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ــه غــرب  ــه، بادهایــی کــه از شــرق ب ــا خشک شــدن بخش هــای نمکیــن دریاچــه ارومی ب
می وزنــد، همــراه بــا خــود بلورهــای نمکیــن مــی آورد کــه کارشناســان از ایــن بادهــا بــه 

ــاد می کننــد. ــوان قاتــان خــاک  ی عن

ــا  ــار را ســوگوار کــرده ام ــن دی ــان ای ــی از مردم ــن دل هــای خیل ــاب گهــواره زمی تب وت
ــاری  ــاه ج ــاوم کرمانش ــان مق ــورده مردم ــای ترک خ ــان در دل ه ــد همچن ــان امی جری

ــت. اس

در حالــی کــه بســیاری بــه دنبــال تجهیز منازلشــان بــا امکانــات گرمایشــی نوین هســتند، 
همچنــان برخــی در شــاهرود وجــود دارنــد کــه در ایــن فصــل ســرد، زیــر چتر ســتارگان، 

شــب را بــه صبــح پیونــد می دهنــد.

ــاده  ــن ج ــیه ای ــاکنان حاش ــه س ــد ک ــک نمی رس ــه ترافی ــی ب ــوس در حال ــاده چال زور ج
سال هاســت در هــزار پیــچ مشــکات دیگــر زیبایی هــای جــاده را نمی بیننــد و در 

بن بســت مصائــب یک طرفــه شــدن ایــن محــور مانده انــد.

جامعـه ایـــران
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جامعــه ایـــران

افزایش آمار مبتالیان به ایدز درهمدان/آموزش؛راهکار پیشگیری وآگاهی 
ــاری  ــه بیم ــان ب ــار مبتای ــی آم درحال
ایدز در همدان تا نیمه اول سال گذشته 
732 نفــر اعام شــده بودکه ایــن آمار 
ــیده به طوری که  امسال به 796 نفررس
61 درصــد مــوارد در گــروه 30 تا 34 

رخ  داده اســت. 

 )Acquired immune deficiency syndrome( ایــدز
بــه معنی نشــانگان نقــص ایمنی اکتســابی اســت  و یــک بیماری 

پیش رونــده و قابل پیشــگیری اســت.
ــام اچ آی وی در  ــه ن ــر ویروســی ب ایــن بیمــاری حاصــل تکثی
بــدن میزبــان اســت که باعــث تخریــب جــدی دســتگاه ایمنی 
ــای  ــروز عفونت ه ــاز ب ــود زمینه س ــه خ ــود ک ــان می ش انس
موســوم بــه فرصت طلــب اســت و درنهایــت پیشــرفت همیــن 

عفونت هــا منجــر بــه مــرگ بیمــار می شــود
ــال  ــد و در س ــده ش ــدز نامی ــال 198۲ ای ــاری در س ــن بیم ای
ــک  ــوان ی ــا به عن ــدز را نه تنه ــد ای ــل متح ــازمان مل 199۶ س
مشکل ســالمتی موردتوجه قرارداد بلکه آن را یک مسئله بر سر 

راه پیشــرفت بشــری برشــمرد.
بــر اســاس آمارهــای موجــود بیــش از 9۰ درصــد مــوارد ابتــال 
به بیماری ایدز متعلق به کشــورهای جهان سوم و درحال توسعه 

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، 
ــا آن  ــه ب ــگیری و مقابل ــی، پیش ــای آموزش ــود برنامه ه کمب

موفقیــت آمیــز نبوده اســت.
صاحبنظـران، آمـوزش مهارت هـای 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 می کنند.
مسـئول کلینیـک مثلثـی همـدان در خصـوص ایـن بیماری 
بابیـان اینکـه بزرگ تریـن مشـکل بیمـاری ایـدز آگاه نبـودن 
افـراد مبتـال از آن اسـت، گفـت: کلینیک های مثلثـی وظیفه 
شـناخت، مراقبـت و حمایـت از بیمـاران پرخطـر را بـر عهده 

دارند.
ــک  ــاری HIV ی ــه بیم ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب ــام عبدل اله
بیمــاری مزمــن قابل کنتــرل عفونــی اســت، گفــت: طبــق 
آخریــن آمــار اعالم شــده در ایــران بیــش از 3۶ هــزار نفــر به 
ویروس اچ ای وی مبتال هســتند و این ها افرادی هســتند که 

بیماری خود را شــناخته اند.
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 
ــوده اســت کــه از ایــن تعــداد 3۶ هــزار و  هــزار و 359 نفــر ب
571 مــورد HIV شناخته شــده و از ایــن تعــداد در حــدود 5۲ 

درصــد در گــروه ســنی 35-۲1 ســال قــرار دارنــد.
1۰ هزار و 97 نفر در ایران فوت کرده اند 

عبدلــی گفت: به علــت ابتال به این بیمــاری 1۰ هــزار و 97 نفر 
در ایران فوت کرده اند و از کل موارد شناسایی شــده تاکنون 17 

درصد زنان و 83 درصد مرد هستند.
وی افــزود: در اســتان همــدان 79۶ نفــر مبتالبــه ایــن بیماری 
شناسایی شــده اســت که از این تعداد 355 نفر در حال دریافت 
داروها هســتند و ۲3۲  نفــر بهبودیافته وجود دارد و متأســفانه 

ــد. ــوت کرده ان ــم ف ــر ه ۲8۲ نف

مســئول کلینیــک مثلثــی همــدان بابیــان اینکــه عامــل ایدز 
ــان درون  ــدن انس ــروس در ب ــن وی ــت و ای ــروس HIV اس وی
گلبول هــای ســفید خــون زندگــی می کنــد و در خــارج 
ــک  ــواد بیولوژی ــون و م ــه خ ــترس ب ــدون دس ــدن و ب از ب
ــواد  ــط م ــی توس ــت و به راحت ــات نیس ــه حی ــه ادام ــادر ب ق
ضدعفونی کننــده و حــرارت از بیــن مــی رود، افــزود: ویــروس 
ــه داخــل گلبول هــای ســفید خــون  ــدن ب ــه ب پــس از ورود ب
رفتــه و تــا مدت ها هیــچ عالمتــی ایجــاد نمی کنــد و به تدریج 
شروع به تکثیر نموده و موجب کاهش کارایی گلبول های سفید 
ــتم  ــفید، سیس ــای س ــی گلبول ه ــش کارای ــا کاه ــده و ب ش
دفاعــی بــدن تحلیــل مــی رود و تــوان مقابلــه در برابــر ســایر 

عفونت هــا و بیماری هــا را از دســت می دهــد.
عبدلــی بیــان کــرد: ایــن بیمــاری دارای ســه مرحلــه اســت 
ــا  ــده ام ــرد ش ــدن ف ــروس وارد ب ــره وی ــه پنج ــه در مرحل ک
تســت های آزمایشــگاهی منفــی اســت و عالمــت بالینــی نیــز 
ــت  ــی تســتهای آزمایشــگاهی مثب ــه آلودگ ــدارد، در مرحل ن
اســت اما فــرد هیــچ عالمــت بالینــی نــدارد و به صــورت عادی 
زندگی می کند که بین 5 تا ۲۰ سال می تواند ادامه یابد و مرحله 
بیمــاری که عالئم بیماری ظاهرشــده و می تواند منجر به مرگ 

افراد شود.
ــق خــون و  ــن بیمــاری گفــت: تزری ــال ای ــاره راه انتق وی درب
ــتفاده از  ــوده، اس ــرنگ آل ــا س ــق ب ــوده، تزری ــای آل فرآورده
ــی  ــای جنس ــتریل، تماس ه ــر اس ــده غی ــز و برن ــایل تی وس
ــه ایــن  ــه کــودک ازجمل ــادر ب پرخطــر و انتقــال از طریــق م

ــت. موارد اس

ــایرین  ــرای س ــری ب ــه خط ــدون آنک ــوده ب ــرد آل ف
ــی  ــی اجتماع ــک زندگ ــد ی ــد می توان ــاد کن ایج

ــد ــته باش ــادی داش ع
عبدلــی تأکیــد کــرد: نیــش حشــرات، خــوردن و آشــامیدن 
و اســتفاده از ظــروف مشــترک، از راه تنفــس )عطســه و 
ســرفه(، تماس هــای معمولــی، دســت دادن و روبوســی 
کــردن، اســتخر و حمــام، اســتفاده از وســایل عمومــی، اشــک 
و بــزاق مــواردی اســت کــه باعــث انتقــال بیمــاری نمی شــود 
لــذا فــرد آلــوده بــدون آنکــه خطــری بــرای ســایرین ایجــاد 
ــته و  ــادی داش ــی ع ــی اجتماع ــک زندگ ــد ی ــد می توان کن
ــدارد. ــه وجــود ن ــه جداســازی و قرنطین ــازی ب ــه نی هیچ گون
وی عنــوان کــرد: یــک مشــکل عمــده کنتــرل بیمــاری ایــدز، 

عــدم آگاهــی افــراد از بیمــاری خــود اســت و افــراد بــه دالیلی 
ماننــد عدم اطــالع از قابل درمان )کنترل( بــودن بیماری، ترس 
ــرس  ــگاه، ت ــان آزمایش ــک و کارکن ــط پزش ــاوت توس از قض
ــت  ــب و درخواس ــان مناس ــه در زم ــدم مراجع ــی، ع از بدنام
مراجعــه  آزمایــش  بــرای  پزشــک،  از  چــکاب  اشــتباه 

نمی کننــد.
ــای  ــت: در کلینیک ه ــی گف ــای عفون ــص بیماری ه متخص
مثلثــی، مراکــز بیماری هــای رفتــاری دایــر اســت کــه 
ــه پــس از مشــاوره اولیــه  ــگان و کامــاًل محرمان به صــورت رای
تســت های مرتبــط انجــام می شــود و ایــن تســت اولیه ســابقه  
ســه تــا شــش مــاه قبلــی فــرد را نشــان می دهــد و برحســب 
ــا  ــرد ب ــه مجــدد داده می شــود و ف ــرای مراجع ــخ ب ــاز تاری نی
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.

گروه های پرخطر باید آزمایش را انجام دهند
وی گفــت: مصرف کننــدگان مــواد مخــدر تزریقــی، افــرادی 
کــه ســابقه زنــدان دارنــد، افــرادی کــه ســابقه رفتــار جنســی 
ــک از  ــر ی ــی ه ــریک جنس ــا ش ــر ی ــد و همس ــر دارن پرخط
ــن  ــد ای ــر بای ــای پرخط ــوان گروه ه ــوق به عن ــای ف گروه ه

ــد. آزمایــش را انجــام دهن
ــرای  ــت: ب ــار داش ــدان اظه ــی هم ــک مثلث ــئول کلینی مس
درمــان ایــدز قرص هــای ترکیبــی کــه معمــوالً از ترکیب ســه 
داروی مختلف در یک قرص اســت، اســتفاده می شود که بیمار 
بــرای درمــان بایــد شــبی یــک عــدد قــرص ترکیبــی مصــرف 
کنــد و بــه کمک درمــان، افــراد مبتالبــه HIV امید بــه زندگی 
مطابق با ســایر افــراد جامعه پیــدا می کنند که متوســط آن در 

حــدود 7۰ ســال اســت.
وی بــه باورهــای غلــط مــردم اشــاره و عنــوان کــرد: باورهــای 
غلــط ازجملــه )مــن در معــرض خطــر نیســتم، ایــدز جــدی 
ــد از  ــل و بع ــی قب ــوی هســتم و...( پیامدهای ــن ق نیســت، م
ابتــال بــه اچ آی وی دارد کــه بــر کیفیــت زندگــی افــراد تأثیــر 

ــذارد. می گ

بعضی افراد بی گناه به این بیماری مبتال شده اند
عبدلــی تأکیــد کــرد: ایــن بیمــاری از ابتــدا بــا یــک بدنامــی 
ــگاه  ــد و ن ــردم دی ــد و م ــایع ش ــه ش ــگ در جامع ــک نن و ی

پروین قادری 
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جامعــه ایـــران

بــدی به بیمــاران مبتالبه ایدز داشــتند بنابرایــن در مقابل باید 
بــا حمایــت اجتماعــی و آموزش هــای الزم، ایــن نــگاه جامعــه 
را تغییــر داد، چراکه بعضــی افراد بی گناه به ایــن بیماری مبتال 

شده اند.
یــک متخصــص بیماری هــای عفونــی نیــز در ایــن خصــوص 
 HIV بابیــان اینکــه بیماری هــای مراقبتــی بهتر اســت ازنظــر
ــد  ــز بهداشــت بای ــان مراک ــوند و کارشناس ــی ش ــدز بررس ای
بیماری هــای مقاربتــی را ازنظــر ایــدز بررســی کننــد، گفــت: 
بیشــترین رشــد HIV ایــدز در ســال های گذشــته مربــوط بــه 

آفریقــا، شــرق اروپــا و آســیای جنــوب شــرق بــوده اســت.

تغییر الگوی انتقال HIV / ایدز 
محمدمهــدی مجذوبــی بــا اشــاره بــه تغییــر الگــوی انتقــال 
HIV ایــدز اظهــار داشــت: مــوارد جدیــد ایــران HIV ایــدز در 
ســال ۲۰1۶ تعــداد 5 هــزار مــورد اســت و افــراد زنــده مبتــال 
نیز در حال حاضر ۶۶ هزار نفر هســتند که 14 درصد آنان تحت 

درمان با دارو قرار دارند.
ــی داده  ــش خوب ــوده پوش ــل آل ــای حام ــزود: خانم ه وی اف
شــدند به طوری کــه تولــد بچــه مبتالبــه HIV ایــدز کمتــر از 

1۰۰ نفر است.
ــان اینکــه داروهــای مختلــف باعــث افزایــش  ــی بابی مجذوب
ــیوع  ــرد: ش ــه ک ــت، اضاف ــده اس ــه ش ــی جامع ــوان درمان ت
بیمــاری در کارگــران جنســی ۲.1 درصــد و شــیوع بیمــاری 

در معتــادان تزریقــی 9.3 درصــد اســت.
ــما  ــکل ش ــریح ش ــا تش ــی ب ــای عفون ــص بیماری ه متخص
ــروس پوشــش  ــن وی ــت: ای ــدز گف ــروس HIV ای تیــک از وی
ــود. ــط می ش ــداری آن در محی ــث ناپای ــه باع ــی دارد ک چرب

را  دنیــا  سراســر  در  ایــدز   HIV انتقــال اصلــی  راه  وی 
هتروسکســوئل عنــوان کــرد و در خصــوص انتقــال از طریــق 
ــاس مخاطــی  ــغلی، تم ــال ش ــای آن، انتق ــون و فرآورده ه خ
و مــادر آلــوده بــه نــوزاد توضیــح داد و بــه تجربیاتــی از 
مراجعیــن بــه کلینیک هــا اشــاره کــرد گفــت: امــروزه 
ــن  ــده و ای ــم ش ــق بشــدت ک ــا تزری ــط ب ــای مرتب بیماری ه

ــد. ــک می کن ــز کم ــال نی ــش انتق ــه کاه ــوع ب موض
ویــروس  ورود  زمــان  از  پنجــره  دوره  افــزود:  مجذوبــی 
ــا آزمایــش خــون اســت کــه  ــا مثبــت شــدن ســرولوژی ی ت

معمــوالً از دو تــا 1۲ هفتــه طــول می کشــد.

ــا آزمایش هــا ســرولوژی خــون می تــوان بــه  تنهــا ب
آلودگــی فــرد پــی بــرد

ــان مثبــت شــدن  ــز از زم ــی نی ــه دوره نهفتن ــان اینک وی بابی

ســرولوژی تا ظهــور عالئم ایدز اســت کــه در بالغین حــدود 7 تا 
1۰ ســال و در بچه ها این دوره کوتاه تر اســت، گفت: در این دوره 
ــرولوژی  ــا س ــا آزمایش ه ــا ب ــت و تنه ــده اس ــرد آلوده کنن ف

ــرد. ــی ب ــرد پ ــه آلودگــی ف ــوان ب خــون می ت
وی ســیر بالینــی عفونــت HIV ایــدز را تشــریح کــرد و بابیــان 
اینکــه بیمــاران طبــق گروه بنــدی بالینــی و تعــداد ســلول های 
لنفوســیت در چهــار مرحلــه قــرار می گیرنــد، گفــت: یکــی از 
راه هــای تشــخیصی شــامل تشــخیص اولیــه عفونــت از طریق 

آنتی بــادی اســت.
در همیــن خصوص معــاون بهداشــتی دانشــگاه علوم پزشــکی 
ــدز در  ــه اپیدمــی ای ــان دادن ب همــدان نیــز بابیــان اینکــه پای
برنامــه اســت، گفــت: بایــد بــه انجــام تســت HIV بیش ازپیش 

توجــه شــود.
ایــن بیمــاری متعلــق بــه طبقــه خاصــی نیســت و همــه مردم 
ــالش  ــد ت ــوع بای ــن موض ــازی در ای ــرای فرهنگ س ــه ب جامع
کنند جالل الدین امیری بابیان اینکه باورهای غلط در کشورهای 
جهــان ســوم و کشــورهای درحال توســعه مشــکالت بســیاری 
را بــه وجود آورده که باید با فرهنگ ســازی مناســب این مســئله 
رفع شــود، عنــوان کــرد: نباید از یــاد برد که این بیمــاری متعلق 
ــرای  ــه ب ــردم جامع ــه م ــت و هم ــی نیس ــه خاص ــه طبق ب

ــد. ــالش کنن ــد ت ــن موضــوع بای فرهنگ ســازی در ای
امیــری با اشــاره به اینکــه بیماری HIV ســاالنه هزینه بســیاری 
ایجاد می کند؛ اقدامات بهداشتی انجام شده 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.
ــان  ــدان بابی ــوم پزشــکی هم ــگاه عل ــتی دانش ــاون بهداش مع
اینکــه به ازای هر یــک دالر هزینه ای که در پیشــگیری و کنترل 
ایدز صرف شــود مبلغ 15 دالر صرفه جویی می شــود و یک مورد 
پیشــگیری از ابتــالی به ایــدز مبلــغ 1۶ هــزار دالر صرفه جویی 
ســاالنه در پــی دارد، گفت: با در پیش گرفتن دســتورالعمل های 
علمی و کارشناســی اجرایی شــده بــه هدف مهــار همه گیری از 

HIV/ ایــدز در ســال ۲۰3۰ دســت خواهیــم یافــت.

شناسایی ۷۹۶ نفر مبتالبه ایدز در استان همدان 
رئیــس مرکــز بهداشــت شهرســتان همــدان نیــز از شناســایی 
79۶ نفر مبتالبه ایدز تا پایان شــهریور امســال در استان همدان 
خبــر داد و عنوان کــرد: ایدز بیــش از آن که یک بیمــاری عفونی 
باشــد یک آســیب اجتماعــی اســت کــه دارای ابعاد اقتصــادی، 

سیاســی و فرهنگی وســیعی اســت.
ــه  ــه ب ــدون توج ــه ب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــش ب ــد خیراندی محم

تمــام عوامــل مؤثــر بــر گروه هــای پرخطــر؛ پیشــگیری از ایــن 
بیمــاری موفــق نخواهــد بــود، اظهــار داشــت: ویــروس HIV از 
ــروس  ســه راه قابل انتقــال اســت کــه مهم تریــن راه انتقــال وی

در دنیــا تمــاس جنســی محافظــت نشــده اســت.
ــه  ــاره ب ــا اش ــدان ب ــتان هم ــت شهرس ــز بهداش ــس مرک رئی
ــالم و  ــه زن س ــوده ب ــرد آل ــد از م ــروس می توان ــن وی ــه ای اینک
از زن آلــوده بــه مــرد ســالم و همچنیــن در افــراد هم جنس بــاز 
منتقل شــود، گفــت: 5۲ درصد مبتالیــان در گروه ســنی ۲5 تا 

34 سال قرار دارند.

قسمت عمده مبتالیان در کشور ناشناخته باقی مانده اند
ــرس از  ــل ت ــه دلی ــراد ب ــیاری از اف ــت: بس ــش گف خیراندی
ــاوره  ــز مش ــه مراک ــه ب ــی از آن از مراجع ــی ناش ــگ و بدنام ان
بیماری هــای رفتــاری خــودداری کــرده و ایــن موضــوع باعــث 
شــده کــه قســمت عمــده مبتالیــان در کشــور ناشــناخته باقی 

بمانند.
وی تالش بــرای آگاهی عمومی در مورد HIV و ایدز و شکســتن 
تابوی آن را ضروری دانست و گفت: تا پایان شهریورماه امسال در 
همــدان 79۶ نفــر مبتالبــه HIV ایــدز شناسایی شــده که بیش 
ــی  ــاله یعن ــا 34 س ــروه ســنی 3۰ ت ــوارد در گ از ۶1 درصــد م

جمعیت جــوان رخ داده اســت.

۴۹ مرکز مشاوره آماده ارائه خدمات هستند 
رئیــس مرکز بهداشــت شهرســتان همدان مشــکالت ناشــی از 
تماس جنسی به عنوان عامل ابتالی به ایدز را نگران کننده دانست 
و گفت: هم اکنون 49 مرکز مشــاوره آماده ارائه خدمات هســتند 
و آزمایــش اچ آی وی و ایــدز به صــورت رایــگان انجــام می شــود.

ــی در  ــی عموم ــش آگاه ــتای افزای ــد: در راس ــادآور ش وی ی
ــالمت  ــات س ــه خدم ــن ارائ ــت ضم ــیار و ثاب ــای س اتوبوس ه

ــود. آموزش ایدز انجام می ش

ایدز درمان قطعی ندارد
خیراندیــش بــا اشــاره بــه اینکــه ایــدز درمــان قطعــی نــدارد، 
ــا  ــا ب ــدارد ام ــود ن ــدز واکســنی وج ــاری ای ــرای بیم ــت: ب گف
ــد  ــا ح ــاران را ت ــر بیم ــول عم ــوان ط ــد می ت ــای جدی داروه

قابل توجهــی افزایــش داد.
ــان  ــت و همچن ــی اس ــاری مخف ــن بیم ــه ای ــان اینک وی بابی
نمی تــوان راحــت در مــورد آن صحبــت کــرد روابــط جنســی 
ــته  ــزود: درگذش ــده دانســت و اف ــده را نگران کنن ــرل نش کنت
اعتیــاد تزریقــی بیشــترین عامــل ابتــالی بیمــاران HIV ایــدز 
بوده ولی هم اکنون این به سمت روابط جنسی می رود و باید امروز 

با آگاهی دهی مردم برای بهبود شــرایط تالش کرد.
 HIV وی بــا اشــاره بــه اینکــه 1.۲ میلیــون نوجــوان مبتالبــه
ایــدز در جهان زندگــی می کننــد و برنامه ریــزی در این حوزه 
ــورهای دارای جمعیت جوان  مهم است، گفت: ایران جزو کش
ــر  ــای پرخط ــه رفتاره ــادرت ب ــرای مب ــان ب ــت و جوان اس
کنجکاوتــر هســتند و بحران هــای عاطفــی، تحصیلــی 
ــن  ــت ای ــتی روش مدیری ــد و به درس ــراوان دارن ــی ف و مال
 HIV بحران هــا را نمی داننــد بنابرایــن جوانــان در برابــر

ــتند. ــیب پذیر هس ــدز آس ای
ــای  ــر موفقیت ه ــال های اخی ــه در س ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
خوبــی در پیشــگیری از ابتــالی بــه ایــدز صــورت گرفته اســت، 
گفــت: کنترل معتــادان  تزریقــی و حمایــت از خانواده هایشــان 
و خدمــات بــه مــادران بــاردار به خوبــی انجــام می شــود 
ــالم  ــد س ــت فرزن ــادر HIV مثب ــدان دو م ــه در هم به طوری ک

ــا آوردند. ــه دنی ب
آنچــه مســلم اســت اینکــه اگرچــه هشــدار در مــورد بیمــاری 
ــی  ــام م ــا انج ــانه ه ــق رس ــال آن از طری ــای انتق ــدز و راه ه ای
ــورد  ــی الزم را در م ــراد آگاه ــیاری از اف ــوز بس ــا هن ــود ام ش
ــه  ــن زمین ــد بیــش از پیــش در ای ــد و بای ــاری ندارن ــن بیم ای

اطالع رســانی صــورت گیرد.
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جامعــه ایـــران

ــن  ــای نمکی ــدن بخش ه ــا خشک ش ب
از  کــه  بادهایــی  ارومیــه،  دریاچــه 
ــا  ــد، همــراه ب ــه غــرب می وزن شــرق ب
ــی آورد کــه  ــن م خــود بلورهــای نمکی
ــوان  ــه عن ــا ب ــن باده کارشناســان از ای

ــد.  ــاد می کنن ــاک  ی ــان خ قات

ــه	از	 ــه	ارومی ــد	از	آب	دریاچ ــط	1۰	درص ــه	فق ــود	اینک باوج
آذربایجــان	شــرقی	تأمیــن	می	شــود،	امــا	9۰	درصــد	تبعــات	
خشک	شــدن	آن	متوجــه	ایــن	اســتان	اســت	و	خیلــی	از	ایــن	
ــاون	 ــدی،	مع ــن	را	پورمه ــویم.«	ای ــرر	می	ش ــوع	متض موض

اســتاندار	آذربایجــان	شــرقی	گفتــه	اســت.
ــط	 ــت	محی ــازمان	حفاظ ــس	س ــت.	رئی ــا	نیس ــه	او	تنه البت
زیســت	کشــور	نیــز	در	جلســه	ای	تبریــز	و	اســتان	آذربایجــان	
ــه،	در	 ــا	دریاچ ــط	ب ــق	مرتب ــر	از	دیگرمناط ــرقی	را	بیش	ت ش
ــن	آســیب	را	 ــز	بیش	تری ــود:	»تبری ــده	ب معــرض	خطــر	خوان

می	بینــد.«
روزی	نیســت	کــه	در	فضــای	مجــازی	رســانه	های	آذربایجــان	
ــودی	دریاچــه	 ــه	ناب شــرقی،	شــاهد	عکســی	از	وضعیــت	روب
ارومیــه	نباشــیم.	تــراز	آب	دریاچــه	روزبــه	روز	کاهــش	
می	یابــد	و	مــردم	اغلــب	در	فضــای	مجــازی	نارضایتــی	

ــد. ــالم	می	کنن ــوع	اع ــن	موض ــود	را	از	ای ــق	خ عمی
آتــش	 دود	 می	گوینــد	 کــه	 متن	هایــی	 و	 عکس	هــا	
بی	توجهــی	و	کــم	کاری	مســئوالن	درقبــال	بزرگ	تریــن	
دریاچــه	ایــران	بیش	تــر	از	همــه	بــه	چشــم	اهالــی	آذربایجــان	

ــت. ــد	رف ــرقی	خواه ش
	

نشانه هایی ترسناک از خشکی دریاچه ارومیه
ــه	 ــکی	دریاچ ــه	خش ــم	ب ــدان	ه ــوا	چن ــی	ه ــن	آلودگ »ای
ارومیــه	نامرتبــط	نیســت«،	»طوفــان	شــنی	تــازه	شــروعش	
هســت،	خــدا	بــه	دادمــان	برســد.«	مــردم	هرچنــد	غیرعلمی،	

ــات	خشــکی	دریاچــه	 ــاره	تبع ــانه	درب ــد	غیرکارشناس هرچن
ارومیــه	صحبــت	می	کننــد،	امــا	همیــن	کــه	صحبــت	
ــی	 ــگ	خطــر	را	شــنیده	اند.	طــی	روزهای می	کننــد	یعنــی	زن
ــود،	برخــی	از	اعضــای	 ــران	ب ــز	آلوده	تریــن	شــهر	ای کــه	تبری
شــورای	شــهر	تبریــز	همچــون	بهشــتی،	خشــکی	دریاچــه	را	
ــد. ــز	دانســته	بودن عامــل	7۰درصــد	از	آلودگــی	هــوای	تبری
ــان	 ــز	و	آذربایج ــواده	تبری ــمش	هم	خان ــه	اس ــه	ای	ک دریاچ
شــرقی	نیســت،	چگونــه	می	توانــد	از	دردهــای	خــود	قایقــی	
ــانه	 ــه	و	کاش ــه	خان ــق	را	روان ــن	قای ــی	ای ــازد	و	از	راه	هوای بس

ــد؟ ــردم	آذربایجــان	شــرقی	کن م
ــر	 ــزار	کیلومت ــاحت	۶ه ــه	مس ــه	ای	ب ــدن	دریاچ ــک	ش خش
ــر	 ــان	از	نظ ــزرگ	جه ــه	ب ــن	دریاچ ــی	۲5امی ــع،	یعن مرب
وســعت،	شــوره	زاری	بــه	همــان	بزرگــی	را	در	منطقــه	به	جــای	
خواهــد	گذاشــت.	جایگزینــی	کــه	عمــق	دردناکــی	آن	بســیار	

بیش	تــر	اســت.
ــه	3۰درصــد	از	مســاحت	 ــه	ک ــز	دریاچــه	ارومی حوضــه	آبری
کل	کشــور	را	در	برمی	گیــرد،	بــا	داشــتن	دشــت	هایی	
ــدوآب،	 ــاد،	میان ــاب،	مهاب ــز،	بن ــه،	تبری ــت	ارومی ــد	دش مانن
ــی	از	 ــنویه،	یک ــهر	و	اش ــهر،	آذرش ــلماس،	پیرانش ــده،	س نق
ــداری	در	 ــاورزی	و	دام ــت	کش ــمند	فعالی ــای	ارزش کانون	ه

ایــران	به	شــمار	مــی	رود.
	

بادهایی که به سمت مرگ می وزند
ــال	 ــه	از	س ــه	ارومی ــی	دریاچ ــدن	تدریج ــا	خشک	ش ــاال	ب ح
8۰،	بایــد	انتظــار	داشــت	نمک	زارهایــی	کــه	از	خشــکی	
ــه	از	 ــی	ک ــط	بادهای ــد،	توس ــای	مانده	ان ــور	برج ــای	ش آب	ه

شــرق	بــه	غــرب	می	وزنــد،	در	اولیــن	ایســتگاه	خــود،	بــر	روی	
ــینند. ــرقی	بنش ــان	ش ــای	آذربایج ــای	خاک	ه ریه	ه

ــی	اداره	 ــط	طبیع ــاون	محی ــی،	مع ــنی	قم ــن	محس میرحس
ــد:	»امســال	 کل	محیــط	زیســت	آذربایجــان	شــرقی	می	گوی
شــاهد	کاهــش	۲5ســانتی	متری	ســطح	آب	دریاچــه	ارومیــه	
ــم	 ــه	حاک ــه	در	منطق ــالی	ک ــن	خشکس ــت	ای ــم	و	عل بودی

ــود.« ــالم	می	ش ــت،	اع اس
ــر	 ــه،	اگ ــکی	دریاچ ــه	خش ــه	ب ــا	توج ــد:	»ب ــد	می	کن او	تاکی
ــم،	 ــر	بگیری ــک	را	در	نظ ــرض	ریس ــم	در	مع ــای	مه کانون	ه
ــز	در	 ــه،	تبری ــب	منطق ــای	غال ــت	وزش	باده ــت	جه به	عل

ــرد.« ــرار	می	گی ــتری	ق ــیب	بیش ــرض	آس مع
ــر	شــدید	شــرایط	 ــر	تغیی ــی	ب قمــی	نظــر	کارشناســان	مبن
ــت	و	 ــع،	زراع ــد:	»مرات ــد	می	کن ــه	را	تایی ــی	در	منطق اقلیم
تنــوع	زیســتی	آذربایجــان	شــرقی،	موضوعاتــی	هســتند	کــه	
ــه	 ــیب	را	ب ــن	آس ــه	بیش	تری ــه	ارومی ــدن	دریاچ ــک	ش خش
ــا	 ــت	م ــط	زیس ــه	محی ــرد	و	در	نتیج ــد	ک ــا	وارد	خواه آن	ه

ــد.« ــد	دی ــود	خواه ــه	خ ــدی	ب ــیب	های	ج آس
	

نمک ها روزی دامن همه مان را خواهد گرفت
محمداســماعیل	ســعیدی،	نماینــده	مــردم	تبریز،	آذرشــهر	و	
ــود:	 اســکو	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	نیــز	هشــدار	داده	ب
ــی	و	 ــات	ســنگین	زیســت	محیطی،	اقتصــادی،	اجتماع »تبع
سیاســی	ناشــی	از	خشــکی	دریاچــه	ارومیــه	دامــن	همــه	را	
ــت	و	آن	روز	دیگــر	کار	از	کار	گذشــته	اســت.« خواهــد	گرف

از	 گوشــه	هایی	 مــردم	 نیــز	 امــروز	 اســت	 معتقــد	 او	
تبعــات	خشــکی	ایــن	دریاچــه	را	می	بیننــد:	»در	حــال	

بادهایی که آبادانی  را می بلعند/
 بعد از آب با نابودی خاک چه کنیم

بهنام عبداللهی
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حاضــر	در	مناطــق	خشــک	و	کــم	آب	مــردم	دچــار	
ــه	مســؤوالن	 ــه	هشــدار	جــدی	ب ــی	شــده	اند	ک گرفتاری	های
ــی	و	 ــار	درمان ــای	گفت ــه	ج ــا	ب ــت	ت ــت	اندرکاران	اس و	دس

توجیهــات،	کاری	انجــام	دهنــد.«
این	هــا	درحالــی	اســت	کــه	دولــت	در	ســال	های	اخیــر	
ــای	دریاچــه	 ــدد	در	خصــوص	احی ــای	متع ــم	وعده	ه علی	رغ
ارومیــه،	کمتریــن	میــزان	بودجــه	را	بــرای	احیــا	ایــن	دریاچه	
در	نظــر	گرفتــه	اســت	و	همیــن	باعــث	اعتــراض	تعــدادی	از	

نماینــدگان	شــده	اســت.
آبخیــزداری	 و	 منابــع	طبیعــی	 نامــدار،	مدیــرکل	 داور	
آذربایجــان	شــرقی	نیــز	می	گویــد:	»در	اینکــه	امــروز	دریاچــه	
ــق	 ــا	مناط ــت	ام ــکی	نیس ــت	ش ــده	اس ــک	ش ــه	خش ارومی

ــت.« ــده	اس ــی	مان ــوز	باق ــه	هن ــی	از	دریاچ کوچک
»بخش	هایــی	از	دریاچــه	کــه	هنــوز	خشــک	نشــده	اند،	
ــه	 ــتند	و	ب ــک	هس ــت	نم ــن	غلظ ــفانه	دارای	بیش	تری متاس
ــتن	 ــوع	پیوس ــه	وق ــاهد	ب ــا	ش ــدن	آن	ه ــض	خشک	ش مح
طوفان	هــای	نمکــی	و	نابــودی	مــزارع	کشــاوزی	اطــراف	
ــد	 ــدار	تاکی ــم	بود.«نام مخصوصــا	آذربایجــان	شــرقی	خواهی
ــاهد	 ــت	ش ــه	سال	هاس ــه	ک ــی	از	دریاچ ــد:	»مناطق می	کن
ــن	و	 ــا	ش ــه	ب ــان	آمیخت ــتیم،	آب	ش ــان	هس خشک	شدن	ش
ماســه	و	نمــک	بــود	و	وقتــی	خشــک	می	شــدند	عمــال	تاثیــر	
ــی	 ــی	زراع ــز	اراض ــی	و	نی ــرایط	اقلیم ــادی	در	ش ــیار	زی بس

اطــراف	دیــده	نمی	شــد.«
او	بــا	لحنــی	تاســف	آمیز	اعــالم	می	کنــد:	»بخش	هایــی	
متاســفانه	 نشــده	اند،	 هنــوز	خشــک	 کــه	 دریاچــه	 از	
دارای	بیش	تریــن	غلظــت	نمــک	هســتند	و	بــه	محــض	
خشک	شــدن	آن	هــا	شــاهد	بــه	وقــوع	پیوســتن	طوفان	هــای	
نمکــی	و	نابــودی	مــزارع	کشــاوزی	اطــراف	مخصوصــا	

آذربایجــان	شــرقی	خواهیــم	بــود.«
ــرقی،	 ــان	ش ــی	آذربایج ــع	طبیع ــرکل	مناب ــه	مدی ــه	گفت ب
در	پــی	خشک	شــدن	دریاچــه	ارومیــه،	نه	تنهــا	خــاک	
8اســتان	حاشــیه	دریاچــه	بــه	خطــر	می	افتــد،	بلکــه	خــاک	
مــزارع	کشــاورزی	کل	منطقــه	بــه	درجــه	ای	از	نمکین	بــودن	
ــی	رود.« ــن	م ــه	کل	از	بی ــاورزی	ب ــکان	کش ــه	ام ــد	ک می	رس
نامــدار	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	شهرســتان	هایی	همچــون	
ــن	 ــرقی	از	ای ــان	ش ــاب	در	آذربایج ــی	بن ــتان	آباد	و	حت بس
خطــر	مهلــک	در	امــان	نخواهنــد	بــود،	می	گویــد:	»	
آزمایشــاتی	کــه	حتــی	در	اراضــی	کشــاورزی	شهرســتان	های	
دوردســت	اســتان	توســط	کارشناســان	مــا	صــورت	گرفتــه،	
بلورهــای	نمکیــن	در	ترکیبــات	خــاک	دیــده	شــده	اســت.«

باید مســئله »خشــک شــدن دریاچــه ارومیــه« را از 
ــل کنیم ــه ح ریش

او	در	بخــش	دیگــری	از	ایــن	گفتگــو	تنهــا	چــاره	جلوگیــری	
ــری	از	خشــک	 ــه	زیســت	محیطــی	را	پیش	گی ــن	فاجع از	ای
شــدن	آب	دریاچــه	ارومیــه	می	دانــد:	»اقداماتــی	مثــل	
بوتــه	کاری	یــا	درخــت	کاری	تنهــا	مســکن	هســتند	و	مــا	باید	
ــه	دنبــال	درمــان	قطعــی	باشــیم.	همچنیــن	ایــن	نکتــه	را	 ب
ــا	در	 ــبز	تنه ــای	س ــداث	فض ــه	اح ــت	ک ــر	گرف ــد	در	نظ بای
مناطقــی	کــه	خــاک	مناســب	دارنــد	و	فاقــد	بلورهــای	نمکین	

ــت.« ــر	اس ــتند	امکان	پذی هس
تبریــز	و	 اســتاد	دانشــگاه	 دکتــر	احمــد	فاخری	فــرد،	
ــه	ســخنان	 متخصــص	حــوزه	دریاچــه	نیــز	مهــر	تاییــدی	ب
مدیــرکل	منابــع	طبیعــی	اســتان	می	زنــد:	»اینطــور	نیســت	
ــه	 ــمت	دریاچ ــن	از	س ــای	نمکی ــی	باده ــد	نهای ــه	مقص ک
ــهرها	و	 ــام	ش ــه	تم ــد،	بلک ــز	باش ــمت	تبری ــه	س ــه	ب ارومی
روســتاهای	واقع	شــده	در	ایــن	مســیر	نیــز	در	معــرض	خطــر	

ــود.« ــد	ب خواهن
او	همچنیــن	می	گویــد:	»موضوعــی	کــه	مطــرح	اســت	
دربــاره	آینــده	ای	دور	نیســت!	بلکــه	امــروز	هــم	در	اســتان	مان	
باغ	هایــی	را	ســراغ	داریــم	مثــال	در	شهرســتان	شبســتر	کــه	

ــت«. ــه	اس ــن	رفت ــان	از	بی ــده	و	درختان	ش ــال	خشک	ش کام

فقط گیاهان شوردوست توان حیات خواهند داشت
دیگــر	 از	 را	 بیابان	زایــی	 افزایــش	 فاخری	فــرد	 دکتــر	
نتیجه	هــای	منفــی	خشــکی	دریاچــه	ارومیــه	عنــوان	
ــی	 ــای	میدان ــا	در	گزارش	ه ــد:	»م ــح	می	ده ــد	و	توضی می	کن
ــم،	نشــان	 ــه	کرده	ای ــه	ارائ ــت	منطق ــه	از	وضعی و	مصــوری	ک
داده	ایــم	کــه	چگونــه	خشک	شــدن	دریاچــه	عــالوه	بــر	
ــی	 ــه	صــورت	افق ــه	نمــک،	ب ــوده	ب ــای	آل ــش	ریزگرده افزای

می	کنــد.« هــم	 بیابان	زایــی	
او	دربــاره	اینکــه	کــدام	گونــه	از	گیاهــان	و	خاک	هــا	در	
ــریح	 ــتند،	تش ــود	هس ــای	نمک	آل ــر	گردباده ــرض	خط مع
می	کنــد:	»ابتــدا	گیاهــان	و	بافت	هــای	حســاس	بــه	شــوری،	
ســپس	گیاهــان	مقــاوم	در	برابــر	شــوری	در	مناطــق	از	بیــن	
ــه	 ــی	ادام ــان	توانای ــه	ای	از	گیاه ــا	گون ــا	تنه ــد	و	نهایت می	رون

ــه	شوردوســت	باشــند.« ــد	داشــت	ک ــات	خواهن ــه	حی ب
گفتگــو	 ایــن	 از	 بخشــی	 در	 تبریــز	 دانشــگاه	 اســتاد	
ــرای	 ــی	ب ــی	را	عامل ــل	زراع ــارج	از	فص ــای	خ ــروج	آب	ه خ
ــد	و	 ــه	می	دان ــت	دریاچ ــال	تثبی ــق	درح ــدن	مناط خشک	ش
ــه	ســمت	 ــی	را	ب ــد:	»اگــر	بتوانیــم	آب	هــای	غیرفصل می	گوی
ــع	از	 ــر	مرب ــل	35۰۰کیلومت ــم،	حداق ــت	کنی ــه	هدای دریاچ

ســطح	دریاچــه	افزایــش	می	یابــد.«

ــتا، از  ــک روس ــرطانی در ی ــر س ــوع ۳۷ نف موض
ارومیــه آب می خــورد دریاچــه 

او	خطــر	خشک	شــدن	دریاچــه	ارومیــه	را	آنقــدر	جــدی	
می	دانــد	کــه	جــان	حداقــل	۶میلیون	نفــر	و	حداکثــر	
14میلیون	نفــر	در	شــهرهای	حــوزه	دریاچــه	در	معــرض	
ــم	کــه	37نفــر	در	آن	 خطــر	اســت:	»مــا	روســتایی	را	دیده	ای
ــه؟« ــی	چی ــن	یعن ــده	اند.	ای ــار	ش ــرطان	ها	دچ ــواع	س ــه	ان ب
ــت	 ــز	در	بودجــه	دول ــه	امســال	نی ــب	آن	اســت	ک حــال	جال
مبلــغ	چشــمگیری	بــرای	آخریــن	تقالهــای	دریاچــه	ارومیــه	
در	نظــر	گرفتــه	نشــده	و	معلــوم	نیســت	همــان	مقــداری	هــم	

ــه. ــا	ن ــد	ی کــه	در	نظــر	گرفتــه	شــده،	اختصــاص	می	یاب
ــای	وجــود	دریاچــه	 حتــی	اگــر	در	طــول	این	ســال	ها	از	مزای
ــم	 ــه	بدانی ــان	آن	اســت	ک ــم،	حــاال	زم ــل	بوده	ای ــه	غاف ارومی
ــان	را	در	 ــای	عزیزان	م ــد	ج ــدر	می	توان ــی	اش	چق ــای	خال ج

ــد. ــی	کن ــان	خال اطراف	م
حتــی	اگــر	در	مقابــل	ریزگردهــا	چشــمانمان	را	ببندیــم،	اگــر	
در	مقابــل	آلودگــی	هــوا	ماســک	بــر	روی	صورت	مــان	بزنیــم،	
ــودی	 ــا	ناب ــم،	ب ــده	بگیری حتــی	اگــر	بی	مســئولیتی	ها	را	نادی

خــاک	آبادمــان	چــه	خواهیــم	کــرد؟
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تب وتــاب گهــواره زمیــن دل هــای 
را  دیــار  ایــن  مردمــان  از  خیلــی 
ســوگوار کــرده امــا جریــان امیــد 
همچنــان در دل هــای ترک خــورده 
مردمــان مقــاوم کرمانشــاه جــاری 

اســت. 

دل	پرآشــوب	زمیــن	صبوری	شــان	را	محــک	زد،	فــارغ	از	
اینکــه	مردمــان	دیار	زاگــرس	تا	ابــد	ایســتاده	و	امتحانشــان	را	
ســال	ها	پیــش	پــس	داده	انــد،	ســال	هایی	کــه	در	دوران	دفــاع	
مقــدس	درد	از	دســت	دادن	نزدیــکان	را	بــا	تمــام	وجودشــان	

حــس	کردنــد.
غــم	بی	ســرپناهی	امروزشــان	اگــر	ســخت	اســت،	ســخت	تر	
از	ایــن	را	در	ســال	های	دفــاع	مقــدس	و	حماســه	آفرینی	
ــه	 ــی	ک ــر	از	التهاب ــال	های	پ ــد،	س ــاد	دارن ــه	ی در	آن	دوران	ب
»ســرپناه«	زیــر	بمبــاران	هوایــی	گاه	و	بــی	گاه	دشــمن	بعثــی	

ــود. ــای	خــود	را	ازدســت	داده	ب معن
ناله	هــای	جان	سوزشــان	بــرای	از	دســت	دادن	عزیــزان	را	اگــر	
ــا	در	 ــای	ســنگین	تری	را	از	آن	روزه ــم،	زخم	ه ــاب	نمی	آوری ت
دل	دارنــد،	روزهایــی	کــه	بــا	دســتان	خودشــان	عزیزانشــان	را	
بی	ســر	و	خســته	خــاک	می	کردنــد،	ولــی	همچنــان	ســربلند	

و	پــر	غــرور	مقابل	دشــمن	متجــاوز	ایســتادند.
ــن	 ــه	ت ــه	شــادی	را	ب ــم	جام ــگ	ه ــام	شــدن	جن ــد	از	تم بع
ــد،	دل	 ــه	دوانی ــان	ریش ــد	در	دل	هایش ــوق	امی ــد	و	ش کردن
بــه	دل	هــم	دادنــد	و	دست	به	دســت	یکدیگــر	و	بــرای	
ــاره	 ــا	را	دوب ــدند،	آواره ــم	ش ــان	هم	قس ــردن	دیارش ــاد	ک آب

ــت. ــازه	ای	گرف ــگ	ت ــی	رن ــاختند	و	زندگ س
امــروز	هــم	کــه	تداعــی	لحظــات	تب	وتــاب	دل	آشــوب	زمیــن	
کابــوس	شــبانه	و	رنــج	روزانه	شــان	شــده	و	درد	و	غمــی	
ــاً	 ــر	روح	و	جانشــان	آوار	می	شــود،	یقین ــان	هرلحظــه	ب بی	پای
ــد	کــرد	و	 ــد	خــم	نخواهن ــج	طاقت	فرســا	ق ــن	رن ــار	ای ــر	ب زی

ــد. ــروع	می	کنن ــو	ش ــاره	از	ن ــتند	و	دوب می	ایس
ــاره	 ــد	و	دوب ــر	آوار	برمی	دارن ــن	شــده	را	از	زی ــای	دف خاطره	ه
خاطــره	می	ســازند،	نقــش	امیــد	را	بــر	درودیــوار	شــهر	
ــوش	 ــاره	در	گ ــربلندی	را	دوب ــه	س ــند	و	تران ــم	زده	می	کش غ
کودکانشــان	زمزمــه	می	کننــد	تــا	آن	هــا	هــم	ایســتادگی	در	

ــد. روزهــای	ســختی	را	مشــق	کنن
ــی	اســت	 ــه	ممکن ــن	حادث ــن	شــاید	طبیعی	تری ــرزش	زمی ل
ــا	 ــد،	ام ــاق	می	افت ــا	اتف ــورهای	دنی ــی	از	کش ــه	در	خیل ک
ــی	 ــاً	راه	های ــرد،	طبیعت ــر	می	پذی ــه	بش ــی	ک ــرای	صدمات ب
ــت.	آالم	و	 ــوان	یاف ــش	می	ت ــا	و	رنج	های ــش	درده ــرای	کاه ب
ــا	دســت	از	 ــا	مدت	ه ــه	ت ــی	زلزل ــای	روحــی	و	روان پس	لرزه	ه
ــاً	ایــن	 ــر	نخواهــد	داشــت،	امــا	قاعدت ــه	زده	ب ســر	مــردم	زلزل
ــور	 ــد	و	ش ــل	کن ــی	را	مخت ــان	زندگ ــد	جری ــه	نمی	توان حادث

ــد. ــرار	بمان ــد	همچنــان	برق زندگــی	بای

امدادها روحی و روانی نهادها و موسسات دولتی
ــل	 ــا	مث ــم	برخــی	ندانم	کاری	ه ــات	به	رغ ــن	اتفاق ــان	ای در	می
ارســال	پیامــک	تأخیــر	پرداخــت	اقســاط	وام	بــه	زلزلــه	زدگان	
از	ســوی	مؤسســات	پولــی	و	بانکــی	امــا	برخــی	نهادهــا	مثــل	
ــه	ایــن	مهــم	واقــف	 ــوم	پزشــکی	و	بهزیســتی	ب دانشــگاه	عل
ــد	 ــه	زدگان	از	دو	بع ــه	زلزل ــانی	ب ــد	امدادرس ــه	بای ــد	ک بودن
ــای	 ــن	رو	تیم	ه ــد	و	از	همی ــوردار	باش ــی	برخ ــادی	و	روان م

ــای	 ــا	روش	ه ــزام	و	ب ــه	زده	اع ــق	زلزل ــه	مناط روان	پزشــکی	ب
ــه	زدگان	امدادرســانی	شــد. ــه	زلزل ــی	خــاص	ب درمان

بــه	رغــم	برخــی	ندانــم	کاری	هــا	مثــل	ارســال	پیامــک	تاخیر	
ــه	زدگان	از	ســوی	موسســات	 ــه	زلزل پرداخــت	اقســاط	وام	ب
ــوم	 ــگاه	عل ــل	دانش ــا	مث ــی	نهاده ــا	برخ ــی	ام ــی	و	بانک پول
پزشــکی	و	بهزیســتی	بــه	ایــن	مهــم	واقــف	بودنــد	کــه	بایــد	
ــد ــوردار	باش ــی	برخ ــادی	و	روان ــد	م ــانی	از	دو	بع ــداد	رس ام

ــتان	 ــتی	اس ــرکل	بهزیس ــادری	مدی ــد	ق ــال	امی ــرای	مث ب
ــتری	 ــه	7.3	ریش ــس	از	زلزل ــی	پ ــه	اندک ــا	فاصل ــاه	ب کرمانش
ســرپل	ذهــاب	از	انجــام	مداخــالت	روانشناســی	بــرای	بیــش	
از	5	هــزار	نفــر	در	ایــن	مناطــق	خبــر	داد	و	گفــت:	هرچــه	از	
ــه	دور	می	شــویم	مداخــالت	روانشناســی	بســیار	 حادثــه	زلزل

مهم	تــر	جلــوه	می	کنــد.
یــا	ابراهیــم	شــکیبا	معــاون	بهداشــت	دانشــگاه	علــوم	
پزشــکی	کرمانشــاه	بــا	اشــاره	بــه	اعــزام	5۰	تیــم	روانشناســی	
دوره	دیــده	بــه	مناطــق	زلزلــه	زده	اعــالم	می	کنــد	کــه	
تاکنــون	۶	هــزار	نفــر	در	منطقــه	غربالگــری	شــدند	و	نتیجــه	
ــود	شــرایط	روحــی	در	مناطــق	 ــات	بهب ــن	اقدام برخــی	از	ای

ــت. ــوده	اس ــه	زده	ب زلزل
ــری	 ــوان	نی ــتای	ج ــی	روس ــواه	از	اهال ــلطان	خ ــیروس	س س
ــان	 ــرادرش	را	در	جری ــر	و	ب ــک	دخت ــه	ی ــاب	ک ــرپل	ذه س
زلزلــه	اخیــر	ازدســت	داده	اســت،	دربــاره	شــرایط	روحــی	خود	
و	خانــواده	اش	پس	ازایــن	ضایعــه	می	گویــد:	به	هرحــال	
ــر	آالم	 ــه	خاط ــوان	ب ــه	دارد	و	نمی	ت ــان	ادام ــی	همچن زندگ

ــرد. ــا	ک ــز	را	ره ــاق	همه	چی ــن	اتف ای
ــن	 ــدا	و	همچنی ــف	خ ــه	لط ــدوار	ب ــا	امی ــد:	م وی	می	افزای
ــه	و	 ــه	توج ــن	اینک ــتیم	ضم ــان	هس ــت	رس ــای	خدم نهاده

جریان»امید« در شریان دل های ترک خورده/ آغاز بازسازی امیدآفرین است

مسلم معین

http://mehrnews.com


صفحه 10 | شماره 23 | دی 96 MEHR NEWSAGENCY

جامعــه ایـــران

محبــت	مــردم	بزرگــوار	ایــران	در	کاهــش	دردهــای	ناشــی	از	
ــوده	و	تســلی	خاطــر	مــا	شــده	اســت. ــر	ب ــه	بســیار	مؤث زلزل

اهمیــت همــدردی امدادگــران بــرای پذیــرش 
ــی ــرایط بحران ش

در	زمینــه	تقویــت	روحیــه	و	مواجهــه	روانــی	بــا	زلزلــه	یــک	
روانشــناس	نیــز،	اظهــار	داشــت:	امیــد	تنهــا	مفهومــی	اســت	
ــد	همچــون	 ــات	ب ــان	تمــام	اتفاق ــوان	گفــت	در	می کــه	می	ت
نــور	بــه	تاریکــی	ذهــن	هــر	فــردی	می	تابــد	و	تــوان	تــازه	ای	
بــرای	ادامــه	زندگــی	در	تک	تــک	افــراد	بــه	وجــود	مــی	آورد.
ــز	 ــی	نی ــرایط	بحران ــد	در	ش ــه	داد:	امی ــینی	ادام ــا	حس فریب
همیــن	تعریــف	را	دارد	ولــی	اندکــی	پیچیده	تــر	اســت	چراکه	
ــده	ای	 ــاًل	پیش	بینی	نشــده	و	نگران	کنن ــا	شــرایط	کام ــراد	ب اف
روبــرو	می	شــوند،	مثــل	اینکــه	ممکــن	اســت	فــردی	از	

ــدگان	دچــار	ســوگ	و	درد	شــوند. ــرود	و	بازمان دســت	ب
وی	خاطرنشــان	کــرد:	اینکــه	افــراد	چقــدر	بتواننــد	در	برابــر	
مشــکالت	تــاب	بیاورنــد	بخشــی	بــه	ویژگی	هــای	شــخصیتی	
گذشــته	آن	هــا	برمی	گــردد.	یعنــی	اگــر	از	قبــل	افــرادی	صبور	
ــکیبا	 ــختی	ها	ش ــد	در	س ــعی	کرده	ان ــوده	و	س ــوکل	ب و	مت
باشــند	و	در	امــور	مختلــف	خداونــد	را	طــرف	حســاب	خــود	
ــاص	 ــرایط	خ ــم	در	ش ــد،	اآلن	ه ــوکل	کنن ــه	او	ت ــد	و	ب بدانن
ــته	 ــای	گذش ــد	از	ویژگی	ه ــا	می	توانن ــران	و	بالی ــل	بح مث

بهــره	ببرنــد.
ــه	 ــن	اســت	ک ــت	ای ــتاد	دانشــگاه،	واقعی ــن	اس ــه	ای ــه	گفت ب
ــاًل	تحــت	 ــا	و	بحران	هــا،	زندگــی	را	کام ــات	ناگــوار،	بالی اتفاق
تأثیــر	قــرار	می	دهــد	و	افــراد	کمک	رســان	نبایــد	بــه	بحــران	

زدگان	امیــد	واهــی	دهنــد.	یکــی	از	مهم	تریــن	مســائلی	کــه	
بســیار	کمــک	می	کنــد	تــا	افــراد	شــرایط	بحرانــی	را	بپذیرنــد	
ــد	و	 ــدردی	کنن ــا	هم ــا	آن	ه ــران	ب ــه	امدادگ ــت	ک ــن	اس ای

کنارشــان	باشــند.
ــی	 ــی	مردم ــگ	ایران ــرد:	در	فرهن ــان	ک ــینی	خاطرنش حس
باعاطفــه،	مهربــان	و	حامــی	داریــم	و	ایــن	موضــوع	عمــاًل	در	
شــرایط	بحرانــی	و	بالیــا	از	جانــب	مــردم	ثابــت	شــده	اســت.	
همچنیــن	دلگرمی	هایــی	کــه	کمک	هــای	مردمــی	بــه	افــراد	

ــت. ــر	اس ــیار	مؤث ــد	بس ــران	می	ده در	بح
وی	یــادآور	شــد:	مــا	در	بحــران	می	بینیــم	کــه	مــردم	بــدون	
ــد	و	 ــش	می	گذارن ــدم	پی ــان	ق ــرطی	خودش ــد	و	ش ــچ	قی هی
کمــک	می	کننــد	و	همیــن	موضــوع	هــم	بــه	افــراد	دلگرمــی	
می	دهــد،	محبــت	هدیــه	می	کننــد	و	در	تلطیــف	آالم	و	کــم	

ــد. ــا	نقــش	تأثیرگــذاری	دارن کــردن	رنج	ه

ــرایط  ــه ش ــر ب ــه زودت ــد هرچ ــه زدگان بای زلزل
معمــول بازگردنــد

ــه	در	 ــری	ک ــی	دیگ ــرد:	ویژگ ــح	ک ــناس	تصری ــن	روانش ای
ــن	 ــد	ای ــد	باش ــده	می	توان ــیار	کمک	کنن ــرایط	بس ــن	ش ای
اســت	کــه	ســعی	کننــد	هرچــه	زودتــر	بــه	شــرایط	معمــول	
گذشــته	برگردنــد	و	در	حــال	حاضــر	یکــی	از	بهتریــن	راه	های	
امیدبخشــی	بــه	زلزلــه	زدگان	ایــن	اســت	کــه	ســامان	یابنــد.
حســینی	افــزود:	منــازل	بایــد	بازســازی	شــود	و	مــردم	
ــازی	 ــس	از	بازس ــه	پ ــرایطی	ک ــدواری	و	ش ــا	امی ــد	ب بتوانن
فراهــم	می	شــود	هرچــه	زودتــر	بــه	زندگــی	عــادی	برگردنــد،	
واقعیــت	ایــن	اســت	کــه	همیشــه	در	بالیــا	و	بحــران،	امنیــت	

ــه،	 ــردی	کــه	از	خان ــرار	می	گیــرد	و	ف ــد	ق مــردم	مــورد	تهدی
ــی	 ــول	زندگ ــای	معم ــرایط	و	انگاره	ه ــایل	و	ش ــی،	وس زندگ
ــه	 ــی	را	لحظه	به	لحظ ــت	بحران ــع	وضعی ــود	در	واق دور	می	ش

ــود. ــد	می	ش ــار	تهدی ــش	دچ ــد	و	امنیت ــه	می	کن تجرب
وی	بیــان	داشــت:	بنابرایــن	زلزلــه	زدگان	بایــد	هرچــه	
ــر	کار	 ــد	و	درگی ــان	بپردازن ــازی	منازلش ــه	بازس ــریع	تر	ب س
ــک	 ــا	کم ــه	آن	ه ــن	کار	ب ــا	ای ــوند	و	ب ــره	ش ــی	روزم و	زندگ

ــرد. ــم	ک ــری	خواهی مؤث
	

وعده های بدون پشتوانه ریسمان امید را قطع می کند
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	تصریح	کــرد:	مســئوالن	اکنــون	بیش	از	
هرزمــان	دیگــری	از	شــعار	دادن	و	وعده	هــای	بــدون	پشــتوانه	
بایــد	بپرهیزنــد،	چــرا	کــه	مردم	حســاس	هســتند	و	بــا	عملی	
ــل	 ــور	کام ــان	را	به	ط ــا،	ریســمان	های	امیدش نشــدن	وعده	ه

ــد. ــت	می	دهن از	دس
حســینی	خاطرنشــان	کــرد:	امیــدواری	در	ســه	بخــش	
ــادی	 ــان	ع ــه	جری ــه	زدگان	ب ــت	زلزل ــه	بازگش ــد	ب می	توان
ــه	 ــدواری	ب ــن	امی ــی	از	ای ــه	بخش ــد	ک ــک	کن ــی	کم زندگ
همدردی	هــای	 بــه	 بخشــی	 فــردی،	 شــخصیت	های	
ــدادن	مســئوالن	و	 ــه	شــعار	ن امدادرســانان	و	بخــش	دیگــر	ب

کمــک	بــه	بازســازی	مربــوط	می	شــود.

در برابر مشیت الهی سرتعظیم فرومی آوریم
یــک	کارشــناس	دینــی	هــم	در	ایــن	زمینــه	،	اظهــار	داشــت:	
ــر	آنچــه	 ــی	باشــیم	و	در	براب ــد	تســلیم	رضــای	اله ــه	بای هم
ــد	اســت	ســر	تعظیــم	فروآوریــم. مشــیت	و	خواســت	خداون
مجتبــی	ملکــی	افــزود:	ایــن	مصائــب	قضــا	و	قــدر	الهــی	و	از	
نشــانه	های	عظمــت	خداونــد	اســت،	زلزلــه	بــر	اثــر	تحــوالت	
درون	زمیــن	رخ	مــی	هــد	و	جــزو	آفریده	هــای	الهــی	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	ایــن	زلزله	هــا	گوشــه	ای	از	زلزلــه	آخــرت	
ــوکل	 ــد	ت ــه	خداون ــد	ب ــه	بای ــرد:	هم ــان	ک ــت	خاطرنش اس
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:	قطعــاً	حادثــه	زلزلــه	کرمانشــاه	یــک	امتحــان	الهــی	
بــود	کــه	مــردم	غــرب	کشــور	و	ایــران	از	آن	ســربلند	بیــرون	

ــد. آمدن
ــرکات	 ــت	اهلل	حســن	ممدوحــی	اظهــار	داشــت:	یکــی	از	ب آی
ایــن	امتحــان	الهــی	تحکیــم	روابــط	اهــل	ســنت	و	شــیعه	و	
اهــل	حــق	در	منطقــه	بــود	کــه	بســیاری	از	دشــمنان	ملــت	
می	خواســتند	آن	را	خدشــه	دار	کننــد	امــا	مــردم	نشــان	

ــتند. ــون	هس ــران	هم	خ ــلمانان	ای ــد	مس دادن
ــه	 ــی	ب ــان	اله ــن	امتح ــرکات	پس	ازای ــاً	ب ــزود:	قطع وی	اف
خاطــر	اســتقامت	و	ایســتادگی	مــردم	و	تســلیم	حکــم	خــدا	

ــد. ــد	ش ــازل	خواه ــردم	ن ــر	م ــش	ب ــودن	بیش	ازپی ب
ــران	و	 ــردم	ای ــاً	م ــرد:	قطع ــح	ک ــی	تصری ــت	اهلل	ممدوح آی
کرمانشــاه	پــس	از	تحمــل	مصائــب	زلزلــه	نــزد	خــدا	مقرب	تر	

ــود. ــر	خواهنــد	ب و	عزیزت
ــانی	 ــختی،	آس ــر	س ــد	از	ه ــاً	بع ــر،	»قطع ــزارش	مه ــه	گ ب
اســت«	و	ایــن	وعــده	صریــح	الهــی	اســت	کــه	بــه	بشــر	نویــد	
ــد	 ــوری	پیشــه	کن ــا	در	مشــقت	های	زندگــی	صب می	دهــد	ت
و	بارهــا	در	قــرآن	کریــم	از	مــردم	خواســته	شــده	تــا	ضمــن	
صبــوری	در	مصائــب	از	خداونــد	متعــال	طلــب	یــاری	کننــد	
ــت	 ــی	حکم ــختی	های	زندگ ــه	پشــت	س ــد	ک ــم	بدانن و	حت

الهــی	نهفتــه	اســت.
ــر	 ــار	دیگ ــرد«	یک	ب ــرت	»ک ــور	و	باغی ــاوم	و	صب ــان	مق مردم
ــده	را	 ــهر	ویران	ش ــر	ش ــت	یکدیگ ــتند	و	دست	به	دس می	ایس
ــتا	 ــهر	و	روس ــریان	های	ش ــی	را	در	ش ــد،	زندگ ــرپا	می	کنن س
جــاری	می	کننــد	و	دیــار	اســتوار	زاگــرس	تــا	ابــد	ایســتاده	را	

ــازند. ــو	می	س از	ن
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جامعــه ایـــران

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 

ــد.  ــد می دهن پیون

شــاید	بــاورش	ســخت	باشــد	کــه	در	چنیــن	زمهریــر	بیدادگــر	
و	بی	رحــم	کســانی	باشــند	کــه	رواندازشــان	ســتاره	فــام	فلــک	
ــان	 ــر	غرورش ــای	پ ــان	دل	ه ــش	شب	هایش ــا	گرمی	بخ و	تنه
باشــد،	دل	هایــی	کــه	حاضــر	اســت	جســم	را	بــه	زیــر	پل	هــای	
ــا	از	 ــب	لَختــی	گرم ــا	طل اطــراف	راه	آهــن	شــاهرود	بکشــد	ام

کســی	نداشــته	باشــد.
ســخن	از	کســانی	اســت	کــه	ســرما	را	در	آغــوش	می	کشــند	
و	تــا	ســپیده	دم	صــدای	قلب	هایشــان	کــه	بــا	ســر	بــه	ســینه	
ــرد	و	ســخت	 ــای	س ــا	درون	لوله	ه ــا	ی ــر	پل	ه ــد	را	زی می	کوبن
ــی	 ــه	حت ــی	ک ــنوند،	بی	خانمان	های ــرکت	ها	می	ش ــی	ش برخ
ــد	 ــز	نمی	بینن ــاری	را	نی ــار	بخ ــرم،	کن ــب	گ ــای	یک	ش رؤی
چراکــه	حتــی	لَختــی	خــواب	هــم،	ماننــد	بختشــان	از	آن	هــا	
ــکار	 ــی	ان ــه	حضورشــان	حت ــا	در	شــهری	ک ــراری	اســت	ام ف

ــد ــا	می	مان ــاره	آن	ه ــتن	درب ــی	از	نوش ــه	راه ــود،	چ می	ش
تصمیــم	ســختی	اســت،	گرفتــاری	میــان	بــروم	و	نــروم	امــا	نه	
ــود	 ــه	خ ــی	ب ــگ	روزمرگ ــان	رن ــرای	همه	م ــه	ب ــی	ک از	آن	های
گرفتــه،	این	یکــی	میــان	ســپیدی	پررنــگ	و	ســیاهی	غلیــظ	
ــب«،	 ــه	»ش ــت	ک ــی	نوش ــت	و	از	آن	های ــد	رف ــا	بای ــت	ام اس
زمیــن	بایــری	اســت	کــه	جــز	کابــوس،	محصولــی	نمی	دهــد	
اینجــا	تــا	اولین	ایســتگاه	رؤیــا	کیلومترهــا	فاصلــه	وجــود	دارد.

	
سرما از آسمان قیرفام می چکد 

ــدن	 ــا	گذران ــار	بی	خانمان	ه ــب	را	در	کن ــن	و	ش ــم	رفت تصمی
ــدا	 ــوش	ابت ــی	آب	ج ــه	در	لیوان ــه	ای	ک ــای	کیس ــون	چ چ
کمرنــگ	اســت	امــا	هرچــه	می	مانــد	قــوت	می	گیــرد	در	ســرم	
ــزم	 ــود	ع ــام	ش ــر	ف ــه	قی ــش	از	آنک ــت	پی ــد	و	درنهای می	پیچ
رفتــن	می	کنــم.	هرچــه	لبــاس	دارم	بــه	توصیــه	»عبدالرضــا«	
کســی	کــه	قــرار	اســت	همراهــم	باشــد،	برمــی	دارم.	چــه	خیال	
خوشــی	...	اگــر	لبــاس	می	خواســت	کســی	را	از	ســرما	حفــظ	

کنــد	دیگــر	غمــی	نبــود...

ــمین	 ــوراب	پش ــتکش،	ج ــال،	کاله،	دس ــوه،	ش ــک	چراغ	ق ی
ــادی	توشــه	راهــم	 ــه	دنبــال	ســلوچ	دولت	آب و	حتــی	کتــاب	ب
ــگاری	و	هــر	چیــز	 ــدون	دوربیــن،	ضبط	صــوت	خبرن اســت،	ب
باارزشــی	که	ممکن	اســت	بــه	خانــه	برنگــردد.	بــرای	عبدالرضا	
ــی	 ــت	نمی	کن ــد	وق ــد	می	گوی ــر	می	رس ــه	نظ ــا	مســخره	ب ام
حتــی	بــه	آن	هــا	دســت	بزنــی	...	وعــده	مــا	امــا	ســاعت	هشــت	
ــزی	زمســتانی	...همــراه	عبدالرضــا	 ــک	روز	ســرد	پائی شــب	ی
ــر	 ــا	فک ــدم	ام ــنا	ش ــا	او	آش ــش	ب ــاعت	پی ــه	۲4س ــی	ک کس
می	کنــم	اگــر	کنــارم	نباشــد	نمی	توانــم،	نگاهــش	گــرم	اســت	
ــان	داری	و	دور	 ــگار	در	حاشــیه	اش	ام ــه	ان ــی	ک از	آن	گرمی	های

ــی... از	او	تنهای
چهــار	نفــر	دیگــر	آنجــا	هســتند	هم	والیتــی	هســتیم	اصالتــی	
ــم	 ــر	ه ــک	نف ــتان	ی ــتان	گلس ــده	اس ــا	بزرگ	ش ــی	ام زابل
ــث	 ــر	باع ــت	فق ــاهرود	اس ــن	ش ــل	همی ــد	اه ــوالً	می	آی معم
شــده	مهمــان	مــا	باشــد	در	هتلــی	کــه	زیــر	پــل	راه	آهــن	نــام	
دارد		دیگــر	چادرشــب	ســیاه	فلــک،	آســمان	را	قیرانــدود	کرده	
اســت،	شــب	تاریکی	بــه	نظــر	می	رســد	بــدون	مهتــاب	هاله	ای	
دور	مــاه	اســت،	انــگار	او	هــم	امــروز	عبدالرضایــی	در	کنــار	دارد	

ــه	ســمت	مقصــد،	بــدون	مقدمــه	 پــس	تنهــا	نیســت.	درراه	ب
ــت	و	 ــهر	اس ــوز	ش ــر	هن ــم	خی ــی؟	گفت ــد	می	ترس می	پرس
ــا	کم	کــم	نورهــا	 ــر	ام ــه،	کمــی	جلوت تاریکــی	یقــه	ام	را	نگرفت
ــیگاری	 ــا	س ــر	...	عبدالرض ــا	تندت ــا	ام ــوند	قدم	ه ــو	می	ش مح
ــم	 ــد	می	گوی ــارف	می	کن ــن	تع ــه	م ــم	ب ــی	ه ــد	یک می	گیران
ــته	ام	...	 ــا	گذاش ــر	پ ــش	را	زی ــی	از	قانون	های ــاید	یک ــر؛	ش خی

... نمی	دانــم	
۲۰دقیقــه	پیــاده	روی	و	جــاده	ای	کــه	هرازگاهــی	بــا	نــور	چراغ	
خودرویــی	تزئیــن	می	شــود	و	پــس	از	لحظاتــی	دوبــاره	تاریکی	
ــه	جــاده	شــاهرود-رودیان؛	اینجــا	فقــط	صــدای	چنــد	 ...	میان
ســگ	می	آیــد.	وقتــی	نجــوای	یکــی	دو	ســوت	قطــار	در	گــوش	
جــاده	می	پیچــد،	معلــوم	اســت	کــه	نزدیکیــم	عبدالرضــا	کــه	
1۰	دقیقــه	ای	ســکوت	کــرده	می	گویــد:	چهــار	نفــر	دیگــر	آنجا	
هســتند	هم	والیتــی	هســتیم	اصالتــی	زابلــی	امــا	بزرگ	شــده	
اســتان	گلســتان	یــک	نفــر	هــم	معمــوالً	می	آیــد	اهــل	همیــن	
شــاهرود	اســت	فقــر	باعــث	شــده	مهمــان	مــا	باشــد	در	هتلــی	

کــه	زیــر	پــل	راه	آهــن	نــام	دارد.

تلخی ترس زیر زبان مزمزه می کند
اولیــن	بــاری	کــه	مــزه	تلــخ	تــرس	زیــر	زبانــم	می	آیــد،	زمانــی	
اســت	کــه	بــه	محــل	می	رســیم	زیــر	پل	هــا	دیــده	نمی	شــود	
تاریکــی	مطلــق	امــا	عبدالرضــا	راهــش	را	بــه	ســمت	دیگــری	
ــل	 ــن	پ ــن	اولی ــر	همی ــود	زی ــد	نمی	ش ــد	می	گوی ــج	می	کن ک
ــد	 ــو	رفــت	اینجــا	را	می	آینــد	و	بازدی ــد	کمــی	جل خوابیــد	بای
ــد	 ــس	بای ــت	پ ــا	11۰	اس ــان	ب ــد	کارم ــا	را	ببین ــد	م می	کنن
ــه	 ــه	پای	برهن ــل	وقتی	ک ــم	مث ــه	دل ــت.	ت ــر	رف ــی	دیگ کم
ــن	ها	را	از	الی	 ــی،	ش ــذاری	و	موج ــاحل	می	گ ــه	س ــر	ماس ب
انگشــتانت	می	ربایــد	خالــی	می	شــود	اولیــن	بــاری	اســت	کــه	

ــودم. ــده	ب ــم	کاش	نیام می	گوی
کاش	نیامــده	بــودم	صــدای	هیــچ	جنبنــده	ای	را	در	چند	متری	
نمی	تــوان	احســاس	کــرد،	کمــی	تلخــی	ســیاهی	شــب،	کمی	
ــه	 ــور	آتشــی	ک ــرای	شــبی	دراز	...	باالخــره	ن ــم	ب ــره	آن	ه دله
دوســتان	عبدالرضــا	مهیــا	کرده	انــد	از	دور	پیــدا	می	شــود	
گرمایــش	از	همین	جــا	حــس	می	شــود	کمــی	نزدیک	تــر	
ــا	 ــب	را	ب ــم	یک	ش ــه	می	خواه ــانی	ک ــنایی	باکس ــن	آش اولی
آن	هــا	بگذرانــم،	برعکــس	پیش	بینــی	عبدالرضــا	دو	نفــر	دیگــر	
ــاف	و	 ــی	ص ــا	صورت ــان	ب ــه	یکی	ش ــده	ک ــا	اضافه	ش ــه	آن	ه ب

زمهریر زیر چتر ستارگان با صبح می آید/ سهم شاهرود از بی خانمانی
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جامعــه ایـــران

بایــر	چــون	شــوره	زار	معلــوم	اســت	بــه	زور	1۶پائیــز	از	عمــرش	
ــده	باشــد. را	دی

ــا	 ــم	اینج ــه	نگوی ــود	اینک ــت	می	ش ــه	رعای ــروط	مصاحب ش
ــر	 ــه	ذک ــط	ب ــس	فق ــت	اند	پ ــا	کیس ــت	و	آن	ه ــاً	کجاس دقیق
نام	هایشــان	بســنده	می	کنــم	شــرط	بعــد	اینکــه	عکســی	در	
کار	نباشــد	کــه	آن	هــم	مهیــا	اســت	چراکــه	اصــالً	دوربینــی	در	
کار	نیســت	فقــط	موبایلــی	کــه	در	شــب	نــای	عکــس	گرفتــن	
نــدارد؛	حمیــد،	نــادر،	علی	محمــد،	عبدالرحیــم	کــه	شــباهتی	
اســمی	و	صورتــش	بــا	عبدالرضــا	نســبتش	را	معلــوم	می	کنــد	
ــن	 ــه	او	را	عمادالدی ــی	ک ــید	و	نوجوان ــام	س ــه	ن ــردی	ب پیرم
می	خواننــد.	در	ایــن	جمــع	امــا	جــوان	شــاهرودی	نیــز	وجــود	
دارد	کــه	نــام	مســتعار	علــی	را	بــه	خواســتش	برمی	گزینیــم	و	
ــه	دنبــال	چــوب	اســت	و	اســماعیل	 ــا	ب یکــی	دیگــر	کــه	گوی

ــام	دارد	. ن
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	می	شــود	حمیــد،	نــادر،	عبدالرحیــم	و	ســید	
از	مهاجــرت	بــه	شــاهرود	می	گوینــد	پیــش	از	آنکه	ســاکن	این	
دیــار	شــوند	دو	ســالی	در	مشــهد	بودنــد	حتــی	خانــواده	ســید	
ــه	او	در	مشــهد	اســت	یکی	شــان	در	 ــد	ک ــر	می	کنن ــوز	فک هن
ــه	 ــرون	می	شــود	چراک ــرده	و	ازآنجــا	بی ــه	ای	کار	می	ک کارخان

دیگــر	توانــی	بــرای	پرداخــت	حقوقــش	نمی	مانــد.
	

تاب ماندن نیست پای رفتن هم نه 
ســؤال	اساســی	را	می	پرســم...	شــغلتان	چیســت	کــه	
توانایــی	اجــاره	یــک	اتــاق	را	هــم	نداریــد	و	جــواب	شــنیدنی؛	
ــد،	 ــری	می	کنن ــد	و	کارگ ــات	جمــع	می	کنن ــد	ضایع می	گوین
هــر	کاری	کــه	باشــد	امــا	پنج	تایی	شــان	کــه	از	زابلی)شــهری	
نزدیــک	زابــل(	می	آینــد	حتــی	شناســنامه	ندارنــد،	عبدالرضــا	
می	گویــد:	ســه	تــای	مــا	در	اصــل	ایرانــی	هســتیم	امــا	دوتــای	
دیگــر	جــز	مــن	و	بــرادرم	شناســنامه	مان	را	فروختیــم	آن	هــم	
بــه	5۰هــزار	تومــان	بــه	کســی	در	حــدود	میــدان	17شــهریور	
ــه	 ــنامه	ها	را	ب ــن	شناس ــه	او	همی ــتیم	ک ــهد،	نمی	دانس مش
ــد،	 ــتانی	ها	می	فروش ــه	افغانس ــان	ب ــون	توم ــت	1.5میلی قیم
دوتــای	دیگــر	شناســنامه	اصــالً	ندارنــد	چراکــه	متولــد	ایــران	
نیســتند	امــا	مــن،	بــرادرم	و	ســید	ایرانــی	هســتیم	و	هــر	ســه	
در	مشــهد	شناســنامه	هایمان	را	از	دســت	دادیــم	چطــور	خانــه	
ــدرک	 ــدون	م ــه	ای	ب ــتند	خان ــا	هس ــم؟	بعضی	ه ــه	کنی کرای
شناســایی	کرایــه	دهنــد	امــا	دو	برابــر	اجــاره	می	خواهنــد	و	مــا	
نمی	توانیــم	بــا	حقــوق	روزی	15	تــا	۲۰	هــزار	تومــان	اجــاره	را	

نیــز	بدهیــم.
ــه	 ــان	ب ــزار	توم ــه	5۰ه ــم	ب ــم	آن	ه ــنامه	مان	را	فروختی شناس
ــدان	17شــهریور	مشــهد	نمی	دانســتیم	 کســی	در	حــدود	می
کــه	او	همیــن	شناســنامه	ها	را	بــه	قیمــت	1.5میلیــون	
ــد	 ــم	می	گوی ــی	ه ــد	عل ــتانی	ها	می	فروش ــه	افغانس ــان	ب توم
مــن	معتــاد	هســتم	کســی	بــه	خاطــر	قیافــه	ام	بــه	مــن	خانــه	
ــه	 ــه	از	خان ــت	ک ــال	اس ــار	س ــن	چه ــن	م ــد	در	ضم نمی	ده
فــراری	ام	و	نمی	خواهــم	جــا	و	مــکان	درست	وحســابی	داشــته	
باشــم	از	او	می	پرســم	یعنــی	بی	مکانــی	تــو	مــی	ارزد	بــه	شــب	
ــن	 ــه	م ــادری	ک ــدر	و	م ــا	پ ــد	ب ــدن؟	می	گوی ــرون	خوابی بی

ــاً	مــی	ارزد. داشــتم	قطع
علــی	زیــاد	حــرف	نمی	زنــد	می	ترســد	همین	کــه	پایــم	ازاینجا	
خــارج	شــود	یــا	پلیــس	را	برایــش	خبــر	کنــم	یــا	خانــواده	اش	
را	...	بــرای	اطمینــان	بــه	وی	می	گویــم	درکــت	می	کنــم	
ــه؛	 ــد	ن ــفیه	می	گوی ــدر	س ــل	ان ــگاه	عاق ــا	ن ــدد،	ب ــا	می	خن ام
ــش	را	 ــه	درک ــه	اینک ــی	ن ــی	درک	کن ــی	...	نمی	توان نمی	کن
نداشــته	باشــی	...	شــرایطش	را	نــداری	کــه	درک	کنــی	اصــاًل	
درک	کــردن	شــرایط	مــن	ابتــدا	خــودش	یــک	درک	اساســی	

می	طلبــد	...
البـه	الی	درک،	درک	کـردن	علـی	صـدای	بفرمائیـد	چـای	از	

سـوی	سـید	می	آید	دو	پر	لیمو	امانـی	در	چای	غوطـه	می	خورد	
سرسـختانه	خـودش	را	روی	آب	نگه	داشـته	کـه	غـرق	نشـود	
کم	کـم	وقـت	خـواب	اسـت	و	سـؤاالت	را	آنجـا	بایـد	پرسـید	
اولیـن	سـؤال	را	بـرای	آخر	گذاشـته	ام	امـا	نمی	توانـم	صبر	کنم	
می	ترسـم	به	آن	ها	برخـورد	اما	دل	را	بایـد	به	دریا	زد	...	آیا	شـما	
معتـاد	هسـتید؟	چراکـه	به	بـاور	مـردم	شـب	بیـرون	خواب	ها	
همگی	معتاد	هسـتند؛	سـید	می	گویـد:	دو	نفرمـان	این	جوانک	
1۶	سـاله	و	علـی	معتـاد	هسـتند	بـه	هروئیـن،	کـراک،	تریاک	

هرچـه	برسـد	و	دود	کند.

وقتی انسان بد می آورد 
عبدالرضــا،	امــام	هــم	نامــش	را	قســم	می	خــورد	کــه	هرلحظــه	
بــرای	آزمایــش	حاضــر	اســت	و	اعتیــادی	در	کار	نیســت،	
می	گویــد	مــا	بــد	آوردیم	وقتــی	از	زابلــی	بیــرون	زدیــم	در	اصل	
از	فقــر	و	بیــکاری	فــرار	کردیــم	فکــر	می	کردیــم	روزگاری	بهتر	
ــه	 ــم	هم ــروز	کار	می	کنی ــد؛	ام ــا	نش ــود	دارد	ام ــان	وج برایم
ــی	 ــرای	زن	و	بچه	هایمــان	می	فرســتیم	دیگــر	پول پولمــان	را	ب
ــرادرم	 ــن	ب ــه	فکــر	شــب	خوابمــان	باشــیم	همی ــد	ک نمی	مان
ســه	کــودک	دارد	کــه	دوتاشــان	ابتدایــی	درس	می	خواننــد	در	
ــم	 ــه	می	داری ــی	را	نگ ــم	کم ــه	درمی	آوری ــتایمان	...	هرچ روس
ــرای	مــادرم	 کــه	از	گرســنگی	نمیریــم	بقیــه	را	می	فرســتیم	ب

ــت	دارد. ــان	را	در	دس ــرج	زن	و	بچه	م ــه	خ ک
ســؤال	دیگــرم	ایــن	اســت	کــه	چــرا	برنمی	گردیــد؟	بــرای	ایــن	
ــان	مشــترک	 ــواب	زب ــر	دو	ج ــا	ه ــد	ام ــواب	دارن ــؤال	دو	ج س
ــا	کاری	 ــه	در	آنج ــت	اینک ــت	نخس ــان	اس ــت	امروزش وضعی
نیســت	نــه	آبــی،	نــه	کشــاورزی	نــه	دامــداری	...	اینجــا	حداقل	
می	توانیــم	روزی	۲۰،	3۰	تومانــی	بــرای	خانواده	هایمــان	
بفرســتیم	آنجــا	چــه	کنیــم؟	جــواب	دوم	امــا	غافلگیرکننــده	
ــم	 ــال	برگردی ــش	س ــد	از	ش ــم!	بع ــن	نداری ــت	...	روی	رفت اس
ــی	زن	و	 ــی؟	وقت ــه	روی ــا	چ ــر؟	ب ــادراز	ت ــت	از	پ ــم	دس آن	ه
مادرمــان	فکــر	می	کنند	هنــوز	در	مشــهد	هســتیم،	در	کارخانه	
کار	مــی	کنیــم،	بــرای	خودمــان	دبدبــه	و	کبکبــه	ای	داریــم،	با	

چــه	رویــی	برگردیــم	بگوییــم	هیــچ!
هرچــه	درمی	آوریــم	کمــی	را	نگــه	می	داریــم	کــه	از	گرســنگی	
ــه	خــرج	زن	و	 ــادرم	ک ــرای	م ــتیم	ب ــه	را	می	فرس ــم	بقی نمیری
ــی	 ــز	دولت ــه	مراک ــا	ب ــان	را	در	دســت	دارد	می	پرســم	آی بچه	م
ــد	 ــری	بای ــد	هــر	جــا	ب ــد؟	عبدالرضــا	می	گوی مراجعــه	کرده	ای
شناســنامه	داشــته	باشــی	کــه	بگویــی	ایرانــی	هســتی،	زندگی	
بــرای	عبدالرضــا	ســوار	بــر	اســب	بی	هویتــی	می	تــازد	و	
ــدد	 ــذ	مج ــد	اخ ــت	...	می	گوی ــخت	اس ــیار	س ــش	بس درک
ــل	را	می	خواهــد	و	ایــن	یعنــی	ســه	 ــه	زاب شناســنامه	رفتــن	ب
ــداز	 ــان	پس	ان ــزار	توم ــری	۲۰۰	ه ــم	نف ــد	روی	ه ــان	بای نفرم
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ــرای	زن	 ــدار	را	می	فرســتیم	ب ــن	مق ــه	همی داشــته	باشــیم	ک
ــر	ســقف	خــدا	 ــا	زی ــد	و	م ــان	کــه	از	گرســنگی	نمیرن و	بچه	م

می	خوابیــم.
ــه	یــادم	آمــد،	 حــرف	از	خــواب	کــه	شــد	قیــر	فــام	آســمان	ب
ــه	 ــم	ب ــدر	ه ــبانگاه	آن	ق ــون	ش ــه	...	تاکن ــیاه	تر	از	همیش س
ــه	ای	اســت	 ــا	الی ــل	تنه ــقف	پ ــودم	...	س ــک	نب ــمان	نزدی آس
ــد	مشــت	ســتاره	 ــه	چن ــا	و	چــادر	ســیاه	آســمانی	ک ــن	م بی
ــدر	 ــاده	شــد	آن	ق ــد	آم ــرای	خــواب	بای ــر	آن	پاشــیده	اند	...	ب ب
لبــاس	بــر	تــن	کــرده	ام	کــه	دیگــر	دســتم	در	آســتین	کاپشــن	
ــرده	ام	 ــران	ک ــز	دیگ ــت	مایه	طن ــودم	را	دس ــود	خ ــا	نمی	ش ج
آن	هایــی	کــه	یــک	اورکــت،	یــک	شــلوار	و	نهایتــاً	یک	کاپشــن	
ــج	1۰	 ــه	های	برن ــان	از	کیس ــد	و	رو	اندازش ــن	دارن ــر	ت ــاره	ب پ
ــت،	 ــده	اس ــتیک	ساخته	ش ــی	پالس ــی	و	حت ــی	و	گون کیلوی
ــف	را	 ــچ	...	کی ــر	هی ــال	و	دیگ ــک	یخچ ــن	ی ــا	کارت تشــک	ام
زیــر	ســر	می	گــذارم	حتــی	بــرای	اینکــه	بی	رنــگ	بــا	جماعــت	
ــواک،	 ــا	مس ــم	اینج ــم	می	زن ــواک	زدن	را	ه ــد	مس ــوم	قی نش

ــا	خــود	تمســخر	بیــاورد. کاالیــی	لوکــس	اســت	شــاید	ب
	

زمین لرزه ای به قوت یک مرد 
کم	کــم	دراز	می	کشــند	علــی	و	عبدالرضــا	آخریــن	سیگارشــان	
را	دود	می	کننــد،	بــوی	تنــدش	در	بینــی	می	چرخــد	و	خــارج	
ــد	 ــد	خاموش	کنی ــاد	می	زن ــه	فری ــد	ک ــدای	حمی می	شــود	و	ن
خفــه	شــدیم...	3۰ثانیــه	بعــد	صــدای	خروپــف	ســید!!	بــه	ایــن	
زودی!!	راحــت	و	بی	دغدغــه	...هــوا	ســردتر	می	شــود	توصیفــش	
ــل	می	شــود،	در	 ــده	پ ــاد	مهمــان	ناخوان ــم	نمی	گنجــد	ب در	قل
ــد	 ــه	می	بین ــد	همین	ک ــی	می	زن ــقف	چرخ ــای	س نزدیکی	ه
هنــوز	بیــدار	هســتیم	مــی	رود	تــا	زمــان	خوابمــان	بــاز	برگــردد	
ــه	 ــدن	ک ــی	از	ب ــت	و	هرجای ــورت	و	دس ــد	به	ص ــالق	بزن و	ش

بیــرون	اســت.
لــرزه	بــر	انــدام	صــدای	خش	خــش	پالســتیک	را	بلنــد	
می	کنــد	همــه	می	لرزنــد	اینجــا	مأمــن	زمین	لرزه	هــای	چنــد	
ــکننده	 ــت	ش ــه،	پوس ــا	گل	انداخت ــت،	صورت	ه ــتری	اس ریش
شــده	اســت	بــه	توصیــه	دوســتی	کمــی	وازلیــن	در	جیــب	دارم	
ــه	 ــد	ک ــن	ش ــد	مطمئ ــا	بای ــا	ام ــردن	گونه	ه ــرب	ک ــرای	چ ب
ــه	نظــر	 همــه	خوابنــد	چراکــه	ممکــن	اســت	تمســخرآمیز	ب
ــد	ســردت	 ــی	می	گوی ــا	نجوای ــدار	اســت	ب ــد،	عبدالرضــا	بی آی
ــی...	در	 ــه	مرس ــم	ن ــم	می	گوی ــش	را	بیشــتر	کن ــو	آت ــد	بگ ش
عیــن	نابــاوری	تنهــا	یــک	کاپشــن	چــرم	تنــش	اســت	زیــرش	

پیراهنــی	نخــی	و	یــک	شــلوار	فاســتونی	می	گویــد:	مــا	عــادت	
داریــم	دیگــر	یــخ	نمی	زنیــم	تــو	امــا	عــادت	نــداری	حتمــاً	بگــو	

ــارف... ــدون	تع ب
ــد	 ــتیک	را	بلن ــش	پالس ــدای	خش	خ ــدام	ص ــر	ان ــرزه	ب ل
می	کنــد	همــه	می	لرزنــد	اینجــا	مأمــن	زمین	لرزه	هــای	
چنــد	ریشــتری	اســت	یــک	ســاعت	نگذشــته	انــگار	همــان	
ــر	 ــد	اث ــرق	نمی	ش ــه	در	آن	غ ــی	ک ــا	لیموی ــای	ب ــوان	چ لی
خــودش	را	گذاشــته	اســت،	بیــدار	شــدن	مســتلزم	آن	اســت	
ــروم	خش	خــش...	ش.	کمــی	 ــه	از	روی	پالســتیک	ها	راه	ب ک
ــت	 ــح	راه	درازی	اس ــا	صب ــا	ت ــد	ام ــد	نباش ــاید	ب ــل	ش تحم
امــا	صحنــه	ای	غیرقابــل	معمــول	...	ســگی	درســت	در	
پنج	متــری	همه	جــا	را	بــو	می	زنــد،	عبدالرضــا	متوجــه	
اســت	آرام	ســگ	را	صــدا	می	زنــد	و	می	گویــد	همیشــه	
ــدن	 ــه	دور	ش ــت.	در	فاصل ــان	اس ــا	مراقبم ــت	گوی اینجاس
ــودم	را	 ــده	ای	وج ــیاه	کنن ــرمای	س ــت	س ــا	بازگش ــل	ت از	پ
فرامی	گیــرد	وازلین	هــای	روی	گونــه	ماننــد	یخ	هایــی	
ــود،	از	 ــدا	می	ش ــی	ج ــای	قدیم ــی	یخچال	ه ــه	از	جایخ ک
پوســتم	ورمی	آینــد	شــاید	امــروز	هــوا	دماســنج	ها	را	پنــج،	
شــش	درجه	ای	بــه	زیــر	صفــر	نگه	داشــته	و	نمی	گــذارد	
ــت،	 ــابقه	اس ــم	بی	س ــرمایی	برای ــن	س ــد.	چنی ــر	بیاین باالت
ســه	ســاعت	گذشــته	و	هنــوز	چشــم	حتــی	گــرم	هم	نشــده	
ــا	و	 ــدن	همان ــه	خوابی ــن	اســت	ک ــدم	ای ــرس	جدی اســت	ت
ــش	 ــه	کوهنوردان ــی	ک ــن	فیلم	های ــان	...	عی ــخ	زدن	هم ی
ــرگ	 ــان	را	از	م ــواب...	همراهش ــواب	...	نخ ــاد	...	نخ ــا	فری ب

می	ترســانند.

صبح سر می زند 
نمی	توانــم	 اســت	کــه	 نزدیــک	صبــح	ســرما	حــدی	
ــوری	 ــا	ج ــان	ام ــرم!	همراه ــاس	گ ــج	لب ــا	پن ــم	ب تحمل	کن
خوابیده	انــد	کــه	انــگار	بــه	کــرم	ابریشــمی	در	پیلــه	می	ماننــد،	
ــد	عبدالرضــا	 ــه	دور	خــود	پیچیده	ان همه	شــان	پالســتیک	را	ب
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	نمی	آمــدی	...	باد	
هــم	در	ســقف	زوزه	می	کشــد	و	پیامــم	را	بــه	آســمان	می	بــرد	
ــاعت	 ــت	س ــر	اس ــیمانی	دی ــرای	پش ــا	ب ...	کاش	نمی	آمدم...ام
ــه	 ــز	ب ــده	همه	چی ــزی	نمان ــر	چی ــح	و	دیگ ــار	صب ــاً	چه تقریب
بدتریــن	حالــت	پیــش	مــی	رود	کــه	ســرفه	های	حمیــد	شــروع	

می	شــود.
ــن	واکنــش	عبدالرضــا	...	از	ســرما	اســت	 ــه	دارد...	اولی ذات	الری
ســرفه	های	خشــک	حتــی	ســید	را	هــم	بیــدار	می	کنــد	
ــی	 ــه	گوی ــد	ک ــد	می	پیچن ــه	دور	حمی ــه	ب ــدر	فداکاران آن	ق
گلبرگ	هــای	یــک	گل	هســتند،	ســرما	دســت	در	چشــمانت	
می	کنــد	قطــره	اشــکی	بیــرون	مــی	آورد	جثــه	نحیــف	حمیــد	
ــن	نفس	هایشــان	را	می	کشــند	 ــد	کــه	آخری ــی	می	مان ــه	آنان ب
امــا	چنــدی	بعــد	وضعیتــش	بهتــر	اســت	او	بــاز	می	خوابــد	امــا	
ــوی	 ــم	ب ــد؛	بازه ــوش	می	رس ــه	گ ــرفه	هایش	ب ــوز	تک	س هن

تنــد	ســیگار	عبدالرضــا	...
نزدیــک	صبــح	نفهمیــدم	چطــور	خوابیــدم	وقتــی	بیدار	شــدم	
ــواب	 ــود	را	به	خ ــا	خ ــد	ی ــواب	بودن ــه	خ ــد،	بقی ــر	نبودن دو	نف
ــرای	 ــد،	هــوا	آن	قــدر	ســرد	اســت	کــه	بی	حســی	را	ب زده	بودن
ــا	ســرمازدگی	 ــد	ام ــرس	جدی ــم،	ت ــه	می	کن ــار	تجرب ــن	ب اولی
ــر	 اســت	...	ســیاه	شــدن	دســت	وپا	و	آســیب	های	جبران	ناپذی
امــا	وقتــی	خــون	گــرم	در	انگشــتان	پایــم	راه	می	کنــد	خیالــم	
ــه	 ــر	از	کول ــی	س ــت	وقت ــرد	اس ــدر	س ــود	آن	ق ــت	می	ش راح
برمــی	دارم	همــراه	ســرم	ورمی	آیــد،	بخــار	هــم	یــخ	زده	اســت.

	
راه برگشت طوالنی می شود 

۶:3۰	صبــح	اســت	کــه	عــزم	رفتــن	دارم،	عبدالرضــا	می	گویــد	
ــم	راه	 ــه	پاهای ــن	اســت	ک ــد	ای ــم،	مشــکل	جدی ــو	می	آی ــا	ت ب
نمی	رونــد	آب	چنــان	یــخ	زده	کــه	دستشــویی	هــم	نمی	تــوان	
ــم	 رفــت،	عبدالرضــا	می	گویــد	دستشــویی	هایمان	را	می	گذاری
ــرای	توالت	هــای	عمومــی	ســطح	شــهر	...	بلنــد	شــو	برویــم	 ب
ــا	 ــی	سال	هاســت	ب ــه	می	شــوم	کــه	گوی ــدر	گــرم	بدرق ...	آن	ق
ــی	 ــر	کن ــه	صب ــد	۲۰	دقیق ــی	می	گوین ــم	...	حت ــا	رفیق آن	ه
ــه	تمــام	 ــا	فکــر	اینکــه	ســگی	ب ــم	ام ــز	می	خوری ــه	نی صبحان
ــاب	 ــم	ت ــد	برای ــی	بیاب ــه	نان ــا	در	آن	تک ــی	زده	ت ــایل	بین وس

ــاد	دارم. ــدن	همــان	چــای	دیشــب	را	نیــز	هنــوز	در	ی مان
ــدر	 ــد:	ق ــا	می	گوی ــت.	عبدالرض ــر	اس ــت	طوالنی	ت راه	برگش
ــح	یکــی	 ــت	صب ــا	ســاعت	هف ــن	...	بازگشــت	ب ــدان	...	همی ب
ــه	 ــت،	ب ــیده	اس ــرا	رس ــازه	ف ــدن	ت ــان	خوابی ــود	...	زم می	ش
ســردی	شــب	گذشــته	کــه	بــر	مــن	گذشــت	فکــر	مــی	کنــم،	
ــردم	 ــن	م ــواز	ای ــای	مهمان	ن ــه	اش	دل	ه ــن	نکت ــا	گرم	تری ام
ــه	دور	از	کســانی	کــه	 ــان	خوابیــدن	اســت،	آن		هــم	ب ــود،	زم ب
حتــی	وجودشــان	توســط	مســئوالن	شــهرمان	انکار	می	شــود،	

اینجــا	نقطــه	پایــان	اســت.
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ــش  ــش از پی ــر روز بی ــوا ه ــرمای ه س
اســتان تهــران را فــرا مــی گیــرد و 
نگرانــی از بــی خانمانــی کارتــن خــواب 
هــا و معضــات معتادیــن متجاهــر 
ــاط کریــم و بهارســتان را  مســئولین رب
ــت.  ــته اس ــی واداش ــام اقدامات ــه انج ب

ــد	 ــر	مانن ــای	مهاجرپذی ــتان	ه ــه	در	شهرس ــدان	گرمخان فق
بهارســتان	و	ربــاط	کریــم	از	کاســتی	هایی	بــه	شــمار	مــی	رود	
کــه	ضــرورت	تأمیــن	آن	بــرای	چنیــن	مناطقــی	بــا	جمعیــت	
ــه	 ــر	ب ــدد،	اجتناب	ناپذی ــی	متع ــکالت	اجتماع ــوه	و	مش انب

ــد. ــر	می	رس نظ
به	طــور	طبیعــی	منطقــه	ای	بــا	چنیــن	مختصــات	و	
ــه	اســت	 ــی	مواج ــی	فراوان ــوع	فرهنگ ــا	تن ــی،	ب ویژگی	های
کــه	طبــق	یــک	قاعــده	اجتماعــی،	نــرخ	آســیب	ها	و	
معضــالت	فرهنگــی	در	آن	بیــش	از	مناطــق	دیگر	به	چشــم	
ــر	به	واســطه	رشــد	 می	خــورد،	اساســاً	شــهرهای	مهاجرپذی
ــاخت	های	 ــاظ	زیرس ــت،	ازلح ــزون	جمعی ــی	و	روزاف ناگهان
ــی،	ورزشــی	 ــی،	تفریحــی،	فرهنگــی،	رفاه شــهری،	عمران
ــرو	اســت	و	عــدم	همســانی	میــزان	 ــا	ضعف	هایــی	روب و...	ب
امکانــات	موجــود	بــا	جمعیــت	مســتقر،	شــرایطی	را	
ــیب	ها	و	 ــروز	آس ــکان	ب ــاً	ام ــه	طبیعت ــد	ک ــاد	می	کن ایج

نارســایی	ها	در	آن	تشــدید	می	شــود.
شهرســتان	هــای	ربــاط	کریــم	و	بهارســتان	نیــز	از	ایــن	قاعده	
ــا	 ــا	کمبوده ــون	ب ــای	گوناگ ــت	و	در	حوزه	ه ــتثنی	نیس مس
ــدان	 ــه	فق ــت	ک ــه	اس ــماری	مواج ــای	بی	ش و	محدودیت	ه
گرمخانــه،	مشــتی	نمونــه	خــروار	از	کاســتی	ها	و	ضعف	هــای	
زیربنایــی	و	روبنایــی	در	ایــن	خطــه	از	غــرب	اســتان	تهــران	
بــه	شــمار	مــی	رود،	کاســتی	هایــی	کــه	ســبب	شــد،	حجــت	
االســالم	والمســلمین	حســن	نــوروزی،	نماینــده	شهرســتان	
هــای	ربــاط	کریــم	و	بهارســتان	در	مراســم	افتتاحیــه	
ــا	 ــه	ب ــتان	ک ــل	بهارس ــازمان	مل ــاریای	س ــه	کمیس مدرس
ــزار	 ــران	برگ ــل	در	ای ــازمان	مل ــژه	س ــده	وی ــور	نماین حض
ــا	 شــد،	بگویــد:	فکــر	نمــی	کنــم،	در	جهــان	شهرســتانی	ب

ــد. ــتان	باش ــت	بهارس محرومی
ــا	 ــم	دو	ی ــاط	کری ــتان	و	رب ــه	در	بهارس ــداث	گرمخان ــر	اح اگ
ــه	نظــر	نمی	رســید	امــا	 ــزام	آور	ب حتــی	یــک	دهــه	پیــش،	ال
ــن	 ــن	ای ــه،	تأمی ــن	خط ــی	ای ــی	فعل ــیب	های	اجتماع آس
ــان	 ــب	آن،	متکدی ــا	در	قال ــاخته	ت ــر	س ــاز	را	اجتناب	ناپذی نی
ــات	 ــور	و	از	امکان ــان	در	آن	حض ــادان	بی	خانم ــی	معت و	برخ
نســبی	آن	بهره	منــد	شــود	تــا	در	گام	نخســت	و	در	مشــکالت	
ــه	 ــی	از	جامع ــا	و	گروه	های ــن	طیف	ه ــه	چنی ــماری	ک بی	ش
بــا	آن	مواجــه	هســتند	تــا	حــدودی	هرچنــد	انــدک،	کرامــت	

انســانی	آن	هــا	حفــظ	شــود	و	از	ســوی	دیگــر	حضــور	علنــی	
آن	هــا	در	ســطح	شــهر	را	بــا	آن	وضعیــت	نامســاعد	خــاص	تــا	

حــدی	کنتــرل	و	مهــار	کنــد.
البتــه	،ایــن	اقدامــات	به	عنــوان	اقدامــات	پیشــگیرانه	در	حالی	
ــد	 اســت	کــه	در	ایــن	خصــوص	برخــی	کارشناســان	معتقدن
ــا	 ــان	ب ــتقرار	متکدی ــل	اس ــان	مح ــی	را	می ــد	تفاوت	های بای
معتــادان	قائــل	شــد	کــه	در	جــای	خــود	مــورد	بحــث	قــرار	
ــروه	 ــن	دو	گ ــک	ای ــرورت	تفکی ــارغ	از	ض ــت،	ف ــد	گرف خواه
آســیب	پذیر	اجتماعــی،	جامعــه	شناســان	و	آســیب	شناســان	
ــه	 ــد	ک ــن	موضــوع	اتفاق	نظــر	دارن ــر	ای ــی	ب مســائل	اجتماع
ــم	از	 ــی	اع ــا	گروه	های ــراد	ی ــن	اف در	صــورت	پراکندگــی	چنی
معتــاد	یــا	متکــدی	در	شــهر	و	عــدم	اســتقرار	و	اســکان	آن	هــا	
در	مکانــی	مشــخص،	بــروز	عــوارض	و	پیامدهایــی	مخــرب	در	
حوزه	هــای	اجتماعــی،	فرهنگــی	و	بعضــاً	امنیتــی	برای	شــهر	

و	ســاکنان	آن،	اجتنــاب	ناپذیــر	نخواهــد	بــود.

ظرفیــت ۳۰ نفــره گرمخانــه ربــاط کریم و ســاخت ۲ 
ــد تــا پایان ســال ــه در پرن گرمخان

ــاط	 ــداری	رب ــی	فرمان ــی	انتظام ــت	سیاس ــت	معاون سرپرس
کریــم	در	ایــن	خصــوص	بــا	بیــان	ایــن	کــه	ربــاط	کریــم	یــک	
مرکــز	گرمخانــه	بــا	ظرفیــت	پذیــرش	3۰	نفــر	دارد،	می	گوید:	
ــن	 ــه	ای ــر	ب ــی	15	نف ــال	14	ال ــرم	س ــول	گ ــوال	در	فص معم
ــه	هــا	مراجعــه	مــی	کننــد	و	ایــن	تعــداد	در	فصــول	 گرمخان

ســرد	ســال	بــه	3۰	الــی	3۲	نفــر	مــی	رســد.
وی	افــزود:	در	ایــن	مرکــز،	عــالوه	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	
ــه	شــبکه	بهداشــت	و	درمــان	 ــود،	آن	را	ب مــورد	مشــکوکی	ب
ــرم،	 ــز	دوش	آب	گ ــن	مرک ــد،	در	ای ــالع	ده ــم	اط ــاط	کری رب
وســایل	و	لــوازم	بهداشــتی،	لبــاس	و	خدماتــی	از	ایــن	دســت،	

بــه	مراجعــه	کننــدگان	ارائــه	مــی	شــود.
محمـد	ارجسـتانی	تأکید	کـرد:	عـالوه	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.
عـالوه	بـر	ایـن،	ارجسـتانی	می	گویـد:	یـک	مرکـز	معتادیـن	
متجاهـر	نیـز	در	شهرسـتان	داریـم،	کـه	ظرفیت	پذیـرش	8۰	
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	15	نفر	اسـت.

وجــود کلونــی هــای افــراد آســیب پذیــر در 
آبشناســان شــهرک 

وی	ســپس	بــه	اقدامــات	انجــام	شــده	بــرای	کاهــش	آســیب	

سرمای هوا بیخ گوش بی خانمان های غرب تهران

وحید محمدی 
یکتا
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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	
ــا	3۰	واحــدی،	4۰	واحــدی	و	8۰	واحــدی	 ــان	ه ــه	آپارتم ک
ــن	 ــه	ای ــی	ب ــاورین	آموزش ــروه	مش ــی	گ ــتند،	دسترس هس
افــراد	راحــت	تــر	اســت	و	طرحــی	بــه	نــام	»نشــاط	عمومــی«	
ــا	همــکاری	ادارات	بهزیســتی،	شــبکه	بهداشــت	و	ورزش	و	 ب
ــرا	 ــال	اج ــد	در	ح ــکونی	پرن ــای	مس ــع	ه ــان	در	مجتم جوان
اســت،	کــه	هــر	روز	صبــح	یــک	مربــی	بــه	ایــن	مجتمــع	هــا	
ــی	برگــزار	 فرســتاده	مــی	شــود	و	کالس	هــای	ورزش	همگان
شــده	و	در	هــر	مجتمــع	بــه	طــور	متوســط	ماهانــه	۲	جلســه	
کالس	مشــاوره	بــرای	افــرادی	کــه	بــه	هــر	دلیلــی	مشــکالتی	

دارنــد	برگــزار	مــی	شــود.
سرپرســت	معاونــت	سیاســی	انتظامــی	فرمانــداری	ربــاط	
ــن	 ــه	پایی ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــوال	ک ــن	س ــه	ای ــخ	ب ــم	در	پاس کری
بــودن	همبســتگی	اجتماعــی	در	شــهر	پرنــد	بــه	دلیــل	مهاجــر	
پذیــر	بــودن	ایــن	شــهر،	چــه	اقداماتــی	در	جهــت	آمــوزش	این	
ــت،	 ــده	اس ــام	ش ــی	انج ــتگی	اجتماع ــش	همبس ــراد	و	افزای اف
می	گویــد:	در	خانــه	هــای	بهداشــت	محلــه	هــا،	آمــوزش	هــای	
روانشناســی	بــه	طــور	مرتــب	در	حــال	برگــزاری	اســت،	عــالوه	
بــر	آن	نیــز	مــا	بــا	همــکاران	شــهرداری،	جشــن	هــای	محلــی	را	
بــه	مناســبت	هــای	ملــی،	بومــی،	تقویمــی	و	مذهبــی	برگــزار	
ــی	 ــه	کتابخوان ــه	بهان ــی	ب ــال	گاه ــوان	مث ــه	عن ــم،	ب ــی	کنی م
ــی	شــود	و	ســعی	در	 ــزی	داده	م ــرده	و	جوای ــزار	ک جشــن	برگ

افزایــش	ســرمایه	هــای	اجتماعــی	ســاکنان	ایــن	مجتمــع	هــا	
ــم. داری

وی	افــزود:	مــا	بــه	بهانــه	گردهمایــی	های	متعــدد	ســعی	داریم	
مــردم	را	بیشــتر	از	گذشــته	درگیر	امــور	اجتماعــی	کنیم.

ــد	 ــرا	در	پرن ــگ	س ــاح	۲	فرهن ــه	افتت ــاره	ب ــا	اش ــتانی	ب ارجس
افــزود:	ایــن	۲	فرهنــگ	ســرا	بــه	تازگــی	افتتــاح	و	تحویــل	اداره	
ــار	۲	ســازمان	 ــه	در	اختی ــم	شــده	اســت،	ک ــاط	کری ارشــاد	رب
ــون	و	 ــره	ای	مراســم	گوناگ ــزاری	زنجی ــرای	برگ ــاد	ب ــردم	نه م
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	4۰۰۰	نفــر	اتبــاع	بیگانــه	در	ایــن	شهرســتان	حضــور	دارند،	
مــا	در	برخــی	نقــاط	شهرســتان	بــه	ویــژه	شــهرک	آبشناســان	
ــی	 ــد	نوع ــاز	تولی ــم	و	ب ــر	را	داری ــیب	پذی ــراد	آس ــی	اف کلون
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

ــز	در	 ــتان	نی ــداری	بهارس ــی	فرمان ــی	و	انتظام ــاون	سیاس مع

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	
ــه	 ــر،	پارکهــا	،	فضاهــای	ســبز	،	حاشــیه	رودخان از	ســطح	معاب

شــادچای	و	زیــر	پــل	هــا	بایســتی	انجــام	شــود.
ــم	 ــرایطی	فراه ــد	ش ــه	داد:	بای ــوی	ادام ــب	موس ــید	حبی س
ــداری	 ــط	بخش ــه	توس ــری	ک ــن	متجاه ــا	معتادی ــود،	ت ش
هــا،		نیــروی	انتظامــی،	بهزیســتی	،	شــبکه	بهداشــت	و	
درمــان	،	شــوراهای	اســالمی	شــهر	و	روســتا،	شــهرداری	هــا	
ــوند،	 ــی	ش ــی	م ــامان	ده ــع	آوری	و	س ــا	جم ــاری	ه و	دهی
ــه	اجتمــاع	 ــه	بدن پــس	از	بهبــود	بتواننــد	شــغلی	داشــته	و	ب
بــاز	گردنــد،	کــه	در	ایــن	راســتا	همــکاری	و	مشــارکت	همــه	

ــت. ــاز	اس ــردم	نی م
ــای	 ــوزان	و	اولی ــش	آم ــوزش	دان ــوص	آم ــپس	در	خص وی	س
ــای	روان	 ــرص	ه ــدر	و	ق ــواد	مخ ــرات	م ــا	اث ــوزان	ب ــش	آم دان
ــه	 ــتان	برنام ــطح	شهرس ــت:	در	س ــرد	و	گف ــد	ک ــردان	تاکی گ
هــای	آموزشــی	مناســبی	طــرح	ریــزی	شــده	و	در	حــال	اجــرا	

ــت. اس
ــای	تخصصــی	 ــوزش	ه ــرای	آم ــا	اج ــد،	ب ــی	رس ــر	م ــه	نظ ب
ــای	 ــتگی	ه ــا	و	همبس ــرمایه	ه ــش	س ــر	و	افزای ــر	و	فراگی ت
ــامان	 ــز	س ــر	و	نی ــای	مهاجرپذی ــتان	ه ــی	در	شهرس اجتماع
دهــی	معتــادان	متجاهــر	و	کارتــن	خــواب	هــا	در	ایــن	
شهرســتان	هــا،	مــی	تــوان	تــا	میــزان	قابــل	توجهــی	از	بــروز	

ــت. ــای	کاس ــیب	ه آس

 14 از  پــس  محیط زیســت  ســازمان 
ســال وعده هــای فــراوان دولت هــای 
گذشــته، اعــام کــرده موافــق طــرح 
گردشــگری آشــوراده اســت بااین حــال کارشناســان 
نگــران نادیــده گرفتــن الزامــات محیــط زیســتی هســتند. 

ــگری	 ــرح	گردش ــده	ط ــه	وع ــود	ک ــتم	ب ــت	هش ــر	دول اواخ
آشــوراده	رســانه	ای	شــد.	آن	زمــان	همــه	از	عناویــن	»کیــش	
شــمال«	یــا	»کیــش	خــزر«	بــرای	طــرح	آشــوراده	اســتفاده	
ــه	در	 ــت	ک ــش	رف ــی	پی ــا	جای ــده	ت ــن	وع ــد.	ای می	کردن
همــان	زمــان	حــدود	38۰	هکتــار	از	اراضــی	آشــوراده	از	
ــتان	گلســتان	 ــاری	شــهرداری	های	اس ــازمان	همی ســوی	س
ــدام	 ــن	اق ــد.	ای ــذار	ش ــی	واگ ــرکت	خصوص ــک		ش ــه	ی ب
ــت	و	 ــرار	گرف ــت	ق ــاالن	محیط	زیس ــاد	فع ــیار	موردانتق بس

ــد. ــرح	ش ــف	ط ــث	توق ــم	باع ــت	نه ــا	در	دول اعتراض	ه
طـی	14	سـال	گذشـته	بارهـا	و	بارهـا	برنامه	هـای	مختلفـی	
دربـاره	آشـوراده	اعالم	شـد	و	هـر	بار	بـه	دلیل	ارائـه	طرح	های	
غیـر	کارشناسـی	ایـن	وعده	هـا	بـا	شکسـت	مواجـه	شـد	تـا	
این	کـه	سـال	93	حجت	االسـالم	حسـن	روحانـی	در	سـفر	
خـود	بـه	اسـتان	گلسـتان	به	طـور	رسـمی	اعـالم	کـرد	طـرح	

گردشـگری	آشـوراده	قطعـاً	اجرایـی	می	شـود.
رئیس	جمهــوری	آذرمــاه	ســال	93	در	پایــان	ســفر	بــه	اســتان	
گلســتان	در	گفتگــو	بــا	نماینــدگان	رســانه	های	جمعــی	یکی	
از	تأکیــدات	شــخص	خــود	و	دولــت	در	ســفر	بــه	گلســتان	را	
ــگری	 ــز	گردش ــک	مرک ــه	ی ــوراده	ب ــبه	جزیره	آش ــل	ش تبدی

ذکــر	کــرده	بــود.
ــرح	 ــن	بحــث	مط ــم	ای ــته	ه ــود:	در	گذش ــه	ب ــی	گفت روحان
بــوده	امــا	ســازمان	محیط	زیســت	اشــکاالتی	دربــاره	آن	
مطــرح	کــرده	بــود	کــه	در	جلســاتی	کــه	بــرای	ایــن	منظــور	

ــد. ــع	ش ــکاالت	مرتف ــن	اش ــم،	ای ــزار	کردی برگ
وی	تأکیــد	کــرد	کــه	حتــی	موضــوع	تبدیــل	آشــوراده	
ــه	آزاد	را	 ــه	منطق ــرون	ب ــه	ب ــگری	و	اینچ ــز	گردش ــه	مرک ب
در	جلســه	ســه	جانبه	بــا	روســای	جمهــور	قزاقســتان	و	
ترکمنســتان	مطــرح	کــردم	تــا	آنــان	نیــز	بتواننــد	از	فرصــت	

ــوند. ــد	ش ــق	بهره	من ــن	مناط ــعه	ای ــور	در	توس حض
ــد	 ــان	بلن ــان	و	مخالف ــدای	موافق ــدد	ص ــم	مج ــار	ه ــن	ب ای
ــر	از	قبــل	 ــه	نظــر	می	رســید	عــزم	دولــت	جدی	ت شــد	امــا	ب
ــان	 ــه	پای ــم	ب ــم	ه ــت	یازده ــر	دول ــال	عم ــت.	بااین	ح اس
رســید	و	آشــوراده	در	ایســتگاه	محیط	زیســت	مانــدگار	شــد.

حال	سـازمان	محیط	زیسـت	اعالم	کـرده	موافق	اجـرای	طرح	
گردشـگری	در	آشـوراده	اسـت	امـا	بـرای	آن	شـرط	هایی	در	
نظـر	گرفتـه	اسـت.	بعضـی	می	گوینـد	در	طـرح	جدیـد	قـرار	
اسـت	هتل	سـازی	شـود	و	آشـوراده	را	واگذار	کننـد	بعضی	هم	
می	گوینـد	آن	چیـزی	که	محیط	زیسـت	بـا	آن	موافقـت	کرده	

هیـچ	کمکـی	بـه	گردشـگری	آشـوراده	نمی	کند.

آشوراده متعلق به گلستان است نه سرمایه گذار
چنــد	روز	پیــش	مدیــرکل	حفاظــت	از	محیط	زیســت	اســتان	
ــرای	 ــره	آشــوراده	ب ــذاری	جزی ــه	واگ ــش	ب گلســتان	در	واکن

طرح گردشگری آشوراده در ایستگاه محیط زیست/
انتقاد مخالفان باال گرفت
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جامعــه ایـــران

ــره	 ــن	جزی ــه	ای ــرد	ک ــالم	ک ــگری،	اع ــرح	گردش ــرای	ط اج
ــد	از	 ــد	و	بع ــد	ش ــذار	نخواه ــرمایه	گذاری	واگ ــچ	س ــه	هی ب
ــار	 ــل	آن	در	اختی ــازه	های	داخ ــره	و	س ــرارداد،	جزی ــام		ق اتم

ــت. ــد	گرف ــرار	خواه ــت	ق محیط	زیس
ــری	از	خروجــی	 ــوز	خب ــه	هن ــان	اینک ــا	بی ــدوس	ب ــر	عب امی
ــن	 ــت:	در	ای ــرح	نیســت،	گف ــن	ط ــل	ای ــی	شــدن	کام اجرائ
ــه	 ــیب	زدن	ب ــدون	آس ــت	ب ــد	اس ــرمایه	گذار	متعه ــرح	س ط

ــد. ــرا	کن ــه	آن	را	اج ــن	منطق ــت	ای محیط	زیس
وی	افــزود:	ایــن	پــروژه	بــه	شــکلی	کــه	مغایــرت	غیرقانونــی	
بــا	مفــاد	اجــرای	طــرح	نداشــته	باشــد،	به	صــورت	عرصــه	ای	
ــرار	 ــه	شــخص	خاصــی،	در	دســتور	کار	ق ــذاری	ب ــدون	واگ ب

خواهــد	گرفــت.
ــت	در	 ــورت	موق ــه	به	ص ــن	عرص ــرد:	ای ــان	ک ــدوس	بی عب
اختیــار	ســرمایه	گذار	قــرار	می	گیــرد	تــا	بــا	ســازه	های	
ســاده	و	بومــی	امکانــات	تفــرج	متمرکــز	را	بــرای	مــردم	فراهم	
ــات	در	 ــن	امکان ــرارداد	ای ــام	ق ــدت	اتم ــس	از	م ــه	پ ــد	ک کن
ــد	در	 ــت	و	می	توان ــد	گرف ــرار	خواه ــت	ق ــار	محیط	زیس اختی

ــد. ــرار	ده ــدی	ق ــرمایه	گذار	بع ــار	س اختی
وی	افـزود:	در	حـال	حاضـر	منتظـر	تصمیم	گیـری	دومین	
جلسـه	کمیسـیون	مـاده	۲	بـرای	مصـوب	شـدن	اجـرای	
ایـن	جلسـه	خروجـی	 زمانـی	کـه	 تـا	 و	 طـرح	هسـتیم	
مثبتـی	نداشـته	باشـد،	نمی	تـوان	در	رابطـه	بـا	اجرای	آن	

قـول	دقیقـی	داد.
ــی	 ــار	جانمای ــرح	در	۲۲	هکت ــن	ط ــه	داد:	ای ــدوس	ادام عب
ــیت	 ــن	حساس ــا	کمتری ــوراده	و	ب ــتای	آش ــاورت	روس در	مج
اکولوژیکــی	بــه	اجــرا	در	خواهــد	آمــد	کــه	ســابقه	واگــذاری	
آن	در	گذشــته	38۰	هکتــار	بــود	ولــی	بــا	ورود	ســازمان	
ــه	 ــدد	ب ــی	مج ــن	اراض ــم	ای ــت	نه ــور	در	دول ــی	کش بازرس
دولــت	پــس		داده	شــد	و	اســناد	آن	بــه	ســازمان	جنگل	هــا	و	

ــت. ــع	بازگش مرات
وی	اظهــار	کــرد:	بــا	توجــه	بــه	چنیــن	ســابقه	ای	در	پرونــده	
طــرح	گردشــگری	آشــوراده،	در	صــورت	نهایــی	شــدن،	ایــن	
ــی	 ــتری	اجرائ ــیت	بیش ــت	و	حساس ــت،	ظراف ــا	دق ــرح	ب ط
ــر	 ــالوه	ب ــرح	ع ــن	ط ــرای	ای ــت:	اج ــد.	وی	گف ــد	ش خواه
ــادی	و	 ــق	اقتص ــب	رون ــه،	موج ــگری	منطق ــعه	گردش توس

ــد. ــد	ش ــکاری	خواه ــش	بی کاه
ــگاه	 ــدوده	پناه ــوراده	در	مح ــه	آش ــان	اینک ــا	بی ــدوس	ب عب
ــردی	 ــرح	بوم	گ ــزود:	ط ــرار	دارد،	اف ــه	ق حیات	وحــش	میانکال
در	جزیــره	آشــوراده	هیــچ	ممنوعیتــی	بــرای	احــداث	و	

ــرد. ــد	ک ــاد	نخواه ــی	ایج ــازه	های	تفرجگاه ــتن	س داش
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	برخــی	حاشــیه	پردازی	هــا	موجــب	
ــود،	 ــری		ش ــتری	بازنگ ــیت	بیش ــا	حساس ــرح	ب ــا	ط ــده	ت ش
ــن	 ــه	ای ــده	ب ــد	روز	آین ــا	چن ــی	طــرح	ت ــت:	نتیجــه	نهای گف
ســازمان	ابــالغ	خواهــد	شــد	و	شــهروندان	گلســتانی	اطمینان	
ــع	محیط	زیســت	 ــظ	مناف ــوان	حاف داشــته	باشــند	کــه	به	عن
در	اســتان	اجــازه	نخواهیــم	داد	مشــکل	زیســت	محیطی	

ــد. ــه	وجــود	آی ــرای	آشــوراده	ب ب
	

توافق بر سر طرح گردشگری آشوراده
مســئوالن	گلســتانی	از	گذشــته	در	حالــی	بــر	اجــرای	طــرح	
مصمــم	بودنــد	کــه	ســید	منــاف	هاشــمی	اســتاندار	گلســتان	
ــن	 ــه	کابی ــای	تل ــت:	پروژه	ه ــود	گف ــارات	خ ــن	اظه در	آخری
ــروژه	 ــز	و	آشــوراده،	ســه	پ ــول،	ســواحل	بندرگ ــاد	کت علی	آب
ــا	اختصــاص	 ــم	ب ــه	امیدواری محــوری	در	اســتان	هســتند	ک

بودجــه	بــه	ســرانجام	برســند.
وی	گردشــگری	را	یکــی	از	ظرفیت	هــای	خــوب	توســعه	
ــوم	گــردی	 اســتان	دانســت	و	افــزود:	در	زمینــه	آشــوراده	و	ب
جلســات	خوبــی	برگــزار	شــده	و	بعضــی	توافق	هــا	هــم	

داشــتیم	کــه	به	مــرور	اعــالم	می	شــود.
سـیدکاظم	 آیـت	اهلل	 	94 سـال	 مـرداد	 	14 در	 همچنیـن	
و	 گلسـتان	 اسـتان	 در	 ولی	فقیـه	 نماینـده	 نورمفیـدی،	
امام	جمعـه	گـرگان،	در	جلسـه	شـورای	اداری	ایـن	اسـتان	
کـه	بـا	حضـور	معـاون	اول	رئیس	جمهـور	و	برخـی	اعضـای	
هیئـت	دولـت	در	گـرگان	برگزار	شـده	بـود	اظهار	کـرد	که	
تسـریع	در	اجرایـی	کـردن	مصوبـه	گردشـگری	آشـوراده	
به	عنـوان	کلید	توسـعه	گلسـتان	خواسـته	مردم	این	اسـتان	

اسـت.
امام	جمعـه	گـرگان	بـا	اشـاره	بـه	برخـی	اشکال	تراشـی	ها	و	
سـخنانی	کـه	در	خصـوص	طـرح	گردشـگری	آشـوراده	تنهـا	
جزیـره	ایرانـی	خزر	بیان	می	شـود،	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	
درعین	حـال	 کـرد:	 اظهـار	 و	 تأکیـد	 هـم	 زیسـت	محیطی	
حفاظت	از	محیط	زیسـت	نباید	مانع	توسـعه	شـود	اما	توسـعه	

هـم	نبایـد	بـه	تخریـب	محیط	زیسـت	منجر	شـود.

واژه توســعه پایــدار در محیط زیســت تعریفــی 
متفــاوت از اقتصــاد دارد

ــق	 ــی	مواف ــتان	در	حال ــور	و	اس ــتی	کش ــئوالن	باالدس مس
اجــرای	طــرح	گردشــگری	آشــوراده	هســتند	کــه	بســیاری	
ــه	دالیلــی	ایــن	طــرح	را	 از	کارشناســان	محیط	زیســت	بنــا	ب

ــد. ــه	می	دانن ــتم	آن	منطق ــا	اکوسیس ــر	ب مغای
یــک	کارشــناس	حــوزه	محیط	زیســت	بــا	بیــان	اینکــه	
ــت،	 ــی	اس ــه	حساس ــی	منطق ــاظ	اکولوژیک ــوراده	از	لح آش
گفــت:	ایــن	منطقــه	در	خلیــج		گــرگان	قــرار	دارد	و	هرســاله	
پذیــرای	پرنــدگان	مهاجــر	زیــادی	اســت،	ازایــن	رو	وســواس	
ــری	 ــا	کارب ــت	محیطی	ب ــر	زیس ــوع	تغیی ــر	ن ــرای	ه در	اج

ــت.	 ــی	اس ــه	الزام ــن	منطق ــگری	در	ای گردش
مهســا	ســادات	حســینی	افــزود:	مســئله	بهره	بــرداری	
چنیــن	 اجــرای	 بخــش	 مهم	تریــن	 پایــدار	 توســعه	 و	
ــادی	در	نظــر	 ــا	حساســیت	زی ــد	ب ــی	اســت	کــه	بای طرح	های

ــود. ــه	ش گرفت

وی	کــه	دارای	مــدرک	دکتــرای	محیط	زیســت	اســت،	
عــدم	 و	 منطقــه	 یــک	 نگه	داشــتن	 ایزولــه	 گفــت:	
ــئوالنی	 ــا	مس ــت	ام ــی	نیس ــکار	صحیح ــرداری	راه بهره	ب
ــعه	 ــرای	توس ــی	ب ــن	طرح	های ــرای	چنی ــی	اج ــه	مدع ک
ــا	 ــد	ب ــتند،	نمی	توانن ــتان	هس ــگری	در	اس ــق	گردش مناط
ــی	را	 ــر	طرح ــرای	ه ــدار	اج ــعه	پای ــتفاده	از	واژه	توس اس

ــد.	 ــه	کنن توجی
حســینی	اظهــار	کــرد:	معنــی	واژه	توســعه	پایــدار	در	حقیقت	
ایجــاد	تعــادل	میــان	توســعه	و	محیط	زیســت	اســت	و	موضوع	
مهــم	در	اجــرای	ایــن	طــرح	ایــن	اســت	کــه	نمی	تــوان	بــرای	
اجــرای	طــرح	گردشــگری	آشــوراده	بــه	یــک	گــزارش	

ارزیابــی	ســطحی	اکتفــا	کــرد.
ــط	 ــه	محی ــی	جامع ــه	داد:	نگران ــگاه	ادام ــتاد	دانش ــن	اس ای
زیســتی	از	ایــن	طــرح	هجــوم	ســرمایه	گذارانی	اســت	
کــه	بــرای	ســوددهی	بیشــتر	تقاضــای	ســرمایه	گذاری	
ــدل	 ــن	م ــان	داده	ای ــواهد	نش ــد	و	ش ــره	را	دارن ــن	جزی در	ای
ســرمایه	گذاری	ها	همــواره	بــا	ایجــاد	چنــد	حرکــت	نمایشــی	
بــه	اســم	طــرح	گردشــگری	مصائــب	زیــادی	بــرای	منطقــه	

ــت. ــته	اس ــر	داش ــر	در	ب موردنظ

آشوراده مکانی برای آزمون وخطا نیست
وی	ادامــه	داد:	چنــد	کارشــناس	طــراح	محیط	زیســت،	تنــوع	
زیســتی	و	آلودگــی	زیســت	محیطی	کــه	صاحب	نــام	در	ارائــه	
ــن	 ــاوره	در	ای ــرای	مش ــتند،	ب ــت	محیطی	هس ــرات	زیس نظ
ــا	در	 ــی	از	آن	ه ــوز	نام ــه	هن ــه	شــدند،	ک ــه	کار	گرفت طــرح	ب

ــرده	نشــده	اســت.		 نظــارت	طــرح	ب
بــه	اعتقــاد	حســینی	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	در	اجــرای	بیشــتر	
طرح	هــای	توســعه	ای	و	گردشــگری	کارشــناس	خبــره	و	
صاحــب	نامــی	در	مشــاوره	طرح	هــا	وجــود	نــدارد،	نمی	تــوان	
ــدون	آســیب	های	 ــه	اجــرای	طــرح	گردشــگری	آشــوراده	ب ب

ــود. ــدوار	ب ــت	محیطی	امی زیس
وی	بابیــان	اینکــه	آشــوراده	مکانــی	بــرای	آزمون	وخطــا	
ــل	از	 ــتانی	قب ــئوالن	اس ــت	مس ــر	اس ــت:	بهت ــت،	گف نیس
اجــرای	طــرح	از	کارشناســان	خبــره	داخلــی	و	خارجــی	کــه	
تجربیــات	زیــادی	در	اجــرای	چنیــن	طرح	هایــی	دارنــد	
اســتفاده	کننــد،	در	غیــر	ایــن	صــورت	بــدون	توجــه	بــه	نکات	
ــی	 ــتای	اجرائ ــی	در	راس ــاوان	بزرگ ــوراده	ت ــده،	آش گفته	ش

ــد	داد. ــرح	خواه ــن	ط ــدن	ای ش
اگرچـه	اجـرای	طرح	گردشـگری	آشـوراده	سـال	ها	اسـت	که	
در	دسـت	اندازهای	سیاسـی	و	اجتماعی	دچار	تغییـرات	زیادی	
شـده	اسـت،	امـا	بـه	گفتـه	مدیـرکل	سـازمان	محیط	زیسـت	
گلسـتان	خروجـی	نهایـی	ایـن	طـرح	بـه	زودی	بـه	تمامـی	

بحث	هـا	و	نگرانی	هـا	خاتمـه	خواهـد	داد.
ــار	قــدرت	موافقــان	 حــال	بایــد	منتظــر	مانــد	و	دیــد،	ایــن	ب
ــدان	 ــدرت	منتق ــر	ق ــدازه	ب ــا	چــه	ان ــی	شــدن	طــرح	ت اجرائ

اجــرای	آن	می	چربــد.
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جامعــه ایـــران

ــه آب و  ــی روی ــت ب ــی، برداش ــم آب ک
محرومیــت از حــق آبــه ســد ماملــو، 
دشــت هــای جنــوب تهــران را وارد 
وضعیتــی بحرانــی و خطــر آفریــن کــرده و احتمــال رانــش 

ــت.  ــش داده اس ــدت افزای ــه ش ــن را ب زمی

دشــت	ورامیــن	یکــی	از	قطــب	هــای	کشــاورزی	کشــور	بــوده	
کــه	بخــش	قابــل	توجهــی	از	محصــوالت	کشــاورزی	و	دامــی	
ــه	مســئوالن	یکــی	 ــه	گفت ــا	ب ــد،	بن کشــور	را	تولیــد	مــی	کن
ــاورزی	و	 ــن،	کش ــت	ورامی ــردم	در	دش ــده	م ــاغل	عم از	مش

ــد. ــی	کنن ــزاق	م ــن	راه	ارت ــت	و	از	ای ــروری	اس دامپ
ــز	 ــروری	نی ــاورزی	و	دامپ ــات	کش ــزای	آب،	در	حی ــر	بس تاثی
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	
ــن	و	نیــز	عــدم	تخصیــص	حــق	 ــاری	هــای	نوی فراگیــری	آبی
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	79	و	در	45	کیلومتــری	جنــوب	شــرقی	
ــا	8۰۰	متــر	عــرض	و	3۰۰۰	متــر	طــول	 تهــران	اســت،	کــه	ب
ــد	در	 ــی	دماون ــه	فصل ــرود	و	رودخان ــه	جاج ــر	روی	رودخان ب
ــا	هــدف	تأمیــن	آب	کشــاورزی،	آب	شــرب	 روســتای	ماملــو	ب
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	
ــو	یکــی	از	مطالبــات	 ورامیــن،	پیشــوا	و	قرچــک،	از	ســد	مامل
ــت،	 ــوده	اس ــه	ب ــن	منطق ــئولین	ای ــاورزان	و	مس ــده	کش عم

ــه	طــور	کامــل		محقــق	نشــد. مطالبــه	ای	کــه	هرگــز	ب
ــن،	 ــه	آب	توســط	کشــاورزان	دشــت	ورامی ــی	روی برداشــت	ب
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	
ــن	 ــتای	»معی ــن	در	روس ــت	زمی ــه	فرونشس ــود.«	ب ــی	ش نم
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	
ــرای	تامیــن	آب	کشــاورزی،	 کشــاورزی	نداریــم	و	مجبوریــم	ب
ــد،	 ــر	آب	نباش ــه	اگ ــرا	ک ــم،	چ ــاه	کنی ــر	چ ــه	حف ــدام	ب اق

کشــاورزی	هــم	نیســت.
ــتان	 ــز	و	زمس ــی	در	پایی ــم	حت ــاران	ه ــارش	ب ــزود:	ب وی	اف
پاســخگو	نیســت،	ســال	هــا	اوایــل	پاییــز	دیگــر	از	چــاه	هــا	آب	
نمــی	کشــیدیم،	تــا	اواســط	بهــار،	امــا	امســال	مجبوریــم،	چــرا	

کــه	بارندگــی	نبــوده	اســت.

ــای  ــت ه ــت دش ــرو نشس ــه ف ــبت ب ــدار نس هش
ــران ــوب ته جن

ــا	۲	 ــک	ی ــکل	ی ــت،	مش ــروز	نیس ــروز	و	ام ــکل	دی ــن	مش ای
کشــاورز	هــم	نیســت،	مشــکل	همیشــگی	و	همگانی	اســت،	تا	
جایــی	کــه	ســبب	شــده	تــا	برخــی	از	مناطــق	دشــت	ورامیــن،	
ــوان	 ــه	عن ــد	ب ــه	بلن ــتای	قلع ــی	روس ــوص	در	حوال ــه	خص ب
ــش	 ــس	بخ ــوند	و	ریی ــذاری	ش ــت	گ ــی	عالم ــق	بحران مناط
زلزلــه	شناســی	مرکــز	تحقیقــات	راه،	مســکن	و	شــهر	ســازی	
در	خصــوص	فرونشســت	دشــت	هــای	جنــوب	تهــران	هشــدار	

ــد. ده
ــه	اســت:	محــدوده	 ــن	خصــوص	گفت ــی،	در	ای ــی	بیت	الله عل
ــای	 ــران	و	گســتره		ه ــوب	شــهر	ته ــداد	فرونشســت،	جن روی
ــت	 ــن	دس ــی	پایی ــا	اراض ــرب	آن	را	ت ــوب	غ ــی	و	جن جنوب
ــت	در	 ــد	و	زون	فرونشس ــی		کن ــد	م ــوا		تهدی ــن	و	پیش ورامی
جنــوب	شــهر	تهــران	عالوه	بــر	مناطــق	شــهری	تهران،	نســیم		
شــهر،	صباشــهر،	اسالمشــهر،	باقرآباد،	کهریــزک،	چهاردانگه	و	

ــر	مــی		گیــرد. ــاد	را	نیــز	در	ب نصیرآب
ــرب،	 ــوب	غ ــدد	در	جن ــای		متع ــود	دشــت		ه ــزود:	وج وی	اف
جنــوب	و	جنوب	شــرق	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
ــای	سیاســی	و	 ــری	جغرافی ــو،	دانشــجوی	دکت ســعید	صادقل
عضــو	پیوســته	انجمــن	ژئوپلیتیــک	ایــران	در	خصــوص	ایــن	
ــی	 ــر	بین	الملل ــا	تعبی ــن	ی ــت	زمی ــت:	فرونشس ــوع	گف موض
آن	»لنــد	سابســیدنس«،	پدیــده	ای	اســت	کــه	در	اثــر	خالــی	
ــود. ــاد	می	ش ــن	ایج ــطح	زمی ــی	س ــای	پایین ــدن	الیه	ه ش

ــطح	 ــی	س ــای	پایین ــه	الیه	ه ــی	ک ــرد:	هنگام ــه	ک وی	اضاف
زمیــن	بنابــر	دالیلــی	از	جمله	معــدن	کاری،	برداشــت	ســیاالت	
ــی	 ــت،	گاز	و...	خال ــی،	نف ــای	زیرزمین ــد	آب	ه ــی	مانن زیرزمین
می	شــود،	حفره	هایــی	ایجــاد	می	شــود.،	کــه	الیه	هــای	
ــار	 ــداد	دارد،	دچ ــن	امت ــطح	زمی ــا	س ــا	ت ــی	آن	حفره	ه باالی
ســنگینی	زیــادی	هســتند	و	ایــن	وزن	زیــاد،	موجب	می	شــوند	
کــه	بــه	راحتــی	ســطح	زمیــن	فرونشســت	پیــدا	کنــد،		حــال	
اگــر	بــر	روی	ســطح	زمیــن،	تاسیســاتی	ماننــد	دکل	هــای	برق	
فشــار	قوی،	مخابراتی،	زمین	کشــاورزی،	ســاختمان	و	...	باشــد،	

همگــی	تخریــب	خواهنــد	شــد.
صادقلــو	افــزود:	گذشــته	از	ایــن،	در	زیــر	زمیــن	نیــز	مــا	لوله	ها	
ــرق،	گاز،	تلفــن	و...	 ــادی	ماننــد	آب،	ب ــع	زیرســاختی	زی و	مناب
داریــم،	کــه	بــر	اثــر	فرونشســت	زمیــن،	همگــی	دچــار	تخریب	
خواهنــد	شــد.	در	میــان	عوامــل	مختلــف،	مهــم	تریــن	عامــل	
ــه	 ــت	بی	روی ــران،	برداش ــتان	ته ــن	در	اس ــت	زمی در	فرونشس
از	آب	هــای	زیرزمینــی	اســت،	اســتان	تهــران	حــدود	3۰	هــزار	
چــاه	غیــر	مجــاز	دارد،	کــه	در	ایــن	بیــن	حــدود	1۰	هــزار	چــاه	
غیرمجــاز	مربــوط	بــه	مصــارف	خانگــی	اســت	و	۲۰	هــزار	چــاه	

غیرمجــاز	باقیمانــده	مربــوط	بــه	حــوزۀ	کشــاورزی	اســت.
وی	بــا	بیــان	ایــن	کــه	برداشــت	سرســام	آور	از	منابــع	زیرزمینی	
ــینی	 ــورددار	فرونش ــران	رک ــه	ته ــت	ک ــده	اس ــث	ش آب،	باع
زمیــن	حتمــی	در	مقیــاس	جهانــی	باشــد،	اضافــه	کــرد:	تهران	
ــال	3۶	 ــر	س ــر	و	ه ــک	میلی	مت ــر	روز	ی ــط	ه ــور	متوس ــه	ط ب
ســانتی	متر	فرونشــینی	دارد،	کــه	عمــدۀ	ایــن	فرونشــینی	نیــز	
ــه	جنــوب	شــرق	و	جنــوب	غــرب	اســتان	تهــران	و	 ــوط	ب مرب
شهرســتان	هایی	ماننــد	ورامیــن،	شــهریار	و	اسالمشــهر	اســت.
ــن	 ــر	ای ــی	خط ــای	سیاس ــری	جغرافی ــجوی	دکت ــن	دانش ای
فرونشــینی	ها	را	از	زلزلــه	هــم	فراتــر	خوانــد	و	گفــت:	در	
صــورت	بــروز	زلزلــه	۶	ریشــتری	در	تهــران،	بخشــی	از	تخریب	
اســتان،	جــدا	از	زلزلــه،	تنهــا	و	فقــط	بــه	خاطــر	نشســت	کردن	
ــدی	تدریجــی	را	طــی	 ــن	بحــران	رون ــود،	ای زمیــن	خواهــد	ب
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 ۲ ســال 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	
ــگاه	 ــک	دانش ــز	ژئوپولتی ــروه	متخصــص	از	مرک ــه	گ ــد،	ک آم
تهــران	بــه	منطقــه	آمــده	و	حــدود	۲۰	روز	تحقیــق	و	بررســی	

فرونشست جنوب تهران را تهدید می کند/
خطر فرونشینی فراتر از زلزله

وحید محمدی 
یکتا
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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	

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	

فرمانــداری	ورامیــن	برگــزار	شــد،	گفــت:	بــرای	مدیریــت	
ــوع	 صحیــح	بحــران	و	نیــز	کاهــش	تلفــات	در	صــورت	وق
ــه	 ــای	منطق ــی	از	جغرافی ــات	کامل ــد	اطالع ــوادث،	بای ح

ــیم. ــته	باش داش
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	
ــده	 ــی	مان ــن	باق ــات	ورامی ــات	از	۲7۰	قن ــته	قن ــا	۶	رش تنه
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	
ــی	پایتخــت	 ــران	و	حت ــتان	ته ــای	اس ــن	ه ــام	زمی ــرای	تم ب

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	
ــه	 ــه	گفت ــه	ب ــرار	داده،	ک ــودی	ق ــرض	ناب ــاورزی	را	در	مع کش
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،	
ــران،	 ــت	ته ــگاه	نف ــران،	پاالیش ــدی	دوم	ته ــراه	کمربن بزرگ
کارخانــه		هــای	بســیاری	نظیــر	ایــران	خــودرو	دیــزل،	ســایپا،	
شیرپاســتوریزه	تهــران،	و	شــهرک		های	صنعتــی	متعــدد	ایــن	
منطقــه	را	تهدیــد	مــی	کنــد،	پــس	بایــد	عــالج	واقعــه	را	قبــل	
ــاب	 ــی	حســاب	و	کت ــرای	برداشــت	هــای	ب ــع	کــرده	و	ب از	وق
ــو	 ــی	تهــران	از	ســد	مامل ــه	دشــت	هــای	جنوب و	نیــز	حــق	آب

فکــری	کــرد.

زمیــن لــرزه ای کــه 26 هــزار نفــر را 
کشــت و 4 هــزار یتیــم برجای گذاشــت 
هنــوز هــم تــن  مــردم بــم را مــی لرزانــد 
امــا ایــن فاجعــه بــا وجــود تمــام هزینــه 
هایــش درس عبرتــی بــرای مــردم و 

ــت.  ــده اس ــئوالن نش مس

ــه	ای	 ــکان	داد.	زلزل ــم	را	ت ــرزه	ب ــن	ل ــاه	8۲	زمی ــم	دیم پنج
کــه	موجــب	شــد	طبــق	آمــار	رســمی	۲۶	هــزار	و	۲71	نفــر	
کشــته	و	3۰	هــزار	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	

ــت	دارد. حکای
ــب	 ــل	تخری ــه	صــورت	کام ــای	شــهر	ب ــازه	ه 9۰	درصــد	س
ــه	ســاختمان	هــای	تــرک	خــورده	 ــده	ب و	1۰	درصــد	باقیمان

ــل	شــد. تبدی
هــزاران	امدادگــر	از	سراســر	ایــران	و	44	کشــور	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	
ــتر	و	 ــش	ریش ــاالی	ش ــرزه	ب ــن	ل ــرزه	دارد،	3	زمی ــن	ل زمی
ــی	۲۰	روز	 ــهر	را	ط ــتر	ش ــج	ریش ــاالی	پن ــرزه	ب ــن	ل 3	زمی
گذشــته	لرزانــده	اســت.	زندگــی	عــادی	مــردم	تحــت	تاثیــر	

ــا	 ــده	شــده	ام ــم	زن ــرزه	ب ــن	ل ــه	و	خاطــرات	زمی ــرار	گرفت ق
ــه	هــای	 ــه	تنهــا	خان ــم	ن ــرزه	ب پــس	از	14	ســال	از	زمیــن	ل
ــزوده	و	از	 ــان	اف ــر	قدمتش ــه	ب ــده	بلک ــازی	نش ــان	بازس کرم

ــت. ــده	اس ــته	ش ــان	کاس استحکامش
ــرای	اســتحکام	 ــه	بــم	در	حالــی	هیــچ	بودجــه	ب پــس	از	زلزل
ــاال	 ــه	ح ــه	ک ــاص	نیافت ــان	اختص ــهر	کرم ــای	ش ــه	ه خان
دولــت	بودجــه	ای	بــرای	ســاخت	4	هــزار	کانکــس	در	کرمــان	

ــرده	اســت! مصــوب	ک
گســل	هــای	شــمال	کرمــان	بیــدار	شــده	انــد،	صدهــا	خانــه	
ــه	 ــه	در	زلزل ــزار	خان ــرزه	هجــدک	و	حــدود	دو	ه ــن	ل در	زمی
ــر	 ــزاران	نف ــد	و	ه ــراب	شــده	ان ــان	خ ــل	کوهبن دو	شــب	قب
ســاکنان	ایــن	مناطــق	جــرات	گذرانــدن	زمســتان	زیر	ســقف	

ایــن	خانــه	هــا	را	ندارنــد.

پایتخت هم آماده مقابله با زمین لرزه نیست
ــردم	 ــان	م ــرزه	5.۲	ریشــتری	کوهبن ــن	ل ــل	از	زمی شــب	قب
ــه	 ــا	همیــن	شــدت	را	تجرب ــرزه	ای	ب تهــران	و	کــرج	زمیــن	ل
کردنــد	و	طعــم	تلــخ	زمیــن	لــرزه	را	چشــیدند،	آزمونــی	کــه	
مشــخص	کــرد	حتــی	در	پایتخــت	هــم	مدیریــت	بحــران	بــا	

بحــران	روبروســت.
ــه	 ــای	گاه	کارشناســی	ک ــار	نظره ــا	و	اظه ــایعه	ه انتشــار	ش
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	

ــزاری	اســت. اف
ــان	 ــد	کرم ــم	مانن ــر	کرمانشــاه	ه ــر	آن	ســو	ت ــد	کیلومت چن
مــی	لــرزد،	زمیــن	لــرزه	ســرپل	ذهــاب	هــزاران	نفــر	را	آواره	
ــن	حــوادث	و	 ــام	ای ــرده	در	تم ــب	ک ــه	را	تخری ــزاران	خان و	ه
زمیــن	لــرزه	هــا	یــک	چیــز	را	مــی	تــوان	دلیــل	نگرانــی	مردم	
دانســت	و	آن	بــی	توجهــی	بــه	مقــاوم	ســازی	و	آمــوزش	بــه	
ــرزه	 ــرای	زمیــن	ل ــم	درســی	ب ــرزه	ب جامعــه	اســت.	زمیــن	ل

ــان،	تهــران	و	کرمانشــاه	نشــده	اســت. هــای	کرم
ــر	در	 ــا	نف ــا	صده ــرزه	ه ــن	ل ــن	زمی ــدام	از	ای ــر	ک ــد	از	ه بع
ــد	 ــی	ده ــان	م ــن	نش ــوند	و	ای ــی	ش ــی	م ــرار	زخم ــان	ف زم
ــرزه	نمــی	داننــد	و	 ــا	زمیــن	ل ــه	ب مــردم	هیــچ	چیــز	از	مقابل
آمــوزش	عمومــی	در	قالــب	مانورهــای	نمادیــن	و	بــی	نتیجــه	

ــده	اســت. ــری	ش پیگی
ســوال	ایــن	اســت	کــه	تجربــه	ای	کــه	پــس	از	کشــته	شــدن	
۲۶	هــزار	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	
ــی	 ــه	کــدام	مرکــز	درمان ــد	ب ــرزه	بای ــروز	زمیــن	ل در	زمــان	ب
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؟
ــه	 ــت	بحــران	در	زندگــی	کشــوری	ک ــع	نقــش	مدیری در	واق

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

اسما محمودی
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جامعــه ایـــران

حــدود	دو	مــاه	اســت	گوشــه	گوشــه	اش	مــی	لــرزد	چیســت	
ــت	را	راهبــری	کنــد	و	چــرا	 ــن	مدیری ــد	ای و	چــه	نهــادی	بای
ــداده	اســت؟	چــرا	عمــر	بســیاری	 ــون	اقدامــی	انجــام	ن تاکن
ــاالی	5۰	ســال	و	فاقــد	 از	ســازه	هــای	شــهری	و	روســتایی	ب
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	14	ســال	قبــل	در	زمیــن	لــرزه	بــم	روی	داد	هــم	
ــای	 ــرزه	ه ــن	ل ــر	در	زمی ــن	ت ــون	در	ســطح	بســیار	پایی اکن

کرمانشــاه،	کرمــان	و	تهــران	تــن	مــردم	را	مــی	لرزانــد.
14	ســال	قبــل	حوالــی	ســاعت	9	شــب	شــهر	لرزیــد	البتــه	
ایــن	تنهــا	زمیــن	لــرزه	آن	روزهــای	بــم	نبــود	بلکــه	از	یــک	
هفتــه	قبــل	زمیــن	لــرزه	هــای	بم	آغــاز	شــده	بــود،	بســیاری	
ــن	 ــه	زمی ــود	ک ــار	ب ــرای	نخســتین	ب ــهر	ب ــن	ش ــردم	ای از	م

ــرزه	هــا	 ــد،	بســیاری	ایــن	زمیــن	ل ــرزه	را	حــس	مــی	کردن ل
ــرزه	ای	 ــار	دیگــر	زمیــن	ل ــد،	ب را	شــوخی	گرفتنــد	و	خوابیدن
شــدید	تــر	حوالــی	ســاعت	4	صبــح	بــم	را	تــکان	داد	و	تعــداد	
ــکان	 ــا	در	م ــد	و	ی ــرک	کردن ــا	را	ت ــه	ه ــردم	خان ــی	از	م اندک

هــای	مقــاوم	تــر	مســتقر	شــدند.
امــا	بــه	گفتــه	مــردم	بــم	زمیــن	لــرزه	ای	کــه	ســاعت	5	و	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	
ــه	چنــد	 ــد	امــا	زلزل هیــچ	هشــداری	را	دریافــت	نکــرده	بودن
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	
ــل	 ــن	دالی ــی	از	مهمتری ــا	یک ــه	ه ــی	خان ــتحکام	بخش اس
ــچ	 ــه	هی ــود،	گســلی	ک ــم	ب ــرزه	ب ــن	ل ــات	ســنگین	زمی تلف

کــس	از	وجــودش	خبــر	نداشــت	و	روی	آن	مطالعــه	ای	انجــام	
ــرد. ــر	ک ــه	را	غافلگی ــود	هم ــده	ب نش

ــم	و	 ــی	روی ــم	م ــهر	ب ــردم	ش ــراغ	م ــا	س ــال	ه ــس	از	س پ
خاطراتشــان	را	از	ســاعت	هــا	تــالش	بــرای	از	زیــر	آوار	خــارج	
کــردن	خودشــان	و	یــا	عزیزانشــان	را	مــرور	می	کنیــم،	برخی	
ــواده	هــای	5۰۰	نفــری	 ــده	از	خان ــاز	مان از	ایــن	افــراد	تنهــا	ب
ــه	جــز	 ــده	ب ــا	برجــای	نمان ــری	از	آنه هســتند	کــه	دیگــر	اث
ســنگ	هــای	قبــری	کــه	در	قبرســتان	شــهر	دیــده	می	شــود.
یــادم	مــی	آیــد	کــه	مســئوالن	شــهر	کرمــان	تــا	یــک	ســاعت	
ــی	 ــه	را	نم ــق	زلزل ــکان	دقی ــوز	م ــرزه	هن ــن	ل ــد	از	زمی بع
دانســتند	و	نخســتین	مجروحــان	توســط	مــردم	بــم	بــود	کــه	
بــه	بیمارســتان	هــای	کرمــان	وارد	شدند.اســامی	ایــن	افــراد	

در	گفتــه	هایشــان	نقــل	نمــی	شــود.

ــار  ــد/ چه ــوت کردن ــواده ام ف ــای خان ــام اعض تم
ــودم ــر آوار ب ــاعت زی س

ســالی	کــه	زلزلــه	شــد	مــن	19ســالم	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	
ــت	 ــرون	نرف ــی	بی ــی	کس ــیدیم	ول ــه	ترس ــد	هم ــه	ش زلزل

ــد. ــه	خندیدن بیشــتر	هم
ــوهر	 ــدرم	و	ش ــه	پ ــه	خان ــت	ب ــد	در		راه	برگش ــب	ش آخرش
ــدان	 ــه	خن ــد	و	هم ــی	کردن ــم	شــوخی	م ــی	باه ــم	خیل خال
ــی	 ــن	شــب	زندگ ــی	دانســتند	آخری ــه	م ــگار	هم ــم،	ان بودی
ــب	 ــن	ش ــورد	آخری ــی	م ــت	و	ب ــواده	اس ــای	خان ــه	اعض هم
زندگــی	شــان	را	کنــار	یکدیگــر	شــاد	بودنــد.	وقتــی	ســاعت	
4	و	3۰	دقیقــه	صبــح	زلزلــه	دوم	شــد،	بــه	پدرم	گفتیــم	برویم	
ــی	 ــید	اتفاق ــه	نترس ــت	ک ــا	گف ــم	ام ــین	بخوابی ــل	ماش داخ
ــود	 ــی	ش ــراب	نم ــا	خ ــی	ه ــن	راحت ــه	ای ــم	ب ــد،	ب ــی	افت نم

ــت. ــده	اس ــالم	مان ــال	س ــد	ارگ	۲5۰۰س ببینی
دوبــاره	همــه	خوابیدنــد	تــا	اینکــه	زلزلــه	اصلــی	شــد	و	اصــال	
ــر	آوار	 ــم	زی ــداد	همــه	ماندی ــه	هیــچ	کــس	ن ــرار	ب فرصــت	ف
ــی	 ــان	تخت ــه	خیاب ــود،	در	زلزل ــه	ب ــن	محل ــا	بدتری ــه	م محل
ــد	از	 ــی	ام	بع ــه	دای ــا	اینک ــت.	ت ــارت	را	داش ــترین	خس بیش
ــر	آوار	خــارج	کــرد	و	بقیــه	همــه	 چهــار	ســاعت	مــن	را	از	زی

ــد. کشــته	شــده	بودن
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	
ــرزه	هــای	کرمــان	و	کرمانشــاه	در	آســتانه	ســالگرد	 زمیــن	ل

زمیــن	لــرزه	بــم	همــه	خاطراتــم	زنــده	شــده	اســت.

مردم و مسئوالن پیش لرزه ها را جدی نمی گرفتند
فــرد	دیگــری	مــی	گویــد؛	پنــج	شــنبه	شــب	بــود	بــا	هشــت	
ــان	روز	 ــه	هم ــا	ک ــی	از	آن	ه ــازه	یک ــتانم	در	مغ ــر	از	دوس نف
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	

ایــن9	نفــر	دوســت	فقــط	3	نفــر	زنــده	مــی	ماننــد.
ــا	 ــد	ی ــی	بودن ــا	مهمان ــود	اکثریــت	مــردم	ی شــب	عجیبــی	ب
مهمــان	داشــتند	و	آن	شــب	تعــداد	زیــادی	مراســم	عروســی	
ــرای	 ــیدم	و	ب ــه	رس ــی	خان ــود،	وقت ــده	ب ــزار	ش ــم	برگ در	ب
ــاق	 ــه	در	ات ــرد	ک ــرار	ک ــادرم	اص ــم،	م ــم	رفت ــه	اتاق ــواب	ب خ
ــزی	نمــی	 ــم	چی ــول	نکــردم	،گفت ــم،	قب ــه	بخواب وســط	خان
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	
ــه	و	 ــان،	صــدای	نال ــود	داخــل	خیاب ــده	ب ــه	ش ــاط	ریخت حی
ــر	 ــال	یکدیگ ــه	دنب ــد	و	هم ــی	آم ــردم	م ــی	م ــک	خواه کم
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	
ــه	 ــه	ب ــزی	ک ــن	چی ــوس	اســت،	اولی ــز	کاب ــردم	همــه	چی ک
ذهنــم	خطــور	کــرد	خانــه	خواهــرم	بــود،	ســریع	رفتــم	آنجــا	
کــه	متاســفانه	تمــام	خانــه	ویــران	شــده	بــود	هیچ	کدامشــان	

زنــده	بیــرون	نیامدنــد.

ــواده ام را از  ــای خان ــاد اعض ــی اجس ــت خال ــا دس ب
ــیدم ــرون کش ــر آوار بی زی

یکــی	دیگــر	از	شــهروندان	بمــی	مــی	گویــد:	مــن	در	آن	موقع	
ــا	 ــه	شــد	خــودم	را	ب ــه	زلزل ــودم	روزی	ک ــان	دانشــجو	ب کرم
هــزار	ســختی	بــه	بــم	رســاندم	و	از	میــدان	امــام	حســین)ع(	
ــادرم	آن	 ــدر	و	م ــدم	پ ــاده	دوی ــی	پی ــت	بدن ــه	تربی ــا	محل ت
زمــان	کربــال	بودنــد	وقتــی	رســیدم	خانــه	ویــران	شــده	بــود	
ــت	 ــوام	گف ــی	از	اق ــود	یک ــانده	ب ــه	را	پوش ــی	خان آوار	تمام
ــه	 ــود	او	را	ب ــده	ب ــد	زن ــرون	آورده	ان ــر	آوار	بی ــرادرت	را	از	زی ب
بیمارســتان	منتقــل	کردنــد	امــا	همســر	و	فرزنــدش	از	دنیــا	

ــد. رفتــه	ان
بــا	کلــی	مصیبــت	یکــی	یکــی	خواهرانــم	را	بــه	تنهایــی	از	زیر	
ــن	کــردم	صــد	افســوس	کــه	هــر	 آوار	بیــرون	کشــیدم	و	دف
چهــار	نفــر	از	دنیــا	رفتــه	بودنــد	و	مــن	بــا	آن	غــم	بــزرگ	تنها	

و	بــی	کــس	مانــده	ام.
ــی	از	 ــرزه	از	یک ــن	ل ــد	از	زمی ــد:		بع ــی	گوی ــری	م ــرد	دیگ ف
روســتاها	بــه	طــرف	بــم	حرکــت	کــردم،	در	مســیر	مــردم	را	
مــی	دیــدم	کــه	سراســیمه		بــه	طــرف	بــم	مــی	آمدنــد		حتی	

ــروات	هــم	متوجــه	چیــزی	نشــدم		فقــط	یــک	مقــدار	 ــا	ب ت
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	

ــودم. ــرم	ب ــاو	خواه برادره
ــد	 ــرم،	جس ــوهر	خواه ــدم	ش ــیدم	دی ــه	رس ــه	خان ــی	ب وقت
ــد،	 ــی	کن ــه	م ــتانش	و	گری ــه	روی	دس ــر	زادم	را	گرفت خواه
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		
ــم	 ــرادر	بزرگ ــد	ب ــود	و	جس ــیده	ب ــر	رس ــن	زودت ــدرم		از	م پ
ــرادر	دیگــرم	 ــادرم		در	جســتجوی	ب ــود	و	م ــرون	آورده	ب را	بی
در	حــال	کنــدن	زمیــن	بــا	دســت	بــود،	کمــک	کــردم	و	اول	
ــم،	 ــرون	آوردی ــم	را	بی ــرادر	بزرگ ــاله	ب ــر	دو	س ــد		دخت جس
دیگــر		رمــق	نداشــتیم		چنــد	نفــر	کــه	حتــی	یادمــم	نیســت	
ــم	را	 ــد	و	همســران	برادرهای ــم		کمــک		دادن ــد		ه ــی	بودن ک

ــد. ــرده	بودن ــر	دو	م ــه	ه ــم	ک ــرون	آوردی بی

حکایت ساعت ها  زیرآوار ماندن به همراه خانواده
ــد:	دختــر	بزرگــم	هفــت	ســالش	 یــک	نفــر	دیگــر	مــی	گوی
ــادرش	 ــم	م ــود؛	شــقایق	ســمت	راســت	مــن	و	ســمت	چپ ب
و	دختــر	یــک	ســالم	فاطمــه	ســمت	چــپ	مــادرش	خوابیــده	
بــود	ســاعت	از	چهــار	گذشــته	بــود	خوابیدیــم	هنــوز	
ــی	مهیبــی	 ــود	کــه	باصــدای	خیل چشــممان	گــرم	نشــده	ب
از	خــواب	پریدیــم	و	فقــط	فرصــت	کردیــم	از	جایمــان	بلنــد	
شــویم	امــا	در	حالــت	نیمــه	خیــز	آوار	ریخــت	روی	ســرمان	

هنــوز	متوجــه	نشــده	بودیــم	چــه	اتفاقــی	روی	داده	اســت	که	
ــاره	برســرمان	آوار	شــد. ــا	دوب ــه	ســقف	و	دیواره بقی

زیرآواربــودم	کــه	صــدای	کمــک	دختــرم	شــقایق	را	
شــنیدم	کاری	از	دســتم	برنمــی	آمــد،	تمــام	نیــروی	
ــتم	 ــدای	بلندخواس ــردم	باص ــع	ک ــده	ام	را	جم ــی	مان باق
فریادبزنــم،	امــا	فــک	هایــم	بــه	هــم	چســبیده	بــود	فشــاری	
ــا	 ــود	آوردم	ام ــت	ب ــاک	و	خش ــر	از	خ ــه	پ ــم	ک ــه	اطراف ب
ــاه	دختــرم	کــه	 بیشــتر	گیــر	افتــادم	باصــدای	خیلــی	کوت
کمــک	مــی	خواســت	بــه	خــود	آمــدم	دلــم	مــی	خواســت	
ــم	 ــاری	بزن ــه	کن ــم	را	ب ــره	ای	بکشــم	و	تمــام	آوار	اطراف نع
و	فرزنــدم	را	نجــات	بــدم	امــا	هــر	چــه	تــالش	مــی	کــردم	

ــدم. ــی	ش ــده	م ــتر	درمان بیش
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	
ــن	را	صــدا	مــی	زد	اول	 آشــنا	را	شــنیدم	همســرم	داشــت	م
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	
ــدم	او	هــم	از	مــن	 ــت	کــردم	فهمی ــد.	اماخــوب	کــه	دق دهن
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	
ــد،	 ــا	تعــدادی	از	دوســتان	و	همســایه	هــا	آمدن ــم	ب ازخواهران
ــود	و	 ــورده	ب ــام	خ ــا	ش ــا	م ــرم	ب ــه	خواه ــل	از	زلزل ــب	قب ش
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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	
ــاور	 ــداد	و	هنــوز	بعــد	از	گذشــت	14	ســال	ب زدم	اماجــواب	ن

نمــی	کنــم	فــوت	کــرده	اســت.

وقتی زیرآوار ماندگان حاللیت می طلبیدند
ــود	 ــه	مــن	1۲ســالم	ب ــد:	زمــان	زلزل فــرد	دیگــری	مــی	گوی
عصرپنــج	شــنبه	بــه	اتفــاق	خانــواده	آمدیــم	خانــه	مادربزرگم	
در	محلــه	طباطبایــی،	خانــه	خودمــان	خیابــان	تختــی	بــود،	
ــت	 ــم	گف ــا	بروی ــت	م ــرار	نگذاش ــه	اص ــم	ب ــب	مادربزرگ ش
ــی	 ــان	خشــت	گل ــه	خودت ــد	خان ــا	بمانی ــن	ج امشــب	همی

ــدارد. ــت	ن اســت	و	امنی
زلزلــه	اولــی	کــه	شــد	همــه	از	خــواب	پریدیــم	پیشــنهاد	شــد	
ــه	خاطــر	ســردی	هــوا	کســی	 ــه	کــه	ب ــم	بیــرون	از	خان بروی
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.
ــی	ام	را	مــی	شــنیدم	کــه	 ــدرم		و	دای ــادرم،	پ مــن	صــدای	م
نفــس	هــای	آخــر	را	مــی	کشــیدند	همدیگــر	را	حــالل	مــی	

کردنــد	در	همیــن	حــال	بــود	بــه	کمــک	مــا	آمدنــد.

درس هایی که باید از زمین لرزه بم بگیریم
ــت	بحــران	در	 ــه	واژه	مدیری ــود	ک ــم	ب ــرزه	ب ــن	ل ــد	از	زمی بع
زمــان	بــروز	زمیــن	لــرزه	در	ایــران	معنــا	گرفــت	تجربــه	زمین	
ــم	نشــان	داد	کــه	وجــود	زیــر	ســاخت	هایــی	ماننــد	 ــرزه	ب ل
ــد	 ــی	توان ــد	م ــه	ح ــا	چ ــران	ت ــروز	بح ــان	ب ــرودگاه	در	زم ف
تاثیــر	گــذار	باشــد	و	جــان	مــردم	یــک	شــهر	را	نجــات	دهــد.
ــده	 ــرای	زن ــالش	ب ــر	آوار	در	حــال	ت ــی	زی ــم	در	حال ــردم	ب م
مانــدن	و	یــا	نجــات	خانــواده	شــان	بودنــد	که	بیــرون	از	شــهر	
ــا	فاجعــه	ای	رو	بــرو	شــده	بودنــد	کــه	حتــی	در	 مســئوالن	ب
دســتگاه	هــای	تخصصــی	مانــدن	هــالل	احمــر	هیــچ	آمادگی	

بــرای	مواجــه	شــدن	بــا	آن	را	نداشــتند.
ــرواز	 ــه	نخســتین	پ ــه	از	تجرب ــروز	ک ــان	هوانی یکــی	از	خلبان
ــم	صحبــت	مــی	کــرد	در	ایــن	خصــوص	گفــت:	 ــه	ب خــود	ب
ــر	 ــردم	عمــال	ب ــح	حرکــت	ک ــل	صب ــان	اوای ــرودگاه	کرم از	ف
ــه	و	بســیار	 ــه	دو	طرف ــان	ک ــه	ســمت	کرم ــم	ب روی	جــاده	ب

کــم	عــرض	بــود	پــرواز	مــی	کردیــم	حجــم	بســیار	باالیــی	از	
ــد. ــت	بودن ــم	در	حــال	حرک ــه	ســمت	ب خــودرو	ب

علــی	محمــدی	افــزود:	ترافیــک	بــه	حــدی	بــود	کــه	مــردم	
حتــی	خــارج	از	جــاده	و	از	بیابــان	بــه	ســمت	شــهر	حرکــت	
مــی	کردنــد	و	جــاده	عمــال	یــک	طرفــه	شــده	بــود	و	امــکان	
ــه	ســمت	کرمــان	 ــه	صــورت	زمینــی	ب انتقــال	مجروحــان	ب

ــود. نب
ــاور	نمــی	 ــم	کــه	رســیدیم	کســی	ب وی	بیــان	کــرد:	شــهر	ب
ــا	نخســتین	 ــه	ای	روی	داده	اســت	تقریب ــن	فاجع ــرد	چنی ک
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	
ــرود	 ــکان	ف ــه	ام دلیــل	وجــود	ســاختمان	هــای	نیمــه	ویران
وجــود	نداشــت	و	از	همــان	روز	در	چندیــن	پــرواز	مجروحــان	

را	از	فــرودگاه	بــم	بــه	کرمــان	منتقــل	کردیــم.
ــه	 ــروات	ب ــپاه	و	ب ــه	س ــم	ب ــهر	ب ــرزه	ش ــن	ل در	روز	اول	زمی
ارتــش	ســپرده	شــده	و	نیروهــای	نظامــی	بــه	آوار	بــرداری	در	

ــردم	مشــغول	شــدند. ــار	م شــهر	در	کن
امــا	عمــال	بــه	دلیــل	هجــوم	بــی	برنامــه	نیروهــای	امــدادی	و	
مردمــی	بــه	بــم	وجــود	ایــن	افــراد	نیــز	بــه	یکــی	از	معضــالت	
شــهر	تبدیــل	شــده	بــود	و	تامیــن	خــوراک	و	امکانــات	مــورد	

نیــاز	ایــن	افــراد	هــم	بــر	مشــکالت	افــزوده	بــود.
ــتباه	در	 ــتاندارد	و	اش ــای	غیراس ــانی	ه ــل	امدادرس ــه	دلی ب
نحــوه	بیــرون	آوردن	مــردم	از	زیــر	آوار	5	تا	1۰	درصــد	افرادی	
کــه	روز	اول	از	زیــر	آوار	نجــات	یافتنــد	دچــار	ضایعــه	نخاعــی	

شــدند.

حفر قبرهای چند کیلومتری در بم
ــن	 ــه	دف ــی	برنامگــی	در	زمین ــل	ب ــه	دلی از	ســوی	دیگــر	ب
ــع	 ــت	تجم ــود	داش ــهر	وج ــه	در	ش ــدی	ک ــزار	جس ۲۶	ه
ــی	 ــای	اصل ــه	ه ــی	از	دغدغ ــه	یک ــتان	ب ــاد	در	قبرس اجس
ــهر	 ــتان	ش ــت	قبرس ــه	ظرفی ــد	و	روز	اول	هم ــل	ش تبدی
ــه	ناچــار	زمیــن	هــای	اطــراف	قبرســتان	 تکمیــل	شــد	و	ب
ــق	 ــری	در	عم ــد	کیلومت ــای	چن ــاف	و	قبره ــودر	ص ــا	ل ب
چنــد	متــری	زمیــن	کنــده	و	اجســاد	بعــد	از	تیمــم	درون	
ــیاری	از	 ــم	بس ــوز	ه ــه	هن ــدند	بطوریک ــون	ش ــا	مدف قبره
مــردم	دقیقــا	نمــی	داننــد	اجســاد	عزیزانشــان	کجــا	خــاک	

ــده	اســت. ش
ــی	از	 ــاد	حت ــن	اجس ــرای	دف ــردم	ب ــت	م ــای	نخس در	روزه

جــوی	هــای	آب	و	گل	کارهــای	اطــراف	قبرســتان	هــم	
ــم	صحنــه	هــای	 ــد	و	امــروز	قبرســتان	ب اســتفاده	مــی	کردن
خاصــی	دارد	ســنگ	قبرهایــی	کــه	پیکــر	تمــام	اعضــای	یــک	
ــی	 ــی	از	تمام ــس	های ــود	دارد	و	عک ــر	خ ــواده	را	در	زی خان
اعضــای	یــک	خانــواده	بــر	روی	یــک	ســنگ	قبــر	کــه	هــزاران	
تصویــر	ایــن	چنینــی	بــر	روی	هکتارهــای	وســعت	قبرســتان	

ــد. ــی	مــی	کن شــهر	خودنمای
تعــداد	کودکانــی	کــه	در	ایــن	روز	یتیــم	شــدند	4	هــزار	نفــر	
ــد	از	 ــک	ســال	بع ــد	در	طــول	ی ــر	چن ــت	شــده	اســت	ه ثب
ــی	از	 ــه	یک ــودکان	ب ــن	ک ــر	از	ای ــزار	نف ــه	ه ــرزه	س ــن	ل زمی
اعضــای	خانــواده	هــا	برگردانــده	شــد	امــا	آثــار	مهیــب	ایــن	
ــی	 ــودکان	را	م ــن	ک ــیاری	از	ای ــن	بس ــوز	ت ــرزه	هن ــن	ل زمی
لرزانــد	و	ترکیــب	خانــواده	هــا	را	بــه	کلــی	تغییــر	داده	اســت.
از	ســوی	دیگــر	کمــک	رســانی	بــه	مــردم	نیــز	بــه	فاجعــه	
ــا	1۰۰	 ای	دیگــر	تبدیــل	شــده	بــود	شــهر	بــم	در	حالــی	ب
هــزار	جمعیــت	رســمی	ویــران	شــد	و	نیمــی	از	شــهر	جــان	
باختنــد	کــه	در	ســال	اول	بازســازی	۲۲۰	هــزار	نفــر	بــرای	
ــهر	 ــن	ش ــکن	در	ای ــاخت	مس ــس	و	وام	س ــت	کانک دریاف
ــن	 ــه	ای ــه	ناچــار	ســه	مرتب ــد	کــه	ب ــام	کــرده	بودن ثبــت	ن
اســامی	بازنگــری	و	افــراد	غیــر	بومــی	از	ایــن	لیســت	کنــار	
ــهرهای	 ــان	از	ش ــود	جوی ــع	س ــه	واق ــدند.	ب ــته	ش گذاش
ــهر	 ــن	ش ــه	ای ــک	ب ــت	کم ــرای	دریاف ــور	ب ــف	کش مختل

ــد. ــده	بودن آم
ــه	از	ســر	دلســوزی	انجــام	 ــی	ک ــای	مردم ارســال	کمــک	ه
مــی	شــود	یکــی	دیگــر	از	معضــالت	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	
ــرزه	 ــد.	البتــه	ایــن	اتفــاق	در	زمیــن	ل اعــالم	شــد	ابهــام	دارن

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.
ــود	 ــده	ب ــردم	داده	ش ــه	م ــه	ب ــی	ک ــر	وام	های ــوی	دیگ از	س
عمــال	نتوانســت	بســیاری	از	خانــه	هــای	بــم	را	تکمیــل	کنــد	
و	بــه	همیــن	دلیــل	هــم	اکنــون	بســیاری	از	خانــه	هــای	بــم	

همچنــان	نیمــه	تمــام	هســتند.
ــه	 ــان	ب ــال	مجروح ــن	راه	انتق ــه	مهمتری ــم	ک ــرودگاه	ب ف
بیمارســتانهای	سراســر	کشــور	بــود	ســاعت	3		عصــر	شــاهد	
نشســتن	نخســتین	هواپیمــا	بــود	کــه	کمکهــای	امــدادی	را	
پیــاده	و	مجروحــان	را	ســوار	کــرد.	بانــد	فــرودگاه	بــم	عمــال	
بــه	مهمتریــن	مــکان	بــرای	تجمــع	مجروحــان	تبدیــل	شــده	
بــود	بطوریکــه	آمبوالنــس	هــا	عمــال	در	مســیر	بــم	و	بــروات	
بــه	ســمت	فــرودگاه	رفــت	و	آمــد	مــی	کردنــد	و	هواپیمــا	هــا	
ــه	کرمــان	و	شــهرهای	مختلــف	کشــور	مــی	 مصدومــان	را	ب
ــی	 ــات	الزم	درمان ــود	امکان ــل	نب ــه	دلی ــه	ب ــاندند	و	البت رس
هــزاران	نفــر	نیــز	در	همیــن	فــرودگاه	جــان	خــود	را	از	دســت	

ــد. دادن

ــن  ــم از ای ــروح ب ــزار مج ــد ۸ ه ــح روز بع ــا صب ت
ــدند. ــل ش ــتانها منتق ــه بیمارس ــق ب طری

ــکالتش	 ــام	مش ــود	تم ــا	وج ــم	ب ــه	ب ــب	زلزل ــت	عجی حکای
ــه	خصــوص	 ــرای	ســایر	شــهرها	ب ــی	ب متاســفانه	درس	عبرت
شــهرهای	در	معــرض	زمیــن	لــرزه	نبــوده	اســت.	ایــن	روزهــا	
ــن	 ــراس	از	زمی ــا	ه ــود	را	ب ــاعات	خ ــان	س ــهر	کرم ــردم	ش م
ــم	 ــهر	ه ــن	ش ــت	ای ــر	پوس ــا	زی ــد	ام ــی	کنن ــی	م ــرزه	ط ل
ــه	هــای	قدیمــی	و	مردمــی	هســتند	کــه	خطــر	 همــان	خان
ــد	اســت	 ــد	بعی ــی	گوین ــد	م ــرده	ان ــاد	ب ــرزه	را	از	ی ــن	ل زمی

ــد. ــراب	کن ــان	را	خ ــرزه	کرم ــن	ل زمی
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زور جـاده چالـوس در حالـی بـه ترافیک 
نمی رسـد که سـاکنان حاشـیه ایـن جاده 
مشـکات  پیـچ  هـزار  در  سال هاسـت 
دیگر زیبایی های جـاده را نمی بینند و در 
بن بسـت مصائـب یک طرفـه شـدن ایـن 

محـور مانده انـد. 

ــه	و	 ــرز،	رودخان ــک	کشــیده	الب ــه	فل وجــود	کوه	هــای	ســر	ب
ــاله	 ــتاهای	هزارس ــع	و	روس ــم	اندازهای	بدی ــرج،	چش ــد	ک س
ــای	 ــاده	زیب ــن	ج ــه	چهارمی ــادی	را	ب ــگران	زی ــای	گردش پ

جهــان	می	کشــاند.
به	واســطه	 را	 آن	 قدیمی	ترهــا	 کــه	 چالــوس	 جــاده	
ــد،	 ــزار	چــم«	می	نامن ــای	ســخت	و	خطرناکــش	»ه گردنه	ه
یکــی	از	جاذبه	هــای	گردشــگری	مهــم	دو	اســتان	البــرز	
ــه	 ــاز	و	ب ــرج	آغ ــه	از	ک ــد	ک ــمار	می	آی ــه	ش ــدران	ب و	مازن
ــدران	متصــل	می	شــود. ــوس	در	اســتان	مازن شهرســتان	چال
جــاده	چالــوس	نــه	یــک	مســیر	بــرای	رســیدن	بــه	مقصــد،	
بلکــه	جاذبــه	گردشــگری	بــرای	مســافران	اســت،	جاذبــه	ای	
کــه	در	هــزار	پیــچ	خــود	مشــکالتی	گســترده	را	بــرای	اهالــی	
ــاب	چشــمان	 ــن	جــاده	در	ق ــای	ای ــم	زده	اســت،	زیبایی	ه رق
ــرای	 ــا	ب ــن	زیبایی	ه ــا	همی ــدد،	ام ــش	می	بن ــافران	نق مس
ــم	 ــه	شــدن	گ ــه	یک	طرف ــس	مشــکالتی	ازجمل ــی	در	پ اهال

می	شــود.
جــاده	چالــوس	کــه	یکــی	از	مهم	تریــن	محورهــای	ارتباطــی	
بــرای	رســیدن	بــه	شــمال	کشــور	اســت	ازآن	جهــت	بیشــتر	
ــه	و	مقصــد	 ــه	جاذب ــرد	ک ــرار	می	گی موردتوجــه	مســافران	ق

ــوان	 ــه	اش	عن ــه	در	کارنام ــاده	ک ــن	ج گردشــگری	اســت،	ای
چهارمیــن	جــاده	گردشــگری	جهــان	ثبت	شــده	ایــن	روزهــا	
ــد	و	آرام	آرام	 ــرم	می	کن ــادی	دســت	وپنجه	ن ــا	مشــکالت	زی ب
بــه	ســمت	خــروج	از	لیســت	جاده	هــای	برتــر	دنیــا	مــی	رود.
ــی	 ــردد	فعل ــخگوی	ت ــاده	پاس ــن	ج ــاخت	های	ای ــا	زیرس ام
نیســت،	در	روزهــای	تعطیــل	و	ایــام	ســفر،	ترافیــک	ســنگین	
و	ســاعت	ها	معطــل	شــدن	ســهم	مســافران	عبــوری	از	ایــن	
ــه	شــدن	 ــی	جــز	یک	طرف ــی	کــه	راه	حل جــاده	اســت،	معضل
ــرای	 ــکل	ب ــزاران	مش ــود	ه ــه	در	دل	خ ــکاری	ک ــدارد،	راه ن
ــراه	 ــه	هم ــاده	ب ــیر	ج ــتقر	در	مس ــتای	مس ــی	5۶	روس اهال

داشــته	اســت.
	

ساکنان جاده چالوس در بن بست ترافیک
ــای	 ــهمی	از	ظرفیت	ه ــا	س ــتاها	نه	تنه ــن	روس ــاکنان	ای س
گردشــگری	نبرده	انــد	بلکــه	از	امــور	عــادی	و	حقــوق	
شــهروندی	خــود	نیــز	محــروم	و	به	نوعــی	جورکــش	

شــده	اند. عبــوری	 مســافران	
یک	طرفــه	شــدن	جــاده	چالــوس	بســته	بــه	حجــم	ســفر	کــه	
از	طریــق	پلیــس	راه	کشــور	بــرای	آن	تصمیم	گیــری	می	شــود	
یکــی	از	مــواردی	اســت	کــه	اهالــی	بایــد	عواقبــش	را	بــه	جان	
ــه	 ــراغ	خاطــر	ب ــال	و	ف ــا	آرامــش	خی ــا	مســافران	ب ــد	ت بخرن

سفرشــان	بپردازنــد.
ــه	 ــر	ب ــافران	راحت	ت ــیاری	از	مس ــرح	بس ــن	ط ــرای	ای ــا	اج ب
خانه	هایشــان	می	رســند	امــا	هیچ	کــس	بــه	ایــن	فکــر	
ــع	در	 ــوس	واق ــاده	چال ــتاهای	ج ــی	روس ــه	اهال ــد	ک نمی	کن
حــوزه	اســتحفاظی	البــرز	چــه	می	کشــند	و	بــا	چــه	مســائلی	

دســت	وپنجه	نــرم	می	کننــد.

ــن	جــاده	پشــت	 یکــی	از	روســتائیان	ســاکن	در	مســیر	ای
ــراد	 ــه	اف ــی	ب ــر	از	چندگاه ــد	و	ه ــه	می	کن ــم	گالی ــر	ه س
ــد	 ــل	او	شــاکی	هســتند	نگاهــی	می	کن ــه	مث ــرش	ک دور	ب
ــه	وی	 ــد	ک ــا	می	خواه ــر	از	آن	ه ــت	و	س ــت	دس ــا	عالم و	ب

ــد. ــی	کنن را	همراه
ایــن	روســتایی	می	گویــد:	خانــم	شــما	ســیل	روســتای	
ــان	 ــه	ج ــیلی	ک ــان	س ــد،	هم ــاد	داری ــه	ی ــیجان«	را	ب »س
ــم	 ــیاه	ه ــد،	در	آن	روز	س ــان	آم ــت،	یادت ــر	را	گرف هشــت	نف
ــه	روســتا	 ــان	را	ب ــا	بدبختــی	خودم ــود،	ب ــه	ب جــاده	یک	طرف
رســاندیم،	ســیل	همه	جــا	را	خــراب	کــرده	بــود،	خانه	هــا	پــر	
از	ِگل	شــده	بــود	آن	روز	هــم	امدادرســانی	بــا	مشــکل	مواجــه	

ــود! ــه	ب ــاده	یک	طرف ــون	ج ــرا؟	چ ــد،	چ ش
ــژه	 ــا	به	وی ــوس	در	بســیاری	از	حوزه	ه روســتاهای	جــاده	چال
ــس	و	 ــدادی	اورژان ــز	ام ــی	و	مراک ــتی	و	درمان ــز	بهداش مراک
ــه	کالن	شــهر	کــرج	هســتند	و	 آتش	نشــانی	کامــاًل	وابســته	ب
ــوس	تنهــا	 ــی	اســت	کــه	هــزار	پیــچ	جــاده	چال ــن	در	حال ای

ــه	ایــن	مراکــز	اســت. مســیر	دسترســی	آن	هــا	ب
ــه	 پــس	از	بیــان	مشــکالت	ترافیکــی	جــاده	چالــوس	بایــد	ب
ــور	 ــن	مح ــی	از	ای ــدن	بخش	های ــه	ش ــار	خط ــت	چه وضعی
ــران	ارشــد	اســتان	 ــی	از	ســوی	مدی ــه	به	تازگ ــاره	کنیم	ک اش

بیــان	شــده	اســت.

محوری مهم با مشکالت جدی
ــا	 ــرز	ب ــتان	الب ــازی	اس ــرکل	راه	و	شهرس ــی	مدی ــی	رضای تق
اشــاره	بــه	اینکــه	محــور	کــرج	-	چالــوس	از	جهــات	مختلفــی	
در	کشــور	حائــز	اهمیــت	اســت،	اظهــار	کــرد:	وجــود	مناطــق	
ــد	 ــرج،	س ــه	ک ــدد،	رودخان ــزادگان	متع ــا،	امام ــی	زیب طبیع

مشکالت چهارمین جاده زیبای دنیا؛ زور »چالوس« به ترافیک نمی رسد

ساره نوری
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ــه	 ــی	ب ــور	دسترس ــیر	به	منظ ــن	مس ــی	ای ــرج	و	راه	ارتباط ک
ــت	 ــیر	از	اهمی ــن	مس ــده	ای ــبب	ش ــمالی	س ــتان	های	ش اس

ــد. ــوردار	باش ــی	برخ صدچندان
ــروژه	امتــداد	اتوبــان	شــهید	 ــی	شــدن	پ وی	بــه	اجرای
همــت	بــه	البــرز	و	همچنیــن	آزادراه	تهــران	-	شــمال	
ــدون	شــک	 ــزود:	ب ــرد	و	اف ــاره	ک ــک	اش ــده	ای	نزدی در	آین
اجرایــی	شــدن	ایــن	پــروژه	مســیر	تــردد	مســافران	تهرانــی	
بــرای	رســیدن	بــه	اســتان	های	شــمالی	کشــور	را	بهبــود	و	
تســریع	می	بخشــد	امــا	آنچــه	مســلم	اســت	بعــد	از	اتمــام	
ــتانک	 ــران	-	شــمال	در	محــدوده	شهرس مســیر	آزادراه	ته
ــود	 ــیر	می	ش ــن	مس ــک	وارد	ای ــی	از	ترافی ــش	عظیم بخ
ــردد	 ــوس	گنجایــش	ایــن	میــزان	ت درحالی	کــه	جــاده	چال

ــت. ــد	داش را	نخواه
ــادی	از	محــور	 ــردد	زی ــه	داد:	در	حــال	حاضــر	ت ــی	ادام رضای
ــام	 ــر	در	ای ــن	ام ــه	ای ــود	ک ــام	می	ش ــوس	انج ــرج	-	چال ک
ــردد	 ــزار	ت ــه	3۰	ه ــه	ب ــان	هفت ــالت	پای ــل	و	در	تعطی تعطی
نیــز	می	رســد	بــه	همیــن	منظــور	یک	طرفــه	شــدن	
محــور	مشــکالت	عدیــده	ای	را	بــرای	ســاکنان	ایــن	منطقــه،	

مســافران	عبــوری	و	گردشــگران	ایجــاد	می	کنــد.
مدیــرکل	راه	و	شهرســازی	اســتان	البــرز	چــاره	کنتــرل	
ــتانک	 ــوس	از	محــدوده	شهرس ــرج	-	چال ــک	مســیر	ک ترافی
ــل	کنــدوان	را	چهارخطــه	کــردن	ایــن	مســیر	اعــالم	 ــا	تون ت

کــرد	و	یــادآور	شــد:	بــدون	شــک	تحقــق	ایــن	امــر	عــالوه	بــر	
ــب	ایمنــی	ســفر	 کنتــرل	و	کاهــش	ترافیــک،	افزایــش	ضری
و	همچنیــن	کاهــش	ســوخت	را	بــه	همــراه	خواهــد	داشــت.
ــی	 ــرای	اجرای ــه	ب ــات	اولی ــه	مطالع ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــه	داد:	طــول	 ــروژه	انجــام	شــده	اســت،	ادام ــن	پ شــدن	ای
مســیر	ســه	راهی	شهرســتانک	تــا	تونــل	کنــدوان	۲۰	
ــن	 ــه	ای ــد	ب ــی	بای ــت،	از	طرف ــده	اس ــرآورد	ش ــر	ب کیلومت
ــه	 ــک	دهن ــن	مســیر	ی ــه	در	ای ــرد	ک ــز	اشــاره	ک ــکات	نی ن
پــل	4۰	متــری	و	پنــج	تونــل	بــه	طــول	هــزار	و	38۰	متــر	

ــود	دارد. وج

ــش از ۲۵۰  ــوس بی ــاده چال ــدن ج ــه ش چهارخط
ــاز دارد ــان نی ــارد توم میلی

ــن	 ــی	انجــام	شــده	ای ــق	ارزیاب ــا	اعــالم	اینکــه	طب ــی	ب رضای
ــاز	دارد،	 ــار	نی ــارد	تومــان	اعتب ــه	بیــش	از	۲5۰	میلی ــروژه	ب پ
گفــت:	بــدون	شــک	در	اجــرای	ایــن	پــروژه	بــا	مســائلی	چون	

تملــک	اراضــی	و	مســائل	مالــی	مواجــه	خواهیــم	شــد.
وی	گفــت:	در	ســال	های	اخیــر	بــا	مشــکل	اعتبــارات	دولتــی	
ــرای	پیشــبرد	طــرح	 ــن	منظــور	ب ــه	همی ــم	ب مواجــه	بوده	ای
یــاد	شــده	در	تــالش	هســتیم	از	ظرفیــت	قانونــی	مبنــی	بــر	
جــذب	ســرمایه	گذار	و	یــا	فاینانســور	داخلــی	اســتفاده	کنیــم.
رضایــی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	در	حــوزه	عمرانی	کار	نشــدنی	

وجــود	نــدارد	و	بــا	مطالعــات	تخصصــی	و	همچنیــن	تأمیــن	
ــه	 ــه	مرحل ــا	را	ب ــوان	پروژه	ه ــع	می	ت ــی	به	موق ــع	مال مناب
ــم	 ــر	را	می	دهی ــان	خاط ــن	اطمین ــت:	ای ــاند،	گف ــرا	رس اج
کــه	در	راســتای	اجــرای	پــروژه	یــاد	شــده	بــدون	در	نظــر	
ــازمان	 ــه	س ــت	محیطی	و	تأییدی ــات	زیس ــن	مالحظ گرفت

ــود. ــام	نمی	ش ــی	انج ــت	اقدام ــت	محیط	زیس حفاظ
	

ــدن  ــه ش ــروژه چهارخط ــا در پ ــور چینی ه حض
ــوس ــاده چال ج

ــه	در	 ــنهاد	اولی ــرح	و	پیش ــه	ط ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب رضای
خصــوص	چهارخطــه	شــدن	مســیر	شهرســتانک	-	کنــدوان	
بــه	تأییــد	وزیــر	راه	رســیده	امــا	بــدون	شــک	دیگــر	مراجــع	
ــن	 ــد	ای ــه	بای ــازمان	برنامه	وبودج ــر	س ــر	نظی ــم	گی تصمی
ــی	توســط	 ــع	مال ــن	مناب ــا	تأمی ــزود:	ب ــد،	اف ــروژه	را	بپذیرن پ
ــم	 ــن	مه ــون	ای ــا	پیرام ــده	نگرانی	ه ــی،	عم ــش	خصوص بخ

ــد. ــد	ش ــرف	خواه برط
ــازی	 ــرد	وزارت	راه	و	شهرس ــه	رویک ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
ــی	 ــی،	توســعه	ریل ــف	پروژه	هــای	مواصالت در	خصــوص	تعری
اســت،	یــادآور	شــد:	تاکنــون	به	منظــور	بررســی	پــروژه	
ــه	راهی	 ــوس	از	س ــرج	-	چال ــور	ک ــدن	مح ــه	ش ــار	خط چه
ــا	یــک	شــرکت	 شهرســتانک	تــا	تونــل	کنــدوان	جلســه	ای	ب
چینــی	برگزارشــده	اســت،	ایــن	شــرکت	بــا	مشــارکت	بخش	
ــره	 ــرز	وارد	مذاک ــازی	الب ــی	و	اداره	کل	راه	و	شهرس خصوص
شــده	و	بایــد	اســناد	الزم	دال	بــر	توانایــی	خــود	در	ایــن	بخش	

ــد. ــه	کن را	ارائ
امــا؛	محمدعلــی	نجفــی	اســتاندار	البــرز	بــا	اشــاره	بــه	
حمایت	هــای	دولــت	و	ســازمان	برنامه	وبودجــه	کشــور	بــرای	
تخصیــص	اعتبــارات	ویــژه	بــرای	تکمیــل	راه	هــا	و	آزادراه	های	
ــی	از	 ــت	یک ــگاه	دول ــرز	از	ن ــت:	الب ــتان،	گف ــه	اس ــی	ب منته

ــی	رود. ــمار	م ــه	ش ــم	ب ــتان	های	مه اس
	

ــاح  ــا افتت ــوس ب ــاده چال ــک ج ــار ترافی ــش ب کاه
ــمال ــران - ش آزادراه ته

ــازی	 ــای	راه	س ــل	پروژه	ه ــوص	تکمی ــن	در	خص وی	همچنی
اســتان،	گفــت:	دولــت	در	ایــن	حــوزه	کمــک	می	کنــد	تــا	هــر	
ــک	 ــت	ترافی ــی	از	بن	بس ــیرهای	مواصالت ــریع	تر	مس ــه	س چ
ــوا	 ــی	ه ــش	آلودگ ــار	آن	کاه ــی	از	آث ــه	یک ــوند	ک ــارج	ش خ

ــود. خواهــد	ب
ــای	 ــی	از	جاده	ه ــه	یک ــؤال	ک ــن	س ــه	ای ــخ	ب ــی	در	پاس نجف
زیبــای	جهــان	در	اســتان	البــرز	واقــع	شــده	ولــی	مشــکالت	
ترافیکــی	و	یک	طرفــه	شــدن	گاه	و	بــی	گاه	ایــن	جــاده	بــرای	
ــرای	 ــه	وجــود	آورده	اســت	ب ــی	را	ب ــی	روســتاها	معضالت اهال
ــتور	کار	 ــه	ای	را	در	دس ــه	برنام ــکالت	چ ــن	مش ــش	ای کاه
داریــد؟	گفــت:	پــروژه	آزادراه	تهــران	-	شــمال	پــس	از	اندکــی	
توقــف	آغــاز	بــه	کار	کــرده	اســت	در	ایــن	خصــوص	جلســات	
ــرا	 ــته	ام	زی ــتضعفان	داش ــاد	مس ــت	بنی ــا	ریاس ــترکی	ب مش
ــار	ترافیــک	جــاده	 ــه	کاهــش	ب ــروژه	ب ــن	پ ــرداری	از	ای بهره	ب

چالــوس	می	انجامــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	اراده	دولــت	بــر	تکمیــل	پروژه	هــای	
ــمال	 ــت:	آزادراه	ش ــت،	گف ــازی	اس ــوزه	راه	س ــزرگ	در	ح ب
پیشــرفت	خوبــی	دارد،	قطعــه	اول	آن	بــه	طــول	33	کیلومتــر	
تــا	شهرســتانک	تــا	بهار	یــا	تابســتان	ســال	آینــده	بازگشــایی	
ــک	 ــار	ترافی ــدی	ب ــش	33	درص ــث	کاه ــه	باع ــود	ک می	ش
ــه	ســمت	شــمال	 اســتان	البــرز	و	به	تبــع	کالن	شــهر	کــرج	ب

خواهــد	شــد.
ــی	 ــم	مواصالت ــور	مه ــک	مح ــوان	ی ــوس	به	عن ــاده	چال ج
ــد	 ــل	می	کن ــمالی	متص ــتان	های	ش ــه	اس ــت	را	ب ــه	پایتخ ک
نیازمنــد	توجــه	بیش	ازپیــش	متولیــان	اســت.	ســاکنان	جــاده	
چشــم	انتظار	مســئوالنی	هســتند	کــه	بــا	ارائــه	راه	حل	هایــی	
ــه	داده	و	 ــور	خاتم ــدن	مح ــه	ش ــه	یک	طرف ــه	قائل ــب	ب مناس

ــوند. ــک	ش ــای	ترافی ــی	صف	ه ــث	کوتاه باع
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روی  بــر  شــده  انجــام  مطالعــات 
ســاختمان های مشــهد نشــان می دهــد 
در صــورت وقــوع زلزلــه قــوی 60 
شــهر  ایــن  ســاختمان های  درصــد 
ــت.  ــد داش ــی را نخواهن ــت کاف مقاوم

ــا	 ــن	روزه ــده،	ای ــکان	دهن ــی	ت ــج	حرف ــه«؛	واژه	پن »زلزل
بیشــتر	از	هــر	زمــان	شــنیده	و	چــه	بســا	احســاس	می	شــود.	
ــه	 ــی،	ب ــال	کن ــانه	ها	را	دنب ــار	و	رس ــی	اخب ــه	وقت ــوری	ک ط
حتــم	اگــر	تیتــر	یــک	نباشــد،	خبــری	از	زلزلــه	پنــج	ریشــتر	
و	چهــار	ریشــتر	و	ریــزش	خانه	هــای	روســتایی،	مصدومیــت،	
تشــکیل	جلســه	بحــران،	تــرس	و	وحشــت،	صف	هــای	
ــتفاده	 ــس	و	سوءاس ــدن	کانک ــران	ش ــن،	گ ــی	بنزی طوالن
را	 فعــال	شــدن	گســل	ها	 و	 طلــب	 فرصــت	 عــده	ای	
ــایعات	 ــازار	داغ	ش ــه	ب ــه	اینک ــر	از	هم ــنوی	و	جالب	ت می	ش

ــد.	 ــی	می	کن ــه	خودنمای ــت	زلزل ــتر	از	اصال بیش
امــا	قســمت	انکارناپذیــر	و	غــم	انگیــز	ایــن	رخــداد	غیــر	قابل	
ــه	 ــی	ســاختمان	هــا	و	اســباب	ب پیــش	بینــی،	مــرگ،	خراب
دوش	بــودن	عــده	ای	اســت	کــه	مصیبت	ایــن	درد	تا	همیشــه	
ــا	چنــد	روزی	 ــود.	شــاید	همــه	م ــا	آنهــا	همــراه	خواهــد	ب ب
ــای	 ــم،	کمک	ه ــک	بریزی ــیم،	اش ــریک		باش ــان	ش در	غم	ش
نقــدی	و	غیرنقــدی	خــود	را	از	آنهــا	دریــغ	نکنیــم،	برایشــان	
ــد	روز	 ــس	از	چن ــا	پ ــا	تنه ــم،	ام ــر	کنی ــب	صب ــا	و	طل دع
ــدون	 ــی	ب ــم،	حت ــال	می	کنی ــود	را	دنب ــره	خ ــی	روزم زندگ
ــل	 ــای	کام ــه	معن ــتند	ک ــه	زدگان	هس ــن	زلزل ــر	و	ای تغیی
آوارگــی	را	درک	و	بــا	آن	زندگــی	می	کننــد	و	ایــن	روی	

ــخ	ماجــرا	اســت.	 ــه،	قســمت	تل قضی
حــال	ســوال	اینجاســت	بــرای	ایمــن	ســازی،	کاهش	آســیب	
و	هــر	مســئله	ای	کــه	بــه	مدیریــت	جامــع	و	حــل	ایــن	بحران	
منجــر	شــود،	چــه	راهکارهایــی	بایــد	صــورت	گیرد؟	مســلما	
عــزم	ملــی	و	تصمیــم	گیری	هــای	موشــکافانه	در	ایــن	راســتا	
ــد	 ــود.	هرچن ــوان		می	ش ــا	عن ــن	نیازه ــن	و	مهتری ــزء	اولی ج
طــی	5۰	ســال	اخیــر	اطالعــات	مناســبی	در	زمینــه	وقــوع	و	
درک	ایــن	بــال	منتشــر	شــده	امــا	هنــوز	هــم	آنطــور	کــه	باید	
و	شــاید	بــرای	شــناخت	و	راه	هــای	مقابلــه	بــا	آن	چــه	قبــل	
از	وقــوع	)ایمــن	ســازی	ســاختمان	ها،	آمــوزش	در	رابطــه	بــا	
نحــوه	در	آســیب	مانــدن(	و	چــه	بعــد	زلزلــه،	اقدامــی	نشــده	
ــرس	 ــی	و	ت ــدت	و	خراب ــز	در	ش ــل	نی ــن	عوام ــت	و	همی اس

دخیــل	هســتند.	
از	آنجایــی	کــه	مشــهد،	جــز	شــهرهای	اســت	که	چند	گســل	
را	در	اطــراف	خــود	دارد،	پیش	بینی	هــا	و	پیشــگیری	های	
ــا	 ــا	ب ــه	در	ایــن	شــهر	ضــرورت	دارد	ت الزم	در	خصــوص	زلزل
ــر	 ــد	ب ــی	و	آوارگــی	دردی	مزی ــد	ریشــتری،	خراب ــه	چن زلزل

علــت	نشــود.
	

ــران  ــزرگ در ای ــای ب ــن لرزه ه ــت زمی دوره بازگش
آغــاز شــده اســت

ــت	گســل	 ــالع	از	وضعی ــور	اط ــه	منظ ــتا	و	ب ــن	راس در	همی
ــه	 ــات	زلزل ــز	تحقیق ــس	مرک ــا	رئی ــهد	ب ــراف	مش ــای	اط ه
شناســی	دانشــگاه	فردوســی	مشــهد	بــه	گفتگــو	پرداختیــم.	
ــد	 ــده	چن ــد:	مشــهد	محصــور	ش ــوان	حســینی	می	گوی کی
گســل	فعــال	اســت.	در	طــول	تاریــخ	حداقــل	ســه	یــا	چهــار	
مرتبــه	گزارشــی	از	زلزله	هــای	بــزرگ	را	در	منطقــه	داشــتیم	
ــه	شــدت	تحــت	تاثیــر	 کــه	دومیــن	کالن	شــهر	کشــور	را	ب
ــرده	 ــاد	ک ــادی	را	ایج ــتار	زی ــی	کش ــرار	داده	و	حت ــود	ق خ

ــت. اس
تهدیــد	 را	 مشــهد	 کــه	 گســل	هایی	 می	افزایــد:	 وی	
می	کننــد	و	در	واقــع	محصــور	کرده	انــد	و	در	نزدیکــی	
ــه	در	 ــلی	ک ــابور	و	گس ــل	نیش ــتند،	گس ــز	هس ــهد	نی مش
ــا	دو	گســل	فعــال	و	 ــرار	دارد،	از	نظــر	م مجــاورت	قوچــان	ق
خطرنــاک	هســتند	و	عــالوه	بــر	اینکــه	شــهرهای	قوچــان	و	
نیشــابور	را	می	تواننــد	بــه	شــدت	تهدیــد	و	تخریــب	کننــد،	
تاثیــر	بســیار	زیــادی	بــر	روی	مشــهد	نیــز	خواهنــد	داشــت.
رئیــس	مرکــز	تحقیقــات	زلزلــه	شناســی	دانشــگاه	
بــه	 باتوجــه	 می	کنــد:	 تصریــح	 مشــهد	 فردوســی	
ــه	 ــی	ک ــی	زلزله	های ــد،	بزرگ ــود	دارن ــه	وج ــل	هایی	ک گس
ــاالی	 ــا	ب ــش	ت ــد	از	ش ــاق	بیفت ــد	اتف ــه	می	توان در	منطق
ــی	در	 هفــت	ریشــتر	اســت	و	عمــال	یــک	فعالیــت	لرزه	زای
ایــران	آغــاز	شــده	و	ایــن	آغــاز	شــدن	بــدان	معنــا	نیســت	
ــار	هــم	نخواهــد	 ــار	باشــد	و	آخریــن	ب ــرای	اولیــن	ب کــه	ب
بــود.	در	حقیقــت	دوره	بازگشــت	زمیــن	لرزه	هــای	بــزرگ	
ــه	 ــد	از	اینک ــن	دوره	بع ــت	و	ای ــده	اس ــاز	ش ــران	آغ در	ای
ــرده	 ــدا	ک ــع	پی ــه	تجم ــای	ک ــد	و	انرژی	ه ــام	برس ــه	اتم ب
ــرای	 ــاره	ب ــه	شــوند،	دوب در	طــول	گســل	های	فعــال	تخلی
ــا	 ــرد	ت ــد	ب ــان	خواه تجمــع	مجــددش	ســالیان	ســال	زم

ــود.	 ــاز	ش ــاره	آغ ــدی	دوب دوره	بع
وی	در	خصــوص	شــایعاتی	مبنــی	بــر	اینکــه	زلزلــه	از	
مشــهد	آغــاز	شــده	و	دوبــاره	شــاهد	آن	خواهیــم	بــود،	ابــراز	
ــاه	امســال	در	 ــد:	اینکــه	بگوییــم	چــون	در	فروردین	م می	کن
اســتان	و	مشــهد	شــاهد	زلزلــه	بودیــم	و	بعــد	از	آن	در	دیگــر	
ــاز	 ــهد	ب ــه	مش ــاره	ب ــد	و	دوب ــاق	افت ــور	اتف ــتان	های	کش اس
ــی	اســت	 ــل	پیــش	بین ــر	قاب ــزی	غی می	گــردد،	چنیــن	چی

ــدارد. ــی	ن و	صحــت	علم
حســینی	تاکیــد	می	کنــد:	بــه	تمامــی	مــردم	توصیــه	
ــراد	غیــر	مســئول	و	غیــر	 ــه	صحبت	هــای	اف می	کنــم	کــه	ب
ــا	ایــن	افــراد	برخــورد	 علمــی	توجهــی	نشــان	ندهنــد.	مــا	ب
ــب	 ــی	و	کس ــا	از	ناآگاه ــدف	آنه ــم	ه ــته	ایم	و	می	دانی داش
شــهرت	نشــات	می	گیــرد	و	بــه	دلیــل	عــدم	علــم	ایــن	افــراد	
منطقــا	صحبت	هایشــان	بــی	اســاس	اســت	و	مــردم	تنهــا	بــه	

مراجــع	علمــی	مراجعــه	کننــد.
ــی	 ــهد	م ــاختمان	ها	در	مش ــتحکام	س ــوص	اس وی	در	خص
ــای	 ــا	صحبت	ه ــم	و	ب ــی	داری ــازه	های	متفاوت ــا	س ــد:	م گوی

ــته	ایم،	 ــن	خصــوص	داش ــکاران	در	ای ــا	هم ــه	ب ــی	ک مختلف
ــال	1۰	 ــرای	مث ــنی	ب ــک	س ــه	از	ی ــازه	هایی	ک ــا	س قاعدت
ــی	 ــول	مهندس ــون	اص ــده	اند،	چ ــاخته	ش ــر	س ــال	اخی س
جدیــد	در	آنهــا	لحــاظ	شــده	اســت،	بنابرایــن	نگرانــی	خاصی	
ــاال	 ــا	ریشــتر	ب ــه	ای	ب ــا	زلزل ــب	شــدید	ب در	خصــوص	تخری
ــه	 ــاختمان	هایی	ک ــی	در	خصــوص	س ــت.	ول ــم	داش نخواهی
قدیمــی	تــر	هســتند	کــه	تعدادشــان	نیــز	کــم	نیســت،	بایــد	
ــا	 ــه	ب ــت	ک ــن	اس ــن	ای ــه	م ــود	و	توصی ــتری	ش ــت	بیش دق
ســازه	های	مختلــف	آشــنایی	داشــته	باشــیم	و	نقــاط	ایمــن	
ــایی	 ــم	و	شناس ــه	را	تشــخیص	دهی ــرون	از	خان ــل	و	بی داخ

ــم. کنی
رئیــس	مرکــز	تحقیقــات	زلزلــه	شناســی	دانشــگاه	فردوســی	
مشــهد	ادامــه	می	دهــد:	زلزلــه	تهــران	نشــان	داد	کــه	علــی	
رغــم	اینکــه	مانورهــای	خوبــی	در	ســطح	ایــن	شــهر	برگــزار	
شــده	اســت	و	مدیریــت	بحــران	خــوب	عمــل	کــرده	اســت،	
ــل	 ــی	کام ــن	و	آمادگ ــه	آن	ســطح	تمری ــردم	ب ــوز	م ــا	هن ام
ــن	کاســتی	را	 ــم	در	مشــهد	ای ــد	کــه	امیدواری نرســیده	بودن
ــم	 ــد	شــهرداری	مرتفــع	کنی ــی	مانن ــا	همــکاری	ارگان	های ب
ــا	در	 ــد	ت ــی	بیشــتری	را	کســب	کنن ــد	آگاه ــردم	بتوانن و	م
ــه	 ــند	و	صدم ــته	باش ــش	بیشــتری	داش ــران	آرام ــان	بح زم

ــد. ــری	ببینن کمت

ســامانه های هوشــمند مدیریــت بحــران در مشــهد 
ــود ــی می ش اجرای

ــهد	 ــهرداری	مش ــران	ش ــت	بح ــراغ	مدیری ــه	س ــه	ب در	ادام
رفتیــم	تــا	از	رونــد	آموزش	هــای	الزم	بــه	شــهروندان	در	قبــل	
و	بعــد	از	زلزلــه	و		برنامه	هــای	الزم	در	ایــن	خصــوص	باخبــر	

شــویم.
ــه	از	ســال	 ــه	ای	ک ــد:	بیشــترین	برنام ــزی	می	گوی ــر	عزی امی
ــم،	بحــث	 ــدا	کرده	ای ــه	آن	ورود	پی ــه	صــورت	جــدی	ب 95	ب
آمــوزش	شــهروندی	اســت	کــه	در	قالــب	گروه	هــای	مردمــی	
ــن	 ــه	و	مهمتری ــکل	گرفت ــای	دوام	ش ــوان	گروه	ه ــت	عن تح
قســمتی	کــه	وظیفــه	شــهرداری	در	حــوزه	مدیریــت	بحــران	
اســت،	آمــوزش	شــهروندی	و	ســاماندهی	نیروهــای	مردمــی	
بــه	شــمار	مــی	رود	کــه	امســال	نیــز	بــه	صــورت	جــدی	بــه	

ــم. ــدا	کرده	ای ــوع	ورود	پی ــن	موض ای
وی	ابــراز	می	کنــد:	ثبــت	نــام	دوره	ســوم	گــروه	دوام	

مشهد در محاصره گسل ها/ ۶۰ درصد ساختمان های این شهر مقاوم نیست
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جامعــه ایـــران

ثامــن	در	همیــن	هفتــه	کــه	هفتــه	ایمنــی	در	برابــر	
زلزلــه	اســت،	شــروع	شــده	اســت.	بنابرایــن	باتوجــه	
ــود	دارد	و	 ــهد	وج ــهرداری	مش ــه	در	ش ــی	ک ــه	ظرفیت ب
ــد،	 ــرار	می	کن ــا	شــهروندان	برق ــه	ب ــاط	مســتقیمی	ک ارتب
اصلی	تریــن	وظیفــه	مــا	آمــوزش	شــهروندی	اســت	و	
نکتــه	دیگــری	کــه	در	گروه	هــای	دوام	بعــد	از	دو	ســال	بــه	
ــا	 ــدن	آموزش	ه ــر	ش ــم،	تخصصی	ت ــدا	کرده	ای آن	ورود	پی
ــاخه	های	 ــر	ش ــزی	در	زی ــه	ری ــون	برنام ــم	اکن ــت.	ه اس
ــری	 ــک	س ــرد	و	ی ــورت	می	گی ــا	ص ــن	گروه	ه ــف	ای مختل
ــت	 ــا	55	اس ــهروندان	18	ت ــی	ش ــرای	تمام ــا	ب آموزش	ه
کــه	گروه	هــای	عمومــی	دوام	عنــوان	می	گیرنــد	امــا	
ــا	 ــن	آموزش	ه ــد	باشــند	ای ــه	من ــه	عالق ــرای	کســانی	ک ب

کرده	ایــم. تخصصی	تــر	 را	
مدیریــت	بحــران	شــهرداری	مشــهد	ادامــه	می	دهــد:	بــرای	
مثــال	بســتر	دوره	هــای	مربی	گــری	دوام	را	ترتیــب	داده	ایــم	
ــای	دوام	 ــث	گروه	ه ــت.	بح ــاعته	اس ــای	3۰۰	س ــه	دوره	ه ک
ــرده		و	در	دانشــگاه	آزاد	و	فردوســی	 ــه	دانشــگاه	ها	وارد	ک را	ب
ــن	 ــان	ای ــی	ران ــرای	تاکس ــن	ب ــم.	همچنی ــکیل	داده	ای تش
گروه	هــا	شــکل	گرفتــه	اســت.	دوام	مهندســی	را	از	روز	
ــی	 ــام	مهندس ــکاری	نظ ــا	هم ــاه	ب ــم	دی	م ــنبه	هفت پنجش
ــر	 ــا	ه ــغلی	ب ــر	ش ــر	ه ــان	دیگ ــه	بی ــم.	ب ــی	می	کنی رونمای
رویکــردی	کــه	دارد	ایــن	آموزش	هــا	را	می	بینــد	تــا	در	زمــان	
بحــران	بــه	مشــکلی	بــر	نخــورد	و	ایــن	شــغل	می	توانــد	یــک	

ــا	یــک	مهنــدس		باشــد. ــوا	ی نان
وی	تصریــح	می	کنــد:	ســامانه	های	هوشــمند	مدیریــت	
ــه	در	شــهرداری	مشــهد	 بحــران	رویکــرد	دیگــری	اســت	ک
دنبــال	می	کنیــم.	امــروز	بســیاری	از	سیســتم	های	مدیریــت	
بحــران	مبتنــی	بــر	ســامانه	های	هوشــمند	هســتند.	در	حــال	
ــس	 ــد	آژان ــی	مانن ــن	الملل ــازمان	های	بی ــا	س ــری	ب پیگی
ــه	 ــتیم	و	ب ــکا(	هس ــی	ژاپن)جای ــن	الملل ــای	بی همکاری	ه
زودی	بحــث	نــرم	افزارهــا	و	ســامانه	های	هوشــمند	را	در	

ــزرگ	 ــی	ب ــم	گام ــن	مه ــه	ای ــم	ک ــی	می	کنی ــهد	اجرای مش
در	جهــت	شناســایی	مخاطــرات	و	زلزلــه	مشــهد	بــه	شــکل	
ــه	 ــد	زلزل ــر	رخــدادی	مانن ــود.	اگ ــر	محســوب	می	ش دقیق	ت
ــذی	 ــتم	های	کاغ ــه	سیس ــته	ب ــی	وابس ــاد	خیل ــاق	افت اتف
و	نقشــه	های	دســتی	نباشــیم	و	بتوانیــم	از	ســامانه	های	
هوشــمند	اســتفاده	کنیــم.	زیــرا	زلزله	هــای	اخیــر	نشــان	داد	
اینترنــت	بســتری	اســت	کــه	کمتریــن	آســیب	پذیــری	را	در	

ــف	دارد. ــای	مختل ــر	بحران	ه براب
ــانی	 ــن	بحــث	اطــالع	رس ــر	ای ــالوه	ب ــد:	ع ــزی	می	افزای عزی
شــهروندی	را	از	طریــق	بیلبوردهــای	ســطح	شــهر	و	
ــم	 ــود،	خواهی ــب	می	ش ــهر	نص ــطح	ش ــه	در	س ــی	ک بنرهای
ــه	 داشــت	و	توزیــع	بروشــورها	را	در	تمامــی	مناطــق	13	گان
شــهرداری	های	مشــهد	انجــام	می	دهیــم	و	همینطــور	
ــد	 ــی	مانن ــل	عموم ــل	و	نق ــای	حم ــتفاده	از	ظرفیت	ه اس
تاکســی	ها	و	اتوبوس	هــا	و	تلویزیون	هایــی	کــه	در	داخــل	
متروهــا	نصــب	شــده	اســت،	از	جملــه	اقداماتــی	اســت	کــه	
ــوت	 ــه	ق ــن	هفت ــا	در	ای ــود	ام ــام	می	ش ــال	انج ــول	س در	ط

بیشــتری	می	گیــرد.	
	

ــر  ــهد در براب ــاختمان های مش ــد س ــط ۴۰ درص فق
زلزلــه مقــاوم هســتند

ــرای	آگاهــی	از	وضعیــت	ایمــن	ســازی	و	مقــاوم		 در	ادامــه	ب
ــام	 ــازمان	نظ ــس	س ــا	رئی ــهد	ب ــاختمان	های	مش ــودن	س ب

ــه	گفتگــو	نشســتیم. مهندســی	خراســان	رضــوی	ب
ــه	 ــا	توجــه	ب حســین	کامــران	دیســفانی	اظهــار	می	کنــد:		ب
وضعیــت	ســاخت	و	ســازها	در	۲۰	ســال	گذشــته	و	شــرایط	
ــدت	 ــن	م ــه	در	ای ــی	ک ــی	تر	و	کارهای ــر	و	مهندس مطلوب	ت
ــر	 ــه	قبل	ت ــاختمان	هایی	ک ــا	س ــت،	بعض ــده	اس ــام	ش انج
ســاخته	شــده		و	از	شــرایط	مهندســی	نســبتا	خوبــی	
برخــوردار	بوده	انــد،	بــرآورد	مــن	ایــن	اســت	کــه	اگــر	زلزلــه	
ــا	4۰	 ــم،	مجموع ــرار	دهی ــا	ق ــتر	را	مبن ــت	ریش ــدود	هف ح

درصــد	ســاختمان	ها	در	مشــهد	مقاومــت	کافــی	دارنــد	کــه	
ــد. ــظ	کنن ــداری	خــود	را	حف پای

ــت.	 ــوع	اس ــر	دو	ن ــه	ب ــات	در	زلزل ــد:	اتفاق ــه	می	ده وی	ادام
ــد	و	 ــیب	می	بین ــره	آس ــه	و	پنج ــان	درب	و	شیش ــک	زم ی
ــز	 ــن	4۰	درصــد	نی ــرد	و	ای ــادی	صــورت	نمی	گی ــی	زی خراب
ــه	 ــع	ب ــد	داشــت	و	در	واق ــن	شــکل	را	خواهن ــه	ای ــی	ب خراب
حــدی	اســت	کــه	ســاختمان	ســرپا	بمانــد	و	خطــری	

ــد. ــته	باش ــردم	نداش ــرای	م ــی	ب آنچنان
رئیــس	ســازمان	نظــام	مهندســی	خراســان	رضــوی	
ــوع	 ــه	دو	ن ــود	ب ــدی،	خ ــد	بع ــا	۶۰	درص ــد:	ام می	افزای
ــه	 ــاختمان	های	میان ــد	آن	س ــود.	3۰	درص ــیم	می	ش تقس
هســتند	کــه	حــدود	3۰	یــا	4۰	ســال	قبــل	ســاخته	
شــده	اند	و	بــه	طــور	نســبی	برخــی	از	آنهــا	مقاومــت	
دارنــد.	3۰	درصــدی	باقــی	ســاختمان	های	یــا	بــدون		
مجــوز	ســاخته	شــده	حاشــیه	شــهر	هســتند	یــا	بافت	هــای	
ــه	 ــوط	ب ــه	مرب ــهر	در	قســمت	هایی	ک ــوده	ش ــیار	فرس بس
ــا	1۰۰	 ــری	اینه 7۰	ســال	پیــش	می	شــوند	و	آســیب	پذی
ــب	 ــتر	تخری ــن	ریش ــا	ای ــه	ای	ب ــا	زلزل ــت	و	ب ــد	اس درص

کامــل	می	شــوند.
ــی،	 ــع	و	میان ــازه	های	مرتف ــث	س ــد:	در	بح ــراز	می	کن وی	اب
تقریبــا	هــم	طراحی	هــا	قابــل	قبــول	اســت	و	کنتــرل	
ــورت	 ــبی	ص ــور	نس ــه	ط ــارت	ب ــرا	و	نظ ــم	اج ــود	و	ه می	ش
ــی	 ــه	در	نظــارت	ســاخت	و	ســازها	ضعف	های ــرد.	البت می	گی
وجــود	دارد	امــا	در	آینــده	ای	نزدیــک	ایــن	مســئله	را	بــه	طور	

کلــی	حــل	خواهیــم	کــرد.
دیســفانی	تاکیــد	می	کنــد:	وقــوع	زلزله	هــای	اخیــر	در	
ــن	 ــه	ســال	های	پیــش	ای ــد	نســبت	ب کشــور	نشــان		می	ده
رخــداد	شــدیدتر	شــده	و	باتوجــه	بــه	فعــال	شــدن	گســل	ها	
ــن	 ــدی	ای ــورت	ج ــه	ص ــد	ب ــور،	بای ــار	کش ــه	و	کن در	گوش
ــی	 ــکات	ایمن ــت	تمــام	ن ــم	و	رعای ــری	کنی موضــوع	را	پیگی

لحــاظ	شــود.
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ــه  ــرع نخب ــک مخت ــی ی ــرح عملیات ــا ط  ب
جــوان و ســرمایه گــذاری خارجــی، قزوین 
مــی توانــد در تولیــد بالگــرد و عرصــه 

ــود.  ــاخص ش ــور ش ــا در کش هوافض
وقتــی بــا جوانــان نخبــه و مختــرع 
ــو  ــینه ات را جل ــوی س ــی ش ــه م مواج
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 

ــند. ــن باش ــار آفری ــد و افتخ ــک کنن ــور کم کش

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	5	مدال	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	5	درصد	اختراعـات	جهانی	در	این	

عرصه	اسـت	می	تواند	کارسـاز	باشـد.
وی	بیـان	کـرد:	در	جشـنواره	اختراعـات	7	کشـور	انگلیـس،	
سـوئد،	نـروژ،	دانمـارک،	هلنـد،	سـوئیس	و	آلمـان	میزبـان	
بودنـد	و	در	سـال	۲۰17	کـه	جشـنواره	اختراعـات	در	کشـور	
آلمـان	برگزار	شـد	11	هـزار	نفر	شـرکت	کردنـد	و	85۰	طرح	
و	اختـراع	از	31	کشـور	جهـان	برگزیـده	و	در	نهایـت	9	طـرح	

اجرایـی	انتخـاب	شـد	کـه	اختـراع	متعلـق	به	مـن	بود.
ــو	 ــا	نان ــا	ب ــاء	هواپیم ــات	ارتق ــی	از	اختراع ــت:	یک ــی	گف بزم
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	
ــه	 ــس	از	مطالع ــت	و	پ ــور	اس ــتغال	کش ــاد	و	اش ــه		اقتص ب
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.
ــی	 ــای	خوب ــت	ه ــن	موقعی ــتان	قزوی ــرد:	در	اس ــان	ک وی	بی
وجــود	دارد	از	جملــه	فــرودگاه	ویــژه	کــه	در	حــال	حاضــر	بــال	
ــد	مــکان	بســیار	مناســبی	باشــد	و	 اســتفاده	اســت	مــی	توان
ســرعت	کار	را	بــاال	ببــرد	و	اگــر	مســئوالن	اســتان	همراهــی	

ــرای	اجــرای	طــرح	آمادگــی	دارم. کننــد	ب
بزمــی	در	خصــوص	پیــش	بینی	ســرمایه	گــذار	برای	ســاخت	
ــیارکاربردی	 ــرح	بس ــت:این	ط ــن	اظهارداش ــرد	در	قزوی بالگ
ــه	 ــن	و	کشــور	را	در	عرصــه	هوافضــا	ب ــد	قزوی اســت	ومیتوان
ــرمایه	 ــتا	س ــن	راس ــد	و	در	ای ــرح	کن ــد	مط ــک	برن ــوان	ی عن
ــت	 ــده	اس ــی	ش ــش	بین ــرای	کار	پی ــم	ب ــی	ه ــذار	خارج گ
ــک	 ــت	و	ی ــم	گرف ــچ	تســهیالتی	نخواه ــتان	هی ــن	از	اس و	م

ــد. ــا	را	حــل	کن ــد	مشــکل	م مــکان	مناســب	مــی	توان
وی	اضافــه	کــرد:	درفــاز	اول	ســاخت	بدنــه	و	تجهیــزات	
ــدی	 ــاز	بع ــده	و	در	ف ــی	ش ــش	بین ــور(	پی ــز	موت بالگرد)بج
ــود	در	 ــگاه	خ ــازیم	و	جای ــز	بس ــرد	را	نی ــور	بالگ ــم	موت قادری
نــاوگان	بالگــردی	جهــان	را	کــه	در	حــال	حاضــر	در	رده	ســوم	

ــیم. ــاء	بخش ــت	ارتق ــی	اس جهان

تولید هر بالگرد ۲۵ شغل ایجاد می کند
بزمـی	در	خصـوص	ظرفیـت	اشـتغالزایی	تولیـد	بالگـرد	در	
قزویـن	بیان	کـرد:	به	ازای	تولیـد	هر	بالگرد	می	تـوان	برای	۲5	
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	9۰	تصمیـم	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.
ــار	 ــه	سالهاســت	دچ ــژه	ک ــی	وی ــات	هواپیمای ــرکت	خدم ش
بحــران	اســت	و	خلبانــان	و	تکنســین	هــای	آن	بــا	مشــکالت	
ــوان	 ــه	عن ــروز	ب ــد	ام ــکار	شــدن	مواجهن ــی	بی ــده	و	حت عدی
یکــی	از	مــکان	هــای	مــورد	نظــر	بــرای	اجــرای	طــرح	تولیــد	
ــه	از	آن	 ــا	اســتفاده	بهین ــاء	شــده	و	ب ــد	احی بالگــرد	مــی	توان
دوبــاره	بــه	چرخــه	کار	و	فعالیــت	بازگــردد	و	در	مســیر	اقتصاد	

مقاومتــی	محــور	موثــری	باشــد.
ــاون	اقتصــادی	و	مســئوالن	ســتاد	 ــرم	و	مع از	اســتاندار	محت
ســرمایه	گــذاری	اســتان	انتظــار	مــی	رود	فــرش	قرمــز	را	برای	
ــا	در	 ــدون	ادع ــه	ب ــه	ک ــی	نخب ــای	جوان ــر	پ گســتردن	در	زی
ــه	 ــا	ایــن	طــرح	ب صــدد	کارآفرینــی	اســت	تعجیــل	کننــد	ت
دیلــل	بــی	مهــری	و	بــی	توجهــی	از	اســتان	رخــت	بــر	نبندد.

جوانی که می تواند قزوین را در عرصه هوا فضا مطرح کند

 محمدرضا 
جباری

جامعــه ایـــران
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ــوان یــک  ــه عن ــان ب ــه زن خشــونت علی
تــرس  پــس  در  اجتماعــی،  زخــم 
بنیــان  حفــظ  بــه  بانــوان  تمایــل  و 
خانــواده، گاه مــدت هــا خود را آشــکار 
نمــی کنــد امــا در نهایــت منشــأ ایجــاد 
ــت ــی اس ــای اجتماع ــیب ه ــواع آس ان

جملــه	خشــونت	علیــه	زنــان	در	ســال	هــای	اخیــر	از	طریــق	
ــداری،	شــنیداری	و	نوشــتاری	بســیار	عنــوان	 رســانه	های	دی
ــه	 ــه	ب ــت	ک ــوان	دریاف ــم	می	ت ــارت	ه ــی	عب ــده	و	از	معن ش
ــه	 ــز	لطم ــروز	آن	نی ــه،	ب ــوم	کلم ــودن	مفه ــدازه	دردآور	ب ان

ــده	و	ناخوشــایند	اســت. زنن
بـروز	خشـونت	علیـه	جنـس	مونـث	از	قدیم	االیـام	در	جوامـع	
وجـود	داشـته	اما	بـا	توجه	بـه	ارتقای	سـطح	عقالنیت	و	رشـد	
فرهنگـی	مردم	جامعه	طی	گذشـت	سـال	های	متوالـی	انتظار	
می	رود	کـه	اینگونه	برخوردهای	غیرمنطقی	از	مجامع	انسـانی	
کمرنـگ	شـود	امـا	بـه	نظـر	می	رسـد	کـه	تنهـا	رنـگ	عوض	

کـرده	و	کمرنگ	نشـده	اسـت.
خــود،	 نقــش	 ایفــای	 بــر	 عــالوه	 جامعــه	 در	 زنــان	
مســئولیت	های	مهــم	دیگــری	اعــم	از	صیانــت	از	بنیــان	خانه	
و	خانــواده،	همســرداری،	فرزنــدآوری،	فرزندپــروری،	مدیریت	
خانــواده	و	غیــره	را	هــم	بــه	انجــام	می	رســانند	کــه	بــا	اندکــی	
ــت. ــی	اس ــئولیت	مهم ــودن	مس ــم	زن	ب ــی	یابی ــل	درم تام
اینکــه	ســطح	پاییــن	درک،	احســاس	و	منطــق	ســبب	
بــروز	ناهنجــاری	هــا	و	پرخــاش		گــری	هایــی	تحــت	عنــوان	
ــه	عنــوان	 ــان	را	ب ــان	در	جامعــه	شــود،	زن خشــونت	علیــه	زن
ارکان	اصلــی	و	اساســی	جامعــه	از	ادامــه	رونــد	یــک	زندگــی	
معقــول	و	آرام	دلســرد	می	کنــد	و	رفتــه	رفتــه	زن	هــم	بــرای	
مقابلــه	بــا	ایــن	خشــونت	ها	بــه	پرخــاش	گــری	و	رفتارهــای	

ــی	آورد. ــی	روی	م غیرمنطق
ــم	 ــری	اع ــکالت	بزرگت ــروز	مش ــبب	ب ــات	س ــن	اقدام همی
از	فروپاشــی	بنیــان	خانــواده،	متزلــزل	شــدن	پایه	هــای	
اجتماعــی	جامعــه،	تفرقــه	میــان	خانــواده	هــا،	تاثیــر	منفــی	
ــود. ــر	می	ش ــاله	دیگ ــزاران	مس ــدان	و	ه ــت	فرزن ــر	تربی ب

ــی	و	 ــی،	علم ــطح	فرهنگ ــای	س ــروزه	ارتق ــبختانه	ام خوش
ــه	وجــود	آمــدن	 روانشــناختی	در	جوامــع	مختلــف	ســبب	ب
ــا	 ــی	ب ــان	و	مجامع ــت	از	زن ــت	حمای ــا	محوری ــی	ب بنیادهای
هــدف	برخــورد	بــا	خشــونت	علیــه	زنــان	شــده	کــه	بــه	دنبال	
ایــن	اقدامــات	در	ســطح	گســترده،	هــر	ســاله	یــک	روز	را	بــه	
ــد. ــام	نهاده	ان ــان«	ن ــه	زن ــه	خشــونت	علی ــه	ب ــوان	روز	»ن عن
	پدیــده	شــوم	خشــونت	امــری	برخــالف	ارزش	هــا	و	احــکام	

ــکل	 ــونت	در	ش ــال	خش ــت	و	اعم ــالم	اس ــدس	اس ــن	مق دی
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،	
ــه	همیــن	دلیــل	ایــن	دغدغــه	فقــط	یــک	پدیــده	مربــوط	 ب
بــه	داخــل	خانــواده	نیســت،	بلکــه	پدیــده	ای	اجتماعی	اســت	

کــه	گاه	تبعــات	ناگــوار	گســترده	ای	در	پــی	دارد.
ــزوی	 ــی،	من ــی،	کالم ــای	روان ــونت	ه ــرد:	خش ــان	ک وی	بی
ــدی	 ــردن	توانمن ــر	ســوال	ب ــرس،	زی ــای	ت ــان،	الق ــردن	زن ک
ــخن	 ــرل	س ــان،	کنت ــر	زن ــردن	و	تحقی ــخره	ک ــان،	مس زن
ــدود	 ــادی	و	مح ــونت	اقتص ــی،	خش ــونت	روان ــن	و	خش گفت
کــردن	زنــان	در	مســائل	مالــی	و	انــکار	مالکیــت	زنــان	از	دیگر	

ــت. ــه	اس ــج	در	جامع ــای	رای ــونت	ه خش
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.
ــد	 ــی	بای ــزی	آموزش ــه	ری ــرد:	برنام ــح	ک ــی	تصری ابراهیم
براســاس	انــواع	پیشــگیری	و	افزایــش	مهــارت	افــراد	صــورت	
پذیــرد	تــا	نتیجــه	بخــش	باشــد	و	بــه	پیشــگیری	اجتماعــی،	

ــی	توجــه	جــدی	شــود. ــی	و	قضای حقوق
ــونت	در	 ــردن	خش ــن	ک ــه	ک ــروزه	ریش ــرد:	ام ــان	ک وی	بی
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	

بــه	آن	توجــه	کننــد.
ــه	داد:	 ــی	ادام ــوزه	اجتماع ــناس	ح ــگر	و	کارش ــن	پژوهش ای
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.
ــن	 ــالح	و	تدوی ــر	از	اص ــرف	نظ ــرد:	ص ــه	ک ــی	اضاف ابراهیم
ــان	امــری	 ــا	خشــونت	علیــه	زن ــارزه	ب ــرای	مب قوانیــن	کــه	ب
ضــروری	اســت،	بــرای	مقابلــه	بــا	خشــونت	علیــه	ایــن	قشــر	
جامعــه،	نیــاز	بــه	فرهنــگ	ســازی	و	آمــوزش	هــای	همگانــی	

ــود. ــی	ش ــاس	م احس
	

در فرآینــد مــددکاری خشــونت علیــه زنــان، 
ــت ــاز اس ــدی نی ــای چندبُع ــاوره ه مش

مدیــرکل	بهزیســتی	اســتان	مرکــزی	نیــز	گفــت:	بهزیســتی	
ــرای	 ــان	ب ــن	زن ــه	ام ــوان	خان ــت	عن ــزی	تح ــتان،	مرک اس
حمایــت	و	کمــک	بــه	دختــران	و	زنــان	خشــونت	دیــده	و	در	

ــت. ــرده	اس ــدازی	ک ــونت	راه	ان ــرض	خش مع
ــه	 ــروز	خشــونتی	ب ــه	ب ــی	ک ــزود:	درصورت ــی	اف ــروز	رفیع به
ــس	 ــه	اورژان ــود	بالفاصل ــزارش	داده	ش ــتی	گ ــز	بهزیس مرک
ــس	 ــد	و	پ ــی	کن ــدا	م ــوع	ورود	پی ــن	موض ــه	ای ــی	ب اجتماع
ــددکارن	و	روانشناســان	کار	 ــده	مشــاوران،	م از	تشــکیل	پرون

ــد. ــی	کنن ــاز	م ــود	را	آغ خ
وی	عنــوان	داشــت:	هــدف	اصلــی	تیــم	اورژانــس	اجتماعــی	از	
مداخلــه	در	چنیــن	مباحثــی	حفــظ	بنیــان	خانــواده	و	اصالح	
ــه	خدمــات	الزم	در	 ــا	ارائ ــا	ب مشــکل	میــان	زوجیــن	اســت	ت
ــا	 ــونت	ه ــن	خش ــزان	ای ــد	از	می ــه	بتوانن ــتین	مرحل نخس
کاســته	و	بــا	ادامــه	رونــد	از	بــروز	مجــدد	آن	جلوگیــری	کنند.
ــرد:	در	 ــرکل	بهزیســتی	اســتان	مرکــزی	خاطرنشــان	ک مدی
صورتــی	کــه	عملیــات	مشــاوره	ای	و	روانــی	بــه	نتیجــه	نرســد	
ــی	 ــع	قضای ــور	در	مراج ــری	ام ــه	پیگی ــر	مقول ــن	ب و	طرفی
اصــرار	داشــته	باشــند	پرونــده	بــه	مرجــع	قضایــی	فرســتاده	
می	شــود	امــا	تیــم	اورژانــس	اجتماعــی	در	تــالش	اســت	کــه	
ــناختی	 ــث	روانش ــی،	مباح ــای	دین ــه	آموزه	ه ــا	ارائ ــد	ب بتوان
و	تاکیــد	بــر	مســاله	حفــظ	نظــام	و	بنیــان	خانــواده،	از	بــروز	

ــد. ــری	کن ــامانی	هایی	جلوگی ــن	نابس چنی
رفیعـی	تصریـح	کـرد:	اورژانـس	اجتماعـی	تاکنون	در	هشـت	
شـهر	اسـتان	مرکـزی	کـه	دارای	جمعیـت	بـاالی	5۰	هـزار	
نفـر	هسـتند	فعالیت	خـود	را	آغـاز	کرده	و	بـا	توجه	بـه	تفاوت	
معنایـی	در	بیـان	کلمه	خشـونت	کـه	خشـونت	های	گفتاری،	
رفتـاری،	تنبیهی	و	غیره	را	شـامل	می	شـود	بایـد	راهکارهایی	

بـرای	حل	مشـکل	در	هـر	یـک	از	مـوارد	ارائـه	دهد.
ــرعی	 ــی	ش ــکات	و	مبان ــن	ن ــر	گرفت ــرد:	درنظ ــان	ک وی	بی
ــونت	 ــه	خش ــوط	ب ــددکاری	مباحــث	مرب ــالم	در	م ــن	اس دی
هــای	خانوادگــی	از	اهمیــت	باالیــی	برخــوردار	اســت،	یکــی	
ــای	 ــه	پرونده	ه ــه	مشــاوران	اینگون ــروزه	ب ــه	ام ــی	ک از	ایرادات
ــی	و	 ــان	مباحــث	دین ــه	بی ــراض	ب ــده	اعت خانوادگــی	وارد	آم
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	
مشــاوره	های	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.

خشونت علیه زنان زخم پنهان اجتماع/ 
دردی که مادر آسیب های جامعه است
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به هــم  طبیعتــی  و  وســیع  حفره هــای 
این روزهــای  چشــم انداز  ریختــه 
ــراوت  ــه روزگاری ط ــت ک ــی اس مراتع
آن روحــی در کالبــد تشــنه کویــر بــود 
امــا معــادن خــرد دیگــر جانــی بــرای 

آنهــا نگذاشــته اســت. 

مراتــع	اســتان	یــزد	بــه	ویــژه	در	مناطقــی	از	شهرســتان	های	
ییالقــی	یــزد	نظیــر	مهریــز	و	تفــت	و	خاتــم	ایــن	روزهــا	حال	
ــچ	 ــر	هی ــز	دیگ ــا	نی ــم	انداز	آنه ــد	و	چش ــی	ندارن و	روز	خوش

شــباهتی	بــه	مرتــع	نــدارد.
انبوهــی	 نمی	کشــند،	 نفــس	 دیگــر	 گویــی	 بوته	هــا	
از	گردوغبــار	روی	آنهــا	را	پوشــانده	و	انــگار	بوته	هــای	

شــده	اند. دست	کاشــت	 مراتــع	 در	 پالســتیکی	
بــر	بلنــدای	تپــه	ای	کــه	بایســتی،	چشــم	اندازی	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	چوپان	ها،	
دلنوازتریــن	آهنــگ	در	مراتــع	اســتان	بــود	امــا	اکنــون	صدای	
ــی	از	دور	 ــه	حت ــی	اســت	ک ــا	صدای ــای	مکانیکــی	تنه بیل	ه

ــد. ــوش	می	رس ــه	گ ــم	ب ــت	ها	ه دس
ــد،	هــم	 ــب	کرده	ان ــای	خــرد،	هــم	طبیعــت	را	تخری معدن	ه
چرخــه	زندگــی	روســتایی	را	مختــل	کرده	انــد	زیــرا	دیگــر	بــه	
جــز	مشــتی	بوتــه	بی	جــان	چیــزی	بــرای	َچــرا	وجــود	نــدارد.
عبــاس	گلســتانی	نژاد،	مرتــع	داری	کــه	دیگــر	در	آســتانه	7۰	
ســالگی	اســت،		دل	پــری	از	ایــن	وضعیــت	دارد	و	گویــی	حــال	
کــه	گــوش	شــنوایی	بــرای	شــنیدن	پیــدا	کــرده،	رنــج	مراتــع	

ــزد. ــره	می	ری ــا	روی	دای را	یک	ج
ــای	 ــل	حفاری	ه ــه	دلی ــه	ب ــع	منطق ــر	مرات ــد:	اکث می	گوی
ــد	 ــت،	همانن ــوه	و	دش ــه	و	ک ــن	رفت ــاز	از	بی ــاز	و	غیرمج مج
ــردد،	 ــج	می	گ ــال	گن ــه	دنب ــی	در	آن	ب ــه	کس ــه	ای	ک منطق
ســوراخ	ســوراخ	شــده	و	گازوییــل	و	روغــن	ســوخته	و	

ــت. ــه	اس ــرا	گرفت ــه	را	ف ــه،	منطق ــکه	های	زبال بش
گلســتانی	نژاد	معتقــد	اســت:	گــرد	و	خــاک	حاصــل	از	
معــادن،	روی	گیاهــان	منطقــه	کــه	بیــش	از	ده	هــا	ســال	عمر	
ــود	 ــا	می	ش ــدن	آنه ــک	ش ــث	خش ــیند	و	باع ــد،	می	نش دارن
زیــرا	نفــوذ	اکســیژن	بــا	ایــن	همــه	خــاک	بــه	گیــاه	ممکــن	
نیســت	و	حتــی	جانــوران	منطقــه	هــم	دیگــر	از	ایــن	بوته	هــا	
تغذیــه	نمی	کنند.کســانی	کــه	مجــوز	ایــن	معــادن	کوچــک	و	

کم	ذخیــره	را	می	دهنــد
و	 می	کنــد	 یــادآوری	 را	 دور	 نه	چنــدان	 گذشــته	های	
ــه	 ــن	منطق ــفند	در	ای ــزار	راس	گوس ــال	3۰	ه ــد:	قب می	گوی
َچــرا	می	کردنــد	و	4۰۰	مرتــع	دار	از	ایــن	طریــق	امــرار	معــاش	
ــد	و	هــر	ســال	هــم	وضعیــت	مراتــع	بهتــر	می	شــد	 می	کردن
امــا	اول	خشکســالی	و	بعدهــا	معــادن	کوچــک	و	بــزرگ،	نــان	
مرتــع	داران	را	قطــع	کــرد	و	اطمینــان	دارم	کــه	تــا	چند	ســال	
آینــده	دیگــر	نــه	مرتعــی	در	ایــن	منطقــه	خواهــد	بــود،	نــه	

ــی. ــه	حیات	وحش ــی	و	ن دام
گلســتانی	نژاد	معتقــد	اســت:	کســانی	کــه	مجــوز	ایــن	
ــا	هیچوقــت	از	 معــادن	کوچــک	و	کم	ذخیــره	را	می	دهنــد	آی
پشــت	میــز	خــود	بلنــد	شــده	اند	تــا	بــه	ایــن	مناطــق	بیاینــد	
و	ببیننــد	کــه	ندانســته	چــه	خیانــت	و	جنایتــی	را	مرتکــب	

شــده	اند.
ــالی	 ــا	خشکس ــیدیم	و	ب ــت	کش ــال	زحم ــد:	5۰	س می	گوی
ــم	 ــدن	کاران	ک ــل	مع ــون	در	مقاب ــا	اکن ــم	ام ــه	کردی مقابل
آورده	ایــم	و	شــاهد	بــر	بــاد	رفتــن	زحمــات	خــود	هســتیم	و	
گرچــه	بــا	تمــام	قــوا	در	مقابــل	آنهــا	ایســتاده	ایم	امــا	حمایت	

ــال	 ــع،	عم ــن	مرات ــدگان	ای ــئوالن	از	تخریب	کنن ــی	مس برخ
ــرده	اســت. ــاه	ک ــا	را	کوت دســت	م

ــات  ــا از تبع ــدن دام ه ــف ش ــارس و تل ــان ن زایم
فعالیت هــای معدنــی در مراتــع

وی	می	افزایــد:	مــن	و	خانــواده	ام	بــا	پــرورش	گوســفند	امــرار	
ــده	 ــث	ش ــدن	باع ــن	مع ــت	ای ــا	فعالی ــم	ام ــاش	می	کنی مع
مریضی	هــای	بســیاری	در	گلــه	دام	مــا	بــروز	کنــد	و	بســیاری	
از	دام	هــا	نیــز	زایمــان	نــارس	دارنــد	و	تلــف	می	شــوند	ضمــن	
اینکــه	ایــن	روزها	حتــی	معــدن	داران	اجــازه	ورود	گوســفندان	

ــد. ــدن	را	نمی	دهن ــک	مع ــای	نزدی ــه	چراگاه	ه ــا	ب م
او	درســت	می	گویــد،	بقیــه	اهالــی	منطقــه	نیــز	کــه	ســال	ها	
ــد:	7۰	 ــد،	می	گوین ــش	چشــم	گذرانده	ان ــع	را	از	پی ــن	مرات ای
ــود	شــده	و	3۰	درصــد	 ــه	ناب درصــد	پوشــش	گیاهــی	منطق
ــال	 ــه	قب ــی	ک ــت	و	مراتع ــودی	اس ــال	ناب ــز	در	ح ــه	نی بقی
ــت	 ــه	زحم ــون	ب ــد،	اکن ــرا	می	کردن ــزار	دام	در		آن	َچ 3۰	ه

ــت. ــزار	دام	اس ــوی	3	ه جوابگ
ــد	و	 ــود	را	فروخته	ان ــای	خ ــه	دام	ه ــداران	منطق ــتر	دام بیش
ــذران	 ــال	گ ــوار	در	ح ــوز	15	خان ــا	هن ــد	ام ــهر	آمده	ان ــه	ش ب

ــه	هســتند. ــن	منطق زندگــی	خــود	در	ای

عــالوه	بــر	دامــداری،	کشــاورزی	روســتاییان	نیــز	در	معــرض	
تهدیدهــای	جــدی	اســت	و	بخشــی	از	آن	کامــال	از	بیــن	رفته	
ــر	از	 ــز	صرف	نظ ــادن	نی ــار	مع ــدای	انفج ــه	ص ــن	اینک ضم
خطرهــای	آن،	طاقــت	مــردم	منطقــه	را	طــاق	کــرده	اســت.
حمیــد	خالق	پــور،	فعــال	محیــط	زیســت	نیــز	صحبت	هــای	
ــی	 ــع	طبیع ــب	مناب ــطح	تخری ــد:	س ــی	دارد؛	می	گوی جالب
ــود	 ــترده	تر	می	ش ــر	روز	گس ــادن	ه ــرداران	مع ــط	بهره	ب توس
ــرار	 ــر	ق ــت	تاثی ــز	تح ــی	نی ــای	زیرزمین ــمه	ها	و	آب	ه و	چش

ــده	اند. ــا	خشــک	ش ــیاری	از	آنه ــه	و	بس گرفت

ــا از  ــتند ام ــتغال نیس ــد و اش ــف تولی ــردم مخال م
ــد ــی دارن ــار بررس ــئوالن انتظ مس

وی	معتقــد	اســت:	ایــن	رونــد	نــه	تنهــا	زندگــی	مــردم	منطقه	
ــه	 ــا	گون ــه	صده ــه	بلک ــه	خطــر	انداخت ــات	روســتا	را	ب و	حی
ــه	و	 ــرار	گرفت ــر	ق ــه	تحــت	تاثی ــوری	و	گیاهــی	در	منطق جان
ــه	 ــا	ب ــت	آنه ــن	شــرایط،	از	جمعی ــود	شــده	اند	و	در	بهتری ناب

شــکل	چشــمگیری	کاســته	شــده	اســت.
خالق	پــور	می	گویــد:	هیچکــس	بــا	تولیــد	و	اشــتغال	
مخالــف	نیســت	امــا	بــه	واقــع	ادارات	ذی	ربــط	یــا	متوجــه	این	
حجــم	از	تخریب	هــا	نیســتند	یــا	دقــت	کافــی	در	ایــن	زمینــه	

معادن ُخرد مراتع یزد را می بلعد/صدای محیط زیست هم به جایی نمی رسد
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ــد. ندارن
وی	می	افزایــد:	در	حــال	حاضــر	قــرق	زردکــوه	دربیــد	
ــمند	 ــه	ارزش ــن	گون ــتگاه	و	مأم ــن	زیس ــاد،	بهتری منصورآب
ــدت	در	 ــه	ش ــه	ب ــن	منطق ــا	ای ــت	ام ــور	اس ــر	در	کش جبی
معــرض	تهدیــد	و	تخریــب	اســت	و	ایــن	گونــه	ارزشــمند	بــه	

ــت. ــودی	اس ــال	ناب ــج	در	ح تدری
ــی	و	 ــی	صوت ــد:	آلودگ ــت		می	گوی ــط	زیس ــال	محی ــن	فع ای
ــردد	بیــش	از	حــد	انســان	ها	و	وســایل	 ــر	ت ناامنــی	کــه	در	اث
نقلیــه	در	ایــن	منطقــه	ایجــاد	شــده،	احســاس	ناامنــی	بــرای	
حیات	وحــش	ایجــاد	کــرده	ضمــن	اینکــه	بســیاری	از	
شــکارچیان	غیرمجــاز	از	چنیــن	فرصت	هایــی	اســتفاده	کرده	
و	در	قالــب	راننــدگان	وســایل	نقلیــه	یا	کارگــران	معــدن،	وارد	
منطقــه	شــده	و	بــه	راحتــی	حیــات	گونه	هــای	ایــن	منطقــه	

ــد. ــد	می	کنن را	تهدی

ــتفاده از  ــا اس ــادن ب ــرداران مع ــری بهره ب البی گ
ــئوالن ــت مس غفل

وی	معتقــد	اســت:	مالــکان	معــدن	همــواره	منتظــر	فرصــت	
ــرای	 ــئوالن	ب ــی	مس ــا	آگاه ــری	و	ن ــا	از	بی	خب ــتند	ت هس
ــتفاده	 ــری	اس ــود	از	البی	گ ــع	شــخصی	خ ــه	مناف ــیدن	ب رس
کــرده	و	توافق	هــا	و	قوانیــن	را	دور	بزننــد	بــا	ایــن	حــال	
برداشــت	های	مختلــف	از	قانــون	بــه	بهــای	رســیدن	
بــه	توســعه	و	رونــق	کســب	و	کار	و	توجــه	بــه	مســائل	
ــه	 ــوز	ب ــه	هن ــت	ک ــی	اس ــئله	اساس ــت	محیطی	دو	مس زیس
یــک	بــاور	اساســی	بــرای	مســئوالن	و	دســت	اندرکاران	

ــت. ــده	اس ــل	نش تبدی
درد	دل	هــا	و	گالیه	هــای	مــردم	منطقــه	تمامــی	نــدارد،	یکــی	
می	گویــد	و	دیگــران	تاییــد	می	کننــد	و	آنچــه	از	قلــم	افتــاده	

را،	دیگــری	بــا	تکمیــل	می	کنــد.
حســین	شــریفی،	ســاکن	55	ســاله	منطقه	منصورآبــاد	دربید	
می	گویــد:	گرچــه	توســط	معدنــکاران	تهدیــد	می	شــویم	امــا	
ــات	 ــان	و	زیســتگاه	حی ــا	و	اجدادی	م ــه	خاطــر	ســرزمین	اب ب

وحــش،	ســکوت	نمی	کنیــم	هرچنــد	فریادرســی	نیســت.

اقداماتی که با یک مجوز اکتشافی از بین می رود
ــان	 ــم	گیاه ــی	تخ ــه،	بذرپاش ــی	منطق ــد:	اهال وی	می	افزای
دارویــی	و	بــادام	کوهــی	را	در	مراتــع	انجــام	می	دهنــد	و	
تاکنــون	1۲	آبش	خــور	تخریــب	شــده	را	نیــز	بازســازی	
ــزار	 ــالی	1۲۰	ه ــی	و	س ــور	مصنوع ــا	آبش	خ ــد	و	ده	ه کرده	ان
ــن	 ــرده	و	1۰۰	ت ــق	ک ــه	تزری ــه	منطق ــر	ب ــا	تانک ــر	آب	ب لیت
ــد	 ــن	کرده	ان ــداری	و	تامی ــش	خری ــرای	حیات	وح ــه	ب علوف

امــا	در	عمــل،	اقدامــات	آنهــا	بــا	یــک	مجــوز	اکتشــافی	از	بین	
ــی	رود. م

ــی،	 ــدون	بررس ــر	ب ــئوالن	ام ــرا	مس ــد:	چ ــریفی	می	گوی ش
ــم	 ــاف	ه ــل	از	اکتش ــرا	قب ــد	و	چ ــاف	می	دهن ــوز	اکتش مج
منطقــه	و	ذخیــره	معدنــی	و	هــم	صالحیــت	و	توانایــی	
ــی	 ــه	زخم ــی	ب ــرا	کس ــد،	چ ــی	نمی	کنن ــکار	را	بررس معدن
ــوان	 ــه	عن ــردن	حیات	وحــش	ب ــن	ب ــت	و	از	بی ــردن	طبیع ک
ســرمایه	های	طبیعــی	اعتــراض	نمی	کنــد	و	بــه	جــای	
همراهــی	بــا	مــردم	منطقــه،	دســت	بــه	دســت	خشکســالی	
ــه	 ــه	ریش ــه	ب ــود،	تیش ــهم	خ ــه	س ــز	ب ــا	نی ــد	و	آنه داده	ان

طبیعــت	و	حیــات	روســتاها	می	زننــد.
ــتی	 ــت	معیش ــود	وضعی ــادن	در	بهب ــن	مع ــد:	ای وی	می	افزای
مــردم	منطقــه،	نــه	تنهــا	کوچک	تریــن	نقشــی	ایفــا	
نکرده		انــد	بلکــه	تخریــب	مــزارع	و	مراتــع	و	آســیب		های	
ــد. ــان	آورده		ان ــه	ارمغ ــردم	ب ــرای	م ــی	را	ب ــت	محیط زیس

ــه	 ــا،	آلودگــی	آب	و	ب ــن	فعالیت	ه ــد	اســت:	ای شــریفی	معتق
ــه	 ــی	و	مســیر	آبراه	هــا	را	نیــز	ب هــم	خــوردن	جریان	هــای	آب
ــم،	دســتخوش	 ــگاه	می	کنی ــه	ن ــال	داشــته	و	هرجــا	را	ک دنب
اقدامــات	معدنــکاران	قــرار	گرفتــه	زیــرا	خــاک	را	در	وســعت	
ــت	 ــن	باف ــت	رفت ــا	از	دس ــد	و	ب ــم	زدن ــر	ه ــاد	ب ــق	زی و	عم

ــدند. ــب	ش ــز	تخری ــا	نی ــا،	آبراهه	ه دامنه	ه
ــه	 ــم	زده	ب ــر	ه ــن	را	ب ــادل	زمی ــفانه	تع ــرایط	متأس ــن	ش ای
نحــوی	کــه	در	برخــی	قســمت	ها	امــکان	جبــران	بــه		

هیچ	وجــه	وجــود	نــدارد.

آســیب های جاده هــای دسترســی بــه معــادن 
ــت ــافی نیس ــای اکتش ــر از فعالیت ه کمت

ــادی	 ــکالت	اقتص ــا	مش ــه	تنه ــن	منطق ــردم	ای ــه	م دغدغ
نیســت	کــه	بــرای	آنهــا	رقــم	خــورده	اســت	بلکــه	آنهــا	بیــش	
ــط	زیســت	و	 ــت	و	ارزش	محی ــه	اهمی ــری	ب ــس	دیگ از	هرک
حیات	وحــش	آگاه	و	بــرای	از	دســت	رفتــن	آن	نگــران	
ــرم	 ــوند،	الج ــد	ش ــن	دو	تهدی ــر	ای ــد	اگ ــتند	و	می	دانن هس
ــه	 ــر	چرخ ــتخوش	تغیی ــز	دس ــا	نی ــتاهای	آنه ــات	روس حی

ــود. ــق	می	ش حیــات	در	ایــن	مناط
ــاد	 ــد	منصورآب ــوه	دربی ــرق	زرد	ک ــر	ق ــریفی،	مدی ــاس	ش عب
نیــز	گفــت:	عــالوه	بــر	معــادن	خــرد،	جاده	هایــی	کــه	بــرای	
دسترســی	بــه	معــادن	احــداث	شــده،	شــرایط	زیســتگاه	ها	را	
ــالی	 ــه	ب ــه	هــم	زده	ضمــن	اینکــه	معــادن	متروکــه		نیــز	ب ب

ــت. ــده	اس ــل	ش ــش	تبدی ــان	حیات	وح ج
وی	افــزود:	مجوزهایــی	کــه	بــرای	معــادن	ایــن	منطقــه	صادر	
ــا	 ــای	آنه ــق	برآورده ــان	و	طب ــه	کارشناس ــه	گفت ــده،	ب ش

ــا	اگــر	دارد،	صرفــه	اقتصــادی	 ــدارد	ی ــه	ذخیــره	ای	ن هیچ	گون
ــدارد. ــتخراج	ن ــرای	اس ب

شــریفی	خاطرنشــان	کــرد:	معادنــی	هســتند	کــه	بــه	ثبــت	
ــی	 ــت	مدت ــس	از	گذش ــا	پ ــرداران	آنه ــا	بهره	ب ــیده	اند	ام رس
از	اکتشــاف،	متوجــه	می	شــوند	کــه	ایــن	معــادن	ذخیــره	ای	
ندارنــد	یــا	اگــر	هــم	دارنــد،	عیــار	آن	کــم	اســت	بــه	همیــن	
ــت	محیطی	 ــای	زیس ــام	آلودگی	ه ــا	تم ــدن	را	ب ــل،	مع دلی
ایجــاد	شــده،	رهــا	می	کننــد	و	منطقــه	را	دســت	خوش	
ــکار	 ــود	را	بده ــم	خ ــدام	ه ــن	اق ــا	ای ــد؛	ب ــرات	می	کنن تغیی
ــه	 ــدی	ب ــای	ج ــرر	و	زیان	ه ــم	ض ــد	و	ه ــروض	می	کنن و	مق

طبیعیــت	وارد	می	کننــد.

وحوشی که در سرگردانی آب، تلف می شوند
وی	ادامــه	داد:	وحــوش	حساســیت	خاصــی	بــه	محــل	زندگی	
ــر	 ــاس	خط ــرات،	احس ــن	تغیی ــا	کوچکتری ــد	و	ب ــود	دارن خ
ــی	 ــواردی	حت ــوند	و	در	م ــترس	می	ش ــار	اس ــرده	و	دچ می	ک
ــنگین	و	 ــین	های	س ــش	و	ماش ــای	چک ــطه	صداه ــه	واس ب
دینامیــت،	چشــمه	ها	و	آبش	خورهــای	طبیعــی	دچــار	
ــه	 ــد	روز	را	ب ــوش	چن ــوند	و	وح ــزش	و	گاه	خشــک	می	ش ری

دنبــال	آب	می	گردنــد	و	در	نهایــت	تلــف	می	شــوند.
ــماری	 ــق	سرش ــه	طب ــن	منطق ــد:	در	ای ــادآور	ش ــریفی	ی ش
انجــام	شــده،	بیــش	از	هــزار	و	5۰۰	رأس	کل،	بــز،	قــوچ،	آهــو	
ــش	از	 ــا،	بی ــر	این	ه ــالوه	ب ــد	و	ع ــی	می	کنن ــر	زندگ و	جبی
ــه	 ــن	منطق ــز	در	ای ــوری	نی ــای	دیگــر	جان ــوع	از	گونه	ه 3۰	ن

شناســایی	شــده	اســت.
ــرق	اختصاصــی	 ــن	ق ــوه،	اولی ــرق	زردگ ــرد:	ق ــح	ک وی	تصری
ثبــت	شــده	در	کشــور	و	مهم	تریــن	زیســتگاه	جبیــر	در	
کشــور	اســت	کــه	هم	اکنــون	5۰	رأس	جبیــر	در	آن	زیســت	
می	کننــد	امــا	وضعیــت	منطقــه،	وضعیــت	مناســبی	نیســت.
ــودی	 ــا،	ناب ــوا	و	بوته	ه ــی	ه ــت:	آلودگ ــار	داش ــریفی	اظه ش
پوشــش	گیاهــی،	صداهــای	بلنــد	و	مهیــب	در	شــب	و	روز	که	
ســبب	رم	کــردن	حیــوان	و	فــرار	آن	می	شــود	و	ده	هــا	مــورد	
دیگــر،	ایــن	منطقــه	را	بــه	شــدت	دچــار	بحــران	کــرده	اســت.

۵۰ معــدن نیمه فعــال و تعطیــل در وســعت ۷۰ هــزار 
ــرق منصورآباد ــاری ق هکت

وی	افــزود:	وســعت	قــرق	بیــش	از	7۰	هــزار	هکتــار	اســت	و	
در	همیــن	منطقــه	5۰	معــدن	نیمــه	فعــال	و	تعطیــل	شــده	
وجــود	دارد	کــه	بــا	طــرح	ایــن	موضــوع	بــا	مســئوالن	صنعت،	
معــدن	و	تجــارت،	ایــن	جــواب	را	شــنیده	ایم	کــه	مــا	معــدن	
را	بــه	مزایــده	گذاشــته	ایم	و	در	قبــال	آن	مســئولیتی	نداریم	و	

جامعــه ایـــران
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مراجعــه	بــه	محیــط	زیســت	و	منابــع	طبیعــی	نیــز	بی	نتیجه	
ــرای	 ــد	ب ــتند	و	می	گوین ــاکی	هس ــز	ش ــا	نی ــرا	آنه ــوده	زی ب

صــدور	مجــوز	از	مــا	هیــچ	اســتعالمی	انجــام	نمی	شــود.
شــریفی	گفــت:	درخواســت	مــا	از	مســئوالن	صنعــت،	معــدن	
و	تجــارت	ایــن	اســت	کــه	معــادن	واگــذار	شــده	ای	کــه	محرز	
شــده	ذخیــره	ای	ندارنــد	را	دوبــاره	بــه	مزایــده	نگذارنــد	زیــرا	
شــاهد	بودیــم	کــه	یــک	معــدن	بــه	چنــد	نفــر	واگــذار	شــده	
و	همــه		آنهــا	اقــدام	بــه	اکتشــاف	کــرده		و	بعــد	از	مدتــی	کار	
ــی	در	 ــود،	تخریب ــهم	خ ــه	س ــدام	ب ــد	و	هرک ــا	کرده	ان را	ره

ــته	اند. ــه	جــای	گذاش ــه	ب منطق
ــه	قــرق	 وی	افــزود:	حــدود	یک	ســال	و	نیــم	اســت	کــه	پروان
گرفتــه	ام	و	هشــت	ســال	نیــز	داوطلبانــه	بــرای	حیات	وحــش	
ــرای	 کار	کــرده	ام	و	تاکنــون	بیــش	از	یــک	میلیــارد	تومــان	ب
ــا	 ــا	ب ــه	و	ســاخت	آبش	خــور	هزینــه	کــرده	ام	ام تأمیــن	علوف
ــا	بی	ثمــر	 ــام	تالش	ه ــه	تم ــی	نمی	کشــد	ک ــد،	طول ــن	رون ای
ــد. ــی	نمی	مان ــه	باق ــر	حیات	وحشــی	در	منطق ــده	و	دیگ 	مان

امکانـات	 و	 نیـرو	 کمبـود	 دلیـل	 بـه	 داد:	 ادامـه	 شـریفی	
حفاظتـی	بـرای	کنترل،	اغلـب	حیات	وحش	در	ایـن	مناطق	
بـا	مشـکالتی	همچـون	شـکار	غیرمجـاز،	زنده	گیـری	و	تلف	
شـدن	مواجـه	هسـتند	و	از	آنجـا	کـه	تنهـا	1۲	محیـط	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،	عمـال	امکان	نظـارت	آنها	
بـر	تمـام	منطقه	بـا	وجـود	رفـت	و	آمـد	معدنـکاران	و	افراد	

غیربومـی،	غیـر	ممکن	اسـت.
ــط	 ــا	مســئوالن	محی ــردم	ب ــای	م ــا	و	صحبت	ه ــن	گالیه	ه ای
زیســت	در	میــان	گذاشــته	شــد	امــا	نکتــه	جالــب	اینجاســت	
کــه	حتــی	بــه	قــول	معــروف،	دســت	محیــط	زیســت	نیــز	به	
ــوش	کســی	 ــه	گ ــز	ب ــا	نی ــد	نیســت	و	صــدای	آنه ــی	بن جای

نمی	رســد.
ــت	 ــت:	مدت	هاس ــزد	گف ــتان	ی ــت	اس ــط	زیس ــاون	محی مع
کــه	موضــوع	معــادن	خــرد	کــه	عمــال	صرفــه	اقتصــادی	برای	
اکتشــاف	ندارنــد،	بــه	دغدغــه	محیــط	زیســت	تبدیل	شــده	و	
بارهــا	نیــز	در	رســانه	ها	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	
ــت	 ــم	و	رطوب ــزد،	مناطــق	وســیع	و	خشــک	بســیاری	داری ی
ــام	 ــختی	انج ــه	س ــم	ب ــت	و	ترمی ــن	اس ــوا	پایی ــاک	و	ه خ
ــه	 ــی	ب ــرای	دسترس ــدن،	ب ــوز	مع ــدور	مج ــود.با	ص می	ش

ــیعی	را	 ــطح	وس ــر	س ــن	ام ــود	و	ای ــداث	می	ش ــاده	اح آن،	ج
ــا	شــعاع	 ــار	ناشــی	از	آن	ت ــرد	و	غب ــه	گ ــد	ک ــب	می	کن تخری
ــد	عمــال	 چندصــد	متــر	روی	گیاهــان	می	نشــیند	و	ایــن	رون

ــد ــل	می	کن ــی	تبدی ــه	مصنوع ــک	بوت ــه	ی ــه	را	ب بوت
وی	عنـوان	کـرد:	با	صـدور	مجـوز	معدن،	بـرای	دسترسـی	به	
آن،	جاده	احداث	می	شـود	و	این	امر	سـطح	وسـیعی	را	تخریب	
می	کنـد	کـه	گـرد	و	غبـار	ناشـی	از	آن	تـا	شـعاع	چندصد	متر	
روی	گیاهـان	می	نشـیند	و	این	رونـد	عمال	بوته	را	بـه	یک	بوته	
مصنوعـی	تبدیل	می	کنـد	زیرا	بوته	هسـت	اما	کارکـرد	بوته	را	

نـدارد	زیـرا	دیگر	اکسـیژنی	به	آن	نمی	رسـد.
اکبـری	خاطرنشـان	کـرد:	ایجـاد	راه	دسترسـی	به	معـادن	در	
واقـع	دسترسـی	بـه	زیسـتگاه	های	بکـر	را	نیز	میسـر	می	کند	
و	ایـن	امـر	به	طـور	قطع	زمینه	سـاز	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	می	کننــد،	چنــدان	
ــتگاه	های	 ــرد	در	زیس ــادن	خ ــا	مع ــتند	ام ــاز	نیس مشکل	س
بکــر	نبایــد	مجــوز	دریافــت	کننــد	زیــرا	بســیاری	از	
ــا	 ــتند	ی ــادی	نیس ــه	اقتص ــل	اینک ــه	دلی ــرد	ب ــادن	خ مع
ــم	 ــار	ک ــا	عی ــی	ی ــازار	جهان ــرات	ب ــل	تغیی ــه	دلی ــی	ب حت

ــا	 ــرداران	ره ــط	بهره	ب ــرعت	توس ــه	س ــی،	ب ــره	معدن ذخی
. ند می	شــو

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	بهره	بــرداری	معدنــی	
انجــام	شــود،	مجــوز	صــادر	نشــود.	معــاون	محیــط	زیســت	
ــدور	 ــرای	ص ــال	1388	ب ــا	س ــرد:	ت ــوان	ک ــزد	عن ــتان	ی اس
مجــوز	معــدن	از	محیــط	زیســت	اســتعالم	می	شــد	و	محیــط	
زیســت	نیــز	بــه	ایــن	مســائل	توجــه	داشــت	امــا	بــا	تصویــب	
قانــون	رفــع	موانــع	تولیــد،	محیــط	زیســت	از	گردونــه	

ــد. ــارج	ش ــی	خ ــتعالم	های	معدن اس
وی	ادامــه	داد:	از	آن	پــس،	تنهــا	در	مناطــق	چهارگانــه	تحــت	
حفاظــت	محیــط	زیســت	کــه	فقــط	هشــت	درصــد	خــاک	
اســتان	را	شــامل	می	شــود،	از	محیــط	زیســت	اســتعالم	

گرفتــه	می	شــود.
حتـی	اگـر	فـرض	بگیریـم	کـه	بهره	بـرداران	اقـدام	ترمیـم	
کنده	کاری	هـای	خـود	و	راه	دسترسـی	کننـد،	از	آنجـا	کـه	
رطوبت	خاک	بسـیار	پایین	اسـت	و	بارندگی	نیز	در	اسـتان	کم	
اسـت،	ایـن	ترمیم	هـا	نمی	توانـد	اثـرات	مثبتی	داشـته	باشـد.
ــدن	 ــت،	مع ــازمان	صنع ــن	س ــن	بی ــه	نظــر	می	رســد	در	ای ب
و	تجــارت	بایــد	ســر	و	ســامانی	بــه	صــدور	مجوزهــای	
بهره	بــرداری	از	معــدن	بدهــد	کــه	البتــه	ایــن	ســازمان	
ــون	موجــود،	عمــل	می	کنــد	و	حتــی	 ــه	قان ــا	توجــه	ب ــز	ب نی
برگــزاری	دو	جلســه	توســط	محیــط	زیســت	بــا	دســتگاه	های	
متولــی	امــر،	نتیجــه	ای	در	بــر	نداشــته	اســت	زیــرا	مســئوالن	
ــد	 ــزد	معتقدن ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	ی

ــوز	را	داده	اســت. ــازه	صــدور	مج ــون	اج ــه	قان ک

نادیده گرفتن پیوست های زیست محیطی در قانون
ــت	های	 ــده،	پیوس ــه	ش ــده	گرفت ــون	نادی ــن	قان ــه	در	ای آنچ
ــن	 ــان	ای ــد	پای ــر	می	رس ــه	نظ ــت	و	ب ــی	اس ــت	محیط زیس
رویــه،	بازنگــری	در	قانــون	رفــع	موانــع	تولیــد	توســط	

ــت. ــیان	اس مجلس
البتــه	انصــاف	در	مــورد	محیــط	زیســت	و	طبیعــت،	موضوعی	
ــه	باشــد	و	اگــر	 ــراد	نهادین ــد	در	دل	و	جــان	اف اســت	کــه	بای
ــد	 ــر	می	رس ــه	نظ ــد،	ب ــته	باش ــب	داش ــد	تخری ــی	قص کس
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	
ده	هــا	قانــون	همــراه	و	بی	اعتنــا	بــه	تخریــب	محیــط	زیســت	

ــد. ــت	وارد	کن ــه	طبیع ــدی	ب ــد	گزن ــز	نمی	توان نی

جامعــه ایـــران
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ــر ایران فرهنگ و هن

ــی  ــه عموم ــن کتابخان ــی تری ــازی قدیم ــرای بازس ــئوالن ب ــده مس ــال از وع ــش از ۵ س بی
ــه  ــن زمین ــوز اقدامــی جــدی در ای ــی هن ــه ارزشــمند مکتــوب آن مــی گــذرد ول و گنجین

ــت.  ــده اس نش

ــه  ــه ای را فراهــم کــرده ک ــران زمین ــدرن ای ــی در ســومین مدرســه م فعالیت هــای قرآن
شــوکت بــه شــوکتیه بیرجنــد برگــردد. 

ــدای  ــاوت یل ــا تف ــود، ام ــزار می ش ــان برگ ــن ایرانی ــه بی ــب چل ــن ش ــت جش سال هاس
امســال حضــور ناخوانــده عروســک های بابانوئــل اســت؛ حضــوری کــه کارشناســان آن را 

ــد.  ــوان می کنن ــی عن ــه ای از ناآگاه نمون

ــی اســت کــه  ــی و جهان ــی مل ــاالب کجــی نمکــزار در شــرقی ترین نقطــه کشــور ظرفیت ت
ــدی  ــه امی ــی روزن ــنواره مل ــک جش ــا ی ــه ام ــس آن را گرفت ــا نف ــن روزه ــالی  ای خشک س

ــاز کــرده اســت. بــرای حفــظ ایــن تــاالب ب
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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	
ــام	ســال	 ــا	دیگــر	ای ــا	ب ــران	آنه اســت	کــه	حــال	و	هــوای	زائ
ــا	 ــه	و	ب ــتین	مرتب ــرای	نخس ــه	ب ــانی	ک ــت.	کس ــاوت	اس متف
ــارت	امــام	مهربانــی	هــا	مشــرف	مــی	 ــه	زی کمــک	خیــران		ب

ــوند. ش
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	اولی	هــا	و	سرپرســتان	
کاروان	هــای	آن	هــا	هــم	کالم	شــدیم	تــا	از	شــور	و	اشــتیاق	آنها	

ــور	رضــوی	بشــنویم. ــارگاه	من در	پابوســی	ب
	

۴۱ ســال انتظــار بــرای آســتان بوســی امــام 
هشــتم)ع(

لــردگان	 اهــل	 ســاله	 	41 کارگــر	 بوگــری	 امیــر	
ــدش	 ــه	همــراه	همســر	و	دو	فرزن چهارمحال	وبختیــاری	کــه	ب
بــرای	نخســتین	بــار	بــه	پابوســی	امــام	رضــا)ع(	مشــرف	شــده	
بــود	مــی	گویــد:	حــس	بســیار	خوبــی	پــس	از	41	ســال	انتظار	
ــش	 ــران	نیک	اندی ــی	از	خی ــک	یک ــی	و	کم ــا	همراه دارم	و	ب
شــهرمان	مقدمات	ســفر	مــن	و	خانــواده	ام	بــه	مشــهدالرضا)ع(	

ــم. ــکر	می	کن ــا	تش ــه	از	آنه ــد	ک ــم	ش فراه
وی	مــی	افزایــد:	مشــکالت	مــن	و	خانــواده	ام	زیــاد	اســت	کــه	از	
جملــه	آن	هــا	می	توانــم	بــه	معضــل	بــزرگ	بیــکاری،	مســکن	
ــا	 و	درمــان	بیمــاری	آب	نخــاع	کمــر	دختــرم	اشــاره	کنــم	و	ب
وجــود	پیگیری	هــای	مکــرر	هیــچ	اقدامــی	از	مســئوالن	شــاهد	
ــد	و	 ــش	بودن ــران	نیک	اندی ــن	خی ــی	م ــا	حام ــودم	و	تنه نب
مجمــوع	درآمــد	ماهیانــه	ام	1۰۰	هــزار	تومــان	اســت	کــه	هرگز	
جوابگــوی	خــرج	و	مخــارج	یــک	زندگــی	ســاده	هــم	نیســت.
بوگــری	بیــان	می	کنــد:	خواســته	ام	از	امــام	رضــا)ع(	در	تعجیل	
ــژه	 ــاران	به	وی ــه	بیم ــفای	هم ــج(،	ش ــام	زمان)ع ــرج	ام ــر	ف ام
دختــرم	و	توفیــق	زیــارت	همــه	آرزومنــدان،	به	خصــوص	

ــود. ــق	را	نداشــته	اند	ب ــن	توفی ــوز	ای ــه	هن کســانی	ک

سال ها آرزوی زیارت داشتم
ــان	 ــن	خراس ــل	قای ــاله	اه ــی	38	س ــر	اول ــی	زائ ــری	صادق کب
جنوبــی	مــی	گویــد:	ســال	های	ســال	بــود	کــه	آرزوی	زیــارت	
ــا	همراهــی	 ــه	ب ــام	رضــا)ع(	را	داشــتم	و	خــدا	را	شــاکرم	ک ام
خیــران	نیک	اندیــش	ایــن	آرزو	بــرآورده	شــد	و	از	امــام	رضــا)ع(	
ــت	 ــارم	و	عاقب ــدان	بیم ــفای	فرزن ــج(،	ش ــام	زمان)ع ــرج	ام ف

بخیــری	بانیــان	ایــن	ســفر	زیارتــی	را	خواســتار	شــدم.
وی	بیــان	مــی	کنــد:	مــن	در	ســال	71	ازدواج	کــردم	
ــد	و	 ــای	امیرمحم ــه	نام	ه ــر	ب ــد	پس ــره	آن	دو	فرزن ــه	ثم ک
امیرحســین	اســت	و	همســرم	در	ســال	87	به	علــت	بیماری	
ــرج	 ــودم	را	خ ــه	خ ــام	جهیزی ــرد	و	تم ــوت	ک ــرطان	ف س
درمانــش	کــردم	کــه	متأســفانه	نتیجــه	نــداد،	امــا	راضــی	بــه	

ــتم. ــدا	هس ــای	خ رض
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	53	هزار	
ــه	 ــم	کار	خان ــودم	ه ــد	و	خ ــان	نمی	کن ــی	دردی	را	درم تومان
انجــام	مــی	دادم	کــه	حداکثــر	درآمــدم	در	مــاه	حــدود	5۰	هزار	
تومــان	اســت	کــه	بــا	پــول	بهزیســتی	حداکثــر	بــه	1۰۰	هــزار	
ــان	 ــی	ام	و	درم ــرج	زندگ ــوی	خ ــه	جوابگ ــد	ک ــان	می	رس توم

فرزندانــم	نیســت.
وی	مــی	افزایــد:	یــک	خانــه	اجــاره	ای	دارم	کــه	5	مــاه	کرایه	اش	
بــه	عقــب	افتــاده	و	هــر	روز	شــاهد	فشــار	صاحبخانــه	هســتم	و	
بــه	جــز	خیــران	نیک	اندیــش	هیــچ	حامــی	دیگــری	نــدارم	و	
ــه	ام	یــک	میلیــون	تومــان	اســت	و	 ــاز	خــرج	ماهان ــل	نی حداق
ــداری	قایــن	و	دیگــر	مســئوالن	دولتــی	هــم	 مســئوالن	فرمان
فقــط	وعده	هــای	توخالــی	داده	انــد	و	شــماره	ام	را	گرفتنــد،	امــا	

ــته	اند. ــم	نداش ــاس	ه ــک	تم ی
	

بعد ۵۲ سال زیارت امام هشتم روزی ام شد
ــام	 ــاله	ام ــی	5۲	س ــر	اول ــم	زائ ــی	ه ــه	بنی	خزای ــی	فاطم بی	ب
ــد:	مــن	اهــل	 ــگار	مــا	مــی	گوی ــه	خبرن رضــا)ع(	اســت	کــه	ب
روســتای	شــندان	عرب	قاین	هســتم	و	5	فرزند	دارم	و	همســرم	
هــم	در	ســال	91	بــه	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	به	ویــژه	فرمانــداری	ایــن	شهرســتان،	هیچ	

پاســخی	دریافــت	نکــردم.
وی	مــی	افزایــد:	پــس	از	5۲	ســال	توفیــق	زیــارت	امــام	
رضــا)ع(	نصیــب	و	روزی	ام	شــد	و	عمــده	نگرانــی		مــن	و	تمامی	
پــدران	و	مــادران	ایــن	ســرزمین	در	مســکن،	اشــتغال	و	ازدواج	
ــه	 ــه	کلی ــع	دغدغ ــا	رف ــام	مهربانی	ه جوانانشــان	اســت	و	از	ام

ــتار	شــدم. ــن	را	خواس والدی

مشارکت خیران در اعزام زائران به مشهد
ــت	 ــن	و	سرپرس ــل	قای ــگان	افض ــه	فرزان ــل	موسس مدیرعام
ــن	موسســه	از	ســال	95	 ــد:	ای ــی	کن ــح	م ــی		تصری ــران	اول زائ
کار	خــود	را	زیــر	نظــر	بهزیســتی	آغــاز	کــرده	اســت	و	در	ایــن	
مــدت	دو	ســفر	زیارتــی	بــه	مشــهدالرضا)ع(	داشــته	ایم	و	اگــر	
ــه	 ــم	ب ــات	ه ــم	خدم ــد	حج ــش	یاب ــران	افزای ــارکت	خی مش

ــد. ــش	می	یاب ــبت	افزای ــان	نس هم
محمدعلــی	مجیدنیــا،	بیــان	مــی	کنــد:	در	موسســه	فرزانــگان	
افضــل	تعــداد	5۰۰	ســالمند	نیازمنــد	تحــت	پوشــش	هســتند	
کــه	خدمــات	رفاهــی،	فرهنگــی،	اردویــی،	زیارتــی	و	آموزشــی	
ــر	اولــی	 ــه	آن	هــا	ارائــه	می	شــود	و	در	ایــن	ســفر	هــم	44	زائ ب
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	مهربانی	هــا	تقدیــر	و	

ــم. ــکر	می	کن تش
محمدحســین	یعقوب	پــور	نیــز	کــه	از	مســئوالن	کاروان	زائران	
ــوزش	 ــته	آم ــم	بازنشس ــن	معل ــد:	م ــت،	می	گوی ــی	اس قاین
ــا	و	 ــی	اردوه ــق	برپای ــال	7۰	توفی ــتم	و	از	س ــرورش	هس و	پ
ســفرهای	زیارتــی	بــه	مشــهد،	قــم،	جمکــران،	شــیراز،	راهیان	
نــور	و	مرقــد	امــام	راحــل)ره(	را	دارم.	در	ســال	بالــغ	بر	1۰	ســفر	

زیارتــی	دارم	کــه	مقصــد	بیشــتر	آن	هــا	مشــهد	اســت.
وی	مــی	افزایــد:	اعضــای	ایــن	کاروان	مددجویــان	تحــت	
پوشــش	کمیتــه	امــداد	امــام	خمینــی)ره(،	بهزیســتی	و	
خیریه	هــا	هســتند	و	در	هــر	ســفر	کــه	بــه	مــدت	3	روز	
ــر	 ــه	حــرم	مطه ــی	ب ــر	اول ــد	حــدود	5۰	زائ به	طــول	می	انجام
رضــوی	مشــرف	می	شــوند	و	متوســط	هزینــه	ســفر	بــرای	هــر	
زائــر	۲۰۰	هــزار	تومــان	اســت	کــه	تمامــی	آن	از	ســوی	خیران	

ــت	نشــده	اســت. ــران	دریاف ــی	از	زائ ــده	و	ریال ــن	ش تأمی

فرهنــگ و هنــر ایــران

اشک هایی که پشت پنجره فوالد تمنای شفاعت دارد

رقیه رحمتی 
راد

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 33 | شماره 23 | دی 96

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

بیــش از ۵ ســال از وعــده مســئوالن 
تریــن  قدیمــی  بازســازی  بــرای 
کتابخانــه عمومــی و گنجینــه ارزشــمند 
مکتــوب آن مــی گــذرد ولــی هنــوز 
ــده  ــه نش ــن زمین ــدی در ای ــی ج اقدام

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	۶9	ســاله	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 ۷۰ سالگی 

کتابخانــه	شــهید	آیــت	اهلل	دســتغیب	شــیراز	کــه	ســالها	بــا	نــام	
کتابخانــه	ملــی	فارس	شــناخته	می	شــد	در	آســتانه	7۰	ســالگی	
قــرار	دارد	و	آن	گونــه	کــه	روح	اهلل	منوچهــری	مدیــر	کل	کتابخانه	
هــای	عمومــی	فــارس	از	برگــزاری	جشــنی	بدیــن	مناســبت	در	
ســال	97،	خبــر	مــی	دهــد،	حــال	ایــن	مســئله	هــم	مطــرح	مــی	
ــه	دیرینــه	کــه	در	محــور	 ــرای	نجــات	ایــن	کتابخان شــود	کــه	ب
تاریخــی،	فرهنگــی	زندیــه	قــرار	دارد	چــه	اقدامــی	انجــام	گرفتــه	

اســت.
آنچنانــی	کــه	ناشــر	برتــر	کشــوری	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	کتابخانه	
ــا	 ــی	رود،	ام ــمار	م ــه	ش ــیرازی	ب ــت	ش ــتغیب	هوی ــهید	دس ش
متاســفانه	اکنــون	در	حــال	ویران	شــدن	اســت	و	دیگــر	دیوارها	و	

آجرهــای	آن	تــوان	گذشــته	را	ندارنــد.
دوشـنبه	4	دی	مـاه	139۶	بـود	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	
ــا	حضــور	 ــت	ب ــد	اس ــد:	امی ــی	گوی ــدند،	م ــی	ش ــه	معرف جامع
مدیریــت	جدیــد،	آینــده	خوبــی	را	در	کتابخانــه	هــای	عمومــی	

ــارس	شــاهد	باشــیم. ف

کتابخــوان رســانه ســرآغاز رونمایــی از آســیب هــای 
ــه ایران/نگهداشــت نامطلوب غنی  معتبرتریــن کتابخان

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	7۰	سـاله	کنند.
فیــروزه	قشــقایی	مســئول	ایــن	کتابخانــه	بــا	برشــمردن	
ــه	شــهید	آیــت	 تاریخچــه،	مشــکالت	و	ظرفیــت	هــای	کتابخان
اهلل	دســتغیب	مــی	گویــد:	در	ســال	13۲۶	توســط	رئیــس	وقــت	
اداره	فرهنــگ	فــارس	انجمنــی	بــه	نــام	»انجمــن	کتابخانــه	ملی	
فــارس«	بــا	شــرکت	1۲	عضــو	تشــکیل	شــد؛	ایــن	انجمــن	برای	
ــه،	چندیــن	مــکان	را	در	نظــر	گرفــت	و	باالخــره	 محــل	کتابخان
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	14	مـرداد	13۲9	آغـاز	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	
ــه	 ــن	کتابخان ــه	شــهید	دســتغیب،	آرشــیو	نشــریات	ای کتابخان
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،	
ــقف،	 ــی	س ــر	کوتاه ــه	خاط ــک	ب ــه	این ــود	دارد	ک ــا	و...	وج یغم
ــت	 ــوب	نگهداش ــرایط	نامطل ــب	و	ش ــه	نامناس ــتم	تهوی سیس

ــودی	اســت. نشــریات	در	معــرض	ناب
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.

ــر/ ــه هــای بیشــتر و مجهزت ــد کتابخان شــیراز نیازمن
تغییــرات در مبلمــان و مقــاوم ســازی نیــاز اولیــه 

ــوع	۲۲4	 ــیراز	از	مجم ــهم	ش ــه	س ــت	ک ــاور	اس ــن	ب ــر	ای او	ب
ــه	 ــت	ک ــه	اس ــارس	۲9	کتابخان ــتان	ف ــی	اس ــه	عموم کتابخان
منوچهــری	معتقــد	اســت	شــیراز	بایــد	کتابخانــه	های	بیشــتر	و	

ــد. ــته	باش ــری	داش مجهزت
ــای	 ــه	ه ــا	و	جلس ــت	ه ــون	نشس ــه	تاکن ــت	ک ــن	در	حالیس ای
متعــددی	بــرای	بازســازی	ایــن	کتابخانــه	عمومــی	برگــزار	شــده	
و	چهارمیــن	جلســه	شــورای	بازســازی	کتابخانــه	عمومی	شــهید	
ــا	 ــه	ب ــازی	کتابخان ــورای	بازس ــر	ش ــتغیب	در	دفت ــت	اهلل	دس آی
حضــور	برخــی	مســئوالن	و	صاحــب	نظــران	شــهری	و	فیــروزه		

ــا	 ــوص،	محمودرض ــن	خص ــه	در	ای ــد	ک ــزار	ش ــقایی	برگ قش
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	
ــه	در	ســاختمان	صــورت	مــی	 کاری	و	تغییــرات	در	مبلمــان	و	ن
گیــرد	کــه	تغییــر	بــا	نــازک	کاری	انجــام	خواهــد	شــد	و	در	فــاز	

بعــدی	بایــد	تاسیســات	نیــز	مدنظــر	قــرار	گیــرد.
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــیراز	ب ــار	ش ــین	معم ــا	از	مهندس ــه	پارس در	ادام
ــاره	 ــی	درب ــته	مباحث ــات	گذش ــده	درجلس ــرح	ش ــوارد	مط م
ــه	 ــدف	از	بهســازی	را		ارائ ــردن	ه ــازی	و	مشــخص	ک ــاوم	س مق
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.
ــر	آن	 ــارس	ب ــگ	ف ــس	فرهن ــی	رئی ــا	مزین ــال	13۲۶	رض در	س
شــد	کــه	کتابخانــه	عمومــی	شــیراز	را	تأســیس	نمایــد؛	همــت	
ــم	 ــان	را	دوره ــان	و	خیراندیش ــی	از	فرهنگی ــوم	جمع آن	مرح
جمــع	کــرد	و	انجمنــی	بنــام	انجمــن	»کتابخانــه	ملــی	فــارس«	
ــتخر،	 ــه	اس ــر	روزنام ــتخر	مدی ــین	اس ــرکت:	محمدحس ــا	ش ب
ــت	اداره	 ــر	وق ــعادت	مدی ــم	س ــیخ	عبدالکری ــاج	ش ــوم	ح مرح
ــام	 ــان	بن ــیدی	از	بازرگان ــی	جمش ــاج	عل ــوم	ح ــاف،	مرح اوق
ــس	 ــده	مجل ــور	نماین ــک	پ ــواد	مل ــد	ج ــوم	محم ــیراز،	مرح ش
ــواری	 ــس	ش ــده	مجل ــدرزاده	نماین ــدی	ص ــی،	مه ــورای	مل ش
ــی	 ــارس،	عل ــاف	ف ــس	اداره	اوق ــی	رئی ــا	حقیق ــی،	محمدرض مل
ســامی	رئیــس	اداره	فرهنــگ	و	علــی	اکبر	بصیری	تشــکیل	شــد.	
اعضــای	انجمــن	دســت	بــه	فعالیــت	زده	و	هــر	کــدام	از	طریقی	با	
ــه	ایــن	 مــردم	خیــر	شــیراز	تمــاس	حاصــل	کــرده	و	مــردم	را	ب
امــر	خیــر	تشــویق	نمودند.	قبــوض	اعانــه	از	طــرف	انجمــن	چاپ	
ــه	کمــک	 ــن	کتابخان ــه	احــداث	ای ــادی	ب ــن	زی ــد	و	خیری گردی
کردنــد.	بــه	تدریــج	اداره	فرهنــگ	نیــز	بودجــه	ای	را	بــرای	احداث	
ــس	از	 ــه	پ ــن	کتابخان ــت	و	ســاختمان	ای ــه	درنظــر	گرف کتابخان
ــال	 ــرداد	س ــد.	15	م ــرداری	ش ــاده	بهره	ب ــل	و	آم ــاه	تکمی 33	م
13۲9	کتابخانــه	بــا	۶۰4	جلــد	کتــاب	شــروع	بــه	کار	کــرد؛	ولــی	
ــا	۶۰35	 ــاه	1331	ب ــت	م ــمی	در	15	اردیبهش ــورت	رس ــه	ص ب
جلــد	کتــاب	و	بــا	نــام	»کتابخانــه	ملــی	فــارس«	افتتــاح	و	مــورد	

ــت. ــرار	گرف ــرداری	ق بهره	ب
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ــن  ــاوم ســازی و همچنی  بازســازی و مق
امــام  حــرم  طایــی  گنبــد  ســاخت 
از  نفــر  هــزار  توســط  حســین)ع( 
انجــام  اباعبــداهلل در حــال  عاشــقان 
اســت و بــه زودی بــه پایــان مــی رســد 
و در ایــن میــان کرمانــی هــا نقــش پــر 

رنگــی دارنــد. 

ــول	 ــه	ح ــم	ک ــته	بودی ــه	ای	نشس ــوق	در	جلس ــور	و	ش ــا	ش ب
ــاب	اســالمی	تشــکیل	 محــور	شــکل	گیــری	یــک	حرکــت	ن
ــن؛	 ــای	اربعی ــس	عاشــقانه	ه ــاب	از	جن ــود	عشــقی	ن شــده	ب
مســئوالن	بــرای	پیــاده	روی	اربعیــن	برنامــه	ریزی	مــی	کردند	
و	همــه	گوشــه	ای	از	کار	را	عاشــقانه	بــه	عهــده	گرفتــه	بودنــد؛	
ــن	 ــم	آرزوی	بی ــرد؛	در	دل ــی	ک ــم	را	هوای ــان	دل صحبتهایش
الحرمیــن	و	لحظــه	هــای	نــاب	عاشــقی	بــا	ســاالر	شــهدا	)ع(	و	
حضــرت	ابوالفضــل	)ع(	را		مــی	پرورانــدم	غــرق	در	رویــا	خــودم	
ــم	 ــرت	یافت ــالی	حض ــد	ط ــل	گنب ــینه	مقاب ــر	س ــت	ب را	دس
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.	
ــتان	 ــگاران	اس ــی	از	خبرن ــه	جمع ــود	ک ــن	ب ــر	چنی ــا	تقدی ام
ــات	 ــازمان	تبلیغ ــان	و	س ــتاندار	کرم ــت	اس ــه	هم ــان	ب کرم
اســالمی	اســتان	کرمــان	راهــی	ســرزمین	پــر	رمــز	و	راز	عــراق	
شــوند.	زائــر	اولــی	بــودم	و	از	ابتــدای	ســفر	دلهــره	اولیــن	دیدار	
ــه	 ــردم	ک ــی	ک ــر	م ــن	فک ــه	ای ــیر	ب ــول	مس ــتم	در	ط را	داش
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	

ــم. ــم	بگوی خواســته	های
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.	

ــازی و  ــاوم س ــا در مق ــی ه ــگ کرمان ــر رن ــش پ نق
ــین)ع( ــام حس ــرم ام ــازی ح بازس

در	ایــن	ســفر	تجربیــات	متفاوتــی	کســب	کردیــم	امــا	در	میان	
ــی	از	 ــال	یک ــفر	کرب ــاوت	س ــب	و	متف ــات	عجی ــام	احساس تم
ــات	 ــات	عالی ــازی	عتب ــتاد	بازس ــات	را	در	س ــن	لحظ زیباتری
اســتان	کرمــان	واقــع	در	کربــال	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	
ــزی	 ــن	چی ــد.	اولی ــداهلل	)ع(	بودن ــه	اباعب ــت	ب ــغول	خدم مش
ــا	 ــود	آنه ــه	شــان	ب ــای	برهن ــرد	پاه ــب	ک ــم	را	جل ــه	توجه ک
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	ســتون	های	
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
ــد	کار	 ــۀ	گزارشــی	از	رون ــدار	ضمــن	ارائ ــن	دی مهاجــری	در	ای
در	حــرم	مطهــر	بــه	نقــش	کرمانی	هــا	و	شــیرازی	ها	در	
ــین	 ــام	حس ــر	ام ــرم	مطه ــازی	ح ــی	بازس ــار	دورۀ	تاریخ چه
)ع(	پرداخــت	و	اظهــار	داشــت:	بــارگاه	ملکوتــی	امــام	حســین	
)ع(	پیــش	از	ایــن	در	ســه	دوره	تاریخــی	دیلمی	هــا،	صفویــه	و	

ــه	اســت. ــرار	گرفت ــورد	بازســازی	ق ــه	م قاجاری

گنبــد امــام حســین)ع( در کرمــان در حــال ســاخت 
اســت

ــر	 ــیرازی	ها	در	ام ــا	و	ش ــکاری	کرمانی	ه ــرد:	هم ــوان	ک وی	عن
ــژه	نقــش	 ــه	وی بازســازی	حــرم	مطهــر	ســید	الشــهدا	)ع(	و	ب
ــن	دوران	کامــال	مشــهود	 ــا	در	ای اساســی	و	کلیــدی	کرمانی	ه
ــن	موضــوع	کمــک	 ــدگاری	ای ــد	در	بحــث	مان ــا	بای اســت	و	م

کنیــم	و	از	فرصــت	ایجــاد	شــده	بهــره	ببریــم.
مهاجــری	مستندســازی	فعالیت	هــای	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	
ــه	 ــن	کتابخان ــرد	و	بزرگتری ــرار	گی ــر	ق ــور	مدنظ ــرق	کش ش

ــدازی	شــود. تخصصــی	امــام	حســین	)ع(در	آن	راه	ان
وی	از	اعــزام	بیــش	از	1۰۰۰	نفــر	از	کرمانی	هــا	بــرای	
بازســازی	حــرم	مطهــر	سیدالشــهدا	)ع(	در	کربــال	ســخن	در	
بــه	میــان	آورد	و	گفــت:	ایــن	نیروهــا	بــدون	دریافــت	هیــچ	
ــات	 ــا	ســتاد	بازســازی	عتب ــاه	ب ــک	م ــه	مــدت	ی ــی	ب حقوق
ــز	در	 ــر	نی ــزار	نف ــدود	دو	ه ــد	و	ح ــکاری	دارن ــان	هم کرم

ــزام	هســتند ــت	اع نوب
مهاجــری	عنــوان	کــرد:	حرمیــن	مطهــر	هویــت	مــا	شــیعیان	
هســتند	کــه	نــه	تنهــا	بــرای	مــا	بلکــه	بــرای	نســل	های	آینــده	

ــل	)ره(	 ــام	راح ــه	ام ــور	ک ــان	ط ــوند	و	هم ــدگار	ش ــد	مان بای
فرمودنــد	»اگــر	تاســوعا	و	عاشــورا	نبــود	از	اســالم	هــم	خبــری	

نبــود«	محــور	تاســوعا	و	عاشــورا	امــام	حســین	)ع(	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	امــروز	توفیــق	بازســای	حــرم	مطهــر	امــام	
حســین	)ع(	بــه	کرمانی	هــا	رســیده	و	هفــت	ســال	اســت	کــه	
در	حــال	خدمــت	هســتیم،	افــزود:	هزینــه	پــروژه	توســط	زنان	
و	مردانــی	پرداخــت	مــی	شــود	کــه	بعضــاً	بــا	وجــود	نیازمنــد	
بــودن،	کمــک	بــه	ســاخت	حــرم	امــام	شهیدشــان	را	واجب	تــر	

می	داننــد.
تیــم	خبرنــگاران	بعــد	از	بازدیــد	از	بازســازی	عتبــات	عالیــات	
ــدند	و	 ــه	ش ــن	منطق ــرای	کار	در	ای ــوز	ب ــذ	مج ــتار	اخ خواس
مهاجــری	گفــت:	مــا	بــه	خبرنــگاران	در	حــوزه	مستندســازی	
نیــاز	داریــم	و	تــا	االن	گروه	هایــی	بــا	داشــتن	امکانــات	ایــن	کار	

ــد. ــده	گرفته	ان را	برعه
ــاوران	 ــان	و	مش ــان	و	مهندس ــه	کارکن ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ســتاد	بازســازی	عتبــات	عالیــات	نزدیــک	به	ســه	ســال	اســت	
ــار	 ــد،	اظه ــر	کار	می	کنن ــرم	مطه ــه	در	ح ــای	برهن ــا	پ ــه	ب ک
کــرد:	در	حــرم	و	ملک	امــام	حســین	)ع(	کارکنــان	در	محیطی	

ــد. ــن	کار	می	کنن ام
مهاجــری	تصریــح	کــرد:	همزمــان	با	اتمــام	پــروژۀ	الغرســازی	
و	مقــاوم	ســازی	ســتون	های	حــرم	مطهــر	امــام	حســین	)ع(،	
ســاخت	گنبــد	در	کرمــان	بــه	اتمــام	می	رســد،	ایــن	گنبــد	از	

9۶	قطعــه	پیــچ	مهــره	ای	تشــکیل	شــده	اســت.
و	 ســال	 ایــام	 از	 برخــی	 در	 پــروژه	 کــرد:	 عنــوان	 وی	
مناســبت	های	زیارتــی	تعطیــل	می	شــود	و	گاهــی	مشــکالت	
ــدازد. ــق	می	ان ــه	تعوی ــروژه	را	ب ــام	پ ــزا	اتم ــدد	وی ــذ	مج اخ
ــان	)عجــل(	 ــام	زم ــه	ام ــامرا	خان ــه	س ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
امــام	حــی	ماســت،	اظهــار	کــرد:	قطعــا	امــام	زمــان	)عــج(	از	ما	

ــه	اش	را	دارد. شــیعیان	انتظــار	بازســازی	خان
رئیــس	ســتاد	عتبــات	عالیــات	اســتان	کرمــان	اظهــار	کــرد:	
ــزل	 ــار	)ع(	متزل ــه	اطه ــه	ائم ــا	را	ب ــادات	م ــز	اعتق ــچ	چی هی
ــازی	 ــای	مج ــد	در	فض ــعی	دارن ــی	س ــت:	برخ ــد،	گف نمی	کن
کمک	هــای	عاشــقانۀ	مــردم	بــه	حرمیــن	مطهــر	را	زیــر	ســوال	
ــد	در	 ــرا	کنی ــرج	فق ــا	را	خ ــن	پول	ه ــد	ای ــد	و	می	گوین ببرن
ــه	فقــرا	نمی	کننــد.	در	 حالــی	کــه	خودشــان	هیــچ	کمکــی	ب
ــاال	اشــاره	شــد	بخــش	زیــادی	از	 حالیکــه	همانطــور	کــه	در	ب

ــد. ــروژه	را	همــان	فقــرا	تامیــن	کــرده	ان ــع	پ مناب
ــات	 ــی	بازســازی	عتب ــن	مال ــه	اینکــه	در	تامی ــا	اشــاره	ب وی	ب

ساخت گنبد طالیی امام حسین در کرمان/بازسازی حرم در حال انجام است

اسما محمودی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

عالیــات	هیــچ	نگرانــی	نداریــم،	افزود:	کســانی	بــی	نام	و	نشــان	
ــد. ــه	کرده	ان ــه	هزین ــن	زمین ــی	را	در	ای ــای	کالن پول	ه

ــک  ــات ی ــات عالی ــازی عتب ــازی بازس ــتند س مس
ــت ــی اس ــرورت تاریخ ض

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	می	دانیــم.
ــون	کار	مستندســازی	و	 ــه	تاکن ــه	اینک ــا	اشــاره	ب مهاجــری	ب
ضبــط	و	ثبــت	وقایــع	بــه	خوبــی	صــورت	گرفتــه	اســت،	گفت:	
بایــد	بــا	ضبــط	و	ثبــت	وقایــع	تکمیــل	کننــدۀ	حلقــۀ	مفقــوده	

تاریــخ	باشــیم.

مطهــر	 حــرم	 بازســازی	 مستندســازی	 کار	 مهاجــری	
ــت	و	 ــدس	دانس ــاع	مق ــد	دف ــهدا	)ع(	را	کاری	مانن سیدالش
ــه	اینجــا	 ــت	اســت	و	وقایعــی	ک گفــت:	اینجــا	معــدن	عنای
رخ	می	دهــد	بایــد	تدویــن	و	مستندســازی	شــود	چــرا	
کــه	زمــان	در	حــال	گــذر	اســت	و	قبــل	از	اینکــه	حســرت	

ــیم. ــر	باش ــه	فک ــد	ب ــم	بای بخوری
ــات	 ــن	ســتاد	بازســازی	عتب ــرد:	همچنی ــوان	ک مهاجــری	عن
ــی	و	 ــال	طراح ــن	در	ح ــان	در	کاظمی ــتان	کرم ــات	اس عالی
تجهیــز	کارگاه	بــرای	بازســازی	و	مقــاوم	ســازی	حــرم	مطهــر	
اســت	و	بــه	زودی	در	ســامرا	هــم	ایــن	کار	شــروع	مــی	شــود.
ــای	 ــازه	متوجــه	مروایده ــام	شــد	ت ــه	تم ــش	ک ــت	های صحب
ــرار	 ــی	ق ــان	ب ــد	دلهایم ــان	ش ــورت	هایم ــان	روی	ص غلط

ــه	 ــت	ب ــه	خدم ــک	دقیق ــی	ی ــود	و	در	دل	آرزوی	حت ــده	ب ش
آقــا	را	داشــتیم	کــه	مهاجــری	نویــد	تحقــق	ایــن	رویــا	را	بــرای	
ــا	 همــه	مشــتاقان	داد	و	گفــت:	افــراد	متقاضــی	مــی	تواننــد	ب
مراجعــه	بــه	ســتاد	بازســازی	عتبــات	عالیــات	اســتان	کرمــان	
نــام	نویســی	کــرده	و	بــرای	خدمــت	بــه	اباعبــداهلل	)ع(	راهــی	

ــال	شــوند. کرب
آقــا	در	میزبانــی	از	زائرانــش	ســنگ	تمــام	مــی	گــذارد	و	شــاید	
ــا	شــام	 ــی	ب ــن	جلســه	روحان ــه	ای ــود	ک ــن	خاطــر	ب ــه	همی ب
متبــرک	حــرم	حضــرت	بــر	ســر	ســفره	ای	کــه	در	قــاب	پنجره	
مقابــل	آن	دو	گنبــد	طــالی	امــام	حســین	و	حضــرت	ابوالفضل	
خودنمایــی	مــی	کردنــد	بــه	پایــان	رســید	امــا	بــرکات	معنوی	

ایــن	ســفر	را	پایانــی	نیســت.

ازدواج پیامبــر اکــرم)ص( و حضــرت 
بــود  الهــی  پیونــدی  خدیجــه)س( 
کــه توانســت الگــوی خوبــی بــرای 
نســل های بعــدی مســلمانان طــی صدهــا ســال باشــد؛ 
ازدواجــی کــه بــا معیارهــای اخاقــی و انســانی بــود. 

حضـرت	محمـد)ص(	بـا	دو	غـالم	بـرای	تجـارت	بـه	
شـام	رفتنـد.	سـود	و	موفقیـت	زیـاد،	سـوغات	سـفر	
بـرای	صاحـب	اصلی	سـرمایه	تجـارت	محمـد)ص(،	
بـرای	 سـفر	 ایـن	 امـا	 بـود؛	 خدیجـه)س(	 یعنـی	

خدیجـه)س(	تنهـا	سـود	مـادی	نداشـت.
قریـش	 امیـن	 مناسـب	 رفتـار	 و	 داری	 امانـت	
خدیجـه)س(	را	بـه	شـدت	تحـت	تأثیـر	قـرار	داد.	
تعریـف	دو	غـالم	همـراه	از	اخـالق	نیکـوی	او	نیـز	
خدیجـه)س(	را	مطمئـن	کرد	که	محمد	جـوان)ص(	

همانـی	اسـت	کـه	سـال	ها	در	انتظـارش	بـود.
ازدواج	 ســن	 در	 نیــز	 محمــد)ص(	 حضــرت	
اســت	و	ابوطالــب	احســاس	وظیفــه	می	کنــد	
تــا	بــرادرزاده	اش	را	بــه	خانــه	بخــت	بفرســتد.	

ــه	 ــان	زمان ــا	و	زن ــن	چهره	ه ــه	از	بانفوذتری ــه)س(	ک خدیج
خــود	بــود	از	ایــن	موضــوع	مطلــع	می	شــود،	بــرای	
محمــد)س(	پیامــی	می	فرســتد	و	بــا	صداقــت	از	عالقــه	خــود	

. یــد می	گو
درک	صحیـح	موجب	شـد	تا	شـرایط	باقـی	مانـده	از	جاهلیت	
حتـی	ذره	ای	محمـد)ص(	را	در	تصمیمش	برای	خواسـتگاری	

رسـمی	از	خدیجه)س(	تحـت	تأثیر	قـرار	نداد.
ازدواجــی	بــه	مبارکــی	ناب	تریــن	گوهرهــا	بــا	واســطه	عمــوی	
ــراه،	 ــود	هم ــه	می	ش ــرد	و	خدیج ــکل	می	گی ــر)ص(	ش پیامب
ــوز	 ــه	هن ــی)ص(	ک ــول	اله ــن	رس ــر	آخری ــفر	و	همس همس

مبعــوث	نشــده	اســت.
حضــرت	خدیجــه	نــه	فقــط	قلــب	خــود	را	بــا	محمــد	
امیــن)ص(	شــریک	شــد	کــه	تمــام	دارایــی	و	زندگــی	اش	را	

ــت. ــرش	گذاش ــار	همس ــت	در	اختی ــا	محب ب
در	زندگــی	شــیرین	ایــن	زوج	الهــی،	از	فخــر	فروشــی	و	تفاخر	
مــادی	خبــری	نبــود.	زخــم	زبان	هــای	دیگــران	و	نقشــه	های	
ــد)ص(	 ــردن	شــخصیت	محم ــار	ک ــرای	بی	اعتب ــان	ب شومش
ــا	 ــه	تنه ــر	خدیجــه)ص(	ن ــت،	ب ــاز	بعث ــا	آغ ــه	خصــوص	ب ب
تأثیــر	نگذاشــت	کــه	او	را	بــرای	حمایــت	از	همســرش	

ــرد. ــز	ک ــر	نی مصمم	ت
اگــر	نبــود	محبــت	خدیجــه)س(،	نبــود	همراهــی	او	و	
نبــود	دلداری	هایــش،	قطعــاً	زخــم	زبان	هــای	قریشــیان	
ــخت	آزار	 ــد)ص(	را	س ــم	محم ــراب	ظال ــمنی	های	اع و	دش
ــری)س(	 ــه	کب ــون	خدیج ــوری	چ ــنگ	صب ــا	س ــی	داد،	ام م

ــود. ــی	ب ــختی	ها	کاف ــه	س ــل	هم ــرای	تحم ب
اگرچـه	در	ابتـدای	ازدواج	هنـوز	شـرایط	خـوب	بـود	و	بـا	آغاز	
بعثـت	دشـمنی	و	کینـه	توزی	هـا	آغاز	شـد،	امـا	هیچ	یـک	از	

مصائب	اعـراب	جاهلی	نتوانسـت	مانع	از	پیـروی	خدیجه)س(	
از	همسـر،	مـوال	و	پیامبـرش	شـود.	گام	هـای	خدیجـه)س(	
بـرای	حمایـت	از	رسـول	اهلل)ص(	نـه	تنهـا	سسـت	نشـد	کـه	
مسـتحکم	تر	از	قبـل	قـدم	بـر	می	داشـت	و	اجـازه	نمـی	داد	تا	

آشـنایان	و	غریبـگان	قلـب	رسـول	اهلل)ص(	را	آزار	دهنـد.
محمــد)ص(	نیــز	بــا	همسرشــان	همــراه	بودنــد،	بــه	مهربانــی	
ــختی	های	 ــا	س ــد	ت ــی	بودن ــه	گاه ــد	و	تکی ــخن	می	گفتن س

دشــمن	آســیبی	بــه	خانــه	و	خانــواده	اش	وارد	نســازد.
ــول	 ــه	رس ــت	ک ــده	اس ــی	آم ــه	مجلس ــوار	عالم در	بحاراالن
خــدا)ص(	حفــظ	اعتمــاد	همســرش	را	بســیار	مــورد	توجــه	
ــود،	 ــد	و	در	ایامــی	کــه	در	غــار	حــرا	معتکــف	ب قــرار	می	دادن
ــان	 ــه!	گم ــتاد:	»ای	خدیج ــه	فرس ــه	خدیج ــام	را	ب ــن	پی ای
ــه	توســت،	 ــه	خاطــر	بی	اعتنایــی	ب نکــن	کناره	گیــری	مــن	ب
بلکــه	پــروردگارم	چنیــن	فرمــوده	تــا	امــر	خــود	را	اجــرا	کنــد.	
جــز	خیــر	و	ســعادت	فکــر	دیگــری	نکــن.	خداونــد	هــر	روز،	
ــات	 ــه	فرشــتگان	بزرگــش	مباه ــو	ب ــه	خاطــر	ت ــار	ب ــد	ب چن
ــتر	 ــد	و	در	بس ــد،	در	را	ببن ــب	ش ــی	ش ــس	وقت ــد.	پ می	کن

ــن«. خــود	اســتراحت	ک
ــه	عشــق	آســمانی	محمــد)ص(	و	خدیجــه)س(	 آری	این	گون
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.
ــه	 ــوط	ب ــائل	مرب ــرد	و	مس ــوق	زن	و	م ــت	حق ــور	رعای تبل
ــه)س( ــر)ص(	و	خدیج ــی	پیامب ــترک	در	زندگ ــی	مش زندگ
ــوزه	 ــالب	ح ــدگان	ط ــع	نماین ــه	مجم ــت	رئیس ــو	هیئ عض
علمیــه	قــم	در	گفتگــو	بــا	خبرنــگار	اظهــار	داشــت:	
پیامبــر)ص(	بــا	خلــق	عظیمــی	کــه	قــرآن	از	ایشــان	
ــت،	 ــریت	اس ــه	بش ــدی	جامع ــوی	اب ــد،	الگ ــف	می	کن توصی

اتخــاذ	مواضــع	مشــخص	ایشــان	و	روش	هــا	و	
ــی	 ــالمی	حجت ــه	اس ــرای	جامع ــان	ب سخن	هایش

اســت	مانــدگار.
حجــت	االســالم	ســید	جــالل	رضــوی	مهــر	افــزود:	
ــان	 ــری	مهرب ــا	همس ــالم)ص(	ب ــر	اس ازدواج	پیامب
همچــون	حضــرت	خدیجــه	کبــری)س(	بــرای	
مســلمین	یــک	الگــوی	ویــژه	اســت،	رعایــت	حقوق	
زن	و	مــرد	و	مســائل	مربــوط	بــه	زندگــی	مشــترک	
ــه	 ــه	ب ــت	ک ــور	اس ــان	متبل ــن	زوج	چن ــن	ای در	بی
خوبــی	یــک	ازدواج	ســاده	مملــو	از	مهربانــی	و	

ــد. ــان	می	ده ــق	را	نش ــل	و	عش ــاط	متقاب ارتب
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	می	رفـت	و	هنگام	خروج	بدرقه	شـان	

می	کـرد.
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	می	دادنــد،	می	توان	
این	گونــه	گفــت	کــه	همراهــی	ایشــان	بــا	پیامبــر)ص(	

ــاند. ــه	اوج	رس ــان	را	ب ــت	ایش موفقی
بــه	گفتــه	حجــت	االســالم	رضــوی	مهــر،	حضــرت	
خدیجــه)س(	و	پیامبــر	اکــرم)ص(	در	مســائل	فــردی	و	
ــاب	 ــن	ب ــا	یکدیگــر	اتحــاد	نظــر	داشــتند	و	از	ای اجتماعــی	ب
می	تــوان	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	
اســالم)ص(	بــا	حضــرت	خدیجــه)س(	خــالف	رویــه	
ــت	 ــر	جاهلی ــده	از	عص ــای	مان ــه	ج ــار	ب ــرافی	گری	و	آث اش
بــود،	پــس	رســول	اکــرم)ص(	ســنت	های	باطــل	را	شکســت	
و	خدیجــه)س(	نیــز	یــاری	کــرد	تــا	الگــوی	ایثــار	و	از	

خودگذشــتگی	و	فــداکاری	شــد.
ــوزه	 ــالب	ح ــدگان	ط ــع	نماین ــه	مجم ــت	رئیس ــو	هیئ عض
علمیــه	قــم	بــا	بیــان	اینکــه	حفــظ	حریــم	زن	و	شــوهر	و	امید	
ــوار	 ــن	زوج	بزرگ ــای	ای ــن	اخالق	ه ــده	از	برگزیده	تری ــه	آین ب
بــود،	گفــت:	خانــه	آن	هــا	محــل	حضــور	مالئکــه	بــود	و	عطــر	
ــن	فضــا	 ــه	از	همی ــایر	ائم ــی	در	وجــود	فاطمــه)س(	و	س اله

باقــی	مانــدگار	شــد.

ماه و خورشید به هم وصل شدند/
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ــران  ــدرن ای ــه م ــومین مدرس ــی در س ــای قرآن فعالیت ه
زمینــه ای را فراهــم کــرده کــه شــوکت بــه شــوکتیه 

بیرجنــد برگــردد. 

در	یکــی	از	خیابان	هــا	و	کوچه	هــای	قدیمــی	شــهر،		
عمارتــی	باشــکوه	و	زیبــا	وجــود	دارد	کــه	یکــی	از	
ــه	 ــرا	ک ــت،	چ ــان	جنوبی	اس ــی	خراس ــانه	های	فرهنگ نش
ــود. ــرق	کشــور	محســوب	می	ش ــه	ش ــن	مدرس قدیمی	تری
مدرســه	ای	بــه	نــام	شــوکتیه	کــه	بعدهــا	وقــف	شــد	و	نــام	
حســینیه	امــام	رضــا)ع(	بــه	خــود	گرفــت.	مجموعــه	ای	کــه	
زمانــی	پروفســور	گنجــی	و	دکتر	غالمحســین	شــکوهی	در	
ــن	فرهنــگ	و	تمــدن	 ــد	و	افتخــار	آفری آن	درس	می	خواندن

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	
ــر	 ــان	از	هن ــارت	نش ــن	عم ــن	ای ــاری	که ــود،	معم می	ش
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	
ــوای	 ــان	جنوبی	در	آن	ن ــان	خراس ــان	و	نوجوان ــر	جوان حاض

ــد. ــداز	کرده	ان ــن	ان ــرآن	را	طنی ق
وارد	مجموعــه	کــه	می	شــویم	اتاق	هــا	و	حجره	هــای	
ــرآن	 ــای	ق ــه	فعالیت	ه ــون	ب ــه	اکن ــم	ک ــادی	را	می	بینی زی
اختصاصــی	یافتــه	و	بنــا	بــه	گفتــه	کارشناســان	اوقــاف	این	
ــی	 ــه	قرآن ــن	موقوف ــی	بزرگتری ــینیه	قدیم ــه	و	حس مدرس

خراســان	جنوبی	اســت.
	در	بخشــی	از	مجموعــه	کارشناســان	مرکــز	مجــازی	حفــظ	
قــرآن	اوقــاف	خراســان	جنوبی	فعالیــت	می		کننــد.	کســانی	
ــه	صــورت	 ــد	و	اکنــون	ب کــه	خــود	در	قــم	آمــوزش	دیده	ان
غیــر	حضــوری	و	بــر	اســاس	آموخته	هــای	خــود	بــه	

ــانند. ــاری	می	رس ــظ	ی ــمند	حف ــران	در	کار	ارزش دیگ
	ســمیه	گیوکــی	حافــظ	کل	قــرآن	کریــم	و	مســئول	مرکــز	
ــش	 ــن	بخ ــای	ای ــاره	فعالیت	ه ــرآن	درب ــظ	ق ــازی	حف مج
ــم	از	دوم	 ــظ	قرآن	کری ــازی	حف ــز	مج ــت	مرک ــت:	فعالی گف
ــا	نیمــه	مــاه	مبــارک	رمضــان	و	 مــرداد	مــاه	5		همزمــان	ب

میــالد	امــام	حســن)ع(	آغــاز	شــده	اســت.

۲۸۳ کاربــر فعــال در مرکــز حفــظ مجــازی قــرآن 
خراســان جنوبی 

وی	اظهـار	کرد:	در	این	مرکز	کسـانی	کـه	عالقمند	به	حفظ	
قرآن	هسـتند	اما	امکان	شـرکت	در	کالس	را	ندارند،	ثبت	نام	
کـرده	و		کار	حفـظ	خـود	را	بـه	صـورت		ارتبـاط	تلفنـی	بـا	

کارشناسـان	ایـن	مرکـز	پی	گیـری	می	کنند.
مســئول	مرکــز	مجــازی	حفــظ	قرآن	کریــم	اوقــاف	
خراســان	جنوبــی	بیــان	کــرد:	در	برنامه	ریــزی	اولیــه	افــراد	
ــظ	 ــرآن	را	حف ــه	ق ــک	صفح ــد	ی ــل	بای ــه	حدأق ــر	هفت ه
کــرده	و	در	تماســی	کــه	توســط	کارشناســان	مرکــز	بــا	آنان	
گرفتــه	مــی	شــود	ارائــه	دهنــد	امــا	کــم	کــم	ایــن	میــزان	

افزایــش	می	یابــد.
ــر	 ــه	اینکــه	در	حــال	حاضــر	۲83کارب ــا	اشــاره	ب گیوکــی	ب
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	مــی	آورد.
مســئول	مرکــز	مجــازی	حفــظ	قرآن	کریــم	اوقــاف	
خراســان	جنوبی	گفــت:	در	ایــن	مرکــز	حافظــان	کل	قرآنــی	
وجــود	داشــته	اند	کــه	تنهــا	بــرای	تثبــت	محفوظاتشــان	در	
ــان		 ــود	کارشناس ــظ	خ ــد	و	حف ــرکت	کرده	ان ــن	دوره	ش ای
ایــن	مرکــز	در	خراســان	جنوبی	نیــز	توســط	اســاتید	و	

ــود. ــی	می	ش ــم	ارزیاب ــان	در	ق کارشناس
ــه	اینکــه	ایــن	مرکــز	ویــژه	خواهــران	 ــا	اشــاره	ب گیوکــی	ب
اســت،	یــادآور	شــد:	فعالیت	هــای	ایــن	مرکــز	از	هفــت	و	3۰	

دقیقــه	صبــح	تــا18	و	15	دقیقــه	عصــر	ادامــه	دارد.
چنــد	پلــه	را	کــه	باالتــر	رفتــه	بــه	جایی	برســیم	که	مشــرف	
بــه	حیــاط	حســینیه	اســت،	ســتاد	طــرح	تربیــت	حافظــان	
ــن	 ــم.	در	ای ــی	بینی ــی	را	م ــان	جنوب ــم	خراس ــرآن	کری ق
ــگ	و	 ــتان	هماهن ــی	اس ــای	قرآن ــیاری	از	برنامه	ه ــاق	بس ات

می	شــود. برنامه	ریــزی	
	

ــال در  ــرآن از امس ــی ق ــت مرب ــای تربی دوره ه
بیرجنــد برگــزار می شــود

ــرح	 ــتاد	ط ــی	س ــئول	اجرای ــی،	مس ــم	عبداله ــید	اعظ س
ــت:	 ــان	جنوبی	نیزگف ــم	خراس ــان	قرآن	کری ــت	حافظ تربی
ــم	 ــرآن	در	ق ــی	ق ــت	مرب ــای	تربی ــل	دوره	ه ــال	قب ــا	س ت
ــزار	 ــا	در	اســتان	برگ ــن	دوره	ه ــا	االن	ای ــزار	می	شــد،	ام برگ
ــرای	فعــاالن	قرآنــی	خراســان	جنوبی	 می	شــود	کــه	کار	را	ب

ــت. ــرده	اس ــر	ک راحت	ت
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	یــک	دوره	تربیــت	مربــی	شــهریور	
ــن	دوره	 ــرد:	در	ای ــار	ک ــد،	اظه ــزار	ش ــس	برگ ــاه	در	طب م
49	از	خراســان	جنوبی	و	۶	نفــر	از	سیســتان	بلوچســتان	

سرگذشت مدرسه۱۲۶ساله/ نوای قرآن شوکت 
را به شوکتیه بیرجند برگرداند 
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

شــرکت	کردنــد	و	بــرای	برگــزاری	یــک	دوره	دیگــر	
ــم. ــزی	کرده	ای ــز	برنامه	ری ــال	نی ــان	س ــا	پای ت

ــان	 ــت	حافظ ــرح	تربی ــتاد	ط ــی	س ــئول	اجرای مس
قرآن	کریــم	بیــان	کــرد:	از	ســال	91	تــا	کنــون	4۰۰	
ــرکت	 ــرآن	ش ــی	ق ــت	مرب ــای	تربی ــر	در	دوره	ه نف
کرده	انــد	کــه	1۰8	نفــر	آنــان	در	امــر	آمــوزش	

ــد. ــت	دارن ــوزان	۲۰8	کالس	فعالی ــرآن	آم ق
امــا	دور	تــا	دور	مدرســه	قدیمــی	شــرق	کشــور	و	یــا	
ــام	رضــا)ع(	حجره	هــای	وجــود	 همــان	حســینه	ام
دارد	کــه	بــه	مدرســه	شــبانه	روزی	حفــظ	و	تفســیر	

ــاص	دارد. ــم	اختص قرآن	کری
در	ایــن	مــدرس	شــبانه	روزی،	نوجوانانــی	پــاک	
سرشــت	از	خانــواده	و	مدرســه	جــدا	شــده	اند	تــا	در	
ــرآن	آرامــش	یابنــد	و	در	مــدت	یــک	ســال	 ــاه	ق پن
مرخصــی	تحصیلــی	از	آمــوزش	و	پرورش	و	مدرســه	

بتواننــد	کالم	وحــی	را	حفــظ	کننــد.
مدرسـه	ای	کـه	در	راسـتای	تحقق	هـدف	تربیت	1۰	
میلیون	حافـظ	قـرآن	در	جامعه	ایرانی	گام	برداشـته	
و	امیـد	اسـت	بتواند	قـرآن	را	بـا	روح	و	جـان	جوان	و	

نوجـوان	خراسـان	جنوبی	پیونـد	بزند.
همـه	چیـز	در	ایـن	مدرسـه	شـبانه	روزی	بر	اسـاس	
برنامه	ریـزی	خاصـی	پیـش	مـی	رود	و	حتی	سـاعت	
اسـتراحت	قـرآن	آمـوزان	بـر	اسـاس	سـبک	زندگی	
	اسـالمی	تنظیـم	شـده	اسـت	تـا	در	کنـار	 ایرانـیـ	
حفظ	قـرآن،	برنامه	هـای	روزمره	شـان	نیز	بر	اسـاس	

ایـن	نـوع	سـبک	زندگـی	تنظیم	شـود.
	

آمــوزش حفــظ بــه ۱۸ نوجــوان در مدرســه 
ــان جنوبی ــظ خراس ــبانه روزی حف ش

ــور	 ــئول	ام ــی،	مس ــدی	عباس ــالم	مه ــت	االس حج
قرآنــی	اوقــاف	خراســان	جنوبــی	نیــز	دربــاره	
فعالیــت	هــای	قرآنــی	ایــن	بخــش	گفــت:	در	حــال	
ــن	مدرســه	شــبانه	روزی	18	نوجــوان	 حاضــر	در	ای

برنامــه	حفــظ	خــود	را	پی	گیــری	می	کننــد.
ــه	 ــن	مدرس ــت	ای ــه	فعالی ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــرد:	در	 ــار	ک ــت،	اظه ــده	اس ــاز	ش ــال	95	آغ از	س
مدرســه	شــبانه	روزی	حفــظ	و	تفســیر	قــرآن	
ســاله	 یــک	 حفــظ	 بــرای	 خراســان	جنوبی	
ــدا	در	 ــه	در	ابت ــده		ک ــزی	ش ــوزان	برنامه	ری قرآن	آم
ــد	 ــام	می	کنن ــظ	4	جــزء	ثبت	ن ــرای	حف تابســتان	ب
ــر	 ــدادی	ب ــراد	تع ــن	اف ــن	ای ــان	دوره	از	بی در	در	پای
ــرای	حفــظ	یــک	ســاله	 ــوان	ب اســاس	اســتعداد	و	ت

می	شــوند گلچیــن	
ــی	اوقــاف	خراســان	جنوبی	 مســئول	اداره	امــور	قرآن
ــژه	 ــظ	وی ــه	حف ــن	مدرس ــه	ای ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ب
ــه	 ــل	ب ــاف	تمای ــرد:	اوق ــان	ک ــت،	بی ــرادران	اس ب
راه	انــدازی	مدرســه	شــبانه	روزی	حفــظ	ویــژه	
ــر	 ــا	زی ــز	دارد	ام ــان	جنوبی	نی ــران	در	خراس خواه
ــت. ــم	نیس ــر	فراه ــال	حاض ــاخت	های	آن	در	ح س
عباســی	یــادآور	شــد:	تــالش	مــا	بــر	ایــن	اســت	کــه	
تاپایــان	ســال	مرکــز	حفــظ	مجــازی	ویــژه	بــرادران	

نیــز	در	ایــن	حســینیه	راه	انــدازی	شــود.
ــود	 ــف	خ ــات	وق ــن	در	نی ــر	خیری ــتی	اگ ــه	راس ب
فعالیت	هــای	قرآنــی	را	در	نظــر	داشــته	باشــند،	
ــه	 ــن	موقوف ــه	در	ای ــون	آنچ ــی	چ ــات	زیبای اتفاق
بــزرگ	در	حــال	اجــرا	اســت،	رخ	می	دهــد	و	جامعــه	
ــوس	 ــی	مأن ــا	کالم	وح ــته	ب ــش	از	گذش ــی	بی ایران

می	شــود.

9 دی ســالروز حماســه بصیــرت مــردم اســت و در ایــن 
ــخ  ــر در تاری ــی دیگ ــیاری انقاب ــم بس ــه زع ــه ب روز ک
ــات  ــزاری تجمع ــا برگ ــردم ب ــت، م ــامی اس ــران اس ای
ــاکان  ــه و کم ــن گرفت ــم را جش ــه خص ــر فتن ــروزی ب پی

ــد.  ــر گفتن ــه گ ــر فتن ــرگ ب م

امــروز	9	دی	مــاه	در	ســالروز	حماســه	ای	باشــکوه	از	بصیرت،	
مــردم	سراســر	ایــران	اســالمی	بــا	حضــور	در	اجتمــاع	هــا	و	
ــرت	و	 ــر	بصی ــار	دیگ ــی	ب ــته	جمع ــای	دس ــی	ه راهپیمای

ــه	رخ	جهانیــان	کشــیدند. آگاهــی	خــود	را	ب
در	قـم	طـالب	و	روحانیون	و	اقشـار	مختلف	مـردم	در	صحن	
مدرسـه	قم	تجمع	کردند	و	حماسـه	9	دی	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	
ــر«	از	 ــر	فتنه	گ ــرگ	ب ــکا«	و	»م ــر	آمری ــرگ	ب ــد«،	»م بمان
ــط	 ــی	توس ــن	راهپیمای ــه	در	ای ــود	ک ــعارهایی	ب ــه	ش جمل

ــد. ــر	داده	ش ــردم	س م
حضــور	طــالب	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	
ــالث	 ــرب	و	ث ــالن	غ ــیرین،	گی ــاب،	قصرش ــرپل	ذه زده	س
باباجانــی	در	مراســم	هــای	بزرگداشــت	نهــم	دی	مــاه	نیز	در	

ــاب	داشــت. ــا	بازت ــانه	ه رس

دســت قــدرت خداوند متعــال در حماســه یــوم اهلل 
۹ دی 

در	مصـالی	جمعه	بوشـهر	نیز	آیت	اهلل	سـید	ابراهیم	رئیسـی	
تولیت	آسـتان	قـدس	رضوی	اظهـار	داشـت:	9	دی	را	یوم	اهلل	
نامیدنـد	چـرا	کـه	قـدرت	خداونـد	متعال	بـه	همـه	جهانیان	
ثابـت	شـد	و	فتنه	ای	کـه	می	رفت	کشـور	را	با	مشـکل	مواجه	
کنـد	ماننـد	دیگـر	هجمه	هـای	دشـمن	کـه	در	طـول	تاریخ	

انقالب	روا	داشـتند،	خنثی	شـد.

وی	افــزود:	برخــی	کشــورها	قــدرت	و	امنیــت	ملی	خــود	را	از	
قــدرت	نظامــی،	اقتصــادی	و	یــا	وابســتگی	بــه	قــدرت	هــای	
جهــان	دارنــد	امــا	مهم	تریــن	عامــل	قــدرت	ایــران	اســالمی،	
ــمنان	 ــر	دش ــینی	در	براب ــب	نش ــدم	عق ــردم	و	ع ــان	م ایم
ــه	 ــرض	ب ــی	تع ــمن	توانای ــل	دش ــن	دلی ــه	همی ــت	و	ب اس

ــدارد. ــران	اســالمی	را	ن ای
ــت	در	 ــری	و	مدیری ــود	رهب ــه	وج ــان	اینک ــا	بی ــی	ب رئیس
ــا	 ــدی	م ــای	عزت	من ــر	از	مولفه	ه ــی	دیگ ــا	یک ــه	م جامع
ــه	 ــمن	ب ــت	و	دش ــورهای	دوس ــرد:	کش ــح	ک ــت،	تصری اس
ــائل	 ــه	مس ــدر،	آگاه	ب ــن،	مقت ــری	بصیرت	آفری ــود	رهب وج
سیاســی	و	اجتماعــی	و	همچنیــن	تصمیــم	گیــری	بهنــگام	

اعتــراف	کرده	انــد.
وی	عنــوان	کــرد:	فتنــه	راه	را	غبــار	آلــود	می	کنــد	و	فضــا	را	
تحــت	تاثیــر	قــرار	مــی	دهــد	امــا	بایــد	بــا	داشــتن	بصیــرت	

ایــن	فتنــه	هــا	را	خنثــی	کــرد.
ــات	88	آنچــه	را	کــه	نشــانه	 ــان	کــرد:	در	انتخاب رئیســی	بی
ــب	در	 ــرح	تقل ــئله	ط ــود؛	مس ــردم	ب ــاد	م ــد	اعتم گرفتن
ــت	 ــر	داش ــردم	را	در	ب ــردن	م ــاد	ک ــی	اعتم ــات،	ب انتخاب
ــات	و	پشــتوانه	نظــام	 چــرا	کــه	می	دانســتند	اســاس	انتخاب

ــت. ــردم	اس ــاد	م اعتم
ــم	دی	حماســه	 ــت:	نه ــدس	رضــوی	گف ــت	آســتان	ق تولی
ــد	 ــی	آمدن ــاح	سیاس ــر	جن ــا	ه ــراد	ب ــه	اف ــود	ک ــی	ب بزرگ
ــد	و	 ــر	دادن ــی	را	س ــجام	مل ــش	و	انس ــدت	بخ ــعار	وح و	ش

ــت. ــه	یاف ــور	خاتم ــن	حض ــا	ای ــه	88	ب ــان	فتن جری
ــا	در	 ــای	پ ــد	ج ــور	می	کردن ــمنان	تص ــرد:	دش ــان	ک وی	بی
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.

فتنه ۸۸ اعتماد مردم به نظام را نشانه گرفته بود
نماینــده	ولی	فقیــه	در	لرســتان	و	امام	جمعــه	خرم	آبــاد	
نیــز	بــا	بیــان	اینکــه	مــردم	بــا	گذشــت	4۰	ســال	از	پیــروزی	
ــی	۲۲	بهمــن	حضــور	 ــران	در	راهپیمای انقــالب	اســالمی	ای
ــد،	 ــالب	پافشــاری	می	کنن ــداوم	انق ــر	ت ــد	و	ب ــدا	می	کنن پی
ــف	بار	 ــیار	تأس ــه	بس ــال	از	حادث ــت	س ــروز	هش ــت:	ام گف
فتنــه	88	می	گــذرد	و	در	طــول	ایــن	هشــت	ســال	مــردم	در	
روز	9	دی	بــه	صحنــه	آمدنــد	و	وفــاداری	خــود	را	بــه	انقــالب	
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ــد. اعــالم	کردن
آیــت	اهلل	میرعمــادی	در	ادامــه	ســخنان	خــود	بابیــان	اینکــه	
بــرای	درک	عظمــت	حماســه	9	دی	بایــد	چنــد	مؤلفــه	را	بعد	
از	هشــت	ســال	بازخوانــی	کنیــم	تصریــح	کــرد:	شــناخت	این	
ــرای	جامعــه	ضــروری	اســت	کــه	یکــی	از	آن	هــا	 مؤلفه	هــا	ب

شــناخت	فتنــه	و	ریشــه	های	فتنــه	اســت.
ــران	 ــناخت	بازیگ ــن	ش ــه	همچنی ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
صحنــه	فتنــه	یکــی	دیگــر	از	مؤلفه	هــای	درک	عظمــت	
حماســه	9	دی	بــه	شــمار	می	آیــد،	گفــت:	شــناخت	درس	هــا	
ــت	 ــروری	اس ــیار	ض ــز	بس ــه	9	دی	نی ــای	حماس و	عبرت	ه
چراکــه	این	گونــه	حــوادث	مایــه	درس	و	عبــرت	اســت	و	
بایــد	تجمــع،	اجتمــاع	و	حضــور	در	ایــن	مراســم	ها	معنــادار	و	

ــود. ــدگار	ش ــا	اثربخــش	و	مان ــد	ت ــت	دار	باش جه
ــاق،	 ــه	نف ــرآن	ریشــه	فتن ــر	اینکــه	ازنظــر	ق ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
ــران	را	 ــه	گ ــرآن	فتن ــزود:	ق ــی	اســت	اف ــی	و	دو	چهرگ دوروی
ــرای	 ــد	و	ماج ــره	می	دان ــق،	دو	رو	و	دو	چه ــان	های	مناف انس
ــاق	 ــه	در	نف ــه	ریش ــن	فتن ــه	ای ــود	ک ــن	ب ــم	ای ــه	88	ه فتن
داشــت	و	پیونــد	بــا	اســتکبار	جهانــی	و	منافقین	ســبب	ایجاد	

ــه	88	شــد. فتن

ــه  ــتکبار علی ــای اس ــه ه ــتمرار توطئ ــه ۸۸ اس فتن

ــود ــران ب ای
حجــت	االســالم	حیــدر	مصلحــی	وزیــر	اســبق	اطالعــات	نیز	
در	اجتمــاع	بــزرگ	مردم	رشــت	در	ســالروز	حماســه	9	دی	در	
میــدان	شــهدای	ذهــاب	ایــن	شــهر	اظهــار	کــرد:	گیالنــی	هــا	
در	حــوادث	ســال	88	بــا	پیشــقدمی	در	8	دی	مــاه	بــه	میــدان	

آمــده	و	در	مقابــل	فتنــه	گــران	عــرض	انــدام	کردنــد.
ــر	 ــالن	تأثی ــردم	گی ــزرگ	م ــت	ب ــه	حرک ــان	اینک ــا	بی وی	ب
بســیاری	در	خنثــی	شــدن	توطئــه	هــای	دشــمن	بــرای	ایــن	
منطقــه	داشــته	اســت،	افــزود:	هوشــیاری،	بیــداری	و	بصیرت	
مــردم	گیــالن	و	حضــور	در	صحنــه	هــای	حســاس	غیرقابــل	

ــکار	اســت. ان
وزیــر	اســبق	اطالعــات	گفــت:	در	طــول	چهــار	دهــه	گذشــته	
شــاهد	توطئــه	هــا	زیــادی	از	ســوی	اســتکبار	علیــه	انقــالب	

اســالمی	و	نظــام	مقــدس	اســالمی	بــوده	ایــم.
ــن	 ــه	همی ــاره	و	آن	را	ادام ــال	88	اش ــه	س ــه	فتن ــی	ب مصلح
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	
ــورهای	 ــی	کش ــی	برخ ــای	اطالعات ــازمان	ه ــران	را	از	س ای
منطقــه	دریافــت	و	بــرای	مقابلــه	بــا	نظــام	مقــدس	اســالمی	

ــد. ــره	بردن ــا	به از	آنه

ــان	در	 ــه	ای	از	زم ــران	در	بره ــت	ای ــدر	مل ــعه	ص ــه	س وی	ب
آن	ســال	دربرابــر	بازگشــت	فتنــه	گــران	و	توبــه	آنهــا	اشــاره	
ــن	 ــه	عناوی ــز	ب ــری	نی ــم	رهب ــام	معظ ــرد:	مق ــح	ک و	تصری
مختلــف	حجــت	را	بــر	فتنــه	گــران	تمــام	کــرد	ولــی	درکمال	
تأســف	نفــوذ	دشــمن	در	میــان	برخــی	خــواص	بــه	گونــه	ای	

ــود	کــه	آنهــا	از	مســیر	خــود	بازنگشــتند. ب
امیــر	مقــدم	فــر	مشــاور	عالــی	فرمانــده	کل	ســپاه	پاســداران	
ــار	 ــه	9	دی	اظه ــالروز	حماس ــم	در	س ــالمی	ه ــالب	اس انق
داشــت:	در	فتنــه	88	دشــمنان	گســل	هــای	جمهــوری	
اســالمی	را	شناســایی	و	تحریــک	کردنــد	چــرا	کــه	در	طــول	
ســال	هــای	پیــروزی	بعــد	از	انقــالب	اســالمی	آمریکایــی	هــا،	
انگلیســی	هــا	و	صهیونیســت	هــا	در	حــال	شناســایی	گســل	

هــای	کشــور	مــا	هســتند.
ــار	حــرف	 ــرای	نخســتین	ب ــزود:	در	فتنــه	88	ب ــر	اف مقــدم	ف
ــه	 ــم	رجــوی	و	فرق ــا،	مری ــی	ه برخــی	از	مســئوالن،	آمریکای
بهاییــان	یکــی	بــود	و	همــه	مدعــی	بودنــد	کــه	در	انتخابــات	

تقلــب	شــده	اســت.
مشــاور	عالــی	فرمانــده	کل	ســپاه	پاســداران	انقــالب	اســالمی	
گفــت:	رهبــری	بارهــا	تــالش	کردنــد	ایــن	افــراد	را	در	داخــل	
ــه	 ــراد	خــود	نخواســتند	و	ب ــن	اف ــا	ای ــد	ام نظــام	حفــظ	کنن

حــرف	خــود	پافشــاری	کردنــد.
ــورای	 ــران	در	روز	عاش ــه	گ ــه	فتن ــی	ک ــه	داد:	زمان وی	ادام
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	

ــد. ان
ــخ	9	دی	در	 ــردم	در	تاری ــور	م ــرد:	حض ــر	اظهارک ــدم	ف مق
ــت	 ــاع	از	والی ــرای	دف ــردم	ب ــی	داد	م ــان	م ــا	نش ــان	ه خیاب
همیشــه	در	صحنــه	هســتند	چــرا	کــه	اگــر	مــردم	دیرتــر	بــه	

ــن	نمــی	شــد. ــن	چنی ــد	ای ــی	آمدن ــا	م ــان	ه خیاب

ــه ای بــرای تغییــر  ادعــای تقلــب در انتخابــات بهان
ــود نظــام اســالمی ب

آیــت	اهلل	حســینی	شــاهرودی	نماینــده	ولــی	فقیــه	در	
ــالب	 ــدای	انق ــه	از	ابت ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــم	ب ــتان	ه کردس
تاکنــون	درگیــر	گروهــک	هــای	ملحــد	وابســته	بــه	دشــمنان	
ــه	عنــوان	تقلــب	 هســتیم،	اظهــار	داشــت:	توطئــه	ای	کــه	ب
در	انتخابــات	کلیــد	خــورد	فتنــه	بــود،	فتنــه	ای	کــه	ظاهــری	
ــتند	 ــا	نتوانس ــان	ه ــیاری	از	انس ــت	و	بس ــده	داش ــول	زنن گ

ــراه	شــدند. ــران	هم ــه	گ ــا	فتن ــذا	ب ــد	ل تشــخیص	دهن
وی	ادامــه	داد:		متاســفانه	در	ســال	88	شــخصیت	هایــی	بــه	

صحنــه	آمدنــد	کــه	مــردم	را	بــه	اشــتباه	انداختنــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	فتنــه	خطرنــاک	تــر	از	جنــگ	رودرو	
ــا	 ــی	ه ــه	خیل ــت	ک ــه	ای	اس ــه	گون ــه	ب ــت:	فتن ــت،	گف اس
بــاور	مــی	کننــد	و	تــا	ایــن	بــاور	از	بیــن	بــرود	ممکــن	اســت	

ــد. ــواری	روی	ده ــات	ناگ اتفاق
نماینــده	ولــی	فقیــه	در	کردســتان	بــا	بیــان	اینکــه	غلبــه	پیدا	
ــر	نظــام	اســالمی	مــا	هــدف	دشــمنان	از	فتنــه	88	 کــردن	ب
بــود،	بیــان	کــرد:	تقلــب	در	انتخابــات	تنهــا	بهانــه	ای	بــود	که	

بــه	هــر	قیمــت	نظــام	اســالمی	ایــران	را	تغییــر	دهنــد.
نماینــده	ولــی	فقیــه	در	کردســتان	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	تعداد	
زیــادی	از	کشــورها	را	بــا	انقــالب	هــای	رنگیــن	تغییــر	دادنــد،	
گفــت:	چهــار	ســال	قبــل	از	فتنــه	88	ایــران،	دشــمنان	اعــالم	
کــرده	بودنــد	کــه	نظــام	را	بــا	جنبــش	ســبز	تغییــر	خواهیــم	

داد.

در جریان فتنه ۸۸ برخی عوامل داخلی بازیچه شدند
ســید	حســین	نقوی	حســینی	ســخنگوی	کمیســیون	امنیت	
ملــی	مجلــس	شــورای	اســالمی	در	مســجد	جامــع	زاهــدان،	
اظهــار	داشــت:	مــردم	اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	
ــان	 ــه	وجودش ــا	ب ــتند	و	م ــالمی	هس ــالب	اس ــان	انق حافظ
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــم. ــی	کنی افتخــار	م
ــری	 ــه	اینکــه	امــروز	فتنــه	هــای	پیچیــده	ت ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــه	ســال	88	یکــی	از	ســخت	 ــزود:	فتن ــاز	شــده	اســت،	اف آغ
تریــن	فتنــه	هــا	پــس	از	پیــروزی	انقــالب	اســالمی	بــود	کــه	
ــه	 ــد	هرچ ــب	پیون ــردم	موج ــیاری	م ــا	هوش ــبختانه	ب خوش

ــا	امامشــان	شــد. بیشــتر	امــت	ب
ــه	 ــند	در	خصــوص	فتن ــزار	س ــه	۲	ه ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــه	داد:	در	 ــود	دارد،	ادام ــی	وج ــت	مل ــیون	امنی 88	در	کمیس
جریــان	فتنــه	88	برخــی	عوامــل	داخلــی	بازیچــه	بودنــد	زیرا	
ــن	 ــی	و	همچنی ــه	کشــورهای	غرب ــه	هم ــه	نشــدند	ک متوج
برخــی	کشــورهای	منطقــه	بــرای	برانــدازی	تمــام	عیــار	پــای	

ــد. ــده	بودن کار	آم
ســخنگوی	کمیســیون	امنیــت	ملــی	مجلــس	شــورای	
اســالمی	گفــت:	رئیــس	اســبق	ســازمان	ســیا	پــس	از	فتنــه	
88	خــودش	اعتــراف	کــرد	کــه	بعــد	از	همــه	فــراز	و	نشــیب	
ــرا	 ــی	آن	ماج ــروز	واقع ــع	پی ــال	88	در	واق ــات	س ــا	و	اتفاق ه

ــد. ــالب	بودن ــر	معظــم	انق رهب

۹ دی نشــان داد هرکســی کــه از جمهوری اســالمی، 
خــط امامــت و والیــت خــارج شــود در بیــن مــردم 

جایگاهــی نخواهــد داشــت
ــه	در	 ــده	ولی	فقی ــاهچراغی	نماین ــد	ش ــید	محم ــت	اهلل	س آی
اســتان	ســمنان	بــا	بیــان	اینکــه	حماســه	9	دی	تجلــی	میثاق	
ــان	 ــت،	بی ــالب	اس ــای	انق ــا	آرمان	ه ــدار	ب ــت	م ــردم	والی م
ــا	 ــمن	باره ــالمی	دش ــالب	اس ــروزی	انق ــدای	پی ــرد:	از	ابت ک
ــالمی	 ــه	های	اس ــترش	اندیش ــع	گس ــد	مان ــا	بتوان ــید	ت کوش
شــود	لــذا	ایــن	بــار	نیــز	باهــدف	قــرار	دادن	انتخابــات	قصــد	
ــا	هوشــیاری	و	بصیــرت	مــردم	 ایجــاد	فتنــه	را	داشــت	کــه	ب

ــر	آب	شــد. نقــش	ب
وی	افــزود:	اســتکبار	کــه	سیاســت	های	خــود	را	در	خاورمیانــه	
شکســت	خــورده	می	دانــد،	در	پــی	تــدارک	فتنه	هــای	دیگــر	

ــوزی	از	 ــا	عبرت	آم ــد	ب ــذا	بای ــت	ل ــران	اس ــوذ	در	ای ــرای	نف ب
ــد	دشــمن	 ــای	جدی ــب	توطئه	ه ــد	9	دی	مراق ــی	مانن حوادث

باشــیم.
ــان	اینکــه	9	دی	 ــه	در	اســتان	ســمنان	بابی نماینــده	ولی	فقی
نشــان	داد	هرکســی	کــه	از	جمهــوری	اســالمی،	خــط	امامــت	
ــد	 ــی	نخواه ــردم	جایگاه ــن	م ــود	در	بی ــارج	ش ــت	خ و	والی
ــا	سوءاســتفاده	از	احساســات	 ــان	کــرد:	عــده	ای	ب داشــت،	بی
مردمــی	می	خواســتند	تــا	بــه	قــدرت	سیاســی	دســت	پیــدا	
ــر	 ــردم	در	براب ــرت	م ــداری	و	غی ــان	و	والیتم ــه	ایم ــد	ک کنن
ــای	 ــع	نیروه ــور	به	موق ــن	حض ــی	و	همچنی ــات	دین مقدس
ــمنان	 ــالب	و	دش ــر	ضدانق ــا	عناص ــی	ب ــی	راه	همراه انقالب

ــرد. خارجــی	را	مســدود	ک

ــه  ــود و ن ــران ب ــه در ای ــن فتن ــه اولی ــه ۸۸ ن فتن
ــود ــد ب ــن آن خواه آخری

حجت	االســالم	علــی	ســعیدی	نماینــده	ولــی	فقیــه	در	ســپاه	
ــار	 ــن	مهزی ــی	اب ــرم	عل ــالمی	در	ح ــالب	اس ــداران	انق پاس
ــادآور	حماســه	 اهــوازی	اظهــار	کــرد:	روز	9	دی	هــر	ســال،	ی
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.
ــه	اولیــن	فتنــه	در	 وی	افــزود:	شــک	نکنیــد	کــه	فتنــه	88	ن
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	

ــود. ب
ــک	 ــع	ی ــه	88	در	واق ــزود:	فتن ــعیدی	اف ــالم	س حجت	االس
ــم	 ــال	حاک ــه	دنب ــه	ب ــی	ک ــود	و	جریان ــی	ب ــای	مخمل کودت
ــوی	 ــد	جل ــد	و	احســاس	مــی	کردن کــردن	تفکــر	خــود	بودن
ایــن	تفکــر	از	ســوی	گــروه	هــای	انقالبــی	گرفته	شــده	اســت،	
بــا	ایجــاد	فتنــه		بــه	دنبــال	یــک	جنــگ	نــرم	بــرای	برانــدازی	

ــد. بودن
ــران	 ــون	دانشــگاهیان	ای ســید	محمــد	حســینی	رئیــس	کان
اســالمی	هــم	در	جمــع	مــردم	شهرســتان	دزفــول	و	در	محــل	
آســتان	ســبزقبا،	بــا	گرامیداشــت	حضــور	بــه	هنــگام	مــردم	و	
ــالب	از	راه	 ــمنان	انق ــرد:	دش ــار	ک ــه	9	دی	اظه ــق	حماس خل
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	88	یــک	تشــنج	لحظــه	
ای	اســت،	اشــتباه	اســت،	بلکــه	کامــال	برنامــه	ریــزی	شــده	
بــود	بــه	طــوری	کــه	شــبکه	بــی	بــی	ســی	از	مــاه	هــا	قبــل	

ــرای	ایــن	کار	تــالش	مــی	کــرد. ب
وزیــر	اســبق	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	تصریــح	کــرد:	بنــای	
نظــام	اســالمی	بــر	بردبــاری	و	رافــت	اســت	لــذا	رهبــر	معظــم	
ــات	 ــس	از	انتخاب ــه	اول	پ ــان	جمع ــالمی	در	هم ــالب	اس انق
بیــان	فرمودنــد	کــه	اگــر	ایــرادی	در	رای	گیــری	وجــود	دارد	از	

طریــق	قانونــی	اقــدام	شــود.
حســینی	ادامــه	داد:	فتنــه	گــران	نســبت	بــه	انقــالب	بغــض	
ــه	 ــات	بهان ــه	انتخاب ــتند	ک ــان	داش ــان	اذع ــته	و	خودش داش

ــود. ــا	ب اســت	و	اصــل	نظــام	اســالمی	مــد	نظــر	آنه
ــرد:	 ــوان	ک ــمرد	و	عن ــران	برش ــار		ای ــتان	را	افتخ وی،	خوزس
ــه	 ــاع	از	اســالم	پیشــگام	اســت	همــان	گون خوزســتان	در	دف
ــد	از	 ــاه	روز	بع ــم	دی	م ــتان	در	روز	هفت ــن	اس ــردم	ای ــه	م ک
عاشــورا	نســبت	بــه	هتــک	حرمــت	عاشــورا	واکنــش	نشــان	

ــد. دادن

در حماســه ۹ دی هیــچ کــس از مــردم دعــوت نکرد 
و آنهــا خودشــان بــه صحنــه آمدند

حجــت	االســالم	علیرضــا	پناهیــان	اســتاد	حــوزه	و	دانشــگاه	
ــات	مجلــس	شــورای	 ــب	در	انتخاب ــه	ادعــای	تقل ــا	اشــاره	ب ب
اســالمی	و	ریاســت	جمهــوری	کشــور	تصریــح	کــرد:	اگــر	در	
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــت	مخــدوش	 ــوس	سیاســی	دول ــب	شــود	نام ــات	تقل انتخاب
شــده	اســت.	عــده	ای	بعــد	از	دوران	اصالحــات	ادعــای	تقلــب	
کردنــد	و	تقاضــای	باطــل	شــدن	آن	را	داشــتند.	رهبــر	انقالب	
ــاز	هــم	در	مقابــل	فتنــه	انتخابــات	ایســتادند	و	یــک	مــورد	 ب
دیگــر	در	مجلــس	و	در	دوران	اصالحــات	و	در	انتخابــات	بــود.	
ــد.	در	 ــتادگی	کردن ــر	ایس ــم	رهب ــات	84	ه ــا	در	انتخاب بعده
ــوام	 ــی	ت ــاور	برخ ــا	ب ــی	ب ــدام	علن ــن	اق ــات	88	آخری انتخاب
ــود.	 شــد.			فتنــه	88	بعــد	از	ســخنرانی	رهبــر	جمــع	شــده	ب
آنهــا	کشــته	ســازی	کردنــد	تــا	کشــته	هــا	را	بــر	گــردن	نظام	

ــد. بیاندازن
ــرای	حماســه	9	دی	هیــچ	 ــان	کــرد:	ب ــن	اســتاد	حــوزه	بی ای
کــس	از	مــردم	دعــوت	نکــرد	و	آنهــا	خودشــان	آمدنــد.	از	ایــن	

رو	9	دی	را	بایــد	جشــن	گرفــت.
ــر	 ــی	ب ــرم	)ص(	مبن ــر	اک ــخنان	پیامب ــه	س ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــد،	 ــی	کن ــود	م ــن	را	ناب ــان	منافقی ــه	در	آخرالزم ــه	فتن اینک
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،	
ــازی	 ــرعت	رسواس ــه	س ــان	اســت	ک ــت	آخرالزم ــن	خاصی ای
بــاال	اســت	و	دشــمنان	بایــد	روز	بــه	روز	بیشــتر	رســوا	شــوند.	
در	آخرالزمــان	فتنــه	هــای	سیاســی	اعــم	از	داخلــی	خارجــی	

بــه	ســرعت	برمــال	مــی	شــود.	
ــی	 ــش	م ــوری	پی ــت	ط ــه	روز	وضعی ــزود:	روز	ب ــان	اف پناهی
ــر	مــی	شــوند	و	فقــط	مــی	 رود	کــه	دشــمنان	نظــام	ناامیدت
خواهنــد	پیــروزی	ملــت	مــا	را	بــه	عقــب	انــدازد	و	هزینــه	مــا	
را	بیشــتر	کننــد.	دشــمنان	مــا	کــور	خوانــده	انــد	کــه	مــدل	

انقــالب	هــای	رنگــی	را	در	کشــور	مــا	پیــدا	کننــد.	مــا	مــدل	
مقاومــت	خودمــان	را	داریــم.	مــدل	مقاومــت	مــا	بــه	منطقــه	

صــادر	شــده	اســت.

ــرای  ــران را ب ــت ای ــی مل ــرت سیاس ــز بصی ۹ دی نی
ــرد ــه ک ــادی بیم ــال های متم س

ســردار	رمضــان	شــریف	ســخنگوی	ســپاه	پاســداران	
انقــالب	اســالمی	اظهــار	کــرد:	در	ســال	88	دشــمن	
ــد	از	 ــا	بع ــرد	ام ــی	ک ــات	طراح ــع	انتخاب ــه	را	در	مقط فتن
گذشــت	هشــت	ســال	اعتراضــات	انتخاباتــی	بــه	شــعارهای	
ساختارشــکنانه	علیــه	اصــل	ارزش	هــای	انقــالب	اســالمی	

ــد. ــی	ش منته
وی	بیــان	کــرد:	تجربــه	فتنــه	88	نشــان	می	دهــد	کــه	
ــزت	و	 ــرای	ع ــی	ب ــمن	فرصت ــای	دش ــوان	از	توطئه	ه می	ت
عظمــت	ایــران	بــه	دســت	آورد	و	9	دی	نیــز	بصیرت	سیاســی	

ــرد. ــه	ک ــادی	بیم ــال	های	متم ــرای	س ــران	را	ب ــت	ای مل
ســخنگوی	ســپاه	پاســداران	انقــالب	اســالمی	ادامــه	داد:	هــر	
ــران	و	 ــت	ای ــب	مل ــزرگ	نصی ــت	ب ــک	افتخــار	و	موقعی گاه	ی
جبهــه	مقاومــت	می	شــود	دشــمن	طــرح	جدیــدی	را	
ــام	 ــی	ام ــفینه	النجات ــات	س ــکار	9	دی	اثب ــراف	اف ــرای	انح ب
ــین)ع(	 ــداهلل	الحس ــات	اباعب ــتی	نج ــود،	کش ــین)ع(	ب حس
ــد. ــی	طراحــی	می	کن ــه	نجــات	دادعموم ــا	را	از	فتن ــت	م مل
ســردار	محمدرضــا	نقــدی	نیــز	در	مصــالی	صاحــب	
ــوم	اهلل	9	 ــک	ی ــا	تبری ــن	ب ــتان	ورامی ــج(	شهرس الزمان)ع
ــی	 ــردم	انقالب ــرت	م ــی	بصی ــرد:	9	دی	تجل ــه	ک دی	اضاف
ایــران	اســت،	بــه	تعبیــر	امــام)ره(	ملــت	ایــران	از	

ــت	 ــی	عنای ــوم	اهلل	9	دی	تجل مســلمانان	صــدر	اســالم	و	ی
امــام	حســین)ع(	بــه	ملــت	مــا	بــود،	عنایتــی	کــه	همــواره	
بــوده	و	هســت،	9	دی	اثبــات	ســفینه	النجاتــی	امــام	
ــداهلل	الحســین)ع(	 ــات	اباعب ــود،	کشــتی	نج حســین)ع(	ب

ــات	داد. ــه	نج ــا	را	از	فتن ــت	م مل
معــاون	فرهنگــی	ســپاه	پاســداران	انقــالب	اســالمی	
ــا	را	 ــت	م ــل)ع(	مل ــرت	ابالفض ــت	حض ــرد:	دس ــه	ک اضاف
ــر	 ــا	ذک ــا	ب ــه	ه ــار	فتن ــان	غب ــرد	و	از	می ــری	ک دســت	گی
اباعبــداهلل	و	یــاد	اباعبــداهلل	بیــرون	کشــید،	یــوم	اهلل	9	دی	
ــود،	 ــن	ب ــدد	منافقی ــوایی	مج ــتکبار	و	رس ــوایی	اس روز	رس
ــات	و	 ــد،	مســئله	انتخاب ــگان	روشــن	ش ــر	هم ــه	ب روزی	ک
ــه	ســوی	نظــام	و	 تقلــب	نیســت،	بلکــه	همــه	نشــانه	هــا	ب

ــت. ــه	اس ــالب	رفت انق
وی	بــا	بیــان	ایــن	کــه	دل	گرمــی	آمریــکا	بــه	اغتشــاش	چنــد	
ــان	هــا	گــرم	اســت،	گفــت:	امــروز	دشــمن	 مخالــف	در	خیاب
ــا	را	 ــد	کشــور	م ــی	خواه ــدی	اســت	و	م ــه	جدی ــی	فتن در	پ

بــه	هــم	بزنــد.
معــاون	فرهنگــی	و	اجتماعــی	ســپاه	پاســداران	انقــالب	
اســالمی	خاطرنشــان	کــرد:	فتنــه	هــای	آمریــکا	بــا	بصیــرت	

ــد. ــد	ش ــی	خواه ــردم	خنث م
آیــت	اهلل	ســید	احمــد	خاتمــی	هــم	در	مصلــی	شــهریار،	طی	
ــاوری	 ــالمی	در	ناب ــالب	اس ــه	انق ــن	ک ــان	ای ــا	بی ــخنانی	ب س
کامــل	دنیــای	اســتکبار	تحقــق	پیــدا	کــرد،	اظهــار	داشــت:	
ــرب	گمــان	 ــر	شــد،	غ ــن	انقــالب	غافلگی ــرب	از	ای ــای	غ دنی
مــی	کــرد،	ایــن	انقــالب	هــم	ماننــد	قیــام	ملــی	و	یــا	بــردن	
ــالب	 ــد	انق ــی	کردن ــر	م ــت،	فک ــدق	اس ــاه	و	مص و	آوردن	ش
اســالمی	۶	مــاه	بعــد،	یــک	ســال	و	یــا	۲	ســال	بعــد	از	بیــن	

ــه	نشــد. مــی	رود،	امــا	ایــن	گون
وی	گفــت:	البتــه	از	ایــن	غافــل	نشــویم	کــه	فتنــه	88	یــک	
برنامــه	کامــال	از	پیــش	طراحــی	شــده	بــرای	برچیــده	شــدن	

ــود. والیــت	و	رهبــری	ب
ســخنگوی	هیــت	رئیســه	مجلــس	خبــرگان	رهبــری	گفــت:	
ــود،	 ــک	اغتشــاش	کوچــک	نب ــه	88	ی ــن	فتن ــده	م ــه	عقی ب
ــا	هوشــیاری	هــای	 ــوده	اســت	کــه	ب ــا	ب طراحــی	یــک	کودت

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	
ــه	آخــر	خــط	 نگذریــم	کــه	خــود	فتنــه	گــران	وقتــی	کــه	ب
رســیدند	اعتــراف	کردنــد	کــه	شــایعه	رای	هــای	تقلبــی	یــک	
ــن	 ــرای	پیشــبرد	اهــداف	از	ای ــا	ب ــود	و	تنه شــایعه	وهمــی	ب

حربــه	اســتفاده	شــده	بــود.
ــه،	 ــی	فتن ــر	اصل ــزود:	عناص ــران	اف ــت	ته ــه	موق ــام	جمع ام
ــه	 ــه	بیگان والیــت	ســتیزی	و	دیــن	ســتیزی	و	چــراغ	ســبز	ب
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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فرهنــگ و هنــر ایــران

چلــه  شــب  جشــن  سال هاســت 
بیــن ایرانیــان برگــزار می شــود، امــا 
تفــاوت یلــدای امســال حضــور ناخوانــده 
ــان  ــه کارشناس ــوری ک ــت؛ حض ــل اس ــک های بابانوئ عروس

آن را نمونــه ای از ناآگاهــی عنــوان می کننــد. 

الزم	نیســت	تقویــم	را	ببینیــد،	همین	کــه	قدمــی	در	کوچــه،	
ــدا	از	راه	 ــه	یل ــد	ک ــد،	می	فهمی ــان	بزنی ــا	بازارت ــان	ی خیاب

ــش. ــا	تمــام	ســرما	و	گرمای ــدا	ب رســیده	اســت.	یل
ــر	 ــازار	بیش	ت ــک	ب ــود،	ی ــه	خ ــاید	در	محل ــا	ش ــا	ایرانی	ه م
نداشــته	باشــیم	امــا	ایــن	زمــان	اســت	کــه	نام	هــای	متفاوتــی	
ــل	 ــازار	محــل	تبدی ــن	بازارهــا	می	دهــد.	چنــد	روزی	ب ــه	ای ب
ــازار	 ــاط	ب ــد	روزی	بس ــوروز،	چن ــد	ن ــازار	عی ــه	ب ــود	ب می	ش
ــم	 ــم	اس ــا	ه ــود	و	این	روزه ــن	می	ش ــوری	په چهارشنبه	س

بازارمــان،	بــازار	یلــدا	یــا	چلــه	شــده	اســت.
هـر	منطقـه	از	ایران،	آداب	و	رسـوم	خـاص	خـودش	را	درمورد	
مناسـب	های	ملی	پیـاده	می	کنـد؛	نمی	تـوان	ادعا	کـرد	که	در	
سراسـر	کشـور	یک	نوع	خوراکی	برای	شـب	یلـدا	در	خانواده	ها	
تهیـه	می	شـود	یـا	بـرای	نوعروس	هـا	و	نودامـادان	خریدهـای	

یکسـانی	صـورت	می	گیرد.
	

 یلدا که بود و با مردم چه می کرد؟
ــگ	 ــخ	و	فرهن ــته	تاری ــگر	برجس ــی،	پژوهش ــروز	خاماچ به
ــا	 ــدا	ی ــل	جشــن	یل ــد	اســت	جشــن	هایی	مث ــز	معتق تبری
ــزار	 ــران	برگ ــالیان	دراز	در	ای ــه	از	س ــه	ک ــان	شــب	چل هم
ــردم	را	 ــه	م ــتند	ک ــن	هایی	هس ــن	جش ــوند،	بهتری می	ش
ــا	 ــد:	»آن	قدیم	ه ــد.	داو	می	گوی ــع	می	کنن ــم	جم ــرد	ه گ
ــه	اهمیــت	 ــد	خوراکی	هــای	شــب	چل ــزی	کــه	در	خری چی
ــگ	 ــا	رن ــام	خوراکی	ه ــه	تم ــود	ک ــن	ب ــت،	ای ــادی	داش زی
ــیب	 ــه،	س ــز،	هندوان ــدر	قرم ــل	چغن ــتند،	مث ــز	داش قرم

ــز	و	...« قرم
خاماچـی	توضیـح	می	دهـد:	»در	این	شـب	هرکـس	هرهنری	
کـه	بلـد	بـود	بـه	کار	می	گرفت	تـا	موجـب	تفریح	و	سـرگرمی	
اطرافیانـش	شـود	و	نبـود	تلویزیـون	و	اینترنـت	و	فضاهـای	

مجـازی	فرصـت	را	بـرای	هنرنمایـی	فراهـم	می	کـرد.«
او	بــه	یــک	نکتــه	جالــب	هــم	اشــاره	می	کنــد:	»حتــی	شــده	
کــه	در	ایــن	شــب	و	در	بیــن	فامیل	هــا	دختــر	و	پســری	را	بــه	
هــم	نشــان	کــرده	باشــند	و	شــیرینی	محفــل	دوچندان	شــود	
ــیرینی	 ــات	ش ــن	اتفاق ــر	چنی ــا	دیگ ــفانه	این	روزه ــا	متاس ام

ــد.« ــیرین	نمی	کن ــان	را	ش ــد	و	کام	م نمی	افت
	

پیرمرد چاق ریش سفید، این مهمان ناخوانده!
ــدا	آن	 ــب	یل ــی	از	ش ــروز	خاماچ ــه	به ــب	هایی	ک ــا	ش نه	تنه

ــت،	 ــه	اس ــگ	باخت ــا	رن ــد	این	روزه ــف	می	کن ــع	تعری مواق
ــدان	 ــه	می ــم	ب ــم	ک ــز	ک ــری	نی ــای	عمیق	ت ــه	تفاوت	ه بلک
ــوان	 ــا	را	می	ت ــی	آن	ه ــداق	عین ــن	مص ــد	و	جدیدتری می	آین
ورود	ناخوانــده	بابانوئل	هــا	بــه	بســاط	بــازار	شــب	چله	دانســت	
کــه	این	روزهــا	ایــن	دگرگونــی	فرهنگــی	را	می	تــوان	در	

ــد. ــز	دی ــای	تبری ــن	مغازه	ه ویتری
بابانوئــل	یــا	پاپانوئــل	یــک	شــخصیت	تاریخــی	و	داســتانی	در	
فرهنــگ	عامیانــه	کشــورهای	غربــی	و	مســیحی	اســت.	نــام	
ــا	 ــه	شــده		اســت.	باب ــا	جشــن	کریســمس	آمیخت ــل	ب بابانوئ
ــا	ریــش	ســفید	بلنــد	و	 ــاً	یــک	پیرمــرد	چــاق	ب ــل	عمدت نوئ
لبــاس	قرمــز	اســت.	معمــوالً	او	یــک	کیســه	پــر	از	هدیــه	بــه	
همــراه	دارد	کــه	در	روز	کریســمس	یــا	شــب	قبــل	از	آن،	برای	

ــی	آورد. ــا	م بچه	ه
ــه	شــب	یلــدا	مــا	مســلمانان	آمــده	 ــل	ب حــاال	همیــن	بابانوئ
اســت.	بــه	طــوری	کــه	از	هــر	5مغــازه	ای	کــه	لــوازم	شــب	یلدا	
ــک	های	 ــه	عروس ــد	ک ــوان	دی ــازه	را	می	ت ــد،	دو	مغ می	فروش
ــرار	 ــردم	ق ــد	م ــن	خــود	در	معــرض	دی ــر	ویتری ــل	را	ب بابانوئ
ــی	کــه	از	ســرزمین	مســیح	ســر	از	شــب	 داده	اســت؛	بابانوئل

چلــه	ایرانیــان	و	مســلمانان	درآورده	اســت.
از	 »آن	دســته	 می	دهــد:	 نظــر	 این	بــاره	 در	 خاماچــی	
خانواده	هایــی	کــه	بــرای	نوعــروس	و	نودامادشــان	بــه	
همــراه	خریدهــای	شــب	چلــه	کــه	پالتــو	و	شــال	و	هنداونــه	
ــگ	و	 ــد،	از	فرهن ــم	می	خرن ــل	ه و	...	اســت،	عروســک	بابانوئ
ــد.« ــی	محــض	دارن ــان	ناآگاه ــن	سرزمین	ش ــت	و	دی ملی
»باالخــره	هرســال	مــد	بــه	خصــوص	خــودش	را	دارد.	
نمی	شــود	کــه	خانــواده	همســر	دوســتانم	برایشــان	بابانوئــل	
ــی	 ــن	را	نوعروس ــه.«	ای ــن	ن ــر	م ــواده	همس ــا	خان ــد	ام بخرن
ــد	 ــه	الی	خری ــل	الب ــد	بابانوئ ــا	خری ــق	ب ــه	مواف ــد	ک می	گوی

ــت. ــه	اس ــب	چل ش
ــه	 ــام	یکــی	از	کشیشــان	مســیحی	ب ــه	ن ــل	اشــاره	ب ــا	نوئ باب
ــالدی	 ــارم	می ــرن	چه ــه	در	ق ــوالس	دارد	ک ــن	نیک ــام	س ن
می	زیســت	و	از	اهالــی	بیزانــس	و	
منطقــه	آناتولــی	در	ترکیه	فعلــی	بوده		
ــدر	و	 ــالی	پ ــوال	در	خردس ــت.	نیک اس
مــادرش	را	از	دســت	می	دهــد	و	ثــروت	
زیــادی	برایــش	بــه	ارث	می	مانــد.	وی	
به	خاطــر	کمــک	و	دادن	هدیــه	بــه	
ــرا	شــهرت	داشــت.	جســد	ســنت	 فق
ــون	در	کشــور	 ــکالس(	اکن ــکال	)نی نی
ــی	 ــواحل	دریای ــه	س ــه	در	منطق ترکی
ــت	 ــه	عل ــون	اســت	و	ب ــه	مدف مدیتران
ــت	 ــه	عل ــی	)ب ــدن	طبیع مومیایی	ش
ســرما(	هنــوز	قســمت	هایی	از	آن	
ــمندان	در	 ــت.	دانش ــده		اس ــالم	مان س
ســال	۲۰۰3	موفــق	بــه	بازســازی	

ــب	 ــال	تعج ــا	کم ــدند	و	ب ــتخوانها	ش ــورت	وی	از	روی	اس ص
دریافتنــد	کــه	بابــا	نوئــل	واقعــی	رنگیــن	پوســت	)پوســتی	به	

ــت. ــن(	بوده	اس ــوه	ای	روش ــگ	قه رن
ــک	 ــال	ی ــرای	انتق ــن	وســیله	ها	ب عروســک	ها	یکــی	از	بهتری
ــا	ظاهــر	فریبنــده	و	جذاب	شــان	 ــد	چراکــه	ب فرهنــگ	بوده	ان
ــه	اعمــاق	حضــور	آن	هــا	فکــر	 باعــث	می	شــوند	هیچ	کــس	ب
نکنــددر	خطــه	شــمال	و	آذربایجــان	رســم	بــر	ایــن	اســت	که	
ــازه	 ــه	ت ــه	خان ــده	ب ــای	تزیین	ش ــه	خوانچه	ه ــب	چل در	ش
ــواده	بفرســتند.	مــردم	آذربایجــان	در	 ــا	نامــزد	خان عــروس	ی
ــال	های	 ــد	و	ش ــن	می	کنن ــا	را	تزئی ــود	هندوانه	ه ــینی	خ س
قرمــزی	را	اطرافــش	می	گذارنــد.	درحالــی	کــه	مــردم	شــمال	
یــک	ماهــی	بــزرگ	را	تزئیــن	مــی	کننــد	و	بــه	خانــه	عــروس	

می	برنــد.

ــک  ــای ی ــگ، در جیب ه ــکی فرهن ــال یواش انتق
ــک عروس

ــوخ	 ــی	رس ــد	جامعه	شناس ــناس	ارش ــی،	کارش ــی	مقبول عل
ــازی	 ــان	را،	آغ ــه	ایرانی ــه	شــب	چل ــل	ب عروســک	های	بابانوئ

می	دانــد. عمیق	تــر	 غرب	زدگی	هــای	 بــر	
ــم	کــه	عروســک	ها	 ــد:	»همیشــه	شــاهد	آن	بوده	ای او	می	گوی
ــگ	 ــک	فرهن ــال	ی ــرای	انتق ــیله	ها	ب ــن	وس ــی	از	بهتری یک
ــث	 ــان	باع ــده	و	جذاب	ش ــر	فریبن ــا	ظاه ــه	ب ــد	چراک بوده	ان
می	شــوند	هیچ	کــس	بــه	اعمــاق	حضــور	آن	هــا	فکــر	نکنــد.«
ــه	 ــد:	»هرچنــد	تاریــخ	شــب	چل ایــن	جامعه	شــناس	می	گوی
ــا	 ــک	اســت	و	مغازه	داره ــا	کریســمس	مســیحیان	نزدی ــا	ب م
بتواننــد	 اینکــه	 بــرای	 می	داننــد	 دلیلــی	 را	 همیــن	
عروســک	های	بابانوئــل	را	در	ایــن	ایــام	بــه	فــروش	برســانند،	
ــه	 ــه	بی	آنک ــم	ک ــر	می	دان ــا	را	مقص ــر،	خانواده	ه ــا	بیش	ت ام
تاملــی	در	خریدهایشــان	بکننــد،	پــای	عروســک	های	بابانوئل	

ــد.« ــاز	می	کنن ــدا	ب ــب	یل ــای	ش ــه	خریده را	ب
	

نیازی غم انگیز به تقویم
مغازه	دارهــا	از	اســتقبال	مــردم	از	عروســک	های	بابانوئــل	
ــن	 ــه	ای ــی	ک ــهرت	جهان ــت	و	ش ــتند:	»جذابی ــی	هس راض
عروســک	دارد،	باعــث	می	شــود	هرکســی	کــه	بــه	قصــد	تهیه	
ــک	ها	 ــن	عروس ــد	از	ای ــازه	می	آی ــه	مغ ــه	ب ــب	چل ــوازم	ش ل
ــی	 ــت	مصنوع ــوارد	درخ ــی	م ــی	در	برخ ــرد،	حت ــم	بخ ه
ــرای	شــب	یلــدا	خریــداری	می	کننــد.« کریســمس	را	هــم	ب
ــن	 ــد	ای ــی،	هرچن ــدم	می	زن ــه	ق ــان	ک ــا	در	خیاب این	روزه
مغــازه	و	آن	مغــازه	تــو	را	بــه	دنیاهــا	و	فرهنگ	هــای	مختلفــی	
فرامی	خواننــد	امــا	بــاز	نشــانه	های	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	

ــود. ــد	ب ــزی	خواه غم	انگی
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تــاالب کجــی نمکــزار در شــرقی ترین 
ــی  ــی و جهان ــی مل نقطــه کشــور ظرفیت
ــا  ــن روزه ــالی  ای ــه خشک س ــت ک اس
نفــس آن را گرفتــه امــا یک جشــنواره 
ملــی روزنــه امیــدی بــرای حفــظ ایــن 

ــاز کــرده اســت.  تــاالب ب

حــدود	۶	ســال	قبــل،	زمانــی	کــه	خشک	ســالی	آب	را	از	قلــب	
»تــاالب	کجــی	نمکــزار«	نهبنــدان	بی	مهابــا	می	مکیــد،	
ــای	 ــن	تاالب	ه ــی	از	زیباتری ــت	یک ــری	سرنوش ــده	ای	هن ای
ــه	75	 ــگاه	بســیاری	از	مســئوالن	را	ب کشــور	را	تغییــر	داد	و	ن
ــی	 ــی	جغرافیای ــرد،	موقعیت ــب	ک ــدان	جل ــری	نهبن کیلومت
ــدان،	اکوسیســتمی	 ــاالب	نمکــی	نهبن ــه	در	وســعت	آن	ت ک

ــت. ــرده	اس ــاد	ک ــر	ایج کم	نظی
ــل	 ــتر	از	قب ــال	بیش ــالی	هرس ــه	خشک	س ــد	هجم 	هرچن
تــاالب	را	می	خشــکاند	امــا	محکــم	شــدن	پایه	هــای	
برگــزاری	یــک	جشــنواره	هنــری	ملــی	روزنــه	امیــدی	بــرای	
حفــظ	ایــن	تــاالب	بــاز	کــرده	اســت	و	تــا	امــروز	توانســته	بــه	

ــد. ــازه	ای	ببخش ــان	ت ــش	ج ــر	بی	رمق پیک
ــیم	 ــه	می	رس ــاالب	ک ــری	ت ــم	آبگی ــه	موس ــال	ها	ب ــن	س ای
ــه	 ــاز	در	جای	جــای	کشــور	خــود	را	ب ــدان	مجسمه	س هنرمن
ــب	 ــا	از	ترکی ــانند	ت ــدان	می	رس ــزار	نهبن ــاالب	کجــی	نمک ت
ــس	 ــی	از	جن ــاالب،	تندیس	های ــی	گل	خوش	دســت	ت طبیع
طبیعــت	خلــق	کننــد	یــا	گوشــه	ای	از	طبیعــت	را	بــر	انــدام	

تــاالب	بســازند	و	در	دامــان	ســفیدش	هنرنمایــی	کننــد.

	یک ایده، یک جشنواره ملی
ســابقه	تــاالب	به	عنــوان	وســعتی	بکــر	بــرای	اجــرای	
ــی	نیســت.	 ــی	طوالن ــری	مجسمه	ســازان	خیل ــای	هن ایده	ه
وقتــی	یکــی	از	هنرمنــدان	اســتان،	گل	تــاالب	را	بــرای	
ــا	 ــش	را	ب ــد،	طرح ــوام	دی ــوش	دوام	و	ق ــازی	خ مجسمه	س

ــت. ــتراک	گذاش ــه	اش ــئوالن	ب مس
ــزاری	 ــده	برگ ــان«	ای ــس	افضلی ــه	»بلقی ــود	ک ــال	89	ب 	س
جشــنواره	مجسمه	ســازی	بــا	اســتفاده	از	گل	چســبنده	
ــدن	 ــی	ش ــرای	اجرای ــی	ها	ب ــرد	و	بررس ــرح	ک ــاالب	را	مط ت
ایــن	ایــده	شــروع	شــد.	او	کــه	کارشــناس	اداره	کل	فرهنــگ	و	
ارشــاد	اســالمی	اســتان	اســت،	می	گویــد:	نتیجــه	بررســی	ها	
ــن	 ــال	9۰	اولی ــده	داد	و	س ــرای	ای ــه	اج ــت	ب ــخی	مثب پاس
ــرای	مجسمه	ســازی	در	تــاالب	کجــی	نمکــزار	 ورک	شــاپ	ب

نهبنــدان	تشــکیل	شــد.
باعــث	 ســال	91،	جشــنواره	اســتانی	مجسمه	ســازی،	
ــدان	مجسمه	ســاز	 ــاالب	و	جــذب	هنرمن ــام	ت مطرح	شــدن	ن
ــه	شــد.	در	ســال	93	جشــنواره	 ــه	منطق و	عــکاس	اســتان	ب
به	صــورت	منطقــه	ای	برگــزار	و	هنرمندانــی	از	کرمــان،	
ــه	 ــتان	ب ــتان	و	بلوچس ــمالی	و	سیس ــوی	و	ش ــان	رض خراس
ــر	 ــا	جدی	ت ــد	و	رقابت	ه ــدان«	آمدن ــزار	نهبن ــی	نمک »کج

ــد. ش
ــارات	امــکان	 ــه	دلیــل	کمبــود	اعتب ــه	گفتــه	او	ســال	93	ب ب
ــا	پیگیری	هــای	 برگــزاری	جشــنواره	فراهــم	نمی	شــود	امــا	ب
مســئوالن	اداره	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	در	ســال	های	94	و	
95	اعتبــار	خوبــی	جــذب	و	جشــنواره	به	صــورت	منطقــه	ای	
ــا	حضــور	هنرمنــدان	اســتان	های	یــزد،	خراســان	شــمالی،	 ب

جنوبــی	و	رضــوی،	کرمــان	و	سیســتان	و	بلوچســتان	بــه	کار	
خــود	بــا	قــوت	ادامــه	می	دهــد	تــا	جایــی	کــه	شــرایط	بــرای	
برگــزاری	ایــن	جشــنواره	به	صــورت	ملــی	در	ســال	9۶	فراهــم	

می	شــود.
ــر	 ــی	جشــنواره	را	ب ــدا	مســئولیت	اجرای ــه	از	ابت ــان	ک افضلی
عهــده	داشــته	حــال	به	عنــوان	مســئول	دبیرخانــه	جشــنواره	
در	حــال	انجــام	اقدامــات	بــرای	برگــزاری	ایــن	برنامــه	ملــی	

فرهنگــی-	هنــری	اســت.
ســال	گذشــته	هنرمنــدان	۲۰	اســتان	طرح	هــای	خــود	را	بــه	
دبیرخانــه	جشــنواره	ارســال	کردنــد	و	از	میــان	آن	هــا	طــرح	

11	اســتان	پذیــرش	شــد.
او	یــک	بانــک	اطالعاتــی	از	هنرمنــدان	مجسمه	ســاز	سراســر	
کشــور	تهیه	کــرده	کــه	اطالعــات	آن	حــاوی	اســامی	
ــران	و	لیســت	 ــازان	ای ــن	مجسمه	س ــدان	عضــو	انجم هنرمن
مجسمه	ســازان	ادارات	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	

اســتان	های	کشــور	اســت.
ــرای	ارتقــای	 ــه	برنامه	ریــزی	بهتــر	ب ایــن	بانــک	اطالعاتــی	ب
ســطح	کیفــی	همایــش	ملــی	مجسمه	ســازی	تــاالب	کجــی	

نمکــزار	نهبنــدان	کمــک	می	کنــد.
ــتان،	 ــنواره	در	اس ــن	جش ــه	ای ــئول	دبیرخان ــه	مس ــه	گفت 	ب
امســال	امکانــات	رفاهــی	و	اقامتــی	بهتــری	در	اختیــار	
هنرمنــدان	قــرار	خواهــد	گرفــت،	به	عنوان	مثــال	بــرای	
ــم	 ــانی	ه ــه	و	اطالع	رس ــر	گرفت ــل	در	نظ ــان	هت ــکان	آن اس
نســبت	بــه	ســال	های	گذشــته	قوی	تــر	و	بــا	انســجام	

بیشــتری	انجام	شــده	اســت.
بــرای	 انتخاب	شــده	 داوران	 می	دهــد:	 ادامــه	 افضلیــان	

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

مرهم هنرمندان بر یک فاجعه زیست محیطی/ جشنواره ملی در بستر »کج«
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دومیــن	همایــش	ملــی	مجســمه	های	تــاالب	کجــی	نمکــزار	
ــگاه	 ــای	دانش ــای	زیب ــکده	هنره ــاتید	دانش ــدان،	اس نهبن
تهــران،	طاهــر	شــیخ	الحکمایــی،	محمــد	بهرامــی	و	هــادی	

ــتند. ــی	هس ــرب	نرم ع

تشکیل دبیرخانه همایش در وزارتخانه
ــازی	 ــی	مجسمه	س ــوان	جشــنواره	مل ــال	97،	فراخ ــرای	س ب
ــاالب	کجــی	نمکــزار	نهبنــدان	به	تازگــی	منتشــر	شــد.	 در	ت
»دومیــن	جشــنواره	ملــی	مجســمه	های	نمکــی	تــاالب	
کجــی	نمکــزار	نهبنــدان	بــا	همــکاری	معاونــت	امــور	هنــری	
ــزار	 ــن	97	برگ ــالمی	در	فروردی ــاد	اس ــگ	و	ارش وزارت	فرهن

می	شــود.«
مدیــرکل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	خراســان	جنوبــی	هــم	
می	گویــد:	تالش	هــا	بــرای	برگــزاری	ایــن	همایــش	بــه	
ــش	در	 ــزی	همای ــه	مرک ــیده	و	دبیرخان ــنی	رس ــاط	روش نق
ــت. ــده	اس ــکیل	ش ــالمی	تش ــاد	اس ــگ	و	ارش وزارت	فرهن

احمــد	محبــی	آخرین	مهلــت	ارســال	تصاویــر	آثــار	را،	
ــد	 ــار	بای ــه	آث ــد	ک ــالم	می	کن ــال	اع ــاه	امس ــن	م 1۰بهم
khj.farhang.gov.ir/fa/ اینترنتــی  درگاه	 طریــق	 از	
ــی	 ــنواره	قطع ــرکت	در	جش ــال	و	ش tahlabnamki ارس

ــود. ش
ــه	دوم	بهمــن	امســال	 ــه	اول،	ده ــه	داد:	داوری	مرحل وی	ادام
ــه	 ــه	مرحل ــگان	ب ــامی	راه	یافت ــالم	اس ــود	و	اع ــام	می	ش انج

ــود. ــد	ب ــه	اول	اســفند	خواه ــی	جشــنواره	هفت اجرای
ــی	 ــی	تلق ــرش	قطع ــوان	پذی ــه	اول	به	عن ــد:	مرحل او	می	گوی
ــده	 ــخ	اعالم	ش ــق	تاری ــرکت	کنندگان	طب ــود	و	از	ش نمی	ش

بــرای	حضــور	در	جشــنواره	دعــوت	خواهــد	شــد.
مدیرکل	فرهنگ	و	ارشــاد	اســالمی	خراســان	جنوبــی	موضوع	
ــال		در	دو	 ــه	امس ــه	البت ــد	ک ــالم	می	کن ــنواره		را	آزاد	اع جش
بخــش	ویــژه	بــا	موضــوع	اقتصــاد	مقاومتــی	و	دفــاع	مقــدس	

هــم		بــه	اثــر	منتخــب	جایــزه	تعلــق	خواهــد	گرفــت.
بــه	گفتــه	محبــی	هــر	هنرمنــد	می	توانــد	در	مرحلــه	نهایــی	
یــک	نفــر	را	به	عنــوان	دســتیار	معرفــی	کنــد	و	همــراه	داشــته	
ــا	 ــت	ب ــاز	اس ــرکت	کننده	مج ــد	ش ــالوه	هنرمن ــد	و	به	ع باش

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	5۰	میلیون	ریــال،	گــروه	دوم	
لــوح	تقدیــر	و	مبلــغ	4۰	میلیــون	ریــال	و	گــروه	ســوم	لــوح	
تقدیــر	و	مبلــغ	3۰	میلیــون	ریــال	عنــوان	کــرد	و	گفــت:	در	
بخــش	ویــژه	از	۲	اثــر	تقدیــر	و	بــه	هــر	اثــر	۲۰	میلیــون	ریــال	

ــود. ــدا	می	ش اه
بــا	هــدف	توســعه	 ایــن	جشــنواره	 از	نظــر	محبــی	
مجسمه	ســازی	و	هنــر	محیطــی	معاصــر	ایــران	برپا	می	شــود	
ــتعدادهای	 ــکوفایی	اس ــروز	و	ش ــرایط	ب ــم	آوردن	ش و	فراه
ــگاه	زیبایــی	شناســانه	در	جامعــه،	تبــادل	 هنــری،	تأمیــن	ن
تجربیــات،	اطالعــات	و	مهارت	هــا	در	زمینــه	هنــر	محیطی	در	
میــان	هنرمنــدان	و	حضــور	و	بازدید	شــهروندان	حیــن	اجرای	
آثــار،	اهــداف	دیگــری	اســت	کــه	بــا	برگــزاری	ایــن	جشــنواره	

ــد. ــت	می	آی ــه	دس ب
ــش	را	 ــن	همای ــتاوردهای	ای ــن	دس ــی	از	مهم	تری ــی	یک محب
معرفــی	جاذبــه	محیــط	زیســتی	غنــی	تــاالب	کجــی	نمکزار	
ــتر	 ــال	ها	بیش ــن	س ــه	در	ای ــد	ک ــوان	می	کن ــدان	عن نهبن

ــرار	گرفتــه	و	شــناخته	شــده	اســت. موردتوجــه	ق
	

تأثیر جشنواره بر حفظ تاالب نهبندان
ــان	 ــالمی	خراس ــاد	اس ــگ	و	ارش ــرکل	فرهن ــر	مدی اظهارنظ
ــم	 ــی	ه ــرکل	محیط	زیســت	خراســان	جنوب ــی	را	مدی جنوب

ــد. ــد	می	کن تأیی
پرویــز	آرامنــش	می	گویــد:	نــگاه	محیط	زیســت	بــه	منطقــه	
ــن	 ــون	ای ــت	چ ــاوت	اس ــدان«	متف ــزار	نهبن ــی	نمک »کج

ــر	 ــال	آب	دارد	و	در	دیگ ــی	س ــط	در	فصــول	باران ــه	فق منطق
ایــام	بــه	شــوره	زاری	خشــک	تبدیــل	می	شــود	امــا	از	اواســط	
ــگاه	و	 ــت	و	پناه ــن	دارای	آب	اس ــر	فروردی ــا	اواخ ــن	ت بهم

ــود. ــا	می	ش ــر	گونه	ه ــر	و	دیگ ــدگان	مهاج ــد	پرن مقص
وی	ادامــه	داد:	درعین	حــال،	ایــن	ســال	ها	بــه	دلیــل	
خشک	ســالی،	پدیــده	مهاجــرت	پرنــدگان	بــه	تــاالب	کجــی	
ــته	ایم	و	 ــم	نداش ــول	ه ــن	فص ــدان	را	در	همی ــزار	نهبن نمک
بــرای	حفــظ	ایــن	اکوسیســتم	بــه	اعتبــار	احیــاء	نیــاز	داریــم.
او	از	هماهنگی	هــای	اداره	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	
ــزار	 ــر	برگ ــرای	بهت ــات	ب ــن	اداره	کل	و	اقدام ــا	ای ــتان	ب اس
ــه	ازنظــر	او	 ــه	طــوری	ک ــد؛	ب ــن	جشــنواره	می	گوی شــدن	ای
ایــن	جشــنواره	توانســته	تأثیــر	بســزایی	در	جــذب	اعتبــارات	
ــگاه	 ــز	پاس ــرای	تجهی ــد	ب ــات	مفی ــاد	امکان ــور	ایج به	منظ
ــد. ــته	باش ــراف	داش ــازی	های	اط ــاالب	و	فضاس ــاور	ت مج

وی	از	قــول	مســئوالن	پایتخــت	بــرای	اختصاص	حــدود	8۰۰	
میلیــون	ریــال	اعتبــار	بــه	منظــور	احیــا	و	تجهیــز	امکانــات	

ــاالب	خبــر	می	دهــد. ــرای	حفــظ	ت ــاز	ب موردنی
نهبنــدان	 نمکــزار	 کجــی	 تــاالب	 آرامنــش،	 نظــر	 از	
ــد	 ــه	می	توان ــن	جاذب ــذاب	دارد	و	ای ــیار	ج اکوسیســتمی	بس
بــرای	ارتقــای	صنعــت	اکوتوریســم	در	اســتان	بیشــتر	از	ایــن	

ــرد. ــرار	گی ــه	ق موردتوج
مدیـرکل	حفاظـت	از	محیط	زیسـت	خراسـان	جنوبـی	ادامـه	
می	دهـد:	جـای	دسـتگاه	هایی	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	محیط	زیســت	تعلــق	خواهــد	گرفــت.
	

حمایت ها برای جهانی شدن کجی
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	
ــم	و	 ــوزه	عل ــرد:	در	ح ــد	ک ــود،	تأکی ــل	ش ــگری	تبدی گردش
فرهنــگ	و	هنــر	بایــد	یــک	ســری	موضوعــات	در	اســتان	بــه	
»برنــد«	تبدیــل	و	جشــنواره	های	ملــی	و	بین	المللــی	در	ایــن	

خصــوص	در	اســتان	برگــزار	شــود.
محمدمهــدی	مــروج	الشــریعه	می	گویــد:	خراســان	جنوبــی	
ــی	کــردن	ســه	رشــته	مهــم	را	دارد	کــه	 پتانســیل	بین	الملل
ــات	 ــا	آن	موضوع ــی	ب ــی	و	بین	الملل ــنواره	مل ــوان	جش می	ت

برگــزار	کــرد	کــه	یکــی	از	آن	هــا	جشــنواره	مرتبــط	بــا	تــاالب	
کجــی	نهبنــدان	اســت.

ــدان	را	 ــی	نهبن ــاالب	کج ــی	در	ت ــنواره	نمک ــت:	جش او	گف
حمایــت	کامــل	می	کنیــم	و	اســتانداری	در	ایــن	زمینــه	
آمادگــی	دارد	کلیپ	هایــی	را	تولیــد	کــرده	و	به	منظــور	
ــد. ــال	کن ــفارتخانه	ها	ارس ــام	س ــرای	تم ــگر	ب جــذب	گردش

	
داغی که خشک سالی بر دل تاالب کجی گذاشت

مدیــر	اداره	حفاظــت	محیط	زیســت	نهبنــدان	هــم	می	گویــد:	
ــا	»	کجــی«	کــه	در	گذشــته	 خشک	ســالی	موجــب	شــده	ت
ــل	 ــی	تبدی ــاالب	فصل ــه	یــک	ت ــوده	ب ــاالب	دائمــی	ب یــک	ت

شــود.
محمدکاظــم	شــکرگزار	ادامــه	می	دهــد:	خشک	ســالی	ها	
داغ	ســنگینی	بــر	دل	تــاالب	کجــی	گذاشــته	و	وســعت	کجی	
ــه	 ــه	یک	دهــم	کاهــش	یافت نمکــزار	در	15	ســال	گذشــته	ب

اســت.
ــر	 ــتان	خب ــز	و	زمس ــل	پایی ــاالب	در	فص ــری	ت وی	از	آبگی
می	دهــد	و	می	گویــد:	در	ایــن	فصــول	تــاالب	میزبــان	بیــش	
از	5	هــزار	پرنــده	از	شــمال	کــره	زمیــن	اســت	کــه	البتــه	در	
ــداد	 ــالی	ها	تع ــن	خشکس ــدت	گرفت ــا	ش ــر	ب ــال	های	اخی س
ماه	هایــی	کــه	تــاالب	دارای	آب	بــوده،	کاهــش	یافتــه	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	گونه	هــای	پرنــدگان	مهاجــر	آبــزی	و	
کنارآبــزی	تــاالب	14	گونــه	بــرآورد	شــده	اســت،	عنــوان	کرد:	
ــور،	 ــی،	زاغ	ب ــاب	طالی ــه	عق ــوان	ب ــر	می	ت ــدگان	مهاج از	پرن
دال،	زاغــی،	گنجشــک	درختی،	پرســتو،	هدهــد،	دم	جنبانک	
ــره،	ســبزه	قبا،	جغــد	کوچــک،	 ابلــق،	چــکاوک	کاکلــی،	هوب

بلدرچیــن	معمولــی	و	زاغ	نــوک	قرمــز	اشــاره	کــرد.
بــه	گفتــه	ایــن	مســئول	زاغ	بــور	منحصربه	فردتریــن	پرنــده	
آندمیــک	ایــران	بــه	شــمار	می	آیــد	کــه	تــاالب	کجــی	نمکزار	

نهبنــدان	زیســتگاه	ایــن	پرنده	زیباســت.
ــط	در	 ــه	فق ــی	اســت	ک ــته	از	پرندگان ــزو	آن	دس ــور	ج 	زاغ	ب
ــژه	در	 ــزد	و	به	وی ــمنان،	ی ــتان	های	س ــم	در	اس ــران	و	آن	ه ای
خراســان	جنوبــی	و	شهرســتان	نهبنــدان	زندگــی	می	کنــد.
تــاالب	بی	نظیــر	نهبنــدان	ایــن	روزهــا	در	آســتانه	رویــدادی	
ــک	 ــزاری	ی ــرات	برگ ــق	تأثی ــر	تحق ــالوه	ب ــه	ع ــرار	دارد	ک ق
برنامــه	فرهنگــی	و	هنــری	در	حفــظ	محیط	زیســت	می	توانــد	
بــا	برنامه	ریــزی	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.				
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تپه»پیسـا«ازآثار تاریخـی همدان که براثر گذشـت زمـان فراموش وبـه مکانی امن 
برای معتـادان تبدیل شـده این روزهـا درکانون توجـه قرارگرفته تاشـاید به عنوان 

کهن تریـن سـکونتگاه هگمتانه باردیگر احیا شـود. 

طاق بسـتان 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 طا!

میــرٍاث ایــــران
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همــدان  تاریخــی  په»پیســا«ازآثار 
ــوش  ــان فرام ــت زم ــر گذش ــه براث ک
معتــادان  بــرای  امــن  مکانــی  وبــه 
درکانــون  روزهــا  ایــن  تبدیل شــده 
توجــه قرارگرفتــه تاشــاید به عنــوان 
هگمتانــه  ســکونتگاه  کهن تریــن 

باردیگــر احیــا شــود. 

تپــه	»پیســا«	کــه	ســال	77	بــه	شــماره	۲۰۲3	در	فهرســت	
آثــار	ملــی	بــه	ثبــت	رســیده،	در	محوطــه	ای	بــه	وســعت	18	
ــدان	 ــت	در	هم ــی	اس ــم	اصل ــار	آن	حری ــه	7	هکت ــار	ک هکت
ــه	دو	و	 ــتانی	هگمتان ــه	باس ــا	تپ ــه	آن	ب ــه	فاصل ــده	ک واقع	ش

نیــم	کیلومتــر	اســت.
ایــن	محوطــه	تاریخــی	که	بــه	اظهارنظــر	کارشناســان	قدمتی	
باالتــر	از	تپــه	هگمتانــه	دارد،	چنــد	ســالی	بــه	ســکونتگاهی	
امــن	بــرای	معتــادان	تبدیل	شــده	و	حــال	وروز	خوشــی	نــدارد	
ــر	از	 ــدود	4۰۰	نف ــرای	ح ــرپناهی	ب ــن	و	س ــه	مأم به	طوری	ک
معتــادان،	بی	ســرپناهان	و	بی	سرپرســتان	در	اســتان	همــدان	

شــده	اســت.
ایــن	شــرایط	و	ضــرورت	ســاماندهی	وضعیــت	بحرانــی	
پیش	آمــده	دربــاره	تعــداد	بــاالی	معتــادان	مســتقر	در	
ایــن	تپــه	و	خطــرات	حضــور	آنــان	در	مجــاورت	بــا	شــهرک	
ــر	آن	 ــران	شــهری	را	ب فرهنگیــان	همــدان،	مســئوالن	و	مدی
ــه	بررســی	وضعیــت	معتــادان	و	راهکارهــای	 ــا	در	ب داشــت	ت
اجرایــی	ادارات	و	نهادهــای	متولــی	امــور	پیشــگیری	و	اعتیــاد	
ــا	اصالحــی	در	وضعیــت	 ــا	شــاید	تغییــر	ی ــد	ت اســتان	پردازن

ــود. ــده		ش ــه	تاریخــی	دی ــن	تپ ای
طـی	هفتـه	گذشـته	چندیـن	جلسـه	پیرامـون	اقدامـات	و	
تالش	هـای	انجام	شـده	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	مکان	هایی	
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	یک	ســوم	هزینــه	
ایــن	کار	را	اســتانداری	تقبــل	می	کنــد،	گفــت:	مبــارزه	
بــا	مــواد	مخــدر	و	آســیب	های	آن	ازجملــه	آســیب	های	
اجتماعــی	مــورد	تأکیــد	مقــام	معظــم	رهبــری	بــوده	و	بــرای	
برنامه	ریــزی	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	
ــت:	حســن	کار	 ــه	جمــع	شــدند،	گف ــن	منطق ــادان	از	ای معت
ــده	و	 ــه	کار	رهاش ــود	ک ــل	می	ش ــح	کار	تبدی ــه	قب ــی	ب زمان

ــه	شــکل	ســابق	برگــردد. وضعیــت	ب

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:	رســانه	ها	بایــد	
ــه	کار	 ــد	در	معرفــی	آســیب	اعتیــاد	ب هــر	چــه	در	تــوان	دارن

ــا	ایــن	آســیب	گســترش	پیــدا	نکنــد. ــد	ت بگیرن

ــه  ــه روز از تپ ــا س ــی دو ت ــادان ط ــر از معت ۱۲۸ نف
ــدند ــع آوری ش ــا« جم »پیس

ــتان	 ــواد	مخــدر	اس ــا	م ــارزه	ب ــی	مب ــورای	هماهنگ ــر	ش دبی
ــرای	 ــر	اینکــه	حرکــت	عظیمــی	ب ــا	تأکیــد	ب ــز	ب همــدان	نی
ناامــن	کــردن	تپــه	»پیســا«	بــرای	معتــادان	ایجــاد	و	1۲8	نفر	
از	معتــادان	طــی	دو	تــا	ســه	روز	از	تپــه	»پیســا«	جمــع	آوری	
ــا	فنس	کشــی	و	تخریــب	برخــی	اماکــن	در	 شــدند،	گفــت:	ب
ــه	ایــن	تپــه	را	 ایــن	منطقــه	می	تــوان	دسترســی	معتــادان	ب

ــش	داد. کاه
ــده	 ــهیالت	ارائه	ش ــش	تس ــینی	از	افزای ــول	حس ــید	رس س
ــهیالت	 ــت:	تس ــر	داد	و	گف ــاد	خب ــگان	اعتی ــه	بهبودیافت ب
بهبودیافتــگان	از	1۰	میلیــون	تومــان	بــه	15	میلیــون	تومــان	

ــت. ــش	یاف افزای
حســینی	بابیــان	اینکــه	در	بحــث	ارائــه	تســهیالت	بــه	
ــا	یــک	ســال	از	پاکــی	 بهبودیافتــگان	بایــد	حداقــل	۶	مــاه	ت
بهبودیافتــگان	در	مراکــز	سپری	شــده	باشــد،	بــه	انعقــاد	
ــگان	و	 ــه	بهبودیافت ــوزش	ب ــه	آم ــور	ارائ ــه	به	منظ تفاهم	نام
خانواده	هــای	آن	هــا	بــرای	تســهیل	در	ارائــه	تســهیالت	اشــاره	
ــا		 ــگان	و	خانواده	ه ــوزش	بهبودیافت ــرای	آم ــزود:	ب ــرد	و	اف ک
تفاهم	نامــه	ای	بــا	فنــی	و	حرفــه	ای	اســتان	منعقدشــده	و	بــه	
خانواده	هــای	آن	هــا	نیــز	در	بخــش	خصوصــی	آمــوزش	ارائــه	

می	شــود.

وی	بــه	انعقــاد	تفاهم	نامــه	دیگــری	بــا	کارآفرینــان	به	منظــور	
ــت:	 ــرد	و	گف ــاره	ک ــگان	اش ــرای	بهبودیافت ــتغال	ب ایجــاد	اش
تســهیالت	و	حمایت	هــای	الزم	از	کارآفرینــان	در	ایــن	

ــد. ــد	ش ــام	خواه خصــوص	انج
	امنیتـی	اسـتاندار	همدان	نیـز	بـا	تأکید	بر	 معـاون	سیاسـیـ	
اینکـه	در	جمـع	آوری	معتـادان	متجاهـر	دسـتگاه	قضایـی	و	
نیـروی	انتظامـی	موفق	بـوده	و	سـایر	دسـتگاه	ها	نیـز	باید	در	
ایـن	زمینـه	همکاری	داشـته	باشـند،	گفـت:	بایـد	ظرفیت	در	
مراکـز	مـاده	1۶	برای	معتادان	جمع	آوری	شـده	بیشـتر	شـود.

بهره مندی از وجود سمن ها در مبارزه با اعتیاد
ســید	ســعید	شــاهرخی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	مبــارزه	بــا	مواد	
ــز	در	 ــمن	ها	نی ــود	س ــده	و	از	وج ــی	ش ــد	اجتماع ــدر	بای مخ
ایــن	زمینــه	اســتفاده	شــود،	گفــت:	کمیتــه	ای	پنج	گانــه	زیــر	

ــا	مــواد	مخــدر	شــکل	گرفته	اســت. نظــر	ســتاد	مبــارزه	ب
وی	بــا	اشــاره	بــه	عــدم	همــکاری	کافــی	ســازمان	بهزیســتی	
اســتان	همــدان	در	اجــرای	طــرح	جمــع	آوری	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	

میـراث ایــران

احیای کهن ترین سکونتگاه همدان/چهره»پیسا«از وجودمعتادان پاک می شود
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ــیب	های	 ــوزه	آس ــان	در	ح ــارد	توم ــه	یک	میلی ــود	ک می	ش
ــا	 اجتماعــی	و	4۰۰	میلیــون	تومــان	نیــز	در	بحــث	مبــارزه	ب

مــواد	مخــدر	تعریــف	شــده	اســت.
طــی	پنــج	مرحلــه	پاکســازی	تپــه	»پیســا«	در	ســال	جــاری	
35۰	نفــر	معتــاد	جمــع	آوری	شــد	رئیــس	پلیــس	مبــارزه	بــا	
مــواد	مخــدر	اســتان	همــدان	نیــز	بــا	اشــاره	بــه	جمــع	آوری	
ــان	اینکــه	طــی	 ــه	»پیســا«	شــهر	همــدان	و	بی ــادان	تپ معت
ــه	 ــن	منطق ــاری	در	ای ــال	ج ــازی	در	س ــه	پاکس ــج	مرحل پن
ــا	و	 ــد	بانده ــت:	رص ــد،	گف ــع	آوری	ش ــاد	جم ــر	معت 35۰	نف
ــی	پلیــس	 ــات	اصل ــواد	مخــدر	از	اقدام ــع	م شــبکه	های	توزی

ــا	مــواد	مخــدر	اســتان	همــدان	اســت. مبــارزه	ب
ــا	 ــارزه	ب ــان	اینکــه	نیروهــای	پلیــس	مب ــه	بابی هــادی	قزوین
مــواد	مخــدر	بــا	کارهــای	اطالعاتــی	و	نامحســوس	نســبت	به	
شناســایی	مــکان	هــای	تجمــع	معتــادان	اقــدام	مــی	کننــد،	
ــدگان	 ــع	کنن ــه	و	توزی ــادان	و	تهی ــا	معت ــورد	ب ــت:	برخ گف
موادمخــدر	ابــراز	رضایــت	شــهروندان	و	ســاکنان	ایــن	مناطق	

ــه	همــراه	داشــته	اســت. را	ب
ــدر	 ــواد	مخ ــا	م ــارزه	ب ــس	مب ــدف	پلی ــه	ه ــان	اینک وی	بابی
خدمــت	رســانی	بــه	شــهروندان	اســت	بــا	ایــن	وجــود	انتظــار	
ــا	 ــی	ب ــتانه	و	صمیم ــل	دوس ــا	تعام ــا	ب ــواده	ه ــی	رود	خان م
فرزنــدان	و	آگاه	کــردن	آنــان	از	مضــرات	گرایــش	بــه	مصــرف	
ــن	 ــمت	ای ــه	س ــان	ب ــش	آن ــاد	از	گرای ــی	و	اعتی ــواد	دخان م
معضــل	اجتماعــی	جلوگیــری	کننــد،	تاکیــد	کــرد:	یکــی	از	
عامــالن	گرایــش	جوانــان	بــه	ســمت	مــواد	مخــدر	دوســتان	
نابــاب	اســت	چراکــه	ایــن	طیــف	از	افــراد	بــا	بیــان	مــواردی	
ــاد	 ــعی	در	معت ــواد،	س ــرف	م ــودن	مص ــاد	آور	نب ــر	اعتی نظی

ــد. ــود	دارن ــتان	خ ــردن	دوس ک

جوانــان فریــب تبلیغــات غلــط فروشــندگان مــواد 
ــد  مخــدر را نخورن

ســرهنگ	قزوینــه	توصیــه	کــرد:	خانــواده	هــا	و	جوانــان	فریب	
تبلیغــات	غلــط	فروشــندگان	مــواد	مخــدر	را	نخورنــد	چراکــه	
ــن	 ــراد	در	دام ــی،	اف ــواد	افیون ــرف	م ــار	مص ــا	یکب ــی	ب حت

اعتیــاد	گرفتــار	مــی	شــوند.
وی	افــزود:	پلیــس	مبــارزه	بــا	مــواد	مخــدر	عــالوه	بــر	اقدامات	
ســلبی	و	برخــورد	جــدی	و	بــدون	اغمــاض	بــا	تهیــه	و	توزیــع	
ــر	 ــی	نظی ــای	فرهنگ ــت	ه ــدر،	فعالی ــواد	مخ ــدگان	م کنن
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	ظرفیت	ســازی	
ــرد:	 ــوان		ک ــت،	عن ــاز	اس ــود	نی ــد	از	بهب ــای	بع و	حمایت	ه
ــادان	را	در	بحــث	 ــد	معت ــش	از	۲1	روز	نمی	توانن ــا	بی کمپ	ه
درمــان	همراهــی	کنند	و	بــه	حمایــت	و	کمــک	بهبودیافتگان	

بعــد	از	طــی	ایــن	دوره	نیــاز	اســت.
ــه	 ــان	اینک ــا	بی ــز	ب ــدان	نی ــتان	هم ــی	اس ــده	انتظام فرمان
ــی	در	 ــا	مــواد	مخــدر	برنامــه	های ــارزه	ب پلیــس	در	حــوزه	مب
دســتور	کار	دارد،	اظهــار	داشــت:	اســتفاده	بهینــه	از	ظرفیــت	
ــا	 ــرای	آمــوزش	همگانــی	درامــر	مبــارزه	ب فضــای	مجــازی	ب

ــواد	مخــدر	مدنظــر	اســت. م
ســردار	بخشــعلی	کامرانــی	صالــح	گفــت:	در	راســتای	مبــارزه	
ــداری	 ــای	نگه ــت	محل	ه ــش	ظرفی ــدر	افزای ــواد	مخ ــا	م ب

ــرف	 ــیوع	مص ــدات	و	ش ــه	تهدی ــه	ب ــا	توج ــاده	15	و	1۶،	ب م
ســایر	مــواد	مخــدر	ماننــد	مــواد	مخــدر	گل،	دســتمال	

ــت. ــتور	کار	اس ــز	در	دس ــوارد	نی ــن	م ــره	ای ــذی	و	غی کاغ
فرمانــده	انتظامــی	اســتان	همــدان	بابیــان	اینکــه	کشــفیات	
مــواد	مخــدر	امســال	نســبت	بــه	مدت	مشــابه	ســال	گذشــته	
ــوان	کــرد:	امســال	در	مقایســه	 ۲8	درصــد	افزایــش	دارد،	عن
ــش،	 ــد	افزای ــاک	۲3	درص ــث	تری ــته	در	بح ــال	گذش ــا	س ب
هروئیــن	74	درصــد	افزایــش،	شیشــه	و	حشــیش	کاهــش	و	

ســایر	مــوارد	59	درصــد	افزایــش	کشــفیات	داشــتیم.
وی	بـه	دسـتگیری	8	هـزار	و	۲9۲	نفـر	از	معتـادان	از	ابتـدای	
امسـال	اشـاره	کـرد	و	افـزود:	در	حـوزه	دسـتگیری	و	مقابلـه	
اجـرای	طرح	های	متعـدد	مدنظر	بـوده	به	طوری	کـه	در	حوزه	
خرده	فروشـان	مواد	مخـدر	چهار	هـزار	نفر،	در	بحـث	معتادان	
و	نگهدارنـدگان	مـواد	مخـدر	۲	هـزار	و	595	نفـر	و	معتـادان	

متجاهـر	نیـز	یک	هـزار	و	7۲7	نفر	دسـتگیر	شـدند.

انهدام ۶۹ باند توزیع مواد مخدر از ابتدای سال
ســردار	کامرانــی	صالــح	بــا	اشــاره	بــه	انهــدام	۶9	بانــد	توزیــع	
ــای	 ــرد:	برنامه	ه ــوان	ک ــال،	عن ــدای	س ــدر	از	ابت ــواد	مخ م
ــه	انجــام	و	در	آســیب	های	حــوزه	 آموزشــی	طــی	379	مرحل
مــواد	مخــدر	۶۰	هــزار	نفــر	تحــت	آمــوزش	قــرار	گرفتنــد.

وی	بــه	انجــام	بیــش	از	7	هــزار	مرحلــه	طرح	هــای	عملیاتــی	
در	حــوزه	مــواد	مخــدر	اشــاره	کــرد	و	ادامــه	داد:	۲۰	میلیــون	
عــدد	قــرص	روان	گــردان	و	غیرمجــاز	نیــز	در	بیــن	کشــفیات	
بــوده	اســت.	فرمانــده	انتظامــی	اســتان	همــدان	اضافــه	کــرد:	
ــتگاه	 ــالح	و	۲8۰	دس ــیاه	دانه،	س ــخاش،	س ــفیات	خش کش
ــه	 خــودرو	و	کشــف	و	ضبــط	مــواد	شــیمیایی	و	دست	ســاز	ب
میــزان	4۰8	کیلوگــرم	نیــز	از	ابتــدای	ســال	تاکنــون	گــزارش	

شــده	اســت.

اجــرای ۴۰۸ مرحلــه طــرح پاکســازی مناطــق آلوده 
در همــدان 

ــازی	 ــرح	پاکس ــه	ط ــرای	4۰8	مرحل ــه	اج ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــی	 ــرح	ط ــن	ط ــرای	ای ــد:	اج ــادآور	ش ــوده،	ی ــق	آل مناط
روزهــای	اخیــر	در	چهــار	مرحلــه	در	تپــه	»پیســا«	و	میــدان	
ــک	 ــرای	ی ــوارد	اج ــی	م ــه	در	برخ ــده	ک ــام	ش ــام)ره(	انج ام

ــت. ــده	اس ــول	انجامی ــه	ط ــا	۲۰	روز	ب ــه	ت مرحل
ــای	 ــای	ارتق ــه	طرح	ه ــان	اینک ــا	بی ــح	ب ــردار	کامرانی	صال س
ــار	داشــت:	 ــز	در	حــال	اجراســت،	اظه ــی	نی ــت	اجتماع امنی
در	راســتای	مبــارزه	بــا	مــواد	مخــدر	نیــاز	بــه	انجــام	اقدامــات	
ــوزش	 ــد	آم ــد	بای ــن	رون ــه	ای ــرای	ادام ــت	و	ب ــه	اس مجدان
همگانــی	کــه	خــال	بزرگــی	در	جامعــه	اســت؛	صــورت	گیــرد.
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــه	ب ــدان	در	ادام ــتان	هم ــی	اس ــده	انتظام فرمان
اجــرای	طــرح	جمــع	آوری	معتــادان	در	تپــه	»پیســا«	همــدان	
عنــوان	کــرد:	طــی	روز	اول	۶۰	نفــر،	در	روز	دوم	4۰	نفــر	و	روز	
ــا	 ــادان	متجاهــر	جمــع	آوری	شــدند	ام ــر	از	معت ســوم	35	نف

بایــد	ایــن	طــرح	اســتمرار	یابــد.
ــا	 ــه	فعالیت	ه ــاره	ب ــا	اش ــه	ب ــح	در	ادام ــردار	کامرانی	صال س
در	حــوزه	مــواد	مخــدر	در	فضــای	مجــازی،	تاکیــد	کــرد:	در	
ــدی	 ــیوه	های	جدی ــگردها	و	ش ــازی	ش ــای	مج ــش	فض بخ
ــواد	 ــه	م ــوده	ب ــای	آل ــع	کیک	ه ــه	آن	توزی ــک	نمون ــه	ی ک
ــوزش،	 ــه		آم ــاز	ب ــه	نی ــه	ک ــکل	گرفت ــت	ش ــدر	گل	اس مخ

اطالع	رســانی	و	آگاهــی	دارد.
باایــن	تفاســیر	آنچــه	مســلم	اســت	اینکــه	جــوالن	معتــادان	
دختــر	و	پســر	در	تپــه	تاریخــی	»پیســا«	در	همــدان	باالخــره	
ــن	 ــوب	ای ــی	مســئوالن	شــهر	همــدان	از	اوضــاع	نامطل نگران
منطقــه	را	برانگیختــه	تــا	پــس	از	ســال	هــا	فکــر	چاره	باشــند	
ــهروندان	 ــکونتگاه	ش ــری	س ــه	در	4۰۰	مت ــن	تپ ــه	ای چراک
ــم	 ــرار	گرفتــه	اســت	و	برهمیــن	اســاس	امیدواری ــی	ق همدان
ــی	 ــرانجام	خوب ــاماندهی	آن	س ــرای	س ــا	ب ــزی	ه ــه	ری برنام

داشــته	باشــد.
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میـراث ایــران

نخســتین  همــان  یــا  طاق بســتان 
انیمیشــن صخــره ای جهــان در پــی 
فرهنگــی  میــراث  متولیــان  غفلــت 
اســتان شــدیدا تحــت تاثیــر عوامــل تخریبــی بیولوژیکــی 

و طبیعــی قــرار گرفتــه اســت. 

حکایــت	میــراث	فرهنگــی	ایــن	ســامان	و	بــی	مهــری	
ــا	آنجــا	کــه	 متولیانــش	در	پاســداری	از	آنهــا	ســر	دراز	دارد	ت
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.
ــه	آن	لقــب	 ــا	همــان	طاقبســتان	کــه	ب ــاق	وه	ســان«	ی »ت
نخســتین	انیمیشــن	صخــره	ای	جهــان	داده	انــد	و	در	
ــه	یکــی	 ــرخ	شــاد	جــای	گرفت ــای	ف ــوه	ه ســینه	کــش	ک
از	شــاهکارهای	حکاکــی	بــر	روی	ســنگ	در	دنیاســت	
ــن	ســرزمین	 ــخ	ای ــه	هــای	ارزشــمندی	از	تاری کــه	گنجین
ــا	داده	 ــته	اش	ج ــوش	برجس ــه	الی	نق ــال	را	در	ال	ب کهنس

ــت. اس
ــده	از	پادشــاهان	 ــادگار	مان ــه	ی ــای	باشــکوه	و	ســترگ	ب بن
ــار	 ــت	آث ــم	زده	و	در	لیس ــام	و	آوازه	ای	به ــه	ن ــانی	ک ساس
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	
ــار	تاریخــی	و	 ــرای	ایــن	آث ــازه	ب ــار	شــاهد	یــک	رنــج	ت هــر	ب
ــت	 ــورد	دس ــم	آن	م ــی	حری ــه	گاه ــند،	چنانچ ــی	باش هویت
ــل	ســوء	 ــه	دلی ــم	ب ــی	ه ــا	گاه ــرد،	ی ــی	گی ــرار	م ــدازی	ق ان
مدیریــت	خطــر	تخریــب	طــاق	هــای	زیبــا	را	بیــخ	گوشــش	

ــد. احســاس	کن
زمانــی	چشــمه	هــای	هزارســاله	اش	یــک	شــبه	کــور	شــدند	
ــی	 ــی	توجه ــا	و	ب ــی	ه ــی	مباالت ــر	ب ــه	خاط ــم	ب ــی	ه و	زمان
هــا	بــه	ایــن	اثــر	فاخــر	و	میــراث	ملــی	نقــوش	برجســته	آن	
ــه	دلیــل	چکــه	کــردن	آب	از	 در	خطــر	فرســایش	طبیعــی	ب

ســقف	طــاق	هــا	قــرار	گرفــت.
ــه	رو	شــده	اســت	 ــدی	رو	ب ــا	مشــکل	جدی ــه	ب حــاال	هــم	ک
ــاری	 ــس	حج ــتان	و	مجال ــمند	طاقبس ــای	ارزش ــاق	ه و	ط
ــه	 ــرار	گرفت ــای	کوچــک	ق ــوت	ه ــورد	هجــوم	عنکب ــان	م آن
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	
ــازل	 ــه	لحــاظ		من شــده	و	بیــش	از	حــد	مجــاز	در	منطقــه	ب
مســکونی	و	تــردد	خودروهــا	طاقبســتان	شــدیدا	تحــت	تاثیر	

ــه	اســت. ــرار	گرفت عوامــل	تخریبــی	ق
بازدیــد	 بــه	دلیــل	مدیریــت	غیرمتخصــص	و	عــدم	 	
سیســتماتیک	مدیریت	ارشــد	میــراث	فرهنگــی	از	آثــار	و	کم	
ــن	 ــال	ای ــی	عم ــی	و	عارض ــب	طبیع ــع	تخری ــالع		از		مناب اط

ــت. ــده	اس ــا	ش ــود	ره ــال	خ ــه	ح ــمند	ب ــه	ارزش مجموع
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	
ــد،	 ــده	ان ــل	مان ــراث	فرهنگــی	از	آن	غاف آنچــه	مســئوالن	می
ــگ	اســت	 ــی	ســفید	و	ســبز	رن ــک	های ــور	و	هجــوم	کپ ظه
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

ــات	 ــار	داشــت:	عملی ــتان	شناســی،	اظه ــرای	باس ــک	دکت ی
کل	 اداره	 توســط	 ســال	9۰	 از	 طاقبســتان	 ســاماندهی	
میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	و	زیــر	نظــر	

ــت. ــده	اس ــاز	ش ــتان	آغ ــان	اس کارشناس
ــه	 ــای	مجموع ــت	ه ــزود:	فعالی ــر	اف ــدی	نص ــان	احم احس
ــکل	 ــور	ش ــا	دو	منظ ــی	ب ــه	زن ــث	گمان ــتان	در	بح طاقبس
گرفــت	کــه	اصلــی	تریــن	آن	حفاظــت	از	ایــن	آثــار	تاریخــی	
بــی	نظیــر	دوره	ساســانی	و	دیگــری	بــه	منظــور	ثبــت	جهانی	

ــود. ــر	ب ــن	اث ای
ــت	 ــر	دو	فعالی ــن	اث ــی	ای ــت	جهان ــان	اینکــه	در	ثب ــا	بی وی	ب
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	
ــود	دارد	 ــا	وج ــاق	ه ــاره	ط ــه	در	کن ــمه	ای	ک ــه	چش ــه	س ب

ــی	شــود. ــل	م منتق
ــس	 ــرد:	جن ــتان	شناســی	خاطرنشــان	ک ــری	باس ــن	دکت ای
کــوه	از	کارســت	اســت	و	بــه	دلیــل	ســنگ	هــای	آهکــی	کــوه	
دارای	خلــل	و	فــرج	اســت	و	یکــی	از	اصلــی	تریــن	موضوعاتی	
ــرده	 ــد	ک ــون	تهدی ــاد	تاکن ــان	ایج ــتان	را	از	زم ــه	طاقبس ک
ــن	 ــا	ای ــتی	ب ــه	درس ــر	ب ــه	اگ ــت	ک ــن	آب	اس ــود	همی وج
ــدی	را	 ــیب	ج ــن	آس ــه	یقی ــع	ب ــم	قط ــل	نکنی ــد	عم فرآین

ــت. ــد	داش خواه
بــه	گفتــه	احمــدی	نصــر،	در	طــول	ســالیان	مختلــف	
ــه	 ــود	آب	ب ــده	ب ــاال	آم ــا	ب ــه	واســطه	اینکــه	کــف	طــاق	ه ب
ــی	 ــه	چشــمه	آب ــه	طــوری	ک درســتی	خــارج	نمــی	شــد،	ب
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	

ــگاره	هــا	خــارج	مــی	شــد. ن
	وی	ادامــه	داد:	در	نهایــت	در	ایــن	فصــول	بــا	توجــه	بــه	درجه	
ذوب	و	انجمــاد	آب	در	کرمانشــاه	و	در	اثــر	تغییــر	ماهیــت	آب	
ــد	 ــک	تهدی ــاد	آب	ی ــا	انجم ــم	آن	ب ــش	حج ــخ	و	افزای ــه	ی ب

ــود. ــگاره	هــا	ب ــرای	نقــش	ن جــدی	ب
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.

ــا  ــاق ه ــرای ط ــدت ب ــا در بلندم ــی ه دود کباب
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.
ــژه	 ــه	وی ــا	و	ب ــن	طــاق	ه ــای	ای ــورد	دیگــر	تهدیده وی	در	م
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.
ــن	 ــه	ای ــا	ب ــوت	ه احمــدی	نصــر	در	خصــوص	هجــوم	عنکب
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! 
ــا	جلیــل	باالیــی	 ــرای	پیگیــری	ایــن	موضــوع	ب امــا	وقتــی	ب
ــع	دســتی	و	گردشــگری	 ــی،	صنای ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
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	
1۰	سـال	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.

اولین انیمیشن سنگی جهان »کپک« زد/ طاق بستان در چنبره عنکبوتها
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میـراث ایــران

ــان  ــگری جه ــت گردش ــز پایتخ تبری
میــادی   2018 ســال  در  اســام 
ــت  ــی اس ــداد فرصت ــن روی ــت؛ ای اس
بــرای معرفــی پتانســیل های گردشــگری کل کشــور، 
امــا آنطــور کــه شایســته ایــن رویــداد اســت، هنــوز اقــدام 

ــت.  ــه اس ــورت نگرفت ــی ص کاف

ــئوالن	 ــی	مس ــالدی،	پیش	بین ــال	۲۰18	می ــل	س ــا	تحوی ب
ــت،	از	 ــه	دس ــدان	ب ــافران	چم ــد:	»مس ــت	از	آب	درآم درس
ــئوالن	 ــه	را	مس ــن	جمل ــدند«؛	ای ــز	نش ــه	تبری ــا	روان مرزه
ــه	 ــخ	ب ــه	ای	در	پاس ــر	جلس ــان	ه ــتانی	در	پای ــهری	و	اس ش
انتقــادات	مــردم	و	کارشناســان	از	عــدم	آمادگــی	شــهر	بــرای	

»تبریــز	۲۰18«	مطــرح	می	کردنــد.
ســال	۲۰18	میــالدی	از	راه	رســیده	اســت	و	بــه	همــان	اندازه	
کــه	انتظــار	می	رفــت،	تبریــز	همــان	تبریز	اســت؛	بــا	روزهایی	
ســرد	و	کــم	رونــق،	شــب	هایی	خلــوت	و	ایــام	تعطیــل	مــرده.	
ــد	 ــز	نمی	توان ــاعته	در	تبری ــت	وگذار	چندس ــا	گش ــی	ب کس
پــی	ببــرد	ایــن	شــهر	به	عنــوان	پایتخــت	گردشــگری	جهــان	
ــال	۲۰18	انتخــاب	 ــن	57	کشــور	اســالمی	در	س اســالم،	بی

شــده	اســت.
ــال	۲۰18	گذاشــت.	 ــه	س ــدم	ب ــل	ق ــز	در	ســکوتی	کام تبری
ــا	بنــری	در	شــهر	نیســت	 ــدک،	پوســتر	ی به	جــز	تعــدادی	ان
کــه	بگویــد	ایــن	شــهر	امســال	بــا	ســال	های	قبــل	و	بعــد،	بــا	

ــی	دارد. ــک	تفاوت	های ــهرهای	دور	و	نزدی ش
	

انتظارهای بیجا!
محمدرضــا	نعمــت	زاده،	رئیــس	افتخــاری	ســتاد	ملــی	تبریــز	

ــا	 ــتاد،	ب ــن	س ــی	ای ــتانی	و	مل ــات	اس ــا	در	جلس ۲۰18	باره
ــز۲۰18	 ــرای	تبری ــی	ب ــات	کاف ــدم	تبلیغ ــد	از	ع ــی	تن لحن
ــق	 ــه	متعل ــی	ک ــی	در	هواپیمای ــت:	»حت ــرده	اس ــاد	ک انتق
بــه	تبریــز	اســت،	هیــچ	بنــری	ندیــدم	کــه	تبلیغــات	
ــار	 ــه	انتظ ــد،	چگون ــده	باش ــز۲۰18«	روی	آن	درج	ش »تبری
ــن	 ــالم	ای ــان	اس ــران	و	جه ــر	ای ــهرهای	دیگ ــم	در	ش داری

رویــداد	اطالع	رســانی	شــود؟«
ایــن	روزهــا	تلویزیــون	را	کــه	بــاز	می	کنیــم،	بیش	تــر	
بــا	جــای	خالــی	»تبریــز۲۰18«	در	اخبــار	سراســری	و	
ــا	در	 ــویم،	این	ه ــه	می	ش ــط	مواج ــف	مرتب ــبکه	های	مختل ش
حالــی	اســت	کــه	کارشناســان	حــوزه	گردشــگری	معتقدنــد	
تبلیغــات	و	اطالع	رســانی،	حــرف	اول	را	در	جــذب	گردشــگر	
ــانه	های	 ــی	رس ــود	حت ــز۲۰18	الزم	ب ــرای	تبری ــد	و	ب می	زنن

می	آمدنــد. کار	 روی	 بین	المللــی	
ــه	 ــم	افتتاحی ــت	مراس ــرار	اس ــئوالن،	ق ــم	مس ــق	تصمی طب
رســمی	تبریــز۲۰18،	در	نــوروز	ســال	97	بــا	حضــور	
شــخصیت	های	برجســته	ملــی	در	تبریــز	برگــزار	شــود،	ایــن	
یعنــی	عمــاًل	3مــاه	از	رویــداد	ملــی	»تبریــز۲۰18«	از	دســت	

ــی	رود. م
امــا	عده	ای	نیــز	معتقدنــد	آغــاز	رویــداد	تبریــز	۲۰18	از	نوروز	
97،	چنــدان	هــم	فکــر	بــدی	نیســت.	علــی	محســن	زاده	یک	
ــد:	 ــگری،	می	گوی ــوزه	گردش ــزی	در	ح ــال	تبری ــهروند	فع ش
»تبریــز	زمســتان	های	ســرد	و	کم	رونقــی	دارد.	بــرای	همیــن	
بهتــر	اســت	ایــن	بخــش	از	ســال	را	بــرای	تبریــز۲۰18	نادیده	

» بگیریم.
ــی	 ــل	اجرای ــه	عوام ــت	درصورتی	ک ــد	اس ــن	معتق او	همچنی
و	اداری	اســتان	و	مخصوصــاً	تبریــز	کارهــای	عقب	مانــده	
ــت	 ــاه	را	غنیم ــن	3م ــد	ای ــند،	می	توانن ــته	باش ــادی	داش زی

بشــمارند	و	دســت	به	کار	شــوند.
ــورد	 ــاوت	نظــری	کــه	بیــن	مســئوالن	و	شــهروندان	در	م تف
اســت	 دراین	بــاره	 بیش	تــر	 دارد،	 وجــود	 تبریــز۲۰18،	
ــرای	 ــان؟	ب ــا	پای ــت	ی ــاز	اس ــک	آغ ــا	ی ــز	۲۰18	آی ــه	تبری ک
تبریــز۲۰18	بایــد	کارهــای	ظاهــری	و	ســطحی	انجــام	داد	یــا	
کارهایــی	مانــدگار	و	محتوایــی؟	متولیــان	اصلی	تبریــز۲۰18	
ــهرداری	و	 ــون	ش ــتگاه	هایی	همچ ــا	دس ــتند	ی ــردم	هس م

ــی؟ ــراث	فرهنگ می
رضــا	خلیلی،	رئیس	ســازمان	توســعه	گردشــگری	شــهرداری	
تبریــز	توضیــح	می	دهــد:	وقتــی	می	گوییــم	»تبریــز	۲۰18«،	
منظورمــان	ایــن	نیســت	کــه	گردشــگر	خارجــی	پاســپورت	
بــه	دســت	پشــت	مرزهــا	ایســتاده	تــا	ســال	۲۰18	میــالدی	

تحویــل	شــود	و	او	بــه	ســمت	تبریــز	بــدود.
ــز	در	 ــداد	یــک	فرصــت	اســت	کــه	تبری ــه	نظــر	او	ایــن	روی ب
زمینــه	زیرســاخت	های	گردشــگری	توســعه	یابــد.	همچنیــن	
ــف	 به	وســیله	تبلیغــات	گســترده	ای	کــه	در	شــهرهای	مختل

ــود. ــی	ش ــد،	معرف ــان	رخ	می	ده جه
ــز،	 ــهرداری	تبری ــگری	ش ــعه	گردش ــازمان	توس ــس	س رئی
ــم	 ــات	مه ــه	اقدام ــی	را	ازجمل ــای	جهان ــا	توره ــی	ب هماهنگ
ــا	 ــد	ب ــا	بای ــد:	»م ــد	و	می	گوی ــز	۲۰18«	می	دان ــرای	»تبری ب
ــیم.	 ــته	باش ــل	داش ــی	تعام ــی	و	داخل ــوی	خارج ــای	ق توره
ــز	را	 ــال	تبری ــن	س ــد	در	ای ــنهاددهنده	بای ــای	پیش آژانس	ه
ــن	 ــه	ای ــد	ک ــی	کنن ــه	گردشــگران	معرف ــوان	مقصــد	ب به	عن

ــد.« ــد	باش ــیار	مفی ــد	بس می	توان

نگاهی نو به موضوع تبلیغات الزم است
او	یــادآور	می	شــود	کــه	تبلیغــات	صرفــاً	بــا	روش	هــای	
ــورت	 ــیم	ص ــت	می	شناس ــه	سال	هاس ــی	ک ــن	و	معلوم روش

بهارگردشگری تبریزآغاز شد/»تبریز۲۰۱۸«مهم ترین رویدادگردشگری اسالمی
بهنام عبداللهی
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ــف	 ــهرهای	مختل ــد	در	ش ــرا	نبای ــا	چ ــاًل	م ــرد:	»مث نمی	گی
ایــران	و	جهــان	فروشــگاه	های	زنجیــره	ای	داشــته	باشــیم	کــه	
ــی	 ــد؟	وقت ــه	می	کنن ــز	را	عرض ــوالت	تبری ــوغات	و	محص س
کســی	مــی	رود	در	یــک	نمایشــگاه	خارجــی	فــرش	تبریــز	را	
ــوغات	 ــه	او	س ــم	چراک ــت	کنی ــد	از	او	حمای ــد	بای می	فروش
ــیار	 ــن	بس ــه	ای ــد	ک ــغ	می	کن ــرده	و	تبلی ــا	ب ــز	را	آنج تبری

ــت.« ــمند	اس ارزش
	

ــه  ــر ب ــات جبران ناپذی ــی، ضرب ــات داخل اغتشش
ــز۲۰۱۸« »تبری

ــف	 ــای	مختل ــت	به	روش	ه ــات	مثب ــه	تبلیغ ــدر	ک همان	ق
می	توانــد	از	کاه	کــوه	بســازد	و	موردتوجــه	گردشــگران	
جهــان	قــرار	بگیــرد،	اندکــی	تبلیــغ	منفــی	در	رســانه	های	
شــکل	گیری	 در	 می	توانــد	 نیــز	 جهــان	 قدرتمنــد	
ذهنیتــی	ناصحیــح	و	زشــت	از	یــک		شــهر	در	اذهــان	

عمومــی	تأثیرگــذار	باشــد.
ــز	معتقــد	اســت	 شــهرام	دبیــری،	عضــو	شــورای	شــهر	تبری
امنیــت،	اولیــن	موضــوع	مهــم	بــرای	یــک	گردشــگر	در	جهت	

انتخــاب	مقصــد	ســفر	اســت.
ــی	بتوانیــم	 ــرای	اینکــه	در	مجامــع	جهان ــا	ب ــد:	»م او	می	گوی

ــالم	در	 ــان	اس ــگری	جه ــت	گردش ــوان	پایتخ ــز	را	به	عن تبری
ــم	و	 ــیاری	کرده	ای ــای	بس ــانیم،	تالش	ه ــال	۲۰18	بشناس س
ــه	 ــد	ک ــت	باش ــان	در	آن	جه ــام	فعالیت	هایم ــد	تم ــاال	بای ح
ــه	دنیــا	معرفــی	کنیــم.« ــر	و	بهتــر	ب تبریــز	را	هرچــه	بیش	ت
ــه	ســمت	شــهرداری	 ــز	۲۰18	ب ــرای	تبری ــا	ب ــر	نگاه	ه بیش	ت
ــرای	 ــهرداری	ب ــد	ش ــردم	معتقدن ــر	م ــت.	بیش	ت ــز	اس تبری
ــه	قــول	 ــداده	اســت	و	ب ــداد	اقــدام	خاصــی	انجــام	ن ایــن	روی

ــز	۲۰18؟« ــدام	تبری ــان	»ک خودش
ــه	 ــر	ک ــهین	باه ــرج	ش ــز،	ای ــهردار	تبری ــمین	ش پنجاه	وشش
ــهردار	 ــون	ش ــت،	همچ ــرده	اس ــه	کار	ک ــروع	ب ــی	ش به	تازگ
ســابق	ایــن	شــهر	اولیــن	مســئله	در	مــورد	»تبریــز	۲۰18«	
ــرار	نیســت	 ــد	اســت	ق ــد.	او	معتق ــردم	می	دان ــکاری	م را	هم
ــی	 ــع	بین	الملل ــد	و	مجام ــز	رخ	ده ــی	در	تبری ــر	خاص تغیی
تبریــز	را	همان	گونــه	کــه	هســت	به	عنــوان	پایتخــت	

ــد. ــاب	کرده	ان ــالم	انتخ ــان	اس ــگری	جه گردش
ــز	 ــتانی	تبری ــتاد	اس ــه	س ــن	جلس ــهین	باهر	در	دوازدهمی ش
ــن	 ــرای	ای ــی	ب ــار	دولت ــچ	اعتب ــد	هی ــی	ش ــز	مدع ۲۰18	نی
ــاع	 ــن	اوض ــا	ای ــس	ب ــت	پ ــه	اس ــاص	نیافت ــداد	اختص روی
شــهرداری	و	بدهی	هــای	آن،	نبایــد	انتظــار	بیش	تــری	

ــت. داش

همچنان انتظار...
ــد	خدابخــش،	اســتاندار	آذربایجــان	شــرقی	در	جلســه	 مجی
اســتقبال	از	»تبریــز۲۰18«	می	گویــد:	بــه	مــردم	قــول	
ــزرگ	و	 ــای	ب ــاهد	تفاوت	ه ــال	ش ــول	یک	س ــم	در	ط می	ده
اساســی	درمــورد	توســعه	گردشــگری	از	لحــاظ	نرم	افــزاری	و	

ــود. ــم	ب ــز	خواهی ــخت	افزاری	در	تبری س
ــز	بهــار	 ــر	اینکــه	یک	ســال	در	تبری ــا	تاکیــد	ب او	همچنیــن	ب
ــران	و	 ــت	ای ــام	مل ــود،	از	تم ــد	ب ــاری	خواه ــگری	ج گردش
جهــان	بــرای	حضــور	در	تبریــز	و	دیــدن	داشــته	های	میــراث	

ــد. ــوت	می	کن ــی	آن	دع ــی	و	تاریخ فرهنگ
دیــروز	هــم	مســعود	پزشــکیان	نائــب	رئیــس	مجلس	شــورای	
اســالمی	و	نماینــده	مــردم	تبریــز	در	مراســم	اســتقبال	
از	رویــداد	بین	المللــی	»تبریــز	۲۰18«	کــه	بــا	حضــور	
شــخصیت	ها	و	مســئوالن	ملــی	و	اســتانی	برگــزار	شــد،	
ــه	 ــز	۲۰18«	یــک	آغــاز	اســت	ن ــداد	»تبری اظهــار	کــرد:	روی

ــان. پای
وی	مراجعــه	مســئوالن	بــه	توانایی	هــای	داخــل	شــهر	
بین	المللــی	 رویــداد	 موفقیــت	 الزمــه	 را	 اســتان	 و	
ــه	خــود	 ــی	ب ــه	وقت ــان	اینک ــا	بی ــوان	و	ب ــز۲۰18«	عن »تبری
برمی	گردیــم،	زنــده	می	شــویم،	تاکیــد	کــرد:	مــا	در	موضــوع	
ــی	 ــم	ول ــه	بودی ــاال	دوخت ــه	ب ــم	مان	را	ب ــز	۲۰18	چش تبری
ــان	 ــه	خودم ــد	ب ــه	بای ــن	اســت	ک ــه	ای ــود،	نتیج ــری	نب خب

برگردیــم.
در	عیــن	حــال	ســید	عبــاس	صالحــی	وزیــر	فرهنگ	و	ارشــاد	
اســالمی	از	رویــداد	تبریــز	۲۰18	بــه	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	اســالمی	تصریــح	کــرد:	یکــی	از	
ــر	و	 ــگ	و	مفاخ ــز	حــوزه	فرهن ــده	تبری ــای	عم ــت	ه مزی
ادب	ایــن	منطقــه	اســت	و	بایــد	از	ایــن	مزیــت	اســتفاده	

کــرد.
گفتــه	می	شــود	تقریبــاً	بــرای	هــرروز	ســال	۲۰18	میــالدی	
در	تبریــز،	یــک	برنامــه	و	رویــداد	فرهنگــی،	ورزشــی،	
اجتماعــی	و...	در	ســطح	ملــی	و	بین	المللــی	در	نظــر	گرفتــه	
ــن	 ــمار	ای ــا	و	روزش ــامی	برنامه	ه ــوز	اس ــا	هن ــده	اســت	ام ش

ــت. ــده	اس ــر	نش ــچ	اداره	ای	منتش ــوی	هی ــا	از	س رویداده
ســکوت	های	 و	 بی	برنامگی	هــا	 تمــام	 بــا	 تبریــز۲۰18	
ــپری	 ــد	روز	از	آن	س ــرده	و	چن ــه	کار	ک ــاز	ب ــادارش	آغ معن
شــده	اســت.	حــاال	بایــد	منتظــر	بــود	و	دیــد	آیــا	در	
روزهــای	باقی	مانــده،	همیــن	روال	ادامــه	پیــدا	خواهــد	
ــارت	 ــاندن	عب ــرای	شناس ــی	ب ــت	کم	اقدامات ــا	دس ــرد	ی ک
»تبریــز۲۰18«	در	داخــل	کشــور	صــورت	می	گیــرد؟
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آوان،  تـداوم  دزفـول،  شهرسـتان 
پایتخـت تمـدن عیـام باسـتان اسـت 
در  بیشـتر  پژوهـش  و  تحقیـق  کـه 
ای  دریچـه  توانـد  مـی  آن  خصـوص 
جدیـد به سـوی شـناخت تمـدن کهن 
ایرانیـان پیـش روی همـگان بگـذارد. 

ــای	 ــناخته	ه ــو	از	ناش ــول،	ممل ــتان	دزف ــای	شهرس ــای	ج ج
متعــدد	بــه	ویــژه	در	حــوزه	باســتان	شناســی	و	آثــار	ارزشــمند	
تاریخــی	اســت	کــه	هــر	یــک	بخــش	مهمــی	از	تمــدن	کهــن	

ــد. ــران	زمیــن	را	شــکل	داده	ان ای
تپــه	هــای	باســتانی	موجــود	در	دزفــول	همچــون	تپــه	هــای	
چغابنــوت،	چغامیــش،	ده	نــو،	چغاپهــن،	شــهر	باســتانی	
ــی	از	 ــک	بخش ــر	ی ــر،	ه ــتانی	دیگ ــق	باس ــن	و	مناط هوپش
تمدنی	اســت	کــه	هزاران	ســال	پیــش	در	شــمال	خوزســتان	و	
شهرســتان	دزفــول	ســرآمد	شــهرهای	دنیــا	بــوده	اند.	در	ســال	
ــب	و	 ــول	مطال ــخ	و	تمــدن	دزف ــف،	پیرامــون	تاری هــای	مختل
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	سـال	ها	نیز	با	اختصـاص	لقب	هایی	
همچـون	مهـد	فرهنـگ	و	تمـدن،	شـهری	از	سـپیده	دم	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.

پیشینه باستانی دزفول
ــن	رابطــه	عضــو	انجمــن	دوســتداران	و	پژوهشــگران	 در	همی
شهرســتان	دزفــول	در	خصــوص	ایــن	تمــدن	کهن	اظهــار	می	
کنــد:	شهرســتان	دزفــول	یکــی	از	ارزشــمندترین	بخــش	های	
ــژه	در	 ــه	وی ــادی	از	آن	ب ــاد	زی ــه	ابع باســتانی	کشــور	اســت	ک

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	ایــالم	)	عیــالم	(	اســت	کــه	جــای	تحقیــق	و	معرفــی	

بســیار	دارد.
ــتان	 ــات	باس ــق	تحقیق ــد:	طب ــی	گوی ــر	م ــدی	ف ــا	امی رض
شناســان	برجســته	سلســله	آوان	یکــی	از	دودمان	هــای	تمــدن	
ــالد،	 ــش	از	می ــال	پی ــزار	و	4۰۰	س ــتان	در	دو	ه ــالم	باس عی
واقــع	در	جنــوب	غربــی	ایــران	بــود.	عیالمیــان	را	ماننــد	تمدن	
ــای	 ــدن	ه ــن	تم ــوان	از	دورتری ــی	ت ــومریان(	م همسایه)س

ــتان	دانســت. باس
ایــن	عضو	انجمــن	دوســتداران	و	پژوهشــگران	دزفــول	در	ادامه	
عنــوان	مــی	کنــد:	بــا	نــگاه	بــه	پیشــینه	باســتانی	شهرســتان	
ــه	هــزاره	هشــتم	پیــش	از	میــالد	در	تپــه	 دزفــول	کــه	از	میان
هــای	چغابنــوت	و	پــس	از	آن	در	چغامیــش	تمدن	هــای	پیش	
از	تاریــخ	شــکل	گرفتــه،	تــداوم		و	تکامــل	ایــن	دســتاوردهای	
ــزار	ســال	 ــج		ه ــالم	در	پن ــوان	در	تمــدن	عی ــی	ت بشــری	را	م

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	4۰۰	ســال	
پیــش	از	میــالد	حضــرت	مســیح		پایتخــت	عیالمیــان	بــوده	و	

آوان	خوانــده		مــی	شــده	اســت.
ــد:	کاوشــگران	فرانســوی	از	دوران	قاجــار	و	 ــان	مــی	کن وی	بی
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	عیــالم	را	تکمیــل	

ــرد. ک
ــن	دانشــمند	درحــدود	5۰	ســال	 ــد:	ای ــر	مــی	افزای امیــدی	ف
پیــش	کتابــی	دربــاره	عیــالم	نوشــت	کــه	بعدهــا	ایــن	کتــاب	

 the  تحت عنوان jennifer barnes توســط شــخصی به نام
ــه	شــد	و	 ــان انگلیســی ترجم ــه زب lost world of elam ب
فیــروز	فیروزنیــا	آن	را	بــا	عنــوان	)دنیــای	گمشــده	عیــالم(	بــه	

زبــان	فارســی	برگردانــد.
ــن	 ــه	7۲	مت ــد:	در	صفح ــی	گوی ــن	م ــر	همچنی ــدی	ف امی
انگلیســی	کتاب	فــوق،		ســرزمین	عیالم	ترســیم	شــده	کــه	در	
ایــن	نقشــه	ضمــن	برشــمردن	اســامی	شــهرهای	ایــن	منطقه،	
ــه	التیــن	در	نقشــه	مشــخص	شــده	 ــا	دزفــول	ب محــل	آوان	ی
اســت.	همچنیــن	در	صفحــه	81		در	ترجمــه	فارســی	کتــاب	
بــه	نقــل	از	دانشــمند	باســتان	شــناس	آلمانــی	آمــده	کــه	آوان	

ــوده	اســت.. ــرار	دارد،	ب درجایــی	کــه	امــروز	دزفــول	ق
ــتان	 ــگران	شهرس ــتداران	و	پژوهش ــن	دوس ــو	انجم ــن	عض ای
دزفــول	عنــوان	مــی	کنــد:	والتــر	هینتس	یکــی	از	دانشــمندان	
شــاخص	در	میــان	ده	هــا	ایــران	شــناس	بــزرگ	آلمانــی	اســت	
ــی	 ــن	و	ب ــای	بنیادی ــش	ه ــته،	پژوه ــده	گذش ــه	در	دو	س ک
همتایــی	را	بــه	جهــان	ایــران	شناســی	عرضــه	داشــته	اســت.	
ــژه	 ــه	وی ــرکار	و	ب ــران	شناســی	پ ــس	)19۰۶-199۲(	ای هینت
ــود.	 ــان	هــای	ایرانــی	و	تمــدن	عیــالم	ب متخصــص	خــط	و	زب
ــون	 ــی	همچ ــات	ایران ــای	مطالع ــوزه	ه ــیاری	از	ح او	در	بس
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	

ــده	اســت. ناشــناخته	و	مهجــور	مان
ــی	و	 ــب	تاریخ ــه	کت ــود:	در	کلی ــی	ش ــادآور	م ــر	ی ــدی	ف امی
ــه	 ــی	از	شــهری	ب ــوح	نب ــان	حضــرت	ن ــس	ازطوف باســتانی	پ
ــت	 ــهر،	پایتخ ــن	ش ــت.	ای ــده	اس ــرده	ش ــام		ب ــام»	آوان	«	ن ن
ــوده	 ــن	ب ــالم«	و	ســرآمد	شــهرهای	مشــرق	زمی تمــدن	»عی
اســت.	کاوشــگران	غربــی	در	نیــم	قــرن	اخیــر	از	جملــه	
والتــر	هینتــس	آلمانــی،	بــا	توجــه	بــه	دســتاوردهای	باســتان	
ــول	 ــی	کــه	امــروز	دزف شناســی،	احتمــال	اینکــه	آوان	در	جای
قــرار	دارد	را	مطــرح مــی کننــد و  پــس از مطالعــات و تحقیقات 
فــراوان  تصریــح کــرده انــد کــه » اَوان Avan « همــان  دزفول 
کنونــی اســت	از	ایــن	روی	دزفــول	فعلــی	یــا	آوان،	پنــج	هــزار	
ســال	پیــش	را	بایــد	نخســتین	پایتخــت	امپراتــوری	گســترده	

ــالم«	دانســت. کشــور	»عی
امیــدی	فــر	ادامــه	مــی	دهــد:	همچنیــن	والتــر	هینتــس	کــه	
خــود	مدت	هــا	در	دزفــول	بــوده	و	مطالعــات		باســتان	شناســی	
انجــام	داده	اســت	در	کتــاب	»دنیــای		گمشــده	عیــالم«	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	میــالد	در	ایــن	محــل	دارد.	خانــم	»	هلــن	کانتــر«	از	
اعضــای	هیئــت	عملیــات	حفــاری	و	باســتان	شناســی	دربــاره		
ــخنرانی	در	 ــک	س ــراد	ی ــن	ای ــش،	ضم ــای	ُچغامی کاوش	ه
تهــران	از	تپــه	چغامیــش	دزفــول	بــه	نــام	»شــهری	از	ســپیده	
ــام	مــی	بــرد.	کــه	روزنامــه	هــای	خبــری	صبــح	 دم	تاریــخ«	ن
یکشــنبه	۲۲	مهــر	مــاه	1351	خالصــه	ای	از	ســخنرانی	وی	را	

منتشــر	کردنــد.
ــوی	 ــن	بان ــد:	ای ــان	مــی	کن ــارس	بی ــن	عضــو	انجمــن	دز	پ ای
کاوشــگر	در	بخشــی	از	ســخنرانی	خــود	اعــالم	مــی	کنــد	کــه		
»ایــن	محــل	کــه	برخــی	از	نقــاط	آن	حفــاری	شــده	در	ایــن	
ــر	 ــش	از	عص ــزاره	پی ــت	ه ــه	از	هف ــت	ک ــه	اس ــت	نهفت واقعی
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،	15	الیــه	
روی	هــم	قــرار	گرفتــه	اســت.	در	زیــر	خــاک	زیریــن	آثــاری	از	
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فرهنــگ	و	تمــدن	و	مدنیــت	در	9	هــزار	ســال	پیــش	نیــز	بــه	
چشــم	مــی	خــورد«.

امیــدی	فــر	همچنیــن	بیــان	مــی	کنــد:	ایــن	کاوش	ها	و	ســایر	
ــون	 ــئله	رهنم ــن	مس ــه	ای ــش	ب ــش	از	پی ــا	را	بی ــات	م اطالع
مــی	کنــد	کــه	محــل	کنونــی	دزفــول	)آوان(	پایتخــت	تمــدن	
گســترده	عیــالم	اولیــن	حکومــت	گســترده	ایرانــی	بوده	اســت	
ــه	 ــی	ک ــن	قوم ــد	اولی ــرده	ان ــل	ک ــان	نق ــه	مورخ ــه	ک و	آنگون
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	
ــی	 ــز	م ــروز	نی ــول	ام ــد:	در	دزف ــی	گوی ــول	م شهرســتان	دزف
ــالم	و	پایتخــت	آن	آوان	را	 ــای	تمــدن	باســتانی	عی ــوان	رد	پ ت
ــار	 ــه	ای	در	کن ــر	رودخان ــای	آب	ب ــال	ه ــای	کان ــت.	از	بقای یاف
ــو	 ــده	در	تپــه	هــای	باســتانی	ده	ن ــار	برجــای	مان ــا	آث رود	دز	ت
ــوب	 ــه	در	جن ــروک	ناهونت ــاهی	هوت ــان	پادش ــول	در	زم دزف
شهرســتان	همــه	و	همــه	حکایــت	از	تمــدن	کهــن	عیــالم	در	

ــتان	دارد. ــن	شهرس ای
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.
ــوان	 ــول	عن ــگران	دزف ــتداران	و	پژوهش ــن	دوس ــر	انجم مدی
ــر	شــده،	ضــرورت	وجــود	رشــته	 ــد:	ارزش	هــای	ذک ــی	کن م
باستان	شناســی	در	دانشــگاه	آزاد	دزفــول	و	گرایش	دانشــجویان	
شهرســتان	بــه	ایــن	رشــته	را	نشــان	مــی	دهــد	و	ارزش	هــای	
ملــی	و	جهانــی	تپه	هــای	باســتانی	متعــدد	دزفــول	نیــز	
ضــرورت	احــداث	مــوزه	باستان	شناســی	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	
ــوده	و	خصوصــا	 ــن	خصــوص	بســیار	فعــال	ب و	انگلیــس	در	ای

ــادی	 ــای	زی ــزی	ه ــه	ری ــر	برنام ــای	اخی ــال	ه ــن	در	س چی
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	
ــت؛	 ــده	اس ــور	مان ــدن	آوان	مهج ــوص	تم ــژه	در	خص ــه	وی ب
بنابرایــن	راه	انــدازی	مــوزه	باســتان	شناســی	و	تاریــخ	دزفــول	
ــرای	نگــه	داری	و	 ــن	ب ــی	مناســب	و	ام ــر	ایجــاد	مکان عــالوه	ب
ســاماندهی	صحیــح	آثــار،	فرصت	تحقیــق	در	خصــوص	قدمت	
و	ارزش	هــای	علمــی	و	باســتانی	منطقــه	و	زمینه	ای	بــرای	ادامه	
کاوش	هــا	در	تپه	هــا	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.	
ــتان	 ــی	اس ــی	و	فرهنگ ــراث	تاریخ ــان	می ــت	متولی ــد	اس امی
ــن	 ــه	ای ــبت	ب ــود	نس ــش	درک	خ ــه	و	افزای ــا	توج ــور	ب و	کش
ــی	هرچــه	 ــه	ارزشــمند	درراســتای	شــکوفایی	و	معرف گنجین
ــی	 ــای	اساس ــان	گام	ه ــطح	جه ــدن	در	س ــن	تم ــتر	ای بیش

ــد. بردارن

ــراث فرهنگــی   کارشناســان حــوزه می
بــا اعتــراض بــه یــک مصوبه کمیســیون 
مــاده ۵ اســتانداری 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	5	اســتان	گلســتان	منتشــر	شــد	
کــه	در	ادامــه	حواشــی	بســیاری	را	در	شــبکه	هــای	اجتماعــی	
ــن	 ــاس	ای ــر	اس ــان	ب ــل	کارشناس ــه	تحلی ــت.	ب ــراه	داش هم
مصوبــه	دیگــر	نیــاز	بــه	اســتعالم	از	میــراث	فرهنگــی	بــرای	
ــط	 ــت	و	فق ــاختمان	نیس ــان	کار	س ــا	پای ــه	ی ــدور	پروان ص
میــراث	فرهنگــی	بایــد	ضوابــط	را	بــه	شــهرداری	اعــالم	کنــد.
تصویــب	ایــن	موضــوع	در	کمیســیون	مــاده	5	اســتان	
ــنامه	 ــاده	3	اساس ــد	11	م ــه	در	بن ــده	ک ــام	ش ــی	انج در	حال
میــراث	فرهنگــی،	مصــوب	مجلــس	شــورای	اســالمی	آمــده:	

اظهــار	نظــر	نهایــی	در	تمــام	طــرح	هــای	جامــع،	تفصیلــی	و	
هــادی	در	شــهرهایی	کــه	در	فهرســت	آثــار	ملــی	ثبــت	شــده	

ــه	عهــده	میــراث	فرهنگــی	اســت. ــد	ب ان
همچنیــن	مطابــق	مــاده	3	شــورای	امنیــت	کشــور،	مصــوب	
ســال	1381	تمــام	اماکــن	تاریخــی	در	محــدوده	شــهرهای	
تاریخــی،	شــهرداری	بایــد	از	میــراث	فرهنگــی	اســتعالم	کند.
ــر	از	 ــی	فرات ــای	تاریخ ــر	بناه ــی	ب ــراث	فرهنگ ــارت	می نظ

ــت	 ــاده	5	اس ــیون	م کمیس
ــوان	نخســتین	 ــه		عن ــرگان	ب ــت	تاریخــی	گ ــه	باف از	آنجاییک
بافــت	تاریخــی	کشــور،	ســال	131۰	در	فهرســت	آثــار	ملــی	
ــگاه	 ــوان	پای ــم	به	عن ــش	ه ــدی	پی ــیده	و	چن ــت	رس ــه	ثب ب
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	
ــر	از	کمیســیون	 ــر	بناهــای	تاریخــی	بســیار	فرات فرهنگــی	ب

ــی	اســت. ــاده	5	اســتان	و	طــرح	تفصیل م
ــی	ادامــه	مــی	دهــد:	مشــاور	در	طــرح	جامــع	 حســین	کتول
گــرگان	مصوبــه	ســال	9۲،	در	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	
ــایر	 ــود	و	ورود	س ــی	ش ــام	م ــی	انج ــراث	فرهنگ ــع	می و	جام

دســتگاه	هــا	بــه	ایــن	بحــث	غیــر	قانونــی	اســت.
ــی	 ــرح	تفصیل ــم	و	ط ــود	حری ــه	نب ــدرس	دانشــگاه	ب ــن	م ای
مختــص	بافــت	تاریخــی	گــرگان	اشــاره	کــرده	و	مــی	افزایــد:	
کــم	کاری	یــا	ضعــف	میــراث	فرهنگــی	در	نداشــتن	مجموعه	
ــل	 ــی	دلی ــرح	تفصیل ــع	و	ط ــم	جام ــع	و	حرائ ــط	جام ضواب
ــراث	 ــی	می ــی	و	نظارت ــه	قانون ــه	وج ــن	نمــی	شــود	ک ــر	ای ب
ــوان	 ــچ	عن ــه	هی ــهرداری	ب ــرا	ش ــود	زی ــذف	ش ــی	ح فرهنگ

ــدارد. ــن	کار	را	ن ــام	ای ــتگی	انج شایس
ــی	 ــراث	فرهنگ ــف	می ــه	ضع ــه	ک ــن	نکت ــان	ای ــا	بی وی	ب
ــه	 ــد	نرفت ــی	واح ــن	و	مقررات ــراغ	قوانی ــه	س ــه	ب ــرای	اینک ب
ــد،	ســردرگمی	 ــد:	ایــن	رون کامــال	مشــهود	اســت،	مــی	گوی
و	مشــکالتی	بــرای	مالکیــن	بــه	وجــود	آورده	امــا	ورود	مــاده	
5	بــه	چنیــن	بحثــی	درســت	نیســت	و	کامــال	غیــر	قانونــی	

ــت. اس

 الهام رئوفی فر

خطر تخریب بافت تاریخی گرگان را تهدید می کند
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میـراث ایــران

ــراث  ــارات می ــرگان اختی ــیون ۵ گ ــه کمیس مصوب
ــد  ــی کن ــذف نم ــی را ح فرهنگ

ــر	 ــه	اخی ــتان	مصوب ــتانداری	گلس ــی	اس ــاون	عمران ــا	مع ام
ــه	حــذف	 ــه	منزل کمیســیون	مــاده5	شــهرداری	گــرگان	را	ب
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	

ــد. ــی	کن ــت	م ــاد	را	تقوی ــی	آن	نه نظارت
ــراث	 ــه	می ــن	مصوب ــق	ای ــد:	طب ــی	افزای ــی	م ــا	مروت رض
فرهنگــی	و	گردشــگری	موظــف	اســت	حــدود	دقیــق	
محــدوده	بافــت	تاریخــی	گــرگان	و	ضوابط	ســاخت	و	ســاز	در	

ــد. ــالم	کن ــهرداری	اع ــه	ش ــت	را	ب ــدوده	آن	باف مح
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،	
ــد	از	شــهرداری	شــکایت	کنــد	و	 میــراث	فرهنگــی	مــی	توان
ــراث	 ــام	داد	می ــی	انج ــدوده	تخلف ــن	مح ــردی	در	ای ــر	ف اگ
فرهنگــی	مــی	توانــد	راســاً	نســبت	بــه	شــکایت	در	محاکــم	

ــدام	کنــد. ــاده	1۰۰	اق ــی	و	کمیســیون	م قضای

بــا	اســتعالم	شــهرداری	از	میــراث	فرهنگــی،	ایــن	اداره	
ــهرداری	 ــه	ش ــه	ای	ب ــی	را	در	نام ــای	قانون ــی	بنده کل	تمام
ــه	 ــده،	در	پروان ــه	آم ــی	کــه	در	نام ــد	و	مراحل اعــالم	مــی	کن
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	
ــه	 ــی	ک ــد.	موضوع ــارت	کن ــاختمانی	آورده،	نظ ــه	س در	پروان
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 
ــناس	 ــه	کارش ــب	ک ــن	مطل ــالم	ای ــا	اع ــان	ب ــد	ایمانی جاوی
متخصــص	حــوزه	بافــت	تاریخــی	در	شــهرداری	نداریــم،	مــی	
افزایــد:	بــا	ایــن	رونــد	بــرای	تمــام	پروانــه	هایــی	کــه	صــادر	
ــه	انجــام	نمــی	شــود	و	شــهرداری	 ــی	شــود،	نظــارت	اولی م
ــد	و	 ــی	کنن ــادر	م ــه	را	ص ــودش	پروان ــط	خ ــاس	ضواب براس
میــراث	زمانــی	متوجــه	مــی	شــود	کــه	اســکلت	بنــا	ســاخته	
شــده	اســت	در	ایــن	صــورت	کنتــرل	و	نظــارت	بــر	ایــن	گونه	

ــود. بناهــا	تقریبــا	غیــر	ممکــن	خواهــد	ب
ــه	 ــرای	تســریع	کار	خــودش	و	ن ــه	وی،	شــهرداری	ب ــه	گفت ب

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	اعــالم	کــردم،	
ــر	 ــه	نظ ــی	ب ــن	نشســت	توجه ــفانه	در	ای ــد:	متاس ــی	گوی م
میــراث	فرهنگــی	نشــد،	ایــن	بــی	توجهــی	بــه	حــوزه	
بافــت	تاریخــی	تهدیــد	اســت؛	نیــاز	اســت	تــا	مســئوالن	مــا	
ــه	 ــد	و	ب ــاوت	باش ــت	تاریخــی	متف ــوزه	باف ــه	ح نگاهشــان	ب
مخالــف	ایــن	دســتگاه	در	مصوبــه	هــا	بیشــتر	توجــه	داشــته	

ــند. باش
ــه	مخالفــت	 ــا	مصوب ــد:	در	ایــن	جلســه	ب ایمانیــان	مــی	افزای
کــردم	امــا	بــا	اینکــه	میــراث	فرهنگــی	حــق	وتــو	در	جلســه	
ــد	 ــه	تجدی ــد	در	مصوب ــه	نظــرم	توجهــی	نشــد.	بای داشــت	ب

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	5	
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	
ــی	 ــه	م ــد،	ادام ــی	ندارن ــا	ســاختار	فرهنگ ــه	شــهرداری	ه ک
ــادی	و	 ــع	اقتص ــال	مناف ــه	دنب ــهرداری	ب ــوال	ش ــد:	معم ده
افزایــش	تراکــم	اســت.	بــا	توجــه	بــه	اهمیــت	بافــت	تاریخــی	
ــر	داده	و	 ــردش	را	تغیی ــاد	رویک ــن	نه ــت	ای ــاز	اس ــرگان	نی گ
ــیس	 ــر	تاس ــه	فک ــزد	ب ــل	ی ــی	مث ــهرداری	های ــد	ش مانن
ــه	عبدالرضــا	 ــه	ای	ک ــت	تاریخــی	باشــد.	نکت شــهرداری	باف
دادبــود	شــهردار	جدیــد	گــرگان	مــی	گویــد:	شــهرداری	ویــژه	

ــت	تاریخــی	تشــکیل	خواهــد	شــد. باف
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.

نماینده میراث فرهنگی هم به این مصوبه رای داد
پیشـتر	در		ایـن	گـزارش	بـه	اعـالم	مخالفـت	معـاون	میـراث	
فرهنگـی	گلسـتان	بـرای	مصوبه	کمیسـیون	مـاده	5	اسـتان	
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.
ــراث	 ــی	می ــش	نظارت ــژاد،	نق ــم	ن ــران	کاظ ــاد	مه ــه	اعتق ب
فرهنگــی	گلســتان	بــا	مصوبــه	کمیســیون	مــاده	پنج	اســتان،	

ــی	رود. ــن	نم از	بی
شـهرداری	و	شـورای	شـهر	گـرگان	درحالـی	سـعی	در	آرام	
سـاختن	کارشناسـان	و	عالقمندان	بـه	میراث	فرهنگـی	برای	
مصوبـه	کمیسـیون	مـاده	5	اسـتان	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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میـراث ایــران

ایـران بـا برخـورداری از تاالب هـای 
متعـدد ازجملـه 34 تـاالب بین المللی، 
بـرای  بسـیاری  پرنـدگان  مأمـن 
زمسـتان گذرانـی اسـت، ظرفیتـی که 
در راسـتای توسـعه اکوتوریسـم باید 

موردتوجـه قـرار گیـرد. 

هرســال	از	اواســط	پاییــز،	پرنــدگان	بســیاری	بــه	تاالب	هــای	
ــد.	 ــوچ	می	کنن ــور	ک ــف	کش ــاط	مختل ــران	در	نق ــدد	ای متع
ــی	در	 ــی	تاالب	های ــتان	گذران ــرای	زمس ــر	ب ــدگان	مهاج پرن
اســتان	هایی	چــون	تهــران،	گلســتان،	خوزســتان،	مازنــدران	

ــد. ــاب	می	کنن ــی	را	انتخ ــان	غرب و	آذربایج
ــه	 ــی	ک ــاختار	توپوگراف ــی	و	س ــت	طبیع ــل	موقعی ــه	دلی ب
ــک	 ــای	کوچ ــا	و	دریاچه	ه ــا،	مرداب	ه ــا،	تاالب	ه رودخانه	ه
ــه	 ــی،	ب ــان	غرب ــتان	آذربایج ــه،	اس ــر	گرفت ــزرگ	را	در	ب و	ب
ــوری	 ــای	جان ــوان	زیســتگاه		مهــم	حیات	وحــش	و	گونه	ه عن

کشــور	شــناخته	شــده	اســت.
برخــی	ازاین	گونه	هــا	بومــی	و	برخــی	دیگــر	پرنــدگان	
ــه	 ــه	ب ــان	مشــخصی	را	در	منطق ــه	زم مهاجــری	هســتند	ک
ــدگان	بومــی	 ــوری	و	پرن ــد.	تنــوع	گونه	هــای	جان ســر	می	برن
و	مهاجــر	اســتان،	به	انــدازه	ای	دارای	اهمیــت	بین	المللــی	
اســت	کــه	زیســتگاه	عمــده	آن	هــا	)به	غیــراز	دریاچــه	ارومیــه	
و	جزایــر	آن(	به	عنــوان	یکــی	از	مهم	تریــن	پناهگاه	هــا	و	
ــت	 ــه	ثب ــکو	ب ــرف	یونس ــش	از	ط ــتگاه	های	حیات	وح زیس
ــت. ــروف	اس ــه	مع ــی	ارومی ــارک	مل ــوان	پ ــیده	و	به	عن رس

بین	المللــی	 آذربایجــان	غربــی	در	هشــتمین	کریــدور	
ــی	 ــرار	دارد	و	نزدیــک	۶۰	زیســتگاه	آب ــدگان	ق مهاجــرت	پرن
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	

ــتان	می	بخشــند. ــت	اس ــه	طبیع ــی	ب وصف
مســاحت	تاالب	هــای	اســتان	را	بیــش	از	7۰۰	کیلومترمربــع	
تخمیــن	می	زننــد	کــه	برخــی	از	آن	هــا	دارای	آب	شــیرین	و	
برخــی	شــور	اســت،	ایــن	تاالب	هــا	زیســتگاه	مناســبی	بــرای	
انــواع	پرنــدگان	به	حســاب	می	آیــد	و	بیــش	از	14۰	نــوع	

ــده	اســت. ــا	مشاهده	ش ــزی	در	آن	ه ــده	آب پرن
تــاالب	کانــی	بــرازان	نخســتین	ســایت	پرنده	نگــری	کشــور،	
تاالب	هــای	یادگارلــو،	حســنلو	آق	گل،	عشــق	آباد،	قــره		بــالغ،	
یاریــم	قیــه	و	ســاری		ســوی	تنهــا	بخشــی	از	ظرفیــت	عظیــم	
ــوده	کــه	همه	ســاله	 تاالب	هــای	ملــی	و	بین	المللــی	اســتان	ب
ــادر	و	کمیــاب	و	مهاجــر	از	سراســر	 ــان	هــزاران	پرنــده	ن میزب
ــگران	را	 ــذب	گردش ــه	ج ــد	زمین ــه	می	توان ــتند	ک ــا	هس دنی

فراهــم	کنــد.

ــه  ــور ب ــری کش ــب پرنده نگ ــی قط ــان غرب آذربایج
شــمار مــی رود

رئیــس	اداره	حیات	وحــش		اداره	کل	حفاظــت	محیط	زیســت	
ــیل	های	 ــت	و	پتانس ــوص	ظرفی ــی	در	خص ــان	غرب آذربایج
بــاالی	اســتان	در	زمینــه	گردشــگری	زمســتانی	و	جاذبه	هــای	
ــق	 ــزو	مناط ــی	ج ــان	غرب ــت:	آذربایج ــتان	گف ــی	اس طبیع
ــده	 ــث	ش ــن	موضــوع	باع ــی	رود	و	ای ــمار	م ــه	ش ــیر	ب سردس
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	
ــی	 ــیل	های	باالی ــت	و	پتانس ــی	دارای	ظرفی ــان	غرب آذربایج
درزمینــه	اکوتوریســم	ازجملــه	طبیعــت	بکــر	و	زیبا	و	نیــز	دارا	
ــد	 ــی	مهــم	و	زیبــا	اســت	کــه	می	توان ــودن	۶۰	زیســتگاه	آب ب
یکــی	از	قطب	هــای	گردشــگری	طبیعــت	به	خصــوص	در	

فصــول	ســرد	ســال	باشــد.
ــی	 ــای	پایان ــاله	در	ماه	ه ــتان	همه	س ــن	اس ــه	داد:	ای وی	ادام
ــه	 ــی	اســت	ک ــر	و	نایاب ــده	مهاج ــزاران	پرن ــان	ه ــال	میزب س
ــه	طبیعــت	اســتان	می	بخشــند،	 ــی	خاصــی	ب ــوه	و	زیبای جل
جلــوه	ای	کــه	متأســفانه	چنــدان	موردتوجــه	مســئوالن	
ــگر	 ــذب	گردش ــه	ج ــی	از	آن	درزمین ــه	و	به	خوب ــرار	نگرفت ق

استفاده	نشــده	اســت.
ــل	 ــه	دلی ــی	ب ــان	غرب ــرد:	آذربایج ــان	ک ــفی	خاطرنش یوس
ــود	 ــب،	وج ــی	مناس ــی	و	جغرافیای ــرایط	اقلیم ــودن	ش دارا	ب
زیســتگاه	های	غنــی	بــرای	انــواع	وحــوش،	به	خصــوص	
تاالب	هــا	و	زیســتگاه	های	آبــی،	قــرار	گرفتــن	در	مســیر	
ــی	 ــای	بوم ــواع	گونه	ه ــود	ان ــز	وج ــدگان	و	نی ــرت	پرن مهاج
ــد	 ــه	و	آبشــار	می	توان ــواع	رودخان ــه	همــراه	ان حیات	وحــش	ب
ظرفیــت	بالقــوه	ای	بــرای	صنعــت	اکوتوریســم	اســتان	باشــد.

	
۶ تــاالب از ۳۴ تــاالب بین المللــی کشــور در 

آذربایجــان غربــی قــرار دارد
رئیــس	اداره	حیات	وحــش	اداره	کل	حفاظــت	محیط	زیســت	
آذربایجــان	غربــی	بــا	اشــاره	بــه	قــرار	گرفتــن	شــش	تــاالب	
بین	المللــی	از	34	تــاالب	بین	المللــی	کشــور	در	اســتان،	
ــده،	بیــش	از	1۰۰	 ــر	اســاس	بررســی	های	به	عمل	آم ــزود:	ب اف
گونــه	انــواع	پرنــدگان	مختلــف	بــا	جمعیــت	بــاال	همه	ســاله	

ــد. ــرت	می	کنن ــتان	مهاج ــای	اس ــه	تاالب	ه ب
ــتوی	 ــزرگ،	پرس ــفید	ب ــاز	پیشانی	س ــری،	غ وی	اردک	مرم
دریایــی	کوچــک،	اردک	ســر	حنایــی،	کاکایــی	ســیاه،	انــواع	
مختلــف	آبچلیــک،	غــاز	پیشانی	ســفید	کوچــک،	قــوی	
ــک،	 ــار	کوچ ــفید،	بوتیم ــک	س ــاکالن،	لک	ل ــش،	ب فریادک
ــزرگ	و	 ــرت	ب ــتری،	اگ ــل	خاکس ــک،	حواصی ــیم	کوچ کش
کوچــک،	فالمینگــوی	بــزرگ،	آنقــوت،	گیــالر،	دم	جنبانــک	

ابلــق،	عقــاب	طالیــی	و	مرگــوس	بــزرگ	و	کوچــک	را	از	
مهم	تریــن	پرنــدگان	مهاجــر	و	بومــی	در	اســتان	عنــوان	کــرد.
یوســفی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	تاکنــون	برابــر	آمــار	موثــق	ارائه	
ــور	 ــت	کش ــت	محیط	زیس ــازمان	حفاظ ــرف	س ــده	از	ط ش
ــت	 ــده	اس ــور	شناسایی	ش ــده	در	کش ــه	پرن ــدود	5۲۰	گون ح
ــتان	 ــده	در	اس ــداد	۲9۰	پرن ــن	تع ــرد:	از	ای ــان	ک خاطرنش

ــی	شناســایی	شــده	اســت. آذربایجــان	غرب
وی	اضافــه	کــرد:	حضــور	ایــن	تعــداد	پرنــده	در	زیســتگاه	های	
اســتان	در	کنــار	پرنــدگان	بومــی،	از	قبیــل	کبــک	معمولــی،	
میش	مــرغ	و	انــواع	پرنــدگان	ظرفیــت	مناســبی	بــرای	جــذب	
ــوب	 ــم	محس ــتان	و	اکوتوریس ــه	اس ــتانی	ب ــگر	زمس گردش
می	شــود،	ظرفیتــی	کــه	بایــد	بیش	ازپیــش	موردتوجــه	

ــرار	گیــرد. مســئوالن	ق
	

ــه  ســفر کارشناســان اتحادیــه پرنده نگــری اروپــا ب
آذربایجــان غربــی

رئیــس	اداره	حیات	وحــش	اداره	کل	حفاظــت	محیط	زیســت	
بــه	 توجــه	 اهمیــت	 خصــوص	 در	 غربــی	 آذربایجــان	
گردشــگری	طبیعــت	در	اســتان	گفــت:	بســیاری	از	پرنــدگان	
ــو،	 ــوت،	فالمینگ ــک،	آنق ــفید	کوچ ــاز	پیشانی	س ــه	غ ازجمل
غــاز	پیشانی	ســفید	بــزرگ	و	برخــی	پرنــدگان	شــکاری	
کــه	در	دنیــا	در	خطــر	انقــراض	قــرار	دارنــد	دارای	بیشــترین	
تعــداد	در	اســتان	هســتند	کــه	ایــن	ظرفیــت	موجــب	شــده	
ــه	 ــا	ب ــری	اروپ ــه	پرنده	نگ ــانی	از	اتحادی ــاله	کارشناس همه	س
ــای	 ــرای	تماش ــتان	ب ــای	اس ــی	تاالب	ه ــفر	و	راه ــتان	س اس

ــوند. ــاب	ش ــدگان	نای ــن	پرن ای
ــوان	 ــد	به	عن ــده	می	توان ــای	یادش ــزود:	ظرفیت	ه ــفی	اف یوس
یــک	پتانســیل	بالقــوه	در	جهــت	جــذب	گردشــگر	بــه	
ــدی	 ــرای	بهره	من ــه	ب خصــوص	در	فصــل	زمســتان	باشــد	ک
محیط	زیســت	 حفاظــت	 کل	 اداره	 ظرفیت	هــا	 ایــن	 از	
آذربایجــان	غربــی	بــا	کمــک	برخــی	نهادهــای	ملــی	اقــدام	به	
ایجــاد	امکاناتــی	در	حاشــیه	تاالب	هــای	اســتان	کــرده	اســت.
محیط	زیســت	 حفاظــت	 حیات	وحــش	 اداره	 رئیــس	
آذربایجــان	غربــی	احــداث	ســاختمان	پرنده	نگــری	در	
حاشــیه	تــاالب	»کانــی	بــرازان«	به	عنــوان	نخســتین	ســایت	
ــات	برشــمرد	 ــن	اقدام ــن	ای پرنده	نگــری	کشــور	را	از	مهم	تری
ــده	و	دارای	 ــه	احداث	ش ــاختمان	در	دوطبق ــن	س ــزود:	ای و	اف
ــه		تلســکوپ،	دوربیــن	چشــمی	و	 ــات	مناســبی	ازجمل امکان
ــاً	 ــدان	خصوص ــوم	عالقه	من ــت	و	عم ــی	اس ــن	عکاس دوربی
کارشناســان	متخصــص	پرنده	نگــری	می	تواننــد	از	ایــن	

ــی	اســتفاده	کننــد. تجهیــزات	به	راحت

بهشت پرندگان در آذربایجان غربی
وی	ادامــه	داد:	تــاالب	بین	المللــی	»کانــی	بــرازان«	بــا	

ظرفیت اکوتوریسم بهشت پرندگان؛ قابلیتی که نیازمند شکوفایی است

سکینه اسمی
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ــزاران	 ــرای	ه ــی	ب ــار	مأمن ــه	9۰7	هکت ــب	ب ــعتی	قری وس
پرنــده	آبــزی	و	کنــار	آبــزی	اســت	به	گونــه	ای	کــه	بــه	
بهشــت	پرنــدگان	معــروف	شــده	اســت	و	همیــن	امــر	ســاالنه	
ــت	 ــاهده	و	ثب ــرای	مش ــد	را	ب ــگر		و	عالقه	من ــزاران	گردش ه

لحظه	هــای	دیدنــی	به	ســوی	خــود	می	کشــاند.
یوســفی	بــا	بیــان	اینکــه	تــاالب	»کانــی	بــرازان«	کــه	
ــتن	 ــا	پیوس ــت	ب ــور	اس ــری	کش ــایت	پرنده	نگ ــتین	س نخس
فهرســت	 در	 زیســت	محیطی	 چهارگانــه	 مناطــق	 بــه	
ــیده	 ــت	رس ــه	ثب ــز	ب ــور	نی ــش	کش ــای	حیات	وح پناهگاه	ه
ــده،	 ــن	بررســی	های	انجام	ش ــر	اســاس	آخری ــزود:	ب اســت	اف
75	گونــه	پرنــده	آبــزی	و	کنــار	آبــزی	متعلــق	بــه	11	خانواده	
در	ایــن	تــاالب	شناسایی	شــده	کــه	در	صــورت	اضافــه	
شــدن	گونه	هــای	خشــک	زی	ایــن	تعــداد	بــه	بیــش	از	18۰	
ــاالب	را	 ــت	ت ــر	اهمی ــن	ام ــه	همی ــید	ک ــد	رس ــه	خواه گون

می	ســازد. آشــکار	 بیش	ازپیــش	
ــاالب	 ــن	ت ــدگان	ای ــم	پرن ــای	مه ــد:	از	گونه	ه ــادآور	ش وی	ی
می	تــوان	بــه	فالمینگــو،	چنگــر،	اردک	بلوطــی،	اردک	
سرســفید،	حواصیــل	خاکســتری،	پرســتوی	دریایــی،	اردک	

ــا،	 ــوب	پ ــفید،	چ ــکان	س ــک،	پلی ــاکالن	کوچ ــری،	ب مرم
ــن	 ــان	ای ــرد،	در	می ــاره	ک ــاز	اش ــروس	غ ــزرگ	و	ع ــم	ب کش
ــفید،	 ــی	دم	س ــروس	کول ــر	خ ــادری	نظی ــواع	ن ــدگان	ان پرن
اردک	سرســفید	و	اردک	مرمــری	نیــز	دیــده	می	شــود	کــه	در	

ــت. ــده	اس ــون	مشاهده	ش ــور	تاکن ــی	از	کش ــر	تاالب کمت
محیط	زیســت	 حفاظــت	 حیات	وحــش	 اداره	 رئیــس	
ــب	 ــای	مناس ــک	و	محل	ه ــداث	اتاق ــی	اح ــان	غرب آذربایج
ــاالب	ســلدوز	و	چــاپ	 ــرای	پرنده	نگــری	در	ت قابل	اســتفاده	ب
ــر	 ــدگان	را	از	دیگ ــوص	پرن ــی	در	خص ــار	کتابچه	های و	انتش
ــائل	 ــت	مس ــزود:	رعای ــمرد	و	اف ــن	اداره	کل	برش ــات	ای اقدام
حفاظتــی	ازجملــه	جلوگیــری	از	تخریــب	زیســتگاه	ها،	
از	 در	صیانــت	 مهمــی	 گام	 می	توانــد	 	... و	 آتش	ســوزی	

تاالب	هــا	و	توســعه	صنعــت	اکوتوریســم	باشــد.
مدیرعامــل	انجمــن	حمایــت	از	حیات	وحــش	تــاالب	»کانــی	
ــت	 ــه	اهمی ــا	توجــه	ب ــروزه	ب ــه	ام ــد	اســت	ک ــرازان«	معتق ب
تاالب	هــا	و	محیط	زیســت	در	جهــان،	تــاالب	بین	المللــی	
ــت	 ــای	صنع ــی	از	قطب	ه ــه	یک ــز	ب ــاد	نی ــرازان	مهاب ــی	ب کان
ــه	در	 ــت	ک ــده	اس ــه	تبدیل	ش ــم	منطق ــگری	و	توریس گردش

صــورت	توجــه	بیشــتر	مســئوالن	متولــی،	ایــن	امــر	می	توانــد	
در	توســعه	و	ایجــاد	اشــتغال	در	ایــن	منطقــه	تأثیــر	بســزایی	

داشــته	باشــد.

غربــی  آذربایجــان  گردشــگران  از  ۴۰ درصــد 
هســتند طبیعــت  گردشــگران 

معــاون	گردشــگری	اداره	کل	میــراث	فرهنگی،	صنایع	دســتی	
و	گردشــگری	آذربایجــان	غربــی	نیــز	در	خصــوص	اســتفاده	از	
ــف	از	 ــای	مختل ــود	گونه	ه ــز	وج ــم	و	نی ــت	اکوتوریس ظرفی
ــدگان	درزمینــه	جــذب	گردشــگر	گفــت:	طبیعــت	بکــر	 پرن
و	زیبــای	تاالب	هــای	مهــم	و	متعــدد	ظرفیــت	عظیمــی	

درزمینــه	اکوتوریســم	در	اســتان	ایجــاد	کــرده	اســت.
حســین	امامــی	قــرار	گرفتــن	تــاالب	»کانــی	بــرازان«	
ــاد	 ــور	در	مهاب ــری	کش ــایت	پرنده	نگ ــتین	س ــوان	نخس به	عن
را	مورداشــاره	قــرار	داد	و	افــزود:	ایــن	تــاالب	ســاالنه	میزبــان	
ــه	 ــه	توج ــت	ک ــی	اس ــی	و	خارج ــگر	داخل ــزاران	گردش ه
ــات	و	تجهیــزات	مناســب	 ــه	آن	و	ایجــاد	امکان بیش	ازپیــش	ب
و	 طبیعــت	 گردشــگری	 توســعه	 زمینه	ســاز	 می	توانــد	

ــد. ــتان	باش ــتانی	در	اس زمس
ــه	 ــون	در	رتب ــی	هم	اکن ــان	غرب ــه	آذربایج ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــاد	 ــت:	ایج ــرار	دارد	گف ــت	در	کشــور	ق 5	گردشــگری	طبیع
ــرازان	 ــی	ب ــاالب	کان ــکوپ	و...	در	ت ــی،	تلس ــات	دیده	بان امکان
و	ســایر	تاالب	هــای	اســتان	موجــب	شــده	همه	ســاله	
هــزاران	گردشــگر	بــه	اســتان	ســفر	کننــد	کــه	بایــد	ایــن	امر	

ــرد. ــرار	گی ــه	ق موردتوج
امامــی	بــا	بیــان	اینکــه	در	حــال	حاضــر	4۰	درصــد	از	
ــه	 ــت	ب ــگران	طبیع ــی	گردش ــان	غرب ــگران	آذربایج گردش
ــر	 ــه	دفات ــتا	ب ــن	راس ــرد:	در	ای ــه	ک ــد	اضاف ــمار	می	رون ش
ــا	و	 ــه	پکیج	ه ــت	ک ــده	اس ــد	ش ــتان	تأکی ــگری	اس گردش
ــه	 ــی	را	ب ــای	طبیع ــی	جاذبه	ه ــاوی	معرف ــورهایی	ح بروش
گردشــگران	خارجــی	و	نیــز	داخلــی	ارائــه	دهنــد	تــا	زمینــه	
ــم	شــود. ــا	فراه ــن	ظرفیت	ه ــر	ای ــی	بهت شناســاندن	و	معرف
معــاون	گردشــگری	اداره	کل	میــراث	فرهنگی،	صنایع	دســتی	
و	گردشــگری	آذربایجــان	غربــی	معرفــی	مســیرهای	جدیــد	
ــردی،	 ــوم	گ ــت،	ب ــگری	به	خصــوص	در	بخــش	طبیع گردش
مناطــق	 در	 گردشــگری	 الزم	 زیرســاخت	های	 ایجــاد	
روســتایی	و	عشــایری	را	از	دیگــر	اقدامــات	ایــن	اداره	کل	

ــرد. ــوان	ک ــم	عن ــه	اکوتوریس درزمین
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میـراث ایــران

ــدگل؛  ــاب آران و بی ــر مرنج کوی
قطــب گردشــگری کشــور، پــس 
از گذشــت 16 ســال از معرفــی 
آن بــه عنوان ســایت گردشــگری در پس مشــکات فــراوان 

ــت.  ــده اس ــا ش ــاماندهی ره ــدون س ــده و ب ــول مان مغف

ــز	 ــژه	در	فصــول	پایی ــه	وی ــادی	ب ــگران	زی ــاله	گردش ــر	س ه
ــرای	گــردش،	ایــن	کویــر	بکــر	را	انتخــاب	مــی	 و	زمســتان	ب
ــواره	 ــح	هم ــاماندهی	صحی ــود	س ــل	نب ــه	دلی ــه	ب ــد	ک کنن

ــت. ــگران	اس ــن	گردش ــن	ای ــکالتی	در	کمی مش
کویــر	بیــن	المللــی	مرنجــاب	بــه	دلیــل	داشــتن	جاذبــه	هایی	
ــرای	 ــک،	کاروانس ــه	نم ــا،	دریاچ ــای	زیب ــل	ه ــون	رم همچ
تاریخــی	و	شــب	هــای	پرســتاره	و	ســکوتش	شــاهد	حضــور	

ــی	و	خارجــی	در	ســال	اســت. 3۰۰	هــزار	گردشــگر	داخل
ــر	بیــان	کــرد:	کویــر	مرنجــاب	در	ســال	 یــک	راهنمــای	کوی
ــایت	 ــک	س ــه	ی ــاب	ب ــرای	مرنج ــت	کارونس ــا	مرم 138۲	ب
مهــم	گردشــگری	در	کشــور	تبدیــل	شــده	ولــی	از	آن	زمــان	
تاکنــون	هیــچ	اقدامــی	بــرای	ســاماندهی	آن	صــورت	نگرفتــه	

اســت.
ــات	 جعفــر	عربیــان	افــزود:	مشــکالت	جــاده	ای،	نبــود	امکان
ــی	 ــتن	متول ــن	نداش ــگران	و	همچنی ــرای	گردش ــی	ب رفاه
ــگران	را	 ــه	گردش ــت	ک ــکالتی	اس ــه	مش ــخص	از	جمل مش
ــی	و	 ــات	جرح ــا	تصادف ــا	را	ب ــی	آنه ــراز	گاه ــردرگم	و	ه س

ــد. ــی	کن ــه	م ــی	مواج فوت
وی	تصریــح	کــرد:	مســئوالن	اســتان	و	شهرســتان	بــه	جــای	
ــاس	 ــر	پ ــه	یکدیگ ــع	مشــکالت	در	مرنجــاب،	مســاله	را	ب رف
مــی	دهنــد	کــه	در	ایــن	صــورت	هیــچ	مشــکلی	حــل	نمــی	

شــود.
ایــن	راهنمــای	گردشــگری	مرنجــاب	تاکیــد	کــرد:	هــر	زمانی	
ــود	 ــی	ش ــاد	م ــاب	زی ــر	مرنج ــگران	کوی ــم	گردش ــه	حج ک
شــاهد	تصادفــات	جرحــی	و	فوتــی	هســتیم	کــه	اغلــب	آنهــا	

بــه	دلیــل	نبــود	جــاده	مناســب	اســت.

نبــود امکانــات مالی چالــش پیــش روی ســاماندهی 
ب نجا مر

ــن	 ــکالت	ای ــوص	مش ــم	در	خص ــدگل	ه ــدار	آران	و	بی فرمان
ــت	 ــود	گذش ــا	وج ــت:	ب ــر	گف ــه	مه ــگری	ب ــه	گردش منطق
ســال	هــا	از	معرفــی	کویــر	مرنجــاب	بــه	عنــوان	ســایت	مهــم	
ــدم	همــکاری	ادارات	 ــی	و	ع ــات	مال ــود	امکان گردشــگری،	نب
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.
و	 دســتی	 صنایــع	 فرهنگــی،	 میــراث	 اداره	 رئیــس	
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	
ــان	و	 ــب	بی ــاده	مناس ــود	ج ــگری	را	نب ــی	گردش ــن	الملل بی

ــا	وجــود	پیگیــری	هــای	متعــدد	و	برگــزاری	 اظهــار	کــرد:	ب
ــف	و	دســتورات	 ــن	جــاده	در	حــوزه	وظای ــوز	ای جلســات	هن
ــی،	 ــم	عرض ــکالت	ک ــه	و	مش ــرار	نگرفت ــازی	ق راه	و	شهرس
ــان	 ــا	همچن ــش	ه ــر	از	چال ــی	دیگ ــد	و	برخ ــای	تن ــچ	ه پی

پابرجاســت.

کویر مرنجاب تنها با یک اقامتگاه ۷۰ نفری
جــواد	صدیقیــان	اظهــار	داشــت:	هــر	ســاله	در	فصــول	پاییــز	
ــا	توجــه	بــه	مناســب	بــودن	آب	و	هــوای	کویــر	 و	زمســتان	ب
هــزاران	نفــر	در	قالــب	تورهــای	مختلــف	داخلــی	و	خارجــی	
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــا	ب ــد،	ام ــی	کنن ــفر	م ــاب	س ــر	مرنج ــه	کوی ب
ــن	 ــبی	در	ای ــت	مناس ــد	اقام ــی	توانن ــی	نم ــکالت	اقامت مش

ــه	بکــر	گردشــگری	داشــته	باشــند. منطق
وی	تصریــح	کــرد:	هــم	اکنــون	تنهــا	یــک	اقامتــگاه	مجــوزدار	
بــا	ظرفیــت	اقامــت	7۰	نفــر	در	مســیر	کویــر	مرنجــاب	
توســط	بخــش	خصوصــی	ایجــاد	شــده	کــه	پاســخگوی	نیــاز	

ــگران	نیســت. گردش
و	 دســتی	 صنایــع	 فرهنگــی،	 میــراث	 اداره	 رئیــس	
گردشــگری	آران	و	بیــدگل	در	ادامــه	افــزود:	صنــدوق	
احیــاء	و	بهــره	بــرداری	از	اماکــن	تاریخــی	و	فرهنگــی	نیــز	
ــا	شــرکت	تعاونــی	دهیــاران	آران	 طبــق	عقــد	قــراردادی	ب
و	بیــدگل	متعهــد	شــده	بــود	کــه	تــا	پایــان	شــهریور	ســال	
ــت	 ــاماندهی	و	مرم ــرای	س ــال	ب ــارد	ری ــته،	11	میلی گذش
ــون	محقــق	 ــد	کــه	تاکن ــه	کن کاروانســرای	مرنجــاب	هزین

ــت. ــده	اس نش
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.
ــه	و	 ــود	در	منطق ــای	موج ــه	ه ــع	زبال ــزود:	دف ــان	اف صدیقی
ــرای	 ــتی	کاروانس ــای	بهداش ــرویس	ه ــت	س ــود	وضعی بهب
مرنجــاب	از	دیگــر	اقداماتــی	اســت	کــه	بایــد	هر	چه	ســریعتر	
ــی	 ــرکت	تعاون ــا	و	ش ــاری	ه ــی	دهی ــرکت	تعاون ــط	ش توس

ــرد. ــورت	گی ــران	پایدارص ــعه	و	عم توس
وی	در	خصــوص	ســاماندهی	منطقــه	کویــری	مرنجــاب	
اظهــار	کــرد:	کویــر	مرنجــاب	از	نقــاط	کلیــدی	و	ممتــاز	کویر	
ــت	در	 ــزی	و	مدیری ــه	ری ــا	برنام ــه	ب ــران	اســت	ک ــزی	ای مرک
آن	مــی	تــوان	گام	هــای	مهمــی	در	ارائــه	خدمــات	بــه	

ــت. ــگران	برداش گردش

رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	
ــد	 ــا	در	رش ــاخت	ه ــر	س ــاد	زی ــزود:	ایج ــدگل	اف آران	و	بی
ــود	وضعیــت	 ــر	رنگــی	دارد	و	نویدبخــش	بهب ــر	نقــش	پ کوی
ــری	آران	و	 ــه	کوی ــذاری	در	منطق ــرمایه	گ ــگری	و	س گردش

ــت. ــدگل		اس بی
در	حالــی	کــه	دولتمــردان	و	سیاســت	مــداران	حــوزه	
ــی	 ــای	اصل ــی	از	راه	ه ــگری	را	یک ــور	گردش ــادی	کش اقتص
در	بحــث	رونــق	اقتصــادی	مــی	داننــد	امــا	هنــوز	هــم	مدیــر	
ــدم	 ــان	از	ع ــتان	اصفه ــی	اس ــراث	فرهنگ ــازمان	می کل	س
ســاماندهی	کویــر	بیــن	المللــی	مرنجــاب	پــس	از	ســال	هــا	
خبــر	مــی	دهــد	و	هنــوز	هــم	مســئوالن	بــه	دنبــال	راه	حلــی	

ــتند. ــل	مشــکل	هس ــرای	ح ب

ساماندهی مرنجاب در بلندمدت میسر است
ــری	را	در	 ــه	کوی ــن	منطق ــاماندهی	ای ــاری	س ــدون	اللهی فری
فصــل	ســرما	ضــروری	دانســت	و	بــه	مهــر	گفــت:	بــه	دنبــال	

ــرای	رفــع	مشــکالت	آن	هســتیم. ــزی	ب برنامــه	ری
وی،	ســاماندهی	اساســی	مرنجــاب	را	بــا	ســرمایه	گذاری	
ــت:	 ــر	دانســت	و	گف ــکان	پذی ــه	ام ــن	منطق ــدت	در	ای درازم
لــزوم	بررســی	دائمــی	کیفیــت	خدمــت	رســانی	بــه	
گردشــگران	از	جملــه	خدمــات	اقامتــی،	رفاهــی،	پزشــکی	و	
ــای	مناســب	 ــن	جایگزین	ه ــول	مســیر	و	یافت ــی	در	ط امنیت
ــر	در	 ــه	گردشــگران	در	مســیر	کوی ــرای	خدمــات	رســانی	ب ب

ــت. ــاز	اس ــفر	نی ــف	س ــای	مختل فصل	ه
ســاالنه	حــدود	3۰۰	هــزار	گردشــگر	از	کویــر	مرنجــاب	
ــرای	ســاماندهی	 ــزی	ب ــه	ری ــا	برنام ــه	ب ــد	ک ــی	کن ــدن	م دی
ــر	 ــه	دو	براب ــوان	تعــداد	گردشــگران	را	ب ــه	مــی	ت ــن	منطق ای

افزایــش	داد.
ــر	 ــاماندهی	کوی ــرای	س ــه	ب ــماری	ک ــی	ش ــای	ب ــده	ه وع
ــل	 ــدان	عم ــه	می ــا	ب ــا	پ ــده	ام ــون	داده	ش ــاب	تاکن مرنج
ــن	 ــات	در	ای ــه	خدم ــا	کیفیــت	ارائ نگذاشــته	ســبب	شــده	ت
منطقــه	بــه	جــای	رشــد	بــا	افــت	همــراه	باشــد	و	این	مســئله	
ــرای	 ــی	ب ــای	اقتصــاد	مقاومت ــا	اجــرای	سیاســت	ه ــا	ب قطع
ــد	ایــن	 درآمدزایــی	در	حــوزه	گردشــگری	تناقــض	دارد	و	بای
ــل	 ــا	تعام ــا	در	خصــوص	مســئله	گردشــگری	ب دوگانگــی	ه
میــان	ســازمانی	برطــرف	شــود	چراکــه	در	غیــر	ایــن	صــورت	
ــت	 ــود	را	از	دس ــی	خ ــا	کارای ــاب	تنه ــد	مرنج ــی	مانن مناطق
خواهنــد	داد	و	ظرفیــت	هــای	جــذب	گردشــگر	از	بیــن	

ــت. ــد	رف خواه

کویر مرنجاب پس از گذشت ۱۶ سال همچنان در انتظار ساماندهی است
حسین کدخدائیان

http://mehrnews.com


صفحه 56 | شماره 23 | دی 96 MEHR NEWSAGENCY

»ورشــو«  ایرانــی  پایتخــت  اینجــا 
از  دورتــر  خیلــی  جایــی  اســت، 
پایتخــت لهســتان ولــی بــا رنــگ 
و بــوی فلــزی اروپایــی کــه بــرای 
خــودش مکتبــی نــاب ســاخته اســت؛ 

حکایتــی از مــس تــا طــا! 

نقش	هــا	آرام	آرام	روی	ظــرف	ورشــو	خــودش	را	نشــان	
ــام	 ــرف	تم ــدی	یک	ط ــه	کار	نقش	بن ــار	ک ــر	ب ــد،	ه می	ده
می	شــود	ســینی	را	می	چرخانــد	و	نوبــت	را	بــه	بخــش	
بعــدی	می	دهــد،	ســاعت	ها	زمــان	می	بــرد	تــا	نقش	هــا	
ــت	 ــان	یکدس ــاد	و	پیامش ــد	و	اتح ــم	دهن ــت	ه دست	به	دس

ــود. ش
ــش	 ــا	نق ــو«	ب ــینی	»ورش ــم	زن،	س ــرد	قل ــت	م ــار	دس 	کن
و	نگارهــای	اســلیمی	خــودش	و	زیبایی	هایــش	را	بــه	رخ	
ــا	 ــتن	گل	و	برگ	ه ــی	نگاش ــت	به	تازگ ــوم	اس ــد،	معل می	کش
روی	ســینی	تمام	شــده	و	قــرار	اســت	پشــت	ویتریــن	از	
ــم	زن،	 ــرد	قل ــو	و	م ــت	ورش ــد،	حکای ــری	کن ــتری	ها	دلب مش

ــت. ــار	اس ــن	دی ــان	ای ــدی	مردم ــخ	هنرمن ــت	تاری روای
راســته	ورشــو	ســازها	واقــع	در	بــازار	بروجــرد	کــه	امــروز	تنها	
نامــی	از	آن	آوازه	اش	باقی	مانــده	اســت	حتــی	نتوانســته	یــک	
هنرمنــد	را	بــه	همســایگی	خــود	بگیــرد،	نــه	اثــری	از	صــدای	
ــری	اش	 ــای	ریخته	گ ــی	از	کوره	ه ــه	حرارت ــش	اســت	و	ن چک
بلنــد	می	شــود،	اینجــا	ســوغات	وطنــی	در	مصــاف	بــا	چیــن	
ــم	شــده	اســت. ــر	ه ــه	زمین	گی ــا	شکســت	خورده	بلک نه	تنه

ورشو سازی؛ هنری ملی در سراشیبی فراموشی
ــویم،	او	 ــی	می	ش ــت	خارج ــک	توریس ــا	ی ــت	ب ــرم	صحب گ
بــه	ویتریــن	یــک	فروشــگاه	ورشــو	خیــره	شــده	اســت	گویــا	
متوجــه	شــده	کــه	هنــر	فلــزکاری	آن	هــم	روی	آلیــاژ	ســخت	
ــا	 ــد	ت ــری	می	خواه ــه	هن ــو	چ ــکننده	ای	همچــون	ورش و	ش
ــل	 ــا	یــک	قنــدان	تبدی ــه	یــک	ســماور	ی ــزی	ب یــک	ورق	فل

ــود. ش
او	می	دانــد	ســابقه	هنرمنــدان	فلــزکار	ایــن	دیــار	بــه	
تاریخچــه	صنعــت	ورشــو	ســازی	ختــم	نمی	شــود	و	
دراین	بــاره	می	گویــد:	مردمــان	ایــن	منطقــه	در	طــول	تاریــخ	
ــرغ	و	 ــس	مف ــزی	از	جن ــام	فل ــاخت	اجس ــا	س ــته	اند	ب توانس
مــس	آثــاری	را	خلــق	کننــد	کــه	جهــان	در	حیــرت	ایــن	هنر	

ــد. ــده	بمان ارزن
ــای	باســتانی	بروجــرد	نشــان	از	 ــار	کشــف	شــده	در	تپه	ه آث
ــابقه	ای	 ــرد	دارای	س ــزکاری	در	بروج ــر	فل ــه	هن ــن	دارد	ک ای
ــت	 ــی	به	صراح ــب	تاریخ ــه	در	کت ــت	به	نحوی	ک ــه	اس دیرین
ــازار	آهنگــران	بروجــرد	بســیار	بــزرگ	بــوده	 ذکرشــده	کــه	ب
ــاب	 ــی	در	کت ــگران	تاریخ ــن	از	پژوهش ــتاد	حزی ــت.	اس اس
تاریــخ	خــود	می	نویســد	بــازار	آهنگــران	بروجــرد	بیــش	از	دو	

ــر	طــول	داشــته	اســت. کیلومت

اینجـا اثـری از صـدای چکـش و حـرارت کوره هـای 
نیسـت ریخته گـری 

ــدا	 ــته	ای	را	پی ــم	راس ــرد	می	روی ــی	بروج ــازار	تاریخ ــه	ب ب
ــروف	 ــا	مع ــه	بعده ــران«	ک ــه	»دواتگ ــهور	ب ــم	مش می	کنی
ــا	 ــه	تنه ــته	ای	ک ــده	اســت،	راس ــازان	ش ــو	س ــازار	ورش ــه	ب ب
ــت	و	 ــوده	اس ــر	ب ــا	جوه ــزن	دوات	و	ی ــاخت	مخ ــز	س مرک
نیــاز	نویســندگان	بروجــرد	و	منطقــه	غــرب	کشــور	را	تأمیــن	

می	کــرده	اســت.
ــتفاده	از	 ــا	اس ــرد	ب ــران«	بروج ــته	»دواتگ ــدان	راس هنرمن
ذوق	و	هنــر	فلــزکاری	خــود	طــوری	مخــزن	دوات	را	از	
ــاًل	 ــن	مخــزن	کوچــک	را	کام ــر	ای ــه	اگ ــز	می	ســاختند	ک فل
ــر	 ــر	ب ــا	جوه ــره	ای	از	دوات	و	ی ــی	قط ــد	حت ــس	کنی برعک
زمیــن	ریختــه	نمی	شــود	بــه	همیــن	علــت	بــود	کــه	

ــوردار	 ــادی	برخ ــیار	زی ــهرت	بس ــرد	از	ش ــری	در	بروج دواتگ
ــت. ــوده	اس ب

ــدان	 ــدا	هنرمن ــران	ابت ــه	ای ــو	ب ــاژ	ورش ــا	ورود	آلی ــا	ب بعده
بروجــردی	ورشــو	را	بــرای	ســاخت	دوات	اســتفاده	می	کردنــد	
ــوان	 ــه	عن ــتی	را	ک ــر	دس ــن	هن ــود	ای ــاذوق	خ ــرور	ب و	به	م
ــود	 ــناخته	می	ش ــران	ش ــتی	ای ــت	دس ــن	صنع تکنیکی	تری

ــد. ــعه	دادن توس
بــا	ورود	بــه	راســته	ورشــو	ســازان	فضــای	ســوت	وکوری	را	بــر	
ــا	پایتخــت	 ــگار	اینج ــا	انگارنه	ان ــی،	گوی ــم	می	بین ــازار	حاک ب
ــازها	 ــو	س ــته	ورش ــت،	راس ــان	اس ــازی	جه ــو	س ــر	ورش هن
ــی	 ــده	اســت	حت ــی	از	آوازه	اش	باقی	مان ــا	نام ــروز	تنه ــه	ام ک
نتوانســته	یــک	هنرمنــد	را	بــه	همســایگی	خــود	بگیــرد،	نــه	
ــای	 ــی	از	کوره	ه ــه	حرارت ــری	از	صــدای	چکــش	اســت	و	ن اث
ــی	در	 ــوغات	وطن ــا	س ــود،	اینج ــد	می	ش ــری	اش	بلن ریخته	گ
ــر	 ــه	زمین	گی ــا	شکســت	خورده	بلک ــن	نه	تنه ــا	چی مصــاف	ب

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	
ــو	 ــرنخی	از	ورش ــا	س ــرد	ت ــو	ک ــد	پرس	وج ــه	بای ــرده	ک ک

ســازی	در	پایتخــت	وطنــی	آن	پیــدا	کــرد.
از	قدیمی	هــای	بــازار	در	مــورد	ورشوســازها	ســؤال	می	کنیــم؛	
خیلی	هایشــان	از	ایــن	شــهر	رفته	انــد...	بــا	جســتجوی	
فراوانــی	راســته	»کاله	مال	هــا«	را	نشــانمان	می	دهنــد	و	
ــه	راســته	 ــی	در	آنجــا	ورشــو	ســاز	اســت،	ب ــد	جوان می	گوین
ــازها	 ــو	س ــل	ورش ــم	مث ــا	ه ــم	آنج ــا«	می	روی »کاله	مال	ه
اثــری	از	»کاله	مالــی«	و	»کاله	نمــدی«	لــری	نیســت	و	تنهــا	

ــت.	 ــده	اس ــی	باقی	مان نام
	

صدای نجوای آخرین بازمانده هنر ورشو سازی
ــو	 ــیدن	آدرس	ورش ــا	را	از	پرس ــش	م ــوای	چک ــدای	نج ص
ــدا	 ــه	ص ــدن	ب ــک	ش ــا	نزدی ــت	ب ــرده	اس ــاز	ک ــازی	بی	نی س
ــری	از	 اطمینــان	خاطرمــان	جلــب	می	شــود	کــه	باالخــره	اث

زنده	بــودن	تکنیکی	تریــن	صنعــت	دســت	ایــران	در	بروجــرد	
ــود	دارد. وج

وارد	مغــازه	می	شــویم	فضــای	خلوتــی	را	می	بینیــم	کــه	شــور	
ــوش	رو	در	 ــی	خ ــزد،	جوان ــد	از	آن	برنمی	خی ــان	تولی و	هیج
آنجــا	نشســته	و	در	حــال	ســاخت	تعــدادی	قهوه	جوش	ورشــو	
ــد	 ــا	ورود	مــا	دســت	از	کار	می	کشــد...	از	وضعیــت	ب اســت،	ب
اقتصــادی	صنایع	دســتی	گلــه	می	کنــد	و	نگــران	حفــظ	

هنــر	ورشــو	ســازی	در	بروجــرد	اســت.
نامــش	اســتاد	»مســعود	فــرخ	پــی«	اســت	از	آخریــن	
ــن	 ــه	در	بدتری ــران	ک ــازی	در	ای ــو	س ــر	ورش ــدگان	هن بازمان
شــرایط	در	حــال	تولیــد	محصــوالت	هنــری	خــود	اســت	تــا	
ــش	 ــیلی	صورت ــا	س ــران	ب ــتی	ای ــن	صنایع	دس تکنیکی	تری
ســرخ	بمانــد،	او	فرزنــد	و	شــاگرد	اســتاد	»ماشــااهلل	فــرخ	پی«	
اســت	کــه	تــا	چنــد	وقــت	اخیــر	او	هــم	در	ایــن	هنر	شــاهکار	
ــت	از	کار	 ــن	دس ــت	س ــت	کهول ــه	عل ــا	ب ــرد	ام ــق	می	ک خل

ــت. ــیده	اس کش

هنرمندان در انزوا
ــاز	 ــو	س ــی	از	ورش ــازان	خال ــو	س ــازار	ورش ــورد	ب ــی	در	م وقت
می	گویــد	چهــره	اش	در	هــم	می	ریــزد	گویــی	کتاب	هــا	

ــان	شــده	اســت. ــره	پنه ــن	چه حــرف	پشــت	ای
ــر	در	 ــن	هن ــه	ای ــد	و	از	تاریخچ ــاز	می	کن ــخن	ب ــه	س ــب	ب ل
بروجــرد	می	گویــد	و	بــا	نقــد	وضعیــت	امــروز	حســرت	دیــروز	
در	نگاهــش	نقــش	می	بنــدد،	ایــن	ورشــو	ســاز	بروجــردی	در	
ــازار	»دواتگــران«	رونــق	 همیــن	رابطــه	می	گویــد:	روزگاری	ب
ــران	و	کار	 ــه	ای ــو	ب ــا	ورود	ورش ــته	و	آرام	آرام	ب ــادی	داش زی
انحصــاری	بروجردی	هــا	روی	ایــن	آلیــاژ	تجــار	زیــادی	را	بــه	

ســمت	خــود	جــذب	کــرده	بــود.
بــا	رونــق	بــازار	ورشــو	ذوق	و	هنــر	دست	به	دســت	هــم	
دادنــد	و	هــرروز	بــه	تعــداد	ورشــو	ســازان	افــزوده	و	ایــن	هنــر	

ــاز	تخصصــی	خــود	شــد. وارد	ف
وی	عنــوان	کــرد:	بــا	تخصصــی	شــدن	ایــن	هنــر	هــر	

مرثیه ای برای پایتخت وطنی »ورشو«؛ 
ضرب آهنگ عاشقانه چکش ها خاموش شد
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ــی	 ــی	داد،	برخ ــام	م ــی	را	انج ــه	خاص ــا	حرف ــتادکار	تنه اس
ریخته	گــر	قاشــق	و	چنــگال	بودنــد،	برخــی	ریخته	گــر	
ــی	 ــاختند	و	برخ ــدان	می	س ــا	قن ــی	تنه ــماور،	برخ ــه	س پای
ــه	 ــتادکار	هم ــک	اس ــه	ی ــود	ک ــه	نب ــوش	و	این	گون قهوه	ج

وســایل	را	خــود	به	تنهایــی	بســازد.
ــازهای	 ــازار	ورشوس ــق	ب ــته	بارون ــت:	در	گذش ــی	گف ــرخ	پ ف
ــور	 ــر	کش ــه	سراس ــود	ب ــوالت	خ ــروش	محص ــرد	و	ف بروج
حــدود	۲۰۰	کارگاه	ورشــو	ســازی	در	بروجــرد	فعــال	بــود	کــه	

ــد. ــه	کار	بودن ــر	مشــغول	ب ــر	کارگاه	4	نف ــل	در	ه حداق
ــت	آن	روز	 ــا	جمعی ــت:	ب ــتی	گف ــد	صنایع	دس ــن	هنرمن ای
بروجــرد	حداقــل	هــزار	نفــر	در	ایــن	صنعــت	مشــغول	بــه	کار	
ــا	قیمت	هــای	 ــا	واردات	اســتیل	های	خارجــی	ب ــه	ب ــد	ک بودن
ــار	و	 ــاد	بیم ــت	در	اقتص ــن	صنع ــدان	ای ارزان	آرام	آرام	هنرمن

واردات	بی	رویــه	به	نوعــی	حــذف	شــدند.
	

هنرمندانی که هنر ورشو سازی را به اوج رساندند
وی	در	البــه	الی	حرف	هایــش	گریــزی	نیــز	بــه	سماورســازی	
می	زنــد	و	می	گویــد:	ســماور	واژه	ای	روســی	بــه	معنــای	
خودجــوش	اســت،	ابتــدا	از	ســماور	بــرای	تهیــه	قهــوه	
اســتفاده	می	شــد	امــا	بعدهــا	بــرای	تهیــه	چــای	کاربــرد	پیــدا	

ــرد. ک
ــار	 ــاه	افش ــاهرخ	ش ــلطنت	ش ــماور	در	دوره	س ــار	س ــن	ب اولی
ــی	 ــی	باق ــار	واردات ــا	دوره	قاج ــد	و	ت ــران	ش ــیه	وارد	ای از	روس
مانــد	تــا	اینکــه	در	زمــان	صــدارت	میــرزا	تقی	خــان	امیرکبیر	
ــان	 ــرد،	اصفه ــهرهای	بروج ــگر	از	ش ــدادی	مس ــزام	تع ــا	اع ب
ــر	و	 ــن	هن ــری	ای ــرای	یادگی ــیه	ب ــه	کشــور	روس ــول	ب و	دزف
ــران	شــد. ــازی	وارد	ای ــه	سماورس ــی	کشــور	حرف خودکفای

فــرخ	پــی	گفــت:	در	روســیه	ســماورها	را	از	برنج	می	ســاختند	
و	بــرای	خــم	کاری	از	ماشــین	های	ســاده	اســتفاده	می	کردنــد	
کــه	هنرمنــدان	بروجــردی	پــس	از	بازگشــت	بــه	دیــار	خــود	
بــا	توجــه	بــه	وجــود	هنرمنــدان	چیره	دســت	نیــاز	بــه	تهیــه	
ــو	را	 ــار	ورش ــن	ب ــرای	اولی ــد	و	ب ــم	کاری	ندیدن ــین	خ ماش

جایگزیــن	برنــج	بــرای	ســاخت	ســماور	کردنــد.
وی	افــزود:	امــا	در	همــان	ســال	ها	اصفهــان	بــا	تولیــد	
ســماورهای	برنجــی	نیمــه	ماشــینی	بــه	کار	خــود	ادامــه	داده	
ــینی	 ــکل	ماش ــه	ش ــع	را	ب ــه	آن	صنای ــته	هم ــروز	توانس و	ام

ــد. ــه	کن عرض
ایــن	اســتادکار	بــه	هنرمنــدان	بزرگــی	در	هنــر	ورشــو	ســازی	
ــوم	 ــف«،	مرح ــوم	»منص ــد:	مرح ــد	و	می	گوی ــاره	می	کن اش
ــن	 ــه	ای ــد	ک ــانی	بودن ــه	ای«	و...کس ــم	حول ــادآور«،	»رحی »ب

ــه	اوج	خــود	برســانند. ــار	ب هنــر	را	توانســتند	در	ایــن	دی
	

زمستان بر پیکره ورشو نقش بست
فــرخ	پــی	بــا	عنــوان	اینکــه	تقریبــاً	همــه	قدیمی	هــای	ایــن	

هنــر	از	میــان	مــا	رفته	انــد،	اظهــار	داشــت:	هم	اکنــون	
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــازند	ک ــو	می	س ــرد	ورش ــر	در	بروج ــه	نف س
محدودیــت	در	تجهیــزات	و	امکانــات	تولیــد	در	حــال	فعالیــت	

هســتیم.
از	وی	ســؤال	می	کنیــم	کــه	آیــا	هم	اکنــون	اســتادکاران	
بروجــردی	می	تواننــد	ســماوری	از	ورشــو	بســازند؟	فــرخ	پــی	
ــا	5	تــا	۶	شــاگرد	در	 می	گویــد:	در	گذشــته	یــک	اســتادکار	ب
هفتــه	ده	ســماور	می	ســاخت	امــا	اگــر	امــروز	بنــده	بخواهــم	
ــه	ســاخت	ســماور	ببــرم	حداقــل	یــک	مــاه	زمــان	 دســت	ب

می	بــرد.
ــه	 ــتگیره	و	پای ــیر،	دس ــته	ش ــزود:	در	گذش ــد	اف ــن	هنرمن ای
ــد	 ــاده	می	کردن ــریع	آم ــری	س ــتادان	ریخته	گ ــماور	را	اس س
امــا	هم	اکنــون	اســتاد	ریخته	گــری	در	بروجــرد	نمانــده	
کــه	ایــن	وســایل	به	راحتــی	تهیــه	شــود	و	بایــد	بــرای	
ریخته	گــری	هزینــه	و	زمــان	زیــادی	صــرف	کــرد	و	از	دیگــر	
ــات	ســماور	را	 ــری	الحاق ــران	ســفارش	ریخته	گ شــهرهای	ای
ــزار	 ــا	ه ــا	ب ــاخت	ام ــماوری	را	س ــوان	س ــه	می	ت داد	درنتیج

ــه... ــواد	اولی ــک	م ــه	تک	ت ــات	در	تهی مکاف

ابزار ساخت ورشو را دیگر نداریم
فــرخ	پــی	تشــریح	کــرد:	امــروزه	یــک	هنرمنــد	ورشــو	ســاز	
بایــد	چنــد	هنــر	شــامل	طراحــی	و	الگوبــرداری،	برشــکاری،	
صافــکاری،	 کاری،	 انــدام	 چکــش	کاری،	 جوشــکاری،	
ــم	 ــار	ه ــو	را	در	کن ــت	ورش ــت	پرداخ ــاژکاری	و	درنهای مونت
ــک	 ــل	را	ی ــدام	از	مراح ــته	هرک ــا	در	گذش ــد	ام ــته	باش داش

ــت. ــی	داده	اس ــام	م ــاص	انج ــتادکار	خ اس
وی	افــزود:	بــرای	ســاخت	ورشــو	نیــاز	بــه	تجهیزاتــی	همچون	
»مــوش	بریــده«،	»شــتر	گلــو«،	»نیــم	قلــوه«،	»میــخ	نیمــه«	
ــن	 ــروز	م ــزات	ام ــت	و	تجهی ــف	اس ــایزهای	مختل و...	در	س

حتــی	1۰	درصــد	ابــزار	ســاخت	ورشــو	نیســت.
ــزات	 ــن	تجهی ــروزه	ای ــت:	ام ــاز	گف ــو	س ــد	ورش ــن	هنرمن ای
دیگــر	تولیــد	نمی	شــود	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 غم انگیز ورشو
وی	دربــاره	آمــوزش	ورشــو	در	بروجــرد	گفــت:	بارهــا	ســازمان	
ــرای	 ــوزانه	ب ــی	دلس ــا	نگاه ــرد	ب ــی	در	بروج ــراث	فرهنگ می
ــه	 ــده	ک ــدارک	دی ــی	را	ت ــازی	دوره	های ــو	س ــوزش	ورش آم
نتوانســت	موفــق	باشــد	چراکــه	ایــن	هنــر	چیــزی	نیســت	که	
کســی	در	طــول	مــدت	۶	مــاه	بتوانــد	کار	تخصصــی	را	بیاموزد	
ــد	از	کودکــی	وارد	آن	 ــرد	بای ــن	کار	طــوری	اســت	کــه	ف و	ای
ــه	 ــا	اینک ــابق	و	ی ــاگردی	س ــتم	استادش ــان	سیس ــود،	هم ش
پــدر	پیشــه	باشــد	و	این	یــک	مشــکل	اســت	کــه	بــر	ســر	راه	

ایــن	هنــر	قرارگرفتــه	اســت.
ــازی	 ــو	س ــر	از	مشــکالت	ورش ــی	دیگ ــت:	یک ــی	گف ــرخ	پ ف
در	بروجــرد	کمبــود	ورق	ایــن	آلیــاژ	فلــزی	اســت	کــه	
سال	هاســت	دیگــر	تولیــد	نمی	شــود	و	به	نوعــی	نایــاب	
شــده	و	مــا	بــرای	تولیــد	مجبــور	هســتیم	ســینی	های	بــزرگ	
قدیمــی	را	پــاره	کنیــم	و	بــا	آن	بــه	تولیــد	بپردازیــم	که	بــا	این	
رونــد	تــا	چند	ســال	دیگــر	حتــی	ســینی	قدیمی	هم	نیســت	

ــه	تولیــد	ادامــه	داد. ــا	آن	بتــوان	ب کــه	ب
ــک	 ــهری	ی ــر	ش ــت:	ه ــود	گف ــع	موج ــاد	از	وض ــا	انتق وی	ب
ــهور	 ــفالش	مش ــد	س ــاًل	میب ــاص	دارد	مث ــتی	خ ــر	دس هن
ــام	ورشــو	 ــه	ن اســت	و	زنجــان	چاقویــش...	بروجــرد	را	هــم	ب
ــر	ســر	 ــن	ب ــه	چنی ــف	اســت	ک ــه	نظــر	حی می	شناســند	و	ب

ــد. ــش	بیای ــر	و	هنرمندان ــن	هن ای
ــرد	از	 ــی	بروج ــراث	فرهنگ ــت:	اداره	می ــتادکار	گف ــن	اس ای
مــن	دعــوت	کــرد	تــا	در	خانــه	ورشــو	بروجــرد	کارکنــم	امــا	
وقتــی	وارد	آنجــا	شــدم	نــه	امکاناتــی	بــود	و	نــه	امنیتــی	بــود،	
ــد	درب	آن	 ــا	بای ــه	ی ــی	ک ــای	خال ــا	اتاق	ه ــت	ب ــه	ای	اس خان
ــوط	 ــراد	نامرب همــواره	بســته	باشــد	چــون	ممکــن	اســت	اف
وارد	خانــه	شــوند	و	نگهبانــی	در	آنجــا	نیســت	و	همیــن	
موجــب	می	شــد	همــان	انــدک	مشــتری	بنــده	نیــز	از	دســت	
بــرود،	بنابرایــن	مجبــور	شــدم	کــه	از	رفتــن	بــه	خانــه	ورشــو	

صرف	نظــر	کنــم.
ــی	در	 ــراث	فرهنگ ــازمان	می ــات	س ــه	اقدام ــاره	ب ــا	اش وی	ب
دیگــر	نقــاط	کشــور	گفــت:	به	عنــوان	نمونــه	در	مشــهد	یــک	
کاروانســرای	قدیمــی	اســت	بــا	نــام	»بابا	قــدرت«	که	ســازمان	
میــراث	فرهنگــی	در	آنجــا	بــرای	هنرمنــدان	شــاخص	
حجره	هایــی	را	تــدارک	دیــده	و	در	همان	جــا	رســتوران	و	
ــد	 ــرای	رفت	وآم ــی	ب ــت،	حت ــرده	اس ــاد	ک ــاپ	ایج کافی	ش
ــرار	داده	و	 ــیر	ق ــن	مس ــی	در	ای ــی	خط ــردم	تاکس ــوم	م عم
ــه	 ــایانی	ب ــازی	تاریخــی	توانســته	کمــک	ش ــک	فضاس ــا	ی ب

ــد. ــتی	کن ــدان	صنایع	دس ــاد	هنرمن اقتص

هنرمندانی که کمتر از انگشتان یک دست هستند
فــرخ	پــی	گفــت:	در	بروجــرد	حمایتــی	صــورت	نمی	گیــرد	و	
حــدود	ســه	ســال	پیــش	مــن	را	بــرای	دریافــت	تســهیالت	4	
درصــد	بــه	بانــک	معرفــی	کرده	انــد	و	هنــوز	هــم	نتوانســته	ام	
ایــن	تســهیالت	را	دریافــت	کنــم	و	بــه	نظــرم	بــا	ایــن	شــیوه	
ــظ	 ــر	را	حف ــت	و	هن ــد	را	حمای ــوان	هنرمن ــورد	نمی	ت برخ

کــرد.
ــتادکار	 ــر	اس ــع	دیگ ــت:	به	واق ــاز	گف ــو	س ــتاد	ورش ــن	اس ای
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:	قطعــاً	اگــر	شــغل	بهتــری	برایــم	پیدا	شــود	
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ایــن	کار	را	رهــا	می	کنــم	چــون	هیچ	گونــه	حمایتــی	از	
ایــن	هنــر	نمی	بینــم	و	مرکــز	توجهــات	فروشــندگان	ورشــو	
ــه	هنرمنــد	ورشــو	ســاز	و	ســود	حاصــل	زحمــت	 هســتند	ن

ــرد. هنرمنــد	را	کســی	دیگرمــی	ب
فــرخ	پــی	بــا	انتقــاد	از	بازارچــه	صنایع	دســتی	کــه	در	بروجرد	
وجــود	دارد،	عنــوان	کــرد:	حتــی	5	درصــد	از	وســایلی	کــه	در	
آنجــا	بــرای	فــروش	عرضــه	می	شــود	صنایع	دســتی	بروجــرد	
ــا	 ــه	دیگــر	اســتان	ها	اســت	و	ی ــوط	ب ــا	مرب نیســت	و	همــه	ی
ــت	 ــه	اس ــت	و	همین	گون ــی	اس ــتی	خارج ــه	صنایع	دس اینک
کــه	نبایــد	آینــده	خوبــی	بــرای	هنــر	و	هنرمنــد	متصــور	بــود.
ایــن	هنرمنــد	بروجــردی	گفــت:	بــرای	ایجــاد	بازارچــه	
ــتقیم	 ــود	و	مس ــاه	ش ــت	دالل	کوت ــد	دس ــتی	بای صنایع	دس
هنرمنــد	وارد	عرصــه	شــود	در	غیــر	ایــن	صــورت	نتیجــه	ایــن	

می	شــود	کــه	می	بینیــم.

نمایشگاهی که خود هنرمندان برپا کردند
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــر	اداره	می مدی
بروجــرد	در	پاســخ	بــه	وضعیــت	بــد	نمایشــگاه	صنایع	دســتی	
گفــت:	نمایشــگاه	توســط	یــک	هیئت	امنایــی	اداره	می	شــود	
و	اداره	شهرســتان	بــه	عنــوان	حامــی	صنایع	دســتی	در	

ــوده	اســت.	 کنارشــان	ب
دائمــی	 نمایشــگاه	 افــزود:	 یارمحمــدی	 الــه	 حجــت	
ــت	از	 ــرای	حمای ــد	ب ــی	باش ــود	محل ــرار	ب ــتی	ق صنایع	دس
ــی	رود	و	 ــه	م ــه	بی	راه ــات	کار	ب ــی	اوق ــا	برخ ــدان	ام هنرمن
ایــن	موضــوع	را	بــا	توجــه	بــه	جابه	جایــی	جدیــدی	کــه	قــرار	
اســت	در	هیئت	امنــای	نمایشــگاه	انجــام	شــود	حتمــاً	دنبــال	
خواهیــم	کــرد	کــه	مجــاب	شــوند	ایــن	مرکــز	تنهــا	در	اختیار	

هنرمنــدان	صنایع	دســتی	باشــد.
وی	تصریــح	کــرد:	نمایشــگاه	صنایع	دســتی	بــه	همــت	
ــن	 ــی	در	ای ــراث	فرهنگ ــازمان	می ــده	و	س ــدان	برپاش هنرمن

ــت. ــرده	اس ــه	نک ــاری	هزین ــوص	اعتب خص
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــر	اداره	می مدی
ــتی	 ــگاه	صنایع	دس ــه	نمایش ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــرد	ب بروج
ــدان	بروجــردی	 ــی	باشــد	کــه	محصــوالت	هنرمن ــد	محل بای
به	صــورت	مســتقیم	عرضــه	شــود،	گفــت:	مــا	ناظــر	و	مکلــف	
ــر	 ــون	نظــارت	ب ــر	ســالمت	صنایع	دســتی	هســتیم	و	تاکن ب
ــا	 ــاً	اگــر	نظارت	ه نمایشــگاه	صنایع	دســتی	داشــته	ایم	و	قطع
ــری	 ــود	و	جــا	دارد	کــه	پیگی ــروز	ب ــر	از	ام ــود	شــرایط	بدت نب
بیشــتری	کنیــم	تــا	صنایع	دســتی	خــارج	از	بروجــرد	در	آنجــا	

عرضــه	نشــود.
	

موزه ورشو شاید وقتی دیگر
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــر	اداره	می مدی
بروجــرد	در	رابطــه	بــا	حمایــت	از	هنــر	ورشــو	ســازی	گفــت:	
ــل	ســلطنت	ناصرالدین	شــاه	در	بروجــرد	 ــر	ورشــو	در	اوای هن
ــوده	 ــای	3۰	و	4۰شمســی	ب ــرد	و	اوج	آن	در	دهه	ه ــا	می	گی پ
اســت	کــه	در	همــان	تاریــخ	بــا	ورود	وســایل	اســتیل	بــه	بــازار	
آرام	آرام	از	تــوان	رقابــت	هنرمنــدان	بروجــردی	بــا	کاالی	

ــود. ــته	می	ش ــی	کاس خارج
یــار	محمــدی	گفــت:	هم	اکنــون	نیــز	همــان	ورشــو	فروشــان	
ــه	 ــل	ب ــاز	مــردم	تبدی ــا	قــوت	گرفتــن	اســتیل	در	ســبد	نی ب

ــده	اند. ــروش	ش ــتیل	ف اس
وی	عنــوان	کــرد:	بــا	همــه	مشــکالتی	کــه	هنر	ورشــو	ســازی	
بــا	آن	روبــه	رو	اســت	امــا	به	هــرروی	مــردم	بروجــرد	بــا	هنــر	
ــا	 ــرار	می	کننــد	و	ب ــاط	برق ــزکاری	به	خصــوص	ورشــو	ارتب فل
ــتقبال	 ــه	اس ــن	زمین ــی	در	ای ــای	آموزش ــزاری	کالس	ه برگ

ــم. ــاهد	بوده	ای ــری	را	ش کم	نظی
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــر	اداره	می مدی
بروجــرد	گفــت:	در	گذشــته	تکیــه	تاریخــی	در	اختیــار	یکــی	
ــراث	 ــرف	می ــرد	از	ط ــازی	در	بروج ــو	س ــدان	ورش از	هنرمن
فرهنگــی	قــرار	گرفــت،	کارگاه	شــان	تجهیــز	و	همین	مســئله	

ــرار	 ــر	برق ــن	هن ــا	ای ــری	ب ــاط	بهت ــردم	ارتب ــد	م موجــب	ش
ــان	 ــرد	در	هم ــازی	بروج ــو	س ــتند	ورش ــی	مس ــد	و	حت کنن

ــد. ــاخته	ش کارگاه	س
ــراث	 ــای	می ــی	از	برنامه	ه ــت:	یک ــار	داش ــدی	اظه یارمحم
فرهنگــی	ایــن	بــود	کــه	یکــی	از	خانه	هــای	تاریخــی	بروجــرد	
تحــت	عنــوان	مــوزه	صنعــت	ورشــو	ســازی	تغییــر	کاربــری	
ــوند	 ــاماندهی	ش ــا	س ــو	در	آنج ــدان	ورش ــود	و	هنرمن داده	ش
کــه	بخشــی	از	ایــن	کار	انجــام		و	فضــای	فیزیکــی	آماده	شــده	

امــا	کار	بــه	ســرانجام	نرســیده	اســت.
	

و بازهم وعده ای دیگر
ــا	مســائل	پیــش	روی	ایجــاد	مــوزه	صنعــت	 وی	در	ارتبــاط	ب
ورشــو	ســازی	عنــوان	کــرد:	در	ایــن	راســتا	بــا	توجــه	بــه	اقالم	
ورشــویی	کــه	مــا	خریــداری	کرده	ایــم	و	اشــیا	ورشــویی	کــه	
در	دســترس	اســت	پیشــنهاد	مــوزه	ورشــو	داده	شــد	و	ایــن	
ــراث	 ــن	می ــه	بی ــک	تفاهم	نام ــت.	ی ــام	اس ــال	انج کار	در	ح
فرهنگــی	و	شــهرداری	بروجــرد	منعقــد	شــد	تــا	کار	به	صورت	
ــه	 ــا	ب ــت	ام ــش	رف ــود	بخشــی	از	کار	پی مشــترک	انجــام	ش

ــی	کار	متوقــف	شــد. دالیل
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــر	اداره	می مدی
ــی	در	دو	 ــراث	فرهنگ ــازمان	می ــرد	س ــت:	رویک ــرد	گف بروج
ــن	اســت	 ــر	ای ــر	متفــاوت	شــده	و	نظــر	ب ــا	ســه	ســال	اخی ت
کــه	بایــد	موزه	هــا	از	حالــت	نمایشــگاهی	خــارج	شــده	و	بــه	

ــده	تبدیــل	شــوند. ــت	فعــال	و	زن حال
یارمحمــدی	ادامــه	داد:	بــه	همیــن	منظــور	قــرار	شــد	مــا	یک	
محــدوده	ای	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	به	عنــوان	یــک	مــوزه	تخصصــی	در	بروجــرد	راه	انــدازی	

شــود.
وی	تصریـح	کرد:	ایـن	کار	در	بروجرد	طوالنی	شـد	چون	مکان	
در	ابتـدا	آمـاده	نبـود	و	اکنـون	نیـز	غرفـه	آرایی	نشـده	اسـت،	
اشـیا	خریداری	نشـده	و	مشـکل	تأمین	نیرو	وجـود	دارد	که	در	

صورت	رفـع	موانـع	این	مـوزه	ایجاد	خواهد	شـد.

ــد  ــتغال می توان ــاد اش ــاز ایج ــه بسترس ــری ک هن
ــد باش

نماینــده	مــردم	بروجــرد	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	هــم	
بــا	انتقــاد	از	رونــد	کنــد	و	راکــد	اجــرای	مــوزه	صنعــت	ورشــو	

ســازی	در	بروجــرد	گفــت:	در	ســال	91	قــرار	بــود	ایــن	مــوزه	
در	دهــه	فجــر	بــه	بهره	بــرداری	برســد	امــا	متأســفانه	در	ایــن	
زمینــه	کوتاهی	هایــی	صــورت	گرفتــه	و	ایــن	اتفــاق	نیفتــاده	

اســت.
ــو	در	 ــوزه	ورش ــداث	م ــرد:	اح ــوان	ک ــودرزی	عن ــاس	گ عب
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	می	توانســت	بسترســاز	اشــتغال	

باشــد	تاکنــون	رخ	نــداده	اســت.
ــر	 ــان	ذوق	و	هن ــتی	نش ــر	دس ــه	هن ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
مردمــان	یــک	منطقــه	و	دارای	ارزش	فرهنگــی	باالیــی	اســت،	
ــد	و	 ــق	تولی ــرای	رون ــازی	ب ــازی	و	بسترس ــد	س ــت:	برن گف
عرضــه	صنایع	دســتی	به	خصــوص	ورشــو	کــه	مختــص	
شهرســتان	بروجــرد	اســت	می	توانــد	زمینــه	را	بــرای	فــروش	

ــد. ــم	کن ــدف	فراه ــای	ه محصــول	در	بازاره
ــا	 ــالمی	ب ــورای	اس ــس	ش ــرد	در	مجل ــردم	بروج ــده	م نماین
ــرد	 ــدان	بروج ــرپنجه	هنرمن ــادگار	س ــو	ی ــه	ورش ــان	اینک بی
اســت،	گفــت:	آثــار	برجای	مانــده	از	ورشــو	حاکــی	از	اســتعداد	

ــار	اســت. ــن	دی ــان	ای سرشــار	و	ذهــن	خــالق	مردم
ــد	 ــتی	می	توان ــه	صنایع	دس ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــودرزی	ب گ
ــئوالن	 ــه	مس ــرد:	هم ــوان	ک ــد،	عن ــتغال	باش ــاز	اش بسترس
موظــف	هســتند	تــا	در	عمــل	از	هنــر	و	هنرمنــدان	

کننــد. حمایــت	 صنایع	دســتی	
ــی	 ــت	مل ــیون	امنی ــس	کمیس ــردی	رئی ــن	بروج عالءالدی
و	سیاســت	خارجــی	مجلــس	شــورای	اســالمی	هــم	
ــد	 ــئوالن	بای ــود:	مس ــه	ب ــه	گفت ــن	رابط ــن	در	ای پیش	ازای
تــالش	کننــد	صنایع	دســتی	فراموش	شــده	بروجــرد	را	
ــد.	برخــی	از	صنایع	دســتی	بروجــرد	در	گذشــته	 ــاء	کنن احی
از	رونــق	خوبــی	برخــوردار	بــوده	امــا	در	حــال	حاضــر	
ــگاه،	 ــاد	نمایش ــا	ایج ــت	ب ــد	اس ــه	امی ــده	اند	ک ــوش	ش فرام

صنایع	دســتی	فراموش	شــده	مجــدد	احیــاء	شــوند.
ــاژ	 ــا	کمــک	برخــی	اســاتید	آلی ــروزه	ب ــزود:	ام بروجــردی	اف
ــدان	 ــه	هنرمن ــود	ک ــد	می	ش ــور	تولی ــل	کش ــو	در	داخ ورش
می	تواننــد	از	ایــن	طریــق	مــواد	اولیــه	صنعــت	ورشــو	ســازی	

را	در	دســترس	داشــته	باشــند.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	این	گونــه	برنامه	هــا	موجــب	فصــل	
جدیــدی	در	تولیــد	ورشــو	خواهــد	شــد،	عنــوان	کــرد:	فنــی	
و	حرفــه	ای	هــم	بایــد	در	کنــار	دیگــر	ارگان	هــا	بــرای	احیــای	
ــکاری	الزم	را	 ــرد	هم ــده	در	بروج ــتی	فراموش	ش صنایع	دس
داشــته	باشــد	تــا	بتــوان	اشــتیاق	نســل	جدیــد	بــرای	تولیــد	

صنایع	دســتی	را	افزایــش	داد.

مرگ همیشگی هنر ورشو را به تعویق بیندازید
به	هــرروی	انتظــار	مــی	رود	ســازمان	میــراث	فرهنگــی،	
ــه	 ــی	ب ــردی	عملیات ــا	رویک ــگری	ب ــتی	و	گردش صنایع	دس
هنرهــای	تخصصــی	و	برندهــای	دســتی	بپــردازد	و	بــا	ایجــاد	
بســترهای	مناســب	زمینــه	را	بــرای	تولیــد،	آمــوزش	و	عرضــه	
ــایی	 ــف	و	شناس ــات	مختل ــا	مطالع ــا	و	ب ــتی	مهی صنایع	دس
ــدن	در	 ــی	مان ــرای	باق ــدان	را	ب ــه	هنرمن ــای	روز	جامع نیازه
ــدان	 ــرای	هنرمن ــه	ب ــتی	ک ــا	سرنوش ــد	ت ــت	کن ــازار	هدای ب
ــرای	دیگــر	 ــران	رخ	داد	ب ــه	ای ــا	ورود	اســتیل	ب ورشــو	ســاز	ب

ــد. ــه	وجــود	نیای ــدان	ب هنرمن
ــای	آخــر	را	می	کشــد،	 ــون	ورشــو	در	بروجــرد	نفس	ه هم	اکن
ــر	را	 ــن	هن ــد	مــرگ	همیشــگی	ای ــدک	حمایت	هــا	می	توان ان
ــه	تعویــق	بینــدازد	و	شــاید	در	ایــن	فرصــت	گشایشــی	رخ	 ب
داد	و	ایــن	هنــر	از	بحــران	عبــور	کــرد	و	بــار	دیگــر	بــه	شــکوه	

رســید.	
امــا	مــرگ	ایــن	هنــر	عــالوه	بــر	آنکــه	آثــار	مخــرب	
ــای	 ــه	برج ــتر	جامع ــر	بس ــود	را	ب ــی	خ ــی	و	اجتماع فرهنگ
خواهــد	گذاشــت،	در	آینــده	حتــی	اگــر	گشایشــی	رخ	دهــد	

ــد. ــا	کن ــر	را	احی ــن	هن ــد	ای ــی	نمی	توان دیگرکس
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ــران ــاد ایــ اقتص

کمبــود اعتبــارات و توزیــع قطــره چکانــی آن از یــک طــرف و بی تدبیــری از ســوی 
دیگــر دســت به دســت هــم داده انــد 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. 

ــن  ــی ای ــوان می گــذرد ول ــرز باشــماق مری ــک دهــه از رســمی شــدن م بیــش از ی
ظرفیــت مهــم تجــاری و بازرگانــی در اســتان کردســتان همچنــان بــا مشــکات و 

ــت. ــه اس ــدی مواج ــتی های ج کاس
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زنجــان نیــاز بــه توســعه دارد، ایــن 
جمله همــواره توســط مســئوالن اســتان 
ــن روزهــا شــاهد  ــی ای ــوان شــده ول عن
ــی  ــت های ــه صحب ــود هم ــتیم باوج هس
ــعه  ــز توس ــی ترم ــود برخ ــی ش ــه م ک

اســتان را می کشــند. 

ــد	ســرمایه	 ــی	اســتان	زنجــان	در	تــالش	اســت	رون در	حال
ــرمایه	 ــک	س ــراف	ی ــر	انص ــد،	خب ــود	بخش ــذاری	را	بهب گ
گــذار	بــزرگ	کــه	از	آن	بــه	عنــوان	ابرپــروژه	ســرمایه	
ــتان	 ــی	اس ــعه	صنعت ــد	توس ــود	رون ــی	ش ــاد	م ــذاری	ی گ
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	

ــی	کشــند. را	م
ــوده	 برخــی	همــواره	در	زنجــان	ســد	راه	توســعه	اســتان	ب
انــد	و	تــالش	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	
ــرای	قوانیــن	دســت	و	پاگیــر	 ــی	ب ــا	شــاید	زنجــان	پایلوت ت
ــی	وجــود	 ــذاری	شــود.	شــاید	هــم	دســت	های ســرمایه	گ
ــی	 ــذاری	عظیم ــرمایه	گ ــد	س ــی	بینن ــی	م ــه	وقت دارد	ک
ــورد	 ــه	شــهرهای	م ــرد	آن	را	ب ــی	گی در	زنجــان	صــورت	م

ــد. ــت	کنن ــه	و	نظرشــان	هدای عالق
ــال،	در	 ــای	س ــذاری	ه ــالب	در	نامگ ــم	انق ــری	معظ رهب
ســالهای	اخیــر	لــزوم	توجــه	بــه	مقولــه	اقتصــاد	مقاومتــی	
ــر	 ــن	ام ــد	و	ای ــرار	داده	ان ــد	ق ــورد	تاکی ــتغال	را	م و	اش
نشــان	از	دغدغــه	ایشــان	بــه	توســعه	و	ســرمایه	گــذاری	
دارد	ولــی	ســوال	اینجاســت	کــه	چــرا	در	اســتان	زنجــان	
ــد	و	 ــی	دارن ــن	گام	برم ــن	فرامی ــا	ای ــاد	ب ــی	در	تض برخ
ســعی	مــی	کننــد	ترمــز	ســرمایه	گــذار	و	توســعه	

ــند. ــتان	را	بکش ــی	اس صنعت
توســعه	ســرمایه	گــذاری	و	اســتقرار	صنعــت	همــواره	
ــای	مطــرح	و	 ــزی	ه ــه	ری ــم	در	برنام ــوان	اصــل	مه ــه	عن ب
ــوده	 ایــن	اصــل	در	اســتان	زنجــان	همــواره	مــورد	توجــه	ب

ولــی	عــدم	همراهــی	برخــی	دســتگاهها	ایــن	روزهــا	مانــع	
ــت. ــده	اس ــان	ش ــتان	زنج ــذاری	در	اس ــرمایه	گ س

ــان	 ــتان	زنج ــه	اس ــف	جامع ــای	مختل ــه	الیه	ه ــا	اینک ب
بــا	 مطابــق	 را	 اقتصــادی	 توســعه	 اهمیــت	 امــروز	
ــد	و	 ــرده	ان ــری	درک	ک ــده	رهب ــف	ش ــای	تعری راهبرده
انتظــار	زیــادی	نیــز	از	مســئوالن	اقتصــادی	اســتان	بــرای	
ــن	 ــد،	ای ــی	دارن ــی	و	خارج ــذار	داخل ــرمایه	گ ــذب	س ج
ــتان	 ــزرگ	از	اس ــذار	ب ــرمایه	گ ــک	س ــروج	ی ــا	خ روزه
ــرده	 ــتانی	وارد	ک ــران	اس ــه	مدی ــادات	را	ب ــی	از	انتق موج

ــت. اس

حجــم ســرمایه گذاری صنعتــی در اســتان زنجــان 
ــل توجهی داشــته اســت رشــد قاب

ــی	 طــی	ســال	های	گذشــته	حجــم	ســرمایه	گذاری	صنعت
در	اســتان	زنجــان	رشــد	قابــل	توجهــی	داشــته	اما	همــواره	
ــت	و	 ــبت	جمعی ــه	نس ــت	ب ــوازن	صنع ــعه	مت ــدم	توس ع
مشــکالت	 بــاالی	 حجــم	
ــکاری	 ــون	بی ــادی	همچ اقتص
مــردم	 ســرانه	 درآمــد	 و	
نتوانســته	این	میــزان	از	رشــد	
ــس	 ــل	لم ــردم	قاب ــرای	م را	ب

ــد. کن
مســئوالن	کشــوری	و	اســتانی	
در	ســال	هــای	اخیــر	همــواره	
محدودیــت	 بــه	 نســبت	
بــرای	 دولتــی	 اعتبــارات	
توســعه	و	رشــد	اقتصــادی	
ســخن	گفتنــد	و	بــر	ضــرورت	
حمایــت	جــدی	از	بخــش	
شــتاب	 بــرای	 خصوصــی	
بخشــیدن	بــه	رشــد	اقتصادی	
ــن	 ــکالت	در	ای ــش	مش و	کاه
بخــش	تاکیــد	کردنــد	کــه	در	
ایــن	راســتا	بایــد	ســوال	کــرد	
ــراد	 ــه	از	ای ــزان	فاصل ــه	می چ
اظهــارات	تــا	عمــل	بــه	آن	

ــت. ــته	اس ــود	داش وج
ــای	 ــری	در	فض ــاری	خب ــال	ج ــی	س ــای	ابتدای ــاه	ه در	م
ــر	اینکــه	یــک	 اقتصــادی	اســتان	رســانه	ای	شــد	مبنــی	ب
ــودروی	 ــد	خ ــرای	تولی ــی	ب ــل	توجه ــذاری	قاب ــرمایه	گ س
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	
ــگاران	ایــن	خبــر	مهــم	را	رســانه	ای	کــرد. در	جمــع	خبرن
ســجاد	نباتچیــان	ایــن	ســرمایه	گــذاری	و	پــروژه	
میــزان	 گفــت:	 و	 بــرد	 نــام	 »ابرپــروژه«	 یــک	 را	
ــی	 ــودروی	برق ــد	خ ــروژه	تولی ــرمایه		گذاری	در	ابرپ س
در	زنجــان	بــاالی	یــک	میلیــارد	دالر	خواهــد	بــود	
و	 تعرفــه	ای	 حمایت	هــای	 نیازمنــد	 طــرح	 ایــن	 و	

یارانــه	ای	اســت.
وی	اظهــار	کــرد:	صــدور	مجــوز	ســرمایه	گذاری،	مراقبــت	و	
صیانــت	از	ســرمایه	گذار	و	واســطه	گری	بیــن	بخــش	دولتــی	
و	خصوصــی	توســط	خانــه	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	انجام	

می	گیرد.

ــت  ــتانی اولوی ــر اس ــرمایه گذاران غی ــذب س ج
ــت ــت اس نخس

ــت:	در	 ــتان	زنجــان	گف ــدن	اس ــت،	مع ــه	صنع ــس	خان رئی
ــدن	 ــت،	مع ــه	صنع ــت	خان ــن	اولوی ــر	مهم	تری ــال	حاض ح
ــر	 ــرمایه	گذاران	غی ــذب	س ــان،	ج ــتان	زنج ــارت	اس و	تج
اســتانی	اســت	و	همــه	تالش	هــا	بــر	ایــن	اســت	کــه	
زنجــان	بــه	یــک	شــهر	صنعتــی	تبدیــل	شــود.	بــا	اجــرای	
پروژه	هــای	کوچــک،	زنجــان	بــه	اســتانی	صنعتــی	تبدیــل	
ــود	و	 ــته	ش ــی	برداش ــای	بزرگ ــد	گام	ه ــود	و	بای ــی	ش نم
ــر	و	 ــاالی	5۰۰	نف ــروی	کار	ب ــا	نی ــی	ب ســرمایه	گذاری	بزرگ
ــا	ایــن	 یــک	هــزار	نفــر	در	اســتان	زنجــان	انجــام	گیــرد،	ت

ــی	شــود. ــک	اســتان	صنعت اســتان	ی
ــودروی	 ــد	خ ــروژه	تولی ــر	پ ــدازی	اب ــرد:	راه	ان ــد	ک وی	تاکی
برقــی	در	اســتان	پیگیــری	می	شــود	و	بــا	راه	انــدازی	
آن،	اســتان	زنجــان	از	نظــر	صنعتــی	و	ســرمایه	گذاری	

انگشــت	نما	مــی	شــود.

ــران اقتصاد ایـ

»اَبَر پروژه«زنجان قربانی کج سلیقگی شد/برخی ترمز توسعه را می کشند
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ــران اقتصاد ایـ

ــان	 ــتان	زنج ــدن	اس ــت،	مع ــه	صنع ــس	خان ــارات	رئی اظه
ــل	 ــیار	قاب ــذاری	بس ــرمایه	گ ــم	س ــن	حج ــوص	ای در	خص
تامــل	اســت.	اینکــه	تاکیــد	مــی	شــود	بــرای	حضــور	چنین	
ــه	ای	 ــای	تعرف ــد	حمایت	ه ــتان	نیازمن ــی	در	اس ــرح	های ط
ــه	ای	از	طــرف	دولــت	هســتیم	و	صیانــت	از	ســرمایه	 و	یاران
ــزرگ	 ــذاری	ب ــرمایه	گ ــذب	س ــرای	ج ــالش	ب ــذار	و	ت گ
مقیــاس	بــرای	توســعه	صنعتی-اقتصــادی	اســتان	بایــد	در	

ــت	باشــد. اولوی
اینکــه	ســجاد	نباتچیــان	از	ایــن	طــرح	و	پــروژه	بــه	
ــتر	 ــل	بیش ــک	دلی ــد	ی ــی	کن ــاد	م ــروژه	ی ــر	پ ــوان	اب عن
نــدارد	و	آن	حجــم	بــاالی	ســرمایه	گــذاری	آن	در	قیــاس	
ــدا	 ــتان	از	ابت ــی	اس ــذاری	صنعت ــرمایه	گ ــوع	س ــا	مجم ب
تاکنــون	و	همچنیــن	خــاص	بــودن	آن	بــوده	اســت.	
مجمــوع	ســرمایه	گــذاری	صنعتــی	اســتان	تاکنــون	
نزدیــک	بــه	5	هــزار	و	5۰۰	میلیــارد	تومــان	اســت.	یــک	
میلیــارد	دالر	بــا	دالری	3	هــزار	و	8۰۰	تومــان	معــادل	3	
هــزار	و	8۰۰	میلیــارد	تومــان	مــی	شــود.		باکمــی	دقــت	
بــه	اعــداد	و	ارقــام	درج	شــده	مــی	تــوان	بــه	ایــن	نتیجــه	
رســید	کــه	ایــن	ســرمایه	گــذاری	بــه	انــدازه	۶۰	درصــد	

ــت. ــتان	اس ــذاری	در	اس ــرمایه	گ کل	س

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	
ــی	هــا	 ــر	امیدهــا	و	آرزوهــای	صنعتــی	و	اقتصــادی	زنجان ب

ریختــه	باشــد.
ــه	 ــای	نمون ــل	از	واحده ــش	اســتاندارد	و	تجلی وی	در	همای
ــدگان	خــود	را	موظــف	 ــه	تولیدکنن ــان	اینک ــا	بی ــی،	ب کیف
بــه	حرکــت	بــر	اســاس	رویکردهــای	اســتاندارد	می	داننــد،	
اظهــار	کــرد:	حــوزه	استانداردســازی	اتومبیل	هــا	در	کشــور	
ــه	 ــن	زمین ــد	کار	بیشــتری	در	ای ــول	نیســت	و	بای ــل	قب قاب
انجــام	گیــرد	و	اســتاندارد	بایــد	در	همــه	شــئون	از	جملــه	

تولیــدات	و	خدمــات	مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد.
ــتان	زنجــان	 ــدن	و	تجــارت	اس ــت،	مع ــه	صنع ــس	خان رئی
بــا	انتقــاد	از	تصمیــم	مجلــس	بــرای	رســیدگی	بــه	
حســاب	های	شــخصی	صاحبــان	صنایــع	و	تولیدکننــدگان،	
ــان	 ــتان	زنج ــن	کار	از	اس ــفانه	ای ــرد:	متاس ــان	ک خاطرنش
ــک	ســرمایه	گذار	 ــه	ی ــود	ک ــن	ب ــاز	شــد	و	نتیجــه	آن	ای آغ

ــرد. ــرار	ک ــان	ف ــی	از	زنج ــودروی	برق ــد	خ ــرای	تولی ب

دارایــی پاســخگوی فــرار ســرمایه گــذار از اســتان 
زنجــان باشــد

ــتان	در	 ــی	اس ــخ	اداره	کل	دارای ــتار	پاس ــان	خواس نباتچی
ــد	 ــی	بگوی ــت:	اداره	کل	دارای ــد	و	گف ــوص	ش ــن	خص ای
ــان	 ــخصی	صاحب ــاب	های	ش ــه	حس ــیدگی	ب ــه	از	رس ک
ــرای	 ــون	ب ــن	قان ــت	و	ای ــرده	اس ــودی	ب ــه	س ــع	چ صنای
همــه	اســتان	ها	در	کشــور	نوشــته	شــده	بــود	امــا	
ــگاه	 ــرای	ن ــا	ب ــوت	اجــرای	آن	شــد.	دولتی	ه زنجــان	پایل
ــار	تولیدکننــدگان	 ــد	در	کن ــه	فعالیت	هــا	بای مســئوالنه	ب
ــی	 ــوان	ایران ــه	می	ت ــت	ک ــرایط	اس ــن	ش ــند	و	در	ای باش

ــت. ــتاندارد	داش اس
ایــن	رویدادهــای	سینوســی	و	قابــل	تامــل	در	اســتان	
ــانه	ای	شــد	 ــر	رس ــای	اخی ــاه	ه ــی	طــی	م زنجــان	در	حال
کــه	مدیریــت	اســتان	بــه	صــورت	متعــدد	از	حمایــت	جدی	
ــذاران	 ــرمایه	گ ــور	س ــه	حض ــازی	زمین ــم	س ــرای	فراه ب
ســخن	گفتــه	بــود	و	حتــی	بعــد	از	رســانه	ای	شــدن	
ــا	 ــری	ب ــت	خب ــذاری	در	نشس ــرمایه	گ ــن	س ــوع	ای موض
رســانه	هــا	تاکیــد	کــرد	اجازه	خــروج	ایــن	ســرمایه	گــذار	را	

ــد	داد. ــتان	نخواه از	اس

اجــازه خــروج ســرمایه گــذاری از اســتان زنجــان 
داده نمــی شــود

اســتاندار	زنجــان	اوایــل	ســالجاری	در	نشســت	خبــری	بــا	
ــا	بیــان	اینکــه	اجــازه	خــروج	 اصحــاب	رســانه	اســتان،	ب
ــزود:	در	 ــذاری	از	اســتان	داده	نمــی	شــود،	اف ســرمایه	گ
ــتان	 ــود	در	اس ــرر	ب ــه	مق ــذاری	ک ــرمایه	گ ــوص	س خص
ــی	الزم	 ــه	تولیــد	خــودروی	برقــی	مبــادرت	کنــد	رایزن ب
صــورت	گرفتــه	و	مشــکالتی	کــه	در	خصــوص	اظهارنامــه	
مالیاتــی	پیــش	آمــده	بــود	برطــرف	شــده	و	ایــن	ســرمایه	
ــرای	ســاخت	واحــد	تولیــدی	در	اســتان	خواهــد	 گــذار	ب

ــد. مان
ــع	 ــد	شــده	در	مواق ــان	اینکــه	تاکی ــا	بی ــری	ب ــش	امی دروی
اختــالف	بیــن	بخــش	خصوصــی	و	دســتگاه	دولتــی	بایــد	
ــی	 ــش	خصوص ــزود:	بخ ــد،	اف ــاه	بیای ــی	کوت ــش	دولت بخ
ــا	فعالیــت	در	 ــوده	و	ب ســرمایه	نظــام	جمهــوری	اســالمی	ب
اقتصاد	کشــور	مســئولیت	ســنگینی	از	دوش	بخــش	دولتی	
برداشــته	مــی	شــود	و	بایــد	رویکردهــا	در	ایــن	بخــش	بــه	

ــری	انجــام	شــود. ــت	حداکث صــورت	حمای
درویــش	امیــری	در	خصــوص	برنامــه	چهــار	ســاله	دولــت	
ــورت	 ــه	ص ــه	ب ــرد:	در	روز	معارف ــد	ک ــز	تاکی ــتان	نی در	اس

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	
ــت	 ــتان	در	دول ــی	اس ــت	عال ــای	مدیری ــن	برنامه	ه مهم	تری

ــود. دوازدهــم	خواهــد	ب

فراهــم کــردن زمینــه حضور بخــش خصوصــی در 
اقتصــاد زنجــان رویکــرد مهــم مدیریــت اســتان 

اســت 
ــم	 ــی	و	فراه ــش	خصوص ــر	بخ ــه	ب ــان	تکی ــتاندار	زنج اس
ــتان	را	 ــن	بخــش	در	اقتصــاد	اس ــه	حضــور	ای ــردن	زمین ک
ــان	 ــمرد	و	خاطرنش ــتان	برش ــت	اس ــم	مدیری ــرد	مه رویک
ــور	 ــا	حض ــط	ب ــه	مرتب ــی	ک ــای	اجرای ــتگاه	ه ــرد:	دس ک
ــف	 ــتند	تکلی ــتان	هس ــاد	اس ــی	در	اقتص ــش	خصوص بخ
شــده	انــد	کــه	مشــکالت	و	تنگناهــای	بخــش	خصوصــی	را	

ــد. ــرف	کنن ــری	و	برط پیگی
ــک	 ــان	از	ی ــتاندار	زنج ــح	اس ــری	صری ــع	گی ــن	موض ای
ــرمایه	 ــه	بحــث	س ــان	ب ــتان	زنج ــدید	اس ــاز	ش ــو	و	نی س
ــرمایه	 ــرای	ورود	س ــالش	ب ــر،	ت ــویی	دیگ ــذاری	از	س گ
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	
ــط	 ــع	توس ــتقرار	صنای ــا	و	اس ــور	آنه ــه	حض ــی	ک گذاران
ــذار	را	در	 ــم	و	تاثیرگ ــذاری	عظی ــرمایه	گ ــراد	س ــن	اف ای

ــد. ــی	کن ــاد	م ــتان	ایج اس
بــا	وجــود	تــالش	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	
ــرار	 ــن	ف ــوان	آخری ــه	عن ــه	ب ــان	و	ن ــتان	زنج ــذار	از	اس گ
ســرمایه	گــذاری	از	اســتان	خواهــد	بــود	و	تــا	مــردم	اســتان	
ــری	 ــه	گ ــی	مطالب ــهروندان	زنجان ــوص	ش ــان	و	بخص زنج
ــه	خــروج	 ــه	وضعیــت	موجــود	در	زمین ــد	و	نســبت	ب نکنن
ــی	 ــد	برخ ــگری	نکنن ــان	پرسش ــذاران	از	زنج ــرمایه	گ س
ــز	توســعه	صنعــت	و	اشــتغالزایی	اســتان		زنجــان	 ــا	ترم ه
ــا	شــاید	ایــن	امــر	منافــع	شــخصی	و	 را	خواهنــد	کشــید	ت

ــد. ــم	بزن گروهــی	خــود	را	رق
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ــران اقتصاد ایـ

قطــره  توزیــع  و  اعتبــارات  کمبــود 
چکانــی آن از یــک طــرف و بی تدبیــری 
ــم  ــت ه ــت به دس ــر دس ــوی دیگ از س
داده انــد تــا وعــده هــا بــرای اتصــال 
چابهــار بــه خــط ریلــی کشــور همچنــان بــر زمیــن بمانــد. 

ــار	از	 ــد،	چابه ــل	متح ــازمان	مل ــالم	س ــن	اع ــاس	آخری براس
میــان	3	شــاهراه	شــمال-	جنــوب،	بهتریــن	مزیــت	ترانزیتــی	
ــه	 ــا	توجــه	ب ــی	کــه	ب جهــان	را	در	منطقــه	داراســت،	در	حال
افزایــش	ارتباطــات	تجــاری	بین	المللــی	و	افزایــش	وزن	
کشــتی	ها	عمــاًل	کانــال	ســوئز	از	قابلیت	هــای	کمتــری	

ــت. ــوردار	اس برخ
اقتصــادی	 اقتصــادی	شــرایط	 بــه	گــواه	تحلیل	گــران	
جهــان	بــرای	اســتفاده	از	قابلیــت	چابهــار	بــه	عنــوان	
ــی	و	 ــده	و	آنچــه	در	ســطح	مل ــم	ش ــورت«	فراه ــک	»مگاپ ی
ــال	ایفــای	نقــش	در	 ــه	دنب ــرای	کســانی	کــه	ب ــی	ب بین	الملل
آرایــش	جدیــد	اقتصــادی	و	سیاســی	منطقه	هســتند،	مســلم	
اســت	این	اســت	کــه	چابهــار	تغییــر	دهنــده	قواعــد	بــازی	در	

ــود. ــد	ب ــه	خواه منطق
ــور	 ــادی	کش ــی	اقتص ــار	در	دیپلماس ــی	چابه ــش	ارتباط نق
ــن،	 ــار	بهتری ــه	چابه ــکاری	اســت	چــرا	ک ــل	ان نقــش	غیرقاب
ــون	 ــرای	اتصــال	دو	کان کم	هزینه	تریــن	و	مهم	تریــن	مســیر	ب
جمعیتــی	در	پشــت	چابهــار	از	شــرق	اروپــا	تــا	افغانســتان	بــا	
جمعیتــی	بالــغ		بــر	8۰۰	میلیــون	نفــر	و	جمعیــت	۲1	کشــور	
ــدود	 ــا	ح ــد	ب ــوس	هن ــیه	اقیان ــار	در	حاش رو	در	روی	چابه

جمعیــت	۲	میلیــارد	نفــر	اســت.
بــه	گفتــه	تحلیل	گــران	هرچنــد	چابهــار	مزیت	هــای	
ــی	 ــت	جغرافیای ــر	مزی ــا	تغیی ــی	دارد	ام ــر	ژئوپلیتیک بی	نظی
ــا	 ــایر	کریدوره ــه	س ــدف	ب ــای	ه ــه	بازاره ــه	ب ــار	وتوج چابه
بزرگتریــن	تهدیــد	موقعیــت	ترانزیتــی	ایــن	بنــدر	بــه	شــمار	
مــی	رود	چراکــه	باتوجــه	بــه	توســعه	ســریع	بنــادر	همســایه	
ــار	و	 ــدر	چابه ــع	بن ــه	موق ــل	ب ــدم	تکمی ــار	ع ــب	چابه و	رقی
پســکرانه	هــای	ریلــی	و	جــاده	ای	آن	خســاراتی	را	بــه	کشــور	
ــرد. ــی	ب ــان	م ــه	زم ــن	ده ــران	آن	چندی ــه	جب ــد	ک وارد	کن
ــار	 ــاختی	در	چابه ــای	زیرس ــرای	پروژه	ه ــی	در	اج اراده	ناکاف
ــاخت	ها	در	 ــریع	زیرس ــع	و	س ــه	موق ــعه	ب ــل	توس و	درمقاب
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 ۱۴۰۰ و پایــان دولــت دوازدهــم بــه 
شــبکه ریلــی کشــور متصــل می شــود

نمونــه	ایــن	اراده	ناکافــی	وشــاید	بی	تدبیــری	را	مــی	تــوان	
ــه	7	 ــد	ک ــهد	دی ــن	چابهار-زاهدان-مش ــروژه	راه	آه در	پ
ســال	اســت	روی	ریــل	بــی	پولــی	پیــش	مــی	رود	و	انتظــار	
ــل	تحمــل	کــرده	 ــه	اتمــام	رســیدن	آن	غیــر	قاب ــرای	ب را	ب

اســت.
ــر	 ــه	طــول	1457	کیلومت راه	آهــن	چابهار-زاهدان-مشــهد	ب
ــات	 ــه	عملی ــت	ک ــور	اس ــی	کش ــط	ریل ــن	خ ــی	تری طوالن
احــداث	آن	از	ســال	1389	آغــاز	شــده	و	قــرار	اســت	چابهــار	
را	ابتــدا	بــه	زاهــدان	وســپس	بــه	مــرز	»میلــک«	در	نزدیکــی	
ــه	ســمت	بیرجنــد	و	 ــا	امتــداد	ب افغانســتان	و	دســت	آخــر	ب
ــه	شــبکه	 ــران	را	ب ــدر	اقیانوســی	ای ــا	بن ــه	تنه ــت	حیدری ترب

ریلــی	کشــور	متصــل	کنــد.
ایــن	پــروژه	بــه	دلیــل	کمبــود	اعتبــارات	بــا	وفقــه	ای	5	ســاله	
دوبــاره	در	ســال	94	از	ســر	گرفتــه	شــد	امــا	هــم	چنــان	بــاز	
بــه	دلیل	بــی	پولــی	پیشــرفت	فیزیکــی	قابــل	توجهی	نــدارد.

حســن	روحانــی	رئیــس	جمهــوری	اســالمی	ایــران	1۲	آذرماه	
امســال	در	مراســم	افتتــاح	فــاز	اول	بنــدر	شــهید	بهشــتی	بــا	
بیــان		اینکــه	اتصــال	راه	آهــن	سراســری	بــه	چابهــار	موقعیــت	
ــا	ســال	 ــار	ت ــد	گفــت:	چابه ــر	می	کن ــه	را	ممتازت ــن	منطق ای
ــور	 ــی	کش ــبکه	ریل ــه	ش ــم	ب ــت	دوازده ــان	دول 14۰۰	و	پای

ــود. ــل	می	ش متص
رئیــس	جمهــور	درحالــی	از	بــه	اتمــام	رســیدن	طوالنی	تریــن	
پــروژه	ریلــی	کشــور	تــا	14۰۰	ســخن	گفــت	کــه	بــا	ردیفــی	
ــده	 ــن	ش ــال	تعیی ــه	امس ــروژه	در	بودج ــن	پ ــرای	ای ــه	ب ک
بهره	بــرداری	از	ایــن	پــروژه	بــه	گفتــه	نماینــده	مــردم	چابهــار	
ــده	موکــول	 ــه	دهه	هــای	آین در	مجلــس	شــورای	اســالمی	ب

مــی	شــود.
عبدالغفــور	ایــران	نــژاد	بــا	اشــاره	بــه	پیشــرفت	۲5	درصــدی	
پــروژه	راه	آهــن	چابهار-زاهــدان	می	گویــد:	بــا	اعتباراتــی	کــه	
بــه	پــروژه	راه	آهــن	چابهار-زاهــدان	بــه	عنــوان	طوالنی	تریــن	
ــا	1۰	 ــروژه	ت ــن	پ ــد	ای ــی	کشــور	اختصــاص	می	یای خــط	ریل

ــرداری	نمی	رســد. ــه	بهره	ب ــم	ب ــده	ه ــال	آین س
ــه	 ــهد	ب ــن	چابهار-زاهدان-مش ــروژه	راه	آه ــد:	پ وی	می	افزای
ــن	و	 ــه	کوتاهتری ــه	این	ک ــه	ب ــا	توج ــاال	و	ب ــت	ب ــل	اهمی دلی
بــه	صرفه	تریــن	راه	ریلــی	در	کریــدور	شــمال-جنوب	و	
مهم	تریــن	مســیر	ترانزیــت	ریلــی	در	شــرق	کشــور	اســت	در	

ــت. ــف	اس ــوری	دارای	ردی ــه	کش ــه	بودج الیح
ــا	 ــالمی	ب ــورای	اس ــس	ش ــار	در	مجل ــردم	چابه ــده	م نماین
بیــان	اینکــه	اعتبــار	تکمیلــی	بــرای	اتصــال	چابهــار	بــه	خــط	
ریلــی	کشــور	4	هــزار	میلیــارد	تومــان	بــرآورد	شــده	تصریــح	
کــرد:	در	الیحــه	بودجــه	ســال	97	تنهــا	1۰۰	میلیــارد	تومــان	
ــا	 ــه	تنه ــه	شــده	ک ــم	در	نظــر	گرفت ــن	طــرح	عظی ــرای	ای ب
۲.5	درصــد	اعتبــار	تکمیلــی	بــرای	بــه	اتمــام	رســیدن	پــروژه	

اســت.
البتــه	بــه	گفتــه	ایــران	نــژاد	قراربــوده	۲	هــزار	میلیــارد	تومان	
اعتبــار	در	بودجــه	ســال	97	بــرای	تســریع	در	ایــن	پــروژه	در	

نظــر	گرفتــه	شــود	کــه	گویــا	فعــال	از	آن	خبــری	نیســت.

ــه  ــال ها ب ــت س ــن اس ــار ممک ــی چابه ــال ریل اتص
طــول بینجامــد

ــتان	 ــتانداری	سیس ــی		اس ــور	عمران ــی	ام ــاون	هماهنگ مع
ــن	 ــروژه	راه	آه ــات	پ ــن	جزئی ــا	تشــریح	آخری وبلوچســتان	ب
ــه	 ــک	خط ــن	ی ــروژه	راه	آه ــد:	پ ــدان	می	گوی ــار	زاه چابه

چابهــار-	ایرانشــهر-	زاهــدان	بــا	۶1۰	کیلومتــر	طــول	ظرفیت	
جابجایــی	9۲7	هــزار	مســافر	و	۲	میلیــون	و	8۰۰	هــزار	تــن	

ــال	14۰1	دارد. ــق	س ــار	را	در	اف ب
ــن	 ــه	ای ــد:	تاکنــون	7۶3	میلیاردتومــان	ب ــر	کــرد	می	افزای باق
ــر	 ــزار	و	357	نف ــک	۲	ه ــه	و	هماین ــص	یافت ــروژه	تخصی پ
نیــروی	انســانی	و	۶۰۶	دســتگاه	ماشــین	آالت	ســبک	و	
ســنگین	قــرارگاه	ســازندگی	حضــرت	خاتــم	النبیــاء	)ص(	در	

ــه	کار	هســتند. ــی	مشــغول	ب ــن	طــرح	مل ای
ــتان	 ــتانداری	سیس ــی	اس ــور	عمران ــی	ام ــاون	هماهنگ مع
ــات	آن	 ــی	قطع ــرفت	فیزیک ــریح	پیش ــتان	در	تش و	بلوچس
می	گویــد:	ایــن	طــرح	در	8	قطعــه	بــه	طــول	۶1۰	کیلیومتــر	
اجــرا	می	شــود	کــه	4	قطعــه	از	ایــن	خــط	در	مســیر	چابهــار-
ایرانشــهر	بــه	طــول	31۰کیلومتــر	بــا	پیشــرفت	5۰	درصــدی	
در	حــال	تکمیــل	اســت	و	قطعــات	5و۶	در	مســیر	ایرانشــهر	
ــات	آن	 ــه	قطع ــته	و	بقی ــرفتی	نداش ــوز	پیش ــاش	هن ــه	خ ب
ــا۲۰	 ــون	پیشــرفتی	15ت ــه	زاهــدان	تاکن در	مســیر	خــاش	ب
ــی	کل	 ــرفت	فیزیک ــن	پیش ــت،	بنابرای ــته	اس ــدی	داش درص

ــت. ــد	اس ــات	آن	۲5	درص قطع
ــت	 ــر	اس ــان	ب ــی	زم ــای	عمران ــروژه	ه ــرد	پ ــه	ک ــه	گفت ب
ــرداری	از	خــط	آهــن	 ــرای	بهره	ب ــوان	زمــان	دقیقــی	ب ونمی	ت
ــت	 ــن	اس ــه	ممک ــرد	چراک ــی	ک ــدان	پیش	بین چابهار-زاه

ــد. ــول	بینجام ــه	ط ــا	ب ــال	ه س
	

بی تدبیری در جذب سرمایه گذاری هندی ها
نماینــده	مــردم	زاهــدان	و	نائــب	رییــس	کمیســیون	
ــه	 ــا	توجــه	ب ــد:	ب عمــران	مجلــس	شــورای	اســالمی	می	گوی
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.
ــرمایه	 ــرای	س ــد	ب ــل	هن ــراز	تمای ــدی	از	اب ــم	یارمحم علی
ــد	 ــر	می	ده ــدان	خب ــن	چابهار-زاه ــروژه	راه	آه ــذاری		پ گ
ــذاری	در	 ــرمایه	گ ــام	س ــا	انج ــان	ب ــد	همزم ــد:	هن و	می	گوی
بنــدر	چابهــار	در	حــال	بررســی	امکانــات	و	زیرســاخت	هــای	
ــن	 ــروژه	راه	آه ــذاری	در	پ ــرمایه	گ ــرای	س ــور	ب ــی	کش ریل

ــت. ــدان	اس چابهار-زاه
بـه	گفتـه	وی	هنـد	۲35	میلیـون	دالر	اعتبـار	در	قالـب	دو	

چابهار نردبان توسعه شرق کشور/ خط ریلی شرق تکمیل شود
سید امیرحسین 

عظیمی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 63 | شماره 23 | دی 96

ــران اقتصاد ایـ

بخـش	85	میلیـون	دالری	بـرای	تجهیـز	اسـکله	های	بنـدر	
شـهید	بهشـتی	و	15۰	میلیون	دالری	برای	توسعه	پسکرانه	
هـای	چابهـار	اختصـاص	داده	کـه	انتظـار	مـی	رود	پـس	از	
بررسـی	های	خـود	بخشـی	از	اعتبـار	15۰	میلیـون	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	می	شـود.
ــورد	 ــم	م ــدر	ه ــد	آنق ــرمایه	گذاری	هن ــذب	س ــا	ج ــا	گوی ام
توجــه	وزارت	راه	و	شهرســازی	نیســت	چــرا	کــه	یارمحمــدی	
ــال	حمــل	و	نقــل	 ــه	دنب ــدر	چابهــار	ب ــد	در	بن ــد:	هن می	گوی
ــرمایه	 ــذب	س ــد	ج ــفانه	فرآین ــا	متاس ــت	ام ــه	اس کاالی	فل
گذارهــا	در	کشــور	مــا	بســیار	ُکنــد	اســت	و	بــه	همیــن	دلیــل	

ــع	انجــام	نمــی	شــود. ــه	موق کار	ب

ــا	راه	 ــز	تنه ــوب	شــرق	کشــور	نی ــرکل	راه	آهــن	جن مدی
ــدان	را	 ــن	چابهار-زاه ــروژه	راه	آه ــیدن	پ ــام	رس ــه	اتم ب
ــد	و	 ــی	دان ــی	م ــش	خصوص ــذار	بخ ــرمایه	گ ــذب	س ج
می	گویــد:	تاکنــون	تجــار	بــرای	ســرمایه	گــذاری	در	
ــدا	 ــان	پی ــروژه	از	بازگشــت	ســرمایه	خــود	اطمین ــن	پ ای

ــد. ــرده	ان نک
ــذاری	در	راه	 ــرمایه	گ ــج	س ــه	پکی ــی	از	تهی ــد	ارجون مجی
ــذاران	 ــرمایه	گ ــه	س ــه	ب ــرای	ارائ ــرق	ب ــوب	ش ــن	جن آه
خبرمــی	دهــد	و	می	افزایــد:	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.
ــی	 ــط	ریل ــن	خ ــار	در	طوالنی	تری ــود	اعتب ــی	و	کمب بی	پول

کشــور	به	جایــی	رســیده	کــه	علــی	اوســط	هاشــمی	اســتاندار	
ســابق	سیســتان	و	بلوچســتان	حــدود	4	مــاه	پیــش	در	زمــان	
ــرای	 ــی	ب ــود:	مذاکرات ــه	ب ــتان	گفت ــود	در	اس ــداری	خ زمام
تخصیــص	بخشــی	از	اعتبــار	8	میلیــارد	یورویــی	تســهیالت	
توافــق	شــده	بانــک	مرکــزی	ایــران	بــا	»اگزیــم«	بانــک	کــره	
جنوبــی	بــه	ایــن	پــروژه	در	حــال	انجــام	اســت	تــا	ایــن	پــروژه	
ــود	 ــی	و	کمب ــران	بی	پول ــی	از	بح ــن	الملل ــی	و	بی ــم	مل مه

اعتبــار	7	ســاله	خــارج	شــود.
هرچـه	کـه	باشـد	طوالنـی	تریـن	راه	آهـن	کشـور	هرچنـد	
اهمیتـی	ملـی	و	بیـن	المللـی	دارد	7	سـال	اسـت	بـا	کمبـود	
شـدید	اعتبـارات	و	بحـران	بی	پولـی	روبه	روسـت	و	به	نظـر	
نمی	رسـد	با	ایـن	تخصیـص	قطره	چکانـی	بودجه	و	صـد	البته	
بـی	تدبیـری	مسـئوالن	وزارت	راه	وشهرسـازی	بنـا	بـه	قـول	

رییـس	جمهـور	تـا	سـال	14۰۰	به	بهره	بـرداری	برسـد.

ایــن  -اصفهــان  شــیراز  آزادراه 
آنهــم  و  دارد  جدیــدی  حاشــیه  بــار 
ــار  ــی از انتش ــی آب ناش ــال آلودگ احتم
گازمنوکســید کربــن خودروهاســت کــه 
ــور  ــیر عب ــن مس ــدت از ای ــی م در طوالن

ــد.  ــی کنن م

ــروژه	ملــی	اســتان	فــارس	را	طــی	چنــد	ســال	 بزرگتریــن	پ
گذشــته	مــی	توانــد	آزاد	راه	شــیراز	بــه	اصفهــان	دانســت	کــه	
بــه	طــول	حــدود	۲۲5	کیلومترعملیــات	آن	از	ســال	89	آغــاز	
شــد.	هرچنــد	کــه	طــرح	مطالعاتــی	ایــن	آزاد	راه	مربــوط	بــه	
ــاهد	 ــز	ش ــته	نی ــال	گذش ــود	و	س ــش	ب ــال	پی ــدود	4۰	س ح
کلنگزنــی	عملیــات	اجرایــی	بخشــی	از		مســیر	پــروژه	بودیــم.
طی	ســال	هــای	گذشــته	ایــن	پــروژه	ملی	مســئولین	کشــور	
ــه	نوبــه	 ــه	خــود	دیــده	کــه	هرکــدام	ب و	اســتانی	زیــادی	را	ب
ــا	 ــد	ام ــالم	کردن ــد	اع ــال	بع ــاح	آن	را	س ــان	افتت ــود	زم خ
مشــکالتی	وجــود	داشــته	کــه	هــر	ســاله	وعــده	دیگــری	داده	

شــده	اســت.
ــع	 ــی	و	مناب ــت	محیط ــکالت	زیس ــتا	مش ــن	راس ــا	در	ای ام
طبیعــی	ایــن	پــروژه	شــاید	کمتــر	مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	
هرچنــد	کــه	ســال	گذشــته	بحــث	تغییــر	مســیر	بخشــی	از	
ــان	مطــرح	 ــل	وجــود	درخت ــه	دلی ــراه	ب ــن	بزرگ ــه	راه	ای میان
شــد	و	حتــی	در	خصــوص	قطــع	شــدن	درختــان	در	مســیر	
ــه	مســئولین	همــواره	 ــه	البت ــز	ســخنانی	شــنیده	شــد	ک نی

ــد. ــب	کردن ــن	مهــم	را	تکذی ای
ــودش	 ــه	خ ــری	ب ــیه	دیگ ــروز		حاش ــیه	ام ــر	حاش آزادراه	پ
ــت	 ــان	بهداش ــی	از	کارشناس ــه	یک ــه	طوریک ــت	ب ــده	اس دی
منطقــه	معتقــد	اســت	کــه	تــردد	خودروهــا	تاثیــر	مخربــی	بر	

ــذارد. ــی	گ ــی	ســد	درودزن	م ــع	آب مناب

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	

ــت. ــد	درودزن	اس ــر	س ــود	ب ــر	آب	موج ب
ــم	 ــور	حت ــه	ط ــاخت		آزادراه	ب ــه	داد:	س ــوکل	ادام ــرزاد	ت ف
حرکتــی	بســیار	مهــم	اســت	امــا	بایــد	بدانیــم	کــه	تــردد	در	
ــی	راه	 ــل	کوتاه ــه	دلی ــود	و	ب ــد	ب ــیار	خواه ــیر	بس ــن	مس ای
ــه	طــور	یقیــن	خودروهــای	 ــه	اصفهــان	و	شــمال	کشــور	ب ب
ســنگین	نیــز	تــردد	خــود	را	بــه	ایــن	مســیر	خواهند	داشــت.
ــد	 ــروز	تاکی ــط	کامفی کارشــناس	مســئولین	بهداشــت	محی

ــای	 ــه	و	گازه ــرار	گرفت ــوه	ق ــان	ک ــرد:	ســد	درودزن	در	می ک
ناشــی	از	تــردد	خودروهــا	از	جمله	منوکســید	کربــن	در	میان	
ــاد	نیــز	در	 ــد	و	از	طرفــی	مســیر	ب ایــن	کــوه	هــا	خواهــد	مان

ــه	مشــخص	اســت. ــن	منطق ای
ــوه	 ــان	ک ــت	در	می ــور	ثاب ــه	ط ــن	کار	ب ــه	داد:	ای ــوکل	ادام ت
ــت	 ــد	نشس ــد	درودزن	خواه ــزن	س ــر	مخ ــد	و	ب ــد	مان خواه
کــه	ایــن	وضعیــت	بــه	طــور	حتــم	بــرای	مــدت	طوالنــی	بــر	
ــد	داشــت. ــر	خواه ــردم	شــیراز	و	مرودشــت	تاثی ســالمت	م
وی	یــادآور	شــد:	هرگونــه	آلودگــی	در	آب	را	مــی	تــوان	بــا	راه	
ــرد	امــا	وجــود	 ــه	مجهــز	از	بیــن	ب ــدازی	یــک	تصفیــه	خان ان
ــه	 ــع	نیســت	و	ب ــل	رف ــه	راحتــی	قاب ــن	ب گاز	منوکســید	کرب
طــور	مســتقیم	طــی	ســال	هــا	بــر	ســالمت	مــردم	و	مصــرف	

کننــدگان	ایــن	آب	تاثیــر	مــی	گــذارد.
ــه	هــای	تامیــن	کننــده	 تــوکل	ادامــه	داد:	بخشــی	از	رودخان
ــه	 ــد	ک ــرار	دارن ــیر	آزاد	راه	ق ــار	مس ــد	درودزن	در	کن آب	س
ــا	 ــه	ه ــن	رودخان ــر	ای ــا	ب ــردد	خودروه ــی	ت ــر	آالیندگ تاثی

ــت. ــراوان	اس ف
ــد	 ــروز	تاکی ــط	کامفی ــت	محی ــئول	بهداش ــناس	مس کارش
ــن	آزادراه	فکــر	 ــدازی	ای ــل	از	راه	ان ــد	قب کــرد:	مســئولین	بای
ــردم	شــیراز	و	مرودشــت	را	 ــده	و	ســالمت	م ســال	هــای	آین
ــه	دلیــل	تاثیــر	ایــن	گاز	در	 ــه	اینکــه	ب نیــز	داشــته	باشــند	ن

ــت. ــده	گذاش ــرای	آین ــاره	را	ب ــدت،	راه	چ ــی	م طوالن
ــه	 ــا	رودخان ــه	آزاد	راه	ت ــاد،	فاصل ــزود:	وضعیــت	وزش	ب وی	اف
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	
ــی	آب	 ــان	و	آلودگ ــیراز	-	اصفه ــه	احــداث	آزادراه	ش ــر	اینک ب
ــه	 ــاز	ب ــوع	نی ــن	موض ــت:	ای ــت،	گف ــر	اس ــددرودزن	موث س
ــوان	آن	را	 ــی	ت ــت	نم ــا	صحب ــط	ب ــق	دارد	و	فق ــی	دقی بررس

ــا	رد	کــرد. تاییــد	ی
ــت	 ــروری	اس ــتا	ض ــن	راس ــزود:	در	ای ــی	اف ــزت	اهلل	رییس ع
ــر	روی	آب	بررســی	شــود	و	 ــن	ب حرکــت	گاز	منوکســید	کرب
البتــه	بایــد	ایــن	را	در	نظــر	داشــت	کــه	احــداث	آزادراه	باعــث	
ــه	 ــود	در	نتیج ــی	ش ــیر	م ــری	مس ــدن	7۰	کیلومت ــم	ش ک
ــن	و	گازوئیــل	اســتفاده	مــی	شــود	در	 ــزان	کمتــری	بنزی می

نتیجــه	آلودگــی	کمتــری	ایجــاد	مــی	شــود.
ایــن	محقــق	و	اســتاد	دانشــگاه	شــیراز	تاکیــد	کــرد:	بــا	ایــن	
ــوع	 ــن	موض ــر	روی	ای ــد	ب ــق	بای ــی	دقی ــرای	بررس ــود	ب وج

ــی	انجــام	شــود. مطالعات

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

هادی فتحی
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ــران اقتصاد ایـ

گیاهــان دارویــی ظرفیــت مغفــول مانــده در خراســان 
جنوبــی اســت کــه برنامــه ریــزی و بهــره بــرداری اصولــی 
از یــک هــزار و 300 گونــه گیــاه دارویــی مــی توانــد کلیــد 

توســعه و اشــتغال در اســتان باشــد. 

ــه	جــای	 ــد	ب ــح	می	دهن ــردم	ترجی ــا	بســیاری	از	م ــن	روزه ای
ــی	 ــا	اســتفاده	از	گیاهــان	داروی مصــرف	داروهــای	شــیمایی	ب
ــا	از	 ــد	ت ــش	دهن ــود	را	کاه ــمی	خ ــای	جس ــی	از	درده برخ
ــند. ــان	باش ــیمایی	در	ام ــربت	های	ش ــا	و	ش ــرات	قرص	ه مض
از	طـرف	دیگـر	نیز	برخـی	از	افـراد	دم	کـرده	گیاهـان	دارویی	را	
جایگزیـن	برخـی	از	نوشـیدنی	های	غیر	بومـی	کرده	تـا	از	فواید	
مثبت	آن	بر	سـالمت	جسـم	و	حتی	روان	خود	بهره	مند	شـوند.	
همین	مسـئله	موجب	شـده	که	بازار	فـروش	و	فـراوری	گیاهان	
دارویی	داغ	شـود	و	مشـتریان	زیادی	را	به	سـمت	خود	بکشـاند.
	اسـتان	خراسـان	جنوبی	از	گذشته	محیط	مسـاعدی	برای	رشد	
گیاهـان	دارویـی	داشـته	و	دشـت	و	کویـر	آن	مهیا	بـرای	تولید	
بسـیاری	از	گیاهـان	دارویـی	بـود	اسـت.		امـا	نکتـه	ای	کـه	باید	
بـه	آن	توجـه	داشـت	این	اسـت	که	چـه	میـزان	از	ایـن	فرصت	

طبیعـی	بـرای	اشـتغال	زایی	بهره	گرفته	شـده	اسـت.
ــاد	 ــی	جه ــان	داروی ــر	پژوهشــکده	گیاه ــان،	مدی محســن	پوی
ــت:	بی	شــک	 ــه	گف ــن	زمین دانشــگاهی	خراســان	جنوبی	در	ای
ــتغال	و	 ــاد	اش ــرای	ایج ــی	ب ــیل	بزرگ ــی	پتانس ــان	داروی گیاه

ــه	دارد. ــادی	در	جامع ــد	اقتص رش
مدیــر	پژوهشــکده	گیاهــان	دارویــی	جهــاد	دانشــگاهی	
خراســان	جنوبی	اظهــار	کــرد:	کشــوری	چــون	چیــن	بــا	
ــر	 ــش	از	14.5براب ــی	بی ــا	میزان ــی	ب ــان	داروی ــادرات	گیاه ص
ــه	ارزآوری،	رشــد	 ــکا	توانســت	ب ــاالت	متحــده	آمری کشــور	ای

اقتصــادی	و	اشــتغال	زایی	مطلــوب	برســد.
	

ــیل  ــتفاده از پتانس ــرای اس ــروری ب ــای ض مؤلفه ه
گیاهــان دارویــی در خراســان جنوبی

ــی	از	 ــم	در	خراســان	جنوب ــر	می	خواهی ــرد:	اگ ــان	ک ــان	بی پوی
پتانســیل	بســیار	عالــی	و	مثبــت	گیاهــان	دارویــی	بــرای	رشــد	
اقتصــادی	و	اشــتغال	زایی	اســتفاده	کنیــم	بایــد	چنــد	مؤلفــه	را	

مــد	نظــر	قــرار	دهیــم.
ــرا	اســتانی	 ــی	ف ــه	بازاریاب وی	اظهــار	کــرد:		نخســتین	مؤلف
ــرا	منطقــه	ای)در	کشــورهای	متقاضــی	چــون	پاکســتان	 و	ف
وســایر	کشــورهای	منطقــه(	بــرای	گیاهــان	دارویی	خراســان	
ــد	 ــی	توان ــز	م ــت	نی ــم	دول ــن	مه ــه	در	ای ــت	ک ــی	اس جنوب
یاری	گــر	بســیار	خوبــی	باشــد.		مدیــر	پژوهشــکده	گیاهــان	
ــد	 ــرد:	درگام	دوم	نیازمن ــان	ک ــان	جنوبی		بی ــی	خراس داروی
مرکــزی	هســتیم	کــه	بتوانــد	بــرای	گیاهــان	دارویــی	
ــت	 ــت	دول ــا	هدای ــد	و	ب ــی	ایجــاد	کن ــد	مل ــک	برن اســتان	ی
ــام	 ــی	را	انج ــان	داروی ــدی	گیاه ــی	و	بســته	بن میکروب	زدای

ــد. ده
پویـان	ادامـه	داد:	درگام	سـوم	نیازمنـد	ایجـاد	مراکـز	فـراوری	
گیاهان	دارویی	هسـتیم	تا	با	شـیوه	ای	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

ــاد	 ــی	جه ــان	داروی ــده	گیاه ــه	دهک ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
دانشــگاهی	خراســان	جنوبی	نیــز	در	راســتای	تقویــت	و	
عملیاتــی	شــدن	همیــن	مباحــث	راه	انــدازی	شــد،	گفــت:	برای	
ایــن	پــروژه	تاکنــون	یــک	میلیــارد	تومــان	هزینه	شــده	اســت.
مدیر	پژوهشـکده	گیاهـان	دارویی	خراسـان	جنوبی	یادآور	شـد:	

بـرای	زیر	سـاخت	های	این	پروژه	چـون	گاز،	آب	و	بـرق	نیازمند	
کمـک	سـازمان	ها	و	نهادهـای	ذی	ربط	هسـتیم.		بـه	گفته	وی	
حـدود	یـک	هـزار	و	3۰۰	گونـه	گیاهـی	در	اسـتان	خاصیـت	

دارویـی	دارد.
ســکنیه	کهنســال	واجــارگاه،	عضــو	گــروه	پژوهشــی	گیاهــان	
ــرای	 ــت:	ب ــه	گف ــن	زمین ــز	در	ای ــان	جنوبی		نی ــی	خراس داروی
ــالی	 ــه	خشکس ــر	ب ــه	منج ــر	ک ــالی	کوی ــان	درد	خشکس درم
ــه	 ــه	هم ــی	ک ــا	راه	حل ــه،	تنه ــان	جنوبی	ش ــغلی	در	خراس ش
دســت	انــدرکاران	و	دلواپســان	ایجــاد	مشــاغل	پایــدار	در	

ــت. ــی	اس ــان	داروی ــیده	اند،	گیاه ــه	آن	رس ــتان	ب اس
	

ــه  ــر ب ــی منج ــان داروی ــت گیاه ــتفاده از ظرفی اس
ــود ــدار می ش ــتغال پای ــاد اش ایج

وی	اظهــار	کــرد:	معضــل	بیــکاری	در	کویــر	خشــکی	زده	
ــا	کویــر	کــه	در	ایــن	 ــا	گیاهــان	دارویــی	ســازگار	ب اســتان	را	ب
ــوان	 ــی	ت ــد،	م ــی	دهن ــات	م ــه	حی ــوز	ادام ــز	هن ــکی	نی خش

ــرد. ــرف	ک برط
ــگاهی	 ــاد	دانش ــی	جه ــان	داروی ــروه	پژوهشــی	گیاه ــو	گ عض
خراســان	جنوبی	بیــان	کــرد:	بــرای	حــل	بحــران	نبــود	شــغل،	
نبــود	درآمــد	و	چرخــه	اقتصــادی	ضعیــف،	نظــر	کارشناســان	

ــر	روی	گیاهــان	دارویــی	اســت. خبــره	کار	آفرینــی	ب
ــه	اتفــاق	مدرســان	 کهنســال	ادامــه	داد:	آنچــه	اکثــر	قریــب	ب
دوره	هــای	مختلــف	آموزشــی	کارآفرینــی	بــرای	رفــع	ابهــام	و	
ــی	اســت. ــان	داروی ــد	گیاه ایجــاد	شــغل	پیشــنهاد	می	کنن

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.
ــگاهی	 ــاد	دانش ــی	جه ــان	داروی ــروه	پژوهشــی	گیاه ــو	گ عض
خراســان	جنوبــی	گفــت:	امــا	بــی	مهــری	روز	افــزون	گیاهــان	
دارویــی	خــودرو	و	توجــه	کــم	بــه	گیاهــان	دارویــی	کــه	جــزء	

ــود. ــاهده	می	ش ــند،	مش ــی	باش ــتراتژیک	م ــوالت	اس محص

ــی  ــان داروی ــت گیاه ــتفاده از ظرفی ــرآوری راه اس ف
ــت ــتغال اس ــاد اش ــرای ایج ب

ــرآوری	و	 ــه	ف ــت	ک ــر	اس ــه	ذک ــد:	الزم	ب ــادآور	ش ــال	ی کهنس
ارائــه	مســتقیم	بــه	بــازار	راه	زودبــازده	جهــت	نجــات	گیاهــان	

ــت. ــی	اس ــان	جنوب ــتغال	زایی	خراس ــی	و	اش داروی
ــت	 ــه	ظرفی ــت	ک ــرادی	اس ــه	اف ــورگی	از	جمل ــه	س معصوم

گیاهــان	دارویــی	در	خراســان	جنوبــی	اســتفاده	کــرده	و	
ــوالت	 ــد	محص ــی	و	تولی ــه	کارآفرین ــق	ب ــه	موف ــن	زمین در	ای

ــت. ــده	اس ــی	ش ــان	داروی ــی	از	گیاه ــتی	و	آرایش بهداش
ایـن	کارآفریـن	برتـر	فنـی	و	حرفـه	ای	خراسـان	جنوبی	و	تولید	
کننـده	گفـت:	بـی	شـک	اسـتفاده	از	محصـوالت	بهداشـتی	و	
آرایشـی	گیاهـی	تأثیـر	مثبـت	و	فـوق	العـاده	ای	بـر	سـالمت	

دارد. جامعـه	
	

مصادیــق اســتفاده از گیاهــان دارویــی بــرای تولیــد 
محصــول

ــی	در	 ــان	داروی ــتفاده	از	گیاه ــت	اس ــه	ظرفی ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــه	محصــوالت	 ــی	ک ــرد:	از	آنجای ــار	ک ــی،	اظه ــان	جنوب خراس
بهداشــتی	و	آرایشــی	گیاهــان	نســبت	بــه	محصــوالت	تولیــد	
شــده	شــیمیایی	عــوارض	کمتــری	دارد،	مــورد	اســتقبال	

ــت. ــده	اس ــع	ش ــراد	واق ــی	از	اف برخ
ایــن	کارآفریــن	برتــر	خراســان	جنوبی	بیــان	کــرد:		مــا	
توانســتیم	ضــد	آفتــاب	گیاهــی	بــا	ترکیبــی	از	روغــن	زیتــون،	
عصــاره	گیاهــی	اســتقدوس،	بابونــه،	بومــادران	و	دانــه	گشــنیز	
ــی	 ــان	در	خراســان	جنوب ــن	گیاه ــه	بســیاری	از	ای بســازیم	ک
بســیار	یافــت	مــی	شــود.			ســورگی	بابیــان	اینکــه	محصــوالت	
تولیــده	شــده	از	گیاهــان	ســازگاری	بیشــتری	بــا	بــدن	انســان	
ــر	 ــده	از	نیلوف ــراوری	ش ــوالت	ف ــد	محص ــه	داد:	تولی دارد،	ادام
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	

ــه	وســیله	گیاهــان	اســت.		 محصــوالت	تولیــدی	ب
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	

ست.		 ا
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.
ــته	 ــراوری،	بس ــد،	ف ــت	از	تولی ــا	حمای ــه	ب ــی	ک ــاق	مثبت اتف
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.

سرمایه های سبز در قلب کویر/نسخه گیاهی برای درمان بیکاری 
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ــران اقتصاد ایـ

مســتمرحوادث  وقــوع  وجــود  بــا 
ــزگان، کشــاورزان  ــه در هرم غیرمترقب
بیمــه  بــرای  رغبتــی  اســتان  ایــن 
محصــوالت کشــاورزی و اســتقبال از 
ــاورزی  ــوالت کش ــه محص ــدوق بیم صن

ندارنــد. 

ــت	از	کشــاورزان	 ــه	منظورحمای ــه	کشــاورزی	ب ــدوق	بیم صن
ــی	 ــش	بین ــل	پی ــر	قاب ــوادث	غی ــر	ح ــه	در	اث ــی	ک و	دامداران
تولیــدات	آنــان	دچــار	خســارت	و	آســیب	مــی	شــوند	و	بــرای	
کمــک	بــه	ادامــه	فعالیتهــای	تولیــدی	آنــان	در	ســال	۶۲	بــه	

ــس	شــورای	اســالمی	رســید. ــب	مجل تصوی
ــه	 ــدوق	و	حضــور	در	جامع ــن	صن ــه	عملکــرد	ای ــا	نگاهــی	ب ب
هــدف	صنــدوق	مشــاهده	می	شــود	صنــدوق	بیمه	کشــاورزی	
به	اهــداف	از	پیــش	تعییــن	شــده	اش	در	حمایت	از	کشــاورزان	

و	دامــداران	دســت	نیافتــه	اســت.
ــوادث	 ــزگان	ح ــتان	هرم ــاله	در	اس ــر	س ــه	ه ــود	آنک ــا	وج ب
غیرمترقبــه	زیــادی	نظیــر	ســرما،	ســیالب،	بــاد	و	طوفــان	رخ	
ــاورزان	وارد	 ــه	کش ــیاری	ب ــای	بس ــارت	ه ــد	و	خس ــی	ده م
مــی	گــردد	ولــی	ایــن	قشــر	رغبتــی	بــرای	بیمــه	محصــوالت	

ــد. ــی	دهن ــان	نم ــود	نش ــاورزی	خ کش
بــه	عنــوان	مثــال	در	هفتــه	گذشــته	بیــش	از	۶	هــزار	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	
ــدارد.	از	ســویی	عــدم	حمایــت	مســئوالن	و	پرداخــت	هــای	 ن
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	

ــزود:	 ــه	محصــوالت	کشــاورزی	اف ــدوق	بیم کشــاورزان	از	صن
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	1۰	الــی	15	میلیــون	تومــان	بــرای	بدســت	آمدن	
محصــول	هزینــه	مــی	کننــد	و	خســارت	پرداختــی	بیمــه	1۰	
ــا	 ــد	و	ب ــی	ده ــای	کشــاورزان	را	پوشــش	م ــه	ه درصــد	هزین
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.
ــزگان	 ــتان	هرم ــی	اس ــع	طبیع ــی	و	مناب ــام	صنف ــو	نظ عض
ــوالت	 ــه	محص ــاورزی	هم ــه	کش ــدوق	بیم ــت:	صن اظهارداش
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	۲	هــزار	هکتــار	مــزارع	خیــار	ســبز	
ــت	 ــن	رف ــد	از	بی ــاورزان	صدرص کش
در	حــال	کــه	بیمــه	کشــاورزی	هیــچ	
تعهــدی	نســبت	بــه	بیمــه	ایــن	
محصــول	نــدارد	کــه	ایــن		امــر	یکــی	
از	خلــع	هــای	جــدی	صنــدوق	بیمــه	

ــت. ــاورزی	اس ــوالت	کش محص
عضــو	خانــه	کشــاورز	هرمــزگان	
وقــوع	 زمــان	 در	 کــرد:	 تصریــح	
حــوادث	غیــر	مترقبــه	نظیــر	ســرما،	
بــاران،	بــاد	و	طوفــان	صنــدوق	بیمــه	
محصــوالت	کشــاورزی	بــه	موقــع	
ــرای	 ــاورزان	ب ــی	کش ــل	اراض در	مح
ارزیابــی	خســارت	هــای	وارده	بــه	

کشــاورزان	حاضــر	نمــی	شــوند.
ــی	شــود	بســیاری	از	 ــه	مشــاهده	م ــی	ک ــح:	در	حال وی	تصری
ــرو	هســتند	صنــدوق	 ــاال	روب ــا	ســرمازدگی	بســیار	ب ــزارع	ب م
بیمــه	کشــاورزی	مزارعــی	کمتــر	دچــار	حادثــه	شــده	انــد	را	به	
عنــوان	جامعــه	هــدف	در	نظــر	مــی	گیــرد	و	همــان	منطقــه	
ــه	کل	منطقــه	 ــده	اســت	ب را	کــه	بســیار	پاییــن	خســارت	دی
تعمیــم	مــی	دهنــد	کــه	ایــن	قابــل	قبــول	نیســت	زیــرا	بایــد	
بیــن	کشــاورزی	کــه	1۰۰درصــد	محصــول	خــود	را	در	ســرما	
ــا	کشــاورزی	کــه	۲۰	درصــد	محصــول	 از	دســت	داده	اســت	ب
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	
ــت	از	کشــاورزان	 ــدوق		در	حمای ــن	صن ــه	ای ــای	اساســی	ک ه
دارد	بایــد	برطــرف	گــردد	تــا	کشــاورزان	از	ایــن	صنــدوق	هــای	

بیمــه	اســتقبال	کننــد.
ــت:	در	 ــزگان	گف ــتان	هرم ــاورزان	اس ــف	کش ــام	صن ــم	مق قائ
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	
ــارات	در	 ــزان	خس ــه	اوالً	می ــود	ک ــت	ب ــرما	از	آن	جه ــن	س ای
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.

اراضــی  بــه ۶۵۰۰ هــزار هکتــار  ســرمازدگی 
هشــتبندی کشــاورزی 

ــابقه	 ــی	س ــرمازدگی	ب ــن	س ــفانه	در	ای ــزود:	متاس ــی	اف رئوف
بیــش	از	۶هــزار	و	5۰۰	هکتــار	از	اراضــی	کشــاورزی	در	منطقــه	
ــش	 ــه	بخ ــدند	ک ــدید	ش ــرمازدگی	ش ــار	س ــتبندی	دچ هش
ــه	 ــبز	و	گوج ــار	س ــر	خی ــی	نظی ــه	محصوالت ــی	از	آن	ب مهم

ــاص	دارد. ــی	اختص فرنگ
ــان	 ــاب	خاطرنش ــتان	مین ــالمی	شهرس ــورای	اس ــس	ش رئی
کــرد	:	متاســفانه	محصــول	خیــار	سبزکشــاورزان	بــه	صــورت	
صدردصــدی	از	بیــن	رفتــه	اســت	و	محصــول	گوجــه	فرنگی	با	

خســارت	7۰	درصــدی	روبروســت.

 رضا زرگر

صندوق بیمه کشاورزی انتظارات رابرآورده 
نکرد/حمایت مسئوالن یخ زد
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ــران اقتصاد ایـ

ــم  ــع عظی ــان صنای اســتان بوشــهر میزب
و  اســت  پتروشــیمی  و  گاز  و  نفــت 
بــا وجــود تولیــد 70 درصــد گاز و 
صــادرات 9۵ درصــد نفــت کشــور، 
میزبانــی  ایــن  از  چندانــی  عایــدی 

نمی شــود.  اســتان  نصیــب 

را	 بوشــهر	 اســتان	 قابلیت	هــای	 و	 ظرفیت	هــا	 وقتــی	
می	شــماریم،	لقــب	پایتخــت	انــرژی	و	قطــب	اقتصــادی	
ــده	ایــن	اســتان	زرخیــز	می	شــود،	اســتانی	کــه	 کشــور	برازن
ــت. ــه	اس ــرار	گرفت ــروت	ق ــی	از	ث ــه	آن	معدن ــر	نقط در	ه

اســتان	بوشــهر	از	شــمالی	ترین	تــا	جنوبی	تریــن	نقطــه	
ــت	و	 ــیمی	اس ــت	و	گاز	و	پتروش ــم	نف ــع	عظی ــان	صنای میزب
ــد	 ــتان	تولی ــن	اس ــور	در	ای ــی	از	گاز	کش ــش	قابل	توجه بخ
می	شــود،	بخــش	اعظــم	نفــت	کشــور	از	اینجــا	صــادر	
می	شــود	و	دارای	بزرگ	تریــن	مجتمع	هــای	پتروشــیمی	

ــت. اس
ــهر	در	 ــتان	بوش ــای	اس ــی	از	توانمندی	ه ــا	بخش ــا	تنه این	ه
ــت	 ــه	بخشــی	از	نف ــع	نفــت	و	گاز	اســت؛	چراک ــه	صنای زمین
ــالوه	 ــتان	ع ــن	اس ــده	و	ای ــتان	تولیدش ــن	اس ــور	در	ای کش
بــر	میزبانــی	از	صنایــع	نفــت	و	گاز،	در	زمینــه	صــادرات	
محصــوالت	نفتــی	و	گازی	و	پتروشــیمی	دیگــر	اســتان	ها	نیــز	

ــال	اســت. فع
ــه	نفــت	اســت	و	95	درصــد	نفــت	 ــران	وابســته	ب اقتصــاد	ای
کشــور	از	اســتان	بوشــهر	صــادر	می	شــود،	در	کنــار	آن	
حــدود	4۰	درصــد	از	صــادرات	غیرنفتــی	کشــور	نیــز	از	طریق	
ــی	 ــورد	به	خوب ــن	دو	م ــود	و	ای ــام	می	ش ــهر	انج ــتان	بوش اس
نقــش	اســتان	بوشــهر	در	اقتصــاد	و	درآمــد	کشــور	را	نشــان	

می	دهــد.

صدور عمده نفت از جزیره خارگ
عبــاس	اســدروز	رئیــس	پایانــه	نفتــی	خــارگ	در	ایــن	
ــی	 ــر	نقش ــه	خاط ــارگ	ب ــره	خ ــت:	جزی ــار	داش ــه	اظه رابط
ــد	دارای	شــهرت	 ــا	می	کن کــه	در	صــادرات	نفــت	کشــور	ایف
جهانــی	اســت	و	بــرای	کشــور،	هــم	از	ایــن	نظــر	و	هــم	از	نظر	

ــت. ــدی	اس ــت	کلی ــتراتژیک	دارای	اهمی ــت	اس موقعی
و	 کارشناســان	 بهتریــن	 جزیــره	 ایــن	 در	 افــزود:	 وی	
متخصصیــن	در	رشــته	های	مختلــف	بــه	کار	مشــغول	
هســتند.	در	زمینــه	صنعــت	نفــت،	در	ســایر	رشــته	ها	
ــت	 ــن	صنع ــم	مهم	تری ــک	ه ــه	کم ــا	ب ــن	نیروه باتجربه	تری
کشــور	را	در	بحرانی	تریــن	شــرایط	هدایــت	می	کننــد.

	
بارگیــری بزرگ تریــن نفت کش هــای جهــان در 

ــارگ خ
ــک	 ــق	آب	ی ــر	عم ــره	از	نظ ــن	جزی ــرد:	ای ــان	ک ــدروز	بی اس
ــازی	 ــرای	ذخیره	س ــب	ب ــات	مناس ــت،	دارای	ارتفاع استثناس
نفــت	اســت،	بســتر	دریــا	مرجانــی	بــوده	و	بی	نیــاز	از	الیروبــی	
اســت.	بزرگ	تریــن	تانکرهــای	جهــان	قــادر	هســتند	
از	 ریســک	 و	 بــدون	کوچک	تریــن	خطــر	 و	 به	راحتــی	
جزیــره	خــارگ	بارگیــری	کننــد.	در	عرض	۲۰	ســال	گذشــته	
ــه	 ــته	ایم	ک ــری	نداش ــا	خط ــه	و	ی ــورد	حادث ــک	م ــی	ی حت
ــان	را	 ــا	کارکنانش ــا	و	ی ــه	آن	ه ــر،	محمول ــتی	های	تانک کش

ــد. ــد	کن تهدی
وی	تصریــح	کــرد:	بنــادر	مــا	از	امن	تریــن	بنــادر	دنیــا	
هســتند،	هیچ	گونــه	پدیــده	ای	ماننــد	آنچــه	در	بعضــی	
ــود	 ــا	خ ــتی	و	ی ــان	کش ــالمتی	کارکن ــورها	رخ	داده	و	س کش
کشــتی	را	تهدیــد	کنــد	در	جزیــره	خــارگ	تاکنــون	رخ	نــداده	

ــود	 ــم	وج ــا	ه ــوع	آن	ه ــرای	وق ــی	ب ــن	احتمال و	کوچک	تری
ــت.		 ــد	داش نخواه

پارس جنوبی قطب تولید گاز کشور
از	ســال	137۶	کــه	احــداث	تأسیســات	پــارس	جنوبــی	
ــر	روز	 ــد،	ه ــاز	ش ــگان	آغ ــلویه	و	کن ــتان	های	عس در	شهرس
شــاهد	پیشــرفت	های	عظیــم	صنعتــی	در	ایــن	منطقــه	
هســتیم	و	امــروز	تولیــد	گاز	ایــران	از	ایــن	منطقــه	بــه	حــدود	

ــت. ــیده	اس ــب	در	روز	رس ــون	مترمکع 5۰۰	میلی
ــدار	 ــری	وارد	م ــس	از	دیگ ــی	پ ــی	یک ــارس	جنوب ــای	پ فازه
تولیــد	شــده	و	حــاال	بــه	گفتــه	مســئوالن	وزارت	نفــت،	زمــان	
ــی	 ــی	باق ــارس	جنوب ــای	پ ــه	فازه ــل	هم ــا	تکمی ــی	ت چندان

ــده	اســت. نمان
ــد	 ــی	تولی ــارس	جنوب ــور	در	پ ــد	گاز	کش ــش	از	7۰	درص بی
می	شــود	و	عــالوه	بــر	تولیــد	گاز	شــیرین،	محصــوالت	
مختلفــی	از	جملــه	میعانــات	گازی،	گوگــرد،	ال	پی	جــی،	
اتــان	و	انــواع	محصــوالت	پتروشــیمی	در	ایــن	منطقــه	تولیــد	

و	صــادر	می	شــود.
	

عقب ماندگی های استان بوشهر
اســتان	بوشــهر	در	حالــی	به	عنــوان	پایتخــت	انــرژی	و	قطــب	
ــیاری	از	 ــه	در	بس ــود	ک ــناخته	می	ش ــور	ش ــادی	کش اقتص
ــن	 ــع	در	ای ــت	و	صنای ــرو	اس ــی	روب ــا	عقب	ماندگ ــا	ب زمینه	ه

ــد. ــهر	نبوده	ان ــتان	بوش ــددکار	اس ــار	و	م ــه	ی زمین
اشــتغال	یکــی	از	مهم	تریــن	نیازهــای	مــردم	اســتان	بوشــهر	و	
ــی	درحالی	کــه	حــدود	1۰۰	هــزار	 ــان	اســت	ول ــژه	جوان به	وی
ــهر	 ــتان	بوش ــیمی	اس ــت	و	گاز	و	پتروش ــع	نف ــر	در	صنای نف
مشــغول	بــه	کار	هســتند،	ســهم	نیروهــای	بومــی	حــدود	3۰	

درصــد	اســت.
بیــکاری	جوانــان	در	کنــار	صنایــع	عظیــم	نفــت	و	گاز	و	
پتروشــیمی	بیانگــر	بی	توجهــی	صنایــع	بــه	محیــط	پیرامونی	
ــه	امــروز	نیســت	و	از	 ــوط	ب ــن	موضــوع	مرب ــه	ای اســت	و	البت
همــان	ابتــدای	ســاخت	پــارس	جنوبــی	ایــن	بی	توجهــی	بــه	

نیروهــای	بومــی	صــورت	گرفتــه	اســت.

ســهم مــردم از پــارس جنوبــی آلودگــی و بیــکاری 
اســت

ــردم	 ــتغال	م ــه	اش ــه	ب ــتار	توج ــلویه	خواس ــه	عس امام	جمع

ــه	شــد	و	 ــن	منطق ــع	ای ــی	در	صنای ــارس	جنوب ــان	پ و	میزبان
گفــت:	طبــق	گزارش	هایــی	کــه	بــه	مــا	رســیده	یــک	ســری	
اســتخدام	ها	انجام	شــده	درحالی	کــه	اســتخدام	نیروهــای	
ــن	 ــراً	ای ــت.	ظاه ــر	اس ــم	کمت ــت	ه ــتان	دس ــی	از	انگش بوم
آزمون	هــا	بــرای	ایــن	اســت	کــه	عریضــه	خالــی	نباشــد	و	بعد	

نورچشــمی	ها	جــذب	می	شــوند.
ــرد:	 ــی	هاشــمی	نژاد	خاطرنشــان	ک حجت	االســالم	ســید	عل
ــلویه	 ــون	و	عس ــردم	بیدخ ــب	م ــده	نصی ــای	خفه	کنن فلره
ــای	 ــت؟	آق ــت	اس ــاف	و	عدال ــن	انص ــا	ای ــی	آی ــود	ول می	ش
ــردم	 ــه	حــق	م ــای	اســتاندار،	مطالب ــل،	آق ــم	وکی ــر،	خان وزی
ــی	و	 ــد،	آلودگ ــه	ای	دارن ــای	کهن ــردم	درده ــنوید.	م را	بش
بیــکاری	۲۰	ســاله	باعــث	نگرانــی	اســت.	بایــد	از	ســر	صداقت	

ــد. ــردم	را	حــل	کنی مشــکل	م
وی	بیــان	کــرد:	یکــی	از	مطالبــات	مهــم	مــردم	بحــث	رفــع	
ــن	مــردم	اســت	و	 ــر	ای آلودگــی	مخــرب	اســت	کــه	دامن	گی
بایــد	فکــر	اساســی	بــرای	آن	کننــد	کــه	تاکنــون	فکــری	بــه	

حــال	آن	نکرده	انــد.
هاشــمی	نژاد	خاطرنشــان	کــرد:	موضــوع	دیگــر	بحــث	
اشــتغال	اســت	کــه	متأســفانه	برخــی	مســئوالن	تأسیســات	
ــد	 ــه	می	کنن ــد	بهان ــه	می	کن ــی	مراجع ــرد	غیربوم ــی	ف وقت
کــه	می	خواهیــم	بومــی	بگیریــم		و	وقتــی	یــک	بومــی	
خبــر	 شــما	 بــه	 بعــداً	 می	گوینــد	 می	کنــد	 مراجعــه	
می	دهیــم	امــا	بعــداً	متوجــه	می	شــویم	اتفــاق	دیگــری	

می	رونــد. ســرکار	 نورچشــمی	ها	 و	 می	افتــد	

آلودگی شدید هوا و بی توجهی صنایع
ــت	و	گاز	در	 ــع	نف ــور	صنای ــا	حض ــه	ب ــکالتی	ک ــی	از	مش یک
پــارس	جنوبــی	ایجــاد	شــده	اســت،	آلودگــی	شــدید	هــوا	و	
ــرده	 ــران	ک ــدت	نگ ــردم	را	به	ش ــه	م ــت	ک محیط	زیســت	اس

ــت. اس
بوهنــدی	نجفــی	رئیــس	شــورای	اســالمی	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	بیماری	هــا	جــان	مــردم	را	

بــه	خطــر	انداختــه	اســت.
ــای	 ــتاد	احی ــکیل	س ــار	تش ــه	داد:	کاش	در	کن ــی	ادام نجف
دریاچــه	ارومیــه،	ســتاد	نجــات	ســاکنین	عســلویه	و	کنــگان	

ــد. ــکیل	می	ش ــم	تش ه

قصه زندگی در جوار غول های نفت و گاز/ سهم مردم بیکاری و آلودگی است

سعید رضایی
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ــران اقتصاد ایـ

ــت:	الزم	 ــی	گف ــل	تق ــهر	نخ ــالمی	ش ــورای	اس ــس	ش رئی
ــگ	و	 ــظ	یوزپلن ــرای	حف ــت	گذاری	ب ــدازه	سیاس ــت	به	ان اس
الک	پشــت	بــرای	نجــات	و	حفاظــت	از	جــان	ســاکنان	مناطق	

ــم. ــزی	کنی ــم	برنامه	ری ــلویه	ه ــوار	عس هم	ج
	

پارادوکس ثروت و فقر
نماینــده	دیــر،	کنــگان،	جــم	و	عســلویه	در	مجلــس	شــورای	
ــتان	 ــوب	اس ــه	جن ــه	ب ــزوم	توج ــر	ل ــد	ب ــا	تأکی ــالمی	ب اس
بوشــهر،	گفــت:	پارادوکــس	ثــروت	و	فقــر	در	جنــوب	اســتان	
بوشــهر	همچنــان	باقــی	اســت	و	انتظــار	داریــم	نــگاه	ویــژه	ای	
ــای	 ــی	از	هزینه	ه ــود	و	برخ ــهر	ش ــتان	بوش ــوب	اس ــه	جن ب
ــردم	آن	خطــه	 ــی	م ــر	زندگ ــت	ب ــه	باوجــود	صنع ــی	ک گزاف

تحمیل	شــده	را	جبــران	کننــد.
ــا	وجــود	گذشــت	بیــش	از	 ــه	کــرد:	ب ســکینه	الماســی	اضاف
دو	دهــه	از	عمــر	پــارس	جنوبــی	و	بیــش	از	آن	از	عمــر	ســایر	
ــوب	 ــتغال	جن ــل	اش ــوز	معض ــت	و	گاز	هن ــرکت	های	نف ش
ــروز	مشــکل	اشــتغال	ذهنمــان	 ــر	ام اســتان	حل	نشــده	و	اگ
ــاختی	4	 ــوزه	زیرس ــد	در	ح ــود	می	ش ــرده	ب ــغول	نک را	مش

ــرد. ــتان	را	گلســتان	ک شهرس
الماســی	تأکیــد	کــرد:	همان	قــدر	کــه	بــرای	برداشــت	بیشــتر	
ــم	 ــی	ه ــر	و	گاه ــا،	تدبی ــا	آزمون	وخط ــترک	ب ــزن	مش از	مخ
بی	تدبیــری	و	تحریم	هــا	بــه	هــر	درودیــواری	زدیــم	تــا	
قــراردادی	امضــاء	شــود	و	ســرمایه	گذاری	بــه	منطقــه	بیایــد،	
در	ســهیم	بــودن	وضعیــت	خــود	در	توســعه	پــارس	جنوبــی	
و	اســتان	بوشــهر	همچنــان	گام	هــای	نرفتــه	زیــادی	داریــم.

مشکالت قطب صادرات نفت کشور
ــره	 ــق	جزی ــور	از	طری ــام	کش ــت	خ ــد	نف ــش	از	9۰	درص بی
خــارگ	صــادر	می	شــود	و	ایــن	جزیــره	نقشــی	بســیار	
تأثیرگــذار	در	اقتصــاد	کشــور	دارد	ولــی	همچنــان	مشــکالت	
ــی	 ــون	به	خوب ــه	تاکن ــود	دارد	ک ــره	وج ــن	جزی ــادی	در	ای زی

ــت. ــده	اس ــالش	نش ــع	آن	ت ــرای	رف ب
تــردد	اهالــی	جزیــره	همچنــان	یــک	چالــش	جــدی	اســت	و	
اهالــی	جزیــره	بــرای	رفت	وآمــد	بــا	مشــکالت	و	کمبودهایــی	
روبــرو	هســتند.	بیــکاری	جوانــان،	کمبــود	امکانــات	و	
ــتقرار	 ــدم	اس ــرق	و	گاز،	ع ــکالت	آب	و	ب ــاخت	ها،	مش زیرس
ادارات	و	...	ازجملــه	مشــکالت	مــردم	در	جزیــره	خارگ	اســت.

	
لزوم رفع مشکالت ۷۰ ساله خارگ

حجت	االســالم	موســی	کمالــی	امام	جمعــه	خــارگ	بــا	
تأکیــد	بــر	لــزوم	رفــع	مشــکالت	7۰	ســاله	جزیــره	خــارگ	در	
ایــن	مــورد	گفتــه	اســت:	خــارگ	یــک	جزیــره	کوچک	اســت	
ولــی	مشــکالت	بســیار	بزرگــی	دارد	و	اکثــر	ایــن	مشــکالت	
ــم	 ــژه	ترمی ــورت	وی ــاختار	به	ص ــد	س ــت	و	بای ــاختاری	اس س

شــود.	
ــه	 ــت	ک ــارگ	نیس ــره	خ ــده	جزی ــرد:	زیبن ــح	ک وی	تصری
مشــکل	بیــکاری	داشــته	باشــند	و	بایــد	وزیــر	نفــت	در	ایــن	
ــن	 ــد	و	ای ــته	باش ــارگ	داش ــی	خ ــه	اهال ــی	ب ــه	کمک زمین

ــود. ــع	ش ــکل	رف مش
ــر	نفــت	اعــالم	کــرده	اســت	کــه	کل	 ــح	کــرد:	وزی وی	تصری

کشــور	گاز	کشــیده	شــده	اســت	ولــی	مشــخص	نیســت	چــه	
ــره	خــارگ	گاز	کشــی	نمی	شــود. مشــکلی	هســت	کــه	جزی

لزوم توجه صنایع به محیط پیرامونی
اســتاندار	بوشــهر	نیــز	اظهــار	داشــت:	اســتان	بوشــهر	میزبــان	
ــع	عظیــم	نفــت	و	گاز	و	پتروشــیمی	اســت	و	از	شــمال	 صنای
تــا	جنــوب	اســتان	شــاهد	اســتقرار	صنایــع	مختلــف	در	ایــن	
ــعه	 ــه	روز	درحال	توس ــت	روزب ــن	صنع ــتیم	و	ای ــوزه	هس ح

اســت.
عبدالکریـم	گراونـد	بـا	بیـان	اینکـه	اسـتان	بوشـهر	میزبـان	
شایسـته	ای	بـرای	ایـن	صنایع	بـوده	اسـت،	تصریح	کـرد:	این	
صنایـع	نیـز	باید	بـه	مسـئولیت	های	اجتماعـی	خـود	در	قبال	

مـردم	در	محیـط	پیرامونـی	توجـه	ویژه	داشـته	باشـند.
ــه	اینکــه	مــردم	همــکاری	الزم	 ــا	توجــه	ب وی	اضافــه	کــرد:	ب
را	بــا	صنعــت	بــرای	اســتقرار	تأسیســات	و	انجــام	برنامه	هــا	و	
...	دارنــد،	صنعــت	نیــز	بایــد	در	مقابــل	بــه	مــردم	و	نیازهــا	و	
مشــکالت	آن	هــا	توجــه	کــرده	و	بــرای	تأمیــن	خواســته	های	

مــردم	وارد	عمــل	شــود.
مهم	تریــن	 از	 یکــی	 را	 اشــتغال	 بوشــهر	 اســتاندار	
ــه	داد:	ســهم	 ــت	دانســت	و	ادام ــردم	از	صنع خواســته	های	م
جوانــان	اســتان	بوشــهر	در	اشــتغال	در	صنایــع	نفــت	و	گاز	و	
پتروشــیمی	بایــد	افزایــش	یابــد	و	بیشــترین	ســهم	اشــتغال	

ــود. ــتان	ش ــردم	اس ــب	م نصی

وزارت نفت به مسئولیت های اجتماعی پایبند باشد
رئیــس	مجمــع	نماینــدگان	اســتان	بوشــهر	در	مجلــس	
ــه	 ــون	ب ــت	تاکن ــار	داشــت:	وزارت	نف ــورای	اســالمی	اظه ش
ــوان	 ــهر	به	عن ــتان	بوش ــردم	اس ــته	های	م ــات	و	خواس مطالب
ــخ	 ــتی	پاس ــت	به	درس ــن	صنع ــی	ای ــط	پیرامون ــردم	محی م

ــت. ــداده	اس ن
محمدباقــر	ســعادت	اضافــه	کــرد:	در	حالــی	اســت	کــه	
درخواســت	های	مکــرر	و	متعــددی	از	وزارت	نفــت	بــرای	
انجــام	وظایــف	اجتماعــی	خــود	در	اســتان	بوشــهر	داشــته	ایم	
ــاهد	 ــده	و	ش ــل	نش ــی	حاص ــج	ملموس ــفانه	نتای ــی	متأس ول

ــت. ــه	نیس ــل	توجی ــه	قاب ــتیم	ک ــدید	هس ــری	ش بی	مه
نماینـده	دشتسـتان	در	مجلـس	بـا	اعـالم	نارضایتـی	مـردم	
اسـتان	بوشـهر	از	وزارت	نفـت	در	زمینـه	عمـل	بـه	وظایـف	
	5۰ جـذب	 کـرد:	 تصریـح	 اجتماعـی،	 مسـئولیت	های	 و	
درصـدی	نیروهـای	بومی	اسـتان	بوشـهر	و	به	تبـع	آن	جوانان	
متخصـص	و	توانمنـد	دشتسـتان	در	صنایـع	نفـت	و	گاز	یکی	
از	مأموریت	هـای	وزارت	نفـت	اسـت	کـه	عملی	نشـده	اسـت.
و	 آالیندگـی	 صنایـع،	 ایـن	 از	 کـرد:	 خاطرنشـان	 سـعادت	
هـزاران	آسـیب	بهداشـتی	و	زیسـت	محیطی	نفـت	و	گاز	و	
محرومیت	های	مختلف	نصیب	مردم	اسـتان	بوشـهر	می	شـود	
ولـی	اشـتغال	و	منافع	دیگر	ایـن	صنایع	بـرای	دیگران	اسـت.
ــع	 ــرای	صنای ــته	ای	ب ــان	شایس ــهر	میزب ــتان	بوش ــردم	اس م
نفــت	و	گاز	و	پتروشــیمی	بوده	انــد	و	به	خوبــی	از	ایــن	صنایــع	
حمایــت	کرده	انــد	ولــی	صنعــت	به	خوبــی	پاســخ	ایــن	

ــداده	اســت. ــی	شایســته	را	ن میزبان
ــون	 ــف	همچ ــای	مختل ــی	در	زمینه	ه ــه	خدمات ــد	ک هرچن
اجــرای	 آموزشــی،	 مراکــز	 بیمارســتان،	 راه،	 ســاخت	
ــز	بهداشــتی،	اشــتغال	و	...	 ــای	علمــی،	ســاخت	مراک طرح	ه
توســط	صنایــع	نفــت	و	گاز	و	پتروشــیمی	در	اســتان	بوشــهر	
صــورت	گرفتــه	اســت	ولــی	این	هــا	اقدامــات	کافــی	نیســت.
مصوبــه	اشــتغال	5۰	درصــد	نیــروی	بومــی	در	پــارس	جنوبی	
همچنــان	روی	زمین	مانــده	و	حرکــت	محکمــی	بــرای	تحقق	

آن	پــس	از	چندیــن	ســال	صــورت	نگرفته	اســت.
مــردم	از	بیــرون	فنس	هــای	پــارس	جنوبــی	و	جزیــره	خــارگ	
ــی	 ــد	ول ــاهده	می	کنن ــی	را	مش ــعه	صنعت ــی	از	توس ویترین
ســهم	آن	هــا	از	ایــن	صنایــع،	آالیندگــی	و	بیــکاری	و	نابــودی	

محیط	زیســت	اســت.
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ــران اقتصاد ایـ

از  ســال   12 از  بیــش  گذشــت  بــا 
میانــه  راه آهــن  پــروژه  کلنگ زنــی 
ــه  ــه نیم ــوز ب ــرح هن ــن ط ــل، ای - اردبی
راه نرســیده و مهم تــر اینکــه در ایــن 
شــرایط انتظــارات اقتصــادی و اجتماعــی 

را ایجــاد کــرده اســت. 

ــه	 ــل	-	میان ــی	راه	آهــن	اردبی ــروژه	خــط	ریل در	ســال	84	پ
ــی	شــد	و	 ــگ	زن ــه،	طراحــی	و	...	کلن ــس	از	ســالها	مطالع پ
ــی	 ــه	خــط	ریل ــن	طــرح	اردبیــل	ب ــا	اجــرای	ای ــود	ب ــرار	ب ق
ــده	 ــازه	ای	در	زیرســاخت	راه	دمی کشــور	پیوســته	و	جــان	ت

ــود. ش
ــروز	 ــه	ام ــل	ک ــن	اردبی ــعت	راه	آه ــه	وس ــروژه	ای	ب ــا	پ ام
کارشناســان	و	حتــی	خــود	مســئوالنی	کــه	کلنــگ	آن	را	
ــد	از	ســختی	و	گاهــی	غیرقابل	وصــول	 ــن	کوبیدن ــه	زمی ب
ــی	 ــود.	در	وضعیت ــوخی	بردار	نب ــد،	ش ــودن	آن	می	گوین ب
ــی	 ــل	همگ ــتان	اردبی ــی	کالن	اس ــای	عمران ــه	پروژه	ه ک
بــا	تاخیــر	مواجــه	بــود،	دور	از	انتظــار	نبــود	کــه	راه	آهــن	
نیــز	بــه	سرنوشــت	مشــابه	تبدیــل	شــود	و	آنقــدر	افتتــاح	
آن	بــه	تأخیــر	بخــورد	کــه	گروهــی	از	مزیــت	هــای	
ــی	آن	ســؤال	 ــی	مســیر	فعل ــی	و	اقتصــادی	و	حت اجتماع

ــد. کنن
ــعه	 ــاخت	و	توس ــرکت	س ــی	ش ــق	مشــخصات	اعالم مطاب
ــه	 ــن	میان ــیر	راه	آه ــور،	مس ــل	کش ــای	حمل	ونق زیربناه
ــرعت	1۶۰	 ــا	س ــر،	ب ــول	175	کیلومت ــه	ط ــل	ب -	اردبی
کیلومتــر	بــر	ســاعت	بــرای	قطــار	مســافری	و	1۲۰	
ــتگاه	 ــاری،	از	ایس ــار	ب ــرای	قط ــاعت	ب ــر	س ــر	ب کیلومت
ــع	در	اســتان	آذربایجــان	 ــه	واق ــه	در	شهرســتان	میان زاوی
ــتانی	 ــه	کوهس ــاً	وارد	منطق ــده	و	تدریج ــاز	ش ــرقی	آغ ش

می	شــود.
ســپس	بــا	رعایــت	حریــم	دریاچــه	ســد	شــهریار	از	حاشــیه	
ــه	 ــیر	ب ــی	مس ــس	از	ط ــرده	و	پ ــور	کـــــ ــد	عب محــل	س
ــد.	 ــه	مســیر	می	ده ــزل	اوزن	ادام ــه	و	دره	ق ــوازات	رودخان م
در	ادامــه	بــه	ســمت	شهرســتان	اردبیــل	تغییــر	جهــت	داده	
و	بــه	مــوازات	رودخانــه	ســنگورچای	از	مناطــق	کوهســتانی	
ــیر	در	 ــی	مس ــس	از	ط ــده	و	پ ــور	ش ــه	ماه ــق	تپ وارد	مناط
کنــار	جــاده	اردبیــل	-	مهمان	دوســت	وارد	ایســتگاه	اردبیــل	

خواهــد	شــد.

ــه  ــی ک ــنهاد مدیران ــن پیش ــیر راه آه ــر مس تغیی
ــد ــگ زدن کلن

در	محــور	فــوق	هشــت	ایســتگاه	شــامل	دو	ایســتگاه	
ــه	 ــل	و	س ــبز	و	اردبی ــای	س ــه	نام	ه ــافری	ب تشــکیالتی	مس
ایســتگاه	مســافری	درجــه	دو	بــه	نام	هــای	فیروزآبــاد	و	
گنجــگاه	و	مهمان	دوســت	و	ســه	ایســتگاه	بین	راهــی	

پیش	بینــی	شــده	اســت.
چنانچـه	ذکـر	آن	رفـت	مسـیر	کوهسـتانی	راه	آهـن	اردبیل	
موجـب	شـده	بـه	تعبیـر	مسـئوالن	آن	هم	بعـد	از	1۲	سـال	
راه	آهـن	اردبیـل	بـه	عنـوان	یکـی	از	سـخت	ترین	پروژه	های	
ریلـی	کشـور	قلمـداد	شـود.	در	واقع	بـرای	احـداث	تونل	ها	و	
پل	هـا	حتی	چهـره	طبیعتـی	کـه	راه	آهـن	از	میانـه	آن	عبور	

خواهـد	کـرد،	دسـتخوش	تغییر	می	شـود.
ــیر	 ــاب	مس ــتباه	در	انتخ ــرات	و	اش ــن	تغیی ــوص	ای در	خص
راه	آهــن	کــه	برخــی	مخالفت	هــا	البتــه	در	آســتانه	انتخابــات	
را	بــه	همــراه	داشــته	هیــچ	گاه	بــه	صــورت	جــدی	از	ســوی	

ــده	نشــده	اســت. مســئوالن	طــرح	نظــر	و	عقی
ــر	 ــاع	نظ ــتان	اجم ــئوالن	اس ــروز	مس ــود	ام ــن	وج ــا	ای ب
ــوان	 ــه	عن ــد	ب ــل	نمی	توان ــی	اردبی ــرح	فعل ــه	ط ــد	ک دارن
زیرســاخت	ریلــی	راهگشــای	نیازهــای	توســعه	اقتصــادی	

ــه	شــمال	 ــی	ب اســتان	باشــد.	چراکــه	بخــش	اتصــال	ریل
اســتان	کــه	بــه	کــرات	تأکیــد	شــده	و	نماینــدگان	مــردم	
ــه	 ــا	ب ــالمی	باره ــورای	اس ــس	ش ــتان	در	مجل ــن	اس ای
ــروژه	 ــن	پ ــد،	از	ای ــرده	ان ــد	ک ــرای	آن	تأکی ــرورت	اج ض

ــده	اســت. حــذف	ش
ــر	و	 ــرعین،	نی ــل،	س ــردم	اردبی ــده	م ــد	فیضــی	نماین محم
نمیــن	تصریــح	کــرد:	بــه	دلیــل	اهمیــت	موضــوع	مطالعــه	
راه	آهــن	اردبیــل-	پارس	آبــاد	را	بــه	جــد	پیگیــر	شــدیم	و	در	
نهایــت	در	جــدول	شــماره	۲۰	بودجــه	ســال	آینــده	اســتان	

قــرار	گرفتــه	اســت.
عــالوه	بــر	ایــن	اســتاندار	اردبیــل	نیــز	بــه	ضــرورت	اتصــال	
راه	آهــن	اردبیــل	بــه	پارس	آبــاد	تأکیــد	کــرد	و	افــزود:	
هرچنــد	در	وضعیــت	فعلــی	میــزان	بــار	جابه	جایــی	
اســتان	کــم	اســت	امــا	بــا	اجــرای	راه	آهــن،	زمینــه	حضــور	
ســرمایه	گذاران	در	اســتان	فراهــم	خواهــد	شــد	و	در	ادامــه	

ــود. ــم	ب ــد	خواهی ــق	تولی ــاهد	رون ش
ــه	 ــل-	میان ــن	اردبی ــد	اســت	راه	آه ــو	معتق ــام	ج ــر	بهن اکب
ــق	 ــد	موجــب	رون ــرداری	خــود	می	توان بعــد	از	اجــرا	و	بهره	ب
تولیــدات	اســتان	شــده	و	در	ادامــه	مورد	اســتفاده	اساســی	و	

کلیــدی	قــرار	گیــرد.

فرصت سوزی سرمایه ها در اجرای راه آهن
ــه	 ــیری	ک ــا	در	مس ــه	تنه ــد	ن کارشناســان	اعتقــاد	دارن
ــرای	 ــر	در	اج ــه	تأخی ــرد،	بلک ــاد	ک ــر	ایج ــت	تغیی می	بایس
راه	آهــن	خــود	یکــی	از	عوامــل	فرصــت	ســوزی	ســرمایه	و	

ــت. ــوده	اس ــارات	ب اعتب
ــروژه	 ــن	پ ــرای	ای ــکاران	از	اج حســاب	سرانگشــتی	پیمان
ــذرد	 ــی	گ ــر	آن	م ــش	از	1۲	ســال	از	عم ــه	بی ــی	ک عمران
ــر	 ــه	ه ــت	ک ــا	اس ــن	مدع ــای	ای ــادگی	گوی ــه	س ــود	ب خ
ــارات	اتمــام	 ــزان	اعتب ــه	چــه	می ــر	در	اجــرا	ب ســال	تأخی
ــی	 ــت	در	وضعیت ــم	درس ــش	داد	و	آن	ه ــن	را	افزای راه	آه
ــای	 ــدید	در	پروژه	ه ــی	ش ــود	مال ــا	کمب ــل	ب ــه	اردبی ک

ــت. ــه	اس ــی	مواج عمران
باتــالق	بی	تدبیــری	چندیــن	ســاله	در	نهایــت	موجــب	
شــد	کــه	مطابــق	اعــالم	مســئوالن	اســتانی	بــرای	تکمیــل	
ــد.	 ــاز	باش ــار	موردنی ــان	اعتب ــارد	توم ــزار	میلی ــن	ه راه	آه
ــا	 ــی	و	فاینانس	ه ــه	مل ــود	از	بودج ــرار	ب ــه	ق ــاری	ک اعتب
تأمیــن	شــود.	امــا	حبــاب	فاینانــس	چینــی	کــه	وعــده	خود	
مســئوالن	بــود	نیــز	بــا	ادامــه	تحریم	هــا	ترکیــد	و	در	نهایــت	
ــی	 ــذب	مال ــکار	ج ــس	را	راه ــود	فاینان ــه	خ ــئوالنی	ک مس
ــه	 ــهیالت	ب ــای	تس ــرورت	اعط ــه	ض ــد	ب ــن	می	دیدن راه	آه
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ــران اقتصاد ایـ

ــد. ــاره	کردن ــکاران	اش پیمان
نماینــده	دیگــر	مــردم	اردبیــل،	نیــر،	نمیــن	
و	ســرعین	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	
هــزار	 اردبیــل	 راه	آهــن	 کــرد:	 تصریــح	

میلیــارد	تومــان	اعتبــار	نیــاز	دارد.
صدیــف	بــدری	افــزود:	در	صورتــی	کــه	
دولــت	بخواهــد	مطابــق	وعــده	خــود	راه	آهن	
را	تــا	ســه	ســال	تکمیــل	کنــد،	ســاالنه	
می	بایســت	حــدود	3۰۰	میلیــارد	تومــان	بــه	

ــد. ــاص	یاب ــروژه	اختص ــن	پ ای
وی	بــا	بیــان	اینکــه	فاینانس	راهکار	مناســبی	
ــه	 ــت	ادام ــروژه	نیس ــی	پ ــن	مال ــرای	تأمی ب
ــا	در	 ــی	م ــکالت	بانک ــه	مش ــل	اینک داد:	دلی
ــی	 ــن	مال ــع	نشــده،	تأمی ــی	رف ســطح	جهان
پروژه	هــای	عمرانــی	از	محــل	فاینانــس	
گزینــه	مناســبی	نیســت	و	در	مــورد	راه	آهــن	
اردبیــل	نیــز	بایــد	از	محــل	دیگــری	بــه	فکــر	

ــیم. ــی	باش ــن	مال تأمی
نماینــده	مــردم	اردبیــل،	نیــر،	نمیــن	و	ســرعین	در	مجلــس	
شــورای	اســالمی	متذکــر	شــد:	بــرای	ســال	آینــده	راه	آهــن	
اردبیــل	در	اولویــت	پروژه	هــای	ریلــی	کشــور	قــرار	گرفتــه	و	
بررســی	ها	نشــان	می	دهــد	تأمیــن	مالــی	از	محــل	صنــدوق	
ــروژه	 ــن	پ ــرای	ای ــه	ب ــن	گزین ــی	مطلوب	تری ــعه	مل توس

اســت.
بــدری	تأکیــد	کــرد:	بانک	هــای	عامــل	بــه	منظــور	
پیمانــکاری	 شــرکت	های	 بــه	 تســهیالت	 اختصــاص	
مشــخص	شــده	و	شــرکت	ها	از	محــل	اجــرای	پــروژه	
بازپرداخــت	کننــد. را	 تســهیالت	 اقســاط	 می	تواننــد	

خأل مطالعات اجتماعی در یک پروژه عمرانی
ــال	 ــد	س ــتانی	در	چن ــد	اس ــئوالن	ارش ــالش	مس ــی	ت تمام
اخیــر	جــذب	اعتبــار	بــرای	تکمیــل	راه	آهــن	اردبیــل	
ــتان	 ــاله	اس ــن	س ــای	چندی ــی	از	ناکامی	ه ــوان	یک ــه	عن ب

ــت. ــوده	اس ــوف	ب معط
بطوریکــه	حتــی	شــعارها	و	مطالبــات	انتخاباتــی	مــردم	نیــز	
در	زمــان	انتخابــات	مجلــس	و	ریاســت	جمهــوری	بــه	ایــن	
ــای	 ــردم	از	آق ــه	م ــه	مطالب ســمت	و	ســو	کشــیده	شــد	و	ب
ــن	را	 ــل	راه	آه ــود	تکمی ــت	خ ــه	در	دور	اول	دول ــی	ک روحان

ــل	شــد. ــود	تبدی وعــده	داده	ب
بــا	ایــن	حــال	و	بــا	آغــاز	بــه	کار	دولــت	دوازدهــم	اســتاندار	

ــه	عنــوان	 ــا	برشــمردن	ایــن	طــرح	ب ــن	اســتان	ب ــد	ای جدی
ــه	در	1۲	 ــرد	ک ــد	ک ــه،	تاکی ــای	منطق ــت	ه ــی	از	اولوی یک
ــی	 ــر	از	نصــف	راه	ط ــل	کمت ــن	اردبی ــته	راه	آه ــال	گذش س

ــت. ــرده	اس ک
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	
ــی	 ــه	غیــر	از	اعتبــار	1۰5	میلیــارد	تومان اســت	کــه	فعــاًل	ب
ــن	 ــرای	راه	آه ــری	ب ــی	معتب ــع	مال ــچ	منب ــده	هی ســال	آین

نهایــی	نشــده	اســت.
وی	تصریــح	کــرد:	مــا	حتــی	از	اردیبهشــت	مــاه	ســال	آینده	
ــردم	در	 ــا	م ــم	ت ــروژه	را	نصــب	می	کنی ــوی	روزشــمار	پ تابل

جریــان	پیشــرفت	فیزیکــی	قــرار	گیرنــد.
ــرد	 ــر	عملک ــا	منتظ ــته	از	وعده	ه ــردم	خس ــد	م ــر	چن ه
ــایر	 ــالف	س ــر	خ ــد	ب ــتند	و	امیدوارن ــد	هس ــتاندار	جدی اس
ــبیده	 ــن	چس ــه	زمی ــگ	ب ــار	کلن ــه	در	کن ــتاندارانی	ک اس
ــه	 ــار	ب ــتند،	اینب ــد	داش ــادگاری	بازدی ــس	ی ــن	عک راه	آه
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــؤال	ای ــروز	س ــود،	ام ــرا	ش ــروژه	اج ــع	پ واق
ــی	و	 ــه	اجتماع ــزان	مطالع ــه	می ــا	چ ــل	ت ــن	اردبی راه	آه

زیســت	محیطی	داشــته	اســت.
ــن	 ــت	محیطی	راه	آه ــات	زیس ــئوالن	مطالع ــول	مس ــه	ق ب
ــه	چــه	 ــن	ســال	هــا	ب ــا	بعــد	از	گذشــت	ای انجــام	شــده	ام
دلیلــی	بی	فرجــام	بــودن	راه	آهــن	در	صورتــی	کــه	بــه	

پارس	آبــاد	متصــل	نشــود،	مطرح	شــده	اســت؟
ــن	 ــس	راه	آه ــل	در	مجل ــردم	اردبی ــده	م ــده	نماین ــه	عقی ب
ــادالت	تجــاری	اســت. ــرای	تب ــن	زیرســاخت	راه	ب ارزان	تری
ــاخت	 ــده	در	زیرس ــای	عم ــا	ضعف	ه ــا	ب ــزود:	م ــدری	اف ب
ــد	تحــول	 راه	اســتان	مواجــه	هســتیم	کــه	راه	آهــن	می	توان

ــد. ــته	باش ــال	داش ــه	دنب ــی	را	ب قابل	توجه
در	عیــن	حــال	کــه	اظهــارات	بــدری	قابــل	توجــه	اســت،	
ــرمایه	گذاری	 ــزان	س ــن	می ــا	ای ــل	ب ــن	اردبی ــه	راه	آه اینک
بــرای	حمل	ونقــل	مســافر	متمرکــز	باشــد،	بی	شــک	
مــورد	پذیــرش	کارشناســان	نبــوده	و	اولویــت	دولــت	نیــز	
ــوده	 ــت	ب ــن	واقعی ــر	ای ــته	بیانگ ــای	گذش ــال	ه ــی	س ط

ــت. اس
در	مقابــل	اگــر	راه	آهــن	بــرای	حمل	ونقــل	ترانزیتــی	مــورد	
توجــه	باشــد	مســیر	اجــرای	فعلی	نیــز	بــه	مانند	آنچــه	خود	
مســئوالن	ابــراز	کرده	انــد،	و	بــه	دلیــل	حــذف	بخــش	اتصال	
ــل	 ــه	نیســت	و	حداق ــه	صرف ــرون	ب ــتان	مق ــمال	اس ــه	ش ب
ــرای	توســعه	صــادرات	 ــا	مــرز	اســتان	اردبیــل	ب ارتباطــی	ب

ــدارد. ن
ــرای	انتقــال	تولیــدات	 در	ایــن	صــورت	واضــح	اســت	کــه	ب
فعلــی	چنــدان	 مســیر	 در	 راه	آهــن	 نیــز	 کشــاورزی	
ــده	 ــه	عقی ــه	ب ــه	طوریک ــود.	ب ــع	ش ــر	واق ــد	موث ــی	توان نم
ــن	 ــیر	راه	آه ــاب	مس ــه	در	انتخ ــتباه	اولی ــان	اش کارشناس
ــورت	 ــی	در	ص ــروژه	حت ــن	پ ــا	ای ــده	ت ــب	ش ــل	موج اردبی
ــی	را	 ــای	صادرات ــد	و	نیازه ــص	باش ــز	ناق ــرداری	نی بهره	ب

ــد. ــخگو	نباش پاس
1۲	ســال	اســت	کــه	شــهروندان	اردبیــل	تکمیــل	راه	آهــن	را	
انتظــار	مــی	شــکند	و	در	صورتــی	کــه	ایــن	پــروژه	ســال	ها	
ــه	واقــع	شــاهد	تحــول	 ــرداری	می	رســید،	ب ــه	بهره	ب قبــل	ب

ایــن	اســتان	بودیــم.
ــر	 ــالق	و	دردس ــه	بات ــروژه	ب ــن	پ ــه	ای ــی	ک ــا	در	حال ام
ــوالت	 ــا	تح ــده،	ب ــل	ش ــده	ای	تبدی ــر	و	نماین ــر	مدی ه
صادراتــی،	 هــدف	 بازارهــای	 تغییــر	 جامعــه،	 روز	
ــر	 ــل،	تغیی ــردم	در	حمل	ونق ــاری	م ــوی	رفت ــر	الگ تغیی
تولیــدات	کشــاورزی،	رکــود	صنعــت	در	 وضعیــت	
اردبیــل	و	ناتوانــی	در	افزایــش	تعــداد	گردشــگران	
مطالعــه	ابعــاد	اجتماعــی	راه	آهــن	و	راهگشــایی	در	

ــت. ــروری	اس ــوص	ض ــن	خص ای
از	ســویی	تکمیــل	ایــن	پــروژه	مطابــق	وعده	هــا	بــه	
منظــور	ممانعــت	از	فرصــت	ســوزی	هــر	چــه	بیشــتر	نیــز	
ــه	 ــروز	کارنام ــه	ام ــا	ب ــه	ت ــروژه	ای	ک ــود.	پ ــد	می	ش تأکی
ــرده	اســت.	 ــیاه	ک ــدگان	را	س ــتانداران	و	نماین ــی	اس برخ
ــه	 ــه	خان ــا	ب ــدد	آنه ــع	از	ورود	مج ــه	مان ــه	ای	ک کارنام

ــت. ــده	اس ــت	ش مل
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ــران اقتصاد ایـ

ــدران  ــات مازن ــت مرکب ــی برداش در حال
بــه نیمــه رســید کــه ســهم اســتان از 
و  اســت  ناچیــز  آن  صادراتــی  بــازار 
محصوالتــش یــا بــه صــورت کولــه بــری 
و یــا بــه نــام دیگــر اســتان هــا صــادر مــی 

ــود.  ش

ــک	 ــد	و	ی ــد	می	کن ــران	را	تولی ــات	ای ــده	مرکب ــدران	عم مازن
ــازار	و	ســفره	های	عیــد	محســوب	می	شــود	امــا	 ــت	ب ــای	ثاب پ
بــرای	صــادرات	مرکبــات	بایــد	چشــم	بــه	کولــه	برهــا	داشــته	
ــازار	 ــه	ب ــر	اســتان	ها	روان ــام	دیگ ــش	را	بان ــا	محصول باشــد	و	ی

خــارج	کنــد.
ــدران	 ــوی	از	مازن ــن	کی ــا	55۰	ت ــاری	تنه ــال	ج ــی	س ط
ــن	 ــزار	ت ــش	5	ه ــه	بی ــی	ک ــد	در	حال ــادر	ش ــارج	ص ــه	خ ب
ــرف	 ــازار	مص ــه	ب ــتان	ها	روان ــر	اس ــتان	از	دیگ ــات	اس مرکب
ــش	از	 ــه	ســاالنه	بی ــی	اســت	ک ــت	درحال ــن	وضعی شــد.	ای
ــدران	 ــواع	مرکبــات	در	مازن ــن	ان دو	میلیــون	و	5۰۰	هــزار	ت

ــی	شــود. ــد	م تولی
ــت	کــه	صــادرات	 ــی	اس ــی	بــه	صــادرات	در	حال کم	توجه
ــن	بخــش	اقتصــاد	هــر	کشــوری	اســت	و	 یکــی	از	کلیدی	تری
ــه	توســعه	صــادرات	در	همــه	اشــکال	 در	اقتصــاد	مقاومتــی	ب
به	ویــژه	صــادرات	غیرنفتــی	تأکیــد	شــده،	امــا	پــای	صحبــت	
ــی،	 ــز	صادرات ــود	جوای ــینیم،	»نب ــه	بنش ــدگان	ک صادرکنن
مالیات	هــا،	تســهیالت	و	اعتبــارات،	فضــای	کســب	وکار	
دغدغه	هــای	 از	 گوشــه	ای	 تعرفه	هــا«	 نــرخ	 نامناســب،	
ــت	ها،	 ــود؛	درخواس ــان	می	ش ــه	بی ــت	ک ــدگان	اس صادرکنن
گالیه	هــا	و	آرزوهایــی	کــه	حاکــی	از	نبــود	سیاســت	های	

حمایتــی	الزم	از	تجــارت	اســت.
ابوالقاســم	ترابــی	کــه	یکــی	از	صادرکننــدگان	کیــوی	در	غرب	
مازنــدران	بــا	اشــاره	بــه	فعالیت	هایــش	در	ایــن	عرصــه	و	بیــان	
اینکــه	میــوه	ایــران	را	بــه	ترکیــه	صــادر	می	کنــد،	افــزود:	امــا	
صادرکننــده	محســوب	نمی	شــویم	چراکــه	مســئوالن	مــا	هیچ	
احترامــی	بــرای	میــوه	کیــوی	مازنــدران	قائــل	نیســتند	و	میوه	
گیــالن	و	مازنــدران،	بانــام	آذربایجــان	غربــی	در	حــال	خــروج	

اســت.
ترابــی	ادامــه	داد:	اگــر	میــوه	مــا	صادراتی	اســت،	نبایــد	مالیاتی	
ــات	 ــد	مالی ــه	بای ــد	ک ــا	می	گوین ــه	م ــا	ب ــم	ام ــت	کن پرداخ
ــا	 ــل	دهیــم	ام ــی	را	تحوی پرداخــت	کنیــد	و	اظهارنامــه	مالیات
ــد	ایــن	 ــه	مــا	اظهارنامــه	نمی	دهــد	و	مــا	بای ــور	ب گمــرک	قوت

ــه	چــه	کســی	بگوییــم. موضــوع	را	ب
وی	بــا	درخواســت	از	رفــع	ایــن	مشــکل	در	مــرز	قوتــور،	
گفــت:	مــا	می	خواهیــم	بــرای	بــاری	کــه	از	مــرز	قوتــور	
خــارج	می	شــود،	اظهارنامــه	صــادر	شــود	و	مــا	را	صادرکننــده	

آورنــد. به	حســاب	
بااین	حــال	امــا	تســهیالت	بانکــی	تنهــا	دغدغــه	صادرکنندگان	
نیســت،	صادرکنندگانــی	کــه	ماه	هــا	وقــت	خــود	را	در	
پیچ	وخــم	دیوان	ســاالری	اخــذ	برخــی	مجوزهــا	صــرف	

می	کننــد	و	درنهایــت	بــاز	بــه	نتیجــه	ای	نمی	رســند.
کارپناهــی،	یکــی	دیگــر	از	تولیدکننــدگان	مازنــدران	مشــکل	
اصلــی	تجــارت	را	خــوب	نبــودن	فضــای	کســب	وکار	برشــمرد	
ــا	یکــی	از	شــاخصه	های	کســب	وکار	تســهیالت	 ــزود:	تنه و	اف

بانکــی	اســت.
وی	بابیــان	اینکــه	موفــق	نشــده	بخش	عمــده	ای	از	صــادرات	
ــد،	دلیــل	آن	را	مشــکالت	 ــام	خــود	ثبــت	کن ــه	ن خــود	را	ب
ــد	 ــرای	تمدی ــت:	ب ــت	و	گف ــی	دانس ــد	کارت	بازرگان تمدی
کارت،	لیســت	بلندباالیــی	در	ســایت	اتــاق	پیــش	روی	
ماســت	و	بایــد	از	خان	هایــی	عبــور	کنیــم	کــه	هرکــدام	بــه	

ــن	 ــه	ای ــور	از	هم ــس	از	عب ــت	و	پ ــده	اس ــادی	سپرده	ش نه
ــروز	کنیــم	و	ایــن	چرخــه	 ــد	آن	هــا	را	ب ــاره	بای خان	هــا،	دوب

ــه	دارد. ادام
ــتری	 ــا	مش ــر،	ب ــوی	دیگ ــه	داد:	از	س ــده	ادام ــن	تولیدکنن ای
ــه	 ــرز	ب ــس	از	م ــروج	جن ــالم	خ ــا	اع ــته	ایم	و	ب ــرارداد	بس ق
ــدارد	و	 ــود	ن ــی	وج ــه	کارت ــد	ک ــان	می	دارن ــا	بی ــی،	آن	ه دارای

ــد. ــت	کنی ــات	پرداخ ــد	مالی بای
ــب	وکار	 ــای	کس ــود	فض ــدم	وج ــف	از	ع ــالم	تأس ــا	اع وی	ب
ــق	 ــتیم	و	طب ــرار	داش ــه	1۲۰	ق ــا	در	رتب ــت:	م ــور،	گف در	کش
اعــالم	مرکــز	آمــار،	از	شــهریور	امســال	ایــن	فضــا	بازهــم	افــت	
کــرده،	درصورتی	کــه	دولــت	امیــد	گفتــه	بــود	کــه	آن	را	ارتقــا	

ــت. دادهاس
کارپناهــی	بــا	ابــراز	گالیــه	از	برخوردهــای	ســلیقه	ای	در	
مجموعه	هــا	گفــت:	مــن	از	ســال	8۶	صادرکننــده	هســتم	امــا	

ــم. ــت	کن ــی	را	دریاف ــزه	صادرات ــتم	جای ــوز	نتوانس هن
دغدغه	هــای	 از	 یکــی	 غیرواقعــی	 نرخ	گذاری	هــای	
ــر	از	 ــی	دیگ ــار	زاده،	یک ــواد	افش ــت؛	ج ــدگان	اس صادرکنن
صادرکننــدگان	کیــوی	مازنــدران	بــا	اعــالم	اینکــه	چندیــن	
ــر	ســر	تعرفــه	کیــوی	اعتــراض	کــرده	ام	 ســال	اســت	کــه	ب
ــرخ	تعرفــه	 ــر	توجــه	ن ــا	امــروز	به	جایــی	نرســیده	ام،	ب امــا	ت
ــا	صــادرات	کیــوی	 ــزود:	ب ــه	قیمــت	دالر	اشــاره	کــرد	و	اف ب
ــان	ارز	وارد	 ــار	هزارتوم ــو	چه ــر	کیل ــه،	ه ــور	ترکی ــه	کش ب
ــود	 ــان	می	ش ــزار	توم ــی	ه ــا	کیلوی ــرای	م ــا	ب ــم	ام می	کنی
ــی	 ــه	مبنای ــر	چ ــا	ب ــن	تعرفه	ه ــه	ای ــت	ک ــخص	نیس و	مش

ــت. اس
وی	بابیــان	اینکــه	متولــی	مــا	اتــاق	اســت	امــا	تاکنــون	
نتوانســتم	پاســخی	از	آن	بگیــرم،	افــزود:	مــن	از	ترکیــه	کیــوی	
را	4۰۰۰	تومــان	می	گیــرم	امــا	اتــاق	بــرای	مــن	1۰۰۰	تومــان	

تعرفــه	رد	می	کنــد.

کیوی را به نام خود صادر نمی کنیم
ــادرات	 ــش	روی	ص ــکالت	پی ــر	از	مش ــی	دیگ ــار	زاده	یک افش
خویــش	را	در	رابطــه	بــا	مــرز	غربــی	کشــور	دانســت	و	افــزود:	
یکــی	از	مشــکالت	مــا	ایــن	اســت	کــه	نمی	توانیــم	کیــوی	را	به	

ــام	خــود	صــادر	کنیــم. ن
در	ایــن	میــان	امــا	برخــی	از	صادرکننــدگان	عقیــده	دارنــد	کــه	
ــا	بخــش	دولتــی	و	مســئوالن	 ایــن	چالش	هــا	تنهــا	مرتبــط	ب
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	ســال	های	اخیــر	بــه	دلیــل	نوســانات	و	افــت	قیمــت	نفــت،	
ــوف	 ــی	معط ــادرات	غیرنفت ــر	ص ــته	ب ــش	از	گذش ــت	بی دول
شــده	امــا	نتیجــه	نهایــی	ایــن	اســت	کــه	بــه	اهــداف	صادراتی	
غیرنفتــی	خــود	نــه	در	حــد	کیفــی	و	نــه	کمــی	نرســیده	ایم	و	
ــا	چالش	هــا	و	دلســردی	های	 صادرکننــدگان	نیــز	همچنــان	ب

عدیــده	ای	در	ایــن	مســیر	مواجــه	هســتند.
ــد:	 ــدران	می	گوی ــی	مازن ــاق	بازرگان عبــداهلل	مهاجــر	رئیــس	ات
ــه	ای	اســت	کــه	 ــا	به	گون ــرای	صــادرات	قیمــت	تمام	شــده	م ب
ــارت	و	 ــد	نظ ــت	بای ــال	دول ــم	و	درعین	ح ــت	نداری ــوان	رقاب ت
ــش	از	 ــدران	بی ــی	مازن ــت	صادرات ــرا	ظرفی ــد	زی ــت	کن حمای
دو	میلیــارد	دالر	اســت	و	اگــر	بتوانیــم	از	ظرفیت	هــا	اســتفاده	

ــیم. ــداف	برس ــه	اه ــم	ب ــم	می	توانی کنی

تنها ۵۵۰ تن کیوی صادر کردیم
ــون	 ــل	385	میلی ــزان	صــادرات	اســتان	را	در	ســال	قب وی	می
ــزان	 ــاه	می ــت	م ــال	در	هش ــت:	امس ــرد	و	گف ــالم	ک دالر	اع
صــادرات	کیــوی	از	اســتان	مازنــدران	55۰	تــن	بــوده	اســت	در	
ــر	قابل	توجهــی	از	اســتان	های	دیگــر	صادرشــده	 ــی	مقادی حال

اســت.
از	 مازنــدران	 آمــار	صــادرات	مرکبــات	 مهاجــر	گفــت:	
اســتان	های	دیگــر	حــدود	5۰	هــزار	تــن	بــوده	اســت	کــه	بــه	

نــام	دیگــر	اســتان	ها	صادرشــده	اســت.
ــای	 ــار	باغ	ه ــه	از	کن ــات	ترکی ــین	های	مرکب ــت:	ماش وی	گف
ــه	 ــبت	تر	ب ــت	مناس ــر	و	قیم ــته	بندی	بهت ــا	بس ــدران	ب مازن
روســیه	صــادر	می	شــود	و	صادرکننــده	مــا	در	چنین	شــرایطی	
تــوان	رقابــت	ندارنــد	و	بســیاری	از	تولیدکننــدگان	کیــوی	را	از	
ــای	 ــام	برنده ــه	ن ــد	و	ب ــداری	می	کنن ــتان	خری ــای	اس باغ	ه

ــد. ــادر	می	کنن ــر	ص دیگ
پژوهشــگران	بــر	ایــن	عقیده	انــد	کــه	موانــع	رشــد	صــادرات	
ــع	 ــون	موان ــی	همچ ــای	درون ــی	از	تنگناه ــی	ناش غیرنفت
فرهنگــی،	اقتصــادی	و	ســاختاری	و	تنگناهــای	بیرونــی	
ــی	اســت،	امــا	آنچــه	 ماننــد	مســائل	سیاســی	و	تحریم
تاجــران	 و	 صادرکننــدگان	 انتظــارات	 و	 صحبت	هــا	 از	
برمی	آیــد	ایــن	اســت	کــه	صادرکننــدگان	بیشــتر	بــر	رفــع	
تنگناهــای	درونــی	آن	هــم	از	نــوع	اقتصــادی	و	ســاختاری	و	
حمایــت	در	ایــن	حوزه	هــا	از	ســوی	مســئوالن	تأکیددارنــد،	
ــای	 ــی	و	تنگناه ــائل	فرهنگ ــبت	مس ــه	نس ــه	ب ــری	ک ام

قابل	حل	تــر	اســت. بیرونــی	

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

علیرضا نوری 
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ــران اقتصاد ایـ

ــد  ــوان قطــب تولی ــه عن اســتان بوشــهر ب
گوجه فرنگــی خــارج از فصــل کشــور 
بــار دیگــر اســیر چالش هــای بــازار شــده 
اســت و ایــن روزهــا گوجه فرنگــی در برخــی نقــاط اســتان 

ــدارد.  ــا قیمــت 300 تومــان هــم مشــتری ن ب

اســتان	بوشــهر	دارای	ظرفیــت	باالیــی	در	بخــش	کشــاورزی	
ــه	عنــوان	 اســت	کــه	تولیــد	گوجه	فرنگــی	خــارج	از	فصــل	ب
ــش	 ــتان	در	بخ ــن	اس ــای	ای ــن	ظرفیت	ه ــی	از	مهمتری یک

ــود. ــوب	می	ش ــاورزی	محس کش
تعــداد	زیــادی	از	مــردم	اســتان	بوشــهر	بــه	ویــژه	در	
جــم	 و	 دشتســتان	 دیــر،	 و	 دشــتی	 شهرســتان	های	
تولیــد	 عرصــه	 در	 بردخــون	 و	 آبــدان	 بخش	هــای	 و	
گوجه	فرنگــی	مشــغول	بــه	کار	هســتند	و	زندگــی	آنهــا	از	این	
ــا	مشــکالت	متعــددی	 طریــق	می	گــذرد	ولــی	ایــن	روزهــا	ب

روبــرو	هســتند.
ــی	 ــه	فرنگ ــدن	محصــول	گوج ــازار	آم ــه	ب ــا	ب ــاله	ب ــر	س ه
مصــول	 خریــد	 بــرای	 بــازار	 در	 چالش	هــای	 شــاهد	
ــه	 ــه	ب ــدون	اینک ــکالت	ب ــن	مش ــتیم	و	ای ــاورزان	هس کش

ــد	 ــال	بع ــه	س ــالی	ب ــوند،	از	س ــل	ش ــه	ای	ح ــورت	ریش ص
می	شــوند. منتقــل	

ــون	 ــی	همچ ــی	در	مناطق ــا	محصــول	گوجه	فرنگ ــن	روزه ای
ــی	 ــت	ول ــده	اس ــت	آم ــه	دس ــر	ب ــتان	دی ــدان	در	شهرس آب
ــوع	 ــن	موض ــت	و	ای ــوالت	نیس ــن	محص ــرای	ای ــازاری	ب ب
ــش	 ــه	را	افزای ــن	منطق ــاورزان	ای ــا	و	مشــکالت	کش نگرانی	ه

داده	اســت.
کشـاورزان	گوجـه	کار	آبدانـی	در	ماه	هـای	گـرم	تابسـتان	بـه	
کاشـت	نشـا	مشـغول	می	شـوند	تا	آذرماه	محصوالت	خـود	را	
برداشـت	کننـد	و	از	ایـن	طریـق	هزینه	هـای	زندگـی	خـود	را	
تامیـن	کننـد	ولـی	مشـکالت	حـاال	تازه	شـروع	شـده	اسـت.
متاســفانه	چنــد	روزی	اســت	کــه	کشــاورزان	آبدانــی	دغدغــه	
ــه	 ــدان	ب ــازار	آب ــی	در	ب ــت	گوجه	فرنگ ــد.	قیم ــروش	دارن ف
ــز	 ــچ	چی ــی	هی ــان	رســیده	و	کشــاورزان	آبدان ــر	3۰۰	توم زی

عایدشــان	نمی	شــود.
	

افت شدید قیمت گوجه
ــر	 ــال	در	ام ــش	از	35	س ــه	بی ــی	ک ــاورزان	آبدان ــی	از	کش یک
کشــاورزی	ســابقه	دارد	بــه	مشــکالت	کشــاورزان	اشــاره	کــرد	
و	بیــان	داشــت:	متاســفانه	قیمــت	گوجــه	بــا	افــت	شــدیدی	

مواجــه	شــده	اســت.
ــرا	رســیده	 صفــر	ســهولی	ادامــه	داد:	االن	فصــل	برداشــت	ف
و	 مانــده	 زمیــن	 روی	 مــا	 گوجه	فرنگــی	 جعبه	هــای	 و	
ــد	 ــرای	خری ــا	قیمــت	3۰۰	تومــان	هــم	ب ــداری	ب هیــچ	خری

ــم. ــود	نداری ــول	خ محص
وی	از	مسـئوالن	خواسـت	تـا	فکـری	بـه	حـال	کشـاورزان	
بیاندیشـند	کـه	 راهـی	 و	 باشـد	 آبدانـی	داشـته	 گوجـه	کار	
کشـاورزان	این	منطقه	هر	سـال	بـا	این	مصائب	روبرو	نباشـند.

هزینه تولید بیش از فروش است
ــه	 ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــه	کار	آبدان ــاورز	گوج ــر	کش دیگ
از	 آب	شــیرین	کن	 خریــد	 بــرای	 هنگفتــی	 وام	هــای	
بانک	هــای	آبــدان	گرفتــه	ام	امــا	بــا	ایــن	وجــود	چیــزی	عایــد	
کشــاورز	نمی	شــود،	از	مســئوالن	خواســت	تــا	هرچــه	زودتــر	

ــد. ــاورزان	برس ــه	داد	کش ب
حیــدر	احمــدی	دیگــر	کشــاورز	آبدانــی	بیــان	کــرد:	در	فصــل	
برداشــت	گوجــه	فرنگــی	مــا	فقــط	بایــد	پــول	کارگــر	بدهیــم	

و	حتــی	چیــزی	عایــد	کشــاورز	نمی	شــود.

دنبال صادرات به قطر هستیم
مدیر	جهاد	کشـاورزی	شهرسـتان	دیر	ضمن	تایید	مشـکالت	
کشـاورزان	در	ایـن	شهرسـتان	گفـت:	گام	هـای	خوبـی	در	

راسـتای	حمایـت	از	قشـر	کشـاورز	بـه	کار	بسـته	ایم.
عیســی	محمــد	دوســت	ادامــه	داد:	مکاتبــات	متعــددی	
ــای	 ــا	پیگیری	ه ــاءاهلل	ب ــه	و	انش ــورت	گرفت ــتاندار	ص ــا	اس ب

مســئوالن	شهرســتان	ایــن	کار	محقــق	می	شــود.
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.

ــر	بیــان	کــرد:	پنــج	 ــر	جهــاد	کشــاورزی	شهرســتان	دی مدی
هــزار	و	4۰۰	هکتــار	از	مــزارع	شهرســتان	زیــر	کشــت	
ــی	 ــال	زراع ــان	س ــا	پای ــت	و	ت ــی	اس ــه	فرنگ ــول	گوج محص
۲4۰	هزارتــن	گوجــه	فرنگــی	از	مــزارع	شهرســتان	دیــر	قابــل	

ــت. ــت	اس برداش
	

مسئوالن حامی کشاورزان باشند
ــت	از	کشــاورزان	 ــزوم	حمای ــر	ل ــا	ب ــدان	باره ــه	آب ــام	جمع ام
تاکیــد	کــرده	و	گفــت:	مســئوالن	بایــد	بــه	کشــاورزان	اهمیت	
ــا	 ــا	وارد	عمــل	شــوند	ت ــع	مشــکالت	آنه ــرای	رف ــد	و	ب بدهن
ایــن	قشــر	زحمت	کــش	بــا	مشــکالت	کمتــری	روبــرو	

ــند. باش
ــت	 ــه	اف ــاره	ب ــا	اش ــژاد	ب ــد	حمیدی	ن ــالم	محم حجت	االس
ــه	مســئوالن	اســتان	 ــح	کــرد:	ب قیمــت	گوجه	فرنگــی،	تصری
هشــدار	می	دهــم،	زمیــن	خــوردن	کشــاورز	بــرای	مســئولین	
مهــم	باشــد	و	بــرای	رفــع	مشــکالت	آنهــا	وارد	عمــل	شــوند.
وی	خواســتار	خریــد	محصــوالت	گوجه	فرنگــی	از	کشــاورزان	
شــد	و	افــزود:	مســئولین	بــه	فکــر	صــادرات	و	حمــل	و	نقــل	

محصــوالت	گوجــه	فرنگــی	باشــند.
ســال	ها	اســت	کــه	کشــاورزان	آبدانــی	و	دیگــر	نقــاط	اســتان	
بوشــهر	کــه	در	عرصــه	تولیــد	گوجــه	فرنگــی	فعــال	هســتند،	
ــع	 ــرای	رف ــی	ب ــری	اساس ــه	فک ــته	اند	ک ــئوالن	خواس از	مس
ــی	 ــی	داشــته	باشــند	ول ــازار	گوجــه	فرنگ ــش	در	ب ــن	چال ای

ایــن	مشــکالت	همچنــان	پابرجــا	اســت.
ــا	 ــط	ب ــی	مرتب ــع	تبدیل ــعه	صنای ــدازی	و	توس ــاد	و	راه	ان ایج
گوجــه	فرنگــی	می	توانــد	نقــش	مهمــی	در	کنتــرل	بــازار	ایــن	
محصــول	داشــته	باشــد	و	تضمینــی	بــرای	خریــد	محصوالت	

کشــاورزان	ایــن	منطقــه	اســت.

گوجه فرنگی روی دست کشاورزان ماند/ کیلویی ۳۰۰ تومان هم نمی خرند
رضا محمدی
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ــران اقتصاد ایـ

اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	در	رده	مهمتریــن	رویشــگاه	
ــه	 ــتان	ب ــن	اس ــرار	دارد.	ای ــی	کشــور	ق ــان	داروی ــای	گیاه ه
واســطه	کوهســتانی	بــودن	و	داشــتن	شــرایط	خــاص	از	جمله	
ــاک	 ــرف،	خ ــه	ب ــل	توج ــای	قاب ــارش	ه ــودن،	ب ــیر	ب سردس
ــی	 ــان	داروی ــیاری	از	گیاه ــش	بس ــز	روی ــز	و...	مرک حاصلخی

ــاب	اســت. خــاص	و	بســیار	کمی
بــه	لحــاظ	ویژگــی	هــای	خــاص	طبیعــی	و	اقلیمــی	و	تنــوع	
آب	و	هوایــی	منحصــر	بفــرد	اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	
بیــش	از	4۰۰	نــوع	گیــاه	دارویــی	در	ایــن	اســتان	مــی	رویــد	
کــه	در	برخــی	کشــور	هــای	اروپایــی	از	ارزش	بســیار	باالیــی	

برخــوردار	اســت.
ــتی	 ــای	معیش ــتگی	ه ــی	و	وابس ــت	اجتماع ــاظ	باف ــه	لح ب
مــردم	چهارمحــال	و	بختیــاری	بــه	طبیعــت،	مصــرف	گیاهان	
ــوده	اســت	و	 ــار	مــورد	توجــه	ب ــاز	در	ایــن	دی دارویــی	از	دیرب
در	حــال	حاضــر	هــم	در	اکثــر	مناطــق	روســتایی	و	عشــایری	
اســتان،	مصــرف	گیاهــان	دارویــی	در	درمــان	برخــی	بیمــاری	

هــا	از	جایــگاه	باالیــی	برخــوردار	اســت.
ــیل	 ــتن	پتانس ــطه	داش ــه	واس ــتان	ب ــن	اس ــون	ای ــم	اکن ه
رشــد	گیاهــان	دارویــی	زمینــه	توســعه	ایــن	بخــش	را	دارد	و	
بســیاری	از	فــارغ	التحصیــالن	بیــکار	رشــته	هــای	کشــاورزی	
ــن	مســیر	وارد	شــوند	و	 ــد	در	ای ــی	توانن ــی	م ــع	طبیع و	مناب
بــرای	خــود	اشــتغال	ایجــاد	کننــد	و	توســعه	کاشــت	و	
فــرآوری	گیاهــان	دارویــی	مــی	توانــد	زمینــه	بــرای	توســعه	

ــد. ــا	کن ــز	مهی اســتان	را	نی
ــال	و	 ــی	در	چهارمح ــان	داروی ــگر	گیاه ــناس	و	پژوهش کارش
ــی	در	 ــان	داروی ــگ	اســتفاده	از	گیاه ــت:	فرهن ــاری	گف بختی
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.
ــش	 ــت	روی ــد	از	ظرفی ــرد:	بای ــح	ک ــینی	تصری ــجاد	حس س
ــری	 ــره	گی ــاری	به ــال	و	بختی ــی	در	چهارمح ــان	داروی گیاه
شــود	و	تــالش	کــرد	ایــن	بخــش	در	چهارمحــال	و	بختیــاری	

ــد. توســعه	یاب
ــای	 ــد	داروه ــی	و	تولی ــان	داروی ــت	گیاه ــه	داد:	کش وی	ادام
ــه	 ــر	درآمــد	در	ســطح	جهــان	ب گیاهــی	از	ظرفیــت	هــای	پ
شــمار	مــی	رود	کــه	ایــن	بخــش	بایــد	مــورد	توجــه	بیشــتر	

ــرد. ــرار	بگی ق
وی	ادامــه	داد:	قیمــت	بــاالی	گیاهــان	دارویــی	قابــل	مقایســه	

بــا	محصــوالت	زراعــی	از	جملــه	گنــدم	و	جــو	نیســت.
ــه	عنــوان	 ایــن	پژوهشــگر	گیاهــان	دارویــی	تصریــح	کــرد:	ب
ــزار		و	 ــک	ه ــدود	ی ــی	ح ــدم	را	کیلوی ــاورزان	گن ــال	کش مث
5۰۰	تومــان	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	

ــد. یاب
وی	ادامــه	داد:	بایــد	تــالش	کــرد	از	ظرفیــت	رویــش	گیاهــان	

دارویــی	در	ایــن	اســتان	بهــره	گیــری	شــود.
ــردم	 ــش	م ــر	گرای ــال	حاض ــت:	در	ح ــار	داش ــینی	اظه حس
چهارمحــال	و	بختیــاری	بــه	ســمت	زعفــران	بــه	عنــوان	یکی	
از	گیاهــان	دارویــی	و	پــر	کاربــرد	در	زندگــی	مــردم	ایــران	در	

حــال	افزایــش	اســت.
ــز	در	 ــاری	نی ــال	و	بختی ــاورزی	چهارمح ــاد	کش ــس	جه رئی
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.
اســتان	 در	 دارویــی	 گیــاه	 گونــه	 	4۰۰ رویــش	 وی	
چهارمحــال	و	بختیــاری	را	نشــان	از	مســتعد	بــودن	منطقــه	
بــرای	توســعه	تولیــد	ایــن	گونــه	هــا	عنــوان	کــرد	و	گفــت:	
هــم	اکنــون	۶۰۰	هکتــار	از	مــزارع	کــم	آب	و	ســطح	

اراضــی	شــیبدار	شهرســتان	هــای	مختلــف	اســتان	بــه	زیــر	
کشــت	گیاهــان	دارویــی	از	جملــه	زعفــران	و	گل	محمــدی	

ــه	اســت. رفت
رئیــس	جهــاد	کشــاورزی	چهارمحــال	و	بختیــاری	بــا	
اشــاره	بــه	افزایــش	ســاالنه	حداقــل	5۰۰	هکتــار	از	اراضــی	
ــه	 ــی	در	برنام ــان	داروی ــت	گیاه ــه	کش ــتان	ب ــتعد	اس مس
ششــم	توســعه	کشــور،	اظهــار	کــرد:	تغییــر	الگــوی	کشــت	
ــه	کــم	آب	و	توســعه	کشــت	گیاهــان	 ــر	ب از	گیاهــان	آب	ب
ــرار	 ــم	ق ــت	دوازده ــدی	دول ــتور	کاری	ج ــی	در	دس داروی

دارد.
وی	تصریــح	کــرد:	ظرفیــت	هــای	زیــادی	بــرای	توســعه	
ــه	 ــود	دارد	ک ــتان	وج ــی	در	اس ــان	داروی ــت	گیاه کش
بایــد	بــا	توجــه	بــه	تشــدید	پدیــده	خشکســالی	در	
کشــاورزی	 رونــق	 بــرای	 فرصــت	 ایــن	 از	 منطقــه،	

اســتفاده	کــرد.
ــد	 ــاری	تاکی ــال	و	بختی ــاورزی	چهارمح ــاد	کش ــس	جه رئی
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	
ــه	اینکــه	ســند	توســعه	 ــا	اشــاره	ب ــاری	ب چهارمحــال	وبختی
ــد،	 ــه	ش ــاری	تهی ــال	و	بختی ــی	در	چهارمح ــان	داروی گیاه
اظهــار	داشــت:	توســعه	کشــت	گیاهــان	دارویــی	از	مهمتریــن	

اهــداف	تهیــه	ایــن	ســند	اســت.
ــر	 ــوان	کــرد:	طــی	ســال	هــای	اخی ــش	عن ــد	رضــا	دان حمی
ــات	و	 ــی،	تحققی ــان	داروی ــای	گیاه ــش	ه ــزاری	همای برگ
پژوهــش	هــای	کاربــردی	در	راســتای	توســعه	کشــت	گیاهان	

ــن	اســتان	انجــام	شــده	اســت. ــی	در	ای داروی
ــی	 ــای	علم ــش	ه ــزاری	همای ــه	برگ ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
گیاهــان	دارویــی	در	ایــن	اســتان	ضــروری	اســت،	ادامــه	داد:	
ــن	اســتان	در	حــال	فرهنــگ	 ــی	در	ای کشــت	گیاهــان	داروی

ــازی	اســت. س
معــاون	بهبــود	تولیــدات	گیاهــی	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	
ــرد:	بســیاری	از	کشــاورزان	 ــان	ک ــاری	بی چهارمحــال	وبختی
ــه	کشــت	 اســتان	در	ابتــدا	ســطح	کمــی	از	مــزارع	خــود	را	ب
ــال	 ــه	در	ح ــد	ک ــف	اختصــاص	دادن ــی	مختل ــان	داروی گیاه
ــش	 ــال	افزای ــوب	در	ح ــری	مطل ــه	گی ــس	از	نتیج ــر	پ حاض
ــران	 ــه	زعف ــی	از	جمل ــان	داروی ســطح	اراضــی	کشــت	گیاه

هســتند.

گیاهان دارویی زمینه ساز توسعه بام ایران/ رویش ۴۰۰ نوع گیاه دارویی

چهارمحــال و بختیــاری بــه واســطه داشــتن شــرایط کوهســتانی 
ــاه  ــوع گی ــش از 400 ن ــش بی ــل روی ــاص مح ــی خ و توپوگراف
دارویــی اســت کــه بایــد از ایــن ظرفیــت بــرای توســعه اســتان 

ــت.  بهــره گرف

سمیرا
 شیر محمدی
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بیــش از یــک دهــه از رســمی شــدن مــرز 
باشــماق مریــوان می گــذرد ولــی ایــن 
ظرفیــت مهــم تجــاری و بازرگانــی در 
اســتان کردســتان همچنــان بــا مشــکات 

ــت.  ــه اس ــدی مواج ــتی های ج و کاس

ــد	و	از	آن	 ــمی	ش ــال	85	رس ــوان	در	س ــماق	مری ــرز	باش م
ــی	را	در	 ــی	وعده	های ــف	اســتانی	و	مل ــان	مســئوالن	مختل زم
ــد	کــه	 ــع	مشــکالت	و	نواقــص	آن	ســر	می	دهن خصــوص	رف
تاکنــون	هیچ	کــدام	از	ایــن	وعده	هــا	عملیاتــی	نشــده	و	ایــن	
ــا	مشــکالت	و	کاســتی	های	جــدی	مواجــه	 مــرز	همچنــان	ب

اســت.
مــرز	رســمی	باشــماق	مریــوان	بــه	دلیــل	شــرایط	خاصــی	که	
دارد	علیرغــم	تمامــی	کاســتی	ها	و	نواقــص	طــی	چنــد	ســال	
اخیــر	بــه	یکــی	از	دروازه	هــای	اصلــی	تجــارت	کشــورمان	بــا	
ــالش	در	 ــل	ت ــن	دلی ــه	همی ــت	و	ب ــده	اس ــراق	تبدیل	ش ع
راســتای	رفــع	مشــکالت	پیــش	روی	ایــن	مــرز	رســمی	یکــی	

از	نیازهــای	الزم	و	ضــروری	اســت.
یکــی	از	مهم	تریــن	مشــکالت	مــرز	رســمی	باشــماق	
ــاز	 ــدازی	و	آغ ــتین	راه	ان ــای	نخس ــه	در	روزه ــوان	ک مری
بــه	کار	آن	نیــز	مطــرح	بــوده	و	همچنــان	بالتکلیــف	باقــی	
ــرای	اداره	آن	اســت	کــه	 اســت،	تعییــن	مدیریــت	واحــد	ب
ــر	 ــن	ام ــون	ای ــه	تاکن ــک	ده ــش	از	ی ــم	گذشــت	بی علیرغ
ــر	 ــادی	ب ــازمان،	اداره	و	نه ــر	س ــت	و	ه ــده	اس ــق	نش محق
اســاس	میــل	خــود	نســبت	بــه	اعمــال	قوانیــن	و	مقــررات	

در	باشــماق	اقــدام	می	کنــد.

ــمی  ــرز رس ــده در م ــه گمش ــد حلق ــت واح مدیری
ــوان ــماق مری باش

ــتانداری	 ــه	اس ــددی	ازجمل ــای	متع ــر	نهاده ــال	حاض در	ح
گمــرکات،	 کل	 اداره	 مریــوان،	 فرمانــداری	 کردســتان،	
ــی	اســتان،	اداره	 ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت،	مرزبان
ــتاندارد،	 ــتان،	اس ــاده	ای	اس ــل	ج ــداری	و	حمل	ونق کل	راه
دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	کردســتان،	نیــروی	انتظامــی	و	...	در	
مــرز	رســمی	باشــماق	نماینــده	دارنــد	و	هــر	اداره	و	ســازمانی	
نیــز	قوانیــن	و	مقــررات	را	به	نوعــی	تفســیر	و	اجــرا	می	کنــد.
ــوان	 ــماق	مری ــمی	باش ــرز	رس ــر	در	م ــم	دیگ ــوع	مه موض
ــی	 ــرکت	خصوص ــک	ش ــرمایه	گذاری	ی ــف	س ــن	تکلی تعیی
اســت	کــه	علیرغــم	گذشــت	ســالیان	بســیار	از	ایــن	موضــوع،	
تاکنــون	تعییــن	تکلیــف	نشــده	و	مشــکالت	متعــددی	در	این	

ــه	وجــود	آمــده	اســت. راســتا	ب
ــا	 ــه	ب ــن	رابط ــتان	در	ای ــتان	کردس ــرکات	اس ــرکل	گم مدی
ــت:	 ــرکت	خصوصــی	گف ــن	ش ــرمایه	گذاری	ای ــه	س ــاره	ب اش
متأســفانه	ســاختمان	هایی	کــه	از	ســوی	ایــن	شــرکت	
ــش	 ــت	و	بخ ــتفاده	اس ــدون	اس ــون	ب ــده	هم	اکن ــداث	ش اح

ــت. ــده	اس ــز	تصرف	ش ــرز	نی ــه	م ــادی	از	محوط زی

ــرکت  ــرمایه گذاری ش ــف س ــن تکلی ــزوم تعیی ل
ــماق ــرز  باش ــی در م خصوص

بختیــار	رحمانــی	پــور	بیــان	کــرد:	یکــی	از	انتظــارات	جــدی	
مــا	و	ســایر	فعــاالن	در	مــرز	رســمی	باشــماق	مریــوان	تعییــن	
ــرز	 ــن	شــرکت	در	م ــت	ای تکلیــف	هــر	چــه	ســریع	تر	وضعی
ــم	 ــن	مه ــه	ای ــت،	درصورتی	ک ــوان	اس ــماق	مری ــمی	باش رس
تعییــن	تکلیــف	شــود	مــا	می	توانیــم	از	تمامــی	ظرفیت	هــای	

ــم. ــرداری	کنی ــرز	بهره	ب ــن	م موجــود	در	ای
داســتان	شــبانه	روزی	کــردن	مــرز	رســمی	باشــماق	مریــوان	
نیــز	قصــه	ای	دنبالــه	دار	اســت،	درحالی	کــه	از	همــان	روزهــای	
ــاس	 ــر	اس ــن	ب ــرز	و	همچنی ــن	م ــه	کار	ای ــاز	ب نخســتین	آغ
تفاهم	نامه	هــای	متعــدد	بــا	مســئوالن	اقلیــم	کردســتان	

عــراق،	بارهــا	بــر	شــبانه	روزی	کــردن	مــرز	رســمی	باشــماق	
ــن	 ــل	ای ــوزه	عم ــون	در	ح ــی	تاکن ــده	ول ــد	ش ــوان	تأکی مری

ــی	نشــده	اســت. ــم	اجرای مه
ــن	 ــوص	ای ــتان	در	خص ــتان	کردس ــرکات	اس ــرکل	گم مدی
ــی	 ــاخت	های	خوب ــا	و	زیرس ــرد:	ظرفیت	ه ــان	ک ــوع،	بی موض
ــماق	 ــمی	باش ــرز	رس ــبانه	روزی	در	م ــای	ش ــرای	فعالیت	ه ب
مریــوان	وجــود	دارد	و	هم	اکنــون	در	حــوزه	مســافر	تــا	
حــدودی	اجرایــی	می	شــود	ولــی	متأســفانه	در	بخــش	ورود	و	

ــی	نشــده	اســت. ــن	مهــم	عملیات خــروج	کاال	ای
ــمی	 ــرز	رس ــاغل	در	م ــه	ش ــایل	نقلی ــدگان	وس ــی	از	رانن یک
باشــماق	مریــوان،	بــا	اشــاره	بــه	لــزوم	شــبانه	روزی	شــدن	مرز	
رســمی	باشــماق	مریــوان	گفــت:	در	حــال	حاضــر	بــه	دلیــل	
اینکــه	مــرز	باشــماق	شــبانه	روزی	نیســت	بعضــی	اوقــات	مــا	
بایــد	ســاعت	ها	در	انتظــار	عبــور	از	مــرز	باشــیم	درحالی	کــه	
ــا	 ــا	ب ــده	و	م ــی	ایجادش ــرف	عراق ــت	از	ســوی	ط ــن	ظرفی ای

مشــکالت	کمتــری	مواجــه	هســتیم.

تخلیــه و بارگیــری کامیون هــای بــاری از مشــکالت 
اصلــی مــرز باشــماق

ــط	 ــده	توس ــل	ش ــه	کاالی	حم ــری	و	تخلی ــوع	بارگی موض
وســایل	نقلیــه	ایرانــی	و	عراقــی	از	دیگــر	مشــکالت	فعلــی	در	
مــرز	رســمی	باشــماق	مریــوان	اســت	کــه	اعتــراض	شــاغالن	
ــال	داشــته	اســت	و	آن	هــا	متقاضــی	 ــه	دنب ــرز	را	ب ــن	م در	ای
جــدی	در	خصــوص	تعییــن	تکلیــف	ایــن	وضعیــت	هســتند.
یکــی	از	کارگــران	شــاغل	در	مــرز	رســمی	باشــماق	مریــوان	
ــی	را	 ــی	و	عراق ــای	ایران ــی	کاالی	کامیون	ه ــه	کار	جابجای ک
ــه	دلیــل	کمبــود	جــا	و	 انجــام	می	دهــد،	گفــت:	متأســفانه	ب
مــکان	مناســب	کار	تخلیــه	و	بارگیــری	کامیون	هــای	ایرانــی	و	

ــود. ــام	می	ش ــکل	انج ــا	مش ــی	ب عراق
علــی	عزتــی	گفــت:	در	حــال	حاضــر	مکانــی	کــه	بــرای	ایــن	
موضــوع	تعییــن	شــده	اســت	امــکان	حضــور	چنــد	وســیله	
ــم	 ــران	و	ه ــم	کارگ ــل	ه ــن	دلی ــه	همی ــدارد	و	ب ــه	را	ن نقلی
ــتند	و	 ــه	هس ــکالتی	مواج ــا	مش ــار	ب ــان	ب ــا	و	صاحب کارفرم

مرز باشماق مریوان در هزارتوی مشکالت؛ 
ظرفیتی که همچنان هدر می رود  آرمان 

نصراللهی
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انتظــار	مــی	رود	کــه	مســئوالن	فکــری	در	ایــن	خصــوص	
ــند. ــته	باش داش

وضعیــت	زیرســاخت	های	مــرز	رســمی	باشــماق	مریوان	
ــه	 ــدارد،	گل	والی	ایجادشــده	ب ــی	ن ــف	چندان ــم	تعری ه
دلیــل	آســفالت	نبــودن	محوطــه	مــرز	از	یک	ســو	و	
همچنیــن	فضــای	محــدود	بــرای	تــردد	وســایل	نقلیــه	
از	ســوی	دیگــر	باعــث	شــده	اســت	تــا	مشــکالت	بــرای	

ــراد	در	ایــن	مــرز	نیــز	دوچنــدان	شــود. ــردد	اف ت
ــه	 ــان	اینک ــا	بی ــم	ب ــی	ســنندج	ه ــاق	بازرگان ــس	ات رئی
رونــد	صــادرات	مــا	کنــد	اســت	و	از	رقبــای	خــود	بســیار	
عقــب	افتاده	ایــم،	افــزود:	فرآینــد	صــادرات	در	مــرز	
ــرکت	هایی	در	 ــت	و	ش ــه	اس ــوان	پرهزین ــماق	مری باش
ایــن	مــرز	مبالــغ	هنگفتــی	کــه	در	چارچــوب	مقــررات	
ــه	صــادرات	تحمیــل	 تجــارت	بین	المللــی	نمی	گنجــد	ب

می	کننــد.
ســید	کمــال	حســینی	اظهــار	داشــت:	بخــش	خصوصی	
و	صادرکننــدگان	خواهــان	اســتقرار	مدیریــت	یکپارچــه	
ــا	 ــی	ب ــئوالن	دولت ــاط	مس ــت	ارتب ــرز	و	تقوی ــن	م در	ای

طــرف	عراقــی	هســتند.
آزاد	محمودیــان	رئیــس	اتحادیــه	صادرکنندگان	اســتان	
کردســتان	هــم	خواســتار	رفــع	مشــکل	انبارهــای	مــرز	
باشــماق	مریــوان	شــد	و	بیــان	کــرد:	سال	هاســت	وعــده	
ــون	 ــود	و	تاکن ــا	داده	می	ش ــن	انباره ــکل	ای ــل	مش ح

کاری	انجــام	نشــده	اســت.

وعده یک ماهه استاندار کردستان
اســتاندار	کردســتان	در	خصــوص	وضعیــت	مــرز	رســمی	
ــن	 ــی	از	مهم	تری ــت:	یک ــار	داش ــوان،	اظه ــماق	مری باش
ــماق	 ــمی	باش ــرز	رس ــوص	م ــا	در	خص ــای	م اولویت	ه
ــه	 ــه	ای	ک ــت،	به	گون ــون	اس ــردن	قان ــم	ک ــوان	حاک مری
ــدون	 هــر	ســازمان	و	نهــادی	در	مــرز	وظیفــه	خــود	را	ب

هیــچ	کــم	و	کاســتی	اجرایــی	کنــد.
ــرز	 ــر	م ــم	ب ــی	حاک ــت	فعل ــا	از	وضعی ــن	مرادنی بهم
رســمی	باشــماق	مریــوان	اظهــار	تأســف	کــرد	و	افــزود:	
ــه	 ــت	و	ب ــول	نیس ــوان	قابل	قب ــرز	به	هیچ	عن ــت	م وضعی
همیــن	دلیــل	مــن	بــه	فعــاالن	شــاغل	در	مــرز	باشــماق	
قــول	دادم	در	مدت	زمــان	یــک	مــاه	بــه	مشــکالت	
ــد	 ــرز	بازدی ــاره	از	م ــرده	و	دوب مطرح	شــده	رســیدگی	ک

ــم. ــته	باش داش
ــور	 ــد	مح ــماق	می	توان ــرز	باش ــه	م ــان	اینک ــا	بی وی	ب
توســعه	اســتان	کردســتان	باشــد،	گفــت:	متأســفانه	در	
ــده	 ــای	ایجادش ــی	ظرفیت	ه ــا	از	تمام ــر	م ــال	حاض ح
ــوان	اســتفاده	نمی	کنیــم	 در	مــرز	رســمی	باشــماق	مری
و	ایــن	کار	جــای	اشــکال	دارد	و	بــه	همیــن	دلیــل	بایــد	
ــا	موضــوع	هــر	 تمامــی	ادارات	و	ســازمان	های	مرتبــط	ب

ــد. ــالش	کنن ــع	مشــکالت	ت ــرای	رف ــریع	تر	ب ــه	س چ
اســتاندار	کردســتان	بیــان	کــرد:	اعمــال	مدیریــت	واحــد	
و	یکپارچــه	و	همچنیــن	تقســیم	وظایــف	ســازمان	های	
مســئول	در	چهارچــوب	قوانیــن	و	مقــررات	کشــور	بایــد	
ــرار	 ــتور	کار	ق ــی	در	دس ــت	اصل ــک	اولوی ــوان	ی به	عن
ــد	 ــالش	می	کن ــتانداری	ت ــتا	اس ــن	راس ــرد	و	در	ای گی
ــی	و	 ــن	اجرای ــان	ممک ــن	زم ــه	را	در	کوتاه	تری ــن	روی ای

عملیاتــی	کنــد.
ــوان	در	 ــماق	مری ــمی	باش ــرز	رس ــاغل	در	م ــاالن	ش فع
ــر	اســتاندار	کردســتان	گالیه	هــای	 ــد	اخی ــان	بازدی جری
ــد	و	حــال	منتظــر	تعییــن	 ــا	وی	مطــرح	کردن خــود	را	ب
تکلیــف	وعــده	یک	ماهــه	بهمــن	مرادنیا	هســتند	تــا	وی	
هــر	چــه	ســریع	تر	بخشــی	از	مشــکالت	و	دغدغه	هــای	
ــرداری	از	 ــرای	بهره	ب ــه	ب ــو	باشــد	و	زمین ــا	را	جوابگ آن	ه
تمامــی	ظرفیت	هــای	موجــود	در	مــرز	باشــماق	فراهــم	

شــود.

تنــوع شــرایط اقلیمــی و همچنیــن 
ــته  ــرده در رش ــل ک ــای تحصی نیروه
ــه را  ــاورزی زمین ــف کش ــای مختل ه
ــعه  ــتفاده از توس ــا اس ــام ب ــتان ای ــتغال در اس ــرای اش ب

ــت.  ــرده اس ــم ک ــاورزی فراه ــش کش بخ

ظرفیــت	هــای	بالقــوه	ای	در	اســتان	ایــالم	برای	کشــاورزی	
وجــود	دارد،	تنــوع	شــرایط	اقلیمــی	در	اســتان	و	همچنیــن	
نیروهــای	کارآمــد	و	تحصیــل	کــرده	در	رشــته	هــای	
ــتان	 ــا	اس ــرده	ت ــم	ک ــه	را	فراه ــاورزی	زمین ــف	کش مختل
ــز	بدرخشــد. ــداری	نی ــه	کشــاورزی	و	باغ ــالم	در	زمین ای

اگــر	بــه	تاریــخ	پرفــراز	و	نشــیب	اســتان	ایــالم	نــگاه	کنیــم	
مــی	بینیــم	کــه	در	محوطــه	هــای	باســتانی	همچــون	علی	
کــش	دهلــران	کــه	در	ردیــف	اولیــن	مناطــق	بــه	حســاب	
ــروع	 ــه	ش ــاورزی	را	در	آن	نقط ــه	کش ــر	اولی ــد	بش ــی	آی م

کــرده	اســت.
ــاورزی	 ــف	کش ــق	مختل ــا	و	مناط ــه	ه ــا	و	تپ ــت	ه در	دش
ادامــه	یافتــه	اســت	و	انســان	هــا	توانســتند	از	ایــن	طریــق	
امــرار	معــاش	کننــد،	تنــوع	آب	و	هوایــی	منطقــه	ایــالم	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
ــت:	 ــی	گف ــاری	یکــی	از	شــهروندان		ایالم ــد	ی رضــا	محم
متاســفانه	در	زمینــه	کشــاورزی	و	دامــداری	اســتان	ایــالم	
ــه	 ــی	ک ــوردار	نیســت	در	صورت ــبی	برخ ــت	مناس از	وضعی
ــا	آب	و	هــوای	مناســب	در	قســمت	قشــالق	ایــالم	بــرای	 ب
ــا	 ــتان	حتم ــرفت	اس ــاورزی	پیش ــداری	و	کش ــش	دام بخ

ــود. میســر	خواهــد	ب
ــد	 ــی	توان ــداری	م ــاورزی	و	دام ــق	کش ــه	داد:	رون وی	ادام
ــکاری	در	 ــد	بی ــش	درص ــان	و	کاه ــتغال	جوان ــث	اش باع
ــتان	 ــزی	در	اس ــن	چی ــفانه	چنی ــا	متاس ــود	ام ــتان	ش اس
ــا	بهانــه	هایــی	از	 نیســت	بــه	دلیــل	ایــن	کــه	مســئوالن	ب

جملــه	کمبــود	اعتبــارات	از	کشــاورزان	و	دامــداران	حمایت	
نمــی	کننــد	کــه	این	مســئله	خــود	باعث	شــده	روســتاهای	

ــود. ــت	ش ــی	از	جمعی ــه	روز	خال ــتان	روز	ب اس
ــرایط	 ــود	ش ــا	وج ــالم	ب ــتان	ای ــت:	در	اس ــان	داش وی	بی
خوبــی	کــه	در	زمینــه	کشــاورزی	وجــودر	دارد،	متاســفانه	
از	آن	نتوانســتیم	بهــره	کافــی	را	ببریــم،	کشــاورزان	نیــز	در	
ــی	کــه	رخ	 ــه	دلیــل	خشکســالی	های ــر	ب ســال	هــای	اخی

ــت	نشــدند. ــفانه	حمای داده	متاس
ــاری	اضافــه	کــرد:	روســتاهای	مــا	نبایــد	خالــی	 محمــد	ی
از	ســکنه	شــود	و	جوانــان	مــا	بــه	ناچــار	بــه	ســمت	شــغل	

ــای	کاذب	ســوق	داده	شــوند. ه
وی	گفــت:	اگــر	دولــت	از	کشــاورزان	حمایــت	کند	توســعه	
ــا	 ــود	و	ب ــم	ب ــالم	شــاهد	خواهی کشــاورزی	را	در	اســتان	ای
ــم	شــد	 ــی	شــدن	روســتاها	از	ســکنه	مواجــه	نخواهی خال
همچنیــن	بیــکاری	جوانــان	خصوصــا	تحصیــل	کــرده	هــا	
ــی	 ــر	م ــف	کشــاورزی	کمت ــای	مختل ــه	رشــته	ه در	زمین

ــود. ش

ــرای  ــالم ب ــتان ای ــای اس ــی ه ــرایط و ویژگ ش
توســعه کشــاورزی

همایــون	مظاهــری	معــاون	برنامــه	ریــزی	و	امــور	اقتصادی	
ــتان	 ــت:	اس ــار	داش ــالم	اظه ــتان	ای ــاورزی	اس ــاد	کش جه
ایــالم	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	
ــوردار	هســتیم.	مناطــق	 ــتان	برخ ــاوت	در	اس ــی	متف هوای
ــی	خــود	 ــم	کــه	بیشــتر	مناطــق	جنوب گرمســیری	را	داری
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.
ــز	شــامل	اســتان	 ــدل	اســتان	نی ــت:	قســمت	معت وی	گف
هــای	شــمالی	مثــل	خــود	ایــالم،	چــرداول	و	ایوان	هســتند	

نسخه اشتغال ایالم با توسعه کشاورزی/
ظرفیت های استان نیازمند حمایت

کبری ولی زاده
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ــران اقتصاد ایـ

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.
ــاد	کشــاورزی	 ــور	اقتصــادی	جه ــزی	و	ام ــه	ری ــاون	برنام مع
اســتان	ایــالم	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

ــاز	 ــه	نی ــن	ک ــر	ای ــالوه	ب ــاورزی	ع ــرد:	کش ــح	ک وی	تصری
اســتان	را	تامیــن	مــی	کنــد،	مــی	توانــد	زمینه	ســاز	صــادرات	
بســیاری	از	محصــوالت	بــه	اســتان	هــای	همجــوار	و	یــا	حتی	

کشــور	همســایه	عــراق	باشــد.	
ــا	 مظاهــری	تصریــح	کــرد:	در	ایــن	چنــد	ســال	اخیــر	کــه	ب
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
ــاد	کشــاورزی	 ــور	اقتصــادی	جه ــزی	و	ام ــه	ری ــاون	برنام مع
اســتان	ایــالم	گفــت:	خشکســالی	هــای	اخیــر	باعــث	شــد	که	
مــا	بیشــتر	بــه	ســمت	توســعه	واحدهــای	گلخانــه	ای	حرکت	

ــه	ای	باعــث	مــی	 کنیــم	چــرا	کــه	توســعه	واحدهــای	گلخان
شــود	هــم	میــزان	مصــرف	آب	را	کاهــش	داد	و	هــم	ایــن	کــه	

عملکــرد	افزایــش	پیــدا	کنــد.
ــار	 ــک	هکت ــه	ی ــن	ک ــه	ای ــه	ب ــا	توج ــه	داد:	ب ــری	ادام مظاه
گلخانــه	معــادل	1۰	هکتــار	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	هلیــالن	و	بــدره	دو	
مجتمــع	در	دســت	پیگیــری	داریــم	کــه	امیدواریــم	ایــن	امــر	
باعــث	شــود	تکنولــوژی	نــو	وارد	اســتان	شــود	و	بــه	تبــع	آن	

ــه	ســایر	قســمت	هــا	برســد. ــد	رونقــی	ب بتوان

توسعه شیالت با استفاده از سدهای استان
ــون	دو	 ــم	اکن ــرد:	در	بخــش	شــیالت	ه ــه	ک ــری	اضاف مظاه
ــرداری	 ــره	ب ــه	به ــتان	ب ــرج	در	اس ــم	ســیمره	و	دوی ســد	مه
ــز	در	ســد	 ــات	نی ــتا	بحــث	مطالع ــن	راس ــد،	در	ای رســیده	ان
ســیمره	بــه	نتیجــه	رســیده	و	هــم	اکنــون	بــا	بحــث	پــرورش	
ــورد	 ــم	و	م ــای	مه ــروژه	ه ــی	از	پ ــه	یک ــس	ک ــی	در	قف ماه

ــت. ــام	اس ــال	انج ــوده	در	ح ــد	وزارت	ب تایی
ــه	 ــم	ک ــی	کنی ــی	م ــش	بین ــاری	پی ــال	ج ــزود:	درس وی	اف
ــن	 ــرورش	ماهــی	در	قفــس	در	پشــت	ای حــدود	۲1	واحــد	پ
ــه	 ــن	ب ــزار	ت ــل	دو	ه ــه	حداق ــیم	ک ــته	باش ــدها	را	داش س

ــود. ــه	ش ــتان	اضاف ــی	اس ــد	ماه ــت	تولی ظرفی

ــت	در	 ــع	دول ــای	جام ــه	ه ــه	برنام ــاره	ب ــا	اش ــری	ب مظاه
خصــوص	توجــه	بــه	مناطــق	روســتایی،	گفــت:	خوشــبختانه	
دولــت	یــک	طــرح	بســیار	جامعــی	را	در	خصــوص	توجــه	بــه	
ــالغ	 ــه	منتظــر	اب ــرده	ک ــه	ک مناطــق	روســتایی	اســتان	تهی

ــن	راســتا	هســتیم. ــه	هــا	در	ای ــن	برنام ای
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.
ــاد	کشــاورزی	 ــور	اقتصــادی	جه ــزی	و	ام ــه	ری ــاون	برنام مع
اســتان	ایــالم	بیــان	داشــت:	برنامــه	جامعــی	در	ایــن	راســتا	
تــدارک	دیــده	شــده	کــه	از	طریــق	وزارت	کار	و	امــور	
ــر	 ــتیم،	اگ ــا	هس ــه	ه ــن	برنام ــالغ	ای ــر	اب ــی	منتظ اجتماع
اشــتغال	پایــدار	در	روســتاها	ایجــاد	شــود	قطعــا	مهاجــرت	به	

ــد	. ــی	کن ــدا	م ــوس	پی ــهر	نســبت	معک ش

توسعه کشت باغات در استان ایالم
مظاهــری	اضافــه	کــرد:	حــدود	۲۰	ســایت	باغبانی	در	اســتان	
مطالعــه	شــده	کــه	عملیــات	اجرایــی	بیــش	از	14	مــورد	آنهــا	
در	دســت	اقــدام	اســت،	تعــدادی	از	ایــن	پــروژه	هــا	بیــن	1۰	

تــا	8۰	درصــد	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	
ــر	 ــطح	زی ــت:	س ــار	داش ــز	اظه ــالم	نی ــتان	ای ــاورزی	اس کش
کشــت	اراضــی	محصــول	کلــزا		در	اســتان	ایــالم	طــی	ســال	
جــاری	7	هــزار	هکتــار	اســت	کــه	عمــده	کشــت	ایــن	اراضــی	
ــتان	 ــه	شهرس ــتان		از	جمل ــی	اس ــای	جنوب ــتان	ه در	شهرس

ــت. ــران	اس ــران	و	دهل مه
وی	ادامـه	داد:	کشـت	کلـزا	در	شهرسـتان	دهلـران	بـه	میزان	
چهـار	هـزار	و	733	هکتار	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	
ــده	و	 ــالح	ش ــذر	اص ــن	ب ــتا	5۲	ت ــن	راس ــت،	در	ای ــی	اس آب
همچنیــن	کــود	و	ســموم	شــیمیایی	موقــع	تامیــن	در	اختیار	

ــرار	گرفتــه	اســت. کشــاورزان	ق
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	1۲	
ــیم	 ــته	باش ــی	داش ــزا	در	پ ــد	محصــول	کل ــن	تولی ــزار	ت ه
کــه	نســبت	بــه	ســال	گذشــته	1۰۰	درصــد	افزایــش	

ــم. ــزا	داری محصــول	کل
وی	گفــت:	قیمــت	خریــد	تضمینــی	ایــن	محصــول	امســال	
ــر	 ــالم		از	نظ ــتان	ای ــزای	اس ــت،	کل ــان	اس ــزار	توم ــه	ه س
ــال	 ــت	در	س ــور	اس ــزای	کش ــن	کل ــی	از	بهتری ــت	یک کیفی
ــتحصال	از	 ــل	اس ــن	قاب ــد	روغ ــش	از	4۰	درص ــته	بی گذش

ــت. ــده	اس ــت	آم ــه	دس ــزا	ب ــول	کل ــت	محص کش
هــم	اکنــون	85	هــزار	نفــر	از	جمعیــت	شــاغل	اســتان	۶۰۰	
ــردار	زیربخــش	هــای	کشــاورزی	 هــزار	نفــری	ایــالم	بهــره	ب
ــون	 ــتراتژیک	چ ــوالت	اس ــالم	محص ــتان	ای ــتند،	در	اس هس

ــود. ــی	ش ــزا	کشــت	و	برداشــت	م ــدم،	ذرت،	و	کل گن
ــی	 ــواع	صیف ــن	ان ــزار	ت ــاالنه	175	ه ــن	س ــر	ای ــزون	ب 	اف
ــی	در	 ــوالت	باغ ــن	محص ــزار	و	۶۰۲	ت ــبزیجات	و	11	ه و	س

ــود. ــی	ش ــت	م ــد	و	برداش ــالم	تولی ــتان	ای اس
ــتان	 ــتغال		در	اس ــرای	اش ــتر	ب ــئوالن	بیش ــد	مس ــی	طلب م
ایــالم	از	توســعه	و	ظرفیــت	هــای	کشــاورزی	اســتفاده	کننــد.
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