگیرنــد ،گفــت :یکــی از
راههــای تشــخیصی شــامل تشــخیص اولیــه عفونــت از طریق
آنتیبــادی اســت.
در همیــن خصوص معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی
همــدان نیــز بابیــان اینکــه پایــان دادن بــه اپیدمــی ایــدز در
برنامــه اســت ،گفــت :بایــد بــه انجــام تســت  HIVبیشازپیش
توجــه شــود.
ایــن بیمــاری متعلــق بــه طبقــه خاصــی نیســت و همــه مردم
جامعــه بــرای فرهنگســازی در ایــن موضــوع بایــد تــاش
کنند جاللالدین امیری بابیان اینکه باورهای غلط در کشورهای
جهــان ســوم و کشــورهای درحالتوســعه مشــکالت بســیاری
را بــه وجود آورده که باید با فرهنگســازی مناســب این مســئله
رفع شــود ،عنــوان کــرد :نباید از یــاد برد که این بیمــاری متعلق
بــه طبقــه خاصــی نیســت و همــه مــردم جامعــه بــرای
فرهنگســازی در ایــن موضــوع بایــد تــاش کننــد.
امیــری با اشــاره به اینکــه بیماری  HIVســاالنه هزینه بســیاری
ایجاد میکند؛ اقدامات بهداشتی انجامشده برای بیماران مبتالبه
ایدز در اســتان همدان را مناســب ارزیابی کرد و افزود :در اســتان
همــدان مــوارد متعــددی از مــادران بــارداری وجــود دارد کــه با
گرفتــن درمــان مناســب صاحــب فرزندانی ســالم شــدند.
معــاون بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان بابیــان
اینکــه به ازای هر یــک دالر هزینهای که در پیشــگیری و کنترل
ایدز صرف شــود مبلغ  ۱۵دالر صرفهجویی میشــود و یک مورد
پیشــگیری از ابتــای به ایــدز مبلــغ  ۱۶هــزار دالر صرفهجویی
ســاالنه در پــی دارد ،گفت :با در پیش گرفتن دســتورالعملهای
علمی و کارشناســی اجرایی شــده بــه هدف مهــار همهگیری از
 /HIVایــدز در ســال  ۲۰۳۰دســت خواهیــم یافــت.
شناسایی ۷۹۶نفر مبتالبه ایدز در استان همدان
رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان همــدان نیــز از شناســایی
 ۷۹۶نفر مبتالبه ایدز تا پایان شــهریور امســال در استان همدان
خبــر داد و عنوان کــرد :ایدز بیــش از آنکه یک بیمــاری عفونی
باشــد یک آســیب اجتماعــی اســت کــه دارای ابعاد اقتصــادی،
سیاســی و فرهنگی وســیعی اســت.
محمــد خیراندیــش بــا تأکیــد بــر اینکــه بــدون توجــه بــه

صفحه  | 6شماره  | 23دی 96

تمــام عوامــل مؤثــر بــر گروههــای پرخطــر؛ پیشــگیری از ایــن
بیمــاری موفــق نخواهــد بــود ،اظهــار داشــت :ویــروس  HIVاز
س ـهراه قابلانتقــال اســت کــه مهمتریــن راه انتقــال ویــروس
در دنیــا تمــاس جنســی محافظــت نشــده اســت.
رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان همــدان بــا اشــاره بــه
اینکــه ایــن ویــروس میتوانــد از مــرد آلــوده بــه زن ســالم و
از زن آلــوده بــه مــرد ســالم و همچنیــن در افــراد همجنسبــاز
منتقل شــود ،گفــت ۵۲ :درصد مبتالیــان در گروه ســنی  ۲۵تا
 ۳۴سال قرار دارند.
قسمتعمدهمبتالیاندرکشورناشناختهباقیماندهاند
خیراندیــش گفــت :بســیاری از افــراد بــه دلیــل تــرس از
انــگ و بدنامــی ناشــی از آن از مراجعــه بــه مراکــز مشــاوره
بیماریهــای رفتــاری خــودداری کــرده و ایــن موضــوع باعــث
شــده کــه قســمت عمــده مبتالیــان در کشــور ناشــناخته باقی
بمانند.
وی تالش بــرای آگاهی عمومی در مورد  HIVو ایدز و شکســتن
تابوی آن را ضروری دانست و گفت :تا پایان شهریورماه امسال در
همــدان  ۷۹۶نفــر مبتالبــه  HIVایــدز شناساییشــده که بیش
از  ۶۱درصــد مــوارد در گــروه ســنی  ۳۰تــا  ۳۴ســاله یعنــی
جمعیت جــوان رخداده اســت.
 ۴۹مرکز مشاوره آماده ارائه خدمات هستند
رئیــس مرکز بهداشــت شهرســتان همدان مشــکالت ناشــی از
تماس جنسی بهعنوان عامل ابتالی به ایدز را نگرانکننده دانست
و گفت :هماکنون  ۴۹مرکز مشــاوره آماده ارائه خدمات هســتند
و آزمایــش اچ آی وی و ایــدز بهصــورت رایــگان انجــام میشــود.
وی یــادآور شــد :در راســتای افزایــش آگاهــی عمومــی در
اتوبوسهــای ســیار و ثابــت ضمــن ارائــه خدمــات ســامت
آموزش ایدز انجام میشــود.
ایدز درمان قطعی ندارد
خیراندیــش بــا اشــاره بــه اینکــه ایــدز درمــان قطعــی نــدارد،
گفــت :بــرای بیمــاری ایــدز واکســنی وجــود نــدارد امــا بــا
داروهــای جدیــد میتــوان طــول عمــر بیمــاران را تــا حــد
قابلتوجهــی افزایــش داد.
وی بابیــان اینکــه ایــن بیمــاری مخفــی اســت و همچنــان
نمیتــوان راحــت در مــورد آن صحبــت کــرد روابــط جنســی
کنتــرل نشــده را نگرانکننــده دانســت و افــزود :درگذشــته
اعتیــاد تزریقــی بیشــترین عامــل ابتــای بیمــاران  HIVایــدز
بوده ولی هماکنون این به سمت روابط جنسی میرود و باید امروز
با آگاهی دهی مردم برای بهبود شــرایط تالش کرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  ۱.۲میلیــون نوجــوان مبتالبــه HIV
ایــدز در جهان زندگــی میکننــد و برنامهریــزی در این حوزه
مهم است ،گفت :ایران جزو کشــورهای دارای جمعیت جوان
اســت و جوانــان بــرای مبــادرت بــه رفتارهــای پرخطــر
کنجکاوتــر هســتند و بحرانهــای عاطفــی ،تحصیلــی
و مالــی فــراوان دارنــد و بهدرســتی روش مدیریــت ایــن
بحرانهــا را نمیداننــد بنابرایــن جوانــان در برابــر HIV
ایــدز آســیبپذیر هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ســالهای اخیــر موفقیتهــای
خوبــی در پیشــگیری از ابتــای بــه ایــدز صــورت گرفته اســت،
گفــت :کنترل معتــادان تزریقــی و حمایــت از خانوادههایشــان
و خدمــات بــه مــادران بــاردار بهخوبــی انجــام میشــود
بهطوریکــه در همــدان دو مــادر  HIVمثبــت فرزنــد ســالم
بــه دنیــا آوردند.
آنچــه مســلم اســت اینکــه اگرچــه هشــدار در مــورد بیمــاری
ایــدز و راههــای انتقــال آن از طریــق رســانه هــا انجــام مــی
شــود امــا هنــوز بســیاری از افــراد آگاهــی الزم را در مــورد
ایــن بیمــاری ندارنــد و بایــد بیــش از پیــش در ایــن زمینــه
اطالعرســانی صــورت گیرد.
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بــا خشکشــدن بخشهــای نمکیــن
دریاچــه ارومیــه ،بادهایــی کــه از
شــرق بــه غــرب میوزنــد ،همــراه بــا
خــود بلورهــای نمکیــن م ـیآورد کــه
کارشناســان از ایــن بادهــا بــه عنــوان
ک یــاد میکننــد.
قاتــان خــا 
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MEHR

ی را میبلعند/
بادهایی که آبادان 
بعد از آب با نابودی خاک چه کنیم

باوجــود اینکــه فقــط  ۱۰درصــد از آب دریاچــه ارومیــه از
آذربایجــان شــرقی تأمیــن میشــود ،امــا  ۹۰درصــد تبعــات
خشکشــدن آن متوجــه ایــن اســتان اســت و خیلــی از ایــن
موضــوع متضــرر میشــویم ».ایــن را پورمهــدی ،معــاون
اســتاندار آذربایجــان شــرقی گفتــه اســت.
البتــه او تنهــا نیســت .رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط
زیســت کشــور نیــز در جلسـهای تبریــز و اســتان آذربایجــان
شــرقی را بیشتــر از دیگرمناطــق مرتبــط بــا دریاچــه ،در
معــرض خطــر خوانــده بــود« :تبریــز بیشتریــن آســیب را
میبینــد».
روزی نیســت کــه در فضــای مجــازی رســانههای آذربایجــان
شــرقی ،شــاهد عکســی از وضعیــت روبــه نابــودی دریاچــه
ارومیــه نباشــیم .تــراز آب دریاچــه روزبــهروز کاهــش
مییابــد و مــردم اغلــب در فضــای مجــازی نارضایتــی
عمیــق خــود را از ایــن موضــوع اعــام میکننــد.
عکسهــا و متنهایــی کــه میگوینــد دود آتــش
بیتوجهــی و کــمکاری مســئوالن درقبــال بزرگتریــن
دریاچــه ایــران بیشتــر از همــه بــه چشــم اهالــی آذربایجــان
شــرقی خواهــد رفــت.

هرچنــد غیرکارشناســانه دربــاره تبعــات خشــکی دریاچــه
ارومیــه صحبــت میکننــد ،امــا همیــن کــه صحبــت
میکننــد یعنــی زنــگ خطــر را شــنیدهاند .طــی روزهایــی
کــه تبریــز آلودهتریــن شــهر ایــران بــود ،برخــی از اعضــای
شــورای شــهر تبریــز همچــون بهشــتی ،خشــکی دریاچــه را
عامــل ۷۰درصــد از آلودگــی هــوای تبریــز دانســته بودنــد.
دریاچــهای کــه اســمش همخانــواده تبریــز و آذربایجــان
شــرقی نیســت ،چگونــه میتوانــد از دردهــای خــود قایقــی
بســازد و از راه هوایــی ایــن قایــق را روانــه خانــه و کاشــانه
مــردم آذربایجــان شــرقی کنــد؟
خشــک شــدن دریاچــهای بــه مســاحت ۶هــزار کیلومتــر
مربــع ،یعنــی ۲۵امیــن دریاچــه بــزرگ جهــان از نظــر
وســعت ،شــورهزاری بــه همــان بزرگــی را در منطقــه بهجــای
خواهــد گذاشــت .جایگزینــی کــه عمــق دردناکــی آن بســیار
بیشتــر اســت.
حوضــه آبریــز دریاچــه ارومیــه کــه ۳۰درصــد از مســاحت
کل کشــور را در برمیگیــرد ،بــا داشــتن دشــتهایی
ماننــد دشــت ارومیــه ،تبریــز ،بنــاب ،مهابــاد ،میانــدوآب،
نقــده ،ســلماس ،پیرانشــهر ،آذرشــهر و اشــنویه ،یکــی از
کانونهــای ارزشــمند فعالیــت کشــاورزی و دامــداری در
ایــران بهشــمار مــیرود.

نشانههایی ترسناک از خشکی دریاچه ارومیه
«ایــن آلودگــی هــوا چنــدان هــم بــه خشــکی دریاچــه
ارومیــه نامرتبــط نیســت»« ،طوفــان شــنی تــازه شــروعش
هســت ،خــدا بــه دادمــان برســد ».مــردم هرچنــد غیرعلمی،

بادهایی که به سمت مرگ میوزند
حــاال بــا خشکشــدن تدریجــی دریاچــه ارومیــه از ســال
 ،۸۰بایــد انتظــار داشــت نمکزارهایــی کــه از خشــکی
آبهــای شــور برجــای ماندهانــد ،توســط بادهایــی کــه از

شــرق بــه غــرب میوزنــد ،در اولیــن ایســتگاه خــود ،بــر روی
ریههــای خاکهــای آذربایجــان شــرقی بنشــینند.
میرحســن محســنی قمــی ،معــاون محیــط طبیعــی اداره
کل محیــط زیســت آذربایجــان شــرقی میگویــد« :امســال
شــاهد کاهــش ۲۵ســانتیمتری ســطح آب دریاچــه ارومیــه
بودیــم و علــت ایــن خشکســالی کــه در منطقــه حاکــم
اســت ،اعــام میشــود».
او تاکیــد میکنــد« :بــا توجــه بــه خشــکی دریاچــه ،اگــر
کانونهــای مهــم در معــرض ریســک را در نظــر بگیریــم،
بهعلــت جهــت وزش بادهــای غالــب منطقــه ،تبریــز در
معــرض آســیب بیشــتری قــرار میگیــرد».
قمــی نظــر کارشناســان مبنــی بــر تغییــر شــدید شــرایط
اقلیمــی در منطقــه را تاییــد میکنــد« :مراتــع ،زراعــت و
تنــوع زیســتی آذربایجــان شــرقی ،موضوعاتــی هســتند کــه
خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه بیشتریــن آســیب را بــه
آنهــا وارد خواهــد کــرد و در نتیجــه محیــط زیســت مــا
آســیبهای جــدی بــه خــود خواهــد دیــد».
نمکها روزی دامن همهمان را خواهد گرفت
محمداســماعیل ســعیدی ،نماینــده مــردم تبریز ،آذرشــهر و
اســکو در مجلــس شــورای اســامی نیــز هشــدار داده بــود:
«تبعــات ســنگین زیســتمحیطی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و
سیاســی ناشــی از خشــکی دریاچــه ارومیــه دامــن همــه را
خواهــد گرفــت و آن روز دیگــر کار از کار گذشــته اســت».
او معتقــد اســت امــروز نیــز مــردم گوشــههایی از
تبعــات خشــکی ایــن دریاچــه را میبیننــد« :در حــال
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حاضــر در مناطــق خشــک و کــم آب مــردم دچــار
گرفتاریهایــی شــدهاند کــه هشــدار جــدی بــه مســؤوالن
و دســتاندرکاران اســت تــا بــه جــای گفتــار درمانــی و
توجیهــات ،کاری انجــام دهنــد».
اینهــا درحالــی اســت کــه دولــت در ســالهای اخیــر
علیرغــم وعدههــای متعــدد در خصــوص احیــای دریاچــه
ارومیــه ،کمتریــن میــزان بودجــه را بــرای احیــا ایــن دریاچه
در نظــر گرفتــه اســت و همیــن باعــث اعتــراض تعــدادی از
نماینــدگان شــده اســت.
داور نامــدار ،مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری
آذربایجــان شــرقی نیــز میگویــد« :در اینکــه امــروز دریاچــه
ارومیــه خشــک شــده اســت شــکی نیســت امــا مناطــق
کوچکــی از دریاچــه هنــوز باقــی مانــده اســت».
«بخشهایــی از دریاچــه کــه هنــوز خشــک نشــدهاند،
متاســفانه دارای بیشتریــن غلظــت نمــک هســتند و بــه
محــض خشکشــدن آنهــا شــاهد بــه وقــوع پیوســتن
طوفانهــای نمکــی و نابــودی مــزارع کشــاوزی اطــراف
مخصوصــا آذربایجــان شــرقی خواهیــم بود».نامــدار تاکیــد
میکنــد« :مناطقــی از دریاچــه کــه سالهاســت شــاهد
خشکشدنشــان هســتیم ،آبشــان آمیختــه بــا شــن و
ماســه و نمــک بــود و وقتــی خشــک میشــدند عمــا تاثیــر
بســیار زیــادی در شــرایط اقلیمــی و نیــز اراضــی زراعــی
اطــراف دیــده نمیشــد».
او بــا لحنــی تاســفآمیز اعــام میکنــد« :بخشهایــی
از دریاچــه کــه هنــوز خشــک نشــدهاند ،متاســفانه
دارای بیشتریــن غلظــت نمــک هســتند و بــه محــض
خشکشــدن آنهــا شــاهد بــه وقــوع پیوســتن طوفانهــای
نمکــی و نابــودی مــزارع کشــاوزی اطــراف مخصوصــا
آذربایجــان شــرقی خواهیــم بــود».
بــه گفتــه مدیــرکل منابــع طبیعــی آذربایجــان شــرقی،
در پــی خشکشــدن دریاچــه ارومیــه ،نهتنهــا خــاک
۸اســتان حاشــیه دریاچــه بــه خطــر میافتــد ،بلکــه خــاک
مــزارع کشــاورزی کل منطقــه بــه درج ـهای از نمکینبــودن
میرســد کــه امــکان کشــاورزی بــهکل از بیــن مــیرود».
نامــدار بــا تاکیــد بــر اینکــه شهرســتانهایی همچــون
بســتانآباد و حتــی بنــاب در آذربایجــان شــرقی از ایــن
خطــر مهلــک در امــان نخواهنــد بــود ،میگویــد« :
آزمایشــاتی کــه حتــی در اراضــی کشــاورزی شهرســتانهای
دوردســت اســتان توســط کارشناســان مــا صــورت گرفتــه،
بلورهــای نمکیــن در ترکیبــات خــاک دیــده شــده اســت».
باید مســئله «خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه» را از
ریشــه حــل کنیم
او در بخــش دیگــری از ایــن گفتگــو تنهــا چــاره جلوگیــری
از ایــن فاجعــه زیســت محیطــی را پیشگیــری از خشــک
شــدن آب دریاچــه ارومیــه میدانــد« :اقداماتــی مثــل
بوتـهکاری یــا درخـتکاری تنهــا مســکن هســتند و مــا باید
بــه دنبــال درمــان قطعــی باشــیم .همچنیــن ایــن نکتــه را
بایــد در نظــر گرفــت کــه احــداث فضــای ســبز تنهــا در
مناطقــی کــه خــاک مناســب دارنــد و فاقــد بلورهــای نمکین
هســتند امکانپذیــر اســت».
دکتــر احمــد فاخریفــرد ،اســتاد دانشــگاه تبریــز و
متخصــص حــوزه دریاچــه نیــز مهــر تاییــدی بــه ســخنان
مدیــرکل منابــع طبیعــی اســتان میزنــد« :اینطــور نیســت
کــه مقصــد نهایــی بادهــای نمکیــن از ســمت دریاچــه
ارومیــه بــه ســمت تبریــز باشــد ،بلکــه تمــام شــهرها و
روســتاهای واقعشــده در ایــن مســیر نیــز در معــرض خطــر
خواهنــد بــود».
او همچنیــن میگویــد« :موضوعــی کــه مطــرح اســت
دربــاره آینــدهای دور نیســت! بلکــه امــروز هــم در اســتانمان
باغهایــی را ســراغ داریــم مثــا در شهرســتان شبســتر کــه
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کامــا خشکشــده و درختانشــان از بیــن رفتــه اســت».

ســطح دریاچــه افزایــش مییابــد».

فقط گیاهان شوردوست توان حیات خواهند داشت
دکتــر فاخریفــرد افزایــش بیابانزایــی را از دیگــر
نتیجههــای منفــی خشــکی دریاچــه ارومیــه عنــوان
میکنــد و توضیــح میدهــد« :مــا در گزارشهــای میدانــی
و مصــوری کــه از وضعیــت منطقــه ارائــه کردهایــم ،نشــان
دادهایــم کــه چگونــه خشکشــدن دریاچــه عــاوه بــر
افزایــش ریزگردهــای آلــوده بــه نمــک ،بــه صــورت افقــی
بیابانزایــی هــم میکنــد».
او دربــاره اینکــه کــدام گونــه از گیاهــان و خاکهــا در
معــرض خطــر گردبادهــای نمکآلــود هســتند ،تشــریح
میکنــد« :ابتــدا گیاهــان و بافتهــای حســاس بــه شــوری،
ســپس گیاهــان مقــاوم در برابــر شــوری در مناطــق از بیــن
میرونــد و نهایتــا تنهــا گونــهای از گیاهــان توانایــی ادامــه
بــه حیــات خواهنــد داشــت کــه شوردوســت باشــند».
اســتاد دانشــگاه تبریــز در بخشــی از ایــن گفتگــو
خــروج آبهــای خــارج از فصــل زراعــی را عاملــی بــرای
خشکشــدن مناطــق درحــال تثبیــت دریاچــه میدانــد و
میگویــد« :اگــر بتوانیــم آبهــای غیرفصلــی را بــه ســمت
دریاچــه هدایــت کنیــم ،حداقــل ۳۵۰۰کیلومتــر مربــع از

موضــوع  ۳۷نفــر ســرطانی در یــک روســتا ،از
دریاچــه ارومیــه آب میخــورد
او خطــر خشکشــدن دریاچــه ارومیــه را آنقــدر جــدی
میدانــد کــه جــان حداقــل ۶میلیوننفــر و حداکثــر
۱۴میلیوننفــر در شــهرهای حــوزه دریاچــه در معــرض
خطــر اســت« :مــا روســتایی را دیدهایــم کــه ۳۷نفــر در آن
بــه انــواع ســرطانها دچــار شــدهاند .ایــن یعنــی چیــه؟»
حــال جالــب آن اســت کــه امســال نیــز در بودجــه دولــت
مبلــغ چشــمگیری بــرای آخریــن تقالهــای دریاچــه ارومیــه
در نظــر گرفتــه نشــده و معلــوم نیســت همــان مقــداری هــم
کــه در نظــر گرفتــه شــده ،اختصــاص مییابــد یــا نــه.
حتــی اگــر در طــول اینســالها از مزایــای وجــود دریاچــه
ارومیــه غافــل بودهایــم ،حــاال زمــان آن اســت کــه بدانیــم
جــای خالــیاش چقــدر میتوانــد جــای عزیزانمــان را در
اطرافمــان خالــی کنــد.
حتــی اگــر در مقابــل ریزگردهــا چشــمانمان را ببندیــم ،اگــر
در مقابــل آلودگــی هــوا ماســک بــر روی صورتمــان بزنیــم،
حتــی اگــر بیمســئولیتیها را نادیــده بگیریــم ،بــا نابــودی
خــاک آبادمــان چــه خواهیــم کــرد؟
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مسلممعین

تبوتــاب گهــواره زمیــن دلهــای
خیلــی از مردمــان ایــن دیــار را
ســوگوار کــرده امــا جریــان امیــد
همچنــان در دلهــای ترکخــورده
مردمــان مقــاوم کرمانشــاه جــاری
اســت.

دل پرآشــوب زمیــن صبوریشــان را محــک زد ،فــارغ از
اینکــه مردمــان دیار زاگــرس تا ابــد ایســتاده و امتحانشــان را
ســالها پیــش پــس دادهانــد ،ســالهایی کــه در دوران دفــاع
مقــدس درد از دســت دادن نزدیــکان را بــا تمــام وجودشــان
حــس کردنــد.
غــم بیســرپناهی امروزشــان اگــر ســخت اســت ،ســختتر
از ایــن را در ســالهای دفــاع مقــدس و حماســهآفرینی
در آن دوران بــه یــاد دارنــد ،ســالهای پــر از التهابــی کــه
«ســرپناه» زیــر بمبــاران هوایــی گاه و بـیگاه دشــمن بعثــی
معنــای خــود را ازدس ـتداده بــود.
نالههــای جانسوزشــان بــرای از دســت دادن عزیــزان را اگــر
تــاب نمیآوریــم ،زخمهــای ســنگینتری را از آن روزهــا در
دل دارنــد ،روزهایــی کــه بــا دســتان خودشــان عزیزانشــان را
بیســر و خســته خــاک میکردنــد ،ولــی همچنــان ســربلند
و پــر غــرور مقابل دشــمن متجــاوز ایســتادند.
بعــد از تمــام شــدن جنــگ هــم جامــه شــادی را بــه تــن
کردنــد و شــوق امیــد در دلهایشــان ریشــه دوانیــد ،دل
بــه دل هــم دادنــد و دستبهدســت یکدیگــر و بــرای
آبــاد کــردن دیارشــان همقســم شــدند ،آوارهــا را دوبــاره

ســاختند و زندگــی رنــگ تــازهای گرفــت.
امــروز هــم کــه تداعــی لحظــات تبوتــاب دلآشــوب زمیــن
کابــوس شــبانه و رنــج روزانهشــان شــده و درد و غمــی
بیپایــان هرلحظــه بــر روح و جانشــان آوار میشــود ،یقین ـاً
زیــر بــار ایــن رنــج طاقتفرســا قــد خــم نخواهنــد کــرد و
میایســتند و دوبــاره از نــو شــروع میکننــد.
خاطرههــای دفــن شــده را از زیــر آوار برمیدارنــد و دوبــاره
خاطــره میســازند ،نقــش امیــد را بــر درودیــوار شــهر
غــمزده میکشــند و ترانــه ســربلندی را دوبــاره در گــوش
کودکانشــان زمزمــه میکننــد تــا آنهــا هــم ایســتادگی در
روزهــای ســختی را مشــق کننــد.
لــرزش زمیــن شــاید طبیعیتریــن حادثــه ممکنــی اســت
کــه در خیلــی از کشــورهای دنیــا اتفــاق میافتــد ،امــا
بــرای صدماتــی کــه بشــر میپذیــرد ،طبیعتــاً راههایــی
بــرای کاهــش دردهــا و رنجهایــش میتــوان یافــت .آالم و
پسلرزههــای روحــی و روانــی زلزلــه تــا مدتهــا دســت از
ســر مــردم زلزل ـهزده بــر نخواهــد داشــت ،امــا قاعدت ـاً ایــن
حادثــه نمیتوانــد جریــان زندگــی را مختــل کنــد و شــور
زندگــی بایــد همچنــان برقــرار بمانــد.
امدادها روحی و روانی نهادها و موسسات دولتی
در میــان ایــن اتفاقــات بهرغــم برخــی ندانمکاریهــا مثــل
ارســال پیامــک تأخیــر پرداخــت اقســاط وام بــه زلزلـهزدگان
از ســوی مؤسســات پولــی و بانکــی امــا برخــی نهادهــا مثــل
دانشــگاه علــوم پزشــکی و بهزیســتی بــه ایــن مهــم واقــف
بودنــد کــه بایــد امدادرســانی بــه زلزلــهزدگان از دو بعــد
مــادی و روانــی برخــوردار باشــد و از همیــن رو تیمهــای

روانپزشــکی بــه مناطــق زلزلــهزده اعــزام و بــا روشهــای
درمانــی خــاص بــه زلزل ـهزدگان امدادرســانی شــد.
بــه رغــم برخــی ندانــم کاری هــا مثــل ارســال پیامــک تاخیر
پرداخــت اقســاط وام بــه زلزلــه زدگان از ســوی موسســات
پولــی و بانکــی امــا برخــی نهادهــا مثــل دانشــگاه علــوم
پزشــکی و بهزیســتی بــه ایــن مهــم واقــف بودنــد کــه بایــد
امــداد رســانی از دو بعــد مــادی و روانــی برخــوردار باشــد
بــرای مثــال امیــد قــادری مدیــرکل بهزیســتی اســتان
کرمانشــاه بــا فاصلــه اندکــی پــس از زلزلــه  ۷.۳ریشــتری
ســرپل ذهــاب از انجــام مداخــات روانشناســی بــرای بیــش
از  ۵هــزار نفــر در ایــن مناطــق خبــر داد و گفــت :هرچــه از
حادثــه زلزلــه دور میشــویم مداخــات روانشناســی بســیار
مهمتــر جلــوه میکنــد.
یــا ابراهیــم شــکیبا معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم
پزشــکی کرمانشــاه بــا اشــاره بــه اعــزام  ۵۰تیــم روانشناســی
دورهدیــده بــه مناطــق زلزلــهزده اعــام میکنــد کــه
تاکنــون  ۶هــزار نفــر در منطقــه غربالگــری شــدند و نتیجــه
برخــی از ایــن اقدامــات بهبــود شــرایط روحــی در مناطــق
زلزلــهزده بــوده اســت.
ســیروس ســلطان خــواه از اهالــی روســتای جــوان نیــری
ســرپل ذهــاب کــه یــک دختــر و بــرادرش را در جریــان
زلزلــه اخیــر ازدسـتداده اســت ،دربــاره شــرایط روحــی خود
و خانــوادهاش پسازایــن ضایعــه میگویــد :بههرحــال
زندگــی همچنــان ادامــه دارد و نمیتــوان بــه خاطــر آالم
ایــن اتفــاق همهچیــز را رهــا کــرد.
وی میافزایــد :مــا امیــدوار بــه لطــف خــدا و همچنیــن
نهادهــای خدمــت رســان هســتیم ضمــن اینکــه توجــه و
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محبــت مــردم بزرگــوار ایــران در کاهــش دردهــای ناشــی از
زلزلــه بســیار مؤثــر بــوده و تســلی خاطــر مــا شــده اســت.
اهمیــت همــدردی امدادگــران بــرای پذیــرش
شــرایط بحرانــی
در زمینــه تقویــت روحیــه و مواجهــه روانــی بــا زلزلــه یــک
روانشــناس نیــز ،اظهــار داشــت :امیــد تنهــا مفهومــی اســت
کــه میتــوان گفــت در میــان تمــام اتفاقــات بــد همچــون
نــور بــه تاریکــی ذهــن هــر فــردی میتابــد و تــوان تــازهای
بــرای ادامــه زندگــی در تکتــک افــراد بــه وجــود م ـیآورد.
فریبــا حســینی ادامــه داد :امیــد در شــرایط بحرانــی نیــز
همیــن تعریــف را دارد ولــی اندکــی پیچیدهتــر اســت چراکه
افــراد بــا شــرایط کام ـ ً
ا پیشبینینشــده و نگرانکننــدهای
روبــرو میشــوند ،مثــل اینکــه ممکــن اســت فــردی از
دســت بــرود و بازمانــدگان دچــار ســوگ و درد شــوند.
وی خاطرنشــان کــرد :اینکــه افــراد چقــدر بتواننــد در برابــر
مشــکالت تــاب بیاورنــد بخشــی بــه ویژگیهــای شــخصیتی
گذشــته آنهــا برمیگــردد .یعنــی اگــر از قبــل افــرادی صبور
و متــوکل بــوده و ســعی کردهانــد در ســختیها شــکیبا
باشــند و در امــور مختلــف خداونــد را طــرف حســاب خــود
بداننــد و بــه او تــوکل کننــد ،اآلن هــم در شــرایط خــاص
مثــل بحــران و بالیــا میتواننــد از ویژگیهــای گذشــته
بهــره ببرنــد.
بــه گفتــه ایــن اســتاد دانشــگاه ،واقعیــت ایــن اســت کــه
اتفاقــات ناگــوار ،بالیــا و بحرانهــا ،زندگــی را کام ـ ً
ا تحــت
تأثیــر قــرار میدهــد و افــراد کمکرســان نبایــد بــه بحــران
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زدگان امیــد واهــی دهنــد .یکــی از مهمتریــن مســائلی کــه
بســیار کمــک میکنــد تــا افــراد شــرایط بحرانــی را بپذیرنــد
ایــن اســت کــه امدادگــران بــا آنهــا همــدردی کننــد و
کنارشــان باشــند.
حســینی خاطرنشــان کــرد :در فرهنــگ ایرانــی مردمــی
باعاطفــه ،مهربــان و حامــی داریــم و ایــن موضــوع عم ـ ً
ا در
شــرایط بحرانــی و بالیــا از جانــب مــردم ثابــت شــده اســت.
همچنیــن دلگرمیهایــی کــه کمکهــای مردمــی بــه افــراد
در بحــران میدهــد بســیار مؤثــر اســت.
وی یــادآور شــد :مــا در بحــران میبینیــم کــه مــردم بــدون
هیــچ قیــد و شــرطی خودشــان قــدم پیــش میگذارنــد و
کمــک میکننــد و همیــن موضــوع هــم بــه افــراد دلگرمــی
میدهــد ،محبــت هدیــه میکننــد و در تلطیــف آالم و کــم
کــردن رنجهــا نقــش تأثیرگــذاری دارنــد.
زلزلــهزدگان بایــد هرچــه زودتــر بــه شــرایط
معمــول بازگردنــد
ایــن روانشــناس تصریــح کــرد :ویژگــی دیگــری کــه در
ایــن شــرایط بســیار کمککننــده میتوانــد باشــد ایــن
اســت کــه ســعی کننــد هرچــه زودتــر بــه شــرایط معمــول
گذشــته برگردنــد و در حــال حاضــر یکــی از بهتریــن راههای
امیدبخشــی بــه زلزل ـهزدگان ایــن اســت کــه ســامان یابنــد.
حســینی افــزود :منــازل بایــد بازســازی شــود و مــردم
بتواننــد بــا امیــدواری و شــرایطی کــه پــس از بازســازی
فراهــم میشــود هرچــه زودتــر بــه زندگــی عــادی برگردنــد،
واقعیــت ایــن اســت کــه همیشــه در بالیــا و بحــران ،امنیــت
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مــردم مــورد تهدیــد قــرار میگیــرد و فــردی کــه از خانــه،
زندگــی ،وســایل و شــرایط و انگارههــای معمــول زندگــی
دور میشــود در واقــع وضعیــت بحرانــی را لحظهبهلحظــه
تجربــه میکنــد و امنیتــش دچــار تهدیــد میشــود.
وی بیــان داشــت :بنابرایــن زلزلــهزدگان بایــد هرچــه
ســریعتر بــه بازســازی منازلشــان بپردازنــد و درگیــر کار
و زندگــی روزمــره شــوند و بــا ایــن کار بــه آنهــا کمــک
مؤثــری خواهیــم کــرد.
وعدههای بدون پشتوانه ریسمان امید را قطع میکند
ایــن اســتاد دانشــگاه تصریح کــرد :مســئوالن اکنــون بیش از
هرزمــان دیگــری از شــعار دادن و وعدههــای بــدون پشــتوانه
بایــد بپرهیزنــد ،چــرا کــه مردم حســاس هســتند و بــا عملی
نشــدن وعدههــا ،ریســمانهای امیدشــان را بهطــور کامــل
از دســت میدهنــد.
حســینی خاطرنشــان کــرد :امیــدواری در ســه بخــش
میتوانــد بــه بازگشــت زلزلــهزدگان بــه جریــان عــادی
زندگــی کمــک کنــد کــه بخشــی از ایــن امیــدواری بــه
شــخصیتهای فــردی ،بخشــی بــه همدردیهــای
امدادرســانان و بخــش دیگــر بــه شــعار نــدادن مســئوالن و
کمــک بــه بازســازی مربــوط میشــود.
در برابر مشیت الهی سرتعظیم فرومیآوریم
یــک کارشــناس دینــی هــم در ایــن زمینــه  ،اظهــار داشــت:
همــه بایــد تســلیم رضــای الهــی باشــیم و در برابــر آنچــه
مشــیت و خواســت خداونــد اســت ســر تعظیــم فروآوریــم.
مجتبــی ملکــی افــزود :ایــن مصائــب قضــا و قــدر الهــی و از
نشــانههای عظمــت خداونــد اســت ،زلزلــه بــر اثــر تحــوالت
درون زمیــن رخ مــی هــد و جــزو آفریدههــای الهــی اســت.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن زلزلههــا گوشـهای از زلزلــه آخــرت
اســت خاطرنشــان کــرد :همــه بایــد بــه خداونــد تــوکل
کنیــم ،نــه اینکــه ناامیــد باشــیم بلکــه امیدوارانــه بــه زندگی
ادامــه دهیــم.
عضــو جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم و نماینــده ســابق
مــردم کرمانشــاه در مجلــس خبــرگان رهبــری اظهــار
داشــت :قطع ـاً حادثــه زلزلــه کرمانشــاه یــک امتحــان الهــی
بــود کــه مــردم غــرب کشــور و ایــران از آن ســربلند بیــرون
آمدنــد.
آی ـتاهلل حســن ممدوحــی اظهــار داشــت :یکــی از بــرکات
ایــن امتحــان الهــی تحکیــم روابــط اهــل ســنت و شــیعه و
اهــل حــق در منطقــه بــود کــه بســیاری از دشــمنان ملــت
میخواســتند آن را خدشــهدار کننــد امــا مــردم نشــان
دادنــد مســلمانان ایــران همخــون هســتند.
وی افــزود :قطعــاً بــرکات پسازایــن امتحــان الهــی بــه
خاطــر اســتقامت و ایســتادگی مــردم و تســلیم حکــم خــدا
بــودن بیشازپیــش بــر مــردم نــازل خواهــد شــد.
آیــتاهلل ممدوحــی تصریــح کــرد :قطعــاً مــردم ایــران و
کرمانشــاه پــس از تحمــل مصائــب زلزلــه نــزد خــدا مقربتر
و عزیزتــر خواهنــد بــود.
بــه گــزارش مهــر« ،قطعــاً بعــد از هــر ســختی ،آســانی
اســت» و ایــن وعــده صریــح الهــی اســت کــه بــه بشــر نویــد
میدهــد تــا در مشــقتهای زندگــی صبــوری پیشــه کنــد
و بارهــا در قــرآن کریــم از مــردم خواســته شــده تــا ضمــن
صبــوری در مصائــب از خداونــد متعــال طلــب یــاری کننــد
و حتــم بداننــد کــه پشــت ســختیهای زندگــی حکمــت
الهــی نهفتــه اســت.
مردمــان مقــاوم و صبــور و باغیــرت «کــرد» یکبــار دیگــر
میایســتند و دستبهدســت یکدیگــر شــهر ویرانشــده را
ســرپا میکننــد ،زندگــی را در شــریانهای شــهر و روســتا
جــاری میکننــد و دیــار اســتوار زاگــرس تــا ابــد ایســتاده را
از نــو میســازند.
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زمهریر زیر چتر ستارگان با صبح میآید /سهم شاهرود از بیخانمانی

محمدحسین
عابدی

در حالــی که بســیاری بــه دنبــال تجهیز
منازلشــان با امکانــات گرمایشــی نوین
هســتند ،همچنــان برخــی در شــاهرود
وجــود دارنــد کــه در ایــن فصــل ســرد،
زیــر چتــر ســتارگان ،شــب را بــه صبــح
پیونــد میدهنــد.

شــاید بــاورش ســخت باشــد کــه در چنیــن زمهریــر بیدادگــر
و بیرحــم کســانی باشــند کــه رواندازشــان ســتاره فــام فلــک
و تنهــا گرمیبخــش شبهایشــان دلهــای پــر غرورشــان
باشــد ،دلهایــی کــه حاضــر اســت جســم را بــه زیــر پلهــای
اطــراف راهآهــن شــاهرود بکشــد امــا طلــب لَختــی گرمــا از
کســی نداشــته باشــد.
ســخن از کســانی اســت کــه ســرما را در آغــوش میکشــند
و تــا ســپیدهدم صــدای قلبهایشــان کــه بــا ســر بــه ســینه
میکوبنــد را زیــر پلهــا یــا درون لولههــای ســرد و ســخت
برخــی شــرکتها میشــنوند ،بیخانمانهایــی کــه حتــی
رؤیــای یکشــب گــرم ،کنــار بخــاری را نیــز نمیبیننــد
چراکــه حتــی لَختــی خــواب هــم ،ماننــد بختشــان از آنهــا
فــراری اســت امــا در شــهری کــه حضورشــان حتــی انــکار
میشــود ،چــه راهــی از نوشــتن دربــاره آنهــا میمانــد
تصمیــم ســختی اســت ،گرفتــاری میــان بــروم و نــروم امــا نه
از آنهایــی کــه بــرای همهمــان رنــگ روزمرگــی بــه خــود
گرفتــه ،اینیکــی میــان ســپیدی پررنــگ و ســیاهی غلیــظ
اســت امــا بایــد رفــت و از آنهایــی نوشــت کــه «شــب»،
زمیــن بایــری اســت کــه جــز کابــوس ،محصولــی نمیدهــد
اینجــا تــا اولین ایســتگاه رؤیــا کیلومترهــا فاصلــه وجــود دارد.
سرما از آسمان قیرفام می چکد
تصمیــم رفتــن و شــب را در کنــار بیخانمانهــا گذرانــدن
چــون چــای کیســهای کــه در لیوانــی آب جــوش ابتــدا
کمرنــگ اســت امــا هرچــه میمانــد قــوت میگیــرد در ســرم
میپیچــد و درنهایــت پیــش از آنکــه قیــر فــام شــود عــزم
رفتــن میکنــم .هرچــه لبــاسدارم بــه توصیــه «عبدالرضــا»
کســی کــه قــرار اســت همراهــم باشــد ،برمـیدارم .چــه خیال
خوشــی  ...اگــر لبــاس میخواســت کســی را از ســرما حفــظ
کنــد دیگــر غمــی نبــود...

یــک چراغقــوه ،شــال ،کاله ،دســتکش ،جــوراب پشــمین
و حتــی کتــاب بــه دنبــال ســلوچ دولتآبــادی توشــه راهــم
اســت ،بــدون دوربیــن ،ضبطصــوت خبرنــگاری و هــر چیــز
باارزشــی که ممکن اســت بــه خانــه برنگــردد .بــرای عبدالرضا
امــا مســخره بــه نظــر میرســد میگویــد وقــت نمیکنــی
حتــی بــه آنهــا دســت بزنــی  ...وعــده مــا امــا ســاعت هشــت
شــب یــک روز ســرد پائیــزی زمســتانی ...همــراه عبدالرضــا
کســی کــه ۲۴ســاعت پیــش بــا او آشــنا شــدم امــا فکــر
میکنــم اگــر کنــارم نباشــد نمیتوانــم ،نگاهــش گــرم اســت
از آن گرمیهایــی کــه انــگار در حاشــیهاش امــان داری و دور
از او تنهایــی...
چهــار نفــر دیگــر آنجــا هســتند هموالیتــی هســتیم اصالتــی
زابلــی امــا بزرگشــده اســتان گلســتان یــک نفــر هــم
معمــوالً میآیــد اهــل همیــن شــاهرود اســت فقــر باعــث
شــده مهمــان مــا باشــد در هتلــی کــه زیــر پــل راهآهــن نــام
دارد  دیگــر چادرشــب ســیاه فلــک ،آســمان را قیرانــدود کرده
اســت ،شــب تاریکی بــه نظــر میرســد بــدون مهتــاب هالهای
دور مــاه اســت ،انــگار او هــم امــروز عبدالرضایــی در کنــار دارد

پــس تنهــا نیســت .درراه بــه ســمت مقصــد ،بــدون مقدمــه
میپرســد میترســی؟ گفتــم خیــر هنــوز شــهر اســت و
تاریکــی یق ـهام را نگرفتــه ،کمــی جلوتــر امــا کمکــم نورهــا
محــو میشــوند قدمهــا امــا تندتــر  ...عبدالرضــا ســیگاری
میگیرانــد یکــی هــم بــه مــن تعــارف میکنــد میگویــم
خیــر؛ شــاید یکــی از قانونهایــش را زیــر پــا گذاشــتهام ...
نمیدانــم ...
۲۰دقیقــه پیــادهروی و جــادهای کــه هرازگاهــی بــا نــور چراغ
خودرویــی تزئیــن میشــود و پــس از لحظاتــی دوبــاره تاریکی
 ...میانــه جــاده شــاهرود-رودیان؛ اینجــا فقــط صــدای چنــد
ســگ میآیــد .وقتــی نجــوای یکــی دو ســوت قطــار در گــوش
جــاده میپیچــد ،معلــوم اســت کــه نزدیکیــم عبدالرضــا کــه
 ۱۰دقیقـهای ســکوت کــرده میگویــد :چهــار نفــر دیگــر آنجا
هســتند هموالیتــی هســتیم اصالتــی زابلــی امــا بزرگشــده
اســتان گلســتان یــک نفــر هــم معمــوالً میآیــد اهــل همیــن
شــاهرود اســت فقــر باعــث شــده مهمــان مــا باشــد در هتلــی
کــه زیــر پــل راهآهــن نــام دارد.
تلخی ترس زیر زبان مزمزه میکند
اولیــن بــاری کــه مــزه تلــخ تــرس زیــر زبانــم میآیــد ،زمانــی
اســت کــه بــه محــل میرســیم زیــر پلهــا دیــده نمیشــود
تاریکــی مطلــق امــا عبدالرضــا راهــش را بــه ســمت دیگــری
کــج میکنــد میگویــد نمیشــود زیــر همیــن اولیــن پــل
خوابیــد بایــد کمــی جلــو رفــت اینجــا را میآینــد و بازدیــد
میکننــد مــا را ببینــد کارمــان بــا  ۱۱۰اســت پــس بایــد
کمــی دیگــر رفــت .تــه دلــم مثــل وقتیکــه پایبرهنــه
بــر ماســه ســاحل میگــذاری و موجــی ،شــنها را از الی
انگشــتانت میربایــد خالــی میشــود اولیــن بــاری اســت کــه
میگویــم کاش نیامــده بــودم.
کاش نیامــده بــودم صــدای هیــچ جنبنــدهای را در چند متری
نمیتــوان احســاس کــرد ،کمــی تلخــی ســیاهی شــب ،کمی
دلهــره آنهــم بــرای شــبی دراز  ...باالخــره نــور آتشــی کــه
دوســتان عبدالرضــا مهیــا کردهانــد از دور پیــدا میشــود
گرمایــش از همینجــا حــس میشــود کمــی نزدیکتــر
اولیــن آشــنایی باکســانی کــه میخواهــم یکشــب را بــا
آنهــا بگذرانــم ،برعکــس پیشبینــی عبدالرضــا دو نفــر دیگــر
بــه آنهــا اضافهشــده کــه یکیشــان بــا صورتــی صــاف و
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بایــر چــون شــورهزار معلــوم اســت بـهزور ۱۶پائیــز از عمــرش
را دیــده باشــد.
شــروط مصاحبــه رعایــت میشــود اینکــه نگویــم اینجــا
دقیقــاً کجاســت و آنهــا کیســتاند پــس فقــط بــه ذکــر
نامهایشــان بســنده میکنــم شــرط بعــد اینکــه عکســی در
کار نباشــد کــه آنهــم مهیــا اســت چراکــه اصـ ً
ا دوربینــی در
کار نیســت فقــط موبایلــی کــه در شــب نــای عکــس گرفتــن
نــدارد؛ حمیــد ،نــادر ،علیمحمــد ،عبدالرحیــم کــه شــباهتی
اســمی و صورتــش بــا عبدالرضــا نســبتش را معلــوم میکنــد
پیرمــردی بــه نــام ســید و نوجوانــی کــه او را عمادالدیــن
میخواننــد .در ایــن جمــع امــا جــوان شــاهرودی نیــز وجــود
دارد کــه نــام مســتعار علــی را بــه خواســتش برمیگزینیــم و
یکــی دیگــر کــه گویــا بــه دنبــال چــوب اســت و اســماعیل
نــام دارد .
کنــار پــل درســت جایــی کــه دو قــد یــک انســان معمولــی با
چــرخ قطــار فاصلــه دارد مأمنــی بــرای ایــن جمــع اســت تــا
چــای حاضــر شــود و در قوطــی خالــی کنســرو لوبیا بنوشــیم.
ســر صحبــت بــاز میشــود حمیــد ،نــادر ،عبدالرحیــم و ســید
از مهاجــرت بــه شــاهرود میگوینــد پیــش از آنکه ســاکن این
دیــار شــوند دو ســالی در مشــهد بودنــد حتــی خانــواده ســید
هنــوز فکــر میکننــد کــه او در مشــهد اســت یکیشــان در
کارخانــه ای کار میکــرده و ازآنجــا بیــرون میشــود چراکــه
دیگــر توانــی بــرای پرداخــت حقوقــش نمیمانــد.
تاب ماندن نیست پای رفتن هم نه
ســؤال اساســی را میپرســم ...شــغلتان چیســت کــه
توانایــی اجــاره یــک اتــاق را هــم نداریــد و جــواب شــنیدنی؛
میگوینــد ضایعــات جمــع میکننــد و کارگــری میکننــد،
هــر کاری کــه باشــد امــا پنجتاییشــان کــه از زابلی(شــهری
نزدیــک زابــل) میآینــد حتــی شناســنامه ندارنــد ،عبدالرضــا
میگویــد :ســه تــای مــا در اصــل ایرانــی هســتیم امــا دوتــای
دیگــر جــز مــن و بــرادرم شناســنامهمان را فروختیــم آنهــم
بــه ۵۰هــزار تومــان بــه کســی در حــدود میــدان ۱۷شــهریور
مشــهد ،نمیدانســتیم کــه او همیــن شناســنامهها را بــه
قیمــت ۱.۵میلیــون تومــان بــه افغانســتانیها میفروشــد،
دوتــای دیگــر شناســنامه اص ـ ً
ا ندارنــد چراکــه متولــد ایــران
نیســتند امــا مــن ،بــرادرم و ســید ایرانــی هســتیم و هــر ســه
در مشــهد شناســنامههایمان را از دســت دادیــم چطــور خانــه
کرایــه کنیــم؟ بعضیهــا هســتند خانــهای بــدون مــدرک
شناســایی کرایــه دهنــد امــا دو برابــر اجــاره میخواهنــد و مــا
نمیتوانیــم بــا حقــوق روزی  ۱۵تــا  ۲۰هــزار تومــان اجــاره را
نیــز بدهیــم.
شناســنامهمان را فروختیــم آنهــم بــه ۵۰هــزار تومــان بــه
کســی در حــدود میــدان ۱۷شــهریور مشــهد نمیدانســتیم
کــه او همیــن شناســنامهها را بــه قیمــت ۱.۵میلیــون
تومــان بــه افغانســتانیها میفروشــد علــی هــم میگویــد
مــن معتــاد هســتم کســی بــه خاطــر قیافـهام بــه مــن خانــه
نمیدهــد در ضمــن مــن چهــار ســال اســت کــه از خانــه
فــراریام و نمیخواهــم جــا و مــکان درستوحســابی داشــته
باشــم از او میپرســم یعنــی بیمکانــی تــو م ـیارزد بــه شــب
بیــرون خوابیــدن؟ میگویــد بــا پــدر و مــادری کــه مــن
داشــتم قطع ـاً م ـیارزد.
علــی زیــاد حــرف نمیزنــد میترســد همینکــه پایــم ازاینجا
خــارج شــود یــا پلیــس را برایــش خبــر کنــم یــا خانــوادهاش
را  ...بــرای اطمینــان بــه وی میگویــم درکــت میکنــم
امــا میخنــدد ،بــا نــگاه عاقــل انــدر ســفیه میگویــد نــه؛
نمیکنــی  ...نمیتوانــی درک کنــی نــه اینکــه درکــش را
نداشــته باشــی  ...شــرایطش را نــداری کــه درک کنــی اص ـ ً
ا
درک کــردن شــرایط مــن ابتــدا خــودش یــک درک اساســی
میطلبــد ...
البـهالی درک ،درک کـردن علـی صـدای بفرمائیـد چـای از

سـوی سـید میآید دو پر لیمو امانـی در چای غوطـه میخورد
سرسـختانه خـودش را روی آب نگهداشـته کـه غـرق نشـود
کمکـم وقـت خـواب اسـت و سـؤاالت را آنجـا بایـد پرسـید
اولیـن سـؤال را بـرای آخر گذاشـتهام امـا نمیتوانـم صبر کنم
میترسـم به آنها برخـورد اما دل را بایـد به دریا زد  ...آیا شـما
معتـاد هسـتید؟ چراکـه به بـاور مـردم شـب بیـرون خوابها
همگی معتاد هسـتند؛ سـید میگویـد :دو نفرمـان این جوانک
 ۱۶سـاله و علـی معتـاد هسـتند بـه هروئیـن ،کـراک ،تریاک
هرچـه برسـد و دود کند.
وقتی انسان بد می آورد
عبدالرضــا ،امــام هــم نامــش را قســم میخــورد کــه هرلحظــه
بــرای آزمایــش حاضــر اســت و اعتیــادی در کار نیســت،
میگویــد مــا بــد آوردیم وقتــی از زابلــی بیــرون زدیــم در اصل
از فقــر و بیــکاری فــرار کردیــم فکــر میکردیــم روزگاری بهتر
برایمــان وجــود دارد امــا نشــد؛ امــروز کار میکنیــم همــه
پولمــان را بــرای زن و بچههایمــان میفرســتیم دیگــر پولــی
نمیمانــد کــه فکــر شــب خوابمــان باشــیم همیــن بــرادرم
ســه کــودک دارد کــه دوتاشــان ابتدایــی درس میخواننــد در
روســتایمان  ...هرچــه درمیآوریــم کمــی را نگــه میداریــم
کــه از گرســنگی نمیریــم بقیــه را میفرســتیم بــرای مــادرم

کــه خــرج زن و بچهمــان را در دســت دارد.
ســؤال دیگــرم ایــن اســت کــه چــرا برنمیگردیــد؟ بــرای ایــن
ســؤال دو جــواب دارنــد امــا هــر دو جــواب زبــان مشــترک
وضعیــت امروزشــان اســت نخســت اینکــه در آنجــا کاری
نیســت نــه آبــی ،نــه کشــاورزی نــه دامــداری  ...اینجــا حداقل
میتوانیــم روزی  ۳۰ ،۲۰تومانــی بــرای خانوادههایمــان
بفرســتیم آنجــا چــه کنیــم؟ جــواب دوم امــا غافلگیرکننــده
اســت  ...روی رفتــن نداریــم! بعــد از شــش ســال برگردیــم
آنهــم دســت از پــادراز تــر؟ بــا چــه رویــی؟ وقتــی زن و
مادرمــان فکــر میکنند هنــوز در مشــهد هســتیم ،در کارخانه
کار مــی کنیــم ،بــرای خودمــان دبدبــه و کبکبــه ای داریــم ،با
چــه رویــی برگردیــم بگوییــم هیــچ!
هرچــه درمیآوریــم کمــی را نگــه میداریــم کــه از گرســنگی
نمیریــم بقیــه را میفرســتیم بــرای مــادرم کــه خــرج زن و
بچهمــان را در دســت دارد میپرســم آیــا بــه مراکــز دولتــی
مراجعــه کردهایــد؟ عبدالرضــا میگویــد هــر جــا بــری بایــد
شناســنامه داشــته باشــی کــه بگویــی ایرانــی هســتی ،زندگی
بــرای عبدالرضــا ســوار بــر اســب بیهویتــی میتــازد و
درکــش بســیار ســخت اســت  ...میگویــد اخــذ مجــدد
شناســنامه رفتــن بــه زابــل را میخواهــد و ایــن یعنــی ســه
نفرمــان بایــد رویهــم نفــری  ۲۰۰هــزار تومــان پسانــداز
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داشــته باشــیم کــه همیــن مقــدار را میفرســتیم بــرای زن
و بچهمــان کــه از گرســنگی نمیرنــد و مــا زیــر ســقف خــدا
میخوابیــم.
حــرف از خــواب کــه شــد قیــر فــام آســمان بــه یــادم آمــد،
ســیاهتر از همیشــه  ...تاکنــون شــبانگاه آنقــدر هــم بــه
آســمان نزدیــک نبــودم  ...ســقف پــل تنهــا الیــهای اســت
بیــن مــا و چــادر ســیاه آســمانی کــه چنــد مشــت ســتاره
بــر آن پاشــیدهاند  ...بــرای خــواب بایــد آمــاده شــد آنقــدر
لبــاس بــر تــن کــردهام کــه دیگــر دســتم در آســتین کاپشــن
جــا نمیشــود خــودم را دســتمایه طنــز دیگــران کــردهام
آنهایــی کــه یــک اورکــت ،یــک شــلوار و نهایتـاً یک کاپشــن
پــاره بــر تــن دارنــد و رو اندازشــان از کیســههای برنــج ۱۰
کیلویــی و گونــی و حتــی پالســتیک ساختهشــده اســت،
تشــک امــا کارتــن یــک یخچــال و دیگــر هیــچ  ...کیــف را
زیــر ســر میگــذارم حتــی بــرای اینکــه بیرنــگ بــا جماعــت
نشــوم قیــد مســواک زدن را هــم میزنــم اینجــا مســواک،
کاالیــی لوکــس اســت شــاید بــا خــود تمســخر بیــاورد.
زمین لرزه ای به قوت یک مرد
کمکــم دراز میکشــند علــی و عبدالرضــا آخریــن سیگارشــان
را دود میکننــد ،بــوی تنــدش در بینــی میچرخــد و خــارج
میشــود و نــدای حمیــد کــه فریــاد میزنــد خاموشکنیــد
خفــه شــدیم۳۰ ...ثانیــه بعــد صــدای خروپــف ســید!! بــه ایــن
زودی!! راحــت و بیدغدغــه ...هــوا ســردتر میشــود توصیفــش
در قلــم نمیگنجــد بــاد مهمــان ناخوانــده پــل میشــود ،در
نزدیکیهــای ســقف چرخــی میزنــد همینکــه میبینــد
هنــوز بیــدار هســتیم مـیرود تــا زمــان خوابمــان بــاز برگــردد
و شــاق بزنــد بهصــورت و دســت و هرجایــی از بــدن کــه
بیــرون اســت.
لــرزه بــر انــدام صــدای خشخــش پالســتیک را بلنــد
میکنــد همــه میلرزنــد اینجــا مأمــن زمینلرزههــای چنــد
ریشــتری اســت ،صورتهــا گلانداختــه ،پوســت شــکننده
شــده اســت بــه توصیــه دوســتی کمــی وازلیــن در جیـبدارم
بــرای چــرب کــردن گونههــا امــا بایــد مطمئــن شــد کــه
همــه خوابنــد چراکــه ممکــن اســت تمســخرآمیز بــه نظــر
آیــد ،عبدالرضــا بیــدار اســت بــا نجوایــی میگویــد ســردت
شــد بگــو آتــش را بیشــتر کنــم میگویــم نــه مرســی ...در
عیــن نابــاوری تنهــا یــک کاپشــن چــرم تنــش اســت زیــرش
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پیراهنــی نخــی و یــک شــلوار فاســتونی میگویــد :مــا عــادت
داریــم دیگــر یــخ نمیزنیــم تــو امــا عــادت نــداری حتمـاً بگــو
بــدون تعــارف...
لــرزه بــر انــدام صــدای خشخــش پالســتیک را بلنــد
میکنــد همــه میلرزنــد اینجــا مأمــن زمینلرزههــای
چنــد ریشــتری اســت یــک ســاعت نگذشــته انــگار همــان
لیــوان چــای بــا لیمویــی کــه در آن غــرق نمیشــد اثــر
خــودش را گذاشــته اســت ،بیــدار شــدن مســتلزم آن اســت
کــه از روی پالســتیکها راه بــروم خشخــش ...ش .کمــی
تحمــل شــاید بــد نباشــد امــا تــا صبــح راه درازی اســت
امــا صحنــهای غیرقابــل معمــول  ...ســگی درســت در
پنجمتــری همهجــا را بــو میزنــد ،عبدالرضــا متوجــه
اســت آرام ســگ را صــدا میزنــد و میگویــد همیشــه
اینجاســت گویــا مراقبمــان اســت .در فاصلــه دور شــدن
از پــل تــا بازگشــت ســرمای ســیاه کننــدهای وجــودم را
فرامیگیــرد وازلینهــای روی گونــه ماننــد یخهایــی
کــه از جایخــی یخچالهــای قدیمــی جــدا میشــود ،از
پوســتم ورمیآینــد شــاید امــروز هــوا دماســنجها را پنــج،
شــشدرجهای بــه زیــر صفــر نگهداشــته و نمیگــذارد
باالتــر بیاینــد .چنیــن ســرمایی برایــم بیســابقه اســت،
ســه ســاعت گذشــته و هنــوز چشــم حتــی گــرم هم نشــده
اســت تــرس جدیــدم ایــن اســت کــه خوابیــدن همانــا و
یــخ زدن همــان  ...عیــن فیلمهایــی کــه کوهنوردانــش
بــا فریــاد  ...نخــواب  ...نخــواب ...همراهشــان را از مــرگ
میترســانند.
صبح سر می زند
نزدیــک صبــح ســرما حــدی اســت کــه نمیتوانــم
تحملکنــم بــا پنــج لبــاس گــرم! همراهــان امــا جــوری
خوابیدهانــد کــه انــگار بــه کــرم ابریشــمی در پیلــه میماننــد،
همهشــان پالســتیک را بــه دور خــود پیچیدهانــد عبدالرضــا
بازهــم بیــدار اســت از نگرانــی مــن تــا صبــح گویــا نخوابیــده
شــاید مــن کــه دوســاعتی را چــرت زدم ،شــاید از او بیشــتر
خوابیــده باشــم ،صدبار بــا خــود گفتــم کاش نمیآمــدی  ...باد
هــم در ســقف زوزه میکشــد و پیامــم را بــه آســمان میبــرد
 ...کاش نمیآمدم...امــا بــرای پشــیمانی دیــر اســت ســاعت
تقریبــاً چهــار صبــح و دیگــر چیــزی نمانــده همهچیــز بــه
بدتریــن حالــت پیــش مـیرود کــه ســرفههای حمیــد شــروع

میشــود.
ذاتالریــه دارد ...اولیــن واکنــش عبدالرضــا  ...از ســرما اســت
ســرفههای خشــک حتــی ســید را هــم بیــدار میکنــد
آنقــدر فداکارانــه بــه دور حمیــد میپیچنــد کــه گویــی
گلبرگهــای یــک گل هســتند ،ســرما دســت در چشــمانت
میکنــد قطــره اشــکی بیــرون مـیآورد جثــه نحیــف حمیــد
بــه آنانــی میمانــد کــه آخریــن نفسهایشــان را میکشــند
امــا چنــدی بعــد وضعیتــش بهتــر اســت او بــاز میخوابــد امــا
هنــوز تکســرفههایش بــه گــوش میرســد؛ بازهــم بــوی
تنــد ســیگار عبدالرضــا ...
نزدیــک صبــح نفهمیــدم چطــور خوابیــدم وقتــی بیدار شــدم
دو نفــر نبودنــد ،بقیــه خــواب بودنــد یــا خــود را بهخــواب
زده بودنــد ،هــوا آنقــدر ســرد اســت کــه بیحســی را بــرای
اولیــن بــار تجربــه میکنــم ،تــرس جدیــد امــا ســرمازدگی
اســت  ...ســیاه شــدن دســتوپا و آســیبهای جبرانناپذیــر
امــا وقتــی خــون گــرم در انگشــتان پایــم راه میکنــد خیالــم
راحــت میشــود آنقــدر ســرد اســت وقتــی ســر از کولــه
برم ـیدارم همــراه ســرم ورمیآیــد ،بخــار هــم ی ـخزده اســت.
راه برگشت طوالنی میشود
 ۶:۳۰صبــح اســت کــه عــزم رفتــن دارم ،عبدالرضــا میگویــد
بــا تــو میآیــم ،مشــکل جدیــد ایــن اســت کــه پاهایــم راه
نمیرونــد آب چنــان ی ـخزده کــه دستشــویی هــم نمیتــوان
رفــت ،عبدالرضــا میگویــد دستشــوییهایمان را میگذاریــم
بــرای توالتهــای عمومــی ســطح شــهر  ...بلنــد شــو برویــم
 ...آنقــدر گــرم بدرقــه میشــوم کــه گویــی سالهاســت بــا
آنهــا رفیقــم  ...حتــی میگوینــد  ۲۰دقیقــه صبــر کنــی
صبحانــه نیــز میخوریــم امــا فکــر اینکــه ســگی بــه تمــام
وســایل بینــی زده تــا در آن تکــه نانــی بیابــد برایــم تــاب
مانــدن همــان چــای دیشــب را نیــز هنــوز در یــاد دارم.
راه برگشــت طوالنیتــر اســت .عبدالرضــا میگویــد :قــدر
بــدان  ...همیــن  ...بازگشــت بــا ســاعت هفــت صبــح یکــی
میشــود  ...زمــان خوابیــدن تــازه فــرا رســیده اســت ،بــه
ســردی شــب گذشــته کــه بــر مــن گذشــت فکــر مــی کنــم،
امــا گرمتریــن نکتــهاش دلهــای مهماننــواز ایــن مــردم
بــود ،زمــان خوابیــدن اســت ،آن هــم ب ـهدور از کســانی کــه
حتــی وجودشــان توســط مســئوالن شــهرمان انکار میشــود،
اینجــا نقطــه پایــان اســت.

جامعــه ایـــران
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سرمای هوا بیخ گوش بی خانمان های غرب تهران
وحید محمدی
یکتا

ســرمای هــوا هــر روز بیــش از پیــش
اســتان تهــران را فــرا مــی گیــرد و
نگرانــی از بــی خانمانــی کارتــن خــواب
هــا و معضــات معتادیــن متجاهــر
مســئولین ربــاط کریــم و بهارســتان را
بــه انجــام اقداماتــی واداشــته اســت.

فقــدان گرمخانــه در شهرســتان هــای مهاجرپذیــر ماننــد
بهارســتان و ربــاط کریــم از کاســتیهایی بــه شــمار مـیرود
کــه ضــرورت تأمیــن آن بــرای چنیــن مناطقــی بــا جمعیــت
انبــوه و مشــکالت اجتماعــی متعــدد ،اجتنابناپذیــر بــه
نظــر میرســد.
بهطــور طبیعــی منطقــهای بــا چنیــن مختصــات و
ویژگیهایــی ،بــا تنــوع فرهنگــی فراوانــی مواجــه اســت
کــه طبــق یــک قاعــده اجتماعــی ،نــرخ آســیبها و
معضــات فرهنگــی در آن بیــش از مناطــق دیگر به چشــم
میخــورد ،اساس ـاً شــهرهای مهاجرپذیــر بهواســطه رشــد
ناگهانــی و روزافــزون جمعیــت ،ازلحــاظ زیرســاختهای
شــهری ،عمرانــی ،تفریحــی ،فرهنگــی ،رفاهــی ،ورزشــی
و ...بــا ضعفهایــی روبــرو اســت و عــدم همســانی میــزان
امکانــات موجــود بــا جمعیــت مســتقر ،شــرایطی را
ایجــاد میکنــد کــه طبیعتــاً امــکان بــروز آســیبها و
نارســاییها در آن تشــدید میشــود.
شهرســتان هــای ربــاط کریــم و بهارســتان نیــز از ایــن قاعده
مســتثنی نیســت و در حوزههــای گوناگــون بــا کمبودهــا
و محدودیتهــای بیشــماری مواجــه اســت کــه فقــدان
گرمخانــه ،مشــتی نمونــه خــروار از کاســتیها و ضعفهــای
زیربنایــی و روبنایــی در ایــن خطــه از غــرب اســتان تهــران
بــه شــمار مـیرود ،کاســتی هایــی کــه ســبب شــد ،حجــت
االســام والمســلمین حســن نــوروزی ،نماینــده شهرســتان
هــای ربــاط کریــم و بهارســتان در مراســم افتتاحیــه
مدرســه کمیســاریای ســازمان ملــل بهارســتان کــه بــا
حضــور نماینــده ویــژه ســازمان ملــل در ایــران برگــزار
شــد ،بگویــد :فکــر نمــی کنــم ،در جهــان شهرســتانی بــا
محرومیــت بهارســتان باشــد.
اگــر احــداث گرمخانــه در بهارســتان و ربــاط کریــم دو یــا
حتــی یــک دهــه پیــش ،الــزامآور بــه نظــر نمیرســید امــا
آســیبهای اجتماعــی فعلــی ایــن خطــه ،تأمیــن ایــن
نیــاز را اجتنابناپذیــر ســاخته تــا در قالــب آن ،متکدیــان
و برخــی معتــادان بیخانمــان در آن حضــور و از امکانــات
نســبی آن بهرهمنــد شــود تــا در گام نخســت و در مشــکالت
بیشــماری کــه چنیــن طیفهــا و گروههایــی از جامعــه
بــا آن مواجــه هســتند تــا حــدودی هرچنــد انــدک ،کرامــت

انســانی آنهــا حفــظ شــود و از ســوی دیگــر حضــور علنــی
آنهــا در ســطح شــهر را بــا آن وضعیــت نامســاعد خــاص تــا
حــدی کنتــرل و مهــار کنــد.
البتــه ،ایــن اقدامــات بهعنــوان اقدامــات پیشــگیرانه در حالی
اســت کــه در ایــن خصــوص برخــی کارشناســان معتقدنــد
بایــد تفاوتهایــی را میــان محــل اســتقرار متکدیــان بــا
معتــادان قائــل شــد کــه در جــای خــود مــورد بحــث قــرار
خواهــد گرفــت ،فــارغ از ضــرورت تفکیــک ایــن دو گــروه
آســیبپذیر اجتماعــی ،جامعــه شناســان و آســیب شناســان
مســائل اجتماعــی بــر ایــن موضــوع اتفاقنظــر دارنــد کــه
در صــورت پراکندگــی چنیــن افــراد یــا گروههایــی اعــم از
معتــاد یــا متکــدی در شــهر و عــدم اســتقرار و اســکان آنهــا
در مکانــی مشــخص ،بــروز عــوارض و پیامدهایــی مخــرب در
حوزههــای اجتماعــی ،فرهنگــی و بعضـاً امنیتــی برای شــهر
و ســاکنان آن ،اجتنــاب ناپذیــر نخواهــد بــود.
ظرفیــت  ۳۰نفــره گرمخانــه ربــاط کریم و ســاخت ۲
گرمخانــه در پرنــد تــا پایان ســال
سرپرســت معاونــت سیاســی انتظامــی فرمانــداری ربــاط
کریــم در ایــن خصــوص بــا بیــان ایــن کــه ربــاط کریــم یــک
مرکــز گرمخانــه بــا ظرفیــت پذیــرش  ۳۰نفــر دارد ،میگوید:
معمــوال در فصــول گــرم ســال  ۱۴الــی  ۱۵نفــر بــه ایــن
گرمخانــه هــا مراجعــه مــی کننــد و ایــن تعــداد در فصــول
ســرد ســال بــه  ۳۰الــی  ۳۲نفــر مــی رســد.
وی افــزود :در ایــن مرکــز ،عــاوه بــر خدماتــی کــه ارائــه مــی

شــود ،یــک پزشــک نیمــه وقــت نیــز مســتقر اســت ،کــه اگر
نیــاز بــه درمــان باشــد ،در محــل حضــور داشــته باشــد و اگر
مــورد مشــکوکی بــود ،آن را بــه شــبکه بهداشــت و درمــان
ربــاط کریــم اطــاع دهــد ،در ایــن مرکــز دوش آب گــرم،
وســایل و لــوازم بهداشــتی ،لبــاس و خدماتــی از ایــن دســت،
بــه مراجعــه کننــدگان ارائــه مــی شــود.
محمـد ارجسـتانی تأکید کـرد :علاوه بـر این یـک گرمخانه
دیگـر نیـز در شـهر پرنـد احـداث خواهـد شـد ،کـه مقدمات
اولیـه آن بـا شـهرداری پرند بسـته شـده و قبل از پایان سـال
مرکـز مذکـور به بهره بـرداری می رسـد ،در ضمـن یک مرکز
«ام .ام .تـی» نیز در شـبکه بهداشـت ربـاط کریم وجـود دارد،
کـه خدماتـی از قبیـل دادن متـادون بـه افـرادی کـه تحـت
درمان هسـتند ،معاینات اولیه ،پیشـگیری و سرنگ در اختیار
این افـراد قـرار داده می شـود.
علاوه بـر ایـن ،ارجسـتانی میگویـد :یـک مرکـز معتادیـن
متجاهـر نیـز در شهرسـتان داریـم ،کـه ظرفیت پذیـرش ۸۰
نفـر معتـاد متجاهـر و کارتـن خـواب را دارد ،اما خدا را شـکر
ربـاط کریـم در این زمینه گرفتـاری پیچیده ای نـدارد و غالبا
افـرادی که از شهرسـتان های دیگـر به رباط کریـم مهاجرت
می کننـد ،چنین مشـکالتی دارند که در ایـن مرکز نگهداری
مـی شـوند و تعـداد آن هـا معموال حـدود  ۱۵نفر اسـت.
وجــود کلونــی هــای افــراد آســیب پذیــر در
شــهرک آبشناســان
وی ســپس بــه اقدامــات انجــام شــده بــرای کاهــش آســیب
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هــای اجتماعــی کــه منجــر بــه کارتــن خوابــی و اعتیــاد می
شــود ،اشــاره کــرد و ادامــه داد :در پرنــد ،بــا توجــه بــه ایــن
کــه آپارتمــان هــا  ۳۰واحــدی ۴۰ ،واحــدی و  ۸۰واحــدی
هســتند ،دسترســی گــروه مشــاورین آموزشــی بــه ایــن
افــراد راحــت تــر اســت و طرحــی بــه نــام «نشــاط عمومــی»
بــا همــکاری ادارات بهزیســتی ،شــبکه بهداشــت و ورزش و
جوانــان در مجتمــع هــای مســکونی پرنــد در حــال اجــرا
اســت ،کــه هــر روز صبــح یــک مربــی بــه ایــن مجتمــع هــا
فرســتاده مــی شــود و کالس هــای ورزش همگانــی برگــزار
شــده و در هــر مجتمــع بــه طــور متوســط ماهانــه  ۲جلســه
کالس مشــاوره بــرای افــرادی کــه بــه هــر دلیلــی مشــکالتی
دارنــد برگــزار مــی شــود.
سرپرســت معاونــت سیاســی انتظامــی فرمانــداری ربــاط
کریــم در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا توجــه بــه پاییــن
بــودن همبســتگی اجتماعــی در شــهر پرنــد بــه دلیــل مهاجــر
پذیــر بــودن ایــن شــهر ،چــه اقداماتــی در جهــت آمــوزش این
افــراد و افزایــش همبســتگی اجتماعــی انجــام شــده اســت،
میگویــد :در خانــه هــای بهداشــت محلــه هــا ،آمــوزش هــای
روانشناســی بــه طــور مرتــب در حــال برگــزاری اســت ،عــاوه
بــر آن نیــز مــا بــا همــکاران شــهرداری ،جشــن هــای محلــی را
بــه مناســبت هــای ملــی ،بومــی ،تقویمــی و مذهبــی برگــزار
مــی کنیــم ،بــه عنــوان مثــال گاهــی بــه بهانــه کتابخوانــی
جشــن برگــزار کــرده و جوایــزی داده مــی شــود و ســعی در
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افزایــش ســرمایه هــای اجتماعــی ســاکنان ایــن مجتمــع هــا
داریــم.
وی افــزود :مــا بــه بهانــه گردهمایــی های متعــدد ســعی داریم
مــردم را بیشــتر از گذشــته درگیر امــور اجتماعــی کنیم.
ارجســتانی بــا اشــاره بــه افتتــاح  ۲فرهنــگ ســرا در پرنــد
افــزود :ایــن  ۲فرهنــگ ســرا بــه تازگــی افتتــاح و تحویــل اداره
ارشــاد ربــاط کریــم شــده اســت ،کــه در اختیــار  ۲ســازمان
مــردم نهــاد بــرای برگــزاری زنجیــره ای مراســم گوناگــون و
تورهــای یــک روزه داخــل و خارج از شهرســتان و نیز مســابقات
زنانــه ماننــد طنــاب کشــی شــده اســت ،امــا بــا توجــه بــه ایــن
کــه شــهر تــازه تاســیس اســت ،احتمــال مــی دهیــم در حــوزه
مشــارکت هــای اجتماعــی در آینــده اتفاقــات خوبــی بیفتــد.
وی بــر تامیــن اعتبــار در کمیتــه امــداد و بهزیســتی ،ورزش و
جوانــان و شــبکه بهداشــت تاکیــد کــرد و گفــت :ربــاط کریــم
کــم برخوردارتریــن شهرســتان اســتان تهــران اســت و نزدیــک
بــه  ۴۰۰۰نفــر اتبــاع بیگانــه در ایــن شهرســتان حضــور دارند،
مــا در برخــی نقــاط شهرســتان بــه ویــژه شــهرک آبشناســان
کلونــی افــراد آســیب پذیــر را داریــم و بــاز تولیــد نوعــی
آســیب در ایــن مناطــق رخ مــی دهــد و نیــاز مبــرم بــه حضــور
دســتگاه هــای حمایتــی وجــود دارد.
نقـاط آلـوده بهارسـتان پایـش محیطـی برای سـامان
دهـی کارتـن خـواب ها می شـود
معــاون سیاســی و انتظامــی فرمانــداری بهارســتان نیــز در

خصــوص ســامان دهــی معتــادان متجاهــر و کارتــن خــواب ها
در بهارســتان گفــت :پاکســازی نقــاط آلــوده و پایــش محیطی
بــه منظــور ســاماندهی افــراد کارتــن خــواب و معتــاد متجاهــر
از ســطح معابــر ،پارکهــا  ،فضاهــای ســبز  ،حاشــیه رودخانــه
شــادچای و زیــر پــل هــا بایســتی انجــام شــود.
ســید حبیــب موســوی ادامــه داد :بایــد شــرایطی فراهــم
شــود ،تــا معتادیــن متجاهــری کــه توســط بخشــداری
هــا  ،نیــروی انتظامــی ،بهزیســتی  ،شــبکه بهداشــت و
درمــان  ،شــوراهای اســامی شــهر و روســتا ،شــهرداری هــا
و دهیــاری هــا جمــع آوری و ســامان دهــی مــی شــوند،
پــس از بهبــود بتواننــد شــغلی داشــته و بــه بدنــه اجتمــاع
بــاز گردنــد ،کــه در ایــن راســتا همــکاری و مشــارکت همــه
مــردم نیــاز اســت.
وی ســپس در خصــوص آمــوزش دانــش آمــوزان و اولیــای
دانــش آمــوزان بــا اثــرات مــواد مخــدر و قــرص هــای روان
گــردان تاکیــد کــرد و گفــت :در ســطح شهرســتان برنامــه
هــای آموزشــی مناســبی طــرح ریــزی شــده و در حــال اجــرا
اســت.
بــه نظــر مــی رســد ،بــا اجــرای آمــوزش هــای تخصصــی
تــر و فراگیــر و افزایــش ســرمایه هــا و همبســتگی هــای
اجتماعــی در شهرســتان هــای مهاجرپذیــر و نیــز ســامان
دهــی معتــادان متجاهــر و کارتــن خــواب هــا در ایــن
شهرســتان هــا ،مــی تــوان تــا میــزان قابــل توجهــی از بــروز
آســیب هــای کاســت.

طرح گردشگری آشوراده در ایستگاه محیطزیست/
انتقاد مخالفان باال گرفت
ســازمان محیطزیســت پــس از 14
مهین نورافروز
ســال وعدههــای فــراوان دولتهــای
گذشــته ،اعــام کــرده موافــق طــرح
گردشــگری آشــوراده اســت بااینحــال کارشناســان
نگــران نادیــده گرفتــن الزامــات محیــط زیســتی هســتند.

اواخــر دولــت هشــتم بــود کــه وعــده طــرح گردشــگری
آشــوراده رســانهای شــد .آن زمــان همــه از عناویــن «کیــش
شــمال» یــا «کیــش خــزر» بــرای طــرح آشــوراده اســتفاده
میکردنــد .ایــن وعــده تــا جایــی پیــش رفــت کــه در
همــان زمــان حــدود  ۳۸۰هکتــار از اراضــی آشــوراده از
ســوی ســازمان همیــاری شــهرداریهای اســتان گلســتان
بــه یــک  شــرکت خصوصــی واگــذار شــد .ایــن اقــدام
بســیار موردانتقــاد فعــاالن محیطزیســت قــرار گرفــت و
اعتراضهــا در دولــت نهــم باعــث توقــف طــرح شــد.
طـی  ۱۴سـال گذشـته بارهـا و بارهـا برنامههـای مختلفـی
دربـاره آشـوراده اعالم شـد و هـر بار بـه دلیل ارائـه طرحهای
غیـر کارشناسـی ایـن وعدههـا بـا شکسـت مواجـه شـد تـا
اینکـه سـال  ۹۳حجتاالسلام حسـن روحانـی در سـفر
خـود بـه اسـتان گلسـتان بهطـور رسـمی اعلام کـرد طـرح
گردشـگری آشـوراده قطعـاً اجرایـی میشـود.
رئیسجمهــوری آذرمــاه ســال  ۹۳در پایــان ســفر بــه اســتان
گلســتان در گفتگــو بــا نماینــدگان رســانههای جمعــی یکی
از تأکیــدات شــخص خــود و دولــت در ســفر بــه گلســتان را
تبدیــل شــبهجزیره آشــوراده بــه یــک مرکــز گردشــگری
ذکــر کــرده بــود.
روحانــی گفتــه بــود :در گذشــته هــم ایــن بحــث مطــرح
بــوده امــا ســازمان محیطزیســت اشــکاالتی دربــاره آن
مطــرح کــرده بــود کــه در جلســاتی کــه بــرای ایــن منظــور

برگــزار کردیــم ،ایــن اشــکاالت مرتفــع شــد.
وی تأکیــد کــرد کــه حتــی موضــوع تبدیــل آشــوراده
بــه مرکــز گردشــگری و اینچــه بــرون بــه منطقــه آزاد را
در جلســه ســهجانبه بــا روســای جمهــور قزاقســتان و
ترکمنســتان مطــرح کــردم تــا آنــان نیــز بتواننــد از فرصــت
حضــور در توســعه ایــن مناطــق بهرهمنــد شــوند.
ایــن بــار هــم مجــدد صــدای موافقــان و مخالفــان بلنــد
شــد امــا بــه نظــر میرســید عــزم دولــت جدیتــر از قبــل
اســت .بااینحــال عمــر دولــت یازدهــم هــم بــه پایــان
رســید و آشــوراده در ایســتگاه محیطزیســت مانــدگار شــد.

حال سـازمان محیطزیسـت اعالم کـرده موافق اجـرای طرح
گردشـگری در آشـوراده اسـت امـا بـرای آن شـرطهایی در
نظـر گرفتـه اسـت .بعضـی میگوینـد در طـرح جدیـد قـرار
اسـت هتلسـازی شـود و آشـوراده را واگذار کننـد بعضی هم
میگوینـد آن چیـزی که محیطزیسـت بـا آن موافقـت کرده
هیـچ کمکـی بـه گردشـگری آشـوراده نمیکند.
آشوراده متعلق به گلستان است نه سرمایهگذار
چنــد روز پیــش مدیــرکل حفاظــت از محیطزیســت اســتان
گلســتان در واکنــش بــه واگــذاری جزیــره آشــوراده بــرای
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اجــرای طــرح گردشــگری ،اعــام کــرد کــه ایــن جزیــره
بــه هیــچ ســرمایهگذاری واگــذار نخواهــد شــد و بعــد از
اتمــام  قــرارداد ،جزیــره و ســازههای داخــل آن در اختیــار
محیطزیســت قــرار خواهــد گرفــت.
امیــر عبــدوس بــا بیــان اینکــه هنــوز خبــری از خروجــی
اجرائــی شــدن کامــل ایــن طــرح نیســت ،گفــت :در ایــن
طــرح ســرمایهگذار متعهــد اســت بــدون آســیب زدن بــه
محیطزیســت ایــن منطقــه آن را اجــرا کنــد.
وی افــزود :ایــن پــروژه بــه شــکلی کــه مغایــرت غیرقانونــی
بــا مفــاد اجــرای طــرح نداشــته باشــد ،بهصــورت عرص ـهای
بــدون واگــذاری بــه شــخص خاصــی ،در دســتور کار قــرار
خواهــد گرفــت.
عبــدوس بیــان کــرد :ایــن عرصــه بهصــورت موقــت در
اختیــار ســرمایهگذار قــرار میگیــرد تــا بــا ســازههای
ســاده و بومــی امکانــات تفــرج متمرکــز را بــرای مــردم فراهم
کنــد کــه پــس از مــدت اتمــام قــرارداد ایــن امکانــات در
اختیــار محیطزیســت قــرار خواهــد گرفــت و میتوانــد در
اختیــار ســرمایهگذار بعــدی قــرار دهــد.
وی افـزود :در حـال حاضـر منتظـر تصمیمگیـری دومین
جلسـه کمیسـیون مـاده  ۲بـرای مصـوب شـدن اجـرای
طـرح هسـتیم و تـا زمانـی کـه ایـن جلسـه خروجـی
مثبتـی نداشـته باشـد ،نمیتـوان در رابطـه بـا اجرای آن
قـول دقیقـی داد.
عبــدوس ادامــه داد :ایــن طــرح در  ۲۲هکتــار جانمایــی
در مجــاورت روســتای آشــوراده و بــا کمتریــن حساســیت
اکولوژیکــی بــه اجــرا در خواهــد آمــد کــه ســابقه واگــذاری
آن در گذشــته  ۳۸۰هکتــار بــود ولــی بــا ورود ســازمان
بازرســی کشــور در دولــت نهــم ایــن اراضــی مجــدد بــه
دولــت پــس  داده شــد و اســناد آن بــه ســازمان جنگلهــا و
مراتــع بازگشــت.
وی اظهــار کــرد :بــا توجــه بــه چنیــن ســابقهای در پرونــده
طــرح گردشــگری آشــوراده ،در صــورت نهایــی شــدن ،ایــن
طــرح بــا دقــت ،ظرافــت و حساســیت بیشــتری اجرائــی
خواهــد شــد .وی گفــت :اجــرای ایــن طــرح عــاوه بــر
توســعه گردشــگری منطقــه ،موجــب رونــق اقتصــادی و
کاهــش بیــکاری خواهــد شــد.
عبــدوس بــا بیــان اینکــه آشــوراده در محــدوده پناهــگاه
حیاتوحــش میانکالــه قــرار دارد ،افــزود :طــرح بومگــردی
در جزیــره آشــوراده هیــچ ممنوعیتــی بــرای احــداث و
داشــتن ســازههای تفرجگاهــی ایجــاد نخواهــد کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــی حاشــیه پردازیهــا موجــب
شــده تــا طــرح بــا حساســیت بیشــتری بازنگــری  شــود،
گفــت :نتیجــه نهایــی طــرح تــا چنــد روز آینــده بــه ایــن
ســازمان ابــاغ خواهــد شــد و شــهروندان گلســتانی اطمینان
داشــته باشــند کــه بهعنــوان حافــظ منافــع محیطزیســت
در اســتان اجــازه نخواهیــم داد مشــکل زیســتمحیطی
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بــرای آشــوراده بــه وجــود آیــد.
توافق بر سر طرح گردشگری آشوراده
مســئوالن گلســتانی از گذشــته در حالــی بــر اجــرای طــرح
مصمــم بودنــد کــه ســید منــاف هاشــمی اســتاندار گلســتان
در آخریــن اظهــارات خــود گفــت :پروژههــای تلــه کابیــن
علیآبــاد کتــول ،ســواحل بندرگــز و آشــوراده ،ســه پــروژه
محــوری در اســتان هســتند کــه امیدواریــم بــا اختصــاص
بودجــه بــه ســرانجام برســند.
وی گردشــگری را یکــی از ظرفیتهــای خــوب توســعه
اســتان دانســت و افــزود :در زمینــه آشــوراده و بــوم گــردی
جلســات خوبــی برگــزار شــده و بعضــی توافقهــا هــم
داشــتیم کــه بهمــرور اعــام میشــود.
همچنیـن در  ۱۴مـرداد سـال  ۹۴آیـتاهلل سـیدکاظم
نورمفیـدی ،نماینـده ولیفقیـه در اسـتان گلسـتان و
امامجمعـه گـرگان ،در جلسـه شـورای اداری ایـن اسـتان
کـه بـا حضـور معـاون اول رئیسجمهـور و برخـی اعضـای
هیئـت دولـت در گـرگان برگزار شـده بـود اظهار کـرد که
تسـریع در اجرایـی کـردن مصوبـه گردشـگری آشـوراده
بهعنـوان کلید توسـعه گلسـتان خواسـته مردم این اسـتان
اسـت.
امامجمعـه گـرگان بـا اشـاره بـه برخـی اشکالتراشـیها و
سـخنانی کـه در خصـوص طـرح گردشـگری آشـوراده تنهـا
جزیـره ایرانـی خزر بیان میشـود ،گفتـه بود که انتظـار مردم
از رئیـس دولـت تدبیـر و امید ،تحقـق این مصوبه مهم اسـت.
وی البتـه طـی امسـال در اظهاراتی بر لـزوم توجه بـه الزامات
زیسـتمحیطی هـم تأکیـد و اظهـار کـرد :درعینحـال
حفاظت از محیطزیسـت نباید مانع توسـعه شـود اما توسـعه
هـم نبایـد بـه تخریـب محیطزیسـت منجر شـود.
واژه توســعه پایــدار در محیطزیســت تعریفــی
متفــاوت از اقتصــاد دارد
مســئوالن باالدســتی کشــور و اســتان در حالــی موافــق
اجــرای طــرح گردشــگری آشــوراده هســتند کــه بســیاری
از کارشناســان محیطزیســت بنــا بــه دالیلــی ایــن طــرح را
مغایــر بــا اکوسیســتم آن منطقــه میداننــد.
یــک کارشــناس حــوزه محیطزیســت بــا بیــان اینکــه
آشــوراده از لحــاظ اکولوژیکــی منطقــه حساســی اســت،
گفــت :ایــن منطقــه در خلیــج  گــرگان قــرار دارد و هرســاله
پذیــرای پرنــدگان مهاجــر زیــادی اســت ،ازای ـنرو وســواس
در اجــرای هــر نــوع تغییــر زیســتمحیطی بــا کاربــری
گردشــگری در ایــن منطقــه الزامــی اســت.
مهســا ســادات حســینی افــزود :مســئله بهرهبــرداری
و توســعه پایــدار مهمتریــن بخــش اجــرای چنیــن
طرحهایــی اســت کــه بایــد بــا حساســیت زیــادی در نظــر
گرفتــه شــود.
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وی کــه دارای مــدرک دکتــرای محیطزیســت اســت،
گفــت :ایزولــه نگهداشــتن یــک منطقــه و عــدم
بهرهبــرداری راهــکار صحیحــی نیســت امــا مســئوالنی
کــه مدعــی اجــرای چنیــن طرحهایــی بــرای توســعه
مناطــق گردشــگری در اســتان هســتند ،نمیتواننــد بــا
اســتفاده از واژه توســعه پایــدار اجــرای هــر طرحــی را
توجیــه کننــد.
حســینی اظهــار کــرد :معنــی واژه توســعه پایــدار در حقیقت
ایجــاد تعــادل میــان توســعه و محیطزیســت اســت و موضوع
مهــم در اجــرای ایــن طــرح ایــن اســت کــه نمیتــوان بــرای
اجــرای طــرح گردشــگری آشــوراده بــه یــک گــزارش
ارزیابــی ســطحی اکتفــا کــرد.
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد :نگرانــی جامعــه محیــط
زیســتی از ایــن طــرح هجــوم ســرمایهگذارانی اســت
کــه بــرای ســوددهی بیشــتر تقاضــای ســرمایهگذاری
در ایــن جزیــره را دارنــد و شــواهد نشــان داده ایــن مــدل
ســرمایهگذاریها همــواره بــا ایجــاد چنــد حرکــت نمایشــی
بــه اســم طــرح گردشــگری مصائــب زیــادی بــرای منطقــه
موردنظــر در بــر داشــته اســت.
آشوراده مکانی برای آزمونوخطا نیست
وی ادامــه داد :چنــد کارشــناس طــراح محیطزیســت ،تنــوع
زیســتی و آلودگــی زیس ـتمحیطی کــه صاحبنــام در ارائــه
نظــرات زیســتمحیطی هســتند ،بــرای مشــاوره در ایــن
طــرح بــه کار گرفتــه شــدند ،کــه هنــوز نامــی از آنهــا در
نظــارت طــرح بــرده نشــده اســت  .
بــه اعتقــاد حســینی بــا توجــه بــه اینکــه در اجــرای بیشــتر
طرحهــای توســعهای و گردشــگری کارشــناس خبــره و
صاحــب نامــی در مشــاوره طرحهــا وجــود نــدارد ،نمیتــوان
بــه اجــرای طــرح گردشــگری آشــوراده بــدون آســیبهای
زیســتمحیطی امیــدوار بــود.
وی بابیــان اینکــه آشــوراده مکانــی بــرای آزمونوخطــا
نیســت ،گفــت :بهتــر اســت مســئوالن اســتانی قبــل از
اجــرای طــرح از کارشناســان خبــره داخلــی و خارجــی کــه
تجربیــات زیــادی در اجــرای چنیــن طرحهایــی دارنــد
اســتفاده کننــد ،در غیــر ایــن صــورت بــدون توجــه بــه نکات
گفتهشــده ،آشــوراده تــاوان بزرگــی در راســتای اجرائــی
شــدن ایــن طــرح خواهــد داد.
اگرچـه اجـرای طرح گردشـگری آشـوراده سـالها اسـت که
در دسـتاندازهای سیاسـی و اجتماعی دچار تغییـرات زیادی
شـده اسـت ،امـا بـه گفتـه مدیـرکل سـازمان محیطزیسـت
گلسـتان خروجـی نهایـی ایـن طـرح بـهزودی بـه تمامـی
بحثهـا و نگرانیهـا خاتمـه خواهـد داد.
حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد ،ایــن بــار قــدرت موافقــان
اجرائــی شــدن طــرح تــا چــه انــدازه بــر قــدرت منتقــدان
اجــرای آن میچربــد.
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کــم آبــی ،برداشــت بــی رویــه آب و
وحید محمدی
محرومیــت از حــق آبــه ســد ماملــو،
یکتا
دشــت هــای جنــوب تهــران را وارد
وضعیتــی بحرانــی و خطــر آفریــن کــرده و احتمــال رانــش
زمیــن را بــه شــدت افزایــش داده اســت.

دشــت ورامیــن یکــی از قطــب هــای کشــاورزی کشــور بــوده
کــه بخــش قابــل توجهــی از محصــوالت کشــاورزی و دامــی
کشــور را تولیــد مــی کنــد ،بنــا بــه گفتــه مســئوالن یکــی
از مشــاغل عمــده مــردم در دشــت ورامیــن ،کشــاورزی و
دامپــروری اســت و از ایــن راه ارتــزاق مــی کننــد.
تاثیــر بســزای آب ،در حیــات کشــاورزی و دامپــروری نیــز
بــر کســی پوشــیده نیســت ،اگــر آب نباشــد ،کشــاورزی ،ســر
ســبزی و تولیــد محصولــی نخواهــد بــود ،کاهــش بارندگی ها
و نــزوالت آســمانی در ســال هــای اخیــر از یــک ســو و عــدم
فراگیــری آبیــاری هــای نویــن و نیــز عــدم تخصیــص حــق
آبــه دشــت ورامیــن از ســد «ماملــو» ســبب شــده اســت ،کــه
تامیــن آب کشــاورزی بــرای محصــوالت ایــن منطقــه یکــی از
حیاتــی تریــن مشــکالت کشــاورزان زحمتکــش باشــد.
ســد ماملــو ،در ســال  ۷۹و در  ۴۵کیلومتــری جنــوب شــرقی
تهــران اســت ،کــه بــا  ۸۰۰متــر عــرض و  ۳۰۰۰متــر طــول
بــر روی رودخانــه جاجــرود و رودخانــه فصلــی دماونــد در
روســتای ماملــو بــا هــدف تأمیــن آب کشــاورزی ،آب شــرب
و بــرق شــهرهای پاکدشــت ،ورامیــن و جنــوب تهــران احداث
شــده اســت ،هدفــی کــه هرچــه گذشــت کــم رنــگ تــر شــد
و رنــگ باخــت.
حــق آبــه کشــاورزان دشــت ورامیــن شــامل شهرســتان هــای
ورامیــن ،پیشــوا و قرچــک ،از ســد ماملــو یکــی از مطالبــات
عمــده کشــاورزان و مســئولین ایــن منطقــه بــوده اســت،
مطالبــه ای کــه هرگــز بــه طــور کامــل  محقــق نشــد.
برداشــت بــی رویــه آب توســط کشــاورزان دشــت ورامیــن،
در پــی خشکســالی هــای اخیــر و نیــز عــدم تخصیــص حــق
آبــه ســد ماملــو بــه دشــتی در حاشــیه کویــر و تشــنه ورامین
را آزار داده و ســبب وقــوع فرونشســت هایــی در ایــن منطقــه
شــده اســت ،کــه پیــش از ایــن در گزارشــی بــا عنــوان «مرگ
تدریجــی دشــت هــا در ورامیــن /زنــگ خطــری کــه شــنیده
نمــی شــود ».بــه فرونشســت زمیــن در روســتای «معیــن
آبــاد» از توابــع شهرســتان پیشــوا پرداختــه ایــم ،امــا ایــن بــار
فرونشســتی عمیــق بــا و طویــل بــا عمــق بیــش از یــک متــر،
کــه در روســتای «قلعــه بلنــد» از توابــع بخــش «جــواد آبــاد»
ورامیــن را تهدیــد مــی کنــد ،مــی پردازیــم.
یکــی از کشــاورزان قلعــه بلنــد در خصــوص مشــکل کــم آبی
زمیــن هــای کشــاورزی ایــن روســتا ،گفــت :مــا درآمــدی جز
کشــاورزی نداریــم و مجبوریــم بــرای تامیــن آب کشــاورزی،
اقــدام بــه حفــر چــاه کنیــم ،چــرا کــه اگــر آب نباشــد،
کشــاورزی هــم نیســت.
وی افــزود :بــارش بــاران هــم حتــی در پاییــز و زمســتان
پاســخگو نیســت ،ســال هــا اوایــل پاییــز دیگــر از چــاه هــا آب
نمــی کشــیدیم ،تــا اواســط بهــار ،امــا امســال مجبوریــم ،چــرا
کــه بارندگــی نبــوده اســت.
هشــدار نســبت بــه فــرو نشســت دشــت هــای
جنــوب تهــران
ایــن مشــکل دیــروز و امــروز نیســت ،مشــکل یــک یــا ۲
کشــاورز هــم نیســت ،مشــکل همیشــگی و همگانی اســت ،تا
جایــی کــه ســبب شــده تــا برخــی از مناطــق دشــت ورامیــن،
بــه خصــوص در حوالــی روســتای قلعــه بلنــد بــه عنــوان
مناطــق بحرانــی عالمــت گــذاری شــوند و رییــس بخــش
زلزلــه شناســی مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و شــهر ســازی
در خصــوص فرونشســت دشــت هــای جنــوب تهــران هشــدار
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فرونشست جنوب تهران را تهدید می کند/
خطر فرونشینی فراتر از زلزله

دهــد.
علــی بیتاللهــی ،در ایــن خصــوص گفتــه اســت :محــدوده
رویــداد فرونشســت ،جنــوب شــهر تهــران و گســتره  هــای
جنوبــی و جنــوب غــرب آن را تــا اراضــی پاییــن دســت
ورامیــن و پیشــوا  تهدیــد مــی  کنــد و زون فرونشســت در
جنــوب شــهر تهــران عالوه بــر مناطــق شــهری تهران ،نســیم  
شــهر ،صباشــهر ،اسالمشــهر ،باقرآباد ،کهریــزک ،چهاردانگه و
نصیرآبــاد را نیــز در بــر مــی  گیــرد.
وی افــزود :وجــود دشــت  هــای  متعــدد در جنــوب غــرب،
جنــوب و جنوبشــرق تهــران از یــک  طــرف و نیمــه خشــک
بــودن ایــن گســتره از طــرف دیگــر و تمرکــز جمعیتــی در این
منطقــه ،احتمــال حفــر چــاه  هــای متعــدد را متصــور مــی
ســازد ،ایــن واقعیتــی اســت کــه از توزیــع چاه-هــای منطقــه
بــه وضــوح مــی  تــوان بدســت آورد.
بیــت اللهــی در خصوص فرونشســتی گســترده در آینــده خبر
داده ،امــا ایــن فرونشســت را مــردم دشــت ورامیــن از چندیــن
ســال قبــل بــا تمــام وجــود در زندگی خــود ،خانــه هایشــان و
زمیــن هــای کشــاورزی حــس مــی کننــد و حتــی گاهــی زیر
پــای آن هــا بــر اثــر رانــش زمیــن مــی لــرزد.
خطر فرونشینی زمین از زلزله هم بیشتر است
ســعید صادقلــو ،دانشــجوی دکتــری جغرافیــای سیاســی و
عضــو پیوســته انجمــن ژئوپلیتیــک ایــران در خصــوص ایــن
موضــوع گفــت :فرونشســت زمیــن یــا تعبیــر بینالمللــی
آن «لنــد سابســیدنس» ،پدیــده ای اســت کــه در اثــر خالــی
شــدن الیههــای پایینــی ســطح زمیــن ایجــاد میشــود.
وی اضافــه کــرد :هنگامــی کــه الیههــای پایینــی ســطح
زمیــن بنابــر دالیلــی از جمله معــدنکاری ،برداشــت ســیاالت
زیرزمینــی ماننــد آبهــای زیرزمینــی ،نفــت ،گاز و ...خالــی
میشــود ،حفرههایــی ایجــاد میشــود ،.کــه الیههــای
باالیــی آن حفرههــا تــا ســطح زمیــن امتــداد دارد ،دچــار
ســنگینی زیــادی هســتند و ایــن وزن زیــاد ،موجب میشــوند
کــه بــه راحتــی ســطح زمیــن فرونشســت پیــدا کنــد  ،حــال
اگــر بــر روی ســطح زمیــن ،تاسیســاتی ماننــد دکلهــای برق
فشــار قوی ،مخابراتی ،زمین کشــاورزی ،ســاختمان و  ...باشــد،

همگــی تخریــب خواهنــد شــد.
صادقلــو افــزود :گذشــته از ایــن ،در زیــر زمیــن نیــز مــا لولهها
و منابــع زیرســاختی زیــادی ماننــد آب ،بــرق ،گاز ،تلفــن و...
داریــم ،کــه بــر اثــر فرونشســت زمیــن ،همگــی دچــار تخریب
خواهنــد شــد .در میــان عوامــل مختلــف ،مهــم تریــن عامــل
در فرونشســت زمیــن در اســتان تهــران ،برداشــت بیرویــه
از آبهــای زیرزمینــی اســت ،اســتان تهــران حــدود  ۳۰هــزار
چــاه غیــر مجــاز دارد ،کــه در ایــن بیــن حــدود  ۱۰هــزار چــاه
غیرمجــاز مربــوط بــه مصــارف خانگــی اســت و  ۲۰هــزار چــاه
غیرمجــاز باقیمانــده مربــوط بــه حــوزۀ کشــاورزی اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه برداشــت سرســامآور از منابــع زیرزمینی
آب ،باعــث شــده اســت کــه تهــران رکــورددار فرونشــینی
زمیــن حتمــی در مقیــاس جهانــی باشــد ،اضافــه کــرد :تهران
بــه طــور متوســط هــر روز یــک میلیمتــر و هــر ســال ۳۶
ســانتیمتر فرونشــینی دارد ،کــه عمــدۀ ایــن فرونشــینی نیــز
مربــوط بــه جنــوب شــرق و جنــوب غــرب اســتان تهــران و
شهرســتانهایی ماننــد ورامیــن ،شــهریار و اسالمشــهر اســت.
ایــن دانشــجوی دکتــری جغرافیــای سیاســی خطــر ایــن
فرونشــینیها را از زلزلــه هــم فراتــر خوانــد و گفــت :در
صــورت بــروز زلزلــه  ۶ریشــتری در تهــران ،بخشــی از تخریب
اســتان ،جــدا از زلزلــه ،تنهــا و فقــط بــه خاطــر نشســت کردن
زمیــن خواهــد بــود ،ایــن بحــران رونــدی تدریجــی را طــی
کــرده اســت تــا بــه ایــن شــرایط حســاس رســیده اســت و اگر
بــه آن نیندیشــیم و توجــه نکنیــم ،تــوان آن را دارد کــه امنیت
ملــی کشــورمان را بــا چالشــی اساســی مواجــه کنــد.
لــرزش  ۲ســال پیــش جوادآبــاد زلزلــه نبــود ،رانــش
زمیــن بــود
یــک فــرد آگاه در خصــوص چگونگی فرونشســت در روســتای
«قلعــه بلنــد» گفــت :بــه جهــت کمبــود آب هــای زیرزمینــی
و خــروج آن توســط موتورهــای آب ،ســطح آب در منابــع افــت
کــرده و ســبب فرونشســت مــی شــود.
وی اضافــه کــرد ۲ :ســال پیــش هــم زلزلــه ای در جــواد آبــاد
آمــد ،کــه گــروه متخصــص از مرکــز ژئوپولتیــک دانشــگاه
تهــران بــه منطقــه آمــده و حــدود  ۲۰روز تحقیــق و بررســی
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کردنــد و طبــق نظــر آن هــا زلزلــه ای رخ نــداده بود و لرزشــی
کــه بــه وقــوع پیوســته بــود ،حاصــل رانــش زمیــن بــود.
این فرد آگاه به جلسـه هفته قبل مسـئولین فرمانداری ورامین
با کارشناسـان سـازمان جغرافیایی کشـور اشـاره کـرد و گفت:
ایـن افـراد منطقـه را بـه دقـت بررسـی کردنـد ،تا علـت دقیق
فرونشسـت ها را بیابند و سـازمان مدیریت بحران استان تهران
نیـز به خوبـی در جریـان این موضوع اسـت.
وی گفـت :اگر حـق آبه ورامین از سـد ماملـو داده نشـود و آب
رودخانـه هـا و کانـال هایـی کـه از طریق سـد ماملو مشـروب
می شـدند ،باز نگردد ،کشـاورزان مجبور به اسـتفاده از آب های
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زیرزمینی می شـوند و فرونشسـت رخ می دهد ،کشـاورز ناچار
اسـت ،امرار معاش کشـاورز از کشـاورزی اسـت ،مسـئولین به
صـورت کامـل در جریان هسـتند و قرار شـده که یـک اطلس
جغرافیایـی بـرای ورامیـن تهیه شـود و مناطقی که خطر سـاز
اسـت ،مشـخص شـود تا به عنوان مناطق ممنوعـه مجوز حق
چاه دریافـت نکنند.
زیر ساخت های جنوب تهران تهدید می شود
فرمانــدار ورامیــن نیــز در خصــوص جلســه ای کــه
بــا مســئوالن ســازمان جغرافیایــی وزارت دفــاع در
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فرمانــداری ورامیــن برگــزار شــد ،گفــت :بــرای مدیریــت
صحیــح بحــران و نیــز کاهــش تلفــات در صــورت وقــوع
حــوادث ،بایــد اطالعــات کاملــی از جغرافیــای منطقــه
داشــته باشــیم.
محمدرضــا یوســفی برداشــت بیش از حــد از چــاه هــا و منابع
زیرزمینــی را ســبب فرونشســت و رســیدن ســطح منابــع آبی
ایــن مناطــق بــه حــد بحــران دانســت و اضافــه کــرد :امــروز
تنهــا  ۶رشــته قنــات از  ۲۷۰قنــات ورامیــن باقــی مانــده
اســت و ایــن یعنــی کــم آبــی مفــرط و عبــور از مــرز بحــران،
بــه همیــن دلیــل بــر دریافــت حــق آبــه منطقــه کشــاورزی
ورامیــن از ســد ماملــو تاکیــد داریــم و ایــن تاکیــد نــه فقــط
بــرای خــود ایــن شهرســتان ،کــه بــرای رفــع خطــری بالقــوه
بــرای تمــام زمیــن هــای اســتان تهــران و حتــی پایتخــت
اســت.
بــه هــر ترتیــب ،اســتان تهــران و بــه خصــوص دشــت حاصل
خیــز ورامیــن بــا کــم آبــی مفــرط دســت بــه گریبــان اســت و
ایــن کــم آبــی ،ســبب شــده تــا خطــر عمــده پهنــه وســیعی
از اراضــی ایــن منطقــه را در بــر گرفتــه و ایــن خطــر نــه تنهــا
کشــاورزی را در معــرض نابــودی قــرار داده ،کــه بــه گفتــه
رییــس بخــش زلزله شناســی مرکــز تحقیقــات راه ،مســکن و
شــهر ســازی زیرســاخت هایــی همچــون راه  آهــن تهــران -
جنــوب  ،راه آهــن تهــران  -تبریــز ،آزادراه امتــداد کمربنــدی
تهــران (آزادگان) ،جــاده قدیــم کــرج ،اتوبــان تهــران -ســاوه،
جــاده قدیم ســاوه ،جــاده احمدآبــاد مســتوفی ،جاده شــهریار،
بزرگــراه کمربنــدی دوم تهــران ،پاالیشــگاه نفــت تهــران،
کارخان ـه هــای بســیاری نظیــر ایــران خــودرو دیــزل ،ســایپا،
شیرپاســتوریزه تهــران ،و شــهرک هایصنعتــی متعــدد ایــن
منطقــه را تهدیــد مــی کنــد ،پــس بایــد عــاج واقعــه را قبــل
از وقــع کــرده و بــرای برداشــت هــای بــی حســاب و کتــاب
و نیــز حــق آبــه دشــت هــای جنوبــی تهــران از ســد ماملــو
فکــری کــرد.

مرثیه برای ۲۶هزار کشته زیر سقف لرزان/فاجعه ای که درس عبرت نشد

اسما محمودی

زمیــن لــرزه ای کــه  26هــزار نفــر را
کشــت و  ۴هــزار یتیــم برجای گذاشــت
هنــوز هــم تــن مــردم بــم را مــی لرزانــد
امــا ایــن فاجعــه بــا وجــود تمــام هزینــه
هایــش درس عبرتــی بــرای مــردم و
مســئوالن نشــده اســت.

پنجــم دیمــاه  ۸۲زمیــن لــرزه بــم را تــکان داد .زلزلــه ای
کــه موجــب شــد طبــق آمــار رســمی  ۲۶هــزار و  ۲۷۱نفــر
کشــته و  ۳۰هــزار نفــر زخمــی شــوند ،فاجعه ای کــه موجب
یتیــم شــدن چهــار هــزار کــودک شــد .ایــن در حالیســت که
آمــار غیررســمی بــه کشــته شــدن تعــداد بســیار بیشــتری
حکایــت دارد.
 ۹۰درصــد ســازه هــای شــهر بــه صــورت کامــل تخریــب
و  ۱۰درصــد باقیمانــده بــه ســاختمان هــای تــرک خــورده
تبدیــل شــد.
هــزاران امدادگــر از سراســر ایــران و  ۴۴کشــور دنیــا در ایــن
فاجعــه بــرای کمــک رســانی بــه بــم آمدنــد .حــاال ســال هــا
از زمیــن لــرزه بــم مــی گــذرد ،شــهر آرام اســت و گســل بــم
مدتهاســت تــن مــردم شــهر را نلرزانــده اســت.
امــا چنــد کیلومتــر آن ســوتر در کرمــان ،شــهر تــب
زمیــن لــرزه دارد ۳ ،زمیــن لــرزه بــاالی شــش ریشــتر و
 ۳زمیــن لــرزه بــاالی پنــج ریشــتر شــهر را طــی  ۲۰روز
گذشــته لرزانــده اســت .زندگــی عــادی مــردم تحــت تاثیــر

قــرار گرفتــه و خاطــرات زمیــن لــرزه بــم زنــده شــده امــا
پــس از  ۱۴ســال از زمیــن لــرزه بــم نــه تنهــا خانــه هــای
کرمــان بازســازی نشــده بلکــه بــر قدمتشــان افــزوده و از
استحکامشــان کاســته شــده اســت.
پــس از زلزلــه بــم در حالــی هیــچ بودجــه بــرای اســتحکام
خانــه هــای شــهر کرمــان اختصــاص نیافتــه کــه حــاال
دولــت بودجــه ای بــرای ســاخت  ۴هــزار کانکــس در کرمــان
مصــوب کــرده اســت!
گســل هــای شــمال کرمــان بیــدار شــده انــد ،صدهــا خانــه
در زمیــن لــرزه هجــدک و حــدود دو هــزار خانــه در زلزلــه
دو شــب قبــل کوهبنــان خــراب شــده انــد و هــزاران نفــر
ســاکنان ایــن مناطــق جــرات گذرانــدن زمســتان زیر ســقف
ایــن خانــه هــا را ندارنــد.
پایتخت هم آماده مقابله با زمین لرزه نیست
شــب قبــل از زمیــن لــرزه  ۵.۲ریشــتری کوهبنــان مــردم
تهــران و کــرج زمیــن لــرزه ای بــا همیــن شــدت را تجربــه
کردنــد و طعــم تلــخ زمیــن لــرزه را چشــیدند ،آزمونــی کــه
مشــخص کــرد حتــی در پایتخــت هــم مدیریــت بحــران بــا
بحــران روبروســت.
انتشــار شــایعه هــا و اظهــار نظرهــای گاه کارشناســی کــه
پیــش بینــی وضعیــت تهــران را در زمــان زمیــن لــرزه مــی
کننــد نیــز بــازار گرمــی پیــدا کــرده انــد و البتــه مهمتریــن
عامــل ایــن شــایعات خانــه هــای غیــر مقــاوم و عــدم وجــود
زیرســاخت مدیریــت بحــران در بعــد ســخت افــزاری و نــرم

افــزاری اســت.
چنــد کیلومتــر آن ســو تــر کرمانشــاه هــم ماننــد کرمــان
مــی لــرزد ،زمیــن لــرزه ســرپل ذهــاب هــزاران نفــر را آواره
و هــزاران خانــه را تخریــب کــرده در تمــام ایــن حــوادث و
زمیــن لــرزه هــا یــک چیــز را مــی تــوان دلیــل نگرانــی مردم
دانســت و آن بــی توجهــی بــه مقــاوم ســازی و آمــوزش بــه
جامعــه اســت .زمیــن لــرزه بــم درســی بــرای زمیــن لــرزه
هــای کرمــان ،تهــران و کرمانشــاه نشــده اســت.
بعــد از هــر کــدام از ایــن زمیــن لــرزه هــا صدهــا نفــر در
زمــان فــرار زخمــی مــی شــوند و ایــن نشــان مــی دهــد
مــردم هیــچ چیــز از مقابلــه بــا زمیــن لــرزه نمــی داننــد و
آمــوزش عمومــی در قالــب مانورهــای نمادیــن و بــی نتیجــه
پیگیــری شــده اســت.
ســوال ایــن اســت کــه تجربــه ای کــه پــس از کشــته شــدن
 ۲۶هــزار نفــر انســان اندوختــه شــد حــاال در کــدام ســازمان
و چارچــوب بــه کار گرفتــه مــی شــود و مدیریــت بحــران در
کشــور بــه جــز در جلســات و بــر روی کاغــذ دقیقــا در چــه
ســطحی پیــاده مــی شــود.
کــدام یــک از شــهروندان شــهرهای حادثــه دیــده مــی دانند
در زمــان بــروز زمیــن لــرزه بایــد بــه کــدام مرکــز درمانــی
مراجعــه کننــد ،رفتــار صحیــح در زمــان زمین لرزه چیســت،
کــدام نقطه شــهر امــن اســت و چــرا رفتارهــای بحــران زایی
ماننــد بــروز ترافیــک ســنگین ،هجــوم بــه پمــپ بنزیــن هــا،
عابربانــک هــا و شــبکه هــای مخابراتــی روی مــی دهــد؟
در واقــع نقــش مدیریــت بحــران در زندگــی کشــوری کــه
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حــدود دو مــاه اســت گوشــه گوشــه اش مــی لــرزد چیســت
و چــه نهــادی بایــد ایــن مدیریــت را راهبــری کنــد و چــرا
تاکنــون اقدامــی انجــام نــداده اســت؟ چــرا عمــر بســیاری
از ســازه هــای شــهری و روســتایی بــاالی  ۵۰ســال و فاقــد
اســتحکام اســت و چــرا مســئوالن نــه قبــل از حادثــه بلکــه
پــس از حــوادث بــه یــاد مقــاوم ســازی مــی افتنــد و بودجــه
هــا بــه مناطــق حادثــه دیــده ســرازیر مــی شــود.
آنچه کـه در شـب حادثـه و شـب هـای قبـل زلزله بر
مردم بم گذشـت اما جدی نگرفتند /مسـئوالن هشدار
ندادند
بحرانــی کــه  ۱۴ســال قبــل در زمیــن لــرزه بــم روی داد هــم
اکنــون در ســطح بســیار پاییــن تــر در زمیــن لــرزه هــای
کرمانشــاه ،کرمــان و تهــران تــن مــردم را مــی لرزانــد.
 ۱۴ســال قبــل حوالــی ســاعت  ۹شــب شــهر لرزیــد البتــه
ایــن تنهــا زمیــن لــرزه آن روزهــای بــم نبــود بلکــه از یــک
هفتــه قبــل زمیــن لــرزه هــای بم آغــاز شــده بــود ،بســیاری
از مــردم ایــن شــهر بــرای نخســتین بــار بــود کــه زمیــن
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لــرزه را حــس مــی کردنــد ،بســیاری ایــن زمیــن لــرزه هــا
را شــوخی گرفتنــد و خوابیدنــد ،بــار دیگــر زمیــن لــرزه ای
شــدید تــر حوالــی ســاعت  ۴صبــح بــم را تــکان داد و تعــداد
اندکــی از مــردم خانــه هــا را تــرک کردنــد و یــا در مــکان
هــای مقــاوم تــر مســتقر شــدند.
امــا بــه گفتــه مــردم بــم زمیــن لــرزه ای کــه ســاعت  ۵و ۲۶
دقیقــه ایــن شــهر را تــکان داد حتــی مجــال بلنــد شــدن را
بــه مــردم نــداد .و مــردم فقــط شــاهد آواری بودنــد کــه بــر
ســر و روشــان فــرو مــی ریخــت.
جالــب اینکــه تعــداد و قــدرت پیــش لــرزه هــای زمیــن لرزه
بــم هنــوز هــم در هیــچ خبــری ثبــت نشــده اســت ،مــردم
هیــچ هشــداری را دریافــت نکــرده بودنــد امــا زلزلــه چنــد
دقیقــه قبــل از طلــوع خورشــید شــهر تاریخی بــم را بــه آواره
ای تبدیــل کــرد کــه نزدیــک بــه نیمــی از جمعیتــش شــب
بعــد ســاکن قبرســتان شــدند.
وجــود خانــه هــای خشــت و گلــی و قدیمــی و عــدم
اســتحکام بخشــی خانــه هــا یکــی از مهمتریــن دالیــل
تلفــات ســنگین زمیــن لــرزه بــم بــود ،گســلی کــه هیــچ

کــس از وجــودش خبــر نداشــت و روی آن مطالعــه ای انجــام
نشــده بــود همــه را غافلگیــر کــرد.
پــس از ســال هــا ســراغ مــردم شــهر بــم مــی رویــم و
خاطراتشــان را از ســاعت هــا تــاش بــرای از زیــر آوار خــارج
کــردن خودشــان و یــا عزیزانشــان را مــرور می کنیــم ،برخی
از ایــن افــراد تنهــا بــاز مانــده از خانــواده هــای  ۵۰۰نفــری
هســتند کــه دیگــر اثــری از آنهــا برجــای نمانــده بــه جــز
ســنگ هــای قبــری کــه در قبرســتان شــهر دیــده می شــود.
یــادم مــی آیــد کــه مســئوالن شــهر کرمــان تــا یــک ســاعت
بعــد از زمیــن لــرزه هنــوز مــکان دقیــق زلزلــه را نمــی
دانســتند و نخســتین مجروحــان توســط مــردم بــم بــود کــه
بــه بیمارســتان هــای کرمــان وارد شدند.اســامی ایــن افــراد
در گفتــه هایشــان نقــل نمــی شــود.
تمــام اعضــای خانــواده ام فــوت کردنــد /چهــار
ســاعت زیــر آوار بــودم
ســالی کــه زلزلــه شــد مــن ۱۹ســالم بــود و بزرگتریــن فرزند
خانــواده بــودم ســه خواهــر و یــک بــرادر داشــتم و چــون من
بزرگتــر بــودم خیلــی مــورد توجه پــدر و مــادرم بــودم.
شــب زلزلــه خانــه خالــه ام دعــوت بودیــم وقتــی کــه اولیــن
زلزلــه شــد همــه ترســیدیم ولــی کســی بیــرون نرفــت
بیشــتر همــه خندیدنــد.
آخرشــب شــد در  راه برگشــت بــه خانــه پــدرم و شــوهر
خالــم خیلــی باهــم شــوخی مــی کردنــد و همــه خنــدان
بودیــم ،انــگار همــه مــی دانســتند آخریــن شــب زندگــی
همــه اعضــای خانــواده اســت و بــی مــورد آخریــن شــب
زندگــی شــان را کنــار یکدیگــر شــاد بودنــد .وقتــی ســاعت
 ۴و  ۳۰دقیقــه صبــح زلزلــه دوم شــد ،بــه پدرم گفتیــم برویم
داخــل ماشــین بخوابیــم امــا گفــت کــه نترســید اتفاقــی
نمــی افتــد ،بــم بــه ایــن راحتــی هــا خــراب نمــی شــود
ببینیــد ارگ ۲۵۰۰ســال ســالم مانــده اســت.
دوبــاره همــه خوابیدنــد تــا اینکــه زلزلــه اصلــی شــد و اصــا 
فرصــت فــرار بــه هیــچ کــس نــداد همــه ماندیــم زیــر آوار
محلــه مــا بدتریــن محلــه بــود ،در زلزلــه خیابــان تختــی
بیشــترین خســارت را داشــت .تــا اینکــه دایــی ام بعــد از
چهــار ســاعت مــن را از زیــر آوار خــارج کــرد و بقیــه همــه
کشــته شــده بودنــد.
تمــام خانــواده پــدری ام در همــان محلــه بودنــد وهمگــی به
همــراه همســر و بچــه هاشــان فــوت کردنــد ،صــدای مــادر
وخواهــرم زیــر آوار هنــوز در گوشــم اســت و ایــن روزهــا بــا
زمیــن لــرزه هــای کرمــان و کرمانشــاه در آســتانه ســالگرد
زمیــن لــرزه بــم همــه خاطراتــم زنــده شــده اســت.
مردمومسئوالنپیشلرزههاراجدینمیگرفتند
فــرد دیگــری مــی گویــد؛ پنــج شــنبه شــب بــود بــا هشــت
نفــر از دوســتانم در مغــازه یکــی از آن هــا کــه همــان روز
افتتــاح کــرده بــود نشســته بودیــم و صحبــت از لــرزه شــب
قبــل مــی کردیــم و همــه امیــد مــی دادنــد کــه بــم زلزلــه
نمــی آیــد بــه خاطــر قدمــت ارگ قدیــم کــه ســالم مانــده و
یــا چــاه هــای آب اطــراف بــم ،امــا کســی فکــر نمــی کــرد از
ایــن ۹نفــر دوســت فقــط  ۳نفــر زنــده مــی ماننــد.
شــب عجیبــی بــود اکثریــت مــردم یــا مهمانــی بودنــد یــا
مهمــان داشــتند و آن شــب تعــداد زیــادی مراســم عروســی
در بــم برگــزار شــده بــود ،وقتــی خانــه رســیدم و بــرای
خــواب بــه اتاقــم رفتــم ،مــادرم اصــرار کــرد کــه در اتــاق
وســط خانــه بخوابــم ،قبــول نکــردم ،گفتــم چیــزی نمــی
شــود ،حــدودا ســاعت چهــار کــه پیــش لــرزه شــد از خــواب
بیــدار شــدم خواســتم دوبــاره بخوابــم از تــرس خوابــم نمــی
بــرد و بلنــد شــدم رفتــم در اتــاق دیگــری خوابیــدم ،چشــمم
تــازه گــرم شــده بــود کــه زلزلــه شــد ،همــه هجــوم آوردیــم
بــه طــرف حیــات ،همــه گیــج و مبهــوت مانــده بودیــم.
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اولیــن چیــزی کــه بــه چشــمم خــورد یــک قســمت از دیوار
حیــاط ریختــه شــده بــود داخــل خیابــان ،صــدای نالــه و
کمــک خواهــی مــردم مــی آمــد و همــه دنبــال یکدیگــر
مــی گشــتیم و برخــی زخمــی شــده بودنــد وقتی هوا روشــن
شــد و گــرد خــاک نشســت ،متوجــه اتــاق خــودم شــدم کــه
چیــزی از آن باقــی نمانــده بــود ،تــا یــک ســاعت فکــر مــی
کــردم همــه چیــز کابــوس اســت ،اولیــن چیــزی کــه بــه
ذهنــم خطــور کــرد خانــه خواهــرم بــود ،ســریع رفتــم آنجــا
کــه متاســفانه تمــام خانــه ویــران شــده بــود هیچ کدامشــان
زنــده بیــرون نیامدنــد.
بــا دســت خالــی اجســاد اعضــای خانــواده ام را از
زیــر آوار بیــرون کشــیدم
یکــی دیگــر از شــهروندان بمــی مــی گویــد :مــن در آن موقع
کرمــان دانشــجو بــودم روزی کــه زلزلــه شــد خــودم را بــا
هــزار ســختی بــه بــم رســاندم و از میــدان امــام حســین(ع)
تــا محلــه تربیــت بدنــی پیــاده دویــدم پــدر و مــادرم آن
زمــان کربـا بودنــد وقتــی رســیدم خانــه ویــران شــده بــود
آوار تمامــی خانــه را پوشــانده بــود یکــی از اقــوام گفــت
بــرادرت را از زیــر آوار بیــرون آورده انــد زنــده بــود او را بــه
بیمارســتان منتقــل کردنــد امــا همســر و فرزنــدش از دنیــا
رفتــه انــد.
بــا کلــی مصیبــت یکــی یکــی خواهرانــم را بــه تنهایــی از زیر
آوار بیــرون کشــیدم و دفــن کــردم صــد افســوس کــه هــر
چهــار نفــر از دنیــا رفتــه بودنــد و مــن بــا آن غــم بــزرگ تنها
و بــی کــس مانــده ام.
فــرد دیگــری مــی گویــد  :بعــد از زمیــن لــرزه از یکــی از
روســتاها بــه طــرف بــم حرکــت کــردم ،در مســیر مــردم را
مــی دیــدم کــه سراســیمه  بــه طــرف بــم مــی آمدنــد  حتی
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تــا بــروات هــم متوجــه چیــزی نشــدم  فقــط یــک مقــدار
دیوارهــا خــراب شــده بــود  امــا وقتــی از بــروات آمدیم بــاال و
چشــمم بــه شــهر و ارگ قدیــم افتــاد  متوجــه عمــق فاجعــه
شــدم .
پیــاده شــدم  و بــه ســمت خانــه پــدری دویــدم  ،در مســیر
خیلــی آدم هــای مصــدوم را دیــدم کــه التمــاس مــی کردنــد
بــه خانوادهاشــان کمــک کنــم  امــا  یکســره  در فکــر
برادرهــاو خواهــرم بــودم.
وقتــی بــه خانــه رســیدم دیــدم شــوهر خواهــرم ،جســد
خواهــر زادم را گرفتــه روی دســتانش و گریــه مــی کنــد،
دیگــر نفهمیــدم  چــکار کــردم و چــی شــد .بعــد از  مدتــی
کوتــاه رفتــم بــه طــرف خانــه برادرانــم کــه در خانــه پــدری
مــان  باهــم زندگــی مــی کردنــد کــه وقتــی آنجــا رســیدم  
پــدرم  از مــن زودتــر رســیده بــود و جســد بــرادر بزرگــم
را بیــرون آورده بــود و مــادرم  در جســتجوی بــرادر دیگــرم
در حــال کنــدن زمیــن بــا دســت بــود ،کمــک کــردم و اول
جســد  دختــر دو ســاله بــرادر بزرگــم را بیــرون آوردیــم،
دیگــر  رمــق نداشــتیم  چنــد نفــر کــه حتــی یادمــم نیســت
کــی بودنــد  هــم  کمــک  دادنــد و همســران برادرهایــم را
بیــرون آوردیــم کــه هــر دو مــرده بودنــد.
حکایتساعتها زیرآوارماندنبههمراهخانواده
یــک نفــر دیگــر مــی گویــد :دختــر بزرگــم هفــت ســالش
بــود؛ شــقایق ســمت راســت مــن و ســمت چپــم مــادرش
و دختــر یــک ســالم فاطمــه ســمت چــپ مــادرش خوابیــده
بــود ســاعت از چهــار گذشــته بــود خوابیدیــم هنــوز
چشــممان گــرم نشــده بــود کــه باصــدای خیلــی مهیبــی
از خــواب پریدیــم و فقــط فرصــت کردیــم از جایمــان بلنــد
شــویم امــا در حالــت نیمــه خیــز آوار ریخــت روی ســرمان
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هنــوز متوجــه نشــده بودیــم چــه اتفاقــی روی داده اســت که
بقیــه ســقف و دیوارهــا دوبــاره برســرمان آوار شــد.
زیرآواربــودم کــه صــدای کمــک دختــرم شــقایق را
شــنیدم کاری از دســتم برنمــی آمــد ،تمــام نیــروی
باقــی مانــده ام را جمــع کــردم باصــدای بلندخواســتم
فریادبزنــم ،امــا فــک هایــم بــه هــم چســبیده بــود فشــاری
بــه اطرافــم کــه پــر از خــاک و خشــت بــود آوردم امــا
بیشــتر گیــر افتــادم باصــدای خیلــی کوتــاه دختــرم کــه
کمــک مــی خواســت بــه خــود آمــدم دلــم مــی خواســت
نعــره ای بکشــم و تمــام آوار اطرافــم را بــه کنــاری بزنــم
و فرزنــدم را نجــات بــدم امــا هــر چــه تــاش مــی کــردم
بیشــتر درمانــده مــی شــدم.
حتــی انگشــتانم قــدرت جابجایــی یــک میلیمتــری نداشــت
کم کــم صــدای پــای مــردم وهمســایه هــا به گوشــم رســید
امــا وقتــی نزدیــک شــدند شــنیدم کــه بــه هــم مــی گفتنــد
اگــر کســی هــم اینجــا بــوده حتمــا مــرده اســت ،از اینکــه ما
را رهــا کننــد تــرس وجــودم را فراگرفــت کــه یــک صــدای
آشــنا را شــنیدم همســرم داشــت مــن را صــدا مــی زد اول
فکــر کــردم او زیــر آوار نیســت و مــی دانــد مــن و بچــه هــا
کجــا هســتیم و کمــک مــی کنــد و مــا را از آوار نجــات مــی
دهنــد .اماخــوب کــه دقــت کــردم فهمیــدم او هــم از مــن
کمــک مــی خواهــد همــان زمــان صــدای دخترکــم خاموش
شــد و حــاال دلخــوش صــدای مــادرش شــدم درهمیــن حال
صــدای دختــر کوچیکــم آمــد باصــدای ضعیفــی مــادرش را
صــدا مــی زد.
باخــودم گفتــم خدایاخــودت کمکــم کــن یکــی را بفرســت
بــه داد مــا برســد ،بعــد گذشــت چهــار ســاعت یکــی
ازخواهرانــم بــا تعــدادی از دوســتان و همســایه هــا آمدنــد،
شــب قبــل از زلزلــه خواهــرم بــا مــا شــام خــورده بــود و
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در مــورد اینکــه کجــا بخوابیــم کــه مقــاوم تــر باشــد باهــم
صحبــت کــرده بودیــم و ایــن کمــک کــرد و خواهــرم جــای
مــا را بــه بقیــه نشــان داد کــه بعــد از برداشــتن حــدود یــک
متــر خشــت وخــاک بــه مــن رســیدند و مــن گفتم همســرم
اینجــا و دخترهایــم آنجــا هســتند و بــه لطــف خداونــد مــا را
از زیــر خروارهــا خشــت و خــاک بیــرون آوردنــد امــا وقتــی
دختــرم شــقایق را بغــل کــردم انــگار خوابیــده بــود صــداش
زدم اماجــواب نــداد و هنــوز بعــد از گذشــت  ۱۴ســال بــاور
نمــی کنــم فــوت کــرده اســت.
وقتی زیرآوار ماندگان حاللیت می طلبیدند
فــرد دیگــری مــی گویــد :زمــان زلزلــه مــن ۱۲ســالم بــود
عصرپنــج شــنبه بــه اتفــاق خانــواده آمدیــم خانــه مادربزرگم
در محلــه طباطبایــی ،خانــه خودمــان خیابــان تختــی بــود،
شــب مادربزرگــم بــه اصــرار نگذاشــت مــا برویــم گفــت
امشــب همیــن جــا بمانیــد خانــه خودتــان خشــت گلــی
اســت و امنیــت نــدارد.
زلزلــه اولــی کــه شــد همــه از خــواب پریدیــم پیشــنهاد شــد
برویــم بیــرون از خانــه کــه بــه خاطــر ســردی هــوا کســی
اســتقبال نکــرد ،دوبــاره خوابیدیــم و زلزلــه اصلــی کل خانــه
را آوار کــرد ،ســر مــن تــا گــردن  بیــرون از خــاک بــود بقیــه
همــه زیــر آوار بودنــد.
مــن صــدای مــادرم ،پــدرم  و دایــی ام را مــی شــنیدم کــه
نفــس هــای آخــر را مــی کشــیدند همدیگــر را حــال مــی
کردنــد در همیــن حــال بــود بــه کمــک مــا آمدنــد.
درس هایی که باید از زمین لرزه بم بگیریم
بعــد از زمیــن لــرزه بــم بــود کــه واژه مدیریــت بحــران در
زمــان بــروز زمیــن لــرزه در ایــران معنــا گرفــت تجربــه زمین
لــرزه بــم نشــان داد کــه وجــود زیــر ســاخت هایــی ماننــد
فــرودگاه در زمــان بــروز بحــران تــا چــه حــد مــی توانــد
تاثیــر گــذار باشــد و جــان مــردم یــک شــهر را نجــات دهــد.
مــردم بــم در حالــی زیــر آوار در حــال تــاش بــرای زنــده
مانــدن و یــا نجــات خانــواده شــان بودنــد که بیــرون از شــهر
مســئوالن بــا فاجعــه ای رو بــرو شــده بودنــد کــه حتــی در
دســتگاه هــای تخصصــی مانــدن هــال احمــر هیــچ آمادگی
بــرای مواجــه شــدن بــا آن را نداشــتند.
یکــی از خلبانــان هوانیــروز کــه از تجربــه نخســتین پــرواز
خــود بــه بــم صحبــت مــی کــرد در ایــن خصــوص گفــت:
از فــرودگاه کرمــان اوایــل صبــح حرکــت کــردم عم ـا بــر
روی جــاده بــم بــه ســمت کرمــان کــه دو طرفــه و بســیار
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کــم عــرض بــود پــرواز مــی کردیــم حجــم بســیار باالیــی از
خــودرو بــه ســمت بــم در حــال حرکــت بودنــد.
علــی محمــدی افــزود :ترافیــک بــه حــدی بــود کــه مــردم
حتــی خــارج از جــاده و از بیابــان بــه ســمت شــهر حرکــت
مــی کردنــد و جــاده عمــا یــک طرفــه شــده بــود و امــکان
انتقــال مجروحــان بــه صــورت زمینــی بــه ســمت کرمــان
نبــود.
وی بیــان کــرد :شــهر بــم کــه رســیدیم کســی بــاور نمــی
کــرد چنیــن فاجعــه ای روی داده اســت تقریبــا نخســتین
افــرادی بودیــم کــه بــه بــم رســیده بودیــم بســیاری از مــردم
در حــال کنــدن آوار بــرای نجــات دیگــران بودنــد و زخمــی
هــا و کشــته هــا بــر روی زمیــن افتــاده بودنــد.
وی مــی گویــد :مــردم بــا دســت درخواســت و التمــاس مــی
کردنــد فــرود بیاییــم و مجروحــان را منتقــل کنیــم امــا بــه
دلیــل وجــود ســاختمان هــای نیمــه ویرانــه امــکان فــرود
وجــود نداشــت و از همــان روز در چندیــن پــرواز مجروحــان
را از فــرودگاه بــم بــه کرمــان منتقــل کردیــم.
در روز اول زمیــن لــرزه شــهر بــم بــه ســپاه و بــروات بــه
ارتــش ســپرده شــده و نیروهــای نظامــی بــه آوار بــرداری در
شــهر در کنــار مــردم مشــغول شــدند.
امــا عمـا بــه دلیــل هجــوم بــی برنامــه نیروهــای امــدادی و
مردمــی بــه بــم وجــود ایــن افــراد نیــز بــه یکــی از معضــات
شــهر تبدیــل شــده بــود و تامیــن خــوراک و امکانــات مــورد
نیــاز ایــن افــراد هــم بــر مشــکالت افــزوده بــود.
بــه دلیــل امدادرســانی هــای غیراســتاندارد و اشــتباه در
نحــوه بیــرون آوردن مــردم از زیــر آوار  ۵تا  ۱۰درصــد افرادی
کــه روز اول از زیــر آوار نجــات یافتنــد دچــار ضایعــه نخاعــی
شــدند.
حفر قبرهای چند کیلومتری در بم
از ســوی دیگــر بــه دلیــل بــی برنامگــی در زمینــه دفــن
 ۲۶هــزار جســدی کــه در شــهر وجــود داشــت تجمــع
اجســاد در قبرســتان بــه یکــی از دغدغــه هــای اصلــی
تبدیــل شــد و روز اول همــه ظرفیــت قبرســتان شــهر
تکمیــل شــد و بــه ناچــار زمیــن هــای اطــراف قبرســتان
بــا لــودر صــاف و قبرهــای چنــد کیلومتــری در عمــق
چنــد متــری زمیــن کنــده و اجســاد بعــد از تیمــم درون
قبرهــا مدفــون شــدند بطوریکــه هنــوز هــم بســیاری از
مــردم دقیقــا نمــی داننــد اجســاد عزیزانشــان کجــا خــاک
شــده اســت.
در روزهــای نخســت مــردم بــرای دفــن اجســاد حتــی از

جــوی هــای آب و گل کارهــای اطــراف قبرســتان هــم
اســتفاده مــی کردنــد و امــروز قبرســتان بــم صحنــه هــای
خاصــی دارد ســنگ قبرهایــی کــه پیکــر تمــام اعضــای یــک
خانــواده را در زیــر خــود دارد و عکــس هایــی از تمامــی
اعضــای یــک خانــواده بــر روی یــک ســنگ قبــر کــه هــزاران
تصویــر ایــن چنینــی بــر روی هکتارهــای وســعت قبرســتان
شــهر خودنمایــی مــی کنــد.
تعــداد کودکانــی کــه در ایــن روز یتیــم شــدند  ۴هــزار نفــر
ثبــت شــده اســت هــر چنــد در طــول یــک ســال بعــد از
زمیــن لــرزه ســه هــزار نفــر از ایــن کــودکان بــه یکــی از
اعضــای خانــواده هــا برگردانــده شــد امــا آثــار مهیــب ایــن
زمیــن لــرزه هنــوز تــن بســیاری از ایــن کــودکان را مــی
لرزانــد و ترکیــب خانــواده هــا را بــه کلــی تغییــر داده اســت.
از ســوی دیگــر کمــک رســانی بــه مــردم نیــز بــه فاجعــه
ای دیگــر تبدیــل شــده بــود شــهر بــم در حالــی بــا ۱۰۰
هــزار جمعیــت رســمی ویــران شــد و نیمــی از شــهر جــان
باختنــد کــه در ســال اول بازســازی  ۲۲۰هــزار نفــر بــرای
دریافــت کانکــس و وام ســاخت مســکن در ایــن شــهر
ثبــت نــام کــرده بودنــد کــه بــه ناچــار ســه مرتبــه ایــن
اســامی بازنگــری و افــراد غیــر بومــی از ایــن لیســت کنــار
گذاشــته شــدند .بــه واقــع ســود جویــان از شــهرهای
مختلــف کشــور بــرای دریافــت کمــک بــه ایــن شــهر
آمــده بودنــد.
ارســال کمــک هــای مردمــی کــه از ســر دلســوزی انجــام
مــی شــود یکــی دیگــر از معضــات شــهر شــده بــود ،کمــک
هــای دســته دوم و غیــر قابــل اســتفاده اکثــرا امحــاء شــد اما
کمکهــا بــدون نیــاز ســنجی موجــب شــد بســیاری از کمکها
نیــز از بیــن رونــد .هنــوز هــم مســئوالن وقــت شــهر بــم در
مــورد بســیاری از کمکهایــی کــه خــارج از سیســتم رســمی
اعــام شــد ابهــام دارنــد .البتــه ایــن اتفــاق در زمیــن لــرزه
اخیــر کرمانشــاه نیــز رخ داد.
مشــکالت توزیــع چــادر و کانکــس در بیــن زلزلــه زده هــا نیز
داســتانی فرامــوش نشــدنی بــرای مــردم بــم بــود بطوریکــه
برخــی از مــردم طــی دو ســال اول زمیــن لــرزه چــادر نشــین
بودنــد و مدتهــا نیــز در کانکــس هــا روزگار گذراندنــد.
از ســوی دیگــر وام هایــی کــه بــه مــردم داده شــده بــود
عمـا نتوانســت بســیاری از خانــه هــای بــم را تکمیــل کنــد
و بــه همیــن دلیــل هــم اکنــون بســیاری از خانــه هــای بــم
همچنــان نیمــه تمــام هســتند.
فــرودگاه بــم کــه مهمتریــن راه انتقــال مجروحــان بــه
بیمارســتانهای سراســر کشــور بــود ســاعت   ۳عصــر شــاهد
نشســتن نخســتین هواپیمــا بــود کــه کمکهــای امــدادی را
پیــاده و مجروحــان را ســوار کــرد .بانــد فــرودگاه بــم عمــا 
بــه مهمتریــن مــکان بــرای تجمــع مجروحــان تبدیــل شــده
بــود بطوریکــه آمبوالنــس هــا عمــا در مســیر بــم و بــروات
بــه ســمت فــرودگاه رفــت و آمــد مــی کردنــد و هواپیمــا هــا
مصدومــان را بــه کرمــان و شــهرهای مختلــف کشــور مــی
رســاندند و البتــه بــه دلیــل نبــود امکانــات الزم درمانــی
هــزاران نفــر نیــز در همیــن فــرودگاه جــان خــود را از دســت
دادنــد.
تــا صبــح روز بعــد  ۸هــزار مجــروح بــم از ایــن
طریــق بــه بیمارســتانها منتقــل شــدند.
حکایــت عجیــب زلزلــه بــم بــا وجــود تمــام مشــکالتش
متاســفانه درس عبرتــی بــرای ســایر شــهرها بــه خصــوص
شــهرهای در معــرض زمیــن لــرزه نبــوده اســت .ایــن روزهــا
مــردم شــهر کرمــان ســاعات خــود را بــا هــراس از زمیــن
لــرزه طــی مــی کننــد امــا زیــر پوســت ایــن شــهر هــم
همــان خانــه هــای قدیمــی و مردمــی هســتند کــه خطــر
زمیــن لــرزه را از یــاد بــرده انــد مــی گوینــد بعیــد اســت
زمیــن لــرزه کرمــان را خــراب کنــد.
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مشکالت چهارمین جاده زیبای دنیا؛ زور «چالوس» به ترافیک نمیرسد

ساره نوری

زور جـاده چالـوس در حالـی بـه ترافیک
نمیرسـد که سـاکنان حاشـیه ایـن جاده
سالهاسـت در هـزار پیـچ مشـکالت
دیگر زیباییهای جـاده را نمیبینند و در
بنبسـت مصائـب یکطرفـه شـدن ایـن
محـور ماندهانـد.

وجــود کوههــای ســر بــه فلــک کشــیده البــرز ،رودخانــه و
ســد کــرج ،چشــماندازهای بدیــع و روســتاهای هزارســاله
پــای گردشــگران زیــادی را بــه چهارمیــن جــاده زیبــای
جهــان میکشــاند.
جــاده چالــوس کــه قدیمیترهــا آن را بهواســطه
گردنههــای ســخت و خطرناکــش «هــزار چــم» مینامنــد،
یکــی از جاذبههــای گردشــگری مهــم دو اســتان البــرز
و مازنــدران بــه شــمار میآیــد کــه از کــرج آغــاز و بــه
شهرســتان چالــوس در اســتان مازنــدران متصــل میشــود.
جــاده چالــوس نــه یــک مســیر بــرای رســیدن بــه مقصــد،
بلکــه جاذبــه گردشــگری بــرای مســافران اســت ،جاذب ـهای
کــه در هــزار پیــچ خــود مشــکالتی گســترده را بــرای اهالــی
رقــمزده اســت ،زیباییهــای ایــن جــاده در قــاب چشــمان
مســافران نقــش میبنــدد ،امــا همیــن زیباییهــا بــرای
اهالــی در پــس مشــکالتی ازجملــه یکطرفــه شــدن گــم
میشــود.
جــاده چالــوس کــه یکــی از مهمتریــن محورهــای ارتباطــی
بــرای رســیدن بــه شــمال کشــور اســت ازآنجهــت بیشــتر
موردتوجــه مســافران قــرار میگیــرد کــه جاذبــه و مقصــد

گردشــگری اســت ،ایــن جــاده کــه در کارنامــهاش عنــوان
چهارمیــن جــاده گردشــگری جهــان ثبتشــده ایــن روزهــا
بــا مشــکالت زیــادی دســتوپنجه نــرم میکنــد و آرامآرام
بــه ســمت خــروج از لیســت جادههــای برتــر دنیــا م ـیرود.
امــا زیرســاختهای ایــن جــاده پاســخگوی تــردد فعلــی
نیســت ،در روزهــای تعطیــل و ایــام ســفر ،ترافیــک ســنگین
و ســاعتها معطــل شــدن ســهم مســافران عبــوری از ایــن
جــاده اســت ،معضلــی کــه راهحلــی جــز یکطرفــه شــدن
نــدارد ،راهــکاری کــه در دل خــود هــزاران مشــکل بــرای
اهالــی  ۵۶روســتای مســتقر در مســیر جــاده بــه همــراه
داشــته اســت.
ساکنان جاده چالوس در بنبست ترافیک
ســاکنان ایــن روســتاها نهتنهــا ســهمی از ظرفیتهــای
گردشــگری نبردهانــد بلکــه از امــور عــادی و حقــوق
شــهروندی خــود نیــز محــروم و بهنوعــی جورکــش
مســافران عبــوری شــدهاند.
یکطرفــه شــدن جــاده چالــوس بســته بــه حجــم ســفر کــه
از طریــق پلیـسراه کشــور بــرای آن تصمیمگیــری میشــود
یکــی از مــواردی اســت کــه اهالــی بایــد عواقبــش را بــه جان
بخرنــد تــا مســافران بــا آرامــش خیــال و فــراغ خاطــر بــه
سفرشــان بپردازنــد.
بــا اجــرای ایــن طــرح بســیاری از مســافران راحتتــر بــه
خانههایشــان میرســند امــا هیچکــس بــه ایــن فکــر
نمیکنــد کــه اهالــی روســتاهای جــاده چالــوس واقــع در
حــوزه اســتحفاظی البــرز چــه میکشــند و بــا چــه مســائلی
دســتوپنجه نــرم میکننــد.

یکــی از روســتائیان ســاکن در مســیر ایــن جــاده پشــت
ســر هــم گالیــه میکنــد و هــر از چندگاهــی بــه افــراد
دور بــرش کــه مثــل او شــاکی هســتند نگاهــی میکنــد
و بــا عالمــت دســت و ســر از آنهــا میخواهــد کــه وی
را همراهــی کننــد.
ایــن روســتایی میگویــد :خانــم شــما ســیل روســتای
«ســیجان» را بــه یــاد داریــد ،همــان ســیلی کــه جــان
هشــت نفــر را گرفــت ،یادتــان آمــد ،در آن روز ســیاه هــم
جــاده یکطرفــه بــود ،بــا بدبختــی خودمــان را بــه روســتا
رســاندیم ،ســیل همهجــا را خــراب کــرده بــود ،خانههــا پــر
از گِل شــده بــود آن روز هــم امدادرســانی بــا مشــکل مواجــه
شــد ،چــرا؟ چــون جــاده یکطرفــه بــود!
روســتاهای جــاده چالــوس در بســیاری از حوزههــا بهویــژه
مراکــز بهداشــتی و درمانــی و مراکــز امــدادی اورژانــس و
آتشنشــانی کام ـ ً
ا وابســته بــه کالنشــهر کــرج هســتند و
ایــن در حالــی اســت کــه هــزار پیــچ جــاده چالــوس تنهــا
مســیر دسترســی آنهــا بــه ایــن مراکــز اســت.
پــس از بیــان مشــکالت ترافیکــی جــاده چالــوس بایــد بــه
وضعیــت چهــار خطــه شــدن بخشهایــی از ایــن محــور
اشــارهکنیم کــه بهتازگــی از ســوی مدیــران ارشــد اســتان
بیــان شــده اســت.
محوری مهم با مشکالت جدی
تقــی رضایــی مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان البــرز بــا
اشــاره بــه اینکــه محــور کــرج  -چالــوس از جهــات مختلفــی
در کشــور حائــز اهمیــت اســت ،اظهــار کــرد :وجــود مناطــق
طبیعــی زیبــا ،امامــزادگان متعــدد ،رودخانــه کــرج ،ســد
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وجــود نــدارد و بــا مطالعــات تخصصــی و همچنیــن تأمیــن
منابــع مالــی بهموقــع میتــوان پروژههــا را بــه مرحلــه
اجــرا رســاند ،گفــت :ایــن اطمینــان خاطــر را میدهیــم
کــه در راســتای اجــرای پــروژه یــاد شــده بــدون در نظــر
گرفتــن مالحظــات زیســتمحیطی و تأییدیــه ســازمان
حفاظــت محیطزیســت اقدامــی انجــام نمیشــود.
حضــور چینیهــا در پــروژه چهارخطــه شــدن
جــاده چالــوس
رضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح و پیشــنهاد اولیــه در
خصــوص چهارخطــه شــدن مســیر شهرســتانک  -کنــدوان
بــه تأییــد وزیــر راه رســیده امــا بــدون شــک دیگــر مراجــع
تصمیــم گیــر نظیــر ســازمان برنامهوبودجــه بایــد ایــن
پــروژه را بپذیرنــد ،افــزود :بــا تأمیــن منابــع مالــی توســط
بخــش خصوصــی ،عمــده نگرانیهــا پیرامــون ایــن مهــم
برطــرف خواهــد شــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه رویکــرد وزارت راه و شهرســازی
در خصــوص تعریــف پروژههــای مواصالتــی ،توســعه ریلــی
اســت ،یــادآور شــد :تاکنــون بهمنظــور بررســی پــروژه
چهــار خطــه شــدن محــور کــرج  -چالــوس از ســهراهی
شهرســتانک تــا تونــل کنــدوان جلس ـهای بــا یــک شــرکت
چینــی برگزارشــده اســت ،ایــن شــرکت بــا مشــارکت بخش
خصوصــی و اداره کل راه و شهرســازی البــرز وارد مذاکــره
شــده و بایــد اســناد الزم دال بــر توانایــی خــود در ایــن بخش
را ارائــه کنــد.
امــا؛ محمدعلــی نجفــی اســتاندار البــرز بــا اشــاره بــه
حمایتهــای دولــت و ســازمان برنامهوبودجــه کشــور بــرای
تخصیــص اعتبــارات ویــژه بــرای تکمیــل راههــا و آزادراههای
منتهــی بــه اســتان ،گفــت :البــرز از نــگاه دولــت یکــی از
اســتانهای مهــم بــه شــمار مــیرود.

کــرج و راه ارتباطــی ایــن مســیر بهمنظــور دسترســی بــه
اســتانهای شــمالی ســبب شــده ایــن مســیر از اهمیــت
صدچندانــی برخــوردار باشــد.
وی بــه اجرایــی شــدن پــروژه امتــداد اتوبــان شــهید
همــت بــه البــرز و همچنیــن آزادراه تهــران  -شــمال
در آینــدهای نزدیــک اشــاره کــرد و افــزود :بــدون شــک
اجرایــی شــدن ایــن پــروژه مســیر تــردد مســافران تهرانــی
بــرای رســیدن بــه اســتانهای شــمالی کشــور را بهبــود و
تســریع میبخشــد امــا آنچــه مســلم اســت بعــد از اتمــام
مســیر آزادراه تهــران  -شــمال در محــدوده شهرســتانک
بخــش عظیمــی از ترافیــک وارد ایــن مســیر میشــود
درحالیکــه جــاده چالــوس گنجایــش ایــن میــزان تــردد
را نخواهــد داشــت.
رضایــی ادامــه داد :در حــال حاضــر تــردد زیــادی از محــور
کــرج  -چالــوس انجــام میشــود کــه ایــن امــر در ایــام
تعطیــل و در تعطیــات پایــان هفتــه بــه  ۳۰هــزار تــردد
نیــز میرســد بــه همیــن منظــور یکطرفــه شــدن
محــور مشــکالت عدیــدهای را بــرای ســاکنان ایــن منطقــه،
مســافران عبــوری و گردشــگران ایجــاد میکنــد.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان البــرز چــاره کنتــرل
ترافیــک مســیر کــرج  -چالــوس از محــدوده شهرســتانک
تــا تونــل کنــدوان را چهارخطــه کــردن ایــن مســیر اعــام

کــرد و یــادآور شــد :بــدون شــک تحقــق ایــن امــر عــاوه بــر
کنتــرل و کاهــش ترافیــک ،افزایــش ضریــب ایمنــی ســفر
و همچنیــن کاهــش ســوخت را بــه همــراه خواهــد داشــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مطالعــات اولیــه بــرای اجرایــی
شــدن ایــن پــروژه انجــام شــده اســت ،ادامــه داد :طــول
مســیر ســهراهی شهرســتانک تــا تونــل کنــدوان ۲۰
کیلومتــر بــرآورد شــده اســت ،از طرفــی بایــد بــه ایــن
نــکات نیــز اشــاره کــرد کــه در ایــن مســیر یــک دهنــه
پــل  ۴۰متــری و پنــج تونــل بــه طــول هــزار و  ۳۸۰متــر
وجــود دارد.
چهارخطــه شــدن جــاده چالــوس بیــش از ۲۵۰
میلیــارد تومــان نیــاز دارد
رضایــی بــا اعــام اینکــه طبــق ارزیابــی انجــام شــده ایــن
پــروژه بــه بیــش از  ۲۵۰میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد،
گفــت :بــدون شــک در اجــرای ایــن پــروژه بــا مســائلی چون
تملــک اراضــی و مســائل مالــی مواجــه خواهیــم شــد.
وی گفــت :در ســالهای اخیــر بــا مشــکل اعتبــارات دولتــی
مواجــه بودهایــم بــه همیــن منظــور بــرای پیشــبرد طــرح
یــاد شــده در تــاش هســتیم از ظرفیــت قانونــی مبنــی بــر
جــذب ســرمایهگذار و یــا فاینانســور داخلــی اســتفاده کنیــم.
رضایــی بــا تأکیــد بــر اینکــه در حــوزه عمرانی کار نشــدنی

کاهــش بــار ترافیــک جــاده چالــوس بــا افتتــاح
آزادراه تهــران  -شــمال
وی همچنیــن در خصــوص تکمیــل پروژههــای راهســازی
اســتان ،گفــت :دولــت در ایــن حــوزه کمــک میکنــد تــا هــر
چــه ســریعتر مســیرهای مواصالتــی از بنبســت ترافیــک
خــارج شــوند کــه یکــی از آثــار آن کاهــش آلودگــی هــوا
خواهــد بــود.
نجفــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه یکــی از جادههــای
زیبــای جهــان در اســتان البــرز واقــع شــده ولــی مشــکالت
ترافیکــی و یکطرفــه شــدن گاه و ب ـیگاه ایــن جــاده بــرای
اهالــی روســتاها معضالتــی را بــه وجــود آورده اســت بــرای
کاهــش ایــن مشــکالت چــه برنامــهای را در دســتور کار
داریــد؟ گفــت :پــروژه آزادراه تهــران  -شــمال پــس از اندکــی
توقــف آغــاز بــه کار کــرده اســت در ایــن خصــوص جلســات
مشــترکی بــا ریاســت بنیــاد مســتضعفان داشــتهام زیــرا
بهرهبــرداری از ایــن پــروژه بــه کاهــش بــار ترافیــک جــاده
چالــوس میانجامــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اراده دولــت بــر تکمیــل پروژههــای
بــزرگ در حــوزه راهســازی اســت ،گفــت :آزادراه شــمال
پیشــرفت خوبــی دارد ،قطعــه اول آن بــه طــول  ۳۳کیلومتــر
تــا شهرســتانک تــا بهار یــا تابســتان ســال آینــده بازگشــایی
میشــود کــه باعــث کاهــش  ۳۳درصــدی بــار ترافیــک
اســتان البــرز و بهتبــع کالنشــهر کــرج بــه ســمت شــمال
خواهــد شــد.
جــاده چالــوس بهعنــوان یــک محــور مهــم مواصالتــی
کــه پایتخــت را بــه اســتانهای شــمالی متصــل میکنــد
نیازمنــد توجــه بیشازپیــش متولیــان اســت .ســاکنان جــاده
چش ـمانتظار مســئوالنی هســتند کــه بــا ارائــه راهحلهایــی
مناســب بــه قائلــه یکطرفــه شــدن محــور خاتمــه داده و
باعــث کوتاهــی صفهــای ترافیــک شــوند.
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مشهد در محاصره گسلها ۶۰ /درصد ساختمانهای این شهر مقاوم نیست
ملیحه
رفیع طلب

مطالعــات انجــام شــده بــر روی
ســاختمانهای مشــهد نشــان میدهــد
در صــورت وقــوع زلزلــه قــوی 60
درصــد ســاختمانهای ایــن شــهر
مقاومــت کافــی را نخواهنــد داشــت.

«زلزلــه»؛ واژه پنــج حرفــی تــکان دهنــده ،ایــن روزهــا
بیشــتر از هــر زمــان شــنیده و چــه بســا احســاس میشــود.
طــوری کــه وقتــی اخبــار و رســانهها را دنبــال کنــی ،بــه
حتــم اگــر تیتــر یــک نباشــد ،خبــری از زلزلــه پنــج ریشــتر
و چهــار ریشــتر و ریــزش خانههــای روســتایی ،مصدومیــت،
تشــکیل جلســه بحــران ،تــرس و وحشــت ،صفهــای
طوالنــی بنزیــن ،گــران شــدن کانکــس و سوءاســتفاده
عــدهای فرصــت طلــب و فعــال شــدن گســلها را
میشــنوی و جالبتــر از همــه اینکــه بــازار داغ شــایعات
بیشــتر از اصالــت زلزلــه خودنمایــی میکنــد.
امــا قســمت انکارناپذیــر و غــم انگیــز ایــن رخــداد غیــر قابل
پیــش بینــی ،مــرگ ،خرابــی ســاختمان هــا و اســباب بــه
دوش بــودن عــدهای اســت کــه مصیبت ایــن درد تا همیشــه
بــا آنهــا همــراه خواهــد بــود .شــاید همــه مــا چنــد روزی
در غمشــان شــریک باشــیم ،اشــک بریزیــم ،کمکهــای
نقــدی و غیرنقــدی خــود را از آنهــا دریــغ نکنیــم ،برایشــان
دعــا و طلــب صبــر کنیــم ،امــا تنهــا پــس از چنــد روز
زندگــی روزمــره خــود را دنبــال میکنیــم ،حتــی بــدون
تغییــر و ایــن زلزلــه زدگان هســتند کــه معنــای کامــل
آوارگــی را درک و بــا آن زندگــی میکننــد و ایــن روی
قضیــه ،قســمت تلــخ ماجــرا اســت.
حــال ســوال اینجاســت بــرای ایمــن ســازی ،کاهش آســیب
و هــر مســئلهای کــه بــه مدیریــت جامــع و حــل ایــن بحران
منجــر شــود ،چــه راهکارهایــی بایــد صــورت گیرد؟ مســلما
عــزم ملــی و تصمیــم گیریهــای موشــکافانه در ایــن راســتا
جــزء اولیــن و مهتریــن نیازهــا عنــوان میشــود .هرچنــد
طــی  ۵۰ســال اخیــر اطالعــات مناســبی در زمینــه وقــوع و
درک ایــن بــا منتشــر شــده امــا هنــوز هــم آنطــور کــه باید
و شــاید بــرای شــناخت و راههــای مقابلــه بــا آن چــه قبــل
از وقــوع (ایمــن ســازی ســاختمانها ،آمــوزش در رابطــه بــا
نحــوه در آســیب مانــدن) و چــه بعــد زلزلــه ،اقدامــی نشــده
اســت و همیــن عوامــل نیــز در شــدت و خرابــی و تــرس
دخیــل هســتند.
از آنجایــی کــه مشــهد ،جــز شــهرهای اســت که چند گســل
را در اطــراف خــود دارد ،پیشبینیهــا و پیشــگیریهای
الزم در خصــوص زلزلــه در ایــن شــهر ضــرورت دارد تــا بــا
زلزلــه چنــد ریشــتری ،خرابــی و آوارگــی دردی مزیــد بــر
علــت نشــود.
دوره بازگشــت زمیــن لرزههــای بــزرگ در ایــران
آغــاز شــده اســت
در همیــن راســتا و بــه منظــور اطــاع از وضعیــت گســل
هــای اطــراف مشــهد بــا رئیــس مرکــز تحقیقــات زلزلــه
شناســی دانشــگاه فردوســی مشــهد بــه گفتگــو پرداختیــم.
کیــوان حســینی میگویــد :مشــهد محصــور شــده چنــد
گســل فعــال اســت .در طــول تاریــخ حداقــل ســه یــا چهــار
مرتبــه گزارشــی از زلزلههــای بــزرگ را در منطقــه داشــتیم
کــه دومیــن کالن شــهر کشــور را بــه شــدت تحــت تاثیــر
خــود قــرار داده و حتــی کشــتار زیــادی را ایجــاد کــرده

اســت.
وی میافزایــد :گســلهایی کــه مشــهد را تهدیــد
میکننــد و در واقــع محصــور کردهانــد و در نزدیکــی
مشــهد نیــز هســتند ،گســل نیشــابور و گســلی کــه در
مجــاورت قوچــان قــرار دارد ،از نظــر مــا دو گســل فعــال و
خطرنــاک هســتند و عــاوه بــر اینکــه شــهرهای قوچــان و
نیشــابور را میتواننــد بــه شــدت تهدیــد و تخریــب کننــد،
تاثیــر بســیار زیــادی بــر روی مشــهد نیــز خواهنــد داشــت.
رئیــس مرکــز تحقیقــات زلزلــه شناســی دانشــگاه
فردوســی مشــهد تصریــح میکنــد :باتوجــه بــه
گســلهایی کــه وجــود دارنــد ،بزرگــی زلزلههایــی کــه
در منطقــه میتوانــد اتفــاق بیفتــد از شــش تــا بــاالی
هفــت ریشــتر اســت و عمــا یــک فعالیــت لرزهزایــی در
ایــران آغــاز شــده و ایــن آغــاز شــدن بــدان معنــا نیســت
کــه بــرای اولیــن بــار باشــد و آخریــن بــار هــم نخواهــد
بــود .در حقیقــت دوره بازگشــت زمیــن لرزههــای بــزرگ
در ایــران آغــاز شــده اســت و ایــن دوره بعــد از اینکــه
بــه اتمــام برســد و انرژیهــای کــه تجمــع پیــدا کــرده
در طــول گس ـلهای فعــال تخلیــه شــوند ،دوبــاره بــرای
تجمــع مجــددش ســالیان ســال زمــان خواهــد بــرد تــا
دوره بعــدی دوبــاره آغــاز شــود.
وی در خصــوص شــایعاتی مبنــی بــر اینکــه زلزلــه از
مشــهد آغــاز شــده و دوبــاره شــاهد آن خواهیــم بــود ،ابــراز
میکنــد :اینکــه بگوییــم چــون در فروردینمــاه امســال در
اســتان و مشــهد شــاهد زلزلــه بودیــم و بعــد از آن در دیگــر
اســتانهای کشــور اتفــاق افتــد و دوبــاره بــه مشــهد بــاز
میگــردد ،چنیــن چیــزی غیــر قابــل پیــش بینــی اســت
و صحــت علمــی نــدارد.
حســینی تاکیــد میکنــد :بــه تمامــی مــردم توصیــه
میکنــم کــه بــه صحبتهــای افــراد غیــر مســئول و غیــر
علمــی توجهــی نشــان ندهنــد .مــا بــا ایــن افــراد برخــورد
داشــتهایم و میدانیــم هــدف آنهــا از ناآگاهــی و کســب
شــهرت نشــات میگیــرد و بــه دلیــل عــدم علــم ایــن افــراد
منطقــا صحبتهایشــان بــی اســاس اســت و مــردم تنهــا بــه
مراجــع علمــی مراجعــه کننــد.
وی در خصــوص اســتحکام ســاختمانها در مشــهد مــی
گویــد :مــا ســازههای متفاوتــی داریــم و بــا صحبتهــای

مختلفــی کــه بــا همــکاران در ایــن خصــوص داشــتهایم،
قاعدتــا ســازههایی کــه از یــک ســنی بــرای مثــال ۱۰
ســال اخیــر ســاخته شــدهاند ،چــون اصــول مهندســی
جدیــد در آنهــا لحــاظ شــده اســت ،بنابرایــن نگرانــی خاصی
در خصــوص تخریــب شــدید بــا زلزلــهای بــا ریشــتر بــاال
نخواهیــم داشــت .ولــی در خصــوص ســاختمانهایی کــه
قدیمــی تــر هســتند کــه تعدادشــان نیــز کــم نیســت ،بایــد
دقــت بیشــتری شــود و توصیــه مــن ایــن اســت کــه بــا
ســازههای مختلــف آشــنایی داشــته باشــیم و نقــاط ایمــن
داخــل و بیــرون از خانــه را تشــخیص دهیــم و شناســایی
کنیــم.
رئیــس مرکــز تحقیقــات زلزلــه شناســی دانشــگاه فردوســی
مشــهد ادامــه میدهــد :زلزلــه تهــران نشــان داد کــه علــی
رغــم اینکــه مانورهــای خوبــی در ســطح ایــن شــهر برگــزار
شــده اســت و مدیریــت بحــران خــوب عمــل کــرده اســت،
امــا هنــوز مــردم بــه آن ســطح تمریــن و آمادگــی کامــل
نرســیده بودنــد کــه امیدواریــم در مشــهد ایــن کاســتی را
بــا همــکاری ارگانهایــی ماننــد شــهرداری مرتفــع کنیــم
و مــردم بتواننــد آگاهــی بیشــتری را کســب کننــد تــا در
زمــان بحــران آرامــش بیشــتری داشــته باشــند و صدمــه
کمتــری ببیننــد.
ســامانههای هوشــمند مدیریــت بحــران در مشــهد
اجرایــی میشــود
در ادامــه بــه ســراغ مدیریــت بحــران شــهرداری مشــهد
رفتیــم تــا از رونــد آموزشهــای الزم بــه شــهروندان در قبــل
و بعــد از زلزلــه و  برنامههــای الزم در ایــن خصــوص باخبــر
شــویم.
امیــر عزیــزی میگویــد :بیشــترین برنام ـهای کــه از ســال
 ۹۵بــه صــورت جــدی بــه آن ورود پیــدا کردهایــم ،بحــث
آمــوزش شــهروندی اســت کــه در قالــب گروههــای مردمــی
تحــت عنــوان گروههــای دوام شــکل گرفتــه و مهمتریــن
قســمتی کــه وظیفــه شــهرداری در حــوزه مدیریــت بحــران
اســت ،آمــوزش شــهروندی و ســاماندهی نیروهــای مردمــی
بــه شــمار م ـیرود کــه امســال نیــز بــه صــورت جــدی بــه
ایــن موضــوع ورود پیــدا کردهایــم.
وی ابــراز میکنــد :ثبــت نــام دوره ســوم گــروه دوام
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ثامــن در همیــن هفتــه کــه هفتــه ایمنــی در برابــر
زلزلــه اســت ،شــروع شــده اســت .بنابرایــن باتوجــه
بــه ظرفیتــی کــه در شــهرداری مشــهد وجــود دارد و
ارتبــاط مســتقیمی کــه بــا شــهروندان برقــرار میکنــد،
اصلیتریــن وظیفــه مــا آمــوزش شــهروندی اســت و
نکتــه دیگــری کــه در گروههــای دوام بعــد از دو ســال بــه
آن ورود پیــدا کردهایــم ،تخصصیتــر شــدن آموزشهــا
اســت .هــم اکنــون برنامــه ریــزی در زیــر شــاخههای
مختلــف ایــن گروههــا صــورت میگیــرد و یــک ســری
آموزشهــا بــرای تمامــی شــهروندان  ۱۸تــا  ۵۵اســت
کــه گروههــای عمومــی دوام عنــوان میگیرنــد امــا
بــرای کســانی کــه عالقــه منــد باشــند ایــن آموزشهــا
را تخصصیتــر کردهایــم.
مدیریــت بحــران شــهرداری مشــهد ادامــه میدهــد :بــرای
مثــال بســتر دورههــای مربیگــری دوام را ترتیــب دادهایــم
کــه دورههــای  ۳۰۰ســاعته اســت .بحــث گروههــای دوام
را بــه دانشــگاهها وارد کــرده و در دانشــگاه آزاد و فردوســی
تشــکیل دادهایــم .همچنیــن بــرای تاکســی رانــان ایــن
گروههــا شــکل گرفتــه اســت .دوام مهندســی را از روز
پنجشــنبه هفتــم دی مــاه بــا همــکاری نظــام مهندســی
رونمایــی میکنیــم .بــه بیــان دیگــر هــر شــغلی بــا هــر
رویکــردی کــه دارد ایــن آموزشهــا را میبینــد تــا در زمــان
بحــران بــه مشــکلی بــر نخــورد و ایــن شــغل میتوانــد یــک
نانــوا یــا یــک مهنــدس باشــد.
وی تصریــح میکنــد :ســامانههای هوشــمند مدیریــت
بحــران رویکــرد دیگــری اســت کــه در شــهرداری مشــهد
دنبــال میکنیــم .امــروز بســیاری از سیســتمهای مدیریــت
بحــران مبتنــی بــر ســامانههای هوشــمند هســتند .در حــال
پیگیــری بــا ســازمانهای بیــن المللــی ماننــد آژانــس
همکاریهــای بیــن المللــی ژاپن(جایــکا) هســتیم و بــه
زودی بحــث نــرم افزارهــا و ســامانههای هوشــمند را در
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مشــهد اجرایــی میکنیــم کــه ایــن مهــم گامــی بــزرگ
در جهــت شناســایی مخاطــرات و زلزلــه مشــهد بــه شــکل
دقیقتــر محســوب میشــود .اگــر رخــدادی ماننــد زلزلــه
اتفــاق افتــاد خیلــی وابســته بــه سیســتمهای کاغــذی
و نقشــههای دســتی نباشــیم و بتوانیــم از ســامانههای
هوشــمند اســتفاده کنیــم .زیــرا زلزلههــای اخیــر نشــان داد
اینترنــت بســتری اســت کــه کمتریــن آســیب پذیــری را در
برابــر بحرانهــای مختلــف دارد.
عزیــزی میافزایــد :عــاوه بــر ایــن بحــث اطــاع رســانی
شــهروندی را از طریــق بیلبوردهــای ســطح شــهر و
بنرهایــی کــه در ســطح شــهر نصــب میشــود ،خواهیــم
داشــت و توزیــع بروشــورها را در تمامــی مناطــق  ۱۳گانــه
شــهرداریهای مشــهد انجــام میدهیــم و همینطــور
اســتفاده از ظرفیتهــای حمــل و نقــل عمومــی ماننــد
تاکســیها و اتوبوسهــا و تلویزیونهایــی کــه در داخــل
متروهــا نصــب شــده اســت ،از جملــه اقداماتــی اســت کــه
در طــول ســال انجــام میشــود امــا در ایــن هفتــه قــوت
بیشــتری میگیــرد.
فقــط  ۴۰درصــد ســاختمانهای مشــهد در برابــر
زلزلــه مقــاوم هســتند
در ادامــه بــرای آگاهــی از وضعیــت ایمــن ســازی و مقــاوم 
بــودن ســاختمانهای مشــهد بــا رئیــس ســازمان نظــام
مهندســی خراســان رضــوی بــه گفتگــو نشســتیم.
حســین کامــران دیســفانی اظهــار میکنــد  :بــا توجــه بــه
وضعیــت ســاخت و ســازها در  ۲۰ســال گذشــته و شــرایط
مطلوبتــر و مهندســیتر و کارهایــی کــه در ایــن مــدت
انجــام شــده اســت ،بعضــا ســاختمانهایی کــه قبلتــر
ســاخته شــده و از شــرایط مهندســی نســبتا خوبــی
برخــوردار بودهانــد ،بــرآورد مــن ایــن اســت کــه اگــر زلزلــه
حــدود هفــت ریشــتر را مبنــا قــرار دهیــم ،مجموعــا ۴۰

درصــد ســاختمانها در مشــهد مقاومــت کافــی دارنــد کــه
پایــداری خــود را حفــظ کننــد.
وی ادامــه میدهــد :اتفاقــات در زلزلــه بــر دو نــوع اســت.
یــک زمــان درب و شیشــه و پنجــره آســیب میبینــد و
خرابــی زیــادی صــورت نمیگیــرد و ایــن  ۴۰درصــد نیــز
خرابــی بــه ایــن شــکل را خواهنــد داشــت و در واقــع بــه
حــدی اســت کــه ســاختمان ســرپا بمانــد و خطــری
آنچنانــی بــرای مــردم نداشــته باشــد.
رئیــس ســازمان نظــام مهندســی خراســان رضــوی
میافزایــد :امــا  ۶۰درصــد بعــدی ،خــود بــه دو نــوع
تقســیم میشــود ۳۰ .درصــد آن ســاختمانهای میانــه
هســتند کــه حــدود  ۳۰یــا  ۴۰ســال قبــل ســاخته
شــدهاند و بــه طــور نســبی برخــی از آنهــا مقاومــت
دارنــد ۳۰ .درصــدی باقــی ســاختمانهای یــا بــدون 
مجــوز ســاخته شــده حاشــیه شــهر هســتند یــا بافتهــای
بســیار فرســوده شــهر در قســمتهایی کــه مربــوط بــه
 ۷۰ســال پیــش میشــوند و آســیب پذیــری اینهــا ۱۰۰
درصــد اســت و بــا زلزلــهای بــا ایــن ریشــتر تخریــب
کامــل میشــوند.
وی ابــراز میکنــد :در بحــث ســازههای مرتفــع و میانــی،
تقریبــا هــم طراحیهــا قابــل قبــول اســت و کنتــرل
میشــود و هــم اجــرا و نظــارت بــه طــور نســبی صــورت
میگیــرد .البتــه در نظــارت ســاخت و ســازها ضعفهایــی
وجــود دارد امــا در آینــدهای نزدیــک ایــن مســئله را بــه طور
کلــی حــل خواهیــم کــرد.
دیســفانی تاکیــد میکنــد :وقــوع زلزلههــای اخیــر در
کشــور نشــان میدهــد نســبت بــه ســالهای پیــش ایــن
رخــداد شــدیدتر شــده و باتوجــه بــه فعــال شــدن گسـلها
در گوشــه و کنــار کشــور ،بایــد بــه صــورت جــدی ایــن
موضــوع را پیگیــری کنیــم و رعایــت تمــام نــکات ایمنــی
لحــاظ شــود.

جامعــه ایـــران
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MEHR

صفحه  | 26شماره  | 23دی 96

جوانی که می تواند قزوین را در عرصه هوا فضا مطرح کند
بــا طــرح عملیاتــی یــک مختــرع نخبــه
جــوان و ســرمایه گــذاری خارجــی ،قزوین
مــی توانــد در تولیــد بالگــرد و عرصــه
هوافضــا در کشــور شــاخص شــود.
وقتــی بــا جوانــان نخبــه و مختــرع
مواجــه مــی شــوی ســینه ات را جلــو
محمدرضا
جباری
مــی دهــی ،ســرت را بــاال مــی گیــری و
بــا اعتمــاد بــه نفــس بــه آینــده امیــدوار
مــی شــوی کــه افــراد زیــادی هســتند کــه مــی تواننــد بــه
کشــور کمــک کننــد و افتخــار آفریــن باشــند.

خبرنـگاری از جملـه مشـاغلی اسـت کـه هـر ازگاهی بـا این
نخبـگان آشـنا می شـوی و مـی توانـی قلمـت را بچرخانی و
جوان اندیمشـندی را به جامعه معرفی کنـی واز توانمندی ها
و گاه مشـکالت این گروه اطالع رسـانی کنی تا شـاید گره ای
گشـوده شـود و یـا جوانی به مردم شناسـانده شـود.
این بـار جلسـه ای در امـور اقتصـادی و دارایی اسـتان قزوین
برگـزار شـد تـا برخـی خبرنـگاران بـا جوانی آشـنا شـوند که
سـختی اجرایـی کـردن یـک طـرح از ایده تـا ثروت سـرمایه
گـذاری در ایـران را بـه تـن خریـده و پیشـنهادهای وسوسـه
انگیز غـرب را به سـویی انداخته تا در موطن خـود کاری کند
کارسـتان .فرشـید بزمـی ،جوانی بـا  ۵مدال جهانـی نخبه ای
از کشـورمان کـه در هوافضا می درخشـد و پـس از تحصیالت
عالیـه در قلـب آمریـکا و بـا همـه زرق و بـرق ینگـه دنیـا بـه
ایـران و بـه لطف مدیـری دلسـوز و حامی واقعـی تولیدکننده
بـه قزویـن آمـده تـا کاری کنـد تا ایـن اسـتان در عرصـه هوا
فضـا هـم حرفی بـرای گفتن داشـته باشـد.
فرشـید بزمی فوق دکتری هوافضا از دانشـگاه آریزونای آمریکا
توانسـته نبوغ و خالقیـت ایرانی را به رخ جهانیان بکشـد و در
جشـنواره های گوناگون از جمله اختراعات کشـور سـوئیس و
آمریـکا دو مـدال طال ،درلهسـتان وآلمـان دو مدال نقـره و در
جشـنواره اختراعـات کـره جنوبی مـدال برنز را کسـب کند و
در صنعـت هوافضـا بدرخشـد .جوایز ایـن جشـنواره در حوزه
هـوا فضا پس از جایزه نوبل که در رشـته علوم شـاخص اسـت
از برتریـن جایگاهها تلقی می شـود که جوان  کشـورمان آنها
را گـردن آویـز خود کرده اسـت.
اختراع در عصر کنونی باید کاربردی باشد
فرشــید بزمــی در نشســت بــا خبرنــگاران لــب به ســخن می
گشــاید تــا از خــود بگویــد و طــرح و ایــده خــود را بــا رســانه
هــا در میــان بگــذارد و باشــناختی کــه از فضــای بوروکراســی
اداری دارد مــی خواهــد در ابتــدای راه ،خبرنــگاران را همــراه
خــود کنــد تــا شــاید کارهــا ســریعتر پیــش بــرود.
ایـن نخبه و مختـرع جوان گفت :اختـراع باید کاربردی باشـد
و مـن پـس از تحصیل در رشـته هوا فضـا که جایـگاه خاصی
در عصر کنونـی دارد و تنها  ۵درصد اختراعـات جهانی در این
عرصه اسـت می تواند کارسـاز باشـد.
وی بیـان کـرد :در جشـنواره اختراعـات  ۷کشـور انگلیـس،
سـوئد ،نـروژ ،دانمـارک ،هلنـد ،سـوئیس و آلمـان میزبـان
بودنـد و در سـال  ۲۰۱۷کـه جشـنواره اختراعـات در کشـور
آلمـان برگزار شـد  ۱۱هـزار نفر شـرکت کردنـد و  ۸۵۰طرح
و اختـراع از  ۳۱کشـور جهـان برگزیـده و در نهایـت  ۹طـرح
اجرایـی انتخـاب شـد کـه اختـراع متعلـق به مـن بود.
بزمــی گفــت :یکــی از اختراعــات ارتقــاء هواپیمــا بــا نانــو
ســوخت اســت کــه مــی تــوان بــا ایــن ســوخت در ارتفاعــات
باالتــر کــه معمــوال مصــرف بیشــتر مــی شــود بــا اســتفاده از
آن میلیونهــا لیتــر در ســوخت هواپیمــا صرفــه جویــی کــرد.

وی تصریـح کـرد :هـر چنـد ایـن اختـراع بـرای هواپیماهای
مسـافری و بـاری طراحی شـده اما مـی توانـد در هواپیماهای
نظامی هـم اجرایی شـود و تحولـی در این عرصه ایجـاد کند.
بزمــی اظهارداشــت :آمادگــی دارم تــا ایــن طــرح مهــم و نیــز
ســاخت بالگــرد را در ایــران اجرایــی کنــم و اعتقــاد دارم ایــن
طــرح رویایــی نیســت و قابــل اجراســت و مــی توانیم خــود را
از وابســتگی بــه بیگانــگان رهــا کنیم.
قزوین را به مرکز تولید بالگرد تبدیل کنیم
وی در ادامـه گفـت :در شـرایطی کـه بـا تحریـم هـا و کش و
قوس هـای فراوان بـه خرید دو بالگـرد دلمان را خـوش کرده
ایـم باطرحـی کـه ارائه شـده قـادر خواهیم بـود قزویـن را به
قطب تولید و سـاخت انـواع بالگرد تبدیل کرده و در شـرایطی
کـه دو شـرکت دانـش بنیـان ایرانی توانسـته پـس از ناسـا و
بوئینـگ در رتبـه سـوم جهانی قـرار گیـرد و حتی ایربـاس را
پشـت سـر گذاشـته ایم ایـن کار بـزرگ را عملـی کنیم.
ایــن مختــرع ایرانــی یادآورشــد :مهمتریــن هدفــم از آمــدن
بــه ایــران ،پیــاده کــردن ایــده هایــم در داخــل بــرای کمــک
بــه  اقتصــاد و اشــتغال کشــور اســت و پــس از مطالعــه
شــرایط موجــود و بــا پیشــنهاد دبیــر ســتاد ســرمایه گــذاری
اســتان قزویــن بــه ایــن اســتان آمدم تــا وضعیــت را بررســی
وبهتریــن نقطــه را بــرای اجــرای طــرح انتخــاب کنــم.
وی بیــان کــرد :در اســتان قزویــن موقعیــت هــای خوبــی
وجــود دارد از جملــه فــرودگاه ویــژه کــه در حــال حاضــر بــا 
اســتفاده اســت مــی توانــد مــکان بســیار مناســبی باشــد و
ســرعت کار را بــاال ببــرد و اگــر مســئوالن اســتان همراهــی
کننــد بــرای اجــرای طــرح آمادگــی دارم.
بزمــی در خصــوص پیــش بینی ســرمایه گــذار برای ســاخت
بالگــرد در قزویــن اظهارداشــت:این طــرح بســیارکاربردی
اســت ومیتوانــد قزویــن و کشــور را در عرصــه هوافضــا بــه
عنــوان یــک برنــد مطــرح کنــد و در ایــن راســتا ســرمایه
گــذار خارجــی هــم بــرای کار پیــش بینــی شــده اســت
و مــن از اســتان هیــچ تســهیالتی نخواهــم گرفــت و یــک
مــکان مناســب مــی توانــد مشــکل مــا را حــل کنــد.
وی اضافــه کــرد :درفــاز اول ســاخت بدنــه و تجهیــزات
بالگرد(بجــز موتــور) پیــش بینــی شــده و در فــاز بعــدی
قادریــم موتــور بالگــرد را نیــز بســازیم و جایــگاه خــود در
نــاوگان بالگــردی جهــان را کــه در حــال حاضــر در رده ســوم
جهانــی اســت ارتقــاء بخشــیم.

تولید هر بالگرد  ۲۵شغل ایجاد می کند
بزمـی در خصـوص ظرفیـت اشـتغالزایی تولیـد بالگـرد در
قزویـن بیان کـرد :به ازای تولیـد هر بالگرد می تـوان برای ۲۵
نفر شـغل ایجـاد کرد و با نصـف قیمت کنونی خریـد بالگرد از
خـارج ایـن محصـول را در داخل تولیـد کرد.
نگذارید فرودگاه قزوین خاک بخورد
ایـن جـوان مختـرع در ادامـه تصریـح کـرد :قزویـن ظرفیت
هـای فراوانـی داردکـه هنـوز مـورد اسـتفاده مطلـوب قـرار
نگرفته وبرای نمونه شـرکت خدمات هواپیمایی ویژه(فرودگاه
سمپاشـی) کـه امـروز خـاک مـی خـورد مـی توانـد بهترین
مـکان بـرای اجـرای طـرح مـا بـرای تولیـد بالگرد باشـد.
وی بیـان کـرد :در حـال حاضر کشـورهای کانـادا و آمریکا در
صنعـت تولید بالگـرد در جهان شـاخص هسـتند وبـا اجرای
ایـن طـرح قزوین پـس از صنعـت و کشـاورزی و گردشـگری
مـی توانـد در عرصـه هوافضـا هم مـی توانـد جایگاه ویـژه ای
پیـدا کـرده و حرفـی برای گفتن داشـته باشـد.
مسئوالن فرصت را از دست ندهند
هرچنـد مـا ایرانـی هـا در از دسـت دادن فرصـت سـرآمد
هسـتیم و گاهـی در دقیقه  ۹۰تصمیـم می گیریم امـا انتظار
مـی رود این بار کـه فرصت یک سـرمایه گذاری خـوب بدون
هیـچ گونه تحمیل شـرایط مالـی به دولـت در قزویـن فراهم
شـده آن را قـدر بدانیم و پس از بررسـی این طـرح اقتصادی و
شـاخص و در صورت تایید کارشناسـی همراهی الزم را با این
جوان نخبـه فراهم کنیـم و ضمن اسـتفاده بهینـه از امکانات
موجـود قزویـن را در عرصـه هوافضـا هم مطـرح کنیم.
شــرکت خدمــات هواپیمایــی ویــژه کــه سالهاســت دچــار
بحــران اســت و خلبانــان و تکنســین هــای آن بــا مشــکالت
عدیــده و حتــی بیــکار شــدن مواجهنــد امــروز بــه عنــوان
یکــی از مــکان هــای مــورد نظــر بــرای اجــرای طــرح تولیــد
بالگــرد مــی توانــد احیــاء شــده و بــا اســتفاده بهینــه از آن
دوبــاره بــه چرخــه کار و فعالیــت بازگــردد و در مســیر اقتصاد
مقاومتــی محــور موثــری باشــد.
از اســتاندار محتــرم و معــاون اقتصــادی و مســئوالن ســتاد
ســرمایه گــذاری اســتان انتظــار مــی رود فــرش قرمــز را برای
گســتردن در زیــر پــای جوانــی نخبــه کــه بــدون ادعــا در
صــدد کارآفرینــی اســت تعجیــل کننــد تــا ایــن طــرح بــه
دیلــل بــی مهــری و بــی توجهــی از اســتان رخــت بــر نبندد.
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ثمین
مامقانی نژاد

خشــونت علیــه زنــان بــه عنــوان یــک
زخــم اجتماعــی ،در پــس تــرس
و تمایــل بانــوان بــه حفــظ بنیــان
خانــواده ،گاه مــدت هــا خود را آشــکار
نمــی کنــد امــا در نهایــت منشــأ ایجــاد
انــواع آســیب هــای اجتماعــی اســت
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خشونت علیه زنان زخم پنهان اجتماع/
دردی که مادر آسیبهای جامعه است
بــه آن توجــه کننــد.
ایــن پژوهشــگر و کارشــناس حــوزه اجتماعــی ادامــه داد:
مشــاوره هــای پیــش از ازدواج و مشــاوره هــای خانوادگــی از
دیگــر برنامــه هایــی اســت کــه بایــد از ســوی دســتگاه هــای
فرهنگــی و نهادهــای مرتبــط و مســئول در ایــن زمینــه مورد
توجــه قــرار گیــرد.
ابراهیمــی اضافــه کــرد :صــرف نظــر از اصــاح و تدویــن
قوانیــن کــه بــرای مبــارزه بــا خشــونت علیــه زنــان امــری
ضــروری اســت ،بــرای مقابلــه بــا خشــونت علیــه ایــن قشــر
جامعــه ،نیــاز بــه فرهنــگ ســازی و آمــوزش هــای همگانــی
احســاس مــی شــود.

جملــه خشــونت علیــه زنــان در ســال هــای اخیــر از طریــق
رســانههای دیــداری ،شــنیداری و نوشــتاری بســیار عنــوان
شــده و از معنــی عبــارت هــم میتــوان دریافــت کــه بــه
انــدازه دردآور بــودن مفهــوم کلمــه ،بــروز آن نیــز لطمــه
زننــده و ناخوشــایند اســت.
بـروز خشـونت علیـه جنـس مونـث از قدیماالیـام در جوامـع
وجـود داشـته اما بـا توجه بـه ارتقای سـطح عقالنیت و رشـد
فرهنگـی مردم جامعه طی گذشـت سـالهای متوالـی انتظار
میرود کـه اینگونه برخوردهای غیرمنطقی از مجامع انسـانی
کمرنـگ شـود امـا بـه نظـر می رسـد کـه تنهـا رنـگ عوض
کـرده و کمرنگ نشـده اسـت.
زنــان در جامعــه عــاوه بــر ایفــای نقــش خــود،
مســئولیتهای مهــم دیگــری اعــم از صیانــت از بنیــان خانه
و خانــواده ،همســرداری ،فرزنــدآوری ،فرزندپــروری ،مدیریت
خانــواده و غیــره را هــم بــه انجــام میرســانند کــه بــا اندکــی
تامــل درمــی یابیــم زن بــودن مســئولیت مهمــی اســت.
اینکــه ســطح پاییــن درک ،احســاس و منطــق ســبب
بــروز ناهنجــاری هــا و پرخــاش گــری هایــی تحــت عنــوان
خشــونت علیــه زنــان در جامعــه شــود ،زنــان را بــه عنــوان
ارکان اصلــی و اساســی جامعــه از ادامــه رونــد یــک زندگــی
معقــول و آرام دلســرد میکنــد و رفتــه رفتــه زن هــم بــرای
مقابلــه بــا ایــن خشــونتها بــه پرخــاش گــری و رفتارهــای
غیرمنطقــی روی مــیآورد.
همیــن اقدامــات ســبب بــروز مشــکالت بزرگتــری اعــم
از فروپاشــی بنیــان خانــواده ،متزلــزل شــدن پایههــای
اجتماعــی جامعــه ،تفرقــه میــان خانــواده هــا ،تاثیــر منفــی
بــر تربیــت فرزنــدان و هــزاران مســاله دیگــر میشــود.
خوشــبختانه امــروزه ارتقــای ســطح فرهنگــی ،علمــی و
روانشــناختی در جوامــع مختلــف ســبب بــه وجــود آمــدن
بنیادهایــی بــا محوریــت حمایــت از زنــان و مجامعــی بــا
هــدف برخــورد بــا خشــونت علیــه زنــان شــده کــه بــه دنبال
ایــن اقدامــات در ســطح گســترده ،هــر ســاله یــک روز را بــه
عنــوان روز «نــه بــه خشــونت علیــه زنــان» نــام نهادهانــد.
پدیــده شــوم خشــونت امــری برخــاف ارزش هــا و احــکام

دیــن مقــدس اســام اســت و اعمــال خشــونت در شــکل
هــای مختلــف آن باعــث بــروز آســیب هــای بســیار در زنــان
جامعــه مــی شــود.
خشــونت علیــه زنــان گســتره ای از تبعــات ناگــوار
اجتماعــی بــه دنبــال دارد
یـک پژوهشـگر و کارشـناس حـوزه اجتماعـی در رابطـه بـا
مسـاله خشـونت علیه زنان گفت :خشـونت علیه زنان موجب
بروز آسـیب هـای زیادی در جامعه می شـود و خشـونت های
خانگـی و محیـط کار از جملـه نمونه های آن اسـت.
محمدرضــا ابراهیمــی افــزود :بســیاری از اوقــات زنــان بــرای
حفــظ آبــروی خــود ایــن خشــونت هــا را آشــکار نمــی کنند
و بــر اثــر ایــن مخفــی کاری بــه افســردگی دچــار می شــوند،
بــه همیــن دلیــل ایــن دغدغــه فقــط یــک پدیــده مربــوط
بــه داخــل خانــواده نیســت ،بلکــه پدیــده ای اجتماعی اســت
کــه گاه تبعــات ناگــوار گســترده ای در پــی دارد.
وی بیــان کــرد :خشــونت هــای روانــی ،کالمــی ،منــزوی
کــردن زنــان ،القــای تــرس ،زیــر ســوال بــردن توانمنــدی
زنــان ،مســخره کــردن و تحقیــر زنــان ،کنتــرل ســخن
گفتــن و خشــونت روانــی ،خشــونت اقتصــادی و محــدود
کــردن زنــان در مســائل مالــی و انــکار مالکیــت زنــان از دیگر
خشــونت هــای رایــج در جامعــه اســت.
ایـن پژوهشـگر و کارشـناس حـوزه اجتماعـی خاطرنشـان
سـاخت :نـگاه جنسـیتی بـه زنان نیـز از انـواع خشـونت های
روانـی اسـت کـه موجـب انـزوا و افسـردگی بانـوان می شـود
و ایـن مسـائل هم باید مـورد توجـه روانشناسـان قـرار گیرد.
ابراهیمــی تصریــح کــرد :برنامــه ریــزی آموزشــی بایــد
براســاس انــواع پیشــگیری و افزایــش مهــارت افــراد صــورت
پذیــرد تــا نتیجــه بخــش باشــد و بــه پیشــگیری اجتماعــی،
حقوقــی و قضایــی توجــه جــدی شــود.
وی بیــان کــرد :امــروزه ریشــه کــن کــردن خشــونت در
جامعــه و ایجاد بســتر مناســب بــرای رشــد و تعالــی دختران
و زنــان نیــاز بــه عــزم ملــی دارد و همــه نهادهــای دولتــی و
غیردولتــی وظیفــه دارنــد در طــرح هــا و برنامــه هــای خــود

در فرآینــد مــددکاری خشــونت علیــه زنــان،
مشــاوره هــای چندبُعــدی نیــاز اســت
مدیــرکل بهزیســتی اســتان مرکــزی نیــز گفــت :بهزیســتی
اســتان ،مرکــزی تحــت عنــوان خانــه امــن زنــان بــرای
حمایــت و کمــک بــه دختــران و زنــان خشــونت دیــده و در
معــرض خشــونت راه انــدازی کــرده اســت.
بهــروز رفیعــی افــزود :درصورتــی کــه بــروز خشــونتی بــه
مرکــز بهزیســتی گــزارش داده شــود بالفاصلــه اورژانــس
اجتماعــی بــه ایــن موضــوع ورود پیــدا مــی کنــد و پــس
از تشــکیل پرونــده مشــاوران ،مــددکارن و روانشناســان کار
خــود را آغــاز مــی کننــد.
وی عنــوان داشــت :هــدف اصلــی تیــم اورژانــس اجتماعــی از
مداخلــه در چنیــن مباحثــی حفــظ بنیــان خانــواده و اصالح
مشــکل میــان زوجیــن اســت تــا بــا ارائــه خدمــات الزم در
نخســتین مرحلــه بتواننــد از میــزان ایــن خشــونت هــا
کاســته و بــا ادامــه رونــد از بــروز مجــدد آن جلوگیــری کنند.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان مرکــزی خاطرنشــان کــرد :در
صورتــی کــه عملیــات مشــاورهای و روانــی بــه نتیجــه نرســد
و طرفیــن بــر مقولــه پیگیــری امــور در مراجــع قضایــی
اصــرار داشــته باشــند پرونــده بــه مرجــع قضایــی فرســتاده
میشــود امــا تیــم اورژانــس اجتماعــی در تــاش اســت کــه
بتوانــد بــا ارائــه آموزههــای دینــی ،مباحــث روانشــناختی
و تاکیــد بــر مســاله حفــظ نظــام و بنیــان خانــواده ،از بــروز
چنیــن نابســامانیهایی جلوگیــری کنــد.
رفیعـی تصریـح کـرد :اورژانـس اجتماعـی تاکنون در هشـت
شـهر اسـتان مرکـزی کـه دارای جمعیـت بـاالی  ۵۰هـزار
نفـر هسـتند فعالیت خـود را آغـاز کرده و بـا توجه بـه تفاوت
معنایـی در بیـان کلمه خشـونت کـه خشـونتهای گفتاری،
رفتـاری ،تنبیهی و غیره را شـامل میشـود بایـد راهکارهایی
بـرای حل مشـکل در هـر یـک از مـوارد ارائـه دهد.
وی بیــان کــرد :درنظــر گرفتــن نــکات و مبانــی شــرعی
دیــن اســام در مــددکاری مباحــث مربــوط بــه خشــونت
هــای خانوادگــی از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت ،یکــی
از ایراداتــی کــه امــروزه بــه مشــاوران اینگونــه پروندههــای
خانوادگــی وارد آمــده اعتــراض بــه بیــان مباحــث دینــی و
فقهــی مــی باشــد در حالــی کــه اعتــراض صحیحــی نیســت.
مدیــرکل بهزیســتی اســتان مرکــزی ادامــه داد :پیشــنهاد ما
ایــن اســت کــه بــرای تســهیل فعالیــت اورژانــس اجتماعــی
در مــواردی همچــون خشــونت علیــه زنــان ،تلفیقــی از
مشــاورههای مذهبــی ،روانشــناختی و پزشــکی ارائــه شــود تا
در برگیرنــده تمامــی راه حــل هــا باشــد و بتوانیم در راســتای
حفــظ بنیــان خانــواده و کاهــش خشــونت هــای خانوادگــی
مداخلــه صحیــح انجــام دهیــم.
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معادن ُخردمراتعیزدرامیبلعد/صدایمحیطزیستهمبهجایینمیرسد
حفرههــای وســیع و طبیعتــی بههــم
علیرضاصادقی
ریختــه چشــمانداز اینروزهــای
مراتعــی اســت کــه روزگاری طــراوت
نیرهشفیعیپور
آن روحــی در کالبــد تشــنه کویــر بــود
امــا معــادن خــرد دیگــر جانــی بــرای
آنهــا نگذاشــته اســت.

مراتــع اســتان یــزد بــه ویــژه در مناطقــی از شهرســتانهای
ییالقــی یــزد نظیــر مهریــز و تفــت و خاتــم ایــن روزهــا حال
و روز خوشــی ندارنــد و چشــمانداز آنهــا نیــز دیگــر هیــچ
شــباهتی بــه مرتــع نــدارد.
بوتههــا گویــی دیگــر نفــس نمیکشــند ،انبوهــی
از گردوغبــار روی آنهــا را پوشــانده و انــگار بوتههــای
پالســتیکی در مراتــع دستکاشــت شــدهاند.
بــر بلنــدای تپ ـهای کــه بایســتی ،چش ـماندازی جــز ویرانــی
و خــاک و ســنگ و ردپــای لــودر و بیــل مکانیکــی نیســت و
حیــات بــه تدریــج از مراتــع اســتان رخــت بربســته اســت.
روزگاری نــه چنــدان دور ،صــدای زنگولــه بزها نــی چوپانها،
دلنوازتریــن آهنــگ در مراتــع اســتان بــود امــا اکنــون صدای
بیلهــای مکانیکــی تنهــا صدایــی اســت کــه حتــی از دور
دســتها هــم بــه گــوش میرســد.
معدنهــای خــرد ،هــم طبیعــت را تخریــب کردهانــد ،هــم
چرخــه زندگــی روســتایی را مختــل کردهانــد زیــرا دیگــر بــه
جــز مشــتی بوتــه بیجــان چیــزی بــرای َچــرا وجــود نــدارد.
عبــاس گلســتانینژاد ،مرت ـعداری کــه دیگــر در آســتانه ۷۰
ســالگی اســت ،دل پــری از ایــن وضعیــت دارد و گویــی حــال
کــه گــوش شــنوایی بــرای شــنیدن پیــدا کــرده ،رنــج مراتــع
را یکجــا روی دایــره میریــزد.
میگویــد :اکثــر مراتــع منطقــه بــه دلیــل حفاریهــای
مجــاز و غیرمجــاز از بیــن رفتــه و کــوه و دشــت ،هماننــد
منطقــهای کــه کســی در آن بــه دنبــال گنــج میگــردد،
ســوراخ ســوراخ شــده و گازوییــل و روغــن ســوخته و
بشــکههای زبالــه ،منطقــه را فــرا گرفتــه اســت.
گلســتانینژاد معتقــد اســت :گــرد و خــاک حاصــل از
معــادن ،روی گیاهــان منطقــه کــه بیــش از دههــا ســال عمر
دارنــد ،مینشــیند و باعــث خشــک شــدن آنهــا میشــود
زیــرا نفــوذ اکســیژن بــا ایــن همــه خــاک بــه گیــاه ممکــن
نیســت و حتــی جانــوران منطقــه هــم دیگــر از ایــن بوتههــا
تغذیــه نمیکنند.کســانی کــه مجــوز ایــن معــادن کوچــک و
کمذخیــره را میدهنــد
گذشــتههای نهچنــدان دور را یــادآوری میکنــد و
میگویــد :قبــا  ۳۰هــزار راس گوســفند در ایــن منطقــه
َچــرا میکردنــد و  ۴۰۰مرتـعدار از ایــن طریــق امــرار معــاش
میکردنــد و هــر ســال هــم وضعیــت مراتــع بهتــر میشــد
امــا اول خشکســالی و بعدهــا معــادن کوچــک و بــزرگ ،نــان
مرتـعداران را قطــع کــرد و اطمینــان دارم کــه تــا چند ســال
آینــده دیگــر نــه مرتعــی در ایــن منطقــه خواهــد بــود ،نــه
دامــی و نــه حیاتوحشــی.
گلســتانینژاد معتقــد اســت :کســانی کــه مجــوز ایــن
معــادن کوچــک و کمذخیــره را میدهنــد آیــا هیچوقــت از
پشــت میــز خــود بلنــد شــدهاند تــا بــه ایــن مناطــق بیاینــد
و ببیننــد کــه ندانســته چــه خیانــت و جنایتــی را مرتکــب
شــدهاند.
میگویــد ۵۰ :ســال زحمــت کشــیدیم و بــا خشکســالی
مقابلــه کردیــم امــا اکنــون در مقابــل معــدنکاران کــم
آوردهایــم و شــاهد بــر بــاد رفتــن زحمــات خــود هســتیم و
گرچــه بــا تمــام قــوا در مقابــل آنهــا ایســتادهایم امــا حمایت

برخــی مســئوالن از تخریبکننــدگان ایــن مراتــع ،عمــا 
دســت مــا را کوتــاه کــرده اســت.
زایمــان نــارس و تلــف شــدن دامهــا از تبعــات
فعالیتهــای معدنــی در مراتــع
وی میافزایــد :مــن و خانــوادهام بــا پــرورش گوســفند امــرار
معــاش میکنیــم امــا فعالیــت ایــن معــدن باعــث شــده
مریضیهــای بســیاری در گلــه دام مــا بــروز کنــد و بســیاری
از دامهــا نیــز زایمــان نــارس دارنــد و تلــف میشــوند ضمــن
اینکــه ایــن روزها حتــی معــدنداران اجــازه ورود گوســفندان
مــا بــه چراگاههــای نزدیــک معــدن را نمیدهنــد.
او درســت میگویــد ،بقیــه اهالــی منطقــه نیــز کــه ســالها
ایــن مراتــع را از پیــش چشــم گذراندهانــد ،میگوینــد۷۰ :
درصــد پوشــش گیاهــی منطقــه نابــود شــده و  ۳۰درصــد
بقیــه نیــز در حــال نابــودی اســت و مراتعــی کــه قبــا 
 ۳۰هــزار دام در آن َچــرا میکردنــد ،اکنــون بــه زحمــت
جوابگــوی  ۳هــزار دام اســت.
بیشــتر دامــداران منطقــه دامهــای خــود را فروختهانــد و
بــه شــهر آمدهانــد امــا هنــوز  ۱۵خانــوار در حــال گــذران
زندگــی خــود در ایــن منطقــه هســتند.

عــاوه بــر دامــداری ،کشــاورزی روســتاییان نیــز در معــرض
تهدیدهــای جــدی اســت و بخشــی از آن کامـا از بیــن رفته
ضمــن اینکــه صــدای انفجــار معــادن نیــز صرفنظــر از
خطرهــای آن ،طاقــت مــردم منطقــه را طــاق کــرده اســت.
حمیــد خالقپــور ،فعــال محیــط زیســت نیــز صحبتهــای
جالبــی دارد؛ میگویــد :ســطح تخریــب منابــع طبیعــی
توســط بهرهبــرداران معــادن هــر روز گســتردهتر میشــود
و چشــمهها و آبهــای زیرزمینــی نیــز تحــت تاثیــر قــرار
گرفتــه و بســیاری از آنهــا خشــک شــدهاند.
مــردم مخالــف تولیــد و اشــتغال نیســتند امــا از
مســئوالن انتظــار بررســی دارنــد
وی معتقــد اســت :ایــن رونــد نــه تنهــا زندگــی مــردم منطقه
و حیــات روســتا را بــه خطــر انداختــه بلکــه صدهــا گونــه
جانــوری و گیاهــی در منطقــه تحــت تاثیــر قــرار گرفتــه و
نابــود شــدهاند و در بهتریــن شــرایط ،از جمعیــت آنهــا بــه
شــکل چشــمگیری کاســته شــده اســت.
خالقپــور میگویــد :هیچکــس بــا تولیــد و اشــتغال
مخالــف نیســت امــا بــه واقــع ادارات ذیربــط یــا متوجــه این
حجــم از تخریبهــا نیســتند یــا دقــت کافــی در ایــن زمینــه
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ندارنــد.
وی میافزایــد :در حــال حاضــر قــرق زردکــوه دربیــد
منصورآبــاد ،بهتریــن زیســتگاه و مأمــن گونــه ارزشــمند
جبیــر در کشــور اســت امــا ایــن منطقــه بــه شــدت در
معــرض تهدیــد و تخریــب اســت و ایــن گونــه ارزشــمند بــه
تدریــج در حــال نابــودی اســت.
ایــن فعــال محیــط زیســت میگویــد :آلودگــی صوتــی و
ناامنــی کــه در اثــر تــردد بیــش از حــد انســانها و وســایل
نقلیــه در ایــن منطقــه ایجــاد شــده ،احســاس ناامنــی بــرای
حیاتوحــش ایجــاد کــرده ضمــن اینکــه بســیاری از
شــکارچیان غیرمجــاز از چنیــن فرصتهایــی اســتفاده کرده
و در قالــب راننــدگان وســایل نقلیــه یا کارگــران معــدن ،وارد
منطقــه شــده و بــه راحتــی حیــات گونههــای ایــن منطقــه
را تهدیــد میکننــد.
البیگــری بهرهبــرداران معــادن بــا اســتفاده از
غفلــت مســئوالن
وی معتقــد اســت :مالــکان معــدن همــواره منتظــر فرصــت
هســتند تــا از بیخبــری و نــا آگاهــی مســئوالن بــرای
رســیدن بــه منافــع شــخصی خــود از البیگــری اســتفاده
کــرده و توافقهــا و قوانیــن را دور بزننــد بــا ایــن حــال
برداشــتهای مختلــف از قانــون بــه بهــای رســیدن
بــه توســعه و رونــق کســب و کار و توجــه بــه مســائل
زیســتمحیطی دو مســئله اساســی اســت کــه هنــوز بــه
یــک بــاور اساســی بــرای مســئوالن و دســتاندرکاران
تبدیــل نشــده اســت.
درد دلهــا و گالیههــای مــردم منطقــه تمامــی نــدارد ،یکــی
میگویــد و دیگــران تاییــد میکننــد و آنچــه از قلــم افتــاده
را ،دیگــری بــا تکمیــل میکنــد.
حســین شــریفی ،ســاکن  ۵۵ســاله منطقه منصورآبــاد دربید
میگویــد :گرچــه توســط معدنــکاران تهدیــد میشــویم امــا
بــه خاطــر ســرزمین ابــا و اجدادیمــان و زیســتگاه حیــات
وحــش ،ســکوت نمیکنیــم هرچنــد فریادرســی نیســت.
اقداماتی که با یک مجوز اکتشافی از بین میرود
وی میافزایــد :اهالــی منطقــه ،بذرپاشــی تخــم گیاهــان
دارویــی و بــادام کوهــی را در مراتــع انجــام میدهنــد و
تاکنــون  ۱۲آبشخــور تخریــب شــده را نیــز بازســازی
کردهانــد و دههــا آبشخــور مصنوعــی و ســالی  ۱۲۰هــزار
لیتــر آب بــا تانکــر بــه منطقــه تزریــق کــرده و  ۱۰۰تــن
علوفــه بــرای حیاتوحــش خریــداری و تامیــن کردهانــد
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امــا در عمــل ،اقدامــات آنهــا بــا یــک مجــوز اکتشــافی از بین
مــیرود.
شــریفی میگویــد :چــرا مســئوالن امــر بــدون بررســی،
مجــوز اکتشــاف میدهنــد و چــرا قبــل از اکتشــاف هــم
منطقــه و ذخیــره معدنــی و هــم صالحیــت و توانایــی
معدنــکار را بررســی نمیکننــد ،چــرا کســی بــه زخمــی
کــردن طبیعــت و از بیــن بــردن حیاتوحــش بــه عنــوان
ســرمایههای طبیعــی اعتــراض نمیکنــد و بــه جــای
همراهــی بــا مــردم منطقــه ،دســت بــه دســت خشکســالی
دادهانــد و آنهــا نیــز بــه ســهم خــود ،تیشــه بــه ریشــه
طبیعــت و حیــات روســتاها میزننــد.
وی میافزایــد :ایــن معــادن در بهبــود وضعیــت معیشــتی
مــردم منطقــه ،نــه تنهــا کوچکتریــن نقشــی ایفــا
نکردهانــد بلکــه تخریــب مــزارع و مراتــع و آســیبهای
زیســت محیطــی را بــرای مــردم بــه ارمغــان آوردهانــد.
شــریفی معتقــد اســت :ایــن فعالیتهــا ،آلودگــی آب و بــه
هــم خــوردن جریانهــای آبــی و مســیر آبراههــا را نیــز بــه
دنبــال داشــته و هرجــا را کــه نــگاه میکنیــم ،دســتخوش
اقدامــات معدنــکاران قــرار گرفتــه زیــرا خــاک را در وســعت
و عمــق زیــاد بــر هــم زدنــد و بــا از دســت رفتــن بافــت
دامنههــا ،آبراهههــا نیــز تخریــب شــدند.
ایــن شــرایط متأســفانه تعــادل زمیــن را بــر هــم زده بــه
نحــوی کــه در برخــی قســمتها امــکان جبــران بــه 
هیچوجــه وجــود نــدارد.
آســیبهای جادههــای دسترســی بــه معــادن
کمتــر از فعالیتهــای اکتشــافی نیســت
دغدغــه مــردم ایــن منطقــه تنهــا مشــکالت اقتصــادی
نیســت کــه بــرای آنهــا رقــم خــورده اســت بلکــه آنهــا بیــش
از هرکــس دیگــری بــه اهمیــت و ارزش محیــط زیســت و
حیاتوحــش آگاه و بــرای از دســت رفتــن آن نگــران
هســتند و میداننــد اگــر ایــن دو تهدیــد شــوند ،الجــرم
حیــات روســتاهای آنهــا نیــز دســتخوش تغییــر چرخــه
حیــات در ایــن مناطــق میشــود.
عبــاس شــریفی ،مدیــر قــرق زرد کــوه دربیــد منصورآبــاد
نیــز گفــت :عــاوه بــر معــادن خــرد ،جادههایــی کــه بــرای
دسترســی بــه معــادن احــداث شــده ،شــرایط زیســتگاهها را
بــه هــم زده ضمــن اینکــه معــادن متروک ـه نیــز بــه بــای
جــان حیاتوحــش تبدیــل شــده اســت.
وی افــزود :مجوزهایــی کــه بــرای معــادن ایــن منطقــه صادر
شــده ،بــه گفتــه کارشناســان و طبــق برآوردهــای آنهــا

هیچگونــه ذخیــرهای نــدارد یــا اگــر دارد ،صرفــه اقتصــادی
بــرای اســتخراج نــدارد.
شــریفی خاطرنشــان کــرد :معادنــی هســتند کــه بــه ثبــت
رســیدهاند امــا بهرهبــرداران آنهــا پــس از گذشــت مدتــی
از اکتشــاف ،متوجــه میشــوند کــه ایــن معــادن ذخیــرهای
ندارنــد یــا اگــر هــم دارنــد ،عیــار آن کــم اســت بــه همیــن
دلیــل ،معــدن را بــا تمــام آلودگیهــای زیســتمحیطی
ایجــاد شــده ،رهــا میکننــد و منطقــه را دســتخوش
تغییــرات میکننــد؛ بــا ایــن اقــدام هــم خــود را بدهــکار
و مقــروض میکننــد و هــم ضــرر و زیانهــای جــدی بــه
طبیعیــت وارد میکننــد.
وحوشی که در سرگردانی آب ،تلف میشوند
وی ادامــه داد :وحــوش حساســیت خاصــی بــه محــل زندگی
خــود دارنــد و بــا کوچکتریــن تغییــرات ،احســاس خطــر
میکــرده و دچــار اســترس میشــوند و در مــواردی حتــی
بــه واســطه صداهــای چکــش و ماشــینهای ســنگین و
دینامیــت ،چشــمهها و آبشخورهــای طبیعــی دچــار
ریــزش و گاه خشــک میشــوند و وحــوش چنــد روز را بــه
دنبــال آب میگردنــد و در نهایــت تلــف میشــوند.
شــریفی یــادآور شــد :در ایــن منطقــه طبــق سرشــماری
انجــام شــده ،بیــش از هــزار و  ۵۰۰رأس کل ،بــز ،قــوچ ،آهــو
و جبیــر زندگــی میکننــد و عــاوه بــر اینهــا ،بیــش از
 ۳۰نــوع از گونههــای دیگــر جانــوری نیــز در ایــن منطقــه
شناســایی شــده اســت.
وی تصریــح کــرد :قــرق زردگــوه ،اولیــن قــرق اختصاصــی
ثبــت شــده در کشــور و مهمتریــن زیســتگاه جبیــر در
کشــور اســت کــه هماکنــون  ۵۰رأس جبیــر در آن زیســت
میکننــد امــا وضعیــت منطقــه ،وضعیــت مناســبی نیســت.
شــریفی اظهــار داشــت :آلودگــی هــوا و بوتههــا ،نابــودی
پوشــش گیاهــی ،صداهــای بلنــد و مهیــب در شــب و روز که
ســبب رم کــردن حیــوان و فــرار آن میشــود و دههــا مــورد
دیگــر ،ایــن منطقــه را بــه شــدت دچــار بحــران کــرده اســت.
 ۵۰معــدن نیمهفعــال و تعطیــل در وســعت  ۷۰هــزار
هکتــاری قــرق منصورآباد
وی افــزود :وســعت قــرق بیــش از  ۷۰هــزار هکتــار اســت و
در همیــن منطقــه  ۵۰معــدن نیمــه فعــال و تعطیــل شــده
وجــود دارد کــه بــا طــرح ایــن موضــوع بــا مســئوالن صنعت،
معــدن و تجــارت ،ایــن جــواب را شــنیدهایم کــه مــا معــدن
را بــه مزایــده گذاشــتهایم و در قبــال آن مســئولیتی نداریم و
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مراجعــه بــه محیــط زیســت و منابــع طبیعــی نیــز بینتیجه
بــوده زیــرا آنهــا نیــز شــاکی هســتند و میگوینــد بــرای
صــدور مجــوز از مــا هیــچ اســتعالمی انجــام نمیشــود.
شــریفی گفــت :درخواســت مــا از مســئوالن صنعــت ،معــدن
و تجــارت ایــن اســت کــه معــادن واگــذار شــدهای کــه محرز
شــده ذخیــرهای ندارنــد را دوبــاره بــه مزایــده نگذارنــد زیــرا
شــاهد بودیــم کــه یــک معــدن بــه چنــد نفــر واگــذار شــده
و هم ـه آنهــا اقــدام بــه اکتشــاف کــرده و بعــد از مدتــی کار
را رهــا کردهانــد و هرکــدام بــه ســهم خــود ،تخریبــی در
منطقــه بــه جــای گذاشــتهاند.
وی افــزود :حــدود یکســال و نیــم اســت کــه پروانــه قــرق
گرفتـهام و هشــت ســال نیــز داوطلبانــه بــرای حیاتوحــش
کار کــردهام و تاکنــون بیــش از یــک میلیــارد تومــان بــرای
تأمیــن علوفــه و ســاخت آبشخــور هزینــه کــردهام امــا بــا
ایــن رونــد ،طولــی نمیکشــد کــه تمــام تالشهــا بیثمــر
مانــده و دیگــر حیاتوحشــی در منطقــه باقــی نمیمانــد.
شـریفی ادامـه داد :بـه دلیـل کمبـود نیـرو و امکانـات
حفاظتـی بـرای کنترل ،اغلـب حیاتوحش در ایـن مناطق
بـا مشـکالتی همچـون شـکار غیرمجـاز ،زندهگیـری و تلف
شـدن مواجـه هسـتند و از آنجـا کـه تنهـا  ۱۲محیـط بان
بـه صـورت دائمـی و هفت نفـر به صـورت موقـت ،حفاظت
از ایـن منطقـه را بـر عهـده دارنـد و امکانـات حفاظتـی در
اختیـار آنها بسـیار محدود اسـت ،عملا امکان نظـارت آنها
بـر تمـام منطقه بـا وجـود رفـت و آمـد معدنـکاران و افراد
غیربومـی ،غیـر ممکن اسـت.
ایــن گالیههــا و صحبتهــای مــردم بــا مســئوالن محیــط
زیســت در میــان گذاشــته شــد امــا نکتــه جالــب اینجاســت
کــه حتــی بــه قــول معــروف ،دســت محیــط زیســت نیــز به
جایــی بنــد نیســت و صــدای آنهــا نیــز بــه گــوش کســی
نمیرســد.
معــاون محیــط زیســت اســتان یــزد گفــت :مدتهاســت
کــه موضــوع معــادن خــرد کــه عمــا صرفــه اقتصــادی برای
اکتشــاف ندارنــد ،بــه دغدغــه محیــط زیســت تبدیل شــده و
بارهــا نیــز در رســانهها و مکاتبــات بــا ادارات مختلــف مطــرح
شــده اســت.
حســن اکبــری بیــان کــرد :واقعیــت ایــن اســت که واگــذاری
معــادن خــرد بــه ایــن شــکل ،بــه زودی و در دهــه آینــده در
اســتان منجــر بــه یــک بحــران خواهــد شــد زیــرا در اســتان
یــزد ،مناطــق وســیع و خشــک بســیاری داریــم و رطوبــت
خــاک و هــوا پاییــن اســت و ترمیــم بــه ســختی انجــام
میشــود.با صــدور مجــوز معــدن ،بــرای دسترســی بــه
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آن ،جــاده احــداث میشــود و ایــن امــر ســطح وســیعی را
تخریــب میکنــد کــه گــرد و غبــار ناشــی از آن تــا شــعاع
چندصــد متــر روی گیاهــان مینشــیند و ایــن رونــد عمــا 
بوتــه را بــه یــک بوتــه مصنوعــی تبدیــل میکنــد
وی عنـوان کـرد :با صـدور مجـوز معدن ،بـرای دسترسـی به
آن ،جاده احداث میشـود و این امر سـطح وسـیعی را تخریب
میکنـد کـه گـرد و غبـار ناشـی از آن تـا شـعاع چندصد متر
روی گیاهـان مینشـیند و این رونـد عمال بوته را بـه یک بوته
مصنوعـی تبدیل میکنـد زیرا بوته هسـت اما کارکـرد بوته را
نـدارد زیـرا دیگر اکسـیژنی به آن نمیرسـد.
اکبـری خاطرنشـان کـرد :ایجـاد راه دسترسـی به معـادن در
واقـع دسترسـی بـه زیسـتگاههای بکـر را نیز میسـر میکند
و ایـن امـر به طـور قطع زمینهسـاز سوءاسـتفاده شـکارچیان
اسـت ضمـن اینکه وقتـی زیسـتگاه عمومـی شـد ،تخریب و
زبالـه و  ...نیـز در منطقـه دور از ذهن نیسـت.
وی بیــان کــرد :معــادن اســتراتژیک و بزرگــی کــه نقــش
مهــم اقتصــادی در اســتان ایفــا میکننــد ،چنــدان
مشکلســاز نیســتند امــا معــادن خــرد در زیســتگاههای
بکــر نبایــد مجــوز دریافــت کننــد زیــرا بســیاری از
معــادن خــرد بــه دلیــل اینکــه اقتصــادی نیســتند یــا
حتــی بــه دلیــل تغییــرات بــازار جهانــی یــا عیــار کــم
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ذخیــره معدنــی ،بــه ســرعت توســط بهرهبــرداران رهــا
میشــو ند .
اکبــری تاکیــد کــرد :از نظــر محیــط زیســت ،بهتریــن راهکار
بــرای رفــع ایــن مشــکل ،انجــام پایــش اســت تــا بــر اســاس
ایــن پایــش ،بــرای نقاطــی کــه نبایــد بهرهبــرداری معدنــی
انجــام شــود ،مجــوز صــادر نشــود .معــاون محیــط زیســت
اســتان یــزد عنــوان کــرد :تــا ســال  ۱۳۸۸بــرای صــدور
مجــوز معــدن از محیــط زیســت اســتعالم میشــد و محیــط
زیســت نیــز بــه ایــن مســائل توجــه داشــت امــا بــا تصویــب
قانــون رفــع موانــع تولیــد ،محیــط زیســت از گردونــه
اســتعالمهای معدنــی خــارج شــد.
وی ادامــه داد :از آن پــس ،تنهــا در مناطــق چهارگانــه تحــت
حفاظــت محیــط زیســت کــه فقــط هشــت درصــد خــاک
اســتان را شــامل میشــود ،از محیــط زیســت اســتعالم
گرفتــه میشــود.
حتـی اگـر فـرض بگیریـم کـه بهرهبـرداران اقـدام ترمیـم
کندهکاریهـای خـود و راه دسترسـی کننـد ،از آنجـا کـه
رطوبت خاک بسـیار پایین اسـت و بارندگی نیز در اسـتان کم
اسـت ،ایـن ترمیمهـا نمیتوانـد اثـرات مثبتی داشـته باشـد.
بــه نظــر میرســد در ایــن بیــن ســازمان صنعــت ،معــدن
و تجــارت بایــد ســر و ســامانی بــه صــدور مجوزهــای
بهرهبــرداری از معــدن بدهــد کــه البتــه ایــن ســازمان
نیــز بــا توجــه بــه قانــون موجــود ،عمــل میکنــد و حتــی
برگــزاری دو جلســه توســط محیــط زیســت بــا دســتگاههای
متولــی امــر ،نتیجـهای در بــر نداشــته اســت زیــرا مســئوالن
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان یــزد معتقدنــد
کــه قانــون اجــازه صــدور مجــوز را داده اســت.
نادیده گرفتن پیوستهای زیست محیطی در قانون
آنچــه در ایــن قانــون نادیــده گرفتــه شــده ،پیوســتهای
زیســت محیطــی اســت و بــه نظــر میرســد پایــان ایــن
رویــه ،بازنگــری در قانــون رفــع موانــع تولیــد توســط
مجلســیان اســت.
البتــه انصــاف در مــورد محیــط زیســت و طبیعــت ،موضوعی
اســت کــه بایــد در دل و جــان افــراد نهادینــه باشــد و اگــر
کســی قصــد تخریــب داشــته باشــد ،بــه نظــر میرســد
صدهــا قانــون و تبصــره نیــز نتوانــد جلــودار آن باشــد امــا اگر
اهمیــت و ارزش محیــط زیســت بــرای همگان روشــن شــود
و بــه بهــای پــول و ســود ،همــه چیــز پایمــال نشــود ،آنــگاه
دههــا قانــون همــراه و بیاعتنــا بــه تخریــب محیــط زیســت
نیــز نمیتوانــد گزنــدی بــه طبیعــت وارد کنــد.

بیــش از  ۵ســال از وعــده مســئوالن بــرای بازســازی قدیمــی تریــن کتابخانــه عمومــی
و گنجینــه ارزشــمند مکتــوب آن مــی گــذرد ولــی هنــوز اقدامــی جــدی در ایــن زمینــه
نشــده اســت.
فعالیتهــای قرآنــی در ســومین مدرســه مــدرن ایــران زمینــه ای را فراهــم کــرده کــه
شــوکت بــه شــوکتیه بیرجنــد برگــردد.
سالهاســت جشــن شــب چلــه بیــن ایرانیــان برگــزار میشــود ،امــا تفــاوت یلــدای
امســال حضــور ناخوانــده عروسـکهای بابانوئــل اســت؛ حضــوری کــه کارشناســان آن را
نمونــهای از ناآگاهــی عنــوان میکننــد.
تــاالب کجــی نمکــزار در شــرقیترین نقطــه کشــور ظرفیتــی ملــی و جهانــی اســت کــه
ی ایــن روزهــا نفــس آن را گرفتــه امــا یــک جشــنواره ملــی روزنــه امیــدی
خشکســال 
بــرای حفــظ ایــن تــاالب بــاز کــرده اســت.
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اشک هایی که پشت پنجره فوالد تمنای شفاعت دارد
رقیه رحمتی
راد

زائرانــی کــه تنهــا بــارگاه منــور رضــوی
را از پشــت قــاب شیشــه ای تلویزیــون
دیــده انــد و حــاال بــا هــزار امیــد و آرزو
روبــه روی پنجــره فــوالد اشــک ریــزان
از امــام هشــتم(ع) تشــکر مــی کننــد.

ایــن روزهــا حــرم مطهــر رضــوی میــزان کاروان هــای مختلف
اســت کــه حــال و هــوای زائــران آنهــا بــا دیگــر ایــام ســال
متفــاوت اســت .کســانی کــه بــرای نخســتین مرتبــه و بــا
کمــک خیــران  بــه زیــارت امــام مهربانــی هــا مشــرف مــی
شــوند.
زائرانــی کــه تنهــا بــارگاه منور رضــوی را از پشــت قاب شیشــه
ای تلویزیــون دیــده انــد و حــاال با هــزار امیــد و آرزو روبــه روی
پنجــره فــوالد اشــک ریــزان از امــام هشــتم(ع) بــرای توفیــق
حضــور در حــرم مطهــر سپاســگزاری مــی کنند.
در ادامــه بــا جمعــی از ایــن زائــر اولیهــا و سرپرســتان
کاروانهــای آنهــا هــم کالم شــدیم تــا از شــور و اشــتیاق آنها
در پابوســی بــارگاه منــور رضــوی بشــنویم.
 ۴۱ســال انتظــار بــرای آســتان بوســی امــام
هشــتم(ع)
امیــر بوگــری کارگــر  ۴۱ســاله اهــل لــردگان
چهارمحالوبختیــاری کــه بــه همــراه همســر و دو فرزنــدش
بــرای نخســتین بــار بــه پابوســی امــام رضــا(ع) مشــرف شــده
بــود مــی گویــد :حــس بســیار خوبــی پــس از  ۴۱ســال انتظار
دارم و بــا همراهــی و کمــک یکــی از خیــران نیکاندیــش
شــهرمان مقدمات ســفر مــن و خانــوادهام بــه مشــهدالرضا(ع)
فراهــم شــد کــه از آنهــا تشــکر میکنــم.
وی مــی افزایــد :مشــکالت مــن و خانــوادهام زیــاد اســت کــه از
جملــه آنهــا میتوانــم بــه معضــل بــزرگ بیــکاری ،مســکن
و درمــان بیمــاری آب نخــاع کمــر دختــرم اشــاره کنــم و بــا
وجــود پیگیریهــای مکــرر هیــچ اقدامــی از مســئوالن شــاهد
نبــودم و تنهــا حامــی مــن خیــران نیکاندیــش بودنــد و
مجمــوع درآمــد ماهیانـهام  ۱۰۰هــزار تومــان اســت کــه هرگز
جوابگــوی خــرج و مخــارج یــک زندگــی ســاده هــم نیســت.
بوگــری بیــان می کنــد :خواســتهام از امــام رضــا(ع) در تعجیل
امــر فــرج امــام زمان(عــج) ،شــفای همــه بیمــاران بهویــژه
دختــرم و توفیــق زیــارت همــه آرزومنــدان ،بهخصــوص
کســانی کــه هنــوز ایــن توفیــق را نداشــتهاند بــود.

سال ها آرزوی زیارت داشتم
کبــری صادقــی زائــر اولــی  ۳۸ســاله اهــل قایــن خراســان
جنوبــی مــی گویــد :ســالهای ســال بــود کــه آرزوی زیــارت
امــام رضــا(ع) را داشــتم و خــدا را شــاکرم کــه بــا همراهــی
خیــران نیکاندیــش ایــن آرزو بــرآورده شــد و از امــام رضــا(ع)
فــرج امــام زمان(عــج) ،شــفای فرزنــدان بیمــارم و عاقبــت
بخیــری بانیــان ایــن ســفر زیارتــی را خواســتار شــدم.
وی بیــان مــی کنــد :مــن در ســال  ۷۱ازدواج کــردم
کــه ثمــره آن دو فرزنــد پســر بــه نامهــای امیرمحمــد و
امیرحســین اســت و همســرم در ســال  ۸۷به علــت بیماری
ســرطان فــوت کــرد و تمــام جهیزیــه خــودم را خــرج
درمانــش کــردم کــه متأســفانه نتیجــه نــداد ،امــا راضــی بــه
رضــای خــدا هســتم.
صادقــی خاطرنشــان می کنــد :فرزنــد دومــم پــدرش را ندیده
و در زمــان فــوت همســرم در مــاه ســوم حاملگــی پســرم بودم
و هــر دو فرزنــدم دچــار مشــکالت بینایی ،شــنوایی ،تشــنجی،
و معلولیــت جســمی  حرکتــی هســتند و بــه همیــن جهــت
تحت پوشــش بهزیســتی هســتم ،امــا کمــک ماهانــه  ۵۳هزار
تومانــی دردی را درمــان نمیکنــد و خــودم هــم کار خانــه
انجــام مـیدادم کــه حداکثــر درآمــدم در مــاه حــدود  ۵۰هزار
تومــان اســت کــه بــا پــول بهزیســتی حداکثــر بــه  ۱۰۰هــزار
تومــان میرســد کــه جوابگــوی خــرج زندگــیام و درمــان
فرزندانــم نیســت.
وی مــی افزایــد :یــک خانــه اجــارهای دارم کــه  ۵مــاه کرایهاش
بــه عقــب افتــاده و هــر روز شــاهد فشــار صاحبخانــه هســتم و
بــه جــز خیــران نیکاندیــش هیــچ حامــی دیگــری نــدارم و
حداقــل نیــاز خــرج ماهان ـهام یــک میلیــون تومــان اســت و
مســئوالن فرمانــداری قایــن و دیگــر مســئوالن دولتــی هــم
فقــط وعدههــای توخالــی دادهانــد و شــمارهام را گرفتنــد ،امــا
یــک تمــاس هــم نداشــتهاند.
بعد  ۵۲سال زیارت امام هشتم روزی ام شد
بیبــی فاطمــه بنیخزایــی هــم زائــر اولــی  ۵۲ســاله امــام
رضــا(ع) اســت کــه بــه خبرنــگار مــا مــی گویــد :مــن اهــل
روســتای شــندان عرب قاین هســتم و  ۵فرزند دارم و همســرم
هــم در ســال  ۹۱بــه علــت ایســت قلبــی فــوت کــرده اســت و
مشــکالت زیــادی دارم کــه پــس از فــوت همســرم بیشــتر هم

شــده اســت و بــا وجــود مراجعات بســیار بــه تمامــی مجموعه 
هــای دولتــی قایــن بهویــژه فرمانــداری ایــن شهرســتان ،هیچ
پاســخی دریافــت نکــردم.
وی مــی افزایــد :پــس از  ۵۲ســال توفیــق زیــارت امــام
رضــا(ع) نصیــب و روزیام شــد و عمــده نگرانـی مــن و تمامی
پــدران و مــادران ایــن ســرزمین در مســکن ،اشــتغال و ازدواج
جوانانشــان اســت و از امــام مهربانیهــا رفــع دغدغــه کلیــه
والدیــن را خواســتار شــدم.
مشارکت خیران در اعزام زائران به مشهد
مدیرعامــل موسســه فرزانــگان افضــل قایــن و سرپرســت
زائــران اولــی تصریــح مــی کنــد :ایــن موسســه از ســال ۹۵
کار خــود را زیــر نظــر بهزیســتی آغــاز کــرده اســت و در ایــن
مــدت دو ســفر زیارتــی بــه مشــهدالرضا(ع) داشــتهایم و اگــر
مشــارکت خیــران افزایــش یابــد حجــم خدمــات هــم بــه
همــان نســبت افزایــش مییابــد.
محمدعلــی مجیدنیــا ،بیــان مــی کنــد :در موسســه فرزانــگان
افضــل تعــداد  ۵۰۰ســالمند نیازمنــد تحــت پوشــش هســتند
کــه خدمــات رفاهــی ،فرهنگــی ،اردویــی ،زیارتــی و آموزشــی
بــه آنهــا ارائــه میشــود و در ایــن ســفر هــم  ۴۴زائــر اولــی
توفیــق تشــرف به حــرم مطهــر رضــوی را یافتنــد و در اینجا از
همراهــی و همراهــی موسســه زائــران شــهر بهشــت در تأمین
محــل اســکان و غــذای ایــن زائــران امــام مهربانیهــا تقدیــر و
تشــکر میکنــم.
محمدحســین یعقوبپــور نیــز کــه از مســئوالن کاروان زائران
قاینــی اســت ،میگویــد :مــن معلــم بازنشســته آمــوزش
و پــرورش هســتم و از ســال  ۷۰توفیــق برپایــی اردوهــا و
ســفرهای زیارتــی بــه مشــهد ،قــم ،جمکــران ،شــیراز ،راهیان
نــور و مرقــد امــام راحــل(ره) را دارم .در ســال بالــغ بر  ۱۰ســفر
زیارتــی دارم کــه مقصــد بیشــتر آنهــا مشــهد اســت.
وی مــی افزایــد :اعضــای ایــن کاروان مددجویــان تحــت
پوشــش کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) ،بهزیســتی و
خیریههــا هســتند و در هــر ســفر کــه بــه مــدت  ۳روز
بهطــول میانجامــد حــدود  ۵۰زائــر اولــی بــه حــرم مطهــر
رضــوی مشــرف میشــوند و متوســط هزینــه ســفر بــرای هــر
زائــر  ۲۰۰هــزار تومــان اســت کــه تمامــی آن از ســوی خیران
تأمیــن شــده و ریالــی از زائــران دریافــت نشــده اســت.

صفحه  | 33شماره  | 23دی 96

فرهنــگ و هنــر ایــران
NEWSAGENCY

MEHR

زنگخطربرایگنجینهنشریاتبهصدادرآمد/فرسودگیساختمان ۷۰ساله
محمدحسین
نیکوپور

بیــش از  ۵ســال از وعــده مســئوالن
بــرای بازســازی قدیمــی تریــن
کتابخانــه عمومــی و گنجینــه ارزشــمند
مکتــوب آن مــی گــذرد ولــی هنــوز
اقدامــی جــدی در ایــن زمینــه نشــده
اســت.

سالهاســت کــه زنــگ خطــر آســیب هــای جــدی بــه کتابخانــه
شــهید آیــت اهلل دســتغیب بــه صــدا در آمــده و اکنــون بخــش
نشــریات و مطبوعــات ایــن کتابخانــه  ۶۹ســاله از گرمــا رنج می
بــرد و بســیاری از نشــریاتی کــه مجلــد شــده انــد در خطــر پودر
شــدن و از هــم پاشــیدن قــرار دارنــد.
مــرگ گنجینــه کتابخانه شــهید دســتغیب در آســتانه
جشــن  ۷۰سالگی
کتابخانــه شــهید آیــت اهلل دســتغیب شــیراز کــه ســالها بــا نــام
کتابخانــه ملــی فارس شــناخته می شــد در آســتانه  ۷۰ســالگی
قــرار دارد و آن گونــه کــه روح اهلل منوچهــری مدیــر کل کتابخانه
هــای عمومــی فــارس از برگــزاری جشــنی بدیــن مناســبت در
ســال  ،۹۷خبــر مــی دهــد ،حــال ایــن مســئله هــم مطــرح مــی
شــود کــه بــرای نجــات ایــن کتابخانــه دیرینــه کــه در محــور
تاریخــی ،فرهنگــی زندیــه قــرار دارد چــه اقدامــی انجــام گرفتــه
اســت.
آنچنانــی کــه ناشــر برتــر کشــوری بــا اشــاره بــه اینکــه کتابخانه
شــهید دســتغیب هویــت شــیرازی بــه شــمار مــی رود ،امــا
متاســفانه اکنــون در حــال ویران شــدن اســت و دیگــر دیوارها و
آجرهــای آن تــوان گذشــته را ندارنــد.
دوشـنبه  ۴دی مـاه  ۱۳۹۶بـود که داریـوش نویدگویـی در آیین
معارفه مدیرکل کتابخانه های عمومی اسـتان فـارس این مطلب
را گوشـزد کرد که کتابخانه شـهید دسـتغیب در معرض تخریب
آثـار و گنجینه های درون آن اسـت.
او کـه عضوی از انجمن خیرین شهرسـاز به شـمار مـی رود با این
پرسـش که «چرا باید صدها نشـریه و کتـاب باید نابود شـود و ما
چشـم پوشـی کنیم؟» ،ابراز امیداری کرد که شـیراز و فـارس در
جایگاهی کـه اسـتحقاق آن را دارد ،قرار گیرد.
ایــن ناشــر برتــر اســتانی بــا یــادآوری ایــن مطلب که نخســتین
کتابخانــه کشــور در دوره عضدالدولــه دیلمــی در شــیراز راه
انــدازی شــد و بزرگتریــن کاتبــان قــرآن از شــیراز و فــارس بــه
جامعــه معرفــی شــدند ،مــی گویــد :امیــد اســت بــا حضــور
مدیریــت جدیــد ،آینــده خوبــی را در کتابخانــه هــای عمومــی
فــارس شــاهد باشــیم.
کتابخــوان رســانه ســرآغاز رونمایــی از آســیب هــای
معتبرتریــن کتابخانــه ایران/نگهداشــت نامطلوب غنی
تریــن آرشــیو مطبوعــات جنــوب کشــور
ایـن در حالیسـت کـه پیشـتر در بازدیـد اهالی رسـانه شـیراز به
مناسـبت نشسـت کتابخـوان رسـانه کـه شـهریور سـال جاری
برگـزار شـد؛ مسـئول ایـن کتابخانه زنـگ خطر و آسـیب جدی
بخـش مطبوعات و نشـریات کتابخانه شـهید آیت اهلل دسـتغیب
را بـه صـدا در آورد و از رسـانه هـا و خبرنـگاران درخواسـت کـرد
مسـئوالن را ترغیـب به اندیشـیدن راهی برای حفـظ و نگهداری
ایـن کتابخانـه با پیشـینه  ۷۰سـاله کنند.
فیــروزه قشــقایی مســئول ایــن کتابخانــه بــا برشــمردن
تاریخچــه ،مشــکالت و ظرفیــت هــای کتابخانــه شــهید آیــت
اهلل دســتغیب مــی گویــد :در ســال  ۱۳۲۶توســط رئیــس وقــت
اداره فرهنــگ فــارس انجمنــی بــه نــام «انجمــن کتابخانــه ملی
فــارس» بــا شــرکت  ۱۲عضــو تشــکیل شــد؛ ایــن انجمــن برای
محــل کتابخانــه ،چندیــن مــکان را در نظــر گرفــت و باالخــره
بــا جلــب موافقــت وزارت فرهنــگ و اداره کل باســتان شناســی

ایــران ،قســمت جنوبــی بــاغ نظر(مــوزه پــارس) برای ســاختمان
آن در نظــر گرفتــه شــد.
وی مـی افزاید :نقشـه این بنا توسـط آندره ُگدار فرانسـوی (طراح
آرامـگاه حافظ) مدیر وقت اداره کل باسـتان شناسـی ،طرح ریزی
و پس از تصویب برای اجرا به شـیراز فرسـتاده شـد.
مسـئول کتابخانه عمومی شـهید دسـتغیب که خود روزگاری از
کتابـداران ایـن مجموعه به شـمار می رفتـه ادامه می دهـد :این
کتابخانـه کـه در نهایـت در تاریـخ  ۱۴مـرداد  ۱۳۲۹آغـاز به کار
کـرد و چهره هـای مطـرح فرهنـگ و ادب شـیراز ریاسـت آن را
بـر عهده داشـتند ،بعدهـا به کتابخانه شـهید آیت اهلل دسـتغیب
تغییـر نـام داد و اکنون یکـی از معتبرتریـن کتابخانه هـای ایران
به شـمار مـی رود.
قشــقایی همچنیــن عنــوان مــی کنــد :بخــش منحصــر بــه فرد
کتابخانــه شــهید دســتغیب ،آرشــیو نشــریات ایــن کتابخانــه
اســت کــه مــی تــوان آن را غنــی تریــن آرشــیو جنــوب کشــور
دانســت و در آن کمیــاب تریــن نســخه هــای بســیاری از روزنامه
هــا و نشــریات کشــور همچــون اطالعــات ،کیهــان ،فردوســی،
یغمــا و ...وجــود دارد کــه اینــک بــه خاطــر کوتاهــی ســقف،
سیســتم تهویــه نامناســب و شــرایط نامطلــوب نگهداشــت
نشــریات در معــرض نابــودی اســت.
او معتقــد اســت کــه بــه کتابخانــه شــهید آیــت اهلل دســتغیب
نبایــد فقــط بــه دیــد یــک کتابخانــه نگریســت بلکــه ایــن مکان
فرهنگــی و تاریخــی ،میــراث گــران بهایــی اســت کــه بایــد برای
حفــظ آن تمهیــدات جــدی اندیشــیده شــود.
از ســویی ،روح اهلل منوچهــری کــه آن هنگام سرپرســت اداره کل
کتابخانــه هــای عمومــی اســتان فــارس بــود در حاشــیه بازدیــد
خبرنــگاران از بخــش مطبوعــات و نشــریات همــان زمــان عنوان
کــرد :بخــش نشــریات ایــن کتابخانــه از غنــی ترین بخــش های
آن و در کشــور بــی نظیــر اســت بــا ایــن حــال مــکان آن کوچک
اســت و نیــاز به نــگاه ویــژه مســئوالن فرهنگــی اســتان دارد.
شــیراز نیازمنــد کتابخانــه هــای بیشــتر و مجهزتــر/
تغییــرات در مبلمــان و مقــاوم ســازی نیــاز اولیــه
او بــر ایــن بــاور اســت کــه ســهم شــیراز از مجمــوع ۲۲۴
کتابخانــه عمومــی اســتان فــارس  ۲۹کتابخانــه اســت کــه
منوچهــری معتقــد اســت شــیراز بایــد کتابخانــه های بیشــتر و
مجهزتــری داشــته باشــد.
ایــن در حالیســت کــه تاکنــون نشســت هــا و جلســه هــای
متعــددی بــرای بازســازی ایــن کتابخانــه عمومــی برگــزار شــده
و چهارمیــن جلســه شــورای بازســازی کتابخانــه عمومی شــهید
آیــت اهلل دســتغیب در دفتــر شــورای بازســازی کتابخانــه بــا
حضــور برخــی مســئوالن و صاحــب نظــران شــهری و فیــروزه  

قشــقایی برگــزار شــد کــه در ایــن خصــوص ،محمودرضــا
طالبــان گــزارش مبســوطی از گــزارش کار وچگونگی رونــد کار،
پروســه همــکاری بــا شــهرداری ارائــه و بــر تســریع در انجــام کار
تاکیــد کــرد ،ســپس مهــرداد ایروانیــان درباره  آســیب شناســی
انجــام شــده در نقشــه و ســاختمان کتابخانــه ،مطالبــی گفــت و
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن ســاختمان نبایــد از مفهــوم کتابخانــه
خــارج شــود ،بــر ایــن بــاور اســت کــه اصالحاتــی بایــد در بدنــه،
کــف  ،قفســه هــا و … صــورت بگیــرد و المــان هــا تغییــر نمــی
کنــد.
بــه اعتقــاد او خلــق فضــای معمــاری یعنــی ایجــاد فضــای نازک
کاری و تغییــرات در مبلمــان و نــه در ســاختمان صــورت مــی
گیــرد کــه تغییــر بــا نــازک کاری انجــام خواهــد شــد و در فــاز
بعــدی بایــد تاسیســات نیــز مدنظــر قــرار گیــرد.
در ادامــه پارســا از مهندســین معمــار شــیراز بــا توجــه بــه
مــوارد مطــرح شــده درجلســات گذشــته مباحثــی دربــاره
مقــاوم ســازی و مشــخص کــردن هــدف از بهســازی را  ارائــه
کــرد؛ پــس از بحــث و بررســی  ،مقــرر شــد پیگیــری هــای الزم
بــرای اتخــاذ تصمیــم نهایــی در خصــوص میــزان و نحــوه مقاوم
ســازی ســاختمان و تشــکیل جلســه بــا خیریــن کتابخانه ســاز
بــه منظــور ارائه گــزارش اقدامــات صــورت گرفتــه انجــام پذیرد.
در ســال  ۱۳۲۶رضــا مزینــی رئیــس فرهنــگ فــارس بــر آن
شــد کــه کتابخانــه عمومــی شــیراز را تأســیس نمایــد؛ همــت
آن مرحــوم جمعــی از فرهنگیــان و خیراندیشــان را دورهــم
جمــع کــرد و انجمنــی بنــام انجمــن «کتابخانــه ملــی فــارس»
بــا شــرکت :محمدحســین اســتخر مدیــر روزنامــه اســتخر،
مرحــوم حــاج شــیخ عبدالکریــم ســعادت مدیــر وقــت اداره
اوقــاف ،مرحــوم حــاج علــی جمشــیدی از بازرگانــان بنــام
شــیراز ،مرحــوم محمــد جــواد ملــک پــور نماینــده مجلــس
شــورای ملــی ،مهــدی صــدرزاده نماینــده مجلــس شــواری
ملــی ،محمدرضــا حقیقــی رئیــس اداره اوقــاف فــارس ،علــی
ســامی رئیــس اداره فرهنــگ و علــی اکبر بصیری تشــکیل شــد.
اعضــای انجمــن دســت بــه فعالیــت زده و هــر کــدام از طریقی با
مــردم خیــر شــیراز تمــاس حاصــل کــرده و مــردم را بــه ایــن
امــر خیــر تشــویق نمودند .قبــوض اعانــه از طــرف انجمــن چاپ
گردیــد و خیریــن زیــادی بــه احــداث ایــن کتابخانــه کمــک
کردنــد .بــه تدریــج اداره فرهنــگ نیــز بودجـهای را بــرای احداث
کتابخانــه درنظــر گرفــت و ســاختمان ایــن کتابخانــه پــس از
 ۳۳مــاه تکمیــل و آمــاده بهرهبــرداری شــد ۱۵ .مــرداد ســال
 ۱۳۲۹کتابخانــه بــا  ۶۰۴جلــد کتــاب شــروع بــه کار کــرد؛ ولــی
بــه صــورت رســمی در  ۱۵اردیبهشــت مــاه  ۱۳۳۱بــا ۶۰۳۵
جلــد کتــاب و بــا نــام «کتابخانــه ملــی فــارس» افتتــاح و مــورد
بهرهبــرداری قــرار گرفــت.

فرهنــگ و هنــر ایــران
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اسما محمودی

بازســازی و مقــاوم ســازی و همچنیــن
ســاخت گنبــد طالیــی حــرم امــام
حســین(ع) توســط هــزار نفــر از
عاشــقان اباعبــداهلل در حــال انجــام
اســت و بــه زودی بــه پایــان مــی رســد
و در ایــن میــان کرمانــی هــا نقــش پــر
رنگــی دارنــد.

بــا شــور و شــوق در جلســه ای نشســته بودیــم کــه حــول
محــور شــکل گیــری یــک حرکــت نــاب اســامی تشــکیل
شــده بــود عشــقی نــاب از جنــس عاشــقانه هــای اربعیــن؛
مســئوالن بــرای پیــاده روی اربعیــن برنامــه ریزی مــی کردند
و همــه گوشــه ای از کار را عاشــقانه بــه عهــده گرفتــه بودنــد؛
صحبتهایشــان دلــم را هوایــی کــرد؛ در دلــم آرزوی بیــن
الحرمیــن و لحظــه هــای نــاب عاشــقی بــا ســاالر شــهدا (ع) و
حضــرت ابوالفضــل (ع) را  مــی پرورانــدم غــرق در رویــا خــودم
را دســت بــر ســینه مقابــل گنبــد طــای حضــرت یافتــم
نــاگاه بــه خــود آمــدم کــه مــن ســراپا گنــاه کجــا و دیــدار یــار
کجــا  ...و آهــی از دل بــرای آرزوی دیرینــه ام کشــیدم  .در آن
لحظــه هرگــز تصــور نمــی کــردم آرزوی دور و دراز مــن امــروز
بــا دعــوت امــام حســین (ع) رنــگ و بــوی واقعیــت بــه خــود
بگیــرد.
امــا تقدیــر چنیــن بــود کــه جمعــی از خبرنــگاران اســتان
کرمــان بــه همــت اســتاندار کرمــان و ســازمان تبلیغــات
اســامی اســتان کرمــان راهــی ســرزمین پــر رمــز و راز عــراق
شــوند .زائــر اولــی بــودم و از ابتــدای ســفر دلهــره اولیــن دیدار
را داشــتم در طــول مســیر بــه ایــن فکــر مــی کــردم کــه
چگونــه بــا ســرور دلهــا روبــرو شــوم همینکــه مــن رو ســیاه
را طلبیــده بــود هــم در بــاورم نمــی گنجیــد ،چــه برســد بــه
اینکــه بخواهــم بــا او لــب بــه ســخن بــاز کــرده و از درد دلهــا و
خواســته هایــم بگویــم.
آنقــدر بزرگــی ســاالر شــهدا (ع) و حضــرت ابوالفضــل (ع) بــر
مــن چیره شــده بــود کــه تنهــا مــی توانســتم مــات و مبهوت
میــان خیــل عظیــم زائــران حضــرت کــه از گوشــه کنــار دنیــا
آمــده بودنــد بــه ضریــح نــگاه کنــم و ســیل اشــک دیــدگان
نابــاورم را بــه ایــن بــاور برســاند آنچــه مقابــل چشــمانم مصور
شــده رویــا و خیــال نیســت بلکــه واقعیتــی ســت بــه غایــت
زیبــا و دوســت داشــتنی.
نقــش پــر رنــگ کرمانــی هــا در مقــاوم ســازی و
بازســازی حــرم امــام حســین(ع)
در ایــن ســفر تجربیــات متفاوتــی کســب کردیــم امــا در میان
تمــام احساســات عجیــب و متفــاوت ســفر کربــا یکــی از
زیباتریــن لحظــات را در ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات
اســتان کرمــان واقــع در کربــا تجربــه کردیــم .در حالــی کــه
سرمســت از دیــدار یــار بودیــم بعــد از مناجاتــی در تــل زینبیه
بــه بــاب الســدره رفتیــم  مــردی بــا پاهــای برهنــه بــه بدرقــه
مــا آمــد از کوچــه ای تنگ عبــور کردیم بــه ســاختمانی چهار
طبقــه رســیدیم کــه در آن جمعــی از اهالــی اســتان کرمــان
مشــغول خدمــت بــه اباعبــداهلل (ع) بودنــد .اولیــن چیــزی
کــه توجهــم را جلــب کــرد پاهــای برهنــه شــان بــود آنهــا
اعتقــاد داشــتند کــه در حریــم حــرم حضــرت نبایــد کفــش
بــه پــا داشــت و آغشــته شــدن بــه تربــت امــام حســین (ع)  
افتخــاری بــزرگ اســت؛ بــه اتاقــی ســاده راهنمایی شــدیم که
بــر ســردرش عنــوان مدیریــت درج شــده بــود چهــره آشــنای
«علــی مهاجــری» از مدیــران قدیمــی اســتان کرمــان لبخنــد
را بــر لبمانمــان نشــاند او حــاال رئیــس ســتاد بازســازی عتبات

عالیــات کرمــان ،مدیر پــروژۀ مقــاوم و الغرســازی ســتونهای
اطــراف ضریــح مطهــر سیدالشــهدا و همچنین مســئول پروژۀ
ترفیــع گنبــد حــرم مطهرامــام حســین (ع) اســت ،قــرار بــود
مــا را در جریــان آخریــن جزییــات بازســازی حــرم و اقدامــات
این ســتاد قــرار دهــد و البتــه بازدیــدی از کارگاه مقاوم ســازی
و الغرســازی ســتون هــای اطــراف حــرم ترتیــب داده شــده
بــود تجربــه ای کــه هیــچ گاه از ذهنمــان پــاک نمــی شــود و
هــر بــار مــی تــوان بــا مــرورش غبــار دنیــا را از ضمیــر جــان
پــاک کــرد
مهاجــری در ایــن دیــدار ضمــن ارائــۀ گزارشــی از رونــد کار
در حــرم مطهــر بــه نقــش کرمانیهــا و شــیرازیها در
چهــار دورۀ تاریخــی بازســازی حــرم مطهــر امــام حســین
(ع) پرداخــت و اظهــار داشــت :بــارگاه ملکوتــی امــام حســین
(ع) پیــش از ایــن در ســه دوره تاریخــی دیلمیهــا ،صفویــه و
قاجاریــه مــورد بازســازی قــرار گرفتــه اســت.
گنبــد امــام حســین(ع) در کرمــان در حــال ســاخت
اســت
وی عنــوان کــرد :همــکاری کرمانیهــا و شــیرازیها در امــر
بازســازی حــرم مطهــر ســید الشــهدا (ع) و بــه ویــژه نقــش
اساســی و کلیــدی کرمانیهــا در ایــن دوران کامــا مشــهود
اســت و مــا بایــد در بحــث مانــدگاری ایــن موضــوع کمــک
کنیــم و از فرصــت ایجــاد شــده بهــره ببریــم.
مهاجــری مستندســازی فعالیتهــای صــورت گرفتــه در
بازســازی حــرم مطهــر امــام حســین (ع) را مــورد تاکیــد قــرار
داد و در ادامــه گفــت :قــرار اســت بعــد از اتمــام ســاخت گنبــد
جدیــد امــام حســین (ع) کــه در کرمــان در حــال انجام اســت،
محــل پــروژه بــه عنــوان مرکــز «حســین شناســی» در جنوب
شــرق کشــور مدنظــر قــرار گیــرد و بزرگتریــن کتابخانــه
تخصصــی امــام حســین (ع)در آن راهانــدازی شــود.
وی از اعــزام بیــش از  ۱۰۰۰نفــر از کرمانیهــا بــرای
بازســازی حــرم مطهــر سیدالشــهدا (ع) در کربــا ســخن در
بــه میــان آورد و گفــت :ایــن نیروهــا بــدون دریافــت هیــچ
حقوقــی بــه مــدت یــک مــاه بــا ســتاد بازســازی عتبــات
کرمــان همــکاری دارنــد و حــدود دو هــزار نفــر نیــز در
نوبــت اعــزام هســتند
مهاجــری عنــوان کــرد :حرمیــن مطهــر هویــت مــا شــیعیان
هســتند کــه نــه تنهــا بــرای مــا بلکــه بــرای نسـلهای آینــده

بایــد مانــدگار شــوند و همــان طــور کــه امــام راحــل (ره)
فرمودنــد «اگــر تاســوعا و عاشــورا نبــود از اســام هــم خبــری
نبــود» محــور تاســوعا و عاشــورا امــام حســین (ع) اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز توفیــق بازســای حــرم مطهــر امــام
حســین (ع) بــه کرمانیهــا رســیده و هفــت ســال اســت کــه
در حــال خدمــت هســتیم ،افــزود :هزینــه پــروژه توســط زنان
و مردانــی پرداخــت مــی شــود کــه بعض ـاً بــا وجــود نیازمنــد
بــودن ،کمــک بــه ســاخت حــرم امــام شهیدشــان را واجبتــر
میداننــد.
تیــم خبرنــگاران بعــد از بازدیــد از بازســازی عتبــات عالیــات
خواســتار اخــذ مجــوز بــرای کار در ایــن منطقــه شــدند و
مهاجــری گفــت :مــا بــه خبرنــگاران در حــوزه مستندســازی
نیــاز داریــم و تــا االن گروههایــی بــا داشــتن امکانــات ایــن کار
را برعهــده گرفتهانــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه کارکنــان و مهندســان و مشــاوران
ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات نزدیــک به ســه ســال اســت
کــه بــا پــای برهنــه در حــرم مطهــر کار میکننــد ،اظهــار
کــرد :در حــرم و ملک امــام حســین (ع) کارکنــان در محیطی
امــن کار میکننــد.
مهاجــری تصریــح کــرد :همزمــان با اتمــام پــروژۀ الغرســازی
و مقــاوم ســازی ســتونهای حــرم مطهــر امــام حســین (ع)،
ســاخت گنبــد در کرمــان بــه اتمــام میرســد ،ایــن گنبــد از
 ۹۶قطعــه پیــچ مهــرهای تشــکیل شــده اســت.
وی عنــوان کــرد :پــروژه در برخــی از ایــام ســال و
مناســبتهای زیارتــی تعطیــل میشــود و گاهــی مشــکالت
اخــذ مجــدد ویــزا اتمــام پــروژه را بــه تعویــق میانــدازد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ســامرا خانــه امــام زمــان (عجــل)
امــام حــی ماســت ،اظهــار کــرد :قطعــا امــام زمــان (عــج) از ما
شــیعیان انتظــار بازســازی خان ـهاش را دارد.
رئیــس ســتاد عتبــات عالیــات اســتان کرمــان اظهــار کــرد:
هیــچ چیــز اعتقــادات مــا را بــه ائمــه اطهــار (ع) متزلــزل
نمیکنــد ،گفــت :برخــی ســعی دارنــد در فضــای مجــازی
کمکهــای عاشــقانۀ مــردم بــه حرمیــن مطهــر را زیــر ســوال
ببرنــد و میگوینــد ایــن پولهــا را خــرج فقــرا کنیــد در
حالــی کــه خودشــان هیــچ کمکــی بــه فقــرا نمیکننــد .در
حالیکــه همانطــور کــه در بــاال اشــاره شــد بخــش زیــادی از
منابــع پــروژه را همــان فقــرا تامیــن کــرده انــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در تامیــن مالــی بازســازی عتبــات
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عالیــات هیــچ نگرانــی نداریــم ،افزود :کســانی بــی نام و نشــان
پولهــای کالنــی را در ایــن زمینــه هزینــه کردهانــد.
مســتند ســازی بازســازی عتبــات عالیــات یــک
ضــرورت تاریخــی اســت
وی تاکیــد کــرد :مــا در راســتای بازســازی عتبــات عالیــات در
حــال حاضــر مستندســازی و تهیه گــزارش بــا جزئیــات ،برای
ثبــت ایــن رخــداد در تاریــخ را یــک ضــرورت میدانیــم.
مهاجــری بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون کار مستندســازی و
ضبــط و ثبــت وقایــع بــه خوبــی صــورت گرفتــه اســت ،گفت:
بایــد بــا ضبــط و ثبــت وقایــع تکمیــل کننــدۀ حلقــۀ مفقــوده
تاریــخ باشــیم.

ازدواج پیامبــر اکــرم(ص) و حضــرت
محدثه
خدیجــه(س) پیونــدی الهــی بــود
نجف زاده
کــه توانســت الگــوی خوبــی بــرای
نســلهای بعــدی مســلمانان طــی صدهــا ســال باشــد؛
ازدواجــی کــه بــا معیارهــای اخالقــی و انســانی بــود.

حضـرت محمـد(ص) بـا دو غلام بـرای تجـارت بـه
شـام رفتنـد .سـود و موفقیـت زیـاد ،سـوغات سـفر
بـرای صاحـب اصلی سـرمایه تجـارت محمـد(ص)،
یعنـی خدیجـه(س) بـود؛ امـا ایـن سـفر بـرای
خدیجـه(س) تنهـا سـود مـادی نداشـت.
امانـت داری و رفتـار مناسـب امیـن قریـش
خدیجـه(س) را بـه شـدت تحـت تأثیـر قـرار داد.
تعریـف دو غلام همـراه از اخلاق نیکـوی او نیـز
خدیجـه(س) را مطمئـن کرد که محمد جـوان(ص)
همانـی اسـت کـه سـالها در انتظـارش بـود.
حضــرت محمــد(ص) نیــز در ســن ازدواج
اســت و ابوطالــب احســاس وظیفــه میکنــد
تــا بــرادرزادهاش را بــه خانــه بخــت بفرســتد.
خدیجــه(س) کــه از بانفوذتریــن چهرههــا و زنــان زمانــه
خــود بــود از ایــن موضــوع مطلــع میشــود ،بــرای
محمــد(س) پیامــی میفرســتد و بــا صداقــت از عالقــه خــود
میگو یــد .
درک صحیـح موجب شـد تا شـرایط باقـی مانـده از جاهلیت
حتـی ذرهای محمـد(ص) را در تصمیمش برای خواسـتگاری
رسـمی از خدیجه(س) تحـت تأثیر قـرار نداد.
ازدواجــی بــه مبارکــی نابتریــن گوهرهــا بــا واســطه عمــوی
پیامبــر(ص) شــکل میگیــرد و خدیجــه میشــود همــراه،
همســفر و همســر آخریــن رســول الهــی(ص) کــه هنــوز
مبعــوث نشــده اســت.
حضــرت خدیجــه نــه فقــط قلــب خــود را بــا محمــد
امیــن(ص) شــریک شــد کــه تمــام دارایــی و زندگ ـیاش را
بــا محبــت در اختیــار همســرش گذاشــت.
در زندگــی شــیرین ایــن زوج الهــی ،از فخــر فروشــی و تفاخر
مــادی خبــری نبــود .زخــم زبانهــای دیگــران و نقش ـههای
شومشــان بــرای بیاعتبــار کــردن شــخصیت محمــد(ص)
بــه خصــوص بــا آغــاز بعثــت ،بــر خدیجــه(ص) نــه تنهــا
تأثیــر نگذاشــت کــه او را بــرای حمایــت از همســرش
مصممتــر نیــز کــرد.
اگــر نبــود محبــت خدیجــه(س) ،نبــود همراهــی او و
نبــود دلداریهایــش ،قطعــاً زخــم زبانهــای قریشــیان
و دشــمنیهای اعــراب ظالــم محمــد(ص) را ســخت آزار
مــیداد ،امــا ســنگ صبــوری چــون خدیجــه کبــری(س)
بــرای تحمــل همــه ســختیها کافــی بــود.
اگرچـه در ابتـدای ازدواج هنـوز شـرایط خـوب بـود و بـا آغاز
بعثـت دشـمنی و کینـه توزیهـا آغاز شـد ،امـا هیچ یـک از
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مهاجــری کار مستندســازی بازســازی حــرم مطهــر
سیدالشــهدا (ع) را کاری ماننــد دفــاع مقــدس دانســت و
گفــت :اینجــا معــدن عنایــت اســت و وقایعــی کــه اینجــا
رخ میدهــد بایــد تدویــن و مستندســازی شــود چــرا
کــه زمــان در حــال گــذر اســت و قبــل از اینکــه حســرت
بخوریــم بایــد بــه فکــر باشــیم.
مهاجــری عنــوان کــرد :همچنیــن ســتاد بازســازی عتبــات
عالیــات اســتان کرمــان در کاظمیــن در حــال طراحــی و
تجهیــز کارگاه بــرای بازســازی و مقــاوم ســازی حــرم مطهــر
اســت و بــه زودی در ســامرا هــم ایــن کار شــروع مــی شــود.
صحبــت هایــش کــه تمــام شــد تــازه متوجــه مروایدهــای
غلطــان روی صــورت هایمــان شــد دلهایمــان بــی قــرار

شــده بــود و در دل آرزوی حتــی یــک دقیقــه خدمــت بــه
آقــا را داشــتیم کــه مهاجــری نویــد تحقــق ایــن رویــا را بــرای
همــه مشــتاقان داد و گفــت :افــراد متقاضــی مــی تواننــد بــا
مراجعــه بــه ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات اســتان کرمــان
نــام نویســی کــرده و بــرای خدمــت بــه اباعبــداهلل (ع) راهــی
کربــا شــوند.
آقــا در میزبانــی از زائرانــش ســنگ تمــام مــی گــذارد و شــاید
بــه همیــن خاطــر بــود کــه ایــن جلســه روحانــی بــا شــام
متبــرک حــرم حضــرت بــر ســر ســفره ای کــه در قــاب پنجره
مقابــل آن دو گنبــد طــای امــام حســین و حضــرت ابوالفضل
خودنمایــی مــی کردنــد بــه پایــان رســید امــا بــرکات معنوی
ایــن ســفر را پایانــی نیســت.

ماهوخورشیدبههموصلشدند/
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مصائب اعـراب جاهلی نتوانسـت مانع از پیـروی خدیجه(س)
از همسـر ،مـوال و پیامبـرش شـود .گامهـای خدیجـه(س)
بـرای حمایـت از رسـول اهلل(ص) نـه تنهـا سسـت نشـد کـه
مسـتحکمتر از قبـل قـدم بـر میداشـت و اجـازه نمـیداد تا
آشـنایان و غریبـگان قلـب رسـول اهلل(ص) را آزار دهنـد.
محمــد(ص) نیــز بــا همسرشــان همــراه بودنــد ،بــه مهربانــی
ســخن میگفتنــد و تکیــه گاهــی بودنــد تــا ســختیهای
دشــمن آســیبی بــه خانــه و خانــوادهاش وارد نســازد.
در بحاراالنــوار عالمــه مجلســی آمــده اســت کــه رســول
خــدا(ص) حفــظ اعتمــاد همســرش را بســیار مــورد توجــه
قــرار میدادنــد و در ایامــی کــه در غــار حــرا معتکــف بــود،
ایــن پیــام را بــه خدیجــه فرســتاد« :ای خدیجــه! گمــان
نکــن کنارهگیــری مــن بــه خاطــر بیاعتنایــی بــه توســت،
بلکــه پــروردگارم چنیــن فرمــوده تــا امــر خــود را اجــرا کنــد.
جــز خیــر و ســعادت فکــر دیگــری نکــن .خداونــد هــر روز،
چنــد بــار بــه خاطــر تــو بــه فرشــتگان بزرگــش مباهــات
میکنــد .پــس وقتــی شــب شــد ،در را ببنــد و در بســتر
خــود اســتراحت کــن».
آری اینگونــه عشــق آســمانی محمــد(ص) و خدیجــه(س)
جاودانــه مانــد و نســلی کــه نجــات دهنــده عالمیــان اســت از
ایــن محبــت الهــی جریــان گرفت .نســلی کــه با فاطمــه(س)
آغــاز شــد و بــه مهدی(عــج) رســیده اســت.
تبلــور رعایــت حقــوق زن و مــرد و مســائل مربــوط بــه
زندگــی مشــترک در زندگــی پیامبــر(ص) و خدیجــه(س)
عضــو هیئــت رئیســه مجمــع نماینــدگان طــاب حــوزه
علمیــه قــم در گفتگــو بــا خبرنــگار اظهــار داشــت:
پیامبــر(ص) بــا خلــق عظیمــی کــه قــرآن از ایشــان
توصیــف میکنــد ،الگــوی ابــدی جامعــه بشــریت اســت،

اتخــاذ مواضــع مشــخص ایشــان و روشهــا و
سخنهایشــان بــرای جامعــه اســامی حجتــی
اســت مانــدگار.
حجــت االســام ســید جــال رضــوی مهــر افــزود:
ازدواج پیامبــر اســام(ص) بــا همســری مهربــان
همچــون حضــرت خدیجــه کبــری(س) بــرای
مســلمین یــک الگــوی ویــژه اســت ،رعایــت حقوق
زن و مــرد و مســائل مربــوط بــه زندگــی مشــترک
در بیــن ایــن زوج چنــان متبلــور اســت کــه بــه
خوبــی یــک ازدواج ســاده مملــو از مهربانــی و
ارتبــاط متقابــل و عشــق را نشــان میدهــد.
وی بـا بیـان اینکـه در کتب عامـه و خاصـه از عالقه
و تبعیـت حضـرت خدیجـه(س) بـه عنـوان اولیـن
بانوی مسـلمان بـه پیامبـر اکـرم(ص) بارها صحبت
شـده اسـت ،گفت :ایشان سـخاوتمندانه همه هسـتی خود را
بـرای رسـالت پیامبر(ص) تقدیم کـرد ،هنـگام ورود پیامبر به
خانه به اسـتقبال ایشـان میرفـت و هنگام خروج بدرقهشـان
میکـرد.
اســتاد حــوزه علمیــه قــم ادامــه داد :یــک لبخنــد حضــرت
خدیجــه(س) مرحمــی بــود بــر درد آزار و اذیتــی کــه
مشــرکان نســبت بــه پیامبــر(ص) نشــان میدادنــد ،میتوان
اینگونــه گفــت کــه همراهــی ایشــان بــا پیامبــر(ص)
موفقیــت ایشــان را بــه اوج رســاند.
بــه گفتــه حجــت االســام رضــوی مهــر ،حضــرت
خدیجــه(س) و پیامبــر اکــرم(ص) در مســائل فــردی و
اجتماعــی بــا یکدیگــر اتحــاد نظــر داشــتند و از ایــن بــاب
میتــوان ایشــان را ام المومنیــن کــه پــرورش دهنــده
دختــری همچــون زهــرای مرضیــه(س) کــه چنیــن
تأثیرگــذار بــود ،نــام گــذارد.
وی اضافــه کــرد :نبایــد فرامــوش کنیــم کــه ازدواج پیامبــر
اســام(ص) بــا حضــرت خدیجــه(س) خــاف رویــه
اشــرافیگری و آثــار بــه جــای مانــده از عصــر جاهلیــت
بــود ،پــس رســول اکــرم(ص) ســنتهای باطــل را شکســت
و خدیجــه(س) نیــز یــاری کــرد تــا الگــوی ایثــار و از
خودگذشــتگی و فــداکاری شــد.
عضــو هیئــت رئیســه مجمــع نماینــدگان طــاب حــوزه
علمیــه قــم بــا بیــان اینکــه حفــظ حریــم زن و شــوهر و امید
بــه آینــده از برگزیدهتریــن اخالقهــای ایــن زوج بزرگــوار
بــود ،گفــت :خانــه آنهــا محــل حضــور مالئکــه بــود و عطــر
الهــی در وجــود فاطمــه(س) و ســایر ائمــه از همیــن فضــا
باقــی مانــدگار شــد.

فرهنــگ و هنــر ایــران
NEWSAGENCY

فعالیتهــای قرآنــی در ســومین مدرســه مــدرن ایــران
زمینــه ای را فراهــم کــرده کــه شــوکت بــه شــوکتیه
بیرجنــد برگــردد.

در یکــی از خیابانهــا و کوچههــای قدیمــی شــهر  ،
عمارتــی باشــکوه و زیبــا وجــود دارد کــه یکــی از
نشــانههای فرهنگــی خراســانجنوبی اســت ،چــرا کــه
قدیمیتریــن مدرســه شــرق کشــور محســوب میشــود.
مدرس ـهای بــه نــام شــوکتیه کــه بعدهــا وقــف شــد و نــام
حســینیه امــام رضــا(ع) بــه خــود گرفــت .مجموعـهای کــه
زمانــی پروفســور گنجــی و دکتر غالمحســین شــکوهی در
آن درس میخواندنــد و افتخــار آفریــن فرهنــگ و تمــدن
ایــران شــدند.
پــس از مدرســه عالــی دارالفنــون و کمــی پــس از مدرســه
ابتدائــی رشــدیه تبریز ،مدرســه شــوکتیه بیرجند ســومین
مدرســه از نــوع مــدارس جدیــد در ایــران محســوب
میشــود ،معمــاری کهــن ایــن عمــارت نشــان از هنــر
هنرمنــدان ایــن دیــار اســت کــه از گــچ و خــاک توانســتند
چنیــن بنــای باشــکوهی را بســازند.
حــدود دو ســال پیــش ایــن مدرســه قدیمــی و حســینیه
نــام آشــنای بیرجند بازســازی شــد و اکنــون ایــن مجموعه
شــوکت گذشــته خــود را بــاز یافته اســت چــرا کــه در حال
حاضــر جوانــان و نوجوانــان خراســانجنوبی در آن نــوای
قــرآن را طنیــن انــداز کردهانــد.
وارد مجموعــه کــه میشــویم اتاقهــا و حجرههــای
زیــادی را میبینیــم کــه اکنــون بــه فعالیتهــای قــرآن
اختصاصــی یافتــه و بنــا بــه گفتــه کارشناســان اوقــاف این
مدرســه و حســینیه قدیمــی بزرگتریــن موقوفــه قرآنــی
خراســانجنوبی اســت.
در بخشــی از مجموعــه کارشناســان مرکــز مجــازی حفــظ
یکننــد .کســانی
قــرآن اوقــاف خراســانجنوبی فعالیــت م 
کــه خــود در قــم آمــوزش دیدهانــد و اکنــون بــه صــورت
غیــر حضــوری و بــر اســاس آموختههــای خــود بــه
دیگــران در کار ارزشــمند حفــظ یــاری میرســانند.
ســمیه گیوکــی حافــظ کل قــرآن کریــم و مســئول مرکــز
مجــازی حفــظ قــرآن دربــاره فعالیتهــای ایــن بخــش
گفــت :فعالیــت مرکــز مجــازی حفــظ قرآنکریــم از دوم
مــرداد مــاه   ۵همزمــان بــا نیمــه مــاه مبــارک رمضــان و
میــاد امــام حســن(ع) آغــاز شــده اســت.

MEHR

صفحه  | 36شماره  | 23دی 96

سرگذشت مدرسه۱۲۶ساله /نوای قرآن شوکت
را به شوکتیه بیرجند برگرداند

 ۲۸۳کاربــر فعــال در مرکــز حفــظ مجــازی قــرآن
خراســانجنوبی
وی اظهـار کرد :در این مرکز کسـانی کـه عالقمند به حفظ
قرآن هسـتند اما امکان شـرکت در کالس را ندارند ،ثبتنام
کـرده و  کار حفـظ خـود را بـه صـورت  ارتبـاط تلفنـی بـا
کارشناسـان ایـن مرکـز پیگیـری میکنند.
مســئول مرکــز مجــازی حفــظ قرآنکریــم اوقــاف
خراســان جنوبــی بیــان کــرد :در برنامهریــزی اولیــه افــراد
هــر هفتــه حدأقــل بایــد یــک صفحــه قــرآن را حفــظ
کــرده و در تماســی کــه توســط کارشناســان مرکــز بــا آنان
گرفتــه مــی شــود ارائــه دهنــد امــا کــم کــم ایــن میــزان
افزایــش مییابــد.
گیوکــی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر ۲۸۳کاربــر
فعــال داریــم ،ادامــه داد :حفــظ قــرآن ســن خاصی نــدارد و

بســته بــه عالقــه  یــک فــرد مســن و یــا یــک کودک شــاید
بتوانــد در ایــن امــر موفــق شــود ولــی ســن مناســب پنجم
و ششــم دبســتان اســت.
وی افــزود :البتــه خــود کــودک نیــز بایــد بــه حفــظ قــرآن
عالقــه داشــته باشــد و والدیــن در ایــن امــر نبایــد بــه اجبار
متوســل شــوند چــرا کــه نتیجــه بخــش نبــوده و گاه زمینه
دلســردی کــودک را بــه وجــود مـیآورد.
مســئول مرکــز مجــازی حفــظ قرآنکریــم اوقــاف
خراســانجنوبی گفــت :در ایــن مرکــز حافظــان کل قرآنــی
وجــود داشــتهاند کــه تنهــا بــرای تثبــت محفوظاتشــان در
ایــن دوره شــرکت کردهانــد و حفــظ خــود کارشناســان  
ایــن مرکــز در خراســانجنوبی نیــز توســط اســاتید و
کارشناســان در قــم ارزیابــی میشــود.
گیوکــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مرکــز ویــژه خواهــران
اســت ،یــادآور شــد :فعالیتهــای ایــن مرکــز از هفــت و ۳۰
دقیقــه صبــح تــا ۱۸و  ۱۵دقیقــه عصــر ادامــه دارد.
چنــد پلــه را کــه باالتــر رفتــه بــه جایی برســیم که مشــرف
بــه حیــاط حســینیه اســت ،ســتاد طــرح تربیــت حافظــان
قــرآن کریــم خراســان جنوبــی را مــی بینیــم .در ایــن
اتــاق بســیاری از برنامههــای قرآنــی اســتان هماهنــگ و
برنامهریــزی میشــود.
دورههــای تربیــت مربــی قــرآن از امســال در
بیرجنــد برگــزار میشــود
ســید اعظــم عبدالهــی ،مســئول اجرایــی ســتاد طــرح
تربیــت حافظــان قرآنکریــم خراســانجنوبی نیزگفــت:
تــا ســال قبــل دورههــای تربیــت مربــی قــرآن در قــم
برگــزار میشــد ،امــا االن ایــن دورههــا در اســتان برگــزار
میشــود کــه کار را بــرای فعــاالن قرآنــی خراســانجنوبی
راحتتــر کــرده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه یــک دوره تربیــت مربــی شــهریور
مــاه در طبــس برگــزار شــد ،اظهــار کــرد :در ایــن دوره
 ۴۹از خراســانجنوبی و  ۶نفــر از سیســتان بلوچســتان
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شــرکت کردنــد و بــرای برگــزاری یــک دوره دیگــر
تــا پایــان ســال نیــز برنامهریــزی کردهایــم.
مســئول اجرایــی ســتاد طــرح تربیــت حافظــان
قرآنکریــم بیــان کــرد :از ســال  ۹۱تــا کنــون ۴۰۰
نفــر در دورههــای تربیــت مربــی قــرآن شــرکت
کردهانــد کــه  ۱۰۸نفــر آنــان در امــر آمــوزش
قــرآن آمــوزان  ۲۰۸کالس فعالیــت دارنــد.
امــا دور تــا دور مدرســه قدیمــی شــرق کشــور و یــا
همــان حســینه امــام رضــا(ع) حجرههــای وجــود
دارد کــه بــه مدرســه شــبانهروزی حفــظ و تفســیر
قرآنکریــم اختصــاص دارد.
در ایــن مــدرس شــبانهروزی ،نوجوانانــی پــاک
سرشــت از خانــواده و مدرســه جــدا شــدهاند تــا در
پنــاه قــرآن آرامــش یابنــد و در مــدت یــک ســال
مرخصــی تحصیلــی از آمــوزش و پرورش و مدرســه
بتواننــد کالم وحــی را حفــظ کننــد.
مدرسـهای کـه در راسـتای تحقق هـدف تربیت ۱۰
میلیون حافـظ قـرآن در جامعه ایرانی گام برداشـته
و امیـد اسـت بتواند قـرآن را بـا روح و جـان جوان و
نوجـوان خراسـانجنوبی پیونـد بزند.
همـه چیـز در ایـن مدرسـه شـبانهروزی بر اسـاس
برنامهریـزی خاصـی پیـش مـیرود و حتی سـاعت
اسـتراحت قـرآن آمـوزان بـر اسـاس سـبک زندگی
ایرانـی ـ اسلامی تنظیـم شـده اسـت تـا در کنـار
حفظ قـرآن ،برنامههـای روزمرهشـان نیز بر اسـاس
ایـن نـوع سـبک زندگـی تنظیم شـود.
آمــوزش حفــظ بــه  ۱۸نوجــوان در مدرســه
شــبانهروزی حفــظ خراســانجنوبی
حجــت االســام مهــدی عباســی ،مســئول امــور
قرآنــی اوقــاف خراســان جنوبــی نیــز دربــاره
فعالیــت هــای قرآنــی ایــن بخــش گفــت :در حــال
حاضــر در ایــن مدرســه شــبانه روزی  ۱۸نوجــوان
برنامــه حفــظ خــود را پیگیــری میکننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فعالیــت ایــن مدرســه
از ســال  ۹۵آغــاز شــده اســت ،اظهــار کــرد :در
مدرســه شــبانه روزی حفــظ و تفســیر قــرآن
خراســانجنوبی بــرای حفــظ یــک ســاله
قرآنآمــوزان برنامهریــزی شــده  کــه در ابتــدا در
تابســتان بــرای حفــظ  ۴جــزء ثبتنــام میکننــد
در در پایــان دوره از بیــن ایــن افــراد تعــدادی بــر
اســاس اســتعداد و تــوان بــرای حفــظ یــک ســاله
گلچیــن میشــوند
مســئول اداره امــور قرآنــی اوقــاف خراســانجنوبی
بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن مدرســه حفــظ ویــژه
بــرادران اســت ،بیــان کــرد :اوقــاف تمایــل بــه
راهانــدازی مدرســه شــبانه روزی حفــظ ویــژه
خواهــران در خراســانجنوبی نیــز دارد امــا زیــر
ســاختهای آن در حــال حاضــر فراهــم نیســت.
عباســی یــادآور شــد :تــاش مــا بــر ایــن اســت کــه
تاپایــان ســال مرکــز حفــظ مجــازی ویــژه بــرادران
نیــز در ایــن حســینیه راهانــدازی شــود.
بــه راســتی اگــر خیریــن در نیــات وقــف خــود
فعالیتهــای قرآنــی را در نظــر داشــته باشــند،
اتفاقــات زیبایــی چــون آنچــه در ایــن موقوفــه
بــزرگ در حــال اجــرا اســت ،رخ میدهــد و جامعــه
ایرانــی بیــش از گذشــته بــا کالم وحــی مأنــوس
میشــود.
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امــروز  ۹دی مــاه در ســالروز حماســه ای باشــکوه از بصیرت،
مــردم سراســر ایــران اســامی بــا حضــور در اجتمــاع هــا و
راهپیمایــی هــای دســته جمعــی بــار دیگــر بصیــرت و
آگاهــی خــود را بــه رخ جهانیــان کشــیدند.
در قـم طلاب و روحانیون و اقشـار مختلف مـردم در صحن
مدرسـه قم تجمع کردند و حماسـه  ۹دی را گرامی داشتند؛
تجمـع کنندگان پوسـترهایی از تصاویر مقـام معظم رهبری
و امـام خمینی(ره) در دسـت داشـتند که بر روی آن نوشـته
شـده بود «مطیع امـر رهبریم».
شــعارهایی همچــون «مــا اهــل کوفــه نیســتیم علــی تنهــا
بمانــد»« ،مــرگ بــر آمریــکا» و «مــرگ بــر فتنهگــر» از
جملــه شــعارهایی بــود کــه در ایــن راهپیمایــی توســط
مــردم ســر داده شــد.
حضــور طــاب و روحانیــون و اقشــار مختلــف مــردم قــم به
قــدری گســترده بــود کــه نــه تنهــا حیــاط مدرســه فیضیــه
بلکــه طبقــه دوم ایــن مدرســه نیــز مملــو از جمعیت بــود و
دامنــه حضــور مــردم تــا میــدان آســتانه نیــز ادامــه داشــت.
در کرمانشــاه زلزلــه مانــع حضــور مــردم در صحنــه
والیتمــداری نشــد و حضــور مــردم شهرســتان هــای زلزلــه
زده ســرپل ذهــاب ،قصرشــیرین ،گیــان غــرب و ثــاث
باباجانــی در مراســم هــای بزرگداشــت نهــم دی مــاه نیز در
رســانه هــا بازتــاب داشــت.

وی افــزود :برخــی کشــورها قــدرت و امنیــت ملی خــود را از
قــدرت نظامــی ،اقتصــادی و یــا وابســتگی بــه قــدرت هــای
جهــان دارنــد امــا مهمتریــن عامــل قــدرت ایــران اســامی،
ایمــان مــردم و عــدم عقــب نشــینی در برابــر دشــمنان
اســت و بــه همیــن دلیــل دشــمن توانایــی تعــرض بــه
ایــران اســامی را نــدارد.
رئیســی بــا بیــان اینکــه وجــود رهبــری و مدیریــت در
جامعــه مــا یکــی دیگــر از مولفههــای عزتمنــدی مــا
اســت ،تصریــح کــرد :کشــورهای دوســت و دشــمن بــه
وجــود رهبــری بصیرتآفریــن ،مقتــدر ،آگاه بــه مســائل
سیاســی و اجتماعــی و همچنیــن تصمیــم گیــری بهنــگام
اعتــراف کردهانــد.
وی عنــوان کــرد :فتنــه راه را غبــار آلــود میکنــد و فضــا را
تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد امــا بایــد بــا داشــتن بصیــرت
ایــن فتنــه هــا را خنثــی کــرد.
رئیســی بیــان کــرد :در انتخابــات  ۸۸آنچــه را کــه نشــانه
گرفتنــد اعتمــاد مــردم بــود؛ مســئله طــرح تقلــب در
انتخابــات ،بــی اعتمــاد کــردن مــردم را در بــر داشــت
چــرا کــه میدانســتند اســاس انتخابــات و پشــتوانه نظــام
اعتمــاد مــردم اســت.
تولیــت آســتان قــدس رضــوی گفــت :نهــم دی حماســه
بزرگــی بــود کــه افــراد بــا هــر جنــاح سیاســی آمدنــد
و شــعار وحــدت بخــش و انســجام ملــی را ســر دادنــد و
جریــان فتنــه  ۸۸بــا ایــن حضــور خاتمــه یافــت.
وی بیــان کــرد :دشــمنان تصــور میکردنــد جــای پــا در
کشــور پیــدا کردنــد و مــی تواننــد عقــده ســی و چند ســاله
خــود را بگشــاید امــا مــردم بــا لبیــک بــه ســخن رهبــری و
بصیــرت آمدنــد در صحنــه و شــکوهی پدیــد آوردنــد و بــه
جریــان فتنــه خاتمــه دادنــد.

دســت قــدرت خداوند متعــال در حماســه یــوم اهلل
 ۹دی
در مصلای جمعه بوشـهر نیز آیتاهلل سـید ابراهیم رئیسـی
تولیت آسـتان قـدس رضوی اظهـار داشـت ۹ :دی را یوم اهلل
نامیدنـد چـرا کـه قـدرت خداونـد متعال بـه همـه جهانیان
ثابـت شـد و فتنهای کـه میرفت کشـور را با مشـکل مواجه
کنـد ماننـد دیگـر هجمههـای دشـمن کـه در طـول تاریخ
انقالب روا داشـتند ،خنثی شـد.

فتنه  ۸۸اعتماد مردم به نظام را نشانه گرفته بود
نماینــده ولیفقیــه در لرســتان و امامجمعــه خرمآبــاد
نیــز بــا بیــان اینکــه مــردم بــا گذشــت  ۴۰ســال از پیــروزی
انقــاب اســامی ایــران در راهپیمایــی  ۲۲بهمــن حضــور
پیــدا میکننــد و بــر تــداوم انقــاب پافشــاری میکننــد،
گفــت :امــروز هشــت ســال از حادثــه بســیار تأســفبار
فتنــه  ۸۸میگــذرد و در طــول ایــن هشــت ســال مــردم در
روز  ۹دی بــه صحنــه آمدنــد و وفــاداری خــود را بــه انقــاب

 ۹دی ســالروز حماســه بصیــرت مــردم اســت و در ایــن
روز کــه بــه زعــم بســیاری انقالبــی دیگــر در تاریــخ
ایــران اســامی اســت ،مــردم بــا برگــزاری تجمعــات
پیــروزی بــر فتنــه خصــم را جشــن گرفتــه و کمــاکان
مــرگ بــر فتنــه گــر گفتنــد.
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وی بــه ســعه صــدر ملــت ایــران در برهــه ای از زمــان در
آن ســال دربرابــر بازگشــت فتنــه گــران و توبــه آنهــا اشــاره
و تصریــح کــرد :مقــام معظــم رهبــری نیــز بــه عناویــن
مختلــف حجــت را بــر فتنــه گــران تمــام کــرد ولــی درکمال
تأســف نفــوذ دشــمن در میــان برخــی خــواص بــه گونــه ای
بــود کــه آنهــا از مســیر خــود بازنگشــتند.
امیــر مقــدم فــر مشــاور عالــی فرمانــده کل ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی هــم در ســالروز حماســه  ۹دی اظهــار
داشــت :در فتنــه  ۸۸دشــمنان گســل هــای جمهــوری
اســامی را شناســایی و تحریــک کردنــد چــرا کــه در طــول
ســال هــای پیــروزی بعــد از انقــاب اســامی آمریکایــی هــا،
انگلیســی هــا و صهیونیســت هــا در حــال شناســایی گســل
هــای کشــور مــا هســتند.
مقــدم فــر افــزود :در فتنــه  ۸۸بــرای نخســتین بــار حــرف
برخــی از مســئوالن ،آمریکایــی هــا ،مریــم رجــوی و فرقــه
بهاییــان یکــی بــود و همــه مدعــی بودنــد کــه در انتخابــات
تقلــب شــده اســت.
مشــاور عالــی فرمانــده کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی
گفــت :رهبــری بارهــا تــاش کردنــد ایــن افــراد را در داخــل
نظــام حفــظ کننــد امــا ایــن افــراد خــود نخواســتند و بــه
حــرف خــود پافشــاری کردنــد.
وی ادامــه داد :زمانــی کــه فتنــه گــران در روز عاشــورای
حســینی بــه خیابــان هــا ریختنــد ،پرچــم سیدالشــهدا را بــه
آتــش کشــیدند و شــعار ســر دادنــد ،مــردم متوجــه شــدند
انتخابــات بهانــه اســت و آن هــا اصــل نظــام را نشــانه گرفتــه
انــد.
مقــدم فــر اظهارکــرد :حضــور مــردم در تاریــخ  ۹دی در
خیابــان هــا نشــان مــی داد مــردم بــرای دفــاع از والیــت
همیشــه در صحنــه هســتند چــرا کــه اگــر مــردم دیرتــر بــه
خیابــان هــا مــی آمدنــد ایــن چنیــن نمــی شــد.

اعــام کردنــد.
آی ـتاهلل میرعمــادی در ادامــه ســخنان خــود بابیــان اینکــه
بــرای درک عظمــت حماســه  ۹دی بایــد چنــد مؤلفــه را بعد
از هشــت ســال بازخوانــی کنیــم تصریــح کــرد :شــناخت این
مؤلفههــا بــرای جامعــه ضــروری اســت کــه یکــی از آنهــا
شــناخت فتنــه و ریش ـههای فتنــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همچنیــن شــناخت بازیگــران
صحنــه فتنــه یکــی دیگــر از مؤلفههــای درک عظمــت
حماســه  ۹دی بــه شــمار میآیــد ،گفــت :شــناخت درسهــا
و عبرتهــای حماســه  ۹دی نیــز بســیار ضــروری اســت
چراکــه اینگونــه حــوادث مایــه درس و عبــرت اســت و
بایــد تجمــع ،اجتمــاع و حضــور در ایــن مراسـمها معنــادار و
جهــتدار باشــد تــا اثربخــش و مانــدگار شــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ازنظــر قــرآن ریشــه فتنــه نفــاق،
دورویــی و دو چهرگــی اســت افــزود :قــرآن فتنــه گــران را
انســانهای منافــق ،دو رو و دو چهــره میدانــد و ماجــرای
فتنــه  ۸۸هــم ایــن بــود کــه ایــن فتنــه ریشــه در نفــاق
داشــت و پیونــد بــا اســتکبار جهانــی و منافقین ســبب ایجاد
فتنــه  ۸۸شــد.
فتنــه  ۸۸اســتمرار توطئــه هــای اســتکبار علیــه

ایــران بــود
حجــت االســام حیــدر مصلحــی وزیــر اســبق اطالعــات نیز
در اجتمــاع بــزرگ مردم رشــت در ســالروز حماســه  ۹دی در
میــدان شــهدای ذهــاب ایــن شــهر اظهــار کــرد :گیالنــی هــا
در حــوادث ســال  ۸۸بــا پیشــقدمی در  ۸دی مــاه بــه میــدان
آمــده و در مقابــل فتنــه گــران عــرض انــدام کردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه حرکــت بــزرگ مــردم گیــان تأثیــر
بســیاری در خنثــی شــدن توطئــه هــای دشــمن بــرای ایــن
منطقــه داشــته اســت ،افــزود :هوشــیاری ،بیــداری و بصیرت
مــردم گیــان و حضــور در صحنــه هــای حســاس غیرقابــل
انــکار اســت.
وزیــر اســبق اطالعــات گفــت :در طــول چهــار دهــه گذشــته
شــاهد توطئــه هــا زیــادی از ســوی اســتکبار علیــه انقــاب
اســامی و نظــام مقــدس اســامی بــوده ایــم.
مصلحــی بــه فتنــه ســال  ۸۸اشــاره و آن را ادامــه همیــن
برنامــه هــا از ســوی اســتکبار علیــه نظــام برشــمرد و
خاطرنشــان کــرد :ســه ســازمان جاسوســی آمریــکا ،انگلیس
و رژیــم صهیونیســتی اطالعــات مــورد نیــاز خــود از شــرایط
ایــران را از ســازمان هــای اطالعاتــی برخــی کشــورهای
منطقــه دریافــت و بــرای مقابلــه بــا نظــام مقــدس اســامی
از آنهــا بهــره بردنــد.

ادعــای تقلــب در انتخابــات بهانــه ای بــرای تغییــر
نظــام اســامی بــود
آیــت اهلل حســینی شــاهرودی نماینــده ولــی فقیــه در
کردســتان هــم بــا اشــاره بــه اینکــه از ابتــدای انقــاب
تاکنــون درگیــر گروهــک هــای ملحــد وابســته بــه دشــمنان
هســتیم ،اظهــار داشــت :توطئــه ای کــه بــه عنــوان تقلــب
در انتخابــات کلیــد خــورد فتنــه بــود ،فتنــه ای کــه ظاهــری
گــول زننــده داشــت و بســیاری از انســان هــا نتوانســتند
تشــخیص دهنــد لــذا بــا فتنــه گــران همــراه شــدند.
وی ادامــه داد  :متاســفانه در ســال  ۸۸شــخصیت هایــی بــه
صحنــه آمدنــد کــه مــردم را بــه اشــتباه انداختنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فتنــه خطرنــاک تــر از جنــگ رودرو
اســت ،گفــت :فتنــه بــه گونــه ای اســت کــه خیلــی هــا
بــاور مــی کننــد و تــا ایــن بــاور از بیــن بــرود ممکــن اســت
اتفاقــات ناگــواری روی دهــد.
نماینــده ولــی فقیــه در کردســتان بــا بیــان اینکــه غلبــه پیدا
کــردن بــر نظــام اســامی مــا هــدف دشــمنان از فتنــه ۸۸
بــود ،بیــان کــرد :تقلــب در انتخابــات تنهــا بهانــه ای بــود که
بــه هــر قیمــت نظــام اســامی ایــران را تغییــر دهنــد.
نماینــده ولــی فقیــه در کردســتان بــا اشــاره بــه اینکــه تعداد
زیــادی از کشــورها را بــا انقــاب هــای رنگیــن تغییــر دادنــد،
گفــت :چهــار ســال قبــل از فتنــه  ۸۸ایــران ،دشــمنان اعــام
کــرده بودنــد کــه نظــام را بــا جنبــش ســبز تغییــر خواهیــم
داد.
در جریان فتنه  ۸۸برخی عوامل داخلی بازیچه شدند
ســید حســین نقوی حســینی ســخنگوی کمیســیون امنیت
ملــی مجلــس شــورای اســامی در مســجد جامــع زاهــدان،
اظهــار داشــت :مــردم اســتان سیســتان و بلوچســتان
حافظــان انقــاب اســامی هســتند و مــا بــه وجودشــان
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افتخــار مــی کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امــروز فتنــه هــای پیچیــده تــری
آغــاز شــده اســت ،افــزود :فتنــه ســال  ۸۸یکــی از ســخت
تریــن فتنــه هــا پــس از پیــروزی انقــاب اســامی بــود کــه
خوشــبختانه بــا هوشــیاری مــردم موجــب پیونــد هرچــه
بیشــتر امــت بــا امامشــان شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  ۲هــزار ســند در خصــوص فتنــه
 ۸۸در کمیســیون امنیــت ملــی وجــود دارد ،ادامــه داد :در
جریــان فتنــه  ۸۸برخــی عوامــل داخلــی بازیچــه بودنــد زیرا
متوجــه نشــدند کــه همــه کشــورهای غربــی و همچنیــن
برخــی کشــورهای منطقــه بــرای برانــدازی تمــام عیــار پــای
کار آمــده بودنــد.
ســخنگوی کمیســیون امنیــت ملــی مجلــس شــورای
اســامی گفــت :رئیــس اســبق ســازمان ســیا پــس از فتنــه
 ۸۸خــودش اعتــراف کــرد کــه بعــد از همــه فــراز و نشــیب
هــا و اتفاقــات ســال  ۸۸در واقــع پیــروز واقعــی آن ماجــرا
رهبــر معظــم انقــاب بودنــد.
 ۹دی نشــان داد هرکســی کــه از جمهوری اســامی،
خــط امامــت و والیــت خــارج شــود در بیــن مــردم
جایگاهــی نخواهــد داشــت
آیــتاهلل ســید محمــد شــاهچراغی نماینــده ولیفقیــه در
اســتان ســمنان بــا بیــان اینکــه حماســه  ۹دی تجلــی میثاق
مــردم والیــت مــدار بــا آرمانهــای انقــاب اســت ،بیــان
کــرد :از ابتــدای پیــروزی انقــاب اســامی دشــمن بارهــا
کوشــید تــا بتوانــد مانــع گســترش اندیشــههای اســامی
شــود لــذا ایــن بــار نیــز باهــدف قــرار دادن انتخابــات قصــد
ایجــاد فتنــه را داشــت کــه بــا هوشــیاری و بصیــرت مــردم
نقــش بــر آب شــد.
وی افــزود :اســتکبار کــه سیاسـتهای خــود را در خاورمیانــه
شکســت خــورده میدانــد ،در پــی تــدارک فتنههــای دیگــر
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بــرای نفــوذ در ایــران اســت لــذا بایــد بــا عبرتآمــوزی از
حوادثــی ماننــد  ۹دی مراقــب توطئههــای جدیــد دشــمن
باشــیم.
نماینــده ولیفقیــه در اســتان ســمنان بابیــان اینکــه  ۹دی
نشــان داد هرکســی کــه از جمهــوری اســامی ،خــط امامــت
و والیــت خــارج شــود در بیــن مــردم جایگاهــی نخواهــد
داشــت ،بیــان کــرد :عــدهای بــا سوءاســتفاده از احساســات
مردمــی میخواســتند تــا بــه قــدرت سیاســی دســت پیــدا
کننــد کــه ایمــان و والیتمــداری و غیــرت مــردم در برابــر
مقدســات دینــی و همچنیــن حضــور بهموقــع نیروهــای
انقالبــی راه همراهــی بــا عناصــر ضدانقــاب و دشــمنان
خارجــی را مســدود کــرد.
فتنــه  ۸۸نــه اولیــن فتنــه در ایــران بــود و نــه
آخریــن آن خواهــد بــود
حجتاالســام علــی ســعیدی نماینــده ولــی فقیــه در ســپاه
پاســداران انقــاب اســامی در حــرم علــی ابــن مهزیــار
اهــوازی اظهــار کــرد :روز  ۹دی هــر ســال ،یــادآور حماســه
آفرینــی مــردم ایــران بــرای مقابلــه بــا فتنــه ای بــود کــه بــه
منظــور تضعیــف حاکمیــت الهــی بــود و حضــور بــا صالبــت
مــردم ،ایــن فتنــه را خنثــی کــرد.
وی افــزود :شــک نکنیــد کــه فتنــه  ۸۸نــه اولیــن فتنــه در
ایــران بــود و نــه آخریــن آن خواهــد بــود ولــی فتنــه گــران
بداننــد مــردم ایــران بــا درک درســتی کــه از پیامدهــای ایــن
گونــه حــوادث دارنــد ،در ایــن شــرایط بــی تفــاوت نخواهنــد
بــود.
حجتاالســام ســعیدی افــزود :فتنــه  ۸۸در واقــع یــک
کودتــای مخملــی بــود و جریانــی کــه بــه دنبــال حاکــم
کــردن تفکــر خــود بودنــد و احســاس مــی کردنــد جلــوی
ایــن تفکــر از ســوی گــروه هــای انقالبــی گرفته شــده اســت،
بــا ایجــاد فتنــه  بــه دنبــال یــک جنــگ نــرم بــرای برانــدازی

بودنــد.
ســید محمــد حســینی رئیــس کانــون دانشــگاهیان ایــران
اســامی هــم در جمــع مــردم شهرســتان دزفــول و در محــل
آســتان ســبزقبا ،بــا گرامیداشــت حضــور بــه هنــگام مــردم و
خلــق حماســه  ۹دی اظهــار کــرد :دشــمنان انقــاب از راه
جنــگ ســخت نمــی تواننــد بــر ملــت مــا غالــب بشــوند در
نتیجــه ســعی کردنــد از درون کشــور و بــا نیروهــای خــودی
ضربــه بزننــد.
وی افــزود :اینکــه فکــر کنیــم فتنــه  ۸۸یــک تشــنج لحظــه
ای اســت ،اشــتباه اســت ،بلکــه کام ـا برنامــه ریــزی شــده
بــود بــه طــوری کــه شــبکه بــی بــی ســی از مــاه هــا قبــل
بــرای ایــن کار تــاش مــی کــرد.
وزیــر اســبق فرهنــگ و ارشــاد اســامی تصریــح کــرد :بنــای
نظــام اســامی بــر بردبــاری و رافــت اســت لــذا رهبــر معظــم
انقــاب اســامی در همــان جمعــه اول پــس از انتخابــات
بیــان فرمودنــد کــه اگــر ایــرادی در رای گیــری وجــود دارد از
طریــق قانونــی اقــدام شــود.
حســینی ادامــه داد :فتنــه گــران نســبت بــه انقــاب بغــض
داشــته و خودشــان اذعــان داشــتند کــه انتخابــات بهانــه
اســت و اصــل نظــام اســامی مــد نظــر آنهــا بــود.
وی ،خوزســتان را افتخــار  ایــران برشــمرد و عنــوان کــرد:
خوزســتان در دفــاع از اســام پیشــگام اســت همــان گونــه
کــه مــردم ایــن اســتان در روز هفتــم دی مــاه روز بعــد از
عاشــورا نســبت بــه هتــک حرمــت عاشــورا واکنــش نشــان
دادنــد.
در حماســه  ۹دی هیــچ کــس از مــردم دعــوت نکرد
و آنهــا خودشــان بــه صحنــه آمدند
حجــت االســام علیرضــا پناهیــان اســتاد حــوزه و دانشــگاه
بــا اشــاره بــه ادعــای تقلــب در انتخابــات مجلــس شــورای
اســامی و ریاســت جمهــوری کشــور تصریــح کــرد :اگــر در
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انتخابــات تقلــب شــود نامــوس سیاســی دولــت مخــدوش
شــده اســت .عــده ای بعــد از دوران اصالحــات ادعــای تقلــب
کردنــد و تقاضــای باطــل شــدن آن را داشــتند .رهبــر انقالب
بــاز هــم در مقابــل فتنــه انتخابــات ایســتادند و یــک مــورد
دیگــر در مجلــس و در دوران اصالحــات و در انتخابــات بــود.
بعدهــا در انتخابــات  ۸۴هــم رهبــر ایســتادگی کردنــد .در
انتخابــات  ۸۸آخریــن اقــدام علنــی بــا بــاور برخــی تــوام
شــد  .فتنــه  ۸۸بعــد از ســخنرانی رهبــر جمــع شــده بــود.
آنهــا کشــته ســازی کردنــد تــا کشــته هــا را بــر گــردن نظام
بیاندازنــد.
ایــن اســتاد حــوزه بیــان کــرد :بــرای حماســه  ۹دی هیــچ
کــس از مــردم دعــوت نکــرد و آنهــا خودشــان آمدنــد .از ایــن
رو  ۹دی را بایــد جشــن گرفــت.
وی بــا اشــاره بــه ســخنان پیامبــر اکــرم (ص) مبنــی بــر
اینکــه فتنــه در آخرالزمــان منافقیــن را نابــود مــی کنــد،
گفــت :در آخــر الزمــان کــه امیدواریــم در آن لحظــات قــرار
گرفتــه باشــیم ،فتنــه هــا نابــود مــی شــوند .هر کســی حرف
غلطــی در ایــن کشــور بزنــد بــه شــدت رســوا خواهــد شــد،
ایــن خاصیــت آخرالزمــان اســت کــه ســرعت رسواســازی
بــاال اســت و دشــمنان بایــد روز بــه روز بیشــتر رســوا شــوند.
در آخرالزمــان فتنــه هــای سیاســی اعــم از داخلــی خارجــی
بــه ســرعت برمــا مــی شــود.
پناهیــان افــزود :روز بــه روز وضعیــت طــوری پیــش مــی
رود کــه دشــمنان نظــام ناامیدتــر مــی شــوند و فقــط مــی
خواهنــد پیــروزی ملــت مــا را بــه عقــب انــدازد و هزینــه مــا
را بیشــتر کننــد .دشــمنان مــا کــور خوانــده انــد کــه مــدل
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انقــاب هــای رنگــی را در کشــور مــا پیــدا کننــد .مــا مــدل
مقاومــت خودمــان را داریــم .مــدل مقاومــت مــا بــه منطقــه
صــادر شــده اســت.
 ۹دی نیــز بصیــرت سیاســی ملــت ایــران را بــرای
ســالهای متمــادی بیمــه کــرد
ســردار رمضــان شــریف ســخنگوی ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی اظهــار کــرد :در ســال  ۸۸دشــمن
فتنــه را در مقطــع انتخابــات طراحــی کــرد امــا بعــد از
گذشــت هشــت ســال اعتراضــات انتخاباتــی بــه شــعارهای
ساختارشــکنانه علیــه اصــل ارزش هــای انقــاب اســامی
منتهــی شــد.
وی بیــان کــرد :تجربــه فتنــه  ۸۸نشــان میدهــد کــه
میتــوان از توطئههــای دشــمن فرصتــی بــرای عــزت و
عظمــت ایــران بــه دســت آورد و  ۹دی نیــز بصیرت سیاســی
ملــت ایــران را بــرای ســالهای متمــادی بیمــه کــرد.
ســخنگوی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ادامــه داد :هــر
گاه یــک افتخــار و موقعیــت بــزرگ نصیــب ملــت ایــران و
جبهــه مقاومــت میشــود دشــمن طــرح جدیــدی را
بــرای انحــراف افــکار  ۹دی اثبــات ســفینه النجاتــی امــام
حســین(ع) بــود ،کشــتی نجــات اباعبــداهلل الحســین(ع)
ملــت مــا را از فتنــه نجــات دادعمومــی طراحــی میکنــد.
ســردار محمدرضــا نقــدی نیــز در مصــای صاحــب
الزمان(عــج) شهرســتان ورامیــن بــا تبریــک یــوم اهلل ۹
دی اضافــه کــرد ۹ :دی تجلــی بصیــرت مــردم انقالبــی
ایــران اســت ،بــه تعبیــر امــام(ره) ملــت ایــران از
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مســلمانان صــدر اســام و یــوم اهلل  ۹دی تجلــی عنایــت
امــام حســین(ع) بــه ملــت مــا بــود ،عنایتــی کــه همــواره
بــوده و هســت ۹ ،دی اثبــات ســفینه النجاتــی امــام
حســین(ع) بــود ،کشــتی نجــات اباعبــداهلل الحســین(ع)
ملــت مــا را از فتنــه نجــات داد.
معــاون فرهنگــی ســپاه پاســداران انقــاب اســامی
اضافــه کــرد :دســت حضــرت ابالفضــل(ع) ملــت مــا را
دســت گیــری کــرد و از میــان غبــار فتنــه هــا بــا ذکــر
اباعبــداهلل و یــاد اباعبــداهلل بیــرون کشــید ،یــوم اهلل  ۹دی
روز رســوایی اســتکبار و رســوایی مجــدد منافقیــن بــود،
روزی کــه بــر همــگان روشــن شــد ،مســئله انتخابــات و
تقلــب نیســت ،بلکــه همــه نشــانه هــا بــه ســوی نظــام و
انقــاب رفتــه اســت.
وی بــا بیــان ایــن کــه دل گرمــی آمریــکا بــه اغتشــاش چنــد
مخالــف در خیابــان هــا گــرم اســت ،گفــت :امــروز دشــمن
در پــی فتنــه جدیــدی اســت و مــی خواهــد کشــور مــا را
بــه هــم بزنــد.
معــاون فرهنگــی و اجتماعــی ســپاه پاســداران انقــاب
اســامی خاطرنشــان کــرد :فتنــه هــای آمریــکا بــا بصیــرت
مــردم خنثــی خواهــد شــد.
آیــت اهلل ســید احمــد خاتمــی هــم در مصلــی شــهریار ،طی
ســخنانی بــا بیــان ایــن کــه انقــاب اســامی در نابــاوری
کامــل دنیــای اســتکبار تحقــق پیــدا کــرد ،اظهــار داشــت:
دنیــای غــرب از ایــن انقــاب غافلگیــر شــد ،غــرب گمــان
مــی کــرد ،ایــن انقــاب هــم ماننــد قیــام ملــی و یــا بــردن
و آوردن شــاه و مصــدق اســت ،فکــر مــی کردنــد انقــاب
اســامی  ۶مــاه بعــد ،یــک ســال و یــا  ۲ســال بعــد از بیــن
مــی رود ،امــا ایــن گونــه نشــد.
وی گفــت :البتــه از ایــن غافــل نشــویم کــه فتنــه  ۸۸یــک
برنامــه کامـا از پیــش طراحــی شــده بــرای برچیــده شــدن
والیــت و رهبــری بــود.
ســخنگوی هیــت رئیســه مجلــس خبــرگان رهبــری گفــت:
بــه عقیــده مــن فتنــه  ۸۸یــک اغتشــاش کوچــک نبــود،
طراحــی یــک کودتــا بــوده اســت کــه بــا هوشــیاری هــای
مــردم برچیــده شــد.
وی اضافــه کــرد :مقــام معظــم رهبــری رای مــردم را باطــل
نخوانــد و بــا صراحــت تمــام ایســتاد و فرمودنــد هیــچ دلیلی
بــرای باطــل کــردن رای مــردم نیســت ،البتــه از ایــن موضوع
نگذریــم کــه خــود فتنــه گــران وقتــی کــه بــه آخــر خــط
رســیدند اعتــراف کردنــد کــه شــایعه رای هــای تقلبــی یــک
شــایعه وهمــی بــود و تنهــا بــرای پیشــبرد اهــداف از ایــن
حربــه اســتفاده شــده بــود.
امــام جمعــه موقــت تهــران افــزود :عناصــر اصلــی فتنــه،
والیــت ســتیزی و دیــن ســتیزی و چــراغ ســبز بــه بیگانــه
نشــان داده بودنــد ،کــه ایــن مــوارد مــردم همیشــه در صحنه
و انقالبــی را بــا هوشــیاری کامــل بــه میــدان آورد و در مقابل
فتنــه ایســتادگی کردنــد.
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سوغات فرنگ در سفره ایرانی/بابانوئل ،مهمان ناخوانده شب چله امسال
سالهاســت جشــن شــب چلــه
بهنام عبداللهی
بیــن ایرانیــان برگــزار میشــود ،امــا
تفــاوت یلــدای امســال حضــور ناخوانــده
عروســکهای بابانوئــل اســت؛ حضــوری کــه کارشناســان
آن را نمونــهای از ناآگاهــی عنــوان میکننــد.

الزم نیســت تقویــم را ببینیــد ،همینکــه قدمــی در کوچــه،
خیابــان یــا بازارتــان بزنیــد ،میفهمیــد کــه یلــدا از راه
رســیده اســت .یلــدا بــا تمــام ســرما و گرمایــش.
مــا ایرانیهــا شــاید در محلــه خــود ،یــک بــازار بیشتــر
نداشــته باشــیم امــا ایــن زمــان اســت کــه نامهــای متفاوتــی
بــه ایــن بازارهــا میدهــد .چنــد روزی بــازار محــل تبدیــل
میشــود بــه بــازار عیــد نــوروز ،چنــد روزی بســاط بــازار
چهارشنبهســوری پهــن میشــود و اینروزهــا هــم اســم
بازارمــان ،بــازار یلــدا یــا چلــه شــده اســت.
هـر منطقـه از ایران ،آداب و رسـوم خـاص خـودش را درمورد
مناسـبهای ملی پیـاده میکنـد؛ نمیتـوان ادعا کـرد که در
سراسـر کشـور یکنوع خوراکی برای شـب یلـدا در خانوادهها
تهیـه میشـود یـا بـرای نوعروسهـا و نودامـادان خریدهـای
یکسـانی صـورت میگیرد.
یلدا که بود و با مردم چه میکرد؟
بهــروز خاماچــی ،پژوهشــگر برجســته تاریــخ و فرهنــگ
تبریــز معتقــد اســت جشــنهایی مثــل جشــن یلــدا یــا
همــان شــب چلــه کــه از ســالیان دراز در ایــران برگــزار
میشــوند ،بهتریــن جشــنهایی هســتند کــه مــردم را
گــرد هــم جمــع میکننــد .داو میگویــد« :آن قدیمهــا
چیــزی کــه در خریــد خوراکیهــای شــب چلــه اهمیــت
زیــادی داشــت ،ایــن بــود کــه تمــام خوراکیهــا رنــگ
قرمــز داشــتند ،مثــل چغنــدر قرمــز ،هندوانــه ،ســیب
قرمــز و »...
خاماچـی توضیـح میدهـد« :در این شـب هرکـس هرهنری
کـه بلـد بـود بـه کار میگرفت تـا موجـب تفریح و سـرگرمی
اطرافیانـش شـود و نبـود تلویزیـون و اینترنـت و فضاهـای
مجـازی فرصـت را بـرای هنرنمایـی فراهـم میکـرد».
او بــه یــک نکتــه جالــب هــم اشــاره میکنــد« :حتــی شــده
کــه در ایــن شــب و در بیــن فامیلهــا دختــر و پســری را بــه
هــم نشــان کــرده باشــند و شــیرینی محفــل دوچندان شــود
امــا متاســفانه اینروزهــا دیگــر چنیــن اتفاقــات شــیرینی
نمیافتــد و کاممــان را شــیرین نمیکنــد».
پیرمرد چاق ریشسفید ،این مهمان ناخوانده!
نهتنهــا شــبهایی کــه بهــروز خاماچــی از شــب یلــدا آن

مواقــع تعریــف میکنــد اینروزهــا رنــگ باختــه اســت،
بلکــه تفاوتهــای عمیقتــری نیــز کــم کــم بــه میــدان
میآینــد و جدیدتریــن مصــداق عینــی آنهــا را میتــوان
ورود ناخوانــده بابانوئلهــا بــه بســاط بــازار شــب چله دانســت
کــه اینروزهــا ایــن دگرگونــی فرهنگــی را میتــوان در
ویتریــن مغازههــای تبریــز دیــد.
بابانوئــل یــا پاپانوئــل یــک شــخصیت تاریخــی و داســتانی در
فرهنــگ عامیانــه کشــورهای غربــی و مســیحی اســت .نــام
بابانوئــل بــا جشــن کریســمس آمیختــه شــده اســت .بابــا
نوئــل عمدت ـاً یــک پیرمــرد چــاق بــا ریــش ســفید بلنــد و
لبــاس قرمــز اســت .معمــوالً او یــک کیســه پــر از هدیــه بــه
همــراه دارد کــه در روز کریســمس یــا شــب قبــل از آن ،برای
بچههــا مــیآورد.
حــاال همیــن بابانوئــل بــه شــب یلــدا مــا مســلمانان آمــده
اســت .بــه طــوری کــه از هــر ۵مغــازهای کــه لــوازم شــب یلدا
میفروشــد ،دو مغــازه را میتــوان دیــد کــه عروســکهای
بابانوئــل را بــر ویتریــن خــود در معــرض دیــد مــردم قــرار
داده اســت؛ بابانوئلــی کــه از ســرزمین مســیح ســر از شــب
چلــه ایرانیــان و مســلمانان درآورده اســت.
خاماچــی در اینبــاره نظــر میدهــد« :آندســته از
خانوادههایــی کــه بــرای نوعــروس و نودامادشــان بــه
همــراه خریدهــای شــب چلــه کــه پالتــو و شــال و هنداونــه
و  ...اســت ،عروســک بابانوئــل هــم میخرنــد ،از فرهنــگ و
ملیــت و دیــن سرزمینشــان ناآگاهــی محــض دارنــد».
«باالخــره هرســال مــد بــه خصــوص خــودش را دارد.
نمیشــود کــه خانــواده همســر دوســتانم برایشــان بابانوئــل
بخرنــد امــا خانــواده همســر مــن نــه ».ایــن را نوعروســی
میگویــد کــه موافــق بــا خریــد بابانوئــل البــهالی خریــد
شــب چلــه اســت.
بابــا نوئــل اشــاره بــه نــام یکــی از کشیشــان مســیحی بــه
نــام ســن نیکــوالس دارد کــه در قــرن چهــارم میــادی
میزیســت و از اهالــی بیزانــس و
منطقــه آناتولــی در ترکیه فعلــی بوده 
اســت .نیکــوال در خردســالی پــدر و
مــادرش را از دســت میدهــد و ثــروت
زیــادی برایــش بــه ارث میمانــد .وی
بهخاطــر کمــک و دادن هدیــه بــه
فقــرا شــهرت داشــت .جســد ســنت
نیــکال (نیــکالس) اکنــون در کشــور
ترکیــه در منطقــه ســواحل دریایــی
مدیترانــه مدفــون اســت و بــه علــت
مومیاییشــدن طبیعــی (بــه علــت
ســرما) هنــوز قســمتهایی از آن
ســالم مانــده اســت .دانشــمندان در
ســال  ۲۰۰۳موفــق بــه بازســازی

صــورت وی از روی اســتخوانها شــدند و بــا کمــال تعجــب
دریافتنــد کــه بابــا نوئــل واقعــی رنگیــن پوســت (پوســتی به
رنــگ قهــوهای روشــن) بودهاســت.
عروس ـکها یکــی از بهتریــن وســیلهها بــرای انتقــال یــک
فرهنــگ بودهانــد چراکــه بــا ظاهــر فریبنــده و جذابشــان
باعــث میشــوند هیچکــس بــه اعمــاق حضــور آنهــا فکــر
نکنــددر خطــه شــمال و آذربایجــان رســم بــر ایــن اســت که
در شــب چلــه خوانچههــای تزیینشــده بــه خانــه تــازه
عــروس یــا نامــزد خانــواده بفرســتند .مــردم آذربایجــان در
ســینی خــود هندوانههــا را تزئیــن میکننــد و شــالهای
قرمــزی را اطرافــش میگذارنــد .درحالــی کــه مــردم شــمال
یــک ماهــی بــزرگ را تزئیــن مــی کننــد و بــه خانــه عــروس
میبرنــد.
انتقــال یواشــکی فرهنــگ ،در جیبهــای یــک
عروســک
علــی مقبولــی ،کارشــناس ارشــد جامعهشناســی رســوخ
عروســکهای بابانوئــل بــه شــب چلــه ایرانیــان را ،آغــازی
بــر غربزدگیهــای عمیقتــر میدانــد.
او میگویــد« :همیشــه شــاهد آن بودهایــم کــه عروس ـکها
یکــی از بهتریــن وســیلهها بــرای انتقــال یــک فرهنــگ
بودهانــد چراکــه بــا ظاهــر فریبنــده و جذابشــان باعــث
میشــوند هیچکــس بــه اعمــاق حضــور آنهــا فکــر نکنــد».
ایــن جامعهشــناس میگویــد« :هرچنــد تاریــخ شــب چلــه
مــا بــا کریســمس مســیحیان نزدیــک اســت و مغازهدارهــا
همیــن را دلیلــی میداننــد بــرای اینکــه بتواننــد
عروس ـکهای بابانوئــل را در ایــن ایــام بــه فــروش برســانند،
امــا بیشتــر ،خانوادههــا را مقصــر میدانــم کــه بیآنکــه
تاملــی در خریدهایشــان بکننــد ،پــای عروسـکهای بابانوئل
را بــه خریدهــای شــب یلــدا بــاز میکننــد».
نیازی غمانگیز به تقویم
مغازهدارهــا از اســتقبال مــردم از عروســکهای بابانوئــل
راضــی هســتند« :جذابیــت و شــهرت جهانــی کــه ایــن
عروســک دارد ،باعــث میشــود هرکســی کــه بــه قصــد تهیه
لــوازم شــب چلــه بــه مغــازه میآیــد از ایــن عروســکها
هــم بخــرد ،حتــی در برخــی مــوارد درخــت مصنوعــی
کریســمس را هــم بــرای شــب یلــدا خریــداری میکننــد».
اینروزهــا در خیابــان کــه قــدم میزنــی ،هرچنــد ایــن
مغــازه و آن مغــازه تــو را بــه دنیاهــا و فرهنگهــای مختلفــی
فرامیخواننــد امــا بــاز نشــانههای زیــادی هســت کــه بتوانــی
بفهمــی ،یلــدا آمــده اســت .امــا هیــچ تضمینــی نیســت کــه
چندســال بعــد هــم بــه همیــن شــیوه از رســیدن یلــدا باخبر
شــوی .نیــاز بــه تقویــم بــرای یافتــن هویــت خــود ،چــه نیــاز
غمانگیــزی خواهــد بــود.
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مرهم هنرمندان بر یک فاجعه زیستمحیطی /جشنواره ملی در بستر «کج»

فاطمه زیراچی

تــاالب کجــی نمکــزار در شــرقیترین
نقطــه کشــور ظرفیتــی ملــی و جهانــی
ی ایــن روزهــا
اســت کــه خشکســال 
نفــس آن را گرفتــه امــا یک جشــنواره
ملــی روزنــه امیــدی بــرای حفــظ ایــن
تــاالب بــاز کــرده اســت.

حــدود  ۶ســال قبــل ،زمانــی کــه خشکســالی آب را از قلــب
«تــاالب کجــی نمکــزار» نهبنــدان بیمهابــا میمکیــد،
ایــدهای هنــری سرنوشــت یکــی از زیباتریــن تاالبهــای
کشــور را تغییــر داد و نــگاه بســیاری از مســئوالن را بــه ۷۵
کیلومتــری نهبنــدان جلــب کــرد ،موقعیتــی جغرافیایــی
کــه در وســعت آن تــاالب نمکــی نهبنــدان ،اکوسیســتمی
کمنظیــر ایجــاد کــرده اســت.
هرچنــد هجمــه خشکســالی هرســال بیشــتر از قبــل
تــاالب را میخشــکاند امــا محکــم شــدن پایههــای
برگــزاری یــک جشــنواره هنــری ملــی روزنــه امیــدی بــرای
حفــظ ایــن تــاالب بــاز کــرده اســت و تــا امــروز توانســته بــه
پیکــر بیرمقــش جــان تــازهای ببخشــد.
ایــن ســالها بــه موســم آبگیــری تــاالب کــه میرســیم
هنرمنــدان مجسمهســاز در جایجــای کشــور خــود را بــه
تــاالب کجــی نمکــزار نهبنــدان میرســانند تــا از ترکیــب
طبیعــی گل خوشدســت تــاالب ،تندیسهایــی از جنــس
طبیعــت خلــق کننــد یــا گوش ـهای از طبیعــت را بــر انــدام
تــاالب بســازند و در دامــان ســفیدش هنرنمایــی کننــد.

یک ایده ،یک جشنواره ملی
ســابقه تــاالب بهعنــوان وســعتی بکــر بــرای اجــرای
ایدههــای هنــری مجسمهســازان خیلــی طوالنــی نیســت.
وقتــی یکــی از هنرمنــدان اســتان ،گل تــاالب را بــرای
مجسمهســازی خــوش دوام و قــوام دیــد ،طرحــش را بــا
مســئوالن بــه اشــتراک گذاشــت.
ســال  ۸۹بــود کــه «بلقیــس افضلیــان» ایــده برگــزاری
جشــنواره مجسمهســازی بــا اســتفاده از گل چســبنده
تــاالب را مطــرح کــرد و بررســیها بــرای اجرایــی شــدن
ایــن ایــده شــروع شــد .او کــه کارشــناس اداره کل فرهنــگ و
ارشــاد اســامی اســتان اســت ،میگویــد :نتیجــه بررس ـیها
پاســخی مثبــت بــه اجــرای ایــده داد و ســال  ۹۰اولیــن
ورک شــاپ بــرای مجسمهســازی در تــاالب کجــی نمکــزار
نهبنــدان تشــکیل شــد.
ســال  ،۹۱جشــنواره اســتانی مجسمهســازی ،باعــث
مطرحشــدن نــام تــاالب و جــذب هنرمنــدان مجسمهســاز
و عــکاس اســتان بــه منطقــه شــد .در ســال  ۹۳جشــنواره
بهصــورت منطقــهای برگــزار و هنرمندانــی از کرمــان،
خراســان رضــوی و شــمالی و سیســتان و بلوچســتان بــه
«کجــی نمکــزار نهبنــدان» آمدنــد و رقابتهــا جدیتــر
شــد.
بــه گفتــه او ســال  ۹۳بــه دلیــل کمبــود اعتبــارات امــکان
برگــزاری جشــنواره فراهــم نمیشــود امــا بــا پیگیریهــای
مســئوالن اداره کل فرهنــگ و ارشــاد در ســالهای  ۹۴و
 ۹۵اعتبــار خوبــی جــذب و جشــنواره بهصــورت منطق ـهای
بــا حضــور هنرمنــدان اســتانهای یــزد ،خراســان شــمالی،

جنوبــی و رضــوی ،کرمــان و سیســتان و بلوچســتان بــه کار
خــود بــا قــوت ادامــه میدهــد تــا جایــی کــه شــرایط بــرای
برگــزاری ایــن جشــنواره بهصــورت ملــی در ســال  ۹۶فراهــم
میشــود.
افضلیــان کــه از ابتــدا مســئولیت اجرایــی جشــنواره را بــر
عهــده داشــته حــال بهعنــوان مســئول دبیرخانــه جشــنواره
در حــال انجــام اقدامــات بــرای برگــزاری ایــن برنامــه ملــی
فرهنگــی -هنــری اســت.
ســال گذشــته هنرمنــدان  ۲۰اســتان طرحهــای خــود را بــه
دبیرخانــه جشــنواره ارســال کردنــد و از میــان آنهــا طــرح
 ۱۱اســتان پذیــرش شــد.
او یــک بانــک اطالعاتــی از هنرمنــدان مجسمهســاز سراســر
کشــور تهیهکــرده کــه اطالعــات آن حــاوی اســامی
هنرمنــدان عضــو انجمــن مجسمهســازان ایــران و لیســت
مجسمهســازان ادارات کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتانهای کشــور اســت.
ایــن بانــک اطالعاتــی بــه برنامهریــزی بهتــر بــرای ارتقــای
ســطح کیفــی همایــش ملــی مجسمهســازی تــاالب کجــی
نمکــزار نهبنــدان کمــک میکنــد.
بــه گفتــه مســئول دبیرخانــه ایــن جشــنواره در اســتان،
امســال امکانــات رفاهــی و اقامتــی بهتــری در اختیــار
هنرمنــدان قــرار خواهــد گرفــت ،بهعنوانمثــال بــرای
اســکان آنــان هتــل در نظــر گرفتــه و اطالعرســانی هــم
نســبت بــه ســالهای گذشــته قویتــر و بــا انســجام
بیشــتری انجامشــده اســت.
افضلیــان ادامــه میدهــد :داوران انتخابشــده بــرای
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دومیــن همایــش ملــی مجســمههای تــاالب کجــی نمکــزار
نهبنــدان ،اســاتید دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه
تهــران ،طاهــر شــیخ الحکمایــی ،محمــد بهرامــی و هــادی
عــرب نرمــی هســتند.
تشکیلدبیرخانههمایشدروزارتخانه
بــرای ســال  ،۹۷فراخــوان جشــنواره ملــی مجسمهســازی
در تــاالب کجــی نمکــزار نهبنــدان بهتازگــی منتشــر شــد.
«دومیــن جشــنواره ملــی مجســمههای نمکــی تــاالب
کجــی نمکــزار نهبنــدان بــا همــکاری معاونــت امــور هنــری
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در فروردیــن  ٩٧برگــزار
میشــود».
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان جنوبــی هــم
میگویــد :تالشهــا بــرای برگــزاری ایــن همایــش بــه
نقــاط روشــنی رســیده و دبیرخانــه مرکــزی همایــش در
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی تشــکیل شــده اســت.
احمــد محبــی آخرینمهلــت ارســال تصاویــر آثــار را،
۱۰بهمــن مــاه امســال اعــام میکنــد کــه آثــار بایــد
از طریــق درگاه اینترنتــی khj.farhang.gov.ir/fa/
 tahlabnamkiارســال و شــرکت در جشــنواره قطعــی
شــود.
وی ادامــه داد :داوری مرحلــه اول ،دهــه دوم بهمــن امســال
انجــام میشــود و اعــام اســامی راهیافتــگان بــه مرحلــه
اجرایــی جشــنواره هفتــه اول اســفند خواهــد بــود.
او میگویــد :مرحلــه اول بهعنــوان پذیــرش قطعــی تلقــی
نمیشــود و از شــرکتکنندگان طبــق تاریــخ اعالمشــده
بــرای حضــور در جشــنواره دعــوت خواهــد شــد.
مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی خراســان جنوبــی موضوع
جشــنواره  را آزاد اعــام میکنــد کــه البتــه امســال  در دو
بخــش ویــژه بــا موضــوع اقتصــاد مقاومتــی و دفــاع مقــدس
هــم  بــه اثــر منتخــب جایــزه تعلــق خواهــد گرفــت.
بــه گفتــه محبــی هــر هنرمنــد میتوانــد در مرحلــه نهایــی
یــک نفــر را بهعنــوان دســتیار معرفــی کنــد و همــراه داشــته
باشــد و بهعــاوه هنرمنــد شــرکتکننده مجــاز اســت بــا
ارائــه حداکثــر پنــج اثــر در مرحلــه اول شــرکت کنــد.
او جایــزه ایــن دوره از مســابقات را بــرای گــروه اول تندیــس
جشــنواره ،لــوح تقدیــر و مبلــغ  ۵۰میلیون ریــال ،گــروه دوم
لــوح تقدیــر و مبلــغ  ۴۰میلیــون ریــال و گــروه ســوم لــوح
تقدیــر و مبلــغ  ٣٠میلیــون ریــال عنــوان کــرد و گفــت :در
بخــش ویــژه از  ۲اثــر تقدیــر و بــه هــر اثــر  ٢٠میلیــون ریــال
اهــدا میشــود.
از نظــر محبــی ایــن جشــنواره بــا هــدف توســعه
مجسمهســازی و هنــر محیطــی معاصــر ایــران برپا میشــود
و فراهــم آوردن شــرایط بــروز و شــکوفایی اســتعدادهای
هنــری ،تأمیــن نــگاه زیبایــی شناســانه در جامعــه ،تبــادل
تجربیــات ،اطالعــات و مهارتهــا در زمینــه هنــر محیطی در
میــان هنرمنــدان و حضــور و بازدید شــهروندان حیــن اجرای
آثــار ،اهــداف دیگــری اســت کــه بــا برگــزاری ایــن جشــنواره
بــه دســت میآیــد.
محبــی یکــی از مهمتریــن دســتاوردهای ایــن همایــش را
معرفــی جاذبــه محیــط زیســتی غنــی تــاالب کجــی نمکزار
نهبنــدان عنــوان میکنــد کــه در ایــن ســالها بیشــتر
موردتوجــه قــرار گرفتــه و شــناخته شــده اســت.
تأثیرجشنوارهبرحفظتاالبنهبندان
اظهارنظــر مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان
جنوبــی را مدیــرکل محیطزیســت خراســان جنوبــی هــم
تأییــد میکنــد.
پرویــز آرامنــش میگویــد :نــگاه محیطزیســت بــه منطقــه
«کجــی نمکــزار نهبنــدان» متفــاوت اســت چــون ایــن

منطقــه فقــط در فصــول بارانــی ســال آب دارد و در دیگــر
ایــام بــه شــوره زاری خشــک تبدیــل میشــود امــا از اواســط
بهمــن تــا اواخــر فروردیــن دارای آب اســت و پناهــگاه و
مقصــد پرنــدگان مهاجــر و دیگــر گونههــا میشــود.
وی ادامــه داد :درعینحــال ،ایــن ســالها بــه دلیــل
خشکســالی ،پدیــده مهاجــرت پرنــدگان بــه تــاالب کجــی
نمکــزار نهبنــدان را در همیــن فصــول هــم نداشــتهایم و
بــرای حفــظ ایــن اکوسیســتم بــه اعتبــار احیــاء نیــاز داریــم.
او از هماهنگیهــای اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتان بــا ایــن اداره کل و اقدامــات بــرای بهتــر برگــزار
شــدن ایــن جشــنواره میگویــد؛ بــه طــوری کــه ازنظــر او
ایــن جشــنواره توانســته تأثیــر بســزایی در جــذب اعتبــارات
بهمنظــور ایجــاد امکانــات مفیــد بــرای تجهیــز پاســگاه
مجــاور تــاالب و فضاســازیهای اطــراف داشــته باشــد.
وی از قــول مســئوالن پایتخــت بــرای اختصاص حــدود ۸۰۰
میلیــون ریــال اعتبــار بــه منظــور احیــا و تجهیــز امکانــات
موردنیــاز بــرای حفــظ تــاالب خبــر میدهــد.
از نظــر آرامنــش ،تــاالب کجــی نمکــزار نهبنــدان
اکوسیســتمی بســیار جــذاب دارد و ایــن جاذبــه میتوانــد
بــرای ارتقــای صنعــت اکوتوریســم در اســتان بیشــتر از ایــن
موردتوجــه قــرار گیــرد.
مدیـرکل حفاظـت از محیطزیسـت خراسـان جنوبـی ادامـه
میدهـد :جـای دسـتگاههایی دیگـر در ایـن برنامـه فرهنگی
هنـری که تأثیـر بـه سـزایی در معرفی تـاالب کجـی نمکزار
نهبنـدان دارد خالـی اسـت و الزم اسـت دیگر مسـئوالن هم
بـرای غنای بیشـتر ایـن جشـنواره همـکاری کنند.
بــه گفتــه آرامنــش امســال هــم جایــزه محیــط زیســتی بــه
اثــر برگزیــده محیطزیســت تعلــق خواهــد گرفــت.
حمایتهابرایجهانیشدنکجی
اســتاندار خراســان جنوبــی هــم چنــدی پیــش در دیــدار بــا
اصحــاب فرهنــگ و هنــر اســتان بــا اشــاره بــه اینکــه تــاالب
کجــی نهبنــدان بایــد بــه یــک فرصــت اقتصــادی در حــوزه
گردشــگری تبدیــل شــود ،تأکیــد کــرد :در حــوزه علــم و
فرهنــگ و هنــر بایــد یــک ســری موضوعــات در اســتان بــه
«برنــد» تبدیــل و جشــنوارههای ملــی و بینالمللــی در ایــن
خصــوص در اســتان برگــزار شــود.
محمدمهــدی مــروج الشــریعه میگویــد :خراســان جنوبــی
پتانســیل بینالمللــی کــردن ســه رشــته مهــم را دارد کــه
میتــوان جشــنواره ملــی و بینالمللــی بــا آن موضوعــات

برگــزار کــرد کــه یکــی از آنهــا جشــنواره مرتبــط بــا تــاالب
کجــی نهبنــدان اســت.
او گفــت :جشــنواره نمکــی در تــاالب کجــی نهبنــدان را
حمایــت کامــل میکنیــم و اســتانداری در ایــن زمینــه
آمادگــی دارد کلیپهایــی را تولیــد کــرده و بهمنظــور
جــذب گردشــگر بــرای تمــام ســفارتخانهها ارســال کنــد.
داغی که خشکسالی بر دل تاالب کجی گذاشت
مدیــر اداره حفاظــت محیطزیســت نهبنــدان هــم میگویــد:
خشکســالی موجــب شــده تــا « کجــی» کــه در گذشــته
یــک تــاالب دائمــی بــوده بــه یــک تــاالب فصلــی تبدیــل
شــود.
محمدکاظــم شــکرگزار ادامــه میدهــد :خشکســالیها
داغ ســنگینی بــر دل تــاالب کجــی گذاشــته و وســعت کجی
نمکــزار در  ۱۵ســال گذشــته بــه یکدهــم کاهــش یافتــه
اســت.
وی از آبگیــری تــاالب در فصــل پاییــز و زمســتان خبــر
میدهــد و میگویــد :در ایــن فصــول تــاالب میزبــان بیــش
از  ۵هــزار پرنــده از شــمال کــره زمیــن اســت کــه البتــه در
ســالهای اخیــر بــا شــدت گرفتــن خشکســالیها تعــداد
ماههایــی کــه تــاالب دارای آب بــوده ،کاهــش یافتــه اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گونههــای پرنــدگان مهاجــر آبــزی و
کنارآبــزی تــاالب  ۱۴گونــه بــرآورد شــده اســت ،عنــوان کرد:
از پرنــدگان مهاجــر میتــوان بــه عقــاب طالیــی ،زاغ بــور،
دال ،زاغــی ،گنجشــک درختی ،پرســتو ،هدهــد ،دم جنبانک
ابلــق ،چــکاوک کاکلــی ،هوبــره ،ســبزهقبا ،جغــد کوچــک،
بلدرچیــن معمولــی و زاغ نــوک قرمــز اشــاره کــرد.
بــه گفتــه ایــن مســئول زاغ بــور منحصربهفردتریــن پرنــده
آندمیــک ایــران بــه شــمار میآیــد کــه تــاالب کجــی نمکزار
نهبنــدان زیســتگاه ایــن پرنده زیباســت.
زاغ بــور جــزو آن دســته از پرندگانــی اســت کــه فقــط در
ایــران و آنهــم در اســتانهای ســمنان ،یــزد و بهویــژه در
خراســان جنوبــی و شهرســتان نهبنــدان زندگــی میکنــد.
تــاالب بینظیــر نهبنــدان ایــن روزهــا در آســتانه رویــدادی
قــرار دارد کــه عــاوه بــر تحقــق تأثیــرات برگــزاری یــک
برنامــه فرهنگــی و هنــری در حفــظ محیطزیســت میتوانــد
بــا برنامهریــزی هدفمنــد و اقــدام جمعــی متولیان اســتانی و
کشــوری ،اکوتوریســم در خراســان جنوبــی را تقویت کــرده و
زمینــه را بــرای جــذب گردشــگران بیشــتر داخلــی و خارجی
مهیــا کند    .

تپه«پیسـا»ازآثار تاریخـی همدان که براثر گذشـت زمـان فراموش وبـه مکانی امن
برای معتـادان تبدیلشـده این روزهـا درکانون توجـه قرارگرفته تاشـاید بهعنوان
کهنتریـن سـکونتگاه هگمتانه باردیگر احیا شـود.
طاقبسـتان یـا همـان نخسـتین انیمیشـن صخـره ای جهـان در پـی غفلـت متولیان
میـراث فرهنگی اسـتان شـدیدا تحـت تاثیـر عوامل تخریبـی بیولوژیکـی و طبیعی
قـرار گرفته اسـت.
کارشناسـان حـوزه میـراث فرهنگی با اعتـراض به یـک مصوبه کمیسـیون ماده ۵
اسـتانداری گلسـتان ،نسـبت به تخریب بافـت تاریخی گـرگان هشـدار داده و این
مصوبـه را تهدید جـدی بـرای بافت مـی دانند.
اینجـا پایتخت ایرانی «ورشـو» اسـت ،جایی خیلی دورتـر از پایتخت لهسـتان ولی با
رنـگ و بـوی فلـزی اروپایـی که بـرای خودش مکتبـی ناب سـاخته اسـت؛ حکایتی
از مس تـا طال!
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احیایکهنترینسکونتگاههمدان/چهره«پیسا»ازوجودمعتادانپاکمیشود

محمدقدیمی

په«پیســا»ازآثار تاریخــی همــدان
کــه براثــر گذشــت زمــان فرامــوش
وبــه مکانــی امــن بــرای معتــادان
تبدیلشــده ایــن روزهــا درکانــون
توجــه قرارگرفتــه تاشــاید بهعنــوان
کهنتریــن ســکونتگاه هگمتانــه
باردیگــر احیــا شــود.

تپــه «پیســا» کــه ســال  ۷۷بــه شــماره  ۲۰۲۳در فهرســت
آثــار ملــی بــه ثبــت رســیده ،در محوط ـهای بــه وســعت ۱۸
هکتــار کــه  ۷هکتــار آن حریــم اصلــی اســت در همــدان
واقعشــده کــه فاصلــه آن بــا تپــه باســتانی هگمتانــه دو و
نیــم کیلومتــر اســت.
ایــن محوطــه تاریخــی که بــه اظهارنظــر کارشناســان قدمتی
باالتــر از تپــه هگمتانــه دارد ،چنــد ســالی بــه ســکونتگاهی
امــن بــرای معتــادان تبدیلشــده و حــالوروز خوشــی نــدارد
بهطوریکــه مأمــن و ســرپناهی بــرای حــدود  ۴۰۰نفــر از
معتــادان ،بیســرپناهان و بیسرپرســتان در اســتان همــدان
شــده اســت.
ایــن شــرایط و ضــرورت ســاماندهی وضعیــت بحرانــی
پیشآمــده دربــاره تعــداد بــاالی معتــادان مســتقر در
ایــن تپــه و خطــرات حضــور آنــان در مجــاورت بــا شــهرک
فرهنگیــان همــدان ،مســئوالن و مدیــران شــهری را بــر آن
داشــت تــا در بــه بررســی وضعیــت معتــادان و راهکارهــای
اجرایــی ادارات و نهادهــای متولــی امــور پیشــگیری و اعتیــاد
اســتان پردازنــد تــا شــاید تغییــر یــا اصالحــی در وضعیــت
ایــن تپــه تاریخــی دیــده شــود.
طـی هفتـه گذشـته چندیـن جلسـه پیرامـون اقدامـات و
تالشهـای انجامشـده در خصوص سـاماندهی ایـن تپه انجام
شـد تا جایـی که در آخرین جلسـه اسـتاندار همـدان موضوع
تپـه «پیسـا» را پیگیـری کـرد و مدیـران را فراخواند.
اسـتاندار همـدان بـا تأکیـد بـر اینکـه بایـد تمـام مکانهایی
که قابلیـت پاتوق معتـادان را دارند سـاماندهی شـوند ،گفت:
باید تملـک و تغییـر کاربری محـدوده تپه «پیسـا» همدان و
تبدیـل آن بـه پـارک و فضای سـبز پیگیری شـود.
محمدناصــر نیکبخــت بابیــان اینکــه یکســوم هزینــه
ایــن کار را اســتانداری تقبــل میکنــد ،گفــت :مبــارزه
بــا مــواد مخــدر و آســیبهای آن ازجملــه آســیبهای
اجتماعــی مــورد تأکیــد مقــام معظــم رهبــری بــوده و بــرای
برنامهریــزی و کاهــش آســیب بســیار حائــز اهمیــت اســت.
اســتاندار همــدان بابیــان اینکــه در اجــرای طــرح ســاماندهی
تپــه «پیســا» همدان همــه نهادهــا ،دادگســتری ،بهزیســتی،
دبیرخانــه و ســتاد شــورای مبــارزه بــا مــواد مخــدر همــکاری
کردنــد و در چنــد نوبــت اوضــاع منطقــه ســاماندهی و
معتــادان از ایــن منطقــه جمــع شــدند ،گفــت :حســن کار
زمانــی بــه قبــح کار تبدیــل میشــود کــه کار رهاشــده و
وضعیــت بــه شــکل ســابق برگــردد.
نظارت مستمر طرح ساماندهی تپه «پیسا»
وی بابیـان اینکـه باید با نظارت مسـتمر طرح سـاماندهی تپه
«پیسـا» اجرا شـود تا محیط با تغییـر کاربری به فضای سـبز
تبدیل شـود ،گفـت :این محیـط آلوده بایـد پاک و بـه فضای
سـبز و پارک برای آسـایش مردم تبدیل شـود.
نیکبخــت بابیــان اینکــه بایــد آن محیــط را ضمــن هماهنگی
بــا شــهرداری ســاماندهی کنــد ،گفــت :رســانهها بایــد
هــر چــه در تــوان دارنــد در معرفــی آســیب اعتیــاد بــه کار
بگیرنــد تــا ایــن آســیب گســترش پیــدا نکنــد.

 ۱۲۸نفــر از معتــادان طــی دو تــا ســه روز از تپــه
«پیســا» جمــعآوری شــدند
دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان
همــدان نیــز بــا تأکیــد بــر اینکــه حرکــت عظیمــی بــرای
ناامــن کــردن تپــه «پیســا» بــرای معتــادان ایجــاد و  ۱۲۸نفر
از معتــادان طــی دو تــا ســه روز از تپــه «پیســا» جمـعآوری
شــدند ،گفــت :بــا فنسکشــی و تخریــب برخــی اماکــن در
ایــن منطقــه میتــوان دسترســی معتــادان بــه ایــن تپــه را
کاهــش داد.
ســید رســول حســینی از افزایــش تســهیالت ارائهشــده
بــه بهبودیافتــگان اعتیــاد خبــر داد و گفــت :تســهیالت
بهبودیافتــگان از  ۱۰میلیــون تومــان بــه  ۱۵میلیــون تومــان
افزایــش یافــت.
حســینی بابیــان اینکــه در بحــث ارائــه تســهیالت بــه
بهبودیافتــگان بایــد حداقــل  ۶مــاه تــا یــک ســال از پاکــی
بهبودیافتــگان در مراکــز سپریشــده باشــد ،بــه انعقــاد
تفاهمنامــه بهمنظــور ارائــه آمــوزش بــه بهبودیافتــگان و
خانوادههــای آنهــا بــرای تســهیل در ارائــه تســهیالت اشــاره
کــرد و افــزود :بــرای آمــوزش بهبودیافتــگان و خانوادههــا  
تفاهمنام ـهای بــا فنــی و حرف ـهای اســتان منعقدشــده و بــه
خانوادههــای آنهــا نیــز در بخــش خصوصــی آمــوزش ارائــه
میشــود.

وی بــه انعقــاد تفاهمنامــه دیگــری بــا کارآفرینــان بهمنظــور
ایجــاد اشــتغال بــرای بهبودیافتــگان اشــاره کــرد و گفــت:
تســهیالت و حمایتهــای الزم از کارآفرینــان در ایــن
خصــوص انجــام خواهــد شــد.
معـاون سیاسـی ـ امنیتـی اسـتاندار همدان نیـز بـا تأکید بر
اینکـه در جمـعآوری معتـادان متجاهـر دسـتگاه قضایـی و
نیـروی انتظامـی موفق بـوده و سـایر دسـتگاهها نیـز باید در
ایـن زمینـه همکاری داشـته باشـند ،گفـت :بایـد ظرفیت در
مراکـز مـاده  ۱۶برای معتادان جمعآوریشـده بیشـتر شـود.
بهرهمندی از وجود سمنها در مبارزه با اعتیاد
ســید ســعید شــاهرخی بــا تأکیــد بــر اینکــه مبــارزه بــا مواد
مخــدر بایــد اجتماعــی شــده و از وجــود ســمنها نیــز در
ایــن زمینــه اســتفاده شــود ،گفــت :کمیتـهای پنجگانــه زیــر
نظــر ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر شــکلگرفته اســت.
وی بــا اشــاره بــه عــدم همــکاری کافــی ســازمان بهزیســتی
اســتان همــدان در اجــرای طــرح جم ـعآوری معتــادان تپــه
«پیســا» گفــت :اینکــه معتــاد متجاهــر در شــهر دیــده شــود
پذیرفتــه نیســت و بایــد هــر مانعــی بــرای رســیدن بــه ایــن
هــدف را برطــرف کــرد.
وی بــه اعتبــارات اســتانی در بحــث مبــارزه بــا مــوارد مخــدر
اشــاره کــرد و گفــت :اعتبــارات اســتانی در دو بخــش تعریــف
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میشــود کــه یکمیلیــارد تومــان در حــوزه آســیبهای
اجتماعــی و  ۴۰۰میلیــون تومــان نیــز در بحــث مبــارزه بــا
مــواد مخــدر تعریــف شــده اســت.
طــی پنــج مرحلــه پاکســازی تپــه «پیســا» در ســال جــاری
 ۳۵۰نفــر معتــاد جمـعآوری شــد رئیــس پلیــس مبــارزه بــا
مــواد مخــدر اســتان همــدان نیــز بــا اشــاره بــه جم ـعآوری
معتــادان تپــه «پیســا» شــهر همــدان و بیــان اینکــه طــی
پنــج مرحلــه پاکســازی در ســال جــاری در ایــن منطقــه
 ۳۵۰نفــر معتــاد جمــعآوری شــد ،گفــت :رصــد باندهــا و
شــبکههای توزیــع مــواد مخــدر از اقدامــات اصلــی پلیــس
مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان همــدان اســت.
هــادی قزوینــه بابیــان اینکــه نیروهــای پلیــس مبــارزه بــا
مــواد مخــدر بــا کارهــای اطالعاتــی و نامحســوس نســبت به
شناســایی مــکان هــای تجمــع معتــادان اقــدام مــی کننــد،
گفــت :برخــورد بــا معتــادان و تهیــه و توزیــع کننــدگان
موادمخــدر ابــراز رضایــت شــهروندان و ســاکنان ایــن مناطق
را بــه همــراه داشــته اســت.
وی بابیــان اینکــه هــدف پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر
خدمــت رســانی بــه شــهروندان اســت بــا ایــن وجــود انتظــار
مــی رود خانــواده هــا بــا تعامــل دوســتانه و صمیمــی بــا
فرزنــدان و آگاه کــردن آنــان از مضــرات گرایــش بــه مصــرف
مــواد دخانــی و اعتیــاد از گرایــش آنــان بــه ســمت ایــن
معضــل اجتماعــی جلوگیــری کننــد ،تاکیــد کــرد :یکــی از
عامــان گرایــش جوانــان بــه ســمت مــواد مخــدر دوســتان
نابــاب اســت چراکــه ایــن طیــف از افــراد بــا بیــان مــواردی
نظیــر اعتیــاد آور نبــودن مصــرف مــواد ،ســعی در معتــاد

MEHR

کــردن دوســتان خــود دارنــد.
جوانــان فریــب تبلیغــات غلــط فروشــندگان مــواد
مخــدر را نخورنــد
ســرهنگ قزوینــه توصیــه کــرد :خانــواده هــا و جوانــان فریب
تبلیغــات غلــط فروشــندگان مــواد مخــدر را نخورنــد چراکــه
حتــی بــا یکبــار مصــرف مــواد افیونــی ،افــراد در دامــن
اعتیــاد گرفتــار مــی شــوند.
وی افــزود :پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر عــاوه بــر اقدامات
ســلبی و برخــورد جــدی و بــدون اغمــاض بــا تهیــه و توزیــع
کننــدگان مــواد مخــدر ،فعالیــت هــای فرهنگــی نظیــر
برگــزاری دوره هــای آموزشــی کارگارهــی و چهــره بــه چهره
بــرای طیــف هــای مختلــف از جملــه دانــش آمــوزان ،اولیــا و
مربیــان و دیگــر نهادهــا را در دســتور کار قــرار داده اســت.
هــادی قزوینــه بــا تأکیــد بــر اینکه امــروز بــه ظرفیتســازی
و حمایتهــای بعــد از بهبــود نیــاز اســت ،عنــوان  کــرد:
کمپهــا بیــش از  ۲۱روز نمیتواننــد معتــادان را در بحــث
درمــان همراهــی کنند و بــه حمایــت و کمــک بهبودیافتگان
بعــد از طــی ایــن دوره نیــاز اســت.
فرمانــده انتظامــی اســتان همــدان نیــز بــا بیــان اینکــه
پلیــس در حــوزه مبــارزه بــا مــواد مخــدر برنامــه هایــی در
دســتور کار دارد ،اظهــار داشــت :اســتفاده بهینــه از ظرفیــت
فضــای مجــازی بــرای آمــوزش همگانــی درامــر مبــارزه بــا
مــواد مخــدر مدنظــر اســت.
ســردار بخشــعلی کامرانــی صالــح گفــت :در راســتای مبــارزه
بــا مــواد مخــدر افزایــش ظرفیــت محلهــای نگهــداری
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مــاده  ۱۵و  ،۱۶بــا توجــه بــه تهدیــدات و شــیوع مصــرف
ســایر مــواد مخــدر ماننــد مــواد مخــدر گل ،دســتمال
کاغــذی و غیــره ایــن مــوارد نیــز در دســتور کار اســت.
فرمانــده انتظامــی اســتان همــدان بابیــان اینکــه کشــفیات
مــواد مخــدر امســال نســبت بــه مدت مشــابه ســال گذشــته
 ۲۸درصــد افزایــش دارد ،عنــوان کــرد :امســال در مقایســه
بــا ســال گذشــته در بحــث تریــاک  ۲۳درصــد افزایــش،
هروئیــن  ۷۴درصــد افزایــش ،شیشــه و حشــیش کاهــش و
ســایر مــوارد  ۵۹درصــد افزایــش کشــفیات داشــتیم.
وی بـه دسـتگیری  ۸هـزار و  ۲۹۲نفـر از معتـادان از ابتـدای
امسـال اشـاره کـرد و افـزود :در حـوزه دسـتگیری و مقابلـه
اجـرای طرحهای متعـدد مدنظر بـوده به طوری کـه در حوزه
خردهفروشـان مواد مخـدر چهار هـزار نفر ،در بحـث معتادان
و نگهدارنـدگان مـواد مخـدر  ۲هـزار و  ۵۹۵نفـر و معتـادان
متجاهـر نیـز یکهـزار و  ۷۲۷نفر دسـتگیر شـدند.
انهدام  ۶۹باند توزیع مواد مخدر از ابتدای سال
ســردار کامرانــی صالــح بــا اشــاره بــه انهــدام  ۶۹بانــد توزیــع
مــواد مخــدر از ابتــدای ســال ،عنــوان کــرد :برنامههــای
آموزشــی طــی  ۳۷۹مرحلــه انجــام و در آســیبهای حــوزه
مــواد مخــدر  ۶۰هــزار نفــر تحــت آمــوزش قــرار گرفتنــد.
وی بــه انجــام بیــش از  ۷هــزار مرحلــه طرحهــای عملیاتــی
در حــوزه مــواد مخــدر اشــاره کــرد و ادامــه داد ۲۰ :میلیــون
عــدد قــرص روانگــردان و غیرمجــاز نیــز در بیــن کشــفیات
بــوده اســت .فرمانــده انتظامــی اســتان همــدان اضافــه کــرد:
کشــفیات خشــخاش ،ســیاهدانه ،ســاح و  ۲۸۰دســتگاه
خــودرو و کشــف و ضبــط مــواد شــیمیایی و دستســاز بــه
میــزان  ۴۰۸کیلوگــرم نیــز از ابتــدای ســال تاکنــون گــزارش
شــده اســت.
اجــرای  ۴۰۸مرحلــه طــرح پاکســازی مناطــق آلوده
در همــدان
وی بــا اشــاره بــه اجــرای  ۴۰۸مرحلــه طــرح پاکســازی
مناطــق آلــوده ،یــادآور شــد :اجــرای ایــن طــرح طــی
روزهــای اخیــر در چهــار مرحلــه در تپــه «پیســا» و میــدان
امــام(ره) انجــام شــده کــه در برخــی مــوارد اجــرای یــک
مرحلــه تــا  ۲۰روز بــه طــول انجامیــده اســت.
ســردار کامرانیصالــح بــا بیــان اینکــه طرحهــای ارتقــای
امنیــت اجتماعــی نیــز در حــال اجراســت ،اظهــار داشــت:
در راســتای مبــارزه بــا مــواد مخــدر نیــاز بــه انجــام اقدامــات
مجدانــه اســت و بــرای ادامــه ایــن رونــد بایــد آمــوزش
همگانــی کــه خـا بزرگــی در جامعــه اســت؛ صــورت گیــرد.
فرمانــده انتظامــی اســتان همــدان در ادامــه بــا اشــاره بــه
اجــرای طــرح جمـعآوری معتــادان در تپــه «پیســا» همــدان
عنــوان کــرد :طــی روز اول  ۶۰نفــر ،در روز دوم  ۴۰نفــر و روز
ســوم  ۳۵نفــر از معتــادان متجاهــر جم ـعآوری شــدند امــا
بایــد ایــن طــرح اســتمرار یابــد.
ســردار کامرانیصالــح در ادامــه بــا اشــاره بــه فعالیتهــا
در حــوزه مــواد مخــدر در فضــای مجــازی ،تاکیــد کــرد :در
بخــش فضــای مجــازی شــگردها و شــیوههای جدیــدی
کــه یــک نمونــه آن توزیــع کیکهــای آلــوده بــه مــواد
مخــدر گل اســت شــکل گرفتــه کــه نیــاز بــه  آمــوزش،
اطالعرســانی و آگاهــی دارد.
باایــن تفاســیر آنچــه مســلم اســت اینکــه جــوالن معتــادان
دختــر و پســر در تپــه تاریخــی «پیســا» در همــدان باالخــره
نگرانــی مســئوالن شــهر همــدان از اوضــاع نامطلــوب ایــن
منطقــه را برانگیختــه تــا پــس از ســال هــا فکــر چاره باشــند
چراکــه ایــن تپــه در  ۴۰۰متــری ســکونتگاه شــهروندان
همدانــی قــرار گرفتــه اســت و برهمیــن اســاس امیدواریــم
برنامــه ریــزی هــا بــرای ســاماندهی آن ســرانجام خوبــی
داشــته باشــد.
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اولین انیمیشن سنگی جهان «کپک» زد /طاقبستان در چنبره عنکبوتها
طاقبســتان یــا همــان نخســتین
مسلم معین
انیمیشــن صخــره ای جهــان در پــی
غفلــت متولیــان میــراث فرهنگــی
اســتان شــدیدا تحــت تاثیــر عوامــل تخریبــی بیولوژیکــی
و طبیعــی قــرار گرفتــه اســت.

حکایــت میــراث فرهنگــی ایــن ســامان و بــی مهــری
متولیانــش در پاســداری از آنهــا ســر دراز دارد تــا آنجــا کــه
گهگاهــی از قبــل غفلــت ایــن میــراث داران صدمــات جبران
ناپذیــری بــر پیکــره آثــار فاخــر ایــن ســرزمین که ســندهای
مصــور تاریــخ و تمــدن ایــن دیــار هســتند وارد شــده اســت.
«تــاق وه ســان» یــا همــان طاقبســتان کــه بــه آن لقــب
نخســتین انیمیشــن صخــره ای جهــان داده انــد و در
ســینه کــش کــوه هــای فــرخ شــاد جــای گرفتــه یکــی
از شــاهکارهای حکاکــی بــر روی ســنگ در دنیاســت
کــه گنجینــه هــای ارزشــمندی از تاریــخ ایــن ســرزمین
کهنســال را در ال بــه الی نقــوش برجســته اش جــا داده
اســت.
بنــای باشــکوه و ســترگ بــه یــادگار مانــده از پادشــاهان
ساســانی کــه نــام و آوازه ای بهــم زده و در لیســت آثــار
ملــی کشــور هــم بــه ثبــت رســیده ،امــا ســال هــا چشــم
انتظــار ثبــت در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو اســت و
بــه وعــده هایــی دلخــوش کــرده کــه تاکنــون روی زمیــن
مانــده انــد.
امــا کاش تمــام دغدغــه دوســتداران میــراث فرهنگــی بــرای
رنجنامــه طاقبســتان همیــن ثبــت جهانی مــی بود نــه اینکه
هــر بــار شــاهد یــک رنــج تــازه بــرای ایــن آثــار تاریخــی و
هویتــی باشــند ،چنانچــه گاهــی حریــم آن مــورد دســت
انــدازی قــرار مــی گیــرد ،یــا گاهــی هــم بــه دلیــل ســوء
مدیریــت خطــر تخریــب طــاق هــای زیبــا را بیــخ گوشــش
احســاس کنــد.
زمانــی چشــمه هــای هزارســاله اش یــک شــبه کــور شــدند
و زمانــی هــم بــه خاطــر بــی مباالتــی هــا و بــی توجهــی
هــا بــه ایــن اثــر فاخــر و میــراث ملــی نقــوش برجســته آن
در خطــر فرســایش طبیعــی بــه دلیــل چکــه کــردن آب از
ســقف طــاق هــا قــرار گرفــت.
حــاال هــم کــه بــا مشــکل جدیــدی رو بــه رو شــده اســت
و طــاق هــای ارزشــمند طاقبســتان و مجالــس حجــاری
آنــان مــورد هجــوم عنکبــوت هــای کوچــک قــرار گرفتــه
بــه نحــوی کــه تارهــای ایــن عنکبــوت هــا سراســر زوایــای
نقــش برجســته هــا را در بــر گرفتــه و بــا توجــه به ترشــحات
قلیایــی ایــن جانــوران بــه انضمــام آلودگــی محیطــی
همچــون چربــی دود کبابــی هــا و منــو اکســید کربــن تولید
شــده و بیــش از حــد مجــاز در منطقــه بــه لحــاظ  منــازل
مســکونی و تــردد خودروهــا طاقبســتان شــدیدا تحــت تاثیر
عوامــل تخریبــی قــرار گرفتــه اســت.
بــه دلیــل مدیریــت غیرمتخصــص و عــدم بازدیــد
سیســتماتیک مدیریت ارشــد میــراث فرهنگــی از آثــار و کم
اطــاع  از  منابــع تخریــب طبیعــی و عارضــی عمــا ایــن
مجموعــه ارزشــمند بــه حــال خــود رهــا شــده اســت.
بــی شــک بــا توجــه بــه گــذر زمــان و افزایــش رطوبــت هــوا
فعــل و انفعــاالت  شــیمیایی در تارهــای تنیــده شــده افزایش
یافتــه و رونــد تخریــب را ســریعتر خواهــد کــرد و همچنیــن
آنچــه مســئوالن میــراث فرهنگــی از آن غافــل مانــده انــد،
ظهــور و هجــوم کپــک هایــی ســفید و ســبز رنــگ اســت
کــه بــه علــل نامعلــوم در داخــل طــاق بــزرگ بافــت آهکــی
ســنگ را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.

کارســیب هــای ســبز و ســفید ،خطــر جــدی بــرای
نــگاره هــا
یــک دکتــرای باســتان شناســی ،اظهــار داشــت :عملیــات
ســاماندهی طاقبســتان از ســال  ۹۰توســط اداره کل
میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری و زیــر نظــر
کارشناســان اســتان آغــاز شــده اســت.
احســان احمــدی نصــر افــزود :فعالیــت هــای مجموعــه
طاقبســتان در بحــث گمانــه زنــی بــا دو منظــور شــکل
گرفــت کــه اصلــی تریــن آن حفاظــت از ایــن آثــار تاریخــی
بــی نظیــر دوره ساســانی و دیگــری بــه منظــور ثبــت جهانی
ایــن اثــر بــود.
وی بــا بیــان اینکــه در ثبــت جهانــی ایــن اثــر دو فعالیــت
حــذف الحاقــات توســط عوامــل انســانی و بازگردانــدن
مجموعــه بــه هویــت اصلــی مــد نظــر قــرار گرفــت ،گفــت:
در ضلــع شــمال غربــی طــاق هــا ،یــک ضلــع خــورد شــده
وجــود دارد کــه منشــاء تشــکیل دهنــده آبهایــی اســت کــه
بــه ســه چشــمه ای کــه در کنــاره طــاق هــا وجــود دارد
منتقــل مــی شــود.
ایــن دکتــری باســتان شناســی خاطرنشــان کــرد :جنــس
کــوه از کارســت اســت و بــه دلیــل ســنگ هــای آهکــی کــوه
دارای خلــل و فــرج اســت و یکــی از اصلــی تریــن موضوعاتی
کــه طاقبســتان را از زمــان ایجــاد تاکنــون تهدیــد کــرده
وجــود همیــن آب اســت کــه اگــر بــه درســتی بــا ایــن
فرآینــد عمــل نکنیــم قطــع بــه یقیــن آســیب جــدی را
خواهــد داشــت.
بــه گفتــه احمــدی نصــر ،در طــول ســالیان مختلــف
بــه واســطه اینکــه کــف طــاق هــا بــاال آمــده بــود آب بــه
درســتی خــارج نمــی شــد ،بــه طــوری کــه چشــمه آبــی
کــه زیــر نقــش میتــرا در نــگاره اردشــیر وجــود دارد مدفــون
شــده بــود و آبهایــی کــه خــارج نمــی شــد بــه پشــت طــاق
هــا بــر مــی گشــت و از خلــل و فــرج آنهــا در ال بــه الی نقش
نــگاره هــا خــارج مــی شــد.
وی ادامــه داد :در نهایــت در ایــن فصــول بــا توجــه بــه درجه
ذوب و انجمــاد آب در کرمانشــاه و در اثــر تغییــر ماهیــت آب
بــه یــخ و افزایــش حجــم آن بــا انجمــاد آب یــک تهدیــد
جــدی بــرای نقــش نــگاره هــا بــود.
ایــن دکتــری باســتان شناســی تصریــح کــرد :در کنــار ایــن
موضوعــات وجــود ایــن آب هــا باعــث ایجــاد کارســیب هــای
ســفید دور طــاق هــا مــی شــد کــه نشــان از شــوره زدگــی و
ماحصــل وجــود آب بــود کــه آب و کارســیب ســفید و ســبز

رنــگ از نظــر باســتان شناســی طــاق هــا را بــا تهدیــد جــدی
مواجــه مــی کنــد.
دود کبابــی هــا در بلندمــدت بــرای طــاق هــا
آســیب زاســت
احمــدی نصــر یــادآور شــد :مجموعــه مدیریــت طاقبســتان
ایــن موضــوع را قطعــا مــورد توجــه قــرار داده تــا طــاق هــا
از ایــن تهدیــد رهایــی پیــدا کنــد و تغییــرات ایجــاد شــده در
ایــن مجموعــه نیــز حتمــا در ایــن راســتا بــوده اســت.
وی در مــورد دیگــر تهدیدهــای ایــن طــاق هــا و بــه ویــژه
دود کبابــی هــای اطــراف آن نیــز گفــت :هرچنــد بــه لحــاظ
مــردم شناســی دنــده کبابــی هــای اطــراف محوطــه بخشــی
از هویــت طاقبســتان اســت ،امــا از لحــاظ فنــی دود کبــاب با
چربــی همــراه بــوده و در بلندمــدت آســیب زاســت.
این دکتری باسـتان شناسـی با تصریح اینکـه دود کباب روی
آثـار با چربی اثـرات مخربـی دارد ،افزود :با تمهید سـاماندهی
مـکان آنهـا بایـد بـه جـای دیگـری منتقل شـود و بـه لحاظ
حریـم منظری نیـز این محوطـه باید آزاد شـود.
احمــدی نصــر در خصــوص هجــوم عنکبــوت هــا بــه ایــن
طــاق هــا نیــز اظهــار داشــت :ایــن موضــوع هــم جــزء مــوارد
بیولوژیکــی اســت کــه مــی توانــد آســیب زا باشــد هرچنــد
حفــظ و حراســت از آثــار تاریخــی و میــراث فرهنگــی بایــد با
نظافــت کافــی همــراه باشــد.
اظهار بی اطالعی مدیرکل میراث فرهنگی!
امــا وقتــی بــرای پیگیــری ایــن موضــوع بــا جلیــل باالیــی
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
اســتان کرمانشــاه تمــاس گرفتیــم وی از ایــن موضــوع ابــراز
بــی اطالعــی کــرد و گفــت :فــردا حتمــا شــخصا بــه آثار ســر
مــی زنــم و موضــوع را بررســی مــی کنــم ،هرچنــد ممکــن
اســت ایــن موضــوع صحــت داشــته باشــد و وظیفــه مــا ایــن
اســت کــه آنــرا بررســی کنیــم.
به گـزارش مهر ،اگـر بالتکلیفی طرح سـاماندهی محوطه آثار
تاریخی طاقبسـتان و شـکارگاه شـاهان ایران کهـن که قریب
 ۱۰سـال از کلیـد خـوردن مطالعـات و انجـام آن تا بـه امروز
مـی گـذرد و همچنیـن ناکامی در ثبـت جهانی ایـن اثر فاخر
را در کنـار تشـدید شـرایط تخریـب گر ایـن آثـار بگذاریم بی
شـک به رد پای نوعی بـی مباالتی در حفظ و حراسـت از این
گنجینـه ارزشـمند و متولیانـی که را بـه خواب زمسـتانه زده
اند خواهیم رسـید.
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بهارگردشگریتبریزآغازشد«/تبریز»۲۰۱۸مهمترینرویدادگردشگریاسالمی
تبریــز پایتخــت گردشــگری جهــان
بهنام عبداللهی
اســام در ســال  2018میــادی
اســت؛ ایــن رویــداد فرصتــی اســت
بــرای معرفــی پتانســیلهای گردشــگری کل کشــور،
امــا آنطــور کــه شایســته ایــن رویــداد اســت ،هنــوز اقــدام
کافــی صــورت نگرفتــه اســت.

بــا تحویــل ســال  ۲۰۱۸میــادی ،پیشبینــی مســئوالن
درســت از آب درآمــد« :مســافران چمــدان بــه دســت ،از
مرزهــا روانــه تبریــز نشــدند»؛ ایــن جملــه را مســئوالن
شــهری و اســتانی در پایــان هــر جلســهای در پاســخ بــه
انتقــادات مــردم و کارشناســان از عــدم آمادگــی شــهر بــرای
«تبریــز  »۲۰۱۸مطــرح میکردنــد.
ســال  ۲۰۱۸میــادی از راه رســیده اســت و بــه همــان اندازه
کــه انتظــار میرفــت ،تبریــز همــان تبریز اســت؛ بــا روزهایی
ســرد و کــم رونــق ،شـبهایی خلــوت و ایــام تعطیــل مــرده.
کســی بــا گشــتوگذار چندســاعته در تبریــز نمیتوانــد
پــی ببــرد ایــن شــهر بهعنــوان پایتخــت گردشــگری جهــان
اســام ،بیــن  ۵۷کشــور اســامی در ســال  ۲۰۱۸انتخــاب
شــده اســت.
تبریــز در ســکوتی کامــل قــدم بــه ســال  ۲۰۱۸گذاشــت.
بهجــز تعــدادی انــدک ،پوســتر یــا بنــری در شــهر نیســت
کــه بگویــد ایــن شــهر امســال بــا ســالهای قبــل و بعــد ،بــا
شــهرهای دور و نزدیــک تفاوتهایــی دارد.
انتظارهایبیجا!
محمدرضــا نعمـتزاده ،رئیــس افتخــاری ســتاد ملــی تبریــز

 ۲۰۱۸بارهــا در جلســات اســتانی و ملــی ایــن ســتاد ،بــا
لحنــی تنــد از عــدم تبلیغــات کافــی بــرای تبریــز۲۰۱۸
انتقــاد کــرده اســت« :حتــی در هواپیمایــی کــه متعلــق
بــه تبریــز اســت ،هیــچ بنــری ندیــدم کــه تبلیغــات
«تبریــز »۲۰۱۸روی آن درج شــده باشــد ،چگونــه انتظــار
داریــم در شــهرهای دیگــر ایــران و جهــان اســام ایــن
رویــداد اطالعرســانی شــود؟»
ایــن روزهــا تلویزیــون را کــه بــاز میکنیــم ،بیشتــر
بــا جــای خالــی «تبریــز »۲۰۱۸در اخبــار سراســری و
شــبکههای مختلــف مرتبــط مواجــه میشــویم ،اینهــا در
حالــی اســت کــه کارشناســان حــوزه گردشــگری معتقدنــد
تبلیغــات و اطالعرســانی ،حــرف اول را در جــذب گردشــگر
میزننــد و بــرای تبریــز ۲۰۱۸الزم بــود حتــی رســانههای
بینالمللــی روی کار میآمدنــد.
طبــق تصمیــم مســئوالن ،قــرار اســت مراســم افتتاحیــه
رســمی تبریــز ،۲۰۱۸در نــوروز ســال  ۹۷بــا حضــور
شــخصیتهای برجســته ملــی در تبریــز برگــزار شــود ،ایــن
یعنــی عمـ ً
ا ۳مــاه از رویــداد ملــی «تبریــز »۲۰۱۸از دســت
مــیرود.
امــا عدهای نیــز معتقدنــد آغــاز رویــداد تبریــز  ۲۰۱۸از نوروز
 ،۹۷چنــدان هــم فکــر بــدی نیســت .علــی محسـنزاده یک
شــهروند فعــال تبریــزی در حــوزه گردشــگری ،میگویــد:
«تبریــز زمســتانهای ســرد و کمرونقــی دارد .بــرای همیــن
بهتــر اســت ایــن بخــش از ســال را بــرای تبریــز ۲۰۱۸نادیده
بگیریم».
او همچنیــن معتقــد اســت درصورتیکــه عوامــل اجرایــی
و اداری اســتان و مخصوصــاً تبریــز کارهــای عقبمانــده
زیــادی داشــته باشــند ،میتواننــد ایــن ۳مــاه را غنیمــت

بشــمارند و دســتبهکار شــوند.
تفــاوت نظــری کــه بیــن مســئوالن و شــهروندان در مــورد
تبریــز ،۲۰۱۸وجــود دارد ،بیشتــر دراینبــاره اســت
کــه تبریــز  ۲۰۱۸آیــا یــک آغــاز اســت یــا پایــان؟ بــرای
تبریــز ۲۰۱۸بایــد کارهــای ظاهــری و ســطحی انجــام داد یــا
کارهایــی مانــدگار و محتوایــی؟ متولیــان اصلی تبریــز۲۰۱۸
مــردم هســتند یــا دســتگاههایی همچــون شــهرداری و
میــراث فرهنگــی؟
رضــا خلیلی ،رئیس ســازمان توســعه گردشــگری شــهرداری
تبریــز توضیــح میدهــد :وقتــی میگوییــم «تبریــز ،»۲۰۱۸
منظورمــان ایــن نیســت کــه گردشــگر خارجــی پاســپورت
بــه دســت پشــت مرزهــا ایســتاده تــا ســال  ۲۰۱۸میــادی
تحویــل شــود و او بــه ســمت تبریــز بــدود.
بــه نظــر او ایــن رویــداد یــک فرصــت اســت کــه تبریــز در
زمینــه زیرســاختهای گردشــگری توســعه یابــد .همچنیــن
بهوســیله تبلیغــات گســتردهای کــه در شــهرهای مختلــف
جهــان رخ میدهــد ،معرفــی شــود.
رئیــس ســازمان توســعه گردشــگری شــهرداری تبریــز،
هماهنگــی بــا تورهــای جهانــی را ازجملــه اقدامــات مهــم
بــرای «تبریــز  »۲۰۱۸میدانــد و میگویــد« :مــا بایــد بــا
تورهــای قــوی خارجــی و داخلــی تعامــل داشــته باشــیم.
آژانسهــای پیشــنهاددهنده بایــد در ایــن ســال تبریــز را
بهعنــوان مقصــد بــه گردشــگران معرفــی کننــد کــه ایــن
میتوانــد بســیار مفیــد باشــد».
نگاهی نو به موضوع تبلیغات الزم است
او یــادآور میشــود کــه تبلیغــات صرفــاً بــا روشهــای
روشــن و معلومــی کــه سالهاســت میشناســیم صــورت
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نمیگیــرد« :مثــ ً
ا مــا چــرا نبایــد در شــهرهای مختلــف
ایــران و جهــان فروشــگاههای زنجیــرهای داشــته باشــیم کــه
ســوغات و محصــوالت تبریــز را عرضــه میکننــد؟ وقتــی
کســی م ـیرود در یــک نمایشــگاه خارجــی فــرش تبریــز را
میفروشــد بایــد از او حمایــت کنیــم چراکــه او ســوغات
تبریــز را آنجــا بــرده و تبلیــغ میکنــد کــه ایــن بســیار
ارزشــمند اســت».
اغتششــات داخلــی ،ضربــات جبرانناپذیــر بــه
«تبریــز»۲۰۱۸
همانقــدر کــه تبلیغــات مثبــت بهروشهــای مختلــف
میتوانــد از کاه کــوه بســازد و موردتوجــه گردشــگران
جهــان قــرار بگیــرد ،اندکــی تبلیــغ منفــی در رســانههای
قدرتمنــد جهــان نیــز میتوانــد در شــکلگیری
ذهنیتــی ناصحیــح و زشــت از یــک شــهر در اذهــان
عمومــی تأثیرگــذار باشــد.
شــهرام دبیــری ،عضــو شــورای شــهر تبریــز معتقــد اســت
امنیــت ،اولیــن موضــوع مهــم بــرای یــک گردشــگر در جهت
انتخــاب مقصــد ســفر اســت.
او میگویــد« :مــا بــرای اینکــه در مجامــع جهانــی بتوانیــم
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تبریــز را بهعنــوان پایتخــت گردشــگری جهــان اســام در
ســال  ۲۰۱۸بشناســانیم ،تالشهــای بســیاری کردهایــم و
حــاال بایــد تمــام فعالیتهایمــان در آن جهــت باشــد کــه
تبریــز را هرچــه بیشتــر و بهتــر بــه دنیــا معرفــی کنیــم».
بیشتــر نگاههــا بــرای تبریــز  ۲۰۱۸بــه ســمت شــهرداری
تبریــز اســت .بیشتــر مــردم معتقدنــد شــهرداری بــرای
ایــن رویــداد اقــدام خاصــی انجــام نــداده اســت و بــه قــول
خودشــان «کــدام تبریــز ۲۰۱۸؟»
پنجاهوششــمین شــهردار تبریــز ،ایــرج شــهین باهــر کــه
بهتازگــی شــروع بــه کار کــرده اســت ،همچــون شــهردار
ســابق ایــن شــهر اولیــن مســئله در مــورد «تبریــز »۲۰۱۸
را همــکاری مــردم میدانــد .او معتقــد اســت قــرار نیســت
تغییــر خاصــی در تبریــز رخ دهــد و مجامــع بینالمللــی
تبریــز را همانگونــه کــه هســت بهعنــوان پایتخــت
گردشــگری جهــان اســام انتخــاب کردهانــد.
شــهینباهر در دوازدهمیــن جلســه ســتاد اســتانی تبریــز
 ۲۰۱۸نیــز مدعــی شــد هیــچ اعتبــار دولتــی بــرای ایــن
رویــداد اختصــاص نیافتــه اســت پــس بــا ایــن اوضــاع
شــهرداری و بدهیهــای آن ،نبایــد انتظــار بیشتــری
داشــت.

همچنانانتظار...
مجیــد خدابخــش ،اســتاندار آذربایجــان شــرقی در جلســه
اســتقبال از «تبریــز »۲۰۱۸میگویــد :بــه مــردم قــول
میدهــم در طــول یکســال شــاهد تفاوتهــای بــزرگ و
اساســی درمــورد توســعه گردشــگری از لحــاظ نرمافــزاری و
ســختافزاری در تبریــز خواهیــم بــود.
او همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه یکســال در تبریــز بهــار
گردشــگری جــاری خواهــد بــود ،از تمــام ملــت ایــران و
جهــان بــرای حضــور در تبریــز و دیــدن داشــتههای میــراث
فرهنگــی و تاریخــی آن دعــوت میکنــد.
دیــروز هــم مســعود پزشــکیان نائــب رئیــس مجلس شــورای
اســامی و نماینــده مــردم تبریــز در مراســم اســتقبال
از رویــداد بینالمللــی «تبریــز  »۲۰۱۸کــه بــا حضــور
شــخصیتها و مســئوالن ملــی و اســتانی برگــزار شــد،
اظهــار کــرد :رویــداد «تبریــز  »۲۰۱۸یــک آغــاز اســت نــه
پایــان.
وی مراجعــه مســئوالن بــه تواناییهــای داخــل شــهر
و اســتان را الزمــه موفقیــت رویــداد بینالمللــی
«تبریــز »۲۰۱۸عنــوان و بــا بیــان اینکــه وقتــی بــه خــود
برمیگردیــم ،زنــده میشــویم ،تاکیــد کــرد :مــا در موضــوع
تبریــز  ۲۰۱۸چشــممان را بــه بــاال دوختــه بودیــم ولــی
خبــری نبــود ،نتیجــه ایــن اســت کــه بایــد بــه خودمــان
برگردیــم.
در عیــن حــال ســید عبــاس صالحــی وزیــر فرهنگ و ارشــاد
اســامی از رویــداد تبریــز  ۲۰۱۸بــه عنــوان فرصتــی بــرای
بهــره گیــری از مزیــت هــای تبریــز و آذربایجــان در مســیر
توســعه منطقــه و کشــور نــام بــرد و اظهــار داشــت :تبریــز و
آذربایجــان همــواره کانــون توســعه ایــران بــوده و امــروز هــم
مــی توانــد و بایــد کانــون توســعه ایــران باشــد.
وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی تصریــح کــرد :یکــی از
مزیــت هــای عمــده تبریــز حــوزه فرهنــگ و مفاخــر و
ادب ایــن منطقــه اســت و بایــد از ایــن مزیــت اســتفاده
کــرد.
گفتــه میشــود تقریب ـاً بــرای هــرروز ســال  ۲۰۱۸میــادی
در تبریــز ،یــک برنامــه و رویــداد فرهنگــی ،ورزشــی،
اجتماعــی و ...در ســطح ملــی و بینالمللــی در نظــر گرفتــه
شــده اســت امــا هنــوز اســامی برنامههــا و روزشــمار ایــن
رویدادهــا از ســوی هیــچ ادارهای منتشــر نشــده اســت.
تبریــز ۲۰۱۸بــا تمــام بیبرنامگیهــا و ســکوتهای
معنــادارش آغــاز بــه کار کــرده و چنــد روز از آن ســپری
شــده اســت .حــاال بایــد منتظــر بــود و دیــد آیــا در
روزهــای باقیمانــده ،همیــن روال ادامــه پیــدا خواهــد
کــرد یــا دســتکم اقداماتــی بــرای شناســاندن عبــارت
«تبریــز »۲۰۱۸در داخــل کشــور صــورت میگیــرد؟
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تمدن آوان دزفول ،دریچه ای به سوی
شناخت تمدن کهن ایرانیان

رویا رجبی

شهرسـتان دزفـول ،تـداوم آوان،
پایتخـت تمـدن عیلام باسـتان اسـت
کـه تحقیـق و پژوهـش بیشـتر در
خصـوص آن مـی توانـد دریچـه ای
جدیـد به سـوی شـناخت تمـدن کهن
ایرانیـان پیـش روی همـگان بگـذارد.

جــای جــای شهرســتان دزفــول ،مملــو از ناشــناخته هــای
متعــدد بــه ویــژه در حــوزه باســتان شناســی و آثــار ارزشــمند
تاریخــی اســت کــه هــر یــک بخــش مهمــی از تمــدن کهــن
ایــران زمیــن را شــکل داده انــد.
تپــه هــای باســتانی موجــود در دزفــول همچــون تپــه هــای
چغابنــوت ،چغامیــش ،ده نــو ،چغاپهــن ،شــهر باســتانی
هوپشــن و مناطــق باســتانی دیگــر ،هــر یــک بخشــی از
تمدنی اســت کــه هزاران ســال پیــش در شــمال خوزســتان و
شهرســتان دزفــول ســرآمد شــهرهای دنیــا بــوده اند .در ســال
هــای مختلــف ،پیرامــون تاریــخ و تمــدن دزفــول مطالــب و
مقــاالت متعــددی براســاس اســناد و مــدارک بــه نــگارش در
آمــده کــه در ایــن گــزارش نیز ســعی شــده تــا بــه چگونگی و
زمــان شــکل گیــری تمــدن دزفــول پرداختــه شــود.
دزفولـی که در تمامـی این سـالها نیز با اختصـاص لقبهایی
همچـون مهـد فرهنـگ و تمـدن ،شـهری از سـپیدهدم تاریخ،
شـهر آب و آجـر ،آرامـگاه امامـزادگان ،زاده نخبگان ،سـرداران
شـهید ،فرهیختگان ،عالمان و هنرمندان ،شـهر معماری غنی،
شـهر اصالت ها و تاریخی کهن ،شـهر مسـاجد تاریخـی و موزه
آجـری ایران وسـعت تمدن و تاریـخ خود را تا حـد زیادی ثابت
کرده اسـت و دراین میـان وجود اولین و قدیمی ترین دانشـگاه  
تاریـخ جهـان یعنی جندی شـاپور باسـتان در دزفول نیـز گواه
این مدعا اسـت.
پیشینهباستانیدزفول
در همیــن رابطــه عضــو انجمــن دوســتداران و پژوهشــگران
شهرســتان دزفــول در خصــوص ایــن تمــدن کهن اظهــار می
کنــد :شهرســتان دزفــول یکــی از ارزشــمندترین بخــش های
باســتانی کشــور اســت کــه ابعــاد زیــادی از آن بــه ویــژه در

حــوزه تاریــخ و باســتان شناســی همچنــان ناشــناخته باقــی
مانــده اســت.
وی مــی افزایــد :همیــن ناشــناخته مانــدن ســبب شــده که به
طــور شایســته ای جایــگاه خــود را در امــور مختلــف نداشــته
باشــد .یکــی از ابعــاد مهــم ایــن شهرســتان در موضــوع تمدن
باســتانی ایــام ( عیــام ) اســت کــه جــای تحقیــق و معرفــی
بســیار دارد.
رضــا امیــدی فــر مــی گویــد :طبــق تحقیقــات باســتان
شناســان برجســته سلســله آوان یکــی از دودمانهــای تمــدن
عیــام باســتان در دو هــزار و  ۴۰۰ســال پیــش از میــاد،
واقــع در جنــوب غربــی ایــران بــود .عیالمیــان را ماننــد تمدن
همسایه(ســومریان) مــی تــوان از دورتریــن تمــدن هــای
باســتان دانســت.
ایــن عضو انجمــن دوســتداران و پژوهشــگران دزفــول در ادامه
عنــوان مــی کنــد :بــا نــگاه بــه پیشــینه باســتانی شهرســتان
دزفــول کــه از میانــه هــزاره هشــتم پیــش از میــاد در تپــه
هــای چغابنــوت و پــس از آن در چغامیــش تمدن هــای پیش
از تاریــخ شــکل گرفتــه ،تــداوم  و تکامــل ایــن دســتاوردهای
بشــری را مــی تــوان در تمــدن عیــام در پنــج هــزار ســال
پیــش دانســت.
وجود تمدنی از پیش از میالد مسیح
امیــدی فــر اضافــه می کنــد :محــل کنونــی شــهر آوان بنــا به
شــواهد تاریخی و ســنگ نوشــته ها در شــمال شــوش باستان،
جنــوب لرســتان و نزدیــک به دزفــول اســت ،از این رو باســتان
شناســان معتقدنــد کــه دزفول از حــدود دو هــزار و  ۴۰۰ســال
پیــش از میــاد حضــرت مســیح  پایتخــت عیالمیــان بــوده و
آوان خوانــده مــی شــده اســت.
وی بیــان مــی کنــد :کاوشــگران فرانســوی از دوران قاجــار و
پــس از آنهــا آمریکایــی هــا از نــام و ویژگــی شــهرآوان آگاهــی
داشــتند امــا در خصــوص محــل واقعــی شــهر مــدارک
مســتندی ارائــه نشــده بــود تــا اینکــه دانشــمندی آلمانــی به
نــام والترهینتــس ،مطالعــات اولیــه تمــدن عیــام را تکمیــل
کــرد.
امیــدی فــر مــی افزایــد :ایــن دانشــمند درحــدود  ۵۰ســال
پیــش کتابــی دربــاره عیــام نوشــت کــه بعدهــا ایــن کتــاب
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توســط شــخصی به نام  jennifer barnesتحت عنوان the
 lost world of elamبــه زبــان انگلیســی ترجمــه شــد و
فیــروز فیروزنیــا آن را بــا عنــوان (دنیــای گمشــده عیــام) بــه
زبــان فارســی برگردانــد.
امیــدی فــر همچنیــن مــی گویــد :در صفحــه  ۷۲متــن
انگلیســی کتاب فــوق  ،ســرزمین عیالم ترســیم شــده کــه در
ایــن نقشــه ضمــن برشــمردن اســامی شــهرهای ایــن منطقه،
محــل آوان یــا دزفــول بــه التیــن در نقشــه مشــخص شــده
اســت .همچنیــن در صفحــه   ٨۱در ترجمــه فارســی کتــاب
بــه نقــل از دانشــمند باســتان شــناس آلمانــی آمــده کــه آوان
درجایــی کــه امــروز دزفــول قــرار دارد ،بــوده اســت..
ایــن عضــو انجمــن دوســتداران و پژوهشــگران شهرســتان
دزفــول عنــوان مــی کنــد :والتــر هینتس یکــی از دانشــمندان
شــاخص در میــان ده هــا ایــران شــناس بــزرگ آلمانــی اســت
کــه در دو ســده گذشــته ،پژوهــش هــای بنیادیــن و بــی
همتایــی را بــه جهــان ایــران شناســی عرضــه داشــته اســت.
هینتــس ( )۱۹۹۲-۱۹۰۶ایــران شناســی پــرکار و بــه ویــژه
متخصــص خــط و زبــان هــای ایرانــی و تمــدن عیــام بــود.
او در بســیاری از حــوزه هــای مطالعــات ایرانــی همچــون
تاریــخ و تمــدن هخامنشــیان و ساســانیان ،زرتشــت شناســی،
کتیبــه شناســی ،تاریــخ صفویــه و علــم اوزان و مقادیــر،
صاحــب پژوهــش هایــی نــاب و گســترده بــود کــه کتــاب هــا
و مقالــه هــای بــی شــماری از او منتشــر شــده انــد هــر چنــد
کــه بســیاری از ایــن دســتاوردها در میــان ایرانیــان بــه کلــی
ناشــناخته و مهجــور مانــده اســت.
امیــدی فــر یــادآور مــی شــود :در کلیــه کتــب تاریخــی و
باســتانی پــس ازطوفــان حضــرت نــوح نبــی از شــهری بــه
نــام« آوان » نــام  بــرده شــده اســت .ایــن شــهر ،پایتخــت
تمــدن «عیــام» و ســرآمد شــهرهای مشــرق زمیــن بــوده
اســت .کاوشــگران غربــی در نیــم قــرن اخیــر از جملــه
والتــر هینتــس آلمانــی ،بــا توجــه بــه دســتاوردهای باســتان
شناســی ،احتمــال اینکــه آوان در جایــی کــه امــروز دزفــول
قــرار دارد را مطــرح مــی کننــد و پــس از مطالعــات و تحقیقات
فــراوان تصریــح کــرده انــد کــه « اَوان  » Avanهمــان دزفول
کنونــی اســت از ایــن روی دزفــول فعلــی یــا آوان ،پنــج هــزار
ســال پیــش را بایــد نخســتین پایتخــت امپراتــوری گســترده
کشــور «عیــام» دانســت.
امیــدی فــر ادامــه مــی دهــد :همچنیــن والتــر هینتــس کــه
خــود مدتهــا در دزفــول بــوده و مطالعــات باســتان شناســی
انجــام داده اســت در کتــاب «دنیــای گمشــده عیــام» هــم در
متــن و هــم در روی نقشــه محل شــهر قدیمــی عیالمــی آوان
را در دزفــول مشــخص کــرده اســت.
وی اظهــار مــی کنــد :اکتشــافات باســتان شناســی موسســه
شــرق شناســی دانشــگاه شــیکاگو در چغامیــش شهرســتان
دزفــول حکایــت از وجــود یــک تمــدن از میانــه هــزاره هفتــم
پیــش از میــاد در ایــن محــل دارد .خانــم « هلــن کانتــر» از
اعضــای هیئــت عملیــات حفــاری و باســتان شناســی دربــاره  
کاوش هــای ُچغامیــش ،ضمــن ایــراد یــک ســخنرانی در
تهــران از تپــه چغامیــش دزفــول بــه نــام «شــهری از ســپیده
دم تاریــخ» نــام مــی بــرد .کــه روزنامــه هــای خبــری صبــح
یکشــنبه  ۲۲مهــر مــاه  ۱۳۵۱خالصــه ای از ســخنرانی وی را
منتشــر کردنــد.
ایــن عضــو انجمــن دز پــارس بیــان مــی کنــد :ایــن بانــوی
کاوشــگر در بخشــی از ســخنرانی خــود اعــام مــی کنــد کــه  
«ایــن محــل کــه برخــی از نقــاط آن حفــاری شــده در ایــن
واقعیــت نهفتــه اســت کــه از هفــت هــزاره پیــش از عصــر
جدیــد تــا شــکوفایی کامــل تمــدن شــوش فرهنگ هایــی در
ایــن نقطــه بــی وقفــه جانشــین یکدیگــر بــوده انــد .ایــن تپــه
گنجینــه کاملــی از اطالعات و دانســتنی هــای دوران گذشــته
اســت و در ایــن ســرزمین از قاعــده تــا پاییــن تپــه ۱۵ ،الیــه
روی هــم قــرار گرفتــه اســت .در زیــر خــاک زیریــن آثــاری از
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فرهنــگ و تمــدن و مدنیــت در  ۹هــزار ســال پیــش نیــز بــه
چشــم مــی خــورد».
امیــدی فــر همچنیــن بیــان مــی کنــد :ایــن کاوش ها و ســایر
اطالعــات مــا را بیــش از پیــش بــه ایــن مســئله رهنمــون
مــی کنــد کــه محــل کنونــی دزفــول (آوان) پایتخــت تمــدن
گســترده عیــام اولیــن حکومــت گســترده ایرانــی بوده اســت
و آنگونــه کــه مورخــان نقــل کــرده انــد اولیــن قومــی کــه
تشــکیالت اداری منســجمی را درمنطقــه جنــوب غــرب ایران
ایجــاد کــرده ،عیالمــی هــا بــوده انــد.
لزوم ایجاد موزه باستان شناسی در دزفول
محمــد آذرکیــش ،مدیــر انجمــن دوســتداران و پژوهشــگران
شهرســتان دزفــول مــی گویــد :در دزفــول امــروز نیــز مــی
تــوان رد پــای تمــدن باســتانی عیــام و پایتخــت آن آوان را
یافــت .از بقایــای کانــال هــای آب بــر رودخانــه ای در کنــار
رود دز تــا آثــار برجــای مانــده در تپــه هــای باســتانی ده نــو
دزفــول در زمــان پادشــاهی هوتــروک ناهونتــه در جنــوب
شهرســتان همــه و همــه حکایــت از تمــدن کهــن عیــام در
ایــن شهرســتان دارد.
آذرکیــش ادامــه مــی دهــد :تمدنــی کــه بــا وجــود گذشــت
چنــد هــزار ســال از آن بســیاری از ابعــاد آن ناشــناخته مانــده
اســت و فرصــت هــای کــم نظیــری را پیــش روی محققــان و
عالقمنــدان بــه موضوعــات باســتان شناســی گذاشــته اســت.
مدیــر انجمــن دوســتداران و پژوهشــگران دزفــول عنــوان
مــی کنــد :ارزش هــای ذکــر شــده ،ضــرورت وجــود رشــته
باستانشناســی در دانشــگاه آزاد دزفــول و گرایش دانشــجویان
شهرســتان بــه ایــن رشــته را نشــان مــی دهــد و ارزشهــای
ملــی و جهانــی تپههــای باســتانی متعــدد دزفــول نیــز
ضــرورت احــداث مــوزه باستانشناســی در ایــن شهرســتان را
بــه خوبــی یــادآور مــی شــود کــه امیدواریــم متولیــان امــر بــا
درک ایــن مهــم و ضــرورت توجــه بــه دو مقولــه مذکــور در پی
اجرایــی کــردن ایــن طــرح هــا باشــند.
آذرکیــش تاکیــد مــی کنــد :در دنیــای کنونــی بــا توجــه بــه
رشــد فزاینــده صنعــت گردشــگری ،یکــی از جذابیــت هایــی
کــه هــر شــهری مــی توانــد داشــته باشــد وجــود مــوزه هــای
متنــوع در آن اســت .بســیاری از کشــورها نظیر فرانســه ،چین
و انگلیــس در ایــن خصــوص بســیار فعــال بــوده و خصوصــا

چیــن در ســال هــای اخیــر برنامــه ریــزی هــای زیــادی
صــورت داده اســت .احــداث چنــد هــزار مــوزه جدیــد در ایــن
کشــور نشــان دهنــده اهمیــت وجــود مــوزه هــا در صنعــت
گردشــگری اســت.
وی مـی گویـد :حـال دزفـول با داشـتن چنیـن سـابقه کهن و
بـا ارزشـی نیازمنـد احـداث مـوزه باسـتان شناسـی اسـت تـا
گردشـگران در بازدید از این شـهر با سـابقه ده هزار سال تمدن
این شهرسـتان آشـنا شـوند .همچنین این مـوزه فرصتی برای
مـردم و هنرمنـدان فرهنـگ دوسـت دزفول اسـت تـا بیش از
گذشـته به داشـته های خـود افتخـار کنند.
مدیرانجمـن دزپارس همچنین عنـوان می کند :یقینـا در این
مـوزه مـی توان بـا قـرار دادن آثار کشـف شـده از ایـن منطقه،
گوشـه ای از عظمـت و دسـتاوردهای ایـن منطقـه را در عهـد
باسـتان به نمایش گذاشـت و در کنار سـایر شـهرهای باستانی
کشـور ،سـند محکمی بر تمدن چنـد هزار سـاله ایـران زمین
خواهـد بود و پژوهشـگران را به تحقیق بیشـتر و روشـن کردن
ابعـاد موضوع تشـویق مـی کند.

لزوم کاوش در ظرفیت های باستانی دزفول
بدیهــی اســت کــه ظرفیــت هــای باســتان شناســی دزفــول
بــه ویــژه در خصــوص تمــدن آوان مهجــور مانــده اســت؛
بنابرایــن راه انــدازی مــوزه باســتان شناســی و تاریــخ دزفــول
عــاوه بــر ایجــاد مکانــی مناســب و امــن بــرای نگ ـهداری و
ســاماندهی صحیــح آثــار ،فرصت تحقیــق در خصــوص قدمت
و ارزشهــای علمــی و باســتانی منطقــه و زمینهای بــرای ادامه
کاوشهــا در تپههــا را فراهــم مــی آورد .راه انــدازی ایــن مــوزه
ضمــن رونــق بیشــتر صنعــت گردشــگری دزفــول ،زمینــه ای
بــرای اســتفاده از زیبایــی هــای آثار اصیل و ارزشــمند ســفالی
بــه عنــوان نمــاد و یــا ســوغات دزفول اســت تــا هنرمنــدان به
تولیــد و عرضــه ایــن آثــار بپردازنــد.
امیــد اســت متولیــان میــراث تاریخــی و فرهنگــی اســتان
و کشــور بــا توجــه و افزایــش درک خــود نســبت بــه ایــن
گنجینــه ارزشــمند درراســتای شــکوفایی و معرفــی هرچــه
بیشــتر ایــن تمــدن در ســطح جهــان گام هــای اساســی
بردارنــد.

خطر تخریب بافت تاریخی گرگان را تهدید می کند

الهام رئوفی فر

کارشناســان حــوزه میــراث فرهنگــی
بــا اعتــراض بــه یــک مصوبه کمیســیون
مــاده  ۵اســتانداری گلســتان ،نســبت به
تخریب بافــت تاریخی گرگان هشــدار
داده و ایــن مصوبــه را تهدیــد جــدی
بــرای بافــت مــی داننــد.

بیســتم آذر مــاه خبــری در شــبکه هــای اجتماعــی مبنــی
بــر مصوبــه کمیســیون ماده  ۵اســتان گلســتان منتشــر شــد
کــه در ادامــه حواشــی بســیاری را در شــبکه هــای اجتماعــی
همــراه داشــت .بــه تحلیــل کارشناســان بــر اســاس ایــن
مصوبــه دیگــر نیــاز بــه اســتعالم از میــراث فرهنگــی بــرای
صــدور پروانــه یــا پایــان کار ســاختمان نیســت و فقــط
میــراث فرهنگــی بایــد ضوابــط را بــه شــهرداری اعــام کنــد.
تصویــب ایــن موضــوع در کمیســیون مــاده  ۵اســتان
در حالــی انجــام شــده کــه در بنــد  ۱۱مــاده  ۳اساســنامه
میــراث فرهنگــی ،مصــوب مجلــس شــورای اســامی آمــده:

اظهــار نظــر نهایــی در تمــام طــرح هــای جامــع ،تفصیلــی و
هــادی در شــهرهایی کــه در فهرســت آثــار ملــی ثبــت شــده
انــد بــه عهــده میــراث فرهنگــی اســت.
همچنیــن مطابــق مــاده  ۳شــورای امنیــت کشــور ،مصــوب
ســال  ۱۳۸۱تمــام اماکــن تاریخــی در محــدوده شــهرهای
تاریخــی ،شــهرداری بایــد از میــراث فرهنگــی اســتعالم کند.
نظــارت میــراث فرهنگــی بــر بناهــای تاریخــی فراتــر از
کمیســیون مــاده  ۵اســت
از آنجاییکــه بافــت تاریخــی گــرگان بــه عنــوان نخســتین
بافــت تاریخــی کشــور ،ســال  ۱۳۱۰در فهرســت آثــار ملــی
بــه ثبــت رســیده و چنــدی پیــش هــم بهعنــوان پایــگاه
ملــی معرفــی شــده ،شــامل مصوبــه فــوق مــی شــود .امــری
کــه مدیــر دفتــر بهســازی و احیــاء بافــت تاریخــی گــرگان
هــم بــه آن اشــاره کــرده و مــی گویــد :بحــث نظــارت میراث
فرهنگــی بــر بناهــای تاریخــی بســیار فراتــر از کمیســیون
مــاده  ۵اســتان و طــرح تفصیلــی اســت.
حســین کتولــی ادامــه مــی دهــد :مشــاور در طــرح جامــع
گــرگان مصوبــه ســال  ،۹۲در محــدوده بافــت تاریخــی

اقدامــی انجــام نــداده بــود و در شــرح خدمــات مشــاور نبــود،
زیــرا طــرح جامــع گــرگان محــدوده تاریخــی را شــامل نمــی
شــد؛ کار در ایــن منطقــه بــر اســاس طــرح هــای تفصیلــی
و جامــع میــراث فرهنگــی انجــام مــی شــود و ورود ســایر
دســتگاه هــا بــه ایــن بحــث غیــر قانونــی اســت.
ایــن مــدرس دانشــگاه بــه نبــود حریــم و طــرح تفصیلــی
مختــص بافــت تاریخــی گــرگان اشــاره کــرده و مــی افزایــد:
کــم کاری یــا ضعــف میــراث فرهنگــی در نداشــتن مجموعه
ضوابــط جامــع و حرائــم جامــع و طــرح تفصیلــی دلیــل
بــر ایــن نمــی شــود کــه وجــه قانونــی و نظارتــی میــراث
فرهنگــی حــذف شــود زیــرا شــهرداری بــه هیــچ عنــوان
شایســتگی انجــام ایــن کار را نــدارد.
وی بــا بیــان ایــن نکتــه کــه ضعــف میــراث فرهنگــی
بــرای اینکــه بــه ســراغ قوانیــن و مقرراتــی واحــد نرفتــه
کامــا مشــهود اســت ،مــی گویــد :ایــن رونــد ،ســردرگمی
و مشــکالتی بــرای مالکیــن بــه وجــود آورده امــا ورود مــاده
 ۵بــه چنیــن بحثــی درســت نیســت و کامــا غیــر قانونــی
اســت.
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اربــاب رجــوع ،پیشــنهاد ایــن مصوبــه را بــه معــاون عمرانــی
اســتاندار داد کــه ایشــان هــم پذیرفــت.
ایــن مــدرس دانشــگاه بــا تاکیــد بــر ایــن نکتــه کــه خطرات
ایــن مصوبــه را بــه معــاون عمرانــی اســتاندار اعــام کــردم،
مــی گویــد :متاســفانه در ایــن نشســت توجهــی بــه نظــر
میــراث فرهنگــی نشــد ،ایــن بــی توجهــی بــه حــوزه
بافــت تاریخــی تهدیــد اســت؛ نیــاز اســت تــا مســئوالن مــا
نگاهشــان بــه حــوزه بافــت تاریخــی متفــاوت باشــد و بــه
مخالــف ایــن دســتگاه در مصوبــه هــا بیشــتر توجــه داشــته
باشــند.
ایمانیــان مــی افزایــد :در ایــن جلســه بــا مصوبــه مخالفــت
کــردم امــا بــا اینکــه میــراث فرهنگــی حــق وتــو در جلســه
داشــت بــه نظــرم توجهــی نشــد .بایــد در مصوبــه تجدیــد
نظــر یــا لغــو شــود.
وی بــه ایــن ســوال مبنــی بــر اینکــه آیــا میــراث فرهنگــی
حریــم و ضوابــط مشــخص بــرای بافــت تاریخــی دارد ،پاســخ
مثبــت داده و مــی گویــد :بافــت قدیــم یــک طــرح بهســازی
و نوســازی دارد کــه مصوبه شهرســازی و کمیســیون مــاده ۵
اســت .بــه جــز ایــن میــراث فرهنگــی بــرای بناهــای خودش
حریــم کیفــی و منظــری دارد امــا بــا اینحــال شــهرداری در
اجــرای ایــن ضوابــط دچــار خطــا مــی شــود.
شهرداری ساختار فرهنگی ندارد
معــاون میــراث فرهنگــی گلســتان بــا اشــاره بــه ایــن مطلب
کــه شــهرداری هــا ســاختار فرهنگــی ندارنــد ،ادامــه مــی
دهــد :معمــوال شــهرداری بــه دنبــال منافــع اقتصــادی و
افزایــش تراکــم اســت .بــا توجــه بــه اهمیــت بافــت تاریخــی
گــرگان نیــاز اســت ایــن نهــاد رویکــردش را تغییــر داده و
ماننــد شــهرداری هایــی مثــل یــزد بــه فکــر تاســیس
شــهرداری بافــت تاریخــی باشــد .نکتــه ای کــه عبدالرضــا
دادبــود شــهردار جدیــد گــرگان مــی گویــد :شــهرداری ویــژه
بافــت تاریخــی تشــکیل خواهــد شــد.
وی اضافــه مــی کنــد :مدیریــت بافــت تاریخــی تحــت عنوان
یــک شــهرداری یــا یــک ســازمانی کــه متولــی آن شــهردار
گــرگان خواهــد بــود ،انجــام خواهــد شــد.
بــه اعتقــاد دادبــود ،تشــکیل شــهرداری ویــژه بافــت تاریخــی
در واقــع بــه معنــای ایجــاد مدیریــت واحــد در بافــت بــرای
عملکــرد بهتــر همــه بخــش هــا اســت.
مصوبــه کمیســیون  ۵گــرگان اختیــارات میــراث
فرهنگــی را حــذف نمــی کنــد
امــا معــاون عمرانــی اســتانداری گلســتان مصوبــه اخیــر
کمیســیون مــاده ۵شــهرداری گــرگان را بــه منزلــه حــذف
اختیــارات میــراث فرهنگــی نمــی دانــد و مــی گویــد:
مصوبــه اخیــر بــه معنــای حــذف اختیــارات اداره کل میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری نیســت بلکــه نقــش
نظارتــی آن نهــاد را تقویــت مــی کنــد.
رضــا مروتــی مــی افزایــد :طبــق ایــن مصوبــه میــراث
فرهنگــی و گردشــگری موظــف اســت حــدود دقیــق
محــدوده بافــت تاریخــی گــرگان و ضوابط ســاخت و ســاز در
محــدوده آن بافــت را بــه شــهرداری اعــام کنــد.
بـه گفته این مسـئول اسـتانی ،میـراث فرهنگی بایـد ضوابط
سـاخت و سـاز در بافت سـنتی را تعیین کرده و شـهرداری ها
هـم در ارائـه خدمات به مـردم باید آن ضوابـط را اعمال کنند.
وی ادامــه مــی دهــد :شــهرداری بــر اســاس ضوابــط معیــن
پروانــه را صــادر و میــراث فرهنگــی بــر فرآینــد ایــن ســاخت
نظــارت مــی کند؛ اگــر ضوابــط پروانــه ای صادر شــده باشــد،
میــراث فرهنگــی مــی توانــد از شــهرداری شــکایت کنــد و
اگــر فــردی در ایــن محــدوده تخلفــی انجــام داد میــراث
فرهنگــی مــی توانــد راس ـاً نســبت بــه شــکایت در محاکــم
قضایــی و کمیســیون مــاده  ۱۰۰اقــدام کنــد.

بــا اســتعالم شــهرداری از میــراث فرهنگــی ،ایــن اداره
کل تمامــی بندهــای قانونــی را در نامــه ای بــه شــهرداری
اعــام مــی کنــد و مراحلــی کــه در نامــه آمــده ،در پروانــه
ســاختمانی قیــد مــی شــود .بــه اعتقــاد کارشناســان حســن
اینــکار ایــن اســت کــه بــر اســاس اســتعالمی کــه از میــراث
فرهنگــی شــده ،ناظــر نظــام مهندســی باید بــر اســاس آنچه
در پروانــه ســاختمانی آورده ،نظــارت کنــد .موضوعــی کــه
معــاون میــراث فرهنگــی گلســتان هــم آن را تائیــد کــرده و
مــی گویــد :اگر اســتعالم هنــگام دریافــت پروانــه و پایــان کار
از میــراث فرهنگــی انجــام نشــود چهــره بافــت از ایــن هــم
بدتــر خواهــد شــد.
کارشناس متخصص بافت تاریخی در شهرداری نداریم
جاویــد ایمانیــان بــا اعــام ایــن مطلــب کــه کارشــناس
متخصــص حــوزه بافــت تاریخــی در شــهرداری نداریــم ،مــی
افزایــد :بــا ایــن رونــد بــرای تمــام پروانــه هایــی کــه صــادر
مــی شــود ،نظــارت اولیــه انجــام نمــی شــود و شــهرداری
براســاس ضوابــط خــودش پروانــه را صــادر مــی کننــد و
میــراث زمانــی متوجــه مــی شــود کــه اســکلت بنــا ســاخته
شــده اســت در ایــن صــورت کنتــرل و نظــارت بــر ایــن گونه
بناهــا تقریبــا غیــر ممکــن خواهــد بــود.
بــه گفتــه وی ،شــهرداری بــرای تســریع کار خــودش و نــه

نماینده میراث فرهنگی هم به این مصوبه رای داد
پیشـتر در  ایـن گـزارش بـه اعلام مخالفـت معـاون میـراث
فرهنگـی گلسـتان بـرای مصوبه کمیسـیون مـاده  ۵اسـتان
اشاره شـد اما رئیس کمیسـیون توسـعه ،عمران ،حمل و نقل
شـهری ،معماری و شهرسازی شورای شـهر گرگان در گفتگو
بـا رسـانه هـا ایـن موضـوع را رد کـرده و مـی گویـد :نماینده
میـراث فرهنگـی هم به ایـن مصوبـه رای داده اسـت.
بــه اعتقــاد مهــران کاظــم نــژاد ،نقــش نظارتــی میــراث
فرهنگــی گلســتان بــا مصوبــه کمیســیون مــاده پنج اســتان،
از بیــن نمــی رود.
شـهرداری و شـورای شـهر گـرگان درحالـی سـعی در آرام
سـاختن کارشناسـان و عالقمندان بـه میراث فرهنگـی برای
مصوبـه کمیسـیون مـاده  ۵اسـتان را دارنـد کـه وضعیـت
وخیـم خانـه دارویـی همچنان پابرجاسـت و تخریب بخشـی
از خانـه حاجـی قاسـمی به بهانـه رفع خطـر و تخریـب خانه
سـیدی و بسـیاری دیگـر از بناهـای  تاریخی گـرگان از خاطر
آنهـا پـاک نشـده اسـت .بنابرایـن بـا توجه بـه اهمیـت بافت
تاریخی گرگان و جاذبه گردشـگری آن از مسـئوالن استانی و
شهرسـتانی انتظـار مـی رود به جای پـاک کردن آنچـه تاریخ
بـرای ایـن منطقـه به جـا گـذارده بـه فکر مرمـت ایـن بناها
باشـد و در هنـگام تصمیـم گیری قـدری پیشـینه فرهنگی و
تاریخـی ایـن سـرزمین را مد نظـر قـرار دهند.
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ظرفیت اکوتوریسم بهشت پرندگان؛ قابلیتی که نیازمند شکوفایی است
سکینه اسمی

ایـران بـا برخـورداری از تاالبهـای
متعـدد ازجملـه  34تـاالب بینالمللی،
مأمـن پرنـدگان بسـیاری بـرای
زمسـتان گذرانـی اسـت ،ظرفیتـی که
در راسـتای توسـعه اکوتوریسـم باید
موردتوجـه قـرار گیـرد.

هرســال از اواســط پاییــز ،پرنــدگان بســیاری بــه تاالبهــای
متعــدد ایــران در نقــاط مختلــف کشــور کــوچ میکننــد.
پرنــدگان مهاجــر بــرای زمســتان گذرانــی تاالبهایــی در
اســتانهایی چــون تهــران ،گلســتان ،خوزســتان ،مازنــدران
و آذربایجــان غربــی را انتخــاب میکننــد.
بــه دلیــل موقعیــت طبیعــی و ســاختار توپوگرافــی کــه
رودخانههــا ،تاالبهــا ،مردابهــا و دریاچههــای کوچــک
و بــزرگ را در بــر گرفتــه ،اســتان آذربایجــان غربــی ،بــه
عنــوان زیســتگاه مهــم حیاتوحــش و گونههــای جانــوری
کشــور شــناخته شــده اســت.
برخــی ازاینگونههــا بومــی و برخــی دیگــر پرنــدگان
مهاجــری هســتند کــه زمــان مشــخصی را در منطقــه بــه
ســر میبرنــد .تنــوع گونههــای جانــوری و پرنــدگان بومــی
و مهاجــر اســتان ،بهانــدازهای دارای اهمیــت بینالمللــی
اســت کــه زیســتگاه عمــده آنهــا (بهغیــراز دریاچــه ارومیــه
و جزایــر آن) بهعنــوان یکــی از مهمتریــن پناهگاههــا و
زیســتگاههای حیاتوحــش از طــرف یونســکو بــه ثبــت
رســیده و بهعنــوان پــارک ملــی ارومیــه معــروف اســت.
آذربایجــان غربــی در هشــتمین کریــدور بینالمللــی
مهاجــرت پرنــدگان قــرار دارد و نزدیــک  ۶۰زیســتگاه آبــی
طبیعــی و مصنوعــی برای تابســتان و زمســتان گذرانــی انواع
پرنــدگان مهاجــر در ایــن اســتان وجــود دارد کــه هرســال بــا
آغــاز فصــل کــوچ و ورود پرنــدگان جلــوه و زیبایــی غیرقابــل
وصفــی بــه طبیعــت اســتان میبخشــند.
مســاحت تاالبهــای اســتان را بیــش از  ۷۰۰کیلومترمربــع
تخمیــن میزننــد کــه برخــی از آنهــا دارای آب شــیرین و
برخــی شــور اســت ،ایــن تاالبهــا زیســتگاه مناســبی بــرای
انــواع پرنــدگان بهحســاب میآیــد و بیــش از  ۱۴۰نــوع
پرنــده آبــزی در آنهــا مشاهدهشــده اســت.
تــاالب کانــی بــرازان نخســتین ســایت پرندهنگــری کشــور،
تاالبهــای یادگارلــو ،حســنلو آقگل ،عش ـقآباد ،قــره بــاغ،
یاریــم قیــه و ســاری ســوی تنهــا بخشــی از ظرفیــت عظیــم
تاالبهــای ملــی و بینالمللــی اســتان بــوده کــه همهســاله
میزبــان هــزاران پرنــده نــادر و کمیــاب و مهاجــر از سراســر
دنیــا هســتند کــه میتوانــد زمینــه جــذب گردشــگران را
فراهــم کنــد.

آذربایجــان غربــی قطــب پرندهنگــری کشــور بــه
شــمار م ـیرود
رئیــس اداره حیاتوحــش  اداره کل حفاظــت محیطزیســت
آذربایجــان غربــی در خصــوص ظرفیــت و پتانســیلهای
بــاالی اســتان در زمینــه گردشــگری زمســتانی و جاذبههــای
طبیعــی اســتان گفــت :آذربایجــان غربــی جــزو مناطــق
سردســیر بــه شــمار مــیرود و ایــن موضــوع باعــث شــده
اســتان در فصــول گــرم ســال میزبــان گردشــگرانی از نقــاط
مختلــف  کشــور و دنیــا باشــد.
امیــد یوســفی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان در فصــول ســرد
ســال گردشــگر کمــی دارد ،افــزود :ایــن در حالــی اســت کــه
آذربایجــان غربــی دارای ظرفیــت و پتانســیلهای باالیــی
درزمینــه اکوتوریســم ازجملــه طبیعــت بکــر و زیبا و نیــز دارا
بــودن  ۶۰زیســتگاه آبــی مهــم و زیبــا اســت کــه میتوانــد
یکــی از قطبهــای گردشــگری طبیعــت بهخصــوص در
فصــول ســرد ســال باشــد.
وی ادامــه داد :ایــن اســتان همهســاله در ماههــای پایانــی
ســال میزبــان هــزاران پرنــده مهاجــر و نایابــی اســت کــه
جلــوه و زیبایــی خاصــی بــه طبیعــت اســتان میبخشــند،
جلــوهای کــه متأســفانه چنــدان موردتوجــه مســئوالن
قــرار نگرفتــه و بهخوبــی از آن درزمینــه جــذب گردشــگر
استفادهنشــده اســت.
یوســفی خاطرنشــان کــرد :آذربایجــان غربــی بــه دلیــل
دارا بــودن شــرایط اقلیمــی و جغرافیایــی مناســب ،وجــود
زیســتگاههای غنــی بــرای انــواع وحــوش ،بهخصــوص
تاالبهــا و زیســتگاههای آبــی ،قــرار گرفتــن در مســیر
مهاجــرت پرنــدگان و نیــز وجــود انــواع گونههــای بومــی
حیاتوحــش بــه همــراه انــواع رودخانــه و آبشــار میتوانــد
ظرفیــت بالقــوهای بــرای صنعــت اکوتوریســم اســتان باشــد.
 ۶تــاالب از  ۳۴تــاالب بینالمللــی کشــور در
آذربایجــان غربــی قــرار دارد
رئیــس اداره حیاتوحــش اداره کل حفاظــت محیطزیســت
آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه قــرار گرفتــن شــش تــاالب
بینالمللــی از  ۳۴تــاالب بینالمللــی کشــور در اســتان،
افــزود :بــر اســاس بررس ـیهای بهعملآمــده ،بیــش از ۱۰۰
گونــه انــواع پرنــدگان مختلــف بــا جمعیــت بــاال همهســاله
بــه تاالبهــای اســتان مهاجــرت میکننــد.
وی اردک مرمــری ،غــاز پیشانیســفید بــزرگ ،پرســتوی
دریایــی کوچــک ،اردک ســر حنایــی ،کاکایــی ســیاه ،انــواع
مختلــف آبچلیــک ،غــاز پیشانیســفید کوچــک ،قــوی
فریادکــش ،بــاکالن ،لکلــک ســفید ،بوتیمــار کوچــک،
کشــیم کوچــک ،حواصیــل خاکســتری ،اگــرت بــزرگ و
کوچــک ،فالمینگــوی بــزرگ ،آنقــوت ،گیــار ،دم جنبانــک

ابلــق ،عقــاب طالیــی و مرگــوس بــزرگ و کوچــک را از
مهمتریــن پرنــدگان مهاجــر و بومــی در اســتان عنــوان کــرد.
یوســفی بــا اشــاره بــه اینکــه تاکنــون برابــر آمــار موثــق ارائه
شــده از طــرف ســازمان حفاظــت محیطزیســت کشــور
حــدود  ۵۲۰گونــه پرنــده در کشــور شناساییشــده اســت
خاطرنشــان کــرد :از ایــن تعــداد  ۲۹۰پرنــده در اســتان
آذربایجــان غربــی شناســایی شــده اســت.
وی اضافــه کــرد :حضــور ایــن تعــداد پرنــده در زیســتگاههای
اســتان در کنــار پرنــدگان بومــی ،از قبیــل کبــک معمولــی،
میشمــرغ و انــواع پرنــدگان ظرفیــت مناســبی بــرای جــذب
گردشــگر زمســتانی بــه اســتان و اکوتوریســم محســوب
میشــود ،ظرفیتــی کــه بایــد بیشازپیــش موردتوجــه
مســئوالن قــرار گیــرد.
ســفر کارشناســان اتحادیــه پرندهنگــری اروپــا بــه
آذربایجــان غربــی
رئیــس اداره حیاتوحــش اداره کل حفاظــت محیطزیســت
آذربایجــان غربــی در خصــوص اهمیــت توجــه بــه
گردشــگری طبیعــت در اســتان گفــت :بســیاری از پرنــدگان
ازجملــه غــاز پیشانیســفید کوچــک ،آنقــوت ،فالمینگــو،
غــاز پیشانیســفید بــزرگ و برخــی پرنــدگان شــکاری
کــه در دنیــا در خطــر انقــراض قــرار دارنــد دارای بیشــترین
تعــداد در اســتان هســتند کــه ایــن ظرفیــت موجــب شــده
همهســاله کارشناســانی از اتحادیــه پرندهنگــری اروپــا بــه
اســتان ســفر و راهــی تاالبهــای اســتان بــرای تماشــای
ایــن پرنــدگان نایــاب شــوند.
یوســفی افــزود :ظرفیتهــای یادشــده میتوانــد بهعنــوان
یــک پتانســیل بالقــوه در جهــت جــذب گردشــگر بــه
خصــوص در فصــل زمســتان باشــد کــه بــرای بهرهمنــدی
از ایــن ظرفیتهــا اداره کل حفاظــت محیطزیســت
آذربایجــان غربــی بــا کمــک برخــی نهادهــای ملــی اقــدام به
ایجــاد امکاناتــی در حاشــیه تاالبهــای اســتان کــرده اســت.
رئیــس اداره حیاتوحــش حفاظــت محیطزیســت
آذربایجــان غربــی احــداث ســاختمان پرندهنگــری در
حاشــیه تــاالب «کانــی بــرازان» بهعنــوان نخســتین ســایت
پرندهنگــری کشــور را از مهمتریــن ایــن اقدامــات برشــمرد
و افــزود :ایــن ســاختمان در دوطبقــه احداثشــده و دارای
امکانــات مناســبی ازجملــه  تلســکوپ ،دوربیــن چشــمی و
دوربیــن عکاســی اســت و عمــوم عالقهمنــدان خصوصــاً
کارشناســان متخصــص پرندهنگــری میتواننــد از ایــن
تجهیــزات بهراحتــی اســتفاده کننــد.
بهشت پرندگان در آذربایجان غربی
وی ادامــه داد :تــاالب بینالمللــی «کانــی بــرازان» بــا
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وســعتی قریــب بــه  ۹۰۷هکتــار مأمنــی بــرای هــزاران
پرنــده آبــزی و کنــار آبــزی اســت بهگونــهای کــه بــه
بهشــت پرنــدگان معــروف شــده اســت و همیــن امــر ســاالنه
هــزاران گردشــگر  و عالقهمنــد را بــرای مشــاهده و ثبــت
لحظههــای دیدنــی بهســوی خــود میکشــاند.
یوســفی بــا بیــان اینکــه تــاالب «کانــی بــرازان» کــه
نخســتین ســایت پرندهنگــری کشــور اســت بــا پیوســتن
بــه مناطــق چهارگانــه زیســتمحیطی در فهرســت
پناهگاههــای حیاتوحــش کشــور نیــز بــه ثبــت رســیده
اســت افــزود :بــر اســاس آخریــن بررســیهای انجامشــده،
 ۷۵گونــه پرنــده آبــزی و کنــار آبــزی متعلــق بــه  ۱۱خانواده
در ایــن تــاالب شناساییشــده کــه در صــورت اضافــه
شــدن گونههــای خشــک زی ایــن تعــداد بــه بیــش از ۱۸۰
گونــه خواهــد رســید کــه همیــن امــر اهمیــت تــاالب را
بیشازپیــش آشــکار میســازد.
وی یــادآور شــد :از گونههــای مهــم پرنــدگان ایــن تــاالب
میتــوان بــه فالمینگــو ،چنگــر ،اردک بلوطــی ،اردک
سرســفید ،حواصیــل خاکســتری ،پرســتوی دریایــی ،اردک
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مرمــری ،بــاکالن کوچــک ،پلیــکان ســفید ،چــوب پــا،
کشــم بــزرگ و عــروس غــاز اشــاره کــرد ،در میــان ایــن
پرنــدگان انــواع نــادری نظیــر خــروس کولــی دمســفید،
اردک سرســفید و اردک مرمــری نیــز دیــده میشــود کــه در
کمتــر تاالبــی از کشــور تاکنــون مشاهدهشــده اســت.
رئیــس اداره حیاتوحــش حفاظــت محیطزیســت
آذربایجــان غربــی احــداث اتاقــک و محلهــای مناســب
قابلاســتفاده بــرای پرندهنگــری در تــاالب ســلدوز و چــاپ
و انتشــار کتابچههایــی در خصــوص پرنــدگان را از دیگــر
اقدامــات ایــن اداره کل برشــمرد و افــزود :رعایــت مســائل
حفاظتــی ازجملــه جلوگیــری از تخریــب زیســتگاهها،
آتشســوزی و  ...میتوانــد گام مهمــی در صیانــت از
تاالبهــا و توســعه صنعــت اکوتوریســم باشــد.
مدیرعامــل انجمــن حمایــت از حیاتوحــش تــاالب «کانــی
بــرازان» معتقــد اســت کــه امــروزه بــا توجــه بــه اهمیــت
تاالبهــا و محیطزیســت در جهــان ،تــاالب بینالمللــی
کانــی بــرازان مهابــاد نیــز بــه یکــی از قطبهــای صنعــت
گردشــگری و توریســم منطقــه تبدیلشــده اســت کــه در
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صــورت توجــه بیشــتر مســئوالن متولــی ،ایــن امــر میتوانــد
در توســعه و ایجــاد اشــتغال در ایــن منطقــه تأثیــر بســزایی
داشــته باشــد.
 ۴۰درصــد از گردشــگران آذربایجــان غربــی
گردشــگران طبیعــت هســتند
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی ،صنایعدســتی
و گردشــگری آذربایجــان غربــی نیــز در خصــوص اســتفاده از
ظرفیــت اکوتوریســم و نیــز وجــود گونههــای مختلــف از
پرنــدگان درزمینــه جــذب گردشــگر گفــت :طبیعــت بکــر
و زیبــای تاالبهــای مهــم و متعــدد ظرفیــت عظیمــی
درزمینــه اکوتوریســم در اســتان ایجــاد کــرده اســت.
حســین امامــی قــرار گرفتــن تــاالب «کانــی بــرازان»
بهعنــوان نخســتین ســایت پرندهنگــری کشــور در مهابــاد
را مورداشــاره قــرار داد و افــزود :ایــن تــاالب ســاالنه میزبــان
هــزاران گردشــگر داخلــی و خارجــی اســت کــه توجــه
بیشازپیــش بــه آن و ایجــاد امکانــات و تجهیــزات مناســب
میتوانــد زمینهســاز توســعه گردشــگری طبیعــت و
زمســتانی در اســتان باشــد.
وی بــا بیــان اینکــه آذربایجــان غربــی هماکنــون در رتبــه
 ۵گردشــگری طبیعــت در کشــور قــرار دارد گفــت :ایجــاد
امکانــات دیدهبانــی ،تلســکوپ و ...در تــاالب کانــی بــرازان
و ســایر تاالبهــای اســتان موجــب شــده همهســاله
هــزاران گردشــگر بــه اســتان ســفر کننــد کــه بایــد ایــن امر
موردتوجــه قــرار گیــرد.
امامــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر  ۴۰درصــد از
گردشــگران آذربایجــان غربــی گردشــگران طبیعــت بــه
شــمار میرونــد اضافــه کــرد :در ایــن راســتا بــه دفاتــر
گردشــگری اســتان تأکیــد شــده اســت کــه پکیجهــا و
بروشــورهایی حــاوی معرفــی جاذبههــای طبیعــی را بــه
گردشــگران خارجــی و نیــز داخلــی ارائــه دهنــد تــا زمینــه
شناســاندن و معرفــی بهتــر ایــن ظرفیتهــا فراهــم شــود.
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی ،صنایعدســتی
و گردشــگری آذربایجــان غربــی معرفــی مســیرهای جدیــد
گردشــگری بهخصــوص در بخــش طبیعــت ،بــوم گــردی،
ایجــاد زیرســاختهای الزم گردشــگری در مناطــق
روســتایی و عشــایری را از دیگــر اقدامــات ایــن اداره کل
درزمینــه اکوتوریســم عنــوان کــرد.
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کویر مرنجاب پس از گذشت  ۱۶سال همچنان در انتظار ساماندهی است
کویــر مرنجــاب آران و بیــدگل؛
حسین کدخدائیان
قطــب گردشــگری کشــور ،پــس
از گذشــت  16ســال از معرفــی
آن بــه عنوان ســایت گردشــگری در پس مشــکالت فــراوان
مغفــول مانــده و بــدون ســاماندهی رهــا شــده اســت.

هــر ســاله گردشــگران زیــادی بــه ویــژه در فصــول پاییــز
و زمســتان بــرای گــردش ،ایــن کویــر بکــر را انتخــاب مــی
کننــد کــه بــه دلیــل نبــود ســاماندهی صحیــح همــواره
مشــکالتی در کمیــن ایــن گردشــگران اســت.
کویــر بیــن المللــی مرنجــاب بــه دلیــل داشــتن جاذبــه هایی
همچــون رمــل هــای زیبــا ،دریاچــه نمــک ،کاروانســرای
تاریخــی و شــب هــای پرســتاره و ســکوتش شــاهد حضــور
 ۳۰۰هــزار گردشــگر داخلــی و خارجــی در ســال اســت.
یــک راهنمــای کویــر بیــان کــرد :کویــر مرنجــاب در ســال
 ۱۳۸۲بــا مرمــت کارونســرای مرنجــاب بــه یــک ســایت
مهــم گردشــگری در کشــور تبدیــل شــده ولــی از آن زمــان
تاکنــون هیــچ اقدامــی بــرای ســاماندهی آن صــورت نگرفتــه
اســت.
جعفــر عربیــان افــزود :مشــکالت جــاده ای ،نبــود امکانــات
رفاهــی بــرای گردشــگران و همچنیــن نداشــتن متولــی
مشــخص از جملــه مشــکالتی اســت کــه گردشــگران را
ســردرگم و هــراز گاهــی آنهــا را بــا تصادفــات جرحــی و
فوتــی مواجــه مــی کنــد.
وی تصریــح کــرد :مســئوالن اســتان و شهرســتان بــه جــای
رفــع مشــکالت در مرنجــاب ،مســاله را بــه یکدیگــر پــاس
مــی دهنــد کــه در ایــن صــورت هیــچ مشــکلی حــل نمــی
شــود.
ایــن راهنمــای گردشــگری مرنجــاب تاکیــد کــرد :هــر زمانی
کــه حجــم گردشــگران کویــر مرنجــاب زیــاد مــی شــود
شــاهد تصادفــات جرحــی و فوتــی هســتیم کــه اغلــب آنهــا
بــه دلیــل نبــود جــاده مناســب اســت.
نبــود امکانــات مالی چالــش پیــش روی ســاماندهی
مر نجا ب
فرمانــدار آران و بیــدگل هــم در خصــوص مشــکالت ایــن
منطقــه گردشــگری بــه مهــر گفــت :بــا وجــود گذشــت
ســال هــا از معرفــی کویــر مرنجــاب بــه عنــوان ســایت مهــم
گردشــگری ،نبــود امکانــات مالــی و عــدم همــکاری ادارات
مربوطــه موجــب شــده کــه اقــدام خاصــی بــرای ســاماندهی
ایــن منطقــه صــورت نگیــرد.
ابوالفضــل معینــی نــژاد افــزود :تاکنــون جلســات متعــددی
بــرای حــل مســاله و ســاماندهی مرنجــاب در شــورای اداری
اســتان تشــکیل شــده ولــی هنــوز اقدامــی صــورت نگرفتــه
اســت.
وی ابــراز امیــدواری کــرد :بــا روی کار آمــدن مدیریــت جدید
در اســتان شــاهد برطــرف شــدن مشــکالت ســاماندهی در
ایــن کویــر پرطرفــدار باشــیم.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری آران و بیــدگل نیــز در ایــن خصــوص بــه
مهــر گفــت :بــا وجــود پیگیــری هــای متعــدد و برگــزاری
جلســات مختلــف در ســازمان میــراث فرهنگــی همچنــان
مشــکالت عمــده زیرســاختی در کویــر مرنجــاب بــه
عنــوان قطــب اصلــی گردشــگری کشــور در فصــول پاییــز
و زمســتان پابرجاســت.
وی مهــم تریــن مشــکل حــال حاضــر ایــن منطقــه
بیــن المللــی گردشــگری را نبــود جــاده مناســب بیــان و

اظهــار کــرد :بــا وجــود پیگیــری هــای متعــدد و برگــزاری
جلســات هنــوز ایــن جــاده در حــوزه وظایــف و دســتورات
راه و شهرســازی قــرار نگرفتــه و مشــکالت کــم عرضــی،
پیــچ هــای تنــد و برخــی دیگــر از چالــش هــا همچنــان
پابرجاســت.
کویر مرنجاب تنها با یک اقامتگاه  ۷۰نفری
جــواد صدیقیــان اظهــار داشــت :هــر ســاله در فصــول پاییــز
و زمســتان بــا توجــه بــه مناســب بــودن آب و هــوای کویــر
هــزاران نفــر در قالــب تورهــای مختلــف داخلــی و خارجــی
بــه کویــر مرنجــاب ســفر مــی کننــد ،امــا بــا توجــه بــه
مشــکالت اقامتــی نمــی تواننــد اقامــت مناســبی در ایــن
منطقــه بکــر گردشــگری داشــته باشــند.
وی تصریــح کــرد :هــم اکنــون تنهــا یــک اقامتــگاه مجــوزدار
بــا ظرفیــت اقامــت  ۷۰نفــر در مســیر کویــر مرنجــاب
توســط بخــش خصوصــی ایجــاد شــده کــه پاســخگوی نیــاز
گردشــگران نیســت.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری آران و بیــدگل در ادامــه افــزود :صنــدوق
احیــاء و بهــره بــرداری از اماکــن تاریخــی و فرهنگــی نیــز
طبــق عقــد قــراردادی بــا شــرکت تعاونــی دهیــاران آران
و بیــدگل متعهــد شــده بــود کــه تــا پایــان شــهریور ســال
گذشــته ۱۱ ،میلیــارد ریــال بــرای ســاماندهی و مرمــت
کاروانســرای مرنجــاب هزینــه کنــد کــه تاکنــون محقــق
نشــده اســت.
وی گفــت :بــا توجــه بــه حجــم بــاالی ورود گردشــگران بــه
کویــر مرنجــاب شــرکت تعاونــی توســعه و عمــران پایــدار بــه
عنــوان متولــی هــر چــه ســریعتر نســبت بــه ترمیــم جــاده
دسترســی اقــدام کنــد.
صدیقیــان افــزود :دفــع زبالــه هــای موجــود در منطقــه و
بهبــود وضعیــت ســرویس هــای بهداشــتی کاروانســرای
مرنجــاب از دیگــر اقداماتــی اســت کــه بایــد هر چه ســریعتر
توســط شــرکت تعاونــی دهیــاری هــا و شــرکت تعاونــی
توســعه و عمــران پایدارصــورت گیــرد.
وی در خصــوص ســاماندهی منطقــه کویــری مرنجــاب
اظهــار کــرد :کویــر مرنجــاب از نقــاط کلیــدی و ممتــاز کویر
مرکــزی ایــران اســت کــه بــا برنامــه ریــزی و مدیریــت در
آن مــی تــوان گام هــای مهمــی در ارائــه خدمــات بــه
گردشــگران برداشــت.

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
آران و بیــدگل افــزود :ایجــاد زیــر ســاخت هــا در رشــد
کویــر نقــش پــر رنگــی دارد و نویدبخــش بهبــود وضعیــت
گردشــگری و ســرمایه گــذاری در منطقــه کویــری آران و
بیــدگل  اســت.
در حالــی کــه دولتمــردان و سیاســت مــداران حــوزه
اقتصــادی کشــور گردشــگری را یکــی از راه هــای اصلــی
در بحــث رونــق اقتصــادی مــی داننــد امــا هنــوز هــم مدیــر
کل ســازمان میــراث فرهنگــی اســتان اصفهــان از عــدم
ســاماندهی کویــر بیــن المللــی مرنجــاب پــس از ســال هــا
خبــر مــی دهــد و هنــوز هــم مســئوالن بــه دنبــال راه حلــی
بــرای حــل مشــکل هســتند.
ساماندهی مرنجاب در بلندمدت میسر است
فریــدون اللهیــاری ســاماندهی ایــن منطقــه کویــری را در
فصــل ســرما ضــروری دانســت و بــه مهــر گفــت :بــه دنبــال
برنامــه ریــزی بــرای رفــع مشــکالت آن هســتیم.
وی ،ســاماندهی اساســی مرنجــاب را بــا ســرمایهگذاری
درازمــدت در ایــن منطقــه امــکان پذیــر دانســت و گفــت:
لــزوم بررســی دائمــی کیفیــت خدمــت رســانی بــه
گردشــگران از جملــه خدمــات اقامتــی ،رفاهــی ،پزشــکی و
امنیتــی در طــول مســیر و یافتــن جایگزینهــای مناســب
بــرای خدمــات رســانی بــه گردشــگران در مســیر کویــر در
فصلهــای مختلــف ســفر نیــاز اســت.
ســاالنه حــدود  ۳۰۰هــزار گردشــگر از کویــر مرنجــاب
دیــدن مــی کنــد کــه بــا برنامــه ریــزی بــرای ســاماندهی
ایــن منطقــه مــی تــوان تعــداد گردشــگران را بــه دو برابــر
افزایــش داد.
وعــده هــای بــی شــماری کــه بــرای ســاماندهی کویــر
مرنجــاب تاکنــون داده شــده امــا پــا بــه میــدان عمــل
نگذاشــته ســبب شــده تــا کیفیــت ارائــه خدمــات در ایــن
منطقــه بــه جــای رشــد بــا افــت همــراه باشــد و این مســئله
قطعــا بــا اجــرای سیاســت هــای اقتصــاد مقاومتــی بــرای
درآمدزایــی در حــوزه گردشــگری تناقــض دارد و بایــد ایــن
دوگانگــی هــا در خصــوص مســئله گردشــگری بــا تعامــل
میــان ســازمانی برطــرف شــود چراکــه در غیــر ایــن صــورت
مناطقــی ماننــد مرنجــاب تنهــا کارایــی خــود را از دســت
خواهنــد داد و ظرفیــت هــای جــذب گردشــگر از بیــن
خواهــد رفــت.

میـراث ایــران
NEWSAGENCY

فاطمه حسینی

اینجــا پایتخــت ایرانــی «ورشــو»
اســت ،جایــی خیلــی دورتــر از
پایتخــت لهســتان ولــی بــا رنــگ
و بــوی فلــزی اروپایــی کــه بــرای
خــودش مکتبــی نــاب ســاخته اســت؛
حکایتــی از مــس تــا طــا!
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مرثیهای برای پایتخت وطنی «ورشو»؛
ضربآهنگ عاشقانه چکشها خاموش شد

نقشهــا آرامآرام روی ظــرف ورشــو خــودش را نشــان
میدهــد ،هــر بــار کــه کار نقشبنــدی یکطــرف تمــام
میشــود ســینی را میچرخانــد و نوبــت را بــه بخــش
بعــدی میدهــد ،ســاعتها زمــان میبــرد تــا نقشهــا
دستبهدســت هــم دهنــد و اتحــاد و پیامشــان یکدســت
شــود.
کنــار دســت مــرد قلــمزن ،ســینی «ورشــو» بــا نقــش
و نگارهــای اســلیمی خــودش و زیباییهایــش را بــه رخ
میکشــد ،معلــوم اســت بهتازگــی نگاشــتن گل و برگهــا
روی ســینی تمامشــده و قــرار اســت پشــت ویتریــن از
مشــتریها دلبــری کنــد ،حکایــت ورشــو و مــرد قلــمزن،
روایــت تاریــخ هنرمنــدی مردمــان ایــن دیــار اســت.
راســته ورشــو ســازها واقــع در بــازار بروجــرد کــه امــروز تنها
نامــی از آن آوازهاش باقیمانــده اســت حتــی نتوانســته یــک
هنرمنــد را بــه همســایگی خــود بگیــرد ،نــه اثــری از صــدای
چکــش اســت و نــه حرارتــی از کورههــای ریختهگــریاش
بلنــد میشــود ،اینجــا ســوغات وطنــی در مصــاف بــا چیــن
نهتنهــا شکســتخورده بلکــه زمینگیــر هــم شــده اســت.
ورشو سازی؛ هنری ملی در سراشیبی فراموشی
گــرم صحبــت بــا یــک توریســت خارجــی میشــویم ،او
بــه ویتریــن یــک فروشــگاه ورشــو خیــره شــده اســت گویــا
متوجــه شــده کــه هنــر فلــزکاری آنهــم روی آلیــاژ ســخت
و شــکنندهای همچــون ورشــو چــه هنــری میخواهــد تــا
یــک ورق فلــزی بــه یــک ســماور یــا یــک قنــدان تبدیــل
شــود.
او میدانــد ســابقه هنرمنــدان فلــزکار ایــن دیــار بــه
تاریخچــه صنعــت ورشــو ســازی ختــم نمیشــود و
دراینبــاره میگویــد :مردمــان ایــن منطقــه در طــول تاریــخ
توانســتهاند بــا ســاخت اجســام فلــزی از جنــس مفــرغ و
مــس آثــاری را خلــق کننــد کــه جهــان در حیــرت ایــن هنر
ارزنــده بمانــد.
آثــار کشــف شــده در تپههــای باســتانی بروجــرد نشــان از
ایــن دارد کــه هنــر فلــزکاری در بروجــرد دارای ســابقهای
دیرینــه اســت بهنحویکــه در کتــب تاریخــی بهصراحــت
ذکرشــده کــه بــازار آهنگــران بروجــرد بســیار بــزرگ بــوده
اســت .اســتاد حزیــن از پژوهشــگران تاریخــی در کتــاب
تاریــخ خــود مینویســد بــازار آهنگــران بروجــرد بیــش از دو
کیلومتــر طــول داشــته اســت.
اینجـا اثـری از صـدای چکـش و حـرارت کورههـای
ریختهگـری نیسـت
بــه بــازار تاریخــی بروجــرد میرویــم راســتهای را پیــدا
میکنیــم مشــهور بــه «دواتگــران» کــه بعدهــا معــروف
بــه بــازار ورشــو ســازان شــده اســت ،راســتهای کــه تنهــا
مرکــز ســاخت مخــزن دوات و یــا جوهــر بــوده اســت و
نیــاز نویســندگان بروجــرد و منطقــه غــرب کشــور را تأمیــن
میکــرده اســت.
هنرمنــدان راســته «دواتگــران» بروجــرد بــا اســتفاده از
ذوق و هنــر فلــزکاری خــود طــوری مخــزن دوات را از
فلــز میســاختند کــه اگــر ایــن مخــزن کوچــک را کامــ ً
ا
برعکــس کنیــد حتــی قطــرهای از دوات و یــا جوهــر بــر
زمیــن ریختــه نمیشــود بــه همیــن علــت بــود کــه

دواتگــری در بروجــرد از شــهرت بســیار زیــادی برخــوردار
بــوده اســت.
بعدهــا بــا ورود آلیــاژ ورشــو بــه ایــران ابتــدا هنرمنــدان
بروجــردی ورشــو را بــرای ســاخت دوات اســتفاده میکردنــد
و بهمــرور بــاذوق خــود ایــن هنــر دســتی را کــه عنــوان
تکنیکیتریــن صنعــت دســتی ایــران شــناخته میشــود
توســعه دادنــد.
بــا ورود بــه راســته ورشــو ســازان فضــای ســوتوکوری را بــر
بــازار حاکــم میبینــی ،گویــا انگارنهانــگار اینجــا پایتخــت
هنــر ورشــو ســازی جهــان اســت ،راســته ورشــو ســازها
کــه امــروز تنهــا نامــی از آوازهاش باقیمانــده اســت حتــی
نتوانســته یــک هنرمنــد را بــه همســایگی خــود بگیــرد ،نــه
اثــری از صــدای چکــش اســت و نــه حرارتــی از کورههــای
ریختهگــریاش بلنــد میشــود ،اینجــا ســوغات وطنــی در
مصــاف بــا چیــن نهتنهــا شکســتخورده بلکــه زمینگیــر
هــم شــده اســت.
در ســکوت ســوغات بومــی تنهــا کاالی چینــی اســت کــه از
ســر و کــول بــازار بــاال رفتــه اســت و ورشــو را طــوری منزوی
کــرده کــه بایــد پرسوجــو کــرد تــا ســرنخی از ورشــو
ســازی در پایتخــت وطنــی آن پیــدا کــرد.
از قدیمیهــای بــازار در مــورد ورشوســازها ســؤال میکنیــم؛
خیلیهایشــان از ایــن شــهر رفتهانــد ...بــا جســتجوی
فراوانــی راســته «کاله مالهــا» را نشــانمان میدهنــد و
میگوینــد جوانــی در آنجــا ورشــو ســاز اســت ،بــه راســته
«کاله مالهــا» میرویــم آنجــا هــم مثــل ورشــو ســازها
اثــری از «کاله مالــی» و «کاله نمــدی» لــری نیســت و تنهــا
نامــی باقیمانــده اســت.
صدای نجوای آخرین بازمانده هنر ورشو سازی
صــدای نجــوای چکــش مــا را از پرســیدن آدرس ورشــو
ســازی بینیــاز کــرده اســت بــا نزدیــک شــدن بــه صــدا
اطمینــان خاطرمــان جلــب میشــود کــه باالخــره اثــری از

زندهبــودن تکنیکیتریــن صنعــت دســت ایــران در بروجــرد
وجــود دارد.
وارد مغــازه میشــویم فضــای خلوتــی را میبینیــم کــه شــور
و هیجــان تولیــد از آن برنمیخیــزد ،جوانــی خــوشرو در
آنجــا نشســته و در حــال ســاخت تعــدادی قهوهجوش ورشــو
اســت ،بــا ورود مــا دســت از کار میکشــد ...از وضعیــت بــد
اقتصــادی صنایعدســتی گلــه میکنــد و نگــران حفــظ
هنــر ورشــو ســازی در بروجــرد اســت.
نامــش اســتاد «مســعود فــرخ پــی» اســت از آخریــن
بازمانــدگان هنــر ورشــو ســازی در ایــران کــه در بدتریــن
شــرایط در حــال تولیــد محصــوالت هنــری خــود اســت تــا
تکنیکیتریــن صنایعدســتی ایــران بــا ســیلی صورتــش
ســرخ بمانــد ،او فرزنــد و شــاگرد اســتاد «ماشــااهلل فــرخ پی»
اســت کــه تــا چنــد وقــت اخیــر او هــم در ایــن هنر شــاهکار
خلــق میکــرد امــا بــه علــت کهولــت ســن دســت از کار
کشــیده اســت.
هنرمندان در انزوا
وقتــی در مــورد بــازار ورشــو ســازان خالــی از ورشــو ســاز
میگویــد چهــرهاش در هــم میریــزد گویــی کتابهــا
حــرف پشــت ایــن چهــره پنهــان شــده اســت.
لــب بــه ســخن بــاز میکنــد و از تاریخچــه ایــن هنــر در
بروجــرد میگویــد و بــا نقــد وضعیــت امــروز حســرت دیــروز
در نگاهــش نقــش میبنــدد ،ایــن ورشــو ســاز بروجــردی در
همیــن رابطــه میگویــد :روزگاری بــازار «دواتگــران» رونــق
زیــادی داشــته و آرامآرام بــا ورود ورشــو بــه ایــران و کار
انحصــاری بروجردیهــا روی ایــن آلیــاژ تجــار زیــادی را بــه
ســمت خــود جــذب کــرده بــود.
بــا رونــق بــازار ورشــو ذوق و هنــر دستبهدســت هــم
دادنــد و هــرروز بــه تعــداد ورشــو ســازان افــزوده و ایــن هنــر
وارد فــاز تخصصــی خــود شــد.
وی عنــوان کــرد :بــا تخصصــی شــدن ایــن هنــر هــر
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اســتادکار تنهــا حرفــه خاصــی را انجــام مــیداد ،برخــی
ریختهگــر قاشــق و چنــگال بودنــد ،برخــی ریختهگــر
پایــه ســماور ،برخــی تنهــا قنــدان میســاختند و برخــی
قهوهجــوش و اینگونــه نبــود کــه یــک اســتادکار همــه
وســایل را خــود بهتنهایــی بســازد.
فــرخ پــی گفــت :در گذشــته بارونــق بــازار ورشوســازهای
بروجــرد و فــروش محصــوالت خــود بــه سراســر کشــور
حــدود  ۲۰۰کارگاه ورشــو ســازی در بروجــرد فعــال بــود کــه
حداقــل در هــر کارگاه  ۴نفــر مشــغول بــه کار بودنــد.
ایــن هنرمنــد صنایعدســتی گفــت :بــا جمعیــت آن روز
بروجــرد حداقــل هــزار نفــر در ایــن صنعــت مشــغول بــه کار
بودنــد کــه بــا واردات اســتیلهای خارجــی بــا قیمتهــای
ارزان آرامآرام هنرمنــدان ایــن صنعــت در اقتصــاد بیمــار و
واردات بیرویــه بهنوعــی حــذف شــدند.
هنرمندانی که هنر ورشو سازی را به اوج رساندند
وی در الب ـهالی حرفهایــش گریــزی نیــز بــه سماورســازی
میزنــد و میگویــد :ســماور واژهای روســی بــه معنــای
خودجــوش اســت ،ابتــدا از ســماور بــرای تهیــه قهــوه
اســتفاده میشــد امــا بعدهــا بــرای تهیــه چــای کاربــرد پیــدا
کــرد.
اولیــن بــار ســماور در دوره ســلطنت شــاهرخ شــاه افشــار
از روســیه وارد ایــران شــد و تــا دوره قاجــار وارداتــی باقــی
مانــد تــا اینکــه در زمــان صــدارت میــرزا تقیخــان امیرکبیر
بــا اعــزام تعــدادی مســگر از شــهرهای بروجــرد ،اصفهــان
و دزفــول بــه کشــور روســیه بــرای یادگیــری ایــن هنــر و
خودکفایــی کشــور حرفــه سماورســازی وارد ایــران شــد.
فــرخ پــی گفــت :در روســیه ســماورها را از برنج میســاختند
و بــرای خـمکاری از ماشــینهای ســاده اســتفاده میکردنــد
کــه هنرمنــدان بروجــردی پــس از بازگشــت بــه دیــار خــود
بــا توجــه بــه وجــود هنرمنــدان چیرهدســت نیــاز بــه تهیــه
ماشــین خــمکاری ندیدنــد و بــرای اولیــن بــار ورشــو را
جایگزیــن برنــج بــرای ســاخت ســماور کردنــد.
وی افــزود :امــا در همــان ســالها اصفهــان بــا تولیــد
ســماورهای برنجــی نیمــه ماشــینی بــه کار خــود ادامــه داده
و امــروز توانســته همــه آن صنایــع را بــه شــکل ماشــینی
عرضــه کنــد.
ایــن اســتادکار بــه هنرمنــدان بزرگــی در هنــر ورشــو ســازی
اشــاره میکنــد و میگویــد :مرحــوم «منصــف» ،مرحــوم
«بــادآور»« ،رحیــم حولــهای» و...کســانی بودنــد کــه ایــن
هنــر را توانســتند در ایــن دیــار بــه اوج خــود برســانند.
زمستان بر پیکره ورشو نقشبست
فــرخ پــی بــا عنــوان اینکــه تقریب ـاً همــه قدیمیهــای ایــن
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هنــر از میــان مــا رفتهانــد ،اظهــار داشــت :هماکنــون
ســه نفــر در بروجــرد ورشــو میســازند کــه بــا توجــه بــه
محدودیــت در تجهیــزات و امکانــات تولیــد در حــال فعالیــت
هســتیم.
از وی ســؤال میکنیــم کــه آیــا هماکنــون اســتادکاران
بروجــردی میتواننــد ســماوری از ورشــو بســازند؟ فــرخ پــی
میگویــد :در گذشــته یــک اســتادکار بــا  ۵تــا  ۶شــاگرد در
هفتــه ده ســماور میســاخت امــا اگــر امــروز بنــده بخواهــم
دســت بــه ســاخت ســماور ببــرم حداقــل یــک مــاه زمــان
میبــرد.
ایــن هنرمنــد افــزود :در گذشــته شــیر ،دســتگیره و پایــه
ســماور را اســتادان ریختهگــری ســریع آمــاده میکردنــد
امــا هماکنــون اســتاد ریختهگــری در بروجــرد نمانــده
کــه ایــن وســایل بهراحتــی تهیــه شــود و بایــد بــرای
ریختهگــری هزینــه و زمــان زیــادی صــرف کــرد و از دیگــر
شــهرهای ایــران ســفارش ریختهگــری الحاقــات ســماور را
داد درنتیجــه میتــوان ســماوری را ســاخت امــا بــا هــزار
مکافــات در تهیــه تکتــک مــواد اولیــه...
ابزار ساخت ورشو را دیگر نداریم
فــرخ پــی تشــریح کــرد :امــروزه یــک هنرمنــد ورشــو ســاز
بایــد چنــد هنــر شــامل طراحــی و الگوبــرداری ،برشــکاری،
جوشــکاری ،چکــشکاری ،انــدام کاری ،صافــکاری،
مونتــاژکاری و درنهایــت پرداخــت ورشــو را در کنــار هــم
داشــته باشــد امــا در گذشــته هرکــدام از مراحــل را یــک
اســتادکار خــاص انجــام مــیداده اســت.
وی افــزود :بــرای ســاخت ورشــو نیــاز بــه تجهیزاتــی همچون
«مــوش بریــده»« ،شــتر گلــو»« ،نیــم قلــوه»« ،میــخ نیمــه»
و ...در ســایزهای مختلــف اســت و تجهیــزات امــروز مــن
حتــی  ۱۰درصــد ابــزار ســاخت ورشــو نیســت.
ایــن هنرمنــد ورشــو ســاز گفــت :امــروزه ایــن تجهیــزات
دیگــر تولیــد نمیشــود و آهنگــران قدیمــی دیگــر در بروجرد
فعال نیســتند تــا بتواننــد این تجهیــزات را بســازند لــذا برای
توســعه ایــن صنعــت بــا کمبــود ابــزار نیــز مواجــه هســتیم.
پایان غمانگیز ورشو
وی دربــاره آمــوزش ورشــو در بروجــرد گفــت :بارهــا ســازمان
میــراث فرهنگــی در بروجــرد بــا نگاهــی دلســوزانه بــرای
آمــوزش ورشــو ســازی دورههایــی را تــدارک دیــده کــه
نتوانســت موفــق باشــد چراکــه ایــن هنــر چیــزی نیســت که
کســی در طــول مــدت  ۶مــاه بتوانــد کار تخصصــی را بیاموزد
و ایــن کار طــوری اســت کــه فــرد بایــد از کودکــی وارد آن
شــود ،همــان سیســتم استادشــاگردی ســابق و یــا اینکــه
پــدر پیشــه باشــد و اینیــک مشــکل اســت کــه بــر ســر راه

ایــن هنــر قرارگرفتــه اســت.
فــرخ پــی گفــت :یکــی دیگــر از مشــکالت ورشــو ســازی
در بروجــرد کمبــود ورق ایــن آلیــاژ فلــزی اســت کــه
سالهاســت دیگــر تولیــد نمیشــود و بهنوعــی نایــاب
شــده و مــا بــرای تولیــد مجبــور هســتیم ســینیهای بــزرگ
قدیمــی را پــاره کنیــم و بــا آن بــه تولیــد بپردازیــم که بــا این
رونــد تــا چند ســال دیگــر حتــی ســینی قدیمی هم نیســت
کــه بــا آن بتــوان بــه تولیــد ادامــه داد.
وی بــا انتقــاد از وضــع موجــود گفــت :هــر شــهری یــک
هنــر دســتی خــاص دارد مثــ ً
ا میبــد ســفالش مشــهور
اســت و زنجــان چاقویــش ...بروجــرد را هــم بــه نــام ورشــو
میشناســند و بــه نظــر حیــف اســت کــه چنیــن بــر ســر
ایــن هنــر و هنرمندانــش بیایــد.
ایــن اســتادکار گفــت :اداره میــراث فرهنگــی بروجــرد از
مــن دعــوت کــرد تــا در خانــه ورشــو بروجــرد کارکنــم امــا
وقتــی وارد آنجــا شــدم نــه امکاناتــی بــود و نــه امنیتــی بــود،
خانــهای اســت بــا اتاقهــای خالــی کــه یــا بایــد درب آن
همــواره بســته باشــد چــون ممکــن اســت افــراد نامربــوط
وارد خانــه شــوند و نگهبانــی در آنجــا نیســت و همیــن
موجــب میشــد همــان انــدک مشــتری بنــده نیــز از دســت
بــرود ،بنابرایــن مجبــور شــدم کــه از رفتــن بــه خانــه ورشــو
صرفنظــر کنــم.
وی بــا اشــاره بــه اقدامــات ســازمان میــراث فرهنگــی در
دیگــر نقــاط کشــور گفــت :بهعنــوان نمونــه در مشــهد یــک
کاروانســرای قدیمــی اســت بــا نــام «بابا قــدرت» که ســازمان
میــراث فرهنگــی در آنجــا بــرای هنرمنــدان شــاخص
حجرههایــی را تــدارک دیــده و در همانجــا رســتوران و
کافیشــاپ ایجــاد کــرده اســت ،حتــی بــرای رفتوآمــد
عمــوم مــردم تاکســی خطــی در ایــن مســیر قــرار داده و
بــا یــک فضاســازی تاریخــی توانســته کمــک شــایانی بــه
اقتصــاد هنرمنــدان صنایعدســتی کنــد.
هنرمندانی که کمتر از انگشتان یک دست هستند
فــرخ پــی گفــت :در بروجــرد حمایتــی صــورت نمیگیــرد و
حــدود ســه ســال پیــش مــن را بــرای دریافــت تســهیالت ۴
درصــد بــه بانــک معرفــی کردهانــد و هنــوز هــم نتوانســتهام
ایــن تســهیالت را دریافــت کنــم و بــه نظــرم بــا ایــن شــیوه
برخــورد نمیتــوان هنرمنــد را حمایــت و هنــر را حفــظ
کــرد.
ایــن اســتاد ورشــو ســاز گفــت :بهواقــع دیگــر اســتادکار
قدیمــی ورشــو وجــود نــدارد و کمتــر از انگشــتان یک دســت
در بروجــرد هنرمنــد ورشــو ســاز وجــود دارد کــه ایــن شــیوه
درســتی بــرای حمایــت از هنرمنــد نیســت.
وی عنــوان کــرد :قطعـاً اگــر شــغل بهتــری برایــم پیدا شــود
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ایــن کار را رهــا میکنــم چــون هیچگونــه حمایتــی از
ایــن هنــر نمیبینــم و مرکــز توجهــات فروشــندگان ورشــو
هســتند نــه هنرمنــد ورشــو ســاز و ســود حاصــل زحمــت
هنرمنــد را کســی دیگرمــی بــرد.
فــرخ پــی بــا انتقــاد از بازارچــه صنایعدســتی کــه در بروجرد
وجــود دارد ،عنــوان کــرد :حتــی  ۵درصــد از وســایلی کــه در
آنجــا بــرای فــروش عرضــه میشــود صنایعدســتی بروجــرد
نیســت و همــه یــا مربــوط بــه دیگــر اســتانها اســت و یــا
اینکــه صنایعدســتی خارجــی اســت و همینگونــه اســت
کــه نبایــد آینــده خوبــی بــرای هنــر و هنرمنــد متصــور بــود.
ایــن هنرمنــد بروجــردی گفــت :بــرای ایجــاد بازارچــه
صنایعدســتی بایــد دســت دالل کوتــاه شــود و مســتقیم
هنرمنــد وارد عرصــه شــود در غیــر ایــن صــورت نتیجــه ایــن
میشــود کــه میبینیــم.
نمایشگاهی که خود هنرمندان برپا کردند
مدیــر اداره میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
بروجــرد در پاســخ بــه وضعیــت بــد نمایشــگاه صنایعدســتی
گفــت :نمایشــگاه توســط یــک هیئتامنایــی اداره میشــود
و اداره شهرســتان بــه عنــوان حامــی صنایعدســتی در
کنارشــان بــوده اســت.
حجــت الــه یارمحمــدی افــزود :نمایشــگاه دائمــی
صنایعدســتی قــرار بــود محلــی باشــد بــرای حمایــت از
هنرمنــدان امــا برخــی اوقــات کار بــه بیراهــه مــیرود و
ایــن موضــوع را بــا توجــه بــه جابهجایــی جدیــدی کــه قــرار
اســت در هیئتامنــای نمایشــگاه انجــام شــود حتمـاً دنبــال
خواهیــم کــرد کــه مجــاب شــوند ایــن مرکــز تنهــا در اختیار
هنرمنــدان صنایعدســتی باشــد.
وی تصریــح کــرد :نمایشــگاه صنایعدســتی بــه همــت
هنرمنــدان برپاشــده و ســازمان میــراث فرهنگــی در ایــن
خصــوص اعتبــاری هزینــه نکــرده اســت.
مدیــر اداره میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
بروجــرد بــا تأکیــد بــر اینکــه نمایشــگاه صنایعدســتی
بایــد محلــی باشــد کــه محصــوالت هنرمنــدان بروجــردی
بهصــورت مســتقیم عرضــه شــود ،گفــت :مــا ناظــر و مکلــف
بــر ســامت صنایعدســتی هســتیم و تاکنــون نظــارت بــر
نمایشــگاه صنایعدســتی داشــتهایم و قطع ـاً اگــر نظارتهــا
نبــود شــرایط بدتــر از امــروز بــود و جــا دارد کــه پیگیــری
بیشــتری کنیــم تــا صنایعدســتی خــارج از بروجــرد در آنجــا
عرضــه نشــود.
موزه ورشو شاید وقتی دیگر
مدیــر اداره میــراث فرهنگــی صنایعدســتی و گردشــگری
بروجــرد در رابطــه بــا حمایــت از هنــر ورشــو ســازی گفــت:
هنــر ورشــو در اوایــل ســلطنت ناصرالدینشــاه در بروجــرد
پــا میگیــرد و اوج آن در دهههــای  ۳۰و ۴۰شمســی بــوده
اســت کــه در همــان تاریــخ بــا ورود وســایل اســتیل بــه بــازار
آرامآرام از تــوان رقابــت هنرمنــدان بروجــردی بــا کاالی
خارجــی کاســته میشــود.
یــار محمــدی گفــت :هماکنــون نیــز همــان ورشــو فروشــان
بــا قــوت گرفتــن اســتیل در ســبد نیــاز مــردم تبدیــل بــه
اســتیل فــروش شــدهاند.
وی عنــوان کــرد :بــا همــه مشــکالتی کــه هنر ورشــو ســازی
بــا آن روب ـهرو اســت امــا بههــرروی مــردم بروجــرد بــا هنــر
فلــزکاری بهخصــوص ورشــو ارتبــاط برقــرار میکننــد و بــا
برگــزاری کالسهــای آموزشــی در ایــن زمینــه اســتقبال
کمنظیــری را شــاهد بودهایــم.
مدیــر اداره میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
بروجــرد گفــت :در گذشــته تکیــه تاریخــی در اختیــار یکــی
از هنرمنــدان ورشــو ســازی در بروجــرد از طــرف میــراث
فرهنگــی قــرار گرفــت ،کارگاهشــان تجهیــز و همین مســئله

موجــب شــد مــردم ارتبــاط بهتــری بــا ایــن هنــر برقــرار
کننــد و حتــی مســتند ورشــو ســازی بروجــرد در همــان
کارگاه ســاخته شــد.
یارمحمــدی اظهــار داشــت :یکــی از برنامههــای میــراث
فرهنگــی ایــن بــود کــه یکــی از خانههــای تاریخــی بروجــرد
تحــت عنــوان مــوزه صنعــت ورشــو ســازی تغییــر کاربــری
داده شــود و هنرمنــدان ورشــو در آنجــا ســاماندهی شــوند
کــه بخشــی از ایــن کار انجــام و فضــای فیزیکــی آمادهشــده
امــا کار بــه ســرانجام نرســیده اســت.
و بازهم وعدهای دیگر
وی در ارتبــاط بــا مســائل پیــش روی ایجــاد مــوزه صنعــت
ورشــو ســازی عنــوان کــرد :در ایــن راســتا بــا توجــه بــه اقالم
ورشــویی کــه مــا خریــداری کردهایــم و اشــیا ورشــویی کــه
در دســترس اســت پیشــنهاد مــوزه ورشــو داده شــد و ایــن
کار در حــال انجــام اســت .یــک تفاهمنامــه بیــن میــراث
فرهنگــی و شــهرداری بروجــرد منعقــد شــد تــا کار بهصورت
مشــترک انجــام شــود بخشــی از کار پیــش رفــت امــا بــه
دالیلــی کار متوقــف شــد.
مدیــر اداره میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
بروجــرد گفــت :رویکــرد ســازمان میــراث فرهنگــی در دو
تــا ســه ســال اخیــر متفــاوت شــده و نظــر بــر ایــن اســت
کــه بایــد موزههــا از حالــت نمایشــگاهی خــارج شــده و بــه
حالــت فعــال و زنــده تبدیــل شــوند.
یارمحمــدی ادامــه داد :بــه همیــن منظــور قــرار شــد مــا یک
محــدودهای از بافــت تاریخــی بروجــرد را تحــت عنــوان بافت
مــوزه داشــته باشــیم کــه یکــی از عناصــر ایــن بافــت مــوزه،
مــوزه صنعــت ورشــو اســت ،ایــن کار در فــاز مطالعاتی اســت
و امیدواریــم در اولیــن فرصــت پــس از انجــام مطالعــات موزه
ورشــو بهعنــوان یــک مــوزه تخصصــی در بروجــرد راهانــدازی
شــود.
وی تصریـح کرد :ایـن کار در بروجرد طوالنی شـد چون مکان
در ابتـدا آمـاده نبـود و اکنـون نیـز غرفـه آرایی نشـده اسـت،
اشـیا خریدارینشـده و مشـکل تأمین نیرو وجـود دارد که در
صورت رفـع موانـع این مـوزه ایجاد خواهد شـد.
هنــری کــه بسترســاز ایجــاد اشــتغال میتوانــد
باشــد
نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس شــورای اســامی هــم
بــا انتقــاد از رونــد کنــد و راکــد اجــرای مــوزه صنعــت ورشــو
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ســازی در بروجــرد گفــت :در ســال  ۹۱قــرار بــود ایــن مــوزه
در دهــه فجــر بــه بهرهبــرداری برســد امــا متأســفانه در ایــن
زمینــه کوتاهیهایــی صــورت گرفتــه و ایــن اتفــاق نیفتــاده
اســت.
عبــاس گــودرزی عنــوان کــرد :احــداث مــوزه ورشــو در
بروجــرد قــرار بــود بــه نحــوی باشــد کــه هنرمنــد بتوانــد در
همــان مــکان بــه تولیــد و حتــی آمــوزش و عرضه هنــر خود
بپــردازد امــا ایــن اتفــاق کــه میتوانســت بسترســاز اشــتغال
باشــد تاکنــون رخ نــداده اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه هنــر دســتی نشــان ذوق و هنــر
مردمــان یــک منطقــه و دارای ارزش فرهنگــی باالیــی اســت،
گفــت :برنــد ســازی و بسترســازی بــرای رونــق تولیــد و
عرضــه صنایعدســتی بهخصــوص ورشــو کــه مختــص
شهرســتان بروجــرد اســت میتوانــد زمینــه را بــرای فــروش
محصــول در بازارهــای هــدف فراهــم کنــد.
نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس شــورای اســامی بــا
بیــان اینکــه ورشــو یــادگار ســرپنجه هنرمنــدان بروجــرد
اســت ،گفــت :آثــار برجایمانــده از ورشــو حاکــی از اســتعداد
سرشــار و ذهــن خــاق مردمــان ایــن دیــار اســت.
گــودرزی بــا تأکیــد بــر اینکــه صنایعدســتی میتوانــد
بسترســاز اشــتغال باشــد ،عنــوان کــرد :همــه مســئوالن
موظــف هســتند تــا در عمــل از هنــر و هنرمنــدان
صنایعدســتی حمایــت کننــد.
عالءالدیــن بروجــردی رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی
و سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی هــم
پیشازایــن در ایــن رابطــه گفتــه بــود :مســئوالن بایــد
تــاش کننــد صنایعدســتی فراموششــده بروجــرد را
احیــاء کننــد .برخــی از صنایعدســتی بروجــرد در گذشــته
از رونــق خوبــی برخــوردار بــوده امــا در حــال حاضــر
فرامــوش شــدهاند کــه امیــد اســت بــا ایجــاد نمایشــگاه،
صنایعدســتی فراموششــده مجــدد احیــاء شــوند.
بروجــردی افــزود :امــروزه بــا کمــک برخــی اســاتید آلیــاژ
ورشــو در داخــل کشــور تولیــد میشــود کــه هنرمنــدان
میتواننــد از ایــن طریــق مــواد اولیــه صنعــت ورشــو ســازی
را در دســترس داشــته باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه اینگونــه برنامههــا موجــب فصــل
جدیــدی در تولیــد ورشــو خواهــد شــد ،عنــوان کــرد :فنــی
و حرفـهای هــم بایــد در کنــار دیگــر ارگانهــا بــرای احیــای
صنایعدســتی فراموششــده در بروجــرد همــکاری الزم را
داشــته باشــد تــا بتــوان اشــتیاق نســل جدیــد بــرای تولیــد
صنایعدســتی را افزایــش داد.
مرگ همیشگی هنر ورشو را به تعویق بیندازید
بههــرروی انتظــار مــیرود ســازمان میــراث فرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری بــا رویکــردی عملیاتــی بــه
هنرهــای تخصصــی و برندهــای دســتی بپــردازد و بــا ایجــاد
بســترهای مناســب زمینــه را بــرای تولیــد ،آمــوزش و عرضــه
صنایعدســتی مهیــا و بــا مطالعــات مختلــف و شناســایی
نیازهــای روز جامعــه هنرمنــدان را بــرای باقــی مانــدن در
بــازار هدایــت کنــد تــا سرنوشــتی کــه بــرای هنرمنــدان
ورشــو ســاز بــا ورود اســتیل بــه ایــران رخ داد بــرای دیگــر
هنرمنــدان بــه وجــود نیایــد.
هماکنــون ورشــو در بروجــرد نفسهــای آخــر را میکشــد،
انــدک حمایتهــا میتوانــد مــرگ همیشــگی ایــن هنــر را
بــه تعویــق بینــدازد و شــاید در ایــن فرصــت گشایشــی رخ
داد و ایــن هنــر از بحــران عبــور کــرد و بــار دیگــر بــه شــکوه
رســید.
امــا مــرگ ایــن هنــر عــاوه بــر آنکــه آثــار مخــرب
فرهنگــی و اجتماعــی خــود را بــر بســتر جامعــه برجــای
خواهــد گذاشــت ،در آینــده حتــی اگــر گشایشــی رخ دهــد
دیگرکســی نمیتوانــد ایــن هنــر را احیــا کنــد.

کمبــود اعتبــارات و توزیــع قطــره چکانــی آن از یــک طــرف و بیتدبیــری از ســوی
دیگــر دس ـتبه دســت هــم دادهانــد تــا وعــده هــا بــرای اتصــال چابهــار بــه خــط
ریلــی کشــور همچنــان بــر زمیــن بمانــد.
آزادراه شــیراز -اصفهــان ایــن بــار حاشــیه جدیــدی دارد و آنهــم احتمــال آلودگــی
آب ناشــی از انتشــار گازمنوکســید کربــن خودروهاســت کــه در طوالنــی مــدت از
ایــن مســیر عبــور مــی کننــد.
در حالــی برداشــت مرکبــات مازنــدران بــه نیمــه رســید کــه ســهم اســتان از بــازار
صادراتــی آن ناچیــز اســت و محصوالتــش یــا بــه صــورت کولــه بــری و یــا بــه نــام
دیگــر اســتان هــا صــادر مــی شــود.
بیــش از یــک دهــه از رســمی شــدن مــرز باشــماق مریــوان میگــذرد ولــی ایــن
ظرفیــت مهــم تجــاری و بازرگانــی در اســتان کردســتان همچنــان بــا مشــکالت و
کاســتیهای جــدی مواجــه اســت.

اقتصــاد ایــــران

اقتصاد ایـــران
NEWSAGENCY
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«اَبَر پروژه»زنجان قربانی کج سلیقگی شد/برخی ترمز توسعه را میکشند

رحیم مقدمی

زنجــان نیــاز بــه توســعه دارد ،ایــن
جمله همــواره توســط مســئوالن اســتان
عنــوان شــده ولــی ایــن روزهــا شــاهد
هســتیم باوجــود همــه صحبــت هایــی
کــه مــی شــود برخــی ترمــز توســعه
اســتان را میکشــند.

در حالــی اســتان زنجــان در تــاش اســت رونــد ســرمایه
گــذاری را بهبــود بخشــد ،خبــر انصــراف یــک ســرمایه
گــذار بــزرگ کــه از آن بــه عنــوان ابرپــروژه ســرمایه
گــذاری یــاد مــی شــود رونــد توســعه صنعتــی اســتان
زنجــان را تحــت الشــعاع خــود قــرار داد تــا ثابــت شــود که
هنــوز دســت هایــی هســت کــه نمــی خواهنــد زنجــان در
مســیر توســعه گام بــردارد و ترمــز توســعه اســتان زنجــان
را مــی کشــند.
برخــی همــواره در زنجــان ســد راه توســعه اســتان بــوده
انــد و تــاش کــرده انــد در رونــد توســعه اســتان بــه بهانــه
هــای مختلــف مانــع ایجــاد کننــد بهانــه هایــی کــه بیــن
همــه اســتانهای کشــور تنهــا در زنجــان مطــرح مــی شــود
تــا شــاید زنجــان پایلوتــی بــرای قوانیــن دســت و پاگیــر
ســرمایه گــذاری شــود .شــاید هــم دســت هایــی وجــود
دارد کــه وقتــی مــی بیننــد ســرمایه گــذاری عظیمــی
در زنجــان صــورت مــی گیــرد آن را بــه شــهرهای مــورد
عالقــه و نظرشــان هدایــت کننــد.
رهبــری معظــم انقــاب در نامگــذاری هــای ســال ،در
ســالهای اخیــر لــزوم توجــه بــه مقولــه اقتصــاد مقاومتــی
و اشــتغال را مــورد تاکیــد قــرار داده انــد و ایــن امــر
نشــان از دغدغــه ایشــان بــه توســعه و ســرمایه گــذاری
دارد ولــی ســوال اینجاســت کــه چــرا در اســتان زنجــان
برخــی در تضــاد بــا ایــن فرامیــن گام برمــی دارنــد و
ســعی مــی کننــد ترمــز ســرمایه گــذار و توســعه
صنعتــی اســتان را بکشــند.
توســعه ســرمایه گــذاری و اســتقرار صنعــت همــواره
بــه عنــوان اصــل مهــم در برنامــه ریــزی هــای مطــرح و
ایــن اصــل در اســتان زنجــان همــواره مــورد توجــه بــوده

ولــی عــدم همراهــی برخــی دســتگاهها ایــن روزهــا مانــع
ســرمایه گــذاری در اســتان زنجــان شــده اســت.
بــا اینکــه الیههــای مختلــف جامعــه اســتان زنجــان
امــروز اهمیــت توســعه اقتصــادی را مطابــق بــا
راهبردهــای تعریــف شــده رهبــری درک کــرده انــد و
انتظــار زیــادی نیــز از مســئوالن اقتصــادی اســتان بــرای
جــذب ســرمایه گــذار داخلــی و خارجــی دارنــد ،ایــن
روزهــا خــروج یــک ســرمایه گــذار بــزرگ از اســتان
موجــی از انتقــادات را بــه مدیــران اســتانی وارد کــرده
اســت.
حجــم ســرمایهگذاری صنعتــی در اســتان زنجــان
رشــد قابــل توجهی داشــته اســت
طــی ســالهای گذشــته حجــم ســرمایهگذاری صنعتــی
در اســتان زنجــان رشــد قابــل توجهــی داشــته اما همــواره
عــدم توســعه متــوازن صنعــت بــه نســبت جمعیــت و
حجــم بــاالی مشــکالت
اقتصــادی همچــون بیــکاری
و درآمــد ســرانه مــردم
نتوانســته این میــزان از رشــد
را بــرای مــردم قابــل لمــس
کنــد.
مســئوالن کشــوری و اســتانی
در ســال هــای اخیــر همــواره
نســبت بــه محدودیــت
اعتبــارات دولتــی بــرای
توســعه و رشــد اقتصــادی
ســخن گفتنــد و بــر ضــرورت
حمایــت جــدی از بخــش
خصوصــی بــرای شــتاب
بخشــیدن بــه رشــد اقتصادی
و کاهــش مشــکالت در ایــن
بخــش تاکیــد کردنــد کــه در
ایــن راســتا بایــد ســوال کــرد
چــه میــزان فاصلــه از ایــراد
اظهــارات تــا عمــل بــه آن

وجــود داشــته اســت.
در مــاه هــای ابتدایــی ســال جــاری خبــری در فضــای
اقتصــادی اســتان رســانه ای شــد مبنــی بــر اینکــه یــک
ســرمایه گــذاری قابــل توجهــی بــرای تولیــد خــودروی
برقــی در اســتان انجــام خواهــد شــد کــه نیازمنــد حمایــت
مســئوالن اســت .در ایــن راســتا هرچنــد مقامــات دولتــی
بنــا بــر روحیــه محافظــه کارانــه خــود اظهــار نظــر رســمی
نکردنــد ،امــا رئیــس خانــه صنعــت و معــدن اســتان زنجان
در جمــع خبرنــگاران ایــن خبــر مهــم را رســانه ای کــرد.
ســجاد نباتچیــان ایــن ســرمایه گــذاری و پــروژه
را یــک «ابرپــروژه» نــام بــرد و گفــت :میــزان
ســرمایهگذاری در ابرپــروژه تولیــد خــودروی برقــی
در زنجــان بــاالی یــک میلیــارد دالر خواهــد بــود
و ایــن طــرح نیازمنــد حمایتهــای تعرفــهای و
یارانــهای اســت.
وی اظهــار کــرد :صــدور مجــوز ســرمایهگذاری ،مراقبــت و
صیانــت از ســرمایهگذار و واســطهگری بیــن بخــش دولتــی
و خصوصــی توســط خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت انجام
میگیرد.
جــذب ســرمایهگذاران غیــر اســتانی اولویــت
نخســت اســت
رئیــس خانــه صنعــت ،معــدن اســتان زنجــان گفــت :در
حــال حاضــر مهمتریــن اولویــت خانــه صنعــت ،معــدن
و تجــارت اســتان زنجــان ،جــذب ســرمایهگذاران غیــر
اســتانی اســت و همــه تالشهــا بــر ایــن اســت کــه
زنجــان بــه یــک شــهر صنعتــی تبدیــل شــود .بــا اجــرای
پروژههــای کوچــک ،زنجــان بــه اســتانی صنعتــی تبدیــل
نمــی شــود و بایــد گامهــای بزرگــی برداشــته شــود و
ســرمایهگذاری بزرگــی بــا نیــروی کار بــاالی  ۵۰۰نفــر و
یــک هــزار نفــر در اســتان زنجــان انجــام گیــرد ،تــا ایــن
اســتان یــک اســتان صنعتــی شــود.
وی تاکیــد کــرد :راهانــدازی ابــر پــروژه تولیــد خــودروی
برقــی در اســتان پیگیــری میشــود و بــا راهانــدازی
آن ،اســتان زنجــان از نظــر صنعتــی و ســرمایهگذاری
انگشــتنما مــی شــود.
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اظهــارات رئیــس خانــه صنعــت ،معــدن اســتان زنجــان
در خصــوص ایــن حجــم ســرمایه گــذاری بســیار قابــل
تامــل اســت .اینکــه تاکیــد مــی شــود بــرای حضــور چنین
طــرح هایــی در اســتان نیازمنــد حمایتهــای تعرفــهای
و یاران ـهای از طــرف دولــت هســتیم و صیانــت از ســرمایه
گــذار و تــاش بــرای جــذب ســرمایه گــذاری بــزرگ
مقیــاس بــرای توســعه صنعتی-اقتصــادی اســتان بایــد در
اولویــت باشــد.
اینکــه ســجاد نباتچیــان از ایــن طــرح و پــروژه بــه
عنــوان ابــر پــروژه یــاد مــی کنــد یــک دلیــل بیشــتر
نــدارد و آن حجــم بــاالی ســرمایه گــذاری آن در قیــاس
بــا مجمــوع ســرمایه گــذاری صنعتــی اســتان از ابتــدا
تاکنــون و همچنیــن خــاص بــودن آن بــوده اســت.
مجمــوع ســرمایه گــذاری صنعتــی اســتان تاکنــون
نزدیــک بــه  ۵هــزار و  ۵۰۰میلیــارد تومــان اســت .یــک
میلیــارد دالر بــا دالری  ۳هــزار و  ۸۰۰تومــان معــادل ۳
هــزار و  ۸۰۰میلیــارد تومــان مــی شــود  .باکمــی دقــت
بــه اعــداد و ارقــام درج شــده مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه ایــن ســرمایه گــذاری بــه انــدازه  ۶۰درصــد
کل ســرمایه گــذاری در اســتان اســت.
سرمایه گذاری بزرگی که از زنجان رفت
در روزهــای اخیــر امــا ســجاد نباتچیــان ،همانطــور که خبر
خــوش حضــور ایــن ســرمایه گــذار را در اســتان داده بــود،
بــه همیــن میــزان خبــر تلــخ خــروج آن را داد تــا آب پاکی
بــر امیدهــا و آرزوهــای صنعتــی و اقتصــادی زنجانــی هــا
ریختــه باشــد.
وی در همایــش اســتاندارد و تجلیــل از واحدهــای نمونــه
کیفــی ،بــا بیــان اینکــه تولیدکننــدگان خــود را موظــف
بــه حرکــت بــر اســاس رویکردهــای اســتاندارد میداننــد،
اظهــار کــرد :حــوزه استانداردســازی اتومبیلهــا در کشــور
قابــل قبــول نیســت و بایــد کار بیشــتری در ایــن زمینــه
انجــام گیــرد و اســتاندارد بایــد در همــه شــئون از جملــه
تولیــدات و خدمــات مــورد توجــه قــرار گیــرد.
رئیــس خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان زنجــان
بــا انتقــاد از تصمیــم مجلــس بــرای رســیدگی بــه
حســابهای شــخصی صاحبــان صنایــع و تولیدکننــدگان،
خاطرنشــان کــرد :متاســفانه ایــن کار از اســتان زنجــان
آغــاز شــد و نتیجــه آن ایــن بــود کــه یــک ســرمایهگذار
بــرای تولیــد خــودروی برقــی از زنجــان فــرار کــرد.
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دارایــی پاســخگوی فــرار ســرمایه گــذار از اســتان
زنجــان باشــد
نباتچیــان خواســتار پاســخ اداره کل دارایــی اســتان در
ایــن خصــوص شــد و گفــت :اداره کل دارایــی بگویــد
کــه از رســیدگی بــه حســابهای شــخصی صاحبــان
صنایــع چــه ســودی بــرده اســت و ایــن قانــون بــرای
همــه اســتانها در کشــور نوشــته شــده بــود امــا
زنجــان پایلــوت اجــرای آن شــد .دولتیهــا بــرای نــگاه
مســئوالنه بــه فعالیتهــا بایــد در کنــار تولیدکننــدگان
باشــند و در ایــن شــرایط اســت کــه میتــوان ایرانــی
اســتاندارد داشــت.
ایــن رویدادهــای سینوســی و قابــل تامــل در اســتان
زنجــان در حالــی طــی مــاه هــای اخیــر رســانه ای شــد
کــه مدیریــت اســتان بــه صــورت متعــدد از حمایــت جدی
بــرای فراهــم ســازی زمینــه حضــور ســرمایه گــذاران
ســخن گفتــه بــود و حتــی بعــد از رســانه ای شــدن
موضــوع ایــن ســرمایه گــذاری در نشســت خبــری بــا
رســانه هــا تاکیــد کــرد اجازه خــروج ایــن ســرمایه گــذار را
از اســتان نخواهــد داد.
اجــازه خــروج ســرمایه گــذاری از اســتان زنجــان
داده نمــی شــود
اســتاندار زنجــان اوایــل ســالجاری در نشســت خبــری بــا
اصحــاب رســانه اســتان ،بــا بیــان اینکــه اجــازه خــروج
ســرمایه گــذاری از اســتان داده نمــی شــود ،افــزود :در
خصــوص ســرمایه گــذاری کــه مقــرر بــود در اســتان
بــه تولیــد خــودروی برقــی مبــادرت کنــد رایزنــی الزم
صــورت گرفتــه و مشــکالتی کــه در خصــوص اظهارنامــه
مالیاتــی پیــش آمــده بــود برطــرف شــده و ایــن ســرمایه
گــذار بــرای ســاخت واحــد تولیــدی در اســتان خواهــد
مانــد.
درویــش امیــری بــا بیــان اینکــه تاکیــد شــده در مواقــع
اختــاف بیــن بخــش خصوصــی و دســتگاه دولتــی بایــد
بخــش دولتــی کوتــاه بیایــد ،افــزود :بخــش خصوصــی
ســرمایه نظــام جمهــوری اســامی بــوده و بــا فعالیــت در
اقتصاد کشــور مســئولیت ســنگینی از دوش بخــش دولتی
برداشــته مــی شــود و بایــد رویکردهــا در ایــن بخــش بــه
صــورت حمایــت حداکثــری انجــام شــود.
درویــش امیــری در خصــوص برنامــه چهــار ســاله دولــت
در اســتان نیــز تاکیــد کــرد :در روز معارفــه بــه صــورت

چکیــده برنامــه هــای توســعه ای اســتان را طرح کــردم که
شــامل دســتیابی بــه پیشــرفت و توســعه اســتان ،افزایــش
تولیــد ،ایجــاد اشــتغال ،رفع بیــکاری و توســعه صــادرات از
مهمتریــن برنامههــای مدیریــت عالــی اســتان در دولــت
دوازدهــم خواهــد بــود.
فراهــم کــردن زمینــه حضور بخــش خصوصــی در
اقتصــاد زنجــان رویکــرد مهــم مدیریــت اســتان
اســت
اســتاندار زنجــان تکیــه بــر بخــش خصوصــی و فراهــم
کــردن زمینــه حضــور ایــن بخــش در اقتصــاد اســتان را
رویکــرد مهــم مدیریــت اســتان برشــمرد و خاطرنشــان
کــرد :دســتگاه هــای اجرایــی کــه مرتبــط بــا حضــور
بخــش خصوصــی در اقتصــاد اســتان هســتند تکلیــف
شــده انــد کــه مشــکالت و تنگناهــای بخــش خصوصــی را
پیگیــری و برطــرف کننــد.
ایــن موضــع گیــری صریــح اســتاندار زنجــان از یــک
ســو و نیــاز شــدید اســتان زنجــان بــه بحــث ســرمایه
گــذاری از ســویی دیگــر ،تــاش بــرای ورود ســرمایه
گــذاری بخــش خصوصــی را بــه اســتان زنجــان بیــش از
پیــش نشــان مــی دهــد ولــی در ایــن میــان برخــورداری
برخــی مدیــران از روحیــه ایســتایی و بازدارندگــی و
شــاید برخــی اغــراض شــخصی و سیاســی باعــث شــده
اســت در برخــی زمــان هــا دســت هــای مانــع از حضــور
ســرمایه گــذاران بــزرگ در اســتان شــود ،ســرمایه
گذارانــی کــه حضــور آنهــا و اســتقرار صنایــع توســط
ایــن افــراد ســرمایه گــذاری عظیــم و تاثیرگــذار را در
اســتان ایجــاد مــی کنــد.
بــا وجــود تــاش هــای صــورت گرفتــه بــرای مصاحبــه بــا
مدیــرکل امــور مالیاتــی در خصــوص مطالــب عنــوان شــده
وی حاضــر بــه مصاحبــه نشــد.
بی شــک ایــن فــرار ســرمایه گــذار نــه اولین فــرار ســرمایه
گــذار از اســتان زنجــان و نــه بــه عنــوان آخریــن فــرار
ســرمایه گــذاری از اســتان خواهــد بــود و تــا مــردم اســتان
زنجــان و بخصــوص شــهروندان زنجانــی مطالبــه گــری
نکننــد و نســبت بــه وضعیــت موجــود در زمینــه خــروج
ســرمایه گــذاران از زنجــان پرسشــگری نکننــد برخــی
هــا ترمــز توســعه صنعــت و اشــتغالزایی اســتان  زنجــان
را خواهنــد کشــید تــا شــاید ایــن امــر منافــع شــخصی و
گروهــی خــود را رقــم بزنــد.
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چابهار نردبان توسعه شرق کشور /خط ریلی شرق تکمیل شود
سید امیرحسین کمبــود اعتبــارات و توزیــع قطــره
چکانــی آن از یــک طــرف و بیتدبیــری
عظیمی
از ســوی دیگــر دســتبه دســت هــم
دادهانــد تــا وعــده هــا بــرای اتصــال
چابهــار بــه خــط ریلــی کشــور همچنــان بــر زمیــن بمانــد.

براســاس آخریــن اعــام ســازمان ملــل متحــد ،چابهــار از
میــان  ۳شــاهراه شــمال -جنــوب ،بهتریــن مزیــت ترانزیتــی
جهــان را در منطقــه داراســت ،در حالــی کــه بــا توجــه بــه
افزایــش ارتباطــات تجــاری بینالمللــی و افزایــش وزن
کشــتیها عمــ ً
ا کانــال ســوئز از قابلیتهــای کمتــری
برخــوردار اســت.
بــه گــواه تحلیلگــران اقتصــادی شــرایط اقتصــادی
جهــان بــرای اســتفاده از قابلیــت چابهــار بــه عنــوان
یــک «مگاپــورت» فراهــم شــده و آنچــه در ســطح ملــی و
بینالمللــی بــرای کســانی کــه بــه دنبــال ایفــای نقــش در
آرایــش جدیــد اقتصــادی و سیاســی منطقه هســتند ،مســلم
اســت این اســت کــه چابهــار تغییــر دهنــده قواعــد بــازی در
منطقــه خواهــد بــود.
نقــش ارتباطــی چابهــار در دیپلماســی اقتصــادی کشــور
نقــش غیرقابــل انــکاری اســت چــرا کــه چابهــار بهتریــن،
کمهزینهتریــن و مهمتریــن مســیر بــرای اتصــال دو کانــون
جمعیتــی در پشــت چابهــار از شــرق اروپــا تــا افغانســتان بــا
جمعیتــی بالـغ بــر  ۸۰۰میلیــون نفــر و جمعیــت  ۲۱کشــور
رو در روی چابهــار در حاشــیه اقیانــوس هنــد بــا حــدود
جمعیــت  ۲میلیــارد نفــر اســت.
بــه گفتــه تحلیلگــران هرچنــد چابهــار مزیتهــای
بینظیــر ژئوپلیتیکــی دارد امــا تغییــر مزیــت جغرافیایــی
چابهــار وتوجــه بــه بازارهــای هــدف بــه ســایر کریدورهــا
بزرگتریــن تهدیــد موقعیــت ترانزیتــی ایــن بنــدر بــه شــمار
م ـیرود چراکــه باتوجــه بــه توســعه ســریع بنــادر همســایه
و رقیــب چابهــار عــدم تکمیــل بــه موقــع بنــدر چابهــار و
پســکرانه هــای ریلــی و جــاده ای آن خســاراتی را بــه کشــور
وارد کنــد کــه جبــران آن چندیــن دهــه زمــان مــی بــرد.
اراده ناکافــی در اجــرای پروژههــای زیرســاختی در چابهــار
و درمقابــل توســعه بــه موقــع و ســریع زیرســاختها در
بنــادر رقیــب چابهــار همچــون «گــوادر» و «صحــار» و جذب
ســریع کاال در ایــن دو بنــدر زنــگ خطــر را بــرای چابهــار بــه
صــدا در آورده اســت.
چابهــار تــا ســال  ۱۴۰۰و پایــان دولــت دوازدهــم بــه
شــبکه ریلــی کشــور متصــل میشــود
نمونــه ایــن اراده ناکافــی وشــاید بیتدبیــری را مــی تــوان
در پــروژه راه آهــن چابهار-زاهدان-مشــهد دیــد کــه ۷
ســال اســت روی ریــل بــی پولــی پیــش مـیرود و انتظــار
را بــرای بــه اتمــام رســیدن آن غیــر قابــل تحمــل کــرده
اســت.
راه آهــن چابهار-زاهدان-مشــهد بــه طــول  ۱۴۵۷کیلومتــر
طوالنــی تریــن خــط ریلــی کشــور اســت کــه عملیــات
احــداث آن از ســال  ۱۳۸۹آغــاز شــده و قــرار اســت چابهــار
را ابتــدا بــه زاهــدان وســپس بــه مــرز «میلــک» در نزدیکــی
افغانســتان و دســت آخــر بــا امتــداد بــه ســمت بیرجنــد و
تربــت حیدریــه تنهــا بنــدر اقیانوســی ایــران را بــه شــبکه
ریلــی کشــور متصــل کنــد.
ایــن پــروژه بــه دلیــل کمبــود اعتبــارات بــا وفقــه ای  ۵ســاله
دوبــاره در ســال  ۹۴از ســر گرفتــه شــد امــا هــم چنــان بــاز
بــه دلیل بــی پولــی پیشــرفت فیزیکــی قابــل توجهی نــدارد.

حســن روحانــی رئیــس جمهــوری اســامی ایــران  ۱۲آذرماه
امســال در مراســم افتتــاح فــاز اول بنــدر شــهید بهشــتی بــا
بیــان اینکــه اتصــال راه آهــن سراســری بــه چابهــار موقعیــت
ایــن منطقــه را ممتازتــر میکنــد گفــت :چابهــار تــا ســال
 ۱۴۰۰و پایــان دولــت دوازدهــم بــه شــبکه ریلــی کشــور
متصــل میشــود.
رئیــس جمهــور درحالــی از بــه اتمــام رســیدن طوالنیتریــن
پــروژه ریلــی کشــور تــا  ۱۴۰۰ســخن گفــت کــه بــا ردیفــی
کــه بــرای ایــن پــروژه در بودجــه امســال تعییــن شــده
بهرهبــرداری از ایــن پــروژه بــه گفتــه نماینــده مــردم چابهــار
در مجلــس شــورای اســامی بــه دهههــای آینــده موکــول
مــی شــود.
عبدالغفــور ایــران نــژاد بــا اشــاره بــه پیشــرفت  ۲۵درصــدی
پــروژه راه آهــن چابهار-زاهــدان میگویــد :بــا اعتباراتــی کــه
بــه پــروژه راه آهــن چابهار-زاهــدان بــه عنــوان طوالنیتریــن
خــط ریلــی کشــور اختصــاص مییایــد ایــن پــروژه تــا ۱۰
ســال آینــده هــم بــه بهرهبــرداری نمیرســد.
وی میافزایــد :پــروژه راهآهــن چابهار-زاهدان-مشــهد بــه
دلیــل اهمیــت بــاال و بــا توجــه بــه اینکــه کوتاهتریــن و
بــه صرفهتریــن راه ریلــی در کریــدور شــمال-جنوب و
مهمتریــن مســیر ترانزیــت ریلــی در شــرق کشــور اســت در
الیحــه بودجــه کشــوری دارای ردیــف اســت.
نماینــده مــردم چابهــار در مجلــس شــورای اســامی بــا
بیــان اینکــه اعتبــار تکمیلــی بــرای اتصــال چابهــار بــه خــط
ریلــی کشــور  ۴هــزار میلیــارد تومــان بــرآورد شــده تصریــح
کــرد :در الیحــه بودجــه ســال  ۹۷تنهــا  ۱۰۰میلیــارد تومــان
بــرای ایــن طــرح عظیــم در نظــر گرفتــه شــده کــه تنهــا
 ۲.۵درصــد اعتبــار تکمیلــی بــرای بــه اتمــام رســیدن پــروژه
اســت.
البتــه بــه گفتــه ایــران نــژاد قراربــوده  ۲هــزار میلیــارد تومان
اعتبــار در بودجــه ســال  ۹۷بــرای تســریع در ایــن پــروژه در
نظــر گرفتــه شــود کــه گویــا فعـا از آن خبــری نیســت.
اتصــال ریلــی چابهــار ممکــن اســت ســالها بــه
طــول بینجامــد
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی  اســتانداری سیســتان
وبلوچســتان بــا تشــریح آخریــن جزئیــات پــروژه راه آهــن
چابهــار زاهــدان میگویــد :پــروژه راه آهــن یــک خطــه

چابهــار -ایرانشــهر -زاهــدان بــا  ۶۱۰کیلومتــر طــول ظرفیت
جابجایــی  ۹۲۷هــزار مســافر و  ۲میلیــون و  ۸۰۰هــزار تــن
بــار را در افــق ســال  ۱۴۰۱دارد.
باقــر کــرد میافزایــد :تاکنــون  ۷۶۳میلیاردتومــان بــه ایــن
پــروژه تخصیــص یافتــه و هماینــک  ۲هــزار و  ۳۵۷نفــر
نیــروی انســانی و  ۶۰۶دســتگاه ماشــین آالت ســبک و
ســنگین قــرارگاه ســازندگی حضــرت خاتــم النبیــاء (ص) در
ایــن طــرح ملــی مشــغول بــه کار هســتند.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری سیســتان
و بلوچســتان در تشــریح پیشــرفت فیزیکــی قطعــات آن
میگویــد :ایــن طــرح در  ۸قطعــه بــه طــول  ۶۱۰کیلیومتــر
اجــرا میشــود کــه  ۴قطعــه از ایــن خــط در مســیر چابهــار-
ایرانشــهر بــه طــول ۳۱۰کیلومتــر بــا پیشــرفت  ۵۰درصــدی
در حــال تکمیــل اســت و قطعــات ۵و ۶در مســیر ایرانشــهر
بــه خــاش هنــوز پیشــرفتی نداشــته و بقیــه قطعــات آن
در مســیر خــاش بــه زاهــدان تاکنــون پیشــرفتی ۱۵تــا۲۰
درصــدی داشــته اســت ،بنابرایــن پیشــرفت فیزیکــی کل
قطعــات آن  ۲۵درصــد اســت.
بــه گفتــه کــرد پــروژه هــای عمرانــی زمــان بــر اســت
ونمیتــوان زمــان دقیقــی بــرای بهرهبــرداری از خــط آهــن
چابهار-زاهــدان پیشبینــی کــرد چراکــه ممکــن اســت
ســال هــا بــه طــول بینجامــد.
بیتدبیری در جذب سرمایهگذاری هندیها
نماینــده مــردم زاهــدان و نائــب رییــس کمیســیون
عمــران مجلــس شــورای اســامی میگویــد :بــا توجــه بــه
حساســیت و اهمیــت طــرح ریلــی چابهــار -زاهــدان ،بــه نظر
مــی رســد قــرارگاه خاتــم و همچنیــن دولــت بایــد بــا بخش
خصوصــی داخلــی و خارجــی بــرای تامیــن اعتبــار ایــن طرح
و ســرمایه گــذاری روی آن رایزنــی کــرده و از ظرفیــت بخش
خصوصــی درایــن جهــت اســتفاده کننــد.
علیــم یارمحمــدی از ابــراز تمایــل هنــد بــرای ســرمایه
گــذاری  پــروژه راه آهــن چابهار-زاهــدان خبــر میدهــد
و میگویــد :هنــد همزمــان بــا انجــام ســرمایه گــذاری در
بنــدر چابهــار در حــال بررســی امکانــات و زیرســاخت هــای
ریلــی کشــور بــرای ســرمایه گــذاری در پــروژه راه آهــن
چابهار-زاهــدان اســت.
بـه گفتـه وی هنـد  ۲۳۵میلیـون دالر اعتبـار در قالـب دو
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بخـش  ۸۵میلیـون دالری بـرای تجهیـز اسـکلههای بنـدر
شـهید بهشـتی و  ۱۵۰میلیون دالری برای توسعه پسکرانه
هـای چابهـار اختصـاص داده کـه انتظـار مـیرود پـس از
بررسـی های خـود بخشـی از اعتبـار  ۱۵۰میلیـون دالری
توسـعه پسـکرانه ای را بـه پـروژه راه آهـن چابهار-زاهـدان
اختصـاص دهـد چـرا کـه توسـعه زیرسـاخت هـای ریلـی
وجـاده ای چابهـار موجب اتصال سـریعتر هند بـه بازارهای
افغانسـتان و آسـیای میانـه میشـود.
امــا گویــا جــذب ســرمایهگذاری هنــد آنقــدر هــم مــورد
توجــه وزارت راه و شهرســازی نیســت چــرا کــه یارمحمــدی
میگویــد :هنــد در بنــدر چابهــار بــه دنبــال حمــل و نقــل
کاالی فلــه اســت امــا متاســفانه فرآینــد جــذب ســرمایه
گذارهــا در کشــور مــا بســیار ُکنــد اســت و بــه همیــن دلیــل
کار بــه موقــع انجــام نمــی شــود.
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مدیــرکل راه آهــن جنــوب شــرق کشــور نیــز تنهــا راه
بــه اتمــام رســیدن پــروژه راه آهــن چابهار-زاهــدان را
جــذب ســرمایه گــذار بخــش خصوصــی مــی دانــد و
میگویــد :تاکنــون تجــار بــرای ســرمایه گــذاری در
ایــن پــروژه از بازگشــت ســرمایه خــود اطمینــان پیــدا
نکــرده انــد.
مجیــد ارجونــی از تهیــه پکیــج ســرمایه گــذاری در راه
آهــن جنــوب شــرق بــرای ارائــه بــه ســرمایه گــذاران
خبرمــی دهــد و میافزایــد :بــرای برطــرف کــردن تردیــد
ســرمایه گــذاران ،یــک گــروه مشــاور تمــام ظرفیــت هــای
اقتصــادی راه آهــن چابهــار – زاهــدان – مشــهد را بررســی
مــی کنــد و در قالــب یــک پکیــج کامــل بــه آن هــا ارائــه
مــی دهــد.
بیپولــی و کمبــود اعتبــار در طوالنیتریــن خــط ریلــی

کشــور بهجایــی رســیده کــه علــی اوســط هاشــمی اســتاندار
ســابق سیســتان و بلوچســتان حــدود  ۴مــاه پیــش در زمــان
زمامــداری خــود در اســتان گفتــه بــود :مذاکراتــی بــرای
تخصیــص بخشــی از اعتبــار  ۸میلیــارد یورویــی تســهیالت
توافــق شــده بانــک مرکــزی ایــران بــا «اگزیــم» بانــک کــره
جنوبــی بــه ایــن پــروژه در حــال انجــام اســت تــا ایــن پــروژه
مهــم ملــی و بیــن المللــی از بحــران بیپولــی و کمبــود
اعتبــار  ۷ســاله خــارج شــود.
هرچـه کـه باشـد طوالنـی تریـن راه آهـن کشـور هرچنـد
اهمیتـی ملـی و بیـن المللـی دارد  ۷سـال اسـت بـا کمبـود
شـدید اعتبـارات و بحـران بیپولـی روبهروسـت و بهنظـر
نمیرسـد با ایـن تخصیـص قطرهچکانـی بودجه و صـد البته
بـی تدبیـری مسـئوالن وزارت راه وشهرسـازی بنـا بـه قـول
رییـس جمهـور تـا سـال  ۱۴۰۰بهبهرهبـرداری برسـد.

حواشی آزادراه شیراز-اصفهان تمامی ندارد«/راه»آلودگی آب«آزاد»می شود

هادی فتحی

آزادراه شــیراز -اصفهــان ایــن
بــار حاشــیه جدیــدی دارد و آنهــم
احتمــال آلودگــی آب ناشــی از انتشــار
گازمنوکســید کربــن خودروهاســت کــه
در طوالنــی مــدت از ایــن مســیر عبــور
مــی کننــد.

بزرگتریــن پــروژه ملــی اســتان فــارس را طــی چنــد ســال
گذشــته مــی توانــد آزاد راه شــیراز بــه اصفهــان دانســت کــه
بــه طــول حــدود  ۲۲۵کیلومترعملیــات آن از ســال  ۸۹آغــاز
شــد .هرچنــد کــه طــرح مطالعاتــی ایــن آزاد راه مربــوط بــه
حــدود  ۴۰ســال پیــش بــود و ســال گذشــته نیــز شــاهد
کلنگزنــی عملیــات اجرایــی بخشــی از  مســیر پــروژه بودیــم.
طی ســال هــای گذشــته ایــن پــروژه ملی مســئولین کشــور
و اســتانی زیــادی را بــه خــود دیــده کــه هرکــدام بــه نوبــه
خــود زمــان افتتــاح آن را ســال بعــد اعــام کردنــد امــا
مشــکالتی وجــود داشــته کــه هــر ســاله وعــده دیگــری داده
شــده اســت.
امــا در ایــن راســتا مشــکالت زیســت محیطــی و منابــع
طبیعــی ایــن پــروژه شــاید کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه
هرچنــد کــه ســال گذشــته بحــث تغییــر مســیر بخشــی از
میانــه راه ایــن بزرگــراه بــه دلیــل وجــود درختــان مطــرح
شــد و حتــی در خصــوص قطــع شــدن درختــان در مســیر
نیــز ســخنانی شــنیده شــد کــه البتــه مســئولین همــواره
ایــن مهــم را تکذیــب کردنــد.
آزادراه پــر حاشــیه امــروز  حاشــیه دیگــری بــه خــودش
دیــده اســت بــه طوریکــه یکــی از کارشناســان بهداشــت
منطقــه معتقــد اســت کــه تــردد خودروهــا تاثیــر مخربــی بر
منابــع آبــی ســد درودزن مــی گــذارد.
خطر تاثیر منوکسید کربن در آب شرب شیراز
در ایــن راســتا کارشــناس مســئول بهداشــت محیــط
کامفیــروز گفــت :مشــکلی کــه مســئولین بایــد بــه آن توجه
ویــژه داشــته باشــد جلوگیــری از تاثیــر گاز منوکســید کربن
بــر آب موجــود بــر ســد درودزن اســت.
فــرزاد تــوکل ادامــه داد :ســاخت  آزادراه بــه طــور حتــم
حرکتــی بســیار مهــم اســت امــا بایــد بدانیــم کــه تــردد در
ایــن مســیر بســیار خواهــد بــود و بــه دلیــل کوتاهــی راه
بــه اصفهــان و شــمال کشــور بــه طــور یقیــن خودروهــای
ســنگین نیــز تــردد خــود را بــه ایــن مســیر خواهند داشــت.
کارشــناس مســئولین بهداشــت محیــط کامفیــروز تاکیــد

کــرد :ســد درودزن در میــان کــوه قــرار گرفتــه و گازهــای
ناشــی از تــردد خودروهــا از جمله منوکســید کربــن در میان
ایــن کــوه هــا خواهــد مانــد و از طرفــی مســیر بــاد نیــز در
ایــن منطقــه مشــخص اســت.
تــوکل ادامــه داد :ایــن کار بــه طــور ثابــت در میــان کــوه
خواهــد مانــد و بــر مخــزن ســد درودزن خواهــد نشســت
کــه ایــن وضعیــت بــه طــور حتــم بــرای مــدت طوالنــی بــر
ســامت مــردم شــیراز و مرودشــت تاثیــر خواهــد داشــت.
وی یــادآور شــد :هرگونــه آلودگــی در آب را مــی تــوان بــا راه
انــدازی یــک تصفیــه خانــه مجهــز از بیــن بــرد امــا وجــود
گاز منوکســید کربــن بــه راحتــی قابــل رفــع نیســت و بــه
طــور مســتقیم طــی ســال هــا بــر ســامت مــردم و مصــرف
کننــدگان ایــن آب تاثیــر مــی گــذارد.
تــوکل ادامــه داد :بخشــی از رودخانــه هــای تامیــن کننــده
آب ســد درودزن در کنــار مســیر آزاد راه قــرار دارنــد کــه
تاثیــر آالیندگــی تــردد خودروهــا بــر ایــن رودخانــه هــا
فــراوان اســت.
کارشــناس مســئول بهداشــت محیــط کامفیــروز تاکیــد
کــرد :مســئولین بایــد قبــل از راه انــدازی ایــن آزادراه فکــر
ســال هــای آینــده و ســامت مــردم شــیراز و مرودشــت را
نیــز داشــته باشــند نــه اینکــه بــه دلیــل تاثیــر ایــن گاز در

طوالنــی مــدت ،راه چــاره را بــرای آینــده گذاشــت.
وی افــزود :وضعیــت وزش بــاد ،فاصلــه آزاد راه تــا رودخانــه
هــا و مخــزن ســد و ...بــه طــور کامــل مشــخص اســت بنابــر
ایــن بایــد از امــروز بــه فکــر احتمــاالت و اتفاقــات آینــده بود.
احتمال آلودگی باید بررسی شود
امــا در ایــن رابطــه پــدر هیدرولــوژی آب هــای زیرزمینــی در
ایــران در خصــوص برخــی موضوعــات مطــرح شــده مبنــی
بــر اینکــه احــداث آزادراه شــیراز  -اصفهــان و آلودگــی آب
ســددرودزن موثــر اســت ،گفــت :ایــن موضــوع نیــاز بــه
بررســی دقیــق دارد و فقــط بــا صحبــت نمــی تــوان آن را
تاییــد یــا رد کــرد.
عــزت اهلل رییســی افــزود :در ایــن راســتا ضــروری اســت
حرکــت گاز منوکســید کربــن بــر روی آب بررســی شــود و
البتــه بایــد ایــن را در نظــر داشــت کــه احــداث آزادراه باعــث
کــم شــدن  ۷۰کیلومتــری مســیر مــی شــود در نتیجــه
میــزان کمتــری بنزیــن و گازوئیــل اســتفاده مــی شــود در
نتیجــه آلودگــی کمتــری ایجــاد مــی شــود.
ایــن محقــق و اســتاد دانشــگاه شــیراز تاکیــد کــرد :بــا ایــن
وجــود بــرای بررســی دقیــق بایــد بــر روی ایــن موضــوع
مطالعاتــی انجــام شــود.
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سرمایه های سبز در قلب کویر/نسخه گیاهی برای درمان بیکاری
گیاهــان دارویــی ظرفیــت مغفــول مانــده در خراســان
جنوبــی اســت کــه برنامــه ریــزی و بهــره بــرداری اصولــی
از یــک هــزار و  300گونــه گیــاه دارویــی مــی توانــد کلیــد
توســعه و اشــتغال در اســتان باشــد.

ایــن روزهــا بســیاری از مــردم ترجیــح میدهنــد بــه جــای
مصــرف داروهــای شــیمایی بــا اســتفاده از گیاهــان دارویــی
برخــی از دردهــای جســمی خــود را کاهــش دهنــد تــا از
مضــرات قرصهــا و شــربتهای شــیمایی در امــان باشــند.
از طـرف دیگـر نیز برخـی از افـراد دم کـرده گیاهـان دارویی را
جایگزیـن برخـی از نوشـیدنیهای غیر بومـی کرده تـا از فواید
مثبت آن بر سلامت جسـم و حتی روان خود بهرهمند شـوند.
همین مسـئله موجب شـده که بازار فـروش و فـراوری گیاهان
دارویی داغ شـود و مشـتریان زیادی را به سـمت خود بکشـاند.
اسـتان خراسـانجنوبی از گذشته محیط مسـاعدی برای رشد
گیاهـان دارویـی داشـته و دشـت و کویـر آن مهیا بـرای تولید
بسـیاری از گیاهـان دارویـی بـود اسـت  .امـا نکتـهای کـه باید
بـه آن توجـه داشـت این اسـت که چـه میـزان از ایـن فرصت
طبیعـی بـرای اشـتغالزایی بهره گرفته شـده اسـت.
محســن پویــان ،مدیــر پژوهشــکده گیاهــان دارویــی جهــاد
دانشــگاهی خراســانجنوبی در ایــن زمینــه گفــت :بیشــک
گیاهــان دارویــی پتانســیل بزرگــی بــرای ایجــاد اشــتغال و
رشــد اقتصــادی در جامعــه دارد.
مدیــر پژوهشــکده گیاهــان دارویــی جهــاد دانشــگاهی
خراســانجنوبی اظهــار کــرد :کشــوری چــون چیــن بــا
صــادرات گیاهــان دارویــی بــا میزانــی بیــش از ۱۴.۵برابــر
کشــور ایــاالت متحــده آمریــکا توانســت بــه ارزآوری ،رشــد
اقتصــادی و اشــتغالزایی مطلــوب برســد.
مؤلفههــای ضــروری بــرای اســتفاده از پتانســیل
گیاهــان دارویــی در خراســانجنوبی
پویــان بیــان کــرد :اگــر میخواهیــم در خراســان جنوبــی از
پتانســیل بســیار عالــی و مثبــت گیاهــان دارویــی بــرای رشــد
اقتصــادی و اشــتغالزایی اســتفاده کنیــم بایــد چنــد مؤلفــه را
مــد نظــر قــرار دهیــم.
وی اظهــار کــرد  :نخســتین مؤلفــه بازاریابــی فــرا اســتانی
و فــرا منطق ـهای(در کشــورهای متقاضــی چــون پاکســتان
وســایر کشــورهای منطقــه) بــرای گیاهــان دارویی خراســان
جنوبــی اســت کــه در ایــن مهــم دولــت نیــز مــی توانــد
یاریگــر بســیار خوبــی باشــد  .مدیــر پژوهشــکده گیاهــان
دارویــی خراســانجنوبی  بیــان کــرد :درگام دوم نیازمنــد
مرکــزی هســتیم کــه بتوانــد بــرای گیاهــان دارویــی
اســتان یــک برنــد ملــی ایجــاد کنــد و بــا هدایــت دولــت
میکروبزدایــی و بســته بنــدی گیاهــان دارویــی را انجــام
دهــد.
پویـان ادامـه داد :درگام سـوم نیازمنـد ایجـاد مراکـز فـراوری
گیاهان دارویی هسـتیم تا با شـیوهای علمی بتوانـد کار فراوری
گیاهـان دارویی را انجام داده و سـپس با وارد کـردن آن در یک
پروسـه اقتصادی از خام فروشـی جلوگیـری کنند.
یــک میلیــارد تومــان بــرای پــروژه دهکــده گیاهــان
دارویــی هزینــه شــده اســت
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دهکــده گیاهــان دارویــی جهــاد
دانشــگاهی خراســانجنوبی نیــز در راســتای تقویــت و
عملیاتــی شــدن همیــن مباحــث راهانــدازی شــد ،گفــت :برای
ایــن پــروژه تاکنــون یــک میلیــارد تومــان هزینه شــده اســت.
مدیر پژوهشـکده گیاهـان دارویی خراسـانجنوبی یادآور شـد:

بـرای زیر سـاختهای این پروژه چـون گاز ،آب و بـرق نیازمند
کمـک سـازمانها و نهادهـای ذی ربط هسـتیم  .بـه گفته وی
حـدود یـک هـزار و  ۳۰۰گونـه گیاهـی در اسـتان خاصیـت
دارویـی دارد.
ســکنیه کهنســال واجــارگاه ،عضــو گــروه پژوهشــی گیاهــان
دارویــی خراســانجنوبی  نیــز در ایــن زمینــه گفــت :بــرای
درمــان درد خشکســالی کویــر کــه منجــر بــه خشکســالی
شــغلی در خراســانجنوبی شــه ،تنهــا راه حلــی کــه همــه
دســت انــدرکاران و دلواپســان ایجــاد مشــاغل پایــدار در
اســتان بــه آن رســیدهاند ،گیاهــان دارویــی اســت.
اســتفاده از ظرفیــت گیاهــان دارویــی منجــر بــه
ایجــاد اشــتغال پایــدار میشــود
وی اظهــار کــرد :معضــل بیــکاری در کویــر خشــکی زده
اســتان را بــا گیاهــان دارویــی ســازگار بــا کویــر کــه در ایــن
خشــکی نیــز هنــوز ادامــه حیــات مــی دهنــد ،مــی تــوان
برطــرف کــرد.
عضــو گــروه پژوهشــی گیاهــان دارویــی جهــاد دانشــگاهی
خراســانجنوبی بیــان کــرد :بــرای حــل بحــران نبــود شــغل،
نبــود درآمــد و چرخــه اقتصــادی ضعیــف ،نظــر کارشناســان
خبــره کار آفرینــی بــر روی گیاهــان دارویــی اســت.
کهنســال ادامــه داد :آنچــه اکثــر قریــب بــه اتفــاق مدرســان
دورههــای مختلــف آموزشــی کارآفرینــی بــرای رفــع ابهــام و
ایجــاد شــغل پیشــنهاد میکننــد گیاهــان دارویــی اســت.
وی افـزود :آمـار و ارقـام در بحـث اقتصـاد اسـتان حاکـی از آن
اسـت که عالوه بر محصوالت اسـتراتژیک اسـتان که در دسـته
گیاهـان دارویـی طبقـه بنـدی مـی شـوند ،گیاهـان دارویـی
خـودروی اسـتان نیـز کـم و بیش مـورد توجـه بوده اسـت.
عضــو گــروه پژوهشــی گیاهــان دارویــی جهــاد دانشــگاهی
خراســان جنوبــی گفــت :امــا بــی مهــری روز افــزون گیاهــان
دارویــی خــودرو و توجــه کــم بــه گیاهــان دارویــی کــه جــزء
محصــوالت اســتراتژیک مــی باشــند ،مشــاهده میشــود.
فــرآوری راه اســتفاده از ظرفیــت گیاهــان دارویــی
بــرای ایجــاد اشــتغال اســت
کهنســال یــادآور شــد :الزم بــه ذکــر اســت کــه فــرآوری و
ارائــه مســتقیم بــه بــازار راه زودبــازده جهــت نجــات گیاهــان
دارویــی و اشــتغالزایی خراســان جنوبــی اســت.
معصومــه ســورگی از جملــه افــرادی اســت کــه ظرفیــت

گیاهــان دارویــی در خراســان جنوبــی اســتفاده کــرده و
در ایــن زمینــه موفــق بــه کارآفرینــی و تولیــد محصــوالت
بهداشــتی و آرایشــی از گیاهــان دارویــی شــده اســت.
ایـن کارآفریـن برتـر فنـی و حرفـهای خراسـانجنوبی و تولید
کننـده گفـت :بـی شـک اسـتفاده از محصـوالت بهداشـتی و
آرایشـی گیاهـی تأثیـر مثبـت و فـوق العـاده ای بـر سلامت
جامعـه دارد.
مصادیــق اســتفاده از گیاهــان دارویــی بــرای تولیــد
محصــول
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت اســتفاده از گیاهــان دارویــی در
خراســان جنوبــی ،اظهــار کــرد :از آنجایــی کــه محصــوالت
بهداشــتی و آرایشــی گیاهــان نســبت بــه محصــوالت تولیــد
شــده شــیمیایی عــوارض کمتــری دارد ،مــورد اســتقبال
برخــی از افــراد واقــع شــده اســت.
ایــن کارآفریــن برتــر خراســانجنوبی بیــان کــرد  :مــا
توانســتیم ضــد آفتــاب گیاهــی بــا ترکیبــی از روغــن زیتــون،
عصــاره گیاهــی اســتقدوس ،بابونــه ،بومــادران و دانــه گشــنیز
بســازیم کــه بســیاری از ایــن گیاهــان در خراســان جنوبــی
بســیار یافــت مــی شــود   .ســورگی بابیــان اینکــه محصــوالت
تولیــده شــده از گیاهــان ســازگاری بیشــتری بــا بــدن انســان
دارد ،ادامــه داد :تولیــد محصــوالت فــراوری شــده از نیلوفــر
آبــی چــون کــرم فلفــل ســیاه ،کــرم ویتامینــه خیــار ،روغــن
رزمــاری ،ماســک پــاک ســازی صــورت و کــرم برطــرف
کننــده اگزمــا و خــارش ناشــی از گــزش حشــرات نیــز از دیگر
محصــوالت تولیــدی بــه وســیله گیاهــان اســت  .
ایـن کارآفریـن برتر یـادآور شـد :ما همچنیـن توانسـتیم به
وسـیله گیاهـان نوعـی صابـون رزمـاری تولید کنیـم که این
محصـول در واقـع محـرک ریشـه مـو و تقویـت کننـده آن
ا ست   .
خداونـد در دل کویـر ظرفیـت بـزرگ گیاهـان دارویـی را قرار
داده اسـت کـه اگر بـه آن توجه ویژه شـود می توانـد زمینه ای
را فراهـم کند که میـزان آمار اشـتغال در اسـتان افزایش یافته
و بخشـی از گره بیـکاری در خراسـان جنوبی باز شـود.
اتفــاق مثبتــی کــه بــا حمایــت از تولیــد ،فــراوری ،بســته
بنــدی و در نهایــت بازاریابــی بــرای محصــوالت فــراوری شــده
از گیاهــان دارویــی محقــق مــی شــود و امیــد اســت بتوانــد به
آرزوی بســیاری از جوانــان ایــن دیــار را بــرای داشــتن شــغل و
اســتقالل اقتصــادی فــردی جامعــه عمــل بپوشــاند.
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صندوق بیمه کشاورزی انتظارات رابرآورده
نکرد/حمایت مسئوالن یخ زد

رضا زرگر

بــا وجــود وقــوع مســتمرحوادث
غیرمترقبــه در هرمــزگان ،کشــاورزان
ایــن اســتان رغبتــی بــرای بیمــه
محصــوالت کشــاورزی و اســتقبال از
صنــدوق بیمــه محصــوالت کشــاورزی
ندارنــد.

صنــدوق بیمــه کشــاورزی بــه منظورحمایــت از کشــاورزان
و دامدارانــی کــه در اثــر حــوادث غیــر قابــل پیــش بینــی
تولیــدات آنــان دچــار خســارت و آســیب مــی شــوند و بــرای
کمــک بــه ادامــه فعالیتهــای تولیــدی آنــان در ســال  ۶۲بــه
تصویــب مجلــس شــورای اســامی رســید.
بــا نگاهــی بــه عملکــرد ایــن صنــدوق و حضــور در جامعــه
هــدف صنــدوق مشــاهده می شــود صنــدوق بیمه کشــاورزی
به اهــداف از پیــش تعییــن شــده اش در حمایت از کشــاورزان
و دامــداران دســت نیافتــه اســت.
بــا وجــود آنکــه هــر ســاله در اســتان هرمــزگان حــوادث
غیرمترقبــه زیــادی نظیــر ســرما ،ســیالب ،بــاد و طوفــان رخ
مــی دهــد و خســارت هــای بســیاری بــه کشــاورزان وارد
مــی گــردد ولــی ایــن قشــر رغبتــی بــرای بیمــه محصــوالت
کشــاورزی خــود نشــان نمــی دهنــد.
بــه عنــوان مثــال در هفتــه گذشــته بیــش از  ۶هــزار هکتــار
از مــزارع صیفــی کشــاورزان درمنطقــه هشــتبندی هرمــزگان
دچــار ســرمازدگی بــی ســابقه شــدند کــه اکثــر ایــن مــزارع
بیمــه نبــوده انــد.
خســارت هــای ســرمازدگی در روســتاهای هرمزگان بــه اندازه
ای گســترده بــود کــه بســیاری از کشــاورزان ضررهــای زیادی
کــرده انــد و عنــوان کــرده انــد کــه توانایــی ادامــه فعالیــت را
نــدارد .از ســویی عــدم حمایــت مســئوالن و پرداخــت هــای
کــم صنــدوق بیمــه کشــاورزان را دلیــل عــدم توانایــی ادامــه
فعالیــت عنــوان مــی کننــد.
کشــاورزان شهرســتانهای رودان ،میناب و پارسیان خسارتهای
زیــادی متحمــل شــده انــد از ســوی دیگــر تســهیالت عقــب
مانــده بانکهــا را هــم اهرمــی بــرای عــدم توانایــی ادامــه کار در
حــوزه کشــاورزی عنــوان مــی کننــد.
محمــد بهرامــی عضــو نظــام صنفــی و منابــع طبیعی اســتان
هرمــزگان در خصــوص علــل و چرایــی عــدم اســتقبال

کشــاورزان از صنــدوق بیمــه محصــوالت کشــاورزی افــزود:
میــزان خســارتی کــه بــه ازای هرهکتــار به کشــاورزان توســط
صنــدوق بیمــه کشــاورزی پرداخــت مــی شــود بســیار پاییــن
اســت و حداقــل میــزان خســارت پرداختی بــه ازای هــر هکتار
یــک میلیــون تومــان اســت در حالــی کــه کشــاورزان در هــر
هکتــار بیــن  ۱۰الــی  ۱۵میلیــون تومــان بــرای بدســت آمدن
محصــول هزینــه مــی کننــد و خســارت پرداختــی بیمــه ۱۰
درصــد هزینــه هــای کشــاورزان را پوشــش مــی دهــد و بــا
ایــن شــرایط انگیــزه ای بــرای کشــاورزان باقــی نمــی ماند که
محصــول خــود را بیمــه کننــد.
وی گفـت :ضعـف دیگـری کـه بیمـه محصـوالت کشـاورزی
دارد ایـن اسـت کـه اگـر محصـول کشـاورزان در پـی بـاد و
طوفان آسـیب ببینـد هیچ تعهدی بـرای پرداخت خسـارت به
کشـاورزان ندارد و ایـن صندوق خـود را فقط در برابـر حوادثی
چون سـرما و سـیل متعهد می دانـد ،در حالی که هر سـاله در
پی وزش های شـدید باد و طوفان بسـیاری از اراضی کشاورزان
آسـیب مـی بیننـد و امسـال قبـل از وقوع سـرمای بی سـابقه
در دشـت هشـتبندی بـاد و طوفان نیـز به محصـوالت صیفی
کشـاورزان خسـارت هـای بسـیاری وارد کـرده بود.
عضــو نظــام صنفــی و منابــع طبیعــی اســتان هرمــزگان
اظهارداشــت :صنــدوق بیمــه کشــاورزی همــه محصــوالت
کشــاورزان را تحــت پوشــش بیمــه ای خــود قــرار نمــی دهــد
و بــه عنــوان مثــال محصــول خیــار ســبز کشــاورزان را بیمــه
نمــی کنــد و در ســرمای اخیــر در منطقــه هشــتبندی بیــش
از  ۲هــزار هکتــار مــزارع خیــار ســبز
کشــاورزان صدرصــد از بیــن رفــت
در حــال کــه بیمــه کشــاورزی هیــچ
تعهــدی نســبت بــه بیمــه ایــن
محصــول نــدارد کــه ایــن  امــر یکــی
از خلــع هــای جــدی صنــدوق بیمــه
محصــوالت کشــاورزی اســت.
عضــو خانــه کشــاورز هرمــزگان
تصریــح کــرد :در زمــان وقــوع
حــوادث غیــر مترقبــه نظیــر ســرما،
بــاران ،بــاد و طوفــان صنــدوق بیمــه
محصــوالت کشــاورزی بــه موقــع
در محــل اراضــی کشــاورزان بــرای
ارزیابــی خســارت هــای وارده بــه

کشــاورزان حاضــر نمــی شــوند.
وی تصریــح :در حالــی کــه مشــاهده مــی شــود بســیاری از
مــزارع بــا ســرمازدگی بســیار بــاال روبــرو هســتند صنــدوق
بیمــه کشــاورزی مزارعــی کمتــر دچــار حادثــه شــده انــد را به
عنــوان جامعــه هــدف در نظــر مــی گیــرد و همــان منطقــه
را کــه بســیار پاییــن خســارت دیــده اســت بــه کل منطقــه
تعمیــم مــی دهنــد کــه ایــن قابــل قبــول نیســت زیــرا بایــد
بیــن کشــاورزی کــه ۱۰۰درصــد محصــول خــود را در ســرما
از دســت داده اســت بــا کشــاورزی کــه  ۲۰درصــد محصــول
دچــار ســرمازدگی شــده  اســت تفــاوت وجــود داشــته باشــد.
بهرامـی تصریح کـرد :معمـوال صندوق هـای بیمه کشـاورزی
خسـارت واقعـی را در نظـر نمی گیرنـد و به دنبال آن هسـتند
کـه کمتریـن خسـارتی را به کشـاورزان پرداخـت کنند.
عضــو خانــه کشــاورزان اســتان هرمــزگان خاطرنشــان کــرد:
عــدم پرداخــت بــه موقــع خســارت هــا و طوالنــی شــدن روند
پرداخــت خســارت هــا ایــراد دیگــر صنــدوق بیمه کشــاورزی
اســت کــه در کشــاورزان ایجــاد بــی انگیزگــی مــی کنــد.
بهرامــی تصریــح کــرد :اساســنامه صنــدوق بیمــه کشــاورزی
بــه صــورت جــدی نیازمنــد بازنگــری اســت و اگــر مســئوالن
بــه فکــر حمایــت از قشــر زحمتکــش کشــاورز هســتند خلــع
هــای اساســی کــه ایــن صنــدوق  در حمایــت از کشــاورزان
دارد بایــد برطــرف گــردد تــا کشــاورزان از ایــن صنــدوق هــای
بیمــه اســتقبال کننــد.
قائــم مقــام صنــف کشــاورزان اســتان هرمــزگان گفــت :در
حالــی کــه کشــاورزان در توکهــور و هشــتبندی در میانه فصل
برداشــت محصــول خیــار ســبز و همچنیــن در انتظار بــه ثمر
نشســتن محصــول گوجــه فرنگــی بودنــد بــا کاهــش شــدید
دمــا و ســرمای بــی ســابقه روبــرو شــدند کــه در ســال هــای
خیــر بــی ســابقه بــوده اســت.
علــی رئوفــی در همیــن رابطــه بیان داشــت :بــی ســابقه بودن
ایــن ســرما از آن جهــت بــود کــه اوالً میــزان خســارات در
مناطق ســرما زده بســیار بــاال اســت و از ســویی کشــاورزان در
نیمــه آذرمــاه در طــی ایــن ســالها تجربــه ســرما را نداشــتند و
محصــوالت معمــوال در نــی مــه دیمــاه دچــار ســرمازدگی می
شــدند کــه شــدت آن کمتــر بــود.
ســرمازدگی بــه  ۶۵۰۰هــزار هکتــار اراضــی
کشــاورزی هشــتبندی
رئوفــی افــزود :متاســفانه در ایــن ســرمازدگی بــی ســابقه
بیــش از ۶هــزار و  ۵۰۰هکتــار از اراضــی کشــاورزی در منطقــه
هشــتبندی دچــار ســرمازدگی شــدید شــدند کــه بخــش
مهمــی از آن بــه محصوالتــی نظیــر خیــار ســبز و گوجــه
فرنگــی اختصــاص دارد.
رئیــس شــورای اســامی شهرســتان مینــاب خاطرنشــان
کــرد  :متاســفانه محصــول خیــار سبزکشــاورزان بــه صــورت
صدردصــدی از بیــن رفتــه اســت و محصــول گوجــه فرنگی با
خســارت  ۷۰درصــدی روبروســت.

اقتصاد ایـــران
NEWSAGENCY
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قصهزندگیدرجوارغولهاینفتوگاز/سهممردمبیکاریوآلودگیاست

سعید رضایی

اســتان بوشــهر میزبــان صنایــع عظیــم
نفــت و گاز و پتروشــیمی اســت و
بــا وجــود تولیــد  70درصــد گاز و
صــادرات  95درصــد نفــت کشــور،
عایــدی چندانــی از ایــن میزبانــی
نصیــب اســتان نمیشــود.

وقتــی ظرفیتهــا و قابلیتهــای اســتان بوشــهر را
میشــماریم ،لقــب پایتخــت انــرژی و قطــب اقتصــادی
کشــور برازنــده ایــن اســتان زرخیــز میشــود ،اســتانی کــه
در هــر نقطــه آن معدنــی از ثــروت قــرار گرفتــه اســت.
اســتان بوشــهر از شــمالیترین تــا جنوبیتریــن نقطــه
میزبــان صنایــع عظیــم نفــت و گاز و پتروشــیمی اســت و
بخــش قابلتوجهــی از گاز کشــور در ایــن اســتان تولیــد
میشــود ،بخــش اعظــم نفــت کشــور از اینجــا صــادر
میشــود و دارای بزرگتریــن مجتمعهــای پتروشــیمی
اســت.
اینهــا تنهــا بخشــی از توانمندیهــای اســتان بوشــهر در
زمینــه صنایــع نفــت و گاز اســت؛ چراکــه بخشــی از نفــت
کشــور در ایــن اســتان تولیدشــده و ایــن اســتان عــاوه
بــر میزبانــی از صنایــع نفــت و گاز ،در زمینــه صــادرات
محصــوالت نفتــی و گازی و پتروشــیمی دیگــر اســتانها نیــز
فعــال اســت.
اقتصــاد ایــران وابســته بــه نفــت اســت و  ۹۵درصــد نفــت
کشــور از اســتان بوشــهر صــادر میشــود ،در کنــار آن
حــدود  ۴۰درصــد از صــادرات غیرنفتــی کشــور نیــز از طریق
اســتان بوشــهر انجــام میشــود و ایــن دو مــورد بهخوبــی
نقــش اســتان بوشــهر در اقتصــاد و درآمــد کشــور را نشــان
میدهــد.
صدور عمده نفت از جزیره خارگ
عبــاس اســدروز رئیــس پایانــه نفتــی خــارگ در ایــن
رابطــه اظهــار داشــت :جزیــره خــارگ بــه خاطــر نقشــی
کــه در صــادرات نفــت کشــور ایفــا میکنــد دارای شــهرت
جهانــی اســت و بــرای کشــور ،هــم از ایــن نظــر و هــم از نظر
موقعیــت اســتراتژیک دارای اهمیــت کلیــدی اســت.
وی افــزود :در ایــن جزیــره بهتریــن کارشناســان و
متخصصیــن در رشــتههای مختلــف بــه کار مشــغول
هســتند .در زمینــه صنعــت نفــت ،در ســایر رشــتهها
باتجربهتریــن نیروهــا بــه کمــک هــم مهمتریــن صنعــت
کشــور را در بحرانیتریــن شــرایط هدایــت میکننــد.
بارگیــری بزرگتریــن نفتکشهــای جهــان در
خــارگ
اســدروز بیــان کــرد :ایــن جزیــره از نظــر عمــق آب یــک
استثناســت ،دارای ارتفاعــات مناســب بــرای ذخیرهســازی
نفــت اســت ،بســتر دریــا مرجانــی بــوده و بینیــاز از الیروبــی
اســت .بزرگتریــن تانکرهــای جهــان قــادر هســتند
بهراحتــی و بــدون کوچکتریــن خطــر و ریســک از
جزیــره خــارگ بارگیــری کننــد .در عرض  ۲۰ســال گذشــته
حتــی یــک مــورد حادثــه و یــا خطــری نداشــتهایم کــه
کشــتیهای تانکــر ،محمولــه آنهــا و یــا کارکنانشــان را
تهدیــد کنــد.
وی تصریــح کــرد :بنــادر مــا از امنتریــن بنــادر دنیــا
هســتند ،هیچگونــه پدیــدهای ماننــد آنچــه در بعضــی
کشــورها رخ داده و ســامتی کارکنــان کشــتی و یــا خــود
کشــتی را تهدیــد کنــد در جزیــره خــارگ تاکنــون رخ نــداده

و کوچکتریــن احتمالــی بــرای وقــوع آنهــا هــم وجــود
نخواهــد داشــت  .
پارس جنوبی قطب تولید گاز کشور
از ســال  ۱۳۷۶کــه احــداث تأسیســات پــارس جنوبــی
در شهرســتانهای عســلویه و کنــگان آغــاز شــد ،هــر روز
شــاهد پیشــرفتهای عظیــم صنعتــی در ایــن منطقــه
هســتیم و امــروز تولیــد گاز ایــران از ایــن منطقــه بــه حــدود
 ۵۰۰میلیــون مترمکعــب در روز رســیده اســت.
فازهــای پــارس جنوبــی یکــی پــس از دیگــری وارد مــدار
تولیــد شــده و حــاال بــه گفتــه مســئوالن وزارت نفــت ،زمــان
چندانــی تــا تکمیــل همــه فازهــای پــارس جنوبــی باقــی
نمانــده اســت.
بیــش از  ۷۰درصــد گاز کشــور در پــارس جنوبــی تولیــد
میشــود و عــاوه بــر تولیــد گاز شــیرین ،محصــوالت
مختلفــی از جملــه میعانــات گازی ،گوگــرد ،الپیجــی،
اتــان و انــواع محصــوالت پتروشــیمی در ایــن منطقــه تولیــد
و صــادر میشــود.
عقبماندگیهایاستانبوشهر
اســتان بوشــهر در حالــی بهعنــوان پایتخــت انــرژی و قطــب
اقتصــادی کشــور شــناخته میشــود کــه در بســیاری از
زمینههــا بــا عقبماندگــی روبــرو اســت و صنایــع در ایــن
زمینــه یــار و مــددکار اســتان بوشــهر نبودهانــد.
اشــتغال یکــی از مهمتریــن نیازهــای مــردم اســتان بوشــهر و
بهویــژه جوانــان اســت ولــی درحالیکــه حــدود  ۱۰۰هــزار
نفــر در صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی اســتان بوشــهر
مشــغول بــه کار هســتند ،ســهم نیروهــای بومــی حــدود ۳۰
درصــد اســت.
بیــکاری جوانــان در کنــار صنایــع عظیــم نفــت و گاز و
پتروشــیمی بیانگــر بیتوجهــی صنایــع بــه محیــط پیرامونی
اســت و البتــه ایــن موضــوع مربــوط بــه امــروز نیســت و از
همــان ابتــدای ســاخت پــارس جنوبــی ایــن بیتوجهــی بــه
نیروهــای بومــی صــورت گرفتــه اســت.
ســهم مــردم از پــارس جنوبــی آلودگــی و بیــکاری
اســت
امامجمعــه عســلویه خواســتار توجــه بــه اشــتغال مــردم

و میزبانــان پــارس جنوبــی در صنایــع ایــن منطقــه شــد و
گفــت :طبــق گزارشهایــی کــه بــه مــا رســیده یــک ســری
اســتخدامها انجامشــده درحالیکــه اســتخدام نیروهــای
بومــی از انگشــتان دســت هــم کمتــر اســت .ظاهــرا ً ایــن
آزمونهــا بــرای ایــن اســت کــه عریضــه خالــی نباشــد و بعد
نورچشــمیها جــذب میشــوند.
حجتاالســام ســید علــی هاشــمینژاد خاطرنشــان کــرد:
فلرهــای خفهکننــده نصیــب مــردم بیدخــون و عســلویه
میشــود ولــی آیــا ایــن انصــاف و عدالــت اســت؟ آقــای
وزیــر ،خانــم وکیــل ،آقــای اســتاندار ،مطالبــه حــق مــردم
را بشــنوید .مــردم دردهــای کهنــهای دارنــد ،آلودگــی و
بیــکاری  ۲۰ســاله باعــث نگرانــی اســت .بایــد از ســر صداقت
مشــکل مــردم را حــل کنیــد.
وی بیــان کــرد :یکــی از مطالبــات مهــم مــردم بحــث رفــع
آلودگــی مخــرب اســت کــه دامنگیــر ایــن مــردم اســت و
بایــد فکــر اساســی بــرای آن کننــد کــه تاکنــون فکــری بــه
حــال آن نکردهانــد.
هاشــمینژاد خاطرنشــان کــرد :موضــوع دیگــر بحــث
اشــتغال اســت کــه متأســفانه برخــی مســئوالن تأسیســات
وقتــی فــرد غیربومــی مراجعــه میکنــد بهانــه میکننــد
کــه میخواهیــم بومــی بگیریــم  و وقتــی یــک بومــی
مراجعــه میکنــد میگوینــد بعــدا ً بــه شــما خبــر
میدهیــم امــا بعــدا ً متوجــه میشــویم اتفــاق دیگــری
میافتــد و نورچشــمیها ســرکار میرونــد.
آلودگی شدید هوا و بیتوجهی صنایع
یکــی از مشــکالتی کــه بــا حضــور صنایــع نفــت و گاز در
پــارس جنوبــی ایجــاد شــده اســت ،آلودگــی شــدید هــوا و
محیطزیســت اســت کــه مــردم را بهشــدت نگــران کــرده
اســت.
بوهنــدی نجفــی رئیــس شــورای اســامی شــهر نخــل تقــی
در ایــن مــورد اظهــار داشــت :آلودگــی هــوا و محیــط ،نفــس
مــردم عســلویه را بــه شــماره انداختــه اســت .آلودگی هــوا در
منطقــه عســلویه ضمــن افزایــش بیماریهــا جــان مــردم را
بــه خطــر انداختــه اســت.
نجفــی ادامــه داد :کاش در کنــار تشــکیل ســتاد احیــای
دریاچــه ارومیــه ،ســتاد نجــات ســاکنین عســلویه و کنــگان
هــم تشــکیل میشــد.
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رئیــس شــورای اســامی شــهر نخــل تقــی گفــت :الزم
اســت بهانــدازه سیاســتگذاری بــرای حفــظ یوزپلنــگ و
الکپشــت بــرای نجــات و حفاظــت از جــان ســاکنان مناطق
همجــوار عســلویه هــم برنامهریــزی کنیــم.
پارادوکس ثروت و فقر
نماینــده دیــر ،کنــگان ،جــم و عســلویه در مجلــس شــورای
اســامی بــا تأکیــد بــر لــزوم توجــه بــه جنــوب اســتان
بوشــهر ،گفــت :پارادوکــس ثــروت و فقــر در جنــوب اســتان
بوشــهر همچنــان باقــی اســت و انتظــار داریــم نــگاه ویــژهای
بــه جنــوب اســتان بوشــهر شــود و برخــی از هزینههــای
گزافــی کــه باوجــود صنعــت بــر زندگــی مــردم آن خطــه
تحمیلشــده را جبــران کننــد.
ســکینه الماســی اضافــه کــرد :بــا وجــود گذشــت بیــش از
دو دهــه از عمــر پــارس جنوبــی و بیــش از آن از عمــر ســایر
شــرکتهای نفــت و گاز هنــوز معضــل اشــتغال جنــوب
اســتان حلنشــده و اگــر امــروز مشــکل اشــتغال ذهنمــان
را مشــغول نکــرده بــود میشــد در حــوزه زیرســاختی ۴
شهرســتان را گلســتان کــرد.
الماســی تأکیــد کــرد :همانقــدر کــه بــرای برداشــت بیشــتر
از مخــزن مشــترک بــا آزمونوخطــا ،تدبیــر و گاهــی هــم
بیتدبیــری و تحریمهــا بــه هــر درودیــواری زدیــم تــا
قــراردادی امضــاء شــود و ســرمایهگذاری بــه منطقــه بیایــد،
در ســهیم بــودن وضعیــت خــود در توســعه پــارس جنوبــی
و اســتان بوشــهر همچنــان گامهــای نرفتــه زیــادی داریــم.
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مشکالت قطب صادرات نفت کشور
بیــش از  ۹۰درصــد نفــت خــام کشــور از طریــق جزیــره
خــارگ صــادر میشــود و ایــن جزیــره نقشــی بســیار
تأثیرگــذار در اقتصــاد کشــور دارد ولــی همچنــان مشــکالت
زیــادی در ایــن جزیــره وجــود دارد کــه تاکنــون بهخوبــی
بــرای رفــع آن تــاش نشــده اســت.
تــردد اهالــی جزیــره همچنــان یــک چالــش جــدی اســت و
اهالــی جزیــره بــرای رفتوآمــد بــا مشــکالت و کمبودهایــی
روبــرو هســتند .بیــکاری جوانــان ،کمبــود امکانــات و
زیرســاختها ،مشــکالت آب و بــرق و گاز ،عــدم اســتقرار
ادارات و  ...ازجملــه مشــکالت مــردم در جزیــره خارگ اســت.
لزوم رفع مشکالت  ۷۰ساله خارگ
حجتاالســام موســی کمالــی امامجمعــه خــارگ بــا
تأکیــد بــر لــزوم رفــع مشــکالت  ۷۰ســاله جزیــره خــارگ در
ایــن مــورد گفتــه اســت :خــارگ یــک جزیــره کوچک اســت
ولــی مشــکالت بســیار بزرگــی دارد و اکثــر ایــن مشــکالت
ســاختاری اســت و بایــد ســاختار بهصــورت ویــژه ترمیــم
شــود.
وی تصریــح کــرد :زیبنــده جزیــره خــارگ نیســت کــه
مشــکل بیــکاری داشــته باشــند و بایــد وزیــر نفــت در ایــن
زمینــه کمکــی بــه اهالــی خــارگ داشــته باشــد و ایــن
مشــکل رفــع شــود.
وی تصریــح کــرد :وزیــر نفــت اعــام کــرده اســت کــه کل

کشــور گاز کشــیده شــده اســت ولــی مشــخص نیســت چــه
مشــکلی هســت کــه جزیــره خــارگ گاز کشــی نمیشــود.
لزوم توجه صنایع به محیط پیرامونی
اســتاندار بوشــهر نیــز اظهــار داشــت :اســتان بوشــهر میزبــان
صنایــع عظیــم نفــت و گاز و پتروشــیمی اســت و از شــمال
تــا جنــوب اســتان شــاهد اســتقرار صنایــع مختلــف در ایــن
حــوزه هســتیم و ایــن صنعــت روزبــهروز درحالتوســعه
اســت.
عبدالکریـم گراونـد بـا بیـان اینکـه اسـتان بوشـهر میزبـان
شایسـتهای بـرای ایـن صنایع بـوده اسـت ،تصریح کـرد :این
صنایـع نیـز باید بـه مسـئولیتهای اجتماعـی خـود در قبال
مـردم در محیـط پیرامونـی توجـه ویژه داشـته باشـند.
وی اضافــه کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه مــردم همــکاری الزم
را بــا صنعــت بــرای اســتقرار تأسیســات و انجــام برنامههــا و
 ...دارنــد ،صنعــت نیــز بایــد در مقابــل بــه مــردم و نیازهــا و
مشــکالت آنهــا توجــه کــرده و بــرای تأمیــن خواســتههای
مــردم وارد عمــل شــود.
اســتاندار بوشــهر اشــتغال را یکــی از مهمتریــن
خواســتههای مــردم از صنعــت دانســت و ادامــه داد :ســهم
جوانــان اســتان بوشــهر در اشــتغال در صنایــع نفــت و گاز و
پتروشــیمی بایــد افزایــش یابــد و بیشــترین ســهم اشــتغال
نصیــب مــردم اســتان شــود.
وزارت نفت به مسئولیتهای اجتماعی پایبند باشد
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان بوشــهر در مجلــس
شــورای اســامی اظهــار داشــت :وزارت نفــت تاکنــون بــه
مطالبــات و خواســتههای مــردم اســتان بوشــهر بهعنــوان
مــردم محیــط پیرامونــی ایــن صنعــت بهدرســتی پاســخ
نــداده اســت.
محمدباقــر ســعادت اضافــه کــرد :در حالــی اســت کــه
درخواســتهای مکــرر و متعــددی از وزارت نفــت بــرای
انجــام وظایــف اجتماعــی خــود در اســتان بوشــهر داشــتهایم
ولــی متأســفانه نتایــج ملموســی حاصــل نشــده و شــاهد
بیمهــری شــدید هســتیم کــه قابــل توجیــه نیســت.
نماینـده دشتسـتان در مجلـس بـا اعلام نارضایتـی مـردم
اسـتان بوشـهر از وزارت نفـت در زمینـه عمـل بـه وظایـف
و مسـئولیتهای اجتماعـی ،تصریـح کـرد :جـذب ۵۰
درصـدی نیروهـای بومی اسـتان بوشـهر و بهتبـع آن جوانان
متخصـص و توانمنـد دشتسـتان در صنایـع نفـت و گاز یکی
از مأموریتهـای وزارت نفـت اسـت کـه عملی نشـده اسـت.
سـعادت خاطرنشـان کـرد :از ایـن صنایـع ،آالیندگـی و
هـزاران آسـیب بهداشـتی و زیسـتمحیطی نفـت و گاز و
محرومیتهای مختلف نصیب مردم اسـتان بوشـهر میشـود
ولـی اشـتغال و منافع دیگر ایـن صنایع بـرای دیگران اسـت.
مــردم اســتان بوشــهر میزبــان شایســتهای بــرای صنایــع
نفــت و گاز و پتروشــیمی بودهانــد و بهخوبــی از ایــن صنایــع
حمایــت کردهانــد ولــی صنعــت بهخوبــی پاســخ ایــن
میزبانــی شایســته را نــداده اســت.
هرچنــد کــه خدماتــی در زمینههــای مختلــف همچــون
ســاخت راه ،بیمارســتان ،مراکــز آموزشــی ،اجــرای
طرحهــای علمــی ،ســاخت مراکــز بهداشــتی ،اشــتغال و ...
توســط صنایــع نفــت و گاز و پتروشــیمی در اســتان بوشــهر
صــورت گرفتــه اســت ولــی اینهــا اقدامــات کافــی نیســت.
مصوبــه اشــتغال  ۵۰درصــد نیــروی بومــی در پــارس جنوبی
همچنــان روی زمینمانــده و حرکــت محکمــی بــرای تحقق
آن پــس از چندیــن ســال صــورت نگرفته اســت.
مــردم از بیــرون فنسهــای پــارس جنوبــی و جزیــره خــارگ
ویترینــی از توســعه صنعتــی را مشــاهده میکننــد ولــی
ســهم آنهــا از ایــن صنایــع ،آالیندگــی و بیــکاری و نابــودی
محیطزیســت اســت.
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ونوس بهنود

بــا گذشــت بیــش از  12ســال از
کلنگزنــی پــروژه راهآهــن میانــه
 اردبیــل ،ایــن طــرح هنــوز بــه نیمــهراه نرســیده و مهمتــر اینکــه در ایــن
شــرایط انتظــارات اقتصــادی و اجتماعــی
را ایجــاد کــرده اســت.
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در ســال  ۸۴پــروژه خــط ریلــی راهآهــن اردبیــل  -میانــه
پــس از ســالها مطالعــه ،طراحــی و  ...کلنــگ زنــی شــد و
قــرار بــود بــا اجــرای ایــن طــرح اردبیــل بــه خــط ریلــی
کشــور پیوســته و جــان تــازهای در زیرســاخت راه دمیــده
شــود.
امــا پــروژهای بــه وســعت راهآهــن اردبیــل کــه امــروز
کارشناســان و حتــی خــود مســئوالنی کــه کلنــگ آن را
بــه زمیــن کوبیدنــد از ســختی و گاهــی غیرقابلوصــول
بــودن آن میگوینــد ،شــوخیبردار نبــود .در وضعیتــی
کــه پروژههــای عمرانــی کالن اســتان اردبیــل همگــی
بــا تاخیــر مواجــه بــود ،دور از انتظــار نبــود کــه راهآهــن
نیــز بــه سرنوشــت مشــابه تبدیــل شــود و آنقــدر افتتــاح
آن بــه تأخیــر بخــورد کــه گروهــی از مزیــت هــای
اجتماعــی و اقتصــادی و حتــی مســیر فعلــی آن ســؤال
کننــد.
مطابــق مشــخصات اعالمــی شــرکت ســاخت و توســعه
زیربناهــای حملونقــل کشــور ،مســیر راهآهــن میانــه
 اردبیــل بــه طــول  ۱۷۵کیلومتــر ،بــا ســرعت ۱۶۰کیلومتــر بــر ســاعت بــرای قطــار مســافری و ۱۲۰
کیلومتــر بــر ســاعت بــرای قطــار بــاری ،از ایســتگاه
زاویــه در شهرســتان میانــه واقــع در اســتان آذربایجــان
شــرقی آغــاز شــده و تدریجــاً وارد منطقــه کوهســتانی
میشــود.
ســپس بــا رعایــت حریــم دریاچــه ســد شــهریار از حاشــیه
محــل ســد عبــور کـــــــرده و پــس از طــی مســیر بــه
مــوازات رودخانــه و دره قــزلاوزن ادامــه مســیر میدهــد.
در ادامــه بــه ســمت شهرســتان اردبیــل تغییــر جهــت داده
و بــه مــوازات رودخانــه ســنگورچای از مناطــق کوهســتانی
وارد مناطــق تپــه ماهــور شــده و پــس از طــی مســیر در
کنــار جــاده اردبیــل  -مهماندوســت وارد ایســتگاه اردبیــل
خواهــد شــد.
تغییــر مســیر راهآهــن پیشــنهاد مدیرانــی کــه
کلنــگ زدنــد
در محــور فــوق هشــت ایســتگاه شــامل دو ایســتگاه
تشــکیالتی مســافری بــه نامهــای ســبز و اردبیــل و ســه
ایســتگاه مســافری درجــه دو بــه نامهــای فیروزآبــاد و
گنجــگاه و مهماندوســت و ســه ایســتگاه بینراهــی
پیشبینــی شــده اســت.
چنانچـه ذکـر آن رفـت مسـیر کوهسـتانی راهآهـن اردبیل
موجـب شـده بـه تعبیـر مسـئوالن آن هم بعـد از  ۱۲سـال
راهآهـن اردبیـل بـه عنـوان یکـی از سـختترین پروژههای
ریلـی کشـور قلمـداد شـود .در واقع بـرای احـداث تونلها و
پلهـا حتی چهـره طبیعتـی کـه راهآهـن از میانـه آن عبور
خواهـد کـرد ،دسـتخوش تغییر میشـود.
در خصــوص ایــن تغییــرات و اشــتباه در انتخــاب مســیر
راهآهــن کــه برخــی مخالفتهــا البتــه در آســتانه انتخابــات
را بــه همــراه داشــته هی ـچگاه بــه صــورت جــدی از ســوی
مســئوالن طــرح نظــر و عقیــده نشــده اســت.
بــا ایــن وجــود امــروز مســئوالن اســتان اجمــاع نظــر
دارنــد کــه طــرح فعلــی اردبیــل نمیتوانــد بــه عنــوان
زیرســاخت ریلــی راهگشــای نیازهــای توســعه اقتصــادی

اســتان باشــد .چراکــه بخــش اتصــال ریلــی بــه شــمال
اســتان کــه بــه کــرات تأکیــد شــده و نماینــدگان مــردم
ایــن اســتان در مجلــس شــورای اســامی بارهــا بــه
ضــرورت اجــرای آن تأکیــد کــرده انــد ،از ایــن پــروژه
حــذف شــده اســت.
محمــد فیضــی نماینــده مــردم اردبیــل ،ســرعین ،نیــر و
نمیــن تصریــح کــرد :بــه دلیــل اهمیــت موضــوع مطالعــه
راهآهــن اردبیــل -پارسآبــاد را بــه جــد پیگیــر شــدیم و در
نهایــت در جــدول شــماره  ۲۰بودجــه ســال آینــده اســتان
قــرار گرفتــه اســت.
عــاوه بــر ایــن اســتاندار اردبیــل نیــز بــه ضــرورت اتصــال
راهآهــن اردبیــل بــه پارسآبــاد تأکیــد کــرد و افــزود:
هرچنــد در وضعیــت فعلــی میــزان بــار جابهجایــی
اســتان کــم اســت امــا بــا اجــرای راهآهــن ،زمینــه حضــور
ســرمایهگذاران در اســتان فراهــم خواهــد شــد و در ادامــه
شــاهد رونــق تولیــد خواهیــم بــود.
اکبــر بهنــام جــو معتقــد اســت راهآهــن اردبیــل -میانــه
بعــد از اجــرا و بهرهبــرداری خــود میتوانــد موجــب رونــق
تولیــدات اســتان شــده و در ادامــه مورد اســتفاده اساســی و
کلیــدی قــرار گیــرد.

فرصت سوزی سرمایهها در اجرای راهآهن
کارشناســان اعتقــاد دارنــد نــه تنهــا در مســیری کــه
میبایســت تغییــر ایجــاد کــرد ،بلکــه تأخیــر در اجــرای
راهآهــن خــود یکــی از عوامــل فرصــت ســوزی ســرمایه و
اعتبــارات بــوده اســت.
حســاب سرانگشــتی پیمانــکاران از اجــرای ایــن پــروژه
عمرانــی کــه بیــش از  ۱۲ســال از عمــر آن مــی گــذرد
خــود بــه ســادگی گویــای ایــن مدعــا اســت کــه هــر
ســال تأخیــر در اجــرا بــه چــه میــزان اعتبــارات اتمــام
راهآهــن را افزایــش داد و آن هــم درســت در وضعیتــی
کــه اردبیــل بــا کمبــود مالــی شــدید در پروژههــای
عمرانــی مواجــه اســت.
باتــاق بیتدبیــری چندیــن ســاله در نهایــت موجــب
شــد کــه مطابــق اعــام مســئوالن اســتانی بــرای تکمیــل
راهآهــن هــزار میلیــارد تومــان اعتبــار موردنیــاز باشــد.
اعتبــاری کــه قــرار بــود از بودجــه ملــی و فاینانسهــا
تأمیــن شــود .امــا حبــاب فاینانــس چینــی کــه وعــده خود
مســئوالن بــود نیــز بــا ادامــه تحریمهــا ترکیــد و در نهایــت
مســئوالنی کــه خــود فاینانــس را راهــکار جــذب مالــی
راهآهــن میدیدنــد بــه ضــرورت اعطــای تســهیالت بــه
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پیمانــکاران اشــاره کردنــد.
نماینــده دیگــر مــردم اردبیــل ،نیــر ،نمیــن
و ســرعین در مجلــس شــورای اســامی
تصریــح کــرد :راهآهــن اردبیــل هــزار
میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد.
صدیــف بــدری افــزود :در صورتــی کــه
دولــت بخواهــد مطابــق وعــده خــود راهآهن
را تــا ســه ســال تکمیــل کنــد ،ســاالنه
میبایســت حــدود  ۳۰۰میلیــارد تومــان بــه
ایــن پــروژه اختصــاص یابــد.
وی بــا بیــان اینکــه فاینانس راهکار مناســبی
بــرای تأمیــن مالــی پــروژه نیســت ادامــه
داد :دلیــل اینکــه مشــکالت بانکــی مــا در
ســطح جهانــی رفــع نشــده ،تأمیــن مالــی
پروژههــای عمرانــی از محــل فاینانــس
گزینــه مناســبی نیســت و در مــورد راهآهــن
اردبیــل نیــز بایــد از محــل دیگــری بــه فکــر
تأمیــن مالــی باشــیم.
نماینــده مــردم اردبیــل ،نیــر ،نمیــن و ســرعین در مجلــس
شــورای اســامی متذکــر شــد :بــرای ســال آینــده راهآهــن
اردبیــل در اولویــت پروژههــای ریلــی کشــور قــرار گرفتــه و
بررسـیها نشــان میدهــد تأمیــن مالــی از محــل صنــدوق
توســعه ملــی مطلوبتریــن گزینــه بــرای ایــن پــروژه
اســت.
بــدری تأکیــد کــرد :بانکهــای عامــل بــه منظــور
اختصــاص تســهیالت بــه شــرکتهای پیمانــکاری
مشــخص شــده و شــرکتها از محــل اجــرای پــروژه
میتواننــد اقســاط تســهیالت را بازپرداخــت کننــد.
خأل مطالعات اجتماعی در یک پروژه عمرانی
تمامــی تــاش مســئوالن ارشــد اســتانی در چنــد ســال
اخیــر جــذب اعتبــار بــرای تکمیــل راهآهــن اردبیــل
بــه عنــوان یکــی از ناکامیهــای چندیــن ســاله اســتان
معطــوف بــوده اســت.
بطوریکــه حتــی شــعارها و مطالبــات انتخاباتــی مــردم نیــز
در زمــان انتخابــات مجلــس و ریاســت جمهــوری بــه ایــن
ســمت و ســو کشــیده شــد و بــه مطالبــه مــردم از آقــای
روحانــی کــه در دور اول دولــت خــود تکمیــل راهآهــن را
وعــده داده بــود تبدیــل شــد.
بــا ایــن حــال و بــا آغــاز بــه کار دولــت دوازدهــم اســتاندار
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جدیــد ایــن اســتان بــا برشــمردن ایــن طــرح بــه عنــوان
یکــی از اولویــت هــای منطقــه ،تاکیــد کــرد کــه در ۱۲
ســال گذشــته راهآهــن اردبیــل کمتــر از نصــف راه طــی
کــرده اســت.
بهنــام جــو بــا بیــان اینکــه تمامــی ابعــاد پــروژه را بررســی
کــرده اســت بــه شــهروندان اردبیلــی قول داده تا ســه ســال
آینــده مابقــی ایــن پــروژه تکمیــل شــود و ایــن در حالــی
اســت کــه فع ـ ً
ا بــه غیــر از اعتبــار  ۱۰۵میلیــارد تومانــی
ســال آینــده هیــچ منبــع مالــی معتبــری بــرای راهآهــن
نهایــی نشــده اســت.
وی تصریــح کــرد :مــا حتــی از اردیبهشــت مــاه ســال آینده
تابلــوی روزشــمار پــروژه را نصــب میکنیــم تــا مــردم در
جریــان پیشــرفت فیزیکــی قــرار گیرنــد.
هــر چنــد مــردم خســته از وعدههــا منتظــر عملکــرد
اســتاندار جدیــد هســتند و امیدوارنــد بــر خــاف ســایر
اســتاندارانی کــه در کنــار کلنــگ بــه زمیــن چســبیده
راهآهــن عکــس یــادگاری بازدیــد داشــتند ،اینبــار بــه
واقــع پــروژه اجــرا شــود ،امــروز ســؤال ایــن اســت کــه
راهآهــن اردبیــل تــا چــه میــزان مطالعــه اجتماعــی و
زیســتمحیطی داشــته اســت.
بــه قــول مســئوالن مطالعــات زیســتمحیطی راهآهــن
انجــام شــده امــا بعــد از گذشــت ایــن ســال هــا بــه چــه
دلیلــی بیفرجــام بــودن راهآهــن در صورتــی کــه بــه

پارسآبــاد متصــل نشــود ،مطرحشــده اســت؟
بــه عقیــده نماینــده مــردم اردبیــل در مجلــس راهآهــن
ارزانتریــن زیرســاخت راه بــرای تبــادالت تجــاری اســت.
بــدری افــزود :مــا بــا ضعفهــای عمــده در زیرســاخت
راه اســتان مواجــه هســتیم کــه راهآهــن میتوانــد تحــول
قابلتوجهــی را بــه دنبــال داشــته باشــد.
در عیــن حــال کــه اظهــارات بــدری قابــل توجــه اســت،
اینکــه راهآهــن اردبیــل بــا ایــن میــزان ســرمایهگذاری
بــرای حملونقــل مســافر متمرکــز باشــد ،بیشــک
مــورد پذیــرش کارشناســان نبــوده و اولویــت دولــت نیــز
طــی ســال هــای گذشــته بیانگــر ایــن واقعیــت بــوده
اســت.
در مقابــل اگــر راهآهــن بــرای حملونقــل ترانزیتــی مــورد
توجــه باشــد مســیر اجــرای فعلی نیــز بــه مانند آنچــه خود
مســئوالن ابــراز کردهانــد ،و بــه دلیــل حــذف بخــش اتصال
بــه شــمال اســتان مقــرون بــه صرفــه نیســت و حداقــل
ارتباطــی بــا مــرز اســتان اردبیــل بــرای توســعه صــادرات
نــدارد.
در ایــن صــورت واضــح اســت کــه بــرای انتقــال تولیــدات
کشــاورزی نیــز راهآهــن در مســیر فعلــی چنــدان
نمــی توانــد موثــر واقــع شــود .بــه طوریکــه بــه عقیــده
کارشناســان اشــتباه اولیــه در انتخــاب مســیر راهآهــن
اردبیــل موجــب شــده تــا ایــن پــروژه حتــی در صــورت
بهرهبــرداری نیــز ناقــص باشــد و نیازهــای صادراتــی را
پاســخگو نباشــد.
 ۱۲ســال اســت کــه شــهروندان اردبیــل تکمیــل راهآهــن را
انتظــار مــی شــکند و در صورتــی کــه ایــن پــروژه ســالها
قبــل بــه بهرهبــرداری میرســید ،بــه واقــع شــاهد تحــول
ایــن اســتان بودیــم.
امــا در حالــی کــه ایــن پــروژه بــه باتــاق و دردســر
هــر مدیــر و نماینــدهای تبدیــل شــده ،بــا تحــوالت
روز جامعــه ،تغییــر بازارهــای هــدف صادراتــی،
تغییــر الگــوی رفتــاری مــردم در حملونقــل ،تغییــر
وضعیــت تولیــدات کشــاورزی ،رکــود صنعــت در
اردبیــل و ناتوانــی در افزایــش تعــداد گردشــگران
مطالعــه ابعــاد اجتماعــی راهآهــن و راهگشــایی در
ایــن خصــوص ضــروری اســت.
از ســویی تکمیــل ایــن پــروژه مطابــق وعدههــا بــه
منظــور ممانعــت از فرصــت ســوزی هــر چــه بیشــتر نیــز
تأکیــد میشــود .پــروژهای کــه تــا بــه امــروز کارنامــه
برخــی اســتانداران و نماینــدگان را ســیاه کــرده اســت.
کارنامــه ای کــه مانــع از ورود مجــدد آنهــا بــه خانــه
ملــت شــده اســت.

اقتصاد ایـــران
NEWSAGENCY
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کیوی مازندران برشانه «کول برها» نشست /مانورمرکبات ترکیه در بازار

علیرضا نوری

در حالــی برداشــت مرکبــات مازنــدران
بــه نیمــه رســید کــه ســهم اســتان از
بــازار صادراتــی آن ناچیــز اســت و
محصوالتــش یــا بــه صــورت کولــه بــری
و یــا بــه نــام دیگــر اســتان هــا صــادر مــی
شــود.

مازنــدران عمــده مرکبــات ایــران را تولیــد میکنــد و یــک
پــای ثابــت بــازار و ســفرههای عیــد محســوب میشــود امــا
بــرای صــادرات مرکبــات بایــد چشــم بــه کولــه برهــا داشــته
باشــد و یــا محصولــش را بانــام دیگــر اســتانها روانــه بــازار
خــارج کنــد.
طــی ســال جــاری تنهــا  ۵۵۰تــن کیــوی از مازنــدران
بــه خــارج صــادر شــد در حالــی کــه بیــش  ۵هــزار تــن
مرکبــات اســتان از دیگــر اســتانها روانــه بــازار مصــرف
شــد .ایــن وضعیــت درحالــی اســت کــه ســاالنه بیــش از
دو میلیــون و  ۵۰۰هــزار تــن انــواع مرکبــات در مازنــدران
تولیــد مــی شــود.
کمتوجهــی بــه صــادرات در حالــی اســت کــه صــادرات
یکــی از کلیدیتریــن بخــش اقتصــاد هــر کشــوری اســت و
در اقتصــاد مقاومتــی بــه توســعه صــادرات در همــه اشــکال
بهویــژه صــادرات غیرنفتــی تأکیــد شــده ،امــا پــای صحبــت
صادرکننــدگان کــه بنشــینیم« ،نبــود جوایــز صادراتــی،
مالیاتهــا ،تســهیالت و اعتبــارات ،فضــای کســبوکار
نامناســب ،نــرخ تعرفههــا» گوشــهای از دغدغههــای
صادرکننــدگان اســت کــه بیــان میشــود؛ درخواســتها،
گالیههــا و آرزوهایــی کــه حاکــی از نبــود سیاســتهای
حمایتــی الزم از تجــارت اســت.
ابوالقاســم ترابــی کــه یکــی از صادرکننــدگان کیــوی در غرب
مازنــدران بــا اشــاره بــه فعالیتهایــش در ایــن عرصــه و بیــان
اینکــه میــوه ایــران را بــه ترکیــه صــادر میکنــد ،افــزود :امــا
صادرکننــده محســوب نمیشــویم چراکــه مســئوالن مــا هیچ
احترامــی بــرای میــوه کیــوی مازنــدران قائــل نیســتند و میوه
گیــان و مازنــدران ،بانــام آذربایجــان غربــی در حــال خــروج
اســت.
ترابــی ادامــه داد :اگــر میــوه مــا صادراتی اســت ،نبایــد مالیاتی
پرداخــت کنــم امــا بــه مــا میگوینــد کــه بایــد مالیــات
پرداخــت کنیــد و اظهارنامــه مالیاتــی را تحویــل دهیــم امــا
گمــرک قوتــور بــه مــا اظهارنامــه نمیدهــد و مــا بایــد ایــن
موضــوع را بــه چــه کســی بگوییــم.
وی بــا درخواســت از رفــع ایــن مشــکل در مــرز قوتــور،
گفــت :مــا میخواهیــم بــرای بــاری کــه از مــرز قوتــور
خــارج میشــود ،اظهارنامــه صــادر شــود و مــا را صادرکننــده
بهحســاب آورنــد.
بااینحــال امــا تســهیالت بانکــی تنهــا دغدغــه صادرکنندگان
نیســت ،صادرکنندگانــی کــه ماههــا وقــت خــود را در
پیچوخــم دیوانســاالری اخــذ برخــی مجوزهــا صــرف
میکننــد و درنهایــت بــاز بــه نتیجــهای نمیرســند.
کارپناهــی ،یکــی دیگــر از تولیدکننــدگان مازنــدران مشــکل
اصلــی تجــارت را خــوب نبــودن فضــای کسـبوکار برشــمرد
و افــزود :تنهــا یکــی از شــاخصههای کســبوکار تســهیالت
بانکــی اســت.
وی بابیــان اینکــه موفــق نشــده بخش عمــدهای از صــادرات
خــود را بــه نــام خــود ثبــت کنــد ،دلیــل آن را مشــکالت
تمدیــد کارت بازرگانــی دانســت و گفــت :بــرای تمدیــد
کارت ،لیســت بلندباالیــی در ســایت اتــاق پیــش روی
ماســت و بایــد از خانهایــی عبــور کنیــم کــه هرکــدام بــه

نهــادی سپردهشــده اســت و پــس از عبــور از همــه ایــن
خانهــا ،دوبــاره بایــد آنهــا را بــروز کنیــم و ایــن چرخــه
ادامــه دارد.
ایــن تولیدکننــده ادامــه داد :از ســوی دیگــر ،بــا مشــتری
قــرارداد بســتهایم و بــا اعــام خــروج جنــس از مــرز بــه
دارایــی ،آنهــا بیــان میدارنــد کــه کارتــی وجــود نــدارد و
بایــد مالیــات پرداخــت کنیــد.
وی بــا اعــام تأســف از عــدم وجــود فضــای کســبوکار
در کشــور ،گفــت :مــا در رتبــه  ۱۲۰قــرار داشــتیم و طبــق
اعــام مرکــز آمــار ،از شــهریور امســال ایــن فضــا بازهــم افــت
کــرده ،درصورتیکــه دولــت امیــد گفتــه بــود کــه آن را ارتقــا
دادهاســت.
کارپناهــی بــا ابــراز گالیــه از برخوردهــای ســلیقهای در
مجموعههــا گفــت :مــن از ســال  ۸۶صادرکننــده هســتم امــا
هنــوز نتوانســتم جایــزه صادراتــی را دریافــت کنــم.
نرخگذاریهــای غیرواقعــی یکــی از دغدغههــای
صادرکننــدگان اســت؛ جــواد افشــار زاده ،یکــی دیگــر از
صادرکننــدگان کیــوی مازنــدران بــا اعــام اینکــه چندیــن
ســال اســت کــه بــر ســر تعرفــه کیــوی اعتــراض کــردهام
امــا تــا امــروز بهجایــی نرســیدهام ،بــر توجــه نــرخ تعرفــه
بــه قیمــت دالر اشــاره کــرد و افــزود :بــا صــادرات کیــوی
بــه کشــور ترکیــه ،هــر کیلــو چهــار هزارتومــان ارز وارد
میکنیــم امــا بــرای مــا کیلویــی هــزار تومــان میشــود
و مشــخص نیســت کــه ایــن تعرفههــا بــر چــه مبنایــی
اســت.
وی بابیــان اینکــه متولــی مــا اتــاق اســت امــا تاکنــون
نتوانســتم پاســخی از آن بگیــرم ،افــزود :مــن از ترکیــه کیــوی
را  ۴۰۰۰تومــان میگیــرم امــا اتــاق بــرای مــن  ۱۰۰۰تومــان
تعرفــه رد میکنــد.
کیوی را به نام خود صادر نمی کنیم
افشــار زاده یکــی دیگــر از مشــکالت پیــش روی صــادرات
خویــش را در رابطــه بــا مــرز غربــی کشــور دانســت و افــزود:
یکــی از مشــکالت مــا ایــن اســت کــه نمیتوانیــم کیــوی را به
نــام خــود صــادر کنیــم.
در ایــن میــان امــا برخــی از صادرکننــدگان عقیــده دارنــد کــه
ایــن چالشهــا تنهــا مرتبــط بــا بخــش دولتــی و مســئوالن
نبــوده ،بلکــه بایــد برخــی از امــور را متوجــه خــود صادرکننده
و نگــرش و اطالعــات وی در رابطــه بــا حوزه فعالیتش دانســت

و ایکــس یکــی از ایــن افــراد اســت.
در ســالهای اخیــر بــه دلیــل نوســانات و افــت قیمــت نفــت،
دولــت بیــش از گذشــته بــر صــادرات غیرنفتــی معطــوف
شــده امــا نتیجــه نهایــی ایــن اســت کــه بــه اهــداف صادراتی
غیرنفتــی خــود نــه در حــد کیفــی و نــه کمــی نرســیدهایم و
صادرکننــدگان نیــز همچنــان بــا چالشهــا و دلســردیهای
عدیــدهای در ایــن مســیر مواجــه هســتند.
عبــداهلل مهاجــر رئیــس اتــاق بازرگانــی مازنــدران میگویــد:
بــرای صــادرات قیمــت تمامشــده مــا بهگون ـهای اســت کــه
تــوان رقابــت نداریــم و درعینحــال دولــت بایــد نظــارت و
حمایــت کنــد زیــرا ظرفیــت صادراتــی مازنــدران بیــش از
دو میلیــارد دالر اســت و اگــر بتوانیــم از ظرفیتهــا اســتفاده
کنیــم میتوانیــم بــه اهــداف برســیم.
تنها ۵۵۰تن کیوی صادر کردیم
وی میــزان صــادرات اســتان را در ســال قبــل  ۳۸۵میلیــون
دالر اعــام کــرد و گفــت :امســال در هشــت مــاه میــزان
صــادرات کیــوی از اســتان مازنــدران  ۵۵۰تــن بــوده اســت در
حالــی مقادیــر قابلتوجهــی از اســتانهای دیگــر صادرشــده
اســت.
مهاجــر گفــت :آمــار صــادرات مرکبــات مازنــدران از
اســتانهای دیگــر حــدود  ۵۰هــزار تــن بــوده اســت کــه بــه
نــام دیگــر اســتانها صادرشــده اســت.
وی گفــت :ماشــینهای مرکبــات ترکیــه از کنــار باغهــای
مازنــدران بــا بســتهبندی بهتــر و قیمــت مناســبتتر بــه
روســیه صــادر میشــود و صادرکننــده مــا در چنین شــرایطی
تــوان رقابــت ندارنــد و بســیاری از تولیدکننــدگان کیــوی را از
باغهــای اســتان خریــداری میکننــد و بــه نــام برندهــای
دیگــر صــادر میکننــد.
پژوهشــگران بــر ایــن عقیدهانــد کــه موانــع رشــد صــادرات
غیرنفتــی ناشــی از تنگناهــای درونــی همچــون موانــع
فرهنگــی ،اقتصــادی و ســاختاری و تنگناهــای بیرونــی
ماننــد مســائل سیاســی و تحریمــی اســت ،امــا آنچــه
از صحبتهــا و انتظــارات صادرکننــدگان و تاجــران
برمیآیــد ایــن اســت کــه صادرکننــدگان بیشــتر بــر رفــع
تنگناهــای درونــی آنهــم از نــوع اقتصــادی و ســاختاری و
حمایــت در ایــن حوزههــا از ســوی مســئوالن تأکیددارنــد،
امــری کــه بــه نســبت مســائل فرهنگــی و تنگناهــای
بیرونــی قابلحلتــر اســت.
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گوجهفرنگیرویدستکشاورزانماند/کیلویی۳۰۰تومانهمنمیخرند
رضا محمدی اســتان بوشــهر بــه عنــوان قطــب تولیــد
گوجهفرنگــی خــارج از فصــل کشــور
بــار دیگــر اســیر چالشهــای بــازار شــده
اســت و ایــن روزهــا گوجهفرنگــی در برخــی نقــاط اســتان
بــا قیمــت  300تومــان هــم مشــتری نــدارد.

اســتان بوشــهر دارای ظرفیــت باالیــی در بخــش کشــاورزی
اســت کــه تولیــد گوجهفرنگــی خــارج از فصــل بــه عنــوان
یکــی از مهمتریــن ظرفیتهــای ایــن اســتان در بخــش
کشــاورزی محســوب میشــود.
تعــداد زیــادی از مــردم اســتان بوشــهر بــه ویــژه در
شهرســتانهای دشــتی و دیــر ،دشتســتان و جــم
و بخشهــای آبــدان و بردخــون در عرصــه تولیــد
گوجهفرنگــی مشــغول بــه کار هســتند و زندگــی آنهــا از این
طریــق میگــذرد ولــی ایــن روزهــا بــا مشــکالت متعــددی
روبــرو هســتند.
هــر ســاله بــا بــه بــازار آمــدن محصــول گوجــه فرنگــی
شــاهد چالشهــای در بــازار بــرای خریــد مصــول
کشــاورزان هســتیم و ایــن مشــکالت بــدون اینکــه بــه

صــورت ریشــهای حــل شــوند ،از ســالی بــه ســال بعــد
منتقــل میشــوند.
ایــن روزهــا محصــول گوجهفرنگــی در مناطقــی همچــون
آبــدان در شهرســتان دیــر بــه دســت آمــده اســت ولــی
بــازاری بــرای ایــن محصــوالت نیســت و ایــن موضــوع
نگرانیهــا و مشــکالت کشــاورزان ایــن منطقــه را افزایــش
داده اســت.
کشـاورزان گوجـهکار آبدانـی در ماههـای گـرم تابسـتان بـه
کاشـت نشـا مشـغول میشـوند تا آذرماه محصوالت خـود را
برداشـت کننـد و از ایـن طریـق هزینههـای زندگـی خـود را
تامیـن کننـد ولـی مشـکالت حـاال تازه شـروع شـده اسـت.
متاســفانه چنــد روزی اســت کــه کشــاورزان آبدانــی دغدغــه
فــروش دارنــد .قیمــت گوجهفرنگــی در بــازار آبــدان بــه
زیــر  ۳۰۰تومــان رســیده و کشــاورزان آبدانــی هیــچ چیــز
عایدشــان نمیشــود.
افت شدید قیمت گوجه
یکــی از کشــاورزان آبدانــی کــه بیــش از  ۳۵ســال در امــر
کشــاورزی ســابقه دارد بــه مشــکالت کشــاورزان اشــاره کــرد
و بیــان داشــت :متاســفانه قیمــت گوجــه بــا افــت شــدیدی

مواجــه شــده اســت.
صفــر ســهولی ادامــه داد :االن فصــل برداشــت فــرا رســیده
و جعبههــای گوجهفرنگــی مــا روی زمیــن مانــده و
هیــچ خریــداری بــا قیمــت  ۳۰۰تومــان هــم بــرای خریــد
محصــول خــود نداریــم.
وی از مسـئوالن خواسـت تـا فکـری بـه حـال کشـاورزان
گوجـهکار آبدانـی داشـته باشـد و راهـی بیاندیشـند کـه
کشـاورزان این منطقه هر سـال بـا این مصائب روبرو نباشـند.
هزینه تولید بیش از فروش است
دیگــر کشــاورز گوجــهکار آبدانــی بــا اشــاره بــه اینکــه
وامهــای هنگفتــی بــرای خریــد آبشــیرینکن از
بانکهــای آبــدان گرفتـهام امــا بــا ایــن وجــود چیــزی عایــد
کشــاورز نمیشــود ،از مســئوالن خواســت تــا هرچــه زودتــر
بــه داد کشــاورزان برســد.
حیــدر احمــدی دیگــر کشــاورز آبدانــی بیــان کــرد :در فصــل
برداشــت گوجــه فرنگــی مــا فقــط بایــد پــول کارگــر بدهیــم
و حتــی چیــزی عایــد کشــاورز نمیشــود.
دنبال صادرات به قطر هستیم
مدیر جهاد کشـاورزی شهرسـتان دیر ضمن تایید مشـکالت
کشـاورزان در ایـن شهرسـتان گفـت :گامهـای خوبـی در
راسـتای حمایـت از قشـر کشـاورز بـه کار بسـتهایم.
عیســی محمــد دوســت ادامــه داد :مکاتبــات متعــددی
بــا اســتاندار صــورت گرفتــه و انشــاءاهلل بــا پیگیریهــای
مســئوالن شهرســتان ایــن کار محقــق میشــود.
وی ادامـه داد :در حـال حاضـر تعاونـی روسـتایی خریـد و
بازاریابـی را در دسـتور کار دارد و همچنیـن برای صـادرات به
قطـر آمـاده اسـت کـه از خـود شهرسـتان دیـر انجام شـود.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان دیــر بیــان کــرد :پنــج
هــزار و  ۴۰۰هکتــار از مــزارع شهرســتان زیــر کشــت
محصــول گوجــه فرنگــی اســت و تــا پایــان ســال زراعــی
 ۲۴۰هزارتــن گوجــه فرنگــی از مــزارع شهرســتان دیــر قابــل
برداشــت اســت.
مسئوالن حامی کشاورزان باشند
امــام جمعــه آبــدان بارهــا بــر لــزوم حمایــت از کشــاورزان
تاکیــد کــرده و گفــت :مســئوالن بایــد بــه کشــاورزان اهمیت
بدهنــد و بــرای رفــع مشــکالت آنهــا وارد عمــل شــوند تــا
ایــن قشــر زحمتکــش بــا مشــکالت کمتــری روبــرو
باشــند.
حجتاالســام محمــد حمیدینــژاد بــا اشــاره بــه افــت
قیمــت گوجهفرنگــی ،تصریــح کــرد :بــه مســئوالن اســتان
هشــدار میدهــم ،زمیــن خــوردن کشــاورز بــرای مســئولین
مهــم باشــد و بــرای رفــع مشــکالت آنهــا وارد عمــل شــوند.
وی خواســتار خریــد محصــوالت گوجهفرنگــی از کشــاورزان
شــد و افــزود :مســئولین بــه فکــر صــادرات و حمــل و نقــل
محصــوالت گوجــه فرنگــی باشــند.
ســالها اســت کــه کشــاورزان آبدانــی و دیگــر نقــاط اســتان
بوشــهر کــه در عرصــه تولیــد گوجــه فرنگــی فعــال هســتند،
از مســئوالن خواســتهاند کــه فکــری اساســی بــرای رفــع
ایــن چالــش در بــازار گوجــه فرنگــی داشــته باشــند ولــی
ایــن مشــکالت همچنــان پابرجــا اســت.
ایجــاد و راهانــدازی و توســعه صنایــع تبدیلــی مرتبــط بــا
گوجــه فرنگــی میتوانــد نقــش مهمــی در کنتــرل بــازار ایــن
محصــول داشــته باشــد و تضمینــی بــرای خریــد محصوالت
کشــاورزان ایــن منطقــه اســت.
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گیاهان دارویی زمینه ساز توسعه بام ایران /رویش  ۴۰۰نوع گیاه دارویی
سمیرا
شیر محمدی

چهارمحــال و بختیــاری بــه واســطه داشــتن شــرایط کوهســتانی
و توپوگرافــی خــاص محــل رویــش بیــش از  400نــوع گیــاه
دارویــی اســت کــه بایــد از ایــن ظرفیــت بــرای توســعه اســتان
بهــره گرفــت.

اســتان چهارمحــال و بختیــاری در رده مهمتریــن رویشــگاه
هــای گیاهــان دارویــی کشــور قــرار دارد .ایــن اســتان بــه
واســطه کوهســتانی بــودن و داشــتن شــرایط خــاص از جمله
سردســیر بــودن ،بــارش هــای قابــل توجــه بــرف ،خــاک
حاصلخیــز و ...مرکــز رویــش بســیاری از گیاهــان دارویــی
خــاص و بســیار کمیــاب اســت.
بــه لحــاظ ویژگــی هــای خــاص طبیعــی و اقلیمــی و تنــوع
آب و هوایــی منحصــر بفــرد اســتان چهارمحــال و بختیــاری
بیــش از  ۴۰۰نــوع گیــاه دارویــی در ایــن اســتان مــی رویــد
کــه در برخــی کشــور هــای اروپایــی از ارزش بســیار باالیــی
برخــوردار اســت.
بــه لحــاظ بافــت اجتماعــی و وابســتگی هــای معیشــتی
مــردم چهارمحــال و بختیــاری بــه طبیعــت ،مصــرف گیاهان
دارویــی از دیربــاز در ایــن دیــار مــورد توجــه بــوده اســت و
در حــال حاضــر هــم در اکثــر مناطــق روســتایی و عشــایری
اســتان ،مصــرف گیاهــان دارویــی در درمــان برخــی بیمــاری
هــا از جایــگاه باالیــی برخــوردار اســت.
هــم اکنــون ایــن اســتان بــه واســطه داشــتن پتانســیل
رشــد گیاهــان دارویــی زمینــه توســعه ایــن بخــش را دارد و
بســیاری از فــارغ التحصیــان بیــکار رشــته هــای کشــاورزی
و منابــع طبیعــی مــی تواننــد در ایــن مســیر وارد شــوند و
بــرای خــود اشــتغال ایجــاد کننــد و توســعه کاشــت و
فــرآوری گیاهــان دارویــی مــی توانــد زمینــه بــرای توســعه
اســتان را نیــز مهیــا کنــد.
کارشــناس و پژوهشــگر گیاهــان دارویــی در چهارمحــال و
بختیــاری گفــت :فرهنــگ اســتفاده از گیاهــان دارویــی در
ســطح کشــور و جهــان در حــال افزایــش اســت بــه طــوری
کــه گرایــش مــردم بــه ســمت داروهــای شــیمایی بــه خاطر
داشــتن عــوارض در حــال کاهــش اســت.
ســجاد حســینی تصریــح کــرد :بایــد از ظرفیــت رویــش
گیاهــان دارویــی در چهارمحــال و بختیــاری بهــره گیــری
شــود و تــاش کــرد ایــن بخــش در چهارمحــال و بختیــاری

توســعه یابــد.
وی ادامــه داد :کشــت گیاهــان دارویــی و تولیــد داروهــای
گیاهــی از ظرفیــت هــای پــر درآمــد در ســطح جهــان بــه
شــمار مــی رود کــه ایــن بخــش بایــد مــورد توجــه بیشــتر
قــرار بگیــرد.
وی ادامــه داد :قیمــت بــاالی گیاهــان دارویــی قابــل مقایســه
بــا محصــوالت زراعــی از جملــه گنــدم و جــو نیســت.
ایــن پژوهشــگر گیاهــان دارویــی تصریــح کــرد :بــه عنــوان
مثــال کشــاورزان گنــدم را کیلویــی حــدود یــک هــزار  و
 ۵۰۰تومــان مــی فروشــند  و ایــن در حالــی اســت کــه یــک
کیلــو گــرم گیــاه دارویــی چندیــن برابــر ایــن قیمــت اســت
و درآمــد کشــاورزان از کشــت گیاهــان دارویــی افزایــش مــی
یابــد.
وی ادامــه داد :بایــد تــاش کــرد از ظرفیــت رویــش گیاهــان
دارویــی در ایــن اســتان بهــره گیــری شــود.
حســینی اظهــار داشــت :در حــال حاضــر گرایــش مــردم
چهارمحــال و بختیــاری بــه ســمت زعفــران بــه عنــوان یکی
از گیاهــان دارویــی و پــر کاربــرد در زندگــی مــردم ایــران در
حــال افزایــش اســت.
رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری نیــز در
ایــن خصــوص اظهــار داشــت :چهارمحــال و بختیــاری
ظرفیــت هــای قابل توجهــی بــرای توســعه و کشــت گیاهان
دارویــی دارد.
ذبیــح اهلل غریــب گفــت :گیاهــان دارویــی نیــاز آبــی کمــی
دارنــد و محصولــی بــا ارزش افــزوده باالبه شــمار مــی رود که
باتوجــه بــه کاهــش بــارش هــا و خشکســالی در ایــن اســتان
مــی توانــد جایگزیــن محصوالتــی زراعــی بــا نیــاز آبــی بــاال
شــود.
وی رویــش  ۴۰۰گونــه گیــاه دارویــی در اســتان
چهارمحــال و بختیــاری را نشــان از مســتعد بــودن منطقــه
بــرای توســعه تولیــد ایــن گونــه هــا عنــوان کــرد و گفــت:
هــم اکنــون  ۶۰۰هکتــار از مــزارع کــم آب و ســطح

اراضــی شــیبدار شهرســتان هــای مختلــف اســتان بــه زیــر
کشــت گیاهــان دارویــی از جملــه زعفــران و گل محمــدی
رفتــه اســت.
رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری بــا
اشــاره بــه افزایــش ســاالنه حداقــل  ۵۰۰هکتــار از اراضــی
مســتعد اســتان بــه کشــت گیاهــان دارویــی در برنامــه
ششــم توســعه کشــور ،اظهــار کــرد :تغییــر الگــوی کشــت
از گیاهــان آب بــر بــه کــم آب و توســعه کشــت گیاهــان
دارویــی در دســتور کاری جــدی دولــت دوازدهــم قــرار
دارد.
وی تصریــح کــرد :ظرفیــت هــای زیــادی بــرای توســعه
کشــت گیاهــان دارویــی در اســتان وجــود دارد کــه
بایــد بــا توجــه بــه تشــدید پدیــده خشکســالی در
منطقــه ،از ایــن فرصــت بــرای رونــق کشــاورزی
اســتفاده کــرد.
رئیــس جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری تاکیــد
کــرد :توســعه کشــت گیاهــان دارویــی در مناطق عشــایری و
روســتایی زمینــه ســاز ایجــاد اشــتغال و درآمــد زایــی اســت.
برگــزاری همایــش هــای گیاهــان دارویــی در چهارمحــال و
بختیــاری ضــروری اســت
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی
چهارمحــال وبختیــاری بــا اشــاره بــه اینکــه ســند توســعه
گیاهــان دارویــی در چهارمحــال و بختیــاری تهیــه شــد،
اظهــار داشــت :توســعه کشــت گیاهــان دارویــی از مهمتریــن
اهــداف تهیــه ایــن ســند اســت.
حمیــد رضــا دانــش عنــوان کــرد :طــی ســال هــای اخیــر
برگــزاری همایــش هــای گیاهــان دارویــی ،تحققیــات و
پژوهــش هــای کاربــردی در راســتای توســعه کشــت گیاهان
دارویــی در ایــن اســتان انجــام شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه برگــزاری همایــش هــای علمــی
گیاهــان دارویــی در ایــن اســتان ضــروری اســت ،ادامــه داد:
کشــت گیاهــان دارویــی در ایــن اســتان در حــال فرهنــگ
ســازی اســت.
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی
چهارمحــال وبختیــاری بیــان کــرد :بســیاری از کشــاورزان
اســتان در ابتــدا ســطح کمــی از مــزارع خــود را بــه کشــت
گیاهــان دارویــی مختلــف اختصــاص دادنــد کــه در حــال
حاضــر پــس از نتیجــه گیــری مطلــوب در حــال افزایــش
ســطح اراضــی کشــت گیاهــان دارویــی از جملــه زعفــران
هســتند.

صفحه  | 73شماره  | 23دی 96

آرمان
نصراللهی

بیــش از یــک دهــه از رســمی شــدن مــرز
باشــماق مریــوان میگــذرد ولــی ایــن
ظرفیــت مهــم تجــاری و بازرگانــی در
اســتان کردســتان همچنــان بــا مشــکالت
و کاســتیهای جــدی مواجــه اســت.
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مرز باشماق مریوان در هزارتوی مشکالت؛
ظرفیتی که همچنان هدر میرود

مــرز باشــماق مریــوان در ســال  ۸۵رســمی شــد و از آن
زمــان مســئوالن مختلــف اســتانی و ملــی وعدههایــی را در
خصــوص رفــع مشــکالت و نواقــص آن ســر میدهنــد کــه
تاکنــون هیچکــدام از ایــن وعدههــا عملیاتــی نشــده و ایــن
مــرز همچنــان بــا مشــکالت و کاســتیهای جــدی مواجــه
اســت.
مــرز رســمی باشــماق مریــوان بــه دلیــل شــرایط خاصــی که
دارد علیرغــم تمامــی کاســتیها و نواقــص طــی چنــد ســال
اخیــر بــه یکــی از دروازههــای اصلــی تجــارت کشــورمان بــا
عــراق تبدیلشــده اســت و بــه همیــن دلیــل تــاش در
راســتای رفــع مشــکالت پیــش روی ایــن مــرز رســمی یکــی
از نیازهــای الزم و ضــروری اســت.
یکــی از مهمتریــن مشــکالت مــرز رســمی باشــماق
مریــوان کــه در روزهــای نخســتین راهانــدازی و آغــاز
بــه کار آن نیــز مطــرح بــوده و همچنــان بالتکلیــف باقــی
اســت ،تعییــن مدیریــت واحــد بــرای اداره آن اســت کــه
علیرغــم گذشــت بیــش از یــک دهــه تاکنــون ایــن امــر
محقــق نشــده اســت و هــر ســازمان ،اداره و نهــادی بــر
اســاس میــل خــود نســبت بــه اعمــال قوانیــن و مقــررات
در باشــماق اقــدام میکنــد.
مدیریــت واحــد حلقــه گمشــده در مــرز رســمی
باشــماق مریــوان
در حــال حاضــر نهادهــای متعــددی ازجملــه اســتانداری
کردســتان ،فرمانــداری مریــوان ،اداره کل گمــرکات،
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت ،مرزبانــی اســتان ،اداره
کل راهــداری و حملونقــل جــادهای اســتان ،اســتاندارد،
دانشــگاه علــوم پزشــکی کردســتان ،نیــروی انتظامــی و  ...در
مــرز رســمی باشــماق نماینــده دارنــد و هــر اداره و ســازمانی
نیــز قوانیــن و مقــررات را بهنوعــی تفســیر و اجــرا میکنــد.
موضــوع مهــم دیگــر در مــرز رســمی باشــماق مریــوان
تعییــن تکلیــف ســرمایهگذاری یــک شــرکت خصوصــی
اســت کــه علیرغــم گذشــت ســالیان بســیار از ایــن موضــوع،
تاکنــون تعییــن تکلیــف نشــده و مشــکالت متعــددی در این
راســتا بــه وجــود آمــده اســت.
مدیــرکل گمــرکات اســتان کردســتان در ایــن رابطــه بــا
اشــاره بــه ســرمایهگذاری ایــن شــرکت خصوصــی گفــت:
متأســفانه ســاختمانهایی کــه از ســوی ایــن شــرکت
احــداث شــده هماکنــون بــدون اســتفاده اســت و بخــش
زیــادی از محوطــه مــرز نیــز تصرفشــده اســت.
لــزوم تعییــن تکلیــف ســرمایهگذاری شــرکت
خصوصــی در مــرز باشــماق
بختیــار رحمانــی پــور بیــان کــرد :یکــی از انتظــارات جــدی
مــا و ســایر فعــاالن در مــرز رســمی باشــماق مریــوان تعییــن
تکلیــف هــر چــه ســریعتر وضعیــت ایــن شــرکت در مــرز
رســمی باشــماق مریــوان اســت ،درصورتیکــه ایــن مهــم
تعییــن تکلیــف شــود مــا میتوانیــم از تمامــی ظرفیتهــای
موجــود در ایــن مــرز بهرهبــرداری کنیــم.
داســتان شــبانهروزی کــردن مــرز رســمی باشــماق مریــوان
نیــز قصـهای دنبالـهدار اســت ،درحالیکــه از همــان روزهــای
نخســتین آغــاز بــه کار ایــن مــرز و همچنیــن بــر اســاس
تفاهمنامههــای متعــدد بــا مســئوالن اقلیــم کردســتان

عــراق ،بارهــا بــر شــبانهروزی کــردن مــرز رســمی باشــماق
مریــوان تأکیــد شــده ولــی تاکنــون در حــوزه عمــل ایــن
مهــم اجرایــی نشــده اســت.
مدیــرکل گمــرکات اســتان کردســتان در خصــوص ایــن
موضــوع ،بیــان کــرد :ظرفیتهــا و زیرســاختهای خوبــی
بــرای فعالیتهــای شــبانهروزی در مــرز رســمی باشــماق
مریــوان وجــود دارد و هماکنــون در حــوزه مســافر تــا
حــدودی اجرایــی میشــود ولــی متأســفانه در بخــش ورود و
خــروج کاال ایــن مهــم عملیاتــی نشــده اســت.
یکــی از راننــدگان وســایل نقلیــه شــاغل در مــرز رســمی
باشــماق مریــوان ،بــا اشــاره بــه لــزوم شــبانهروزی شــدن مرز
رســمی باشــماق مریــوان گفــت :در حــال حاضــر بــه دلیــل
اینکــه مــرز باشــماق شــبانهروزی نیســت بعضــی اوقــات مــا
بایــد ســاعتها در انتظــار عبــور از مــرز باشــیم درحالیکــه
ایــن ظرفیــت از ســوی طــرف عراقــی ایجادشــده و مــا بــا
مشــکالت کمتــری مواجــه هســتیم.

تخلیــه و بارگیــری کامیونهــای بــاری از مشــکالت
اصلــی مــرز باشــماق
موضــوع بارگیــری و تخلیــه کاالی حمــل شــده توســط
وســایل نقلیــه ایرانــی و عراقــی از دیگــر مشــکالت فعلــی در
مــرز رســمی باشــماق مریــوان اســت کــه اعتــراض شــاغالن
در ایــن مــرز را بــه دنبــال داشــته اســت و آنهــا متقاضــی
جــدی در خصــوص تعییــن تکلیــف ایــن وضعیــت هســتند.
یکــی از کارگــران شــاغل در مــرز رســمی باشــماق مریــوان
کــه کار جابجایــی کاالی کامیونهــای ایرانــی و عراقــی را
انجــام میدهــد ،گفــت :متأســفانه بــه دلیــل کمبــود جــا و
مــکان مناســب کار تخلیــه و بارگیــری کامیونهــای ایرانــی و
عراقــی بــا مشــکل انجــام میشــود.
علــی عزتــی گفــت :در حــال حاضــر مکانــی کــه بــرای ایــن
موضــوع تعییــن شــده اســت امــکان حضــور چنــد وســیله
نقلیــه را نــدارد و بــه همیــن دلیــل هــم کارگــران و هــم
کارفرمــا و صاحبــان بــار بــا مشــکالتی مواجــه هســتند و
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انتظــار مـیرود کــه مســئوالن فکــری در ایــن خصــوص
داشــته باشــند.
وضعیــت زیرســاختهای مــرز رســمی باشــماق مریوان
هــم تعریــف چندانــی نــدارد ،گلوالی ایجادشــده بــه
دلیــل آســفالت نبــودن محوطــه مــرز از یکســو و
همچنیــن فضــای محــدود بــرای تــردد وســایل نقلیــه
از ســوی دیگــر باعــث شــده اســت تــا مشــکالت بــرای
تــردد افــراد در ایــن مــرز نیــز دوچنــدان شــود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ســنندج هــم بــا بیــان اینکــه
رونــد صــادرات مــا کنــد اســت و از رقبــای خــود بســیار
عقــب افتادهایــم ،افــزود :فرآینــد صــادرات در مــرز
باشــماق مریــوان پرهزینــه اســت و شــرکتهایی در
ایــن مــرز مبالــغ هنگفتــی کــه در چارچــوب مقــررات
تجــارت بینالمللــی نمیگنجــد بــه صــادرات تحمیــل
میکننــد.
ســید کمــال حســینی اظهــار داشــت :بخــش خصوصی
و صادرکننــدگان خواهــان اســتقرار مدیریــت یکپارچــه
در ایــن مــرز و تقویــت ارتبــاط مســئوالن دولتــی بــا
طــرف عراقــی هســتند.
آزاد محمودیــان رئیــس اتحادیــه صادرکنندگان اســتان
کردســتان هــم خواســتار رفــع مشــکل انبارهــای مــرز
باشــماق مریــوان شــد و بیــان کــرد :سالهاســت وعــده
حــل مشــکل ایــن انبارهــا داده میشــود و تاکنــون
کاری انجــام نشــده اســت.
وعده یکماهه استاندار کردستان
اســتاندار کردســتان در خصــوص وضعیــت مــرز رســمی
باشــماق مریــوان ،اظهــار داشــت :یکــی از مهمتریــن
اولویتهــای مــا در خصــوص مــرز رســمی باشــماق
مریــوان حاکــم کــردن قانــون اســت ،بهگونــهای کــه
هــر ســازمان و نهــادی در مــرز وظیفــه خــود را بــدون
هیــچ کــم و کاســتی اجرایــی کنــد.
بهمــن مرادنیــا از وضعیــت فعلــی حاکــم بــر مــرز
رســمی باشــماق مریــوان اظهــار تأســف کــرد و افــزود:
وضعیــت مــرز بههیچعنــوان قابلقبــول نیســت و بــه
همیــن دلیــل مــن بــه فعــاالن شــاغل در مــرز باشــماق
قــول دادم در مدتزمــان یــک مــاه بــه مشــکالت
مطرحشــده رســیدگی کــرده و دوبــاره از مــرز بازدیــد
داشــته باشــم.
وی بــا بیــان اینکــه مــرز باشــماق میتوانــد محــور
توســعه اســتان کردســتان باشــد ،گفــت :متأســفانه در
حــال حاضــر مــا از تمامــی ظرفیتهــای ایجادشــده
در مــرز رســمی باشــماق مریــوان اســتفاده نمیکنیــم
و ایــن کار جــای اشــکال دارد و بــه همیــن دلیــل بایــد
تمامــی ادارات و ســازمانهای مرتبــط بــا موضــوع هــر
چــه ســریعتر بــرای رفــع مشــکالت تــاش کننــد.
اســتاندار کردســتان بیــان کــرد :اعمــال مدیریــت واحــد
و یکپارچــه و همچنیــن تقســیم وظایــف ســازمانهای
مســئول در چهارچــوب قوانیــن و مقــررات کشــور بایــد
بهعنــوان یــک اولویــت اصلــی در دســتور کار قــرار
گیــرد و در ایــن راســتا اســتانداری تــاش میکنــد
ایــن رویــه را در کوتاهتریــن زمــان ممکــن اجرایــی و
عملیاتــی کنــد.
فعــاالن شــاغل در مــرز رســمی باشــماق مریــوان در
جریــان بازدیــد اخیــر اســتاندار کردســتان گالیههــای
خــود را بــا وی مطــرح کردنــد و حــال منتظــر تعییــن
تکلیــف وعــده یکماهــه بهمــن مرادنیا هســتند تــا وی
هــر چــه ســریعتر بخشــی از مشــکالت و دغدغههــای
آنهــا را جوابگــو باشــد و زمینــه بــرای بهرهبــرداری از
تمامــی ظرفیتهــای موجــود در مــرز باشــماق فراهــم
شــود.
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نسخه اشتغال ایالم با توسعه کشاورزی/
ظرفیت های استان نیازمند حمایت

کبری ولی زاده تنــوع شــرایط اقلیمــی و همچنیــن
نیروهــای تحصیــل کــرده در رشــته
هــای مختلــف کشــاورزی زمینــه را
بــرای اشــتغال در اســتان ایــام بــا اســتفاده از توســعه
بخــش کشــاورزی فراهــم کــرده اســت.

ظرفیــت هــای بالقــوه ای در اســتان ایــام برای کشــاورزی
وجــود دارد ،تنــوع شــرایط اقلیمــی در اســتان و همچنیــن
نیروهــای کارآمــد و تحصیــل کــرده در رشــته هــای
مختلــف کشــاورزی زمینــه را فراهــم کــرده تــا اســتان
ایــام در زمینــه کشــاورزی و باغــداری نیــز بدرخشــد.
اگــر بــه تاریــخ پرفــراز و نشــیب اســتان ایــام نــگاه کنیــم
مــی بینیــم کــه در محوطــه هــای باســتانی همچــون علی
کــش دهلــران کــه در ردیــف اولیــن مناطــق بــه حســاب
مــی آیــد بشــر اولیــه کشــاورزی را در آن نقطــه شــروع
کــرده اســت.
در دشــت هــا و تپــه هــا و مناطــق مختلــف کشــاورزی
ادامــه یافتــه اســت و انســان هــا توانســتند از ایــن طریــق
امــرار معــاش کننــد ،تنــوع آب و هوایــی منطقــه ایــام و
تفــاوت اقلیمــی و ارتفــاع دشــت هــای حاصلخیــز و نیــز
وجــود کوهســتان مرتفــع و رویشــگاه هایــی چــون کبیــر
کــوه و مانشــت بــه پــرورش گونــه هــای مختلــف گیاهــان  
باغــی در اســتان کمــک شــایانی مــی کنــد.
خالی شدن روستاهای استان ایالم
رضــا محمــد یــاری یکــی از شــهروندان  ایالمــی گفــت:
متاســفانه در زمینــه کشــاورزی و دامــداری اســتان ایــام
از وضعیــت مناســبی برخــوردار نیســت در صورتــی کــه
بــا آب و هــوای مناســب در قســمت قشــاق ایــام بــرای
بخــش دامــداری و کشــاورزی پیشــرفت اســتان حتمــا
میســر خواهــد بــود.
وی ادامــه داد :رونــق کشــاورزی و دامــداری مــی توانــد
باعــث اشــتغال جوانــان و کاهــش درصــد بیــکاری در
اســتان شــود امــا متاســفانه چنیــن چیــزی در اســتان
نیســت بــه دلیــل ایــن کــه مســئوالن بــا بهانــه هایــی از

جملــه کمبــود اعتبــارات از کشــاورزان و دامــداران حمایت
نمــی کننــد کــه این مســئله خــود باعث شــده روســتاهای
اســتان روز بــه روز خالــی از جمعیــت شــود.
وی بیــان داشــت :در اســتان ایــام بــا وجــود شــرایط
خوبــی کــه در زمینــه کشــاورزی وجــودر دارد ،متاســفانه
از آن نتوانســتیم بهــره کافــی را ببریــم ،کشــاورزان نیــز در
ســال هــای اخیــر بــه دلیــل خشکســالی هایــی کــه رخ
داده متاســفانه حمایــت نشــدند.
محمــد یــاری اضافــه کــرد :روســتاهای مــا نبایــد خالــی
از ســکنه شــود و جوانــان مــا بــه ناچــار بــه ســمت شــغل
هــای کاذب ســوق داده شــوند.
وی گفــت :اگــر دولــت از کشــاورزان حمایــت کند توســعه
کشــاورزی را در اســتان ایــام شــاهد خواهیــم بــود و بــا
خالــی شــدن روســتاها از ســکنه مواجــه نخواهیــم شــد
همچنیــن بیــکاری جوانــان خصوصــا تحصیــل کــرده هــا
در زمینــه رشــته هــای مختلــف کشــاورزی کمتــر مــی
شــود.
شــرایط و ویژگــی هــای اســتان ایــام بــرای
توســعه کشــاورزی
همایــون مظاهــری معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصادی
جهــاد کشــاورزی اســتان ایــام اظهــار داشــت :اســتان
ایــام بــا توجــه بــه آب و هــوای خاصــی کــه دارد شــرایط
ویــژه ای بــرای توســعه کشــاورزی در اســتان فراهــم شــده
اســت.
وی ادامــه داد :بــا توجــه بــه ایــن کــه اســتان از مســاحت
زیــادی برخــوردار نیســت ولــی ازچنــد شــرایط آب و
هوایــی متفــاوت در اســتان برخــوردار هســتیم .مناطــق
گرمســیری را داریــم کــه بیشــتر مناطــق جنوبــی خــود
اســتان شــامل شهرســتان هــای مهــران ،دهلران هســتند.
مظاهــری ادامــه داد :مناطــق نیمــه گرمســیری کــه حائــل
بیــن مناطــق گرمســیر و  مناطــق معتدل هســتند شــامل
بخــش صالــح آبــاد ،دره شــهر ،آبدانــان ،هلیالن و ســیروان
را شــامل مــی شــود.
وی گفــت :قســمت معتــدل اســتان نیــز شــامل اســتان
هــای شــمالی مثــل خــود ایــام ،چــرداول و ایوان هســتند
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کــه ایــن تنــوع آب و هوایــی در اســتان باعــث شــده زمینه را
بــرای توســعه انــواع محصــوالت زراعــی ،باغــی ،دامــی ،و نیــز
شــیالت رابــرای اســتان فراهــم کنــد.
معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی جهــاد کشــاورزی
اســتان ایــام افــزود :بــدون شــک بــا پتانســیل هایــی کــه در
بخــش کشــاورزی و نیــروی انســانی ماهــر در اســتان وجــود
دارد بــا ســرمایه گــذاری مناســب مــی تــوان بــه بالندگــی در
ایــن بخــش رســید.
اســتفاده از ظرفیــت هــای کشــاورزی بــرای تحقــق
اقتصــاد مقاومتــی
وی تصریــح کــرد :کشــاورزی عــاوه بــر ایــن کــه نیــاز
اســتان را تامیــن مــی کنــد ،مــی توانــد زمینه ســاز صــادرات
بســیاری از محصــوالت بــه اســتان هــای همجــوار و یــا حتی
کشــور همســایه عــراق باشــد.
مظاهــری تصریــح کــرد :در ایــن چنــد ســال اخیــر کــه بــا
برنامــه اقتصــاد مقاومتــی بــا فرمایــش مقــام معظــم رهبــری
امــر فرمودنــد کــه در اســتان هــا اجــرا شــود ،ســازمان جهــاد
کشــاورزی نیــز در راســتای سیاســت هــای وزارتخانــه برنامه
اقتصــاد مقاومتــی اســتان را تدویــن کــرد.
توسعه کشت گلخانه ای در استان ایالم
معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی جهــاد کشــاورزی
اســتان ایــام گفــت :خشکســالی هــای اخیــر باعــث شــد که
مــا بیشــتر بــه ســمت توســعه واحدهــای گلخانــه ای حرکت
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کنیــم چــرا کــه توســعه واحدهــای گلخانــه ای باعــث مــی
شــود هــم میــزان مصــرف آب را کاهــش داد و هــم ایــن کــه
عملکــرد افزایــش پیــدا کنــد.
مظاهــری ادامــه داد :بــا توجــه بــه ایــن کــه یــک هکتــار
گلخانــه معــادل  ۱۰هکتــار فضــای بــاز مــی توانــد عملکــرد
داشــته باشــد ،مــا در ایــن راســتا بــا توجــه بــه مشــکالتی که
ســال هــای گذشــته در بحــث گلخانــه وجــود داشــت ،هــم
اکنــون بــه دنبــال ســرمایه گــذار مناســب هســتیم؛ کســانی
کــه بتواننــد تکنولــوژی نــو در ایــن راســتا وارد اســتان کنند.
وی افــزود :خوشــبختانه در منطقــه هلیــان و بــدره دو
مجتمــع در دســت پیگیــری داریــم کــه امیدواریــم ایــن امــر
باعــث شــود تکنولــوژی نــو وارد اســتان شــود و بــه تبــع آن
بتوانــد رونقــی بــه ســایر قســمت هــا برســد.
توسعه شیالت با استفاده از سدهای استان
مظاهــری اضافــه کــرد :در بخــش شــیالت هــم اکنــون دو
ســد مهــم ســیمره و دویــرج در اســتان بــه بهــره بــرداری
رســیده انــد ،در ایــن راســتا بحــث مطالعــات نیــز در ســد
ســیمره بــه نتیجــه رســیده و هــم اکنــون بــا بحــث پــرورش
ماهــی در قفــس کــه یکــی از پــروژه هــای مهــم و مــورد
تاییــد وزارت بــوده در حــال انجــام اســت.
وی افــزود :درســال جــاری پیــش بینــی مــی کنیــم کــه
حــدود  ۲۱واحــد پــرورش ماهــی در قفــس در پشــت ایــن
ســدها را داشــته باشــیم کــه حداقــل دو هــزار تــن بــه
ظرفیــت تولیــد ماهــی اســتان اضافــه شــود.

مظاهــری بــا اشــاره بــه برنامــه هــای جامــع دولــت در
خصــوص توجــه بــه مناطــق روســتایی ،گفــت :خوشــبختانه
دولــت یــک طــرح بســیار جامعــی را در خصــوص توجــه بــه
مناطــق روســتایی اســتان تهیــه کــرده کــه منتظــر ابــاغ
ایــن برنامــه هــا در ایــن راســتا هســتیم.
وی گفـت :اولویـت مـا طـرح هـای مناطق روسـتایی اسـت،
تسـهیالت ارزان قیمتـی در اختیار متقاضیان طـرح هایی که
در زمینه کشـاورزی که توجیه اقتصادی را داشـته باشـد قرار
مـی دهیم که بتـوان اشـتغال را در روسـتاها ایجـاد کرد.
معــاون برنامــه ریــزی و امــور اقتصــادی جهــاد کشــاورزی
اســتان ایــام بیــان داشــت :برنامــه جامعــی در ایــن راســتا
تــدارک دیــده شــده کــه از طریــق وزارت کار و امــور
اجتماعــی منتظــر ابــاغ ایــن برنامــه هــا هســتیم ،اگــر
اشــتغال پایــدار در روســتاها ایجــاد شــود قطعــا مهاجــرت به
شــهر نســبت معکــوس پیــدا مــی کنــد .
توسعه کشت باغات در استان ایالم
مظاهــری اضافــه کــرد :حــدود  ۲۰ســایت باغبانی در اســتان
مطالعــه شــده کــه عملیــات اجرایــی بیــش از  ۱۴مــورد آنهــا
در دســت اقــدام اســت ،تعــدادی از ایــن پــروژه هــا بیــن ۱۰
تــا  ۸۰درصــد نیــز پیشــرفت فیزیکــی دارنــد.
وی گفت :در سـنوات گذشـته ایـن طرح ها چـون اعتبار ملی
نداشـتند ،خوشـبختانه امسـال با تالش هـای اسـتاندار و نیز
سـازمان برنامه و بودجه اعتبار بسـیار خوبی بـرای پروژه های
اسـتانی در نظر گرفته شـده است.
رونق کشت کلزا در استان ایالم
حشــمت زریــن جــوب مدیــر زراعــت ســازمان جهــاد
کشــاورزی اســتان ایــام نیــز اظهــار داشــت :ســطح زیــر
کشــت اراضــی محصــول کلــزا  در اســتان ایــام طــی ســال
جــاری  ۷هــزار هکتــار اســت کــه عمــده کشــت ایــن اراضــی
در شهرســتان هــای جنوبــی اســتان  از جملــه شهرســتان
مهــران و دهلــران اســت.
وی ادامـه داد :کشـت کلـزا در شهرسـتان دهلـران بـه میزان
چهـار هـزار و  ۷۳۳هکتار و نیز در شهرسـتان مهـران دو هزار
هکتار اسـت ،مابقـی در بقیه شهرسـتان های اسـتان اسـت.
زریــن جــوب اضافــه کــرد  :کشــت ایــن محصــول بــه صورت
آبــی اســت ،در ایــن راســتا  ۵۲تــن بــذر اصــاح شــده و
همچنیــن کــود و ســموم شــیمیایی موقــع تامیــن در اختیار
کشــاورزان قــرار گرفتــه اســت.
زریــن جــوب بــا اشــاره بــه تنــوع کشــت کلــزای در ســال
جــاری گفــت :امســال بــا تدابیــر اندیشــیده شــده کشــت
ایــن محصــول از وضعیــت بســیار خوبــی برخــوردار اســت
و در ایــن راســتا پیــش بینــی مــی کنیــم کــه حداقــل ۱۲
هــزار تــن تولیــد محصــول کلــزا در پــی داشــته باشــیم
کــه نســبت بــه ســال گذشــته  ۱۰۰درصــد افزایــش
محصــول کلــزا داریــم.
وی گفــت :قیمــت خریــد تضمینــی ایــن محصــول امســال
ســه هــزار تومــان اســت ،کلــزای اســتان ایــام  از نظــر
کیفیــت یکــی از بهتریــن کلــزای کشــور اســت در ســال
گذشــته بیــش از  ۴۰درصــد روغــن قابــل اســتحصال از
کشــت محصــول کلــزا بــه دســت آمــده اســت.
هــم اکنــون  ۸۵هــزار نفــر از جمعیــت شــاغل اســتان ۶۰۰
هــزار نفــری ایــام بهــره بــردار زیربخــش هــای کشــاورزی
هســتند ،در اســتان ایــام محصــوالت اســتراتژیک چــون
گنــدم ،ذرت ،و کلــزا کشــت و برداشــت مــی شــود.
افــزون بــر ایــن ســاالنه  ۱۷۵هــزار تــن انــواع صیفــی
و ســبزیجات و  ۱۱هــزار و  ۶۰۲تــن محصــوالت باغــی در
اســتان ایــام تولیــد و برداشــت مــی شــود.
مــی طلبــد مســئوالن بیشــتر بــرای اشــتغال  در اســتان
ایــام از توســعه و ظرفیــت هــای کشــاورزی اســتفاده کننــد.
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