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 نامــش یلداســت و 13 ســال زندگــی مشــترک را تجربــه کــرده ولــی از زندگــی مشــترک 
فقــط یــک خاطــره تلــخ برایــش باقــی مانده اســت.

ــود و  ــته نب ــای گذش ــال ه ــای س ــتان ه ــد زمس ــتان مانن ــن اس ــال 96 در ای ــتان  س  زمس
هــوا در اســفند مــاه در ایــن اســتان زودتــر از موعــد گــرم شــد و موجــب  آغــاز رویــش 

ــن اســتان شــد. ــی در ای گیاهــان داروی

 در ســال های اخیــر فاجعــه زیســت محیطی در دشــت اردبیــل شــکل گرفتــه کــه برخــی 
مســئوالن از آن تحــت عنــوان خیانــت بــه دشــت یــاد می کننــد.

حلمــا نــوزاد ۴ ماهــه ای اســت کــه بــرای ادامــه زندگــی نیــاز بــه داروی »اســپینرازا«دارد، 
دارویــی کــه هزینــه تهیــه آن 3 میلیــارد تومــان اســت و معاونــت غــذا و دارو مجــوز ورود 

ــه کشــور را صــادر نمی کنــد.  آن ب

جامعـه ایـــران
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جامعــه ایـــران

»طالق توافقی« نوشداروی تلخ/ ازدواج نادرست مهمترین علت طالق است
طبــق آمــار 80 درصــد طالق هــای 
جامعــه توافقــی اســت، توافقــی کــه 
یکدیگــر  از  زوجیــن  آســانی  بــه 
نظــر  اســاس  بــر  و  جــدا می شــوند 

اســت. تلــخ  نوشــدارویی  همچــون  کارشناســان 

نامــش	یلداســت	و	۱۳	ســال	زندگی	مشــترک	را	تجربــه	کرده	
ــی	از	زندگــی	مشــترک	فقــط	یــک	خاطــره	تلــخ	برایــش	 ول
ــش	را	 ــوای	دل ــه	اشــک،	ه ــی	ک ــده	اســت.	در	حال ــی	مان باق
ــد:	 ــار	می	گوی ــده	و	غم	ب ــده	بری ــی	بری ــا	صدای ــی	کــرده	ب باران
همــه	چیــز	خــوب	بــود	و	زندگــی	خوبــی	داشــتیم	تــا	جایــی	
ــن	می	دانســتم. ــه	خــودم	را	خوشــبخت	ترین	زن	روی	زمی ک
ــردم	 ــوض	شــد	و	احســاس	می	ک ــار	همســرم	ع ــان	رفت ناگه
ــام	 ــود	تم ــروز	می	ش ــردتر	از	دی ــن	س ــه	م ــر	روز	نســبت	ب ه
ــی	نشــد	 ــم	ول ــظ	کن ــی	ام	را	حف ــه	زندگ ــردم	ک تالشــم	را	ک
گویــا	مســئله	ای	بــود	کــه	همســرم	را	نســبت	بــه	مــن	بدبیــن	
ــط	 ــل	کار	و	رواب ــق	در	مح ــی	تحقی ــس	از	کم ــود.	پ ــرده	ب ک
ــی	کــه	از	همســرش	 ــه	تازگــی	زن همســرم	متوجــه	شــدم	ب
ــرم	 ــل	کار	همس ــه	مح ــوز	ب ــوان	کارآم ــه	عن ــده	و	ب ــدا	ش ج
ــرده	اســت. ــرار	ک ــا	وی	برق ــه	ای	ب ــاط	صمیمان ــده	و	ارتب آم

ــود	 ــی	کــه	زندگــی	ام	را	آشــوب	کــرده	ب خواســتم	دســت	زن
ــض	و	اشــک	 ــی...	بغ ــم	ول ــاه	کن ــی	مشــترکمان	کوت از	زندگ
ــد:	وقتــی	متوجــه	شــدم	جایــی	 امانــش	نمی	دهــد	و	می	گوی
در	ایــن	زندگــی	نــدارم	از	همســرم	خواســتم	مــرا	طــالق	دهد	
ــه	دادگاه	 ــه	راحتــی	پذیرفــت	و	پــس	از	مراجعــه	ب ــز	ب و	او	نی
ــی	 ــورت	توافق ــه	ص ــن	ب ــان	ممک ــن	زم ــواده	در	کمتری خان

طــالق	گرفتیــم.

سرعت باالی طالق توافقی در رویه قضایی
مهــدی	حبیبــی	تبــار،	وکیــل	پایــه	یــک	دادگســتری	
ــرد:	 ــار	ک ــی،	اظه ــالق	توافق ــرعت	در	ط ــه	س ــاره	ب ــا	اش ب
قانون	گــذار	بــا	اینکــه	تــالش	کــرده	در	قانــون	جدیــد	توســط	
مشــاوره	جلــوی	طــالق	توافقــی	را	بگیــرد	ولــی	بــه	صــورت	
ــی	 ــی	در	ســرعت	طــالق	توافق ــه	قضای ــم	روی ــاز	ه ــی	ب عمل

ــکار	نیســت. ــل	ان قاب
وی	بــا	بیــان	اینکــه	برخــی	مواقــع	قضــات	دادگســتری	تالش	
ــح	 ــد،	تصری ــر	را	بگیرن ــن	ام ــت	ای ــوی	فوری ــد	جل می	کنن
ــاز	هــم	چنــدان	قانــون	حقــوق	 ــا	ایــن	وجــود	ب کــرد:	ولــی	ب
نمی	توانــد	کاری	از	پیــش	ببــرد	و	زمانــی	کــه	زوجیــن	
ــد	همــه	کارهــا	از	قبــل	انجــام	 ــرای	طــالق	توافقــی	می	رون ب
ــه	صــورت	ظاهــری	و	تشــریفاتی	صــورت	 شــده	و	مقــررات	ب
می	گیــرد	و	جلســاتی	کــه	بــرای	مشــاوره	گذاشــته	می	شــود	
صــوری	اســت	و	در	اکثــر	مواقــع	نیــز	حتی	جلســاتی	تشــکیل	
نمی	شــود	و	اگــر	هــم	تشــکیل	شــود	جنبــه	ظاهــری	و	غیــر	

ــر	دارد. مؤث
ایــن	وکیــل	دادگســتری	ادامــه	داد:	آمارهــای	مرکــز	مشــاوره	
نشــان	می	دهــد	حتــی	یــک	درصــد	زوجیــن	هــم	از	طــالق	
توافقــی	منصــرف	نشــده	اند	و	ایــن	جلســات	نتوانســته	

ــد. ــر	از	طــالق	راضــی	کن ــی	غی ــه	توافق ــن	را	ب زوجی
ــن	 ــی	ای ــل	اصل ــه	نظــر	می	رســد	عوام ــزود:	ب ــار	اف حبیبی	تب
اتفــاق	غیــر	حقوقــی	اســت	و	عوامــل	اصلــی	بــه	روابطــی	کــه	
زوجیــن	داشــته	اند	می	رســد	و	پیــش	از	اینکــه	بخواهنــد	بــه	
ــد	و	 ــود	را	گرفته	ان ــع	خ ــم	قاط ــد	تصمی ــه	کنن دادگاه	مراجع
ــد	کاری	 ــی	نمی	توانن ــورت	عمل ــه	ص ــم	ب ــاوره	ه ــز	مش مراک

از	پیــش	ببرنــد.
طالق در سال های اول ازدواج آسیب کمتری دارد

وی	اضافــه	کــرد:	ناهنجاری	هایــی	کــه	در	جامعــه	بــه	وجــود	

ــی	 ــا	قضای ــد	ی ــی	باش ــه	توافق ــالق	ک ــوع	ط ــه	ن ــد	ب می	آی
ــوط	 ــالق	مرب ــه	ط ــود	مقول ــه	خ ــه	ب ــدارد	بلک ــی	ن ارتباط
می	شــود	ولــی	در	برخــی	مــوارد	اگــر	طــالق	در	اوایــل	ازدواج	
ــال	 ــه	دنب ــری	را	ب ــیب	کمت ــد	آس ــرد	می	توان ــورت	بگی ص

ــد. ــته	باش داش
ــه	 ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــتری	ب ــک	دادگس ــه	ی ــل	پای ــن	وکی ای
ــه	 ــه	ب ــی	اســت	ک ــا	ازدواج	های ــه	م ــی	در	جامع مشــکل	اصل
دور	از	تفکــر	درســت	صــورت	می	گیــرد،	گفــت:	شــاهد	
هســتیم	کــه	ازدواج	هایــی	بــا	انگیزه	هــای	بســیار	عجیــب	رخ	
می	دهــد	و	زمانــی	کــه	اصــل	ازدواج	بــر	پایــه	صحیــح	شــکل	

ــود. ــالق	می	ش ــب	ط ــرعت	موج ــه	س ــه	ب نگرفت
ــالق	 ــرای	ط ــی	ب ــای	گوناگون ــه	داد:	علت	ه ــار	ادام حبیبی	تب
ــوز	هــم	 ــاد	کــه	هن ــار	و	اعتی وجــود	دارد	کــه	اگــر	ســوء	رفت
ــه	شــمار	مــی	رود	را	اســتثنا	 ــل	طالق	هــا	ب ــن	دالی از	مهم	تری
کنیــم	بایــد	دالیــل	طالق	هــای	امــروزی	را	در	همســان	
ــرد. ــو	ک ــت	و	ج ــا	جس ــگ	خانواده	ه ــطح	فرهن ــودن	س نب

بــدون	 ازدواج	هایــی	 روزهــا	 ایــن	 کــرد:	 اضافــه	 وی	
آینده	نگــری	صــورت	می	گیــرد	و	بــر	اســاس	هماهنگــی	
ــر	رخ	 ــر	و	پس ــن	دخت ــه	بی ــه	ک ــورت	گرفت ــات	ص و	توافق
ــن	ازدواج	 ــه	ای ــه	ب ــتند	ک ــور	هس ــا	مجب ــد	خانواده	ه می	ده
ــام	 ــات	ازدواج	تم ــه	مقدم ــس	از	اینک ــد	و	پ ــت	می	دهن رضای
شــد	و	زمانــی	کــه	هیجانــات	جوانــی	آنــان	فروکــش	کــرد	و	
تفکــر	جــای	هیجــان	را	گرفــت	راهــی	بــه	جــز	طــالق	پیــش	

روی	خــود	نمی	بیننــد.

افزایش سرعت طالق با فضای مجازی
ایــن	وکیــل	بــا	ســابقه	دادگســتری	با	اشــاره	بــه	تأثیــر	فضای	
مجــازی	در	پیشــبرد	مقولــه	طــالق،	گفــت:	فضــای	مجــازی	
توانســته	ســرعت	در	رســیدن	بــه	مرحلــه	طــالق	را	بــاال	ببــرد	
ــراد	 ــی	اف ــر	اصول ــط	غی ــل	آن	را	می	شــود	رواب و	یکــی	از	دالی

بــا	یکدیگــر	ذکــر	کــرد.
ــی	 ــر	اصول ــای	غی ــه	رابطه	ه ــوان	اینک ــا	عن ــار	ب حبیبی	تب
ــا	 ــی	داد	و	خانواده	ه ــی	رخ	م ــای	خارج ــان	در	محیط	ه جوان
تــالش	می	کردنــد	کــه	روابــط	فرزندانشــان	را	کنتــرل	کننــد،	
مطــرح	کــرد:	برخــی	خانــواده	بــا	تأثــر	از	افــکار	روزگار	
ــان	 ــر	جوانش ــه	اگ ــد	ک ــان	می	کنن ــته	گم ــای	گذش دهه	ه
ــن	 ــی	از	ای ــود	ول ــه	فســاد	کشــیده	نمی	ش ــد	ب ــه	باش در	خان
ــران	و	پســران	 ــدام	از	دخت ــه	هرک ــل	هســتند	ک مســئله	غاف

جــوان	می	تواننــد	در	خانــه	باشــد	ولــی	بــا	اســتفاده	از	فضــای	
مجــازی	بــا	غریبــه	ای	ارتبــاط	غیــر	اصولــی	برقــرار	کننــد	که	
ــع	 ــی	مواق ــازی	در	برخ ــای	مج ــا	در	فض ــوع	ارتباط	ه ــن	ن ای
ــالق	را	 ــد	ط ــه	می	توان ــود	ک ــریع	می	ش ــه	ازدواج	س ــر	ب منج

ــه	دنبــال	داشــته	باشــد. ــه	صــورت	فوریتــی	ب هــم	ب
	

فرهنگ سازی مهم ترین راهکار در مقابله با طالق
ایــن	وکیــل	پایــه	یــک	دادگســتری	ادامــه	داد:	قــوه	قضائیــه	
ــد	انجــام	 ــه	طــالق	نمی	توان ــا	مقول ــی	در	ارتبــاط	ب کار	چندان
ــه	 ــده	طــالق	ب دهــد	و	گاهــی	ممکــن	اســت	کــه	یــک	پرون
ــی	 ــه	نهای ــه	مرحل ــیدن	ب ــرای	رس ــدن	ب ــی	ش ــل	طوالن دلی

ــال	داشــته	باشــد. ــه	دنب ــری	را	هــم	ب ــران	ناپذی ضــرر	جب
حبیبی	تبــار	یکــی	از	راه	هــای	مقابلــه	بــا	مقولــه	طــالق	
ــه	 ــه	ب ــر	جامع ــت:	اگ ــرد	و	گف ــوان	ک ــازی	عن را	فرهنگ	س
ــط	رخ	 ــای	غل ــی	ازدواج	ه ــه	برخ ــرود	ک ــی	ب ــمتی	از	آگاه س

ــتیم. ــالق	هس ــاهد	ط ــر	ش ــد	کمت نده

کودکان قربانی طالق دیرهنگام
ــات	 ــی	اوق ــراد	و	گاه ــی	اف ــر	ازدواج	برخ ــرار	ب ــزود:	اص وی	اف
اصــرار	بــه	ادامــه	زندگــی	و	بچــه	دار	شــدن	نمی	توانــد	
عواقــب	مطلوبــی	را	داشــته	باشــد،	زیــرا	ایــن	عمارتــی	اســت	
ــت	 ــتباهات	پش ــت	و	اش ــران	اس ــاس	وی ــه	و	اس ــه	از	پای ک
ــوم	 ــل	معص ــک	طف ــت	ی ــود	و	در	نهای ــرار	می	ش ــرهم	تک س
ــتباهات	 ــی	اش ــت	قربان ــواده	اس ــت	خان ــد	حمای ــه	نیازمن ک

می	شــود. بزرگ	ترهــا	
ــه	 ــم	و	عالق ــا	تفاه ــه	تنه ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــار	ب حبیبی	تب
ــت	 ــدگار	کفای ــالم	و	مان ــک	ازدواج	س ــرای	ی ــر	و	پســر	ب دخت
نمی	کنــد،	تصریــح	کــرد:	دختــر	و	پســری	کــه	قصــد	دارنــد	
ــا	 ــگ	خانواده	ه ــه	فرهن ــد	ب ــد	بای ــر	ازدواج	کنن ــا	یکدیگ ب
توجــه	جــدی	داشــته	باشــند	زیــرا	5۰	درصــد	ســالمت	یــک	
ــود. ــوط	می	ش ــن	مرب ــواده	طرفی ــگ	خان ــه	فرهن ــی	ب زندگ
وی	بــا	عنــوان	اینکــه	نبایــد	همیشــه	طــالق	بــه	ویــژه	طــالق	
توافقــی	را	بــه	صــورت	منفــی	نــگاه	کــرد،	گفــت:	طــالق	بــه	
ویــژه	طــالق	توافقــی	گاهــی	می	توانــد	یــک	راهــکار	باشــد	و	

جلــوی	یــک	فاجعــه	بــزرگ	را	بگیــرد.
ایــن	وکیــل	بــا	ســابقه	دادگســتری	ادامــه	داد:	نبایــد	این	گونه	
هــم	در	نظــر	گرفــت	کــه	اصــل	طــالق	کار	شایســته	ای	اســت	
ولــی	بایــد	ایــن	نکتــه	را	هــم	در	نظــر	داشــت	کــه	اگــر	طــالق	
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جامعــه ایـــران

ــد	 ــاه	رخ	بده ــل	بی	گن ــک	طف ــدن	ی ــود	آم ــه	وج ــل	از	ب قب
بهتــر	از	زمانــی	اســت	کــه	یــک	کــودک	نیــز	بــه	آنــان	اضافــه	

شــود	و	سرنوشــت	نامعلومــی	را	در	جامعــه	داشــته	باشــد.
وی	احساســات	زودگــذر	را	از	عوامــل	ســرعت	در	ازدواج	و	
طــالق	دانســت	و	گفــت:	در	جامعــه	امــروزی	ماننــد	گذشــته	
هیــچ	قبحــی	بــرای	طــالق	وجــود	نــدارد	و	زوجیــن	جــوان	بــا	
ــان	 ــوند	و	گم ــان	طــالق	می	ش ــی	خواه ــن	اختالف کوچکتری
می	کننــد	بعــد	از	جــدا	شــدن	بهشــت	در	انتظــار	آنــان	
ــد	چــه	آســیب	ها	و	خطــرات	بســیاری	 ــی	نمی	دانن اســت	ول
ــان	را	 ــار	آن ــالق	انتظ ــس	از	ط ــه	پ ــود	دارد	ک ــه	وج در	جامع

می	کشــد.

طالق توافقی بهترین نوع است
ــده	ای	منفــی	 ــاز	پدی ــا	اینکــه	طــالق	در	جامعــه	مــا	از	دیرب ب
بــه	شــمار	می	رفــت	ولــی	در	ایــن	روزهــا	دختــران	و	پســران	
جــوان	بســیاری	کــه	بــرای	دادخواســت	طــالق	و	یا	رســیدگی	
بــه	پرونــده	طالقشــان	کــه	در	حــال	بررســی	اســت	بــه	دادگاه	
خانــواده	می	آینــد	کــه	در	برخــی	مواقــع	احساســات	زودگــذر	
ــرای	 ــایند	ب ــتی	ناخوش ــد	و	سرنوش ــی	می	کن ــا	را	بحران فض

ــد. ــم	می	زن ــن	رق طرفی
مهــدی	شــریفی	رنانــی،	مدیــر	مرکــز	مشــاوره	امیــن	نیــز	در	
ــه	 ــی	طــالق	در	جامع ــا	منف ــت	و	ی ــرد	مثب ــا	رویک ــاط	ب ارتب
ــه	نظــر	می	رســد	 ــت:	ب ــر،	گف ــگار	مه ــا	خبرن ــو	ب در	گفت	وگ
ــن	 ــل	در	ای ــی	تأم ــود	ول ــه	ش ــد	آســیب	های	طــالق	گفت بای
ــالق	 ــالق،	ط ــوع	ط ــن	ن ــه	بهتری ــد	ک ــان	می	ده ــه	نش زمین
توافقی	اســت	زیــرا	بســیاری	از	مشــکالت	و	دعواها	و	ســخنان	
ناپســند	در	طــالق	توافقــی	کمتــر	بیــن	زن	و	شــوهر	رد	و	بدل	

می	شــود.
ــس	از	 ــان	پ ــه	زن ــیبی	ک ــن	آس ــه	مهم	تری ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــن	 ــرد:	باالتری ــح	ک ــوند،	تصری ــه	می	ش ــا	آن	مواج ــالق	ب ط
مشــکل	بــرای	زنــان	در	طــالق	ایــن	اســت	کــه	دچــار	بحــران	
ــدگی	از	 ــرد	ش ــی	و	ط ــاس	تنهای ــوند	و	احس ــی	می	ش هویت

ــد. ــه	را	دارن جامع
شــریفی	رنانــی	بــا	برشــمردن	دیگــر	مشــکالت	زنــان	پــس	از	
طــالق،	گفــت:	تغییــر	دیدگاه	هــای	جامعــه	نســبت	بــه	زنــی	
ــد	 ــان	وارد	می	کن ــه	آن ــدی	ب ــیب	ج ــه	آس ــالق	گرفت ــه	ط ک
ــوام	 ــی	اق ــه	حت ــردان	جامع ــع	م ــی	در	بســیاری	از	مواق و	حت
ــه	فشــار	 ــد	ک ــراد	دارن ــن	اف ــا	ای ــک	برخــورد	خاصــی	ب نزدی
ــی	 ــا	جای ــد	ت ــان	وارد	می	کن ــه	زن ــی	ب ــی	باالی ــی	و	روان روح

ــه	 ــک	رابط ــه	ی ــارها	ب ــن	فش ــی	از	ای ــرای	رهای ــان	ب ــه	آن ک
ــد. ــت	می	زنن ــری	دس ــب	دیگ نامناس

ــر	اینکــه	آســیب	طــالق	تنهــا	 ــا	تأکیــد	ب ــن	روانشــناس	ب ای
گریبــان	زوجیــن	را	نمی	گیــرد،	گفــت:	فرزنــدان	خانواده	هــای	
ــی	 ــی	و	روان ــکالت	روح ــیب	ها	و	مش ــار	آس ــم	دچ ــالق	ه ط
ــی	 ــطح	تحصیل ــت	س ــار	اُف ــه	دچ ــی	ک ــا	جای ــوند	ت می	ش

می	شــوند.
وی	بــا	تأکیــد	بــر	ایــن	مســئله	کــه	مــردان	بــا	مقولــه	طــالق	
ــگاه	یــک	مــردان	 ــح	کــرد:	ن ــار	می	آینــد،	تصری ــر	کن راحت	ت
بــا	نــگاه	زنــان	بــه	زندگــی	زناشــویی	بســیار	متفــاوت	اســت	و	
ــه	 ــن	مقول ــا	ای ــان	ب ــر	از	زن ــل	شــاید	راحت	ت ــن	دلی ــه	همی ب

ــد. ــار	می	آین کن

ــی  ــل اصل ــدان از عوام ــح فرزن ــر صحی ــت غی تربی
ــالق ط

ــی،	اصلی	تریــن	دالیــل	طالق	هــا	را	ناســازگاری	 شــریفی	رنان
در	زندگــی	دانســت	و	گفــت:	نســل	قبــل	در	تربیــت	
ــوزش	 ــان	آم ــه	آن ــد	و	ب ــل	نکردن ــوب	عم ــان	خ فرزندانش
ندادنــد	کــه	چگونــه	می	تواننــد	از	مهارت	هــای	حــل	مســئله،	
ــتفاده	 ــی	اس ــکار	و...	در	زندگ ــرل	اف ــر،	کنت ــوی	مؤث گفت	وگ

ــد. کنن

ــرادی	 ــه	کــرد:	وقتــی	تحقیــق	می	شــود	معمــوالً	اف وی	اضاف
کــه	بــا	مســئله	طــالق	مواجــه	می	شــوند	در	ســطوح	
مختلــف	زندگــی	مثــل	روابــط	بــا	فامیــل	آشــنایان	همــکاران	
ــه	 ــد	ب ــتند	و	نمی	توانن ــکل	هس ــار	مش ــایه	ها	و....	دچ همس
آســانی	بــا	دیگــران	ارتبــاط	مناســب	و	دائمی	داشــته	باشــند.
ــه	 ــه	زمین ــر	مســئله	ای	ک ــن	دیگ ــز	مشــاوره	امی ــر	مرک مدی
ــه	 ــج	روحی ــد	را	تروی ــن	فراهــم	می	کن ــرای	زوجی طــالق	را	ب
ــول	 ــت:	قب ــرد	و	گف ــر	ک ــتباهات	ذک ــئولیتی	در	اش بی	مس
نکــردن	اشــتباهات	و	شــانه	خالــی	کــردن	و	انداختــن	تمــام	
ــن	 ــی	از	مهم	تری ــل	یک ــرف	مقاب ــانه	ط ــئولیت	ها	روی	ش مس

ــود. ــوب	می	ش ــالق	محس ــل	ط عل
ــت	 ــد	در	تربی ــالق	را	بای ــت	ط ــه	عل ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
خانواده	هــا	جســت	و	جــو	کــرد،	گفــت:	متأســفانه	خانواده	هــا	
از	مهــارت	تربیــت	صحیــح	فرزنــد	آگاهــی	چندانــی	ندارنــد	به	
همیــن	دلیــل	بــا	اســتفاده	از	روش	هــای	ســنتی	نســبت	بــه	
ــوند	 ــب	می	ش ــد	و	موج ــدام	می	کنن ــان	اق ــت	فرزندانش تربی

کــه	نتواننــد	در	زندگــی	مشــترک	موفــق	باشــند.
ــه	ســونامی	طــالق	در	نســل	 ــا	اشــاره	ب ــن	روانشــناس	ب ای
ــر	 ــه	جلوت ــر	چ ــر	ه ــال	حاض ــرد:	در	ح ــان	ک ــه	7۰	بی ده
می	رویــم	مســئله	طــالق	جدی	تــر	و	بیشــتر	می	شــود.	
ــد	را	بلــد	 ــرا	خانواده	هــا	اگــر	روش	صحیــح	تربیــت	فرزن زی
ــهود	 ــان	مش ــالق	در	فرزندانش ــع	ط ــور	قط ــه	ط ــد	ب نباش

ــت. اس

تهدید جدی طالق برای نسل آینده
ــا	اشــاره	بــه	آســیب	های	فرزنــدان	طــالق	در	جامعــه	 وی	ب
ــتند	 ــی	هس ــالق	دارای	فرزندان ــدان	ط ــرد:	فرزن ــان	ک بی
ــدم	 ــال	ع ــد	و	احتم ــک	ازدواج	می	کنن ــده	نزدی ــه	در	آین ک
موفقیــت	در	تربیــت	صحیــح	آنــان	کــه	بــا	یکــی	از	والدیــن	
زندگــی	می	کننــد	بســیار	بیشــتر	اســت	و	بــه	همیــن	
دلیــل	احتمــال	دارد	کــه	در	نســل	آینــده	ســونامی	طــالق	

ــود. ــر	ش فراگیرت
شــریفی	رنانــی	بــا	عنــوان	اینکــه	هــر	جامعــه	ای	دارای	
ــای	 ــه	از	هویت	ه ــت	جامع ــت:	هوی ــت،	گف ــت	اس ــک	هوی ی
خانواده	هــا	تشــکیل	می	شــود	و	در	نهایــت	هویــت	اشــخاص	
ــم	 ــواده	از	ه ــون	خان ــه	کان ــی	ک ــرد	و	در	زمان ــکل	می	گی ش
ــه	 ــواده	ب ــز	در	خان ــخاص	نی ــت	اش ــود	هوی ــته	می	ش گسس

ــد. ــدا	نمی	کن ــات	پی ــکیل	و	ثب ــح	تش ــورت	صحی ص
ــالق	 ــرای	ط ــی	ب ــل	گوناگون ــان	عل ــر	کارشناس ــر	نظ ــا	ب بن
وجــود	دارد	و	آســیب	های	جــدی	جامعــه	را	تهدیــد	می	کنــد	
ولــی	بایــد	ایــن	مســئله	را	بــه	صــورت	ریشــه	ای	حــل	کــرد	و	
بــا	فرهنــگ	ســازی	و	تدویــن	قوانیــن	صحیــح	از	ایــن	آســیب	

در	جامعــه	جلوگیــری	کــرد.
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جامعــه ایـــران

کــودکان کار بــا فــروش گل، فــال، 
شــکالت و... در خیابان هــای ســرد 
ســپری  را  خــود  کودکــی  شــهر 
می کننــد و بــه امیــد دنیایــی بهتــر، 
حســرت آنــان در رســیدن بــه ایــن آرزوهــا یــخ می زنــد.

ــر	از	 ــا	اهلل	خی ــه	انش ــر...	خال ــال	ازم	بخ ــه	ف ــه	ی ــه...	خال خال
زندگیــت	ببینــی...	خالــه	از	خــدا	می	خــوام	خوشــبخت	

ــی... بش
چهــره	معصومانه	اش	در	ســرمای	زمســتانی	قرمز	شــده	اســت	
و	نشــان	از	آن	دارد	کــه	ساعت	هاســت	در	خیابــان	بــه	دنبــال	
ــای	 ــرد.	لباس	ه ــال	از	او	بخ ــه	ف ــردد	ک ــتری	می	گ ــک	مش ی
کهنــه	و	پینــه	خــورده	اش،	فریادهایــی	بلنــد	و	بی	صداســت	و	
چهــره	مظلومانــه	و	ســرما	خــورده	اش	نشــان	از	آن	دارد	زمــان	
طوالنــی	را	در	ســرما	ســپری	کــرده	تــا	بتوانــد	فــال	بفروشــد	
و	در	میــان	رفــت	و	آمــد	مــردم	کــه	بــرای	خریــد	شــب	عیــد	
در	رفــت	و	آمــد	هســتند	کمتــر	کســی	بــه	او	توجــه	می	کنــد	

امــا	پســرک	مصمم	تــر	از	قبــل	بــه	دنبــال	مشــتری	اســت.
ــا	 ــگ	مغازه	ه ــای	رنگارن ــا	ویترین	ه ــه	ب ــان	ک ــاده	رو	خیاب پی
روشــن	شــده	بــه	خیابــان	جلــوه	ای	دیگر	داده	اســت،	پســرک	
ــای	 ــه	ج ــی	ک ــدارد	در	حال ــن	ن ــال	س ــتر	از	۱۰	س ــه	بیش ک
ــال	 ــه	دنب ــده	ب ــرما	زده	اش	مان ــر	صــورت	س ــیلی	روزگار	ب س
عابــران	پیــاده	مــی	دود	و	التمــاس	می	کنــد	کــه	یــک	فــال	از	
او	بخرنــد	و	بــا	صدایــی	نــاالن	و	التمــاس	آمیــز	تکــرار	می	کند	
»خالــه	یــک	فــال	ازم	بخــر...	خالــه	صــواب	داره«	و	خــودش	را	
بــه	ســرعت	جلــوی	دختــر	جوانــی	کــه	با	دوســتش	مشــغول	
ــورت	 ــش	را	ق ــدازد	و	آب	دهان ــتند	می	ان ــاس	هس ــد	لب خری
می	دهــد.	در	ایــن	حیــن	بــه	ســرعت	مــرغ	عشــق	زرد	رنگــی	
را	از	جیــب	ژاکــت	کهنــه	اش	در	مــی	آورد	و	می	گویــد:	»فــال	
خوشــبختی	برایتــان	بگیــرم	خالــه	خــدا	هرچــی	می	خــوای	

بهــت	بــده	...«
دختــر	جــوان	بــا	دوســتش	بــدون	توجــه	بــه	پســرک	از	کنــار	
ــرک	 ــرار	پس ــر	تک ــای	پ ــخ	التماس	ه ــد	و	در	پاس او	می	گذرن
ــول	 ــمتی	ه ــه	س ــت	ب ــا	دس ــم	و	او	را	ب ــد:	نمی	خواه می	گوی
ــد	 ــار	می	ده ــش	را	فش ــض	گلوی ــه	بغ ــرک	ک ــد	و	پس می	ده
ــد. ــا	خــود	نجــوا	می	کن ــب	ب ــر	ل گوشــه	ای	می	ایســتد	و	زی

ــرد	 ــه	را	می	نگ ــن	صحن ــت	ای ــی	اس ــه	مدت ــی	ک زن	جوان
ــک	 ــرد	و	ی ــی	بگی ــش	فال ــه	برای ــد	ک ــوت	می	کن از	او	دع
ــاید	در	 ــد.	ش ــه	وی	می	ده ــی	ب ــزار	تومان ــکناس	۱۰	ه اس
ــان	 ــم	و	ج ــر	جس ــی	ب ــرژی	بخش ــای	ان ــه	گرم ــن	لحظ ای

ــد. ــرک	وارد	ش پس
ــان	 ــه	از	می ــگ	کوچکــی	را	ک ــرغ	عشــق	پاکــت	ســفید	رن م
دیگــر	پاکت	هــای	ســفیدی	کــه	بــه	ترتیــب	در	جعبــه	
کنارهــم	چیــده	شــده	بودنــد	بیــرون	کشــیده	و	بــه	زن	
ــحالی	 ــمانش	از	خوش ــه	چش ــی	ک ــد	و	در	حال ــوان	می	ده ج

ــه	 ــری	دیگــر	ب ــه	ســمت	عاب ــود	ب گــرد	شــده	ب
ــاد. راه	افت

کمــی	جلوتــر	مــی	روم	و	بــه	بهانــه	فــال	گرفتــن	
ــد	 ــش	احم ــوم،	نام ــت	می	ش ــم	صحب ــا	او	ه ب
اســت	و	چهــار	خواهــر	و	بــرادر	دارد	و	بــرای	
اینکــه	بتوانــد	هزینــه	تحصیــل	خــود	و	خواهــر	
ــد. ــی	می	کن ــال	فروش ــد	ف ــش	را	بده و	برادران
در	حیــن	صحبــت	کــردن	ژســت	مردانــه	ای	بــه	
خــود	می	گیــرد	و	دیگــر	از	لفــظ	خالــه	اســتفاده	
نمی	کنــد	و	می	گویــد:	خانــم	چقــدر	ســؤال	
ــده	 ــال	نمی	خواهــی	اجــازه	ب ــه	ف می	پرســی	آگ

مــن	بــه	کاســبی	ام	برســم...
ــدم	و	از	او	خواســتم	بیشــتر	 ــال		خری ــدادی	ف تع
راجــع	بــه	خــود	و	خانــواده	اش	بگویــد	و	بــا	

ــد... ــه	بگوی ــد	ک ــی	ش ــراوان	راض ــرار	ف اص
پــدرم	ســال	ها	دســت	فروش	بــود	و	کار	می	کــرد	ولــی	
اکنــون	مریــض	شــده	و	شــهرداری	هــم	اجــازه	نمی	دهــد	کــه	
او	کار	کنــد،	مــن	هــم	یواشــکی	و	بــه	دور	از	چشــم	مأمــوران	
شــهرداری	فــال	می	فروشــم	چنــد	بــار	فال	هــا	و	مــرغ	

ــد. ــس	ندادن ــه	و	پ ــهرداری	گرفت ــوران	ش ــقم	را	مأم عش
ــاط	 ــی	از	نق ــه	یک ــه	ب ــم	ک ــان	را	می	پرس ــه	اش آدرس	محل
ــد	و	 ــاره	می	کن ــروم	اش ــه	ای	مح ــهر	در	منطق ــیه	ای	ش حاش
بیشــتر	ادامــه	نمی	دهــد	و	می	گویــد:	بایــد	بــروم	یــک	جعبــه	
ــم	 ــر	کوچک ــرم...	خواه ــال	بگی ــم	و	ف ــه	کن ــاره	تهی ــال	دوب ف

منتظــر	اســت.

ــودکان کار  ــم ک ــی در ق ــودکان خیابان ــد ک ۸۰ درص
ــتند هس

ــاره	وضعیــت	کــودکان	 مدیــرکل	بهزیســتی	اســتان	قــم	درب
کار	و	خیابانــی	در	قــم	گفتــه	اســت:	در	ایــن	اســتان	هرســال	
حــدود	۳۰۰	کــودک	خیابانــی	در	ســطح	شــهر	جمــع	آوری	و	

ــوند. ــاماندهی	می	ش س
رضــا	ســلیقه	بــا	بیــان	اینکــه	8۰	درصــد	از	کــودکان	
خیابانــی،	کــودک	کار	هســتند،	اظهــار	کــرد:	در	ایــن	ارتبــاط	
ــوزش	 ــرای	آم ــرورش	ب ــوزش	و	پ ــا	آم ــای	الزم	ب هماهنگی	ه
آنهــا	انجــام	شــده	اســت	امــا	نیــاز	بــه	حمایت	هــای	

خانواده	هــا	در	کاهــش	بحــران	نیــز	وجــود	دارد.

۷۰ درصد کودکان کار خانواده دارند
معــاون	امــور	اجتماعــی	بهزیســتی	اســتان	قــم	نیــز	در	ایــن	
راســتا	بــا	تفکیــک	کــودکان	کار	و	کــودکان	خیابانــی،	عنــوان	
کــرد:	7۰	درصــد	از	کــودکان	کار	خانــواده	دارنــد	و	بــا	اطــالع	
ــه	 ــی	ک ــودکان	خیابان ــد	و	ک ــواده	کار	می	کنن ــار	خان ــا	اجب ی
مــوارد	حــادی	هســتند	نیــز	مــورد	حمایــت	بهزیســتی	قــرار	
می	گیرنــد	و	تنهــا	درصــد	کمــی	از	آنــان	در	اســتان	مشــاهده	

می	شــوند.
علــی	شــیری	بــا	بیــان	اینکــه	بخشــی	از	کــودکان	بــه	دلیــل	
از	کارافتادگــی	یــا	بیــکاری	سرپرســت	خانــوار	بــرای	تأمیــن	
مخــارج	خانــواده	بــه	کار	کــردن	رو	می	آورنــد،	تصریــح	
ــی	 ــب	دلیل ــه	تناس ــا	ب ــد	ت ــالش	می	کن ــتی	ت ــرد:	بهزیس ک
ــوند،	 ــان	می	ش ــی	خیاب ــردن	راه ــرای	کار	ک ــودکان	ب ــه	ک ک
حمایتــی	داشــته	باشــد	و	در	صورتی	کــه	خانــواده	توانایی	کار	
داشــته	باشــند	کــه	بتواننــد	از	تســهیالت	اجتماعــی	اســتفاده	
ــت	 ــان	پرداخ ــه	ایش ــنه	ب ــرض	الحس ــی	وام	ق ــد	مبلغ کنن
می	شــود	و	در	صورتــی	کــه	سرپرســت	خانــوار	دچــار	از	
ــی	 ــت	معرف ــرای	حمای ــه	بهزیســتی	ب ــی	باشــد،	ب کارافتادگ

می	شــوند.
فقــر،	مهاجرت،	اعتیاد،	حاشــیه	نشــینی،	کار	کــودک،	بزهکاری،	
همــه	و	همــه	کالف	ســردرگم	آســیب	های	اجتماعــی	اســت	که	
شناســایی	علــت	و	معلــول	آن	از	هــم	کار	هر	کســی	نیســت	و	بنا	
بــر	آنچــه	کــه	مســئوالن	امــر	در	ایــن	رابطــه	مطــرح	می	کننــد	
ــودکان	 ــرا	کار	ک ــب	اســت؛	زی ــن	مطل ــد	ای مؤی
یــک	آســیب	اجتماعــی	اســت	کــه	در	نتیجــه	
ــه	وجــود	آمــده	اســت. آســیب	های	دیگــری	ب
ــده	ای	 ــد	کالف	درهــم	تنی ــن	آســیب	ها	مانن ای
ــوان	هیــچ	کــدام	را	از	هــم	 هســتند	کــه	نمی	ت
جــدا	کــرد	و	همگــی	برهــم	تأثیــر	می	گذارنــد؛	
ــیاری	 ــن	بس ــا	و	قوانی ــه	برنامه	ه ــی	ک در	حال
بــرای	جلوگیــری	از	آســیب	کــودکان	کار	و	
کــودکان	خیابانــی	وجــود	دارد	ولی	ایــن	قوانین	
و	برنامه	هــا	چنــدان	نمی	توانــد	پاســخگو	باشــد	
و	هــر	روز	بــر	تعــداد	کودکانــی	کــه	فــال	
فروشــی	و	گل	فروشــی	را	انجــام	می	دهنــد	
ــی	 ــه	تباه ــان	ب ــده	آن ــود	و	آین ــزوده	می	ش اف

کشــیده	می	شــود.

آرزوهای یخ زده کودکان کار در خیابان ها سمانه سادات 
فقیه سبزواری
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جامعــه ایـــران

ــان  ــی در کرم ــدید بارندگ ــش ش کاه
در حالــی روی داده کــه ایــن اســتان 
20 ســال خشکســالی پــی در پــی را 
نیــز تجربــه کــرده و در شهرســتان 
ــا  ــاری تنه ــی ج ــال زراع ــان در س کرم

ــت. ــده اس ــاران باری ــر ب 29 میلیمت

ــا	 ــق	ب ــا	مطاب ــا	دقیق ــد	ام ــی	باش ــاور	نکردن ــار	ب ــاید	آم ش
ــان	 ــات	منتشــر	شــده	رســمی	اســت؛	در	اســتان	کرم اطالع
ــاران	باریــده	 در	ســال	زراعــی	جــاری	تنهــا	29.۱	میلیمتــر	ب
ــن	 ــته	ای ــال	گذش ــه	در	س ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ــت،	ای اس

ــت. ــوده	اس ــر	ب ــا	79	میلیمت ــزان	تنه می
در	حالیکــه	متوســط	بارندگــی	در	کشــور	25۰	میلیمتــر	
ــر	 ــدت	۱29	میلیمت ــان	در	دراز	م ــم	در	کرم ــن	رق ــت	ای اس
ــی	در	 ــط	بارندگ ــان	از	متوس ــی	کرم ــن	یعن ــده،	ای ــت	ش ثب
ــت. ــه	اس ــادی	گرفت ــیار	زی ــه	بس ــز	فاصل ــادی	نی ــت	ع حال
ــده	 ــا	پدی ــان	ب ــردم	کرم ــوروز	م ــالت	ن ــا	در	تعطی ــن	روزه ای
ــرای	بســیاری	از	مــردم	 ــد	کــه	ب ای	عجیــب	مواجــه	شــده	ان
قابــل	هضــم	نیســت،	اکثــر	رودخانــه	هــای	اســتان	کرمــان	به	
ــه	حداقــل	 ــد	و	آب	ســدها	نیــز	ب صــورت	کلــی	خشــکیده	ان

خــود	رســیده	اســت.
زیســتگاهها،	جنگلهــا	و	مراتــع	نیــز	بــا	وجــود	اینکــه	در	فصل	
ــوا	 ــد،	ه ــی	دارن ــا	مطلوب ــت	ن ــم	وضعی ــه	ای ــرار	گرفت ــار	ق به
ــرم	 ــار	طــی	شــود	گ پیــش	از	اینکــه	نخســتین	روزهــای	به
شــده	و	بــه	نظــر	مــی	رســد	ســال	آبــی	ســختی	پیــش	روی	

مــردم	کرمــان	باشــد.
نکتـه	عجیـب	این	اسـت	که	بـا	وجـود	منابـع	آبی	محـدود	در	
اسـتان	کرمان	یک	سـوم	باغهای	کشـور	و	حجـم	قابل	توجهی	
از	مـزارع	نیـز	در	ایـن	اسـتان	قـرار	دارد	و	شـغل	اصلـی	مـردم	
کشـاورزی	اسـت،	طبـق	آمـار	9۰	درصـد	آب	اسـتحصالی	در	
کرمـان	در	بخـش	کشـاورزی	اسـتفاده	مـی	شـود	کـه	از	ایـن	
میـزان	75	درصـد	به	دلیـل	آبیاری	سـنتی	هدر	مـی	رود.	این	
آمـار	نشـان	می	دهـد	هیـچ	گونـه	برنامـه	ریـزی	در	خصوص	
توسـعه	هدفمنـد	کشـاورزی	در	کرمـان	در	ده	هـای	گذشـته	
وجـود	نداشـته	و	کرمـان	از	ابتـدا	نبایـد	بـه	سـمت	توسـعه	

کشـاورزی	سـوق	داده	مـی	شـده	اسـت.

افزایش گرد و غبار و ریزگردها در استان کرمان
ــی	 ــر	تعــداد	روزهایــی	کــه	کرمان در	ایــن	میــان	هــر	ســال	ب
ــد	 ــی	بینن ــار	م ــرد	و	غب ــه	ای	از	گ ــر	الی ــید	را	زی ــا	خورش ه
نیــز	بیشــتر	شــده	اســت،	در	ماههــای	اخیــر	در	شــرق	اســتان	
ــا	 ــگان	و	فهــرج	ب کرمــان	مــردم	شهرســتانهای	نرماشــیر،	ری

ــد. چالــش	عمــده	گــرد	و	غبــار	مواجــه	شــده	ان
پیـش	بینی	می	شـود	در	صورت	عـدم	صرفه	جویـی	جدی	در	
بخش	شـرب،	صنعت	و	کشـاورزی	به	زودی	کرمان	با	مشـکل	

تامیـن	آب	حتی	در	بخش	شـرب	مواجه	خواهد	شـد.
مــردم	کرمــان	بــه	خاطــر	دارنــد	کــه	هــر	ســال	در	روزهــای	
انتهایــی	ســال	و	ابتدایــی	بهــار	شــاهد	بارشــهای	ســیل	آســا	
ــری	از	 ــچ	خب ــال	هی ــا	امس ــم	ام ــتان	بودی ــتهای	اس در	دش
بارندگــی	نیســت.	منابــع	آبــی	بــه	شــدت	کاهــش	یافتــه	اند	و	
ایــن	رونــد	در	تابســتان	و	گرمتــر	شــدن	هــوا	وضعیــت	بدتری	

بــه	خــود	خواهــد	دیــد.
ــان	 ــان	بی ــتان	کرم ــالب	اس ــرکت	آب	و	فاض ــل	ش مدیرعام
ــد	 ــردم	بای ــه	اســت	و	م ــا	خشکســالی	مواج ــان	ب ــرد:	کرم ک
از	منابــع	محــدود	فعلــی	بــه	شــکل	بهینــه	اســتفاده	کننــد	و	

ــد. ــرار	دهن ــود	ق ــتور	کار	خ ــی	را	در	دس ــه	جوی صرف
ــن	اســتان	 محمــد	طاهــری	بیــان	کــرد:	کرمــان	وســیع	تری

کشــور	اســت	و	وســعتی	معــادل	۱8۳	هــزار	کیلومتــر	و	ســه	
میلیــون	2۰۰	هــزار	نفــر	را	بــا	پراکندگــی	جمعیتــی	زیــاد	در	
خــود	جــای	داده	کــه	شــغل	اکثــر	ایــن	افــراد	کشــاورزی	و	یــا	

زمینــه	هــای	وابســته	بــه	کشــاورزی	اســت.
وی	گفت:	اسـتان	کرمان	در	سـال	جاری	با	پدیده	خشکسـالی	
مواجه	شـده	اسـت	و	نسبت	به	سـال	گذشـته	با	کاهش	شدید	

بارندگی	و	کاهش	سـطح	منابع	آبی	مواجه	هسـتیم.

مردم باید در صرفه جویی آب کنند
وی	بیــان	کــرد:	از	مــردم	مــی	خواهیــم	بــه	صــورت	جــدی	در	
مصــرف	آب	در	بخــش	هــای	مختلــف	صرفــه	جویــی	کنند.

ظاهــری	گفــت:	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	در	بهتریــن	
شــرایط	میــزان	بارندگــی	در	کرمــان	۱29	میلیمتــر	اســت	که	
از	متوســط	کشــور	کمتــر	اســت	و	در	ســال	جــاری	مجمــوع	

ــت. ــوده	اس ــر	ب ــط	29.۱	میلیمت ــان	فق ــی	در	کرم بارندگ
وی	گفــت:	منبــع	اصلــی	تامیــن	آب	در	کرمــان	چاههــای	آب	
محســوب	مــی	شــوند	و	ســطح	آبهــای	زیــر	زمینــی	نیــز	در	

اســتان	کاهــش	جــدی	یافتــه	اســت.

امیدواریم  است/  افزایش  در حال  کرمان  هوای  دمای 
بارندگی در سال ۹۷ به وضعیت عادی برگردد

مریـم	سـالجقه،	کارشـناس	هواشناسـی	اسـتان	کرمـان	نیـز	
اظهارداشـت:	متاسـفانه	در	سـال	آبـی	جدیـد	به	خصـوص	در	
فصـل	پاییز	و	زمسـتان	بـا	کاهـش	بارندگـی	مواجه	بـوده	ایم.
وی	گفـت:	همین	امـر	موجب	تشـدید	خشکسـالی	در	کرمان	
شـده	اسـت	اما	پیش	بینی	مـا	برای	سـال	97	بارندگـی	نرمال	

اسـت	و	امیدواریـم	این	پیـش	بینی	به	حقیقـت	بپیوندند.
ــی	 ــان	م ــتان	کرم ــاورزان	اس ــرد:	از	کش ــان	ک ــالجقه	بی س
خواهیــم	تدابیــر	الزم	را	بــرای	کاهــش	خســارت	هــای	ناشــی	
از	خشکســالی	بــه	کار	ببندنــد	و	در	ایــن	زمنیه	با	کارشناســان	

جهــاد	کشــاورزی	مشــورت	کننــد.
ــت	 ــوی	کش ــالح	الگ ــار،	اص ــت	فش ــاری	تح ــزود:	آبی وی	اف
و	مصــرف	بهینــه	آب	در	کاهــش	خســارتهای	ناشــی	از	

ــت. ــر	اس ــالی	موث خشکس
ســالجقه	افــزود:	طبــق	بررســی	هــای	صــورت	گرفتــه	میزان	

دمــای	اســتان	کرمــان	نیــز	افزایــش	پیــدا	کــرده	اســت.
ــه	 ــد	طــی	هفت ــد	ســامانه	بارشــی	جدی ــرد:	چن ــان	ک وی	بی
هــای	اخیــر	و	انتهــی	هفتــه	در	اســتان	فعــال	مــی	شــود	امــا	
ــه	 ــه	حــدی	نیســت	ک ــای	ب ــامانه	ه ــن	س ــارش	ای ــزان	ب می

ــد. ــران	کن ــود	بارشــهای	ســال	گذشــته	را	جب کمب

ــی	 ــز	مل ــس	مرک ــه	ریی ــد	ک ــاد	دارن ــه	ی ــان	ب ــردم	کرم م
ــل	 ــاه	قب ــک	م ــازمان	هواشناســی	کشــور	ی ــالی	س خشک	س
عنــوان	کــرد	کــه	کرمــان	در	درجــه	خشکســالی	شــدید	قــرار	
گرفتــه	اســت،	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	اکثــر	طــرح	هــای	
انتقــال	آب	در	اســتان	کرمــان	بــه	دلیــل	کمبــود	اعتبــار	و	یــا	

ــد. حواشــی	دیگــر	متوقــف	شــده	ان
طبــق	بررســی	هــای	صــورت	گرفتــه	میــزان	خشکســالی	در	
ــوده	اســت	و	 ــتر	ب ــدت	بیش ــه	ش ــان	ب ــوب	کرم ــرق	و	جن ش
برخــی	از	شــهرهای	ایــن	دو	منطقــه	از	ابتــدای	ســال	جــاری	
ــار	بارندگــی	را	تجربــه	نکــرده	انــد. تــا	کنــون	حتــی	یــک	ب

بــه	عنــوان	مثــال	در	رفســنجان،	انــار	و	قلعــه	گنــج	کــه	ســه	
مرکــز	اصلــی	کشــاورزی	در	اســتان	کرمــان	هســتند	کمتــر	
ــه	 ــب	س ــدد	عجی ــت	و	ع ــده	اس ــاران	باری ــر	ب از	۱۰	میلیمت
میلیمتــر	بارندگــی	بــرای	رفســنجان	کــه	قطــب	تولید	پســته	

جهــان	محســوب	مــی	شــود	ثبــت	شــده	اســت.
محمد	جـواد	زاهـدی،	نماینـده	مـردم	کرمـان	در	مجلس	نیز	
اظهارداشـت:	خشکسـالی	یکـی	از	مهمتریـن	چالـش	هـای	
اسـتان	کرمـان	طـی	سـال	هـای	اخیـر	محسـوب	می	شـود.

ــال	 ــرد:	در	س ــان	ک ــس	بی ــان	در	مجل ــردم	کرم ــده	م نماین
ــران	 ــاالی	مدی ــه	در	رده	ب ــی	ک ــی	از	مباحث ــر	یک ــای	اخی ه
اســتان	و	تعامالتشــان	بــا	هیئــت	دولــت	مطــرح	بــوده	اســت	

ــوده	اســت. ــع	مشــکل	خشکســالی	ب رف
وی	بــا	اشــاره	بــه	تغییــر	اقلیــم	در	اســتان	کرمــان	و	کاهــش	
بارندگــی	و	افزایــش	دمــای	هــوا	گفــت:	بایــد	در	ایــن	
خصــوص	چــاره	اندیشــی	کــرد	و	طــرح	هــای	در	حــال	انجــام	

ــوند. ــت	ش ــد	حمای ــالی	بای ــش	خشکس ــل	چال ــرای	ح ب
وی	بــه	انتقــال	آب	صفــارود	بــه	کرمــان	و	احــداث	بزرگتریــن	
کانــال	انتقــال	آب	در	ایــن	منطقــه	اشــاره	کــرد	و	افــزود:	بحث	
انتقــال	آب	بــه	اســتان	کرمــان	از	طریــق	طــرح	هــای	حــوزه	
بــه	حــوزه	بایــد	بــرای	نجــات	کرمــان	انجــام	شــود	و	نبایــد	بــا	

تاخیــر	مواجــه	شــوند.
زاهــدی	فــزود:	در	صــورت	عــدم	حــل	مشــکل	آب	در	کرمــان	
در	ســال	هــای	آینــده	شــاهد	بحــران	اقتصــادی	و	اجتماعــی	

در	اســتان	خواهیــم	بــود.
ــته	 ــز	گذش ــران	نی ــرز	بح ــاال	از	م ــان	ح ــالی	در	کرم خشکس
ــود	را	 ــه	خ ــن	مرحل ــور	از	ای ــرای	عب ــد	ب ــردم	بای ــت	و	م اس
ــه	 ــد	ب ــز	بای ــه	نظــر	مــی	رســد	مســئوالن	نی آمــاده	کننــد	ب
ــی	موجــود	در	 ــع	آب ــزی	کننــد	کــه	مناب ــه	ای	برنامــه	ری گون
اســتان	نیــز	بــرای	تولیــدات	فاقــد	ارزش	افــزوده	در	مقایســه	

ــتفاده	نشــود. ــی،	اس ــزان	آب	مصرف ــا	می ب

افزایش گرد و غبار و کاهش بارندگی در کرمان/ کم آبی را جدی بگیریم

اسما محمودی
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جامعــه ایـــران

به واســطه  بختیــاری  و  چهارمحــال 
ــوع  ــی و تن ــاص جغرافیای ــت خ موقعی
آب و هوایــی دارای انــواع مختلــف 
ــدود  ــوده و از مع ــی ب ــای گیاه گونه ه
کــه  اســت  کشــور  اســتان های 
ــی  ــش گیاه ــوع و پراکن ــترین تن بیش

می شــود. مشــاهده  آن  در 

رویــش	گیاهــان	دارویــی	در	ایــن	اســتان	یکــی	از	مهمتریــن	
ــه	شــمار	مــی	رود	 ظرفیــت	هــای	چهارمحــال	و	بختیــاری	ب
ــد	 ــش	درآم ــتغال	و	افزای ــاد	اش ــب	ایج ــاله	موج ــر	س ــه	ه ک

ــن	اســتان	مــی	شــود. ــی	و	روســتایی	در	ای ــع	محل جوام
ــای	 ــد	زمســتان	ه ــن	اســتان	مانن زمســتان		ســال	9۶	در	ای
ــن	 ــاه	در	ای ــفند	م ــوا	در	اس ــود	و	ه ــته	نب ــای	گذش ــال	ه س
ــر	از	موعــد	گــرم	شــد	و	موجــب		آغــاز	رویــش	 اســتان	زودت

ــد. ــتان	ش ــن	اس ــی	در	ای ــان	داروی گیاه
برداشــت	گیاهــان	دارویــی	نیــز	بــه	همیــن	خاطــر	زودتــر	از	
ســال	هــای	گذشــته	آغــاز	شــد	و	هــم	اکنــون	انــواع	مختلــف	
ــروش	 ــال	ف ــتان	در	ح ــن	اس ــازار	ای ــی	در	ب ــان	داروی گیاه

ــت. اس
ــارچ،	 ــامل	ق ــی	ش ــی	و	خوراک ــان	داروی ــال	حاضرگیاه 	در	ح
کرفــس	کوهــی،	کنگــر،	پرموســیر،	کاردی	و	ســریدنگ،	تــره	
کوهــی،	لیبــاس،	زنجبیــل،	بابونــه،	آویشــن،	کاســنی،	کتیــرا،	
ــال	 ــتان	در	ح ــن	اس ــازار	ای ــنگ	و	...	در	ب ــان،	ش ــیرین	بی ش

ــت. ــروش	اس ف
رویــش	گیاهــان	دارویــی	و	خوراکــی	در	تمام	شهرســتان	های	
ایــن	اســتان	صــورت	می	گیــرد	کــه	در	ایــن	میــان	شهرســتان	
ــع	 ــاص	منب ــی	خ ــرایط	آب	و	هوای ــر	ش ــه	خاط ــگ	ب کوهرن

تولیــد	بســیاری	از	گیاهــان	دارویــی	اســت.
ــع	و	 ــنگ	و...	در	مرات ــیر	و	ش ــارچ،	موس ــی،	ق ــس	کوه کرف
کوهســتان	های	ایــن	شهرســتان	بــه	خاطــر	آب	وهــوای	
مناســب	و	بکــر	بــودن	رویــش	بســیار	زیــادی	دارنــد	و	
اســتقبال	مــردم	نیــز	از	ایــن	نــوع	گیاهــان	دارویــی	بیــش	از	

ــت. ــان	اس ــایر	گیاه س
در	ایــن	میــان	کرفــس	و	قــارچ	کوهــی	گران	تریــن	گیاهانــی	
هســتند	کــه	در	بــازار	ایــن	اســتان	در	حــال	فــروش	اســت.	در	
ــاالی	یکصــد	هــزار	 ــا	قیمــت	ب حــال	حاضــر	قــارچ	کوهــی	ب
ــزار	 ــا	قیمــت	یکصــد	و	پنجــاه	ه ــس	کوهــی	ب ــان	وکرف توم

تومــان	در	حــال	فروختــه	شــدن	اســت.
یکــی	از	مســافران	اصفهانــی	کــه	بــه	چهارمحــال	و	بختیــاری	
ســفر	کــرده	بــود	در	گفــت	و	گــو	بــا	خبرنــگار	اظهــار	داشــت:	
چهارمحــال	و	بختیــاری	یکــی	از	اســتان	هــای	بســیار	زیبــای	
ــافران	 ــیاری	از	مس ــوروزی	بس ــد	ن ــه	مقص ــت	ک ــور	اس کش

ــوده	اســت. ــوروزی	ب ن
محمــود	حمیــدی	ادامــه	داد:	فــروش	گیاهــان	دارویی	توســط	
ــوروز	یکــی	از	مــواردی	بــود	کــه	بــرای	 محلــی	هــا	در	ایــام	ن
خانــواده	مــن	بســیار	جــذاب	بــود	و	خریــد	گیاهــان	دارویــی	
و	صحبــت	بــا	محلــی	هــا	و	پرســیدن	چگونگــی	مصــرف	ایــن	
ــه	 ــا	ب ــفر	م ــای	س ــر	ه ــن	خاط ــی	از	زیباتری ــان	داروی گیاه

ــوده	اســت. چهارمحــال	و	بختیــاری	ب
ــن	 ــع	ای ــی	مرات ــی	و	خوراک ــان	داروی ــرد:	گیاه ــان	ک وی	بی
اســتان	بــه	لحــاظ	رویــش	طبیعــی	جــزء	گیاهــان	ارگانیــک	
محســوب	مــی	شــوند	و	از	ارزش	غذایــی	باالیــی	برخوردارنــد.

	
افزایش درآمد روستائیان در چهارمحال و بختیاری

ــا	 ــت:	ب ــار	داش ــی	اظه ــان	داروی ــندگان	گیاه ــی	از	فروش یک
ورود	مســافران	نــوروزی	بــه	چهارمحــال	و	بختیــاری	درآمــد	
ــه	 ــش	یافت ــه	افزای ــن	منطق ــای	ای ــی	ه ــتائیان	و	محل روس

ــت. اس
ــان	کــرد:	هــم	اکنــون	برداشــت	گیاهــان	 ــی	مجیــدی	بی عل
ــواده	ام	در	کوهســتان	در	حــال	 دارویــی	توســط	اعضــای	خان
انجــام	اســت	و	مــن	ایــن	گیاهــان	دارویــی	را	در	کنــار	جــاده	

ــه	فــروش	مــی	رســانم. ب

وی	بیــان	کــرد:	اســتقبال	مســافران	و	گردشــگران	از	گیاهــان	
دارویــی	بســیار	خــوب	بــوده	اســت.

وی	عنــوان	کــرد:		مســافران	نــوروزی،	قــارچ	و	کرفــس	کوهی	
را	بیــش	از	ســایر	گیاهــان	دارویــی	خریــداری	کــرده	اند.

ــدای	 ــت:		از	ابت ــار	داش ــگ	اظه ــتان	کوهرن ــدار	شهرس فرمان
آغــاز	ســفرهای	نــوروزی	تاکنــون	مســافران	بســیاری	بــه	این	

شهرســتان	ســفر	کــرده	انــد.
ــی	 ــان	داروی ــروش	گیاه ــرد:	ف ــد	ک ــور	تاکی ــی	زمانپ مرتض
ــن	راه	 ــی	از	مهمتری ــافران	یک ــه	مس ــی	ب ــوالت	لبن و	محص
ــن	 ــا	و	عشــایر	در	ای ــی	ه ــد	توســط	محل ــای	کســب	درام ه

ــت. ــتان	اس شهرس
وی	بیــان	کــرد:	هــم	اکنــون	محلــی	هــا	و	عشــایر	محصوالتی	
از	جملــه	گیاهــان	دارویــی	تــازه	و	خشــک	شــده،	محصــوالت	
لبنــی،	عســل،	صنایــع	دســتی	و...	را	بــه	مســافران	و	
ــر	 ــن	ام ــه	ای ــند	ک ــی	فروش ــتان	م ــن	شهرس ــگران	ای گردش
ــه	شــده	اســت. ــن	منطق ــردم	ای ــد	م ــش	درام موجــب	افزای
وی	بیــان	کــرد:	توســعه	صنعــت	گردشــگری	در	چهارمحــال	
و	بختیــاری	مــی	توانــد	زمینــه	ســاز	حــل	مشــکالت	بیــکاری	
در	ایــن	اســتان	شــود	کــه	ایــن	مهــم	بایــد	مــورد	توجــه	قــرار	

گیــرد.

بازارفروش گیاهان دارویی دربام ایران داغ شد/استقبال مسافران نوروزی
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جامعــه ایـــران

بیــن  کــه  اســت  مدیــدی  ســالیان 
شــاخه های  و  بــرق  ســیم های 
ــود دارد و  ــر وج ــردی نابراب ــان نب درخت
بایــد متولیــان چــاره ای بیندیشــند تــا درخــت ایــن موجــود 

بــاارزش قربانــی اره هــای برقــی نشــود.

شــاید	همــه	مــا	شــعر	»دو	کاج«	بــا	مطلــع	»در	کنــار	خطوط	
ســیم	پیــام«	را	از	دوران	ابتدایــی	بــه	خاطــر	داشــته	باشــیم،	
ــت«،	 ــواد	محب ــی	»محمدج ــار	هنرآفرین ــه	در	کن شــعری	ک
ــد	راه	حــل	 ــن	دو	هم	نشــین	بای ــرای	ای ــود	کــه	ب هشــداری	ب

منطقــی	اندیشــید.
ــان	 ــر	اســت	از	درخت ــی	شــهر	پ ــدم	می	زن ــه	ق ــان	ک در	خیاب
ــکال	 ــه	اش ــی	ب ــای	غیراصول ــر	هرس	ه ــه	در	اث ــمار	ک بی	ش
ناهمگــون	درآمده	انــد	و	ایــن	خــود	بــالی	جــان	آن	هــا	اســت.
چـرا	بایـد	ایـن	مـادر	دلسـوز	شـهر	که	عـالوه	بـر	تأمیـن	غذا،	
بـه	حفـظ	گونه	هـای	جانـوری،	زیبایی	محیـط،	جلوگیـری	از	

بیابان	زایـی	و	غیـره	کمـک	می	کنـد	را	نابـود	کـرد؟

جفای بزرگ در حق درخت
قوانیــن	زیــادی	وجــود	دارد	کــه	ایــن	موجــود	زیبــا	را	
پاســداری	کنــد؛	امــا	متأســفانه	در	برخــی	نقــاط	دیــده	شــده	
ــد	 ــان	می	کنن ــق	درخت ــی	در	ح ــای	بزرگ ــان	ها	جف ــه	انس ک
ــن	 ــه	ای ــاندن	ب ــیب	رس ــردن	و	آس ــن	ب ــث	از	بی ــداً	باع و	عم

موهبــت	الهــی	می	شــوند.
دســتگاه	های	متولــی	شــاخه	های	کوچــک	و	بــزرگ	درختــان	
را	بــه	بهانــه		رفــع	خطــر،	هــرس	می	کننــد	و	چهــره	درخــت	
بــه	مــرور	زمــان	دســتخوش	تغییراتــی	می	شــود	و	دیگــر	آن	

ــد. ــا	نمی	کن حــس	خــوب	را	الق
یــک	کارشــناس	محیــط	زیســت	در	مــورد	نقــش	و	اهمیــت	
درخــت	گفــت:	یکــی	از	مهم	تریــن	عوامــل	ســنجش	توســعه	
در	کشــورهای	مختلــف	نتایــج	عملکــرد	آن	هــا	در	ارتبــاط	بــا	
حفــظ،	احیــا	و	بهره	بــرداری	اصولــی	از	منابــع	طبیعــی	اســت.
فائــزه	گلچیــن	ادامــه	داد:	امــا	بــا	ایــن	وجــود	هرســاله	شــاهد	
آســیب	هایی	از	جملــه	قطــع	و	امحــاء	درختــان	هســتیم	کــه	

نتیجــه	آن،	از	بیــن	رفتــن	ایــن	یــادگاران	بــاارزش	اســت.
	

هرس هایی بدون اقدام کارشناسانه
وی	بیــان	کــرد:	در	کشــور	مــا،	ماننــد	ســایر	کشــورها	
ــن	آســیب	ها	 ــده	از	ای ــن	بازدارن ــا	وضــع	قوانی ســعی	شــده	ب
ــوز	هــم	 ــن	حــال	هن ــا	ای ــی	ب ــد	ول ــه	عمــل	آی ــری	ب جلوگی
ــا	ســرپیچی	از	ایــن	قوانیــن،	درختــان	 دیــده	می	شــود	کــه	ب
نابــود	می	شــود	کــه	البتــه	در	برخــی	از	آن	هــا	نشــانه	هایی	از	

ــورد. ــم	می	خ ــه	چش ــح	ب ــارت	صحی ــدم	نظ ع
ــای	 ــرداری	درخت	ه ــرد:	موضــوع	ســر	ب ــح	ک ــن	تصری گلچی
ــرای	ســیم	 ــا	مزاحمــت	ب ــا	و	ی ــای	هجــوم	آفت	ه ــه	بهانه	ه ب
بــرق،	کاری	بــدون	اصــول	و	بــدون	هرگونــه	اقدام	کارشناســی	

و	فقــط	از	ســر	رفــع	مســئولیت	اســت.
ــاد	 ــر	ایج ــالوه	ب ــت	ع ــی	درخ ــه	باالی ــع	نیم ــت:	قط وی	گف
نمــای	نامــوزون،	زمینــه	پوســیدگی	و	هجــوم	انگل	هــا	و	

بیماری	هــای	درختــان	را	فراهــم	مــی	آورد.

انتقال کابل ها به زیر زمین
حفـظ	جـان	درخـت	ضرورتـی	اسـت	کـه	فعـاالن	محیـط	
زیسـت	در	مـورد	آن	بسـیار	تأکیـد	دارند،	یک	فعـال	محیط	
زیسـت	گفـت:	بـا	اسـم	اصـالح	شـاخه	ها	کارهـای	دیگـری	
انجـام	می	شـود	و	معمـوالً	برش	هـا	از	نقـاط	دورتـری	اتفاق	

می	افتـد.
ــه	منظــور	حفــظ	ســیم	ها	هــر	 مســعود	شــکیبا	ادامــه	داد:	ب
ســاله،	اّره	هــای	موتــوری	بــه	خیابــان	آمــده	و	درختــان	را	قلع	

ــد. ــع	می	کنن و	قم
وی	تصریــح	کــرد:	ایــن	برش	هــا	بعدهــا	می	پوســد	و	
ــد	 ــاد	تن ــر	ورزش	ب ــد	از	ه ــرا	بع ــود	زی ــر	می	ش خطرناک	ت
امــکان	افتــادن	بــر	روی	ماشــین،	اشــخاص	و	ســیم	های	بــرق	

وجــود	دارد.
ــن	 ــه	زیرزمی ــیم	ها	ب ــال	س ــه	انتق ــر	هزین ــت:	اگ ــکیبا	گف ش
ــن	 ــردد	ای ــای	پرت ــوان	در	مکان	ه ــل	می	ت ــاد	اســت،	حداق زی

ــرد. کار	را	ک
ــر	زمیــن	اشــاره	 ــه	زی ــل	تلفــن	ب ــه	منتقــل	کــردن	کاب وی	ب
کــرد	و	ادامــه	داد:	می	تــوان	ایــن	کار	را	بــرای	ســیم	های	بــرق	
ــن	همــه	مخاطــره	 ــا	ای ــال	آن	هــا	ب ــرا	انتق هــم	انجــام	داد	زی

واجــب		اســت.

ایــن	فعــال	محیــط	زیســت	اضافــه	کــرد:	بســیاری	از	
ــان	 ــه	بهانه	هــای	مختلــف	درخت ــد	ب مســئوالن	دوســت	دارن
را	قطــع	کننــد	تــا	مزاحمتــی	بــرای	ســیم	ها	نداشــته	باشــد.
ــه	هــر	 ــد	ب وی	گفــت:	فضــای	ســبز	مــا	محــدود	اســت	و	بای
ــه	 ــه	ب ــه	این	ک ــم	ن ــر	کنی ــردن	آن	فک ــه	ک ــه	اضاف ــی	ب طریق

ــه	حــذف	آن	هــا	کمــک	کنیــم. ــه	ای	ب هــر	بهان
شــکیبا	اضافــه	کــرد:	حالــت	مــوزون	یــک	درخــت	را	در	اکثــر	
ــا	 ــوزون	تنه ــرش	نام ــربریدن	و	ب ــد،	س ــا	نمی	بینی خیابان	ه
ــدت	محــدود	راهگشاســت	 ــن	کار	در	م ــاره	راه	نیســت،	ای چ

ــاره	بایــد	هزینــه	پرداخــت	کــرد. ولــی	دوب
وی	بیــان	کــرد:	بــا	انتقــال	شــاخه	ها	بــه	زیــر	زمیــن	درختــان	
ــت	 ــه	دس ــبه	ب ــک	ش ــا	ی ــند؛	آن	ه ــی	می	کش ــس	راحت نف
ــم. ــی	از	دســت	بدهی ــه	راحت ــا	را	ب ــا	آن	ه ــه	م ــد	ک نیامده	ان

فواید درخت
ایــن	فعــال	محیــط	زیســت	اضافــه	کــرد:	امــروزه	کشــور	در	
شــرایطی	قــرار	دارد	کــه	اکثــر	شــهرهای	مــا	از	جملــه	گرگان	
ــه	 ــا	هرگون ــد	ب در	معــرض	آلودگــی	و	گردوغبــار	هســتند	بای
ــرا	 ــه	افزایــش	فضــای	ســبز	کمــک	کــرد	زی ــری	ب امکان	پذی

ــد. ــش	دارن ــا	نق ــذب	آالینده	ه آن	در	ج
شـکیبا	گفـت:	دیـدن	درختـان	سـبب	ایجـاد	حـس	روانـی	
مطلـوب	شـده	و	تنش	هـای	روحـی	را	حداقـل	بـرای	لحظاتی	
کـم	می	کنـد؛	درختـان	همچنیـن	بـه	رفـع	خسـتگی	کمک	

کـرده	و	سـبب	کاهـش	اسـترس		و	خشـونت	می	شـوند.
وی	بــا	بیــان	این	کــه	هــر	مســئولی	در	هــر	ِســمتی	بایــد	بــه	
ــی	 ــرا	جزئ ــد	زی ــر	کن ــت	فک ــط	زیســت	و	طبیع حــوزه	محی
ــع	 ــه	موق ــاه	ک ــن	م ــه	داد:	در	ای ــت،	ادام ــالمتی	ماس از	س
ــن	کاشــت	 ــر	در	نظرگرفت ــالوه	ب ــد	ع ــکاری	اســت	بای درخت
ــای	 ــه	ادع ــم	وگرن ــظ	کنی ــود	را	حف ــته	های	خ ــال،	داش نه

ــت. ــذب	اس ــت	ک ــت	درخ کاش

شاخه ها مزاحم شبکه برق هستند
در	ادامــه	بــرای	این	کــه	ببینیــم	آیــا	شــرکت	توزیــع	گلســتان	
بــرای	بــه	زیــر	زمیــن	بــردن	ســیم	های	بــرق	برنامــه	ای	دارد	
یــا	خیــر	بــا	علــی	اکبــر	نصیــری،	مدیرعامــل	شــرکت	توزیــع	
نیــروی	بــرق	اســتان	گلســتان	گفتگــو	کردیــم،	وی	بــه	مهــر	
گفــت:	یکــی	از	عواملــی	کــه	مزاحــم	شــبکه	ماســت	و	آن	را	

ــت. ــان	اس ــاخه	های	درخت ــد،	ش ــدار	می	کن ناپای
نصیـری	اضافـه	کـرد:	باید	بـه	محیط	زیسـت	و	حفـظ	آن	هم	
توجـه	کـرد	اما	اگـر	بخواهیـم	بـرق	پایدار	داشـته	باشـیم	باید	

شـبکه	خـود	را	از	دسـترس	شـاخه	ها	دور	نگـه	داریم.
وی	بـا	بیـان	این	که	شـاخه	ها	با	وزش	باد	شـبکه	فشـار	ضعیف	
و	متوسـط	مـا	را	از	مدار	خارج	می	کننـد،	ادامـه	داد:	قبل	از	۱5	

پیکار نابرابر سیم های برق و شاخه ها/ هرس غیراصولی بالی جان درخت
 اعظم محبی
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اسـفند	زمانـی	کـه	درختـان	در	خواب	هسـتند	مجوز	شـاخه	
زنـی	را	از	شـهرداری	و	منابع	طبیعـی	می	گیریم.

فرســتادن ســیم ها بــه زیــر زمیــن در همــه 
مناطــق ضــرورت نــدارد

نصیــری	افــزود:	بــا	توجــه	بــه	پیشــرفت	تکنولــوژی	چنــد	راه	
ــوان	 ــود	دارد؛	می	ت ــبکه	ها	وج ــردن	ش ــتاندارد	ک ــرای	اس ب
ــش	دار	 ــیم	روک ــا	س ــدار	و	ی ــا	خودنگه ــی	ی ــل	زیرزمین از	کاب

ــرد. اســتفاده	ک
ــرای	شــبکه	فشــار	متوســط	 ــزود:	یکــی	از	راهکارهــا	ب وی	اف
ایــن	اســت	کــه	تبدیــل	بــه	کابــل	زمینــی	شــود	کــه	هزینــه	
زیــادی	دارد،	هزینــه	تبدیــل	ســیم	بــه	کابــل	زمینــی	در	کل	
اســتان	حــدود	هــزار	و	4۰۰	میلیــارد	تومــان	بــوده	کــه	از	ایــن	

رقــم	4۰۰	میلیــارد	تومــان	آن	مختــص	گــرگان	اســت.
ــی	نیســت	 ــکار	منطق ــک	راه ــن	ی ــه	ای ــت:	البت ــری	گف نصی
ــهری	 ــدوده	ش ــارج	از	مح ــه	خ ــا	ک ــی	از	جاه ــرا	در	برخ زی
اســت	و	بــه	مبلمــان	شــهری	آســیب	نمی	زنــد	همــان	شــبکه	

ــل	اســتفاده	اســت. ــی	ســیمی	قاب هوای
	

شبکه فشار ضعیف؛ استفاده از کابل خودنگهدار
وی	اظهــار	کــرد:	کارگروهــی	در	راســتای	»برنامه	اســتراتژیک	
در	افــق	۱4۰4«	اســتان،	بــه	نــام	کارگــروه	»ســیم	روکشــدار	
ــال	 ــکاران	در	ح ــده	و	هم ــدار«	تشــکیل	ش ــل	خودنگه و	کاب

بررســی	هســتند	کــه	آن	را	در	برخــی	نقــاط	انجــام	دهنــد.
نصیــری	گفــت:	تصمیــم	بــر	ایــن	اســت	کــه	در	حــوزه	فشــار	
ــدار	 ــای	خودنگه ــه	کابل	ه ــی	را	ب ــیم	های	مس ــف،	س ضعی

تبدیــل	کنیــم.
وی	بــا	بیــان	این	کــه	طــول	شــبکه	فشــار	ضعیــف	در	اســتان	
هفــت	هــزار	کیلومتــر	اســت،	افــزود:	ایــن	کارگــروه	تصمیــم	
گرفتــه	کــه	کار	را	بــه	صــورت	عملیاتــی	و	گســترش	بــه	همــه	

پیمانــکاران	انجــام	دهــد.
نصیــری	گفــت:	یــک	ســایت	آموزشــی	در	علی	آبــاد	راه	اندازی	
کــرده	و	ایــن	کار	بــه	صــورت	اصولــی	از	علی	آبــاد	کــه	پایلــوت	
ــه	کل	اســتان	تســری	 آن	اســت،	انجــام	می	شــود	و	ســپس	ب
می	یابــد؛	ایــن	کار	در	برنامــه	پنــج	ســاله	تدویــن	شــده	و	بــه	

صــورت	جــدی	از	ســال	97	شــروع	خواهــد	شــد.
ــی	در	 ــی	معضل ــاخه	زن ــل	ش ــن	کار	در	فص ــا	ای ــزود:	ب وی	اف
حــوزه	فشــار	ضعیــف	نخواهیــم	داشــت	و	کابل	هــا	می	توانــد	
ــهرداری	 ــای	ش ــد؛	هرس	ه ــور	کن ــم	عب ــان	ه از	الی	درخت

ــود. ــن	کار	ســبک	خواهــد	ب بعــد	از	ای
	

فشار متوسط؛ استفاده از سیم روکشدار
نصیــری	تصریــح	کــرد:	در	حــوزه	فشــار	متوســط	پیشــنهاد	
مــا	اســتفاده	از	ســیم	روکشــدار	در	جاهــای	مشــجر	اســت	که	

تصمیماتــی	در	ایــن	زمینــه	گرفتــه	شــده	اســت.
ــر	از	 ــیار	کمت ــردن	بس ــدار	ک ــه	روکش ــرد:	هزین ــان	ک وی	بی
کابــل	زمینــی	بــوده	و	بــرای	کل	اســتان	معــادل	495	میلیارد	
ــجر	را	 ــاط	مش ــط	نق ــوان	فق ــه	می	ت ــه	البت ــت	ک ــان	اس توم

ــرد. ــدار	ک روکش
نصیـری	بـا	بیـان	این	کـه	مـا	مخالـف	درختـکاری	نیسـتیم،	
گفـت:	در	ایـن	زمینه	بایـد	نوعی	هماهنگـی	به	وجـود	بیاید	تا	
درختـان	در	حریم	شـبکه	ها	کاشـته	نشـوند	که	البتـه	این	امر	
در	برخـی	از	شهرسـتان	ها	رعایـت	و	در	برخی	بـه	علت	کمبود	
فضـا	رعایـت	نمی	شـود؛	بنابرایـن	بعـد	از	مدتـی	کـه	درخـت	

رشـد	کـرد،	وارد	حریـم	ما	می	شـود.
وی	گفــت:	در	زمینــه	نــوع	و	نحــوه	کاشــت	درخــت	بــا	منابــع	
ــی	 ــر	هماهنگ ــم	و	اگ ــه	کردی ــهرداری	مکاتب ــی	و	ش طبیع

بیشــتری	باشــد،	مشــکالت	حــل	خواهــد	شــد.

نظارت شهرداری بر هرس کردن
ــرگان	 ــازمان	ســیما،	منظــر	و	فضــای	ســبز	شــهرداری	گ س

ــطح	 ــا	در	س ــرس	آن	ه ــت	و	ه ــت	درخ ــی	کاش ــی	اصل متول
ــن	ســازمان	در	 ــا	رئیــس	ای ــن	منظــور	ب ــه	ای شــهر	اســت،	ب
ــان	 ــا	بی ــم	و	وی	ب ــو	کردی ــان،	گفتگ ــرس	درخت خصــوص	ه
ــت:	 ــر	گف ــه	مه ــت،	ب ــرس	اس ــل	ه ــتان	فص ــه	زمس این	ک
انجــام	 شــهرداری	 را	 مردمــی	 درخواســت	های	 هــرِس	

می	دهــد.
یحیــی	ســتوده	نیــا	ادامــه	داد:	اگــر	درخــت	نیــاز	بــه	هــرس	
داشــته	باشــد	مالــکان	درخواســت	داده	و	ســازمان	از	آن	
ــر	آن،	 ــالوه	ب ــود،	ع ــام	می	ش ــوردی	انج ــرس	م ــد	و	ه بازدی
ــود	 ــای	خ ــم	در	بازدیده ــبز	نواحــی	ه مســئوالن	فضــای	س
اگــر	بــا	پوســیدگی	یــا	شــاخه	خشــکی	روبــرو	شــدند	آن	هــا	

ــد. ــرس	می	کنن ــوردی	ه ــورت	م ــه	ص را	ب
وی	ادامــه	داد:	اداره	بــرق	هــم	در	معابــر	اصلــی	اگــر	
کابل	هــای	فشــار	قــوی	و	فشــار	ضعیــف	بــا	شــاخه	های	بــرق	
ــبکه	های	 ــازی	ش ــه	آزادس ــدام	ب ــاله	اق ــد	هرس ــر	باش درگی

بــرق	می	کنــد.
ســتوده	نیــا	تصریــح	کــرد:	پیمانــکار	ایــن	امــر	اداره	بــرق	بوده	

ولــی	نظــارت	بــر	عهــده	ســازمان	فضای	ســبز	اســت.

رعایت اصول فنی به طور کامل امکانپذیر نیست
وی	ادامــه	داد:	در	ایــن	هرس	هــا	ســعی	می	شــود	تــا	

برش	هــا	درســت	بــوده	و	بــه	درخت	هــا	آســیب	نرســد	
امــا	رعایــت	اصــول	فنــی	بــه	شــکل	۱۰۰	درصــد	امکان	پذیــر	

ــود. ــبکه	ها	آزاد	ش ــد	ش ــرا	بای ــت	زی نیس
ــر	 ــر	نظ ــهر	زی ــل	ش ــای	داخ ــه	هرس	ه ــان	این	ک ــا	بی وی	ب
ــان	 ــه	داد:	درخت ــت،	ادام ــرد	اس ــورت	می	گی ــناس	ص کارش
ــی	 ــد،	برخ ــی	دارن ــای	مختلف ــرس	واکنش	ه ــه	ه ــبت	ب نس
ــد	از	چســب	هــرس	 ماننــد	چنــار	آســیب	پذیر	هســتند	و	بای

ــرد. اســتفاده	ک
ســتوده	نیــا	دربــاره	قطــع	درخت	گفــت:	ایــن	کار	بایــد	دالیل	
ــه	 ــت	ب ــورت	درخواس ــن	ص ــد	در	ای ــته	باش ــده	داش قانع	کنن
کمیســیون	شــهرداری	آمــده	و	بــا	دســتور	جایگزینــی	حکــم	

ــود. ــادر	می	ش ص
در	ایـن	وانفسـای	آلودگـی	هـوا	کـه	هـر	روز	شـهرهای	زیادی	
را	درگیـر	می	کنـد	و	بـا	توجـه	بـه	این	کـه	سـالیان	دراز	طـول	
می	کشـد	تا	یـک	نهال	بـه	ثمر	برسـد	نبایـد	داسـتان	بی	پایان	

مـرگ	تدریجـی	درخت	هـا	را	ندیـد	گرفت.
ــده	 ــد،	در	آین ــان	نرس ــه	پای ــه	دار	ب ــریال	دنبال ــن	س ــر	ای اگ
ــان	 ــود؛	درخت ــم	ب ــی	نخواهی ــر	خوب ــاهد	تصاوی ــک	ش نزدی
ــا	 ــتند	آن	ه ــده	هس ــزاران	پرن ــیانه	ه ــتبر،	آش ــد	و	س تنومن
ــول	 ــال	ها	ط ــان	س ــای	خالی	ش ــرا	ج ــم	زی ــن	نبری را	از	بی

ــود. ــبز	ش ــا	س ــد	ت می	کش
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برخــی  آوای  شــنیدن  اگرچــه 
در  حیات وحــش  گونه هــای 
ــا  ــده ام ــا تبدیل ش ــه رؤی ــدران ب مازن
ــده  ــه پرن ــوز هــم وجــود 350 گون هن
از  بخشــی  پســتاندار  گونــه   63 و 
جاذبه هــای زیســت بوم ایــن اســتان 

بــه شــمار مــی رود.

28	گونــه	مارســمی	و	نیمــه	و	ســمی،	۱7۰	گونــه	مارمولــک	و	
سوســمار	و	9	گونــه	دوزیســتان	تنها	بخشــی	از	حیــات	پرتنوع	
وحــش	در	مازنــدران	اســت	و	اگرچــه	شــنیدن	صــدای	پلنــگ	
ــدران	و	 ــش	مازن ــتگاه	های	حیات	وح ــدران	در	زیس ــر	مازن و	بب
شــنیدن	طنیــن	آوای	برخــی	گونه	هــا	بــرای	مــردم	اســتان	بــه	
یــک	رؤیــا	تبدیل	شــده	اســت	امــا	هنــوز	هــم	می	تــوان	برخــی	

ــادر	را	دیــد	و	صدایشــان	را	شــنید. از	گونه	هــای	ن
ــز	 ــج	سرشــماری	ها	نی آمارهــای	محیطــی	زیســتی	هــا	و	نتای
ــدران	دارد،	۳5۰	 ــوع	حیات	وحــش	در	مازن نشــان	از	رشــد	و	تن
گونــه	پرنــدگان،	۶۳	گونــه	پســتانداران،	28	گونــه	مارســمی	و	
ــه	 ــک	و	سوســمار	و	9	گون ــه	مارمول نیمــه	و	ســمی،	۱7۰	گون

ــد. ــت	می	کنن ــتان	زیس ــش	اس ــتان	در	حیات	وح دوزیس
پســتانداران	جنگل	هــای	 گونه	هــای	شــاخص	 از	 مــرال	
ــر،	 ــدگان	مهاج ــوم	از	پرن ــت	و	یک	س ــمال	اس ــی	ش هیرکان
ــدران	مهاجــرت	 ــه	مازن آبــزی	و	کنــار	آبــزی	زمســتان	گــذر	ب
می	کننــد.	عــالوه	بــر	ایــن،	جنگل	هــای	مازنــدران	کــه	
ــدران	 ــر	مازن ــی	و	بب ــگ	ایران ــتگاه	پلن ــن	و	زیس روزگاری	مآم
ــمال	 ــای	ش ــلطان	جنگل	ه ــه	س ــه	ک ــون	ازاین	گون ــوده،	اکن ب
بــه	شــمار	می	رفــت،	تهــی	شــده	اســت.	بــدون	شــک	ایــران،	
آخریــن	قلمــرو	زیســت	بــرای	پلنــگ	ایرانــی	در	غرب	آســیا	به	

شــمار	مــی	رود	ولــی	در	چهــار	ســال	اخیــر	بیــش	از	7۰	قــالده	
ازاین	گونــه	منحصربه	فــرد	در	کشــور	از	بیــن	رفته	انــد.

پلنــگ	ایرانــی	بزرگ	تریــن	گونــه	پلنــگ	جهــان	بوده	کــه	هنوز	
ــگ	 ــد،	پلن ــت	می	کنن ــور	زیس ــی	از	آن	در	کش ــت	کم جمعی
ــت	 ــفانه	در	فهرس ــه	متأس ــت	ک ــرب	آسیاس ــی	غ ــی	بوم ایران
گونه	هــای	درخطــر	انقــراض	آی	یــو	ســیان	قرارگرفتــه	اســت.
ــه	و	 ــه	زیرگون ــی	دارای	س ــگ	ایران ــد	پلن ــده	دارن ــی	عقی برخ
ــت	و	 ــه	اس ــج	زیرگون ــد	دارای	پن ــده	دارن ــر	عقی ــی	دیگ بعض
پلنــگ	ایــران	می	توانــد	تــا	ارتفــاع	چهــار	هــزار	متــری	زیســت	
کنــد.	در	ســالهای	اخیــر	تخریــب	زیســتگاه	ها،	کاهــش	طعمــه	
ــی	عنوان	شــده	 ــرگ	پلنــگ	ایران ــل	م ــن	دلی و	شــکار	مهم	تری
اســت	و	بــه	تأکید	کارشناســان	بــرای	حفاظــت	از	پلنــگ	ایرانی	
بایــد	بــرای	صیانــت	از	طعمه	هــای	آن	نیــز	برنامه	ریــزی	شــود.
مدیــرکل	محیط	زیســت	اســتان	مازنــدران،	افــزود:	بــر	اســاس	
ــی	 ــوع	جمعیت ــت	تن ــده	اس ــه	انجام	ش ــی	ک ــماری	فن سرش
قرقــاول	امســال	در	مــدت	ســه	ســال	در	مقایســه	بــا	ســالهای	

گذشــته	افزایــش	داشــته	اســت.
حســینعلی	ابراهیمــی،	در	ادامــه	بابیــان	اینکــه	به	دنبــال	ارتقاء	
ــه	اســتان	هســتیم،	بیــان	کــرد:	در	مناطــق	 مناطــق	چهارگان
چهارگانــه	اســتان،	227	گونــه	گیاهــی،	22۶	گونــه	پســتاندار،	

۱۱	گونــه	خزنــده	و	47	گونــه	پرنــده	وجــود	دارد.

زیست و زادآوری نیمی از پرندگان ایران در مازندران
ــن	اســتان	ها	ازنظــر	حیات	وحــش	 ــدران	یکــی	از	غنی	تری مازن
ــران	در	 ــدگان	ای ــی	از	پرن ــه	نیم ــت	ک ــده	اس ــای	پرن و	گونه	ه
آن	زیســت	و	زادآوری	می	کننــد	و	ســفر	میلیون	هــا	پرنــده	
ــق	گردشــگری	و	پرنده	نگــری	در	 ــرای	رون ــی	ب مهاجــر،	فرصت

اســتان	مازنــدران	بــه	شــمار	مــی	رود.
	یــک	دوســتدار	حیات	وحــش	می	گویــد:	بــا	توجــه	بــه	

ــی،	از	مجمــوع	 ــوع	زیســتگاهی	طبیع شــرایط	محیطــی	و	تن
ــده	 ــه	پرن ــش	از	۳۳۰	گون ــدران	بی ــده،	مازن ــه	پرن 54۰	گون
خشــک	زی،	تاالبــی	و	کنــار	آبــزی	را	در	خــود	جــای	داده	کــه	

ــم. ــی	داری ــوع	خوب ــاظ	تن ــن	لح از	ای
محمــد	احمــدی	ادامــه	می	دهــد:	پلیکان	ســفید	و	خاکســتری	
کــه	جــزو	پرنــدگان	حمایت	شــده	و	در	معــرض	تهدیــد	
هســتند	و	ســایت	های	سرشــماری	از	آشــوراده	تــا	رامســر	را	در	
برمی	گیــرد	و	بیــش	از	2۰	قطعــه	آبنــدان،	دامگاه	هــای	صیــد	

ــود	دارد. ــتان	وج و...	در	اس
ــت	 ــل	موقعی ــه	دلی ــتان	ب ــای	اس ــت:	تاالب	ه ــان	داش وی	بی
جغرافیایــی	کــه	دارنــد	میزبــان	پرندگانــی	از	مناطــق	مختلــف	
آســیای	میانــه	و	جهــان	هســتند	و	پارســال	پنــج	هــزار	قطعــه	

قــو	بــه	تــاالب	ســرخ	رود	و	میانکالــه	مهاجــرت	کردنــد.

گوشه گیری خرس قهوه ای
اگرچــه	حــال	بســیاری	از	گونه	هــای	زیســتی	مازنــدران	
ــوه	ای	 ــر	خــرس	قه ــا	نظی ــا	برخــی	از	گونه	ه خــوب	اســت	ام
جنگل	هــای	شــمال،	روزگار	عزلــت	و	تنهایــی	را	ســپری	
اســت،	 گوشــه	گیر	 بســیار	 قهــوه	ای	 خــرس	 می	کنــد.	
ــه	دور	 ــادی	ب ــداد	زی ــا	در	تع ــت	آن	ه ــن	اس ــال	ممک بااین	ح
ــک	 ــوند	و	ی ــع	ش ــم	جم ــار	ه ــزرگ،	در	کن ــی	ب ــع	غذای منب
سلســله	مراتب	اجتماعــی	را	بــر	پایــه	ســن	و	اندازه	شــان	
تشــکیل	دهنــد.	آن	هــا	جانورانــی	همه	چیزخــوار	هســتند	کــه	
از	تنــوع	گیاهــی	شــامل	تــوت،	ریشــه	درختــان،	جوانــه،	قــارچ	
ــره،	 ــی،	حش ــل	ماه ــتی	مث ــای	گوش ــن	فراورده	ه و	همچنی
ــه	 ــور	ک ــد	و	آن	ط ــتفاده	می	کنن ــک	اس ــتانداران	کوچ و	پس
مشــهور	اســت	آن	هــا	گوشــت	خوار	نیســتند،	خــرس	قهــوه	ای	
بیــش	از	9۰	درصــد	از	انــرژی	غذایــی	خــود	را	از	مــواد	گیاهــی	

ــی	آورد. ــت	م ــه	دس ب
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ــف،	 ــی	مختل ــع	غذای ــتفاده	از	مناب ــل	اس ــه	دلی ــا	ب خرس	ه
ــی	 ــور	جنگل ــی	در	مناطــق	دور	از	دســترس	و	صعب	العب زندگ
ــی	 ــمنان	طبیع ــتن	دش ــودن	نداش ــبگرد	ب ــتانی،	ش و	کوهس
و	خــواب	زمســتانی	از	جمعیــت	خوبــی	برخوردارنــد	امــا	
ــه	 ــت	این	گون ــا	جمعی ــن	قلمــرو	باره ــه	ای هجــوم	انســان	ها	ب
ــه	 ــت،	باهم ــرار	داده	اس ــر	ق ــرض	خط ــات	را	در	مع از	حیوان
ــادر	خوشــبختانه	در	 ــای	ن ــراض	گونه	ه ــدات	در	انق ــن	تهدی ای
منطقــه	گلســتانک	نوشــهر	واقــع	در	البرز	مرکــزی	در	یــک	روز	

ــرد. ــاهده	ک ــوه	ای	را	مش ــرس	قه ــدادی	خ ــوان	تع می	ت
محمــد	اســدی	دوســتدار	محیط	زیســت	و	حیات	وحــش	
ــوان	 ــوه	ای	به	عن ــرس	قه ــه	خ ــد:	گون ــه	می	گوی ــن	زمین در	ای
ــه	 ــرس	در	کلی ــای	خ ــن	گونه	ه ــن	و	نادرتری ــی	از	زیباتری یک
مناطــق	جنگلــی	و	کوهســتانی	شــمال	و	شــمال	غــرب	ایــران	
ــه	 ــرما	ب ــرف	و	س ــره	ای	در	فصــل	ب ــرس	نق ــش	دارد.	خ پراکن
ــدن	 ــرم	ش ــا	گ ــرد	و	ب ــاه	می	ب ــا	پن ــکاف	صخره	ه ــا	و	ش غاره
هــوا	و	رویــش	گیاهــان	از	خــواب	زمســتانی	بــر	خواســته	و	در	

ــت. ــتجوی	غذاس جس
بــه	گفتــه	اســدی،	غــذای	ایــن	حیــوان	در	دامنــه	وســیعی	از	
ــوده	و	به	عنــوان	حیــوان	همه	چیزخــوار	 ــات	ب گیاهــان	و	حیوان
معــروف	اســت	و	وزنــش	بــه	۱2۰	تــا	25۰	کیلوگــرم	می	رســد.	
خرس	هــای	نــر	و	مــاده	از	اوایــل	تابســتان	بــرای	جفت	گیــری	
حــدود	ســه	هفتــه	باهــم	زندگــی	می	کننــد	و	در	باقــی	فصــول	

ــال	تنهایند. س
وی	افــزود:	تولــه	کشــی	چــه	از	جانــب	خرس	هــای	نــر	و	چــه	
از	جانــب	ماده	هــا	در	خرس	هــا	وجــود	دارد،	لــذا	خــرس	مــاده	
ــا	 ــک	صخره	ه ــر	و	نزدی ــیب	های	باالت ــوالً	درش ــه	دار	اص تول
ــا	ســایر	خرس	هــا	را	 ــا	احتمــال	مواجهــه	ب زیســت	می	کنــد	ت

کاهــش	دهنــد.
عــالوه	بــر	مناطــق	چهارگانــه	و	حفاظت	شــده	در	مازنــدران،	
در	ســاری	پناهــگاه	حیــات	وحشــی	وجــود	دارد	کــه	در	آن	
نادرتریــن	گونــه	هــای	زیســتی	شــامل	مــرال	پــرورش	داده	
ــه	 ــط	گون ــاری	فق ــگاه	حیات	وحــش	س ــی	شــود،	در	پناه م
گــوزن	زرد	زیســت	می	کننــد	و	در	دیگــر	پناهگاه	هــای	

کشــور،	گــوزن قرمــز پــرورش داده می شــود، گــوزن 
 Dama mesopotamica زرد ایرانــی بانــام علمــی
پســتانداری از خانــواده گــوزن اســت. گمــان می رفــت 
ــه در  ــا این ک ــد ت ــوان منقرض شده باش ــن حی ــل ای ــه نس ک
دهــه ۱95۰ گلّــه ای از آن در خوزســتان کشــف شــد. اینــک 
ــاری در  ــاز س ــت ن ــی در دش ــوزن زرد ایران ــی از گ گله های
اســتان مازنــدران در محوطــه محصــوری مراقبت می شــوند. 
ــی	از	آن	 ــز	نمونه	های ــان	نی ــای جه ــی از باغ وحش ه در برخ

ــود	دارد. وج
ایــن	حیــوان	جثــه	اش	از	مــرال	کوچک	تــر	اســت.	نرهــا	
ــاخ	ها	از	 ــد	ش ــد.	رش ــی	دارن ــبتاً	پهن ــد	و	نس ــاخ	های	بلن ش
یک	ســالگی	بــه	بعــد	شــروع	می	شــود،	ولــی	شــاخک	ها	

از	دوســالگی	ظاهــر	می	گــردد.	در	اواخــر	فصــل	زمســتان	
شــاخ	ها	می	افتنــد	و	شــاخ	های	جدیــد	بالفاصلــه	شــروع	
ــد	و	در	تابســتان	تکمیــل	می	شــوند.	موهــا	 ــه	رشــد	می	کنن ب
ــا	در	 ــگ	پشــت	و	پهلوه ــاه	اســت.	رن در	فصــل	تابســتان	کوت
ــا	و	 ــدن	و	کفل	ه ــر	ب ــز	و	زی ــه	قرم ــل	ب ــن	فصــل	زرد	متمای ای
دم	ســفید	اســت.	در	قســمت	پشــت	و	پهلوهــا	خال	هــای	
ســفید	مشــخصی	دارد.	در	زمســتان	موهــا	بلندتــر	و	بــه	رنــگ	

ــت. ــخص	اس ــای	نامش ــا	خال	ه ــتری	ب خاکس
گــوزن	زرد	ایرانــی	دارای	طــول	ســر	و	تنــه	میــان	۱5۰	تــا	2۰۰	
ــا	۱۱۰	 ــاع	85	ت ــانتی	متر	و	ارتف ــا	2۰	س ــانتی	متر،	دم	۱۶	ت س
ســانتی	متر	اســت.	ایــن	پســتاندار	وزنــی	برابــر	بــا	5۰	تــا	۱۳۰	

کیلوگــرم	دارد.
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ترافیــک در شــهر ایــالم هــر ســال بــه 
ــر  ــه ســال هــای گذشــته بدت نســبت ب
ــه  ــت ک ــی اس ــن در حال ــود، ای ــی ش م
مرکــز اصلــی شــهر دارای خیابــان های 
ــوده و جوابگــوی حجــم  کــم عــرض ب

ــا نیســت. ــردد خودروه ــاالی ت ب

ترافیــک	ســنگین	یکــی	از	مهمتریــن	مشــکالت	شــهر	ایالم	
اســت	بــه	گونــه	ای	کــه	اگــر	ظهــر	و	یــا	عصرهــا	بــه	خیابــان	
هــای	شــهر	ایــالم	ســر	بزنیــد	بــا	ترافیــک	ســنگین	روبــه	رو	

مــی	شــوید.
ــه	ای	 ــه	گون ــای	شــخصی	ب ــد	خودروه ــت	بســیار	کن حرک
اســت	کــه	بــرای	رســیدن	بــه	یــک	مســیر	کوتــاه	بایــد	وقت	
زیــادی	صــرف	شــود	و	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	روزبــه	روز	

تعــداد	خودروهــا	افزایــش	پیــدا	مــی	کنــد.
ترافیــک	شــهر	ایــالم	در	ســاعات	خاصــی	از	جملــه	ســاعات	
ــاب	 ــاب	و	ذه ــرویس	ای ــه	س ــدارس	ک ــدن	م ــل	ش تعطی
مــدارس	در	چهــار	راه	هــا	و	یــا	نقــاط	خاصــی	جهــت	
ــلوغ	و	در	 ــد،	بســیار	ش ــی	کنن ــارک	م ــدارس	پ ــی	م تعطیل

ــی	دارد. ــک	اوج	باالی ــاعات	ترافی ــن	س ای
همچنیــن	در	نقــاط	داخــل	ســطح	شــهر	وجــود	نمایشــگاه	
هــای	اتومبیــل	و	پــارک	خودروهــا	نیــز	عاملــی	دیگــر	بــرای	

ایجــاد	ترافیــک	در	ســطح	شــهر	ایــالم	اســت.
ــت	ترافیــک	در	 ــوان	گفــت	وضعی ــی	ت ــه	م ــه	ای	ک ــه	گون ب
ــا	 ــه	ب ــدارد	و	البت ــت	مطلوبین ــالم	وضعی ــهر	ای ــطح	ش س
بررســی	دالیــل	آن	مــی	تــوان	فهمیــد	کــه	فرهنــگ	ســازی	

ــت. ــه	اس ــورت	نگرفت ــه	ص ــن	زمین ــی	در	ای دقیق
ــایل	 ــه	از		وس ــت	ک ــده	اس ــعی	ش ــه	س ــن	ک ــود	ای ــا	وج 	ب
ــای	 ــود	و	از	خودروه ــتفاده	ش ــی	اس ــل	عموم ــل	و	نق حم
شــخصی	کمتــر	اســتفاده	شــود،	امــا	بســیاری	از	شــهروندان	
هنــوز	بــه	خودروهــای	شــخصی	خــود	متکــی	بــوده	و	تــک	
سرنشــینی	خــود	باعــث	ترافیــک	در	ســطح	شــهر		اســت.	

نبــود پارکینــگ مناســب و عــرض کــم خیابــان ها 
در هســته مرکــزی شــهر

ــی	و	 ــس	راهنمای ــس	پلی ــری	رئی ــن	ناص ــرهنگ	محس س
رانندگــی	ایــالم	اظهــار	داشــت:	امــروزه	تصادفــات	و	ترافیک	
ــد،	 ــی	آی ــمار	م ــه	ش ــزرگ	ب ــل	ب ــک	معض ــوان	ی ــه	عن ب
ــی	 ــیار	قدیم ــت	بس ــک	باف ــه	از	ی ــالم	ک ــهر	ای ــز	ش در	مرک

ــود	دارد. ــک	وج ــوده	ترافی ــوردار	ب برخ
ــان	 ــه	خیاب وی	افــزود:	هســته	مرکــزی	شــهر	ایــالم	از	جمل
هــای	ســعدی	جنوبــی	و	شــمالی،	خیابــان	تختی،	فردوســی	
ــروز	 ــوی	ام ــد	جوابگ ــه	دارن ــی	ک ــیار	کم ــرض	بس ــا	ع ب
ــروزه	در	بحــث	 ــه	ام ــی	ک ــن	عامل ــا	نیســت،	دومی خودروه
ترافیــک	هســته	مرکــزی	شــهر	بــا	آن	گریبانگیــر	هســتیم	
ــته	 ــفر	در	هس ــه	س ــز	جاذب ــی	مراک ــه	تمام ــت	ک ــن	اس ای
ــان	 ــال	خیاب ــوان	مث ــه	عن ــد	ب ــرار	دارن ــتان	ق ــزی	اس مرک

ســعدی	جنوبــی	شــاید	5۰۰	متــر	نباشــد	ولــی	بالغ	بــر	۳۶۰	
ــود	دارد. ــان	وج ــن	خیاب ــی	در	ای ــات	درمان ــز	خدم مراک

ــر	نبــود	پارکینــگ	 ــح	کــرد:	از	همــه	مهــم	ت ناصــری	تصری
ــان	 ــه	خصــوص	خیاب ــهر	ب ــزی	ش مناســب	در	هســته	مرک
ــادی	 ــیار	زی ــک	بس ــاد	ترافی ــث	ایج ــی	باع ــعدی	جنوب س
شــده	و	طبــق	آمــار	دریافتــی	بالــغ	بــر	7۰	درصــد	مراجعــه	
ــی	افــراد	شهرســتانی	 ــه	مراکــز	خدمــات	درمان کننــدگان	ب
ــی	 ــتفاده	م ــود	اس ــخصی	خ ــودروی	ش ــه	از	خ ــتند	ک هس
ــودرو	 ــارک	خ ــرای	پ ــگ	ب ــه	پارکین ــن	زمین ــد	و	در	ای کنن

ــد. ــارک	کنن ــود	را	پ ــودرو	خ ــه	خ ــدارد	ک ــود	ن وج
نصب دوربین ثبت تخلفات در شهر ایالم

وی	گفــت:	معمــوال	هــدف	آنــان	ایــن	اســت	کــه	در	هســته	
ــه	 ــی	مراجع ــات	درمان ــرای	خدم ــه	ب ــی	ک ــزی	جای مرک
ــود	 ــن	خ ــه	ای ــد	ک ــارک	کنن ــود	را	پ ــودروی	خ ــد	خ کردن

ــت. ــتان	اس ــک	اس ــالت	ترافی ــی	از	معض یک
ــه	 ــا	اشــاره	ب رئیــس	پلیــس	راهنمایــی	و	رانندگــی	ایــالم	ب
ــرد:	از	 ــه	ک ــه	اضاف ــن	زمین ــه	در	ای ــورت	گرفت ــات	ص اقدام
اقدامــات	خوبــی	از	طریــق	شــهردار	و	اعضــای	شــورای	
اســتان	صــورت	گرفتــه	نصــب	دوربیــن	هــای	ثبــت	تخلفات	
رانندگــی	در	ســطح	شــهر	ایــالم	اســت	کــه	در	حــال	بســتن	
قــراداد	نصــب	ایــن	دوربیــن	هــا	در	ســطح	شــهر	هســتیم.
ــکاران	در	شــهرداری	و	 ــق	هم ــن	از	طری ــزود:	همچنی وی	اف
شــورای	شــهر	دوربیــن	ســیار	کــه	همــان	خــودروی	ثبــت	
تخلفــات	رانندگــی	را	آمــاده	اجــرا	
کردیــم	کــه	طــی	چنــد	روز	آینــده	بــه	

ــد. ــد	آم ــتان	خواه اس

توســعه زیرســاخت هــای شــهری 
در ایــالم

وی	افــزود:	همچنین	دو	طرح	در	دســت	
بررســی	و	اقــدام	اســت	از	جملــه	طــرح	
تقاطــع	رســالت	از	ســمت	خیابــان	آیــت	
اهلل	حیــدری	بــه	ســمت	شــاد	آبــاد	کــه	
ــد	 ــاد	خواه ــذر	ایج ــورت	زیرگ ــه	ص ب
شــد	و	طــرح	دیگــر	بحــث	زیرگــذر	

ــه	 ــدرس	ب ــوار	م ــمت	بل ــه	از	س ــت	ک ــوری	اس ــدان	کش می
ــود.		 ــی	ش ــی	م ــوار	آزادی	اجرای ــمت	بل س

وی	تصریــح	کــرد:	پــروژه	کشــوری	نیــز	متعاقبــا	بعــد	از	این	
کــه	مصوبــه	شــورای	ترافیــک	بــه	پیمانــکار	واگــذار	کنیــم	

کــه	فعالیــت	اجرایــی	آن	را	بتــوان	شــروع	کــرد.

تمرکز زدایی خدمات مختلف از مرکز شهر
صادقیــان	بــا	اشــاره	بــه	برنامــه	هــای	در	دســت	اجــرا	بــرای	
تمرکــز	زدایــی	در	نقطــه	مرکــزی	شــهر	ایــالم	اضافــه	کــرد:	
ــده،	 ــوع	زده	ش ــن	موض ــتارت	ای ــی	اس ــز	زدای ــت	تمرک جه
اولویــت	اول	کســبه	هایــی	هســتند	کــه	در	مجموعــه	
مرکــزی	شــهر	بــه	خصــوص	در	پارکینــگ	شــهرداری	تجمع	
ــه	در	 ــی	ک ــبه	های ــز	کس ــتند	و	نی ــت	هس ــغول	فعالی و	مش

ــد. ــه	ان ــرار	گرفت ــن	ق میادی
ــن	 ــعاع	ای ــت	ش ــهر	تح ــیمای	ش ــره	و	س ــت:	چه وی	گف
ــر	 ــه	ای	مدنظ ــه	برنام ــن	زمین ــه،	در	ای ــرار	گرفت موضــوع	ق
قــرار	گرفتــه	که	ایــن	افــراد	را	بتــوان	انتقــال	داد،	در	قســمت	
ــه	 ــا	۱95	غرف ــن	ب ــر	زمی ــزار	مت ــهر		44	ه ــی	ش پیرامون
ــه	بخــش	 ــاده	واگــذاری	ب ــون	آم طراحــی	شــده	و	هــم	اکن

ــت. ــی	اس خصوص
ــا	را	 ــه	ه ــن	غرف ــال	ای ــان	س ــا	پای ــزود:	ت ــالم	اف ــهردار	ای ش
ایجــاد	مــی	کنیــم	و	بعــد	از	فراهــم	ســاختن	زیرســاخت	آن	
بــرای	دعــوت	از	کســبه	هــا	و	انتقــال	آنهــا	بــه	ایــن	محیــط	
اقــدام	خواهــد	شــد	کــه	باعــث	کاهــش	معضــل	ترافیــک	در	

ایــن	زمینــه	شــود.
ــه	 ــدی	ب ــت	بع ــن	در	اولوی ــه	داد:	همچنی ــان	ادام صادقی
ــاز	 ســراغ	بحــث	انتقــال	نمایشــگاه	هــای	اتومبیــل	کــه	ب
هــم	نقاطــی	در	پیرامــون	شــهر	در	ایــن	راســتا	شناســایی	
شــده	رفتــه	ایــم.	هــم	اکنــون	در	حــال	رایزنــی	بــا	
ســرمایه	گــذار	بخــش	خصوصــی	هســتیم	کــه	بتــوان	در	
ایــن	راســتا	زمیــن	هایــی	کــه	مدنظــر	اســت	را	در	اختیــار	
ــاد	 ــع	ایج ــورت	مجتم ــه	ص ــم	و	ب ــذار	بگذاری ــرمایه	گ س
ــوت	 ــه	دع ــبت	ب ــا	نس ــع	ه ــاد	مجتم ــد	از	ایج ــود.	بع ش
ــودرو	 ــروش	خ ــای	ف ــگاه	ه ــال	نمایش ــی	و	انتق و	جابجای

ــم. ــی	کنی ــدام	م اق

ترافیک ایالم هر سال بدتر از پارسال/ 
خیابان های کم عرض جوابگو نیست

رمضان نوری
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المان هــای نــوروزی کــه در مشــهد 
نصب شــده توجــه بســیاری از زائــران 
و مجــاوران بــارگاه منــور رضــوی 
را بــه خــود جلــب کــرده و بــرای 
آنــان لحظه هــای خاطره انگیــزی را 

ــت. ــم زده اس رق

شــروع	فصــل	بهــار،	نویــد	سرســبزی،	نشــاط	و	امیــد	اســت	
و	دیــدن	شــکوفه	هــای	بهــاری	جــان	را	صفــا	مــی	دهــد	و	
ــی	هــا	را	 ــام	مــی	بخشــد.	بهــار	تمــام	زیبای روحــت	را	التی
ــوروز	 ــکوفایی	ن ــن	ش ــرآغاز	ای ــی	آورد	و	س ــان	م ــه	ارمغ ب

اســت.
ــاطی	 ــگ	و	نش ــادی	و	رن ــوروز،	ش ــروع	ن ــا	ش ــاله	ب ــه	س هم
ــهر	 ــای	ش ــای	ج ــردم		و	ج ــای	م ــره	ه ــف	را	در	چه مضاع
مــی	بینیــم	و	همــه		بــه	نوعــی	شــادباش	خــود	را	بــه	دیگــری	
ــد	هــر	چنــد	کــم	ســهمی	 عرضــه	مــی	کننــد	و	ســعی	دارن
ــز	 ــند.	مشــهد	امســال	نی ــته	باش ــارک	داش ــام	مب ــن	ای در	ای
ــود	و	حضــور	مســافرانی	از	اقصــی	 ــی	ب ــران	میلیون شــاهد	زائ
نقــاط	کشــور	ایــن	شــهر	را	در	رده	شــهرهای	بــا	تعــداد	بــاالی	
ــاالی	 ــن		حجــم	ب ــا	ای ــن	رو	ب ــرار	داد.	از	ای ــرش	مســافر	ق پذی
مســافر	بایــد	میزبانــی	شایســته	ای	باشــیم	تــا	زائــران	بــا	دلی	
ــرک	 ــهرالرضا	ت ــدنی	ش ــوش	نش ــره	ای	فرام ــی	و	خاط خوش

ــد. کنن
امســال	نیــز	هرچنــد	انــدک	امــا	هماننــد	ســال	های	گذشــته	
ــال	و	 ــه		ح ــم	ک ــوروزی	بودی ــای	ن ــان	ه ــب	الم ــاهد	نص ش
هــوای	دیگــری	بــه	شــهر	بخشــید.	نکتــه	قابــل	توجــه	المــان	
هــای	امســال	طراحــی	هــای	متفــاوت	و	بــدون		تکــرار	همــراه	
بــا	تغییــرات	چشــمگیر	از	جملــه	اضافــه	شــدن	نــور	و	حرکت	
بــود	کــه	هیجــان	و	زیبایــی	بیشــتری	را	بــه	همــراه	داشــت.	
ــه	مناســبت	فرارســیدن	ســال	 ــه	ب ــوروزی	ک ــای	ن ــان	ه الم
ــران	و	 ــد	در	مشــهد	نصــب	شــده	توجــه	بســیاری	از	زئ جدی
ــب	کــرده	و	 ــه	خــود	جل ــور	رضــوی	را	ب ــارگاه	من مجــاوران	ب
بــرای	آنــان	لحظــه	هــای	خاطــره	انگیــزی	را	رقــم	زده	اســت.
در	آخریــن	روزهــای	نوروزی	بــه	ســراغ	تعــدادی	از	هنرمندان	
ایــن	عرصــه	و	طراحــان	المــان	هــای	امســال	مشــهد	رفتیــم	
تــا	از	دالیــل	ســاخت	و	انگیزه	هایشــان	بــرای	فعالیــت	در	این	

ــت	کنیم. عرصــه	صحب
	

نقــاط ضعــف المان هــا مــورد بررســی پژوهشــگران 
قــرار گیرد

محمــد	محســن	ترابــی	در	نــوروز	امســال	المــان	گل	همیشــه	
بهــار	را	طراحــی	کــرده	اســت.وی	مــی	گویــد:	مدنظــرم	ایــن	
بــود	کــه	بــه	لحــاظ	ظاهــری	رنــگ	و	فــرم	را	در	ایــام	نــوروز	
بــرای	مــردم	نمایــش	دهــم		کــه	بــه	لحــاظ	بصــری	خاطــره	
شــیرینی	در	ذهــن	شــان	نقــش	ببنــدد	و	شــهر	از	ایــن	حالــت	
خاکســتری	خــارج	شــود	و	بــا	بحــث	بهــار	کــه	شــروع	تازگــی	
ــم	گل	 ــا	اس ــت،	ب ــا	اس ــش	گل	ه ــل	روی ــبزی	و	فص و	سرس
همیشــه	بهــار،	ایــن	رنــگ	هــا	و	فــرم	هــا	را	بــه	میــان	مــردم	

بیــاورم	تــا	حــس	ســرزندگی	در	آنهــا	عجیــن	شــود.
وی	مــی	افزایــد:	از	آن	جایــی	کــه	مشــهد	شــهر	امــام	رضــا)ع(	
اســت	و	بــا	از	تمامــی	اقــوام	بــه	ایــن	شــهر	ســفر	مــی	کننــد،	
ــه	در	 ــا	ســتونی	ک ــار	آن	ب ــردم	و	درکن ــگ	طراحــی	ک 2۳	رن
وســطش	کار	طراحــی	شــده	کــه	در	واقــع	فلســفه	اش	وجــود	

امــام	رضــا	)ع(	اســت.
ــور	 ــن	ط ــهری	ای ــای	ش ــا	را	در	فض ــان	ه ــش	الم ــی	نق تراب
ــوع	 ــت	در	مجم ــا	موق ــم	ی ــان	دائ ــد:	الم ــی	کن ــف	م توصی
حالــت	ســادگی	و	خمودگــی	کــه	در		فضــای	شــهری	حاکــم	

اســت	را	خــارج	مــی	کنــد	و	زمانــی	کــه	المانــی	بــا	هــدف	و	
بیــان	و	فرمــی	خــاص	طراحــی	و	تعبیه	مــی	شــود،	مخاطبان	
ــکال	 ــب	اش ــا	را	در	قال ــرف	ه ــری	ح ــک	س ــد	ی ــی	توانن م
ــک	 ــش	ی ــب	نمای ــک	ســری	از	شــعارها	را	در	قال ــد	و	ی ببینن
ــان	 ــد	شــعاری	و	دارای	بی ــی	توان ــه	م ــرم	شــاهد	باشــند	ک ف

ــرم	باشــد. ــگ	و	ف ــا	رن ــا	صرف باشــد	و	ی
ــهری	در	 ــای	ش ــان	ه ــی	الم ــد:	طراح ــی	ده ــه	م وی	ادام
مشــهد	از	ســال	87	آغاز	شــده	و	هرســاله	شــاهد	قــوت	گرفتن	
آن	هســتیم	.اتفاقــی	اســت	کــه	مــردم	بــدان	عــادت	کــرده	اند	
ــوروز	رنــگ	و	شــادابی	جدیــدی	را	در	شــهر	 ــا	شــروع	ن کــه	ب

شــاهد	باشــند.
ــن		حــوزه	 ــد:	در	ای ــی	کن ــد	م ــراح	خــوش	ذوق	تاکی ــن	ط ای
برخــی	ســال	هــا	قــوی	عمــل	کــرده	ایــم	و	گاهــی	ضعیــف	اما	
رونــدی	بــوده	کــه	همچنــان	در	ایــن	ســال	هــا	ادامــه	داشــته	
اســت	و	امیدواریــم	از	ایــن	پــس	بــا	بودجــه	قابــل	توجــه	تری	

قــدم	هــای	بهتــری	در	ایــن	مســیر	برداشــته	شــود.
وی	ادامــه	مــی	دهــد:	هرچنــد	امســال	نســبت	بــه	ســال	های	
قبــل	اتفاقــات	بهتــری	بــه	لحــاظ	داوری	و	تقســیم	بنــدی	در	
قســمت	هــای	مختلــف	شــامل	نمایــش،	المــان	هــای	موقــت	
و	دائــم،	تزئینــات	و	نمایــش	دیــواری	شــاهد	بودیــم	کــه	اکثــر	

هنرمنــدان	راضــی	بودنــد.
ــا	 ــد:	ب ــی	گوی ــوزه	م ــن	ح ــای	ای ــوص	ارتق ــی	در	خص تراب
پژوهشــگران	و	هنرمنــدان	ایــن	حــوزه	نقــاط	ضعــف	و	قــدرت	
ــه	چالــش	کشــیده	 المــان	هــای	شــهری	در	تمامــی	ابعــاد	ب
شــود	و	بخــش	پژوهشــی	بــه	دیگــر	بخــش	هــا	اضافه	شــود	و	
کســانی	کــه	در	زمینــه	تحقیقــات	فعالیت	مــی	کننــد	در	این	
ــن	حــوزه	 ــا	ضعــف	هــای	ای ــد	ت ــه	دهن ــه	ارائ خصــوص	مقال
دیــده	و	در	ســال	آینــده	لحــاظ	شــود.	اگــر	ضعــف	هــای	کار	و	
نظــر	مخاطــب	دیــده	نشــود،	شــاید	هزینــه	کار	را	بــرای	ســال	
بعــد	چنــد	برابــر	کنیــم	امــا	چــون	ضعــف	هایــش	مشــخص	

نیســت	امــکان	دارد	بــه	بیراهــه	برویــم.
	

تکنولوژی وارد طراحی المان ها شود
ــترک	 ــاب	)مش ــه	کت ــان	خان ــه		دو	الم ــو	ک ــراره	جنگج ش
ــه	 ــا	راحل ــترک	ب ــاف	)مش ــت	ب ــف(	و	درخ ــه	صدی ــا	راضی ب

مجــردی(	را	طراحــی	کــرده	اســت	مــی	گویــد:	خانــه	کتــاب	
بحــث	فرهنگــی	اســت	و	جذابیــت	دارد	و	از	آنجایــی	کــه	تــا	
ــده	 ــگ	ش ــردم	کمرن ــی	م ــن	زندگ ــاب	در	بی ــدازه	ای	کت ان
اســت،	ایــن	المــان	حــواس	مــردم	را	حــول	محــور	کتــاب	می	
آورد	تــا	بیشــتر	بــه	ســمت	مطالعــه	برونــد	و	فرهنــگ	مطالعه	

ــگ	شــود. ــردم	پررن ــن	آحــاد	م در	بی
ــرده	 ــی	ک ــه	طراح ــری	ک ــان	دیگ ــد:	الم ــی	ده ــه	م وی	ادام
ــا	 ــه	ب ــاهیر	اســت	ک ــر	مش ــاهنامه	و	دیگ ــا	ش ــه	ب ام		در	رابط
ــده	 ــب	ش ــی	و	ترکی ــی	بزرگ	نمای ــی	ایران ــای	نقاش کارکتره

ــت. اس
ــالی	اســت	 ــد	س ــد:	چن ــی	کن ــد	م ــوان	تاکی ــراح	ج ــن	ط ای
کــه	بــا	شــروع	نــوروز	شــاهد	المــان	هــا	در	مشــهد	هســتیم	و	
همیــن	باعــث	شــده	مــردم	منتظــر	دیــدن	المــان	ها	باشــند.	
بــه	خصــوص	در	مشــهد	بــودن	المــان	هــای	بهــار	از	نبودنــش	

بهتــر	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بــه	المان	هــای	امســال	نــور	و	حرکت	
ــن	 ــا	ای ــت	ارتق ــی	در	جه ــود	گام ــن	خ ــه	ای ــده	ک ــه	ش اضاف
بخــش	اســت	ادامه	مــی	دهــد:		امیــدوارم		ســال	آینده	شــاهد	
المــان	هایــی	بــا	طراحــی	تکنولوژیــک	دارای	صــدا	و	حرکــت	
باشــیم	تــا	از	حالــت	مجســمه	وار	خــارج		و	کارهایــی	ســاخته	
شــود	کــه	همــراه	بــا	تکنولــوژی	و	ســطح	توقــع	مــردم	باشــد.

المان ها باید ارزش گذاری شوند
الهــه	حصــاری	از	دیگــر	طراحــان	المان	امســال	مشــهد	اســت	
ــه	 کــه	دو	المــان	گوهرســنگ	ها	و	نقــش	ســتون	را	در	کارنام

نــوروز	97	بــه	ثبــت	رســانده	اســت	.
ــن	المــان	 ــح	مــی	دهــد:	ای ــورد	المــان	خــود	توضی وی	در	م
معرفــی	ســنگ	هــای	گــران	قیمــت	خراســان	اســت	و	اینکــه	
ــا	 ــت	ام ــود	اس ــان	موج ــا	در	خراس ــنگ	ه ــن	س ــدن	ای مع
ــی	خبــر	هســتند.	مــا	در	 بســیاری	از	مــردم	از	وجــود	آنهــا	ب
نظــر	داشــتیم	بــا	ســاخت	ایــن	المــان	مــردم	را	از	وجــود	ایــن	
ــا	ارزش	را	در	 ــم	کــه	ســنگ	هــای	ب ــزرگ	آگاه	کنی نعمــت	ب
شــهر	خــود	دارنــد	و	در	کنــار	ســنگ	هــا	شناســنامه	ای	قــرار	
دادیــم	کــه	بــه	نوعــی	معرفــی	ســنگ	هــا	بــرای	مخاطبــان	

ــر	شــود. آســان	ت

ثبت خاطرات نوروزی در کنار المان های بهاری مشـــهد

ملیحه رفیع طلب
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حصــاری	ادامــه	مــی	دهــد:	المــان	هــا	بــه	جــز	اینکــه	حــس	
ــد	 ــه	ارمغــان	مــی	آورن ــه	نوعــی	بهــار	را	ب ــد	و	ب ــی	دارن زیبای
بایــد	حــاوی	پیــام	باشــند	و	بــه	عــالوه	زیبایــی	مــردم	بتوانند	
بــا	آنهــا	رابطــه	تعاملــی	برقــرار	کننــد،	نشــانه	هایــی	داشــته	
باشــند	و	گویــی	بــا	مــردم	صحبــت	کننــد	و	فقــط	این	نباشــد	
کــه	مــردم	از	کنارشــان	عبــور	کننــد	و	حــس	زیبایــی	بــه	آنها	
منتقــل	شــود	بلکــه	ارتبــاط	برقــرار	کننــد	و	چند	لحظــه	آنها	

را	بــه	فکــر	فــرو	ببــرد.
وی	در	خصــوص	نیــاز	هنرمنــدان	ایــن	حــوزه	مــی	گویــد:	
هنرمنــدان	ایــن	حــوزه	نیــاز	بــه	حمایــت	بیشــتری	دارنــد	
و	از	آنجایــی	کــه	ســاخت	و	نمایــش	المــان	هاتنهــا	ســالی	
ــت	 ــه	حمای ــاز	ب ــرد	نی ــار	در	شــهر	صــورت	مــی	گی ــک	ب ی
ــذاری	 ــد	ارزش	گ ــا	بای ــان	ه ــد	و	الم ــی	کن ــف	م را	مضاع

ــوند. ش
ایــن	هنرمنــد	مــی	افزایــد:	فراخــوان	امســال	دارای	8	بخــش	
بــود	و	خــوب	برگــزار	شــد.		مشــهد	از	جملــه	شــهرهای	بزرگ	
ــه	 ــر	ب ــافر	و	زائ ــداد	مس ــن	تع ــا	ای ــود	و	ب ــی	ش ــوب	م محس
تعــداد	المــان	بیشــتری	نیــاز	دارد	و	همچنیــن	اگــر	موضوعات	
نــاب	و	بیشــتری	بــه	المــان	هــا	اضافــه	شــود	دارای	بازخــورد	

بهتــری	نیــز	خواهــد	بــود.	

المان های ثابت در شهر جاسازی شوند
ــام	 ــی	گوید:پی ــد	م ــد	ه ــان	ه ــراح	الم ــدی	درویشــی	ط مه
المــان	مــن	صریــح	و	واضــح	نیســت	و	مســتقیما	به	المــان	ها	
و	نشــانه	هــای	بهــار	اشــاره	نشــده	اســت	امــا	دارای	هیجــان	
اســت	و	مخاطــب	بــا	دیدنــش	درگیــر	مــی	شــود	و	بــا	توجــه	

	بــه	فــرم	و	شــکلی	کــه	دارد	هیجــان	را	منتقــل	مــی	کنــد.
ــت	 ــط	نیس ــا	محی ــن	ب ــان	همگ ــن	الم ــد:	ای ــی	افزای وی	م
ــد	و	ســاختارش	 ــرژی	دارد	و	چشــم	را	جــذب	مــی	کن ــا	ان ام
نیــز	ســاختار	ایرانــی	اســت	و	تمــام	تالشــم	ایــن	بــوده	کــه	از	

ــم. ــی	اســتفاده	کن ــوش	و	هندســه	ایران نق
ــد	 ــد	هدفمن ــا	بای ــان	ه ــه	الم ــه	اینک ــد	ب ــا	تاکی درویشــی	ب
طراحــی	و	تولیــد	شــوند	تصریــح	مــی	کنــد:	المــان	هــا	بایــد	
ــطح	 ــال	س ــه	س ــال	ب ــه	س ــد	ک ــوری	باش ــذاری	اش	ط اثرگ
ــد	 ــری	را	تولی ــای	بهت ــم	و	کاره ــا	دهی ــردم	را	ارتق ــلیقه	م س
کنیــم	تــا	مــردم	بــا	دیــدن	کارهــا	قــدرت	تشــخیص	شــان	به	

ــد. ــش	یاب لحــاظ	بصــری	افزای
ــوروز	 ــام		ن ــا	در	ای ــان	ه ــازی	الم ــد:		جاس ــی	کن ــراز	م وی	اب
ــی	 ــای	معرف ــاخصه	ه ــی	از	ش ــت	و	یک ــی	اس ــاق	مثبت اتف
ــوری	 ــود	ط ــی	ش ــا	م ــت.	ام ــا	اس ــان	ه ــن	الم ــهد	همی مش
برنامــه	ریــزی	کــرد	کــه	کارهــای	فاخــری	ارائــه	شــود	و	بایــد	

المــان	هــای	ارزشــی	طراحــی	شــود	تــا	در	آینــده	ایــن	رونــد	
ــی	شــود. ــز	بیشــتر	م ــرش	نی ــه	داشــته	باشــد	و	تاثی ادام

درویشــی	بــا	بیــان	اینکــه	امســال	بــرای	طراحــی	المــان	هــا	
بــه	زمــان	بیشــتری	نیــاز	داشــتیم	مــی	گویــد:	هزینــه	ای	که	
ــوان	 ــرای	برخــی	المــان	هــای	موقــت	مــی	شــود	را	مــی	ت ب
ــل	کــرد	 ــت	تبدی ــه	المــان	ثاب ــه	بیشــتری	ب ــدک	هزین ــا	ان ب
تــا	ســال	هــای	ســال	از	آن	اســتفاده	کــرد	و	اگــر	ســازوکاری	
ــر	المــان	را	در	 ــی	ت ــی	طوالن ــازه	زمان تعریــف	شــود	کــه	در	ب
ــت	 ــد	داش ــری	خواه ــورد	موثرت ــیم،	بازخ ــته	باش ــهر	داش ش
کمــا	اینکــه	همیــن		المــان	هــای	موقــت	نیــز	در	نــوع	خــود	

ــی	نظیــری	اســت. کار	ب
	

المان ها نسبت به فضا بررسی شوند
ــوش	روی	 ــی	نق ــدان	طراح ــر	هنرمن ــزدی	از	دیگ ــین	ی حس
ــواری	 ــی	دی ــه	نقاش ــود	ک ــی	ش ــوب	م ــهد	محس ــوار	مش دی
ــده	 ــه	عه ــازمان	آب	را	ب ــوار	س ــی	بول ــای	فردوس ــتان	ه داس

ــت. ــته	اس داش
وی	مــی	گویــد:	نقاشــی	دیــواری	میــدان	فردوســی	بر	اســاس	
ــه	از	نقاشــی	هــای	قهــوه	 داســتان	هــای	شــاهنامه	و	برگرفت
خانــه	ای	از	دوران	قاجــار	تــا	دوران	معاصــر	الهــام	گرفته	شــده	
ــوار	 اســت	و	یــک	ســری	داســتان	هــای	شــاهنامه	را	روی	دی

نقاشــی	کــرده	ایــم.
یــزدی	تاکیــد	مــی	کنــد:	المــان	هــا	بســیار	وابســته	
ــل	از	 ــد	قب ــط	و	فضــای	اطرافشــان	هســتند	و	بای ــه	محی ب
هرچیــزی	نســبت	بــه	فضــا	و	محیــط	بررســی	شــوند	و	بعــد	
ــد	 ــوع	دی ــه	ن ــاز	و	زاوی ــا	آغ ــاخت	آنه ــی	و	س از	آن	طراح
ــال	و	 ــد	ح ــی	توان ــوروز	م ــود.ایام	ن ــنجیده	ش ــب	س مخاط
ــی	خاطــرات	شــود	 ــر	داده	و	بازآفرین ــردم	را	تغیی ــوای	م ه
ــرار	اســت	المــان	 ــی	کــه	ق ــوع	طــرح	و	مکان ــه	ن و	بســته	ب
ــف	در	ذهــن	 ــای	مختل ــد	بازخورده ــی	توان نصــب	شــود	م

ــد. ــته	باش ــب	داش مخاط

در طراحی المان ها از خرد جمعی غافل نشویم
از	هنرمنــد	دیگــر	علــی	عابــدی	اثــر	تزئینــات	شــهری	بــا	نــام	

بــاران	را	امســال	شــاهد	بودیــم.
وی	اظهـار	مـی	کنـد:	محورهایی	که	بـرای	المان	های	امسـال	
مطرح	شـده	بـود	یک	نمونـه	اش	بحث	آب	بود	و	من	خواسـتم	
ذهنیتـی	در	ذهـن	مخاطـب	ایجاد	کنم	کـه	هم	بـه	مقوله	آب	
توجـه	شـود	و	در	آذیـن	های	شـهری	اولین	پیامـی	که	منتقل	

می	شـود	زیباسـازی	فضای	شـهری	باشد.
وی	ادامــه	مــی	دهــد:	از	آنجایــی	کــه	کشــور	مــا	در	منطقــه	
ــا	کــم	آبــی	مواجــه	 کــم	آب	و	خشــکی	واقــع	شــده	اســت،	ب
هســتیم	و	فرهنــگ	اســتفاده	صحیــح	از	منابــع	آبــی	در	بیــن	
مــردم	و	مســئولین	جــا	نیفتــاده	اســت.	از	اینــرو	باید	ســاختار	
ــه	 ــود	ک ــن	ب ــن	ای ــد	م ــود	و	قص ــالح	ش ــتفاده	از	آب	اص اس
باتوجــه	بــه	کمبــود	بــارش	هــا	در	ســال	گذشــته،	قصــه	آب	
را	بــا	بــارش	تلفیــق	و	از	قطــرات	بــاران	اســتفاده	کنــم	تــا	هــم	
ــه	لحــاظ	 ــارش	را	ب زیباســازی	شــهری	باشــد	هــم	کمبــود	ب

روحــی	فرامــوش	شــود.
عابــدی	بــا	تاکیــد	بــه	اینکــه	در	ایــن	بخــش	نیــاز	بــه	خــرد	
ــهری	 ــی	ش ــا	در	زیبای ــان	ه ــد:	الم ــی	گوی ــی	اســت	م جمع

ــد.	 ــی	دارن نقشــی	بســزا	و	مثبت

توجه بیشتر به طراحی المان های دائمی
بایــد	بــه	ایــن	نکتــه	توجــه	داشــت	کــه	المــان	هایــی	کــه	در	
شــهرها	نصــب	مــی	شــود	موجــب	افزایــش	زیبایــی	و	تعلــق	
ــی	 ــی	خــود	م ــط	زندگ ــه	محی خاطــر	بیشــتر	شــهروندان	ب
ــه	 ــئوالن	توج ــوی	مس ــوع	از	س ــن	موض ــه	ای ــد	ب ــود	و	بای ش
بیشــتری	شــود.	موضوعــی	کــه	البتــه	بایــد	هنرمنــدان	نیــز	با	
خلــق	آثــار	جدیدتــر	فضــای	متفاوتــی	را	نســبت	بــه	گذشــته	

ایجــاد	کننــد.
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ششـمین جشـنواره الله هـای کـرج که 
بـه گفتـه متولیـان بـا اسـتقبال بی نظیر 
شـهروندان و مهمانـان نـوروزی همـراه 
اسـت بر بـاغ گل های کـرج سـایه افکنـده و شـهروندان را 

بـه ضیافتـی دیدنـی دعـوت کرده اسـت.

ــری	 ــوه	گ ــا	جل ــه	ب ــرج	ک ــای	ک ــنواره	الله	ه ــمین	جش شش
ــر	 ــی	ب ــون	رنگین	کمان ــت	همچ ــراه	اس ــی	هم ــای	رنگ الله	ه
بــاغ	گل	هــای	کــرج	ســایه	افکنــده	و	شــهروندان	را	بــه	ضیافتی	

ــی	دعــوت	کــرده	اســت. دیدن
ــار	در	 ــه	به ــه	زمزم ــی	ک ــاری،	درســت	زمان ــک	عصــر	به در	ی
ــاغ	گل	هــای	کــرج	 گــوش	گل	هــا	ســر	داده	می	شــود؛	عــازم	ب
ــاران	 ــت.	ب ــا	اس ــا	برپ ــن	الله	ه ــه	جش ــی	ک ــویم.	جای می	ش
ــر	 ــم	ه ــاک	چش ــده	از	دل	خ ــازهِ	متولدش ــه	ت ــای	الل گونه	ه
ــاد	 ــد	و	ب ــترانده	ان ــتر	گس ــبزه	ها	بس ــوازد،	س ــد	ای	را	می	ن بین
ــمفونی	 ــدگان	س ــد؛	پرن ــر	می	ده ــی	س ــا	الالی ــرای	الله	ه ب
ــی	 ــده	اســت،	گوی ــاری	و	زن ــز	به ــرایند	و	همه	چی ــار	می	س به

ــه	ای	از	بهشــت. قطع
ــار	در	شــهرمان،	 ــرای	ششــمین	ب ــا	ب ــی	الله	ه جشــن	میهمان
ــای	 ــاغ	گل	ه ــازم	ب ــا	ع ــون	م ــماری	را	همچ ــتاقان	بی	ش مش
ــا	 ــت،	خیلی	ه ــرده	اس ــرج	ک ــران	ک ــهید	چم ــه	ش مجموع
آمــده	انــد،	خانوادگــی	و	تنهــا،	فرقــی	هــم	نــدارد	همــه	آمدنــد	
ــد.	آن	هایــی	کــه	پیش	تــر	در	 ــا	از	زیبایــی	الله	هــا	لــذت	ببرن ت
اردیبهشــت	ماه	منتظــر	روییــدن	الله	هــا	بودنــد؛	ایــن	بــار	زود	
تــراز	وعــده	همیشــگی	دیــدار	بــا	الله	هــا	برایشــان	دســت	داده	

اســت.
بــرای	 در	مرکزی	تریــن	نقطــه	شــهر	کــرج	همه	چیــز	
ــه	و	 ــدون	دغدغ ــا	ب ــده	ت ــا	ش ــا	مهی ــه	الله	ه ــدان	ب عالقه	من
ــه	 ــاری،	دل	ب ــک	عصــر	به ــا	در	آرامــش	ی ــارغ	از	رفت	وآمده ف

ــپارند. ــوش	بس ــار	گ ــه	به ــه	تران ــپارند	و	ب ــت	بس طبیع
ــد	در	 ــه	کاری	ســال	جدی ــن	روز	هفت ــا	از	آغازی ــت	الله	ه ضیاف
ــی	 ــت؟	جای ــا	کجاس ــاغ	گل	ه ــد؛	ب ــاز	ش ــای«	آغ ــاغ	گل	ه »ب
در	جنــوب	پــارک	شــهید	چمــران،	عمــر	ایــن	بــاغ		بــه	ســال	
ــبز	 ــای	س ــا	و	فض ــازمان	پارک	ه ــط	س ــردد	و	توس 84	برمی	گ
شــهرداری	کــرج	بــا	وســعت	۳۰	هــزار	مترمربع	بناشــده	اســت.
ــای	 ــر	الله	ه ــالوه	ب ــد	ع ــا	بزنی ــاغ	زیب ــن	ب ــر	چرخــی	در	ای اگ
رنگارنــگ	کــه	مختــص	بــه	ایــن	فصــل	اســت؛	بیــش	از	۳۰۰	
ــای	 ــدی،	ارغوان	ه ــاس	هلن ــا	ی ــک،	ت ــی	از	میخ ــه	گیاه گون
ــما	 ــوی	ش ــان	را	به	س ــاری	نگاه	هایش ــای	ان ــا	پیچ	ه ــی	ت رنگ

ــد. ــب	می	کنن جل
پرچین	هــای	تودرتــو،	کلکســیون	رز،	ســالن	آمفی	تئاتــر	روبــاز،	
ــره	 ــاپ	و	غی ــتوران،	کافی	ش ــق،	رس ــدگان،	آالچی ــس	پرن قف
ــا	 ــد.	خیلی	ه ــکیل	می	ده ــاغ	را	تش ــن	ب ــای	ای ــی	از	فض بخش
هــم	اینجــا	عکــس	یــادگاری	می	گیرنــد	و	بــازار	ســلفی	گرفتن	

هــم	داغ	داغ	اســت.
بــا	توجــه	بــه	اســتقبال	بــاال	از	ایــن	جشــنواره	و	بازدیــد	روزانــه	
بیــش	از	ســی	هــزار	نفــر	از	آن،	تاکنــون	تصاویــر	بســیاری	در	
ــده	 ــاغ	ثبت	ش ــن	ب ــای	ای ــت	زیب ــا	طبیع ــان	ب ــای	آن خاطره	ه
ــراه		 ــه	هم ــه	ب ــی	ک ــای	کودکان ــوج	شورونشــاط	و	خنده	ه و	م
خانواده	هــای	خــود	بــه	جشــنواره	آمده	انــد	همچنیــن	
مســافرین	نــوروزی	و	گردشــگرانی	کــه	از	ایــن	بــاغ	پــر	از	اللــه	

ــود. ــهود	ب ــد	مش ــدن	کرده	ان دی
آغــاز	بــه	کار	بزرگ	تریــن	هایپــرگل	کشــور	در	محــل	برگــزاری	
ایــن	نمایشــگاه	نیــز	از	نقــاط	جالب	توجــه	و	اهمیــت	جشــنواره	
الله	هــا	اســت	کــه	موقعیــت	خریــد	گل	هــا	و	گیاهــان	بســیار	
زیبایــی	را	بــرای	عالقه	منــدان	فراهــم	می	کنــد.	در	ایــن	
مــکان	انــواع	گیاهــان	آپارتمانــی	و	تزئینــی	منطبــق	با	شــرایط	

خانه	هــای	امــروزی	بــه	فــروش	می	رســد	و	شــهروندان	
ــه	 ــادابی	و	نشــاط	را	ب ــان،	ش ــن	گیاه ــد	ای ــا	خری ــد	ب می	توانن

ــد. ــق	کنن ــان	تزری خانه	هایش
دراثنـای	تماشـای	زیبایـی	الله	هـا	سـری	هـم	بـه	سرپرسـت	
سـازمان	سـیما،	منظر	و	فضای	سبز	شـهرداری	کرج	می	زنیم	تا	

در	جریـان	جزئیات	بیشـتر	جشـن	الله	هـا	قـرار	بگیریم.
ــب	 ــرگل	در	قال ــن	هایپ ــه	ای ــان	اینک ــی	بابی ــین	عطای حس
ششــمین	جشــنواره	الله	هــای	شــهر	پــا	گرفتــه	اســت،	گفــت:	
ــم	 ــخ	نه ــرج	و	در	تاری ــگاه	گل	کشــور	در	ک ــن	فروش بزرگ	تری
فروردین	مــاه	آغــاز	بــه	کارکــرد	کــه	بــا	اســتقبال	بســیار	زیــاد	

ــد. ــرو	ش ــدان	روب ــهروندان	و	عالقه	من ش
عطایــی	افــزود:	در	روزهــای	تعطیــالت	نــوروز	شــاهد	حضــور	
ــکان	تفریحــی	و	 ــن	م ــابقه	و	گســترده	شــهروندان	در	ای بی	س
گردشــی	بودیــم	کــه	ایــن	امــر	نشــان	دهنده	عالقــه	و	رغبــت	

ــی	اســت. ــن	محیط	های ــه	چنی ــردم	ب م
امـا	در	ادامه	این	بازدیـد	یکی	از	مراجعه	کننـدگان	گفت:	افتتاح	
بـاغ	گل	هـا	در	روزهای	نوروز	یک	اتفاق	خوب	اسـت	که	شـهر	را	
سـرزنده	می	کند،	من	هرسـال	به	نمایشـگاه	می	آیـم	و	از	فضای	

زیبا	و	فرح	بخشـی	آن	اسـتفاده	می	کنم.
ــگاه	 ــه	نمایش ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــهروند	کرج ــن	ش ای

جشــنواره	 ششــمین	 میزبــان	 حــاال	 کــه	 کــرج	 گل	
الله	هــا	اســت	را	موجــب	ایجــاد	آرامــش	خاطــر	میــان	
ــت:	 ــت	و	گف ــوروزی	دانس ــان	ن ــژه	میهمان ــهروندان	به	وی ش
ــزات	 ــات	و	تجهی ــه	امکان ــا	ارائ ــم	ب ــئوالن	می	خواهی از	مس
موردنیــاز	شــهروندان	در	ایــن	نمایشــگاه،	مقدمــات	حضــور	
گســترده	تر	عالقه	منــدان	بــه	موضوعــات	گل	و	گیــاه	را	

ــد. ــم	کنن فراه
شـهروند	دیگـری	با	ابراز	رضایـت	از	ایجاد	مرکز	فـروش	گل	و	
گیـاه	در	این	نمایشـگاه	نیز	گفـت:	امیدواریم	محلی	در	شـهر	
ایجـاد	شـود	کـه	امـکان	مراجعـه	دائمی	بـه	آن	فراهم	باشـد	
و	عالقه	منـدان	بـه	ایـن	حـوزه	بتواننـد	در	مواقـع	مختلـف	با	
مراجعـه	بـه	نمایشـگاه،	از	زیبایی	هـا	و	امکانـات	آن	بهره	مند	

. ند شو
بــاغ	گل	هــای	کــرج	در	جشــن	الله	هــا	روزهایــی	کامــالً	بهــاری	
را	بــرای	شــهروندان	رقــم	زده	اســت،	مجموعه	پارک	چمــران	و	
بــاغ	گل	هــا	در	ابتدای	ورودی	شــهر	کــرج	قرارگرفتــه	و	برگزاری	
ششــمین	جشــنواره	الله	هــا	و	اســتقرار	مکانــی	و	زمانــی	آن	در	
ــوروز	موجــب	شــده	کــه	 ــام	تعطیــالت	ن ســال	جــاری	و	در	ای
خــود	به	تنهایــی	بتواند	میزبــان	بســیاری	از	مســافران	نــوروزی	

باشــد.

جشن میهمانی الله ها در کرج/بازار داغ سلفی به راه است
سپیده غفاري
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جامعــه ایـــران

زهرا بهرامی

در  ایــران  بین المللــی  تاالب هــای 
اســتان گلســتان حــال وروز خوبــی 
ندارنــد و بــا نزدیــک شــدن بــه فصــل 
گرمــا، خطــر خشــکی در کمیــن آن هــا 

به ویــژه تــاالب »گمیشــان« اســت.

ــد.	 ــوش	نمی	رس ــه	گ ــر	ب ــدگان	مهاج ــدای	پرن ــر	ص دیگ
ماهی	هــا	هــم	زیــر	گل	والی	جــان	داده	انــد.	حتــی	می	شــود	
بــا	خــودرو	در	مســیرهایی	کــه	قبــاًل	ماهــی	گیــری	می	شــد،	
کوچک	تــر	 هــرروز	 کشــور	 تاالب	هــای	 کــرد.	 عبــور	
می	شــوند	تــا	جایــی	کــه	بیــم	آن	مــی	رود	کــه	شــاید	

ــوند. ــر	ش ــه	ای	دیگ ارومی
ــی،	معــاون	 ــود	کــه	حمیــد	ظهراب ــاه	ســال	گذشــته	ب مهرم
محیط	زیســت	طبیعــی	و	تنــوع	زیســتی	ســازمان	حفاظــت	
محیط	زیســت	کشــور	کــه	بــرای	شــرکت	در	آییــن	معارفــه	
ــتان	 ــه	اس ــتان	ب ــت	گلس ــت	محیط	زیس ــرکل	حفاظ مدی
ســفر	کــرده	بــود	در	جمــع	خبرنــگاران	اعــالم	کــرد	کــه	8۰	
درصــد	تاالب	هــای	کشــور	خشک	شــده	و	تاالب	هــا	در	
ــد. ــی	دارن ــرایط	بحران ــک	ش ــک	و	نیمه	خش ــق	خش مناط

ــاالب	کشــور	۳5	 ــه	گفتــه	کارشناســان	از	مجمــوع	هــزار	ت ب
تاالبــی	کــه	در	قالــب	24	عنــوان	در	کنوانســیون	رامســر	بــه	
ثبــت	رســیده	اســت	هــم	شــرایط	خوبــی	ندارنــد	و	بــا	تغییــر	
ــه	و	 ــش	رفت ــران	خشــکی	پی ــرز	بح ــا	م ــی	ت ــرایط	اقلیم ش

ــت. ــه	اس ــش	یافت ــدت	کاه ــا	به	ش ــعت	آن	ه وس
ــا	 ــتان	)آالگل	ب ــتان	گلس ــمال	اس ــای	ش ــه	تاالب	ه مجموع
ــن	 ــاالب	ای ــن	ت ــار	بزرگ	تری ــزار	و	5۰۰	هکت مســاحت	دو	ه
مجموعــه	و	آلمــاگل	بــا	مســاحت	2۰7	هکتــار	کوچک	تریــن	
ــزو	 ــه	ج ــار(	ک ــاحت	۳2۰	هکت ــا	مس ــی	گل	ب ــاالب	و	آج ت
محســوب	 درون		خشــکی	 و	 بین	المللــی	 تاالب	هــای	
ــا	2۰	 ــه	ب ــم	ک ــان	ه ــی	گمیش ــاالب	بین	الملل ــوند	و	ت می	ش
هــزار	هکتــار	وســعت	در	فهرســت	تاالب	هــای	ســاحلی	
ــد. ــی	ندارن ــال	وروز	خوش ــا	ح ــن	روزه ــرار	دارد،	ای ــور	ق کش
مدیــرکل	امــور	اجتماعــی	و	فرهنگــی	اســتانداری	گلســتان	
در	خصــوص	وضعیــت	تاالب	هــای	بین	المللــی	اســتان	
اظهــار	کــرد:	هفته	هــای	پایانــی	ســال	گذشــته	از	دو	تــاالب	
آالگل	و	آلمــاگل	بازدیــد	داشــتیم	و	مشــاهده	میدانــی	نشــان	
می	دهــد	تاالب	هــای	اســتان	در	حــال	خشــک	شــدن	

هســتند.
ــبت	 ــه	نس ــدی	از	این	ک ــا	گالیه	من ــی	ب ــا	چراغعل عبدالرض
بــه	ایــن	مشــکل	بــزرگ	)خشــکی	تاالب	هــا(	تاکنــون	

اطالع	رســانی	انجام	نشــده	اســت،	متذکــر	شــد:	پــس	از	
ــه	معــاون	سیاســی،	امنیتــی	و	 ــد	نامــه	ای	را	خطــاب	ب بازدی
انتظامــی	اســتاندار	گلســتان	نوشــته	و	نســبت	بــه	خشــکی	

کــردم. اعالم	خطــر	 تاالب	هــا	
وی	یــادآور	شــد:	بــا	توجــه	بــه	نقــش	بســزایی	کــه	تاالب	هــا	
بــه	جهت	محیــط	زیســتی،	اجتماعــی	و	همچنیــن	اقتصادی	
در	زندگــی	مــردم	اســتان	و	منطقــه	دارنــد،	خشــکی	آن	هــا	

زنــگ	خطــری	بــزرگ	بــرای	اســتان	اســت.

ریزگردها در کمین حاشیه تاالب های گلستان
مدیــرکل	امــور	اجتماعــی	و	فرهنگــی	اســتانداری	گلســتان	
افــزود:	در	ایــن	نامــه	از	معــاون	سیاســی،	امنیتــی	و	انتظامــی	
ــا	 ــکی	تاالب	ه ــوع	خش ــردم	موض ــت	ک ــتاندار	درخواس اس
را	به	طــور	ویــژه	از	طریــق	دســتگاه	های	مربوطــه	ماننــد	
محیط	زیســت،	جهــاد	کشــاورزی،	منابــع	طبیعــی	و	...	

ــد. ــری	کنن پیگی
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	شــرایط	فعلــی	تاالب	هــای	آلمــاگل	
و	آالگل	بحرانــی	اســت	و	بــا	ادامــه	رونــد	فعلــی	در	تابســتان	
کل	تــاالب	خشــک	خواهــد	شــد	و	شــرایط	حیــات	در	آن	از	
ــای	 ــایر	تاالب	ه ــرایط	س ــد	ش ــه	داد:	بای ــی	رود،	ادام ــن	م بی
ــوی	 ــه	از	س ــن	زمین ــی	در	ای ــده	و	گزارش ــتان	بررسی	ش اس

ــود. ــه	ش ــئول	ارائ ــتگاه	های	مس دس
چراغعلــی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	آنچــه	مســلم	اســت	حجــم	
آب	تاالب	هــای	اســتان	به	شــدت	کاهــش	یافتــه	و	بایــد	
افــراد	مطلــع	و	کارشناســان	راهکارهــای	فنــی	بــرای	نجــات	
ــه	 ــده	آنچ ــرد:	بن ــح	ک ــد،	تصری ــه	دهن ــرایط	ارائ ــن	ش از	ای
ــی	مشــاهده	کــرده	ام،	منعکــس	کــردم	و	 ــد	میدان را	در	بازدی
به	شــدت	نگــران	تبعــات	اجتماعــی	به	ویــژه	بیــکاری	ناشــی	
از	خشــکی	تاالب	هــا	و	همچنیــن	ریزگردهــا	کــه	در	کمیــن	

ــن	مناطــق	اســت،	هســتم. ای
ــور	اجتماعــی	و	فرهنگــی	اســتانداری	 ــرکل	ام ــد	مدی هرچن
ــد	 ــی	می	دان ــتان	را	بحران ــای	اس ــرایط	تاالب	ه ــتان	ش گلس
ــد	 ــرکل	حفاظــت	از	محیط	زیســت	گلســتان	معتق ــا	مدی ام
ــم	 ــم	وخی ــدر	ه ــتان	آن	ق ــای	اس ــرایط	تاالب	ه ــت	ش اس
نیســت	و	آالگل	و	گمیشــان	در	ســال	گذشــته	شــرایط	نسبتاً	

ــد. ــه	کرده	ان ــال	95	تجرب ــه	س ــبت	ب ــری	را	نس بهت
امیــر	عبــدوس	اظهــار	کــرد:	در	ســال	گذشــته	خوشــبختانه	
بــه	 نســبت	 گمیشــان	 و	 آالگل	 تاالب	هــای	 وضعیــت	

ــود. ــر	ب ــته	بهت ــال	گذش چندس
ــل	 ــه	دالی ــتان	ب ــت	گلس ــت	محیط	زیس ــرکل	حفاظ مدی
ــته	 ــال	گذش ــزود:	س ــرد	و	اف ــاره	ک ــم	اش ــوع	ه ــن	موض ای

ــه	ســال	ها	 ــروژه	ای	ک ــای	ســطحی	)پ ــال	زهکــش	آب	ه کان
ــود(	 قبــل	توســط	جهــاد	کشــاورزی	گلســتان	انجام	شــده	ب
ــه	ســمت	 ــاً	ب ــا	تمام ــن	زهکش	ه ــه	ای ــی	شــد	و	تخلی الیروب

ــود. ــان	ب ــاالب	گمیش ت

۶۰ درصد تاالب گمیشان آبگیری شد
ــاالب	 ــد	ت ــدود	۶۰	درص ــال	9۶	ح ــه	س ــان	این	ک ــا	بی وی	ب
گمیشــان	آبگیــری	شــد،	گفــت:	بــا	توجــه	بــه	این	که	ســطح	
ــاالب	 ــی	از	ت ــاالب	اســت	و	بخش	های ــر	از	ت ــا	پایین	ت آب	دری
ــود	در	 ــی	می	ش ــا	دارد،	پیش	بین ــمت	دری ــه	س ــی	ب خروج
ــود	 ــع	می	ش ــا	قط ــان	ورودی	زهکش	ه ــه	جری ــتان	ک تابس

تــاالب	گمیشــان	بــه	ســمت	خشــکی	میــل	پیــدا	کنــد.
ــه	 ــته	ب ــان	در	گذش ــاالب	گمیش ــد:	ت ــادآور	ش ــدوس	ی عب
ــود	امــا	در	 ــا	همیشــه	آب	دار	ب ــه	دری ــودن	ب دلیــل	متصــل	ب
ــر	از	بارندگی	هــا	در	باالدســت	اســت	کــه	 حــال	حاضــر	متأث
ــا	 ــق	زهکش	ه ــرده	و	از	طری ــت	ک ــاالب	حرک ــمت	ت ــه	س ب

ــود. ــری	ش ــاالب	آبگی ت
مدیــرکل	حفاظــت	محیط	زیســت	گلســتان	بــا	بیــان	
این	کــه	در	پاییــز	9۶	آالگل	تقریبــاً	۳.5	برابــر	بیشــتر	از	
ســال	95	سرشــماری	پرنــدگان	مهاجــر	داشــت	و	اوضــاع	آن	
ــود،	ادامــه	داد:	در	حــال	حاضــر	کانال	هــای	 خیلــی	خــوب	ب
ورودی	بــه	تــاالب	آالگل	بــه	دلیــل	این	کــه	از	رودخانــه	
ــه	وارد	آن	 ــی	ک ــه	می	شــود	و	بیشــتر	حجــم	آب ــرک	تغذی ات
می	شــود	گل	والی	اســت،	رســوب	گذاری	شــده	و	کامــاًل	

ــت. ــدود	اس مس
وی	اضافــه	کــرد:	عملیــات	الیروبــی	ایــن	کانــال	آب	رســان	از	
ــارات	ابالغــی	ســازمان	حفاظــت	محیط	زیســت	 محــل	اعتب

کشــور	آغازشــده	و	حــدود	7۰۰	متــر	پیشــروی	دارد.
عبــدوس	بــا	یــادآوری	این	کــه	طــول	ایــن	کانــال	۶	کیلومتــر	
اســت،	تصریــح	کــرد:	تــالش	می	کنیــم	قبــل	از	پایــان	فصــل	
بارندگــی	در	منطقــه	ایــن	کانــال	بــه	اتمــام	برســد	و	بتوانیــم	
بــرای	تابســتان	ذخیــره	آب	خوبــی	در	تــاالب	آالگل	داشــته	

باشــیم.

تاالب های آجی گل و آلماگل شرایط  خوبی ندارند
ــی	گل	و	 ــای	آج ــون	تاالب	ه ــه	هم	اکن ــان	این	ک ــا	بی وی	ب
آلمــاگل	شــرایط	خوبــی	ندارنــد،	گفت:	ســرریز	تــاالب	آالگل	
بایــد	بــه	آلمــاگل	و	همچنیــن	آجــی	گل	بــرود	امــا	هم	اکنون	
ســطح	ایــن	دو	تــاالب	خیلــی	کوچــک	و	محدودشــده	اســت	
و	اوضــاع	ایــن	دو	تاالب	نســبت	بــه	آالگل	نامســاعدتر	اســت.
وی	بــا	یــادآوری	این	کــه	در	ســال	گذشــته	بحــران	نداشــتیم	
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ــال	9۶	 ــرد:	س ــان	ک ــد،	بی ــن	ش ــا	تأمی ــه	تاالب	ه ــق	آب و	ح
آالگل	آبدهــی	خوبــی	شــد	و	اگــر	اعتبــارات	ســازمان	زودتــر	
ابــالغ	می	شــد	و	الیروبــی	کانــال	را	انجــام	می	دادیــم	

ــود. ــن	ب وضعیــت	آلمــاگل	هــم	بهتــر	از	ای
عبــدوس	بــا	بیــان	این	کــه	برنامــه	بــرای	حفاظــت	و	مدیریت	
یــادآور	 دارد،	 وجــود	 اســتان	 تاالب	هــای	 زیســت	بوم	
ــه	 ــت	بوم	مجموع ــت	زیس ــرای	مدیری ــارات	اج ــد:	اعتب ش
و	 ابالغ	شــده	 گل	 آجــی	 و	 آالگل	 آلمــاگل،	 تاالب	هــای	
ــن	 ــا	ای ــن	برنامــه	فراهــم	اســت	ام ــرای	اجــرای	ای شــرایط	ب
ــد. ــه	آن	نیــاز	دارن همــه	آن	چیــزی	نیســت	کــه	تاالب	هــا	ب
وی	خاطرنشــان	کــرد:	تقویــت	اعتبــارات،	بارندگــی	مناســب	
و	همچنیــن	تثبیــت	اعتبــارات	در	آینــده	هــم	می	توانــد	بــه	

بهبــود	شــرایط	تاالب	هــا	در	اســتان	کمــک	کنــد.
هرچنــد	بــر	اســاس	گفتــه	مدیــرکل	حفاظت	محیط	زیســت	
گلســتان	بــه	یــاری	طبیعــت	و	اقدامــات	انجام	شــده	اکنــون	
تاالب	هــای	اســتان	حــال	وروز	بــدی	ندارنــد	امــا	کارشناســان	
حــوزه	محیط	زیســت	معتقدنــد	وســعت	تاالب	هــای	اســتان	
ــی	 ــش	محسوس ــدان	دور	کاه ــته	نه	چن ــه	گذش ــبت	ب نس

داشــته	و	بعضــی	از	آن	هــا	فقــط	خیــس	هســتند.

وضعیت بحرانی تاالب ها
ــار	 ــک	کارشــناس	و	پژوهشــگر	حــوزه	محیط	زیســت	اظه ی
ــژه	اســتان	گلســتان	شــرایط	 کــرد:	تاالب	هــای	کشــور	به	وی
ــی	اســت	و	 ــر	تاالب	هــا	بحران ــد	و	وضعیــت	اکث ــی	ندارن خوب

بایــد	ســاماندهی	شــود.
ــوم	 ــون	دوس ــه	هم	اکن ــان	این	ک ــا	بی ــی	ب ــی	قائم رمضانعل
تــاالب	گمیشــان	خشک	شــده	و	وضعیــت	آن	بحرانــی	اســت،	
گفــت:	علــت	اصلــی	ایــن	خشــکی	و	شــرایط	بحرانــی	تــاالب	
ــود	 ــه	خ ــت	ک ــی	اس ــی	های	غیراصول ــان	کانال	کش گمیش
ــادر	 ــوز	آن	را	ص ــته	مج ــال	های	گذش ــت	در	س محیط	زیس

کــرده	اســت.
وی	ادامــه	داد:	در	کمتــر	از	یــک	دهــه	گذشــته	بــرای	توســعه	
ــده	 ــیاری	صادرش ــای	بس ــه	مجوزه ــروری	در	منطق آبزی	پ
از	گمیشــان	)ورودی	و	خروجــی(	 بــزرگ	 و	دو	کانــال	
احداث	شــده	و	حتــی	پس	آب	هــای	کانــال	خروجــی	هــم	بــه	
ــا	پاییــن	آمــدن	 ــزد	و	ایــن	امــر	باعــث	شــده	ب ــاالب	می	ری ت
ــل	 ــش	عم ــوان	زهک ــا	به	عن ــن	کانال	ه ــزر	ای ــای	خ آب	دری
ــاند. ــودی	برس ــه	ناب ــه	مرحل ــرعت	ب ــاالب	را	به	س ــرده	و	ت ک
ــادآور	شــد:	یکــی	 ایــن	پیشکســوت	حــوزه	محیط	زیســت	ی
دو	ســال	قبــل	هــم	محیط	زیســت	گلســتان	اجــازه	احــداث	
ــا	 ــال	هــم	مزیــد	علــت	شــد	ت ــال	ســوم	را	داد	و	ایــن	کان کان

تــاالب	گمیشــان	بــه	وضعیــت	خیلــی	بحرانــی	برســد.
ــا	2۰	هــزار	هکتــار	 ــاالب	گمیشــان	ب ــا	بیــان	این	کــه	ت وی	ب
ــور	 ــاحلی	کش ــای	س ــن	تاالب	ه ــی	از	بزرگ	تری ــعت	یک وس
اســت	و	بعضــی	از	پرنــدگان	و	موجــودات	آبــزی	کــه	در	
خطــر	انقــراض	قــرار	دارنــد	در	آن	زندگــی	می	کننــد،	افــزود:	
وضعیــت	این	تــاالب	بســیار	بد	اســت	و	مســئوالن	بایــد	برای	
ــوان	 ــه	به	عن ــا	ک ــا	حــذف	کانال	ه ــا	و	ی ــن	آب	آن	از	دری تأمی

ــد. ــد،	فکــر	اساســی	بکنن زهکــش	عمــل	می	کنن

تأکید بر ساماندهی اوضاع تاالب های کشور
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	بــا	تأکیــد	بــر	این	کــه	اوضــاع	
ــا	 ــود	ت ــبی	ش ــاماندهی	مناس ــد	س ــور	بای ــای	کش تاالب	ه
ایــن	ذخیره	گاه	هــا	نابــود	نشــوند،	اضافــه	کــرد:	بهره	بــرداری	
بیش	ازحــد	ظرفیــت،	تخصیــص	نیافتــن	حــق	آبــه	تاالب	هــا	
در	بعضــی	از	ســال	ها،	خشــکی،	کم	آبــی	و	...	باعــث	شــده	بــه	
اکوسیســتم	مناطقــی	کــه	تاالب	هــا	در	آن	واقع	شــده	اند،	

ــود. ــه	وارد	ش صدم
وی	یــادآور	شــد:	در	ســال	گذشــته	تــاالب	آجــی	گل	کامــاًل	
ــت	و	 ــم	آب	نداش ــاگل	ه ــاالب	آلم ــف	ت ــود	و	نص ــک	ب خش

ــن	شــرایط	در	 ــود	و	ای ــم	آب	ب ــم	ک بخــش	شــرقی	آالگل	ه
ــود. ــوب	نب ــم	مطل ــور	ه ــای	کش ــایر	تاالب	ه س

ــودات	 ــرای	موج ــا	ب ــا	نه	تنه ــد:	تاالب	ه ــر	ش ــی	متذک قائم
آبــزی	بلکــه	بــرای	موجــودات	خشــکی	زی	هــم	ارزش	
حیاتــی	بســیار	باالیــی		دارنــد	و	همــه	بایــد	همــکاری	کننــد	

ــوند. ــک	نش ــا	خش ــا	تاالب	ه ت
وی	بــا	بیــان	این	کــه	در	ســال	های	گذشــته	طرح	هــای	
مطالعاتــی	زیــادی	بــرای	حفاظــت	و	احیــاء	تاالب	هــا	
تدوین	شــده	امــا	بــه	مرحلــه	اجــرا	نرســیده	اند،	تأکیــد	کــرد:	
مــا	در	کشــور	منابــع	آبــی	زیــادی	نداریــم	و	بایــد	تمهیداتــی	
ــیر	 ــه	و	س ــا	بهبودیافت ــع	تاالب	ه ــا	وض ــود	ت ــیده	ش اندیش

ــد. ــدا	نکنن ــی	پی قهقرای
مطالعاتــی	 طرح	هــای	 اجــرای	 کارشناســان	 به	زعــم	
تدوین	شــده	می	توانــد	بــه	احیــاء	و	حفاظــت	بیشــتر	از	
ــرح	 ــی	ط ــر	مل ــه	مدی ــه	ای	ک ــد	نکت ــک	کن ــا	کم تاالب	ه
حفاظــت	از	تاالب	هــای	ایــران	هــم	بــر	آن	تأکیــد	دارد.
تمــام	تاالب	هــای	کشــور	درجــه	آســیب	پذیری	باالیــی	

ــد دارن
ابوالفضــل	آبشــت	اظهــار	کــرد:	ارزیابــی	آســیب	پذیری	
تاالب	هــای	کشــور	کــه	توســط	پــروژه	بین	المللــی	حفاظــت	
از	تاالب	هــای	ایــران	آغازشــده،	نشــان	می	دهــد	تقریبــاً	
ــی	 ــیب	پذیری	باالی ــه	آس ــور	درج ــای	کش ــی	تاالب	ه تمام

ــد. دارن
ــت:	 ــران	گف ــای	ای ــت	از	تاالب	ه ــرح	حفاظ ــی	ط ــر	مل مدی
ــون،	 ــان،	هام ــادگان،	پریش ــه،	ش ــاالب	ارومی ــون	ت هم	اکن
چغاخــور،	میقــان،	زریــوار،	قره	قشــالق،	قــوری	گل،	ســولدوز	
و	نوروزلــو	دارای	برنامــه	مدیریــت	جامــع	مصــوب	در	شــورای	

ــتند. ــتان	هس ــعه	اس ــزی	و	توس برنامه	ری
ــت	از	 ــع	حفاظ ــت	جام ــه	مدیری ــه	برنام ــان	این	ک ــا	بی وی	ب
ــه	 ــه،	مجموع ــاب،	حل ــرای	مین ــی،	ح ــای	گاوخون تاالب	ه
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جامعــه ایـــران

بختــگان	 و	 گل	 آجــی	 آلمــاگل-	 آالگل-	 تاالب	هــای	
ــد	 ــزود:	فراین ــت،	اف ــب	اس ــار	تصوی ــده	و	در	انتظ تدوین	ش
تدویــن	برنامــه	جامــع	تاالب	هــای	کانــی	بــرازان،	جازموریــان	

ــت. ــن	اس ــه	تدوی ــده	و	در	مرحل ــر	آغازش ــج	گوات و	خلی
ــر	این	کــه	حفاظــت	و	احیــای	تاالب	هــا	 ــا	تأکیــد	ب آبشــت	ب
تنهــا	بــا	عــزم	و	اراده	ملــی	و	مشــارکت	همــه	اقشــار	جامعــه	
امکان	پذیــر	اســت،	ادامــه	داد:	طراحــی،	اجــرا	و	توســعه	
ــی	و	 ــن	بخش ــکاری	بی ــق	از	هم ــک	و	موف ــای	کوچ الگوه
مشــارکت	مــردم	و	مســئوالن	در	حفــظ	و	احیــای	تاالب	هــا	
ــی	 ــوان	یک ــد	به	عن ــرزمین	می	توان ــن	س ــت	ای و	محیط	زیس
از	راهکارهــای	اجرایــی	در	دســتور	کار	مســئوالن	قــرار	گیرد.
ــان	 ــا	بی ــران	ب ــای	ای ــی	طــرح	حفاظــت	از	تاالب	ه ــر	مل مدی
ــه	 ــه	»چ ــی	و	این	ک ــعار،	کلی	گوی ــان	ش ــر	زم ــه	دیگ این	ک
بایــد	کــرد«	بــه	سررســیده	اســت	و	امــروز	زمــان	اجراســت،	
ــد	 ــی	هرچن ــرای	الگوهای ــه	اج ــا	ب ــروز	م ــرد:	ام ــه	ک اضاف
ــم	و	 ــا	اقلی ــازگار	ب ــرا	و	س ــی،	قابل	اج ــی	عملیات ــک	ول کوچ
فرهنــگ	ایــن	ســرزمین	و	در	صــورت	موفقیــت،	توســعه	این	

ــم. ــاز	داری ــا	نی ــر	مکان	ه ــا	در	دیگ الگوه

تاالب های کوچک را احیا کنیم
ــای	 ــای	احی ــد	به	ج ــر	باش ــاید	بهت ــرد:	ش ــح	ک وی	تصری
تاالب	هــای	فــوق	بــزرگ	ماننــد	دریاچــه	ارومیــه	کــه	
ــای	کوچــک	را	 ــم	دارد،	تاالب	ه ــای	بســیاری	ه پیچیدگی	ه
احیــا	کنیــم،	از	موفقیت	هــا	و	اشــتباهاتمان	درس	بیاموزیــم	و	

بعــد	ســراغ	پروژه	هــای	بزرگ	تــر	برویــم.
ــاس،	اهمیــت	 آبشــت	متذکــر	شــد:	تاالب	هــای	کوچک	مقی
ــد	پــس	 ــرادران	و	خواهــران	بزرگ	ترشــان	ندارن کمتــری	از	ب
بهتــر	اســت	یــاد	بگیریــم	بــزرگ	فکــر	کنیــم،	کوچــک	عمل	

کنیــم	و	از	همیــن	حــاال	شــروع	کنیــم.
وی	بیــان	کــرد:	پاییــن	رفتــن	ســطح	آب	ســفره	های	

ــا	 ــدن	تاالب	ه ــک	ش ــن،	خش ــت	زمی ــی،	فرونشس زیرزمین
و	رودخانه	هــا	و	مشــاهده	دائمــی	ریزگردهــا	در	آســمان	
شــهرها	و	روســتاهای	کشــور	زنــگ	خطرهــای	بســیار	جــدی	
ــن	 ــردم	ای ــه	م ــرای	هم ــه	ب ــئوالن	بلک ــرای	مس ــط	ب نه	فق

ــت. ــرزمین	اس س
ــکاری	 ــارکت	و	هم ــا	مش ــردم	م ــه	م ــان	این	ک ــا	بی 	وی	ب
را	کمتــر	تمریــن	کرده	انــد	و	همــواره	آموخته	انــد	کــه	
مســئوالن	بایــد	همــه	مشــکالت	را	حــل	کننــد،	متذکر	شــد:	
ــارکت	 ــرای	مش ــی	ب ــردن	فرصت	های ــم	ک ــاددارم	فراه اعتق
مــردم	در	حفــظ	و	احیــای	محیط	زیســت	شــاید	بزرگ	تریــن	
ــن	ســرزمین	اســت. ــردم	ای ــل	م وظیفــه	مســئوالن	در	مقاب
ــی	 ــروژه	بین	الملل ــوان	یــک	پ ــا	به	عن ــادآور	شــد:	م آبشــت	ی
ــردم	را	 ــارکت	م ــادی	از	مش ــق	زی ــای	موف ــک	الگوه کوچ
ــا	 ــن	الگوه ــت	ای ــته	اس ــم	و	شایس ــرا	کرده	ای ــی	و	اج طراح

ــد. ــعه	یابن ــده	و	توس ــرار	ش تک
ــرای	 ــی	ب ــات	مل ــا	و	اقدام ــار	تالش	ه ــه	وی	در	کن ــه	گفت ب
نجــات	دریاچــه	ارومیــه	پــروژه	ای	تحــت	عنــوان	»الگوســازی	
ــه«	در	 ــه	ارومی ــای	دریاچ ــد	احی ــردم	در	فراین ــارکت	م مش
ــن	و	 ــور	ژاپ ــی	کش ــت	مال ــا	حمای ــته	ب ــال	گذش ــار	س چه
ــل	متحــد	 ــر	عمــران	مل ــن	دفت همــکاری	مشــترک	فی	مابی
و	ســازمان	محیط	زیســت	در	قالــب	طــرح	حفاظــت	از	

ــت. ــده	اس ــی	ش ــران	اجرای ــای	ای تاالب	ه
ــه	۱۱۰	روســتا	در	۱۱	شهرســتان	در	 ــادآوری	این	ک ــا	ی وی	ب
اســتان	های	آذربایجــان	غربــی	و	شــرقی	تحــت	پوشــش	ایــن	
پــروژه	هســتند،	گفــت:	در	ایــن	پــروژه	بیــش	از	۱۰	هــزار	نفر	
کشــاورز	بــرای	کاهــش	مصــرف	آب	و	نهاده	هــای	شــیمیایی	
به	صــورت	داوطلبانــه	بــا	طــرح	همــکاری	می	کننــد	و	
ــب	 ــوان	در	قال ــل	ج ــر	فارغ	التحصی ــل	2۰۰	نف ــرای	حداق ب
ــتقیم	 ــتغال	مس ــی	اش ــی	محل ــی	مهندس ــرکت	های	فن ش

ایجادشــده	اســت.

آبشــت	افــزود:	ایــن	شــرکت	ها	در	خــط	مقــدم	ایــن	برنامــه	
ــش	 ــق	دان ــا	تلفی ــای	مشــارکتی	و	ب ــری	روش	ه ــا	به	کارگی ب
ــز	 ــده	در	مراک ــش	تولیدش ــه	و	دان ــاورزان	منطق ــی	کش بوم
ــش	 ــای	کاه ــرای	تکنیک	ه ــه	اج ــاورزی	ب ــات	کش تحقیق
ــیمیایی	در	 ــای	ش ــاده	ه ــش	مصــرف	نه مصــرف	آب	و	کاه
ســطح	مــزارع	بــا	هــدف	کمــک	بــه	احیــای	دریاچــه	ارومیــه	

می	پردازنــد.
وی	ادامــه	داد:	در	ایــن	پــروژه	زنــان	روســتایی	نیــز	مشــارکت	
روســتایی	 زن	 	25۰ 	 حداقــل	 و	 داشــته	 چشــم	گیری	
آموزش	دیــده	و	در	معیشــت	های	جایگزیــن	ســبز	در	فراینــد	

ــد. ــارکت	می	کنن ــه	مش ــه	ارومی ــای	دریاچ احی
ــه	 ــران	اضاف ــای	ای ــت	از	تاالب	ه ــرح	حفاظ ــی	ط ــر	مل مدی
کــرد:	ایــن	پــروژه	الگویــی	اســتثنایی	از	مشــارکت	و	همکاری	
بیــن	بخشــی	دســتگاه	های	اثرگــذار	در	مدیریــت	آب	ازجمله	
ــاد	کشــاورزی	و	محیط	زیســت	اســت	و	در	 ــرو،	جه وزارت	نی
نــوع	خــود	بی	نظیرترین	الگــو	و	نمونــه	عملیاتی	از	مشــارکت	
مــردم	در	حفــظ	و	احیــای	تاالب	هــا	در	کشــور	اســت	و	
ــای	 ــر	تاالب	ه ــق	در	دیگ ــی	موف ــوان	الگوی ــد	به	عن می	توان

کشــور	نیــز	عملیاتــی	شــود.
وی	تصریــح	کــرد:	طــرح	پیشــنهادی	فــاز	پنجــم	ایــن	پــروژه	
ــه	زودی	 ــه	و	ب ــد	قرارگرفت ــورد	تأیی ــن	م از	طــرف	کشــور	ژاپ
مراســم	امضــای	ســند	فــاز	پنجــم	ایــن	همــکاری	مشــترک	

ــزار	می	شــود. ــه	برگ ــای	دریاچــه	ارومی ــرای	احی ب
ــم	و	 ــت	بی ــور	در	وضعی ــای	کش ــه	تاالب	ه ــرایطی	ک در	ش
امیــد	قــرار	دارنــد	و	سرانجامشــان	نه	تنهــا	بــه	بارندگــی	بلکــه	
ــی	و	چــه	در	 ــای	انســان	ها	چــه	در	بخــش	مردم ــه	رفتاره ب
بخــش	مدیریتــی	بســتگی	دارد،	بــه	نظــر	می	رســد	تدویــن	
ــد	 ــا	می	توان ــت	تاالب	ه ــت	بوم	مدیری ــه	زیس ــرای	برنام و	اج
بــه	احیــاء	آن	هــا	کمــک	کــرده	و	نابــودی	و	خشــکی	آن	هــا	را	

بــه	تعویــق	بینــدازد.
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جامعــه ایـــران

نصـب المان هـای نامرتبط بـا فرهنگ 
ایرانـی و اسـالمی، همزمان بـا حضور 
تبریـز،  در  ی  نـوروز  گردشـگران 
موجـب اعتـراض شـهروندان شـده و 
معتقدنـد »بـدون ایـن المان هـا تبریز 

سـنگین تر جلـوه می کنـد«.

بــا	فــرا	رســیدن	تعطیــالت	نــوروزی	و	بهــار	طبیعــت	و	
مســافرت،	نمادهــا	یــا	»المان«هایــی	در	نقــاط	مختلــف	تبریــز	
مقابــل	چشــمان	شــهروندان	و	مســافران	ســبز	شــدند.	افــکار	
ــای	 ــا	و	رنگ	ه ــود	از	طرح	ه ــی	خ ــالم	نارضایت ــا	اع ــی	ب عموم
ــت«	و	 ــا	را	»بی	هوی ــازی،	آن	ه ــای	مج ــا	در	فض ــن	المان	ه ای

ــد«. ــا	فرهنــگ	خــود	خواندن ــط	ب »نامرتب
ــن	 ــه	بیش	تری ــد	ک ــی	بودن ــی	از	المان	های ــگ	های	کارتون س
بــار	انتقادهــا	را	از	ســوی	مــردم	بــر	دوش	داشــتند.	ایــن	
المان	هــای	طــرح	ســگ	بــه	بهانــه	نــام	گرفتــن	ســال	97	بــه	
»ســال	ســگ«	در	ســطح	شــهر	نصــب	شــده	اند.	با	جســتجوی	
عنــوان » cartoon dog« در گــوگل، طرح هایــی کــه در 
ســطح	تبریــز	بــه	کار	بــرده	شــده	اند	نمایــان	می	شــوند.	یکــی	
از	شــهروندان	تبریــزی	در	فضــای	مجــازی	در	واکنــش	بــه	این	
ــنگین	تریم.« ــند	س ــا	نباش ــر	این	ه ــته	اســت:	»اگ ــرح		نوش ط
ــب	 ــهر	نص ــه	در	ش ــتی	ک ــای	کاس ــرح	نواره ــور	ط همینط
ــا	نارضایتــی	شــهروندان	مواجــه	شــد.	یکــی	از	 شــده	اســت،	ب
ــه	ایــن	طــرح	و	طرح	هــای	 شــهروندان	تبریــزی	در	واکنــش	ب
ــد	 ــازی،	مه ــهر	ب ــد	در	ش ــا	بای ــن	المان	ه ــت:	»ای ــابه	گف مش
کــودک	یــا	جاهــای	مــورد	بازدیــد	کــودکان	نصــب	شــوند؛	نــه	

ســطح	شــهر.«
ــص	 ــان	ناق ــک	پایش ــا	ی ــد	ام ــه	می	دون ــی	ک ــان	آدم	های الم
اســت،	عمــو	نــوروزی	کــه	ریــش	بابانوئــل	را	دارد،	ماهــی	که	
ــری	 ــای	دیگ ــت	و...	از	طرح	ه ــرده	اس ــر	ک ــه	س ــری	ب روس
ــد	 ــوروزی	در	معــرض	دی ــام	تعطیــالت	ن هســتند	کــه	در	ای
مســافران	قــرار	گرفته	انــد.	ایــن	درحالــی	اســت	کــه	
ــداد	 ــه	روی ــوروز	97	را	دروازه	ورود	ب بســیاری	از	مســئوالن	ن
ــه	در	آن	 ــدادی	ک ــد؛	روی ــوان	می	کردن ــز2۰۱8«	عن »تبری
ــالم	 ــان	اس ــگری	جه ــت	گردش ــوان	پایتخ ــه	عن ــز		ب تبری

ــده	اســت. انتخــاب	ش
	

المان مهم است؛ ذوق و سلیقه مهم تر
حســین	ســلیمانزاده،	شــهروند	فعــال	و	دغدغه	منــد	در	حــوزه	
گردشــگری	گفتــه	نصــب	المــان	در	هر	شــهری	جــزو	نیازهای	
مهم	اســت	امــا	از	طرفــی	دیگــر	بایــد	در	انتخــاب	و	پیاده	کردن	

ایــن	طرح	هــا	ســلیقه	و	ذوق	بــه	خــرج	داده	شــود.
او	گفــت:	»فقــط	یــک	مقایســه	کوچــک	بــا	المان	هــای	
ــد	 ــیراز	می	توان ــهد	و	ش ــل	مش ــران	مث ــر	ای ــهرهای	دیگ ش

تفــاوت	المان	هــا	را	بــه	وضــوح	نشــان	دهــد.«
ــاری،	 ــز	در	نزدیکــی	پــل	ق المــان	کفــش	چــرم	و	فــرش	تبری
ــول	 ــورد	قب ــدودی	م ــا	ح ــه	ت ــتند	ک ــی	هس ــزو	المان	های ج
ــی	از	آن	 ــا	ســلیمانزاده	حت ــد	ام ــرار	گرفته	ان ــی	ق ــکار	عموم اف
المان	هــا	هــم	ابــراز	نارضایتــی	کــرد	و	گفــت:	»المــان	کفــش	
ــرای	پاهــای	آن،	 ــد	امــا	از	یــک	رنــگ	ســاده	ب را	نصــب	کرده	ان

دریــغ	کرده	انــد«.
بیش	تــر	مکان	هــای	تاریخــی	و	گردشــگرپذیر	تبریــز	در	
آســتانه	نــوروز	امســال،	آمــاده	میزبانــی	از	مســافران	نبودنــد،	
ــی	ســال	9۶،	کف	ســازی	 ــه	طــوری	کــه	در	روزهــای	پایان ب
ــن	 ــر	ای ــت؛	و	بســیاری	ب محوطــه	مقبره	الشــعرا	انجــام	گرف
ــود	را	 ــی«	خ ــه	»دل	نگران ــرای	آنک ــئوالن	ب ــد	مس عقیده	ان
ــوروز	 ــرای	ن ــان	را	ب ــگری	و	آمادگی	ش ــعه	گردش ــرای	توس ب

نشــان	دهنــد،	»بــا	عجلــه«	اقــدام	بــه	نصــب	ایــن	المان	هــا	
کرده	انــد.

ســونیا	اندیــش،	عضــو	شــورای	شــهر	تبریــز،	یکــی	از	منتقدان	
سرســخت	ایــن	المان	هاســت.	او	از	نامرتبــط	بــودن	ایــن	

ــت. ــخن	گف ــهروندان	س ــهر	و	ش ــگ	ش ــه	فرهن ــا	ب المان	ه
ــص	 ــراد	متخص ــد	اف ــا	را	بای ــن	المان	ه ــرح	ای ــت:	»ط او	گف
و	صاحــب	ایــده	و	فکــر	ارائــه	داده	و	اجــرا	می	کردنــد	و	
ــچ	 ــده	اند	و	هی ــت	ش ــی	و	پیس ــا	کپ ــر	تنه ــای	حاض طرح	ه

ــد.« ــا	ندارن ــگ	م ــا	فرهن ــوروز	ی ــا	ن ــبی	ب تناس
	

وقتی »خدمات شهری« به فکر »زیباسازی« می افتد
ــی	را	 ــن	کارهای ــرای	چنی ــی	خــاص	ب ــش	نداشــتن	متول اندی
ــات	 ــات	مشکل	ســاز	دانســت:	»وقتــی	خدم ــه	موضوع از	جمل
شــهری	دســت	بــه	نصــب	چنیــن	المان	هایــی	در	ســطح	شــهر	
ــه	زیباســازی	 ــن	وســط	وظیف ــم	کــه	ای ــا	نمی	دانی ــد؛	م می	زن

چیســت!«
او	بــا	اوضــاع	پیــش	آمــده	شــهر	را	آمــاده	میزبانــی	از	
ــرای	نشــان	 گردشــگران	ندانســت؛	اوضاعــی	کــه	مســئوالن	ب
دادن	آمادگی	شــان	در	اســتقبال	از	مســافران	پیــش	آورده	انــد.
از	دیگــر	ایرادهایــی	کــه	کاربــران	فضــای	مجــازی	بــرای	ایــن	
المان	هــا	برشــمردند،	تقلیــد	از	المان	هــای	چنــد	ســال	پیــش	

شــهرهایی	همچــون	مشــهد	بــود.
ــای	 ــبک		هنره ــب	س ــد	صاح ــری،	هنرمن ــال	اصغ ــر	بق صاب
تجســمی	در	واکنــش	بــه	ایــن	المان	هــا	نوشــت:	»مســئولین	
محتــرم	هرســال	چندبــار	می	رویــد	مشــهد	کاش	آثــار	نصــب	
شــده	در	مشــهد	را	هــم	ببینیــد	و	اینقــدر	بــا	تقلیــد	بــا	آبــروی	

شــهر	بــازی	نکنیــد.«
ــاه	خــود	ضمــن	ضعیــف	دانســتن	تمــام	 او	در	یادداشــت	کوت
ــرده:	 ــار	ک ــز،	اظه ــهر	تبری ــطح	ش ــدی	در	س ــای	تقلی المان	ه
»حتــی	ماهــی	قرمــز	هــم	جــزو	فرهنــگ	مــا	نیســت	و	از	چین	
ــش	بســته	 ــهر	نق ــی	ش ــدان	اصل ــاال	در	می ــه	ح ــده	ک وارد	ش

ــت.« اس
بقــال	اصغــری	از	فقــدان	المان	هــای	تکم	چــی،	فــرش،	
ــر	 ــهر	پ ــته:	»ش ــه	و	نوش ــخن	گفت ــیق	و...	س ــر	عاش کاراکت
شــده	اســت	از	بابانوئــل	و	ســگ	های	والــت	دیســنی؛	دریــغ	از	

ــازه.« ــر	ت ــرح	و	فک ــت	از	ط حمای

المان ها، نقشه های مصور برای شناخت شهر
بهرنــگ	مجیــدی،	معمــار	و	مــدرس	دانشــگاه	در	مقالــه	ای	بــا	
ــته	 ــهری،	نوش ــای	ش ــای	المان	ه ــوم	و	کارکرده ــوان	مفه عن
اســت:	»المان	هــا	پــس	از	خودنمایــی	در	ســطح	شــهر	افــراد	را	
ــر	 ــه	ای	جــذب	خــود	می	نماینــد	و	ذهن	شــان	را	درگی ــه	گون ب
ــهر	 ــه	از	ش ــا	در	آن	منطق ــا	مدت	ه ــه	ت ــد	ک ــود	می	کنن خ
بــه	صــورت	ســمبلیک	مشــخصه	ای	بــرای	شــناخت	شــهر	در	

ــوند«. ــر	می	ش ــورد	نظ ــه	م منطق
او	در	بخشــی	از	مقالــه	خــود	نوشــته	اســت:	»نماد	در	شــناخت	
منطقــه	اهمیــت	دارد	و	چــه	بســا	برگرفتــه	از	اتفــاق	یــا	
تاریخچــه	ای	خــاص	در	محــل	مــورد	نظــر	باشــد	و	بــه	نکته	ای	
ــن	 ــه	ای	عجی ــا	تاریخچ ــد	و	ب ــاره	کن ــل	اش ــاص	در	آن	مح خ
ــد	 ــا	می	توان ــداف	المان	ه ــی	از	اه ــه	یک ــه	ای	ک ــه	گون باشــد،	ب
اطالع	رســانی	و	معرفــی	منطقــه	ای	خــاص	بــه	لحــاظ	تاریخــی	
– جغرافیایــی – فرهنگــی و ویژگی هــای خــاص مــردم آن 
منطقــه	بــوده	و	یــا	بــه	اتفــاق	یــا	رویــداد	خاصــی	در	منطقــه	
ــاط	 ــراری	ارتب ــا	در	برق ــه		این	ه ــه	هم ــد	ک ــاره	کن ــور	اش مزب
بهتــر	مخاطبیــن	و	کســانی	کــه	بــه	محــل	رفــت	و	آمــد	دارنــد	

بــا	منطقــه	مــورد	نظــر	موثــر	اســت«.
ــه	 ــر	اینگون ــی	دیگ ــم:	»ویژگ ــدی	می	خوانی ــه	مجی در	مقال
نمادهــا	ایجــاد	یــک	فضــای	زیبــا	و	یــک	اتمســفر	هنــری	در	
ســطح	شــهرها	می	باشــد	کــه	قســمت	های	مختلــف	شــهرها	
را	از	حالــت	یکنواختــی	و	تکــراری	شــدن	خــارج	می	نمایــد،	بــه	
هــر	بخــش	از	شــهر	یــک	هویــت	و	ویژگــی	خــاص	می	بخشــد	
ــه	 ــر	از	هم ــد	و	مهم	ت ــی	می	دم ــهر	روح	زندگ ــد	ش و	در	کالب
ــاس	زیســتی	و	انســانی	 ــه	محیط	هــای	شــهری	مقی ــا	ب این	ه

می	بخشــد«.

ایـن المان ها در تبریـز، »قطب پنهان مجسمه سـازی« 
نصب شـده اند

ــه	عقیــده	ایــن	معمــار	و	مــدرس	دانشــگاه،	المــان	 هرچنــد	ب
شــهری	بــا	مجســمه	تفــاوت	دارد،	امــا	شــاید	اینکــه	تبریــز	را	
ــد	 ــی	باش ــد،	دلیل ــازی«	می	دانن ــان	مجسمه	س ــب	پنه »قط
ــات	 ــهری،	موجب ــد	ش ــای	جدی ــب	المان	ه ــه	نص ــرای	اینک ب
حــذف	ایــن	صفــت	را	از	کوچــه	پــس	کوچه	هــای	شــهر	فراهم	

نکننــد.

شهر فرنگ، از همه رنگ/ گرد فراموشی بر هویت اصیل تاریخی

 بهنام عبداللهی
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ــای  ــر چاه ه ــه آب و حف ــرف بی روی مص
عمیــق دشــت اردبیــل را بــا مشــکل کــم 
آبــی مواجــه کــرده و حــاال مســئوالن در 
اصــالح شــیوه های مدیریــت  مقابــل 
منابــع، راه گریز از مشــکل را انتقــال آب 

می داننــد.

در	ســال	های	اخیــر	فاجعــه	زیســت	محیطی	در	دشــت	
ــئوالن	از	آن	تحــت	 ــی	مس ــه	برخ ــه	ک ــکل	گرفت ــل	ش اردبی

ــد. ــاد	می	کنن ــت	ی ــه	دش ــت	ب ــوان	خیان عن
مصــرف	نادرســت	منابــع	آبــی	موجــب	شــده	اســت	کــه	بــه	
ــده	دشــت	 ــال	آین ــج	س ــر	پن ــود	مســئوالن	ذخای ــان	خ اذع
مصــرف	شــده	باشــد	و	ایــن	پیش	خــوری	تأمیــن	آب	شــرب	
شهرســتان	های	اردبیــل،	نمیــن،	نیــر	و	ســرعین	را	در	آینــده	

نزدیــک	بــا	مشــکل	مواجــه	خواهــد	کــرد.
ظاهــر	امــر	ایــن	اســت	کــه	مــا	هیــچ	گاه	جیره	بنــدی	
آب	نداشــتیم	امــا	بخش	هــای	تــازه	تأســیس	شــهرها	و	
روســتاها	همــواره	بــا	مشــکالت	کمبــود	آب	مواجــه	شــده	اند	
ــه	تأمیــن	آب	شــرب	بــدون	 ــا	وجــود	ادعــای	مســئوالن	ب و	ب
کمتریــن	دغدغــه،	همچنــان	در	برخــی	روســتاها	به	ویــژه	در	
فصــول	گرم	ســال،	تأمیــن	آب	بــا	تانکرهــای	حمــل	آب	انجام	
ــد	مصــارف	 می	شــود	کــه	در	چنیــن	شــرایطی	خــود	بخوانی

ــت	را. ــن	دس ــواردی	از	ای ــو	و	م ــت	و	شست	وش بهداش
ــه	بیــداری	 ــا	مســئوالن	را	ب ــوده	و	آی ــا	ایــن	فاجعــه	چــه	ب ام
رســانده	اســت	و	یــا	اینکــه	راهکارهــا	مغایــر	نظــرات	
کارشناســی	اســت	و	بحران	هــای	دیگــری	را	می	تــوان	

ــد؟ ــور	ش متص

کشاورزی بدون توسعه بیش ازحد مجاز مصرف کرد 
ــه	وضعیــت	 ــف	ب ــا	در	جلســات	مختل ــل	باره ــدار	اردبی فرمان
بحرانــی	دشــت	اردبیــل	اشــاره	کــرده	اســت.	جــواد	زنجانــی	
معتقــد	اســت	مصــرف	نادرســت	منابــع	موجــب	شــده	تــا	در	

ــا	کســری	منابــع	مواجــه	شــویم. دشــت	اردبیــل	ب
وی	افــزود:	جبــران	ایــن	موضــوع	نیازمنــد	مشــارکت	تمامــی	
حوزه	هــا	اســت	و	بایــد	بتــوان	بــا	برنامه	هــای	مناســب	

ــاند. ــه	ســطح	مناســبی	رس ــع	را	ب ــت	مناب وضعی
همچنیــن	مدیرعامــل	آب	منطقــه	ای	اســتان	اردبیــل	تصریح	
ــترین	 ــتان	بیش ــف	اس ــق	مختل ــا	مناط ــه	ب ــرد:	در	مقایس ک

ــود. ــده	می	ش ــل	دی ــت	اردبی ــی	در	دش ــران	آب بح
اصغــر	ســلیمان	زاده	گفــت:	مــا	ذخایــر	پنــج	تــا	شــش	ســال	
آینــده	دشــت	اردبیــل	را	مصــرف	کردیــم		و	دشــت	اردبیــل	با	
کســری	۶۳2	میلیــون	مترمکعبــی	منابــع	آبــی	مواجه	اســت.
وی	افــزود:	میــزان	منابــع	آب	تجدیــد	پذیر	دشــت	تنهــا	۱۳۰	
میلیــون	مترمکعــب	اســت	و	آب	شــش	ســال	آینده	از	دشــت	

برداشــت	شــده	اســت.
ســلیمان	زاده	بــا	تأکیــد	بــه	اینکــه	برداشــت	بی	رویــه	تبعــات	
متعــددی	دارد،	ادامــه	داد:	از	جملــه	اینکــه	آبدهــی	چاه	هــای	
ــه	 ــر	یافت ــز	تغیی ــا	نی ــت	آب	چاه	ه ــش	و	کیفی ــاز	کاه مج

ــت. اس
امــا	بــه	تعبیــر	ایــن	مقــام	مســئول	92	درصــد	مصــارف	آبــی	
در	بخــش	کشــاورزی	و	تنهــا	هشــت	درصــد	در	بخــش	شــرب	

اســت.
ــرورت	 ــه	ض ــتان	ب ــه	ای	اس ــل	آب	منطق ــد	مدیرعام ــر	چن ه
ــت	و	 ــاورزی،	صنع ــای	کش ــی	بخش	ه ــی	در	تمام صرفه	جوی
شــرب	تأکیــد	دارد	امــا	مصرف	کننــده	اصلــی	منابــع،	بخــش	

کشــاورزی	اســت.
امــروز	بایــد	از	مســئوالن	پرســید	بــا	وجــود	مصــرف	
ــا	چــه	 ــل	ت ــی،	کشــاورزی	اردبی ــع	آب بیش	ازحــد	مجــاز	مناب
ــرای	 ــی	ب ــه	مزایای ــرف	چ ــن	مص ــته	و	ای ــعه	داش ــد	توس ح

اســتان	دارد؟

رتبه ۲۷ کشور در آبیاری نوین
در	وضعیتــی	کــه	اخیــراً	بــه	اهتمــام	دســتگاه	قضــا	ســه	تــن	
از	مســئوالن	آب	منطقــه	ای	اســتان	بــه	دلیــل	اخــذ	رشــوه	و	
صــدور	مجوزهــای	حفــر	چاه	هــای	عمیــق	بازداشــت	شــدند،	
ــت	 ــکار	مدیری ــا	راه ــتان	تنه ــه	ای	اس ــل	آب	منطق مدیرعام
ــی	در	بخــش	کشــاورزی	را	اســتفاده	از	شــیوه	های	 ــع	آب مناب

ــد. ــاری	می	دان ــن	آبی نوی
ایــن	تأکیــدات	در	حالــی	اســت	کــه	کشــاورزی	محــور	
نخســت	توســعه	اردبیــل	شــناخته	می	شــود	و	بــا	ایــن	وجــود	
ســومدیریت	هــا	موجــب	شــده	تــا	نــه	تنهــا	آبیــاری	نویــن	به	
ــاز	 ــای	غیرمج ــه	چاه	ه ــد	بلک ــوب	دســت	نیاب ــت	مطل وضعی
شــیره	جــان	دشــت	اردبیــل	را	بمکــد	و	ســرمایه	های	
ــرای	ســودجویی	موقــت	عــده	ای	صــرف	 نســل	های	آینــده	ب
شــود.	نایب	رئیــس	کمیســیون	کشــاورزی	مجلــس	شــورای	

ــوان	 ــن	را	27	عن ــاری	نوی ــن	اســتان	در	آبی ــه	ای اســالمی	رتب
ــرد. ک

کشــاورزی	 بخــش	 اینکــه	 بیــان	 بــا	 کریمــی	 رضــا	
ــرد:	در	 ــه	ک ــی	اســت،	اضاف ــع	آب ــن	بخــش	مناب پرمصرف	تری
ســال	های	اخیــر	خیانت	هایــی	در	دشــت	اردبیــل	شــده	کــه	
اگــر	بررســی	دقیــق	صــورت	گیــرد،	برخــی	مســئوالن	بایــد	

ــند. ــخگو	باش پاس

بحران آب شرب در آینده نزدیک
ــل	در	 ــا	دشــت	اردبی ــده	ت ــروز	موجــب	ش ــه	ام ــی	ک وضعیت
ــی	 ــرد،	عامل ــرار	گی ــور	ق ــه	کش ــت	های	ممنوع ــروه	دش گ
اســت	تــا	۱5	پــروژه	تعــادل	بخشــی	در	دشــت	اردبیــل	طــی	

ــرد. ــرار	گی ــتور	کار	ق ــر	در	دس ــال	های	اخی س
ــمند	 ــاز،	هوش ــای	غیرمج ــردن	چاه	ه ــدود	ک ــه	مس از	جمل

ونوس بهنود

فریاد خاموش دشت اردبیل از کم آبی/ 
جان خاک از پیش خوری ترک خورد
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ســازی	چاه	هــای	کشــاورزی،	تغییــر	الگــوی	کشــت،	آمــوزش	
ــه	نظــر	می	رســد	 و	اطالع	رســانی	و	نظــارت	و	بازرســی	کــه	ب
ــود. ــال	های	پیشــین	احســاس	می	ش ــی	آن	در	س ــای	خال ج
ــی	کــه	کاهــش	 ــد	زمان ــن	وجــود	کارشناســان	معتقدن ــا	ای ب
ــی	 ــع	آب ــد	مناب ــه	تجدی ــود	ک ــع	از	آن	می	ش ــا	مان بارش	ه
ــرب	در	 ــران	آب	ش ــرد،	بح ــود	گی ــه	خ ــوب	ب ــرعت	مطل س

ــت. ــن	نیس ــدان	دور	از	ذه ــک	چن ــده	نزدی آین
نماینــده	مــردم	اردبیــل،	نیــر،	نمیــن	و	ســرعین	در	مجلــس	
ــده	الزم	 ــال	آین ــا	25	س ــت	ت ــد	اس ــالمی	معتق ــورای	اس ش
ــن	 ــب	آب	تأمی ــون	مترمکع ــل	۱۳۰	میلی ــرای	اردبی ــت	ب اس

ــع	باشــیم. ــه	فکــر	تأمیــن	مناب ــد	ب ــروز	بای شــود	و	از	ام
ــای	اســتان	را	ممانعــت	از	 ــن	نیازه کریمــی	یکــی	از	مهم	تری
کاهــش	منابــع	آبــی	دانســت	و	افــزود:	در	وضعیتــی	کــه	دنیــا	
بــه	دنبــال	شــیرین	کــردن	آب	دریــا	اســت	بخشــی	از	منابــع	

ــا	ریختــه	و	شــور	می	شــود. ــه	دری آب	شــیرین	مــا	ب
ــد	 ــتان	معتق ــه	ای	اس ــل	آب	منطق ــل	مدیرعام ــا	در	مقاب ام
اســت	در	هیــچ	یــک	از	شهرســتان	ها	بــا	بحــران	آبــی	مواجــه	
نیســتیم	و	از	شــمال	تــا	جنــوب	منابــع	آبــی	الزم	بــرای	هــر	

یــک	اندیشــیده	شــده	اســت.
ــروژه	در	ســطح	 ــرح	و	58	پ ــرای	25	ط ــه	اج ــلیمان	زاده	ب س

ــون	 ــبختانه	تاکن ــان	داشــت:	خوش ــرد	و	بی ــاره	ک ــتان	اش اس
ــق	بلندمــدت	 ــرای	اف ــورد	جیره	بنــدی	نداشــتیم	و	ب هیــچ	م

ــم. ــه	تأمیــن	آب	داری ــز	برنام نی
	

تعارض عقیدتی مسئوالن در انتقال فراحوضه ای آب
ــا،	 ــش	بارش	ه ــر	کاه ــال	های	اخی ــت	در	س ــد	اس وی	معتق
گــرم	شــدن	زمیــن،	کاهــش	روان	آب	رودخانه	هــا	و	مصــرف	
ــه	 ــدی	مواج ــای	ج ــا	کمبوده ــا	ب ــده	ت ــب	ش ــه	موج بی	روی

شــویم.
بــه	گفتــه	مدیرعامــل	آب	منطقــه	ای	اســتان	بــا	توجــه	
بــه	اینکــه	منابــع	آبــی	دشــت	اردبیــل	در	کوتاه	مــدت	
ــال	فراحوضــه	ای	آب	داشــته	 ــد	انتق ــد	نیســت،	بای قابل	تجدی

ــیم. باش
ــی	 ــال	و	گرم ــگین،	خلخ ــرد:	مش ــد	ک ــلیمان	زاده	تأکی س
از	حــوزه	خــود	قــادر	بــه	تأمیــن	منابــع	هســتند؛	در	
ــا	در	 ــت،	ام ــکا	اس ــل	ات ــع	قاب ــتان،	رود	ارس	منب ــمال	اس ش
دشــت	اردبیــل	منابــع	۱۳۰	میلیــون	مترمکعــب	اســت	
کــه	صرفه	جویــی	2۰	درصــدی	2۶	میلیــون	مترمکعــب	
ــود	و	اگــر	ســاالنه	حــدود	2۰	میلیــون	مترمکعــب	 خواهــد	ب
ــا	 ــط	ب ــم	فق ــدت	نمی	توانی ــم	در	کوتاه	م ــی	کنی صرفه	جوی

ــران	 ــی	را	جب ــون	مترمکعب ــری	۶۳2	میلی ــی	کس صرفه	جوی
ــم. کنی

ــا	انتقــال	 ــن	اظهــارات	در	وضعیتــی	اســت	کــه	در	کل	دنی ای
ــالف	 ــوده	و	برخ ــت	ب ــه	شکس ــوم	ب ــه	ای	آب	محک فراحوض
دولــت،	بــه	نظــر	می	رســد	مجلســی	ها	نیــز	چنــدان	معتقــد	

ــه	آن	نیســتند. ب
بــه	گفتــه	نماینــده	مــردم	اردبیــل،	نیــر،	نمیــن	و	ســرعین	در	
مجلــس	شــورای	اســالمی	اساســاً	مجلــس	موافــق	انتقــال	آب	

فراحوضــه	ای	نیســت.
کریمــی	افــزود:	در	خــود	اســتان	اردبیــل	نیــز	موضــوع	انتقال	
ــده	ای	از	 ــر	ای ــت	و	ه ــده	اس ــرح	نش ــه	ای	مط ــن	حوض آب	بی

ایــن	دســت	مطابــق	قوانیــن	مقبــول	نیســت.
نماینــده	مــردم	اردبیــل،	نیــر،	نمیــن	و	ســرعین	در	مجلــس	
شــورای	اســالمی	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســؤال	کــه	آیــا	انتقــال	
ــه،	ادامــه	داد:	 ــا	ن آب	از	ارس	انتقــال	بیــن	حوضــه	ای	اســت	ی
ــال	 ــرح	انتق ــن	ط ــوده	و	ای ــز	ارس	ب ــه	آبری ــل	در	حوض اردبی

ــن	حوضــه	ای	نیســت. بی
طــی	 ارس	 رود	 خصــوص	 در	 کــرد:	 تصریــح	 کریمــی	
ــه	و	 ــورت	گرفت ــی	ص ــر	کارشناس ــر	کار	غی ــال	های	اخی س

تصمیــم	درســتی	را	شــاهد	نیســتیم.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بــا	پیگیری	هــا	موضــوع	حــق	آبــه	اردبیل	
از	ارس	در	دســتور	مجــدد	بررســی	قــرار	گرفتــه	اســت،	اضافه	
ــرو	در	 ــان	وزارت	نی ــه	زودی	کارشناس ــی	رود	ب ــد	م ــرد:	امی ک
ایــن	خصــوص	بــا	حضــور	در	اســتان	بازدیــد	الزم	را	بــه	عمــل	

آورنــد.
ــج	 ــعه	و	تروی ــوص	توس ــد	در	خص ــی	بای ــاد	کریم ــه	اعتق ب
شــیوه	های	نویــن	آبیــاری	اقــدام	کــرد	و	از	ســویی	بــا	

متخلفــان	ایــن	حــوزه	برخــورد	جــدی	داشــت.
ــل	 ــن	عوام ــی	از	مهم	تری ــی	یک ــران	آب ــود	بح ــه	می	ش گفت
رویارویــی	مناطــق	و	اســتان	ها	بــا	یکدیگــر	در	آینــده	نزدیــک	
ــی	 ــع	آب ــت	مناب ــرف	نادرس ــی	ص ــن	وضعیت ــت.	در	چنی اس
ــان	 ــده	همچن ــرح	ش ــرر	مط ــات	مک ــه	در	جلس باوجوداینک

مشــاهده	می	شــود.
ــای	 ــه	ج ــد	و	ب ــوش	می	رس ــه	گ ــت	ب ــز	و	درش ــات	ری تخلف
ــر	 ــق	دیگ ــال	آب	از	مناط ــم،	انتق ــه	داری ــه	ک ــت	آنچ مدیری

مطــرح	می	شــود.
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	اثــرات	ســو	زیســت	محیطی	
ــل	 ــف	اردبی ــای	مختل ــون	در	بخش	ه ــم	اکن ــود	آب	از	ه کمب
ــه	کاهــش	 ــده	می	شــود	و	مســئوالن	نیــز	فقــط	و	فقــط	ب دی
ــی	 ــده	اصل ــد	و	مصرف	کنن ــد	می	کنن ــرب	تأکی ــارف	ش مص

ــت. ــده	اس ــوش	ش فرام
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جامعــه ایـــران

حلمــا نــوزاد ۴ ماهــه ای اســت کــه 
ــه داروی  ــاز ب ــی نی ــه زندگ ــرای ادام ب
ــه  ــی کــه هزین »اســپینرازا«دارد، داروی
ــذا و دارو  ــت غ ــان اســت و معاون ــارد توم ــه آن 3 میلی تهی

مجــوز ورود آن بــه کشــور را صــادر نمی کنــد. 

ــم	را	 ــن	همراه ــت،	تلف ــذران	وق ــرای	گ ــول	ب ــق	معم طب
بــه	دســت	گرفتــم	و	شــبکه	های	اجتماعــی	را	زیــرورو	
ــک	 ــه	ی ــرا	ب ــتانم	م ــه	دوس ــوم	ک ــه	می	ش ــم،	متوج می	کن
گــروه	جدیــد	اضافــه	کرده	انــد	»کمپیــن	شــیرین	حمایــت	
ــم	 ــی	ه ــر	زندگ ــم	آخــر	مگ ــا	خــودم	می	گوی ــی«	ب از	زندگ

ــیرین! ــوع	ش ــم	از	ن ــد	آن	ه ــن	می	خواه کمپی
ــراب	 ــرم	خ ــا	روی	س ــگار	دنی ــوم	ان ــه	می	ش ــروه	ک وارد	گ
می	شــود،	عکــس	گــروه	متعلــق	بــه	دختــر	کوچولــو	زیبایی	
ــروه	را	 ــده،	گ ــی	نوشته	ش ــماره	کارت ــه	روی	آن	ش ــت	ک اس
ــم	پیام	هــا	حاکــی	از	بیمــاری	دختــرک	 ــاال	پاییــن	می	کن ب
ــت	از	آن	جمــع	شــده	اند	 ــرای	حمای ــه	ب ــرادی	ک اســت	و	اف
ــه	همــه	برســانند	و	ناجــی	 و	می	خواهنــد	صــدای	خــود	را	ب

حلمــا	باشــند.
روایــت	شــرایط	ســخت	زندگــی	حلمــا	و	بی	توجهــی	دولــت	
ــت	 ــش	اس ــه	درد	آورد،	وقت ــا	را	ب ــاری،	قلب	ه ــن	بیم ــه	ای ب
کــه	بی	توجهی	هــا	را	کــم	کنیــم	و	زندگــی	را	بــه	ایــن	

ــم. ــودکان	برگردانی ک
 sma حلمــا نــوزاد 4 ماهــه ای اســت کــه بــه بیمــاری نــادر
دچــار	شــده	اســت،	ســراغ	خانــواده	اش	را	می	گیــرم	و	بــرای	
ــه	منزلشــان	 بررســی	بیشــتر	بیمــاری	از	روی	کنجــکاوی	ب
ــه	اســتقبالم	می	آیــد	 ــا	زدن	زنــگ،	پــدر	حلمــا	ب مــی	روم،	ب
ــوش	 ــه	گ ــا	را	ب ــدای	م ــد	ص ــدوارم	بتوانی ــد	امی و	می	گوی
مســئولین	برســانید،	داخــل	خانــه	می	شــوم	مــادر	بــر	بالیــن	
حلمــا	نشســته	اســت	و	شیشــه	شــیری	را	تــکان	می	دهــد.
ــکی	و	 ــای	مش ــا	موه ــوم	ب ــا	و	معص ــی	زیب ــا،	کودک حلم
پریشــانش	بــه	مــن	خیــره	می	شــود	بــه		ســختی	دســتانش	
ــال	 ــرا	دنب ــه	اش	م ــگاه	دلبران ــا	ن ــد	و	ب ــت	می	ده را	حرک
ــوی	 ــرد	و	به	س ــوش	می	گی ــا	را	در	آغ ــدر،	حلم ــد،	پ می	کن

ــت	 ــترس	صحب ــدون	اس ــادر	ب ــا	م ــی	رود	ت ــه	م ــر	خان دیگ
ــد. کن

شــنیده	ام	کــه	بیمــاری	اس	ام	آ	یــک	بیمــاری	ژنتیکی	اســت	
ــک	 ــد	و	ی ــی	رخ	می	ده ــق	ازدواج	فامیل ــب	از	طری ــه	اغل ک
نــوع	نقــص	ژنتیکــی	محســوب	مــی	شــود؟	امــا	مــادر	حلمــا	
می	گویــد	کــه	بــا	همســرش	نســبت	فامیلــی	نداشــته	اســت	

و	حلمــا	چهارمیــن	فرزنــدش	اســت.
می	گویــم	وضعیــت	۳	فرزنــد	دیگرتــان	چطــور	اســت،	
بغــض	گلویــش	را	فرومی	بــرد	و	می	گویــد:	فرزنــد	اولــم	
ــن	 ــد	دوم	م ــال	دارد،	فرزن ــه	۱5	س ــالمی	اســت	ک پســر	س
ــتر	 ــاه	بیش ــش	م ــه	ش ــری	ک ــود،	پس ــا	ب ــل	حلم ــم	مث ه
ــد	 ــد،	فرزن ــوت	ش ــر	»اس	ام	آ«	ف ــود	و	براث ــا	نب ــافر	دنی مس
ــت	و	 ــالم	اس ــکر	س ــدا	را	ش ــه	خ ــت	ک ــه	اس ــومم	فاطم س

ــرار	دارد. ــت	ق ــن	وضعی ــا	در	ای ــداز	آن	حلم بع
ــا	 ــه	حلم ــی	ب ــود،	نگاه ــع	می	ش اشــک	در	چشــمانش	جم

ــه	 ــی	ک ــا	زمان ــد:	حلم ــا	آهــی	ســوزناک	می	گوی ــد	ب می	کن
بــه	دنیــا	آمــد	ســالم	بــود	و	تــا	چهل	روزگــی	اثــری	از	بیماری	
در	بدنــش	وجــود	نداشــت،	بعــد	از	آن	عضالتش	شــروع	شــد	
بــه	شــل	شــدن،	بــا	ایــن	بیمــاری	آشــنا	بــودم	و	قبــاًل	دیــده	
بــودم	کــه	ایــن	بیمــاری	چگونــه	پســرم	را	از	چنگــم	درآورده	

بــود.
بــا	تــرس	بعــد	از	شــل	شــدن	عضــالت	حلمــا	بــه	ســراغش	
ــا	 ــه	حلم ــدم	ک ــدم	فهمی ــم	را	دی ــی	عالئ ــود؛	»وقت ــده	ب آم
هــم	مبتــال	شــده	دیگــر	آرام	ننشســتم	و	دکترهــای	زیــادی	
ــه	 ــا	هم ــم	ام ــام	دادی ــی	انج ــای	مختلف ــم،	آزمایش	ه رفت
ــه	بیمــاری	 ــال	ب ــان	مبت ــه	فرزندت ــد	ک ــک	پاســخ	می	دادن ی

ــت. ــده	اس »اس	ام	آ«	ش
ــک	 ــرات	ی ــتون	فق ــی	س ــی	عضالن ــاری	اس	ام	آ	آتروف بیم
ــه	 ــال	ب ــی	مبت ــه	کودک ــی	ک ــت،	زمان ــی	اس ــاری	ارث بیم
بیمــاری	اس	ام	آ	می	شــود،	یــک	شــکاف	ســلول	عصبــی	در	
ــه	وجــود	می	آیــد	و	مغــز	انتقــال	پیام	هایــی	 مغــز	و	نخــاع	ب
ــف	 ــت	عضــالت	می	شــود	متوق ــرل	حرک ــه	موجــب	کنت ک
ماهیچه	هــای	کــودک	ضعیــف	 درنتیجــه،	 	 می	کنــد،	
ــی	 ــر،	نشســتن	و	حت ــت	س ــرل	حرک ــوند	و	او	در	کنت می	ش

ــود. ــکل	می	ش ــار	مش ــن	دچ راه	رفت
از	عالئــم	بیمــاری	می	پرســم،	پــدر	کــه	حلمــا	را	در	آغــوش	
دارد	و	هــر	از	چنــد	گاهــی	دســت	نــوازش	بــر	ســر	آن	
می	کشــد	و	بوســه	های	عاشــقانه	بــر	دســتان	حلمــا	می	زنــد	
ــش	را	 ــد	بغض ــادر	بتوان ــا	م ــد	ت ــادر	می	آی ــک	م ــه	کم ب
ــر	 ــود،	دیگ ــل	می	ش ــالت	ش ــد	عض ــدر	می	گوی ــرد؛	پ فروب
نمی	توانــد	حرکــت	کنــد،	حرکاتــش	کــم	می	شــود،	
مشــکل	بلعیــدن	پیــدا	می	کنــد	و	ریه	هایــش	درگیــر	

می	شــود.
ــان	 ــد،	می ــرش	می	ده ــم	زج ــادآوری	عالئ ــگار	ی ــادر،	ان م
صحبــت	مــا	می	آیــد	و	بــا	درماندگــی	از	زمــان	کوتــاه	
تأکیــد	 و	 می	گویــد	 درمــان	 ضــرورت	 و	 باقی	مانــده	
ــد	 ــود	بای ــر	ش ــا	درگی ــه	ریه	ه ــل	از	اینک ــا	قب ــد:	ت می	کن
درمــان	شــروع	شــود؛	پســرم	هــم	همین	طــور	بــود	از	
ــش	 ــی	ریه	های ــا	وقت ــد	ام ــاری	ش ــار	بیم ــی	دچ یک	ماهگ
درگیــر	شــد	به	ســرعت	بــارش	را	بســت	و	از	ایــن	دنیــا	ســفر	

توقف مرگ با ۷۵۰ هزار دالر؛

گران ترین داروی قرن تنها راه درمان حلما است
پایا ماندگار
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جامعــه ایـــران

ــرد. ک
ــن	 ــوم	پزشــکی	قزوی ــرام	رئیــس	دانشــگاه	عل ــر	مه منوچه
ــدن	 ــن	بیمــاری	تمــام	ب ــد:	در	ای ــن	خصــوص	می	گوی در	ای
ــواع	مختلفــی	دارد	 کــودک	فلــج	می	شــود،	ایــن	بیمــاری	ان
کــه	در	نهایــت	بــه	فلــج	پیش	رونــده	بــه	ســمت	بــاال	
حرکــت	می	کنــد	و	معمــوال	از	8	ماهگــی	عالئــم	فلــج	

ــد. ــی	افت ــاق	م ــز	اتف ــی	نی ــم	و	تنفس دیافراگ
وی	تاکیــد	می	کنــد:	نــوزاد	در	ســنین	پاییــن	تمــاس	
ــر	 ــذی	دارد	چــرا	کــه	عضــالت	چشــمی	درگی چشــمی	ناف
نمی	شــود	و	هوشــیار	هســتند	در	نهایــت	بــه	علــت	عفونــت	

ــد. ــوت	می	کن ــوزاد	ف ــی		ن ــایی	تنفس ــی	و	نارس تنفس
از	علــل	ابتــال	بــه	بیمــاری	می	پرســم،	پــدر	می	گویــد	
بیمــاری	ژنتیکــی	اســت	و	قابل	پیشــگیری	نیســت	امــا	قبــل	
ــی	 ــد:	وقت ــادر	می	گوی ــد،	م ــودمتوجه	ش ــان	می	ش از	زایم
فهمیــدم	بــاردارم	بــه	دکتــر	گفتــم	کــه	فرزنــد	مبتال	بــه	اس	
ام	آ	داشــتم،	بــرای	آزمایــش	ژنتیــک	و	ســایر	آزمایش	هــا	بــه	
ــون	 ــه	آزمایــش	بیــش	از	4۰	میلی ــا	هزین ــم	ام تهــران	رفتی
ــی	 ــتیم؛	آه ــت	آن	را	نداش ــوان	پرداخ ــه	ت ــود	ک ــان	ب توم
ــدوار	 ــم	و	امی ــش	ندادی ــر	آزمای ــد	دیگ ــد	و	می	گوی می	کش

بودیــم کــه »حلمــا« ســالم بــه دنیــا بیایــد.
ــا بیــان اینکــه غربالگــری sma صرفــه اقتصــادی  مهــرام ب
نــدارد، مــی گویــد: غربالگــری sma بــه صــورت عــام انجــام 
نمــی شــود چــرا کــه تعــداد بیمــاران اندک شــمار هســتند و 
میــزان	بــروز	آن	کــم	اســت،	در	هیــچ	جــای	دنیــا	غربالگــری	
ــرای	برخــی	از	بیمــاری	 ــرد،	غربالگــری	ب صــورت	نمــی	گی

هــای	شــایع	مثــل	تاالســمی	انجــام	مــی	شــود.
ــه	 ــی	ک ــای	متابولیک ــاری	ه ــد:		بیم ــی	کن ــد	م وی	تاکی
ــاری	 ــش	از	۱۰۰	بیم ــرد	بی ــی	گی ــورت	م ــق	ژن	ص از	طری
اســت،	اگــر	قــرار	باشــد	ایــن	غربالگــری	بــرای	یــک	میلیــون	
ــاد	 ــی	افت ــاق	م ــر	ســال	اتف ــه	در	ه ــان	ک ــزار	زایم و	5۰۰	ه
انجــام	شــود	میلیــون	هــا	تومــان	بــرای	هــر	نــوزاد	ســرمایه	
الزم	دارد	کــه	بایــد	نیمــی	از	ســرمایه	ملــی	بــرای	ایــن	افــراد	

هزینــه	شــود.
ــد	کــه	»حلمــا«	شیشــه	شــیر	را	 مــادر	از	روزهایــی	می	گوی
ــکان	مــی	داد،	 در	دســتانش	نگــه	می	داشــت	و	پاهایــش	را	ت
امــا	امــروز	بــرای	نفــس	کشــیدنش	هــم	بــا	مشــکل	روبــه	رو	
ــد،	 ــل	از	۶	ماهگــی	شــروع	کن ــش	را	قب ــد	درمان شــده	و	بای
ــه	 ــس	ب ــرای	تنف ــده	ب ــاه	آین ــا	م ــاالً	حلم ــد	احتم می	گوی
ــم	 ــه	می	خواهی ــی	ک ــتگاه	تنفس ــاز	دارد،	دس ــتگاه	نی دس
ــرج	 ــا	در	خ ــا	م ــه	دارد	ام ــون	هزین ــم	4۰	میلی ــه	کنی تهی
ــوق	 ــا	حق ــه	ب ــاره	خان ــه	اج ــم	و	هزین ــود	مانده	ای ــه	خ روزان
ــد	 ــه	برس ــت	چ ــخگو	نیس ــاختمان	پاس ــر	س ــک	کارگ ی
ــای	 ــان	داوره ــزار	توم ــه	8۰۰	ه ــان،	ماهان ــای	درم هزینه	ه

ــا«	اســت. ــول	»حلم معم
ــا	حلمــا	ســرگرم	کــرده	اســت،	 ــدر	درحالی	کــه	خــود	را	ب پ
می	گویــد:	هرچقــدر	هــم	حقــوق	خوبــی	بگیــرم	نمی	توانــم	
کــه	هزینــه	۳	میلیــارد	تومــان	درمــان	را	تهیــه	کنــم،	حلمــا	
اس	ام	آ	نــوع	یــک	دارد	کــه	شــدیدترین	نــوع	بیماری	اســت،	
ــم	 ــوه	ه ــر	ک ــا	اگ ــن	هزینه	ه ــار	ای ــر	ب ــد	زی ــادر	می	گوی م
ــا	 ــیدن	حلم ــاهد	درد	کش ــرروز	ش ــوی؛	ه ــی	آب	می	ش باش
ــن	 ــر	ای ــه	فک ــه	ب ــم	ک ــار	داری ــئولین	انتظ ــتم،	از	مس هس

ــوزادان	باشــد. ن
ــگار	داغ	دلشــان	را	 ــه	می	پرســم	ان ــت	مســئولین	ک از	حمای
تــازه	کــرده	ام؛	مــادر	تأکیــد	می	کنــد:	تحــت	حمایــت	هیــچ	
نهــادی	نیســتیم	و	بــه	اصــرار	خانــواده	کمپینــی	بــرای	حلما	
تشــکیل	دادیــم	امــا	هزینــه	درمــان	آن	قــدر	بــاال	اســت	کــه	
ــد	هزینــه	درمــان	را	جمــع	کنــد	فرصــت	 ــا	کمپیــن	بتوان ت

ــرای	زندگــی	تمــام	می	شــود. حلمــا	ب
پــدر	می	گویــد:	درمانــش	نیــاز	بــه	۶	آمپــول	دارد	کــه	
بــرای	شــروع	درمــان	نیــاز	بــه	5۰۰	میلیــون	تومــان	داریــم،	

ــزار	دالر	 ــت	75۰	ه ــرن	اس ــن	داروی	ق ــپینرازا	گران	تری اس
کــه	بــا	افزایــش	نــرخ	دالر	قیمتــش	باالتــر	می	شــود،	ضمــن	
اینکــه	دارو	وارد	نمی	شــود	و	بــرای	درمــان	بایــد	بــه	آمریــکا	
ــازه	کشف	شــده	و	هنــوز	وارد	 ــم،	ایــن	دارو	ت ــا	ترکیــه	بروی ی

کشــور	نشــده	اســت.
ــاری  ــد اســت بیم ــرام معتق ــه مه ــی اســت ک ــن در حال ای
sma در	سرتاســر	دنیــا	درمــان	نــدارد	و	تصریــح	مــی	کنــد:	
اخیــرا	در	انگلیــس	یــک	شــرکت	دارویــی	در	حــال	مطالعــه	
بــر	روی	ایــن	بیمــاری	اســت	و	در	مرحلــه	تحقیقــات	اســت،	
ــی	 ــاکن	انگلیس ــی	س ــهروندان	انگلیس ــر	ش ــال	حاض در	ح
ــه	 ــگان		در	مرحل ــه	صــورت	رای ــن	بیمــاری		ب ــه	ای ــال	ب مبت
تحقیقــات	داروی	را	دریافــت	مــی	کننــد	مشــروط	بــر	
ــوزاد	 ــوت	ن ــه	ف ــت	منجــر	ب ــه	در	نهای ــواده		ک ــت	خان رضای

ــی	شــود. م
وی	مــی	گویــد:	اثبــات	نشــده	اســت	کــه	ایــن	دارو	اثربخــش	
اســت،	ایــن	دارو	تاییدیــه	نــدارد	و	صرفــا	جنبــه	تحقیقاتــی	
دارد	بنابرایــن	وزارت	بهداشــت	نمــی	توانــد	وارد	کشــور	کند.
ــزار	 ــر	شــش	ه ــه	از	ه ــی	از	آن	اســت	ک ــی	حاک ــار	جهان آم
زایمــان	یــک	نــوزاد	بــا	»اس	ام	ای«	متولــد	می	شــود	و	
تقریبــاً	از	هــر	4۰	نفــر،	یــک	نفــر	ناقــل	ژن	معیــوب	اســت	
امــا	گویــا	شــیوع	اخیــر	ایــن	بیمــاری	در	ایــران	قابل	توجــه	
اســت	امــا	به	عنــوان	معضــل	جــدی	پزشــکی	کشــور	مطــرح	
ــدو	 ــاری	در	ب ــن	بیم ــه	ای ــان	ب ــب	مبتالی ــرا	اغل ــت	زی نیس
ــه	 ــاری	ب ــتقیم	فش ــور	مس ــد	و	به	ط ــا	می	رون ــد	از	دنی تول

جامعــه	نمی	آورنــد.
پــدر	حلمــا	می	گویــد:	نوزادانــی	کــه	دچــار	ایــن	بیمــاری	
هســتند	تعدادشــان	زیــاد	نیســت	ولــی	روزبــه	روز	بیشــتر	
تعــداد	 افزایــش	 دارو	 واردکــردن	 شــرط	 می	شــود،	
ــه	اس	ام	 ــال	ب ــودکان	مبت ــه	ک ــت	درحالی	ک ــاران	اس بیم
ــان	 ــه	تعدادش ــد	ک ــی	ندارن ــرای	زندگ ــادی	ب ــان	زی آ	زم

ــود. ــاد	ش زی
ــد	 ــنهاد	داده	ان ــن	پیش ــه	م ــی	ب ــد:	حت ــد	می	کن ــدر	تأکی پ
ــا	را	 ــان	حلم ــای	درم ــا	هزینه	ه ــر	ت ــی	بگی ــه	پناهندگ ک
به	صــورت	کامــل	پرداخــت	کننــد،	امــا	نمی	خواهیــم	
موضــوع	را	سیاســی	کنیــم	و	می	خواهیــم	کشــورمان	بــرای	
مــا	کاری	کنــد،	در	کشــور	حــدود	25۰	کــودک	دچــار	

بیمــاری	هســتند	کــه	هــرروز	یکــی	از	آن	هــا	می	میــرد	اگــر	
ــود. ــان	نش درم

مــادر	می	گویــد	حلمــا	۳	هفتــه	بــا	شــلنگ	غــذا	می	خــورد	و	
در	آی	ســی	یــو	بــود	تــازه	از	بیمارســتان	خارج	شــده	اســت،	
ــان	 ــای	درم ــد	و	هزینه	ه ــی	نمی	کن ــکی	حمایت ــوم	پزش عل
ــس	 ــده	مجل ــر	نماین ــه	دفت ــار	ب ــد،	۳	ب را	تخفیــف	نمی	دهن
رفتیــم	امــا	تابه	حــال	موفــق	بــه	دیدنشــان	نشــدیم	و	مــا	را	

ــتند. ــذا	و	دارو	می	فرس ــه	غ ب
ــی	 ــار	در	آی	س ــداری	بیم ــه	نگه ــد:	هزین ــی	گوی ــرام	م مه
ــرای	چنــد	هفتــه	4۰	میلیــون	تومــان	اســت	ایــن	در	 ــو	ب ی
ــه	 ــی	ک ــوارد	مصرف ــه	م ــا	هزین ــا	تنه ــه	م ــت	ک ــی	اس حال
بایــد	جایگزیــن	شــود		بــه	مبلــغ	یــک	میلیــون	و	4۰۰	هــزار	
ــا	 ــای	م ــم،	بیمارســتان	ه ــواده	گرفتی ــن	خان ــان	را	از	ای توم
خودگــردان	هســتند	و	ایــن	مــوارد	را	بــا	قیمــت	پایین	تــر	از	

ــرار	مــی	دهنــد. ــار	بیمــاران	ق بیــرون	در	اختی
وی	تاکیــد	مــی	کنــد:		درمــان	رایــگان	در	هیــچ	جــای	دنیــا	
وجــود	نــدارد	و	علــوم	پزشــکی	بودجــه	ای	نــدارد	کــه	بتواند	

درمــان	را	بــه	صــورت	کامــال	رایــگان	انجــام	دهــد.
	تنهــا	راه	نجــات	نوزادانــی	چــون	حلمــا،	اضافــه	کــردن	ایــن	
ــردن	داروی	 ــاص	و	واردک ــاران	خ ــت	بیم ــه	لیس ــاری	ب بیم
ــورد	 ــی	م ــن	دارو	در	حال ــت،	ای ــور	اس ــه	کش ــپینرازا	ب اس
تائیــد	وزارت	بهداشــت	قرارگرفتــه	اســت	کــه	ایــن	وزارتخانه	
همچنــان	از	واردات	آن	خــودداری	می	کنــد	و	می	گوینــد	
هنــوز	هیــچ	شــرکتی	اعــالم	آمادگــی	نکــرده	کــه	می	توانــد	

ــد. آن	را	فراهــم	کن
بـه	آن	توجـه	 ایـن	داسـتانی	اسـت	کـه	کمتـر	جامعـه	
می	کنـد	زیـرا	نـوزاد	جـان	خـود	را	ازدسـت	داده	و	دیگـر	
هزینـه	ای	بـرای	جامعـه	نـدارد،	تفـاوت	بیمـاری	اس	ام	آ	
بـا	بیماری	هـای	دیگر	این	اسـت	که	هیـچ	ارگانـی	از	آن	ها	
حمایـت	نمی	کنـد	و	همـه	از	درمـان	آن	ناامیـد	هسـتند.
ــه	در	 ــی	ک ــن	داروی ــه	مســلماً	چنی ــد	ک مســئوالن	معتقدن
ســال	اول	آن	بیــش	از	4	میلیــارد	تومــان	هزینــه	دارد	و	
ســاالنه	2	میلیــارد	تومــان	هزینــه	نگهــداری	بیمــار	بــا	ایــن	
ــدارد	ایــن	در	حالــی	اســت	 دارو	اســت،	هزینــه	اثربخشــی	ن
کــه	مــادر	حلمــا	و	صدهــا	مــادر	دیگــر	چشــم	به	راه	ایــن	دارو	

ــه	فرزندانشــان	هدیــه	دهنــد. ــا	زندگــی	را	ب هســتند	ت

http://mehrnews.com


صفحه 26 | شماره 26 | اردیبهشت 97 MEHR NEWSAGENCY

 
چند سـالی اسـت که خشکسـالی گلوی 
اسـتان بوشـهر را گرفتـه اسـت و منابع 
کمتـر  روز  بـه  روز  اسـتان  ایـن  آبـی 
می شـود تـا شـاهد نابـودی دشـت های 
اسـتان یکـی پـس از دیگـری باشـیم.

اســتان	بوشــهر	یکی	از	اســتان	های	خشــک	کشور	اســت	و	در	
ســال	های	اخیــر	بــه	خاطــر	تغییــر	اقلیــم	و	کاهــش	بارش	هــا	
و	فواصــل	نامناســبی	کــه	بیــن	بارش	هــا	ایجــاد	شــده،	ایــن	

اســتان	خشــک	و	خشــک	تر	شــده	اســت.
ــه	 ــن	برداشــت	بی	روی ــا	و	همچنی ــی	کاهــش	بارندگی	ه در	پ
ــی	ســطحی	و	 ــع	آب ــی	اســتان	بوشــهر	چــه	مناب ــع	آب از	مناب
چــه	منابــع	آبــی	زیرزمینی	اســتان	شــاهد	کاهش	چشــمگیر	
منابــع	آبــی	اســتان	هســتیم	کــه	ایــن	موضــوع	کشــاورزی	در	

اســتان	را	بــا	مخاطــره	جــدی	روبــرو	کــرده	اســت.
وجــود	چاه	هــای	غیرمجــاز	متعــدد	و	همچنیــن	اضافــه	
برداشــت	از	چاه	هــای	مجــاز	یکــی	از	چالش	هــای	جــدی	در	
اســتان	بوشــهر	اســت	کــه	باعــث	شــده	تــا	ســطح	ایســتابی	
بســیاری	از	دشــت	های	اســتان	بوشــهر	بســیار	پائیــن	رفتــه	

ــود. ــاد	ش ــده	ای	ایج ــت	نگران	کنن و	وضعی
بــا	ایــن	رونــد	روز	بــه	روز	شــاهد	افزایــش	مشــکالت	در	حــوزه	
منابــع	آبــی	اســتان	بوشــهر	خواهیــم	بــود	و	بایــد	بــه	دنبــال	
نســخه	ای	شــفابخش	بــرای	جلوگیــری	از	ایــن	رونــد	و	نابودی	

ــود. ــتان	ب ــه	دشــت	های	اس هم

حال و روز وخیم دشت های استان
اســتان	بوشــهر	دارای	۱۶	محــدوده	مطالعاتــی	اســت	کــه	در	
حــال	حاضــر	9	دشــت	ممنوعــه	بــا	احتمــال	نشســت	زمیــن	

اســت	و	چهــار	دشــت	ممنوعــه	بحرانــی	اســت.
دشــت	های	ممنوعــه	اســتان	بوشــهر	شــامل	دشــت	پلنــگ،	
منــد	)کاکــی	و	بردخــون(،	چاهــگاه،	خورمــوج،	باغــان،	

ــت. ــدان	اس ــبانکاره،	آبدان-لمب ــی	ش اهرم،دالک
دشــت	هــای	ممنوعــه	بحرانــی	اســتان	بوشــهر	نیــز	شــامل	

ــگ	ارم	اســت. ــرود	و	تن ــز،	بوشــکان-	ده جــم،	ری
دشــت	هــای	در	حــال	ممنوعه	شــدن	اســتان	بوشــهر	شــامل	

دشــت	های	دالکــی	-شــبانکاره	و	اهــرم	اســت.
دشـت	های	لب	شـور	و	سـاحلی	فاقد	پتانسـیل	اسـتان	بوشهر	

نیز	شـامل	دشـت	های	بوشـهر	-دلوار،	گنـاوه	و	دیلم	اسـت.
	

خشکسالی ادامه دارد
داشـت:	 اظهـار	 بوشـهر	 اسـتان	 منطقـه	ای	 آب	 مدیرعامـل	
خشکسـالی	همیشـه	بـا	اسـتان	مـا	عجیـن	بـوده	اسـت	و	در	
گذشـته	وجـود	داشـته	و	در	آینـده	نیز	وجـود	خواهد	داشـت.
شــاهپور	رجایــی	از	عوامــل	بــروز	ایــن	وضعیت	خشکســالی	را	
دخــل	و	تصــرف	در	طبیعــت	و	مصــرف	نامناســب	آب	عنــوان	
کــرد	و	ادامــه	داد:	تغییــر	اقلیــم	اتفــاق	افتــاده	اســت	و	رونــد	
و	تعــداد	بارندکی	هــا	کمتــر	می	شــد	و	شــاهد	افزایــش	

ــود. ــم	ب ــا	خواهی ــای	سیل	آس باران	ه
وی	تصریــح	کــرد:	دوره	هــای	خشکســالی	حداقــل	تــا	یکی	دو	
دهــه	دیگــر	گریبانگیــر	کشــور	مــا	خواهــد	بــود	و	بــالی	را	که	

بــر	ســر	منابــع	آبــی	آورده	ایــم	ادامــه	خواهد	داشــت.

استفاده نادرست از تکنولوژی پمپاژ
مدیرعامــل	آب	منطقــه	ای	اســتان	بوشــهر	خاطرنشــان	کــرد:	
در	گذشــته	دارای	رودخانه	هــای	پــر	آب	و	چشــمه	ها	و	
قنات	هــای	متعــدد	بودیــم	ولــی	تکنولــوژی	پمپــاژ	را	درســت	

اســتفاده	نکردیــم	و	عــوارض	اســتفاده	نادرســت	از	منابــع	آبی	
ــا	برنخواهــد	داشــت. دســت	از	ســر	م

رجایــی	بــا	بیــان	اینکــه	باید	بــا	مســئله	خشکســالی	ســازگار	
ــه	 شــویم،	اضافــه	کــرد:	مصــرف	آب	در	کشــور	مــا	نســبت	ب
جهــان	بســیار	نادرســت	اســت	و	باید	الگــوی	صحیــح	مصرف	

را	یــاد	بگیریــم	و	از	آن	اســتفاده	کنیــم.
وی	از	ســاخت	ســدهای	متعدد	در	اســتان	بوشــهر	بــرای	مهار	
روان	آبهــا	و	تامیــن	آب	مــورد	نیــاز	در	بخــش	کشــاورزی	و	آب	
شــرب	خبــر	داد	و	افــزود:	ســاخت	ســدهای	بــزرگ	و	کوچک،	
طرح	هــای	 اجــرای	 و	 زهکشــی	 و	 آبیــاری	 شــبکه	های	
آبرســانی	را	در	نقــاط	مختلــف	اســتان	در	دســتور	کار	داریــم.

سطح ایستابی دشتستان از خط قرمز گذشت
فرمانــدار	دشتســتان	نیــز	بــر	بحرانــی	بــودن	شــرایط	دشــت	
ــار	 ــرد	و	اظه ــد	ک ــکان	تاکی ــگ	ارم	و	بوش ــای	دهرود-تن ه
ــوان	 ــه	عن ــتان	ب ــی	در	دشتس ــع	آب ــت	مناب ــت:	وضعی داش

ــت. ــب	نیس ــهر	مناس ــتان	بوش ــاورزی	اس ــب	کش قط
ــن	 ــت	ســطح	ایســتابی	ای ــرد:	وضعی ــه	ک ارســالن	زارع	اضاف
ــن	 ــی	ای ــع	آب ــرده	و	مناب ــور	ک ــز	عب ــط	قرم ــت	ها	از	خ دش

ــت. ــرده	اس ــرو	ک ــدی	روب ــد	ج ــا	تهدی ــتان	را	ب شهرس
زارع	بــا	تشــکر	از	فعالیــت	اداره	منابــع	آب	شهرســتان	
دشتســتان	اضافــه	کــرد:	در	ســال	جــاری	بــا	تــالش	ایــن	اداره	
2۳	حلقــه	چــاه	غیرمجــاز	و	مضــر	بــه	منافــع	عمومــی	پــر	و	

ــت. ــده	اس ــه	ش ــلوب	المنفع مس
وی	افــزود	:	در	راســتای	پیشــگیری	از	حفــر	چــاه	هــای	
ــتگاه	و	ادوات	 ــورد	دس ــش	از	4۰	م ــز	بی ــد	نی ــاز	جدی غیرمج

ــت. ــده	اس ــف	ش ــاری	توقی ــاز	حف غیرمج
	

اضافه برداشت از منابع زیرزمینی
مدیرعامـل	آب	منطقـه	ای	اسـتان	بوشـهر	گفت:	تعداد	بسـیار	
زیـادی	چـاه	غیـر	مجـاز	در	اسـتان	بوشـهر	شناسـایی	شـده	
اسـت	کـه	تعداد	آنهـا	به	بیـش	از	پنـج	هـزار	و	5۰۰	حلقه	چاه	
می	رسـد	کـه	هـزار	و	55۰	حلقـه	چـاه	آن	بعـد	از	سـال	85	و	
تصویـب	قانـون	تعیین	تکلیـف	چاه	هـای	غیرمجاز	حفر	شـده	
اسـت	و	تعییـن	تکلیـف	آنهـا	بـا	مشـکالت	عدیـده	امنیتـی،	

اجتماعـی	و	.	.	.	روبـرو	خواهـد	بـود.
وی	بیــان	کــرد:	در	مجمــوع	مجــاز	بــه	برداشــت	۳۱۰	میلیون	

مترمکعــب	آب	از	منابــع	زیرزمینــی	اســتان	بوشــهر	هســتیم	
ولــی	ســاالنه	۱4۰	میلیــون	مترمکعــب	بیــش	از	ایــن	مجوزی	
کــه	داریــم	از	منابــع	زیرزمینــی	اســتان	برداشــت	می	شــود.

احیاء و تعادل بخشی منابع آبی
رجایـی	بـا	اشـاره	بـه	اینکه	سـاالنه	یک	متـر	افت	را	در	سـطح	
منابع	آب	زیرزمینی	شـاهد	هسـتیم،	خاطرنشـان	کرد:	ساالنه	

کل	کسـری	بیـش	از	25۰	میلیون	مترمکعب	اسـت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اجــرای	طــرح	احیــاء	و	تعادل	بخشــی	
ــای	 ــت	آب	از	چاه	ه ــرح،	برداش ــن	ط ــاس	ای ــر	اس ــزود:	ب اف
ــد	متوقــف	شــود	و	چاه	هــای	مجــاز	نیــز	فقــط	 غیرمجــاز	بای

ــتند. ــده	آب	هس ــن	ش ــزان	تعیی ــت	می ــه	برداش ــاز	ب مج
مدیرعامـل	آب	منطقه	ای	اسـتان	بوشـهر	ادامـه	داد:	همه	باید	
بـه	این	باور	برسـند	کـه	منابع	آبـی	در	حال	نابودی	اسـت	ولی	
هنـوز	بـه	اطمینـان	قلبـی	در	مـورد	بحـران	آب	نرسـیده	ایم	و	

نیازمنـد	مدیریـت	به	هم	پیوسـته	منابع	آبی	هسـتیم.
	

لزوم مدیریت صحیح و بهینه آب
ــزوم	 ــد	ل ــا	تاکی ــز	ب ــد	اســتاندار	بوشــهر	نی ــم	گراون عبدالکری
ــار	 ــی	اظه ــع	آب ــح	مناب ــه	و	صحی ــرف	بهین ــت	مص مدیری
داشــت:	تنهــا	عــالج	بحــران	آب	در	اســتان	بوشــهر	گام	
ــه	ســمت	مدیریــت	صحیــح	 برداشــتن	مســئولین	و	مــردم	ب

ــت. ــه	آب	اس و	بهین
وی	بــا	اشــاره	بــه	اهمیــت	مدیریــت	کشــت	در	حفــظ	منابــع	
آب	خاطرنشــان	کــرد:	مدیریــت	کشــت	می	بایســت	بــه	طــور	
ــع	آب	 ــت	مناب ــزی	شــود	و	مدیری جــدی	بررســی	و	برنامه	ری

ــه	صــورت	ویــژه	در	آن	لحــاظ	شــود. نیــز	ب
اســتاندار	بوشــهر	بــا	تاکیــد	بــر	پــر	و	مســلوب	المنفعه	ســازی	
چــاه	هــای	غیرمجــاز	گفــت:	بــا	جلوگیــری	از	حفــر	هرگونــه	
چــاه	جدیــد	و	پــر	و	مســلوب		المنفه	ســازی	چاه	هــای	
غیرمجــاز	می	توانیــم	بــه	بهبــود	وضعیــت	دشــت	های	

ــم. ــک	کنی ــتان	کم اس
ــت	 ــار	حمای ــئوالن	در	کن ــدی	مس ــزم	ج ــی	رود	ع ــار	م انتظ
و	همراهــی	مــردم	باعــث	شــود	تــا	شــاهد	اســتفاده	
صحیح	تــری	از	منابــع	آبــی	اســتان	بوشــهر	باشــیم؛	هرچنــد	
کــه	همیــن	االن	هــم	خیلــی	دیــر	اســت	و	عــادت	کرده	ایــم	

ــیم. ــران	باش ــر	جب ــه	فک ــه	ب ــروز	فاجع ــد	از	ب ــه	بع ک

منابع آبی استان بوشهر آب می رود/ عزم خشکسالی برای نابودی دشت ها

سعید رضایی
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جامعــه ایـــران

پــدرام محمدیــان پیرایشــگر تبریــزی 
کــه در ســال 2006 در کتــاب گینــس 
بــه عنــوان نوآورتریــن پیرایشــگر 
ــه  ــه تازگــی موفــق ب ــود ب ــا انتخــاب و معرفــی شــده ب دنی
کســب قیچــی طــال از پنجمیــن جشــنواره مســابقات ملــی 

ــد. ــارت ش مه

پنجمیــن	جشــنواره	مســابقات	ملــی	مهــارت	پیرایــش	مردانه	
ــان	داد	و	 ــود	پای ــه	کار	خ ــرات	برترب ــی	نف ــا	معرف ــور	ب کش
پیرایشــگر	تبریــزی	در	یــک	رقابــت	نفــس	گیــر	در	بیــن	72	
ــت	هــا	توانســت	در	 ــن	رقاب پیرایشــگر	شــرکت	کننــده	در	ای

ــی	بایســتد. ســکوی	قهرمان
ــا	 ــود	ب پیرایشــگر	اســپانیایی	کــه	چنــدی	پیــش	توانســته	ب
یــک	دســت	و	بــا	اســتفاده	از	یــک	حلقــه	قیچــی		مــو	کوتــاه	
ــه	زودی	توســط	 ــورد	او	ب ــرد	رک ــد	شــاید	تصــور	نمــی	ک کن
ــان	 ــدرام	محمدی ــی	شکســته	مــی	شــود	و	پ پیرایشــگر	ایران
بــدون	اســتفاده	از	هــر	دو	حلقــه	قیچــی	و	همزمــان	دو	قیچی	
کــه	حلقــه	هــای	آن	را	چســب	زده	بــود	بتوانــد	بــرای	اولیــن	
ــو	 ــی	م ــورد	کوتاه ــام	داده	و	رک ــن	کار	را	انج ــا	ای ــار	در	دنی ب
بــدون	اســتفاده	از	حلقــه	هــای	قیچــی	را	بــه	نــام	خــود	ثبــت	

کنــد.

ــپانیا را  ــگر اس ــورد پیرایش ــزی رک ــگر تبری پیرایش
ــت شکس

پــدرام	محمدیــان	کــه	پیــش	از	ایــن	صاحــب	رکــورد	کوتــاه	
کــردن		مــوی	ســر	بــا	22	قیچــی	و	همزمان	بــا	دو	دســت	بود	
توانســت	بــدون	اســتفاده	از	حلقــه	هــای	دو	قیچی	کــه		حلقه	
ــوع	 ــه	آن	ممن ــده	و	ورود	انگشــت	ب ــای	آن	چســب	زده	ش ه
ــار	نیــز	بــه	رخ	شــرکت	 بــود	مهــارت	دســتان	خــود	را	ایــن	ب
کننــدگان	حاضــر	بکشــد	و	آنهــا	نیــز	در	ســکوت	محــض		بــا	

تعجــب	و	متحیرانــه	کار	او	را	نظــاره	گــر	بودنــد.
ــن	دوره	از	 ــت	ای ــت	و	کیفی ــورد	کمی ــان	در	م ــدرام	محمدی پ
ــه	گفــت:	پنجمیــن	 مســابقات	ملــی	مهــارت	پیرایــش	مردان
ــگان	 ــر	از	نخب ــور	72	نف ــا	حض ــارت		ب ــی	مه ــنواره	مل جش
عرصــه	پیرایــش	مردانــه	از	24	اســتان	کشــور	در	شــش	
ــا	 ــت	ه ــن	دوره	از	رقاب ــت	ای ــد	و	کیفی ــزار	گردی ــه	برگ مرحل
ــی	 ــل	توجه ــرفت	قاب ــی	از	پیش ــای	قبل ــه	دوره	ه ــبت	ب نس

ــود. ــوردار	ب برخ

 کوتاه کردن مو بدون استفاده از حلقه های قیچی 
	وی	در	مــورد	جدیدتریــن	ســبک	و	تکنیــک		ارائــه	شــده	خود	
گفــت:	در	ایــن	رقابــت	هــا	مــن	بــا	اســتفاده	از	قیچــی	هایــی	
ــتفاده	 ــا	اس ــود	و	ب ــده	ب ــای	آن	چســب	زده	ش ــه	ه ــه	حلق ک
ــک	ماشــین	 ــانه	)ی ــدد	ش ــی	و	دو	ع ــدد	ماشــین	موزن از	دوع
موزنــی	و	یــک	شــانه	در	دســت	راســت	و	یــک	ماشــین	موزنی	
و	یــک	شــانه	در	دســت	چــپ(	و		همچنیــن		بــا	اســتفاده	از	دو	
ــک	 ــک	تیــغ	و	ی ــا	دو	دســت	)ی ــان		ب تیــغ	و	دو	شــانه	همزم
شــانه	در	دســت	راســت	و	یــک	تیــغ	و	یــک	شــانه	در	دســت	
ــا	کســب	 ــه	کــرده	و	توانســتم	ب چــپ(		ســبک	جدیــدی	ارائ
امتیــاز	آیتــم	خالقیــت	و	نــوآوری	و	امتیــاز	ســایر	آیتــم	هــای	
ــه	»قیچــی	 ــی	ب ــام	قهرمان ــا	کســب	مق ــورد	نظــر	داوران	ب م

طــال«	دســت	پیــدا	کنــم.
پیرایشــگر	تبریــزی	ادامــه	داد:در	ایــن	مســابقات	مــن	
ــته	 ــه	بس ــی	حلق ــا	دو	قیچ ــه	اول	ب ــو	زدم،	مرحل ــار	م دوب
مــو	زده	و	بــه	مرحلــه	باالتــر	آمــدم	کــه	بــا	اســتقبال	زیــاد	
مواجــه	شــد	و	2	نمــره	بخــش	نــوآوری	و	خالقیــت		را	
کســب	کــردم،	درمرحلــه	فینــال	نیــز	بــا	دو	عــدد	ماشــین	
مــو	زنــی		و	دو	تــا	شــانه	توانســتم	موکوتــاه	کــرده	و	2نمــره	
ــک	 ــه	دســت	آوردم.	)در	دســت	راســت	ی ــز	ب ــال	را	نی فین
ــود	و	در	دســت	چــپ	نیــز	 ماشــین	موزنــی	و	یــک	شــانه	ب

یــک	شــانه	و	یــک	ماشــین	موزنــی	بــود	(	و	مــن	بــه	طــور	
همزمــان	بــا	ایــن	ابزارهــا	مــو	کوتــاه	کــردم	کــه	ایــن	نــوع	
ــیار	 ــگران	و	داوران	بس ــه	پیرایش ــرای	هم ــز	ب روش	کار	نی

ــود. ــت	ب ــوآوری	و	خالقی ــب،	ن جال
کوتــاه	نمــودن		مــوی	ســر	خــود	و	مــوی	مشــتری	بــه	طــور	
همزمــان	یکــی	دیگــر	از	ســبک	هــای	کاری	ایــن	پیرایشــگر	
تبریــزی	بــود	کــه	وی	در	ایــن	رقابــت	هــا	توانســت	ایــن	نــوع	

کار	را	نیــز	بــا	موفقیــت	بــه	انجــام	برســاند	.
وی	در	مـورد	نحوه	انجـام	این	کار	خـود	اضافه	کـرد:	من	بدون	
نـگاه	کـردن	بـه	دسـت	هـای	خـود	و	نـگاه		در	جهـت	مخالف	
همزمـان	بـا	یک	قیچـی	در	دسـت	راسـت		موی	مشـتری	و	با	
یک	قیچـی	در	دسـت	چپ	مـوی	خـود	را	کوتاه	کـردم		یعنی	

بـه	عبارت	سـاده	تـر	دو	تـا	قیچی	دو	تا	سـر.
زمانـی	کـه	این	کار	را	شـروع	کردم	همه	سـکوت	کـرده	و	فقط	
صحنه	را	تماشـا	می	کردند،	شـاید	کسـی	باور	نمی	کرد	بتوانم	
همزمـان	موی	سـر	خـودم	و	موی	مشـتری	را	کوتـاه	کنم	ولی	

بـه	لطف	خدا	موفق	شـدم	ایـن	کار	را	انجـام	دهم.
نوآورتریــن	پیرایشــگر	دنیــا	بــا	اشــاره	بــه	ایــن	کــه	
ــای	 ــت	ه ــرای	رقاب ــه	ای	ب ــگری	عرص ــای	پیرایش ــت	ه رقاب
ــرد:	 ــر	اســت	خاطرنشــان	ک ــا	همدیگ ــوان	ب پیرایشــگران	ج
پنجمیــن	جشــنواره	مســابقات	ملــی	مهــارت	پیرایــش	مردانه	
کشــور	محلــی	بــرای	رقابــت	پیرایشــگران	کشــورمان	اســت	
کــه	مــی	تواننــد	آخریــن	ســبک	و	روش	کوتــاه	کــردن	مــو	را	

ــد. ــه	کنن ــل		داوران	ارائ در	مقاب
وی	ادامــه	داد	:	داوران	نیــز	بــا	توجــه	بــه	آیتــم	هــای	مختلــف	
ســنجش	درایــن	رقابــت	هــا	از	جملــه	کوتاهــی	مــوی	
ســر،خالقیت	و	نــوآوری،	فــرم	دادن	مــوی	ســر،	انجــام	خــط	
ــکات	بهداشــت	و	 ــت		ن ــی،	رعای ــه	یاب ــر	و	قرین ــدی	دورس بن
ــگر	 ــتادن	پیرایش ــوه	ایس ــه	آرگونومی)نح ــه	ب ــی		،	توج ایمن
ــوژی	)شــناخت	اجــزای	ســر	 ــم	مرفول ــی(	و	عل پشــت	صندل
وصــورت	مــدل(	اســتفاده	از	لوســیون	و	حالــت	دهنــده	هــا،	

ــد. ــی	دادن ــاز	م ــان	امتی ــت	زم ــدل،	مدیری انتخــاب	م
ــود		در	 ــای	خ ــت	ه ــری	از	صحب ــش	دیگ ــان	در	بخ محمدی
مــورد	ســبک	کار	پیرایشــگر	اســپانیایی	افــزود:	پیــش	از	ایــن	
پیرایشــگر	اســپانیایی	در	جدیدتریــن	تکنیــک	و	اقــدام	خــود	
بــا	اســتفاده	از	یــک	حلقــه	قیچــی	توانســت	ایــن	کار	را	انجــام	
ــه	قیچــی	و	 ــدون	اســتفاده	از	هــر	دو	حلق ــن	ب ــی	م دهــد	ول

همزمــان	دو	قیچــی	کــه	حلقــه	هــای	آن	را	چســب	زده	بــودم	
ــار	در	دنیــا	ایــن	کار	را	انجــام	داده	و	 ــرای	اولیــن	ب توانســتم	ب
رکــورد	کوتاهــی	مــو	بــدون	اســتفاده	از	حلقــه	های	قیچــی	را	

بــه	نــام	خــود	ثبــت	کنــم.
قهرمــان	پنجمیــن	جشــنواره	ملــی	مهــارت	پیرایــش	مردانــه	
ــی	پیرایشــگری	 ــت	هــای	مل ــن	کــه	رقاب ــان	ای ــا	بی کشــور	ب
عرصــه	ای	بــرای	ارائــه	تکنیــک	هــای	جدیــد	درایــن	حرفــه	
اســت	در	مــورد	نحــوه	رقابــت		در	گــروه	فینــال	افــزود:	
شــرکت	کننــدگان	حرفــه	ای	،خــوش	فکــر	و	صاحــب	
ــا	 ــت	ه ــد،	رقاب ــه	بودن ــال	راه	یافت ــه	فین ــه	مرحل ــک	ب تکنی

ــود.	 ــر	ب ــس	گی ــرده	و	نف ــیار	فش بس
	

عبور از هفت خوان داوری در فینال 
ــارت	 ــا	نظ ــا	ب ــت	ه ــن	دوره	از	رقاب ــه	داد:	ای ــان	ادام محمدی
کارشناســان	ســازمان	فنــی	و	حرفه	ای	برگزارشــد	و	پنــج	داور	
و	ســه	ناظــر	داوری	در	مراحــل	مختلــف	مســابقه	را	مدیریــت	
ــداد	 ــال	تع ــه	فین ــی	در	مرحل ــد	ول ــاز	مــی	دادن کــرده	و	امتی
داوران	هفــت	نفــر	بــود	ومــن	بــا	جمــع	بنــدی	امتیــاز	آیتــم	

ــردم. ــاز	82	را	کســب	ک ــف	امتی ــای	مختل ه
ــا	 ــترک		و	ب ــورت	مش ــه	ص ــر	ب ــا	دو	نف ــت	ه ــن	رقاب در	ای
امتیــاز77/5		رتبــه	دوم	را	کســب	کردنــد	و	رتبــه	ســوم	نیــز	

ــرد. ــب	ک ــاز77	را	کس امتی
مســابقات	ملــی	مهــارت	در	ســال	82	ســکوی	پرتــاب	پــدرام	
محمدیــان	از	مســابقات	ملــی	مهــارت	در	ســال	82		بــه	
عنــوان	ســکوی	پــرش	خــود	نــام	بــرده	و	مــی	گویــد:	در	ایــن	
ــا	 ــان	ب ــا	دو	دســت	و	همزم ــوی	ســر	ب ــا	اصــالح	م ــت	ه رقاب
ــرای	اولیــن	باراجــرا	کــرده	و	موفــق	شــدم		 چنــد	قیچــی	را	ب
لــوح	تقدیرهــای	جداگانــه	را	از	رئیــس	اتحادیــه	پیرایشــگران	
ــران	 ــه		پیرایشــگران	اســتان	ته ــس	اتحادی شــمیرانات	و	رئی

کســب	کنــم.
شــایان	ذکــر	اســت	پــدرام	محمدیــان	پیرایشــگری	اســت	که	
ــت	و	 ــده	اس ــه	پیرایشــگری	ش ــالگی	وارد	حرف ــن	۱2س از	س
ــه	یکــی	از	تکنیکــی	 ــه	و	کســب	و	کار	خــود	ب حــاال	در	حرف
تریــن	پیرایشــگران	کشــورمان	تبدیــل	شــده	و	چندیــن	دوره	
در	مســابقات	ملــی	حضــور	داشــته	و	رتبــه	هــای	مختلفــی	را	

کســب	کــرده	اســت.
ــه	 ــگری	ک ــوان	پیرایش ــه	عن ــور	ب ــل	کش ــه	در	داخ وی	ک
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همزمــان	بــا	دو	دســت	و	بــا	اســتفاده	از	قیچــی	هــای	متعــدد	
ــا	مهــارت	 ــود	ت ــود	در	صــدد	ب کار	کــرده	و	شــناخته	شــده	ب

ــد. ــالم	کن ــز	اع ــا	نی ــارج	از	مرزه ــود	را	در	خ خ
بنابرایــن	تمــام	اســناد،	مســتندات	و	ویدیوهــای	ضبــط	شــده	
ــه	 ــوآوری	را	تائیــد	مــی	کــرد	ب ــن	ن و	هــر	آن	چیــزی	کــه	ای
ــت	 ــتاد	و	هئی ــس	فرس ــام	انگلی ــس	در	تاتنه ــه	گین موسس
داوران	گینــس	نیــز	پــس	از	بررســی	نهایــی	مــدارک	و	
ــن	 ــت	ای ــین	باب ــک	و	تحس ــرض	تبری ــن	ع ــتندات،	ضم مس
ــگر	 ــن	پیرایش ــوان	نوآورتری ــه	عن ــوآوری،	او	ب ــت	و	ن خالقی

ــد. ــاب	کردن ــال	2۰۰۶	انتخ ــان	در	س جه
تــا	کنــون	برنامــه	هــای	متعــددی	از	وی	در	برنامــه	هــای	صدا	
و	ســیما	پخــش	شــده	اســت،	او	در	ســال		۱۳87		در	شــبکه	
شــش	بــا	اســتفاده	از	هشــت	قیچــی	و	همزمــان	بــا	دو	دســت	
ــم«	و	 ــر	می	گردی ــه	ب ــه	خان ــه	»ب ــال	۱۳89	در	برنام ،	در	س
در	ســال	۱۳9۰	در	برنامــه	»تــو		کــی	هســتی«		کوتــاه	
ــا	2	دســت	را	 ــان	ب ــا	22		قیچــی	همزم ــوی	ســر	ب ــردن	م ک

بــه	نــام	خــود	ثبــت	کــرده		و	تجربــه	جدیــدی	را	بــه	کارنامــه	
ــه	نمــوده	اســت. فعالیت	هــای	مهارتــی	و	شــغلی	خــود	اضاف

۷۰ درصد پیرایشگران تجربی اند 
ــه	پیرایشــگران	شــمیرانات	 ــذری،	رئیــس	اتحادی ــد	چی مجی
در	گفتگــو	بــا	خبرنگارمهــر	گفــت:	یــک	ســری	از	مســابقات	
پیرایــش	مردانــه	توســط	اتحادیــه	پیرایشــگران	و	یــک	ســری	
از	مســابقات	نیــز	توســط	ســازمان	فنــی	و	حرفــه	ای	برگــزار	
ــال	 ــارت	در	س ــی	مه ــنواره	مل ــن	جش ــود	وپنجمی ــی	ش م

ــزار	شــد	. ــه	ای	برگ ــی	و	حرف جــاری	توســط	ســازمان	فن
ــه	شــغل	 ــرادی	کــه	ب ــه	اینکــه	7۰درصــد	اف ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــه	 ــن	حرف ــی	وارد	ای ــه	طــور	تجرب پیرایشــگری	مشــغولند		ب
شــده	انــد	افزود:افــرادی	کــه	در	مســابقات	پیرایشــگری	
ســازمان	فنــی	و	حرفــه	ای		شــرکت	می	کننــد	پیرایشــگرانی	
هســتند	کــه	در	دوره	هــای	آموزشــی	و	مهارتــی	کــه	ســازمان	
فنــی	و	حرفــه	ای	برگــزار	مــی	کنــد	حضــور	یافتــه	و	ســطح	

ــر	اســت. ــان	باالت ــی	آن علمــی	و	مهارت

نمره ۲۰ حاصل زحمت های شبانه روزی 
ــه	 ــان	اینک ــا	بی ــمیرانات		ب ــه	پیرایشــگران	ش ــس	اتحادی رئی
پــدرام	محمدیــان	از	۱2	ســال	پیــش	در	مســابقات	مختلــف	
ــی	 ــابقات	مل ــدام	از	مس ــرده	و	در	هرک ــرکت	ک ــارت	ش مه
ــود	افزود:باعــث	 ــام	هــای		دوم	و	ســومی	شــده	ب صاحــب	مق
ــه	پیرایشــگران	شــمیرانات	اســت	کــه	یکــی	 افتخــار	اتحادی
ــت	هــای	ســخت	و	فشــرده	 ــه	در	رقاب از	اعضــای	ایــن	اتحادی

کشــوری	ایــن	بــار	بــا	غلبــه	بــر	تمــام	حریفــان	خــود	مقــام	
اولــی	ایــن	رقابــت	هــا	را	کســب	کــرده	و	قهرمــان	پنجمیــن	

ــه	کشــور	شــود. ــش	مردان ــارت	پیرای ــی	مه جشــنواره	مل
چیــذری	بــا	تاکیــد	بــر	تکنیــک	و	اســتدالل	قهرمــان	
ــده	 ــه	ش ــای	ارائ ــک	ه ــرای	تکنی ــورمان	ب ــگری	کش پیرایش
ــا	 ــوده	و	ب ــگری	ب ــم	آرایش ــان	دارای	عل ــه	داد:	محمدی ادام
توجــه	بــه	ســابقه	خــوب	او	در	رکــورد	قبلــی	)	کوتــاه	کــردن	
مــو	همزمــان	بــا	دو	دســت	و	22	قیچــی	(	بــرای	هــر	کــدام	از	
تکنیــک	هایــی	کــه	در	مســابقات	مختلــف	ارائــه	مــی	کنــد	با	
جــواب	هــا	و	اســتدالل	هــای	منطقــی	داوران	جشــنواره	هــا	را	

ــن	نظــر	نمــره	او	2۰	اســت. ــد	و	از	ای ــد	مــی	کن متقاع
ارسـالن	سـعید	زاده	یکی	از	داوران	پنجمین	جشـنواره	مسابقات	
ملـی	پیرایـش	مردانـه	کشـور	گفـت:	در	ایـن	دوره	از	رقابـت	هـا	

پیرایشـگران		جـوان	تکنیـک	های	خوبـی	ارائـه	کردند.
وی	بــا	اشــاره	بــه	تفــاوت	مــدل	هــای	مــورد	اســتفاده	
در	رقابــت	هــای	ملــی	و	اروپایــی	خاطرنشــان	کــرد:	در	

مســابقات	و	رقابــت	هــای	اروپایــی	از	مــدل	هــای	غیــر	زنــده	
اســتفاده	مــی	کننــد	و	بــه	نوعــی	مــی	تــوان	گفــت	آنهــا	روی	
ــی	 ــابقات	مل ــی	درمس ــد	ول ــی	کنن ــا	کار	م ــن	ه ــوی	مانک م
،پیرایشــگران	مــا	بــر	روی	مــدل	هــای	انســانی	کار	مــی	کنند	

ــر	اســت. ــب	ســخت	ت ــه	مرات ــردن	ب ــوع	کار	ک ــن	ن و	ای
ــق	اصــول	 ــر	طب ــز	ب ــا	را	نی ــت	ه ــن	رقاب ــوه	داوری	ای وی	نح
اســتانداردهای	جهانــی	اعــالم	کــرد	و	افــزود:	عوامــل	اجرایــی	
ــای	 ــم	ه ــته	وآیت ــا	داش ــت	ه ــن	رقاب ــر	ای ــی	ب ــراف	کامل اش
ــت	 ــن	ســری	از	رقاب ــی	در	ای ــت	هــای	جهان ــورد	نظــر	رقاب م

ــود. ــی		اعمــال	شــده	ب هــای	مل
	

تکنیک و تجربه محمدیان را اول کرد
سـعید	زاده	بـا	اشـاره	بـه	تجربه	حضـور	پـدرام	محمدیـان	در	
مسـابقات	سـال	هـای	گذشـته	گفـت:	تجربـه	حضور	در	سـه	
دوره	از	ایـن	رقابـت	هـا	بـه	همـراه	تکنیـک	ارائـه	شـده	باعث	
شـد	در	بخش	خالقیت	و	نـوآوری2/5	امتیاز	کامل	را	به	دسـت	
آورده	و	بـا	کسـب	امتیاز	سـایر	آیتم	هـا	به	فینـال	راه	پیدا	کند	
و	درمرحلـه	فینـال	نیزموفـق	به	کسـب	مقـام	قهرمانی	شـود.

سـعیدزاده	بـا	اشـاره	بـه	اینکـه	محمدیـان	در	ایـن	رقابـت	ها	
بـدون	اسـتفاده	از	حلقه	های	قیچـی	موفق	به	کوتـاه	کردن	مو	
شـد	افـزود:	درنوآوری	جدیـد	وی،بدون	اسـتفاده	از	حلقه	های	

قیچی	انگشـت	شـصت	و	سبابه	نقشـی	نداشت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	مهــارت	محمدیــان	در	روش	هــا	و	تکنیــک	
هــای	قبلــی	خاطرنشــان	کــرد:	محمدیــان	در	کار	بــا	قیچــی	
ــی	دارد	 ــا	دودســت	مهــارت	باالی ــان	ب هــای	متعــدد	و	همزم

ــق	روش	ســنتی	و	 ــا	اســتفاده	از	تلفی ــا	ب ــت	ه ــن	رقاب و	در	ای
ــه	ثبــت	رکــورد	شــد	. کالســیک	موفــق	ب

گروه فینال، گروه مرگ
ــنواره	 ــن	جش ــای	پنجمی ــرناظر	داوره ــی	س ــیاوش	صالح س
مســابقات	ملــی	مهــارت	هــم	بــه	خبرنگارمهرگفــت:	در	ایــن	
ــای	 ــم	ه ــه	آیت ــود	ک ــده	ب ــالم	ش ــا	اع ــت	ه ــری	از	رقاب س
دیگــری	همچــون	برنامــه	گریــم	و	آیتــم	کــودک	اجــرا	
نشــود	و	تمرکــز	شــرکت	کننــدگان	بــر	روی	کوتاهــی	مــوی	

ــد.	 ــال	باش بزرگس
ــارت	 ــی	مه ــابقات	مل ــنواره	مس ــن	جش ــزود:	پنجمی وی	اف
ــه	برگــزار	شــد	و	از	 ــه	کشــور	در	شــش	مرحل پیرایــش	مردان
ــد	و		در	 ــال	دســت	یافتن ــه	فین ــه	مرحل ــر	ب ــروه	دو	نف ــر	گ ه
ــوان	ناظــر	داورهــا	از	 ــه	عن ــر	ب ــت	هــای	امســال	ســه	نف رقاب
شــهر	قــم،	اراک	و	گیــالن	حضــور	داشــتند	و	بنــده	در	مرحلــه	

ــودم. فینــال	ســر	ناظــر	ب
صالحــی	بــا	اشــاره	بــه	رقابــت	هــای	نفــس	گیــر	بین	شــرکت	
کننــدگان	افــزود:	مرحلــه	فینــال		بــه	گــروه	»مرگ«موســوم	
ــرده	 ــن	ک ــل		تمری ــا	قب ــه	ه ــدگان	از	هفت ــرکت	کنن بود.ش
ــاده	 ــنگینی	آم ــت	س ــن	رقاب ــرای	چنی ــود	را	ب ــا	خ ــد	ت بودن
کننــد	و	واقعــا	افــرادی	کــه	ســبک	خــاص	و	منحصربــه	فردی	

دارنــد	بــه	فینــال	راه	یافتــه	بودنــد.
ــا	 ــی	مهــارت	ب ســر	ناظــر	داورهــای	پنجمیــن	جشــنواره	مل
اشــاره	بــه	وجود	مشــکل	مــکان	و	اســکان	بــرای	پیرایشــگران	
شهرســتانی	خاطرنشــان	کــرد:	پیرایشــگران	شهرســتانی	کــه	
ــد	 ــت	هــا	حضــور	دارن ــن	رقاب از	جاهــای	دور	و	نزدیــک	در	ای
ــدارد،	عوامــل	 ــا	وجــود	ن ــرای	اســکان	آنه ــکان	مناســبی	ب م
برگــزاری	ایــن	رقابــت	هــا	اگــر	تدابیــری	بــرای	اســکان	آنهــا	

بیاندیشــند	حمایــت	بهتــری	از	آنــان	صــورت	مــی	گیــرد.

رقابت های جهانی در ابوظبی
ــی	 ــای	جهان ــت	ه ــزاری	رقاب ــه	برگ ــاره	ب ــا	اش ــی	ب صالح
پیرایشــگری	در	ابوظبــی	گفــت:	ســال	گذشــته	رقابــت	هــای	
جهانــی	پیرایشــگری	در	ابوظبــی	برگــزار	شــد	و	از	آن	جایــی	
کــه	عوامــل	اجــرای	رقابــت	هــای	کشــوری	در	ایــن	رقابــت	ها	
حضــور	داشــتند	بنابرایــن	ایــن	مســابقات	بــه	اســتانداردهای	
ــه	اینکــه	نحــوه	امتیــاز	دهــی	 ــود		از	جمل ــی	نزدیــک	ب جهان
در	ایــن	رقابــت	هــا	بــه	گونــه	ای	بــود	کــه	باالتریــن	و	پاییــن	
تریــن	نمــره	حــذف	مــی	شــد	و	ســه	نمــره	وســطی	بــا	هــم	

جمــع	مــی	شــد.
وی	بـا	اشـاره	به	سـبک	ها	و	ایـده	هایی	کـه	پـدرام	محمدیان	
در	کار	خـود	داشـت	تصریـح	کـرد:	مـن	وقتـی	روی	میـز	دو	
قیچـی		دیـدم	کـه	جای	حلقـه	های	قیچی	چسـب	زده	شـده	
بـود	همـان	لحظـه	متوجه	شـدم	کـه	این	فـرد	در	صدد	اسـت	
سـبک	و	ایده	جدیـدی	ارائه	دهد	چون	این	پیرایشـگر	تبریزی	
در	تمامـی	رقابت	هایی	که	شـرکت	می	کند	یـک	کار	جدید	و	

کالسـیک	ارائه	مـی	کند.
ســیاوش	صالحــی	کــه	خــودش	صاحــب	شــش	نــوع	ســبک	
ــدرام	 ــد:	پ ــی	ده ــه	م ــت	ادام ــه	اس ــگری	مردان در	پیرایش
ــه	 ــت	ک ــت	اس ــا	اصال ــه	و	ب ــا	برنام ــگر	ب ــان	پیرایش محمدی
ــن	 ــرد	و	ای ــی	گی ــه	کار	م ــم	ب ــا	ه ــت	را	ب ــالق	و	خالقی اخ
موضــوع	در	کنــار	ســبک	کار	و	تکنیــک	منحصــر	بــه	فــرد	رمز	

ــت. ــت	وی	اس موفقی
ــت	 ــه	مســابقات	و	رقاب ــوط	ب ــرات	مرب ــادآوری	خاط ــا	ی وی	ب
ــد:	 ــود	مــی	گوی ــی	کــه	خــودش	در	آن	شــرکت	کــرده	ب های
ــدال	 ــدگان	ج ــرکت	کنن ــال	ش ــه	فین ــه	در	مرحل ــی	ک زمان
ــرات	 ــتند		خاط ــم	داش ــا	ه ــگیری	ب ــخت	و	نفس ــی	س خیل
ــک	پیرایشــگر	 ــوان	ی ــه	عن ــی	کــه	ب ــت	های مســابقات	و	رقاب
شــرکت	کــرده	و	مقــام	قهرمانــی	را	کســب	کــردم	در	ذهنــم	
زنــده	شــد	وخاطــره	رتبــه	اول	و	قهرمــان	شــدن	هیچوقــت	از	

ــاک	نمــی	شــود. ــرد	پ ذهــن	ف

جامعــه ایـــران
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معاینــه تعــداد زیــادی از بیمــاران 
ــانه  ــه نش ــاعت ک ــد س ــر از چن در کمت
اخــالق  از  پزشــکان  چشم پوشــی 
و قربانــی شــدن حریــم خصوصــی 
بیمــار اســت موجــب نارضایتــی مردم 

اســتان همــدان شــده اســت.

خیابــان	بوعلــی	همــدان	را	یک	بــار	از	ســمت	میــدان	آرامــگاه	
بــه	ســمت	میــدان	امــام	در	ســمت	چــپ	پیــاده	راه	و	بــار	دیگر	
ــی	 ــگاه	بوعل ــدان	آرام ــه	ســمت	می ــام	ب ــدان	ام از	ســمت	می
ــای	 ــر	درب	مجتمع	ه ــوی	س ــم	از	تابل ــد؛	چش ــی	می	کن ط
پزشــکی	برنمــی	دارد	تــا	شــاید	آدرســی	کــه	بــه	وی	داده	انــد	

را	پیــدا	کنــد.
ــه	 ــه	ک ــر	نرفت ــدس	همــدان	دورت ــی	از	ســینما	ق ــد	قدم چن
ــر	 ــی	نصب	شــده	ب ــر	روی	تابلوی ــر	موردنظــرش	را	ب ــام	دکت ن
بــاال	و	ســر	درب	یــک	مجتمــع	پزشــکی	می	بینــد؛	سراســیمه	
ــاعت	 ــای	س ــه	عقربه	ه ــگاه	ب ــا	ن ــی	رود	و	ب ــاال	م ــا	را	ب پله	ه
نفــس	راحتــی	می	کشــد	کــه	خــدا	را	شــکر	دیــر	نرســیده	ام.
درب	مطلــب	را	بــاز	می	کنــد	و	وارد	می	شــود	و	در	کمــال	
ــود	 ــرو	می	ش ــر	روب ــش	از	2۰	نف ــی	بی ــا	جمعیت ــب	ب تعج
ــه	مطــب	نیامــده	 ــج	ب درحالی	کــه	نه	تنهــا	هنــوز	دکتــر	معال
بلکــه	تــا	زمــان	اعالم	شــده	حضــور	دکتــر	در	مطــب	2	

ســاعت	باقی	مانــده	اســت.
به	هرحــال	دفترچــه	درمانــی	خــود	را	تحویــل	منشــی	
ــر	 ــش	در	دفت ــس	از	درج	نام ــد	و	پ ــالن	می	ده ــر	در	س حاض
مراجعه	کننــدگان	امــروز	در	ردیــف	24؛	بــر	روی	نیمکتــی	که	

ــیند. ــه	می	نش ــب	قرارگرفت ــرقی	مط ــع	ش در	ضل

نشستن بیماران بر روی پله های بیرون مطب 
ــه	مطــب	پزشــک	 ــدگان	ب ــداد	مراجعه	کنن ــر	تع ــه	ب رفته	رفت
افــزوده	می	شــود	تــا	جایــی	کــه	فضــای	خالــی	بــرای	حضــور	
ــتن	 ــا	نشس ــار	ب ــت	و	به	ناچ ــا	نیس ــب	مهی ــاران	در	مط بیم
ــار	 ــک	را	انتظ ــدن	پزش ــب	آم ــرون	مط ــای	بی ــر	روی	پله	ه ب

می	کشــند.
ــر	 ــم	دکت ــا	صــدای	خان ــا	اینکــه	ب ــان	ســپری	می	شــود	ت زم
بــه	خــود	می	آیــد؛	طبــق	آنچــه	گفته	شــده	بــود	دکتــر	رأس	
ــؤال	در	 ــن	س ــا	ای ــود	ام ــر	می	ش ــب	حاض ــاعت	4	در	مط س
ــم	 ــدت	ک ــر	در	م ــه	چطــور	دکت ــدد	ک ذهنــش	نقــش	می	بن
حضــورش	در	مطــب	بیــش	از	7۰	-8۰	نفــر	را	ویزیــت	خواهد	

کــرد.	

ذهنــش	را	از	ایــن	موضــوع	هــم	می	گذرانــد	و	از	پنجــره	
ــران	آن	 ــت	عاب ــر	جمعی ــه	ب ــه	لحظه	به	لحظ ــی	ک ــه	خیابان ب
افــزوده	می	شــود	چشــم	مــی	دوزد	تــا	اینکــه	منشــی	شــروع	
بــه	خوانــدن	اســامی	می	کنــد؛	خانم	هــا	احمــدی؛	مطهــری؛	

ــد!!	 کاظمــی؛	مونســی	و	محمــدی	داخــل	برون
در	کمــال	تعجــب	و	اینکــه	برایــش	ملمــوس	نیســت	چندیــن	
نفــر	هم	زمــان	وارد	مطــب	یــک	خانــم	دکتــر	شــوند	از	
ــی	رود	و	از	 ــی	م ــمت	منش ــه	س ــود	و	ب ــد	می	ش ــش	بلن جای
ــم	ببخشــید	چــرا	هم	زمــان	5	نفــر	را	 او	ســؤال	می	کنــد؛	خان
بــرای	ویزیــت	داخــل	می	فرســتید؟	بــرای	همــه	همین	طــور	

ــت؟	!	 اس
ــن	 ــرح	ای ــا	ط ــد	و	ب ــره	زن	می	کن ــه	چه ــی	ب ــی	نگاه منش
ســؤال	کــه	از	شهرســتان	آمــده	ای؟؛	ادامــه	می	دهد	ایــن	روال	
ــال	 ــدان	اســت	به	هرح ــکی	در	هم ــای	پزش ــول	مطب	ه معم
تــا	زمــان	حضــور	خانــم	دکتــر	در	مطــب	بایــد	تمــام	بیمــاران	

ویزیــت	شــوند.

در	تصمیم	گیــری	بیــن	مانــدن	و	رفتــن	مــردد	اســت	چراکــه	
تمایلــی	بــه	بیــان	مشــکلش	در	جمــع	بیمــاران	دیگر	نــدارد	و	
ــکان	 ــد	ببخشــید	ام ــؤال	می	کن ــر	از	منشــی	س ــار	دیگ یک	ب
ــر	شــوم	و	کســی	 ــم	دکت ــاق	خان ــی	وارد	ات ــن	به	تنهای دارد	م
ــا	برخــورد	نامناســب	 را	همــراه	مــن	داخــل	نفرســتید	کــه	ب
منشــی	روبــرو	می	شــود	و	پــس	از	ســاعت	ها	معطلــی	
ــود... ــی	می	ش ــرد	و	راه ــس	می	گی ــی	اش	را	پ ــه	درمان دفترچ

ویزیت گروهی بیماران باعث نارضایتی شده است 
ــکی	در	 ــای	پزش ــی	مطب	ه ــرروز	برخ ــتان	ه ــن	داس آری	ای
همــدان	اســت	کــه	متأســفانه	باعــث	نارضایتــی	مــردم	شــده	
اســت	چراکــه	درحالی	کــه	بســیاری	از	پزشــکان،	بــا	اختصاص	
وقتــی	مناســب،	بیمــاران	را	به	صورت	انفــرادی	و	مجــزا	معاینه	
می	کننــد	امــا،	یکــی	از	مشــکالتی	کــه	برخــی	شــهروندان	در	
ــا	آن	 مراجعــه	بــه	مطلــب	برخــی	از	پزشــکان	و	درمانگــران	ب
مواجــه	می	شــوند	معاینــه	به	صــورت	گروهــی	اســت	کــه	در	
ایــن	میــان		عــدم	رعایــت	حریــم	خصوصــی	شــاید	مهم	ترین	
و	اولیــن	نکته	ای	باشــد	کــه	در	مــورد	ویزیت	بیمــاران	گروهی	

ــد. ــه	ذهــن	خطــور	می	کن ب
ــت	 ــان	ویزی ــط	زم ــت	متوس ــت	دول ــه	هیئ ــق	مصوب طب
بــرای	پزشــک	عمومــی	حداقــل	۱5	دقیقــه،	بــرای	پزشــک	
ــرای	پزشــک	فوق	العــاده	 متخصــص	حداقــل	2۰	دقیقــه،	ب
حداقــل	25	دقیقــه	و	بــرای	روان	پزشــک	حداقــل	۳۰	
ــک	پزشــک	 ــی	ی ــده	اســت،	یعن ــان	مشخص	ش ــه	زم دقیق
متخصــص	می	توانــد	به	طــور	میانگیــن	حداکثــر	ســه	
بیمــار	را	در	یــک	ســاعت	ویزیــت	کنــد،	امــا	بــا	مراجعــه	بــه	
ــد	 ــدرت	می	بینی ــهر،	به	ن ــطح	ش ــف	س ــای	مختل مطب	ه
ــه	 ــارش،	2۰	دقیق ــر	بیم ــرای	ه ــص	ب ــک	متخص ــه	پزش ک

ــذارد. ــت	بگ وق
یکــی	از	بیمــاران	مراجعه	کننــده	بابیــان	اینکــه	بارهــا	برایــم	
پیش	آمــده	کــه	هنــگام	ویزیــت	توســط	پزشــک	چنــد	نفــر	
ــرد:	 ــوان	ک ــد،	عن ــاق	پزشــک	بوده	ان ــن	در	ات ــر	به	جــز	م دیگ

ایــن	نــوع	ویزیــت	در	همــدان	اپیدمــی	شــده	اســت.
خانــم	یزدانــی	بابیــان	اینکــه	گاهــی	بیمــار	از	بیــان	مشــکل	
ــر	شــاید	 ــن	ام ــد	و	همی ــراد	خــودداری	می	کن ــر	اف ــزد	دیگ ن
ســبب	شــود	پزشــک	در	تشــخیص	درســت	بیمــاری	موفــق	

وقتی حریم خصوصی بیمارقربانی می شود/
ویزیت گروهی تخلفی آشکاردرهمدان
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نباشــد،	گفــت:	بایــد	حقــوق	بیمــاران	رعایــت	شــود.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	ایــن	مــورد	ویزیــت	گروهــی	بیــش	
ــی	 ــت:	گاه ــود،	گف ــاهده	می	ش ــا	مش ــه	در	کلینیک	ه از	هم
ــه	 ــاران	منجــر	ب ــت	گروهــی	بیم ــی	ممکــن	اســت	ویزی حت

انتقــال	بیمــاری	شــود.
ــودن	 ــلوغ	ب ــه	ش ــان	اینک ــز	بابی ــاران	نی ــر	از	بیم ــی	دیگ یک
ــور	 ــا	را	مجب ــان	آن	ه ــی	متخصص ــب	برخ ــد	مط بیش	ازح
ــداد	 ــی	تع ــد،	گفــت:	وقت ــت	گروهــی	می	کن ــه	انجــام	ویزی ب
متخصصــان	خبــره	در	هــر	منطقــه	بــه	حــد	نیــاز	نباشــد	این	

ــت. ــد	داش ــود	خواه مشــکالت	وج
خانــم	طراوتــی	بابیــان	اینکــه	درســت	اســت	کــه	حــق	بیمــار	
در	ایــن	نــوع	ویزیــت	نادیــده	گرفتــه	می	شــود	امــا	بایــد	بــه	
پزشــک	هــم	حــق	داد	کــه	قصــد	دارد	همــه	راضــی	از	مطبش	
بیــرون	برونــد،	گفــت:	مــن	به	شــخصه	موافــق	ویزیــت	
گروهــی	بیمــاران	نیســتم	امــا	به	واقــع	گاهــی	چــاره	ای	جــز	

ایــن	نیســت.

ــک  ــه پزش ــوده و ب ــر ب ــه گ ــد مطالب ــردم بای م
متخلــف مراجعــه نکننــد

ــان	 ــر	درم ــارت	ب ــر	اداره	نظ ــوص	مدی ــن	خص ــا	در	همی ام
دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	اســتان	همــدان	بابیــان	اینکــه	مردم	
ــه	 ــف	مراجع ــک	متخل ــه	پزش ــوده	و	ب ــر	ب ــه	گ ــد	مطالب بای

ــت	 ــا	ویزی ــد	ت ــش	می	یاب ــا	افزای ــت:	نظارت	ه ــد،	گف نکنن
گروهــی	به	تدریــج	ریشــه	کن	شــود.

علــی	گــودرزی	بابیــان	اینکــه	مــردم	بایــد	حقــوق	خــود	
ــه	در	 ــد	ک ــود	بخواهن ــک	خ ــد	و	از	پزش ــه	کنن را	مطالب
زمــان	قانونــی	و	جداگانــه	آن	هــا	را	ویزیــت	کنــد،	افــزود:	
ــی	 ــی	و	کم	فروش ــداق	گران	فروش ــی	مص ــت	گروه ویزی

اســت.
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	مــردم	بایــد	از	مراجعــه	به	پزشــکانی	
ــد	 ــودداری	کنن ــد	خ ــام	می	دهن ــی	انج ــت	گروه ــه	ویزی ک
ــق	 ــت:	طب ــد،	گف ــر	دهن ــه	خــود	را	تغیی ــم	روی ــا	ه ــا	آن	ه ت
ــده	 ــل	رواج	پدی ــن	دالی ــده	از	مهم	تری ــی	های	انجام	ش بررس
ــرای	 ــا	ب ــرار	آن	ه ــاران	و	اص ــام	بیم ــی	ازدح ــت	گروه ویزی

ــت	شــدن	اســت. ویزی

پدیده ویزیت گروهی پزشـکان نسـبت به سـال های 
اخیر بسـیار کمتر شـده است

ــر	اینکــه	نظارت	هــا	انجــام	می	شــود	 ــا	تأکیــد	ب گــودرزی	ب
ــت،	 ــم	اس ــردم	مه ــری	م ــه	گ ــش	مطالب ــن	بخ ــا	در	ای ام
گفــت:	پدیــده	ویزیــت	گروهــی	پزشــکان	نســبت	بــه	
ــت	 ــی	وضعی ــده	و	حت ــر	ش ــیار	کمت ــر	بس ــال	های	اخی س
ــور	 ــتان	های	کش ــر	اس ــه	دیگ ــبت	ب ــدان	نس ــتان	هم اس

ــت. ــر	اس بهت

وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	نظارت	هــای	دانشــگاه	علــوم	
پزشــکی	اســتان	همــدان	بــا	جدیــت	انجــام	می	شــود،	گفــت:	
در	صــورت	مطــرح	کــردن	شــکایت	از	ســوی	مــردم	موضــوع	

به	صــورت	جدی	تــر	پیگیــری	می	شــود.
مدیــر	اداره	نظــارت	بــر	درمان	دانشــگاه	علوم	پزشــکی	اســتان	
ــورد	 ــت	برخ ــا	جدی ــن	ب ــا	متخلفی ــه	ب ــان	اینک ــدان	بابی هم
ــه	کن	 ــرای	ریش ــی	ب ــان	قطع ــوان	زم ــا	نمی	ت ــم	ام می	کنی
ــالش	 ــن	مشــکل	در	اســتان	اعــالم	کــرد:	گفــت:	ت شــدن	ای
ــه	 ــه	نتیج ــیدن	ب ــا	رس ــده	ت ــن	پدی ــردن	ای ــن	ب ــرای	از	بی ب

ــود. ــد	ب مســتمر	خواه
ــن	 ــز	در	ای ــدان	نی ــتان	هم ــالمت	اس ــه	س ــرکل	بیم مدی
ــه	 ــاران	ب ــه	بیم ــش	مراجع ــه	افزای ــان	اینک ــوص	بابی خص
کلینیک	هــای	ویــژه	موجــب	شــده	برخــی	پزشــکان	
ویزیــت	 را	 بیمــاران	 گروهــی	 به	صــورت	 متخصــص	
ــف	محســوب	شــده	و	در	 ــر	نوعــی	تخل ــن	ام ــه	ای ــد	ک کنن
ــت:	 ــد،	گف ــد	ش ــورد	خواه ــا	آن	برخ ــاهده	ب ــورت	مش ص
کلینیک	هــای	ویــژه	بــه	دلیــل	حجــم	مراجعــه	زیــاد،	
ــود	 ــاران	خ ــرح	حال	بیم ــن	ش ــرای	گرفت ــان	الزم	را	ب زم

نمی	کننــد. لحــاظ	
ــان	اینکــه	طبــق	توافق	هــای	انجام	شــده	 ســعید	فرجــی	بابی
ــر	 ــد	در	ه ــرر	ش ــدان	مق ــکی	هم ــوم	پزش ــگاه	عل ــا	دانش ب
ــص	 ــکان	متخص ــط	پزش ــار	توس ــت	بیم ــا	هش ــاعت	۶	ت س
ــن	 ــکان	ای ــی	از	پزش ــفانه	برخ ــت:	متأس ــوند،	گف ــت	ش ویزی

موضــوع	را	رعایــت	نمی	کننــد.
ــه	 ــری	معاین ــار	دیگ ــور	بیم ــار	در	حض ــر	بیم ــت:	اگ وی	گف
ــررات	و	اخــالق	پزشــکی	خــالف	 ــن	و	مق شــود	ازنظــر	قوانی
ــوارد	 ــه	م ــر	این	گون ــردم	اگ ــری	اســت	و	م اســت	و	قابل	پیگی
ــان	 ــر	درم ــت	ب ــارت	و	معاون ــه	اداره	نظ ــد	ب ــد	بای را	می	بینن

ــد. ــوم	پزشــکی	اطــالع	دهن دانشــگاه		عل

ویزیــت گروهــی جــزو تخلــف پزشــکان محســوب 
می شــود 

ــر	 ــد	ب ــا	تأکی ــدان	ب ــتان	هم ــالمت	اس ــه	س ــرکل	بیم مدی
ــا	ســه	بیمــار	توســط	 اینکــه	بایــد	از	معاینــه	هم	زمــان	2	ی
ــت	 ــت:	ویزی ــود،	گف ــودداری	ش ــص	خ ــکان	متخص پزش
گروهــی	جــزو	تخلــف	پزشــکان	محســوب	می	شــود	و	
ــن	 ــاهده	ای ــورت	مش ــالمت	در	ص ــه	س ــدگان	بیم بیمه	ش
تخلــف	می	تواننــد	بــه	اداره	نظــارت	و	رســیدگی	بــه	
شــکایات	اداره	کل	بیمــه	ســالمت	اســتان	مراجعــه	و	مــوارد	

ــد. ــالم	کنن ــف	را	اع تخل
ــکان	 ــی	پزش ــه	برخ ــان	اینک ــز	بابی ــدان	نی ــتان	هم دادس
بیمــاران	را	به	صــورت	گروهــی	ویزیــت	می	کننــد	کــه	
ــورد	 ــان	برخ ــن	متخلف ــا	ای ــد	ب ــت	و	بای ــون	اس ــالف	قان خ
ــرای	 ــار	اســت	و	ب ــرار	بیم ــت:	پزشــک	محــرم	اس ــود،	گف ش
ــر	 ــاران	خــود	قســم	خورده	و	اگ ــه	بیم ــودن	نســبت	ب رازدار	ب
بــا	ویزیت	هــای	گروهــی	خــالف	ایــن	اخــالق	پزشــکی	عمــل	
	کنــد	عــالوه	بــر	نقــض	حقــوق	شــهروندی	کرامــت	انســانی	را	

ــرده	اســت. ــؤال	ب ــر	س زی
کامــران	حمــزه	تأکیــد	کــرد:	در	خصــوص	مســئله	ای	
ــدی	 ــت	و	متص ــخص	اس ــش	مش ــون	بودن ــالف	قان ــه	خ ک
ــل	و	کارشــکنی	 نظــارت	و	برخــورد	مشــخصی	هــم	دارد	تعل

نیســت. پذیرفتنــی	 به	هیچ	عنــوان	
ــا	 ــورد	ب ــارت	و	برخ ــت،	نظ ــه	مراقب ــرد:	وظیف ــوان	ک وی	عن
پدیــده	زشــت،	غیراخالقــی	و	غیرقانونــی	ویزیــت	گروهــی	بــر	
ــد	در	 ــوم	پزشــکی	اســت	و	بای عهــده	مســئوالن	دانشــگاه	عل

ایــن	حــوزه	پاســخگو	باشــند.
بــا	ایــن	تفاســیر	آنچه	مســلم	اســت	مســئوالن	دانشــگاه	علوم	
ــن	 ــرای	حــل	ای ــه	فکــر	چــاره	ای	ب ــد	ب پزشــکی	همــدان	بای
پدیــده	بــوده	و	نظــارت	بهتــری	بــر	مطب	هایــی	کــه	اقــدام	به	
ویزیــت	گروهــی	می	کننــد	داشــته	باشــند	تــا	شــاید	بیمــاران	

بــه	حقــوق	خــود	دســت	یابنــد.

جامعــه ایـــران
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ــر ایران فرهنگ و هن

اینجـا هرچه هسـت بندگی اسـت، بندگـی بـه درگاه خالق بـا گوشه نشـینی، تضـرع و مدد 
از خداونـد بـرای زندگـی سـالم و بـه دوراز رنـگ و ریـا؛ اینجـا همـه آمده انـد تـا بـه دوراز 
هیاهـوی همیشـگی زندگی مـادی و دنیـوی، به نور خـدا متصل شـده و آرام تریـن لحظات 

معنـوی را تجربـه کنند.

روسـتای »آق قلعـه« در اردبیـل یکـی از مناطـق نـادر کشـور اسـت، روسـتایی کـه بـدون 
دخانیـات و طـالق بـه جغرافیایـی بـا مختصـات پاکـی و صمیمیـت دسـت یافتـه اسـت.

حـراج داشـته های لرسـتان ماجـرای امـروز و دیـروز این دیـار نیسـت، روزی پتروشـیمی 
و حـاال دانشـکده علـوم قرآنی کـه این روزهـا خبرها حکایـت از انتقـال آن به مالیـر دارد.

 چوب هـای بی جـان در دسـت هنرمندان قمـی روح تـازه ای می گیرنـد و از دسـترنج آنان 
گل و بته هـای زیبایـی روی پیکـر مبل هـا رشـد می کنـد و در صنعـت مبـل سـازی کشـور 

خودنمایـی می کنـد.
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اردبیــل  در  قلعــه«  »آق  روســتای 
یکــی از مناطــق نــادر کشــور اســت، 
روســتایی کــه بــدون دخانیــات و طــالق 
ــی و  ــات پاک ــا مختص ــی ب ــه جغرافیای ب

صمیمیــت دســت یافتــه اســت.

ــتای	 ــاکن	روس ــت	س ــر	کل	جمعی ــا	42۰	نف ــوار	ب ۱۰۰	خان
ــد.	 ــکیل	می	دهن ــل	را	تش ــری	اردبی ــه	در	۱5	کیلومت آق	قلع
جمعیتــی	کــه	در	بحبوحــه	شــیوع	نگران	کننــده	آســیب	های	
اجتماعــی	نــه	تلخــی	اعتیــاد	را	چشــیده	اند	و	نــه	بــار	

ــالق	را. ــکن	ط کمرش
آق	قلعــه	)قلعــه	ســفید(	چنانکــه	از	نامــش	پیداســت	
روســتایی	اســت	کــه	بــا	پاکــی	و	ســالمت	اجتماعــی	و	روانــی	
ــد،	چنانچــه	گاهــی	 ــه	منطقــه	ســفید	دســت	یاب توانســته	ب
بــاورت	نمی	شــود	کــه	در	جایــی	زندگــی	کنــی	کــه	خبــری	

ــد. ــا	نباش ــن	روزه ــوس	ای ــای	ملم از	تاریکی	ه

قهوه خانه و مغازه در روستا قدغن است
اهالــی	آق	قلعــه	در	طــول	بهــار	و	تابســتان	بــا	کشــاورزی	و	در	

طــول	پاییــز	و	زمســتان	بــا	دامــداری	روزگار	می	گذراننــد.	بــه	
ــواده	ای	 ــه	هــر	خان ــد	کلیشــه	های	زندگــی	روســتایی	ک مانن
ــود،	آق	 ــاج	دیگــری	نب ــرد	و	محت ــن	می	ک ــاز	خــود	را	تأمی نی
ــه	ســادگی	زندگــی	مــی	کننــد	و	از	بســیاری	از	 قلعه	ای	هــا	ب
روابــط	تجمالتــی	ایــن	روزهــا	حتــی	اثــری	بــه	زندگــی	خــود	

راه	نداده	انــد.
ــفید	 ــتی	ریش	س ــه	راس ــی	ب ــعید	عبدالله ــتا	س ــار	روس دهی
روســتا	اســت	بــا	بیــش	از	9۰	ســال	ســن	صمیمــی،	ســاده	و	

ــد. ــخن	می	گوی ــت	س ــا	محب ب
ــوده	و	 ــن	ب ــه	همی ــوده	وضــع	آق	قلع ــا	ب ــه	ت ــاد	دارد	ک ــه	ی ب
هیــچ	معتــادی	حتــی	بــه	ســیگار	و	مشــروبات	الکلــی	در	ایــن	

روســتا	دیــده	نشــده	اســت.
ــرای	اینکــه	سیگارفروشــی	هــم	نباشــد	 عبداللهــی	گفــت:	ب
هیــچ	قهوه	خانــه	و	مغــازه	ای	در	روســتا	ســاخته	نشــده	اســت	
ــازه	 ــت	و	اج ــن	اس ــه	قدغ ــت	قهوه	خان ــوص	فعالی ــه	خص و	ب
نمی	دهیــم	وقــت	افــراد	روســتا	در	چنیــن	فضاهایــی	ســپری	
ــه	 ــی	اگــر	نیــازی	داشــته	باشــند	هــر	از	گاهــی	ب شــود؛	اهال

ــد. ــازار	شــهر	مــی	رون ب
ــه	کشــوری	 ــتای	نمون ــوان	روس ــه	عن ــه	ب ــا	قلع ــتای	آق روس
کــه	 وضعیتــی	 در	 آن	 و	جمعیــت	 می	شــود	 شــناخته	

ــه	مــواد	مخــدر	ســهل	و	ســاده	شــده	توانســته	 دســت	یابی	ب
ــد. ــی	بمان ــالم	باق ــاک	و	س پ

زن و شوهر با کم و زیاد زندگی کنار می آیند
ــوراک	را	 ــای	خوردوخ ــیاری	از	نیازمندی	ه ــا	بس آق	قلعه	ای	ه
خــود	تأمیــن	می	کننــد.	روابــط	اجتماعــی	بــه	مراتــب	ســاده	
ــل	و	 ــتند	و	دروغ	و	دغ ــم	هس ــال	ه ــا	کمک	ح ــت.	آدم	ه اس
ــدارد.	همــه	همدیگــر	را	می	شناســند.	 ــی	ن پنهــان	کاری	معن
ــه	اســت. ــه	همیــن	دلیــل	ازدواج	هــا	نیــز	ســاده	و	بی	پیرای ب

روســتای	آق	قلعــه	تــا	بــه	امــروز	روی	طــالق	بــه	خــود	ندیده	
اســت.	دهیــار	روســتا	معتقــد	اســت	دلیــل	آن	بــه	تحمــل	زن	

ــردد. ــوهرها	برمی	گ و	ش
وی	بــا	ذکــر	مثالــی	بــه	چنــد	زوج	در	روســتا	اشــاره	کــرد	کــه	
ــز	طــالق	 ــه	نی ــن	بهان ــه	ای ــا	ب ــد	نمی	شــوند	ام صاحــب	فرزن

ــد. ــی	می	کنن ــر	زندگ ــا	یکدیگ ــد	و	ب نگرفته	ان
ــرای	 ــت	ب ــای	هنگف ــاده	تر	از	هزینه	ه ــیار	س ــه	بس آق	قلع
ســیمنارهای	 ازدواج،	 از	 پــس	 و	 پیــش	 مشــاوره	های	
ــادگی	 ــه	س ــی	ب ــن	چنین ــخنرانی	های	ای ــی	و	س آن	چنان
توانســته	یکــی	از	مهم	تریــن	معضــالت	اجتماعــی	را	
ــان	 ــه	اذع ــه	ب ــی	ک ــم	در	وضعیت ــد.	آن	ه ــل	کن حل	وفص
ــک	 ــج	ازدواج	ی ــر	پن ــل	از	ه ــتان	اردبی ــئوالن	در	اس مس

مــورد	بــه	طــالق	منجــر	می	شــود.
بــه	گفتــه	دهیــار	روســتا	متوســط	ســن	ازدواج	در	این	روســتا	
25	ســال	اســت	و	نبــود	طالق	بــه	منزلــه	اجبــار	بــه	ازدواج	در	

ســنین	پایین	نیســت.
وی	افــزود:	از	ســویی	مهریه	هــا	ســاده	و	انــدک	اســت.	تاجایــی	

کــه	از	پنــج	تــا	۱۰	میلیــون	تومــان	تعیین	می	شــود.
بــه	عبارتــی	مهریــه	عــروس	آق	قلعــه	حــدود	ســه	ســکه	بهار	

آزادی	اســت.
	

مداخله ریش سفیدان از رموز موفقیت روستا
امــا	چــه	عواملــی	باعــث	شــده	تــا	روســتا	بــه	ایــن	درجــه	از	
ــدار	 ــد؟	فرمان ــه	ده ــود	را	ادام ــات	خ ــت	حی ــی	و	صمیم پاک
ــن	روســتای	 ــن	روســتا،	نمونه	تری ــد	اســت	ای ســرعین	معتق
ــه	 ــی	از	جمل ــیب	های	اجتماع ــود	آس ــاظ	نب ــه	لح ــور	ب کش

ــاد	و	طــالق	اســت. اعتی
ــتا	 ــت	روس ــوز	موفقی ــی	از	رم ــت:	یک ــری	گف ــف	ناص عاط
ــروز	 ــگام	ب ــان	در	هن ــن	جوان ــه	ریش	ســفیدان	و	تمکی مداخل

ــت. ــکالت	اس مش
ــردم	 ــا	م ــگ	ب ــاط	تنگاتن ــدا	ارتب ــع	کدخ ــزود:	در	واق وی	اف
ــرای	حل	وفصــل	هــر	مشــکلی	ســریعاً	همــه	 روســتا	دارد	و	ب

ــد. ــارکت	می	کنن ــی	مش اهال
ــچ	 ــتا	هی ــن	روس ــه	در	ای ــان	اینک ــا	بی ــرعین	ب ــدار	س فرمان
فــرد	بیــکاری	وجــود	نــدارد،	متذکــر	شــد:	وضعیــت	مطلــوب	
ــدر	و	 ــواد	مخ ــه	م ــش	ب ــده	گرای ــب	ش ــز	موج ــادی	نی اقتص

ــد. ــته	باش ــود	نداش ــیب	ها	وج ــایر	آس س
بــه	اذعــان	وی	وضعیــت	مطلــوب	اقتصــادی	یکــی	از	دالیــل	
اصلــی	ممانعــت	از	بــروز	و	ظهــور	آســیب	ها	اســت.	بطوریکــه	
ــه	 ــش	ب ــل	گرای ــه	دالی ــر	مســئوالن	اســتان	از	جمل ــه	تعبی ب
ــکاری	در	 ــرخ	بی ــفانه	ن ــکاری	اســت	و	متأس ــواد	مخــدر	بی م
اســتان	اردبیــل	بیــش	از	میانگیــن	کشــوری	محاســبه	شــده	

اســت.
در	عیــن	حــال	در	دســتگیری	اهالــی	روســتا	از	یکدیگر	شــاید	

تنهــا	ذکــر	یــک	مثــال	کفایــت	کند.
ــد	 ــتا	نیازمن ــی	روس ــی	از	اهال ــتا	یک ــار	روس ــه	دهی ــه	گفت ب
مســکن	بــود	کــه	زکات	جمــع	آوری	شــده	را	صــرف	ســاختن	

ــم. ــرای	وی	کردی ــه	ب خان
ــه	گفتــه	عبداللهــی	هــر	یــک	از	خانواده	هــا	دچــار	مشــکل	 ب
ــم. ــان	حل	وفصــل	می	کنی ــان	خودم شــود،	مشــکل	را	در	می

روســتای نمونــه کشــوری در انتظــار طــرح هــادی و 
کانال کشــی

ــور	 ــتان	و	کش ــرای	اس ــه	ب ــه	آق	قلع ــاری	ک ــل	افتخ در	مقاب
ــتند. ــع	هس ــیار	کم	توق ــتا	بس ــن	روس ــردم	ای ــم	زده	م رق

دهیــار	روســتا	مدعــی	اســت	تنهــا	نیــاز	ایــن	روســتا	تکمیــل	
طــرح	هــادی	و	طــرح	کانال	کشــی	اســت	کــه	بخشــی	اجــرا	

ــده	اســت. شــده	و	بخشــی	باقی	مان
عبداللهــی	بــا	تأکیــد	بــه	اینکــه	بــه	غیــر	از	ایــن،	روســتاییان	
ــه	 ــتار	توج ــد،	خواس ــی	ندارن ــه	توقع ــتای	نمون ــن	روس ای
ــا	هــدف	آبیــاری	اراضــی	 مســئوالن	بــه	اتمــام	کانال	کشــی	ب

ــد. ــاورزی	ش کش
ــز	 ــه	زیبایی	هــای	گردشــگری	متعــددی	نی روســتای	آق	قلع
دارد	امــا	تاکنــون	بــه	ایــن	زیبایی	هــا	توجهــی	نشــده	اســت.	
ــن	 ــی	در	ای ــم	نواز	طبیع ــر	چش ــدد	و	مناظ ــمه	های	متع چش
ــردی	را	 ــوم	گ ــای	ب ــاد	اقامتگاه	ه ــت	ایج ــود	ظرفی ــتا	خ روس
در	فضــای	بکــر	و	آرمــش	بخــش	بــه	دور	از	هــر	گونــه	نــوای	

گــوش	خــراش	آســیب	فراهــم	ســاخته	اســت.
ــت،	 ــور	اس ــتایی	در	کش ــادر	روس ــق	ن ــزو	مناط ــه	ج آق	قلع
ــنده	اش	از	 ــفیدی	درخش ــت	و	س ــاک	اس ــه	پ ــتایی	ک روس
ــر	از	 ــد	و	مهمت ــوازی	می	کن ــنونده	ای	دلن ــده	و	ش ــر	بینن ه
آن	مــی	توانــد	الگویــی	بــرای	مدیــران	و	نهادهــای	فرهنگــی	

ــد. ــور	باش ــتان	و	کش ــی	در	اس و	اجتماع

»آق قلعه« منطقه ای با مختصات پاکی/ این روستا سیگار و طالق ندارد

ونوس بهنود

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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عنـوان  بیفتـد«  اتفاقـی  نیسـت  »قـرار 
در  کـه  اسـت  گروهـی  نمایشـگاهی 
نتیجـه آن دو جلـد کتـاب هـم منتشـر 
و رونمایـی شـد. ایـن رویـداد گروهـی 
چندیـن  همگرایـی  محصـول  هنـری 
هنرمنـد اسـت کـه بـا قـرار دادن آثـار 
خویش در قالب یک کتاب و نمایشـگاه 

شـعر و هنـر را همـگام سـاخته انـد.

ــوان	 ــای	کی ــروده	ه ــی	از	س ــه	محصول ــداد	ک ــن	روی در	ای
ــم	وراوی	 ــکاس،	مری ــور،	ع ــن	دانش ــاعر،	امی ــگ،	ش برآهن
ــور،	هنرمنــد	گرافیســت	و	کالیگرافــی	و	هانیــه	میرزایــی	 پ
و	 گرفتــه	 قــرار	 یکدیگــر	 کنــار	 تصویرگــر	 مقــام	 در	
نمایشــگاه	و	کتــاب	هایــی	را	بــه	مخاطــب	ارایــه	مــی	دارد،	
ــر	هنــری	آن	 نایــب	شــیرازی،	هنرمنــد	هــم	در	مقــام	مدی

ــرار	دارد. ق
ــد:	 ــی	گوی ــگار	م ــه	خبرن ــاره	ب ــن	ب ــگ	در	ای ــوان	برآهن کی
ــه	 ــار	پیــش	از	ب ــه	آث ــن	نمایشــگاه	و	ارای ــد	تشــکیل	ای فرآین
مرحلــه	چــاپ	رســیدن	کتــاب	هــای	»قــرار	نیســت	اتفاقــی	
بیفتــد«	و	»پشــت	دیــوار	صدایــی«	روی	داد	و	تصمیــم	

ــم. ــام	دهی ــی	را	انج ــم	کاری	جمع گرفتی

ــای  ــوه ه ــی جل ــری، کالیگراف ــی، تصویرگ عکاس
ــد ــعر ش ــری ش بص

شــاعر	کتــاب	هــای	یادشــده	کــه	در	ابتــدای	ایــن	نمایشــگاه	
ــه	 ــن	مجموع ــد:	ای ــی	ده ــه	م ــی	شــد	ادام ــی	و	معرف رونمای
شــعرها	ویراســتاری	و	بازخوانــی	نهایــی	شــده	بــود	کــه	جلــوه	
ــه	 ــی	ب ــری،	کالیگراف ــد	نقاشــی،	تصویرگ ــای	بصــری	مانن ه

ایــن	کتابهــا	افــزوده	شــد.
وی	ایــن	فراینــد	را	محصــول	مشــورت	بــا	گروهــی	از	
ــن	 ــد:	امی ــی	گوی ــت	و	م ــیراز	دانس ــرح	ش ــدان	مط هنرمن
ــد	را	از	رشــته	گرافیــک	 ــب	شــیرازی،	2	هنرمن دانشــور	و	نای
کــه	در	زمینــه	کالیگرافــی	و	تصویرســازی	فعالیــت	مــی	کنند	
را	معرفــی	کردنــد	کــه	در	نهایــت	پــس	از	مدتــی	آثــار	خلــق	
و	از	میــان	آثــار	تعــدادی	انتخــاب	شــد	و	بــرای	مرحلــه	چــاپ	

ــد. ــال	گردی ــاب	ارس کت
برآهنــگ	کــه	در	ایــن	2	عنــوان	مجموعــه	شــعر	کــه	حــاوی	
99	ســروده	اســت	بــا	بیــان	اینکــه	پــس	از	چــاپ	کتــاب	های	
ــی«	 ــوار	صدای ــد«	و	»پشــت	دی ــی	بیفت ــرار	نیســت	اتفاق »ق
ــی	 ــول	رونمای ــد	معم ــه	رون ــت	از	آنچ ــم	گرف ــروه	تصمی گ
ــراروی	نمایشــگاه	 ــن	ف ــه	و	حاصــل	ای ــرا	رفت ــاب	اســت	ف کت

ــی	شــد. کنون
ایــن	شــاعر	اضافــه	مــی	کنــد:	تمامــی	آنچــه	در	کتــاب	هــای	
یادشــده	در	قالــب	کالیگرافــی	و	تصویرســازی	قــرار	گرفتــه	در	
معــرض	دید	عالقــه	منــدان	ادبیــات	و	هنــر	در	این	نمایشــگاه	

قــرار	گرفتــه	اســت.
ــگاه	 ــای	نمایش ــی	ه ــر	و	کالیگراف ــوع	تصاوی ــگ	مجم برآهن
»قــرار	نیســت	اتفاقــی	بیفتــد«	را	۳۰	اثــر	عنــوان	مــی	کنــد	
و	در	خصــوص	پیشــینه	خویــش	در	شــاعری	مــی	گویــد:	این	
کتــاب	هــا	نخســتین	آثــاری	اســت	کــه	از	مــن	چــاپ	شــده	
اســت	البتــه	پیشــینه	کمــی	در	ایــن	بــاره	نــدارم	و	بیشــتر	بــه	

عنــوان	منتقــد	ادبیــات	شــناخته	مــی	شــوم.
او	بــر	ایــن	بــاور	اســت	کــه	وقتــی	بــه	مرحلــه	ای	رســیده	کــه	
مــی	شــود	ســروده	هایــش	را	چــاپ	و	ارایــه	کــرد	بــا	راهنمایی	
اســتاد	ســیروس	نوذری	ایــن	اشــعار	بازخوانــی	شــد	و	از	میان	
ــه	تفاهــم	رســیده	و	انتخــاب	 ــود	ب ــه	ب ــل	ارای ــا	آنچــه	قاب آنه

شــدند.

مجموعــه ای حــاوی کالســیک هــای کوتــاه و 
شــعرهای ســپید 

او	اضافــه	مــی	کنــد:	در	کتــاب	»قــرار	نیســت	اتفاقــی	بیفتد«،	
ــی«	 ــوار	صدای ــیده	و	در	»پشــت	دی ــاپ	رس ــه	چ ــعر	ب 45	ش
ــعر	 ــا	از	ش ــر	دو	اینه ــه	ه ــده	ک ــه	ش ــروده	ارای ــم	54	س ه
کوتــاه	تبعیــت	مــی	کننــد؛	کتــاب	»پشــت	دیــوار	صدایــی«	
مجموعــه	شــعر	کالســیک	هــای	کوتــاه	شــامل	تــک	بیــت،	
دوبیتــی	و	رباعــی	مــی	شــود	و	دیگــر	کتــاب	بــا	عنــوان	»قــرار	
ــاه	 نیســت	اتفاقــی	بیفتــد«	مجموعــه	شــعرهای	ســپید	کوت

اســت.
برآهنــگ	پیرامــون	انتخــاب	عکــس	هــای	روی	جلــد	ایــن	
ــی	 ــاب	گروه ــد:	در	انتخ ــی	کن ــوان	م ــم	عن ــا	ه ــاب	ه کت
کــه	کردیــم	بــه	پیشــنهاد	آقایــان	دانشــور	و	شــیرازی	ایــن	
عکــس	هــا	مناســب	روی	جلــد	تشــخیص	داده	شــد	کــه	بــا	
هــم	مرتبــط	هســتند	و	بــه	شــکلی	در	پــی	ایــن	بودیــم	کــه	
ــن	در	حالیســت	 ــتند؛	ای ــر	هس ــل	یکدیگ ــا	مکم ــاب	ه کت
کــه	عکــس	هــای	یادشــده	مکمــل	تایپوگرافــی	روی	جلــد	

مــی	باشــند.
شــاعر	کتــاب	هــای	»قــرار	نیســت	اتفاقــی	بیفتــد«	و	
ــیوه	 ــه	ش ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــی«	در	ادام ــوار	صدای ــت	دی »پش
ــه	 ــرار	گرفت ــی	هــا	و	تصویرســازی	هــای	ق انتخــاب	کالیگراف
در	ایــن	مجموعــه	شــعرها	عنــوان	مــی	کنــد:	تقریبــا	تعــداد	
آنچــه	بــرای	ایــن	آثــار	خلــق	شــد	2	برابــر	آنچــه	در	کتــاب	و	
نمایشــگاه	قــرار	گرفتــه،	اســت؛	نیمــی	از	آثــار	از	ســوی	گــروه	

ــد. ــاب	ش ــاپ	انتخ ــرای	چ ب
برآهنــگ	تصویرســازی	هــا	و	کالیگرافــی	هــای	کتــاب	هــای	
ــد	 ــه	دو	هنرمن ــری	ب یادشــده	را	سفارشــی	از	ســوی	مدیرهن
خــالق	دانســته	و	تاکیــد	مــی	کنــد	کــه	ایــن	آثــار	محصولــی	
گروهــی	اســت	کــه	معمــوال	مــورد	توجــه	قــرار	نمــی	گیــرد	و	
کمتــر	کتابــی	اســت	کــه	یــک	گــروه	هنــری	در	رشــته	هــای	

مختلــف	در	قالــب	گــروه	ارایــه	کننــد.
ــورد	 ــده	م ــار	یادش ــق	آث ــی	را	در	خل ــت	کار	گروه وی	اهمی
ــاب	 ــد،	انتخ ــرح	جل ــد:	در	ط ــی	افزای ــرار	داده	و	م ــاره	ق اش
عکــس،	تایپوگرافــی،	کالیگرافــی،	تصویرســازی	همــه	گــروه	

ــاق	نظــر	رســیدند. ــه	اتف ب
ــت	 ــرار	نیس ــای	»ق ــاب	ه ــه	کت ــان	اینک ــا	بی ــگ	ب برآهن
اتفاقــی	بیفتــد«	و	»پشــت	دیــوار	صدایــی«	از	ســوی	نشــر	
ــد	 ــاره	تولی ــاران«	تهــران	منتشــر	شــده	اســت	درب ــاه	ب »م

ــر	 ــا	دیگ ــار	ب ــن	آث ــاوت	ای ــعر	و	تف ــای	ش ــاب	ه ــوه	کت انب
ــاه	چــاپ	 ــه	هایــی	کــه	در	قالــب	مجموعــه	شــعر	کوت نمون
و	عرضــه	مــی	شــوند	مــی	گویــد:	بهتــر	اســت	اشــاره	کنــم	
کــه	انگیــزه	شــخصی	موجــب	شــد	ایــن	مجموعــه	هــا	بــه	
چــاپ	برســند؛	بــرای	مــن	اهمیــت	داشــت	کــه	تصویــر	در	
کنــار	شــعرم	باشــد	و	تولیــدی	گروهــی	بــه	مخاطــب	ارایــه	
ــه	ایــن	معنــا	کــه	اشــاره	مــی	شــود	 شــود؛	تولیــد	انبــوه	ب
حقیقــت	دارد	و	اکنــون	شــاعران	بــرای	خودشــان	کار	مــی	
کننــد	و	مخاطــب	بــه	معنــای	واقعــی	وجــود	نــدارد.	بنابــر	
ایــن	مــا	در	ایــن	کتابهــا	تــالش	کردیــم	خودمــان	را	راضــی	

ــم. نگــه	داری
ایــن	شــاعر	۳۶	ســاله	کــه	دانــش	آموختــه	ادبیــات	فارســی	
ــن	 از	دانشــگاه	شــیراز	اســت	درخصــوص	انتخــاب	اشــعار	ای
ــی	 ــن	اشــعار	بازخوان ــوان	مــی	کنــد:	بارهــا	ای کتــاب	هــا	عن
ــاب	 ــه	انتخ ــان	۱5۰	نمون ــا	از	می ــی	ه ــاید	رباع ــدند	و	ش ش

ــیده	اســت. ــی	رس ــه	2۰	رباع ــون	ب ــدند	و	اکن ش

ــه  ــن گزین ــاه بهتری ــوذری در شــعر کوت ســیروس ن
ــت اس

او	بازخوانــی	و	ویراســتاری	نهایــی	ســیروس	نــوذری	بــر	ایــن	
ــاعر	 ــب	و	ش ــن	ادی ــگاه	ای ــر	جای ــه	خاط ــا	را	ب ــه	ه مجموع
دانســته	و	مــی	گویــد:	در	شــعر	کوتــاه	از	منظــر	نقــد	و	
شــناختی	کــه	از	بافــت	زبــان	دارد،	ســیروس	نــوذری	بهتریــن	
گزینــه	اســت	زیــرا	محــدود	بــه	شــیراز	نیســت	و	در	ایــران	او	

ــت. ــن	هاس از	بهتری
ــای	 ــاب	ه ــه	کت ــعر	و	ادب	را	ب ــی	ش ــش	اهال ــگ	واکن برآهن
»قــرار	نیســت	اتفاقــی	بیفتــد«	و	»پشــت	دیــوار	صدایــی«	را	
خــوب	ارزیابــی	مــی	کنــد	و	مــی	افزایــد:	البتــه	درخصــوص	
ــی	 ــام	نم ــا	انج ــن	کار	را	مطلق ــران	ای ــفانه	ناش پخــش	متاس
ــر	مــی	گــردد	کــه	در	 ــه	خــود	شــاعر	ب ــر	ب ــه	اث ــد	و	ارای دهن
ــار	 ــه	ت ــن	کار	را	در	نگارخان ــط	ای ــن	فق ــم	م ــال	حاضــر	ه ح
و	پــود	کــه	محــل	برپایــی	نمایشــگاه	»قــرار	نیســت	اتفاقــی	
ــان	 ــورد	اســتقبال	مخاطب ــه	م ــد«	اســت	انجــام	دادم	ک بیفت

ــت. ــرار	گرف ــت	ق هنردوس
ــرار	 ــاه	»ق ــه	شــعر	کوت ــرای	مجموع ــه	ب ــور	ک ــم	وراوی	پ مری
نیســت	اتفاقــی	بیفتــد«	کالیگرافی	کــرده	پیرامــون	چگونگی	
پیوســتن	بــه	ایــن	گــروه	مــی	گویــد:	تابســتان	ســال	گذشــته	
ایــن	پــروژه	از	ســوی	مدیــر	هنــری	کتــاب	هــا	پیشــنهاد	شــد	

»قرار نیست اتفاقی بیفتد« کتاب شد/شاعرانگی ۳۰ اثر هنری

محمدحسین 
نیکوپور

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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کــه	قــرار	بــر	ایــن	بــود	بــرای	ایــن	مجموعــه	شــعر	کالیگرافی	
انجــام	دهــم؛	طراحــی	هایــی	کــه	کــردم	مــورد	تاییــد	گــروه	
واقــع	شــد	و	بــا	توجــه	بــه	ســبک	کاری	ام	بــه	روشــی	

شــخصی	تمامــی	ایــن	آثــار	را	چــاپ	کــردم.
ــدن	 ــان	اینکــه	هنــگام	خوان ــا	بی ــن	هنرمنــد	گرافیســت	ب ای
ــا	 ــروده	ه ــه	از	س ــتی	ک ــاس	حســی	و	برداش ــر	اس ــعرها	ب ش
گرفتــه	بــه	طراحــی	پرداختــه	اضافــه	مــی	کنــد:	بنابــر	ایــن	
ــا	کمــک	و	نظــر	گــروه	 حروفــی	کــه	طراحــی	شــده	اســت	ب

ــق	شــد. خل

ــت؛خوانش  ــب اس ــی قال ــری در کالیگراف ــرم بص ف
ــدارد ــی ن ــچ نقش هی

ــرده	و	 ــام	ب ــی	ن ــی	و	تایپوگراف ــاوت	کالیگراف ــور	از	تف وراوی	پ
ــد	در	 ــی	باش ــروف	م ــش	ح ــی	چین ــد:	تایپوگراف ــی	افزای م
حالیکــه	فــرم	بصــری	در	کالیگرافــی	قالب	اســت	و	به	نقاشــی	
ــی	کمپوزســیون	 ــت	نوع ــی	شــود	و	در	حقیق ــر	م ــک	ت نزدی

ــه	حــروف	اســت. ــه	اضاف خــط	ب
ــی	آن	 ــاب	و	در	پ ــق	کت ــکاری	را	در	خل ــن	هم ــه	ای او	نتیج
نمایشــگاه	»قــرار	نیســت	اتفاقــی	بیفتــد«	را	محصول	اندیشــه	
ــاط	 ــان	ارتب ــردم	و	مخاطب ــد:	م گروهــی	دانســته	و	مــی	گوی
خوبــی	بــا	آثــار	پیــدا	کردنــد	و	نمونــه	آن	در	ایــن	نمایشــگاه	

ــود. مشــهود	ب
ــی	و	خوشنویســی	ســنتی	را	برشــمرده	 ــاوت	کالیگراف وی	تف
و	عنــوان	مــی	کنــد:	تلقــی	برخــی	بــر	ایــن	اســت	کــه	ایــن	
ــار	 ــدن	آث ــد	در	حالیکــه	پــس	از	دی ــا	هــم	ندارن ــی	ب دو	تفاوت
متوجــه	شــدند	آنچــه	کالیگرافــی	اســت	بــا	خوشنویســی	در	

ــرار	دارد. ــاوت	ق تف
ــم	 ــرادی	ه ــگاهی	انف ــته	نمایش ــال	گذش ــه	س ــور	ک وراوی	پ
ــی	 ــمرده	و	م ــن	دو	را	برش ــاوت	ای ــوص	تف ــته	در	خص داش
گویــد:	کالیگرافــی	کــه	مــن	انجــام	دادم	در	حیطــه	گرافیــک	
مــی	گنجــد	فــی	البداهــه	اســت	و	بیشــتر	بــر	اســاس	حــس	
هنرمنــد	خلــق	مــی	شــود	درحالیکــه	در	خوشنویســی	
ســنتی	معمــوال	ســیاه	مشــق	هایــی	کــه	نوشــته	مــی	شــود	
یــا	معمــوال	آنچــه	بــه	عنــوان	نقاشــیخط	شــناخته	مــی	شــود	
تابــع	قانــون	و	قاعــده	خاصــی	اســت،	امــا	اینجــا	در	کالیگرافی	
هــا	تابــع	هیــچ	قانونــی	نیســت	و	مــن	مــی	توانــم	یــک	حــرف	
را	تکــرار	کنــم	و	حتــی	آن	را	تــا	آنجــا	کــه	مــی	خواهــم	امتداد	

مــی	دهــم.
ایــن	بانــوی	هنرمنــد	اهمیــت	آنچــه	را	در	کالیگرافــی	هایــش	
ــه	در	 ــد:	البت ــی	گوی ــد	و	م ــی	دان ــش	م ــرده	خوان ــت	ک رعای
کالیگرافــی	خوانــش	هیــچ	نقشــی	نــدارد	و	مــی	توانــد	خوانده	
شــود	و	حتــی	خوانــده	نشــود،	بنابــر	ایــن	آزادانــه	و	بر	اســاس	

حــس	شــخصی	از	اشــعار،	ایــن	آثــار	را	بــه	تصویــر	کشــیدم.
وراوی	پــور	کــه	دانشــجوی	کارشناســی	ارشــد	گرافیک	اســت	
دربــاره	آنچــه	در	ایــن	آثــار	بــه	عنــوان	متریــال	بــه	کار	گرفتــه	
ــک	شــخصی	از	 ــه	تکنی ــا	توجــه	ب ــد:	ب ــی	کن ــد	م ــم	تاکی ه

مرکــب	اســتفاده	نکــردم	و	چــاپ	دســتی	کــردم.
دیگــر	هنرمنــدی	کــه	او	هــم	کارشناســی	ارشــد	گرافیــک	
ــرای	 ــری	ب ــه	تصویرگ ــه	ب ــت	ک ــی	اس ــه	میرزای دارد؛	هانی
کتــاب	»قــرار	نیســت	اتفاقــی	بیفتــد«	پرداختــه	مــی	گوید:	
کارشناســی	ارشــد	گرافیــک	خوانــدم	و	متولــد	۱۳7۰	
ــزد	 ــگاه	آزاد	ی ــد	دانش ــع	ارش ــه	در	مقط ــتم	ک ــیراز	هس ش

ــردم. ــل	ک تحصی
ــه	 ــد	در	حیط ــی	کن ــوان	م ــه	عن ــوان	ک ــد	ج ــن	هنرمن ای
ــردازد	و	 ــه	کار	بپ ــد	اســت	ب ــه	من ــی	عالق ــازی	خیل تصویرس
تجربــه	هــای	اندکــی	هــم	نــدارد	مــی	افزایــد:	پیشــنهاد	ایــن	
کتــاب	از	ســوی	مدیــر	هنــری	مجموعــه	داده	شــد	و	پــس	از	
خوانــش	چندیــن	بــاره	متــن،	اتودهایــی	زدم	کــه	در	نتیجــه	

ــا	اشــعار	یکســان	شــد. فضــای	تصویرهــا	ب
ــی	 ــگاه	گروه ــور	در	۳	نمایش ــه	حض ــه	تجرب ــی	ک میرزای
تصویرســازی	دارد،	ایــن	کتــاب	را	نخســتین	تجربــه	چاپــی	
ــور	 ــه	ط ــم	ب ــار	ه ــک	ب ــد:	ی ــی	گوی ــد	و	م ــی	دان ــود	م خ
انفــرادی	نمایشــگاهی	از	تصویرســازی	در	شــهر	یــزد	

ــتم. داش

تلفیــق شــعرهای مینیمــال بــا تصویرســازی هــای 
ســاده و انتزاعــی

ــت	 ــرار	نیس ــاب	»ق ــازی	کت ــود	را	در	تصویرس ــت	خ او	اولوی
اتفاقــی	بیفتــد«	ارتبــاط	حســی	و	شــخصی	بــا	ســروده	هــای	
کیــوان	برآهنــگ	دانســته	و	مــی	گویــد:	ابتــدا	بایــد	بــا	فضای	
ــه	 ــی	دانســتم	چ ــه	اصــال	نم ــی	شــدم	چراک ــنا	م ــعر	آش ش
ســبکی	اســت؛	وقتــی	دیدم	ســبک	شــاعر	مینیمــال	و	ســاده	
و	انتزاعــی	اســت	تــالش	کــردم	در	همیــن	ســبک	کار	کنــم؛	
ــازی	 ــم	را	در	تصویرس ــادگی	و	مینیمالیس ــردم	س ــالش	ک ت

هایــم	رعایــت	کنــم.
میرزایــی	دلیــل	نبــود	رنــگ	در	تصویرســازی	هــای	خویش	
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــد:	ب ــی	گوی ــرار	داده	و	م ــاره	ق ــورد	اش را	م
اینکــه	متــن	شــعرها	هــم	خیلــی	رنگارنــگ	نیســت	پــس	از	
ــا	نظــر	گــروه	 ــا	مرکبهــای	مختلــف	زدم	ب اتودهایــی	کــه	ب
ــن	رو	 ــگ	باشــد،	از	ای ــه	تکرن ــن	نتیجــه	رســیدیم	ک ــه	ای ب
ــر	 ــا	در	کار	بهت ــت	ه ــی	داد	و	کنتراس ــخ	م ــر	پاس ــه	بهت ک

ــود. ــی	ش مشــخص	م
ــی	 ــت	اتفاق ــرار	نیس ــاب	»ق ــرای	کت ــر	ب ــه	۱2	تصوی او	ک
بیفتــد«	بــه	ســرانجام	رســانده	مــی	افزایــد:	ایــن	تعــداد	از	
میــان	تعــداد	زیــادی	تصویرســازی	انتخــاب	شــد	و	اکنــون	
افــزون	بــر	کتــاب	در	نمایشــگاه	هــم	پیــش	روی	مخاطــب	

ــرار	گرفتــه	اســت. ق
میرزایــی	کــه	حــوزه	کاری	خویــش	را	تصویرســازی	
ــن	 ــد:	ای ــی	گوی ــد،	م ــی	دان ــودکان	م ــاب	ک ــرای	کت ب
ــام	دادم،	 ــه	انج ــت	ک ــالی	اس ــه	بزرگس ــتین	تجرب نخس
چراکــه	پیشــتر	کتابهــای	»هــزار	و	یــک	شــب«	و	
شــاهنامه	را	تصویرســازی	کــردم،	امــا	بــه	مرحلــه	

انتشــار	هنــوز	نرســیده	انــد.
در	نمایشــگاه	»قــرار	نیســت	اتفاقــی	بیفتــد«	افــزون	بــر	آثــار	
ــور،	2	قطعــه	عکســی	کــه	 ــم	وراوی	پ هانیــه	میرزایــی	و	مری
ــوی	 ــده	از	س ــاپ	گردی ــده	چ ــای	یادش ــاب	ه ــد	کت روی	جل
ــرار	 ــد	ق ــرض	دی ــکاس	در	مع ــد	ع ــور،	هنرمن ــن	دانش امی

ــه	اســت. گرفت
طــراح	جلــد	کتــاب	هــای	»قــرار	نیســت	اتفاقــی	بیفتــد«	و	
»پشــت	دیــوار	صدایــی«	کــه	از	ســوی	نشــر	مــاه	بــاران	چــاپ	
شــده،	محســن	زارع	پــور	از	هنرمنــدان	طــراح	گرافیــک	مــی	
باشــد	و	بازخوانــی	اشــعار	کیــوان	برآهنــگ	توســط	ســیروس	

نــوذری	و	احســان	رضایــی	انجــام	پذیرفتــه	اســت.
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ــازار  آســتان مقــدس شــاهزاده حســین)ع( در محــدوده ب
همــدان و بــه فاصلــه ای انــدک از میــدان اصلــی شــهر ایــن 
روزهــا مجــری طــرح آرامــش بهــاری اســت و مرکز شــهر 
همــدان را بــه قطــب فرهنگــی مذهبــی تبدیــل کــرده 

ــت. اس

ــرت	 ــوار	حض ــوی	بزرگ ــی)ع(،	عم ــی		النق ــن	عل ــین	ب حس
از	 حســین)ع(	 شــاهزاده	 بــه	 معــروف	 ولی	عصر)عــج(	
امامزاده	هــای	شــاخص	کشــور	بــه	شــمار	مــی	رود	کــه	تنهــا	
امامــزاده	شــهر	همــدان	اســت	کــه	نســب	وی	بــدون	واســطه	
بــه	یکــی	از	امامــان	معصــوم	یعنــی	حضــرت	امــام	هــادی)ع(	

می	رســد.
ــهر	 ــی	ش ــای	اصل ــگاه	ه ــی	از	زیارت ــه	یک ــه	متبرک ــن	بقع ای
همــدان	بــوده	و	در	جــوار	میــدان	مرکــزی	ایــن	شــهر	معروف	

ــه	میــدان	امــام	خمینــی)ره(	واقــع	شــده	اســت. ب
ســاختمان	بنــای	امامــزاده	را	از	بناهــای	دوره	صفویــه	دانســته	
ــرات	در	آن	 ــز	برخــی	تغیی ــار	نی ــه	در	دوره	قاج ــه	البت ــد	ک ان

صــورت	گرفتــه	اســت.
معّمرین	قدمت	نخسـتین	بنای	ایـن	زیارتگاه	را	پیـش	از	دوره	
ایلخانیـان	دانسـته	انـد	و	تاریـخ	نـگاران	نیـز	بـه	ایـن	معتقـد	
هسـتند	و	آن	را	در	دوره	هالکوخـان	)۶54-۶۶۳	ه	ق(	مـی	

نند. دا

ــاری  ــدان معم ــین)ع( هم ــاهزاده حس ــتان ش آس
ــی دارد ــیار زیبای بس

آســتان	مقــدس	شــاهزاده	حســین)ع(	همــدان	از	معمــاری	
بســیار	زیبایــی	برخــوردار	بــوده	و	از	چندیــن	بخــش	شــامل	
ــردابی	 ــره	و	س ــاق	مقب ــین،	ات ــتان	پیش ــوان	ورودی،	شبس ای
ــرار	دارد،	تشــکیل	 ــن	ق ــف	زمی ــری	از	ک ــق	۳	مت ــه	در	عم ک

شــده	اســت.
امــا	گذشــته	از	ویژگــی	هــای	معمــاری	این	مــکان	ارزشــمند؛	
ــاع	 ــل	بق ــور	تبدی ــه	منظ ــاری	ب ــش	به ــوروزی	آرام ــرح	ن ط
ــا	اســتفاده	از	ظرفیــت	 متبرکــه	بــه	قطــب	هــای	فرهنگــی	ب
ــی	 ــای	دین ــت	باوره ــتای	تقوی ــوروزی	در	راس ــالت	ن تعطی
و	مذهبــی	و	ارتقــاء	ســطح	فکــری	و	فرهنگــی	زائــران	و	
ــل	 ــنت	های	اصی ــج	س ــغ	و	تروی ــوروزی	و	تبلی ــافران	ن مس
ــدس	 ــتان	مق ــفند	در	آس ــوروز،	از	28	اس ــد	ن اســالمی	در	عی
ــد. ــرا	در	آم ــه	اج ــم	ب ــه	واجــب	التعظی ــزاده	و	بقع ــن	امام ای
طــی	ایــام	نــوروز	مســافران	و	گردشــگران	بســیاری	بــه	
ــن	مــکان	مقــدس	ســر	زده	و	از	برنامــه	هــا	و	طــرح	هــای	 ای

ــد. ــتفاده	کردن ــده	اس ــه	ش درنظرگرفت

حجــت	االســالم	غالمرضــا	نائینــی	از	مبلغیــن	طــرح	آرامــش	
بهــاری	و	دارای	مــدرک	کارشناســی	ارشــد	مشــاوره	خانــواده	
بــا	۶	ســال	ســابقه	تبلیغــی	در	اجــرای	ایــن	طــرح	و	از	طــالب	
ســطح	خــارج	حــوزه	علمیــه	بــوده	کــه	در	شــهر	قم	مشــغول	
ــاوره	 ــوان	مش ــه	عن ــت	و	ب ــی	اس ــوم	دین ــالت	عل ــه	تحصی ب
خانــواده	در	غرفــه	مختــص	ایــن	امــر	در	آســتان	ایــن	امامزاده	
ــاوره	 ــی	و	مش ــای	تبلیغ ــت	ه ــه	فعالی ــم	ب ــب	التعظی واج

مشــغول	بــه	فعالیــت	اســت.
ــام	 ــاع	و	ام ــطح	بق ــرح	در	س ــن	ط ــرای	ای ــه	اج وی	در	زمین
ــی	در	 ــای	اصل ــرح	از	نیازه ــن	ط ــت:	ای ــوان	داش زادگان	عن
ــای	 ــب	ه ــوان	قط ــه	عن ــه	ب ــاع	متبرک ــل	بق ــتای	تبدی راس
ــا	 ــته	ب ــالهای	گذش ــه	در	س ــت	ک ــی	اس ــی	و	عقیدت فرهنگ
ــاف	در	 ــازمان	اوق ــط	س ــه	توس ــورت	گرفت ــزی	ص ــه	ری برنام
ــه	 ــوروزی	در	ســطح	امامــزادگان	ب مــدت	زمــان	تعطیــالت	ن

ــد. ــرا	درآم ــه	اج مرحل
ــای	مشــاوره	 ــت	ه ــه	فعالی ــا	اشــاره	ب ــغ	ب ــی	مبل ــن	روحان ای
ای	صــورت	گرفتــه	در	خیمــه	هــای	معرفــت	طــرح	آرامــش	
بهــاری	عنــوان	داشــت:	بســیاری	از	اختالفــات	خانوادگــی	بــه	
خصــوص	در	حــوزه	زوج	هــای	جــوان	در	خیمــه	های	مشــاوره	
رفــع	شــده	و	بســیاری	از	مــوارد	مشــاوره	توانســته	بــه	نقطــه	
ــه	 ــرد	مراجع ــکالت	ف ــل	مش ــتای	ح ــی	در	راس ــل	قبول قاب

کننــده	برســد.
ــه	 ــب	ک ــن	مطل ــه	ای ــاره	ب ــا	اش ــواده	ب ــاوره	خان ــن	مش ای
ــه	ســوی	مشــاوره	هــای	کارشناســی	و	تحصصــی	 حرکــت	ب
از	ضروریــات	انجــام	مشــاوره	صحیــح	و	درســت	اســت،	افــزود:	
مــوارد	بســیاری	از	مراجعــه	کننــدگان	در	زمینــه	اختالالتــی	
ــی	 ــز	مراجعات ــن	مرک ــه	ای ــواس	ب ــردگی	و	وس ــد	افس مانن
داشــته	انــد	کــه	ســعی	شــده	بــا	انجــام	مشــاوره	هــای	صحیح	
و	بیــان	مــوارد	علمــی	و	کارشناســی	در	زمینــه	رفع	مشــکالت	
ــی	و	 ــای	علم ــرد	و	راهبرده ــورت	گی ــات	الزم	ص ــا	اقدام آنه
قابــل	اجــرا	در	راســتای	رفــع	مــوارد	بــه	فــرد	مراجعــه	کننــده	
داده	شــده	تــا	نتیجــه	مطلــوب	از	انجــام	مشــاوره	هــا	حاصــل	

شــود.
ایــن	مبلــغ	روحانــی	در	زمینــه	ســایر	مــوارد	مراجعــه	شــده	
ــن	آســتان	مقــدس	 در	راســتای	انجــام	مشــاوره	در	محــل	ای
افــزود:	مشــاوره	هــای	بســیاری	نیــز	در	حــوزه	خانــواده	و	رفع	
اختالفــات	زوجیــن،	انتخــاب	همســر	و	ازدواج	در	ایــن	محــل	

صــورت	گرفتــه	اســت.
حجــت	االســالم	نائینــی	بــه	انجــام	مشــاوره	هــای	تحصیلــی	
در	ایــن	مرکــز	نیــز	اشــاره	داشــت	و	افــزود:	بســیاری	از	
دانشــجویان	کــه	حتــی	مــواردی	از	نخبــگان	علمــی	هــم	در	
ــرای	مشــاوره	مراجعــه	 ــه	ایــن	غرفــه	ب بیــن	آنهــا	هســتند	ب

آستان شاهزاده حسین)ع( همدان قطب فرهنگی مذهبی در مرکز شهر 
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ــد. ــرده	ان ک
ــت	 ــه	فعالی ــی	ب ــگاه	بســیار	مثبت ــه	ن ــه	اینک ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــط	 ــی	در	محی ــاوره	مذهب ــام	مش ــرح	و	انج ــن	ط ــای	ای ه
فضــای	معنــوی	در	بیــن	مــردم	وجــود	دارد	افــزود:	ایــن	طرح	
باعــث	مــی	شــود	فعالیت	هــای	مذهبــی	و	تبلیغــی	در	ســطح	

ــگاه	مــردم	ارتقــاء	پیــدا	کنــد. محیــط	بقــاع	متبرکــه	در	ن
ایــن	مبلــغ	روحانــی	بــه	تخصصــی	شــدن	امــور	تبلیغــی	در	
ســطح	حــوزه	علمیــه	نیــز	اشــاره	داشــت	و	عنــوان	کــرد:	در	
ــی	حرکــت	 مبحــث	فعالیــت	هــای	تبلغیــی	مبلغیــن	روحان
بــه	ســمت	تخصصــی	شــدن	در	تمامــی	زمینــه	هــای	تبلیغی	
ــد	 ــی	مانن ــی	در	مباحث ــن	روحان ــروز	مبلغی ــده	و	ام ــاز	ش آغ
ــی	 ــوم	ارتباطات ــث	عل ــفه	و	مباح ــی،	فلس ــاوره	خانوادگ مش
دارای	تحصیــالت	عالــی	هســتند	و	بنــا	بــه	فرمایشــات	مقــام	
معظــم	رهبــری	یکــی	از	رویــش	هــای	نظــام	حضــور	تاثیــر	
ــه	پیشــبرد	انجــام	 گــذار	مبلغیــن	در	زمینــه	هــای	کمــک	ب

امــور	مختلــف	در	ســطح	جامعــه	اســت.

دیــن، نجــوا و نیایــش در رفــع بســیاری از بیمــاری 
هــای جســمی بشــر موثــر اســت

ــی	 ــه	حت ــن	ک ــان	ای ــا	بی ــغ	ب ــی	مبل ــن	روحان ای
ــوا	 ــن،	نج ــز	دی ــی	نی ــان	غرب ــگاه	روان	شناس در	ن
و	نیایــش	در	رفــع	بســیاری	از	بیمــاری	هــای	
جســمی	بشــر	موثــر	اســت،	افــزود:	توجــه	بــه	امور	
دینــی	و	مذهبــی	بــه	رفــع	بســیاری	از	اختــالالت	
ــایانی	 ــای	ش ــد	افســردگی	کمــک	ه روحــی	مانن
ــز	 ــی	نی ــوم	روان	شناس ــوارد	در	عل ــن	م دارد	و	ای
ــرار	گرفتــه	 ــی	ق مــورد	تاکیــد	روان	شناســان	غرب

ــت. اس
فرهنگــی	 واحــد	 راحلــه	حضرتــی	مســئول	
خواهــران	آســتان	مقــدس	شــاهزاده	حســین)ع(	
همــدان	نیــز	در	زمینــه	اجــرای	ویــژه	برنامــه	های	

مذهبــی	بــا	شــرکت	گســترده	خواهــران	طــی	ســال	عنــوان	
داشــت:	۱8۰	خواهــر	بــه	عنــوان	خــادم	ایــن	آســتان	مقــدس	
بــا	ایــن	واحــد	همــکاری	دارنــد	کــه	مــی	تــوان	گفــت	طــی	
ســال	45	برنامــه	مختــص	خواهران	در	ایــام	والدت	و	شــهادت	
ائمــه	طاهریــن)ع(	در	محــل	ایــن	آســتان	برگــزار	مــی	شــود.
راحلــه	حضرتــی	بــا	اشــاره	بــه	برگــزاری	ویــژه	برنامــه	آرامش	
ــت:	 ــوان	داش ــرک	عن ــتان	متب ــن	آس ــطح	ای ــاری	در	س به
ــیاری	 ــتقبال	بس ــا	اس ــاله	ب ــه	س ــاری	هم ــش	به ــرح	آرام ط
ــه	هــای	 ــه	خصــوص	در	غرف ــا	ب ــواده	ه ــی	از	ســوی	خان خوب
ویــژه	کــودک	و	هــم	چنیــن	غرفــه	ترویــج	فرهنــگ	عفــاف	و	

ــرو	شــده	اســت. حجــاب	روب

کالس های سبک زندگی اسالمی دایر می شود
وی	بــا	اشــاره	بــه	برگــزاری	کالس	هــای	مختلــف	ایــن	واحــد	
بــا	حضــور	گســترده	بانــوان	اظهــار	داشــت:	بــا	برنامــه	ریــزی	
ــبک	 ــای	س ــد	کالس	ه ــن	واح ــط	ای ــه	توس ــورت	گرفت ص
زندگــی	اســالمی،	طــب	ســنتی،	طراحــی	و	خطاطــی،	کالس	
ویــژه	تفســیر	و	آشــنایی	بــا	مفاهیــم	قــران	کریــم،	آشــنایی	با	

مهدویــت	و	زندگــی	گهربــار	بانــوی	دو	عالــم	حضــرت	فاطمــه	
ــای	 ــه	ه ــت	برنام ــص	تقوی ــی	مخت ــرا)س(	و	کالس	های زه

ــان	در	حــال	اجــرا	اســت. درســی	کــودکان	و	نوجوان
مســئول	واحــد	فرهنگــی	واحــد	خواهــران	آســتان	مقــدش	
ــای	 ــت	ه ــایر	فعالی ــه	س ــاره	ب ــا	اش ــین)ع(	ب ــاهزاده	حس ش
ایــن	واحــد	عنــوان	داشــت:	در	راســتای	عمــل	بــه	فرمایشــات	
حکیمانــه	مقــام	معظــم	رهبــری	در	زمینــه	نهضــت	مطالعــه	
کتــب	مفیــد	برنامــه	ای	در	زمینــه	معرفــی	کتاب	هــای	مفید	
ــن	 ــی	و	همچنی ــی	فاطم ــبک	زندگ ــج	س ــوع	تروی ــا	موض ب
ــا	همســران	و	مــادران	معظــم	شــهدا	در	 خاطــرات	مرتبــط	ب

ــن	واحــد	در	حــال	انجــام	اســت. ای
ــه	 ــن	آســتان	در	ادام ــران	ای ــی	خواه مســئول	واحــد	فرهنگ
ــادران	 ــران	و	م ــی	از	همس ــدار	و	سرکش ــه	دی ــزود:	برنام اف
ــادران	و	همســران	 معظــم	شــهدا	و	هــم	چنیــن	دعــوت	از	م
معــزز	شــهدا	بــرای	حضــور	در	مراســم	مختــص	ایــن	واحــد	

ــز	انجــام	شــده	اســت. نی
گفتنـی	اسـت؛	طـرح	ملـی	آرامش	بهـاری	بـا	هـدف	خدمت	
رسـانی	مطلوب	به	زائران	و	مسـافران	نوروزی،	تقویت	باورهای	
دینـی	و	مذهبـی	و	همچنیـن	تبدیـل	بقـاع	متبرکـه	به	
قطب	هـای	فرهنگی	کشـور	بـه	مدت	8	سـال	اسـت	که	

در	امامـزادگان	و	بقـاع	متبرکـه	برگزار	می	شـود.
ــوروز	امســال	در	ســطح	7۱	 ایــن	طــرح	در	ایــام	عیــد	ن
امامــزاده	و	بقعــه	متبرکــه	اســتان	همــدان	و	بــا	حضــور	
ــرای	 ــت	و	اج ــام	اس ــال	انج ــی	در	ح ــغ	روحان ۶۱	مبل
برنامــه	هــای	مذهبــی،	مســابقات	فرهنگــی،	اقامــه	نماز	
ــای	شــرعی،	 ــه	پرســش	ه ــی	ب جماعــت	و	پاســخ	گوی
برپایــی	خیمــه	هــای	معرفــت،	نمایشــگاه	محصــوالت	
ــه	هــای	عفــاف	و	حجــاب	و	کــودک	در	 فرهنگــی،	غرف
ــم	 ــه	امیدواری ــه	اســت	ک ــر	قرارگرفت ــی	آن	مدنظ برپای
ــه	 ــه	ب ــاع	متبرک ــل	بق ــا	تبدی ــه	ه ــن	برنام ــرای	ای اج

ــد. ــرعت	ده ــور	را	س ــی	کش ــای	فرهنگ قطب	ه

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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حــال و هــوای هفــت تپــه و اردوگاه 
شــهدای مازنــدران در ســیزده طبیعــت 
ــوان  ــی ت ــن را م ــده، ای ــر ش ــی ت دیدن
از همصحبتــی بــا کوچکتریــن خــادم 

ــرد. ــس ک ــی ح ــه خوب ــهداء ب الش

ــت	و	در	 ــوات	اس ــالم	و	صل ــر	س ــو	از	عط ــای	اردوگاه	ممل فض
میــان	شــور	و	شــوق	زائــران	راهیــان	نــور،	خادمــی	بــه	چشــم	
مــی	آیــد	کــه	دانــش	آمــوز	کنکــوری	اســت،	هانیــه	نــام	دارد،	

۱7	ســاله	و	بــرادرزاده	شــهید.
شــهر	 ورودی	 در	 درســت	 مازنــدران،	 شــهدای	 اردوگاه	
خرمشــهر	واقــع	شــده	و	کاروان	بــه	کاروان	زائــر	را	در	دل	
ــه	گفتــه	فرماندهــان	 ــی	کــه	ب خــود	جــای	مــی	دهــد.	مکان
ــراج	دل	 ــروز	مع ــود	ام ــراج	شــهدا	ب ــدس	مع ــاع	مق دوران	دف
هــای		مشــتاق	ده	هــا	هــزار	زائــر	شــد	کــه	ســال	جدیــد	را	در	

ــد. ــل	کردن ــهدا	تحوی ــجدگاه	ش س
فضــای	اردوگاه	پــر	اســت	از		عطــر	ســالم	و	صلــوات	و	در	میان	
ــی	 ــه	خادم ــان	اســتقبال	و	بدرق ــران	در	زم شــور	و	شــوق	زائ
بــه	چشــم	مــی	آیــد	کــه	دانــش	آمــوز	کنکــوری	اســت.	بــه	
ســراغ	کوچکتریــن	خــادم	خواهــر	اردوگاه	شــهدای	مازنــدران	
ــال	 ــس	و	ح ــه،	ح ــت	صمیمان ــپ	و	گف ــک	گ ــم	و	در	ی رفتی
خادمــی	را	او	جویــا	مــی	شــویم.	هانیــه	کاکویــی	در	ســن	۱7	
ســالگی	لبــاس	خادمــی		پوشــید،	پــر	انــرژی	اســت	و	شــور	و	

هیجانــش	بــرای	خدمــت	بــه	زائــران	دیدنــی	اســت.
ــور	داری	و	 ــون	کنک ــر	آزم ــاه	دیگ ــم	چندم ــی	پرس از	وی	م
اینجــا	چــه	مــی	کنــی؟	بــا	خنــده	ســوالم	را	ایــن	طــور	پاســخ	
ــوژه	 ــوری	س ــوز	کنک ــش	آم ــدن	دان ــادم	ش ــد:	خ ــی	ده م
خوبــی	اســت	امــا	شــبیه	رزمنــدگان	هــم	ســن	و	ســال	خودم	
کــه	درس	و	مدرســه	را	رهــا	کردنــد	و	بــه	بــرای	جنــگ	راهــی	
جنــوب	شــدند،	خواســتم	ایــن	حــس	و	حــال	را	درک	کنــم.
نوجـوان	۱7	سـاله	سـاروی،	بـرادرزاده	شـهید	اسـت	و	دروان	
کودکـی	اش	پرشـده	از	خاطـرات	عموی	شـهیدش	،می	گوید:	
عمویم	۱8	سـال	بیشـتر	نداشـت	که	در	شـلمچه	به	شـهادت	
رسـید.	مادربزرگم	همیشـه	از	عموی	شـهیدم	مـی	گفت	برای	

همیـن	دوسـت	داشـتم		محل	شـهادت	عمویـم	را	ببینم.
ــوب	را	 ــه	جن ــی،	منطق ــته	ریاض ــاز		رش ــوز	ممت ــش	آم دان
ــد:	 ــی	ده ــه	م ــد	و	ادام ــی	دان ــش	بخــش	م ــه	ای	آرام منطق
وقتــی	اســمم	در	قرعــه	خادمــی	نیفتــد	دلــم	گرفت.	متوســل	
بــه	عموی	شــهیدم	»شــهید	تــورج	کاکویــی«،	فــردای	آن	روز	
از	کمیتــه	خادمیــن	بــا	مــن	تمــاس	گرفتنــد	کــه	بــرای	اعزام	

بــه	خرمشــهر	آمــاده	بــاش	.
ــرای	 ــی	کــه	ب ــا	گــوش	حســینیه	پــر	شــده	از	زائران گــوش	ت
ــادم	 ــه	،خ ــد.	هانی ــه	حســینیه	آمدن ــت	ب ــاز	جماع ــه	نم اقام
حســینیه	و	ســلف	ســرویس	اســت.	وقــت	نمــاز	حســینیه	را	
ــرای	 ــد	از	آن		ب ــد	و	بع ــی	کن ــاده	م ــت	آم ــاز	جماع ــرای	نم ب
ــه	ســلف	ســرویس	مــی	رود	:	قشــنگ	 ــن	ب ــی	از	زائری پذیرای
تریــن	لحظــه	ای	کــه		خانــواده	شــهدا	و	زائرین	وارد	حســینیه	
ــر	شــهدا	 ــر	شــده	از	تصاوی ــه	پ ــوند،	حســینیه	ای	ک ــی	ش م
کــه	حاضــر	و	ناظــر	کارهایــم	هســتند؛	زمانیســت	کــه	برایــم	

دعــای	عاقبــت	بخیــری	مــی	کننــد.
ــاده	 ــرای	کنکــور	آم ــادی	کــه	خــود	را	ب 	نوجــوان	دهــه	هفت
مــی	کنــد،	حــاال	بــا	درس	و	کتــاب	در	دســت	،	خادم	شــهدای	
ــدام	قســمت	 ــد	در	ک ــی	کن ــی	نم ــم	فرق ــد:	»برای اردوگاه	ش
مشــغول	خدمــت	بــه	زائــران	باشــم	.	مســئولیتی	کــه	برعهده	
گرفتــه	ام	را	بایــد	درســت	انجــام	دهــم	.	شــاید	گاهــی	اوقــات	
نتوانســتم	خــوب	کار	کنــم	یــا	کــم	کاری	کــردم،	امــا	باعــث	

شــد	مســئولیت	پذیــری	را	در	خــودم	تقویــت	کنــم.«
ــلف	 ــه	س ــن	ب ــاده	رفت ــینیه،	آم ــد	از	کار	در	حس ــه	بع هانی
ســرویس	مــی	شــود،	از	او	مــی	پرســم	کار	در	ســلف	ســرویس	

ــرای	 ــم	را	مــی	دهــد:	کار	ب ــا	لبخنــد	جواب ســخت	نیســت	،ب
شــهدا	ســختی	نــدارد	.آدم	بایــد	بــرای	یــک	بــار	هــم	شــده	به	
ایــن	مناطــق	بیایــد	و		یــا		لبــاس	خادمــی		بپوشــد،	آن	وقــت	

اســت	کــه	مــی	بینیــد	خدمــت	بــه	شهدا،ســخت	نیســت.
فاطمــه	علــی	نــژاد	مبلغــه	ثابــت	اردوگاه	شــهدای	مازنــدران	
ــه	زائریــن	شــهدا	 نیــز	۱۱	ســال	در	لبــاس	خــادم	الشــهداء	ب
ــه	 ــوان	مبلغ ــه	عن ــم	ب ــال	ه ــج	س ــد	و	پن ــی	کن ــت	م خدم

ــت. ــال	اس ــی	فع ــه	فرهنگ ــا	در	عرص کاروان	ه
وی	از	حضــور	پرشــور	زائرانــی	کــه	بــه	او	مراجعــه	مــی	کننــد،	
مــی	گویــد:	بیشــتر	مراجعــه	کننــدگان	نوجوانــان	و	جوانــان	
ــادی	و	 ــائل	اعتق ــاره	مس ــان	درب ــر	سواالتش ــتند	و	اکث هس
فرهنگــی	اســت.	قریــب	بــه	اتفــاق	زائریــن	شــبهات	زیــادی	
ــالش	 ــه	در	ت ــد	ک ــرعی	دارن ــادی	و	ش ــائل	اعتق ــاره	مس درب

ــاز	کنیــم. هســتیم	گــره	هــای	ذهنــی	آنهــا	را	ب
ــی		و	 ــور	در	تربیــت	نســل	انقالب ــژاد	نقــش	راهیــان	ن علــی	ن
ــد	و	تاکیــد	مــی	 ــژه	و	اثرگــذار	مــی	دان ســبک	زندگــی	را	وی
ــژه	 ــه	وی ــور	ب ــان	ن ــران	در	راهی ــان	و	دخت ــد:»	حضــور	زن کن
نســل	جــوان	و	نوجــوان	و		آشــنایی	آنهــا	بــا	ســبک	زندگــی	
ــا	و	 ــظ	ارزش	ه ــا	در	حف ــرش	آنه ــم	نگ ــث	تحکی ــهدا،	باع ش
ــروزه	حجــاب	و	 ــه	طوریکــه	ام باورهــای	دینــی	مــی	شــود	ب

عفــاف	کــه	مشــخصه	زن	مســلمان	و	بیانگــر	هویــت	دینــی،	
ــبک	 ــری	از	س ــا	الگوگی ــران	ب ــت،	زائ ــی	ماس ــی	و	انقالب مل
زندگــی	شــهدا	بــرای	حفــظ	ســالمت	روان	و	تحکیــم	بنیــان	
خانــواده،	حجــاب	را	یــک	ضــرورت	بــرای	خــود	مــی	داننــد.«
مبلغـه	اردوگاه	شـهدای	مازندران	که	هرسـال	عیـد	در	منطقه	
حضـور	دارد،خاطـر	نشـان	می	کنـد:»	اگـر	همین	اخـالص	و	
عالقـه	ای	کـه	خادمین	شـهدا	برای	خدمت	رسـانی	بـه	زائران	
دارند؛	در	سـاده	زیسـتی	،	قناعت،	ایثار	و	گذشـت	و	مسئولیت	
پذیـری	در	خانه	و	خانـواده	جریان	پیدا	کند،	مطئمنـا	خانواده	

و	جامعـه	ای	سـالم	و	با	نشـاط	خواهیم	داشـت.«
ــت	 ــی	درخدم ــه	صــورت	خانوادگ ــه	ب ــژاد	ک ــی	ن ــه	عل فاطم
زائریــن	شهداســت	و	همســرش	نیــز	مبلــغ	و	روحانــی	اردوگاه	
اســت	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	امســال	بــا	تدبیــر	مســئول	بســیج	
طــالب	اعــزام	مبلــغ	و	روحانــی	در	کاروان	هــا	افزایش	داشــته	
ــی	 ــر	کاروان ــان	داده	ه ــه	نش ــی	دهد:تجرب ــه	م ــت،	ادام اس
ــای	فرهنگــی	 ــت	ه ــراه	داشــته	باشــد	در	فعالی ــی	هم روحان
ــد	از	 ــور	و	بازدی ــان	ن ــوی	راهی ــری	از	فضــای	معن ــره	گی و	به

ــر	از	مابقــی	کاروان	هاســت. مناطــق	عملیاتــی	پیشــگام	ت
امسـال	۳۰	هزار	مازندرانی	روانـه	راهیان	نور	شـدند	و	آرام	آرام	

مناطق	عملیاتـی	را	به	سـمت	مازندران	تـرک	می	کنند.

حال و هوای اردوگاه شهدا در بهار طبیعت/ 
خادمانی که زینبی شدند

علیرضا نوری 
کجوریان
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صدهــا هــزار ایرانــی طبــق یــک ســنت 
ــور  ــارگاه من ــور در ب ــا حض ــی ب قدیم
ــد  ــال جدی ــق س ــن دقای ــوی اولی رض
ــی  ــام مهربان ــتعانت از ام ــا اس ــود را ب خ
هــا آغــاز و دعــای» یــا مقلــب القلــوب« را زمزمــه کردنــد.

مراســم	تحویل	ســال	حــرم	مطهــر	رضــوی	از	ســاعت	۱5:۳۰	
بعدازظهــر	در	صحــن	جامــع	حــرم	مطهــر	رضــوی	بــا	قرائــت	
ــاز	و	بیــن	 ــاری	ممت ــرآن	مجیــد	توســط	حامــد	علیــزاده	ق ق

المللــی	کشــور	آغــاز	شــد.
تمامــی	صحن	هــا	و	رواق	هــای	حــرم	مطهــر	رضــوی	در	
ســاعات	پایانــی	ســال	9۶	مملــو	از	زائرانــی	بــا	قومیــت	هــای	
مختلــف	بــود	کــه	هــر	کــدام	بــا	حاجتــی	خــود	را	از	راه	هــای	

ــود. ــه	حــرم	مطهــر	رضــوی	رســانده	ب دور	و	نزدیــک	ب
	

برپایی نماز باشکوه مغرب و عشاء
آخریــن	نمــاز	جماعــت	مغــرب	و	عشــاء	ســال	9۶	بــا	
حضــور	انبــوه	زائــران	و	مجــاوران	در	صحــن	و	ســرای	
ــی	 ــت	اهلل	امام ــت	آی ــه	امام ــتم	)ع(	ب ــام	هش ــی	ام ملکوت

ــد. ــه	ش ــانی	اقام کاش
بیــش	از	۱4۰۰	خادم	یــار	فرهنگــی	مســئولیت	نظــم	و	

ــتند. ــده	داش ــت	را	برعه ــاز	جماع ــوف	نم ــم	صف تنظی
بعــد	از	اقامــه	ایــن	نمــاز	باشــکوه،	همــه	زائــران	روبــه	مضجــع	
منــور	حضــرت	علــی	بــن	موســی	الرضــا)ع(	زیــارت	امیــن	اهلل	
را	قرائــت	کردنــد	و	در	ادامــه	نیــز	از	دیگــر	برنامه	هــای	حــرم	
مطهــر	رضــوی	ویــژه	لحظــه	تحویــل	ســال	و	شــب	شــهادت	

امــام	هــادی)ع(	بهرمنــد	شــدند.
	

توجه به سبک زندگی رضوی
تولیــت	آســتان	قــدس	رضــوی	نیــز	در	ایــن	مراســم	
ــار	درس	 ــان	و	به ــش	گیاه ــت،	روی ــدن	طبیع ــده	ش گفت:زن

دارد. انســان	ها	 بــرای	 »توحیــد«	
ــول	 ــزود:	در	ط ــی	اف ــم	رئیس ــید	ابراهی ــالم	س ــت	االس حج
ــد،	 ــد	و	می	رون ــی	می	آین ــای	مختلف ــان،	بهاره ــی	انس زندگ
ــل	 ــن	تحوی ــال	در	ای ــن	الح ــمت	احس ــه	س ــی	ب ــد	تحول بای

ــد. ــاق	بیافت ــان	اتف ــرای	انس ــال	ها	ب س
وی	بیــان	کــرد:	آدمــی	بــا	اراده	ای	برگرفتــه	از	عبودیــت	
پــروردگار	متعــال	می	توانــد	قلــب،	دل،	جــان	و	ضمیــر	وجــود	
خــود	را	زنــده	کنــد	و	بــا	گــردش	بــر	گــرد	خورشــید	والیــت	

ــور	ملکوتــی	بگیــرد. ن
رئیسـی	ماه	رجـب	را	بهـار	عبـادت،	بندگی	و	زیـارت	خواند	
و	تصریـح	کـرد:	زائـر	در	زیـارت	و	در	محضر	امـام	معصوم	و	
حجـت	خـدا	ظرفیـت	می	یابـد،	تـا	زندگی	خـود	را	احسـن	

کند. الحـال	
عضــو	مجمــع	تشــخیص	مصلحــت	نظــام	بیــان	کرد:	احســن	
حــاالت	بــرای	یــک	عبــد،	حالــت	نمــاز،	ایتــای	زکات،	امــر	بــه	
ــت. ــتی	ها	و	پلشتی	هاس ــی	از	زش ــا	و	نه ــا	و	پاکی	ه خوبی	ه

تولیــت	آســتان	قــدس	رضــوی	بیــان	کــرد:	حضــور	زائــران	در	
جــوار	مضجــع	منــور	رضــوی	بــرای	تحویــل	ســال،	بــرای	آن	
ــا	امــام	 ــو	و	زندگــی	یــک	ســال	خــود	را	ب اســت	کــه	ســال	ن
ــر	 ــال	97	ب ــود	را	در	س ــی	خ ــد	و	زندگ ــم	بزنن ــا)ع(	رق رض

ــرار	دهنــد. اســاس	ســبک	زندگــی	رضــوی	ق
ــان	 ــی	انس ــد	و	تعال ــبب	رش ــه	س ــه	آنچ ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــرد:	 ــراز	ک ــت،	اب ــت	اس ــیر	عبودی ــت	در	مس ــود،	حرک می	ش
ــه	در	آن	 ــوده	ک ــی	ب ــگاه	بزرگ ــوی	دانش ــدس	رض ــتان	ق آس
معلــم	حضــرت	علــی	بــن	موســی	الرضــا)ع(	و	متــن	درســی	

ــت. ــادی)ع(	اس ــام	ه ــره	ام ــه	کبی ــارت	جامع زی
ــن	و	شــادی	 ــت	آفری ــارت	را	انســان	ســاز،	معنوی رئیســی	زی
بخــش	در	دل	و	جــان	انســان	دانســت	و	گفــت:	تحویــل	ســال	
جدیــد	در	جــوار	بــارگاه	منــور	رضــوی	و	ظرفیــت	ســازی	در	
مــاه	رجــب	بــرای	آن	اســت	کــه	انســان	در	فــراز	و	فرودهــا	و	
عرصه	هــای	مختلــف	زندگــی	در	ســال	جدیــد	توانایــی	صبــر	

و	تــرک	نکــردن	میــدان	بندگــی	را	داشــته	باشــد.

حرم مطهر رضوی مملو از زائران شد/زمزمه دعای تحویل سال
مصطفی یاوری 
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روایت زندگی دو برادر شـهید شـاهرود 
آن قـدر شـنیدنی اسـت کـه می تـوان از 
آن کتابـی بـه نـگارش درآورد و نامـش 
را نوروز عاشـقی نهـاد، نـوروزی که پس 
از سـه سـال برای دیدار دوباره برگزیده 
شـد و چـه زمانـی بهتـر از نـوروز کـه از 
الـی  حالنـا  »حـول  می خواهیـم  معبـود 

احسـن الحـال...«

»پدر ۲ شهید« لقب مردی آسمانی 
یک	بــار	دیگــر	دیــدار	مدیــرکل	و	کارکنــان	تبلیغــات	اســالمی	
اســتان	ســمنان	بــا	خانــواده	شــهید	و	ایــن	بــار	قرعــه	بــه	نــام	
شــهیدان	خواجــه	مظفــری،	دو	بــرادر	شــهید	شــاهرودی	کــه	
روایــت	زندگی	شــان	از	آن	دســت	روایت	هــای	شــنیدنی	
ــق	و	 ــور،	عش ــدار،	ش ــل،	دی ــراغ،	وص ــا	ف ــه	در	آن	ه ــت	ک اس
ــه	ای	از	 ــورد	و	ملغم ــد	می	خ ــوروز	پیون ــا	ن ــال	ب ــن	الح احس

می	ســازد. زیبایی	هــا	
ــد	 ــه	می	گوین ــی	ک ــا،	از	آن	های ــد	بی	ری ــاده	ای	دارن ــزل	س من
ــه	درویشــی	اســت	 ــع	اینجــا	کلب ــا	به	واق ــه	درویشــی	ام کلب
ــان	 ــه	در	طــول	روز	می	شــنویم	میزب ــی	ک ــر	تعارف ــارغ	از	ه ف
امــا	پــدر	دو	شــهید	بزرگــوار	اســت.	خــودش	ســابقه	حضــور	
و	حتــی	هم	ســنگر	شــدن	بــا	فرزنــدان	شــهیدش	را	نیــز	دارد	
از	آن	بســیجی	های	باســابقه	شــاهرود	از	آن	هــا	کــه	همیشــه	
در	صــف	اول	هســتند	از	آن	هــا	کــه	کمتــر	ایــن	روزهــا	
نمونه	شــان	یافــت	می	شــود	نامــش	قربــان	امــا	لقبــش	»پــدر	

ــهید« دو	ش
	

ــه  ــن ب ــرای رفت ــنامه ب ــردن شناس ــت کاری ک دس
ــه  جبه

ــتوار	 ــر؛	اس ــش	خی ــا	قامت ــرزان	دارد	ام ــی	ل ــرد	صدای پیرم
ــرای	 ــد	ب ــخن	می	گوی ــد	س ــتد	بلن ــم	می	ایس ــت	محک اس
ــت	کســی	 ــرادی	الزم	اس ــن	اف ــناختن	چنی ــروز	ش ــل	ام نس
کــه	باوجــود	شــهادت	یــک	فرزنــدش،	بــرای	حضــور	در	جبهه	
ــی	خــودش	 ــت	می	دهــد	حت ــز	رضای ــد	دیگــر	نی ــرای	فرزن ب

ــد	هم	ســنگر	شــود	...	 ــا	فرزن ــا	ب ــاس	رزم	می	پوشــد	ت ــز	لب نی
ــور	هســتند. ــدران	شــهید،	از	جنــس	ن ــن	پ ای

بــود	 بزرگ	تــر	 ابراهیــم	 می	گویــد:	 شــهیدان	 دربــاره	
هردوشــان	البتــه	بــرای	حضــور	در	جبهــه	شناسنامه	هایشــان	
را	دســت	کاری	کردنــد	مــن	رضایــت	داشــتم	چراکــه	راهشــان	
را	برگزیدنــد	خــودم	هــم	بــا	آن	هــا	رفتــم،	مــا	از	قبــل	اعــزام	
نیــز	حضــور	فعالــی	در	پایگاه	هــای	بســیج	داشــتیم	بــه	خاطر	
دارم	کــه	ســال۶2	هردوشــان	باهــم	ثبت	نــام	کردنــد،	ابراهیــم	
ــی	 ــا	در	کارت ــود	ام ــان	۱۶	ســاله	و	حســن	۱۳	ســاله	ب آن	زم
ــد	 ــد	ایــن	تاریخ	هــا	دســت	کاری	شــده	بودن کــه	گرفتــه	بودن
تــا	بتواننــد	بــه	جبهــه	برونــد	موقع	شــهادت	نیــز	ابراهیــم	۱7	
و	حســن	۱۶	ســاله	بــود.	ابراهیــم	بزرگ	تــر	بــود	و	همــان	اول	
توانســت	بــه	جبهــه	بــرود	او	چهــار	بــار	در	مقاطــع	مختلــف	
در	جبهــه	حضــور	داشــت	امــا	حســن	دو	بــار	توانســت	بــرود	
ــا	 ــم	رهســپار	شــود	ت ــا	ابراهی ــق	نشــد	ب ــا	موف ــه	اول	ام دفع

اینکــه	بــا	مــن	بــه	جبهــه	آمــد.
	

وقتی سر از مشهد درآوردم 
نفســی	چــاق	می	کنــد،	مــدام	حواســش	بــه	مهمانــان	اســت	
ــه	آن	ســو	 ــی	ب ــد،	نگاه ــل	کنن ــه	چــای	و	میوه	شــان	را	می ک
ــی	کــم	باشــد	بااینکــه	 ــادا	چیــزی	در	پذیرای ــا	مب ــد	ت می	کن
ــش	 ــی	تکیه	کالم ــم	عذرخواه ــا	بازه ــت	ام ــز	هس همه	چی
ــد:	 ــیار	دارد	و	می	گوی ــا	بس ــن	گفتنی	ه ــاره	حس ــت	درب اس
زمانــی	کــه	باهــم	رفتیــم،	افتتــاح	تیــپ	۱2	قائم)عــج(	ســپاه	
اســتان	ســمنان	در	دزفــول	بــود	خیلــی	تاکیــد	داشــتیم	کــه	
ــم	غصــه	دار	 ــا	در	دل آنجــا	باشــیم	همیــن	هــم	شــد،	مــن	ام
بــودم	کــه	کاش	می	شــد	قبــل	آمــدن	بــه	جبهــه	بــه	مشــهد	
ــی	تقســیم	 ــی	رخ	داد	وقت ــاق	عجیب ــا	اتف ــش	ام ــروم	فردای ب
شــدیم	دقیقــاً	بــا	حســن	در	یــک	گــردان	و	در	یکجــا	افتادیــم	
همــان	موقــع	نامــم	را	صــدا	زدنــد	گفتنــد	از	هــر	گــردان	یــک	
ــاکم	را	 ــد،	س ــهد	می	برن ــه	مش ــی	ب ــه	کش ــر	را	به	قیدقرع نف

جمــع	کــردم	و	رفتــم.
دربــاره	زمانــی	کــه	در	مشــهد	بــود،	می	گویــد:	حســن	بــدون	
ــتند	 ــج	می	خواس ــالی	پن ــل	از	کرب ــد	قب ــول	مان ــن	در	دزف م
تعــدادی	را	آمــوزش	غواصــی	دهنــد	حســن	گفتــه	بــود	اگــر	

اجــازه	پــدرم	باشــد	مــن	هســتم...	مــن	مشــهد	بــودم	و	وقتــی	
ــه	او	گفتــم	پســرم	 برگشــتم	موضــوع	را	طــرح	کــرد	و	مــن	ب
ــو	در	خدمــت	گــردان	 ــو	دیگــر	در	خدمــت	مــن	نیســتی	ت ت
ــا	 ــرو	و	او	هــم	رفــت	ت و	اســالم	و	مســلمانان	هســتی	پــس	ب
ــه	 ــود	ک ــج	ب ــالی	پن ــای	کرب ــد.	نزدیک	ه دوره	غواصــی	ببین
ــه	 ــه	وصیت	نام ــم	هم ــاده	بودی ــات	آم ــرای	عملی ــت	ب برگش
ــا	کاســه	ای	حنــا	کــه	آن	 می	نوشــتند	همــان	شــب	حســن	ب
را	از	تــدارکات	گرفتــه	بــود	آمــد،	بــه	مــن	گفــت	پــدر	اجــازه	
می	خواهــم	موهایــم	را	حنــا	کنــم	نگاهــش	کــه	کــردم	دلــم	
گــواه	داد	کــه	ایــن	ســخن	یــک	فــرد	عــادی	نیســت	حســن	

ــه	ای	دیگــر	شــناختمش. ــود	گون فــرق	کــرده	ب

روایت موهای حنا کرده حسن 
ــش	 ــی	موهای ــد:	وقت ــن	می	گوی ــهادت	حس ــاره	ش وی	درب
ــز	از	 ــا	نی ــن	چیزه ــرای	کوچک	تری ــرد	برگشــت،	ب ــا	ک را	حن
مــن	اجــازه	می	گرفــت	روزی	ســردار	علــی	خانی)فرمانــده	آن	
زمــان	گــردان(	بــرای	مــن	تعریف	کــرد	که	از	حســن	پرســیده	
بــودم	چــرا	بــه	جبهــه	آمدی	تــو	هــم	پــدرت	اینجاســت	و	هم	
ــم	 ــه	گفت ــواب	داد	ک ــه	ای	ج ــده	و	به	گون ــهید	ش ــرادرت	ش ب
ایــن	فــرد	شــهید	می	شــود،	ســردار	درســت	می	گفــت	
ــورد	 ــالش	نمی	خ ــن	و	س ــه	س ــخ	هایش	ب ــا	پاس ــن	آخره ای
اصطالحــاً	نوربــاال	مــی	زد،	حســن	بعــد	از	عملیــات	و	در	پاتک	
ــار	 ــر	روی	تیرب ــه	ب ــی	ک ــم	زمان ــد	آن	ه ــهید	ش ــا	ش عراقی	ه
تیرانــدازی	می	کــرد	لحظــه	ای	قبــل	از	شــهادت	بــه	دوســتش	
می	گویــد	تشــنه	هســتم	بــرو	آب	بیــاور	و	چنــد	لحظــه	بعــد	
ــا	 ــه	حن ــا	ک ــکافد	همان	ج ــرش	را	می	ش ــمن	س ــه	دش قناس

ــر	آن	رنــگ	بســته	بــود. ب
ــه	 ــار	ک ــن	ب ــد:	آخری ــری	می	گوی ــدر	شــهید	خواجــه	مظف پ
ــود	در	 ــه	جبهــه	رفــت	نزدیــک	ســالگرد	ابراهیــم	ب حســن	ب
ــالی	پنــج	 ــات	کرب ــل	اینکــه	در	عملی ــه	دلی اســفندماه۶5،	ب
ــرود	 ــه	ن ــت	ک ــرار	داش ــادرش	اص ــود	م ــده	ب ــیمیایی	ش ش
ــود	 ــده	ب ــر	زمین	مان ــم	ب ــالگرد	ابراهی ــای	س ــو	کاره از	یکس
او	قــول	داد	45	روز	دیگــر	شــاهرود	باشــد	تمام	کارهــای	
مهیاســازی	ســالگرد	ابراهیــم	را	هــم	انجــام	داد،	هماهنگی	ها،	
ــود	 ــرده	ب ــا	ک ــروف	و	...	را	مهی ــا،	ظ ــا،	پارچه	ه دعوت	نامه	ه
ــا	 ــت	ت ــم	و	رف ــاهرود	باش ــم	45	روزه	ش ــول	می	ده ــت	ق گف
ــه	قولــش	 ــه	اینکــه	ب اینکــه	روز	چهــل	و	پنجــم	برنگشــت	ن
ــان	روز	 ــهادت	درســت	در	هم ــر؛	ش ــد...	خی ــرده	باش عمل	نک

نصیبــش	شــد.
	

روایت ابراهیم و گردان کربال 
ــر	 ــال	بزرگ	ت ــه	س ــد:	او	س ــز	می	گوی ــم	نی ــاره	ابراهی وی	درب
بــود	متولــد	ســال	4۶،	جوانــی	بســیار	مــؤدب	و	مهــذب	بــود،	
در	گــردان	کربــال	حضــور	داشــت،	نامــش	را	گــردان	عاشــقان	
ــی	از	 ــر	دو	اعزام ــود	ه ــار	ب ــردان	ذوالفق ــن	گ ــد،	حس نهاده	ان
ســپاه	شــاهرود	...	او	هــم	شناســنامه	اش	را	دســت	کاری	کــرده	
بــود	امــا	شــانس	آورده	بــود	و	توانســته	بــود	زودتــر	بــه	جبهــه	
ــت	 ــی	رخ ــت	و	وقت ــال	داش ــا	۱۶	س ــع	تنه ــرود	آن	موق ب
ــه	 ــه	البت ــال	داشــت	ک ــط	۱7	س ــرد	فق ــن	ک ــر	ت شــهادت	ب
ــود	 ــه	ب ــاه	جبه ــم	۱۱م ــود.	ابراهی در	شناســنامه	۱9	ســاله	ب
بیســت	و	پنجــم	اســفندماه	شــهید	شــد	و	تشــییع	پیکــرش	
ــان	روزی	 ــاً	هم ــت	دقیق ــاه	صــورت	گرف ــوم	فروردین	م در	س
ــرای	 ــوروز	ب ــذا	ن کــه	ســه	ســال	بعــد،	حســن	شــهید	شــد	ل

ــژه	ای	اســت. ــا	دارای	اهمیــت	وی ــواده	م خان
ــه	 ــیده	وقتی	ک ــه	کش ــان	چ ــاج	قرب ــد	ح ــه	کســی	می	دان چ
در	روز	ســالگرد	جــوان	۱7	ســاله	اش	باخبــر	شــهادت	فرزنــد	
۱۶	ســاله	دیگــرش	هم	زمــان	می	شــود	آن	هــم	در	نــوروز	
ــوروز	 ــوز	ن ــس	از	۳5ســال	هن ــه	پ ــد	ک ...	چــه	کســی	می	دان
بــرای	خانــواده	خواجــه	مظفری	چــه	رنــگ	و	بویــی	دارد	و	چه	
کســی	می	دانــد	ســفره	هفت	ســین	خواجــه	مظفری	هــا	چــه	

ســین	هایی	در	درون	خــود	دارد؟

روایت ۲ برادر آسمانی/ فروردین عاشقی برای 
خانواده خواجه مظفری

محمد حسن 
مقدم نیا

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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شهادت بهترین هدیه الهی
سـخن	از	جبهه	و	شـهادت	اسـت	حجت	االسـالم	علی	شکری	
مدیـرکل	تبلیغـات	اسـالمی	اسـتان	سـمنان	امـا	شـهادت	را	
بهترین	هدیـه	الهـی	می	داند	و	می	گویـد:	اگر	خون	شـهیدان،	
حضـور	مـردم	و	استقامتشـان	در	کنـار	والیت	فقیـه	نبـود،	
دشـمنان	تمـام	کشـور	را	نابود	کـرده	بودند	ما	معتقد	هسـتیم	
کـه	این	انقـالب	را	امـام	عصر)عـج(	پشـتیبانی	می	کنـد	البته	
ایـن	انقـالب	فـراز	و	نشـیب	هایی	نیـز	دارد	و	بهتریـن	مثـال	
بـرای	آن	کوهنـوردی	اسـت	کـه	در	مسـیر	صعود	با	پسـتی	ها	
و	بلندی	هایـی	روبـرو	می	شـود	امـا	همچنان	بـه	راهـش	ادامه	
می	دهـد	لـذا	بایـد	ایسـتاد	و	هوشـیار	بـود	چراکـه	دشـمنان	
	همواره	در	حال	سوءاسـتفاده	از	برخی	مسـائلی	هسـتند	که	در	
جامعـه	ما	رخ	می	دهـد	و	راه	مقاومت	در	برابر	آن	ها	ایسـتادگی	

و	هوشـیاری	است.
ــادران	 ــوص	م ــهدا	به	خص ــزز	ش ــواده	مع ــد:	خان وی	می	افزای
ــتند	 ــتادگی	هس ــوه	های	ایس ــا	و	اس ــهدا،	الگوه ــدران	ش و	پ
وقتــی	امــروز	خانــواده	ای	جوانــی	را	از	دســت	می	دهــد	

ــه	 ــد	ک ــر	می	رس ــه	نظ ــوار	ب ــان	ســخت	و	دش ــدر	برایش آن	ق
ــدران	و	 ــا	پ ــراد	وجــود	دارد	ام ــار	آن	در	روح	اف ــا	مدت	هــا	آث ت
مــادران	شــهیدان	از	یــک،	دو،	ســه	و	یــا	حتی	تعداد	بیشــتری	
ــوده	 ــی	عمرشــان	ب از	جوانانشــان	کــه	ســرمایه	و	تمــام	دارای
در	راه	اســالم	و	انقــالب	گذشــته	اند	و	امــروز	آن	چنــان	عــزت	
دارنــد	کــه	مــورد	احتــرام	تمــام	مــردم	هســتند	لــذا	ایــن	امــر	

ــم	دارد. ــوی	و	بســیار	عظی اجــری	معن
ــر	 ــا	تاکیــد	ب مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	اســتان	ســمنان	ب
ــد:	 ــودش	را	دارد،	می	گوی ــاص	خ ــرکات	خ ــهید	ب ــه	ش اینک
ــود	 ــور	ب ــرای	کش ــیاری	ب ــرکات	بس ــدس	دارای	ب ــاع	مق دف
ــات	 ــن	نعم ــره	ای ــری	در	زم ــهادت	و	ایثارگ ــگ	ش ــه	فرهن ک
اســت،	مــا	معتقــد	هســتیم	کــه	اگــر	جنــگ	نمی	شــد	شــاید	
انقــالب	اســالمی	پایــدار	نمی	مانــد	چراکــه	مــردم	انســجام	و	
ــا	تمــام	 اســتقامتی	عظیــم	را	در	دوران	هشت	ســاله،	آن	هــم	ب
ــر	 ــن	ام ــد	و	ای ــان	دادن ــود	نش ــکالت	از	خ ــا	و	مش نداری	ه
باعــث	شــد	تــا	دشــمنان	بداننــد	انقــالب	اســالمی،	ریشــه	ای	

ــزرگ	دارد. ــق	و	ب بســیار	عمی

ــادواره	 ــش	از	5۰	ی ــاالنه	بی ــزاری	س ــادآوری	برگ ــکری	بای ش
شــهدا	در	ســطح	شهرســتان	شــاهرود،	تاکیــد	می	کنــد:	ایــن	
ــطح	 ــری	را	در	س ــراغ	هدایتگ ــک	چ ــدام	ی ــا	هرک یادواره	ه
جامعــه	روشــن	می	کنــد	کــه	مــردم	را	گــرد	هــم	مــی	آورد	تــا	
محفلــی	بــرای	ترویــج	فرهنــگ	ایثــار	و	شــهادت	برگزار	شــود	
و	از	ســوی	دیگــر	بهتریــن	راه	تقدیــر	از	شــهدا،	ادامه	راهشــان	
اســت	کــه	مــا	امیدواریــم	بتوانیــم	در	ایــن	راه	موفقیت	هــای	
ــه	 ــالب،	ب ــن	انق ــت	ای ــم	و	درنهای ــت	آوری ــه	دس ــی	را	ب خوب

دســت	صاحــب	اصلــی	اش،	امــام	عصر)عــج(	برســد.
آن	قــدر	ســخنان	پــدر	دو	شــهید	بزرگــوار	ابراهیــم	و	حســن	
ــزل	 ــن	من ــرک	ای ــه	ت ــت	ک ــیرین	اس ــری	ش ــه	مظف خواج
ــه	 ــت	و	خان ــم	رف ــد	کم	ک ــا	بای ــد	ام ــه	نظــر	می	رس ــوار	ب دش
نورانــی	حــاج	قربــان	را	تــرک	گفــت	خانــه	ای	کــه	هنــوز	بــوی	
دو	شــهید	در	آن	می	آیــد	دو	اللــه	ای	کــه	نــوروز	را	بــرای	
دیــدار	بــا	یکدیگــر	انتخــاب	کردنــد،	ابراهیــم	رفــت	تا	حســن	
کمــی	بــا	تأخیــر	خــود	را	بــه	او	برســاند	تــا	عیــد	دیدنی	شــان	

را	در	بهشــت	داشــته	باشــند.

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 41 |  شماره 26 | اردیبهشت 97

ــوان یکــی از   ــه عن ــم ب شــهر مقــدس ق
مراکــز اصلــی شــروع انقــالب اســالمی، 
ــان  ــال 1357 مهم ــفند س ــم اس در ده
ــان 13۴3  ــد از آب ــه بع ــود ک ــی ب کس
نشســت. انتظــارش  بــه  ســال ها 

پــس	از	۱5	خــرداد	42	بــود	کــه	رژیــم	شاهنشــاهی	
رهبــر	 بــر	 قــم	 مــردم	 عمیــق	 حساســیت	 متوجــه	
ــا	حصــر	و	حبــس	 انقالبی	شــان	شــد.	پــس	مجبــور	شــد	ت
را	رهــا	کنــد	و	از	وجــود	چنیــن	شــخصیت	تأثیرگــذاری	در	

ــوزد. ــود	بس ــه	برخ جامع
ــه	 ــود	ک ــردی	نب ــی)ره(	ف ــر	روح	اهلل	خمین ــوی	دیگ از	س
نــه	از	دســتگیری	بهراســد	و	نــه	از	تهدیــد.	او	قبــل	از	
هرکســی	بــا	خــدا	معاملــه	کــرده	بــود	و	می	دانســت	مــردم	
پشــتیبانش	هســتند.	لــذا	از	پــای	ننشســت	و	2۱	فروردیــن	
ــراد	 ــه	ای ــجد	فیضی ــی	در	مس ــخنرانی	تاریخ ــال	4۳	س س
ــه	 ــران	هرچ ــیده	ای ــردم	زجرکش ــی	م ــر	انقالب ــرد.	رهب ک
ــت	 ــان	مل ــب	و	ج ــت،	بیشــتر	در	قل بیشــتر	ســخن	می	گف
ــه	 ــود	ک ــویه	ب ــاط	دو	س ــن	ارتب ــت	و	همی ــای	می	گرف ج
او	را	واداشــت	تــا	در	4	آبــان	۱۳4۳	و	همزمــان	بــا	روز	
تولــد	محمدرضــای	پهلــوی،	ســخت	ترین	ســخنانش	را	
ــان	 ــیون	بی ــون	مســتکبرانه	کاپیتوالس ــا	قان ــت	ب در	مخالف

ــد. کن
پــس	از	ســخنرانی	آتشــین	امــام)ره(	و	خطــاب	مســتقیمش	
بــه	شــاه،	رژیــم	تــوان	تحمــل	بیشــتر	مقابلــه	داخلی	بــا	رهبر	
مردمــی	را	در	خــود	ندیــد	و	بزدالنــه	دســت	بــه	دســتگیری	و	

تبعیــد	شــبانه	در	۱۳	آبــان	همــان	ســال	زد.
از	آن	روز	تــا	۱۰	اســفند	۱۳57	کــه	تالش	هــای	بی	وقفــه	
ــالمی	 ــالب	اس ــه	انق ــهیدان	ب ــون	ش ــی)ره(	و	خ ــام	خمین ام
ختــم	شــد،	خــاک	قــم،	هــوای	قــم،	آســمان	قــم	و	مــردم	این	
شــهر	لحظــه	بــه	لحظــه	چشــم	انتظــار	بازگشــت	رهبرشــان	

ــد. بودن
رهبــری	کــه	اگــر	نشــد	جلــوی	بازداشــت	و	تبعیــد	شــبانه	اش	
ــته	 ــرم	از	وی	داش ــتقبالی	گ ــد	اس ــل	بتوانن ــد،	حداق را	بگیرن

باشــند.

ــان  ــه شهرش ــام)ره( ب ــرای ورود ام ــم ب ــردم ق م
لحظــه شــماری می کردنــد

ــا	 ــم	ب ــه	ق ــوزه	علمی ــین	ح ــه	مدرس ــای	جامع ــی	از	اعض یک
ــام	 ــاد	ام ــالمی،	اعتق ــالب	اس ــس	از	انق ــه	پ ــه	اینک ــاره	ب اش
ــود	کــه	پــس	از	ســقوط	رژیــم	پهلــوی	و	ســپردن	کار	 ایــن	ب
بــه	افــراد	مدیــر	و	مدبــر،	ایشــان	بهتــر	اســت	در	قــم	ســاکن	
شــوند،	اظهــار	داشــت:	جمعیــت	زیــادی	بــه	اســتقبال	
ــدار	 ــرای	دی ــد	و	ب ــور	بودن ــان	مجب ــد	و	ایش ــام)ره(	آمدن ام
ــاالی	پشــت	 ــد	از	ب ــور	بودن ــت	عظیمــی	مجب ــن	جمعی چنی

ــد. ــردم	ســخن	بگوین ــا	م ــام	ب ب
آیــت	اهلل	مســعودی	خمینــی	افــزود:	امــام	خمینــی)ره(	
ــه	در	 ــرادی	ک ــدار	اف ــه	دی ــم	ب ــدن	در	ق ــاکن	ش ــس	از	س پ
فعالیت	هــای	انقالبــی	حضــور	داشــتند	می	رفتنــد	و	بــا	علمــا	
ــن	 ــاال	ای ــال	ب ــن	و	س ــود	س ــا	وج ــتند	و	ب ــه	می	گذاش جلس

ــت. ــه	داش ــات	ادام جلس
	

لحظه شماری مردم قم برای ورود امام
ــتقبال	 ــوزان	اس ــه	از	دانش	آم ــی	ک ــهروندان	قم ــی	از	ش یک
کننــده	حیــن	ورود	امــام	خمینــی)ره(	بــه	ایــن	شــهر	در	دهم	

بــود	اظهــار	داشــت:	پــس	از	انقــالب	اســالمی	فضــای	کشــور	
و	شــهر	قــم	کامــاًل	تغییــر	کــرده	بــود،	فضــا	پر	بــود	از	شــادی	
ــران	 ــام	وارد	ای ــه	ام ــی	ک ــز	از	زمان ــم	نی ــردم	ق ــرژی،	م و	ان
ــماری	 ــه	ش ــم	لحظ ــه	ق ــان	ب ــرای	ورود	ایش ــد	ب ــده	بودن ش

می	کردنــد.
مجتبــی	داســتانی	کــه	در	۱۰	اســفند	ســال	57	دانش	آمــوز	
اول	راهنمایــی	مدرســه	امــام	موســی	صــدر	قــم	بــود،	ادامــه	
داد:	مــا	در	مدرســه	مان	پیــش	از	انقــالب	و	پــس	از	آن	
ــام)ره(	 ــرای	ورود	ام ــاً	ب ــی	داشــتیم،	خــب	طبیعت فعالیت	های
ــرای	 ــم	و	ب ــب	بودی ــه	مناس ــک	برنام ــه	ی ــدد	ارائ ــز	درص نی
ــا	در	روز	ورود	 همیــن	یــک	گــروه	ســرودی	ترتیــب	دادیــم	ت

ــم. ــه	استقبالشــان	بروی ــم	ب ــه	ق ایشــان	ب
ــرده	 ــاده	ک ــام«	را	آم ــی		ای	ام ــرود	»خمین ــا	س ــزود:	م وی	اف
بودیــم	و	از	ســاعت	۶	صبــح	روز	۱۰	اســفندماه	بــا	لباس	هــای	
یــک	دســت	ســرمه	ای	و	آبــی	در	مدرســه	فیضیــه	کــه	مــکان	
اصلــی	حضــور	امــام)ره(	بــرای	مالقــات	بــا	مــردم	بــود	حاضــر	

شــدیم.
ــام)ره(	 ــود	ام ــرار	ب ــه	ق ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ــهروند	قم ــن	ش ای
ســاعت	8	صبــح	وارد	قــم	شــده	و	ســپس	بــه	مدرســه	فیضیه	
بیاینــد،	گفــت:	بــه	دلیــل	ازدحــام	جمعیت	بــرای	اســتقبال	از	
ایشــان	امــام	نتوانســتند	در	زمــان	مقــرر	وارد	شــهر	شــوند	و	
تقریبــاً	ســاعت	2	بعــد	از	ظهــر	بــود	کــه	ایشــان	وارد	مدرســه	
ــی	از	 ــه	برخ ــم	ک ــنیده	بودی ــا	ش ــی	م ــدند،	حت ــه	ش فیضی
ــم	 ــاده	ق ــه	ج ــان	ب ــتقبال	از	ایش ــرای	اس ــهر	ب ــای	ش علم
ــده	 ــاز	ش ــتقبال	آغ ــم	اس ــا	مراس ــد	و	از	آنج ــران	رفته	ان -	ته

ــت. اس
داســتانی	اضافــه	کــرد:	گــروه	ســرود	مــا	از	ســاعت	۶	صبــح	
ــه	 ــی)ره(	وارد	مدرس ــام	خمین ــه	ام ــر	ک ــد	از	ظه ــا	2	بع ت
ــرد	و	 ــن	ک ــرودش	را	تمری ــار	س ــا	ب ــوند	ده	ه ــه	ش فیضی
جالــب	اینکــه	رادیــو	نیــز	همیــن	تمرین	هــای	مــا	را	بارهــا	

ــرد. پخــش	ک
ــه	 ــه	فیضی ــه	مدرس ــام)ره(	ب ــان	ورود	ام وی	در	خصــوص	زم
ــم	 ــرده	بودی ــن	ک ــن	ســرود	را	تمری ــا	ای ــه	باره ــا	ک ــت:	م گف
ــه	 ــود	اینک ــا	وج ــان،	ب ــی	ایش ــدن	روی	نوران ــض	دی ــه	مح ب
ــوی	جــاری	 ــم	نتوانســتیم	جل ــی	بودی ــوزان	راهنمای دانش	آم
شــدن	اشــک	های	شــوقمان	را	بگیریــم،	طــوری	بچه	هــا	

گریــه	می	کردنــد	کــه	اشــک	مجالشــان	نــداده	بــود،	همیــن	
ــرود	را	 ــد	س ــه	بای ــی	ک ــاً	در	زمان ــد	آن	روز	و	دقیق ــث	ش باع
اجــرا	می	کردیــم،	نتوانیــم	آن	را	اجــرا	کنیــم	و	ســرود	ناقــص	

اجــرا	شــد.
	

ــر  ــت س ــه پش ــی ک ــاز جماعت ــن نم ــن و آخری اولی
ــد ــدا ش ــی)ره( اقت ــام خمین ام

ــات	و	 ــان	احساس ــه	غلی ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ــهروند	قم ــن	ش ای
همچنیــن	ازدحــام	زیــاد	جمعیــت	اجــازه	اجــرای	مناســبت	
ــت	و	حضــور	 ــه	داد:	ورود	جمعی ــت،	ادام ــا	گرف ــرود	را	از	م س
ــا	امــام)ره(	تقریبــاً	 آن	هــا	در	مدرســه	فیضیــه	بــرای	دیــدار	ب
ــه	داشــت،	در	 ــگام	نمــاز	مغــرب	و	عشــاء	ادام ــا	عصــر	و	هن ت
نهایــت	هنــگام	اذان	ایشــان	بــه	طبقــه	بــاالی	فیضیــه	رفتنــد	
تــا	نمــاز	جماعــت	برپــا	شــود	و	ایــن	اولیــن	و	آخریــن	نمــاز	
جماعتــی	بــود	کــه	مــن	پشــت	ســر	امــام	خمینــی)ره(	اقتــدا	

ــردم. ک
ــی	 ــام)ره(	ط ــای	ام ــه	دیداره ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــتانی	ب داس
روزهــای	بعــد	نیــز	همچنــان	ادامه	داشــت	و	مــردم	از	سراســر	
ایــران	بــرای	مالقــات	ایشــان	بــه	شــهر	مــا	می	آمدنــد،	افــزود:	
در	واقــع	شــرایط	ایــن	شــهر	بــه	گونــه	ای	بــود	کــه	می	تــوان	

گفــت	قــم	قلــب	ایــران	شــده	بــود.

روزی ۱۰ بار به دیدار امام می رفتم
وی	در	ادامــه	تأکیــد	کــرد:	منــزل	و	محــل	اســکان	امــام)ره(	
در	آن	روزهــا	در	یکــی	از	کوچه	هــای	خیابــان	شــهدا)صفائیه(	
بــود	و	خانــه	مــا	نیــز	در	کوچــه	ممتــاز	همیــن	خیابــان	بــود،	
ــه	محــض	اینکــه	از	 ــا	مــن	هــر	روز	ب همیــن	موجــب	شــد	ت
ــردم	و	 ــرت	می	ک ــمتی	پ ــایلم	را	س ــدم	وس ــه	می	آم مدرس
ــه	 ــه	خــارج	می	شــدم	و	ب ــا	نخــورده	از	خان ــار	را	خــورده	ی نه
ــن	کار	را	 ــار	ای ــاید	روزی	۱۰	ب ــم،	ش ــان	می	رفت ــدار	ایش دی
ــات	 ــا	هــر	گــروه	مردمــی	ایشــان	را	مالق انجــام	مــی	دادم	و	ب
ــم	 ــان	در	ق ــه	ایش ــی	ک ــا	زمان ــوع	ت ــن	موض ــردم	و	ای می	ک

ــه	داشــت. ــد	ادام بودن
وی	در	پایــان	گفــت:	آن	روزهــا	واقعــاً	شــرایط	و	فضــای	
شــهرها	بــه	خصــوص	شــهر	قــم	فضــای	خاصــی	بــود	و	همــه	

ــد. ــادی	بودن ــرژی	و	ش ــار	از	ان سرش

روزی که قم قلب ایران شد/ اشک شوق مانع اجرای سرود دانش آموزان بود

محدثه
 نجف زاده
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کــه  هســتند  بســیاری  نوجوانــان 
ــود  ــای خ ــور خانواده ه ــطه حض به واس
یادمان هــای  از  کــه  شــناختی  یــا  و 
ایــن  پیداکرده انــد،  مقــدس  دفــاع 
اماکــن معنــوی را بــرای ایــام عیــد 
مقصــد ســفر خــود قــرار داده انــد.

نوجوانــان	بســیاری	روزهــای	عیــد	خــود	را	در	یادمــان		هــای	
دفــاع	مقــدس	مــی	گذراننــد	و	از	حــرف	هــای	آنهــا	مــی	توان	
فهمیــد	کــه	چقــدر	باورهــای	دینــی	در	قلب	های	کوچکشــان	
ــی	 ــای	بزرگ ــاالن،	ارزش	ه ــک	س ــن	کوچ ــت.	ای ــق	اس عمی
دارنــد	کــه	در	صحبت	هایشــان	جــاری	اســت؛	معرفــت	را	می	
تــوان	از	اعتقــادات	آنهــا	خوانــد	و	فهمیــد	کــه	چقــدر	دل	های	

کوچکشــان	دریایــی	اســت.
ایــن	روزهــا	کــودکان	و	نوجوانــان	بســیاری	از	سراســر	کشــور	
بــه	خوزســتان	مــی	آینــد	تــا	مهمــان	ســفره	هــای	عشــق	و	
ــا	 ــوند.	آنه ــدس	ش ــاع	مق ــای	دف ــان	ه ــهدا	در	یادم ــار	ش ایث
ــی	آشــنا	 ــزرگ	مردان ــا	رشــادت	ب ــا	از	نزدیــک	ب ــد	ت آمــده	ان
ــاع	 ــای	دف ــال	ه ــگ	و	س ــای	جن ــاید	در	روزه ــه	ش ــوند	ک ش
مقــدس	ایــن	وطــن،	ســن	و	ســالی	کــم	از	آنهــا	نداشــته	انــد.

عالقه به کاروان های راهیان نور
ــده	فرجــی	 ــده	و	نامــش	مائ ــارس	آم از	کوهنجــان	اســتان	ف
ــت	 ــاری	اس ــومین	ب ــرای	س ــن	دارد	و	ب ــال	س ــت.	۱۶	س اس
کــه	بــه	مناطــق	عملیاتــی	مــی	آیــد.	بــه	ایــن	زائــر	نوجــوان	
ــور	 ــان	ن ــا	کاروان	راهی ــا	ب ــم	حتم ــی	گوی ــور	م ــرزمین	ن س
آمــده	ای	ولــی	در	جــواب	مــی	گویــد:	بــا	کاروان	محالتــی	بــه	
ــاع	مقــدس	آمــده	ام	و	همیــن	امــروز	نیــز	 یادمــان	هــای	دف

ــردم. ــی	گ برم
وی	مــی	گویــد:	ســه	ســال	اخیــر	را	بــا	کاروان	هــای	محالتــی	
بــه	ایــن	اســتان	آمــده	ام	و	دوســت	دارم	بــرای	دانــش	آمــوزان	

مقطــع	راهنمایــی	نیــز	کاروان	راهیــان	نــور	بگذارند.
زائــر	نوجــوان	در	پاســخ	بــه	علــت	ســفرش	بــه	یادمــان	هــای	
دفــاع	مقــدس	آن	هــم	بــرای	ســه	ســال	متوالــی	کــه	کودکی	
و	نوجوانــی	اش	را	شــامل	مــی	شــود،	مــی	گویــد:	ایــن	چنیــن	
ــواده	ام	 ــک	از	اعضــای	خان ــچ	ی ــفرها	را	دوســت	دارم	و	هی س
ــن	 ــا	اولی ــد؛	ام ــی	کن ــی	نم ــرا	راهنمای ــوص	م ــن	خص در	ای
ــه	یادمــان	 ســفرم	بــه	علــت	ایــن	بــود	کــه	دختــر	عمویــم	ب
ــرای	مــن	 هــا	آمــده	و	از	حــس	وحــال	ایــن	ســفر	معنــوی	ب

تعریــف	کــرد.

عشق به خاک دامنگیر مناطق عملیاتی
ــال	 ــد:	س ــی	گوی ــش	م ــس	و	حال ــا	ح ــاط	ب ــی	در	ارتب فرج
ــده	ام	و	حــس	بســیار	 ــن	مناطــق	آم ــه	ای ــز	ب ــل	نی هــای	قب
خوبــی	دارم	کــه	قابــل	وصــف	نیســت.	هــر	ســاله	بــه	مناطــق	
ــن	 ــاک	دام ــن	خ ــی	ای ــی	روم،	گوی ــیاری	م ــی	بس عملیات

ــا	چنیــن	 ــدارم	ب ــر	اســت؛	از	اولیــن	دی گی
مناطقــی	دیگــر	نمــی	توانــم	ســالی	
را	بــدون	زیــارت	یادمــان	هــای	دفــاع	

ــم. ــدس	بگذران مق
ــه	 ــفر	ب ــد:	س ــی	کن ــان	م ــر	بی او	در	آخ
ــه	 ــور	را	ب ــان	ن ــی	و	راهی ــق	عملیات مناط
شــرط	بقــای	عمــر	و	توفیــق	الهــی	ادامــه	

ــم. ــی	ده م

همنشــینی بــا راویــان دفــاع 
س مقــد

ــر	 ــر	زائ ــاله،	دیگ ــریفی	۱۱	س ــه	ش ریحان
راهیــان	نــور	کــه	از	شــهر	قــم	آمــده	مــی	
گویــد:	از	یــک	تــا	چهــار	ســالگی	بــه	گفته	

ــان	 ــی	و	یادم ــه	مناطــق	عملیات ــه	ب ــادرم	ســه	مرتب ــدر	و	م پ
هــای	دفــاع	مقــدس	آمــده	بــودم	ولــی	در	ایــن	ســفر	حضــور	

ــارت	یادمــان	هــا	را	خواهــم	داشــت. ــه	زی ذهــن	از	تجرب
ــر	 ــد:	ه ــی	ده ــه	م ــور	ادام ــرزمین	ن ــوان	س ــر	نوج ــن	زائ ای
ــه	 ــارت	ب ــرای	زی ــادرم	ب ــدر	و	م ــراه	پ ــه	هم ــار	را	ب ــار	ب چه
یادمــان	هــای	دفــاع	مقــدس	آمــده	ام.	ســه	روزه	کــه	در	ایــن	
ــه	شــهر	 ــز		ب مناطــق	حضــور	پیــدا	کــرده	و	دو	روز	دیگــر	نی

ــم. ــی	گردی ــر	م ــان	ب خودم
زائــر	۱۱	ســاله	ســرزمین	نــور	در	ادامــه	بــا	اشــاره	بــه	تجربــه	
ــاع	مقــدس	عنــوان	مــی	 ــان	دف ــا	راوی شــیرین	همنشــینی	ب
کنــد:	یکــی	از	تجربیــات	شــیرین	ایــن	ســفرم	همنشــینی	بــا	
راویــان	دفــاع	مقدســی	اســت	کــه	از	رشــادت	و	دالور	مــردی	
هــای	رزمنــدگان	دوران	دفــاع	مقــدس	بــرای	مــا	ســخن	مــی	
گفتنــد؛	شــیرین	بــود	زیــرا	آنهــا	مــی	دانســتند	کــه	روایــت	

هــای	ایســتادگی	در	جنــگ	را	بــه	زبــان	مــا	بازگــو	کننــد.
او	در	ارتبــاط	بــا	میــزان	عالقــه	اش	بــه	یادمــان	هــا	بیــان	مــی	
کنــد:	اینجــا	را	خیلــی	دوســت	دارم	و	اگــر	خداونــد	بــه	مــن	
توفیــق	دهــد،	ســال	هــای	آینــده	نیــز	بــه	همــراه	خانــواده	باز	

هــم	بــه	یادمــان	هــای	دفــاع	مقــدس	مــی	آیــم.
شــریفی	در	پایــان	در	ارتبــاط	بــا	علــت	حضــورش	در	یادمــان	
هــای	دفــاع	مقــدس	مــی	گویــد:	توفیــق	اجبــاری	بــوده	کــه	

خانــواده	ام	را	همراهــی	کنــم؛	در	ایــن	زمــان	انســی	عجیــب	و	
دل	انگیــز	بــا	ایــن	مناطــق	پیــدا	کــرده	ام	کــه	خیلــی	غریــب	

اســت	و	قابــل	وصــف	نیســت.

گره دل ها در گروی شفاعت شهدا
ــراه	 ــه	هم ــه	ب ــاله	ای	ک ــوان	۱۱	س ــریفی	نوج ــه	ش فاطم
ــه	یادمــان	هــای	دفــاع	مقــدس	 ــواده	خــود	و	عمویــش	ب خان
در	خوزســتان	آمــده	بیــان	مــی	کنــد:	اینجــا	را	خیلی	دوســت	
دارم	و	حــس	خیلــی	خوبــی	از	بازدیــد	مناطــق	عملیاتــی	بــه	

مــن	دســت	مــی	دهــد.
ــن	 ــت	در	ای ــم	چــه	حســی	داری	و	از	آرزوهای ــه	او	مــی	گوی ب
ســرزمین	مقــدس	برایــم	بگــو	کــه	در	جــواب	مــی	گویــد:	گره	
ــوم	اســت،	 ــرز	و	ب ــن	م ــروی	شــفاعت	شــهدای	ای ــم	در	گ دل
شــهدایی	کــه	رفتنــد	تــا	امــروز	را	در	آرامــش	باشــیم	و	مــن	
ــهدا	را	 ــا	ش ــده	ام	ت ــرزمین	آم ــن	س ــه	ای ــا	ب ــال	ه ــد	س بع

ــرار	دهــم. ــم	ق شــافعانی	بیــن	خــود	و	خدای
ــوان	 ــی	ت ــدس،	م ــاع	مق ــای	دف ــان	ه ــر	یادم ــا	س ــر	ت س
کــودکان	و	خردســاالنی	را	دیــد	کــه	بــا	ادوات	جنگی	مشــغول	
بــازی	هســتند	و	یــا	اینکــه	بــا	تســبیح	اولیــای	خــود	در	خاک	

ــد. ــور	ســرگرم	شــده	ان هــای	مقــدس	ســرزمین	ن
ــر	از	حــس	پرسشــگری	راجــع	 ــه	پ ــی	ک ــودکان	و	نوجوانان ک
بــه	ایــن	مناطــق	هســتند،	در	یادمــان	هــا	
حضــور	پیــدا	کردنــد	تــا	بیشــتر	بــا	تاریــخ	
ــا	آن	را	از	 ــه	بس ــنا	و	چ ــور	آش ــن	کش ای

ــد. ــک	لمــس	کنن نزدی
حضــور	نســل	هــای	ســوم	و	چهــارم	
ــی	 ــق	عملیات ــالمی	در	مناط ــالب	اس انق
جنــوب،	یکــی	از	موثرتریــن	روش	هــا	
بــرای	آشــنایی	ایــن	قشــر	بــا	تاریــخ	ایــران	
ــت؛	 ــی	اس ــگ	تحمیل ــای	جن ــال	ه در	س
یکــی	دیگــر	از	جاذبــه	هــای	ایــن	مناطــق	
عملیاتــی	و	یادمــان	هــای	دفــاع	مقــدس،	
ــی	 ــان،	همکالم ــودکان	و	نوجوان ــرای	ک ب
ــا	 ــال	آنه ــن	و	س ــا	س ــب	ب ــان	متناس راوی

ــت. اس

کوچک ساالنی که اندیشه بزرگ دارند/
عمق باورهای دینی در قلب های کوچک
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

شــبکه اســتانی صــدا و ســیمای مرکــز 
انتظــار  ســالها  از  بعــد  کردســتان 
گامــی بلنــد را در راســتای معرفــی 
قــرار  و  برداشــته  کــرد  مفاخــر 
اســت ســه ســریال در خصــوص ســه 
شــخصیت برجســته ایــن اســتان را 

تهیــه و تولیــد نمایــد.

ــه	و	 ــن	تهی ــته	و	همچنی ــای	برجس ــخصیت	ه ــی	ش معرف
تولیــد	آثــار	ســینمایی	تاریخــی	یکــی	از	مهمتریــن	مباحــث	
ــوده	اســت	و	هــر	 در	رســانه	ملــی	طــی	چنــد	ســال	اخیــر	ب
زمــان	کــه	ایــن	آثــار	بــا	دقــت	و	ظرافــت	تهیــه	و	تولیــد	شــده	
انــد،	بــا	اســتقبال	خوبــی	از	ســوی	مــردم	مواجــه	شــده	انــد.
ــای	 ــبکه	ه ــم	ش ــای	مه ــالت	ه ــی	از	رس ــک	یک ــدون	ش ب
ــت	و	در	 ــی	اس ــی	و	محل ــگ	بوم ــه	فرهن ــه	ب ــتانی	توج اس
ــبکه	 ــت	ش ــه	هم ــدگار	ب ــی	مان ــتا	و	در	اقدام ــن	راس همی
کردســتان	و	بــا	حمایــت	ســازمان	صــدا	و	ســیما،	قــرار	اســت	
ــد	و	تاریخــی	در	خصــوص	ســه	شــخصیت	 ســه	ســریال	بلن

ــود. ــد	ش ــه	و	تولی ــان	تهی ــته	کردزب برجس
ــر	 ــی	ه ــام	گروس ــر	نظ ــتوره	اردالن	و	امی ــان،	مس ــنجر	خ س
ــتان	 ــتان	کردس ــی	در	اس ــع	تاریخ ــن	مقط ــدام	در	چندی ک
ــرار	 ــال	ق ــد	و	ح ــوده	ان ــگرفی	ب ــم	و	ش ــوالت	مه ــا	تح منش
اســت	کــه	در	خصــوص	هــر	کــدام	از	ایــن	شــخصیت	هــا	یک	
ــبکه	 ــود	ش ــری	و	خ ــای	سراس ــبکه	ه ــه	و	از	ش ــریال	تهی س

ــود. ــتان	پخــش	ش ــتانی	کردس اس
معرفــی	جنبــه	هــای	مختلــف	زندگــی	ایــن	ســه	شــخصیت	
مهــم	کــه	حــوزه	کاری	و	فعالیــت	هــای	آنهــا	نیــز	متفــاوت	از	
یکدیگــر	بــوده	اســت،	نــه	تنهــا	مــی	توانــد	بخشــی	از	تاریــخ	
و	گذشــته	اســتان	کردســتان	را	نشــان	دهــد	بلکــه	بهتریــن	
فرصــت	بــرای	نمایــش	میهــن	دوســتی	و	خدمــت	بــه	
فرهنــگ	ایــران	زمیــن	از	ســوی	مــردم	کــرد	بــوده	اســت	و	به	
همیــن	دلیــل	ایــن	اقــدام	مــی	توانــد	زمینــه	را	بــرای	تحکیم	

پایــه	هــای	وحــدت	در	جامعــه	فراهــم	کنــد.
بعــد	از	برگــزاری	نشســت	هــای	مختلــف	باالخــره	دو	هفتــه	

ــد	ســریال	های	فاخــر	 ــه	تولی ــن	امضــای	تفاهم	نام ــل،	آیی قب
ــم	 ــاه	شــرف	خان ســردار	ســنجرخان،	امیرنظــام	گــروس	و	م
ــور	 ــت	ام ــن	معاون ــان	ای ــتوره	اردالن	می ــه	مس ــروف	ب مع
اســتانهای	ســازمان	صــدا	و	ســیما	و	اســتانداری	کردســتان	به	

امضــا	رســید.
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــتان	ب ــز	کردس ــیمای	مرک ــرکل	صــدا	و	س مدی
ــی	در	 ــریال	تاریخ ــه	س ــد	س ــب	تولی ــی	تصوی ــد	طوالن رون
ــای	 ــری	ه ــا	پیگی ــزود:	خوشــبختانه	ب شــبکه	کردســتان،	اف
ــئوالن	 ــاز	مس ــورد	نی ــتندات	م ــه	مس ــه	و	تهی ــورت	گرفت ص
رســانه	ملــی	بــه	ایــن	مهــم	ترغیــب	شــدند	و	در	نهایــت	تهیه	
ــاز	 ــتان	آغ ــتان	کردس ــریال	تاریخــی	در	اس ــه	س ــد	س و	تولی

ــد. ش
ابوالقاســم	امــان	الهــی	بیــان	کــرد:	یکــی	از	اولویــت	هــای	مــا	
ــد	و	 ــرای	تولی ــی	ب ــی	و	محل ــای	بوم ــت	ه ــتفاده	از	ظرفی اس
تهیــه	ایــن	ســه	ســریال	تاریخــی	اســت	و	در	کنــار	ایــن	مهــم	
از	عوامــل	برجســته	ملــی	نیــز	در	ایــن	زمینــه	اســتفاده	مــی	
شــود	تــا	کار	بهتــر	دیــده	شــده	و	اســتانداردهای	حرفــه	ای	را	

نیــز	داشــته	باشــد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	کردســتان	دارای	چهــره	هــا	و	شــخصیت	
هــای	برجســته	بیــن	المللــی	و	ملــی	اســت،	گفــت:	انتظــار	
مــی	رود	کــه	ایــن	مهــم	آغــازی	بــرای	تهیــه	و	تولیــد	ســریال	
ــتانی	در	 ــاهیر	کردس ــش	مش ــدد	در	خصــوص	نق ــای	متع ه
ــن	 ــوم	باشــد	و	شــبکه	کردســتان	در	ای ــرز	و	ب ــن	م ــخ	ای تاری
ــره	 ــود	به ــار	خ ــای	در	اختی ــت	ه ــی	ظرفی ــتا	از	تمام راس

ــد. ــرداری	مــی	کن ب

ــرای  ــی ب ــی و مل ــل بوم ــتفاده از عوام ــزوم اس ل
ســاخت ســریال هــای تاریخــی در کردســتان
علــی	دارابــی		معــاون	امــور	اســتان	های	صــدا	وســیما	در	ایــن	
ــه	امتیــازات	برجســته	مرکــز	کردســتان	 ــا	اشــاره	ب مراســم	ب
عنــوان	کــرد:	ایــن	اســتان	از	نظــر	فرهنگــی،	هنــری،	مفاخــر	
و	مشــاهیر	حاضــر	در	تاریــخ	گذشــته	و	معاصــر،	دارای	
ویژگی	هــای	مهمــی	اســت	کــه	پرداختــن	بــه	آنهــا	از	وظایــف	

رســانه	اســتانی	بــه	شــمار	مــی	رود.
وی	افــزود:	سیاســت	اصلــی	معاونــت	امــور	اســتان	ها،	
ــاخت	 ــی	در	س ــتعدادهای	بوم ــدان	و	اس ــت	از	هنرمن حمای
ســریال	های	فاخــر	اســت	و	هــر	چنــد	اســتفاده	از	چنــد	نفــر	
چهــره	شــاخص	و	هنرمنــد	ملــی	بــرای	افــزودن	بــر	جذابیــت	

ــت. ــان	الزم	اس ــداد	مخاطب و	تع
ــی	 ــی	و	مل ــل	بوم ــن	عوام ــه	بهتری ــان	اینک ــا	بی ــی		ب داراب
ــی	در	مراکــز	 ــرای	تولیــد	ســریال	های	فاخــر	تلویزیون ــد	ب بای
انتخــاب	شــوند،	گفــت:	اســتفاده	از	صاحب	نظران	دانشــگاهی	

ــر	پژوهــش	مســئله	ای	ضــروری	اســت. ــی	در	ام و	بوم

معرفــی ظرفیــت هــای بــاالی فرهنگــی کردســتان 
ضــروری اســت

بهمــن	مرادنیــا،	اســتاندار	کردســتان	هــم	در	ایــن	مراســم	بــا	
بیــان	اینکــه	کردســتان	نقــش	مهمــی	در	موســیقی	و	هنــر	
ــادی	 ــای	زی ــوز	محرومیت	ه ــی	هن ــته	ول ــن	داش ــران	زمی ای
ــر	 ــرد:	ســاخت	دو	ســریال	فاخ ــار	ک را	شــاهد	هســتیم،	اظه
ــن	اســتان	 ــورد	شــخصیت	های	برجســته	ای ــی	در	م تلویزیون
ــه	 ــران	ب ــردم	سراســر	ای ــدگاه	م ــر	دی نقــش	مهمــی	در	تغیی

خطــه	کردســتان	خواهــد	داشــت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	کردســتان	54۰۰	شــهید	در	دوران	دفــاع	
ــالمی	 ــالب	اس ــم	انق ــرور	را	تقدی ــهید	ت ــدس	و	۱4۰۰	ش مق
ــزود:	اســتاد	نجات	اللهــی	نخســتین	شــهید	 کــرده	اســت،	اف
ــن	 ــی	از	ای ــاهیر	فراوان ــوده	و	مش ــتان	ب ــگاهی	از	کردس دانش
ــر	 ــالوه	ب ــده	اند	و	ع ــی	ش ــالمی	معرف ــران	اس ــه	ای ــه	ب منطق
ایــن	طبیعــت	رنگارنــگ	اســتان	هــم	زبــان	زد	خــاص	و	عــام	
ــرای	 ــی	ب اســت	کــه	همــه	این	هــا	می	تواننــد	دســتمایه	خوب

گام بلند شبکه کرد برای تولید سه سریال 
تاریخی/سنجرخان ۲۶ قسمتی شد

آرمان نصراللهی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــند. ــی	باش ــینمایی	و	تلویزیون ــای	س پروژه	ه
ــاء	الدیــن	دری	یکــی	 بعــد	از	امضــای	ایــن	تفاهــم	نامــه	ضی
از	کارگــردان	هــای	برجســته	کشــور	کــه	ســابقه	تولیــد	آثــار	
ــوان	 ــه	عن ــی	دارد،	ب ــانه	مل ــرای	رس ــی	را	ب ــدد	تاریخ متع
ــه	 ــت	ک ــرار	اس ــد	و	ق ــی	ش ــان	معرف ــنجر	خ ــردان	س کارگ
ــاالن	عرصــه	 ــدان	و	فع ــادی	از	هنرمن ــع	زی ــار	وی	جم در	کن

ــند. ــته	باش ــری	داش ــق	و	موث ــینما	حضــور	موف س
ــی	ســال	قبــل	نیــز	فعالیــت	هــا	و	اقدامــات	 از	روزهــای	پایان
اولیــه	بــرای	آغــاز	ســاخت	و	تولیــد	ســریال	تاریخــی	ســنجر	
ــر	اســاس	 خــان	در	اســتان	کردســتان	آغــاز	شــده	اســت	و	ب
ــرار	اســت	کــه	طــی	روزهــای	 ــر،	ق ــن	اث اعــالم	کارگــردان	ای
آینــده	و	از	ابتــدای	اردیبهشــت	مــاه	کار	پیــش	تولیــد	ســریال	

رســما	آغــاز	شــود.
ضیــاء	الدیــن	دری	روز	گذشــته	در	ســفر	بــه	کردســتان	عالوه	
ــل	 ــد	از	مح ــی	و	بازدی ــال	فرهنگ ــن	فع ــا	چندی ــدار	ب ــر	دی ب
زندگــی	ســنجرخان،	بــا	اســتاندار	کردســتان	نیــز	از	نزدیــک	

دیــدار	و	گفتگــو	کــرد.

ــت وارد  ــدای اردیبهش ــان از ابت ــنجر خ ــریال س س
ــود ــی ش ــد م ــش تولی پی

ــان	در		 ــنجر	خ ــریال	س ــردان	س ــن	ُدری	کارگ ــید	ضیاالدی س
دیــدار	بــا	اســتاندار	کردســتان،	گفت:	ســریال	ســنجر	خــان	از	

اردیبهشــت	مــاه	وارد	پیــش	تولیــد	خواهــد	شــد.
ــم	و	 ــن	حج ــه	ای ــته	کاری	ب ــه	در	گذش ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــرد:	 ــد	ک ــت	تاکی ــده	اس ــام	نش ــتان	انج ــی	در	اس پیچیدگ

ــرد	 ــد	ب ــان	خواه ــاه	زم ــش	از	9		م ــریال	بی ــن	س ــاخت	ای س
ــد	 ــد	ش ــل	خواهن ــر	دخی ــش	از	۶۰۰	نف ــاخت	آن	بی و	در	س
کــه	تجربــه	ارزشــمندی	بــرای	هنرمنــدان	جــوان	ایــن	دیــار	

ــد. ــد	ش ــوب	خواه محس
ــریال	را	فارســی	و	محــل	پخــش	آن	را	از	 ــن	س ــان	ای دری	زب
ــدی	 ــل	بع ــزود:	در	مراح ــرد	و	اف ــان	ک ــری	بی ــبکه	سراس ش
ــس	 ــورت	زیرنوی ــه	ص ــریال	ب ــن	س ــد	ای ــد	ش ــعی	خواه س
ــه	 ــرای	هم ــل	درک	ب ــردی	و	قاب ــان	ُک ــا	زب ــده	ب ــه	ش و	دوبل

ــود. ــی	ش ــز	اجرای ــا	نی ُکرده
کارگــردان	ســریال	ســنجرخان	بــا	اذعــان	بــه	اینکــه	مطالعات	
ــگ	 ــان	و	فرهن ــوم،	زب ــوص	آداب	و	رس ــتردهای	در	خص گس
ــن	 ــیقی	ای ــرای	موس ــزود:	ب ــام،	اف ــام	داده ــتان	انج کردس
ســریال	تــالش	مــی	کنــم	از	یــک	هنرمنــد	بیــن	المللــی	ُکرد	

ــم. اســتفاده	کن
ــی	 ــیار	مطلوب ــت	بس ــا	کیفی ــریال	ب ــن	س ــه	داد:	ای دری	ادام
ــای	 ــد	هزینهه ــه	بتوان ــوی	ک ــه	نح ــد،	ب ــد	ش ــد	خواه تولی
خــود	را	دربیــاورد	و	ســرمایه	ای	بــرای	تولیــد	آثــار	بعــدی	در	

ــود. ــاد	ش ــتان	ایج کردس
ــای	 ــن	ســریال	در	2۶	قســمت	4۰	دقیقه ــرد:	ای ــان	ک وی	بی
ــه	شــبکه	سراســری	ســپرده	 ــرای	پخــش	ب ــرداری	و	ب فیلمب

خواهــد	شــد.

ســنجر خــان بهتریــن فرصــت بــرای زدودن دیدگاه 
امنیتــی به کردســتان اســت

نماینــده	مــردم	شهرســتانهای	ســنندج،	کامیــاران	و	دیواندره	

در	مجلــس	شــورای	اســالمی	نیــز	در		دیــدار	اســتاندار	
ــت	 ــر	اهمی ــنجرخان	ب ــریال	س ــردان	س ــا	کارگ ــتان	ب کردس
ســاخت	ســریال	هایی	از	ایــن	دســت	بــرای	شناســاندن	
کردســتان	بــه	دیگــر	هموطنــان	تاکیــد	کــرد	و	گفــت:	مــا	نیز	
ــا	 بعنــوان	نماینــده	مــردم	از	هــر	کمکــی	در	جهــت	تولیــد	ب

ــرد. ــم	ک ــغ	نخواهی ــن	ســریال	دری ــت	ای کیفی
سـید	احسـن	علوی	ضرورت	توجه	بـه	تکثر	زبانـی	و	فرهنگی	
در	سـاخت	سـریال	سـنجر	خـان	را	یـادآوری	کـرد	و	اظهـار	
داشـت:	این	سـریال	باید	به	نحوی	تولید	شـود	کـه	بتواند	نظر	

مخاطبـان	بـرون	مـرزی	را	نیز	بـه	خود	جلـب	کند.
ــری	 ــبکه	سراس ــه	از	ش ــان	ک ــنجر	خ ــریال	س ــزود:	س وی	اف
پخــش	خواهــد	شــد	فرصــت	مناســبی	بــرای	بیــان	و	معرفــی	

ــرد	اســت. فرهنــگ	مــردم	ُک
علــوی	ادامــه	داد:	متاســفانه	هنــوز	بخشــی	از	هموطنــان	مــا،	
کردســتان	را	بــا	دیــد	امنیتــی	می	نگرنــد	و	ایــن	ســریال	مــی	
توانــد	در	زدودن	آن	ذهنیــت	هــای	منفــی	موثــر	واقع	شــود	و	
نقــش	کردســتان	و	ُکردهــا	را	در	حفــظ	کشــور	نشــان	دهــد.
ــش	و	 ــی	از	نق ــطح	مل ــی	در	س ــار	تاریخ ــد	آث ــه	و	تولی تهی
جایــگاه	مــردم	کردســتان	در	راســتای	حفــظ	میهــن	و	
ــار	 ــن	دی ــر	ای ــگ	و	هن ــه	فرهن ــا	ب ــات	آنه ــن	خدم همچنی
ــای	 ــه	ه ــم	پای ــرای	تحکی ــای	الزم	را	ب ــه	ه ــد	زمین ــی	توان م
وحــدت	و	همدلــی	در	جامعــه	فراهــم	کنــد	و	بدون	شــک	این	
مهــم	مســتلزم	همــت	جمعــی	و	حمایــت	تمامــی	مدیــران	و	
مســئوالن	و	خــود	فعــاالن	عرصــه	فیلمســازی	در	کردســتان	

ــت. اس

 لحظه هــای نــاب خدایــی در ســه روز 
ــان  ــود و معتکف ــت می ش ــکاف ثب اعت
در خلوتــی عاشــقانه دل هــای خــود را 

بــا خــدا پیونــد زده انــد.
ــه درگاه  ــی ب ــت، بندگ ــی اس ــت بندگ ــه هس ــا هرچ اینج
خداونــد  از  مــدد  و  تضــرع  گوشه نشــینی،  بــا  خالــق 
بــرای زندگــی ســالم و بــه دوراز رنــگ و ریــا؛ اینجــا همــه 
ــه دوراز هیاهــوی همیشــگی زندگــی مــادی  ــا ب ــد ت آمده ان
و دنیــوی، بــه نــور خــدا متصــل شــده و آرام تریــن لحظــات 

ــد. ــه کنن ــوی را تجرب معن

ــوی،	ســن	و	ســال	 ــی	و	آرامــش	معن ــن	لحظــات	خدای در	ای
ــوی	 ــات	دنی ــه	دوراز	تعلق ــه	ب ــه	هم ــدارد؛	چراک ــی	ن معنای
بــرای	رســیدن	بــه	آرامــش	معنــوی	و	ملکوتــی	بــه	خــدا	روی	
آورده	انــد	تــا	ســه	روز	جســم	و	جــان	خــود	را	صیقــل	دهنــد	
ــا	حقیقت	شناســی،	 ــه	خــدا	برســند	و	ب ــه	ب و	آرام	آرام	و	پله	پل

ــد. ــازی	کنن ــی،	خودس ــی	و	خداشناس خودشناس
مــاه	رجــب	ماهــی	اســت	کــه	زنگارهــای	دل	هــا	از	
بیــن	می	رونــد	و	شــیطان	در	غــل	و	زنجیــر	می	افتــد	
ــال	 ــول	س ــه	در	ط ــت	ک ــادری	اس ــت	ن ــکاف	فرص و	اعت
یک	بــار	اتفــاق	می	افتــد	تــا	از	ایــن	نعمــت	بــزرگ	
ــه	خودشناســی	و	خداشناســی	 ــرای	رســیدن	ب معنــوی	ب

ــود. ــتفاده	ش اس
یکــی	از	اتفاقــات	مــاه	رجــب،	اعتــکاف	اســت	و	ایــام	البیــض،	
ایــام	اهلل	ویــژه	ای	اســت	کــه	بنــدگان	شایســته	خداوند	فــارغ	از	
همه	چیــز	بــه	راه	بندگــی	و	خودســازی	می	رونــد	و	از	همــه	و	
ــد	 ــم	می	آین ــاجد	گرده ــوند	و	در	مس ــدا	می	ش ــس	ج همه	ک

تــا	دل	هــای	خــود	را	متوجــه	خــدا	کننــد.
ایــن	روزهــا	و	در	ایــام	البیــض،	اســتان	مازنــدران	هــم	

ــور	 ــه	ن ــر	ب ــورمان	معط ــف	کش ــتان	های	مختل ــون	اس همچ
ــدا	شــده	اســت	و	حــدود	 ــه	خ ــان	و	توســل	ب ــت،	ایم معنوی
ــان	در	 ــان	معتکف ــدران،	میزب ــر	مازن ــجد	در	سراس ۳5۰	مس

ــتند. ــال	هس ــض	امس ــام	البی ای
ــدران	در	شهرســتان	های	 ــن	۳۶	مســجد	شــرق	مازن دراین	بی
بهشــهر،	نــکا	و	گلــوگاه	در	حــال	میزبانــی	از	معتکفان	در	ســه	
ــا	 روز	۱۱،	۱2	و	۱۳	مــاه	رجــب	در	شــهر	و	روســتا	هســتند	ت
بــار	دیگــر	نظاره	گــر	لحظه	هــای	نــاب	خدایــی	و	پیونــد	

دوبــاره	باخــدا	باشــند.
آری،	معتکفــان	دل	هــای	خــود	را	در	شــب	و	روزهــای	ایــام	

ــن	 ــتر	ای ــتحکام	بیش ــا	اس ــد	زده	و	ب ــدا	پیون ــض	باخ البی
ــل	 ــود	را	صیق ــان	خ ــا	روح	و	ج ــد	ت ــالش	دارن ــد،	ت پیون
بخشــند	و	ســال	معنــوی	خــود	را	بــا	پیونــد	دوبــاره	باخــدا	

ــد. ــاز	کنن آغ
ــا	 ــر	ب ــاط	قوی	ت ــرای	ارتب ــبی	ب ــض،	فرصــت	مناس ــام	البی ای
معبــود	و	صیقــل	دادن	جســم	و	روح	اســت	و	دراین	بیــن	
ــان	و	بزرگ	ســاالن	از	مــرد	و	زن،	لحظه	هــای	 ــان،	نوجوان جوان
نــاب	ارتبــاط	بیشــتر	و	نزدیک	تــر	باخــدا	را	تجربــه	می	کننــد	
ــان	 ــا	از	زب ــن	روزه ــال	ای ــس	و	ح ــنیدن	ح ــن	ش و	دراین	بی

ــوای	بیشــتری	دارد. ــال	و	ه ــان	ح معتکف

۳۵۰ مسجد مازندران میزبان معتکفان است

لحظه هایی به رنگ خدا در خلوت عاشقانه اعتکاف
علیرضا نوری 
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

اعتــکاف، دوری از کارهــای بی منفعــت مــادی 
ــد ــر باش ــان پ ــت معنوی م ــا دس ــت ت اس

ــال	 ــدت	7	س ــه	م ــهری	ک ــان	بهش ــا	زاده	از	جوان ــد	وف احم
در	مراســم	معنــوی	اعتــکاف	شــرکت	کــرده	اســت	در	مــورد	
ــد:	حــس	و	 ــکاف	می	گوی ــا	در	اعت ــن	روزه ــوای	ای ــال	و	ه ح
ــم	 ــان	حاک ــر	روح	انس ــام	ب ــن	ای ــدنی	در	ای ــال	وصف	ناش ح
می	شــود	و	ایــن	اعتــکاف،	خلــوت	و	گوشه	نشــینی	بــا	معبــود	
ــر	 ــود	تجدیدنظ ــار	خ ــال	و	رفت ــا	در	اعم ــود	ت ــب	می	ش موج

ــم. ــای	اشــتباه	را	از	خــود	دور	کنی ــرده	و	اعمــال	و	کاره ک
ــال	 ــوت	باخــدا	و	اندیشــیدن	در	اعم ــرد:	در	خل ــار	ک وی	اظه
ــرده	و	 ــرار	ک ــری	باخــدا	برق ــاط	قوی	ت ــع	ارتب گذشــته،	درواق
بــا	دوری	از	عالئــق	زودگــذر	دنیــوی،	ارتبــاط	دائمــی	و	قــوی	

ــم. ــرار	می	کنی ــد	برق ــا	خداون ب
ــزود:	انســان	در	زندگــی	روزمــره	آن	چنــان	غــرق	 ــا	زاده	اف وف
در	مادیــات	اســت	کــه	از	خــود	واقعــی	دور	می	شــود	و	
ــه	خــود،	ایجــاد	 ــع	برگشــتی	ب ــکاف	درواق ــن	ســه	روز	اعت ای
ــا	خالــق	و	معبــود	و	دوری	از	کارهــای	 ارتبــاط	مســتحکم	تر	ب
ــر	باشــد. ــا	دســت	معنوی	مــان	پ بی	منفعــت	مــادی	اســت	ت
ــه	 ــت	ک ــان	اس ــه	ای	از	زم ــع	بره ــکاف	درواق ــت:	اعت وی	گف
ــن	 ــود	و	دراین	بی ــتر	می	ش ــق	بیش ــا	خال ــوق	ب ــاط	مخل ارتب
هــر	چــه	روح	انســان	زالل	تــر	باشــد،	توانایــی	برقــراری	ارتباط	
ــرای	انســان	 ــق	و	صیقــل	دادن	جســم،	روح	و	جــان	ب ــا	خال ب
آســان	تر	و	دل	انگیزتــر	می	شــود	و	امیدواریــم	عبــادات	و	
خودســازی	در	ایــن	روزهــا	راهــی	بــرای	صیقــل	واقعی	جســم	

ــوی	باشــد. و	روحمــان	از	زنگارهــای	دنی
ایــن	جــوان	معتکــف،	اعتــکاف	را	راهــی	بــرای	تعالــی	فکــر	و	
جــان	می	دانــد	کــه	هــر	چــه	ارتبــاط	باخــدا	در	ایــن	شــب	و	
روزهــا	بیشــتر	باشــد	ایــن	تعالــی	و	اوج	بیشــتر	خواهــد	شــد.

اعتکاف، فرصتی برای آمادگی برای ضیافت الهی
یکــی	از	بانــوان	حاضــر	در	اعتــکاف	شــهر	رســتمکال	اعتــکاف	
ــی	دانســت	و	 ــت	اله ــرای	ضیاف ــی	ب ــرای	آمادگ ــی	ب را	فرصت
افــزود:	در	ایــن	ســه	روز	اعتــکاف	بــا	دوری	از	مادیــان	دنیایــی	
بــرای	زندگــی	معنــوی	یک	ســاله	آغــاز	می	شــویم	و	بــا	گــذر	
از	مــاه	رجــب	و	شــعبان،	خــود	را	بــرای	ضیافــت	الهــی	در	مــاه	

ــم. ــاده	می	کنی ــارک	رمضــان	آم مب
ــرداب	 ــی	از	م ــع	رهای ــکاف،	درواق ــت:	اعت ــه	درزی	گف نجم
ســنگین	گناهانــی	اســت	کــه	در	طــول	ســال	اندک	انــدک	بــر	
دل	وجانمــان	رســوخ	کــرده	اســت	و		ایــن	ســه	روز	اعتــکاف،	

ــاره	اســت. ــرای	خودســازی	دوب ــی	ب فرصــت	ناب
وی	بیــان	داشــت:	ایــام	البیــض،	زمینــه	بازگشــت	بــه	قــرآن	و	

معنویــت	را	برایمــان	فراهــم	می	کنــد	تــا	بــه	دوراز	لذت	هــای	
ــه	ســمت	 ــار	ب ــم	و	دیگرب ــن	کنی ــادی،	خودســازی	را	تمری م

گناهــان	نرویــم.

ــت و  ــل معنوی ــرای تکمی ــی ب ــض، روزهای ــام البی ای
ــان ایم

ــال	های	 ــه	س ــت	ک ــهری	اس ــوان	بهش ــدی	از	بان ــرا	رکاون زه
ســال	در	ایــن	مراســم	معنــوی	شــرکت	کــرده	اســت	و	
فرزنــدان	و	همســرش	هــم	در	بســیاری	از	ســال	ها	هــم	پــای	
ــته	اند؛	 ــال	داش ــور	فع ــوی	حض ــم	معن ــن	مراس ــان	در	ای ایش
ــرای	 ــی	ب ــام	البیــض،	روزهای ــد:	ای در	مــورد	اعتــکاف	می	گوی

ــان	اســت. ــت	و	ایم ــل	معنوی تکمی
وی	اعتــکاف	را	یکــی	از	بهتریــن	فرصت	هــای	معنــوی	
ــت	 ــرای	تربی ــاره	ب ــی	دوب ــکاف	فرصت ــت:	اعت ــت	و	گف دانس
ــدا	 ــمت	خ ــه	س ــان،	ب ــا	دوری	از	گناه ــا	ب ــت	ت ــان	اس خودم

ــم. بروی
ــه	 ــای	س ــن	راز	و	نیازه ــه	در	ای ــی	ک ــزود:	لذت ــدی	اف رکاون
ــه	 ــی	ک ــه	آنان ــان	و	هم ــان	و	نوجوان ــن	جوان ــبانه	روز	در	بی ش
ــد؛	وجــود	دارد،	 در	مراســم	معنــوی	اعتــکاف	شــرکت	کرده	ان
لذتــی	اســت	کــه	هیچ	کــدام	از	افــراد	حاضــر	در	ایــن	مراســم	

ــد. ــه	نمی	کنن ــادی	آن	را	معامل ــز	م ــا	هیچ	چی ــوی،	ب معن
وی	گفــت:	ایــن	شــب	و	روزهــا،	ایــام	مانــدگاری	مــا	بــر	ایمان	
ــا	از	خــدا	تقاضــا	می	کنیــم	کــه	 و	معنویــت	اســت	و	همــه	م
ــای	 ــا	از	لغزش	ه ــدارد	ت ــدم	نگه ــت	ثابت	ق ــا	را	درراه	راس م

گاه	وبیــگاه	در	امــان	بمانیــم.

اعتکاف سالم و پیوندی دوباره با معبود
ــان	شــرکت	کننده	در	 ــدری	یکــی		دیگــر	از	جوان مرصــاد	حی
ــوار	 ــدران	و	در	ج ــرق	مازن ــتمکال	در		ش ــهر	رس ــکاف	ش اعت

ــکاف	را	 ــم	اعت ــازی)ره(	ه ــه	ای ــارگاه	عالم ب
ســالم	و	پیونــدی	دوبــاره	بــا	معبــود	دانســت	
کــه	انســان	از	دنیــا	و	تعلقــات	دور	می	شــود.
وی	گفــت:	اعتــکاف	روزهــای	خالــص	شــدن	
از	دنیــا	و	زنگارهــای	دنیــوی	اســت	کــه	
انســان	روزهایــی	را	بــه	پاکــی	و	خالــص	
شــدن	و	ارتبــاط	بــا	معشــوق	اختصــاص	

می	دهــد.
را	 اعتــکاف	 اعمــال	 از	 یکــی	 حیــدری،	
ــد	آداب	روزه	داری	 ــه	بای روزه	داری	دانســت	ک
ــوص	 ــال	مخص ــت	و	اعم ــام	رعای ــن	ای در	ای
ــام	البیــض	انجــام	شــود	کــه	ایــن	اعمــال	 ای

بــا	برنامه	ریــزی	در	دســتور	کار	اســت.
دراین	بیــن	تــالش	مســئوالن	و	برپاکننــدگان	مراســم	
ــرای	هرچــه	بهتــر	شــدن	 معنــوی	اعتــکاف	از	ماه	هــا	قبــل	ب
ایــن	برنامــه	معنــوی	ســتودنی	اســت	کــه	در	ایــن	راســتا	در	
ــهر،	 ــتان	های	بهش ــجد	در	شهرس ــدران	۳۶	مس ــرق	مازن ش
ــان	 ــه	همــت	ادارات	تبلیغــات	اســالمی	میزب ــکا	و	گلــوگاه	ب ن

ــت. ــان	اس معتکف

برگــزاری اعتــکاف در ۱۰مســجد بهشــهر بــا بیش از 
ــزار معتکف ــک ه ی

رئیــس	اداره	تبلیغــات	اســالمی	بهشــهر	از	برگــزاری	مراســم	
ــر	داد	و	 ــتان	خب ــن	شهرس ــاجد	ای ــکاف	در	مس ــوی	اعت معن
گفــت:	در	شهرســتان	بهشــهر	۱۰	مســجد	میزبــان	معتکفین	
در	ســال	جــاری	اســت	کــه		بیــش	از	یــک	هــزار	معتکــف	در	

ایــن	مراســم	حضــور	دارنــد.
ــزود	:	حضــور	آحــاد	 ــی	اف حجت	االســالم	ســید	محمــد	بابای
مــردم	و	خصوصــاً	جوانــان	در	مراســم	معنــوی	اعتــکاف	
ــا	حضــور	بیشــتری	 نوعــی	خودســازی	اســت	کــه	هرســال	ب

ــود. ــزار	می	ش ــان	برگ ــان	و	نوجوان از	جوان
اعتکاف	برکتی	شامل	حال	همه	جامعه

رئیــس	اداره	تبلیغــات	اســالمی	شهرســتان	گلــوگاه	از		
ــر	داد	 ــوگاه	خب ــجد	گل ــکاف	در	۶	مس ــم	اعت ــزاری	مراس برگ
ــال	 ــامل	ح ــا	ش ــه	تنه ــت	ک ــی	اس ــکاف	برکت ــت:	اعت و	گف
معتکفــان	نیســت	و	جامعــه	از	ایــن	برکت	ســیراب	می	شــوند.
ــا	 ــا	پیش	بینی	ه ــزود:	ب ــی	اف حجت	االســالم	حســینعلی	فّعال
ــور	 ــاهد	حض ــال	ش ــه	امس ــورت	گرفت ــای	ص و	برنامه	ریزی	ه
2۰۰	نفــر	معتکــف	در			۶	مســجد	شهرســتان	گلــوگاه	

ــتیم. هس

ــی در  ــای فرهنگ ــب برنامه ه ــزاری مناس ــزوم برگ ل
ــکاف اعت

رئیــس	اداره	تبلیغــات	اســالمی	نــکا	گفــت:	اعتــکاف	97		در	
روزهــای	۱۱	،	۱2	،	۱۳	فروردین	مــاه	در	بیــش	از	2۰	مســجد	

شهرســتان	نــکا	در	حــال	برگــزاری	اســت.
ــزوم	 ــر	ل ــد	ب ــا	تأکی ــی	ب ــی	الیاس ــالم	محمدعل حجت	االس
برگــزاری	مناســب	برنامه	هــای	فرهنگــی	در	اعتــکاف	افــزود:	
ــی	و	 ــد	کم ــاهد	رش ــه	ش ــن	اســت	ک ــر	ای ــا	ب ــام	تالش	ه تم
ــه	 ــکاری	هم ــتلزم	هم ــن	مس ــیم	و	ای ــا	باش ــی	برنامه	ه کیف
دســتگاه	ها	و	نهادهــا	،	روحانیــون	و	فعــاالن	مذهبــی	و	

. رسانه	هاســت	 به	ویــژه	
ــا	 ــقانه	ب ــوت	عاش ــه	روز	خل ــکاف،	س ــر،	اعت ــزارش	مه ــه	گ ب
ــا	 ــا	ب ــارت	جســم	و	روح	اســت؛	ت ــرای	طه ــق	ب ــود	و	خال معب
ــوی	 ــی	معن ــت،	زندگ ــمه	زالل	معرف ــدن	از	چش ــیراب	ش س
ــال	و	 ــد	متع ــه	خداون ــا	نزدیکــی	ب ــم	و	ب ــاز	کنی ــازه	ای	را	آغ ت
دوری	از	هرگونــه	انحــراف	و	گنــاه،	در	مســیر	ســنت	و	ســیره	
نبــی	مکــرم	اســالم)ص(	و	اهل	بیــت)ع(	گام	برداریــم؛	باشــد	
ــت	 ــر	از	معنوی ــت	ایمانمــان،	زندگــی	خــود	را	پ ــا	تقوی کــه	ب
ــی	و	 ــای	دین ــای	باوره ــاز	ارتق ــا	زمینه	س ــن	روزه ــرده	و	ای ک

ــه	فضــل	الهــی	باشــد مذهبــی	و	تقــرب	ب
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ــرای  ــتان ماج ــته های لرس ــراج داش ح
امــروز و دیــروز ایــن دیــار نیســت، 
روزی پتروشــیمی و حــاال دانشــکده 
علــوم قرآنــی کــه ایــن روزهــا خبرهــا 
ــر دارد. ــه مالی ــال آن ب ــت از انتق حکای

احــداث	و	ایجــاد	دانشــکده	علــوم	قرآنــی	در	اســتان	
لرســتان	یکــی	از	مصوبــات	ســفر	هیئــت	دولــت	بــود	کــه	در	
شــهریورماه	ســال	9۰	افتتــاح	شــد	و	در	مهرمــاه	همــان	ســال	
ــا	 ــر	باره ــال	های	اخی ــی	س ــا	ط ــرد؛	ام ــرش	ک ــجو	پذی دانش
ــوش	رســید	 ــه	گ ــن	واحــد	دانشــگاهی	ب ــه	انحــالل	ای زمزم
ــزات	 ــت؛	تجهی ــده	اس ــر	ش ــوع	جدی	ت ــا	موض ــن	روزه و	ای
واحــد	برادران	دانشــکده	علــوم	قرآنــی	توســط	اداره	کل	اوقاف	
ــال	داده	شــده	 ــر	انتق ــه	مالی اســتان	لرســتان	جمــع	آوری	و	ب
اســت	تــا	ایــن	دانشــکده	پــس	از	کش	وقوس	هــای	فــراوان	در	

ــف	شــود. ایســتگاه	انحــالل	متوق
دانشــکده	علــوم	قرآنــی	کــه	در	دولــت	دهــم	بــه	بهره	بــرداری	
ــه	 ــادی	مواج ــای	زی ــا	چالش	ه ــم	ب ــت	یازده ــید	در	دول رس
ــا	 شــد،	مشــکالتی	کــه	موجــب	گالیه	هــای	متعــدد	شــد	ام

گــوش	شــنوایی	بــرای	رفــع	مشــکالت	پیــدا	نشــد.
هنـوز	خیلـی	از	روزهایـی	نگذشـته	کـه	حبیـب	اهلل	دهمـرده	
اسـتاندار	وقـت	لرسـتان	در	مراسـم	افتتـاح	دانشـکده	علـوم	
قرآنـی	خرم	آبـاد	ابـراز	امیـدواری	کـرد	کـه	»در	آینده	شـاهد	
افتتـاح	دانشـکده	های	دیگـری	در	اسـتان	و	توسـعه	فضـای	
آموزشـی	و	علمـی	لرسـتان	باشـیم«	و	حـاال	نه	تنها	خبـری	از	
اضافـه	شـدن	دانشـکده	ها	در	لرسـتان	نیسـت	کـه	دانشـکده	

علـوم	قرآنـی	نیـز	در	شـرایط	انحـالل	و	انتقـال	قـرار	دارد.

نفس هــای آخــر دانشــکده علــوم قرآنــی لرســتان 
در ســاختمانی مســتهلک

امــروز	جمعــی	از	اهالــی	رســانه	لرســتان	بــه	محــل	دانشــکده	
علــوم	قــرآن	لرســتان	رفتنــد	تــا	از	نزدیــک	در	جریــان	اخبــار	
ــن	 ــی	ای ــت	کنون ــگاهی	و	وضعی ــز	دانش ــن	مرک ــالل	ای انح

ــد. دانشــکده	قــرار	بگیرن
ســاختمان	مســتهلک،	قدیمــی	و	اجــاره	ای	ســهم	دانشــکده	
علــوم	قرآنــی	لرســتان	اســت	کــه	شــرایط	تحصیــل	
دانشــجویان	در	آن	فراهــم	نیســت،	عــالوه	بــر	مســائل	
ــل	 ــات	تحصی ــی	و	امکان ــتانداردهای	آموزش ــاختی،	اس زیرس
نیــز	در	ایــن	دانشــکده	فراهــم	نیســت	تــا	بســیاری	از	
ــه	 ــال	ب ــن	دانشــکده	انتق ــی	ای ــی	و	غیربوم دانشــجویان	بوم
ــد. ــح	دهن ــر	را	ترجی ــه	مالی ــوار	ازجمل ــکده	های	هم	ج دانش
ــد	 ــه	کمالون ــی	در	منطق ــه	زمین ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ای
ــی	 ــرای	احــداث	ســاختمان	دانشــکده	علــوم	قرآن ــاد	ب خرم	آب
اختصاص	یافتــه	کــه	حــدود	هشــت	هکتــار	اســت	امــا	رونــد	
احــداث	ســاختمان	ایــن	دانشــکده	بــه	دلیــل	عــدم	تخصیص	

ــوده	اســت. ــد	ب ــارات	کن اعتب

وعده هایی برای تحقق نیافتن
ــر	 ــتان	ب ــتانداری	لرس ــکده،	اس ــئوالن	دانش ــه	مس ــه	گفت ب
ــار	 ــان	اعتب ــارد	توم ــه	ای	اختصــاص	۳	میلی اســاس	تفاهم	نام
ــوم	 ــکده	عل ــاختمان	دانش ــل	س ــرای	تکمی ــال	ب ــی	۳	س ط
قرآنــی	در	منطقــه	کمالونــد	را	پذیرفتــه	اســت	امــا	تاکنــون	به	

ــت. ــرده	اس ــود	عمل	نک ــدات	خ تعه
مسـئوالن	اسـتانداری	لرسـتان	پـس	از	تخصیـص	نیافتـن	
اعتبـار	۳	میلیـاردی،	قول	مسـاعد	برای	اختصاص	سـاختمان	
دانشـکده	سـماء	خرم	آبـاد	به	دانشـکده	علـوم	قرآنـی	را	دادند	
کـه	بازهـم	مجالـی	بـرای	تحقـق	ایـن	وعـده	پیـدا	نشـد	و	

دربـه	دری	دانشـکده	علـوم	قرآنـی	اسـتمرار	یافـت.
ــی	 ــوم	قرآن ــکده	عل ــی	دانش ــاون	آموزش ــمی	مع ــد	اس صم
لرســتان	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	دانشــکده	علــوم	قرآنــی	وابســته	
ــار	داشــت:	 ــه	اســت،	اظه ــور	خیری ــاف	و	ام ــازمان	اوق ــه	س ب
ایــن	دانشــکده	ها	بــا	همــکاری	و	هماهنگــی	مســئوالن	
ــئوالن	 ــع	مس ــوند،	درواق ــاد	می	ش ــتان	ها	ایج ــتانی	در	اس اس
اســتانی	تعهــد	می	دهنــد	کــه	امکانــات	رفاهــی	و	تجهیــزات	

ــد. ــن	کنن ــکده	ها	را	تأمی ــن	دانش ای
ــتان	 ــی	لرس ــوم	قرآن ــکده	عل ــروز	دانش ــه	ام ــان	اینک وی	بابی
به	انــدازه	یــک	موسســه	قرآنــی	هــم	امکانــات	نــدارد،	تصریــح	
کــرد:	ایــن	دانشــکده	اســتانداردهای	آموزشــی	الزم	را	نــدارد.
معــاون	آموزشــی	دانشــکده	علــوم	قرآنــی	لرســتان	بــا	تأکیــد	
ــدات	از	ســوی	مســئوالن	 ــه	تعه ــر	اینکــه	عمــل	نکــردن	ب ب
ــه	 ــکده	در	مرحل ــن	دانش ــروز	ای ــه	ام ــد	ک ــث	ش ــتان	باع اس
انحــالل	و	انتقــال	دانشــجویان	بــه	مالیــر	قــرار	بگیــرد،	افــزود:	
ــر	 ــتان	های	دیگ ــی	در	اس ــوم	قرآن ــکده	های	عل ــه	دانش چگون

ــت!؟ ــه	نیس ــتان	این	گون ــا	در	لرس ــد	ام ــدار	مانده	ان پای
ــه	اداره	کل	 ــاد	تفاهم	نام ــه	مف ــه	ب ــه	اینک ــا	اشــاره	ب اســمی	ب
اوقــاف	و	امــور	خیریــه	لرســتان	و	اســتانداری	لرســتان	عمــل	
نشــد،	افــزود:	مــکان	احــداث	دانشــکده	علــوم	قرآنی	لرســتان	
ــرای	احــداث	ایــن	ســاختمان	نیــز	 ــود	امــا	ب مشخص	شــده	ب

بــه	تعهــدات	داده	شــده،	عمــل	نشــد.

قطعی تلفن های دانشکده و انتقال تجهیزات
وی	بابیــان	اینکــه	امــروز	بــرای	تغذیــه	همیــن	تعــداد	انــدک	
دانشــجویان	نیــز	مانده	ایــم،	تصریــح	کــرد:	اعتبــارات	جــاری	
ــی	 ــروز	حت ــم	و	ام ــوز	نگرفته	ای ــال	9۶	هن ــکده	را	در	س دانش

تلفن	هــای	ایــن	دانشــکده	قطع	شــده	اند.
ــه	 ــتان	ادام ــی	لرس ــوم	قرآن ــکده	عل ــی	دانش ــاون	آموزش مع
ــاتید	 ــدارد	و	اس ــی	ن ــی	هیئت	علم ــکده	حت ــن	دانش داد:	ای
آن	مدعــو	هســتند	و	به	صــورت	حق	التدریســی	در	ایــن	

دانشــکده	فعالیــت	می	کننــد.
اسـمی	با	اشـاره	به	اینکه	دانشـکده	علـوم	قرآن	لرسـتان	۱2۰	
دانشـجو	داشـته	کـه	ورودی	هـای	سـال	9۳	آن	فارغ	التحصیل	
شـده	اند	و	امـروز	ورودی	هـای	سـال	94	آن	تـرم	آخـر	خـود	را	

می	گذرانند	و	بسـیاری	از	دانشـجویان	نیز	به	سـایر	دانشکده	ها	
انتقالـی	گرفته	اند،	گفت:	این	دانشـکده	در	سـال	های	95	و	9۶	

جذب	دانشـجو	نداشـته	است.
ــا	 ــجویان	م ــدادی	از	دانش ــال	95	تع ــه	س ــان	اینک وی	بابی
ــدیم	 ــور	ش ــدند	و	مجب ــی	ش ــار	گازگرفتگ ــگاه	دچ در	خواب
ــردان	 ــگاه	خودگ ــه	خواب ــکده	را	ب ــر	دانش ــجویان	دخت دانش
ــز	 ــاف	اســتان	نی ــرد:	اداره	کل	اوق ــح	ک ــم،	تصری ــال	دهی انتق
وســایل	و	تجهیــزات	دانشــکده	علــوم	قرآنــی	بــرادران	اســتان	

را	جمــع	کــرده	و	برده	انــد.	
ــز	 ــتان	نی ــه	در	لرس ــده	ولی	فقی ــادی	نماین ــت	اهلل	میرعم آی
پیش	ازایــن	در	خطبه	هــای	نمــاز	جمعــه	بــا	انتقــاد	از	
مســئوالن	امــر	هشــدار	داد	کــه	انحــالل	و	انتقال	دانشــجویان	
ــت. ــل	نیس ــردم	قابل	تحم ــرای	م ــی	ب ــوم	قرآن ــکده	عل دانش
ســید	احمــد	میرعمــادی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	وظیفه	شــرعی	
خــود	دانســتم	کــه	موضــوع	اعتــراض	و	نارضایتی	دانشــجویان	
ــن	 ــه	انحــالل	ای ــاد	نســبت	ب ــی	خرم	آب ــوم	قرآن دانشــکده	عل
دانشــگاه	و	انتقــال	آن	بــه	شهرســتان	مالیــر	را	عنــوان	کنــم،	
اظهــار	داشــت:	ایــن	خبــر	هــم	از	ســوی	مســئوالن	دانشــگاه	

تأییدشــده	اســت.
وی	بابیــان	اینکــه	دانشــکده	علــوم	قرآنــی	بــا	پیگیری	فــراوان	
ــرد:	 ــح	ک ــد،	تصری ــاح	ش ــاد	افتت ــال	۱۳9۰	در	خرم	آب در	س
متأســفانه	دانشــکده	علــوم	قرآنــی	از	روز	اول	مــورد	بی	مهــری	
ــای	 ــکان	فض ــر	م ــجویان	ازنظ ــه	و	دانش ــئوالن	قرارگرفت مس

مناســبی	در	اختیــار	ندارنــد.
نماینـده	ولی	فقیـه	در	لرسـتان	و	امام	جمعه	خرم	آبـاد	با	تأکید	
بر	اینکه	محل	خوابگاه	دانشـجویان	مناسـب	نیسـت	و	از	سوی	
دیگـر	کمبـود	امکانـات	رفاهـی،	آموزشـی	و	...	دارنـد،	افـزود:	
متأسـفانه	ایـن	دانشـکده	تاکنـون	یک	رئیـس	ثابـت	و	معین	

نداشـته	و	همـه	روسـای	آن	پـروازی	بوده	اند.
ــوم	 ــه	دانشــکده	عل ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــادی	ب ــت	اهلل	میرعم آی
ــه	 ــور	خیری ــاف	و	ام ــر	نظــر	اداره	کل	اوق ــاد	زی ــی	خرم	آب قرآن
اســت	و	ایــن	نهــاد	نیــز	حمایــت	الزم	را	نداشــته	و	نمی	کنــد،	
گفــت:	مســئوالن	باالدســت	گفته	انــد	کــه	دانشــکده	را	

ــم. ــال	می	دهی ــر	انتق ــه	مالی ــم	و	آن	را	ب ــل	می	کنی منح
ــی	دارد،	 ــای	فراوان ــئله	پیامده ــن	مس ــه	ای ــان	اینک وی	بابی

ماجرای حراج داشته های لرستان/ دانشکده علوم قرآنی به مالیر رفت!

زهرا حسینی

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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تصریــح	کــرد:	بــا	انجــام	ایــن	کار	باحیثیــت	اســتان	و	مــردم	
خرم	آبــاد	بــازی	می	شــود.

نماینــده	ولی	فقیــه	در	لرســتان	و	امام	جمعــه	خرم	آبــاد	
ــان	 ــوز	یادش ــهر	هن ــن	ش ــردم	ای ــه	م ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ب
ــد	و	 ــل	کردن ــه	اراک	منتق ــاد	را	ب ــیمی	خرم	آب ــه	پتروش نرفت
ــال	 ــم	انتق ــروز	ه ــزود:	ام ــد،	اف ــرر	کردن ــت	آن	ض ــدر	باب چق
دانشــکده	علــوم	قرآنــی	یــک	نــوع	اهانــت	بــه	مــردم	اســت	و	
ــوان	اداره	یــک	 نشــان	می	دهــد	مــردم	و	مســئوالن	اســتان	ت

دانشــکده	را	نداشــته	اند.
وی	تصریــح	کــرد:	راه	حــل	ایــن	نیســت	دانشــکده	را	منحــل	
کنیــم	و	بــه	شهرســتان	دیگــر	منتقــل	کنیــم	بلکــه	راه	حــل	
ایــن	اســت	مســئوالن	بیاینــد	وقــت	بگذارنــد	و	مســائل	ایــن	

دانشــکده	را	حــل	کننــد.
ــا	 ــاد	ب ــه	خرم	آب ــتان	و	امام	جمع ــه	در	لرس ــده	ولی	فقی نماین
اشــاره	بــه	اینکــه	اداره	کل	اوقــاف	و	امــور	خیریــه	ایــن	پول	هــا	
ــازه	را	 ــک	مغ ــی	ی ــته	حت ــون	نتوانس ــد	و	تاکن ــه	می	کن را	چ
ــه	 ــد،	ادام ــی)ع(	را	آزاد	کن ــن	عل ــد	ب ــزاده	زی ــم	امام در	حری
ــازی	 ــردم	ب ــای	م ــت	بچه	ه ــا	سرنوش ــت	ب ــن	نیس داد:	راه	ای
کنیــم	و	انتقــال	دانشــکده	علــوم	قرآنــی	بــازی	بــا	سرنوشــت	

ــز	اســت. دانشــجویان	عزی
ــر	 ــر	نظ ــی	زی ــوم	قرآن ــکده	عل ــه	دانش ــت	ک ــؤال	اینجاس س
ــی	 ــاد	اقدام ــن	نه ــرا	ای ــا	چ ــوده	ام ــه	ب ــور	خیری ــاف	و	ام اوق

ــر	 ــئوالن	ام ــد؟	مس ــام	نمی	دهن ــکده	انج ــن	دانش ــرای	ای ب
ــن	 ــاختمان	ای ــل	س ــرای	تکمی ــرا	ب ــز	چ ــتانداری	نی در	اس

دانشــکده	قدمــی	برنمی	دارنــد؟

ــرای  ــئوالن ب ــی مس ــالش و بی همت ــال کار و ت س
ــکده!  ــک دانش ــظ ی حف

در	شــرایطی	کــه	همــه	اســتان	های	کشــور	بــرای	بــاال	بــردن	

ــی	خــود	تالش	هــای	بی	وقفــه	ای	 ســطح	مراکــز	آمــوزش	عال
ــد	 ــه	می	توان ــد،	در	لرســتان	دانشــکده	ای	ک ــال	می	کنن را	دنب
ــئوالن	 ــکوت	مس ــد	در	س ــی	باش ــارف	اله ــر	مع ــز	نش مرک
ــن	 ــی	از	بی ــی	و	فرهنگ ــی	آموزش ــود	و	ظرفیت ــل	می	ش منح

ــی	رود. م
ــرت	 ــز	حس ــتان	ج ــی	لرس ــوم	قرآن ــکده	عل ــالل	دانش از	انح
چیــزی	بــرای	مســئوالن	و	مــردم	اســتان	نمی	مانــد،	
ــی	 ــوم	قرآن ــروژه	احــداث	ســاختمان	دانشــکده	عل تکمیــل	پ
ــکده	 ــن	دانش ــه	ای ــاده	ب ــاختمان	آم ــک	س ــاص	ی ــا	اختص ی
ــوان	آن	را	حــل	کــرد،	تنهــا	 مشــکل	بزرگــی	نیســت	کــه	نت
همــت	و	غیــرت	مســئوالن	لرســتانی	را	می	خواهــد	کــه	انــگار	
ــان	دیگــری	در	اداره	خــود	 ــر	زم ــر	از	ه ــا	بی	رمق	ت ــن	روزه ای
ــز	دانشــگاهی	 ــک	مرک ــر	انحــالل	ی ــا	ناظــر	ب نشســته	و	تنه

ــتند. هس
ســید	موســی	خادمــی	اســتاندار	لرســتان	در	نخســتین	
ــرد	 ــان	ک ــال	97،	اذع ــتان	در	س ــورای	اداری	لرس ــه	ش جلس
کــه	امســال	ســال	کار	و	تــالش	اســت	و	همــه	مســئوالن	در	
رده	هــای	مختلــف	بایــد	بــا	همــکاری	و	وحــدت	تــالش	کننــد	
و	بــرای	توســعه	لرســتان	کار	کننــد؛	امــروز	حفــظ	دانشــکده	
ــرای	توســعه	لرســتان	 ــالش	و	کار	ب ــی	مصــداق	ت ــوم	قرآن عل
ــدت	 ــت	و	وح ــا	هم ــت	و	تنه ــی	اس ــوزش	عال ــش	آم در	بخ

مســئوالن	را	می	خواهــد.

اســفندماه ســال جــاری شــهر همــدان 
»هــزاره  ملــی  همایــش  میزبــان 
باباطاهــر« در قالــب هفتــه فرهنگــی 
ــر  ــه مفاخ ــی ب ــار بی توجه ــداری از ب ــاید مق ــا ش ــت ت اس
اســتان همــدان از جملــه باباطاهــر عریــان را جبــران کنــد.

اســتعدادها،	ظرفیت	هــا	و	پتانســیل	های	اســتان	همــدان	
ــع	 ــه	گنجینــه	مناب در	زمینه	هــای	مختلــف	ایــن	اســتان	را	ب
کشــور	تبدیــل	کــرده	و	بــه	اذعــان	کارشناســان	ایــن	اســتان	
ــف	 ــای	مختل ــن	در	بخش	ه ــرای	گفت ــای	بســیاری	ب حرف	ه

دارد.

همدان از قطب های دیرینه فرهنگی و تمدنی است
طبــق	آنچــه	بارهــا	عنوان	شــده	همــدان	از	قطب	هــای	
ــدن	۳	 ــتن	تم ــا	داش ــت	و	ب ــی	اس ــی	و	تمدن ــه	فرهنگ دیرین
هزارســاله	در	ایــن	عرصــه	حــرف	بــرای	گفتــن	دارد	چراکه	در	
ــوام	وجــود	دارد	 ــوع	فرهنــگ	و	اق ــن	اســتان	تن ــای	ای پهنه	ه
ــم	 ــی	را	تقدی ــخ	مشــاهیر	بزرگ ــول	تاری ــتان	در	ط ــن	اس و	ای

ــرده	اســت. ــه	ک جامع
در	همیــن	راســتا	چنــد	ســالی	اســت	برنامــه	ای	تحــت	عنوان	
هفتــه	فرهنگــی	در	اســتان	های	مختلــف	کشــور	برگــزار	مــی	
شــود	کــه	این	بــار	اســتان	همــدان	هفتــه	فرهنگی	اســفندماه	

خــود	را	بــه	باباطاهــر	عریــان	اختصــاص	داده	اســت.
بــر	اســاس	بررســی	ها		هفتــه	فرهنگــی	حــال	در	هــر	مقوله	ای	
ــب	 ــی	بیشــتر	پتانســیل	ها	در	آن	حــوزه	در	قال باهــدف	معرف
ــزار	 ــنواره	ها	برگ ــا	و	جش ــت	ها	و	همایش	ه ــگاه،	نشس نمایش
می	شــود	و	داشــته	های	فرهنگــی	بــه	نمایــش	گذاشــته	

می	شــود.
ــان	در	 ــر	عری ــای	باباطاه ــا	و	فعالیت	ه ــه	تالش	ه ــی	ب نگاه
ــرار	داده	 ــه	ق ــاهیر	هگمتان ــره	مش ــه	وی	را	در	زم ــدان	ک هم
ــان	 ــاعر	برجســته	در	دل	مردم ــن	ش ــه	ای ــد	آن	اســت	ک مؤی

ــته	اســت. ــژه	ای	داش ــگاه	وی ــار	جای ــن	دی ای
ــارف،	 ــان؛	ع ــر	عری ــه	باباطاه ــروف	ب ــی،	مع ــر	همدان باباطاه
ــط	 ــارم	و	اواس ــده	چه ــر	س ــرای	اواخ ــی	س ــاعر	و	دوبیت ش
ســده	پنجــم	هجــری	اســت	کــه	دربــاره	خانــدان،	ســال		تولــد	
ــت		 ــش		و	معرف ــق		کســب		دان ــاش		و	طری ــوه	مع ــات،	نح و	وف

ــق		و	 ــات		دقی ــم،	اطالع ــع		قدی ــه	او	از	مناب ــلک		عارفان و	مس
روشــنی		وجــود	نــدارد	و	آنچــه	از	گذشــتگان	بــه	مــا	رســیده	
یادکــردی	از	زیســت	عارفانــه	و	خــوی	درویشــی	اوســت	که	از	

ــت. ــام	وی	هویداس ن
ــته	 ــه	درگذش ــوده	ک ــی	ب ــا	لقب ــود	باب ــناد	موج ــق	اس طب
ــل	 ــه	دلی ــز	ب ــان	نی ــد	و	عری ــته	می	داده	ان ــران	وارس ــه	پی ب
ــر	در	 ــه	باباطاه ــوده	چراک ــوی	ب ــات	دنی ــدن	وی	از	تعلق بری
شــهر	همــدان	زندگــی	خــود	را	بــه	گمنامــی	ســپری	کــرده	
ــی	 ــازی	و	بی	عالقگ ــی	درون،	خودس ــر	پاک ــج	در	اث و	به	تدری

ــا	 ــر	زبان	ه ــام	وی	را	ب ــه	ن ــده	ک ــی	ش ــا	دارای	کرامات ــه	دنی ب
ــت. ــه	اس انداخت

باباطاهــر	عاشــق	خداونــد،	طبیعــت	و	انســان	بــوده	و	در	
ــای	 ــت	ها	و	رودخانه	ه ــتان	ها،	دش ــا	از	کوهس ــش	باره کالم
زیبــای	ایران	زمیــن،	رفتــار	و	اخــالق	خــوب	و	ســتایش	

ــت. ــه	اس ــخن	گفت ــد	س خداون
وی	انسـان	ها	بـه	ارزش	نهـادن	بـه	زندگی	سـفارش	می	کند	و	
در	دوبیتی	هـای	باباطاهـر	مکـرراً	سـخنانی	دیده	می	شـود	که	

شـامل	پندهـا	و	اندرزهـای	وی	به	آیندگان	اسـت.

همدان میزبان همایش»هزاره باباطاهر«/
تالش برای جبران جفا درحق مفاخر

زهرا  اکبرنیا 

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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کتابــی بــه نــام »ســرانجام« از باباطاهــر بــه یــادگار 
مانــده اســت

ــه	و	 ــش،	دو	قطع ــای	دلک ــر	دوبیتی	ه ــالوه	ب ــر	ع از	باباطاه
ــات	قصــار	 ــه	کلم ــری	و	مجموع ــش	ل ــا	گوی ــزل	ب ــد	غ چن
بــه	زبــان	عربــی	و	کتابــی	بــه	نــام	»ســرانجام«	بــه	یــادگار	
ــد	 ــش	»عقای ــامل	دو	بخ ــرانجام	ش ــاب	س ــه	کت ــده	ک مان
عرفــا«	و	»صوفــی	و	الفتوحــات	الربانــی	فــی	اشــارات	

ــت. ــی«	اس الهمدان
ــه	و	 ــات	یافت ــی	وف ــس	از	85	ســال	زندگ ــان	پ ــر	عری باباطاه
آرامــگاه	وی	در	شــمال	شــهر	همــدان	در	میــدان	بزرگــی	بــه	
نــام	وی	قــرار	دارد	و	بنــای	مقبــره	اش	درگذشــته	چندیــن	بــار	

ــت. ــده	اس بازسازی	ش
امــا	در	همیــن	خصــوص	و	پیرامــون	ضعــف	مســئوالن	
فرهنگــی	اســتان	همــدان	در	معرفــی	مفاخــر	و	مشــاهیر	ایــن	
ــادی	 ــل	زی ــد	اســت:	عوام ــدان	معتق ــه	هم ــه،	امام	جمع خط
باعــث	شــده	تــا	مــردم،	شــناختی	از	بــزرگان	و	مفاخــر	خــود	
ــورداری	از	 ــا	برخ ــدان	ب ــرای	هم ــن	ب ــند	و	ای ــته	باش نداش
ــه	اســت. ــک	فاجع ــی	ارزشــمند،	ی ســابقه	تاریخــی	و	مذهب

ــا مفاخــر و چهره هــای  بســیاری از مــردم همــدان ب
مانــدگار شــهر خــود آشــنا نیســتند 

ــه	 ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــدی	ب ــه	محم ــن	ط ــت	اهلل	غیاث	الدی آی
بــا	مفاخــر	و	چهره	هــای	 از	مــردم	همــدان	 بســیاری	
ــان	 ــم	آن ــط	اس ــا	فق ــنا	نیســتند	ی ــود	آش ــهر	خ ــدگار	ش مان
ــن	 ــت:	ای ــد،	گف ــق	و	پرسشــی	می	دانن ــچ	تحقی ــدون	هی را	ب
ــرای	شناســایی	مفاخــر	 ــران	فرهنگــی	را	ب ــه	مدی ــر	وظیف ام

می	کنــد. ســنگین	تر	
وی	بابیــان	اینکــه	اهالــی	ایــن	اســتان	در	حــق	عرفــا	
و	علمــای	بــزرگ	ازجملــه	باباطاهــر	جفــا	کرده	انــد،	
اضافــه	کــرد:	درحالی	کــه	بایــد	بزرگ	تریــن	کنگره	هــا	
و	بزرگداشــت	ها	بــرای	شناســاندن	ایــن	عالــم	برگــزار	
شــود	ولــی	حتــی	خوانــدن	فاتحــه	ای	بــرای	باباطاهــر	هــم	

ــت. ــده	اس ــول	مان مغف
ــا	توجــه	به	ضــرورت	آشــنایی	مــردم	بــا	 وی	تأکیــد	کــرد:	ب
ــی	در	 ــزاری	برنامه	های ــا	برگ ــادی	ب ــی	و	اعتق ــائل	دین مس
ــوان	 ــی	می	ت ــانه	مل ــی	و	رس ــبکه	های	رادیوی ــاجد،	ش مس
درس	 مــردم،	 اعتقــادی	 بنیــه	 تقویــت	 راســتای	 در	
ــزرگ	 ــارف	ب ــن	ع ــگاه	ای ــر	را	در	آرام ــای	باباطاه دوبیتی	ه

ــرد. ــزار	ک برگ
ــوان	 ــه	در	اســتان	و	امام	جمعــه	همــدان	عن ــده	ولی	فقی نماین
کــرد:	بی	توجهــی	بــه	مفاخــر	بــزرگ	اســتان	همــدان	
ــن	اســتان	 ــی	ای ــد	اهال ــه	بای مســئولیت	ســنگینی	اســت	ک

ــند. ــخگو	باش ــری	پاس ــم	مه ــن	ک ــه	ای ــبت	ب نس
آیــت	اهلل	طــه	محمــدی	افــزود:	بی	توجهــی	بــه	ایــن	
شــخصیت	ها	و	عرفــای	همــدان	تــا	جایــی	پیــش	رفتــه	کــه	

گاه	تصــور	می	شــود	ایــن	اســتان	پیشــینه	ای	نــدارد.

ــای	 ــا	و	عرف ــرورش	علم ــد	پ ــدان	مه ــه	هم ــان	اینک وی	بابی
ــه	مفاخــر	اســتان	 ــزرگ	اســت،	تأکیــد	کــرد:	بی	توجهــی	ب ب
ــی	و	 ــل	کنون ــن	نس ــادی	بی ــه	زی ــت	و	فاصل ــدان	گسس هم

ــت. ــرده	اس ــاد	ک ــتگان	ایج گذش
ــه	 ــه	هفت ــان	اینک ــدان	بابی ــاد	هم ــی	ارش ــناس	فرهنگ کارش
ــه	 ــبی	اســت	ک ــی	مناس ــداد	فرهنگ ــر	روی ــی	باباطاه فرهنگ
ــتار	 ــود،	خواس ــزار	می	ش ــدان	برگ ــده	در	هم ــای	آین در	روزه
انتشــار	اخبــار	هفتــه	فرهنگــی	باباطاهــر	به	صــورت	برجســته	

ــد. ــات	ش ــانه	ها	و	مطبوع ــفاف	در	رس و	ش
مجیــد	فروتــن	هفتــه	فرهنگــی	باباطاهــر	را	به	مثابــه	
تابلویــی	بــرای	معرفــی	بیشــتر	ایــن	شــاعر	عنــوان	و	تأکیــد	
کــرد:		در	راســتای	برگــزاری	هفتــه	فرهنگــی	باباطاهــر	

اســت. انجام	شــده	 الزم	 برنامه	ریزی	هــای	
ــا	و	 ــه	ظرفیت	ه ــه	ب ــا	توج ــم	ب ــه	امیدواری ــان	اینک وی	بابی
اســتعدادهای	موجــود	و	همچنیــن	شــان	و	منزلــت	باباطاهــر	
ــگاه	و	منزلتــی	کــه	دارد	وی	را	بیشــتر	 در	حــد	لیاقــت	و	جای
بشناســانیم،	گفــت:	امــروزه	عــدم	شــناخت	فرهنگــی	مفاخــر	
ــا	 ــود	و	در	اینج ــده	می	ش ــودکان	دی ــان	و	ک ــان	جوان در	می
اســت	کــه	اهمیــت	برگــزاری	هفتــه	فرهنگــی	بیش	ازپیــش	

روشــن	می	شــود.

ــرای  اســتفاده از فرصــت رویــداد »همــدان ۲۰۱۸« ب
معرفــی مفاخــر 

ــاد	 ــگ	و	ارش ــانه	ای	اداره	کل	فرهن ــی	و	رس ــاون	فرهنگ مع
اســالمی	اســتان	همــدان	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	قصــد	داریــم	
از	فرصــت	رویــداد	»همــدان	2۰۱8«	بــرای	معرفــی	مفاخــر	
و	بــزرگان	ایــن	ســرزمین	کهــن	اســتفاده	مناســب	داشــته	
ــه	 ــر	را	ازجمل ــی	باباطاه ــه	فرهنگ ــزاری	هفت ــیم،	برگ باش
ــه	 ــزاری	هفت ــرد:	برگ ــوان	ک ــمرد	و	عن ــا	برش ــن	برنامه	ه ای
ــم	 ــه	ای	فراه ــر	زمین ــزاره	باباطاه ــش	ه ــی		و	همای فرهنگ
ــی	 ــی،	مجال ــاعر	نام ــن	ش ــی	ای ــر	معرف ــالوه	ب ــا	ع ــرده	ت ک
ــه	 ــن	ســرزمین	ب ــخ	ای ــا	بخشــی	از	اندیشــه	و	تاری اســت	ت

ــش	گذاشــته	شــود. نمای
فروتــن	عنــوان	کــرد:	بــه	مناســبت	برگــزاری	همایــش	ملــی	
ــگاه	 ــکاری	دانش ــا	هم ــن	اداره	کل	ب ــر«،	ای ــزاره	باباطاه »ه
بوعلــی	ســینا	و	انجمن	هــای	ادبــی،	هفتــه	فرهنگــی	باباطاهر	

ــد. ــزار	می	کن ــدان	برگ را	در	هم
وی	افــزود:	برنامه	هــای	ایــن	هفتــه	از	جمعــه	4	اســفندماه	بــا	
ــاز	خواهــد	شــد	 ــام	شــامخ	باباطاهــر	آغ ــه	مق ــرام	ب ادای	احت
ــر،	 ــای	باباطاه ــی	دوبیتی	ه ــگاه	خوشنویس ــی	نمایش و	برپای
رونمایــی	از	کتــاب	دوبیتی	هــای	باباطاهــر،	برگــزاری	مراســم	
عصــر	شــعر	و	مراســم	ســوته	دالن	الونــد	ازجملــه	برنامه	هــای	

ایــن	هفتــه	اســت.
ــز	 ــدان	نی ــتان	هم ــالمی	اس ــاد	اس ــگ	و	ارش ــرکل	فرهن مدی
ــن	 ــت:	چهارمی ــگاران	گف ــع	خبرن ــنبه	در	جم ــر	چهارش ظه
ــی	 ــش	مل ــوان	»همای ــا	عن ــر	ب ــت	مفاخ ــش	بزرگداش همای

هــزاره	باباطاهــر«	نهــم	اســفندماه	امســال	در	همــدان	برگــزار	
می	شــود.

فاضــل	عبــادی	بابیــان	اینکــه	همایــش	ملــی	هــزاره	
باباطاهــر	9	اســفندماه	توســط	دانشــگاه	بوعلــی	ســینا،	
ــالمی	 ــاد	اس ــگ	و	ارش ــدان	و	اداره	کل	فرهن ــتانداری	هم اس
ــوم	 ــتنادی	عل ــگاه	اس ــکاری	پای ــا	هم ــدان	و	ب ــتان	هم اس
جهــان	اســالم)ISC( و مرکــز منطقــه ای اطالع رســانی علوم و 
ــت	و	 ــت:	پاسداش ــود،	گف ــزار	می	ش ــدان	برگ ــاوری	در	هم فن
بزرگداشــت	فرهیختــگان،	فرزانــگان	و	دانشــمندان	ایــران	در	
راســتای	شناســایی	فرهنــگ	ایرانــی-	اســالمی	بســیار	مهــم	

ــت. ــت	اس و	پراهمی
ــوان	یکــی	از	مراکــز	 ــوان	کــرد:	اســتان	همــدان	به	عن وی	عن
ــدن	 ــخ	و	تم ــت	تاری ــوان	پایتخ ــی	و	به	عن ــی	و	فرهنگ علم

ــادی	دارد. ــئولیت	زی ــر	مس ــن	منظ ــران،	از	ای ای
ــت	علمــی	و	 ــه	اینکــه	بزرگداشــت	منزل ــا	اشــاره	ب ــادی	ب عب
ادبــی	باباطاهــر،	بررســی	جایــگاه	رباعــی	و	دوبیتــی	در	کشــور	
و	تجلیــل	از	دوبیتــی	ســرایان	ازجملــه	اهــداف	برگــزاری	ایــن	
همایــش	ملــی	اســت،	یــادآور	شــد:	در	حــوزه	تکریــم	مفاخــر،	
معرفــی	آن	هــا	بــه	نســل	جــوان	و	تقویــت	هویــت	فرهنگــی	
ــتان	 ــم	در	اس ــت	یازده ــی	در	دول ــای	خوب ــی،	برنامه	ه و	مل

همــدان	برگزارشــده	اســت.
ــیدعلی	همدانی،	 ــام	میرس ــه	ن ــال	94	ب ــه	س ــان	اینک وی	بابی
ســال	95	سیدجمالدین	اســدآبادی	و	ســال	9۶	بــه	نــام	
ــت،	 ــمند	اس ــی	ارزش ــه	اقدام ــده	ک ــذاری	ش ــر	نام	گ باباطاه
عنــوان	کــرد:	افتتاحیــه	همایــش	هــزاره	باباطاهــر	جمعــه	4	

ــود. ــزار	می	ش ــر	برگ ــگاه	باباطاه ــفندماه	در	آرام اس
نمایشــگاه	 افتتــاح	 گفــت:	 همــدان	 ارشــاد	 مدیــرکل	
خوشنویســی	دوبیتی	هــای	باباطاهــر	5	اســفندماه،	رونمایــی	
از	کتــاب	دوبیتی	هــای	باباطاهــر	۶	اســفندماه،	مراســم	عصــر	
ــد	8	 ــوته	دالن	الون ــم	س ــفندماه،	مراس ــر	7	اس ــعر	باباطاه ش
ــه	 ــفندماه،	برنام ــر	9	اس ــزاره	باباطاه ــش	ه ــفندماه،	همای اس
باباطاهــر	و	حافــظ	۱۰	اســفندماه	و	شــب	موســیقی	باباطاهــر	
ــی	 ــری	بوعل ــی	هن ــع	فرهنگ ــفندماه	در	مجتم ــز	۱۰	اس نی

برگــزار	می	شــود.
ــفانه	در	 ــه		متأس ــت	اینک ــلم	اس ــه	مس ــیر	آنچ ــن	تفاس ــا	ای ب
اســتان	همــدان	آن	طــور	کــه	بایــد	بــه	داشــته	های	فرهنگــی	
ارج	نهــاده	نمی	شــود	و	بســیاری	از	مفاخــر	ایــن	اســتان	

ــد. ــناخته	مانده	ان ــان	ناش همچن
ــر	 ــی	باباطاه ــه	فرهنگ ــزاری	هفت ــان	برگ ــن	می ــاید	در	ای ش
ــه	 ــه	اســت	چراک ــن	مقول ــه	ای ــر	زدن	ب ــرای	تلنگ ــی	ب فرصت
ــای	 ــد	از	حرکت	ه ــه	نبای ــد	ک ــزد	می	کن ــورد	را	گوش ــن	م ای

ــد. ــل	ش ــی	کوچــک	غاف ــی	حت فرهنگ
بایــد	برایــن	اصــل	تأکیــد	کــرد	کــه	بزرگداشــت	مفاخــر	یــک	
ضــرورت	اســت	و	بزرگداشــت	مفاخــر	اســتان	بایــد	به	صــورت	
منســجم	و	هدفمنــد	پایه	گــذاری	شــود	تــا	زمینه	ســاز	

ــده	باشــد. ــر	و	بیشــتر	در	ســال	های	آین ــت	بهت فعالی

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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چوب هــای بــی جــان در دســت هنرمنــدان قمــی روح 
تــازه ای می گیرنــد و از دســترنج آنــان گل و بته هــای 
ــت  ــد و در صنع ــد می کن ــا رش ــر مبل ه ــی روی پیک زیبای

ــد. ــی می کن ــور خودنمای ــازی کش ــل س مب

ــه	از	 ــی	ک ــرب	المثل ــس...	ض ــت	و	ب ــان	اس ــزد	ایرانی ــر	ن هن
ــر	منبــت	 ــوده	و	هســت	کــه	هن ــج	ب ــردم	رای ــاز	بیــن	م دیرب
ــا	کاربردهــای	فــراوان	یکــی	از	هــزاران	هنــری	اســت	 کاری	ب
ــا	 ــد	و	ب ــر	آموخته	ان ــه	نســل	دیگ ــان	را	از	نســلی	ب ــه	ایرانی ک
توجــه	بــه	اینکــه	ایــران	کشــوری	اســالمی	اســت،	هنرمنــدان	
ــایر	 ــد	س ــر	را	مانن ــن	هن ــه	ای ــد	ک ــالش	کردن ــت	کار	ت منب
هنرهــای	خــود	بــا	نقــوش	اســالمی	در	هــم	آمیزند	و	بیــش	از	

ــان	بکشــند. ــه	رخ	جهانی ــادات	خویــش	را	ب پیــش	اعتق
قــم	یکــی	از	شــهرهایی	اســت	کــه	در	صنعــت	منبــت	کاری	
ــی	 ــا	جای ــن	دارد	ت ــرای	گفت ــی	ب ــت	و	حرف	های ــتاز	اس پیش
ــینه	ای	7	 ــم	پیش ــت	کاری	در	ق ــر	منب ــن	اث ــه	قدیمی	تری ک
هــزار	ســاله	دارد	و	امــروز	زینــت	بخــش	تــن	چوبــی	مبل	هــا	
شــده	و	نــه	تنهــا	مرزهــای	ایــن	شــهر	را	درنوردیــده	بلکــه	بــه	

دنبــال	عبــور	از	مرزهــای	کشــور	اســت.
بـرای	دیـدن	هنـر	دسـت	قمی	هـا	فقـط	کافـی	اسـت	بـه	
کارگاه	هـای	مبـل	در	بـازار	کاسـه	گران	سـر	بزنی،	بـوی	چوب	
و	صـدای	بریـده	شـدن	قطعـات	چـوب	تـو	را	بـا	خـود	همـراه	
می	کنـد	و	با	دیدن	نقـوش	زیبا	کـه	پیکرهای	بی	جـان	را	روح	
تـازه	ای	دمیده	اسـت	تو	را	به	شـگفت	مـی	آورد	لحظه	ای	گمان	
می	کنـی	اینجـا	دنیایـی	دیگـر	اسـت.	در	ایـن	لحظـه	دیـدن	
جوانـی	که	مشـغول	کنـده	کاری	نقـوش	با	قلم	بر	روی	جسـم	

چـوب	اسـت	تمـام	نقـوش	ذهنـت	را	در	هـم	می	پیچد.

فعالیت ۱۲۰۰ کارگاه صنعت منبت در قم
ــم	از	 ــتان	ق ــارت	اس ــدن	و	تج ــت،	مع ــازمان	صنع ــس	س رئی
ــد	و	 ــم	می	گوی ــت	در	ق ــت	منب ــت	۱2۰۰	کارگاه	صنع فعالی
ادامــه	می	دهــد:	حــدود	نیمــی	از	کارگاه	هــای	چــوب	اســتان	
ــد	از	 ــه	بع ــد	ک ــت	دارن ــوب	فعالی ــت	چ ــته	منب ــم	در	رش ق
ــه	دوم	 ــکوی	رتب ــر	س ــه	ب ــد	ک ــار	دارن ــدان	افتخ ــتان	هم اس

کشــوری	ایســتاده	اند.
محمــود	ســیجانی	از	ســه	برابــر	شــدن	ارزش	صــادرات	
مبلمــان	و	صنعــت	چــوب	قــم	نســبت	بــه	ســال	های	گذشــته	
ــه	 ــد	س ــه	رش ــد	ب ــد:	هرچن ــوان	می	کن ــد	و	عن ــر	می	ده خب
ــزار	دالر	در	 ــادل	75	ه ــی	مع ــی	رقم ــیدیم	ول ــری	رس براب
ــه	ظرفیتــی	کــه	 ــا	توجــه	ب ــم	ب صــادرات	مبلمــان	اســتان	ق
صنعــت	چــوب	قــم	دارد	چنــدان	جالــب	بــه	نظــر	نمی	رســد.
وی	بازاریابـی	مناسـب	و	شناسـایی	ظرفیت	هـای	صادراتـی	
بـه	عـراق	را	از	جملـه	راهکارهایـی	می	دانـد	کـه	می	شـود	این	

صنعـت	را	بیـش	از	پیـش	در	سـایر	کشـورها	معرفـی	کرد.
ــم	 ــتان	ق ــارت	اس ــدن	و	تج ــت،	مع ــازمان	صنع ــس	س رئی
همچنیــن	گشــایش	دفتر	توســعه	صــادرات	اســتان	قــم	را	در	
شــهر	نجــف	مــورد	توجــه	قــرار	می	دهــد	و	عنــوان	می	کنــد:	
ــی	و	شناســایی	ظرفیت	هــای	 ــر	در	راســتای	بازاریاب ــن	دفت ای
صادراتــی	بــه	عــراق	گشــایش	یافتــه	کــه	می	توانــد	بســتری	
مناســب	بــرای	تســهیل	بازاریابــی	و	توســعه	صــادرات	بــه	این	

کشــور	باشــد.
در	برخـی	ایـام	ماننـد	شـب	عیـد	بـازار	مبلمـان	داغ	می	شـود	
و	برخـی	از	مـردم	بـرای	تغییـر	دکوراسـیون	خانه	هایشـان	
مبل	هـای	قدیمـی	را	با	مبل	های	شـیک	و	پـر	از	زرق	و	برق	که	
حاصـل	هنرمنـدان	خـوش	نام	قمـی	اسـت	عـوض	می	کنند.
درب	کارگاه	مبــل	ســازی	کــه	مــی	روم	و	در	نقوشــی	کــه	مــرد	
جــوان	بــر	پیکــر	بــی	جــان	چــوب	حــک	می	کنــد	به	شــگفت	

می	آیــم	و	مشــتاقانه	به	حرکــت	دســتانش	روی	نقــوش	ظرف	
ــتکان	 ــا	اس ــال	ب ــردی	میانس ــه	م ــوم	ک ــره	می	ش ــوب	خی چ
ــرا	 ــرا	ف ــل	کارگاه	م ــه	داخ ــو	ب ــد	پهل ــی	قن ــای	و	نعلبک چ

می	خوانــد.
از	 و	 می	کنــد	 معرفــی	 محمــدی	 رســول	 را	 خــودش	
روزگاری	ســخن	می	گویــد	کــه	از	کودکــی	در	کنــار	
ــی	دارد	 ــودش	کارگاه ــروز	خ ــوده	و	ام ــغول	ب ــدرش	مش پ
ــش	 ــوب	نق ــان	چ ــی	ج ــن	ب ــه	ت ــاگردانش	ب ــراه	ش و	هم

زندگــی	حــک	می	کننــد.
وی	بـه	طـرح	و	نقش	هایـی	کـه	روی	تـاج	و	بدنـه	مبل	هـا	جـا	
خـوش	کرده	انـد	اشـاره	کـرده	و	می	گویـد:	همـه	هنرمنـدان	
قمـی	در	تولیـد	و	طراحـی	منبـت	کاری	اشـیای	تزئینـی	و	
تشـریفاتی	مانند	منبـت	کاری	مبل	های	اسـتیل	فعالیت	دارند	
و	بیشـتر	از	نقـوش	اصیـل	کـه	شـامل	طرح	هـای	اسـلیمی	و	

ختایـی	یـا	گل	و	بوتـه	اسـت	اسـتفاده	می	کننـد.
از	 از	دیربـاز	بـه	عنـوان	یکـی	 بـا	چـوب	کـه	 منبـت	کاری	
ظریف	تریـن	صنایـع	دسـتی	محسـوب	می	شـود؛	هنرمنـدان	
خـالق	و	بـا	حوصلـه	ای	را	می	طلبـد	کـه	از	مـواد	اولیـه	ارزان	و	

سـاده،	محصوالتـی	ارزشـمند	و	بـا	کیفیـت	خلـق	کننـد.
حســین	چیــت	ســاز	نیــز	منبــت	کار	دیگــری	اســت	کــه	در	
ــد:	منبــت	کاری	روی	 همیــن	راســته	فعالیــت	دارد	و	می	گوی
چــوب	کاری	بســیار	ظریــف	اســت	و	هنرمنــدان	منبــت	کار	با	
چنــد	قلــم	و	اســکنه	ای	فلــزی	ذهنیــات	خــود	را	بــا	خطــوط	
کوفــی،	نقــوش	اســلیمی،	ختایــی	و	گل	و	مــرغ	و	...	روی	

ــد. ــده	کاری	می	کنن ــوب	کن چ
ایــن	هنرمنــد،	مبلمــان	را	از	جملــه	کاالهــای	لوکــس	عنــوان	
ــه	 ــی	ک ــدان	قم ــت	هنرمن ــر	دس ــد:	هن ــد	و	می	گوی می	کن
نقــش	عشــق	را	بــر	تــن	بــی	جــان	چوب	هــا	حــک	می	کنــد	
بــه	کار	و	صنعــت	مبلمان	جلــوه	و	شــکوه	خاصــی	داده	و	آن	را	

بــه	صنعتــی	صادراتــی	تبدیــل	کــرده	اســت.
طراحــی	در	هنــر	منبــت	کاری	اگــر	حــرف	اول	را	نزنــد،	
مهم	تریــن	و	مؤثرتریــن	نقــش	را	دارد	و	هرچــه	طــرح	زیباتــر	
ــود. ــتر	می	ش ــز	بیش ــل	نی ــوه	مب ــر،	جل ــوش	ظریف	ت و	نق

ــت	کاری	 ــه	سال	هاســت	طراحــی	منب ــدی	ک حســین	محم
ــت	کاری	 ــای	منب ــه	تفاوت	ه ــاره	ب ــا	اش ــده	دارد،	ب ــر	عه را	ب
ــته	 ــد:	در	گذش ــرح	می	کن ــی،	مط ــان	کنون ــته	و	زم در	گذش
ــا	 ــروز	ب ــی	ام ــد	ول ــام	می	ش ــت	انج ــا	دس ــت	کاری	ب منب
ــدا	 ــه	ابت ــورت	ک ــن	ص ــه	ای ــرد.	ب ــورت	می	گی ــین	ص ماش
ــا	بــرش	 طــرح	روی	چــوب	کشــیده	می	شــود	و	بعــد	طــرح	ب

زدن	جــدا	شــده	و	پــس	از	اســکن	زیــر	دســتگاه	ســیان	ســی	
ــود. ــتگاه	داده	می	ش ــه	دس ــه	ب ــی	رود	و	برنام م

ــک	 ــه	ح ــت	ک ــد	اس ــه	معتق ــوت	ک ــد	پیشکس ــن	هنرمن ای
نقــوش	روی	تــن	چــوب	بــا	دســت	زنــده	و	پویاتــر	از	همیــن	
ــا	 ــه	کار	ب ــد	ک ــد:	هرچن ــان	می	کن ــا	ماشــین	اســت،	بی کار	ب
دســتگاه	ســریعتر	انجــام	می	شــود	ولــی	بــرای	اینکــه	نقــوش	
ــا	دســت	ظرافــت	کاری	آن	انجــام	می	شــود. ــد	ب جــان	بگیرن
محمــدی	ادامــه	می	دهــد:	نقــش	هنرمندانــه	کــه	بــر	پیکــره	
مبــل	جــان	گرفــت،	نوبــت	اتصــال	تکه	هــای	مختلــف	مبــل	
می	شــود	و	پــس	از	آمــاده	شــدن	بــه	مرحلــه	رنگــرزی	
می	رســد	کــه	در	کارگاه	دیگــری	صــورت	می	گیــرد	و	در	
ــن	شــکل	ممکــن	 ــه	زیباتری ــی	دوخــت	و	دوز	ب ــه	نهای مرحل
ــرای	 ــت	ب ــر	زحم ــت	پ ــن	صنع ــرد	و	ای ــورت	بگی روی	آن	ص

ــود. ــاده	می	ش ــتریان	آم ــد	مش خری
ــای	 ــد	واحده ــش	از	5۰	درص ــم	بی ــه	بدانی ــت	ک ــب	اس جال
ــه	 ــد	ب ــم	در	عرصــه	تولی ــال	در	صنعــت	چــوب	اســتان	ق فع
ویــژه	تولیــد	مبلمــان	فعــال	هســتند	کــه	2۰	تــا	۳۰	درصــد	
ــود	از	 ــتفاده	می	ش ــازی	اس ــان	س ــرای	مبلم ــه	ب ــی	ک چوب

کشــور	گرجســتان	وارد	می	شــود.
	

مبل قم از چوب های با کیفیت باال تولید می شود
رئیـس	اتحادیـه	درودگـران	اسـتان	قم	نیـز	با	اشـاره	به	جنس	
مبلمـان	تولیـد	شـده	در	قـم	عنـوان	می	کنـد:	تولیـدات	مبل	
قـم	از	چوب	هـای	بـا	کیفیـت	بـاال	تولیـد	می	شـود	و	برخـی	
از	 پایین	تـری	هسـتند	 کیفـی	 در	سـطح	 کـه	 تولیـدات	 از	

چوب	هـای	متفرقـه	بـه	تولیـد	می	رسـند.
وی	بـا	تأکیـد	بـر	اینکه	تولیـد	مبلمان	بـا	نقش	منبـت	و	تمام	
چـوب	حـرف	نخسـت	را	در	تمـام	کشـور	می	زنـد،	می	گویـد:	
اسـتان	قـم	یکـی	از	قطب	هـای	صنعـت	مبلمـان	در	ایـران	
محسـوب	می	شـود	و	نزدیـک	بـه	95	درصـد	از	تولیـدات	این	

اسـتان	بـه	شـهرهای	مختلف	کشـور	صـادر	می	شـود.
ــتقیم	 ــورت	مس ــه	ص ــر	ب ــزار	نف ــتغال	2۰	ه ــی	از	اش صفای
ــوان	 ــد	و	عن ــر	می	ده ــم	خب ــتان	ق ــوب	اس ــت	چ در	صنع
می	کنــد:	تهــران،	خراســان،	اردبیــل،	آذربایجــان	غربــی	
ــز	عمــده	 ــن	شــهرهای	مراک و	آذربایجــان	شــرقی	از	مهمتری

ــود. ــوب	می	ش ــم	محس ــل	ق ــادرات	مب ص
ــل	ســازی	موجــب	شــده	 ــت	کاری	در	صنعــت	مب ــر	منب هن
ــت	کشــور	بدرخشــد	و	در	 ــش	در	صنع ــش	از	پی ــم	بی ــام	ق ن

ــان	بدرخشــد. ــت	در	جه ــن	صنع ــک	ای ــده	ای	نزدی آین

نقوشی ماندگار در صنعت مبل کشور/ ۹۵ درصد تولیدات قم صادر می شود

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

http://mehrnews.com


مهمتریـن اثـر پـس از بـارگاه حضـرت معصومـه)س( در قلـب شـهر قـم کـه در 
سـکوت و بی توجهـی روزگار می گذرانـد امـا حـاال دیگـر صـدای ناله هایـش بـه 

گـوش می رسـد و سـایه ناامنـی بـر سـر ایـن بنـا و اهالـی آن سـنگینی می کنـد

بهـار ایـن روزهـا چتـر زیبـای خـود را گسـترانیده و شـهر جهانی یـزد از ایـن همه 
زیبایـی، تلفیـق عطـر خـوش شـب بوها بـا بـوی خیال انگیـز خشـت و خـاک اسـت، 

بویـی کـه نقـش خاطـره بـر جـان کویـر می زند.

شهرسـتان الهیجـان دارای جاذبه های گردشـگری طبیعی ،تاریخی ، مذهبی اسـت 
کـه گردشـگران در این شـهرمی تواننـد ماهیگیـری را در تـاالب سوسـتان تجربه 

کـرده و کـوه ، جنـگل و دریا را یکجـا ببینند.

یـک میلیـون و 223 هزار گردشـگر نـوروزی از جاذبه های اسـتان تهـران بازدید 
کردنـد کـه در ایـن میـان بـاز هـم مجموعـه »سـعدآباد« تهـران رکـورد تعـداد 

بازدیدکننـده نـوروزی را شکسـت.

میــرٍاث ایــــران
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مجموعــه ای  شــرقی  آذربایجــان 
در  را  گردشــگری  جاذبه هــای  از 
خــود جــای  داده اســت از یــک شــمال 
کوچــک بــه نــام »کلیبــر« و روســتای تاریخــی »کنــدوان« تــا 

خوردنی هایــی کــه خــاص ایــن اســتان اســت.

می	خواهیــم	شــما	را	بــه	یــک	جــای	متفــاوت	ببریــم؛	
ــای	 ــک	جاده	ه ــه	ترافی ــدون	اینک ــد	ب ــه	می	توانی ــی	ک جای
ــراوت	 ــبزی	و	ط ــد،	س ــل		کنی ــمال	را	تحم ــچ	ش پیچ	درپی
ــدون	 ــد	ب ــه	می	توانی ــی	ک ــد.	جای ــی	اش	را	لمــس	کنی رؤیای
اینکــه	گرمــای	ذوب	کننــده	ای	را	بــه	جــان	بخریــد،	آرامــش	
کویــر	را	مثــل	ســتاره	های	روشــنی	کــه	در	آســمانش	دیــده	

ــد. ــان	بچینی می	شــوند	در	قوم	تپــه	صوفی
بــا	مــا	همــراه	باشــید	تــا	در	مــورد	جایــی	حــرف	بزنیــم	کــه	
ــی	 ــده،	گرم ــتانش	پروران ــران	را	در	دس ــدی	از	ای ــخ	بلن تاری
جنــوب	را	در	جلفایــش،	سرســبزی	شــمال	را	در	عمــق	
جنگل	هــای	ارســبارانش،	صالبــت	دماونــد	را	در	ســهند	
و	تاریــخ	را	در	خانه	هــا	و	بــازار	تاریخــی	اش	نگه	داشــته؛	
ــم. ــت	می	کنی ــرقی	صحب ــان	ش ــتان	آذربایج ــاره	اس درب

آذربایجــان	شــرقی	از	آن	دســته	اســتان	های	ایــران	هاســت	
کــه	همیشــه	بــه	خاطــر	تاریــخ	عمیــق،	زیبایــی	و	پاکیزگی،	
ــوازش	در	مجامــع	 فرهنــگ	و	هنــر	اصیــل	و	مــردم	مهمان	ن
ــی	 ــم	متن ــر	بخواهی ــوده	و	اگ ــرح	ب ــی	مط ــی	و	بین	الملل مل
ــن	اســتان	 ــودن	ای ــی	ب ــی	و	دیدن ــت	کــردن	زیبای ــرای	ثاب ب
ــی	 ــای	دیدن ــای	مکان	ه ــر	و	امض ــک	مه ــیم،	بی	ش بنویس
زیــاد،	صنایع	دســتی	فــراوان	و	خوراکی	هــای	خوشــمزه	

ــود. ــد	ب ــا	خواهن ــای	م ــاهد	صحبت	ه ــواه	و	ش گ
از	هــر	طــرف	هم	کــه	وارد	ایــن	اســتان	شــوید،	فرقی	نــدارد؛	
بایــد	اول	از	همــه	بــه	تبریــز	برســید.	تبریــز	چیزهــای	زیادی	
بــرای	عرضــه	بــه	مهمان	هایــش	دارد	و	خبــر	داریــد	کــه	قلب	
ــوان	 ــه	به	عن ــز	ک ــی	تبری ــرقی	یعن ــان	ش ــده	آذربایج تپن
پایتخــت	گردشــگری	جهــان	اســالم	در	ســال	2۰۱8	

انتخــاب	شــده	اســت.
ــا،	 ــالمی	دنی ــور	اس ــهرهای	57	کش ــن	ش ــی	بی ــن	یعن ای
ــز	 ــام	ســازمان	همکاری	هــای	اســالمی	تبری ــه	ن ســازمانی	ب
را	الیــق	دانســته	تــا	در	ســال	2۰۱8	ایــن	عنــوان	را	بــه	ایــن	
شــهر	اختصــاص	دهــد.	فــارغ	از	اینکــه	بابــت	ایــن	انتخــاب	
ــن	 ــر	همی ــا	اگ ــده،	ام ــا	نش ــده	ی ــی	انجام	ش ــه	کارهای چ
ــاره	 ــال	دوب ــد	از	57س ــران	بع ــهرهای	ای ــه	ش ــم	ک را	بدانی
ــان	 ــازار	خودش ــه	و	ب ــه	کوچ ــوان	را	ب ــن	عن ــد	ای می	توانن
ــدر	 ــاب	چق ــن	انتخ ــت	ای ــه	باب ــد	ک ــان	می	ده ــد؛	نش ببرن

ــیم. ــحال	باش ــد	خوش بای
	

تاریخی که در شاهرگ های تبریز جریان دارد
ــز	کــه	رســیدید،	از	هرکســی	آدرس	بپرســید	کــه	 ــه	تبری ب
می	خواهیــم	برویــم	بــه	یــک	جــای	دیدنــی	و	توریســتی،	بــا	
انگشــتش	مرکــز	شــهر	را	نشــانتان	می	دهــد.	در	مرکــز	شــهر	
هــم	کــه	دیگــر	الزم	نیســت	از	کســی	چیــزی	بپرســید،	هــر	
ــده،	 ــخ	بازش ــمت	تاری ــی	س ــد	در	و	دروازه	بزرگ ــا	دیدی ج
داخــل	شــوید؛	چــون	آنجــا	بــازار	سرپوشــیده	تبریــز	اســت.
داالن	هــا	و	کوچه	هایــش،	شــاهرگ	های	شــهر	تبریــز	
هســتند.	بــازاری	کــه	به	انــدازه	تاریــخ	تجــارت	ایــن	
ســرزمین،	طوالنــی	و	بــزرگ	اســت	و	می	شــود	گــذر	
ــد.	 ــروزی	دی ــای	ام ــوح	دوربین	ه ــا	وض ــا	را	در	آن	ب قرن	ه
ــوان	 ــش	به	عن ــا	پی ــه	مدت	ه ــز	ک ــیده	تبری ــازار	سرپوش ب
بزرگ	تریــن	بــازار	مســقف	دنیــا،	در	ســازمان	یونســکو	
ــر	 ــه	بیش	ت ــی	اســت	ک ــر	از	آدم	های ــی	شــده،	پ ــت	جهان ثب

از	مغازه	هایشــان	جذابیــت	دارنــد.
ــن	 ــته	های	ای ــا	و	راس ــا،	تیمچه	ه ــوز	مغازه	ه ــه	هن ــا	اینک ب

ــی	تنوعــی	کــه	 ــد	ول ــام	را	دارن ــوی	قدیم	االی ــازار	رنــگ	و	ب ب
ــوده	 ــاد	ب ــت،	زی ــای	آن	اس ــی	مغازه	ه در	محصــوالت	فروش
ــت	خالی	 ــت	دس ــال	اس ــود،	مح ــازار	ش ــه	وارد	ب ــی	ک و	کس
برگــردد.	ســفر	طوالنــی	در	بــازار	تاریخــی	تبریــز،	آدم	
را	بدجــور	گرســنه	می	کنــد	و	بعــدش	راهــی	یکــی	از	

غذاخوری	هــای	ســنتی	آن.
	

تبریز، شهر موزه ها و خانه های تاریخی
ــت	 ــز	صحب ــخ	تبری ــاره	تاری ــی	درب ــت	کس ــی	اس بی	انصاف
کنــد	ولــی	وارد	بحــث	شــیرین	موزه	هــا	و	خانه	هــای	
تاریخــی	آن	نشــود.	موزه	هــا	و	خانه	هایــی	کــه	آن	هــا	را	
می	شــود	به	عنــوان	محکم	تریــن	دالیــل	بــرای	اثبــات	
5دوره	پایتختــی	تبریــز	بــه	کار	بــرد.	تعــداد	خانه	هایــی	کــه	
ــوند	 ــناخته	می	ش ــز	ش ــی	در	تبری ــه	تاریخ ــوان	خان به	عن
5۰	خانــه	اســت.	امــا	طبیعتــاً	بیــن	آن	هــا	چندتایــی	خیلــی	
ــرزمین	الزم	 ــن	س ــخ	ای ــرای	درک	تاری ــوده	و	ب ــروف	ب مع

ــتند. هس
اگــر	گذرتــان	بــه	تبریــز	افتــاد	و	از	تبریزی	هــا	آدرس	
یــک	مــوزه	خــوب	را	خواســتید،	مطمئــن	باشــید	آدرســی	
ــهر	 ــز	ش ــی	در	مرک ــما	را	به	جای ــد	ش ــت	می	کنی ــه	دریاف ک
بــه	اســم	مــوزه	قاجــار	یــا	خانــه	امیرنظــام	گروســی	خواهــد	
ــوزه	 ــه	م ــل	ب ــا	تبدی ــه	بعده ــی	ک ــه	تاریخ ــن	خان ــرد.	ای ب
شــده،	بــا	ســاخت	و	معمــاری	کم	نظیــرش،	یکــی	از	بهتریــن	
ــه	راوی	 ــود	ک ــاب	می	ش ــران	حس ــی	ای ــای	تاریخ عمارت	ه

ــت. ــار	اس ــی	دوره	قاج ــخ	یعن ــم	از	تاری ــک	دوره	مه ی
ــار	 ــاره	دوران	قاج ــا	درب ــا	فیلم	ه ــا	ی ــر	کســی	در	کتاب	ه اگ
ــن	 ــا	یــک	گشــت	کوچــک	در	ای مطالعــه	نداشــته	باشــد،	ب
مــوزه،	حتی	بــه	جزئیــات	زندگــی	آدم	هــا	و	اهالــی	دربارهای	
قاجــاری	هــم	پــی	می	بــرد.	ایــن	مــوزه	تازگی	هــا	بــا	
ــر	 ــوزه		بی	نظی ــک	پارک	م ــه	ی وســیع	تر	شــدن	حیاطــش،	ب

ــل	شــده	اســت. تبدی
در	واقــع	مــوزه	قاجــار،	یــک	مقدمــه	کوچک	بــود	تــا	بتوانیم	
وارد	ایــن	بحــث	شــویم	کــه	تبریــز	شــهری	پــر	از	موزه	هــای	
تخصصــی	اســت	کــه	هرکــدام	بــه	دوره	یــا	بــه	شــاخه	ای	از	

ــد.	مــوزه	مشــروطه،	مــوزه	 تاریــخ	ایــن	ســرزمین	می	پردازن
ــوزه	 ــرم،	م ــوزه	مح ــت،	م ــرآن	و	کتاب ــوزه	ق ــنجش،	م س
ــه	و...	 ــوزه	ارامن ــهدای	27	دی،	م ــوزه	ش ــهریار،	م ــی	ش ادب
ــه	 ــدام	ب ــت	هرک ــم	پیداس ــان	ه ــه	از	اسم	ش ــور	ک همان	ط
تاریــخ	یــک	مقطــع	یــا	پدیــده	پرداخته	انــد	کــه	در	مجمــوع		

ــد. ــل	می	کنن ــخ	تبدی ــادق	تاری ــه	راوی	ص ــز	را	ب تبری
	

فیروزه جهان اسالم
حتمــاً	بارهــا	عبــارت	»فیــروزه	جهــان	اســالم«	به	گوشــتان	
خــورده	اســت.	ریشــه	ایــن	عبــارت	هــم	بــه	تبریــز	

ــود. ــجد	کب ــه	مس ــاً	ب ــی	دقیق ــردد؛			یعن برمی	گ
ایــن	مســجد	عــالوه	بــر	اینکــه	یــک	رابطــه	معنــوی	عمیــق	
بــا	اســالم	دارد،	از	یــک	رابطــه	ظاهــری	زیبــا	هــم	بهــره	برده	
و	گــواه	ایــن،	گچ	کاری	هــا	و	کاشــی	کاری	های	زیبایــش	
ــن	 ــه	بیش	تری ــت	ک ــجدی	اس ــود	مس ــجد	کب ــت.	مس اس
ــراه	 ــده	و	هم ــودش	دی ــم	خ ــا	چش ــز	را	ب ــای	تبری زلزله	ه
ــی	 ــده	امــا	همچنــان	پابرجاســت	و	در	خیابان ــا	آن	هــا	لرزی ب
ــه	 ــودش	ادام ــروزه	ای	خ ــی	فی ــه	زندگ ــی	ب ــل	و	قدیم اصی

می	دهــد.
	

ائل گلی، یکی از نمادهای تبریز در کتب درسی
ــندش؛	 ــه	می	شناس ــه	هم ــت	ک ــوری	اس ــم	ج ــمش	ه اس
ــز	 ــن	مقصــد	مســافران	تبری ــی	شــاید	اولی ــی«.	حت »ائل	گل
ــا	همــان	 ــه	خاطــر	اینکــه	گل	ی ــی	باشــد	و	ب همیــن	ائل	گل
ــاغ	زیبــا	مدت	هاســت	در	کتاب	هــای	 اســتخر	وســط	ایــن	ب
ــاًل	 ــود،	اص ــتفاده	می	ش ــز	اس ــاد	تبری ــوان	نم ــف	به	عن مختل
ــی	 ــز	را	معرف ــی	تبری ــا	ائل	گل ــه	ب ــد	ک ــوب	نباش ــاید	خ ش
کنیــم	چراکــه	ایــن	ائل	گلــی	اســت	کــه	زیبایــی	و	ســبزی		

ــد. ــی	می	کن ــز	را	تداع تبری
در	ایــن	گــزارش	مجــال	ایــن	نیســت	کــه	از	تمــام	
زیبایی	هــای	تبریــز	صحبــت	کنیــم؛	از	مقبره	الشــعرا	
ــرگ	را	آنجــا	ســروده	اند،	 ــزرگ	شــعر	م کــه	4۰۰شــاعر	ب
ــا	 ــه	تبریزی	ه ــی«	ک ــا	»عون	بن	عل ــی«	ی ــوه	»عینال از	ک
از	 را	 دل	تنگی	هایشــان	 جمعــه	 هــر	 دارنــد	 عــادت	

میـراث ایــران
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ــی	 ــد	و	خیل ــاب	کنن ــن	پرت ــه	زمی ــه	آن	ب ــن	نقط باالتری
ــر. ــای	دیگ جاه

	
کندوان، روستایی دیدنی

ــیم.	 ــدوان	می	رس ــه	کن ــویم	و	ب ــی	دور	می	ش ــز	کم از	تبری
ــکل	و	 ــای	یک	ش ــم،	خانه	ه ــه	می	گذاری ــدوان	ک ــه	کن ــا	ب پ
ــوه،	درســت	 ــه	در	دل	ک ــد	ک ــه	چشــم	می	خورن ــی	ب یکرنگ
ــی	 ــرای	زندگ ــده	اند	ب ــه	ش ــل،	الن ــای	عس ــل	کندوه مث
انســان	های	غریب	دوســت	و	مهربــان.	کنــدوان	کــه	در	
حوالــی	اســکو	قــرار	دارد،	نه	تنهــا	دیدنــی،	بلکــه	فهمیدنــی	
هــم	هســت.	بایــد	فهمیــد	کــه	اگــر	انســان	بخواهــد	
ــرار	 ــگاه	ق ــودش	پناه ــرای	خ ــا	را	ب ــی	کوه	ه ــد	حت می	توان

ــد. ــی	کن ــد	و	زندگ بده
کمــی	آن	طرف	تــر	بــه	جلفــا	و	منطقــه	آزاد	ارس	می	رســیم.	
جایــی	کــه	نه	فقــط	مســافران	تبریــز	بــه	آن	ســر	می	زننــد،	
ــم		 ــز	را	ه ــذر،	تبری ــع	گ ــافران	ارس	موق ــر	مس ــه	دیگ بلک
ــنت	 ــای	س ــیاب	خرابه	و	کلیس ــه	آس ــد.	بل ــدن	می	کنن دی
اســتپانوس	از	جاذبه	هــای	کهــن	جلفــا	هســت	ولــی	
ــن	 ــد،	ممک ــفر	می	کن ــه	آزاد	ارس	س ــه	منطق ــه	ب کســی	ک
ــرفته	و	 ــدرن	و	پیش ــای	م ــمش	را	روی	بازاره ــت	چش نیس

ــدد. ــگرطلب	آن	ببن گردش
	یک شمال کوچک در آذربایجان شرقی

ــک	 ــا		ی ــتان	م ــه	اس ــم	ک ــاره	کردی ــم	اش ــزارش	ه اول	گ
ــورد	 ــر«.	در	م ــودش	دارد:	»کلیب ــمال	کوچــک	در	دل	خ 	ش
ایــن	شهرســتان	ســبز	و	بهشــتی	آذربایجــان	شــرقی	کافــی	
اســت	کــه	بــه	نظــر	یــک	گردشــگر	خارجــی	گــوش	کنیــم.
یــک	گردشــگر	کانادایــی	کلیبــر	را	این	گونــه	توصیــف	
می	کنــد:	»شــهری	دورافتــاده	و	خواب	آلــود	در	میــان	
کوه	هــای	ســر	بــه	فلــک	کشــیده	ای	کــه	قله	هایشــان	در	زیر	
ــی؛	 ــی	اســت	عال ــده	پنهان	شــده	اند...	مکان ــه		غلیــظ	از	دی م
ــه	طــراوت	و	ســر	ســبزی	انگلیــس	و	ورای	ذهنیــت	مــا	از	 ب

ــران.« ــری	و	خشــک	ای ــت	کوی طبیع
ــان	 ــه	آذربایج ــواده	ب ــراه	خان ــه	هم ــد	ب ــد	داری ــی	قص وقت
شــرقی	ســفر	کنیــد،	می	توانیــد	بــا	خیــال	راحــت	شــکمتان	

ــون	بزنیــد. را	هــم	صاب
ــوزه	 ــه	در	ح ــت	ک ــتانی	اس ــرقی	اس ــان	ش ــتان	آذربایج اس
ــاد	 ــای	زی ــب	برنده ــی،	صاح ــوالت	خوراک ــه	و	محص تغذی
ــاری	 ــای	تج ــد،	مارک	ه ــان	از	برن ــه	منظورم ــت.	البت هس
ــی	 ــا	از	خوراکی	های ــت.	م ــا	نیس ــا	کارخانه	ه ــرکت	ها	ی ش
صحبــت	می	کنیــم	کــه	می	شــود	بــا	آن	هــا	تبریــز	را	

ــناخت. ــا	را	ش ــز	آن	ه ــا	تبری ــا	ب ــرد	ی ــی	ک معرف
هرچنــد	همه	جــا	آجیــل	پیــدا	می	شــود	امــا	آجیــل	تبریــز	
یــک	چیــز	دیگــر	اســت.	چیــزی	کــه	باعــث	می	شــود	آجیل	
در	تبریــز	خوشــمزه	تر	شــود،	فقــط	نحــوه	تهیــه	آن	هســت.	

اصــاًل	خوراکی	هــای	آذربایجــان	شــرقی	واقعــاً	آن	قــدر	زیــاد	
هســتند	کــه	نمی	دانیــم	دربــاره	کدامشــان	صحبــت	کنیــم،	
دربــاره	»نوقــا«،	»ریــس«	یــا	»باقلــوا«	کــه	همه	شــان	ســبد	

ــد. ــل	می	کنن ســوغاتی	های	اســتان	را	تکمی
	

برندهای خوراکی آذربایجان شرقی
ــچ	شــبهه	ای	وجــود	 ــودن	آن	هی ــد	ب ــه	در	برن ــی	ک محصول
ــوان	 ــر	لیق ــوان«	آذربایجــان	هســت.	پنی ــر	لیق ــدارد	»پنی ن
ــه	 ــازه	گوســفند	تهی ــرد	و	شــوری	دارد		و	از	شــیر	ت طعــم	ت
ــر	ســفید	در	همــه	 ــوان	پنی ــه	به	عن ــر	ک ــن	پنی می	شــود.	ای
ــه	 ــر	ب ــادی	دارد	و	بیش	ت ــدار	زی ــده،		طرف ــا	شناخته	ش دنی
خاطــر	اینکــه	بویــی	شــبیه	ســایر	پنیرهــای	طبیعــی	نــدارد		
ــت	و	 ــوب	اس ــران	محب ــف	ای ــهرهای	مختل ــردم	ش ــن	م بی

ــود. ــان	صــرف	می	ش ــا	ن ــراه	ب ــه		هم صبحان
اگـر	راه	تـان	به	یکی	از	مجالس	رسـمی	و	شـیک	تبریـز	افتاد،	
محال	اسـت	که	در	ظرف	شـیرینی	»قرابیه«	را	نبینید.	قرابیه	
نوعی	شـیرینی	اسـت	که	در	تبریـز،	زنجان،	قزویـن،	ترکیه	و	
جمهـوری	آذربایجـان	پخته	می	شـود	ولی	به	عنوان	سـوغات	

مخصوص	تبریز	شـناخته	شـده	است.
شیشــلیک،	دلمــه،	کوفتــه،	قویمــاق،	شــیله	عدســی	و	
بســیاری	از	غذاهایــی	کــه	روزانــه	میــل	می	کنیــد	و	از	
ــای	 ــد.	غذاه ــه	آذری	دارن ــت	ریش ــم	پیداس ــان	ه اسم	ش
اســتان	آذربایجــان	شــرقی	را	نــه	می	توانیــم	توصیــف	کنیــم	
و	نــه	دوســت	داریــم	توصیــف	کنیــم،	فقــط	طعــم	و	ترکیــب	
بی	نظیــر	آن	هــا	رو	بــا	چشیدن	شــان	می	شــود	فهمیــد.
ــه	 ــم	ک ــی	می	کنی ــما	معرف ــه	ش ــتانی	را	ب ــم	اس ــا	داری م
بــا	تمــام	حواس	تــان	ســروکار	دارد	و	طبیعتــاً	بعــد	از	
دیدنی	هــا	و	چشــیدنی	ها،	می	رســیم	بــه	پوشــیدنی	ها	
ــاًل	الزم	 ــه	اص ــیدنی	ها	ک ــورد	پوش ــاندنی	ها.	در	م ــا	پوش ی
ــز	 ــه	توضیــح	نیســت	کــه	کیــف	و	کفش	هــای	چــرم	تبری ب
ــه	 ــام	مشــهور	و	محبــوب	اســت	و	اولیــن	کارخان از	قدیم	االی
چرم	ســازی	هــم	مثــل	اولین	هــای	دیگــر،	در	ایــن	اســتان	و	

ــا	شــده	اســت. ــز	بن در	تبری
ــه	 ــی	ک ــت؟	همان	های ــاندنی	ها	چیس ــور	از	پوش ــا	منظ ام
لبــاس	خانه	مــان	می	شــوند؛	فرش	هــا	و	تابلوفرش	هــا.	
اینکــه	تبریــز	شــهر	جهانــی	بافــت	فــرش	هســت،	عنوانــی	
ــز	می	دهنــد	و	هــم	 ــه	تبری اســت	کــه	هــم	مــردم	جهــان	ب

ــتی. ــی	صنایع	دس ــورای	جهان ش
فـرش	تبریز	بـه	قـول	جوان	هـای	امـروزی	دیگـر	از	کاالهای	
هـم	 بایـد	 و	 می	شـود	 حسـاب	 گران	قیمـت	 و	 الکچـری	
این	طـوری	باشـد	چـون	هزاران	گـره	در	طـول	ماه	ها	و	شـاید	
سـال	ها	یـک	فـرش	اصیل	تبریـز	را	بـه	وجـود	می	آورنـد؛	اما	
اگـر	دنبـال	فرش	هایی	بـا	قیمـت	پایین	تر	بودیـد	که	کیفیت	
و	 فـرش	شهرسـتان	ها	 روی	 باشـند،	 داشـته	 هـم	 باالیـی	

روسـتاهای	اطـراف	تبریـز	هـم	حسـاب	کنید.
یــک	ســفر	تمــام	و	کمــال	بــه	آذربایجــان	شــرقی،	عــالوه	بــر	
حــس	دیــداری	و	شــنیداری	و	چشــایی	و...	بــه	یــک	حــس	
گرفتــاری	هــم	مبتــال	می	کنــد	شــما	را!	مهمان	نــوازی	
ــم	ها	 ــام	مراس ــن	تم ــاید	بی ــرقی	ش ــان	ش ــی	آذربایج اهال
ــم	و	 ــا	غ ــادی	ی ــن	و	ش ــرای	جش ــه	ب ــومی	ک و	آداب	ورس
عــزاداری	دارنــد،	بهتریــن	رســم	باشــد	کــه	هــر	مســافری	را	

ــد. ــدگار	می	کن ــار	و	مان گرفت
ــک	 ــه	ی ــوط	ب ــم	مرب ــه	گفتی ــی	ک ــه	این	های ــه	هم خالص
اســتان	می	شــوند.	البتــه	نتوانســتیم	همــه	آن	هایی	کــه	الزم	
اســت	را	بگوییــم.	امــا	حــاال	تصــور	کنیــد	ایــن	داشــته	های	
را	 دوست	داشــتنی	 و	 پوشــیدنی	 چشــیدنی،	 دیدنــی،	
ــک	از	 ــر	ی ــه	ه ــم	چراک ــور	کنی ــتان	کش ــرب	در	۳۱	اس ض
ــتند	 ــا	هس ــز	از	زیبایی	ه ــرزمین	لبری ــن	س ــتان	های	ای اس
و	آن	موقــع	اســت	کــه	واقعــاً	بــه	وســعت	داشــته	های	

ــم. ــی	می	بری ــان	پ ــران	عزیزم ــی	ای ــی	و	فرهنگ تاریخ
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ــود  ــای خ ــر زیب ــا چت ــن روزه ــار ای به
را گســترانیده و شــهر جهانــی یــزد از 
ایــن همــه زیبایــی، تلفیــق عطــر خــوش 
ــت  ــز خش ــوی خیال انگی ــا ب ــب بوها ب ش
و خــاک اســت، بویــی کــه نقــش خاطــره 

ــد. ــر می زن ــان کوی ــر ج ب

ــی	 ــهرهای	جهان ــه	ش ــه	جرگ ــر	ب ــاال	دیگ ــه	ح ــزد	ک ــهر	ی ش
پیوســته،	بهــار	امســال	رنــگ	و	بــوی	خوش	تــری	دارد،	
ــجد	 ــای	مس ــت،	مناره	ه ــان	اس ــتی	کنان	هم ــای	آش کوچه	ه
ــت،	 ــان	اس ــم	هم ــحرانگیز	ه ــی	کاری	های	س ــع	و	کاش جام
ــای	 ــج	دری	خانه	ه ــای	پن ــی	اتاق	ه ــه	های	رنگ ــی	شیش حت
تاریخــی	و	بادگیرهــای	بلنــد،	امــا	جهانــی	شــدن	یــزد،	لذتــی	
دیگــر	در	قدم	هــای	غرورانگیــز	در	کوچه	پس	کوچه	هــای	

ــال	دارد. ــه	دنب ــت	تاریخــی	ب باف
یــزد	کــه	حــاال	بــه	برکــت	بافــت	تاریخــی	و	هویــت	فرهنگــی	
و	تــالش	نیــاکان	ایــن	دیــار،	شــهری	جهانــی	شــده	اســت،	بــه	
ــی	 ــه	گــوش	گردشــگران	داخل طــور	قطــع	آوازه	آن	بیشــتر	ب
ــفر	 ــل	س ــه	اه ــت	ک ــی	اس ــر	کس ــیده	و	کمت ــی	رس و	خارج
باشــد	امــا	دلــش	نخواهــد	نخســتین	روزهــای	بهــار	را	در	دیــار	

ــد. »خشــت	و	خــاک	و	خاطــره«	بگذران

ــی و  ــای تاریخ ــه ای از زیبایی ه ــزد مجموع ــتان ی اس
طبیعــی

ــه	ای	از	 ــزد،	مجموع ــتان	ی ــه	اس ــزد	بلک ــهر	ی ــا	ش ــه	تنه ن
ــرور	 ــاید	م ــه	ش ــت	ک ــی	اس ــی	و	طبیع ــای	تاریخ زیبایی	ه
گوشــه	ای	ایــن	زیبایی	هــا،	جذابیــت	ســفر	بــه	مرکــز	

جغرافیــای	ایــران	را	دوچنــدان	کنــد.
	معمــوال	یــزد	را	بیــش	از	هــر	چیــز	بــا	نام	مســجد	جامــع	کبیر	
ــانیان	 ــای	آن	را	ساس ــه	پایه	ه ــجدی	ک ــند،	مس آن	می	شناس
بنــا	نهادنــد	و	بنــای	فعلــی	مســجد	متعلــق	بــه	دوره	ایلخانــی	
ــه	عنــوان	یکــی	از	شــاهکارهای	 اســت،	مســجدی	کــه	از	آن	ب
معمــاری	یــاد	می	شــود	و	در	هــر	گوشــه	و	کنــار	آن،	یــادگاری	

از	دوره	ای	از	تاریــخ	بــر	جــای	مانــده	اســت.
بلندتریــن	مناره	هــای	جهــان	از	مســجد	جامــع	یــزد	ســر	بــه	

آســمان	کشــیده	اســت
کاشــی	کاری	های	ســحرانگیز	مســجد	جامــع،	مناره	هــای	بلنــد	
ــاد	 ــان	ی ــای	جه ــن	مناره	ه ــوان	بلندتری ــه	عن ــه	از	آن	ب آن	ک
می	شــود،	گنبــد	و	شبســتان	زیبــای	مســجد	و	ده	هــا	عنصــر	
معمــاری	دیگــر	از	مــواردی	اســت	کــه	می	توانــد	نیمــی	از	روز	
یــک	گردشــگر	عالقمنــد	بــه	تاریــخ	و	معمــاری	را	بــه	زیباترین	

شــکل	ممکــن	پــر	کنــد.
بــرای	ورود	بــه	دل	بافــت	تاریخــی	یــزد،	کافــی	اســت	کوچــه	
ــا	 ــگاه	ب ــم	و	آن ــی	کنی ــع	را	ط ــجد	جام ــت	مس ــمت	راس س
نخل	هــای	 آب	انبارهــا،	 موزه	هــا،	 تاریخــی،	 خانه	هــای	
کوچه	هــای	 ســاباط،	 و	 طــاق	 مختلــف،	 محله	هــای	
ــدان	 ــا	همــان	زن آشــتی	کنان	و	در	نهایــت	مدرســه	ضیائیــه	ی

ــد. ــم	ش ــکندر	خواهی اس
زنـدان	اسـکندر	کـه	یزدی	هـا	خوش	تـر	دارنـد	آن	را	مدرسـه	
ضیائیـه	بنامنـد،	نیـز	در	میانـه	بافـت	تاریخـی	یـزد	و	در	محله	
فهـادان	واقـع	شـده	و	فاصلـه	چندانـی	با	مسـجد	جامع	نـدارد.
مدرســه	ضیائیــه	متعلــق	بــه	قــرن	هفتــم	اســت	و	قدمــت	آن	
ــه	هشــت	قــرن	می	رســد	و	توســط	عــارف	معــروف،	 اکنــون	ب

ضیاءالدیــن	حســینی	رضــی	بنــا	شــده	اســت.

زندانی منتسب به دوران حمله اسکندر مقدونی
ــت	 ــه	قدم ــت	ک ــرح	اس ــی	مط ــا	روایت	های ــن	بن ــورد	ای در	م
ــه	ایــران	 ــه	زمــان	حملــه	اســکندر	مقدونــی	ب ســاخت	آن	را	ب
نســبت	می	دهــد	کــه	آن	زمــان	از	ایــن	بنــا	بــه	عنــوان	زنــدان	
ــه	 ــری	داده	و	ب ــر	کارب ــا	تغیی ــا	بعده ــده	ام ــتفاده	می	ش اس

ــت. ــه		اس ــرار	گرفت ــتفاده	ق ــورد	اس ــه	م ــوان	مدرس عن
ــزد،	 ــن	جاذبه	هــای	تاریخــی	و	طبیعــی	ی ــا	یکــی	از	زیباتری ام
بــاغ	دولت	آبــاد	اســت	و	در	ایــام	نــوروز	معمــوال	از	پربازدیدترین	

اماکــن	دیدنــی	ایــن	شــهر	بــه	شــمار	مــی	رود.
ــارت	 ــان	را	دارد	و	عم ــر	جه ــن	بادگی ــاد،	بلندتری ــاغ	دولت	آب ب
زیبــا	بــا	معمــاری	بی	نظیــر،	حــوض	طوالنــی	و	نارنجســتان	و	

انارســتان	و	تاکســتان	بــر	زیبایــی	ایــن	بــاغ	افــزوده	اســت.
ــری،	مســجد	 ــار	شــش	بادگی ــه	امیرچخمــاق،	آب	انب مجموع
روضــه	محمدیــه	و	مــزار	شــهید	محــراب	اســتان	یــزد	آیــت	اهلل	
صدوقــی،	بــازار	خــان،	دخمه	زرتشــتیان،	آتشــکده	زرتشــتیان،	
ــر	از	 ــی	دیگ ــی	و	طبیع ــر	تاریخ ــا	اث ــارکار	و	ده	ه ــاعت	م س

ــی	و	 ــهر	تاریخ ــن	ش ــه	ای ــت	ک ــزد	اس ــهر	ی ــای	ش جاذبه	ه
جهانــی	را	نــه	تنهــا	در	ایــام	نــوروز	بلکــه	در	همــه	ایــام	ســال	

تماشــایی	می	کنــد.
ــه	 ــر	تاریخــی	ک ــا	اث ــزد،	صده ــتان	ی ــز	اس ــز	مرک ــه	ج ــا	ب ام
ــتان	 ــتان	های	اس ــر	شهرس ــد،	در	دیگ ــی	دارن ــهرت	جهان ش
قــرار	گرفتــه	کــه	همــه	آنهــا	ارزش	چنــد	بــار	دیــدن	را	دارنــد.
شهرســتان	های	ابرکــوه،	اردکان،	اشــکذر،	بافــق،	بهابــاد،	تفــت،	
خاتــم،	مهریــز	و	میبــد	هــر	کــدام	بــه	تنهایــی	مجموعــه	ای	از	
ــفر	 ــل	س ــه	اه ــتند	ک ــی	هس ــی	و	طبیع ــای	تاریخ زیبایی	ه
می	تواننــد	دو	تــا	ســه	روز	خــود	را	بــه	راحتــی	در	ایــن	
ــر	 ــی	و	هن ــب	طبیع ــرده	و	از	مواه ــپری	ک ــتان	ها	س شهرس

ــد. ــذت	ببرن ــش	ل ــاکان	خوی ــت	نی دس

ــت ترین  ــاله؛ دیرزیس ــرو ۴۵۰۰ س ــار س ــوه دی ابرک
ــا ــده دنی ــود زن موج

ــه	از	آن	 ــاله	ک ــا	درخــت	ســرو	45۰۰	س ــوه	ب شهرســتان	ابرک
بــه	عنــوان	دیرزیســت	ترین	موجــود	زنــده	دنیــا	یــا	می	شــود،	
یکــی	از	شهرســتان	های	شــاخص	اســتان	یــزد	در	زمینــه	آثــار	

تاریخــی	اســت.
خانــه	تاریخــی	آقــازاده	هــم	کــه	از	خانه	هــای	تاریخی	مشــهور	
اســت،	پس	از	چــاپ	تصویــرش	بــر	اســکناس	دو	هــزار	تومانی،	
شــهرتی	دو	چنــدان	یافــت	و	کمتــر	گردشــگری	اســت	کــه	بــه	
ابرکــوه	ســفر	کنــد	امــا	بتوانــد	از	خیــر	عکاســی	از	ایــن	خانــه	

ــذرد. تاریخــی	زیبا	بگ
شهرسـتان	اردکان	هـم	به	عنـوان	ورودی	اسـتان	یزد	از	سـمت	
شـمال،	جاذبه	هـای	تاریخـی	بسـیاری	دارد	کـه	از	جملـه	آنهـا	
می	تـوان	بـه	بافـت	تاریخـی،	چک	چـک	یکـی	از	عبادتگاه	های	

زرتشـتیان،	بافـت	تاریخـی	خرانـق	و	...	اشـاره	کرد.
میبــد	هــم	شهرســتانی	متصــل	بــه	اردکان	اســت	و	بــا	
ــا	 ــگان	آن	را	ب ــه	دارد	و	هم ــر	فاصل ــتان	45	کیلومت ــز	اس مرک
کاروانســرای	شــاه	عباســی،	چاپارخانه	و	کارگاه	های	ســفالگری	

و	زیلوبافــی	می	شناســند.

لذت کویرنوردی و شترسواری در اشکذر
اشــکذر،	شهرســتانی	متصل	به	میبد	بــا	فاصلــه	۱۶	کیلومتری	
از	مرکــز	اســتان	یــزد،	شــهر	جاذبه	هــای	طبیعــی	اســت	و	ده	ها	
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ــا	کمپ	هــای	 پــارک	زیبــا،	آســیاب	آبــی،	آب	انبــار	و	...	دارد	و	ب
ــگران	را	 ــیاری	از	گردش ــر	بس ــواری،	نظ ــوردی	و	شترس کویرن

طــی	ســال	های	اخیــر	بــه	خــود	جلــب	کــرده	اســت.
کمــی		آنســوتر	از	اشــکذر	و	در	فاصلــه	۱5	کیلومتــری	از	مرکــز	
اســتان	یــزد،	شهرســتان	تفــت	واقع	شــده	کــه	از	آن	بــه	عنوان	

ــود. ــاد	می	ش ــزد	ی ــهر	ی باغ	ش
تفــت	هــم	بــا	عقابکــوه،	قدمــگاه	امــام	رضــا	)ع(	و	صدهــا	اثــر	
ــفر	 ــز	س ــتاهایش	مرک ــی	در	روس ــی	و	طبیع ــه	تاریخ و	جاذب
بســیاری	از	مــردم	اســت	که	البتــه	در	میان	مســافران	نــوروزی،	
بیشــتر	تفتی	هــای	مقیــم	یــزد	مشــاهده	می	شــوند	کــه	حــال	
ــه	زادگاهشــان	بازگشــته	اند. ــرای	گــذران	تعطیــالت	خــود	ب ب
ــهرهای	 ــی	از	باغ	ش ــوان	یک ــه	عن ــز	ب ــز	نی ــتان	مهری شهرس
اســتان	یــزد	شــناخته	می	شــود	کــه	در	فاصلــه	۶۰	کیلومتــری	

از	مرکــز	اســتان	واقــع	شــده	اســت.

مهریز مقصد سفری مهیج برای گردشگران
ــاغ	 ــو	از	جاذبه	هــای	طبیعــی	و	باســتانی	اســت،	ب ــز	ممل مهری
ــگ	و	 ــز،	کوه	ری ــمه	غربالبی ــز،	چش ــور	مهری ــی	پهلوان	پ جهان
ده	هــا	روســتای	زیبــا	و	هــدف	گردشــگری،	ایــن	شهرســتان	را	
بــه	مقصــدی	مناســب	بــرای	ســفرهای	مهیــج	تبدیــل	کــرده	

اســت.
در	فاصلــه	۱2۰	کیلومتــری	از	مرکــز	اســتان	یــزد	نیــز	
ــه	 ــتان	ب ــن	شهرس ــت	و	ای ــده	اس ــع	ش ــق	واق ــتان	باف شهرس
رغــم	اینکــه	بــه	شــهر	معــادن	ایــران	مشــهور	اســت،	امــا	طــی	
ــت. ــاص	در	آن	برپاس ــی	خ ــور	و	هیجان ــر	ش ــال	های	اخی س
ــای	 ــزد	از	جاذبه	ه ــهرهای	ی ــه	ش ــر	از	بقی ــاید	کمت ــق	ش باف
تاریخــی	برخــوردار	باشــد	امــا	در	ایــن	شــهر	پارک	هــای	بســیار	
ــای	 ــدازه	جاذبه	ه ــه	ان ــد	ب ــه	می	توان ــی	احــداث	شــده	ک زیبای
تاریخــی	دیگر	شــهرهای	اســتان	یــزد،	جذابیت	داشــته	باشــد.
البتــه	بافــق	زادگاه	وحشــی	بافقــی	اســت	و	خانــه	ایــن	شــاعر	
بلنــدآوازه	یکــی	از	بناهــای	تاریخی	و	ارزشــمند	این	شهرســتان	

بــه	شــمار	مــی	رود.

خاتم تنها شهرستان عشایرنشین استان یزد
ــی	 ــای	طبیع ــز	از	جاذبه	ه ــم	نی ــاد	و	خات ــتان	های	بهاب شهرس
ــیح	و	 ــر	مس ــم،	نه ــتان	خات ــد	در	شهرس ــیاری	برخوردارن بس
مناطــق	عشایرنشــین	و	در	شهرســتان	بهاباد	روســتاهای	هدف	

ــد. ــیاری	برخوردارن ــای	بس ــگری	از	جذابیت	ه گردش
زیبایی	هــای	 از	 مجموعــه	ای	 یــزد	 اســتان	 مجمــوع	 در	
ــکان	وجــود	 ــن	ام ــر	ای ــاید	اگ ــی	اســت	و	ش تاریخــی	و	طبیع
داشــت	کــه	مناطــق	حفاظــت	شــده	محیــط	زیســت	نیــز	در	
زمــره	فضاهایــی	قــرار	گیرنــد	کــه	امــکان	برگــزاری	تورهــای	
گردشــگری	در	آنجــا	وجــود	داشــته	باشــد،	می	شــد	روزهــای	

ــت. ــرج	پرداخ ــه	تف ــتان	ب ــن	اس ــادی	در	ای متم
ــگری	 ــتی	و	گردش ــع	دس ــی،	صنای ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
اســتان	یــزد	در	مــورد	آثــار	و	جاذبه	هــای	تاریخــی	ایــن	اســتان	
گفــت:	در	اســتان	یــز	هــزار	و	72۰	اثــر	تاریخــی	و	طبیعی	ثبت	

ملــی	شــده	و	پنــج	اثــر	تاریخی	
نیــز	ثبــت	جهانی	شــده	اســت.

ــی و  ــر تاریخ ــت ۵ اث ثب
طبیعــی یــزد در فهرســت 

ــی ــار جهان آث
ــان	 ــزدی	بی ــش	ی ــه	دان فاطم
ــاغ	 ــاد،	ب ــت	آب ــاغ	دول ــرد:	ب ک
ــات	 ــز،	قن ــور	مهری ــوان	پ پهل
و	 حســن	آباد	 قنــات	 زارچ،	
ــه	 ــزد	از	جمل ــت	تاریخــی	ی باف
طبیعــی	 و	 تاریخــی	 آثــار	
ــا	 ــت	آنه ــا	ثب ــه	ب ــتند	ک هس
در	یونســکو،	دیگــر	تقریبــا	
نیمــی	از	مــردم	جهــان	یــزد	را	

. ســند می	شنا
وی	بیــان	کــرد:	در	ســال	های	95	و	9۶	بــه	مجمــوع	آثــار	
ثبــت	ملــی	شــده	در	اســتان	یــزد،	9۱	اثــر	دیگــر	اضافــه	شــده	
و	پرونــده	برخــی	آثــار	دیگــر	نیــز	در	دســت	پیگیــری	و	تکمیل	

اســت.
دانــش	یــزدی	از	یــزد	بــه	عنــوان	یکــی	از	مهمتریــن	شــهرهای	
ــور	 ــه	ط ــت:	ب ــان	داش ــرد	و	بی ــاد	ک ــور	ی ــگری	کش گردش
ــرای	 ــی	ب ــای	باالی ــزد	از	جذابیت	ه ــتان	ی ــه	اس ــفر	ب قطــع	س
عالقمنــدان	به	ســفر	برخــوردار	اســت	و	عــالوه	بر	آثــار	تاریخی	
ــوردی،	رصــد	ســتارگان	 و	طبیعــی،	جاذبه	هایــی	نظیــر	کویرن
ــتان	را	 ــن	اس ــرج	در	ای ــد	تف ــر،	می	توان ــه	دیگ ــا	برنام و	ده	ه

لذت	بخــش	کنــد.
ــه	تنهــا	 وی	از	مــردم	سراســر	کشــور	اســالمی	دعــوت	کــرد	ن
ــتان	 ــن	اس ــه	ای ــال	ب ــام	س ــه	ای ــه	در	هم ــوروز	بلک ــام	ن در	ای
ــی	و	 ــاری،	طبیع ــای	تاریخــی،	معم ــرده	و	از	زیبایی	ه ســفر	ک

ــوند. ــد	ش ــتان	بهره	من ــن	اس ــی	ای فرهنگ
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میـراث ایــران

خراســان شــمالی بــه عنــوان دیــار اقــوام 
و فرهنــگ هــا در منطقــه شــمال شــرق 
ایــران قــرار دارد کــه در شهرســتان 
هــای هشــت گانــه آن جاذبــه هــای 
تاریخــی و طبیعــی فراوانی وجــود دارد.

ــور	 ــتانی	و	وف ــاختار	کوهس ــل	س ــه	دلی ــمالی	ب ــان	ش خراس
منابــع	آبــی	از	قبیــل	چشــمه	هــا،	رودخانــه	و	نهرهــا	بــه	ویژه	
رود	اتــرک	در	دشــت	هــا	و	دره	هــای	مســیرش	از	دوران	پیش	
از	تاریــخ	همــواره	مــورد	توجــه	جوامــع	انســانی	بــوده	و	وجود	
ــتانی	 ــه	باس ــتای	نرگســلو،	محوط ــای	روس ــگاره	ه ســنگ	ن
ســربند	همچنیــن	تپــه	کالتــه	مســتوفی،	تپــه	کهنــه	قلعــه،	
ــن	 ــخ	و	همچنی ــش	از	تاری ــره	از	دوران	پی ــنجد	و	غی ــه	س تپ
ــه	کــوه	 ــه،	تپ ــد	محوطــه	باســتانی	تخــت	قلع ــاری	همانن آث
کمــر	و	غیــره	از	دوران	تاریخــی	و	اوایــل	اســالم	گــواه	اهمیــت	
ایــن	منطقــه	و	تــداوم	اســتقالل	جوامــع	در	پهنــه	این	اســتان	

در	دوره	هــای	مختلــف	تاریــخ	اســت.
همچنیــن	جاذبــه	هــای	بکــر	طبیعی	آن	و	روســتاهای	چشــم	
نــواز	آن	ســبب	شــده	کــه	بــه	مقصــد	گردشــگری	تبدیــل	و	

مســافران	بســیاری	بــه	ایــن	مناطــق	ســفر	کننــد.

آینه خانه مفخم موزه اسناد و نسخه خطی
ــه	مفخــم	یکــی	از	یادمــان	 ــه	آیینــه	خان عمــارات	معــروف	ب
ــی	 ــورد	و	منته ــهر	بجن ــار	در	ش ــته	دوره	قاج ــای	برجس ه
ــار	 ــرار	دارد،	در	دوره	قاج ــریعتی	ق ــان	ش ــمالی	خیاب ــه	ش الی
بنــای	آیینــه	خانــه	همــراه	بــا	آثــار	دیگــری	از	جمله	عمــارات	
مفخــم،	کاله	فرنگــی،	حوضخانــه	و	ســردر	در	باغ	بزرگــی	قرار	
ــه	ســردار	مفخــم	را	تشــکیل	 ــه	دارالحکوم داشــته	و	مجموع

ــت. ــی	داده	اس م
ایـن	بنـا	در	حـدود	۱۳۰۰هجـری	همزمـان	بـا	دوره	حکومت	
ناصرالدیـن	شـاه	بـه	دسـتور	یارمحمدخان	شـادلو	معـروف	به	
سـردار	مفخم	بجنورد	سـاخته	شـده	و	به	عنوان	فضای	اداری	و	
دیوانی	برای	انجام	دیدارهای	رسـمی	سـردار	با	رجال	سیاسـی	
قاجـار	و	نیـز	انجـام	مراسـمات	تشـریفات	نظامـی	و	رایزنی	در	
بـاب	مسـائل	سیاسـی	و	اجتماعی	با	سـران	ایل	شـادلو	و	غیره	

مورد	اسـتفاده	قـرار	می	گرفته	اسـت.

خانه تاریخی جاجرمی ها
ــان	 ــل	خیاب ــورد،	اوای ــع	در	بجن ــا	واق ــی	ه ــه	جاجرم 	خان
طالقانــی	شــرقی،	کوچــه	جاجرمــی	از	بناهــای	اواخــر	
ــود	در	 ــه	موج ــتناد	کتیب ــه	اس ــه	ب ــت	ک ــاری	اس دوره	قاج
ــا	 ــتاد	غالمرض ــت	اس ــه	دس ــری	ب ــری	قم ــال	۱۳25	هج س
ــا	 ــا	ب ــن	بنــای	کوچــک	و	زیب بنــای	ســاخته	شــده	اســت.	ای
ــه	 ــع	مســاحت،	نمون ــر	مرب ــه	حــدود	۶۰۰	مت ــع	ب ــالن	مرب پ
ــت.	 ــزی	اس ــاط	مرک ــنتی	و	حی ــاری	س ــمندی	از	معم ارزش
درب	چوبــی	آن	و	تمــام	پنجــره	هــا	و	نورگیرهــای		بــه	ســمت	

ــود. ــی	ش ــاز	م ــاط	ب حی
ورودی	حســینیه	از	طریــق	یــک	هشــتی	بــه	حیــاط	مرکــزی	
متصــل	شــده	که	بــا	دو	رشــته	پلــکان	در	گوشــه	های	شــمال	
شــرقی	جنــوب	غربــی	بــه	مهتابیــه	ای	طبقــه	بــاال	راه	نیابــد.	
ــز	تزیینــی	 ــک	افری ــوان	شــرقی	ی ــوار	ای ــی	دی قســمت	فوقان
ــه	خــط	نســتعلیق	دارد	کــه	در	آن	گزیــده	ای	از	 ــا	کتیبــه	ب ب
ترکیــب	بنــد	مشــهور	محتشــم	کاشــانی	در	مرثیــه	شــهدای	
کربــال	)بــاز	ایــن	چــه	شــورش	اســت(	گچبــری	شــده	اســت.

سنگ نگاره های تکیه نرگسلو
	ســنگ	نــگاره	هــای	پیــش	از	تاریــخ	کــه	در	دهســتان	بدرانلو	
ــدود	 ــورد	و	در	ح ــتان	بجن ــزی	شهرس ــش	مرک ــع	بخ از	تواب
ــرار	 ــا	ق ــوب	شــرقی	روســتای	نرگســلو	علی ــری	جن 2۰۰	مت
ــه	یــک	دره	باریــک	ســیالبی	 ــر	لب ــه	اســت.	محوطــه	ب گرفت

ــع	شــده	اســت. واق
از	میــان	دره	باریکــی	کــه	در	پــای	اصــل	قرارگرفتــه	
رودخانــه	ای	جــاری	اســت	کــه	در	محــل	بــه	نــام	»چیــالق«	
مشــهور	اســت	و	در	تمــام	ســال	در	آن	آب		جریــان	دارد.

خانه بانک ملی
ــوی	اول	در	 ــای	دوره	پهل ــه	ه ــی	از	خان ــک	مل ــاختمان	بان س
ــی	 ــری	جنوب ــان	امی ــدای	خیاب ــورد	در	ابت ــتان	بجن شهرس
ــا	تلفیــق	معمــاری	ســنتی	و	فرهنگــی	ســاخته	 اســت	کــه	ب

ــت. ــده	اس ش
ــه	صــورت	پوشــش	شــیروانی	و	دارای	 ــا	ب پوشــش	ســقف	بن
ــا	ســتون	هــای	دارای	سرســتون	 »کاله	فرهنگــی«	اســت	و	ب
مزیــن	در	نمــا،	جلــوای	زیبــا	یافته	اســت.	پنجــره	هــا	و	برخی	
ورودی	هــای	بنــا	بــا	قــوس	و	قــاب	هــای	کاشــی	کاری	شــده		

ــاالی	آن	تزییــن	شــده	اســت. ای	در	ب

مجموعه سبزه میدان
ــع	در	میــدان	شــهید،	 مجموعــه	تاریخــی	ســبزه	میــدان	واق
ــرا،	 ــک	کاروانس ــکل	از	ی ــهریور،	متش ــان	۱7	ش ــل	خیاب اوای
حمــام،	راســته	بــازار	و	چنــد	قهوه	خانــه	از	آثــار	تاریخــی	دوره	
ــم	گردشــگری	 ــای	مه ــه	ه ــه	یکــی	از	جاذب ــروز	ب قاجــار،	ام

شــهر	بجنــورد	تبدیــل	شــده	اســت.
شــاخص	تریــن	اثــر	ایــن	مجموعه	کاروانســرای	ســردار	اســت	
کــه	طــرح	کلــی	آن	از	یــک	میانســرا	و	۳4	حجــره	در	اطــراف	

آن	تشــکیل	شــده	اســت.
ــرار	 ــه	ق ــرقی	مجموع ــمال	ش ــی	در	ش ــام	تاریخ ــای	حم بن
دارد.	همچنیــن	»فروشــگاه	صنایــع	دســتی	عطــاران«	و	جــز	
ــدان	و	 ــدان	عالقه	من ــبزه	می ــام	در	س ــم	االی ــم	از	قدی آن	ه
ــت	 ــی،	دس ــای	محل ــاخت	ه ــت	س ــواع	دس ــگران	ان گردش

ــی	دارد. ــه	م ــر	و	عرض ــنتی	و	غی ــای	س ــت	ه دوخ
همچنیــن	بازار	ســنتی	شــهر	بجنــورد	همیــن	حدود	اســت	و	
نیــز	»چهارشــنبه	بــازار«	و	»بــازار	پــای	تــوپ«	اندکــی	باالتــر	
ــی،	 ــوازم	ضــروری	زندگ ــد	ل ــرای	خری ــردم	را	ب ــه	م اســت	ک
لبنیــات	و	خشــکبار	اعــالء	و	گیاهــان	دارویــی	خراســان	

ــد. شــمالی	فــرار	مــی	خوان

شهر تاریخی بلقیس
ارگ	ناریــن	قلعــه	از	آثــار	به	جامانــده	در	شــهر	تاریخــی	
ــای	 ــن	بن ــی	۱2۰۰	ســاله،	دومی ــا	قدمت بلقیــس	اســفراین	ب
ــگری	 ــای	گردش ــی	از	قطب	ه ــران	و	یک ــی	ای ــتی	و	گل خش

خراســان	شــمالی	محســوب	می	شــود.
ــفراین	 ــع	اس ــه	در	واق ــس	ک ــی	بلقی ــهر	تاریخ ــدوده	ش مح
ــزار	 ــار	ه ــدود	چه ــی	ح ــود	قدمت ــوب	می	ش ــن	محس که
ســال	دارد	و	در	ســه	کیلومتــری	جنــوب	غــرب	شــهر	کنونــی	
ــن	 ــعت	دارد،	در	ای ــار	وس ــه	و	۱8۰	هکت ــفراین	قرارگرفت اس
منطقــه	در	طــول	قرن	هــا	همــواره	مردمــی	زیســته	و	تمــدن	
ــف	 ــوام	مختل ــاوز	اق ــوم	و	تج ــا	هج ــپس	ب ــد	و	س آفریده	ان
ــگ	و	 ــترهای	جن ــر	از	درون	خاکس ــار	دیگ ــده	و	ب تخریب	ش

ــرآورده	اســت. ــر	ب ــد	س ــه	شــهری	جدی ــرت	جوان نف
بیشــتر	آنچــه	اکنــون	در	ایــن	شــهر	تاریخــی	باقی	مانــده،	آثار	
و	بقایایــی	اســت	کــه	بــه	دوره	صفــوی	نســبت	می	دهنــد،	امــا	
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شــواهد	و	یافته	هــای	جدیــد	تاریخــی	حاکــی	از	آن	اســت	کــه	
دیرینگــی	شــهر	تاریخــی	بلقیــس	در	شهرســتان	اســفراین	به	

قــرن	دوم	اســالمی	می	رســد.
مهم	تریــن	اثــر	باقی	مانــده	در	شــهر	تاریخــی	بلقیــس	ناریــن	
قلعــه	اســت،	نخســتین	دوره	اســتقرار	در	ارگ	پــس	از	حملــه	
ــار	 ــه	ایــن	شــهر	برمی	گــردد	و	بعدازایــن	زمــان	دو	ب مغــول	ب
ــره	آن	 ــاز	در	پیک ــی	و	ساخت	وس ــای	مرمت در	ارگ	فعالیت	ه

ــود.		 ــده	می	ش دی
خرابه	هــای	شــهر	بلقیــس	از	اعصــار	مختلــف	شــامل	
مجموعــه	آثــار،	بقایــای	ارگ	و	خنــدق،	بخش	هایــی	از	حصــار	
گرداگــرد	شــهر	و	بقایــای	مقبــره	شــیخ	آذری	و	غیره	تشــکیل	
ــی	 ــار	مل ــت	آث ــال	8۰	در	فهرس ــر	درس ــن	اث ــود،	ای می	ش

ــه	ثبــت	رســیده	اســت. کشــور	ب
ارگ	آخریــن	بــار	توســط	افغان	هــا	بــه	تصــرف	درآمــد	
و	به	طــور	کامــل	تخریــب	شــد،	امــا	گفتــه	می	شــود	
ــن	 ــار	در	ای ــر	قاج ــا	اواخ ــتقل	ت ــور	مس ــی	به	ط خانواده	های

می	کرده	انــد. زندگــی	 مــکان	
اســفراین	کهــن	)شــهر	بلقیــس(	پس	ازاینکــه	در	دوره	
ــط	 ــالدی	توس ــال	۱7۳۱	می ــت	در	س ــق	گرف ــوی	رون صف
ــدی	را	در	 ــهر	جدی ــاکنان	آن	ش ــد	و	س ــب	ش ــا	تخری افغان	ه

ــد. ــاد	کردن ــس	ایج ــهر	بلقی ــی	ش نزدیک
	ارگ	بلقیــس	اســفراین	پــس	از	ارگ	بــم	دومیــن	بنــای	
گلــی	ایــران	اســت	کــه	بــر	اســاس	اصــول	معمــاری	ساســانی	
ــه	در	آن	خشــت	 ــح	به	کاررفت ــن	مصال ساخته	شــده	و	مهم	تری
و	گل	اســت.	اســفراین	به	علــت	واقع	شــدن	در	شــاهراه	ورودی	
ــا،	 ــول،	ازبک	ه ــوم	مغ ــه	ق ــران	ازجمل ــه	ای ــر	ب ــوام	مهاج اق
ــاوز	و	 ــورد	تج ــا	م ــالمی	باره ــرون	اس ــول	ق ــا	و	در	ط افغان	ه
تخریــب	ایــن	اقــوام	قرارگرفتــه	و	دوبــاره	بــا	کوشــش	مــردم	
ســخت	کوش	ایــن	دیــار	ســر	از	خــاک	برافراشــته	و	شــکوفایی	

خــود	را	بازیافتــه	اســت.
ــرار	 ــم	ق ــاده	ابریش ــیه	ج ــه	روزگاری	در	حاش ــهر	ک ــن	ش ای
داشــته	اســت،	جــزو	عظیم	تریــن	میراث	هــای	خشــتی	
ــد؛	بخــش	اعظمــی	 ــم	به	حســاب	می	آی ــران	پــس	از	ارگ	ب ای
ــوی	اداره	کل	 ــون	از	س ــس	تاکن ــی	بلقی ــوار	ارگ	تاریخ از	دی
میــراث	فرهنگــی	و	گردشــگری	مرمت	شــده	و	ســایت	
ــت. ــده	اس ــی	ایجادش ــه	تاریخ ــن	محوط ــز	در	ای ــا	نی موزه	ه

قلعه صعلوک
	قلعـه	صلعـوک	دژی	اسـتوار	بـر	جبهـه	جنوبـی	ارتفاعـات	
سـالوک	اسـت	که	قدمت	آن	به	قـرون۶-7	هجری	می	رسـد	و	

در	متـون	تاریخـی	مختلـف	از	آن	یاد	شـده	اسـت.
ــای	 ــا	دیواره	ه ــرد	ب ــره	منف ــک	صخ ــراز	ی ــه	برف ــن	قلع ای
پرتگاهــی	ســاخته	شــده	کــه	دسترســی	و	تســخیر	آن	را	در	
زمــان	آبادانــی	و	حیــات	قلعــه	بســیار	دشــوار	ســاخته	اســت.
ــه	 ــار	آذوق ــد	انب ــاتی	همانن ــای	تاسیس ــه	بقای ــل	قلع در	داخ
ــه	 ــده	قلع ــر	فرمان ــدان	و	مق ــیاب،	زن ــام،	آس ــالت،	حم و	غ

ــه	 ــه	را	ب ــوع	مســاحت	قلع ــه	مجم ــود	دارد	ک ــایرین	وج و	س
ــر	 ــوک	از	نظ ــه	صلع ــاند	و	قلع ــار	می	رس ــک	هکت ــش	از	ی بی
وســعت	و	موقعیت	بســیار	صعــب	العبــور	و	یکــی	از	مهمترین	

ــت. ــان	اس ــمال	خراس ــالمی	در	ش ــی	دوره	اس ــالع	نظام ق

غارهای دستکند هنانه
ــکیل	 ــتکند	تش ــای	دس ــه	فضاه ــه	از	مجموع ــای	هنان غاره
ــا	موقعیــت	تدافعــی	 ــک	روســتا	ب ــرای	ایجــاد	ی شــده	کــه	ب
ویــژه	در	دل	کــوه	کنــده	شــده	اســت.	ایــن	مجموعــه	معماری	
دســتکند	شــامل	فضاهــای	متعــدد	مســکونی،	انبــار،	آغــل	و	
ــاخته	 ــه	س ــالف	ســطح	و	در	ســه	طبق ــا	اخت ــه	ب ...	اســت	ک
ــام	 ــداری	احش ــل	نگه ــا	مح ــد	ی ــه	اول	باربن ــده	اند.	طبق ش
ــردم	 ــکان	م ــه	و	اس ــار	آذوق ــل	انب ــوم	مح ــات	دوم	و	س طبق

ــوده	اســت. ب
ــر	اســاس	مطالعــه	ســفال	هــای	بدســت	آمــده	در	اطــراف	 	ب
ایــن	مجموعه	نیــز	مطالعــات	تطبیقــی	انجــام	شــده،	غارهای	
هنانــه	در	قــرون	چهــارم	و	پنجــم	هجــری	ســاخته	شــده	و	در	
ــورد	اســتفاده	 ــی	م ــان	ناامن ــژه	در	زم ــه	وی ــد	ب ــای	بع دوره	ه

ــت. ــه	اس ــرار	می	گرفت ق

چارتاقی تیموری
بنــای	تاریخــی	»چهارتاقــی	تیمــوری«	در	۶	کیلومتری	شــهر	
شــیروان	واقــع	شــده	اســت.	ایــن	بنــای	آرامگاهــی	بــه	»عیــد	
خواجــه«	یکــی	از	ســرداران	تیمــور	گورکانی	منســوب	اســت.
ــه	 ــوده	ک ــل	ب ــوش	منفص ــوع	دو	پ ــل	از	ن ــا	در	اص ــد	بن گنب
بــه	مــرور	پوشــش	خارجــی	آن	از	بیــن	رفتــه	اســت.	عناصــر	
ــی	و	 ــش	جناق ــا	پوش ــی	ب ــاق	نماهای ــه	ت ــف	از	جمل مختل
آجــر	چینــی	خفتــه	راســته	در	قســمت	ســاقه	گنبــد	نمــای	

ــت. ــرده	اس ــن	ک ــا	را	تزئی ــی	بن خارج
ــی	 ــا	نقاش ــده،	ام ــیده	ش ــچ	پوش ــدود	گ ــا	ان ــا	ی ــل	بن 	داخ
هــای	منحصــر	بــه	فــردی	از	صحنــه	شــکار	و	نقــوش	گیاهــی	

ــت. ــیده	اس ــت	بخش ــگاه	را	زین ــل	آرام ــای	داخ زوای
	همچنیــن	یــک	نــوار	کتیبــه	گچبــری	زیبــا	بــه	خــط	ثلــث	
بــا	مضمــون	آیاتــی	از	ســوره	مبارکــه	آل	عمــران	زیــر	گنبد	را	

مزیــن	کــرده	اســت.

رباط قّلی
ــان	 ــراهای	خراس ــکوه	ترین	کاروانس ــی	از	باش ــی	یک ــاط	قل رب
ــرم	 ــتان	جاج ــت	شهرس ــش	سنخواس ــع	در	بخ ــمالی	واق ش
ــت	 ــهر	سنخواس ــه	ش ــت	ک ــیعی	اس ــت	وس ــان	دش و	در	می
ــای	 ــن	بن ــد.	ای ــرار	دارن ــی،	گازان	و...	درآن	ق ــتاهای	قل و	روس
ــه	 ــتای	گازان	و	س ــرق	روس ــری	ش ــه	کیلومت ــی	در	س تاریخ

ــع	شــده	اســت. ــی	واق ــتای	قل ــوب	روس ــری	جن کیلومت
	طـرح	کلی	ربات	قلی	مسـتطیل	اسـت	بـا	چهار	بـرج	در	چهار	

گوشـه	بنـا	و	یک	برج	نیز	در	وسـط	ضلع	شـرقی	قـرار	دارد.
	بعـد	از	ورودی	از	طریـق	یـک	فضـای	سرپوشـیده	چهارطاقی	

شـکل	به	چهـار	طرف	دسترسـی	مـی	یابـد.	بارانداز	یـا	حیاط	
کاروانسـرا	بـه	صورت	یک	صحـن	چهـار	ایوانـی	در	فرورفتگی	
ایـوان	جنوبـی	در	محـراب	بـا	بقایـای	گچبـری	کـه	بی	شـک		

نمازخانـه	کاروانسـرا	بوده،	قرار	داشـته	اسـت.
بــر	اســاس	آثــار	و	شــواهد	کتیبــه	گچبــری	موجــود	بــر	ســر	
در	ورودی	بــه	خــط		ثلــث	کــه	اکنــون	بکلــی	از	بیــن	رفتــه	و	
نیــز	ســبک	و	ســیاق	معمــاری	و	طــرح	کلــی	بنــا،	نمــا	ســازی	
داخــل	و	خــارج	بنــا	و	مصالــح	می	تــوان	ایــن	اثــر	را	جــزء	آثــار	

شــاخص	دوران	تیمــوری	بــه	شــمار	آورد.

ــخ  ــه و تاری ــوزه گرماب ــی جاجرم)م ــام تاریخ حم
ــرم( ــهر جاج ش

حمــام	خزینــه	ای	جاجــرم	بــا	7۰۰	متــر	مربــع	مســاحت	در	
بافــت	تاریخــی	شــهر	)خیابــان	۱5	خــرداد(	و	در	کنــار	بقایای	
ارگ	قدیــم	شــهر	معــروف	بــه	ناریــن	قلعــه	و	مســجد	جامــع	

قــرار	گرفتــه	و	بــه	دوره	قاجــار	تعلــق	دارد.
	ورودی	حمــام	از	طریــق	پنــج	پلــه	بــه	رختکــن	راه	مــی	یابــد	
کــه	خــود	بــا	یــک	راهــروی	ارتباطــی	موســوم	بــه	»میانــدر«	

بــه	گرمخانــه	متصــل	مــی	شــود.
در	مجمــوع	ایــن	حمــام	از	پنــج	بخــش	رختکــن	یــا	ســربینه،	
گرمخانــه،	خزینــه	و	آب	انبــار	و	نیــز	گلخــن،	منبــع	آب	گرم	و	

ســرد	و	مخــزن	ســوخت	تشــکیل	شــده	اســت.

قلعه جالل الدین اثر تاریخی سده ششم
قلعــه	جالل	الدیــن	یکــی	از	آثــار	دوران	تاریخــی	پــس	از	
اســالم	مربــوط	بــه	ســده	های	ششــم	و	هفتــم	هجــری	اســت	
کــه	بیــن	دو	شهرســتان	گرمــه	و	جاجرم	در	خراســان	شــمالی	

واقــع	شــده	اســت.
قلعــه	جالل	الدیــن	در	فاصلــه	پنــج	کیلومتــری	غــرب	
قلعه	هــای	 برجســته	ترین	 از	 یکــی	 گرمــه،	 شهرســتان	

نظامــی	خراســان	شــمالی	محســوب	می	شــود.
ایــن	قلعــه	بــر	روی	تپــه	ای	نســبتا	مرتفــع	ســنگی	کــه	در	حد	
فاصــل	بیــن	گرمــه	و	جاجــرم	قــرار	دارد،	بــا	مصالحــی	چــون	
ســنگ	و	مــالط	ســاروج	و	گاهــا	آجــر	ســاخته	شــده	و	دارای	
ــه	 ــدور	در	اطــراف	آن	اســت	ک ــرج	م ــا	۶	ب ــوش	ب ــی	۶گ پالن
درب	ورودی	آن	در	ضلــع	جنــوب	واقــع	شــده	و	در	ســال	های	
گذشــته	نیــز	عمارتــی	در	بــاالی	ایــن	درب	مشــاهده	می	شــد.
ــای	آن	 ــا	و	دیواره ــاع	برج	ه ــه	ارتف ــن	ک ــالل	الدی ــه	ج قلع
ــاق	 ــار	اط ــل	از	چه ــع	در	داخ ــر	اســت؛	در	واق ــدود	۱2	مت ح
ــز	در	 ــی	نی ــا	ســاخته	شــده	و	خمره	های ــن	برج	ه ــان	ای در	می
ــه	دیوارهــای	داخلــی	و	قطــور	قلعــه	جهــت	جمــع	آوری	 بدن

ــه	ایجــاد	شــده	اســت. آب	و	آذوق
در	ضلــع	جنوبــی	و	ســمت	راســت	درب	ورودی	ایــن	قلعــه	راه	
ــرای	انجــام	کارهــای	 ــه	برج	هــا	ب پلــه	ای	جهــت	دسترســی	ب
نگهبانــی	وجــود	دارد	و	روزنه	هایــی	نیــز	در	تمــام	طــول	

ــت. ــده	اس ــاد	ش ــا	ایج ــراف	و	برج	ه ــای	اط دیواره

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 57 |  شماره 26 | اردیبهشت 97

میـراث ایــران

آتشکده اسپاخو
ــن	 ــه	همی ــتایی	ب ــپاخو	در	روس ــکده	اس ــهور	آتش ــر	مش اث
ــام	در	۶۱	کیلومتــری	جنــوب	غــرب	شــهر	آشــخانه	مرکــز	 ن
ــه	 ــرگان	ب ــاده	گ ــی	ج ــملقان	در	نزدیک ــه	س ــتان	مان شهرس

ــرار	دارد. ــورد	ق بجن
ــی	 ــه	تاریخ ــر	و	محوط ــون	۱4	اث ــپاخو	تاکن ــتای	اس در	روس
ــدن	 ــوخته،	مع ــهر	س ــه	ش ــپاخو،	قلع ــکده	اس ــمال	آتش ش
ــته	 ــانی،	رش ــه	ساس ــی،	قلع ــاختارهای	آرامگاه ــی،	س تاریخ
قنــات	قدیمــی،	محوطــه	اســالمی	و	محوطــه	چشــمه	علــی	

ــت. ــده	اس ــایی	ش ــر	شناس اصغ
	امــا	مهمتریــن	و	شــاخص	ترین	اثــر	ایــن	مجموعــه	آتشــکده	
اســپاخو	اســت	کــه	بــر	روی	تپــه	ای	نســبتا	بلنــد	در	جنــوب	
ــه	جهــت	 ــا	ب ــن	بن ــرار	دارد.	ای ــروزی	اســپاخو	ق روســتای	ام
ــون	 ــکیل	همچ ــتقل	تش ــای	مس ــی	از	دو	فض ــرقی	-غرب ش
فضــای	مربــع	شــکل	زیــر	گنبــد	کــه	فضــای	اصلــی	)تــاالر(	
اســت	و	فضــای	مســتطیل	شــکل	ایوان	تشــکیل	شــده	اســت.

مسجد قاولقا
ــار	 ــت	آث ــوز	در	فهرس ــه	هن ــم	اینک ــق	علیرغ ــجد	قاول مس
ملــی	ایــران	قــرار	نگرفتــه	اســت	امــا	بــه	عنــوان	یــک	جاذبــه	

ــت. ــده	اس ــناخته	ش ــی	ش ــی-	مذهب ــگری	فرهنگ گردش
	ایـن	مسـجد	در	روسـتای	قاولقـا	از	توابع	بخش	جـرگالن،	در	
فاصلـه	4۰	کیلومتـری	از	مرکـز	شهرسـتان	و	در	فاصلـه	۱۳۰	
کیلومتری	مرکز	اسـتان	قـرار	دارد.	قدمت	مسـجد	حدود	۱۰۰	
سـال	اسـت	و	ویژگی	برجسـته	آن	طرح	های	منحصـر	به	فرد	

گیاهی	مسـبک	دیوارهـای	داخلی	آن	اسـت.
ــت	 ــت	باف ــوچ	در	دس ــاخ	ق ــبیه	ش ــا	ش ــن	طرح	ه ــه	ای نمون
ــای	 ــه	ه ــرش	و	پارچ ــد،	ف ــل	نم ــن	از	قب ــوم	ترکم ــای	ق ه
ابریشــمی	قابــل	مشــاهده	اســت	و	تنــوع	نقــش	و	رنگ	بــه	کار	

ــب	توجــه	اســت. ــا		شــاد	و	جال ــن	نگاره ــه	در	ای رفت
الزم	بــه	ذکــر	اســت	کــه	خراســان	شــمالی	عــالوه	بر	داشــتن	
ــی	 ــان	داروی ــا	گیاه ــر	ب ــت	بک ــی،	دارای	طبیع ــار	تاریخ آث
ــم. خــاص	مناطــق	اســت	کــه	در	ادامــه	معرفــی	مــی	کنی

بش قارداش
بــش	قــارداش	در	زبــان	ترکــی	بــه	معنــای	پنــج	بــرادر	یکــی	
از	جاذبه	هــای	تاریخــی،	طبیعــی	و	گردشــگری	خراســان	
شــمالی	در	چهــار	کیلومتــری	جنــوب	غربــی	بجنــورد	اســت.
ــینی	 ــای	دلنش ــارداش،	فض ــارک	بش	ق ــی	پ ــای	فعل در	فض
همــراه	بــا	نمازخانــه،	چندین	ســوپر	مارکــت	و	امکانــات	کامل	
رفاهــی	جهــت	خدمــت	رســانی	بــه	مســافران	و	گردشــگرانی	
ــده	و	در	 ــاد	ش ــد،	ایج ــفر	می	کنن ــتان	س ــن	اس ــه	ای ــه	ب ک
ــان	 ــتان،	میزب ــار	و	تابس ــژه	در	فصــل	به ــه	وی ــال	ب ــول	س ط

ــت. ــهروندان	اس ــگران	و	ش گردش
همچنیــن	بش	قــارداش	محلــی	بــرای	برگــزاری	نمایشــگاه	ها	

و	جشــنواره	های	مختلــف	در	فصــول	ســال	اســت.
یادمــان	ســردار	مفخــم	حاکــم	بجنــورد	و	اســتر	آبــاد	در	اواخر	
دوره	قاجــار	بنــای	آرامگاهــی	بــا	شــکوهی	اســت	کــه	مشــرف	
بــه	چشــمه	معــروف	بــش	قــارداش	در	ایــن	پــارک	زیبــا	کــه	
ــح	 ــه	تفری ــی	هفت ــژه	روزهــای	پایان ــه	وی ــع	و	ب ــر	مواق در	اکث
گاه	و	تفرجــگاه	اهلــی	شــهر	و	میهمانــان	و	گردشــگران	اســت.
ــی	خاصــی	برخــوردار	 ــارک	از	خــواص	درمان ــن	پ چشــمه	ای
ــاری	 ــان	بیم ــت	درم ــه	در	آبشناســی	پزشــکی	جه اســت	ک
هــای	تغذیــه	ای،	اشــکاالت	کبــدی،	صفرایــی	دارای	اهمیــت	

خاصــی	اســت.

روستای توریستی اسفیدان
ــوب	 ــری	جن ــفیدان	در	45	کیلومت ــتی	اس ــتای	توریس روس
شــرقی	ایــران	واقــع	شــده	اســت.	ایــن	روســتا	بافت	مســکونی	
جالــب	توجهــی	دارد	بــه	طــوری	کــه	خانــه	هــا	بــه	صــورت	
پلکانــی	در	دامــان	کــوه	ســاخته	شــده	انــد	بــر	همین	اســاس	

ــه	 ــه	»ماســوله	خراســان	شــمالی«	شــهرت	یافت اســفیدان	ب
اســت.

ــارگاه،	 ــار	ب ــه	ور،	آبش ــار	ِهَن ــه	آبش ــتا	ب ــای	روس ــه	ه از	جاذب
غارخزانــه	ِهَنــه	ور،	مقبــره	شــیخ	محمدرضــا	ربانــی	محمــد	
معــروف	بــه	حــاج	آخونــد،	بقعــه	امامــزاده	محمــد	بــن	باقــر	

ــوان	اشــاره	کــرد. ــن	جعفــر)ع(	مــی	ت ــن	موســی	ب ب
	صنایــع	دســتی	ایــن	روســتا	فــرش	هــای	دســتباف،	صنایــع	
چوبــی،	صنایــع	ســفالی،	قالــی	بافــی	بچــه	هــا	و	چــادر	شــب	
بافــی	اســت.	از	ورزش	هــای	رایــج	محلــی	کشــتی	بــا	چوخــه،	
تســمه	تســمه،	درنــا،	ریســمان	کشــی	و	پشــتک	را	مــی	توان	

نــام	بــرد.
غذاهــای	ســنتی	اســفیدان	از	جملــه		فتیــر	مســکه،	آش	پلــو،	
قورمــه،	کاچــی،	آش	قلیــه،	طرفــداران	زیــادی	دارد.	همچنین	
موســیقی	محلــی	شــامل	قشــمه	و	دوتــا	و	نیــز	مراســم	محلی	
از	جملــه	مراســم	روز	اول	عیــد	نــوروز	کــه	نزدیــک	امامــزاده	
نــذری	مــی	دهنــد	و	مراســم	روز	۱۳	بــدر	کــه	بــه	آبشــار	هنه	
ــداد	 ــفیدان	قلم ــته	اس ــای	برجس ــد	از	ویژگی	ه ــی	رون ور	م
ــادام	و	 ــا		کشــمش،	ب ــتای	زیب ــن	روس ــوغات	ای ــود.	س می	ش

گــردو	اســت.

روستای زیبای گریوان
روسـتای	زیبـای	گریـوان	از	توابـع	دهسـتان	آالداغ	بخـش	
مرکـزی	شهرسـتان	بجنـورد	و	حـدود	۱8	کیلومتـری	جنوب	
شـهر	بجنـورد	و	از	ییالقات	بسـیار	زیبـا	و	خـوش	آب	و	هوا	در	
دامنـه	کـوه	سـر	بـه	فلک	کشـیده	و	با	شـکوه	سـالوک	اسـت.
گریــوان	در	دامنــه	شــمالی	ســالوک	و	آق	داغ	یعنــی	مرتفــع	
ــوه	 ــرار	دارد.	ک ــوه	آالداغ	ق ــته	ک ــای	رش ــش	ه ــن	بخ تری
ســالوک	بــا	ارتفــاع	2۶7۰	متــر	و	آق	جانقــر	بــه	ارتفــاع	بیــش	

ــد. ــع	شــده	ان ــن	حــد	واق ــر	در	همی از	۳۰۰۰	مت
	مهمتریــن	چشــمه	منطقــه	بــه	سرچشــمه	یــا	بــاش	بــوالغ	
ــه	 ــوان	و	در	دامن ــی	گری ــوب	غرب ــه	در	جن ــت	ک ــوم	اس موس
ــتای	 ــه	دردل	روس ــمه	ک ــن	چش ــرار	دارد.	آب	ای ــالوک	ق س
ــیار	 ــود،	بس ــی	ش ــراف	آن	روان	م ــتاهای	اط ــوان	و	روس گری
ــش	از	 ــت	بی ــا	قیم ــال	ب ــان	ارس	کهنس ــت.	درخت ــوارا	اس گ
5۰۰	ســال	در	اطــراف	ایــن	چشــمه	قــد	برافراشــتند،	گفتنــی	
ــورد	 ــان	بجن ــالق	حکمران ــن	محــل	یی ــته	ای اســت	در	گذش
بــوده	و	امــروز	محلــی	بــرای	تفــرج	مشــتاقان	طبیعــت	اســت.

روستای رویین
روســتای	تاریخــی،	سرســبز	و	زیبــای	روییــن	در	فاصلــه	27	
ــتای	 ــده	اســت.	روس ــع	ش ــفراین	واق ــمال	اس ــری	ش کیلومت

ــت	تاریخــی	 ــزار	ســاله،	باف هــدف	گردشــگری	و	تاریخــی	ه
ثبتــی،	در	دل	باغــات	و	مناظــری	چشــم	نواز	امــروز	بــه	
مقصــد	گردشــگری	شــناخته	شــده	در	شهرســتان	اســفراین	

ــل	شــده	اســت. تبدی
ــم	 ــی	چش ــه	زیبای ــن	ب ــتای	رویی ــنتی	روس ــای	س ــه	ه خان
ــاخته	 ــر	س ــر	یکدیگ ــرف	ب ــی	مش ــورت	پلکان ــه	ص ــوازی	ب ن
شــده	انــد	بــه	طــوری	کــه	پشــت	بــام	منــزل	یکــی،	حیــاط	
ــی	 ــا		کارگاه	صنعت ــا	ده	ه ــن	ب ــت.	رویی ــری	اس ــه	دیگ خان
چــادر	شــب	بافــی،	چتائــی	بافــی،	دســتمال	و	حولــه	بافــی	به	
عنــوان	نخســتین	دهکــده	نســاجی	صنعتــی	ایــران	معــروف	

شــده	اســت.
ــیب،	 ــد	از	س ــتا	عبارتن ــی	روس ــوالت	باغ ــن	محص 	همچنی
ــه	 ــز	بقع ــت	و	نی ــو	اس ــو	و	زردآل ــور،	هل ــردو،	انگ ــی،	گ گالب
ــوارش	ســید	 ــد	بزرگ ــه	الســالم	و	فرزن ــزاده	اســحاق	علی امام
ــد. عبــاس)ع(	از	دیگــر	جاذبه	هــای	روســتا	بــه	شــمار	می	رون
ــنتی،	 ــه	س ــادر	شــب،	حول ــتا	چ ــن	روس ــی	ای ــوغات	محل س

ــت. ــی	اس ــی	و	باغ ــای	دام ــراورده	ه ــل	و	ف ــردو،	عس گ
ــل	 ــن	تبدی ــوزه	نســاجی	رویی ــه	م حمــام	تاریخــی	روســتا	ب
شــده	و	نیــز	اخیــرا	اقامتــگاه	بــوم	گــردی	وصــال	رویــان	بــه	
ــه	 ــز	ب ــتان	و	نی ــردی	اس ــوم	گ ــگاه	ب ــوان	نخســتین	اقامت عن
کمــپ	گردشــگری	در	ایــن	روســتای	تاریخــی	انتخــاب	شــده	

اســت.

منطقه حفاظت شده و نمونه گردشگری گلیل
منطقــه	حفاظــت	شــده	گلیــل	و	ســرانی	در	فاصلــه	
85	کیلومتــری	شــمال	شــرقی	شــهر	شــیروان	در	نــوار	
ــر	 ــت	بک ــده	و	طبیع ــع	ش ــتان	واق ــران	و	ترکمنس ــرزی	ای م
و	دســت	نخورده	دارد.	کوهســتان	ایــن	منطقــه	پوشــش	
ــای	 ــژه	ارس	ه ــه	وی ــک	و	ب ــی	تن ــوع	و	جنگل ــی	متن گیاه
کــم	نظیــر	دارد.	انــواع	گونــه	هــای	وحشــی	همچــون	قــوچ،	
بزکوهــی،	غــزال،	پلنــگ،	گــرگ	و	انــواع	پرنــدگان	همچنیــن	

کبــک،	تیهــو	و	غیــره	در	آن	زندگــی	می	کننــد.
ایــن	منطقــه	ییــالق	عشــایری	کرمانــج	اســت	و	ســیاه	
ــع	 ــا	و	شــیوه	زندگــی	و	آداب	و	رســوم	و	صنای چادرهــای	زیب
دســتی	آن	هــا	در	کنــار	مناظــر	چشــم	نواز	کــوه	هــای	
سرســبز	و	بلنــد،	گلیــل	را	بــه	یــک	منطقه	ویــژه	گردشــگری	
بــدل	ســاخت	اســت.	ســد	گلیــل	نیــز	در	دل	این	منطقــه	بکر	
ــزوده	و	چــه	بســیار	روزهــا	و	مناســبت	 ــن	جاذبه	هــا	اف ــه	ای ب
هــا	و	برنامــه	هــای	فرهنگــی	طبیعــت	دوســتان	شــیروانی	و	
گردشــگران	کــه	در	مجــاورت	و	مشــرف	بــه	چشــم	انــداز	ســد	
و	طبیعــت	پیرامونــش	بــه	خاطراتــی	مانــدگار	تبدیــل	شــده	و	
در	آینــده	نیــز	خواهــد	شــد.	ایــن	طبیعــت	زیبــا	همچنیــن	به	
عنــوان	منطقــه	نمونــه	گردشــگری	تعییــن	و	تصویــب	شــده	

اســت.

روستای هدف گردشگری اسطرخی
ــان	و	 ــتان	گلی ــع	دهس ــطرخی	از	تواب ــای	اس ــتای	زیب روس
ــیروان	 ــهر	ش ــوب	ش ــری	جن ــزی	در	28	کیلومت بخــش	مرک
بعــد	از	روســتای	هــدف	گردشــگری	گلیــان	و	در	مــرز	

شهرســتان	اســفراین	قــرار	دارد.
ــع	 ــه	دو	دره	واق ــان	دهان ــه	کوهســتانی	و	می ــتا	در	دامن 	روس
شــده	و	باغــات	سرســبز	بســیار	زیبــای	طرفیــن	را	فــرا	گرفتــه	

اســت.
ــاری	 ــرقی	آبش ــات	دره	ش ــان	باغ ــه	اســطرخی	در	می رودخان
ــه	ارتفــاع	حــدود	2۰	متــر	را	شــکل	مــی	 بنــام	»شارشــار«	ب
ــه	 ــروزه	ب ــواز	دارد	و	ام ــم	ن ــس	چش ــره	ای	ب ــه	منظ ــد	ک ده
ــورد	توجــه	گردشــگران	 ــه	هــای	م ــن	جاذب یکــی	از	مهمتری
ــر	 ــل	شــده	اســت	از	دیگ ــدف	گردشــگری	تبدی روســتای	ه
جاذبــه	هــای	طبیعــی	اســطرخی	مــی	تــوان	بــه	یــک	»ارس«	
تنومنــد	و	کهنســال	در	حــد	فاصــل	چشــمه	و	آبشــار	اشــاره	

ــه	پنــج	متــر	مــی	رســد. کــرد	کــه	دور	تنــه	آن	ب
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میـراث ایــران

ــه دومیــن ســالگرد  ــی ب اللجیــن در حال
می شــود  نزدیــک  جهانی شــدنش 
ــاخت های  ــی زیرس ــان برخ ــه همچن ک
گردشــگری در ایــن شــهر فراهــم نیســت و حــال چشــم 

امیــد بــه رویداد»همــدان 2018« دارد.

ــا	 ــت	ب ــروف	اس ــفال	مع ــهر	گل	و	س ــه	ش ــه	ب ــن	ک اللجی
جمعیتــی	افــزون	بــر	۱5	هــزار	نفــر	در	2۳	کیلومتــری	مرکز	
اســتان	همــدان	واقع	شــده	و	یکــی	از	شــهرهای	شهرســتان	
بهــار	در	اســتان	همــدان	اســت	کــه	به	عنــوان	مرکــز	تولیــد	
ــزار	 ــک	ه ــش	از	ی ــا	بی ــه	شناخته	شــده	و	ب ســفال	خاورمیان
و	۱۰۰	واحــد	خــرد،	کوچــک	و	متوســط	تولیــد،	تکمیــل	و	
فــروش	ســفال	و	ســرامیک	را	بــا	اشــتغالی	افــزون	بــر	5	هزار	

نفــر،	در	خــود	جــای	داده	اســت.
ــردم	 ــد	م ــش	از	۶۰	درص ــده	بی ــار	اعالم	ش ــن	آم ــق	آخری طب
ــد،	 ــم	از	تولی ــرامیک	اع ــفال	و	س ــت	س ــا	صنع ــهر	ب ــن	ش ای
ــتند	و	 ــط		هس ــل	مرتب ــادرات،	حمل	ونق ــروش،	ص ــل،	ف تکمی
ــی	 ــوان	یک ــه	به	عن ــن	منطق ــفال	گری	ای ــر	س ــال	حاض در	ح
از	مهم	تریــن	رشــته	های	صنایع	دســتی	اســتان	همــدان	

ــی	دارد. ــهرت	جهان ش

ــرامیک  ــفال و س ــاخت س ــده س ــز عم ــن مرک اللجی
ــان ــران و جه ای

اللجیــن	از	مراکــز	عمــده	ســاخت	ســفال	و	ســرامیک	ایــران	و	
جهــان	بــه	شــمار	مــی	رود	و	محصــوالت	هنرمنــدان	آن	عــالوه	
بــر	شــهرهای	دور	و	نزدیــک	ایــران	بــه	بســیاری	از	کشــورهای	

ــود. ــادر	می	ش ــر	ص دیگ
ظرفیت	هــای	صنایع	دســتی	شــهر	اللجیــن	بــه	حــدی	
اســت	کــه	اللجیــن	ســال	گذشــته	از	ســوی	شــورای	جهانی	
ــده	 ــفال	برگزی ــی	س ــهر	جهان ــوان	ش ــتی	به	عن صنایع	دس
شــد	چراکــه	ایــن	شــهر	بــا	دارا	بــودن	بیــش	از	7۰۰	کارگاه	
ــتی	 ــهرک	صنایع	دس ــهر	و	۳۰۰	کارگاه	در	ش ــل	ش در	داخ

ســبب	پویایــی	منطقــه	شــده	اســت.

قریــب بــه ۲ ســال از جهانــی شــدن شــهر اللجیــن 
می گــذرد

ــه	 ــودن	حرف ــاص	ب ــطه	خ ــه	به	واس ــازی	ک ــر	از	امتی ــا	اگ ام
ــه	 ــه	اختصاص	یافت ــن	منطق ــه	ای ــن	ب ــهر	اللجی ــردم	ش م
ــاهده	 ــم	مش ــر	ببری ــی	فرات ــگاه	را	کم ــم	و	ن ــت	بگذری اس
می	کنیــم	کــه	باوجــود	گذشــت	نزدیــک	بــه	دو	ســال	
از	جهانی	شــدن	اللجیــن	همچنــان	برخــی	مشــکالت	

پابرجاســت.
ــوان	 ــدان	به	عن ــدن	هم ــا	مطرح	ش ــراً	ب ــر	اخی ــوی	دیگ از	س
پایتخــت	گردشــگری	کشــورهای	آســیایی	و	میزبانــی	رویــداد	
ــزوم	 ــرد	ل ــرار	می	گی ــد	ق ــورد	تأکی »همــدان	2۰۱8«	آنچــه	م
ــی	 ــهر	جهان ــه	در	ش ــت	ک ــی	اس ــع	ایرادات ــرای	رف ــالش	ب ت

ــن	مشــهود	اســت. اللجی
ــه	 ــدو	ورود	ب ــان	ب ــه	از	هم ــت	ک ــدی	اس ــا	ح ــکالت	ت مش
شــهر	جهانــی	ســفال	در	اســتان	همــدان	وضعیــت	نامناســب	
ــد	 ــا	می	کن ــه	مســافر	الق ورودی	شــهر	حــس	ناخوشــایندی	ب
ــه	ایــن	ســفال	 درحالی	کــه	انتظــار	هــر	گردشــگری	در	ورود	ب

ــت. ــم	نواز	اس ــر	چش ــدن	مناظ دی

رویــداد »همــدان ۲۰۱۸« فرصتــی بــرای شــهر 
ــن  ــی اللجی جهان

لــزوم	توجه	بــه	رفــع	مشــکالت	بارهــا	مــورد	تأکیــد	قرارگرفته	
ــا	 ــع	آن	ه ــی	رف ــک	به	نوع ــر	ی و	مســئوالن	اســتان	همــدان	ه
ــتاندار	 ــه	اس ــده	اند	به	طوری	ک ــر	ش ــت	متذک ــرع	وق را	در	اس
همــدان	در	آخریــن	نشســت	خــود	بــا	اعضــای	شــورای	شــهر	
و	شــهردار	اللجیــن	رویــداد	»همــدان	2۰۱8«	را	فرصتــی	برای	

شــهر	جهانــی	اللجیــن	عنــوان	کــرد.
شــهر	 شــورای	 اینکــه	 بابیــان	 نیکبخــت	 محمدناصــر	
ــد	 ــی	اللجیــن	عمــل	کن ــد	در	شــان	شــهر	جهان اللجیــن	بای
ــهر	 ــک	ش ــر	ی ــن	دیگ ــه	اللجی ــد	چراک ــعه	یافته	باش و	توس
ــی	 ــی	اســت،	گفــت:	میزبان ــی	نیســت	و	شــهری	جهان معمول
ــتان	های	 ــام	شهرس ــرای	تم ــی	ب ــداد	بین	الملل ــدان	از	روی هم
ــرای	 ــد	از	آن	ب ــه	بای ــت	ک ــت	اس ــک	فرص ــدان	ی ــتان	هم اس

ــرد. ــره	ب ــگر	به ــذب	گردش ج
ــرای	زیباســازی	 ــد	هزینــه	الزم	ب ــر	اینکــه	بای ــا	تأکیــد	ب وی	ب
شــهر	تأمیــن	شــود،	گفــت:	همــدان	در	ســال	97	میزبانــی	این	
ــاه	 ــان	م ــا	آب ــد	ت ــده	دار	اســت	و	بای ــی	را	عه ــداد	بین	الملل روی
ــته	 ــگری	را	داش ــرایط	گردش ــن	ش ــن	بهتری ــال	97	اللجی س

باشــد.

اختالف و حاشیه سازی توسعه را به جلو نمی برد 
ــازی	 ــالف	و	حاشیه	س ــه	اخت ــان	اینک ــدان	بابی ــتاندار	هم اس
توســعه	را	بــه	جلــو	نمی	بــرد	و	بــرای	توســعه	شــهر	همــه	بایــد	
ــد،	گفــت:	 ــات	را	دور	بریزن کمــک	و	همــکاری	کــرده	و	اختالف
توســعه	شــهر	جهانــی	اللجیــن	نیــاز	بــه	حمایــت	همه	جانبــه	

دارد.
اســتاندار	همــدان	بــا	تاکیــد	براینکــه	ســفال	اللجیــن	در	دنیــا	
ــر	 ــد	تغیی ــی	بای ــن	شــهر	جهان ــن	دارد	و	ای ــرای	گفت حــرف	ب
کنــد	و	زمینــه	را	بــرای	جــذب	گردشــگر	فراهــم	کنــد،	عنــوان	
کــرد:	مســئوالن	شــهر	اللجیــن	بایــد	در	هماهنگــی	بــا	صنایع	
و	ســازمان	های	مربوطــه	کاری	کننــد	کــه	اللجیــن	هــم	ســفال	

داشــته	باشــد	و	هــم	ســفال	عرضــه	کنــد.
ــی	و	مســئوالن	شــهر	 ــد	اســتاندار	همــدان	اهال ــق	تأکی طب
جهانــی	اللجیــن	بایــد	یک	صــدا	و	همــدل	قــدم	درراه	
ــور	 ــرای	حض ــه	ب ــا	زمین ــد	ت ــهر	بگذارن ــن	ش ــی	ای آبادان
ــم	 ــن	فراه ــی	اللجی ــری	گردشــگران	در	شــهر	جهان حداکث

ــود. ش
در	همیــن	راســتا	بــرای	بررســی	اقدامــات	انجام	شــده	در	ایــن	
ــاه	از	 ــی	کوت ــم	و	در	گفتگوی ــه	ســراغ	مســئوالن	رفتی شــهر	ب

ــع	شــدیم. ــن	شــهر	مطل ــا	در	ای ــد	اجــرای	برنامه	ه رون

شــهردار	اللجیــن	در	ایــن	خصــوص	بابیــان	اینکــه	در	راســتای	
تأمیــن	زیرســاخت	های	گردشــگری	اللجیــن	برنامه	هایــی	در	
ــت:	توســعه	فضــای	ســبز	در	شــهر	 ــدام	اســت،	گف دســت	اق
اللجیــن	ضــروری	اســت	و	طراحــی	و	ایجــاد	فضــای	ســبز	بــه	
دنبــال	ایجــاد	زیرســاخت	های	گردشــگری	در	دســتور	کار	قرار	

دارد.
حمیــد	محبــی	بابیــان	اینکــه	اقدامــات	انجام	شــده	درزمینــه	
تأمیــن	زیرســاخت	های	گردشــگری	ماننــد	هتــل	و	یــا	
ــد	 اماکــن	تفریحــی	گردشــگری	در	اللجیــن	آن	طــور	کــه	بای
ــل	در	 ــاخت	هت ــرای	س ــی	ب ــت:	رایزن ــه	نیســت،	گف قابل	توج

اللجیــن	انجام	شــده	اســت.

برنامه ریزی برای ساخت دهکده سفال 
ــر	داد	 ــفال	خب ــده	س ــاخت	دهک ــرای	س ــزی	ب وی	از	برنامه	ری
ــا	همــکاری	ســازمان	 و	بابیــان	اینکــه	بایــد	طرحــی	تهیــه	و	ب
ــرد:	 ــوان	ک ــود،	عن ــدام	ش ــاخت	آن	اق ــرای	س ــهرداری	ها	ب ش
ــن	مناســب	نیســت	و	 ــهر	اللجی ــفانه	فضــای	ورودی	ش متأس
ــازی	 ــد	پیاده	روس ــهر	بای ــای	ورودی	ش ــاماندهی	فض ــرای	س ب
خیابان	هــای	ورودی،	آســفالت	بلــوار	ورودی،	زیباســازی	

ــود. ــام	ش ــات	انج ــایر	اقدام ــهری	و	س ش
ــاماندهی	 ــبز،	س ــای	س ــعه	فض ــه	توس ــان	اینک ــی	بابی محب
ورودی	هــا،	زیباســازی	شــهر	و	درمجمــوع	فراهــم	کــردن	
شــرایط	بــرای	میزبانــی	از	گردشــگران	نیازمنــد	تأمیــن	
ــی	از	 ــات	به	تنهای ــن	اقدام ــت:	ای ــت،	گف ــی	اس ــارات	مال اعتب
عهــده	شــهرداری	برنمی	آیــد	و	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	باید	

در	ایــن	زمینــه	کمک	حــال	باشــد.
ــفال	 ــی	س ــهر	جهان ــد	ش ــر	می	رس ــه	نظ ــه	ب ــان	اینک وی	بابی
تنهــا	در	حــد	یــک	نــام	و	عنــوان	اســت	و	کاری	بــرای	دوام	آن	
انجام	نشــده	اســت،	گفــت:	توســعه	و	زیباســازی	شــهر	اللجین	

ــق	اســت. ــزی	دقی ــد	برنامه	ری نیازمن
شــهرداراللجین	بابیــان	اینکــه	متاســفانه	اللجیــن	باتوجــه	بــه	
نــام	و	آوازه	آن	هنــوز	نتوانســته	ســیما	ومنظــر	خــود	را	زیبنــده	
نــام	شــهر	جهانــی	کند،	گفــت:	تغییــر	چهــره	اللجیــن	نیازمن	

همــت	همگانــی	اســت.

رویداد »همدان۲۰۱۸«منجی اللجین می شود/
شهرجهانی سفال در انتظارحمایت

پروین قادری 
دانشمند
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میـراث ایــران

اللجین فراتر از مرزها تبلیغ شود
بخشــدار	اللجیــن	نیــز	در	ایــن	خصــوص	بابیــان	اینکــه	
بایــد	کالن	نگــر	بــود،	گفــت:	بایــد	اللجیــن	را	فراتــر	از	مرزهــا	
ــا	ایجــاد	 ــن	و	ب ــای	نوی ــا	اســتفاده	از	روش	ه ــرده	و	ب ــغ	ک تبلی
ــه	 ــهر	را	ب ــن	ش ــمن	ها؛	ای ــه	س ــد	ازجمل ــای	جدی ظرفیت	ه

ــانیم. ــان	بشناس جهانی
رضــا	حاکمــی	بــه	وضعیــت	اوقافــی	بــودن	زمین	هــای	
اللجیــن	اشــاره	کــرد	و	بابیــان	اینکــه	ایــن	موضــوع	برجــذب	
ســرمایه	گذار	در	اللجیــن	مؤثــر	اســت،	گفــت:	وســعت	
ــت	و	 ــی	اس ــن	وقف ــهر	اللجی ــای	ش ــی	از	زمین	ه قابل	توجه

ســرمایه	گذار	رغبتــی	بــه	هزینــه	کــرد	در	آن	نــدارد.
وی	بابیــان	اینکــه	در	اللجیــن	باید	نــگاه	مشــارکتی	و	داوطلبانه	
افزایــش	یابــد	و	مــردم	پــای	کار	باشــند	تــا	فعالیت	هــای	
اثربخــش	باشــد،	گفــت:	همــکاری	و	همراهــی	در	هــر	برنامــه	

ــد. ــه	می	رس ــه	نتیج ــر	ب زودت
حاکمــی	رویــداد	»همــدان	2۰۱8«	را	فرصتــی	بــرای	معرفــی	
بهتــر	شــهر	اللجیــن	دانســت	و	تأکیــد	کــرد:	بایــد	از	فرصت	به	

وجــود	آمــده	نهایــت	اســتفاده	را	داشــت.
ــن	خصــوص	 ــز	در	ای ــدان	نی ــی	هم ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
بابیــان	اینکــه	عنــوان	شــهر	جهانــی	بــرای	اللجیــن	بهانــه	ای	
ــان	و	 ــت:	متولی ــت،	گف ــر	اس ــای	بزرگ	ت ــروع	کاره ــرای	ش ب
ــداد	»همــدان«	2۰۱8	 ــد	از	روی هنرمنــدان	شــهر	اللجیــن	بای

ــد. ــره	الزم	را	ببرن به
ــرای	 ــی	ب ــد	برنامه	های ــر	اینکــه	بای ــد	ب ــا	تأکی ــر	ب ــی	مالمی عل
افزایــش	مانــدگاری	گردشــگر	در	اللجیــن	مدنظــر	قــرار	گیرد،	
ــی	 ــرح	تفصیل ــبی	در	ط ــی	مناس ــفانه	پیش	بین ــت:	متأس گف
بــرای	شــهر	جهانــی	اللجیــن	لحــاظ	نشــده	و	بایــد	تجدیدنظر	

صــورت	گیرد	و	ســاماندهی	و	زیباســازی	شــهر	ســرعت	بگیرد.
وی	بابیــان	اینکــه	بــا	جهانی	شــدن	اللجیــن	وظیفه	مســئولین	
ــر	شــده	و	 ــد	براب ــن	چن ــی	اللجی ــام	جهان ــال	ن ــردم	در	قب و	م
انتخــاب	همــدان	بــه	عنــوان	پایتخــت	گردشــگری	کشــورهای	
آســیایی	نیــز	آن	را	دوچنــدان	کــرده	اســت،	گفــت:	مهم	تریــن	
ــدن	 ــه	گرش ــس	و	مطالب ــداد	اعتمادبه	نف ــن	روی ــتاورد	ای دس

مــردم	بــوده	اســت.
ــالش	 ــر	ت ــد	ب ــا	تأکی ــدان	ب ــی	هم ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــت:	 ــردم،	گف ــاری	م ــارکت	و	همی ــورداری	از	مش ــرای	برخ ب
امیدواریــم	بــا	کمــک	مــردم	و	مســئوالن	میزبــان	شایســته	ای	
بــرای	میهمان	هــای	خارجــی	باشــیم	و	زمینــه	را	بــرای	حضــور	
ــم	 ــتان	رق ــگری	در	اس ــتر	گردش ــای	بیش ــزاری	رویداده برگ

ــم. بزنی
ــداد	 ــزاری	روی ــدف	از	برگ ــه	ه ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــر	ب مالمی
»همــدان	2۰۱8«	معرفــی	جاذبه	هــا	و	تســهیالت	گردشــگری	
ــن	 ــد	از	ای ــن	بای ــهر	اللجی ــزود:	ش ــت،	اف ــدان	اس ــتان	هم اس

ــد. ــته	باش ــتفاده	را	داش ــر	اس ــت	حداکث فرص
وی	بــا	بیــان	اینکــه	این	فرصــت	و	امتیــاز	نبایــد	از	دســت	برود،	
گفــت:	شــرایط	بایــد	بــه	گونــه	ای	باشــد	کــه	تمــام	شهرســتان	
هــای	اســتان	همــدان	ظرفیت	هــای	خــود	را	تقویــت	و	معرفی	
کننــد	تــا	زمینــه	جــذب	گردشــگر	در	اســتان	همــدان	بــش	از	

پیــش	فراهــم	شــود.

۴ شهر ایران جهانی هستند
ــان	 ــران	4	شــهر	شــامل	اصفه ــق	آنچــه	عنوان	شــده	در	ای طب
به	عنــوان	شــهر	جهانــی	صنایع	دســتی،	تبریــز	به	عنــوان	
شــهر	جهانــی	فــرش،	مشــهد	به	عنــوان	شــهر	جهانــی	

ســنگ	های	قیمتــی	و	اللجیــن	به	عنــوان	شــهر	جهانــی	
ــی	 ــی	تربیت ــازمان	فرهنگ ــی	س ــت	جهان ــفال،	در	فهرس س

ثبت	شــده	اند. یونســکو	
ــر	 ــزار	نف ــا	۱7	ه ــن	ب ــی	اللجی ــهر	جهان ــان	ش ــن	می در	ای
جمعیــت	کــه	8۰	درصــد	آن	بــه	پیشــه	ســفالگری،	ســرامیک	
ــفالینه	ها،	 ــی	س ــون	نقاش ــته	همچ ــغل	های	وابس کاری	و	ش
بســته	بندی،	خریدوفــروش	محصــوالت	ســفالی	اشــتغال	

ــت. ــدان	اس ــتان	هم ــم	در	اس ــی	عظی ــد،	ظرفیت دارن
همیــن	آمــار	تأکیــد	می	کنــد	کــه	بخــش	عمــده	ای	از	
ــاک	 ــا	گل	و	خ ــن	ب ــی	اللجی ــهر	جهان ــردم	ش ــی	م زندگ
عجیــن	شــده	و	چــرخ	زندگــی	آن	هــا	ســالیان	ســال	اســت	
ــن	 ــی	ای ــت	جهان ــا	ثب ــد	و	ب ــری	می	چرخ ــرخ	کوزه	گ ــا	چ ب
ــه	 ــده	ک ــران	افزوده	ش ــی	در	ای ــد	بین	الملل ــک	برن ــهر،	ی ش
ــان	 ــکوه	در	جه ــن	ش ــای	ای ــم	آوازه	و	غوغ ــد	کاری	کنی بای

ــود. ــور	ش متبل
ــه	 ــدان2۰۱8«	ک ــداد	»هم ــزاری	روی ــتا	برگ ــن	راس در	همی
ــی	 ــده	فرصت ــد	خــوردن	آن	باقی	مان ــا	کلی ــاه	ت ــر	از	۱۰	م کمت
اســت	تــا	اللجیــن	را	در	جهــان	بشناســانیم	امــا	بایــد	قبــل	از	
ــن	شــهر	تــالش	کــرد	و	 ــی	ای ــرای	خــاص	شــدن	و	زیبای آن	ب
ــریع	تر	 ــا	س ــا	کاره ــرارداد	ت ــت	ق ــی	را	اولوی ــکاری	و	همدل هم

ــرود. پیــش	ب
طبــق	مســتندات	تاریخــی	قدمــت	ســفالینه	های	اللجیــن	بــه	
7۰۰	ســال	می	رســد	و	شــاید	همیــن	فاکتــور	آن	را	بــه	یکــی	از	
قطب	هــای	گردشــگری	همــدان	تبدیــل	کــرده	و	همیــن	امــر	
تأمیــن	زیرســاخت	های	مناســب	در	ایــن	شــهر	را	مــورد	تأکید	
ــا	فراهــم	شــدن	امکانــات	و	جــذب	 قــرار	می	دهــد	تــا	شــاید	ب

حداکثــری	گردشــگر	بــه	توســعه	پایدار	شــهری	برســد.
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ــان  ــا زنج ــگان ی ــه، زن ــهین، خمس ش
همــه نام هــای شــهری اســت کــه 
طــی تاریــخ سه هزارســاله اش ســه 
ــکوه تر از  ــار باش ــر ب ــران  و ه ــار وی ب

گذشــته احیاشــده اســت.

خانـه	هـا	و	عمـارت	هـای	تاریخـی	در	اسـتان	و	شـهر	زنجان،	
بنا	به	اقلیـم	و	جغرافیای	منطقه	دارای	سـاختار	ویـژه	در	نحوه	
سـاخت	هسـتند	به	گونـه	ای	که	در	نـوع	مصالح	نیز	مـی	توان	

تفـاوت	هـای	را	با	خانـه	های	سـایر	نقاط	کشـور	دید.

سه بار ویرانی طی سه هزار سال
شــهین،	خمســه،	زنــگان	یــا	زنجــان	همــه	نام	هــای	شــهری	
ــران		و	 ــار	وی ــخ	سه	هزارســاله	اش	ســه	ب ــه	طــی	تاری اســت	ک
ــوان	 ــت	و	می	ت ــده	اس ــته	احیاش ــکوه	تر	از	گذش ــار	باش ــر	ب ه
ــی	و	 ــای	قدیم ــا	و	بناه ــک	خانه	ه ــاره	را	در	ت ــد	دوب ــن	تول ای

زیبایــش	جســتجو	کــرد.
بنــای	شــهر	زنجــان	در	زمــان	اردشــیر	بابــکان	ســاخته	شــده	
ــام	شــهین	یعنــی	منســوب	بــه	شــاه	بــه	آن	 و	در	آن	زمــان	ن
ــت	 ــه	عل ــه	ب اطــالق	می	شــده	اســت	و	از	اواخــر	دوره	قاجاری
اســتقرار	ایــل	خمســه	نــام	خمســه	نیــز	بــر	آن	نهــاده	شــد.

شــهر	زنجــان	تــا	اواخــر	قــرن	نهــم	هجــری	قمــری	
ــوده	اســت.	در	دوران	صفویــه	کــه	 ــه	ب غیرمســکونی	و	مخروب
ــوده	شــهر	تجدیــد	بنــا	 آرامــش	نســبی	در	منطقــه		حاکــم	ب
ــت. ــده	اس ــات	در	آن	آغازش ــوی	حی ــدداً	تکاپ ــده	و	مج ش
حــال	بــا	مــرور	گــزارش	ســیاحان	و	جهانگــردان	و	هم	چنیــن	
مطالعــه	متــون	تاریخــی	و	بررســی	های	باستان	شناســی	
ــه	 ــاله،	هم ــت	سه	هزارس ــم	قدم ــی	رغ ــود	عل ــوم	می	ش معل
ــار	فعلــی	و	بافــت	شــهری	زنجــان	نســبتاً	جدیــد	اســت. آث

ــد	 ــان	ش ــاالً	بی ــه	اجم ــه	آنچ ــت	ب ــا	عنای ــر	ب به	عبارت	دیگ
ــر	هجــوم	دشــمن	 ــف	براث شــهر	زنجــان	در	دوره	هــای	مختل
تخریــب	و	به	مــرور	شــهر	جدیــد	بــر	روی	خرابه	هــای	
ــل	 ــاری	اصی ــال	معم ــت؛	بااین	ح ــده	اس ــاء	ش ــی	احی قدیم
ــود	 ــاب	خ ــای	ن ــاخص	ها	و	مؤلفه	ه ــا	ش ــان	ب ــان	همچن زنج

شناخته	شــده	اســت.
ــان	 ــروزی	زنج ــهر	ام ــن	ش ــای	که ــام	ه ــهین	ن ــگان،	ش زن
ــت	از	قدمــت	و	تاریخچــه	کهــن	 ــه	حکای ــی	ک اســت،	نام	های

ایــن	شــهر	دارد،	شــهر	زنجــان	امــروزی	تاریخــی	کهــن	والبته	
ــف	تاریخــی	داشــته	اســت. تاثیرگــذار	دررویداهــای	مختل

بــا	توجــه	بــه	گــزارش	ســیاحان	و	جهانگــردان	و	هــم	چنیــن	
ــی	 ــای	باستان	شناس ــی	ه ــی	و	بررس ــون	تاریخ ــه	مت مطالع
معلــوم	می	شــود	علــی	رقــم	قدمــت	ســه	هــزار	ســاله،	
همــه	آثــار	فعلــی	و	بافــت	شــهری	نســبتاً	جدیــد	اســت.	بــه	
عبــارت	دیگــر	بــا	عنایــت	بــه	آنچــه	کــه	اجمــاالً	بیــان	شــد	
شــهر	زنجــان	در	دوره	هــای	مختلــف	بــر	اثــر	هجــوم	دشــمن	
تخریــب	و	بــه	مــرور	شــهر	جدیــد	بــر	روی	خرابه	هــای	

ــت. ــاء	شده	اس ــی	احی قدیم
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــف	تاریخــی	 ــای	مختل ــان	اینکــه	دوره	ه اســتان	زنجــان	بابی
ــاری	 ــبک	های	معم ــکل	گیری	س ــمگیری	در	ش ــش	چش نق
ــبک	 ــای	س ــت:	دوره	ه ــت،	گف ــته	اس ــتان	داش ــن	اس در	ای
ــد	 ــی	بوده	ان ــانی،	ســبک	رازی	و	ســبک	آذری	دوره	های خراس
ــرده	 ــه	ک ــه	تجرب ــن	منطق ــران	در	ای ــاری	ای ــر	معم ــه	هن ک

ــت. اس
ــه	»ســبک	آذری«،	ســبکی	 ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ــی	رحمت یحی
ــزود:	 ــه	آذربایجــان	اســت،	اف ــتگاه	آن	منطق ــه	خاس ــوده	ک ب
بزرگ	تریــن	و	اصیل	تریــن	شناســنامه	ســبک	معمــاری	
ــد	 ــامل	گنب ــه	ش ــت	ک ــان	اس ــتان	زنج ــی	در	اس آذربایجان

ــت. ــلطانیه	اس ــم	س ــی	و	عظی تاریخ
ــتفاده	از	 ــاظ	اس ــه	لح ــبک	آذری	ب ــه	داد:	در	دوره	س وی	ادام
ــاختمان	ها،	 ــا	و	س ــه	در	بناه ــه	کار	رفت ــات	ب ــا	و	تزئین آرایه	ه

ــی	محســوب	مــی	شــود. دوره	شــکوفایی	معمــاری	ایران
رحمتــی،	اســتفاده	از	ســفالینه	های	زرین	فــام	در	بناهــا،	
اســتفاده	از	حجــم	زیــاد	ســفال	بــا	رنــگ	فیــروزه	ای	و	
ــه	 ــت	ک ــبک	آذری	دانس ــای	س ــی	ه ــوردی	را	از	ویژگ الج
ــا	ســایر	ســبک	ها	دارای	تفاوت	هایــی	کــرده	 ایــن	ســبک	را	ب

ــت. اس

در  خاصــی  جایــگاه  آذری  معمــاری  ســبک 
دارد زنجــان  بناهــای  ساخت وســاز 

ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــژه	ای	در	 ــگاه	وی اســتان	زنجــان	ســبک	معمــاری	آذری	جای
ــد	 ــزود:	گنب ــان	دارد،	اف ــتان	زنج ــا	در	اس ــاز	بناه ساخت	وس
ــاری	در	دوران	 ــای	معم ــه	ه ــکل	گیری	مولف ــلطانیه	در	ش س

ــت. ــوده	اس ــر	ب ــودش	مؤث ــد	از	خ بع

رحمتــی	افــزود:	شــاخص	ترین	اثــر	معمــاری	قبــل	از	اســالم	
تخــت	جمشــید	بــوده	اســت	و	شــاخص	ترین	بنــای	معمــاری	

بعــد	از	اســالم	گنبــد	ســلطانیه	محســوب	مــی	شــود.
ــی	و	 ــچ	اثربخش ــید	هی ــت	جمش ــه	تخ ــان	اینک ــا	بی وی	ب
تأثیــری	بــر	معمــاری	بعــد	از	خــودش	نداشــته	اســت،	افــزود:	
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	گنبــد	ســلطانیه	تاثیرشــگرفی	بــر	
معمــاری	بعــد	از	خــودش	داشــته	اســت	و	ایــن	امــر	نیــز	در	
ــوده	 ــذار	ب ــه	تأثیرگ ــاری	منطق ــالیق	معم ــکل	گیری	س ش

ــت. اس
ــی	شــهر	زنجــان	در	طــی	چهــار	دوره	 ــادآوری	ویران ــا	ی وی	ب
تاریخــی	براثــر	بالیــای	طبیعــی	و	مســائل	سیاســی،	افــزود:	با	
توجــه	بــه	بالیــای	طبیعــی	و	اتفاقــی	هماننــد	فتنــه	بابیــه	که	
بــرای	شــهر	زنجــان	رخ	داده	و	باعــث	ویرانــی	شــهر	زنجــان	در	
دفعــات	مختلــف	شــده	اســت،	بناهــای	تاریخــی	ایــن	شــهر	

دارای	عمــق	تاریخــی	زیــادی	نیســتند.
رحمتــی	یــادآور	شــد:	براثــر	فتنــه	بابیــه	کــه	در	زنجــان	اتفاق	
می	افتــد	اکثــر		خانه	هــای	متمولیــن	زنجانــی	از	بیــن	مــی	رود	
و	هیــچ	بنــای	عظیمــی	بــه	غیــر	از	چنــد	بنــا	مربــوط	بــه	قبل	

دوره	ناصــری	در	شــهر	زنجــان	دیــده	نمی	شــود.
وی	ادامــه	داد:	باوجــود	همــه	نامالیمــات	و	ویرانی	هــای	
ــاز	رشــد	معمــاری	و	بناهــای	تاریخــی	 طبیعــی	و	سیاســی	ب
زنجــان	از	حرکــت	خــود	نمی	ایســتد	و	آثــار	ارزشــمند	
ــای	ارزشــمند	 ــی	بافت	ه ــا	و	حت ــک	بن تاریخــی	به	صــورت	ت

ــد. ــود	دارن ــان	وج ــهر	زنج ــی	در	ش تاریخ
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
اســتان	زنجــان	از	بــازار	زنجــان	و	بافــت	پیرامونــی	آن	
ــاد	کــرد	 به	عنــوان	بافت	هــای	تاریخــی	ارزشــمند	تاریخــی	ی
ــمند	 ــار	ارزش ــا	و	آث ــه	بناه ــان	مجموع ــازار	زنج ــت:	ب و	گف

ــد. ــکل	می	دهن ــان	را	ش ــهر	زنج ــی	ش تاریخ
وی	بــا	اشــاره	بــه	بناهــای	تاریخــی	زنجــان	در	محــدوده	بــازار	
زنجــان،	دروازه	رشــت،	دوازده	ارگ،	میربهــا	و	محله	حســینیه	
اعظــم،	گفــت:	تــک	بناهایــی	کــه	در	زنجــان	شــکل	گرفتــه	
تابــع	اقلیــم	و	آب	و	هــوای	و	شــرایط	معمــاری	منطقــه	بــوده	

اســت.
در	 شناسایی	شــده	 تاریخــی	 بناهــای	 افــزود:	 رحمتــی	
شــهر	زنجــان	شــامل	خانــه	ذوالفقاری	هــا،	خدیوی	هــا،	
جمالی	هــا،	ضیایــی،	بــاخ	و	مجموعــه	خانــه	باغ	هــای	معیــن	

ــت. ــان	اس و	حکیمی

بنای دارایی، زنجان
عمــارت	دارایــی	در	بافــت	تاریخــی	شــهر	زنجــان	قــرار	
ــار	 ــر	دوره	قاج ــهر	در	اواخ ــن	بخــش	از	ش ــراً	ای ــه،	ظاه گرفت
و	اوایــل	حکومــت	رضاخانــی	تقریبــاً	مقــارن	بــا	اواخــر	جنــگ	
جهانــی	دوم	از	ســوی	دولــت	وقــت	بــه	صــورت	مجموعــه	ای	
بــه	اماکــن	و	ســاختمان	هــای	دولتــی	اختصــاص	مــی	یابــد	
کــه	عبــارت	بودنــد	از	عمــارت	دارایــی	در	باغــی	معــروف	بــه	
همیــن	نــام،	بنــای	دخانیــات،	اداره	غلــه،	انبــار	قنــد	و	شــکر.	
بــه	هــر	حــال	تاریــخ	ســاخت	بنــای	دارایــی	طبــق	کتیبــه	ای	
ــی	 ــه	شــمالی	و	جنوب ــراز	ســردرهای	ورودی	جبه ــر	ف ــه	ب ک
ــل	 ــال	۱۳۱۶	هجــری	شمســی	اوائ ــه	س ــده	ب ــش	ش ــا	نق بن
حکومــت	رضــا	خانــی	بــاز	مــی	گــردد	کــه	از	همــان	ابتــدا	بــه	

امــور	مالیــه	اختصــاص	مــی	یابــد.
عمــارت	دارائــی	حاصــل	فعالیــت	و	نــوآوری	معمارانــی	چــون	
وارطــان	هــوان	ســیان،	پــل	آبــکار	و	گابریــل	گورکیــان	اســت	
کــه	در	دهــه	هــای	نخســت	ســده	قــرن	بیســتم	تأثیــر	بســیار	
مثبــت	و	مهمــی	را	بــر	روی	معمــاری	نویــن	ایــران	داشــتند،	
ــری	 ــق	هن ــوالت	عمی ــا	تح ــادف	ب ــا	مص ــت	آنه دوران	فعالی
ــع	 ــود	در	واق ــا	ب ــتم	در	اروپ ــرن	بیس ــل	ق ــاری	در	اوائ و	معم
ــه	 ــی	ک ــزرگ	اروپای ــاران	ب ــت	معم ــا	اوج	فعالی ــان	ب همزم
همگــی	از		پیشــگامان	مکتــب	هنــر	نــو	و	جنبــش	معمــاری	

ــد. ــوده	ان مــدرن	ب

زنجان و شکوه شهری ۳ هزار ساله
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میـراث ایــران

بدیـن	ترتیب	ایـن	معماران	کـه	از		ارامنه	کشـور	بودنـد	متأثر	
از	ایـن	جریـان	و	روند	بـا	فعالیت	در	رشـته	معماری	به	اشـاعه	
اصـول	و	مبانـی	مکتـب	هنـر	نـو	و	جنبـش	معمـاری	مـدرن	
پرداختنـد	و	نهضت	جدیـدی	را	در	گسـتره	معمـاری	ایران	به	

وجـود	آوردنـد	و	آثـار	زیبایی	راخلـق	کردند.
بــر	اســاس	اســناد	و	مــدارک	موجــود	عمــارت	زیبــای	دارایــی	
ــده	ای	اســت	کــه	در	ایــن	رهگــذر	توســط	 ــار	ارزن یکــی	از	آث
ــی	مســتوفی	 ــد	عل ــرزا	محم ــده	و	می ــود	آم ــکار	بوج ــل	آب پ

پیشــکار	خمســه	نخســتین	رئیــس	مالیــه	آن	بــود.
ایــن	اثــر	بــه	شــماره	2۳۳5	در	فهرســت	آثــار	ملــی	بــه	ثبــت	
ــان	و	در	 ــهر	زنج ــز	ش ــی	در	مرک ــای	دارای ــت.	بن ــیده	اس رس
ــه	سرچشــمه	واقــع		 داخــل	بافــت	قدیمــی	شــهر،	موســوم	ب
ــع	 ــدوداً	در	ضل ــی	ح ــت	فعل ــه	باف ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــده	ک ش
شــمالی	شــهر	کــه	بــا	شــیب	مالیمــی	منتهــی	بــه	ارتفاعــات	

ــه	اســت. ــرار	گرفت مــی	شــود	ق
ــبزه	 ــه	تاریخــی	س ــمالی	مجموع ــع	ش ــی	در	ضل ــای	دارای بن
ــرار	گرفتــه	 ــی	ق ــان	طالقان ــی	خیاب میــدان	و	در	قســمت	غرب
ایــن	بنــا	در	ضلــع	شــمالی	بــه	کوچــه	دارایــی	و	در	قســمت	
غربــی	بــه	کوچــه	کریــم	انصــاری	و	دادگســتری	منتهــی	مــی	
شــود.	ایــن	بنــا	بــا	پالنــی	مســتطیل	شــکل	بــه	ابعــاد	۱5	×	
ــه	 ــی	ب ــی	در	وســط	باغ ــه	غرب ــرقی	ب ــت	ش ــر	در	جه 22	مت

ــود. ــع	واقــع	شــده	ب مســاحت	۱8	هــزار	متــر	مرب
ــره	 ــاالی	پنج ــمت	ب ــود	در	قس ــته	یادب ــه	نوش ــت	ب ــا	عنای ب
ــال	۱۳۱۶	 ــه	در	س ــن	رفت ــتر	آن	از	بی ــه	بیش ــه	دوم	ک طبق
شمســی	بــه	عنــوان	ســاختمان	اداری	ســاخته	شــده		اســت	
ــاری	دوره	 ــات	معم ــا	خصوصی ــه	و	ب ــه	طبق ــا	در	س ــن	بن ای
پهلــوی	)رضــا	خــان(	از	قبیــل	پنجــره	هــای	متعــدد،	تــراس،	
ــه	 ــت	ب ــا	عنای ــده.	ب ــاخته	ش ــات،	س ــازی	در	طبق ــه	س قرین
نــوع	معمــاری	و	خصوصیــات	بــارز	آن	بــه	راحتــی	مــی	تــوان	
ــا	 ــن	بن ــا	را	در	معمــاری	ای ــوذ	شــیوه	هــای	معمــاری	اروپ نف
تشــخیص	داد.	از	جملــه	مصالــح	بــکار	رفتــه	در	بنــا	مــی	توان	

ــرد. ــام	ب ســنگ،	آجــر،	آهــک،	ســیمان،	آهــن	را	ن
ایــن	اثــر	بــه	شــماره	2۳۳5	در	فهرســت	آثــار	ملــی	بــه	ثبــت	
ــت	 ــور	تح ــای	مزب ــه	بن ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ــت.	ب ــیده	اس رس
اختیــار	اداره	کل	امــور	اقتصــاد	و	دارایــی	اســتان	اســت	
اقداماتــی	نیــز	در	زمینــه	مرمــت	انــدام	بنــا	در	زمینــه	حفــظ	

ــت. ــام	داده	اس ــا	انج ــای	بن ــری	و	نم ظاه
در	رابطـه	بـا	تعمیرات	می	تـوان	به	دوخـت	و	دوزهـای	اندام	یا	
بندکشـی	هـای	انجام	شـده	و	تعمیر	حوض	شـمالی	و	تخریب	
حوض	جنوبی	اشـاره	ای	داشـت.	همچنین	بناهـای	نه	چندان	

مـوزون	در	حیاط	آن	احداث	شـده	اسـت.

خانه بهمنی، زنجان
خانــه	بهمنــی	مربــوط	بــه	دوره	پهلــوی	اول	اســت	و	در	
زنجــان،	خیابــان	امــام	)ره(،	خیابــان	خواجــه	نصیــر	طوســی،	
ــر	در	 ــن	اث ــده	و	ای ــع	ش ــی،	پ	۱/78،	78	واق ــه	توفیق کوچ
ــی	 ــوان	یک ــماره	2۰۱5۰به	عن ــا	ش ــان	۱۳8۶	ب ــخ	22	آب تاری

ــت	رســیده	اســت. ــه	ثب ــران	ب ــی	ای ــار	مل از	آث

خانه توفیقی، زنجان
بــا	عنایــت	بــه	موقعیــت	گســترش	شــهر	در	جهــت	شــرقی	و	
غربــی	و	وجــود	رود	خانــه	معــروف	زنجــان	چــای	در	جنــوب	
ــای	 ــوه	ه ــرار	دادن	رشــته	ک ــد	نظــر	ق ــن	م شــهر	و	همچنی
ضلــع	شــمالی	شــهر	بنــای	توفبقی	در	قســمت	شــرقی	شــهر	
ــه	زنجــان	 ــور	رودخان و	در	حــد	فاصــل	رشــته	کوههــای	مزب
ــای	 ــع	اســت.	بن ــه(	واق ــمالی	رود	خان ــای	)در	قســمت	ش چ
ــه	 ــروف	ب ــه	مع ــهر	در	محل ــی	ش ــت	قدیم ــی	در	باف توفیق
غریبیــه	بــاال	کــه	بــه	محلــه	خرابــه	رجــی	نیز	مشــهور	بــوده،	
قــرار	دارد.	ایــن	بنــا	از	شــمال	غــرب	نزدیــک	بــه	دروازه	رشــت	
و	از	جنــوب	نزدیــک	بــه	دروازه	رشــت	و	از	جنــوب	نزدیســک	

ــن	اســت. ــه	دروازه	قزوی ب

بنــای	توفبقــی	از	جملــه	بناهــای	اواخــر	دوران	قاجــار	و	اوایــل	
ــوع	معمــاری	و	 ــه	ن ــا	توجــه	ب ــر	ب ــن	ام ــوده	کــه	ای ــوی	ب پهل
ــای	 ــی	مشــاهده	اســت	بن ــه	در	آن	بخوب ــکار	رفت ــات	ب تزیین
توفبقــی	از	جملــه	بناهــای	اواخــر	دوران	قاجــار	و	اوایــل	
ــوع	معمــاری	و	 ــه	ن ــا	توجــه	ب ــر	ب ــن	ام ــوده	کــه	ای ــوی	ب پهل
تزیینــات	بــکار	رفتــه	در	آن	بخوبــی	مشــاهده	اســت.	شــماره	

ــت. ــخ	25.	۱2.	78	اس ــه	تاری ــر	2۶۶4	ب ــن	اث ــت	ای ثب
بطــور	کلــی	بنــای	توفیقــی	از	نقطــه	نظــر	ســبک	معمــاری	
و	ســیاق	تزئینــی	مصادیــق	الگــوی	متقــارن	معمــول	و	رایــج	
ــد	اســت.	 ــوی	ســاخته	شــده	ان ــل	پهل در	اواخــر	قاجــار	و	اوائ
ایــن	تقــارن	در	شــیوه	معمــاری	داخلــی	و	ســبک	تزئینــی	در	
نمــای	خارجــی	بــه	نقطــه	اوج	مــی	رســد.	لمبــه	کاری	شــده	
ــی	و	ســقف	 ــای	داخل ــا	در	نم ــای	زیب ــگ	ه ــا	و	رن ــا	طرحه ب
ــا	و	 ــده	در	طرحه ــر	کاری	ش ــای	آج ــش	ه ــن	بخ و	همچنی
ــای	 ــاخص	ه ــه	ش ــدد،	از	جمل ــی	متع ــای	تزئین ــف	ه موتی

ــر	تاریخــی	اســت. ــن	اث معمــاری	و	شــیوه	تزئینــی	ای
	

خانه خدیوی، زنجان
بنــای	خدیــوی	در	ضلع	شــمال	غربــی	خانــه	ذوالفقــاری	و	در	

ســمت	جنوبــی	خیابــان	هفــت	تیــر	واقع	شــده	اســت.
نظــر	بــه	اینکــه	هیچگونــه	کتیبــه	یــا	نوشــته	ای	کــه	دال	بــه	

ــان	دقیــق	 ــده	زم ــه	دســت	نیام ــا	باشــد	ب ــان	ســاخت	بن زم
ــه	 ــت	ب ــا	عنای ــذا	ب ــا	مشــخص	نیســت	ل ــر	م ــا	ب ســاخت	بن
ــوی	 ــل	پهل ــد	در	اوائ ــی	ای ــه	نظــر	م ــوع	ســنگ	ب ســبک	و	ن
ســاخته	شــده	اســت.	خانــه	خدیــوی	از	جملــه	بناهایی	اســت	
کــه	متاثــر	از	الگوهــای	رایــج	از	غــرب	بــا	حفــظ	ســنت	هــای	
هنــری	و	تزئینــی	ایرانــی	و	ملهــم	از	شــیوه	هــای	محلــی	ایــن	
ســامان	در	عرصــه	معمــاری	ایــران	شــکل	گرفتــه	اســت.	ایــن	
عمــارت	بــه	صــورت	دو	اشــکوبه	ســاخته	شــده	اســت.	بنــا	در	
حــال	حاضــر	بــه	صــورت	مســکونی	بــوده	و	در	اختیــار	مالــک	

)آقــای	خدیــوی(	اســت.
ــر	 ــل	از	نظ ــه	کام ــک	نمون ــوان	ی ــی	ت ــوی	را	م ــای	خدی بن
ــتان	 ــن	اس ــوی	در	ای ــل	پهل ــه	در	اوائ ــت	ک ــات	دانس تزئین
ســاخته	شــده	اســت.	از	جملــه	تزئینــات	ایــن	بنــا	مــی	تــوان	
بــه	آجــرکاری	هــای	نمــا،	گــچ	بــری	هــای	زیبــا	و	ســتون	هــا	
ــوان	کــه	 ــا	نقــوش	متنــوع،	وجــود	ای و	نماهــا،	لمبــه	کاری	ب
بــرروی	شــش	ســتون	چوبــی	بــا	پوشــش	گچی	اســتوار	شــده	

ــرده	هــای	تزئینــی	اشــاره	کــرد. ــه	وجــود	ن و	همچنیــن	ب

خانه شیخ االسالم، زنجان
خانــه	شــیخ	االســالم	بــر	روی	یک	شــیب	مالیــم	قــرار	گرفته	
کــه	ایــن	در	ضلــع	شــمالی	بــه	خیابــان	امــام	و	در	جنــوب	بــه	
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کمربنــدی	خیــام	مــی	رســد.	ایــن	بنــا	در	مجموعــه	حریــم	
بــازار	واقــع	شــده	کــه	در	ضلــع	شــرقی	آن	خیابــان	فردوســی	
و	در	ضلــع	شــمالی	مجموعــه	بــازار	تاریخــی	و	خیابــان	ضیائی	
ــوب	 ــرب	کوچــه	شــیخ	االســالم	و	در	جن ــع	غ اســت.	در	ضل
نیــز	بــه	بافــت	قدیمــی	و	کوچــه	حســینیه	منتهی	می		شــود.
باتوجــه	بــه	تحقیقــات	بــه	عمــل	آمــده	بنــای	مزبــور	در	ســال	
۱۱۳۶	ه.	بــه	دســتور	بانــی،	مرحــوم	شــیخ	االســالم	کــه	یکــی	
از	علمــای	بــزرگ	زنجــان	بــوده	برای	ســکونت	ســاخته	شــده	

اســت.
منــزل	شــیخ	االســالم	بــه	ســبک	خانــه	هــای	قدیمــی	زنجان	
و	بــا	مصالــح	ســنگ،	آجــر	و	مــالط	در	یــک	طبقــه	کار	شــده	
اســت.	ورودی	در	ضلــع	غربــی	و	اتاقهــا	برگــرد	حیاطــی	
مشــجر	واقــع	شــده	و	تــاالر	اصلــی	در	ضلــع	شــمالی	بنــا	بــا	
تزئینــات	گچبــری	و	ســقف	لمبــه	کاری	شــده	خودنمائی	می	
کنــد.	در	ضلــع	جنوبــی	حیــاط	تــاالر	اســت	کــه	متاســفانه	در	
ــن	 ــورد	اســتفاده	اســت.	ای ــاری	م حــال	حاضــر	بصــورت	انب
تــاالر	نیــز	دارای	گچبــری	بســیار	زیبــا	بــا	نقــوش	گیاهــی	و	
حیوانــی	و	مقرنــس	اســت.	بنــا	بصــورت	مســطح	بــا	تیرهــای	
چوبــی	و	پوشــش	مــالط	کاه	گل	بــوده	کــه	در	ســالهای	اخیــر	

ــا	پوششــی	از	اســفالت	ایزوالســیون	شــده	اســت. ب
ــز	بصــورت	مســکونی	و	تحــت	 ــا	در	حــال	حاضــر	نی ــن	بن ای

اختیــار	یکــی	از	شــرکاء		)آقــای	آدقلــی(	اســت.	خانــه	شــیخ	
االســالم	از	جملــه	ابینــه	قدیمــی	بــا	تزئینــات	حائــز	اهمیــت	
بــوده	کــه	مــی	تــوان	از	آن	بــه	عنــوان	یــک	نمونــه	کامــل	از	

تزئینــات	خانــه	هــای	قدیمــی	اســتان	زنجــان	نــام	بــرد.

خانه معین، زنجان
ــاورت	 ــان	و	در	مج ــی	زنج ــوب	غرب ــع	جن ــه	در	ضل ــن	خان ای
شــمال	رود	خانــه	زنجانــرود	وغــرب	پــل	ســردار	خانــه	و	بــاغ	
معیــن	در	اواخــر	دوران	قاجاریــه	توســط	حــاج	محســن	معین	
ــان	 ــهر	زنج ــن	ش ــن	و	متمولی ــی	از	معتمدی ــه	یک ــار	ک التج

بــوده،	بنــا	شــده	اســت.
ایـن	اثـر	تاریخـی	از	دو	قسـمت	خانه	و	باغ	تشـکیل	شـده	که	
لمبـه	کوبی	های	زیبای	سـقف	و	سـر	سـتون	هـای	منقوش	از	
تزیینـات	شـاخص	این	بنا	اسـت.	خانه	در	وسـط	باغی	مشـجر	
قـرار	دارد	کـه	یـک	حوض	بـا	چنـد	جـوی	انشـعابی،	آب	را	به	

نقـاط	مختلف	بـاغ	هدایت	مـی	کنند.

عمارت ذوالفقاری، زنجان
ــه	تاریخــی	 ــهر	زنجــان	مجموع ــی	ش ــت	قدیم ــز	باف در	مرک
ذوالفقــاری	واقــع	شــده	اســت	کــه	هــم	اکنــون	ایــن	مجموعه	
تقســیم	شــده	و	قســمت	هایــی	از	آن	از	بیــن	رفتــه	اســت.	از	

جالــب	تریــن	بنــا	هــای	باقــی	مانــده	ایــن	مجموعــه،	بنــای	
تاریخــی	مرکــز	مجموعــه	بیرونــی	اســت.

ایــن	بنــا	در	دو	طبقــه	و	یــک	ســردابه	ســاخته	شــده،	پــالن	
ــای	 ــدی	از	بناه ــاختمانی	آن	تقلی ــبک	س ــی	و	س ــا	ایران بن
گوتیــک	اروپــا	اســت.	ایــن	مجموعــه	دارای	دو	طبقــه	اســت.	
ــه	و	در	 ــابداری	قرارگرفت ــمت	اداری	و	حس ــه	اول	قس در	طبق
طبقــه	دوم	)کــه	دارای	دو	راه	پلــه	اســت(	تاالرهــای	پذیرایــی،	
اطــاق	هــا	ی	خــواب،	ا	طــاق	هــای	نیشــیمن	و	ســرویس	های	

ــرار	دارد. بهداشــتی	ق
ســقف	اطــاق	هــا	در	طبقــات	بــه	طــرز	زیبایــی	لمبــه	کوبــی	
شــده	و	شــامل	طــرح	هــای	هندســی	و	گــره	ســازی	اســت.	
ــه	 ــیکاری	ب ــف،	کاش ــه	همک ــا	در	طبق ــل	بن ــات	داخ تزیین
ســبک	قاجاراســت	کــه	طــرح	معــروف	لوتــوس	)نیلوفــر	آبی(	

مــی	شــود.
ــن	 ــه	بدی ــز	یافت ــی	تمرک ــای	جنوب ــا	در	نم ــات	بن اوج	تزئین
ــه	صــورت	یکپارچــه	مزیــن	 ترتیــب	کــه	ســطوح	خارجــی	ب
اســت	بــه	انــواع	آجــر	چینــی	)آجــر	تــراش	ســاده،	نقــش	دارو	
آجــر	مهــری(	دوره	قاجــار.	عمــارت	ذوالفقــاری	قابل	مقایســه	
بــا	عمــارت	قــوام	الســلطنه	)مــوزه	آبگینــه(	اســت.	ایــن	اثــر	
بــه	شــماره	۱852	در	فهرســت	آثــار	ملــی	بــه	ثبــت	رســیده	

اســت.

کاروانســرای شــوریاب فیــروزه یکــی 
از کامل تریــن کاروانســراهای باقــی 
ــده از دوران قاجاریــه و ثبــت شــده  مان
در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــوده کــه امــروزه بــه دلیــل 

بــی مهــری رو بــه تخریــب اســت.

بنیــه	تاریخــی	جــزو	تاریــخ	و	تمــدن	هــر	کشــور	محســوب	
ــه	 ــورد	توج ــراوان	م ــت	ف ــل	اهمی ــه	دلی ــه	ب ــوند	ک ــی	ش م

ــد. ــرار	دارن ــگران	ق ــردم	و	گردش ــا،	م ــت	ه دول
ایــن	مهــم	در	کشــور	مــا	کــه	دارای	تمدنــی	کهــن	و	پرافتخــار	
اســت	دوچنــدان	بــوده	و	آثــار	متعــدد	تاریخــی	و	جاذبــه	های	
طبیعــی،	ایــران	را	بــه	یکــی	از	مهــم	ترین	کشــورهای	دنیــا	از	

نظــر	تعــداد	آثــار	باســتانی	تبدیــل	کرده	اســت.
ــران	 ــه	ای	از	ای ــا	منطق ــت	تقریب ــوان	گف ــی	ت ــرات	م ــه	ج ب
ــای	 ــه	ه ــا	جاذب ــی	ی ــای	تاریخ ــه	دارای	بن ــدارد	ک ــود	ن وج
طبیعــی	نباشــد،	امــا	نکتــه	قابــل	توجــه	ایــن	اســت	کــه	ابنیه	
تاریخــی	طــی	ســال	هــای	گذشــته	به	دلیــل	نبــود	اعتبــارات	

ــودی	هســتند. الزم	در	حــال	ناب
ــوارد	 ــن	م ــه	ای ــز	از	جمل ــروزه	نی ــوریاب		فی ــرای	ش کاروانس
اســت	کــه	علــی	رغــم	ثبــت	در	آثــار	ملــی	ایــران	بــه	
شــماره	ی	59۰۱	در	ســال	۱۳8۱	بــه	دلیــل	عــدم	مرمــت	در	

ــت. ــه	اس ــرار	گرفت ــب	ق ــرض	تخری مع
	

تخصیـص بیسـت میلیـون تومـان بـرای رفـع 
بنا  خطـر 

ــوص	 ــتر	در	خص ــات	بیش ــب	اطالع ــور	کس ــه	منظ ب
ــرای	مرمــت	و	نگهــداری	 اقدامــات	میــراث	فرهنگــی	ب
ــراث	 ــس	اداره	می ــراغ	رئی ــه	س ــی	ب ــر	تاریخ ــن	اث از	ای
فرهنگــی	شهرســتان	فیــروزه	رفتیــم	وبــا	وی	بــه	

ــتیم. ــو	نشس گفتگ
مجیــد	ابراهیــم	نیــا	مــی	گویــد	:	کاروانســرای	شــوریاب	
ــه	هســت	و	در	فهرســت	 ــراهای	دوره	قاجاری از	کاروانس

آثــار	ملــی	کشــور	ثبــت	مــی	باشــد.
ــار	 ــت	آث ــارات	مرم ــص	اعتب ــد	:	تخصی ــی	افزای وی	م

تاریخــی	در	کمیتــه	برنامــه	ریــزی	شهرســتان	و	اســتان	انجام	
ــروژه	جدیــدی	تعریــف	 مــی	شــود	و	امــکان	اینکــه	بشــود	پ

کــرد	خیلــی	ضعیــف	اســت.
ــت:	 ــروزه	گف ــتان	فی ــی	شهرس ــراث	فرهنگ ــس	اداره	می رئی
امســال	از	محــل	اعتبــارات	اضطــراری	مبلغــی	حــدود	بیســت	
میلیــون	تومــان		بــرای	رفــع	خطــر	بنــای	کاروانســرا	در	نظــر	

گرفتــه	شــده	کــه	اعتبــار	بســیار	ناچیــزی	اســت.
وی	اظهــار	مــی	کنــد	:	پیگیــری	هــای	زیــادی	بــا	اســتان	و	از	
طریــق	نماینــدگان	بــا	ســازمان	میراث	فرهنگی	کشــور	شــده	
ــای	مونســان	 ــق	دســتور	آق ــه	طب ــن	مکاتب اســت	و	در	آخری
مقــرر	شــد	پــس	از	کســب	مالکیــت	و	صــدور	ســند	اقداماتــی	
ــل	اداری	 ــرد	و	مراح ــورت	گی ــا	ص ــت	بن ــوص	مرم در	خص

صــدور	ســند	در	حــال	انجــام	مــی	باشــد.
ابراهیــم	نیــا	مــی	گویــد	:	بــه	نظــر	مــی	رســد	بهتریــن	راهکار	
باتوجــه	بــه	کمبــود	اعتبــارات	دولتــی	،	جــذب	ســرمایه	گذار	
خصوصــی	اســت	کــه	در	ایــن	راســتا	از	تمامــی	نهادهــا	بایــد	

کمــک	کننــد.
	

کاروانسرای شوریاب نیازمند اعتبار ملی است
در	ادامــه	بــه	ســراغ	فرمانــدار	شهرســتان	فیــروزه	رفتیــم	تــا	
ــرای	حفــظ	ایــن	بنــای	ارزشــمند	 از		کمــک	هــای	دولتــی	ب

تاریخــی	مطلــع	شــویم.
محمد	حســین	صالحــی	اظهــار	کــرد	:	رویکرد	سیاســتگزاری	
ایــن	شهرســتان،	توجه	بــه	صنعــت	گردشــگری	و	اســتفاده	از	

ایــن	ظرفیــت	بالقــوه	در	راســتای	اقتصــاد	مقاومتی	و	اشــتغال	
زایــی	و	رشــد	اقتصــادی	اســت.

ــای	 ــی	از	بناه ــوریاب	یک ــرای	ش ــد	:	کاروانس ــی	افزای وی	م
عظیــم	و	قابلیــت	جــذب	توریســت	را	دارد	اما	اعتبار	بازســازی	
ایــن	کاروانســرا	بســیار	کــم	اســت	و	هزینــه	هــای	الزم	بــرای	

ــد. ــر	نخواهــد	آم ــارات	شهرســتان	ب مرمــت	از	عهــده	اعتب
ــوریاب	 ــرای	ش ــد	:کاروانس ــی	کن ــراز	م ــروزه	اب ــدار	فی فرمان
نیازمنــد	اعتبــار	ملــی	اســت	و	در	اوایــل	امســال	اعــالم	کردند	
یــک	شــرکت	ســرمایه	گــذاری	در	ایــران	بــه	دنبــال	طرحــی	
هســتند	کــه	دارای	قابلیــت	گردشــگری	و	جــذب	توریســت	
باشــد	و	در	بازدیــد	از	ایــن	کاروانســرا	در	مرحلــه	اولیــه	
موافقــت	کردنــد	امــا	هنــوز	خروجــی	شــان	را	بــه	مــا	اعــالم	

ــد. نکــرده	ان
ــد	 ــت	کن ــرکت	موافق ــن	ش ــر	ای ــد	:	اگ ــی	ده ــه	م وی	ادام
ــر	 ــد	و	اگ ــد	ش ــروع	خواه ــا	ش ــن	بن ــازی	ای ــت	و	بازس مرم

ــت. ــی	اس ــار	مل ــد	اعتب ــا	نیازمن ــن	بن ــود	ای ــت	نش موافق
ــارد	 ــاط	۱	میلی ــاغ	نش ــون	در	ب ــد	:	تاکن ــی	گوی ــی	م صالح
تومــان	هزینــه	شــده	اســت	و	ســاختمان	فرعــی	آن	بازســازی	

ــد	اســت.	 ــل	بازدی شــده	اســت	و	قاب

شناسنامه ایران حفظ شود 
ــن	اســت	کــه	بناهــای	 ــان	ای ــن	می ــل	توجــه	در	ای ــه	قاب نکت
ــی	 ــاب	م ــه	حس ــا	ب ــی	م ــنامه	هویت ــور	شناس ــی	کش تاریخ
ــه	میــراث	 ــد	توســط	مراجــع	ذیصــالح	از	جمل آینــد	کــه	بای

ــوند. ــت	ش ــظ	و	مرم ــی	حف فرهنگ
ــار	 ــود	اعتب ــته	نب ــای	گذش ــال	ه ــی	س ــه	ط ــر	چ اگ
ــالم	 ــی	اع ــه	تاریخ ــازی	ابنی ــدم	بازس ــل	ع الزم	دلی
ــمند	 ــراث	ارزش ــه	می ــن	بهان ــه	ای ــد	ب ــا	نبای ــده	ام ش
گذشــتگان	را	بــه	فراموشــی	ســپرد	بلکــه	مــی	تــوان	
بــا	اســتفاده	از	تــوان	بخــش	خصوصــی	و	ارائــه	
مشــوق	هایــی	بــرای	آنــان	زمینــه	احیــای	ایــن	آثــار	

ــود	آورد. ــه	وج را	ب
موضوعــی	کــه	مــی	توانــد	موجــب	رونــق	گردشــگری	و	
ایجــاد	اشــتغال	در	نقــاط	مختلــف	کشــور	شــده	و	حتی	

زمینــه	جــذب	گردشــگر	خارجــی	را	نیــز	فراهــم	آورد.

کاروانسرای شوریاب در آستانه تخریب/تاریخی که برای نسل بعد نمی ماند
متین رضوی

میـراث ایــران
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خانــه هــای تاریخــی در بافــت تاریخی 
شــهر شــیراز در حــال آب رفتــن 
ــی  ــی یک ــه یک ــی ک ــه های ــت، خان اس
در حــال تخریــب اســت و نگرانــی 
را  فرهنگــی  میــراث  دوســتداران 

دوچنــدان کــرده اســت.

بافــت	۳۶۰	هکتــاری	فرهنگــی		و	تاریخــی	شــیراز	بــه	تنهایی	
ــه	دوش	 ــوب	کشــور	را	ب ــگری	جن ــار	گردش ــی	توانســت	ب م
ــه	ایــن	مهــم	باعــث	شــده	کــه	 بکشــد	امــا	کــم	توجــه	ای	ب
هــر	روز	از	تعــداد	خانــه	هــای	تاریخــی	ثبتــی	کاســته	شــود.
ــان	 ــعه،	خیاب ــرح	توس ــه	ط ــی	از	جمل ــای	مختلف ــه	ه بهان
ــد	و...	طــی	چنــد	ســال	گذشــته	باعــث	از	بیــن	رفتــن	 جدی
ــن	حرکــت	 ــه	در	آخری ــای	تاریخــی	شــیراز	شــد	ک ــه	ه خان
نیــز	2	خانــه	تاریخــی	مربــوط	بــه	دوره	قاجــار	از	بیــن	رفــت.
دو	خانـه	قاجـاری	یـداهلل	منتصـری	و	شـمس	سـلیمی	نیـز	
آخریـن	قربانیـان	این	روزهـای	بافت	تاریخی	شـیراز	هسـتند	

کـه	بـا	واکنـش	هـای	مختلفـی	بـه	رو	به	رو	شـده	اسـت.	
در	ایــن	راســتا	رئیــس	انجمــن	دوســتداران	میــراث	فرهنگــی	
اســتان	فــارس	بــا	اظهــار	تاســف	از	اتفاقــات	روی	داده	در	بافت	
ــف	و	 ــای	تاس ــا	ج ــه	رفتاره ــت:	اینگون ــیراز،	گف ــی	ش تاریخ

ــی	دارد. نگران
مســعود	منیعاتــی	تاکیــد	کــرد:	اگــر	ایــن	دو	منــزل	تخریــب	
شــده	دوره	قاجــار	مالــک	شــخصی	دارد	کــه	مســئولین	
ــی	 ــه	کس ــم	چ ــا	بدانی ــد	ت ــالم	کنن ــن	را	اع ــامی	مالکی اس

ــت. ــوده	اس ــالک	ب ــن	ام ــداری	از	ای ــئول	نگه مس
ــار	ثبــت	ملــی	شــده	 ــون	اگــر	آث ــادآور	شــد:	طبــق	قان وی	ی
ــد	 ــد	دی ــردم	اســت	و	حــال	بای ــه	تمامــی	م ــوط	ب باشــد	مرب
ــتان	 ــده	در	اس ــت	ش ــالک	ثب ــن	ام ــداری	از	ای ــئول	نگه مس

ــارس	و	شــهر	شــیراز	چــه	کســی	اســت. ف
رئیــس	انجمــن	دوســتداران	میــراث	فرهنگــی	اســتان	فــارس	
تصریــح	کــرد:	چــه	کســی	بایــد	در	مقابــل	اینگونــه	تخریــب	
هــا	ایســتادگی	کنــد،	اگــر	مســئول	نگهــداری	از	ایــن	امالک،	
مالکیــن	هســتند	کــه	بایــد	اعــالم	شــود	کــه	ملــک	در	اختیار	
چــه	کســی	اســت	و	اگــر	هــم	دســتگاهی	بایــد	ایــن	مهــم	را	

پیگیــری	کنــد	چــرا	تاکنــون	کوتاهــی	کــرده	اســت.

نتیجــه پیگیــری تخریــب هــای گذشــته نیــز هنوز 
معلــوم نیســت

منیعاتــی	یــادآور	شــد:	مســئولین	وعــده	پیگیــری	مــی	دهند	

در	حالیکــه	نتیجــه	پیگیــری	تخریــب	هــای	گذشــته	تاکنون	
ــی	 ــه	عموم ــا	جلس ــانه	و	ی ــچ	رس مشــخص	نیســت	و	در	هی

اعــالم	نشــده	اســت.
وی	تاکیــد	کــرد:	گالیــه	از	شــهرداری	و	اعضای	شــورای	شــهر	
ــراث	 ــای	دوســتداری	می ــا	ادع ــرا	باره ــز	مطــرح	اســت	زی نی
ــد	امــا	در	نزدیکــی	محــل	شــورای	 فرهنگــی	را	مطــرح	کردن

شــهر	2	خانــه	دوره	قاجــار	تخریــب	شــد.
رئیــس	انجمــن	دوســتداران	میــراث	فرهنگــی	اســتان	فــارس	
افــزود:	همــه	از	حفاظــت	بافــت	تاریخــی	شــیراز	دم	مــی	زنند	
ــالم	 ــا	اع ــی	شــود	و	تنه ــب	م ــا	تخری ــه	ه ــا	در	عمــل	خان ام

نگرانــی	را	از	مســئولین	شــاهد	هســتیم.
ــه	هــای	 منیعاتــی	تاکیــد	کــرد:	متولــی	دقیــق	و	اصلــی	خان
ــی	 ــا	قانون ــب	ه ــن	تخری ــر	ای ــود،	اگ ــخص	ش ــی	مش تاریخ
ــی	 ــر	قانون ــم	غی ــر	ه ــم	و	اگ ــکوت	کنی ــه	س ــه	هم ــت	ک اس
ــود. ــخص	ش ــا	مش ــه	رفتاره ــئولین	اینگون ــه	مس ــت	ک اس

ــارس	 ــتاندار	ف ــگری	اس ــاون	گردش ــش	مع ــدی	پی ــا	چن ام
ــی	و	 ــت	قدیم ــرای	باف ــی	ب ــرح	جامع ــه	ط ــرد	ک ــالم	ک اع
ــته	 ــش	از	گذش ــا	بی ــرار	دارد	ت ــر	ق ــد	نظ ــیراز	م ــی	ش تاریخ
شــاهد	توســعه	صنعــت	گردشــگری	در	شــهر	شــیراز	باشــیم.
ــا	را	مســئول	 ــتگاه	ه ــی	دس ــی	تمام ــم	فروزان ــد	ابراهی محم
ــرد	 ــالم	ک ــیراز	دانســت	و	اع ــت	تاریخــی	ش ــداری	از	باف نگه

کــه	همــگان	بایــد	تــالش	کننــد	کــه	شــاهد	توســعه	و	رونــق	
بافــت	باشــیم.

دیشــب	نطــق	پیــش	از	دســتور	اعضــای	شــورای	شــهر		نیــز	
بــه	موضــوع	تخریــب	هــا	اختصــاص	داشــت.

ــارس	 ــتان	ف ــی	اس ــراث	فرهنگ ــاون	اداره	کل	می ــری	مع نصی
ــود	 ــه	ب ــور	یافت ــهر		حض ــورای	ش ــی	ش ــن	علن ــه	در	صح ک
بــه	ارائــه	توضیحاتــی	دربــاره	ایــن	واقعــه	پرداخــت	و	گفــت:	
ــعه	 ــرح	توس ــی	در	ط ــت	تاریخ ــی	در	باف ــای	تاریخ خانه	ه
ــت. ــده	اس ــذاری	ش ــان	گ ــاهچراغ)ع(	نش ــر	ش ــرم	مطه ح

وی	گفــت:	آنچــه	امــروز	در	بافــت	تاریخــی	در	حال	اجراســت	
طــرح	مصوب	توســعه	نیســت.

ایــن	مســول	بیــان	کــرد:	طرحــی	نانوشــته	در	اطــراف	حــرم	
ــم. ــا	از	آن	بی	خبری ــه	م ــال	اجراســت	ک ــاهچراغ	)ع(در	ح ش
وی	ادامــه	داد:	در	طــرح	توســعه	حــرم	مطهــر	شــاهچراغ	همه	
ــده	 ــخص	ش ــتاره	مش ــا	س ــا	ارزش	ب ــی	ب ــای	میراث مکان	ه
ــارس	 ــتان	ف ــی	اس ــراث	فرهنگ ــاون	اداره	کل	می ــت.	مع اس
ــظ	 ــه	حف ــروط	ب ــعه	مش ــرح	توس ــرای	ط ــرد:	اج ــوان	ک عن

ــود. ــای	تاریخــی	ب مکانه
در	عیـن	حـال		رئیس	شـورای	شـهر	شـیراز	در	جلسـه	علنی	
شـورای	شـهر	گفت:	از	مسـئولین	میراث	فرهنگی	و	دادسـتان	
شـیراز	نیـز	برای	حضـور	در	جلسـه	دعوت	شـده	بـود	اما	فقط	

معـاون	میـراث	فرهنگی	در	جلسـه	حاضر	شـد.
رئیــس	شــورای	شــهر	شــیراز	با	اشــاره	بــه	اینکــه	اجنــه	باعث	
تخریــب	منــازل	تاریخــی	نشــدند،	گفــت:	بــه	گونــه	ای	رفتــار	
ــردن	 ــه	گ ــه	مســئولیت	حــرف	زدن	را	ب ــه	هم ــی	شــود	ک م
ــرادی	 ــا	اف ــرد	و	ی ــک	ف ــه	ی ــد	در	حالیک ــی	اندازن ــری	م دیگ

ــد. ــب	را	انجــام	داده	ان ــن	تخری مشــخص	ای
ــه	جلســه	 ــز	در	ادام ــیراز	نی ــهر	ش ــورای	ش ــس	ش ــب	رئی نای
تاکیــد	کــرد:	نهادهــا	و	افــراد	فــرا	قانونــی	در	شــیراز	حضــور	
دارنــد	کــه	هیچکــس	هــم	حــق	اعتــراض	بــه	آنهــا	را	نــدارد.
ابراهیــم	صبــوری	تصریــح	کــرد:	قانــون	در	خصــوص	تخریــب	
کننــدگان	آثــار	تاریخــی	وجــود	دارد	امــا	اینگونــه	کــه	
ــا	آنهــا	برخــورد	نشــده	چــون	 مشــخص	اســت	در	گذشــته	ب

ــم. ــای	مجــدد	نبودی ــب	ه ــود	شــاهد	تخری ــن	ب ــر	چنی اگ
ــئولیت	 ــتگاهی	مس ــچ	دس ــورت	مشــخص	هی ــه	ص ــوز	ب هن
ــب	 ــب	را	اعــالم	نکــرده	و	مشــخص	نیســت	تخری ــن	تخری ای
ــه	 ــی	صــورت	گرفت ــه	تاریخــی	در	چــه	چارچوب ــن	دو	خان ای

ــت. اس

فصل انقراض خانه های تاریخی شیراز/ بافت در حال آب رفتن

هادی فتحی

میـراث ایــران
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شهرســتان الهیجــان دارای جاذبــه 
هــای گردشــگری طبیعی،تاریخــی، 
مذهبــی اســت کــه گردشــگران در 
ــری را  ــد ماهیگی ــهرمی توانن ــن ش ای
ــرده و  ــه ک ــتان تجرب ــاالب سوس در ت
کــوه، جنــگل و دریــا را یکجــا ببیننــد.

اســتان	گیــالن	یکــی	از	سرســبزترین	اســتان	هــای	ایــران	بــا	
وجــود	شــالیزارهای	بــی	انتهــا،	جنگل	هــای	انبــوه	و	طبیعتی	
بکــر	در	کنــار	آب	و	هوایــی	مطبــوع	و	دلپذیــر	محســوب	مــی	
شــود	وجــود	همــه	ایــن	مواهــب	ســبب	شــده	تــا	این	اســتان	
در	فصــول	مختلــف	ســال	بــا	توجــه	بــه	ویژگــی	هــا	و	شــرایط	
ــی	از	 ــافران	مختلف ــگران	و	مس ــان	گردش ــود	میزب ــاص	خ خ

همــه	نقــاط	ایــران	و	حتــی	کشــورهای	خارجــی	باشــد.
وجــود	جنــگل،	دریــا،	رودخانــه،	تــاالب	در	ایــن	اســتان	زمینه	
ــگری	 ــاب	گردش ــای	ن ــاد	فضاه ــرای	ایج ــبی	ب ــای	مناس ه
ــای	 ــی	ه ــن	زیبای ــه	ای ــان	هم ــت.	در	می ــرده	اس ــم	ک فراه
گیــالن	شهرســتان	الهیجــان	بــه	واســطه	وجــود	جاذبــه	های	
ــگاه	خاصــی	برخــوردار	اســت. ــف	گردشــگری	از	جای مختل

ــرق	 ــزر،	از	ش ــای	خ ــه	دری ــمال	ب ــان	از	ش ــه	الهیج منطق
ــه	 ــی	ب ــوب	غرب ــان،	از	جن ــه	دیلم ــوب	ب ــرود،	از	جن ــه	لنگ ب
ــده	و	 ــدود	ش ــرفیه	مح ــتانه	اش ــه	آس ــرب	ب ــیاهکل	و	از	غ س
موقعیــت	جغرافیایــی	ایــن	شــهر	در	ناحیــه	کوهپایــه	ای	قــرار	
دارد	و	تپــه		ماهورهــای	آن	بــا	بوته	هــای	چــای	پوشــانده		شــده	

ــت. اس
	

جاذبه های گردشگری عروس شهرهای گیالن
شــهر	الهیجــان	کــه	بــه	عــروس	شــهرهای	گیــالن	معــروف	
ــیار	 ــی	بس ــای	طبیع ــا	و	جاذبه	ه ــم	اندازه ــت	دارای	چش اس
ــن	 ــا	یکــی	از	زیباتری زیبــا	می	باشــد	کــه	همجــواری	شــهر	ب
ــم	 ــا	چش ــه	آن	ب ــان	ب ــی	آس ــه	و	دسترس ــای	منطق کوه	ه
اندازهــای	کوهپایــه	ای	شــامل	باغ	هــای	سرســبز	چــای	
بخــش	 در	 آن	 متعــدد	 و	چشــمه	های	 برنــج	 مــزارع	 و	

ــت. ــرده	اس ــرآمد	ک ــگری	س گردش

شــاه	نشــین	کــوه،		آبشــار	الهیجــان	یــا	در	همــان	شــیطان	
ــای	آن	 ــه	دلیــل	وجــود	حوزچــه	مصنوعــی	در	پ کــوه	کــه	ب
و	وجــود	راه	پلکانــی	تــا	قلــه	کــوه	کــه	گردشــگران	بــا	پشــت	
ســر	گذاشــتن	بیــش	از	75۰	پلــه	بــا	گــذر	از	آبشــار	و	درختان	
ــند	بخشــی	از	 ــی	رس ــبز	م ــام	س ــوه	و	ب ــه	ک ــه	قل ــبز	ب سرس
زیبایــی	هــای	ایــن	شــهر	محســوب	شــده	کــه	ســاالنه	میزبان	

جمــع	زیــادی	از	گردشــگران،	مســافران	اســت.
یکــی	دیگــر	از	دیدنــی	هــای	الهیجــان	اســتخر	الهیجــان	بــا	
وســعت	۱7	هکتــاری	در	پــای	شــیطان	کــوه	کــه	بــه	دســتور	
شــاه	عبــاس	ســاخته	شــده	و	تلــه	کابیــن	الهیجــان	بــه	طول	
یــک	هــزار	و	55۰	متــر	اســت	کــه	در	هــر	ســاعت	یــک	هــزار	

نفــر	را	جــا	بــه	جــا	مــی	کنــد.
ــا،		 ــر	صف ــی	می ــارک	جنگل ــی(،		پ ــاغ	مل ــت	)ب ــارک	بعث پ
تــاالب	بیــن	المللــی	امیــر	کالیــه	بــا	وســعت	بیــش	از	
ــری	شــمال	شــهر	 ــو	مت ــار	در	4۰	کیل ــزار	و	دویســت	هکت ه
الهیجــان	و	در	کنــار	دریــای	خــزر،	ســواحل	امیــر	آبــاد،		پــل	
خشــتی	الهیجــان،		روســتای	بکــر	و	زیبــای	چــی	چــی	نــی	
ــگاه	 ــی	،		آرام ــاه	زمین ــات	گل	و	گی ــی،		ایســتگاه	تحقیق کوت
کاشــف	الســلطنه	و	مــوزه	تاریــخ	چــای	ایــران،		بقعــه	چهــار	
پادشــاه،		آرامــگاه	عاقلیــه،	حمــام	قدیمــی	گلشــن	،		مســجد	
اکبریــه،		مســجد	جامــع،		بقعــه	امیرشــمس	الدیــن	الهیجان	
تنهــا	بخشــی	از	جاذبــه	هــای	طبیعــی،	تاریخــی،	مذهبــی	و	

ــه	 ــت	ک ــتان	اس ــن	شهرس ــگری	ای گردش
ــرای	مســافران	و	گردشــگران	 ــد	ب مــی	توان
یــک	روز	خــوب	و	خاطراتــی	زیبــا	بــه	

ــذارد. ــادگار	بگ ی
	

سوســتان؛ تاالبــی بــا پوشــش 
ــرد ــه ف ــاص و منحصرب ــی خ گیاه
ــتان	از	 ــاالب	سوس ــان	ت ــن	می ــه	در	ای البت
یــک	زیبایــی	و	جلــوه	ای	خــاص	برخــوردار	
ــه	 ــه	مســافران	و	گردشــگرانی	ک اســت		ک
بــه	گیــالن	ســفر	مــی	کننــد	مــی	تواننــد	
یکــی	از	مقاصــد	ســفر	خــود	در	ایــن	
ــاالب	سوســتان	الهیجــان	 ــه	ت اســتان	را	ب

ــا	از	مواهــب	طبیعــی	و	زیبــای	آن	بهــره	 اختصــاص	دهنــد	ت
منــد	شــده	و	هــم	بــرای	ســاعتی	از	دود	و	دم	شــهری	جــدا	و	
خــود	را	در	بهشــتی	کوچــک	بــر	روی	زمیــن	احســاس	کننــد.
بــرای	دیــدن	ایــن	تــاالب	زیبــا	بایــد	بــه	شهرســتان	الهیجان	
ســفر	کــرد.	سوســتان	یکــی	از	روســتاهای	دهســتان	لیــل	در	
بخــش	مرکــزی	ایــن	شهرســتان	اســت	کــه	بــه	خاطــر	تاالبی	
ــت.		 ــروف	اس ــود	دارد	مع ــتا	وج ــن	روس ــی	ای ــه	در	نزدیک ک
بــرای	رســیدن	بــه	ایــن	بهشــت	کوچــک	بــا	گــذر	از	میــدان	
دانشــگاه	آزاد	ایــن	شــهر	بــه	ســمت	روســتای	سوســتان	رفته	
ــقایق	و	در	 ــان	ش ــای	خیاب ــاالب	را	در	انته ــن	ت ــپس	ای و	س
جــاده	ای	کــه	بــه	ســمت	معــدن	شــن	مــی	رود	پیــدا	کــرد.
ــه	ایــن	منطقــه	چشــمان	مســافران	و	گردشــگران	 ــا	ورود	ب ب
ــاب	و	زیبــا	دوختــه	مــی	شــود	تاالبــی	کــه	 ــه	صحنــه	ای	ن ب
از	یــک	پوشــش	گیاهــی	خــاص	و	منحصربــه	فــرد	پوشــیده	
شــده	و	فضــای	مناســب	بــرای	گــذران	یــک	روز	تعطیــل	و	یــا	
یــک	مســافرت	خــوب	بــرای	بازدیــد	کننــده	بــه	ارمغــان	مــی	
ــا	حضــور	در	کنــار	 آورد	همچنیــن	مســافران	و	گردشــگران	ب
ــران	 ــیرین	ای ــای	آب	ش ــاالب	ه ــی	از	ت ــه	یک ــاالب	ک ــن	ت ای
محســوب	مــی	شــود	مــی	تواننــد	ســاعتی	را	بــه	ماهیگیــری	

بگذراننــد.
یکــی	از	مهــم	تریــن	ویژگــی	هــای	ایــن	تــاالب	کــه	ســبب	
ــن	 ــت.	ای ــته	اس ــی	پس ــود	نوع ــده	وج ــز	ش ــهرت	آن	نی ش
نــوع	خــاص	از	پســته	در	مناطــق	اســتوایی	پیــدا	مــی	شــود،	
ــد.	 ــی	کن ــز	رشــد	م ــاالب	نی ــن	ت ــی	در	ای ــه	دالیل ــا	ب ــا	بن ام
براســاس	شــنیده	هــا	ایــن	پســته	خــواص	دارویــی	دارد	و	بــه	
ــی	منطقــه	اســت.	 همیــن	دلیــل	بســیار	مــورد	توجــه	اهال
ــاری	 ــرای	آبی ــش	و	ب ــرن	پی ــک	ق ــدود	ی ــاالب	درح ــن	ت ای
ــه	 ــق	ردوخان ــاالب	از	طری ــد.	آب	ت ــود	آم ــه	وج ــالیزارها	ب ش
ــی	 ــن	م ــمانی	تامی ــزوالت	آس ــال	ون ــه	ش ــه	کت ای	در	منطق
شــود.	دسترســی	بــه	تــاالب	بســیار	راحــت	اســت،	بــه	همین	
ــه	 ــد	ک ــی	بینی ــادی	را	م ــان	زی ــل	بومی ــام	تعطی ــل	در	ای دلی
بــرای	گذرانــدن	اوقــات	فراغــت	در	کنــار	دریاچــه	چــادر	زده	و	
از	طبیعــت	زیبــای	ایــن	منطقــه	در	کنــار	خانــواده	و	دوســتان	
ــاالب	 ــای	ت ــاره	ه ــل	و	کن ــد.		در	داخ ــی	برن ــذت	م ــود	ل خ
ــاالب	 ــود	دارد	و	ت ــی	وج ــان	جنگل ــی	و	درخت ــان	مرداب گیاه
ــل	 ــیرین	مح ــای	آب	ش ــاالب	ه ــایر	ت ــد	س ــتان	همانن سوس

ــی	باشــد. ــدگان	م ــان	و	پرن زندگــی	آبزی
	

ــگری و  ــعه گردش ــا در توس ــاالب ه ــم ت ــش مه نق
ــی ــع محل ــاد جوام ــق اقتص رون

در	ایــن	میــان	مــی	تــوان	بــه	نقــش	مهــم	تــاالب		در	توســعه	
ــی	 ــع	محل ــادی	جوام ــق	اقتص ــن	رون ــگری	و	همچنی گردش
ــالن	 ــتان	گی ــبختانه	در	اس ــرد.	خوش ــاره	ک ــز	اش ــراف	نی اط
ــی	 ــه	منبع ــدارد	ک ــود	ن ــم	وج ــا	ک ــاالب	ه ــت	ت ــن	دس از	ای
بــرای	توســعه	پایــدار	گردشــگری	و	همچنیــن	کســب	درآمــد	
ــزی	 ــه	ری ــه	توجــه،	برنام ــا	ب ــق	اقتصــاد	شــود	کــه	تنه و	رون
ــرای	حفــظ	ایــن	 و	مدیریــت	و	همچنیــن	فرهنــگ	ســازی	ب

ــاز	دارد. ــا	نی ــع	و	ســرمایه	ه مناب

لذت ماهیگیری درتاالب سوستان الهیجان/
کوه،جنگل ودریا را باهم ببینید

مریم اصغری
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یــک میلیــون و 223 هــزار گردشــگر 
اســتان  هــای  جاذبــه  از  نــوروزی 
ــن  ــه در ای ــد ک ــد کردن ــران بازدی ته
ــعدآباد«  ــه »س ــم مجموع ــاز ه ــان ب می
ــده  ــداد بازدیدکنن ــورد تع ــران رک ته

نــوروزی را شکســت.

ــی	 ــر	تعطیالت ــوروزی	و	دیگ ــالت	ن ــاز	تعطی ــا	آغ ــراه	ب هم
ــار	 ــد،	اخب ــافران	بده ــه	مس ــش	از	۳	روز	ب ــی	بی ــه	فرصت ک
محورهــای	مواصالتــی	منتهــی	خروجــی	و	ورودی	بــه	
ــر	 ــن	ام ــرد	و	ای ــی	گی ــرار	م ــا	ق ــانه	ه ــدر	رس ــران	در	ص ته
نشــان	دهنــده	موقعیــت	اســتان	تهــران	بــه	عنــوان	اســتانی	

ــت. ــت	اس ــگر	فرس گردش
ــت	 ــر	جمعی ــون	نف ــه	۱۳	میلی ــک	ب ــا	نزدی ــران	ب ــتان	ته اس
و	بالــغ	بــر	۱۳۶4۰	کیلومتــر	مربــع	مســاحت،	بیــش	از	
ــای	داده		و	از	 ــود	ج ــت	کل	کشــور	را	در	خ ۱7	درصــد	جمعی
ــم،	از	 ــه	اســتان	ق ــدران،	از	جنــوب	ب ــه	اســتان	مازن شــمال	ب
جنوب	غربــی	بــه	اســتان	مرکــزی،	از	غــرب	بــه	اســتان	البــرز	

ــدود	اســت. ــمنان	مح ــتان	س ــه	اس ــرق	ب و	از	ش
ــوب	 ــور	محس ــت	کش ــه	پایتخ ــن	ک ــم	ای ــی	رغ ــران	عل ته
مــی	شــود،	دارای	ضعــف	هــای	عمــده	ای	در	زمینــه	توســعه	
ــوده	 ــگران	ب ــرای	گردش ــوان	مقصــدی	ب ــه	عن ــگری	ب گردش
اســت،	کــه	ایــن	ضعــف	هــا	همــواره	بــه	گردشــگرپذیری	این	

ــرده	اســت. اســتان	لطمــه	وارد	ک
اســتان	تهــران	در	نقــاط	گوناگــون	خــود	جاذبــه	هــای	
ــزار	 ــار	باســتانی	۱8	ه ــرای	گردشــگران	دارد،	از	آث ــی	ب فراوان
ســاله	دماونــد،	تمــدن	۱2	هــزار	ســاله	ری	گرفتــه	تــا	بقایــای	
چندیــن	هــزار	ســاله	حکومــت	ساســانیان	در	ورامین،	پیشــوا	
و	شــرق	تهــران	و	نیــز	طبیعــت	جــذاب	فیروزکوه،	شــمیرانات	
ــرای	 ــی	ب ــه	عطف ــد،	نقط ــی	توان ــه	م ــه	و	هم ــد،	هم و	دماون

جــذب	هرچــه	بیشــتر	گردشــگر	در	اســتان	پایتخــت	کشــور	
باشــد،	نقاطــی	کــه	آن	طــور	کــه	بایــد	و	شــاید	مــورد	توجــه	

واقــع	نشــده	اســت.
هنــوز	بخــش	اعظمــی	از	مردمــی	کــه	در	اســتان	۱۳	میلیــون	
نفــری	تهــران	زندگــی	مــی	کننــد،	در	خصــوص	بســیاری	از	
جاذبــه	هــای	گردشــگری	و	طبیعــی	ایــن	اســتان	بــی	اطــالع	
هســتند	و	بــه	همیــن	دلیــل	خــروج	از	تهــران،	تنهــا	اتفاقــی	
اســت،	کــه	در	تعطیــالت	گوناگــون	بــه	خصــوص	تعطیــالت	

نــوروزی	شــاهد	آن	هســتیم.
ــن	 ــران	در	ای ــردم	اســتان	ته ــر	فقــط	2۰	درصــد	از	م ــا	اگ ام
ــداد	 ــور	تع ــه	حض ــه	ب ــا	توج ــز	ب ــد	و	نی ــی	بمانن ــتان	باق اس
ــت	 ــور،	ظرفی ــای	کش ــتان	ه ــر	اس ــگر	از	دیگ ــادی	گردش زی
هــای	گردشــگری	در	ایــن	اســتان	قابــل	توجــه	خواهــد	بــود	و	
مــی	تــوان	بــرای	رشــد	آن	بــه	خصــوص	در	ایــام	نــوروز	برنامه	

ــزی	کــرد. ری
ــع	 ــراث	فرهنگــی،	صنای ــرکل	ســازمان	می طبــق	اعــالم	مدی
دســتی	و	گردشــگری	اســتان	تهــران،	در	تعطیــالت	نــوروزی	
امســال	یــک	میلیــون	و	22۳	هــزار	و	9۰4	گردشــگر	از	جاذبه	

ــد. ــد	کرده	ان ــن	اســتان	بازدی هــای	گردشــگری	ای

خاطــرات مانــدگار در بازدیــد از بــزرگ تریــن قلعــه 
خشــت خــام جهــان در پیشــوا

ــار	اســت	در	نــوروز	بــه	 محمــد	توالیــی	کــه	بــرای	دومیــن	ب
تهــران	ســفر	می	کنــد	بیــان	کــرد:	در	ایــن	ســفر	از	عمــارت	
ــام	 ــر	ام ــرم	مطه ــوا	و	ح ــرج	پیش ــه	ای ــردوس،	قلع ــاغ	ف ب

خمینــی)ره(	بازدیــد	کــردم	و	بــازار	تهــران،	ســبزه	میــدان	و	
مــوزه	ایــران	باســتان	را	نیــز	در	ســفر	قبلــی	خــود	دیده	بــودم.
وی	کــه	از	اســتان	خراســان	رضــوی	بــه	تهــران	ســفر	کــرده	
ــران	 ــتان	ته ــای	اس ــه	ه ــد	از	جاذب ــه	بازدی ــاره	ب ــا	اش ــود،	ب ب
ــزرگ	 ــه	عنــوان	ب بیــان	کــرد:	عظمــت	قلعــه	ایــرج	پیشــوا	ب
تریــن	قلعــه	خشــت	خــام	جهــان	بــرای	مــن	بســیار	جالــب	
ــوص	 ــه	در	خص ــز	مطالع ــه	و	نی ــن	قلع ــد	از	ای ــود	و	بازدی ب
ــوا	 ــه	پیش ــران	ب ــک	روزه	از	ته ــفر	ی ــای	آن	و	س ــی	ه ویژگ
توانســت	خاطــره	ای	فرامــوش	نشــدنی	بــرای	مــن	رقــم	بزند.
ــا	بیــان	ایــن	کــه	حــرم	مطهــر	امــام	خمینــی)ره(	 توالیــی	ب
عــالوه	بــر	جاذبــه	گردشــگری	حــال	و	هــوای	معنــوی	خاصی	
ــام)ره(	 ــرت	ام ــال	حض ــال	روز	ارتح ــال	در	س ــت:	قب دارد،	گف
بــه	حــرم	ایشــان	ســفر	کــرده	بــودم،	امــا	ایــن	بــار	نیــز	بــرای	
ــه	شهرســتان	ری	 ــی)ره(	ب ــام	خمین ــر	ام ــدن	حــرم	مطه دی

ســفر	کــردم.
ــه	 ــد	از	جاذب ــرد:	بازدی ــار	ک ــانی	اظه ــن	خراس ــم	وط ــن	ه ای
ــه	فرصتــی	بیــش	از	۳	یــا	4	روز	نیــاز	 هــای	اســتان	تهــران	ب
ــران،	 ــردان	ای ــتان	جوانم ــد	از	بوس ــد	بازدی ــده	قص دارد	و	بن
ــه	 ــدی	ب ــفر	بع ــه	در	س ــره	ظهیرالدول ــارون	و	مقب ــدان	ه زن

تهــران	را	دارم.

ــران  ــتان ته ــگری اس ــی گردش ــای غن ــت ه ظرفی
ــدند ــع ش ــول واق مغف

ــران	 ــه	ته ــه	از	شــمال	کشــور	ب ــم	ک ــور	ه ــه	موســی	پ عطی
ــود	اظهــار	داشــت:	مجموعــه	ســعدآباد	و	نیــز	 ســفر	کــرده	ب

سعدآباد رکورد جذب گردشگر را زد/
بازدید ۱.۲میلیون نفر ازاستان تهران

وحید
 محمدی یکتا
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ــیار	 ــفر	بس ــن	س ــن	در	ای ــرای	م ــردی	ب ــگان	ری	گ ــور	رای ت
ــرد. ــه	ک ــب	توج جل

ــور	 ــای	کش ــتان	ه ــن	اس ــی	تری ــران	را	از	غن ــتان	ته وی	اس
در	زمینــه	گردشــگری	دانســت	و	افــزود:	متاســفانه	تبلیغــات	
مناســبی	در	خصــوص	ایــن	جاذبــه	هــا	صــورت	نمــی	گیــرد	
و	مــا	در	راه	ســفر	بــه	مرکــز	کشــور	برخــی	اماکــن	گردشــی	
ایــن	اســتان	را	مــورد	بازدیــد	قــرار	دادیــم،	کــه	بســیار	جالــب	

ــود. توجــه	ب
موســی	پــور	گفــت:	متاســفانه	ظرفیــت	هــای	غنــی	
ــی	و	 ــگاه	سیاس ــان	جای ــران	در	می ــتان	ته ــگری	اس گردش
ــه	آن	توجــه	 ــر	ب ــن	اســتان	گــم	شــده	و	کــم	ت اقتصــادی	ای

ــود. ــی	ش م
ــزود:	تنهــا	در	شــهر	تهــران	اقامــت	داشــته	ام	و	تنهــا	 	وی	اف
ــه	شــده	در	 ــات	ارائ ــه	شهرســتان	ری	ســفر	کــردم،	از	خدم ب

ــت	کامــل	دارم. ــت	اماکــن	اقامتــی	رضای تهــران	و	نظاف

ــوروزی در  ــگر ن ــزار گردش ــش از ۵۱۴ ه ــکان بی اس
ــران ــتان ته ــی اس ــز اقامت مراک

ــتی	 ــع	دس ــی	صنای ــراث	فرهنگ ــگری	می ــر	کل	گردش مدی
ــای	 ــه	ه ــدازی	برنام ــران	از	راه	ان ــتان	ته ــگری	اس و	گردش
نــوروزگاه	در	اســتان	تهــران	از	تاریــخ	دوم	تــا	یازدهــم	
ــان	 ــا	پای فروردیــن	مــاه	خبــر	داد	و	افــزود:	طبــق	آمــار	مــا	ت
ــر	 ــزار	و	9۰4	نف ــون	و	22۳	ه ــک	میلی ــاه	ی ــن	م ۱4	فروردی
از	جاذبــه	هــای	فرهنگــی،	تاریخــی	و	طبیعــی	اســتان	تهــران	

ــد. ــد	کردن بازدی
	وی	بــا	بیــان	ایــن	کــه	5۱4	هــزار	و	97	نفــر	در	ایــن	ایــان	در	

اماکــن	اقامتــی	اســتان	تهــران	مســتقر	شــدند،	گفــت:	ایــن	
آمــار	را	هتــل	هــا	و	اماکــن	مهمــان	پذیــر	رســمی	بــه	مــا	داده	
ــه	 ــراد	ب ــن	اف ــر	از	ای ــر	نف ــه	ه ــم،	ک ــر	حســاب	کنی ــد	و	اگ ان
ــران	را	داشــته	 طــور	متوســط	۳	شــب	اقامــت	در	اســتان	ته
ــزار	و	29۱	 ــون	542	ه ــک	میلی ــوان	گفــت	ی ــی	ت باشــند،	م
ــم	 ــوروز	رق ــام	ن ــی	ای ــران	ط ــتان	ته ــت	در	اس ــر	روز	اقام نف

ــورد. خ

ــراث  ــه می ــوروز ب ــگران ن ــژه گردش ــت وی اهمی
ــوی معن

ــتی	 ــع	دس ــی	صنای ــراث	فرهنگ ــگری	می ــر	کل	گردش مدی
ــگ	 ــا	فرهن ــه	از	ارتق ــران	در	ادام ــتان	ته ــگری	اس و	گردش
ــش	از	 ــت:	پی ــر	داد	و	گف ــران	خب ــتان	ته ــگری	در	اس گردش
ایــن	مســافران	در	یــک	شــهر	حضــور	پیــدا	مــی	کردنــد،	امــا	
بازدیــد	کامــل	از	اماکــن	گردشــگری	آن	شــهر	اولویــت	اصلــی	
همــه	آن	هــا	نبــود،	امــا	در	نــوروز	امســال	صــف	هــای	طوالنی	
در	مقابــل	اماکــن	گردشــگری	اســتان	تهــران	نشــان	از	عــزم	
ــل	از	 ــد	کام ــرای	بازدی ــوروزی	ب ــگران	ن ــافران	و	گردش مس
جاذبــه	هــای	فرهنگــی،	مــوزه	هــا	و	اماکــن	تاریخــی	حکایــت	

ــت. داش
ــرای	 ــزی	ب ــه	ری ــاز	برنام ــه	آغ ــاره	ب ــا	اش ــا	ب ــزرگ	نی دالور	ب
فرهنــگ	ســازی	چنیــن	نــوع	گردشــگری	خاطــره	انگیــز	در	
کشــور،	گفــت:	امــروز	ایــن	کارهــای	فرهنگــی	پاســخ	داده	و	
قــدم	هــای	برداشــته	شــده	بــه	بــار	نشســته	و	در	حــال	حاضر	
ــی	و	 ــن	فرهنگ ــگران	در	اماک ــش	حضــور	گردش ــا	افزای ــا	ب م
مــوزه	هــا	و	...	مواجــه	هســتیم	و	برای	گردشــگران		آشــنایی	با	

میــراث	معنــوی	اهمیــت	دارد،	کــه	ایــن	امر	بســیار	پســندیده	
اســت.

وی	بــا	بیــان	ایــن	کــه	مجموعــه	»ســعد	آبــاد«	تهــران	رکورد	
ــن	 ــزود:	ای ــد	گردشــگر	را	در	ســال	جــاری	شکســت،	اف بازدی
ــاد«	 ــعد	آب ــه	»س ــک	روز	از	مجموع ــر	در	ی ــزار	نف ــه	۱5	ه ک
دیــدن	کننــد،	یــک	رکــورد	بــود،	همیــن	رکــورد	را	در	بازدیــد	
از	کاخ	»گلســتان«	تهــران	نیــز	شــاهد	بودیــم،	کــه	ایــن	کاخ	

ــرا	شــد. در	یــک	روز	5۰۰۰	گردشــگر	را	پذی
بــزرگ	نیــا	ادامــه	داد:	مــوزه	ملــی	و	دیگــر	اماکن	گردشــگری	

اســتان	تهــران	نیــز	شــاهد	رشــد	تعــداد	گردشــگر	بودند.
ــع	دســتی	و	گردشــگری	 ــی	صنای ــراث	فرهنگ ــر	کل	می مدی
ــاری	 ــال	ج ــردم	در	س ــه	م ــن	ک ــان	ای ــا	بی ــران	ب ــتان	ته اس
ــا	برنامــه	عالقمنــدی	بیشــتری	نشــان	 بــه	مســافرت	هــای	ب
دادنــد،	گفــت:	شــهرداری	هــا	و	مدیریــت	شــهری	مــی	توانند	
ــرای	گردشــگران	 نقــش	عمــده	ای	در	برنامــه	ریــزی	ســفر	ب

داشــته	باشــند.

بازدیــد ۵۰ هــزار نفــر از دریاچــه چیتگر/شــهرداری 
هــا نقــش اساســی تــری در گردشــگری ایفــا کننــد
وی	اظهــار	کــرد:	نقــش	شــهرداران	و	اعضــا	شــورای	اســالمی	
شــهرها	در	شــکوفایی	صنعــت	گردشــگری	انــکار	ناپذیــر	بوده	
و	فعالیــت	شــهرداری	تهــران	در	ایــن	خصــوص	قابــل	تقدیــر	

اســت.
ــع	دســتی	و	گردشــگری	 ــی	صنای ــراث	فرهنگ ــر	کل	می مدی
ــای	 ــه	ه ــی	از	برنام ــتقبال	مردم ــزود:	اس ــران	اف ــتان	ته اس
ــران	در	 ــهر	ته ــه	در	ش ــود،	ک ــوب	ب ــیار	خ ــورزگاه	97	بس ن
5	مجموعــه	دریاچــه	»شــهدای	خلیــج	فــارس«	،	کاخ	
»گلســتان«	،	بــام	تهــران،	میــدان	»آزادی«	و	»چشــمه	علی«	
ــه	 ــتقبال	از	برنام ــترین	اس ــان	بیش ــن	می ــد	و	در	ای ــرا	ش اج
ــر«	 ــارس«	،	»چیتگ ــج	ف ــهدای	خلی ــه	»ش ــوروزگاه	دریاچ ن
ــن	 ــگر	از	ای ــزار	گردش ــدود	5۰	ه ــه	ح ــت،	ک ــورت	پذیرف ص
ــود. ــل	توجهــی	ب ــداد	قاب ــه	تع ــد،	ک ــد	کردن ــه	بازدی مجموع
بــزرگ	نیــا	بــا	بیــان	ایــن	کــه	بایــد	نــگاه	مدیریــت	شــهری	از	
ــده	آل	 ــه	شــهری	ای ــرای	شــهروندان	ب ــده	آل	ب شــهرهایی	ای
بــرای	گردشــگران	و	شــهروندان	تبدیــل	شــود،	گفــت:	شــهر	
ــرای	 ــر	ایــن	کــه	خدمــات	رســانی	مناســبی	ب ــد	عــالوه	ب بای
شــهروندان	دارد،	آمــاده	پذیــرش	گردشــگران	نیــز	باشــد،	اگر	
بــا	ایــن	نــگاه	بــه	مدیریــت	شــهرها	بپردازیــم،	قطعــا	موفــق	
تــر	خواهیــم	بــود	و	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	صنایع	دســتی	
و	گردشــگری	اســتان	تهــران	در	ایــن	زمینــه	آمــاده	هرگونــه	
همــکاری	بــا	مدیریــت	شــهری	در	شــهرهای	اســتان	تهــران	

اســت.
ــا	بیــان	ایــن	کــه	شــهرداری	هــای	شــهرهای	ورامیــن،	 وی	ب
پردیــس،	دماونــد،	قــدس	و	شــهریار	و	دیگــر	شــهرهای	
اســتان	تهــران	بایــد	نقــش	اساســی	تــری	در	زمینــه	پذیــرش	
گردشــگر	در	ایــن	شــهرها	ایفــا	کننــد،	تاکیــد	کرد:	متاســفانه	

میـراث ایــران
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ــم	 ــران	ک ــای	اســتان	ته ــای	خــوب	شهرســتان	ه ــه	ه جاذب
ــات	 ــه	اقدام ــت،	البت ــده	اس ــی	ش ــان	معرف ــه	مخاطب ــر	ب ت
ــوروزی	 ــگاه	هــای	ن ــوروزگاه	هــا،	پای ــی	ماننــد	برپایــی	ن خوب
و	...	در	شهرســتان	هــا	انجــام	شــد	و	ایــن	خدمــات	ســتودنی	
ــت	 ــه	صنع ــر	ب ــه	ای	ت ــد	حرف ــی	نیســت	و	بای ــا	کاف ــود،	ام ب

ــت. ــه	داش ــگری	توج گردش
ــع	دســتی	و	گردشــگری	 ــی	صنای ــراث	فرهنگ ــر	کل	می مدی
ــه	 ــم،	ک ــل	کنی ــوری	عم ــد	ط ــه	داد:	بای ــران	ادام ــتان	ته اس
ــه	مقصــد	گردشــگری	 ــر	گردشــگری	ب ــا	از	معب شــهرهای	م

ــود. ــل	ش تبدی
وی	بــر	تقویــت	»بــوم	گــردی«	در	شهرســتان	هــای	
ــز	 ــولقان«	و	نی ــت:	»س ــرد	و	گف ــد	ک ــران	تاکی ــتان	ته اس
شهرســتان	هــای	»شــمیرانات«	،	»شــهریار«	،	»دماونــد«	و	
ــوم	گــردی	 ــرای	ب »فیروزکــوه«	ظرفیــت	هــای	مناســبی	ب
ــد	از	فرهنــگ	بکــر	و	دســت	نخــورده	مناطقــی	 ــد،	بای دارن
ــی	و	 ــای	محل ــفره	ه ــت	و	س ــره	گرف ــران	به ــتان	ته در	اس
ــق	 ــن	مناط ــه	در	ای ــومی	ک ــق	و	آداب	و	رس ــاس	مناط لب

ــم. ــی	کنی ــود	دارد،	را	معرف وج
بــزرگ	نیــا	بــا	بیــان	ایــن	کــه	مــردم	نواقــص	و	ضعــف	هــای	
ــع	 ــرای	رف اماکــن	فرهنگــی	و	تاریخــی	را	گوشــزد	کــرده	و	ب
آن	مطالبــه	کننــد،	گفــت:	بایــد	بــه	ذائقــه	و	نــگاه	گردشــگر	

ــت	 ــا	کیفی ــبب	ارتق ــردم	س ــات	م ــت،	مطالب ــرام	گذاش احت
خدمــات	دهــی	مــی	شــود،	در	ایــن	صــورت	متولیــان	ســریع	
ــرد. ــد	ک ــالش	خواهن ــور	ت ــع	نقــص	مذک ــر	در	جهــت	رف ت

ــام  ــنی)ع( و ام ــم حس ــرت عبدالعظی ــرم حض ح
خمینــی)ره( عامــل اســکان مســافران در ری

مدیــرکل	آمــوزش	و	پــرورش	شهرســتان	هــای	اســتان	تهران	
ــوروزی	امســال	 ــام	تعطیــالت	ن ــار	داشــت:	طــی	ای ــز	اظه نی
ــان	 ــز	اســکان	فرهنگی ــدارس	و	مراک ــر	روز	در	م ــزار	نف 28	ه

شهرســتان	هــای	اســتان	تهــران	اقامــت	کردنــد.
از	رضایــت	منــدی	گردشــگران	 عبدالرضــا	فوالدونــد	
ــه	شــده	در	مراکــز	اســکان	خبــر	 فرهنگــی	از	خدمــات	ارائ
داد	و	افــزود:	ایــن	اقامــت	در	ناحیــه	2	آمــوزش	و	پــرورش	
ــود،	کــه	 شهرســتان	ری	بیشــتر	از	ســایر	شهرســتان	هــا	ب
ــرت	 ــرم	حض ــا	ح ــواری	ب ــم	ج ــل	ه ــه	دلی ــاق	ب ــن	اتف ای
عبدالعظیــم	حســنی)ع(	وحــرم	مطهــر	امــام	خمینــی)ره(	

ــت. ــوده	اس ب
بــه	گفتــه	وی	25۳8	خانــواده	در	مراکــز	اســکان	فرهنگیــان	
و	مــدارس	شهرســتان	هــای	اســتان	تهــران	اقامــت	کردنــد.

ــه	 ــی	ب ــی	مخصوص ــای	فرهنگ ــته	ه ــرد:	بس ــان	ک وی	بی
گردشــگران	در	مراکــز	اســکان	داده	شــد.

ــالد،  ــرج می ــردی از ۳ ب ــران گ ــور ته ــگران ت گردش
ــد ــدن کردن ــرل دی آزادی و طغ

شــهردار	منطقــه	2۰	تهــران	نیــز	راه	انــدازی	تــور	رایــگان	ری	
گــردی	را	از	عوامــل	موفقیــت	ایــن	منطقــه	در	زمینــه	جــذب	
ــور	ری	گــردی	 ــزود:	ت ــوروز	دانســت	و	اف ــام	ن گردشــگر	در	ای
بــه	صــورت	نیــم	روزی	انجــام	مــی	گرفــت	و	بــر	ایــن	اســاس		
حــرم	حضــرت	عبدالعظیــم	حســنی)ع(	،	ابــن	بابویه،	چشــمه	
ــورد	 ــج	م ــد	اینان ــکده	ری	و	گنب ــرل،	آتش ــرج	طغ ــی،	ب عل
بازدیــد	شــرکت	کننــدگان	در	تــور	ری	گــردی	قــرار	گرفــت.
ســید	احمــد	صفــوی	ادامــه	داد:	۱۳۶۰	نفــر	از	تورهــای	
ــه	 ــخه	نقش ــز	5۰۰۰	نس ــد	و	نی ــتفاده	کردن ــردی	اس ری	گ
بیــن	 مذهبــی	 و	 تاریخــی	 اماکــن	 ویــژه	 گردشــگری	

گردشــگران	ری	توزیــع	شــد.
ــرج	 ــی	از	۳	ب ــن	یک ــرل	ری	در	بی ــرج	طغ ــدن	ب وی	گنجان
نوســتالژیک	تهــران	گــردی	را	یکــی	از	اقداماتــی	دانســت	کــه	
ــوان	 ــه	عن ــگری	ری	ب ــای	گردش ــت	ه ــاس	آن	ظرفی ــر	اس ب
ــی	 ــگران	معرف ــه	گردش ــن	ب ــران	زمی ــن	در	ای ــهری	که ش
شــد	و	افــزود:	در	تــور	تهــران	گــردی	۳	بــرج	میــالد،	آزادی	و	

ــت. ــرار	گرف ــد	ق ــورد	بازدی ــگران	م ــرل	توســط	گردش طغ
اســتان	تهــران	جاذبــه	هــای	فراوانــی	بــرای	جــذب	گردشــگر	
دارد،	ایــن	اســتان	مجموعــه	کاملــی	از	جاذبــه	هــای	
ــوه	و	 ــن،	فیروزک ــمیرانات،	ورامی ــی	در	ش ــگری	طبیع گردش
ــی	و	فرهنگــی	در	ری	و	پیشــوا،	 ــس،	گردشــگری	مذهب پردی
ــد،	 ــن،	پیشــوا،	دماون ــران،	ورامی گردشــگری	تاریخــی	در	ته
ــدرن	پایتخــت	را	 ــای	م ــه	ه ــم	و	جاذب ــاط	کری ــهریار	و	رب ش
ــا	 ــوان	ب ــی	ت ــه	م ــرده	اســت،	ک ــک	جــا	در	خــود	جمــع	ک ی
فراهــم	کــردن	زیــر	ســاخت	هــای	گردشــگری	در	این	اســتان	
ــت	 ــعه	صنع ــگر	و	توس ــش	گردش ــش	از	پی ــذب	بی ــه	ج ب

ــت. ــگری	پرداخ گردش

میـراث ایــران
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صنایع دســتی اصفهــان قدمتــی بــه 
ــازار آن از  ــخ دارد و در ب ــای تاری پهن
خاتــم کاری و نقــش بــر دل چــوب کــه 
بــه معجــزه حضــرت ابراهیم شــهرت 
دارد تــا نــوای گوش نــواز چــک چــک 
ــه تماشــا  ــر ظــروف مســی را ب ــم ب قل

بنشــینید.

شــهرهای	 مهم	تریــن	 از	 دیربــاز	 از	 اصفهــان	 اســتان	
گردشــگری	ایــران	بــوده	و	بــا	توجــه	بــه	موقعیــت	جغرافیایی	
در	مســیر	راه	کاروان	هــا،	مســافران	و	گردشــگرانی	از	سرتاســر	
ایــران	قــرار	گرفتــه	اســت؛	دیــاری	کــه	باهــر	بــار	کاوش	هــای	
ــزوده	می	شــود	 ــر	قدمــت	آن	بیــش	از	گذشــته	اف باســتانی	ب
ــن	اســتان	 ــت	ای ــای	ســیلک	قدم ــه	در	تپه	ه ــه	ای	ک ــه	گون ب
ــزار	 ــه	42	ه ــزی	ب ــه	ب ــید،	قلع ــش	رس ــال	پی ــه	75۰۰	س ب
ــن	 ــه	ای ــز	ب ــه	نی ــانه	ای	در	ورزن ــبای	افس ــهر	س ــال	و	ش س

ــزوده	اســت. ــم	اف ــاز	ه ــت	ب قدم
بــر	ایــن	اســاس	صنایع	دســتی	اصفهــان	نیــز	در	ایــران	
جایــگاه	خاصــی	دارد،	صنایعــی	کــه	از	دست	ســازهای	
باســتانی	در	مکان	هــای	یــاد	شــده	آغــاز	می	شــود	و	تــا	مینــا،	
ــم	و	صدهــا	هنــری	کــه	از	 ــی	و	قلمــکار،	منبــت	و	خات قلم	زن
سرانگشــتان	ماهــر	هنرمنــدان	اصفهانــی	تــراوش	می	کنــد	در	

ــه	دارد. ــر	ادام دوران	معاص
در	ایــن	گــزارش	بــه	بررســی	مهم	تریــن	صنایع	دســتی	

اســتان	اصفهــان	می	پردازیــم:

ــن	صنایع	دســتی	اصفهــان	اســت	 ــاکاری: از	معروف	تری مین
کــه	در	قالــب	ظــروف	مختلــف	ماننــد	بشــقاب،	گلــدان،	جام،	
ــدح	و	 ــاب	و	ق ــمعدان،	ق ــه	و	ش ــوری،	آیین ــرویس	چایخ س
ــورآالت	 ــی	و	زی ــیای	تزیین ــب	اش ــن	در	قال ــره	و	همچنی غی

اســتفاده	می	شــود.
مینـاکاری	یـا	میناسـازی	هنـری	اسـت	کـه	در	قالب	طـرح	و	
نقـش	بـا	اسـتفاده	از	رنگ	هـای	خـاص	بـر	روی	ظروف	مسـی	
لعابکاری	شـده	بـا	رنگ	سـفید	انجام	می	شـود	و	پـس	از	طرح	
زدن،	ظـروف	بایـد	بـه	مـدت	خاصـی	در	کـوره	قـرار	بگیرند.

بدیــن	ترتیــب	نقــوش	ظــروف	مینــا	پــس	از	قــرار	گرفتــن	در	
کــوره	دیگــر	پــاک	نشــده	و	در	اثــر	تمــاس	بــا	وســایل	نــوک	

ــه	ظــرف	وارد	نمی	شــود. تیــز	نیــز	آســیبی	ب
ــه	 ــد	گون ــزات	و	چن ــیدهای	فل ــب	اکس ــا	از	ترکی ــگ	مین رن
نمــک	در	مجــاورت	حــرارت	بــاال)75۰	تــا	85۰	درجــه	

ســانتی	گــراد(	بــه	دســت	می	آیــد.
ــان	 ــهر	اصفه ــاکاری	ش ــد	مین ــون	تولی ــران	کان ــروزه	در	ای ام
اســت	و	اســتادان	برجســته	ای	در	تولیــد	آثــار	مینــا	مشــغول	
بــه	فعالیــت	هســتند.	اوج	هنــر	میناســازی	کــه	قدمــت	پنــج	
هــزار	ســاله	دارد	بــه	دوره	ســلجوقیان	برمی	گــردد	و		در	دوران	
ــا	توجــه	خــاص	میراث	فرهنگــی	در	ســالهای	 ــز	ب معاصــر	نی
اخیــر	اکنــون	در	اصفهــان	کارگاه	هــای	مختلفــی	بــه	ســاخت	

ــد. ــا	اشــتغال	دارن و	تولیــد	ظــروف	مین
ایــن	هنــر	در	ترکیــب	با	دیگــر	هنرهــا	ماننــد	خاتــم،	مینیاتور	

و	غیــره		نیــز	امــروزه	کاربردهای	مختلفــی	در	زندگــی	دارد.

و	 ظریفــه	 هنرهــای	 از	 خاتــم	کاری	 خاتــم کاری:	
ــن	 ــه	ای	که ــابقه	و	ریش ــه	س ــت	ک ــران	اس ــتی	ای صنایع	دس
ــد	کــه	 ــر	ایــن	عقیده	ان دارد	و	برخــی	از	اســتادان	خاتم	ســاز	ب
هنــر	خاتم	ســازی	معجــزه	حضــرت	ابراهیــم	)ع(	اســت.
ــبیه	 ــی	ش ــه	صورت ــیاء	ب ــطح	اش ــتن	س ــر	آراس ــم	هن خات
موزائیــک،	بــا	مثلث	هــای	کوچــک	بــه	صــورت	اشــکال	

منظــم	هندســی	اســت	کــه	ایــن	مثلث	هــا	را	از	انــواع	چــوب،	
فلــز	و	اســتخوان	می	ســازند.

ایــن	هنــر	در	ســاخت	منبــر،	درب	هــای	کاخ	و	منــازل	و	
ــروزه	 ــا	ام ــته	ام ــرد	داش ــا	کارب ــف	بناه ــای	مختل بخش	ه
ــه	 ــا	ب ــد	قلمــدان	و	ی ــی	مانن ــب	وســایل	تزئین بیشــتر	در	قال
شــکل	جعبه	هــای	دارای	کاربردهــای	مختلــف	اســتفاده	

می	شــود.
ــا	اشــکال	هندســی	 منبــر	چوبــی	مســجد	لنبــان	اصفهــان	ب
و	اجــزای	نقره	هــای	مربوطــه	بــه	ســال	۱۱۱4	هجــری	
)۱7۰2میــالدی(	اوج	شــکوفایی	و	تکامــل	این	هنــر	در	دوران	

ــود. ــه	ب صفوی
اتــاق	هفــت	در	هفــت	متــری	خاتــم	کاری	شــده	بــه	تمامــی	
وســایل	موجــود	در	آن،	در	کاخ	مرمــر	و	تــاالر	خاتــم	مجلــس	
شــورای	ملــی	بــا	4۰۰	متــر	مربــع	خاتــم	کاری	از	نمونه	هــای	

اســتفاده	از	ایــن	هنــر	در	ســاخت	بناهــا	اســت.

منبــت کاری چــوب: منبــت	هنــر	حکاکــی	و	کنــده	کاری	
روی	چــوب	اســت	و	مــواد	اولیــه		آن	از	انــواع	چــوب	درختــان	

ــوب	 ــر	روی	چ ــورد	نظ ــرح	م ــدا	ط ــر	ابت ــن	هن ــت؛	در	ای اس
کشــیده	شــده	و	حکاکــی	شــده	و	ســپس	بــه	صــورت	

برجســته	و	حجــم	دار	درآورده	می	شــود.
ایــن	هنــر	بــرای	تزئیــن	مســاجد	و	بــه	شــکل	منبــر،	رحــل	
قــرآن	و	در	و	پنجــره	و	غیــره	بــه	کار	می	رفتــه	اســت	و	بنــا	بــه	
اســناد	و	مــدارک	موجــود	متکــی	بــه	ســابقه	ای	بیــش	از	هزار	

و	پانصــد	ســال	اســت.
در	دوره	صفویــه،	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	ســاخت	ابنیــه	مذهبــی	
ــم	گیر	و	 ــش	چش ــران	افزای ــلطنتی	در	ای ــای	س ــز	کاخ	ه و	نی
محسوســی	یافــت	عــده	زیــادی	از	هنرمنــدان	منبــت	کار	بــه	
اصفهــان	بــه	عنــوان	مرکــز	ایــران	و	بــه	ویــژه	شــهر	گلپایــگان	

ــد. روی	آوردن
بــه	دنبــال	حملــه	افغان	هــا	بــه	ایــران	هنرمنــدان	و	
صنعتگــران	منبــت	کار	تدریجــا	پراکنــده	و	جــذب	مشــاغلی	
ــان(	 ــتان	اصفه ــگان	)اس ــا	گلپای ــدند	ام ــی	ش ــر	تخصص غی
و	آبــاده	)از	توابــع	اســتان	فــارس(	تنهــا	مراکــز	تجمــع	
ــن	دو	 ــز	ای ــد	و	ج ــاب	می	آمدن ــه	حس ــور	ب ــت	کاران	کش منب
شــهر،	در	هیــچ	جــای	دیگــر	از	کشــور	پهناورمــان	نشــانی	از	

معجزه ابراهیم)ع( در هنر خاتم کاری تا  نوای قلم بر دل ظروف مسی

فاطمه  کازرونی
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منبــت	کاران	و	منبــت	کاری	دیــده	نمی	شــد.
در	بیــن	شــهرهای	ایــران	در	حــال	حاضــر	در	چندیــن	شــهر	
ــان،	 ــه	اصفه ــود	دارد	از	جمل ــت	کاری	وج ــم	منب ــز	مه مراک

ــاده	و	شــیراز		اســت. ــگان،	آب گلپای

ــم	 ــتی	قدی ــی	از	صنایع	دس ــگری	یک ــی: مس ــروف مس ظ
ــای	کوچــک	 ــاخت	ظرف	ه ــرای	س ــران	اســت؛	ب ــای	ای و	زیب
ــش	کاری	 ــدر	آن	را	چک ــتفاده	و	آن	ق ــس	اس ــه	م ــک	تک از	ی
ــروف	 ــد،	ظ ــت	آی ــه	دس ــر	ب ــورد	نظ ــکل	م ــا	ش ــد	ت می	کنن

ــود. ــاخته	می	ش ــی	س ــد	ورق	مس ــا	چن ــر	از	دو	ی بزرگت
محصــوالت	عمــده	مــس	گــری	عبارتنــد	از	ســینی	های	
مختلــف،	دیــگ	،	تنــگ،	گلــدان	و	ظــروف	دیگــر	کــه	بــر	روی	
ــه	طــور	معمــول	هنــر	قلم	زنــی	نیــز	انجــام	می	شــود. آنهــا	ب

مینیاتـور )نگارگـری(: مینیاتور	هنر	ظریف	نقاشـی	اسـت	
کـه	بـه	جز	ایران	مشـابه	آن	را	در	ژاپـن	و	خـاور	دور	و	چین	نیز	
می	تـوان	مشـاهده	کـرد	و	در	ترکیـب	بـا	دیگر	صنایع	دسـتی	
ماننـد	مینا،	خاتم	و	غیـره	در	قالب	های	مختلف	مانند	سـاعت،	

ظروف،	زیـورآالت	و	غیره	کاربـرد	دارد.
معروف	تریــن	میناتورهــای	اصفهــان	بــر	دیوارهــای	کاخ	
ــری	از	 ــتر	تصاوی ــه	بیش ــت	ک ــده	س ــش	ش ــتون	نق چهلس
صحنه	هــای	نبــرد	پادشــهان	صفــوی	اســت	امــا	هنــر	
مینیاتــور	بیشــتر	نمــادی	از	عشــق	های	معنــوی	ماننــد	لیلــی	

ــد. ــه	دارن ــود	نهفت ــون	را	در	خ و	مجن

زری و مخمـل بافـی: زری	عبـارت	اسـت	از	پارچه	هـای	

زربفتـی،	کـه	پودهای	آن	طالسـت؛	در	این	هنـر	پارچه	هایی	با	
نقش	و	نگارهای	سـنتی	و	تـار	و	پودهائی	از	ابریشـم	و	گالبتون	
بـا	دسـتگاه	های	کاماًل	سـنتی	دسـتی	بافتـه	می	شـود	و		مواد	

اولیـه	ایـن	صنعت	ابریشـم	طبیعی	اسـت.
زری	بافــی	در	دوره	صفــوی	بــا	طرح	هــای	گوناگــون	و	
ــوش	 ــید	و	نق ــطح	رس ــن	س ــه	باالتری ــوع	ب ــای	متن رنگ	ه
ــدگان،	گل	و	گیــاه،	 ــات،	پرن ــر	حیوان بســیار	زیبایــی	از	تصاوی
ــلیمی	و	 ــرغ	اس ــرو،	گل	و	م ــت	س ــاً	درخ ــان	مخصوص درخت
ختائــی	بــر	پارچه	هــای	زربفــت	بافتــه	شــدند	و	بافته	هــا	نیــز	
بــا	خطــوط	نســخ	و	نســتعلیق	تزئین	شــدند	و	بــا	آنهــا	مقابر	و	

ــن	مقدســه	پوشــانده	شــدند. اماک
پارچه	هــای	قلمــکاری:	در	ایــن	هنــر	بــا	استفــــاده	از	
قالب	هــای	ویــژه	کــه	هــر	یــک	نقـــش	و	نــگار	زیبــا	و	
ــم	 ــه	انجت ــر	روی	پارچ ــدازی	ب ــش	ان ــد	نق ــینی	دارن دلنش
ــه	اوج	خــود	رســید	 ــه	ب ــن	هنــر	در	عصــر	صفوی می	شــود.	ای
ــه	و	 ــای	زنان ــتر	لباس	ه ــن	دوره	بیش ــه	در	ای ــه	ای	ک ــه	گون ب

مردانــه	از	پارچه	هــای	قلمــکار	تهیــه	می	شــد.
ایــن	هنــر	هم	اکنــون	از	صنایع	دســتی	رایــج	اصفهــان	اســت	
ــواع	 ــرای	دوخــت	ان ــای	ب ــر	در	ســاخت	پارچه	ه ــن	هن و	از	ای

ــره	اســتفاده	می	شــود. لبــاس،	رومیــزی	و	غی

قلمزنــی: هنــر	قلمزنــی	ســوابق	ممتــد	و	طوالنــی	دارد	و	بــه	
شــکل	نقــش	کــردن	طرح	هــا	و	خطــوط	زیبــا	و	دلپســند	بــر	
فلزاتــی	از	جملــه	طــال	و	نقــره	و	مــس	و	برنــج	و	فــوالد		بــوده	
ــژه	 ــه	وی ــر	روی	ظــروف	مــس		ب اســت	امــا	امــروزه	بیشــتر	ب

انــواع	ســینی	کاربــرد	دارد.

قالیبافــی: یکــی	دیگــر	از	هنرهــای	دســتی	اصفهــان	
قالیبافــی	اســت	کــه	در	زمــان	صفویــه	ایــن	هنــر	کــه	تــا	قبل	
ــه	اوج	 ــود	ب ــده	ب ــی	را	دی ــان	نشــیب	و	فرازهای از	آن	در	اصفه

ــید. ــی	رس ترق
ــی	 ــم	قالیباف ــز	مه ــی	از	مراک ــان	یک ــه	اصفه ــان	صفوی در	زم
ایــران	گردیــد	و	در	برخــی	گزارش	هــای	جهانگــردی	و	
ــده	 ــاره	ش ــری	اش ــس	و	بی	نظی ــای	نفی ــه	قالی	ه ــیاحان	ب س
ــو،	هشت	بهشــت	و	 کــه	ایوان	هــای	کاخ	هایــی	ماننــد	عالی	قاپ

ــود. ــه	وســیله	آنهــا	مفــروش	شــده	ب چهلســتون	ب
ــت	 ــگ	و	باف ــش	و	رن ــرح	و	نق ــر	ط ــان	از	نظ ــرش	اصفه ف
و	مصالــح،	از	کیفیــت	مرغــوب	و	عالــی		معــروف	اســت؛	
معروف	تریــن	قالی	هــای	اســتان	اصفهــان	در	نجف	آبــاد،	
ــز،	 ــن،	نطن ــگان،	نائی ــهرضا(،	گلپای ــه	)ش ــان،	قمش فالورج
ــد	 ــان	تولی ــار	و	اصفه ــان	و	خوانس ــمیرم	و	کاش ــدن،	س فری

می	شــود.
ــد	از	:	داشــتن	 ــان	عبارتن ــرش	اصفه ــای	عمــده	ف ویژگــی	ه
گل	و	برگهــای	شــکیل	و	اصیــل	ختایــی	بــه	صــورت	درشــت	
و	پــر	بــرگ،	تقلیــد	از	کاشــیکاری	هــای	بناهــای	دوره	صفویه	
اصفهان	)مســجد	امــام	و	شــیخ	لطــف	اهلل(،	اســتفاده	از	قندیل	
بــه	جــای	ســر	ترنــج	در	بیشــتر	فــرش	هــا،	اســتفاده	از	رنــگ	
هــای	ســنتی	مثــل	الکــی	و	ســرمه	ای	در	زمینــه	و	حاشــیه	و	
عــدم	اســتفاده	از	ســایه	روشــن	در	اغلــب	کارهــا	)بــه	جــز	در	

کارهــای	اخیــر(

فیــروزه کوبــی:	یکــی	از	معــدود	رشــته	های	صنایع	دســتی	
ــه	حــدود	شــصت	ســال	 ــت	ب ــن	صنع ــت	ای ــه	قدم اســت	ک
قبــل	می	رســد،	در	اصفهــان	فیــروزه	کوبــی	بــه	غیــر	از	
جواهــرات	در	ظروفــی	ماننــد	بشــقاب،	لیــوان،	گل	آبپــاش	و	

ــرد. ــرار	می	گی ــتفاده	ق ــورد	اس ــز	م ــره	نی غی
ــط	در	 ــی	فق ــروزه	کوب ــتی	فی ــت	دس ــر	صنع ــال	حاض در	ح

ــت. ــج		اس ــان	رای اصفه

انواع  صنایع دستی در شهرهای مختلف اصفهان:
ــه	 ــت	ک ــمار	اس ــدازه	ای	بی	ش ــه	ان ــان	ب ــتی	اصفه صنایع	دس
ــتی	 ــی	صنایع	دس ــهر	جهان ــوان	ش ــه	عن ــان	ب ــال	اصفه امس
از	ســوی	یونســکو	انتخــاب	شــده	اســت،	بســیاری	از	
ــد	اســتادی	هســتند	 ــا	چن ــک	و	ی ــان	ت صنایع	دســتی	اصفه
و	در	معــرض	خطــر	قــرار	دارنــد	کــه	از	ایــن	جملــه	
زری	بافــی،	 ورشوســازی،	 کاغذســازی،	 گالبتون	ســازی،	

مخمل	بافــی،	قفل	ســازی	و	غیــره	هســتند.
ــود	 ــدود	نمی	ش ــتان	مح ــز	اس ــه	مرک ــا	ب ــتی	تنه صنایع	دس
و	در	دیگــر	شــهرهای	اســتان	نیــز	داری	صنایع	دســتی	
مشــهوری	هســتند	کــه	از	مهم	تریــن	آنهــا	نمدمالــی	
در	 بافــی	 عبــا	 گیــوه	دوزی،	 و	 گیوه	بافــی	 »شــهرضا«،	
نائیــن،	ســفال	و	سرامیک	ســازی	در	شــهرضا،	پوســت	و	

پوســتین	دوزی	در	اصفهــان	اســت.
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از  بازمانــده  میراثــی  قــم  تیمچــه 
دوران قاجــار و اثــری منحصــر بــه 
فــرد در معمــاری اســالمی اســت کــه 
ــا داشــتن بزرگتریــن ســقف ضربــی ایــران، هــم اکنــون  ب

در آســتانه نابــودی اســت. 

مهمتریــن	اثــر	پــس	از	بــارگاه	حضــرت	معصومــه)س(	
ــی	روزگار	 ــکوت	و	بی	توجه ــه	در	س ــم	ک ــهر	ق ــب	ش در	قل
ــه	گــوش	 ــش	ب ــا	حــاال	دیگــر	صــدای	ناله	های ــد	ام می	گذران
ــی	آن	 ــا	و	اهال ــن	بن ــر	ای ــر	س ــی	ب ــایه	ناامن ــد	و	س می	رس
ســنگینی	می	کنــد،	بــا	ســتون	های	ترک	برداشــته،	در	و	
ــک	ارســی	 ــدون	حتــی	ی ــاوت	وشکســته،	ب پنجره	هــای	متف
ــای	 ــا	پله	ه ــون	ب ــری	ناهمگ ــالم	و	ظاه ــی(	س ــره	چوب )پنج
ــه	 ــک	راه	پل ــنگی،	ی ــه	س ــی،	دو	راه	پل ــین	پارکت ــاه	نش ش
ــی. ــر	قزاق ــف	آج ــری	و	ک ــا	آج ــه	راه	پله	ه ــی	و	بقی موزاییک
بــا	حــوض	بــی	آب	و	گل	هــای	مصنوعــی،	نورپــردازی	ناقــص،	
نبــود	تبلیغــات	و	فضــای	غیرجــذاب	بــا	تعطیلــی	9۰	درصــد	
ــگ	زده	 ــای	زن ــا	دره ــی	ب ــاط	آن	انبارهای ــا	و	در	حی حجره	ه
ــی	را	 ــره	نازیبای ــور	چه ــای	نم ــوده	و	دیواره ــای	فرس و	آجره
ــای	 ــرای	تماش ــی	ب ــگران	کم ــده	گردش ــبب	ش ــاخته	وس س

ایــن	بنــا	بیاینــد.
کشــورهای	پیشــرفته	بــرای	کســب	درآمــد	و	رونــق	
گردشــگری،	میــراث	فرهنگــی	می	ســازند	و	مســئوالن	شــهر	
ــی	 ــم	پیش ــان	از	ق ــه	شهرش ــی	تیمچ ــت	جهان ــز	در	ثب تبری
ــوی،	 ــت	ق ــود	مدیری ــه،	نب ــود	بودج ــم	نب ــا	در	ق ــد	ام گرفتن
ــا	هــر	دلیــل	دیگــر	میراثــی	کــه	ســال	ها	ایســتاده	 غفلــت	ی

ــد. ــن	می	زن ــر	زمی ــی	ب ــی	یک را	یک

حداقــل	حفــظ	ظاهــر	و	حفــظ	آبــرو	درتیمچــه	لحــاظ	نشــده	
و	تنهــا	بــرای	امنیــت	ایــن	صحــن	باشــکوه	دو	کپســول	آتــش	
نشــانی	کــه	ســه	ســال	از	تاریــخ	انقضــای	آن	گذشــته	را	نصب	
کرده	انــد	و	ایــن	دالیــل	تــو	را	بــاز	هــم	روانــه	تیمچــه	بــزرگ	

ــد. ــم	می	کن ق
وحـدت،	یکی	از	کسـبه	این	بـازار	طومـاری	از	درد	دل	هـا	دارد	
و	می	گوید	متأسـفانه	مسـئوالن	میراث	فرهنگی،	میـراث	دار	و	
کارشناسـان	آن	کاردان	نیسـتند	به	عنوان	مثال	سقف	تیمچه	
را	سـبک	سـازی	کردنـد	کـه	رانـش	نداشـته	باشـد	امـا	بـا	هر	

بارندگـی	آب	از	پایه	هـا	ورود	پیـدا	می	کـرد.
وی	در	مــورد	شــکاف	پایه	هــا	می	گویــد	بــه	مســئوالن	
میــراث	فرهنگــی	گفتیــم	آنــان	گفتنــد	بــا	هزینــه	شــخصی	
ــان	 ــه	خودم ــا	هزین ــم	ب ــه	آمدی ــی	ک ــد	زمان ــت	کنی درس
درســت	کنیــم	پلیــس	ســاختمان	میــراث	فرهنگــی	

ــم. ــا	کردی ــم	ره ــا	ه ــرد	م ــری	ک جلوگی
وی	می	گویـد	یـک	گروه	فیلمبرداری	هم	۶	سـال	پیش	تا	سـه	
متـر	دورادور	تیمچـه	را	گل	آلـود	کردنـد	کـه	قدیمی	تـر	جلوه	

کنـد	و	هنـوز	این	گل	هـا	از	تن	تیمچه	پاک	نشـده	اسـت.
ــتند	 ــی	هس ــبه	راض ــد	کس ــا	می	گوی ــورد	تخریب	ه وی	در	م
نیمــی	از	هزینه	هــا	را	بپردازنــد	امــا	بــه	دلیــل	ســوء	رفتارهــا،	
ــه	 ــی	ک ــاید	زمان ــرا	ش ــد	زی ــئوالن	ندارن ــه	مس ــادی	ب اعتم
کارشــناس	بگویــد	دو	میلیــون	هزینــه	دارد	امــا	به	مــا	بگویند	

چهارمیلیــون	و	خودشــان	کنــار	گــود	باشــند.
بایــد	بپذیرنــد	کــه	مــا	هــم	کارشــناس	بیاوریــم	زیــرا	میــراث	
ــی	گفتنــد	 ــه	وعده	هایــش	عمــل	نمی	کنــد؛	زمان فرهنگــی	ب
ــم	 ــه	آن	را	می	پردازی ــا	هزین ــذارد	م ــی	بگ ــس	در	چوب ــر	ک ه
مــن	چهــار	ســال	پیــش،	۱8	میلیــون	تومــان	هزینــه	کــردم	

امــا	گفتنــد	بودجــه	نداریــم	بــه	شــما	بدهیــم.

وقتــی	از	وی	پرســیدم	کــه	همــه	چیــز	حتــی	تمــام	اشــکال	
هندســی	در	ایــن	تیمچــه	قرینه	اســت،	چــرا	دو	حجــره	در	دو	
ــد	 ــم	زده	اســت؟	می	گوی ــر	ه ــودن	را	ب ــه	ب ــن	قرین ــه	ای طبق
ــی	 ــش	بین ــن	پی ــا	ای ــی	را	ب ــش	جای ــش	از	۱۰۰	ســال	پی بی
ــد	از	 ــردم	بتوانن ــد	م ــن	آی ــزرگ	پایی ــر	روزی	درب	ب ــه	اگ ک
ــت	 ــد	درس ــرار	کنن ــه	ف ــروی	تیمچ ــراری	در	راه درب	اضط
کردنــد	امــا	امــروز	جــای	آن	یــک	مغــازه	درســت	کرده	انــد	و	
میــراث	فرهنگــی	و	شــهرداری	ایــن	شــهر	قــدرت	اقــدام	علیه	

ــد. شــخص	را	ندارن
دیـوار	حیـاط	دوم	هـم	آجرهـای	فرسـوده	دارد	مـن	چنـد	بار	
بـه	مسـئوالن	ایـن	اداره	کل	گفتـم	لوله	هـای	آب	بـه	دلیـل	
فرسـودگی	نشـتی	دارد	و	آب	در	دیـواره	ورود	می	کنـد،	گفتند	
بـه	مـا	ربطـی	نـدارد	و	حداقـل	جلـوی	نشـتی	آب	را	نگرفتند.
ــار	را	دارد	 ــش	انب ــه	نق ــی	ک ــقف	حجره	های ــر	س ــک	مت ــا	ی ت
ریــزش	کــرده	زیــرا	آب	آنقــدر	در	دیــواره	رفتــه	و	مانــده	کــه	

باعــث	فرســایش	و	ریــزش	آجرهــا	شــده	اســت.
ــازه	و	 ــن	س ــام	ای ــه	تم ــی	دارد	ک ــه	اصل ــد	پای ــه	چن تیمچ
ســقف	های	بــزرگ	روی	آن	هــا	بنــا	شــده	زمانــی	کــه	از	داخل	
رانــش	داشــته	باشــد	ســقف	روی	ایــن	پایه	هــا	فشــار	مــی	آورد	
و	ریــزش	می	کنــد	و	آن	وقــت	دیگــر	پرونــده	تیمچــه	بســته	
ــکو	 ــد	پالس ــت	مانن ــا	ریخ ــن	بن ــه	ای ــی	ک ــود	و	زمان می	ش

ــد. ــم	می	اندازن ــردن	ه ــر	را	گ تقصی
ــوش	 ــان	خ ــم	پژوه ــی	از	ق ــی،	یک ــن	گرام ــتاد	ابوالحس 	اس
ذوقــی	کــه	در	مــورد	تمــام	آثــار	تاریخــی	قــم	برایــت	صحبت	
ــای	 ــی	تفاوتی	ه ــده	و	ب ــی	فای ــا	ب ــد	گفتن	ه ــد	می	گوی می	کن
مســئوالن	میــراث	فرهنگــی	همــه	را	خســته	کــرده	اســت.

ــک	 ــا	کم ــکان	ب ــن	م ــر	اصــالح	ای ــه	اگ ــی	ک ــی	می	گوی وقت
ــی	 ــراث	فرهنگ ــه	می ــت	ک ــن	اس ــر	از	ای ــد	بهت ــبه	باش کس

نفس های بزرگترین سقف ضربی ایران به شماره افتاده است
فاطمه محمدی

میـراث ایــران
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همــه	حجره	هــا	را	خریــداری	کنــد،	می	گویــد:	این	هــا	
ــر	 ــک	نف ــد.	حتــی	ی ــی	زدن ــک	حرف ــد	ی ــول	نمی	دهن کــه	پ
ــد؛	 ــگران	نمی	گذارن ــه	گردش ــکان	ب ــن	م ــی	ای ــرای	معرف را	ب
مــن	یــک	روز	بــه	رئیــس	ایــن	ســازمان	گفتــم	حیــف	از	ایــن	
ــتید	و	 ــئول	هس ــال	آن	مس ــما	در	قب ــه	ش ــاختمان	ها	ک س

ــود. ــب	ش ــی	تخری ــی	یک ــا	یک ــد	ت ــی	نمی	کنی اقدام
وقتــی	از	وی	می	پرســی	کــه	ایــن	ســاختمان	بــه	نظــر	کمــی	
ــد	 ــی	و	بلن ــم	وی	می	پاش ــر	زخ ــک	ب ــگار	نم ــده	ان ــج	ش ک
ــن	ســاختمان	سال	هاســت	 ــم	ای ــار	مــن	گفت ــد	2۰	ب می	گوی
ــتون	ها	از	 ــون	س ــم	اکن ــا	ه ــده	ام ــت	مان ــن	هیب ــا	ای ــه	ب ک
درون	در	حــال	خمیــده	شــدن	و	از	بیــن	رفتــن	اســت	و	اگــر	
رســیدگی	نکننــد	۱۰	یــا	۱2	ســال	دیگــر	همــان	دو	ســتون	

ــود. ــرقی	تیمچــه	می	ش ــب	قســمت	ش ــث	تخری باع
وقتــی	می	گویــی	دو	شــکاف	بــزرگ	در	پایه	هــای	قطــور	ایــن	
ــی	 ــا	خیل ــر	بن ــا	از	ظاه ــه	ام ــد	بل ــان	شــده	می	گوی ــا	نمای بن
مشــخص	نیســت	شــکاف	درون	را	خــراب	می	کنــد	و	در	ایــن	
ــر	 ــزد؛	خط ــن	بری ــاق	پایی ــه	ط ــد	ک ــری	نمی	پای ــورت	دی ص

تخریــب	تیمچــه	جــدی	اســت.
ناصر	محمدی	کسـبه	با	سـابقه	۱5	سـاله	تیمچه	نیز	می	گوید	
اقدامـی	بـرای	بهسـازی	درهـای	گـره	چینـی	انجـام	نشـده	و	
گـذر	زمان	آن	هـا	را	تخریب	کـرده	و	زمانـی	که	در	مـورد	درب	
آهنـی	حجـره	وی	و	دیگر	حجره	ها	می	پرسـی	می	گویـد	برای	

حفاظـت	ناچـار	بودیـم	درب	آهـن	
بگذاریم.

دیگـر	 کسـبه	 نـوروزی	 عبـداهلل	
تیمچـه	بـزرگ	قـم	بـا	بیـان	اینکـه	
اگـر	میـراث	فرهنگـی	بـرای	اینجـا	
هزینـه	کنـد	و	بخشـی	از	آن	را	هـم	
از	کسـبه	دریافـت	کنـد	بـا	آوردن	
توریسـت	ایـن	هزینـه	برمی	گـردد	
امـا	اینجـا	در	چوبـی	هـر	حجـره	ای	
خـراب	شـده	در	آهنـی	گذاشـته	و	
همـه	بخصوص	گردشـگران	اروپایی	
بـا	آمـدن	بـه	اینجـا	بـدون	اسـتثنا	
متأثـر	و	متعجـب	می	شـوند	که	چرا	
بـه	بنـا	بـه	ایـن	زیبایـی	رسـیدگی	
نمی	شـود؛	اگـر	ایـن	اثـر	در	ایتالیـا	
بـود	هـر	بازدیـد	کننـده	بایـد	نفری	
در	 حتـی	 می	پرداخـت	 دالر	 	۳۰
ترکیـه	مـن	۳۰	دالر	برای	تماشـای	
مسـجد	ایاصوفیه	و	کلیسـا	دادم	این	
مکان	ها	در	همه	شـهرها	و	کشـورها	
منبـع	کسـب	درآمـد	اسـت	منتهـا	

می	خواهـد. رسـیدگی	

حســین	غفاری	کــه	بیــرون	از	مغــازه	مشــغول	صحبت	اســت	
می	گویــد	دیگــر	عمــر	زیــادی	از	تاریــخ	بــا	عظمــت	فرهنگــی	
ــق	اینجــا	رســیدگی	و	 ــده	اســت.	راهــکار	رون ــم	باقــی	نمان ق

جــذب	توریســت	اســت.
ــف	 ــقف	و	ک ــای	س ــد	نم ــا	می	گفتن ــد	قدیمی	ه وی	می	گوی
تیمچــه	ماننــد	هــم	بــوده	پــس	از	آن	هــم	قلــوه	ســنگ	شــده	
بــود	امــا	از	ســوی	میــراث	فرهنگــی	آجــر	قزافــی	تیــره	رنــگ	
ــال	زدن	راه	 ــا	کان ــد	و	ب ــتفاده	کردن ــا	اس ــف	اینج ــرای	ک را	ب

مــوش	و	گربــه	را	بــه	تیمچــه	بــاز	کردنــد.
ــس	 ــغول	عک ــم	مش ــگاه	ترکیه	ه ــاتید	دانش ــی	از	اس گروه
ــتاد	 ــر	اس ــب	دمی ــر	حبی ــتند	نظ ــه	هس ــرداری	از	تیمچ ب
ــار	 ــد	آث ــی،	می	گوی ــه	می	پرس ــاره	تیمچ ــگاه	را	درب دانش
ــران	 ــا	در	ای ــت	ام ــم	اس ــوری	مه ــر	کش ــرای	ه ــی	ب تاریخ
بخصــوص	در	قــم	اهمیتــی	را	ندیدیــم.	آثــار	تبریــز،	
ــا	 ــدم	ام ــم	دی ــابور	را	ه ــهد	و	نیش ــیراز،	مش ــان،	ش کاش
ــیدگی	 ــاظ	رس ــران	از	لح ــهر	ای ــن	ش ــم	بدتری ــفانه	ق متأس
ــران	 ــرم	و	جمک ــر	از	ح ــه	غی ــود	و	ب ــی	ب ــار	تاریخ ــه	آث ب
ــرا	 ــه	چ ــد	ک ــن	بگویی ــه	م ــما	ب ــدارد	ش ــاری	ن ــی	آث گوی

ــت؟ ــراب	اس ــه	خ ــدر	تیمچ اینق
ــی	 ــدی	صادق ــید	مه ــه	س ــود	ک ــاری	ب ــال	ج ــاه	س خردادم
اســتاندار	قــم	گفــت	تیمچــه	حمایــت	ویــژه	دولــت	را	
ــی	 ــه	اقتصــاد	مقاومت ــت		آن	در	زمین ــد	ظرفی ــد	و	بای می	طلب

ــود. ــتفاده	ش اس
مهرمــاه	امســال	مرتضــی	ســقائیان	نژاد	شــهردار	قــم	گفــت:	
تیمچــه	فاقــد	ایمنــی	اســت	و	در	زمــان	بــروز	حادثــه	امنیــت	
ــی	 ــراث	فرهنگ ــرکل	می ــی	مدی ــدارد.	عیســی	رضای الزم	را	ن
ــد	 ــم	نیازمن ــازار	ق ــازی	ب ــن	س ــت:	ایم ــز	گف ــم	نی ــتان	ق اس
ــه	 ــرد	ک ــان	ک ــود	اذع ــت	و	خ ــایر	دستگاه	هاس ــارکت	س مش

ــوده	اســت. ــی	نب ــا	کاف ــن	بن ــرای	ای ــا	ب مرمت	ه
مهندس	جــالل	محدثــی	مشــاور	معماری	ســازمان	بهســازی	
اطــراف	حــرم	حضــرت	معصومــه)س(	دلیــل	فرامــوش	شــدن	
ــم	از	 ــرای	ق ــدون	ب ــه	گردشــگری	م ــود	منظوم تیمچــه	را	نب
ــار	 ــدن	آث ــه	مان ــه	ســبب	نهفت ــد	ک ســوی	مســئوالن	می	دان

تاریخــی	و	گردشــگری	قــم	شــده	اســت.
ــری،	زیرگذرهــای	 ــد	کیلومت ــی،	بلوارهــای	چن پل	هــای	کابل
ســه	ســطحی،	متــرو	و	مونوریــل	خبــر	از	ورود	مدرنیتــه	
ــت	و	 ــخ،	مرم ــد	و	تاری ــی	می	ده ــهری	مذهب ــه	ش ــی	ب الحاق

ــت. ــی	اس ــال	فراموش ــم	در	ح ــی	ق ــت	اصل هوی

میـراث ایــران
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ــران ــاد ایــ اقتص

رســانه ها چنــدی پیــش نقشــه جغرافیایــی از تنــش آبــی در کشــور را منتشــر کــرد 
ــا  ــا اســتفاده از داده هــای گــزارش مرکــز تحقیقــات آب دانشــگاه تهــران ب کــه ب
ــر  ــتر درگی ــتان ها بیش ــک از اس ــی داد کدام ی ــان م ــز نش ــگ قرم ــتفاده از رن اس

بحــران آب هســتند و قزویــن هــم رنــگ قرمــز بــه خــود گرفتــه بــود.

نــه خبــری از تشــویق و ترغیــب بــه خریــد تولیــدات داخلــی اســت و نــه اجنــاس 
کیفــی بــه راحتــی در دســترس اســت.

بــا اینکــه رکــورد بیــکاری اســتان کرمانشــاه بــا عــدد 2۴.5 در پاییــز 95 در کشــور 
ــدد 25.6  ــه ع ــش ب ــد افزای ــا 1.1درص ــز 96 ب ــا در پایی ــود ام ــی ب ــت نیافتن دس

ــید. رس

اختــالف کشــاورزان و منابــع طبیعــی بــر ســر اراضــی ســالیان زیــادی اســت حجــم 
ســنگینی از پرونــده هــا را روی دســت سیســتم قضایــی گذاشــته و هنــوز راهــکار 

شــفافی بــرای حــل آن اندیشــیده نشــده اســت.
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نقشـه تنـش آبـی ایـران نشـان می دهد 
که کشـور مـا به دالیلـی مانند برداشـت 
بی رویـه از منابـع آب و کاهـش نزوالت 
آسـمانی در وضعیت قرمز قـرار گرفته 
تشـنه  کشـورمان  در  آب  مدیریـت  و 

اسـت. تدبیر 

رســانه	ها	چنــدی	پیــش	نقشــه	جغرافیایــی	از	تنــش	آبــی	در	
کشــور	را	منتشــر	کــرد	کــه	بــا	اســتفاده	از	داده	هــای	گــزارش	
ــگ	 ــا	اســتفاده	از	رن مرکــز	تحقیقــات	آب	دانشــگاه	تهــران	ب
ــر	 ــک	از	اســتان	ها	بیشــتر	درگی ــز	نشــان	مــی	داد	کدام	ی قرم
ــود	 ــه	خ ــز	ب ــگ	قرم ــم	رن ــن	ه ــتند	و	قزوی ــران	آب	هس بح

گرفتــه	بــود.
ــع	 ــن	از	نظــر	مناب ــه	قزوی ــر	نشــان	داد	ک ــار	دیگ آن	نقشــه	ب
آب	در	وضعیــت	بحرانــی	قــرار	دارد؛	موضوعــی	کــه	مســئوالن	
ــی	در	 ــر	چندان ــا	تغیی ــد،	ام ــد	کرده	ان ــر	آن	تأکی ــم	ب ــر	ه ام
مســیر	»مدیریــت	منابــع	آب«	بــرای	بهبــود	در	ایــن	زمینــه	
ــزوالت	جــوی	 ــش	ن ــا	کاه ــی	ب ــورد	و	حت ــه	چشــم	نمی	خ ب
ــن	 ــال	9۶	ای ــژه	در	س ــک	به	وی ــتان	های	خش ــز	و	زمس و	پایی

ــت. ــده	اس ــتر	ش ــا	بیش نگرانی	ه
کشــاورزان	و	باغدارانــی	کــه	چشــم	بــه	آســمان	دارند،	امســال	
ــوا	بســیار	 ــای	ه ــل	گرم ــه	دلی ــان	ب ــد.	درخت بســیار	نگران	ان
زودتــر	از	موعــد	خــود	شــکوفه	داده	انــد	و	ایــن	یعنــی	احتمال	

خطــر	و	خســارت	بــه	محصــوالت.
ــه	 ــن	ب ــم	قزوی ــت	عظی ــودی	دش ــر	ناب ــگ	خط ــا	زن باره
ــت	 ــن	دش ــانتی	متری	ای ــده	و	فرونشســت	24	س ــدا	درآم ص

بی	نظیــر،	یکــی	از	ایــن	هشدارهاســت.
	

چاه هایی که دشت را فرونشاندند
ــن	 ــتان،	دشــت	قزوی ــه	ای	اس ــل	شــرکت	آب	منطق مدیرعام
ــت	آن	 ــد	و	از	فرونشس ــن	آب	می	دان ــم	تأمی ــع	مه را	از	مناب

ــرد. ــاد	ک ــدی	ی ــر	ج ــک	خط ــوان	ی به	عن
ــر	برداشــت	 ــر	اث ــا	افــزود:	فرونشســت	دشــت	ها	ب حمیــد	پوی
بی	رویــه	رخ	می	دهــد	و	بایــد	علــل	و	عواقــب	آن	شناســایی	و	
بــا	ایــن	قبیــل	برداشــت	ها	مقابلــه	شــود؛	چراکــه	صدمــات	آن	

ــت. ــر	اس جبران	ناپذی
ــداث	 ــاز،	اح ــای	آب	مج ــد	از	چاه	ه ــت	بیش	ازح ــا	برداش پوی
ــفره	های	 ــه	از	س ــت	بی	روی ــوز	و	برداش ــد	مج ــای	فاق چاه	ه
آب	زیرزمینــی	را	از	علــل	فرونشســت	دشــت	عنــوان	و	بیــان	
کــرد:	به	منظــور	جلوگیــری	از	ایــن	عوامــل	آســیب	زا،	تعــداد	
زیــادی	چــاه	در	اســتان	باوجــود	تمــام	چالش	هــای	پیــش	رو،	
ــدود	 ــع	آب	مس ــی	مناب ــا	و	تعادل	بخش ــرح	احی ــب	ط در	قال

شــد.
مدیرعامـل	شـرکت	آب	منطقـه	ای	اسـتان	ادامـه	داد:	انسـداد	
چاه	هـا	در	کنـار	جلوگیـری	از	اضافه	برداشـت	چاه	هـای	مجاز	

بـه	کاهـش	افـت	سـطح	آب	هـای	زیرزمینی	کمـک	کرد.
پویــا	تصریــح	کــرد:	وجــود	ایــن	چاه	هــا	از	مشــکالت	موجــود	
در	مســیر	مدیریــت	منابــع	آب	اســت	و	از	همیــن	رو	نســبت	

ــدام	می	شــود. ــه	مســدود	کــردن	آن	اق ب
مدیرعامــل	شــرکت	آب	منطقــه	ای	قزویــن	بــا	اشــاره	
بــه	صــرف	ســاالنه	۱5	میلیــارد	تومــان	اعتبــار	بــرای	
اجــرای	طرح	هــای	تعادل	بخشــی	منابــع	آب	در	ایــن	
ــن	۱2	 ــت	میانگی ــود	ثب ــا	وج ــرد:	ب ــان	ک ــتان	خاطرنش اس
ــع	آب	در	کشــور،	ایــن	رقــم	در	 درصــد	هــدر	رفــت	از	مناب
ــه	 ــه	ب ــن	25	درصــد	اســت	و	آب	دزدی،	صدم دشــت	قزوی
ــل	آن	 ــال	از	عل دریچه	هــای	آب	و	فرســودگی	خطــوط	انتق

ــی	رود. ــمار	م ــه	ش ب

پویــا	بــا	اشــاره	بــه	افزایــش	برداشــت	آب	از	منابــع	زیرزمینــی	
نادرســت	 شــیوه	های	 به	واســطه	 ســاالنه	 داد:	 ادامــه	
کشــاورزی،	حجــم	قابل	توجهــی	آب	در	دشــت	قزویــن	
ــی	 ــدت	کم	آب ــر	ش ــوع	ب ــن	موض ــد	و	ای ــرف	می	رس ــه	مص ب

می	افزایــد.
پویــا	تصریــح	کــرد:	درحالی	کــه	اســتاندارد	مصــرف	آب	
ــم	در	 ــن	رق ــت،	ای ــب	اس ــون	مترمکع ــاورزی	88۰	میلی کش
ــب	 ــون	مترمکع ــزار	و	5۰۰	میلی ــک	ه ــه	ی ــن	ب ــت	قزوی دش

می	رســد.
ــد	 ــداث	س ــد	اح ــی	مانن ــری	طرح	های ــن	از	پیگی وی	همچنی
ــن	 ــه	قزوی ــان	ب ــد	طالق ــانی	از	س ــو	و	آب	رس ــب،	باالخانل نه
ــن	 ــی	ای ــکل	کم	آب ــن	و	مش ــی	قزوی ــاز	آب ــع	نی ــور	رف به	منظ

ــد. ــاد	می	کن ــرکت	ی ــن	ش ــات	ای ــوان	اقدام ــتان	به	عن اس
مدیرعامــل	شــرکت	آب	منطقــه	ای	قزویــن	بیــان	کــرد:	ســد	
ــهر	و	 ــج	ش ــتا	و	پن ــی	۳۰	روس ــاز	آب ــد	نی ــو	می	توان باالخانل
همچنیــن	ســد	طالقــان	آب	شــرب	۱94	روســتا	و	۱4	شــهر	

را	تأمیــن	کنــد.
ــی	در	 ــرای	صرفه	جوی ــردم	ب ــت	از	م ــن	درخواس ــا	ضم پوی
مصــرف	آب،	مدیریــت	مصــرف	و	حفاظــت	از	منابــع	را	در	گرو	
ــا	 ــردم،	دســتگاه	ها	و	مســئوالن	مرتبــط	ب همــکاری	تمــام	م

موضــوع	دانســت.

تنش آبی؛ تهدید تشنگی
رئیــس	کمیســیون	اصــل	9۰	مجلــس	شــورای	اســالمی	هــم	
ــد	 ــت	و	تأکی ــتان	دانس ــائل	اس ــن	مس ــی	را	از	مهم	تری کم	آب
ــرای	 ــزی	جــدی	ب ــه	در	ســال	های	گذشــته	برنامه	ری ــرد	ک ک

کاهــش	ایــن	مشــکل	انجــام	نشــده	اســت.
داود	محمــدی	بیــان	کــرد:	اســتان	قزویــن	از	ظرفیــت	
بی	بدیــل	دشــت	قزویــن	برخــوردار	اســت	کــه	مقــام	
معظــم	رهبــری	ســال	82	در	ســفر	بــه	اســتان،	ایــن	دشــت	
را	بی	بدیــل	خواندنــد	و	در	همــان	ســفر	بــه	وزیــر	نیــرو	
فرمودنــد	کــه	»آقــای	بیطــرف	نســبت	بــه	آب	دشــت	قزویــن	

نمانیــد!«. بی	طــرف	
ــن	 ــه	ای ــئوالن	ب ــی	مس ــال	بی	توجه ــه	داد:	بااین	ح وی	ادام
ــا	 ــن	ب ــروز	دشــت	قزوی ــه	ام ــم	زد	ک مســئله	شــرایطی	را	رق
وضعیــت	بحرانــی	مواجــه	شــود	و	بیــن	2۰	تــا	4۰	متــر	افــت	

ــد. ــی	رخ	ده ــفره	های	آب	زیرزمین س
نماینــده	مــردم	قزویــن	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	بــا	بیان	

ــا	 ــق	ب ــی	مناط ــد	در	بعض ــبب	ش ــوع	س ــن	موض ــه	ای این	ک
فرونشســت	زمیــن،	پیشــرفت	شــوره	زار	و	بیابان	زایــی	مواجــه	
ــح	کــرد:	در	حــال	حاضــر	بســیاری	از	شــهرها	 شــویم،	تصری
ــی	هســتند	 و	روســتاهای	اســتان	دچــار	تنــش	جــدی	کم	آب
ــر	 ــا	تانک ــوز	ب ــتان	هن ــتای	اس ــد	روس ــش	از	یک	ص ــه	بی و	ب

آب	رســانی	می	شــود.
ــرای	 ــده	ب ــای	انجام	ش ــه	پیگیری	ه ــاره	ب ــا	اش ــدی	ب محم
ــته	 ــال	های	گذش ــن	در	س ــت	قزوی ــکل	آب	دش ــل	مش ح
خاطرنشــان	کــرد:	در	دوره	پیشــین	مجلــس	جلســات	
ــه	 ــتیم	ک ــوری	داش ــد	کش ــئوالن	ارش ــا	مس ــددی	ب متع
در	نهایــت	موفــق	شــدیم	تــا	۶۰	میلیــون	مترمکعــب	
ــه	 ــان	را	ک ــد	طالق ــتان	از	س ــرای	اس ــرب	ب ــهمیه	آب	ش س
ــه	نتیجــه	نرســیده	 ــی	و	متمــادی	ب طــی	ســال	های	طوالن
ــی	 ــز	پیگیری	های ــن	دوره	نی ــانیم	و	ای ــر	برس ــه	ثم ــود،	ب ب
ــز	 ــه	نســبتاً	موفقیت	آمی ــم	ک ــام	داده	ای ــوزه	انج ــن	ح در	ای

ــت. ــوده	اس ب
وی	افــزود:	موضــوع	دیگــر	ایــن	اســت	کــه	قزویــن،	اســتانی	
دانشــگاهی	و	علمــی	اســت	و	در	ایــن	زمینــه	جایــگاه	
مطلوبــی	در	کشــور	دارد؛	امــا	از	ایــن	ظرفیــت	علمــی	
ــی،	 ــی،	بیابان	زای ــالی،	کم	آب ــران	خشک	س ــل	بح ــرای	ح ب
ریزگردهــا	و	همچنیــن	تغییــر	الگــوی	کشــت	هیــچ	

ــت. ــده	اس ــتفاده	ای	نش اس
این	کـه	 بیـان	 بـا	 مجلـس	 	9۰ اصـل	 کمیسـیون	 رئیـس	
اسـتان	های	دیگـر	از	ظرفیـت	علمـی	اسـتان	قزویـن	بـرای	
حـل	مشـکالت	خـود	بهـره	می	برنـد،	بـر	ضـرورت	بهره	گیری	
مسـئوالن	اسـتان	از	ظرفیـت	دانشـگاه	های	بین	المللـی	امـام	
خمینـی)ره(،	علـوم	پزشـکی،	آزاد	و	دیگـر	دانشـگاه	ها	به	ویژه	

بـرای	حـل	مشـکل	کم	آبـی	تأکیـد	کـرد.
محمــدی	در	وهلــه	نخســت،	درک	مشــترک	از	اهمیــت	
فوق	العــاده	موضــوع	و	عــزم	جــدی	و	عمومــی	را	الزمــه	
حــل	مشــکالت	مربــوط	بــه	کم	آبــی	اســتان	عنــوان	و	
تصریــح	کــرد:	حــل	ایــن	مشــکل،	در	مراحــل	بعــدی	در	گــرو	
ــئولیت	 ــا	احســاس	مس ــتانی	ب ــران	اس ــه	مدی ــالش	بی	وقف ت
ــری	 ــود	و	پیگی ــع	موج ــه	از	مناب ــتفاده	بهین ــوزی،	اس و	دلس
ــه	 ــی	ب ــور،	اولویت	بخش ــی	کش ــطوح	عال ــدگان	در	س نماین
ــی	 ــکاری	و	همگام ــن	حــوزه	و	هم ــه	ای ــوط	ب ــای	مرب طرح	ه
مــردم	اســت	کــه	همیشــه	در	حــل	مشــکالت	کشــور	

بوده	انــد. پیش	قــدم	

ــران اقتصاد ایـ

»تنش آبی« تشنه تدبیر؛ تغییر الگوی کشت نسخه ای که فراموش  شد

میترا بهرامی
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شمایی از منابع و مصارف آب در قزوین
ــرداری	شــرکت	آب	 ــداهلل	ملکــی،	معــاون	حفاظــت	و	بهره	ب ی
منطقــه	ای	اســتان	قزویــن	میانگیــن	بــارش	ســاالنه	اســتان	را	
۳۱7	میلی	لیتــر	اعــالم	کــرد	و	گفــت:	آب	حاصــل	از	بارندگــی	
بــه	دو	صــورت	آب	هــای	ســطحی	نظیــر	رودخانه	هــا	و	

آب	هــای	زیرزمینــی	اســت.
ملکــی	افــزود:	آب	هــای	ســطحی	اســتان	قزویــن	در	دو	حــوزه	
ــزر	 ــای	خ ــه	دری ــه	ب ــتان	ک ــمال	اس ــاهرود	در	ش ــامل	ش ش
می	ریــزد	و	حــوزه	مرکــزی	یــا	حــوزه	رودخانــه	شــور	بخــش	
نیمــه	جنوبــی	اســتان	البــرز	کــه	بــه	دریاچــه	قــم	می	ریــزد،	

ــرار	دارد. ق
این	کــه	در	اســتان	قزویــن	بیشــترین	 بیــان	 بــا	 وی	
آب	هــای	ســطحی	در	حــوزه	شــاهرود	قــرار	دارد،	ادامــه	داد:	
ــرب	رود	و	 ــررود،	حاجی	ع ــای	ســطحی	از	خــررود،	ابه آب	ه
۳۱	رودخانــه	شــمالی	دشــت	قزویــن	ماننــد	رودخانه	هــای	
باراجیــن،	بــازار،	وشــته	و	زویــار	وارد	دشــت	قزویــن	

می	شــود.
معــاون	حفاظــت	و	بهره	بــرداری	شــرکت	آب	منطقــه	ای	

اســتان	قزویــن	بــا	اشــاره	بــه	این	کــه	آب	هــای	زیرزمینــی	در	
حــوزه	شــاهرود	وجــود	نــدارد،	تصریــح	کــرد:	آبخــوان	دشــت	
ــزرگ	کشــور	اســت	و	5۰۰	هــزار	 ــن	دومیــن	آبخــوان	ب قزوی
ــر	از	آب	 ــار	مســاحت	دارد	کــه	طــی	میلیون	هــا	ســال	پ هکت

شــده	اســت.
ملکــی	خاطرنشــان	می	کنــد:	منابــع	آب	دشــت	قزویــن	
ــه	 ــی	ب ــای	منته ــوی	و	آورِد	رودخانه	ه ــزش	ج ــل	ری حاص

ــت. ــال	آن	اس ــررود	و	امث ــررود،	خ ــد	ابه ــت	مانن دش
وی	دربـاره	مصـارف	آب	اسـتان	هـم	بیـان		کـرد:	در	اسـتان	
قزویـن	سـاالنه	2	میلیـارد	و	۶۰۰	میلیـون	مترمکعـب	آب	
بـه	مصـرف	می	رسـد	کـه	2	میلیـارد	مترمکعـب	آن	از	منابـع	
زیرزمینـی	شـامل	چشـمه،	چـاه	و	قنـات	و	۶۰۰	میلیـون	
مترمکعـب	آن	از	منابـع	سـطحی	ماننـد	رودخانه	هـا	و	سـد	
طالقـان	برداشـت	و	آب	طالقـان	در	کانال	هـا	مصرف	می	شـود.
معــاون	حفاظــت	و	بهره	بــرداری	شــرکت	آب	منطقــه	ای	
اســتان	قزویــن	اضافــه	کــرد:	از	کل	آب	هــای	مصرفــی	اســتان	
ــد	 ــادل	9۱	درص ــب	مع ــون	مترمکع ــارد	و	۳7۰	میلی 2	میلی
در	بخــش	کشــاورزی،	۱۱۰	میلیــون	مترمکعــب	معــادل	
چهــار	درصــد	در	بخــش	صنعــت	و	خدمــات	و	۱22	میلیــون	
مترمکعــب	معــادل	حــدود	5	درصــد	در	بخــش	شــرب	

مصــرف	می	شــود.

ریشه های کم آبی
ــان	 ــرار	داد	و	بی ــه	ق ــی	را	موردتوج ــه	های	کم	آب ــی	ریش ملک
کــرد:	تغییــر	اقلیــم	ماننــد	نباریــدن	بــرف،	کاهــش	بارندگــی،	
افزایــش	دمــا	و	تأخیــر	در	کیفیــت	بارندگــی	از	یک	ســو	
و	همچنیــن	کاهــش	احجــام	آب	ورودی	بــه	اســتان	از	
ــت	های	 ــل	برداش ــه	دلی ــت	ب ــه	دش ــی	ب ــای	منته رودخانه	ه
بی	رویــه	اســتان	های	باالدســت	به	ویــژه	زنجــان	از	دیگــر	

ــت. ــده	اس ــن	ش ــتان	قزوی ــی	در	اس ــبب	کم	آب ــو	س س
ــع	آب	 ــرداری	از	مناب ــه	بهره	ب ــش	بی	روی ــه	داد:	افزای وی	ادام
ــزون	کشــاورزی،	مصــارف	شــرب،	صنعــت	و	 و	توســعه	روزاف
ــن	اســتان	 ــی	در	ای ــی	کم	آب ــز	از	ریشــه	های	اصل ــات	نی خدم
اســت؛	چراکــه	منابــع	روزبــه	روز	محدودتــر	و	مصــارف	

ــود. ــتر	می	ش ــه	روز	بیش روزب
معــاون	حفاظــت	و	بهره	بــرداری	شــرکت	آب	منطقــه	ای	
اســتان	قزویــن	بــه	چالش	هــای	موجــود	در	بخش	آب	اســتان	
اشــاره	و	خاطرنشــان	کــرد:	بــا	وجــود	تمــام	مشــکالت	موجود	
ــژه	 ــف	به	وی ــای	مختل ــارف	آن	در	بخش	ه ــوزه	آب،	مص در	ح

کشــاورزی	بســیار	نامطلــوب	و	بــه	دوراز	اســتاندارهای	جهانــی	
اســت؛	زیــرا	کشــاورزی	و	روش	هــای	آبیــاری	ما	ســنتی	اســت	

ــود. ــف	می	ش ــزارع	تل ــار	و	م ــدت	در	انه و	آب	به	ش

ــی  ــد فعل ــا رون ــرا ب ــتان و بویین زه ــه تاکس تخلی
ــت ــل اس محتم

وی	تصریــح	کــرد:	تــداوم	رونــد	فعلــی	چیــزی	جــز	نابــودی	
دشــت	قزویــن	را	رقــم	نمی	زنــد	و	به	این	ترتیــب	تــا	۱۰	
ســال	آینــده	7۰	درصــد	دشــت	قزویــن	شــامل	بویین	زهــرا	و	
تاکســتان	از	دســت	مــی	رود	کــه	بــه	دلیــل	بی	آبــی	ناچــار	بــه	

ــویم. ــه	می	ش ــاکنان	منطق ــدن	س کوچان
معــاون	حفاظــت	و	بهره	بــرداری	شــرکت	آب	منطقــه	ای	
اســتان	قزویــن	یــادآور	شــد:	در	صــورت	ادامــه	ایــن	
ــود	 ــا	خشــک	و	آب	شــرب	ناب ــا	شــور،	چاه	ه ــت،	آب	ه وضعی
ــرمایه	گذاری	ها	و	 ــن،	س ــت	زمی ــن	فرونشس ــود	و	ضم می	ش
ــن	 ــا	از	بی ــر	راه	ه ــف	نظی ــای	مختل ــاخت	های	بخش	ه زیرس

ــی	رود. م

چه باید کرد؟ 
ملکــی	دربــاره	اقدامــات	انجام	شــده	بــرای	جلوگیــری	از	
نابــودی	دشــت	قزویــن	بیــان	کــرد:	نتیجــه	کارشناســی	های	

ــا	مشــارکت	کارشناســان	ســازمان	 ــه	ب ــق	صــورت	گرفت دقی
جهــاد	کشــاورزی	اســتان	ایــن	اســت	کــه	بایــد	مصــارف	آب	
ــد	کــه	 کشــاورزی	حــدود	45	درصــد	در	اســتان	کاهــش	یاب

ــور	الزم	االجراســت. ــد	مح ــن	کار	در	چن ای
ــن	 ــی	از	ای ــاز	را	یک ــت	های	غیرمج ــام	برداش ــتن	تم وی	بس
ــه	 ــن	بخــش	نســبت	ب ــرد:	در	ای ــان	ک ــوان	و	بی ــا	عن محوره
انســداد	چاه	هــای	غیرمجــاز	حفرشــده	در	اســتان	طــی	
چاه	هــای	 تکلیــف	 تعییــن	 و	 تاکنــون	 	85 ســال	های	
ــت. ــده	اس ــدام	به	عمل	آم ــال	85	اق ــش	از	س ــده	پی حفرش

	
تغییر الگوی کشت؛ الزمه نجات قزوین

چنان	کــه	گفتــه	شــد،	حــدود	9۱	درصــد	آب	مصرفــی	
اســتان	مربــوط	بــه	بخــش	کشــاورزی	اســت؛	درحالی	کــه	در	
کشــورهای	دیگــر	حــدود	7۰	درصــد	آب	مصرفــی	بــه	بخــش	

ــاص	دارد. ــاورزی	اختص کش
ازایــن	رو	بــا	توجــه	بــه	قطــب	بــودن	قزویــن	در	حــوزه	
ــر،	 ــوی	دیگ ــتان	از	س ــی	اس ــو	و	کم	آب ــاورزی	از	یک	س کش
ــه	 رعایــت	الگــوی	کشــت	به	منظــور	کاهــش	مصــرف	بی	روی

ــت. ــروری	اس ــاورزی	ض ــش	کش آب	در	بخ
بنابرایــن	بایــد	چنان	کــه	مســئوالن	جهــاد	کشــاورزی	
پیش	ازایــن	هــم	گفته	انــد؛	کشــت	برخــی	محصــوالت	
ــش	 ــد	ذرت	کاه ــه	ای	مانن ــان	علوف ــژه	گیاه ــر	به	وی پرآب	ب
یابــد	و	به	جــای	آن	گیاهــان	علوفــه	ای	کم	آب	بــر	ماننــد	
»خلــر«	و	»ماشــک«	کــه	بــرای	خــاک	نیــز	مفیــد	هســتند،	

ــود. ــت	ش کش
ــش	 ــای	کاه ــری	روش	ه ــن	و	به	کارگی ــاری	نوی ــش	آبی افزای
ــر	و	 ــی	مؤث ــع	آب ــت	از	مناب ــد	در	حفاظ ــرف	آب	می	توان مص

ــد	باشــد. مفی
صیفی	جــات	از	محصــوالت	پرآب	بــر	هســتند	کــه	مســئوالن	
ــار	آن	 ــرای	کاهــش	آث ــد	ب ــاد	کشــاورزی	می	گوین وزارت	جه
بــر	کم	آبــی،	برنامه	هایــی	در	وزارتخانــه	در	نظــر	گرفتــه	شــده	
ــاری	 ــد	آبی ــی	مانن ــری	روش	های ــا	به	کارگی ــه	آن	ه و	ازجمل
کم	فشــار	و	تحت	فشــار	اســت	تــا	کمتریــن	میــزان	آب	

مصــرف	شــود.
ــا	 ــک	اســتان	صنعتــی	ب ــوان	ی ــن	به	عن ــن	قزوی ــر	ای عــالوه	ب
ــات	 ــد	در	نج ــش،	می	توان ــن	بخ ــرف	آب	در	ای ــش	مص کاه
خــود	از	تشــنگی	موفق	تــر	بــوده	و	بــا	صرفه	جویــی	در		
بخــش	خانگــی،	در	نبــرد	پنجــه	در	پنجــه	بــا	خشک	ســالی،	

ــته	باشــد. ــی	داش توفیقات
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ــتان های  ــاورزی اس ــر کش ــود آب ب کمب
ازجملــه خوزســتان  مختلــف کشــور 
ســایه افکنــده و بــرای برون رفــت از 
ایــن شــرایط، بایــد »شــعارها« را تبدیــل 
بــه »واقعیــت« کــرد، فاصلــه ای از آبیاری 

ــن! ــا نوی ســنتی ت

کشــاورزی	در	خوزســتان	تبدیــل	بــه	بیمــار	در	حــال	احتضار	
شــده	اســت.	قهــر	آســمان	از	یک	ســو	و	سیاســت	های	اشــتباه	
مدیریــت	آب،	زمین	هــای	کشــاورزی	خوزســتان	را	در	مســیر	
تبدیل	شــدن	بــه	بیغولــه	قــرار	داده	اســت.	دیگــر	کشــاورزان	
بــا	آن	زمانــی	کــه	بیــل	را	بــه	انــدک	گلــی	می	زدنــد	و	فــوران	
آب،	زمین	هــای	آن	هــا	را	ســیراب	می	کــرد،	بایــد	خداحافظــی	
ــال	 ــه	دیگــر	عــوض	شــده	و	خشک	ســالی	و	انتق ــد.	زمان کنن
ــرای	 ــی	کــه	ســهم	خوزســتانی	ها	اســت،	شــرایط	را	ب آب	های
ــرده	 ــخت	ک ــده	و	س ــتان	پیچی ــاورزان	اس ــاورزی	و	کش کش

اســت.
ــادان،	 ــود	کــه	در	منطقــه	ســلیچ	آب همیــن	قبــل	از	جنــگ	ب
ــاز	می	کردنــد	و	نهرهایــی	کــه	 مــردم	در	خانه	هــای	خــود	را	ب
ــه	 ــد.	زمان ــا،	پــرآب	می	شــدند	را	می	دیدن ــا	جــذر	و	مــد	دری ب
ــادان	کــه	هشــت	 عــوض	شــده	اســت،	نخل	هــای	اســتوار	آب
ســال	جنــگ	تحمیلــی	آن	هــا	را	از	پــا	نینداخــت	و	سایه	ســار	
مدافعــان	نجیــب	شــهر	بودنــد،	اســیر	دشــمن	بی	رحمــی	بــه	
ــون	 ــد؛	چ ــتاده	می	میرن ــاال	ایس ــده	اند	و	ح ــی	ش ــام	بی	آب ن
ــه	آن	هــا	می	رســید	به	جایــی	دیگــر	رفتــه	 ــی	کــه	ب ســهم	آب
ــه	 ــت	چراک ــه	اس ــرش	گرفت ــم	قه ــمان	ه ــاید	آس ــت.	ش اس

بشــر	در	حــال	دســت	کاری	طبیعــت	اســت	و	خــودش	
ــی	کــه	ســهم	زمین	هــای	تشــنه،	تاالب	هــای	 مســیر	آب	های
بابرکــت	و	نخل	هــای	سرســبز	هســتند	را	تغییــر	داده	و	آب	را	
ــم	کوره	هــای	فوالدســازی	کــرده	اســت. ســخاوتمندانه	تقدی
حــاال	کــه	آب	نیســت،	چــاره	چیســت؟	قــرار	نیســت	
کشــاورزان	خوزســتانی	کــه	هنــوز	عقیــده	دارنــد،	کشــاورزی	
ــا	 ــان	ب ــارزه	بی	ام ــرای	مب ــالش	ب ــت	از	ت ــت	دارد	و	دس برک
ــد	و	 ــار	بگذارن ــود	را	کن ــای	خ ــد،	بیل	ه ــی	برنمی	دارن بی	آب
ــند.	 ــان	باش ــدن	زمین	هایش ــک	تر	ش ــک	و	خش ــاهد	خش ش
خوزســتانی	کــه	قــرار	اســت	تــا	ســال	۱4۰4	نیــاز	غذایــی	27	
میلیــون	ایرانــی	را	تأمیــن	کنــد،	آیــا	بایــد	بــه	حــال	خــود	رها	

ــدارد؟ ــرای	آن	ن ــری	ب ــر	و	تدبی ــت	فک ــود	و	دول ش
چــاره	ایــن	اســت	کــه	دولــت	بایــد	مــرز	بیــن	رؤیــا	و	واقعیــت	
ــای	خــود	در	توســعه	کشــاورزی	در	 ــه	رؤی ــد	و	ب ــاه	کن را	کوت
ــت	 ــاند.	سال	هاس ــت	بپوش ــای	حقیق ــه	زیب ــتان،	جام خوزس
ــاد	 ــاورزان،	فری ــردم	و	کش ــل	از	م ــف	قب ــای	مختل دولت	ه
ــوت	 ــی	دع ــه	صرفه	جوی ــه	را	ب ــد	و	هم ــر	می	دهن ــی	س بی	آب
ــود	دارد	 ــخ	وج ــت	تل ــک	حقیق ــن	ی ــی	دراین	بی ــد	ول کرده	ان
ــاری	 ــازی	آبی ــرای	نوین	س ــت	ب ــه	دول ــت	ک ــن	اس و	آن	ای
ــا	 ــته	و	تنه ــب	گذاش ــود	را	در	جی ــاورزی،	دســت	های	خ کش

ــد. ــده	می	ده ــش	وع ــاورزان	زحمتک ــه	کش ب
ــن	را	 ــاری	نوی ــعار	آبی ــف	ش ــای	مختل ــت	دولت	ه سال	هاس
ــی	عمــاًل	حاضــر	نشــدند،	به	صــورت	جــدی	 ــد	ول ســر	داده	ان
وارد	ایــن	عرصــه	بســیار	حســاس	شــوند	و	گامــی	کــه	
کشــورهای	دیگــر	برداشــته	و	اکنــون	طعــم	شــیرین	موفقیت	
ــرو	 ــدای	وزارت	نی ــون	ص ــد.	اکن ــیده	اند،	را	بردارن آن	را	چش
گــوش	فلــک	را	کــر	کــرده	اســت	کــه	مــردم	بایــد	در	مصــرف	

ــن	 ــار	دراین	بی ــزار	اخط ــد	و	ه ــی	کنن ــرب	صرفه	جوی آب	ش
ــاورزی	 ــرای	کش ــا	ب ــی	آن	ه ــد	ول ــردم	می	ده ــورد	م ــه	خ ب
ســنتی	کــه	9۰	درصــد	آب	هــای	ایــران	را	مثــل	هیــوال	
ــال	 ــه	دنب ــاً	ب ــد	و	صرف ــفابخش	ندارن ــخه	ش ــد،	نس می	بلع

مســکن	ها	هســتند.
ــتان،	 ــی	خوزس ــران	و	به	طریق	اول ــکالت	ای ــل	مش ــکار	ح راه
اســتفاده	از	آبیــاری	نویــن	اســت؛	ولــی	واقعیــت	ایــن	اســت	
بــه	علــت	 به	خصــوص	خوزســتانی	ها	 کــه	کشــاورزان	
مشــکالت	ســال	های	اخیــر	کــه	زیان	هــای	فراوانــی	را	
متحمــل	شــده	اند،	قــادر	نیســتند	هزینه	هــای	ســنگین	
ایجــاد	شــبکه	های	آبیــاری	نویــن	در	زمین	هــای	خــود	
ــری	 ــه	تدبی ــن	زمین ــد	در	ای ــت	بای ــس	دول ــد؛	پ را	بپردازن
بیندیشــد	و	مثــاًل	کل	هزینه	هــای	نوین	ســازی	شــبکه	

آبیــاری	زمین	هــای	مســتعد	را	پرداخــت	کنــد.

۹۰ درصد آب ایران برای کشاورزی
عضــو	کمیســیون	کشــاورزی،	آب	و	منابــع	طبیعــی	مجلــس	
ــتان	 ــه	اس ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ــد:	ب ــالمی	می	گوی ــورای	اس ش
خوزســتان	جــزو	اســتان	هایی	اســت	کــه	در	حــال	حاضــر	بــا	
تنــش	آبــی	روبــرو	شــده؛	بنابرایــن	نیــاز	داریــم	کــه	در	بحــث	
ــش	 ــن	در	بخ ــاری	نوی ــعه	آبی ــژه	توس ــی	آب	به	وی صرفه	جوی
منســجم	تری	 و	 دقیق	تــر	 برنامه	ریزی	هــای	 کشــاورزی	

داشــته	باشــیم.
ــرف	 ــرانه	مص ــد	س ــد:	9۰	درص ــی	زاده	می	افزای ــاس	پاپ عب
ــود؛	 ــرف	می	ش ــاورزی	ص ــش	کش ــرای	بخ ــور	ب آب	در	کش
بنابرایــن	صرفه	جویــی	در	ایــن	بخــش	خیلــی	راهگشــا	
ــرف	 ــی	در	مص ــای	صرفه	جوی ــی	از	روش	ه ــود.	یک ــد	ب خواه

آبیاری نوین از رؤیا تا واقعیت؛ اراضی کشاورزی تشنه »مدیریت آب« است

 علی نواصــر
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آب	کشــاورزی	اســتفاده	از	شــبکه	های	آبیــاری		نویــن	اســت.
ــی	 ــیوه	های	مختلف ــن	ش ــاری	نوی ــد:	آبی ــد	می	کن وی	تأکی
ــرای	 ــواری	دارد.	ب ــی،	قطــره	ای	و	ن ــه	تحت	فشــار،	باران ازجمل
ــم،	 ــن	اقلی ــاری	نوی ــیوه	های	آبی ــدام	از	ش ــتفاده	از	هرک اس
خــاک	منطقــه	و	نــوع	محصــوالت	را	در	نظــر	می	گیرنــد.	هــر	
کشــوری	روش	خــاص	خــودش	را	در	آبیــاری	نویــن	اســتفاده	
می	کنــد	و	ســعی	بــر	ایــن	دارنــد	تــا	آن	روش	را	بومــی	کننــد.
ــی	از	 ــرد:	یک ــوان	ک ــس	عن ــول	در	مجل ــردم	دزف ــده	م نماین
مشــکالت	موجــود	در	ارتبــاط	بــا	آبیــاری	نویــن	خوزســتان،	
بحــث	مدیریــت	اســت.	متأســفانه	آبیــاری	نویــن	خوزســتان	
متناســب	بــا	اقلیــم	ایــن	اســتان	نیســت	به	عنوان	مثــال	روش	
ــه	دلیــل	 ــی	اصــاًل	مناســب	خوزســتان	نیســت	چــون	ب باران
خشــکی	هــوا	و	دمــای	بــاال	باعــث	تبخیــر	ســریع	و	زیــاد	آب	

می	شــود.

آموزش حلقه مفقوده
ــه	 ــد	ب ــه	بای ــوزش	و	ترویجــی	ک ــد:	آم ــادآور	ش ــی	زاده	ی پاپ
ــام	 ــی	انج ــوز	به	خوب ــد	هن ــتان	داده	می	ش ــاورزان	خوزس کش
ــاری	 ــتم	آبی ــع	سیس ــر	مواق ــال	اکث ــرای	مث ــت.	ب ــده	اس نش
ــدازی	 ــتان	راه	ان ــف	اس ــی	مختل ــاورزی	در	اراض ــن	کش نوی
می	شــود	درحالی	کــه	کشــاورز	نحــوه	کامــل	اســتفاده	از	
ــن	 ــن	رفت ــث	از	بی ــی	باع ــن	بی	اطالع ــد	نیســت	و	ای آن	را	بل
کارایــی	الزم	سیســتم	آبیــاری	تحت	فشــار	شــده	و	درنهایــت	

ــود. ــد	ب ــد	خواه ناکارآم
ــه	از	آب	 ــم	ک ــادت	کرده	ای ــتان	ع ــرد:	در	خوزس ــان	ک وی	بی
بــه	روش	ســنتی	برداشــت	کنیــم	درصورتی	کــه	بــا	اســتفاده	
از	آبیــاری	تحت	فشــار،	شــاهد	افزایــش	عملکــرد	کشــاورزی،	
کاهــش	هزینــه	کارگــری	و	بســیاری	از	مزایــای	دیگــر	
ــدی	در	 ــزم	ج ــتان	ع ــران	اس ــفانه	مدی ــود.	متأس ــم	ب خواهی
ــه	مســئله	آبیــاری	نویــن	بیشــتر	 ــد	کــه	ب ایــن	زمینــه	ندارن
ورود	پیداکــرده	و	برنامه	هــای	خوبــی	را	در	ایــن	زمینــه	ارائــه	

ــد. کنن
ــای	 ــت:	رودخانه	ه ــس	گف ــول	در	مجل ــردم	دزف ــده	م نماین
کارون،	دز	و	کرخــه	بیــن	4۰۰	تــا	5۰۰	مترمکعــب	دبــی	آب	
ــه	 ــد	ب ــد	را	هــم	بای ــار	اراضــی	جدی ــد	و	45۰	هــزار	هکت دارن
زیــر	کشــت	ببریــم؛	بنابرایــن	بــه	آب	بیشــتری	نیــاز	داریــم.	
ــردن	ایــن	اراضــی	 ــه	زیــر	کشــت	ب ــرای	موفــق	شــدن	در	ب ب
جدیــد	بایــد	از	سیســتم	آبیــاری	تحت	فشــار	اســتفاده	کــرد.	
روش	هــای	کشــت	هــم	بایــد	متناســب	بــا	خوزســتان	باشــد.
طبــق	یــک	تحقیــق	میــزان	هدررفــت	آب	بخــش	کشــاورزی	
در	ایــران	7۰	درصــد	اســت؛	یعنــی	از	8۶	میلیــارد	مترمکعــب	
ــب	 ــارد	مترمکع ــدوداً	۶۰	میلی ــن	بخــش،	ح ــص	ای آب	مخت
آن	هــدر	مــی	رود	و	8۰	درصــد	اتــالف	منابــع	آبــی	کشــاورزی	
ــاری	 ــه	علــت	عــدم	اســتفاده	از	فّناوری	هــای	پیشــرفته	آبی ب
ــا	تغییــر	نگــرش	و	اصــالح	سیســتم	 اســت.	پــس	می	تــوان	ب
کشــاورزی	و	آبیــاری،	بخشــی	از	ایــن	هدررفــت	عظیــم	را	بــه	
چرخــه	تولیــد	و	اســتفاده	برگردانــد.	آمریــکا،	آلمــان	و	ژاپــن	
در	دوره	گــذار	از	کشــاورزی	ســنتی	بــه	صنعتــی	در	یــک	بــازه	
زمانــی	کوتاه	مــدت	ده	هــا	میلیــارد	دالر	در	ایــن	بخــش	هزینه	
کردنــد.	ایــران	نیــز	بایــد	در	این	مــورد	قدمی	اساســی	بــردارد	
ــتفاده	 ــرایط	اس ــاخت	ها	ش ــالح	زیرس ــه	اص ــک	ب ــا	کم و	ب

ــد. درســت	از	آب	را	فراهــم	کن
ــاورزی	 ــش	کش ــت	آب	بخ ــورد	هدررف ــر	در	م ــئله	دیگ مس
مربــوط	بــه	بهــره	وری	آب	اســت.	در	ایــران	مقــدار	بهــره	وری	
ــی	در	 ــوده	ول ــد	ب ــط	۳5	درص ــور	متوس ــاورزی	به	ط آب	کش
ــرای	 ــد	و	ب ــدار	۶5	درص ــن	مق ــعه	یافته	ای ــورهای	توس کش
ــاری	 کشــورهای	درحال	توســعه	45	درصــد	اســت.	روش	آبی
ــاری	 ــره	وری	آبی ــان	و	به ــش	راندم ــزایی	در	افزای ــر	بس تأثی
ــی	 ــنتی	غرقاب ــاری	س ــت	از	آبی ــا	حرک ــه	ب دارد	به	طوری	ک
ــا	5۰	 ــره	وری	از	۳۰	ت ــن	به ــره	ای	ای ــاری	قط ــمت	آبی ــه	س ب
درصــد	در	روش	ثقلــی	بــه	8۰	تــا	9۰	درصــد	در	روش	آبیــاری	

ــد. ــش	می	یاب ــره	ای	افزای قط
ــد	 ــای	جدی ــری	روش	ه ــا	به	کارگی ــد	ب ــان	معتقدن کارشناس
ــاهد	 ــاری	)قطــره	ای	و	تحت	فشــار(	در	کشــور	ش ــن	آبی و	نوی
توســعه	کشــاورزی	در	دشــت	های	بحرانــی	و	ممنوعــه	
خواهیــم	بــود	و	همچنیــن	می	توانیــم	شــاهد	افزایــش	کشــت	

ــی	در	کشــور	باشــیم. ــه	ای	ســبزی	و	صیف گلخان

۹۸ درصد کشاورزی خوزستان آبی است
ــاورزی	 ــاد	کش ــازمان	جه ــس	س ــی	رئی ــرو	چنگلوائ کیخس
ــد	مشــکل	کار	 خوزســتان	کــه	مثــل	همــه	اســالفش	می	دان
کجاســت	می	گویــد:	در	ایــن	زمــان	بیــش	از	98	درصــد	
محصــوالت	تولیــدی	کشــاورزی	اســتان	وابســته	بــه	اراضــی	
ــه	در	 ــی	ک ــزان	آب ــد	از	می ــن	9۰	درص ــی	اســت	و	همچنی آب
ایــن	خصــوص	مورداســتفاده	قــرار	می	گیــرد	از	محــل	
ــل	 ــد	آن	از	مح ــا	۱۰	درص ــتان	و	تنه ــطحی	اس ــای	س آب	ه
آب	هــای	زیرزمینــی	اســت.	همیــن	مســئله	اهمیــت	موضــوع	
آب	در	بخــش	کشــاورزی	خوزســتان	را	به	خوبــی	نشــان	

می	دهــد.
وی	می	افزایــد:	بــه	دلیــل	شــرایط	اقلیمــی	منطقــه	بــر	
ــی	 ــرد؛	از	طرف ــاز	ک ــاب	ب ــوان	حس ــم	نمی	ت ــت	دی روی	کش
سرچشــمه	هیچ	کــدام	از	پنــج	رودخانــه	اصلــی	تأمین	کننــده	

آب	هــای	ســطحی	اســتان	نیــز	درون	اســتان	نیســت؛	
خشک	ســالی	های	چنــد	ســال	گذشــته	نیــز	باعــث	شــده	تــا	
آورد	رودخانه	هــا	کاهــش	یابــد	و	همیــن	موضــوع	نیــز	تأثیــر	
ــته	 ــتان	گذاش ــی	اس ــع	آب ــت	مناب ــر	روی	کیفی ــتقیم	ب مس

ــت. اس
ــن	قطــب	 ــتان	بزرگ	تری ــه	خوزس ــان	اینک ــا	بی ــی	ب چنگلوائ
ــن	 ــه	همی ــت	و	ب ــور	اس ــاورزی	کش ــوالت	کش ــد	محص تولی
ــن	 ــد:	در	چنی ــوان	می	کن ــی	دارد؛	عن ــردی	مل ــل	کارک دلی
ــا	بهره	گیــری	از	روش	هــای	نویــن	 شــرایطی	تنهــا	می	تــوان	ب
کشــاورزی،	خســارات	کشــاورزان	را	کاهــش	داد.	نمی	تــوان	در	
ایــن	شــرایط	مدام	بــه	دنبــال	مقصــر	گشــت	و	فعالیتــی	برای	

بهبــود	شــرایط	انجــام	نــداد.
رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	خوزســتان	اظهــار	
می	کنــد:	رشــد	جمعیــت	اســتان	هیــچ	راهــی	به	جــز	
افزایــش	راندمــان	تولیــد	را	بــرای	مــا	باقــی	نگذاشــته	اســت.	
متأســفانه	در	اســتان	خوزســتان	حــدود	۶۰۰	هــزار	هکتــار	از	
ــه	 اراضــی	کشــاورزی	به	صــورت	ســنتی	کشــت	می	شــود	ک
ایــن	روش	راندمــان	تولیــدی	محصــوالت	را	پاییــن	مــی	آورد	
بــه	همیــن	دلیــل،	کشــاورزان	بــرای	بهبــود	وضعیــت	کشــت	
خــود	راهــی	به	جــز	بهره	گیــری	از	روش	هــای	آبیــاری	نویــن	

ــد. ندارن
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ــران اقتصاد ایـ

ــان	اینکــه	درصورتی	کــه	کشــاورزان	خوزســتانی	 ــا	بی وی	ب
بخواهنــد	از	روش	هــای	نویــن	کشــاورزی	اســتفاده	کننــد،	
اعتباراتــی	از	ســوی	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	خوزســتان	
ــد:	در	ســال	جــاری	۶۰	 ــه	آن	هــا	اعطــا	می	شــود،	می	گوی ب
میلیــارد	تومــان	اعتبــار	از	ســوی	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	
بــه	همیــن	منظــور	در	اختیــار	ایــن	ســازمان	قــرار	گرفتــه	

اســت.

اختصاص تسهیالت بالعوض
چنگلوایــی	اظهــار	کــرد:	در	حــال	حاضــر	بــرای	هــر	هکتــار	
آبیــاری	بارانــی	5۰	میلیــون	ریــال	و	بــرای	آبیــاری	قطــره	ای	
۶5	میلیــون	ریــال	تســهیالت	بالعــوض	بــه	کشــاورزان	
ــه	 ــر	اســت	ک ــه	قابل	ذک ــن	نکت ــه	ای پرداخــت	می	شــود.	البت
بــر	اســاس	قانــون،	85	درصــد	هزینــه	اجــرای	آبیــاری	نویــن	
را	می	تــوان	بــه	کشــاورز	پرداخــت	کــرد	امــا	هم	اکنــون	
دریافتــی	متقاضیــان	کمتــر	از	ایــن	مقــدار	اســت	و	در	حــدود	

7۰	درصــد	هزینه	هــا	را	پوشــش	می	دهــد.
وی	همچنیــن	بــه	برخــی	از	مشــکالت	بهره	گیــری	از	
ــد	 ــن	کشــاورزی	در	خوزســتان	اشــاره	می	کن ــای	نوی روش	ه
توســعه	 محدودکننــده	 عوامــل	 از	 یکــی	 می	افزایــد:	 و	
ــاال	در	خوزســتان	اســت	 ــای	ب ــی	دم ــاری	باران طرح	هــای	آبی
کــه	باعــث	تبخیــر	ســریع	می	شــود.	نامناســب	بــودن	خــاک	

و	زهکشــی،	بادهــای	موســمی	و	کیفیــت	نامناســب	آب	
ــر	 ــا	از	دیگ ــه	رودخانه	ه ــی	حوض ــی	انتهای ــژه	در	اراض به	وی
موانــع	در	ایــن	زمینــه	اســت.	مــا	همــه	تــالش	خــود	را	در	این	
ــا	مشــکالت	موجــود	را	 ــه	کار	خواهیــم	گرفــت	ت خصــوص	ب

ــر	برســانیم. ــه	نقطــه	صف ب
رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	خوزســتان	تصریــح	
ــی	 ــی	و	مکان ــر	زمان ــتان	از	نظ ــای	اس ــد:	بارندگی	ه می	کن
خشک	ســالی	ها	 ایــن	 و	 نــدارد	 مناســبی	 پراکنــش	
ــال	داشــته	اســت،	 ــه	دنب ــع	آب	را	ب ــی	در	مناب محدودیت	های
ایــن	شــرایط	باعــث	شــده	تــا	در	برخــی	شهرســتان	ها	
ــد	و	 ــن	کشــاورزی	روی	بیاورن ــای	نوی ــه	روش	ه کشــاورزان	ب
راندمــان	تولیــد	خــود	را	افزایــش	دهنــد.	فرهنــگ	اســتفاده	
از	ایــن	روش	بایــد	ســریع	تر	در	اســتان	جــا	بیفتــد	تــا	

ــد. ــیب	نبینن ــن	آس ــش	از	ای ــاورزان	بی کش

بی اطالعی کشاورزان از تسهیالت دولتی
ایجــاد	 بــه	 عالقه	منــد	 کــه	 خوزســتانی	 کشــاورزان	
ــتند	 ــود	هس ــای	خ ــن	در	زمین	ه ــاری	نوی ــبکه	های	آبی ش
ــازمان	 ــس	س ــای	رئی ــد	و	حرف	ه ــر	دارن ــده	ای	دیگ ــا	عقی ام
جهــاد	کشــاورزی	اســتان	را	نه	تنهــا	رد	می	کننــد	کــه	بیشــتر	
ــد،	 ــده	دارن ــا	عقی ــد.	آن	ه ــانه	ای	می	دانن ــوراک	رس آن	را	خ
کشــاورزانی	کــه	تنهــا	راه	کســب	روزی	حــالل	بــرای	آن	هــا،	

ــه	 ــتند	ک ــد	هس ــاً	عالقه	من ــت،	قطع ــاورزی	اس ــن	کش زمی
زمین	هــای	خــود	را	بــه	ســامانه	نویــن	آبیــاری	مجهــز	کننــد	
ولــی	شــرایط	بــه	این	گونــه	کــه	مســئوالن	جهــاد	کشــاورزی	

ــت. ــد،	نیس ــالم	می	کنن اع
ــن	 ــد:	ای ــوش	می	گوی ــاوور	ش ــاورزی	بخــش	ش ــی	از	کش یک
تســهیالتی	کــه	مســئوالن	جهــاد	از	آن	هــا	حــرف	می	زننــد	را	
ــا	در	نحــوه	اطالع	رســانی	خــود	 ــد	آن	ه ــا	نشــنیده	ایم	و	بای م
بــه	کشــاورزان	تجدیدنظــر	کننــد	زیــرا	اغلــب	کشــاورزان	2۰	
ــبکه	های	 ــاد	ش ــه	ایج ــد	ب ــاوور	عالقه	من ــتای	بخــش	ش روس
ــاورزان	 ــی	از	کش ــاال	یک ــن	ح ــتند.	همی ــاری	هس ــن	آبی نوی
ــه	کشــت	 ــا	اســتفاده	از	آبیــاری	قطــره	ای	موفــق	ب منطقــه	ب
ــن	 ــه	همی ــرد	ب ــت	ک ــی	برداش ــول	خوب ــد	و	محص ــج	ش برن
ــه	 ــرایط،	ب ــن	ش ــدن	ای ــا	دی ــل	کشــاورزان	بی	شــماری	ب دلی

دنبــال	نصــب	ایــن	تجهیــزات	هســتند.
ــم	 ــن	کار	ه ــرای	ای ــد:	مشــکل	دوم	کشــاورزان	ب وی	می	افزای
ــده	 ــدر	کار	را	پیچی ــاد	آن	ق ــئوالن	جه ــه	مس ــت	ک ــن	اس ای
اداری	 کارهــای	 پیچ	وخــم	 در	 کشــاورز	 کــه	 می	کننــد	
ــد.	 ــش	می	بخش ــه	لقای ــای	کار	را	ب ــود	و	عط ــه	می	ش کالف
واقعیــت	امــر	ایــن	اســت	کــه	کشــاورزان	بــه	علــت	درگیــری	
ــائل	 ــل	مس ــاب	و	تحم ــود،	ت ــاورزی	خ ــای	کش ــا	زمین	ه ب
پیچیــده	اداری	را	ندارنــد	درحالی	کــه	انتظــار	مــی	رود،	
مســئوالن	جهــاد	کشــاورزی	ایــن	مســئله	را	تســهیل	

ــند. ببخش
ــاال	 ــن	ح ــد:	همی ــه	می	ده ــاوور	ادام ــل	ش ــاورز	اه ــن	کش ای
مســئوالن	اعــالم	کرده	انــد	ممکــن	اســت	خوزســتان	
کشــت	تابســتانه	نداشــته	باشــد	ولــی	آیــا	آن	هــا	به	معیشــت	
کشــاورزان	هــم	توجــه	داشــته	اند.	ایــن	حــرف	آن	هــا	
ــد	 ــار	دارن ــه	انتظ ــد	ک ــی	را	می	ده ــن	معن ــتقیم	ای غیرمس
ــاورزی	را	 ــای	کش ــی	و	زمین	ه ــتاها	را	خال ــاورزان،	روس کش
رهــا	کننــد	و	به	صــف	حاشیه	نشــینان	و	بیــکاران	در	شــهرها	
ــتان	 ــک	تابس ــاورزان	ی ــک	از	کش ــر	ی ــر	ه ــوند.	اگ ــه	ش اضاف
ــه	 ــکل	مواج ــا	مش ــود	ب ــت	خ ــن	معیش ــکارد،	در	تأمی را	ن

می	شــود.
بخــش	کشــاورزی	خوزســتان	رویکــردی	ملــی	دارد	و	در	
حــال	حاضــر	گنــدم	۱۱	میلیــون	و	7۰۰	هــزار	نفــر	و	شــکر	
ــد	 ــتان	تولی ــور	در	خوزس ــت	کش ــر	جمعی ــون	نف ۳۱	میلی
می	شــود.	5۰	درصــد	صــادرات	خرمــای	کشــور	از	خوزســتان	
اســت	و	قســمت	عمــده	ذرت	یعنــی	۳8	درصــد	نیــاز	مــردم	
و	همچنیــن	97	درصــد	چغنــدر	پاییــزه	در	خوزســتان	تولیــد	
بــه	مســئله	 بی	توجهــی	 بنابرایــن	هرگونــه	 می	شــود؛	
کشــاورزی	در	اســتان،	بــازی	بــا	امنیــت	غذایــی	یــک	
ســرزمین	اســت	و	مســئوالنی	کــه	در	ایــن	زمینــه	بــه	شــعار	
ــت	 ــد	مدیری ــد	بدانن ــد	بای ــنده	کرده	ان ــات	بس دادن	در	جلس
صرفــاً	حــرف	و	ســخن	گفتــن	نیســت	بلکــه	بایــد	آســتین	ها	
ــان	 ــه	میــان	کشــاورزان	رفــت	و	دغدغه	هــای	آن ــاال	زد	و	ب را	ب

ــوش	داد. ــان	ودل،	گ ــا	ج را	ب
یــاد	صحبــت	یکــی	از	فرمانداران	اســتان	در	نشســت	شــورای	
ــه	 ــم	ک ــر	می	افت ــکن	مه ــرح	مس ــان	اوج	ط ــکن	در	زم مس
ــهرهای	 ــوص	ش ــردم	به	خص ــه	م ــه	هم ــرای	اینک ــت؛	ب گف
ــت	 ــد	وان ــد	شــوند	بای ــن	طــرح	بهره	من ــع	ای کوچــک	از	مناف
کرایــه	کنیــم	و	بــا	بلندگــو	بــه	مــردم	اعــالم	کنیــم.	هرچنــد	
ــا	تمســخر	حضــار	در	جلســه	مواجــه	شــد	ولــی	 آن	حــرف	ب
اکنــون	بــرای	ترغیــب	کشــاورزان	بــه	اســتفاده	از	طرح	هــای	
آبیــاری	نویــن	بایــد	بــه	میــان	آنــان	رفــت	نــه	اینکــه	آن	هــا	
را	در	راهــروی	ادارات	و	پیچ	وخم	هــای	اداری،	کالفــه	کــرد.
کشــاورزی	در	خوزســتان	تبدیــل	بــه	بیمــار	در	حــال	احتضار	
شــده	اســت،	قهــر	آســمان	شــاید	پایــان	پذیــرد	ولــی	قطعــاً	
ــا	 ــرود	ت ــن	ب ــد	از	بی ــت	آب	بای ــتباه	مدیری ــت	های	اش سیاس
بیل	هــای	کشــاورزانی	کــه	قانــع	بــه	یک	لقمــه	حــالل	
هســتند،	همچنــان	از	دل	زمیــن	خوزســتان،	امنیــت	غذایی	و	

خودکفایــی	بــرای	ایــن	کشــور	بیــرون	بکشــد.
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ــران اقتصاد ایـ

ــازار  ــت ب ــد کیفی ــی و فاق ــاس چین اجن
اردبیــل را قبضــه کــرده و بــه نظــر 
ــده داده  ــه وع ــی ک ــد نظارت های می رس

ــت. ــوس نیس ــود، محس ــده ب ش
ظــروف چینــی، شــمع و آینــه چینــی، هفــت ســین چینــی، 
لبــاس چینــی، گل هــای پالســتیکی چینــی و هــر آنچــه کــه 
کاالهــای مصرفــی را شــامل می شــود در بــازار اردبیــل 

مــوج می زنــد.

نـه	خبـری	از	تشـویق	و	ترغیـب	بـه	خریـد	تولیـدات	داخلـی	
اسـت	و	نـه	اجنـاس	کیفـی	بـه	راحتـی	در	دسـترس	اسـت.

بـا	وجود	اینکه	در	جلسـات	تنظیم	بازار	از	سـوی	ادارات	متولی	
نظـارت	بر	کیفیـت	اجنـاس	مطرح	شـده	بـود،			امـا	تنها	یک	
دور	در	بـازار	اردبیـل	نشـان	می	دهـد	که	اجنـاس	فاقد	کیفیت	
در	آسـتانه	عید	نوروز	از	انبارها	بیرون	کشـیده	شـده	و	جالب	تر	

آن	که	مشـتریان	خـود	را	نیز	جـذب	می	کند.

درآمــد پاییــن موجــب مصــرف اجنــاس ارزان قیمت 
شــده اســت

ــای	 ــب	خیابان	ه ــهری	و	اغل ــق	ش ــی	مناط ــاً	در	تمام تقریب
پرتــردد	مغازه	هــای	اجنــاس	دوهزارتومانــی	دایــر	شــده	
ــی	 ــن	مغازه	های ــه	تصــور	می	شــود،	چنی ــش	از	آنک اســت.	بی
فــروش	مقبــول	دارنــد	و	بــه	عقیــده	یکــی	از	فروشــندگان	بــه	

ــد. ــی	جنــس	ارزان	پاســخ	داده	ان ــاز	مشــتری	یعن نی
نــه	تنهــا	در	دوهزارتومانی	هــا	بلکــه	دست	فروشــان	نیــز	
نیــاز	اصلــی	بــازار	را	شناســایی	کرده	انــد.	اینکــه	جنــس	ارزان	

ــداری	شــود. ــا	خری بفروشــند	ت
امـا	بـه	فراخـور	مـواد	اولیـه	و	زحمـت	تولیـد،	اغلـب	اجنـاس	
ارزان	همـان	اجنـاس	چینـی	دسـت	چندم	اسـت	که	بـه	بازار	
مناطقی	بـا	اقتصاد	ضعیـف	از	جمله	اردبیل	تحمیل	می	شـود.
ــزار	 ــج	ه ــد	را	پن ــفره	عی ــت:	س ــان	گف ــی	از	دست	فروش یک
ــوب	 ــس	مرغ ــا	جن ــفره	های	ب ــار	س ــم.	یکب ــان	می	فروش توم
ــود	و	 آوردم	کــه	فقــط	۱۰	هــزار	تومــان	قیمــت	هــر	کــدام	ب
ســود	چندانــی	هــم	نداشــتم.	امــا	بــه	ســختی	توانســتم	آن	ها	

ــه	فــروش	رســانم. را	ب
مطابــق	اظهــارات	ایــن	شــهروند	بــه	دلیــل	ضعــف	اقتصــادی	
ــه	 ــب	ب ــن	اغل ــت	پایی ــا	قیم ــاس	ب ــل	اجن ــهر	اردبی در	ش
ســختی	خریــداری	می	شــود	و	مــردم	بــه	دنبــال	آن	فروشــگاه	

ــر	از	همــه	جــا	باشــد. و	مغــازه	ای	هســتند	کــه	ارزان	ت
	

ارزان سراها اشتیاق کم درآمد را تامین می کند
بــه	همیــن	دلیــل	در	بخش	هــای	مختلــف	شــهر	مغازه	هایــی	
بــا	عنــوان	ارزان	ســرا	شــکل	گرفتــه	و	بایــد	پرســید	اگــر	یــک	
ــان	 ــه	زی ــر	و	ب ــد	ارزان	ت کاال	قیمــت	مشــخصی	دارد	چــرا	بای

فروشــنده	بــه	فــروش	برســد؟
شــهروند	اردبیلــی	معتقــد	اســت	در	ارزان	ســراها	شــما	
جنســی	متناســب	بــا	پولــی	کــه	پرداخــت	کرده	ایــد،	
خریــداری	می	کنیــد	و	متأســفانه	اغلــب	ایــن	اجنــاس	چینــی	

ــتند. ــن	هس ــت	پایی ــا	کیفی ب
ــک	 ــال	ی ــوان	مث ــه	عن ــرد:	ب ــح	ک ــدی	تصری ــا	محم فریب
ــن	 ــد	در	چنی ــان	می	توانی ــزار	توم ــا	2۰	ه ــه	را	ب ــوز	زنان بل
مغازه	هایــی	پیــدا	کنیــد	امــا	در	واقــع	مشــابه	همــان	بلــوز	بــا	

ــت. ــان	اس ــزار	توم ــا	۱5۰	ه ــر	۱۰۰	ت ــت	بهت کیفی
ایــن	شــهروند	معتقــد	اســت،	ارزان	ســراها	و	اجنــاس	چینــی	
اشــتیاق	خریــد	مــردم	کــم	برخــوردار	را	پاســخ	می	دهــد	و	در	
ــد	از	 ــا	می	توانن ــل	برخــی	خانواده	ه ــو	حداق نزدیکــی	ســال	ن

چنیــن	مغازه	هایــی	خریــد	کننــد	و	لبــاس	نــو	بپوشــند.
ــد	 ــاس	فاق ــروش	اجن ــت	ف ــد	اس ــری	معتق ــهروند	دیگ ش
کیفیــت	مقبــول	نیســت	و	در	واقــع	بــه	زیــان	مشــتری	اســت	
امــا	اجنــاس	کیفــی	تولیــد	داخلــی	نیــز	معرفــی	نمی	شــوند.

ادارات متولی هیچ سهمی در کیفیت بازار ندارند
ــر	اســاس	عرضــه	 ــازار	ب ــان	اینکــه	ب ــا	بی علی	رضــا	معتمــد	ب
ــن	 ــال	پیراه ــوان	مث ــه	عن ــرد:	ب ــه	ک ــت،	اضاف ــا	اس و	تقاض
ــا	خــود	 ــده	می	شــود	ام ــور	دی ــه	وف ــازار	ب ــی	در	ب ــای	چین ه
بنــده	اطــالع	دارم	کــه	در	اردبیــل	پیراهــن	هــای	بــه	مراتــب	

کیفی	تــر	تولیــد	می	شــود	امــا	مــردم	نمی	شناســند.
مطابــق	اظهــارات	ایــن	شــهروند	نقــش	ادارات	ناظــر	و	
متولــی	در	معرفــی	تولیــدات	مرغــوب	و	بومــی	در	حــد	صفــر	
ــا	 ــورد	ب ــه	برخ ــدام	ادارات	ب ــا	اق اســت	و	تنه
و	 گران	فروشــی	ها	 و	 کم	فروشــی	 برخــی	
اظهارنظرهــای	مدیــران	در	پشــت	تریبون	هــا	

ــت. ــده	اس ــدود	ش مح
در	وضعیتــی	کــه	بــه	ســادگی	می	تــوان	
در	مقاطــع	زمانــی	خــاص	ماننــد	بــازار	
ــدات	 ــی	تولی ــه	معرف ــد،	زمین ــب	عی داغ	ش
تولیدکننــدگان	بومــی	را	فراهــم	ســاخت	امــا	
ــگاه	 ــزاری	نمایش ــه	برگ ــات	ب ــی	اقدام تمام
ــری	از	 ــاًل	خب ــه	فع ــده	ک ــدود	مان ــاره	مح به

ــت. ــی	آن	نیس برپای
ــرورت	 ــه	ض ــد	ب ــا	تأکی ــل	ب ــدار	اردبی فرمان
نظــارت	بــر	بــازار	اردبیــل	تصریــح	کــرد:	الزم	

اســت	اجنــاس	پرمصــرف	در	اختیــار	مــردم	بــوده	و	قیمت	هــا	
کنتــرل	شــود.

	
مردم خود بر بازار نظارت کنند

بــا	وجــود	تأکیــد	جــواد	زنجانــی	بــه	برخــورد	بــا	تخلفــات	در	
بــازار	و	تســهیل	رونــد	خریدوفــروش،	در	هیــچ	جلســه	تنظیم	

بــازاری	مــوج	اجنــاس	چینــی	رصــد	نمی	شــود.
از	سـویی	بـه	اذعـان	مدیـران	تعزیـرات	حکومتـی	و	صنعت	و	
معـدن	اسـتان	نظارت	هـای	مسـتمر	از	بـازار	انجام	می	شـود	و	
بـا	مصادیـق	تبلیـغ	غیرواقعی	نیـز	برخـورد	صـورت	می	گیرد.
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	اردبیــل	
ــروی	 ــت	نی ــا	محدودی ــل	ب ــازار	اردبی ــر	ب ــارت	ب ــت:	نظ گف

ــت.	 ــه	اس ــانی	مواج انس
ســید	حامــد	عاملــی	تصریح	کــرد:	بــر	همیــن	اســاس	نظارت	
ــع	 ــی	مقاط ــده	و	در	برخ ــاص	ش ــای	خ ــه	کااله ــدود	ب مح
ــش	مصــرف	 ــا	افزای ــا	ب ــه	برخــی	کااله ــز	ک خــاص	ســال	نی

ــود. ــال	می	ش ــا	اعم ــت،	نظارت	ه ــراه	اس هم
ــای	 ــی	کااله ــر	برخ ــارت	ب ــویی	نظ ــرد:	از	س ــد	ک وی	تأکی
ــاد	 ــه	جه ــج	ب ــرغ	و	برن ــت،	تخم	م ــه	گوش ــی	از	جمل مصرف

ــت. ــده	اس ــول	ش ــاورزی	مح کش
عاملــی	تأکیــد	کــرد:	بازرســان	صنعــت	و	معــدن	تنهــا	زمانــی	
ــاس	 ــن	اجن ــف	فروشــنده	ای ــای	متخل ــا	واحده ــد	ب می	توانن
ــاد	 ــوی	جه ــروش	از	س ــه	ف ــت	پای ــه	قیم ــد	ک ــورد	کنن برخ
کشــاورزی	تعییــن	شــده	باشــد	و	ایــن	قیمــت	رعایت	نشــود.
وی	تأکیــد	کــرد:	برخــی	نظــارت	و	بازرســی	نیــز	بــر	اســاس	
گزارش	هــای	مردمــی	اســت	و	در	صورتــی	کــه	اســناد	و	
مــدارک	معتبــر	مبنــی	بــر	تخلــف	فــرد	محــرز	شــود،	واحــد	

ــود. ــی	می	ش ــی	معرف ــرات	حکومت ــه	تعزی ــف	ب متخل
رئیـس	سـازمان	صنعـت،	معـدن	و	تجـارت	اسـتان	اردبیـل	
خواسـتار	مشـارکت	خود	شـهروندان	در	نظارت	بر	بازار	شـد	و	
بیان	داشـت:	با	مصادیق	تخلـف	از	جمله	گران	فروشـی،	تبلیغ	

غیـر	واقـع	و	کـم	فروشـی	برخورد	می	شـود.
هــر	چنــد	فروشــندگان	بــازه	زمانــی	طالیــی	معامــالت	خــود	
را	اســفندماه	می	داننــد	امــا	ناخواســته	بــازار	اردبیــل	بــه	محل	
آب	شــدن	اجنــاس	چینــی	تبدیــل	شــده	اســت	و	حتــی	بــه	
صراحــت	اعــالم	می	شــود	کــه	کاالیــی	خــاص	چینــی	اســت.	
تــا	جایــی	کــه	اجنــاس	چینــی	حتــی	مجــال	عرض	انــدام	را	

ــه	تولیــدات	بومــی	و	کیفــی	نمی	دهنــد. ب

اجناس چینی بازار اردبیل را قبضه کرد/تولید بومی در غربت است
 ونوس بهنود
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ــران اقتصاد ایـ

وضعیــت اقتصــادی گلســتان در ســال 96 
بــازار آشــفته ای را تجربــه کــرد هرچنــد 
ــا  ــد ام ــق ش ــتان محق ــتغال اس ــد اش تعه

وضــع بیــکاری و معیشــت مــردم بهبــود نیافــت.

ــه	کشــاورزی	اســت	 7۰	درصــد	اقتصــاد	گلســتان	وابســته	ب
و	کوچــک	تریــن	تغییــر	و	تحــول	در	ایــن	حــوزه	مــی	توانــد	
شــوک	بــزرگ	بــه	اســتان	و	وضعیــت	معیشــت	مــردم	آن	وارد	
کنــد.	بــه	همیــن	دلیــل	اقتصــاد	اســتان	در	ســال	95	ایامــی	

پــر	از	التهــاب	و	فــراز	و	نشــیب	را	تجربــه	کــرد.
ســال	گذشــته	تــالش	شــد	بــا	تدویــن	ســند	آمایــش	
ســرزمینی	محورهــای	توســعه	اســتان	عــالوه	بــر	کشــاورزی	
بــر	پایــه	صنعــت	و	گردشــگری	هــم	اســتوار	گــردد	امــا	تالش	
ــه	اقتصــاد	و	 ــن	حــوزه	تفــاوت	محسوســی	در	زمین هــا	در	ای

ــردم	اســتان	ایجــاد	نکــرد. معیشــت	م
در	سـال	9۶	هرچنـد	وضع	تولید	محصـوالت	زراعـی	تا	حدود	
بسـیار	زیادی	بسـته	بـه	شـرایط	آب	و	هوایی	مسـاعد	بـود	اما	

در	پرداخـت	مطالبـات	کشـاورزان	آشـفته	
بـازاری	وجود	داشـت	کـه	از	همـان	روزهای	
ابتدایـی	سـال	نگرانـی	در	خصـوص	قـرار	
گرفتن	گلسـتان	در	آسـتانه	بحران	اقتصادی	

را	هشـدار	مـی	داد.
امســال	بــر	خــالف	ســال	گذشــته	وضعیــت	
ــه	راه	و	نانشــان	 ــزاکاران	در	ســال	9۶	روب کل
ــه	جــای	 ــت	ب ــود	چــرا	کــه	دول در	روغــن	ب
ــات	 ــگام	مطالب ــر	هن ــت	دی ــران	پرداخ جب
در	 گلســتانی	 کلــزاکاران	 و	 جــوکاران	
ســال	زراعــی	94-	95	در	ســال	زراعــی	
95-	9۶	در	فاصلــه	زمانــی	یــک	تــا	دو	
ــدود	 ــد	ح ــه	خری ــوط	ب ــوه	مرب ــه	وج ماه
۳۱	هــزار	تــن	جــو	و	بیــش	از	4۶	هــزار	تــن	
کلــزای	تحویلــی	از	کشــاورزان	گلســتانی	را	

ــرد. ــت	ک پرداخ
امـا	کام	کلـزاکاران	گلسـتانی	از	ایـن	موضـوع	تـا	پایـان	سـال	
شـیرین	نمانـد	و	ایجاد	بـازار	سـیاه	در	قیمت	محصـول	کلزا	و	
کمبـود	بـذر	این	محصول	باعث	شـد	کشـاورزان	گلسـتانی	در	
قطـب	تولید	دانـه	هـای	روغنـی	سـرگردان	تهیه	بذر	باشـند.
ــاعد	 ــالجاری	مس ــم	در	س ــتانی	ه ــکاران	گلس ــاع	گندم اوض
نبــود	و	پرداخــت	دیرهنــگام	مطالبــات	دردســرهای	زیــادی	را	
بــرای	وضــع	معیشــتی	کشــاورزان	فراهــم	کــرده	و	باعث	شــد	
در	کشــت	پاییــزه	محصــوالت	کشــاورزی	خلــل	وارد	شــود.

ــتان	کأل	 ــاورزی	در	گلس ــوالت	کش ــت	محص ــل	برداش درفص
شــانس	بــا	گندمــکاران	اســتان	یــار	نبــود	و	بــا	ســوختن	2۰۳	
هکتــار	گنــدم	و	7۰	هکتــار	کاه	حداقــل	هشــت	میلیــارد	ریال	

ســرمایه	گلســتان	دود	شــد.
امــا	نابســامانی	در	پرداخــت	مطالبــات	کشــاورزان	گلســتانی	
ــه	همیــن	جــا	ختــم	نشــد	و	پرداخــت	خســارات	ناشــی	از	 ب
ســیل	و	ســرمازدگی	کشــاورزان	گلســتانی	از	ســرمای	ســال	

ــه	درازا	کشــید. ــا	مــاه	هــای	پایانــی	ســال	9۶	هــم	ب 95	ت
پرداخــت	 مطالبــات،	شــرایط	 پرداخــت	 نابســامانی	 در	
تســهیالت	بــه	بخــش	کشــاورزی	بــه	ویــژه	در	آبیــاری	نویــن	
و	میکانیزاســیون،	توســعه	گلخانــه	مناســب	بــود	و	اعتبــارات	

ــق	شــد. ــا	تزری ــن	بخــش	ه ــه	ای ــی	ب ــل	توجه قاب

ارتقاء رتبه صنعتی استان
اگــر	از	اوضــاع	اقتصــادی	اســتان	در	حــوزه	کشــاورزی	عبــور	

ــیم	 ــته	باش ــت	داش ــوزه	صنع ــه	ح ــی	ب ــم	نگاه ــم	و	نی کنی
شــاهد	تعطیلــی	صنایــع	هســتیم؛	هرچنــد	رئیــس	صنعــت،	
ــی	و	 ــه	صنعت ــت	رتب ــد	اس ــتان	معتق ــارت	اس ــدن	و	تج مع
معدنــی	اســتان	گلســتان	در	ســال	هــای	اخیــر	ارتقــاء	داشــته	
امــا	شــواهد	و	قرائن	موجــود	از	تعطیلــی	واحدهــای	تولیدی	و	

ــت	دارد. ــی	اســتان	حکای صنعت
ــه	اقتصــادی	 ــد	رتب ــو	از	رش ــینقلی	قوانل ــه	حس ــی	ک در	حال
صنعــت	اســتان	از	رتبــه	24	در	ســال	9۳	بــه	رتبــه	۱8	خبــر	
مــی	دهــد	و	اعــالم	مــی	کنــد	ارزش	افــزوده	بخــش	صنعتــی	
گلســتان	از	۶.9	درصــد	بــه	۱۰	درصــد	رســیده	امــا	تعطیلــی	
ــوالد	 ــده	ف ــا	تولیدکنن ــتان	تنه ــوالد	گلس ــورد	ف ــه	ن کارخان
در	شــمال	کشــور	و	بیــکاری	۱۰۳	کارگــر	نشــان	مــی	دهــد	
ــه	 ــتان	ک ــن	اس ــر	کارک ــاالی	۱۰۰	نف ــی	ب ــای	صنعت واحده
ــی	را	در	 ــرایط	خوب ــت،	ش ــم	هس ــدود	ه ــا	مح ــداد	آن	ه تع

ــد. ــه	نکردن ســال	9۶	تجرب
ــان	تعطیلــی	 ــورد	مینودشــت	پای ــه	ن البتــه	تعطیلــی	کارخان
ــت	 ــود	و	در	نهای ــی	اســتان	نب ــدی	و	صنعت کارگاه	هــای	تولی
مصوبــه	هــای	کارگــروه	تســهیل	و	رفــع	موانــع	تولیــد	اســتان	

ــا	 ــم	کارگش ــهر	ه ــینی	آزادش ــر	ماش ــه	آج ــورد	کارخان در	م
نشــد	وایــن	کارگاه	تولیــدی	هــم	در	حالــی	کــه	۱۰۰	کارگــر	
ــل	شــد. ــد،	تعطی ــت	نکــرده	بودن ــوق	دریاف آن	2۱۰	روز	حق
امــا	شــوک	بــزرگ	بخــش	صنعــت	و	معــدن	گلســتان	تنهــا	
یــک	روز	پــس	از	روز	کارگــر	در	روز	۱2	اردیبهشــت	در	اســتان	
رقــم	خــورد	و	انفجــار	و	ریــزش	معــدن	زمســتان	یــورت	جــان	
ــا	 ــاه	ه ــم	م ــی	ه ــن	کارگاه	معدن ــت.	ای 4۳	معدنچــی	را	گرف
ــر	و	بازســازی	معــدن	 ــرای	تعمی ــت	ب ــود	و	در	نهای تعطیــل	ب

بازگشــایی	شــد	و	۱۰۰	کارگــر	بــه	کار	بازگشــتند.
ــادرات	 ــژه	در	ص ــه	وی ــتان	ب ــی	اس ــاع	صادرات ــد	اوض هرچن
تولیــدات	غیرنفتــی	اوضاع	مناســبی	نبــود	و	گلســتان	کاهش	
ــار	 ــتین	قط ــا	ورود	نخس ــرد	ام ــه	ک ــادرات	را	تجرب ــم	ص حج
ــن	 ــی	چهارمی ــگ	زن ــرون،	کلن ــه	ب ــرز	اینچ ــری	از	م کانتین
کارخانــه	تولیــد	یــد	در	اســتان،	پرداخــت	بیــش	از	۶5۰	
ــهیالت	۳۰	 ــد	و	تس ــق	تولی ــهیالت	رون ــان	تس ــارد	توم میلی
میلیــارد	تومانــی	نوســازی	و	بازســازی	واحدهــای	تولیــدی	و	
صنعتــی	و	رفــع	موانــع	ایجــاد	خــط	عریــض	در	اینچــه	بــرون	
ــدن	و	 ــت،	مع ــه	حــوزه	صنع ــود	ک ــی	ب ــالش	های ــه	ت از	جمل
تجــارت	اســتان	بــرای	بهبــود	وضعیــت	اســتان	در	ایــن	بخش	

ــرد. ــوان	از	آن	چشــم	پوشــی	ک ــا	انجــام	داد	و	نمــی	ت ه

پرونده اکتشافات نفت و گاز گلستان بازماند
بــا	تغییــر	اســتاندار	گلســتان	در	مهرمــاه،	رفــع	موانــع	ایجــاد	
بنــدر	خشــک	اینچــه	بــرون	و	راه	آهــن	گــرگان-	مشــهد	در	

دســتور	کار	قــرار	اســتان	قــرار	گرفــت	و	ســیدمناف	هاشــمی	
ــتان	را	از	مســیر	توســعه	 ــرد	اوضــاع	اقتصــادی	اس ــالش	ک ت

تجــارت	و	حمــل	و	نقــل	هــم	بهبــود	بدهــد.
ــت،	اکتشــاف	 ــرار	گرف ــم	در	دســتور	کار	ق ــر	ه موضــوع	دیگ
ــن	 ــده	آن	تعیی ــه	پرون ــود	ک ــت	و	گاز	در	شــمال	اســتان	ب نف

تکلیــف	نشــد.
امــا	پــروژه	پتروشــیمی	گلســتان	کــه	در	یــک	دهــه	گذشــته	
وعــده	هــای	بیشــماری	را	در	پرونــده	خــود	دارد	و	علــی	اصغــر	
ــم	در	 ــتان	ه ــی	گلس ــی	و	امنیت ــاون	سیاس ــبی،	مع طهماس
ــف	آن	را	داده	 ــن	تکلی ــده	تعیی ــال	وع ــن	س ــای	آغازی روزه
بــود	تــا	پایــان	ســال	تعییــن	تکلیــف	نشــد	و	ایــن	پــروژه	بــا	
97	هــزار	ســهامدار	کــه	قــرار	بــود	بــه	عنــوان	مهــم	تریــن	و	
بــزرگ	تریــن	پــروژه	صنعتــی	گلســتان	را	به	عســلویه	شــمال	

تبدیــل	کنــد،	بالتکلیــف	مانــد.
منطقــه	آزاد	تجــاری	و	صنعتــی	اینچــه	بــرون	هــم	کــه	رئیس	
جمهــور	در	آذرمــاه	9۳	وعــده	ایجــاد	آن	را	داده	بــود	و	در	
ســال	94	الیحــه	آن	بــا	ســرعت	در	هیئــت	دولــت	و	شــورای	
ــم	 ــه		زع ــود	و	ب ــیده	ب ــب	رس ــه	تصوی ــق	آزاد	ب ــی	مناط عال
ــران	 ــان	و	مدی ــادی،	کارشناس ــاالن	اقتص فع
ــاد	 ــول	در	اقتص ــاز	تح ــه		س ــود	زمین ــرار	ب ق
گلســتان	باشــد	تــا	پایــان	امســال	هــم	منتظر	
طــرح	در	صحــن	علنــی	مجلــس	مانــد	و	ایــن	

پــروژه	هــم	تعییــن	تکلیــف	نشــد.
امــا	پــروژه	گردشــگری	آشــوراده	کــه	از	آن	بــه	
عنــوان	کلیــد	توســعه	اســتان	نــام	بــرده	مــی	
شــود	را	شــاید	بتــوان	خــوش	شــانس	تریــن	
پــروژه	اســتان	در	ســال	9۶	نامیــد	چــرا	کــه	به	
گفته	ســیدمناف	هاشــمی	اســتاندار	گلســتان	
ــط	 ــای	محی ــیه	ه ــا	حاش ــال	ه ــس	از	س پ
ــان	یافــت	و	محیــط	 ــروژه	پای ــن	پ زیســتی	ای
زیســت	مجــوز	اجــرای	طــرح	طبیعــت	گردی	

ــالغ	کــرد. ــه	اســتان	اب آشــوراده	را	رســما	ب

تحقق ۱۰۰ درصدی تعهد اشتغال گلستان
علـی	ربیعـی،	وزیـر	تعـاون،	کار	و	رفـاه	اجتماعـی	هـم	که	در	
روزهـای	نخسـتین	سـال	9۶	به	همـراه	محمود	واعظـی،	وزیر	
ارتباطـات	و	فنـاوری	اطالعات	به	گلسـتان	سـفر	کـرده	بود	تا	
۱5	تفاهـم	نامـه	را	در	قالب	اجـرای	طرح	تکاپو	در	گلسـتان	به	
امضاء	برسـاند	و	بـا	اجـرای	4۳	پروژه	با	سـرمایه		گـذاری	۱8۰	
میلیـارد	تومـان	در	حوزه	کشـاورزی،	گردشـگری،	سـالمت	و	
فرهنگ	و	آمـوزش	در	راسـتای	امضاء	این	تفاهم	نامـه	ها	برای	
چهار	هـزار	و	2۱۰	نفر	به		طور	مسـتقیم	در	گلسـتان	اشـتغال	
ایجـاد	کنـد	بـا	برنامـه	هـای	وزارتخانـه	اش	در	حوزه	اشـتغال	
روزهـای	پـرکاری	را	برای	گلسـتان	برای	حل	معضـل	بیکاری	

زد. رقم	
ــزار	و	4۰۰	 ــال	۱9	ه ــتان	امس ــتان	گلس ــتغال	اس ــد	اش تعه
شــغل	بــود	کــه	تــا	۱۰	اســفندماه	در	بــرای	۱9	هــزار	و	45۱	
ــد	 ــتان	۱۰۰	درص ــتغال	اس ــد	اش ــاد	و	تعه ــغل	ایج ــر	ش نف

ــد. ــق	ش محق
ــان	تســهیالت	ســهم	گلســتان	 ــارد	توم ــزار	میلی ــد	ه هرچن
ــان	 ــارد	توم ــود	و	2۰	میلی ــتایی	ب ــر	و	روس ــتغال	فراگی در	اش
تســهیالت	مشــاغل	خانگــی	بــرای	ایجــاد	یــک	هــزار	و	7۰۰	
ــد	 ــد	تعه ــت	و	۱۰۰	درص ــص	یاف ــتان	تخصی ــه	اس ــغل	ب ش
اشــتغال	اســتان	محقــق	شــد	امــا	در	نهایــت	بــر	اســاس	اعالم	
مرکــز	آمــار	ایــران،	نــرخ	بیــکاری	گلســتان	در	پاییــز	امســال	
هشــت	دهــم	درصــد	نســبت	بــه	تابســتان	رشــد	پیــدا	کــرد	و	

ــه	۱2.7	درصــد	رســید. ب

بازار اقتصادی گلستان آشفته بود/ تحقق تعهد اشتغال استان
 زهرا بهرامی
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اگرچــه ســال ها نفــس ماهیــان خاویــاری 
ــا  ــاد ام ــماره افت ــه ش ــزر ب ــای خ در دری
و  نــادر  این گونــه  نســل  بازآفرینــی 
ــر ســر  ــاره ب ــران را دوب ــد ســیاه ای منحصربه فــرد، مرواری
ــد جهــان تبدیــل کــرده اســت. ــه برن ــه و ب زبان هــا انداخت

ــج	 ــتگاه	پن ــان	خاس ــه	جه ــن	دریاچ ــزر	بزرگ	تری ــای	خ دری
گونــه	از	ماهیــان	خاویــاری	از	انــواع	آبزیــان	کمیــاب	و	در	
معــرض	انقــراض	اســت	کــه	باقی	مانــده	ای	از	موجــودات	دوران	
ــز	 ــاله	را	نی ــری	صدس ــوند	و	عم ــوب	می	ش ــیک	محس ژوراس

تجربــه	کرده	انــد.
ــزر	 ــای	خ ــی	دری ــمت	جنوب ــدان	دور	قس ــای	نه	چن در	دهه	ه
ــه	 ــن	ب ــدر	ترکم ــا	بن ــه	ت ــرقی	از	میانکال ــوب	ش ــژه	در	جن بوی
همــراه	مناطقــی	از	ســفیدرود	از	متراکم	تریــن	مناطــق	زیســت	
ــد	 ــه	صی ــت	به	طوری	ک ــمار	می	رف ــه	ش ــاری	ب ــی	خاوی ماه
آن	تجــارت	پرســودی	را	نصیــب	صیــادان	می	کــرد؛	امــا	نبــود	
ضوابــط	مناســب	حمایــت	از	ایــن	ذخایــر	ارزشــمند	ژنتیکــی	
کشــور،	برداشــت	بی	رویــه	آن	در	دهه	هــای	2۰	تــا	7۰	
ــای	 ــرایط	رودخانه	ه ــر	ش ــی،	تغیی ــرات	اقلیم ــی،	تغیی شمس
منتهــی	بــه	دریــا	بــرای	تخم	ریــزی	ایــن	ماهیــان،	ورود	
فاضــالب	و	پســماندهای	خانگــی	و	صنعتــی	بــه	همــراه	
ــم	رودخانه	هــا	نفــس	زندگــی	 ــه	حری ساخت	وســازهای	بی	روی
ایــن	ماهیــان	را	بــه	شــماره	انداخــت	و	نســل	آنــان	را	در	معرض	

ــرار	داد. ــد	ق تهدی
ــن	 ــی	ای ــد	دریای ــت	صی ــال	ها	از	ممنوعی ــس	از	گذشــت	س 	پ
ماهیــان	و	تکثیــر	انــواع	آن	هنــوز	هــم	شــمار	ایــن	ماهیــان	بــه	

شــرایط	عــادی	بازنگشــته	اســت.

صید خاویار دریایی همچنان ممنوع است
ــیه	 ــور	حاش ــج	کش ــدگان	پن ــه	نماین ــود	ک ــال	ب ــاه	امس آذرم
دریــای	خــزر	متشــکل	از	کشــورهای	ایــران،	جمهــوری	
آذربایجــان،	روســیه،	ترکمنســتان	و	قزاقســتان	در	ســی	
و	هفتمیــن	نشســت	خــود	تحــت	عنــوان	»کمیســیون	
حفاظــت	و	بهره	بــرداری	بهینــه	از	منابــع	زنــده	دریــای	
خــزر«	ممنوعیــت	صیــد	ماهیــان	خاویــاری	را	تــا	پایــان	ســال	
2۰۱8	)دی	مــاه	۱۳97(	تمدیــد	کردنــد؛	برنامــه	ای	کــه	شــاید	
ــد	از	 ــا	تکثیــر،	ارتقــاء	و	بازآفرینــی	نســل	ایــن	ماهیــان	بتوان ب

ــد. ــری	کن ــراض	آن	جلوگی انق
عالوه	بـر	ممنوعیـت	صید	دریایـی	ایـن	ذخایر	ژنتیکـی	جرائم	
سـنگینی	هـم	بـرای	آن	در	نظر	گرفته	شـده	اسـت	و	بـر	همین	
اسـاس	و	طبـق	مصوبـه	شـماره	۳8۰	شـورای	عالـی	حفاظـت	
محیط	زیسـت	کشـور	کـه	در	29	دی	مـاه	سـال	9۳	بـه	تصویب	
رسـید	»صیـد	هر	قطعـه	ماهـی	خاویـاری	شـامل	ازون	بـرون،	
فیل	ماهـی،	قـره	بـرون	و	چالبـاش	۱۰۰	میلیـون	ریـال	جریمه	
دارد	و	قانون	گـذار	بـرای	صید	غیرمجـاز	آن	جریمه	ای	تا	سـقف	
5	برابـر	قیمـت	این	گونه	تعییـن	کرده	اسـت«	که	امیـد	می	رود	

ایـن	مصوبه	صیـد	غیرمجـاز	آن	را	کاهـش	دهد.

پرورش ماهیان خاویاری زمان بر اما سودآور
بـا	توجه	به	ممنوعیـت	صید	ماهیـان	خاویـاری	از	دریا	مدیریت	
شـیالت	کشـور	بـر	آن	شـد	تـا	بـا	پـرورش	این	نـوع	ماهـی	در	
مـزارع	آبی	بـازار	پرسـود	خاویـار	ایـران	را	همچنـان	پابرجا	نگه	
دارد	و	در	رقابـت	با	کشـورهایی	همچون	چین	که	سـهم	بزرگی	
از	ایـن	بـازار	را	در	اختیـار	گرفته	اند؛	دوبـاره	برند	مطـرح	خاویار	

ایـران	را	زنـده	کنـد	و	به	روزهـای	پرشـکوه	خـود	برگرداند.
ــر	و	 ــودن	۳۳8	کیلومت ــا	دارا	ب ــدران	ب ــر	مازن ــن	خاط ــه	همی ب
ــود	را	در	 ــت	خ ــزر	فعالی ــی	خ ــواحل	دریای ــن	س طوالنی	تری

ــه	نخســت	 ــه	رتب ــرده	اســت؛	به	طوری	ک ــاز	ک ــه	آغ ــن	زمین ای
پــرورش	ماهیــان	خاویــاری	را	در	کشــور	بــه	خــود	اختصــاص	
داده	و	بزرگ	تریــن	مزرعــه	پــرورش	ماهیــان	خاویــاری	در	

خاورمیانــه	را	دارد.

مازنــدران رتبــه نخســت تولیــد و صــادرات ماهیــان 
ــاری خاوی

»مازنـدران	رتبـه	نخسـت	تولیـد	و	پـرورش	ماهیـان	خاویـاری	
را	در	کشـور	دارد«؛	مدیـرکل	شـیالت	مازنـدران	بـا	اعـالم	ایـن	
مطلـب	گفت:	مازنـدران	بـا	دارا	بـودن	۱۶	مزرعه	فعـال	پرورش	
ماهیـان	خاویاری	و	بـا	پروانه	بهره	بـرداری	به	مسـاحت	۶۱	هزار	
مترمربع،	سـطح	مفید	آبگیری	و	ظرفیت	اسـمی	تولیـد	دو	هزار	

و	4۰۰	تـن	گوشـت	و	۳۱.7	تن	خاویـار	دارد.
حســینعلی	رســتمی	افــزود:	تعــداد	29۰	هــزار	قطعــه	ماهــی	
بــا	وزن	هــای	مختلــف	از	5۰۰	گــرم	تــا	۱۰۰	کیلوگــرم	در	ایــن	

مــزارع	قــرار	دارنــد.
وی	بابیــان	اینکــه	پــرورش	ماهیــان	خاویــاری	در	مــزارع	
مازنــدران	از	ســال	82	آغازشــده	اســت،	یــادآور	شــد:	در	ســال	
گذشــته	حــدود	هــزار	و	5۰۰	تــن	گوشــت	ماهیــان	خاویــاری	
بــه	همــراه	هــزار	و	5۰۰	کیلوگــرم	خاویــار	پرورشــی	از	مــزارع	

ــن	اســتان	اســتحصال	شــد. پرورشــی	ای
ــی	را	 ــورهای	اروپای ــه	کش ــی	ب ــار	پرورش ــادرات	خاوی وی	ص
موجــب	رونــق	اقتصــادی	ایــن	بخــش	خوانــد	و	تصریــح	کــرد:	

ــت. ــور	85	درصداس ــی	در	کش ــار	پرورش ــهم	خاوی س
ــی	را	از	 ــار	پرورش ــودن	و	ارزآوری	خاوی ــتغال	زا	ب ــتمی	اش رس
ــت	و	 ــاری	دانس ــی	خاوی ــرورش	ماه ــزارع	پ ــاد	م ــد	ایج فوای
ــر	 ــر	به	طــور	مســتقیم	و	هــزار	نف اعــالم	کــرد:	تعــداد	5۰۰	نف
به	صــورت	غیرمســتقیم	در	مــزارع	پــرورش	ماهیــان	خاویــاری	

ــد. ــت	می	کنن ــدران	فعالی مازن
وی	از	فعالیـت	بزرگ	تریـن	مرکـز	تکثیـر	ماهیـان	خاویـاری	
غیردولتـی	کشـور	در	مازنـدران	خبـر	داد	و	افـزود:	ایـن	مزرعـه	
بـا	ظرفیت	5۰۰	هـزار	قطعه	تولیـد	بچه	ماهی	در	سـال	فعالیت	
می	کنـد	و	ایـن	در	حالی	اسـت	کـه	۱۱	مزرعه	پـرورش	ماهیان	

خاویـاری	دیگـر	نیز	در	حال	سـاخت	اسـت.
مدیرکل	شـیالت	مازنـدران	به	بیان	آخریـن	وضعیت	مجوزهای	
صادرشـده	در	خصـوص	ماهیان	خاویـاری	این	اسـتان	پرداخت	
و	از	صـدور	۱۱	پروانـه	بهره	بـرداری،	پروانـه	تأسـیس	و	موافقت	
اصولـی	نام	برد	و	گفت:	مسـاحت	مفیـد	این	طرح	هـا	۱2۳	هزار	
و	588	مترمربع	اسـت	و	ظرفیت	تولید	گوشـت	آن	هـا	95۰۱.5	
تـن	و	۱7۱.7۶	تـن	خاویـار	اسـت	کـه	بـرای	هـزار	و	9۰۱	نفـر	

اشـتغال	ایجاد	خواهـد	کرد.
رســتمی	بــه	اهــداف	کمــی	تولیــد	ماهیــان	خاویــاری	در	برنامه	
ــال	94	 ــت:	در	س ــار	داش ــرد	و	اظه ــاره	ک ــعه	اش ــم	توس شش
میــزان	حصــول	گوشــت	ماهیــان	خاویــاری	58۰	تــن	و	خاویار	
حاصل	شــده	هــزار	و	۱9۱	کیلوگــرم	بــوده	اســت	و	ایــن	میــزان	
بایــد	طبــق	برنامــه	ششــم	توســعه	تــا	ســال	۱4۰۰	بــه	هــزار	
ــاری	و	2۰	هــزار	کیلوگــرم	 ــان	خاوی ــن	گوشــت	ماهی و	۶۰۰	ت

خاویــار	برســد.
وی	اهمیـت	پرورش	ماهیـان	خاویـاری	را	ارزش	اقتصادی	باالی	
آن	به	عنـوان	کاالیـی	اسـتراتژیک،	لوکـس	و	ارزآور	توصیف	کرد	
و	ادامـه	داد:	ایجاد	اشـتغال	پایدار،	کاهش	فشـار	صیـد	بر	ذخایر	
دریایی،	تولید	گوشـت	و	اسـتحصال	خاویار	با	توجـه	به	تقاضای	
بازارهـای	داخلـی	و	خارجی،	حفظ	نـام	و	جایگاه	ایـران	به	عنوان	
مهم	تریـن	تولیدکننـده	خاویـار	در	بازارهـای	جهانـی	از	اهداف	

پـرورش	این	گونـه	از	ماهیان	کمیاب	اسـت.

خاویار کیلویی ۱۲ میلیون تومان
از	 اســت	 مشــهور	 ســیاه	 مرواریــد	 بــه	 کــه	 خاویــار	
بــه	شــمار	می	آیــد	 گران	قیمت	تریــن	غذاهــای	جهــان	
ــه	همــراه	 ــی	را	ب ــزوده	فراوان به	طوری	کــه	صــادرات	آن	ارزش	اف
ــا	 ــوع	اســت	ام ــی	آن	ممن ــواع	دریای ــد	صــادرات	ان دارد.	هرچن
مراکــز	معتبــر	فــروش	ایــن	ماهیــان	از	ســوی	شــیالت	اعــالم	
ــن	 ــوالت	ای ــتقیم	محص ــه	مس ــز	عرض ــن	مراک ــود	و	ای می	ش

ماهــی	را	بــر	عهده	دارنــد.
حمیــدی	یکــی	از	فعــاالن	درزمینــه	فــروش	خاویــار	در	ایــران	
بــه	مشــتری	های	ایــن	محصــول	لوکــس	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	
اغلــب	مشــتری	های	خاویــار	بــرای	خاصیــت	درمانــی	آن	
ــه	 ــن	زمین ــتر	در	ای ــن	محصــول	بیش ــد	و	ای ــا	می	کنن را	تقاض

ــدار	دارد. خری
ــرد	 ــکار	نک ــز	ان ــود	را	نی ــر	خ ــتری	های	میلیون ــود	مش وی	وج
ــار	 ــد	خاوی ــرای	خری ــم	ب ــه	داد:	مشــتری	های	خــاص	ه و	ادام

ــود	دارد. وج
فعـال	عرصه	فروش	خاویـار	باکیفیت	ایرانی	از	فـروش	خاویار	در	
بسـته	بندی	های	5۰	گرمی	خبـر	داد	و	افزود:	خاویـار	در	درجه	و	
کیفیت	هـای	متفـاوت	قیمت	هـای	گوناگونـی	دارد	به	طوری	که	
قیمـت	5۰	گرم	خاویار	دریایـی	حدود	۶۰۰	هزار	تومان	اسـت	و	
یـک	کیلوگرم	خاویار	دریایی	و	یا	وحشـی	تـا	۱2	میلیون	تومان	
بـه	فـروش	می	رسـد.	وی	یـادآور	شـد:	قیمـت	فـروش	خاویـار	
پرورشـی	کـه	در	دو	نـوع	عرضه	می	شـود	بـه	حـدود	کیلویی	8	

میلیون	تومـان	به	فـروش	می	رود.

صادرات پرسود ماهیان خاویاری
هرچنـد	صادرات	خاویـار	دریایی	ایران	ممنوع	اسـت	امـا	خاویار	
پرورشـی	ایـران	بـه	کشـورهای	اروپایـی	و	خاورمیانـه	صـادر	
می	شـود	به	طوری	کـه	به	گفتـه	مدیـرکل	دامپزشـکی	مازندران	
در	دو	مـاه	گذشـته	۱5۰	کیلوگـرم	خاویـار	با	دریافـت	مجوز	به	
کشـورهای	آمریـکا،	سـوئیس،	آلمان،	فرانسـه،	هلند،	اسـپانیا	و	

امـارات	متحـده	عربی	صادرشـده	اسـت.
ــه	 ــت	ب ــوب	اهمی ــد	مطل ــه	رون ــا	ادام ــت	ب ــوان	گف ــاید	بت ش
ــه	 ــت	پایان ــدی	از	ظرفی ــراض	و	بهره	من گونه	هــای	در	حــال	انق
ــد	 ــت	صی ــد	ممنوعی ــه	رون ــاری،	ادام ــان	خاوی صــادرات	ماهی
دریایــی	این	گونــه	از	ماهیــان	و	تکثیــر	و	پــرورش	انــواع	آن	بــه	
همــراه	صــادرات	باکیفیــت،	بتــوان	عــالوه	بــر	ارزش	افــزوده	باال	
در	گســترش	بــازار	خاویــار	باکیفیــت	ایــران	مؤثــر	عمــل	کــرد.

بازآفرینی نسل ماهیان خاویاری خزر؛مروارید سیاه ایران سوگلی جهان شد
بهاره نوری

ــران اقتصاد ایـ
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اســتان  بیــکاری  رکــورد  اینکــه  بــا   
ــز 95  ــدد 2۴.5 در پایی ــا ع ــاه ب کرمانش
در کشــور دســت نیافتنــی بــود امــا در 
ــه  ــش ب ــد افزای ــا 1.1 درص ــز 96 ب پایی

عــدد 25.6 رســید.

بــا	زهــم	اول	شــدیم،	البتــه	از	آخــر؛	ایــن	حکایــت	ســال	های	
ســال	اســت	کــه	کرمانشــاه	در	کــورس	بیــکاری	همــواره	در	
رده	هــای	اول	قــرار	مــی	گیــرد	و	هرســال	دریــغ	از	پارســال!

همیــن	تابســتان	امســال	بــود	کــه	کرمانشــاه	پــس	از	5	ســال	
ــگاه	دوم	 ــدی	در	جای ــکاری	۱8	درص ــرخ	بی ــا	ن ــتازی	ب پیش
بیــکاری	کشــور	قــرار	گرفــت	و	ایــن	در	حالــی	بــود	کــه	ایــن	
میــزان	۶.۳	درصــد	بیشــتر	از	میانگیــن	کشــوری	و	نســبت	به	
مــدت	مشــابه	ســال	گذشــته	2.2	درصــد	کاهــش	یافتــه	بــود.
ــاره	کرمانشــاه	را	 ــکاری	دوب ــرخ	بی ــا	جهــش	۶	درصــدی	ن ام
بــه	صــدر	جــدول	بیکارتریــن	اســتانهای	کشــور	بازگردانــد	تــا	
بــا	نــرخ	25.۶	درصــدی	برنامــه	هــای	اشــتغال	زایــی	مدیــران	

اســتان	را	زیــر	ســوال	ببــرد.
ــه	 ــوک	زلزل ــی	از	ش ــوع	را	ناش ــن	موض ــا	ای ــی	ه ــه	برخ البت
و	پیامدهــای	آن	همچــون	تخریــب	واحدهــای	صنعتــی	
و	خدماتــی	و...	و	بیــکاری	تعــداد	زیــادی	از	شــهروندان	

ــد. ــی	دانن ــتان	م ــی	اس ــای	غرب ــتان	ه شهرس
ــه	 ــر	از	گمان ــی	دیگ ــم	یک ــای	اســتان	ه بســته	شــدن	مرزه
ــه	در	 ــود،	چنانچ ــی	ش ــان	م ــوع	بی ــن	موض ــل	ای ــای	دالی ه
ــه	 ــان	ک ــرز	رســمی	پرویزخ ــاه	م ــز	امســال	حــدود	۳	م پایی
ــوگاه	 ــن	گل ــق	ای ــراق	از	طری ــران	و	ع ــادالت	ای بیشــترین	مب
ــرزی	انجــام	مــی	شــود	بســته	شــد	و	حــاال	هــم	بازارچــه	 م
ــت	 ــوی	دول ــو	از	س ــه	ک ــه	و	تیل ــیخ	صل ــمی،	ش ــای	شوش ه

ــده	اســت. ــه	بســته	ش ــک	طرف ــراق	و	ی ع
هرچنــد	ایــن	موضوعــات	قطعــا	بــی	تاثیــر	نبــوده	و	تبعاتــی	
ــا	 ــا	آماره ــت،	ام ــرده	اس ــاد	ک ــتان	ایج ــتغال	اس ــرای	اش ب
ــرخ	 ــز	ن ــته	نی ــال	گذش ــز	س ــه	پایی ــت	ک ــی	از	آن	اس حاک
بیــکاری	کرمانشــاه	24.5	درصــد	بــود	و	امســال	25.۶	درصــد	
اســت	پــس	قطعــا	عواملــی	کــه	روی	بیــکاری	اســتان	تاثیــر	
داشــته	چنــدان	تغییــری	نکــرده	و	نشــانه	ای	از	بهبود	نیســت.

	
عمده افزایش نرخ بیکاری ناشی از تبعات زلزله بود

معــاون	هماهنگــی	امــور	اقتصــادی	و	توســعه	منابع	اســتاندار	
ــار	داشــت:	بخــش	عمــده	 ــن	خصــوص	اظه کرمانشــاه	در	ای
ــه	ای	کــه	در	 ــات	زلزل ــه	تبع ــا	ب ــکاری	یقین ــرخ	بی ــش	ن افزای

ــر	مــی	گــردد. فصــل	پاییــز	رخ	داد	ب

رضــا	رحیمــی	بــا	بیــان	اینکــه	7۰	درصــد	اســتان	
ــزود:	بقیــه	مناطــق	هــم	 ــود،	اف ــه	ب کرمانشــاه	درگیــر	زلزل
ــی	 ــم	تبعات ــودن	ه ــر	نب ــتقیم	درگی ــورت	مس ــه	ص ــه	ب ک
داشــتند	کــه	باعــث	رکــورد	برخــی	از	بنــگاه	هــای	

اقتصــادی	در	ایــن	مناطــق	شــد.
وی	در	مــورد	آمــار	تعــداد	بیــکاران	اســتان	نیــز	تصریــح	کــرد:	
طبــق	آخریــن	آمــار	مربــوط	بــه	سرشــماری	نفوس	و	مســکن	
ســال	گذشــته	آمــار	بیــکاران	اســتان	۱4۰	هــزار	نفــر	بــود	که	

قطعــا	تعــدادی	از	آنهــا	تاکنــون	شــاغل	شــده	اند.
معــاون	هماهنگــی	امــور	اقتصــادی	و	توســعه	منابع	اســتاندار	
کرمانشــاه	بیــان	داشــت:	البتــه	امیدواریــم	بــا	شــروع	ســاخت	
و	ســاز	واحدهــا	در	اســتان	در	فصــول	زمســتان	و	بهــار	شــاهد	

جبــران	ایــن	موضــوع	باشــیم.

تسهیالت اشتغالی که دیر ابالغ شد! 
ــه	اســتان	 ــالغ	شــدن	تســهیالت	اشــتغال	ب ــر	اب رحیمــی	دی
کرمانشــاه	را	از	دیگــر	دالیــل	افزایــش	نــرخ	بیــکاری	اســتان	
ــالغ	شــدن	تســهیالتی	کــه	از	 ــر	اب ــزود:	دی ــوان	کــرد	و	اف عن
ــر	و	کمــک	هــای	 محــل	اشــتغال	روســتایی،	اشــتغال	فراگی
فنــی	و	اعتبــاری	بــود	همــه	دســت	بــه	دســت	هــم	داد	کــه	

ــگاه	نامناســب	را	در	اشــتغال	داشــته	باشــیم. ــن	جای ای
وی	بــا	بیــان	اینکــه	در	حــال	حاضــر	در	زمینــه	جــذب	
ــد	 ــایری	در	کشــور	رون ــتایی	و	عش ــتغال	روس تســهیالت	اش

بهتــری	نســبت	بــه	دیگــر	اســتانها	داریــم،	خاطرنشــان	کــرد:	
امیدواریــم	ایــن	سلســله	اقدامــات	و	بقیــه	پرونــده	هایــی	کــه	
ــه	ســتاد	احیــای	واحدهــای	راکــد،	 ــم	از	جمل در	دســت	داری
تشــکیل	هفتــه	ای	چهــار	بــار	ســتاد	تســهیل	و	رفــع	موانــع	
ــم. ــع	کنی ــکاری	را	رف ــد	بتوانیــم	بخشــی	از	معضــل	بی تولی

	
ــار  ــهیالت در اختی ــان تس ــارد توم ــزار میلی ۳ ه

ــت  ــه اس ــرار گرفت ــتان ق اس
ــای	 ــد	از	دســتگاه	ه ــار	داشــت:	بع ــام	مســئول	اظه ــن	مق ای
ــان،	 ــت	کارآفرین ــه	هم ــر	کار	ب ــده	دیگ ــش	عم ــی	بخ اجرای
ــد	 ــردم	بای ــذا	م ــردد،	ل ــی	گ ــردم	برم ــذاران	و	م ــرمایه	گ س
ــادی	از	 ــای	اقتص ــگاه	ه ــدازی	بن ــوزی	و	راه	ان ــارت	آم ــا	مه ب
مشــاغل	خانگــی	گرفتــه	تــا	واحدهــای	بــزرگ	اقــدام	کننــد	
ما	هــم	در	بحــث	تســهیالت	منابعــی	در	اختیار	اســتان	اســت	

ــت	مــی	کنیــم. آنهــا	را	حمای
معــاون	هماهنگــی	امــور	اقتصــادی	و	توســعه	منابع	اســتاندار	
کرمانشــاه	بــا	تصریــح	اینکــه	در	یکــی	دو	ماهــه	اخیــر	جــزو	
اســتانهایی	بــوده	ایــم	کــه	باالتریــن	تســهیالت	را	در	اختیــار	
ــان	 ــارد	توم ــزار	میلی ــوع	۳	ه ــت:	در	مجم ــم،	گف ــه	ای گرفت
ــتایی،	 ــم	در	بحــث	روس ــار	داری ــع	در	اختی تســهیالت	و	مناب
ــم	 ــه	امیدواری ــی	و	مشــاغل	خانگــی	ک شــهرک	هــای	صنعت
ــرخ	 ــتغال	و	ن ــاد	اش ــث	ایج ــع	در	بح ــن	مناب ــا	ای ــم	ب بتوانی

ــیم. ــته	باش ــکاری	جهشــی	داش بی

بیکاری یک چهارم جمعیت کرمانشاه/ زلزله در منشور ۲۰ گانه اشتغال

مسلم معین

ــران اقتصاد ایـ
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در برخورد با مدیران با کسی تعارف نداریم
رحیمــی	در	خصــوص	عملکــرد	نامناســب	مدیــران	در	زمینــه	
جــذب	ایــن	اعتبــارات	و	همچنیــن	عــدم	وجــود	عــزم	جــزم	
ــت:	در	 ــز	گف ــتغال	نی ــل	اش ــع	معض ــرای	رف ــا	ب ــن	آنه بی
خصــوص	مدیرانــی	کــه	در	ایــن	زمینــه	همــراه	نبودنــد	هــم	
اســتاندار	و	هــم	مــا	عزممــان	را	جــزم	کــرده	ایــم	و	بــا	کســی	

ــم. ــی	نداری تعارف
وی	افــزود:	ایــن	مــردم	الیــق	یــک	زندگــی	خــوب	هســتند	و	
بــا	وجــود	اینکــه	ســرمایه	چندانــی	ندارنــد،	تنهــا	امیدشــان	
ــا	 ــه	از	اینه ــت	ک ــی	اس ــتغال	زای ــهیالت	اش ــن	تس ــه	همی ب

ــد. اســتفاده	کنن
ــه	 ــن	زمین ــت	در	ای ــت:	دول ــان	داش ــئول	بی ــام	مس ــن	مق ای
ســنگ	تمــام	گذاشــته	و	در	نــوار	مــرزی	تســهیالتی	بــا	نــرخ	
بهــره	4	درصــد	و	در	مناطــق	روســتایی	بــا	نــرخ	۶	درصــد	در	
اختیــار	مــردم	گذاشــته	اســت	و	در	بحــث	کمــک	هــای	فنــی	
و	اعتبــاری	هــم	نــرخ	بهــره	۱8	درصــد	بانــک	هــا	را	تــا	ســطح	
9	تــا	۱2	درصــد	تقلیــل	داده	کــه	ایــن	شــرایط	در	اســتان	کم	

نظیــر	اســت.

بسته شدن مرزها ۳ تا ۵ هزار نفر را بیکار کرد
معــاون	هماهنگــی	امــور	اقتصــادی	و	توســعه	منابــع	
ــا	 ــتیم	ب ــار	داش ــرد:	انتظ ــح	ک ــاه	تصری ــتاندار	کرمانش اس
ــدای	ســال	9۶	انجــام	 ــه	از	ابت ــی	ک توجــه	سلســله	اقدامات
ــکاری	کــه	در	تابســتان	 ــرخ	بی ــد	کاهــش	ن ــم	و	رون داده	ای
بــه	۱8	درصــد	رســید	ایــن	رونــد	ادامــه	داشــته	باشــد	امــا	
در	فصــل	پاییــز	عمــده	افزایــش	نــرخ	بیــکاری	بــه	تبعــات	

ــردد. ــی	گ ــر	م ــه	ب زلزل
رحیمــی	بســته	شــدن	مرزهــای	اســتان	در	فصــل	پاییــز	را	از	
ــد	افزایشــی	نــرخ	بیــکاری	دانســت	و	 دالیــل	دیگــر	ایــن	رون
ــا	 گفــت:	بیــش	از	دو	مــاه	مــرز	پرویزخــان	بســته	بــود	کــه	ب
پیگیــری	هــای	مکــرر	اســتاندار	بازگشــایی	شــد	و	حــاال	هــم	
ــا	اقلیــم	کردســتان	شــامل	 ــا	ب کــه	بازارچــه	هــای	مــرزی	م
شوشــمی،	تیلــه	کــو	و	شــیخ	صلــه	بســته	شــده	کــه	بــا	وجود	

پیگیــری	هــای	زیــاد	هنــوز	بســته	مانــده	انــد.
وی	تصریــح	کــرد:	در	بازارچــه	هــای	مــا	۳	تــا	5	هــزار	نفــر	بــه	
صــورت	مســتقیم	اشــتغال	دارنــد	کــه	بــا	بســته	شــدن	مرزها	
ــن	صــرف	نظــر	از	بنــگاه	هــای	اقتصــادی	 بیــکار	شــدند	و	ای
اســت	کــه	بــا	بســته	شــدن	مرزهــا	و	قطــع	صــادرات	بــا	رکود	

مواجــه	شــدند.
بــه	گــزارش	مهــر،	هرچنــد	بیــکاری	حــدود	۱۰هــزار	نفــر	در	
مناطــق	زلزلــه	زده	اســتان،	بســته	شــدن	مقطعــی	مرزهــای	
ــد	از	 ــی	توان ــتغال	م ــهیالت	اش ــیدن	تس ــر	رس ــتان	و	دی اس
ــکاری	در	 ــرخ	بی ــش	ن ــن	جه ــه	ای ــل	توجی ــن	عوام مهمتری
ــش	از	 ــه	بی ــا	فاصل ــد،	ام ــاه	باش ــرای	کرمانش ــز	ب فصــل	پایی

ــرخ	 ــط	ن ــا	متوس ــاه	ب ــکاری	کرمانش ــرخ	بی ــدی	ن ۱۳	درص
ــا	 بیــکاری	کشــور	نشــان	از	نوعــی	ناکارآمــدی	در	برخــورد	ب
ایــن	معضــل	دارد	و	اینکــه	مدیــران	مــا	هنــوز	معضل	اشــتغال	
و	بیــکاری	را	جــزو	اولویــت	هــای	کاری	خــود	نمــی	داننــد	و	

ــد. ــح	مــی	دهن ــه	هــای	دیگــر	را	ترجی ظاهــرا	دغدغ
اینکــه	ســال	گذشــته	در	همیــن	فصــل	و	البتــه	بــدون	زلزلــه	
هــم	شــاهد	آمــار	24	درصــدی	نــرخ	بیــکاری	در	اســتان	بوده	
ایــم	و	امســال	هــم	بــا	۱	درصــد	بیشــتر	شــاهد	تکــرار	همیــن	
موضــوع	هســتیم	خــود	گواهــی	روشــن	بــر	ایــن	مدعاســت.

منشور ۲۰ گانه اشتغال در محاق زلزله
ســی	ام	مهــر	مــاه	ســال	جــاری	بــود	کــه	در	کارگــروه	
اشــتغال	اســتان	کرمانشــاه	از	راهکارهــای	بیســت	گانــه	بازوند	
اســتاندار	کرمانشــاه	بــرای	بهبــود	اشــتغال	در	اســتان	رونمایی	

ــه... ــل	از	زلزل شــد.	درســت	2۱	روز	قب
بازونــد	بــا	اشــاره	بــه	نــرخ	بیــکاری	اســتان	مســتند	بــه	نامــه	
ی	اخیــر	وزیــر	کشــور	بــه	ریاســت	جمهــور،	گفــت:	مــا	آمــده	
ایــم	تــا	بــا	یــک	برنامــه	ی	جهشــی	و	بــا	فعالیــت	مضاعــف	و	
البتــه	با	آمــدن	مــردم	پــای	کار	و	بــه	دور	از	وعــده	و	وعیدهای	
ــل	تحقــق	تحرکــی	در	فضــای	کســب	و	کار	ایجــاد	 ــر	قاب غی
کنیــم،	در	غیــر	ایــن	صــورت	هیــچ	کــدام	از	همــه	ی	مــا	کــه	

دور	ایــن	میــز	نشســته	ایــم	محلــی	از	اعــراب	نداریــم.
ــی		آخــر	 ــت	اول	و	دوم	و	ســوم	و	ال ــان	اینکــه	اولوی ــا	بی وی	ب
مــا	اشــتغال	و	اقتصــاد	اســت	و	تــا	حــد	تــوان	در	برنامــه	ریزی	
اشــتغال	بایــد	از	بانــک	محــوری	بــه	ســمت	محوریــت	بخــش	

خصوصــی	و	مــردم	متمایــل	شــویم.
ــه	ی	ششــم	 ــر	برنام ــه	ب ــا	تکی اســتاندار	کرمانشــاه	گفــت:		ب
ــن	 ــتانی	ای ــای	اس ــرش	ه ــتی	و	ب ــناد	باالدس ــعه	و	اس توس
ــا	 ــزرگ	و	ی ــدام	ب ــا	اق ــا	روی	بیســت	شــاخص	ی اســناد	تقریب
ــد	 ــا	بای ــدام	ه ــن	اق ــرد.	ای ــز	ک ــد	تمرک ــم		بای ــت	مه ماموری
تبدیــل	بــه	تعهــدات	ادارات	و	دســتگاهها	و	بــرای	مدیــران	بــه	

ــل	شــوند. ــه	تبدی ــاق	نام ــک	میث ی
ســازکارهای	بیســت	گانــه	بازونــد،	اســتاندار	کرمانشــاه	بــرای	

بهبــود	وضعیــت	اشــتغال	اســتان	بــه	شــرح	زیــر	اســت:
ــا	 ــذاری	ب ــدازی	نظــام	پنجــره	ی	واحــد	ســرمایه	گ ۱-	راه	ان
هــدف	تســریع	در	پاســخ	گویــی	بــه	اســتعالم	هــای	ســرمایه	
ــای	 ــی	ه ــرگردانی	اداری	و	بروکراس ــز	از	س ــذاری	و	پرهی گ

ــی	... طوالن
ــر	 ــادرات	غی ــور	ص ــه	مح ــش	برنام ــزان	افزای ــن	می 2-	تعیی
نفتــی	توســط	ســازمان	صنعــت،	معــدن،	تجــارت	در	
ــه	ظرفیــت	هــای	 ــا	توجــه	ب ســال	جــاری	و	ســالهای	آتــی	ب

صادراتــی	اســتان	...
۳-	شناســایی،	تدویــن	و	معرفــی	حداقــل	25۰	فرصــت	
بــزرگ	ســرمایه	گــذاری	کرمانشــاه	در	بخــش	هــای	مختلــف	

و	تبلیــغ	و	تحلیــل	آنهــا	در	همایــش	هــای	ســرمایه	گــذاری	و	
ــف	رســانه	ای	... بســته	هــای	مختل

4-	بهــره	منــدی	و	اجــرای	راهکارهــای	ارایــه	شــده	از	ســوی	
ــود	 ــاالن	اقتصــادی	در	خصــوص	بهب ــگان	و	فع اســاتید،	نخب

فضــای	کســب	و	کار...
5-	فعــال	شــدن	تمــام	پــروژه	هــای	عمرانــی	بــا	بهــره	منــدی	
از	روشــهای	مختلــف	از	جملــه	جــذب	تخصیص	پــروژ	ه	هــا	...
۶-	بــکار	گرفتــن	تمــام	تــوان	و	تجربــه	بــرای	جــذب	
ــی،	 ــعه	مل ــدوق	توس ــی	)صن ــهیالت	تکلیف ــری	تس حداکث

تســهیالت	روســتایی	کمیتــه	امــدادو		...(
ــرای	 ــری	ب ــدازه	گی ــل	ان ــش	و	قاب ــه	بخ ــت	نتیج 7-	فعالی

ــد... ــای	راک ــت	ه ــای	ظرفی احی
8-	توســعه	ی	کشــت	هــای	گلخانــه	ای	و	توســعه	ی	
ــری	 ــا	بکارگی ــا	ب ــت	ه ــت	و	صنع ــان	کش ــش	بنی ــام	دان نظ

مکانیزاســیون	بخــش	کشــاورزی.
9-	تعیین	میزان	افزایش	تبدیل	اراضی	دیم	به	آبی.

ــع	 ــژه	گردشــگری	و	صنای ــت	وی ــری	از	ظرفی ــره	گی ۱۰	-	به
ــوص	در	 ــی	بخص ــتغال	زای ــیر	اش ــاه	در	مس ــتی	کرمانش دس

ــردی. ــوم	گ بخــش	ب
ــرای	موظــف	شــدن	تمــام	 ۱۱-	تعییــن	ســاز	کار	مناســب	ب
پیمانــکاران	کوچــک	و	بــزرگ	در	خصــوص	اســتفاده	از	نیروی	

کار	بومــی	...
۱2-	بــکار	گرفتــن	برنامــه	محــور	تمــام	تــوان	بــرای	جــذب	
ــب	ســتاد	جــذب	ســرمایه	 ســرمایه	گــذاران	خارجــی	در	قال

ــذاران	... گ
ــای	 ــروژه	ه ــا	و	پ ــه	ه ــع	برنام ــق	و	بموق ــرای	دقی ۱۳-	اج

اقتصــاد	مقاومتــی	...
۱4-	فراهــم	کــردن	فضــا	بــرای	ورود	هــر	چه	بیشــتر	شــرکت	

هــای	دانــش	بنیان	بــه	نظــام	اقتصــادی	اســتان	...
ــای	 ــگ	ه ــارکت	هلدین ــای	مش ــود	فض ــت	و	بهب ۱5-	تقوی
مختلــف	اقتصــادی	ملــی	در	استان...)ســتاد	اجرایــی	فرمــان	
امــام	»ره«،	ســازمان	اقتصــادی	کوثــر،	ایمیــدرو،	ایــدرو	و...	و.(

۱۶-	هماهنگی	و	همگرایی	واقعی	تیم	اقتصادی	استان	...
ــردی	جلســات	ســتاد	تســهیل	اســتان	و	 ۱7-	برگــزاری	کارب

ــع	واحدهــای	تولیــدی	... ــردی	موان رفــع	کارب
ــق	تولیــد	در	 ۱8	-	جــذب	حــد	اکثــری	اعتبــارات	طــرح	رون

ــال	9۶	.. س
۱9	-	تســهیل	گــری	هــر	چــه	بیشــتر	پرداخــت	تســهیالت	
ــه	ی	 ــری	توســط	بدن ــدم	ســخت	گی ــا	و	ع ــک	ه توســط	بان

ــی	... کارشناس
2۰	-	حمایــت	برنامــه	محــور	و	گســتروه	از	مشــاغل	خانگــی	و	

طرحهــای	خــود	اشــتغالی	...
حــاال	بایــد	دیــد	چــه	ســر	انجامــی	در	انتظــار	ایــن	منشــور	

ــه	اســت. 2۰	گان

ــران اقتصاد ایـ
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بنــادر  همه جانبــه  توســعه 
تعلــل  و  چابهــار  رقیــب 
پروژه هــای  اجــرای  در 
ــم  ــت ه ــردی دست به دس ــدر راهب ــن بن ــاختی در ای زیرس
دادنــد تــا نگرانــی از آینــده بنــدر چابهــار افزایــش یابــد.

ایــن	روزهــا	همایــش	بین	المللــی	معرفــی	فرصت	هــای	
ــا	حضــور	شــخصیت	های	 ســرمایه	گذاری	ســواحل	مکــران	ب
ــور	در	 ــه	رئیس	جمه ــی	از	جمل ــی	و	دولت ــته	خصوص برجس
تهــران	در	حــال	برگــزاری	اســت،	همایشــی	کــه	عمــده	توجه	
ــار	اســت؛	اینکــه	 ــی	بندرچابه ــب	توســعه	مکــران	یعن آن	قل
ــران	 ــی	ای ــادی	و	بین	الملل ــای	اقتص ــور	رایزنی	ه ــار	مح چابه
ــادر	 ــی	از	بن ــران	و	یک ــدر	ای ــن	بن ــن	و	اقتصادی	تری و	بهتری

ــه		فــرد	جهــان	اســت	در	آن	شــکی	نیســت. منحصــر	ب
شــرایط	اقتصــادی	جهــان	بــرای	اســتفاده	از	قابلیــت	چابهــار	
ــده	و	آنچــه	در	ســطح	 ــورت«	فراهم	ش ــک	»مگاپ ــوان	ی به	عن
ــای	 ــال	ایف ــه	دنب ــه	ب ــانی	ک ــرای	کس ــی	ب ــی	و	بین	الملل مل
نقــش	در	آرایــش	جدیــد	اقتصــادی	و	سیاســی	منطقــه	
هســتند	مســلم	اســت	ایــن	اســت	کــه	چابهــار	تغییردهنــده	

ــود. ــد	ب ــه	خواه ــازی	در	منطق ــد	ب قواع
بــر	اســاس	آخریــن	اعــالم	ســازمان	ملــل	متحــد،	چابهــار	از	
میــان	۳	شــاهراه	شــمال-	جنــوب،	بهتریــن	مزیــت	ترانزیتــی	
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــت،	درحالی	ک ــه	داراس ــان	را	در	منطق جه
افزایــش	ارتباطــات	تجــاری	بین	المللــی	و	افزایــش	وزن	
کشــتی	ها	عمــاًل	کانــال	ســوئز	از	قابلیت	هــای	کمتــری	

ــود. ــد	ب ــوردار	خواه برخ
بــس	 همیــن	 چابهــار	 منحصربه	فــرد	 ویژگی	هــای	 از	
ــت	 ــان	باقابلی ــم	جه ــدر	مه ــی	از	۱۰	بن ــدر	یک ــن	بن ــه	ای ک
ــورت،	یکــی	از	۱4	نقطــه	اســتراتژیک	 ــه	مگاپ تبدیل	شــدن	ب
ــن	 ــن،	مطمئن	تری ــت	و	بهتری ــل	و	ترانزی ــان	در	حمل	ونق جه
بــزرگ	 کانــون	 اتصــال	دو	 بــرای	 امن	تریــن	مســیر	 و	
جمعیتــی	جهــان	بــا	حــدود	2	میلیــارد	نفــر	جمعیــت	اســت.	
خلیــج	چابهــار	بــا	بریدگی	هــای	طبیعــی	و	اســتثنایی	
خــود	بزرگ	تریــن	خلیــج	ایــران	در	پیرامــون	ســواحل	
ــه	شــمار	مــی	رود	کــه	در	مســیر	آبراه	هــای	 ــای	عمــان	ب دری
ــه.	آن«	 ــو	و	»آ.	س ــو	اک ــورهای	عض ــان	کش ــی	می بین	الملل
ــت	و	 ــرای	ترانزی ــی	ب ــد	پُل ــان	مانن ــورهای	جه ــر	کش و	دیگ
صــادرات	کاال	و	انــرژی	منطقــه	عمــل	می	کنــد	و	از	موقعیــت	

منحصربه	فــرد	فــردی	برخــوردار	اســت.
	

واگــذاری فرصــت طالیــی چابهــار بــه بنــادر رقیــب 
منطقــه ای

عــدم	توســعه	زیرســاخت	های	پس	کرانــه	ای	و	صدالبتــه	
حرکــت	الک	پشــتی	و	تعلــل	در	اجــرای	ایــن	پروژه	هــا	
ــت،	 ــار	در	ترانزی ــرد	چابه ــی	منحصربه	ف ــده	ویژگ موجــب	ش
ترانشــیپ،	صــادرات	و	واردات	مجانــی	در	اختیــار	بنــادر	رقیب	
ــد	و	 ــی	در	ح ــان	بین	الملل ــواه	کارشناس ــه	گ ــه	ب ــار	ک چابه

ــرد. ــرار	گی ــار	نیســتند،	ق ــواره	چابه ق
ــان	و	 ــار«	عم ــادر	»صح ــاً	بن ــار	عمدت ــب	چابه ــادر	رقی بن
»گــوادر«	پاکســتان	هســتند	چراکــه	در	دهــه	حاضــر	
ــران	 ــه	بح ــارج	از	نقط ــادر	خ ــعه	بن ــه	توس ــا	ب ــه	نگاه	ه هم
بــا	 می	کوشــند	 کشــورها	 و	 بسته	شــده	 )خلیج	فــارس(	
ــیپ،	 ــت،	ترانش ــه	ترانزی ــب	هم ــادر	به	مرات ــن	بن ــعه	ای توس
صــادرات	و	واردات	خــود	و	شــرکای	خــود	را	از	راه	ایــن	بنــادر	

ــد. ــام	دهن انج
ــه	توســعه	روزافــزون	خــود	 بنــادر	رقیــب	چابهــار	درحالــی	ب

ادامــه	می	دهنــد	کــه	چابهــار	همچنــان	در	حــال	درجــا	زدن	
اســت،	بــرای	مثــال	چین	بــرای	دسترســی	بــه	بازارهایــش	در	
آســیای	میانــه	و	شــرق	اروپــا	بنــدر	»گــوادر«	در	پاکســتان	را	
انتخــاب	کــرده	و	می	خواهــد	ایــن	بنــدر	را	بــه	یــک	مگاپــورت	
ــم	 ــروف	ابریش ــاده	مع ــه	ج ــپس	آن		را	ب ــد	و	س ــل	کن تبدی
متصــل	کنــد؛	چیــن	متعهــد	شــده	در	یــک	بــازه	زمانــی	۱5	
ســاله	۶2	میلیــارد	دالر	در	گــوادر	ســرمایه	گذاری	کنــد	و	
ــرمایه	گذاری	اش	 ــد	س ــارد	دالر	از	تعه ــز	۱4	میلی ــون	نی تاکن
ــزون	و	 ــعه	روزاف ــت؛	توس ــرده	اس ــرا	ک ــدر	اج ــن	بن را	در	ای
ــت	 ــی	اس ــوادر	در	حال ــن	در	گ ــرمایه	گذاری	منســجم	چی س
بــه	گــواه	خــود	چینی	هــا	چابهــار	نســبت	بــه	گــوادر	بســیار	

ــت. ــر	اس باصرفه	ت
مســئوالن	شــرکت	چینــی	توســعه	دهنده	گــوادر	چنــد	وقــت	
پیــش	در	ســفری	کــه	بــه	چابهــار	داشــتند	چابهــار	را	نقطه	ای	
مطمئــن	و	زودبــازده	در	ســرمایه	گذاری	اعــالم	و	گفتنــد:	
چیــن	در	گــوادر	بــا	مشــکل	کمبــود	زمیــن	و	انــرژی	روبــه	رو	
اســت	و	ایــن	در	حالــی	اســت	در	چابهــار	چنیــن	کمبودهــای	
وجــود	نــدارد	ضمن	اینکــه	مســیر	اتصــال	چابهــار	بــه	جــاده	
ــود. ــد	ب ــوادر	خواه ابریشــم	بســیار	ســهل	تر	و	ســریع	تر	از	گ
چابهــار	آن	قــدر	منحصربه	فــرد	اســت	کــه	چینی	هــا	باآنکه	در	
حــال	حاضــر	در	گــوادر	در	حــال	ســرمایه	گذاری	هســتند،	در	
آن	ســفری	کــه	بــه	چابهــار	داشــتند	بــرای	ســرمایه	گذاری	در	

چابهــار	هــم	اعــالم	آمادگــی	کردنــد.
ــوادر	اســت،	 ــروژه	گ ــر	پ ــه	خــودش	درگی ــن	ک ــر	چی عالوه	ب
هندوســتان	تمایــل	وافــری	بــرای	ســرمایه	گذاری	در	چابهــار	
و	اتصــال	از	طریــق	ایــن	بندر	بــه	بازارهایــش	در	آســیای	میانه	
ــور	 ــدرت	نوظه ــک	ق ــوان	ی ــد	به	عن ــا	دارد.	هن ــرق	اروپ و	ش
ــوع	 ــای	متن ــد	بازاره ــن	نمی	خواه ــب	چی ــادی	و	رقی اقتص
آســیای	میانــه	و	شــرق	اروپــا	را	دودســتی	تقدیــم	چیــن	کند	
بنابرایــن	هم	زمــان	بــا	ســرمایه	گذاری	چیــن	در	گــوادر،	
ــادا	 ــا	مب ــوراً	چابهــار	را	گســترش	دهــد	ت هنــد	می	خواهــد	ف

ــد. عقــب	بمان
امــا	در	عقب	ماندگــی،	واقعیــت	چیــز	دیگــری	اســت	هرچنــد	
ــا	دارد	 ــرمایه	گذاری	در	اینج ــرای	س ــری	ب ــل	واف ــد	تمای هن
ــون	4۶	 ــن	تاکن ــت	باآنکــه	چی ــن	حال ــا	در	خوش	بینانه	تری ام
ــد	 ــوادر	دارد	هن ــان	در	گ ــرمایه	گذاری	نمای ــارد	دالر	س میلی
ــان	در	 ــرمایه	گذاری	نمای ــون	دالر	س ــل	85	میلی ــا	در	عم تنه
چابهــار	دارد	کــه	آن	هــم	هنــوز	انجام	نشــده	و	در	حــال	انجــام	
اســت؛	البتــه	هنــد	یــک	خــط	اعتبــاری	۱5۰	میلیــون	دالری	
ــون	دالری	 ــس	9۰۰	میلی ــک	فاینان ــدر	و	ی ــعه	بن ــرای	توس ب

هــم	می	خواهــد	در	راه	آهــن	چابهــار	انجــام	دهــد	کــه	هنــوز	
ایــن		مــوارد	محقــق	نشــده	اســت.

عالوه	بــر	گــوادر	دیگــر	بنــادر	رقیــب	چابهــار	یعنــی	»صحــار«	
ــه	روز	در	حــال	پیشــرفت	 و	»دوقــم«	کشــور	عمــان	هــم	رو	ب
ــاله	 ــی	۱۰	س ــازه	زمان ــار«	در	ب ــه	آزاد	»صح ــتند؛	منطق هس
توانســته	اســت	25	میلیــارد	دالر	ســرمایه	خارجــی	را	جــذب	
ــرروز	 ــز	ه ــان	نی ــم«	عم ــیس	»دوق ــازه	تأس ــدر	ت ــد	و	بن کن

ــد. ــتری	می	کن ــرفت	بیش پیش

ــدم  ــورت ع ــور در ص ــر کش ــارت جبران ناپذی خس
ــار ــع چابه ــعه به موق توس

رئیــس	مجمــع	نماینــدگان	سیســتان	و	بلوچســتان	می	گوید:	
بــا	توجــه	بــه	توســعه	ســریع	بنــادر	همســایه	و	رقیــب	چابهار	
عــدم	تکمیــل	به	موقــع	بنــدر	چابهــار	و	پس	کرانه	هــای	ریلــی	
ــه	 ــد	ک ــور	وارد	می	کن ــه	کش ــاراتی	را	ب ــاده	ای	آن	خس و	ج

ــرد. ــان	می	ب ــه	زم ــن	ده ــران	آن	چندی جب
بــه	گفتــه	محمــد	نعیــم	امینــی	فــرد،	باوجــود	تأکیــد	مکــرر	
رهبــر	معظــم	انقــالب	مبنــی	بــر	توســعه	ســواحل	مکــران	و	
ــن	 ــعه	ای	در	ای ــای	توس ــا	طرح	ه ــار	ام ــدر	چابه ــژه	بن به	وی
ــع	مالــی	 ــد	اداری	و	کمبــود	مناب بنــدر	همچنــان	درگیــر	رون
اســت	و	بیــم	آن	مــی	رود	کــه	بــا	تعلــل	در	اجــرای	پروژه	هــای	
ــار	و	مشــتری	در	بنــادر	رقیــب	ضــرر	 زیرســاختی	و	جــذب	ب

ــود. ــور	وارد	ش ــه	کش ــری	ب جبران	ناپذی
بلوچســتان	 و	 سیســتان	 نماینــدگان	 مجمــع	 رئیــس	
نیازمنــد	 چابهــار	 بنابرایــن	 می	کنــد:	 خاطرنشــان	
ســرمایه	گذاران	 حضــور	 بــرای	 بیشــتر	 تســهیل	گری	
ــای	 ــرای	طرح	ه ــا	اج ــی	آن	ب ــی	و	هم	زمان ــی	و	خارج داخل
ــی	 ــع	مال ــد	مناب ــی	نیازمن ــن	هم	زمان زیرســاختی	اســت	و	ای
ــرای	پروژه	هاســت	کــه	ایــن	مهــم	اراده	 روشــن	و	مشــخص	ب
و	عــزم	ملــی	را	بــرای	اختصــاص	منابــع	ویــژه	بــرای	تعییــن	
تکلیــف	و	تســریع	در	پروژه	هــای	زیرســاختی	در	چابهــار	

. می	طلبــد
امــا	هرچنــد	ســاختار	تحریم	هــا	و	تــرس	از	بازگشــت		آن	هــا	
ــدم	جــذب	ســرمایه	گذاری	 ــده	ع ــل	عم ــی	از	دالی ــاید	یک ش
خارجــی	و	به	ویــژه	هندوســتان	در	چابهــار	باشــد	درروی	
دیگــر	ســکه	تعلــل	در	اجــرای	پروژه	هــای	زیرســاختی	و	عــدم	
تخصیــص	اعتبــارات	الزم	بــرای	بــه	اتمــام	رســیدن	آن	هــا	در	
ــت.	از	 ــار	اس ــی	چابه ــل	عقب	افتادگ ــن	عام ــار	مهم	تری چابه
پــروژه	راه	آهــن	»چابهار-زاهــدان«	گرفتــه	کــه	7	ســال	اســت	
ــی	 ــای	ترانزیت ــا	جاده	ه ــی	رود	ت ــو	م ــی	جل ــل	بی	پول روی	ری

تعلل در اجرای پروژه های زیرساختی در چابهار/ زمان طالیی هدر می رود
 سید امیرحسین عظیمی
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ــه	 ــه	ب ــدر	قدیمــی	هســتند	ک ــه	آن	ق ــار	ک ــده	چابه ــک	بان ت
ــون	 ــی	یک	میلی ــوان	کشــش	حت ــی	ت ــواه	مســئوالن	محل گ
تــن	بــار	در	ســال	را	هــم	ندارنــد	چــه	رســد	بــه	8	میلیــون	تن	

ظرفیــت	حــال	حاضــر	بنــدر	شــهید	بهشــتی	چابهــار.
	

نگرانــی از تعلــل در اجــرای پروژه هــای زیرســاختی 
در چابهــار

تعلــل	در	اجــرای	پروژه	هــای	زیرســاختی،	توســعه	روزافــزون	
ــدادن	برخــی	دســتگاه	های	 بنــادر	رقیــب	و	شــاید	اهمیــت	ن
درگیــر	در	چابهــار	بــه	پروژه	هــای	زیرســاختی	آن	قــدر	
اهمیــت	دارد	کــه	رهبــر	معظــم	انقــالب	بــه	اعضــای	شــورای	
راهبــردی	روابــط	خارجــی	مأموریــت	دادنــد	تــا	بــا	ســفر	بــه	
چابهــار	دالیــل	ایــن	عقب	ماندگــی	مفــرط	را	پیگیــر	شــوند.
ــه	 ــط	خارجــی	در	ســفری	ک ــردی	رواب رئیــس	شــورای	راهب
به	اتفــاق	اعضــای	ایــن	شــورا	در	اواخــر	آبــان	مــاه	امســال	بــه	
ــای	 ــا	ظرفیت	ه ــرد	متناســب	ب ــت:	راهب ــار	داشــت	گف چابه
ــام	 ــت	مق ــه	زودی	خدم ــار	ب ــی	در	چابه ــل	بین	الملل بی	بدی
ــه	نهادهــای	 ــه	توصیه	هــای	الزم	ب ــرای	ارائ معظــم	رهبــری	ب

ــود. ــم	می	ش ــوط	تقدی مرب
کمــال	خــرازی	بــا	اشــاره	بــه	پتانســیل	های	بی	نظیــر	
ــون	در	 ــه	تاکن ــی	ک ــار	داشــت:	اقدامات ــران	اظه ســواحل	مک
ایــن	ســواحل	صــورت	گرفتــه	بســیار	کمتــر	از	پتانســیل	های	
بی	نظیــر	آن	متناســب	بــا	نــگاه	رهبــر	معظــم	انقــالب	اســت.
ــران	دو	 ــواحل	مک ــی	در	س ــی	و	محل ــعه	مل ــزود:	توس وی	اف
عامــل	تفکیک	ناپذیــر	بــرای	توســعه	پایــدار	در	ایــن	منطقــه	
اســت	و	آنچــه	مهم	اســت	هماهنگــی	میــان	این	دو	متناســب	

ــت. ــران	اس ــواحل	مک ــل	س ــای	بی	بدی ــا	ظرفیت	ه ب
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــط	خارج ــردی	رواب ــورای	راهب ــس	ش رئی
درخواســت	رهبــری	مبنــی	بــر	ارائــه	راهبــرد	مناســب	بــرای	
توســعه	چابهــار	تصریــح	کــرد:	هــدف	ســفر	اعضــای	شــورای	
ــی	 ــد	بین	الملل ــار	بع ــه	چابه ــی	ب ــط	خارج ــردی	رواب راهب
ــت	 ــران	اس ــی	ای ــدر	اقیانوس ــا	بن ــعه	ای	در	تنه ــائل	توس مس
و	الزم	بــود	اعضــای	شــورا	در	جریــان	ناهماهنگی	هــا	و	
ــر	ســر	راه	توســعه	ســواحل	مکــران	و	 چالش	هــای	موجــود	ب

ــد. ــرار	گیرن ــار	ق چابه
وی	خاطرنشــان	کــرد:	پــس	از	ســفر	اعضــای	ایــن	شــورا	بــه	
چابهــار	در	فاصلــه	کوتاهــی	نتایــج	ســفر	و	بازدیدهــای	صورت	
ــرای	توســعه	ســواحل	مکــران	و	 گرفتــه	در	قالــب	راهبــری	ب
به	ویــژه	بنــدر	راهبــری	چابهــار	خدمــت	مقــام	معظــم	رهبری	
تقدیــم	می	شــود	تــا	ایشــان	توصیه	هــای	الزم	را	بــه	نهادهــای	
ــواحل	 ــار	و	س ــعه	چابه ــریع	در	توس ــت	تس ــوط	در	جه مرب

مکــران	ارائــه	کننــد.

ــران  ــواحل مک ــعه ای  س ــای توس ــرعت طرح ه س
ــت ــری نیس ــیت رهب ــا  حساس ــب ب متناس

ــه	 ــی	ب ــط	خارج ــردی	رواب ــورای	راهب ــای	ش ــفر	اعض در	س
چابهــار	همچیــن	ســردار	احمــد	وحیــدی	از	دیگــر	اعضــای	
شــورای	راهبــردی	گفــت:	ســرعت	طرح	هــای	توســعه	ای	در	
ســواحل	مکــران	و	به	ویــژه	چابهــار	کنــد	اســت	و	متناســب	بــا	

ــر	معظــم	انقــالب	نیســت. ــه	و	حساســیت	رهب توصی
ــادی	 ــالت	اقتص ــور	تعام ــد	مح ــار	می	توان ــزود:	چابه وی	اف
می	توانــد	 ایــران	 و	 گیــرد	 قــرار	 بین	المللــی	 و	 ملــی	
ــیر	 ــود	را		از	مس ــی	خ ــه	ای	و	بین	الملل ــای	منطق همکاری	ه
بنــدر	چابهــار	تحقــق	بخشــد	چراکــه	تنهــا	بنــدر	اقیانوســی	
دسترســی	 بــرای	 کریــدور	 و	 راه	 مطمئن	تریــن	 ایــران	
کشــورهای	آســیای		میانــه	و	افغانســتان،	هنــد	و	کشــورهای	

ــت. ــر	اس ــای	یکدیگ ــه	بازاره ــد	ب ــوس	هن ــوزه	اقیان ح
ــر	مــرز	 ــح	کــرد:	وجــود	۳2۰	کیلومت ســردار	وحیــدی	تصری
آبــی	در	امتــداد	ســواحل	مکــران،		۱۱		بنــدر	ماهیگیــری	
ــت	 ــرد	باقابلی ــدر	منحصربه	ف ــد،		2	بن ــه	صی ــگاه	تخلی و	جای
پهلوگیــری	کشــتی	های	غول	پیکــر	و	زمین	هــای	کشــاورزی	
ــا	بخشــی	از	 ــو	تنه ــرورش	میگ ــرای	پ ــیالتی	مناســب	ب و	ش
ظرفیت	هــای	بی	نظیــر	چابهــار	و	ســواحل	مکــران	اســت	کــه	
بایــد	متناســب	بــا	نــگاه	توســعه	ای	رهبــر	معظــم	انقــالب	بــه	

ــه	شــود. آن	هــا	پرداخت
وی	خاطرنشــان	کــرد:	ســرعت	طرح	هــای	توســعه	ای	در	
ــد	اســت	و	متناســب	 ــار	کن ــژه	چابه ــران	و	به	وی ســواحل	مک
ــت	 ــالب	نیس ــم	انق ــر	معظ ــیت	رهب ــه	و	حساس ــا	توصی ب
جهشــی،	 برنامه	هــای	 و	 طرح	هــا	 بــا	 امیدواریــم	 کــه	
ــی	 ــران	شــود	و	چابهــار	نقــش	بین	الملل عقب	افتادگی	هــا	جب

خــود	را	در	تعامــالت	اقتصــادی	به	خوبــی	ایفــا	کنــد.
متعاقــب	ســفر	اعضــای	شــورای	راهبــردی	روابــط	خارجــی،	

ــی	از	 ــبات،	یک ــوان	محاس ــس	دی رئی
نظارتــی	 نهادی	هــای	 مهم	تریــن	
ــس	 ــی	مجل ــازوی	نظارت ــور	و	ب کش
شــورای	اســالمی	از	خانــه	ملــت	
ــه	 ــفر	ب ــا	س ــا	ب ــت	ت ــت	یاف مأموری
چابهــار	در	جریــان	دلیــل	تعلــل	
دســتگاه	ها	در	اجــرای	پروژه	هــای	
زیرســاختی	در	ایــن	بنــدر	قــرار	

ــرد. گی
ــود	 ــفر	خ ــیه	س ــادل	آذر	در	حاش ع
ــه	چابهــار	بابیــان	این	کــه	متوســط	 ب
تخصیــص	بودجــه	بــه	طرح	هــای	
ــر	 ــران	کمت ــواحل	مک ــردی	س راهب

ــی	 ــزارش	حسابرس ــت:	گ ــت،	گف ــوری	اس ــط	کش از	متوس
بودجــه	ای	طرح	هــای	ســواحل	مکــران	بــه	ســران	قــوا	ارســال	

می	شــود.
وی	بابیــان	اینکــه	ســواحل	مکــران	یکــی		از	محورهــای	
ــتغال	 ــد	و	اش ــوزه	تولی ــی	در	ح ــاد	مقاومت ــتراتژیک	اقتص اس
و	مقاوم	ســازی	اقتصــاد	کشــور	اســت،	اظهــار	داشــت:	
ــی	 ــازوی	نظارت ــوان	ب ــه	به	عن ــبات	ک ــوان	محاس ــرای	دی ب
ــال	را	 ــت	از	بیت	الم ــه	صیان ــس	شــورای	اســالمی	وظیف مجل
ــا	در	بازدیــدی	میدانــی	 ــود	ت دنبــال	می	کنــد	بســیار	مهــم	ب
ــران	 ــواحل	مک ــوزه	س ــا	در	ح ــدی	پروژه	ه پیشــرفت	و	کارآم

ــم. ــی	کنی را	بررس
رئیــس	دیــوان	محاســبات	تصریــح	کــرد:	بازدیــد	از	پروژه	های	
عمرانــی	ســواحل	مکــران	دیــد	بســیار	وســیعی	را	بــه	مــا	کــه	
ــم	داد؛	و	 ــت	می	کنی ــی	فعالی ــرد	حسابرس ــوب	عملک درچاچ
ــورد	 ــران	م ــواحل	مک ــعه	س ــد	توس ــدیم	هرچن ــه	ش متوج
تأکیــد	نظــام	و	شــخص	رهبــری	اســت	و	تاکنــون	اعتبــارات	
ــب	 ــده	و	در	قال ــر	گرفته	ش ــرای	آن	در	نظ ــی	ب ــیار	خوب بس
بودجــه	کشــوری	هــم	آمــده	امــا	عــدد	بســیار	ناچیزی	بــه	آن	

ــت. ــه	اس تخصیص	یافت
وی	گفــت:	متوســط	تخصیــص	بودجــه	بــه	طرح	هــای	
راهبــردی	ســواحل	مکــران	علــی	رغــم	اهمیــت	بســیار	باالی	
ایــن	ســواحل	از	متوســط	تخصیــص	کشــوری	کمتــر	اســت	و	
ــن	موضــوع	وارد	 ــه	ای ــوان	محاســبات	به	صــورت	جــدی	ب دی

می	شــود.
ــر	پایــه	 ــاً	ب آذر	بابیــان	اینکــه	نظــام	تخصیــص	کشــور	عمدت
چانه	زنــی	اســت،	گفــت:	آســیب	چانه	زنــی	در	نظــام	
تخصیــص	موجــب	شــده	هرچــه	دسترســی	مســئوالن	محلی	
بیشــتر	باشــد	و	بیشــتر	چانه	زنــی	کننــد	اعتبــارات	بیشــتری	
را	جــذب	می	کننــد	کــه	ایــن	موضــوع	در	ایــن	منطقــه	اتفــاق	

ــاده	اســت. نیفت
ــاید	 ــد	ش ــرد:	هرچن ــه	ک ــبات	اضاف ــوان	محاس ــس	دی رئی
قــدرت	چانه	زنــی	کارگــزاران	محلــی	پاییــن	اســت	امــا	
ــم	 ــی	رغ ــران	عل ــردی	مک ــواحل	راهب ــت	س ــخص	اس مش
ــرای	کشــور	در	اولویــت	دســتگاه	های	 اهمیــت	اســتراتژیک	ب

ــت. ــوده	اس ــعه	آن	نب ــی	در	توس متول
ــکالت	 ــه	ای	و	مش ــی	بودج ــزارش	حسابرس ــه	آذر	گ ــه	گفت ب
تخصیصــی	طرح	هــای	ســواحل	مکــران	بــه	زودی	پــس	
از	جمع	بنــدی	بازدیدهــای	میدانــی	دیــوان	محاســبات	
بــه	ســران	قــوا	و	کمیســیون	های	اقتصــاد،	کشــاورزی،	
ــال	 ــس	شــورای	اســالمی	ارس ــران	مجل برنامه	وبودجــه	و	عم

می	شــود.
هرچــه	کــه	باشــد	چابهــار	آن	قــدر	مهــم	و	راهبــردی	اســت	
ــای	 ــیت	طرح	ه ــا	حساس ــم	ب ــالب	ه ــم	انق ــر	معظ ــه	رهب ک
ــه	 ــرای	ب ــد	و	ب ــال	می	کنن زیرســاختی	و	توســعه	ای	آن	را	دنب
اتمــام	نرســیدن	بــه	موقــع	آن	هــا	نگراننــد؛	حــال	بایــد	دیــد	
ــب	 ــا	متناس ــار	آی ــروژه	چابه ــر	در	پ ــتگاه	های	درگی ــا	دس آی
ــگاه	 ــه	ایــن	بنــدر	راهبــردی	ن ــا	اهمیــت	فراملــی	چابهــار	ب ب

ــر؟ ــا	خی ــد	کــرد	ی خواهن

ــران اقتصاد ایـ

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 85 |  شماره 26 | اردیبهشت 97

اختــالف کشــاورزان و منابــع طبیعــی 
ــت  ــادی اس ــالیان زی ــی س ــر اراض ــر س ب
حجــم ســنگینی از پرونــده هــا را روی 
دســت سیســتم قضایــی گذاشــته و هنــوز 
راهــکار شــفافی برای حــل آن اندیشــیده 

ــت. ــده اس نش

ــن	 ــر	ســر	زمی ــع	طبیعــی	ب ــا	مناب ــردم	ب مســاله	اختــالف	م
هــای	زراعــی	بــه	یــک	بحــران	غیــر	قابــل	انــکار	در	برخــی	از	
نقــاط	کشــور	و	اســتان	از	جملــه	شهرســتان	خمیــن	تبدیــل	
شــده،	کــه	بایــد	نظــر	کارشناســانه	و	دقیــق	و	پیــروی	از	قانون	

معیــار	اصلــی	حــل	ایــن	اختــالف	قــرار	گیــرد.
ــت،	 ــاورزی	اس ــه	کش ــر	پای ــن	ب ــتان	خمی ــاد	شهرس اقتص
ــیاری	 ــکالت	بس ــر	مش ــال	اخی ــد	س ــای	چن ــالی	ه خشکس
ــه	وجــود	آورده	 ــرای	کشــاورزی	و	دامــداران	ایــن	منطقــه	ب ب
ــع	 ــا	مناب ــاورزی	ب ــت	اراضــی	کش ــر	مالکی ــر	س ــالف	ب و	اخت
طبیعــی	نیــز	بــه	ایــن	مشــکالت	دامــن	زده	اســت	بــه	طوری	
کــه	خواهــان	تعییــن	تکلیــف	و	حــل	هــر	چــه	ســریعتر	ایــن	

ــه	هســتند. دغدغ
حجــت	االســالم	ســید	علــی	حســینی،	امــام	جمعــه	خمیــن	
چنــدی	پیــش	در	خطبــه	هــای	نمــاز	جمعــه	شــهر	خمیــن،	
ــع	 ــا	مناب ــا	مــورد	موضــوع	اختــالف	کشــاورزان	ب در	رابطــه	ب
ــع	 ــا	مناب ــاورزان	ب ــالف	کش ــل	اخت ــود؛	ح ــه	ب ــی	گفت طبیع
طبیعــی	از	خواســته	هــای	اکیــد	مــردم	اســت	کــه	تاکنــون	
اقدامــی	اساســی	و	جــدی	بــرای	رفــع	ایــن	اختــالف	و	
ــت	 ــا	تح ــال	ه ــه	س ــی	ک ــن	های ــه	زمی ــردم	ب ــی	م دسترس
مالکیــت	آنهــا	بــوده	و	از	طریــق	ایــن	زمیــن	هــا	امــرار	معــاش	

ــد،	انجــام	نشــده	اســت. مــی	کــرده	ان
ــس	حــل	مشــکالت	کشــاورزان	 ــود:	مجل ــرده	ب ــان	ک وی	بی
ــه	 ــی	ک ــن	های ــد	و	زمی ــری	کن ــی	را	پیگی ــع	طبیع و	مناب
متعلــق	بــه	کشــاورزان	اســت	و	بــه	نــام	منابــع	طبیعــی	ســند	
خــورده	بــه	آنهــا	بازگردانــده	شــود،	چــرا	کــه	تامین	معیشــت	
کشــاورزان	از	طریــق	کار	بــر	روی	ایــن	زمیــن	هــا	مــی	باشــد،	
تامیــن	معیشــت	روســتاییان	در	شهرســتان	خمیــن	بــر	پایــه	
ــه	 ــی	ک ــی	زراع ــر	روی	اراض ــت	ب ــت	و	کش ــاورزی	اس کش
ــع	طبیعــی	ســند	 ــام	مناب ــه	ن ــه	آنهــا	اســت،	امــا	ب متعلــق	ب

ــن	مــردم	اســت. ــه	برحــق	ای خــورده،	مطالب
طــی	ســال	هــای	اخیــر	ایــن	مشــکل	ســبب	برجــای	مانــدن	
حجــم	بزرگــی	از	پرونــده	هــا	در	سیســتم	قضایــی	و	نارضایتی	
کشــاورزان	شــده	و	بــا	وجــود	تــالش	بــرای	رفــع	این	مســاله	و	

مصوبــات	مختلــف،	مشــکل	هنــوز	پابرجا	اســت.
	

حــل اختــالف منابــع طبیعــی و کشــاورزان هــر چه 
ــود  ــریعتر پیگیری ش س

نماینـده	مـردم	خمیـن	در	مجلـس	شـورای	اسـالمی	در	ایـن	
رابطـه	اظهار	داشـت:	الزم	اسـت	اسـتانداری		با	تعریـف	کردن	
یـک	فرایند	راهگشـا	و	با	همـکاری	منابع	طبیعی،	در	راسـتای	
رفـع	اختـالف	بیـن	کشـاورزان	و	منابـع	طبیعـی	و	سـهولت	

دسترسـی	کشـاورزان	بـه	اراضی	خـود،	اقـدام	کند.
محمــد	ابراهیــم	رضایــی	افــزود:	۱5ســال	پیــش	بــرای	
اینکــه	منابــع	طبیعــی	از	زمیــن	هــای	تحــت	مالکیــت	مــردم	
ــی	 ــع	طبیع ــئوالن	مناب ــه	مس ــود	ب ــخص	ش ــک	و	مش تفکی

ــد. ــگاری	کنن ــد	ن ــا	را	ح ــن	ه ــه	زمی ــالم	شــد	ک اع
نماینـده	مردم	خمین	در	مجلس	شـورای	اسـالمی	بیـان	کرد:	
مسـئوالن	منابـع	طبیعی	بـرای	این	اقـدام	یک	اطالع	رسـانی	
روزنامـه	ای	در	روسـتاها	انجام	دادنـد	که	در	آن	زمـان	این	نوع	

اطـالع	رسـانی	مورد	توجه	مـردم	و	کشـاورزان	قـرار	نگرفت.

ــه	 ــی	ک ــی،	اراض ــک	دوره	زمان ــس	از	ی ــه	داد:	پ ــی	ادام رضای
ــوالت	 ــت	محص ــر	کش ــود	و	زی ــی	ب ــع	طبیع ــر	مناب ــد	نظ م
ــت	 ــع	طبیعــی	و	دول ــام	مناب ــه	ن ــرار	نداشــت،	ب کشــاورزی	ق
ــرای	 ــه	ب ــی	ک ــد	از	مدت ــز	بع ــاورزان	نی ــد	وکش ــند	زده	ش س
ــا	حکمــی	از	ســوی	 ــد	ب ــدام	کردن ــن	اراضــی	اق کشــت	در	ای
منابــع	طبیعــی	مبنــی	بــر	تصــرف	اراضــی	ملــی	و	تجــاوز	بــه	
ــرو	و	متوجــه	شــدند	کــه	اراضــی	تحــت	 منابــع	طبیعــی	روب

ــه	اســت. ــرار	گرفت ــت	ق ــع	طبیعــی	و	دول مالکیــت	مناب
ــه	 ــرای	اینک ــد	ب ــه	بع ــان	ب ــرد:	از	آن	زم ــان	ک وی	خاطرنش
کشــاورزان	بتواننــد	بــه	زمیــن	هــای	خــود	دسترســی	داشــته	
باشــند	راهــی	جــز	از	طریــق	مراجــع	قضایــی	و	شــکایت	باقی	

نمانــد.
نماینــده	مــردم	خمیــن	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	اظهــار	
کــرد:	در	سراســر	کشــور	دو	تــا	ســه	میلیــون	پرونــده	قضایــی	
بــرای	رفــع	ایــن	اختــالف	تشــکیل	شــد	و	حجــم	ســنگینی	از	
موضوعــات	قضایــی	بــه	وجــود	آمــد	کــه	باعــث	گرفتار	شــدن	

کشــاورزان	و	همچنیــن	سیســتم	قضایــی	گردیــد.
رضایـی	تصریح	کـرد:	بـرای	حل	ایـن	مشـکل	راهـکاری	ارائه	
شـد	کـه	بـر	طبـق	آن	کشـاورزان	بـا	ارائـه	اسـناد	و	مـدارک	
محکمه	پسـند	می	توانند	بـه	زمین	های	خود	دسترسـی	پیدا	
کننـد،	که	با	پیگیری	بسـیاری	از	کشـاورزان	پرونـده	های	آنها	
بـا	هزینه	های	بسـیار	سـنگین	مختومه	شـد،	اما	ایـن	اختالف	
در	بخشـی	از	روسـتاها	که	کشـاورزان	توان	مالی	برای	پیگیری	

قضیه	را	ندارنـد	و	نمی	توانند	هزینه	های	دادرسـی	را	پرداخت	
کـرده	و	بـه	اراضی	خود	دسترسـی	یابند،	همچنان	ادامـه	دارد.

ــه اختــالف کشــاورزان و منابــع  مصوبــات مربــوط ب
طبیعــی مشــکلی را رفــع نکــرد

نماینـده	مـردم	خمیـن	در	مجلـس	شـورای	اسـالمی	افـزود:	
بـرای	حل	این	مشـکل	قانونـی	تصویب	گردید	کـه	طبق	آن	به	
هیاتی	متشـکل	از	اسـتانداران	و	منابع	طبیعی	اختیار	داده	شد	
بـه	محض	اینکه	کشـاورز	اسـناد	و	مـدارک	خـود	را	ارائـه	داد،	
بتوانـد	به	سـهولت	بـه	اراضی	خـود	دسترسـی	یابـد	و	موضوع	
بـه	مراجـع	قضایـی	کشـیده	نشـود،	اما	بـه	دلیـل	ناهماهنگی	
بیـن	سیسـتم	اداری	منابـع	طبیعـی،	قـوه	قضائیـه	و	مراجـع	
مختلـف،		قانـون	مذکـور	راهگشـای	حل	مشـکل	کشـاورزان	
نشـد	و	به	جـای	اینکـه	پرونده	هـا	بـرای	رسـیدگی	در	اختیار	
منابـع	طبیعی	قرار	گیرد،	مسـتقیما	به	سیسـتم	قضایی	ارجاع	
شـد	که	دیگر	کسـی	نمی	توانسـت	برای	رفع	مشـکل	دخالتی	

داشـته	باشد.
ــا	تعریــف	کــردن	یــک	 رضایــی	تصریــح	کــرد:	اســتانداران	ب
فرایند	راهگشــا	موضــوع	اختالف	منابــع	طبیعی	و	کشــاورزان	
را	در	شــعب	شهرســتانی	پیگیــری	کننــد	چــرا	کــه	مدیــران	
ــران	 ــا	از	ســوی	مدی ــد،	ام ــارات	بیشــتری	دارن اســتانی	اختی
ــتی	 ــود،	بایس ــی	ش ــورد	م ــه	برخ ــگ	نظران ــتانی	تن شهرس
کشــاورزان	از	ایــن	مشــکل	بــزرگ	نجــات	یابنــد	و	همچنیــن	
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ــن	 ــا	ای ــط	ب ــی	مرتب ــای	قضای ــده	ه ــنگین	پرون ــم	س ازحج
موضــوع	کاســته	شــود.

وی	خاطــر	نشــان	کــرد:	در	حــال	حاضــر	اختالفــی	کــه	بیــن	
کشــاورزان	و	منابــع	طبیعــی	وجــود	دارد	باعــث	ایجــاد	کالف	
پیچیــده	ای	از	حــق	و	باطــل	شــده،	چراکــه	عــده	ای	صاحــب	
ــا	 ــد	ب ــا	بتوانن ــه	آنهــا	توجــه	شــود	ت ــد	ب حــق	هســتند	و	بای
ــه	اراضــی	خــود	دسترســی	یابنــد	و	عــده	 ســهولت	بیشــتر	ب
ای	هــم	از	ایــن	فرصــت	اســتفاده	مــی	کننــد	تــا	ســند	اراضــی	
ــد،	بســیاری	 منابــع	طبیعــی	را		تحــت	مالکیــت	خــود	بگیرن
ــا	 ــی	هســتند	ام از	کشــاورزان	هــم	اگرچــه	دارای	حــق	قانون
اســناد	و	مــدارک		الزم	را	ندارنــد،	بنابرایــن	شــفافیتی	در	ایــن	

رابطــه	کــه	حــق	بــا	چــه	کســی	اســت؟	وجــود	نــدارد.
نماینــده	مــردم	خمیــن	در	مجلــس	شــورای	اســالمی،	گفــت:	
راهــکار	مطلــوب	بــرای	رفــع	مشــکل	ایــن	اســت	کــه	بــزرگان	
ــه	در	گذشــته	در	 هــر	روســتا	جمــع	شــوند	و	کشــاورزانی	ک
ــزرگان	 ــد	ب ــورد	تایی ــد	و	از	م ــن	اراضــی	کشــت	مــی	کردن ای
ــی	 ــه	اراض ــا	ب ــی	آنه ــد	دسترس ــد،	فراین ــرار	دارن ــتا	ق روس
کشــاورزی	بــا	ســهولت	انجــام	شــود،	در	کنــار	آن		در	زمیــن	
ــه	منابــع	طبیعــی	اســت	اجــازه	حتــی	 هایــی	کــه	متعلــق	ب
یــک	متــر	تصــرف	بــه	کســی	داده	نشــود	و	برخــورد	قاطعانــه	

ــرد. ــا	ســوء	اســتفاده	گــران	و	متصرفیــن	انجــام	پذی ب
	

ــالف  ــل اخت ــی عام ــرداری اراض ــه ب ــای نقش خط
ــی ــع طبیع ــردم و مناب م

مدیــرکل	منابــع	طبیعــی	اســتان	مرکــزی	نیــز	در	ایــن	رابطه	
ــتان	 ــاورزی	در	شهرس ــی	کش ــعت	اراض ــت:	وس ــار	داش اظه
خمیــن	براســاس	اقدامــات	قانونــی	منابــع	طبیعــی،	بیــش	از	

75	هــزار	هکتــار	اســت.
ــت	 ــت	مدیری ــق	آمارکش ــرد:	طب ــان	ک ــفی،	بی ــف	یوس یوس

جهــاد	کشــاورزی	شهرســتان	خمیــن،	هــر	ســاله	25	تــا	۳۰	
هــزار	هکتــار	اراضــی	زیــر	کشــت	محصــوالت	مــی	رود	کــه	با	
توجــه	بــه	قوانیــن	و	مقرراتــی	که	بعــد	از	انقــالب	اســالمی	در	
مجلــس	شــورای	اســالمی	و	شــورای	نگهبــان	تصویــب	شــده،	
ــه	تحــت	کشــت	 ــی	ک ــه	های ــر	عرص ــم	براب ــش	از	دو	و	نی بی
اســت	بــه	عنــوان	اراضــی	و	مســتثنیات	قانونــی	افــراد،	تحــت	

ــرار		دارد. ــردم	ق ــت	م مدیری
مدیــرکل	منابــع	طبیعــی	اســتان	مرکــزی	ادامــه	داد:	اجــرای	
قوانیــن	و	مقــررات	منابــع	طبیعــی	در	دوره	جهــاد	ســازندگی	
و	بعــد	از	انقــالب	اســالمی	بــا	پیگیــری	دســتگاه	هــای	
حاکمیتــی	انجــام	پذیرفتــه	و	طبــق	آمــاری	کــه	در	یــک	دوره	
ــرداری	 ــه	ب ــار	نقش ــت	آم ــده،	دق ــع	آوری	ش ــاله	جم 25	س
ــه	۱۶	 ــش	از	84	درصــد	اســت	ک ــی	بی ــع	طبیع اراضــی	مناب
ــا،	 ــن	خط ــود	دارد	و	ای ــرداری	وج ــه	ب ــای	نقش ــد،	خط درص

ــع	طبیعــی	اســت. ــردم	و	مناب ــن	م اختــالف	بی
یوســفی	افــزود:	قانــون	گــذار	بــرای	رفــع	ایــن	خطــا	و	
اختــالف	راهکارهایــی	در	نظرگرفتــه،	تــا	ســال	94	ایــن	
ــد	 ــی	ش ــی	م ــده	بررس ــاده	واح ــیون	م ــوع	در	کمیس موض
ــد،	در	 ــع	تولی ــع	موان ــون	رف ــق	قان ــال	94	طب ــد	از	س و	بع
اختیــار	کمیســیون	رفــع	تداخــل	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	
و	همچنیــن	ثبــت	اســناد	و	امــالک	و	اقتصــاد	و	دارایــی	قــرار	

ــود. ــیدگی	ش ــات	رس ــه	اختالف ــا	ب ــت	ت گرف

رویکــرد کمیســیون رفــع تداخــل تصمیــم گیــری 
ــه نفــع کشــاورزان اســت ب

مدیــرکل	منابــع	طبیعــی	اســتان	مرکــزی	ادامــه	داد:	
اختالفــات	کشــاورزان	و	منابــع	طبیعــی	در	اســتان	در	حــال	
ــه	اراضــی	 ــده	نســبت	ب ــداد	پرون ــن	تع رســیدگی	اســت	و	ای
کشــاورزی	تحــت	مالکیــت	مــردم	ناچیــز	اســت	و	تــالش	می	

شــود	کــه	در	کمیســیون	رفــع	تداخــل،	قانــون	بــه	نفــع	مردم	
ــد. و	کشــاورزان	عمــل	کن

ــم	 ــی	ه ــی	مل ــر	اراض ــا	اگ ــن	ه ــن	زمی ــرد:	ای ــار	ک وی	اظه
ــیاری	 ــراد	بس ــه	اف ــت،	چراک ــردم	اس ــه	م ــق	ب ــد،	متعل باش
ــد	و	 ــی	دارن ــی	مل ــرای	دام	در	اراض ــده	چ ــتاها	پرون در	روس
ــن	 ــد	ای ــغل	و	درآم ــمتی	از	ش ــع	داری	قس ــداری	و	مرت دام

ــت. ــتاییان	اس روس
یوســفی	خاطرنشــان	کــرد:	منابــع	طبیعــی	در	راســتای	
ــردار	 ــره	ب ــدار	و	به ــا	دام ــی	ب ــی	مل ــد	در	اراض ــش	تولی افزای
ــد	تولیــد	 همراهــی	مــی	کنــد	و	روی	طــرح	هایــی	کــه	بتوان
بیشــتر	داشــته	باشــد،	اقدامــات	کارشناســی	انجــام	می	شــود	
تــا	مــردم	بتواننــد	در	ایــن	اراضــی	فعالیــت	هــای	دامــداری	و	

ــد. ــام	دهن ــع	داری	انج مرت
مدیــرکل	منابــع	طبیعــی	و	آبخیــزداری	اســتان	مرکــزی	بیان	
ــا	 ــی	از	آنج ــع	طبیع ــرداران	و	مناب ــره	ب ــات	به ــرد:	اختالف ک
شــروع	شــد	کــه	در	محــدوده	اختالفــی،	مالکیــت	مــد	نظــر	
قــرار	گرفــت،	در	حالــی	کــه	اگــر	بــه	دنبــال	افزایــش	تولیــد	
ــیم،	 ــی	باش ــاد	مقاومت ــق	اقتص ــتای	تحق ــتغال	در	راس و	اش

ــد. ــات	کاهــش	مــی	یاب اختالف
طبــق	اذعــان	مســئوالن	بــه	نظــر	مــی	رســد	ضمــن	رعایــت	
ــرای	دسترســی	 ــه	مطالبــات	کشــاورزان	ب ــون،	بایســتی	ب قان
ــی	 ــع	طبیع ــام	مناب ــه	ن ــه	ب ــود	ک ــاورزی	خ ــه	اراضــی	کش ب
ــاورزان	 ــز	کش ــی	نی ــود.	از	طرف ــیدگی	ش ــورده،	رس ــند	خ س
بایــد	آگاه	باشــند	کــه	منابــع	طبیعــی	مجــری	قانــون	اســت	و	
بایــد	بســتری	فراهــم	گــردد	کــه	ضمــن	رعایــت	حــق	قانونی	
مــردم	و	تــالش	بــرای	حــل	مشــکل	کشــاورزان،	بــا	هــر	گونــه	
تصــرف	اراضــی	ملــی	قاطعانــه	برخــورد	شــود،	چراکــه	تعدی	
و	تجــاوز	بــه	منابــع	طبیعــی	و	اراضــی	ملــی	تضییــع	حقــوق	

عمــوم	مــردم	اســت.

فـرش خراسـان جنوبـی از مشـهورترین 
برندهـای فـرش ایـران بـوده کـه قدمـت 
آن بـه 600 سـال گذشـته برمـی گـردد. 
در شـرایط کنونـی کـه خساسـت آسـمان 
بیـن  از  را  روسـتاییان  درآمـدی  منابـع 
بـرده، بافـت قالـی مـی توانـد راهـی برای 
ادامـه زندگـی در روسـتاها باشـد امـا این 
زندگـی  آهنـگ  قالـی  دارهـای  روزهـا 
نمـی نـوازد و  علـی رغـم اهمیـت ایـن هنـر کهـن، مصائب 
زیـادی بـر تـار و پودهـای فـرش گـره خـورده و بافندگان 
از مشـکالتی ماننـد نبـود بیمه و بـازار فـروش رنج مـی برند.

ــه	 ــه	ب ــدگان	ن ــه	بافن ــه	ای	شــده	ک ــه	گون ــون	شــرایط	ب اکن
میــل	باطنــی	بلکــه	از	حیــث	تــرس	قطــع	بیمــه	خــود	ایــن	
ــزار	 ــر	از	5۰	ه ــال	حاض ــد.	در	ح ــی	دهن ــه	م ــت	را	ادام صنع
بافنــده	کــه	در	اســتان	وجــود	دارد	تنهــا	چهــار	هــزار	و	2۰۰	
ــی	 ــر	نارضایت ــن	ام ــوده	و	ای ــه	ای	ب ــر	تحــت	پوشــش	بیم نف

ــت. ــرده	اس ــم	ک ــدگان	را	فراه ــیاری		از	بافن بس
متاسـفانه	کالف	سـر	درگم	مصائب	بافندگان	سـال	هاست	که	
بین	دسـتگاه	هـای	متولی	گـره	کور	خورده	اسـت	و	دلسـوزی	

بـرای	این	هنر	چندین	سـاله	بـه	میدان	نمـی	آید.
بــه	نظــر	می	رســد	اجــرای	طــرح	هــای	پیشــنهادی	از	ســوی	
تولیــد	کننــدگان	فــرش	بتوانــد	بخشــی	از	هزینه	هــای	تولیــد	
ــاه	کنــد	امــا	 ایــن	کاال	را	کاهــش	داده	و	دســت	دالالن	را	کوت
افســوس	کــه	ایــن	پیشــنهادات	نیــز	طــی	۱4	ســال	گذشــته	
ــدا	 ــرا	پی ــرای	اج ــی	ب ــئوالن	جایگاه ــن	مس ــته	در	بی نتوانس

کنــد	و	تــا	امــروز	روی	میــز	مســئوالن	خــاک	مــی	خــورد.

دپو فرش در انبارها
یکــی	از	بافنــدگان	فــرش	دســتبافت	خراســان	جنوبــی	بیــان	
کــرد:	از	۱۰	ســالگی	در	کار	بافندگــی	بــوده	و	مخــارج	زندگــی	

ام	از	ایــن	راه	تامیــن	مــی	شــود.
قلــی	زاده	بیــان	کــرد:	در	حــال	حاضــر	تمــام	منابــع	درآمــدی	
ــه	و	 ــن	رفت ــتاها	از	بی ــداری	در	روس ــاورزی	و	دام ــد	کش مانن

تنهــا	امیدمــان	فــرش	اســت.
ــدارد،	 ــی	ن ــازار	خوب ــرش	ب ــفانه	ف ــه	متاس ــان	اینک ــا	بی وی	ب
افــزود:	در	حــال	حاضــر	فــرش	هــای	خــود	را	در	انبــار	داشــته	
ــت	 ــا	قیم ــه	ب ــرده	ام	چراک ــودداری	ک ــا	خ ــروش	آنه و	از	ف

ــود. ــی	ش ــداری	م ارزانیخری
قلــی	زاده	بیمــه	را	از	دیگــر	مشــکالت	پیــش	روی	بافنــدگان	
فــرش	اســتان	دانســت	و	گفــت:	از	مســئوالن	خواســتاریم	این	

خزان هنر۶۰۰ساله خراسان جنوبی/
۳۵درصد تولیدات روی دست بافندگان ماند

رقیه 
رحمتی راد

ــران اقتصاد ایـ
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هنــر	چنــد	صــد	ســاله	را	حمایــت	کننــد	تــا	از	رونــق	نیفتــد.
	

قانون بیمه بافندگان عوض شود
ــان	 ــت	خراس ــت	باف ــرش	دس ــدگان	ف ــه	بافن ــس	اتحادی رئی
ــه	 جنوبــی	بیــان	کــرد:	تولیــد	فــرش	در	خراســان	جنوبــی	ب

ــردد. ــی	گ ــر	م ــل	ب ۶۰۰	ســال	قب
ــان	اینکــه	در	حــال	حاضــر	 ــا	بی ــی	ب محمــد	حســین	کامیاب
5۰	هــزار	بافنــده	در	شــهرها	و	روســتاهای	خراســان	جنوبــی	
فعالیــت	مــی	کننــد،	افــزود:	ایــن	بافنــده	هــا	ســاالنه	بــه	طور	

متوســط	۱5۰	هــزار	متــر	مربــع	فــرش	تولیــد	مــی	کننــد.
ــان	 ــدگان	بی ــش	روی	بافن ــکالت	پی ــه	مش ــاره	ب ــا	اش وی	ب
کــرد:	بیمــه	یکــی	از	مشــکالت	مهــم	پیــش	روی	بافنــدگان	
بــوده	بــه	گونــه	ای	کــه	تنهــا	چهــار	هــزار	و	2۰۰	نفــر	بیمــه	

هســتند.
کامیابــی	بیــان	کــرد:	همچنیــن	بافنــدگان	در	صــورت	عــدم	
پرداخــت	حــق	بیمــه،	مشــمول	جریمــه	نمــی	شــوند	بلکــه	از	

لیســت	بیمــه	ای		خــارج	مــی	شــوند.
ــان	 ــت	خراس ــت	باف ــرش	دس ــدگان	ف ــه	بافن ــس	اتحادی رئی
جنوبــی	بیــان	کــرد:	امیــد	اســت	قانونــی	جدیــد	در	راســتای	
رفــع	مشــکالت	بیمــه	ای	فــرش	لحاظ	شــده	و	یــا	بودجــه	ای	

بــرای	ایــن	امــر	در	نظــر	گرفتــه	شــود.
وی	نبـود	بـازار	فـروش	را	از	دیگـر	مشـکالت	فرش	دسـتبافت	
اسـتان	دانسـت	و	اظهـار	کـرد:	در	گذشـته	95	درصـد	فـرش	
تولیـدی	خراسـان	جنوبی	صـادر	می	شـد	این	در	حالی	اسـت	
کـه	در	حـال	حاضـر	۶۰	درصـد	از	تولیـدات	صـادر	می	شـود.

۳۵ درصد فرش تولیدی بر زمین می ماند
ــدی	روی	 ــرش	تولی ــد	ف ــه	۳5	درص ــان	اینک ــا	بی ــی	ب کامیاب
ــفانه	 ــرد:	متاس ــار	ک ــد،	اظه ــی	مان ــده	م ــد	کنن ــت	تولی دس

ــت. ــا	اس ــزان	تقاض ــتر	از	می ــرش	بیش ــدات	ف ــه	تولی عرض
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بایــد	بــه	دنبــال	بازارهــای	جدید	باشــیم،	
ــی	بافنــدگان،	از	مــواد	 ــه	دلیــل	فقــر	مال افــزود:	همچنیــن	ب
ــه	 ــر	زمین ــن	ام ــه	نامرغــوب	اســتفاده	مــی	شــود	کــه	ای اولی

ــی	آورد. ــن	م ــروش	را	پایی ف
ــان	 ــت	خراس ــت	باف ــرش	دس ــدگان	ف ــه	بافن ــس	اتحادی رئی
جنوبــی	اظهــار	کــرد:	وجــود	واســطه	هــا	از	دیگــر	مشــکالت	

ــوده	کــه	بایــد	مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد. بافنــدگان	ب
وی	بــا	بیــان	اینکــه	یکــی	از	مهــم	تریــن	کمــک	هایــی	کــه	
دولــت	مــی	توانــد	انجــام	دهــد،	کمــک	هــای	مالــی	و	بیمــه	
ــته	 ــال	گذش ــه	س ــی	از	س ــن	اجتماع ــت:	تامی ای	اســت،	گف

ــرای	بیمــه	پذیــرش	نمــی	کنــد. ــدی	را	ب بافنــده	جدی
ــه	 ــه	97،	بیم ــد	در	بودج ــه	بای ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی ــی	ب کامیاب

ــون	 ــد	قان ــت:	بای ــرد،	گف ــرار	گی ــه	ق ــورد	توج ــدگان	م بافن
ــود. ــاظ	ش ــس	لح ــر	در	مجل ــن	ام ــرای	ای ــدی	ب جدی

وی	بیــان	کــرد:	طــی	۱2	ســال	گذشــته	طــرح	هایــی	ماننــد	
ایجــاد	فروشــگاه	اینترنتــی	فــرش	را	در	راســتای	کوتــاه	کردن	
دســت	واســطه	هــا	ارائــه	شــده	کــه	متاســفانه	بــرای	اجــرای	

آن	بودجــه	ای	اختصــاص	پیــدا	نکــرده	اســت.
معــاون	توســعه	و	امــور	بازرگانــی	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	
ــی	بیــان	کــرد:	در	حــال	حاضــر	2۰	 تجــارت	خراســان	جنوب

هــزار	دار	قالــی	در	اســتان	برپــا	اســت.
الیــاس	جویبــان	بــا	بیــان	اینکــه	۱۶	هــزار	بافنــده	از	اتحادیــه	
هــا	دارای	کارت	شناســایی	هســتند،	گفــت:	از	ایــن	تعــداد	از	
ابتــدای	طــرح	بیمــه،	پنــج	هــزار	و	8۰۰	نفــر	موفــق	بــه	ثبــت	

نــام	در	ایــن	طــرح	شــدند.
وی	ادامــه	داد:	در	حــال	حاضــر	بــا	توجــه	بــه	عــدم	پرداخــت	
حــق	بیمــه	بــه	چهــار	هــزار	و	2۰۰	کاهــش	پیــدا	کــرده	کــه	

ایــن	امــر	بایــد	مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد.
جویبــان	بــا	بیــان	اینکــه	از	ابتــدای	ســال	تاکنــون	۱۰۰	هــزار	
متــر	مربــع	فــرش	در	اســتان	بافتــه	شــده	اســت،	گفــت:	ایــن	
میــزان	تولیــد	قریــب	بــه		۳۶	میلیــارد	تومــان	ارزآوری	بــرای	

داشــته	اســت.

فرش درخش ثبت جهانی می شود
ــی	ســازمان	صنعــت،	معــدن	 معــاون	توســعه	و	امــور	بازرگان
و	تجــارت	خراســان	جنوبــی	بــا	بیــان	اینکــه	تاکنــون	فــرش	
ــرش	 ــت:	ف ــت،	گف ــده	اس ــی	ش ــت	مل ــتان	ثب ــود	و	قهس م
درخــش		نیــز	در	ســال	97	بــه	ثبــت	جهانــی	خواهــد	رســید.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اقدامــات	انجــام	شــده	بــرای	بهبــود	
تولیــدات	بافنــدگان	بیــان	کــرد:	تاکنــون	۱4۶	دوره	آمــوزش	
بهبافــی	معــادل	۱7۰	هــزار	نفــر	ســاعت	را	برگــزار	کــرده	ایم.

ــدات	 ــد	تولی ــه	بای ــان	اینک ــا	بی ــان	ب جویب
فــرش	را	در	اســتان	معرفــی	کنیــم،	گفــت:	
ــدگان	در	 ــور	بافن ــد	حض ــر	نیازمن ــن	ام ای
نمایشــگاه	هــای	ملــی	و	بیــن	المللــی	

ــت. اس
وی	ادامــه	داد:	آمادگــی	داریــم	بــرای	
افــرادی	کــه	نســبت	بــه	حضــور	در	
ــه	 ــی	عالق ــرش	خارج ــای	ف ــگاه	ه نمایش
ــا	را	 ــه	ه ــی	از	هزین ــتند،	بخش ــد	هس من

پرداخــت	کنیــم.
معــاون	توســعه	و	امــور	بازرگانــی	ســازمان	
صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	خراســان	
جنوبــی	بیــان	کــرد:	بایــد	در	عیــن	حفــظ	

ــرار	 ــت	فــرش،	ســلیقه	مصــرف	کننــده	را	مــد	نظــر	ق و	اصال
ــم. دهی

ــزار	و	5۰۰	 ــار	ه ــال	9۰،	چه ــدای	س ــرد:	از	ابت ــان	ک وی	بی
مجــوز	مشــاغل	خانگــی	در	زمینــه	فــرش	دســتبافت	صــادر	
کردیــم	کــه	دو	هــزار	و	2۰۰	نفــر	توانســتند	تســهیالت	ارزان	
قیمــت	معــادل	شــش	میلیــارد	و	5۰۰	میلیــارد	تومــان	

ــد. ــت	کنن دریاف
	

قطع بیمه ۹۰۰ بافنده فرش 
مدیــرکل	تامیــن	اجتماعــی	خراســان	جنوبــی		بیان	کــرد:	در	
ابتــدای	ســال	89	کــه	قانــون	بیمــه	قالــی	بافــان	ابــالغ	شــد	

پنــج	هــزار	و	8۰۰	نفــر	از	قالیبافــان	را	جــذب	کردیــم.
مجیــد	درویشــی	ادامــه	داد:	77۰	نفــر	بــه	دلیــل	عــدم	
ــق	 ــت	ح ــدم	پرداخ ــل	ع ــه	دلی ــم	ب ــر	ه ــتغال	و	9۰۰	نف اش

ــد. ــده	ان ــارج	ش ــت	خ ــه	از	لیس بیم
	وی	بــا	بیــان	اینکــه	بایــد	در	بودجــه	ســنواتی	مبلغــی	بــرای	
پذیــرش	افــراد	جدید	گذاشــته	شــود،	افــزود:	مجلس	شــورای	
اســالمی	باید	حــق	بیمه	ســهم	کارفرمــا	را	در	بودجه	ســنواتی	

ببینــد	و	بیمــه	جدیــدی	را	جــذب	کنــد.
درویشــی	بیــان	کــرد:	دنبــال	مجــوز	هســتیم	کــه	بــرای	۱۰	
درصــد	افــرادی	کــه	بیمــه	ان	هــا	بــه	واســطه	عــدم	پرداخــت	

قطــع	شــده	جــذب	جدیــد	بگیریــم.

دولــت موظــف بــه افزایــش ســهمیه بیمــه 
اســت بافنــدگان 

ــس	 ــان	در	مجل ــف	و	درمی ــد،	خوس ــردم	بیرجن ــده	م نماین
ــد	 ــدای	دوره	جدی ــرد:	از	ابت ــان	ک ــم	بی ــالمی	ه ــورای	اس ش
مجلــس	فراکســیون	فــرش	و	صنایع	دســتی	را	تشــکیل	دادیم	

ــد. ــرش	در	آن	بررســی	ش ــق	ف ــدم	رون ــت	ع ــه	عل ک
ــی	 ــه	داد:	طرح ــادی	ادام ــر	عب ــد	باق ــالم	محم ــت	االس حج
بــرای	حمایــت	از	فــرش	و	صنایــع	دســتی	بــه	مجلــس	ارائــه	
کردیــم	کــه	در	ایــن	راســتا	از	طریــق	وام	هــای	ارزان	قیمــت	
و	پرداخــت	تســهیالت	مســکن،	بافنــدگان	را	مــورد	حمایــت	

ــرار	دهیــم. ق
ــم	 ــف	کردی ــت	را	موظ ــن	دول ــه	همچنی ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــه	 ــت	موظــف	اســت	ن ــزود:	دول ــد،	اف ــدگان	را	بیمــه	کن بافن
ــه	 ــد	بلک ــذف	نکن ــوزه	را	ح ــن	ح ــدگان		ای ــه	ش ــا	بیم تنه

ــد. ــش	ده ــهمیه	را	افزای س
حجت	االسـالم	عبادی	با	اشـاره	به	مشـکالت	بافنـدگان	فرش	
بیـان	کـرد:	به	وجـود	آمدن	فرش	هـای	جدید	و	کـف	پوش	ها	

میل	مردم	نسـبت	به	فـرش	را	پایین	آورده	اسـت.
ــا	 ــی	دارد	ام ــی	آوازه	جهان ــان	جنوب ــرش	خراس ــه	ف اگرچ
کالف	مشــکالت		و	مصائــب	تولیدکننــدگان	هــر	ســال	
ــه	 ــدی	ب ــه	ج ــون	توج ــا	کن ــود		و	ت ــی	ش ــر	م ــده	ت پیچی
ــه	 ــل	منطق ــر	اصی ــن	هن ــن	بخــش	و	حــل	مشــکالت	ای ای
نشــده	اســت		و	امیــد	مــی	رود	دولــت	و	مجلــس	در	ســال	
حمایــت	از	کاالی	ایرانــی	یــاری	کننــد	تــا	فــرش	دســتباف		

ــرد. ــاره	گی ــان	دوب ج

ــران اقتصاد ایـ
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ــن  ــان ای ــالک کرم ــه ام ــای معامل ــگاه ه بن
روزهــا بــی رونــق تــر از همیشــه شــده انــد 
در حالیکــه خبرهــا از رونــق بخش مســکن 
در برخــی از اســتان هــا خبــر مــی دهــد امــا در کرمــان بخش 

مســکن راکــد اســت.

ــد	و	 ــپرده	کرده	ان ــا	س ــک	ه ــردم	پولشــان	را	در	بان ــر	م »	اکث
ــد	 ــد	اگــر	ســود	ســپرده	هــا	کاهــش	یاب ســودش	را	می	گیرن
ــکن	 ــه	مس ــر	از	جمل ــای	دیگ ــش	ه ــه	بخ ــا	ب ــول	ه ــن	پ ای

ــی	شــود«. ــرازیر	م س
ــود	 ــرخ	س ــش	ن ــل	از	کاه ــه	قب ــت	ک ــای	اس ــن	صحبته ای
ــوان	 ــان	عن ــه	مشــاوران	امــالک	کرم بانکــی،	رییــس	اتحادی
کــرده	بــود.	امــا	حــاال	چنــد	مــاه	بعــد	از	کاهــش	نــرخ	ســود	
ــارج	 ــود	خ ــان	از	رک ــتان	کرم ــت	اس ــا	صنع ــه	تنه ــی	ن بانک
نشــده	اســت	بلکــه	ســرمایه	هــای	مــردم	بــه	بخــش	مســکن	
نیــز	راه	نیافتــه	اســت،	ایــن	روزهــا	رکــود	بیــش	از	هــر	زمــان	

ــد. ــی	ده ــان	را	آزار	م ــازار	مســکن	کرم ــری	ب دیگ
ــه	ســمت	 ــرخ	ســود	بانکــی	ب ســرمایه	هــا	بعــد	از	کاهــش	ن
بــازار	ارز	و	ســکه	ســوق	پیــدا	کــرده	اســت	و	بعــد	از	کنتــرل	
بــازار	ارز	نیــز	ســرمایه	مــردم	بــه	ســمت	بــازار	خــودرو	رفتــه	
اســت	امــا	بــه	دلیــل	کمبــود	نقدیندگــی	و	رکــود	تورمــی	که	
در	جامعــه	وجــود	دارد	بــه	نظــر	نمــی	آیــد	در	کوتــاه	مــدت	و	

بــدون	دخالــت	دولــت	رکــود	مســکن	برطــرف	شــود.
ادامــه	رونــد	کنونــی	بــر	رونــد	فعالیــت	بنــگاه	هــای	امــالک	
ــد	در	برخــی	از	 ــر	چن ــده	اســت،	ه ــایه	افکن ــز	س ــان	نی کرم
اســتان	هــای	کشــور	شــاهد	رونــق	بــازار	و	افزایــش	قیمــت	ها	
ــاه	 ــا	در	طــول	م ــگاه	ه ــان	برخــی	از	بن ــا	در	کرم هســتیم	ام

ــد. ــک	ندارن ــروش	مل ــد	و	ف ــه	خری ــک	معامل حتــی	ی
هــم	اکنــون	مــردم	ترجیــح	مــی	دهنــد	ســرمایه	هــای	خــود	
را	وارد	بــازار	مســکن	نکننــد	و	از	ســوی	دیگــر	مســتاجران	نیز	

نقدینگــی	الزم	بــرای	خریــد	مســکن	ندارنــد.
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	رئیــس	ســازمان	مدیریــت	و	برنامــه	
ــن	 ــی	از	ارزانتری ــتان	را	یک ــن	اس ــان	ای ــتان	کرم ــزی	اس ری
ــوان	کــرده	اســت. اســتانهای	کشــور	در	بحــث	مســکن	عن

ــتان	 ــد	مســکونی	در	اس ــزار	و	۱۱8	واح ــون	8۱7	ه ــم	اکن ه
ــی	 ــا	خال ــه	ه ــن	خان ــی	از	ای ــه	بخش ــود	دارد	ک ــان	وج کرم
اســت	کــه	تعــداد	قابــل	توجهــی	از	آن	هــا	جــزو	مســکن	مهر	

محســوب	مــی	شــود.
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	در	اســتان	کرمــان	9۳2	هــزار		72۱	
خانــوار	وجــود	دارد	و	ایــن	آمــار	نشــان	مــی	دهــد	بخشــی	از	
خانــواده	هــا	بــه	صــورت	مشــترک	در	یــک	خانــه	زندگــی	می	
کننــد	کــه	بیشــتر	شــامل	خانوارهــای	روســتایی	می	شــوند.

کمبود ۱۲ درصدی مسکن در استان کرمان
در	واقــع	در	اســتان	کرمــان	در	صورتیکــه	هــر	خانــوار	بــه	یک	
خانــه	نیــاز	داشــته	باشــید	بــا	کمبــود	۱2	درصــدی	مســکن	

مواجــه	هســتیم.
در	کرمــان	طبــق	آمــار	75	هــزار	و	7۳7	خانــه	خالی	از	ســکنه	
هســتند	کــه	ایــن	خانــه	هــا	در	بخــش	شــهری	قــرار	دارنــد	و	
ایــن	آمــار	نیــز	نشــانگر	آن	اســت	کــه	بخشــی	از	مــردم	اقــدام	
بــه	خریــد	خانــه	بــه	عنــوان	کاالی	ســرمایه	ای	کــرده	انــد	و	
در	ایــن	میــان	بخشــی	از	خانوارهــا	نیــز	تــوان	خریــد	مســکن	

ــد. ندارن
ــروش	مســکن	 ــد	و	ف ــه	خری ــل	تامــل	در	زمین ــه	قاب ــا	نکت ام
ــه	 ــور	در	زمین ــی	ام	کش ــه	س ــان	رتب ــه	کرم ــت	ک ــن	اس ای
فــروش	مســکن	را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	اســت	و	بعــد	از	
کرمــان	شــهرکرد	قــرار	دارد،	ایــن	آمــار	وضعیــت	نابســمانان	

ــد. ــی	ده ــان	در	کشــور	را	نشــان	م ــازار	مســکن	کرم ب
ــد:	 ــی	گوی ــت	م ــی	اس ــگاه	داران	کرمان ــی	از	بن ــد	یک محم
بســیاری	از	بنــگاه	هــای	کرمــان	طــی	چنــد	ســال	اخیــر	بــه	
دلیــل	رکــود	بســیار	شــدید	مســکن	ورشکســت	شــده	انــد	و	
بنگاههــا	بــه	میــوه	فروشــی	و	ســایر	اصنــاف	تغییــر	کاربــری	

ــد. داده	ان
ــد	و	 ــاه	گذشــته	هیــچ	مــوردی	از	خری ــزود:	طــی	دو	م وی	اف
فــروش	را	ثبــت	نکــرده	ایــم	امــا	رونــد	اجــاره	و	رهــن	خانــه	

هــا	مطلــوب	اســت.
وی	بیــان	کــرد:	در	حقیقــت	خریــد	و	فــروش	متوقــف	شــده	
ــش	 ــا	افزای ــه	ه ــن	خان ــاره	و	ره ــرخ	اج ــل	ن اســت	و	در	مقاب
قابــل	توجــه	داشــته	اســت	بطوریکــه	برخــی	از	اجــاره	نشــین	
هــا	مجبــور	شــده	انــد	بــه	جــای	یــک	خانــه	یــک	اتــاق	و	یــا	

بخشــی	از	یــک	خانــه	را	اجــاره	کننــد.

اجاره نشینان روستانشین شدند
ــه	 ــاره	خان ــوان	اج ــینان	ت ــاره	نش ــزود:	اج ــگاه	دار	اف ــن	بن ای
ــا	 ــه	روستانشــینی	و	ی ــد	و	گاه	ب ــاال	را	ندارن ــراژ	ب ــا	مت هــای	ب

ــد. ــینی	روی	آورده	ان ــیه	نش حاش
وی	بیـان	کرد:	از	سـوی	دیگر	کسـی	تمایلی	به	اجاره	مسـکن	
مهـر	نـدارد	از	یـک	سـو	به	دلیـل	لـرزه	خیـزی	کرمـان	مردم	
بـه	دنبـال	اجـاره	و	یـا	خریـد	خانه	هـای	مقـاوم	هسـتند	و	از	
سـوی	دیگر	مسـکن	مهر	از	مرکز	شهر	بسـیار	دور	هستند	و	از	

امکانـات	اولیه	نیـز	گاها	محـروم	می	باشـند.
علــی	یکــی	دیگــر	از	بنــگاه	داران	اســت	مــی	گویــد:	خریــد	و	
فــروش	مســکن	بــه	نــدرت	روی	مــی	دهــد	و	ادامــه	ایــن	روند	
ــک	 ــرز	ورشکســتگی	نزدی ــه	م ــان	را	ب ــازار	مســکن	در	کرم ب
کــرده	اســت،	مــردم	بــرای	خریــد	مســکن	بــه	ســمت	پیــش	
خریــد	مســکن	رفتــه	انــد	و	ســعی	مــی	کننــد	بــا	کمتریــن	

میــزان	آورده	و	بــه	مــرور	زمــان	صاحــب	خانــه	شــوند.
وی	بیــان	کــرد:	مــردم	پــول	الزم	بــرای	خریــد	مســکن	را	در	
ــرخ	 ــد	پاییــن	آمــدن	ن ــه	امی ــداران	ب ــد،	خری دســترس	ندارن
مســکن	صبر	مــی	کننــد	و	فروشــندگان	هــم	حاضر	نیســتند	
ــی	 ــت	نهای ــد	قیم ــار	دارن ــد	و	انتظ ــش	دهن ــت	را	کاه قیم

ــورم	رشــد	کنــد. ــا	ت ملــک	متناســب	ب
علــی	مــی	گویــد:	وضعیــت	موجــود	اصال	خوشــایند	نیســت	و	

رکــود	بــازار	را	فــرا	گرفته	اســت.

ــاز	و	 ــدای	ســال	92	آغ ــود	مســکن	از	ابت ــرد:	رک ــان	ک وی	بی
تشــدید	شــده	اســت	و	مســئوالن	بایــد	بــرای	خــروج	کرمــان	

از	ایــن	بــن	بســت	چــاره	اندیشــی	کننــد.
وی	گفــت:	مســکن	در	کرمــان	بــرای	رونــق	گرفتــن	نیــاز	بــه	
ــن	 ــا	ای ــتهای	تشــویقی	دارد	و	ب ــت	مســئوالن	و	سیاس حمای
ــرای	ســرمایه	گــذاری	در	بخــش	 وضعیــت	کســی	رغبتــی	ب

ــدارد. مســکن	ن
یکــی	دیگــر	از	بنــگاه	داران	کرمــان	مــی	گویــد:	تولید	مســکن	
ــال	 ــه	فع ــا	بخشــی	ک ــت	تنه ــه	اس ــش	یافت ــان	کاه در	کرم
اســت	بخــش	بســاز	و	بفروشــهایی	هســتند	کــه	خانــه	هــای	
قدیمــی	را	مــی	خرنــد	و	اقــدام	بــه	انبــوه	ســازی	مــی	کننــد	
ــداد	 ــد	تع ــم	بروی ــازان	ه ــوه	س ــه	انب ــراغ	اتحادی ــر	س ــا	اگ ام
ــه	شــدت	کاهــش	یافتــه	اســت. انبــوه	ســازان	در	کرمــان	ب

ــی	بیشــترین	 ــد	کنون ــه	رون ــد:	در	صــورت	ادام ــی	گوی وی	م
فشــار	بــر	اجــاره	نشــینان	خواهــد	آمــد	و	ایــن	امــر	برای	قشــر	

ضعیــف	جامعــه	تبعــات	ســنگین	دارد.
وی	بــه	عــدم	تعــادل	بیــن	عرضــه	و	تقاضــای	مســکن	اشــاره	
کــرد	و	بیــان	کــرد:	ایــن	وضعیــت	بــازار	مســکن	را	بــا	چالــش	
ــه	 ــی	در	جامع ــا	ی	روان ــت،	تقاض ــرده	اس ــه	ک ــدی	مواج ج
ــا	را	 ــن	تقاض ــازار	ای ــی	در	ب ــدم	نقدینگ ــا	ع ــود	دارد	ام وج

ــرده	اســت. ــرکوب	ک س
ــری	 وی	بیــان	داشــت:	رکــود	مســکن	تبعــات	جبــران	ناپذی
ــل	72	 ــن	دلی ــه	همی ــت	و	ب ــرده	اس ــن	بخــش	وارد	ک ــه	ای ب
هــزار	خانــه	خالــی	در	کرمــان	بــه	وجــود	آمــاده	اســت،	مــردم	
نــه	تــوان	خریــد	ایــن	خانــه	هــا	را	دارنــد	و	نــه	مــی	تواننــد	آن	

هــا	را	اجــاره	کننــد.
ــرح	 ــن	مط ــت:	ای ــز	گف ــر	نی ــکن	مه ــوص	مس وی	در	خص
ــه	 ــن	خان ــورده	اســت	بســیاری	از	ای ــان	شکســت	خ در	کرم
هــا	بــدون	صاحــب	و	یــا	نیمــه	کاره	رهــا	شــده	انــد	و	کســی	
ــون	از	 ــدارد	چ ــا	ن ــه	ه ــن	خان ــی	در	ای ــرای	زندگ ــی	ب رغبت
ــن	 ــز	در	ای ــات	الزم	نی ــتند	و	امکان ــهرها	دور	هس ــز	ش مرک

ــدارد. ــود	ن ــا	وج ــه	ه محل
ــای	 ــپرده	ه ــت	س ــته	اس ــکن	نتوانس ــش	مس ــی	بخ در	حال
ــرمایه	 ــدک	س ــش	ان ــه	بخ ــد	ک ــذب	کن ــردم	را	ج ــی	م بانک
هــای	جــذب	شــده	نیــز	بــه	جــای	اینکــه	وارد	بخــش	مصرفی	
ــه	 ــه	دلیــل	عــدم	وجــود	راهبــرد	مناســب	ب مســکن	شــود	ب

ــه	اســت. ســمت	ســوداگری	در	بخــش	مســکن	رفت

رکود بی سابقه مسکن در کرمان/ بنگاه ها خالی تر از همیشه
اسما  محمودی

ــران اقتصاد ایـ
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حــوزه  در  اشــتغال زایی  فرصت هــای   
وجــود  بــا  اســتان  دســتی  صنایــع 
تجربه هــای  و  سرشــار  ظرفیت هــای 
ــئوالن  ــی مس ــت بی توجه ــه عل ــه ب ــن عرص ــاله ای هزارس

می رونــد. دســت  از  و  شــده  فرامــوش 

ــرای	 ــد	ب ــر	باش ــن	تعبی ــاید	زیباتری ــی	ش ــفیران	فرهنگ س
آنهایــی	کــه	بــا	دســتان	هنرمندشــان	فرهنــگ	غنــی	و	تمدن	
ــت	 ــا	چاشــنی	خالقی ــوم	را	ب ــرز	و	ب ــن	م ــاله	ای ــد	هزارس چن
ال	بــه	الی	هنرهــای	ماندگارشــان	بــه	جهانیــان	یــادآور	مــی	

ــوند. ش
ــد،	در	 ــده	ان ــگ	ش ــاد	و	فرهن ــن	اقتص ــی	بی ــه	پل ــی	ک آنهای
ایــن	وضعیــت	نابســامان	اقتصــادی	در	اســتانی	باســتانی	کــه	
ــا	کورســوی	امیــد	 ــام	آشــنایی	اســت	و	ب مهــد	هنرمنــدان	ن
ــد،	آن	هــم	 ــده	نگــه	داشــته	ان ــده	زن چــراغ	هنــر	را	هنــوز	زن
ــی	از	 ــاط	یک ــی	بس ــراز	گاه ــه	ه ــد	ک ــیار	ب ــرایطی	بس در	ش
ــار	برچیــده	 ــن	دی هنــر-	صنعــت	هــای	چنــد	۱۰۰	ســاله	ای

ــی	شــود. م
یکــی	از	بهتریــن	پتانســیل	هــای	اســتان	بــرای	ایجــاد	
اشــتغال،	افزایــش	صــادرات	و	تولیــد	ثــروت	صنایــع	دســتی	

ــوزه	در	ارزآوری	و	 ــن	ح ــت	ای ــاال	و	اهمی ــت	ب ــت	و	ظرفی اس
کاهــش	بیــکاری	و	رســیدن	بــه	اهــداف	اقتصــاد	مقاومتــی	بر	

ــیده	نیســت. کســی	پوش
صـادرات	۱8	میلیون	دالری	صنایع	دسـتی	اسـتان	کرمانشـاه	
در	سـال	گذشـته	و	وجـود	25۰	رشـته	متنـوع	و	جـذاب	کـه	
میراث	ارزشـمندی	از	گذشـتگان	به	شـمار	مـی	رود	و	کارهای	
دسـت	هنرمنـدان	کرمانشـاهی	توانسـته	در	بازارهـای	جهانی	

هـم	توجـه	مشـتریان	را	بـه	خود	جلـب	کند.
ــر	 ــون	نف ــا	از	2	میلی ــت	ه ــن	ظرفی ــام	ای ــم	تم ــی	رغ عل
ــن	حــوزه	 ــر	در	ای ــزار	نف ــا	حــدود	8	ه جمعیــت	اســتان	تنه
مشــغول	فعالیــت	هســتند	کــه	بــا	توجــه	بــه	آمــار	بیــکاری	
ــه	 ــه	ب ــی	ک ــزوده	باالی ــن	حــوزه	و	ارزش	اف ــاالی	اســتان،	ای ب
همــراه	دارد	مــی	توانــد	بــا	حمایــت	هــای	مناســب	و	برنامــه	
ــن	عرصــه	جــذب	 ــه	ای ــداد	بیشــتری	را	ب ــح	تع ــزی	صحی ری

ــد. کن

ایجاد اشتغال در حوزه تجربه های هزارساله 
ــراث	فرهنگــی،	 ــع	دســتی	اداره	کل	می ــاون	ســابق	صنای 	مع
صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	کرمانشــاه	اظهــار	
داشــت:	صنایــع	دســتی	در	اســتان	کرمانشــاه	مجموعــه	ایــی	

اســت	کــه	ضــرورت	دارد	توانــی	بهتــر	و	فزونتــر	بــرای	دفــاع	
ــاء	 ــعه	واحی ــظ،	توس ــای	حف ــده	ه ــا	وای ــرح	ه ــه	از	ط آگاهان

ــود. ــده	ش ــای	واالی	آن	دی ارزش	ه
نصــرت	اهلل	ســپهر	ادامــه	داد:	ایــن	بــن	مایــه	ســنتی	ریشــه	
واصالــت	آن	بــه	بلنــدای	تاریــخ	ارزشــمند	بســیار	دور	
ــوان	 ــزان	ت ــان	می ــه	هم ــروز	ب ــت	و	ام ــورعزیزمان	اس کش
وانــرژی	و	پشــتکار	بســزایی	بــرای	رونــق	آن	الزم	اســت.
وی	در	مــورد	ضــرورت	توجــه	بــه	اشــتغال	در	حــوزه	صنایــع	
دســتی	اظهــار	داشــت:	اوال	اینکــه	دانــش	بومــی	کافــی	بــرای	
راه	انــدازی	کارگاه		در	اســتان	وجــود	دارد،	در	ثانــی	عــدم	نیــاز	
بــه	تکنولــوژی	پیچیــده	و	وارداتــی	و	اینکــه	بــا	ســرمایه	اندک	
تولیــد	صــورت	مــی	گیــرد،	مــواد	اولیــه	ارزان	بــرای	تولیــد	در	
دســترس	اســت،	بســیاری	از	تولیــدات	اســتان	اصالتــا	بومــی	
محلــی	ســنتی	و	مختــص	ایــن	اســتان	اســت	و	خریدارانــی	از	
داخــل	وخــارج		کشــور	طالــب	تولیــدات	این	اســتان	هســتند.
ــش	 ــتن	دان ــر،	داش ــگ	و	هن ــوزه	فرهن ــناس	ح ــن	کارش ای
چنــد	هزارســاله	نیــاکان	در	ایــن	رابطــه	را	از	دیگــر	ضــرورت	
هــای	ایجــاد	اشــتغال	در	حــوزه	صنایــع	دســتی	عنــوان	کــرد	
و	بیــان	داشــت:	بســیاری	از	تولیــدات	اســتان	بــه	صــورت	کلی	
نظیــر	گیــوه	)کالش(	مردانــه	و	زنانــه،	لبــاس	محلــی،	گلیــم	
)ور(	فــرش،	تابلوفــرش،	بافتنــی	هــای	حصیــری،	دســتکش،	
ــه	اســتانهای	دیگــر	صــادر	 ــور	آالت	و...		ب تولیــدات	چــرم،	زی

می	شــود.
ســپهر	تصریــح	کــرد:	بــه	جهــت	زیبایــی	خاصــی	کــه	صنایع	
دســتی	در	طــرح	و	رنــگ	و	شــکل	دارد،	از	یــک	زیبایی	ســنت	
خاصــی	برخــوردار	اســت.	بــه	همیــن	دلیــل	مــی	توانــد	تاثیــر	
بســیار	خوبــی	بــر	کاهــش	ناهنجاریهــای	اجتماعــی	جامعــه	

داشــته	باشــد.
ــدری	 ــه	پ ــادی	کــه	تجرب ــان	اینکــه	نیــروی	کار	زی ــا	بی وی	ب
را	بــه	صــورت	اســتاد	شــاگردی	پشــت	ســر	گذاشــته	انــد	در	
ــرای	ایجــاد	 ــز	ب ــی	نی ــه	ظرفیــت	خوب اســتان	وجــود	دارد	ک
اشــتغال	در	ایــن	حــوزه	محســوب	مــی	شــود،	افــزود:	وجــود	
ــات	و	 ــات	عالی ــه	عتب ــران	ب ــور	زائ ــار	تاریخــی	ومحــل	عب آث
راهیــان	نــور	و	وجــود	4	هــزار	چشــمه،	ســراب	و	برکــه	هــای	
مختلــف	و	4	هــزار	اثــر	تاریخــی	کــه	24۰۰	اثــر	از	آن	بــه	ثبت	
رســیده	زمینــه	خوبــی	را	بــرای	حضــور	توریســت	و	گردشــگر	
ــه	درســتی	در	ایــن	زمینــه	 در	اســتان	فراهــم	کــرده	و	اگــر	ب
تبلیــغ	صحیــح	صــورت	گیــرد،	گردشــگر	طبیعــی،	مذهبــی،	
ــه	اســتان	وارد	 ــوان	ب ــی	ت ــادی	را	م جنگــی،	تاریخــی،	و...	زی
ــراد	دخیــل	در	قســمت	 کــرد	و	در	صــورت	ورود	گردشــگر	اف
خدمــات	توریســت	مثــل	هنرمنــدان	صنایــع	دســتی،	

ــت. ــی	خواهــد	گرف ــق	خوب ــداران	و...	رون رســتورانها،	هتل
ایــن	کارشــناس	فرهنــگ	و	هنــر	ادامــه	داد:	امــا	جــای	ســوال	
ــوان	 ــن	ت ــب	ای ــر	کاری	متناس ــال	حاض ــا	در	ح ــه	آی دارد	ک
ــی	در	 ــم	واقتصــادی	فرهنگ ــن	موضــوع	مه ــق	ای ــرای	تحق ب
اســتان	صــورت	مــی	گیــرد،	البتــه	کــه	ایــن	موضــوع	بــا	توان	
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و	پتانســیل	و	حــق	کرمانشــاه	فاصلــه	هــا	دارد.

ــع  ــوزه صنای ــر در ح ــزار نف ــتغال ۳۰ ه ــت اش ظرفی
ــم  ــتی داری دس

ســپهر	بیــان	داشــت:	خوشــبختانه	ظرفیــت	و	زمینــه	هــای	
ــت	 ــیار	باالس ــتی	بس ــع	دس ــته	صنای ــتان	در	25۰	رش اس
ــوان	ادعــا	کــرد	کــه		در	صــورت	 ــه	جرئــت	مــی	ت یعنــی	ب
ــاد	 ــه	ایج ــر	زمین ــزار	نف ــا	۳۰	ه ــح	ت ــزی	صحی ــه	ری برنام
ــام	 ــا	و	انج ــدی	ه ــه	توانمن ــر	ب ــا	نظ ــا	ب ــتغال	دارد،	ام اش
ــه	ایجــاد	 ــن	زمین ــه	گذشــتگان	در	ای ــه	ای	ک ــای	پای کاره
ــه	 ــه	بیــان	هنرمنــدان	پیشکســوت	وعالق ــا	ب ــد	و	بن کرده	ان
منــد	امــروز	الزم	و	ضــروری	اســت	انــرژی	و	تــوان	مناســبی	
در	شــان	ایــن	اســتان	بــرای	تحقــق	ایــن	امــر	انجــام	گیــرد	
ــه	 ــتانی	ک ــتغال	در	اس ــتری	از	اش ــش	بیش ــل	بخ ــا	الاق ت
ــه	 آمــار	بیــکاری	آن	باالســت	از	هنرمنــدان	وعالقمنــدان	ب

ــد. ــای	ســنتی	ایجــاد	کنن هنره

ــی،	 ــراث	فرهنگ ــتی	اداره	کل	می ــع	دس ــابق	صنای ــاون	س مع
ــه	 صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	کرمانشــاه	افــزود:	ب
نظــر	دلســوزان	آگاه	باتجربــه،	نبایــد	فرصــت	ســوزی	داشــته	
ــوص	 ــه	خص ــادی	ب ــنتی	اقتص ــی	س ــی	فرهنگ ــای	ارزش ه
هنرمنــدان	صنایــع	دســتی	در	اســتان	بیشــتر	از	ایــن	صــورت	

ــرد. بگی
وی	بــا	بیــان	اینکــه	زمینــه	هــای	تشــویقی	و	ترغیبــی	بــرای	
ایجــاد	اشــتغال	در	ایــن	حــوزه		بســیار	اســت،	گفــت:	بــا	توجه	
بــه	اینکــه	خانــه	هــای	تاریخــی	در	حــال	تخریــب	و	بــا	هزینه	
نگهــداری	بســیار	بــاال	هســتند	و	هنرمندان	بــه	دنبــال	یافتن	
مــکان	فــروش	دســت	از	تولیــد	برداشــته	انــد،	لــذا	بازســازی	
خانــه	هــای	تاریخــی	و	واگــذاری	بــه	هنرمنــدان	بــرای	ایجــاد		
بازارچــه	از	مهمتریــن	راه	هــای	تشــویق	بــرای	ایجاد	اشــتغال	

در	ایــن	حــوزه	اســت.
ســپهر	ایجــاد	بازارهــای	فــروش	از	جملــه	حضــور	مســتمر	در	
نمایشــگاهای	داخلــی	وخارجــی	و	بــه	خصــوص	کشــورهای	
ــی	را	از	دیگــر	راهکارهــای	تشــویق	ایجــاد	اشــتغال	در	 اروپای
ایــن	زمینــه	دانســت	و	گفــت:	ارتبــاط	بــا	شــرکتهای	معتبــر	
ــی	 ــای	ترکیب ــام	کاره ــور	انج ــه	منظ ــی	ب ــد	جهان دارای	برن
تلفیقــی	بــا	صنایــع	دســتی	اصیــل	مــواد	اولیــه	مرغــوب	برای	
انجــام	برخــی	از	کارهــا	بــا	تولیــدات	آن	شــرکتها،	ایجــاد	برند	
وســت	کــرون	تمام	ملــزوات	بــا	صنایــع	دســتی	اصیــل	و	مواد	
ــق	اســتانداردهای	یونســکو	هــم	بســیار	کارســاز	 اولیــه	مطاب
اســت	و	البتــه	در	ایــن	زمینــه	اســتان	پتانســیل	بســیار	خوبی	

دارد.
ــوژی	 ایــن	کارشــناس	فرهنــگ	و	هنــر	اســتفاده	از	تکنول
ــه	منظــور	انجــام	 ــد(	ب ــزات	واســباب	تولی ــد	)تجهی جدی
تولیــدات	بهتــر	مــورد	پســند	خریــدار،	مرغــوب	و	
آموزشــی	تخصصــی	 برگــزاری	کالســهای	 ظریفتــر،	
صنایــع	دســتی	بــا	حضــور	صاحــب	نظــران	خبــره	آشــنا	
ــای	 ــان	جوی ــرای	نوجوان ــروزی	ب ــته	و	ام ــم	گذش ــه	عل ب

ــه	 ــی	ب ــویقی	ترغیب ــای	تش ــنواره	ه ــزاری	جش کار،	برگ
منظــور	ورود	بیشــتر	افــراد	جویــای	کار	بــه	ایــن	وادی	و	
ورود	بهتــر	و	بیشــتر	صنایــع	دســتی	بــه	دروس	مــدارس	

ــمرد. ــا	برش ــر	راهکاره را	از	دیگ
اشــتغال	در	صنایــع	دســتی	از	مصادیــق	بــارز	اقتصــاد	

مقاومتــی	اســت	
یــک	کارشــناس	مســائل	اقتصــادی	در	مــورد	ضــرورت	ایجــاد	
ــع	دســتی	اظهــار	داشــت:	اشــتغال	 اشــتغال	در	حــوزه	صنای
در	ایــن	حــوزه	در	رونــق	تولیــدات	داخلــی	و	تحقــق	اقتصــاد	

مقاومتــی	نقــش	مهمــی	دارد.
ــزوده	 ــدک	و	ارزش	اف ــرمایه	ان ــه	س ــاز	ب ــدی،	نی ــان	احم پیم
بــاال	را	از	مهمتریــن	مزیــت	هــای	ایــن	نــوع	از	اشــتغال	عنوان	
ــع	 ــودن	صنای ــد	ب ــرا	و	مول ــرون	گ ــزود:	درون	زا،	ب ــرد	و	اف ک
دســتی	آن	را	در	زمــره	مصادیــق	بــارز	اقتصــاد	مقاومتــی	قــرار	

ــت. داده	اس
وی	بیــان	داشــت:	اســتفاده	از	ظرفیــت	هــا	داخلــی،	متکــی	
ــاد	 ــا	اقتص ــل	آن	ب ــور	و	تعام ــات	درون	کش ــه	امکان ــودن	ب ب
جهانــی	از	نقــاط	قــوت	ایــن	حــوزه	اســت	و	بــرای	تامیــن	مواد	

ــدارد. ــچ	وابســتگی	ن ــه	هــم	هی اولی

ــروش	 ــی	و	ف ــائل	اقتصــادی	بازاریاب ایــن	کاشــناس	مس
را	از	مهمتریــن	چالــش	هــای	پیــش	روی	هنرمنــدان	و	
ــا	در	نظــر	 ــان	کــرد	و	گفــت:	ب ــن	عرصــه	بی صنعتگــران	ای
ــوزه	 ــن	ح ــدان	ای ــی	از	هنرمن ــای	حمایت ــرح	ه ــن	ط گرفت
ــن	 ــتغال	ای ــرای	اش ــنی	را	ب ــداز	روش ــم	ان ــوان	چش ــی	ت م

ــرد. ــیم	ک ــوزه	ترس ح
ــرای	 ــاالی	اشــتغال	در	ایــن	حــوزه	ب ــه	ظرفیــت	ب احمــدی	ب
زنــان	خانــه	دار	اشــاره	کــرد	و	بیــان	داشــت:	بــا	تشــویق	زنــان	
خانــه	دار	بــه	اشــتغال	در	ایــن	زمینــه	ضمــن	افزایــش	ســهم	
مشــارکت	زنــان	آنهــا	هــم	در	فرآینــد	ایجــاد	ثــروت	دخیــل	

مــی	شــوند.
بــه	گــزارش	مهــر،	بــا	وجــود	آمــار	بیــکاری	بــاال	در	اســتان	و	
اینکــه	ایجــاد	اشــتغال	در	زمینه	صنایــع	دســتی	از	ارزان	ترین	
ــت	 ــا	و	ظرفی ــه	ه ــه	زمین ــای	ایجــاد	اشــتغال	اســت	ک راه	ه
هــای	رونــق	آن	هــم	در	اســتان	وجــود	دارد،	امــا	جــای	ســوال	
دارد	کــه	مســئوالن	دســت	انــدرکار	ایــن	حــوزه	چــرا	از	ایــن	
ظرفیــت	هــا	غافــل	مانده	انــد	و	هیــچ	تــالش	درخــور	توجهی	
بــرای	رونــق	تولیــدات	ایــن	بخــش	و	اشــتغال	زایــی	در	ایــن	

ــد! عرصــه	ندارن

ــران اقتصاد ایـ
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آذربایجــان غربــی بــه دلیــل هم مــرز 
بــودن بــا ترکیــه، عــراق و جمهــوری 
ــی  ــاهراه ارتباط ــوان ش ــان به عن آذربایج
ــا  ــود ام ــوب می ش ــا محس ــه اروپ ــران ب ای
توســعه مبــادالت در ایــن بخــش نیازمنــد 

ــت. ــا اس ــت مرزه تقوی

آذربایجــان	غربــی	از	شــمال	بــا	جمهــوری	آذربایجــان	و	
ــز	 ــایه	و	نی ــه	همس ــراق	و	ترکی ــورهای	ع ــا	کش ــرب	ب از	غ
به	صــورت	غیرمســتقیم	بــا	کشــور	ارمنســتان	هم	مــرز	اســت	
ــوده	کــه	از	چنیــن	ظرفیــت	مــرزی	 و	تنهــا	اســتان	کشــور	ب

ــت. ــوردار	اس ــی	برخ باالی
آذربایجــان	غربــی	بــا	89۱	کیلومتــر	مــرز	مشــترک	بــه	دلیل	
دارا	بــودن	پنــج	پایانــه	مــرزی	و	9	گمــرک	مــرزی	پتانســیل	
ــی	به	خصــوص	 ــه	بازارهــای	جهان ــرای	دسترســی	ب ــی	ب باالی
ــه	 ــرزی	موردتوج ــت	م ــن	ظرفی ــون	ای ــا	تاکن ــا	دارد	ام اروپ

واقعــی	قــرار	نگرفتــه	اســت.
ــود	 ــی،	وج ــی	و	هوای ــی،	زمین راه	به	خصــوص	در	بخــش	ریل
امکانــات	و	تجهیــزات	موردنیــاز	در	پایانه	هــا،	بازارچه	هــا	
و	گمــرکات	مــرزی،	کیفیــت	تولیــدات	و	بازاریابــی	از	
زیرســاخت	ها	و	مــوارد	اولیــه	توســعه	صــادرات	و	واردات	
ــوص	در	 ــاخت	ها	به	خص ــن	زیرس ــه	ای ــی	رود	ک ــمار	م ــه	ش ب
ــم	 ــدان	فراه ــتان	چن ــرزی	اس ــای	م ــا	و	راه	ه ــش	جاده	ه بخ
ــی	 ــروز	برخ ــاهد	ب ــده	ش ــب	ش ــر	موج ــن	ام ــت	و	ای نیس

ــیم. ــش	باش ــن	بخ ــکالت	در	ای مش
ــی	شــامل	مــرز	 گمرک	هــای	مــرزی	اســتان	آذربایجــان	غرب
زمینــی	پلدشــت	و	بــازرگان	در	شــمال،	رازی	و	ســرو	در	مرکز	
و	مــرز	تمرچیــن	در	جنــوب	اســتان	اســت	کــه	تمرچیــن	بــا	
کشــور	عــراق	و	پلدشــت	بــا	جمهــوری	خودمختــار	نخجــوان	
ــازرگان،	 ــرز	ب ــه	م ــوده	و	س ــرز	ب ــان	هم	م ــوری	آذربایج جمه
ســرو	و	رازی	دروازه	عبــور	و	مــرور	و	تجــارت	بــا	کشــور	ترکیــه	

اســت.
اســتان	آذربایجــان	غربــی	تنهــا	اســتان	کشــور	اســت	کــه	بــا	
چنــد	کشــور	مــرز	مشــترک	دارد.	ایــن	امــر	چندیــن	مرکــز	
ــه	وجــود	 ورود	و	خــروج	کاال	و	مســافر	را	در	ســطح	اســتان	ب
آورده	و	زمینه	هــای	تبدیــل	آن	بــه	یکــی	از	مهم	تریــن	مراکــز	

تجــاری	بین	المللــی	کشــور	را	فراهــم	کــرده	اســت.
همچنیــن	نزدیک	تریــن	خــط	آهــن	ایــران	بــه	اروپــا	از	ایــن	
اســتان	عبــور	می	کنــد.	بــا	توجــه	بــه	ظرفیــت	بــاالی	مــرزی	
و	حجــم	مبــادالت	اقتصــادی	متناســب	بــا	مزیت	هــای	
ــود	بیشــتر	 ــرای	بهب ــی،	مســئوالن	ب ــرزی	آذربایجــان	غرب م
ــه	داشــته	 ــن	منطق ــه	ای ــژه	ای	ب ــگاه	وی ــد	ن ــن	شــرایط	بای ای

ــند. باش
ایــن	 از	 کافــی	 اســتفاده	 عــدم	 در	 قابل	تأمــل	 نکتــه	
ــوازن	 ــعه	مت ــدم	توس ــتان	ع ــر	در	اس ــای	بی	نظی ظرفیت	ه
ــعه	در	 ــگ	توس ــفانه	آهن ــت	متأس ــف	اس ــای	مختل بخش	ه
ــات	 ــه	راه،	تأسیس ــتان	ازجمل ــن	اس ــف	ای ــای	مختل بخش	ه
عمرانــی	در	بازارچه	هــا	و	پایانه	هــای	مــرزی	بــه	همــراه	
ــن	 ــت	و	ای ــوزون	نیس ــت	و	م ــاخت	ها	یکنواخ ــایر	زیرس س
امــر	موجــب	شــده	تاکنــون	آن	چنان	کــه	بایــد	ایــن	ظرفیــت	

ــرد. ــرار	نگی ــه	ق ــرزی	موردتوج م
	

ــه  ــی رو ب ــان غرب ــادرات در آذربایج ــت ص وضعی
ــت ــود اس بهب

رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	آذربایجــان	
ــه	 ــتان	رو	ب ــادرات	در	اس ــت	ص ــت	وضعی ــد	اس ــی	معتق غرب
ــه	 ــد	درزمین ــت	هرچن ــد	اس ــال	رش ــوده	و	در	ح ــود	ب بهب

زیرســاخت	های	صادراتــی	هنــوز	مشــکالتی	وجــود	دارد.
اینکــه	توســعه	 بیــان	 بــا	 اســکندری	 جعفــر	صــادق	
ــه	همــراه	 ــن	ظرفیــت	ب بازارچه	هــای	مــرزی	و	اســتفاده	از	ای
ــع	 ــور	تاب ــا	کش ــتان	ی ــر	اس ــادرات	در	ه ــزان	ص ــش	می افزای
مکانیســم	های	خاصــی	اســت	کــه	از	بازارهــای	خارجــی	
تبعیــت	می	کنــد	افــزود:	بــر	اســاس	ایــن	مکانیســم	ها،	
ــع	 ــن	و	موان ــی	تعیی ــی	و	واردات کشــورها،	تعرفه	هــای	صادرات

ــد. ــع	می	کنن ــا	رف ــاد	ی ــه	ای	را	ایج ــر	تعرف غی
وی	بــا	بیــان	اینکــه	صــادرات	کاال	بســته	بــه	کیفیــت،	قیمت،	
نیــاز	و	بازاریابــی	کشــورها	متغیر	اســت	عنــوان	کــرد:	وضعیت	
مناســب	صــادرات	در	ســال	جــاری	نشــان	می	دهــد	وضعیــت	
در	اســتان	مــا	رو	بــه	بهبــود	بــوده	و	جــذب	بازارهــای	جدیــد	
ــن	 ــز	نشــان	دهنده	ای ــه	پاکســتان،	هندوســتان	و	...	نی ازجمل

رونــد	رو	بــه	رشــد	اســت.
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	آذربایجــان	غربی	
بــا	انتقــاد	از	فراهــم	نبــودن	برخــی	زیرســاخت	ها	و	همچنیــن	
ــت	و	 ــز	کیفی ــد	و	نی ــای	جدی ــن	بازاره ــه	یافت ــی	ب بی	توجه
ــد	 ــروز	بای ــت:	ام ــتان	گف ــا	در	اس ــی	کااله ــته	بندی	برخ بس
تمامــی	کاالهــای	صادراتــی	در	کشــور	و	اســتان	بــا	توجــه	بــه	
ــا	 ــوژی	روز	باشــد	ت ــه	تکنول ــا	توجــه	ب ــز	ب ــا	و	نی ــاز	بازاره نی

بتــوان	در	بازارهــای	جهانــی	رقابــت	کــرد.
	

ــی  ــان غرب ــون دالر کاال از آذربایج ــدور ۴۲۰ میلی ص
ــه خــارج از کشــور ب

ــه	 ــتان	ب ــون	دالر	کاال	از	اس ــدور	42۰	میلی ــکندری	از	ص اس
خــارج	از	کشــور	طــی	۱۰	مــاه	ســال	جــاری	خبــر	داد	و	اظهار	
ــابه	 ــان	مش ــا	مدت	زم ــه	ب ــزان	در	مقایس ــن	می ــت:	ای داش
ــج	درصــد	افزایــش	 ــود	پن ــون	دالر	ب پارســال	کــه	۳9۰	میلی

نشــان	می	دهــد.
وی	عراق،	ترکیه،	افغانســتان،	پاکســتان،	روســیه،	کشــورهای	
حاشــیه	خلیج	فــارس	را	از	عمــده	کشــورهای	هــدف	صادراتی	
اســتان	برشــمرد	و	گفت:	بــا	ساخت	وســازهای	صــورت	گرفته	
ــاهد	 ــی	ش ــال	های	آت ــا	و	س ــرزی	در	ماه	ه ــای	م در	بازارچه	ه

رشــد	صــادرات	خواهیــم	بــود.
اســکندری	بــا	بیــان	اینکــه	امســال	۱۰5	هــزار	تــن	ســیب	از	
ــه	خــارج	از	کشــور	صادرشــده	اســت	عنــوان	کــرد:	 اســتان	ب
ــه	۱5۰	 ــان	ســال	ب ــا	پای ــزان	ت ــن	می پیش	بینــی	می	شــود	ای

هــزار	تــن	افزایــش		یابــد.

رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	آذربایجــان	
غربــی	بــا	اشــاره	بــه	لــزوم	توســعه	فعالیت	هــای	مرزنشــینی	
ــزود:	بازارچه	هــا	امســال	ســاماندهی	 ــی	اف در	آذربایجــان	غرب
شــده	و	در	صــورت	لــزوم	بــرای	تخصیــص	ســهمیه	های	ارزی	
ــادالت	 ــورای	مب ــه	ش ــا	مصوب ــا	ب ــدام	از	بازارچه	ه ــرای	هرک ب

ــود. ــدام	می	ش ــینی	اق مرزنش
اســکندری	گمــرک	پیرانشــهر،	ارومیــه،	بــازرگان	و	خــوی	بــه	
همــراه	بازارچــه	مــرزی	پیرانشــهر	و	سردشــت	را	از	گمــرکات	
و	بازارچه	هــای	مــرزی	اســتان	نــام	بــرد	کــه	بیشــترین	
صــادرات	را	در	ایــن	مــدت	داشــته	اند	و	افــزود:	گمــرک	
بــازرگان،	ارومیــه،	خــوی،	ســرو	و	بازارچه	هــای	مــرزی	
ــترین	واردات	را	در	 ــز	بیش ــن	نی ــو،	رازی	و	تمرچی ــاری	س س

ایــن	مدت	زمــان	داشــتند.
	

حضــور در بازارهــای کشــورهای همســایه در گــروی 
داشــتن روابــط خــوب و حســنه اســت

ــی	 ــام	دولت ــای	نیمه	تم ــذاری	پروژه	ه ــروه	واگ ــس	کارگ رئی
ــل	 ــن	تجلی ــش،	در	آیی ــدی	پی ــی	چن ــش	خصوص ــه	بخ ب
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــان	غرب ــه	آذربایج ــدگان	نمون از	صادرکنن
اهمیــت	صــادرات	در	توســعه	کشــور،	اظهــار	کــرد:	صــادرات	
ــه	 ــی	و	ن ــص	مل ــد	ناخال ــزوده	و	تولی ــی	از	ارزش	اف ــد	ناش بای
ــور	 ــن	منظ ــد	و	بدی ــور	باش ــک	کش ــای	ی ــروش	دارایی	ه ف
اســتخدام	در	بدنــه	دولــت	بــه	معنــی	تباهــی	کار	یــا	همــان	
ــراد	را	از	 ــتخدام	ها	اف ــه	اس ــت	چراک ــزوده	اس ــد	ارزش	اف تولی

ــد. ــدا	می	کن ــودن	ج ــور	ب ــی	و	تولیدمح کارآفرین
ــان	 ــاد	دانش	بنی ــه	اقتص ــان	اینک ــا	بی ــی	زاده	ب ــی	عبدالعل عل
بندهــای	 در	 کــرد:	 اضافــه	 علــم،	 صــادرات	 یعنــی	
سیاســت	های	ابالغــی	اقتصــاد	مقاومتــی	بــه	پیشــتازی	
ــع	 ــه	جام ــرای	نقش ــازی	و	اج ــان،	پیاده	س ــاد	دانش	بنی اقتص
ــوآوری	به	منظــور	 علمــی	کشــور	و	ســاماندهی	نظــام	ملــی	ن
ــد،	 ــهم	تولی ــش	س ــران	و	افزای ــی	ای ــگاه	جهان ــای	جای ارتق
صــادرات	محصــوالت،	خدمــات	دانش	بنیــان	و	دســتیابی	
ــه	رتبــه	اول	اقتصــاد	دانش	بنیــان	در	منطقــه	تأکیــد	شــده	 ب

ــت. اس
ــایه	 ــورهای	همس ــا	کش ــط	ب ــر	رواب ــه	اگ ــان	اینک ــا	بی وی	ب
وجــود	نداشــته	باشــد	امــکان	صــادرات	بــه	آن	کشــورها	نیــز	
ــای	 ــور	در	بازاره ــروز	حض ــرد:	ام ــوان	ک ــن	نیســت،	عن ممک
کشــورهای	همســایه	در	گــرو	داشــتن	روابــط	خوب	و	حســنه	

مشکالت زیرساختی شاهراه ایران به بازارهای جهانی/ مرزها تقویت شود
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اســت،	بدیــن	منظــور	برخــی	مســئوالن	نبایــد	هنــگام	قــرار	
ــد	 ــتفاده	کنن ــی	اس ــا	از	کلمات ــت	تریبون	ه ــن	در	پش گرفت
ــا	همســایگان	 ــران	ب ــط	ای کــه	به	جــای	بهبــود	وضعیــت	رواب
ــر	 ــه	دیگ ــه	ای	ک ــود	به	گون ــت	ش ــدن	وضعی ــر	ش ــث	بدت باع
دســتگاه	سیاســت	خارجــی	کشــور	هــم	به	ســختی	قــادر	بــه	

ــد. ــا	باش ــل	آن	ه حل	وفص
وی	بــا	بیــان	اینکــه	صادرکننــده	جهادگــر	اقتصــادی	اســت،	
ــت	 ــان	اس ــران	در	جه ــردم	ای ــده	م ــادرات	نماین ــزود:	ص اف
ــی	 ــا	محصــوالت	صادرات ــر	کشــوری	ب ــه	ه ــی	ک ــن	معن بدی
خــود	شــناخته	می	شــود	و	بــرای	موفقیــت	در	بحــث	
ــی	را	 ــاد	مقاومت ــت	اقتص ــه	ارکان	حکوم ــد	هم ــادرات	بای ص
ــکاری	 ــا	هم ــد	ب ــادرات	بای ــررات	ص ــد.	مق ــرا	کنن ــاور	و	اج ب
اتــاق	بازرگانــی	و	در	چارچــوب	اقتصــاد	مقاومتــی	بازنویســی	
شــود	و	دولــت	بــه	همــه	تعهــدات	خــود	بــه	صادرکننــدگان	
عمــل	کنــد	و	همــه	ایــن	مــوارد	ازجملــه	وظایفــی	اســت	کــه	
ــده	دارد. ــر	عه ــق	صــادرات	در	کشــور	ب ــرای	رون ــت	ب حکوم

	
ــه  ــد توج ــرزی نیازمن ــای م ــری از ظرفیت ه بهره گی

ــت ــه زیرساخت هاس ب
نماینــده	مــردم	خــوی	و	چایپــاره	در	مجلــس	شــورای	
اســالمی	نیــز	در	خصــوص	آخریــن	وضعیــت	اقتصــاد	مــرزی	
در	اســتان	گفــت:	آذربایجــان	غربــی	تنهــا	اســتان	هم	مــرز	بــا	
کشــور	ترکیــه	اســت	و	ایــران	بــا	ترکیــه	بیشــترین	مبــادالت	
اقتصــادی	را	دارد	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	بــر	اســاس	توافــق	
ــارد	دالر	 ــه	۳۰	میلی ــادالت	ب ــم	مب ــده	حج ــن	مقررش طرفی
برســد	امــا	تاکنــون	یک	ســوم	ایــن	توافــق	نیــز	عملــی	نشــده	

اســت.
ــق	 ــق	تواف ــدم	تحق ــل	ع ــی	از	دالی ــری	یک ــی	کبی ــید	تق س
مبــادالت	اقتصــادی	ایــران	و	ترکیــه	را	فراهــم	نبــودن	
زیرســاخت	ها	و	نیــز	تجهیــزات	موردنیــاز	در	مرزهــا	دانســت	و	
گفــت:	خــوی	نزدیک	تریــن	مــرز	ایــران	بــه	اروپــا	اســت	کــه	

ــی	را	دارد. ــی	و	ریل ــرز	زمین ــی	از	م ترکیب
ــی	 ــاهراه	ارتباط ــوان	ش ــوی	به	عن ــه	از	خ ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــه	کــرد:	متأســفانه	 ــاد	می	شــود	اضاف ــز	ی ــا	نی ــه	اروپ ــران	ب ای
در	بخــش	ریلــی	دو	ســال	اســت	کــه	امــکان	اســتفاده	از	ایــن	
ــن	بخــش	 ــه	زودی	ای ظرفیــت	فراهــم	نیســت	و	مقررشــده	ب

ــدازی	شــود. مجــدد	راه	ان
ــه	ظرفیــت	مــرز	رازی	در	خــوی	گفــت:	 ــا	اشــاره	ب کبیــری	ب
ســاالنه	نزدیــک	8۰۰	هــزار	نفــر	از	طریــق	مــرز	رازی	

خــوی	تــردد	می	کننــد	کــه	قابل	توجــه	اســت	و	بایــد	
زیرســاخت	های	تــردد	مســافری	در	ایــن	مــرز	توســعه	یابــد.
نماینــده	مــردم	خــوی	و	چایپــاره	در	مجلــس	شــورای	
اســالمی	گفــت:	فــاز	اول	پایانــه	مــرز	رازی	خــوی	بــا	حضــور	
وزیــر	راه	و	شهرســازی	آغــاز	شــد	و	در	آســتانه	انجــام	اقدامات	

ــاز	دوم	هســتیم. ــرای	اجــرای	ف ــی	ب عمران
وی	یــادآور	شــد:	پایانــه	موقــت	در	مــرز	رازی	خــوی	باهــدف	
توســعه	فعالیت	هــا	در	دســتور	کار	قــرار	گرفــت	و	پایانــه	
ــه	حجــم	 ــا	توجــه	ب ــی	ب ــت	در	حــال	فعالیــت	اســت	ول موق
بــاالی	اســتقبال	مســافران	و	نیــز	تجــار	امیــد	مــی	رود	پایانــه	
ــود. ــم	ش ــاخت	ها	فراه ــی	زیرس ــا	تمام ــرز	رازی	ب ــی	م دائم

	
ــی  ــای اصل ــی از نیازه ــی یک ــس ری« کامیون »ایک

ــت ــوی اس ــرز رازی خ ــه م پایان
ــرز	رازی	 ــس	ری«	در	م ــب	»ایک ــه	نص ــاره	ب ــا	اش ــری	ب کبی
ــی	 ــه	مکان	یاب ــرد:	ایکــس	ری	دوم	در	مرحل ــه	ک ــوی	اضاف خ
ــوروزی	 ــالت	ن ــد	از	تعطی ــز	بع ــوم	نی ــس	ری	س ــت	و	ایک اس
در	ایــن	پایانــه	ایجــاد	می	شــود.	البتــه	ایــن	ســه	ایکــس	ری	
ــس	ری	 ــر	ایک ــه	زودت ــر	چ ــم	ه ــت	و	امیدواری ــی	اس چمدان

ــود. ــاد	ش ــوی	ایج ــرز	رازی	خ ــی	در	م کامیون
وی	دومیــن	زیرســاخت	موردنیــاز	بــرای	بهره	گیــری	بهتــر	از	
ظرفیت	هــای	مــرزی	را	جــاده	خــوی	-	قطــور	و	رازی	عنــوان	
کــرد	و	افــزود:	ایــن	محــور	بــا	اختصــاص	۱2۰	میلیــارد	تومان	

اعتبــار	در	حــال	ورود	بــه	مرحلــه	مناقصــه	اســت.
نماینــده	مــردم	خــوی	و	چایپــاره	در	مجلــس	شــورای	
ــودن	اســتان	و	 ــه	دلیــل	مــرزی	ب ــا	بیــان	اینکــه	ب اســالمی	ب
نیــز	قــرار	گرفتــن	در	مســیر	ترانزیتــی،	جاده	هــای	اســتان	از	
ــی	برخــوردار	نیســت	گفت:پنــج	مــرز	از	2۳	 وضعیــت	مطلوب
ــه	 ــرار	دارد	ک ــی	ق ــان	غرب ــور	در	آذربایج ــی	کش ــرز	زمین م
ــودن	 نشــان	از	ســهم	2۳	درصــدی	ایــن	اســتان	ازنظــر	دارا	ب

ــور	اســت. ــال	در	کش ــی	فع ــای	زمین ــداد	مرزه تع
ــط	تجــاری	ســازمان	 ــل	و	توســعه	رواب ــور	بین	المل ــاون	ام مع
توســعه	تجــارت	ایران	نیــز	در	آییــن	تجلیــل	از	صادرکنندگان	
ــررات	 ــت	مق ــدون	رعای ــه	ب ــان	اینک ــا	بی ــتان	ب ــه	اس نمون
ــرد،	 ــل	ک ــان	تعام ــا	کشــورهای	جه ــوان	ب ــی	نمی	ت بین	الملل
گفــت:	وقتــی	در	جهــان	امــروز	چندیــن	کشــور	بــرای	تولیــد	
ــر	 ــا	یکدیگ ــتمر	ب ــور	مس ــی	به	ط ــیله	خاص ــا	وس ــین	ی ماش
ــیله	 ــک	وس ــاخت	ی ــرای	س ــک	ب ــر	ی ــته	و	ه ــکاری	داش هم
ــا	 درصــدی	ســهم	دارنــد	بنابرایــن	بــدون	تعامــل	کشــورها	ب

ــک	 ــه	ی ــت	چراک ــر	نیس ــن	کاری	امکان	پذی ــر	چنی همدیگ
وســیله	بــرای	بــه	اتمــام	رســیدن	از	مرزهــای	چندیــن	کشــور	
عبــور	می	کنــد	تــا	بــه	مرحلــه	نهایــی	تولیــد	برســد	و	در	ایــن	
ــی	 ــوان	کاالی ــی	نمی	ت ــور	گمرک ــهیل	ام ــدون	تس ــتا	ب راس

تولیــد	کــرد.
	

ــایی  ــی شناس ــای جهان ــور در بازاره ــه حض الزم
ــت ــد اس ــای جدی بازاره

ســید	هــادی	ســیدی	بــا	بیــان	اینکــه	بــرای	داشــتن	ســهمی	
در	بــازار	صــادرات	جهانــی	بایــد	بــه	زنجیره	هــای	جهانــی	وارد	
شــد،	عنــوان	کــرد:	صــادرات	کاالی	خــام	دیگــر	وارد	شــدن	
بــه	زنجیــره	ارزش	نیســت	چراکــه	ایــن	کاالی	خــام	را	همــه	
کشــورها	خریــداری	کــرده	و	آن	را	بــرای	تولیــد	یــک	کاال	یــا	
وســیله	بــه	کار	می	برنــد	و	کشــور	صادرکننــده	مــواد	خــام	در	
ــه	 ــروزه	الزم ــرد	و	ام ــرار	نمی	گی ــد	محصــول	ق ــره	تولی زنجی
ــای	 ــایی	بازاره ــادرات،	شناس ــی	ص ــازار	جهان ــور	در	ب حض
ــگاه	های	 ــی	در	نمایش ــای	خصوص ــور	بخش	ه ــد	و	حض جدی

برگزارشــده	در	آن	بازارهــا	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	برخــی	تحقیقــات	صــورت	گرفتــه	در	مــورد	
صــادرات	کشــورهای	مختلــف،	خاطرنشــان	کــرد:	طبــق	آمار	
ــان	 ــف	جه ــورهای	مختل ــی	کش ــوالت	صادرات ــف	محص نص
ــه	 ــا	تعرف ــه	آزاد	ی ــه	کشــورهایی	صــادر	می	شــود	کــه	تعرف ب
ترجیحــی	مابیــن	آن	کشــورها	امضاشــده	اســت	درحالی	کــه	
بــا	مقایســه	آمــار	صادراتــی	ایــران	بــه	ایــن	نتیجــه	می	رســیم	
کــه	تنهــا	ســه	درصــد	صــادرات	ایــران	بــه	کشــورهایی	اســت	

ــا	آن	هــا	وجــود	دارد. ــه	ترجیحــی	ب کــه	تفاهم	نامــه	تعرف
ــارت	 ــعه	تج ــازمان	توس ــه	س ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــیدی	ب س
ایــران	در	حــال	حاضــر	در	حــال	رایزنــی	بــا	برخــی	کشــورها	
ازجملــه	اندونــزی،	ازبکســتان،	مالــزی،	کشــورهای	اوراســیا	و	
ــه	 ــا	آن	هــا	تفاهم	نامــه	تعرف ــا	در	صــورت	امــکان	ب ...	اســت	ت
ترجیحــی	امضــا	کنــد،	اظهــار	داشــت:	در	ایــن	راســتا	برخــی	
توافقــات	صــورت	گرفتــه	بــا	ترکیــه	در	حــال	اصــالح	اســت	و	
ازآنجایی	کــه	صــادرات	متکــی	بــه	تولیــد	بــوده	بایــد	ابتــدا	بــر	
ــع	 ــا	کیفیــت	تمرکــز	کــرده	و	موان روی	تولیــد	محصــوالت	ب

ــد	برداشــته	شــود. پیــش	روی	تولی
قوانیــن	 تســهیل	 مــرزی،	 زیرســاخت	های	 بــه	 توجــه	
ــاهراه	 ــد	ش ــادرات	می	توان ــد	و	ص ــت	از	تولی ــی،	حمای صادرات
ارتباطــی	ایــران	بــه	اروپــا	را	پررونق	تــر	از	ســال	های	گذشــته	

ــد. کن

ــران اقتصاد ایـ
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