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بارش برف در همدان

»حماسه تماشایی«
تصاویری از راهپیمایی باشکوه ملت در 22 بهمن

امیدی که با موافقت رهبر انقالب زنده شد
کش وقوس های اعتبار ۱۵۰ میلیون دالری گردوغبار

افول ستاره بختی که ندرخشید
نگاهی به مشکالت کهنه آبیاری نوین

تنها مرزی که بازارچه و گمرک ندارد
بررسی موانع روابط تجاری با ترکمنستان
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ــه  ــه دارد ک ــی ادام ــورده در حال ــرک خ ــای ت ــه ه ــه خان ــردم ب ــت م ــه بازگش ــرار ب  اص
ــدد  ــرزه مج ــن ل ــوع زمی ــران وق ــردم نگ ــی و م ــهر کانکس ــاد ش ــران ایج ــئوالن نگ مس

ــت.  ــده اس ــاماندهی نش ــوز س ــه هن ــت ک ــا شهریس ــتند، اینج هس

ــا  ــد اســت ام ــرای حمایــت از جامعــه معلولیــن در پشــت تریبونهــا بلن ــاد ب همیشــه فری
روزی کــه وقــت عمــل بــرای بهبــود زیرســاخت هــا بــرای آســان ســازی تــردد معلولیــن 
مــی شــود، عملکردمــان بــه همــان شــیب ســازی هــای ورودی ادارات ختــم مــی شــود.

دیوارهــای ســربی رنــگ »دبــاغ چــال«، حکایــت از زندگــی خاکســتری مردمانــی دارد کــه 
ــه بلکــه روزگار مــی  ــه، زندگــی کــه ن در زیــر آوار آســیب هــای اجتماعــی در ایــن محل

گذارننــد و نفــس مــی کشــند. 

سرنوشــت گردوغبــار در خوزســتان همیشــه اســیر اماواگــر بــوده اســت، چــه وعده هایی 
کــه در طــول 15 ســال اخیــر بــرای رفــع ایــن پدیده شــوم بــه مــردم خوزســتان داده شــد 

ولــی در نهایــت بــه فرجــام نیکی نرســید.

جامعـه ایـــران
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جامعــه ایـــران

باران آمد »جهانگیری« هوای آلوده کرج را ندید
در  پنجشــنبه ها  تعطیلــی  مســئله 
اســتان البــرز کــه بــار ترافیــک ملــی را 
ــت  ــه ای اس ــد مطالب ــه دوش می کش ب
کــه در روز آمــدن معــاون اول رئیــس 
جمهــور بــه اســتان بــه دلیــل بارندگــی 

ــده نشــد.  هــوا دی

در	حالــی	انتظــار	می	رفــت	در	جریــان	ســفر	یــک	روزه	معــاون	
اول	رئیس	جمهــور	بــه	اســتان	البــرز	پیگیــری	طــرح	تعطیلی	
ــهر	 ــوای	کالن	ش ــی	ه ــروج	از	آلودگ ــرای	خ ــنبه	ها	ب پنجش
ــد	 ــته	باش ــال	داش ــه	دنب ــه	ای	ب ــرز	نتیج ــتان	الب ــرج	و	اس ک
کــه	در	نهایــت	بــا	اعــالم	جهانگیــری	نســبت	بــه	حساســیت	
دولــت	در	خصــوص	تعطیــل	نشــدن	روزهــای	پنجشــنبه	در	

البــرز	ایــن	طــرح	مســکوت	باقــی	مانــد.
شــهروندان	کالن	شــهر	کــرج	در	حالــی	نخســتین	روز	
از	هفتــه	جــاری	را	بــه	پیشــواز	اســحاق	جهانگیــری	و	
ــتند	 ــار	داش ــه	انتظ ــد	ک ــت	رفتن ــن	از	وزرای	دول ــش	ت ش
نخســتین	ســفر	هیئــت	دولــت	دوازدهــم	بــه	اســتان	البــرز	
ــه	 ــنبه	ها	ب ــی	پنجش ــه	تعطیل ــد	و	مطالب ــش	باش نویدبخ
ــه	حــق	اســت	 ــه	ب ــه	ای	ک ــوش	مســئوالن	برســد	مطالب گ
ــم	 ــه	چش ــه	ب ــت	ک ــال	ها	اس ــی	س ــی	مل ــرا	دود	ترافیک زی

ــی	رود. ــینان	م البرزنش
شــنبه	ســی	ام	دی	مــاه	وقتــی	جهانگیــری	بــه	البــرز	آمــد،	هوا	
بارانــی	بــود،	آن	مــرد	آمــد،	آن	مــرد	در	بــاران	آمــد،	آن	مــرد	
وقتــی	آمــد	کــه	آســمان	البــرزی	بارانــی	بــود	و	بــاران	آلودگی	
را	شســته	بــود	و	ایــن	مهــم	دلیلــی	شــد	کــه	مــرد	دوم	دولــت	
تدبیــر	و	امیــد	از	مطالبــه	اصلــی	البرزنشــینان	درک	درســتی	

حاصــل	نکنــد.
ــا	 ــی	همــه	رســانه	ها	در	نشســت	شــورای	اداری	کــه	ب در	حال
حضــور	جهانگیــری	و	شــش	تــن	از	وزرا	برگــزار	شــد	چشــم	
ــوای	 ــی	ه ــش	آلودگ ــرای	کاه ــا	ب ــدی	راهگش ــار	نوی انتظ
ــرد	دوم	 ــت	م ــام	حج ــا	اتم ــه	ب ــد	ک ــرج	بودن ــهر	ک کالن	ش

ــد. ــه	مشــخص	ش ــر	هم ــف	ب ــم	تکلی ــت	دوازده دول
در	جلسـه	شـورای	اداری	محمدعلـی	نجفـی	اسـتاندار	البرز	و	
نمایندگان	مـردم	کرج	در	مجلس	
شورای	اسـالمی	نیز	صدای	مردم	
را	بـه	گوش	مسـئوالن	رسـاندند،	
امـا	چـون	هوا	ابـری	بود	بـار	دیگر	
مطالبـه	دیرینـه	البرزنشـینان	در	
دود	ترافیـک	خودروهـا	گم	شـد.

ابتــدای	 در	 کــه	 نجفــی	
صحبت	هــای	خــود	در	ســتاد	
فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتــی	که	
تصمیماتــش	و	مصوبــه	و	قابلیــت	
اجرایــی	شــدن	دارد،	خطــاب	
بــه	معــاون	رئیــس	جمهــور،	
پروژه	هــای	 اجــرای	 وضعیــت	
حــوزه	راه	را	تشــریح	کــرد	و	
گفــت:	تکمیــل	ایــن	طرح	هــا	
حداقــل	بــه	دو	ســال	زمــان	نیــاز	
ــت	 ــه	وضعی ــا	توجــه	ب اســت	و	ب
ــه	ناشــی	 ــرج	ک ــوا	ک ــی	ه آلودگ
ــن	 ــت	ای ــی	اس ــای	مل از	تردده
اســتان	نیــاز	بــه	پاالیــش	هــوا	در	
روزهــای	پایانــی	هفتــه	دارد.

ــده	 ــد	نماین ــواد	کولیون محمدج
مــردم	کــرج	در	مجلــس	شــورای	
اســالمی	نیــز	در	ایــن	جلســه	
ــای	 ــد	صحبت	ه ــال	تایی ــه	دنب ب
اســتاندار	مطالبــه	یــک	جمعیــت	
ــز	 ــر	روز	می ــار	دیگ ــی	را	ب میلیون
دولــت	گذاشــت	تــا	حکــم	نهایی	

ــود. ــادر	ش ص

ــی  ــه تعطیل ــور ب ــس جمه ــاون رئی ــیت مع حساس
اســتان ها

همهمه	ایــی	در	شــورای	اداری	البــرز	و	ســتاد	اقتصــاد	
ــرای	 ــد	ب ــه	امی ــاد	و	بارق ــان	افت ــه	جری ــتان	ب ــی	اس مقاومت
تحقــق	ایــن	مطالبــه	دیرینــه	بــر	چشــمان	مســئوالن	و	البتــه	
ــه	 ــا	در	پاســخ	ب ــری	ام ــر	نشســت.	جهانگی ــانه	های	پیگی رس
مدت	هــا	چشــم	انتظــار	ی	مــردم	و	مســئوالن	بــرای	پیگیــری	
ــه	 ــت:	ک ــرز	گف ــنبه	های	الب ــی	پنج	ش ــرح	تعطیل ــرای	ط اج

ــن	موضــوع	حساســیت	وجــود	دارد. ــه	ای نســبت	ب
ــئله	 ــر	مس ــرد:	ب ــالم	ک ــح	اع ــخی	صری ــری	در	پاس جهانگی
تعطیلــی	پنجشــنبه	های	اســتان	حساســیت	داریــم	کــه	ایــن	

ــی	نشــود. ــر	اجرای ام
ــن	گفــت:	اســتاندارانی	 ــاون	اول	رئیــس	جمهــور	همچنی مع
ــی	 ــر	قانون ــورت	غی ــه	ص ــرز	ب ــابق	الب ــتاندار	س ــون	اس همچ
ــا	شــکایت	 ــا	ب ــم	ام ــی	نکردی ــد،	دخالت ــی	را	گرفتن تصمیمات
فــردی	بــه	دیــوان	عدالــت	ایــن	مهــم	لغــو	شــد	امــا	

پیگیری	هــای	الزم	را	انجــام	خواهــم	داد.
جهانگیــری	در	حالــی	وعــده	داد	کــه	موضــوع	تعطیلــی	
ــور	 ــورای	اداری	کش ــرز	را	در	ش ــتان	الب ــنبه	ها	در	اس پنجش
ــاه	 ــی	ام	دی	م ــروب	روز	س ــود	غ ــه	خ ــد	ک ــی	کن ــرح	م مط
ــه	پایتخــت	 ــا	متــرو	ب ــه	البــرز	ب پــس	از	ســفری	یــک	روزه	ب
ــخصی	 ــه	ش ــب	در	صفح ــان	ش ــری	هم ــت،	جهانگی بازگش
ــت	از	 ــه	حکای ــرد	ک ــر	ک ــی	منتش ــود	عکس ــتاگرام	خ اینس

ــت. ــاون	اول	داش ــای	مع ــواری	آق متروس
آقــای	معــاون	اول	در	توضیــح	عکــس	منتشــر	شــده	در	
صفحــه	اینســتاگرامش	نوشــت؛.	البتــه	شــاید	یکــی	از	دالیــل	
ــان	 ــک	اتوب ــی	ترافی ــف	طوالن ــری	ص ــواری	جهانگی متروس

ــد! ــران	باش ــرج	-	ته ک
در	پایــان	بایــد	گفــت؛	ســاکنان	البــرز	هــم	بــه	جهــت	تنفــس	
ــیت	 ــه	حساس ــه	ب ــت	ک ــال	ها	اس ــی	س ــای	مل دود	خودروه
ــرای	 ــد	ب ــد	بای ــر	می	رس ــه	نظ ــد	و	ب ــده	ان ــال	ش ــی	مبت فصل
ــن	درد	مزمــن	و	قدیمــی	تیمــاری	دیگــر	بجوینــد. عــالج	ای
ــردم	را	 ــه	م ــه	دغدغ ــم	وظیف ــه	حک ــرزی	ب ــئوالن	الب مس
پیگیــری	کردنــد	حــال	بایــد	دیــد	ایــن	پرونــده	نیمــه	
مختومــه	چگونــه	با	تصمیــم	هیئــت	دولــت	در	شــورای	اداری	

ــد. ــد	ش ــته	خواه ــور	بس کش

سپیده غفاری

ساره نوری
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جامعــه ایـــران

سـاالنه به طـور متوسـط ۷۷ سـانتی متر 
از سـطح آب هـای زیرزمینـی اسـتان 
برداشـت های  دلیـل  بـه  زنجـان 
بی رویه کاهـش می یابـد و ناگوارترین 
وضعیـت را در ایـن میان دشـت ابهر و 

دارد. خـرم دره 

ــای	 ســاالنه	به	طــور	متوســط	77	ســانتی	متر	از	ســطح	آب	ه
زیرزمینــی	اســتان	زنجــان	بــه	دلیــل	برداشــت	های	بی	رویــه	
ــان	 ــن	می ــت	را	در	ای ــن	وضعی ــد	و	ناگوارتری ــش	می	یاب کاه
ــر	و	4۰	 ــک	مت ــاالنه	ی ــه	س ــرم	دره	دارد	ک ــر	و	خ ــت	ابه دش

ــت. ــه	اس ــت	آب	مواج ــا	اف ــانتی	متر	ب س
ــان،	 ــتان	زنج ــرق	اس ــا	ش ــرب	ت ــوب	و	از	غ ــا	جن ــمال	ت از	ش
ایــن	روزهــا	در	حالــی	درگیــر	خشک	ســالی	اســت	کــه	
باوجــود	کمــی	بــارش	بازهم	وضعیــت	اســتان	زنجــان	در	بین	
اســتان	های	درگیــر	خشک	ســالی	شــرایط	نســبتاً	خوبــی	بــه	

شــمار	می	آیــد.
ایــن	روزهــا	دیگــر	از	باران	هــای	سیل	آســا	و	برف	هــای	
ــکی	 ــرز	خش ــه	م ــت	ها	ب ــت،	دش ــری	نیس ــری	خب چندم	ت
ــه	 ــت	ها	ب ــیاری	از	دش ــن	در	بس ــت	زمی ــیده	و	فرونشس رس
ــوع	 ــه	وق ــی	ب ــای	زیرزمین ــه	برداشــت	ها	از	آب	ه ــل	اضاف دلی

ــته	اســت. پیوس
ســاخت	ســدهای	متعــدد	بــدون	مطالعــه	و	انحراف	در	مســیر	
ــی	 ــم	طبیع ــوردن	نظ ــم	خ ــث	بره ــا	باع ــی	رودخانه	ه طبیع
ــت،	 ــده	اس ــارور	ش ــای	ب ــکیل	ابره ــش	تش ــه	چرخ در	زمین
به	گونــه	ای	کــه	ایــن	امــر	موجبــات	خشــک	شــدن	بســیاری	

ــت. ــرده	اس ــم	ک ــا	را	فراه از	رودخانه	ه
	

وضعیت خشکسالی در زنجان
اطالعـات	سـازمان	هواشناسـی	کشـور	و	مرکـز	خشکسـالی	و	
مدیریـت	بحـران	می	توانـد	بـرای	تحلیـل	و	بررسـی	وضعیـت	
اقلیمی	اسـتان	زنجان	بسـیار	راه	گشـا	باشـد.	این	مرکز	درصد	
خشکسـالی	دوره	یک	سـاله	تا	پایان	شـهریور	امسـال	اسـتان	
زنجـان	را	بررسـی	و	ارائـه	کـرده	کـه	ایـن	اطالعـات	نشـان	
می	دهد	اسـتان	زنجـان	دارای	19	درصد	خشکسـالی	خفیف،	
۳2.2	درصـد	خشکسـالی	متوسـط،	21.۳	درصد	خشکسـالی	

شـدید	و	27.۵	درصد	خشکسـالی	بسـیار	شـدید	اسـت.
ــا	 ــان	ب ــالب	زنج ــی	و	انق ــتان	عموم ــه	دادس ــن	زمین در	ای
ــا	شــعار	دادن	 ــادآوری	اینکــه	مســئله	آب	جــدی	اســت	و	ب ی
ــه	برداشــت	 ــد:	موضــوع	اضاف ــو	نمــی	رود،	می	گوی ــا	جل کاره
ــوی	 ــد	جل ــی	بســیار	جــدی	اســت	و	بای ــای	زیرزمین از	آب	ه

ــود. ــه	ش ــه	آب	گرفت ــت	بی	روی برداش
ــاری	در	جلســه	شــورای	 ــال	ج ــاه	س ــری	مهرم حســن	مظف
اراضــی	آب،	بــا	بیــان	اینکــه	آب	خریدنــی	نیســت	و	بایــد	در	
ــای	کار	 ــه	پ ــه	جهادگون ــه	از	آب	هم ــتفاده	بهین ــظ	و	اس حف
بیاینــد،	می	افزایــد:	نماینــدگان	مجلــس	نبایــد	بــرای	کســب	
رأی	و	جایــگاه	وعده	هــای	دروغیــن	در	خصــوص	آب	بــه	
مــردم	بدهنــد	و	امــروز	در	مســئله	آب	مجلــس	شــورای	

ــتند. ــر	هس ــت	مقص ــالمی	و	دول اس
دادســتان	عمومــی	و	انقــالب	زنجــان	بــا	بیــان	اینکــه	مجلس	
بــا	تصویــب	برخــی	قوانیــن	به	جــای	تعییــن	مجــازات	بــرای	
مجرمــی	کــه	عمــل	غیرقانونــی	انجــام	داده	و	چــاه	غیرمجــاز	
حفــر	کــرده	اســت،	اجــازه	صــدور	پروانــه	بهره	بــرداری	بــرای	
ــن	ســبب	 ــه	قوانی ــد:	این	گون ــه	می	ده وی	را	داده	اســت،	ادام

شــده	کــه	آمــار	چاه	هــای	غیرمجــاز	چندیــن	برابــر	شــود.
مظفـری	بـا	اشـاره	بـه	وجـود	بیـش	از	9	هـزار	حلقـه	چـاه	
غیرمجـاز	در	اسـتان	زنجـان،	اظهـار	می	کنـد:	اگـر	ایـن	تعداد	

چـاه	با	فـرض	برداشـت	1۵	لیتر	در	ثانیـه	آب	به	طـور	هم	زمان	
برای	برداشـت	اقـدام	کنند،	در	یـک	دقیقه	بیـش	از	8	میلیون	

و	4۰۰	لیتـر	آب	از	منابـع	آبـی	خـارج	می	شـود.

ــان ۷۷  ــتان زنج ــی اس ــای زیرزمین ــاع آب ه ارتف
افــت دارد ســانتی متر 

ــتان	 ــی	اس ــای	زیرزمین ــاع	آب	ه ــه	ارتف ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــت	 ــود:	اف ــادآور	می	ش ــت	دارد،	ی ــانتی	متر	اف ــان	77	س زنج
حتــی	یــک	ســانتی	متر	از	منابــع	آبــی	بــرای	کشــور	زیــان	آور	

و	جبران	ناپذیــر	اســت.
دادســتان	عمومــی	و	انقــالب	زنجــان	بــا	بیــان	اینکــه	در	اکثــر	
ــش	 ــل	کاه ــا	معض ــه	ب ــرای	مقابل ــت	الزم	ب ــا	جدی دولت	ه
منابــع	آبــی	کشــور	وجــود	نداشــته	اســت،	می	افزایــد:	اکنــون	
وضعیــت	منابــع	آبــی	کشــور	از	مرحلــه	تنــش	آبــی	بــه	یــک	

ــده	اســت. ــرایط	ســخت	تبدیل	ش ش
مظفــری	همچنیــن	بــا	انتقــاد	از	پشت	میزنشــینی	مســئوالن	
ــتگاه	های	 ــه	دس ــد:	هم ــان	می	کن ــه،	خاطرنش ــن	رابط در	ای
ــه	و	پلمــب	چاه	هــای	 ــت	تمــام،	مقابل ــا	جدی ــد	ب ــط	بای مرتب

غیرمجــاز	را	آغــاز	کننــد.

کاهــش ۵۲ درصــدی بارندگی هــای زنجــان نســبت 
بــه بلندمــدت

مدیرکل	هواشناسـی	اسـتان	زنجان	نیز	از	کاهش	۵2	درصدی	
بارندگی	های	اسـتان	نسـبت	به	بلندمدت	خبـر	می	دهد.

احــد	یاغمــوری	بــا	بیــان	اینکــه	ازنظــر	طبقه	بنــدی	اقلیمــی،	
اســتان	زنجــان	در	منطقــه	نیمه	خشــک	واقــع	شــده	اســت،	
ــد:	یکــی	از	ویژگی	هــای	ایــن	مناطــق	آن	اســت	کــه	 می	گوی
نوســانات	بارشــی،	صرف	نظــر	از	شــرایط	اقلیمــی	زیــاد	اســت،	
درحالی	کــه	نوســانات	مناطــق	نیمه	خشــک	و	مرطــوب	

ــم	اســت. ــه	مناطــق	نیمه	خشــک	ک نســبت	ب
ــی	دوره	 ــز	ط ــا	در	پایی ــن	بارش	ه ــه	میانگی ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــز	 ــا	در	پایی ــن	بارش	ه ــد:	میانگی ــح	می	کن ــاله،	تصری 48	س
گذشــته	76	میلی	متــر	بــوده	اســت.	آمــار	حاکــی	از	آن	اســت	
کــه	در	ایــن	مــدت،	حتــی	بارشــی	در	حــدود	11	میلی	متــر	
در	طــول	فصــل	پاییــز	نیــز	داشــته	ایم،	همچنیــن	در	یکــی	از	
ــری	در	 ــزی	174	میلی	مت ــارش	پایی ــاهد	ب ــز	ش ــال	ها	نی س
ــه	 ــت	ک ــی	از	آن	اس ــود،	حاک ــن	خ ــه	ای ــم	ک ــان	بوده	ای زنج

نوســانات	بــارش	در	فصــل	پاییــز	زیــاد	اســت.

ــائلی	از	 ــردن	مس ــرح	ک ــه	مط ــان	اینک ــا	بی ــئول	ب ــن	مس ای
ــث	 ــتان	باع ــده	در	اس ــای	آالین ــود	واحده ــه	وج ــل	اینک قبی
ــه	 ــه	پای ــت،	به	هیچ	وج ــده	اس ــاران	زا	ش ــای	ب ــش	ابره کاه
ــدارد،	اظهــار	می	کنــد:	در	صــورت	صحــت	داشــتن	 علمــی	ن
ــهرهایی	 ــی	در	ش ــاهد	بارندگ ــد	ش ــروز	بای ــوع،	ام ــن	موض ای
ــده	در	آن	 ــای	آالین ــه	واحده ــر	و	...	ک ــرم	دره،	آب	ب ــون	خ چ
مســتقر	نیســتند،	بودیــم،	درحالی	کــه	وضعیــت	بارش	هــا	در	
کل	اســتان	بــر	همیــن	منــوال	اســت	و	حتــی	بایــد	گفــت	که	
وضعیــت	نامناســب	بارش	هــا	در	کل	کشــور	این	گونــه	اســت.
ــرا	 ــث	ف ــم،	بح ــث	اقلی ــه	بح ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــوری	ب یاغم
اســتانی	بــوده	و	نظــرات	مختلفــی	در	ایــن	زمینــه	داده	شــده	
ــل	 ــه	دلی ــن	ب ــدن	زمی ــرم	ش ــرات،	گ ــن	نظ ــی	از	ای ــه	یک ک
تولیــد	گازهــای	گلخانــه	ای	اســت،	می	گویــد:	ایــن	در	حالــی	
ــارش	 ــرما	و	ب ــو	س ــاهد	ج ــا	ش ــه	در	بخشــی	از	اروپ اســت	ک
ــرای	کل	 ــوان	ب ــد	نمی	ت ــن	نشــان	می	ده ــرف	هســتیم	و	ای ب
کــره	زمیــن	نســخه	واحــدی	پیچیــد.	نابه	هنجاری	هــای	
ــد	 ــارج	می	شــود	می	توان ــادی	خ ــت	ع ــی	از	حال ــی	وقت اقلیم

ــود. ــدید	ش ــالی	ش ــا	خشک	س ــیل	ها	ی ــه	س ــر	ب منج

میــزان بارش هــای فصــل پاییــز امســال در زنجــان  
ــت ــر اس ۴۲ میلی مت

مدیــرکل	هواشناســی	اســتان	زنجــان	در	ادامــه	میــزان	
بارش	هــای	فصــل	پاییــز	امســال	در	زنجــان	را	42	میلی	متــر	
عنــوان	کــرده	و	می	افزایــد:	ایــن	وضعیــت	در	4۰	ســال	اخیــر	
بی	ســابقه	نبــوده	اســت.	در	کل،	اآلن	وضعیــت	بــارش	اســتان	
ــر	 ــدود	46	میلی	مت ــاه	ح ــا	24	دی	م ــر	ت ــان	از	اول	مه زنج
ــال	84	 ــابه	پارس ــان	مش ــزان	در	مدت	زم ــن	می ــه	ای ــوده	ک ب

ــت. ــوده	اس ــر	ب میلی	مت
بـا	 اسـتان	زنجـان	در	مقایسـه	 ادامـه	می	دهـد:	 یاغمـوری	
بلندمـدت	۵2	درصـد	کاهـش	بارندگـی	داشـته	کـه	بیانگـر	
آن	اسـت	کـه	بـا	خشک	سـالی	مواجـه	هسـتیم،	در	ایـن	بـازه	
زمانـی	وضعیـت	بارندگی	در	کشـور	61	درصد	کاهش	داشـته	
اسـت.	وضعیـت	بـارش	اسـتان	زنجـان	نیـز	علی	رغـم	اینکه	با	
خشک	سـالی	شدید	مواجه	اسـت	اما	از	2۰	اسـتان	کشور	بهتر	

و	نسـبت	بـه	1۰	اسـتان	وضعیـت	بدتـری	دارد.
ــر	آن	 ــی	بیانگ ــل	هواشناس ــه	تحلی ــادآوری	اینک ــا	ی وی		ب
اســت	کــه	بــارش	قابل	مالحظــه	ای	پیش	بینــی	نشــده	
ــه	 ــی	اســت	کــه	ب ــن	در	حال ــد:	ای اســت،	خاطرنشــان	می	کن
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هــر	میــزان	بارش	هــا	در	مدت	زمــان	باقی	مانــده	از	ســال	
اتفــاق	بیفتــد،	جبــران	کاهــش	بارندگی	هــا	را	نخواهــد	کــرد.	
از	طرفــی	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	دمــای	هوا	بــاال	اســت،	ایــن	امر	

ــود. ــا	می	ش ــدن	بارش	ه ــر	ش ــث	تبخی باع
مدیرعامــل	شــرکت	آب	منطقــه	ای	زنجــان	نیــز	در	ایــن	رابطه	
می	گویــد:	میــزان	بارش	هــا	در	اســتان	زنجــان	از	اول	مهرمــاه	
ــه	 ــوده	ک ــر	ب ــدود	47.1	میلی	مت ــاه	ح ــا	18	دی	م ــال	ت امس

نســبت	بــه	پارســال	۵2	درصــد	کاهــش	دارد.
یوســف	رضاپــور	بــر	مدیریــت	مصــرف	آب	در	اســتان	زنجــان	
ــا	در	 ــال	بارش	ه ــفانه	امس ــد:	متأس ــرده	و	می	افزای ــد	ک تأکی
ــته	و	 ــش	داش ــته	کاه ــال	های	گذش ــه	س ــبت	ب ــتان	نس اس

مشــکل	آب	جــدی	اســت.
وی	بــه	میــزان	مصــرف	آب	در	بخش	هــای	مختلــف	در	
ــود:	مصــرف	آب	 ــادآور	می	ش ــاره	کرده	و	ی ــان	اش ــتان	زنج اس
در	بخــش	کشــاورزی	91	درصــد،	بخــش	صنعــت	4	درصــد	و	
ــزان	مصــرف	آب	در	بخــش	 آب	شــرب	۵	درصــد	اســت	و	می

ــر	اســت. صنعتــی	در	اســتان	از	متوســط	کشــوری	باالت
ــاظ	 ــم	ازلح ــد	ته ــره	آب	س ــد:	ذخی ــد	می	کن ــور	تأکی رضاپ
ــره	از	 ــن	ذخی ــت	و	ای ــب	اس ــون	مترمکع ــی	۳6	میلی حجم
ــده	اســت	و	در	حــال	حاضــر	مشــکل	 ســال	های	گذشــته	مان
آب	جــدی	اســت	و	46۰	لیتــر	در	ثانیــه	از	آب	ســد	تهــم	برای	

ــود. ــتفاده	می	ش ــان	اس ــرب	زنج آب	ش
وی	به	وضعیت	آب	در	سـد	تهم	اشـاره	کرده	و	یادآور	می	شـود:	
سـد	تهم	2۰	درصد	نسـبت	به	سال	قبل	کسـری	مخزن	دارد.
رضاپـور		از	وجـود	بیـش	از	17	هـزار	و	826	حلقـه	چـاه،	7۳۰	
قنـات	و	۵	هـزار	و	896	چشـمه	در	اسـتان	زنجان	خبـر	داده	و	
ابـراز	می	کند:	شـاهد	اضافه	برداشـت	بـه	میـزان	1۵2	میلیون	
لیتـر	از	چاه	هـای	اسـتان	هسـتیم	و	دشـت	زنجان	سـاالنه	۵۵	
سـانتی	متر	افت	سـطح	آب	زیرزمینـی	دارد.	همچنین	دشـت	
زرین	آبـاد	72	سـانتی	متر	و	دشـت	ابهـر	14۰	سـانتی	متر	افت	

آب	سـطح	زیرزمینـی	در	سـال	را	تجربـه	می	کنند.

اگــر در مصــرف آب مدیریــت نکنیــم، ســال آینــده 
ــد ــم ش ــدی خواهی ــه جیره بن ــور ب مجب

ــان	اینکــه	 ــا	بی مدیرعامــل	شــرکت	آب	منطقــه	ای	زنجــان	ب
ــون	مترمکعــب	در	 ــره	آب	پشــت	ســد	تهــم	از	4۳	میلی ذخی
ســال	گذشــته	بــه	۳6	میلیــون	مترمکعــب	در	ســال	جــاری	
ــرایط	 ــه	ش ــه	ب ــا	توج ــد:	ب ــار	می	کن ــت،	اظه ــیده	اس رس
خشک	ســالی،	کاهــش	بارندگــی،	افــت	منابــع	آب	زیرزمینی	و	
وضعیــت	بارش	هــای	ســال	جــاری	در	اســتان،	اگــر	در	مصرف	
ــرب	در	 ــد	آب	ش ــده	بای ــال	آین ــم،	س ــت	نکنی ــود	دق آب	خ

ــود. ــدی	ش ــتان	جیره	بن اس
طریــق	 از	 اطالع	رســانی	 و	 فرهنگ	ســازی	 رضاپــور،	
رســانه	های	اســتانی	و	ملــی	را	در	ایــن	زمینــه	مؤثــر	
خوانــده	و	می	گویــد:	کشــاورزان	و	بهره	بــرداران	منابــع	

ــیاری	 ــفانه	بس ــرد،	متأس ــد	آگاه	ک ــه	بای ــن	زمین آب	را	در	ای
از	مصرف	کننــدگان	الگــوی	مصــرف	آب	را	در	بخش	هــای	
ــد	 ــت	نمی	کنن ــرب	رعای ــات	و	ش ــت،	خدم ــاورزی،	صنع کش
چــون	عمــق	کمبــود	آن	را	درک	و	احســاس	نکرده	انــد	و	بایــد	

ــد. ــرار	گیرن ــکل	ق ــان	مش در	جری
وی	بـه	مـردم	اسـتان	درزمینـه	رونـد	مصـرف	آب	در	همـه	
زمینه	هـا	به	ویژه	در	بخش	کشـاورزی	هشـدار	داده	و	می	گوید:	
باید	در	مصـرف	آب	مدیریت	کـرده	و	الگوی	مصـرف	را	رعایت	

کنیـم	تـا	از	مشـکل	آب	نجات	پیـدا	کنیم.
مدیرعامــل	شــرکت	آب	منطقــه	ای	زنجــان	از	بحرانــی	بــودن	
پنــج	دشــت	اســتان	زنجــان	از	تعــداد	هفــت	دشــت	موجــود	
خبــر	داده	و	می	افزایــد:	عمــده	مصــرف	منابــع	آبــی	کشــور	در	
بخــش	کشــاورزی	اســت.	رضاپــور	تصریــح	می	کنــد:	ضامــن	
اجــرای	همــه	برنامه	هــای	حــوزه	آب،	مشــارکت	مــردم	اســت	
و	اگــر	خواهــان	خــروج	از	خشک	ســالی	هســتیم	بایــد	الگــوی	

مصــرف	را	مدنظــر	قــرار	دهیــم.
مدیرعامــل	شــرکت	آب	و	فاضــالب	شــهری	اســتان	زنجــان	
نیــز	می	گویــد:	تعــداد	8	هــزار	و	۵۰۰	حلقــه	چــاه	غیرقانونــی	

و	تنهــا	12۰	حلقــه	چــاه	بــرای	تأمیــن	آب	شــرب	اســت.
ــزار	 ــش	از	7۰۰	ه ــد:	بی ــه	می	ده ــمی	ادام ــا	جزءقاس علیرض
مشــترک	در	21	شــهر	اســتان	زنجــان	تحــت	پوشــش	ایــن	
شــرکت	هســتند	و	تاکنــون	هیــچ	مشــکلی	بــه	لحــاظ	کمــی	
و	کیفــی	در	ارائــه	خدمــات	بــه	مــردم	وجــود	نداشــته	اســت.
ــدگان	 ــی	از	مصرف	کنن ــت	را	یک ــش	صنع ــمی،	بخ جزءقاس
عمــده	آب	در	کشــور	معرفــی	کــرده	و	می	افزایــد:	بــا	اســتفاده	
از	ظرفیــت	پســاب	تولیــدی	در	تصفیه	خانه	هــای	اســتان	
می	تــوان	عــالوه	بــر	اینکــه	مطمئن	تریــن	و	پایدارتریــن	منبع	
آب	را	در	اختیــار	صنایــع	قــرار	داد،	از	اتــالف	بی	رویه	آب	ســالم	

در	صنایــع	نیــز	جلوگیــری	و	پســاب	را	جایگزیــن	آن	کــرد.

ضرورت استفاده از پساب در صنایع آب بر
جزءقاســمی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	تصفیه	خانــه	شــهر	زنجــان	
در	حــال	حاضــر	به	تنهایــی	ســاالنه	1۰	میلیــون	مترمکعــب	
ــد	 ــاب	می	توان ــن	پس ــد:	ای ــد،	می	گوی ــد	می	کن ــاب	تولی پس
به	راحتــی	در	بخــش	صنعــت	و	بــرای	صنایــع	رده	هــای	الــف	
و	ب	نظیــر	فــوالد،	ریخته	گــری،	پتروشــیمی	و	صنایــع	روی-	
که	حساســیت	باالیــی	در	مصــرف	آب	ندارنــد-	مورداســتفاده	
ــالم	 ــالف	آب	س ــری	از	ات ــر	جلوگی ــالوه	ب ــه	ع ــرد	ک ــرار	گی ق
ــه	 ــز	ب ــع،	از	آلودگــی	محیط	زیســت	نی ــن	صنای ــاک	در	ای و	پ

ــود. ــری	می	ش ــم	گیری	جلوگی ــو	چش نح
مدیرعامــل	شــرکت	آب	و	فاضــالب	شــهری	اســتان	زنجــان	
ادامــه	می	دهــد:	در	حــال	حاضــر	بــا	تولیــد	پســاب	فاضــالب	
ــه	میــزان	۳77	لیتــر	در	ثانیــه	در	اســتان	زنجــان	آمادگــی	 ب
داریــم	28	درصــد	از	آب	موردنیــاز	صنایــع	در	اســتان	زنجــان	
را	تأمیــن	کنیــم	کــه	در	افــق	طــرح،	ایــن	رقــم	بــه	۵۰	درصــد	

نیــز	خواهــد	رســید.
جزءقاســمی	یــادآور	می	شــود:	طبــق	آمــار	اعالمــی،	صنایــع	
اســتان	زنجــان	بــه	میــزان	1۳67	لیتــر	بــر	ثانیــه	آب	مصــرف	
می	کننــد	کــه	بــا	جایگزینــی	پســاب	صنعتــی	بــا	آب	شــرب	
می	تــوان	گام	هــای	بزرگــی	در	تامیــن	آب	مــورد	نیــاز	

ــت. ــهروندان	برداش ش

ــاری  ــه آبی ــاورزی ب ــی کش ــار از اراض ــزار هکت ۲۰ ه
ــد ــز ش ــار مجه تحت فش

ــز	 ــان	نی ــتان	زنج ــاورزی	اس ــاد	کش ــازمان	جه ــس	س رئی
ــال	9۳	 ــان	از	س ــتان	زنج ــوع	در	اس ــت:	درمجم ــد	اس معتق
ــاورزی	 ــی	کش ــار	از	اراض ــزار	هکت ــش	از	2۰	ه ــون	بی تاکن
اســتان	زنجــان	بــه	آبیــاری	تحت	فشــار	مجهــز	شــده	اســت.
حســین	جعفــری	همچنیــن	از	مســدود	کــردن	12۵	حلقــه	
چــاه	در	نیمــه	نخســت	امســال	و	8۳2	حلقــه	چــاه	غیرمجــاز	
در	شــش	ماهه	دوم	پارســال	خبــر	داده	و	اظهــار	می	کنــد:	
ــاز	 ــاه	غیرمج ــه	چ ــزار	و	۳69	حلق ــوع	7	ه ــون	از	مجم تاکن
اســتان،	حــدود	هــزار	و	۳12	حلقــه	چاه	مســدود	شــده	اســت	
ــتگاه	 ــی	دس ــا	همراه ــال	و	ب ــه	دوم	امس ــم	در	نیم و	امیدواری
ــتان	را	 ــاز	اس ــای	غیرمج ــتری	از	چاه	ه ــداد	بیش ــی،	تع قضای
مســدود	کــرده	و	بــا	متخلفــان	برداشــت	غیرقانونــی	از	ذخایــر	

آب	اســتان،	برخــورد	شــود.
ــتان	 ــار	در	اس ــاری	تحت	فش ــرح	آبی ــرای	ط ــه	اج ــری	ب جعف
زنجــان	اشــاره	کرده	و	می	افزایــد:	درمجمــوع	در	اســتان	
ــار	از	 ــزار	هکت ــش	از	2۰	ه ــون	بی ــال	9۳	تاکن ــان	از	س زنج
ــار	 ــاری	تحت	فش ــه	آبی ــان	ب ــتان	زنج ــاورزی	اس اراضــی	کش

ــده	اســت. ــز	ش مجه
وی	اظهـار	می	کنـد:	در	برهه	کنونـی	اسـتفاده	از	روش	آبیاری	
تیـپ،	بـرای	آبیـاری	محصـوالت	زراعـی	متداول	شـده	اسـت	
و	ایـن	روش	در	آبیـاری	در	مناطقـی	کـه	تلفـات	آب	در	حیـن	
آبیـاری	زیاد	اسـت	می	توانـد	جایگزین	خوبی	بـرای	روش	های	

مرسـوم	آبیـاری	نظیر	نواری	و	شـیاری	باشـد.
رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	اســتان	زنجــان	بــه	طــرح	
ــاری	تحت	فشــار	در	اســتان	زنجــان	طــی	ســال	گذشــته	 آبی
ــرح	 ــرای	ط ــبختانه	اج ــود:	خوش ــادآور	می	ش ــاره	کرده	و	ی اش
ــق	 ــی	محق ــان	به	خوب ــتان	زنج ــار	در	اس ــاری	تحت	فش آبی

شــده	اســت.
جعفـری		از	اجرای	مطلوب	طرح	آبیاری	تحت	فشـار	در	اسـتان	
زنجـان	خبـر	داده	و	اظهـار	می	کنـد:	ایـن	طـرح	در	اسـتان	بـا	
اسـتقبال	خـوب	کشـاورزان	همـراه	بـوده	و	اولویـت	مهـم	این	
سـازمان	اجـرای	طـرح	آبیـاری	تحت	فشـار	اسـت	و	توجـه	به	

موضـوع	باعـث	صرفه	جویـی	در	مصـرف	آب	می	شـود.

کاهــش هزینه هــای بــرق و انــرژی مصرفــی از 
مزایــای آبیــاری تحت فشــار اســت

رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	اســتان	زنجــان	بــه	مزایای	
ــد:	در	 ــرده	و	می	افزای ــاره	ک ــپ	اش ــاری	تی ــتم	های	آبی سیس
ایــن	روش	شــاهد	کاهــش	مصــرف	آب	بــه	میــزان	2۰	درصــد	
نســبت	بــه	بارانــی	و	6۰	درصــد	نســبت	بــه	ســطحی	بــوده	و	
ــه	 ــرای	مزارعــی	ک ــن	سیســتم	ب ــه	بهتری ــوان	گفــت	ک می	ت

دارای	کمبــود	آب	هســتند،	بــه	شــمار	مــی	رود.
جعفـری	ابـراز	می	کنـد:	افزایـش	عملکـرد	در	واحـد	سـطح	
بـه	میـزان	حـدود	۳۰	درصـد	و	افزایـش	کیفیـت	محصـوالت	
کشـاورزی،	امکان	تزریق	سـم	و	کود	توسـط	نوارهـای	آبیاری،	
امـکان	آبیـاری	تنها	بـا	باز	و	بسـته	کـردن	یک	شـیر	و	کاهش	
هزینه	هـای	بـرق	و	انرژی	مصرفی	در	مقایسـه	با	سیسـتم	های	

بارانـی	از	مزایـای	آبیاری	تحت	فشـار	اسـت.
در	پایــان	گفتنــی	اســت	از	هفــت	دشــت	اســتان،	پنج	دشــت	
ــت	ها	 ــن	دش ــت	ای ــتای	تقوی ــی	دارد	و	در	راس ــرایط	بحران ش
تغذیــه	 و	 تعادل	بخشــی	 طــرح	 همچــون	 طرح	هایــی	

ــود. ــام	می	ش ــتان	انج ــی	در	اس مصنوع
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جامعــه ایـــران

اصـرار بـه بازگشـت مـردم بـه خانـه 
ادامـه  حالـی  در  خـورده  تـرک  هـای 
دارد کـه مسـئوالن نگـران ایجاد شـهر 
کانکسـی و مـردم نگـران وقـوع زمین 
لـرزه مجدد هسـتند، اینجا شهریسـت 

کـه هنـوز سـاماندهی نشـده اسـت. 

ــاع	 ــان	اوض ــرزه	کوهبن ــن	ل ــت	4۰	روز	از	زمی ــس	از	گذش پ
ایــن	شــهر	هنــوز	ســاماندهی	نشــده	اســت،	در	حالیکــه	هــزار	
ــوار	ایــن	شــهر	همچنــان	در	چــادر	زندگــی	مــی	 و	4۰۰	خان
ــس	 ــط	1۰6	کانک ــون	فق ــئوالن	تاکن ــه	مس ــه	گفت ــد	ب کنن
ــیر	 ــوز	در	مس ــردم	هن ــیاری	از	م ــت	و	بس ــده	اس ــع	ش توزی

ــد. ــه	ان ــرار	نگرفت ــت	ق ــرای	اســکان	موق ــح	ب صحی
در	ایــن	میــان	توجیــه	مســئوالن	و	مــردم	بــرای	ایجــاد	ایــن	
ــم	 ــنیدنی	اســت	و	بخشــی	از	تصمی ــهر	ش ــی	در	ش بالتکلیف
ــا	 گیــری	نیــز	کــه	توســط	مســئوالن	انجــام	شــده	همــراه	ب
ریســکی	اســت	کــه	مــی	توانــد	بــرای	مــردم	ســنگین	تمــام	

ــود. ش

ــا  ــاوم ب ــه مق ــاخت خان ــرای س ــون وام ب ۴۰ میلی
ــه دارد ــازار فاصل ــت ب واقعی

پــس	از	زمیــن	لــرزه	۵.2	ریشــتری	گــروه	هــای	ارزیابــی	کــه	
ــای	 ــکن	واحده ــاد	مس ــان	و	بنی ــتانداری	کرم ــوی	اس از	س
مســکونی	11	هــزار	شــهروند	کوهبنانــی	را	بررســی	کردنــد،	
ــه	از	حیــث	 ــن	بررســی	درجــه	بنــدی	کــردن	خان نتیجــه	ای
میــزان	تخریــب	در	زلزلــه	بــوده	در	همیــن	چارچــوب	
ــا	انجــام	شــده	اســت. ــه	زده	ه ــه	زلزل اختصــاص	کانکــس	ب
در	واقــع	خانوارهــای	درجــه	یــک	کــه	خانــه	آن	هــا	بــه	کلــی	
ــد	و	 ــت	کنن ــس	دریاف ــد	کانک ــرار	ش ــود	ق ــده	ب ــه	دی صدم
ــد. خانوارهــای	درجــه	دو	از	دریافــت	کانکــس	محــروم	ماندن
ــای	درجــه	 ــن	خانواره ــرزه	ای ــن	ل ــس	از	زمی حــاال	4۰	روز	پ
ــا	بخشــی	از	 ــورده	ی ــرک	خ ــان	ت ــه	هایش ــرا	خان ــه	اکث دو	ک
خانــه	قابــل	اســکان	اســت	در	چــادر	هــا	مانــده	انــد	و	قصــد	

ــد. ــه	هــا	ندارن ــه	خان بازگشــت	ب
از	ســوی	دیگــر	مســئوالن	دولــت	در	اســتان	کرمــان	بــر	ایــن	
عقیــده	هســتند	کــه	ایــن	افــراد	بایــد	بــه	خانــه	هــای	خــود	
برگردنــد	و	پــس	از	ثبــت	نــام	و	ارائــه	تســهیالت	کار	ســاخت	

خانــه	هــای	جدیــد	را	شــروع	کننــد.
ــه	نظــر	مــی	 ــگاه	اول	معقــول	ب ــن	راهــکار	هــر	چنــد	در	ن ای
ــه	ایــن	مســاله	پــی	 ــوان	ب ــا	کمــی	دقــت	مــی	ت رســد	امــا	ب
بــرد	کــه	در	پــس	ایــن	تصمیــم	هیــچ	گونــه	نــگاه	واقــع	بینانه	

ــدارد. ای	وجــود	ن
ــه	 ــتند	ک ــاورز	هس ــکار	و	کش ــرا	معدن ــان	اکث ــردم	کوهبن م
متاســفانه	از	محــروم	تریــن	اقشــار	اســتان	کرمــان	محســوب	
مــی	شــوند	خانــه	هایــی	کــه	در	زمیــن	لــرزه	تخریــب	شــدند	
در	واقــع	تنهــا	دارایــی	ایــن	مردم	بــوده	اســت	در	حــال	حاضر	
در	بهتریــن	وضعیــت	ممکــن	4۰	میلیــون	تومــان	تســهیالت	
در	اختیــار	مــردم	قــرار	مــی	گیــرد	در	شــرایط	فعلــی	و	بــا	نرخ	
سرســام	آور	مصالــح	و	عــدم	کنتــرل	قیمتهــا	در	کوهبنــان	که	
مــی	تــوان	نمونــه	آن	را	در	عرضــه	۵	میلیونــی	یــک	کانکــس	
2	میلیونــی	جســتجو	کــرد	در	صــورت	تخریــب	کامــل	خانــه	
هــای	نیمــه	ویــران	عمــال	امــکان	ســاخت	یک	اتــاق،	حمــام	و	
ســرویس	بهداشــتی	هــم	در	بهتریــن	شــرایط	ممکــن	بــا	اما	و	

اگــر	امــکان	پذیــر	اســت.
در	حالیکـه	مسـئوالن	می	گوینـد	مـردم	دل	از	چـادر	ها	نمی	
کننـد	و	نمـی	خواهنـد	بـه	خانـه	های	خـود	)کـه	اکثـرا	ترک	
خـورده	هسـتند(	برگردند	اما	کسـی	بـه	این	نکتـه	توجه	نمی	

کننـد	کـه	دغدغـه	مـردم	چیسـت	و	چـرا	نمـی	خواهنـد	در	
چرخـه	تخریـب	و	سـاخت	و	سـاز	مجـدد	قـرار	گیرند.

ــی	 ــان	نم ــون	توم ــا	4۰	میلی ــه	ب ــد	ک ــی	دانن ــردم	م ــن	م ای
تواننــد	خانــه	بســازند	و	از	ســوی	دیگــر	پرداخــت	اقســاط	این	
وامهــا	و	همچنیــن	ضمانتهایــی	کــه	بابــات	انهــا	دریافــت	می	

شــود	نیــز	بــرای	مــردم	قابــل	انجــام	نیســت.
ــه	 ــوط	ب ــز	من ــس	را	نی ــت	کانک ــئوالن	دریاف ــن	مس همچنی
ویــران	کــردن	خانــه	هــا	و	آوار	بــرداری	کــرده	انــد	کــه	البتــه	
همین	شــرط	نیــز	ایــن	مخاطــره	را	در	پیــش	روی	مــردم	قرار	
داده	اســت	کــه	همیــن	ســقف	نیمــه	ویــران	را	نیــز	از	دســت	
ــی	امــکان	تکمیــل	 ــوان	مال ــه	دلیــل	عــدم	ت مــی	دهنــد	و	ب

ــد	خــود	را	نخواهنــد	داشــت. ــه	جدی خان

مردم کوهبنان نقدینگی ندارند
در	واقــع	تمــام	مشــکالت	موجــود	در	کوهبنــان	از	یــک	جــا	
نشــات	مــی	گیــرد	و	آن	عــدم	وجــود	نقدیندگــی	در	دســت	
ــوی	 ــه	از	س ــز	ک ــی	نی ــت	و	راه	های ــت	اس ــردم	و	محرومی م
ــن	 ــت	در	ای ــه	اس ــرار	گرفت ــا	ق ــل	روی	آنه ــئوالن	مقاب مس

ــر	نیســتند. ــکان	پذی ــرایط	ام ش
ــاال	آزار	 ــه	ح ــردم	ک ــه	م ــس	ب ــذاری	کانک ــد	واگ ــد	کن رون
ــرض	 ــش	ف ــن	پی ــا	ای ــر	از	همیشــه	شــده	اســت	ب ــده	ت دهن
انجــام	مــی	شــود	کــه	از	ایجــاد	یــک	شــهر	کانکســی	و	عــدم	
تمایــل	مــردم	بــرای	آغــاز	ســاخت	و	ســاز	جلوگیــری	کنــد.

گســل کوهبنــان فعــال اســت/ مــردم بــرای فــرار از 
ســرما بــه خانــه هــای تــرک خــورده برمــی گردنــد
امــا	کمبــود	نقدیندگــی	حــاال	دو	راه	واقــع	بینانــه	در	مقابــل	
ــا	 ــد	ت ــرار	داده	اســت	اول	اینکــه	در	چــادر	هــا	بمانن مــردم	ق
ببیننــد	در	آینــده	چــه	وضعیتــی	رقــم	مــی	خــورد	کــه	ایــن	
امــر	بــا	مشــقات	فراوانــی	از	جملــه	تحمــل	یخبندان	شــدید	و	
ســرمای	ســوزان	کوهســتانهای	شــمال	کرمــان	همــراه	اســت	
ــر	اثــر	 و	راه	دوم	نیــز	برگشــتن	بــه	خانــه	هایــی	اســت	کــه	ب
ــرزه	 ــن	ل ــروز	زمی ــورت	ب ــد	و	در	ص ــورده	ان ــرک	خ ــه	ت زلزل

ــاد	اســت. دیگــر	امــکان	ریــزش	آنهــا	زی
ــی	 ــرح	بازرس ــه	در	ط ــی	ک ــه	های ــه	خان ــردم	ب ــت	م برگش
ــد	 ــده	ان ــه	دوم	تشــخیص	داده	ش ــی	مســئوالن	درج و	ارزیاب
یکــی	از	گزینــه	هــای	مســئوالن	بــرای	تامیــن	اســکان	موقتی	

ــان	بازســازی	کامــل	محســوب	مــی	شــود. ــا	زم ت
ایــن	راهــکار	در	کنــار	اینکــه	مــی	تواند	یــک	راه	موقتی	آســان	
و	دم	دســتی	باشــد	امــا	در	صــورت	بــروز	زمیــن	لــرزه	مجــدد	
مــی	تــوان	یــک	تــراژدی	را	در	شــهر	کوهبنــان	ایجــاد	کنــد،	
درصــد	ریســک	پذیــری	ایــن	تصمیــم	گیــری	را	می	تــوان	در	
مقــاالت	مربــوط	بــه	گســل	کوهبنــان	در	اینترنــت	جســتجو	
کــرد،	گســلی	کــه	از	آن	بــه	عنــوان	یکــی	از	فعال	ترین	گســل	

هــای	کشــور	یــاد	مــی	شــود.
ــای	 ــبکه	ه ــیما	و	ش ــدا	و	س ــم	از	ص ــد	فیل ــش	چن ــا	پخ 	ب
اجتماعــی	حساســیتها	در	خصــوص	وضعیــت	14۰۰	خانــوار	

بازگشت به خانه های ترک خورده روی گسل/ تردید مردم، توجیه مسئوالن

اسما محمودی
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ــت. ــده	اس ــته	ش ــتر	از	گذش ــی	بیش ــین	کوهبنان چادرنش

ــان  ــه کوهبن ــور ب ــس جمه ــفر رئی ــم س امیدواری
ــد ــت باش ــکان موق ــریع در اس ــب تس موج

نماینــده	مــردم	زرنــد	و	کوهبنــان	در	مجلــس	شــورای	
اســالمی	اظهارداشــت:	بــا	پیگیریهــای	صــورت	گرفتــه	قــرار	
شــده	اســت	رئیــس	جمهــور	در	جریــان	ســفر	بــه	کرمــان	از	
کوهبنــان	نیــز	بازدیــد	داشــته	باشــد	و	از	نزدیــک	در	جریــان	

ــرد. ــرار	گی ــردم	ق مشــکالت	م
ــس	 ــا	از	رئی ــح	م ــت	واض ــزود:	در	خواس ــری	اف ــین	امی حس
جمهــور	در	ســفرخود	تســریع	در	بازســازی	و	و	رفع	مشــکالت	
ــهر	 ــای	ش ــا	و	محرومیته ــود	ه ــه	کمب ــه	ب ــا	توج ــردم	ب م

ــت. ــان	اس کوهبن
وی	بیــان	کــرد:	متاســفانه	اســتان	کرمــان	زلزلــه	خیز	اســت	و	
در	مــاه	هــای	گذشــته	شــاهد	بــروز	زمیــن	لــرزه	هــای	متعدد	
در	اســتان	بودیــم	کــه	ایــن	امــر	مقــاوم	ســازی	ســازه	هــای	
ــمالی	را	 ــز	ش ــه	خی ــق	زلزل ــوص	در	مناط ــه	خص ــتان	ب اس

گــوش	زد	مــی	کنــد.
امیــری	ادامــه	داد:	مــا	مــی	خواهیــم	مســئوالن	از	نزدیــک	در	
جریــان	حــرف	هــا	و	مشــکالت	جــدی	مــردم	منطقــه	قــرار	
گیرنــد،	پرداخــت	تســهیالت	بازســازی	بایــد	تســهیل	شــود	و	
شــرایط	ســخت	از	میــان	برداشــته	شــود	ضمــن	اینکــه	بــرای	
ــزان	تســهیالت	1۰	میلیــون	 ــد	می ــان	هــم	بای مــردم	کوهبن
افزایــش	یابــد	همــان	طــور	کــه	بــرای	کرمانشــاه	ایــت	اتفــاق	

افتــاد	زیــرا	بــا	4۰	میلیــون	تســهیالت	نمــی	تــوان	ســاخت	و	
ســاز	و	مقــاوم	ســازی	را	انجــام	داد.

وی	در	خصــوص	واگــذاری	کانکــس	نیــز	گفــت:	بایــد	ســخت	
ــرا	اگــر	مــردم	 ــن	خصــوص	برداشــته	شــود	زی گیریهــا	در	ای
مشــکل	نداشــتند	عمــال	در	چــادر	هــای	زندگــی	نمــی	کردند	
ــا	مشــکل	 ــه	شــدت	ســرد	اســت	و	مــردم	ب هــوای	منطقــه	ب

مواجــه	هســتند.

۱۰۶ کانکــس توزیــع شــده اســت/ افــراد متقاضــی 
ــوار! ۱۴۰۰ خان

معـاون	عمرانی	اسـتاندار	کرمـان	نیز	اظهارداشـت:	تـا	ابتدای	
هفتـه	جاری	1۰6	کانکـس	در	اختیار	زلزلـه	زده	ها	قرار	گرفته	
اسـت	و	ایـن	رونـد	ادامـه	خواهـد	یافـت	در	این	خصـوص	قرار	
دادی	با	بنیاد	مسـکن	منعقد	شـده	اسـت	و	تعداد	قابل	توجهی	
کانکـس	در	اسـتان	کرمان	تامین	می	شـود	که	بخشـی	از	آنها	

به	افـرادی	که	نیـاز	دارنـد	تحویل	داده	می	شـود.
آیــت	اهلل	موســوی	افــزود:	از	مــردم	مــی	خواهیــم	با	مســئوالن	
ــد	آوار	 ــم	رون ــا	بتوانی ــند	ت ــته	باش ــتری	داش ــکاری	بیش هم
بــرداری	و	پرداخــت	تســهیالت	را	بــا	شــتاب	بیشــتری	انجــام	
ــه	درازا	بکشــد	 ــد	هــر	چنــد	کــه	ب ــن	رون ــع	ای دهیــم.	در	واق

بازســازی	منطقــه	نیــز	طوالنــی	تــر	خواهــد	شــد.
وی	بیــان	کــرد:	اســکان	موقــت	از	نظــر	مــا	یعنــی	یــا	چــادر	
ــرادی	 ــه	اف ــه	اول	ب ــا	در	مرحل ــا	کانکــس	کــه	کانکــس	ه و	ی
ــران	شــده	 ــی	وی ــه	کل ــا	ب ــه	آن	ه ــه	خان داده	شــده	اســت	ک

ــه	 ــی	صــورت	گرفت ــن	خصــوص	ارزیاب ــع	در	ای اســت.	در	واق
اســت	و	دقیقــا	طبــق	برنامــه	ریــزی	و	ارزیابــی	هــا	نیــز	عمــل	
ــای	 ــه	ه ــه	خان ــانی	ک ــل	از	کس ــن	دلی ــه	همی ــود	ب ــی	ش م
آنهــا	اســتحکام	دارنــد	مــی	خواهیــم	تــرس	را	کنــار	بگذارنــد	
ضمــن	اینکــه	تســهیالت	الزم	نیــز	در	نظر	گرفته	شــده	اســت	
و	مــردم	بایــد	هــر	چــه	ســریعتر	ثبــت	نــام	کننــد	کــه	کار	آوار	

ــاوم	ســازی	انجــام	شــود. ــرداری	و	بازســازی	و	مق ب
معــاون	عمرانــی	اســتاندار	کرمــان	بیــان	کــرد:	بایــد	بازســازی	
ــرای	 ــد	ب ــردم	بای ــود	و	م ــروع	ش ــتری	ش ــرعت	بیش ــا	س ب
دریافــت	تســهیالت	پرونــده	تشــکیل	دهنــد	و	ســریعتر	کار	را	
ــد	 ــز	بای ــردم	نی ــای	کار	هســتند	م ــد.	مســئوالن	پ ــاز	کنن آغ

ــای	کار	بیایینــد. کنــار	آنهــا	پ
ــه	تســریع	در	 ــل	خواســت	زمین ــای	عام ــک	ه ــز	از	بان وی	نی
ــا	ســرعت	 ــات	بانکــی	و	تســهیالت	بازســازی	را	ب ــه	خدم ارائ

ــد. بیشــتری	انجــام	دهن
ســرمای	زمســتان	باعــث	شــده	ســاکنان	خانــه	هایــی	کــه	از	
ــرک	خــورده	 ــا	ت اســتحکام	بیشــتری	برخــوردار	هســتند	ام
انــد،	بــه	خانــه	هــای	خــود	بازگردنــد	و	از	ســوی	دیگــر	زمیــن	
لــرزه	هــای	کوهبنــان	نیــز	همچنــان	ادامــه	دارد.	چــون	ایــن	
ــاه	مــدت	اســکان	 رویــه	یکــی	از	راه	هــای	حــل	مشــکل	کوت
از	ســوی	مســئوالن	اســت،	بایــد	مســئولیت	خســارت	هــای	
جانــی	در	زمیــن	لــرزه	هــای	احتمالــی	آینــده	را	نیــز	برعهــده	
مســئوالنی	گذاشــت	کــه	تصمیــم	گرفتــه	انــد	مــردم	بــه	این	

خانــه	هــا	بازگردنــد.

 در حالــی کــه آخریــن روزهــای پاییز 
درگذر اســت، امــا آســمان چهارمحال 
وبختیــاری خیــال باریــدن نــدارد و 
ــن  ــاران در مهمتری ــارش ب ــرت ب حس
فصــل بــارش بــاران بــر دل مــردم این 

ــت.  ــده اس ــتان مان اس

ــه	 ــه	رودخان ــمه	س ــاری	سرچش ــال	و	بختی ــتان	چهارمح اس
بــزرگ	زاینــده	رود،	کارون	و	دز	در	حالــی	فصــل	پاییــز	را	
ســپری	کــرد	کــه	بارندگــی	هــا	در	ایــن	فصــل	بســیار	ناچیــز	

ــوده	اســت. ب

ــان	 ــاری	همچن ــال	و	بختی ــا	در	چهارمح ــارش	ه ــش	ب کاه
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــر	ای ــود	بیانگ ــت	موج ــداوم	دارد	و	وضعی ت

خشکســالی	در	ایــن	اســتان	همچنــان	ادامــه	دارد.
	فصــل	پاییــز	بــا	وزش	بادهــای	موســمی	یکــی	از	مهمتریــن	
فصل	هــای	پــر	بــارش	در	چهارمحــال	و	بختیاری	در	گذشــته	
بــه	شــمار	مــی	رفتــه	کــه	ایــن	امــر	موجــب	تقویــت	منابــع	
آب	زیــر	زمینــی،	تــاالب	هــا	و	دریاچــه	هــا	مــی	شــده	اســت.
ــد	و	از	آســمان	چهارمحــال	 	در	حــال	حاضــر	ابرهــا	مــی	آین
ــد.	 ــی	کنن ــور	م ــی	عب ــه	بارش ــدون	هیچگون ــاری	ب و	بختی
آخریــن	ســامانه	بارشــی	کــه	در	فصــل	پاییــز	وارد	چهارمحال	
ــن	 ــز	در	ای ــیار	ناچی ــارش	بس ــب	ب ــد،	موج ــاری	ش و	بختی

ــد. ــتان	ش اس

ابرهــای	ایــن		ســامانه	بارشــی	ســاعت	هــا		آســمان	
چهارمحــال	و	بختیــاری	را	پوشــانده	بــود	کــه	امــا	هیــچ	گونــه	
ــی	نداشــت. ــتان	در	پ ــن	اس ــرای	ای ــی	ب ــل	توجه ــارش	قاب ب
مدیــر	کل	هواشناســی	چهارمحــال	و	بختیــاری	اظهــار	
ــدای	 ــاری)از	ابت ــی	ج ــال	زراع ــی	س ــزان	بارندگ ــت:	می داش

ــت. ــوده	اس ــر	ب ــی	مت ــون(	۳9	میل ــاه	تاکن مهرم
شــاهرخ	پارســا	بــا	اشــاره	بــه	کاهــش9۳	درصــدی	بارندگــی	
در	چهارمحــال	و	بختیــاری،	اظهــار	داشــت:	میــزان	بارندگــی	
ــه	 ــبت	ب ــاری	نس ــال	و	بختی ــاری	چهارمح ــی	ج ــال	زراع س
میانگیــن	ســال	زراعــی	کامــل9۳	درصــد	کاهــش	بارندگــی	

دارد.
ــر	کل	هواشناســی	چهارمحــال	و	بختیــاری	بیــان	کــرد:	 مدی
ــن	منطقــه	 ــارش	تری ــر	ب ــگ	پ در	گذشــته	هــر	ســاله	کوهرن
چهارمحــال	و	بختیــاری	گــزارش	مــی	شــده	اســت،	در	حالــی	
کــه	هــم	اکنــون	بارندگــی	لــردگان	از	کوهرنگ	بیشــتر	شــده	

اســت.
وی	ادامــه	داد:	در	حــال	حاضــر	لــردگان	بــا	بــارش	1۰۵	
میلیمتــر	بیشــترین	بــارش	را	در	ســال	زراعــی	جــاری	

چهارمحــال	و	بختیــاری	داشــته	اســت.
ــه	داد:	 ــاری	ادام ــال	و	بختی ــی	چهارمح ــر	کل	هواشناس مدی
میــزان	بــارش	کوهرنــگ	در	ســه	ماهــه	ابتــدای	فصــل	زراعی	

جــاری	7۰	میلــی	متــر	اســت.
وی	بیــان	کــرد:	در	حــال	حاضــر	6۵	درصــد	اســتان	
ــدید	و	2۰	 ــالی	ش ــار	خشکس ــاری	دچ ــال	و	بختی چهارمح

درصــد	اســتان	دچــار	خشکســالی	متوســط	اســت.
ــر	کل	هواشناســی	چهارمحــال	و	بختیــاری	بیــان	کــرد:	 مدی
در	حــال	حاضــر	چهارمحــال	و	بختیــاری	جــزو	اســتان	هــای	

خشــک	کشــور	قــرار	گرفتــه	اســت.
وی	ادامـه	داد:	کاهـش	بـارش	هـا	در	چهارمحـال	و	بختیـاری	
تهدیـدی	بـرای	منابـع	آب	زیرزمینـی	بـه	شـمار	مـی	رود	و	
امیدواریـم	در	سـه	مـاه	باقـی	مانده	فصـل	بارش	شـاهد	بارش	

هـای	قابـل	توجـه	بـرف	و	بـاران	در	این	اسـتان	باشـیم.

خشکسالی در بام ایران تشدید شد/ زردکوه در حسرت برف و باران

سیدمحمدرضا 
موسوی 
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رئیــس	خانــه	کشــاورز	چهارمحــال	و	بختیــاری	گفــت:	
وضعیــت	بارندگــی	در	چهارمحــال	و	بختیــاری	قابل	مقایســه	

ــارش	گذشــته	نیســت. ــر	ب ــای	پ ــا	ســال	ه ب
طاهــر	نوربخــش	عنــوان	کــرد:	خشکســالی	و	کاهــش	بــارش	
هــا	موجــب	ایجــاد	خســارت	هــای	مختلــف	در	بخــش	

ــت. ــده	اس ــتان	ش ــن	اس ــاورزی	ای کش
ــل	 ــای	قاب ــارش	ه ــاله	ب ــر	س ــته	ه ــرد:	در	گذش ــان	ک وی	بی
توجــه	بــاران	در	آبــان	مــاه	در	ایــن	اســتان	گــزارش	می	شــده	
ــاران	و	نــرم	شــدن	خــاک	اقــدام	 ــا	بــارش	ب کــه	کشــاورزان	ب
ــم	 ــت	دی ــد	و	کش ــی	کردن ــم	م ــی	دی ــخم	زدن	اراض ــه	ش ب

ــد. پاییــزه	خــود	را	انجــام	مــی	دادن
رئیــس	خانــه	کشــاورز	چهارمحــال	و	بختیــاری	ادامــه	داد:	اما	
اخیــرا	بــارش	هــا	آنقــدر	در	ایــن	اســتان	کــم	بــوده	اســت	کــه	
رطوبــت	در	خــاک	نفــوذ	نکــرده	و	زمیــن	ها	خشــک	هســتند.
ــر	روی	 ــا	وخشکســالی	ب ــارش	ه ــرد:	کاهــش	ب ــد	ک وی	تاکی
منابــع	آب	هــای	زیــر	زمینــی	اســتان	تاثیر	گذاشــته	و	ســطح	
ــز	 ــاط	نی ــی	نق ــت	و	در	برخ ــده	اس ــن	آم ــیار	پایی ــا	بس آنه

ــزارش	شــده	اســت. ــن	گ فرونشســت	زمی
ــه	کشــاورز	چهارمحــال	و	بختیــاری	بیــان	کــرد:	 رئیــس	خان
کاهــش	بــارش	هــا	مطمئنــا	در	ســال	آینــده	بــر	روی	بخــش	

کشــاورزی	تاثیــر	منفــی	خواهــد	گذاشــت.
مدیرعامــل	شــرکت	آب	و	فاضــالب	شــهری	چهارمحــال	
ــالی	در	 ــا	و	خشکس ــارش	ه ــش	ب ــت:	کاه ــاری	گف و	بختی
ــرب	 ــن	آب	ش ــع	تامی ــر	روی	مناب ــاری	ب ــال	و	بختی چهارمح
ــت	و	 ــته	اس ــر	گذاش ــتان	تاثی ــن	اس ــف	ای ــق	مختل در	مناط

ــت. ــرده	اس ــاد	ک ــی	را	ایج ــم	آب ــکالت	ک مش
ــته	 ــال	گذش ــرد:	در	س ــوان	ک ــرد	عن ــری	ف ــدرت	اهلل	بگیلی ق
ــرخ	 ــه	ف ــاط	اســتان	از	جمل ــی	در	برخــی	نق ــم	آب مشــکل	ک
ــودو	 ــاهده	ش ــت	مش ــفید	دش ــه،	س ــن،	فرادنب ــهر،	بروج ش

ــرد. ــه	ک ــکل	مواج ــا	مش ــرب	را	ب ــن	آب	ش تامی
	

میانگی بارش ها در نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری
ــهری	در	 ــاه	آب	ش ــه	چ ــود	191	حلق ــه	وج ــاره	ب ــا	اش وی	ب
چهارمحــال	و	بختیــاری،	گفــت:	از	مجمــوع	191	حلقــه	چــاه	
ــتند	و	 ــزن	هس ــدار	مخ ــاه	وارد	م ــه	چ ــتان	1۵1	حلق در	اس

ــد. مابقــی	چــاه	هــا	خشــک	شــده	ان
ــال	و	 ــهری	چهارمح ــالب	ش ــرکت	آب	و	فاض ــل	ش مدیرعام
بختیــاری	ادامــه	داد:	چهارمحــال	و	بختیــاری	9	ســال	متوالی	
ــال	 ــت		و	س ــه	اس ــالی	مواج ــی	و	خشکس ــود	بارندگ ــا	کمب ب
بــه	ســال	کاهــش	بــارش	در	اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	

تشــدید	مــی	شــود.
وی	افــزود:	بایــد	در	مســیر	صرفــه	جویــی	در	مصــرف	آب	در	

* جدول ها مربوط به هواشناسی استان استایــن	اســتان	حرکــت	کــرد.
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 کهگیلویــه وبویراحمــد اســتانی اســت 
نــگاه  در  معلولیــن  نیازهــای  کــه 
ــوق  ــده و حق ــده نش ــازان دی ــهر س ش
ــازی  ــب س ــوزه مناس ــن در ح معلولی
بــرای اســتفاده یکســان از خدمــات در 

ــورد.  ــی خ ــاک م ــن خ قوانی

	در	بسـیاری	از	کشورها	شهرسـازی	ها	با	در	نظر	گرفتن	شرایط	
مختلـف	و	همچنیـن	امـکان	تسـهیل	در	تـردد	عابریـن	انجـام	
می	شـود،	امـا	در	کشـور	مـا	و	به	خصـوص	اسـتان	کهگیلویه	و	
بویراحمـد	ایـن	مهـم	کمتر	مـورد	توجـه	قـرار	گرفتـه	و	صدای	
عصـا	سـفیدها،		ویلچرسـواران	و	جامعـه	معلولیـن	در	جـوالن	

مسـائل	دیگر	بـه	نحـو	مطلوب	شـنیده	نمی	شـود.
ــگاه	 ــوزه	ن ــن	ح ــای	ای ــف	ه ــدن	ضع ــرای	دی ــک	ب ــی	ش ب
ــدم	زدن	در	 ــا	کمــی	ق ــس	ب ــاز	نیســت	و	هرک کارشناســی	نی
ــه	 ــر	شــهرهای	اســتان	ب ــای	شــهر	یاســوج	و	دیگ ــان	ه خیاب

ــرد. ــی	ب ــی	م ــکالت	پ ــق	مش عم
همیشــه	فریــاد	بــرای	حمایــت	از	جامعــه	معلولیــن	در	پشــت	
تریبونهــا	بلنــد	اســت	امــا	روزی	کــه	وقــت	عمــل	بــرای	بهبــود	
زیرســاخت	هــا	بــرای	آســان	ســازی	تــردد	معلولین	می	شــود،	
ــای	ورودی	ادارات	 ــازی	ه ــیب	س ــان	ش ــه	هم ــان	ب عملکردم

ختــم	مــی	شــود.
ــه	 ــه	حــق،	ب ــه	و	بویراحمــد	نیــز		ایــن	مطالبــه	ب 	در	کهگیلوی
نحــو	مطلــوب	رســانه	ای	نشــده	اســت	و	اوج	ایــن	موضــوع	بــه	
ســال	92	و	بــه	برگــزاری	جشــنواره	تئاتــر	معلولیــن	در	یکــی	
از	ســالن	هــای	شــهر	بازمــی	گــردد	کــه	معلولیــن	تقدیرشــده	
نتوانســتد	بــرای	دریافــت	جایــزه	خــود	بــه	روی	ســن	برونــد.
ــه	 ــن	حــوزه	اســت	ک ــا	مشــکل	در	ای ــه	ای	از	صده ــن	نمون ای
هنــوز	بــرای	رفــع	آنهــا	از	کــف	خیابانها	تــا	راه	پلــه	هــای	ادارات	

دولتــی	فکــری	نشــده	اســت.
ــه	و	بویراحمــد	در	امــور	ایثارگــران	 مشــاور	اســتاندار	کهگیلوی
در	ایــن	مــورد	گفــت:	مــواد	قانونــی	مختلفــی	از	جملــه	مــاده	2	
قانــون	جامــع	حمایــت	از	حقــوق	معلولیــن	تاکیــد	فراوانــی	بــر	

حمایــت	از	ایــن	حــوزه	دارد.
محمود	داربـام	افزود:	قانـون	و	مقررات	شهرسـازی	برنامه	ریزی	
و	طراحـی	بـرای	تسـهیل	حرکـت	معلولین	در	سـطح	شـهر	را	
الزامـی	مـی	داند	و	همه	متولیان	موظف	هسـتند	که		نسـبت	به	

رعایـت	ظوابط	کامل	در	سـاخت	و	سـازها	اقـدام	کنند.
ــرای	 ــی	ب ــه	ســوم	توســعه	و	هدفگــذاری	های ــه	برنام ــام	ب دارب
ــا	و	 ــدف	تســاوی	فرصــت	ه ــا	ه ــن	ب ــی	معلولی ــای	توانای ارتق
ــن	راســتا	 ــت:	در	همی ــرد	و	گف ــن	اشــاره	ک مشــارکت	معلولی
مناســب	ســازی	امــکان	عمومــی،	خصوصــی	و	دولتــی	
محوریــت	اهــداف	قــرار	گرفــت	و	ایــن	ســوال	وجــود	دارد	کــه	
ــزان	از	هدفگــذاری	هــا	محقــق	شــده	اســت. امــروزه	چــه	می
وی	افزایــش	ظرفیــت	ها	و	مناســب	ســازی	توســط	شــهرداری	
ــا	 ــی	ب ــر	عموم ــازی	معاب ــازی	و	مناســب	س ــاده	س ــا	آم ــا	ب ه
ــر	 ــا	را	از	دیگ ــع	ه ــه	تقاط ــک	ب ــی	و	نزدی ــر	اصل ــت	معاب اولوی
ــت:	 ــت	و	گف ــعه	دانس ــوم	توس ــه	س ــای	برنام ــذاری	ه هدفگ
ــوزه،	 ــن	ح ــی	ای ــای	کل ــت	ه ــتای	سیاس ــن	در	راس همچنی
مناســب	ســازی	بناهــا	و	مراکــز	خدمــات	عمومــی	و	خدمــات	
ــد	 ــورد	تاکی ــازان،	معلولیــن	و	...	م ــت	جانب ــا	محوری شــهری	ب

ــت. ــرار	گرف ق

ــرای  ــر ب ــون مناســب ســازی معاب عــدم رعایــت قان
معلولیــن

مشــاور	اســتاندار	در	امــور	ایثارگــران	بــا	اشــاره	مجــدد	بــه	ماده	

2	قانــون	جامــع	حمایــت	از	حقــوق	معلولیــن	گفت:		طبــق	این	
قانــون	کلیــه	وزارت	خانــه	ها،	ســازمان	ها،	مؤسســات،	شــرکت	
هــا	و	نهادهــای	عمومــی	و	انقالبی	موظفنــد	در	طراحــی،	تولید	
ــر	و	وســایل	 و	احــداث	ســاختمان	هــا،	اماکــن	عمومــی	و	معاب
خدماتــی	بــه	نحــوی	عمــل	نماینــد	کــه	امــکان	دسترســی	و	
بهــره	منــدی	ایــن	ظرفیــت	هــا	بــرای	معلــوالن	و	افــراد	عــادی	

فراهــم	شــود.
داربــام	نقــش	شــهرداری	در	صــدور	پروانــه	و	تاکیــد	بر	مناســب	
ــان	داشــت:	 ــن	را	ضــروری	دانســت	و	بی ــرای	معلولی ســازی	ب
طبــق	تبصــره	2	ایــن	قانــون،	شــهرداری	هــا	موظفنــد	از	صدور	
پروانــه	احــداث	و	پایــان	کار	بــرای	آن	تعــداد	از	ســاختمان	هــاو	
ــی	 ــتانداردهای	تخصص ــه	اس ــری	ک ــی	و	معاب ــن	عموم اماک
مربــوط	بــه	حــوزه	معلــوالن	را	رعایــت	نکــرده	انــد،	خــودداری	

کننــد.
داربــام	تصریــح	کــرد:	مســئولین	مــا	بایــد	یــک	روز	را	بــا	ویلچر	
ســر	کار	بیاینــد	تــا	به	ابعــاد	ضعــف	هــای	زیرســاختی	در	حوزه	

مناســب	ســازی	شــرایط	بــرای	معلولین	پــی	ببرند.
ــا	در	 ــران	نقــش	رســانه	ه ــور	ایثارگ مشــاور	اســتاندار	در	ام
ــان	 ــت	و	بی ــوس	دانس ــن	را	محس ــات	معلولی ــق	مطالب تحق
داشــت:	تــا	زمانــی	کــه	رســانه	هــا	از	مســئولین	مطالبــه	گــر	
ــگاه	 ــه	جای ــد	ب ــای	عمــوم	نباشــند،	نمــی	توانن خواســته	ه

ــد. خــود	دســت	یابن
داربــام	نــگاه	صرفــا	سیاســی	در	حــوزه	رســانه	را	یــک	آســیب	
دانســت	و	اظهــار	کرد:	فعالیــت	و	نقــد	منصفانه	در	حــوزه	هایی	
ماننــد	عــدم	مناســب	ســازی	ظرفیــت	هــا	بــرای	معلولیــن	بــه	

رشــد	خدمــات	بــرای	ایــن	حــوزه	کمــک	مــی	کنــد.
وی	افــزود:	رســالت	هــا	روزی	محقــق	مــی	شــوند	کــه	مطالبــه	

گــر	حقــوق	مــردم	باشــیم.
ــز	 ــران	نی ــالمی	ای ــوری	اس ــه	در	جمه ــان	اینک ــا	بی ــام	ب دارب
ــد	 ــورد	تاکی ــه	م ــرای	هم ــات	ب ــه	خدم دسترســی	یکســان	ب
ــه	 ــه	خدمــات	ب اســت،	خاطرنشــان	کــرد:	بهبــود	شــرایط	ارائ
جامعــه	معلولیــن	همــکاری	همــه	دســتگاه	هــا،	بخــش	هــا	و	

ــد. ــی	کن ــب	م ــه	را	طل ــف	جامع اقشــار	مختل
ــر	و	تقاطــع	 ــا	گالیــه	از	عــدم	مناســب	ســازی	معاب ــام	ب دارب
ــرادی	کــه	از	لحــاظ	 هــا	در	شــهر	یاســوج،	گفــت:	حتــی	اف
ــرای	 ــد،	گاهــی	ب ــرار	دارن ــت	مناســبی	ق جســمی	در	وضعی
عبــور	از	برخــی	چهــارراه	هــا	و	میــدان	هــا	بــه	دلیــل	
عــدم	ظرفیــت	ســازی	و	پیــش	بینــی	بــرای	عابریــن	دچــار	

ــوند. ــی	ش ــکل	م مش

وجود ۱۸ هزار معلول در کهگیلویه و بویراحمد
مدیــرکل	بهزیســتی	کهگیلویــه	و	بویراحمد	از	شناســایی	بیش	
از	18	هــزار	معلــول	در	اســتان	خبــر	داد	و	گفــت:	بیش	از	شــش	
هــزار	معلــول	در	اســتان	از	خدمــات	مســتقیم	بهزیســتی	بهره	

ــده	اند. ــد	ش من
علیرضــا	موســوی	امجــد	افــزود:	در	مجمــوع	18	هــزار	نفــر	از	

خدمــات	غیــر	مســتمر	بهزیســتی	بهــره	منــد	مــی	شــوند.
موســوی	امجــد	نــرخ	معلولیــت	در	اســتان	را	باالتــر	از	میانگین	
کشــوری	دانســت	و	ابــراز	داشــت:	راه	انــدازی	یــک	آزمایشــگاه	
ــرل	آســیب	 ــرای	شناســایی	و	کنت ــک	ب ــل	ژنتی ــز	و	کام مجه
هــای	مربــوط	بــه	اختــالالت	ژنتیکــی	و	کاهــش	معلولیــت	هــا	

ضــروری	اســت.
وی	تصریــح	کــرد:	معلولیــت	هــای	ژنتیــک	و	مــادرزادی	
بیشــترین	فراوانــی	در	میــان	معلولیــت	هــا	در	اســتان	را	دارنــد.

مسئولین خود را جای معلولین بگذارند
علــی،	جوانــی	اســت	کــه	در	ســانحه	رانندگــی	دچــار	معلولیت	
شــده	و	بــا	مــا	همــکالم	مــی	شــود.	از	علــی	مــی	پرســم		آیــا	
معلولیــت	محدودیــت	اســت؟		او	بــا	لبخنــدی	تلــخ	بــر	لبانــش	
مــی	گویــد،	بســتگی	دارد	کــه	محدودیــت	را	در	چــه	ببینیــم،	
مــا	معلــول	نخبــه	و	هنرمنــد	و	کســانی	کــه	پیشــرفت	کــرده	
انــد	کــم	نداریــم.	البتــه	کــه	معلولیــت	محدودیــت	نیســت،		اما	
ــی	 ــه	وجــود	م ــول	ب ــرد	معل ــرای	ف ــه	ب مشــکالتی	را	در	جامع
آورد.	روی	ویلچــر	مــن	بشــین	و	بــه	آن	طــرف	خیابــان	بــرس	و	

مــن	فریــاد	خواهــم	زد	کــه	معلولیــت	محدودیــت	نیســت.
ــهری	را	از	 ــوزه	ش ــاختی	در	ح ــای	زیرس ــف	ه ــز	ضع ــی	نی عل
عوامــل	بــروز	مشــکالت	بــرای	تــردد	معلولیــن	در	شــهر	مــی	

ــد. دان
ــوزه	 ــاختی	در	ح ــای	زیرس ــت	ه ــع	محدودی ــتار	رف وی	خواس
معلولیــن	اســت	و	مــی	گویــد،	مســئولین	لحظــه	ای	خــود	را	

ــد. جــای	علــی	و	علــی	هــا	بگذارن
ــا	 ــت	ه ــازی	ظرفی ــتای	مناســب	س ــی	در	راس ــه	اقدامات گرچ
ــف	 ــاط	مختل ــا	در	نق ــن	انجــام	شــده	اســت،	ام ــرای	معلولی ب
اســتان	تــا	رســیدن	بــه	نقطــه	مطلــوب	فاصلــه	بســیار	اســت	و	
ایــن	موضــوع	مــی	طلبد	کــه	مســئوالن	عزم	بیشــتری	داشــته	
باشــند،	تــا	ویلچــری	بــا	دلهــره	به	جلــو	حرکــت	نکنــد،	عصای	
نابینایــی	از	تــرس	گــم	کــردن	مســیر	نلــرزد	و	ســهم	معلولیــن	
ــاده	 ــرور	س ــور	و	م ــک	عب ــد	ی ــهر	در	ح ــای	ش ــاده	روه از	پی

مشــخص	شــده	باشــد.

حقوق معلولین در میان قوانین شهرسازی خاک می خورد

پژمان امیدی
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جامعــه ایـــران

میـزان  درصـدی   92 کاهـش 
بارندگی های خراسـان جنوبی طی پاییز 
امسـال و تـداوم دو دهـه خشک سـالی 
را  قبـل  از سـال های  وضعیـت حادتـر 
اسـتان  اعتبـارات  امـا  می دهـد  نشـان 

می شـود.  کمتـر  سال به سـال 

	خشکســالی،	واژه	ای	کــه	مــردم	خراســان	جنوبــی	حــدود	دو	
دهــه	اســت	بــا	آن	خــو	گرفتــه	انــد،	در	تمــام	ایــن	ســال	هــا	
ــوده	و	آســمان	هــر	ســال	 ــه	آســمان	ب چشــم	امیــد	مــردم	ب
بیشــتر	از	ســال	قبــل	قهــر	خــود	را	بــر	طبیعــت	خشــک	کویر	

نشــان	داده	اســت.
امســال	خراســان	جنوبــی	وارد	بیســتمین	ســال	خشکســالی	
ــردم	اســتان	 ــرای	م ــز	خبرهــای	خوشــی	ب ــا	نی شــده،	آماره
ــداوم	دو	دهــه	خشکســالی	را	نشــان	مــی	دهنــد. ــد	و	ت ندارن
کشـاورزان	خراسـان	جنوبـی	بهـار	و	تابسـتان	گذشـته	را	بـه	
سـختی	پشـت	سرگذاشـته	انـد	و	تمـام	امیدشـان	بـه	پاییـز	
و	زمسـتان	بـود	تـا	بلکـه	بـاران	رحمـت	الهـی	پایان	سـال	ها	
خشـکی	را	بـرای	آن	ها	نوید	دهد	اما	پاییز	امسـال	نیز	خشـک	
تر	از	هر	سـال	دیگری	سـپری	شـد	و	زمسـتان	نیز	هنوز	قطره	

ای	امیـد	را	در	دل	مـردم	زنـده	نکرده	اسـت.
آنطـور	کـه	مدیـرکل	هواشناسـی	خراسـان	جنوبی	مـی	گوید	
میـزان	بارندگـی	هـا	در	پاییز	امسـال	تنها	۰.6	میلـی	متر	بوده	
کـه		نسـبت	بـه	دوره	بلند	مـدت	حـدود	92	درصـد	کاهش	را	
نشـان	مـی	دهـد	از	طرفـی	طـی	سـال	های	گذشـته	بـه	طور	
مـداوم	شـاهد	افزایـش	وضعیـت	دمایـی	اسـتان	بـوده	ایـم	و	
ایـن	هـا	در	کنـار	میـزان	تبخیر	باالی	سـه	هـزار	میلـی	متری	

وضعیـت	قرمـز	اسـتان	را	حادتـر	کـرده	اند.
	

خشکسالی بسیار شدید در ۳۶ درصد استان
مدیــرکل	هواشناســی	خراســان	جنوبــی	از	کاهــش	2۵	
درصــدی	بارندگــی	هــا	در	اســتان	طــی	ســال	زراعی	گذشــته	
نســبت	بــه	بلندمــدت	خبــر	داد	و	گفــت:	میانگیــن	بارندگــی	

ــوده	اســت. ــر	ب ــی	مت ســال	زراعــی	گذشــته	88.۵	میل
ــی	 ــش	بارندگ ــر	کاه ــرد:	از	نظ ــان	ک ــدان	رو	بی ــا	خن علیرض
ــتان	و	 ــای	خوزس ــتان	ه ــد	از	اس ــی	بع ــان	جنوب ــا	خراس ه
کهکیلویــه و بویراحمــد ســومین اســتان کشــور بــوده اســت.

ــای  SPI دوره  ــاخص ه ــاس ش ــر اس ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
هفــت ســاله در حــال حاضــر 1۰۰ درصــد مســاحت اســتان 
ــر  ــت: ب ــوان داش ــرار دارد، عن ــالی ق ــر خشکس ــت تاثی تح
اســاس ایــن شــاخص هــا هــم اکنــون ۳8 درصــد اســتان بــا 
خشکســالی متوســط،  26 درصــد خشکســالی شــدید و ۳6 

ــا خشکســالی بســیار شــدید مواجــه اســت. درصــد نیــز ب
بــه گفتــه خنــدان رو خراســان جنوبــی یکــی از چهار اســتانی 
اســت کــه در یــک دوره 12 ماهــه 1۰۰ درصــد مســاحت آن 

درگیــر با خشکســالی شــده اســت.
ــر اســاس شــاخص هــای  ــدان رو ادامــه داد: همچنیــن ب خن
ــاله 12 درصــد مســاحت  ــک س ــک دوره ی ــالی در ی خشکس
اســتان درگیــر خشکســالی خفیــف، 4۵ درصــد خشکســالی 
متوســط، ۳8 درصــد خشکســالی شــدید و پنــج درصــد نیــز 

خشکســالی بسیارشــدید شــده اســت.

افزایش یک درجه ای وضعیت دمایی استان
 SPI ــر ــد نظ ــای م ــاخص ه ــی از ش ــه یک ــان اینک ــا بی وی ب
ــان داشــت: در  ــر اســت، بی ــت و تبخی ــا، رطوب ــی، دم بارندگ
ــد  ــه بلن ــبت ب ــتان نس ــی اس ــت دمای ــته وضعی ــال گذش س

مــدت یــک درجــه افزایــش یافتــه اســت.
مدیــرکل هواشناســی خراســان جنوبــی اضافــه کــرد: 
همچنیــن میــزان تبخیر در اســتان باالی ســه هــزار میلی متر 

اســت که از اســتان هایی با تبخیر بســیار باال است.
ــه خشکســالی از ســال 79 در  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــدان رو ب خن
اســتان آغــاز شــده اســت، عنــوان داشــت: طــی ایــن ســال ها 
میــزان گــرد و خــاک، کاهش آب هــای زیــر زمینــی و کاهش 

بارندگــی هــا روز بــه روز در حــال افزایــش بــوده اســت.
 

کاهش ۹۲ درصدی بارندگی های پاییز
وی همچنیــن از کاهــش ۵۰ درصــدی بارندگــی هــا در پاییــز 
امســال نســبت بــه ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: میــزان 
ایــن بارندگــی هــا نســبت بــه دوره بلنــد مــدت نیز حــدود 92 

درصــد کاهــش را نشــان مــی دهد.
در کنــار وضعیــت حــاد بارندگــی هــای اســتان، افزایــش یــک 
درجــه ای وضعیــت دمایــی و تبخیــر بــاالی ســه هــزار میلــی 
متری طی سال های گذشته وضعیت برداشت از سفره های آب 
زیرزمینــی ثابــت مانــده اســت و همیــن امــر ســبب کســری 
18۰ میلیــون متــر مکعبــی مخــازن آبی اســتان شــده اســت.

ــوم،  ــک س ــه ی ــتان ب ــوات اس ــه قن ــن کاهــش تخلی همچنی
افزایــش شــوری آب، خشــک شــدن بســیاری از چــاه هــای 
آب، شــکاف هــای ۳2 کیلومتــری در زمیــن و افزایــش دشــت 
ــت از  ــت دش ــه هش ــتان از دو ب ــی اس ــه بحران ــای ممنوع ه
ــل  ــه مدیرعام ــت ک ــده ای اس ــران کنن ــای نگ ــر خبره دیگ
شــرکت آب منطقــه ای خراســان جنوبــی عنــوان مــی کنــد.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای خراســان جنوبــی بــا بیان 
اینکــه خراســان جنوبــی از حــدود دو دهــه پیــش بــا پدیــده 
ــرات  ــی از تاثی ــرد: یک ــار ک ــت، اظه ــه اس ــالی مواج خشکس
مســتقیم خشکســالی بــر اســتان کاهــش منابــع آب تجدیــد 

پذیــر اســتان بوده اســت.

کاهش آبدهی قنوات به یک سوم
حســین امامــی بــا اشــاره بــه اینکــه تخلیــه قنــوات در ســال 
ــان	 ــت،	بی ــوده	اس ــب	ب ــون	مترمکع ــر	6۰۰	میلی ــغ	ب 78	بال
ــر	 ــون	مت ــه	2۰۰	میلی ــزان	در	حــال	حاضــر	ب ــن	می ــرد:	ای ک
مکعــب	یعنــی	حــدود	یــک	ســوم	کاهــش	پیدا	کــرده	اســت.
ــال	 ــن	س ــی	ای ــه	ط ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ــه	داد:	ای وی	ادام
هــا	برداشــت	از	منابــع	آبــی	ثابــت	بــوده	و	همیــن	امــر	ســبب	

عالیه نخعی

خشک سالی در خراسان جنوبی می تازد/ اعتبارات پا پس می کشد
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جامعــه ایـــران

کســری	مخــزن	شــدید	منابــع	آبــی	
اســتان	شــده	اســت.

مدیرعامـل	شـرکت	آب	منطقـه	ای	
خراسـان	جنوبـی،	میـزان	کسـری	
میلیـون	 	18۰ را	 اسـتان	 مخـازن	
متـر	مکعـب	عنـوان	کـرد	و	گفـت:	
بـا	اقدامـات	انجـام	شـده	از	جملـه	
اصـالح	 و	 هـا	 چـاه	 کنتورگـذاری	
شـبکه	هـا	بخشـی	از	ایـن	کسـری	
مخـزن	جبـران	شـده	بـا	ایـن	وجود	
میلیـون	 	127.۵ حـدود	 کمـاکان	
مترمکعـب	کسـری	مخـازن	آبـی	را	

داریـم.
ــن	 ــر	ای ــالوه	ب ــه	داد:	ع ــی	ادام امام
در	ســه	دهــه	گذشــته	بالــغ	بــر	۳.۳	
میلیــارد	متــر	مکعــب	از	ســفره	های	
آب	زیرزمینــی	اســتان	برداشــت	

ــت. ــده	اس ش
وی	بــا	بیــان	اینکــه	ادامــه	ایــن	
بــرای	 زیــادی	 عــوارض	 رویــه	
ــی	اســتان	داشــته	اســت،	 ــع	آب مناب
عنــوان	داشــت:	بــا	ادامــه	ایــن	رونــد	
بســیاری	از	چــاه	هــای	آبــی	نیــاز	بــه	
کــف	شــکنی	داشــته	و	کیفیــت	آب	
نیــز	بــه	شــدت	طــی	ایــن	ســال	هــا	

ــت. ــرده	اس ــدا	ک ــش	پی کاه

وضعیت حاد فرونشست های زمین در سرایان
مدیرعامــل	شــرکت	آب	منطقــه	ای	خراســان	جنوبــی،	
ــوارض	 ــر	از	ع ــی	دیگ ــن	را	یک ــای	زمی ــه	ه ــت	الی فرونشس
ــه	 ــده	ب ــن	پدی ــزود:	ای ــمرد	و	اف ــتان	برش ــالی	در	اس خشکس
صــورت	فراگیــر	در	ســرایان	مشــاهده	شــده	امــا	در	برخــی	از	

ــت. ــرده	اس ــدا	ک ــاد	پی ــت	ح ــق	وضعی مناط
ــیع	 ــورت	وس ــه	ص ــته	ب ــال	گذش ــی	در	س ــه	امام ــه	گفت ب
شــاهد	شــکاف	الیــه	هــای	زمیــن	در	ســطحی	بــه	طــول	۳2	

ــم. ــوده	ای ــرایان	ب ــتان	س ــر	در	شهرس کیلومت
ــی	 ــوان	یک ــه	عن ــوری	آب	ب ــش	ش ــه	افزای ــن	ب وی	همچنی
دیگــر	از	عــوارض	خشکســالی	در	اســتان	اشــاره	کــرد	و	گفت:	
ــدت	 ــه	ش ــوری	آب	ب ــتان	ش ــالی	در	اس ــداوم	خشکس ــا	ت ب
افزایــش	پیــدا	کــرده	و	در	برخــی	از	مناطــق	چــاه	هــا	نیــز	بــه	

ــد. صــورت	کامــل	خشــک	شــده	ان
ــا	 ــی	ب ــان	جنوب ــه	ای	خراس ــرکت	آب	منطق ــل	ش مدیرعام
اشــاره	بــه	وجــود	4۰	محــدوده	مطالعاتــی	در	اســتان،	عنــوان	
داشــت:	از	ایــن	تعــداد	17	محــدوده	آزاد	و	2۳	محــدوده	

ــده	اســت. ــالم	ش ــه	اع ممنوع
امامــی	اضافــه	کــرد:	بــا	تــدوام	خشکســالی	در	اســتان	دشــت	
هــای	ممنوعــه	بحرانــی	اســتان	از	دو	دشــت	در	دهــه	8۰	بــه	
هشــت	دشــت	در	حــال	حاضــر	افزایــش	پیــدا	کــرده	اســت.

خســارت ۴۸۱ میلیــارد تومانــی خشکســالی در 
ــاورزی ــش کش بخ

رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	خراســان	جنوبــی	از	
ــش	 ــه	بخ ــالی	ب ــی	خشکس ــارد	تومان ــارت	481	میلی خس
ــر	داد	و	 ــته	خب ــی	گذش ــال	زراع ــتان	در	س ــاورزی	اس کش
ــل	از	آن	 ــی	قب ــال	زراع ــا	س ــه	ب ــم	در	مقایس ــن	رق ــت:	ای گف

ــت. ــده	اس ــر	ش ــدود	دو	براب ح
هاشــم	ولــی	پــور	مطلــق	بــا	اشــاره	بــه	خســارت	28	میلیــارد	
تومانــی	خشکســالی	بــه	باغــات	اســتان	در	ایــن	مــدت،	بیــان	
کــرد:	عــالوه	بــر	ایــن	در	ســال	زراعــی	گذشــته	خشکســالی	و	
بــی	آبــی	بالــغ	بــر	۳7	میلیــارد	تومــان	بــه	مــزارع	کشــاورزی	

اســتان	خســارت	زده	اســت.
وی	همچنیــن	از	خســارت	167	میلیــارد	تومانی	خشکســالی	
ــر	داد	 ــی	اســتان	در	ســال	زراعــی	گذشــته	خب ــع	آب ــه	مناب ب
و	گفــت:	بیشــترین	حجــم	خســارت	خشکســالی	بــه	بخــش	

زراعــت	و	باغــات	اســتان	بــوده	اســت.
رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	خراســان	جنوبــی،	
ــتان	 ــالی	را	در	شهرس ــارت	خشکس ــم	خس ــترین	حج بیش
و	 بارندگــی	 کمبــود	 گفــت:	 و	 کــرد	 عنــوان	 بشــرویه	
خشکســالی	در	ســال	گذشــته	بالــغ	بــر	184	میلیــارد	تومــان	

بــه	شهرســتان	بشــرویه	خســارت	زده	اســت.
ولــی	پــور	مطلــق	اضافــه	کــرد:	همچنیــن	
شهرســتان	خوســف	بــا	71	میلیــارد	تومــان	و	
ــه	 ــان	ب ــارد	توم ــا	67	میلی ــردوس	ب ــتان	ف شهرس
ترتیــب	بیشــترین	حجــم	خســارت	خشکســالی	را	

ــد. ــاص	داده	ان ــود	اختص ــه	خ ب
ــن	 ــای	چندی ــالی	ه ــه	خشکس ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ســاله	در	اســتان	در	بخــش	زراعــی	و	باغــی	ســبب	
ــول	و	 ــش	محص ــان،	کاه ــدن	درخت ــک	ش خش
بدکیفیــت	شــدن	محصــوالت	شــده	اســت،	عنوان	
ــز	خشکســالی	 ــور	نی داشــت:		در	بخــش	دام	و	طی
هــا	ســبب	کاهــش	جمعیــت	دام،	کاهــش	میــزان	
شــیردهی،	افزایــش	عــدم	بــاروری	و	ســقط	جنین	

دام	شــده	اســت.
با	وجـود	اینکه	طبق	نظر	کارشناسـان	خشکسـالی	
در	اسـتان	نـه	تنهـا	در	سـال	جـاری	تـدوام	خواهد	
داشـت	بلکه	اکنون	بعد	از	دو	دهـه	کمبود	بارندگی	
خـود	را	بدتـر	از	سـال	های	قبل	نشـان	خواهـد	داد	
اما	امسـال	اسـتان	خراسـان	جنوبی	در	ردیف	های	
آخـر	جـدول	بودجـه	کشـور	قـرار	گرفتـه	و	هنـوز	
هم	وعـده	های	انتقـال	آب	به	اسـتان	تنهـا	بر	روی	

کاغـذ	باقـی	مانده	اسـت.
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جامعــه ایـــران

»دبــاغ  رنــگ  ســربی  دیوارهــای 
چــال«، حکایــت از زندگــی خاکســتری 
مردمانــی دارد کــه در زیر آوار آســیب 
هــای اجتماعــی در ایــن محلــه، زندگی کــه نه بلکــه روزگار 

ــند.  ــی کش ــس م ــد و نف ــی گذارنن م

از	 یکــی	 غیررســمی	 ســکونتگاه	های	 شــدن	 پدیــدار	
ــوه	 ــه	نح ــت	ک ــهری	اس ــی	ش ــارک	زندگ ــای	نامب نموده
برخــورد	بــا	معضــالت،	ســاماندهی،	توانمندســازی	و	
بازآفرینــی	ســاکنان	ایــن	ســکونت	گاه	ها	از	چالش	هــای	
پیــش	روی	نهادهــای	شــهری	و	اســتانی	بــه	شــمار	می	آیــد.
ــدران	 ــوده	در	مازن ــالت	آل ــود	مح ــئوالن	از	نب ــد	مس هرچن
ــانه	ای	 ــالت	را	رس ــن	مح ــازی	ای ــد	و	پاک	س ــر	می	دهن خب
ــت	 ــان	اس ــه	نمای ــت	جامع ــه	در	واقعی ــا	آنچ ــد	ام می	کنن
فراگیــری	زخــم	چــرک	گرفتــه	آســیب	ها	در	محــالت	

ســکونت	گاهی	غیررســمی	اســت.
ــدران	 ــازی	مازن ــوزه	راه	و	شهرس ــان	ح ــه	کارشناس ــه	گفت ب
مناطــق	 شناســایی	 اصلــی	 متولــی	 به	عنــوان	 کــه	
ســکونت	گاهی	و	حاشیه	نشــینی	انجام	وظیفــه	می	کنــد؛	
19	محلــه	فرودســت	در	اســتان	شناسایی	شــده	اســت	
ــه	 ــتان	ب ــن	اس ــمی	ای ــکونتگاه	های	غیررس ــاحت	س و	مس
هــزار	و	1۰۰	هکتــار	می	رســد	کــه	جمعیتــی	حــدود	
ــه	 ــت	به	طوری	ک ــای	داده	اس ــود	ج ــر	را	در	خ ــزار	نف 1۵۰	ه
ــرگان	 ــاری،	مه ــران	س ــاری	و	چم ــه	غف ــوان	از	۵	محل می	ت
ــی	شــرقی	 ــکا،	ســمنا	دشــت	قائم	شــهر،	کت ــاد(	ن )عباس	آب
ــاغ	چــال(	و	اســپیاری	آمــل	 ــاد	)دب ــل،	امــت	آب ــی	باب و	غرب
به	عنــوان	شناخته	شــده	ترین	محله	هــای	ســکونت	گاهی	
غیررســمی	مازنــدران	نــام	بــرد	کــه	بــا	معضالتــی	همچــون	
ــکان	 ــب،	اس ــهری	مناس ــالب	ش ــتم	فاض ــتن	سیس نداش
ــودن	از	 ــوردار	نب ــاد	و	برخ ــاد،	اعتی ــر،	فس ــمی،	فق غیررس
حداقــل	شــاخص	های	کیفیــت	زندگــی	شهرنشــینی	و	
هضــم	نشــدن	در	اجتمــاع	شــهری	دســت	وپنجه	نــرم	

می	کننــد.

زندگی خاکستری محله دباغ چال
ــی	 ــل	یک ــال«	آم ــاغ	چ ــه	»دب ــربی	رنگ	محل ــای	س دیواره
ــی	 ــدران	از	زندگ ــین	مازن ــرو	حاشیه	نش ــق	پرخط از	مناط
خاکســتری	زیــر	ســقف	آســمان	آبــی	امــا	زمینــی	بی	رحــم	
ــه	 ــن	محل ــاکنان	ای ــتان	س ــه	در	دس ــد	ک ــت	می	کن روای
ــای	 ــهری	برج ــی	ش ــای	زندگ ــس	مانده	ه ــز	پ ــهمی	ج س

ــت. ــته	اس نگذاش
در	جهــان	امــروزی	کــه	بی	نــام	بــودن	از	دشــوارترین	
مقــوالت	زندگــی	اجتماعــی	اســت	امــا	اینجــا	مــردم	محلــه	
دبــاغ	چــال	هویتــی	بــرای	خــود	ندارنــد	و	نامــی	از	آن	هــا	در	
هیــچ	شناســنامه	ای	ثبت	نشــده	اســت.حوا	قرانیــان	یکــی	از	
زنــان	میان	ســال	دبــاغ	چالــی	از	وضعیــت	نابســامان	و	نبــود	
ــد:	9	 ــد	و	می	گوی ــه	می	کن ــه	گالی ــن	محل ــات	در	ای امکان
ــوه	ام	 ــا	ن ســال	اســت	کــه	شــوهرم	را	ازدســت	داده	ام	تنهــا	ب
ــنامه	 ــا	شناس ــت	ام ــاله	اس ــه	1۳	س ــم	ک ــی	می	کن زندگ

ــدارد. ن
ــک	 ــا	ی ــور	تنه ــی	عب ــه	باریک ــه	اش	ب ــه	ورودی	خان وی	ک
نفــر	اســت	شــرم	زده	از	مهمــان	ناخوانــده	ای	کــه	بــه	محلــه	
آمــده	اســت	زندگــی	ســخت	دبــاغ	چــال	را	جلوی	چشــمانم	
ــود	 ــه	دختــری	کــه	در	کنــار	در	ایســتاده	ب ــر	کــردو	ب تصوی
اشــاره	کــرد	و	ادامــه	داد:	حمــام	و	آشــپزخانه	نداریــم،	
زندگــی	مــا	همیــن	اســت	کــه	می	بینید	بــا	نــوه	1۳	ســاله	ام	
ــی	را	 ــن	کس ــز	م ــت	و	ج ــم	اس ــه	یتی ــم	ک ــی	می	کن زندگ
ــش	 ــه	برای ــم	ک ــی	نداری ــا	پول ــتگار	دارد	ام ــدارد؛	خواس ن

ــم. ــه	ای	بخری جهیزی

زن	اهــل	دبــاغ	چــال	یــادآور	شــد:	چــرا	دروغ	بگویــم	
مســتمری	4۰	هزارتومانــی	می	پردازنــد	امــا	کفــاف	زندگــی	
را	نمی	دهــد	بــرای	وام	هــم	ضامــن	می	خواهنــد	کــه	نــدارم.
بــه	گفتــه	زنــان	محلــه	شوهرانشــان	بــرای	گذرانــدن	روزگار	
ــی	 ــهروندان	آمل ــی	از	ش ــک	یک ــا	باب ــد	ام ــری	می	کنن کارگ
چنیــن	نمی	گویــد	او	دبــاغ	چــال	را	محلــه	ای	مملــو	از	
ــی،	 ــد	تن	فروش ــد	و	می	گوی ــی	می	دان ــیب	های	اجتماع آس
داللــی	مــواد	مخــدر،	کــودک	فروشــی،	تکــدی	گــری	و	بــزه	

ــه	اســت. ــن	محل شــغل	اصلــی	ســاکنان	ای
ــاغ	چــال	توصیــه	نمی	کنــد،	 وی	کــه	بازدیــد	را	از	محلــه	دب
یــادآور	شــد:	شــب	ها	کســی	اجــازه	ورود	بــه	ایــن	محلــه	را	
ــدارد؛	اینجــا	معــدن	همــه	آســیب	های	اجتماعــی	اســت. ن

کــودکان	دبــاغ	چالــی	کــه	پشــت	لنــز	دوربیــن	مــی	
ــد	 ــال	ماشــین	می	دون ــه	دنب ــادی	راب چرخنــدو	مســافت	زی
نگهبانــان	محله	انــد،	مــردان	کوچکــی	کــه	در	نبــود	
بزرگ	ترهــا	کار	حفاظــت	از	محــدوده	را	بــرای	ممانعــت	
ــس	از	 ــه	نرگ ــد.در	ادام ــر	عهده	دارن ــه	ای	ب ــر	غریب از	ورود	ه
دیگــر	ســاکنان	دبــاغ	چــال	خانــه	نیــم	ســاخته	ای	را	نشــان	
ــه	ام	 ــد	خان ــه	می	بینی ــه	ک ــن	ویران ــد:	ای ــد	و	می	گوی می	ده
اســت،	شــورا	خــراب	کــرده	و	قــول	داده	کــه	برایــم	بســازد	

ــری	نشــد. ــه	خب ــاه	اســت	ک ــار	م ــا	چه ام
ــی	از	 ــا	زندگ ــهری	اینج ــع	ش ــول	جوام ــالف	روال	معم برخ
ــان	 ــه	در	خیاب ــی	ک ــد	زنان ــروی	نمی	کن ــی	پی ــون	خاص قان
ظــرف	می	شــویند،	مردانــی	کــه	کزکــرده	بــر	دیــوار	
حائــل	محلــه	مشــغول	اســتعمال	مــواد	هســتند	و	کــودکان	
ــوز	 ــد	و	هن ــان	می	چرخن ــه	دور	مادرانش ــرده	ای	ک ــیه	چ س

ــد. ــر	ندارن ــتی	از	فق ــناخت	درس ش
نداشــتن	محــل	اســکان	مناســب،	نبــود	امکانــات	بهداشــتی	
ــن	 ــالب	و	گاز	عمده	تری ــع	فاض ــاه	دف ــام،	چ ــون	حم همچ
ــتغال	 ــود	اش ــد	نب ــت	هرچن ــه	اس ــی	محل ــکالت	رفاه مش
ــز	 ــی	نی ــذران	زندگ ــرای	گ ــدی	مناســب	ب و	نداشــتن	درآم

ــد. ــمار	می	آی ــه	ش ــه	ب ــن	محل ــر	ای مشــکل	فراگی
ــوش	 ــه	گ ــر	ب ــاط	دیگ ــر	از	نق ــدز	معمول	ت ــام	ای ــا	ن اینج
می	رســد	آنچــه	جــان	برخــی	از	ســاکنان	ایــن	محلــه	را	مــی	
گیــردو	بــه	صفحــه	زندگــی	ســخت	آنــان	خطــی	از	ســکوت	
می	انــدازد.	نســرین	یکــی	از	ســاکنان	محلــه	از	ابتــالی	
ــدو	 ــی	گوی ــوده	م ــرنگ	آل ــق	س ــدز	از	طری ــه	ای ــرادرش	ب ب
ــرده	 ــه	ازدواج	ک ــرادرم	12	ســال	اســت	ک ــد:	ب ــه	می	ده ادام
ــد	و	زن	و	 ــش	کرده	ان ــک	بچــه	دارد؛	حــاال	دکترهــا	جواب و	ی

ــد. ــی	ندارن ــرای	زندگ ــم	ســقفی	ب ــدش	ه فرزن
ــا	 ــه	ب ــی	ک ــان	وزنان ــده	در	خیاب ــای	رهاش ــان	آب	ه در	می
تمــام	چشــم	بــه	دنبــال	ســهم	خــود	از	زندگــی	می	گردنــد؛	
ــات	 ــه،	امکان ــه	از	مســئوالن	شــغل،	خان ــن	محل ســاکنان	ای
بهداشــتی	وزندگــی	همچــون	دیگــر	مردمــان	شــهر	
می	خواهنــد	آنچــه	در	هیــچ	کجــای	جهــان	همچــون	اینجــا	

ــم	ســخت	نیســت. ــا	ه ــش	آن	قدره ــه	دســت	آوردن ب
	

ــمی  ــکونتگاه های غیررس ــی در س ــات خوب اقدام
ــد ــام ش انج

عیســی	قاســمی	طوســی	مدیــرکل	امــور	اجتماعــی	و	
ــه	 ــات	صــورت	گرفت ــدران	اقدام ــتانداری	مازن ــی	اس فرهنگ
ــین	را	 ــق	حاشیه	نش ــمی	و	مناط ــکونتگاه	های	غیررس در	س
ــد	وی	 ــی	نمی	دان ــا	آن	را	کاف ــد	ام ــف	می	کن ــوب	توصی خ
بابیــان	اینکــه	بعــد	از	ورود	مقــام	معظــم	رهبــری	و	تأکیــد	
ــه	آســیب	های	اجتماعــی	اقدامــات	خوبــی	 ــر	مقول ایشــان	ب
ــات	 ــت:	جلس ــت،	گف ــه	اس ــورت	گرفت ــه	ص ــن	زمین در	ای
ــکونتگاه	های	 ــت	س ــه	وضعی ــیدگی	ب ــرای	رس ــددی	ب متع
ــم	کــه	 ــم	و	امیدواری ــزار	کردی ــدران	برگ غیررســمی	در	مازن

ــد. ــه	یاب ــه	ادام ــات	صــورت	گرفت اقدام
ــی	در	 ــا	اعــالم	اینکــه	فعالیت	هــای	خوب قاســمی	طوســی	ب
۵	محلــه	در	مازنــدران	در	حــال	انجــام	اســت،	یــادآور	شــد:	
ــه	 ــورت	مرحله	به	مرحل ــه	به	ص ــورت	گرفت ــای	ص فعالیت	ه
ــرای	 ــق	ب ــن	مناط ــاز	ای ــات	موردنی ــود	و	امکان ــام	می	ش انج
کاهــش	آســیب	های	اجتماعــی	در	اختیــار	آنــان	قــرار	

ــت. خواهــد	گرف
وی	بــه	بازدیــد	علیرضــا	یونســی	معــاون	سیاســی	و	امنیتــی	
اســتاندار	از	محلــه	نوبنیــاد	ســاری	به	عنــوان	یکــی	از	
ــه	 ــان	اینک ــردو	بابی ــاره	ک ــمی	اش ــکونتگاه	های	غیررس س
۳1	منطقــه	در	مازنــدران	شناسایی	شــده	اســت،	اظهــار	
داشــت:	حاشیه	نشــینی	در	مازنــدران	همچــون	اســتان	های	
ــن	محــالت	در	بافــت	شــهری	 دیگــر	گســترده	نیســت	و	ای

قرارگرفته	انــد.
مدیــرکل	امــور	اجتماعــی	و	فرهنگــی	اســتانداری	مازنــدران	
ــیه	ای	 ــق	حاش ــر	مناط ــکا	از	دیگ ــاد	ن ــه	عباس	آب ــه	محل ب
ــزود:	در	 ــوت	کشــوری	اشــاره	کــردو	اف ــوان	طــرح	پایل به	عن
ــد	 ــی	مانن ــکا(	کارهــای	خوب ــاد	ن ــه	مهــرگان	)عباس	آب محل
احــداث	ســالن	ورزشــی،	مدرســه،	پــارک	و	ســاخت	جــدول،	

فضــای	ســبز	و	تعریــض	خیابــان	صــورت	گرفــت.

دیوارهای سربی وبهاره نوری
 زندگی خاکستری در » دباغ چال«

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 15 | شماره 24 | بهمن 96

جامعــه ایـــران

وی	در	پاســخ	در	خصــوص	محلــه	دبــاغ	چــال	آمــل	گفــت:	
ــه،	اداره	 ــه	محل ــداث	خان ــا	اح ــازی	ب اداره	کل	راه	و	شهرس
ــی	 ــات	اجتماع ــگاه	خدم ــاد	پای ــا	ایج ــز	ب کل	بهزیســتی	نی
ــگاه	»دی	آی	 ــتقرار	پای ــا	اس ــکی	ب ــوم	پزش ــگاه	عل و	دانش
ــه	 ــات	در	آن	منطق ــه	خدم ــه	ارائ ــال	ب ــاغ	چ ــی«	در	دب س

می	پردازنــد.

پاییــن بــودن ســطح فرهنــگ مناطــق حاشــیه ای 
ــت ــل اس ــن معض بزرگ تری

رئیــس	اداره	عمــران	و	بهســازی	شــهری	اداره	کل	راه	و	
شهرســازی	مازنــدران	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	دولــت	بــا	ایجــاد	
خــط	اعتبــاری	در	چنــد	قالــب	اقــدام	بــه	ســاماندهی	ایــن	
ــگاه	 ــن	ن ــرد:	مهم	تری ــح	ک ــت،	تصری ــرده	اس ــالت	ک مح
دولــت	در	خصــوص	ایــن	محــالت	اقــدام	جمعــی	بــا	

ــت. ــر	اس ــن	ام ــا	ای ــط	ب ــتگاه	های	مرتب ــارکت	دس مش
بــرای	 اختصاصــی	 اعتبــارات	 پیش	بینــی	 از	 وی	
ســکونتگاه	های	 توانمندســازی	 و	 حاشیه	نشــینی	
غیررســمی	خبــر	دادو	افــزود:	ســهم	مازنــدران	در	اعتبــارات	
ــان	و	 ــون	توم ــاردو	6۰۰	میلی ــغ	۵	میلی ــینی	مبل حاشیه	نش
ــاردو	۵۰۰	 ــکونتگاه	های	غیررســمی	۳	میلی ــارات	س در	اعتب

ــت. ــان	اس ــون	توم میلی
ــده	وزارت	راه	و	 ــای	پیش	بینی	ش ــه	فعالیت	ه ــور	ب ــرزا	پ می
شهرســازی	در	خصــوص	ایــن	محــالت	اشــاره	و	خاطرنشــان	
ــود	 ــهری،	بهب ــن	ش ــد	میانگی ــات	در	ح ــاء	خدم ــرد:	ارتق ک
و	 نوســازی	مســکن	 و	منظــر	شــهری،	 زیرســاخت	ها	
طرح	هایــی	در	قالــب	افزایــش	ظرفیت	و	مشــارکت	ســاکنین	
محــالت	همــراه	بــا	توانمندســازی	فرهنگــی	و	اقتصــادی	از	

برنامه	هــای	پیش	بینی	شــده	ایــن	وزارت	اســت.
ازایــن	رو	شــاید	بتــوان	گفــت	هرچنــد	مســئوالن	اســتانی	از	
ارائــه	خدمــات	مناســب	در	ایــن	حــوزه	خبــر	می	دهنــد	امــا	
ــن	 ــاد	در	ای ــر،	فســادو	اعتی ــدز،	فق صــدای	گوش	خــراش	ای
محله	هــا	خاطــر	بســیاری	از	ســاکنان	شــهرهای	مازنــدران	را	
آزرده	و	هنــوز	راه	درازی	بــرای	ســاماندهی	آن	باقی	گذاشــته	

اســت.
ســعید	آرام	مدیرکل	بهزیســتی	مازنــدران	برخی	از	ســاکنان	
مناطــق	حاشیه	نشــین	را	فاقــد	هــر	نــوع	امکانــات	بهداشــتی	
عنــوان	می	کنــد	وزندگــی	ایــن	قشــر	از	جامعــه	را	شایســته	
تحــول	می	دانــد	و	در	خصــوص	فعالیت	هــای	ایــن	اداره	
ــد:	بهزیســتی	 ــدران	می	گوی کل	در	مناطــق	حاشــیه	ای	مازن
مازنــدران	در	ایــن	مناطــق	خدمــات	حمایتــی	و	مشــاوره	ای	

ــد. ــه	می	ده را	ارائ
وی	از	احــداث	پایگاه	هــای	خدمــات	اجتماعــی	در	ایــن	

ــیه	ای	و	 ــای	حاش ــاد	مهده ــزود:	ایج ــر	دادو	اف ــا	خب محله	ه
ــراه	 ــه	هم ــگان	ب ــات	مشــاوره	ای	و	آموزشــی	رای ــه	خدم ارائ
حضــور	پررنــگ	مــددکاران	در	ایــن	حوزه	هــا	ازجملــه	

ــت. ــن	اداره	اس ــات	ای خدم
فاطمــه	پورفاطمــی	معــاون	امــور	اجتماعــی	اداره	کل	
بهزیســتی	مازنــدران	امــا	در	ادامــه	گفتگــو	بــا	مهــر	
پاییــن	بــودن	ســطح	فرهنــگ	محله	هــای	پرخطــر	
و	ســکونتگاه	های	غیررســمی	را	موجــب	بــه	تأخیــر	
انداختــن	اثــرات	خدمــات	اجتماعــی	دانســت	امــا	خدمات	
بهزیســتی	در	ایــن	زمینــه	را	گســترده	خوانــد	و	از	وجــود	
ــین	 ــی	در	محــالت	حاشیه	نش ــات	اجتماع ــگاه	خدم 9	پای
ــا	 ــز	ت ــدی	نی ــگاه	جدی ــت:	پای ــردادو	گف ــدران	خب مازن
ــی	در	 ــات	اجتماع ــه	خدم ــرای	ارائ ــان	ســال	جــاری	ب پای

ــد. ــد	ش ــداث	خواه ــهر	اح ــاد	بهش ــه	قنبرآب محل
ــین	 ــق	حاشیه	نش ــیب	های	مناط ــواع	آس ــه	ان ــی	ب پورفاطم
اشــاره	کــردو	افــزود:	اعتیــاد،	خودفروشــی،	معضل	کــودکان	
خیابانــی،	تحصیــالت	پاییــن	و	وجود	بافت	فرســوده	شــهری	
ــق	 ــن	مناط ــیب	های	ای ــی	از	آس ــر	فرهنگ ــا	فق ــراه	ب هم

هســتند.
ــاغ	چــال	 ــه	دب ــی	در	خصــوص	محل ــه	بیــان	توضیحات وی	ب
آمــل	پرداخــت	و	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	78۰	خانــوار	در	ایــن	
ــد،	افــزود:	 محلــه	از	شــرایط	اجتماعــی	حادتــری	برخوردارن
ــرد	هســتند	 ــی	م ــان	زن	و	مابق ــر	آن ــداد	486	نف ــن	تع از	ای
کــه	2۰۰	نفــر	بــرای	اســتفاده	از	خدمــات	بهزیســتی	بــه	این	

اداره	معرفــی	شــدند.
معــاون	امــور	اجتماعــی	اداره	کل	بهزیســتی	مازنــدران	
ــت	و	 ــه	پرداخ ــن	محل ــده	در	ای ــای	انجام	ش ــه	فعالیت	ه ب
ادامــه	داد:	احــداث	پایــگاه	بســیج،	احــداث	ســالن	ورزشــی	
سرپوشــیده،	ســاخت	ســرویس	بهداشــتی	و	حمــام،	احــداث	
ــوار،	 ــرای	16	خان ــازی،	لوله	کشــی	گاز	ب ــان	و	جدول	س خیاب
دیوارکشــی	زمین	هــای	منطقــه،	ایجــاد	انشــعاب	آب	و	دیگر	
ــط	 ــده	توس ــی	انجام	ش ــای	عمران ــه	کاره ــات	ازجمل خدم

ــت. ــف	اس ــتگاه	های	مختل دس
ــر	 ــهیل	گ ــش	تس ــتی	نق ــه	بهزیس ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
را	ایفــا	می	کنــد،	افــزود:	برپایــی	بیــش	از	12۰	جلســه	
مشــاوره،	برگــزاری	کالســهای	مهارت	آمــوزی	از	ســوی	
ــه	اداره	کار،	 ســازمان	فنــی	و	حرفــه	ای،	معرفــی	1۵۰	نفــر	ب
ــرای	صــدور	شناســنامه،	 ــه	ثبت	احــوال	ب معرفــی	1۵	نفــر	ب
معرفــی	2۵۰	نفــر	بــه	کمیتــه	امــداد	برخــی	از	فعالیت	هــای	
ــوده	 ــل	ب ــاغ	چــال	آم ــه	دب ــی	در	منطق فرهنگــی	و	اجتماع

ــت. اس
هرچنــد	خدمــات	ارائه	شــده	توســط	دســتگاه	های	مرتبــط	

اجتماعــی	در	محله	هــای	پرخطــر	در	بافت	شــهری	مازندران	
ــده	از	 ــر	دورمان ــر	قش ــذاری	آن	ب ــا	اثرگ ــت	ام ــترده	اس گس
فضــای	شــهری	کــه	در	بطــن	جوامــع	پذیرفتــه	نمی	شــوند	

ــه	نظــر	می	رســد. ــوار	ب ــری	دش ام

ــبت  ــین ها نس ــی حاشیه نش ــن زندگ ــت پایی کیفی
بــه میانگیــن شــهری

ســعید	میــرزا	پــور	رئیــس	اداره	عمــران	و	بهســازی	شــهری	
اداره	کل	راه	و	شهرســازی	مازنــدران	متولی	اصلی	شناســایی	
ــکونتگاه	های	غیررســمی	را	وزارت	 ــیه	ای	و	س محــالت	حاش
ــکونتگاه	های	 ــه	س ــان	اینک ــد	و	بابی ــازی	می	دان راه	و	شهرس
ــت	شــهری	 ــی	هســتند	کــه	در	باف غیررســمی	محدوده	های
ــت:	در	 ــه	توســعه	شــهر	ایجادشــده	اند،	گف ــارج	از	برنام و	خ
ایــن	محدوده	هــا	و	محــالت	مشــکالت	کالبــدی،	اقتصــادی،	
ــه	ای	وجــود	 ــی	به	صــورت	تشــدید	یافت فرهنگــی	و	اجتماع
دارد	و	ســاکنان	ایــن	مناطــق	به	صــورت	رســمی	در	اقتصــاد	
شــهر	ســهیم	نیســتند	و	در	فرآینــد	تولیــد	محتــوای	

ــد. اقتصــادی	شــهر	مشــارکت	ندارن
بــر	 بنــا	 مختلــف	 دســتگاه	های	 داد:	 ادامــه	 وی	
ــا	 ــالت	ب ــایی	مح ــه	شناس ــدام	ب ــود	اق ــتاندارهای	خ اس
ــا	وزارت	 ــد	ام ــی	می	کنن ــی	و	اجتماع ــکالت	فرهنگ مش
ــی	 ــتی	متول ــن	باالدس ــاس	قوانی ــر	اس ــازی	ب راه	و	شهرس
شناســایی	محــالت	حاشیه	نشــین	یــا	ســکونتگاه	های	

غیررســمی	اســت.
ــه	ســاکنان	ســکونتگاه	های	 ــه	اینک ــا	اشــاره	ب ــور	ب ــرزا	پ می
غیررســمی	در	اقتصــاد	ســیاه	و	غیررســمی	شــهرها	ســهیم	
ــتقر	و	 ــازه	های	مس ــداری	س ــت:	ناپای ــان	داش ــتند،	بی هس
ــن	مناطــق	نیــز	از	 مشــکالت	اســتحکام	ســاختمان	ها	در	ای

ــت. ــکونت	گاه	ها	اس ــن	س ــالت	ای ــر	معض دیگ
وی	بابیــان	اینکــه	شناســایی	محدوده	هــا	و	بازآفرینــی	
شــهری	پایــدار	از	اولویت	هــای	راه	و	شهرســازی	بــرای	
توانمندســازی	ســکونتگاه	های	غیررســمی	اســت،	ادامــه	داد:	
ایــن	محــالت	نســبت	بــه	میانگیــن	ســرانه	خدمات	شــهری	

ــتند. ــوردار	هس ــری	برخ ــات	پایین	ت ــطح	خدم از	س
ــدار	 ــور	از	تشــکیل	ســتاد	بازآفرینــی	شــهری	پای میــرزا	پ
در	 غیررســمی	 ســکونتگاه	های	 ســاماندهی	 جهــت	
مازنــدران	خبــردادو	بــه	فعالیــت	ایــن	ســتاد	اشــاره	کــردو	
ــتگاه	های	 ــکاری	دس ــا	هم ــتاد	ب ــن	س ــرد	ای ــت:	رویک گف
ــت	 ــام	اس ــال	انج ــترده	تری	در	ح ــورت	گس ــط	به	ص مرتب
ــز	 ــا	و	پرهی ــری	از	ظرفیت	ه ــازی	و	بهره	گی ــه	توانمندس ک
ــه	برخــورد	کالبــدی	از	رویکردهــای	ایــن	ســتاد	 از	هرگون

ــت. اس
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نزدیک به 20 سـال از اسـکان مهاجران 
در حاشـیه شـهر فاضل آبـاد می گـذرد 
و سـاکنان ایـن حاشـیه بی نـام و نشـان 

همچنـان در شـرایط نامناسـبی بـه سـر می برنـد. 

آلونک	هایــی	شــبیه	بــه	خانــه،	پوشــیده	بــا	کاهــگل	و	
ــی	 ــای	گل ــا،	کوچه	ه ــر	پنجره	ه ــزان	ب ــه	آوی ــای	کهن پتوه
ــا	 ــرد	و	موش	ه ــگ	های	ولگ ــع	س ــنگالخ،	تجم ــا	س ــراه	ب هم
ــه	ای	از	 ــا	گوش ــد،	تنه ــذری	را	می	لرزان ــر	رهگ ــن	ه ــه	ت ک
ــه	 ــه	ب ــی	اســت	ک ــاک	مردمان ــاه	زندگــی	دردن ــت	کوت حکای

جــرم	حاشیه	نشــینی	بــه	فراموشــی	ســپرده	شــده	اند.
نــگاه		معصومانــه	کــودکان	بــا	صورت	هــای	آفتــاب	ســوخته	و	
رنــگ	پریــده،	اشــک	های	مــادری	کــه	ملتمســانه	درخواســت	
ــار	 ــی	گرفت ــه	در	اوج	جوان ــی	ک ــان	و	مردان ــک	دارد،	زن کم
اعتیــاد	شــده	اند	و	ازدواج	زودهنــگام	دختــران،	همگــی	گــواه	

رنــج		ایــن	مــردم	بــه	حاشــیه	رفتــه	اســت.
مردمانــی	خســته	از	روزگار	کــه	شــغل	بیشــتر	آن	هــا	کارگری	
در	کوره	هــا	و	تفکیــک	زباله	هــای	بازیافتــی	از	ســطل	های	
زبالــه	شــهرداری	اســت،	کــه	اگــر	نباشــد،	خــدا	می	دانــد	چــه	

بــر	سرشــان	خواهــد	آمــد.
ــای	9	 ــا	اتاقک	ه ــت،	ب ــاد	اس ــل	آب ــهر	فاض ــیه	ش ــن	حاش ای
ــی،	حمــام	و	ســرویس	 ــات	گرمای ــدون	امکان ــا	12	متــری	ب ت
بهداشــتی	مناســب،	کــه	گــه	گــداری	مــوش	و	گربــه	هــم	بــه	

ــد. ــد	می	کن ــت	و	آم ــل	آن	رف داخ

اعتیاد و بیکاری امانمان را بریده است
سـمیرا	کـه	زن	4۵	سـاله	ای	اسـت،	در	ادامـه	می	گویـد:	اینجا	
بیشـتر	از	آنکـه	محـل	زندگـی	باشـد،	شـبیه	زباله	دانی	اسـت.	
مـردم	سـاکن	شـهر،	آت	و	آشـغال	های	اضافـی	خـود	را	اینجا	

می	آورنـد	و	کنـار	خرابه	هـای	خانه	هایمـان	رهـا	می	کننـد.
ــه،	 ــت	گاز،	مدرس ــت	از	نعم ــال	ها	اس ــد:	س ــه	می	ده او	ادام
بهداشــت	و	حمــام	محرومیــم	و	مســئوالن	توجهــی	بــه	

ــد.		 ــا	ندارن ــکالت	م مش
ــاق	 ــن	ات ــا	در	همی ــن	ج ــم	همی ــد:	فرزندان ــمیرا	می	گوی س
ــه	اجبــار	 ــزرگ	شــدند،	امــا	ب ــد	و	ب ــه	دنیــا	آمدن 12متــری	ب
دخترانــم	را	14	ســالگی	شــوهر	دادم،	چــون	توان	ســیر	کردن	

شــکم	آن	هــا	را	نداشــتیم.
ــا	روســری		گلــدارش	پــاک	 اشــگ	های	گوشــه	چشــمش	را	ب
ــان	را	 ــکاری	امانم ــاد	و	بی ــد:	اعتی ــه	می	ده ــد	و	ادام می	کن
ــرای	زنــده	مانــدن	 بریــده	اســت،	بعضــی	وقتهــا	مجبوریــم	ب
ــج	 ــان	را	رن ــرش	خودم ــه	فک ــم	ک ــی	بزنی ــه	کارهای دســت	ب
ــن	برایمــان	 ــی	چــاره	ای	جــز	ای ــر	و	بدبخت ــا	فق ــد،	ام می	ده

ــت. ــته	اس نگذاش
	

زباله گردی شغل اصلی مردان حاشیه نشین
	هنــگام	صحبــت	بــا	ســمیرا	مــرد	میانســالی	باصــدای	بلنــد	و	
شــکایت	کنــان	از	وضعیــت	زندگــی	اش،	بــه	طرفــم	می	آیــد	و	
می	گویــد	کــه	قبــض	آب	خانــه	اش	2۰۰	هــزار	تومــان	آمــده	و	

مجبــور	بــه	پرداخــت	آن	اســت.
محمــود	آقــا	ادامــه	می	دهــد:	خانــه	ای	کــه	حمــام	و	حیاطــی	
بــرای	شستشــو	نــدارد،	پرداخــت	ایــن	مبلــغ	پــول	آب	بــرای	

ســاکنانش	بــی	انصافــی	اســت.	
ــا	گالیه	منــدی	از	کــم	توجهــی	مســئوالن	شــهر	فاضــل	 	او	ب
آبــاد	نســبت	بــه	ســاکنان	ایــن	حاشــیه	می	گویــد:	آنهــا	فقــط	
ــده	 ــار	ا	می	شناســند	و	وع ــری	م ــات	و	رای	گی ــگام	انتخاب هن
ــد،	 ــام	ش ــان	تم ــه	کارش ــا	همینک ــد،	ام ــیدگی	می	دهن رس

ــد. ــا	روی	برمی	گردانن ــند	و	از	م ــا	را	نمی	شناس ــر	م دیگ
او	کــه	پــدر	چهــار	فرزنــد	اســت	می	گویــد:	پســرانم	بــا	ســن	
ــه	 ــری	ب ــردی	و	کارگ ــه	گ ــا	زبال ــد،	ب ــه	دارن بســیار	کمــی	ک
ــتر	از	 ــان	بیش ــا	درآمدش ــد،	ام ــک	می	کنن ــه	کم ــرج	خان خ

ــان	نیســت. ــورد	و	خوراکم خ
ــد	 ــه	چن ــودم	ک ــا	ب ــود	آق ــض	محم ــی	از	قب ــال	عکاس در	ح
ــم	را	 ــه	لباس ــای	برهن ــا	پاه ــال	ب ــج	س ــا	پن ــودک	دو	ت ک
کشــیدند	و	از	مــن	خواســتند	تــا	از	آنهــا	عکــس	بگیــرم.	ذوقی	
ــر	 ــاید	ب ــد	ش ــا	دارن ــن	عکس	ه ــن	ای ــرای	انداخت ــا	ب ــه	آنه ک
چهــره	کمتــر	کودکــی	بــا	امکانــات	دیجیتالــی	امــروز	بــرای	

ــده	ام. ــن	دی ــس	گرفت عک
ــب	 ــاکنان	غری ــای	درد	دل	س ــان	پ ــت	و	همچن ــان	گذش زم
حاشــیه	شــهر	فاضــل	آبــاد	نشســته	بــودم،	کــه	هنــگام	غروب	

منظــره	ای	توجهــم	را	جلــب	کــرد.
درســت	کنــار	بــی	برقــی	و	نبــود	امکانــات	در	ایــن	ســکونتگاه	
ــد	 ــر،	ســاختمان	های	نوســاز	بلن ــی	نشــان،	کمــی	آنطرف	ت ب
شــهرو	برگ	هــای	زرد	درختــان،	بــا	تابــش	نــور	چــراغ	

برق	هــا	خودنمایــی	می	کنــد.
ــم	زن	میانســال	دیگــری	اســت	کــه	دســتم	را	 معصومــه	خان
ــرد،	 ــه	اش	می	ب ــمت	خان ــه	س ــان	ب ــان	کش ــرد	و	کش می	گی
ورودی	خانــه	اش	یــک	پتــوی	بلنــد	کهنــه	اســت	کــه	وقتــی	
آن	را	کنــار	می	زنــد،	منظــره	آن	طــرف	پتــو	دل	هــر	

ــی	آورد. ــه	درد	م ــده	ای	را	ب ببین
ــه	 ــی	و	تک ــف	گل ــا	ک ــوک	ب ــد	بل ــده	از	چن ــا	ش ــه	ای	بن خان
فرشــی	کهنــه	بــه	همــراه	چنــد	تکــه	اســباب	و	اثاثیــه	همــه	

ــت. ــی	اس ــی	او	از	زندگ دارای
ــت	و	 ــار	اس ــه	بیم ــت	ک ــا	اس ــوهرش	مدت	ه ــد	ش می	گوی
ــدارد،	گاهــی	 ــر	ن ــرای	دوا	و	دکت ــی	ب ــر	شــده،	پول ــن	گی زمی
وقت	هــا	هــم	ســهم	غذایــش	را	بــه	شــوهرش	داده	و	خــودش	

ــت. ــته	اس ــن	گذاش ــام	زمی ــر	بی	ش س
	

ازدواج های ثبت نشده، درد دخترکان حاشیه نشین
ــرده،	حضــور	 ــم	را	مشــغول	ک ــن	ذهن ــن	بی ــه	در	ای آنچــه	ک
دختــرکان	کــم	ســنی	اســت	کــه	نــوزاد	بــه	دســت	در	
گوشــه	ای	ایســتاده	اند	و	گویــا	منتظرنــد	تــا	کمــی	هــم	پــای	

روایت زندگی 
مردمانی که درگیر 

فقر و اعتیادند

مهین نورافروز
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ــینم. ــا	بنش درد	دل	آنه
مریــم	کــه	14	ســال	بیشــتر	نــدارد،	نــوزاد	بــه	بغــل	می	گوید:	
1۳	ســاله	بــودم	کــه	مــرا	بــه	عقــد	پســری	۳۰	ســاله	درآورند.

ــه	 ــن	ب ــردن	م ــل	از	ب ــع	حم ــگام	وض ــد:	هن ــه	می	ده او	ادام
ــم	 ــر	شــدن	حال ــا	وخیم	ت ــا	ب ــد،	ام ــاع	کردن بیمارســتان	امتن
مــرا	ســریع	بــه	بیمارســتان	رســاندند	کــه	بــه	گفتــه	پزشــک،	
ــر	دو	در	دم	 ــوزادم	ه ــودم	و	ن ــودم،	خ ــیده	ب ــر	رس ــر	دیرت اگ

جــان	می	دادیــم.
ــواری	 ــد	خان ــه	چن ــر	هم ــم	و	فق ــه	ای	از	غ ــا	گوش ــا	تنه اینه
ــد	و	 ــی	می	کنن ــاد	زندگ ــل	آب ــیه	فاض ــه	در	حاش ــت	ک اس
به	رغــم	همجــواری	با	شــهر،	امــا	از	کمتریــن	امکانــات	رفاهی،	

ــتند. ــوردار	نیس ــت	برخ ــی	و	بهداش ــهری،	آموزش ش
بــا	فــرار	ســیدن	شــب	از	آنهــا	جــدا	می	شــوم.	افــکارم	
در	فضــای	غریــب	و	غربــت	زده	محله	هــای	پــر	از	فریــاد	
ــت	 ــت.	سرنوش ــده	اس ــا	مان ــراش	ج ــوش	خ ــای	گ و	ناله	ه
ــد؟	 ــد	ش ــم	خواه ــا	خت ــه	کج ــا	ب ــن	خانه	ه ــرکان	ای دخت
سرنوشــت	کــودکان	پابرهنــه	کــه	بــه	جــرم	گنــاه	نکــرده،	بــه	
آینــده	ای	نامعلــوم	چشــم	دوخته	انــد	و	حتــی	نمی	تواننــد	بــا	

ــود؟ ــه	می	ش ــد،	چ ــر	کنن ــب	را	س ــوده	ش ــال	آس خی
	

شــهرداری بودجــه نــدارد، نیازمنــد کمــک خیــران 
هســتیم

ــن	مــردم	ســال	ها	اســت	بیــخ	گــوش	 ــی	کــه	فقــر	ای در	حال
مســئوالن	شــهری	فاضــل	آبــاد	فریــاد	می	زنــد،	عضو	شــورای	
ایــن	شــهر	می	گویــد،	بودجــه	شــهرداری	کفــاف	رســیدگی	به	

وضعیــت	حاشیه	نشــین	ها	را	نمی	دهــد	.
	محمدرضـا	گزمـه	بابیـان	اینکـه	هنوز	نامـی	برای	ایـن	محله	
حاشـیه	نشـین	در	نظـر	گرفته	نشـده	اسـت،	گفت:	مشـخص	
نیسـت	چـرا	تـا	کنـون	و	بـه	رغـم	سـال	ها	زندگـی	حاشـیه	
نشـینان	در	ایـن	نقطه	از	شـهر،	بـرای	آن	نامی	انتخاب	نشـده	

اسـت	و	سـاکنان	آن	بـه	نوعـی	بی	هویـت	مانده	انـد.
ــی،	 ــف	فرهنگ ــه	و	ضع ــود	بودج ــد:	کمب ــه	می	ده وی	ادام
اقتصــادی،	افزایــش	اعتیــاد	و	پنــاه	بــردن	بــه	برخــی	اعمــال	
آســیب	زا	موجب	شــده	تــا	بجــای	رایزنــی	بــا	متولیان،	دســت	
نیــاز	بــه	ســمت	خیــران	دراز	کنیــم،	شــاید	راهگشــای	حــل	

ــد. ــین	باش ــردم	حاشیه	نش ــن	م ــکالت	ای مش
گزمــه	می	گویــد:	تامیــن	امکاناتــی	چــون	مدرســه،	بهداشــت،	
ــت	و	 ــر	اس ــران	امکان	پذی ــک	خی ــا	کم ــط	ب ــام	و	گاز	فق حم
شــورا	ســعی	دارد	در	برنامه	هــای	جدیــد	خــود	بــا	جمــع	آوری	
کمــک،	بخشــی	از	مشــکالت	ایــن	ســاکنان	به	حاشــیه	نشــته	

را	حــل	کنــد.

عضــو	شــورای	شــهر	فاضــل	آبــاد	وضعیــت	دختــران	و	
کــودکان	ایــن	منطقــه	را	در	معــرض	خطــر	عنــوان	می	کنــد	
ــد	 ــان	را	تهدی ــادی	آن ــی	زی ــای	اجتماع ــد:	خطره و	می	گوی
ــرای	آن	 ــریع	تر	ب ــه	س ــا	هرچ ــت	ت ــرروی	اس ــد	و	ض می	کن

ــید. ــاره	ای	اندیش چ
او	می	گویــد:	ازدواج	هــای	بــدون	ثبــت	قانونــی	و	فرزنــدآوری،	
از	معضالتــی	اســت	کــه	دختــران	زیــر	ســن	قانونــی	را	تهدیــد	
می	کنــد	و	کــودکان	نیــز	در	معــرض	ســوء	تغذیــه	و	اســارت	

ــد. ــاد	قراردارن ــای	اعتی ــری	و	مافی ــای	تکدی	گ در	گروه	ه

دردهایی که پایان ندارد
مشــکالت	اینجــا	همچنــان	ادامــه	دارد.	کــودکان	فاقــد	
شناســنامه،	بی	هیــچ	هویتــی	در	ایــن	محــالت	پرســه	
می	زننــد	و	بی	هیــچ	آموزشــی	در	فقــر	رشــد	می	کننــد.	
ــه	مناســب،	 ــردن،	تغذی ــی	ک ــه	حقشــان	کودک ــی	ک کودکان
آمــوزش،	امنیــت،	بهداشــت	و	عشــق	اســت،	روزگارخــود	را	در	

معــرض	انــواع	آســیب	ها	و	معضــالت	می	گذراننــد.
ــیه	 ــتر	حاش ــره	بیش ــر	پیک ــکاری	ب ــی	از	بی ــر	ناش ــروز	فق ام
ــبی	 ــتر	مناس ــت	و	بس ــده	اس ــایه	افکن ــتان	س ــهرهای	اس ش

ــده	اند. ــیب	ش ــزه	و	آس ــواع	ب ــد	ان ــرای	رش ب

http://mehrnews.com


صفحه 18 | شماره 24 | بهمن 96 MEHR NEWSAGENCY

جامعــه ایـــران

مسلم معین

دولتی   درمانی  آموزشی  مراکز  در 
حریم  حق  شدن  فراموش  سایه  در 
دست  چالش  با  بیماران  خصوصی، 
و  آموزشی  کادر  بین  شدن  دست  به 
تعرض به حقوق خود مواجه می شوند. 

ــه	 ــد	ک ــی	پری ــن	م ــاال	و	پایی ــرکنده	ب ــرغ	س ــل	م ــار	مث بیم
بــاال	برویــد	و	پاییــن	بیاییــد	اجــازه	نمــی	دهــم	دیگــر	معاینــه	
ــه	 ــی	زد	ک ــد	و	داد	م ــی	پیچی ــودش	م ــه	خ ــوم،	از	درد	ب ش
ــه	دســت	بیــن	دانشــجویان	 ــس	دســت	ب خســته	شــدم	از	ب

ــدم. چرخی
ــز	 ــتانها	و	مراک ــه	گاه	در	بیمارس ــا	را	گ ــه	ه ــن	صحن اینچنی
آموزشــی	درمانــی	مــی	بینیــم،	بیمارانی	کــه	با	حال	پریشــان	
و	بــی	تابشــان	بــه	اورژانــس	مراجعــه	مــی	کننــد	و	بایــد	یــک	
ــرن	و	 ــتاری	و	انت ــکی	و	پرس ــجویان	پزش ــن	دانش ــت	بی دس
ــا	 رزیدنــت	و	ســر	آخــر	هــم	پزشــک	متخصــص	بچرخنــد	ت

ــرش	شــوند. پذی
»مراجعــه	بــه	مراکــز	آموزشــی	درمانــی	یعنــی	شــما	
ــا	کادر	 ــوزش	ب ــه	آم ــزوم	ب ــد	در	صــورت	ل حاضــر	شــده	ای
ــراری	 ــواب	تک ــان	ج ــن	هم ــد«	ای ــکاری	کنی پزشــکی	هم
ــا	آن	 ــش	ب ــار	و	همراهان ــراض	بیم ــس	از	اعت ــه	پ ــت	ک اس
روبــه	رو	مــی	شــوند	و	حــق	و	حقــوق	بیمــار	بــرای	رعایــت	
ــر	ســوال	مــی	 ــا	ایــن	جــواب	زی ــم	خصوصــی	اش	را	ب حری

ــد. برن
برخــی	بیمــاران	تمایــل	دارنــد	تــا	بیمــاری	و	مشــکل	خــود	را	
بــا	پزشــک	معالــج	بــه	صــورت	خصوصــی	شــرح	دهنــد،	امــا	
ــاد	افــراد	در	ســطوح	 ــا	حضــور	همزمــان	تعــداد	زی ناگهــان	ب
مختلــف	آموزشــی	روبــرو	مــی	شــوند	کــه	اقــدام	بــه	گرفتــن	
شــرح	حــال	و	معاینــه	مــی	کننــد	و	در	اغلــب	اوقــات	باعــث	

اضطــراب	بیشــتر	بیمــار	مــی	شــوند.

حضور همزمان ۶ دانشجو روی سر بیمار! 
ــی	 ــز	آموزش ــس	مرک ــش	اورژان ــه	بخ ــن	ب ــی	از	مراجعی یک
ــدای	 ــت:	در	ابت ــار	داش ــاه	اظه ــدی	کرمانش ــی	معتض درمان
ورودم	بــه	اورژانــس	کــه	حــال	خوبــی	هــم	نداشــتم	حــدود	6	
تــا	7	نفــر	بــا	روپــوش	ســفید	در	اورژانــس	نشســته	بودنــد	که	

ــد. ــا	هــم	روی	ســرم	آمدن ــرای	معاینــه	همــه	ب ب
ســمیرا	کــه	حــال	مناســبی	نداشــت	و	بــاردار	بــود	افــزود:	در	
ــن	ســاعت	صــدای	قلــب	 ــه	خاطــر	اینکــه	چندی ــان	ب آن	زم
ــا	 ــودم	اضطــراب	شــدیدی	داشــتم	و	ب ــم	را	نشــنیده	ب جنین

مراجعــه	بــا	اورژانــس	و	حضــور	چندین	دانشــجو	روی	ســرم	و	
اســتفاده	آنهــا	از	اصطالحــات	پزشــکی	کــه	مــن	متوجــه	نمی	

شــدم	بــا	هــم	چــه	مــی	گوینــد،	حالــم	بدتــر	شــد.
ــوال	 ــی	معم ــای	دولت ــه	نظــر	بیمارســتان	ه ــه	داد:	ب وی	ادام
همــه	ایــن	مشــکل	را	دارنــد،	چــون	در	مراجعــه	با	بیمارســتان	
هــای	دیگــر	هــم	ایــن	مشــکل	برایــم	پیــش	آمــده	و	وقتــی	
اعتــراض	کــردم	بــه	مــن	گفتنــد	مــی	توانــی	بــه	بیمارســتان	

خصــوص	مراجعــه	کنــی!
ــم	خصوصــی	 ــت	حری ــورد	رعای ــار	در	م ــوق	بیم منشــور	حق

ــد؟	 چــه	مــی	گوی
امــا	در	متــن	منشــور	حقــوق	بیمــار	در	ایــران	ابالغــی	ســال	
88	آمــده	اســت	کــه	»	ایــن	منشــور	بــا	توجــه	بــه	ارزشــهای	
واالی	انســانی	و	مبتنــی	بــر	فرهنــگ	اســالمی	و	ایرانــی	و	بــر	
ــات	 ــدگان	خدم ــی	گیرن ــی	تمام ــت	ذات ــری	کرام ــه	براب پای
ســالمت	و	بــا	هــدف	حفــظ،	ارتقــا	و	تحکیــم	رابطــه	انســانی	
میــان	ارائــه	کننــدگان	و	گیرنــدگان	خدمات	ســالمت	تنظیم	

شــده	اســت«.
ــه	 ــه	»ارائ ــت	ک ــده	اس ــح	ش ــور	تصری ــن	منش ــد	4	ای در	بن
ــم	 ــه	حری ــرام	ب ــر	احت ــی	ب ــد	مبتن ــالمت	بای ــات	س خدم
ــل	رازداری	 ــت	اص ــوت(	و	رعای ــق	خل ــار	)ح ــی	بیم خصوص

ــد«. باش
در	ایــن	بنــد	همچنیــن	بیــان	شــده	کــه	»در	تمامــی	مراحــل	
ــم	 ــه	حری ــد	ب ــی	بای ــخیصی	و	درمان ــم	از	تش ــت	اع مراقب
ــت	 ــروری	اس ــود،	ض ــته	ش ــرام	گذاش ــار	احت ــی	بیم خصوص
بدیــن	منظــور	تمامــی	امکانــات	الزم	جهــت	تضمیــن	حریــم	
خصوصــی	بیمــار	فراهــم	گــردد«	و	اینکــه	»	فقــط	بیمــار	و	
گــروه	درمانــی	و	افــراد	مجــاز	از	طــرف	بیمــار	و	افــرادی	کــه	
ــه	 ــون	مجــاز	تلقــی	مــی	شــوند	مــی	تواننــد	ب ــه	حکــم	قان ب

ــند«. ــته	باش ــی	داش ــات	دسترس اطالع
ــه	بیمــار	مــی	دهــد	کــه	 	ایــن	اصــل	رازداری	ایــن	حــق	را	ب
ــوردار	 ــج	برخ ــم	معال ــر	اعضــای	تی از	رازداری	پزشــک	و	دیگ
ــد	 ــتقیما	در	رون ــه	مس ــرادی	ک ــی	اف ــور	بالین ــد	و	حض باش
درمــان	شــرکت	ندارنــد	را	موکــول	بــه	کســب	اجــازه	از	بیمــار	

مــی	کنــد.

ــج  ــک معال ــط پزش ــد فق ــق دارد بخواه ــار ح  بیم
ــد ــه اش کن معاین

ــز	 ــاه	نی ــکی	کرمانش ــوم	پزش ــگاه	عل ــان	دانش ــاون	درم مع
اظهــار	داشــت:	برخــی	از	بیمارســتان	هــای	دولتــی،	مراکــز	
ــجو		و	 ــف	دانش ــای	مختل ــت	و	رده	ه ــی	اس ــی	درمان آموزش
رزیدنــت	و	دســتیار	و...		در	ایــن	مراکــز	آمــوزش	مــی	بیننــد	و	

ــت. ــی	اس ــان	طبیع حضورش
دکتــر	بهمــن	روشــنی	بیــان	داشــت:	در	خیلــی	از	مــوارد	ابتدا	
رزدیدنــت	هــا	اولیــن	پزشــکانی	هســتند	کــه	بیمــار	را	ویزیت	
ــوی	 ــم	جل ــی	اســت	و	نمــی	توانی ــا	طبیع ــد	و	اینه ــی	کنن م

آمــوزش	آنهــا	را	بگیریــم.
وی	همچنیــن	تصریــح	کــرد:	اینکــه	اگــر	مریضــی	اعتــراض	
داشــته	باشــد	و	نخواهــد	کســی	معاینــه	اش	کنــد	ایــن	حــق	
ــا	پزشــک	خــودش	 ــد	تنه بیمــار	اســت	کــه	درخواســت	کن

آنــرا	معاینــه	کنــد.

بیماران از حقوق خود آگاهی ندارند
ــی	 ــای	دولت ــه	بیمارســتان	ه ــدگان	ب ــه	کنن 	یکــی	از	مراجع
ــار	 ــوق	بیم ــا	از	حق ــه	آی ــه	اینک ــخ	ب ــز		در	پاس ــاه	نی کرمانش
ــن	 ــفانه	از	ای ــه	متاس ــار	داشــت:	ن ــر	اظه ــا	خی اطــالع	دارد	ی

ــدارم. ــی	ن ــوع	اطالع موض
ــراد	 ــب	اف ــرم	اغل ــه	نظ ــت:	ب ــان	داش ــی	بی ــعید	رحمت 	س
ــوع	 ــن	موض ــا	همی ــتند	و	قطع ــع	نیس ــوق	مطل ــن	حق از	ای
هــم	باعــث	نادیــده	گرفتــه	شــدن	حقــوق	بیمــاران	و	عــدم	
ــود	 ــی	ش ــل	م ــرف	مقاب ــوی	ط ــوق	از	س ــن	حق ــت	ای رعای
ــا	فرامــوش	 چــون	وقتــی	یــک	حــق	مطالبــه	نشــود	قاعدت

ــی	شــود. م
ــه	 ــوق	درجامع ــن	حق ــن	ای ــه	ضــرورت	تبیی ــاره	ب ــا	اش وی	ب
تصریــح	کرد:	اطــالع	بیمــاران	از	حقوقشــان	در	زمــان	مراجعه	
بــه	مراکــز	درمانــی	موجــب	حفــظ	کرامــت	آنهــا	مــی	شــود	و	
در	صــورت	نقــض	ایــن	حقــوق	از	طریــق	مراجــع	ذی	صــالح	

بتواننــد	آنهــا	را	پیگیــری	کننــد.
بــه	گــزارش	مهــر،	ایــن	چالــش	دســت	بــه	دســت	شــدن	بین	
رده	هــای	مختلــف	دانشــجویی	در	مراکــز	آموزشــی	درمانــی	
کــه	اکثــر	بیمــاران	بــا	آن	روبــرو	مــی	شــوند،	همــواره	گالیــه	
هــای	فراوانــی	را	بــه	همــراه	داشــته	و	تاکنــون	نیــز	بــرای	آن	
ــجویان	 ــم	دانش ــا	ه ــده	ت ــه	نش ــر	گرفت ــاره	ای	در	نظ راه	چ
ــاران	در	 ــوق	بیم ــم	حق ــد	و	ه ــای	الزم	را	فراگیرن ــوزش	ه آم

ایــن	زمینــه	پایمــال	نشــود.
ــرای	حــل	ایــن	موضــوع	دو	رویکــرد	 ــا	ایــن	وجــود	ب 	حــاال	ب
بایــد	پیگیــری	شــود	کــه	یکــی	از	آنهــا	آگاهــی	شــهروندان	از	
حقــوق	بیمــار	بــا	بــه	کارگیــری	ظرفیــت	رســانه	هــا	و	شــبکه	
هــای	اجتماعــی	و	دیگــری	توجیــه	کادر	درمانی	بیمارســتانها	
ــت	 ــوص	رعای ــف	در	خص ــای	مختل ــجویان	در	رده	ه و	دانش
ــا	ضمــن	حفــظ	کرامــت	 منشــور	حقوقــی	بیمــاران	اســت	ت
انســانی	گیرنــدگان	خدمــات	ســالمت،	روابــط	بین	بیمــاران	و	

کادر	درمانــی	نیــز	ارتقــا	یابــد.

شکستن»حریم خصوصی«بیمار در مراکز درمانی دولتی/ نقض حق خلوت
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جامعــه ایـــران

 ده ســال پــس از تصویــب طــرح جامــع 
ــام  ــوای اراک و ابه ــی ه ــش آلودگ کاه
ــم  ــه، زخ ــن مصوب ــرای ای ــان اج در زم
ــا  ــهر ب ــن ش ــوای ای ــی ه ــور آلودگ ناس
بــی توجهــی بــه گســترش فضای ســبز، 

ــی شــود.  ــر م ــق ت هــر ســال عمی

ــش	 ــع	کاه ــرح	جام ــه	ط ــود	ک ــال	1۳86	ب ــهریورماه	س ش
ــه	 ــت	ب ــران	وق ــات	وزی ــوای	اراک،	در	جلســه	هی ــی	ه آلودگ
ــکل	 ــل	مش ــرای	ح ــدی	ب ــه	امی ــا	روزن ــید	ت ــب	رس تصوی

ــود. ــدار	ش ــی	پدی ــهر	صنعت ــن	ش ــوای	ای ــی	ه آلودگ
طبــق	مــاده	11	ایــن	مصوبــه	19	مــاده	ای،	صنایــع	فعــال	در	
ــف	شــدند	ظــرف	مــدت	 ــم	شــهر	اراک	مکل محــدوده	و	حری
ــه	 ــار	خــود	را	ب دو	ســال،	یــک	پنجــم	از	عرصــه	تحــت	اختی

فضــای	ســبز	تبدیــل	کننــد.
همچنیــن	طبــق	مــاده	1۳	همیــن	مصوبــه،	جهاد	کشــاورزی	
ــی	 ــدند	ط ــف	ش ــزی	موظ ــتان	مرک ــازی	اس و	راه	و	شهرس
ــی	و	 ــار	از	اراضــی	مل ــالیانه	2۰۰	هکت ــال،	س ــج	س ــدت	پن م
ــط	مربوطــه،	 ــت	ضواب ــا	رعای ــی	اطــراف	شــهر	اراک	را	ب دولت
ــار	 ــبز،	در	اختی ــای	س ــی	و	فض ــارک	جنگل ــاد	پ ــرای	ایج ب
ــس	از	 ــا	پ ــد	ت ــرار	دهن ــتان	ق ــی	اس ــع	طبیع اداره	کل	مناب
ــرداری	تحــت	 ــرای	نگهــداری	و	بهره	ب ایجــاد	فضــای	ســبز،	ب

ــرد. ــرار	گی ــهرداری	اراک	ق ــت	ش مدیری
برمبنــای	آنچــه	ذکــر	شــده،	هدفــی	که	طــرح	جامــع	کاهش	
آلودگــی	هــوای	اراک	در	رابطــه	بــا	مبحــث	فضــای	ســبز	ایــن	
ــار	فضــای	 ــزار	هکت ــک	ه ــرد،	ایجــاد	ی ــی	ک ــال	م شــهر	دنب
ــب،	 ــن	ترتی ــه	ای ــا	ب ــود	ت ــال	ب ــج	س ــدت	پن ــی	م ــبز	ط س
حجمــی	از	بــار	ســنگین	آلودگــی	هــوا	کــه	بــر	ریــه	هــای	این	

شــهر	صنعتــی	فشــار	وارد	مــی	کنــد	برداشــته	شــود.
ــرای	 ــور	ب ــه	مذک ــاله	مصوب ــج	س ــدت	پن ــا	م ــه	تنه ــروز	ن ام
ایجــاد	یــک	هــزار	هکتــار	فضــای	ســبز	ســپری	شــده،	بلکــه	
یــک	دهــه	از	تصویــب	طــرح	جامــع	کاهــش	آلودگــی	هــوای	
اراک	مــی	گــذرد،	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	هنــوز	مشــخص	
ــزار	 ــاد	ه ــئول	در	ایج ــای	مس ــازمان	ه ــدات	س ــت	تعه نیس

هکتــار	فضــای	ســبز	چــه	زمانــی	عملیاتــی	خواهــد	شــد.
مســاله	ایجــاد	فضــای	ســبز	در	محــدوده	شــهر	اراک	از	ایــن	
لحــاظ	از	اهمیــت	برخــوردار	اســت	کــه	واحدهــای	صنعتــی	
بــزرگ	آالینــده	محــدوده	ایــن	شــهر	امــکان	تعطیــل	شــدن	
ــن	 ــز	ممک ــر	نی ــه	دیگ ــه	نقط ــا	ب ــال	آنه ــد	و	انتق و...	را	ندارن
ــار	 ــن	در	کن ــد،	بنابرای ــول	بیانجام ــه	ط ــا	ب ــال	ه ــت	س اس
اقداماتــی	همچــون	نوســازی	نــاوگان	حمــل	و	نقــل	و...،	ایجاد	
فضــای	ســبز	یکــی	از	مهمتریــن	راهکارهایــی	اســت	کــه	باید	
بــرای	حفــظ	ســالمتی	ســاکنان	ایــن	شــهر	عملیاتــی	شــود.
ــس	از	گذشــت	 ــه	پ ــاهد	آن	هســتیم	ک ــن	وجــود	ش ــا	ای ب
یــک	دهــه،	حتــی	نیمــی	از	مســاحت	تعییــن	شــده	بــرای	
ــز	تحقــق	 ایجــاد	فضــای	ســبز	در	محــدوده	شــهر	اراک	نی
نیافتــه	و	طــرح	جامــع	کاهــش	آلودگــی	هــوای	اراک	
همچــون	بســیاری	دیگــر	از	طــرح	هــا،	پــس	از	یــک	دهــه	
ــایر	 ــار	و	س ــود	اعتب ــداز	کمب ــت	ان ــار	دس ــان	گرفت همچن

ــت. ــکالت	اس مش
	

تســریع در تحقــق ایجــاد فضــای ســبز ۱۰۰۰هکتاری 
ــت ــرای اراک ضروری اس ب

ــس	در	 ــداب	در	مجل ــان	و	خن ــردم	اراک،	کمیج ــده	م نماین
ایــن	رابطــه	اظهــار	داشــت:	اجــرای	مصوبــه	ایجــاد	یــک	هــزار	
ــه	ده	ســال	پیــش	در	 ــار	فضــای	ســبز	در	شــهر	اراک	ک هکت
خــالل	طــرح	جامــع	کاهــش	آلودگــی	هــوای	اراک	بــه	

تصویــب	رســیده،	یکــی	از	ضــرورت	هــای	ایــن	شــهر	اســت	
کــه	بــا	گذشــت	ده	ســال	متاســفانه	بــر	زمیــن	مانــده	اســت.
ــی	از	 ــل	بخش ــور	ح ــه	منظ ــت:	ب ــی	گف ــر	کریم ــی	اکب عل
ــتی	 ــهرداری	بایس ــهر	اراک،	ش ــوای	ش ــی	ه ــکل	آلودگ مش
ــه	1۰ســاله	ایجــاد	یــک	هــزار	هکتــار	فضــای	ســبز	را	 مصوب

ــد. ــی	کن ــده،	اجرای ــن	مان ــر	زمی ــه	ب ک
نماینــده	مــردم	اراک،	کمیجــان	و	خنــداب	در	مجلــس	
ــت	فضــای	 ــه	اهمی ــا	توجــه	ب ــه	داد:	ب شــورای	اســالمی	ادام
ــن	 ــهر	اراک،	ای ــوای	ش ــی	ه ــرایط	آلودگ ــود	ش ــبز	در	بهب س
ــش	 ــش	از	پی ــد	در	اراک	بی ــه	بای ــی	اســت	ک ــم	از	اقدامات مه
مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد	و	تاکنــون	نیــز	در	اجــرای	آن	

ــت. ــده	اس ــی	ش کوتاه
ــارکت	در	 ــرای	مش ــه	ب ــی	ک ــی	از	اقدامات ــزود:	بخش وی	اف
کاهــش	آلودگــی	هــوا	توســط	شــهرداری	هــا	انجام	می	شــود	
در	طــرح	جامــع	کاهــش	آلودگــی	اراک	برای	شــهرداری	پیش	
ــازی	 ــهری،	نوس ــک	ش ــاماندهی	ترافی ــه	س ــده	ک ــی	ش بین
و	توســعه	نــاوگان	نقلیــه	عمومــی	و	همچنیــن	ایجــاد	و	

ــت. ــه	اس ــبز	از	آن	جمل ــای	س ــترش	فض گس
نماینــده	مــردم	اراک،	کمیجان	و	خنــداب	در	مجلس	شــورای	
اســالمی	بیــان	کــرد:	مدیریت	شــهری	جدیــد	اراک	و	شــورای	
پنجــم	ایــن	شــهر	بایســتی	تســریع	در	رونــد	ایجــاد	فضــای	
ســبز	شــهر	اراک	را	در	دســتور	کار	قــرار	دهنــد،	چراکــه	ســهم	
بــه	ســزایی	در	کنتــرل	و	کاهــش	معضــل	آلودگــی	هــوای	این	

شــهر	دارد.
ــاد	 ــرورت	ایج ــر	ض ــالوه	ب ــاخت:	ع ــان	س ــی	خاطرنش کریم
ــد	 ــراف	آن،	بای ــهری	اراک	و	اط ــط	ش ــبز	در	محی ــای	س فض
برنامــه	اصولــی	بــرای	حفــظ	فضــای	ســبز	موجــود	در	برخــی	
مناطــق	از	جملــه	ســنجان	و...	صــورت	پذیــرد	چراکــه	ایجــاد	
فضــای	ســبز	جدیــد	هزینــه	هــای	زیــادی	بــه	دنبــال	دارد	که	
بایــد	بــا	حفــظ	پوشــش	موجــود	از	ایــن	هزینــه	هــا	جلوگیری	

شــود.
	

اجــرای فضــای ســبز ۳۰۰هکتــاری ســیبک نیازمند 
ــت ــن اعتبار اس تامی

شــهردار	کالنشــهر	اراک	نیــز	در	ایــن	زمینــه	اظهــار	داشــت:	
اخیــرا	بــه	منظــور	ایجــاد	7۰۰	هکتــار	فضــای	ســبز	مذاکراتی	
ــس	 ــتاندار	و	رئی ــی	اس ــاون	عمران ــزی،	مع ــتاندار	مرک ــا	اس ب
شــورای	شــهر	اراک	بــه	انجــام	رســید	کــه	اســتاندار	مرکــزی	

قــول	مســاعدت	بــرای	تامیــن	بودجــه	ایــن	پــروژه	داد.
ــن	 ــزود:	تپــه	ســیبک	در	راســتای	اجــرای	ای داود	تاجــران	اف
ــن	 ــه	ای ــده	ک ــل	داده	ش ــهرداری	اراک	تحوی ــه	ش ــروژه	ب پ

ــا	 ــت،	ام ــار	اس ــادل	۳۰۰	هکت ــاحتی	مع ــه	دارای	مس منطق
مشــکل	مــا	در	حــال	حاضــر	تامیــن	آب	ایــن	منطقــه	اســت	

ــن	مشــکل	هســتیم. ــع	ای ــر	رف کــه	پیگی
شــهردار	کالنشــهر	اراک	خاطرنشــان	کــرد:	انتقــال	سیســتم	
ــال	 ــک	س ــدود	ی ــی	ح ــدت	زمان ــیبک	م ــه	دره	س ــاری	ب آبی
وقــت	الزم	دارد	تــا	بتوانیــم	آبیــاری	قطــره	ای	را	در	دره	
ســیبک	اجرایــی	کنیــم،	هــم	اکنــون	مجــری	ایــن	طــرح	نیــز	

ــده	اســت. مشــخص	ش
ــل	 ــال	مراح ــم	امس ــر	داری ــرد:	در	نظ ــح	ک ــران	تصری تاج
کاشــت	نهــال	را	در	ایــن	منطقــه	بــه	انجــام	برســانیم	تــا	یــک	
ســال	جلوتــر	باشــیم	و	پیــش	از	فرارســیدن	فصــل	گرم	ســال	
بتوانیــم	سیســتم	آبیــاری	قطــره	ای	را	در	این	منطقه	مســتقر	
کنیــم	و	از	طریــق	مکانیــزه	و	بــا	اســتفاده	از	منابــع	آب	منطقه	
ســنجان	و	پســاب	موجــود	ایــن	محــدوده	را	آبیــاری	کنیــم.

وی	ادامــه	داد:	مقــرر	اســت	۳۰۰هکتــار	از	منطقــه	ســیبک	را	
امســال	زیــر	کاشــت	قــرار	دهیــم،	پــس	از	اینکــه	زمیــن	ایــن	
منطقــه	در	اختیــار	شــهرداری	قــرار	داده	شــد	تمامــی	وظایف	

آن	بــر	عهــده	شــهرداری	اســت.
شــهردار	کالنشــهر	اراک	عنــوان	کــرد:	باتوجــه	بــه	اینکــه	این	
طــرح	در	بودجــه	امســال	شــهرداری	درنظــر	گرفتــه	نشــده،	
اســتانداری	مرکــزی	تامیــن	اعتبــار	ایــن	طــرح	را	بــه	عنــوان	
ــه	و	بودجــه	 ــا	ســازمان	برنام ــد	ت ــی	کن ــری	م ــت	پیگی اولوی
اســتان	ایــن	اعتبــار	را	بــا	فوریــت	در	اختیــار	شــهرداری	قــرار	
دهــد	و	هــر	چــه	ســریعتر	کارهــای	زیرســاختی	و	زیربنایــی	

ایــن	طــرح	را	آغــاز	کنیــم.
ــن	موانعــی	کــه	در	 ــه	مهــم	تری ــان	کــرد:	از	جمل تاجــران	بی
رونــد	اجــرای	ســریع	این	پــروژه	قــرار	دارد،	بازگشــایی	مســیر	
الزم	در	دل	کــوه،	ایجــاد	جــاده	و	انتقــال	مصالــح	بــه	منطقــه	
مرتفــع	ســیبک	بــرای	ایجــاد	مخــزن	آب	بــه	منظــور	آبیــاری	

درختــان	اســت.
ــار،	 ــه	بودجــه	و	اعتب ــوط	ب ــا	وجــود	آن	کــه	تنگناهــای	مرب ب
یکــی	از	دالیــل	مهــم	روی	زمیــن	مانــدن	مصوبــه	ایجــاد	یک	
هــزار	هکتــار	فضــای	ســبز	در	محــدوده	شــهر	اراک	اســت،	اما	
بــه	نظــر	مــی	رســد	در	ایــن	زمینــه	بایســتی	در	ســال	هــای	
گذشــته،	عــزم	و	هماهنگــی	جــدی	تــری	از	ســوی	نهادهــای	
مســئول	وجــود	مــی	داشــت	تــا	منجــر	بــه	اجــرای	طــرح	در	
ــر	 ــا	ایــن	اوصــاف،	هــم	اکنــون	نیــز	دی زمــان	مقــرر	شــود.	ب
نشــده	و	مــی	تــوان	بــا	عملیاتــی	کــردن	ایــن	مصوبــه	مهــم	
ــکل	 ــده	ای	از	مش ــش	عم ــهر	اراک،	بخ ــرای	ش ــی	ب و	حیات
ــرای	 ــتر	را	ب ــالمتی	بیش ــرد	و	س ــرف	ک ــوا	را	برط ــی	ه آلودگ

ــه	ارمغــان	آورد. مــردم	ب

فضای سبز راهکار کاهش آلودگی هوای اراک/ طرح هزارهکتاری برزمین ماند
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جامعــه ایـــران

وتشـکل های  نماینـدگان  حالـی  در 
خـزر  آب  انتقـال  از  زیسـت محیطی 
طـرح  و  کابـوس  یـک  به عنـوان 
زمزمـه  کـه  می کننـد  یـاد  خطرنـاک 
هایی مبنی بر از سـرگیری ایـن پروژه 

شـود.  مـی  شـنیده  دولـت  توسـط 

موضــوع	انتقــال	آب	دریــای	خــزر	در	ســالهای	اخیر	بــه	دغدغه	
مســئوالن	و	کارشناســان	و	دوســتداران	محیط	زیســت	در	
شــمال	کشــور	ازجملــه	مازنــدران	تبدیل	شــده	اســت	امــا	انگار	

ــده	اســت. دولــت	همچنــان	روی	حــرف	خــود	باقی	مان
	از	ســالیان	قبــل	بحــران	آب	و	تشــدید	آن	در	برخــی	از	مناطــق	
کشــور،	فکــر	انتقــال	آب	را	در	ذهــن	مســئوالن	ایجــاد	کــرد	تــا	
بتــوان	از	ایــن	طریــق	مشــکل	را	برطــرف	کــرد.	اجــرای	طــرح	
ــک	 ــران	طــی	ی ــزی	ای ــه	اســتان	های	مرک ــال	آب	خــزر	ب انتق
ــا	 ــر	زبان	ه ــور	س ــالم	رئیس	جمه ــا	اع ــاره	ب ــر	دوب ــاه	اخی م
افتــاده	اســت،	طرحــی	کــه	هنــوز	هــم	اماواگرهــای	بســیاری	

ــا	خــود	دارد. ب
ــم	 ــه	ه ــران	را	ب ــوب	ای ــمال	و	جن ــه	ش ــی	ک ــال	آب ــاد	کان ایج
ــن	طــرح	توســط	 ــه	اســت،	اولی ــی	دیرین ــد	رؤیای متصــل	کن
مهنــدس	هومــان	فــرزاد	در	ســال	1۳4۵	نوشته	شــده	کــه	وی	
ایــن	طــرح	را	بــه	ســازمان	پژوهش	هــای	علمــی	کشــور	ارائــه	

داد.
بــر	اســاس	ایــن	طــرح	بایــد	بیــن	دریــای	خــزر	و	خلیج	فــارس	
ــا	ایــن	دو	دریــا	بــه	هــم	متصــل	 دریاچه	هایــی	ایجــاد	شــود	ت
ــرح	 ــز	ط ــالب	نی ــس	از	انق ــد	و	در	دوران	پ ــال	ها	بع ــوند،	س ش

ــت	 ــه	نخســت	وزیر	وق دیگــری	هــم	توســط	مســعود	قمــی	ب
ارائــه	شــد	و	ســاخت	ایــن	کانــال	در	دوران	دولــت	ســازندگی	و	
اصالحــات	نیــز	بررســی	شــد.	ایــن	طــرح	جــزو	آن	طرح	هــای	
پرســروصدایی	بــود	کــه	در	زمــان	ریاســت	جمهــوری	
احمدی	نــژاد	نیــز	مطــرح	شــد	و	در	آن	زمــان	نیــز	بــا	انتقــادات	

ــود. ــه	رو	ب بســیاری	روب
ــژاد	 ــود	احمدی	ن ــروژه	توســط	محم ــن	پ ــگ	ای ســرانجام	کلن
ــرو	 ــی	مجــدد	وزارت	نی ــف	شــد	ول ــی	متوق ــد	از	مدت زده	و	بع
قصــد	دارد	ایــن	طــرح	را	اجــرا	کنــد	و	حتــی	در	ایــن	خصــوص	
نیــز	ارزیابــی	زیســت	محیطی	را	انجــام	داده	انــد	و	طــرح	آن	بــه	
ــه	ای	از	 ــی	جوابی ــده	ول ــز	ارائه	ش ــت	نی ــازمان	محیط	زیس س
ســوی	محیط	زیســت	در	ایــن	خصــوص	صــادر	نشــده	اســت.
ــن	 ــه	اجــرای	ای ــه	درزمین ــی	ک ــن	نگرانی	های یکــی	از	مهم	تری
ــه	خــود	مشــغول	کــرده	عواقــب	و	 طــرح	ذهــن	بســیاری	را	ب
ــرای	محیط	زیســت	 نتایجــی	اســت	کــه	اجــرای	ایــن	طــرح	ب
ــد	در	 ــه	در	مقص ــیر	و	چ ــه	در	مس ــدأ،	چ ــه	در	مب ــه	چ منطق
ــر	 ــه	ازنظ ــر	این	ک ــالوه	ب ــرح	ع ــن	ط ــت.	ای ــد	داش ــی	خواه پ
اقتصــادی	دارای	بــار	مالــی	بســیار	باالیــی	اســت،	رؤیایی	اســت	
ــد. ــر	آن	بوده	ان ــالب	درگی ــد	از	انق ــل	و	بع ــای	قب ــه	دولت	ه ک
دکتــر	اســماعیل	کهــروم	فعــال	محیط	زیســت	و	مشــاور	
رئیــس	ســازمان	محیط	زیســت	کشــور	در	حاشــیه	جشــنواره	
ــت	محیطی	 ــای	زیس ــاره	چالش	ه ــن	درب ــا	در	تنکاب کاکایی	ه
ــن	چالش	هــا	زمزمــه	انتقــال	آب	 ــدران	گفــت:	یکــی	از	ای مازن
دریــای	مازنــدران	بــه	ســمنان	اســت	کــه	مــن	هیــچ	پشــتوانه	

ــم. ــده	ای	در	آن	نمی	بین ــی	و	فای علم
وی	بابیــان	اینکــه	از	ابتــدا	ایــن	نظریــه،	مخالفــت	متخصصــان	
ــه	 ــم	ک ــن	نمی	دان ــزود:	م ــی	داشــت،	اف محیط	زیســت	را	در	پ

ــه	 ــرا	ب ــود	زی ــام	ش ــد	انج ــی	می	خواه ــه	هدف ــا	چ ــن	کار	ب ای
ــه	 ــود	ک ــیرین	ش ــد	ش ــور	بای ــدن	آن،	آب	ش ــام	ش ــرض	انج ف
در	ایــن	صــورت	بایــد	نمــک	آب	جداشــده	کــه	ســبب	شــوری	
بیش	ازحــد	آب	دریــای	خــزر	و	از	بیــن	رفتــن	موجــودات	

ــی	خواهــد	شــد. دریای
کهــروم	اضافــه	کــرد:	از	ســویی	دیگــر،	خاک	ناســازگار	ســمنان	
مناســب	کشــاورزی	نبــوده	و	اگــر	آب	دریــای	خــزر	بــا	صــرف	
هزینــه	بــاال	بــه	آنجــا	انتقــال	یابــد،	محصــوالت	کشــاورزی	نیز	

بــا	هزینــه	زیــادی	تولیدشــده	و	توجیــه	اقتصــادی	نــدارد.
مشــاور	ســازمان	محیط	زیســت	کشــور	بابیــان	اینکــه	دریــای	
خــزر	بیــن	چند	کشــور	همســایه	مشــاع	اســت،	اظهار	داشــت؛	
مــا	به	طــور	شــریکی	بــر	یــک	ســفره	نشســتیم	و	نمی	توانیــم	

هــر	طــوری	کــه	دلمــان	بخواهــد	رفتــار	کنیــم.
ــور	 ــتمداران	کش ــه	سیاس ــرد	ک ــدواری	ک ــار	امی ــروم	اظه که
ســالیق	منطقــه	ای	خــود	را	کنــار	گذاشــته	و	بــه	تمــام	ایــران	

بیندیشــند.
ایــن	فعــال	محیط	زیســت	بــا	اشــاره	بــه	جــدی	بــودن	
بحــران	آب	در	کشــور	بیــان	داشــت؛	کشــور	مــا	ســاالنه	42۰	
میلیــارد	مترمکعــب	آب	دریافــت	می	کنــد	کــه	از	ایــن	میــزان	
ــا،	 ــه	دری ــی	ب ــرار	و	مابق ــارم	آن	مورداســتفاده	ق فقــط	یک	چه

رودخانه	هــا	و	کویــر	می	ریــزد.
وی	بــا	انتقــاد	از	ســاخت	ســدهای	بی	شــمار	و	غیر	کارشناســی	
شــده،	خاطرنشــان	کــرد:	ایــن	ســدها	باعــث	می	شــوند	تــا	آب	
بــا	ســرعت	زیــادی	تبخیــر	شــده	و	ذخایــر	آبــی	کشــور	کاهش	

. بد یا
ــت	 ــب	آب	در	پش ــارد	مکع ــه	۳۰	میلی ــان	اینک ــروم	بابی که
ســدها	تبخیــر	می	شــود،	تصریــح	کــرد:	از	9۰	میلیــارد	مکعــب	

کابوس خطرناک خزر/ از اصرار دولت تا مخالفت مازندرانی ها

علیرضا نوری

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 21 | شماره 24 | بهمن 96

جامعــه ایـــران

باقیمانــده،	8۰	میلیــارد	مکعــب	صــرف	کشــاورزی؛	۵	درصــد	
ــی	 صــرف	صنعــت	و	۳	درصــد	صــرف	شــرب	شــده	و	بی	معن
ــردن	 ــه	گ ــم	کاری	خــود	را	ب ــت	مســئولیت	ک ــه	دول اســت	ک

ــه	دار	بینــدازد. ــان	خان زن
وی	بــا	تأکیــد	براینکــه	دولــت	در	اتخــاذ	سیاســت	های	درســت	
دربــاره	کنتــرل	بحــران	آب	تنبــل	اســت،	گفــت:	دولــت	بایــد	
کشــاورزی	را	بــا	سیســتم	آبیــاری	قطــره	ای	و	بارانــی	و..	مجهــز	

کنــد	تــا	مــا	از	بحــران	آب	نجــات	پیــدا	کنیــم.
ــدران	در	 ــدگان	مازن ــع	نماین ــان،	موض ــر	کارشناس ــالوه	ب ع
مجلــس	نیــز	شــبیه	نظــر	نخبــگان	و	فعــاالن	زیســت	محیطی	
ــا	طــرح	 ــان	نیــز	بارهــا	و	بارهــا	مخالفــت	خــود	را	ب اســت	و	آن

ــد. ــالم	کرده	ان ــزر	اع ــای	خ ــال	آب	دری انتق
ایــرج	نیــاز	آذری	رئیــس	مجمــع	نماینــدگان	مازنــدران	
می	گویــد:	در	شــرایطی	کــه	کشــور	در	موقعیــت	کنونــی	
ــد	 ــه	وحــدت	و	امی ــه	ایجــاد	روحی ــاز	ب ــز	نی بیــش	از	هــر	چی
ــران	و	مســئوالن	 ــر	مدی ــت	و	تدبی ــه	درای ــاور	ب ــده	و	ب ــه	آین ب
ارشــد	دارد	و	جــای	بســی	تعجــب	اســت	کــه	ریاســت	ســازمان	
ــای	 ــال	آب	دری ــوز	انتق ــدور	مج ــه	ص ــدام	ب ــت	اق محیط	زیس

ــت. ــرده	اس ــمنان	را	ک ــه	س ــزر	ب خ
وی	افــزود:	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	ایــن	مجــوز	در	تعــارض	
ــرزمین	اســت	 ــش	س ــی	آمای ــای	مل ــا	جهت	گیری	ه ــل	ب کام
ــای	 ــه	طرح	ه ــد	ک ــان	می	دهن ــده	نش ــات	انجام	ش و	تحقیق
ــتند،	 ــه	هس ــیار	پرهزین ــادی	بس ــاظ	اقتص ــال	آب	ازلح انتق
ــه	 ــرای	نقط ــم	ب ــال	کننده	و	ه ــه	ارس ــرای	نقط ــم	ب ــالوه	ه بع
دریافت	کننــده	دارای	هزینه	هــای	ســنگین	اجتماعــی	و	

زیســت	محیطی	اســت.
نیــاز	آذری	ادامــه	می	دهــد:	تمــام	تجــارب	بین	المللــی	و	
ــن	 ــال	آب	بی ــای	انتق ــه	پروژه	ه ــد	ک ــی	گواهــی	می	دهن داخل
حوضــه	ای،	روش	ناپایــداری	اســت	کــه	نه	تنهــا	مشــکل	را	حــل	

ــد. ــر	می	کن ــاع	آب	را	پیچیده	ت ــه	اوض ــرده	بلک نک
رئیــس	مجمــع	نماینــدگان	مازنــدران	تصریــح	کــرد:	در	
ــه	شــرایط	 ــا	توجــه	ب چنیــن	فضــای	مبهــم	و	غیرشــفافی	و	ب
نامطلــوب	زیســت	محیطی	اســتان	مازنــدران	بیــم	آن	مــی	رود	
ــا	واکنش	هــای	جمعــی	مــردم	 کــه	اجــرای	چنیــن	طرحــی	ب
همــراه	شــود	زیــرا	بایــد	اجــرای	چنیــن	طرح	هایــی	کــه	نتایــج	
آن	جــز	نابــودی	محیط	زیســت،	فرســایش	ســرمایه	اجتماعی،	
هــدر	رفــت	ســرمایه	های	اقتصــادی	و	فروپاشــی	اعتمــاد	

اجتماعــی	نیســت،	جلوگیــری	شــود.
درعین	حــال،	علی	اصغــر	یوســف	نــژاد	نماینــده	مــردم	ســاری	
ــال	آب	 ــث	انتق ــد:	بح ــز	می	گوی ــس	نی ــان	درود	در	مجل و	می
دریــای	خــزر	بــه	فــالت	مرکــزی	منتفــی	و	در	الیحــه	بودجــه	

ــرای	آن	در	نظــر	گرفتــه	نشــده	اســت. نیــز	ردیفــی	ب
وی	دربــاره	انتقــال	آب	دریــای	خــزر	بابیــان	اینکــه	در	بودجــه	
ردیفــی	بــرای	ایــن	طــرح	در	نظــر	گرفتــه	نشــده	اســت	گفــت:	
موضــوع	انتقــال	آب	دریــای	خــزر	منتفــی	اســت	و	اگــر	کســی	
بخواهــد	چنیــن	نکتــه	ای	را	پیگیــری	کنــد،	نماینــدگان	

ــر	را	پیگیــری	خواهنــد	کــرد. ــدران،	اســتیضاح	وزی مازن
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکه	مــردم	مقابــل	انتقــال	طــرح	آب	دریای	
خــزر	خواهنــد	ایســتاد	گفــت:	فکــر	نمی	کنــم	کــه	دولــت	یــا	
ــر	مــردم	قــرار	 ــه	ای	در	مقابــل	چنیــن	مســئله	ای	براب وزارتخان

گیــرد.
عــالوه	بــر	ایــن	علی	محمــد	شــاعری،	نماینــده	مــردم	بهشــهر،	
ــال	آب	 ــت:	اجــرای	طــرح	انتق ــس	گف ــوگاه	در	مجل ــکا	و	گل ن
ــور	 ــمال	کش ــه	را	در	ش ــه	ارومی ــه	دریاچ ــزر	فاجع ــای	خ دری

ــد. ــرار	می	کن تک
وی	بــا	مخالفــت	نســبت	به	اجــرای	طــرح	انتقــال	دریــای	خزر	
بــه	ســمنان	اظهــار	داشــت:	اجــرای	ایــن	طــرح	فاجعــه	دریاچه	

ارومیــه	را	در	شــمال	کشــور	تکــرار	می	کنــد.
ــازمان	حفاظــت	محیط	زیســت	 ــس	س ــه	رئی ــان	اینک وی	بابی
ــای	خــزر	اعــالم	 ــال	آب	دری ــا	انتق کشــور	موافقــت	خــود	را	ب
کــرده	اســت	گفــت:	ایــن	تصمیــم	غیــر	کارشناســی	موجــب	

نگرانــی	شــدید	مــردم	اســتان	های	شــمالی،	دوســتداران	
محیط	زیســت	و	نماینــدگان	مجلــس	شــده	اســت	و	در	صورت	
اجرایی	شــدن	ایــن	موافقــت،	فاجعه	دریاچــه	ارومیه	در	شــمال	
ایــران	تکــرار	می	شــود	و	تبعــات	ناشــی	از	آن	بــه	عهده	کســانی	
خواهــد	بــود	کــه	در	ایــن	برهــه	حســاس	موجــب	نگرانی	هــای	

ــوند. ــی	می	ش اجتماع
ــرای	 ــرد	ب ــد	ک ــدران	تأکی ــدگان	مازن ــع	نماین ــو	مجم عض
جلوگیــری	از	تنش	هــای	احتمالــی	و	پیشــگیری	از	پیامدهــای	
زیســت	محیطی	و	اقتصــادی	نســبت	بــه	لغــو	موافقــت	اقــدام	

ــود. ش
ــه	 ــزر	ب ــای	خ ــال	آب	دری ــه	انتق ــه	ب ــن	»ن ــن	کمپی همچنی
ســمنان«	در	فضــای	مجــازی	شــکل	گرفــت	کــه	شــماری	از	
اعضــای	انجمن	هــای	مردم	نهــاد	محیط	زیســت،	اســتادان	
دانشــگاه،	نماینــدگان	مجلــس	و	فعــاالن	رســانه	ای	در	آن	

ــد. ــت	دارن عضوی
ــردن	 ــر	ک ــی	فک ــت	حت ــان	محیط	زیس ــه	کارشناس ــه	گفت ب
بــه	ایــن	پــروژه	بســیار	خطرنــاک	اســت	خــواه	آنکــه	بخواهــد	

بــه	مرحلــه	اجــرا	درآیــد.	بــه	عقیــده	ایــن	کارشناســان	اثــرات	
اجــرای	پــروژه	انتقــال	آب	خــزر	بــه	ســمنان،	علی	رغــم	
ــر	و	 ــد	وخیم	ت ــد	گتون ــب	از	س ــی	به	مرات ــرمایه	مل ــالف	س ات

ــود. ــد	ب وحشــتناک	خواه
ــرح	مســتلزم	دســت	اندازی	 ــن	ط ــرای	ای ــان	اج ــه	آن ــه	گفت ب
و	ویرانــی	غیرقابل	بازگشــت	باارزش	تریــن	اکوسیســتم	های	
ــزر،	 ــای	خ ــده	دری ــور	دربرگیرن ــاس	کش ــیب	پذیر	و	حس آس
جنگل	هــای	هیرکانــی،	اســتپ	های	کوهپایــه	ای،	کوهســتانی	

و	آلپــی	البــرز	اســت.
از	دیگــر	اثــرات	مخــرب	زیســت	محیطی	اجــرای	طــرح	
مذکــور،	نابــودی	زیســت	بوم	هایی	اســت	کــه	نقــش	مهمــی	در	
پایــداری	ســرزمین	کهــن	و	باســتانی	ایــران	دارنــد،	لــذا	اجرای	
آن	نه	تنهــا	برخــالف	موازیــن	تعهــدات	و	کنوانســیون	های	
بین	المللــی	اســت،	بلکــه	زیــر	پــا	گذاشــتن	اصــل	مترقــی	۵۰	
ــات	 ــداوم	حی ــرای	ت ــا	را	ب ــه	دولت	ه ــون	اساســی	اســت	ک قان
اجتماعــی	نســل	امــروز	و	فــردا	از	چنیــن	فعالیت	هــای	مخربی	

منــع	کــرده	اســت.
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ــا  ــه ب ــون دالری مقابل ــار 150 میلی اعتب
ــع  ــور قط ــه ط ــتان ب ــار خوزس گردوغب
می شــود  گنجانــده   9۷ بودجــه  در 
ــه  ــت از آن دارد ک ــواهد حکای ــی ش ول
ایــن اعتبــار در آســتانه حــذف بــود امــا 

ــرد.  ــا ک ــری آن را احی ــت رهب موافق

سرنوشــت	گردوغبــار	در	خوزســتان	همیشــه	اســیر	اماواگــر	
بــوده	اســت،	چــه	وعده	هایــی	کــه	در	طــول	1۵	ســال	
ــه	مــردم	خوزســتان	 ــده	شــوم	ب ــن	پدی ــع	ای ــرای	رف ــر	ب اخی
ــه	 ــید.	چ ــی	نرس ــام	نیک ــه	فرج ــت	ب ــی	در	نهای داده	شــد	ول
شــعارهایی	کــه	در	ســفرهای	اســتانی	و	رســمی	و	غیررســمی	
بــه	خوزســتانی	ها	پیشــکش	شــد	ولــی	مــردم	اســتان	
همچنــان	بــا	گردوغبــار	داخلــی	و	خارجــی	و	عواقــب	ناگــوار	

آن	دســت	وپنجه	نــرم	می	کننــد.
ســفر	حســن	روحانــی	در	جریــان	مبــارزات	انتخاباتــی	بــرای	
ــن	شــعارها	 ــت	ای ــت	دوازدهــم	شــاید	شــاه	بی تصاحــب	دول
بــود.	زمانــی	کــه	در	ورزشــگاه	تختــی	اهــواز	و	در	مواجهــه	بــا	
مردمــی	کــه	شــعار	می	دادنــد،	گفــت	کــه	ایــن	مشــکل	را	حل	
ــار	 ــرای	واقعــه	دی	مــاه	ســال	قبــل	کــه	گردوغب می	کنــد	و	ب
باعــث	قطــع	بــرق	و	تلفــن	همــراه	و	اینترنت	شــده	بــود،	گفت	
ــدار	 ــح	بی ــا	صب ــری	ت ــرادرم	جهانگی ــن	و	ب ــه	»آن	شــب	م ک

بودیــم	و	اشــک	ریختیــم«.
در	ایــن	مــدت	همیشــه	عامــل	وقــوع	گردوغبارهــای	
ــی	 ــت	ول ــده	اس ــه	ش ــا	حوال ــوی	مرزه ــه	آن	س ــتان	ب خوزس
ــر	 ــار	خوزســتان	ه ــای	گردوغب ــد؛	کانون	ه ــه	ندان کیســت	ک
ــه	 ــم	ب ــاز	ه ــر	از	همیشــه	می	شــوند	و	امســال	ب ســال	فعال	ت
غلظــت	66	برابــری	رســیدند.	کانون	هــای	گردوغبــار	داخلــی	
کــه	سال	هاســت	بــا	وعده	هــای	رنگارنــگ،	بیابانی	تــر	از	
همیشــه	شــده	اند،	بــا	یــک	تصمیــم	حــل	می	شــوند،	آن	هــم	

ــا	اســت. ــه	کام	تشــنه	آنه ــاندن	آب	ب رس
ــار،	 ــده	گردوغب ــوص	پدی ــه	در	خص ــیه	ای	ک ــن	حاش آخری
نفس	هــای	تنــگ	مــردم	خوزســتان	را	تنگ	تــر	کــرد،	
حــذف	اعتبــار	1۵۰	میلیــون	دالری	مهــار	گردوغبــار	
ــای	 ــه	اعتراض	ه ــود	ک ــه	97	ب ــه	بودج ــتان	از	الیح خوزس
بی	شــماری	را	بــه	دنبــال	داشــت،	هرچنــد	ایــن	اعتبــار	در	
ــده	 ــق	در	بودجــه	گنجان ــت	از	ســوی	کمیســیون	تلفی نهای
شــد	و	تائیــد	رهبــر	معظــم	انقــالب	اســالمی	بــرای	
ــراه	 ــه	هم ــز	ب ــی	را	نی ــعه	مل ــدوق	توس ــت	از	صن برداش
ــل	آب	 ــود،	مث ــی	در	کار	نب ــر	اعتراض	های ــی	اگ ــت	ول داش
ــال	1۳97	 ــه	س ــای	بودج ــار	از	ردیف	ه ــن	اعتب ــوردن	ای خ

حــذف	می	شــد.

خبر شوک آور
ــای	 ــال	و	در	اوج	گردوغباره ــاه	امس ــتین	روز	بهمن	م نخس
ویرانگــر	66	برابــری	در	شــهرهای	مختلــف	خوزســتان	کــه	
ــود،	 ــرده	ب ــین	ک ــردم	را	خانه	نش ــج	و	م ــتان	را	فل ــن	اس ای
خبــری	مثــل	شــوک	در	بیــن	خوزســتانی	ها	منتشــر	
ــور	مجلــس	 ــی	و	ام ــت،	حقوق ــاون	توســعه	مدیری شــد.	مع
ــر	 ــن	خب ــان	ای ــت	در	جری ــت	محیط	زیس ــازمان	حفاظ س
ــه	 ــالمی،	بودج ــورای	اس ــس	ش ــه	در	مجل ــود	ک ــه	ب گفت
ــا	گردوغبــار	خوزســتان	در	ســال	97	حذف	شــده	 ــه	ب مقابل

ــت.	 اس
ســازمان	 پیشــنهاد	 بــه	 اشــاره	 بــا	 شــافعی	 کریــم	
محیط	زیســت	بــرای	پیش	بینــی	بودجــه	گردوغبــار	در	
ــه	 ــح	کــرد:	در	الیحــه	بودجــه	پیشــنهادی	ب ســال	97	تصری
ــه	 ــرای	مقابل مجلــس	شــورای	اســالمی	1۵۰	میلیــون	دالر	ب
ــه	خوزســتان	در	نظــر	 ــوب	کشــور	از	جمل ــار	جن ــا	گردوغب ب
ــق	 ــیون	تلفی ــط	کمیس ــفانه	توس ــه	متأس ــد	ک ــه	ش گرفت

ــد. ــذف	ش ــالمی	ح ــورای	اس ــس	ش مجل

تکذیب به سرعت باد
ــوپ	مشــکالت	زیســت	محیطی	 ــه	ت ــر	شــوک	آور	ک ــن	خب ای
ــرض	 ــود،	در	ع ــه	ب ــس	انداخت ــن	مجل ــه	زمی ــتان	را	ب خوزس
چنــد	دقیقــه	از	ســوی	برخــی	نماینــدگان	مجلــس	تکذیــب	

شــد.
ــس	در	 ــق	مجل ــیون	تلفی ــو	کمیس ــی	عض ــه	سیاوش طیب
همــان	دقایــق	اولیــه	انتشــار	خبــر	بــا	اشــاره	بــه	اظهــارات	
ــار	 ــذف	اعتب ــورد	ح ــت	در	م ــازمان	محیط	زیس ــاون	س مع
ــن	 ــت:	ای ــق	گف ــیون	تلفی ــا	در	کمیس ــا	ریزگرده ــه	ب مقابل
ــازمان	 ــاون	س ــه	مع ــوده	ک ــی	ب ــتباه	فاحش ــارات	اش اظه
محیط	زیســت	مرتکــب	شــده	و	باعــث	شــده	مــردم	

ــوند. ــمگین	ش خش
ــه	ای	 ــائل	بودج ــا	مس ــر	کســی	ب ــرد:	اگ ــه	ک ــی	اضاف سیاوش
آشــنا	باشــد	متوجــه	می	شــود	ایــن	اعتبــار	کــه	رقــم	آن	بــه	
ــی	 ــعه	مل ــدوق	توس ــه	صن ــوط	ب ــده	مرب دالر	پیش	بینی	ش
اســت	و	حــذف	آن	در	اختیــار	مجلــس	نیســت.	مــا	فعــاًل	ایــن	
جــدول	را	کنــار	گذاشــته	ایم	زیــرا	هنــوز	اذن	رهبــری	را	بــرای	

ــم. ــت	نکرده	ای آن	دریاف
تکذیب	هــای	دیگــری	هــم	به	ســرعت	از	ســوی	دولــت	و	
مجلــس	از	راه	رســید	ولــی	بــرای	مــردم	دیگــر	باورش	ســخت	

شــده	بــود	و	مــردم	خوزســتان	مثــل	1۵	ســالی	کــه	از	آغــاز	
ــاور	 ــتند	ب ــر	نمی	توانس ــده	دیگ ــی	ش ــار	ط ــده	گردوغب پدی
کننــد	کــه	در	پشــت	پــرده	خبــری	نیســت	و	به	قول	معــروف	
می	گفتنــد	»تــا	نباشــد	چیزکــی	...«	چــرا	کــه	در	ایــن	
میــان	برخــی	نماینــدگان	خوزســتان	به	صــورت	مســتقیم	و	
غیرمســتقیم	گفتــه	بودنــد	کــه	ایــن	اعتبــار	در	آســتانه	حذف	
شــدن	بــود	کــه	شــاید	اگــر	معــاون	محیط	زیســت	ایــن	خبــر	
حــذف	را	رســانه	ای	نمی	کــرد،	بودجــه	97	کشــور	رنــگ	
اعتبــار	1۵۰	میلیــون	دالری	مقابلــه	بــا	گردوغبــار	را	بــه	خــود	

نمی	دیــد.
جلیــل	مختــار	نماینــده	مــردم	آبــادان	در	مجلــس	شــورای	
اســالمی	در	نشســت	علنــی	یکشــنبه	یکــم	بهمن	مــاه	
ــر	 ــس	شــورای	اســالمی	در	تذک ــی	در	همــان	روز	مجل یعن
ــه	رئیس	جمهــور	گفــت:	مســئله	 شــفاهی	خــود	خطــاب	ب
ــه	پالســکو	و	ســانچی	 بحــران	ریزگردهــا	نیــز	ماننــد	حادث

مهــم	اســت.
وی	در	ادامــه	بــا	بیــان	اینکــه	بایــد	ماننــد	تمــام	بحران	هــا	بــه	
مســئله	ریزگردهــا	رســیدگی	شــود،	اظهــار	کــرد:	متأســفانه	
ردیــف	بودجــه	مهــار	ریزگردهــا	از	قانــون	بودجــه	امســال	در	

کمیســیون	تلفیــق	الیحــه	بودجــه	97	حذف	شــده	اســت.

علی نواصر

کش وقوس های ۱۵۰ میلیون دالر 
گردوغباری/موافقت رهبری مشکل را 

حل کرد
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بازگشت امید
در	نهایــت	ایــن	اعتبــار	وارد	بودجــه	ســال	
1۳97	شــد	و	رهبــر	معظــم	انقــالب	هــم	
آن	را	تائیــد	کردنــد	تــا	امیــد	در	میــان	آن	
همــه	گردوغبــار	و	مشــکالت	تنفســی	بــه	

ــد. ــرک	بکش ــتانی	ها	س اردوی	خوزس
ــادان	 ــردم	آب ــده	م ــار	نماین ــل	مخت جلی
ــت:	 ــاه	گف ــوم	بهمن	م ــس	روز	س در	مجل
رهبــری	 معظــم	 مقــام	 خوشــبختانه	
اجــازه	و	اذن	برداشــت	1۰۰	میلیــون	دالر	
ــن	 ــا	و	همچنی ــا	ریزگرده ــه	ب ــرای	مقابل ب
ــرق	 ــازی	ب ــرای	بهس ــون	دالر	ب ۵۰	میلی
ــدوق	توســعه	 ــق	صن خوزســتان	را	از	طری
ملــی	صــادر	کردنــد	کــه	قطعــاً	ایــن	
ــا	 ــه	ســزایی	در	مقابلــه	ب موضــوع	تأثیــر	ب
ــوای	 ــت	ه ــود	وضعی ــل	و	بهب ــن	معض ای

ــت. ــد	داش ــتان	خواه خوزس

ــی  ــه اتفاق ــت چ ــرار اس ــه ق ــار قابل توج ــا بااعتب ام
ــرای خوزســتان رخ دهــد؟ ب

ــور	 ــی	و	ام ــت،	حقوق ــعه	مدیری ــاون	توس ــافعی	مع ــم	ش کری
ــه	 ــوص	بودج ــط	در	خص ــت	محی ــازمان	حفاظ ــس	س مجل
مقابلــه	بــا	گردوغبــار	در	الیحــه	بودجــه	97	گفــت:	در	جــدول	
بنــد	»و«	ذیــل	تبصــره	4	الیحــه	بودجــه	رقــم	1۵۰	میلیــون	
ــع	مشــکل	 ــا	در	کشــور	و	رف ــا	ریزگرده ــه	ب ــرای	مقابل دالر	ب

ــت. ــده	اس ــتان	تعیین	ش ــرق	خوزس ب
وی	در	ایــن	بــاره	افــزود:	در	ایــن	جــدول	11	عنــوان	از	
ــه	 ــار	در	نظــر	گرفته	شــده	ک ــت	پیشــنهاد	و	اعتب ســوی	دول
ــا	در	کشــور	و	 ــا	ریزگرده ــه	ب ــوان	مقابل ــن	11	عن ــی	از	ای یک
ــن	 ــرای	ای ــت،	ب ــتان	اس ــتان	خوزس ــرق	اس ــکل	ب ــع	مش رف
ــده	 ــون	دالری	تعیین	ش ــه	1۵۰	میلی ــف	بودج ــوان	ردی عن

اســت،	بهبــود	محیط	زیســت،	آبخیــزداری	و	ســاماندهی	
پســماندهای	کل	کشــور	یکــی	دیگــر	از	عناویــن	اســت	کــه	
ــاده	 ــد	»ث«	م ــوان	دوم	در	بن ــد	»س«	و	عن ــورد	اول	در	بن م
۳8	قانــون	برنامــه	بودجــه	ســال	1۳97	در	حــوزه	پســماند	و	

ــت. ــده	اس ــف	ش ــت	تکلی ــار	و	محیط	زیس گردوغب
معــاون	توســعه	مدیریــت،	حقوقــی	و	امــور	مجلــس	ســازمان	
حفاظــت	محیط	زیســت	بــا	اشــاره	بــه	بودجــه	تعییــن	شــده	
از	ســوی	دولــت	اظهــار	کــرد:	دولــت	بــرای	اینکــه	گردوغبــار	
در	خوزســتان	و	سراســر	کشــور	و	همچنیــن	پســماندها	
خانگــی	کــه	در	قانــون	برنامــه	ششــم	توســعه	تکلیــف	شــده	
ــد	 ــرای	بن ــون	دالر	ب ــد	1۵۰	میلی ــاماندهی	کن ــت	را	س اس
»س«	مــاده	۳8	پیش	بینــی	و	دو	میلیــارد	دالر	بــرای	بنــد	ث	

تعییــن	کــرده	اســت.
شــافعی	بــا	بیــان	اینکــه	در	حــال	حاضــر	گردوغبــار	بســیاری	
ــان	 ــرده	اســت،	بی از	اســتان	های	کشــور	را	دچــار	مشــکل	ک

کــرد:	بایــد	معضــل	گردوغبــار	را	در	
محــل	ایجــاد	شــده	از	بیــن	بــرد،	در	
حــوزه	محیط	زیســت	بایــد	حــق	آبــه	
ــه	و	 ــتان،	منطق ــر	اس ــت	محیطی	ه زیس
ــت	 ــا	در	طبیع ــود	ت ــز	داده	ش ــوزه	آبری ح
اگــر	حقآبــه	 بگــذارد	 را	 آثــار	خــود	
ــاص	 ــت	اختص ــت	محیطی	در	طبیع زیس
کــه	 شــهرهایی	 زمیــن	 شــود	 داده	
گردوغبــار	در	آن	تولیــد	می	شــوند	بــه	
کانــون	تولیــد	گردوغبــار	تبدیــل	نخواهــد	

ــد. ش
ــام	 ــت	تم ــه	دول ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
تــوان	خــود	را	بــرای	بهبــود	شــرایط	
به	ویــژه	در	زمانــی	کــه	موضــوع	ســالمتی	
ــردم	مطــرح	اســت،	 ــره	م ــی	روزم و	زندگ
بــه	کار	می	گیــرد،	ادامــه	داد:	هزینــه	
درمــان	بیمــاری	ناشــی	از	مشــکالت	
زیســت	محیطی	بســیار	باالتــر	از	پیشــگیری	آن	اســت؛	
بنابرایــن	ایــن	مشــکل	در	زندگــی،	آرامــش	و	ســالمت	مــردم	

ــت. ــذار	اس تأثیرگ
ــا	 ــه	ب ــرای	مقابل ــون	دالری	ب ــار	1۵۰	میلی ــن	اعتب ــون	ای اکن
ــه	صــورت	 ــار	خوزســتان	و	مشــکالت	ناشــی	از	آن	ب گردوغب
ــه	 ــود	و	ب ــده	می	ش ــده	گنجان ــال	آین ــه	س ــع	در	بودج قط
ــار	 ــای	مه ــرای	طرح	ه ــکلی	ب ــچ	مش ــاری	هی ــاظ	اعتب لح
ــت	و	 ــی	دول ــدارد	ول ــده	در	داخــل	کشــور	وجــود	ن ــن	پدی ای
ــار	 ــکل	گردوغب ــل	مش ــی	ح ــکار	اصل ــد،	راه ــس	بدانن مجل
ــه	 ــذرد	بلک ــی	نمی	گ ــه	و	مال ــای	بودج ــتان	از	کانال	ه خوزس
ــی	و	 ــای	طبیع ــه	ه ــق	آب ــص	ح ــا	تخصی ــکل	ب ــن	مش ای
خــدادادی	بــه	عرصه	هــای	خوزســتان	و	جلوگیــری	از	انتقــال	
ــه	 ــی	ک ــت،	موضوع ــدن	اس ــل	ش ــل	ح ــوزه	ای	قاب آب	بین	ح

ــدارد. ــت	آن	ن ــه	رعای ــی	ب ــت	تمایل دول
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ــک  ــن ی ــتان قزوی ــه ای از اس در گوش
معلــم بــا همــه محدودیــت هــا، معنــای 
ــدان  ــه فرزن ــه ب ــق و عالق ــی عش واقع
ــه در شــعار کــه در  ــران اســالمی را ن ای

ــت.  ــان داده اس ــل نش عم

در	روزگاری	کــه	خســته	از	ماشــینی	شــدن	زندگــی،	دوری	از	
محبــت	و	ایثــار	و	کمــک	شــده	ایــم	هــر	از	گاهــی	انســانهایی	
ــه	مــا	 پیــدا	مــی	شــوند	کــه	انســانیت	و	محبــت	و	ایثــار	را	ب

یــادآوری	مــی	کننــد.
ــی	مدرســه	ســتایش	در	 ــم	مقطــع	ابتدای ــاز	ســیدپور	معل الن
روســتای	رحمــت	آبــاد	بــزرگ	از	توابــع	دشــتابی	بوییــن	زهرا	

در	اســتان	قزویــن	اســت.
بانویــی	معلــم	بــا	یــک	دنیــا	آرزو	بــرای	دســتگیری	از	
نیازمنــدان،	معلمــی	بــا	عشــق	بــه	همنــوع،	شــیفته	شــغلش	

ــود. ــی	ش ــته	نم ــز	خس ــه	هرگ ک
ــا	ایــن	معلــم	جــوان	هــم	صحبــت	 ــه	ســختی	توانســتیم	ب ب
شــویم	و	گفتگــو	کنیم،	نگــران	بــود	صحبتــی	کنــد	و	دیگران	
ناراحــت	شــوند	و	یــا	احســاس	کننــد	کــه	مــی	خواهــد	خــود	

را	مطــرح	کنــد.
البتــه	بــا	تجربــه	ای	کــه	داشــتم	و	بــا	ایــن	نــوع	افــراد	روبــرو	
شــده	بــودم	زبانــش	را	مــی	دانســتم	زیــرا	بارهــا	بــا	خیرینــی	
ــه	هیــچ	وجــه	دوســت	نداشــتند	 ــودم	کــه	ب مواجــه	شــده	ب
نامشــان	زیــاد	مطــرح	شــود	نکنــد	کــه	اجرشــان	کــم	شــود	و	

ایــن	کار	خیــر	تظاهــر	و	ریــا	تلقــی	شــود.
بــا	همــان	تجربــه	قبلــی	آنقــدر	صحبــت	کردیــم	و	اطمینــان	
ــی	و	 ــگ	خیرخواه ــج	فرهن ــرای	تروی ــن	کار	ب ــه	ای دادم	ک
ــوزان	 ــش	آم ــه	دان ــک	ب ــرای	کم ــن	ب ــت	خیری ــب	رضای جل
روستاســت	وبــا	مدیــران	آمــوزش	و	پــرورش	صحبــت	کردیــم	
تــا	رضایتــش	جلــب	شــد	تــا	بــا	مــا	هــم	صحبــت	شــود،	ایــن	
گفتگــو	بــا	اصــرار	خبرنــگار	برگــزار	شــد	تــا	جامعــه	از	کنــار	
ــه	و	کاری	 ــی	خیرخواهان ــال	نیت ــط	دنب ــه	فق ــانهایی	ک انس
خداپســندانه	هســتند	بــه	ســادگی	عبــور	نکنــد	و	ایــن	افــراد	
ــا	نیــز	امیــدوار	شــویم	 شــاخص	فرامــوش	نشــوند	و	البتــه	م
کــه	همچنــان	خوبــی	و	خیــر	و	نیکــی	و	انســانیت	در	جامعــه	
ــر	را	 ــاد	گرفتیــم	کار	خی ــا	هــم	ی جــاری	و	ســاری	اســت	و	م

ــم. فرامــوش	نکنی

معلمی جوان با نیتی بزرگ و انسانی
ــه	 ــرا	ب ــه	چ ــن	ک ــد	و	از	ای ــی	گوی ــودش	م ــیدپور	از	خ س
مدرســه	روســتای	رحمــت	آبــاد	رفــت	از	خاطراتــش	و	
ــا	 ــه	ب ــتایی	و	آنچ ــوزان	روس ــش	آم ــی	از	مشــکالت	دان نگران
همــه	وجــود	درخواســت	مــی	کــرد	ایــن	بــود	کــه	بــه	جــای	
ــد	 ــه	مســئوالن	بگوین ــش	ب ــال	فداکاری ــه	او	و	مث ــن	ب پرداخت

ــود. ــوش	نش ــتاها	فرام روس

اینجا ایثار قسمت می کنند
ســید	پــور	شــش	ســال	اســت	معلــم	مقطــع	ابتدایــی	اســت	
و	در	روســتای	رحمــت	آبــاد	از	توابــع	بخــش	ســگزاباد	بوییــن	
زهــرا	تدریــس	مــی	کنــد	و	بیــش	از	4	ســال	اســت	در	ایــن	

منطقــه	خدمــت	مــی	کنــد.
ســیدپور	یــک	دختــر	۵	ســاله	دارد	واهــل	اردبیــل	اســت	و	از	
انگیــزه	هایــش	بــرای	خدمــت	در	ایــن	روســتای	محــروم	مــی	
گویــد:	خدمــت	در	روســتا	بویــژه	اگــر	محروم	باشــد	احســاس	
ــدگاری	انجــام	 دیگــری	دارد	و	شــما	از	ایــن	کــه	خدمــت	مان
ــدن	 ــد	از	دی ــم	هرچن ــن	ه ــد	راضــی	هســتید	و	م ــی	دهی م

مشــکالت	روســتا	در	رنــج	هســتم	امــا	خوشــحالم	کــه	گامــی	
بــرای	علــم	آمــوزی	دانــش	امــوزان	ایــن	منطقــه	برداشــته	ام.
گاهــی	آنقــدر	مشــکالت	بچــه	هــای	روســتا	زیــاد	اســت	کــه	
ــه	و	غصــه	خــوردن	 ــم	و	پــس	از	گری درس	را	فرامــوش	میکن
بــه	فکــر	چــاره	ای	بــرای	حــل	مشــکالت	خانوادگــی	و	مالــی	

آنهــا	هســتم.
	

فقط درس نمی دهم/ سنگ صبور بچه ها هستم
ایــن	معلــم	وظیفــه	شــناس	مــی	گویــد:	خیلــی	از	بچــه	هــا	
اصــال	دوســت	ندارنــد	از	مشــکالت	خودشــان	صحبــت	کننــد	
ــد	 ــتند	نکن ــران	هس ــد	و	نگ ــاد	ندارن ــم	اعتم ــه	معل ــون	ب چ
ــدر	 ــن	آنق ــا	م ــند	ام ــت	بکش ــود	و	خجال ــال	ش ــان	برم رازش
بــه	آنهــا	نزدیــک	شــده	ام	کــه	بســیاری	از	آنهــا	بــا	مــن	درد	
ــوزان	و	 ــش	آم ــور	دان ــنگ	صب ــده	ام	س ــد	و	ش ــی	کنن دل	م
امیــدوارم	لیاقــت	آن	را	داشــته	باشــم	تــا	ضمــن	رازداری	برای	

رفــع	نیازهایشــان	همــت	کنــم.
وی	توصیــه	ای	بــه	همــکاران	خــود	دارد	و	مــی	گویــد:	
دختــران	دانــش	آمــوز	معمــوال	کمتــر	درد	دل	مــی	کننــد	اما	
اگــر	ارتبــاط	عاطفــی	شــما	قــوی	باشــد	مانند	عضــو	خانــواده	
بــه	شــما	اعتمــاد	مــی	کننــد	و	شــما	مــی	توانیــد	بــا	رازهــای	
ــل	روش	 ــی	متقاب ــا	درک ــگاه	ب ــوید	و	آن ــنا	ش ــان	آش درونش

ــد. ــس	را	انتخــاب	کنی تدری
بــه	معلمــان	همــکار	خــودم	بــه	عنــوان	یــک	معلــم	کوچــک	
توصیــه	مــی	کنــم	شــرایط	بچــه	هــا	را	درک	کننــد	و	بــا	آنهــا	
ارتبــاط	عاطفــی	داشــته	باشــند	تــا	درس	بــرای	بچــه	هــا	قابل	

فهــم	باشــد.

همسری همراه معلم فداکار
وی	بــا	ابراز	تشــکر	از	همســر	خــود	اظهارمــی	دارد:	مشــکالت	
ــپس	 ــم	س ــی	کن ــرح	م ــرم	مط ــا	همس ــدا	ب ــا	را	ابت ــه	ه بچ
دنبــال	راهــکار	مــی	گردیــم	و	تــا	جایــی	کــه	شــرایط	مالــی	
خودمــان	اجــازه	مــی	دهــد	نیازهــای	مالــی	آنهــا	را	برطــرف	
مــی	کنیــم	و	در	گام	بعــدی	بــا	کمــک	برخــی	خیریــن	و	چند	
ــوزان	 ــش	آم ــای	دان ــم	نیازه ــی	کنی ــالش	م ــاء	ت ــن	از	اولی ت

محــروم	را	تامیــن	کنیــم.
ســید	پــور	کــه	امــروز	معلــم	چنــد	کــودک	بیمــار	هم	هســت	
اضافــه	مــی	کنــد:	دانــش	آمــوزی	دارم	کــه	ناراحتــی	قلبــی	
دارد	و	بــا	عفونــت	ســر	کالس	درس	مــی	آیــد	و	بدلیــل	فقــر	

ــه	بیمارســتان	رفتــه	و	مــداوا	 ــادر	نیســت	ب ــواده	ق ــی	خان مال
شــود.

وی	اظهارداشــت:این	دانــش	آمــوز	رابــا	ســختی	فــراوان	
ــود	 ــی	ش ــا	جراح ــم	ت ــتری	کن ــتان	بس ــتم	در	بیمارس توانس
ولــی	مشــکالت	دیگــری	پیــدا	کــردو	عفونــت	گوش	و	چشــم	

ــود. ــه	ای	ش ــان	ریش ــد	درم دارد	و	بای
ــاد	کــه	در	کنــار	عاطفــه	 معلــم	فــداکار	روســتای	رحمــت	آب
ــج	و	 ــال	از	رن ــی	ماالم ــانیت،	دل ــار	از	انس ــق	و	سرش ای	عمی
انــدوه	دانــش	آمــوزان	نیازمنــد	و	بیمــار	خــود	دارد	از	کودکــی	
مــی	گویــد	کــه	بایــد	بــرای	مــداوا	حتمــا	بــه	تهــران	بــرود	اما	
ــذا	 ــه	تهیــه	هزینــه	هــای	آن	نیســتند	ل ــواده	اش	قــادر	ب خان

تــالش	مــی	کنــد	تــا	بــه	قزویــن	بیایــد	و	بســتری	شــود.
ســید	پــور	اضافــه	مــی	کنــد:	ایــن	کــودک	را	بســتری	کردیم.	
درمــان	مســتمر	نیــاز	دارد	و	چــون	دختربچــه	اســت	از	
خانــواده	نمــی	تــوان	جــدا	کــرد	و	ســه	نفــر	از	دانــش	آمــوزان	
ــز	 ــا	نی ــه	آنه ــد	ب ــد	کــه	بای مشــکالت	شــنوایی	و	قلبــی	دارن

کمــک	شــود.
	

ــد  ــی دان ــواده نم ــی خان ــه حت ــوزی ک ــش آم دان
مشــکل شــنوایی دارد

ایــن	معلــم	بــاز	مــی	گویــد:	دانــش	آمــوزی	دارم	کــه	تــا	پایــه	
ــب	 ــنوایی	دارد	ول ــکل	ش ــت	مش ــی	دانس ــی	نم ــم	کس پنج
خوانــی	مــی	کــرد	وبــه	مــا	هــم	نگفتــه	بودنــد	تــا	ایــن	کــه	
ــا	کار	بیشــتر	کمــی	مشــکلش	را	برطــرف	کنــم. توانســتم	ب

لهارد،	روستایی	که	افسرده	است
ــش	آمــوزی	کــه	دل	درد	شــدید	دارد	و	از	درد	 ســیدپور	از	دان
کبــود	مــی	شــود	و	قــادر	بــه	درس	خوانــدن	نیســت،	دانــش	
ــا	ناراحتــی	قلبــی	و	کســانی	کــه	حتــی	لقمــه	ای	 ــوزی	ب آم
ــر	مــی	 ــز	متاث ــا	را	نی ــد	و	م ــد	مــی	گوی ــرای	خــوردن	ندارن ب
ــه	 ــن	هم ــمان	ای ــار	گوش ــود	در	کن ــی	ش ــا	م ــه	آی ــد	ک کن
نیازمنــد	باشــدوما	بازهــم	هزینــه	هــای	میلیونــی	در	کارهایی	
کنیــم	کــه	هیــچ	فایــده	و	خروجــی	نــدارد	و	بگوییــم	ای	کاش	
مثــال	بــه	جــای		همایــش	هــای	بــی	نتیجــه	هزینــه	هــا	را	در	

ایــن	کارهــا	مصــرف	مــی	کردیــم.

مشـکالت روسـتا انگیـزه خدمتـم را بیشـتر کـرده 
اسـت

در	شــرایطی	کــه	بســیاری	از	افــراد	در	تنگنهــا	از	مســئولیت	

معلمی که مشق عشق می کند/ سنگ صبوری برای دانش آموزان نیازمند
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جامعــه ایـــران

ــار	کــه	 شــانه	خالــی	مــی	کننــد	ایــن	زن	معلــم	فــداکار	هرب
ــا	انگیــزه	 بــا	مشــکل	دانــش	آمــوز	خــود	روبــرو	مــی	شــود	ب

ــد. ــی	ده بیشــتری	درس	م
وی	مــی	گویــد:	بــاور	کنیــد	هرگاه	کــه	از	مشــکالت	ایــن	بچه	
هــا	به	ســتوه	مــی	آیــم	بــا	عالقــه	بیشــتری	ســرکالس	حاضر	
مــی	شــوم	و	بــا	جــان	و	دل	بیشــتری	درس	مــی	دهــم	زیــرا	
احســاس	مــی	کنــم	ایــن	افــراد	نیــاز	بیشــتری	بــه	مــن	دارند	

و	مســئولیت	مــن	ســنگین	تــر	اســت.

تاثیر رفتارم در ارتقاء کیفی تحصیل دیده می شود
ــد	از	 ــی	خواه ــد	نم ــاور	کنی ــت:	ب ــن	گف ــور	همچنی ــید	پ س
خــود	تعریــف	کنــم	امــا	بــا	ایــن	روش	تدریــس	بچــه	هــا	بــا	
ــی	 ــه	های ــان	بچ ــد	و	هم ــی	خوانن ــه	بیشــتری	درس	م عالق
ــی	نویســند	 ــه	م ــروز	نام ــناختند	ام ــه	حــروف	را	نمــی	ش ک
ــی	 ــوق	م ــن	اشــک	ش ــاد	گرفت ــدن	و	ی ــواد	ش ــا	س و	بخاطرب

ــد. ریزن
عشــق	و	عالقــه	بــه	بچــه	هــا	خســتگی	مــن	را	از	تــن	خــارج	
مــی	کنــد	و	هیــچ	نگــران	کمبودهــا	و	مشــکالت	تدریــس	در	
ــاری	و	 ــط	از	بیم ــتم	و	فق ــد	نیس ــت	و	آم ــه	و	رف ــن	مدرس ای
ــج	مــی	 ــا	رن ــواده	آنه ــوزان	و	خان ــش	آم ــی	دان مشــکالت	مال
ــرا	 ــوم	زی ــل	ش ــهر	منتق ــه	ش ــی	حاضــر	نیســتم	ب کشــم	ول

ــد. ــاز	دارن ــه	مــن	بیشــتر	نی دانــش	آمــوزان	روســتا	ب
شــناخت	دانــش	آمــوزان	و	درک	متقابــل	بچــه	هــا	مــی	تواند	
بهتریــن	روش	تدریــس	باشــد.	ایــن	هــم	توصیــه	دیگــر	معلم	

روســتای	رحمــت	آبــاد	اســت.
	

ــرا  ــتان درس را ف ــه در بیمارس ــاله ای ک ــر ۱۱ س پس
ــت گرف

ــوز	11	 ــش	آم ــک	دان ــی	دهد:ی ــه	م ــداکار	ادام ــم	ف ــن	معل ای
ســاله	دارم	کــه	مشــکل	کــم	خونــی	داشــت	وبســیار	ضعیــف	
شــده	بــود	و	باالخــره	در	بیمارســتانی	در	قزوین	بســتری	شــد.
وقتــی	دیــدم	دوهفتــه	اســت	در	بیمارســتان	بســتری	شــده	
نگــران	شــدم	کــه	از	درس	عقــب	مــی	مانــد	و	چــون	تــازه	بــه	
درس	عالقمنــد	شــده	بــود	فکــر	کــردم	شــاید	عقــب	بیفتــد	و	
انگیــزه	اش	هــم	کــم	شــود	و	از	طــرف	دیگــر	چــون	خانــواده	
ــات	 ــرای	مالق ــتند	ب ــی	توانس ــر	م ــت	و	کمت ــی	داش ضعیف
بیاینــد	تصمیــم	گرفتــم	بــه	بیمارســتان	بــروم	و	آنجــا	درس	

بدهــم.

تشکیل کالس خصوصی در بیمارستان
وی	اضافــه	کــرد:	وقتــی	اولیــن	بــار	بــه	بیمارســتان	رفتــم	این	
دانــش	آمــوز	بــاور	نمــی	کــرد	و	بــا	شــادی	زیــاد،	گویــی	مــادر	

خــود	را	دیــده	ابــراز	احساســات	کــرد	و	بــا	عالقــه	درس	مــی	
ــد. خوان

ســیدپور	بیــان	کــرد:	متاســفانه	مســئوالن	بیمارســتان	
ــی	 ــد	م ــور	کردن ــدا	تص ــد	و	ابت ــتباهی	کردن ــت	اش برداش
ــی	 ــاز	م ــا	مشــکل	س ــرای	آنه ــم	و	ب ــی	کن ــم	خودنمای خواه
ــروم	 ــتان	ب ــه	بیمارس ــد	ب ــازه	ندادن ــد	روز	اج ــذا	چن ــود	ل ش
ــدر	 ــا	آنق ــد	ام ــاد	ش ــودک	ایج ــن	ک ــه	ای	در	درس	ای و	وقف
خواهــش	کــردم	تــا	اجــازه	دادنــد	پــس	از	نامــه	کتبــی	والدین	
دانــش	آمــوز	و	موافقــت	آنهــا	دوبــاره	بــه	بیمارســتان	بــروم	و	

درس	بدهــم.
ایــن	روش	آنقــدر	تاثیرگــذار	بــود	کــه	خــودم	هــم	بــاور	نمــی	
ــش	آمــوز	حتــی	بیمــاری	خــود	را	فرامــوش	 ــن	دان کــردم	ای
کــرده	و	بــا	انگیــزه	درس	بخوانــد	و	هــر	بــار	کــه	درس	در	روی	
ــرد	 ــی	ک ــوال	م ــود	س ــه	وج ــا	هم ــد	ب ــی	ش ــام	م تخــت	تم
خانــم	معلــم	فــردا	هــم	مــی	اییــد؟	و	مــن	جــواب	مثبــت	می	

دادم.
ــد	واظهــار	مــی	 وی	ازعــدم	همراهــی	برخــی	باخودمــی	گوی
دارد:	خیلــی	هــا	مــی	گوینــد	چــرا	در	روســتا	مانــده	ای	و	برای	
ــد	 ــری	ندارن ــوان	یادگی ــتند	و	ت ــف	هس ــه	ضعی ــی	ک کودکان
ــرا	آزار	 ــن	حــرف	هــا	م ــی	کــه	ای وقــت	مــی	گــذاری	در	حال
مــی	دهــد	انگیــزه	بیشــتری	بــرای	خدمــت	بــه	ایــن	دانــش	

آمــوزان	پیــدا	میکنــم.

وظیفه داریم انسانیت و محبت را هم درس دهیم
ســیدپور	مــی	گویــد:	وظیفــه	معلــم	فقــط		درس	دادن	کتابها	
ــی	 ــه	و	مهربان ــت،	عاطف ــانیت،	محب ــد	انس ــه	بای نیســت	بلک
ــه	اول	خــودش	 ــاد	دهــد	البت ــه	دیگــران	را	هــم	ی و	کمــک	ب

عامــل	باشــد	و	ســپس	توصیــه	کنــد.
ــه	 ــم	ک ــی	گوی ــود	م ــه	وج ــا	هم ــروز	ب ــت:	ام وی	اظهارداش
کــودکان	بــه	همــه	رفتارهــای	معلــم	خــود	توجــه	مــی	کننــد	
ــارش	 ــار	و	گفت ــن،	رفت ــاس	پوشــیدن،	ســخن	گفت ــوع	لب و	ن
ــا	 ــه	ه ــرای	بچ ــد	ب ــی	ده ــام	م ــه	انج ــی	ک ــه	کارهای و	هم
الگوســت	و	بایــد	مــا	معلمــان	بــه	اخــالق	و	انســانیت	توجــه	

ــیم. ــته	باش بیشــتری	داش
ســیدپور	گفــت:	مــا	وظیفــه	نداریــم	فقــط	کتــاب	را	در	طــول	
ســال	تمــام	کنیــم	بلکــه	بایــد	روش	مــا	بــه	گونــه	ای	باشــد	
تــا	در	پایــان	ســال	یــک	الگــوی	رفتــاری	مناســب	هــم	ارائــه	
کنیــم	تــا	تغییــری	در	منــش	و	رفتــار	و	عواطــف	آنهــا	ایجــاد	

شــود.
	

دست نیاز به سوی خیرین
ــت:	 ــرد	و	گف ــک	ک ــت	کم ــن	درخواس ــه	از	خیری وی	در	ادام
روســتای	»رحمــت	آبــاد«	مشــکالت	و	نیازهــای	زیــادی	دارد	
و	دانــش	آمــوزان	هــم	بــا	مصائــب	زیــادی	روبــرو	هســتند	کــه	
تنهــا	بــا	کمــک	خیرین	مــی	تــوان	برخــی	از	نیازهــای	آنهــا	را	

برطــرف	و	دعــای	خیــر	بدرقــه	راه	خیریــن	کــرد.
ســیدپور	اضافــه	کــرد:	این	روســتا	هیــچ	مکانــی	بــرای	ورزش	
و	هیــچ	وســیله	ای	بــرای	تفریــح	و	ورزش	نــدارد	و	بــا	کمــک	
خیریــن	مــی	تــوان	ایــن	روســتا	را	از	محرومیــت	خــارج	کــرد.
امــروز	بیــش	از	هــر	چیــز	دیگــر	بایــد	همــه	مــا	دنبــال	حلقــه	
مفقــود	شــده	انســانیت،	محبــت،	مهربانــی،	تعهــد،	وجــدان	و	
کمــک	بــه	دیگــران	در	هــر	شــغل	و	کار	و	مســئولیتی	بگردیم	
و	خــود	را	نیــز	تلنگــری	بزنیــم	کــه	در	هیــچ	زمانــی	نیازمندان	
را	فرامــوش	نکنیــم	و	در	ایــن	میــان	معلمــان	چه	زیباســت	در	
کنــار	همــه	ســختی	هــا	کــه	در	تدریــس	متحمــل	می	شــوند	
بــا	خوانــدن	ایــن	گــزارش	و	گفتگــو	کمــی	هــم	به	فکــر	درک	
ــرای	 ــا	ب ــه	آنه ــدن	ب ــک	ش ــوزان	و	نزدی ــش	آم ــرایط	دان ش
اعتمــاد	بیشــتر	باشــند	تــا	کیفیــت	تحصیــل	نیــز	بــاال	بــرود.
ــود	و	هــم	انســانی	فــداکار	و	ســنگ	 مــی	تــوان	هــم	معلــم	ب
صبــور	بــرای	لحظــه	هایــی	کــه	شــاید	هیچــگاه	در	زندگــی	

تکــرار	نشــود.
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اوضــاع فــرودگاه امــام خمینــی)ره( 
پــس از بــارش بــرف و ازســرگیری 
پروازهــا، انتقــادات فراوانــی را در بیــن 
مســافران بــه همــراه داشــته اســت، 
خبرنــگار مهــر وضعیــت این فــرودگاه 

را روایــت می کنــد. 

ــاری	 ــال	ج ــاران	در	س ــرف	و	ب ــارش	ب ــش	ب ــه	کاه درحالی	ک
ــر	 ــای	اخی ــی	روزه ــاره	ط ــود	به	یک	ب ــده	ب ــده	ش نگران	کنن
بــارش	بــرف	ســنگین	بــرف	در	اســتان	های	مختلــف	ازجملــه	
درعین	حــال	 و	 خوشــحال	 را	 پایتخت	نشــینان	 تهــران،	

ــر	کــرد. ــان	را	غافلگی متولی
بــارش	بــرف	در	سراســر	اســتان	تهــران	آغــاز	شــد،	امــا	آنچــه	
دراین	بیــن	بیــش	از	همــه	توجه	هــا	را	بــه	خــود	جلــب	کــرد،	
انســداد	محورهــای	مواصالتــی	تهــران-	کــرج،	آزادراه	تهران-
ســاوه،	جــاده	قدیــم	تهــران-	ســاوه،	آزادراه	تهران-	قــم،	محور	
ــتان	 ــای	حســن	آباد	در	شهرس ــم	و	محوره ــران-	ق ــم	ته قدی

ری	بــود.
تعــدد	محورهــای	مواصالتــی	غــرب	تهــران	و	نیــز	بــار	
ــود	دارد،	 ــا	وج ــن	محوره ــه	در	ای ــترده	ای	ک ــی	گس ترافیک
ســبب	شــد،	تــا	بــا	انســداد	ایــن	محورهــا	مشــکلی	بزرگ	تــر	
ــد،	 ــت	روی	ده ــری	پایتخ ــنگین	در	2۰	کیلومت ــرف	س از	ب
ــاون	 ــوری،	مع ــک	ن ــم	تاجی ــه	ابراهی ــه	گفت ــه	ب ــی	ک جای
امــداد	و	نجــات	هالل	احمــر	اســتان	تهــران،	فقــط	در	محــور	
حســن	آباد	ترافیــک	حــدود	1۰	کیلومتــری	و	صفــوف	

فشــرده	خودروهــا	در	بــرف	شــکل	گرفته	بــود.
ــای	 ــا	راه	ه ــران	تنه ــرب	اســتان	ته ــرف	در	غ ــارش	ب ــا	ب ام
ــه	در	 ــرد،	بلک ــه	نک ــکل	مواج ــا	مش ــی	را	ب ــی	زمین ارتباط
فــرودگاه	 و	 خمینــی)ره(	 امــام	 بین	المللــی	 فــرودگاه	
ــی	 ــای	داخل ــم،	پروازه ــرودگاه	مه ــوان	2	ف ــاد	به	عن مهرآب
و	بین	المللــی	پایتخــت	بــه	دلیــل	کاهــش	دیــد	افقــی	نیــز	
لغــو	شــد،	تــا	جایــی	کــه	اســحاق	جهانگیــری،	معــاون	اول	
ــود،	در	 ــارس	ســفرکرده	ب ــه	اســتان	ف رئیس	جمهــور	کــه	ب
ــی	 ــد	افق ــش	دی ــل	کاه ــه	دلی ــران	ب ــه	ته ــت	ب راه	بازگش
ــیراز	 ــه	ش ــدداً	ب ــد	و	مج ــاد	نش ــرود	در	مهرآب ــه	ف ــادر	ب ق

ــت. بازگش
لغــو	پروازهــا	تــا	2	روز	بعــد	ادامــه	یافــت	و	پــس	ازآن	پروازهــا	
در	ایــن	فــرودگاه	بنــا	بــر	اعــالم	مســئوالن	از	ســر	گرفته	شــد.
دراین	بیــن	مســافران	فــرودگاه	امــام	خمینــی)ره(	بــرای	
ــرودگاه	 ــن	ف ــتن	ای ــرار	داش ــل	ق ــه	دلی ــود	ب ــای	خ پروازه
ــکالت	 ــا	مش ــر	ب ــدوده	ای	برف	گی ــهر	و	مح ــارج	از	ش در	خ

متعــددی	در	تــردد	به	ســوی	فــرودگاه	مواجــه	شــدند.
ــام)ره(	 ــرودگاه	ام ــه	ف ــردد	ب ــکالت	ت ــه	مش ــن	ک ــرای	ای ب
ــن	 ــه	ای ــی	ب ــی	منته ــای	مواصالت ــام	محوره ــم،	تم را	ببینی
ــی	 ــرار	م ــی	ق ــورد	بررس ــزا	م ــورت	مج ــه	ص ــرودگاه	را	ب ف

ــم. دهی
آزادراه	تهران-قــم،	محــور	قدیــم	تهران-قــم	و	آزادراه	تهــران-	
ــور	 ــن	مح ــردد	در	ای ــکان	ت ــود	و	ام ــدود	ب ــز	مس ــاوه	نی س
عمــاًل	امــکان	نداشــت	و	مســافران	درحالی	کــه	از	ســوی	
شــرکت	های	هواپیمایــی	بــرای	ســفر	بــه	فــرودگاه	فراخوانــده	
ــن	 ــه	ای ــیدن	ب ــرای	رس ــده	ای	ب ــکالت	عم ــدند،	مش می	ش
فــرودگاه	داشــتند،	ولــی	مجبــور	بودنــد،	خــود	را	بــه	فــرودگاه	
ــا	را	 ــار	آن	ه ــزی	انتظ ــه	چی ــرودگاه	چ ــا	در	ف ــانند،	ام برس

می	کشــید؟
بــا	حضــور	در	فــرودگاه	امــام	خمینــی)ره(	به	صــورت	میدانــی	

اوضــاع	در	ایــن	فــرودگاه	را	گــزارش	داده	اســت.

زیرانداز ۲۰ هزار تومان!
ــت،	 ــور	داش ــرودگاه	حض ــن	ف ــه	در	ای ــافران	ک ــی	از	مس یک
بــا	تشــریح	اوضــاع	فــرودگاه	اظهــار	داشــت:	هیچ	چیــز	
ــه	 ــه	مدیــر	پــرواز،	ن در	فــرودگاه	ســر	جــای	خــود	نیســت،	ن
مســئول	فنــی،	نــه	دفتــر	ایرالیــن،	نــه	ترافیــک	هوایــی،	نــه	
ــد،	 ــش	می	کنن ــذا	پخ ــه	آب	و	غ ــگ	و	ن ــه	چکین ــت،	ن گی

ــت. ــخگو	نیس ــردم	پاس ــه	م ــم	ب ــی	ه کس
تومــان	 هــزار	 مــردم	2۰	 بــه	 را	 زیرانــداز	 افــزود:	 وی	
ــان	 ــاز	۵۰۰۰	توم ــدن	نم ــرای	خوان ــن	را	ب می	فروشــند،	کارت
ــی	 ــه	2۰	ال ــت،	ک ــا	اس ــاپ	اینج ــک	کافی	ش ــند،	ی می	فروش
ــاس	 ــول	اجن ــای	معم ــر	از	قیمت	ه ــان	باالت ــزار	توم 4۰	ه

ــت. ــته	اس ــروش	گذاش ــه	ف ــود	را	ب خ

ــه  ــرخ کرای ــر و ن ــت گران ت ــاری بلی ــد اجب خری
تاکســی ها سرســام آور 

ــه	 ــفر	ب ــد	س ــود	و	قص ــتان	ب ــه	پاکس ــه	تبع ــافر	ک ــک	مس ی
ــق	 ــرواز	از	طری ــه	پ ــت	ک ــت:	4	روز	اس ــت	گف ــور	را	داش اله
ــه	 ــرد،	ن ــرواز	صــورت	می	پذی ــه	پ شــرکت	ماهــان	دارم،	امــا	ن

ــا	داده	شــده	اســت. ــه	م ــل	ب هت
ــود،	 ــده	ب ــران	آم ــه	ته ــتانبول	ب ــه	از	اس ــری	ک ــم	دیگ خان
در	خصــوص	کرایــه	تاکســی	ها	گفــت:	۵۰۰	هــزار	تــا	
ــط	 ــران	توس ــرای	ته ــا	ب ــرخ	کرایه	ه ــان	ن ــون	توم یک	میلی

اعــالم	می	شــود. خودروهــای	مســافربر	
ایــن	کرایه	هــای	سرســام	آور	ســبب	شــد،	تــا	مدیــر	ارتباطــات	
و	امــور	بین	الملــل	متــرو	تهــران	از	حرکــت	قطارهــای	متــرو	
تــا	ســاعت	24	امشــب	به	ســوی	فــرودگاه	امــام)ره(	خبــر	داده	
ــروی	 ــک	مت ــط	ی ــد	از	خ ــافران	می	توانن ــد:	مس ــالم	کن و	اع
ــران	و	ایســتگاه	های	شــهرری،	شــاهد	و	نمایشــگاه	شــهر	 ته

یک روز در فرودگاه امام؛از زیرانداز 2۰ هزار تومانی تا انتظار ۴روزه

 وحید محمدی 
یکتا

جامعــه ایـــران
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جامعــه ایـــران

آفتــاب	به	ســوی	فــرودگاه	امــام	انتقــال	یابنــد.
ــام)ره(	 ــرودگاه	ام ــه	ف ــاد	ب ــه	از	جنت	آب ــری	ک ــافر	دیگ مس
ــادم،	 ــاد	راه	افت ــز	گفــت:	ســاعت	11	از	جنت	آب ــود	نی ــده	ب آم
ــا	کســی	پاســخگو	 ــرودگاه	رســیدم،	ام ــه	ف ســاعت	1۵:۳۰	ب
نیســت،	خطــوط	ارتباطــی	مختــل	و	نحــوه	برقــراری	ارتبــاط	

ــا	بیــرون	از	ایــن	محوطــه	عمــاًل	ناممکــن	اســت. ب
ــرودگاه	 ــه	ف ــن	ب ــتان	قزوی ــه	از	شهرس ــری	ک ــن	دیگ هم	وط
ــوده،	گفــت:	ســاعت	 آمــده	اســت	و	چنــد	روزی	ســرگردان	ب
7	صبــح	قــرار	بــود	پــرواز	داشــته	باشــیم،	شــب	گفتنــد	پــرواز	
لغــو	شــد	و	بعــد	کــه	ســراغ	بلیــت	رفتیــم،	اعــالم	کردنــد	کــه	
بلیــت	گیــر	نمی	آیــد	و	بلیــت	را	به	اجبــار	21۵	هــزار	تومــان	
گران	تــر	خریــدم،	۳	روز	اســت،	بــه	دلیــل	یــک	مقــدار	بــرف	
بــا	ایــن	مشــکالت	مواجــه	هســتیم،	ایــن	مطلــب	را	بایــد	بــه	

چــه	کســی	بگوییــم.
وی	افــزود:	تأخیرهــای	متعــدد	و	ابطــال	کارت	پــرواز	از	

مشــکالتی	اســت	کــه	در	ایــن	فــرودگاه	داشــتیم.

پیاده کـردن مسـافران پـس از ۵ سـاعت انتظـار در 
پیما ا هو

فــرد	ســرگردان	دیگــری	نیــز	کــه	همــراه	بــا	فرزنــد	کوچــک	
خــود	در	فــرودگاه	حضــور	داشــت،	گفــت:	مــن	از	زنجــان	بــا	
ایــن	جــاده	خــراب	آمــده	ام	و	قــرار	بــود	ســاعت	11	بــه	بعــد	
پروازهــا	انجــام	شــود،	امــا	ســاعت	16	بــه	مــن	پیامــک	لغــو	

ــد. ــرواز	را	داده	ان پ
وی	از	برخــورد	بــد	مســئولین	شــرکت	هواپیمایــی	و	عوامــل	
گالیــه	داشــت	و	افــزود:	متولیــان	می	گوینــد،	ربطــی	بــه	مــا	
ــد،	 ــد	بکنی ــر	کاری	می	خواهی ــده	و	ه ــو	ش ــرواز	لغ ــدارد،	پ ن
درحالی	کــه	آن	هــا	وظیفه	دارنــد،	زمانــی	کــه	بلیــت	را	
ــت	 ــار	درس ــن	رفت ــد،	ای ــه	دهن ــات	ارائ ــند،	خدم می	فروش
نیســت،	مــن	بــا	زن	و	بچــه	اســیر	فــرودگاه	در	شــهر	غریــب	

ــن	چیســت. ــف	م شــده	ام،	تکلی
ــی	 ــازمان	هواشناس ــه	س ــت،	ک ــی	اس ــات	در	حال ــن	اتفاق ای
نســبت	بــه	بــارش	بــرف	شــدید	در	تهــران	هشــدار	داده	بــود،	
امــا	هرچــه	بیشــتر	می	نگریــم،	کم	تــر	از	آمادگــی	بــرای	ایــن	
ــتند،	 ــردم	هس ــود	م ــا	خ ــم،	تنه ــواهدی	می	بینی ــا	ش روزه
کــه	بــه	کمــک	یکدیگــر	آمده	انــد	و	حتــی	بــرای	کمــک	بــه	

ــد!. ــی	کرده	ان ــالم	آمادگ ــئوالن	اع مس
طبــق	گفته	هــای	برخــی	از	مســافرین،	آن	هــا	یــک	تــا	2	روز	
ــا	داده	 ــه	آن	ه ــی	ب ــد	و	هتل ــام)ره(	خوابیده	ان ــرودگاه	ام در	ف
ــافران	 ــه	مس ــرویس	دهی	ب ــدم	س ــا	از	ع ــت،	آن	ه ــده	اس نش

توســط	تاکســی	ها	به	شــدت	گالیه	منــد	هســتند.
یکــی	از	مســافران	کــه	به	ســختی	خــود	را	بــه	فــرودگاه	
ــود،	گفــت:	زمانــی	کــه	اینجــا	آمدیــم،	دسترســی	 رســانده	ب
بــرای	بازگشــت	نداریــم،	گویــا	آخــر	دنیــا	فــرودگاه	امــام)ره(	
اســت،	بی	نظمــی	در	خدمات	دهــی	آن	قــدر	زیــاد	اســت،	
ــم	 ــی	حضــور	داری ــاور	این	کــه	در	فرودگاهــی	بین	الملل کــه	ب

مشــکل	اســت،	صف	هــای	متعــدد	مــردم،	چیــزی	اســت	کــه	
مشــاهده	می	شــود.

ــس	از	1۵	 ــه	پ ــی	ک ــافران،	زمان ــدادی	از	مس ــه	تع ــه	گفت ب
ــا	 ــر	هواپیم ــوار	ب ــام)ره(	س ــرودگاه	ام ــار	در	ف ــاعت	انتظ س
ــد،	مجــدداً	از	هواپیمــا	 شــدند	و	۵	ســاعت	در	هواپیمــا	ماندن

ــدند. ــرواز	نش ــه	پ ــق	ب ــده	و	موف ــاده	ش پی
ــوع	 ــا	در	ن ــر	پروازه ــه	تأخی ــادات	ب ــات	و	انتق ــی	اعتراض برخ
ــا	در	دســت	داشــتن	یــک	تابلــو	 خــود	جالــب	بــود،	فــردی	ب
ــرای	 ــی	و	کمــک	ب ــرای	برف	روب ــه	اعــالم	آمادگــی	ب ــه	کنای ب
آمــاده	کــردن	شــرایط	پــرواز	هواپیماهــا	را	اعــالم	کــرده	بــود.

	
حجــم پروازهــای فــرودگاه امــام بیــش از ظرفیــت 

ــت اس
ــه	 ــگام	تهی ــه	هن ــی	کشــور	ک ســخنگوی	ســازمان	هواپیمای
ــرودگاه	امــام)ره(	حضــور	داشــت،	گفــت:	 ــن	گــزارش	در	ف ای
در	فــرودگاه	امــام)ره(	هــم	بایــد	پروازهــای	همــراه	بــا	تأخیــر	
و	هــم	پروازهــای	برنامــه	ای	انجــام	شــود	و	بــه	همیــن	دلیــل	

ــرودگاه	را	شــاهد	هســتیم. ازدحــام	مســافر	در	ف
ــکان	 ــرای	اس ــام)ره(	ب ــرودگاه	ام ــت:	ف ــرزاده	گف ــا	جعف رض
ــود،	 ــه	می	ش ــر	مواج ــا	تأخی ــا	ب ــرواز	آن	ه ــه	پ ــافرانی	ک مس
هتــل	دارد،	امــا	ایــن	هتــل	یــک	گنجایشــی	داشــته	و	
ــه	 ــرودگاه	ب ــم	ف ــت،	حج ــافران	نیس ــه	مس ــخگوی	هم پاس
نســبت	پذیــرش	و	تقاضایــی	کــه	دارد،	کم	تــر	اســت،	در	ایــن	
شــرایط	هوایــی	نیــز	بایــد	پروازهــا	ایمــن	انجــام	شــود،	چراکه	
شــرایط	بــرای	انجــام	پروازهــا	خیلــی	عــادی	نیســت،	هواپیما	

ــاز	دارد. ــی	نی ــرایط	یخ	زدای ــن	ش در	ای
وی	اظهــار	داشــت:	شــرکت	های	هواپیمایــی	بایــد	عــالوه	بــر	
پروازهــای	فعلــی،	پروازهــای	گذشــته	را	نیــز	انجــام	دهنــد	و	
مســافرانی	کــه	در	زمــان	لغــو	پروازهــا	بایــد	ســفر	می	کردنــد،	
ــوی	در	 ــرایط	ج ــوند	و	ش ــه	می	ش ــی	اضاف ــافران	فعل ــه	مس ب
ــه	 ــد	ک ــی	نمی	خواه ــرکت	هواپیمای ــی	نیســت،	ش اراده	کس
هــم	متضــرر	شــود	و	هــم	موردانتقــاد	مســافران	قــرار	بگیــرد.
وی	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســؤال	کــه	چــرا	هشــدارهای	
و	 فــرودگاه	 آماده	بــاش	 ســبب	 هواشناســی	 ســازمان	
شــرکت	های	هواپیمایــی	نشــده	اســت،	گفــت:	هواشناســی	
ــد	 ــد	و	می	توان ــی	می	کن ــامانه	را	پیش	بین ــک	س ــوع	ی وق
ــا	در	 ــم	بارش	ه ــا	حج ــت،	ام ــب	اس ــوا	نامناس ــد	ه بگوی
ــد	 ــد	بگوی ــرد،	می	توان ــور	نمی	ک ــدار	را	کســی	تص ــن	مق ای
ــد	 ــه	ح ــارش	در	چ ــزان	ب ــا	می ــد،	ام ــاران	می	آی ــردا	ب ف
ــل	 ــر،	قاب ــا	خی ــرواز	دارد،	ی ــکان	پ ــا	هواپیمــا	ام اســت	و	آی

نیســت. پیش	بینــی	
ــن	 ــه	ای ــی	کشــور	در	پاســخ	ب ســخنگوی	ســازمان	هواپیمای
ســؤال	کــه	چــه	زمانــی	شــرایط	عــادی	خواهــد	شــد،	اضافــه	
ــرایط	 ــا	ش ــید	ت ــد	کش ــی	نخواه ــم،	طول ــر	می	کن ــرد:	فک ک
عــادی	شــود،	در	حــال	حاضــر	نیــز	پروازهــا	به	خوبــی	و	
منظــم	در	حــال	انجــام	اســت	و	هــم	اکنــون	مدیــران	عامــل	

شــرکت	های	هواپیمایــی،	مدیــر	ســازمان	هواپیمایــی،	
مســئوالن	فــرودگاه	امــام)ره(	و	دیگــر	مســئوالن	در	فــرودگاه	
ــت. ــت	اس ــال	مدیری ــرایط	در	ح ــتند	و	ش ــر	هس ــام	حاض ام

یک مسئول: اوضاع عادی شده است
محمــود	فتوحــی،	سرپرســت	برنامه	ریــزی	و	ســاماندهی	امــور	
ــام)ره(	 ــرودگاه	ام ــتانی	ف ــات	زمس ــئول	عملی ــهری	و	مس ش
فــروش	زیرانــداز	بــه	مبلــغ	2۰	هــزار	تومــان	را	تکذیــب	کرد	و	
اظهــار	داشــت:	در	حــال	حاضر	شــرایط	در	فــرودگاه	امــام)ره(	
ــه	حالــت	عــادی	بازگشــته	و	پروازهــا	طبــق	برنامــه	انجــام	 ب

می	شــود.
ــرودگاه	 ــی	ف ــه	آمادگ ــی	ب ــاه	96	در	گفتگوی ــه	۵	آذرم وی	ک
ــن	 ــه	ای ــخ	ب ــود،	در	پاس ــر	داده	ب ــتان	خب ــرای	زمس ــام	ب ام
ــام	 ــرودگاه	ام ــه	ف ــی	ب ــای	دسترس ــرای	راه	ه ــه	ب ــؤال	ک س
ــم	و	تهران-ســاوه	چــاره	ای	اندیشــیده	شــده	 ــد	تهران-ق مانن
ــر	تیــم	عملیــات	 ــود؛	عــالوه	ب اســت؟	این	طــور	پاســخ	داده	ب
برف	روبــی	در	ایرســاید	مــا	در	بخــش	لندســاید	تیــم	
جداگانــه	ای	داریــم	کــه	در	دو	قســمت	شــرقی	و	غربــی	اتوبان	
ــدام	از	 ــوند	و	در	هرک ــتقر	می	ش ــم	مس ــاوه	و	ق ــی	س دسترس
ــام	 ــت،	تم ــده	اس ــتانی	فراهم	ش ــزات	زمس ــتگاه	تجهی ایس
جاده	هــای	دسترســی	ورودی	بــه	فــرودگاه	امــام	)ره(	در	

ــد. ــد	ش ــازی	خواه ــتان	پاک	س زمس
امــا	بــرف	نشــان	داد،	کــه	نه	تنهــا	بــرای	مشــکالت	زمســتانی	
راه	هــای	فــرودگاه	امــام)ره(	چــاره	ای	اندیشــیده	نشــده	اســت،	
ــای	 ــز	ضعف	ه ــرودگاه	نی ــن	ف ــی	ای ــت	داخل ــه	در	مدیری ک

عمــده	ای	وجــود	دارد.

شرایط عادی تر شده است
ــام)ره(	 ــرودگاه	ام ــم	در	ف ــاعت	21	ه ــه	س ــر	ک ــگار	مه خبرن
حاضــر	شــد،	اوضــاع	ایــن	فــرودگاه	و	پروازهــا	را	بســیار	بهتر	از	

گذشــته	توصیــف	کــرد.
جمعیــت	حاضــر	در	فــرودگاه	بیــش	از	حالــت	عــادی	اســت	و	
افــراد	زیــادی	در	انتظــار	پــرواز	بــه	ســر	می	برنــد،	امــا	میــزان	
ــی	 ــرودگاه	ط ــر	در	ف ــراد	منتظ ــر	از	اف ــیار	کم	ت ــت	بس جمعی

ظهــر	و	بعدازظهــر	بــود.
مشــاهدات	عینــی	از	گیــت	خروجــی	فــرودگاه	امــام)ره(	ایــن	
بــود،	کــه	شــرایط	در	ایــن	گیــت	عــادی	و	قیمــت	خودروهــا	و	
ــای	معمــول	برگشــته	 ــه	نرخ	ه ــز	ب ــرودگاه	نی تاکســی	های	ف

اســت.
به	هــرروی،	بــر	کســی	پوشــیده	نیســت،	کــه	حجــم	
پروازهــای	فــرودگاه	امــام)ره(	بیــش	از	میــزان	ظرفیــت	ایــن	
ــر	 ــز	ب ــی	نی ــای	برف ــا	در	روزه ــو	پروازه ــوده	و	لغ ــرودگاه	ب ف
ایــن	میــزان	افــزوده	اســت،	امــا	پاســخگویی	بــه	مســافران	و	
پیش	بینــی	شــرایط	ویــژه	و	نظــارت	بــر	عملکــرد	واحدهــای	
ــی	مدیریــت	 گوناگــون	در	ایــن	شــرایط،	از	بدیهی	تریــن	مبان

ــت. ــی	اس ــدی	عموم ــاد	رضایتمن ــران	و	ایج بح
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ــر ایران فرهنگ و هن

ــی  ــودکان بی توجه ــری در ک ــفتگی فک ــروز آش ــل ب ــی از دالی ــد یک ــان معتقدن کارشناس
ــوی  ــه آن از س ــه ب ــی ک ــت، موضوع ــان اس ــه آن ــی ب ــث فرهنگ ــال مواری ــه انتق ــن ب والدی

ــود.  ــد می ش ــل تأکی ــودک در اردبی ــت ک ــان تربی متولی

ــارز  ــا شــور و شــعف خاصــی کــه از حضــور یــک مب  وارد جمــع کــه می شــود حاضــران ب
ــتند. ــش می ایس ــه احترام ــده ب ــان دوی ــی در چشم هایش انقالب

همانطورکــه از اســمش پیــدا اســت جشــنواره  فیلــم عمــار بــه صــورت مردمــی برگــزار 
مــی شــود و نقــش اصلــی  در برگــزاری، اکــران و اجــرا را خــود مــردم برعهــده دارنــد و 

ــدارد. ــت در آن نقشــی ن دول

یکـی از راه هـای ترویـج مطالعه و گسـترش فرهنـگ کتابخوانی قـرار گرفتـن یارمهربان 
در سـفرهای درون شـهری اسـت زیـرا، کتاب هـای امانتـی بهتریـن همراهی اسـت که نه 

هزینـه ای روی دسـت مسـافر مـی گـذارد و نـه جـای او را در راه تنگ مـی کند.
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بــا نمایــش فیلــم »التــاری« باالخــره 
ســیمرغ بخــت بــر ســر جشــنواره فجر 
اصفهــان نشســت و مخاطبــان اصفهانــی 
پــس از تماشــای ایــن فیلــم بــا لبخنــد و 

ــد.  رضایــت ســینماها را تــرک کردن

بــا	گذشــت	دو	روز	از	جشــنواره	فجــر	در	اصفهــان	و	بــا	توجــه	
بــه	نمایــش	فیلم	هایــی	ماننــد	امپراتــور	جهنــم،	اتــاق	تاریک،	
هایالیــت،	جشــن	دلتنگــی،	تنگــه	ابوقریــب	و	کامیــون	کــم	
کــم	مخاطبــان	هنــر	دوســت	اصفهــان	از	پــرواز	ســیمرغ	فجر	
در	اصفهــان	نــا	امیــد	شــده	و	برخــالف	ســال	های	گذشــته	در	
ســاعات	پایانــی	شــب	حضــور	کمتریــن	مخاطبان	ســینمایی	

را	شــاهد	بودیــم.
ــم«	 ــور	جهن ــد	»امپراط ــا	مانن ــی	فیلم	ه ــان	برخ ــن	می در	ای
بــه	کارگردانــی	پرویــز	شــیخ	طــادی	و	»ابوقریــب«	بــه	
ــه	ســینما	 ــادی	را	ب ــی	بهــرام	توکلــی	مخاطبــان	زی کارگردان
کشــاند	کــه	ناراضــی	از	ســینما	بیــرون	رفتنــد	و	برخــی	مثــل	
ــری	 ــب	کمت ــه	مخاط ــوی	گرچ ــا	پرت ــون«	از	کامپوزی »کامی
داشــت	امــا	تماشــگران	را	بــا	لبخنــدی	کوچــک	بر	لــب	راهی	

خانه	هایشــان	کــرد.

ــر  ــنواره فج ــرای جش ــاری« ب ــی »الت ــوش یمن خ
ــان اصفه

امــا	شــب	گذشــته	در	ســومین	روز	اکــران	فیلــم	هــای	
جشــنواره	فجــر	در	اصفهــان،	»التــاری«	بــه	کارگردانــی	
ــر	در	 ــنواره	فج ــده	جش ــرگ	برن ــان	ب ــین	مهدوی محمدحس
اصفهــان	شــد	و	گویــی	بــرای	مســئوالن	نهادهــای	فرهنگــی	
اصفهــان	نیــز	خــوش	یمنــی	بــه	همــراه	آورد	بــه	نوعــی	کــه	
ــا	مشــارکت	موسســه	بهمــن	ســبز	حــوزه	هنــری	باالخــره	 ب
فیلم	هــای	معروفــی	ماننــد	»بــه	وقــت	شــام«	و	»بمــب«	نیــز	

ــان	نشســت. ــر	در	اصفه ــیمرغ	هشــتم	فج ــال	س ــر	ب ب
ــز	از	 ــپاهان	را	لبری ــینما	س ــته	س ــب	گذش ــه	ش ــاری	ک الت
جمعیــت	مشــتاق	و	دوســت	دار	فرهنــگ	و	هنــر	کــرده	بــود،	
بــا	دیگــر	فیلم	هــای	مهدویــان	بــه	ظاهــر	تفــاوت	زیــادی	دارد	
ــم	نیــز	هماننــد	»ماجــرای	 ــن	فیل ــار	ای امــا	ریشــه	هــای	پرب
نیمــروز«	از	اندیشــه	هوشــمندانه	و	میهن	دوســتانه	کارگــردان	

تغذیــه	می	شــود.

ــاخت  ــان در س ــین مهدوی ــل تحس ــارت قاب جس
»التــاری«

ــل	تحســین	 ــم	قاب ــن	فیل ــان	در	ســاخت	ای جســارت	مهدوی
اســت	چراکــه	بــه	شــکلی	واضــح	بــه	موضوعــی	مــی	پــردازد	
کــه	در	کمتــر	فیلمــی	شــاهد	آن	بــوده	ایــم.	در	واقــع	
کارگــردان	ایــن	فیلــم	هماننــد	فیلــم	هــای	مســتندگونه	خود	
ســراغ	ســوژه	ای	نــاب	رفتــه		اســت،	داســتان	فیلــم	در	ابتــدا	
عاشــقانه	بــه	نظــر	مــی	رســد	و	مخاطــب	را	از	تغییــر	موضــع	
مهدویــان	در	فیلمســازی	متعجــب	مــی	ســازد	امــا	در	ادامــه	
ــا	نســل	های	اول	 ــل	نســل	های	جدیــد	انقــالب	ب ــاری	تقاب الت
ــرت	 ــا	غی ــگ	نســل	ب ــی	کشــد	و	جن ــر	م ــه	تصوی و	دوم	را	ب

ــد. ــی	کن ــت	م ــد	روای ــه	ای	جدی ــروز	را	در	جبه ام
فیلـم	از	صحنه	های	ناغافلـی	که	مخاطـب	را	متعجب	می	کند	
سرشـار	اسـت،	نیم	سـاعت	آخـر	فیلـم	تماشـگران	از	صندلی	
سـینما	تکان	نمی	خورند	چراکه	شـخصیت	نخسـت	داسـتان	
بـه	دنبـال	یافتـن	دلیـل	خودکشـی	نامزد	خـود	به	دبـی	آمده	
اسـت	و	همراهی	یـک	جانبـاز	موجی	دفـاع	مقدس	بـه	همراه	
دو	دوسـت	دیگر	وی	کـه	هرکدام	روحیاتی	مختـص	به	خود	را	

دارند	لحظـات	طنـزی	را	رقم	مـی	زنند.

البتـه	در	ایـن	بخـش	تـا	حـدوی	جمالتـی	بـه	ظاهر	شـعاری	
از	شـخصیت	های	داسـتان	مـی	شـنویم،	امـا	این	جمـالت	که	
بعضـا	لحظـات	طنـزی	را	رقم	مـی	زند	اتفاقـا	در	ایـن	بخش	از	
داسـتان	ضـروری	بـه	نظر	می	رسـد	چراکـه	مخاطـب	تاکنون	
فضایی	سـنگین	و	تلخ،	ناشـی	از	خودکشـی	دختـری	را	تجربه	
کـرده	اسـت	کـه	در	پـس	زمینـه	ذهـن	خود	مـی	دانـد	چه	بر	
سـر	وی	آمـده	اسـت	و	در	شـرایطی	که	پدر	نوشـین	نیز	اسـیر	
نوعـی	روزمرگـی	و	منفعت	اندیشـی	اسـت،	مخاطـب	لحظات	
سـختی	را	تجربه	مـی	کند	به	نوعی	کـه	رگ	غیرت	هـر	ایرانی	

برافروختـه	می	شـود.

ــا دشــمنان دیــن  التــاری و تغییــر جبهــه جنــگ ب
ــن و میه

بنابــر	نظــر	یکــی	از	مخاطبــان	ایــن	فیلــم،	اتفاق	هــای	نهایــی	
ــا	 ــاید	ت ــه	ش ــد	و	گرچ ــی	کاه ــاری	م ــتان	الت ــی	داس از	تلخ
ــا	از	 ــد	ام ــی	رس ــه	نظــر	م ــی	ب ــا	روای ــر	ی حــدودی	باورناپذی
واقعیــت	نیــز	دور	نیســت	چراکــه	مــی	خواهــد	ایــن	اندیشــه	
ــادت	 ــه	رش ــه	ک ــه	همانگون ــازد	ک ــادر	س ــن	متب ــه	ذه را	ب
ــدس	 ــاع	مق ــاص	دوران	دف ــرایط		خ ــدگان	در	ش ــای	رزمن ه
بــا	وجــود	دور	از	ذهــن	بــودن	عملیاتــی	شــده	اســت	مبــارزه	
بــا	شــیوخ	عربــی	کــه	در	امــر	قاچــاق	دختــران	و	در	کنــار	آن	
ــن	نیســت	 ــز	دور	از	ذه ــد	نی ــش	دارن ــر	نق ــای	دیگ جنایت	ه
بــه	شــرطی	کــه	فرامــوش	نکنیــم	کــه	اکنــون	تنهــا	جبهــه	

ــا	دشــمن	در	ظاهــر	عــوض	شــده	اســت. جنــگ	ب
نــوع	فیلــم	بــرداری	التــاری	بــه	دیگــر	مســتندهای	مهدویــان	
شــباهت	دارد	امــا	روایــت	داســتان	را	بــه	جــز	در	برخی	صحنه	
ــد	 ــا	مانن ــه	ه ــرده	اســت.	در	برخــی	صحن ــر	ک ــی	ت ــا	واقع ه
ــی	از	 ــازی	خوب ــی	وی	ب ــر	از	خودکش ــواده	دخت ــالع	خان اط
بازیگــران	شــاهد	نیســتیم	و	مصنوعــی	بــه	نظــر	مــی	رســد.

»ســوء تفاهــم« بــرای جشــنواره فجــر یــا ســینمای 
هنــر و تجربــه؟!

برخــالف	التــاری	ســینما	ســپاهان	شــب	گذشــته	بــا	اکــران	
ــدی	مخاطــب	 ــا	معتم ــی	احمدرض ــه	کارگردان ــوءتفاهم	ب س
چندانــی	را	بــر	صندلــی	هــای	خــود	ندیــد	و	بــه	دلیــل	روایت	
غیــر	جــذاب	بــرای	عمــوم	مخاطبــان	بســیاری	از	تماشــگران	

در		همــان	لحظــات	اولیــه	ســالن	را	تــرک	کردنــد.
ــاص	 ــم	را	خ ــن	فیل ــتان	ای ــان	داس ــی	کارشناس ــه	برخ البت

ــم	 ــای	فیل ــه	ج ــم	ک ــوش	کنی ــد	فرام ــا	نبای ــد	ام ــته	ان دانس
هــای	بــا	مخاطــب	خــاص	در	جشــنواره	فجــر	نیســت	بلکــه	
ــوع	 ــن	ن ــرای	ای ــژه	ب ــی	وی ــه	صندل ــر	و	اندیش ــینمای	هن س

ــه	اســت. ــر	گرفت ــا	در	نظ ــم	ه فیل

امپراتور جهنمی که »شکارچی شنبه« نشد
ــی	 ــم	قبل ــه	فیل ــا	توجــه	ب ــز		ب ــم«	نی ــور	جهن ــم	»امپرات فیل
ــا	 ــرد	ام ــینما	ک ــذب	س ــی		را	ج ــان	خوب ــردان	مخاطب کارگ
ــتند	و	 ــی	نداش ــت	چندان ــم	رضای ــن	فیل ــا	از	ای ــی	ه اصفهان
ــت	 ــا	نتوانس ــی	پیش	بینی	ه ــالف	برخ ــم	برخ ــور	جهن امپرات

ــد. ــرار	کن ــنبه	را	تک ــکارچی	ش ــت	ش موفقی
نرگــس	کامیابــی	یکــی	از	مخاطبانــی	اســت	کــه	شــب	
گذشــته	پــس	از	تماشــای	»امپراتور	جهنــم«	در	ســانس	29۰	

ــده	اســت. ــرون	آم ــینما	فلســطین	بی ــه	از	س و	۳۰	دقیق
ــد:	 ــی	گوی ــر	م ــه	مه ــم	ب ــن	فیل ــی	از	ای ــراز	نارضایت ــا	اب وی	ب
احســاس	مــن	از	تماشــای	ایــن	فیلــم	ایــن	اســت	کــه	تنهــا	
تعــدادی	صحنــه	اکشــن	بــا	عجلــه	بســیار	در	کنــار	یکدیگــر	
ــال	 ــم	س ــن	فیل ــر	ای ــه	اگ ــی	ک ــه	نوع ــده	اســت	ب ــده	ش چی
ــرای	 ــود	تصــور	مــی	کــردم	کــه	ب گذشــته	ســاخته	نشــده	ب
ــه	 ــن	هم ــر	ای ــه	ســی	و	ششــمین	جشــنواره	فج ــیدن	ب رس

ــتیم. ــاهد	هس ــل	را	در	آن	ش تعجی
ــم	 ــن	فیل ــد:	م ــی	ده ــه	م ــی	ادام ــب	اصفهان ــن	مخاط ای
ــنبه«	را	 ــکارچی	ش ــی	»ش ــادی	یعن ــیخ	ط ــز	ش ــی	پروی قبل
ــه	تنهــا	داعــش	را	 ــم	ن ــن	فیل ــا	ای بســیار	دوســت	داشــتم	ام
ــر	نکشــیده	اســت	بلکــه		بســیاری	از	 ــه	تصوی ــه	درســتی	ب ب
ــم	 ــرار	فیل ــی	تک ــران	آن	گوی ــازی	بازیگ ــی	ب ــا	و	حت صحنه	ه

ــت. ــنبه	اس ــکارچی	ش ش

تکرار بازی »شکارچی« در »امپراتور جهنم«
وی	بــا	بیــان	اینکــه	در	واقــع	بازیگــر	اصلــی	ایــن	فیلــم	گویــی	
ــرو	 ــب	دیگــری	ف ــا	در	قال همــان	نقــش	شــکارچی	را	دارد	ام
رفتــه	اســت،	ابــراز	داشــت:	از	دیــدگاه	مــن	فیلــم	داری	

ــت. ــی	اس ــفتگی	خاص آش
کامیابـی	بـا	تاکید	بر	اینکـه	انتخاب	یـک	بازیگر	یکسـان	برای	
نقشـی	تقریبا	مشـابه	شـکارچی	شـنبه	درسـت	نبوده	اسـت،	
تاکیـد	مـی	کنـد:	برخـی	بازیگـران	ماننـد	پرویـز	پرسـتویی	
در	فیلـم	هـای	حاتمـی	کیـا	در	نقش	هـای	متفـاوت	کـه	همه	
مرتبـط	با	موضـوع	دفاع	مقدس	اسـت	بازی	های	خـارق	العاده	

فرهنــگ و هنــر ایــران

»التاری« برگ برنده جشنواره فجر اصفهان شد/غربت داستان »ابوقریب«

فاطمه کازرونی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ای	داشـته	اند	امـا	ایـن	دلیـل	نمـی	شـود	کـه	از	این	شـیوه	در	
تمـام	فیلـم	ها	و	بـرای	تمـام	بازیگـران	اسـتفاده	کنیم.

ــی	 ــه	برخ ــم«	اینک ــور	جهن ــه	در	»امپرت ــل	توج ــه	قاب نکت
ــته	 ــجد	و	کش ــن	مس ــد	آب	گرفت ــم	مانن ــای	فیل ــه	ه صحن
شــدن	یکــی	از	روحانیــون	ســنی	در	ابتــدا	بــه	نظــر	نمادیــن	
ــای	 ــی	شــود	صحنه	ه ــه	مشــخص	م ــا	در	ادام ــی	رســد	ام م
ــب	 ــر	مخاط ــع	در	نظ ــه	واق ــه	ب ــم	ک ــاهد	بودی ــی	را	ش واقع

ــد. ــی	کن ــوه	م ــط	جل ــی	و	نامرتب ــیار	غیرواقع بس
البتــه	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	ســال	گذشــته	بــرای	نمایــش	ایــن	
فیلــم	در	جشــنواره	فجــر	مشــکالتی	ایجاد	شــد	ایــن	احتمال	
مــی	رود	کــه	فیلــم	دارای	حذفیاتــی	باشــد	کــه	شــاید	عــدم	

انســجام	فیلــم	از	ایــن	امــر	ناشــی	شــود.

ــاره  ــالب درب ــل های انق ــاوت نس ــای متف واکنش ه
»تنگــه ابوقریــب«

فیلــم	»تنگــه	ابوقریــب«	در	طــول	دو	بــار	اکــران	در	هشــتمین	
ــینما	 ــه	س ــی	را	ب ــان	خوب ــان،	مخاطب ــر	اصفه ــنواره	فج جش
ــن	 ــر	ای ــف	در	براب ــای	مختل ــل	ه ــش	نس ــا	واکن ــاند	ام کش
ــع	نســل	هــای	اول	و	 ــود	در	واق ــب	توجــه	ب ــم	بســیار	جال فیل
دوم	انقــالب	فیلــم	را	بســیار		جــذاب	ارزیابــی	کردنــد	اما	نســل	
ــاوت	داشــتند. هــای	ســوم	و	چهــارم	انقــالب	دیدگاهــی	متف

آرزوی سفر در زمان با تنگه ابوقریب ممکن می شود
ــا	 ــدازه	ای	زیب ــه	ان ــی	ب ــای	جنگ ــب	صحنه	ه ــه	ابوقری در	تنگ

ــان	 ــفر	در	زم ــی	س ــه	گوی ــیم	شــده	اســت	ک ــی	ترس و	طبیع
ممکــن	شــده	اســت	و	مخاطــب	بــه	بیــش	از	۳۰	ســال	قبــل	و	
جبهــه	هــای	جنگــی	ســفر	مــی	کنــد؛	ایــن	موضوعــی	اســت	
ــق	 ــر	آن	متف ــف	ب ــل	های	مختل ــگران	از	نس ــه	تماش ــه	هم ک

القــول	هســتند.
ــط	 ــه	خ ــت	ک ــن	اس ــب«	ای ــه	ابوقری ــی	»تنگ ــکل	اصل مش
داســتانی	مشــخصی	نــدارد	و	بــه	مســتند	نیز	شــباهت	نــدارد	و	
از	ســویی	مخاطب	نســل	ســوم	و	چهــارم	انقــالب	را	نمــی	تواند	

تــا	انتهــا	در	کنــار	خــود	قــرار	دارد.
ــدس	در	 ــاع	مق ــود	در	دوران	دف ــه	خ ــگ	ک ــازی	جن جانب
منطقــه	ابوقریــب	حضــور	داشــته	اســت	صحنه	هــای	فیلــم	
را	بســیار	واقعــی	توصیــف	مــی	کنــد	و	از	فیلــم	راضــی	اســت	
امــا	نبایــد	فرامــوش	کنیــم	کــه	نســل	ســوم	و	چهــارم	قــرار	
نیســت	یــادآوری	خاطــرات	را	بــا	»تنگــه	ابوقریــب«	شــاهد	
باشــند	چراکــه	هیــچ	نــوع	ترســیم	ذهنــی	از	ایــن		تنگــه	و	
ــه	همــن	دلیــل	اســت	کــه	شــاید	 ــد؛	ب وقایــع	رخ	داده	ندارن
لیــال	میرزایــی	2۳	ســاله	بــه	مهــر	می	گویــد	کــه	تــا	زمانــی	
کــه	چنــد	خــط	انتهــای	فیلــم	دربــاره	تنگــه	ابوقریــب	را	بــر	
ــز		ســر	 ــم	نی ــده	اســت	از	داســتان	فیل ــرده	ســینما	نخوان پ
ــه	و	 ــام	شــهدای	تنگ ــدن	ن ــا	دی ــازه	ب ــاورده	اســت	و		ت درنی
داســتان	آنهــا	متوجــه	شــده	کــه	در	»تنگــه	ابوقریــب«	چــه	

ــت. رخ	داده	اس
در	واقــع	تنگــه	ابوقریــب	یــک	ســاعت	و	نیــم	کامــل	در	جبهــه	
جنــگ	و	در	میــان	صــدای	تیــر	و	تفنــگ	مــی	گــذرد	و	صحنــه	

هــای	نابــی	را	بــه	تصویــر	می	کشــد	امــا	پــس	از	نیــم	ســاعت	
بــه	دلیــل	تــداوم	صحنه	هــای	جنگــی	بــرای	برخــی	مخاطبان	

ــود. ــده	می	ش ــته	کنن خس
نکتــه	جالــب	اینکــه	پــس	از	یــک	ســاعت	کــه	برخــی	جوانــان	
قصــد	تــرک	ســالن	را	دارنــد	بــه	نــاگاه	گــره	داســتانی	کوتاهــی	
در	فیلــم	ابوقریــب	ایجــاد	می	شــود	کــه	بــار	دیگر	مخاطبــان	را	

در	تردیــد	تــرک	ســالن	فــرو	مــی	بــرد.

غربتی که بر دل »تنگه ابوقریب« نشست
تنگــه	ابوقریــب	می	توانســت	بــا	خاطراتــی	از	رزمنــدگان	
ــه	آن	 ــم	ب ــر	در	فیل ــی	دی ــه	خیل ــک	ک ــه	جن در	پشــت	جبه
پرداختــه	مــی		شــود	تلطیــف	شــود	امــا	حتــی	ایــن	لحظــه	هــا	
ــن	حســرت	 ــت	ای ــم	گذراســت	و	در	نهای ــز	در	داســتان	فیل نی
ــات	 ــه	لحظ ــه	چ ــذارد	ک ــای	می	گ ــه	ج ــب	ب را	در	دل	مخاط
ــط	 ــود	خ ــل	نب ــه	دلی ــم	ب ــن	فیل ــی	در	ای ــای	ناب و	صحنه	ه
داســتانی	حیــف	می	شــود.	در	واقــع	نیــازی	نبــوده	اســت	کــه	
ــه	نمایــش	 کارگــردان	کل	جنــگ	را	در	یــک	ســاعت	و	نیــم	ب
بگــذارد	و	بــه	خوبــی	می	توانســت	از	ایــن	محتــوای	غنــی	بــرای	
چندیــن	فیلــم	دفــاع	مقــدس	اســتفاده	کنــد	امــا	گویــی	فیلم	

مشــاور	جنگــی	مناســبی	نداشــته	اســت.
ســه	روز	از	جشــنواره	فیلــم	فجــر	در	اصفهــان	ســپری	شــد	و	
ــم	جــذاب	 ــه	شــدن	چهــار	فیل ــن	امیــد	مــی	رود	کــه	اضاف ای
ســی	و	ششــمین	جشــنواره	فیلــم	فجــر،	چــراغ	ســینماها	را	تا	
نیمــه	شــبهای	ایــن	بهمــن	ماه	نســبتا	ســرد	روشــن	نگــه	دارد.

شهر ادبیات تاکنون در کسب پایتختی  
کتاب ایران موفقیتی نداشته، اما همواره 
از گزینه هایی است که در کسب عنوان 
پایتختی کتاب ایران در جایگاهی قرار 

داشته که نیازمند طرح های نو است. 

یکــی	از	راه	هــای	ترویــج	مطالعــه	و	گســترش	فرهنــگ	
کتابخوانــی	قــرار	گرفتــن	یارمهربــان	در	ســفرهای	درون	
شــهری	اســت	زیــرا،	کتــاب	هــای	امانتــی	بهتریــن	همراهــی	
اســت	کــه	نــه	هزینــه	ای	روی	دســت	مســافر	مــی	گــذارد	و	

ــد. ــی	کن ــگ	م ــای	او	را	در	راه	تن ــه	ج ن
در	ســال	هــای	اخیــر	بســیار	شــنیده	ایــم	و	دیــده	ایــم	کــه	
ــه	 ــی	بخشــی	از	خــودرو	خــود	را	ب ــاوگان	همگان ــدگان	ن رانن
کتــاب	اختصــاص	داده	تــا	مســافران	درون	شــهری	در	دقایقی	
کــه	مهمــان	ایــن	ســفر	کوتــاه	یــا	گاهــی	بلنــد	هســتند	چند	
کالمــی	از	یارمهربــان	بهــره	ببرنــد	و	وقــت	خــود	را	بــه	جــای	
ــی	و	 ــادی،	سیاس ــوال	اقتص ــای	معم ــا	و	بحــث	ه ــه	ه مجادل

اجتماعــی	بــه	بطالــت	نگذراننــد.

ــدن  ــی/پس از خوان ــاب در تاکس ــتان کت ــده بس ب
ــردان برگ

در	ایــن	میــان	طــرح	هایــی	نظیــر	»کتــاب	یــک	صفحــه	ای«	
و	»متــرو	کتــاب«،	»مدرســه	کتــاب«	و...	در	میــان	آنهــا	کــه	
مســافر	دائمــی	یــا	مــوردی	قطــار	شــهری	یــا	دیگــر	نــاوگان	
همگانــی	هســتند	بــه	مــرور	از	اســتقبال	برخــوردار	می	شــود؛	
ــی	 ــه	راه ــی	ک ــم	در	لحظات ــهروندان	ه ــی	ش ــه	گاه چنانچ
ــه	 ــد	و	ب ــراه	بردارن ــی	هم ــت	از	گوش ــتند	دس مقصــدی	هس
کتابــی	کــه	در	ایســتگاه	هــای	متــرو	یــا	اتوبــوس	شــهری	قرار	

گرفتــه	عنایتــی	داشــته	باشــند.
یکــی	از	رانندگانــی	کــه	بــه	نــاوگان	تاکســی	هــای	اینترنتــی	

جدیــد	الــورود	پیوســته	و	در	جیــب	روکــش	صندلــی	پشــتی	
خــودرو	خویــش	دو	جلــد	کتــاب	گذاشــته	مــی	گویــد:	مدتی	
ــکاری	 ــا	هم ــردون«	ب ــاب	گ ــش	»کت ــب	پوی ــت	در	قال اس
ــج	فرهنــگ	 ــا	هــدف	تروی یکــی	از	ناشــران	مطــرح	کشــور	ب
کتابخوانــی	بــه	اشــتراک	گــذاری	کتــاب	بــه	اختیــار	رانندگان	
ایــن	نــاوگان	اینترنتــی	کتــاب	هایــی	در	خــودرو	گذاشــته	می	
شــود	تــا	مســافران	چنانچــه	از	آن	خوششــان	آمــد	برداشــته	و	
پــس	از	خوانــدن	در	ســفر	بعــدی	کتــاب	امانــت	گرفتــه	را	در	

خــودرو	دیگــری	بگذارنــد.
ــگ	 ــترش	فرهن ــه	در	گس ــک	ک ــن	کار	نی ــه	ای ــه	ب ــا	توج ب
ــمار	 ــه	ش ــی	ب ــتارت	آپ ــای	اس ــه	ابتکاره ــی	از	جمل کتابخوان

مــی	رود؛	»م.ف«	کــه	راننــده	یکــی	از	تاکســی	هــای	اینترنتی	
شــیراز	اســت	پیرامــون	اینکــه	کتــاب	های	یادشــده	را	کســی	
هــم	مــی	خوانــد،	عنــوان	مــی	کنــد:	۵	جلــد	کتــاب	بــوده	که	
شــرکت	در	اختیــار	مــا	گذاشــته	کــه	در	خــودرو	در	دســترس	
ــت	 ــرار	گرفتــه	کــه	شــاید	برخــی	را	مســافران	امان مســافر	ق

ــد. برداشــته	ان
ــن	 ــای	ای ــه	خودروه ــد:	هم ــی	گوی ــال	م ــن	ح وی	در	عی
ــدگان	 ــاب	برخــوردار	نیســتند	و	برخــی	از	رانن ــاوگان	از	کت ن
کــه	عالقــه	منــد	بــه	کتــاب	هســتند	اقــدام	بــه	چنیــن	کاری	
بــه	طــور	داوطلبانــه	مــی	کننــد؛	معمــوال	مســافرانی	کــه	اهل	
ادبیــات	هســتند	و	کتابخــوان	در	طــول	یــک	تــا	2	مــاه	ایــن	

طرح های نو درمسیر پایتختی کتاب ایران/افزایش مطالعه به لطف سفرشهری
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ــرا	در	 ــود	آن ــدی	خ ــفر	بع ــه	و	در	س ــت	گرفت ــاب	را	امان کت
خــودروی	بعــدی	کــه	درخواســت	مــی	دهنــد	مــی	گذارنــد.
وی	اظهــار	مــی	کنــد:	دســت	کــم	6	تــا	7	جلــد	کتــاب	کــه	
اغلــب	هــم	ادبیــات	و	رمــان	هســت	در	خــودرو	مــی	گذاریــم	
کــه	بــرای	مثــال	از	تاکســی	مــن	اکنــون	۵	جلــد	در	دســت	
مســافران	قــرار	دارد	کــه	مــی	خواننــد	و	بــه	راننــده	بعــدی	

تحویــل	مــی	دهنــد.
ــد:	 ــاب	هــای	مــی	گوی وی	درخصــوص	شــیوه	انتخــاب	کت
شــرکت،	کتــاب	هــا	را	بــا	همــکاری	یکــی	از	ناشــران	انتخاب	

کــرده	و	در	دســترس	مشــتریان	خــود	قــرار	مــی	دهــد.
در	حالیکــه	کــه	کتــاب	هــا	را	ورق	مــی	زنــم	دســتگیرم	مــی	
ــه	ادبیــات	 شــود	کــه	دســت	کــم	2	عنــوان	از	آن	متعلــق	ب
ــندگان	 ــار	نویس ــم	از	آث ــی	ه ــت	و	یک ــان	اس ــتانی	آلم داس
ــوش	ذوق	 ــده	خ ــن	رانن ــه	ای ــه	گفت ــه	ب ــت	ک ــی	اس داخل
بیشــتر	اهالــی	ادبیــات	داســتانی	مشــتری	ایــن	کتــاب	هــا	
هســتند.	ایــن	در	حالیســت	کــه	حاشــیه	نویســی	در	کتــاب	

ــی	شــود. ــده	م دی
ــه	اســت	 ــا	خــودش	هــم	اهــل	مطالع ــورد	اینکــه	آی او	در	م
ــا،	در	 ــدارم	ام ــه	ای	ن ــاب	عالق ــه	کت ــد:	ب ــی	ده ــخ	م پاس

ــم. ــی	خوان ــد	را	م ــب	مفی ــازی	مطال ــای	مج فض

ــت/فضای  ــندیده ای نیس ــاب کار پس ــدن کت نخوان
ــدارد ــاب ارزش ن ــدازه کت ــه ان ــازی ب مج

وی	بــا	ایــن	وجــود	کــه	بــاور	دارد	نخوانــدن	کتــاب	کار	
ــون	 ــوال	چ ــد:	معم ــی	کن ــوان	م ــت	عن ــندیده	ای	نیس پس
فرصــت	مطالعــه	نــدارم	ترجیــح	مــی	دهــم	در	هنــگام	فراغت	
از	مطالــب	ریــز	و	درشــتی	کــه	در	فضــای	مجــازی	قــرار	دارد	

ــم. ــتفاده	کن اس
ــرار	 ــماتت	ق ــورد	ش ــود	م ــر	خ ــوی	همس ــه	از	س »م.ف«	ک
ــم	 ــد:	او	ه ــی	گوی ــد	م ــی	خوان ــاب	نم ــرا	کت ــه	چ ــه	ک گرفت
اعتقــاد	دارد	آنچــه	در	فضــای	مجــازی	اســت	بــه	انــدازه	کتاب	
ارزش	نــدارد	و	فقــط	موجــب	اعتیــاد	بــه	اینترنــت	مــی	شــود.
ــازی	را	رد	 ــای	مج ــد	در	فض ــب	مفی ــود	مطال ــه	وج وی	البت
نمــی	کنــد	و	مــی	افزایــد:	ســرگرمی	هــا	و	نــکات	جالــب	در	
ایــن	شــبکه	هــا	وجــود	دارد	کــه	برخــی	هــم	بــرای	زندگــی	
روزمــره	مفیــد	هســتند	امــا	لــذت	کتــاب	خوانــدن	را	نــدارد.
ایــن	در	حالیســت	کــه	در	قالــب	طــرح	»بخــوان	و	جا	بگــذار«	
ــی	 ــه	چنانچــه		کتاب ــد	ک ــم	دارن ــکان	را	ه ــن	ام مســافران	ای
ــاه	و	درون	 ــفرهای	کوت ــب	س ــت	و	مناس ــان	هس در	اختیارش
شــهری	اســت	در	تاکســی	قــرار	داده	تــا	دیگــران	هــم	

ــد. ــتفاده	کنن اس
ــفر	 ــن	س ــن	در	ای ــه	م ــی	ک ــاب	های ــیرازه	کت ــا	و	ش ــه	ه لب
ــه	 ــن	دارد	ک ــان	از	ای ــم	نش ــی	بین ــاه	م ــهری	و	کوت درون	ش
مطالعــه	آنــان	از	ســوی	مســافران	کــم	نیســت	و	حتــی	اگــر	
در	حــد	تــورق	هــم	بــوده	باشــد	مــی	توانــد	ایــن	انگیــزه	را	در	
ــا	کتــاب	همســفر	و	 شــهروندان	بــر	انگیــزد	کــه	دقایقــی	را	ب

ــد. ــای	درون	آن	بدهن ــه	حرفه ــاه	دل	ب کوت

آســان شــدن دسترســی بــه یارمهربان/کتــاب یــک 
صفحــه ای مســافر متــرو و نــزد دانــش آمــوزان 

از	دیگــر	ســو	طراحــان	پویــش	یادشــده	اعتقــاد	دارنــد:	اگــر	
ــد	و	 ــاد	داری ــان	زی ــه	کتابت ــده	در	قفس ــده	ش ــاب	خوان کت
ــده	ایــد	دوســتان،	 ــد	کتــاب	هایــی	را	کــه	خوان دوســت	داری
آشــنایان	و	یــا	حتــی	همســایه	هایتــان	بخواننــد،	اگــر	آمــار	
ســرانه	مطالعــه	در	ایــران	شــما	را	نگــران	مــی	کنــد	و	دوســت	
داریــد	مــردم	سراســر	کشــور	بــه	کتــاب	هایــی	کــه	شــما	می	
خوانیــد	دسترســی	داشــته	باشــند،	اگر	دوســت	داریــد	در	یک	
پــروژه	فرهنگــی	شــرکت	کنید	کافیســت	مشــخصات	خــود	و	
کتابــی	را	کــه	مــی	خواهیــد	بــه	کســی	بدهیــد	در	وب	ســایت	
کتــاب	جهانگــرد	ثبــت	کنیــد	و	یــک	کــد	رهگیــری	دریافــت	
ــید	 ــاب	بنویس ــه	اول	کت ــری	را	در	صفح ــد	رهگی ــد،	ک کنی

و	کتــاب	را	بــه	نفــر	بعــدی	بدهیــد.	بــه	همیــن	ترتیــب	نفــر	
ــد	 ــل	جدی ــودش	و	مح ــخصات	خ ــد	مش ــی	توان ــدی	م بع
کتــاب	شــما	را	ثبــت	کنــد؛	بــا	ایــن	روش	مــی	توانیــد	مســیر	
حرکــت	کتابتــان	را	بــزودی	در	وب	ســایت	کتــاب	جهانگــرد	
دنبــال	کنیــد.	مــی	توانیــد	در	حاشــیه		کتــاب	برداشــت	خود	
را	از	مطالــب	آن	بنویســید	یــا	در	ابتــدای	کتــاب	پیامــی	بــرای	

ــد. خواننــدگان	بعــدی	آن	بگذاری
مهــدی	میرعظیمــی	از	کســانی	اســت	کــه	طراحــی	»کتــاب	
یــک	صفحــه	ای«	را	بــرای	نخســتین	بــار	در	شــیراز	بــه	اجــرا	
ــا	طــرح	هــای	»متروکتــاب«	و	»کتــاب	 گذاشــت	و	ســپس	ب
گالــری«	بــه	گســترش	و	ترویــج	کتابخوانــی	هنــگام	ســفر	و	

رفــت	و	آمدهــای	شــهری	کمــک	شــایانی	کــرده	اســت.
ــراد	 ــه	اف ــکالتی	ک ــیاری	از	مش ــی	بس ــه	میرعظیم ــه	گفت ب
جامعــه	بــا	آن	مواجــه	انــد	در	اثــر	ناآگاهــی	پدیــد	مــی	آیــد؛	
ناآگاهــی	آنــگاه	بیشــتر	جلــوه	گــر	می	شــود	کــه	فرهنــگ	ها	
و	خــرده	فرهنــگ	هــا	از	شــهرها	و	آبــادی	هــای	دور	و	نزدیــک	
گــرد	هــم	مــی	آینــد	بــی	آنکــه	بــه	هنجــاری	یکســان	پایبند	
ــز	در	نظــر	 ــان	اگــر	بدفرهنگــی	هــا	را	نی ــن	می باشــند،	در	ای
بگیریــم	مشــکالت	روز	بــه	روز	پیچیــده	تــر	خواهنــد	شــد.

ــز	و	 ــش	مراک ــک	نق ــی	ش ــه	ب ــت	ک ــاور	اس ــن	ب ــر	ای وی	ب
ســازمان	هــای	مســئول	را	در	آمــوزش	فرهنــگ	صحیــح	نمی	
ــت	 ــت	حرک ــر	اس ــم	ت ــه	مه ــا	آنچ ــت	ام ــده	گرف ــوان	نادی ت
ــا	و	 ــزرگ	ه ــت؛	پدرب ــه	اس ــاد	جامع ــی	آح ــوی	آگاه ــه	س ب
مادربــزرگ	هــای	مــا	بــا	امثــال	و	قصــه	هــای	حکمــت	آمیزی	
کــه	بزرگترهایشــان	برایشــان	نقــل	مــی	کردنــد	تربیــت	مــی	
ــود	را	 ــا	دوران	خ ــب	ب ــی	متناس ــای	اجتماع ــدند	و	رفتاره ش

ــد. ــی	آموختن م
ــا	از	 ــروز	م ــه	ام ــد:	حــال	آن	ک ــی	کن ــوان	م میرعظیمــی	عن
فقــدان	آن	بزرگترهــا	در	رنجیــم	یــا	در	هیاهــوی	شــبکه	های	
ــان	را	نمــی	 ــگ،	صــدای	آن ــای	رنگارن ــانه	ه ــی	و	رس اجتماع
شــنویم.	در	ایــن	میــان	معضــل	دیگــری	کــه	بــر	بــار	ناآگاهی	

مــا	مــی	افزایــد	کتــاب	نخوانــی	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	یکــی	از	دالیلــی	کــه	کتــاب	نخــوان	هــا	
ــی	 ــم	وقت ــد	ک ــی	دهن ــه	م ــود	ارائ ــی	خ ــاب	نخوان ــرای	کت ب
اســت	ادامــه	مــی	دهــد:	بــه	عبارتــی	دیگــر	کــم	وقتــی	علــت	
کتــاب	نخوانــی	و	کتــاب	نخوانــی	علــت	نــا	آگاهــی	و	ناآگاهی	

سرچشــمه	بســیاری	از	مشــکالت	جامعــه	امــروز	ماســت.

کتــاب، جایگزیــن مطلوبــی بــرای درد دل بــا 
ــردم  ــه م ــرانه مطالع ــه س ــه ب ــک دقیق موبایل/ی

می شــود اضافــه 
او	کــه	چنــدی	اســت	درطرحــی	نــو	بــرای	گســترش	فرهنگ	
مطالعــه	و	کتابخوانــی،	بــرای	اولیــن	بــار	آثــاری	تحــت	عنوان	

کتــاب	یــک	صفحــه	ای	منتشــر	مــی	کنــد،	وجــه	تمایــز	این	
کتــاب	بــا	کتــاب	هــای	معمولــی	در	شــیوه	ارائــه	آن	دانســته	
و	مــی	افزایــد:	ایــن	کتــاب	هــا	تــک	برگــی	اســت	و	خواننــده	
مــی	توانــد	پــس	از	مطالعــه	آن	را	بــه	دوســتان	خــود	هدیــه	
دهــد؛	مطالعــه	یــک	دقیقــه	ای	کتاب	هــای	یک	صفحــه	ای	
در	اماکــن	عمومــی،	تاکســی،	متــرو،	اتوبــوس،	بانــک	و	هــر	
جــا	کــه	یــک	دقیقــه	وقــت	آزاد	داریــد	جایگزیــن	مطلوبــی	
ــا	کتــاب	 ــا	موبایــل	و	بازآشــنایی	و	آشــتی	ب ــرای	درد	دل	ب ب

عزیــز	آن	یــار	وفــادار	خواهــد	بــود.
میرعظیمـی	در	قالـب	طـرح	»کتـاب	گالـری«	تاکنـون	۳۰	
برنامـه	نمایشـگاهی	پیرامـون	کتاب	هـای	تک	برگـی	برگزار	
کـرده	و	دسـت	بـه	ابتـکاری	در	جهـت	سـرمایه	گـذاری	
فرهنگـی	زده	اسـت	کـه	در	طوالنـی	مـدت	اثـر	خـود	را	در	

گسـترش	فرهنـگ	مطالعـه	مفیـد	خواهـد	گذاشـت.
ــاب	 ــدن	کت ــا	خوان ــه	وی،	ب ــه	گفت ــن	در	حالیســت	کــه	ب ای
یــک	صفحــه	ای	کــه	خواندنــش	بیــش	از	یــک	دقیقــه	طــول	
نمی	کشــد،	یــک	دقیقــه	بــه	ســرانه	مطالعــه	مــردم	اضافــه	
می	شــود؛	کتــاب	یــک	صفحــه	ای	دوســت	دارد	مــردم	آن	را	

در	زمان	هــای	مرده	شــان	بخواننــد.
ــن	 ــه	از	فروردی ــاب	ک ــرو	کت ــرح	مت ــد:	ط ــی	کن ــه	م او	اضاف
ســال	جــاری	کلیــد	زده	شــد	و	بــا	نصــب	جعبه	هــای	
ــروی	شــیراز	 ــاب	در	تمامــی	ایســتگاه	های	مت مخصــوص	کت
ــهری	 ــار	ش ــازمان	قط ــرح	س ــن	ط ــت؛	در	ای ــال	اجراس در	ح
شــیراز	فضــای	بســیار	مناســبی	را	بــرای	ترویــج	کتاب	خوانــی	
ایجــاد	کــرده	و	بــا	حمایــت	اداره	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	
اســالمی	اســتان	فــارس	و	حمایــت	مالــی	نیکــوکاران	حامــی	
کتــاب	در	شــرکت	های	خصوصــی	و	ســازمان	همیــاری	
ــه	روز	شــاهد	اســتقبال	 ــارس	روز	ب شــهرداری	های	اســتان	ف

ــم. ــوده	ای ــرح	ب ــن	ط ــرو	از	ای مســافران	مت
ــر	 ــه	ه ــا	ورود	ب ــرو	ب ــافران	مت ــه	مس ــت	ک ــن	در	حالیس ای
ایســتگاه	کتــاب	یــا	کتاب	هــای	یــک	صفحــه	ای	را	از	
ــار	 ــان	انتظ ــد	و	در	زم ــر	می	دارن ــده	ب ــه	ش ــای	تعبی جعبه	ه
در	ایســتگاه	یــا	در	مــدت	زمــان	ســفر	مطالعــه	می	کننــد	و	در	
ایســتگاه	بعــدی	کتــاب	را	در	جعبــه	ای	دیگــر	قــرار	می	دهنــد.
میرعظیمــی	درخصــوص	»مدرســه	کتــاب«	هــم	عنــوان	می	
کنــد:	بســیاری	از	مــدارس	بــا	اســتقبال	از	کتــاب	یــک	صفحه	
ای،	دانــش	آمــوزان	را	تشــویق	بــه	کتــاب	خوانــی	مــی	کننــد؛	
اختصــاص	زمانی	بــرای	مطالعــه	یا	برگــزاری	مســابقات	کتاب	
خوانــی	موجــب	مــی	شــود	تــا	فرهنــگ	هــای	مبارکــی	مثــل	
قــرض	دادن	کتــاب،	گفتگــو	و	هم	فکــری	در	مــورد	موضوعات	
مفیــد	کتــاب	و	یــاری	جویــی	و	هــم	اندیشــی	دانــش	آمــوزان	
بــا	یکدیگــر	و	مربیــان	در	مدرســه	و	مشــورت	بــا	خانــواده	در	

خانــه	نیــز	احیــاء	گــردد.
وی	همچنیــن	در	قالــب	طــرح	»کتــاب	گالــری«	در	پــی	ایــن	
اســت	کــه	شــیوه	هــای	نویــن	ارائــه	کتــاب	بــه	افــراد	جامعــه	
و	ترویــج	کتــاب	بــه	روش	هــای	جدیــد	در	دســتور	کار	قــرار	
ــا	یــاری	و	تــالش	جمعــی	از	دانشــجویان	 دهــد،	بنابــر	ایــن	ب
ــده	و	 ــو	در	آم ــورت	تابل ــه	ای	بص ــک	صفح ــای	ی ــاب	ه کت
ــا،	 ــگاه	ه ــینما،	نمایش ــر	س ــی	نظی ــای	عموم ــط	ه در	محی
ــش	گذاشــته	 ــه	نمای ــا	ب ــرودگاه،	رســتوران	و	آموزشــگاه	ه ف

ــدند. ش
میرعظیمــی	مــی	افزایــد:	مراجعیــن	ایــن	مراکــز	دقایقــی	از	
وقــت	خــود	را	بــا	توقــف	در	مقابــل	هــر	یــک	از	ایــن	تابلوهــا	
بــه	مطالعــه	مــی	پردازنــد؛	برگــزاری	کتــاب	گالــری	هــا	مــی	
ــب	 ــذارد	و	موج ــن	بگ ــی	را	روی	مراجعی ــر	مثبت ــد	تاثی توان
ــاب	و	 ــه	کت ــوان	ب ــل	نوج ــتر	نس ــنایی	بیش ــذب	و	بازآش ج

ــه	شــود. مطالع
در	راســتای	تحقــق	پایتختــی	کتــاب	ایران	توســط	شــهر	ادب	
و	هنــر	آنچــه	بیــش	از	همــه	مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	طــرح	
ــه	 ــیراز	را	گزین ــد	ش ــی	توان ــه	م ــت	ک ــی	اس ــای	اینچنین ه

کســب	ایــن	عنــوان	کنــد.
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ــج   ــش ازپن ــته بی ــای گذش ــی روزه ط
هــزار نفــر در گیــالن بــه تماشــای فیلــم 
هــای جشــنواره نشســته و التــاری، 
ــترین  ــا بیش ــرد ب ــرق س ــادره و ع مص
شــدند.  رو  بــه  رو  اقبــال 

ــمین	 ــی	و	شش ــای	س ــم	ه ــران	فیل ــاز	اک ــا	آغ ــان	ب همزم
جشــنواره	فجــر،	اســتان	گیــالن	نیــز	هماننــد	ســال	گذشــته	
ــودای	 ــش	س ــای	بخ ــم	ه ــدادی	از	فیل ــران	تع ــه	اک ــدام	ب اق

ــت. ــرده	اس ــیمرغ	ک س
طــی	برنامــه	ریــزی	و	هماهنگــی	هــای	انجــام	شــده	هفتــه	
هــای	قبــل	از	آغــاز	ایــن	جشــنواره،	12	فیلــم	شــامل	
ــرق	 ــک،	ع ــاق	تاری ــت،	مصــادره،	ات ــی،	هایالی جشــن	دلتنگ
ســرد،	التــاری،	کامیــون،	شــعله	ور،	امپراطــور	جهنــم،	تنگــه	
ــالن	 ــران	در	س ــرای	اک ــاه	ب ــر	آب	و	فیلش ــرو	زی ــب،	س ابوقری

ــد. ــه	ش ــر	گرفت ــت	درنظ ــک	رش میرزاکوچ
ــاه	 ــن	م ــه	1۳	بهم ــز	روز	جمع ــم	نی ــن	مراس ــه	ای 	افتتاحی
جــاری	بــا	حضــور	عوامــل	فیلــم	دلتنگــی	و	بــا	حضــور	فیــروز	
ــر	 ــید	امی ــالمی،	س ــاد	اس ــگ	و	ارش ــرکل	فرهن ــی	مدی فاضل
مصبــاح	معــاون	هنــری	و	ســینمایی	ایــن	اداره	کل،	برخــی	از	
نماینــدگان	مجلــس	شــورای	اســالمی،	اعضای	شــورای	شــهر	
رشــت،	هنرمنــدان	اســتانی	و	عالقــه	منــدان	بــه	هنــر	ســینما	

برگــزار	شــد.
ــتان	 ــا	در	اس ــم	ه ــن	فیل ــران	ای ــته	اک ــای	گذش ــی	روزه ط
ــم	 ــودک	و	فیل ــش	ک ــی	در	بخ ــتقبال	خوب ــا	اس ــالن	ب گی
ــه	 ــه	ای	ک ــه	گون ــود	ب ــراه	ب ــال	هم ــینمایی	بزرگس ــای	س ه
ــگ	و	 ــاگر	اداره	کل	فرهن ــاالی	تماش ــم	ب ــه	حج ــه	ب ــا	توج ب
ارشــاد	اســالمی	گیــالن	طــی	رایزنــی	و	مشــورت	بــا	ســازمان	
ــوق	 ــانس	ف ــردن	س ــه	ک ــه	اضاف ــدام	ب ــور	اق ــینمایی	کش س

ــت. ــرده	اس ــب	ک ــاعت	22	ش ــاده	در	س الع
ــالن،	 ــز	گی ــیمای	مرک ــدا	و	س ــرکل	ص ــر	مدی ــن	ظهی حس
ســرهنگ	عبــاس	بایرامــی	معــاون	هماهنــگ	کننــده	ســپاه	
ــور	اجتماعــی	 ــرکل	ام ــی	پورحســن	مدی ــالن،	عل ــدس	گی ق
ــد	 ــئوالن	ارش ــه	مس ــالن	از	جمل ــتانداری	گی ــی	اس و	فرهنگ
ــرای	تماشــای	 اســتانی	هســتند	کــه	در	روزهــای	گذشــته	ب
فیلــم	هــای	جشــنواره	بــه	محــل	اکــران	فیلــم	هــا	مراجعــه	

ــد. کردن

ضــرورت برگــزاری نشســت هــای نقــد و بررســی در 
ــم ها ــران فیل ــیه اک حاش

ــم	 ــرای	تماشــای	فیل ــه	ب 	فاطمــه	یکــی	از	کســانی	اســت	ک
هــای	ایــن	جشــنواره	بــه	ســینما	میــرزا	کوچــک	رشــت	آمده	
ــر	 ــه	هن ــدان	ب ــه	من ــه	اینکــه	یکــی	از	عالق ــا	اشــاره	ب ــود	ب ب
بازیگــری	و	ســینما	اســت،	اظهــار	کــرد:	خوشــحالم	از	اینکــه	
مــی	توانــم	همزمــان	بــا	برگــزاری	جشــنواره	برخــی	از	فیلــم	

هــای	ایــن	فســتیوال	را	در	گیــالن	ببینــم.
ــدام	اداره	کل	فرهنــگ	 ــن	اق ــر	و	تشــکر	از	ای وی	ضمــن	تقدی
ــته	 ــای	گذش ــال	ه ــزود:	در	س ــتان،	اف ــالمی	اس ــاد	اس و	ارش
همیشــه	از	اینکــه	فرصتــی	بــرای	دیــدن	فیلــم	هــای	

ــودم. ــت	ب ــی	داد	ناراح ــت	نم ــنواره	دس جش
شــهروند	رشــتی	بــا	اشــاره	بــه	اســتقبال	خــوب	گیالنیــان	از	
ــم	مســئوالن	 ــرد:	امیدواری ــا،	خاطرنشــان	ک ــم	ه ــران	فیل اک
ــطح	 ــای	س ــتای	ارتق ــی	را	در	راس ــن	اقدامات ــه	چنی مربوط
آگاهــی	و	دانــش	هنــری	شــهروندان	گیالنــی	در	بخــش	های	

دیگــر	نیــز	ادامــه	دهنــد.
ــا	از	مســئوالن	 ــد	کــرد:	یکــی	دیگــر	از	انتظــارات	م وی	تأکی

ــوت	از	 ــده	دع ــای	آین ــال	ه ــر	در	س ــگ	و	هن ــوزه	فرهن ح
عوامــل	فیلــم	هــا	و	برگــزاری	نشســت	های	نقــد	و	بررســی	در	
حاشــیه	برگــزاری	ایــن	اکــران	هــا	اســت	کــه	امیدواریم	ســال	

آینــده	تحقــق	یابــد.
شــهروند	رشــتی	برگــزاری	نشســت	هــای	نقــد	و	بررســی	بــا	
ــور	را	 ــینمای	کش ــزرگ	س ــان	ب ــران،	کارگردان ــور	بازیگ حض
ــرای	هنردوســتان	و	عالقــه	منــدان	 ــی	ب کالس	آمــوزش	خوب

ــه	هنــر	ســینما	در	اســتان	برشــمرد. ب
وی	بــا	بیــان	اینکــه	تاکنــون	توانســته	دو	فیلــم	این	جشــنواره	
را	ببینیــد،	گفــت	:	حتمــا	اگــر	فرصــت	شــود	باقــی	فیلــم	هــا	

را	نیــز	از	نزدیــک	مــی	بینــم.
	

ــه دلیــل اســتقبال  افــزودن ســانس فــوق العــاده ب
ــی ــهروندان گیالن ش

معــاون	هنــری	و	ســینمایی	اداره	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	
اســالمی	گیــالن	نیــز	بــا	اشــاره	بــه	اکــران	فیلــم	هــای	بخش	
ســودای	ســیمرغ	ســی	و	ششــمین	جشــنواره	فیلــم	فجــر	در	
اســتان	گیــالن،	اظهــار	کــرد:	اکــران	12	فیلــم	ایــن	بخــش	از	

روز	14بهمــن	مــاه	در	اســتان	گیــالن	آغــاز	شــده	اســت.

ــن	 ــا	روز	22	بهم ــا	ت ــران	ه ــن	اک ــه	ای ــان	اینک ــا	بی وی	ب
در	ســینما	میــرزا	کوچــک	رشــت	ادامــه	دارد،	افــزود:	
ــتقبال	 ــاهد	اس ــران	ش ــت	اک ــه	روز	نخس ــبختانه	درس خوش

خــوب	مــردم	هنردوســت	اســتان	گیــالن	بــوده	ایــم.
ســیدامیر	مصبــاح	در	ادامــه	بابیــان	اینکــه	براســاس	برنامــه	
ــا	 ــم	ه ــن	فیل ــود	ای ــرار	ب ــه	ق ــورت	گرفت ــای	ص ــزی	ه ری
درچهــار	ســانس	اکــران	شــوند،	گفــت:	بــا	توجــه	به	اســتقبال	
ــای	انجــام	 ــی	ه ــی	طــی	رایزن ــدان	گیالن ــه	من پرشــور	عالق
ــردن	 ــه	ک ــا	ســازمان	ســینمایی	کشــور	مجــوز	اضاف شــده	ب
یــک	ســانس	فــوق	العــاده	بــرای	نمایــش	برخــی	از	فیلــم	هــا	
در	ســاعت	22	شــب	نیــز	بــرای	اســتان	گیــالن	دریافت	شــد.
وی	جشـن	دلتنگـی،	هایالیـت،	مصـادره،	اتـاق	تاریـک،	عرق	
سـرد،	التـاری،	کامیـون،	شـعله	ور،	امپراطـور	جهنـم،	تنگـه	
ابوقریب،	سـرو	زیر	آب	و	فیلشـاه	را	از	جمله	فیلم	های	دانسـت	
کـه	طی	این	مـدت	در	اسـتان	گیالن	اکران	شـده	و	می	شـود.

	
فروش۱۲۰۰ بلیت در ساعات ابتدایی 

وی	بــا	اشــاره	بــه	اکــران	یک	فیلــم	در	بخــش	کــودکان،	افزود:	
خوشــبختانه	بــا	همکاری	آمــوزش	و	پــرورش	اســتان	گیالن	و	
مدیــران	مــدارس،	تعــداد	زیــادی	از	دانــش	آمــوزان	موفــق	بــه	

تماشــای	فیلــم	فیلشــاه	در	بخــش	کــودک	شــده	اند.
	معــاون	هنــری	و	ســینمایی	اداره	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	
ــار	حضــور	تماشــاگران	در	 ــه	آم ــه	ب اســالمی	گیــالن	در	ادام
ــزود:	طــی	ســه	روز	 ــرد	و	اف ــز	اشــاره	ک ــای	گذشــته	نی روزه
نخســت	اکــران	فیلــم	بیــش	از	پنــج	هــزار	نفــر	از	ایــن	فیلــم	

ــد. ــرده	ان ــدن	ک ــا	دی ه
ــز	 ــا	نی ــم	ه ــرای	فیل ــی	ب ــت	فروش ــه	بلی ــان	اینک ــا	بی 	وی	ب
بــه	دو	صــورت	خریــد	اینترنتــی	و	حضــوری	درنظــر	گرفتــه	
شــده،	گفــت:	در	همــان	ســاعات	ابتدایــی	اعــالم	آغــاز	فروش	
ــه	نشــان	از	 ــید	ک ــروش	رس ــه	ف ــت	ب ــدد	بلی ــزار	و	2۰۰	ع ه

عالقــه	منــدی	گیالنیــان	بــه	هنــر	ســینما	اســت.
بــه	گفتــه	مصبــاح	اســتقبال	از	خریــد	اینترنتــی	بلیــت	هــا	به	
گونــه	ای	بــوده	کــه	در	همــان	روزهــای	ابتدایــی	بلیــت	برخی	

از	فیلــم	هــا	بــه	صــورت	آنالیــن	بــه	اتمام	رســید.
وی	همچنیــن	بــه	اســتقبال	از	برخــی	فیلــم	هــا	نیــز	اشــاره	
کــرد	و	گفــت:	تاکنــون	التــاری،	مصــادره	و	عــرق	ســرد	بیــش	
از	دیگــر	فیلــم	هــا	بــا	اقبــال	عمومــی	در	گیــالن	همــراه	بــوده	

اســت.

اقبال عمومی از التاری،مصادره وعرق سرد/۵هزار گیالنی به سینما رفتند
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــت  ــروش بلی ــاره ف ــی درب ــرا مطالب اخی
قیمت هــای  بــه  کنســرت ها  برخــی 
میلیونــی شــنیده مــی شــود کــه مدیرکل 
ایجــاد  شــرقی  آذربایجــان  ارشــاد 
ــزاری  ــان برگ ــه متولی ــیاه را ب ــازار س ب

می دهــد.  نســبت  کنســرت ها 

مدیـر	یکی	از	موسسـات	برگزارکننـده	کنسـرت	در	تبریز	ادعا	
می	کنـد	یـک	گـروه	جـوان	خواننده	کـه	اواخـر	دی	بـه	تبریز	
آمـده	بودند،	12هـزار	بلیـت	برای	کنسـرت	خـود	فروخته	اند.
ــا	 ــود	ب ــروه	ب ــن	گ ــان	ای ــز	میزب ــه	تبری ــی	۳روز	2سانس یعن
ــا	اینجــای	کار	 ــی.	ت مبلــغ	میانگیــن	بلیت	هــای	6۰هزارتومان
اســتقبال	و	تقاضــای	بــاالی	مخاطبیــن	و	مــردم	از	کنســرت	
ــت	ایــن	 ــی	بلی ــه	گاه ــد	امــا	اینک ــوه	می	کن ــروه	جل و	گ
ــه	 ــیاه	ب ــازار	س ــان	در	ب ــون	توم ــک	میلی ــا	ی ــرت	ها	ت کنس
ــه	 ــزی	اســت	کــه	عالمــت	تعجــب	را	ب ــروش	رســیده،	چی ف

ــی	دارد. ــتار	وا	م ــه	از	نوش ــن	نقط ــتادن	در	ای ایس
	

»سایت را می بندند و جیب شان را باز می کنند«
برگــزاری	 مدیــر	موسســه	موســیقی	کــه	مســئولیت	
ــز	برعهــده	داشــت	از	 ــن	گــروه	جــوان	را	در	تبری کنســرت	ای
سواســتفاده	برخــی	از	اســتقبال	بــاالی	مــردم	خبــر	می	دهــد:	
»مجموعــه	ای	همزمــان	بــا	بــاز	شــدن	فرآینــد	خریــد	بلیــت	
اینترنتــی	کــه	اختیــار	و	نظــارت	آن	از	دســت	موسســه	ســلب	
گردیــده	بــود،	ســایت	را	مســدود	کــرده	و	ظرفیــت	را	تکمیــل	
نشــان		دادنــد	در	حالــی	کــه	همــان	بلیت	هــا	را	در	بــازار	ســیاه	

تــا	یــک	میلیــون	تومــان	بــه	فــروش	رســاندند.«
او	نارضایتـی	خـود	را	از	صنـدوق	بازنشسـتگان	فرهنـگ	و	
ارشـاد	اسـالمی	اسـتان	اعالم	می	کنـد	و	از	اسـتعفای	خـود	از	
برگزاری	کنسـرت	می	گوید:	»با	مشـاهده	این	رونـد	در	اجرای	
کنسـرت،	طی	نامـه	ای	از	اجـرای	آن	کنـاره	گیری	کـردم	ولی	
با	وعده	رسـیدگی	به	موضـوع	و	برخـورد	با	عامالن	ایـن	اقدام،	

دوبـاره	مجاب	بـه	برگزاری	کنسـرت	شـدم.«

»قوانین جدید برای کنسرت ها در نظر گرفته ایم«
مدیــرکل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	آذربایجــان	شــرقی	نیــز	
ــت.	او	 ــده	اس ــر	آن	ش ــر	دارد	و	پیگی ــرا	خب ــد	از	ماج می	گوی
ــد:	 ــب	می	کن ــزاری	کنســرت	را	تکذی ــارات	مســئول	برگ اظه
ــد	 ــود	می	آورن ــرا	به	وج ــان	اج ــی	متولی ــیاه	را	گاه ــازار	س »ب

ــه	آن.« ــته	ب ــای	وابس ــاد	و	مجموعه	ه ــه	ارش ن
محمــد	محمدپــور	بــرای	توضیــح	می	دهــد	کــه	بعــد	از	ایــن	
ــی	 ــد،	تمهیدات ــود	آم ــه	به	وج ــیه	هایی	ک ــرت	و	حاش کنس
توســط	ارشــاد	اندیشــیده	شــده	اســت:	»از	ایــن	پــس	
کنســرت	ها	نمی	تواننــد	تمدیــد	شــوند	و	بیــش	از	یــک	
ســانس	داشــته	باشــند؛	بــه	همیــن	دلیــل	در	تبلیغــات	خــود	

ــد.« ــالم	کنن ــت	اع ــه	صراح ــوع	را	ب ــن	موض ــد	ای بای
این	روزهــا	حــال	ســالن	های	تبریــز	خــوب	اســت؛	هــر	شــب	
ــیقی	 ــروه	موس ــن	گ ــود	و	چندی ــرا	می	ش ــر	اج ــن	تئات چندی
ــا	 ــه	آی ــن	اســت	ک ــوال	ای ــا	س ــد؛	ام ــه	می	رون ــه	روی	صحن ب
ــق	اقتصــاد	هنــری	کمــک	 ــه	رون ــا	ب ایــن	رشــد	کمــی،	صرف
ــا	اعتــالی	فرهنــگ	را	نیــز	در	پــی	داشــته	اســت؟ کــرده	ی

	
برگزاری ۴۰کنسرت در کمتر از ۶ماه در تبریز

محمدپـور	می	گویـد	تقاضـای	مـردم	و	مخاطبـان	اسـت	کـه	
باعـث	افزایـش	کمـی	کنسـرت	ها	در	تبریـز	شـده:	»امـا	اداره	
فرهنـگ	و	ارشـاد	هیـچ	محدودیتی	بـرای	اجرا	موسـیقی	های	
سـنتی	آذربایجانی	قائل	نمی	شـود	و	هر	گروهـی	با	هماهنگی		

می	توانـد	اجـرای	عمومی	داشـته	باشـد.«
او	از	اهمیت	اقتصاد	فرهنگی	و	هنری	سـخن	بـه	میان	می	آورد	
کـه	تامیـن	نیازهای	مـادی	تولیدکننـدگان	آثار	موسـیقی	هم	
بایـد	مدنظـر	قـرار	بگیـرد:	»از	طریق	برگـزاری	جشـنواره	های	
مختلـف	و	متعـدد	نیـز	تـالش	می	کنیم	بـه	بحث	کیفـی	آثار	

تولیدی	در	حوزه	موسـیقی	توجه	داشـته	باشـیم.«
آمارهــا	نشــان	می	دهــد	از	تابســتان	امســال	تاکنــون	بیــش	از	
4۰کنســرت	در	تبریــز	اجــرا	شــده	اســت	و	همیــن	آمارها	هم	
نشــان	می	دهنــد	جوانانــی	کــه	فقــط	چنــد	قطعــه	آهنــگ	از	
ــن	 ــن	روز	و	چندی ــته	اند	چندی ــده،	توانس ــر	ش ــا	منتش آن	ه
ــی	از	 ــی	برخ ــد	درحال ــاص	دهن ــود	اختص ــه	خ ــانس	را	ب س
ــاره	را	 ــا	فرصــت	اجــرای	یک	ب اســاتید	موســیقی	کشــور	تنه

ــته	اند. ــردم	داش ــرای	م ب
داوود	آزاد،	اســتاد	حــوزه	موســیقی	ســنتی	و	تلفیقــی	ایرانــی	
ــان	عرصــه	موســیقی	فرصــت	 ــه	جوان ــد	ب ــد	اســت	بای معتق
ــود	را	 ــیاق	خ ــبک	و	س ــد	و	س ــت	کنن ــه	فعالی ــن	را	داد	ک ای
ــی	از	 ــی	یک ــکنی	جهان ــه	رکوردش ــی	ب ــد.	او	حت ــاده	کنن پی
جوانــان	خواننــده	ایرانــی	در	مــورد	تعــداد	کنســرت	ها	اشــاره	
ــرد.« ــد	ک ــاوت	را	خواه ــن	قض ــخ	بهتری ــا	تاری ــد:	»ام می	کن
ــوان	 ــای	ج ــیقی	گروه	ه ــیاق	موس ــبک	و	س ــاره	س آزاد	درب
نوظهــور	نیــز	ســخنانی	بــه	میــان	مــی	آورد:	»نمی	تــوان	اســم	
ــد	ســبک	 ــان	به	وجــود	آورده	ان ــه	جوان ــدی	را	ک ســبک	جدی
تلفیقــی	نامیــد؛	آثــار	ایــن	جوانــان	بیش	تــر	بــه	ایــن	شــکل	
ــیقی	 ــره	از	آالت	موس ــعرهای	روزم ــرای	ش ــه	ب ــتند	ک هس

ســنتی	اســتفاده	می	کننــد	یــا	بــرای	اشــعار	عرفانــی	از	آالت	
ــد.« ــره	می	گیرن ــدرن	به ــیقی	م موس

این	اسـتاد	حوزه	موسـیقی	معتقد	اسـت	آثار	گروه	هـای	جوان	
جدیـد	تنهـا	می	تواننـد	مخاطبـان	را	در	کوتاه	زمـان	راضـی	
نگـه	دارنـد	و	نیـز	مخاطـب	نمی	تواند	بیـش	از	چندبـار	به	این	
موسـیقی	ها	گـوش	بسـپارد:	»خـود	خواننده	هـا	و	گروه	ها	نیز	

بیش	تـر	از	یک	سـال	مانـدگار	نخواهند	شـد.«
ــز	 ــل	تبری ــیقی	اصی ــب	موس ــای	مکت ــد:	»ج او	آرزو	می	کن
ــک	 ــده	ی	نزدی ــدوارم	در	آین ــی	اســت	و	امی در	این	روزهــا	خال
شــاهد	افتتــاح	چنیــن	مکتبی	باشــیم	کــه	حاصــل	کار	تربیت	

ــند.« ــرا	بدرخش ــالن	های	اج ــب،	در	س ــن	مکت در	ای
جریــان	 در	 کــه	 مبالغــی	 و	 ارقــام،	 آمارهــا،	 تمامــی	
ــد	 ــدل	می	شــوند	نشــان	می	دهن ــز	رد	و	ب کنســرت	های	تبری
کــه	فرهنــگ	و	هنــر	منظــور	اصلــی	مخاطبــان	از	حضــور	در	
ــرت	ها	 ــزاری	کنس ــی	از	برگ ــان	اصل ــز	متولی ــالن	ها	و	نی س

ــت. ــوده	اس نب
ــالن	 ــروج	از	س ــگام	خ ــی	هن ــر	نوجوان ــنیدم	پس ــرا	ش اخی
ــوش	 ــی	خ ــود	گفت:»خیل ــه	دوســت	خ ــرای	کنســرت	ب اج
ــن	 ــت	بی ــرز	ظریفی	س ــه	م ــه	چ ــن	جمل ــت...!«؛	همی گذش
مخاطــب	موســیقی	و	مشــتری	آن!	آینــده	موســیقی	مــا	بــاب	
ــی	 ــگ	بوم ــش	فرهن ــود	و	نق ــد	ب ــته	خواه ــدام	دس ــل	ک می
و	منطقــه	ای	در	کــدام	نقطــه	قــرار	می	گیــرد؟	آیــا	ایــن	
ــر	 ــوم	منج ــرز	و	ب ــن	م ــگ	ای ــالی	فرهن ــه	اعت کنســرت	ها	ب

ــد؟ ــد	ش خواهن
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فرهنــگ و هنــر ایــران

ــی  ــار مردم ــنواره عم ــم جش ــه مه نکت
ــهرها  ــا در ش ــم ه ــران فیل ــودن و اک ب
و روســتاهای دورافتــاده بــرای انتقــال 

ــت.  ــالب اس ــای انق ارزش ه

همانطورکــه	از	اســمش	پیــدا	اســت	جشــنواره		فیلــم	عمــار	
ــی		در	 ــزار	مــی	شــود	و	نقــش	اصل ــی	برگ ــه	صــورت	مردم ب
ــد	و	 ــده	دارن ــردم	برعه ــود	م ــرا	را	خ ــران	و	اج ــزاری،	اک برگ

ــدارد. ــی	ن ــت	در	آن	نقش دول
ــال	1۳89	 ــه	در	س ــار	ک ــم	عم درســت	اســت	جشــنواره	فیل
ــالف	 ــا	و	برخ ــود	،ام ــدش	ب ــن	تول ــم	در	9	دی	اولی و	آن	ه
نــگاه	خیلــی	هــا	کــه	فکــر	مــی	کردنــد	ایــن	جشــنواره	یــک	
ــر	 ــه	روز	ب ــه	داشــته	و	روز	ب ــود	تاکنــون	ادام ســاله	خواهــد	ب

ــود. ــی	ش ــزوده	م ــان	آن	اف مخاطب
ــدرکاران	 ــا	دســت	ان ــدار	ب ــز	در	دی ــری	نی ــام	معظــم	رهب مق
ــن	و	 ــد	دی ــی	مانن ــه	موضوعات ــد	ب ــنواره	فرمودن ــن	جش ای
ــای	 ــالب	اســالمی	و	ارزش	ه ــن	انق ــی	و	همچنی ــارف	دین مع
ــد	 ــه	شــده	و	تأکی ــن	جشــنواره	خــوب	پرداخت انقــالب	در	ای
ــد	 ــی	بای ــینمای	دین ــالمی	و	س ــر	اس ــه	هن ــگاه	ب ــد:	ن کردن
ــد	 ــق	و	امی ــزی	دقی ــا	برنامه	ری ــدت	و	همــراه	ب نگاهــی	بلندم
بــه	آینــده	و	بهره	گیــری	مناســب	از	ابــزار	هنــر	بــرای	

ــد. ــری	باش ــذاری	حداکث تأثیرگ
شــاید	نقطــه	قــوت	ایــن	جشــنواره	همــان	مردمــی	بــودن	و	
رفتــن	بــه	روســتاها	و	شــهرهای	دور	افتــاده	همــراه	بــا	تقویت	
ارزش	هــای	انقــالب	اســالمی	باشــد	کــه	توانســته	ایــن	همــه	

فیلمســاز	و	مخاطــب	را		دور	خــود	جمــع	کنــد.
ــار	در	 ــنواره	عم ــای	جش ــم	ه ــه	فیل ــالی	هســت	ک ــد	س چن
شهرســتان	گنابــاد	اکــران	مــی	شــود	و	مــا	نیــز	بــرآن	شــدیم	
تــا	حــال	و	هــوای	جشــنواره	را	در	گنابــاد	از	زبــان	مخاطبیــن	

ــا	شــویم. آن	جوی

روحیه امید به من القاء شد
بــه	روســتای	»رهــن«	محلــی	کــه	قــرار	بــود	فیلــم	
ــی	 ــرس	و	جوی ــس	از	پ ــم	.پ ــود	رفتی ــران	ش ــا	در	آن	اک ه
ــرار	اســت	 ــا	در	مســجد	روســتا	ق ــم	ه متوجــه	شــدیم	فیل
اکــران	شــود	کــه	مــا	نیــز	بــرای	تهیــه	گــزارش	بــه	جمــع	

مخاطبیــن	پیوســتیم.
ــانه	 ــم	نش ــی	کردی ــت	م ــه	حرک ــجد	ک ــمت	مس ــه	س ب
ــه	 ــی	ک ــی	شــد.	ماشــین	های ــده	م ــی	از	شــلوغی	دی های
ــه	در	 ــی	ک ــش	های ــد	و	کف ــده	بودن ــارک	ش ــیر	پ در	مس
ــان	از	 ــوب	جوان ــتقبال	خ ــان	از	اس ــود	نش ــی	ب جاکفش

ــود. ــنواره	ب ــن	جش ای
وارد	مســجد	کــه	شــدیم	روی	پــرده		بزرگــی	فیلــم	در	حــال	
ــم	 ــه	تماشــای	فیل ــا	نیــز	همــراه	دیگــران	ب ــود	.	م نمایــش	ب
پرداختیــم	.جالــب	بــود	کــه	گرمــای	فیلــم	هــا	بــر	ســرمای	
ــزی	نمــی	 ــچ	کــس	از	ســرما	چی ــود.	هی ــده	ب مســجد	چربی

ــد. ــم	هــا	بودن ــدن	فیل گفــت	و	در	حــال	دی
پــس	از	اکــران	بــه	ســراغ	آقایــی	4۵	ســاله	کــه	بــه	همــراه	
ــم	و	از	 ــود	رفتی ــده	ب ــا	آم ــم	ه ــدن	فیل ــه	دی ــدش	ب فرزن
حــال	و	فضــای	فیلــم	هــا	پرســیدیم	کــه	اظهــار	کــرد:	مــن	
تخصصــی	در	فیلــم	ســازی	نــدارم	ولــی	آنچــه	بــه	مــن	القــا	
شــد	روحیــه	امیــدی	بــود	کــه	ایــن	فیلــم	هــا	بــه	فرزنــدم	

ــن	داد. و	م
ــود	 ــند	ب ــیار	خرس ــتا	بس ــم	در	روس ــران	فیل ــه	از	اک وی	ک
افــزود:	مــی	توانــم	بگویــم	کــه	مــن	هــرکار	مــی	کــردم	نمــی	
ــالب	 ــای	انق ــا،	ارزش	ه ــم	ه ــن	فیل ــی	ای ــه	خوب ــتم	ب توانس
اســالمی	را	بــه	فرزنــدم	بفهمانــم	و	ایــن	بزرگتریــن	نکتــه	این	

ــم	هــا	اســت. فیل
ــا	 ــوی	م ــه	گفتگ ــه	ب ــعید	ک ــام	س ــه	ن ــاله	ب ــی	12	س نوجوان
ــده،	 ــی	امســال	آم ــای	خوب ــم	ه ــت:	فیل ــی	داد	گف ــوش	م گ

ــود. ــر	ب ــف	ت ــا	کمــی	ضعی ــم	ه ســال	گذشــته	فیل
ســعید	کــه	از	دیــدن	فیلــم	بســیار	خوشــحال	بــه	نظــر	مــی	
رســید	ادامــه	داد:	مــا	کــه	نمــی	توانیــم	برویــم	ســینما	ولــی	
ــم	 ــی	توانی ــا	و	م ــه	روســتای	م ــد	ب ــی	آی هرســال	ســینما	م

فیلــم	ببینیــم.
وی	بــا	همــان	ذوق	زدگــی	کــه	داشــت	اســم	فیلــم	هایــی	کــه	

دیــده	بــود	را	بــا	ســرعت	بــرای	مــا	نــام	مــی	بــرد.
حســین	رجایــی	از	جوانانــی	بــود	کــه	امشــب	فیلــم	هــا	را	
دیــده	و	تحلیــل	فنــی	مــی	کــرد	گفــت:	فیلــم	هــا	امســال	
ــی	 ــته	برخ ــال	گذش ــتند.	س ــری	هس ــت	بهت دارای	کیفی
ــتفاده	 ــران	اس ــای	دیگ ــم	ه ــای	فیل ــرش	ه ــا	از	ب ــم	ه فیل
کــرده	بودنــد	کــه	امســال	شــاهد	ایــن	گونــه	فیلــم	

ــم. ــاختن	نبودی س
وی	افــزود:	نــوع	فیلــم	هــای	جشــنواره	عمــار	باعــث	شــده	که	
خیلــی	از	جوانــان	روســتایی	بــا	فاصلــه	زیــادی	کــه	از	تهــران	
دارنــد	بــه	فکــر	فیلــم	ســاختن	بیافتنــد	و	ســعی	می	کننــد	از	

موضوعــات	مختلــف	بــرای	جشــنواره	فیلم	بســازند.

از هنــر ســینما در راســتای اهــداف ارزشــی 
اســتفاده شــود

ــه	 ــاد	ســری	ب ــر	جشــنواره	عمــار	در	گناب ــرای	بررســی	بهت ب
انجمــن	ســینمای	جــوان	ایــن	شــهر	زدیــم	و	اســتاد	محمــد	
بــرادران	یکــی	از	فیلمســازان	قدیمــی	اســتان	خراســان	
رضــوی	در	خصــوص	جشــنواره	مردمــی	عمــار	گفــت:	یکــی	
از	موفقیــت	هــای	جشــنواره	عمــار	پرداختــن	بــه	موضوعــات	

ــت. ــی	اس ارزش
ــر	 ــد	از	هن ــد	بای ــدان	متعه ــدم	هنرمن ــن	معتق ــزود:	م وی	اف
ســینما	در	راســتای	اهــداف	ارزشــی	اســتفاده	کننــد	و	مــا	نیز		
تعــداد	2۰	فیلــم	از	گنابــاد	بــه	جشــنواره	ارســال	کــرده	ایــم.
ــزی	جشــنواره	نیــز	 ــرادران	در	خصــوص	برنامــه	ری محمــد	ب
اظهــار	کــرد:	بــه	نظــر	مــی	رســد	بــا	توجــه	بــه	افزایــش	آمــار	
ــود	و	 ــتر	ش ــارت	بیش ــد	نظ ــنواره	بای ــه	جش ــم	ب ــال	فیل ارس
ــری	در	ایــن	جشــنواره	 ــا	ســطح	کیفیــت	باالت ــم	هــای	ب فیل

ــرش	شــود. پذی
ــای	 ــه	ج ــنواره	ب ــزاری	جش ــئولین	برگ ــرد:	مس ــراز	ک وی	اب

افزایــش	کمــی	آن،	بایــد	بــه	ســمت	افزایــش	کیفیــت	فیلــم	
هــا	حرکــت	کننــد	و	در	زمــان	اختتامیــه	نیــز	حتمــا	بــه	فیلم	

ســازان	شهرســتانی	دقــت	بیشــتری	کننــد.
ایــن	فیلمســاز	گنابــادی	عنــوان	کــرد:	بایــد	ایــن	فیلــم	هــا	را	
بــرای	مخاطبینــی	کــه	بــا	ارزش	های	انقــالب	اســالمی	غریبه	
هســتند	بــه	نمایــش	بگذاریــم	زیــرا	ایــن	گــروه	بیشــتر	نیــاز	

بــه	دیــدن	ایــن	فیلــم	هــا	دارنــد.

اکــران ۱۵۰ فیلــم جشــنواره مردمــی عمــار در 
ــاد گناب

مســئول	برگــزاری	جشــنواره	مردمــی	فیلــم	عمــار	در	گنابــاد	
گفــت:	از	ابتــدای	شــروع	جشــنواره	مردمــی	عمــار	کــه	فیلــم	
ــه	 ــم	ب ــداد	1۵۰	فیل ــون	تع ــا	رســیده	تاکن ــه	دســت	م ــا	ب ه

نمایــش	گذاشــته	شــده	اســت.
مجتبــی	یعقــوب	زاده	اظهــار	کــرد:	فیلــم	هــای	اکــران	شــده	
ــه	 ــوده	ک ــگ	ب ــی	و	نماهن ــتند،	پویانمای ــای	مس ــب	ه در	قال

تاکنــون	بیــش	از	هــزار	نفــر	ایــن	فیلــم	هــا	را	دیــده	انــد.
ــق	 ــا	از	طری ــات	اکران	ه ــث	تبلیغ ــرای	بح ــرد:	ب ــراز	ک وی	اب
فضاهــای	مجــازی،	نصــب	پوســتر	و	تراکــت	در		شــهر	اقــدام	
شــد	کــه	متاســفانه	اســتقبال	کمتــری	را	بــه	ویــژه	از	ســمت	

ــم. مســئوالن	شــاهد	بودی
یعقــوب	زاده	بیــان	کــرد:	پایه	جشــنواره	عمــار	مردم	هســتند	
ــه	 ــی	ب ــه	دشــمن	در	حــال	تهاجــم	فرهنگ و	در	شــرایطی	ک
ســمت	مــا	اســت	ایــن	جشــنواره	مــی	توانــد	در	جلوگیــری	از	

ایــن	تهاجــم	کمــک	شــایانی	کنــد.
ــار	 ــی	عم ــای	مردم ــم	ه ــنواره	فیل ــزاری	جش ــئول	برگ 	مس
گنابــاد	گفــت:	پخــش	فیلــم	هــا	در	روســتاها	و	مــکان	هایــی	
ــن	 ــا	نیســت	بارزتری ــم	در	آنج ــران	فیل ــا	اک ــینما	و	ی ــه	س ک

ــن	جشــنواره	اســت. نقطــه	ای
ــنواره	در	 ــای	جش ــم	ه ــون	فیل ــرد:	تاکن ــان	ک وی	خاطرنش
حــوزه	علمیــه	امــام	رضــا)ع(،	امامــزاده	ســلطان	محمــد	عابــد	
کاخــک	و	مســاجد		شــهر	و	روســتاها	اکــران	شــده	اســت.

یعقــوب	زاده	خاطرنشــان	کــرد:	در	حــال	برنامــه	ریــزی	بــرای	
ــم	هــا	در	نمازجمعــه	و	اکــران	در	برخــی	منــازل	 پخــش	فیل

شــهدا	در	شهرســتان	هســتیم.

سینمایی که به روستاها برده شد/
انتقال مفاهیم انقالبی به جوانان

یاسر ساالری
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

دهــه فجــر فرصــت تجدیــد خاطــرات 
مانــدگاری اســت کــه مــردم از آن 
ــد،  ــروش دارن ــوش  وخ ــای پرج روزه
کــه  مــردی  از  اســتقبال  یــادآور 
ــوت  ــاله طاغ ــم 2500 س ــه رژی هیمن
را فروریخــت و انقالبــی بــزرگ در 

ــرد.  ــا ک ــه پ ــان ب جه

تردیـد	دارنـد.	او	و	دوسـتانش،	اینکـه	بـه	بهشـت	زهرا	برونـد	
یـا	یک	راسـت	بـه	فـرودگاه،	خانـه	اقوامشـان	بـه	بهشـت	زهرا	
نزدیک	تـر	اسـت،	اما	دل	هایشـان	به	سـمت	مهرآباد	پـر	میزند.	
از	خانـه	کـه	خـارج	می	شـوند	نزدیکی	هـای	میـدان	آزادی	
نظرشـان	به	سـمت	بهشـت	زهرا	می	رود،	با	این	سیل	جمعیت	

قطعـاً	رسـیدن	بـه	فـرودگاه	سـاعت	ها	زمـان	می	بـرد.
بهشـت	زهرا	هـم		دسـت	کمـی	از	مسـیر	آزادی	تـا	فـرودگاه	
نداشـت	ایـن	را	»رجبعلـی	مقیسـه«	از	مبـارزان	سـال	های	
در	 نزدیـک	 از	 را	 بهمن	مـاه	 	12 کـه	 می	گویـد	 انقـالب	
دیده	هایـش	قاب	کـرده	اسـت	و	خاطراتش	را	با	مـرور	می	کند.
وی	و	دوسـتانش	بـه	دنبـال	جایگاهـی	بـرای	بهتر	دیـدن	امام	
و	بهتـر	شـنیدن	صدایـش	بودنـد	و	البتـه	در	این	میـان	اخبار	
فـرودگاه	را	هـم	دهان	به	دهـان	پیگیـری	می	کردنـد	و	باالخره	
در	میـان	ازدحـام	جمعیـت	آن	هـا	هـم	گـم	می	شـوند	و	امـام	
سـاعاتی	بعد	از	ورود	به	فرودگاه	و	اسـتقبال	سـیل	جمعیت	به	
بهشـت	زهرا	مـی	رود	و	ایـن	اولین	بار	اسـت	که	حجت	االسـالم	
مقیسـه	صـدای	امـام	را	از	نزدیـک	می	شـنود	و	ابهـت	»مـن	
در	دهـان	ایـن	دولـت	می	زنـم«	وی	و	دوسـتانش	را	بـه	وجـد	

مـی	آورد	و	البتـه	بـه	پیـروزی	امیدوارتـر	می	کند.
حجت	االسـالم	مقیسـه	که	این	روزها	6۰	سـالگی	اش	را	تجربه	
می	کنـد	از	مبـارزان	انقالبـی	اسـت؛	فـردی	کـه	11	مـاه	طعم	
اسـارت	در	زنـدان	رژیـم	پهلـوی	را	هـم	چشـیده	اسـت،	البته	
در	سـن	16	سـالگی	هـم	حـدود	دو	هفته	بـه	دلیـل	تجمع	در	
فیضیـه	بازداشـت	بـوده	و	بعـد	از	آن	در	سـال	۵۵	هـم	دوبـاره	
دسـتگیر	شـده	و	بعد	از	11	ماه	اسـارت	از	زندان	آزاد	می	شـود	
و	البتـه	بـه	گفته	خـودش	این	زنـدان	رفتن	ها	هرگز	نتوانسـت	
جلـوی	مبارزاتـش	را	بگیـرد	و	درگیـری	و	مبارزاتـش	تـا	22	

بهمن	ادامه	داشـته	اسـت.
وی	در	گفته	هایـش	فقـط	و	فقـط	از	سـیل	جمعیـت	می	گوید	
اینکـه	در	بهشـت	زهرا	دیگر	این	سـیل	جمعیت	بود	کـه	آن	ها	
را	به	این	سـو	و	آن	سـو	می	برد	و	البته	اشـک	شـوق	هـم	در	کنار	

این	سـیل	جمعیت	سـیلی	دیگر	بـه	راه	انداختـه	بود.

دستور بستن فرودگاه انقالبی به پا کرد
غالمحسـین	توحیـدی	منـش	هـم	از	دیگـر	مبـارزان	انقالبی	
سـال	های	قبل	اسـت،	او	از	روزهای	قبل	از	12	بهمـن	خود	را	از	
قم	بـه	تهران	رسـانده	بود	و	روزهـا	در	انتظار	امـام	خمینی)ره(	
مسـیر	فرودگاه	تا	محـل	اقامتـش	را	که	یکی	از	حسـینیه	های	

اطـراف	بود	طـی	می	کرده	اسـت.
توحیـدی	منـش	کـه	ایـن	روزهـا	در	66	سـالگی	گـرد	پیـری	
بـر	چهره	اش	نشسـته	از	دسـتور	بختیار	برای	بسـتن	فـرودگاه	
می	گویـد.	اینکـه	این	دسـتور	انـگار	انقالبـی	دیگر	به	پـا	کرد	و	
مـردم	در	میـدان	انقالب	کـه	آن	زمان	میـدان	24	اسـفند	بود	
بـا	رژیـم	درگیـر	شـدند	و	البتـه	تعـدادی	از	افـراد	هـم	در	این	
درگیـری	به	شـهادت	رسـیدند	و	ایـن	درگیری	مقدمه	ای	شـد	
که	شـاپور	بختیار	از	ترسـی	که	به	جانـش	افتاده	بـود	فرودگاه	
را	از	زره	پوش	هـا	خالـی	و	مهرآبـاد	آمـاده	ورود	قدم	هـای	امـام	

باشد.
بـه	گفته	ایـن	مبـارز	انقالبی	حتـی	خبـر	شـهادت	وی	در	این	

روز	بـه	خانـواده	اش	داده	می	شـود	و	برادرانـش	در	پـی	یافتـن	
او	بـه	تهـران	می	آینـد	امـا	وی	بعـداً	با	بازگشـت	بـه	خانه	خبر	

سـالمتی	اش	را	بـه	مـادرش	می	دهـد.
توحیـدی	منـش	البتـه	از	جانبـازان	انقـالب	هـم	محسـوب	
می	شـود	بـه	گفتـه	وی	روز	16	بهمـن	سـال	۵7	هنگامی	کـه	
در	درگیری	هـا	برخـی	از	نارنجک	هـا	عمـل	نمی	کـرده	اسـت،	
وی	در	حـال	بررسـی	آن	هـا	بـوده	که	یکـی	از	ایـن	نارنجک	ها	
در	دسـتانش	منفجـر	می	شـود	و	او	از	جملـه	معـدود	افـرادی	
اسـت	که	بعد	از	12	بهمـن	۵7	طعم	زخمی	شـدن	و	جانبازی	

انقـالب	را	هـم	می	چشـد.
غالمحسـین	توحیدی	منش	در	ادامه	سـخنانش	بـر	فداکاری	
و	گذشـت	مـردم	تأکید	دارد	و	بـر	همدلی	هایی	کـه	حاکم	بود.	
وی	بـر	ایـن	بـاور	اسـت	کـه	اگـر	فـداکاری	و	گذشـت	ها	نبود	
قطعـاً	انقالبی	رخ	نمـی	داد،	اینکه	انقـالب	ابتـدا	در	درون	مردم	

شـکل	یافتـه	و	از	آنجا	نمـود	عملی	پیـدا	کرد.
وی	مثالـی	هم	در	این	زمینـه	دارد	اینکه	وقتی	افـراد	و	مبارزان	
دسـتگیر	می	شـدند	افـراد	محـل	بخشـی	از	هزینـه	خانـواده	
وی	را	تأمیـن	می	کردنـد	و	اگـر	فـردی	در	جریـان	تظاهـرات	
زخمی	می	شـد	تا	بیمارسـتان	و	ادامـه	درمـان	وی	را	همراهی	

می	کردنـد.

خاطرات تبعید همراه با آیت اهلل فاضل لنکرانی
محسـن	عندلیب	هـم	از	دیگر	مبارزان	اسـت،	طلبه	جـوان	آن	
روزهـا	که	طعم	اسـارت	و	تبعیـد	را	چشـیده	اسـت.	وی	هم	با	
از	دسـتگیری	اش	در	سـال	49	و	یـک	سـال	زنـدان	می	گوید	و	

البتـه	سـختی	ها	و	شـکنجه	های	آن	روزها.
وی	پـس	از	آزادی	در	آذرمـاه	سـال	۵۰،	مجـدد	در	شـهریور	
سـال	۵2	به	همـراه	گروهی	کـه	آن	زمان	به	عنـوان	»گروه	2۵	
نفره«	معـروف	بوده	به	همـراه	مرحوم	آیـت	اهلل	فاضل	لنکرانی	

و	مرحوم	آیت	اهلل	مشـکینی	دسـتگیر	شـده	است.
حجــت	االســالم	عندلیــب	بعــد	از	دســتگیری	بــه	مــدت	ســه	
ســال	بــه	همــراه	آیــت	اهلل	فاضــل	لنکرانــی	بــه	شــهر	بابــک	
ــم	دروس	 ــن	عال ــر	ای ــا	در	محض ــود	و	در	آنج ــد	می	ش تبعی
ــه	 ــه	گفت ــه	ب ــد	ک ــر	چن ــد	ه ــری	می	کن ــوزوی	را	پیگی ح
خــودش	شــهربانی	بعــد	از	اطــالع	از	ایــن	ماجــرا	از	برگــزاری	
ــه	 ــتری	را	ب ــار	بیش ــرده	و	فش ــری	ک ــات	درس	جلوگی جلس

ــد. ــل	می	کن ــا	تحمی آن	ه
وی	روزهـای	قبـل	از	12	بهمـن	را	یـادآور	می	شـود؛	گرچـه	

برخـی	از	مواقـع	بـه	دلیل	گذشـت	زمان	برخـی	از	روزهـا	را	به	
خوبـی	بـه	یاد	نـدارد	امـا	تأکیـد	می	کنـد	کـه	وی	در	آن	موقع	
ممنـوع	المنبر	بـوده	اما	این	ممنوعیت	هم	نتوانسـته	بـود	او	را	

از	مبـارزه	دور	کند.
حجـت	االسـالم	عندلیـب	در	ادامـه	می	گویـد	کـه	در	روزهای	
بهمـن	سـال	۵7	در	یکـی	از	روسـتاهای	اطراف	اراک	مشـغول	
تبلیغ	بـوده	و	در	آنجا	هـم	مباحث	مبارزاتـی	را	دنبال	می	کرده	

است.
وی	در	سـخنان	جالبـی	کـه	بـه	خوبـی	هـم	بـه	یـاد	دارد	
می	گویـد:	مـردم	وقتی	متوجه	شـدند	بختیـار	اعالم	کـرده	که	
فـرودگاه	را	می	بنـدد	و	بـه	امـام	اجـازه	ورود	نمی	دهـد	مـردم	
ایـن	روسـتا	می	گفتند	کـه	حاضرنـد	دست	هایشـان	را	در	کنار	
یکدیگـر	قرار	دهند	تـا	باند	فرودگاهی	باشـد	و	هواپیمـای	امام	
بـر	روی	دست	هایشـان	بنشـیند.	وی	ایـن	گفتـه	مـردم	را	بـا	

خوشـحالی	و	شـور	و	شـعف	خاصـی	تعریـف	مـی	کند
حجت	االسـالم	عندلیـب	در	ادامـه	از	روز	12	بهمـن	می	گوید	
اینکـه	وقتی	متوجه	شـده	کـه	باالخـره	در	میـان	امـا	و	اگر	ها	
و	تهدیدهـا	هواپیمـای	امـام	به	زمین	نشسـته	اسـت	بالفاصله	
از	همـان	روسـتا	خـود	را	به	تهـران	رسـانده	و	در	بهشـت	زهرا	
مسـتقر	شـده	و	سـخنرانی	کوبنـده	آن	روز	امـام	را	از	نزدیـک	

شـنیده	است.
وی	هـم	از	خـروش	ملـت	در	بهشـت	زهـرا	می	گویـد،	اینکه	از	
تمامی	شـهرها	و	روسـتاهای	کشـور	مـردم	خود	را	به	بهشـت	
زهـرا	رسـانده	بودنـد،	اینکه	مـردم	از	سـخنرانی	امام	بـه	وجد	
آمـده	بودند	و	همه	مطمئن	شـدند	کـه	دیگر	رژیـم	پهلوی	در	

کار	نیسـت	و	انقـالب	به	پیروزی	رسـیده	اسـت.
بـه	گفتـه	وی	بعد	از	سـخنرانی	آن	روز،	او	و	آیت	اهلل	قدوسـی	و	
حـدود	4۰	اتوبوس	کـه	همگی	از	طـالب	بودند	بعد	از	بهشـت	
زهرا	به	سـمت	مدرسـه	علوی	کـه	در	آن	موقع	محل	اسـتقرار	
امـام	بود	حرکت	کردنـد	تا	با	امام	دیـداری	را	از	نزدیک	داشـته	

باشند.
باالخـره	در	میـان	همـه	داد	و	فریادهـای	پوشـالی	بختیـار	و	
هجمه	هـای	تـرس	و	وحشـتی	کـه	رژیـم	ایجـاد	کـرده	بـود	
امـام	در	12	بهمـن	بـا	اسـتقبال	میلیونی	کـه	شـاید	در	تاریخ	
بی	نظیـر	و	بی	سـابقه	باشـد	بـه	کشـور	بازگشـت	و	1۰	روز	بعد	
رژیمـی	که	تا	دندان	مسـلح	بـود	و	حمایت	تمامی	کشـورهای	
قدرتمنـد	را	همراه	داشـت	مغلـوب	اراده	ملت	شـد	و	انقالب	به	

رسـید. پیروزی	

بهمنی که بر سر رژیم پهلوی فروریخت/استقبال میلیونی از امام امت

سیده مرضیه 
میر قادری
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فرهنــگ و هنــر ایــران

کارشناسان معتقدند یکی از دالیل بروز  
آشفتگی فکری در کودکان بی توجهی 
به  فرهنگی  مواریث  انتقال  به  والدین 
آنان است، موضوعی که به آن از سوی 
متولیان تربیت کودک در اردبیل تأکید 

می شود. 

ــه	ای	 ــی	بهان ــودکان	اردبیل ــری	ک ــدات	هن ــگاه	تولی نمایش
ــا	 ــه	خــود	را	ب ــای	نگفت ــودکان	بخشــی	از	حرف	ه ــا	ک ــود	ت ب
بزرگ	ترهــا	در	میــان	بگذارنــد.	ایــن	نمایشــگاه	کــه	بــه	همــت	
کانــون	پــرورش	فکــری	کــودکان	و	نوجوانــان	اســتان	برگــزار	
شــد،	بــرای	متولیــان	کــودک	و	والدینــی	کــه	تمایــل	دارند	در	
تربیــت	فرزنــد	خــود	راه	اشــتباهی	را	طــی	نکننــد،	حرف	های	

ــرای	گفتــن	داشــت. زیــادی	ب
بررســی	تولیــدات	هنــری	بــه	ویــژه	در	بخــش	تولید	مجســمه	
و	تابلــو	بــا	گل	رس	نشــان	می	دهــد،	کــودکان	عالقه	منــد	بــه	
یادگرفتــن	آداب	ورســوم	اصیــل	منطقــه	محــل	ســکونت	خود	
هســتند	امــا	ســؤال	اینجــا	اســت	کــه	آیــا	متولیــان	کــودک	
ــه	ایــن	موضــوع	نشــان	می	دهنــد	 و	والدیــن	نیــز	عالقــه	ای	ب

یــا	نــه؟

بســیاری از پــدر و مادرهــا وقــت تربیــت کــودک را 
ــد!  ندارن

یکــی	از	شــهروندان	اردبیلــی	معتقــد	اســت	هــر	چنــد	تعــداد	
ــه	 ــوده	و	ب ــه	کاهــش	ب ــی	رو	ب ــای	اردبیل ــد	در	خانواده	ه فرزن
یــک	یــا	دو	فرزنــد	کاهــش	یافته	اســت	امــا	پــدر	و	مادرهــا	در	
گذشــته	بــه	مراتــب	بــا	حوصلــه	و	صبــوری	بیشــتری	نســبت	

ــه	تربیــت	فرزنــد	خــود	اقــدام	می	کردنــد. ب
نســرین	محمــدی	گفــت:	متأســفانه	خــود	والدیــن	از	
ــیاری	را	 ــد	و	بس ــج	می	برن ــدد	رن ــری	متع ــفتگی	های	فک آش
ــد. ــال	می	دهن ــودک	انتق ــت	ک ــه	و	تربی ــط	خان ــه	محی ب

وی	افــزود:	اغلــب	مشــکالت	اقتصــادی	و	ســایر	مشــکالت	نزد	
ــرح	 ــای	ط ــه	ج ــه	ب ــی	ک ــود	در	حال ــرح	می	ش ــودکان	مط ک
مشــکالت	والدیــن	می	تواننــد	محیــط	امــن	و	ســالمی	بــرای	

تربیــت	کــودک	فراهــم	ســازند.
یکــی	دیگــر	از	شــهروندان	نیــز	معتقــد	اســت	والدیــن	امــروز	
ــا	تربیــت	 ــد	ت ــه	تامیــن	مــادی	کــودک	توجــه	دارن بیشــتر	ب

روح	و	روان	وی.
ــن	 ــوع	در	بی ــن	موض ــفانه	ای ــد:	متأس ــر	ش ــدزاده	متذک احم
ــوع،	 ــد	از	البســه	متن ــاب	شــده	کــه	کــودک	بای ــا	ب خانواده	ه
لــوازم	الکترونیکــی	و	اســباب	بازی	های	مختلــف	و	حتــی	
اتــاق	مجــزا	از	بــدو	تولــد	برخــوردار	باشــد؛	در	حالــی	کــه	در	

ــود. ــدی	نب ــزام	و	تأکی ــن	ال گذشــته	چنی
ایــن	شــهروند	معتقــد	اســت	چنیــن	مســائلی	موجــب	شــده	
تــالش	پــدر	و	مــادر	نیــز	بیشــتر	معطــوف	تأمیــن	نیازهــای	
مــادی	کــودک	شــود	و	تربیــت	فکــری	وی	در	حاشــیه	قــرار	

ــرد. گی

کتاب خواندن مادرم را دوست دارم
در	بررســی	های	میدانــی	مشــاهده	شــد	کــه	در	اغلــب	
و	 فرهنــگ	 تاریــخ،	 انتقــال	 بــه	 توجهــی	 خانواده	هــا	
ــورت	 ــودکان	ص ــه	ک ــکونت	ب ــل	س ــی	مح ــوم	غن آداب	ورس
نمی	گیــرد.	در	واقــع	ایــن	موضــوع	در	درجــات	پایینــی	

اهمیــت	تربیــت	کــودک	گنجانــده	شــده	اســت.
ــا	 ــنایی	ب ــه	آش ــد	ب ــتاق	و	عالقه	من ــودکان	مش ــود	ک ــا	خ ام
ــا	جایــی	کــه	رومینــا	 آداب	ورســوم	محلــی	خــود	هســتند.	ت
ــتان	های	آذری	 ــه	داس ــی	ک ــن	کتاب	های ــت:	م ــتمی	گف رس

ــت	دارم. ــت	را	دوس ــا	اس ــوم	م ــورد	آداب	ورس دارد	و	در	م
رومینــا	بارهــا	از	مــادرش	خواســته	برایــش	کتــاب	بخوانــد	اما	
مــادر	بــا	اینکــه	شــاغل	نیســت	عالقــه	ای	بــه	ایــن	کار	نشــان	

نــداده	و	رومینــا	خــودش	کتاب	هایــش	را	خوانــده	اســت.
وی	گفــت:	یک	بــار	مــادرم	قبــول	کــرد	و	کتابــی	برایــم	
خوانــد	امــا	از	ســؤال	هایم	در	مــورد	اتفاقــات	کتــاب	ناراحــت	

می	شــد	و	می	گفــت	حــرف	او	را	قطــع	می	کنــم.
اســت.	 بســیاری	 کــودکان	 تجربــه	 رومینــا	 داســتان	
ــری	 ــرورش	فک ــون	پ ــرکل	کان ــه	مدی ــه	گفت ــه	ب بطوریک
ــزار	 ــا	دو	اب ــان	اســتان	اردبیــل	کــودک	ب کــودکان	و	نوجوان
ــده	 ــری	دورمان ــات	فک ــد	از	انحراف ــر	می	توان ــات	و	هن ادبی
ــورد	 ــزار	م ــن	دو	اب ــا	ای ــح	داشــته	باشــد	ام و	تربیــت	صحی

اســت. بی	توجهــی	
	

نیازهای کودک دیده نمی شود
برگــزاری	 از	 هــدف	 کــرد:	 تصریــح	 جمادیــه	 هاجــر	
ــی	 ــای	تربیت ــی	ابزاره ــت	معرف ــن	دس ــگاه	هایی	از	ای نمایش
ــه	 ــته	و	ب ــودکان	داش ــرای	ک ــوقی	ب ــور	و	ش ــه	ش ــت	ک اس
ــا	 ــی	آن	ه ــری	و	تربیت ــاروری	فک ــه	ب ــد	ب ــادگی	می	توان س

ــود. ــر	ش منج
وی	بــا	بیــان	اینکــه	شــیوه	تربیتــی	امــر	و	نهــی	مســتقیم	در	
بیشــتر	مواقــع	کارســاز	نیســت،	اضافــه	کــرد:	ایــن	در	حالــی	
اســت	کــه	بــا	کمــک	ادبیــات	و	هنــر	می	تــوان	همــان	آمــوزه	
را	بــه	صــورت	غیرمســتقیم	بــه	کــودک	یــاد	داد	و	ایــن	

ــت. ــر	اس ــب	عمیق	ت ــه	مرات ــری	ب یادگی
مدیــرکل	کانــون	پــرورش	فکــری	کــودکان	و	نوجوانــان	
ــا	 ــای	م ــن	آموزه	ه ــه	مهم	تری ــرد:	از	جمل ــد	ک ــتان	تأکی اس
ــرای	 ــددی	ب ــای	متع ــه	درس	ه ــت	ک ــا	اس ــوم	م آداب	ورس
ــری	آن	 ــرای	یادگی ــز	ب ــودکان	نی ــود	ک ــد	و	خ ــودکان	دارن ک

عالقــه	نشــان	می	دهنــد.
جمادیــه	بــا	اذعــان	به	اینکــه	کــودکان	اردبیلــی	در	نمایشــگاه	
بــا	موضــوع	جشــن	های	ســرزمین	مــن	بــه	زیبایــی	بســیاری	
ــد،	 ــکاس	داده	ان ــه	انع ــا	دســتان	کودکان از	رســوم	ســنتی	را	ب
ادامــه	داد:	ایــن	موضــوع	نشــان	می	دهــد	کــودک	عالقه	منــد	
بــه	یادگیــری	اســت	و	نبایــد	از	ایــن	عالقه	منــدی	غافــل	شــد.
کارشناســان	معتقدنــد	بی	توجهــی	بــه	نیازهــای	کــودکان	بــه	
حــدی	افزایــش	یافتــه	کــه	موجــب	شــده	ایــن	نیازهــا	حتــی	
دیــده	نشــود	و	اختــالالت	روحــی	روانــی	متعــددی	در	بیــن	

کــودکان	شــکل	بگیــرد.

کودک امروز مضطرب تر است
بــا	وجــود	اینکــه	کــودکان	امــروز	یــک	اتــاق	مســتقل،	دنیایی	
ــای	 ــر،	کمده ــر	از	لوازم	تحری ــای	پ ــباب	بازی	ها،	کیف	ه از	اس
ــراه	و	 ــی	هم ــت،	گوش ــه،	تبل ــاپ،	رایان ــاس	و	لپ	ت ــر	از	لب پ
غیــره	و	غیــره	دارنــد	امــا	بــه	عقیــده	کارشناســان	بــه	مراتــب	

ــروز	هســتند. ــودکان	دی ــر	از	ک مضطرب	ت
ــت:	 ــل	گف ــتان	اردبی ــکی	اس ــوم	پزش ــتی	عل ــاون	بهداش مع
بــه	دلیــل	ضعف	هــای	تربیتــی	اختــالالت	افســردگی،	
پرخاشــگری	و	بیــش	فعالــی	در	بیــن	کــودکان	دیــده	

. د می	شــو
بابــک	نخســتین	تصریــح	کــرد:	اغلــب	والدیــن	گمــان	
می	کننــد	تأمیــن	مــادی	کــودک	کافــی	اســت	امــا	مطالعــات	
ســالمت	روان	کــودکان	نشــان	می	دهــد	ســه	اختــالل	ذکــر	
ــی	شــایع	 ــا	18	ســاله	اردبیل شــده	در	بیــن	کــودکان	پنــج	ت

ــت. اس
وی	اضافــه	کــرد:	متأســفانه	در	اغلــب	خانواده	هــا	نیــاز	
کــودک	دیــده	نمی	شــود	و	بــه	جــای	تربیــت	فکــری،	کــودک	
بــه	پلــه	آمــال	مــادر	و	پــدر	تبدیــل	شــده	تــا	ســرخوردگی	و	

ــد. ــران	کن ــه	او	را	جب ــای	دســت	نیافت آرزوه
ــرد:	 ــد	ک ــتان	تأکی ــکی	اس ــوم	پزش ــتی	عل ــاون	بهداش مع
کــودک،	 کنــار	 در	 والدیــن	 مشــاجرات	 تک	فرزنــدی،	
بی	توجهــی	بــه	الگوســازی	مناســب	بــرای	کــودکان	و	
از	 کــودک	 بــه	 واقعــی	 ارزش	گــذاری	 بــه	 بی	توجهــی	

مشــکالت	تربیتــی	امــروز	اســت.
انگشــت	های	ظریــف	و	شــکننده	 بــا	 کودکانــی	کــه	
و	خــالق	خــود	گل	رس	را	ورز	داده	و	فرهنــگ	و	تاریــخ	
محــل	ســکونت	خــود	را	شــکل	داده	انــد	بــا	زبــان	بی	زبانــی	
از	ســوی	 اقدامــی	متفــاوت	 می	گوینــد	کــه	منتظــر	

ــتند. ــود	هس ــن	خ والدی
ــز	 ــت	نی ــای	س ــاپ	و	لباس	ه ــت	و	لپ	ت ــه	تبل ــی	ک کودکان
نتوانســته	نیازهــای	آن	هــا	را	پاســخ	دهــد	و	شــاید	الزم	اســت	
ــودک	 ــاز	ک ــتی	از	نی ــف	درس ــه	تعری ــید	ک ــن	اندیش ــه	ای ب

ــم. ــتباه	رفتی ــه	اش ــت	وی	راه	ب ــی	در	تربی ــتیم	و	کم نداش

رسوم محلی ناجی آشفتگی فکری کودک/ 
کودکان خواستار تربیت خود شدند
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

روایــت روزهــای انقــالب از غــروب 
پنجشــنبه های مدرســه فیضیــه و درس 
اخــالق امــام)ره( تــا حــوزه علمیــه 
اســت  مبارزانــی  داســتان  کمالیــه، 
ــد و  ــدان آمدن ــه می ــوش ب ــه کفن پ ک

نکردنــد.  عقب نشــینی 

وارد	جمــع	کــه	می	شــود	حاضــران	بــا	شــور	و	شــعف	خاصــی	
کــه	از	حضــور	یــک	مبــارز	انقالبــی	در	چشم	هایشــان	دویــده	
بــه	احترامــش	می	ایســتند؛	بــا	همــان	روحیــه	مردمــی	کــه	از	
مبــارزان	انقالبــی	ســراغ	داریــم،	دســتش	را	بــه	نشــانه	احترام	
و	ســالم	بــرای	همــه	بلنــد	می	کنــد،	مثــل	همیشــه	لبخنــد	
ــه	 ــر	لــب	دارد؛	لبخنــدی	از	روزهــای	ســخت	مبــارزه	کــه	ب ب

پیــروزی	شــیرین	ختــم	شــد.
چندنفــری	از	طلبه	هــای	جمــع	بــه	کمکــش	می	رونــد	و	او	را	
ــاالی	مجلــس	می	نشــانند،	مبــارز	 ــی	ب روی	نخســتین	صندل
ــت،	 ــده	اس ــی	مان ــارز	و	انقالب ــوز	مب ــته	هن ــال	های	گذش س
بارهــا	او	را	در	راهپیمایی	هــا	دیــده	ام،	باآنکــه	ســن	و	ســالی	از	
او	گذشــته	و	توانــی	بــرای	حضــور	همیشــگی	در	مراســم	های	
ــا	 ــم	ب ــی	بازه ــای	بهمن ــن	روزه ــا	در	ای ــدارد	ام ــف	را	ن مختل
ــرای	 ــی	ب ــه	ای	انقالب ــد	و	روحی ــی	پرامی ــور،	دل ــری	پرش س

بزرگداشــت	انقــالب	حاضــر	اســت.
اهــل	لرســتان	نیســت	امــا	ســال	ها	زندگــی	بــا	مــردم	شــهر،	
ــم	 ــاد	و	حاک ــت	خرم	آب ــه	موق ــوت	امام	جمع ــور	در	کس حض
شــرع،	همراهــی	بــا	مــردم	در	ســختی	ها	و	مشــکالت	و	
حضــور	همیشــگی	او	در	بیــن	بازاریــان	و	مــردم	باعــث	شــده	

تــا	اهالــی	شــهر	همــه	او	را	بشناســند	و	»آیــت	اهلل	عباســعلی	
ــای	 ــد؛	در	روزه ــود	بدانن ــهری	خ ــاره«	را	همش ــی	قه صادق
انقــالب	بــه	همــراه	آیــت	اهلل	کمالونــد	در	صــف	اول	تظاهــرات	
ــه	و	 ــدان	رفت ــه	زن ــا	ب ــالب	باره ــروزی	انق ــوده	و	درراه	پی ب
شکنجه	شــده،	بــا	علمــا	و	روحانیــون	بــزرگ	اســالم	در	
ارتبــاط	بــود	و	پــس	از	پیــروزی	انقــالب	هــم	به	عنــوان	حاکــم	

ــرد. ــل	می	ک ــردم	را	حل	وفص ــی	م ــور	قضای ــرع	ام ش
در	مــورد	تاریــخ	تولــدش	می	پرســم	و	می	گویــد:	مــن	
ــری	 ــتایی	در	4۰	کیلومت ــاره	در	روس ــی	قه ــعلی	صادق عباس
اردســتان	بــه	نــام	»قهســاره«	مشــهور	بــه	»کیســار«	متولــد	
شــدم،	مــردم	روســتا	کتاب	هایــی	از	مرحــوم	مجلســی	
ــزوات	 ــرم)ص(،	غ ــر	اک ــرح	حال	پیامب ــه	ش ــد	ک می	خواندن
ــود.	 ــده	ب ــی	ترجمه	ش ــه	فارس ــد	و	ب ــه	بودن ــرح	حال	ائم و	ش
ــد	 ــد	جل ــود	و	چن ــد	ب ــا	عالقه	من ــه	آن	کتاب	ه ــم	ب ــدرم	ه پ
از	آن	هــا	را	داشــت؛	بعدازایــن	کــه	چنــد	بــار	آن	هــا	را	مطالعــه	
کــردم	متوجــه	شــدم	پــدرم	در	گوشــه	یکــی	از	آن	هــا	تاریــخ	
ــن	شــکل	نوشــته	اســت	»ربیــع	االول	1۳44	 ــه	ای ــدم	را	ب تول

ــی« ــی	1۳۰4	شمس ــری،	یعن قم
	

آیت اهلل صادقی در کنار پدر
ــی	 ــت	همــه	همایش	هــای	انقالب ــای	ثاب ــا	پ 92	ســال	دارد	ام
در	حــوزه	علمیــه	کمالیــه	خرم	آبــاد	اســت،	روزهــای	انقــالب	
ــد	 ــه	احســاس	کن ــان	ک ــر	زم ــده	و	حــاال	ه ــه	چشــم	دی را	ب
ــد،	 ــدان	می	آی ــه	می ــد	ب ــد	می	کن ــالب	را	تهدی ــری	انق خط
ــارزه	او	در	 ــای	مب ــه	از	روزه ــاطی	ک ــی	و	نش ــان	زرنگ ــا	هم ب

ــود. ــر	می	ش ــدان	حاض ــت	در	می ــی	اس ــا	باق ذهن	ه
در	مـورد	پـدر	و	مـادرش	می	گویـد:	پـدرم	در	همان	روسـتای	

قهسـاره	بـه	مکتـب	رفتـه	بـود	و	اهـل	مطالعـه	بـود؛	تاریـخ	
پیامبـران،	تاریـخ	اسـالم	و	ماننـد	این	هـا	را	مطالعـه	و	بـرای	
دیگـران	هـم	تعریـف	می	کـرد،	مـردم	خیلـی	بـا	او	ارتبـاط	
داشـتند،	خوششـان	می	آمد	پیـش	او	بیایند؛	مادرم	هم	سـواد	
مکتبـی	داشـت،	آن	قدر	کـه	در	مـاه	مبـارک	رمضان	سـحرها	
همیشـه	دعای	سـحر	می	خوانـد	از	اول	تا	آخر	ماه	دعای	سـحر	

تـرک	نمی	شـد	قـرآن	هـم	می	خوانـد.
از	او	می	پرســم	جریــان	طلبــه	شــدنش	از	کجــا	و	کــی	شــروع	
شــد؛	بااحســاس	شــادی	کــه	در	چهــره	اش	نمایــان	اســت،	در	
ــالگی	 ــود؛	»از	هفت	س ــرق	می	ش ــال	های	دور	غ ــرات	س خاط
طلبــه	شــدم،	بــا	شــوقی	کــه	بــرای	آموختــن	داشــتم	بیشــتر	
ــم	 ــود	و	او	ه ــی	ب ــودم،	روحان ــم	ب ــزل	پدربزرگ ــات	در	من اوق
ــه	ســمت	 ــه	مــن	درس	بگویــد	و	مــن	را	ب ذوق	داشــت	کــه	ب
حــوزه	ســوق	دهــد،	12	ســاله	بــودم	و	دایــی	ام	چنــد	ســالی	از	
مــن	بزرگ	تــر	بــود	کــه	از	خانــواده	جــدا	شــدیم	و	بــه	مدرســه	
»جــده«	بــزرگ	اصفهــان	رفتیــم،	در	هــر	حجــره	یــک	یــا	دو	
ــی	ام	هــم	یــک	حجــره	 ــه	مــن	و	دای ــد؛	ب طلبــه	ســاکن	بودن
ــه	 ــود	ک ــروی	در	ورودی	مدرســه	ب ــی	روب ــاق	بزرگ ــد،	ات دادن
آیــت	اهلل	شــیخ	محمدحســن	نجف	آبــادی	در	آن	نمــاز	
ــرایط	آن	 ــل	ش ــه	دلی ــی	داد،	ب ــد	و	درس	م ــت	می	خوان جماع
ــوالً	 ــا	معم ــت،	طلبه	ه ــادی	نداش ــاتید	زی ــوزه	اس ــا	ح روزه
ــر	 ــطح	باالت ــه	در	س ــد	ک ــی	درس	می	خواندن ــش	آن	های پی
بودنــد،	از	بیــن	طلبه	هایــی	کــه	آن	روزهــا	در	مدرســه	
»جــده«	بــزرگ	بودنــد	فقــط	آیــت	اهلل	منتظــری	را	بــه	
ــره	 ــد	حج ــود	چن ــن	ب ــر	از	م ــش	مقدم	ت ــاد	دارم	او	درس ی
آن	طرف	تــر	ســاکن	بــود	و	باهــم	ســالم	و	احوالپرســی	

ــتیم« داش

روایتی ازروزهای انقالب/موجی که از مدرسه فیضیه به حوزه کمالیه رسید

زهرا حسینی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

از هــم حجره شــدن بــا شــهید مطهــری و آشــنایی 
بــا امــام)ره(

بــه	میــان	صحبت	هایــش	مــی	روم	و	می	پرســم	چطــور	
شــد	کــه	بــه	قــم	رفتیــد؛	صحبت	هایــش	را	این	طــور	
ــی	 ــابقه	اش	چیزهای ــم	و	س ــه	»از	حــوزه	ق ــد	ک ــه	می	ده ادام
شــنیده	بــودم،	شــنیده	بــودم	حــاج	عبدالکریــم	حائــری	اول	
ــور	 ــی	آن	ط ــد	ول ــیس	کن ــوزه	تأس ــد	در	اراک	ح می	خواه
ــم	 ــه	ق ــرد	درنتیجــه	ب ــش	می	خواســت	ســر	نمی	گی ــه	دل ک
ــی	 ــرد،	متول ــکل	می	گی ــم	ش ــه	ق ــه	فیضی ــد	و	مدرس می	آی
مدرســه	فیضیــه	آقــای	صاحــب	الــداری	اهــل	بروجــرد	بــود،	
ــده	 ــی	ش ــری	متول ــم	حائ ــیخ	عبدالکری ــاج	ش ــرف	ح از	ط
ــم	و	حجــره	 ــان	آمده	ای ــم	از	اصفه ــی	ام	گفتی ــن	و	دای ــود،	م ب
می	خواهیــم،	حجــره	ای	کــه	بــه	مــا	داد	خیلــی	کوچــک	بــود	
و	اوایــل	فقــط	مــن	و	دایــی	ام	بودیــم؛	چنــد	روز	بعــد	شــهید	
ــم	 ــع	ه ــان	موق ــری	هم ــهید	مطه ــد؛	ش ــم	آم ــری	ه مطه
ــود	کــه	 ــود،	مشــخص	ب خیلــی	متیــن،	ســنگین	و	متفکــر	ب

ــر	را	دارد«	 ــل	فک ــان	های	اه ــه	ی	انس روحی
در	همــان	ســال	هــا	بــا	امــام)ره(	آشــنا	شــدید؟	لبخنــدی	بــر	
لــب	مــی	نشــاند	و	مــی	گویــد:	یــک	ســال	در	همــان	حجــره	
در	مدرســه	فیضیــه	بودیــم،	بعــد	حجــره	ای	بــه	مــا	دادنــد	که	
ــر	از	 ــد	نف ــار	چن آن	حجــره	شــب	خــواب	نداشــت	و	در	اختی
ــد	 ــی	و	چن ــای	بهاءالدین ــام)ره(،	آق ــود،	ام ــوزه	ب ــزرگان	ح ب
نفــر	دیگــر	بــه	آنجــا	رفــت	و	آمــد	می	کردنــد.	از	آن	موقــع	بــا	
مرحــوم	آقــای	بهاءالدینــی	و	امــام	راحــل	آشــنا	شــدم	کــه	آن	
موقــع	طلبــه	ای	فاضــل	بودنــد	و	۳7	تــا	۳8	ســال	داشــتند.	
شــخصیت	فــوق	العــاده	امــام	آن	موقــع	هــم	مشــخص	بــود،	
ایــن	بــزرگان	در	آن	حجــره	کاری	نداشــتند	فقــط	وقتــی	مــی	
ــود	حجــره	ای	داشــته	 ــد	الزم	ب ــه	مدرســه	بیاین خواســتند	ب
باشــند	کــه	دور	هــم	بنشــینند	و	بحــث	هــای	علمــی	داشــته	
ــان	 ــت	هایش ــطح	صحب ــود	و	س ــم	ب ــل	تحصیل ــند،	اوای باش
ــب	علمــی	 ــود.	معمــوالً	مســائل	شــرعی،	مطال ــاال	ب ــم	ب برای
ــی	 ــه	ای	م ــم	گوش ــن	ه ــد،	م ــوان	می	کردن ــفی	عن و	فلس

ــگاه	میکــردم.	 ــه	آنهــا	ن نشســتم	و	ب
وی	کــه	خاطــرات	اش	در	کتابــی	بــا	عنــوان	»خاطــرات	آیــت	
ــات	 ــر	مطالع ــوی	دفت ــاره«	از	س ــی	قه ــعلی	صادق اهلل	عباس
ــالب	اســالمی	منتشــر	شــده	اســت؛	از	 ــه	فرهنگــی	انق جبه
ــد:	در	 ــتان	می	گوی ــردم	لرس ــع	م ــورش	در	جم ــن	حض اولی
ــاد	آمــدم،	موقعــی	 ــه	خرم	آب ــار	ب ــرای	اولیــن	ب ســال	1۳24	ب
ــت	اهلل	 ــدند	آی ــتقر	ش ــم	مس ــردی	در	ق ــت	اهلل	بروج ــه	آی ک
کمالونــد	هــم	در	قــم	مقیــم	شــده	بــود	و	مــن	با	ایشــان	آشــنا	
ــرای	 ــرم	ب ــاه	مح ــرم	م ــه	حاض ــم	ک ــان	گفت ــه	ایش ــدم،	ب ش

تبلیــغ	بــه	خــارج	از	قــم	بــروم	ایشــان	گفتنــد	خــوب	اســت	
ــک	 ــتان(	ی ــتان	های	لرس ــت)یکی	از	شهرس ــد	کوهدش بروی

ــان	کوهدشــت	نوشــتند.	 ــرای	مؤمن ــه	هــم	ب نام
بعـدازآن	سـفر	هم	بعضـی	وقت	هـا	می	آمـدم،	با	مردم	عشـایر	
هم	خیلی	خوب	آشـنا	شـده	بـودم	و	در	بین	عشـایر	شـروع	به	
تبلیـغ	کردم،	بـا	افرادی	که	آشـنا	بـودم	ماننـد	آقا	نجـف	و	آقا	
میرزابـگ	بـه	روسـتاها	می	رفتـم	و	تبلیـغ	می	کـردم؛	البته	آن	
موقـع	روسـتاها	بـه	آن	شـکل	وجـود	نداشـت،	حتـی	در	خود	
کوهدشـت	هم	بیشـتر	مـردم	چادرنشـین	بودند،	خانه	بسـیار	
کـم	بـود	من	هـم	بـه	روسـتایی	می	رفتـم	کـه	مثـاًل	ده	خانوار	
بودنـد	و	مسـائل	شـرعی	می	گفتـم.	مـردم	نسـبت	به	مسـائل	
شـرعی	خیلـی	آگاهـی	نداشـتند	و	از	گفتـن	مسـائل	شـرعی	

خوششـان	می	آمـد.

غــروب روزهــای پنجشــنبه و درس اخــالق امــام)ره( 
در مدرســه فیضیه

ــام)ره(	 ــا	ام ــه	ب ــی	ک ــو	و	دیدارهای ــل	گفتگ ــه	اص ــاره	ب دوب
ــی	 ــه	خاطرات ــد	و	ب ــی	می	کن ــم،	تأمل ــته	اند	برمی	گردی داش
ــل	 ــان	اوای ــد،	»هم ــوع	می	کن ــن	دارد	رج ــوز	در	ذه ــه	هن ک
کــه	مــا	بــه	قــم	رفتــه	بودیــم	امــام	یــک	ســاعت	بــه	غــروب	
روزهــای	پنجشــنبه	در	زیــر	کتابخانــه	مدرســه	فیضیــه	
درس	اخــالق	می	گفتنــد	هــم	طلبه	هــا	می	آمدنــد	هــم	
بازاری	هــا،	مقیــد	بــودم	در	ایــن	درس	حضورداشــته	باشــم«.
»بارهـا	و	بارهـا	خدمـت	امـام	می	رفتـم،	گاهی	مطالـب	علمی	
مطـرح	می	شـد،	دریکی	از	آن	مـوارد	حضرت	امام	هم	نشسـته	
بودنـد	و	چنـد	نفـر	از	فضال	هـم	بودنـد	و	همین	بحـث	بود	که	
شـرایط	در	ضمن	عقد	در	چه	صورتی	الزم	االجراسـت،	در	میان	
حضـار	هیچ	کـس	حاضـر	الذهن	نبـود،	اتفاقـاً	من	ایـن	مطلب	
را	به	تازگـی	در	کتـاب	»مکاسـب«	شـیخ	مرتضی	انصـاری	که	
کتـاب	مفصلـی	اسـت	بـرای	طلبه	هـای	خرم	آبـاد	درس	گفته	
بـودم	و	روایـات	در	ذهنـم	بـود؛	شـروع	کـردم	به	گفتـن	متن	
روایـات	یک	دفعـه	دیـدم	امـام	نگاهـی	کـرد	و	گفـت:	آقـای	

صادقـی	خـوب	آماده	هسـتید«
هنــوز	لبخنــدی	کــه	از	ایــن	تعریــف	امــام	داشــته	را	بــر	لــب	
دارد؛	بــا	ســرزندگی	خاصــی	کــه	در	تعریــف	خاطراتــش	دارد	
مــن	را	هــم	بــه	وجــد	مــی	آورد.	از	او	در	مــورد	اتفاقــات	خاصی	
ــا	و	 ــش	علم ــه	واکن ــر	ب ــاد	و	منج ــالب	افت ــش	از	انق ــه	پی ک
ــی	و	 ــای	ایالت ــان	»انجمن	ه ــه	جری ــم؛	ب ــردم	شــد	می	پرس م

ــد. ــاره	می	کن ــیون«	اش ــی«	و	»کاپیتوالس والیت
ادامـه	می	دهد:	»اسـداهلل	علـم	انجمن	هـای	ایالتـی	و	والیتی	
را	در	هیئـت	دولـت	تصویـب	و	قضیه	کتاب	آسـمانی	و	شـرط	

ندانسـتن	اسـالم	در	انتخاب	کننده	و	انتخاب	شـونده	را	مطرح	
کـرد؛	هدفشـان	این	بـود	کـه	گروه	های	ضد	اسـالم	بـه	میدان	
بیاینـد	و	در	نتیجـه	اسـالم	عقب	نشـینی	کند.	فکـر	می	کردند	
تـا	مرحـوم	بروجـردی	فوت	شـده	در	قم	کسـی	نیسـت	که	در	

مقابل	نخسـت	وزیـر	و	هیئـت	دولت	قیـام	کند«	
در	مــورد	واکنــش	امــام	بــه	ایــن	قبیــل	مباحــث	و	جریــان	ها	
تاکیــد	مــی	کنــد:	امــام	وقتــی	مــی	شــنید	چیــزی	بــه	ضــرر	
اســالم	اســت	دیگــر	طاقــت	نمــی	آورد،	هــم	می	گفــت	و	هــم	
علمــا	و	طــالب	را	تحریــک	می	کــرد،	بعــد	بقیــه	بــه	پیــروی	از	

ایشــان	وارد	صحنــه	مــی	شــدند.	
ایـن	مبـارز	انقالبـی	یـادآور	می	شـود:	مثـاًل	در	مـورد	جریـان	
ایالتـی	و	والیتـی«	در	بروجـرد	حـاج	شـیخ	 »انجمن	هـای	
محمـد	بروجـردی	اطالعیـه	داد	در	خرم	آبـاد	آیـت	اهلل	سـید	
عیسـی	جزایـری	و	آیـت	اهلل	کمالونـد	اطالعیـه	دادنـد،	مـن	و	
مرحـوم	الیاسـی	در	آذرمـاه	از	طـرف	مبلغیـن	و	طـالب	علـوم	
دینـی	خرم	آبـاد	بـه	آیـت	اهلل	گلپایگانـی	تلگرافـی	بـا	ایـن	
مضمـون	ارسـال	کردیم	»پیـرو	تلگـراف	و	طومارهـای	عدیده	
عمـوم	طبقـات	در	مـورد	انجمن	های	ایالتـی	و	والیتـی،	اینک	
مجـدداً	طالب	علوم	دینـی	و	مبلغین	تا	حصـول	نتیجه	قطعی	
در	هـر	مرحلـه	پشـتیبانی	کامـل	خـود	را	از	آیات	عظـام	اعالم	
می	داریـم«	رونوشـتی	از	ایـن	تلگـراف	را	برای	امـام	خمینی	و	

آیـت	اهلل	شـریعتمداری	ارسـال	کردیـم.

دائم مبارزه می کردیم و هیچ وحشتی هم نداشتیم
از	آیــت	اهلل	صادقــی	در	مــورد	جمــع	مبــارزان	انقالبــی	
می	پرســم،	اینکــه	در	آن	زمــان	عمومــاً	اجتمــاع	مــردم	
و	روحانیــون	در	کجــا	بــود؛	می	گویــد:	آن	روزهــا	پایــگاه	
انقــالب	حــوزه	علمیــه	و	مدرســه	کمالیــه	بــود،	گاهــی	اوقــات	
ــای	 هــم	در	منــزل	جمــع	می	شــدیم،	منــزل	مــا	و	منــزل	آق
ــم	 ــه	گرفتی ــت	جلس ــد	نوب ــی	در	چن ــادات،	حت ــیف	الس س
جلســه	هایی	کــه	مســجد	حــوزه	علمیــه	از	مــردم	پــر	
ــی	 ــرد،	گاه ــخنرانی	می	ک ــازی	س ــای	نی ــی	آق ــد	گاه می	ش
مرحــوم	آقــا	ســید	مصطفــی	موســوی	کــه	بعدهــا	در	مســجد	
ــی	 ــای	الیاس ــی	آق ــد	و	گاه ــت	ش ــام	جماع ــیدخندان	ام س
ــم	 ــا	ه ــود	و	م ــارزه	ب ــم	مب ــال	دائ ــرد	به	هرح ــت	می	ک صحب

ــتیم. ــتی	نداش ــچ	وحش هی
صحبت	هـا	را	بـه	ادامه	ماجـرای	انجمن	هـای	ایالتـی	و	والیتی	
وصـل	می	کنـد،	»سراسـر	علمـای	ایـران	بـه	نخسـت	وزیری	
علـم	اعتـراض	کردنـد،	آقـای	شـیخ	علی	محمـد	بروجـردی	
در	تلگرافـش	شـعری	هـم	نوشـت	کـه	)تـو	را	تیشـه	دادند	که	
هیـزم	کنـی	نـه	اینکـه	دیـن	را	از	بیـخ	و	بـن	َکنـی(،	بعضی	ها	
هـم	در	عنـوان	تلگراف	می	نوشـتند	)علـم	برو	حیا	کن	شـرمی	
ز	مصطفـی	کـن(،	به	هرحـال	آن	ها	فکـر	می	کردنـد	روحانیون	
چهارتـا	تلگـراف	می	زننـد،	سـخنرانی	می	کننـد	و	باالخـره	

خسـته	می	شـوند.«

ــا  ــی ب ــی و والیت ــای ایالت ــه انجمن ه ــو الیح لغ
اســتمرار اعتراضــات روحانیــون

روزهــای	مقاومــت	و	ایســتادگی	روحانیــون	و	مــردم	بــر	ســر	
ــوم	 ــد،	»مرح ــرور	می	کن ــالمی	را	م ــای	اس ــول	و	ارزش	ه اص
خوانســاری	کــه	در	مســجد	امام	تهران	)مســجد	شــاه	ســابق(	
و	مســجد	ســید	عزیــز	اهلل	پیش	نمــاز	بــود	و	موقعیــت	خوبــی	
در	تهــران	داشــت	وقتــی	دیــد	کــه	دولت	تســلیم	نمی	شــود	و	
کم	کــم	ماجــرا	ســرد	می	شــود	اعالمیــه	داد	کــه	بــرای	حفــظ	
ــت؛	 ــا	اس ــه	دع ــام	جلس ــجد	ام ــردا	در	مس ــالم	ف ــئون	اس ش
ــم	و	دار	 ــه	عل ــتند	علی ــع	می	خواس ــود	درواق ــا	ب ــمش	دع اس
و	دســته	اش	اعتــراض	عمومــی	راه	بیاندازند؛	ســاعت	12	شــب	
هیئــت	دولــت	مصوبــه	را	لغــو	کردنــد	و	بعــد	رفتــن	خدمــت	
مرحــوم	خوانســاری	و	گفتنــد	مــا	مصوبــه	را	لغــو	کردیــم	این	
هــم	صورت	جلســه	و	ایــن	هــم	امضــای	همــه	اعضــای	دولــت،	
خواهــش	می	کنیــم	شــما	جلســه	دعــا	برگــزار	نکنیــد،	خطــر	
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دارد	بــرای	مــا؛	فــردا	جمعیــت	زیــادی	بــه	مســجد	شــاه	آمــد	
ولــی	افــراد	مرحــوم	خوانســاری	گفتنــد	دولت	تســلیم	شــد	و	
جلســه	تشــکیل	نمی	شــود	و	بــا	احتــرام	مــردم	را	رد	کردنــد«
از	او	در	مـورد	نحـوه	ارتبـاط	امـام)ره(	بـا	علمـای	خرم	آبـاد	
می	پرسـم،	چگونـه	مسـائلی	کـه	نیـاز	بـود	در	سـخنرانی	ها	
تأکید	شـود	را	بـه	علما	انتقـال	می	دادند؛	خاطـره	ای	را	به	ذهن	
مـی	آورد	و	روایـت	می	کنـد	»حضـرت	امـام	با	مرحـوم	آیت	اهلل	
کمالونـد	ارتبـاط	خیلـی	نزدیکـی	داشـتند	زمانی	کـه	آیت	اهلل	
کمالونـد	و	حضـرت	امـام	قـم	بودنـد	مـن	رابـط	ایـن	دو	بودم	
چـون	تحصیل	کـرده	بودم	و	نسـبت	بـه	همه	مراجع	شـناخت	
داشـتم؛	خدمـت	حضـرت	امـام	هـم	درس	می	خوانـدم	و	بـا	
مرحـوم	گلپایگانـی	و	دیگـران	ارتباط	بسـیار	نزدیکی	داشـتم؛	
لـذا	رابط	مرحـوم	کمالونـد	و	حوزه	خرم	آبـاد	با	قم	مـن	بودم.«
»زمسـتان	1۳41	آیـت	اهلل	کمالوند	گفت	هر	طور	هسـت	باید	
بـروی	قم	و	بااینکه	ماه	رمضان	مسـجد	داشـتم	و	تعطیلی	نماز	

جماعـت	در	ماه	رمضـان	برای	روحانیت	سـنگین	اسـت	به	قم	
رفتـم،	آیـت	اهلل	کمالونـد	گفتند	الزم	اسـت	کـه	شـما	بروید	و	
پرسـید	که	چه	مطالبی	باید	در	ماه	رمضان	بیشـتر	گفته	شـود	
به	خصـوص	در	شـب	های	احیـا	تقریبـاً	بعـد	از	افطـار،	خدمت	
آیـت	اهلل	گلپایگانـی	رسـیدم	و	ایشـان	دسـتوراتی	فرمودنـد؛	
ساعت	11	شـب	خدمت	حضرت	امام	رسـیدم	مطالب	آیت	اهلل	
کمالونـد	را	خدمتشـان	گفتـم	ایشـان	هـم	دسـتوراتی	دادند،	
من	هـم	آن	مطالـب	را	خدمت	مرحـوم	کمالوند	عـرض	کردم؛	
دسـتورات	حضـرت	امام	بیشـتر	در	مـورد	مردم	و	بیـدار	کردن	

آن	هـا	بود.«

جریان »کاپیتوالسیون« و دستگیری امام)ره(
ــارف	 ــم	تع ــا	ه ــه	م ــی	دارد	و	ب ــود	را	برم ــای	خ ــتکان	چ اس
ــرای	 ــد	ماج ــم	و	بع ــازه	کنی ــی	ت ــد	گلوی ــد،	می	گوی می	کن
ــود	را	 ــای	خ ــم.	چ ــف	می	کن ــیون	را	تعری ــه	کاپیتوالس الیح
ــرد؛	 ــت	می	گی ــه	دس ــته	کالم	را	ب ــاره	رش ــرده	دوب ــام	نک تم
ــران	 ــی	در	ای ــاع	آمریکای ــه	اتب ــرد	ک ــب	ک ــس	تصوی »مجل
ــدارد	 ــق	ن ــران	ح ــی	در	ای ــچ	دادگاه ــد	و	هی ــت	دارن مصونی
ــرد	 ــب	ک ــنا	تصوی ــس	س ــن	را	مجل ــد،	ای ــان	کن محاکمه	ش
ــران	آزاد	 ــا	در	ای ــد	ت ــد	امضــا	کن ــه	بای ــد	ک ــاه	گفتن ــه	ش و	ب

ــد.« ــتند	بکنن ــر	غلطــی	خواس ــه	ه ــند	ک باش
ــق	 ــید	تحقی ــام	رس ــرت	ام ــوش	حض ــه	گ ــوع	ب ــن	موض ای
و	 تهــران	 را	می	فرســتند	 آقــای	رفســنجانی	 و	 کردنــد	
می	گوینــد	شــما	بــا	تهــران	آشــنایی	داریــد	بــرو	بــا	هرکــدام	
از	نماینده	هــا	کــه	خــودی	هســتند	صحبــت	کــن	کــه	ایــن	

ــه	را	 ــتند	قضی ــام	می	خواس ــون	ام ــه،	چ ــا	ن ــت	دارد	ی حقیق
علنــی	کننــد	و	اگــر	حقیقــت	نداشــت	و	امــام	می	گفــت	شــأن	
ــران	و	 ــی	رود	ته ــنجانی	م ــای	رفس ــد؛	آق ــن	می	آم ــام	پایی ام
برمی	گــردد	 می	کنــد،	 تحقیــق	 آن	طــرف	 و	 این	طــرف	
خدمــت	امــام	و	می	گوینــد	بلــه	قضیــه	درســت	اســت؛	
ــد	روز	 ــد	از	چن ــدند	بع ــت	ش ــی	ناراح ــام	خیل ــرت	ام حض
مصــادف	بــا	میــالد	حضــرت	زهــرا)س(	جلســه	عظیمــی	در	
منزلشــان	برگــزار	شــد	و	ایشــان	هــم	تشــریف	بردنــد	بــاالی	
منبــر	و	شــروع	کردنــد	بــه	صحبــت	کــردن:	»قلبــم	ناراحــت	
ــم	نمی	گیــرد	 ــدارم،	خواب ــدارم،	اســتراحت	ن اســت،	خــواب	ن
از	ایــن	پیشــامدهایی	کــه	شــده،	مــا	را	فروختنــد،	حیثیــت	ما	
را	فروختنــد،	مملکــت	مــا	را	فروختنــد،	ملــت	مــا	را	فروختند،	
ای	علمــای	نجــف،	ای	علمــای	قــم،	ای	روحانیــت	ایــران	بــه	
ــی	را	 ــک	ایران ــی	ی ــک	آمریکای ــاد	اســالم	برســید،	اگــر	ی فری
زیــر	بگیــرد	هیچ	کــس	حــق	تعــرض	نــدارد،	اگــر	شــاه	ایــران	

را	زیــر	بگیــرد	کســی	حــق	تعــرض	نــدارد،	مــا	را	فروختنــد...«	
بعــد	خطــاب	بــه	شــاه	می	گویــد	»ای	مــردک	بــرای	چــه	مــا	
را	فروختــی	و	ایــن	کار	را	کــردی؟	ای	مــردک	کاری	نکــن	کــه	
ــام	 ــد	ام ــد«	بع ــن	بگیرن ــردم	جش ــروی	م ــران	ب ــی	از	ای وقت
ــام	 ــتگیری	ام ــه	دس ــران	ب ــه	ای ــد؛	در	هم ــد	و	بردن را	گرفتن

ــد.« ــراض	کردن اعت

روحانیــون شــهر در مســاجد خــود ســخنرانی های 
تنــد را شــروع کــرده بودنــد...

انــگار	خاطراتــش	به	روزهــای	ســخت	مبــارزه	نزدیک	تــر	
ــون	 ــارزات	روحانی ــات	مب ــل	جزئی ــت	و	تأم ــا	دق ــده،	ب ش
را	 بــوده	 آن	هــا	 مرکــز	 در	 خــودش	 کــه	 خرم	آبــاد	
تعریــف	می	کنــد؛	»روحانیــون	شــهر	در	مســاجد	خــود	
ــاه	 ــل	از	م ــد،	قب ــرده	بودن ــروع	ک ــد	را	ش ــخنرانی	های	تن س
رمضــان	در	مســجد	علــوی	به	جــای	ســید	فخرالدیــن	
ــام	شــیخ	محمــد	 ــه	ن ــود	آقایــی	ب رحیمــی	کــه	در	تبعیــد	ب
ــه	 ــد؛	او	را	شــیخ	مهــدی	قاضــی	ب آل	اســحاق	نمــاز	می	خوان
ــاد	آورد،	 ــه	خرم	آب ســفارش	ســید	محمــد	نقــی	شــاهرخی	ب
ــدری	 ــرد	و	ق ــن	را	ب ــاواک	م ــد	س ــاد	آم ــه	خرم	آب ــی	ب وقت
بازخواســت	کــرد؛	آقــای	آل	اســحاق	روحیــه	مبــارزه	داشــت،	
ــه	 ــد	و	علی ــب	را	می	پروران ــرد	و	مطال ــت	می	ک ــوب	صحب خ
ــاه	 ــوم	م ــا	س ــان	ت ــرد،	ایش ــت	می	ک ــی	صحب ــتگاه	خیل دس
ــرد	و	او	را	 ــزار	ک ــخنرانی	برگ ــت	و	س ــاز	جماع ــان	نم رمض

ــد.« ــدان	بردن ــه	زن ــد	و	ب گرفتن
ــام	 ــاره	ام ــتگیری	دوب ــردم	از	دس ــان	م ــم	رمض ــب	پنج »ش

ــرات	راه	 ــد،	تظاه ــی	بودن ــوی	عصبان ــجد	عل ــت	مس جماع
ــته	 ــه	توانس ــود	ک ــی	ب ــن	تظاهرات ــن	بزرگ	تری ــد،	ای انداختن
بودیــم	تــا	آن	روز	شــکل	بدهیــم،	فــردای	تظاهــرات	خیابــان	
علــوی،	مــن،	ســید	نورالدیــن	رحیمــی،	حــاج	شــیخ	مهــدی	
قاضــی،	ســید	مجیــد	ســیف	الســادات	و	ســید	جعفــر	
ورامینــی	جلســه	گذاشــتیم	و	تصمیــم	گرفتیــم	کــه	به	جــای	
ــد،	 ــاز	بخوان ــی	نم ــر	ورامین ــید	جعف ــحاق	س ــای	آل	اس آق
دو	مســجد	در	خرم	آبــاد	مرکــز	انقــالب	بودنــد،	مســجد	
جواداالئمــه	و	مســجد	علــوی،	بــرای	ایــن	منظــور	بــه	آقــای	
ســید	جعفــر	ورامینــی	گفتیــم	برویــد	آنجــا	نمــاز	بخوانیــد.	
خطــر	دســتگیری	وجــود	داشــت	و	ایشــان	بــه	من	گفت	شــما	
اســتخاره	کنیــد	کــه	بــروم	یــا	نــروم،	اســتخاره	کــردم	بســیار	
ــدان	 ــم	از	ارادتمن ــان	ه ــت.	ایش ــت	و	رف ــود،	پذیرف ــوب	ب خ
خــاص	امــام	بــود	و	نمی	توانســت	ســخنرانی	نکنــد	و	انقالبــی	

ــد	درنتیجــه	مشــغول	شــد.« حــرف	نزن

تا پای مرگ و کفن پوش مبارزه می کنیم
»قبــل	از	ظهــر	هفتــم	مــاه	مبــارک	رمضــان	در	خانــه	ســید	
نورالدیــن	رحیمــی	بــا	همــان	آقایــان	جلســه	گذاشــتیم،	قرار	
ــوی	 ــجد	عل ــحاق	در	مس ــای	آل	اس ــا	آزادی	آق ــتیم	ت گذاش
ــر	 ــید	جعف ــن	و	س ــهربانی	م ــان	روز	ش ــم،	هم ــن	کنی تحص
ــت	 ــد	دس ــد	بای ــا	گفتن ــرد،	آنج ــت	ک ــی	را	بازداش ورامین
از	فعالیــت	بکشــید،	گفتیــم	مــا	تــا	۵	روز	در	مســجد	علــوی	
متحصــن	هســتیم	و	بایــد	رئیــس	شــهربانی	تعقیــب	شــود	و	
ــر	داده	 ــب	اث ــر	ترتی ــد،	اگ ــای	آل	اســحاق	را	خــالص	کنی آق
ــم« ــارزه	می	کنی ــوش	مب ــرگ	و	کفن	پ ــای	م ــا	پ ــود	ت نش

»روز	هشــتم	مــاه	رمضــان	بعــد	از	ســخنرانی	جمعیــت	
داشــتند	می	رفتنــد،	مأمــوری	آمــد	و	گفــت	خواهــش	
می	کنــم	شــما	یکســر	بیایــد	شــهربانی،	فــردا	رفتم	شــهربانی	
ســروان	صحــت	از	اطالعــات	شــهربانی،	آقــای	لیقوانــی	رئیس	
ــتان	و	 ــهربانی	اس ــس	کل	ش ــدی	رئی ــل	احم ــاواک،	فضای س
ســتوانیکم	جزایــری	افتخــاری	معــاون	ســاواک	خرم	آبــاد	کــه	
ــد.	اول	 ــا	بودن ــرد	در	آنج ــکنجه	می	ک ــت	و	ش ــا	را	اذی جوان	ه
افتخــاری	شــروع	کــرد	بــه	صحبــت	کــردن	و	گفــت:	شــما	در	
ــم:	 ــد،	گفت ــن	می	کنی ــه	شــخص	اعلیحضــرت	توهی ــر	ب منب
ــای	خــالف	 ــم،	کاره ــت	می	کن ــال	ایشــان	اهان ــه	اعم ــن	ب م
شــرع	را	بایــد	بــه	مــردم	بگوییــم.	گفــت:	می	دانیــد	مجــازات	
آن	ســه	ســال	زنــدان	اســت،	علیــه	دســتگاه	ســلطنت	
ــدان	دارد	ایــن	قانــون	اســت.	 صحبــت	کردیــد	ســه	ســال	زن
کتابــی	در	دســت	داشــت	کــه	نوشــته	بــود	طبــق	مــاده	فــالن	
از	قانــون	فــالن	اهانــت	بــه	شــخص	اعلیحضــرت	موجــب	ســه	

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

http://mehrnews.com


صفحه 40 | شماره 24 | بهمن 96 MEHR NEWSAGENCY

ســال	زنــدان	اســت.	گفتــم:	مــا	این	هــا	را	اصــاًل	قبــول	نداریــم	
ــا	 ــر	این	ه ــم	و	الغی ــول	داری ــالم	را	قب ــکام	اس ــط	اح ــا	فق م
ــت	 ــر	از	هیئ ــار	نف ــت.	چه ــالم	نیس ــکام	اس ــزو	اح ــه	ج ک
ــد،	 ــب	کردن ــا	را	تصوی ــر	از	قضــات	این	ه ــد	نف ــا	چن ــت	ی دول
هرکــس	خــالف	شــرع	مقــدس	اســالم	عمــل	کنــد	مــا	بایــد	
بــه	مــردم	تذکــر	بدهیــم،	هــر	کــس	می	خواهــد	باشــد،	ایــن	
را	کــه	گفتــم	همــه	عصبانــی	شــدند.	رئیــس	ســاواک	اشــاره	
ــب	 ــن	مطل ــوب	ای ــت:	خ ــهربانی	و	گف ــس	ش ــه	رئی ــرد	ب ک
ــود؟	اآلن	 ــتگیر	ش ــان	دس ــه	ایش ــدارد	ک ــا	ن ــام	اســت.	ج تم
ــا	 ــه	این	ه ــه	ای	ک ــده	و	برنام ــن	عقی ــا	ای ــدان	ب ــدش	زن ببری
ــون	را	 ــد	قان ــرد.	می	گوی ــف	ک ــود	توق ــر	نمی	ش ــد	دیگ دارن
قبــول	نــدارد	و	ایــن	قانــون	طاغوتــی	اســت.	فضایــل	احمــدی	
ــد	 ــدارد	بای ــده	ن ــم	فای گفتنــد:	شــخص	ایشــان	را	اآلن	بگیری
یــک	تصمیــم	کلــی	بگیریــم،	ایشــان	بــا	پــای	خــودش	آمــده	

اینجــا	و	حتمــاً	بــه	دیگــران	پیغــام	داده،	ایــن	صحیــح	نیســت	
کــه	ایشــان	را	بازداشــت	کنیــم.	در	اســتانداری	شــورای	تأمین	
ــده	 ــتاندار،	فرمان ــن	اس ــورای	تأمی ــم	در	ش ــکیل	می	دهی تش
ــه	 ــری	ک ــر	نظ ــتند.	ه ــتری	هس ــرکل	دادگس ــکر	و	مدی لش
دادنــد	عمــل	می	کنیــم	ایشــان	را	اآلن	بگیریــم	فایــده	نــدارد«

ماجرای دستگیری آیت اهلل صادقی
»ســاعت	4	بعــد	از	نصــف	شــب	می	خواســتم	ســحری	
بخــورم،	در	زدنــد	تــا	در	را	بــاز	کــردم	مأمــور	پایــش	را	الی	در	
گذاشــت	کــه	مــن	در	را	نبنــدم،	گفــت:	لباس	هایــت	را	بپــوش	
ــد	 ــان	را	گرفتن ــم	خودش ــر	تصمی ــتم	دیگ ــا،	می	دانس و	بی
ــر	 ــک	نف ــه	چشــمانم	را	بســتند.	ی ــدارم.	در	خان ــاره	ای	ن و	چ
دســت	مــرا	گرفــت	و	مــن	را	ســوار	ماشــین	کردنــد	و	بردنــد	
ــن	را	 ــاد	رســیدیم	م ــه	شمشــیر	آب ــه	ب شمشــیرآباد،	وقتی	ک
ــود	گذاشــتند؛	 در	ماشــین	دیگــری	کــه	شــبیه	آمبوالنــس	ب
ــر	 ــر	دیگ ــک	نف ــه	ی ــدم	ک ــدم	دی ــین	ش ــوار	ماش ــی	س وقت
ــش	 ــن	اســت	ســؤالی	از	او	پرســیدم	و	از	صدای ــم	پیــش	م ه

ــدم	حــاج	شــیخ	مهــدی	قاضــی	اســت« فهمی
ــرادی	 ــلول	انف ــدن	در	س ــی	ش ــی	از	زندان ــارز	انقالب ــن	مب ای
ــری	 ــرای	جلوگی ــون	را	ب ــت	روحانی ــد	اس ــد	و	معتق می	گوی
از	انجــام	تبلیغــات	در	بیــن	مــردم	دســتگیر	می	کردنــد	
شــرح	 می	کردنــد؛	 حبــس	 سیاســی	 زندان	هــای	 در	 و	
ــه	 ــد	و	ادام ــت	می	کن ــدان	را	روای ــود	در	زن ــای	خ بازجویی	ه
می	دهــد:	بعــد	از	عیــد	فطــر	بازجویــی	تمــام	شــد	و	به	ســلول	
ــد؛	 ــا	6	نفــر	داخلــش	بودن اجتماعــی	رفتیــم؛	اتاقــی	کــه	۵	ت
ســید	محمــد	نقــی	شــاهرخی	هــم	آنجــا	بــود.	اتــاق	خیلــی	
ــم	 ــه	ه ــان	ب ــم	پاهایم ــی	می	خوابیدی ــود	و	وقت ــک	ب کوچ

ــری	 ــلول	بزرگ	ت ــه	س ــن	را	ب ــد	روز	م ــد	از	چن ــورد؛	بع می	خ
بردنــد،	آیــت	اهلل	موحــدی	کرمانــی	و	آیــت	اهلل	دســتغیب	آنجا	
ــم	 ــده	بودی ــر	دستگیرش ــم	دیگ ــه	باه ــتانی	ک ــد؛	دوس بودن
طبقــه	پنجــم	بودیــم	ولــی	ســید	نورالدیــن	رحیمــی	طبقــه	
ــلول	 ــک	س ــه	در	ی ــم	ک ــر	بودی ــدود	1۳	نف ــود؛	ح ــارم	ب چه

ــد.« ــان	داده	بودن جایم
»بعــد	از	2	مــاه	و	انــدی	بلندگــو	مــن	را	صــدا	زد؛	رفقــا	
ــه	 ــا	ازجمل ــذا	رفق ــد	ل ــد	آزادم	کنن ــد	می	خواهن ــال	کردن خی
ــه	خانواده	هــا	خبــر	 ــد	کــه	ب شــهید	رحیمــی	ســفارش	کردن
ــن	را	 ــد	و	م ــور	آم ــد،	مأم ــا	کاری	ندارن ــا	م ــم	ب بدهــم	و	بگوی
ــن	 ــن	حی ــود	در	ای ــاز	ب ــر،	دســت	ها	و	چشــم	هایم	ب ــرد	دفت ب
یک	مرتبــه	دســتبند	آوردنــد	و	دســتبند	زدنــد	و	چشــم	هایم	
را	هــم	بســتند،	گفتــم	مگــر	آزاد	نشــدم؟	گفتنــد	می	خواهیــم	

شــمارا	بــه	زنــدان	قصــر	ببریــم«

از راهپیمایی های مسجد علوی تا میدان شهدا
ــس	از	 ــای	پ ــی	از	روزه ــم	کم ــی	می	خواه ــت	اهلل	صادق از	آی
آزادی	از	زنــدان	و	ادامــه	مبــارزات	انقالبیــون	بگویــد؛	نفســی	
تــازه	می	کنــد	و	می	گویــد:	تقریبــاً	در	اواخــر	مهرمــاه	از	
زنــدان	آزاد	شــدیم،	چهــارم	و	پنجــم	آبــان	مــاه	بــه	خرم	آبــاد	
رســیدیم؛	مــاه	محــرم	نزدیــک	بــود	و	هــرروز	در	شــهر	بیــن	
ــر	 ــای	دیگ ــوزان	و	گروه	ه ــان	چــه	دانش	آم ــردم	چــه	معلم م
ــاب	 ــی	حس ــا	خیل ــردم	روی	م ــت،	م ــود	داش ــری	وج درگی
می	کردنــد	یعنــی	هرچــه	می	گفتیــم	مــردم	می	گفتنــد	
ــه	 ــدان	رفت ــه	زن ــر	ک ــای	دیگ ــه	رفق ــن	و	چ ــه	م ــم؛	چ چش
بودنــد	مرتــب	راهپیمایــی	داشــتیم.	بــا	مبارزیــن	قــم	
در	ارتبــاط	بودیــم	و	از	آن	هــا	بــرای	روش	مبــارزه	خــط	
ــد	 ــروع	می	ش ــهدا	ش ــدان	ش ــی	از	می ــم؛	راهپیمای می	گرفتی
ــجد	 ــا	از	مس ــد	ی ــم	می	ش ــی	خت ــام	خمین ــدان	ام ــه	می ب
ــت. ــه	داش ــهدا	ادام ــدان	ش ــا	می ــد	ت ــروع	می	ش ــوی	ش عل

فضـای	تظاهرات	مـردم	را	مـرور	می	کنـد	و	ادامـه	می	دهد:	در	
راهپیمایی	هـا	وقتـی	مردم	شـعار	علیه	شـاه	می	دادنـد	عده	ای	
در	دو	طـرف	خیابـان	تماشـاگر	بودنـد.	هـر	وقـت	بـه	کسـانی	
می	رسـیدیم	کـه	بی	تفـاوت	بودنـد	شـعار	می	دادیم	»سـکوت	
هـر	مسـلمان	خیانـت	اسـت	بـه	قـرآن«	تـا	بـرای	شـرکت	در	
راهپیمایـی	تحریـک	شـوند؛	در	کنـار	اینکه	تـالش	می	کردیم	
همـه	را	بـه	میـدان	بکشـانیم	خطـوط	را	بـا	کمونیسـت	ها	و	
باقـی	گروه	ها	مشـخص	می	کردیم؛	بـا	رئیس	کمونیسـت	های	
به	واسـطه	مبـارزه	سـالم	و	علیـک	داشـتم	از	او	خواسـتم	کـه	
در	تظاهـرات	طرفدارانـش	را	از	مذهبی	هـا	جـدا	کنـد،	مثـاًل	
در	صفـوف	تظاهـرات	اول	مـا	مذهبی	هـا	می	رفتیـم	و	شـعار	
می	دادیـم	بعـد	آن	هـا	می	آمدند،	بینمـان	فاصله	ای	حـدود	1۰	

متـر	بـود	همه	همـت	مان	این	بـود	که	هر	طور	شـده	یـک	روز	
هم	آرامش	نباشـد،	اگر	مدرسـه	ها	شـروع	می	شـد	و	محصل	ها	
می	رفتند	سـر	کالس	سـعی	مان	این	بود	کـه	کالس	ها	تعطیل	
شـود	کـه	همین	طـور	هـم	شـد،	قضـات	دادگاه،	دانشـگاه	ها،	
دبیرسـتان	ها	و	بـازار	همگـی	اعالم	همبسـتگی	کردنـد	تقریباً	

دیگـر	انقـالب	همگانی	شـده	بود.
از	برخــورد	عامــالن	رژیــم	شاهنشــاهی	بــا	تظاهــرات	
کننــدگان	می	پرســم،	می	گویــد:	وقتــی	شــاه	رفــت	خــودش	
هــم	می	دانســت	دیگــر	برنمی	گــردد	امــا	قبــل	از	رفتــن	شــاه	
ــد	و	 ــادی	بیاورن ــه	فشــار	زی ــم	کــه	یک	دفع احتمــال	می	دادی
ــل	 ــاه	قب ــد	م ــد،	به	خصــوص	کــه	چن ــام	کنن ــردم	را	قتل	ع م
از	پیــروزی	انقــالب	یکســری	نیــروی	گارد	از	جــای	دیگــر	بــه	

خرم	آبــاد	آورده	بودنــد.
روزهــا	در	خیابــان	تیرانــدازی	می	کردنــد	و	گاز	اشــک	آور	می	
زدنــد	و	شــب	هــا	در	هتــل	جهانگــردی	اســتراحت	می	کردند؛	
ــه	و	 دســتگاه	ســابقه	کشــتار	مــردم	را	داشــت.	در	میــدان	ژال
ــی	 ــتند	ول ــادی	را	کش ــداد	زی ــران	تع ــهدای	ته ــدان	ش می
ــن	 ــت	ای ــد؛	عل ــام	کردن ــتر	ازدح ــردم	بیش ــد	م ــای	بع روزه
ــم	 ــردم	ه ــرد	و	م ــینی	نک ــام	عقب	نش ــود،	ام ــام	ب ــه	ام روحی
مطیــع	بودنــد،	امــام	یــک	فکــر	مســتقل	تمــام	عیــار	داشــت	
و	از	هیــچ	چیــزی	بــاک	نداشــت،	مهــم	قــدرت	روحــی	اســت.	
امــام	تمــام	نقشــه	هایــی	را	کــه	آمریــکا	و	انگلیــس	بــه	بختیار	

ــرد. ــر	آب	ک ــش	ب ــد	نق می	دادن
می	گویــد	شــیوه	حضــور	مــردم	خرم	آبــاد	در	تظاهــرات	
ــر	 ــل	از	ظه ــوعا	قب ــد:	روز	تاس ــه	می	ده ــود،	ادام ــاوت	ب متف
در	میــدان	امــام	خمینــی	جمــع	شــدیم،	بــه	روش	عــزاداری	
ــه	ســمت	 ــاد	چنــد	دســته	تشــکیل	دادیــم	و	ب مــردم	خرم	آب
ــی	 ــته	یک ــر	دس ــوی	ه ــم.	جل ــت	کردی »درب	دالکان«	حرک
از	روحانیــون	حرکــت	می	کــرد.	در	عــزاداری	خرم	آبــادی	
دســته	های	عــزاداری	در	حیــن	حرکــت	در	خیابان	هــا	
نوحه	خوانــی	می	کننــد	ولــی	مــا	شــعار	هــم	می	دادیــم؛	
بعــد	از	پایــان	مراســم	بــا	مــردم	قــرار	گذاشــتیم	روز	عاشــورا	
دســته	های	عــزاداری	در	میــدان	امــام	خمینــی	جمــع	شــوند.	
ــردم	 ــته	از	م ــک	دس ــوی	ی ــدام	جل ــاره	هرک ــورا	دوب روز	عاش

ــم. ــام	رفتی ــدان	ام ــه	می ــم	و	ب حرکــت	کردی
هرچــه	به	روزهــای	بازگشــت	امــام	بــه	میهــن	نزدیــک	
ــرور	 ــر	از	غ ــم	هایی	پ ــوده	تر	و	چش ــی	آس ــا	خیال ــود	ب می	ش
روایــت	را	ادامــه	می	دهــد،	هرچــه	از	آن	هــا	روزهــا	بــه	خاطــر	
ــی	 ــام)ره(	و	مردم ــدن	ام ــرای	دی ــیرین	ب ــاری	ش دارد	انتظ
پــرذوق	و	امیــد	بــرای	آینــده	ای	بــا	حــق	انتخــاب	و	حاکمیتی	

ــی	و	اســالمی	اســت. مردم

بعد از سخنرانی تاریخی امام کار حکومت تمام شد
ادامــه	 این	گونــه	 را	 خــود	 روایــت	 تکه	هــای	 آخریــن	
ــا	چنــد	نفــر	رفتیــم	 می	دهــد:	یــک	روز	قبــل	از	ورود	امــام	ب
دانشــگاه	تهــران،	کمیتــه	اســتقبال	تشکیل	شــده	بــود	
ــم	 ــن	ه ــد،	م ــرودگاه	برون ــه	ف ــتند	ب ــی	می	خواس و	گروه
می	خواســتم	بــروم	ولــی	جــا	نبــود،	رفتــم	بــه	خیابــان	آزادی	
ــا	 ــرودگاه	ت ــردم	از	ف ــج(،	م ــجد	صاحب	الزمان)ع ــل	مس مقاب
بهشــت	زهرا	منتظــر	ایســتاده	بودنــد.	جوان	هــا	مــردم	را	
ــد	و	وســط	 ــت	می	کردن ــان	هدای ــار	خیاب ــه	کن ــی	و	ب راهنمای
خیابــان	را	به	انــدازه	یــک	ماشــین	خالــی	کــرده	بودنــد.	
ــه	 ــرودگاه	رفت ــه	ف ــه	ب ــع	شــدم	آن	دوســتانی	ک ــا	مطل بعده
ــودم	 ــام	را	ببیننــد؛	آنجــا	منتظــر	ب ــد	موفــق	نشــدند	ام بودن
کــه	ســه	ماشــین	آمــد،	جمعیــت	طــوری	متراکــم	بــود	کــه	
نمی	شــد	جلــو	بــروم،	ماشــین	ها	به	زحمــت	می	رفتنــد	و	
ــی	 ــد.	جوان	های ــار	برون ــردم	کن ــه	م ــد	ک ــوق	می	زدن ــدام	ب م
ــردم	 ــد	م ــالش	می	کردن ــد	ت ــرار	می	کردن ــم	را	برق ــه	نظ ک
ــت	راه	 ــا	جمعی ــراه	ب ــود.	هم ــی	ممکــن	نب ــد	ول ــب	بزن را	عق
افتــادم	و	بــه	ســمت	بهشــت	زهرا	رفتــم؛	در	بهشــت	زهرا	بعــد	

ــد. ــام	ش ــت	تم ــام	کار	حکوم ــی	ام ــخنرانی	تاریخ از	س

آیت اهلل صادقی و جمعی از روحانیون

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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فرهنــگ و هنــر ایــران

زاهدان   فجر  فیلم  دوره  ششمین 
درحالی با نمایش فیلم »شعله ور« آغاز 
شد که پس از اتمام این فیلم بسیاری از 
اهالی فرهنگ از نحوه نمایش استان در 

این فیلم گله مند بودند. 

ــر	 ــم	فج ــنواره	فیل ــمین	جش ــی	شش ــته	در	حال ــب	گذش ش
ــا	ســی	و	ششــمین	دوره	جشــنواره	فیلــم	 زاهــدان	همزمــان	ب
فجــر	بــا	اکــران	»فیلــم	شــعله	ور«	در	ســالن	»هــالل«	زاهــدان	
آغــاز	بــه	کار	کــرد	کــه	ایــن	شــب	خاطــره	انگیــز	بــرای	همــه	
سیســتان	و	بلوچســتانی	هــای	حاضــر	در	ایــن	ســالن	پــس	از	

اتمــام	ایــن	فیلــم	بــا	تلخــی	بــه	پایــان	رســید.
در	ایــن	مراســم	کــه	جمعی	از	مســئولین	فرهنگــی	و	همچنین	
ــتند	 ــور	داش ــتان	حض ــتان	و	بلوچس ــتان	سیس ــگان	اس نخب
پــس	از	مقدمــات	ابتدایــی	مراســم	و	تشــکر	ویــژه	از	مدیــر	کل	
فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	سیســتان	و	بلوچســتان	از	ســوی	
ــد	نعمــت	 ــردن	از	»حمی ــاد	ک ــن	ی ــه	و	همچنی مجــری	برنام
ــرکل،	 اهلل«	کارگــردان	فیلــم	»شــعله	ور«	از	ســوی	آقــای	مدی
باالخــره	ایــن	فیلــم	پــس	از	ســاعت	هــا	تاخیــر	پخش	شــد	که	

ای	کاش	کــه	پخــش	نمــی	شــد.
فیلــم	»شــعله	ور«	داســتان	زندگــی	مــردی	را	روایــت	می	کنــد	
ــن	 ــت	و	ای ــیده	اس ــی	نرس ــه	جای ــد	ب ــاس	می	کن ــه	احس ک
احســاس	او	و	همــه		زندگــی	اش	را	تحــت	تاثیــر	قــرار	می	دهد	و	
بــه	اعتیــاد	روی	مــی	آورد	و	ادامــه	داســتان	که	بخشــی	از	آن	در	

منطقــه	سیســتان	مــی	گــذرد.
اما	نکتــه	ای	که	مــردم	اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	را	آزرده	
خاطــر	کــرده	اســت	نشــان	دادن	چهــره	ای	غیرواقعــی	و	ســیاه	
ــار	 از	ایــن	اســتان	اســت	کــه	متاســفانه	در	برخــی	دیگــر	از	آث

ســینمایی	پیــش	از	ایــن	نیــز	تکــرار	شــده	اســت.
میــزان	نارضایتــی	مــردم	و	اهالــی	فرهنــگ	اســتان	سیســتان	و	
بلوچســتان	از	نمایــش	ایــن	فیلــم	آنقــدر	زیــاد	بــود	کــه	مدیــر	
کل	فرهنگ	و	ارشــاد	اســالمی	سیســتان	وبلوچســتان	در	همان	
شــب	متنــی	را	در	اختیــار	رســانه	هــا	قــرار	داد	و	اظهار	داشــت:	
فیلم	»شــعله	ور«	ســاخته	حمیــد	نعمــت	اهلل،	داســتان	زندگی	
مــردی	اســت	کــه	حســادت	مــی	ورزد،	ولــی	چهــره	خوبــی	از	

مــردم	سیســتان	وبلوچســتان	را	نشــان	نمــی	دهــد.
اکــران	فیلــم	»شــعله	ور«	باعــث	اعتــراض	بســیاری	از	
هنرمنــدان	ومــردم	اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	شــد
ــمین	 ــم	در	شش ــن	فیل ــران	ای ــزود:	اک ــگرانی	اف ــین	مس حس
ــیاری	از	 ــراض	بس ــث	اعت ــدان	باع ــر	زاه ــم	فج ــنواره	فیل جش

ــد. ــتان	ش ــتان	و	بلوچس ــز	سیس ــردم	عزی ــدان	و	م هنرمن
وی	خاطــر	نشــان	کــرد:	اینجانــب	بالفاصلــه	در	تماس	بــا	بنیاد	
ســینمایی	فارابــی،	ســازمان	ســینمایی	و	عوامــل	و	ســازندگان	
ــدار	 ــگ	م ــم	وفرهن ــردم	فهی ــراض	م ــعله	ور«	اعت ــم	»ش فیل
اســتان	را	اعــالم	و	ایــن	موضــوع	را	بــه	جــد	پیگیــری	خواهــم	

ــرد. ک
ــر	کل	فرهنــگ	وارشــاد	اســالمی	سیســتان	وبلوچســتان	 مدی
بیــان	کــرد:	همچنیــن	بــه	نشــانه	اعتــراض	به	ایــن	فیلــم	اعالم	
مــی	کنــم	کــه	فیلــم	»شــعله	ور«	دیگــر	بــار	در	زاهــدان	اکــران	

نخواهــد	شــد.
ــر	کل	در	 ــاب	مدی ــه	جن ــت	ک ــه	اینجاس ــب	توج ــه	جال نکت
مراســم	افتتاحیــه	شــب	گذشــته	و	در	ابتــدای	مراســم	اعــالم	
کــرد	کــه	مــا	از	عوامــل	محتــرم	این	فیلــم	از	جملــه	کارگــردان	
ــه	 ــم!	و	نکت ــرده	ای ــوت	ک ــم	دع ــن	مراس ــور	در	ای ــرای	حض ب
عجیــب	تــر	اینکــه	ســال	گذشــته	و	پیــش	از	اکــران	فیلــم	در	
ــه	عمــل	 ــر	ب ــم	در	اســتان	تقدی ــن	فیل ــل	ای مراســمی	از	عوام

ــده	اســت. آم

نکتــه	قابــل	تامــل	در	ایــن	میــان	ایــن	اســت	کــه	بــه	وضــوح	
ــتان	 ــتان	سیس ــی	اس ــئولین	فرهنگ ــه	مس ــت	ک ــن	اس روش
ــالمی	 ــاد	اس ــگ	و	ارش ــه	اداره	کل	فرهن ــتان	از	جمل و	بلوچس
ــدان	و	 ــز	زاه ــیمای	مرک ــدا	و	س ــتان،	ص ــتان	و	بلوچس سیس
همچنیــن	حــوزه	هنــری	سیســتان	و	بلوچســتان	کــه	اتفاقــا	
همــه	آنهــا	شــب	گذشــته	در	ســالن	حضــور	داشــتند	پیــش	
از	ســاخته	شــدن	ایــن	فیلــم	داســتان	آن	را	بــه	هیــچ	عنــوان	

ــد. ــرده	ان بررســی	نک
زیــرا	از	آنجایــی	کــه	قطعــا	ایــن	فیلــم	بــر	طبق	فیلــم	نامــه	ای	
از	پیــش	تعییــن	شــده	ســاخته	شــده	اســت	کــه	اگر	ایــن	متن	
پیــش	از	اجــازه	فیلمبرداری	در	اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	
ــن	 ــوی	ای ــد،	جل ــی	میش ــرم	بررس ــئولین	محت ــوی	مس از	س

ســیاه	نمایــی	از	چهــره	اســتان	هــم	گرفتــه	مــی	شــد.
از	همیــن	رو	مدیــرکل	صــدا	و	ســیما	مرکــز	سیســتان	
ــم	را	 ــودم	فیل ــن	خ ــفانه	م ــت:	متاس ــتان	اظهارداش وبلوچس
ندیــدم	از	همیــن	رو	قضاوتــی	هم	نــدارم	امــا	قاطبه	دوســتان	از	

ــتند. ــت	نداش ــم	رضای فیل
ــالش	 ــت	در	ت ــزود:	مدتهاس ــتانی	اف ــت	کردس ــود	دول محم
هســتیم	تــا	گذشــته	را	جبــران	کنیــم	و	اعتبــار	ازدســت	رفتــه	
ــتان	سیســتان	و	 ــده	اس ــه	دار	ش ــق	لک ــه	ناح ــت	ب و	معصومی

ــم. ــم	کنی ــه	شــکلی	ترمی بلوچســتان	را	ب
ــن	شــرایط	 ــا	ای ــم	ب ــم	ه ــن	فیل ــه	داد:	ســرانجام	ای وی	ادام
ــرای	اعتبــار	ســینما	 ســاخته	شــد	و	اکــران	هــم	شــد	امــا	ب
هــم	کــه	شــده	اســت،	از	ایــن	پــس	باتصویــب	وزارت	
فرهنــگ	و	ارشــاد	و	نظــارت	اداره	کل	ارشــاد	اســتان	
هرفیلمســازی	کــه	قصــد	دارد	در	ایــن	منطقــه	فیلــم	بســازد	
ــر	 ــه	ســمع	و	نظ ــه	را	ب ــوژه	و	فیلمنام ــار	س بایســتی	باالجب
تعــدادی	کارشــناس	آشــنا	بــه	فیلمســازی،	هنــر	و	فرهنــگ	

ــاند. ــتان	برس اس
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	اینگونــه	فیلــم	هــا	حتمــا	بایــد	قبــل	
ــران	 ــور،	اک ــه	ام ــنا	ب ــع	آش ــک	جم ــی	در	ی ــران	عموم از	اک
خصوصــی	شــود،	خاطرنشــان	کــرد:	متاســفانه	بــه	دلیــل	عدم	
اطــالع	یــا	اطــالع	ناقــص	فیلمســازان	واهالــی	محتــرم	ســینما	
از	حساســیت	هــای	مذهبــی،	قومــی	و	فرهنگــی	اســتان	الزم	
ــایر	 ــردان	و	س ــده،	کارگ ــه	کنن ــس،	تهی ــه	نوی اســت	فیلمنام
گروه	هــا	ازهمراهــی	ومشــاوره	مشــاوران	مطلــع	و	امیــن	بومــی	

بهــره	بگیرنــد.
نکتــه	دیگــر	اینکــه	برخــی	از	عوامــل	ایــن	فیلــم	پیــش	از	ایــن	
بارهــا	در	گفــت	و	گوهــای	خــود	بــا	رســانه	هــا	برایــن	موضــوع	
کــه	پیــش	از	ایــن	چهــره	بــدی	از	اســتان	بــه	نمایش	گذاشــته	

شــده	اســت	تاکیــد	کــرده	انــد.
از	همیــن	رو	امیــن	حیایــی	بازیگــر	مطــرح	ســینما	و	تلویزیون	
ــا	 ــا	ب ــانه	ه ــی	از	رس ــا	یک ــو	ب ــت	و	گ ــته	در	گف ــال	گذش س
اشــاره	بــه	اخبــار	و	ســخنان	نادرســتی	کــه	دربــاره	سیســتان	و	
بلوچســتان	در	ســطح	کشــور	مطــرح	می	شــود،	اظهــار	داشــت:	
پیــش	از	حضور	در	سیســتان	و	بلوچســتان	اخبار	زیــادی	مبنی	
بــر	وجــود	ناامنــی	و	شــرارت	در	ایــن	اســتان	شــنیده	بــودم	که	
ــن	شــایعات	 پــس	از	حضــور	متوجــه	شــدم	هیــچ	کــدام	از	ای

صحــت	نــدارد.
بازیگــر	نقــش	اول	فیلــم	ســینمایی	»شــعله	ور«	افــزود:	مــردم	
سیســتان	و	بلوچســتان	عالقــه	وافــری	بــه	هنــر	و	هنرمنــدان	
ــا	عوامــل	 ــه	آنهــا	در	برخــورد	و	همراهــی	ب ــد	و	ایــن	عالق دارن

ســاخت	فیلــم	»شــعله	ور«	بــه	وضــوح	نمایــان	شــد.
عــالوه	بــر	ایــن	خــود	آقــای	نعمــت	اهلل	هــم	پــس	از	شــنیدن	
انتقــاد	مخاطبــان	سیســتانی	به	فیلــم	»شــعله	ور«	گفــت:	من	
واقعــا	تحــت	تاثیــر	مــردم	ایــن	ســرزمین	قــرار	گرفتم	زیــرا	این	

میــزان	از	ســخاوت	و	میهمــان	نــوازی	بــی	نظیــر	اســت.
ــان	 ــه	ت ــم	گل ــم	و	ه ــی	فهم ــان	را	م ــم	حرفت ــزود:	ه وی	اف
ــرزمین	 ــه	آن	س ــق	ب ــم	عش ــر	فیل ــا	در	سرتاس ــنیدم	ام را	ش

ــت. ــخص	اس مش
ــا	 ــا	ب ــر	م ــه	داد:	کاراکت ــعله	ور«	ادام ــم	»ش ــردان	فیل کارگ
خــودش	اعتیــاد	را	بــه	آن	منطقــه	آورد	واال	مــردم	آن	منطقــه	

ــد. ــورد	کردن ــا	او	برخ ــی	ب ــق	و	خونگرم ــا	عش ب
وی	خاطــر	نشــان	کــرد:	ایــن	فیلــم	راجــع	بــه	کاراکترهــای	بــا	
ارزش	ســرزمین	سیســتان	بــود	و	همه	ما	عاشــقتان	هســتیم	و	
درکنارتــان	هســتیم	تا	مشــکالت	ایــن	ســزمین	را	حــل	کنیم.
ــن	 ــز	در	ای ــه	چی ــش	از	هم ــه	بی ــزی	ک ــوع	آن	چی در	مجم
موضــوع	خودنمایــی	مــی	کنــد	انفعــال	مســئوالن	فرهنگــی	
ــش	از	 ــا	پی ــرا	آن	ه ــت	زی ــتان	اس ــتان	و	بلوچس ــتان	سیس اس
اجــازه	فیلمبــرداری	حتمــا	بــه	داســتان	ایــن	فیلــم	نیــز	توجــه	

ــد. ــرده	ان نک
و	نکتــه	مهــم	تــر	اینکه	مــردم	منطقــه	سیســتان	باوجــود	همه	
مشــکالت	از	جملــه	دو	دهــه	خشکســالی،	بیــکاری	و	طوفــان	
هایــی	کــه	حــاال	دیگــر	در	کل	ســال	آن	هــا	را	آزار	مــی	دهــد	
همچنــان	مردانــه	در	ایــن	منطقــه	از	ایــران	اســالمی	مردانــه	از	
ــن	 ــد	و	کمتری ــی	کنن ــداری	م ــران	اســالمی	پاس ــای	ای مرزه
توقــع	آن	هــا	ایــن	اســت	کــه	بــا	وجــود	ایــن	همــه	مشــکل	و	
محرومیــت	حداقــل	فیلــم	هــا	و	رســانه	هــا	چهــره	واقعــی	این	
اســتان	و	مردمانــش	را	بــه	نمایــش	بگذارنــد	نــه	اینکــه	با	ســیاه	

نمایــی	قلــب	مــردم	آن	را	بــه	آتــش	بکشــند.

گالیه زاهدانی ها از نمایش فیلم »شعله ور« در جشنواره فجر

جواد قنبری
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در  بســیاری  قالیبــاف  زنــان   
خراســان جنوبی هنرشــان را نــذر 
ابــراز عشــق بــه اهــل بیــت)ع( کــرده 
و خالصانــه در کارگاه هــای قالیبافی ســتاد بازســازی عتبات 

عالیــات بــر تــار و پــود فــرش گــره می زننــد. 

تــار	و	پــود	قالــی	در	هــم	گــره	می	خــورد	و	دســتان	
هنرمنــدی	طرحــی	زیبــا	می	بافــد.	امــا	ایــن	بــار	همــه	چیــز	
متفــاوت	اســت.	غــرض	از	ایــن	هنرمنــدی	نــه	کســب	درآمد	
شــخصی	اســت	و	نــه	اینکــه	اتاقــی	از	خانــه	اش	را	بــه	فــرش	

ــی	زینــت	دهــد. دســتباف	ایران
ــره	 ــرش	را	گ ــود	ف ــار	و	پ ــه	ت ــت	ک ــق	اس ــار	عش ــن	ب 	ای
می	زنــد	و	اظهــار	ارادت	بــه	مــوال	علــی)ع(	و	فرزنــدان	
پاکــش	بــه	ویــژه	ســاالر	شــهیدان	اســت	کــه	هنرمندانــی	را	

ــت. ــانده	اس ــی	نش ــای	دار	قال پ
در		اســتان	خراســان	جنوبی	زنــان	هنرمنــد	قالیبــاف	
ــه	درخواســت	 ــچ	گون ــدون	هی ــه	ب ــد	ک ــادی	وجــود	دارن زی
و	دســتمزدی	و	براســاس	نیــات	خالصانــه	خویــش	در	
کارگاه	هــای	فرش	بافــی	و	قالی	بافــی	ســتاد	بازســازی	

عتبــات	عالیــات	فعالیــت	می	کننــد.
خالصانــه	گــره	بــر	گــره	می	زننــد	تــا	فرشــی	بافتــه	و	
ــرف	 ــل	از	آن	ص ــد	حاص ــود	و	در	آم ــه	ش ــازار	فروخت در	ب

بازســازی	عتبــات	در	نجــف	و	کربــالی	معلــی	شــود.
	

درآمــد حاصــل از فــروش فرش هــا صــرف توســعه 
حــرم امــام علی)ع( شــده اســت

بــر	اســاس	گفتــه	مســئوالن	ســتاد	بازســازی	عتبــات	
و	 فرهنگــی	 شــورای	 آخریــن	 در	 خراســان	جنوبی	
ــتر	 ــون	بیش ــات	تاکن ــازی	عتب ــتاد	بازس ــانی	س اطالع	رس
ــاخت	 ــرف	س ــا	ص ــن	فرش	ه ــروش	ای ــل	از	ف ــد	حاص درآم
ــکوه	 ــارگاه	باش ــرا)س(	در	ب ــه	زه ــرت	فاطم ــن	حض صح
ــارگاه	 ــن	ب ــا	ای ــی)ع(	در	نجــف	اشــرف	شــده	ت حضــرت	عل

ــد. ــعه	یاب ــکوه	توس باش
ــد	 ــن	صحــن	درآم ــام	ای ــد	از	اتم ــرار	اســت	بع ــن	ق همچنی
حاصلــه	از	فــروش	فرش	هــا	صــرف	ســاخت	صحــن	

حضــرت	زینــب)س(	در	کربــالی	معلــی	شــود.
ــد	 ــان	هنرمن ــن	زن ــه	ای ــینی	از	جمل ــه	حس ــیده	فاطم س
قالیبــاف	اســت	کــه	در	کارگاه	هــای	ســتاد	بازســازی	عتبــات	

ــد. ــت	می	کن ــی	فعالی ــان	جنوب خراس
ــن	 ــه	ای ــال	اســت	ک ــه	حــدود	4	س ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
کارگاه	فعالیــت	خــود	را	آغــاز	کــرده	اســت،	گفــت:	در	حــال	
حاضــر	دو	دارقالــی	در	ایــن	کارگاه	برپــا	اســت	و	تــالش	مــا	

بــر	پایــان	یافتــن	بافــت	هــر	قالــی	طــی	6	مــاه	اســت.

وقتمان را نذر اهل بیت)ع( کردیم
ــان	اینکــه	در	طــول	4	ســال	6	 ــا	بی ــد	ب ــوی	هنرمن ــن	بان ای
قالــی	بافتیــم،	اظهــار	کــرد:	همــه	کســانی	کــه	در	طــول	این	
ــر	 ــزد	و	ب ــر	و	م ــه	اج ــدون	هیچ	گون ــد،	ب ــی	زدن ــدت	گره م
اســاس	نیــات	خالصانــه	خویــش	پــای	دار	نشســتند	و	وقت	و	

هنــر	خــود	را	نــذر	اهــل	بیــت)ع(	کردنــد.
حســینی	بیــان	کــرد:		یکــی	بــه	نیــت	شــفای	مریــض	خود،	
یکــی	بــه	امیــد	زیــارت	کربــال	و	دیگــری	بــه	نیتــی	دیگــر	در	

ــن	کار	ســهیم	می	شــود. ای
ــه	همیــن	 ــادآور	شــد:	کارگاه	مــا	گازکشــی	نشــده	و	ب وی	ی
ــم	 ــردن	آن	مشــکل	داری ــرم	ک ــرای	گ ــل	در	زمســتان	ب دلی

ــع	از	حضــور	در	کارگاه	نمی	شــود،	 ــن	مشــکالت	مان ــی	ای ول
چــرا	کــه	کار	مــا	بــر	مبنــای	اعتقــاد	اســت.

ــئولیت	 ــه	مس ــت	ک ــری	اس ــوی	دیگ ــمی	بان ــه	هاش فاطم
ــات	 ــی	ســتاد	بازســازی	عتب ــی	باف یکــی	از	کارگاه	هــای	قال
ــوراها	 ــارت	عاش ــده	دارد.	او	از	زی ــر	عه ــان	جنوبی	را	ب خراس
ــان	 ــن	کارگاه	زن ــه	در	ای ــد	ک ــی	می	گوی ــم	صلوات	های و	خت

ــت. ــانده	اس ــان	رس ــات	قلبی	ش ــه	نی ــرش	را	ب ــده	ف بافن
ــوان	فعــال	و	هنرمنــد	 ایــن	بانــوی	هنرمنــد	نیــز	گفــت:	بان
هــر	روز		بــا	نــذری	در	ایــن	کارگاه	حاضــر	می	شــوند	و	
زیــارت	عاشــورا،	حدیــث	کســاء	و	یــا	قــرآن	خوانــده	و	بعــد	

ــد. ــروع	می	کنن ــود	را	ش ــت	خ فعالی
	

بافت ۱۲ فرش طی ۴ سال
هاشـمی	با	اشـاره	بـه	اینکـه	از	سـال	92	ایـن	کارگاه	فعالیت	
خـود	را	آغاز	کرده	اسـت،	اظهار	کـرد:	در	طول	این	4	سـال	با	
تـوکل	به	خدا	و	توسـل	به	ائمـه	معصومین)ع(	توانسـتیم	کار	

بافـت	12	فـرش	را	به	اتمام	برسـانیم.
وی	بیــان	کــرد:	در	حــال	حاضــر	دو	تــا	فــرش	نــه	متــری	در	
ــم	در	آینــده	 ایــن	کارگاه	در	حــال	بافــت	اســت	و	عالقمندی

نیــز	ایــن	کار	را	همچنــان	ادامــه	دهیــم.
ــه	ایــن	نکتــه	 ــا	اشــاره	ب ــوی	هنرمنــد	بیرجنــدی	ب ایــن	بان
ــک	 ــرده	و	ی ــد	کار	ک ــر	می	توانن ــی	۵	نف ــر	دار	قال ــه	در	ه ک
نفــر	بــرای	آنــان	نقشــه	را	بخوانــد،	ادامــه	داد:	در	ابتــدا	فرش	
ــه	 ــم	ک ــم	گرفتی ــه	تصمی ــی	در	ادام ــم	ول خشــتی	می	بافتی

ــا	طــرح	ریــزه	ماهــی	ببافیــم. فــرش	ب
ــه	کار	 ــوان	مخلصان ــن	بان ــد	ای ــر	چن ــت:	ه ــمی	گف هاش
می	کننــد	ولــی	در	جهــت	تشــویق	معنــوی،	اعــزام	رایــگان	

ــر	اســت. ــات	مؤث ــات	عالی ــه	عتب ــان	ب آن
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	اکثــر	بانــوان	بافنــده	در	ایــن	کارگاه	
ــی	 ــت	معرفت	افزای ــد:	در	جه ــادآور	ش بســیجی	هســتند،	ی

حلقــه	صالحیــن	نیــز	برگــزار	می	کنیــم.
ــی	از	 ــه	در	یک ــت	ک ــری	اس ــوی	دیگ ــینی	بان ــه	حس عاتک
ــان	 ــات	خراس ــازی	عتب ــتاد	بازس ــی	س ــای	قالیباف کارگاه		ه
جنوبــی	کار	می	کنــد	و	هنرمنــدی	اش	را	دســتمایه	ارادت	بــه	
ســاحت	مقــدس	اهــل	بیــت)ع(	کــرده	اســت.	وی	خاطــرات	
ــت	 ــه	اجاب ــن	کارگاه	ب ــه	در	ای ــی	دارد	ک ــادی	از	نذرهای زی

رســیده	اســت.
ــد	و	از	 ــه	کار	می	کنن ــه	خالصان ــا	هم ــت:	اینج حســینی	گف
ایــن	جهــت	نیــز	دعاهــا	و	نذرهــا	بــه	اجابــت	نزدیکتر	اســت.
ــرف	و	 ــال	ب ــک	س ــت	ی ــرم	هس ــرد:	خاط ــار	ک وی	اظه
ــک	 ــا	کم ــن	کارگاه	ب ــز	در	همی ــا	نی ــد	و	م ــاران	نمی	آم ب
اهالــی	محــل	غلــور	نــذری	پختیــم	و	بعــد	مــدت	کوتاهــی	
ــدر	 ــد	چق ــود	کــه	نشــان	مــی	داد	خداون ــاران	ب قطــرات	ب
ــد،	 ــت)ع(	کار	می	کن ــل	بی ــرای	اه ــه	ب ــی	ک ــه	دل	های ب

ــه	دارد. توج
ــد	 ــال	ها	از	خداون ــز	س ــری	نی ــوی	دیگ ــرد:	بان ــان	ک وی	بی
ــد	 ــب	او	کن ــد	را	نصی ــتن	فرزن ــیرینی	داش ــت	ش می	خواس
ــت	و	االن	 ــی	نشس ــت	دارقال ــذر	در	کارگاه	پش ــن	ن ــا	ای و	ب

ــت. ــانده	اس ــته	اش	رس ــه	خواس ــد	او	را	ب خداون
ایــن	بانــوی	بیرجنــدی	ادامــه	داد:	ایــن	کارگاه	یــک	ســال	و	
نیــم	اســت	کــه	فعالیــت	خــود	را	در	محــل	پایــگاه	ریحانــه	
النبــی)س(	بســیج	مســجد	محمدیــه	بیرجنــد	آغــاز	کــرده	
و	بانــوان	هنرمنــد	فعــال	در	کارگاه	االن	چهارمیــن	فــرش	را	

مــی	بافنــد.

ــه کارگاه  ــرش ب ــن ف ــرای بافت ــاط دور شــهر ب از نق
می آینــد

حســینی	یــادآور	شــد:	بانــوان	بســیاری	بــه	واســطه	
نذوراتشــان	از	نقــاط	دور	شــهر	بیرجنــد	چــون	مهــر	شــهر،	
حاجــی	آبــاد	و	حتــی	روســتاهای	اطــراف	بــرای	بافــت	فرش	
بــه	کارگاه	مــا	کــه	واقــع	در	خیابــان	حکیــم	نــزاری	اســت،	

می	آینــد.
ــی	 ــوده	و	نیروی ــان	ها	ب ــش	انس ــرژی	بخ ــواره	ان ــق	هم عش
ــن	 ــه	ای ــد.	کاری	ک ــق	می	کن ــه	تزری ــه	جامع ــل	ب بی	بدی
انجــام	 قالیبــاف	در	خراســان	جنوبی	 بانــوان	هنرمنــد	
می	دهنــد	نیــز	بــی	شــک	از	جنــس	محبــت	اســت.	محبتــی	
کــه	بــا	اعتقــاد	گــره	خــورده	و	بــا	هیــچ	معیــار	مــادی	قابــل	

ــت. ــی	نیس ــنجش	و	ارزیاب س
ــت)ع(	در	 ــل	بی ــه	اه ــت	ب ــر	محب ــت	اگ ــن	اس ــه	ای ــر	ن مگ
جامعــه	ای	گســترش	یابــد،	انســان	ها	را	در	برابــر	بســیاری	از	
ــی		 آســیب	ها	ایمــن	می	کنــد	و	در	لحظــات	ســخت	و	طوفان

زندگــی	آرامــش	بخــش	آنــان	اســت.

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

هنری که نذر عاشقی شد/ اینجا اعتقاد بر تار و پود قالی گره می خورد
حکیمه بهمن زاده

http://mehrnews.com


در حالـی »سنگ نوشـته« خرم آبـاد زیـر بـاد و بـاران در حـال فرسـودگی و نابـودی 
اسـت که مسـئوالن میـراث فرهنگـی می گوینـد بـرای حفاظـت از این اثـر تاریخی 

ندارند.  اعتبـار 

عطـر و بویـش  همـه را سرمسـت مـی کند، ایـن گل سـر به زیـر و خـوش عطر که  
مرغـوب تریـن نوعش  را مـردم اسـتان فارس، بـه ویژه مردم روسـتای »جـره« در 

شهرسـتان کازرون برداشـت مـی کنند.

امـروزه سـاخت و توسـعه فضاهـا و توجه بـه ورودی های شـهر از نـکات قابل توجه 
در جذب گردشـگر به شـمار مـی رود.

 قـرار بـود پایتخـت گلیـم جهان باشـد، شـهری کـه از کهـن تریـن زیسـتگاه های 
بشـری مـی نامنـدش و آوازه دسـت بافته زریـن هنرمندانـش در بازار گلیـم ایران 

نـام و نشـانی بـه هم زده اسـت.

میــرٍاث ایــــران
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آذربایجــان شــرقی و در راس آن 
تبریــز، دارای ظرفیت هــای بســیاری 
گردشــگران  از  میزبانــی  بــرای 
زمســتانی اســت اما مســئوالن بــرای کتــاب »تبریــز2018« 

فصــل زمســتان را نادیــده گرفته انــد. 

بــا	آغــاز	ســال	نــو	میــالدی	از	11دی	امســال،	تبریــز	
ــی	 ــد؛	یعن ــالمی	ش ــورهای	اس ــگری	کش ــت	گردش پایتخ
شــهری	نمونــه	بیــن	شــهرهای	۵7کشــور	اســالمی	در	
حــوزه	گردشــگری.	ایــن	رویــداد	فراملــی	گردشــگری	کــه	با	
عنــوان	»تبریــز2۰18«	شــناخته	می	شــود	یک	ســال	اســت	

و	در	واقــع	4فصــل	از	ســال	را	در	برمی	گیــرد.
بــا	اعــالم	خبــر	برگــزاری	افتتاحیــه	رســمی	رویــداد	
ــازمان	 ــط	س ــن	97	توس ــوم	فروردی ــز2۰18«	در	س »تبری
ــرای	برگــزاری	 میــراث	فرهنگــی،	معلــوم	شــد	مســئوالن	ب
برنامه	هــای	»تبریــز2۰18«	۳	فصــل	بهــار،	تابســتان	
و	پاییــز	را	در	نظــر	گرفته	انــد	و	چشم	شــان	را	بــر	روی	

بســته	اند. زمســتان	
عــده	ای	از	شــهروندان	معتقدنــد	چــون	زمســتان	های	تبریــز	
کم	رونــق	و	ســرد	و	خلــوت	اســت،	موکــول	کــردن	افتتاحیــه	
ــد	 ــم	ب ــدان	ه ــار	چن ــه	به ــز2۰18«	ب ــای	»تبری و	برنامه	ه
ــد	 ــه	می	توانن ــن	فرصــت	۳ماه ــز	در	ای نشــد.	مســئوالن	نی
ــه	 ــا	را	ب ــد	و	برنامه	ه ــران	کنن ــود	را	جب ــای	خ کم	کاری	ه

ــانند. ــدی	برس جمع	بن
	

یک سال طالیی منهای ۹۰روز سفید
امــا	چیــزی	کــه	در	ایــن	میــان	زیــر	پــا	گذاشــته	می	شــود،	
یــک	فصــل	اســت.	یــک	فصــل	9۰روزه	از	ســالی	کــه	در	آن	
تبریــز	پایتخــت	گردشــگری	کشــورهای	اســالمی	شــده.	بــه	
ــال	 ــد	از	۵7س ــران	بع ــه	خــود	مســئوالن	شــهرهای	ای گفت
دوبــاره	فرصــت	ایــن	را	خواهنــد	داشــت	کــه	مدعــی	دریافت	

عنــوان	پایتختــی	گردشــگری	جهــان	اســالم	باشــند.
زمسـتان	های	تبریـز	هرچنـد	نسـبت	بـه	بسـیاری	از	نقـاط	
کشـور	روزهـای	سـردی	را	در	برمی	گیـرد	و	نیـز	در	بسـیاری	
از	مواقـع	همـراه	با	بـارش	اسـت،	امـا	در	عین	حـال	می	تواند	

بـرای	عـده	ای	جاذبه	هـای	خـود	را	داشـته	باشـد.«	ایـن	را	
محمـد	عیـاری،	کارشـناس	گردشـگری	مـی	گویـد.

او	همچنیــن	بــه	برخــی	داشــته	های	تبریــز	در	زمینــه	
ــتند	 ــاب	هس ــه	کم	ی ــد	ک ــاره	می	کن ــتان	اش ــرف	و	زمس ب
ــا	الگوگیــری	از	کشــورهایی	کــه	 ــا	ســاماندهی	آن	هــا	و	ب و	ب
برنامه	هــای	خوبــی	بــرای	گردشــگران	زمســتانی	اجــرا	
زمســتان	 می	شــود	 کــه	 می	کنــد	 تاکیــد	 می	کننــد،	

ــت. ــگران	داش ــور	گردش ــاظ	حض ــه	لح ــبزی	ب س
	

شهری که هم به کولر نیاز دارد و هم بخاری
تبریــز	و	آذربایجــان	شــرقی	4فصــل	را	بــه	معنــای	رنگارنــگ	
خــود	تجربــه	می	کنــد.	سال	هاســت	در	خانــه	اهالــی	
آذربایجــان	هــم	می	توانیــد	کولــر	پیــدا	کنیــد	و	هــم	بخــاری	
ــه	 ــه	ب ــن	خط ــول	را	در	ای ــام	فص ــد	تم ــی	بای ــن	یعن و	ای
ــت. ــره	جس ــدام	به ــای	هرک ــناخت	و	از	مزای ــمیت	ش رس

برف	بـا	زمسـتان	های	تبریز	و	اسـتان	غریبه	نیسـت؛	هرچند	
در	سـال	های	اخیـر	کم	رنگ	تـر	شـده	امـا	هم	چنـان	رنـگ	
سـفید	را	می	تـوان	در	ارتفاعات	اسـتان	مشـاهده	کـرد	که	در	
نـوع	خود	یـک	رنگ	بسـیار	ارزشـمند	در	بسـاط	رنگ	آمیزی	

طبیعـت	به	شـمار	می	آیـد.
ــه	 ــز	دوجاذب ــتانی	تبری ــاط	کوهس ــورد	از	نق ــرف	در	دوم ب
ــه	 اســتوار	گردشــگری	و	تفریحــی	به	وجــود	آورده	اســت	ک
ــد	 ــز	ســفر	می	کنن ــه	تبری ــه	ب ــرای	گردشــگرانی	ک ــب	ب اغل
ناآشناســت.	همانطــور	کــه	وجــود	کویــری	به	نــام	قوم	تپــه	در	
ایــن	اســتان	بــرای	گردشــگران	دور	از	انتظار	بنظر	می	رســد؛	
امــا	حقیقــت	ایــن	اســت	کــه	بــا	تکیــه	بــر	توانایی	هــای	ایــن	
ــود. ــان	گردشــگران	ب ــی	میزب ــوان	در	هــر	فصل خطــه	می	ت

در	ایـن	گزارش	بیش	تر	به	معرفی	دو	پیسـت	اسـکی	سـهند	
و	پیام	می	پردازیم.	پیسـت	اسـکی	سـهند،	در	جنوب	شـرقی	

شـهر	تبریـز	و	در	دامنه	های	کوه	سـهند	واقع	شـده	اسـت.
دامنـه	هـای	سـهند	در	زمسـتان	بـه	دلیـل	وجـود	اراضـی	
ویـژه	 توجـه	 مـورد	 برف	گیـر	 دامنه	هـای	 و	 کوهسـتانی	
عالقه	منـدان	به	ورزش	مفرح	اسـکی	بـوده	و	در	تابسـتان	نیز	
به	لحـاظ	آب	و	هـوای	مطبـوع	و	خنـک	منطقـه	و	همچنیـن	
امـکان	طبیعـت	گـردی	و	اسـتراحت	در	روسـتاهای	زیبـای	
همجـوار	بـا	رودخانه	هـای	پـر	آب	و	خروشـان،	گردشـگران	

بسـیاری	را	بـه	خـود	جلـب	می	کند.	پیسـت	اسـکی	سـهند	
در	اسـتان	آذربایجـان	شـرقی،	بزرگتریـن	پیسـت	اسـکی	
شـمالغرب	کشـور	اسـت	کـه	بـا	توجـه	بـه	وسـعت	منطقه	و	
امکانـات	داخـل	پیسـت	از	جمله	طـول	12۰۰	متری	مسـیر	
اسـکی،	ورزشـکاران	بسـیاری	را	جهـت	انجـام	ورزش	هـای	

زمسـتانی،	بـه	خـود	جلـب	کرده	اسـت.
ــه	اســکی،	 پیســت	اســکی	ســهند	از	امکاناتــی	همچــون	تل
مدرســه	اســکی	به	منظــور	آمــوزش	و	فراگیــری	خردســاالن	
و	بزرگســاالن،	یک	دســتگاه	خــودرو	بــرف	کــوب،	اقامتــگاه	و	
دیگــر	تأسیســات	رفاهــی	و	امکانــات	پذیرائــی	نیز	برخــوردار	
مــی	باشــد.	پیســت	اســکی	ســهند،	حــدود	6	مــاه	از	ســال	
ــه	 ــتان	و	عالق ــت	دوس ــگران	و	طبیع ــه	گردش ــورد	توج م
ــش	 ــدی	پی ــت.	چن ــتانی	اس ــهای	زمس ــه	ورزش ــدان	ب من
ــهند،	 ــکی	س ــت	اس ــکی	پیس ــه	اس ــن	تل ــی	دومی ــا	برپائ ب
ســرعت	و	ظرفیــت	نقــل	و	انتقــال	اســکی	بــازان	در	مســیر	
اســکی	افزایــش	چشــمگیری	یافتــه	و		ضمــن	برخــورداری	
از	سیســتم	ایمنــی	پیشــرفته	و	اســتاندارد،	ظرفیــت	اســکی	

ــر	افزایــش	داده	اســت. ــه	دو	براب اســتان	را	ب
بمنظــور	تأمیــن	رفــاه	هرچــه	بیشــتر	گردشــگران	و	
ــه	در	 ــن	منطق ــاختی	ای ــات	زیرس ــتان،	امکان طبیعت	دوس
ــیاری	 ــوده	و	در	بس ــط	ب ــای	ذیرب ــازمان	ه ــتور	کار	س دس
مــوارد	عملیاتــی	و	بــه	مرحلــه	بهــره	بــرداری	رســیده	اســت.	
عملیــات	گازرســانی	و	آبرســانی	پیســت	اســکی	ســهند	نیــز	
کــه	از	مشــکالت	اساســی	ایــن	منطقــه	بــود،	بــا	مســاعدت	
ــی	 ــدن	م ــل	ش ــرف	تکمی ــه	در	ش ــای	مربوط ــازمان	ه س
ــه	عنــوان	یکــی	 باشــد.	مجموعــه	پیســت	اســکی	ســهند	ب
ــور	 ــتانی	کش ــای	زمس ــای		ورزش	ه ــن	دهکده	ه از	بزرگتری
ــاخت،	 ــات	زیرس ــدن	عملی ــی	ش ــا	نهائ ــده	و	ب ــناخته	ش ش
ایــن	منطقــه		بــه	یکــی	از	مناطــق	مهــم	گردشــگری	اســتان	

ــد. ــد	ش ــل	خواه ــرقی	تبدی ــان	ش آذربایج
	پیسـت	اسـکی	سـهند	تبریـز	ازسـوی	فدرسـیوان	جهانـی	
اسـکی		بـه	عنوان	پیسـت	اسـکی	بیـن	اللملی	ثبـت	جهانی	
شـده	و	اصلـی	ترین	منطقه	اسـتان	بمنظـور	انجـام	ورزش	و	
تمریـن	ورزشـکاران	رشـته	اسـکی	بشـمار	می	آیـد.		پیسـت	
سـهند،	بـا	افتخـار	میزبانـی	بسـیاری	از	مسـابقات	داخلـی،	

قهرمـان	کشـوری	و	بیـن	اللملـی	را	بعهده	داشـته	اسـت.

میـراث ایــران

برف راه گردشگران تبریز را نمی بندد/ گردشگری زمستانی در آذربایجان
بهنام عبداللهی
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پیسـت	اسـکی	پیام	را	رقیب	و	رفیق	پیسـت	اسـکی	سـهند	
و	 زیباتریـن	 از	 یکـی		 »پیـام«	 منطقـه	 دانسـت.	 می	تـوان	
مهمتریـن	تفرجگاه	هـای		مـردم	آذربایجان	شـرقی	می	باشـد	
که	در	طول	سـال	مورد	توجـه	جهانگردان	داخلـی	و	خارجی	
اسـت	و	در	طـول	فصـل	سـرما	کمتـر	خانـواده	ای		در	تبریز	و	
دیگر	شـهرهای		آذربایجان	شـرقی	و	اسـتان	های	همجـوار	را	
می	تـوان	یافـت	که	بـرای		انجـام	ورزش	هـای	زمسـتانی		و	نیز	
اسـتفاده	از	طبیعـت	بکـر	و	زیبـای	زمسـتانی	پیـام	بـه	ایـن	

منطقـه	نرفته	باشـد.
پیام	منطقه	ای		روستایی		را	شامل	می	شود	که	در	بخش	مرکزی		
شهرستان	مرند	و	در	دامنه	ارتفاعات	رشته	کوه	میشو	واقع	شده	
و	از	مرتفع	ترین	گردنه	های		حد	فاصل	تبریز	به	ماکو	در	استان	
آذربایجان	غربی		است	که	تنها	با	مرکز	استان	۵6	کیلومتر	
فاصله	دارد	و	نام	محلی	پیام	)یام(	می	باشد	که	هم	اکنون	نیز	
همین	نام	در	گفت	و	گوهای		محاوره	ای		مردمان	آذربایجان	بر	

زبان	ها	جاری		است.
ــای		 ــر	ظرفیت	ه ــر	از	دیگ ــرف	گی ــرد	و	ب ــای		س زمســتان	ه
بســیار	مناســب	جلــب	گردشــگر	بــه	منطقــه	پیام	اســت	که	
داشــتن	پیســت	اســکی		در	ایــن	منطقــه	باعــث	شــده	اســت	

ســاالنه	عــده	کثیــری	از	گردشــگران	داخلــی	و	خارجــی	بــه	
ایــن	ســمت	روانــه	شــوند.

پیسـت	اسـکی	پیام	کـه	در	ارتفاعـات	این	منطقه	واقع	شـده	
اسـت	در	روزهای	تعطیـل	پذیرای	بسـیاری	از	خانـواده	های	
آذری	اسـت.	البتـه	تابسـتان	های	پیـام	نیز	به	دلیـل	مطبوع	
بـودن	آب	و	هـوا	و	داشـتن	طبیعـت	زیبـا،	آبهـای		روان	و	
چمنزارهـای	چشـم	نواز	همـه	روزه	عالقه	منـدان	طبیعـت	و	

گردشـگری		را	بـه	خـود	جلـب	مـی	کند.
البته	گردشـگری	زمسـتانی	در	آذربایجان	شـرقی	تنها	به	دو	
پیسـت	اسـکی	محدود	نمی	شـود	و	نبایـد	فکر	ایـن	را	بکنید	
کـه	بـا	سـوار	شـدن	بـه	اسـکی	می	توانیـد	تمـام	جاذبه	های	

زمسـتانی	تبریـز	و	آذربایجـان	را	زیر	پـا	بگذارید.
روســتاهای	زیــادی	اطــراف	تبریــز	و	ســایر	شهرســتان	های	
ــان	 ــت	بکرش ــه	طبیع ــد	ک ــود	دارن ــرقی	وج ــان	ش آذربایج
زمانــی	کــه	بــه	بــرف	و	ســرما	آمیختــه	می	شــوند	و	
تجربــه	 بی	برگــی	 قالــب	 در	 را	 بی	وزنــی	 درختانشــان	
می	آورنــد. به	وجــود	 زیبایــی	 صحنه	هــای	 می	کننــد،	
البتــه	وقتــی	حــرف	از	طبیعــت	می	شــود،	نمی	تــوان	
ــت	 ــده	گرف ــرقی	را	نادی ــان	ش ــک«	آذربایج ــمال	کوچ »ش

کــه	جنگل	هــای	ارســباران	نــام	دارد.	ایــن	جنگل	هــا	
ــد	 ــمار	می	آین ــه	ش ــران	ب ــبز	ای ــق	س ــن	مناط ــزو	بهتری ج
و	همانطــور	کــه	بهــار	و	تابستان	شــان	مــورد	توجــه	
گردشــگران	داخلــی		و	خارجــی	قــرار	می	گیــرد،	دارای	

زمســتان	های	بســیار	زیبــا	و	دیدنــی	نیــز	هســتند.
ــارک	 ــی	همچــون	پ ــز	مکان	های ــز	نی ــی	در	داخــل	تبری حت
بــزرگ	ائل	گلــی	کــه	یکــی	از	نمادهــای	این	شــهر	بــه	
شــمار	می	آیــد،	بخــش	قابل	توجهــی	از	شــهرت	خــود	را	بــه	
تصاویــر	خــود	از	زمــان	ســرما	و	زمســتان	مدیــون	هســتند.	
عــده	بســیاری	از	کــودکان	و	جوانــان	بــا	تجمــع	در	ائل	گلــی	
ــرما	 ــم	س ــد	و	علی	رغ ــای	می	آورن ــازی	را	به	ج ــم	برف	ب رس

ــازند. ــرار	می	س ــاز	شــور	و	نشــاط	را	برق ب
یکــی	از	گردشــگران	اهــل	تهــران	بعــد	از	بازدیــد	از	تبریــز	و	
آذربایجــان	شــرقی	در	ســردترین	روزهــای	زمســتان	ســال	
ــود:	 ــرده	ب ــک	موضــوع	بســیار	تعجــب	ک پیــش،	بخاطــر	ی
»این	همــه	ســوز	و	ســرما	و	بــرف،	بــاز	مانــع	جریــان	زندگــی	
عــادی	در	تبریــز	نمی	شــود.«	و	البتــه	دلیــل	ایــن	موضــوع	را	
می	تــوان	در	آن	دیــد	کــه	ریشــه	شــهروندان	نیــز	همچــون	

درختــان	بــر	ســرما	و	بــرف	کاشــته	شــده	اســت.

در حالــی »سنگ نوشــته« خرم آبــاد 
زیــر بــاد و بــاران در حــال فرســودگی 
و نابــودی اســت کــه مســئوالن میراث 
ــت  ــرای حفاظ ــد ب ــی می گوین فرهنگ
از ایــن اثــر تاریخــی اعتبــار ندارنــد. 

سنگ	نوشــته،	نوشــته	ای	تاریخــی	بــر	ســنگی	مکعبی	شــکل	
اســت	کــه	به	صــورت	یکپارچــه	متصــل	بــه	صخــره	ای	طبیعی	
در	مرکــز	شــهر	خرم	آبــاد	)ضلــع	شــرقی	-	خیابــان	شــریعتی(	
و	در	مســیر	قدیمــی	شــاپور	خواســت	به	خوزســتان	قــرار	دارد	

و	نمــادی	از	فرهنــگ	غنــی	مردمــان	ایــن	ســرزمین	اســت.
ــار	 ــه	در	چه ــاب	دوپل ــا	احتس ــه	دار	ب ــون	کتیب ــاع	مت ارتف
ــه	 ــن	کتیب ــت،	ای ــانتیمتر	اس ــته،	۳44	س ــع	سنگ	نوش ضل
ــادور	ســتون	ســنگی	 ــان	فارســی	دورت ــه	خــط	کوفــی	و	زب ب
تحریــر	شــده	اســت	کــه	درگذشــته	بــه	»بردنوشــته«	معروف	
ــوع	 ــده	و	موض ــم	اهلل«	شروع	ش ــا	»بس ــه	ب ــت.	کتیب ــوده	اس ب
ــن	و	 ــر	ظهیرالدی ــر	اسفهســاالر	کبی ــم	امی ــوط	به	حک آن	مرب
الدولــه	معیــن	االســالم	طغــرل	لتکیــن	ابوســعید	برســق	در	
خصــوص	بخشــش	علفچــر	درچــراگاه	هــای	شــاپور	خواســت	
و	ممنوعیــت	برخــی	ســنت	هایی	ناپســند	در	عهــد	ســلطنت	
ــخ	۵1۳	هجــری	قمــری	اســت. ــه	تاری ملکشــاه	ســلجوقی	ب

ــدن  ــر روی ب ــئوالن ب ــای مس ــدن وعده ه ــک ش ح
»سنگ نوشــته«

ــی	 ــال	وروز	خوش ــا	ح ــن	روزه ــاد	ای ــته«	خرم	آب »سنگ	نوش
ــی	 ــر	تاریخ ــن	اث ــاماندهی	از	ای ــت	و	س ــدم	حفاظ ــدارد،	ع ن
موجــب	شــده	تا	شــاهد	فرســودگی	و	تخریــب	آن	باشــیم	و	در	
ایــن	میــان	بی	توجهــی	مســئوالن	میــراث	فرهنگــی	لرســتان	
ــر	تاریخــی	قابل	تأمــل	اســت. ــه	وضعیــت	ایــن	اث نســبت	ب

عبــاس	 	91 ســال	 تیرمــاه	 	1۰ تاریــخ	 در	 پیش	ازایــن	
گــودرزی	مدیــرکل	ســابق	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	
ــر	 ــن	اث ــت	از	ای ــا	حفاظ ــه	ب ــتان	در	رابط ــگری	لرس و	گردش
تاریخــی	گفتــه	بــود:	ایــن	سنگ	نوشــته	تاریخــی	در	خیابــان	
ــه	 ــز	شــهر	واقع	شــده	ک ــاد	و	در	مرک ــر	شــریعتی	خرم	آب دکت

ــد. ــوار	می	کن ــت	از	آن	را	دش ــئله،	کار	حفاظ ــن	مس ای
ــه	از	 ــی	ک ــس	از	بازدیدهای ــه	گذشــته	و	پ ــزود:	در	هفت وی	اف

ایــن	اثــر	داشــتیم،	تصمیــم	گرفتــه	شــد	تــا	بــرای	حفاظــت	
از	ایــن	اثــر	شــاخص	و	تاریخــی،	قابــی	شیشــه	ای	بــر	روی	آن	
نصــب	شــود	کــه	ایــن	طــرح	در	اســرع	وقــت	اجرایــی	شــد.
گــودرزی	تصریــح	کــرد:	در	ایــن	بازدیدهــا	همچنیــن	مصوب	
ــوان	 ــا	عن ــی	ب ــته،	تابلوی ــن	سنگ	نوش ــار	ای ــا	در	کن ــد	ت ش
ــد	از	آن،	 ــگران	در	بازدی ــا	گردش ــود	ت ــر	نصــب	ش ــی	اث معرف
ــد. ــه	دســت	آورن ــر	ب ــاره	پیشــینه	اث ــی	را	درب اطالعــات	کاف
سرپرســت	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	
گردشــگری	لرســتان	همچنیــن	از	نورپــردازی	ایــن	اثــر	

تاریخــی	در	آینــده	نزدیــک	خبــر	داد.

مسئوالن: اعتبار نداریم!
امــا	امــروز	بعــد	از	گذشــت	پنــج	ســال	نه	تنهــا	از	نصــب	قــاب	
ــت،	 ــری	نیس ــی	خب ــر	تاریخ ــن	اث ــراف	ای ــه	ای	در	اط شیش
بلکــه	شــاهد	فرســودگی	و	تخریــب	آن	در	ســایه	بی	توجهــی	

مســئوالن	میــراث	فرهنگــی	اســتان	هســتیم.
ــتی	و	 ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــاون	می ــد	مع ــرا	بهارون زه

گردشــگری	لرســتان	در	رابطــه	بــا	برنامــه	میــراث	فرهنگــی	
بــرای	حفاظــت	از	ایــن	اثــر	تاریخــی	گفــت:	یکــی	از	
ــر	تاریخــی	 ــن	اث برنامه	هــای	مــا	ســاماندهی	و	حفاظــت	از	ای

ــت. اس
وی	بابیــان	اینکــه	بــرای	حفاظــت	از	ایــن	اثــر	تاریخــی	
ــا	 ــه	ت ــوده	ک ــرر	ب ــت:	مق ــتیم	گف ــار	هس ــه	اعتب ــد	ب نیازمن
ــی	 ــارات	مل ــه	از	محــل	اعتب ــن	زمین ــاه	امســال	در	ای بهمن	م
بــرای	ســاماندهی	و	حفاظــت	از	ایــن	اثــر	تاریخی	اعتبــار	الزم	

ــد. ــاص	یاب اختص
معــاون	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	
ــار	در	 ــص	اعتب ــر	تخصی ــا	منتظ ــرد:	م ــد	ک ــتان	تأکی لرس
ایــن	رابطــه	هســتیم	و	اگــر	بــه	مــا	اعتبــار	بدهنــد	اقــدام	بــه	
حفاظــت	از	»سنگ	نوشــته«	خرم	آبــاد	خواهیــم	کــرد.
ــر	 ــاد	در	زی ــته«	خرم	آب ــف	»سنگ	نوش ــن	نحی ــد	ت ــال	بای ح
ــاد	منتظــر	 ــان	شــریعتی	خرم	آب ــاران	و	در	کنــار	خیاب ــاد	و	ب ب
ــرای	حفاظــت	از	آن	 ــاری	ب ــاید	مســئوالن	اعتب ــا	ش ــد	ت بمان

ــد. اختصــاص	دهن

تازیانه باد و باران بر تن »سنگ نوشته«/ اثر سلجوقی فرسوده شد

فاطمه حسینی
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میـراث ایــران

بــارش بــرف در یــزد یــک رویــداد 
اســت،  کم ســابقه  و  هیجان انگیــز 
ــر  ــوش ذوق کوی ــردم خ ــه م ــدادی ک روی
را بــا کمتریــن بارش هــا راهــی »ســخوید« 
ــا  ــی را ت ــک روز برف ــذت ی ــا ل ــد ت می کن
ــد.  ــدگار کن ــا مان ــن آنه ــا در ذه مدت ه

ــمال	و	 ــرب،	ش ــق	غ ــردم	مناط ــرای	م ــاید	ب ــرف	ش ــارش	ب ب
شــمال	غربی	کشــور	یــک	پدیــده	کامــال	طبیعــی	باشــد	امــا	
بــارش	بــرف	در	یــزد	شــور	و	شــعفی	دیدنــی	بــه	دنبــال	دارد.
ــارش	 زمســتان	ها	در	اغلــب	مناطــق	یــزد	خبــر	چندانــی	از	ب
بــرف	نیســت	امــا	در	مناطــق	کوهســتانی	نظیــر	»ســخوید«	
ــزان	 ــوال	می ــه،	معم ــرار	گرفت ــیرکوه	ق ــات	ش ــه	در	ارتفاع ک
ــه	را	 ــای	منطق ــه	کوه	ه ــت	ک ــدازه	ای	اس ــه	ان ــرف	ب ــارش	ب ب

ســفیدپوش	می	کنــد.
ــهری	 ــق	ش ــب	مناط ــا	از	اغل ــن	کوه	ه ــدن	ای ــفیدپوش	ش س
قابــل	مشــاهده	اســت	بنابرایــن	مــردم	روزهــای	تعطیــل	کــه	
میــزان	بــارش	در	ارتفاعــات	خــوب	بــوده،	راهــی	»ســخوید«	

می	شــوند.
»ســخوید«،	یکــی	از	دهســتان	های	شهرســتان	تفــت	اســت	
ــرار	 ــزد	ق ــتان	ی ــز	اس ــری	از	مرک ــه	8۰	کیلومت ــه	در	فاصل ک

ــه	اســت. گرفت
کســانی	کــه	قصــد	دارنــد	آخــر	هفتــه	خــود	را	در	»ســخوید«	
بگذراننــد،	بایــد	از	یــزد	بــه	ســمت	شهرســتان	تفــت	حرکــت	
ــه	 ــانیچ	ب ــالمیه	و	س ــتای	اس ــور	از	روس ــس	از	عب ــد	و	پ کنن

ــند. ــاد	می	رس ــیب	زی ــا	ش ــر	ب ــه	ای	برفگی گردن

پیست اسکی برای گذران یک روز به یاد ماندنی
ــه	 ــاده	در	دامن ــه	و	در	ســمت	راســت	ج ــن	گردن ــراز	ای ــر	ف ب

کــوه،	کم	ارتفاع	تریــن	کــوه	بــه	یــک	پیســت	اســکی	تبدیــل	
شــده	کــه	می	تواننــد	از	آن	بــرای	گذرانــدن	یــک	روز	بــه	یــاد	

ماندنــی	اســتفاده	کننــد.
معــاون	گردشــگری	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	
دســتی	و	گردشــگری	اســتان	یــزد	در	مــورد	امکاناتــی	کــه	در	
ایــن	تفرجــگاه	زمســتانی	در	نظــر	گرفتــه	شــده	اســت،	اظهار	
داشــت:	ســخوید	یکــی	از	تفرجگاه	هــای	زمســتانی	اســت	کــه	
مــردم	یــزد،	تفــت	و	برخــی	دیگــر	از	شهرســتان	های	اســتان	
ــزد	در	اغلــب	روزهــای	زمســتان،	آخــر	هفته	هــای	خــود	را	 ی

ــد. ــپری	می	کنن ــا	س در	آنج
محمدرضـا	نصیـری	بـا	بیـان	اینکـه	اهالـی	روسـتا	بـه	طـور	
خودجـوش	در	ایـن	مناطق	خدماتی	بـه	مردم	ارائـه	می	دهند،	
افـزود:	این	پیسـت	گرچه	هنوز	به	نسـبت	تعداد	گردشـگرانی	
که	بـه	منطقـه	مراجعـه	می	کننـد،	امکانـات	کافی	و	مناسـب	
نـدارد	امـا	چنـد	سـالی	اسـت	کـه	بـه	همـت	اهالی	سـخوید،	

خدماتـی	بـه	مـردم	ارائه	می	شـود.
وی	بیــان	کــرد:	ایــن	پیســت	بــا	اســتانداردهای	تعریف	شــده	
ــی	زمســتانی	 ــدن	یــک	روز	برف ــرای	گذران ــا	ب ــه	دارد	ام فاصل
مناســب	اســت	و	البتــه	الزم	اســت	بــا	همــکاری	دســتگاه	های	
مختلــف	و	بــه	منظــور	حفــظ	ســالمت	مــردم،	اســتانداردهای	

اولیــه	در	نظــر	گرفتــه	شــود.

برنامه ریزی برای ساماندهی پیست اسکی سخوید
ــاماندهی	 ــرای	س ــی	ب ــرد:	برنامه	ریزی	های ــوان	ک ــری	عن نصی
ــکاری	 ــا	هم ــه	ب ــده	ک ــام	ش ــخوید	انج ــکی	س ــت	اس پیس

ــد. ــد	ش ــی	خواه ــه	زودی	اجرای ــت	ب ــداری	تف فرمان
مــردم	ســخوید	و	حتــی	مــردم	برخــی	نواحــی	دیگــر	اســتان	
یــزد	از	آنجــا	کــه	می	داننــد	در	ســرمای	زمســتان	و	در	بــرف،	
خوراکی	هــای	داغ	می	چســبد،	انــواع	ایــن	خوراکی	هــا	از	
چــای،	نســکافه،	قهــوه	و	شــیر	داغ	تــا	آش	شــولی	و	رشــته	و	

ــد. ــردم	عرضــه	می	کنن ــه	م ــو	را	ب شــلغم	و	لب
ــز	در	 ــای	کوچــک	زمســتانی	نی ــع،	بازارچه	ه در	برخــی	مواق
ــی	 ــد	برخ ــافران	می	توانن ــه	مس ــد	ک ــه	راه	می	افت ــخوید	ب س

مایحتــاج	خــود	را	از	آن	تهیــه	کننــد.
ــوش	 ــه	گ ــخوید	ب ــکی	س ــت	اس ــم	پیس ــی	اس ــه	وقت گرچ
ــه	 ــن	منطق ــه	ای	در	ای ــازی	حرف ــکی	ب ــورد،	تصــور	اس می	خ
در	ذهــن	مخاطــب	قــوت	می	گیــرد	امــا	واقعیــت	ایــن	اســت	
کــه	گرچــه	عــده	ای	اســکی	بازی	می	کننــد	امــا	اغلــب	
ــن	منطقــه	ســفر	می	کننــد،	اســکی	بازی	 ــه	ای ــرادی	کــه	ب اف

ــد. ــواری	می	کنن ــوپ	س ــه	تی ــد	بلک نمی	کنن
ارتفــاع	کوهــی	کــه	مــردم	بــر	فــراز	آن	بــه	اصطــالح	اســکی	
می	کننــد،	زیــاد	نیســت	و	بیشــتر	شــبیه	بــه	یــک	تپــه	بلنــد	
اســت	امــا	همیــن	جاذبــه،	در	روزهــای	پایانــی	هفتــه	تعــداد	
ــوی	 ــه	نح ــاند	ب ــه	می	کش ــن	منطق ــه	ای ــافر	را	ب ــادی	مس زی
کــه	در	بســیاری	مواقــع	مــردم	بــرای	رســیدن	بــه	بــاالی	تپــه	

ــتند. ــف	می	ایس ــردن،	در	ص ــکی	ک و	اس
ــه	ســخوید	و	تفرجــگاه	 ــورد	منطق ــز	در	م ــدار	تفــت	نی فرمان
زمســتانی	آن	بــه	مهــر	گفــت:	پیســت	اســکی	ســخوید	یکــی	
از	تفریحگاه	هــای	زمســتانی	اســتان	یــزد	اســت	کــه	در	

ــت. ــده	اس ــع	ش ــخوید	واق ــتان	س ــمال	غربی	دهس ش

استقرار نیروی انتظامی برای حفظ امنیت منطقه
محمــود	زارع	رشــکوئیه	بیــان	کــرد:	ایــن	دهســتان	بــر	پایــه	
آخریــن	سرشــماری	انجــام	شــده،	۵6۵	خانــوار	بــا	جمعیتــی	
معــادل	هــزار	و	747	نفــر	جمعیــت	دارد	کــه	البتــه	در	
ــی،	 ــات	و	شــغل	کاف ــود	امکان ــل	نب ــه	دلی ــر	ب ســال	های	اخی

ــت. ــه	اس ــش	یافت ــرت	در	آن	افزای مهاج
وی	بــه	تشــریح	امکانــات	موجــود	در	پیســت	اســکی	ســخوید	
و	اســتقرار	نیــروی	انتظامــی	و	تــالش	بــرای	ایجــاد	امکانــات	
ــه	 ــت:	البت ــار	داش ــت	و	اظه ــت	پرداخ ــن	پیس ــه	در	ای اولی

تفرجگاه زمستانی در دل کویر یزد/۸۰ کیلومتر تا هیجان برف بازی
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ــت	و	در	 ــتان	نیس ــه	زمس ــر	ب ــخوید	منحص ــای	س زیبایی	ه
گرمــای	هــوای	تابســتان	در	یــزد	و	تفــت،	این	منطقــه	ییالقی	
بســیار	خــوش	آب	و	هــوا	و	دارای	مناطــق	سرســبز	و	زیباســت	
ــز	 ــتان	ها	نی ــتان	در	تابس ــر	زمس ــالوه	ب ــخوید	ع ــن	س بنابرای

ــرای	ســفرهای	یــک	روزه	اســت. مــکان	مناســبی	ب
ســخوید	البتــه	در	زمســتان	ها	جــای	مناســبی	بــرای	
ــه	 ــرادی	ک ــرای	اف ــژه	ب ــه	وی ــت	ب ــب	نیس ــدگاری	در	ش مان
خانــه	ای	در	ایــن	منطقــه	ندارنــد	بنابرایــن	بــه	علــت	بــرودت	
ــه	 ــادر	ب ــا	چ ــین	ی ــب	را	در	ماش ــوان	ش ــوا	نمی	ت ــدید	ه ش

ــاند. ــح	رس صب
ســخوید	بــه	جــز	پیســت	اســکی،	جاذبه	هــای	تاریخــی	دیگــر	
نیــز	دارد،	زیــرا	قدمــت	ایــن	منطقــه	بــه	1۵۰۰	ســال	پیــش	
ــن	روســتا	ســاکن	 ــان	زرتشــتی	ها	در	ای می	رســد	و	در	آن	زم
بودنــد	امــا	بــا	وقــوع	ســیل	ویرانگــر،	اهالــی	آن	بــه	منطقــه	ای	
دیگــر	کــوچ	کردنــد	امــا	بقایــای	آتشــکده	ها	در	ایــن	روســتا	

باقــی	مانــده	اســت.
ــد،	 ــی	قدیمــی	در	کوه	هــا	زندگــی	می	کردن ــن	اهال بیشــتر	ای
بــا	کــوچ	ایــن	اهالــی	بــه	منطقه	هــای	مجــاور،	روســتا	بــرای	
ــد	 ــد	ســال	بع ــد	و	چن ــی	می	مان ــدون	ســکنه	باق ــالیانی	ب س
ــتا	 ــن	روس ــر	وارد	ای ــق	دیگ ــری	از	مناط ــراد	دیگ ــم	اف کم	ک
ــروری	 ــاورزی	و	دامپ ــه	و	کار	کش ــاخت	خان ــه	س ــده	و	ب ش

ــدند. ــغول		ش مش
ــه	 ــن	جاذب ــه	ای ــزد	ب ــتان	ی ــگری	اس ــای	گردش ــا	جاذبه	ه ام
زمســتانی	محــدود	نمی	شــود.	اســتان	یــزد	را	بــا	جاذبه	هــای	
تاریخــی	و	میــراث	فرهنگــی	می	شناســند	امــا	در	همــه	نقــاط	
ــز	وجــود	دارد	کــه	تماشــای	 اســتان	جاذبه	هــای	طبیعــی	نی
ــن	 ــه	ای	از	ای ــز	مجموع ــت	و	مهری ــف	نیس ــی	از	لط آن	خال

جاذبه	هاســت.

قدم زدن در باغ پهلوان پور دلچسب است
در	بــاغ	پهلوان	پــور	مهریــز	امــکان	اقامــت	و	اطــراق	نیــم	روزه	
ــاغ	و	 ــارت	و	ب ــاعت	ها	در	عم ــوان	س ــا	می	ت ــدارد	ام ــود	ن وج
باغچــه	آن	اوقــات	را	ســپری	کــرد	و	از	آن	لــذت	بــرد.	در	ایــن	
ــز	ســرویس	های	بهداشــتی،	رســتوران،	کافی	شــاپ	و	 ــاغ	نی ب
ــک	روز	وجــود	دارد. ــرای	اقامــت	بیــش	از	ی ســوئیت	هایی	ب

قدمــت	بــاغ	پهلــوان	پــور	بــه	اواخــر	دوره	قاجــار	برمی	گــردد	
ــام	علــی	 ــه	ن ــه	یکــی	از	تجــار	یــزدی	ب ــاغ	متعلــق	ب و	ایــن	ب

ــت. ــوده	اس ــور	ب پهلوان	پ
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــی	تاریخ ــم	فرهنگ ــای	مه ــاغ	از	بناه ــن	ب ای
ــه	دلیــل	 طبیعــت،	هنــر	و	معمــاری	را	در	کنــار	هــم	دارد	و	ب
ــای	 ــان	تنه	ه ــور	آن	از	می ــاغ	و	عب ــان	ب ــودن	آب	از	می روان	ب
ــیده	 ــاغ	بخش ــن	ب ــه	ای ــی	خاصــی	ب ــار،	زیبای ــپیدار	و	چن س

ــت. اس
مســاحت	بــاغ	پنــج	هکتــار	اســت	کــه	شــامل	یــک	مجموعــه	
ورودی،	ســاختمان	کوشــک	یــا	شــربت	خانه	در	بخــش	
مرکــزی،	بنــای	زمســتان	خانه	در	بخــش	غربــی،	بــرج	گلیــن	

در	جنــوب	شــرقی	و	اصطبــل،	انبــار	و	کارگاه	هــای	قالــی	بافی	
و	ریســندگی	در	بخــش	جنوبــی	اســت.

ــاغ	ترکیبــی	از	معمــاری	کوشــکی	و	 ســبک	معمــاری	ایــن	ب
حیــاط	مرکــزی	اســت	و	درختــان	چنــار	در	دو	طــرف	جــوی	

اصلــی	بــاغ	قــرار	دارنــد.
ســاخت	کوشــک	مربــوط	بــه	دوره	قاجــار	اســت	کــه	در	ســه	
ســطح	)دو	طبقــه	و	نیــم(	طراحــی	شــده	و	زیبــای	ویــژه	ای	از	

معمــاری	ایرانــی	بــه	نمایــش	گذاشــته	اســت.

ــاغ  ــراه ۸ ب ــه هم ــور ب ــاغ پهلوان پ ــی ب ــت جهان ثب
ــی دیگــر ایران

ایــن	بنــا	در	تاریــخ	هفتــم	مهــر	1۳81	با	شــماره	ثبــت	6۳۳4	
بــه	عنــوان	یکــی	از	آثــار	ملــی	ایــران	بــه	ثبــت	رســیده	و	پس	
از	آن	بــه	همــراه	بــاغ	دولــت	آبــاد	و	چنــد	بــاغ	ایرانــی	دیگــر،	

در	فهرســت	میــراث	جهانــی	یونســکو	بــه	ثبت	رســید.
ــع	شــده	 ــز	واق ــاد	مهری ــه	مزویرآب ــور	در	محل ــوان	پ ــاغ	پهل ب
ــن	آباد	 ــه	حس ــهور	ب ــات	مش ــاغ	از	قن ــن	ب ــاری	در	ای و	آب	ج
ــور	 ــور	به	ط ــوان	پ ــاغ	پهل ــز	ب ــرد	و	به	ج ــمه	می	گی سرچش
ــد. ــور	نمی	کن ــه	عب ــای	منطق ــک	از	باغ	ه ــتقیم	از	هیچ	ی مس
آب	قنــات	حســن	آباد	درختــان	چنــاری	را	کــه	در	حاشــیه	آن	
ــر	قنــات	ذکــر	شــده	 ــد،	ســیراب	می	کنــد.	عــالوه	ب روییده	ان
ایــن	بــاغ	از	طریــق	دو	رشــته	آب	دیگــر	بــه	نــام	قنــات	شــاه	

حســینی	و	قنــات	مزویــر	آبــاد،	آبیــاری	می	شــود.
بــاغ	دارای	16	حقابــه	)ســهمیه	آب	در	اصطــالح	محلــی	یــزد	
حقابــه	نامیــده	می	شــود(	اســت	کــه	هــر	12	روز	یک	بــار	بــه	
ــی	 ــن	1۰	ال ــه	بی ــر	حقاب ــان	ه ــه	زم ــرد	ک ــق	می	گی آن	متعل
11	دقیقــه	اســت	کــه	بــه	آن	»ســبو«	نیــز	گفتــه	می	شــود.

ــا	طــی	کــردن	حــدود	4۰	کیلومتــر	از	مرکــز	اســتان	یــزد،	 ب
ــه	 ــا	و	نمون ــمند،			زیب ــاغ	ارزش ــن	ب ــوان	از	ای ــی	می	ت به	راحت
بازدیــد	کــرد	و	در	سایه	ســار	درختــان	آن	و	در	کنــار	
جوی	هــای	روان	و	صــدای	آب،	دمــی	فــارغ	از	هیاهــوی	شــهر	

ــود. آس
ــای	 ــال،	زیبایی	ه ــای	س ــک	از	فصل	ه ــر	ی ــاغ	در	ه ــن	ب ای
خــاص	خــود	را	دارد،	در	بهــار	برگ	هــای	تــازه	و	شــکوفه	های	
رنگارنــگ	و	هــوای	مالیــم،	در	تابســتان	خنــکای	آب	و	
سایه	ســاز	درختــان،	در	پاییــز	برگ	هــای	هــزار	رنــگ	
درختــان	و	زمیــن	پوشــیده	از	برگ	هــای	زرد	و	نارنجــی	
...	ســاعات	 و	زمســتان،	ســکوت	و	درختــان	عریــان	و	

خاطره	انگیــزی	بــرای	همــگان	رقــم	می	زنــد.
ــان	 ــرکار	پای همچنیــن	مســافرانی	کــه	خســته	از	روزهــای	پ
ــد	و	در	 ــج	بیابن ــا	گوشــه	ای	دن ــد	ت ــار	ســفر	می	بندن ــه	ب هفت
ــایند،	به	طورقطــع	روســتاها	 ــی	بیاس ــول	شــاعر	دم ــه	ق آن	ب

برایشــان	یــک	پیشــنهاد	درجــه	یــک	اســت.
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
اســتان	یــزد	در	ایــن	زمینــه	گفــت:	در	حــال	حاضر	در	اســتان	
یــزد	حــدود	۵۰	روســتای	هــدف	گردشــگری	وجــود	دارد	کــه	

ــه	ایــن	روســتاها	وجــود	دارد. ــرای	ســفر	ب حداقل	هایــی	ب
فاطمــه	دانــش	یــزدی	عنــوان	کــرد:	همــه	روســتاهای	هــدف	
گردشــگری	حداقــل	یــک	جاذبــه	تاریخــی	یــا	طبیعــی	دارند	
ــده	اند	 ــگری	معرفی	ش ــدف	گردش ــوان	ه ــتاهایی	به	عن و	روس

کــه	واقعــاً	جاذبــه	ســفر	در	آن	هــا	وجــود	داشــته	باشــد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بســیاری	از	روســتاهای	یــزد،	روســتاهای	
باســتانی	هســتند،	افــزود:	حتــی	گردشــگران	خارجــی	بــرای	

اقامــت	در	ایــن	روســتا	عالقــه	نشــان	می	دهنــد.

هیجان کویرنوردی در سکوت کویر یزد
ــفر	آن	را	 ــافری	در	س ــر	مس ــه	ه ــی	ک ــی	از	جذابیت	های یک
ــه	آرامــش	و	ســکون	 ــن	ب ــد،	دســت	یافت جســت	وجو	می	کن
ــا	 ــت	و	از	آنج ــره	اس ــلوغی	های	روزم ــو	و	ش و	دوری	از	هیاه
کــه	کویــر	مظهــر	ســکوت	و	آرامــش	و	عظمــت	اســت،	ایــن	

ــه	کویــر	دســت	یافتنــی	اســت. ــا	ســفر	ب خواســته	ب
کویــر،	 شــب	های	 پرســتاره	 آســمان	 کویــر،	 ســکوت	
ــی	از	 ــا	بخش ــر،	تنه ــز	کوی ــناخته	و	گاه	وهم	انگی ــای	ناش دنی

ویژگی	هــای	ایــن	ســرزمین		شــنی	اســت.
کویــر	نــه	تنهــا	نشــانه	بخــل	طبیعــت	و	دســت	تنگی	آســمان	
ــی	از	 ــه	دریای ــه	ای	وســیع	نیســت	بلک ــر	پهن ــارش	ب ــرای	ب ب
ــوج	 ــم	اســت	کــه	ف ــروردگار	عال ــدازه	پ ســخاوت	بی	حــد	و	ان
ــا	ســکوت	 ــا	دری ــتاره	و	دری ــوج	شــن،	آســمان	آســمان	س ف
ــار	 ــرده	و	آن	را	در	اختی ــی	ک ــره	خاک ــش	از	ک ــن	بخ ــار	ای نث

ــرار	داده	اســت. انســان	ق
ــه	نقاطــی	 ــران	از	جمل ــی	ای ــز	جغرافیای ــزد	در	مرک اســتان	ی
ــد	 ــدازه	بهره	من ــدادادی	بی	ان ــروث	خ ــن	ث ــه	از	ای ــت	ک اس
ــد	 ــر	چن ــخت	کوش	و	خوش	فک ــی	س ــردان	و	زنان ــت	و	م اس
ــه	همــه	 ــر	ب ــه	فکــر	عرضــه	زیبایی	هــای	کوی ســالی	اســت	ب

ــت	هســتند. ــه	طبیع ــدان	ب عالقمن
ــور	 ــرای	عب ــی	ب ــردم	حت ــب	م ــه	روزگاری	اغل ــری	ک کوی
ــا	 ــادف	ب ــه	آن	را	مص ــتند	و	ورود	ب ــراس	داش ــه	آن	ه از	کران
ــان	زندگــی	می	دانســتند	 گــم	کــردن	مســیر،	تشــنگی	و	پای
ــار	پول	ســاز	و	 ــن	دی ــان	ای ــرای	عــده	ای	از	جوان ــا	ب ــن	روزه ای
بــرای	عــده	ای	از	گردشــگران،	بــه	مکانــی	بــرای	تفریح	و	ســفر	

ــل	شــده	اســت. تبدی
ــق	در	اردکان،	 ــق	خران ــراف	مناط ــای	اط ــا	و	کویره بیابان	ه
ــان	 ــواره	میزب ــق	و	...	از	هم ــاد	در	باف ــزد،	باقرآب ــرج	در	ی فه
ــه	تنهــا	از	سراســر	ایــران	بلکــه	از	کشــورهای	 گردشــگرانی	ن

ــت. ــی	اس اروپای
ــواری،	 ــا	شترس ــول	روز	ب ــا	در	ط ــه	تنه ــر	ن ــای	کوی جاذبه	ه
پیــاده	روی	در	شــن	های	 موتورســواری،	ماشین	ســواری،	
ــذب	 ــود	ج ــه	خ ــیاری	ب ــدان	بس ــر	و	...	عالقمن ــده	کوی تفتی
کــرده	اســت،	بلکــه	شــب	های	کویــر	نیــز	عالقمنــدان	خــاص	
خــود	را	دارد	و	بســیاری	از	گردشــگران	مشــتاقانه	بــرای	
ــف	 ــاط	مختل ــر	از	نق ــب	های	کوی ــتاره	باران	ش ــای	س تماش
ــد. ــفر	می	کنن ــزد	س ــه	ی ــور	ب ــارج	از	کش ــی	خ کشــور	و	حت

http://mehrnews.com


صفحه 48 | شماره 24 | بهمن 96 MEHR NEWSAGENCY

میـراث ایــران

 مرغــوب تریــن نرگــس ایــران بــاز بــه 
گل نشســته تــا منطقــه جــره در کازرون 
ــس  ــه گل نرگ ــم خان ــال ه ــارس امس ف

ایــران شــود. 
عطــر و بویــش  همــه را سرمســت مــی 
ــوش  ــر و خ ــه زی ــر ب ــن گل س ــد، ای کن
ــش  را  ــن نوع ــوب تری ــه  مرغ ــر ک عط
مــردم اســتان فــارس، بــه ویــژه مــردم روســتای »جــره« در 

ــد. ــی کنن ــت م ــتان کازرون برداش شهرس

نرگـس	شـهال	را	مرغـوب	تریـن		نـوع		مـی	داننـد	زیـرا	هـم	
مانـدگاری	باالیـی	دارد	و	هـم	عطـر	و	بوی	بسـیار	دلنشـین	که	
باعـث	می	شـود	مـردم	تمـام		نقاط	کشـور	خریـدار	آن	باشـند.
هرســاله	بــرای		گل	نرگس	در	منطقه	جــره	و	باالده	شهرســتان	
کازرون	جشــنواره	ای	هــم	بــا	نــام	جشــنواره	گل	نرگــس	برگزار	
مــی	شــود	کــه	بــرای	آخــر	هفتــه،	ششــمین	دوره	آن	توســط	

بخشــداری	منطقــه	تــدارک	دیده	شــده	اســت.
ــر	جشــنواره	گفــت:	ششــمین	 ــاالده		ومدی بخشــدار	جــره	و	ب
ــاالده		شهرســتان	 جشــنواره	گل	نرگــس		در	بخــش	جــره	و	ب
کازرون	در	تاریــخ	هــای	18،17	و	19			بهمــن	مــاه	ســال	جاری	

برگــزار	مــی	شــود.
عربلــو	بیــان	کــرد:	ایــن	جشــنواره	در	قالــب	کارگــروه	
ــتان		و	 ــای	شهرس ــیاری	از	ادارات	و	نهاده ــه	بس ــتان	ک شهرس

ــود. ــی	ش ــزار	م ــتند،	برگ ــو	هس ــش	عض بخ
وی	اظهــار	داشــت:	مقــرر	شــده	19	بهمــن	مــاه	کــه	اختتامیــه	
ــرای	 ــکوهی		ب ــای	مفصــل	و	باش ــه	ه ــنواره	اســت		برنام جش
مســئولین	شهرســتان،	اســتان	،	خــارج	از	اســتان	و	میهمانــان	

اجــرا	شــود.
بخشــدار	جــره	و	بــاالده	عنــوان	کــرد:	در	ایــن	جشــنواره		غرفــه	
هایــی	تــدارک	دیــده	شــده		کــه	ایــن	غرفه	هــا	صنایع	دســتی	
ــی	 ــوم	محل ــی	و	آداب		و	رس ــای	بوم ــی	،	غذاه ــی	و	محل بوم

جهــت	بازدیــد	گردشــگران	ارائــه	مــی	کننــد.
مدیــر	جشــنواره	گفــت:	گردشــگران	و	توریســت	هــای	زیــادی	
از	سراســر		کشــور	و	حتــی	خــارج	از	کشــور	کــه	بیــش	از	6۰	
هــزار		نفــر	هســتند	جهــت	بازدیــد	از	گلــزار	نرگــس	جــره	کــه	
ــه	ایــن	 ــران	تعییــن	شــده		ب ــه	گل	نرگــس	ای ــه	عنــوان	خان ب

منطقــه	عزیمــت	مــی	کننــد.
بخشــدار	جــره	و	بــاالده	در	ادامــه		بیــان	کــرد:		ایــن	جشــنواره	
ــا،	 ــت	ه ــوان	قابلی ــی	ت ــه	م ــت	ک ــی	اس ــت	گرانبهای فرص
ظرفیــت	هــا	و	پتانســیل	هــای		ایــن	بخــش	و	شهرســتان	را	به	
گردشــگران	و	بازدیدکننــدگان	معرفــی	کــرد.	همچنیــن	ایــن	
جشــنواره	باعــث	رونــق	اقتصــادی	این	منطقه	شــده	و	اشــتغال	

خوبــی	بــرای	بومیــان	ایجــاد	کــرده	اســت.

جره خانه گل نرگس ایران
ــن	جشــنواره	 ــب		همی ــته	طــی	مراســمی	در	قال ــال	گذش س
ــران	توســط	 ــه	گل	نرگــس	ای ــوان	خان ــه	عن روســتای	جــره	ب
مســئوالن	معرفــی	شــد	تا	مهــر	تائیــدی	بــر	کیفیــت	گل	های	

ــن	منطقــه	باشــد. نرگــس	ای
فرمانــدار	شهرســتان	کازرون	نیــز	در	ایــن	رابطــه	گفــت:	ســال	
گذشــته	کــه	پنجمیــن	دوره	جشــنواره	گل	نرگس	بــود،	عنوان	

خانــه	گل	نرگــس	ایــران	بــه	جــره	تعلــق	گرفت.
کمــال	علــوی	گفــت:	ســال	گذشــته	همزمــان	بــا	جشــنواره،	
نماینــده	کازرون	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	نیــز	گل	نرگس	

را	در	صحــن	مجلــس	بیــن	نماینــدگان	توزیــع	کــرد.
وی	بـا	اشـاره	بـه	شـرایط	کشـت	و	گل	دهـی	نرگس	نیـز	بیان	
کـرد:	دوره	گل	دهـی		نرگـس	متفاوت	و	برحسـب	بارش	اسـت	

زیـرا	عمـده	نرگسـزارهای	کازرون	بـه	صورت	دیم	هسـتند.
علــوی	با	اشــاره	بــه	اینکه	بــا	اولیــن	بارشــها	گل	نرگس	شــروع	
بــه	رویــش	مــی	کنــد،	افــزود:	جــره	و	بــاالده،	فامــور	و..	ازجمله	

مناطقــی	هســتند	کــه	در	کازرون		گل	نرگــس	را	کشــت	مــی	
. کنند

وی	بــا	اشــاره	بــه	وجــود	1۵۰	هکتــار	مزرعــه	دیــم	گل	
ــان	کــرد:	امســال	ششــمین	 ــز	بی ــن	منطقــه	نی نرگــس	در	ای
ــاری	و	 ــک	دهی ــا	کم ــه		ب ــم	ک ــس	را	داری ــنواره	گل	نرگ جش
مــردم	و	همچنیــن	همــکاری	منابــع	طبیعی	و	شــورای	روســتا	

ــود. ــی	ش ــرا	م ــت	و	اج مدیری
ــه	 ــاس	برنام ــر	اس ــه	ب ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــدار	کازرون	ب فرمان
ریــزی	هــای	بــه	عمــل	آمــده	هــر	ســاله	چندیــن	هکتــار	بــر	
ســطح	نرگســزارهای	کازرون	افــزوده	مــی	شــود،	افــزود:	بــرای	
جشــنواره	امســال	بنــا	شــد	کــه	ســه	روز	برنامــه	ادامه	داشــته	و	

برنامــه	اصلــی	در	روز	پنجشــنبه	اســت.
ــز	 ــن	گل	نی ــی	شــدن	ای ــکان	صادرات ــه	ام ــا	اشــاره	ب ــوی	ب عل
بیــان	کــرد:	طــی		ایــن	ســال	ها	بحــث	صــادرات	به	کشــورهای	
عربــی	دنبال	شــده	و	بعضی	از	خریــداران	گل	نرگــس	کازرون	را	
بــه	ایــن	کشــورها	صــادر	مــی	کننــد.	در	عیــن	حــال	امیدواریم	
بــا	برگــزاری	ایــن	چنیــن	جشــنواره	هــا	و	معرفــی	گل	نرگــس	
کازرون،	شــرایط	حضــور	ســرمایه	گــذاران	و	همچنین	فــرآوری	

آن	بــه	عنــوان	اســانس	نیــز	فراهــم	شــود.
ــارات	از	محــل		ســه	 ــه	داد:	در	بخــش	اعتب ــن	مســئول	ادام ای
ــث	 ــتانی،	بح ــارات	اس ــن	اعتب ــت	و	گاز	و	همچنی ــد	نف درص
زیرســاخت	هــا	را	دنبــال	کــرده	ایــم	و	از	همه	ســرمایه	گــذاران	
ــرای	 ــرد	و	ب ــم	ک ــت	خواهی ــی	حمای ــه	خوب ــن	بخــش	ب در	ای
ــا	برگــزاری	 ســالهای	آینــده		نیــز	پیــش	بینــی	مــی	کنیــم	ب
فســتیوال	یک	ماهــه،	نرگســزارهای	دیگــر	نقــاط	کازرون	را	نیز	

معرفــی	کنیــم.
بــه	طــور	کلــی	7۰	درصــد	گل	نرگــس	اســتان	فــارس	در	ایــن	
شهرســتان	بــه	ویــژه	بخــش	جــره	و	بــاالده	تولیــد	مــی	شــود	
کــه	بــه	عنــوان	نمونــه	در	ســال	94	حــدود	۳۰	میلیون	شــاخه	
گل	نرگــس	بــه	نقــاط	مختلــف	کشــور	و	کشــورهای	حاشــیه	

خلیــج	فــارس	صــادر	شــده	اســت.
بــا	حمایــت	اقتصــادی	از	کشــت	ایــن	گل	مــی	تــوان	شــرایط	
خوبــی	بــرای	شــکوفایی	بیشــتر	گل	نرگــس	در	عرصــه	اقتصاد	

اســتان	فــارس	فراهــم	کــرد.
جشــنی	کــه	بــرای	مرغــوب	تریــن	گل	نرگــس	ایــران	گرفتــه	
ــرای	حضــور	 ــرایط	را	ب ــی	ش ــه	خوب ــد	ب ــی	توان ــود	م ــی	ش م

ــد. ــن	گردشــگران	فراهــم	کن ــذاران	و	همچنی ســرمایه	گ

هادی فتحی 

جشنی برای مرغوب ترین»نرگس«ایران/خانه گل نرگس عطرافشانی می کند
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ســال آینــده رویــداد »همــدان2018« با 
حضــور مهمانانی از کشــورهای آســیایی 
برگــزار می شــود امــا همچنــان ورودی  و 
ســیمای شــهر شــرایط مناســبی نــدارد و 
چهــره خوشــایندی بــرای گردشــگران 

ــذارد.  ــش نمی گ ــه نمای ب

ــه	ورودی	هــای	 ــروزه	ســاخت	و	توســعه	فضاهــا	و	توجــه	ب ام
ــمار	 ــه	ش ــگر	ب ــذب	گردش ــه	در	ج ــکات	قابل	توج ــهر	از	ن ش
ــری	داشــته	 مــی	رود	و	هــر	شــهری	کــه	ادعــای	مســافر	پذی
ــه	رخ	 ــر	را	ب ــهرهای	دیگ ــا	ش ــود	ب ــاوت	خ ــد	تف ــد	بای باش
ــه	 ــد	ک ــات	کن ــا	اثب ــه	آن	شــهر	بکشــد	ت مســافران	ورودی	ب
ــی	 ــتن،	ادعای ــه	توریســتی	داش ــودن	و	جاذب ــر	ب ــافر	پذی مس

ــت. ــوده	اس ــهر	نب ــورد	آن	ش ــت	در	م نادرس

ــام  ــدان شایســته ن ورودی هــای شــهر همــدان چن
ــت ــدآوازه آن نیس بلن

تمــدن	 و	 تاریــخ	 پایتخــت	 به	عنــوان	 همــدان	 شــهر	
ایران	زمیــن	کــه	چنــد	ماهــی	اســت	به	عنــوان	میزبــان	
ــا	عنــوان	»همــدان2۰18«	معرفی	شــده	 رویــدادی	جهانــی	ب
ــدان،	 ــران	-	هم ــامل	ته ــی	ش ــور	ورودی	اصل ــه	مح دارای	س
کرمانشــاه	-	همــدان	و	مالیــر	-	همــدان	اســت	کــه	بــه	نظــر	
می	رســد	وضعیــت	ورودی	هــای	شــهر	همــدان	چنــدان	

ــت. ــدآوازه	آن	نیس ــام	بلن ــته	ن شایس
البتــه	ناگفتــه	نمانــد	کــه	بارهــا	ســاماندهی	ورودی	های	شــهر	
ــردم	و	 ــوی	م ــی	از	س ــه	اصل ــک	مطالب ــوان	ی ــدان	به	عن هم
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــال	ب ــا	امس ــت	ام ــده	اس ــئوالن	عنوان	ش مس

ــد	 ــر	می	رس ــه	نظ ــی	ب ــه	ای	جهان ــدان	در	برنام ــی	هم میزبان
ضــرب	العجــل	بــرای	حــل	ایــن	مشــکل	کــه	ســال	ها	ماننــد	
خــوره	بــه	جــان	شــهر	همــدان	افتــاده	ضرورتــی	انکارناپذیــر	

اســت.
اختصــاص	یــک	میلیــارد	و	2۵۰	میلیــون	تومــان	بــرای	

ســاماندهی	ورودی	هــای	شــهر	همــدان	
ــات	در	 ــه	جلس ــال	درحالی	ک ــاه	امس ــتا	دی	م ــن	راس در	همی
ــدان	 ــته	هم ــی	شایس ــرای	میزبان ــزی	ب ــوص	برنامه	ری خص
ــزار	 ــری	برگ ــس	از	دیگ ــی	پ ــی	یک ــداد	جهان ــن	روی در	ای
می	شــد،	در	جلســه	ای	در	شــورای	شــهر	همــدان	بــر	
ســاماندهی	ورودی	هــای	شــهر	تأکیــد	شــد	چراکــه	اســتاندار	
همــدان	در	آخریــن	اظهارنظــر	خــود	پیرامــون	ایــن	مشــکل	
آن	از	اختصــاص	یــک	میلیــارد	و	2۵۰	میلیــون	تومــان	بــرای	

ــود. ــر	داده	ب ــدان	خب ــهر	هم ــای	ش ــاماندهی	ورودی	ه س
در	همیــن	جلســه	بــود	کــه	رئیــس	کمیســیون	فنــی	عمرانی	
شــورای	شــهر	همــدان	ســاماندهی	ورودی	های	شــهر	همدان	
ــئوالن	 ــردم	و	مس ــق	م ــی	و	به	ح ــات	قدیم ــی	از	مطالب را	یک
ــداد	»همــدان2۰18«	 ــت	روی ــه	اهمی ــا	توجــه	ب دانســت	و	ب
ــا	 ــرح	ب ــن	ط ــاماندهی	ای ــد	س ــریع	دررون ــرد:	تس ــوان	ک عن

بهتریــن	کیفیــت	ممکــن	آغازشــده	اســت.
ــرح	 ــرای	ط ــرای	اج ــه	ب ــان	اینک ــر	بابی ــی	ف ــی	رحیم عل
ــارد	 ــدان	14	میلی ــه	هم ــر	ب ــیر	ورودی	مالی ــاماندهی	مس س
ــه	 ــتانی	اختصاص	یافت ــارات	اس ــال	از	اعتب ــون	ری و	۵۰۰	میلی
ــارد	 ــز	17	میلی ــهرداری	نی ــل	آن	ش ــرای	تکمی ــا	ب ــت	ام اس
ــز	 ــت	نی ــه	خواهــد	کــرد،	گفــت:	طرح	هــای	موق ــال	هزین ری
بــرای	ســاماندهی	ورودی	شــهر	از	میــدان	امــام	حســن	)ع(	در	

ــت. ــده	اس ــر	گرفته	ش نظ
ناگفتــه	پیداســت	کــه	ورودی	شــهر	بیان	کننــده	و	شناســنامه	

عینــی	هویــت	و	شــخصیت	شــهر	به	حســاب	می	آیــد	و	
ــا	آن	برخــورد	 ــی	اســت	کــه	بیشــتر	مســافران	ب اولیــن	مکان
دارنــد	و	به	طــور	حتــم	بخــش	عمــده	تصویــر	شــهر،	در	
ــه	شــهر	شــکل	می	گیــرد	بنابرایــن	پرداختــن	 لحظــه	ورود	ب
بــه	حــل	مشــکل	ورودی	هــای	شــهر	و	فراهــم	کــردن	
ــده	 ــایند	در	بینن ــس	ناخوش ــگاه	اول	ح ــه	در	ن ــی	ک محیط

ــت. ــر	اس ــد،	اجتناب	ناپذی ــاد	نکن ایج
ــادی	 ــفانه	مب ــه	متأس ــان	اینک ــدان	بابی ــهروند	هم ــک	ش ی
ــدارد	بلکــه	 ورودی	شــهر	همــدان	نه	تنهــا	زیبایــی	خاصــی	ن
ــی	و	 ــه	مکانیک ــم	ازجمل ــاغل	مزاح ــرای	مش ــی	ب ــه	محل ب
ــه	 ــاغلی	اختصاص	یافت ــن	مش ــنگ	قبر	و	این	چنی ــروش	س ف
ــهر	 ــبی	از	ش ــا	فضــای	مناس ــن	بی	نظمی	ه ــت:	ای ــت،	گف اس

ــد. ــه	نمی	ده ــگران	ارائ ــه	گردش ــدان	را	ب هم
ــه	برخــی	شــهرهای	 ــان	اینکــه	در	ورود	ب ــی	بابی ــه	کتاب پروان
ــد	 ــت	می	ده ــان	دس ــه	انس ــایندی	ب ــس	خوش ــور	ح کش
ــدارد،	گفــت:	اقدامــات	 ــاز	را	ن ــن	امتی درحالی	کــه	همــدان	ای
ــد	 ــدان	بای ــهر	هم ــای	ش ــاماندهی	ورودی	ه ــتای	س در	راس
ــهر	 ــه	ش ــادابی	را	ب ــه	ش ــه	روحی ــود	ک ــام	ش ــه	ای	انج به	گون

ــد. ــق	کن تزری
وی	بابیــان	اینکــه	فضــای	داخلــی	شــهر	همــدان	نیز	تنهــا	در	
ایــام	نــوروز	حــال	و	هــوای	به	نســبت	بهتــری	دارد	و	پــس	ازآن	
ــه	 ــش	مســیرم	ب ــد	روز	پی ــاً	چن ــت:	اتفاق ــود،	گف ــا	می	ش ره
ــی	در	آن	 ــه	دقایق ــید	ک ــدان	می	رس ــای	هم ــی	از	پل	ه یک
ــه	 ــودم	و	ناخــودآگاه	پای ــم	ب محــل	منتظــر	همســر	و	فرزندان
پــل	نظــرم	را	جلــب	کــرد	و	از	دیــدن	بدنــه	و	دیــواره	ایــن	پــل	
در	همــدان	شــوکه	شــدم	چراکــه	قطعــاً	هزینــه	زیــادی	بــرای	
زیباســازی	آن	انجام	شــده	بــود	امــا	بــه	حــال	خــود	رهاشــده	
و	رفته	رفتــه	چهــره	زیبــای	خــود	را	ازدســت	داده	کمــا	اینکــه	

دروازه های ورودبه هگمتانه سامان یابد/»همدان2۰۱۸«و سیمای آشفته شهر

پروین قادری 

http://mehrnews.com


صفحه 50 | شماره 24 | بهمن 96 MEHR NEWSAGENCY

میـراث ایــران

نوشــته	های	نازیبایــی	روی	پایــه	پــل	درج	شــده	بــود	و	
دوقســمتی	از	آن	نیــز	بارهــا	اعالمیــه	و	اطالعیــه	نصب	شــده	

ــود. ــده	ب ــود	و	رد	چســب	باقی	مان ب
یکـی	دیگـر	از	شـهروندان	همدانـی	نیز	بابیـان	اینکـه	ورودی	
هـر	شـهر	نماد	فرهنگ	آن	شـهر	اسـت	و	گردشـگران	بـا	ورود	
بـه	آن	برداشـت	اولیـه	از	آن	شـهر	به	دسـت	می	آورنـد،	گفت:	
ورودی	هر	شـهر	نقـش	مهمی	در	میزبانی	از	مهمانان	داشـته	و	
درواقـع	نقش	دعوت	کننـده	دارد	کمااینکه	زیبایی	چهره	شـهر	

همـدان	نیـز	کـم	از	ورودی	آن	ندارد.

اگر وضعیت شـهر نابسـامان باشد سـرمایه گذاری در 
آن انجام نمی شـود 

ــاد	و	 ــا	نم ــر	ورودی	ب ــه	ه ــان	اینک ــدی	بابی ــان	محم احس
ــق	و	 ــس	تعل ــاد	ح ــد	ایج ــود	می	توان ــاص	خ ــای	خ ویژگی	ه
ــه	 هویــت	در	میــان	ســاکنان	ایجــاد	کنــد	و	گردشــگران	را	ب
ــن	شــهر	و	 ــر	شــهر	ویتری ــت:	ورودی	ه ــد،	گف شــهر	فراخوان
نشــان	دهنده	وضعیــت	آن	اســت	و	اگــر	وضعیــت	شــهر	
ــود	و	 ــام	نمی	ش ــرمایه	گذاری	در	آن	انج ــد	س ــامان	باش نابس

ــرمایه	گذاری	در	آن	 ــه	س ــر	ب ــی	حاض ــرمایه	گذار	غیربوم س
ــهر	نیســت. ش

ــردم	و	 ــد	م ــا	بای ــرای	داشــتن	شــهر	زیب ــه	ب ــان	اینک وی	بابی
مدیــران	باهــم	همــراه	باشــند،	گفــت:	حفــظ	شــهر	وظیفــه	
شــهروندان	اســت	و	بایــد	ارزش	آنچــه	برایــش	هزینــه	شــده	

ــد. اســت	را	بدانن
رئیــس	شــورای	شــهر	همــدان	نیــز	بابیــان	اینکه	ســاماندهی	
ــگری	در	 ــق	گردش ــدف	رون ــدان	باه ــهر	هم ــای	ش ورودی	ه
ــر	توجــه	 ــر	شــهر	بیانگ ــت:	ورودی	ه دســتور	کار	اســت،	گف
مدیــران	بــه	آن	اســت	و	توجــه	ویــژه	بــه	ورودی	هــا	می	توانــد	

ــرای	اقامــت	در	شــهر	جلــب	کنــد. نظــر	مســافران	را	ب
ــداد	 ــی	همــدان	در	روی ــه	میزبان ــا	اشــاره	ب ــوی	ب ابراهیــم	مول
»همــدان	2۰18«	عنــوان	کــرد:	ایــن	دو	رویــداد	بین	المللــی	
ــرد	 ــا	مطــرح	خواهــد	ک ــه	همــدان	را	در	بســیاری	زمینه	ه ک
یــک	پتانســیل	اســت	کــه	همــدان	را	در	ایجــاد	درآمــد	پایــدار	

شــهری	کمــک	خواهــد	کــرد.

ســاماندهی ورودی هــا و بهبــود وضــع موجــود الزم و 
ــت ــر اس اجتناب ناپذی

وی	بــا	تأکیــد	بااینکــه	ســاماندهی	ورودی	هــا	و	بهبــود	وضــع	
موجــود	الزم	و	اجتناب	ناپذیــر	اســت،	گفــت:	زیرســاخت	های	
پذیــرش	گردشــگر	در	شــهر	همــدان	تا	حــدودی	فراهم	شــده	
ــرای	 ــاختمانی	ب ــه	س ــدور	پروان ــال	9۳	ص ــه	س به	طوری	ک
ــاخت	 ــوز	س ــر	12	مج ــن	منظ ــگان	و	از	ای ــل	رای ــداث	هت اح

هتــل	صــادر	شــد.
وی	بابیــان	اینکــه	همــدان	به	عنــوان	پایتخــت	تاریــخ	و	تمدن	

ایران	زمیــن	مطــرح	اســت	و	ورودی	هــای	شــهر	همــدان	بایــد	
درشــان	همــدان	باشــد،	گفــت:	در	ورودی	همــدان	از	ســمت	

مالیــر	از	۳	مــاه	قبــل	اقدامــات	الزم	شروع	شــده	اســت.
مولــوی	بابیــان	اینکــه	تعریــض	معبــر،	جدول	گــذاری	و	
اجــرای	رفــوژ	ایــن	مســیر	در	برنامــه	اســت،	گفــت:	در	ورودی	
ــه	 ــورت	گرفت ــی	ص ــز	اقدامات ــران	نی ــمت	ته ــدان	از	س هم
ــی	 ــت	و	خروج ــیر	رف ــر	بازگشایی	شــده	امــا	در	مس و	معب
مشــکالتی	وجــود	داشــت	کــه	رایزنــی	بــرای	حــل	آن	ادامــه	
ــوروز	 ــد	ن ــل	از	عی ــا	قب ــکل	ت ــع	مش ــورت	رف دارد	و	در	ص

ــد. ــد	ش ــام	خواه ــه	انج ــات	اولی اقدام
ــر	اینکــه	ورودی	 ــا	تأکیــد	ب رئیــس	شــورای	شــهر	همــدان	ب
ــری	 ــرایط	مطلوب	ت ــاه	ش ــمت	کرمانش ــدان	از	س ــهر	هم ش
دارد،	گفــت:	احــداث	یــک	پــارک	نــواری	در	ایــن	مســیر	نیــز	

ــت. ــدام	اس ــت	اق در	دس
وی	همچنیـن	بابیـان	اینکـه	امسـال	در	شـهر	همدان	شـاهد	
بارش	انـدک	بـاران	بودیم	و	دلیل	شـاداب	نبودن	فضای	شـهر	
همـدان	را	در	ایـن	امـر	می	تـوان	دیـد،	گفـت:	تالش	هایـی	در	

حـوزه	فضای	سـبز	شـهری	انجـام	خواهد	شـد.

اجرای دیواره سبز در بلوار بهشت همدان
رئیــس	کمیســیون	خدمــات	شــهری	شــورای	شــهر	همــدان	
ــدان	 ــهر	هم ــای	ش ــورد	ورودی	ه ــه	در	م ــان	اینک ــز	بابی نی
ــک	 ــان	حــدود	ی ــد	اکبات ــر	از	ســمت	س ورودی	ســمت	مالی
کیلومتــر	در	محــدوده	شــهری	قرارگرفتــه	و	در	حــال	تعریض	
اســت،	گفــت:	در	قســمت	های	نزدیــک	بــاغ	بهشــت	همــدان	
کــه	ازنظــر	دیــد	و	منظر	خــراب	اســت	اجــرای	دیواره	ســبز	در	
نظــر	گرفته	شــده	کــه	اگــر	طــرح	را	اجــرا	کننــد	وضعیــت	تــا	

حــدودی	ســاماندهی	خواهــد	شــد.
ــه	وجــود	مغازه	هــای	 ــا	توجــه	ب کامــران	گــردان	ادامــه	داد:	ب
ســنگ	فروشــی	و	مشــاغل	مزاحــم	بی	شــمار	در	ایــن	مســیر	
اجــرای	ایــن	طرح	کار	ســختی	بــوده	هرچنــد	امــوری	در	حال	

انجــام	اســت.
وی	بابیــان	اینکــه	دیــواره	ســبز	جــداری	ســیمانی	یــا	فلــزی	
اســت	کــه	بــا	نورپــردازی	و	بــا	کاشــت	گونــه	گیاهــی	ازجمله	
پیچــک	ســاخته	می	شــود	تــا	جلــوی	فضــای	نامناســب	شــهر	
را	بگیــرد،	گفــت:	نمونــه	ایــن	طــرح	در	میــدان	قائــم	همــدان	

اجراشــده	اســت.
ــا	 ــت:	ب ــت،	گف ــت	اس ــبز	موق ــواره	س ــه	دی ــان	اینک وی	بابی
توجــه	بــه	تأخیــر	در	انتخــاب	شــهردار	همــدان	کارهــا	
عقب	افتــاده	و	مــا	هــم	از	اینکــه	کار	در	بلــوار	بهشــت	همــدان	

ــتیم. ــی	نیس ــده	راض ــام	مان نیمه	تم
گــردان	بابیــان	اینکــه	یکــی	از	دالیــل	تأخیــر	در	انجــام	کارها	
ــت،	 ــهری	اس ــبز	ش ــای	س ــازی	و	فض ــازمان	زیباس ــام	س ادغ
ــای	 ــا	و	فض ــازمان	ها	پارک	ه ــام	س ــه	ادغ ــه	ب ــا	توج ــت:	ب گف
ــن	 ــا	در	ای ــت	فعالیت	ه ــار	می	رف ــازی	انتظ ــا	زیباس ــبز	ب س

ــردم	 ــی	از	ســوی	م ــاهد	نارضایت ــا	ش ــر	باشــد،	ام حــوزه	بهت
هســتیم.

ــودم،	 ــام	ناراضــی	ب ــن	ادغ ــده	هــم	از	ای ــان	اینکــه	بن وی	بابی
ادامــه	داد:	مدیــر	ایــن	مجموعــه	به	تمامــی	کارهــای	ایــن	دو	
ســازمان	گســترده	و	اثرگــذار	در	مدیریــت	شــهری	نمی	رســد	
و	در	حــال	حاضــر	نظــارت	الزم	بــر	روی	کارهــا	وجــود	نــدارد	
و	مدیــر	توانایــی	مدیریــت	ایــن	دو	مجموعــه	را	نــدارد	و	
ــا	 ــد	ام ــه	می	کنن ــود	انجام	وظیف ــد	خ ــم	در	ح ــن	ه معاونی

ــه	انجــام	ایــن	کارهاســت. ــر	موظــف	ب مدی

چهره شهر همدان متحول می شود
رئیــس	کمیســیون	خدمــات	شــهری	شــورای	شــهر	همــدان	
ــداد	»همــدان	2۰18«	اشــاره	کــرد	 ــودن	روی ــه	در	پیــش	ب ب
ــال	 ــه	دنب ــا	2۰18	ب ــط	ب ــات	مرتب ــه	در	جلس ــان	اینک و	بابی
ــرای	 ــزی	ب ــت:	برنامه	ری ــتیم،	گف ــب	هس ــازی	مناس فضاس
ــا	 ــد	ام ــول	کن ــهر	را	متح ــره	ش ــت	چه ــن	اس 2۰18	ممک
در	فصــل	خوبــی	نیســتیم	و	طــی	یــک	مــاه	آینــده	کار	
ــر	 ــت	تأثی ــم	2۰18	تح ــازه	نمی	دهی ــود	و	اج ــروع	می	ش ش

ــرد. ــرار	گی ــا	ق ناهماهنگی	ه
وی	بابیــان	اینکــه	ســعی	می	کنیــم	شــهر	را	ازلحــاظ	
مدیریــت	شــهری	و	مبلمــان	شــهری	بــه	بحــث	2۰18	
ــز	اشــاره	 ــرودگاه	همــدان	نی ــوار	ف ــه	وضعیــت	بل برســانیم،	ب
کــرد	و	گفــت:	در	بلــوار	فــرودگاه	همــدان	طــرح	جامــع	خوبی	
ــه	 ــا	دو	کارخان ــه	و	ب ــر	گرفت ــیر	در	نظ ــازی	مس ــرای	آزادس ب
کیــوان	و	خــوش	نــوش	کــه	در	مســیر	عبــور	هســتند	مذاکره	
ــود. ــاز	ش ــا	ب ــند	و	فض ــته	باش ــینی	داش ــا	عقب	نش ــده	ت ش

گـردان	اضافـه	کـرد:	بـر	اسـاس	مـاده	8	قانـون	شـهرداری	ها	
تعریـض	خروجی	همدان	به	سـمت	تهـران	صـورت	می	پذیرد.

همــدان ظرفیت هــای بســیاری بــرای جــذب 
توریســت و گردشــگر دارد

بــا	ایــن	تفاســیر	آنچــه	مســلم	اســت	اینکــه	همــدان	
ــرای	جــذب	توریســت	و	گردشــگر	 ــای	بســیاری	ب ظرفیت	ه
دارد	و	بایــد	ضمــن	فضاســازی	مناســب	شــهر	و	ســامان	
ــرای	 ــایندی	را	ب ــا	حــس	خوش ــهر	نه	تنه ــه	ورودی	ش دادن	ب
ــرد	 ــاد	ک ــدان	ایج ــور	در	هم ــه	حض ــگران	ب ــویق	گردش تش
بلکــه	به	گونــه	ای	برنامه	ریــزی	کــرد	کــه	همــدان	بــه	مقصــد	

ــود. ــل	ش ــگری	تبدی گردش
ــه	 ــری	ب ــوای	دیگ ــال	و	ه ــد	ح ــدان	بای ــهر	هم ــره	ش چه
ــد	 ــامان	یاب ــال	ناخــوش	آن	س ــی	و	ح ــرد	و	کرخت ــود	بگی خ
تــا	گردشــگران	و	مســافران	بــا	قــدم	زدن	در	معابــر	و	خیابــان	
ــد	و	 ــادگار	ببرن ــه	ی ــود	ب ــا	خ ــا	ب ــی	زیب ــای	آن	خاطرات ه
ــدان	 ــهر	دوچن ــن	ش ــاره	در	ای ــور	دوب ــرای	حض ــان	ب رغبتش

ــود. ش
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ازار قیصریــه کرمــان کــه تــا چنــدی 
ــاد  ــا اتح ــود ب ــب ب ــال تخری ــل در ح قب
و همــکاری بازاریــان بــار دیگــر بــه 
ــه یکــی  ــاز گشــته و ب دوران اوج خــود ب
از مهمتریــن جاذبــه هــای تاریخــی 

کرمــان تبدیــل شــده اســت. 

بــازار	کرمــان	بــه	عنــوان	بزرگتریــن	راســته	بــازار	ایــران	یکــی	
از	بــی	نظیــر	تریــن	آثــار	تاریخــی	جهــان	محســوب	مــی	شــود	
ــف	 ــار	ادوار	مختل ــن	آث ــن	تری ــیونی	از	که ــازار	کلکس ــن	ب ای
تاریخــی	ایــران	اســت،	در	واقــع	اجــزای	مختلــف	ایــن	بــازار	در	
ــازار	 یــک	زمــان	مشــخص	ســاخته	نشــده	اســت،	وقتــی	در	ب
ــاری	 ــای	معم ــه	ای	از	نماده ــد	مجموع ــی	داری ــهر	گام	برم ش
ــذر	 ــده	گ ــمان	بینن ــل	چش ــی	از	مقاب ــف	تاریخ دوران	مختل
مــی	کنــد	و	همیــن	امــر	ایــن	بــازار	را	بــه	مــوزه	ســبک	هــای	

مختلــف	معمــاری	تاریخــی	تبدیــل	مــی	کنــد.
در	واقــع	در	طــول	صدهــا	ســال	هــر	یــک	از	حکمرانــان	کرمان	
بخشــی	بــر	ایــن	بــازار	بــزرگ	افــزوده	انــد	و	درنهایــت	مجموعه	

فعلــی	پدیــده	آمده	اســت.
	

ــان  ــازار کرم ــد ب ــان مرواری ــم خ ــه ابراهی مجموع
ــان ــادی کرم ــش اقتص ــاز دوران درخش ــت/ آغ اس
ــازار	مجموعــه	 ــن	ب یکــی	از	درخشــان	تریــن	بخــش	هــای	ای
ــا	 ــازار	در	واقــع	بعــد	از	حملــه	آق ابراهیــم	خــان	اســت،	ایــن	ب
محمــد	خــان	قاجــار	بــه	کرمــان	احــداث	شــده	اســت،	محمــد	
ــه	کرمــان	و	قتــل	 ــه	اش	ب ــه	بیرحمان خــان	کــه	پــس	از	حمل
لطفعلیخــان	در	بــم	فجایــع	انســانی	بــی	شــماری	را	در	شــهر	
کرمــان	رقــم	زد،	موجب	شــد	کرمان	به	یکــی	از	بدتریــن	دوران	

ــود. ــود	وارد	ش خ
ــرده	و	از	 ــور	ک ــا	را	ک ــمان	کرمانیه ــه	چش ــان	ک ــد	خ محم
ســرهای	آنــان	منــاره	ســاخته	و	کرمــان	را	بــه	ویرانــه	تبدیــل	
کــرد،	شــهر	را	بــه	دروازه	هــای	فقــر	و	فالکــت	وارد	کــرده	بــود.
ــان	 ــفرنامه	نویســان،	کرم ــان	و	س ــخ	دان ــته	تاری ــق	نوش طب
قبــل	از	حملــه	محمــد	خــان	مرکــز	تجــارت	شــرق	کشــور	
بــوده	و	کاروان	هــای	متعــدد	از	شــرق	دور	بــرای	رســیدن	به	
مرزهــای	آبــی	کشــور	از	کرمــان	عبــور	مــی	کردنــد،	امــا	پس	
از	محمــد	خــان	قاجــار،	ابراهیــم	خــان	ظهیــر	الدولــه	بــرای	
ــی	از	مــردم	 ــن	شــهر	از	رکــود	و	قحطــی	و	دلجوی خــروج	ای
ــر	ســاخت	 ــه	توســعه	زی ــدام	ب شــهر	در	اولیــن	ابتــکارش	اق

هــای	شــهر	کــرد.

ــا	124۰	هجــری	 ــه	از	1216	ت ــه	ک ــان	ظهیرالدول ــم	خ ابراهی
قمــری	در	کرمــان	حکومــت	می	کــرد	پــس	از	حملــه	عمویش	
آقــا	محمــد	خــان	بــر	صــدارت	کرمــان	نشســت	امــا	بــر	خالف	
محمــد	خــان،	وی	از	در،	مســالمت	و	دلجویــی	با	اهالــی	کرمان	
درآمــد	و	قنــات	هــا	و	مــزارع	و	راههــای	و	مجموعــه	هــای	عــام	

المنفعــه	زیــادی	در	دوران	او	ســاخته	شــد.
ابراهیــم	خــان	بــرای	بازگشــت	زندگــی	بــه	کرمــان	بــا	الهــام	از	
مجموعــه	گنجعلیخــان	کــه	مربــوط	بــه	دوران	صفویــه		مــی	
باشــد،	در	مجــاورت	ایــن	مجموعــه	یکــی	از	بــا	شــکوه	تریــن	
ــار	 ــام،	آب	انب ــازار،	حم ــان	را	شــامل،	مدرســه،	ب ــای	کرم بناه
ــی	 ــق	و	آبادان ــادی	در	رون ــر	بســیار	زی ــه	تاثی ــرد	ک احــداث	ک

ــاره	شــهر	کرمــان	گذاشــت. دوب
ــه	بهتریــن	اســتاد	کاران	حرفــه	 وی	پــس	از	احــداث	قیصری
هــای	مختلــف	را	بــه	کرمــان	دعــوت	کــرد	و	بــه	آنــان	لقــب	
ــان«	 ــکر	اهلل	خ ــور	»ش ــه	حض ــوان	ب ــی	ت ــه	م ــان	داد	ک خ
کــه	بــه	خــان	طــال	و	»فتــح	اهلل	خــان«	کــه	بــه	خــان	نقــره	
ــه	 ــن	دو	ک ــای	ای ــرد،	حجــره	ه ــاره	ک ــروف	هســتند	اش مع
قریــب	دو	قــرن	پیــش	در	کرمــان	حضــور	یافتنــد	هنــوز	در	
ــرد	 ــه	نیــز	کارب ــازار	قیصریــه	کرمــان	وجــود	دارد	و	قیصری ب

ــازار	زرگــر	هــا	حفــظ	کــرده	 ــه	عنــوان	ب ابتدایــی	خــود	را	ب
اســت.

	
کســبه قیصریه آســتین بــاال زدنــد/ بازســازی بــازار 

بــدون کمــک مالــی دولتــی
امـا	پـس	از	چند	قـرن	مجموعـه	ابراهیم	خـان	که	یکـی	از	زیبا	
تریـن	بخـش	هـای	بـازار	را	تشـکیل	مـی	دهد	بـه	دلیـل	عدم	
رسـیدگی	مسـئوالن	متولی	دچار	خسـارت	هـای	قابل	توجهی	
شـد،	تنها	بخـش	هایـی	از	ایـن	مجموعه	بـزرگ	کـه	همچنان	
فعال	هسـتند	بازار	قیصریه	و	مدرسـه	ابراهیمیه	هستند	که	هر	

دو	ایـن	بناهـا	از	تازیانـه	تخریب	دور	نبـوده	اند.
امــا	در	کنــار	بــی	عملــی	مســئوالن	متولــی	بناهــای	تاریخــی	
کرمــان	برگــی	جدیــد	از	تاریــخ	در	بــازار	کرمــان	رقــم	خــورده	

کــه	در	تاریــخ	مانــدگار	شــده	اســت.
بازاریــان	قیصریــه	در	اقدامــی	فرهنگــی	و	خــود	جــوش	و	بدون	
اینکــه	توقعــی	از	کســی	داشــته	باشــند	بــا	جمــع	آوری	هزینــه	
ــت	 ــه	مرم ــدام	ب ــازار	اق ــع	کســبه	ب ــازار	از	جم ــن	ب ــت	ای مرم

ــد. ــازار	کــرده	ان کامــل	ب
جالــب	اینکــه	در	جریــان	بازســازی	بــازار	حتــی	یــک	آجــر	هم	
از	بخــش	دولتــی	کمــک	گرفتــه	نشــده	اســت	و	تمامــی	هزینه	
ــازار	تعطیــل	شــود	توســط	 هــا	و	مراحــل	کار،	بــدون	اینکــه	ب

بازاریــان	انجــام	شــده	اســت.
ایــن	در	حالــی	ســت	کــه	تــا	قبــل	از	مرمــت	بــازار	قیصریــه	بــه	
ــازار،	فرســودگی	بخــش	هــای	 خصــوص	در	بخــش	شــمالی	ب
مختلــف	ســقف،	بدنــه،	درب	و	کــف	بــازار	نگرانیهای	عمــده	ای	

بــرای	بــازاری	هــا	ایجــاد	کــرده	بــود.
همیـن	امـر	باعث	شـد	عـده	ای	از	بازاریـان	به	پیشـنهاد	یکی	از	
کسـبه	بازار	گـرد	هم	جمع	شـوند	و	پـس	از	روی	هم	گذاشـتن	

روح زندگی در قیصریه 
دمیده شد/ اتحاد کسبه 

برای بازسازی بازار

اسما محمودی
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میـراث ایــران

سـهم	۳2	میلیـون	و	۵۰۰	هـزار	تومانـی	بـه	وسـیله	هـر	یک	از	
کسـبه	کف	و	بدنه	و	پشـت	بام	و	درب	ها	وکاشـیکاری	های	بازار	
را	بـه	کلی	مرمت	و	این	بـازار	را	به	یکی	از	مهمتریـن	و	زیباترین	

جاذبـه	های	شـهر	کرمان	تبدیـل	کنند.
	

قیصریه نگین بازار کرمان شد
نکتــه	جالــب	توجــه	ایــن	اســت	کــه	تــک	تــک	کســبه	ایــن	
ــازار	و	 ــارج	از	ب ــی	از	خ ــک	مال ــن	کم ــدون	کوچکتری ــازار	ب ب
دســتگاه	هــای	مربــوط	و	بــا	تکیــه	برتــوان	خــود،	بــا	ایــن	کار	
ــه	 ــازی	قیصری ــا	س ــتحکام	و	زیب ــت،	اس ــد	مرم ــان	داده	ان نش
بخشــی	از	زندگــی،	هویــت	و	تاریخشــان	اســت	و	بــدون	هیــچ	
چشــم	داشــتی	کاری	را	کــرده	انــد	کــه	بدون	شــک	بایــد	مورد	

ــژه	مــردم	و	مســئوالن	قــرار	گیــرد. ــر	و	توجــه	وی تقدی
امــا	ایــن	همــه	ماجــرا	نیســت،	وقتــی	در	کنــار	حــوض	زیبــا	با	
ماهــی	هــای	قرمــز	و	فضای	ســنتی	بــازار	قــرار	بگیریــد	صدای	
زنــگ	تنهــا	ســاعت	زنــگ	دار	و	قدیمــی	شــهر	کرمــان	نیــز	هر	

بیینــده	ای	را	بــه	خــود	جــذب	مــی	کنــد.

ــازار  ــخ و ب ــا تاری ــش ب ــود ذهن ــار و پ ــه ت ــردی ک م
ــت ــورده اس ــره خ ــان گ کرم

ایــن	ســاعت	نیــز	بــه	همــت	یکــی	از	بازاریــان	کرمــان	کــه	بــه	

صــورت	عجیبــی	تــار	و	پــود	ذهنــش	بــا	میــراث	و	تاریــخ	کهن	
کرمــان	شــکل	گرفته	اســت	مرمــت	و	مجــددا	راه	اندازی	شــده	

اســت.
ســاعت	12	ظهــر	بــا	12	بــار	بــه	صــدا	آمــدن	صــدای	زنــگ	
ــق	 ــت	و	عاش ــگ	دوس ــرد	فرهن ــی،	م ــاعت	ودیعت ــن	س ای
ــی	 ــب	اســت	وقت ــم	عجی ــم،	برای ــی	بین ــان	را	م ــخ	کرم تاری
کــه	ســرمایه	گــذاری	در	بــازار	طــال	و	دالر	و	مســکن	و	
ســاخت	و	ســاز	مــی	توانــد	ســودهای	هنگفت	داشــته	باشــد	
چگونــه	امــکان	دارد		هزینــه	چنــد	میلیونــی	را	بــرای	مرمــت	
ســاعتی	بپردازنــد	کــه	سالهاســت	حتــی	مســئوالن	هــم	آن	

ــد. ــرده	ان ــوش	ک را	فرام
امــا	حرکــت	جمعــی	کــه	در	ایــن	بــازار	روی	داده	اســت	نشــان	
مــی	دهــد	هنــوز	هــم	هســتند	عاشــقانی	کــه	بــرای	تاریــخ	و	
هویــت	بــازار	کرمــان	اهمیت	قائــل	هســتند	و	منتظــر	اقدامات	
دولتــی	نمــی	ماننــد	و	شــب	روزشــان	را	بــرای	مرمت	بــازار	می	
گذارنــد	و	اگــر	ایــن	فرهنگ	بــه	صورت	گســترده	در	بخشــهای	
ــد	آن	زمــان	دیگــر	شــاهد	 ــازار	کرمــان	توســعه	یاب مختلــف	ب
صحنــه	هــای	دلخــراش	تخریــب	بخشــهایی	از	بــازار	نخواهیــم	

بــود.

ــازار	قیصریــه	در	گوشــم	 هنــوز	صــدای	زنــگ	هــای	ســاعت	ب
مــی	پیچــد	و	الوان	زیبــای	کاشــی	کاریهــای	مجموعــه	ابراهیم	
خــان	مقابــل	چشــمانم	خودنمایــی	مــی	کنــد.	یــاد	بخشــی	از	
کتــاب	مرحــوم	باســتانی	پاریــزی	مــی	افتم	کــه	در	آن	نوشــته	
اســت	کــه	»کاشــی	کاریهــای	مجموعــه	ابراهیمــه	کرمــان	از	
نظــر	رنــگ	و	طــرح	در	کشــور	بــی	نظیــر	و	بــی	همتــا	تریــن	

اثــر	اســت».
ایــن	گفتــه	مرحــوم	باســتانی	پاریــزی	را	مــی	تــوان	بــه	عینــه	
در	جــای	جــای	قیصریــه،	مدرســه،	حمــام،	ســاعت	و	بادگیــر	

ــازار	کرمــان	دیــد. بــزرگ	ب
هــر	چنــد	در	کمال	تعجــب	گرد	فراموشــی	بــر	اکثر	بخشــهای	
ایــن	بنــا	هــا	نشســته	امــا	کمــی	آن	ســو	تــر	در	حمــام	ابراهیم	
خــان	یکــی	از	بــی	نظیــر	تریــن	گامهــای	مردمــی	در	راســتای	
احیــای	یــک	اثــر	تاریخــی	غنــی	کــه	بــدون	شــک	پهلــو	بــه	
پهلــوی	حمــام	بــزرگ	گنجعلیخــان	بــازار	کرمــان	می	زنــد	در	

حــال	رخ	دادن	اســت.

نخستین گام برای مرمت بازار 
ــت	و	 ــان	اس ــی	کرم ــراث	تاریخ ــق	می ــردی	عاش ــی	م ودیعت
ســینه	اش	مملــو	از	داســتانهای	کهــن	کرمــان	و	تاریــخ	کاشــی	
بــه	کاشــی	و	ســنگ	یــه	ســنگ	ایــن	مجموعــه	اســت،	بــدون	

شــک	همیــن	روح	و	طــراوت	در	وجــود	تــک	تــک	کســبه	ایــن	
بــازار	وجــود	داشــته	اســت	کــه	بــا	یکدیگــر	و	بــدون	دخالــت	
ــی	 ــدام	ب ــن	اق ــد	چنی ــته	ان ــی	توانس ــراث	فرهنگ ــادی	می م
نظیــری	را	بــدون	تعطیــل	شــدن	حتــی	یــک	روز	بــازار	کرمــان	

انجــام	دهنــد.
ودیعتــی	نخســتین	گام	را	در	راســتای	بازســازی	بــازار	قیصریــه	
ــایر	 ــازار	س ــازی	ب ــر	بازس ــرح	فک ــا	ط ــت	و	ب ــان	را	برداش کرم

ــان	را	همــراه	خــود	کــرد. بازاری
ودیعتــی	وقتــی	از	بازســازی	بــازار	قیصریــه	ســخن	مــی	گویــد	
ســختی	هــای	کار	شــبانه	در	بــازار	را	بــه	یــاد	مــی	آورد	و	مــی	
ــون	و	۵۰۰	 ــازار	۳2	میلی ــک	از	کســبه	راســته	ب ــر	ی ــد:	ه گوی
ــا	 ــد	و	ب ــازار	هزینــه	کردن ــرای	بازســازی	ایــن	ب هــزار	تومــان	ب
نظــارت	کامــل	بــا	اســتفاده	از	ایــن	بودجــه	به	مدت	ســه	ســال	

کار	بازســازی	قیصریــه	را	انجــام	دادیــم.
ــه	 ــچ	گون ــازار	هی ــازی	ب ــه	در	بازس ــد	ک ــی	کن ــد	م وی	تاکی
هزینــه	ای	توســط	هیــچ	دســتگاه	دولتــی	انجام	نشــده	اســت	و	

تمــام	هزینــه	هــا	توســط	بازاریــان	تامیــن	شــده	اســت.
وی	بیــان	کــرد:	شــب	هــا	بعــد	از	تعطیلــی	بــازار	کار	را	شــروع	
مــی	کردیــم	و	صبــح	بعــد	از	اذان	صبــح	بــازار	را	مــی	شســتیم	

ــرای	 ــح	ب ــدای	صب ــه	از	ابت ــم	ک ــی	کردی ــه	ای	کار	م ــه	گون و	ب
ــود	 ــکلی	وج ــچ	مش ــان	هی ــت	بازاری ــردم	و	فعالی ــد	م بازدی

ــد. ــته	باش نداش
ــدود	 ــاوره	ای	و	مح ــای	مش ــک	ه ــز	کم ــه	ج ــت:	ب وی	گف
حتــی	یــک	آجــر	و	یــا	یــک	دانــه	شــن	از	هیــچ	نهــادی	بــه	
ــی	 ــت	فرهنگ ــادی	از	حرک ــن	کار	نم ــد	و	ای ــک	نش ــا	کم م
ــه	 ــود	کــه	امیدواریــم	ب ــازار	قیصریــه	ب تــک	تــک	اعضــای	ب
عنــوان	یــک	الگــو	در	بخشــهای	مختلــف	بــازار	مــورد	توجــه	

ــرد. ــرار	گی ق
دلیــل	 بــه	 بــازار	 شــمالی	 درب	 داد:	 ادامــه	 ودیعتــی	
فرســودگی	غیــر	قابــل	اســتفاده	بــود	بــه	همیــن	دلیــل	بعــد	
ــاله	از	 ــار	7	س ــوب	چن ــتجو	چ ــت	و	جس ــرف	وق ــا	ص مدته
ــد	 ــل	و	درب	جدی ــازار	منتق ــه	ب ــداری	و	ب ــزد	خری اردکان	ی
ــا	دو	درب	محوطــه	 ــا	اصــل	درب	ســاخته	شــد	ام ــق	ب مطاب
ــتفاده	 ــورد	اس ــددا	م ــت	و	مج ــی	مرم ــط	و	درب	جنوب وس

ــت. ــرار	گرف ق
ودیعتــی	بــا	شــور	و	اشــتیاق	از	نحــوه	بازســازی	و	کارهایــی	که	
بــه	صــورت	شــبانه	و	یــا	در	روزهــای	تعطیــل	در	بــازار	قیصریــه	
ــار	 ــه	آث ــد	ب ــن	عالقمن ــد.	ای ــاد	مــی	کن انجــام	شــده	اســت	ی
تاریخــی	کرمــان	مــی	گویــد:	بــازار	کرمــان	گنــج	کرمان	اســت	
و	از	ایــن	گنــج	بایــد	مراقبــت	و	محافظــت	کــرد	تــا	بتوانیــم	آن	
را	بــه	آینــدگان	تحویــل	دهیــم	در	ایــن	مســیر	بازاریــان	نقــش	
ــکاری	 ــادی	از	هم ــه	نم ــازار	قیصری ــد	و	ب ــی	دارن ــل	توجه قاب
ــک	و	 ــن	کم ــدون	کوچکتری ــا	ب ــازی	بن ــرای	بازس ــان	ب بازاری

ــود. دخالــت	دولــت	ب
وی	گفــت:	بــرای	نصــب	تابلوهــای	بــاالی	ســردر	مغــازه	هــای	
ــازار	مشــکالت	بســیاری	تحمــل	کردیــم	و	بعــد	از	مخالفــت	 ب
در	کرمــان	مجبــور	شــدیم	از	طریــق	یکــی	از	مســئوالن	میراث	

فرهنگــی	در	تهــران	اقــدام	کنیــم.
ــازار	اشــاره	 ــام	و	ســقف	ب ــه	مرمــت	پشــت	ب وی	در	حالیکــه	ب
مــی	کنــد	می	گویــد:	قبــل	از	مرمــت	برخــی	از	کســبه	تصمیم	
داشــتند	به	دلیــل	فرســودگی	بــازار	اینجــا	را	ترک	کننــد	وضع	
ــود	کــه	از	تــرک	هــای	ســقف	آســمان	را	مــی	 ــه	ای	ب ــه	گون ب
توانســتیم	ببینیــم	امــا	در	نهایــت	همراهــی	همــه	بازاریــان	بــا	
یکدیگــر	باعــث	شــد	حــاال	شــاهد	زیباترین	صحنــه	های	بــازار	

کرمــان	در	قیصریــه	باشــیم.
	

ماجرای بازسازی ساعت زنگ دار بازار کرمان
ــی	 ــد	و	م ــی	کن ــان	اشــاره	م ــازار	کرم ــا	ســاعت	ب ــه	تنه وی	ب
گویــد:	بــرج	ایــن	ســاعت	متعلــق	بــه	ســال	1۳21	ااســت	کــه	
بــدون	کمــک	و	فقــط	بــا	هزینــه	شــخصی	خــودم	آن	را	مرمت	
کــردم	بطوریکــه	بــرای	ســاخت	برخــی	از	کاشــی	هــا	مجبــور	
شــدیم	مدتهــا	وقــت	بگذاریــم	و	اســتادکاران	مجرب	در	اســتان	

کرمــان	را	بــه	کار	گیریــم.
ــی	کاری	 ــزی	کاش ــتانی	پاری ــه	باس ــه	گفت ــت:	ب ــی	گف ودیعت
هــای	اطــراف	مجموعــه	ابراهیمــه	در	ایــران	بــی	نظیــر	اســت.
ــازار	کــه	مدتهــا	قبــل	خــراب	 وی	گفــت:	ســاعت	7۵	ســاله	ب
شــده	بــود	مرمــت	شــد	و	حــاال	در	راس	هــر	ســاعت	بــه	تعــداد	
عــدد	ســاعت،	صــدای	آن	در	بــازار	مــی	پیچــد	و	بــه	جاذبــه	ای	

گردشــگری	تبدیــل	شــده	اســت.
کاشــی	هــای	بــرج	ســاعت	و	دیــواری	کــه	مدرســه	ابراهمیــه	
را	بــه	بــازار	از	هــم	جــدا	مــی	کنــد	را	نشــان	مــی	دهــد	و	مــی	
گویــد:	هیــچ	یــک	از	کاشــی	هــای	ایــن	بــازار	شــبیه	دیگــری	
نیســت	چــون	همــه	کاشــی	های	هــا	بــه	صــورت	بداهــه	کاری	

ســاخته	شــده	اســت.
ــم	شــنیدنی	 ــای	کاشــی	ه ــردن	طــرح	ه ــدا	ک داســتان	پی
اســت،	بــرای	پیــدا	کــردن		طــرح	کاشــی	هــای	فــرو	ریختــه	
دیــوار	مقابــل	حــوض	میانــه	میــدان	ودیعتــی	ســراغ	عــکاس	
هــای	قدیمــی	شــهر		رفتــه	و	بــا	اســتفاده	از	آرشــیو	موجــود	
ــناد	کرمانشناســی	 ــز	اس ــده	در	مرک ــای	مان ــه	ج ــناد	ب و	اس
طــرح	هــای	قدیمــی	را	بــا	اســتفاده	از	تکنولــوژی	روز	
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بازیابــی	و	مجــددا	طراحــی	کــرده	و	حــاال	بــازار	جــان	تــازه	
ــه	اســت. ای	گرفت

امــا	یکــی	از	زیباتریــن	حمــام	هــای	ایــران	هــم	در	ایــن	بــازار	
قــرار	گرفتــه	اســت،	حمامــی	کــه	ســالها	بــه	دلیــل	فرســودگی	
ــرو	 ــه	روی	مــردم	بســته	و	ســقفش	ف ــش	ب بیــش	از	حــد	درب

ریختــه	بــود.
تنهــا	چیــزی	کــه	از	ایــن	حمــام	باقیمانــده	بــود	ســر	در	داخــل	
قیصریــه	و	دیگــری	دربــی	کوچــک	چوبــی	در	محوطــه	بیرونی	

ــازار	قیصریه	اســت. ب
ودیعتــی	بــرای	بازســازی	ایــن	مجموعــه	هــم	آســتین	بــاال	زده	
اســت،	جالــب	اینکــه	تــا	کنــون	بــرای	مرمــت	ایــن	بنــا	نزدیک	

بــه	1.۵	میلیــارد	تومــان	هزینــه	کرده	اســت.
ــه	همــراه	ودیعتــی	وارد	حمــام	ابراهیــم	خــان	مــی	شــویم،	 ب
یکــی	از	حمــام	هــای	بــزرگ	و	قدیمــی	شــهر	کرمــان	کــه	تــا	

چنــد	ســال	قبــل	فعــال	بــوده	اســت.
ــر	 ــان	ظهی ــم	خ ــت	دارد،	ابراهی ــال	قدم ــام	2۰8	س ــن	حم ای
الدولــه	بــا	ســاخت	ایــن	حمــام	و	مدرســه	و	بازار	ســعی	داشــته	
ــار	دیگــر	شــکوه	از	دســت	رفتــه	کرمــان	بعــد	از	حملــه	آقــا	 ب
ــوده	 ــم	ب ــق	ه ــن	راه	موف ــد	و	در	ای ــاز	گردان ــان	را	ب ــد	خ محم

ــت. اس

شکوه به حمام ابراهیم خان باز می گردد
ــان	 ــد	خ ــا	محم ــه	آق ــی	ک ــا	جای ــان	ت ــم	خ ــام	ابراهی از	حم
ــدان	تاریخــی	 ــا	می ــاره	ســاخت	و	ی ــان	من ــردم	کرم ــر	م از	س
گنجعلیخــان	کــه	بســیاری	از	مــردم	را	در	آن	کــور	کــرد	تنهــا	

ــه	اســت. ــه	فاصل ــد	دقیق چن
مردمــی	کــه	بعــد	از	محمــد	خــان	بــه	فالکــت	افتــاده	بودنــد،	
بــا	تکیــه	بــر	روحــی	کــه	در	بــازار	کرمــان	دمیــده	شــد	و	رونــق	
تجــارت	در	ایــن	بــازار	بــار	دیگر	جــان	گرفتنــد.	حمــام	ابراهیم	
خــان	در	آن	دوران	مرکــز	تعامــالت	اجتماعــی	و	گفت	و	شــنود	

هایــی	بــود	کــه	در	و	دیوارهــای	بــازار	خاطراتــش	را	در	دل	خود	
حفــظ	کــرده	انــد.

وقتــی	بــه	حمــام	نــگاه	مــی	کنیــد	تاریــخ	کرمــان	در	مقابــل	
چشــمانتان	گــذر	مــی	کنــد	ایــن	حمــام	هــر	چنــد	کــه	چنــد	
ســال	قبــل	در	برخــی	از	بخشــهای	مرمــت	شــده	بــود	امــا	در	
ــرای	 ــه	ناچــار	و	ب ــد	بســیاری	از	اقدامــات	مرمتــی	ب دوره	جدی

اســتحکام	بخشــی	مجــددا	انجــام	شــده	اســت.
اســتاد	کاران	در	گوشــه	گوشــه	بنــا	و	روی	دار	بســتها	در	حــال	
کار	هســتند،	تعــدادی	بــر	روی	گــچ	بــری	ســقف	بنــا	در	حــال	
کار	هســتند	و	تعــدادی	در	بخشــهای	میانــی	حمــام	در	حــال	

مرمــت	کاشــی	هــا	هســتند.

تبدیل حمام به موزه طال و نقره کرمان
ودیعتــی	مــی	گویــد:	ایــن	حمــام	قــرار	اســت	تغییــر	
کاربــری	دهــد	و	بــه	مــوزه	طــال	و	جواهــرات	کرمــان	تبدیــل	
شــود.	در	ایــن	مــوزه	طالهــا	و	نقــره	هــای	کار	دســت	شــکر	
اهلل	خــان	و	فتــح	اهلل	خــان	ودیگــر	اســتادکاران	طــال	ونقــره	
ــرای	 ــا	ب ــردن	آن	ه ــیوه	کارک ــا	وش ــراه	مجســمه	ه ــه	هم ب
نخســتین	بــار	در	معــرض	دیــد	عمــوم	قــرار	گیــرد	کــه	ایــن	
ــو	طــال	و	7	هــزار	مثقــال	نقــره	 مصنوعــات	شــامل	1.۵	کیل

ــاب	مــی	شــود. ن
برخــی	از	ایــن	قطعــات	بــرای	نخســتین	بــار	در	معــرض	دیــد	
عمــوم	قــرار	مــی	گیــرد	و	بیــش	از	1۳۰	ســال	قدمــت	دارنــد.
ــای	 ــا،	ســتون	ه ــای	زیب ــر	از	کاشــی	ه ــا	پ گوشــه	گوشــه	بن
حکاکــی	شــده	و	تابلــو	هــای	نقاشــی	کاشــیکاری	کــه	هــر	یک	

داســتانی	را	در	خــود	محفــوظ	کــرده	انــد	اســت.
کمــی	آن	ســو	تــر	بــر	روی	ســقف	مجموعــه	هــم	بــا	مصالــح	
بومــی	و	اصیــل	کار	مرمــت	ادامــه	دارد،	چندیــن	اســتاد	کار	که	
مــوی	خــود	را	در	بناهــای	تاریخــی	و	بازســازی	ایــن	مجموعــه	

ســفید	کــرده	انــد	در	حــال	مرمــت	ســقف	هســتند.

ــیر  ــق در مس ــی موف ــوان الگوی ــی ت ــه م ــی ک طرح
ــد ــان باش ــازار کرم ــبه ب کس

ــازار	 ــدن	در	ب ــال	دمی ــر	در	ح ــار	دیگ ــی	ب ــیم	زندگ ــاال	نس ح
ابراهیــم	خــان	کرمــان	اســت،	ناقــوس	ســاعت	بــازار	قیصریــه	
ــد	ســه	ســاعت	را	در	مجموعــه	 ــه	صــدا	در	مــی	آی ــار	ب ســه	ب
ــه	 ــان	چگون ــم	زم ــه	بدان ــدون	اینک ــان	ب ــم	خ ــای	ابراهی زیب
ســپری	شــده	کنــار	مــردی	گذرانــده	ام	کــه	یــک	بــار	بــه	دلیل	
مشــکالت	مرمــت	ایــن	بنــا	ســکته	مغــزی	کــرده	اســت	امــا	
وقتــی	ســخن	از	مرمــت	ایــن	بنــا	مــی	شــد	چابــک	از	پلــه	هــا	
و	دالنهــای	حمــام	گــذر	مــی	کنــد.	کســی	کــه	مــی	توانســت	
ماننــد	بســیاری	دیگر	پــول	خــود	را	در	برج	هــا	و	مراکــز	تجاری	
ــازار	ســرمایه	گــذاری	کنــد	امــا	ترجیــح	داده	اســت	 اطــراف	ب
ــاز	 ــان	ب ــردم	کرم ــوش	م ــه	آغ ــر	ب ــار	دیگ ــام	را	ب ــای	حم بن

ــد. گردان
مرمــت	بــازار	قیصریــه،	ســاعت	و	حمــام	ابراهیــم	خــان	
ــا	 ــازار	ب ــرای	مرمــت	بخشــهای	دیگــر	ب ــی	ب ــد	الگوی مــی	توان
مشــارکت	بازاریــان	باشــد،	امــا	بــی	مهــری	هــا	و	عــدم	حمایت	

ــت. ــرده	اس ــگ	ک ــم	رن ــزه	را	ک ــان	انگی از	بازاری
	امــا	اگــر	بــه	ایــن	نکتــه	اشــاره	شــود	کــه	مرمــت	بــازار	مــی	
ــد	و	 ــه	برگردان ــن	مجموع ــه	ای ــر	ب ــار	دیگ ــق	را	ب ــوان	رون ت
بــه	وضعیــت	فعلــی	بــازار	قیصریــه	بــه	عنــوان	یــک	نمونــه	
ــه	ایــن	نتیجــه	رســید	کــه	 ــگاه	شــود	مــی	تــوان	ب موفــق	ن
راه	تحــول	بــه	روی	بــازار	و	بازاریــان	بزرگتریــن	راســته	بــازار	

ــاز	شــده	اســت. ــه	ب خاورمیان
در	ایــن	میــان	بایــد	از	مســئوالن	اســتان	کرمــان	بــه	خصــوص	
مســئوالن	مرتبط	خواســت	بــا	حمایــت	از	ایــن	افــراد	و	بازاریان	
ــرای	 ضمــن	ایجــاد	انگیــزه	بیشــتر	در	بیــن	آنهــا،	زمینــه	را	ب
مشــارکت	بیشــتر	بازاریــان	در	مرمــت	بزرگتریــن	ارســته	بــازار	

ــا	کنند. ــه	مهی خاورمیان
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میـراث ایــران

گلیــم هرســین کــه نــام و آوازه ای در 
جهــان بــرای خــود دســت و پــا کــرده، 
ــرار  ــی ق ــه دالالن ــا در قبض ــن روزه ای
ــدگان  ــترنج تولیدکنن ــه دس ــه ک گرفت

را بــه یغمــا مــی برنــد. 

قــرار	بــود	پایتخــت	گلیــم	جهــان	باشــد،	شــهری	کــه	از	کهــن	
ــدش	و	آوازه	دســت	 ــی	نامن ــای	بشــری	م ــن	زیســتگاه	ه تری
بافتــه	زریــن	هنرمندانــش	در	بــازار	گلیــم	ایــران	نــام	و	نشــانی	

بــه	هــم	زده	اســت.
نقــش	و	نــگاره	هــای	چشــم	نــواز	و	جــذاب	گلیــم	هرســین	که	
ذوق	و	هنــر	بافندگانــش	را	بــه	تصویــر	مــی	کشــد	بــا	هارمونــی	
زیبــای	ســادگی،	جذابیــت	و	بــازی	بــا	رنــگ	هــا	حس	نشــاط	و	

زندگــی	را	بــه	بیننــده	هدیــه	مــی	دهد.
ــخ	 ــد	در	تاری ــا	را	بای ــر-	صنعــت	زیب ــن	هن ســبقه	تاریخــی	ای
کهــن	و	قدمــت	تمــدن	ایــن	شــهر	باســتانی	جســتجو	کــرد،	
چنانکــه	هنرمنــدان	ایــن	خطــه	وارث	میراثی	جاودان	هســتند	
کــه	بــا	وجــود	نامالیمــات	روزگار	ایــن	هنــر	را	ســینه	به	ســینه	

بــه	دســت	نســل	امــروز	رســانده	انــد.
ــت	از	غــم	هــا	و	شــادی	هــای	 ــگ	گلیــم	حکای ــای	رنگارن دنی
بافنــده	ای	دارد	کــه	حــب	و	بغض	هــا	و	اشــک	و	لبخندهایش	را	
در	دل	ایــن	نقــوش	دار	زده	و	رد	هنــر	را	بــر	پیشــانی	ایــن	دارهــا	

کشــیده	اســت.
حـاال	اما	یکسـال	از	ثبت	ملی	جغرافیایی	گلیم	هرسـین	یکی	از	
شـاخص	ترین	دسـت	بافته	های	این	شهرسـتان	می	گذرد	و	نه	
تنهـا	خبـری	از	ثبـت	جهانی	نیسـت	بلکه	بـا	رونـدی	که	پیش	
روی	تولیـد	این	هنر-	صنعـت	قرار	گرفته	هنرمنـدان	روز	به	روز	

بـرای	ادامه	کار	بـی	رغبت	تر	می	شـوند.
رونــدی	کــه	بــا	میــدان	داری	عــده	ای	معــدود	بــرای	داللــی	و	
ــد	و	فــروش	گلیــم	دســت	هنرمنــدان	 واســطه	گــری	در	خری
و	تولیدکننــدگان	را	از	ســودهای	بــازار	کوتــاه	مــی	کننــد	و	بــا	
خریــد	بــه	قیمتــی	اندک	آنــرا	تــا	ســه	برابــر	بیشــتر	از	ارزش	به	

فــروش	مــی	رســانند!

راز ناکامی ثبت جهانی گلیم هرسین  
ــی،	 ــراث	فرهنگ ــتی	اداره	کل	می ــع	دس ــابق	صنای ــاون	س مع
صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	کرمانشــاه	در	خصــوص	
ــار	 ــین	اظه ــم	هرس ــی	گلی ــت	جهان ــی	در	ثب ــل	ناکام دالی
داشــت:	افــرادی	بایــد	بــرای	ایــن	کار	در	نظــر	گرفته	شــوند	که	
عــالوه	بر	فهــم	فرهنگــی،	بینــش	و	آگاهــی	و	ســطح	اطالعاتی	

وســیعی	در	ایــن	زمینــه	داشــته	باشــند.
ــاع	و	 ــرای	دف ــرادی	ب ــفانه	اف ــزود:	متاس ــپهر	اف ــرت	اهلل	س نص
تبییــن	ارزشــهای	گلیــم	در	نظــر	گرفتــه	شــدند	کــه	اطالعات	
چندانــی	در	ایــن	خصــوص	نــدارد	و	تنهــا	بنابــه	دالیلــی	متولی	
ایــن	امــر	شــده	انــد	و	نتوانســتند	ایــن	موضــوع	را	بــه	ســرانجام	
برســانند،	چــرا	کــه	در	این	خصــوص	بایــد	بتوانند	مســئوالن	را	

مجــاب	کننــد	و	ایــن	کار	جــز	بــا	آگاهــی	امــکان	نــدارد.
ــمند،	واال	و	گرانســنگ	 ــر	ارزش ــک	اث ــین	را	ی ــم	هرس وی	گلی
برشــمرد	و	خاطرنشــان	کــرد:	بنــده	به	خاطــر	درک	ایــن	ارزش	
هــا	1۰	ســال	پیــش	در	ورودی	شــهر	هرســین	تندیــس	یکی	از	
بافنــدگان	مطــرح	گلیــم	هرســین	را	نصــب	کــردم	تــا	همــگان	

بداننــد	و	از	اهمیــت	ایــن	اثــر	مطلــع	باشــند.
ایــن	کارشــناس	و	پژوهشــگر	فرهنگ	و	هنــر	خاطرنشــان	کرد:	
ــوری	و	 ــین	تئ ــم	هرس ــی	گلی ــت	جهان ــک	بخــش	از	کار	ثب ی
بخــش	دیگــر	آن	عملــی	اســت	و	بایــد	از	افــرادی	دعــوت	کنند	
کــه	گلیــم	را	مــی	شناســند،	بــر	اهمیــت	آن	واقــف	هســتند	و	

همچنیــن	تجربــه	عملــی	و	تجربــی	در	ایــن	زمینــه	دارنــد.

ــترنج  ــل دس ــم از قب ــری دالالن گلی ــود ۳ براب س
تولیدکننــدگان 

ســپهر	در	ادامــه	بــه	مشــکالت	تولیدکننــدگان	ایــن	حــوزه	نیز	
ــال	 ــین	در	ح ــم	هرس ــرد:	گلی ــح	ک ــاره	ای	داشــت	و	تصری اش
ــان	 ــه	انحصــار	تعــداد	معــدودی	درآمــده	اســت	و	زن حاضــر	ب
و	دختــران	بافنــده	را	بــا	کمتریــن	دســتمزد	پرداختــی	بــه	کار	

مــی	گیرنــد.
وی	بــا	بیــان	اینکه	بایــد	زمینــه	ای	فراهم	شــود	کــه	هنرمندان	
خودشــان	تولیداتشــان	را	در	بازارچــه	هــا	و	نمایشــگاه	هــا	بــه	
ــه	 ــن	زمین ــی	در	ای ــم	خیل ــال	ه ــزود:	قب ــانند،	اف ــروش	برس ف
تــالش	کردیــم،	امــا	در	حــال	حاضــر	واســطه	هــا	و	دالل	هــای	
ســودجو	و	فرصــت	طلــب	کــه	چندیــن	نفــر	هــم	هســتند	در	
ایــن	شهرســتان	فعالیــت	مــی	کننــد	کــه	بایــد	دستشــان	را	از	

ایــن	بــازار	کوتــاه	کــرد.
ــی،	 ــراث	فرهنگ ــتی	اداره	کل	می ــع	دس ــابق	صنای ــاون	س مع
صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	کرمانشــاه	خاطرنشــان	
ــد	و	 ــی	بودن ــای	منصف ــطه	آدم	ه ــراد	واس ــن	اف ــر	ای ــرد:	اگ ک
ــه	ســود	حاصلــه	دلگــرم	مــی	 ــا	ب هــوای	بافنــده	را	داشــتند	ت
شــدند	اتفــاق	خوبــی	بــود،	امــا	آنهــا	ایــن	دســت	بافتــه	هــای	

ــی	فروشــند. ــد	م ــر	قیمــت	خری ــا	۳	براب ــدان	را	2	ت هنرمن
ــا	مســاعدت	و	 ــد	ب وی	تاکیــد	کــرد:	گلیــم	هرســین	مــی	توان
حمایــت	هــا	در	ایــن	شهرســتان	اشــتغال	۳	هــزار	نفــری	را	در	
پــی	داشــته	باشــد	اگــر	بــرای	آن	برنامــه	هــای	اجرایــی	و	نــه	
ــر	را	 ــردازان	ام ــه	پ ــای	نظری ــده	ه لفظــی	داشــته	باشــند	و	ای

عملیاتــی	و	اجرایــی	کننــد.

ــت  ــوز ثب ــی هن ــم، ول ــم داری ــده گلی ــزار بافن ۵ ه
ــدیم!  ــی نش جهان

اما	معــاون	صنایــع	دســتی،	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	
ــدان	 ــداد	هنرمن ــتان	کرمانشــاه		تع دســتی	و	گردشــگری	اس
بافنــده	گلیــم	در	ســطح	اســتان	را	۵	هــزار	و	۵۳2	نفــر	اعــالم	
کــرد	و	گفــت:	از	ایــن	تعــداد	2	هــزار	و	6۰6	نفــر	در	شهرســتان	

هرســین	فعالیــت	دارنــد.
ــا	و	 ــه	ه ــه	پروان ــوط	ب ــداد	را	مرب ــن	تع ــدری	ای ــه	حی پروان
مجوزهــای	صــادر	شــده	عنــوان	کــرد	و	افــزود:	یعنــی	تعــداد	

بافنــدگان	قاعدتــا	بایــد	بیــش	از	ایــن	میــزان	باشــد	چرا	کــه	در	
حــوزه	فــرش	و	گلیــم	احتمال	بســیار	کمــی	بــرای	کارگاه	های	
ــوال	 ــای	س ــود	ج ــن	وج ــا	ای ــاال	ب ــود	دارد،	ح ــره	وج ــک	نف ت
اســت	کــه	چــرا	با	ایــن	تعــداد	زیــاد	بافنــده	در	ســطح	اســتان	و	
همچنیــن	مرغوبیــت	گلیــم	هرســین	دســت	متولیــان	از	ثبت	

جهانــی	ایــن	موضــوع	کوتــاه	مانــده	اســت!؟
وی	بـا	اشـاره	بـه	ثبـت	نشـان	ملـی	جغرافیایی	گلیم	هرسـین	
افـزود:	در	تالش	هسـتیم	تا	نشـان	ملی	جغرافیایـی	بین	المللی	
را	نیـز	برای	گلیم	هرسـین	کسـب	کنیـم	و	اکنون	نیـز	در	حال	

جمـع	آوری	پرونـده	ثبت	جهانـی	این	گلیم	هسـتیم.

حمایت، خواسته اصلی تولیدکنندگان از متولیان 
یکـی	از	بافندگان	جـوان	گلیم	به	عالقه	ای	کـه	از	بچگی	به	هنر	
گلیم	بافی	داشـته	اشـاره	کرد	و	گفـت:	از	بچگی	در	خانـواده	ای	
بـزرگ	شـدیم	کـه	همگی	بـه	کار	بافت	گلیـم	مشـغول	بودند	و	
حاال	من	هـم	تصمیم	گرفته	ام	ایـن	راه	را	ادامـه	دهم.	هرچند	با	

مشـکالت	زیادی	در	ایـن	زمینه	رو	به	رو	بـوده	ام.
ــظ	و	 ــرای	حف ــت	ب ــت	دول ــتار	حمای ــدی	خواس ــم	کاکاون مری
توســعه	فعالیــت	بافنــدگان	گلیــم	در	شهرســتان	شــد	و	ایــن	
حمایــت	را	موجــب	ایجــاد	اشــتغال	و	درآمدزایــی	بیشــتر	برای	
مــردم	منطقــه	عنــوان	کــرد	و	گفــت:	ســود	و	حاصل	دســترنج	
ــم	 ــه	ه ــن	زمین ــرود	و	در	ای ــران	ب ــب	دیگ ــد	در	جی ــا	نبای م

نیازمنــد	حمایــت	هســتیم.
وی	تســهیالت	اشــتغال	زایــی	و	در	اختیار	گذاشــتن	مــواد	اولیه	
ــته	 ــر	خواس ــم	را	از	دیگ ــت	گلی ــرای	باف ــوب	و	مناســب	ب مرغ
هــای	تولیدکننــدگان	ایــن	حــوزه	عنــوان	کــرد	و	گفــت:	گاهی	
اوقــات	نمایشــگاه	هــای	برپــا	مــی	شــود	کــه	بــه	دالیــل	مالــی	
مــا	امــکان	حضــور	در	آنهــا	را	نداریــم	کــه	در	ایــن	زمینــه	هــم	

بایــد	از	مــا	حمایــت	شــود.
بــه	گــزارش	مهــر،	هرچنــد	متولیــان	مدعــی	در	ثبــت	جهانــی	
ــا	 ــد،	ام ــد	توفیقــی	حاصــل	کنن گلیــم	هرســین	نتوانســته	ان
حداقــل	نبایــد	از	وضعیــت	بغرنــج	تولیدکننــدگان	و	هنرمندان	
ایــن	عرصــه	غافل	باشــند	چراکــه	با	ایــن	رونــدی	کــه	دالالن	و	
واســطه	هــا	در	پیــش	گرفتــه	انــد	تولیدکننــدگان	با	دلســردی	
یکــی	پــس	از	دیگــری	گــوی	و	میــدان	را	مــی	ســپارند	و	از	گود	
ــر-	 ــک	هن ــودی	ی ــای	ناب ــه	معن ــن	ب ــوند	و	ای ــی	ش ــارج	م خ

صنعــت	بــا	ســبقه	تاریخــی	چنــد	هــزار	ســاله	اســت.

گلیم هرسین در قبضه دالالن/ دسترنجی که به تاراج می رود!
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ــران ــاد ایــ اقتص

ــود  ــی و نب ــدون صادرات ــیوم م ــود کنسرس ــه نب ــکالت از جمل ــی مش ــود برخ وج
ــازار باعــث شــده قــم در صــادرات  ــه تنــوع ب بازاریابــی حرفــه ای و کــم توجهــی ب

ــد.  ــته باش ــی نداش ــگاه مطلوب ــی جای ــر نفت غی
 

ــور و  ــمال کش ــلویه ش ــه عس ــتان ب ــل اس ــرای تبدی ــهامدار ب ــزار س ــار 95 ه انتظ
تحقــق وعــده هــا بــرای بــه ثمــر رســیدن پــروژه پتروشــیمی گلســتان که حــاال 11 

ــه دارد.  ســاله شــده، ادام

ــزوالت  ــارش ن ــد بپذیریــم کــه شــرایط آب و هوایــی اســتان ســمنان ازنظــر ب  بای
جــوی مناســب نیســت و نســبت بــه ســال قبــل در وضعیــت مطلوبــی قــرار نداریــم 

لــذا بایــد تــالش شــود تــا آب موجــود را حفــظ کنیــم.

توســعه روســتایی یکــی از اجــزای فراینــد توســعه در هــر جامعــه ای بــه شــمار مــی 
رود و بــرای تحقــق ایــن مهــم نیــز ایجــاد زیرســاخت هــا و ارائــه خدمــات زیربنایی 

الزم وضــروری اســت.
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شــرایط جغرافیایــی و همســایگی بــا 
چهــار کشــور خارجــی، آذربایجــان 
غربــی را در شــاهراه ارتبــاط ایــران 
شــاهراهی  داده،  قــرار  اروپــا  بــا 
تقویــت  و  توجــه  نیازمنــد  کــه 

اســت.  مــرزی  زیرســاخت های 

ــان	 ــوری	آذربایج ــا	جمه ــمال	ب ــی	از	ش ــان	غرب آذربایج
ــز	 ــه	همســایه	و	نی ــراق	و	ترکی ــا	کشــورهای	ع ــرب	ب و	از	غ
به	صــورت	غیرمســتقیم	بــا	کشــور	ارمنســتان	هم	مــرز	
اســت،	تنهــا	اســتان	کشــور	کــه	از	چنیــن	ظرفیــت	مــرزی	

ــت. ــوردار	اس ــی	برخ باالی
ــه	 ــترک	ب ــرز	مش ــر	م ــا	891	کیلومت ــی	ب ــان	غرب آذربایج
دلیــل	دارا	بــودن	پنــج	پایانــه	مــرزی	از	2۳	پایانــه	موجــود	
ــرای	 ــی	ب ــیل	باالی ــرزی	پتانس ــرک	م ــور	و	9	گم در	کش
ــا	دارد	 ــوص	اروپ ــی	به	خص ــای	جهان ــه	بازاره ــی	ب دسترس
امــا	تاکنــون	ایــن	ظرفیــت	مــرزی	موردتوجــه	جــدی	قــرار	

ــه	اســت. نگرفت
اختصــاص	بیشــترین	حجــم	صــادرات	و	واردات	آذربایجــان	
ــمار	از	 ــترکات	بی	ش ــایه،	مش ــورهای	همس ــه	کش ــی	ب غرب
ــی	 تمامــی	ابعــاد	بیــن	اســتان	های	مــرزی	آذربایجــان	غرب
بــا	اســتان	و	شــهرهای	مــرزی	کشــورهای	همســایه،	
از	طریــق	مرزهــای	 ظرفیــت	واردات	و	صــادرات	کاال	
ــت	 ــرای	توســعه	و	تقوی ــی،	جــای	شــکی	ب آذربایجــان	غرب

نمی	گــذارد. مــرزی	 زیرســاخت	های	
ــمال	و	 ــرزی	ش ــوار	م ــه	در	ن ــرک	و	بازارچ ــت	14	گم فعالی
ــه	 ــنی	را	در	زمین ــای	روش ــی	افق	ه ــان	غرب ــرب	آذربایج غ
ــاد	 ــی	ایج ــادی	بین	الملل ــط	اقتص ــعه	رواب ــت	و	توس ترانزی
ــی	 ــاخت	های	ارتباط ــعه	زیرس ــه	توس ــه	ب ــا	توج ــرده	و	ب ک
ــش	 ــنی	پی ــده	روش ــرزی	آین ــای	م ــوص	در	پایانه	ه به	خص

ــرده	اســت. ــه	ترســیم	ک روی	اقتصــاد	اســتان	و	منطق
کارشناســان	اقتصــادی	معتقدنــد	کــه	در	کنــار	ایــن	مزیــت	
بــزرگ،	ســرمایه	گذاری	بــرای	توســعه	خطــوط	آهــن	
ــا	 ــترش	آن	ت ــه	و	گس ــه	ارومی ــه	ب ــن	مراغ ــال	راه	آه و	اتص
راه	آهــن	رازی	فضــای	بهره	گیــری	از	ظرفیــت	ریلــی	ایــران	
بــا	ترکیــه	و	به	تبــع	آن	اروپــا	را	بهبــود	می	بخشــد	و	زمینــه	
ــرای	رشــد	تجــارت	مــرزی	فراهــم	می	کنــد،	وجــود	دو	 را	ب
فــرودگاه	در	شــهرهای	ارومیــه	و	خــوی	نیــز	از	ظرفیت	هــای	
ــرای	توســعه	صــادرات	مــرزی	محســوب	می	شــود. مهــم	ب
پایانه	هــای	مــرزی	اســتان	آذربایجــان	غربــی	شــامل	
ــازرگان	در	شــمال،	رازی	و	ســرو	 مــرز	زمینــی	پلدشــت	و	ب
ــه	 ــوب	اســتان	اســت	ک ــن	در	جن ــرز	تمرچی ــز	و	م در	مرک
تمرچیــن	بــا	کشــور	عــراق	و	پلدشــت	بــا	جمهــوری	
خودمختــار	نخجــوان	جمهــوری	آذربایجــان	هم	مــرز	بــوده	
ــرور	و	 ــور	و	م ــازرگان،	ســرو	و	رازی	دروازه	عب ــرز	ب و	ســه	م

ــه	اســت. ــا	کشــور	ترکی تجــارت	ب
	

ــه مــرزی کشــور  ــه مــرزی مهــم از ۲۳ پایان ۵پایان
ــی واقــع شــده اســت در آذربایجــان غرب

مدیــرکل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	آذربایجــان	
ــرزی	 ــای	م ــت	پایانه	ه ــن	وضعی ــی	در	خصــوص	آخری غرب
ــت	 ــل	موقعی ــه	دلی ــی	ب ــان	غرب ــت:	آذربایج ــتان	گف اس
ــم	و	 ــتان	های	مه ــی	از	اس ــی	یک ــرزی	و	ترانزیت ــاص	م خ

ــت. ــادی	اس ــث	اقتص ــوردار	در	بح برخ
ــتان	 ــن	اس ــه	ای ــان	اینک ــا	بی ــری	ب ــین	علی	اکب عبدالحس

بــا	داشــتن	1۳	هــزار	کیلومتــر	انــواع	محورهــای	ارتباطــی	
ــتان	های	 ــی	از	اس ــی	یک ــی	و	فرع ــتایی،	اصل ــرزی،	روس م
تأثیرگــذار	در	حــوزه	اقتصــادی	کشــور	محســوب	می	شــود،	
افــزود:	ســاخت	و	ایجــاد	زیرســاخت	های	پایانه	هــای	
ــاده	ای	 ــل	ج ــداری	و	حمل	ونق ــم	راه ــف	مه ــرزی	از	وظای م

ــت. ــتان	اس ــع	آن	اس ــور	و	به	تب کش
وی	از	بــازرگان،	ســرو،	تمرچیــن،	پلدشــت	و	رازی	به	عنــوان	
ــوان	کــرد:	 ــرد	و	عن ــام	ب ــرزی	اســتان	ن پایانه	هــای	مهــم	م
ــرزی	و	 ــزرگ	م ــه	ب ــن	پایان ــازرگان	دومی ــرزی	ب ــه	م پایان
ــراه	ســرو	 ــه	هم ــه	ب ــی	رود	ک ــه	شــمار	م ــی	کشــور	ب زمین
در	ارومیــه	و	رازی	در	خــوی	در	مــرز	اســتان	و	ترکیــه	قــرار	
گرفتــه،	پایانــه	مــرزی	پلدشــت	در	مــرز	اســتان	بــا	نخجوان	
و	تمرچیــن	نیــز	در	مــرز	اســتان	و	کردســتان	عــراق	واقــع	

شــده	اســت.
علی	اکبــری	از	طــرح	توســعه	پایانــه	مــرزی	بــازرگان	خبــر	
داد	و	گفــت:	بــرای	اجــرای	ایــن	طــرح	1۵۰	میلیــارد	ریــال	
اعتبــار	اختصاص	یافتــه	اســت،	ایــن	طــرح	از	ســال	گذشــته	
آغازشــده	و	هم	اکنــون	از	پیشــرفت	فیزیکــی	6۰	درصــدی	

برخــوردار	اســت.
مدیــرکل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	آذربایجــان	
غربــی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	طرح	هــای	عمرانــی	در	
ــرای	ایمن	ســازی	و	تســهیل	 پایانه	هــا	به	صــورت	مســتمر	ب
رونــد	ترددهــا	اجــرا	می	شــود	اضافــه	کــرد:	تکمیــل	
محوطه	ســازی	و	احــداث	ورودی	و	خروجــی	مســافر	و	
ــرار	دارد	 ــی	ق ــازرگان	در	مراحــل	پایان حمــل	کاال	در	مــرز	ب
و	در	صــورت	تخصیــص	اعتبــارات	موردنیــاز	بــه	زودی	آماده	

می	شــود. بهره	بــرداری	
	

ــد  ــرو ۶۰ درص ــرزی س ــه م ــافری پایان ــالن مس  س
ــی دارد ــرفت فیزیک پیش

در	 زیرســاخت	ها	 احــداث	 خصــوص	 در	 علی	اکبــری	
ــاخت	 ــات	س ــت:	عملی ــه	گف ــرو	در	ارومی ــرزی	س ــه	م پایان
ســالن	جدیــد	مســافری	پایانــه	مــرزی	ســرو	از	6۰	درصــد	

ــت. ــوردار	اس ــی	برخ ــرفت	فیزیک پیش
مدیــرکل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	آذربایجــان	
ــد	 ــالن	جدی ــاخت	س ــات	س ــه	عملی ــان	اینک ــا	بی ــی	ب غرب

ــه	مــرزی	تمرچیــن	از	ســال	گذشــته	آغــاز	 مســافری	پایان
ــاخت	 ــرای	س ــی	ب ــار	اختصاص ــزود:	اعتب ــت	اف ــده	اس ش
ــال	 ــه	مــرزی	ســرو	12۰	میلیــارد	ری ســالن	مســافری	پایان

ــت. اس
ــاخت	 ــرح	س ــی	ط ــخصات	فیزیک ــه	مش ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــالن	 ــه	داد:	س ــرو	ادام ــرزی	س ــه	م ــافری	پایان ــالن	مس س
ــع	و	 ــزار	و	16۰	مترمرب ــار	ه ــای	چه ــه	زیربن ــافری	ب مس
ــپیس	 ــقف	آن	اس ــه	س ــزی	ک ــکلت	فل ــا	اس ــه	ب در	دو	طبق
ــا	 اســت،	احــداث	می	شــود	کــه	شــامل	طبقــه	زیرزمیــن	ب
ــع،	طبقــه	 ــه	مســاحت	2۰۰	مترمرب ــری	تأسیســاتی	ب کارب
همکــف	بــه	مســاحت	2	هــزار	و2۰۰	مترمربــع،	طبقــه	اول	

ــود. ــد	ب ــع	خواه ــزار	و76۰	مترمرب ــاحت		ه ــه	مس ب
ــزود:	اجــرای	محوطه	ســازی	اطــراف	ســالن	 ــری	اف علی	اکب
مســافری	محــدوده	خروجــی	و	ورودی	نقطــه	صفــر	مــرزی	
بــه	مســاحت	71۰۰	مترمربــع،	مخــزن	آب	28۰	مترمکعبی	
ــل	 ــوار	حائ ــانی	و	دی ــی	و	آتش	نش ــن	آب	مصرف ــرای	تأمی ب
بتنــی	بــه	طــول	12۵	متــر	و	ارتفــاع	متوســط	6	متــر	دیگــر	
اقداماتــی	اســت	کــه	در	قالــب	ایــن	طــرح	بــه	مرحلــه	اجــرا	

درخواهــد	آمــد.
مدیــرکل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	آذربایجــان	
ــوی	 ــرزی	رازی	خ ــه	م ــی	پایان ــات	اجرای ــه	عملی ــی	ب غرب
اشــاره	کــرد	و	اظهــار	داشــت:	پایانــه	مــرزی	رازی	به	صــورت	
موقــت	از	ســال	9۰	راه	انــدازی	شــده	ولــی	طــرح	جامــع	این	

ــه	مــرزی	در	حــال	احــداث	اســت. پایان
	

ــرز رازی در  ــه م ــری از پایان ــزار نف ــردد ۵۰۰ ه ت
ــوی  خ

ــوی	 ــرزی	رازی	خ ــه	م ــاخت	های	پایان ــری	از	زیرس علی	اکب
ــاز	 ــرد	و	گفــت:	ف ــام	ب به	عنــوان	یکــی	از	طرح	هــای	مهــم	ن
ــال	در	 ــارد	ری ــر	8۰	میلی ــاری	بالغ	ب ــا	اعتب ــن	طــرح	ب اول	ای
ــاص	4۰۰	 ــا	اختص ــز	ب ــاز	دوم	نی ــت	و	ف ــداث	اس ــال	اح ح

ــاز	می	شــود. ــده	آغ ــل	ســال	آین ــال	اوای ــارد	ری میلی
ــردد	 ــرای	ت ــرزی	ب ــه	م ــالن	پایان ــرد:	س ــان	ک وی	خاطرنش
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــود	ک ــده	ب ــر	پیش	بینی	ش ــزار	نف 2۰۰	ه
حجــم	بــاالی	ترددهــا	از	ایــن	پایانــه	مــرزی	تــا	اتمــام	طرح	
اصلــی	ســالن	مســافری	موقــت	بــا	1۰	میلیــارد	ریــال	اعتبار	

ــران اقتصاد ایـ
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در	حــال	احــداث	اســت	تــا	حجــم	مســافران	از	ایــن	مــرز	را	
پاســخگو	باشــد.

مدیــرکل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	آذربایجــان	
غربــی	اظهــار	داشــت:	تنهــا	در	شــش	ماهه	نخســت	امســال	
ــوی	 ــرزی	رازی	خ ــه	م ــافر	از	پایان ــزار	مس ــش	از	۵۰۰	ه بی
ــزان	در	 ــن	می ــی	می	شــود	ای ــه	پیش	بین ــد	ک ــردد	کرده	ان ت

ــد. ــته	باش ــی	داش ــش	قابل	توجه ــده	افزای ــال	آین س
علی	اکبــری	در	خصــوص	رونــد	احــداث	پایانــه	مــرزی	
ــه	مــرزی	تمرچیــن	پیرانشــهر	 تمرچیــن	هــم	گفــت:	پایان
در	جنــوب	اســتان،	بــا	ســرمایه	گذاری	142	میلیــارد	ریالــی	
ــه	 ــن	پایان ــعه	ای ــاخت	های	توس ــده	و	زیرس ــاماندهی	ش س

تأمیــن	می	شــود.
کریــدور	 احــداث	 محوطه	ســازی،	 کــرد:	 اضافــه	 وی	
مســافری،	ســایبان	قســمت	مســافری،	کــف	ســازی	بتنــی،	
ــت	 ــی	موق ــس	کش ــی،	فن ــر	درب	غرب ــازی	س محوطه	س
ازجملــه	 پارکینگ	هــا	 ســایبان	 و	 جنوبــی	 محــدوده	
اقدامــات	در	نظــر	گرفته	شــده	بــرای	ســاماندهی	ایــن	پایانــه	

ــی	رود. ــمار	م ــه	ش ب
علی	اکبــری	بــا	بیــان	اینکــه	طــرح	ســاماندهی	ایــن	پایانــه	
از	اواخــر	تابســتان	امســال	آغازشــده	و	قــرار	اســت	تــا	پایــان	
ــر	 ــال	حاض ــزود:	در	ح ــد	اف ــام	برس ــه	اتم ــده	ب ــال	آین س
حــدود	1۰	درصــد	پیشــرفت	را	در	اجــرای	ایــن	طــرح	
ــال	 ــارد	ری ــداث	آن	14۰	میلی ــرای	اح ــتیم	و	ب ــاهد	هس ش

ــت. ــه	اس ــار	اختصاص	یافت اعتب
	

ســاعات کاری پایانــه مــرزی پلدشــت بــه ۱۶ 
ــت ــش یاف ــاعت افزای س

مدیــرکل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	آذربایجــان	
ــه	 ــد	اجــرای	زیرســاخت	ها	در	پایان ــی	در	خصــوص	رون غرب
مــرزی	پلدشــت	هــم	عنــوان	کــرد:	پایانــه	مــرزی	پلدشــت	
کــه	بــا	هزینــه	اعتبــاری	بالغ	بــر	4۵۰	میلیــارد	ریــال	ســال	
ــون	در	حــال	 ــرداری	رســید	هم	اکن ــام	و	بهره	ب گذشــته	اتم

ارائــه	خدمــات	اســت.
ــن	 ــت	ای ــد	فعالی ــته	رون ــه	گذش ــرد:	دو	هفت ــه	ک وی	اضاف

پایانــه	مــرزی	بــا	رایزنی	هــای	صــورت	گرفتــه	بــه	16	
ســاعت	افزایــش	یافــت	کــه	در	ماه	هــای	آتــی	شــاهد	
گســترش	و	تحــوالت	اساســی	در	ایــن	پایانــه	مــرزی	

ــود. ــم	ب خواهی
مدیــرکل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	آذربایجــان	
ــی	در	خصــوص	شــاخص	های	حمل	ونقــل	جــاده	ای	در	 غرب
ــی	در	شــاخص	های	 اســتان	افــزود:	اســتان	آذربایجــان	غرب
ــاوگان	 ــدگان	و	ن ــی	کاال،	رانن ــه	جابجای ــل	ازجمل حمل	ونق
ــت. ــور	را	داراس ــدی	در	کش ــی	پنج	درص ــار	ال ــهم	چه س

وی	اضافــه	کــرد:	در	9	ماهــه	ســال	جــاری	8.۵	میلیــون	تن	
ــاوگان	 ــون	مســافر	توســط	ن ــده	و	4.7	میلی ــا	ش کاال	جابج
ــل	مســافری	و	جــاده	ای	اســتان	جابجــا	شــده	اند	 حمل	ونق

ــد. ــان	می	ده ــور	را	نش ــدی	در	کش ــهم	پنج	درص ــه	س ک
نــاوگان	حمل	ونقــل	 در	خصــوص	ســن	 علی	اکبــری	
ــا	 ــر	ب ــاً	براب ــه	تقریب ــن	زمین ــرد:	در	ای ــه	ک ــتان	اضاف در	اس
ــاوگان	 ــن	ن ــون	س ــتیم	و	هم	اکن ــوری	هس ــن	کش میانگی
کامیــون	در	اســتان	1۵	ســال،	اتوبــوس	و	ســواری	1۰	
ســال	و	مینی	بــوس	27	ســال	اســت	کــه	ایــن	میانگیــن	در	

ــت. ــال	اس ــوس	2۳	س ــش	مینی	ب ــور	در	بخ کش
	

پایانه هــای مــرزی ظرفیــت مهمــی بــرای ارتقــای 
اقتصــاد آذربایجــان غربــی اســت

نماینــده	مــردم	ارومیــه	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	نیــز	
ــت:	 ــتان	گف ــرزی	اس ــای	م ــت	پایانه	ه ــوص	وضعی در	خص
ــی	 ــور	خارج ــه	کش ــا	س ــتان	ب ــرزی	اس ــل	هم	م ــه	دلی ب
پایانه	هــای	مــرزی	نقــش	مهــم	و	انکارناپذیــری	در	اقتصــاد	

ــه	دارد. ــتان	و	منطق اس
ــاخت	ها	 ــعه	زیرس ــه	توس ــان	اینک ــا	بی ــادری	ب ــادی	به ه
در	مرزهــا	به	خصــوص	راه	هــای	دسترســی،	پایانه	هــای	
افزایــش	 راســتای	 اساســی	در	 گام	 مــرزی	می	توانــد	
میــزان	تبــادالت	اقتصــادی	اســتان	بــا	کشــورهای	همســایه	
باشــد	افــزود:	تمامــی	زیرســاخت	ها	در	مرزهــا	بایــد	همســو	
باهــم	توســعه	یابــد،	در	حــال	حاضــر	در	پایانه	هــای	مــرزی	
اقدامــات	عمرانــی	خوبــی	در	حــال	اجراســت	کــه	در	کنــار	

ــرار	 ــه	ق ــز	موردتوج ــتان	نی ــرزی	اس ــای	م ــد	راه	ه آن	بای
ــرد. گی

وی	بــا	اشــاره	بــه	ســرعت	و	کیفیــت	بــاالی	احــداث	
ــروی	 ــرز	س ــه	م ــافری	در	پایان ــاری	و	مس ــالن	های	تج س
ارومیــه	گفــت:	بــا	تالش	هــای	صــورت	گرفتــه	تــالش	شــد	
ــن	 ــرای	ای ــس	ری«	ب ــه	»ایک ــاز	ازجمل ــزات	موردنی تجهی
ــد	ورود	و	خــروج	 ــا	در	رون ــه	مــرزی	خریــداری	شــود	ت پایان
کاال	مؤثــر	بــوده	و	شــاهد	تســهیل	در	ایــن	زمینــه	باشــیم.
ــالمی	در	 ــورای	اس ــس	ش ــه	در	مجل ــردم	ارومی ــده	م نماین
ــاخت	های	 ــعه	زیرس ــی	توس ــه	در	پ ــان	اینک ــا	بی ــه	ب ادام
مختلــف	در	مرزهــای	اســتان	به	عنــوان	دروازه	ورودی	
ایــران	بــه	اروپــا	در	ســال	های	آتــی	شــاهد	رونــق	اقتصــادی	
در	اســتان	و	ارومیــه	خواهیــم	بــود	گفــت:	توســعه	و	
رونــق	پایانه	هــای	مــرزی	نیازمنــد	تعامــل	و	همــکاری	
ــرزی	 ــتان	های	م ــز	اس ــی	و	نی ــتگاه	های	اجرای ــام	دس تم

ــت. ــایه	اس ــورهای	همس کش
بهــادری	بــا	بیــان	اینکــه	آذربایجــان	غربــی	نقــش	
ــور	دارد	 ــداری	کش ــت	و	راه ــت	ترانزی ــترده	ای	در	صنع گس
ــی	کشــور	 ــای	زمین ــر	۵۰	درصــد	از	مرزه ــزون	ب ــزود:	اف اف
ــای	 ــدور	ه ــت	و	کری ــی	اس ــان	غرب ــدوده	آذربایج در	مح
ــه	 ــد	ک ــور	می	کنن ــا	عب ــتان	م ــی	از	اس ــی	ترانزیت بین	الملل
ــی	 ــد	بین	الملل ــم	در	بع ــته	و	ه ــی	داش ــت	داخل ــم	اهمی ه

ــت. ــژه	اس ــت	وی دارای	اهمی
آذربایجــان	غربــی	در	موقعیــت	جغرافیایــی	ممتــاز	و	
منحصربه	فــردی	واقع	شــده	کــه	ایــن	موقعیــت	دسترســی	
ــم	آورده	 ــی	فراه ــای	جهان ــه	بازاره ــورمان	را	ب ــان	کش آس
ــا	از	طریــق	جــاده	 ــا	اروپ اســت،	راه	هــای	زمینــی	ارتبــاط	ب
و	ریــل	و	همچنیــن	مبــادی	اصلــی	ورود	و	خــروج	زمینــی	
کاال	و	مســافر	از	کشــور	بــه	اروپــا	و	بالعکــس	در	آذربایجــان	
غربــی	واقــع	بــوده	و	زیرســاخت	هایی	کــه	متناســب	بــا	ایــن	
امــور	در	اســتان	ایجادشــده	در	کنــار	مزیت	هــای	کم	نظیــر	
ــی	از	 ــه	یک ــی	را	ب ــی	و	اقتصــادی	آذربایجــان	غرب جغرافیای
کانون	هــای	مهــم	تجــارت	و	صــادرات	کشــور	تبدیــل	کــرده	

اســت.
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ــران اقتصاد ایـ

خراســان شــمالی باوجــود 281 کیلومتر 
ــتان  ــور ترکمنس ــا کش ــترک ب ــرز مش م
امــا از داشــتن بازارچــه، منطقــه آزاد 
و گمــرک مــرزی محــروم اســت، تــا 
ــا  ــط تجــاری و اقتصــادی ب ظرفیــت رواب

ــد.  ــول بمان ــور مغف ــن کش ای

ــور	 ــای	اقتصــادی	به	منظ ــن	فرصت	ه ــی	از	بهتری ــرز«	یک »م
مبــادالت	تجــاری	بیــن	المللــی،	رونــق	کســب	وکار	و	جــذب	
ــعه	 ــه	توس ــت	ب ــن	فرص ــی	رود	و	ای ــمار	م ــه	ش ــگر	ب گردش
اقتصــادی	اســتان	های	مــرزی	کمــک	زیــادی	می	کنــد.
خراســان	شــمالی	بــا	داشــتن	ظرفیت	هــای	طالیــی	یکــی	از	
ــه	 ــود	ک ــوب	می	ش ــور	محس ــتان	های	کش ــن	اس محروم	تری
ــود،	 ــی	می	ش ــای	فراوان ــعه	اقتصــادی	آن	تالش	ه ــرای	توس ب
امــا	گاهــی	راه	کارهــای	خــروج	از	موانــع	توســعه	ای	بــا	
گره	هــای	ســختی	مواجــه	اســت	کــه	گــذر	زمــان	هــم		تــوان	

ــدارد. ــع	را	ن رف
وجــود	مــرز	مشــترک	بیــن	خراســان	شــمالی	با	ترکمنســتان	
ــادی	 ــعه	اقتص ــرای	توس ــی	ب ــوان	فرصت ــت	به	عن سال	هاس
ــر	کشــور	مطــرح	 ــذار	ب ــال	آن	تأثیرگ ــه	دنب ــن	اســتان	و	ب ای
ــه	 ــوده	ک ــرزی	ب ــا	اســتان	م ــا	در	حــال	حاضــر	تنه اســت	ام

ــدارد. ــرزی	و	گمــرک	ن بازارچــه	م
ــال	 ــه	دنب ــران	ب ــه	ای ــت	ک ــال	اس ــت	س ــه	هش ــک	ب نزدی
ــن	 ــا	از	ای ــوده	ت ــرزی	»پرســه	ســو«	ب بازگشــایی	بازارچــه	م
طریــق	بــاب	صــادرات	کاال،	حواله	هــای	بانکــی	و	ســایر	
مباحــث	گمرکــی	را	بــاز	کنــد،	درحالی	کــه	در	تمامــی	
دولت	هــا	رایزنی	هایــی	بــه	ایــن	منظــور	انجــام	و	حتــی	
در	اجالس	هــای	مشــترک	بیــن	ایــران	و	ترکمنســتان	
ــایه	 ــور	همس ــوی	کش ــا	از	س ــده	ام ــوع	عنوان	ش ــن	موض ای

اماواگرهایــی	وجــود	دارد.
علیرغـم	نزدیکـی	قومیتـی	و	فرهنگـی	و	همچنیـن	انتخـاب	
رئیـس	اتـاق	بازرگانی	خراسـان	شـمالی	به	عنوان	رئیـس	اتاق	
بازرگانی	مشـترک	بین	ایران	و	ترکمنسـتان	اما	متأسـفانه	این	
کشـور	هم	مـرز	تمایلـی	بـرای	ایجـاد	بازارچـه	مـرزی	نـدارد	و	
تنها	اسـتفاده	مفیـدی	کـه	از	این	مرز	مشـترک	ترکمنسـتان	

دارد،	رفت	وآمـد	بـرای	مسـئله	درمانـی	اسـت.
ــه	پزشــکان	ایرانــی	مشــکلی	 ــرای	مراجعــه	ب کشــوری	کــه	ب
ــت	 ــن	فرص ــران	را	بهتری ــا	ای ــایگی	ب ــع	همس ــدارد	و	درواق ن
بــرای	درمــان	می	بینــد،	امــا	اینکــه	چــرا	اســتقبالی	از	
ــؤال	دارد؟ ــای	س ــد	ج ــران	نمی	کن ــادی	ای ــنهاد	اقتص پیش

ظرفیت اقتصادی مرز فرصتی برای جذب سرمایه گذار
ــای	 ــام	فعالیت	ه ــرای	انج ــمند	ب ــی	ارزش ــرز	فرصت ــود	م وج
تجــاری	و	اقتصــادی	اســت	چراکــه	راه	انــدازی	منطقــه	آزاد	و	
ــود	 ــای	خ ــادرات	کااله ــرای	ص ــرمایه	گذاران	را	ب ــرک	س گم
بــه	ســمت	اســتان	های	مــرزی	ســوق	می	دهــد	و	ایــن	
ــش	ســود	 ــر	توســعه	اقتصــادی	و	افزای ــری	چشــمگیر	ب تأثی

ــی	دارد. گمرک
بهتریـن	 از	 یکـی	 کـه	 مـرزی	 بازارچـه	 ایجـاد	 همچنیـن	
فرصت	های	مبـادالت	کاال	بین	دو	کشـور	و	اشـتغال	زایی	برای	
مرزنشـینان	اسـت،	عالوه	بر	آن	سـبب	مراودات	بین	دو	کشـور	

نیـز	خواهـد	شـد	و	سـطح	روابـط	را	افزایـش	می	دهـد.

بازارچــه مــرزی مهم تریــن شــاخص توســعه 
خراســان شــمالی

اســتاندار	خراســان	شــمالی	از	روز	نخســت	حضــور	خــود	در	
ــد	 ــادی	تأکی ــعه	اقتص ــد	توس ــر	رش ــون	ب ــتان	تاکن ــن	اس ای

ــدازی	بازارچــه	مــرزی	»پرســه	ســو«	را	یکــی	 داشــته	و	راه	ان
توســعه	خراســان	شــمالی	 از	مهم	تریــن	شــاخص	های	
برشــمرده	اســت.	محمدرضــا	صالحــی	همچنیــن	در	دیــدار	با	
ــرزی	 ــه	م ــایی	بازارچ ــر	بازگش ــق	آباد	ب ــران	در	عش ــفیر	ای س

ــد	داشــته	اســت. پرســه	ســو	تأکی
وی	بـا	اشـاره	بـه	اهمیـت	بازگشـایی	مرز	پرسـه	سـو،	افـزود:	
باوجوداینکـه	میـزان	صـادرات	کاال	از	خراسـان	شـمالی	باالتر	
از	سـهمیه	اختصاص	یافتـه	اسـت	اما	بـه	دلیل	معرفی	نشـدن	
فرصت	هـای	اقتصـادی	و	نبود	زیرسـاخت	ها،	این	اسـتان	هنوز	

بـه	جایگاه	مناسـبی	در	صادرات	کشـور	نرسـیده	اسـت.
ــا	 ــز	ب ــتان	نی ــران	در	ترکمنس ــالمی	ای ــوری	اس ــفیر	جمه س
اشــاره	بــه	مــرز	طوالنــی	مشــترک	ایــن	کشــور	بــا	خراســان	
شــمالی	گفــت:	بایــد	از	ایــن	فرصــت	بــرای	توســعه	روابــط	و	

ــرد. ــتفاده	ک ــی	اس بازاریاب
ــزود:	گیاهــان	دارویــی،	ســیمان	و	 ســید	محمــد	احمــدی	اف
ــای	 محصــوالت	کشــاورزی	خراســان	شــمالی	از	توانمندی	ه
ــای	 ــال	در	بازاره ــور	فع ــرای	حض ــتان،	ب ــن	اس ــب	ای مناس

ــت. ــتان	اس ترکمنس

راه یکی از علت های ایجاد نشدن منطقه آزاد
ــرگالن،	 ــملقان،	رازو	ج ــه	و	س ــورد،	مان ــردم	بجن ــده	م نماین
گرمــه	و	جاجــرم،	فراهــم	نبــودن	زیرســاخت	های	توســعه	ای	

ــای	ایجــاد	نشــدن	 ــن	را	یکــی	از	علت	ه همچــون	راه	و	راه	آه
منطقــه	آزاد	در	مــرز	بیــن	ایــران	و	ترکمنســتان	اعــالم	کــرد.
ــرزی	 ــا	راه	م ــتیم	ت ــر	هس ــرد:	پیگی ــار	ک ــی	اظه ــی	قربان عل
ــی	 ــروژه	مل ــب	پ ــتان	در	قال ــا	ترکمنس ــمالی	ب ــان	ش خراس
تعریــف	شــود	تــا	طــی	ســه	ســال	آینــده	پــس	از	چهــار	بانــده	
شــدن	جــاده	جنــگل	گلســتان	ایــن	راه	نیــز	چهاربانده	شــود.
قربانــی	افــزود:	چنانچــه	ایــن	راه	مــرزی	به	عنــوان	طــرح	ملــی	
ــور	 ــتان	به	منظ ــور	ترکمنس ــا	کش ــاط	ب ــود	ارتب ــب	ش تصوی
توســعه	اقتصــادی	و	حتــی	گردشــگری	بیشــتر	خواهــد	شــد.
ــه	زیرســاخت	های	مناســب	 ــی	ک ــا	زمان ــرد:	ت ــح	ک وی	تصری
ــرار	نباشــد،	گردشــگران	 فراهــم	نشــود	و	امــکان	ارتبــاط	برق
ــور	 ــته	در	مح ــاده	ای	و	کش ــالت	ج ــه	معض ــن	هم باوجودای
ــمالی	 ــان	ش ــه	خراس ــدن	ب ــرای	آم ــی	ب راز	و	جــرگالن	رغبت

ــت. ــد	داش نخواهن
ــان	اینکــه	 ــج	شهرســتان	خراســان	شــمالی	بابی ــده	پن نماین
راه	انــدازی	قطــار	در	اســتان	قطعــاً	برافزایــش	ارتبــاط	
ــت:	 ــت،	گف ــد	گذاش ــری	خواه ــران	تأثی ــا	ای ــتان	ب ترکمنس
امیدواریــم	هرچــه	ســریع	تر	ادامــه	پــروژه	راه	آهــن	آغــاز	شــود	

ــیم. ــات	باش ــترش	ارتباط ــاهد	گس ــده	ش ــا	در	آین ت
قربانــی	بازگشــایی	بازارچــه	مــرزی	»پرســه	ســو«	را	فرصتــی	
بــرای	گســترش	ارتباطــات	بیــن	دو	کشــور	دانســت	و	تصریح	
کــرد:	به	منظــور	ایجــاد	بازارچــه	مــرزی	بیــن	دو	کشــور،	ایران	

تنها مرزی که بازارچه و گمرک ندارد/ ظرفیت روابط تجاری با ترکمنستان

الهام یزدان پناه
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کامــاًل	آمادگــی	دارد	امــا	ترکمنســتان	موافقــت	خــود	را	اعالم	
نمی	کنــد.

وی	بیــان	کــرد:	بــرای	بازگشــایی	ایــن	بازارچــه	مشــترک	بــه	
وزارت	خارجــه	جمهــوری	اســالمی	ایــران	پیشــنهاد	رایزنــی	

داده	شــده	اســت.
و	 ایــران	 بیــن	 مــرزی	 تبــادالت	 اینکــه	 بابیــان	 وی	
ترکمنســتان	بــا	بازگشــایی	بازارچــه	مــرزی	افزایــش	
می	یابــد،	اضافــه	کــرد:	همچنیــن	پیشــنهاد	دیــدار	برخــی	
ــزرگان	ترکمــن	کشــور	 ــا	ب ــران	ب ــوم	ترکمــن	ای ــزرگان	ق ب
ــا	پادرمیانــی	آنــان	بازارچــه	 هم	مــرز	داده	شــده	تــا	شــاید	ب

ــود. ــدازی	ش راه	ان
نماینــده	پنج	شهرســتان	خراســان	شــمالی	همچنیــن	گفت:	
چنانچــه	ارتباطــات	تجــاری	بیــن	ایــران	و	ترکمنســتان	
افزایــش	یابــد،	شــاهد	ارتبــاط	درزمینــه	کشــاورزی	و	صنعــت	

ــود. ــم	ب ــز	خواهی نی
رئیــس	اتــاق	بازرگانــی	و	صنایــع	و	معــادن	خراســان	شــمالی	
ــرزی	 ــدازی	بازارچــه	م ــر	راه	ان ــار	خب ــرای	نخســتین	ب ــه	ب ک
پرســه	ســو	را	در	تیرمــاه	ســال	89	داده	بــود،	اکنــون	دربــاره	
ــرد:	 ــار	ک ــن	بازارچــه	اظه ــا	ای ــف	ترکمنســتان	ب ــت	مخال عل
ــال	 ــا	فع ــتم	ام ــرزی	هس ــه	م ــن	بازارچ ــدازی	ای ــر	راه	ان پیگی
ــل	بازگــو	کــردن	نیســت. ــف	ترکمنســتان	قاب ــل	مخال دالی

محمــد	صمــدی	اظهــار	کــرد:	علیرغــم	مخالفت	ترکمنســتان	
بــرای	بازگشــایی	ایــن	بازارچــه	امــا	در	اجالس	هــای	مشــترک	
ــب	آن	 ــال	ها	از	تصوی ــه	س ــوع	ک ــن	موض ــور	ای ــن	دو	کش بی

ــود. ــرح	می	ش ــذرد	مط می	گ
صمــدی	بابیــان	اینکــه	مــا	بــر	بازگشــایی	بازارچه	پرســه	ســو	
ــه	 ــن	بازارچــه	ک ــا	بازگشــایی	ای ــزود:	م ــم،	اف پافشــاری	داری
ــرای	خراســان	شــمالی	 توســعه	اقتصــادی	و	گردشــگری	را	ب
بــه	همــراه	دارد	را	تــا	زمــان	عملیاتــی	شــدن	آن	بــا	جدیــت	

ــم. ــال	می	کنی دنب
وی	مطــرح	کــرد:	به	منظــور	راه	انــدازی	ایــن	بازارچــه	
ــنهاد	 ــور	پیش ــر	دو	کش ــور	ه ــای	جمه ــه	روس ــترک	ب مش

پیگیــری	داده	شــده	اســت.
رئیــس	اتــاق	بازرگانــی	و	صنایــع	و	معــادن	خراســان	شــمالی	
همچنیــن	بــه	انعقــاد	تفاهم	نامــه	به	منظــور	گســترش	
گردشــگری	بیــن	دو	کشــور	ایــران	و	ترکمنســتان	اشــاره	کرد	
و	گفــت:	امیدواریــم	طــی	چنــد	مــاه	آینــده	شــاهد	ایــن	اقدام	

مهــم	باشــیم.
ــد	 ــعه	یاب ــگری	توس ــه	گردش ــرد:	چنانچ ــار	ک ــدی	اظه صم
ــه	دنبــال	آن	درآمدزایــی	و	رشــد	اقتصــادی	 اشــتغال	زایی	و	ب

ــت. ــم	داش را	خواهی
وی	افــزود:	همچنیــن	پیگیــر	رفــع	موانــع	و	مشــکالت	فعاالن	
ــزا	و	...	 ــدور	وی ــی	و	ص ــای	بانک ــون	حواله	ه ــادی	همچ اقتص

بیــن	دو	کشــور	ایــران	و	ترکمنســتان	هســتم.

ــن دو  ــراودات بی ــش م ــبب افزای ــرزی س ــر م معب
کشــور می شــود

ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
خراســان	شــمالی	بازگشــایی	معبــر	مــرزی	و	بازارچــه	پرســه	
ســو	را	ســبب	افزایــش	مــراودات	بیــن	ایــران	و	ترکمنســتان	

دانســت.
ــن	 ــایی	ای ــرد:	بازگش ــار	ک ــویدانلویی	اظه ــد	س ــه	محم آدین
بازارچــه	عــالوه	بــر	توســعه	اقتصــادی	قطعــاً	ســبب	حضــور	
ــان	 ــتان	در	خراس ــور	ترکمنس ــان	کش ــگران	و	مردم گردش

شــمالی	می	شــود.
ســویدانلویی	افــزود:	بازگشــایی	ایــن	معبــر	مــرزی	نیازمنــد	
ــژه	وزارت	کشــور	 ــی	و	به	وی ــاق	بازرگان ــری	اســتاندار،	ات پیگی

اســت.

وی	تصریــح	کــرد:	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	
ــن	 ــتفاده	از	ای ــی	اس ــمالی	آمادگ ــان	ش ــگری	خراس گردش
ــتان	 ــگری	اس ــعه	گردش ــه	توس ــه	ب ــت	را	دارد	چراک ظرفی

می	شــود. کمــک	

استقرار گمرک نیازمند ایجاد مرز رسمی است
مدیــرکل	گمــرک	خراســان	شــمالی	دربــاره	ارتباطــات	
مشــترک	بیــن	گمــرک	ایــن	اســتان	بــا	ترکمنســتان	گفــت:	
تاکنــون	تفاهم	نامــه	ای	بیــن	دو	کشــور	وجــود	نداشــته	اســت	
ــرک	 ــت	گم ــاد	و	درنهای ــمی	ایج ــرز	رس ــت	م ــه	نخس چراک

مســتقر	می	شــود.
جــواد	جعفــری	اظهــار	کــرد:	چنانچــه	گمــرک	در	مــرز	بیــن	
ایــران	و	ترکمنســتان	ایجــاد	شــود	قطعــاً	بر	توســعه	صــادرات	

کاالهــای	خراســان	شــمالی	تأثیرگــذار	خواهــد	بــود.
بنابرایــن	گــزارش،	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	خراســان	شــمالی	در	
پایین	تریــن	رتبــه		شــاخص	توســعه	ای	قــرار	دارد	قطعــاً	ایجاد	
منطقــه	آزاد	و	گمــرک	در	ایــن	اســتان	مــرزی	تأثیــری	جدی	
ــد	 ــتان	خواه ــن	اس ــگری	ای ــادی	و	گردش ــعه	اقتص ــر	توس ب

گذاشــت.
ایجــاد	بازارچــه	مــرزی	بین	مــرز	ایــران	و	ترکمنســتان	امیدی	
بــرای	رفع	مشــکالت	اقتصــادی	و	صــادرات	کاالهای	بیشــتر	از	
خراســان	شــمالی	اســت	و	همچنیــن	زمینــه	برقــراری	ارتباط	
گمرکــی	و	جــذب	گردشــگر	بــه	ایــن	اســتان	را	فراهــم	

می	کنــد.
مطرح	شــدن	بازارچــه	»پرســه	ســود«	بــرای	مردم	مرزنشــین	
ــد	از	 ــا	بتوانن ــی	اســت	ت ــد	آرزوی ــج	می	برن ــکاری	رن کــه	از	بی
ــن	رو	 ــد	از	همی ــن	فرصــت	مناســب	ســودی	حاصــل	کنن ای
ــن	 ــرای	تحقــق	ای انتظــار	مــی	رود	پیگیری	هــای	بیشــتری	ب

وعــده	چندســاله	انجــام	شــود..
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ــه دلیــل نبــود  تولیــدات پتروشــیمی ها ب
ــه  ــیمی ب ــتی پتروش ــن دس ــع پائی صنای
خــارج از کشــور صــادر و تبدیــل بــه 
محصوالتــی می شــوند کــه بــا ارزش 
کشــور  وارد  چندبرابــری  افــزوده 

 . د می شــو

کشــور	مــا	در	حــوزه	نفــت	و	گاز	و	پتروشــیمی	دارای	
ــی	 ــل	توجه ــت	و	بخــش	قاب ــی	اس ــیار	باالی ــای	بس ظرفیت	ه
ــرار	 ــن	کشــور	ق ــع	زیرزمینــی	نفــت	و	گاز	جهــان	در	ای از	مناب
دارد	کــه	بخشــی	در	داخــل	اســتفاده	می	شــود	و	بخشــی	نیــز	

صــادر	می	شــود.
اگرچــه	درآمــد	حاصــل	از	فــروش	نفــت	و	گاز	در	اقتصاد	کشــور	
نقشــی	اساســی	داشــته	و	توانســته	کشــور	را	در	بعــد	اقتصــادی	
نگــه	دارد	ولــی	خــام	فروشــی	نفــت	و	گاز	و	محصــوالت	
ــن	 ــوان	مهمتری ــه	عن ــوان	ب ــیمی	را	می	ت ــتی	پتروش باالدس

ــرد. ــوان	ک ــه	عن ــن	زمین آســیب	در	ای
ــت	های	 ــریح	سیاس ــالمی	در	تش ــالب	اس ــم	انق ــر	معظ رهب
اقتصــاد	مقاومتــی	بارهــا	بــر	روی	جلوگیــری	از	خــام	فروشــی	
تاکیــد	داشــته	اند	و	در	واقــع	یکــی	از	مهمتریــن	بندهــای	
ــام	و	گاز	 ــت	خ ــادرات	نف ــری	از	ص ــی	جلوگی ــاد	مقاومت اقتص

ــت. ــزوده	اس ــدون	ارزش	اف ب
برخــی	از	کشــورهای	دنیــا	امــروزه	بدون	اینکــه	نفت	و	یــا	گازی	
داشــته	باشــند،	بــه	عنــوان	بزرگتریــن	صادرکننــده	محصوالت	
ــا	 ــی	م ــوند	ول ــناخته	می	ش ــیمیایی	و	.	.	.	ش ــتیکی	و	ش پالس
بــا	وجــود	برخــورداری	از	ایــن	ایــن	نعمــت	عظیــم	خــدادادی	

هنــوز	در	اول	راه	هســتیم.

بی توجهی به ارزش افزوده
ــه	خــارج	از	کشــور	صــادر	می	شــود	 تولیــدات	پتروشــیمی	ها	ب
ــزوده	 ــا	ارزش	اف ــه	ب ــوند	ک ــی	می	ش ــه	محصوالت ــل	ب و	تبدی
چندبرابــری	وارد	کشــور	شــده	تــا	جــای	خالــی	صنایــع	پائیــن	

دســت	پتروشــیمی	بیشــتر	احســاس	شــود.
در	حالــی	کــه	امــروزه	یکــی	از	مهمتریــن	دغدغه	هــا	و	
ــتغال	 ــوع	اش ــه	موض ــوط	ب ــور	مرب ــطح	کش ــا	در	س چالش	ه
اســت،	توســعه	صنایــع	میانــی	و	پائیــن	دســت	پتروشــیمی	در	
ــرای	توســعه	 ــد	یکــی	از	مهمتریــن	راهکارهــا	ب کشــور	می	توان

ــد. ــتغال	باش اش
ایجــاد	و	راه	انــدازی	ایــن	صنایــع	عــالوه	بــر	نقــش	مهمــی	کــه	
ــی	گســترده	 ــاز	درآمدزای ــه	س ــتغال	دارد،	زمین ــعه	اش در	توس
و	کاهــش	نیــاز	بــه	واردات	محصــوالت	اســت	کــه	بایــد	بــرای	
ایجــاد	بســتر	مناســب	بــه	ایــن	زنجیــره	ارزش	تالش	بیشــتری	

صــورت	گیــرد.
صنایــع	میانــی	پتروشــیمی	بــه	علــت	عــدم	حمایــت	در	زمینه	
تامین	خــوراک	و	همچنیــن	در	زمینــه	حوزه	تامیــن	تکنولوژی	
ــع،	از	ظرفیــت	مناســبی	برخــوردار	نشــده	اســت	و	 ایــن	صنای
ــزوده	در	 بخــش	عمــده	ای	از	عــدم	توفیــق	در	کســب	ارزش	اف
ــوان	 ــی	ت ــن	موضــوع	م ــت	پتروشــیمی	را	در	ای ــره	صنع زنجی

دنبــال	کــرد.

ــتی  ــن دس ــع پایی ــرای صنای ــت ب ــاد جذابی ایج
پتروشــیمی

ــهر	 ــتان	بوش ــارت	اس ــدن	وتج ــت،	مع ــازمان	صنع ــس	س رئی
اظهــار	داشــت:	بــه	دنبــال	رفــع	مشــکالت	صنایــع	هســتیم	و	
همــواره	بــا	دعــوت	از	ســرمایه	گــذاران	ســعی	در	حــل	مشــکل	

ــم. صنعــت	اســتان	داری
ســید	حســین	حســینی	محمــدی	بــا	اشــاره	بــه	ظرفیت	هــای	
بــاالی	اســتان	بوشــهر	در	حــوزه	نفــت	و	گاز	و	پتروشــیمی،	بــر	
ــزود:	 ــرد	و	اف ــد	ک ــرمایه	گذاران	تاکی ــت	س ــتفاده	از	ظرفی اس
ــود	و	از	آن	اســتفاده	 ــد	ب ــه	فکــر	تولیــد	کاالهــای	جدی ــد	ب بای

خــوب	کــرد.

وی	ادامــه	داد:	بــا	توجــه	بــه	ســرمایه	گذاری	های	انجــام	
ــتان	های	 ــیمی	در	شهرس ــت	پتروش ــع	باالدس ــده	در	صنای ش
عســلویه،	دیــر	و	کنــگان	و	تولیــد	انــواع	گازهــای	متــان،	اتــان،	
ــای	آزاد	از	 ــه	آب	ه ــی	ب ــن	دسترس ــول	و	همچنی ــن،	متان اتیل
ــاد	 ــرمایه	گذاری	و	ایج ــرای	س ــتان	ب ــی	اس ــای	رقابت مزیت	ه

ــت. ــیمی	اس ــتی	پتروش ــن	دس ــای	پایی واحده
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	وتجــارت	اســتان	بوشــهر	
ــوق	 ــت	و	مش ــاد	جذابی ــور	ایج ــروزه	در	کش ــرد:	ام ــان	ک بی
ــن	 ــابقه	بی ــت	و	مس ــک	رقاب ــه	ی ــرمایه	گذاری	ب ــرای	س ب
ــی	 ــم	افزای ــالش،	ه ــا	ت ــد	ب ــده	و	بای ــل	ش ــتان	ها	تبدی اس
و	تســهیل	گری	و	ایجــاد	اعتمــاد	و	اطمینــان	شــرایط	
ــذاری	در	بخــش	 ــرمایه	گ ــرای	جــدب	س محیطــی	الزم	را	ب

ــم. ــم	کنی ــد	فراه تولی

صنایع پائین دست پتروشیمی گسترش می یابد
ــازی	 ــترش	و	نوس ــازمان	گس ــام	س ــم	مق ــری	قائ ــرداد	دلی ف
ــهر	از	 ــتان	بوش ــروز	در	اس ــت:	ام ــار	داش ــران	اظه ــع	ای صنای
ــتر	و	 ــرآورش	بیش ــم	در	ف ــم	و	امیدواری ــد	کردی ــع	بازدی صنای
ــی	را	 ــدن	نقش	های ــع	و	مع ــن	صنای ــزوده	از	ای ــاد	ارزش	اف ایج
تعریــف	کنیــم؛	بایــد	پروژه	هایــی	بــا	تکنولــوژی	بــاال	را	تعریــف	

ــرد. ــم	ک ــری	خواهی ــن	موضــوع	پیگی ــرد	و	ای ک
ــا	 ــران	ب ــع	ای ــام	ســازمان	گســترش	و	نوســازی	صنای ــم	مق قائ
اشــاره	بــه	بازدیــد	خــود	از	پــروژه	متانــول	کاوه	در	شهرســتان	
دیــر	بیــان	کــرد:	ایــن	طــرح	بزرگتریــن	پــروژه	متانــول	کشــور	

ــد. ــد	ش ــدازی	خواه ــه	زودی	راه	ان ــود	و	ب ــد	ب خواه
ــه	 ــا	بخــش	خصوصــی	ک ــم	ب ــم	بتوانی ــه	داد:	امیدواری وی	ادام
توانمنــد	اســت،	در	پتروشــیمی	ســرمایه	گذاری	کــرده	و	
ــه	دارای	 ــیمی	ک ــتی	پتروش ــن	دس ــد	پائی ــی	را	در	بع ایده	های
ــی	 ــه	خوب ــور	ب ــی	در	کش ــت	ول ــتری	اس ــزوده	بیش ارزش	اف

ــم. ــی	کنی ــت	را	اجرای ــه	اس ــعه	نیافت توس
	

جذب مشارکت برای توسعه صنایع پائین دست
دلیــری	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	نیــاز	بــه	ســرمایه	گــذاری	باالیــی	
ــه	 ــانس	های	مربوط ــن	لیس ــوژی	و	یافت ــعه	تکنول دارد	و	توس
ــرکت	های	 ــا	ش ــزود:	ب ــادی	دارد،	اف ــالش	زی ــه	کار	و	ت ــاز	ب نی

سرشــناس	و	توانمنــد	در	حــال	مذاکــره	و	جمــع	آوری	ایده	هــا	و	
مشــارکت	ها	هســتیم	و	مســائل	را	بــا	آنهــا	مطــرح	می	کنیــم	و	
امیدواریــم	از	قبــل	ایــن	بازدیدهــا	بــه	تعــدادی	پــروژه	اجرایــی	

در	نقــاط	مختلــف	اســتان	برســیم.
وی	تصریــح	کــرد:	ایــن	اســتان	دارای	مزیــت	باالیــی	در	عرصــه	
ــن	 ــع	گازی	و	همچنی ــون	دارای	صنای ــت	چ ــیمی	اس پتروش
تاسیســات	عظیــم	پتروشــیمی	اســت	و	ایــن	اســتان	می	توانــد	
ــن	 ــیمی	را	تامی ــت	پتروش ــن	دس ــع	پائی ــه	صنای ــواد	اولی م

می	کنــد.
قائــم	مقام	ســازمان	گســترش	و	نوســازی	صنایــع	ایــران	گفت:	
ــی	 ــای	اجرای ــدادی	ایده	ه ــک	تع ــده	نزدی ــم	در	آین امیدواری
ــکاری	 ــا	هم ــم	و	ب ــدا	کنی ــتی	پی ــن	دس ــع	پائی ــرای	صنای ب
ــته	 ــریع	کار	داش ــی	در	تس ــم	نقش ــتان	بتوانی ــئوالن	اس مس
باشــیم	چراکــه	ایــن	پروژه	هــا	در	درآمدزایــی	و	ایجــاد	اشــتغال	

ــد	داشــت. ــی	را	خواهن ــش	خوب نق

تنوع باالی صنایع پائین دست
ــاخه	 ــتی	در	ش ــن	دس ــع	پائی ــر	صنای ــرد:	از	نظ ــه	ک وی	اضاف
متانــول	تنــوع	باالیــی	وجــود	دارد	کــه	در	شــش	ســطح	ایــن	
صنایــع	ادامــه	خواهنــد	داشــت	و	محصــوالت	نهایــی	بــا	ارزش	

ــد. ــد	می	کنن ــی	را	تولی ــیار	باالی ــزوده	بس اف
دلیــری	تصریــح	کــرد:	متاســفانه	در	کشــور	مــا	به	هیــچ	عنوان	
ــن	 ــط	در	بهتری ــا	فق ــت	و	م ــه	اس ــعه	نیافت ــع	توس ــن	صنای ای
ــم	و	محصــوالت	بعــدی	را	وارد	 ــول	صــادر	می	کنی ــت	متان حال

می	کنیــم.
ــه	زودی	 ــن	محصــوالت	را	ب ــم	ای ــت:	امیدواری ــار	داش وی	اظه
بتوانیــم	تولیــد	کنیــم	و	در	ایــن	مســیر	بــا	شــرکت	های	بخــش	
خصوصــی	و	شــرکت	های	مــورد	نظــر	از	خــارج	دعــوت	کنیــم	
و	بــه	تعــداد	زیــادی	پــروژه	تعریــف	کنیــم	و	باعــث	توســعه	این	

صنایــع	شــویم.
ــرای	حضــور	بخــش	خصوصــی	و	 ــبی	ب ــرایط	مناس ــد	ش بای
ســرمایه	گذاران	بــرای	اســتفاده	از	ظرفیت	هــای	صنایــع	
ــش	 ــه	نق ــرا	ک ــود	چ ــم	ش ــیمی	فراه ــت	پتروش ــن	دس پائی
ــی	 ــاد	مقاومت ــق	اقتص ــتغال	و	تحق ــد	و	اش ــی	در	تولی مهم

ــت. ــد	داش خواه

زنجیره باارزشی که ناقص است/ 
لزوم توسعه صنایع پائین دست پتروشیمی

سعید رضایی
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ــران اقتصاد ایـ

	

وجــود برخــی مشــکالت از جملــه نبــود 
ــود  ــی و نب ــدون صادرات ــیوم م کنسرس
بازاریابــی حرفــه ای و کــم توجهــی 
ــم در  ــده ق ــث ش ــازار باع ــوع ب ــه تن ب
ــی  ــگاه مطلوب ــر نفتــی جای صــادرات غی

ــد.  ــته باش نداش

وقتــی	اقتصــاد	بــه	ســمت	ایســتایی	و	رکــود	کشــش	داشــته	
باشــد،	نبایــد	انتظــار	داشــت	کــه	خبرهــای	خوشــی	بــه	گوش	
ــد	 ــی،	رش ــم	رمق ــه	ک ــن	بحبوح ــا	در	همی ــد.	ام ــردم	برس م
ــه	 ــه	9	ماه ــبت	ب ــتان	نس ــادرات	اس ــدی	ص ــاالی	۳4	درص ب
ــد	کمــی	حــال	کــم	رمــق	اقتصــادی	شــهر	 ســال	9۵	می	توان
قــم	را	التیــام	بخشــد.	بــه	هــر	حــال	در	ایــن	زمینــه	متولیــان	
و	مســئوالن	صنعــت	و	تولیــد	اســتان	قــم	دیدگاه	هایــی	دارنــد	

ــد. ــل	می	آی ــه	در	ذی ک
ــا	 ــم	ب ــتان	ق ــدن	و	تجــارت	اس ــت،	مع ــازمان	صنع ــس	س رئی
بیــان	اینکــه	صــادرات	اســتان	قم	در	ســال	جاری	رشــد	نســبتاً	
ــزان	صــادرات	 ــوز	می ــه	هن ــی	داشــته	اســت،	گفــت:	البت خوب
ــه	 ــم	نیم ــه	در	ق ــی	ک ــا	و	توانمندی	های ــا	ظرفیت	ه ــتان	ب اس
ــدارد	و	 ــی	ن ــت	همخوان ــده	اس ــی	مان ــوه	باق ــا	بالق ــال	و	ی فع

ــت	بخــش	نیســت. رضای
	محمــود	ســیجانی	بــا	ارائــه	گزارشــی	از	صــادرات	ســال	جاری	
ــه	 اســتان	قــم،	اظهــار	کــرد:	محــور	صــادرات	کاالی	اســتان	ب
ــش	از	44	 ــر	بی ــال	حاض ــت	و	در	ح ــوده	اس ــراق	ب ــور	ع کش
ــه	ایــن	کشــور	ترانزیــت	می	شــود. درصــد	صــادرات	اســتان	ب
ــازار	صادراتــی	خــود	 ــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	ســعی	داریــم	ب وی	ب
را	در	کشــور	عــراق	تقویــت	کنیــم،	ادامــه	داد:	در	ایــن	زمینــه	
ــازار	 ــدی	ب ــش	نمایشــگاه	های	توانمن ــا	افزای ــم	ب ــر	داری در	نظ
ــه	شــهرهای	 ــد	عرضــه	مســتقیم	ب محصــوالت	اســتان	فراین

ــم. ــراق	را	گســترش	دهی ــزرگ	ع ــم	و	ب مه
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	قم	بــا	بیان	
اینکــه	ایجــاد	فصــل	مشــترک	دینــی	و	فرهنگــی	می	توانــد	در	
ــن	 ــر	باشــد،	گفــت:	در	ای رشــد	همکاری	هــای	اقتصــادی	مؤث
زمینــه	در	اســفندماه	ســال	جــاری	یــک	نمایشــگاه	1۰	روزه	در	
ــراق	 ــز	در	شــهر	نجــف	ع ــده	نی ــان	و	در	ســال	آین ــه	لبن نبطی
نمایشــگاهی	از	توانمندی	هــا	و	فعالیت	هــای	اقتصــادی	اســتان	

قــم	برگــزار	خواهیــم	کــرد.
ــه	کشــورهای	 ــی	اســتان	ب ــا	اعــالم	اینکــه	رشــد	صادرات وی	ب

مختلــف	طــی	9	مــاه	ســال	جــاری	۳4	درصــد	افزایــش	یافتــه	
ــا	وزن	128	 ــون	دالر	ب ــم	1۵7	میلی ــت:	صــادرات	ق اســت،	گف
هــزار	تــن	بــود	کــه	حــدود	۳۰	درصــد	افزایــش	ارزش	و	حــدود	

68	درصــد	افزایــش	وزن	داشــته	اســت.

لزوم معرفی ظرفیت های صادراتی قم
ــش	مشــوق	های	 ــه	افزای ــب	ک ــن	مطل ــا	طــرح	ای 	ســیجانی	ب
ــی	 ــهیالت	بانک ــود	تس ــه	س ــه	ب ــاص	یاران ــی	و	اختص صادرات
ــوده	اســت،	اظهــار	کــرد:	در	ســال	 در	رشــد	صادراتــی	مؤثــر	ب
ــدگان	در	 ــکالت	صادرکنن ــه	مش ــم	ک ــعی	کرده	ای ــاری	س ج
ــل	و	 ــی	را	ح ــی	و	مالیات ــی،	بانک ــف	گمرک ــای	مختل بخش	ه

ــم. فصــل	کنی
رئیـس	سـازمان	صنعـت،	معـدن	و	تجـارت	اسـتان	قم	بـا	بیان	
اینکـه	فـرش،	کفش،	مـواد	پالسـتیکی	و	پلیمـری،	محصوالت	
سـرب	و	انـواع	چسـب	و	محصـوالت	شـیمیایی	از	مهم	تریـن	
کاالهـای	صادراتـی	اسـتان	اسـت،	اظهار	داشـت:	بازار	نخسـت	
صـادرات	قـم،	کشـور	عـراق	اسـت	و	پـس	از	آن	کشـورهای	
افغانسـتان،	امارات،	ترکیه،	کره	جنوبی،	پاکسـتان،	ازبکسـتان،	

آذربایجـان،	هنـد	و	ترکمنسـتان	قـرار	دارد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	بســته	حمایتــی	توســعه	صــادرات	غیرنفتــی	
مصوبــه	ســتاد	فرماندهــی	اقتصــاد	مقاومتی	کشــور،	گفــت:	بر	

ایــن	اســاس	تســهیالت	صادراتی	مناســب	بــه	متقاضیــان	ارائه	
ــی،	 ــگاه	های	بین	الملل ــور	در	نمایش ــرای	حض ــوق	هایی	ب و	مش
ثبــت	برنــد	در	کشــورهای	هــدف	و	حضــور	هیئت	هــای	

تجــاری	در	نظــر	گرفتــه	شــده	اســت.
ــای	 ــل	و	مشــارکت	بانک	ه ــش	تعام ــتار	افزای ســیجانی	خواس
ــه	 ــرای	ارائ ــای	غیرتخصصــی	ب ــژه	بانک	ه ــه	وی ــم	ب ــتان	ق اس
ــت:	 ــد	و	گف ــی	ش ــادی	و	صنعت ــاالن	اقتص ــه	فع ــهیالت	ب تس
ارائــه	تســهیالت	مناســب	به	واحدهــای	تولیــدی	و	رفــع	برخی	
ضوابــط	و	قوانیــن	زائــد،	ارتقــاء	ســطح	کیفــی	و	کمی	صــادرات	

ــه	دنبــال	دارد. را	ب

سرمایه گذاران از حمایت های قمی ها راضی نیستند
رئیـس	اتـاق	بازرگانـی	اسـتان	قـم	نیـز	در	قـم،	در	خصـوص	
راهکارهای	توسـعه	مخاطبان	صادراتی	گفـت:	یکی	از	مخاطبان	

و	بازارهـای	صادراتـی	قابل	توسـعه	کشـور	روسـیه	اسـت.
ابوالفضــل	خاکــی	از	راه	انــدازی	غرفــه	ایرانیــان	در	شــهر	آســتارا	
ــل	 ــه	عم ــای	ب ــت:	در	توافق	ه ــر	داد،	و	گف ــیه	خب ــان	روس خ
ــن	 ــان	در	ای ــوان	ســرای	ایرانی ــا	عن ــه	دائمــی	ب ــده	۳۰	غرف آم
منطقــه	ایجــاد	می	شــود	کــه	یــک	غرفــه	مختــص	قــم	بــوده	
ــر	 ــه	سراس ــتان	ب ــادرات	محصــوالت	اس ــرای	ص ــد	ب و	می	توان

ــرد. ــرار	بگی ــرداری	ق ــورد	بهره	ب ــیه	م روس
ــور	 ــرای	حض ــترده	ب ــای	گس ــه	برنامه	ریزی	ه ــاره	ب ــا	اش وی	ب
هیئت	هــای	تجــاری	قــم	در	کشــورهای	هــدف،	تصریــح	کــرد:	
در	ایــن	هیئت	هــای	تجــاری،	فعــاالن	تولیــدی	و	صنعتــی	در	
ــدات	 ــت	و	تولی ــد	داش ــور	خواهن ــون	حض ــته	های	گوناگ رش

ــد. ــش	می	گذارن ــه	نمای ــوع	اســتان	را	ب متن
این	پیشکسـوت	حوزه	تولید	و	صـادرات	در	ادامه	از	نبود	حمایت	
کافـی	و	مؤثر	بـرای	جذب	سـرمایه	گذاری	در	اسـتان	گالیه	کرد	
و	گفـت:	متأسـفانه	هنـوز	زیرسـاخت	های	کافـی	و	مفیـد	برای	

جذب	سـرمایه	گذار	در	اسـتان	فراهم	نشـده	اسـت.
ــم	 ــرمایه	گذاری	در	ق ــث	س ــه	بح ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــی	ب خاک
ــرمایه	گذار	 ــک	س ــی	ی ــزود:	وقت ــت،	اف ــز	اس ــف	و	ناچی ضعی
داخلــی	یــا	خارجــی	نمی	توانــد	بــرق	و	گاز	مــورد	نیــاز	خــود	را	
در	شــهرک	های	صنعتــی	اســتان	فراهــم	ببینــد	دیگــر	دلیلــی	

بــرای	ســرمایه	گذاری	نمی	بینــد.
	

صادرات تولیدات چوبی قم به عراق
مدیرعامــل	شــرکت	شــهرک	های	صنعتــی	اســتان	قــم		نیــز	
ــادرات	 ــه	ص ــدف	در	زمین ــور	ه ــراق	کش ــت:	ع ــار	داش اظه
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صنایــع	چوبــی	اســتان	بــوده	کــه	بــرای	ایــن	منظــور	نیــز	در	
ــی	 ــوالت	چوب ــان	و	محص ــر	از	مبلم ــاری	2۰	کانتین ــال	ج س

ــن	کشــور	صــادر	شــده	اســت. ــه	ای دیگــر	ب
ــه	 ــه	ک ــن	نکت ــه	ای ــاره	ب ــا	اش ــژاد	ب ــنگ	طیبی	ن ــر	هوش امی
خوشــه	های	صنعتــی	بســترهای	توســعه	بازارهــای	بین	المللی	
ــد،	ادامــه	داد:	 ــه	صــورت	چشــمگیری	ارتقــا	داده	ان اســتان	را	ب
خوشــه	مبلمــان	در	حال	بررســی	بســترهای	صــادرات	مبلمان	
ــع	ســنگ	هــم	 ــف	اســت	و	خوشــه	صنای ــه	۵	کشــور	مختل ب

ــد. ــازار	قزاقســتان	را	تثبیــت	کنن توانســته	اند	ب
ــد	ســوهان	 ــر	اینکــه	ســنگ،	مبلمــان	و	تولی ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
ــعه	و	کســب	 ــال	توس ــتان	در	ح ــای	اس ــوان	ظرفیت	ه ــه	عن ب
ــم	 ــتان	ق ــت	اس ــزود:	ظرفی ــت،	اف ــی	اس ــای	بین	الملل بازاره
به	ویــژه	در	بخــش	ســنگ،	مبلمــان	و	تولیــد	ســوهان	ظرفیــت	
ــوان	 ــن	ت ــد	از	ای ــه	بای ــوده	ک ــه	ای	ب ــل		مالحظ ــژه	و	قاب وی
تولیدکننــدگان	قــم	بــرای	رونــق	اقتصــاد	و	افزایــش	صــادرات	

ــرد. ــتفاده	ک ــدف	اس ــه	کشــورهای	ه ب

تولیدکنندگان در محاصره ۳۶ سازمان دولتی
رئیــس	اتحادیــه	صادرکننــدگان	اســتان	قــم	هــم	بــا	تأکیــد	بر	
ــع	اصلــی	صــادرات	اســتانی	نیســت،	 اینکــه	مشــکالت	و	موان
ــدی	مشــکل	 ــای	تولی ــاالی	کااله ــت	ب ــه	و	قیم ــت:	هزین گف
نخســت	صــادرات	بــوده	کــه	ســبب	شــده	به	تبــع	آن	صــادرات	

نیــز	بــا	مشــکالتی	رو	بــه	شــود.
حســن	آقاجانــی	افــزود:	در	حــال	حاضــر	۳6	ســازمان	و	نهــاد	
مختلــف	انــواع	و	اقســام	هزینه	هــا	را	بــه	تولیدکننــدگان	
تحمیــل	می	کننــد	کــه	همــه	آن	هــا	بــه	افزایــش	قیمــت	کاال	

ــود. ــر	می	ش ــات	منج و	خدم
رئیــس	اتحادیــه	صادرکننــدگان	اســتان	قم	با	اشــاره	بــه	برخی	
خألهــای	قانونی	در	حمایــت	از	تولیدکننده،	گفت:	در	بســیاری	
از	مــواد	قانونــی	پــای	تولیدکننــده	بــه	دادگاه	بــاز	می	شــود	کــه	
ــا	هزینه	هــای	جانبــی	اســت	بایــد	خألهــای	قانونــی	 همــراه	ب
موجــود	بــه	ســود	تولیــد	و	رونــق	صــادرات	در	اســتان	تغییــر	

پیــدا	کنــد.
وی		بــا	طــرح	ایــن	مســئله	کــه	نوســانات	ارز	بــازار	بین	المللــی	
را	ملتهــب	می	کنــد،	گفــت:	تأکیــد	کــرد:	ازجملــه	مهم	تریــن	
ــه	واحدهــای	 ــراوان	ب عواملــی	کــه	خســارت	ها	و	ضربه	هــای	ف
تولیــدی	و	تولیدکننــدگان	وارد	کــرده	نوســانات	باالی	نــرخ	ارز	

اســت.
آقاجانــی	اســتهالک	ماشــین	آالت	صنعتــی	را	موردتوجــه	قــرار	
داد	و	گفــت:	هزینه	هــای	نگهــداری	و	اســتهالک	ماشــین	آالت	
صنعتــی	در	واحدهــای	تولیــدی	بســیار	باالســت،	دولــت	بایــد	
ارز	دولتــی	برای	نوســازی	و	بازســازی	تجهیزات	و	ماشــین	آالت	
صنعتــی	در	اختیــار	تولیدکننــدگان	قــرار	دهــد	تــا	بخشــی	از	

هزینه	هــای	تولیــد	از	ایــن	راه	کاهــش	پیــدا	کنــد.
رئیــس	اتحادیــه	صادرکننــدگان	اســتان	قــم	بــا	بیــان	
اینکــه	کاهــش	هزینه	هــای	تولیــد	بایــد	در	اولویــت	
برنامه	هــای	صنعتــی	و	اقتصــادی	دولــت	باشــد	اظهــار	کــرد:	
ــز	 ــازار	کاالهــای	چینــی	در	کشــور	نی ــا	ب ــه	ب تنهــا	راه	مقابل
ــه	 ــد	ب ــذار		بای ــت،	قانون	گ ــد	اس ــای	تولی ــش	هزینه	ه کاه
ــا	 ــد	باشــد	ت ــه	بخــش	تولی ــال	اصــالح	قوانیــن	در	زمین دنب
ــه	 ــه	پرداخــت	هزینه	هــای	ســنگین	ب ــور	ب کارخانه	هــا	مجب

ادارات	مختلــف	نباشــند.

ضرورت تشکیل کنسرسیوم صادراتی در قم
مدیــر	یــک	واحــد	تولیــد	کننــده	موفــق	در	عرضــه	شــیرآالت	
الکترونیکــی	نیــز	بــا	بیان	اینکــه	قــم	برنامــه	و	تقویــم	صادراتی	
ــا	واحــد	 ــر	شــرکت	ی ــت:	متأســفانه	ه ــدارد،	گف مشــخصی	ن
ــود	 ــخصی	خ ــه	ش ــوان	و	تجرب ــا	ت ــت	ب ــور	اس ــدی	مجب تولی

ــد. ــری	کن ــی	و	تصمیم	گی ــود	را	بررس ــدف	خ ــای	ه بازاره
علــی	کبیریــان	با	بیــان	اینکــه	توانایی	صــادرات	محصــول	خود	
را	داریــم	اظهــار	کــرد:	هرچنــد	بــه	دلیــل	تعــدد	ســفارش	های	
داخلــی	نتوانســته	ایم	نیازهــای	بــازار	خارجــی	را	بررســی	کرده	

و	در	مــورد	آن	تصمیــم	بگیریم.
ــادرات	 ــمی	ص ــال	و	رس ــیوم	فع ــک	کنسرس ــکیل	ی وی	تش
ــکل	و	 ــک	تش ــر	ی ــت:	اگ ــد	و	گف ــروری	خوان ــتان	را	ض در	اس
کارگــروه	قــوی	صادراتــی	در	اســتان	تشــکیل	شــود	می	تــوان	

ــرد. ــد	ک ــی	را	رص ــای	جهان بازاره
ــراز	 ــر	شــرکت	دانــش	بنیــان	بلنــدای	صنعــت	جهــان	اف مدی
ــد	 ــد	می	توان ــای	تولی ــش	هزینه	ه ــه	کاه ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ب
ــا	 ــت:	کااله ــق	و	توســعه	اقتصــادی	منجــر	شــود،	گف ــه	رون ب
ــی	 ــد	خوب ــت	تولی ــوژی	و	کیفی ــی	از	تکنول ــات	ایران و	خدم
ــد	بازارهــای	 ــا	حمایــت	دولــت	می	توان برخــوردار	اســت	کــه	ب

ــد. ــی	را	تســخیر	کن جهان
بــه	هــر	حــال	بایــد	قبــول	کنیــم	برخــی	ضعف	هــا	و	رخنه	هــا	
از	جملــه	نبــود	کنسرســیوم	مــدون	صادراتــی،	نبــود	بازاریابــی	
ــان	 ــه	شناســی	مخاطب ــی	و	نداشــتن	ذائق ــه	ای	بین	الملل حرف
خارجــی	و	کــم	توجهــی	بــه	تنــوع	بــازار	در	پهنــه	جغرافیایــی	
ــدی	 ــات	تولی ــی	محصــوالت	و	خدم ــد	صادرات ــا	و...	در	رون دنی

ــه	چشــم	می	خــورد. ــه	وضــوح	ب ــم	ب کشــور	و	اســتان	ق

صنایــع دســتی در اســتان ایــالم بــا 
ــال  ــون دالری در س ــادرات ۷.6میلی ص
هــای اخیــر بــه عنــوان صنعتــی درآمــد 
اقتصــادی  رشــد  در  تاثیرگــذار  و  زا 
روســتائیان و عشــایر بیــش از گذشــته 

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــه ق ــورد توج م

صنایــع	دســتی	در	اســتان	ایــالم	مقولــه	ای	اســت	کــه	
اهمیــت	آن	در	ســال	هــای	اخیــر	بــه	عنــوان	صنعتــی	
ــش	از	گذشــته	 ــذار	در	رشــد	اقتصــادی	بی ــدزا	و	تاثیرگ درآم
ــع	دســتی	 ــن	صنای ــه	اســت.	در	بی ــرار	گرفت ــه	ق ــورد	توج م
گلیــم	نقــش	برجســته	نیــز	نامــی	آشــنا	در	اســتان	و	کشــور	

بــوده	و	حتــی	آوازه	جهانــی	دارد.
انــواع	صنایــع	دســتی	را	مــی	توان	بــه	صنایــع	دســتی	جامعه	
عشــایری،	صنایــع	دســتی	جامعــه	روســتایی	و	نیــز	صنایــع	
دســتی	جامعــه	شــهری	تقســیم	کــرد.	صنایع	دســتی	اســتان	
ــمت	 ــود	قس ــیب	خ ــراز	و	نش ــی	و	پرف ــخ	غن ــا	تاری ــالم	ب ای
عمــده	ای	از	احتیاجــات	منطقــه	را	تامیــن	کــرده	و	مــازاد	آن	

بــه	خــارج	از	اســتان	صــادر	مــی	شــود.
البتــه	ایــن	صنعــت	بــا	توجــه	بــه	رشــد	و	توســعه	در	کشــور،	
در	اســتان	ایــالم	کمــاکان	ماننــد	دیگر	صنایــع	تحــول	زیادی	
پیــدا	نکــرده	اســت	کــه	علــت	اصلــی	ایــن	امــر	عــدم	حمایت	

مالــی	و	نبــود	امکانــات	مالــی	پیشــه	وران	اســت.
ــی	 ــت	ویژگ ــه	جه ــر	ب ــای	اخی ــال	ه ــالم	در	س ــتان	ای اس
ــد	 ــی	در	رش ــتعداد	خوب ــی	اس ــی	و	فرهنگ ــای	اجتماع ه
تولیــد	صنایــع	دســتی	از	خــود	نشــان	داده	اســت،	اختــراع	
هنــر	گلیــم	نقــش	برجســته	از	ســوی	یــک	بانــوی	ایالمــی	
مهمتریــن	رویــداد	فرهنگــی	و	صنعتــی	اســتان	ایــالم	
اســت	کــه	نشــان	دهنــده	مســتعد	بــودن	جوانــان	ایالمــی	

ــی	 ــد	و	معرف ــع	دســتی	جدی ــراع	صنای ــا	اخت ــد	و	ی در	تولی
ــان	اســت. ــه	جه آن	ب

۳۳ رشته صنایع دستی در ایالم فعال است
نورالدیــن	محســنی	معــاون	صنایــع	دســتی	اداره	کل	میــراث	
فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	ایــالم	اظهار	
ــع	دســتی	 ــال	صنای ــالم	۳2	رشــته	فع داشــت:	در	اســتان	ای

ــود	دارد. وج
ــا	آن	 ــتی	ب ــع	دس ــوزه	صنای ــه	در	ح ــکلی	ک ــت:	مش وی	گف
مواجــه	هســتیم	در	بحــث	فــروش	محصــوالت	صنایع	دســتی	

ــه	تبــع	در	ســطح	 ــگاه	خــود	را	در	کشــور	و	ب اســت	کــه	جای
جهــان	پیــدا	نکــرده	اســت.

ــوع	 ــتان	تن ــتی	اس ــع	دس ــال	صنای ــته	فع ــزود:	در	رش وی	اف
ــروش	 ــا	متاســفانه	در	راســتای	ف محصــوالت	وجــود	دارد،	ام
ــا	از	 ــرا	ســهم	م ــا	مشــکل	مواجــه	هســتیم	زی محصــوالت	ب
بازارهــای	صنایــع	دســتی	جهــان	روزبــه	روز	کمتــر	می	شــود.

معضالت حوزه صنایع دستی در ایالم
وی	اضافــه	کــرد:	در	حــال	حاضــر	تولیــد	کننــدگان	صنایــع	
ــنده	 ــم	فروش ــده	و	ه ــد	کنن ــوان	تولی ــه	عن ــم	ب ــتی	ه دس

صنعتی برای افزایش درآمد در روستا/ بازار فرش وگلیم ایالم رونق گرفت

رمضان نوری
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ــران اقتصاد ایـ

محصــول	هســتند	کــه	خــود	ایــن	بــه	عنــوان	یــک	معضــل	
بــه	شــمار	مــی	رود.	تولیــد	کننــدگان	نبایــد	دغدغــه	فــروش	
ــکل	 ــن	مش ــتان	ای ــه	در	اس ــند	ک ــته	باش ــول	را	داش محص
وجــود	دارد.	اکثــر	کارگاه	داران	و	فعــاالن	حــوزه	صنایــع	
دســتی	مــا	یــا	خانــم	هــای	خانــه	دار	و	یــا	افــرادی	هســتند	
ــی	 ــرای	بازاریاب ــر	ب ــهرهای	دیگ ــه	ش ــه	ب ــوان	مراجع ــه	ت ک

ــد. ــول	ندارن محص
وی	تصریــح	کــرد:	در	راســتای	حــل	ایــن	مشــکل	بایــد	بخش	
خصوصــی	وارد	کار	شــود،	بعضــی	از	سیاســت	های	مســئوالن	
اســتان	نیــز	دخیــل	در	ایــن	کار	اســت	زیــرا	متاســفانه	صنایع	
دســتی	بــه	روشــی	تعریــف	شــده	کــه	هــم	تبلیغــات	و	هــم	
ــی	 ــراث	فرهنگ ــق	می ــد	از	طری ــط	بای ــول	فق ــروش	محص ف

صــورت	گیــرد.
معــاون	صنایــع	دســتی	اســتان	ایــالم	افــزود:	ایــن	حــوزه	بــه	
ــد	 ــا	بای ــازمان	ه ــیاری	از	س ــت،	بس ــرا	اداره	ای	اس ــورت	ف ص
ــه	دســت	هــم	دهنــد	کــه	در	ایــن	صنعــت	هنــری	 دســت	ب
بتوانیــم	پیشــرفتی	داشــته	باشــیم	و	هــم	ایــن	کــه	بــه	عنوان	

منبــع	درآمــدی	بــرای	اســتان	باشــد.

ــرای  ــتان ب ــودن اس ــرزی ب ــتفاده از م ــزوم اس ل
ــتی ــع دس ــی صنای معرف

ــاهراه	 ــالم	ش ــتان	ای ــه	اس ــن	ک ــه	ای ــه	ب ــا	توج ــت:	ب وی	گف
ورود	عتبــات	عالیــات	اســت،	ایــن	خــود	بــه	عنــوان	بهتریــن	
موقعیــت	بــرای	اســتان	محســوب	مــی	شــود	چراکــه	از	ایــن	
ــتان	 ــم	را	در	اس ــت	توریس ــم	صنع ــی	توانی ــم	م ــق	ه طری
گســترش	دهیــم	و	هــم	ایــن	کــه	صنایــع	دســتی	اســتان	را	

ــم. ــی	کنی بیشــتر	معرف
ــا	و	 ــتان	ه ــن	حســینی	در	شهرس ــزود:	در	اربعی محســنی	اف
خــود	اســتان	امســال	2	نمایشــگاه	صنایــع	دســتی	برپــا	شــد.	
در	هــر	شهرســتانی	نیــز	یــک	نمایشــگاه	محصــوالت	صنایــع	
دســتی	برپــا	شــد	امــا	ایــن	کافــی	نیســت	زیــرا	از	اســتان	مــا	
ــالش	 ــتا	ت ــن	راس ــم	در	ای ــردد	زوار	را	داری ــال	ت ــول	س در	ط
مــا	ایــن	اســت	کــه	در	مهــران	بازارچــه	صنایــع	دســتی	برپــا	
ــه	بخــش	 ــن	دارد	ک ــه	ای ــتگی	ب ــود	بس ــن	خ ــه	ای ــم	ک کنی

ــود. ــی	وارد	کار	ش خصوص
ــن	جهــت	 ــد	ورود	بخــش	خصوصــی	در	ای ــزود:	نیازمن وی	اف
هســتیم	کــه	اگــر	ایــن	اقــدام	صــورت	گیــرد	قطعــا	برپایــی	
بازارچــه	صنایــع	دســتی	در	مهــران	جــزو	برنامــه	هــای	اصلی	
اســت	همچنیــن	در	اســتان	بازارچــه	صنایع	دســتی	ایــالم	در	

ایــام	دهــه	فجــر	افتتــاح	خواهــد	شــد.

صادرات ۷.۶ میلیون دالری صنایع دستی استان ایالم
ــتان	در	9	 ــتی	اس ــع	دس ــادرات	صنای ــرد:	ص ــح	ک وی	تصری
ماهــه	اول	ســال	7	میلیــون	و	6۰۰	هــزار	دالر	بــوده	اســت	کــه	

ایــن	خــود	رقــم	بســیار	خوبــی	اســت.
معــاون	صنایــع	دســتی	ایــالم	افــزود:	گلیــم	نقــش	برجســته	
در	آثــار	معنــوی	کشــور	ثبــت	ملــی	شــده	اســت.	هــم	اکنــون	
نیــز	در	تــالش	هســتیم	کــه	نشــان	جغرافیایــی	گلیــم	نقــش	

برجســته	را	در	اســتان	بگیریــم.
وی	گفــت:	تقریبــا	برنامــه	هــای	خوبــی	در	ایــن	جهــت	انجام	
و	بــرای	شــهر	جهانــی	اســتارت	ایــن	کار	نیــز	زده	شــده	زیــرا	
شــهر	جهانی	بــرای	یــک	محصــول	نیازمنــد	زیرســاخت	های	

گردشــگری	و	فرهنگــی	اســت.
وی	افــزود:	بزرگتریــن	مشــکل	در	حــوزه	گلیــم	نقــش	
ــا	آن	مواجــه	هســتیم	عــدم	حضــور	بخــش	 برجســته	کــه	ب
خصوصــی	اســت.	از	لحــاظ	تنــوع	محصــول	و	تعــداد	گلیــم	
ــی	از	 ــم	ول ــتا	نداری ــن	راس ــکلی	در	ای ــته	مش ــش	برجس نق

ــود	دارد. ــص	وج ــری	نواق ــک	س ــت	ی ــاظ	کیفی لح

وضعیت فرش استان ایالم
جمیــل	شــوهانی	معــاون	امــور	بازرگانــی	و	توســعه	تجــارت	
ســازمان	صنعــت	و	معــدن	اســتان	ایــالم		نیــز	در	خصــوص	
ــی	و	 ــای	داخل ــتان	در	بازراه ــتباف	اس ــرش	دس ــت	ف کیفی
ــرش	دســتباف	اســتان	قدمــت	 ــار	داشــت:	ف خارجــی	اظه
بســیار	زیــادی	دارد	و	از	کیفیــت	بســیار	باالیــی	برخــوردار	

اســت.
وی	افزود:	این	محصول	به	کشـورهای	حاشـیه	خلیـج	فارس	و	
بعضا	کشـورهای	اروپایی	از	جمله	کشـور	آلمـان،	ایتالیا،	چین	

و	حتـی	به	کشـور		آمریـکا		نیز	صادر	می	شـود.
شــوهانی	تصریــح	کــرد:	فــرش	دســتباف	بــه	صــورت	
تضمینــی	در	اســتان	تولیــد	مــی	شــود،	یعنــی	تشــکل	هایــی	
ــورت	 ــه	ص ــتایی	ب ــه	روس ــا	اتحادی ــرش	ی ــرکت	ف ــد	ش مانن
متمرکــز	مــواد	اولیــه	در	اختیــار	بافنــده	قــرار	مــی	دهنــد	و	
ــه	صــورت	دســتمزدی	کار	مــی	کنــد،	بعــد	فــرش	 بافنــده	ب

ــی	شــود. ــل	م ــازنده	منتق ــه	شــرکت	س ــه	شــده	ب بافت
شــوهانی	اضافــه	کــرد:	در	اســتان	ایــالم	18	تعاونی	روســتایی	
در	شهرســتان	وجــود	دارد،	۳	واحــد	صنفــی	در	ایــن	راســتا	در	
اســتان	فعالیــت	دارد	و	همچنیــن	ســازمان	صنعــت	و	معــدن	

نیــز	بــه	عنــوان	متولــی	عمــل	مــی	کنــد.
وی	گفــت:	در	حــوزه	فــرش	کمیتــه	امــداد	و	ســازمان	

بهزیســتی	نیــز	فعالیــت	دارنــد.

۲۸۰ مجوز تاسیس کارگاه قالیبافی
ــرش	 ــد	ف ــوزه	تولی ــاد	در	ح ــکل	و	نه ــه	داد:	14	تش وی	ادام
دســتباف	در	اســتان	فعالیــت	مــی	کننــد	و	بیــش	از	14	هــزار	
بافنــده	در	اســتان	ایــالم	شناســایی	شــده	کــه	از	ایــن	تعــداد	
بیــش	از	1۰	هــزار	نفــر	تحــت	آمــوزش	بافندگــی	مقدماتــی	
فرش	قــرار	گرفتــه	انــد	و	بیــش	از	21۳	کالس	دوره	آموزشــی	

در	ایــن	راســتا	برگــزار	شــده	اســت.
معـاون	امـور	بازرگانـی	و	توسـعه	تجـارت	سـازمان	صنعـت	و	
معـدن	اسـتان	ایـالم	گفـت:	همچنین	تاکنـون	بیـش	از	28۰	
مجـوز	تاسـیس	کارگاه	قالیبافی	در	اسـتان	صادر	شـده	اسـت.
ــارد	 ــون	2۰۰	میلی ــال	82	تاکن ــرد:	از	س ــه	ک ــوهانی	اضاف ش
ریــال	اعتبــار	در	قالــب	اعتبــارات	قرض	الحســنه	ای،	مشــاغل	
خانگــی،	زودبــازده	در	قالــب	اعتبــارات	در	ایــن	حــوزه	

ــت. ــده	اس ــت	ش پرداخ

رشد تولید فرش در استان ایالم
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	تولیــد	فــرش	در	ســال	گذشــته	بیش	
ــن	 ــت:	ای ــت،	گف ــوده	اس ــع	ب ــزار	و	۵18	مترمرب ــش	ه از	ش
ــد	 ــته	2۰	درصــد	رش ــای	گذش ــال	ه ــه	س ــزان	نســبت	ب می

داشــته	اســت.
ــی	و	توســعه	تجــارت	ســازمان	صنعــت	 معــاون	امــور	بازرگان
و	معــدن	اســتان	ایــالم	افــزود:	در	9	ماهــه	امســال	نیــز	ســه	
ــه	 ــده	ک ــد	ش ــتان	تولی ــرش	در	اس ــع	ف ــزار	و	61۳	مترمرب ه
ــد	 ــد	رش ــته	6	درص ــال	گذش ــابه	س ــدت	مش ــه	م ــبت	ب نس

ــت. ــته	اس داش
وی	گفــت:	بیــش	از	4۵۰۰	بافنــده	در	اســتان	تحــت	پوشــش	
بیمــه	خــاص	قالیبافــان	هســتند،	در	بیمــه	قالیبافــان	دولــت	
2۰	درصــد	از	بیمــه	را	پرداخــت	مــی	کنــد	و	بافنــده	فقــط	7	

درصــد	دســتمزد	ســاالنه	را	پرداخــت	مــی	کنــد.
ــن	حــوزه	 ــارات	و	تســهیالت	ای ــه	اعتب ــا	اشــاره	ب شــوهانی	ب
ــاغل	 ــوزه	مش ــی	در	ح ــارات	خاص ــون	اعتب ــم	اکن ــت:	ه گف
خانگــی	و	روســتایی	را	دولــت	ابــالغ	کــرده	اســت	کــه	برنامــه	
مــا	در	پرداخــت	تســهیالت	ایــن	اســت	کــه	در	حوزه	مشــاغل	
تعــداد	خاصــی	را	به	صــورت	تســهیالت	قــرض	الحســنه	ای	و	

کارمــزد	4	درصــد	پوشــش	دهیــم.
ــت	 ــن	جه ــون	در	ای ــر	تاکن ــدود	2۰۰	نف ــزود:	در	ح وی	اف
شناســایی	کــرده	ایــم،	پرونــده		آنهــا	تکمیــل	و	آمــاده	معرفی	
بــه	بانــک	جهــت	دریافــت	تســهیالت	اســت.	اعتبــاری	
ــن	بخــش	در	نظــر	 ــرای	ای ــان	ب ــارد	توم ــه	2	میلی ــک	ب نزدی

ــت. ــده	اس ــه	ش گرفت
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ــران اقتصاد ایـ

انتظــار 95 هــزار ســهامدار بــرای تبدیــل 
اســتان بــه عســلویه شــمال کشــور و 
تحقــق وعــده هــا بــرای بــه ثمــر رســیدن 
ــاال  ــه ح ــتان ک ــیمی گلس ــروژه پتروش پ

ــه دارد.  ــده، ادام ــاله ش 11 س

ــه	 ــاه	ســال	1۳8۵	کلنــگ	پتروشــیمی	گلســتان	ب 24	آبان	م
ــه	هیئــت	وزیــران	در	ســفر	نخســت	 زمیــن	خــورد	تــا	مصوب

هیئــت	دولــت	نهــم	بــه	گلســتان	وارد	فــاز	اجرایــی	شــود.
هرچند	علــی	محمد	شــاعری،	اســتاندار	وقــت	گلســتان	بارها	
بــا	قاطعیــت	اعــالم	کــرده	بــود	ایــن	مصوبــه	هشــت	ماهــه	به	
ســرانجام	رســیده	و	در	یــک	بــازه	زمانــی	ســه	ســاله	صحــرای	
شــمال	گلســتان	بــه	»عســلویه	شــمال«	تبدیــل	مــی	شــود	

امــا	کلنــگ	ایــن	پــروژه	همچنــان	بــر	زمیــن	مانــده	اســت.
حــاال	پــس	از	گذشــت	11	ســال،	9۵	هــزار	ســهامدار	
همچنــان	در	انتظــار	پایــان	وعــده	ها	بــرای	اجــرای	پــروژه	ای	
هســتند	کــه	قــرار	بــود	در	ســال	1۳92	بــا	پرداخــت	وام	ارزی	
277	میلیــون	یورویــی	و	تامیــن	تســهیالت	وارد	فــاز	اجرایــی	
ــرفت	 ــد	پیش ــدود	18	درص ــا	ح ــون	تنه ــم	اکن ــود	و	ه ش

ــی	دارد. فیزیک
یکــی	از	ســهامداران	پتروشــیمی	گلســتان	بــا	انتقــاد	از	
بالتکلیــف	مانــدن	ایــن	پــروژه	در	11	ســال	گذشــته	اظهــار	
ــا	 ــهامدار	دارد	ام ــزار	س ــتان	9۵	ه ــیمی	گلس ــرد:	پتروش ک
ــام	 ــا	و	ابه ــوال	ه ــه	س ــنی	ب ــخ	روش ــره	آن	پاس ــت	مدی هیئ
ــای	 ــرکت	ه ــروژه	و	ش ــن	پ ــوص	ای ــود	در	خص ــای	موج ه

ــد. ــی	کنن ــه	نم ــهامداران	ارائ ــه	س ــاری	آن	ب اقم
ــم	 ــزود:	ه ــت،	اف ــل	اس ــاکن	اردبی ــه	س ــرون	ک ــن	اه رامی
اکنــون	ابهامــات	زیــادی	در	خصــوص	زمیــن	ســروش	جنــگل	
ــا	ارزش	پتروشــیمی	گلســتان	و	 ــا	ســرمایه	ب ــوان	تنه ــه	عن ب
ــی	رســد	 ــه	نظــر	م ــه	ب ــروژه	وجــود	دارد	ک ــن	پ ــت	ای وضعی
ــورس	 ــره	و	ب ــت	مدی ــوی	هیئ ــازی	از	س ــفاف	س ــد	ش نیازمن

ــت. اس
ــتان	را	 ــیمی	گلس ــهم	پتروش ــزار	س ــدود	48۰	ه ــه	ح وی	ک
داراســت،	ادامــه	داد:	پتروشــیمی	گلســتان	بایــد	صــورت	های	
ــی	 ــه	برخ ــع	ب ــد	و	راج ــه	ده ــورس	ارائ ــه	ب ــود	را	ب ــی	خ مال
مســائل	شــفاف	ســازی	کنــد	کــه	از	ابتــدای	ســال	تاکنــون	

انجــام	نشــده	اســت.
	وی	بــا	انتقــاد	بــه	اینکــه	بعضــی	از	ســهامداران	پتروشــیمی	
بــا	حقــوق	خــود	آشــنا	نیســتند،	خاطرنشــان	کــرد:	مجامــع	
ــی	از	 ــداد	کم ــا	حضــور	تع ــتان	ب ــیمی	گلس ــی	پتروش عموم
ــهامداران	 ــه	س ــی	ک ــود	در	حال ــی	ش ــزار	م ــهامداران	برگ س
حتــی	مــی	تواننــد	اعضــای	هیئــت	مدیــره	را	تغییــر	دهنــد.

پتروشیمی	گلستان	نیازمند	مدیریت	قوی	تر	است
ــا	تاکیــد	 یکــی	دیگــر	از	ســهامداران	پتروشــیمی	گلســتان	ب
بــر	اینکــه	پتروشــیمی	گلســتان	بیــش	از	هــر	چیــز	نیازمنــد	

ــر	 ــوی	ت ــت	ق ــر	و	مدیری ــی	ت ــی	اجمال بررس
اســت،	اظهــار	کــرد:	گلســتان	اســتان	صنعتــی	
نیســت	و	بــه	نظــر	مــی	رســد	بــه	همیــن	دلیل	
پتروشــیمی	گلســتان	نتوانســت	در	این	اســتان	

پــا	بگیــرد.
ــرح	 ــه	ط ــان	اینک ــا	بی ــژاد	ب ــی	ن صاحــب	نجف
اور	و	 بــرای	تولیــد	 پتروشــیمی	گلســتان	
آمونیــاک	در	نظــر	گرفتــه	شــده	و	بــا	گذشــت	
ــه	 ــر	صرف ــرح	دیگ ــن	ط ــال	ای ــش	از	1۰	س بی
اقتصــادی	نــدارد،	تاکیــد	کــرد:	تغییــر	کاربــری	
پتروشــیمی	یکــی	از	گزینــه	هــای	جــدی	برای	
ــد	 ــت	و	بای ــروژه	اس ــن	پ ــیدن	ای ــر	رس ــه	ثم ب
ــه	 ــاله	ب ــه	س ــا	س ــی	دو	ت ــازه	زمان ــرح	در	ب ط

ــد. ــرداری	برس ــره	ب به

وی	از	نزدیکــی	محــل	اجــرای	پــروژه	بــه	منطقــه	آزاد	اینچــه	
ــیمی	 ــرای	پتروش ــل	اج ــزوده	مح ــش	ارزش	اف ــرون	و	افزای ب
ــام	بــرد	و	تصریــح	کــرد:	 گلســتان	بــه	عنــوان	یــک	مزیــت	ن
متاســفانه	پتروشــمی	گلســتان	مدیریــت	جامــع	و	قــوی	کــه	
قــدرت	چانــه	زنــی	داشــته	باشــند،	نــدارد	و	همیــن	امــر	باعث	

شــده	تاکنــون	نتواننــد	منابــع	را	جــذب	کننــد.
ــع	 ــق	رای	در	مجام ــه	ح ــهامدارانی	ک ــاد	س ــداد	زی وی	از	تع
ــام	 ــه	عنــوان	ضعــف	دیگــر	پتروشــیمی	گلســتان	ن ــد	ب ندارن
ــک	 ــا	ی ــروژه	تنه ــن	پ ــهامدار	ای ــزار	س ــت:	6۵	ه ــرد	و	گف ب
درصــد	ســهم	پتروشــیمی	را	دارا	هســتند	و	ایــن	امــر	باعــث	

ــت. ــی	گرف ــم	جامع ــع	تصمی ــوان	در	مجام ــده	نت ش
وی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	اگــر	نقــاط	مثبــت	و	منفــی	
ــروژه	 ــم	ایــن	پ پتروشــیمی	گلســتان	را	در	کنــار	هــم	بگذاری
بیــش	از	هــر	چیــز	نیازمنــد	بررســی	اجمالــی	تــر	و	مدیریــت	
ــتانی	 ــرح	اس ــیمی	ط ــرد:	پتروش ــان	ک ــت،	بی ــر	اس ــوی	ت ق
ــکالت	آن	را	 ــتانی	مش ــران	اس ــا	مدی ــوان	ب ــه	بت ــت	ک نیس
حــل	کــرد	بلکــه	ایــن	پــروژه	بایــد	فرااســتانی	جمــع	بنــدی	

ــود. ــی	ش و	اجرای

ــه وضــع موجــود  ــرای سروســامان دادن ب اراده ای ب
ــدارد وجــود ن

نجفــی	نــژاد	بــا	بیــان	اینکــه	بعیــد	اســت	بــا	مدیریــت	فعلی	و	
همیــن	روال	پتروشــیمی	گلســتان	بــه	نتیجــه	برســد،	افــزود:	
بــه	نظر	مــی	رســد	هــم	اکنــون	اراده	قــوی	بــرای	سروســامان	

دادن	بــه	وضــع	موجــود	ایــن	پــروژه	وجــود	نــدارد.
ــتان	 ــیمی	گلس ــی	پتروش ــکل	اصل ــه	مش ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــرد:	در	 ــان	ک ــت،	خاطرنش ــده	اس ــذار	عم ــرمایه	گ ــود	س نب
مجمــوع	ایــن	پــروژه	نیــاز	بــه	شــفاف	ســازی	دارد	و	اگــر	قــرار	
اســت	انتقــادی	بشــود	بایــد	بــا	بررســی	دقیــق	صــورت	هــای	
ــی	توســط	حســابداران	خبــره	ایــن	اتفــاق	رقــم	بخــورد. مال
ــیمی	 ــی	پتروش ــت	کنون ــفانه	وضعی ــد:	متاس ــر	ش وی	متذک
گلســتان	حاصــل	نبــود	نظــارت	کافــی	و	بازخواســت	نشــدن	
تیــم	مدیریــت	فعلــی	اســت	و	بایــد	مــورد	تجدیــد	نظــر	قــرار	

ــرد. گی
پتروشــیمی	 پــروژه	 بالتکلیفــی	 ســهامداران	 هرچنــد	
ــی	آن	 ــم	مدیریت ــره	و	تی ــت	مدی ــف	هئی ــتان	را	در	ضع گلس
ــامان	دادن	 ــرای	سروس ــوی	ب ــد	اراده	ق ــد	و	معتقدن ــی	دانن م
بــه	وضــع	موجــود	آن	وجــود	نــدارد	امــا	ســیدمناف	هاشــمی	
اســتاندار	گلســتان	در	جلســات	مختلــف	بــر	حــل	مشــکالت	
ــن	 ــف	ای ــن	تکلی ــد	دارد	و	تعیی ــتان	تاکی ــیمی	گلس پتروش
ــت. ــته	اس ــتان	دانس ــی	اس ــت	اصل ــزو	1۰	اولوی ــروژه	را	ج پ
ــه	 ــتان	ب ــیمی	گلس ــف	پتروش ــن	تکلی ــر	تعیی ــد	ب ــا	تاکی ام
ــخنگوی	 ــه	س ــده	بلک ــم	نش ــتاندار	خت ــای	اس ــری	ه پیگی
کمیســیون	انــرژی	از	مهلــت	ســه	ماهــه	مجمــع	نماینــدگان	
بــرای	تعییــن	تکلیــف	آن	خبــر	داده	اظهــار	کــرد:	به	اســتاندار	
قبلــی	و	فعلــی	گلســتان	تاکیــد	کــرده	ایــم	یــک	مهلــت	ســه	
ماهــه	بــرای	تعییــن	تکلیــف	پتروشــیمی	گلســتان	بــه	هیئت	
مدیــره	داده	شــود	و	اگــر	نمــی	تواننــد	و	یــا	دیگــر	بــه	آن	هــا	

اعتمــاد	نمــی	کننــد،	اســتعفا	بدهنــد.
اســداهلل	قــره	خانــی	بــا	یــادآوری	اینکــه	
پتروشــیمی	گلســتان	بیــش	از	1۰	ســال	
مشــکل	 گفــت:	 اســت،	 مانــده	 معطــل	
پتروشــیمی	گلســتان	نبــود	ســرمایه	گــذار	و	یا	
حمایــت	نکــردن	دولــت	نیســت	بلکــه	مشــکل	

از	چنــد	عضــو	هیئــت	مدیــره	آن	اســت.

ــف  ــن تکلی ــتان تعیی ــیمی گلس پتروش
ــود ش

ــیمی	 ــد	از	پتروش ــه	بع ــادآوری	اینک ــا	ی وی	ب
ــر	در	کشــور	 ــد	پتروشــیمی	دیگ گلســتان	چن
ــزود:	از	 ــد،	اف ــده	ان ــاح	ش ــی	و	افتت ــگ	زن کلن
ــم	موضــوع	پتروشــیمی	 ــته	ای ــتاندار	خواس اس

زهرا بهرامی

کلنگ عسلویه شمال بر زمین ماند/ 
وعده های پتروشیمی گلستان ۱۱ساله شد
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ــران اقتصاد ایـ

ــه	 ــروژه	ب ــن	پ ــر	ای ــود	و	اگ ــف	ش ــن	تکلی ــتان	تعیی گلس
ســرانجام	نمــی	رســد	بــا	یــک	ســرمایه	گــذار	دیگــر	
پتروشــیمی	جدیــدی	را	بــه	بهــره	بــرداری	برســانیم	و	ســهام	

ــم. ــل	کنی ــه	آن	منتق ــردم	را	ب م
نماینــده	مــردم	علــی	آبادکتــول	در	مجلس	شــورای	اســالمی	
ــر	اینکــه	مشــکل	پتروشــیمی	گلســتان	بدهــی	 ــا	تاکیــد	ب ب
ــاز	دارد،	 ــون	دالر	ارز	نی ــا	4۰۰	میلی ــه	۳۰۰	ت ــه	ب نیســت	بلک
ــده	 ــوی	بن ــده	از	س ــام	ش ــای	انج ــری	ه ــا	پیگی ــه	داد:	ب ادام
ــور	 ــی	حض ــک	مل ــاد	و	بان ــورای	اقتص ــات	ش ــار	در	جلس دوب
یافتیــم	و	مشــکل	دریافــت	تســهیالت	ایــن	پــروژه	حــل	شــد.
ــون	 ــن	تســهیالت	4۰۰	میلی ــد:	قســط	اول	ای ــادآور	ش وی	ی
دالری	حــدود	1۵۰	میلیــون	دالر	معــادل	6۰۰	میلیــارد	
تومــان	بــود	امــا	اعضــای	هیئــت	مدیــره	وثیقــه	ای	بــرای	ارائه	

ــه	بانــک	نداشــتند. ب
ــالمی	 ــورای	اس ــس	ش ــرژی	مجل ــیون	ان ــخنگوی	کمیس س
ــه	 ــروژه	را	ک ــرای	پ ــن	اج ــره	زمی ــت	مدی ــرد:	هیئ ــه	ک اضاف
بــه	رایــگان	از	دولــت	گرفتــه	انــد	را	بــه	عنــوان	وثیقــه	اعــالم	
کردنــد	و	طبــق	قوانیــن	بانــک	نمــی	توانــد	چنیــن	تضامنــی	

ــرد. را	بپذی
وی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	پــروژه	بزرگی	همچــون	پتروشــیمی	
بــه	مدیریــت	قــوی	نیــاز	دارد،	تصریــح	کــرد:	در	همیــن	دوره	
ــرای	انجــام	ســرمایه	 ــی	ب ــا	ســرمایه	گــذار	ایتالیای مجلــس	ب
گــذاری	در	پتروشــیمی	گلســتان	مذاکــره	کردیــم	و	قرار	شــد	
ــا	 ــا	1۰۰	دســتگاه	ه ــر	ت ــزات	و	نصــب	صف الیســنس،	تجهی

توســط	ســرمایه	گــذار	انجــام	شــود	امــا	بازهــم	هیئــت	مدیره	
تضامیــن	الزم	را	نداشــت.

قــره	خانــی	توجیــه	اقتصــادی	نداشــتن	پتروشــیمی	و	
ــیه	ای	 ــث	حاش ــران	را	مباح ــت	و	مدی ــردن	دول ــت	نک حمای
دانســت	و	بیــان	کــرد:	مــا	داریــم	موقعیــت	هــا	را	در	خصــوص	
پتروشــیمی	از	دســت	مــی	دهیــم	و	اگــر	در	یــک	مهلــت	ســه	
ــه	 ــه	گون ماهــه	مشــکالت	حــل	نشــود	ناچــار	مــی	شــویم	ب

ــم. دیگــر	چــاره	اندیشــی	کنی

پروژه ملی عزم ملی می خواهد
ــد	 ــس	تاکی ــرژی	مجل ــیون	ان ــخنگوی	کمیس ــد	س هرچن
ــه	اقتصــادی	نداشــتن	 ــت	و	توجی ــردن	دول ــت	نک دارد	حمای
ــت	و	 ــروژه	نیس ــن	پ ــرای	ای ــع	اج ــتان	مان ــیمی	گلس پتروش
ــی	 ــره	م ــت	مدی ــن	هیئ ــی	نشــدن	آن	را	در	زمی ــوپ	اجرای ت
ــتان	 ــیمی	گلس ــره	پتروش ــت	مدی ــس	هیئ ــا	ریی ــدازد	ام ان

ــاز	دارد. ــی	نی ــزم	مل ــه	ع ــروزه	ب ــن	پ ــت	ای ــد	اس معتق
ــی	پتروشــیمی	 ــرد:	مشــکل	اصل ــار	ک ــاب	اظه ــات	کامی التف
گلســتان	تســهیالت	ارزی	اســت	تاکنــون	موفــق	نشــده	ایــم	

ــم. ــذب	کنی آن	را	ج
وی	بــا	بیــان	اینکــه	تســهیالت	ارزی	پــروژه	نیازمنــد	تضمین	
و	فاینانــس	اســت،	افــزود:	فاینانــس	تضمیــن	دولتی	نیــاز	دارد	
ــن	 ــا	را	تضمی ــت	م ــم	بخــش	خصوصــی	هســتیم	و	دول ماه

نمــی	کنــد.
وی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	نماینــدگان	و	مدیــران	بــرای	توســعه	

ــد	و	بایــد	حــل	مشــکل	پتروشــیمی	 اســتان	مســئولیت	دارن
ــرای	 را	پیگیــری	کننــد،	ادامــه	داد:	اگــر	مســئوالن	اســتان	ب
دریافــت	تســهیالت	ارزی	پتروشــیمی	تــالش	نکننــد	و	
مشــکل	پولــی	آن	حــل	نشــود	قطعا	پــروژه	بــه	همیــن	حالت	

باقــی	مــی	مانــد.
کامیـاب	بـا	تاکید	بـر	اینکه	پتروشـیمی	گلسـتان	پـروژه	ملی	
اسـت	و	نیازمنـد	عزم	ملی	اسـت،	تصریح	کرد:	همه	مسـئوالن	

بایـد	بـرای	اجرای	ایـن	پروژه	عزمشـان	را	جـزم	کنند.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	پتروشــیمی	گلســتان	تاکنون	تنهــا	18.۵	
درصــد	پیشــرفت	فیزیکــی	داشــته	اســت،	خاطرنشــان	کــرد:	
مســئوالن	و	بــه	ویــژه	نماینــدگان	اســتان	اگــر	مــی	خواهنــد	
معضــل	اشــتغال	اســتان	حــل	شــده	و	گلســتان	توســعه	یابــد	
بــرای	حــل	مشــکل	پتروشــیمی	یــک	دســت	شــده	و	جزیــره	

ای	نــگاه	نکننــد.
رییــس	هیئــت	مدیــره	پتروشــیمی	گلســتان	بــا	بیــان	اینکــه	
ایــن	پــروژه	بــرای	ســه	هــزار	نفــر	اشــتغال	ایجــاد	مــی	کنــد،	
گفــت:	اســتاندار	گلســتان	قــول	دادند	مشــکالت	پتروشــیمی	
را	پیگیــری	کننــد	و	ایــن	پــروژه	در	اولویــت	کارهــای	اجرایــی	
در	اســتان	قــرار	گیــرد	و	امیدواریــم	موفقیتــی	در	به	ســرانجام	

رســیدن	ایــن	پــروژه	حاصــل	شــود.
هرچنــد	هــم	اکنــون	توپ	بــه	ســرانجام	رســیدن	پتروشــیمی	
ــا	9۵	هــزار	 گلســتان	در	زمیــن	اســتاندار	گلســتان	اســت	ام
ســهامدار	ایــن	پــروژه	همچنــان	چشــم	انتظــار	تحقــق	وعــده	

هــا	بــرای	تعییــن	تکلیــف	سرنوشــت	آن	هســتند.

ــعه  ــوع توس ــت موض ــئوالن سال هاس مس
مطــرح  را  نویــن  آبیــاری  روش هــای 
ــق  ــد توفی ــر می رس ــه نظ ــا ب ــد ام می کنن
آن  اجــرای  موانــع  رفــع  در  چندانــی 
نداشــته اند و بــا ایــن رویــه تــرس از 

ــت.  ــدی اس ــرح ج ــن ط ــول ای اف

ــر	 ــتان	ســمنان	ازنظ ــه	اس ــی	از	کشــورمان	از	جمل بخش	های
ــه	خشــک	و	نیمه	خشــک	واقع	شــده	اســت،	 ــم	در	منطق اقلی
ــع	 ــزوالت	جــوی	و	کمبــود	مناب ــه	کاهــش	ن ــا	توجــه	ب ــذا	ب ل
آبــی	بایــد	بــه	ســمت	سیســتم	های	آبیــاری		نویــن	در	اراضــی	
ــت	نیــز	سیاســت	هایی	 ــر	همیــن	اســاس	دول ــم،	ب گام	برداری
نظیــر	تغییــر	سیســتم	غرقابــی	بــه	ســامانه	نویــن	آبیــاری	در	

ــد. ــری	می	کن ــاورزی	را	پیگی اراضــی	کش
ــد	بپذیریــم	کــه	شــرایط	آب	و	هوایــی	اســتان	ســمنان	 بای
ــبت	 ــب	نیســت	و	نس ــوی	مناس ــزوالت	ج ــارش	ن ــر	ب ازنظ
ــذا	 ــم	ل ــرار	نداری ــی	ق ــت	مطلوب ــل	در	وضعی ــال	قب ــه	س ب
ــم.	در	 ــظ	کنی ــود	را	حف ــا	آب	موج ــود	ت ــالش	ش ــد	ت بای
ســنوات	گذشــته	بــه	دلیــل	کمبــود	بــارش	بــاران	جمعیــت	
بســیاری	از	روســتاها	کاســته	شــده	کــه	بــه	نظــر	می	رســد	
اجــرای	 مبنــای	 بــر	 دولــت	 تشــویقی	 سیاســت	های	
ســامانه	های	نویــن	آبیــاری	بتوانــد	کشــاورزان	را	در	بهبــود	

ــد. ــک	کن ــان	کم راندم
اجــرای	 بــرای	 اعتبــار	 تومــان	 4۰میلیــارد	 تاکنــون	
ــان	ســال	 ــا	پای ــه	شــده	و	ت ــاری	هزین ــن	آبی ســامانه	های	نوی
ــتان	 ــاورزی	اس ــای	کش ــار	از	زمین	ه ــزار	هکت ــاری	2۰ه ج
ــز	می	شــوند	 ــاری	مجه ــن	آبی ــه	دســتگاه	های	نوی ســمنان	ب
امــا	مشــکل	کجاســت	کــه	هنــوز	در	ایــن	بخــش	بــا	موانعــی	
ــای	مشــابهی	 ــار	طرح	ه ــن	طــرح	در	کن ــرو	هســتیم	و	ای روب
ماننــد	کنتورهــای	هوشــمند	در	محــاق	قــرار	گرفتــه	اســت.

ــا  ــود ره ــال خ ــه ح ــن ب ــانی نوی ــای آب رس 	طرح ه
می شــوند

کارشــناس	امــور	کشــاورزی	و	باغــی	دربــاره	آب	رســانی	نویــن	
ــل	 ــن	عام ــد:	چندی ــه	کشــاورزی	اســتان	ســمنان،	می	گوی ب
ــتان	 ــن	در	اس ــانی	نوی ــامانه	های	آب	رس ــا	س ــده	ت ــث	ش باع
ــرد	 ــا	عملک ــی	از	آن	ه ــه	یک ــند	ک ــرو	باش ــکالتی	روب ــا	مش ب
ناموفــق	مجریــان	و	عــدم	نظــارت	صحیــح	بــوده	کــه	افزایــش	
ــم	زده	 ــردم	رق ــی	م ــت	اقتصــادی	کنون ــا	وضعی ــا	را	ب هزینه	ه

اســت.
ــه	 ــد	ک ــان	می	دهن ــا	نش ــرد:	آماره ــان	ک ــری	بی ــی	بغی عل
ــا	 ــه	و	م ــورت	گرفت ــی	ص ــای	خوب ــر	کاره ــال	های	اخی در	س

ــراد	 ــا	ای ــم	م ــاورزی	نمی	بینی ــاد	کش ــه	جه ــراد	را	از	ناحی ای
را	از	مجریــان	طرح	هــای	انتقــال	کــه	عمدتــاً	خصوصــی	
هســتند	می	بینیــم	و	آنجــا	ایــراد	مهــم	بــه	جهــاد	وارد	
اســت	کــه	بعــد	از	تصویــب	طــرح	آب	رســانی	کشــاورز	را	رهــا	
می	کنــد.	هیــچ	گاه	نشــده	کــه	زمینــی	پــس	از	اجــرای	طــرح	
ــا	ببینیــم	اصــاًل	 ــرد	ت ــرار	گی مــورد	نظــارت	دقیــق	جهــاد	ق
ــدم	 ــن	ع ــر	نتیجــه	ای ــا	خی ــد	ی ــواب	داده	ان ــا	ج ــن	طرح	ه ای
ــاد	1۵۰	 ــر	جه ــه	مدی ــه	گفت ــروز	ب ــه	ام نظــارت	آن	اســت	ک
ــع	اســتخر	ذخیــره	آب	در	اســتان	احداث	شــده	 هــزار	مترمرب
ــزار	 ــاالی	۳۰۰	ه ــوح	ب ــتخرها	به	وض ــار	اس ــه	آم درحالی	ک
ــتخرهای	 ــی	از	اس ــاد	از	نیم ــاًل	جه ــتند	و	اص ــع	هس مترمرب
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ــران اقتصاد ایـ

ــدارد. ــر	ن ــات	خب ــده	در	باغ حفرش
ــه	 ــی،	صرف ــف	اراضــی	موروث ــن	تکلی ــدم	تعیی ــزود:	ع وی	اف
ــراد،	 ــی	اف ــه	برخ ــق	ب ــهیالت	نابه	ح ــه	تس ــادی،	ارائ اقتص
ــح	 ــوزش	صحی ــدم	آم ــت،	ع ــطح	برداش ــه	س ــدم	مالحظ ع
کشــاورزان،	تعطیلــی	بخــش	ترویــج	جهــاد	در	دولــت	
ــی	بیــن	شــهرها	و	روســتاها	 گذشــته،	فواصــل	بســیار	طوالن
ــا	 و	منابــع	آبــی،	عــدم	ارتبــاط	دانشــگاه	ها	و	مراکــز	علمــی	ب
ــا	 ــاد	و	ده	ه ــوی	جه ــف	از	س ــن	تکلی ــدم	تعیی ــاورزان،	ع کش
ــاری	 ــرح	آبی ــرای	ط ــکالت	اج ــی	از	مش ــر	همگ ــورد	دیگ م

ــتند. ــمنان	هس ــتان	س ــن	در	اس نوی
مهــدی	قرائیــان	مدیــر	امــور	باغبانــی	ســازمان	جهــاد	
کشــاورزی	ســمنان	دربــاره	ایــراد	نخســت	کــه	عــدم	موفقیت	
مجریــان	اســت،	می	گویــد:	1۰هــزار	هکتــار	از	باغــات	اســتان	
ــر	 ــال	حاض ــتند	و	در	ح ــز	هس ــره	ای	مجه ــاری	قط ــه	آبی ب
نیــز	حــدود	دو	هــزار	و	۵۰۰	هکتــار	سیســتم	آبیــاری	نویــن	
ــات	 ــه	ســطح	باغ ــات	اســتان	در	حــال	اجــرا	اســت	ک در	باغ
ــار	 ــزار	و	۵۰۰	هکت ــه	12ه ــار	را	ب ــاری	تحت	فش ــت	آبی تح

می	رســاند.
وی	می	افزایــد:	هرســاله	بخــش	زیــادی	از	محصــوالت	باغــی	
ــی	در	تابســتان	 ــع	آب ــود	مناب ــه	دلیــل	خشک	ســالی	و	کمب ب
ــا	 ــذا	ب ــود	ل ــارت	می	ش ــار	خس ــی	دچ ــی	و	کیف ــاظ	کم ازلح
توجــه	بــه	شــرایط	اقلیمــی	موجــود	اســتفاده	از	ســامانه	های	

ــک	ضــرورت	محســوب	می	شــود. ــاری	ی ــن	آبی نوی
امـا	در	بخـش	مـزارع	نیـز	آمار	بـا	باغبانـی	تقریبـاً	برابر	اسـت،	
اراضـی	 تاکنـون	1۳	هـزار	هکتـار	 بایـد	گفـت	 درمجمـوع	
کشـاورزی	اسـتان	سـمنان	بـه	سـامانه	های	آبیـاری	نویـن	
مجهز	شـده	اند	کـه	با	احتسـاب	باغات	بـه	رقم	2۵هـزار	هکتار	
خواهیم	رسـید	کـه	برابر	تمـام	سـامانه	های	اجراشـده	آبیاری	
در	۳7	سـال	انقالب	اسـالمی	تا	سـال	94	محسـوب	می	شود	و	

می	توانـد	دسـتاورد	مهمـی	باشـد.

۶۰ درصد آبیاری در سمنان سنتی است
اجــرای	 در	 ســمنان	 اســتان	 در	 می	رســد	 نظــر	 بــه	
ســامانه	های	آبیــاری	مشــکل	خاصــی	وجــود	نداشــته	
باشــد	امــا	بنــا	بــه	گفتــه	میرعمــاد	رئیــس	ســازمان		جهــاد	
کشــاورزی	اســتان	ســمنان	بیــش	از	6۰	درصد	انتقــال	آب	در	
ــق	 ــوده	و	از	طری ــزارع	اســتان	ســمنان	به	صــورت	ســنتی	ب م
کانال	هــای	روبــاز	انجــام	می	شــود	کــه	ایــن	امــر	نیــز	ســبب	

ــود. ــات	می	ش ــه	حی ــن	مای ــر	ای ــت	آب	و	تبخی ــدر	رف ه
	

۱۰ میلیــون تومــان بــرای اجــرای طرح هــای 
می شــود  پرداخــت  آب رســانی 

ســید	حســن	میرعمــاد،	رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	
ــاره	 ــود	درب ــر	خ ــن	اظهارنظ ــا	در	آخری ــمنان	ام ــتان	س اس
ــار	 ــر	هکت ــت	در	ه ــرد:	دول ــان	ک ــانی	بی ــای	آب	رس طرح	ه
ــون	 ــغ	1۰	میلی ــاری	مبل ــن	آبی ــامانه	های	نوی ــدازی	س راه	ان

ــدا	 ــم	در	ابت ــن	رق ــد	ای ــت	می	کن ــهیالت	پرداخ ــان	تس توم
مبلــغ	هفــت	میلیــون	تومــان	بــود	کــه	بــا	توجــه	بــه	اقبــال	
ــغ	 ــد	مبل ــان	دادن ــرح	نش ــن	ط ــاورزان	از	ای ــه	کش ــی	ک خوب

ــت. ــش	یاف ــوض	افزای ــهیالت	بالع تس
ــال	 ــت	س ــش	ماهه	نخس ــی	ش ــه	ط ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
جــاری	بالغ	بــر	4۳	میلیــارد	تومــان	بــرای	اجــرای	ایــن	طــرح	
ــن	 ــامانه	های	نوی ــرای	س ــزود:	اج ــت،	اف ــده	اس ــه	ش هزین
آبیــاری	در	اســتان	طــی	چهــار	ســال	گذشــته	بــه	میــزان	2۵	
هــزار	و	۵۰۰	هکتــار	رســیده	و	همچنیــن	بایــد	گفــت	شــش	
ــدام	 ــت	اق ــمنان	در	دس ــتان	س ــی	اس ــار	از	اراض ــزار	هکت ه
ــچ	 ــت	و	هی ــاری	اس ــن	آبی ــامانه	های	نوی ــرای	س ــرای	اج ب
ــدارد	 ــود	ن ــرح	وج ــن	ط ــرای	ای ــرای	اج ــز	ب ــی	نی محدودیت
ــر	در	راســتای	 ــی	مؤث ــات	گام ــن	اقدام ــا	ای ــم	ب ــذا	امیدواری ل

بهینه	ســازی	مصــرف	آب		برداریــم.
میرعمــاد	تأکیــد	کــرد:	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	87	درصــد	از	آب	
ــر	 ــذا	دیگ ــود	ل ــاورزی	مصــرف	می	ش ــتان	در	بخــش	کش اس
ــزه	 ــه	و	خرب ــر	هندوان ــر	آب	نظی ــه	کشــت	های	پ ــوان	ب نمی	ت
شــهرهای	کویــری	روی	آورد	و	اصــالح	الگــوی	کشــت	امــروز	

ــر	قلمــداد	می	شــود. ــک	ضــرورت	انکارناپذی ی

ــده  ــرداران برگزارش ــوزش بهره ب ــرای آم ۱۸ کارگاه ب
اســت

رئیــس	مرکــز	تحقیقــات	کشــاورزی	اســتان	ســمنان	بابیــان	
ــم	 ــورت	منظ ــال	به	ص ــی	س ــرداران	ط ــرای	بهره	ب ــه	ب اینک
ــت:	از	 ــراز	داش ــود،	اب ــزار	می	ش ــی	برگ ــای	آموزش کارگاه	ه
طریــق	انجمــن	صنفــی	کشــاورزان	و	مدیریــت	ترویــج	ســطح	
ــوزش	 ــرای	آم ــاری	18	کارگاه	ب ــال	ج ــی	س ــتان	ط شهرس
ســامانه	های	 از	 اســتفاده	 و	 آب	 بهره	بــرداری	 حــوزه	 در	

تحت	فشــار	برگزارشــده	اســت.
احمـد	دزیانیـان	در	ادامـه	تصریـح	کـرد:	مرکـز	تحقیقـات	
کشـاورزی	بـا	همـکاری	یـک	شـرکت	خصوصـی	روش	»رین	
فلت«	آبیـاری	بارانـی	را	برای	محصـوالت	زراعی	نظیـر	گندم،	
آفتابگـردان	و	ذرت	اجرا	کرده	اسـت	که	در	ایسـتگاه	تحقیقات	

دامغـان	نیـز	ایـن	طـرح	بـا	موفقیت	به	سـرانجام	رسـید.
وی	بابیــان	اینکــه	بــرای	افزایــش	بهــره	وری	آب،	طــرح	
جامعــی	در	قالــب	الگــوی	کشــت	تدوین	شــده	اســت،	
ــی	را	 ــخص	اراض ــورت	مش ــتان	به	ص ــت	اس ــزود:	در9	دش اف
مــورد	مطالعــه	قــرار	دادیــم	کــه		بعــد	از	جمــع	آوری	اطالعات	
ــای	 ــتفاده	از	عکس	ه ــا	اس ــته	ب ــک	بس ــی	در	ی خاک	شناس
ماهــواره	ای	و	نرم	افــزار	مشــخص	شــد	کــه	در	هــر	دشــت	چــه	
محصولــی	بــا	توجــه	بــه	اطالعات	پایــه	بایــد	کاشــته	شــود	تــا	

ــود. ــاک	وارد	ش ــع	آب	وخ ــه	مناب ــارت	ب ــن	خس کمتری
رئیــس	مرکــز	تحقیقــات	کشــاورزی	اســتان	ســمنان	بابیــان	
ــج	 ــات	نتای ــرای	باغ ــطحی	ب ــاری	زیرس ــتم	آبی ــه	سیس اینک
ــه	دنبــال	داشــت،	بیــان	کــرد:	یکــی	از	 رضایــت	بخشــی	را	ب
دالیلــی	کــه	باعــث	عــدم	اســتقبال	کشــاورزان	از	ســامانه	های	

نویــن	آبیــاری	می	شــود	عــدم	یکپارچگــی	مــزارع	اســت	کــه	
ــرداران	نتواننــد	از	تســهیالت	کم	بهــره	 باعــث	می	شــود	بهره	ب
ــا	بالعــوض	اســتفاده	کننــد	و	همچنیــن	در	برخــی	مــزارع	 ی
ــاخت	های	 ــن	زیرس ــی	از	مهم	تری ــه	یک ــی	ب ــدم	دسترس ع
ــن	 ــش	را	در	ای ــن	چال ــرق	مهم	تری ــع	ب ــی	مناب ــرح	یعن ط

ــد. ــاد	می	کن ــش	ایج بخ
ــه	 ــه	داد:	عمــده	مشــکل	اراضــی	کشــاورزی	ب ــان	ادام دزیانی
ــرای	 ــذا	ب ــزارع	منتهــی	می	شــود	ل ــودن	م ــدم	یکپارچــه	ب ع
ــورت	 ــون	ارث	ص ــری	در	قان ــد	بازنگ ــل	بای ــن	معض ــع	ای رف
گیــرد	تــا	از	خــرد	شــدن	مــزارع	جلوگیــری	کنــد	و	قطعــاً	اگر	
ــود	 ــه	ش ــه	کار	گرفت ــد	ب ــن	رون ــرای	اصــالح	ای ــی	ب طرح	های

ــد. ــری	باش ــک	مؤث ــاورزی	کم ــش	کش ــد	در	بخ می	توان
	

عملکــرد ناموفــق مجریــان باعــث فــرار کشــاورزان 
شــده اســت

ــکالت	 ــی	از	مش ــمنان	یک ــتان	س ــاورز	اس ــه	کش ــر	خان دبی
پیــش	روی	اجــرای	ســامانه	های	نویــن	آبیــاری	را	خــرد	
شــدن	زمیــن	بــر	اثــر	وراثــت	برشــمرد	و	بیــان	کــرد:	اجــرای	
ــه	 ــای	کوچــک	توجی ــاری	در	زمین	ه ــن	آبی ــامانه	های	نوی س
اقتصــادی	نــدارد	لــذا	تنهــا	راه	حــل	مطلــوب	در	ایــن	زمینــه	
شــرکتی	شــدن	چاه	هــای	کشــاورزی	توســط	دولــت	و	
ــا	ایــن	روش	دیگــر	هیــچ	ورثــه	ای	حــق	 قانون	گــذار	اســت،	ب
تقســیم	چــاه	و	زمیــن	را	نخواهــد	داشــت	و	هــر	ورثــه	نســبت	

ــد. ــت	می	کن ــا	را	پرداخ ــودش	هزینه	ه ــهم	خ ــه	س ب
محمدحســین	خنــکال	در	ادامــه	تصریــح	کــرد:	قانــون	
ــه	اینکــه	کار	 ــا	توجــه	ب ــوان	جابه	جــا	کــرد	ب ــت	را	نمی	ت وراث
ــن	 ــود	بنابرای ــد	ب ــر	خواه ــی	ماندگارت ــرکت	های	تعاون در	ش
ــرات	 ــاورزی	نظ ــش	کش ــان	بخ ــذاران	و	متولی ــد	قانون	گ بای
کارشناســی	پیرامــون	ایــن	پیشــنهاد	را	ارائــه	دهنــد	تــا	بعــد	
ــر	 ــه	روی	دیگ ــب	مصوب ــد	در	قال ــس	بتوان ــب	مجل از	تصوی
ــاندن	 ــت	رس ــه	ثب ــع	ب ــکالت	و	موان ــی	مش ــکه	یعن ــن	س ای

ــرد. ــرف	ک ــز	برط ــرکت	ها	را	نی ش
ــا	 ــاری	را	ب ــن	آبی ــامانه	های	نوی ــه	اجــرای	س ــان	اینک وی	بابی
شــعار	نمی	تــوان	پیــش	بــرد	و	بایــد	کار	جهــادی	بــرای	ایــن	
ــه	لحــاظ	بحــران	آبــی	کــه	در	 هــدف	انجــام	شــود،	افــزود:	ب
ــرل	آب	موجــود	راه	دیگــری	 ــر	از	کنت کشــور	وجــود	دارد	غی
بــرای	مقابلــه	بــا	خشک	ســالی	وجــود	نــدارد،	تمــام	هم	وغــم	
حاکمیــت	و	متولیــان	کشــور	بایــد	بــر	ایــن	متمرکــز	باشــد	تا	
امکانــات	بخــش	کشــاورزی	را	بــه	ســمت	آبیاری	هــای	نویــن	

ســوق	دهنــد.

ــب  ــردن جی ــی ک ــرای خال ــرکت ها ب ــد ش زد و بن
ــاورزان  کش

	دبیــر	خانــه	کشــاورز	اســتان	ســمنان	بابیــان	اینکــه	طراحــی	
ــی	اجــرای	سیســتم	آبیــاری	نیــز	یکــی	دیگــر	از	 چندمیلیون
ــرکت	ها	 ــد	ش ــت:	زد	و	بن ــراز	داش ــت،	اب ــود	اس ــع	موج موان
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ــران اقتصاد ایـ

ــرای	 ــع	از	اج ــاورزان	مان ــب	کش ــردن	جی ــی	ک ــرای	خال ب
ــه	 ــال	گفت ــود	به	عنوان	مث ــاری	می	ش ــن	آبی ــامانه	های	نوی س
شــد	کــه	اگــر	طــراح	خــارج	از	اســتان	بــرای	اجــرای	ایــن	امــر	
ــده	شــود	تنهــا	شــرط	حضــور	آن	هــا	احــداث	دفتــر	 فراخوان
ــکل	 ــروز	مش ــورت	ب ــا	در	ص ــت	ت ــتان	اس ــور	در	شهرس مذک

ــد. ــد	آن	را	برطــرف	کن بتوان
خنــکال	ادامــه	داد:	متأســفانه	در	اجــرای	ســامانه	های	نویــن	
ــیاری	از	 ــت	بس ــر	اس ــخصی	مدنظ ــع	ش ــاً	نف ــاری	صرف آبی
ــی	و	خارجــی	در	کشــور	 ــکاران	داخل ــا	توســط	پیمان پروژه	ه
بــدون	دایــر	شــدن	دفتــر	در	شهرســتان	ها	تکمیــل	و	افتتــاح	
شــد	و	پیمانــکار	بــا	عمــل	بــه	تعهــدات	خــودش	حســن	نیت	
خــود	را	اثبــات	می	کنــد	از	ســوی	دیگــر	بایــد	دســت	کشــاورز	
را	در	اجــرای	فّنــاوری	جدیــد	را	بــاز	بگذارنــد	تــا	بــا	ارزان	ترین	

ــرانجام	برســد. ــه	س ــن	کار،	آن	را	ب و	مطمئن	تری
ــای	 ــه	ســمت	توصیه	ه ــه	چــرا	کشــاورزان	ب ــزود:	اینک وی	اف
جهــاد	کشــاورزی	حرکــت	نمی	کننــد	ســرنخ	پاســخ	را	بایــد	از	
ناکارآمــدی	عملکرد	مســئوالن	مربوط	جســتجو	کــرد،	برخی	
ــث	 ــان	باع ــق	خودش ــدان	موف ــرد	نه	چن ــا	عملک ــان	ب مجری
فــرار	کشــاورزان	شــدند	و	آموزش	هــای	الزم	بــرای	کشــاورزان	

ــا	ســطح	ســواد	پاییــن	به	کلــی	ارائــه	نشــده	اســت. ب
	

نمــک دشــمن آب رســانی نویــن در شهرســتان های 
کویــری اســت 

ــن	 ــه	ای ــخ	ب ــمنان	در	پاس ــتان	س ــاورز	اس ــه	کش ــر	خان دبی
پرســش	کــه	آیــا	سیســتم	تیــپ	پاســخگوی	نیازهــا	اســت،	
ابــراز	داشــت:	در	برخــی	مناطــق	بــه	کشــاورز	سیســتم	تیــپ	
را	پیشــنهاد	دادنــد	در	ایــن	نــوع	آبیــاری	بعــد	از	هــر	کشــت	
ــوراخ	 ــی	س ــود	و	گاه ــه	ش ــد	دور	انداخت ــپ	بای ــای	تی نواره
شــدن	تیپ	هــا	نیــز	باعــث	هــدر	رفــت	آب	خواهــد	شــد	و	از	
ســوی	دیگــر	ایــن	روش	بــاال	آمــدن	نمــک	در	ســطح	زمیــن	

ــال	دارد. ــه	دنب را	ب
ــاری	 ــن	آبی ــامانه	های	نوی ــرای	س ــه	اج ــان	اینک ــکال	بابی خن
در	زمین	هــای	کوچــک	مقرون	به	صرفــه	نیســت،	تصریــح	
کــرد:	اگــر	مالــکان	زمین	هــای	کوچــک	بتواننــد	توافــق	کنند	
می	تــوان	بــا	تعریــف	یکپارچه	ســازی	ســامانه	های	نویــن	
آبیــاری	را	در	اراضــی	اعمــال	کــرد	در	شــرایط	کنونــی	الگویی	
مبنــی	بــر	عــدم	صــدور	ســند	بــرای	بــاغ	کمتــر	از	ســه	هکتار	

ــار	تعریف	شــده	اســت. ــر	از	پنــج	هکت ــا	اراضــی	کمت ی
ــمنان	در	 ــتان	س ــک	اس ــای	کوچ ــرای	باغ	ه ــه	داد:	ب وی	ادام
ــه	حضــور	میــراب	اســت	کــه	آب	 سیســتم	یکپارچــه	نیــاز	ب
ــد	به	درســتی	ســهمیه	بندی	کننــد	کــه	ایــن	راه	حــل	 را	بتوان
ــدی	کــه	 ــن	سیاســت	های	جدی ــا	ای بســیار	ســختی	اســت	ب
دولــت	و	حاکمیــت	اعمــال	می	کنــد	خودبه	خــود	کشــاورزان	
ــاورزی	در	 ــه	کش ــد	چراک ــرار	می	گیرن ــیه	ق ــا	در	حاش خرده	پ

زمیــن	کوچــک	دیگــر	توجیــه	اقتصــادی	نــدارد.
خنـکال	در	ادامـه	تصریـح	کـرد:	بـا	توجه	بـه	دالیلی	کـه	ذکر	
شـد	یکپارچه	شـدن	اراضـی	بـرای	اجـرای	سـامانه	های	نوین	
آبیـاری	امکان	پذیـر	نیسـت	چراکـه	هـر	چـاه	اراضـی	تحـت	
آبیـاری	مشـخص	قـرار	دارد	و	از	سـوی	دیگـر	در	برخـی	نقاط	
شهرسـتان	اراضـی	تبدیـل	بـه	زمین	هـای	مسـکونی	شـدند	
اگـر	خرده	مالـکان	در	یـک	قالـب	توافـق	کننـد	تـا	نسـبت	به	
جریب	هـای	خودشـان	هزینـه	اجرای	طـرح	را	پرداخـت	کند،	
ایـن	کار	نشـدنی	نخواهد	بود	امـا	در	درازمدت	قطعاً	با	مشـکل	

مواجـه	خواهند	شـد.

چالش پدیده خرده مالکی 
ــر	جهــاد	کشــاورزی	شــاهرود	نیــز	ضمــن	بیــان	اینکــه	 مدی
شــرکت	های	مجــری	طــرح	ســامانه	های	نویــن	آبیــاری	
توانمنــد	نیســتند،	تصریــح	کــرد:	ایــن	شــرکت	ها	بیش	ازحــد	
ــی	از	ســوی	 ــن	مال ــت	و	تأمی ــن	ســهم	دول ــه	تأمی وابســته	ب
کشــاورزان	هســتند	کــه	گاهــی	درزمینــه	پرداخت	هــا	دچــار	

ــوند. ــکل	می	ش مش
محمدرضــا	قاســمی	افــزود:	اجــرای	ســامانه	های	نویــن	
آبیــاری	بــه	تأمیــن	زیرســاخت	های	الزم	ازجملــه	تأمیــن	برق	
ــاز	دارد	متأســفانه	در	برخــی	جاده	هــای	فرعــی	روســتایی	 نی
خطــوط	انتقــال	بــرق	وجــود	نــدارد	و	از	ســوی	دیگــر	اجــرای	
سیســتم		نیازمنــد	ایجــاد	اســتخرهای	ذخیــره	آب	کشــاورزی	
ــرای	 ــه	اج ــد	ک ــم	کن ــی	ورودی	را	تنظی ــا	دب ــت	ت ــز	اس نی
ــردار	 ــه	بهره	ب ــای	بســیاری	را	ب برق	کشــی	و	اســتخر	هزینه	ه

تحمیــل	می	کنــد.
ــاری	در	 ــن	آبی ــامانه	های	نوی ــرای	س ــه	اج ــان	اینک وی	بابی
قطعــات	کوچــک	غیراقتصــادی	اســت،	ابــراز	داشــت:	وجــود	
پدیــده	خــرده	مالکــی	بیش	ازحــد	امــکان	اجــازه	پیــاده	کردن	
ــذا	در	ایــن	زمینــه	 ســامانه	های	نویــن	آبیــاری	را	نمی	دهــد	ل
ــب	 ــت	متناس ــد	دول ــر	بای ــرایط	بهت ــه	ش ــیدن	ب ــرای	رس ب
ــرای	 ــع	اج ــن	مناب ــهم	خــودش	را	در	تأمی ــورم	س ــرخ	ت ــا	ن ب

ــاال	ببــرد. سیســتم		ب
ــون	 ــه	قان ــان	اینک ــاهرود	بابی ــاورزی	ش ــاد	کش ــر	جه مدی
ارث	کــه	منجــر	بــه	ریــز	شــدن	زمین	هــای	کشــاورزی	
ــن	 ــامانه	های	نوی ــرای	س ــع	را	در	اج ــن	مان ــود	مهم	تری می	ش
ــد	و	 ــون	جدی ــرد:	قان ــح	ک ــد،	تصری ــاد	می	کن ــاری	ایج آبی
ــن	 ــد	در	ای ــدی	می	توان ــا	ح ــده	ت ــختگیری	های	اعمال	ش س
زمینــه	مؤثــر	باشــد،	بــه	دلیــل	بحث	هــای	فرهنگــی	و	نبــودن	

شــرایط	مناســب	بــه	لحــاظ	اجتماعــی	شــرایط	مناســب	برای	
یکپارچــه	شــدن	اراضــی	ایجــاد	نشــده	اســت.

ــه	نحــوی	 ــن	زمینــه	شــرایط	را	ب ــد	در	ای ــزود:	بای قاســمی	اف
ــد	 ــری	کن ــی	جلوگی ــدن	اراض ــرد	ش ــا	از	خ ــم	ت ــش	ببری پی
یــا	سیاســت	های	تشــویقی	به	کاربــرده	شــود	و	کشــاورز	
ــا	مســائل	حاشــیه	ای	 ــع	اراضــی	ترغیــب	شــود	ام ــه	تجمی ب
موجــود	در	مناطــق	مختلــف	یکــی	از	موانــع	اصلــی	

یکپارچه	ســازی	اراضــی	را	شــامل	می	شــود.
ــه	 وی	بابیــان	اینکــه	امســال	کمک	هــای	بالعــوض	دولتــی	ب
شــکل	قابل	توجهــی	افزایــش	پیداکــرده	اســت،	ابــراز	داشــت:	
ــپ	 ــواری	و	تی ــی،	قطــره	ای،		ن ــاری	موضع ــای	آبی در	روش	ه
حــدود	1۰	میلیــون	تومــان	در	هکتــار	و	در	روش	هــای	بارانــی	
ــی	پرداخــت	 ــان	کمــک	دولت ــون	توم ــا	8.۵میلی ــن	6.۵	ت بی

می	شــود.
قاســمی	بابیــان	اینکــه	آبیــاری	قطــره	ای	بــرای	باغــات	
ــرای	 ــر	نیســت	و		ضمــن	افزایــش	هزینــه	ب انگــور	توجیه	پذی
ــد،	 ــار	مشــکل	می	کن ــز	دچ ــی	را	نی ــات	زراع کشــاورز،	عملی
ــه	کــرد:	توســعه	روش	هــای	کم	فشــار	در	باغــات	انگــور	 اضاف
بیشــتر	در	حــوزه	بخــش	مرکــزی	می	توانــد	موردتوجــه	قــرار	

ــرد. گی
وی	افــزود:	روش	آبیــاری	کم	فشــار	کــه	درواقــع	ایجــاد	
ــار	 ــغ	چه ــا	مبل ــود،	ب ــوب	می	ش ــال	آب	محس ــبکه	انتق ش
ــک	 ــار	کم ــر	هکت ــه	ازای	ه ــان	ب ــزار	توم ــون	و	4۰۰	ه میلی
بالعــوض	دولتــی	خــاص	باغــات	انگــور	و	باغــات	پســته	کــه	
ــکان	 ــت	و	ام ــزار	اس ــر	از	1۰	ه ــا	کمت ــی«	آب	آن	ه »ای.	س

اســتفاده	از	ایــن	روش	رادارنــد،	توصیــه	می	شــود.

نظــارت کافــی در محاســبه هزینــه بــرای مجریــان 
ــدارد وجــود ن

عضــو	هیئت	مدیــره	خانــه	کشــاورز	نیــز	موانــع	عمــده	پیــش	
ــاری	را	خــرده	مالکــی	و	 ــن	آبی ــامانه	های	نوی روی	اجــرای	س
ــراز	 ــت	و	اب ــانی	دانس ــبکه	برق	رس ــودن	ش ــترس	نب در	دس
داشــت:	در	پذیــرش	اصــل	موضــوع	شــکی	نیســت	امــا	بایــد	
پذیرفــت	کــه	اجــرای	ایــن	طــرح	در	مــزارع	خــرد	نمی	توانــد	
مقرون	به	صرفــه	باشــد	و	از	ســوی	دیگــر	پیمانــکار	بــرای	
ــرف	 ــی	را	ص ــز	زمان ــه	نی ــن	زمین ــاورز	در	ای ــوزش	کش آم
نمی	کنــد	درنتیجــه	بــا	آزمون	وخطــا	بایــد	سیســتم	را	
به	روزرســانی	کنــد	کــه	مطمئنــاً	بــا	تــداوم	ایــن	رونــد	

خســارات	زیــادی	بهره	بــردار	متحمــل	می	شــود.
امیــر	آریــن	در	ادامــه	تصریــح	کــرد:	متأســفانه	بــرای	مقابلــه	
بــا	پدیــده	خــرده	مالکــی	راه	کار	جــدی	وجــود	نــدارد	چراکــه	
در	قانــون	اســالمی	ارث	را	بــا	شــرایط	مشــخص	بــه	رســمیت	
ــار	را	 ــج	هکت ــر	از	پن ــاورزی	کمت ــی	کش ــد	و	اراض نمی	شناس

ــدارد. ــه	اقتصــادی	هــم	ن ــوان	خــرد	کــرد	و	توجی نمی	ت
وی	افــزود:	تســهیالت	بــرای	اجــرای	ســامانه	های	نویــن	
آبیــاری	جواب	گــوی	نیازهــا	نیســت	چراکــه	عمدتــاً	نظــارت	
کافــی	نیــز	در	محاســبه	هزینــه	بــرای	مجریــان	وجــود	نــدارد	
و	از	ســوی	دیگــر	اگــر	همــه	شــرکای	یــک	منبــع	آبــی	باهــم	
ــت	 ــه	را	دول ــد	کل	هزین ــاری	را	اجــرا	کنن ــک	سیســتم	آبی ی
ــش	 ــر	در	بخ ــز	کمت ــر	نی ــن	ام ــه	ای ــد	ک ــت	می	کن پرداخ

ــد. ــاق	می	افت ــاورزی	اتف کش
عضــو	هیئت	مدیــره	خانــه	کشــاورز	بابیــان	اینکــه	حاکمیــت	
ــردم	هســتند	 ــی	م ــامان	دهی	زندگ ــوا	مســئول	س ــام	ق و	تم
بنابرایــن	کشــاورزی	بایــد	اولویــت	توجــه	قــرار	گیــرد،	تصریح	
کــرد:	درحالی	کــه	اســتان	های	دیگــر	بهینــه	و	ارزان	تــر	
سیســتم	ســامانه	های	نویــن	را	اجــرا	و	آن	را	بــه	اتمــام	
رســاندند	امــا	در	اســتان	هنــوز	با	مشــکالتی	از	قبیــل	عملکرد	
نه	چنــدان	مطلــوب	پیمانــکار	مواجــه	هســتیم	کــه	از	اجــرای	
ناقــص	مجریــان	تنهــا	بهره	بــرداران	دچــار	خســارت	می	شــود	
اکنــون	ســه	ســال	از	کلیــد	خــوردن	این	طرح	گذشــته	اســت	
ــد. ــر	کنن ــه	ت ــا	را	مقرون	به	صرف ــد	هزینه	ه ــکاران	بای و	پیمان

	
کشاورزی استان سمنان نیازمند روش های جدید 

درنهایـت	بایـد	گفـت	آنچـه	مسـلم	اسـت،	تغییـر	در	الگـوی	
کشـت	و	اجـرای	سـامانه	های	آب	رسـانی	می	بایسـت	در	زمره	
اسـتانی	 باشـد	 اسـتان	سـمنان	 اولویت	هـای	مسـئوالن	در	
کـه	خشک	سـالی	17	سـال	گریبانـش	را	رهـا	نکـرده	اسـت.	
همچنیـن	شـاهد	مصـرف	78	درصـد	از	آب	هـای	موجـود	در	
سـومین	استان	خشـک	ایران	در	بخش	کشـاورزی	هستیم	که	

تناقضـی	عجیـب	را	رقـم	زده	اسـت.
امـروز	سـطح	زیر	کشـت	اراضی	اسـتان	سـمنان	با	آب	رسـانی	
نویـن	بـه	2۵هـزار	هکتار	رسـیده	امـا	بایـد	در	نظر	داشـت	که	
همچنـان	راه	طوالنـی	در	پیـش	اسـت	و	مسـئوالن	نبایـد	این	
فرآینـد	را	تمام	شـده	بدانند،	به	نظر	می	رسـد	ترویج،	تشـویق،	
به	کارگیـری	مهندسـان	توانمندتـر،	نظـارت	بهتـر،	همراهـی	
بـا	کشـاورزان،	ارتقـای	کیفـی	طرح	هـای	آب	رسـانی،	کاهش	
هزینـه	طراحی	آن	هـا	و	ده	هـا	مورد	دیگـر	باید	در	دسـتور	کار	
مسـئوالن	اسـتان	قـرار	گیـرد	تا	شـاهد	اجـرای	این	سیسـتم	

به	صـورت	1۰۰	درصـدی	باشـیم.
همچنیـن	مسـئوالن	امروز	بایـد	به	فکـر	تغییر	الگوی	کشـت	
و	کشـت	گلخانـه	ای	نیز	بایـد	باشـند	چراکه	هنوز	در	گرمسـار	
و	بیارجمنـد	کـه	آب	بـرای	خـوردن	وجـود	نـدارد	هندوانـه	
و	خربـزه	کاشـته	می	شـود	کـه	بـرای	هـر	کیلوگرمـش	حدود	
1۰۰	لیتـر	آب	مصرف	می	شـود	و	این	درحالی		اسـت	که	سـایر	
نهادهـا	نیز	بایـد	به	کمـک	جهاد	بیاینـد	تا	درزمینـه	فرهنگی	

نیـز	بتوانیـم	شـاهد	موفقیت	هایی	باشـیم.
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با احـداث پـروژه ملـی قزویـن- الموت- 
تنکابـن ضمـن صرفه جویـی 100 میلیون 
 180 کاهـش  و  سـوخت  در  لیتـری 
قزویـن  اسـتان های  مسـیر  کیلومتـری 
ترافیکـی محورهـای  گـره  مازنـدران،  و 

می شـود.  رفـع  شـمال 

ــر	و	 افزایــش	جمعیــت	و	تعــداد	خودروهــا	در	ســال	های	اخی
ــه	 ــداد	مســافرت	ها	از	پایتخــت	ب ــن	تع ــاال	رفت ــار	آن	ب در	کن
ــه	گانه	 ــی	س ــای	اصل ــده	محوره ــب	ش ــور	موج ــمال	کش ش
ــواره	 ــور	هم ــمالی	کش ــتان	های	ش ــه	اس ــت	ب ــال	پایتخ اتص
ــی	 ــه	گاه ــد	به	طوری	ک ــی	باش ــیار	باالی ــک	بس ــاهد	ترافی ش
ــرار	می	دهــد	و	مــردم	را	از	 اصــل	مســافرت	را	تحــت	تأثیــر	ق

ــد. ــه	ســفر	شــمال	پشــیمان	می	کن ــن	ب رفت
ــش	 ــی	بی ــا	قدمت ــوس	ب ــوه	و	چال ــراز،	فیروزک ــای	ه جاده	ه
ــوب	 ــی	از	جن ــا	راه	ارتباط ــر	تنه ــال	حاض ــرن	در	ح از	نیم	ق
ــم	 ــت	ک ــه	ظرفی ــت	ک ــدران	اس ــتان	مازن ــه	اس ــز	ب و	مرک
ــافران	و	 ــه	مس ــنگینی	را	ب ــی	س ــار	ترافیک ــاله	ب ــا	هرس آن	ه
گردشــگران	تحمیــل	کــرده	و	باعــث	اتــالف	وقــت	و	انــرژی	و	

ــود. ــوت	می	ش ــرح	و	ف ــه	ج ــر	ب ــوانح	منج ــروز	س ب
هرچنــد	اقدامــات	خوبــی	در	ســال	های	گذشــته	بــرای	
تعریــض	و	بهســازی	ایــن	جاده	هــا	در	راســتای	کاهــش	
ــی	 ــا	طوالن ــه،	ام ــورت	گرفت ــردد	ص ــازی	ت ــوانح	و	روان	س س
ــا	 ــه	شــمال،	موجــب	شــد	ت شــدن	ســاخت	آزادراه	تهــران	ب

ــد. ــی	بمان ــا	باق ــن	محوره ــکالت	ای ــان	مش همچن
در	جریــان	ســفر	رهبــر	معظــم	انقــالب	بــه	قزویــن	در	آذرمــاه	

ــاس	آن	 ــر	اس ــه	ب ــید	ک ــب	رس ــه	تصوی ــی	ب ــال	82	طرح س
ســاخت	جــاده	قزوین-المــوت	بــه	تنکابــن	بــا	هــدف	تحــت	
ــرار	 ــه	ق ــور	موردتوج ــتان	کش ــد	اس ــرار	دادن	چن پوشــش	ق

ــاز	شــد. ــات	احــداث	آن	آغ ــت	و	عملی گرف
ــی	 ــوان	راه	دسترس ــن	به	عن ــوت-	تنکاب ــن-	الم ــاده	قزوی ج
ــن	 ــرز	و	چهارمی ــوب	رشــته	کوه	الب ــه	جن ــد	از	شــمال	ب جدی
ــتان	مطــرح	 ــرب	اس ــژه	غ ــدران	و	به	وی ــه	مازن ــی	ب راه	ارتباط
شــد	کــه	بــا	احــداث	آن	مســافت	کنونــی	قزویــن	تــا	تنکابــن	
در	غــرب	مازنــدران	کــه	حــدود	۳۳۰	کیلومتــر	اســت،	حــدود	

ــد. ــش	می	یاب ــر	کاه 182	کیلومت
ــب	 ــمال	موج ــه	ش ــی	ب ــای	منته ــودن	محوره ــدود	ب مح
ــی	 ــرای	دسترس ــد	ب ــیرهای	جدی ــاد	مس ــه	ایج ــد	مطالع ش
ــژه	در	 ــن	به	وی ــیر	جایگزی ــوان	مس ــور	به	عن ــمال	کش ــه	ش ب
ــران	 ــروز	بح ــع	ب ــز	مواق ــبت	ها	و	نی ــالت	و	مناس ــام	تعطی ای
در	پدافنــد	غیرعامــل	نیــز	موردتوجــه	قــرار	گیــرد	و	در	کنــار	
ــرای	 ــود	ب ــای	موج ــردن	محوره ــه	ک ــار	خط ــعه	و	چه توس

ــود. ــرح	ش ــک	مط ــم	ترافی ــش	حج کاه
	

راهی پدافندی
ــتان	 ــازی	اس ــرکل	راه	و	شهرس ــی	مدی ــق	لطف ــعود	ح مس
ــه	 ــن	ب ــه	تنکاب ــوت	ب ــن،	الم ــی	قزوی ــت:	راه	اصل ــن	گف قزوی
ــل	 ــه	تکمی ــت	ک ــه	اس ــر	دارای	6	قطع ــول	148	کیلومت ط
ــا	کیلومتــر	62	 قطعــات	1،	2و۳	حدفاصــل	کیلومتــر	صفــر	ت
ــه	در	 ــه	البت ــت	ک ــرار	گرف ــت	ق ــوت	در	اولوی ــا	الم ــن	ت قزوی

ــت. ــرده	اس ــر	ک ــدی	تغیی ــوع	قطعه	بن ــر	ن ــال	حاض ح
ــن	یــک	طــرح	 ــه	تنکاب ــن،	المــوت	ب ــزود:	محــور	قزوی وی	اف
ــان	 ــود	و	زم ــدی	محســوب	می	ش ــه	راه	پدافن ــی	اســت	ک مل

ــد. ــش	می	ده ــاعت	کاه ــا	۳	س ــفر	را	2	ت س
بــه	گفتــه	حــق	لطفــی	در	بــرآورد	اولیــه	بــرای	ســاخت	ایــن	
ــی	 ــار	پیش	بین ــان	اعتب ــارد	توم ــدود	1۰۰۰	میلی ــاده	ح ج
ــدود	 ــاز	ح ــم	موردنی ــی	رق ــای	کنون ــا	هزینه	ه ــه	ب ــد	ک ش
ــون	27۰	 ــه	تاکن ــرآورد	می	شــود	ک ــان	ب ــارد	توم 2۵۰۰	میلی

ــه	شــده	اســت. ــرای	ســاخت	آن	هزین ــان	ب ــارد	توم میلی
ــا	 ــه	ت ــاری	ک ــرد:	اعتب ــح	ک ــرکل	راه	و	شهرســازی	تصری مدی
ــر	4۰۰	 ــم	بالغ	ب ــاز	داری ــروژه	در	محــدوده	اســتان	نی ــان	پ پای
میلیــارد	تومــان	اســت	تــا	بتوانیــم	62	کیلومتــر	مســیر	را	تــا	

ــم. ــدران	در	قطعــه	اول	تکمیــل	کنی ــرز	مازن م
ــن	 ــم	در	پایی ــیر	ه ــر	مس ــت:	1۰	کیلومت ــی	گف ــق	لطف ح
اکبرآبــاد	بــا	رانــش	زمیــن	مواجهیــم	و	امیدواریــم	تــا	پایــان	
ســال	آینــده	9۵	درصــد	مســیر	بــه	پایــان	برســد	کــه	امســال	
ــود	و	 ــق	ش ــروژه	تزری ــه	پ ــان	ب ــارد	توم ــود	۳9	میلی ــرار	ب ق
ــت. ــده	اس ــص	داده	ش ــان	تخصی ــارد	توم ــون	26	میلی تاکن

	
ــف  ــن تکلی ــه زودی تعیی ــت محیطی ب ــوز زیس مج

می شــود
ــرد:	در	 ــه	ک ــن	اضاف ــتان	قزوی ــازی	اس ــرکل	راه	و	شهرس مدی
همایــش	مدیــران	راه	و	شهرســازی	کشــور	وضعیــت	راه	هــای	
اســتان	و	نیازهــای	خــود	را	بــا	وزیــر	مطــرح	خواهیــم	کــرد	و	
بــرای	تعییــن	تکلیــف	ارزیابــی	محیط	زیســت	مســیر	قزویــن،	
ــه	 ــا	ادام ــن	هــم	تصمیم	گیــری	می	شــود	ت ــه	تنکاب المــوت	ب

کار	تســریع	شــود.
وی	ســرعت	اجــرای	طــرح	را	مطلــوب	دانســت	و	یــادآور	شــد:	
ــی	 ــدید	مال ــای	ش ــا	محدودیت	ه ــت	ب ــه	دول ــرایطی	ک در	ش
مواجــه	اســت	تزریــق	اعتبــارات	فعلــی	هــم	بــه	ایــن	پــروژه	

موانع اتصال قزوین به مازندران/محوری که مسیرشمال راکوتاه تر می کند

محمدرضا 
جباری
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ــت. ــول	اس ــمند	و	قابل	قب ارزش
ــی	 ــای	عمران ــرای	طرح	ه ــد	اج ــزود:	هرچن ــی	اف ــق	لطف ح
مشــکالت	زیســت	محیطی	هــم	دارد	امــا	بایــد	پذیرفــت	کــه	
راه	زیرســاخت	توســعه	اســت	و	بــا	همــه	مشــکالتی	کــه	برای	
محیط	زیســت	ایجــاد	می	کنــد	و	مــا	بایــد	آن	را	کاهــش	
دهیــم	در	توســعه	و	شــکوفایی	اقتصــادی	و	گردشــگری	نقش	
ــن	طــرح	شــاهد	 ــا	اجــرای	ای ــم	ب اساســی	دارد	کــه	امیدواری
ــگری	و	 ــق	گردش ــافرت	و	رون ــه	مس ــوانح	و	هزین ــش	س کاه
ــم	 ــوت	ه ــد	الم ــی	مانن ــق	دیدن ــت	مناط ــروج	از	بن	بس خ

باشــیم.
	

کاهش سوانح جاده ای
ســرهنگ	نصــراهلل	بیگلــری	رئیــس	پلیــس	راه	قزویــن	
ــوت	و	 ــه	الم ــن	ب ــروژه	قزوی ــرای	پ ــی	اج ــن	ویژگ مهم	تری
ــژه	در	مســیرهای	 ــاده	ای	به	وی ــوانح	ج ــش	س ــن	را	کاه تنکاب
ــد	و	 ــمالی	می	دان ــتان	های	ش ــه	اس ــی	ب ــک	دسترس پرترافی
ــا	 ــن	۳۰۰	ت ــک	بی ــل	و	پرترافی ــای	تعطی ــد:	در	روزه می	گوی
ــتان	 ــی	اس ــای	مواصالت ــودرو	از	راه	ه ــتگاه	خ ــزار	دس 4۰۰	ه
به	ویــژه	محــور	قزویــن	به	رشــت	تــردد	و	در	طــرح	نــوروزی	تا	
یک	میلیــون	دســتگاه	خــودرو	از	ایــن	مســیر	عبــور	می	کننــد	
کــه	ســاخت	ایــن	جــاده	بهتریــن	راه	بــرای	شکســتن	ترافیک	

مســیرهای	شــمالی	و	کاهــش	ســوانح	اســت.
ســرهنگ	بیگلــری	اضافــه	کــرد:	در	فصــل	ســرما	و	زمســتان	
ــراز	بســته	می	شــود	و	مســافران	از	مســیر	 ــاده	ه ــوالً	ج معم
ــه	رشــت	اســتفاده	می	کننــد	کــه	اگــر	ایــن	جــاده	 قزویــن	ب
ــی	 ــرای	جــاده	فعل ــن	ب ــاًل	راهــی	جایگزی ســاخته	شــود	عم

ــمال	اســت. ش
وی	گفــت:	خســتگی	و	خواب	آلودگــی	بــه	دلیــل	بــاال	بــودن	
ترافیــک	و	شــلوغی	مســیر	موجــب	افزایــش	ســوانح	در	
ــه	المــوت	 ــن	ب محورهــای	شــمال	می	شــود	کــه	جــاده	قزوی
ــم	 ــه	ک ــد	و	ب ــل	کن ــکل	را	ح ــن	مش ــد	ای ــن	می	توان و	تنکاب

ــود. ــی	منجــر	ش ــوانح	جرحــی	و	فوت شــدن	س
ــاده	 ــن	ج ــداث	ای ــا	اح ــرد:	ب ــح	ک ــری	تصری ــرهنگ	بیگل س
ــد	و	 ــش	می	یاب ــم	کاه ــت	ه ــه	رش ــرج	ب ــان	ک ــک	اتوب ترافی
ــم	شــدن	 ــه	ک ــت	دارد	و	ب ــا	اهمی ــرای	م ــی	ب ــگاه	ترافیک از	ن
ــدگان	و	ایمــن	شــدن	مســافرت	ها	 اســترس	و	اضطــراب	رانن

کمــک	می	کنــد.
ــن	مســیر	 ــرد:	ای ــان	ک ــن	بی ــتان	قزوی ــس	راه	اس ــس	پلی رئی
ــران	و	 ــه	ته ــتی	ب ــافرت	های	بازگش ــی	مس ــد	از	برخ می	توان
کــرج	جلوگیــری	کنــد.	همچنیــن	در	تابســتان	بــا	توجــه	بــه	

اینکــه	محــور	قزویــن	بــه	المــوت	بــا	داشــتن	قلعــه	و	دریاچــه	
ــن	 ــور	از	ای ــا	عب ــوان	ب ــت	می	ت ــگری	اس ــور	گردش اوان	مح
ــک	 ــه	کم ــگری	منطق ــادی	و	گردش ــق	اقتص ــه	رون ــیر	ب مس

ــرد. ــق	ک ــرد	و	مســافرتی	جــذاب	را	محق ک

مسـیر اسـتان های قزویـن و مازنـدران ۱۸۰ کیلومتر 
کوتـاه می شـود

ــن	و	 ــتان	های	قزوی ــه	اس ــی	فاصل ــرح	مل ــن	ط ــرای	ای ــا	اج ب
مازنــدران	18۰	کیلومتــر	کاهــش	می	یابــد	و	روســتاهای	
ــکوفایی	 ــیر	ش ــده	و	در	مس ــت	خارج	ش ــم	از	بن	بس ــیر	ه مس

اقتصــادی	قــرار	می	گیرنــد.
ــا	ســاخت	جــاده	قزوین-الموت-تنکابــن	ضمــن	 همچنیــن	ب
ــا	اســتان	های	 کاهــش	مســافت	بیــن	اســتان	های	مرکــزی	ب
شــمالی	کشــور،	ســاالنه	بیــش	از1۰۰	میلیــون	لیتر	ســوخت	
ــزار	و	2۵۰	 ــادل	2	ه ــی	مع ــه	ارزش ــود	ک ــی	می	ش صرفه	جوی

میلیــارد	ریــال	دارد.		
کــم	شــدن	ســوانح	رانندگــی	و	تلفــات	انســانی،	کــم	شــدن	
ــردم	 ــت	م ــی	در	وق ــمالی،	صرفه	جوی ــای	ش ــک	جاده	ه ترافی
و	رونــق	اقتصــادی،	کشــاورزی	و	گردشــگری	و	ایجاد	اشــتغال	
ــن،	 ــرد	احــداث	جــاده	قزوی از	دیگــر	ویژگی	هــای	منحصربه	ف

المــوت	بــه	تنکابــن	اســت.
جعفــر	قزوینیــان	مدیــر	ســاخت	و	توســعه	راه	هــای	اداره	راه	و	
شهرســازی	اســتان	قزویــن	در	خصــوص	پیشــرفت	فیزیکــی	
ایــن	جــاده	گفــت:	ترافیــک	موجــود	در	محورهــای	شــمالی	
ــم	نشــده	و	قســمت	عمــده	 ــه	شــهرهای	مقصــد	خت ــا	ب تنه
آن	بــه	مقصــد	شــهرهای	شــمالی،	وارد	جــاده	کنــاره	دریــای	
خــزر	می	شــوند	کــه	در	ایــن	شــرایط	دیگــر	محــور	ســاحلی	

ــدارد. کشــش	ترافیــک	یادشــده	را	ن
قزوینیــان	بیــان	کــرد:	در	ایــن	راســتا	احــداث	محــور	قزویــن	
ــه	 ــت	ک ــرار	گرف ــی	ق ــه	اجرای ــن	در	برنام ــوت-	تنکاب ــه	الم ب
ایــن	محــور	از	کیلومتــر	1۰	آزادراه	قزویــن-	کــرج	آغازشــده	
ــرز	 ــته	کوه	های	الب ــوت	و	رش ــه	الم ــور	از	منطق ــس	از	عب و	پ
ــن	 ــه	کمربنــدی	تنکاب ــا	طــی	مســیری	148	کیلومتــری	ب ب

متصــل	می	شــود.
وی	اضافــه	کــرد:	92	کیلومتــر	ایــن	مســیر	در	اســتان	قزویــن	
قــرار	دارد	و	آنچــه	بایــد	احــداث	شــود	حــدود	118	کیلومتــر	
ــای	موجــود	در	اســتان	 ــر	همــان	جاده	ه اســت	و	۳۰	کیلومت
مازنــدران	اســت	کــه	بــه	مســیر	جدیــد	متصــل	خواهــد	شــد.
قزوینیــان	گفــت:	در	محــدوده	صفــر	تــا	کیلومتــر	1۳	
ــا	4۰	 ــر	1۳	ت ــده	و	از	کیلومت ــه	ش ــفالت	ریخت ــه	آس یک	الی

حــدود	9۰	درصــد	ابنیــه	و	8۰	درصــد	عملیــات	خاکــی	
اســت. انجام	شــده	

مدیــر	ســاخت	و	توســعه	راه	هــای	اداره	راه	و	شهرســازی	
ــی	 ــکالت	کنون ــی	از	مش ــرد:	یک ــح	ک ــن	تصری ــتان	قزوی اس
ــه	 ــا	4۵	اســت	ک ــر	۳۵	ت ــور	از	محــدوده	لغزشــی	کیلومت عب
ــه	 ــک	و	تهی ــق	ژئوتکنی ــات	دقی ــه	مطالع ــن	کار	ب ــرای	ای ب
طرح	هــای	حفاظتــی	و	پایدارســازی	نیــاز	داریــم	کــه	ایــن	کار	

انجام	شــده	اســت.
ــا	62	 ــر	۵8	ت ــن	از	کیلومت ــرد:	همچنی ــه	ک ــان	اضاف قزوینی
نیــز	آســفالت	شــده	و	امیدواریــم	محــور	قزویــن	تــا	روســتای	
ــرداری	شــود. ــاده	بهره	ب ــده	آم ــان	ســال	آین ــا	پای شــهرک	ت
ــارد	 ــدود	1۰۰۰	میلی ــروژه	ح ــن	پ ــرای	ای ــان	کرد:اج وی	بی
تومــان	هزینــه	دارد	کــه	تاکنــون	برای	اجــرای	نیمی	از	مســیر	
ــان	 ــارد	توم ــر28۰	میلی ــن	بالغ	ب ــوت	و	تنکاب ــه	الم ــن	ب قزوی
هزینــه	شــده	اســت	و	تکمیــل	آن	در	محــدوده	اســتان	قزوین	
بــا	بــرآورد	جدیــد	بــه	4۰۰	تــا	6۰۰	میلیــارد	تومــان	اعتبــار	

دیگــر	نیــاز	دارد.

تأمیــن اعتبــار به موقــع موجــب تســریع در 
می شــود جــاده  ســاخت 

قزوینیــان	اظهــار	داشــت:	اگــر	اعتبــارات	به	موقــع	پرداخــت	
شــود	امیدواریــم	تــا	پایــان	ســال	آینــده	بتوانیــم	62	کیلومتر	
مســیر	را	در	حــوزه	اســتان	قزویــن	تحویــل	دهیــم	و	ترافیــک	

ایــن	مســیر	برقــرار	شــود.
	

نگران عبور وحوش منطقه از مسیر جاده هستیم
ســیاوش	شمســی	پور	مدیــرکل	محیط	زیســت	اســتان	
ــای	زیســت	محیطی	اجــرای	 ــورد	نگرانی	ه ــم	در	م ــن	ه قزوی
ــی،	 ــروژه	مل ــور	17۰	پ ــت:	در	کش ــار	داش ــروژه	اظه ــن	پ ای
ــن	 ــا	همی ــه	یکــی	از	آن	ه ــدارد	ک ــی	زیســت	محیطی	ن ارزیاب
طــرح	اســت	لــذا	در	شــرایط	کنونــی	بــرای	بررســی	وضعیــت	
جــاده	قزویــن،	المــوت	بــه	تنکابــن	جلســات	مختلفــی	برگزار	

شــد
ــترکی	 ــد	مش ــز	بازدی ــته	نی ــاه	گذش ــه	داد:	در	دو	م وی	ادام
ــازی	و	محیط	زیســت	 ــان	راه	و	شهرس ــی	کارشناس ــا	همراه ب
صــورت	گرفــت	و	قــرار	شــد	بــرای	حفــظ	وحــوش	منطقــه	و	
پوشــش	گیاهــی	مســیر	در	کیلومتــر	4۵	تــا	۵۵	تونلــی	ایجاد	

شــود	تــا	وحــوش	بتواننــد	عبــور	کــرده	و	از	بیــن	نرونــد.
ــاده	در	 ــداث	ج ــت	اح ــد	پذیرف ــه	بای ــرد:	البت ــان	ک وی	بی
محورهــای	کوهســتانی	و	جنگلــی	حتمــاً	بــه	محیط	زیســت	
ــیب	ها	 ــن	آس ــم	ای ــالش	کنی ــد	ت ــاند	و	بای ــیب	می	رس آس
بــه	حداقــل	برســد	و	ایــن	پــروژه	هــم	به	هرحــال	بــه	
پیشــرفت	۵۰	درصــدی	رســیده	و	هزینه	هــای	ســنگینی	
ــع	مشــکالت	 ــا	رف ــا	ب ــم	ت ــا	هــم	کمــک	می	کنی داشــته	و	م

ــد. ــان	برس ــه	پای ــرح	ب ــن	ط ــت	محیطی	ای زیس
شمســی	پور	اضافــه	کــرد:	در	محــدوده	اســتان	قزویــن	
ــای	محیط	زیســت	 ــر	دغدغه	ه ــم	و	اگ مشــکل	خاصــی	نداری
ــه	 ــور	حیات	وحــش	منطق ــرای	عب ــی	ب برطــرف	شــده	و	تونل
ــت	 ــا	رعای ــت	و	محیط	زیســت	مســیر	ب ساخته	شــده	و	طبیع
ــوارد	فنــی	حفــظ	شــود	بخشــی	از	مشــکالت	حــل	 همــه	م

ــد. ــد	ش خواه
ــن	 ــه	ای ــن	در	پاســخ	ب ــرکل	محیط	زیســت	اســتان	قزوی مدی
ــد	 ــرح	داری ــن	ط ــرای	ای ــه	ای	در	اج ــا	دغدغ ــه	آی ــؤال	ک س
ــک	بخــش	از	 ــه	ی ــاز	دارد	ک ــرح	دو	ف ــن	ط ــرد:	ای ــح	ک تصری
ــه	 ــده	ک ــال	86	آغازش ــه	از	س ــت	ک ــوت	اس ــا	الم ــن	ت قزوی
ــذر	و	 ــده	و	زیرگ ــی	احداث	ش ــد	تونل ــیرکوه	بای ــه	ش در	منطق

ــود. ــی	ش ــه	پیش	بین ــوش	منطق ــرای	وح ــذر	ب روگ
وی	اظهــار	داشــت:	فــاز	دوم	در	محــور	المــوت	تــا	مــرز	
مازنــدران	اســت	کــه	در	ایــن	مســیر	درختــان	ارس	و	جمعیت	
زیــادی	از	گونه	هــای	درختــی	وجــود	دارد	کــه	در	ایــن	مســیر	
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ــیم	 ــب	باش ــد	مراق ــت	و	بای ــاخت	اس ــت	س ــل	در	دس ۵	تون
ــا	 ــا	و	خاک	برداری	ه ــود	و	باطله	ه ــع	نش ــان	قط ــن	درخت ای
ــه	زودی	 ــت	ب ــا	درنهای ــه	ریختــه	نشــود	ام در	آبراهــه	رودخان
ــواز	 ــت	ج ــروژه	وضعی ــن	پ ــی	ای ــف	نهای ــن	تکلی ــا	تعیی ب

زیســت	محیطی	آن	مشــخص	می	شــود.
	

محمــدی: تحقــق آرزوی ۵۰ ســاله مــردم اســتان در 
اتصــال بــه مازنــدران

داود	محمــدی	رئیــس	کمیســیون	اصــل	9۰	مجلس	شــورای	
اســالمی	بــا	مهــم	دانســتن	اجــرای	ایــن	پــروژه	ملــی	اظهــار	
ــن	 ــای	ایم ــاد	راه	ه ــف	مســئوالن	ایج ــی	از	وظای داشــت:	یک
بــرای	مســافرت	های	آســان	و	کــم	حادثــه	بــرای	مــردم	اســت	
و	محــور	شــمال	بــه	دلیــل	ترافیــک	ســنگین	همــواره	دغدغه	
ــن	 ــه	همی ــوده	و	ب ــس	ب ــازی	و	مجل ــئوالن	راه	و	شهرس مس
دلیــل	جلســات	متعــددی	بــا	وزیــر	راه	و	شهرســازی	برگــزار	

کردیــم	تــا	ایــن	مســیر	ایجــاد	شــود.
ــا	۵۰	درصــد	و	کــم	 محمــدی	بیــان	کــرد:	کاهــش	مســیر	ت
ــمال	 ــه	ش ــی	ب ــر	دسترس ــیرهای	دیگ ــک	مس ــدن	ترافی ش
ــه	 ــوت	ب ــن،	الم ــاده	قزوی ــداث	ج ــداف	اح ــن	اه از	مهم	تری
ــه	 ــخگویی	ب ــا	پاس ــرد	م ــن	رویک ــت	و	مهم	تری ــن	اس تنکاب
ــاده	آن	را	 ــن	ج ــه	ای ــت	ک ــل	اس ــد	غیرعام ــوع	پدافن موض

تأمیــن	می	کنــد.
نماینــده	قزویــن	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	اضافــه	کــرد:	با	
همراهــی	همــه	مدیــران	دســتگاه	های	ذی	ربــط	خوشــبختانه	
در	محــدوده	اســتان	قزویــن	هیــچ	مشــکل	و	مانعــی	در	اجــرا	

نداریــم	و	پــروژه	در	چنــد	مرحلــه	در	حــال	اجراســت.
محمــدی	رونــد	اجــرای	پــروژه	را	مطلــوب	می	دانــد	و	
می	گویــد:	بــا	همــه	محدودیت	هــای	مالــی	دولــت	توانســتیم	
از	محــل	فــروش	ســهام	فــوالد	خوزســتان	منابــع	مالی	پــروژه	

را	تأمیــن	کنیــم	و	امــروز	وضعیــت	
خوبــی	داریــم	و	در	۵	ســال	اخیــر	رونــد	
ــت	 ــوده	و	حمای ــوب	ب ــیار	مطل کار	بس
ــل	 ــرعت	قاب ــت	و	س ــب	اس ــی	مناس مال

قبولــی	دارد.
ــس	 ــیون	اصــل	9۰	مجل ــس	کمیس رئی
ــی	 ــد:	نیم ــادآور	ش ــالمی	ی ــورای	اس ش
ــتان	 ــدوده	اس ــون	در	مح ــیر	تاکن از	مس
ــوردار	 ــی	برخ ــرفت	خوب ــن	از	پیش قزوی
اســت	و	62	کیلومتــر	آن	تــا	ســال	آینده	

آمــاده	بهره	بــرداری	می	شــود.
	

ــاده  ــل ج ــد غیرعام ــش پدافن نق
المــوت بــه تنکابــن اهمیــت 

دارد مضاعــف 
محمــدی	بــا	اشــاره	بــه	مزایــای	احــداث	
ایــن	جــاده	بیــان	کــرد:	مهم	تریــن	
ــا	 ــی	آن	اســت	ت ــروژه	نقــش	پدافنــد	غیرعامل ــن	پ ــت	ای مزی
اگــر	بــرای	مســیرهای	قزویــن	بــه	رشــت	مشــکلی	ایجاد	شــد	

ــد. ــی	باش راه	جایگزین
وی	کاهــش	مســافت،	مصــرف	ســوخت	و	ترافیــک	در	
دسترســی	بــه	شــمال	را	از	دیگــر	مزایــای	ایــن	طــرح	دانســت	
و	افــزود:	آرزوی	دیریــن	مــردم	قزویــن	به	ویــژه	مناطــق	
المــوت	کــه	در	بن	بســت	قــرار	دارنــد	ایــن	بــود	کــه	بتواننــد	
ــه	شــمال	مســافرت	 ــری	ب ــان	کوتاه	ت ــر	و	زم ــه	کمت ــا	هزین ب
کننــد	و	بــا	ایــن	منطقــه	مــراودات	اقتصــادی	داشــته	باشــند	
ــدن	 ــرآورده	ش ــتانه	ب ــرن	در	آس ــس	از	نیم	ق ــن	آرزو	پ ــه	ای ک
اســت	و	ایــن	طــرح	می	توانــد	کشــاورزی	و	اقتصــادی	منطقــه	
گردشــگری	و	زیبــای	المــوت	و	روســتاهای	مســیر	را	متحــول	

ــد. کن
ــمال	 ــا	ش ــزی	ب ــتان	های	مرک ــان	اس ــریع	و	آس ــاط	س ارتب
ــه	 کشــور	از	دیگــر	مزایــای	اجــرای	پــروژه	قزویــن،	المــوت	ب
ــای	 ــک	محوره ــش	ترافی ــب	کاه ــه	موج ــت	ک ــن	اس تنکاب
منتهــی	بــه	شــمال	به	خصــوص	محورهــای	کــرج	بــه	

ــود. ــز	می	ش ــت	نی ــه	رش ــن	ب ــوس	و	قزوی چال
ــکان	 ــزر،	ام ــای	خ ــاره	دری ــور	کن ــک	در	مح ــش	ترافی کاه
حمل	ونقــل	ســریع	محصــوالت	صنعتــی،	کشــاورزی،	دامــی	
از	اســتان	های	شــمالی	بــه	ســایر	نقــاط	کشــور	و	بالعکــس	و	
توســعه	همه	جانبــه	مناطــق	واقــع	در	مســیر	از	دیگــر	مزایــای	

ایــن	پــروژه	اســت.
بـا	احـداث	ایـن	پـروژه	مسـافت	فعلـی	قزویـن	بـه	المـوت	و	
تنکابـن	نزدیـک	بـه	18۰	کیلومتـر	کاهـش	پیدا	خواهـد	کرد	
کـه	ایـن	امـر	می	توانـد	بـه	کاهش	مصـرف	سـوخت	تـا	1۰۰	
میلیـون	لیتـر	در	سـال	منجر	شـود	کـه	کاهـش	آلودگی	های	

زیسـت	محیطی	را	نیـز	بـه	دنبـال	خواهـد	داشـت.

ــبی  ــرفت مناس ــوت پیش ــا الم ــن ت ــدوده قزوی مح
ــت ــته اس داش

و	 المــوت	 منطقــه	 در	 گردشــگری	 رونــق	 و	 توســعه	
بــه	لحــاظ	 واقــع	در	مســیر	 شهرســتان	های	شــمالی	
ــرد،	ایجــاد	اشــتغال	 شــرایط	طبیعــی	و	تاریخــی	منحصربه	ف
رونــق	 بــا	 پــس	ازآن	 و	 طــرح	 اجــرای	 مدت	زمــان	 در	
ــه	 ــعه	همه	جانب ــه	توس ــه	ب ــا	توج ــادی	ب ــای	اقتص فعالیت	ه
ــرعت	 ــی	در	س ــه	و	صرفه	جوی ــگری	در	منطق ــق	گردش و	رون
ــه	کاهــش	طــول	مســیر	از	دیگــر	 ــا	توجــه	ب و	زمــان	ســفر	ب

ــت. ــروژه	اس ــن	پ ــای	ای مزای
ــن	 ــوت	قزوی ــه	الم ــتاهای	منطق ــی	روس ــیاری	از	اهال بس
ــدران	 ــهرهای	مازن ــال	را	در	ش ــاه	از	س ــت	م ــل	هش حداق
ــی	 ــی	فعل ــیر	خاک ــد	و	مس ــکونت	دارن ــن	س ــژه	تنکاب به	وی
را	بــرای	ســفر	انتخــاب	می	کننــد	و	محصــوالت	باغــی	
و	زراعــی	فراوانــی	همچــون	گیــالس،	آلبالــو،	زردآلــو،	
ــش	از	 ــه	بی ــود	ک ــد	می	ش ــوت	تولی ــه	الم ــیب	در	منطق س
ــی	بازگشایی	شــده	 ــروش	از	مســیر	خاک ــرای	ف نصــف	آن	ب
ــیر	 ــن	مس ــایی	ای ــه	بازگش ــود	ک ــرده	می	ش ــن	ب ــه	تنکاب ب
موجــب	کاهــش	زمــان	و	هزینه	هــای	ســفر،	فــروش	
ــرای	 ــتر	ب ــد	بیش ــاد	درآم ــوالت	و	ایج ــی	محص و	بازاریاب

می	شــود. کشــاورزان	
ــه	 ــوط	ب ــیر	مرب ــن	مس ــر	از	ای ــدود	6۰	کیلومت ــن	ح همچنی
ــکالتی	در	 ــه	مش ــت	ک ــتان	اس ــتحفاظی	شهرس ــوزه	اس ح
ــک	 ــه	لحــاظ	زیســت	محیطی	و	تمل ــرح	ب ــرای	ط مســیر	اج
ــک	 ــا	کم ــه	ب ــده	ک ــاد	ش ــرباالن	ایج ــه	س ــی	در	منطق اراض
مســئوالن	اســتان	مازنــدران	قــرار	اســت	به	تدریــج	آن	هــا	نیــز	

حــل	شــود.
رونــق	 منطقــه،	 معــادن	 از	 بهره	بــرداری	 در	 تســهیل	
گردشــگری	در	منطقــه	تاریخــی	و	طبیعــی	المــوت،	
صعب	العبــور	 مناطــق	 مــردم	 دسترســی	 در	 تســهیل	
اســتان	های	قزویــن	و	مازنــدران	بــه	مراکــز	اســتان،	
ــش	 ــزر،	کاه ــای	خ ــاره	دری ــیر	کن ــک	مس ــش	ترافی کاه
	رشــت	و	 	چالــوس	و	قزویــنـ	 ترافیــک	مســیر	کــرجـ	
رونــق	کشــاورزی	و	آبزی	پــروری	در	مناطــق	المــوت	
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــدران	ب ــرب	مازن ــن	در	غ ــتان	تنکاب و	شهرس
منابــع	آبــی	از	دیگــر	مزایــای	ایــن	طــرح	ملــی	اســت	کــه	
ــژه	 ــدران	به	وی ــرح	اقتصــاد	مازن ــن	ط ــرداری	از	ای ــا	بهره	ب ب
غــرب	ایــن	اســتان	نیــز	در	حــوزه	گردشــگری،	کشــاورزی	

ــد. ــد	ش ــول	خواه ــی	متح و	صنعت
ــارات	پیش	بینی	شــده	 ــع	اعتب ــن	به	موق ــا	تأمی ــد	اســت	ب امی
و	اختصــاص	آن	بــه	پــروژه	در	ادامــه	اجــرای	ایــن	طــرح	ملــی	
شــاهد	تکمیــل	جــاده	قزویــن	بــه	المــوت	و	تنکابــن	در	ســال	
ــده	باشــیم	و	گامــی	اساســی	در	ایمن	ســازی	مســیرهای	 آین
دسترســی	بــه	شــمال	و	کاهــش	هزینه	هــای	مســافرت	و	نیــز	

رونــق	گردشــگری	برداشــته	شــود.
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1۷ سـال از تزریق گرمای امیدبخش گاز 
به روسـتاهای استان کردسـتان می گذرد 
و اکنـون هـزار و 60 روسـتای این اسـتاِن 
مشـهور به اسـتان بـرف و سـرما از نعمت 

گاز طبیعـی برخوردار هسـتند. 

توسـعه	روسـتایی	یکی	از	اجـزای	فرایند	توسـعه	در	هر	جامعه	
ای	بـه	شـمار	مـی	رود	و	بـرای	تحقـق	ایـن	مهـم	نیـز	ایجـاد	
زیرسـاخت	ها	و	ارائـه	خدمـات	زیربنایی	الزم	وضروری	اسـت.	
روسـتا،	ازنظـر	تقسـیمات	کشـوری	در	ایـران	کوچـک	تریـن	

واحد	سـکونتی	اجتماعی	وسیاسـی	است	
که	از	طریق	کشـاورزی	و	دامپـروری	امرار	
معـاش	مـی	کنـد	و	جمعیـت	آن	کمتر	از	

پنج	هـزار	نفر	اسـت.
از	 اعـم	 ای	 منطقـه	 هـر	 برخـورداری	
گاز	 بـرق،	 آب،	 از	 شـهری	 و	 روسـتایی	
و	تلفـن	از	جملـه	اصلـی	تریـن	حقـوق	
مردم	محسـوب	مـی	شـود	و	در	کشـورما	
شهرنشـین	ها	بسـیار	زودتر	از	روستاییان	
از	ایـن	خدمات	بهره	مند	شـدند	و	در	دوره	
ای	روسـتاییان	مـا	از	نبود	شـرایط	رفاهی	
الزم	گالیـه	منـد	بودنـد	و	همین	مسـئله	
هـم	یکـی	از	عوامـل	دخیـل	در	مهاجرت	

آنهـا	بـه	حاشـیه	شـهرها	بـوده	اسـت.
سـال	71	بـه	عبارتـی	2۵	سـال	پیـش	
گازرسـانی	به	مناطق	شـهری	کردسـتان	
آغـاز	شـد	کـه	در	ایـن	سـال	خـط	فلـزی	

2۰	اینچـی	از	همـدان	بـه	طرف	شـهرهای	قـروه،	دهـگالن	و	
سـنندج	منتقـل	و	اسـتارت	گازرسـانی	بـه	شـهرهای	اسـتان	

کردسـتان	زده	شـد.
بعد	از	سـپری	شدن	8	سـال	از	آغاز	گازرسـانی	به	نقاط	شهری	
کردسـتان	یعنی	در	سـال	79	گازرسانی	به	روسـتاهای	استان	
هـم	شـروع	و	نخسـتین	روسـتایی	کـه	از	نعمـت	گاز	طبیعـی	
برخوردار	شـد،	روسـتای	قلعـه	از	توابع	شهرسـتان	قـروه	بود.

بی	شـک	به	هـر	میزان	کـه	دولت	ها	بـه	روسـتاها	توجه	کنند	
و	شـرایط	رفاهی	روسـتاییان	را	فراهم	و	بهبود	ببخشـند	شاهد	
مانـدگاری	و	ممانعـت	از	مهاجـرت	آنهـا	بـه	شـهرها	خواهیـم	
بـود	چراکـه	آنچه	ایـن	افـراد	را	روانه	حاشـیه	شـهرها	در	طول	
سـالیان	گذشـته	و	حتـی	اکنـون	مـی	کنـد،	نبـود	امکانـات	و	

درآمـد	کافـی	بوده	و	اسـت.

قابلیت گازرسانی به ۱۵۰۰روستای کردستان وجود دارد
مدیرعامـل	شـرکت	گاز	کردسـتان	بـا	اشـاره	بـه	اینکـه	هـم	
اکنـون	482	هـزار	مشـترک	صنعتـی،	خانگـی	و	تجـاری	در	
شـهرها	و	روسـتاهای	اسـتان	وجـود	دارد،	گفت:	هـزار	و	7۰۰	
روسـتای	دارای	سـکنه	در	اسـتان	داریم	که	از	این	تعـداد	هزار	

و	۵۰۰	روسـتا	قابلیـت	گازرسـانی	دارنـد.
احمـد	فعلـه	گری	بـا	اشـاره	به	اینکـه	در	ابتـدای	امسـال	هزار	
و	۳۵	روسـتای	اسـتان	از	نعمـت	گاز	طبیعی	برخـوردار	بودند،	
عنـوان	کـرد:	از	ابتدای	امسـال	تاکنون	تعـداد	روسـتاهای	گاز	
دار	اسـتان	بـه	هـزار	و	6۰	روسـتا	افزایـش	یافتـه	و	تـا	پایـان	

امسـال	هـم	بـه	هـزار	و	1۵۰	روسـتا	خواهد	رسـید.
وی	شـعار	امسـال	شـرکت	گاز	اسـتان	را	،	»هـر	سـه	روز	یـک	
روسـتا	گاز	دار	مـی	شـود«	خوانـد	و	اظهارداشـت:	شـعار	ایـن	
شـرکت	بـرای	سـال	آینده	هـر	دو	روز	یـک	روسـتا	گاز	دار	می	

شـود،	تعیین	شـده	اسـت.

وی	یکی	از	اهداف	شـرکت	گاز	اسـتان	در	سـال	آینده	را	گازدار	
کـردن	18۰	روسـتا	ذکـر	کـرد	و	گفت:	ایـن	هـدف	در	صورت	

تامیـن	بودجـه	مورد	نیـاز	آن	قطعـا	تحقق	پیـدا	می	کند.
مدیرعامـل	شـرکت	گاز	کردسـتان	بـا	اشـاره	بـه	اینکـه	برای	
ارتقـاء	ضریـب	نفـوذ	گاز	طبیعـی	در	بخـش	روسـتایی	برنامه	
هـای	مدونی	تنظیم	شـده	اسـت،	بیان	کـرد:	ضریب	نفـوذ	گاز	
در	بخـش	روسـتایی	در	اوایـل	سـال	جـاری	76	درصـد	بود.

وی	اظهـار	امیـدواری	کـرد	ایـن	ضریـب	در	پایان	سـال	به	88	
درصـد	افزایـش	یابـد	و	افـزود:	ایـن	امر	باعـث	می	شـود	مردم	
روسـتاها	از	مهاجرت	به	شـهرها	خـودداری	و	حتـی	مهاجرت	

معکـوس	انجـام	دهند.

گازدارشدن تمام روستاهای کردستان تا دو سال دیگر
مدیرعامـل	شـرکت	گاز	کردسـتان	اعـالم	کـرد:	تا	پایان	سـال	
98	و	نهایتـا	ابتـدای	سـال	99،	تمـام	روسـتاهای	بـاالی	2۰	
خانـوار	جمعیـت	در	اسـتان	کردسـتان	گاز	دار	خواهنـد	شـد.
فعلـه	گـری	بیـان	کـرد:	اسـتان	کردسـتان	در	حالیکـه	در	
تعـدادی	از	شـاخص	هـا	در	کل	کشـور	دارای	ضریـب	پاییـن	
تری	اسـت	ولی	در	بخش	شـاخص	گازرسـانی	جزء	1۰	اسـتان	
برتـر	کشـور	اسـت	و	این	نشـان	از	تـالش	بـی	وقفـه	کارکنان	

تالشـگر	ایـن	بخـش	دارد.
وی	هزینـه		نصـب	و	راه	اندازی	هر	انشـعاب	را	6۰	میلیون	ریال	
ذکر	کـرد	و	افزود:	بـه	ازای	نصب	هر	انشـعاب	6۰	میلیون	ریال	
بـه	شـرکت	گاز	اسـتان	پرداخـت	مـی	شـود	و	ایـن	میـزان	در	

سراسـر	کشور	یکسـان	است.
گازکشی	به	مناطق	روستایی	کردستان	با	دیگر	نقاط	کشور،	
به	دلیل	توپوگرافی	و	صعب	العبور	بودن	این	منطقه	متفاوت	
و	هزینه	بردارتر	است	و	قطعا	نیاز	به	اعتبارات		بیشتری	هم	دارد.

 پایانی بر دغدغه روستاییان در سرمای زمستان
	بخشـدار	حسـین	آبـاد	نیـز	در	ایـن	زمینه	با	اشـاره	بـه	اینکه	
بخش	حسـین	آباد	سـنندج	دارای	41	روستا	اسـت،	گفت:	۳2	
روسـتای	این	بخش	حدود	چهار	سـال	اسـت	کـه	از	نعمت	گاز	

طبیعـی	برخوردار	شـده	اند.
صالح	زارع	با	اشـاره	به	اینکه	گازرسـانی	به	دو	روسـتای	ماموخ	
علیـا	و	سـفلی	درایـن	بخش	هـم	بـه	پیمانـکار	واگذار	شـده	و	
اجـرای	آن	آغـاز	شـده	اسـت،	بیـان	کرد:	مجـوز	گازرسـانی	به	
چهار	روسـتای	دیگـر	این	بخـش	هم	برای	سـال	آینـده	صادر	

شـده	است.
وی	بـه	تاثیـر	برخـورداری	ایـن	روسـتاها	بـرروی	مهاجـرت	
روسـتاییان	اشـاره	کـرد	و	اظهارداشـت:	قطعـا	روسـتاها	به	هر	

میـزان	از	امکانات	رفاهـی	و	خدمات	زیربنایی	بهره	مند	شـوند	
دیگـر	شـهر	بـرای	روسـتاییان	جذابیتـی	نخواهد	داشـت.

وی	بیـان	کـرد:	همـواره	یکـی	از	مشـکالت	روسـتاییان	ما	در	
فصول	سـرد	سـال	مربـوط	به	تامین	سـوخت	مـورد	نیـاز	آنها	
بود،	که	با	گازدار	شـدن	بسـیاری	از	روسـتاهای	مـا	این	دغدغه	
از	بیـن	رفتـه	و	اکنـون	زمسـتان	هـای	گرمـی	را	سـپری	مـی	

. کنند
از	آنجـا	کـه	کردسـتان	در	منطقـه	ای	کوهسـتانی	واقع	شـده	
اسـت،	زمسـتان	هـای	سـخت	و	سـردی	را	هـم	تجربـه	کرده	
و	مـی	کنـد،	گاهـا	بـارش	بـرف	بـه	حـدی	اسـت	کـه	مسـیر	
ارتباطـی	بسـیاری	از	روسـتاهای	ایـن	منطقـه	بـرای	چندین	
روز	مسـدود	مـی	شـود	بنابرایـن	یکـی	از	
مهمتریـن	دغدغـه	هـای	آنهـا	مربـوط	به	
تامیـن	سـوخت	مـورد	نیـاز	خـود	در	این	

فصـل	از	سـال	اسـت.
وظیفـه	تامیـن	سـوخت	روسـتاهای	فاقد	
گازطبیعـی	هـم	برعهـده	شـرکت	ملـی	
منطقـه	 نفتـی	 هـای	 فـرآورده	 پخـش	
کردسـتان	اسـت	که	این	شـرکت	هر	سال	
برای		تامیـن	و	توزیع		سـوخت	در	منطقه	
سردسـیر	اسـتان	از	ابتدای	سـال	اقدام	به	
ذخیـره	سـازی	فـرآورده	های	نفتـی	برای	
بیـش	از	۳6	هـزار	مشـترک	روسـتایی	در	

ایـن	منطقـه	مـی	کند.

ذخیره سـازی سـوخت بـرای بیش 
از ۳۶ هـزار مشـترک روسـتایی در 

ن ستا د کر
مدیـر	شـرکت	ملـی	پخـش	فـرآورده	هـای	نفتـی	منطقـه	
کردسـتان	نیـز	در	ایـن	رابطـه	گفـت:	بـرای	سـوخت	رسـانی	
مطلـوب	بـه	مناطقی	از	اسـتان	کـه	فاقد	گاز	طبیعی	هسـتند،	
بـه	ویـژه	در	فصل	سـرد	سـال	که	شـاهد	کاهش	شـدید	دمای	
هوا	هسـتیم،	تدابیر	مناسـبی	برای	اینکه	این	مناطق	مشـکلی	

از	لحـاظ	سـوخت	نداشـته	باشـند،	می	اندیشـیم.
فریـدون	یاسـمی	عنـوان	کـرد:	از	ابتـدای	خردادمـاه	امسـال	
اقـدام	بـه	ذخیـره	سـازی	سـوخت	بـرای	بیـش	از	۳6	هـزار	

مشـترک	روسـتایی	کـرده	ایـم.
وی	ادامـه	داد:	بـه	ایـن	ترتیـب،	در	روزهـای	اخیـر	که	شـاهد	
بـارش	بـرف	در	اسـتان	بـوده	ایـم،	سـوخت	رسـانی	به	شـکل	
مطلوبی	در	حال	انجام	اسـت	و	خوشـبختانه	در	هیچ	ناحیه	ای	

از	اسـتان	با	مشـکل	مواجه	نیسـتیم.
وی	بـا	اشـاره	بـه	اینکـه	از	ابتدای	سـال	جـاری	تاکنـون	بیش	
از	6۵	میلیـون	لیتـر	نفت	سـفید	به	مناطق	روسـتایی	اسـتان	
ارسـال	و	ذخیره	سـازی	شـده	اسـت،	بیان	کـرد:	از	ایـن	میزان	
فـرآورده	بیـش	از	49	میلیـون	لیتـر	آن	در	روسـتاهای	نقـاط	

صعـب	العبـور	ذخیره	سـازی	وتوزیع	شـده	اسـت.
روسـتاییان	همـواره	در	تابسـتان	آذوقـه	ای	بـرای	پاییـز	و	
زمسـتان	خود	تامیـن	می	کنند	لـذا	از	نظـر	مـواد	خوراکی	در	
زمسـتان	هـا	با	مشـکل	چندانـی	مواجه	نمی	شـوند	و	بیشـتر	
دغدغـه	ی	آنهـا	مربـوط	بـه	گرم	کـردن	خانه	هایشـان	اسـت	
کـه	خوشـبختانه	در	چند	سـال	اخیـر	با	گازرسـانی	بـه	تعداد	
زیادی	از	روسـتاها	ایـن	دغدغه	روسـتاییان	بـه	مراتب	کاهش	

پیـدا	کرده	اسـت.
اسـتفاده	از	بخـاری	هـای	نفتـی	همـواره	خطـرات	زیـادی	به	
همراه	داشـته	و	دارد	بنابراین	دیگر	روسـتاهای	کردسـتان	هم	
کـه	هنـوز	از	این	سـوخت	در	فصول	سـرد	سـال	اسـتفاده	می	

کننـد،	چشـم	انتظـار	برخـورداری	از	گاز	طبیعی	هسـتند.

نعمت گاز، گرمای امید بخش زندگی در ۱۰۶۰ روستای »استان برف و سرما«
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ایرانــی دوبــاره بــه صحنــه آمــد تــا بگویــد ایســتاده ایم چــون دماونــد و دنا 
و الونــد، حماســه شــدیم از خــزر تــا خلیــج تــا ابــد فــارس، در جای جــای 

ایــران »حماســه ای تماشــایی« برپــا شــد.

ــا  ــی، آری اینج ــی و همراه ــت همدل ــاعت به وق ــت، س ــران اس ــا ای اینج
ایــران اســت، جغرافیایــی کــه مردمانــش دنیــا را مبهــوت وحــدت، 
ــا  ــارس ت ــت. از خلیج ف ــرده اس ــان ک ــه سرزمینش ــق ب ــداری و عش والیتم
خــزر نیلگــون، از اشــترانکوه و دماونــد تــا دنــا و هامــون، وســعتی از غــرب 
ــرد:  ــالم ک ــر اع ــار دیگ ــه ب ــود ک ــی ب ــاد ملت ــر فری ــران سراس ــرق ای ــا ش ت

ــتوار... ــا و اس ــتیم، پابرج ــه بس ــدی ک ــر عه ــر س ــتیم ب هس

تماشایی ــه  حماس
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