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از  بلــوط  جنگل هــای  کــه  اســت  زخم هایــی  روایــت  زاگــرس  پــردرد  ریه هــای 
آتش ســوزی، زغال گیــری، هجــوم آفت هــا و خشــکیدگی بلــوط خــورده و امــروز پیکــر 

نیمه جــان بلوط هــا چشــم انتظار حمایــت و حفاظــت اســت.

بــا رســیدن فصــل زیبــای بهــار و کاهــش ســرمای هــوا و نیــز بارندگی هــای بهــاری اخیــر، 
روزهــای آلــوده دیگــر بحــث اصلــی محافــل تهرانی هــا نیســت و تقریبــاً همــه مــردم و 

البتــه مســئولین روزهــای آلــوده زمســتانی اســتان تهــران را فرامــوش کرده انــد.

دزدی و غــارت دریایــی ســومالیایی ها از صیــادان فراســاحل ایــران کــه عمدتــاً در چابهــار 
و کنــارک زندگــی می کننــد، ایــن روزهــا بــه پرچالش تریــن بحــث میــان صیــادان 

ــت. ــراه آورده اس ــان به هم ــتی را برایش ــنگین معیش ــات س ــده و تبع تبدیل ش

ــت و  ــه معیش ــه ب ــروز، توج ــکاری ام ــتغال و بی ــی، اش ــاد کنون ــش اقتص ــر تن در دوران پ
کســب و کار حــال بــرای مردمــان ســرزمین مــا بــه دغدغــه مهــم هــر روز تبدیــل شــده 
اســت و همیــن امــر موجــب شــده اســت تــا مــردان بــااراده و توانمنــد گلوگاهــی بــرای 

ــد. ــل مــرگ و زندگــی کنن ــدی، دوئ ــا دکل بن کســب روزی حــال، ب

جامعـه ایـــران
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جامعــه ایـــران

بازی با جان صیادان ایرانی در آب های سومالی/حمایت در حد مصوبه است
صیــادان فراســاحل ایــران در حالــی 
آب هــای  وارد  امرارمعــاش  بــرای 
ســومالی می شــوند و مــورد دزدی و 
اخــاذی قــرار می گیرنــد کــه از نبــود یــک سیســتم واحــد 

ــد. ــی  برن ــج م ــاحل رن ــادی فراس ــت از صی ــرای حمای ب

دزدی	و	غــارت	دریایــی	ســومالیایی	ها	از	صیــادان	فراســاحل	
ایــران	کــه	عمدتــاً	در	چابهــار	و	کنــارک	زندگــی	می	کننــد،	
ایــن	روزهــا	بــه	پرچالش	تریــن	بحــث	میــان	صیــادان	
تبدیل	شــده	و	تبعــات	ســنگین	معیشــتی	را	برایشــان	

به	همــراه	آورده	اســت.
بــر	اســاس	آخریــن	گزارش	هــا،	هم	اکنــون	۲5	صیــاد	
کنارکــی	دربنــد	دزدان	و	یــا	گارد	دریایــی	ســومالی	هســتند	
و	از	ســال	۱۳۸7	تاکنــون	نیــز	5۴	لنــج	فراســاحل	چابهــار	و	

ــت. ــه	اس ــومالیایی	ها	رفت ــرقت	س ــه	س ــارک	ب کن
بــه	نظــر	مــی	رســد	دزدان	و	مامــوران	گارد	در	کشــور	
ــت	 ــی	اس ــارت	دریای ــن	غ ــه	مام ــومالی	ک ــران	زده	س بح
ــارت	 ــا	غ ــد	ب ــعی	می	کنن ــه	س ــد،	هم ــم	ندارن ــی	باه فرق
ــد،	 ــاش	کنن ــرار	مع ــری	ام ــای	ماهیگی ــتی	ها	و	لنج	ه کش
درواقــع	تنهــا	راهشــان	هــم	همیــن	اســت	چــرا	که	ســومالی	
سال	هاســت	کــه	حکومــت	واحــد	و	مرکــزی	نــدارد	و	
ــردم	ساحل	نشــین	 ــی	م قحطــی	و	خشکســالی	های	پی	درپ
ایــن	کشــور	را	بــه	غــارت	دریایــی	بــرای	امــرار	معــاش	ســوق	

ــت. داده	اس
صیــادان	سیســتان	و	بلوچســتانی	هــم	طعمــه	اصلــی	ایــن	
ــرا	ســاحل	 غــارت	دریایــی	هســتند،	امــا	اینکــه	صیــادان	ف
ایرانــی	و	بــه	زبــان	دقیق	تــر	ماهیگیــران	چابهــار	و	کنارکــی	
ــای	 ــد،	ج ــومالی	چــه	می	کنن در	آب	هــای	خطرنــاک	س

ــؤال	اســت؟ س
ــارک	 ــار	و	کن ــران،	چابه ــازمان	شــیالت	ای ــار	س ــر	آم ــا	ب بن
قطــب	صیــد	و	صیــادی	ایــران	هســتند	و	ایــن	دو	بنــدر	مهم	
تأمین	کننــده	بیــش	از	5۰	درصــد	ماهــی	هــای	صنعتــی	و	
تجــاری	ایــران	هســتند	و	همچنیــن	بنا	بــه	آمار	کمیســیون	
تن ماهیــان اقیانــوس هنــد )IOTC( هــم صیــادان چابهــار و 
کنــارک	رتبــه	دوم	میــزان	صیــد	را	در	اقیانــوس	هنــد	بعد	از	

کشــور	اندونــزی	دارنــد.
کمیســیون	تن	ماهیــان	اقیانــوس	هند	کــه	وظیفــه	مدیریت	
ماهیگیــری	منطقــه	ای	در	حــوزه	اقیانــوس	هنــد	را	بــر	عهده	
ــرا	 ــادان	ف ــر	صی ــته	ب ــران	خواس ــا	از	ای ــون	باره دارد	تاکن
ــای	 ــه	آب	ه ــا	ب ــع	ورود	آن	ه ــارت	و	مان ــود	نظ ــاحل	خ س

ــود. ــر	کشــورها	ش ــرزمینی	دیگ س
معــاون	ســابق	صیــد	ســازمان	شــیالت	ایــران	پیشــتر	گفتــه	
بــود: آمــوزش مــداوم صیــادان بــرای دوری از نقــاط پرخطر و 
همچنیــن نصــب سیســتم های ))GPS و ))VMS روی همه 
شــناور هــای فــرا ســاحل و پایــش ۲۴ ســاعته آن هــا ازجمله 
اقدامــات	ســازمان	شــیالت	بــرای	جلوگیــری	از	ورود	صیادان	

بــه	آب	هــای	ســرزمینی	دیگــر	کشورهاســت.
علی	اصغــر	مجاهــدی	افــزود:	مــا	صیــادان	و	ناخــدا	هــا	را	از	
ــن	 ــت	ای ــا	در	نهای ــم	ام ــر	آگاه	می	کنی ــاط	پرخط ــود	نق وج
وظیفــه	ناخــدای	لنــج	اســت	کــه	از	ورود	بــه	نقــاط	پرخطــر	

جلوگیــری	کنــد.
	

صیـادان سـهواً و یـا مجبورا بـه آب های سـرزمینی 
دیگـر کشـورها وارد می شـوند

	هرچنــد	معــاون	ســازمان	شــیالت،	دوری	از	نقــاط	پرخطــر	
ــل	 ــه	مدیرعام ــور	ک ــا	آن	ط ــد	ام ــدا	می	دان ــه	ناخ را	وظیف

ــادان	 ــد،	صی ــارک	می	گوی ــار	و	کن ــادان	چابه ــه	صی اتحادی
ســهواً	و	یــا	مجبــورا	بــه	آب	هــای	ســرزمینی	دیگــر	کشــورها	
ــرار	 ــورد	اخــاذی	ق وارد	می	شــوند	و	همیشــه	در	ســومالی	م

می	گیرنــد.
ــادان	 ــد،	صی ــده	صی ــد:	عم ــار	می	گوی ــم	افش ــدا	علی ناخ
ــای	فراســاحلی	در	شــناگاه	های	 ــارک	در	آب	ه ــار	و	کن چابه
مشــترک	تحــت	نظــارت	کمیســیون	تــن	ماهیــان	اقیانــوس	
هنــد	بافاصلــه	دو	هــزار	مایــل	از	ســاحل	چابهــار	و	کنــارک	

انجــام	می	شــود.
مدیرعامــل	اتحادیــه	صیــادان	چابهــار	و	کنــارک	می	افزایــد:	
صیــادان	مــا	بــا	۱۰	روز	دریــاروی	وارد	ایــن	آب		هــا	
ــات	 ــا	جریان ــا	ب ــد	و	گاه ــد	می	پردازن ــه	صی ــوند	و	ب می	ش
ــون	 ــوند	و	چ ــیده	می	ش ــرف	کش ــرف	و	آن	ط ــه	این	ط آب	ب
ــوس	 ــان	اقیان ــن	ماهی شــناگاه	های	مشــترک	کمیســیون	ت
هنــد	نزدیــک	بــه	یمــن،	ســودان	و	کشــورهای	شــاخ	
ــاً	به	وســیله	 ــا	می	شــوند	و	عمدت ــن	آب	ه آفریقاســت	وارد	ای
ــورها	 ــاحلی	کش ــای	گارد	س ــا	نیروه ــالف	ی گشــت	های	ائت
دســتگیر	می	شــوند	و	پــس	از	ســاعاتی	توضیــح	و	بازجویــی	

ــوند. ــودن	ورود	آزاد	می	ش ــدی	نب ــر	عم ــی	ب مبن
ــل	 ــه	دلی ــادان	ب ــا	صی ــه	گاه ــد:	البت ــح	می	کن وی	تصری
ــرزمینی	 ــای	س ــم	وارد	آب	ه ــدی	ه ــی،	عم ــان	دریای طوف
ــود	 ــج	خ ــه	لن ــای	آنک ــا	به	ج ــوند	ت ــورها	می	ش ــر	کش دیگ
از	دســت	بدهنــد،	پنــاه	بگیرنــد	و	کســی	بــه	آن	هــا	کمــک	
ــت. ــری	اس ــه	دیگ ــه	گون ــع	ب ــومالی	وض ــا	در	س ــد؛	ام کن

ــا	 ــد:	چــه	به	صــورت	ســهوی	ب ــه	می	کن ناخــدا	افشــار	اضاف
جریانــات	آب	وارد	آب	هــای	ســومالی	شــویم	و	چــه	عمــدی	
بــرای	پنــاه	گرفتــن	برویــم،	به	محــض	اینکــه	ســومالیایی	ها	
چــه	دزدان	و	چــه	گارد	ســاحلی	مــا	را	ببیننــد،	دســتگیرمان	
بــرای	آزادی	صیــادان	تــا	آنجایــی	کــه	 می	کننــد	و	

ــد. ــاذی	می	کنن ــا	اخ ــد	از	م می	توانن
رئیــس	اتحادیــه	صیــادان	چابهــار	و	کنــارک	بابیــان	این	کــه	
ــازی	 ــود	ب ــان	خ ــاحل	باج ــای	فراس ــا	در	آب	ه ــادان	م صی
می	کننــد،	می	گویــد:	زمانــی	کــه	لنج	هــا	فــرار	هــم	
می	کننــد،	بــا	قایق	هــای	تنــدور	ســومالیایی	ها	مــورد	
تعقیــب	و	حتــی	تیرانــدازی	قــرار	می	گیرنــد	و	چــون	
ــیر	 ــد	اس ــه	را	ندارن ــوان	مقابل ــی	و	ت ــا	جنگندگ ــای	م لنج	ه

سید امیر حسین 
عظیمی
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جامعــه ایـــران

ــم	دزدان	 ــم	بکنی ــرار	ه ــم	ف ــر	بتوانی ــی	اگ ــوند،	حت می	ش
ــد	 ــا	می	آین ــال	م ــان	به	دنب ــای	عم ــای	دری ــا	آب	ه ــا	ت گاه
ــی. ــه	ورود	غیرقانون ــت	و	ن ــول	و	غذاس ــان	پ ــه	دردش چراک

ــد  ــران در ح ــاحل ای ــادان فراس ــت از صی حمای
ــت ــه اس ــتورالعمل و مصوب دس

ــش	 ــران	و	افزای ــاحل	ای ــادان	فراس ــت	از	صی ــرای	حمای ب
ــی	 ــای	مختلف ــم	نقل	قول	ه ــا	ه ــی	آن	ه ــدرت	بازدارندگ ق
وجــود	دارد	و	تاکنــون	اقداماتــی	در	حــد	حــرف	و	مصوبــه	
انجام	شــده	امــا	تاکنــون	صیــادان	حداقــل	در	عمــل	

ــد. ــزی	ندیدن چی
از	تدویــن	 ایــران	پیشــتر	 رئیــس	ســازمان	شــیالت	
ــال	۹5	 ــاحل	از	س ــادان	فراس ــت	از	صی ــتورالعمل	حمای دس
ــورای	 ــتورالعمل،	ش ــن	دس ــود:	در	ای ــه	ب ــر	داده	و	گفت خب
امنیت	کشــور	و	۱۰	دســتگاه	حاکمیتی	کشــوری،	لشــکری،	
ــت	 ــدف	حمای ــادی	باه ــه	صی ــن	جامع ــی	و	همچنی امنیت
ملــی	از	تــاب	آوری	صیــد	و	صیــادی	در	آب	هــای	فراســاحل،	
ــوردی	در	اقیانــوس	هنــد	و	همچنیــن	 بهبــود	امنیــت	دریان
مشــارکت	مؤثــر	بهره	بــرداران	در	مبــارزه	بــا	پدیــده	ربایــش	

شــناورها	نقش	آفرینــی	می	کننــد.

حســن	صالحــی	بابیــان	اینکــه	وظیفــه	ســازمان	شــیالت	
ــرای	 ــادی	ب ــه	صی ــوزش	جامع ــتورالعمل	آم ــن	دس در	ای
ــن	 ــتای	ای ــزود:	در	راس ــر	اســت،	اف ــاط	پرخط دوری	از	نق
ــی	 ــای	آموزش ــا	و	دوره	ه ــون	کارگاه	ه ــتورالعمل	تاکن دس
ــوردی	شــیالتی	در	اســتان	های	 ــا	رویکــرد	امنیــت	دریان ب
سیســتان	و	بلوچســتان	و	هرمــزگان	بــا	هماهنگــی	و	
مشــارکت	مرزبانــی	ناجــا	و	نیــروی	دریایــی	ارتــش	
جمهــوری	اســالمی	ایــران	بــرای	جامعــه	صیــادی	

ــت. ــده	اس برگزارش
ــی	و	 ــران،	هماهنگ ــیالت	ای ــازمان	ش ــس	س ــه	رئی ــه	گفت ب
ــه	 ــوط	ب ــی،	انتظامــی	و	امنیتــی	مرب ــوارد	دریای پیگیــری	م
شــناورهای	صیــادی	فعــال	در	آب	هــای	فراســاحل	و	خدمــه	
ــا	 ــش	و	ی ــا	ربای ــط	ب ــوادث	مرتب ــروز	ح ــان	ب ــا	در	زم آن	ه
توقیــف	شــناورهای	صیــادی	بــا	همــکاری	مراجــع	ذی	ربــط	

انجــام	می	شــود.
هرچنــد	رئیــس	ســازمان	شــیالت	از	تدوین	دســتورالعمل	
ــد	و	 ــر	می	ده ــادی	فراســاحل	خب ــه	صی ــت	از	جامع حمای
از	پیگیری	هــای	انتظامــی	و	امنیتــی	برمبنــای	ایــن	
ــال	 ــک	س ــه	ی ــون	ک ــا	تاکن ــد	ام ــتورالعمل	می	گوی دس
ــل	 ــل	در	عم ــتورالعمل	حداق ــن	دس ــذرد،	ای از	آن	می	گ

ــه	برگــزاری	کارگاه	هــای	آموزشــی	محــدود	شــده	 تنهــا	ب
و	همچنــان	۲5	صیــاد	کنارکــی	دربنــد	ســومالیایی	ها	
ــرس	 ــم	و	ت ــزاران	بی ــا	ه ــادان	ب ــان	صی ــتند	و	همچن هس

ــوند. ــا	می	ش ــازم	دری ع
	

خسـارت های میلیـاردی دزدی دریایی، لنج سـازی 
را در خـواب رکـود برد

ــی	 ــر	دزدی	دریای ــارات	جبران	ناپذی ــه	خس ــه	ب ــا	توج ــا	ب ام
ــادی	تاکنــون	در	اســتان	 ــه	اســارت	رفتــن	5۴	لنــج	صی و	ب
ــاردی	 سیســتان	و	بلوچســتان	و	وارد	شــدن	خســارات	میلی
بــه	مالــکان	لنج	هــای	سیســتان	و	بلوچســتان،	هیئــت	
دولــت	در	راســتای	حمایــت	از	جامعــه	صیــادی	فراســاحل	
در	تیرمــاه	ســال	گذشــته	بــا	پرداخــت	خســارت	ها	و	
آســیب	های	ناشــی	از	دزدی	دریایــی	موافقــت	کــرد	و	

ــرد. ــوب	ک ــا	مص ــکان	لنج	ه ــه	مال ــهیالتی	را	ب تس
مدیــرکل	شــیالت	سیســتان	و	بلوچســتان	می	گویــد:	
ــتان	از	دزدی	 ــتان	و	بلوچس ــج	سیس ــکان	لن ــادان	و	مال صی
ــا	وزارت	 ــن	ب ــده	اند	بنابرای ــیب	پذیر	ش ــیار	آس ــی	بس دریای
کشــور	توافــق	شــد	و	الیحــه	ای	بــه	دولــت	ارســال	شــد	و	در	

ــد. ــرآورد	ش ــی	ب ــارت	های	دزدی	دریای ــه	خس آن	هم
ــه	 ــه	ک ــن	الیح ــد:	در	ای ــی	می	گوی ــت	اهلل	میرمرادزه هدای
ــش	 ــید	دو	بخ ــت	رس ــب	دول ــه	تصوی ــته	ب ــاه	گذش تیرم
ــه	ارزش	۲5	 ــوع	ب ــا	درمجم ــکان	لنج	ه ــه	مال ــهیالت	ب تس
میلیــارد	تومــان	بــا	ســود	و	کارمــزد	انــدک	اعطــا	شــد،	مــا	بر	
اســاس	ایــن	مبلــغ	افــرادی	را	بــه	بانک	هــا	معرفــی	کردیــم	
و	امــا	تاکنــون	کــه	حــدود	یــک	ســال	می	گــذرد	ایــن	مبلــغ	
بــه	بانک	هــا	ابــالغ	نشــده	و	مالــکان	لنج	هــا	همچنــان	

ــد. منتظرن
همچنیــن	رئیــس	هیئت	مدیــره	اتحادیه	هــای	صیــادی	
چابهــار	و	کنــارک	می	گویــد:	دزدی	دریایــی	در	دهــه	اخیــر	
ــازی	 ــادی	و	لنج	س ــته،	صی ــال	گذش ــد	س ــژه	در	چن به	وی
چابهــار	و	کنــارک	را	بــه	شــدت	آســیب	پذیر	کــرده	و	
ــده	 ــازی	ش ــج	س ــت	لن ــرمایه	ها	در	صنع ــرار	س ــب	ف موج

ــت. اس
ــی	 ــا	غیربومیان ــان	و	ی ــیاری	از	بومی ــد:	بس ــار	می	افزای افش
کــه	ســرمایه	خود	را	در	صنعــت	لنج	ســازی	و	خریــداری	
ــی	 ــارت	دریای ــا	غ ــد،	ب ــرده	بودن ــذاری	ک ــرمایه	گ ــج	س لن

دســت	داده	اند. از	 را	 خــود	 لنج	هــای	 ســومالیایی	ها	
ــج	 ــه	لن ــس	از	آن	ک ــومالیایی	ها	پ ــد:	س ــح	می	کن وی	تصری
ــر	 ــد،	اگ ــول	می		کنن ــت	پ ــد	و	درخواس ــخیر	می	کنن را	تس
پــول	بــه	آنهــا	در	موعــد	مقــرر	پرداخــت	نشــود،	بــه	نشــانه	
ــد	 ــرق	می	کنن ــد	و	غ ــه	صخــره	می	کوبن ــج	را	ب ــراض	لن اعت
ــی	 ــام	لنج	های ــند.	تم ــیاه	می	فروش ــازار	س ــج	را	در	ب ــا	لن و	ی
کــه	تاکنــون	اسیرشــده	شــاید	صیــادان	آن	هــا	بازگشــته	اند	
ولــی	لنج	هــا	یــا	نابــود	شــدند	و	یــا	در	بــازار	ســیاه	فروختــه	

شــدند.
تعاونی	هــای	صیــادی	 اتحادیــه	 هیئت	مدیــره	 رئیــس	
ــرای	 ــا	ب ــه	لنج	ه ــد:	هم ــد	می	کن ــارک	تأکی ــار	و	کن چابه
ــی	در	 ــارت	دریای ــی	دزدی	و	غ ــه	هســتند	ول ــاروی	بیم دری
تعهــدات	بیمــه	نیســت	و	بیمــه	هــا	هــم	پولــی	بــه	مالــکان	

نمی	دهنــد.
ناخــدا	علیــم	افشــار	در	پایــان	می	گویــد:	بــرای	پــا	گرفتــن	
ــج	داران	 ــد	لن ــا	امی ــز،	تنه بخشــی	از	صنعــت	لنج	ســازی	نی
ــون	 ــم	تاکن ــه	آن	ه ــود	ک ــت	ب ــت	دول ــای	هیئ ــه	کمک	ه ب

پرداخــت	نشــده	اســت.
هرچــه	کــه	باشــد	صیــادان	فراســاحل	ایــران	در	نبــود	یــک	
ــا	بیــم	و	 سیســتم	منســجم	بــرای	حمایتشــان،	همچنــان	ب
ــرای	امرارمعــاش	در	آب	هــای	 ــد	و	ب ــا	می	رون ــه	دری ــرس	ب ت
ــازی	 ــه	ناخــدا	افشــار	»باجــان	خــود	ب ــه	گفت فراســاحلی	ب

می	کننــد«.
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جامعــه ایـــران

ــه  ــان وارد مرحل ــالی در کرم  خشکس
جدیــدی شــده چالــش کمبــود آب بــه 
ــرب  ــن آب ش ــه تامی ــت ک ــدی اس ح
در مراکــز جمعیتــی بــا امــا و اگــر 
ــه  ــت ک ــن در حالیس ــده ای ــه ش مواج
ــش  ــتان در بخ ــده آب اس ــش عم بخ

ــی رود. ــدر م ــاورزی ه کش

ــالی	 ــا	خشکس ــته	ب ــال	گذش ــی	۲۰	س ــان	ط ــتان	کرم اس
ــه	همیــن	دلیــل	بســیاری	از	 ــوده	اســت	و	ب جــدی	مواجــه	ب
آبخــوان	هــای	زیــر	زمینــی	اســتان	خشــکیده	انــد،	قنــات	هــا	
خشــک	و	چــاه	هــا	کــم	آب	شــده	انــد	بطوریکــه	کف	شــکنی	
ــرای	رهایــی	از	بــی	آبــی	 و	عمــق	تــر	شــدن	چــاه	هــا	هــم	ب
دیگــر	نتیجــه	نمــی	دهــد،	بســیاری	از	رودخانــه	های	خشــک	
شــده	انــد	و	بزرگتریــن	حــوزه	آبــی	اســتان	یعنــی	جازموریان	
ــه	 ــری	نشــده	اســت	بلکــه	ب ــا	آبگی ــه	تنه در	ســال	جــاری	ن
ــی	 ــه	حت ــده	اســت	ک ــف	در	آم ــی	آب	و	عل ــی	ب شــکل	بیابان

ــدارد. ــت	الزم	را	ن ــم	ظرفی ــرای	چــرای	دام	ه ب

کرمان در حال خشک شدن است
گفته	مـی	شـود	خشکسـالی	در	کرمان	در	5۰	سـال	گذشـته	
بـی	سـابقه	بـوده	اسـت،	امـا	در	همیـن	شـرایط	کرمـان	یـک	
چهارم	باغ	های	مثمر	کشـاورزی	کشـور	را	در	خـود	جای	داده	
و	شـغل	اصلـی	مـردم	نیـز	کشـاورزی	اسـت	کـه	به	نظـر	می	
رسـد	هیچ	گونه	تناسـبی	با	اوضـاع	و	احوال	بزرگترین	اسـتان	
کشـور	نـدارد.	در	واقـع	آب	کرمان	در	بخش	کشـاورزی	مکیده	
شـده	اسـت	و	نشـانه	ایـن	مـر	هـم	وجـود	۱۱	هـزار	چـاه	غیر	

مجـاز	و	برداشـت	بـی	رویه	آب	اسـت.
بــا	ادامــه	رونــد	فعلــی	و	تغییــر	اقلیمــی	قابــل	توجهی	کــه	در	
اســتان	روی	داده	اســت	سیاســت	هــای	اقتصــادی	اســتان	نیز	
بایــد	دچــار	تغییــر	شــود.	اختصــاص	۹۰	درصــد	از	منابــع	آبی	
ــی	 ــرایط	کنون ــاورزی	در	ش ــش	کش ــه	بخ ــان	ب ــتان	کرم اس
نــه	تنهــا	غیــر	معقــول	بــه	نظــر	مــی	رســد	بلکــه	مــی	توانــد	

آینــده	اســتان	را	دچــار	مشــکل	جــدی	کنــد.
هــر	چنــد	بارندگــی	در	کرمــان	بســیار	کمتــر	از	حد	متوســط	
در	کشــور	اســت	امــا	ســهم	باالیــی	از	بــار	تولیــد	محصــوالت	
ــان	اســت.	از	ســوی	 ــر	دوش	مــردم	کرم کشــاورزی	کشــور	ب
ــر	 ــن	اســتان	از	طــال	هــم	ارزشــمند	ت ــی	کــه	در	ای دیگــر	آب
اســت	بعضــا	صــرف	تولیــد	محصوالتــی	مــی	شــود	کــه	هیــچ	

توجیــه	اقتصــادی	ندارنــد.
ــار	 ــا	مطــرح	شــدن	طــرح	همی ــر	ب ــای	اخی ــال	ه طــی	س
آب	در	اســتان	کرمــان	مصوباتــی	در	راســتای	اصــالح	
ــر	 ــد	محصــوالت	آب	ب ــری	از	تولی ــوی	کشــت	و	جلوگی الگ
و	جلوگیــری	از	آبیــاری	ســنتی	ابــالغ	شــده	اســت	امــا	بــه	
ــا	وجــود	 ــان	ب نظــر	مــی	رســد	کشــاورزی	در	اســتان	کرم
ــا	روش	هــای	علمــی	 همــه	اقدامــات	انجــام	شــده	هنــوز	ب
و	برنامــه	ریــزی	و	روش	هــای	مــدون	علمــی	فاصلــه	
ــد	محصــوالت	کشــاورزی	 ــه	تولی ــگاه	ب ــا	ن ــی	دارد.	ب طوالن
ــی	 ــه	ســادگی	م ــر	ب ــاه	اخی ــان	طــی	دو	م ــوب	کرم در	جن
تــوان	بــه	ایــن	مهــم	پــی	بــرد	کــه	برنامــه	مشــخصی	بــرای	
ــا	در	 ــران	به ــدارد،		آب	گ ــود	ن ــوی	کشــت	وج اصــالح	الگ
ــاز	و	 ــی،	پی ــه	فرنگ ــد	گوج ــرف	تولی ــان	ص ــوب	کرم جن
هندوانــه	مــی	شــود	امــا	بــه	دلیــل	افــت	قیمــت	و	فــروش	
ــن	 ــل	توجــی	از	ای ــت	بخــش	قاب ــن	محصــول	در	نهای نرفت

ــوند. ــی	ش ــوراک	دام	م ــا	خ ــراب	و	ی ــوالت	خ محص
آبیاری	سـنتی	در	اکثر	مـزارع	و	باغ	های	کرمان،	عدم	اسـتفاده	
از	روش	ها	مدرن	کشـاورزی	و	عدم	اعتقاد	کشـاورزان	به	روش	
هـای	نویـن،	منابع	آبـی	اسـتان	را	در	معرض	خطر	جـدی	قرار	
داده	اسـت،	بطوریکـه	از	۹۰	درصـد	آب	اسـتحصالی	اسـتان	
کرمـان	که	بـه	کشـاورزی	اختصاص	مـی	یابد	در	حـال	حاضر	

75	درصـد	هدر	مـی	رود.

روستاها با موج مهاجرت مواجه شده اند
اگــر	ایــن	آمــار	را	در	کنــار	وضعیت	بســیار	وخیم	خشکســالی	
در	ســال	جــاری	بگذاریــم	و	بــه	کاهــش	۶5	درصــدی	
ــه	ســادگی	مــی	توانیــم	 بارندگــی	در	اســتان	اشــاره	کنیــم	ب
ــان	در	نشســت	اقتصــادی	 ــه	چــرا	اســتاندار	کرم ــم	ک دریابی
ــاورزی	 ــت	کش ــه	»وضعی ــت	ک ــه	اس ــتان	گفت ــی	اس مقاومت
اســتان	کرمــان	در	موقعیــت	خطرناکــی	اســت	و	شــاهد	
ــی	ســابقه	ایم	هســتیم.	در	 ــه	روســتاها	و	خشکســالی	ب تخلی
بخــش	کشــاورزی	عــدم	اراده	آهنیــن	و	واقعــی	بــرای	اجــرای	

سیاســت	های	آب	و	خــاک	وجــود	دارد.«
مدیرعامــل	شــرکت	آب	و	فاضــالب	روســتایی	اســتان	کرمــان	
ــی	اســتان	کرمــان	 ــع	آب ــن	وضعیــت	مناب در	خصــوص	آخری
ــه	 ــاز	ب ــوری	نی ــه	صــورت	ف اظهارداشــت:	در	ســال	جــاری	ب
تامیــن	اعتبــار	بــرای	ایجــاد	منابــع	آبــی	جدیــد	داریــم،	زیــرا	
بخــش	عمــده	ای	از	منابــع	آبــی	در	دســترس	یــا	دچــار	کــم	

آبــی	شــدید	هســتند	و	یــا	بــه	کلــی	خشــک	شــده	انــد.
علی	رشـیدی	نـژاد	افـزود:	کاهش	شـدید	بارندگی	در	اسـتان	
کرمان	طی	سـال	آبی	جاری	گریبان	روسـتا	نشـینان	را	گرفته	
اسـت	و	بایـد	بـرای	حل	این	مشـکل	چـاره	اندیشـی	کـرد	و	با	
تخصیص	اعتبار	فوری	زمینه	کف	شـکنی	چاههـا،	جابجایی	و	

یـا	الیروبی	قنـوات	را	فراهـم	کرد.

منابع آب سطحی تا خرداد ماه می خشکند
ــورد	 ــاه،	آب	م ــق	چ ــوع	۶۲5	حل ــرد:	در	مجم ــح	ک وی	تصری
ــن	 ــه	از	ای ــد	ک ــی	کن ــن	م ــور	را	تامی ــتاهای	کش ــاز	روس نی
ــه	 ــدید	آب	مواج ــیار	ش ــش	بس ــا	کاه ــه	ب ــداد	۲۰۱	حلق تع
ــم	آب	 ــم	بتوانی ــی	دان ــد	م ــل	بعی ــن	دلی ــه	همی هســتند	و	ب
روســتاهای	تحــت	پوشــش	ایــن	۲۰۱	چــاه	را	بعــد	از	خــرداد	

ــم. ــا	گــرم	شــدن	هــوا	تامیــن	کنی ــاه	و	ب م
وی	بــا	اشــاره	بــه	جمعیــت	یــک	میلیــون	۲5۰	هــزار	نفــری	
روســتاییان	در	کرمــان	بیــان	کــرد:	کرمــان	از	جملــه	اســتان	
هایــی	در	کشــور	اســت	کــه	از	جمعیــت	روســتایی	زیــادی	در	

مقایســه	بــا	جمعیــت	شــهری	برخــوردار	اســت.

کمبــود ۷۴ هــزار مترمکعبــی آب در تامیــن آب 
ــان ــتاهای کرم روس

ــرم	 ــل	از	گ ــر	و	قب ــال	حاض ــا	در	ح ــت:	م ــژاد	گف ــیدی	ن رش
ــه	 ــی	آب	مواج ــزار	مترمکعب ــود	7۴	ه ــا	کمب ــوا	ب ــدن	ه ش
ــر	 ــرن	اخی ــم	ق ــاری	در	نی ــال	ج ــدون	شــک	س هســتیم	و	ب
ــه	هســتیم. خشــک	تریــن	ســالی	اســت	کــه	در	حــال	تجرب
ــازمان	 ــا	و	س ــام	ارگان	ه ــال	در	تم ــد	عم ــرد:	بای ــان	ک وی	بی

هایــی	کــه	در	بخــش	هــای	مختلــف	وجــود	دارنــد	یــک	هــم	
ــرای	گــذر	از	ایــن	بحــران	ایجــاد	شــود. افزایــی	جــدی	ب

وی	بیــان	کــرد:	منابــع	آب	ســطحی	اســتان	نیــز	در	وضعیــت	
ــوا	 ــر	شــدن	ه ــرم	ت ــا	گ ــد	و	ب ــرار	دارن ــی	ق ــا	مطلوب بســیار	ن
ــا	 ــز	ب ــع	کــه	در	حــال	حاضــر	نی ــن	مناب ــادی	از	ای بخــش	زی

ــکید. ــد	خش ــتند	خواهن ــه	هس ــش	مواج تن
معـاون	آب	منطقـه	ای	اسـتان	کرمـان	اظهارداشـت:	طبـق	
بررسـی	های	صورت	گرفته	میـزان	بارندگی	در	اسـتان	کرمان	
نسـبت	بـه	سـال	گذشـته	از	کاهش	بسـیار	جـدی	برخـوردار	

اسـت	و	۶۹	درصـد	کاهـش	بارندگـی	روی	داده	اسـت.
علــی	عــرب	پــور	بیــان	کــرد:	مــردم	بــرای	گــذر	از	وضعیــت	
فعلــی	بایــد	در	بخــش	های	مختلــف	همــکاری	الزم	را	داشــته	
باشــند	و	صرفــه	جویــی	و	مصــرف	بهینه	در	بخشــهای	شــرب،	

کشــاورزی	و	صنعــت	از	ضروریــات	اســت.
وی	تصریـح	کـرد:	با	بررسـی	نمودار	هـای	بارندگی	در	اسـتان	
هـای	مختلف	مـی	تـوان	دریافت	که	اسـتان	کرمـان	وضعیتی	
متفـاوت	دارد	و	در	حالیکـه	کاهـش	بارندگی	به	طور	متوسـط	
در	کشـور	۳5	درصـد	اسـت	ایـن	رقـم	در	کرمـان	بسـیار	

چشـمگیر	تـر	اسـت	و	بـه	۶۹	درصـد	می	رسـد.

۴۹ میلیمتر باران در کرمان طی یک سال
ــتان	 ــاالنه	در	اس ــی	س ــط	بارندگ ــزود:	متوس ــور	اف ــرب	پ ع
کرمــان	۱۲۹	میلیمتــر	اســت	کــه	همیــن	رقــم	هــم	در	ســال	
جــاری	تامیــن	نشــده	اســت،	ضمــن	اینکــه	میــزان	بــارش	ها	
در	مناطــق	مختلــف	اســتان	نیــز	متفــاوت	بــوده	و	در	برخی	از	

مناطــق	بارندگــی	بســیار	کمتــر	بــوده	اســت.
وی	مجمـوع	بارندگی	در	اسـتان	کرمان	در	سـال	جاری	جاری	
را	۴۹.5	میلیمتـر	عنـوان	کـرد	و	بیان	داشـت:	باید	بـرای	گذر	
از	چالـش	هـای	کم	آبی	سـال	جـاری	در	بخش	هـای	مختلف	
برنامـه	ریزی	ویـژه	صورت	گیـرد	و	از	هدر	رفـت	آب	به	صورت	
جـدی	پرهیز	شـود.	وی	به	سـدهای	اسـتان	کرمان	نیز	اشـاره	
کرد	و	گفت:	در	چهار	سـد	فعال	در	اسـتان	کرمـان،	فقط	۱۱۱	
میلیـون	مترمکعـب	آب	وارد	شـده	اسـت	کـه	همیـن	رقم	در	
سـال	قبل	یک	میلیـارد	و	۲۸۲	میلیون	مترمکعب	بوده	اسـت	
ایـن	آمـار	ایـن	معنـی	را	مـی	دهـد	که	مـا	منابـع	آبی	بسـیار	

کمتری	نسـبت	به	سـال	گذشـته	در	دسـترس	داریم.
هــر	چنــد	صرفــه	جویــی	آب	در	بخــش	شــرب	بســیار	مهــم	
اســت	امــا	مســئوالن	باید	بــرای	حل	ریشــه	ای	مشــکل	آب	در	
کرمــان	در	کنــار	جایگزینــی	منابــع	آب	جدید	فکری	اساســی	
ــد	و	 ــه	فعالیــت	کشــاورزی	در	اســتان	انجــام	دهن ــرای	ادام ب
از	هــدر	رفــت	شــدید	آب	در	ایــن	بخــش	جلوگیــری	کننــد.

تابستان سخت پیش روی کرمان/ 
بروز شدیدترین خشکسالی در نیم قرن اخیر

اسما محمودی
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جامعــه ایـــران

بی شـک یکـی از خدمـات مهـم و ارزنـده 
شـهرداری ها به شـهروندان ایجاد فضای 
مناسـب شـهری برای تمامی افراد اسـت 
کـه از آن جملـه می تـوان بـه پل هـای عابر 

پیـاده، پیاده روهـا، خیابـان و معابـر اشـاره کرد.

یکـی	از	بارزترین	عناصری	که	توجه	گردشـگران	و	تـازه	واردان	
بـه	شـهرهای	بـزرگ	را	به	خـود	جلب	می	کنـد،	پل	هـای	عابر	
پیـاده	و	شـمار	زیاد	آن	هاسـت.	سـازه	هایی	فلزی	که	با	اشـکال	
مختلـف	و	عمدتـاً	بدمنظر	)که	تـازه	در	سـالیان	اخیـر	اندکی	
بـه	جنبه	های	زیبایی	شـناختی	آن	ها	پرداخته	شـده	اسـت(	در	

جای	جـای	شـهرها	بـه	چشـم	می	خورند.
ــای	 ــل	تصمیم	ه ــه	دلی ــال	ها	ب ــن	س ــاس	در	ای ــهر	بندرعب ش
خــرد	و	کالن	مســئوالن	وقــت	دچــار	تغییــرات	بزرگــی	مانند	
ــد.	 ــاحلی	ش ــوار	س ــا	و	بل ــی	از	خیابان	ه ــض	برخ ــرح	تعری ط
ــا	چالش	هــای	جــدی	 طرح	هایــی	کــه	شــهر	بندرعبــاس	را	ب
ــاس	 ــهرداری	بندرعب ــا	ش ــان	ام ــن	می ــرد،	در	ای ــه	ک مواج
ــه	خدمــات	 ــه	ارائ ــور	ب ــه	فراخــور	شــرایط	ایجادشــده	مجب ب
شــهری	بیشــتری	شــد.یکی	از	ایــن	خدمــات	ایجــاد	پل	هــای	
عابــر	پیــاده	)بــا	توجــه	طرح	هــای	ایجادشــده(	بــرای	
ســهولت	رفت	وآمــد	شــهروندان	بــود.	پل	هایــی	کــه	بــه	نظــر	
می	رســد	بــدون	در	نظــر	گرفتــن	مباحــث	فنــی	و	موقعیــت	

ــی	در	شــهر	نصــب	شــدند. جغرافیای
در	راســتای	پرداختــن	بــه	ایــن	موضــوع	قوانین	و	مشــخصات	
فنــی	اســتاندارد	احــداث	پل	هــای	عابــر	پیــاده	را	نیــز	بررســی	
ــت. ــروری	اس ــه	الزم	و	ض ــد	نکت ــادآوری	چن ــه	ی ــم	ک کردی
ــد	 ــاده	بای ــر	پی ــای	عاب ــی	پل	ه ــه	جانمای ــه	اول	اینک در	وهل
به	گونــه	ای	باشــد	کــه	در	خیابان	هــای	عریــض	و	شــلوغ	
ــودگی	 ــن	آس ــران	و	همچنی ــد	عاب ــت	و	آم ــهولت	در	رف س
ــه	همــراه	داشــته	باشــد	در	گام	بعــدی	 خیــال	راننــدگان	را	ب
شــکل	و	فــرم	پل	هــا	بایــد	امنیــت	و	آســایش	را	ایجــاد	کنــد	
ماننــد	روشــنایی،	دیــد	مناســب	از	همــه	جهــات،	اســتفاده	از	
ــتاندارد	 ــای	اس ــا	و	معبره ــته،	و	پله	ه ــای	مداربس دوربین	ه
و	دیگــری	اســتفاده	های	تبلیغاتــی	اســت	کــه	قوانیــن	
ــر	 ــد	ب ــه	بای ــن	شــرایط	ک ــا	ای ــه	خــود	را	دارد	ب مخصــوص	ب
ــرده	و	 ــل	نک ــد	را	مخت ــده	دی ــن	آم ــه	در	قوانی ــاس	آنچ اس

ــود. ــب	ش ــا	نص ــر	روی	پل	ه ــول	ب ــب	و	اص به	تناس
اگــر	تنهــا	ایــن	قوانیــن	را	در	نظــر	بگیریــم	و	بعــد	از	آن	یــک	
ــده	در	 ــبز	ش ــتاندارد	س ــای	غیراس ــه	پل	ه ــی	ب ــگاه	اجمال ن
ــای	 ــویم	پل	ه ــه	می	ش ــم	متوج ــاس	بیندازی ــهر	بندرعب ش
عابــر	پیــاده	در	بندرعبــاس	به	شــکل	وحشــتناکی	تنهــا	برای	
ــده	اند.دالیلی	 ــم	ش ــهروندان	ال ــور	ش ــر	از	عب ــتفاده	ای	غی اس

ــرای	همــگان	کامــاًل	مشــخص	و	مبرهــن	اســت. کــه	ب
ــه	را	 علی	رضــا.ف	یکــی	از	شــهروندانی	اســت	کــه	5	روز	هفت
ــه	اســتفاده	از	یکــی	از	 ــه	محــل	کار	مجبــور	ب ــرای	رفتــن	ب ب
پل	هــای	ســطح	شــهر	بندرعبــاس	اســت	او	معتقــد	اســت	در	
ــرای	 ــه	ب ــرای	تبلیغــات	بنــا	می	شــوند	ن بندرعبــاس	پل	هــا	ب
عبــور	و	مــرور	شــهروندان	چــون	هیــچ	اصــول	اســتانداری	در	
ــف	و	 ــیار	کثی ــر	آن	بس ــالوه	ب ــده	ع ــت	نش ــا	رعای ــن	پل	ه ای

ــاک	اســت. گاهــا	بســیار	خطرن
در	سـال	های	گذشـته	بنـا	بـر	تصمیم	شـهردار	وقـت	پل	های	
زیـادی	جانمایی	شـد	کـه	برخـی	از	آن	هـا	مجهز	بـه	پله	برقی	
و	آسانسـور	شـدند	امـا	در	کوتاه	تریـن	زمان	تبدیل	بـه	مخروبه	
و	خانـه	معتـادان	و	متکدیـان	شـد	کـه	ایـن	امـر	نه	تنهـا	بـار	
مالی	بـرای	شـهرداری	به	همـراه	داشـت	بلکه	سـبب	اعتراض	
شـهروندان	شـد.مانند	پـل	چهـارراه	بـرق،	چهـارراه	نخـل	و	یا	
روبـه	روی	امامـزاده	سـید	مظفر.شـهردار	وقـت	نیز	بـا	توضیح	

اینکـه	این	گونه	پروژه	هـا	توجیه	اقتصـادی	دارد	احـداث	پل	ها	
را	ادامـه	داد.پل	هایـی	کـه	امـروز	تبدیـل	بـه	قارچ	های	سـمی	

شـهر	شـده	اند.
فاطمـه	خانه	دار	و	دانشـجو	یکـی	از	عابران	همین	پل	ها	اسـت	
او	در	پاسـخ	بـه	ایـن	پرسـش	کـه	آیـا	از	پل	هـای	عابـر	پیـاده	
اسـتفاده	می	کنـد	گفـت:	ترجیـح	می	دهـم	اسـتفاده	نکنـم	
مخصوصـاً	اگـر	روز	نباشـد	زیرا	بسـیار	خطرناک	اسـت.آن	قدر	
پل	هـای	عابـر	پیـاده	بـا	تبلیغـات	پرشـده	کـه	از	بیـرون	دیـد	

نـدارد	و	ایـن	بزرگ	تریـن	مشـکل	ایـن	پل	هاسـت.
وی	در	ادامـه	تأکیـد	کـرد:	روشـنایی	پل	ها	بسـیار	بد	اسـت	یا	
بهتـر	بگویم	اصـاًل	روشـنایی	نـدارد	خیلـی	وقت	ها	با	تـرس	با	
اجبـار	از	پـل	رد	شـده	ام	امـا	همیشـه	تـرس	از	خفـت	گیری	و	
جیب	بـری	داشـته	ام	زیرا	داسـتان	های	زیادی	در	مـورد	اذیت	و	
آزار	روی	پل	هـا	شنیده	ام.ریسـک	و	خطر	برخورد	با	ماشـین	را	

از	تـرس	آزار	و	اذیـت	بـه	جـان	می	خرم.
ــرا	 ــه	چ ــد	ک ــن	می	آی ــه	ذه ــؤال	ب ــن	س ــاره	ای ــال	دوب ح
پل	هایــی	کــه	بایــد	بــا	ایجــاد	امنیــت	حافــظ	جــان	
شــهروندان	باشــد	و	قســمت	بزرگــی	از	خدمات	دهــی	
شــهرداری	ها	محســوب	می	شــود	تبدیــل	بــه	تونــل	وحشــت	

ــت. ــده	اس ش

قراردادهای بلند مدت درآمدزایی گریبان گیر شهرداری
شــهر	 اســالمی	 شــورای	 نایب	رئیــس	 دانــش	 فیصــل	
بندرعبــاس	کــه	در	دوره	هــای	قبــل	نیــز	در	ایــن	شــورا	
حضــور	داشــت	دربــاره	پل	هــای	عابــر	پیــاده	گفــت:	یکــی	از	
ــهرداری	 ــان	ش ــان	گریب ــه	همچن ــکالت	ک ــن	مش بزرگ	تری
ــد	 ــرای	درآم ــدت	ب ــای	طوالنی	م ــود	قرارداده ــه	وج را	گرفت

زایــی	از	ایــن	پل	هاســت.
وی	در	ادامـه	توضیـح	داد:	شـرکت	هایی	بـرای	احـداث	ایـن	
پل	هـا	بـا	قراردادهـای	طوالنی	مـدت	از	تبلیغـات	روی	پل	های	
عابـر	پیـاده	اسـتفاده	و	از	آن	درآمـد	زایـی	می	کننـد	حتی	در	
سـال	های	گذشـته	در	احـداث	پل	های	عابـر	پیـاده	و	واگذاری	
آن	هـا	به	شـرکت	ها	برای	تبلیغات	دسـت	های	پشـت	پـرده	ای	
در	کار	بـوده	و	هسـت	که	شـهرداری	باید	بـه	آن	ورود	کند	زیرا	

حق	شـهروندان	ضایع	شـده	اسـت.
دانـش	تائید	کـرد:	شـکایت	های	زیـادی	از	پل	ها	شـده	و	غالب	
شـهروندان	از	پل	هـا	گله	مندنـد،	تابلوهـای	تبلیغاتـی	تمامـی	
پل	هـا	را	پوشـانده	و	همیـن	باعـث	رعـب	و	وحشـت	شـده	اما	
بـه	زودی	دربـاره	ایـن	موضـوع	نیـز	در	شـورای	شـهر	گفتگـو	

می	شـود	تـا	بتـوان	راه	حلـی	بـرای	این	معضـل	پیـدا	کنیم.
	

ــل  ــک معض ــه ی ــل ب ــاده تبدی ــر پی ــای عاب پل ه
ــت ــده اس ــهری ش ش

جالــب	اســت	کــه	بدانیــد	در	بســیاری	از	شــهرهای	بــزرگ	از	
ــوان	 ــا	ایجــاد	شــرایط	مناســب	به	عن ــاده	ب ــر	پی ــای	عاب پل	ه

مکان	هایــی	بــرای	فعالیت	هــای	فرهنگــی	و	هنــری	اســتفاده	
ــا	صنایع	دســتی	 ــد	نمایشــگاه	های	نقاشــی	و	ی می	شــود	مانن
حتــی	در	برخــی	از	کشــورهای	پیشــرفته	بــا	تعریــض	پل	هــا	
در	ان	میــز	و	صندلــی	گذاشــته	و	شــهرودان	از	آن	هــا	اســتفاده	

ــد. ــتراحت	می	کنن و	اس
ــه	در	شــهرهای	کشــورمان	 ــف	انجام	گرفت بررســی	های	مختل
ــی	الزم	برخــوردار	 ــا	از	کارای ــن	پل	ه بیانگــر	آن	اســت	کــه	ای
نیســتند.	به	عبارت	دیگــر،	میــزان	بهره	گیــری	و	کارکــرد	
ــان	 ــات	نش ــوده.	مطالع ــم	ب ــیار	ک ــاده	بس ــر	پی ــای	عاب پل	ه
ــر	 ــا	تأثی ــران	از	آن	ه ــتفاده	عاب ــل	اس ــن	دالی داده	عمده	تری
ابعــاد	هندســی-	کالبــدی	)طراحــی	هندســی	مناســب	پــل،	
ــر	بــوده	اســت.	هم	چنیــن،	از	تأثیــر	ابعــاد	 انتخــاب	نــوع	باالب
ــتفاده	از	 ــدم	اس ــل	ع ــن	دلی ــوان	مهم	تری ــی	به	عن مکان	یاب

ــت. ــده	اس ــرده	ش ــر	نام	ب ــای	عاب پل	ه
شـهر	بندرعبـاس	نیـز	از	ایـن	امـر	مسـتثنا	نبـوده	و	حتـی	به	
جـرات	می	تـوان	گفـت	پل	هایـی	کـه	بایـد	به	عنـوان	منشـأ	
خدمات	به	مردم	باشـد	تبدیل	به	معضل	شـهری	شـده	اسـت.

بررســی و جابه جایــی پل هــای عابــر پیــاده در 
ــودن ــتاندارد نب ــورت اس ص

اســالم	باوقــار	در	گفتگویــی	دربــاره	مشــکالت	پل	هــای	
عابــر	پیــاده	شــهر	بندرعبــاس	عنــوان	کــرد:	شــروع	احــداث	
ــه	ســال	۹۰	بازمی	گــردد	کــه	 ــاً	ب پل	هــای	بندرعبــاس	تقریب
شــرکت	هایی	بــا	ســاخت	ایــن	پل	هــا	بــه	ازای	دریافــت	پــول	
ــا	 ــن	پل	ه ــات	ای ــی	از	تبلیغ ــی	قراردادهای ــهرداری،	ط از	ش
اســتفاده	کننــد	و	درامــدان	را	بــرای	خــود	بردارنــد		همچنیــن	
ــه	 ــد	ب ــا	را	بای ــن	پول	ه ــمتی	از	ای ــز	قس ــال	نی ــان	س در	پای

شــهرداری	بدهنــد	امضــا	شــد.
وی	افــزود:	امــا	در	ایــن	میــان	اشــکاالتی	ماننــد	قراردادهــای	
ــتفاده	از	 ــرای	اس ــهرداری	ب ــا	ش ــرکت	ها	ب ــدت	ش طویل	الم
تبلیغــات	پل	هــا	کــه	معلــوم	نیســت	بــر	چــه	مبنــا	و	اصولــی	
بــه	چــه	کســانی	داده	شــده	اســت	نیــز	در	دســتور	کار	شــورای	

ــرار	دارد. ــای	آن	ق ــرای	روشــن	شــدن	زوای شــهر	ب
رئیــس	شــورای	شــهر	بندرعبــاس	تصریــح	کــرد:	تصمیماتــی	
مبنــی	بــر	جابه	جایــی	و	یــا	حــذف	برخــی	از	پل	هــا	در	
ســطح	شــهر	گرفته	شــده	کــه	امیــدوارم	بــا	اجــرای	ان	

ــد. ــت	بیای ــه	دس ــهروندان	ب ــت	ش رضای
عــدم	روشــنایی	و	تاریــک	بــود	فضــای	پــل،	کثیــف	بــودن	و	
بــوی	بــد،	ایمــن	نبــودن	و	نداشــتن	اســتانداردهای	الزم	بــرای	
ــر	 ــای	عاب ــکالت	پل	ه ــوالن	از	مش ــرای	معل ــژه	ب ــور	به	وی عب
پیــاده	در	ســطح	شــهر	بندرعبــاس	اســت	که	شــورای	شــهر	و	
شــهرداری	بایــد	نســبت	بــه	حــل	آن	اقدامــات	الزم	را	انجــام	و	
پاســخگوی	شــهروندان	باشــند	شــهروندانی	کــه	بــا	پرداخــت	
ــورای	 ــود	در	ش ــدگان	خ ــاب	نماین ــن	انتخ ــات	همچنی مالی

شــهر	انتظــار	شــهری	ســالم،	زیبــا	و	آرام	دارنــد.

تبدیل پل عابر پیاده به تونل وحشت/ امنیت قربانی درآمدزایی شد
آرتا دخت 

زاهدی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 9 |  شماره 27 | اردیبهشت 97

جامعــه ایـــران

 هــوای شــهر قــم در حالــی کــه از 
ــوب  ــی محس ــهرهای صنعت ــه ش جمل
ــوده  ــیار آل ــگاه بس ــود گاه و بی نمی ش
در  تنفــس  کــه  جایــی  تــا  می شــود 
هــوای ســربی عامــل ســرطان های گوناگــون شــده اســت.

»کیفیــت	هــوای	شــهر	قــم	در	وضعیــت	ناســالم	قــرار	
ــت«،	 ــده	اس ــران	کنن ــم	نگ ــوای	ق ــت	ه ــت«،	»وضعی گرف
»افزایــش	آلودگــی	هــوای	قــم	طــی	روزهــای	آتــی«،	»وجــود	
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــم«	و...	عناوین ــوای	ق ــرطان	زا	در	ه ذرات	س
ــل	شــده	و	 ــر	رســانه	ها	تبدی ــه	تیت طــی	ماه	هــای	گذشــته	ب
ــردار	نیســت	و	هــر	از	 آلودگــی	هــوا	از	ســر	قمی	هــا	دســت	ب
ــر	را	 ــگ	خط ــن	زن ــد	و	ای ــودی	نشــان	می	ده ــی	خ چندگاه

ــم	رنجــور	اســت. ــوای	ق ــه	ه ــی	آورد	ک ــه	صــدا	در	م ب
بــه	گفتــه	کارشناســان	زیســت	محیطــی،	آلودگــی	هــوای	قم	
ــود	 ــل	آن	را	می	ش ــن	عل ــه	مهمتری ــی	دارد	ک ــل	گوناگون عل
ــت	 ــر،	فعالی ــال	اخی ــد	س ــالی	در	چن ــدن	خشکس ــم	ش حاک
صنایــع	آالینــده	در	اطــراف	شــهر	و	آلودگی	ناشــی	از	ســوخت	
خودروهــا	عنــوان	کــرد	کــه	بــر	اســاس	آمارهــای	بــه	دســت	
آمــده	از	نهادهــای	ذیربــط	شــاخص	کیفــی	هــوای	قم	نســبت	
ــده	و	 ــن	آم ــه	مــدت	مشــابه	در	ســال	گذشــته	بســیار	پایی ب
راه	نفــس	را	بــه	روی	قمی	هــا	بســته	تــا	جایــی	کــه	در	
ــود	 ــدار	داده	می	ش ــئوالن	هش ــوی	مس ــوارد	از	س ــی	م برخ
تــا	ســالمندان	و	کــودکان	در	روزهایــی	کــه	هــوای	شــهر	بــه	

علــت	آلودگــی	بیمــار	اســت	از	منــزل	بیــرون	نیاینــد.
ــا	اشــاره	 ــم،	ب ــرکل	حفاظــت	محیــط	زیســت	اســتان	ق مدی
ــه	منشــأ	اصلــی	آلودگــی	هــوا	در	شــهر	قــم،	اظهــار	کــرد:	 ب
ــری،	 ــنگ	ب ــای	س ــه	واحده ــی	از	جمل ــا	و	صنایع کارگاه	ه
ــراف	 ــه	در	اط ــی	ک ــروگاه	حرارت ــزی	و	نی ــری،	آجرپ ریخته	گ
شــهر	قــم	فعالیــت	دارنــد	موجــب	آلودگــی	بســیار	باالیــی	در	

ــود. ــم	می	ش ــوای	ق ــطح	ه س

استفاده از سوخت گازوئیل در نیروگاه حرارتی قم
تـورج	همتی	افزود:	سـیکل	نیروگاه	حرارتی	قـم	از	گاز	طبیعی	
اسـتفاده	می	کند	و	اسـتفاده	این	نیـروگاه	از	سـوخت	گازوئیل	

تنهـا	در	شـرایط	خاص	صـورت	می	گیرد.
ــا	 ــن	واحده ــتقرار	ای ــل	اس ــه	مح ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــت،	 ــان	اس ــم	-	کاش ــم	ق ــاده	قدی ــم	-	اراک	و	ج ــاده	ق در	ج
ــم	 ــگاه	ق ــی	گاه	و	بی ــاهد	آلودگ ــی	ش ــرد:	در	حال ــح	ک تصری
ــا	 ــی	نیســت،	ام ــهر	صنعت ــک	ش ــم	ی ــهر	ق ــه	ش هســتیم	ک
صنایــع	کانــی	غیرفلــزی	در	شــهر	قــم	در	افزایــش	ذرات	گــرد	

ــت. ــیار	تأثیرگذاراس ــار	بس و	غب
مدیــرکل	حفاظــت	محیــط	زیســت	اســتان	قــم	بــا	اشــاره	بــه	
تأثیــر	مخــرب	آلودگــی	هــوا	بــر	جســم	و	جــان	شــهروندان،	

ــان	 ــال،	زن ــن	س ــخاص	که ــال،	اش ــودکان	خردس ــت:	ک گف
بــاردار	و	افــرادی	کــه	دارای	بیمــاری	قلبــی	هســتند	نبایــد	در	
روزهــای	ناســالم	در	ســطح	شــهر	تــردد	داشــته	باشــند،	زیــرا	

خطــر	جــدی	بــرای	ســالمتی	آنــان	بــه	دنبــال	دارد.
ــم	 ــوا	در	شــهر	ق ــت	آلودگــی	ه ــوان	اینکــه	وضعی ــا	عن وی	ب
بهتــر	از	ســایر	کالن	شــهرها	اســت،	امــا	موضــوع	آلودگــی	هوا	
ــه	تدریــج	در	حــال	پیچیده	تــر	شــدن	اســت. در	شــهر	قــم	ب
همتــی	موقعیــت	جغرافیایــی	اســتان	قــم	را	مــورد	توجــه	قرار	
ــی	 ــاهراه	ارتباط ــتان	در	ش ــن	اس ــرد:	ای ــان	ک داد	و	خاطرنش
ــا	در	 ــش	آالینده	ه ــئله	در	افزای ــن	مس ــرار	دارد	و	ای ــور	ق کش

ــی	اســت. ــش	هم	افزای ــز	دارای	نق ــم	نی ــتان	ق اس
مســائل	بســیاری	بــه	آلودگــی	هــوای	قــم	دامــن	می	زنــد	کــه	

مســئوالن	اســتان	را	بیــش	از	پیــش	نگــران	کرده	اســت.
اســتاندار	قــم	نیــز	بــا	بیــان	اینکــه	کشــور	ســاالنه	بــه	7۰	هزار	
تــن	ســرب	نیــاز	دارد،	عنــوان	کــرد:	دو	برابــر	ایــن	میــزان	در	
ــن	آمــار	نشــان	دهنــده	ظلمــی	 ــم	تولیــد	می	شــود	کــه	ای ق

ــه	مــردم	قــم	می	شــود. اســت	کــه	ب
سـید	مهـدی	صادقی	بـا	اشـاره	بـه	تولید	بـاالی	تولید	سـرب	
در	قـم،	افـزوده	اسـت:	چنیـن	فعالیت	هایـی	در	قـم	بـا	توجـه	
بـه	زائرپذیـر	بـودن	ایـن	شـهر	موجـب	می	شـود	خطـرات	و	
مشـکالت	فراوانـی	را	پیـش	رو	داشـته	باشـیم	که	الزم	اسـت	
یـا	 و	 استانداردسـازی	 راسـتای	 در	 مطلوبـی	 برنامه	ریـزی	

جمـع	آوری	ایـن	واحدهـا	صـورت	بگیـرد.

ــی  ــهرک صنعت ــده در ش ــای آالین ــت واحده فعالی
ــلفچگان س

ــراز	 ــا	اب ــز	ب ــم	نی ــهر	ق ــالمی	ش ــورای	اس ــس	ش ــب	رئی نای
نگرانــی	از	ذرات	معلــق	ســرب	کــه	هــراز	چندگاهــی	میــزان	
ــماندهای	 ــت:	پس ــرد،	گف ــاال	می	ب ــم	ب ــوا	را	در	ق ــی	ه آلودگ
مربــوط	بــه	باطــری	و	صنایــع	ســرب	و	نیتــرو	کربــن	از	نقــاط	
ــم	 ــر	وارد	ق ــورهای	دیگ ــا	کش ــورمان	و	ی ــی	از	کش گوناگون
ــی	 ــه	مکان ــم	را	ب ــد	ق ــن	شــرایط	می	توان ــه	ای می	شــود	و	ادام
بــرای	بازیافــت	صنایــع	آالینــده	و	خطرنــاک	تبدیــل	کنــد	که	
ــن	شــهر	اســت. ــرای	ســالمت	مــردم	ای ــدی	جــدی	ب تهدی

ــتاندارد	و	 ــر	اس ــای	غی ــت	واحده ــاری	از	فعالی ــن	بختی حس
آالینــده	در	شــهرک	صنعتــی	ســلفچگان	خبــر	داد	و	افــزود:	
ــوای	 ــی	ه ــدت	آلودگ ــر	ش ــه	ب ــی	ک ــای	صنعت ــن	واحده ای
قــم	تأثیــر	بســزایی	دارد	نــه	تنهــا	شــهر	ســلفچگان	بلکــه	بــر	

ــذارد. ــدی	می	گ ــر	ج ــز	تأثی ــتاها	نی ــوای	روس ه

نگرانــی	آلودگــی	هــوای	قــم	بســیار	جــدی	اســت	تــا	جایــی	
ــوع	آلودگــی	کــه	منشــأ	ســربی	دارد	را	 ــن	ن کــه	پزشــکان	ای
ــد. ــخت	می	دانن ــای	س ــروز	بیماری	ه ــرای	ب ــم	ب ــی	مه عامل

	
مسمومیت از طریق سرب بسیار خطرناک است

رئیـس	دانشـگاه	علـوم	پزشـکی	قم	،	بـا	بیـان	اینکـه	آلودگی	
هـوای	سـربی	در	قم	بسـیار	نگران	کننده	اسـت،	تصریـح	کرد:	
مسـمومیت	از	طریق	سرب	بسـیار	خطرناک	است	و	استنشاق	
در	هـوای	سـربی	موجب	رسـوب	در	بدن	و	عامـل	بیماری	های	

بسـیار	جـدی	و	حتی	صعـب	العالج	می	شـود.
ــر	اینکــه	بحــث	هــوای	 ــا	تأکیــد	ب ــی	خــواه	ب ابوالفضــل	ایران
ــوان	 ــت،	عن ــدی	اس ــیار	ج ــم	بس ــرب	در	ق ــه	س ــوده	ب آل
ــاب	 ــورت	س ــه	ص ــرب	ب ــی	از	س ــمومیت	های	ناش ــرد:	مس ک
کلینیــکال	و	کلینیــکال	در	قــم	بســیار	حســاس	و	دارای	

ــت. ــی	اس ــیار	باالی ــت	بس اهمی
ــواع	 ــرای	ان ــی	ب ــد	عامل ــربی	می	توان ــوای	س ــی	در	ه زندگ
ــد. ــاور	دارن ــه	ایــن	موضــوع	ب ســرطان	ها	باشــد	و	پزشــکان	ب
الهــام	الســادات	نائینــی	پزشــک	متخصــص	زنــان	و	زایمــان،	
بــا	تأکیــد	براینکــه	هــوای	استنشــاق	هــوای	آلــوده	خطــرات	
بســیاری	از	جملــه	ابتــال	به	ســرطان	ســینه	را	بــه	دنبــال	دارد،	
گفــت:	برخــی	از	مــواد	شــیمیایی	موجــود	در	هــوای	آلــوده	از	
ــز	 ویژگی	هایــی	برخــوردار	اســت	کــه	کارکــرد	غــدد	درون	ری
ــی	 ــز	هورمون	های ــدد	درون	ری ــد	و	سیســتم	غ ــم	می	زن را	بره
ــالل	 ــب	اخت ــه	موج ــد	ک ــح	می	کن ــدن	ترش ــطح	ب را	در	س
کارکــرد	غــدد	درون	ریــز،	فعالیــت	اســتروژن	شــده	و	عوامــل	
رشــد	را	تغییــر	می	دهــد	کــه	ایــن	امــر	می	توانــد	بــه	تکثیــر	
ــم	 ــورت	تراک ــن	ص ــده	و	در	ای ــر	ش ــینه	منج ــلول	های	س س

ــد. ــش	می	یاب ــت	آن	افزای باف
ایــن	پزشــک	متخصــص	خاطرنشــان	کــرد:	زنانــی	کــه	بافــت	
ســینه	بســیار	باالیــی	دارنــد	بــا	احتمــال	۴	تــا	5	برابر	بیشــتر	
ــه	ســرطان	ســینه	مبتــال	می	شــوند	و	پیــدا	 ــان	ب از	ســایر	زن
ــز	 ــدن	نی ــت	از	ب ــن	باف ــک	در	ای ــای	کوچ ــردن	توموره ک

دشــوارتر	اســت.
آنچــه	بیــش	از	پیــش	قابــل	اهمیــت	اســت	و	بایــد	بــه	صورت	
ــه	 ــه	ب ــت	ک ــی	اس ــود	بیماری	های ــه	ش ــه	آن	توج ــدی	ب ج
دلیــل	زندگــی	در	مناطــق	بــا	کیفیــت	هــوای	پاییــن	گریبــان	
ــش	 ــه	ســرطان	را	افزای ــال	ب ــرد	و	ریســک	ابت ــردم	را	می	گی م
می	دهــد	و	الزم	اســت	کــه	مســئوالن	بــرای	ایــن	بحــران	کــه	
عامــل	آن	انســانی	اســت	بــه	صــورت	جــدی	اندیشــه	کننــد.

تنفس هوای سربی در قم/ زنگ خطر سرطان به صدا در آمد
سمانه سادات 
فقیه سبزواری

http://mehrnews.com


صفحه 10 | شماره 27 | اردیبهشت 97 MEHR NEWSAGENCY

جامعــه ایـــران

تعریـض جـاده ورودی بـه دره ارغوان 
کـه به عنـوان یـک ذخیـره گاه جنگلی 
شـود،  مـی  شـمرده  اسـتان  در  مهـم 
دغدغـه ای جـدی بـرای دوسـتداران 

محیـط زیسـت شـده اسـت.

اسـتان	ایالم	در	احاطه	کـوه	ها	و	ارتفاعات	جنگلی	قـرار	دارد	که	
آب	و	هوایـی	معتـدل	را	برای	آن	را	رقم	زده	اسـت.	یکی	از	جاذبه	
هـای	تماشـایی	و	بی	نظیر	اسـتان	ایـالم	تنگه	ارغوان	اسـت	که	
معمـوال	گردشـگران	زیادی	بـا	رفتن	بـه	آن	چند	سـاعتی	را	در	
میـان	طبیعـت	بکـر	آن	مـی	گذراننـد	و	مدتـی	مهمان	چشـم	

اندازهـای	تماشـایی	این	تنگه	می	شـوند.
حــال	در	ایــن	راســتا	مدتــی	اســت	کــه	طــرح	توســعه	جــاده	
جنگلــی	ارغــوان	آغــاز	شــده	و	فعاالنــی	در	ایــن	زمینــه	در	حال	
کار	هســتند	کــه	عــرض	ایــن	جــاده	را	بزرگتــر	و	تــردد	بــرای	
گردشــگران	را	در	ایــن	مســیر	راحــت	تــر	کننــد	اما	این	مســئله	
دغدغــه	ای	بــرای	دوســتداران	طبیعــت	بــه	وجــود	آمــده	کــه	
طــرح	توســعه	جــاده	باعــث	تخریــب	جنــگل	و	طبیعــت	بکــر	و	

زیبــای	تنگــه	ارغــوان	نشــود.

صنعت اکوتوریسم در استان فعال شود
رضا	احمدی	مدیـر	کل	منابع	طبیعی	و	آبخیـزداری	ایالم	اظهار	
داشـت:	بر	اسـاس	آمایـش	مطالعات	صـورت	گرفته		در	اسـتان	
یکـی	از	مـوارد	برون	رفـت	از	وضعیت	بیـکاری	و	ایجاد	اشـتغال	
بحث	توسـعه	گردشـگری	اسـت.	وی	افـزود:	همچنیـن	یکی	از	
عوامل	بسـیار	مهم	در	توسـعه	گردشـگری،	بحـث	وجود	جنگل	
و	زیبایـی	های	طبیعی	هر	اسـتانی	اسـت	که	ما	در	اسـتان	ایالم	

بیشـترین	سـهم	را	از	این	مواهب	طبیعـی	داریم.
ــار	 ــزار	هکت ــالم	۶۴۱	ه ــتان	ای ــرد:	در	اس ــح	ک ــدی	تصری احم
جنــگل	وجــود	دارد،	۳۲	درصــد	از	ســطح	اســتان	پوشــیده	از	
جنــگل	اســت	کــه	ایــن	جنــگل	در	یــک	عرصــه	دو	میلیــون	
ــی	 ــره	اراض ــتان	در	زم ــی	کل	اس ــش	دارد	یعن ــار	پراکن هکت

ــف	اســت. ــل	تعری ــی	قاب جنگل
ــر	ایــن	اصــل	برنامــه	ریــزی	هــای	داریــم	 وی	بیــان	داشــت:	ب
کــه	در	ســطح	اســتان	پکیــج	گردشــگری	را	تعریــف	کنیــم	که	
ــن	کــه	 صنعــت	اکوتوریســم	در	اســتان	فعــال	شــود	و	هــم	ای
زمینــه	هــای	حفاظــت	از	منابــع	طبیعــی	و	محیــط	زیســت	را	

ــه	دنبــال	داشــته	باشــد. ب

هشت کیلومتر راهسازی در ذخیره گاه جنگلی ارغوان
مدیــر	کل	منابــع	طبیعــی	اســتان	اضافــه	کــرد:	اولیــن	
ــن	 ــاده	مطمئ ــک	ج ــاد	ی ــگل	ایج ــور	در	جن ــاخت	حض زیرس

بــرای	ســالمت	و	تــردد	افــرادی	اســت	کــه	بــه	عنــوان	تفــرج	
کننــده	از	آن	منطقــه	قصــد	اســتفاده	را	دارنــد،	ایــن	جــاده	هــا	
اســتانداردهایی	را	دارد	کــه	اســتاندارد	آنها	توســط	کارشناســان	
راه	وشهرســازی	تعریــف	مــی	شــود	کــه	عــرض	جــاده	هفــت	
ــه	از	 ــود	ک ــب	ش ــل	نص ــک	گاردی ــمتی	ی ــد	و	از	س ــر	باش مت
اتفاقــات	ناگــوار	ســانحه	هــای	تصــادف	پیشــگیری	شــود	کــه	

ــت. ــده	اس ــیده	ش ــه	اندیش ــات	در	آن	نقط ــن	اقدام ای
احمـدی	تصریـح	کـرد:	با	توجـه	به	ایـن	که	جـاده	ارغـوان	قبال	
جـاده	تـردد	بین	شـهر	ایالم	و	شهرسـتان	هـای	سـرابله	و	لومار	
بـوده	هم	اکنـون	مدتی	اسـت	که	قابل	اسـتفاده	نیسـت	و	تردد	
در	آن	بسـیار	کـم	صـورت	می	گیـرد	و	فقـط	جنبـه	تفریحی	و	
توریسـتی	داشـته	و	به	دلیـل	بارش	های	بسـیار	شـدید	و	نیز	به	
دلیل	سـیل	هـای	متعددی	کـه	در	سـال	۹۴	اتفاق	افتـاد	تنش	

هـای	خاصـی	در	ایـن	عرصه	اتفـاق	افتاد.
وی	بیـان	داشـت:	از	درخواسـت	هـای	مـردم	بود	کـه	هر	لحظه	
امـکان	خطـر	سـقوط	و	طغیـان	رودخانـه	و	یـا	بـه	دلیـل	کنده	
کاری	روکـش	آسـفالت	امـکان	وقـوع	تصـادف	وجـود	دارد،	بـر	
همیـن	اسـاس	مـا	در	طراحـی	هـای	خـود	ابتـدا	اولویـت	را	بر	
اسـتاندارد	سـازی	جـاده	که	عـرض	هفت	متر	اسـت،	گذاشـته	
ایـم.	وی	افـزود:	بـا	توجـه	به	ایـن	کـه	۱۶۰	هکتـار	در	آن	نقطه	
ذخیـره	گاه	ارغـوان	داریـم	و	از	سـال	۸۱	بـه	عنوان	ذخیـره	گاه	
گونـه	جنگلی	بسـیار	نـادر	و	ارزشـمند	ارغـوان	اعالم	شـده،	هم	
اکنـون	در	فکـر	توسـعه	آن	هسـتیم	و	در	ایـن	راسـتا	پیمانـکار	
را	موظـف	بـه	ایـن	کردیم	کـه	در	طول	هشـت	کیلومتر	مسـیر	

ارغـوان	کاشـت	کند.

دغدغــه ای بــرای تخریــب منابــع طبیعــی و محیــط 
زیســت وجــود نخواهــد داشــت

ــک	دره	 ــن	دره	ی ــه	ای ــن	ک ــه	ای ــه	ب ــا	توج ــزود:	ب ــدی	اف احم
ــد	 ــی	توان ــی	م ــاظ	اکولوژیک ــت	و	از	لح ــی	اس ــیار	وحش بس
ســالمت	شــهر	را	تهدیــد	کنــد	و	بــارش	و	ســیل	خیزی	بســیار	
ــات	 ــا	و	اقدام ــذا	کل	کاره ــود	دارد	ل ــه	وج ــی	در	آن	نقط باالی
ــی	 ــا	م ــم	و	م ــز	کردی ــه	متمرک ــن	منطق ــزداری	را	در	ای آبخی
ــده	 ــل	کنن ــد	تکمی ــه	بتوان ــگری	را	ک ــج	گردش ــم	پکی خواهی

ــم. ــاد	کنی ــد	را	ایج ــوط	باش ــارک	بل پ
احمـدی	تصریح	کـرد	این	یـک	طرح	کاملی	اسـت	شـهروندان	
اطمینـان	داشـته	باشـند	کـه	هیـچ	دغدغـه	ای	بـرای	تخریـب	
منابـع	طبیعـی	و	محیـط	زیسـت	در	آن	منطقه	وجـود	نخواهد	
داشـت	و	مـا	اجـازه	نخواهیـم	داد	کـه	یـک	اصلـه	درخـت	و	یـا	

حتـی	درختچـه	ای	در	آن	نقطـه	قطـع	شـود.

مطالعــات ارزیابــی زیســت محیطــی در ایــن منطقــه 
انجــام گیــرد

ــط	زیســت	 ــر	کل	حفاظــت	محی ــژاد	مدی ــلیمان	ن ــار	س 	مازی

ایــالم	اظهــار	داشــت:	بــا	توجــه	بــه	ایــن	کــه	منطقــه	ارغــوان	
در	داخــل	محــدوده	منطقــه	حفاظت	شــده	مانشــت	قــرار	دارد	
و	در	ایــن	منطقــه	بــه	دلیــل	مطالعــات	مدیریتــی	جامعــی	کــه	
صــورت	گرفتــه	محــدوده	ای	را	تحــت	عنــوان	محــدوده	تفــرج	

گســترده	در	منطقــه	ارغــوان	قــرار	داده	شــده	اســت.
وی	افــزود:	ایــن		محــدوده	تفــرج	گســترده	یــک	محــدوده	ای	
اســت	کــه	هــدف	از	ایجــاد	آن	ایــن	اســت	کــه	گردشــگری	در	
ایــن	منطقــه	قــرار	گیــرد	و	در	ســایر	مناطــق	حفاظــت	شــده	

ایــن	گردشــگری	مــی	توانــد	مدیریــت	شــود.
ــوان	 ــاده	ارغ ــوص	ج ــن	در	خص ــرد:	همچنی ــح	ک وی	تصری
ــی	 ــه	منته ــت	ک ــیری	اس ــاده	مس ــن	ج ــت	ای ــوان	گف ــی	ت م
ــا	توجــه	بــه	ایــن	کــه	 بــه	تفرجــگاه	ارغــوان	مــی	شــود	کــه	ب
قــرار	اســت	در	ایــن	منطقــه	گردشــگر	حضــور	پیــدا	کنــد	بــه	
همیــن	دلیــل	تاکیــد	مــا	بــر	ایــن	بــوده	کــه	بایســتی	مطالعات	
ارزیابــی	زیســت	محیطــی	در	ایــن	منطقــه	انجــام	گیــرد	کــه	
ایــن	ارزیابــی	و	ارزشــیابی	هــا	بتوانــد	گردشــگری	پایــدار	را	در	

ایــن	منطقــه	برقــرار	کنــد.
ــه	طــور	قطــع	نیــاز	 ــرای	دسترســی	ب ــژاد	گفــت:	ب ســلیمان	ن
ــن	 ــرد	و	ای ــورت	گی ــازی	ص ــاده	بهس ــن	ج ــه	در	ای ــت	ک اس
بهســازی	بــه	صورتــی	باشــد	کــه	آســیب	بــه	درختــان	جنــگل	

ــد	و	ســیمای	طبیعــی	منطقــه	حفــظ	شــود. نزن

جاده فقط در حد نیاز گسترش پیدا کند
سـلیمان	نـژاد	تصریـح	کـرد:	طبـق	بازدید	هـا	و	پیگیـری	های	
انجـام	شـده	قـرار	بـر	این	شـد	کـه	عـرض	جـاده	فقـط	در	حد	
نیـاز	گسـترش	پیدا	کنـد	و	ما	بیشـتر	به	دنبـال	بهسـازی	جاده	

هسـتیم	تـا	این	کـه	افزایـش	عـرض	جاده	باشـیم.
ــض	 ــا	در	مســیر	تعری ــه	احیان ــی	ک ــرد:	درختان ــح	ک وی	تصری
ــاد	 ــق	ایج ــه	از	طری ــت	ک ــاز	اس ــا	نی ــن	ه ــد	ای ــرار	گرفتن ق
دیوارهــای	حائــل	حفاظــت	شــوند	کــه	پیمانــکار	ایــن	مــوارد	
را	متقبــل	شــده	اســت	کــه	ایــن	دیوارهــای	حائــل	ایجاد	شــود.
مدیـر	کل	محیـط	زیسـت	اسـتان	ایـالم	بیان	داشـت:	بـا	توجه	
بـه	این	کـه	منطقـه	ارغـوان	به	عنـوان	منطقـه	تفرج	گسـترده	
اسـت	ظرفیت	مشـخصی	را	بـرای	ورود	گردشـگران		بر	اسـاس	
مطالعات	ارزیابی	زیسـت	محیطی	دارد،	ایـن	ظرفیت	به	صورت	
کامـل	مشـخص	می	شـود	و	نهایتـا	به	ایـن	ظرفیت	می	رسـیم	
کـه	منطقه	ارغـوان	چه	تعـداد	گردشـگر	را	مـی	توانـد	پذیرش	

کنـد	و	خـارج	از	آن	توصیه	نمـی	کنیم.
وی	در	ادامــه	اضافــه	کــرد:	بــر	همیــن	اســاس	در	ابتــدا	توصیــه	
شــده	کــه	ایــن	جــاده	در	حــد	امــکان	فقــط	بهســازی	شــود	و	
هــدف	از	بهســازی	جــاده	ایــن	اســت	کــه	گردشــگران	راحــت	
تــر	بتواننــد	بــه	ایــن	منطقــه	مراجعــه	کننــد،	امــا	هــدف	مــا	
ایــن	نیســت	کــه	مــا	در	آن	منطقــه	بخواهیــم	ســرعت	خــودرو	

را	افزایــش	دهیــم.

جاده سازی در ذخیره گاه جنگلی ارغوان ایالم

رمضان نوری
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ــه  ــهری ب ــق ش ــی مناط ــاب برخ فاض
کــه  کــرج  حفاظت شــده  رودخانــه 
ــت  ــرب اس ــن آب ش ــم تأمی ــع مه منب
مســئله  ایــن  و  می شــود  ســرازیر 
باعــث انتقــاد بــه شــهرداری و شــرکت 
ــت. ــده اس ــتان ش ــاب اس آب و فاض

رودخانــه	حفاظت	شــده	کــرج	منبــع	مهــم	تأمیــن	آب	
ــدادادی	 ــع	خ ــن	منب ــا	ای ــت،	ام ــرج	اس ــران	و	ک ــرب	ته ش
کــه	جــان	می	بخشــد	هــر	از	چنــد	گاهــی	بــه	دلیــل	
بی	احتیاطــی	ســاکنان	مجــاور	رودخانــه	اعــم	از	مراکــز	
خدماتــی-	پذیرایــی،	روســتاییان	و	ســاکنان	باغ	ویالهــا	آلوده	
ــل	و	 ــت،	گازوئی ــه	نف ــل	تخلی ــای	از	قبی ــود،	آلودگی	ه می	ش
یــا	ســپتیک	های	فاضــالب،	به	طوری	کــه	حاجــی	رضــا	
شــاکرمی	دادســتان	عمومــی	و	انقــالب	مرکــز	اســتان	البــرز	
چنــدی	پیش	گفتــه	بــود؛	رهاســازی	ســپتیک	های	فاضــالب	
در	ایــن	رودخانــه	تبدیــل	بــه	معضلــی	بــرای	محیــط	زیســت	

ــت. ــده	اس ش
عبــاس	زارع	عضــو	شــورای	شــهر	کــرج	نیــز	یکشــنبه	هفتــه	
ــن	 ــاه	در	صح ــم	فروردین	م ــت	و	شش ــی	بیس ــته	یعن گذش
ــه	 ــه	ســرازیر	شــدن	فاضــالب	منطق ــی	شــورا	نســبت	ب علن
ــرج	 ــه	ک ــل	رودخان ــه	داخ ــان	ب ــان	برغ ــالم	آباد	و	خیاب اس
ــتان	 ــالب	اس ــهرداری	و	اداره	آب	و	فاض ــرد	و	از	ش ــاد	ک انتق
خواســت	نســبت	بــه	ســاماندهی	فاضالب	هــای	شــهری	

ــد. ــدام	کنن اق
زارع	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	عمــده	فاضــالب	منطقــه	اســالم	آباد	
ــه	 ــه	رودخان ــه	ب ــک	لول ــیله	ی ــان	به	وس ــان	برغ ــرج	و	خیاب ک
کــرج	ســرازیر	می	شــود	کــه	وضعیــت	بســیار	وحشــتناکی	را	
به	وجــود	آورده	اســت،	گفــت:	ایــن	وضعیت	غیربهداشــتی	در	
هســته	مرکــزی	کــرج	بــه	وجــود	آمــده	کــه	بایــد	موردتوجــه	
واقــع	شــود	زیــرا	خطــر	بیمــاری	در	کمین	شــهروندان	اســت.
ــی	 ــی	و	اساس ــای	اصل ــی	از	اولویت	ه ــرد:	یک ــد	ک زارع	تأکی
ــی	از	 ــای	ســطحی	و	یک ــاماندهی	آب	ه ــت	شــهری	س مدیری
اولویت	هــای	مهــم	شــرکت	آب	و	فاضالب	اســتان	ســاماندهی	

ــژه	 ــه	وی ــد	موردتوج ــه	بای ــت	ک ــهری	اس ــای	ش فاضالب	ه
ــرار	گیــرد. ق

ــهری	در	 ــای	ش ــدن	فاضالب	ه ــاری	ش ــرد:	ج ــه	ک وی	اضاف
کوچه	هــای	منطقــه	اســالم	آباد	و	ســایر	مناطــق	بایــد	از	
ســوی	مدیریــت	شــهری	مــورد	ســاماندهی	قــرار	گیــرد	زیــرا	

ــال	دارد. ــه	دنب ــادی	را	ب ــتی	زی ــرات	بهداش خط
عضــو	شــورای	شــهر	کــرج	تأکیــد	کــرد:	شــهرداری	کــرج	بــا	
ــاماندهی	 ــه	س ــبت	ب ــالب	نس ــرکت	آب	و	فاض ــارکت	ش مش

ــد. ــدام	کن ــهری	اق ــای	ش ــت	فاضالب	ه وضعی
زارع	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	وجــود	چنیــن	مشــکالتی	در	
ــاماندهی	 ــت:	س ــف	دارد،	گف ــای	تأس ــرج	ج ــهر	ک کالن	ش

فاضالب	هــای	شــهری	بایــد	در	اولویــت	باشــد.
مخاطــرات	 خصــوص	 در	 لشــکری	 حمیدرضــا	 امــا	
رودخانــه	 دامن	گیــر	 می	توانــد	 کــه	 زیســت	محیطی	
ــهر	در	 ــورای	ش ــو	ش ــاد	عض ــژه	در	خصــوص	انتق ــود	به	وی ش
خصــوص	ســرازیر	شــدن	فاضــالب	بــه	رودخانــه	کــرج	گفــت:	
ســرریز	شــدن	فاضــالب	شــهری	بــه	رودخانــه	کــرج	مربــوط	
ــه	۱5	ســال	پیــش	توســط	شــهرداری	 ــی	اســت	ک ــه	کانال ب
ــردد. ــه	بازمی	گ ــه	روان	آب	هــای	ســطحی	منطق ســاخته	و	ب

معــاون	فنــی	اداره	کل	حفاظــت	
ــرز	 ــتان	الب ــت	اس ــط	زیس محی
ــر	 ــال	حاض ــه	در	ح ــان	اینک بابی
در	صــورت	بســته	شــدن	منهول	
آن	 ســرریز	 شــهری،	 اگــوی	
ــال	 ــوردی	وارد	کان ــورت	م به	ص
دراین	بــاره	 افــزود:	 می	شــود،	
ــهری	و	 ــای	ش ــه	آبف ــوع	ب موض
ــده	 ــی	منعکس	ش ــع	قضای مرج

ــت. اس
ــالب	 ــت	فاض ــه	وضعی ــاره	ب ــا	اش ــری	ب ــش	دیگ وی	در	بخ
ــرد:	 ــان	ک ــوس،	بی ــاده	چال ــع	در	ج ــی	واق ــای	پذیرای واحده
ــالب	 ــره	فاض ــر	ذخی ــه	تانک ــی	ب ــای	پذیرای ــتی	واحده بایس
ــن	تانکرهــا	حمــل	شــود،	در	 ــق	ای مجهــز	و	فاضــالب	از	طری
حــال	حاضــر	چهــار	رســتوران	بــه	سیســتم	تصفیــه	فاضــالب	

ــد. ــرار	دارن ــتور	کار	ق ــم	در	دس ــی	ه ــز	و	مابق مجه
لشــکری	بــا	اعــالم	اینکــه	بــر	اســاس	مصوبــات	شــورای	عالی	
امنیــت	ملــی	تعــدادی	از	واحدهــای	پذیرایــی	بایــد	تخریــب	
ــه	کــرج،	 شــوند،	در	خصــوص	وضعیــت	ســالمت	آب	رودخان
گفــت:	ایســتگاه	های	آنالیــن	ســنجش	آلودگــی	آب	بــر	روی	
رودخانــه	)ســه	ایســتگاه(	آلودگــی	باالتــر	از	اســتاندارد	نشــان	

نمی	دهنــد.
معــاون	فنــی	اداره	کل	حفاظــت	محیــط	زیســت	اســتان	البرز	
در	خصــوص	آلودگــی	نفتــی	کــه	هــر	از	چنــد	گاهــی	رودخانه	
کــرج	را	تحــت	تأثیــر	قــرار	مــی	داد،	گفــت:	از	ســال	گذشــته	
بــا	همــکاری	شــرکت	پخــش	و	پاالیــش	فرآورده	هــای	نفتــی	
ــه	 ــوارد	الزم	ب ــه	و	م ــی	تهی ــع	آب؛	تعهدنامه	های ــور	مناب و	ام
ــالغ	 ــد،	اب ــل	می	گیرن ــی	را	تحوی ــرآورده	نفت ــه	ف ــانی	ک کس

می	شــود.
ــت	 ــای	مدیری ــاس	گزارش	ه ــر	اس ــرد:	ب ــد	ک ــکری	تأکی لش
ــال	۹۶	 ــش	ماهه	دوم	س ــی	ش ــی	نفت ــان	آلودگ ــر	بیلق آبگی
ــته	 ــمگیری	داش ــش	چش ــته	کاه ــال	گذش ــه	س ــبت	ب نس

ــت. اس

خط ونشان فاضالب برای رودخانه کرج
ساره نوری

http://mehrnews.com


صفحه 12 | شماره 27 | اردیبهشت 97 MEHR NEWSAGENCY

جامعــه ایـــران

ــه  ــردم ب ــه م ــی هم ــوگاه زندگ در گل
اســت،  خــورده  گــره  بنــدی  دکل 
مردانــی کــه ســتاره بــه ســتاره و بــام بــه 

ــد. ــی کنن ــاش م ــال ت ــب روزی ح ــرای کس ــام ب ب

در	دوران	پــر	تنــش	اقتصــاد	کنونی،	اشــتغال	و	بیــکاری	امروز،	
ــان	 ــرای	مردم ــالل	ب ــه	معیشــت	و	کســب	و	کار	ح ــه	ب توج
ســرزمین	مــا	بــه	دغدغــه	مهــم	هــر	روز	تبدیل	شــده	اســت	و	
همیــن	امــر	موجــب	شــده	اســت	تــا	مــردان	بــااراده	و	توانمند	
گلوگاهــی	بــرای	کســب	روزی	حــالل،	بــا	دکل	بنــدی،	دوئــل	

مــرگ	و	زندگــی	کننــد.
دکل،	یــک	ســازه	بلنــد	بــوده	کــه	معمــوال	بــه	صــورت	خرپــا	
ــوط  ــه داری خط ــرای نگ ــت و از آن ب )lattice tower( اس
پرفشار درباالی زمین )overhead power line( استفاده	
ــاخته	 ــش	س ــات	پی ــورت	قطع ــه	ص ــا	ب ــود؛	دکل	ه می	ش
قابــل	مونتــاژ	ســاخته	می	شــوند.	دکل	بنــدی	شــغل	مهارتــی	
ــزرگ	 ــای	ب ــد	نصــب	دکل	ه ــت	و	کار	دکل	بن ــر	اس و	پرخط
ــل	دکل	 ــن	دلی ــه	همی ــت	و	ب ــرات	اس ــرق	و	مخاب ــال	ب انتق
ــهری	و	 ــدوده	ش ــارج	از	مح ــول	در	خ ــور	معم ــه	ط ــا	ب بنده
ــرای	بســتن	دکل	 ــا	ب ــد	و	ســاعت	ه ــت	دارن مســکونی	فعالی

ــر	روی	دکل	هســتند. ــرات	ب ــا	مخاب ــرق	ی ب
تــا	اواخــر	ســال	۹۱	دکل	بنــدی	در	قوانیــن	و	مقــررات	
کشــور	بــه	عنــوان	شــغل	محســوب	نمــی	شــد	و	در	فهرســت	
ــرار	 ــی	ق ــن	اجتماع ــازمان	تامی ــده	س ــف	ش ــاغل	تعری مش
ــد	و	از	 ــی	ش ــناخته	نم ــز	ش ــغل	آزاد	نی ــی	ش ــت	و	حت نداش
ســال	۹۱	در	ایــن	فهرســت	قــرار	گرفتــه	اســت	و	بــه	همیــن	
دلیــل	دکل	بنــدان	از	بســیاری	از	حــق	و	حقوقــو	بیمــه	ای	و	
تامیــن	اجتماعــی	بــی	بهــره	بودنــد	و	تحــت	عناویــن	مختلف	

دیگــری	بیمــه	مــی	شــدند.
دکل	بنــدی	در	ایــران	از	ســال	هــای	قبــل	از	انقــالب	تاکنــون	
بــه	عنــوان	شــغل	تخصصــی	گلوگاهــی	هــا	در	اســتان	
ــای	رســانه	ای	از	 ــر	اســاس	آماره ــدران	شــهرت	دارد	و	ب مازن
زمــان	آغــاز	دکل	بنــدی	در	ایــران	تاکنــون	بیــش	از	یــک	هزار	
ــرق	هنــگام	 دکل	بنــد	گلوگاهــی	در	پــی	ســقوط	از	از	دکل	ب
ــی	 ــده	و	برخ ــدوم	ش ــروح	و	مص ــا	مج ــه	و	ی ــان	باخت کار	ج
هــم	دســت	و	پــای	خــود	را	از	دســت	دادنــد.	بــا	وجــود	همــه	
مشــکالت	و	تلفاتــی	کــه	از	ناحیــه	شــغل	دکل	بنــدی	عایــد	
گلوگاهــی	هــا	شــده	اســت؛	مــردان	و	جوانــان	ایــن	دیــار	بــه	
ــن	 ــای	اشــتغال	در	ای ــه	ه ــودن	زمین ــم	نب ــدم	فراه ــل	ع دلی
شهرســتان	همچنــان	به	شــغل	دکل	بندی	مشــغول	هســتند	
و	صدهــا	نفــر	گلوگاهــی	در	نقــاط	مختلــف	کشــور	و	حتــی	

ــه	کار	دکل	بلنــدی	مشــغول	هســتند. خــارج	از	کشــور	ب
ــروز	 ــه	ام ــدی،	قص ــه	دکل	بن ــا	ب ــی	ه روی	آوردن	گلوگاه
ــا	از	 ــی	ه ــه	گلوگاه ــت	بلک ــار	نیس ــن	دی ــردم	ای ــروز	م و	دی
قبــل	از	انقــالب	و	در	زمانــی	کــه	متخصصــان	و	کارشناســان	
ــی	 ــه	راه ــان	و	فرانس ــوئد،	آلم ــرق	از	س ــت	ب ــف	صنع مختل
ــوت	 ــورمان	ق ــرق	در	کش ــت	ب ــا	صنع ــدند	ت ــورمان	ش کش
گیــرد؛	مــردان	گلوگاهــی	بــه	دلیــل	نبــود	شــغل	مناســب	در	
کنــار	متخصصان	مشــغول	ایــن	کار	شــدند	و	همــراه	و	همگام	
بــا	دکل	متخصصــان	خارجــی	بــه	ایــن	کار	روی	آوردنــد	و	بــا	
تبحــری	کــه	از	خــود	نشــان	دادنــد	در	زمــان	اندکــی،	مهــارت	
ایــن	کار	را	فــرا	گرفتــه	و	اکنــون	دکل	بنــدی	در	ایــران	و	حتی	
ــد	 ــان	دکل	بن ــط	جوان ــایه	توس ــورهای	همس ــی	از	کش برخ

گلوگاهــی	در	حــال	انجــام	اســت.
ــود		 ــوگاه	و	وج ــد	در	گل ــش	از	۲۰۰	دکل	بن ــن	بی ــان	باخت ج
ــدی	و	 ــرح	دکل	بن ــدوم	و	مج ــر	مص ــزار	نف ــش	از	یک	ه بی

ــرق	گرفتگــی	و	 ــاع،	ب ــف	ســقوط	از	ارتف ــای	مختل ــه	ه حادث
شکســتن	دســت	و	پــا	امــروز	به	خبرهــای	دردنــاک	امــا	عادی	
بــرای	مــردم	گلــوگاه	تبدیل	شــده	اســت.		سالهاســت	کــه	این	
مــردم،	مشــکالت	و	معضــالت	خــود	در	دکل	بنــدی	را	فریــاد	
مــی	کننــد	و	هــر	بــار	بــا	وجــود	قــول	هــای	مســاعد	و	تــالش	
بــرای	رفــع	معضــالت،	بــر	مشــکالت	آنــان	افــزوده	می	شــود.

پیمانکاران توجهی به دکل بندان ندارند
»	کار	کــردن	در	ارتفــاع	بــرای	مــا	مشــکل	نیســت	چــرا	کــه	
بســیاری	از	مــا	از	همــان	کودکــی	و	۱۱	و	۱۲	ســالگی	بــه	کار	
ــن	 ــا	عجی ــی	م ــا	زندگ ــن	کار	ب ــم	و	ای ــدی	پرداختی دکل	بن
شــده	و	گــره	خــورده	اســت	امــا	پایمــال	شــدن	حــق	و	حقوق	
مــان	و	مشــکالت	اقتصــادی	ایــن	روزهــا	کمرمان	را	شکســته	
اســت.	رنج	مــا	از	نــداری	نیســت	بلکــه	همــه	درد	و	دادمــان	از	
بــی	عدالتــی	اســت؛	بــی	عدالتــی	هایــی	کــه	توســط	برخــی	
پیمانــکاران	اتفــاق	افتــاده	و	حقوقــی	کــه	پایمــال	و	نابــود	می	

شــود.«
ــه	 ایــن	ســخنان	مــردی	اســت	کــه	سالهاســت	از	کودکــی	ب
ــا	۳۰۰	 ــاع	۲۰۰	ت ــت	و	کار	در	ارتف ــغول	اس ــدی	مش دکل	بن
متــری	و	راه	رفتــن	بــر	روی	ســیم	و	طنــاب	هــای	دکل	برایش	
همچــون	راه	رفتــن	مــا	بــر	روی	ســنگ	فــرش	خیابــان	اســت.	
ــرم	و	ســرد	چشــیده	روزگار	اســت	 ــردان	گ ــر	از	م ــو	اصغ عم
کــه	اگــر	چــه	دســتان	زمخــت	و	قــاچ	قــاچ	شــده	اش	بیانگــر	
ــد:	ســختی	کار	دکل	 ــی	گوی ــا	م ــای	ســخت	اســت؛	ام کاره
ــا	از	 ــدارد	و	داد	م ــختی	ن ــا	س ــرای	م ــا	ب ــت	ام ــدی	باالس بن
توجهــی	پیمانــکاران	بــه	دکل	بنــدان،	مشــخص	نبــودن	زمان	
ــا	از	حداقــل	هاســت. ــدن	زن	و	زندگــی	م کار	و	محــروم	مان

ــه	 ــت	ک ــروز	اس ــان	ام ــرای	جوان ــا	ب ــاد	م ــد:	فری ــی	گوی م
همچنــان	بــه	کار	دکل	بنــدی	مشــغول	هســتند	و	همچنــان	
ــتگی	 ــدن	و	خس ــب	نخوابی ــا	و	ش ــی	ه ــی	توجه ــر	ب درگی
همیشــگی	شــده	انــد؛	فریــاد	مــی	زنیــم	تــا	ایــن	جوانــان	بــه	

ــند. ــان	برس ــوق	ش ــق	و	حق ح
عمــو	اصغــر	بــا	بیــان	اینکــه	در	اصــالح	کار	در	ارتفــاع	بیــش	
از	یــک	متــر	بــه	کار	در	ارتفــاع	معــروف	اســت	امــا	اینجــا	دکل	
بنــدان	مــا	۲۰۰	تــا	۲۰۰	برابــر	آن		در	ارتفاعــات	۲۰۰	تــا	۳۰۰	
متــری	مشــغول	کار	هســتند	و	از	تعلــق	گرفتــن	ســختی	کار	
خبــری	نیســت،	در	چنــد	ســال	گذشــته	۱۴	میلیــارد	تومــان	

بــرای	دکل	بنــدان	گلــوگاه	اختصــاص	یافــت	کــه	بــه	حــق	یــا	
ناحــق	عــده	ای	از	ایــن	اعتبــارات	اســتفاده	کردنــد	و	برخــی	از	

دکل	بنــدان	از	ایــن	بــی	نصیــب	ماندنــد.
عمــو	اصغــر	گفت:	همــه	خانــواده	هــای	جــان	باختــگان	دکل	
بنــد	کــه	حــق	شــان	بــود	و	بایــد	از	ایــن	اعتبــارات	اســتفاده	
مــی	کردنــد	بــه	حــق	و	حقــوق	خــود	تــا	حــدودی	رســیدند؛	
برخــی	از	صدمــه	دیــدگان	هــم	بخشــی	از	ایــن	اعتبــارات	را	
ــی	هــم	از	 ــراد	تصادف ــن	برخــی	از	اف ــد	و	در	ای ــت	کردن دریاف
اعتبــارات	برخــوردار	شــدند	و	متاســفانه	هســتند	عــده	ای	از	

دکل	بنــدان	کــه	بــه	حــق	و	حقوقــی	نرســیدند.

بیمه اصلی ترین مشکل خانواده های دکل بند
ــر	 ــف	ب ــای	مختل ــال	ه ــول	س ــه	در	ط ــی	ک ــاف	و	ظلم اجح
ــدارد	و	 ــی	ن ــت	تمام ــده	اس ــد	روا	ش ــای	دکل	بن ــواده	ه خان
بیمــه	دکل	بنــدان	همچنــان	مهمتریــن	مشــکل	خانــواده	هــا	
اســت	کــه	بایــد	رســیدگی	شــود.	اینهــا	را	رقیــه	قلعه،	همســر	
یکــی	از	دکل	بنــدان	مــی	گویــد	و	ادامــه	مــی	دهــد:	بــا	بیــان	
اینکــه	همســرم	حــدود	۳۰	ســال	دکل	بنــد	اســت	و	تنهــا	۶	

مــاه	بیمــه	در	کارکــرد	و	عملکــرد	بیمــه	ای	خــود	دارد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	اکنــون	در	آســتانه	۶۰	ســالگی	و	ســختی	
ــت	و	 ــده	اس ــم	ش ــرش	حاک ــر	همس ــی	ب ــته،	ناتوان کار	گذش
بایــد	چــاره	اندیشــی	شــود	تــا	تکلیــف	بیمه	مشــخص	شــود؛	
گفــت:	متاســفانه	برخــی	از	پیمانــکاران	اصــال	توجهــی	بــرای	
ــا	وجــود	اینکــه	همســرم	 بیمــه	کارگــران	قائــل	نیســتند	و	ب
ــکاران	 ــا	پیمان ــرات	ب ــرق	و	مخاب در	شــرکت	هــای	مختلــف	ب
متعــدد	کار	کــرده	اســت؛	اکنــون	کــه	بیمــه	را	مــی	بینــم	از	
ــی	از	 ــه	دارد	و	خیل ــا	5۰	روز	بیم ــاه	ت ــک	م ــا	ی ــال	تنه یکس

ــدارد. ســال	هــای	بیمــه	ن
قلعــه	گفــت:	اتحادیــه	دکل	بنــدان	گلــوگاه	در	راســتای	
ــی	را	انجــام	 ــه	دکل	بنــدان	کارهــای	خوب سروســامان	دادن	ب
داده	اســت	و	امیدواریــم	در	ادامــه	راه	کاری	بــرای	ایــن	
ــتانه	 ــا	در	آس ــود	ت ــدی	ش ــاالی	دکل	بن ــابقه	ب ــا	س ــراد	ب اف

ــیم. ــود	برس ــوق	خ ــق	و	حق ــه	ح ــتگی	ب بازنشس
ــام	کار	کــردن«	اصطالحــی	 ــه	ب ــام	ب ــه	ســتاره	و	ب »	ســتاره	ب
ــه	ســتاره	و	 ــرای	کار	ســخت	دکل	بنــدان	ســتاره	ب عجیــب	ب
بــام	بــه	بــام	کار	کــردن	اصطالحــی	اســت	کــه	در	بیــن	دکل	
بنــدان	معــروف	اســت	و	ایــن	تنهــا	در	واژه	و	کلمــه	نیســت؛	

مریم نظری

دوئل دکل بندان با مرگ/ مردانی که ستاره به ستاره کار می کنند
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بلکــه	دکل	بنــدان	از	آخریــن	ســتاره	هــای	بامــدادن	کــه	نوید	
بخــش	صبحــی	دیگــر	اســت	تــا	ســتاره	شــبانگاهان	بــه	دکل	

بنــدی	مشــغول	هســتند.
دکل	بنــدی	مــی	گفــت:	در	تاریکــی	شــب	بــرای	دکل	بنــدی	
ــی	 ــتراحت	برم ــرای	اس ــم	ب ــی	ه ــده	و	در	تاریک ــزام	ش اع
ــاعتها	و	در	 ــا	س ــت	فرس ــرمای	طاق ــا	و	س ــم	و	در	گرم گردی

ــم. ــی	کنی ــتراحت	کار	م ــدون	اس ــوارد	ب ــی	م برخ
ــام	 ــتاره	و	ب ــه	س ــتاره	ب ــد:	س ــی	گوی ــو	م ــد	موجرل محم
ــایند	 ــی	ناخوش ــدان؛	اصالح ــردن	دکل	بن ــام	کار	ک ــه	ب ب
بــرای	کار	ســخت	و	اجحــاف	در	حــق	دکل	بنــدان	اســت	و	
سالهاســت	کــه	باقــی	مانــده	اســت	و	شــرایط	را	بــرای	همــه	
دکل	بنــدان	ســخت	تــر	از	کار	ســخت	کــرده	اســت	چــرا	که	
ــوع	 ــی	کــه	هنــوز	خورشــید	طل بعــد	از	نمــاز	صبــح	و	زمان
ــه	کــوه	و	جنــگل	مــی	زننــد	و	بعــد	 ــراد	ب نکــرده	اســت	اف
از	اذان	مغــرب	و	زمانــی	کــه	شــب	و	تاریکــی	بــر	همــه	جــا	
ــد	و	بعــد	از	صــرف	شــام	و	 ــر	مــی	گردن گســترانیده	شــد	ب
ــرای	 ــی	ب ــر	وقت ــه،	دیگ ــای	کار	روزان ــاس	ه ــتن	لب و	شس
ــوان	 ــروس	خ ــح	خ ــاره	صب ــد	و	دوب ــی	مان ــتراحت	نم اس

ــوند. ــزام	ش ــدی	اع ــرای	دکل	بن ــد	ب بای
ــا	و	 ــی	روزه ــردن،	در	برخ ــاعتها	کار	ک ــت:	س ــان	داش وی	بی
ماههــا	۱۶	ســاعت	کار	مــداوم	بــدون	اســتراحت،	بــدون	وقفــه	
ــراد	 ــا	روح	و	روان	اف ــاه،	ب ــی	در	م ــوع	تعطیل ــچ	ن ــدون	هی و	ب
بــازی	مــی	کنــد	و	برخــی	از	دوســتان	و	همــکاران	مــا	جلــوی	
ــا	مجــروح	شــدند	و	 ــد	و	کشــته	و	ی چشــم	مــا	ســقوط	کردن
ایــن	شــرایط	شــرایط	خوبی	نیســت	کــه	بتــوان	مــرگ	و	جان	
باختــن	دوســت	و	همــکار	خــود	را	دیــد	و	دوبــاره	بــه	کار	ادامه	

داد.
موجرلــو	گفــت:	یکــی	از	دکل	بنــدان	کــه	فــردی	شــاد	و	آرام	
بــود	بــا	همیــن	ســختی	کار	و	عــدم	وجــود	پزشــک،	روحیــه	
اش	را	از	دســت	داد	و	از	بلنــدی	پــرت	شــد	و	جــان	باخــت	امــا	
متاســفانه	کســی	ایــن		مســائل	را	نمــی	بینــد	کــه	در	کنــار	
ســختی	کار	دکل	بنــدی،	بچــه	هــا	روحیــه	شــان	را	بــا	ماههــا	
دوری	از	خانــواده	و	زن	و	فرزنــد،	از	دســت	مــی	دهنــد	و	بایــد	

ایــن	بازســازی	روحیــه	انجــام	شــود.

ــردم  ــاز م ــب نی ــغل مناس ــی و ش ــگاه اجتماع جای
ــت ــوگاه اس گل

ــال	و	 ــاخه	انتق ــرق	ش ــدس	ب ــوی	مهن ــران	موس ــید	عم س
توزیــع	بــا	اعــالم	اینکــه	کســی	کــه	در	قلــه	کــوه	و	در	ارتفــاع	
ــا	جــان	 ــری	مشــغول	دکل	بنــدی	اســت	ب ــا	۳۰۰	مت ۲۰۰	ت
خــود	بــازی	مــی	کنــد	و	ایــن	ســختی	کار	دکل	بنــدان	قابــل	

تصــور	نیســت.
وی	کــه	خــود	ســالها	بعنــوان	دکل	بنــد	همزمــان	بــا	تحصیل	
ــوده	اســت؛	ســختی	 در	دانشــگاه	مشــغول	کار	دکل	بنــدی	ب
کار	دکل	بنــدی	و	مشــقت	هــای	آن	را	خــارج	از	تصــور	عنــوان	
ــاال	 ــیار	ب ــدان	بس ــختی	کار	دکل	بن ــد:	س ــادآور	ش ــرد	و	ی ک
اســت	و	آنچــه	بــه	واقــع	در	حــال	انجــام	اســت	بــا	آنچــه	گفته	

و	نوشــته	مــی	شــود	قابــل	قیــاس	نیســت.
ــاز	 ــی	و	شــغل	مناســب	نی ــگاه	اجتماع ــت:	جای موســوی	گف
مــردم	گلــوگاه	اســت	و	بایــد	بدانیــم	دکل	بندانــی	کــه	
ــاد	کردنــد	و	۹۰	درصــد	دکل	هــای	بــرق	و	 مملکــت	مــا	را	آب
ــتاده	و	 ــی	ایس ــدان	گلوگاه ــن	فرزن ــط	همی ــی	توس مخابرات
قــد	علــم	کــرده	اســت؛	امــا	بســیاری	از	ایــن	حــق	و	حقــوق	
هــا	پرداخــت	نمــی	شــود	و	بایــد	مشــکالت	در	ایــن	راســتا	را	

ــد. ــی	کنن ــمی	بررس ــع	رس مراج
ــا	 ــرق	خودکف ــالمی	در	ب ــران	اس ــه	ای ــون	ک ــزود:	اکن وی	اف
ــرات	در	 ــدی	مخاب ــرای	دکل	بن ــدان	ب ــت،	دکل	بن ــده	اس ش
ــرق	و	 ــای	ب ــی	دکل	ه ــور	و	حت ــل	کش ــف	داخ ــاط	مختل نق
ــا	 ــت	هســتند؛	ام ــرات	خــارج	از	کشــور	مشــغول	فعالی مخاب
ــد	چــاره	ای	 ــل	هــا	محــروم	هســتند	و	بای ــان	از	حداق همچن

ــود. ــیده	ش اندیش
ــی	دکل	بنــدی	در	 عباســقلی	عظیمــی	رئیــس	شــرکت	تعاون
گلــوگاه	و	از	دکل	بنــدان	نیــز	بیان	داشــت:	از	دو	ســال	گذشــته	
تاکنــون	و	بــا	راه	انــدازی	اتحادیــه	دکل	بنــدان	گلــوگاه،	تعــداد	
عضویــت	اعضــا	بــه	۲7۰۰	نفــر	رســیده	و	بــرای۲۴۰۰	نفــر	هم	

کارت	هوشــمند	صــادر	شــده	اســت.
ــال	 ــت:	در	س ــه	گف ــن	اتحادی ــای	ای ــت	ه ــورد	فعالی وی	در	م
ــه	 ــک	هزین ــان	کم ــدام	اول	۱۰۰	هزارتوم ــرای	اق ــد	و	ب جدی

ــا	عنــوان	ســبدکاال	در	اختیــار	افــراد	اعضــای	اتحادیــه	قــرار	 ب
گرفتــه	اســت	کــه	در	مرحلــه	اول	۲۰۳۰	نفــر	از	ایــن	ســبد	کاال	
بهــره	منــد	شــدند	و	۴۳۰	نفــر	هــم	در	مرحلــه	دوم	از	این	ســبد	
کاال	اســتفاده	کردنــد	و	مابقــی	در	دســت	انجــام	اســت	و	تالش	

داریــم	تــا	ســری	دوم	ســبد	کاال	را	برنامــه	ریــزی	کنیــم.
عظیمــی	اظهار	کــرد:	تالش	بــرای	رفــع	مشــکالت	دکل	بندان	
بــا	قــوت	در	دســت	بررســی،	انجــام	و	رفــع	مشــکالت	اســت	و	
در	همیــن	راســتا	در	ســال	جدیــد	بــا	قــوت	بیشــتری	وارد	کار	
ــای	 ــی	ه ــا	رایزن ــبد	کاال	ب ــع	س ــر	توزی ــالوه	ب ــم	و	ع ــده	ای ش
انجــام	شــده،	افــراد	دکل	بنــد	بــاالی	۶۰	ســال	با	یکســال	بیمه	

بازنشســته	مــی	شــوند.
ــتگی	دکل	 ــودن	بازنشس ــتور	کار	ب ــه	در	دس ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــا	همــکاری	وزارت	کار،	تعــاون	 بنــدان	گفــت:	برایــن	اســاس	ب
و	رفــاه	اجتماعــی	مقــرر	شــد	تــا	دکل	بنــدان	بــاالی	۶۰	ســال	
بــا	یکســال	بیمــه	بازنشســته	شــوند	و	براســاس	کارکــردی	که	
ــد	 ــره	من ــون	به ــد	از	بازنشســتگی	مربوطــه	براســاس	قان دارن

شــوند.
ایــن	مســئول	بــا	اعــالم	اینکــه	عــالوه	بــر	دکل	بنــدان	بــاالی	
ــد	و	 ــده	ان ــام	ش ــت	ن ــر	ثب ــون	۱۶۰	نف ــه	تاکن ــال	ک ۶۰	س
ــا	 ــم	ت ــالش	داری ــت؛	ت ــی	اس ــت	بررس ــا	در	دس ــده	ه پرون
ــوند؛	 ــوردار	ش ــم	از	مســتمری	برخ ــد	ه ــان	دکل	بن مصدوم
ــراد	دکل	 خاطــر	نشــان	کــرد:	در	ایــن	راســتا	بســیاری	از	اف
ــو	 ــع	عض ــار	قط ــا	دچ ــت	و	پ ــه	دس ــوگاه	از	ناحی ــد	گل بن
ــراد	در	 ــن	اف ــه	ای ــد	ک ــده	ان ــین	ش ــا	ویلچرنش ــتند	و	ی هس
ــا	از	 ــرآورد	اعتبــار	بازنشســته	شــده	و	ی ــا	ب مرحلــه	بعــدی	ب

ــوند. ــی	ش ــوردار	م ــی	برخ ــه	ازکارافتادگ بیم
ــره	 ــدی	گ ــا	دکل	بن ــا	ب ــی	ه ــه	زندگ ــوگاه،	هم ــا	در	گل اینج
ــد	 ــه	دکل	بن ــداری	ک ــواده	ای	را	ســراغ	ن خــورده	اســت	و	خان
نداشــته	باشــد؛	مردانــی	بــا	اراده	قــوی	و	پوالدیــن	بر	فــراز	دکل	
هــای	بلند	بــرق	و	مخابــرات	بــا	فاصلــه	۲۰۰	تــا	۳۰۰	متــری	از	
زمیــن	و	بــازی	بــا	ســیم	کار	آســانی	نیســت؛	امــا	ایــن	مردانــی	
ــن	 ــره	خــورده	اســت	از	ای ــرگ	گ ــاب	م ــه	طن ــه	رزقشــان	ب ک
ارتفــاع	نمــی	ترســند	و	دغدغــه	اصلــی	شــان	رســیدن	بــه	حق	

و	حقــوق	اســت.
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پســماند  تخلیــه  و  زباله ســوزی 
ســاختمانی در نقــاط حاشــیه ای جنوب 
تهــران ســبب ایجــاد آلودگی هــای 
ایــن  در  فراوانــی  زیســت محیطی 
ــت. ــده اس ــراف ش ــق اط ــهر و مناط ش

بــا	رســیدن	فصــل	زیبــای	بهــار	و	کاهــش	ســرمای	هــوا	و	نیز	
ــر	بحــث	 ــوده	دیگ ــای	آل ــر،	روزه ــاری	اخی ــای	به بارندگی	ه
ــردم	و	 ــه	م ــاً	هم ــت	و	تقریب ــا	نیس ــل	تهرانی	ه ــی	محاف اصل
البتــه	مســئولین	روزهــای	آلــوده	زمســتانی	اســتان	تهــران	را	

ــد. ــوش	کرده	ان فرام
ــب	 ــام	مطال ــوده	و	از	قدیم	االی ــا	ب ــواره	زیب ــران	هم ــارِ	ته به
زیــادی	در	خصــوص	بهــار	در	شــهر	کوهپایــه	ای	تهــران	و	نیــز	
ایــن	اســتان	شــنیده	شــده	اســت،	چراکــه	وجــود	رشــته	کوه	
عظیــم	و	اســتوار	البــرز	در	شــمال	و	دشــت	های	پهنــاور	
ــن	اســتان،	 ــرب	ای ــوب	شــرق	و	غ ــن	و	شــهریار	در	جن ورامی
منظــره	ای	ســبز	و	دل	نشــین	ایجــاد	کــرده	و	آرامش	بهــاری	را	

ــد. ــه	می	کن ــان	هدی ــه	انس ب
ــی	در	 ــتفاده	برخ ــبب	سوءاس ــی	س ــی	و	پاکیزگ ــن	زیبای ای
ــام	»آراد	کــوه«،	 ــه	ن جنــوب	پایتخــت	شــده	اســت،	جایــی	ب

ــوزان«. ــه	س ــرای	»زبال ــنا	ب ــمی	آش اس
»آراد	کــوه«	در	جنــوب	پایتخــت،	۲۰	کیلومتــری	جــاده	قدیم	
تهران-قــم	و	در	بخــش	»کهریــزک«	از	توابع	شهرســتان	ری	و	
ابتــدای	محــور	تهــران-	قــم	واقــع	شــده	اســت،	کــه	تقریبــاً	از	
۶۲	ســال	پیــش	میزبــان	صبــور	پســماندهای	تهران	نشــینان	
در	مناطــق	۲۲	گانــه	ایــن	شــهر	و	شــهرک	های	اطــراف	بــوده	

اســت.
درســت	اســت،	کــه	جمــع	آوری	زبالــه	و	دور	کــردن	آن	
از	محــل	زندگــی	مــردم	شهرنشــین	یکــی	از	ضروریــات	
زندگــی	شــهری	امــروز	اســت،	امــا	متأســفانه	گاهــی	چنــان	
درگیــر	برخــی	سوءاســتفاده	ها	و	عــدم	مدیریت	هــا	در	
ــی	 ــه	هوای ــویم،	ک ــماند	می	ش ــه	و	پس ــت	زبال ــث	مدیری بح
ــل	 ــوری	عم ــرده	و	ط ــوش	ک ــم،	را	فرام ــس	می	کنی ــه	تنف ک
می	کنیــم،	کــه	چیــزی	از	»آراد	کــوه«	و	هوایــی	در	پایتخــت	

باقــی	نمی	مانــد.
ــه	ریــزی	در	فشــافویه	 متأســفانه	همــواره	زباله	ســوزی	و	نخال
ــرد	و	 ــار	شــتاب	می	گی ــای	به ــاز	فصــل	زیب ــا	آغ ــوه	ب و	آرادک
ــن	 ــدن	ای ــرای	دی ــد.	ب ــل	می	کاه ــن	فص ــای	ای از	زیبایی	ه
ــوه	 ــه	آرادک ــب	ب ــت،	یک	ش ــی	اس ــایند	کاف ــر	ناخوش مناظ
ــا	را	 ــا	و	کابل	ه ــات،	زباله	ه ــوختن	ضایع ــرده	و	س ــه	ک مراجع

ــد. مشــاهده	کنی
	

توپوگرافی تهران جمع کننده آلودگی است
ــت	 ــه	وضعی ــان	این	ک ــا	بی ــناس	محیط	زیســت	ب ــک	کارش ی
ــی	اســت	کــه	آلودگی	هــا	را	در	 ــه	صورت ــی	تهــران	ب توپوگراف
خــود	جمــع	می	کنــد،	عنــوان	کــرد:	در	فصــل	بهــار	و	بیشــتر	
ــا	زباله	ســوزی	های	غیرمجــاز	در	تهــران	 ــام	تعطیــالت	ب در	ای

و	اطــراف	آن	مواجــه	هســتیم.
محســن	میکائیلــی	بــا	بیــان	این	کــه	مشــکل	پســماند	
»دســتوری«	حــل	نمی	شــود،	اضافــه	کــرد:	بــا	بهره	گیــری	از	
فنــاوری	روز	می	تــوان	مشــکل	پســماند	را	حــل	کــرد	و	بــرای	
ــم	 ــرمایه	گذاران	فراه ــور	س ــه	حض ــد	زمین ــاوری	بای ورود	فن

ــود. ش
وی	وجــود	مراکــز	بازیافــت	غیرمجــاز	را	از	مهم	تریــن	عوامــل	
ــرات	 ــه	ج ــفانه	ب ــزود:	متأس ــت	و	اف ــران	دانس ــی	ته آلودگ
ــت	 ــز	بازیاف ــر	مراک ــی	ب ــارت	دقیق ــه	نظ ــت،	ک ــوان	گف می	ت

ــدام	جــدی	 ــون	اق ــدارد	و	تاکن ــران	وجــود	ن غیرمجــاز	در	ته
ــده	 ــده	نش ــاز	دی ــوزی	های	غیرمج ــا	زباله	س ــه	ب ــرای	مقابل ب
کــه	ایــن	امــر	دالیــل	متعــددی	دارد،	البتــه	پرداختــن	
ــن	بحــث	خــارج	اســت،	 ــه	ای ــر	از	حوصل ــن	ام ــل	ای ــه	دالی ب
ولــی	لــزوم	ورود	جــدی	در	ایــن	مبحــث	بــر	کســی	پوشــیده	

ــت. نیس
ــه	در	 ــه	در	برخــی	شــب	ها	در	طــول	هفت ــان	این	ک ــا	بی وی	ب
شــهریار،	پاکدشــت،	ری	و	برخــی	از	مناطــق	تهــران	زباله	هــا	
را	آتــش	می	زننــد،	گفــت:	جالــب	اســت،	بدانیــد	کــه	اغلــب	
ــا	 ــتند	و	ب ــی	هس ــا	نیمه	صنعت ــی	و	ی ــا	صنعت ــن	زباله	ه ای
ــر	 ــان	گی ــی	گریب ــای	تنفس ــر	بیماری	ه ــش	زدن	آن	خط آت
شــهروندان	می	شــود،	درحالی	کــه	می	تــوان	حجــم	ایــن	
ــم	و	از	 ــش	دهی ــد	کاه ــر	۱۰	درص ــه	زی ــوزی	ها	را	ب زباله	س
ــه	 ــوان	ب ــوا	می	ت ــی	ه ــش	آلودگ ــر	کاه ــالوه	ب ــن	راه	ع ای

اشــتغال	زایی	رســید.

ــماند  ــن پس ــزار ت ــی ۹ ه ــه ۸ ال ــا روزان ــی ه تهران
ــد ــی کنن ــد م تولی

ــه	دارد،	 ــان	ادام ــی	همچن ــوه	در	حال ــوزی	در	آرادک ــه	س زبال
کــه	»ری«	در	مواقــع	آلودگــی	هــوای	تهــران	از	آلــوده	تریــن	
مناطــق	پایتخــت	بــود،	تــا	جایی	کــه	احمــد	مســجد	جامعی،	
ــی	 ــز	در	گفتگوی ــران	نی ــهر	ته ــالمی	ش ــورای	اس ــو	ش عض
ــه	ایــن	آلودگــی	در	جنــوب	پایتخــت	هشــدار	داده	 نســبت	ب

ــود. ــه	آن	شــده	ب و	خواســتار	رســیدگی	ب
ــب	 ــی	موج ــهروندان	تهران ــط	ش ــه	توس ــاد	زبال ــد	زی تولی
واکنــش	رئیــس	شــورای	اســالمی	تهــران،	ری	و	تجریــش	نیز	
شــد،	بــه	طــوری	کــه	محســن	هاشــمی	در	بازدیــد	از	مجتمع	
ــران	در	 ــوب	ته ــوه	در	جن ــه	آرادک ــت	زبال ــردازش	و	بازیاف پ
جمــع	خبرنــگاران	هزینــه	شــهر	تهــران	در	خصــوص	زباله	هــا	
را	۸۰۰۰	میلیــارد	ریــال	دانســت	و	گفــت:	تهرانی	هــا	روزانــه	۸	
الــی	۹	هــزار	تــن	پســماند	تولیــد	می	کننــد،	کــه	ایــن	میــزان	

۲	برابــر	اســتاندارد	جهانــی	اســت.
ــدی	 ــه	ح ــران	ب ــوای	ته ــی	ه ــر	آلودگ ــوزی	ب ــر	زباله	س تأثی
اســت،	کــه	واکنــش	اســتاندار	تهــران	را	نیز	بــه	همراه	داشــت،	
محمدحســین	مقیمــی	گفــت:	زباله	ســوزی	در	تهــران	و	

ــت. ــررات	اس ــالف	مق ــیه	آن	خ حاش
وی	از	صــدور	دســتوری	بــه	فرمانداری	هــا	و	ادارات	مرتبــط	بــا	
ایــن	امــر	مبنــی	بــر	مقابلــه	جــدی	بــا	پســماند	ســوزی	خبــر	

ــرای	پســماند	ســوزی	در	داخــل	 داد	و	گفــت:	هیــچ	حقــی	ب
تهــران	و	نیــز	حاشــیه	شــهر	وجــود	نــدارد	و	ایــن	موضــوع	در	
بخشــنامه	ای	بــه	فرمانــداران	مــورد	تأکیــد	قــرار	گرفته	اســت.
رئیــس	کارگــروه	کاهــش	آلودگــی	هــوای	اســتان	تهــران	بــا	
بیــان	این	کــه	بایــد	زبالــه	تهــران	بــه	بهتریــن	شــکل	تفکیــک	
و	ســاماندهی	شــده	و	کم	تریــن	ضــرر	را	بــرای	محیط	زیســت	
ایجــاد	کنــد،	افــزود:	میــزان	تولیــد	زبالــه	در	تهــران	بیشــتر	از	

ســایر	کالن	شــهرها	اســت.
مقیمــی	همچنیــن	خواســتار	ســامان	دهی	نخاله	هــای	
اطــراف	تهــران	شــد	و	گفــت:	بایــد	قوانیــن	بــا	دقــت،	ســرعت	

ــف	اجــرا	شــود. ــدون	توق و	ب

نخاله های ساختمانی فشافویه بوم آور نیست
امــا	ایــن	بخشــنامه	ها	چقــدر	در	عمــل	تأثیــر	داشــته،	
ــر	 ــا	ب ــه	بن ــر«،	چراک ــد	»صف ــزی	در	ح ــم	چی ــد	بگویی بای
ــوزی	در	 ــماند	س ــزان	پس ــی	از	می ــاهدان	عین ــاهدات	ش مش
جنــوب	پایتخــت	کاســته	نشــده	اســت	و	گزارش	هــای	
ــداوم	 ــزک«	از	ت ــافویه«	و	»کهری ــای	»فش ــیده	از	بخش	ه رس

زباله	ســوزی	در	ایــن	مناطــق	حکایــت	دارد.
بخشــدار	فشــافویه	گفــت:	پســماند	ســوزی	یــا	تخلیــه	
ــت	و	 ــوم	آور«	نیس ــافویه	»ب ــاختمانی	در	فش ــای	س نخاله	ه
متأثــر	از	کارخانجــات	و	واحدهــای	صنعتــی	و	تولیــدی	خارج	
ــه	 ــران	اســت	و	ب ــه	شــهر	ته ــق	ب از	بخــش	فشــافویه	و	متعل
ــران	 ــهر	ته ــیه	ش ــافویه	در	حاش ــش	فش ــه	بخ ــل	این	ک دلی

ــد. ــش	می	آی ــن	بخ ــه	ای ــرار	دارد،	ب ق
ــا	بیــان	این	کــه	ایــن	پســماندها	در	 محمــد	صالــح	ضیایــی	ب
ــن	 ــد	مــردم	در	ای ــر	اداری،	شــبانه	و	خــارج	از	دی ســاعات	غی
ــوزاندن	 ــا	س ــی	ب ــت	و	برخ ــده	اس ــع	آوری	ش ــه	جم منطق
آن	 از	 برداشــت	ســیم	 بــه	 اقــدام	 کابل	هــا	 و	 زباله	هــا	
ــروه	پســماند	در	 ــون،	کارگ ــر	اســاس	قان ــت:	ب ــد،	گف می	کنن
ــا	مدیریــت	اداره	حفاظــت	از	محیط	زیســت	 شهرســتان	ری	ب
ــتان	 ــتگاه	های	اداری	شهرس ــده	و	دس ــتان	تشکیل	ش شهرس
بایــد	بــه	مصوبــات	عمــل	کننــد،	تــا	از	زباله	ســوزی	
ــت	 ــه	محیط	زیس ــری	ب ــیب	کم	ت ــا	آس ــود،	ت ــگیری	ش پیش

وارد	شــود.
وی	ادامــه	داد:	متأســفانه	برخــی	افراد	ســودجو	برای	رســیدن	
بــه	منافــع	شــخصی	اقــدام	بــه	ایــن	اعمــال	می	کننــد،	کــه	ما	
بــه	کمــک	اداره	حفاظــت	از	محیط	زیســت	شهرســتان	ری	در	

زباله سوزی در جنوب تهران/ نفس پایتخت به شماره افتاد

 وحید محمدی 
یکتا
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جامعــه ایـــران

پــی	مبــارزه	بــا	ایــن	پدیــده	نامبــارک	در	منشــأ	آن	هســتیم.
ــی	 ــافران	خارج ــه	مس ــت	ب ــره	ای	زش ــوزی	منظ پسماندس

فــرودگاه	امــام	عرضــه	می	کنــد
ــه	 ــوزی	ها	ک ــن	زباله	س ــای	ای ــد	کانون	ه ــت:	بای ــی	گف ضیای
ــدی	 ــا	تولی ــی	ی ــد	صنعت ــرکت،	واح ــه،	ش ــک	کارخان ــه	ی ب
ــاس	 ــر	اس ــد	ب ــه	آن	واح ــود،	ک ــایی	ش ــردد،	شناس بازمی	گ
ضوابــط	و	مقــررات	ملــزم	اســت،	پســماند	خــود	را	بــه	مراکــز	
بازیافــت	قانونــی	ازجملــه	مرکــز	»آرادکــوه«	تحویل	دهــد،	ما	
ــم	 از	اداره	حفاظــت	از	محیط	زیســت	شهرســتان	انتظــار	داری
ــوان	 ــود،	به	عن ــایی	می	ش ــه	شناس ــی	ک ــا	کانون	های ــه	ب ک
ضابــط	قــوه	قضاییــه	در	بحــث	محیط	زیســت	برخــورد	کنــد.
وی	بــا	بیــان	این	کــه	همــه	در	خصــوص	پســماند	ســوزی	در	
بخــش	فشــافویه	مســئول	هســتیم،	گفــت:	هرکــس	در	هــر	
نقطــه	ای	کــه	خودرویــی	در	حــال	تخلیــه	پســماند	مشــاهده	
ــا	برخــورد	جــدی	شــود،	در	 ــد،	ت ــد	اطــالع	ده ــد،	بای می	کن
شــورای	برنامه	ریــزی	اســتان	تهــران	نیــز	اســتاندار	بــر	مقابلــه	
بــا	پســماند	ســوزی	در	منطقــه	تأکیــد	کــرد،	بایــد	بــا	جدیت	
بیشــتری	ایــن	مــوارد	را	دنبــال	کنیــم،	در	ســال	گذشــته	نیــز	
حــدود	۸	الــی	۹	خــودرو	در	ایــن	خصــوص	متوقــف	کردیــم	
ــم. ــی	دادی ــط	قضای ــوان	ضاب ــل	محیط	زیســت	به	عن و	تحوی

بخشــدار	فشــافویه	بــا	بیــان	این	کــه	در	ســال	۹7	بــا	جدیــت	
بــا	پســماند	ســوزی	مقابلــه	خواهــد	شــد،	گفــت:	رصد	شــبانه	
در	خصــوص	تخلیــه	پســماند	و	پسماندســوزی	صــورت	
می	گیــرد	و	در	ســال	۹7	ایــن	منطقــه	را	بــرای	افــراد	ســودجو	
ناامــن	خواهیــم	کــرد،	ایــن	کار	جــرم	اســت	و	ســبب	ایجــاد	
آلودگی	هــای	زیســت	محیطی	بــرای	تنفــس	و	ســالمت	
ــور	از	منطقــه	 ــز	اگــر	در	حــال	عب مــردم	می	شــود،	مــردم	نی
ــد	به	ســرعت	 ــد،	می	توانن ــوده	و	شــاهد	پسماندســوزی	بودن ب
بــه	آتش	نشــانی	بــرای	اطفــای	ســریع	حریــق	اطــالع	دهنــد،	
ــود،	 ــوش	ش ــا	خام ــن	آتش	ه ــریع	تر	ای ــه	س ــر	چ ــه	ه چراک

ــود. ــد	ب ــر	خواه ــوا	کم	ت ــی	ه ــزان	آلودگ می
ــن	جــرم	 ــردی	در	خصــوص	ای ــا	ف وی	گفــت:	هــر	خــودرو	ی
ــل	 ــد	و	حداق ــد	ش ــادگی	آزاد	نخواه ــود،	به	س ــتگیر	ش دس
ــگ	 ــودرو	در	پارکین ــی	خ ــام	قضای ــی	مق ــا	هماهنگ ــاه	ب ۶	م

متوقــف	می	شــود.
ضیایــی	بــا	بیــان	این	کــه	پسماندســوزی	در	ســاعات	خاصــی	
ــوده	 ــبب	آل ــن	کار	س ــت:	ای ــد،	گف ــافویه	رخ	می	ده در	فش
کــردن	هــوا	و	نیــز	ایجــاد	منظــره	ای	زشــت	بــرای	مســافرانی	
ــد	 ــوند،	خواه ــت	می	ش ــرودگاه	وارد	پایتخ ــق	ف ــه	از	طری ک

ــد. ــم	می	زن ــه	ه ــه	را	ب ــم	انداز	منطق ــد	و	چش ش
بخشــدار	فشــافویه	بــا	بیــان	این	کــه	مــواد	اولیــه	آتش	ســوزی	
ــن	 ــت:	ای ــد،	گف ــه	می	آی ــن	منطق ــه	ای ــش	ب ــارج	بخ از	خ
ــه	مرکــز	بازیافــت	 ــرای	این	کــه	از	پرداخــت	هزینــه	ب افــراد	ب
»آرادکــوه«	فــرار	کننــد،	اقــدام	بــه	پسماندســوزی	می	کننــد،	
از	همــکاران	بخش	هــای	دیگــر	و	محیط	زیســت	تقاضــا	

ــن	 ــوزان	ناام ــه	س ــرای	زبال ــود	را	ب ــق	خ ــه	مناط ــم،	ک داری
ــده	زشــت	در	منطقــه	نباشــیم. ــن	پدی ــا	شــاهد	ای کننــد،	ت

ــکل  ــل مش ــبب ح ــد س ــِکن نمی توان ــای ُمَس کاره
ــود ــوزی ش پسماندس

عضــو	شــورای	شــهر	تهــران،	ری	و	شــمیرانات	نیز	گفــت:	این	
زباله	هــا	به	طــور	غیرمجــاز	در	تهــران	جمــع	آوری	و	در	مناطــق	
غیرمجــاز	دیگــری	تفکیــک	می	شــود	و	ضایعاتــی	کــه	خریدار	
ــا	و	نزدیکــی	 ــه	بیابان	ه ــل	اســتفاده	اســت،	ب ــدارد	و	غیرقاب ن
ــه	 ــش	زده	می	شــوند	ک ــل	و	آت روســتاهای	اطــراف	ری	منتق
ایــن	امــر	موجــب	آلودگــی	هــوا	و	خســارت	بــه	محیط	زیســت	

ــود. ــه	می	ش منطق
ــه	 ــه	چ ــؤال	ک ــن	س ــه	ای ــخ	ب ــادی	در	پاس ــن	خلیل	آب حس
ــیده	 ــد	اندیش ــده	بای ــن	پدی ــا	ای ــه	ب ــرای	مقابل ــکاری	ب راه
شــود؟	گفــت:	متأســفانه	هنــوز	کســی	به	طورجــدی	بــه	ایــن	
ــک	 ــه	کم ــداری	ها	ب ــی	بخش ــه	گاه ــرده،	البت ــر	ورود	نک ام
ــده	ای	 ــرده	و	ع ــدازی	ک ــت	هایی	را	راه	ان ــت	گش محیط	زیس
ــن	 ــی	می	دهنــد،	کــه	ای ــل	مراجــع	قضای را	دســتگیر	و	تحوی
ــا	 ــد	پیگیری	ه ــا	بای ــوند،	ام ــم	می	ش ــی	ه ــراد	جریمه	های اف
مســتمر	و	دائمــی	باشــد،	و	حتــی	بخشــداری	ها	و	دهیاری	هــا	
اگــر	بتواننــد	دوربیــن	کار	بگذارنــد	و	خودروهایــی	کــه	زبالــه	

ــد. ــایی	کنن ــد	را	شناس ــه	می	کنن وارد	منطق
وی	بــا	بیــان	این	کــه	در	حــال	حاضــر	بســیاری	از	روســتاهای	
شهرســتان	ری	مملــو	از	نخاله	هــای	ســاختمانی	شــده	اســت،	
ــکاری	 ــا	هم ــده	و	ب ــی	ش ــف	ردیاب ــراد	متخل ــد	اف ــت:	بای گف
ــده	و	 ــی	ش ــورد	قانون ــف	برخ ــای	متخل ــا	خودروه ــس	ب پلی
ــتفاده	ها	 ــورت	سوءاس ــن	ص ــوند،	در	ای ــف	ش ــا	متوق خودروه
کاهــش	می	یابــد،	اگــر	اراده	ای	در	ســطح	مدیریت	هــای	
اســتان	تهــران	در	اســتانداری	و	اداره	کل	محیط	زیســت	

ــر	شــدنی	اســت. ــن	ام باشــد،	ای
ــه	 ــان	این	ک ــا	بی ــتان	ری	ب ــالمی	شهرس ــورای	اس ــس	ش رئی
یکــی	از	مهم	تریــن	راهکارهایــی	کــه	به	طــور	اساســی	
ــج	 ــد،	تروی ــل	می	کن ــوزی	را	ح ــماند	و	زباله	س ــکل	پس مش
ــون	 ــه	داد:	چ ــت،	ادام ــدأ	اس ــه	از	مب ــک	زبال ــگ	تفکی فرهن
ــورت	 ــود	و	به	ص ــک	نمی	ش ــزل	تفکی ــدأ	و	من ــا	از	مب زباله	ه

تفکیــک	نشــده	بــه	محــل	انباشــت	پســماند	می	آیــد	و	زمینه	
بــرای	جمــع	آوری	غیرمجــاز	پســماند	فراهــم	می	شــود،	ایــن	
مشــکالت	را	شــاهد	هســتیم،	امــا	اگــر	مــردم	پســماند	را	بــه	
کانکس	هــای	شــهرداری	تحویــل	داده	و	در	مقابــل	آن	جایــزه	
ــش	 ــاهد	کاه ــم	ش ــد،	می	توانی ــت	کنن ــر	دریاف ــالم	دیگ و	اق

پدیده	هــای	این	چنینــی	باشــیم.
ــد،	 ــِکن	نمی	توان ــای	ُمَس ــام	کاره ــه	انج ــان	این	ک ــا	بی وی	ب
ســبب	حــل	مشــکل	پسماندســوزی	شــود،	تأکیــد	کــرد:	باید	
از	فرمانداری	هــا،	بخشــداری	ها	و	شــهرداری	ها	بخواهیــم،	
کــه	به	طــور	مرتــب	اقــدام	بــه	گشــت	در	خصــوص	مقابلــه	بــا	
پسماندســوزی	کــرده	و	بــا	مجرمــان	برخــورد	جــدی	کننــد.

ــل  ــه تحوی ــف ب ــه موظ ــل نخال ــای حام خودروه
ــوند ــاختمانی ش ــه س نخال

ــتن	 ــر	کار	گذاش ــی	ب ــی	مبن ــب	قانون ــادی	از	تصوی خلیل	آب
دوربیــن	در	محــل	تخریــب	ســاختمان	ها	بــرای	دریافــت	جواز	
در	تهــران	خبــر	داد	و	گفــت:	بایــد	خودروهــای	حامــل	نخالــه	

موظــف	بــه	تحویــل	نخالــه	ســاختمانی	شــوند.
ــه	 ــا	برنام ــگ	و	ب ــدی،	هماهن ــا	ج ــر	برخورده ــت:	اگ وی	گف
شــود،	فراوانــی	پسماندســوزی	و	نخالــه	ریــزی	زیــاد	
مختلــف،	 بخش	هــای	 در	 به	طوری	کــه	 نمی	شــود،	
ــر	 ــن	ام ــاهد	ای ــب	ها	ش ــروب	و	ش ــاعات	غ به	خصــوص	در	س

ــیم. باش
ــان	 ــا	بی ــمیرانات	ب ــران،	ری	و	ش ــهر	ته ــورای	ش ــو	ش عض
این	کــه	وجــود	دشــت	های	وســیع،	بیابان	هــای	بایــر	و	
ــت	 ــزه	حرک ــران	انگی ــهر	ته ــارج	از	ش ــتن	در	خ ــرار	داش ق
خودروهــای	حمــل	نخالــه	به	ســوی	آرادکــوه	و	مناطــق	
بخش	هــای	کهریــزک	و	فشــافویه	شهرســتان	ری	شــده	
اســت،	گفــت:	در	بخــش	»قلعه	نــو«	و	دشــت	ورامیــن	اراضــی	
ــای	 ــاد	اســت	و	حضــور	کشــاورزان	در	زمین	ه کشــاورزی	زی

ــد. ــلب	می	کن ــوزان	را	س ــه	س ــور	زبال ــکان	حض ــود	ام خ
وی	ادامــه	داد:	امــا	زمین	هــای	بایــر	در	بخش	هــای	کهریــزک	
و	فشــافویه	بســتر	خوبــی	بــرای	حضــور	زبالــه	ســوزان	اســت،	
چراکــه	عــدم	حضــور	مــردم	در	ایــن	مناطــق	می	توانــد	زمینه	
زباله	ســوزی	را	فراهــم	کنــد،	دلیــل	دیگــر	نیــز	نزدیکــی	ایــن	
ــران	در	 ــه	شــهرداری	ته ــز	پســماند	و	زبال ــه	مرک ــا	ب بخش	ه
»آرادکــوه«	اســت،	کــه	اگــر	در	مســیر	پلیــس	ایــن	خودروهــا	
ــه	 ــه	زبال ــرای	تخلی ــد	کــه	ب ــد،	اظهــار	می	کنن را	متوقــف	کن

ــد. ــماند	می	رون ــز	پس ــوی	مرک به	س
ــا	 ــه	ب ــرای	مقابل ــخ	ب ــی	راس ــر	عزم ــد،	اگ ــر	می	رس ــه	نظ ب
ــه	 ــی	در	مســئوالن	و	تفکیــک	زبال پســماند	ســوزی	غیرقانون
از	مبــدأ	در	شــهروندان	نباشــد،	بــه	زودی	شــاهد	نتایــج	تلــخ	
حاصــل	از	آلودگی	هــای	ناشــی	از	زباله	ســوزی	و	تخلیــه	
نخاله	هــای	ســاختمانی	در	حواشــی	جنــوب	پایتخــت	

ــود. ــم	ب خواهی
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جامعــه ایـــران

روایــت  زاگــرس  پــردرد  ریه هــای 
جنگل هــای  کــه  اســت  زخم هایــی 
بلــوط از آتش ســوزی، زغال گیــری، 
هجــوم آفت هــا و خشــکیدگی بلــوط 
نیمه جــان  پیکــر  امــروز  و  خــورده 
و  حمایــت  چشــم انتظار  بلوط هــا 

اســت. حفاظــت 

ــر	 ــر	پیک ــی	ب ــای	پی	درپ ــاج	زخم	ه ــواره	آم ــرس«	هم »زاگ
نیمه	جــان	جنگل	هــای	بلــوط	بــوده	و	هنــوز	زخم	هــای	
ــم	 ــوز	غ ــرده	اســت.	هن ــدا	نک ــام	پی ــق	بلوطســتان	التی عمی
کهنــه	آتش	ســوزی	های	پی	درپــی	بــر	تــن	جنگل	هــای	
ــار	 ــن	ب ــود	کــه	خنجــر	دیگــری	ای زاگــرس	بهبــود	نیافتــه	ب

ــد. ــرود	آم ــتان	ف ــر	بلوطس ــر	پیک ــته	ب ــر	از	گذش عمیق	ت
ــا	 ــذر	فصل	ه ــا	گ ــت	ب ــه	طبیع ــود	ک ــر	از	آن	ب ــم	کاری	ت زخ
و	روزهــا،	آن	را	التیــام	بخشــد.		اینکــه	ماجــرا	از	کــی	و	کجــا	
ــی	وقتــی	چشــم		 شــروع	شــد	روایت	هــای	مختلفــی	دارد	ول
ــب	زاگــرس	 ــم	نیمــی	از	بلوطســتان	در	قل ــم	دیدی ــاز	کردی ب

ــران	نیســت	شــده	اســت. مرکــزی	ای
خســارت	»زوال«	در	برخــی	مناطــق	زاگــرس	بــه	۱۰۰	درصد	
می	رســد	و	بــه	گفتــه	کارشناســان،	حــدود	۶۰۰	هــزار	هکتــار	
ــاع	 ــر	اوض ــد،	اگ ــود	زوال	را	دیده	ان ــم	خ ــه	چش ــا	ب از	بلوط	ه
همین	طــور	ادامــه	یابــد	و	زوال	کار	خــود	را	کنــد	احتمــاالً	کل	

بلوطســتان	»نیســتی«	را	بــه	چشــم	خواهــد	دیــد.
در	بخش	هایــی	از	جنگل	هــای	بلــوط	لرســتان	درختــان	
ــای	 ــا	ج ــپرده	شــدند	ت ــر	و	اره	س ــغ	تب ــه	دم	تی خشــکیده	ب
پــای	آن	هــا	نهــال	و	دانــه	بلــوط	کاشــته	شــود،	کــه	آیــا		5۰	
ــی	 ــای	خال ــد	و	ج ــا	می	گیرن ــا	پ ــن	بلوط	ه ــر	ای ــال	دیگ س

ــه! ــا	ن ــد	ی ــر	می	کنن ــان	را	پ ــادران	و	پدرانش م

روایت آفت »برگ خوار« و بلوطستان بی برگ
درد	روی	درد	جمــع	شــد	و	بغــض	بلوطســتان	ایــن	بــار	
بــا	هجــوم	بی	رحمانــه	آفــت	»جوانه	خــوار«	شکســت.	
ــو	و	بهــار	طبیعــت	 بلوط	هایــی	کــه	در	شــادی	آغــاز	فصــل	ن
ــد	 ــفت	می	کردن ــده	س ــن	نم	دی ــود	را	در	زمی ــای	خ ــای	پ ج
ــا	حملــه	آفت	هــای	 و	تــاج	خــود	را	ســبزتر	می	گســتراندند،	ب
ــدوه. ــزن	و	ان ــر	ح ــدند	سراس ــی	ش ــاغ	بی	برگ ــوار،	ب برگ	خ
5۰	هــزار	هکتــار	از	جنگل	هــای	بلــوط	لرســتان	در	نخســتین	
روزهــای	بهــار	۹7	تحــت	ســیطره	آفــت	»جوانه	خــوار«	
ــا	از	 ــد	ت ــای	خــود	را	از	دســت	دادن ــد	و	برگ	ه ــوط	درآمدن بل
جنگل	هــای	ســبز	لرســتان،	درختــان	عریــان	از	بــرگ	باقــی	

ــد. بمان
وزارت	جهــاد	کشــاورزی	می	گویــد	حــدود	۱۳۰	هــزار	هکتــار	
از	جنگل	هــای	منطقــه	زاگــرس	بــه	آفــت	جوانــه	خــوار	بلــوط	
ــزار	 ــا	۱5	ه ــت	در	۱۰	ت ــن	ســطح،	وضعی ــه	از	ای ــد	ک آلوده	ان
هکتــار	آن	بحرانــی	اســت	و	نیــاز	بــه	مبــارزه	دارد	و	اعتبــاری	
یک	میلیــاردی	را	نیــز	بــرای	مبــارزه	پیش	بینــی	کــرده	

اســت.
ــزداری	 ــی	و	آبخی ــع	طبیع ــرکل	مناب ــی	مدی ــیرزاد	نجف ش
لرســتان	گفــت:	متأســفانه	بیــش	از	5۰	هــزار	هکتــار	از	
ســطح	جنگل	هــای	لرســتان	بــه	آفــت	»جوانــه	خــوار	بلــوط«	

آلوده	شــده	اند.
وی	بابیــان	اینکــه	مناطقــی	همچــون	»سپیددشــت«،	
آبــاد«،	 »داد	 و	 »شــول	آباد«	 »بیشــه«،	 »چم	چیــت«،	
بیشــترین	نقــاط	آلــوده	بــه	ایــن	آفــت	هســتند،	اظهــار	کــرد:	
ــا	آفــت	جوانــه	خــوار	بلــوط	در	شهرســتان	های	 کار	مبــارزه	ب
خرم	آبــاد،	چگنــی،	سلســله،	دورود	و	الیگــودرز	بــا	مشــارکت	

ــت. ــده	اس ــی	شروع	ش ــع	محل جوام
مدیــرکل	منابــع	طبیعــی	و	آبخیــزداری	لرســتان	گفــت:	ایــن	
اقــدام	در	کوتاه	مــدت	منجــر	بــه	کاهــش	ایــن	آفــت	خواهــد	
شــد	و	بایــد	قبــل	از	اینکــه	الروهــا	بــه	حشــره	کامــل	تبدیــل	

شــوند،	مبــارزه	صــورت	گیــرد.
ــرم	 ــر،	گ ــدان	در	ســال	های	اخی ــود	ســرما	و	یخبن ــی	نب نجف
ــل	 ــا	را	از	دالی ــود	بارش	ه ــم	و	کمب ــر	اقلی ــوا،	تغیی ــدن	ه ش
طغیــان	ایــن	آفــت	عنــوان	کــرد	و	افــزود:	در	عملیــات	مبــارزه	
بــا	ایــن	آفــت،	از	روش	محلول	پاشــی	کــه	یــک	مبــارزه	

ــت. ــده	اس ــی	رود	استفاده	ش ــمار	م ــه	ش ــی	ب بیولوژیک
وی	یــادآور	شــد:	»پروانــه	جوانــه	خــوار«	بلــوط	کــه	در	
ــژه	در	 ــوط	را	به	وی ــف	بل ــای	مختل ــر،	گونه	ه ــه	اخی ــد	ده چن
ــی	 ــت،	آفت ــرار	داده	اس ــه	ق ــتان	موردحمل ــای	لرس جنگل	ه
ــوب،	 ــش	چ ــش	روی ــث	کاه ــه	باع ــت	ک ــرب	اس ــیار	مخ بس
زوال	جنــگل،	تغییــر	در	زادآوری	و	توالــی	شــده	و	حتــی	باعث	

ــود. ــز	می	ش ــان	نی ــرگ	درخت م
ــح	 ــتان	تصری ــزداری	لرس ــی	و	آبخی ــع	طبیع ــرکل	مناب مدی
کــرد:	بــا	یاری	گرفتــن	از	مــردم	محلــی	و	بــه	لحــاظ	آمادگــی	
ــن	 ــم،	ای ــوط	داری ــوار	بل ــه	خ ــت	جوان ــه	از	آف ــناختی	ک و	ش

ــرل	اســت. ــت	و	کنت ــت	تحــت	مدیری آف

آفــت  مهــار  تخصصــی  کارگــروه  تشــکیل 
بلــوط برگ خــوار 

عبدالرضــا	بــازدار	رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	لرســتان	
ــز	 ــروه	تخصصــی	در	مرک ــز	در	ســخنانی	از	تشــکیل	کارگ نی
ــع	طبیعــی	لرســتان	به	منظــور	 ــات	کشــاورزی	و	مناب تحقیق
ــوط	 ــوار	بل ــت	برگ	خ ــار	آف ــرای	مه ــات	الزم	ب ــام	اقدام انج
خبــر	داد	و	اظهــار	داشــت:	در	بهــار	ســال	جــاری	آفــت	
ــتان	را	 ــتان	لرس ــای	اس ــی	از	جنگل	ه ــوار	بخش	های برگ	خ

ــرار	داده	اســت. ــر	ق تحــت	تأثی
وی	بیــان	داشــت:	در	همیــن	راســتا	توســط	محققیــن	مرکــز	
ــی	 ــتان	بررس ــی	لرس ــع	طبیع ــاورزی	و	مناب ــات	کش تحقیق
خیلــی	خوبــی	را	روی	ایــن	آفــت،	چرخــه	زندگــی	و	اقداماتــی	
ــار	آن	انجــام	شــود	 ــرای	مه ــد	در	طبیعــت	اســتان	ب ــه	بای ک
صــورت	پذیرفتــه	و	بــا	همــکاری	و	مشــارکت	ســازمان	
ــی«	 ــون	کوب ــه	»کان ــبت	ب ــور	نس ــع	کش ــا	و	مرات جنگل	ه

ــت. ــده	اس ــدام	ش اق
ــا	از	وضعیــت	طبیعــت	و	شــرایط	 ــه	داد:	آنچــه	م ــازدار	ادام ب

ــه در  ــالی ک ــوط و خشک س ــته زوال بل ــال گذش ــی س اقلیم
ــه	وقــوع	پیوســت	می	دانیــم	 ســال	های	گذشــته	در	اســتان	ب
ــورد	 ــم	بخ ــتان	رق ــت	اس ــی	در	طبیع ــده	اتفاقات ــب	ش موج
ــه	آفــت	و	خشــکیدگی	بلــوط	شــده	و	این	هــا	 کــه	منتهــی	ب

عواملــی	اســت	کــه	باهــم	در	ارتبــاط	هســتند.
ــتیم	و	در	 ــی	نداش ــتان	خوب ــته	زمس ــال	گذش ــزود:	س وی	اف
زمســتان	بــرف	و	ســرما	در	کنترل	آفــات	و	امــراض	در	طبیعت	
اســتان	مؤثــر	اســت	از	همیــن	رو	شــرایط	را	برای	طغیــان	این	
ــن	 ــال	ای ــه	دنب ــتا	ب ــن	راس ــرده	و	در	همی ــاعد	ک ــت	مس آف
ــش	 ــی	پای ــای	طبیع ــتفاده	از	کنترل	کننده	ه ــا	اس هســتیم	ب

و	اقدامــات	غیــر	شــیمیایی	ایــن	آفــت	را	کنتــرل	کنیــم.

ــروت  ــان ث ــه ج ــه ب ــی ک ــه آتش ــت کهن حکای
می افتــد نشــینان  زاگــرس 

ــت،	از	 ــدی	نیس ــت	جدی ــوط	حکای ــش	و	بل ــرای	آت ــا	ماج ام
دیروزهــا	تــا	امــروز	بلوطســتان	صحنــه	جــدال	بــوده	اســت،	
یــک	روز	حــرف	ذغالگیــری	اســت	و	روز	دیگر	تغییــر	کاربری،	
ــرمایه	 ــه	س ــگ	ب ــت،	چن ــن	ُمف ــع	زمی ــه	طم ــاورزانی	ب کش
زمیــن	انداخته	انــد،	یــک	روز	بــا	تبــر	و	اره	می	برنــد،	روز	

ــد. ــش	می	زنن ــا	آت ــن	روزه ــد	و	ای ــال	می	گیرن ــر	زغ دیگ
ــود	و	 ــیده	می	ش ــتان	کش ــه	بلوطس ــتا	ب ــوای	دو	روس گاه	دع
بــرای	خالــی	کــردن	دســت	هــم	از	بضاعــت	چــراگاه	و	مراتــع	
خشــکیده،	آتش	به	جــان	جنــگل	می	اندازنــد،	حکایــت	
»دیگــی	اســت	کــه	نمی	خواهنــد	بــرای	هیچ	کدامشــان	
بجوشــد«	امــا	دعوایشــان	هســتی	بلوطســتان	را	می	ســوزاند	

ــس. و	ب
از	 برخــی	 می	شــود،	 هــم	 عجیب	تــر	 گاهــی	 ماجــرا	
آتش	ســوزی	ها	را	می	گوینــد	عمــدی	اســت،	بااین	حــال	
مــرور	گفته	هایشــان	همچنــان	جــز	یــک	راز	ســربه	مهر	چیــز	
ــان	انگشــت	اتهــام	 ــا	همچن ــه	دســت	نمی	دهــد	ت دیگــری	ب
به	طــرف	ناآگاهــی	و	ســهل	انگاری	برخــی	افــراد	محلــی	

ــود. ــه	ش گرفت
ــتان	های	 ــن	اس ــتان	در	بی ــتان	لرس ــای	اس ــطح	جنگل	ه س
زاگــرس	نشــین	بعــد	از	اســتان	فــارس	در	رده	دوم	قــرار	
دارد	ولــی	در	ســال	های	اخیــر	جنگل	هــای	ایــن	اســتان	
ــن	بخــش	 ــرده	و	دراین	بی ــه	ک ــیاری	را	تجرب ــای	بس تهدیده
عظیمــی	از	وســعت	ایــن	جنگل	هــای	ارزشــمند	در	پــی	
ــت	 ــوط	و	هجوم	آف ــدد،	خشــکیدگی	بل آتش	ســوزی	های	متع

قلب پر درِد زاگرس/ بلوطستان در هراس »آتش« و »آفت« به خود می لرزد

فاطمه حسینی
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جامعــه ایـــران

ازدســت	رفته	اند. هــا	
ظرفیت	هــای	 بــودن	 دارا	 به	رغــم	 لرســتان	 اســتان	
منحصربه	فــرد	درزمینــه	اراضــی	جنگلــی	و	مرتعــی	بــا	
ــی	رود	 ــه	م ــی	ک ــه	اســت،	مخاطرات ــرات	جــدی	مواج مخاط
ــدون	 ــت	های	ب ــه	دش ــار	را	ب ــن	دی ــی	ای ــای	طبیع عرصه	ه

ــد. ــل	کن ــف	تبدی آب	وعل
	

بحرانــی  مواقــع  بــرای  مردمــی  تشــکل های 
نشــده اند ســاماندهی 

ــه	 ــه	نســبت	ب ــان	اینک ــدار	دورودبابی ــی	فرمان ماشــااهلل	نعمت
رونــد	 جنگل	هــا	 در	 آتش	ســوزی	 گذشــته	 ســال	های	
کاهشــی	داشــته	اســت،	اظهــار	داشــت:	ایــن	رونــد	کاهشــی	
بــا	تــالش	جمعــی	بــوده	و	همــه	دســتگاه	ها	به	نوعــی	منابــع	

ــد. ــک	کرده	ان ــی	را	کم طبیع
وی	بابیــان	اینکــه	آنچــه	در	اطفــای	حریــق	جنگل	هــا	بســیار	
مهــم	اســت	ســرعت	عمــل	بــاال	اســت،	گفــت:	اگــر	در	دقایــق	
اولیــه	موفــق	بــه	مهــار	آتش	ســوزی	شــویم	درصــد	تخریــب	

جنگل	هــا	بــه	صفــر	خواهــد	رســید.
ــی	از	 ــته	یک ــال	گذش ــه	در	س ــان	اینک ــدار	دورود	بابی فرمان
راهکارهایــی	کــه	انجــام	دادیــم	ایــن	بــود	کــه	یــک	نشســت	
برگــزار	و	از	همــه	ظرفیت	هــا	اســتفاده	کردیــم،	بیــان	داشــت:	
ائمــه	جماعــت،	بســیج،	دهیــاران	و	...	ظرفیت	هایــی	بــود	کــه	

از	آن	هــا	اســتفاده	کردیــم.
مردمــی	 تشــکل	های	 اینکــه	 بــه	 اشــاره	 بــا	 نعمتــی	
ظرفیت	هــای	بزرگــی	هســتند	امــا	در	مواقــع	بحرانــی	از	
ــکل	ها	 ــن	تش ــرد:	ای ــح	ک ــم،	تصری ــتفاده	نمی	کنی ــا	اس آن	ه
بایــد	ســاماندهی	شــوند	تــا	بتــوان	در	مواقــع	بحــران	از	آن	هــا	

ــم. ــتفاده	کنی اس
ــع	 ــه	مناب ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــود	ب ــخنان	خ ــه	س وی	در	ادام
را	 مردم	نهــاد	 و	ســازمان	های	 تشــکل	ها	 ایــن	 طبیعــی	
شناســایی	و	ســاماندهی	کنــد	تــا	در	مواقــع	بحرانــی	از	آن	هــا	
اســتفاده	کنیــم،	ادامــه	افــزود:	همچنیــن	از	ظرفیــت	دهیاران	
و	شــوراها	در	بحــث	فرهنگ	ســازی	می	توانیــم	اســتفاده	

ــم. کنی
ــت	 ــان	طبیع ــده	ای	در	دام ــه	ع ــان	اینک ــدار	دورود	بابی فرمان
ــوش	 ــد	و	آن	را	خام ــن	می	کنن ــش	را	روش ــه	آت ــدون	توج ب
ــاد	آتش	ســوزی	در	جنگل	هــا	 ــه	دلیــل	وزش	ب نمی	کننــد	و	ب
صــورت	می	گیــرد	ادامــه	داد:	ایــن	فرهنگ	ســازی	بایــد	
صــورت	گیــرد	کــه	می	تــوان	از	ظرفیــت	دهیــاران	و	شــوراها	

ــن	رابطــه	اســتفاده	کــرد. در	ای
نعمتــی	بــا	تأکیــد	بــر	ضــرورت	ورود	صداوســیما	و	همچنیــن	
ــا	ایــن	موضــوع	نیــز	گفــت:	همچنیــن	 رســانه	ها	در	رابطــه	ب
نیروهــای	عمل	کننــده	در	هنــگام	اطفــای	حریــق	جنگل	هــا	

بایــد	بــه	تجهیــزات	و	امکانــات	الزم	تجهیــز	شــوند.

وی	بابیــان	اینکــه	در	برخــی	مواقــع	در	هنــگام	آتش	ســوزی	
جنگل	هــا	هیچ	گونــه	امکاناتــی	را	در	اختیــار	نداشــته	ایم،	
ــد	تجهیــزات	الزم	از	ســوی	 بیــان	داشــت:	در	ایــن	راســتا	بای
ــر	 ــا	در	نظ ــق	جنگل	ه ــای	حری ــرای	اطف ــی	ب ــع	طبیع مناب

ــود. ــه	ش گرفت
علــی	کورانــی	فــر	فرمانــدار	بروجــرد	نیــز	در	گفت	وگــو	
ــتان	 ــن	شهرس ــع	در	ای ــزان	مرات ــه	می ــان	اینک ــر،	بابی ــا	مه ب
ــه	ای	کــه	 بیشــتر	از	جنــگل	اســت،	گفــت:	بااین	وجــود	تجرب
ســال	گذشــته	در	شهرســتان	داشــتیم	و	موجــب	کاهــش	۹۸	
ــای	۲۰	 ــه	حریق	ه ــود	ک ــن	ب ــد	ای ــوزی	ش درصــدی	آتش	س

ــم. ــی	قراردادی ــه	و	بررس ــتان	را	موردمطالع ــاله	شهرس س
ــوزی	 ــا	آتش	س ــه	در	آن	ه ــه	ک ــش	از	۲7	نقط ــت:	بی وی	گف
ــاران،	 ــدی	دهی ــد	و	در	گام	بع ــایی	ش ــه	شناس ــورت	گرفت ص
شــوراها	و	معتمدیــن	را	دعــوت	و	بــا	آن	هــا	جلســه	ای	را	برگزار	
کردیــم	و	آموزش	هــای	الزم	بــرای	آن	هــا	ارائــه	و	بــرای	آن	هــا	

ابــالغ	کتبــی	زده	شــد.
فرمانــدار	بروجــرد	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	اگــر	بخواهیــم	بحــث	
مقابلــه	بــا	آتش	ســوزی	را	دولتــی	کنیــم	به	هیچ	عنــوان	
ممکــن	نیســت،	گفــت:	جوامــع	محلــی	در	ایــن	رابطــه	مؤثــر	
هســتند	و	اگــر	درصحنــه	باشــند	در	کوتاه	تریــن	زمــان	

ــود. ــار	می	ش ــش	مه ــن	آت ممک
کورانــی	فــر	یــا	اشــاره	بــه	صــدور	کارت	همیــار	طبیعــت	برای	
ــان	 ــرد	بی ــتان	بروج ــن	شهرس ــوراها	و	معتمدی ــاران،	ش دهی
داشــت:	بــا	ایــن	اقــدام	همــه	روســتائیان	احســاس	می	کردنــد	

کــه	همیــار	طبیعــت	هســتند.
	

مانورهایی که »واقعی« نیست
وی	در	بخــش	دیگــری	از	ســخنان	خــود	بــر	ضــرورت	خریــد	
تجهیــزات	اطفــای	حریــق	بــرای	اســتان	تأکیــد	کــرد	و	ادامــه	
ــت	 ــد	تقوی ــتان	ها	بای ــی	در	شهرس ــع	طبیع داد:	ادارات	مناب
شــوند	و	اگــر	کمک	هــای	مردمــی	نباشــد	کار	خاصــی	

ــم. ــش	ببری ــم	از	پی نمی	توانی
ــن	 ــجام	بی ــرورت	انس ــر	ض ــن	ب ــرد	همچنی ــدار	بروج فرمان
آتش	ســوزی	جنگل	هــا	 هنــگام	 در	 امــدادی	 نیروهــای	
ــی	 ــا	متخلفان ــد	قوانیــن	برخــورد	ب تأکیــد	کــرد	و	گفــت:	بای
ــا	 ــش	زدن	جنگل	ه ــه	آت ــدام	ب ــدی	اق ــورت	عم ــه	به	ص ک

می	کننــد	موردبازنگــری	قــرار	گیــرد.
ــد	جــرم	و	همچنیــن	حکمــی	 ــر	تأکیــد	کــرد:	بای ــی	ف کوران
کــه	در	ایــن	رابطــه	صــادر	می	شــود	تناســب	داشــته	باشــند	

تــا	ایــن	امــر	بازدارنــده	باشــد.
وی	در	ادامــه	ســخنان	خــود	بــا	اشــاره	به	اجــرای	طــرح	جامع	
مدیریــت	پیشــگیری	از	آتش	ســوزی	جنگل	هــا	عنــوان	کــرد:	
ایــن	طــرح	بایــد	عملیاتــی	شــود	و	همه	کســانی	کــه	در	امــر	
ــول	 ــد	در	ط ــتند	بای ــل	هس ــا	دخی ــق	جنگل	ه ــای	حری اطف
ســال	دوره	هــای	الزم	را	بــرای	مبــارزه	بــا	حریــق	طــی	کننــد.
ــد	 ــه	بای ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــن	ب ــرد	همچنی ــدار	بروج فرمان
مانورهــای	واقعــی	اطفــای	حریــق	جنگل	هــا	در	اســتان	اجــرا	
شــود،	گفــت:	یکــی	از	مشــکالتی	کــه	مــا	در	اســتان	داریــم	
ایــن	بــوده	کــه	مانورهــا	در	عرصــه	واقعــی	اجــرا	نمی	شــوند.
ــر	اینکــه	مانورهــا	بایــد	در	مناطــق	 ــا	تأکیــد	ب ــر	ب ــی	ف کوران
صعب	العبــور،	جنگلــی	و	مناطقــی	کــه	احتمــال	حریــق	
وجــود	دارد	برگــزار	شــوند،	گفــت:	همچنیــن	اســتفاده	از	ابزار	
ــد	و	مــدرن	نیــز	در	بحــث	اطفــای	حریــق	 و	تجهیــزات	جدی

ــت. ــر	اس ــیار	مؤث ــا	بس جنگل	ه

اختالفــات طایفــه ای جنگل هــا را بــه آتــش 
ند می کشــا

ــدار	رومشــکان	نیــز	در	ایــن	رابطــه	 نورالدیــن	درمنــان	فرمان
ــی	ازنظــر	 ــا	بیــان	اینکــه	ایــن	شهرســتان	از	مناطــق	بحران ب
ــع	محســوب	می	شــود،	 ــا	و	مرات ــوع	آتش	ســوزی	جنگل	ه وق
گفــت:	بااین	وجــود	کمتریــن	ســطح	آتش	ســوزی	را	در	
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ســال	های	۹5	و	۹۶	داشــته	ایم.
ــه	 ــان	اینکــه	عمــده	آتش	ســوزی	ها	در	جنگل	هــا	ب ــا	بی وی	ب
دلیــل	عوامــل	انســانی	اســت،	بیــان	داشــت:	هــر	آتش	ســوزی	

کــه	در	شهرســتان	رخ	داده	منشــأ	آن	عوامل	انســانی	اســت.
فرمانــدار	رومشــکان	در	ادامــه	ســخنان	خــود	بــا	بیــان	
ــی	 ــانی	محل ــل	انس ــد	روی	عوام ــتا	بای ــن	راس ــه	در	ای اینک
ســرمایه	گذاری	کنیــم،		گفــت:	همچنیــن	تجهیــزات	نیــز	در	

ــت. ــم	اس ــوده	و	مه ــاز	ب ــه	نی ــن	رابط ای
از	 دیگــری	 درصــد	 اینکــه	 یــادآوری	 بــا	 درمنــان	
آتش	ســوزی	ها	نیــز	غیــر	عمــد	اســت،	گفــت:	یکــی	از	
ــات	 ــتان	اختالف ــدی	در	اس ــوزی	عم ــی	آتش	س ــل	اصل عوام

قومــی	و	طایفــه	ای	اســت.
ــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	بایــد	قبــل	از	وقــوع	آتش	ســوزی	ها	 وی	ب
اختالفــات	قومــی	و	طایفــه	ای	رفــع	شــوند،	بیــان	داشــت:	در	
ایــن	راســتا	بایــد	روی	آمــوزش	نیروهــای	محلی	تمرکــز	کنیم	
چراکــه	در	هنــگام	آتش	ســوزی	ها	مــردم	محــل	از	نیروهــای	

ــرای	اطفــای	حریــق	جلوتــر	بوده	انــد. دولتــی	ب
فرمانــدار	رومشــکان	بیــان	داشــت:	دهیــاران،	شــوراها،	
نهادهــای	اجتماعــی	و	...	آمــوزش	ببینــد	چراکــه	می	تواننــد	
حافظــان	خیلــی	خوبــی	بــرای	حفاظــت	از	جنگل	هــا	باشــند.

کاهــش بارش هــا، زنــگ خطــر خشک ســالی و 
حتمــی آتش ســوزی های 

نورمحمــد	فــردی	بیرانونــد	فرمانــدار	کوهدشــت	نیــز	در	ایــن	
رابطــه	بــه	مهــر	گفت:	بر	اســاس	گــزارش	هواشناســی	امســال	
ــا	 ــه	م ــر	ب ــن	ام ــت؛	ای ــرده	اس ــش	پیداک ــا	کاه بارندگی	ه
ــال	آن	 ــه	دنب ــد	کــه	خشک	ســالی	حتمــی	اســت	و	ب می	گوی

ــت. ــم	داش ــز	خواهی ــا	را	نی ــوزی	جنگل	ه آتش	س
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بایــد	نقــاط	بحرانــی	آتش	ســوزی	
جنگل	هــا	در	اســتان	مشــخص	شــوند،	بیــان	داشــت:	
همچنیــن	بایــد	از	ظرفیــت	»دیــده	بــان«	نیــز	در	ایــن	راســتا	

ــم. ــتفاده	کنی اس
ــر	اینکــه	فرهنگ	ســازی	و	 ــد	ب ــا	تأکی ــدار	کوهدشــت	ب فرمان
آمــوزش	نیــز	در	ایــن	رابطــه	بســیار	مهــم	اســت،	گفــت:	اگــر	
دهیــاران،	شــوراها	و	...	آمــوزش	ببیننــد	و	»دیــده	بــان«	نیــز	
در	اســرع	وقــت	آتش	ســوزی	را	گــزارش	بدهــد	به	طــور	
ــن	رابطــه	را	حــل	 حتــم	می	توانیــم	مشــکالت	موجــود	در	ای

کنیــم.
ــر	 ــی	در	ام ــاط	بحران ــه	نق ــان	اینک ــا	بی ــد	ب ــردی	بیرانون ف
ــر	 ــت:	اگ ــتند،	گف ــور	هس ــا	صعب	العب ــوزی	جنگل	ه آتش	س
از	ظرفیــت	»دیــده	بــان«	اســتفاده	کنیــم	می	توانیــم	در	
ــم. ــا	کنی ــق	جنگل	ه ــای	حری ــه	اطف ــدام	ب ــت	اق ــرع	وق اس
ــد	 ــا	تأکی ــی	ب ــدار	دوره	چگن ــژاد	فرمان ــی	ن ــدرت	اهلل	تراب ق

ــای	 ــد	در	عرصه	ه ــی	بای ــع	طبیع ــای	مناب ــه	نیروه ــر	اینک ب
ــع	 ــه	در	اداره	مناب ــه	اینک ــد	ن ــدا	کنن ــور	پی ــی	حض طبیع
طبیعــی	متمرکــز	شــوند،	گفــت:	بــه	هنــگام	آتش	ســوزی	تــا	
ایــن	نیروهــا	بــه	محــل	برســند	آتــش	جنگل	هــا	را	تخریــب	

ــت. ــرده	اس ک
ــزات	 ــرورت	اختصــاص	تجهی ــر	ض ــن	ب ــژاد	همچنی ــی	ن تراب
الزم	بــه	دهیاری	هــا	بــرای	اطفــای	حریــق	جنگل	هــا	تأکیــد	

کــرد.
نعمــت	اهلل	دســتیاری	فرمانــدار	پلدختــر	نیــز	در	ایــن	رابطــه	
بــا	بیــان	اینکــه	ایــن	شهرســتان	بــه	لحــاظ	عرصــه	جنگلــی	
ســومین	شهرســتان	اســتان	و	بــه	لحــاظ	عرصــه	مرتعــی	نیــز	
دومیــن	شهرســتان	لرســتان	اســت،	اظهــار	داشــت:	پلدختــر	
ــه	 ــتان	ب ــتان	های	لرس ــن	شهرس ــی	بحرانی	تری ــی	از	خیل یک

ــت. ــا	اس ــوزی	جنگل	ه ــوع	آتش	س ــاظ	وق لح

دستمزد »دیده بان«  پرداخت نشد
وی	بابیــان	اینکــه	منابــع	طبیعــی	در	ســال	گذشــته	زمینــه	
ــرای	اطفــای	حریــق	جنگل	هــا	فراهــم	 مشــارکت	مــردم	را	ب
ــا	دســتمزدی	 ــان«	ه ــده	ب ــردم	و	»دی ــرای	م ــرد،	گفــت:	ب ک

ــوز	پرداخت	نشــده	اســت. ــا	هن ــد	ام ــن	کردن تعیی
فرمانــدار	پلدختــر	بــا	بیــان	اینکــه	5۱	میلیــون	تومــان	میزان	
ــزان	 ــن	می ــه	از	ای ــوده	ک ــا	ب ــان«	ه ــده	ب ــن	»دی دســتمزد	ای
۲۴	میلیــون	تومــان	پرداخت	شــده	اســت،	گفــت:	انتظــار	ایــن	

ــود	کــه	ایــن	دســتمزد	پرداخــت	شــود	تــا	شــاهد	کاهــش	 ب
ــد	 ــا	مانن ــطح	جنگل	ه ــال	در	س ــی	امس ــوزی	ها	ط آتش	س

ســال	گذشــته	باشــیم.
ــم	در	 ــتان	ه ــران	لرس ــت	بح ــرکل	مدیری ــی	مدی ــا	آریای رض
ســخنانی	بابیــان	اینکــه	طــی	پنــج	ســال	گذشــته	۱۳	هــزار	
ــار	از	جنگل	هــای	لرســتان	از	بیــن	رفتــه	اســت،	اظهــار	 هکت
داشــت:	ســاالنه	دو	هــزار	و	۶۰۰	هکتــار	از	جنگل	هــای	

ــی	رود. ــن	م ــتان	از	بی اس
وی	بابیــان	اینکــه	۹۸	درصــد	آتش	ســوزی	های	صــورت	
ــانی	 ــل	انس ــی	از	عوام ــتان	ناش ــای	لرس ــه	در	جنگل	ه گرفت
بــوده	اســت،	عنــوان	کــرد:	تعــرض	حاشیه	نشــینان	بــه	
گردشــگران،	 ســهل	انگاری	 گیــری،	 زغــال	 جنگل	هــا،	
نزاع	هــای	طایفــه	ای	و	...	موجــب	از	بیــن	رفتــن	ایــن	ســطح	از	

ــت. ــده	اس ــتان	ش ــای	اس جنگل	ه

اقــدام  آتش ســوزی ها  آغــاز  از  قبــل  تــا 
کنیــم پیشــگیرانه 

سرپرسـت	معاونت	عمرانی	اسـتانداری	لرسـتان	بـا	بیان	اینکه	
در	سـال	گذشـته	مـا	کمتریـن	آتش	سـوزی	ها	را	در	سـطح	
جنگل	های	اسـتان	داشـتیم،	گفت:	در	این	راسـتا	طی	امسـال	
نیـز	باید	تـا	قبل	از	اینکـه	آتش	سـوزی		در	جنگل	ها	آغاز	شـود	

اقدامات	پیشـگیرانه	در	سـطح	اسـتان	انجـام	دهیم.
آریایــی	بــر	ضــرورت	اختصــاص	اعتبــارات	الزم	در	ایــن	زمینه	
ــتان	 ــت	لرس ــن	محیط	زیس ــی	و	همچنی ــع	طبیع ــه	مناب ب

تأکیــد	کــرد.
به	هــرروی،	حفــظ	جنگل	هــای	زاگــرس	بــه	تدابیــری	
پیش	دســتانه	نیــاز	دارد	تــا	قبــل	از	وقــوع	تخریب	هــای	
ــی	 ــرمایه	اصل ــوان	س ــوط	به	عن ــان	بل ــان	درخت گســترده،	ج
ــرای	 ــترده	ب ــی	گس ــات	داد.	اقدامات ــینان	را	نج ــرس	نش زاگ
احیــای	جنگل	هــای	لرســتان	و	مقابلــه	بــا	آتش	ســوزی،	
ــات	 ــن	اقدام ــاز	اســت،	ای ــوط	و	...	نی ــری	بل ــال	گی ــت،	زغ آف
ــه	 ــاز	دارد	ک ــم	نی ــی	ه ــده	خوب ــارات	پیش	بینی	ش ــه	اعتب ب
موضــوع	عــدم	تخصیــص	اعتبــارات	مقابلــه	بــا	خشــکیدگی	
ــرای	حفــظ	 ــزم	جــدی	ب ــود	ع ــوط	نشــان	دهنده	نب و	زوال	بل

ــت. ــترده	اس ــت	گس ــن	طبیع ای
خرم	آبــاد	 و	 پلدختــر	 کوهدشــت،	 چگنــی،	 دوره	
شهرســتان	های	بحرانــی	لرســتان	بــه	لحــاظ	تخریــب	
جنگل	هــا	و	آتش	ســوزی	محســوب	می	شــوند؛	حداقــل	
اقــدام	عاجــل	ایــن	اســت	کــه	بــا	برنامه	ریــزی	جامــع	
ایــن	 جنگل	هــای	 و	 مراتــع	 بیش	ازپیــش	 تخریــب	 از	

کــرد. جلوگیــری	 شهرســتان	ها	

جامعــه ایـــران
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جامعــه ایـــران

بهاره صمیمی

در   بختیــاری  و  چهارمحــال  اســتان 
دنــدان  و  دهــان  ســامت  بخــش 
ــد  ــی دارد کــه نیازمن وضعیــت نامطلوب
توجــه و برنامــه ریــزی مناســب اســت.

ــائل	در	 ــن		مس ــی	از	مهمتری ــدان	یک ــان	و	دن ــت	ده بهداش
ــه	شــمار	مــی	رود	 بخــش	ســالمت	انســان	هــا	در	جامعــه	ب
کــه	توجــه	بــه	آن	از	بــروز	بســیاری	از	بیمــاری	هــا	جلوگیری	

مــی	کنــد.
در	حــال	حاضــر	در	اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	بخــش	
ســالمت	دهــان	و	دنــدان	از	وضعیــت	خوبــی	برخــوردار	
نیســت	کــه	شــاخص	هــای	نامطلــوب	ایــن	بخــش	از	
ــال	 ــت.	چهارمح ــر	اس ــز	باالت ــوری	نی ــای	کش ــن	ه میانگی
ــل	 ــت	قاب ــت		و	جمعی ــایری	اس ــتانی	عش ــاری	اس و	بختی

ــد. ــی	کنن ــی	م ــتاها	زندگ ــی	از	آن	در	روس توجه
ــکان	دسترســی	 ــود	ام ــتاها	و	نب ــود	دندانپزشــک	در	روس نب
ــش	 ــل	افزای ــن	عوام ــک	از	مهمتری ــه	دندانپزش ــب	ب مناس
شــاخص	هــای	نامطلــوب	بهداشــت	دهــان	و	دنــدان	در	ایــن	
ــن	 ــد	پایی ــت	و	درآم ــی	رود.	محرومی ــمار	م ــه	ش ــتان	ب اس
خانوارهــای	روســتایی	از	طرفــی	و	قیمــت	هــای	بــاالی	
ــه	 ــده	ک ــبب	ش ــر	س ــرف	دیگ ــکی	از	ط ــات	دندانپزش خدم
ــد. ــه	کن ــک	مراجع ــه	دندانپزش ــتایی	ب ــوار	روس ــر	خان کمت
ــار	داشــت:	 ــان	اظه ــاالن	حــوزه	بهداشــت	و	درم یکــی	از	فع
ــای	 ــت	ه ــتان	بــه	عل ــن	اس ــتایی	در	ای خانوارهــای	روس

ــی	 ــدان	ب ــان	و	دن ــالمت	ده ــه	س ــبت	ب ــف	نس مختل
ــتند. ــه	هس توج

امیــر	حســینی	بیــان	کــرد:		بــی	اطالعی	خانــوار	هــا	در	
مــورد	اهمیــت	بهداشــت	و	دهــان	از	مهمتریــن	عوامــل	

بــی	توجهــی	بــه	بهداشــت	دهــان	و	دنــدان	اســت.
وی	تاکیــد	کــرد:	بســیاری	از	خانــواده	هــا	در	ایــن	
اســتان	از	زیــان	هــای	بــی	توجهــی	بــه	بهداشــت	دهان	
و	دنــدان	بــی	اطــالع	هســتند	کــه	بایــد	در	ایــن	زمینــه	
ــالع	 ــالمت	اط ــوزه	س ــط	ح ــای	مرتب ــط	ارگان	ه توس

ــود. ــام	ش ــب	انج ــانی	الزم	و	مناس رس

وی	بیــان	کــرد:	گــران	بــودن	خدمــات	دندانپزشــکی	و	زیــر	
پوشــش	نبــودن	ایــن	خدمــات	توســط	بیمــه	نیــز	موجــب	
شــده	اســت	کــه	بیمــاران	فقــط	در	مواقــع	ضــروری،	از	جمله	

ــه	پزشــک	مراجعــه	کننــد. ــدان	ب درد	شــدید	دن
ــوزه	 ــردم	در	ح ــی	م ــد	آگاه ــه	بای ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــان	 ــد،	بی ــش	یاب ــتان	افزای ــن	اس ــدان	در	ای ــت	دن بهداش
ــرای	کاهــش	قیمــت	خدمــات	 کــرد:	بایــد	تمهیــدات	الزم	ب
ــایری	در	 ــتایی	و	عش ــای	روس ــرای	خانواره ــکی	ب دندانپزش

ــود. ــیده	ش ــتان	اندیش ــن	اس ای
وی	بیــان	کــرد:	افزایــش	خدمــات	دندانپزشــکی	در	جوامــع	
روســتایی	و	عشــایری	بایــد	مــورد	توجــه	بیشــتر	قــرار	گیــرد.

شــاخص هــای نــا مطلــوب بخــش بهداشــت دهــان 
و دنــدان در ایــن اســتان از میانگیــن های کشــوری 

باالتــر اســت
ــاری	 ــال	و	بختی ــتان	چهارمح ــت	اس ــز	بهداش ــس	مرک رئی
ــوب	بخــش	 ــا	مطل ــه	گفــت:	شــاخص	هــای	ن ــن	زمین در	ای
بهداشــت	دهــان	و	دنــدان	در	ایــن	اســتان	از	میانگیــن	هــای	

ــر	اســت. کشــوری	باالت
ــا	اشــاره	بــه	وجــود	یــک	شــاخص	در	 عبدالمجیــد	فدایــی	ب
ــدان،	اظهــار	داشــت:		شــاخص	 بخــش	ســالمت	دهــان	و	دن
ــدان در  ــرای ســالمت دهــان و دن دی ام اف تــی)DMFT(  ب
نظــر	گرفتــه	شــده	اســت	کــه	بیانگــر	مجمــوع	دنــدان	هــای	
پوســیده،	دنــدان	هــای	کشــیده	و	دنــدان	هــای	افتاده	اســت.
وی	ادامــه	داد:	ایــن	شــاخص	در	حــال	حاضــر	بــرای	کــودکان	
ــال	 ــتان	چهارمح ــت	و	در	اس ــور	۱.۸۴	اس ــاله	در	کش ۱۲	س

ــوب	 ــت	نامطل ــر	وضعی ــه	بیانگ ــت	ک ــاری	۲.۱۹	اس و	بختی
ــن	ســن	اســت. ــدان	در	ای ســالمت	دهــان	و	دن

ــاری	 ــال	و	بختی ــتان	چهارمح ــت	اس ــز	بهداش ــس	مرک رئی
بیــان	کــرد:	ایــن	شــاخص	بــرای	کــودکان	شــش	ســاله	5.۸۴	
ــت	 ــاری	۶.۹	اس ــال	و	بختی ــتان	چهارمح ــه	در	اس ــت	ک اس
ــدان	از	 ــار	پوســیدگی	دن ــزان	آم ــودن	می ــاال	ب ــر	ب ــه	بیانگ ک

ــن	کشــوری	اســت. میانگی
ــا	برنامــه	ریــزی	هــای	انجــام	 ــا	اشــاره	بــه	اینکــه	ب فدایــی	ب
شــده	امیدواریــم	طی	۱۰	ســال	آینــده	این	آمــار	را	در	اســتان	
کاهــش	دهیــم،	تاکیــد	کــرد:	بــی	توجهی	بــه	ســالمت	دهان	
و	دنــدان	ســبب	ایجــاد	بیمــاری	هــای	مختلــف	مــی	شــود.

وی	بیــان	کــرد:		بــی	توجهــی	بــه	ســالمت	دهــان	و	دنــدان	
ــای	 ــرطان	ه ــه	س ــا	از	جمل ــرطان	ه ــیاری	از	س ــل	بس عام

ــت. ــوارش	اس ــتگاه	گ دس
	

فعالیــت دو کلینیــک ســیار دندانپزشــکی در 
چهارمحــال و بختیــاری

ــاری	 ــال	و	بختی ــتان	چهارمح ــت	اس ــز	بهداش ــس	مرک رئی
ــدان	 ــان	و	دن ــات	ده ــرد:	در	راســتای	توســعه	خدم ــان	ک بی
دو	کلینیــک	ســیار	دندانپزشــکی	بــه	چهارمحــال	و	بختیاری	
فعــال	شــده	کــه	در	ســه	شهرســتان	کوهرنــگ،	اردل	و	
ــه	صــورت	 ــه	خدمــات	دندانپزشــکی	ب ــردگان	در	حــال	ارائ ل

ــردم	اســت. ــه	م ــگان	ب رای
ــدان	در	 ــیدگی	دن ــری	از	پوس ــرای	جلوگی ــه	داد:	ب وی	ادام
بیــن	دانــش	آمــوزان	ایــن	اســتان،	طــرح	»فلورایدتراپــی«	در	

مــدارس	انجــام	مــی	شــود.
طــرح		 گذشــته	 ســال	 کــرد:	 تاکیــد	 فدایــی	
»فلورایدتراپــی«	بــرای	بیــش	از	۹۶	هــزار	دانــش	آمــوز	
در	ســطح	اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	انجــام	شــد	
کــه	نقــش	مهمــی	در	جلوگیــری	از	پوســیدگی	دهان	و	

دنــدان	در	اســتان	دارد.
رئیــس	مرکــز	بهداشــت	اســتان	چهارمحــال	و	بختیاری	
بیــان	کــرد:	77	مرکــز	بهداشــتی	و	درمانــی	چهارمحال	
و	بختیــاری	بــه	یونیــت	دندانپزشــکی	مجهز	شــده	و	5۰	
ــه	خدمــات	بهداشــت	دهــان		و	 ــرای	ارائ دندانپزشــک	ب

دنــدان	بکارگیــری	شــده	اســت.

وضعیت نامطلوب سالمت دهان و دندان/ رنج عشایر از پوسیدگی دندان

http://mehrnews.com


ــر ایران فرهنگ و هن

جـوان تریـن مجـری رادیو هـم زمـان بـا سـال روز ایـن رسـانه از اعتقاداتـش، اهدافش و 
سـختی هـای کارش گفت و اضافه کرد: اعتقاد دارم باید »خشـت اول« را درسـت گذاشـت.

نیمـه اردیبهشـت مـاه به نـام روز و هفتـه شـیراز نامگذاری شـده و امسـال نیز ماننـد دوره 
هـای قبـل تعـدادی برنامـه تکـراری و یکنواخـت پیـش بینـی شـده کـه نبایـد امیـدی بـه 

دسـتاوردهای آن داشـت.

عناصـر و فضاهـای زیـادی در شـهر وجـود دارد کـه بایـد بـا نمادهـا و نشـانه های موجـود 
در منظـر و هویـت شـهر و شـهروندان آن در تناسـب باشـد، یکی از ایـن مـوارد تابلوهای 

است. شـهری 

وقت آن رسـیده اسـت که فـرش تبریـز را جمع کنیـم و ببریـم در خانه هـای خارجی پهن 
کنیم؛ وقت آن رسـیده اسـت کـه کفش تبریز را بپوشـیم و به کشـورهای خارجـی برویم.
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مبلــغ   آمــوزش  مؤسســه  مدیــر 
ســجادیه  صحیفــه  دارالزهــرا)س( 
را دوره کاملــی از معرفــت اخاقــی، 
اجتماعــی و سیاســی دانســت و گفــت: ایــن کتــاب چــراغ 
اســت. نســل ها  همــه  و  انســان ها  بــرای  هدایتــی 

ــژه	 ــه	وی ــان	ب ــلمانان	جه ــه	مس ــود	هم ــه	می	ش ــعبان	ک ش
ــدان	 ــالد	خان ــد	و	می ــا	می	کنن ــادانه	برپ ــنی	ش ــران	جش ای
ــد	و	 ــن	می	گیرن ــک	جش ــه	ی ــک	ب ــرم)ص(	را	ی ــول	اک رس
ــعود	 ــعبان،	زادروز	مس ــم	ش ــد	پنج ــرایی	می	کنن ــه	س مدیح
امــام	همــام،	حضــرت	زیــن	العابدیــن)ع(	اســت	کــه	در	شــهر	

ــد. ــا	آمدن ــه	دنی ــه،	ب مدین
ایشــان	در	خانــدان	پــاک	رســالت،	قــدم	بــه	دنیــا	گذاشــتند	
ــرای	بشــر	 ــش	ب ــش	و	بین ــت	و	دان ــا،	معنوی ــی	از	صف و	جهان
ــادت	 ــا	شــیفتگان	عب ــد	ت ــد.	ایشــان	آمدن ــان	آوردن ــه	ارمغ ب
ــمه	زالل	 ــی	را	از	سرچش ــت	و	خداشناس ــالکان	راه	معرف و	س
توحیــد	و	عرفــان	نــاب	محمــدی	ســیراب	ســازند	و	بــه	
ــدر	 ــه	پ ــام	حســین)ع(	ب ــان	ام ــراوان	پدرش ــه	ف ســبب	عالق
بزرگوارشــان،	حضــرت	امیرالمؤمنیــن)ع(	ایــن	مولــود	مبارک	

ــد. ــام	نهادن ــی«	ن را	»عل
ــام	 ــخصیت	آن	ام ــل	و	ش ــا	فضای ــتر	ب ــنایی	بیش ــرای	آش ب
بزرگــوار	بــا	حجــت	االســالم	ســید	ابوالحســن	معنــوی	مدیــر	
مؤسســه	آمــوزش	مبلــغ	دارالزهــرا)س(	گفت	وگویــی	کــرده		

ــه	ایــن	شــرح	اســت. کــه	ب

ــان  ــجاد)ع( را بی ــام س ــی ام ــخصیت خانوادگ ش
ــام  ــد ام ــر چن ــان عص ــه ایش ــد ک ــد و بگویی کنی

معصــوم را درک کردنــد؟
اباعبــداهلل	 حضــرت	 ســجاد)ع(	 امــام	 ارجمنــد	 پــدر	
الحســین)ع(	و	مــادر	بزرگوارشــان	شــهربانو،	دختــر	آخریــن	
ــا	 ــدش	ب ــس	از	والدت	فرزن ــه	پ ــت	ک ــانی	اس ــاه	ساس پادش

فاصلــه	ای	بســیار	انــدک	جهــان	را	بــدرود	گفــت.
حضــرت	زیــن	العابدیــن)ع(	در	دو	ســال	پایانــی	دوران	
ــد؛	و	 ــا	آمدن ــه	دنی ــی)ع(	ب ــرت	عل ــان،	حض ــت	جّدش حکوم
همچنیــن	در	حــدود	ده	ســال	از	امامــت	عمویشــان	حضــرت	
مجتبــی)ع(	و	ده	ســال	هــم	از	دوران	امامــت	پدر	بزرگوارشــان	
را	درک	کردنــد	کــه	ایــن	امــر	ســبب	شــد	ســه	امــام	راســتین	
بــه	پــرورش	و	تربیــت	او	همــت	گمارنــد	و	دنیایــی	از	فضایــل	
ــه	 ــود	ک ــی	ب ــن	موقعیت ــد	و	ای ــی	و	قداســت	ها	بپرورانن اخالق

ــد. ــع	می	ش ــوایی	واق ــر	پیش ــرای	کم	ت ب

چرا به این همام سجاد لقب دادند؟
ــد	 ــه	فرمودن ــت	ک ــده	اس ــر)ع(	آم ــام	باق ــی	از	ام در	حدیث
پــدرم	علــی	بــن	الحســین)ع(	هرگــز	نعمتــی	از	خــدا	را	یــاد	
ــدا	را	 ــت،	خ ــکر	آن	نعم ــرای	ش ــه	ب ــر	آن	ک ــد	مگ نمی	کردن
ــری	را	از	 ــی	ش ــق	تعال ــرگاه	ح ــز	ه ــد	و	نی ــجده	می	کردن س
ــر؛	 ــا	مک ــتند	و	ی ــم	داش ــه	از	آن	بی ــرد	ک ــع	می	ک ــان	دف ایش
مکــر	کننــده	ای	را	دور	می	گردانــد	بــه	ســجود	می	پرداختنــد	
و	بعــد	از	فــارغ	شــدن	از	نمــاز	واجــب	و	یــا	اصــالح	میــان	دو	
نفــر	بــرای	شــکر	ایــن	توفیــق	ســجده	می	کردنــد	و	در	جمیــع	
مواضــع،	ســجود	آن	حضــرت	بــه	چشــم	می	خــورد	و	بــه	ایــن	

ــد. ــّجاد«	می	گفتن ــرت	را	»س ــبب	آن	حض س
ــیعیان	 ــارم	ش ــام	چه ــه	ام ــواره	ب ــه	هم ــی	ک ــی	از	القاب یک
نســبت	می	دهنــد	زیــن	العابدیــن	اســت	علــت	آن	چیســت؟
امــام	ســجاد)ع(	در	امــر	عبــادت	و	مناجــات	بــا	حضــرت	حــق	
از	همــگان	پیشــی	گرفتــه	بــود،	چنــدان	کــه	مــورد	ســؤال	و	
ــاران	خویــش	قــرار	می	گرفــت. ــدان	و	ی حتــی	اعتــراض	خان

ــدا	 ــوف	خ ــان	خ ــاز،	چن ــه	نم ــگام	ادای	فریض ــان	در	هن ایش
ــام	 ــه	تم ــت	ک ــرا	می	گرف ــان	را	ف ــود	مبارکش ــر	وج سراس
اعضــای	بدنشــان	می	لرزیــد	و	چــون	وارد	نمــاز	می	شــد	
چنــان	خشــک	و	بــی	حرکــت	می	ایســتادند	کــه	جــز	آنچــه	
بایــد	از	لباسشــان	تــکان	مــی	داد	دیگر	حرکتــی	از	او	مشــاهده	

نمی	شــد.
ــه	 ــی	وجــود	دارد	ک ــر)ع(	روایت ــام	باق ــتا	از	ام ــن	راس در	همی
ــدرم	در	 ــد:	»پ ــف	می	کنن ــن	توصی ــان	را	چنی ــادت	پدرش عب
نمــاز	قیامــی	داشــتند	چون	قیــام	بنــده	ای	ذلیــل	در	پیشــگاه	
ســلطانی	بــا	شــکوه	و	بــا	هیبــت	و	چنــان	نمــاز	می	خواندنــد	
کــه	نمــاز	وداع	اســت	و	گویــی	بــرای	همیشــه	بــا	آن	
خداحافظــی	می	کنــد«	بــه	همیــن	علــت	امــام	ســجاد)ع(	را	
زیــن	العابدیــن	یعنــی	زینــت	پرســتش	کننــدگان	خــدا	لقب	

ــد. نهادن

کمــک بــه محرومــان از فضایــل همــه ائمــه 
ــا ایــن فضیلــت امــام  اطهــار)ع( اســت در رابطــه ب

ــد؟ ــح دهی ــن)ع( توضی ــن العابدی زی
بســیاری	از	خانواده	هــای	محــروم	و	نیازمنــد	مدینــه،	شــبانگاه	
ــدند	 ــد	می	ش ــناس	بهره	من ــردی	ناش ــش	م ــف	و	بخش از	لط
ــه	پنهانــی	و	شــبانه	بــودن	ایــن	الطــاف	هرگــز	 ــا	توجــه	ب و	ب
ــان	اســت	و	 ــر	آن ــه	فک ــواره	ب ــه	کســی	هم نمی	دانســتند	چ
بــرای	مــدد	بــه	آنــان	شــبانه	درب	منزلشــان	مــی	رود	و	زمانــی	
ــهادت	 ــه	ش ــوم)ع(	ب ــام	معص ــن	ام ــه	ای ــدند	ک ــه	ش متوج
رســیدند	کــه	پــس	از	آن	بــود	کــه	آن	مــرد	ناشــناس	دیگــر	به	
ســراغ	آنــان	نیامــد	و	مــردم	متوجــه	شــدند	کــه	آن	امدادگــر	

ناشــناس،	حضــرت	زیــن	العابدیــن)ع(	بــوده	اســت.
در	ایــن	رابطــه	از	ُزَهــری	یکــی	از	معاصــران	امــام	چهــارم	نقل	
شــده	اســت	کــه	می	گویــد:	»شــبی	ســرد	و	بارانــی،	علــی	بــن	
ــر	پشــت	گذاشــته	 ــزم	ب ــه	آرد	و	هی ــدم	ک الحســین)ع(	را	دی
بودنــد	و	آن	را	بــرای	فقیــران	می	بــرد.	گفتــم:	ای	پســر	رســول	
ــد:	ســفری	در	پیــش	 ــن	چیســت؟	حضــرت	فرمودن خــدا،	ای
دارم	و	توشــه	آن	را	آمــاده	کــرده	ام	تــا	در	جــای	امنــی	بگــذارم.
ــار	را	حمــل	کنــم؛	 ــه	امــام	گفتــم:	اجــازه	دهیــد	مــن	آن	ب ب
ــول	 ــرت	قب ــت،	حض ــن	اس ــر	از	ای ــما	باالت ــأن	ش ــه	ش چراک
ــل	 ــود	را	از	حم ــأن	خ ــن	ش ــد:	م ــپس	فرمودن ــد	و	س نکردن
بــاری	کــه	در	ســفر	از	هــالک	شــدن	نجاتــم	دهــد	و	ورودم	بــه	

ــم«. ــر	نمی	دان ــد،	برت ــو	گردان ــد	را	نیک مقص
	

شــیعیان نشــانه هایی دارنــد آن نشــانه ها را از 
ــد؟ ــان کنی ــجاد)ع( بی ــام س ــدگاه ام دی

ــن	 ــودن	را	ای ــیعه	ب ــانه	های	ش ــیعیان	نش ــارم	ش ــام	چه ام
ــادت	و	 ــار	عب ــا	آث ــا،	ب ــد:	»شــیعیان	م ــان	می	فرماین ــه	بی گون
نیــز	ســادگی	و	بــی	آالیشــی	در	زندگــی	شــناخته	می	شــوند.	
ــان	آثــار	عبــادت	نمایــان	اســت	و	هنگامــی	 در	چهره	هــای	آن
ــس	 ــان	در	تقدی ــتند،	آن ــوش	هس ــاکت	و	خام ــه	س ــه	هم ک
و	تســبیح	خداونــد	تبــارک	و	تعالــی	هســتند	و	آنــگاه	

ــش	 ــاز	و	نیای ــه	نم ــا	ب ــتند،	آن	ه ــواب	هس ــه	در	خ ــه	هم ک
ــرور	 ــران	در	س ــه	دیگ ــت	ک ــد	و	آن	وق ــروردگار	می	پردازن پ
و	خوشــی	های	زودگــذر	غــرق	می	شــوند،	آنــان	در	فکــر	
اندیشــه	های	درخشــان	و	اصیــل	انســانی	بــه	ســر	می	برنــد«.

دوران امامــت امــام زیــن العابدیــن)ع( بــا حکومــت 
کــدام خلفــا همزمــان بــود و چــه مشــکالتی بــرای 

امــام)ع( وجــود داشــت؟
دوران	امامــت	امــام	ســجاد)ع(	بیشــتر	مصــادف	بــا	دوره	
خالفــت	عبدالملــک	بــن	مــروان	بــود	و	ایــن	فــرد	بــه	
صــورت	رســمی	از	فریضــه	امــر	بــه	معــروف	و	نهــی	از	منکــر	
جلوگیــری	می	کــرد	تــا	جایــی	کــه	پــس	از	کشــتن	عبــداهلل	
زبیــر	در	یــک	ســخنرانی	عمومــی	گفــت:	هــر	کــس	مــرا	بــه	
تقــوا	دعــوت	کنــد،	او	را	گــردن	می	زنــم	و	بدیــن	وســیله	مردم	

ــرد. ــوت	ک ــق	دع ــی	عمی ــه	خفقان را	ب
او	بــرای	اختنــاق	بیشــتر	بــه	قتــل	و	غــارت	مــردم	
حکومــت	 عصــر	 در	 ســجاد)ع(	 امــام	 و	 می	پرداخــت	
عبدالملــک	در	تنگنــای	فشــارهای	امنیتــی،	دوران	ســختی	را	

ندنــد. ا می	گذر

نقــش امــام ســجاد)ع( در احیــای نهضــت عاشــورا 
چــه بــود؟

ــد	از	 ــت)ع(	بع ــل	بی ــگی	اه ــت	و	همیش ــت	های	ثاب از	سیاس
ــداهلل	الحســین)ع(	 شــهادت	ســاالر	شــهیدان	حضــرت	اباعب
احیــای	نهضــت	عاشــورا	بــود؛	زیــرا	نهضــت	عاشــورا	تابلــوی	
زیبــا	و	پرافتخــار	غیــرت	دینــی	و	شــجاعت	و	ظلــم	ســتیزی	
ــای	آن	 ــا	احی ــوم	ب ــان	معص ــت	و	امام ــی	اس ــت	خواه و	عدال
ــده	 ــلمان	زن ــع	مس ــا	را	در	جوام ــن	ارزش	ه ــتند	ای می	خواس

ــد. نگــه	دارن
در	ایــن	بــاره	امــام	ســجاد)ع(	نقــش	بــه	ســزایی	داشــتند	و	در	
مــدت	۳5	ســال	حیــات	پربرکتشــان	بعــد	از	واقعــه	عاشــورا،	
بــه	روش	هــای	مختلــف	نهضــت	عاشــورا	حســینی	را	در	
جامعــه	زنــده	می	کردنــد	کــه	خــود	مبــارزه	شــدیدی	علیــه	

ــت. ــمار	می	رف ــه	ش ــم	ب ــتگاه	حاک دس
ــه	 ــن)ع(	ب ــن	العابدی ــام	زی ــان	ام ــت)ع(	و	در	رأس	آن ــل	بی اه
عنــوان	پیــام	رســانان	عاشــورا	نقــش	مؤثــری	در	شناســاندن	
چهــره	پلیــد	امویــان	بــه	جامعــه	اســالمی	داشــتند	و	
ــه	و	 ــام	و	مدین ــه	و	ش ــجاد)ع(	در	کوف ــام	س ــای	ام خطبه	ه
مبــارزات	پی	گیــر	آن	حضــرت	در	دوران	حیاتشــان	بیشــترین	

ــت. ــورا	داش ــگ	عاش ــج	فرهن ــر	را	در	تروی تأثی

ــا  ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــه روش ــجاد)ع( از چ ــام س ام
ــد؟ ــتفاده می کردن ــوی اس ــتگاه ام دس

بــا	توجــه	بــه	جــّو	خفقانــی	کــه	از	ســوی	دســتگاه	أُمــوی	در	
جامعــه	به	وجــود	آمــده	بــود،	امــام	ســّجاد)ع(	نمی	توانســتند	
اقــدام	صریحــی	علیــه	نظــام	کنــد،	ولــی	از	آن	جــا	کــه	امــام	
هــم	بایــد	مــردم	جامعــه	را	هدایــت	و	ارشــاد	می	کــرد	و	هــم	
جلــوی	تحریفــات	اســالم	را	می	گرفــت،	در	عرصــه	دعــا	وارد	

مبــارزه	شــد.
دعاهــای	امــام	در	عیــن	ایــن	کــه	حرکتــی	اخالقــی	و	
ــه	 ــمن	ب ــا	دش ــده	ب ــن	کنن ــه	ک ــی	ریش ــارزه	ای	آرام	ول مب
شــمار	می	رفــت	بنابرایــن	مجموعــه	گــران	ســنگ	صحیفــه	
ســجادیه	دوره	کاملــی	از	معــارف	توحیــدی،	اخالقــی،	
اجتماعــی	و	سیاســی	اســت	کــه	از	امــام	چهــارم	شــیعیان	بــر	
ــرای	انســان	ها	و	نســل	های	 ــده	و	چــراغ	هدایتــی	ب جــای	مان
ــجادیه	را	 ــه	س ــوان	صحیف ــی	رود	و	می	ت ــمار	م ــه	ش ــده	ب آین
رســاله	ای	در	حقــوق	و	مواعــظ	و	ســخنانی	در	تفســیر	قــرآن	
نامیــد	کــه	از	امــام	چهــارم	شــیعیان	بــه	یــادگار	مانــده	اســت.

»صحیفه سجادیه« چراغ هدایتی برای همه نسل ها است
سمانه سادات 
فقیه سبزواری

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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میــاد مبــارک امــام دوازدهــم، حضــرت  
مهدی)عــج( روزی اســت کــه امیــد را در 
ــد،  ــده می کن ــم زن ــان عال ــب مظلوم قل
منجــی کــه بــا ظهــور خــود دل هــای 
جهانیــان را پــر از بی نیــازی کــرده و 
ــه همــگان می رســد. گســتره عدلــش ب

ــا	 ــن	لحظه	ه ــه	و	ای ــن	ثانی ــق،	ای ــن	دقای ــاعت	ها،	ای ــن	س ای
همــه	مملو	از	نور	و	سراســر	شــور	اســت.	تــو	گویــی	عزیزترین	
ــر	زمیــن	می	گــذارد.	 ــدم	ب انســان	در	زندگــی	هــر	محبــی	ق

فضــای	شــهر	فضــای	عیــد	اســت	و	عیــد	و	عیــد.
در	لحظاتـی	کـه	بـا	شـب	های	قـدر	برابـر	اسـت،	در	زمانی	که	
ضربـان	قلـب	شـیعیان	از	شـادی	می	زنـد	و	در	شـرایطی	کـه	
امیـد،	بیش	از	هـر	زمان	دیگری	داروی	کارسـاز	اسـت،	آخرین	

وعـده	الهـی	در	خالفـت	و	امامـت	پا	بـر	زمین	می	گـذارد.
ــت.	 ــرت	اس ــا	و	آخ ــتدارانش	در	دنی ــفیع	دوس ــه	ش همان	ک
همان	کــه	عنــوان	منجــی	عالــم	را	برایــش	انتخــاب	کرده	انــد،	

ــرای	آمــدن	منجــی	مســرور	نبــود. ــوان	ب مگــر	می	ت
ایــن	روزهــا	بیــش	از	همیشــه	قلــب	مســلمانان	آکنده	بــا	درد	
ــان	 ــم	چن ــزدوران	ظال ــا	دشــمنی	م ــان	اســالم	ب اســت.	جه
ــی	بی	معرفتــان	 در	خــود	تنیــده	اســت	و	چنــان	اســیر	بدذات
و	بی	غیرتــان	شــده	اســت	کــه	از	هــر	گوشــه	اش	خــون	
می	چکــد	و	در	جای	جایــش	صــدای	مظلومیــت	کودکــی	
ــاده	از	 ــخ	ها	راه	را	پی ــه	فرس ــد	ک ــوش	می	رس ــه	گ ــم	ب یتی

ــرده	اســت. ــرس	جــان	طــی	ک ت
نه	فقــط	شــیعیان	و	مســلمانان	کــه	امــروز	ســایر	انســان	های	
ــب	 ــم	به	راه	طبی ــه	چش ــی	ک ــون	بیماران ــز	همچ ــوم	نی مظل

ــد. ــه	خالصــی	دوخته	ان ــه	آزادی	و	لحظ ــم	ب ــد،	چش دارن
در	ایــن	شــرایط	اســت	کــه	وقتــی	نــام	مهــدِی	فاطمــه)ع(،	
منتقــم	خــون	حســین)ع(	و	ادامه	دهنــده	راه	علــی)ع(	
بــه	گــوش	می	رســد،	امیــد	جوانــه	می	زنــد...	کســی	
کــه	نســلش	از	خاندانــی	سراســر	عدالت	خــواه	اســت	و	
ــان	 ــش	از	زب ــه	نام ــمی،	همان	ک ــرت	بنی	هاش ــش	غی غیرت
ــود	و	 ــرای	دردکشــیدگان	ب ــده	ای	ب ــم	وع ــای	عال بهترین	ه
ــی	 ــن	عصــاره	بابرکت راهــش	راه	رســول	اهلل)ص(،	آری	چنی
ــذارد	 ــن	می	گ ــر	زمی ــای	ب ــالت	پ ــت	و	رس ــدان	امام از	خان
و	هســتی	را	بــا	اولیــن	قدم	هایــش	از	ذلــت	و	ناامیــدی	

نجــات	می	دهــد.

وظایف منتظران حضرت مهدی)عج(
آیت	اهلل	العظمــی	 حضــرت	 پیــام	 از	 بخش	هایــی	 در	
ــت:	 ــده	اس ــت	آم ــروش	هدای ــاب	س ــی	در	کت ــوادی	آمل ج
»احادیــث	گران	بهایــی	کــه	هندســه	مدینــه	مهــدی	
موعود)علیه	الســالم(	را	ترســیم	و	ویژگــی	مــردان	آن	را	
ــد	و	 ــر	می	ده ــه	خب ــدل	جامع ــم	از	ع ــد،	ه ــر	می	نمای تصوی
هــم	از	غنــای	قلبــی	مــردم	آن،	یعنــی	اصــول	قانــون	اساســی	
حکومــت	آن	حضــرت	کــه	وحیانــی	اســت،	هــم	نویــد	
ــر	 ــتغنا؛	پیامب ــت	روح	اس ــژده	تقوی ــم	م ــد	و	ه ــدل	می	ده ع
ــاره	 ــلم	درب ــه	و	س ــه	و	آل ــی	اهلل	علی ــالم	صل ــأن	اس عظیم	الش
ســیره	و	ســّنت	امــام	زمان)عــج(	فرمــود:	»...و	یْمــأ	اهلّل	قلــوَب	
ــعهم	 ــی	ویس ــلم	غن ــه	و	س ــه	و	آل ــی	اهلل	علی ــة	محّمٍدصل اّم
ــت	 ــه«؛	یعنــی	مهــدی	موعود)علیه	الســالم(	دل	هــای	اّم َعْدلُ
مســلمان	را	پــر	از	بی	نیــازی	نمــوده	و	گســتره	عــدل	آن	

حضــرت	بــه	همــگان	می	رســد.«
ــت	 ــون	وق ــد:	»چ ــه	می	دهن ــی	ادام ــوادی	آمل ــت	اهلل	ج آی
ــوم	 ــوم	نیســت؛	چــه	اینکــه	زمــان	ارتحــال	نامعل ظهــور	معل
ــور	مهــدی	 ــوازم	ظه ــاره	واجــد	شــرائط	و	ل ــد	هم اســت،	بای

موجــود	موعــود	)ارواحنــا	فــداه(	بــود؛	چــه	اینکــه	الزم	اســت	
ــل	لقــای	مســرت	بخش	خــدای	 همیشــه	دارای	اســباب	و	عل
ســبحان	بــود	و	همیــن	آمادگــی	و	پرهیــز	از	تســویف	و	تأخیر،	
ــردی	و	 ــر	ف ــدن	فک ــارور	ش ــه	و	در	ب ــرد	و	جامع در	اصــالح	ف

ــه	ســزایی	دارد.« عقــل	جمعــی	ســهم	ب
اســتاد	ســطوح	عالــی	حــوزه	خاطرنشــان	کــرد:	»هــر	انســان	
صالحــی	کــه	مثــال	محبــوب	واقعــی	را	در	ســر،	و	وصــال	او	را	
در	دل	می	پرورانــد،	مظهــر	نــام	مبارکــی	از	اســمای	حســنای	
الهــی	اســت؛	اگــر	نصــاب	صالحــاِن	منتظــر	بــه	کمــال	خــود	
نائــل	شــد	و	نعمــت	ترّقــب	صــادق	بــه	تمامیــت	خویــش	بالغ	
گشــت،	زمینــه	ظهــور	انســان	کاملــی	کــه	مظهــر	اســم	اعظم	
ــم	 ــن	و	تتمی ــل	دی ــِض	تکمی ــه	فی ــرای	هرگون ــت	و	مج اس
نعمــت	اســت،	فراهــم	می	گــردد	و	خــدای	ســبحان	مشــیت	
ــا	 ــِن	»اَن ــگاه	طنی ــد.	آن ــال	می	فرمای ــر	خــود	را	اِعم نفوذناپذی
بقیــةاهلل«	از	کنــار	کعبــه	کــه	قبلــه	عالمیــان	و	مطــاف	زائــران	
ــگان	 ــد	و	هم ــد	می	رس ــتاقاِن	مترّص ــوش	مش ــه	گ ــت،	ب اس
وظیفــه	اســتماع،	انصــات	و	امتثــال	آن	را،	همچــون	آیــه	قرآن	
ــْوب	آن	 ــه	َص ــمتی	ب ــر	س ــد	و	از	ه ــی	ادراک	می	کنن به	خوب
ــان،	 ــر	زم ــن	و	در	ه ــر	زمی ــان	و	در	ه ــر	زب ــا	ه ــرت	و	ب حض
ــا	در	 ــد	و	ی ــار	می	یابن ــورش	ب ــر	ان ــه	محض ــان	ب ــه	گوی تلبی
اقلیــم	خویــش	بــه	اطاعــت	دســتور	معصومانــه	وی	مبــادرت	

می	نماینــد.«
آیت	اهلل	العظمـی	جـوادی	آملـی	همچنیـن	در	کتـاب	»امـام	
مهـدی	موجـود	موعـود«	بـه	وظایـف	منتظـران	آن	حضـرت	
پرداختنـد	و	بـا	برشـمردن	تفصیلـی	و	توضیحـی	هـر	وظیفه	
چنیـن	آورده	انـد:	»هـر	منتظری	بایـد	اهـل	پیوند	بـا	خداوند	
بـزرگ	باشـد	و	ضمـن	درخواسـت	روزی	در	ابعـاد	ذیـل،	برای	
درونـی	کردن	و	اسـتقرار	صفـات	»	توفیـق	طاعـت«،	»	دوری	
از	معصیـت«،	»	نیت	خالصانـه«	و	»	شـناخت	محّرمات	الهی«	
در	خویـش	تـالش	کنـد.	همچنیـن	انسـانی	کـه	در	انتظـار	
کریم	تریـن	انسـان	های	عصرش	به	سـر	می	برد،	بایسـته	اسـت	
کـه	از	خداونـد	کریـم	اعطـا	و	ازدیـاد	و	حفـظ	کرامت	خـود	را	
در	اسـباب	کرامـت	طلـب	کنـد	و	خویـش	هـم	در	تحقـق	آن	

خواسـته	از	پای	ننشـیند.«

ــرت  ــور حض ــرای ظه ــی ب ــردن به تنهای ــا ک دع
ــت ــی نیس ــج( کاف حجت)ع

آیت	اهلل	العظمــی	ناصــر	مــکارم	شــیرازی	هــم	ضمــن	تبریــک	

بــه	مناســبت	میــالد	امــام	زمان)عــج(	بیــان	کــرد:	دعــا	کردن	
به	تنهایــی	بــرای	ظهــور	حضــرت	حجت)عــج(	کافــی	نیســت.
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	بایــد	بــه	قــرآن	رجــوع	کنیــم	و	بــه	
دســتورات	آن	عمــل	کنیــم	عنــوان	کــرد:	قــرآن	کریــم	شــرط	
ــدا	 ــح	خ ــدگان	صال ــت	بن ــج(	را	تربی ــام	زمان)ع ــور	ام ظه
ــده	 ــته	ش ــز	نوش ــدد	نی ــمانی	متع ــب	آس ــد	و	در	کت می	دان
ــرار	 ــدا	ق ــح	خ ــدگان	صال ــیطره	بن ــن	در	س ــه	زمی ــت	ک اس

ــت.	 ــد	گرف خواه
مرجــع	تقلیــد	شــیعه	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	حضــرت	
حجت)عــج(	به	تنهایــی	جهــان	را	اداره	نخواهــد	کــرد،	
خاطرنشــان	کــرد:	۳۱۳	نفــر	از	یــاران	ایشــان	رده	اول	
هســتند	و	یــاران	دیگــر	امــام	زمان)عــج(	در	رده	هــای	
ــاران	امــام	 ــرای	تربیــت	ی ــد	ب ــا	بای ــد	و	م ــرار	دارن بعــدی	ق
زمــان	بــه	تربیــت	دینــی	نســل	جــوان	و	بزرگ	ســال	

ــم. ــت	دهی ــه	اهمی جامع
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بنــدگان	صالح	هســته	اصلــی	انقالب	
اســالمی	هســتند،	بیــان	کــرد:	ایــن	تصــور	کــه	ظهــور	امــام	
ــدگاه	 ــاد	شــدن	فســاد	اســت	دی ــه	زی زمان)عــج(	مشــروط	ب
ــح	 ــاد	صال ــان	عب ــور	ایش ــرای	ظه ــد	ب ــت	و	بای ــی	اس باطل

تربیــت	شــوند.
آیــت	اهلل	مــکارم	شــیرازی	ادامــه	داد:	بایــد	امربه	معــروف	و	نهی	
از	منکــر	و	معرفــت	بــه	والیــت	در	میــان	مــردم	افزایــش	پیــدا	
کنــد	تــا	زمینه	هــای	ظهــور	امــام	زمان)عــج(	فراهــم	شــود	و	

مبلغــان	ایــن	وظیفــه	مهــم	را	بــر	عهــده	دارنــد.

شب سیاه بشریت به روز سپید منتهی خواهد شد
آیت	اهلل	العظمــی	جعفــر	ســبحانی	هــم	بــا	اشــاره	بــه	روایتــی	
ــرای	 ــت	ب ــه	رحم ــد	مای ــد	امی ــه	فرمودن ــر	)ص(	ک از	پیامب
انســان	ها	اســت	اظهــار	داشــت:	وعــده	پیامبــر	و	ائمــه)ع(	بــه	
ظهــور	حضــرت	حجــت،	نقطــه	امیــد	بــرای	همــه	مســلمانان	
و	مظلومــان	جهــان	و	همچنیــن	از	نعمت	هــای	بــزرگ	الهــی	

اســت.
ــار	 ــه	دچ ــا	جامع ــود	ت ــبب	می	ش ــد	س ــزود:	روح	امی وی	اف
ــدون	تردیــد	شــب	ســیاه	 یــأس	و	ناامیــدی	نشــود	چراکــه	ب

ــد	شــد. ــی	خواه ــه	روز	ســپید	منته بشــریت	ب
مرجــع	تقلیــد	شــیعیان	گفــت:	زمانــی	کــه	امــام	زمــان	)ع(	
ــالم	 ــه	اس ــه	ب ــه	هایی	ک ــیب	ها	و	خدش ــد،	آس ــور	کنن ظه
ــان	 ــن	در	زم ــم،	همچنی ــم	می	کنی ــت	را	ترمی ــده	اس وارد	ش

»مهدی)عج(« امید مظلومان/ شناخت امام زمان)ع( پاسخ شبهات را می دهد

محدثه 
نجف زاده
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ظهــور	عقــل	مــردم	رشــد	می	کنــد	و	زندگــی	تــازه	ای	ایجــاد	
می	شــود.	

ــه	 ــظ	روحی ــرای	حف ــد	ب ــه	بای ــوزه	علمی ــه	داد:	ح وی	ادام
ــق،	ســخنگو	و	 ــه	مجتهــد،	محق ــور	در	جامع ــه	ظه ــد	ب و	امی

ــد.	 ــت	کن ــته	تربی ــغ	شایس مبل
	

مباحــث خرافــی نســبت بــه امــام زمــان)ع( از روی 
جهــل اســت

ــات	 ــی	اداره	کل	تبلیغ ــی	و	آموزش ــی،	فرهنگ ــاون	علم مع
اســالمی	قــم	ضمــن	رد	هرگونــه	مباحــث	خرافــی	نســبت	
بــه	وجــود	امــام	زمــان)ع(	گفــت:	تمــام	بحث	هــای	
ــه	 ــان	گفت ــارک	ایش ــود	مب ــوص	وج ــه	در	خص ــی	ک خراف
ــی	از	 ــن	نادان ــع	ای ــت،	درواق ــل	اس ــر	جه ــود	از	س می	ش
ســر	ندانســتن	مســائل	و	خصوصــاً	نداشــتن	معرفــت	کافــی	

ــت. ــان	اس ــه	ایش نســبت	ب
ــام	 ــار	داشــت:	ام ــان	زاده	اظه ــود	نجاری حجت	االســالم	محم
ــه	از	 ــم	ک ــد	بدانی ــار	دارد	و	بای ــوم	را	در	اختی ــام	عل ــان	تم زم
ــه	ای	رخ	 ــه	حادث ــل	از	اینک ــع	قب ــر	اســت،	درواق ــان	جلوت زم
ــن	روی	 ــه	در	زمی ــی	ک ــدر	حوادث ــب	ق ــاله	ش ــد،	هرس ده
ــن	 ــه	همی ــان	ب ــد	و	ایش ــان	می	برن ــت	ایش ــد	را	خدم می	ده

ــر	هســتند. ــان	جلوت منظــور	از	زم
ــم	 ــاد	داشــته	باشــیم	کــه	عل ــر	اعتق ــا	اگ ــس	م ــزود:	پ وی	اف
ایشــان	بــه	علــم	خــدا	متصــل	اســت،	درک	می	کنیــم	
ــد	 ــز	مانن ــر	همه	چی ــان	ب ــلط	ایش ــان	و	تس ــود	ایش ــه	وج ک
ــه	 ــا	نقش ــد	و	ی ــرداری	می	کن ــه	فیلم	ب ــت	ک ــی	اس دوربین
ماهــواره	ای	در	اختیــار	بشــر	می	گــذارد،	درواقــع	هــر	اتفاقــی	

ــد. ــان	می	رس ــر	ایش ــه	محض ــدا	ب ــی	ابت ــم	اله ــا	عل ب
معــاون	علمــی،	فرهنگــی	و	آموزشــی	اداره	کل	تبلیغــات	
ــر	 ــم	محض ــم	عال ــا	می	گویی ــرد:	م ــد	ک ــم	تأکی ــالمی	ق اس
خــدا	اســت	و	ایــن	مســائل	را	ایشــان	در	اختیــار	امــام	عصــر	
هــم	قــرار	می	دهنــد،	وقتــی	مــا	اعتقــاد	داشــته	باشــیم	کــه	

ــه	ای	زندگــی	 ایشــان	حاضــر	و	ناظــر	همه	چیــز	اســت،	به	گون
ــیم. ــان	باش ــب	رفتارم ــتر	مراق ــه	بیش ــم	ک می	کنی

ــم	 ــر)ع(	ه ــام	عص ــت:	ام ــان	زاده	گف ــالم	نجاری حجت	االس
ظاهــر	و	هــم	باطــن	مــا	را	می	بیننــد	و	بــرای	ایشــان	
ــته	 ــی	داش ــناخت	کاف ــا	ش ــر	م ــذا	اگ ــت،	ل ــوف	اس مکش
باشــیم،	شــبهات	مطرح	شــده	بــر	مــا	تأثیــری	نــدارد،	
مثــاًل	در	خصــوص	عمــر	ایشــان	مــا	می	دانیــم	کــه	
ــان	 ــدرت	ایش ــورد	ق ــا	در	م ــت	و	ی ــدا	اس ــت	خ ــر	دس عم
کــه	اگــر	شــناخت	کافــی	باشــد	درک	می	کنیــم	ایــن	
ــس	 ــد،	پ ــرار	می	ده ــان	ق ــه	در	اختیارش ــد	اســت	ک خداون
ــه	وجــود	مقــدس	ایشــان	شــناخت	داشــته	 اگــر	نســبت	ب
باشــیم	می	توانیــم	پاســخ	بســیاری	ســؤاالت	را	نیــز	

ــویم. ــه	ش متوج
	

لزوم توجه جامعه به تربیت مهدوی
ــی	و	 ــات	فرهنگ ــردی	و	مطالع ــت	راهب ــروه	مدیری ــر	گ مدی
ــه	 ــر	توجــه	ب ــد	ب ــا	تأکی ــوم)ع(	ب ارتباطــات	دانشــگاه	باقرالعل
تربیــت	مهــدوی	در	جامعــه	اســالمی	اظهــار	داشــت:	ادعیــه	
ماننــد	دعــای	آل	یاســین	و	دعــای	غیبــت	امــام	زمــان)ع(	از	
دعاهایــی	هســتند	کــه	می	تواننــد	درزمینــه	تربیــت	مهــدوی	

مدنظــر	باشــند.
حجت	االســالم	ســید	محمدحســین	هاشــمیان	افــزود:	
ــی	اســت	 ــت	حقیق ــان	معرف ــام	زم ــه	ام ــناخت	نســبت	ب ش
ــد	مدنظــر	 ــا	بای ــای	م ــف	و	رفتاره ــای	مختل ــه	در	زمینه	ه ک
ــه	 باشــد،	در	همیــن	زمینــه	بایــد	شــناخت	کافــی	نســبت	ب
خداونــد،	رســولش	و	همچنیــن	امامــان	پــس	از	پیامبــر)ص(	

ــیم. ــته	باش داش
ــر	 ــان	های	منتظ ــتحکم	انس ــاد	مس ــه	اعتق ــاره	ب ــا	اش وی	ب
امــام	زمــان)ع(	و	اینکــه	ایشــان	دروازه	نعمــات	الهــی	
ــناخت	 ــان	ش ــه	ایش ــبت	ب ــی	نس ــه	داد:	وقت ــتند،	ادام هس
کافــی	پیــدا	کنیــم،	پــس	محبــت	و	شــوق	نیــز	بــه	

ــد. ــد	آم ــش	خواه دنبال
ــام	 ــر	ام ــان	های	منتظ ــه	انس ــان	اینک ــن	بی ــمیان	ضم هاش
ــت:	 ــوند،	گف ــی	می	ش ــناخت	اخالق ــار	از	ش ــر)ع(	سرش عص
چنیــن	اخالق	مهــدوی	برگرفته	از	شــناخت	مناســب	نســبت	

ــام	عصــر)ع(	اســت. ــه	ام ب

ــا راه  ــج( تنه ــام زمان)ع ــه ام ــبت ب ــت نس معرف
ــریت  ــات بش نج

ــارف	 ــگاه	مع ــس	دانش ــاکری	رئی ــالم	روح	اهلل	ش حجت	االس
ــی	 ــب	و	حت ــان،	مکات ــه	ادی ــت:	هم ــم	گف ــم	ه ــالمی	ق اس
ــد	 ــان	پرداخته	ان ــات	انس ــخ	و	نج ــان	تاری ــه	پای ــطوره	ها		ب اس
ــه	 ــتناد	ب ــا	اس ــات	و	ب ــاالی	روای ــم	ب ــه	حج ــه	ب ــا	توج ــا	ب ام
ده	هــا	آیــه	قرانــی	و	صدهــا	روایــت،	قرائــت	اســالم	از	نجــات	

آخرالزمــان	منحصربه	فــرد	اســت.
ادیــان	 ســایر	 مقــدس	 کتاب	هــای	 در	 افــزود:	 وی	
انجیل	هــای	 و	 ملحقاتــش	 بــا	 تــورات	 در	 به	ویــژه	
ــده،	 ــی	مطرح	ش ــان	مباحث ــاره	آخرالزم ــه،	درب چهارگان
اســالم	 در	 مبســوط	 به	صــورت	 و	 به	صراحــت	 امــا	
مهدویــت	 موضــوع	 بــه	 شــیعه	 مکتــب	 به	ویــژه	

اســت. اصالــت	 دارای	 و	 پرداخته	شــده	
ــی،	 ــای	انحراف ــا	دیدگاه	ه ــده	ای	ب ــرد:	ع ــح	ک ــاکری	تصری ش
ــد	و	 ــداد	می	کنن ــرج	قلم ــاز	ف ــاد	را	زمینه	س ــم	و	فس رواج	ظل
ــا	نهضــت	امــام	خمینــی)ره(	و	تشــکیل	 ــه	همیــن	دلیــل	ب ب
نظــام	اســالمی	مخالــف	بودنــد	و	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	بــا	
اســتناد	بــه	روایــات	فــراوان	و	بحث	هــای	کالمــی	ایــن	نــگاه	

ــردود	و	باطــل	اســت. م
ایــن	مــدرس	دانشــگاه	شــناخت	و	معرفــت	نســبت	بــه	امــام	
زمان)عــج(	و	اهل	بیــت	را	تنهــا	راه	نجــات	بشــریت	دانســت	و	
اظهــار	داشــت:	بــا	شــناخت	ســیره	ائمــه	معصومیــن	و	تبعیت	
ــود	 ــب	خ ــا	و	آخــرت	را	نصی ــعادت	دنی ــوان	س ــا	می	ت از	آن	ه

کــرد.
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عـزم مدیریـت شـهری مرکـز اسـتان   
جزم شـده تا بـار دیگر طرح »بـاغ مزار 
اسـتاد لطفـی«را بـه کمیسـیون مـاده۵ 
ببـرد و ایـن موضـوع بارقـه امیـد برای 
پایـان دادن بـه غربـت قلنـدر ایـران 
کـرد. زنـده  را  گـرگان  در  زمیـن 

۱۲	اردیبهشــت	ماه	ســال	۱۳۹۳	بــود	کــه	اســتاد	محمدرضــا	
ــه	و	دف	 ــه	تار،	کمانچ ــار،	س ــوت	ت ــده		پیشکس ــی،	نوازن لطف
ــر	اســاس	 ــر	بیمــاری	ســرطان	درگذشــت	و	پیکــر	وی	ب براث
ــه	زادگاهــش	در	گلســتان	منتقــل	و	 وصیــت	خــود	اســتاد	ب
ســه	روز	بعــد	در	محلــه	ســبزه	مشــهد	در	دل	بافــت	تاریخــی	

گــرگان	تدفیــن	شــد.
ــا	و	 ــا	ام ــزار	اســتاد	ب ــاماندهی	م ــار	ســال	گذشــته	س در	چه
ــر	از	 ــار	مســئوالن	خب ــک	ب ــود.	ی ــی	همــراه	ب اگرهــای	فراوان
ــد	 ــزار	اســتاد	را	دادن ســاخت	مجتمــع	فرهنگــی	در	جــوار	م
و	در	فاصلــه	ای	کوتــاه	بعــد	از	ایــن	وعــده	گودبــرداری	و	آغــاز	
ــه	 ــور	خیری ــاف	و	ام ــاری	اداره	کل	اوق ــع	تج ــاخت	مجتم س
گلســتان	احــداث	مجتمــع	فرهنگــی	اســتاد	لطفــی	را	بــرای	

همیشــه	منتفــی	کــرد.
ــع	 ــن	مجتم ــزار	جایگزی ــاغ	م ــرح	ب ــرای	ط ــس	از	آن	اج پ
فرهنگــی	اســتاد	شــد	و	در	حالی	کــه	تنهــا	دو	هزار	متــر	مربع	
از	محــدوده	بافــت	تاریخــی	مرکز	اســتان	در	تملک	شــهرداری	
ــزار	در	محــدوده	پنــج	 ــاغ	م ــرار	شــد	طــرح	ب ــود	ق گــرگان	ب

هــزار	مترمربعــی	اجرایــی	شــود.
مردادمــاه	ســال	۱۳۹5	ایــن	طــرح	بــه	کمیســیون	مــاده	پنــج	
اســتان	رفــت	و	بــه	گفتــه	رضــا	مروتــی،	معــاون	هماهنگــی	
امورعمرانــی	اســتاندار		وقــت	گلســتان	ایــن	طــرح	بــه	دلیــل	
مغایــرت	و	اشــکاالت	قانونــی	و	نداشــتن	متولــی	مشــخص	به	

تصویــب	نرســید.

مناقشات نداشتن متولی باغ مزار پایان یافت
ــا	 ــرگان	پ ــهر	گ ــالمی	ش ــورای	اس ــال	ش ــان	س ــاه	هم مهرم
ــزار	در	 ــاغ	م ــرح	ب ــرای	ط ــب	اج ــا	تصوی ــش	گذاشــت	و	ب پی
صحــن	علنی	شــورا	بــه	مناقشــات	نداشــتن	متولی	مشــخص	

ــان	داد. ــرای	اجــرای	طــرح	باغمــزار	اســتاد	لطفــی	پای ب
ــد	 ــاه	بع ــک	م ــرد	و	ی ــم	دردی	را	دوا	نک ــه	ه ــن	مصوب ــا	ای ام
از	ایــن	مصوبــه	حســین	صادقلــو،	شــهردار	وقــت	گــرگان	در	
نامــه	ای	خطــاب	بــه	رئیــس	شــورای	اســالمی	شــهر	گــرگان	
ــرح	 ــن	ط ــرای	ای ــوص	اج ــدی	در	خص ــای	جدی ــا	و	اگره ام

ــرد. مطــرح	ک
او	آن	زمــان	در	گفتگویــی	کــه	داشــت	آب	پاکی	را	روی	دســت	
اعضــای	شــورای	شــهر	و	دوســتداران	و	مریــدان	اســتاد	لطفی	
ریخــت	و	بــا	بیــان	ایــن	کــه	»ســاخت	بــاغ	مــزار	اســتاد	لطفی	
ــم«	 ــم	نداده	ای ــی	ه ــچ	قول ــهرداری	نیســت	و	هی ــده	ش برعه

یــک	بــار	دیگــر	طــرح	بــاغ	مــزار	را	بــدون	متولــی	کــرد.
یکسـال	بعـد	)مهرمـاه	۱۳۹۶(	در	حالی	کـه	تنها	چنـد	روز	از	
آغـاز	فعالیت	دوره	پنجم	شـورای	اسـالمی	شـهر	گذشـته	بود،	
علیرضـا	حـاج	محمدعلـی،	معـاون	زیربنایـی،	حمـل	و	نقل	و	
ترافیک	شـهرداری	گـرگان	وعده	تملک	۱۰	باب	از	سـاختمان	
هـای	اطراف	مزار	اسـتاد	را	داد	و	امید	داد	تا	چهارمین	سـالگرد	
ارتحـال	قلنـدر	ایـران	زمین	اجـرای	طرح	بـاغ	مزار	و	سـاخت	

آرامگاه	اسـتاد	لطفـی	به	پایان	برسـد.

ــری  ــهرداری، ارگان دیگ ــر ش ــه غی ــال ب ــه ح ــا ب ت
ــت ــداده اس ــام ن کاری انج

امــا	ایــن	وعــده	هــم	در	ایســتگاه	وعــده	هــای	اجــرای	طرح	

ــن	 ــه	چهارمی ــده	ب ــک	روز	مان ــف	شــد	و	ی ــزار	متوق ــاغ	م ب
لطفــی،	مدیریــت	شــهری	 اســتاد	 ارتحــال	 ســالگرد	
ــهرداری	 ــان	ش ــهر،	کارکن ــورای	ش ــای	ش ــهردار	و	اعض )ش
ــه	همــراه	نبــی	هــزار	جریبــی،	نماینــده	مــردم	 گــرگان(	ب
ــزار	 ــر	م ــس	شــورای	اســالمی	ب ــال	در	مجل ــرگان	و	آق	ق گ
ــد	 ــده	دادن ــدند	و	وع ــع	ش ــی	جم ــا	لطف ــتاد	محمدرض اس
بهســازی	بــاغ	مــزار	اســتاد	لطفــی	تــا	اســفندماه	بــه	پایــان	

ــد. برس
جزییــات	بیشــتر	طــرح	بهســازی	باغ	مــزار	اســتاد	لطفــی	را	از	
معــاون	شهرســازی	و	معمــاری	شــهردار	گــرگان	جویا	شــدیم	
و	مجیــد	طاهــری	گفــت:	بــه	رغــم	تمــام	امکانــات	تاکنــون	به	
غیــر	از	شــهرداری	گــرگان،	ارگان	دیگــری	بــرای	ســاماندهی	
ــاغ	مــزار	اســتاد	لطفــی	کاری	انجــام	 مــزار	و	اجــرای	طــرح	ب

نــداده	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	ایــن	کــه	بهســازی	بــاغ	مــزار	اســتاد	لطفــی	
ــهرداری	 ــال	ش ــوری	امس ــم	و	مح ــروژه	مه ــت	۳۰	پ در	لیس
ــرح	۲۰۰	 ــن	ط ــرای	ای ــرای	اج ــت:	ب ــرار	دارد،	گف ــرگان	ق گ
میلیــون	تومــان	از	بودجــه	۲5۰	میلیــارد	تومانــی	امســال	در	

نظــر	گرفتــه	شــده	اســت.
ــزود:	در	 ــرگان	اف ــهردار	گ ــاری	ش ــازی	و	معم ــاون	شهرس مع
طــرح	بهســازی	بــاغ	مــزار،	وضــع	موجــود	ســاماندهی	شــده	

ــاغ	مــزار	 و	کــف	ســازی،	جــداره	ســازی	و	ســردرب	ورودی	ب
انجــام	مــی	شــود.

طرح باغ مزار به کمیسیون ماده پنج می رود
طاهــری	ادامــه	داد:	محوطــه	بــاغ	مــزار	اســتاد	لطفــی،	محلــه	
اللــه	۱۳	و	چهارشــنبه	ای	و	سرچشــمه	بــه	ســمت	امامــزاده	
ــداره	 ــال	ج ــرو	امس ــری	و	پاس ــرای	باق ــدان،	س ــور،	نعلبن ن

ــود. ــی	ش ــازی	م ــف	س ــرش	و	ک ــازی،	ســنگ	ف س
وی	بــا	اشــاره	بــه	ایــن	کــه	انتهــای	ایــن	کریــدور	بــه	میــدان	
شــهرداری	متصــل	مــی	شــود	و	احیــاء	جــداره	میــدان	
ــان	 ــرار	دارد،	بی ــتور	کار	ق ــم	در	دس ــهرداری	ه ــی	ش تاریخ
ــار	 ــان	اعتب ــون	توم ــارد	و	7۰۰	میلی ــال	دو	میلی ــرد:	امس ک
ــرای	احیــاء	بافــت	تاریخــی	گــرگان	در	نظــر	گرفتــه	شــده	 ب

ــت. اس
ــاء	 ــا	احی ــم	ب ــالش	داری ــه	ت ــن	ک ــر	ای ــد	ب ــا	تاکی ــری	ب طاه
بافــت	تاریخــی	گــرگان	ظرفیــت	اقتصــادی	آن	را	بــاال	ببریــم،	
تصریــح	کــرد:	طــرح	بــاغ	مــزار	اســتاد	لطفــی	را	تــا	چنــد	روز	

دیگــر	بــه	کمیســیون	مــاده	پنــج	ارســال	مــی	کنیــم.
وی	بــا	بیــان	ایــن	کــه	تملــک	امــالک	همجــوار	مــزار	
اســتاد	در	اولویــت	اســت،	خاطرنشــان	کــرد:	تملــک	امــالک	
ــت	 ــاء	باف ــازی	و	احی ــر	بهس ــهرداری	و	دفت ــکاری	ش ــا	هم ب

امید به پایان غربت »لطفی« در سرزمین مادری/ جیب خالی شهرداری گرگان

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

زهرا بهرامی
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تاریخــی	گــرگان	انجــام	مــی	شــود	و	ســاخت	بنــای	فرهنگــی	
)خانــه	فرهنــگ،	مرکــز	موســیقی	و	...	(	در	ایــن	طــرح	دیــده	

ــت. ــده	اس ش
ــاغ	مــزار	اســتاد	لطفــی	را	از	مدیــر	 جزییــات	بیشــتر	طــرح	ب
ــه	 ــه	ب ــرگان	ک ــی	گ ــت	تاریخ ــاء	باف ــازی	و	احی ــر	بهس دفت
همــراه	گروهــی	از	معمــاران	و	شهرســازان	گلســتانی	کار	
ــر	 ــاغ	مــزار	را	ب ــاره	طــرح	ب طراحــی	اولیــه	و	تغییــرات	چندب
ــار	 ــی	اظه ــا	شــدیم	و	حســین	کتول ــد	جوی عهــده	داشــته	ان
کــرد:	بهســازی	بــاغ	مــزار	اســتاد	لطفــی	در	چهــار	فــاز	انجــام	
ــال	در	 ــان	س ــا	پای ــه	ت ــم	ک ــد	داری ــیار	امی ــود	و	بس ــی	ش م
ــاغ	مــزار	اتفاقــات	خوبــی	 حــوزه	قانونــی	و	عملیاتــی	طــرح	ب

ــورد. ــم	بخ رق

طرح را طبق وضع موجود تغییر دادیم
ــزار	 ــاغ	م ــرای	ب ــی	ب ــک	اصل ــه	تمل ــد	از	آن	ک ــت:	بع وی	گف
انجــام	نشــد	و	طــرح	قبلی	بــه	اجــرا	در	نیامــد	تصیــم	گرفتیم	
ــه	 ــم	و	طــرح	را	ب ــر	دهی ــق	وضــع	موجــود	تغیی طــرح	را	طب
ــه	در	 ــی	ک ــن	زمین ــه	در	همی ــم	ک ــی	کردی ــه	ای	طراح گون
ــا	 ــالک	ه ــد	پ ــل	خری ــا	حداق ــت	و	ب ــهرداری	اس ــک	ش تمل

ــل	اجــرا	باشــد. قاب
ــه	 ــت	تاریخــی	گــرگان	ب ــاء	باف ــر	بهســازی	و	احی ــر	دفت مدی
جزییــات	اجــرای	چهــار	فــاز	ایــن	طــرح	هــم	اشــاره	و	بیــان	
ــر	 ــی	ت ــاماندهی	کل ــزار	س ــاغ	م ــرح	ب ــاز	نخســت	ط ــرد:	ف ک
ــام	 ــد	آن	انج ــون	7۰	درص ــه	تاکن ــازی	اســت	ک ــداره	س و	ج

ــده	اســت. ش
وی	بــا	اشــاره	بــه	ایــن	کــه	در	فــاز	دوم	و	ســوم	وضعیــت	فعلی	
بیــش	از	پیــش	ســاماندهی	مــی	شــود،	افــزود:	در	ایــن	دو	فــاز	
جــداره	هــا	و	باغچــه	هــا	تکمیــل	شــده	و	عمــارت	یــا	خانــه	
اســتاد	لطفــی	در	آن	ســاخته	مــی	شــود	کــه	آن	هم	مســتلزم	

آن	اســت	کــه	حداقــل	یــک	پــالک	تملــک	شــود.
ــر	 ــدود	۳۰۰	مت ــالک	ح ــک	پ ــه	ی ــن	ک ــان	ای ــا	بی ــی	ب کتول
مربعــی	بــرای	اجــرای	فــاز	دو	و	ســه	بایــد	تملــک	شــود،	ادامه	
داد:	ایــن	پــالک	توســط	شــهرداری	تملــک	مــی	شــود	چــون	
تمرکــز	بــر	ایــن	بــود	کــه	طــرح	بــه	گونــه	ای	طراحــی	شــود	
کــه	شــهرداری	گــرگان	خــودش	بتوانــد	کارهــای	آن	را	انجــام	

دهــد.
وی	بــا	تاکیــد	بــر	ایــن	کــه	در	فــاز	چهــارم	بایــد	ســه	تــا	چهار	
پــالک	در	ضلــع	شــمالی	مــزار	اســتاد	خریــداری	شــده	و	بــه	

طــرح	اضافــه	شــود	تــا	ایــن	کــه	طــرح	بــه	عنصــری	آبرومنــد	
ــر	 ــن	موضــوع	مســتلزم	تغیی ــادآور	شــد:	ای ــل	شــود،	ی تبدی
ــاهد	 ــال	ش ــه	س ــد	از	س ــبختانه	بع ــت	و	خوش ــری	اس کارب
ــرار	 ــرگان	هســتیم	و	ق ــت	شــهری	گ ــرد	مدیری ــر	رویک تغیی
ــج	 ــاده	پن ــیون	م ــه	کمیس ــرح	را	ب ــن	ط ــه	زودی	ای ــت	ب اس

ــد. ارســال	کن
ــد	 ــه	ایــن	کــه	در	کمیســیون	مــاده	پنــج	بای ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــبز	 ــای	س ــه	فض ــکونی	ب ــالک	ازمس ــد	پ ــن	چن ــر	ای تغیی
مصــوب	شــود	تــا	ایــن	طــرح	بــه	عنــوان	پــروژه	در	مقیــاس	
ــت	 ــه	هم ــرح	ب ــن	ط ــد:	ای ــر	ش ــود،	متذک ــل	ش ــی	تبدی مل
ــاز	دارد	چــرا	 ــا	نی اســتانداری	گلســتان	و	پیگیــری	رســانه	ه
ــا	 ــالک	ه ــن	پ ــری	ای ــر	کارب ــرای	تغیی ــا	ب ــه	اعمــال	نظره ک

ــم	اســت. ــیار	مه بس

معارض کم می شود
کتولــی	بــا	بیــان	ایــن	کــه	اگــر	تغییــر	کاربــری	ایــن	پــالک	
ــال	 ــد	عم ــب	برس ــه	تصوی ــج	ب ــاده	پن ــیون	م ــا	درکمیس ه
شــهرداری	بایــد	در	یــک	افــق	یکســاله	آن	هــا	را	تملــک	کند،	
اضافــه	کــرد:	در	ایــن	شــرایط	تقریبــا	یــک	هــزار	متــر	مربــع	
بــه	فضــای	فعلــی	افــزوده	شــده	و	معــارض	هــای	آن	کــم	مــی	

شــود.
وی	بــا	یــادآوری	ایــن	کــه	فضــای	فعلــی	بــاغ	مــزار	دو	هــزار	و	
۲۰۰	مترمربــع	اســت	و	افــق	طــرح	در	چهــار	هــزار	متــر	مربع	

ــا	 ــر	آن	چــه	م ــرد:	اگ ــح	ک ــی	شــده	اســت،	تصری پیــش	بین
پیــش	بینــی	کــرده	ایــم	عملــی	شــود	بــا	یــک	صــورت	دیگــر	
و	تکنیــک	هــای	معمارانــه	تقریبــا	بــه	همــان	طــرح	اولیــه	باغ	

مــزار	مــی	رســیم.
ــرگان	در	 ــی	گ ــت	تاریخ ــاء	باف ــازی	و	احی ــر	بهس ــر	دفت مدی
ــاری	اداره	کل	 ــع	تج ــا	مجتم ــه	ب ــوال	ک ــن	س ــه	ای ــخ	ب پاس
ــت:	 ــد،	گف ــی	کنی ــه	م ــتان	چ ــه	گلس ــور	خیری ــاف	و	ام اوق
ــاغ	 ــد	حــذف	شــده	و	ورودی	ب ــاف	در	طــرح	جدی ــالک	اوق پ
مــزار	بــه	جــای	ایــن	که	بــه	ســمت	اللــه	۱۳	)وضعیــت	فعلی(	
باشــد	بــه	ســمت	تکیــه	برمــی	گــردد	و	عنصــر	مزاحــم	)بنای	

ــده	نمــی	شــود. ــاف(	دی چنــد	طبقــه	اوق
وی	بــا	بیــان	ایــن	کــه	مــا	در	طراحــی	جدیــد	کیفیــت	کار	را	
تقلیــل	نــداده	ایــم	و	تــالش	کردیــم	بــر	اســاس	وضــع	موجود	
و	بودجــه	شــهرداری	واقــع	بینانــه	عمــل	کنیــم،	متذکر	شــد:	
ــا	نیســت	کــه	فقــط	شــهرداری	 ــن	معن ــه	ای ــن	موضــوع	ب ای
گــرگان	بایــد	بــه	ســاماندهی	مــزار	اســتاد	لطفــی	ورود	کنــد	
ــل	 ــوع	دخی ــن	موض ــم	در	ای ــا	ه ــایر	ارگان	ه ــد	س ــه	بای بلک

شــوند.
کتولــی	افــزود:	امیــدوارم	ایــن	بــار	دیگــر	اتفاقــات	خوبــی	رقم	
بخــورد	چــرا	کــه	مجموعــه	ای	کــه	پیگیــر	ایــن	کار	اســت	در	
ایــن	مــدت	خیلــی	صدمــه	دیــده	انــد	بابــت	کاری	کــه	فقــط	
بــر	اســاس	عالقــه	بــه	اســتاد	و	بافــت	تاریخــی	گــرگان	آن	را	

انجــام	مــی	دهنــد.
ــا	اختصــاص	 ــه	ایــن	ســوال	کــه	مــی	تــوان	ب وی	در	پاســخ	ب
۲۰۰	میلیــون	تومــان	از	اعتبــارات	شــهرداری	در	ســال	جدید	
شــاهد	اتفاقــات	خوبــی	در	بهســازی	بــاغ	مــزار	اســتاد	لطفــی	
باشــیم،	اظهــار	کــرد:	بایــد	بپذیریــم	گذشــت	آن	زمانــی	کــه	
شــهرداری	گــرگان	پــروژه	هــای	۱5	میلیــارد	تومانــی	زیرگذر	
ــود	 ــی	وج ــه	و	پول ــن	بودج ــر	چنی ــرد؛	دیگ ــی	ک ــف	م تعری
نــدارد	وگرنــه	بــا	یــک	دهــم	آن	هــم	مــی	شــد	کل	تملــک	را	

انجــام	داد	و	تمــام	پــروژه	را	اجرایــی	کــرد.
ــرگان	 ــی	گ ــت	تاریخ ــاء	باف ــازی	و	احی ــر	بهس ــر	دفت مدی
خاطرنشــان	کــرد:	آن	زمــان	کــه	پــول	بــود	اراده	نبــود	و	حــاال	
ــان	در	 ــول	نیســت	و	دیگــر	زم ــه	اراده	هســت	متاســفانه	پ ک
ــدن	 ــام	ش ــم	انج ــت	مه ــرح	نیس ــرح	مط ــن	ط ــرای	ای اج
ــت	شــهری	 ــن	اراده	در	مدیری ــه	خوشــبختانه	ای آن	اســت	ک
ــرح	در	 ــن	ط ــرای	ای ــمت	اج ــه	س ــده	و	ب ــاد	ش ــرگان	ایج گ

ــتیم. ــت	هس حرک
طــرح	بــاغ	مــزار	اســتاد	لطفــی	هــم	اکنــون	در	انتظــار	ارســال	
ــری	ســه	 ــه	کمیســیون	مــاده	پنــج	و	تصویــب	تغییــر	کارب ب
پــالک	از	مســکونی	بــه	فضــای	ســبز	و	تملــک	اســت	امــا	این	
هــا	تنهــا	بخشــی	از	کار	اســت	چراکــه	اجــرای	ایــن	طــرح	و	
ــران	در	ســرزمین	 ــدر	ای ــت	اســتاد	و	قلن ــه	غرب ــان	دادن	ب پای
ــتانی	 ــت	و	اراده	اس ــک	هم ــه	ی ــز	ب ــش	از	هرچی ــادری	بی م
ــی	 ــن	الملل ــی	و	بی ــروژه	مل ــک	پ ــه	ی ــل	شــدن	ب ــرای	تبدی ب

دارد.

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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جــوان تریــن مجــری رادیــو هــم زمــان 
بــا ســال روز ایــن رســانه از اعتقاداتــش، 
ــت  ــای کارش گف ــختی ه ــش و س اهداف
ــت  ــت اول« را درس ــد »خش ــاد دارم بای ــرد: اعتق ــه ک و اضاف

ــت. گذاش

فاطمــه	جــوان	تریــن	مجــری	ســال	۹۶	رادیــو	اســت،	وی	در	
برنامــه	هــای	رادیویــی	فعالیــت	مــی	کنــد،	برنامــه	هایــی	پــر	
انــرژی	کــه	در	ایــن	وانفســای	فضــای	مجــازی	و	شــبکه	هــای	
اجتماعــی	کــم	تــر	از	گذشــته	همــه	را	بــه	ســوی	خــود	مــی	
کشــاند،	امــا	فاطمــه	امجدیــان	و	همکارانــش	را	مــی	تــوان	از	

خــوب	هــای	رادیــو	در	ســال	گذشــته	دانســت.
ــی	 ــران	جوان ــده	دخت ــوان	نماین ــی	ت ــان	را	م ــه	امجدی فاطم
ــد،	حــرف	 ــازه	دارن دانســت،	کــه	ایــن	روزهــا	حــرف	هــای	ت
هایــی	بــا	رنــگ	و	بــوی	متفــاوت،	امــا	از	جنــس	حــرف	هــای	

ــی. ــه	هــای	ایران قدیمــی	و	اصیــل	دختران
خــود	او	مــی	گویــد،	کــه	مــی	خواهــد	نشــان	دهــد،	زن	بــودن	
ــردن	 ــد	نک ــرای	رش ــی	ب ــد،	دلیل ــی	توان ــودن	نم ــوان	ب و		ج
ــک	 ــه،	ی ــل	فاطم ــری	مث ــداف	از	دخت ــن	اه ــد	و	همی باش
مجــری	موفــق	و	جــوان	ســاخته	اســت،	در	یکــی	از	روزهــای	
ــیس	 ــال	روز	تاس ــبت	س ــه	مناس ــت	و	ب ــک	۴	اردیبهش نزدی
رادیــو،	قــرار	مالقــات	بــا	او	گذاشــتیم	تــا	از	او	دربــاره	اتفاقــی	
حــرف	بزنیــم	کــه	ســبب	شــد،	تــا	بــه	عنــوان	یــک	مجــری	

ــردم	شــود. ــو	میهمــان	م ــق	در	رادی جــوان	و	موف
ــش	 ــه	دیدن ــود،	ب ــرای	عصــر	دوم	اردیبهشــت	ب ــان	ب قرارم
رفتــم،	فاطمــه	امجدیــان	درســت	مثــل	برنامــه	هایــش	در	
ــود،	امــا	 ــان،	گــرم،	صمیمــی	و	البتــه	جــدی	ب ــو	مهرب رادی
ــدازه	 ــه	همــان	ان ــی	گفــت،	ب ــول	نداشــت	و	م خــودش	قب
کــه	جدیــت	دارد،	شــوخ	طبــع	و	اهــل	خنــده	اســت،	
ــراوان	او	را	مــی	شــد	از	صــورت	و	صدایــش	 ــرژی	ف ــی	ان ول
فهمیــد،	معتقــد	اســت	کــه	»رســانه	ملــی	متعلــق	بــه	همــه	
مــردم	اســت	و	بایــد	بــا	تمــام	انــرژی	در	برنامــه	هــا	ظاهــر	
شــوی	تــا	بتوانــی	انــرژی	را	بــه	مخاطبــان	منتقــل	کنــی	و	
ــرژی	 ــی	ذره	ای	ان ــه	بتوان ــن	افتخــار	اســت،	ک ــن	باالتری ای

ــرد.	« ــردم	ایجــاد	ک در	م
ــا	۲۰	 ــا	احتســاب	امســال،	تنه ــد	77	اســت	و	ب فاطمــه	متول
ــه	از	 ــی	گــذرد،	ســاعت	۱۴:۳۰	هــر	جمع ــار	از	عمــرش	م به
ــه	 ــا	برنام ــی،	ب ــانه	مل ــگ	و	رس ــو	فرهن ــن	رادی ــق	آنت طری
ــان	اســت،	 ــرم	ایرانی ــای	گ ــه	ه ــان	خان »خشــت	اول«	میهم
بــا	انــرژی	فــراوان،	شــور	و	شــوق	روز	اول	حضــور	در	رادیــو	را	
ــادی	 ــر	مــی	کشــد،	»	آن	روز	اســترس	زی ــه	تصوی برایمــان	ب
ــد	 ــن	مســیر	معتق ــم	و	موفقیــت	در	ای ــه	هدف ــا	ب داشــتم،	ام
بــودم	و	بــه	لطــف	خــدا	و	دعــای	پــدر	و	مــادرم	ایمان	داشــتم،	
البتــه	بایــد	بگویــم	عــالوه	بــر	اضطــراب،	از	شــادی	در	پوســت	
خود	نمــی	گنجیــدم،	نمــی	توانســتم	آن	حجم	خوشــحالی	را	
در	دل	خــود	نــگاه	دارم،	مــی	خواســتم	داد	بکشــم،	امــا	خــوب	
ــا	 ــن	را	ب نمــی	شــود،	هنــگام	اجــرای	برنامــه	داد	کشــید.	)ای

ــد(	« ــده	مــی	گوی خن
ــری	 ــری	گ ــر	و	مج ــه	کار	هن ــتان	ب ــان	دوران	دبیرس از	هم
ــه	ایــن	 ــدر	و	مــادرش	را	در	رســیدن	ب ــوده	و	پ عالقــه	منــد	ب

ــا	فاطمــه	 ــد،	گفتگــو	ب ــر	مــی	دان عالقــه	منــدی	بســیار	موث
ــد: ــی	آی ــه	م ــان	در	ادام امجدی

 ۳ ســال اســت، کــه کار هنــری مــی کنــی، امــا چــرا 
فقــط ۸ مــاه ســابقه رادیــو داری؟

بلــه،	قبــل	از	ورود	بــه	رادیــو	مــدت	کوتاهــی	افتخــار	همکاری	
ــه	 ــودم	ک ــد	ب ــواره	معتق ــی	هم ــتم	ول ــون	را	داش ــا	تلویزی ب
ــه	 ــورد	توج ــی	و	م ــانه	مل ــور	رس ــد	درخ ــت	بای ــروع	فعالی ش
مــردم	عزیــز	باشــد،	بنابرایــن	طبــق	مشــورت	هایــی	کــه	بــا	
ــون	داشــتم،	 ــو	و	تلویزی پیشکســوتان	و	صاحــب	نظــران	رادی
ــودم	را	از	 ــف	خ ــه	عط ــه	نقط ــود	ک ــن	ب ــول	ای ــم	معق تصمی

ــم. ــم	بزن ــو	رق رادی
ــدا	 ــر	پی ــو	تغیی ــه	رادی ــا	ورود	ب ــه	ای	کاری	ام	ب ــی	حرف زندگ
ــاب	 ــه	حس ــه	اول	کاری	ام	ب ــو	را	خان ــی	رادی ــه	قول ــرد	و	ب ک
ــه	ای	در	 ــور	حرف ــال	حض ــه	س ــس	از	س ــن	پ ــاورم،	بنابرای بی
ــه	مســیر	 ــک	ســال	اســت	ک ــون	حــدود	ی ــم	اکن ــانه،	ه رس

ــم. ــی	کن ــی	م ــو	را	ط رادی

 از تلویزیــون بــه رادیــو رفتــی؟ بــه نظــرت مناســب 
نبــود، در تلویزیــون مــی مانــدی؟

بــه	نظــر	خیلــی	هــا	چــرا،	مناســب	تــر	بــود،	امــا	بــه	نظــر	من	
خیــر،	در	ایــن	خصــوص	بــا	صاحــب	نظــران	زیــادی	مشــورت	
کــردم	و	از	ایــن	انتخــاب	خرســند	هســتم،	رادیــو	حساســیت	
و	نکتــه	ســنجی	هــای	زیــادی	دارد،	ایــن	طــوری	بــا	تجربــه	
تــر	و	پختــه	تــر	مــی	شــوم،	اعتقــاد	دارم	کــه	بایــد	»خشــت	
اول«	را	درســت	بگذاریــم،	چــرا	کــه	»خشــت	اول	چــون	نهــد	

معمــار	کــج/	تــا	ثریــا	مــی	رود	دیــوار	کــج«

 دقیقا چه مدت در رادیو هستی؟
در	حــال	حاضــر	حــدود	۸	مــاه	اســت	کــه	برنامــه	
ــه	تهیــه	 ــو	»فرهنــگ«	ب رادیویــی	»خشــت	اول«	را	از	رادی
کنندگــی	خانــم	یوســفی	پــور،	هــر	هفتــه	روی	آنتــن	دارم	
ــرای	 ــو	در	اج ــای	رادی ــن	ه ــار	بهتری ــورم	را	در	کن و	حض
برنامــه	»خشــت	اول«		نقطــه	قــوت	شــروع	فعالیــت	خــود	
ــو	 ــران	رادی ــز	از	مدی ــل	از	هرچی ــم	و	قب ــی	دان ــو	م در	رادی

فرهنــگ	تشــکر	مــی	کنــم	کــه	بــا	نــگاه	جــوان	بــاوری	بــه	
ــد. ــاد	کردن ــده	اعتم بن

ــت  ــخت و طاق ــون را س ــو و تلویزی ــه کار در رادی هم
فرســا مــی داننــد، نظــر تــو چیســت؟

مــن	خســته	نشــده	و	نمــی	شــوم،	چــرا	که	عاشــق	ایــن	حرفه	
هســتم	و	بــا	عشــق	وارد	عرصــه	هنــر	شــدم،	بــه	همیــن	دلیل	
خســتگی	برایــم	بــی	معنــی	اســت،	مــن	ثانیه	بــه	ثانیــه	هایی	
کــه	در	رادیــو	و	تلویزیــون	حضــور	دارم	را	دوســت	دارم	و	هنوز	

خســته	نشــدم،	عاشــق	کارم	هستم.

ــن  ــا ای ــوده، آی ــی ب ــی ات روانشناس ــته تحصیل رش
ــری دارد؟ ــری تاثی ــری گ ــته در کار مج رش

بلـه،	رشـته	تحصیلی	ام	بسـیار	موثـر	در	حرفه	ام	بـوده،	چرا	
کـه	کار	ما	با	مـردم	و	مخاطبان	اسـت	و	باید	بتوانیم	نسـبت	
بـه	جامعـه	آگاهـی	هـای	الزم	را	بـه	دسـت	آوریـم،	رشـته	

تحصیلـی	ام	آگاهـی	الزم	را	بـه	من	داد.

ــم  ــودت و ک ــا خ ــو را ب ــوتان رادی ــورد پیشکس برخ
ــدی؟ ــور دی ــات چط ــی ه تجربگ

شــاید	برایتــان	جالــب	باشــد،	چــون	خیلــی	وقــت	هــا	ســوال	
ــروع	 ــه	در	ش ــوده	ک ــن	ب ــن	ای ــز	از	م ــردم	عزی ــی	از	م برخ
ــا	مــن	 ــه	ب فعالیــت	رســانه	برخــورد	پیشکســوتان	ایــن	حرف
ــدم،	 ــی	ش ــوب	م ــو	محس ــری	رادی ــن	مج ــوان	تری ــه	ج ک

ــت. ــوده	اس ــور	ب چط
ــواره	 ــانه	هم ــه	رس ــدو	ورود	ب ــه	از	ب ــه	ام	ک ــا	گفت ــن	باره م
ــه	 ــودم	ک ــز	ب ــوتان	عزی ــویق	پیشکس ــین	و	تش ــورد	تحس م
ایــن	امــر	برایــم	مایــه	افتخــار	اســت	و	حتــی	بارهــا	برخــی	از	
پیشکســوتان	مهربــان	در	پشــت	صحنــه	برنامــه	هایــم	حاضر	
ــا	تحســین	خــود	مــرا	مــورد	لطــف	قــرار	دادنــد	و	 شــدند	و	ب
لبخنــد	رضایــت	آنــان	و	اظهــار	لطــف	مــردم	برایــم	بــا	ارزش	
تریــن	ســرمایه	محســوب	مــی	شــود	و	هــر	روز	تــالش	مــی	
ــم	 ــروز	و	فردای ــر	از	دی ــا	بهت ــه	ه ــرای	برنام ــه	در	اج ــم	ک کن
بهتــر	از	امــروزم	باشــد	و	همــواره	قــدردان	ثانیــه	هــای	ایــن	

ــود. همراهــی	خواهــم	ب

باید »خشت اول« را درست گذاشت/ 
سختی های »رادیو« را نمی فهمم
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نیمــه اردیبهشــت مــاه بــه نــام روز   
و هفتــه شــیراز نامگــذاری شــده و 
امســال نیــز ماننــد دوره هــای قبــل 
تعــدادی برنامــه تکــراری و یکنواخــت 
ــدی  ــد امی ــه نبای ــده ک ــی ش ــش بین پی
داشــت. آن  دســتاوردهای  بــه 

ــاز	 ــر	ســال	آغ ــاه	ه ــه	شــیراز	از	۱5	اردیبهشــت	م روز	و	هفت
مــی	شــود	اما	طــی	چنــد	ســال	گذشــته	آنچنــان	در	ســکوت	
و	بــدون	برنامــه	شــاخصی	انجــام	شــده	کــه	گویــا	هفتــه	ای	

بــه	نــام	شــیراز	در	تقویــم	اســتان	وجــود	نــدارد.
ــزاری	مراســمهای	 ــن	ســال	گذشــته	بحــث	برگ طــی	چندی
مختلــف	در	روز	شــیراز	از	جملــه	مباحثــی	اســت	کــه	همــواره	
بــا	نظــرات	مختلفــی	روبــه	رو	اســت	.برنامــه	هایــی	کــه	هــر	
ســال	بــرای	ایــن	هفتــه	در	نظــر	گرفتــه	مــی	شــود	جذابیتــی	

ــوده	اســت. ــا	یکنواخــت	ب نداشــته	و	عمدت
بــه	عنــوان	نمونــه	برنامــه	هایــی	کــه	در	ایــن	ســالها	
بــرای	هفتــه	شــیراز	در	نظــر	گرفتــه	شــده	رایــگان	شــدن	
اتوبــوس	هــای	درون	شــهری،	مراکــز	زیــر	نظــر	شــهرداری،	
برگــزاری	پیــاده	روی	خانوادگــی،	جشــن	بادبــادک	هــا	و....	
ــر	 ــا	هســتیم	و	اکث ــوده	اســت	کــه	هــر	ســاله	شــاهد	آنه ب
ایــن	مــوارد	نیــز	بــه	طــور	اختصاصــی	بــه	روز	شــیراز	تعلــق	

ــدارد. ن
گویــا	امســال	هــم	هماننــد	ســالهای	گذشــته	برنامه	شــاخص	
و	فــرا	اســتانی	بــرای	هفتــه	شــیراز	در	نظــر	گرفتــه	نشــده	و	
انــگار	قــرار	اســت	امســال	هــم	ماننــد	هرســال	شــاهد	اجــرای	
برنامــه	هایــی	باشــیم	کــه	نــه	تنهــا	هیــچ	دســتاوردی	بــرای	
شــهر	نــدارد	بلکــه	نتوانســته	حتــی	در	ایــن	مــدت	در	جــذب	
گردشــگر	و	یــا	شناســاندن	شــهر	شــیراز	و	اردیبهشــت	ایــن	

شــهر	موفــق	باشــد.

رویکــرد امســال هفتــه شــیراز تفــاوت چندانــی بــا 
ســال هــای قبــل نــدارد

رئیــس	ســازمان	فرهنگــی	اجتماعــی	و	ورزشــی	شــهرداری	
شــیرازاعالم	کــرد	کــه	رویکــرد	امســال	هفتــه	شــیراز	تفــاوت	

چندانــی	بــا	ســالهای	قبــل	نــدارد.
ابراهیــم	گشتاســبی	راد	افــزود:	امســال	هــم	ماننــد	ســالهای	
ــتر	 ــه	بیش ــده	ک ــه	ش ــر	گرفت ــی	در	نظ ــه	های ــل	برنام قب
شناســاندن	شــیراز	و	پتانســیلهای	ایــن	شــهر	بــه	شــهروندان	

ــت. ــیرازی	اس ش
ــه	اینکــه	ایــن	هفتــه	زمــان	مناســبی	اســت	 ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــهروندی	 ــالق	ش ــد	اخ ــدودی	بتوان ــا	ح ــهرداری	ت ــه	ش ک
ــز	 ــه	شــیراز	امســال	نی ــان	کــرد:	در	هفت را	توســعه	دهــد،	بی
برنامــه	هایــی	در	حــوزه	اخــالق	شــهروندی	در	نظــر	گرفتــه	
شــده	امــا	برنامــه	خاصــی	بــرای	شناســاندن	شــیراز	در	ســطح	

ملــی	و	بیــن	المللــی	در	نظــر	گرفتــه	نشــده	اســت.
رئیــس	ســازمان	فرهنگــی	اجتماعــی	و	ورزشــی	شــهرداری	
شــیراز	ادامــه	داد:	طــی	چنــد	ســال	گذشــته	برنامــه	هایــی	
برای	شناســاندن	شــهر	شــیراز	در	عرصــه	ملی	در	نظــر	گرفته	
شــده	کــه	مــی	تــوان	بــه	اعــزام	گــروه	هایــی	بــه	شــهرهای	

ــز،	کیــش،	قشــم	و	قزویــن	اشــاره	کــرد. تبری
وی	تاکیــد	کــرد:	امــا	بــرای	ســال	آینــده	برنامــه	هایــی	خوبی	
ــوان	 ــه	عن ــه	شــده	کــه	ب ــه	شــیراز	در	نظــر	گرفت ــرای	هفت ب
نمونــه	مــی	تــوان	بــه	برگــزاری	جشــنواره	هــای	خــاص	بــرای	
شناســاندن	برنــد	شــیراز	در	عرصــه	هــای	ملــی	و	بیــن	المللی	

اشــاره	کــرد.
گشتاســبی	راد	گفــت:	عــالوه	بــر	ایــن	جشــنواره	ها	بــه	دنبال	
آن	هســتیم	کــه	بــه	ســمتی	حرکــت	کنیــم	تــا	شــهر	شــیراز	

را	بــه	عنــوان	شــهر	خــالق	ادبــی	بــا	برگــزاری	مشــاعره،	شــب	
شــعر	و	برنامــه	هــای	دیگــر	در	یونســکو	ثبــت	کنیم.

وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بــرای	ثبــت	شــهر	شــیراز	بــه	عنــوان	
شــهر	خــالق	ادبــی	نقــاط	ضعــف	زیــادی	وجــود	دارد،	تاکیــد	
ــی	و	 ــری	و	فرهنگ ــای	هن ــوزه	ه ــیراز	در	ح ــهر	ش ــرد:	ش ک
بازیگــری	از	جملــه	تئاتــر	دارای	هنرمنــدان	توانمنــدی	اســت	
کــه	در	کشــور	هیــچ	اســمی	از	آنهــا	نیســت	در	صورتــی	کــه	

بایــد	از	ایــن	ظرفیتهــا	اســتفاده	کــرد.
رئیــس	ســازمان	فرهنگــی	اجتماعــی	و	ورزشــی	شــهرداری	
شــیراز	افــزود:	در	حــال	حاضــر	در	شــهر	شــیراز	بــرای	تمرین	
گــروه	تئاتــر	هیــچ	جایــی	وجــود	نــدارد	بــه	غیــر	از	مکانهــای	
قدیمــی	کــه	مربــوط	بــه	چندیــن	دهــه	قبــل	اســت	از	ایــن	
رو	بایــد	شــرایطی	فراهــم	شــود	تــا	بتــوان	هنرمنــدان	گمنــام	

شــهر	را	معرفــی	کــرد.
ــعدی	 ــظ،	س ــود	حاف ــل	وج ــه	دلی ــه	ب ــه	داد:	البت وی	ادام
ــی	و	 ــای	مل ــه	ه ــیراز	در	عرص ــهر	ش ــید	ش ــت	جمش و	تخ
بیــن	المللــی	شــناخته	شــده	اســت	امــا	آنگونــه	کــه	بایــد	

از	تمامــی	ظرفیتهــا	تــا	کنــون	اســتفاده	نشــده	و	بایــد	بــه	
ــرای	 ــرف	ب ــه	ح ــیراز	همیش ــهر	ش ــه	ش ــت	ک ــمتی	رف س

ــد. ــته	باش ــن	داش گفت
یــک	عضــو	شــورای	شــهر	شــیراز	نیــز	در	خصــوص	برنامــه	
ــک	 ــیراز	ی ــهر	ش ــه	ش ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــیراز	ب ــای	روز	ش ه
برنــد	بیــن	المللــی	اســت،	گفــت:	مــردم	بســیاری	از	کشــورها	
ــاد	 ــه	از	شــیراز	ی ــد	بالفاصل ــی	آی ــران	م ــه	اســم	ای ــی	ک زمان
ــه	 ــن	اســت	ک ــده	ای ــر	نشــان	دهن ــن	ام ــه	ای ــد	ک ــی	کنن م

ــی	اســت. ــد	بیــن	الملل ــک	برن شــهر	شــیراز	ی
لیــال	دودمــان	بــا	اشــار	بــه	اینکــه	موضوعــات	فرهنگــی	نیــاز	
بــه	تقویــت	دارد،	افــزود:	در	حــال	حاضــر	جامعــه	مــا	بیــش	از	
هــر	چیــزی	بــه	شــادی	و	نشــاط	عمومــی	نیازمنــد	اســت	از	
ایــن	رو	بایــد	بــا	برگــزاری	برنامــه	هــای	شــاد	امیــد	را	در	بیــن	

مــردم	افزایــش	داد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	تعــدادی	از	مــردم	حتــی	تاکنــون	از	خانــه	
زینــت	الملــوک	بازدیــد	نداشــته	انــد،	ادامــه	داد:	بایــد	قبــل	
ــرای	 ــای	گردشــگری	ب ــزاری	توره ــا	برگ ــر	مســئله	ای	ب از	ه
مــردم	شــهر	شــیراز	انهــا	را	بــا	تمــام	جاذبــه	هــای	ایــن	شــهر	

آشــنا	کــرد.
ــه	 ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــیراز	ب ــهر	ش ــورای	ش ــو	ش ــن	عض ای
ــزی	 ــه	ری ــا	برنام ــوان	ب ــی	ت ــی	را	نم ــای	فرهنگ ــه	ه برنام
یــک	روزه	اجــرا	کــرد،	گفــت:	برنامــه	هــای	فرهنگــی	بــرای	
اجــرا	بــه	چکــش	کاری	نیازمنــد	اســت	و	نمــی	تــوان	یــک	

ــرد. روزه	ک
وی	افــزود:	برگــزاری	برنامــه	هــای	فرهنگــی	بــه	فضــای	بــاز	
نیازمنــد	اســت	از	ایــن	رو	بایــد	قــدم	بــه	قــدم	حرکــت	کنیم	و	

نمــی	تــوان	یــک	روزه	کیفیــت	برنامــه	هــا	را	بــاال	بــرد.
رئیــس	انجمــن	دوســتداران	میــراث	فرهنگــی	اســتان	فــارس	
گفــت:	برنامــه	هــای	هفتــه	شــیراز	طــی	چنــد	ســال	اخیــر	

هیــچ	گونــه	دســتاوردی	بــرای	ایــن	شــهر	نداشــته	اســت.
مســعود	منیعاتــی	افــزود:	برنامــه	هایــی	کــه	در	ایــن	هفتــه	
ــگاه	شــهر	 ــی	شــود	در	شــان	و	جای در	شــهر	شــیراز	اجــرا	م

شــیراز	نیســت.
ــده	کاری	 ــاب	ش ــای	حس ــه	ه ــا	برنام ــد	ب ــه	داد:	بای وی	ادام
ــه	 ــیراز	را	در	عرص ــهر	ش ــم	و	ش ــداد	مه ــن	روی ــه	ای ــرد	ک ک
بیــن	المللــی	بــه	عنــوان	یــک	برنــد	معرفــی	کــرد	و	در	حــوزه	

ــرد. ــتفاده	را	ب ــت	اس ــگری	از	آن	نهای ــادی	و	گردش اقتص

روز شیراز و برنامه های تکراری/ برندسازی فراموش شده است

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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منظــم بــودن تابلوهــای شــهری عــاوه 
بــر ایجــاد زیبایــی در شــهر بــر روحیــه 
شــهروندان هــم تأثیــر دارد امــا ایــن امــر در گــرگان 

ــع شــده اســت. مــورد غفلــت مســئوالن شــهری واق

ــد	 ــه	بای ــود	دارد	ک ــهر	وج ــادی	در	ش ــای	زی ــر	و	فضاه عناص
ــت	شــهر	و	 ــا	و	نشــانه	های	موجــود	در	منظــر	و	هوی ــا	نماده ب
شــهروندان	آن	در	تناســب	باشــد،	یکــی	از	ایــن	مــوارد	تابلوهای	

ــهری	اســت. ش
ــد	 ــوده	بای ــه	جــزء	ســیما	و	منظــر	شــهری	ب ــا	ک ــن	تابلوه ای
جلــوه	ای	زیبــا	و	چشــم	نواز	داشــته	باشــد،	زیــرا	مــردم،	
ــد	و	 ــپری	می	کنن ــهر،	س ــود	را	درون	ش ــان	خ ــیاری	از	زم بس
ــر	روی	 ــن	مهــم،	ب ــه	ای ــا	ناخواســته،	بی	توجهــی	ب خواســته	ی

ــذارد. ــر	می	گ ــا	تأثی ــر	آن	ه ــن	و	فک ذه
پراکندگــی	و	نامنظمــی	تابلوهــا	ســبب	ایجــاد	آلودگــی	بصری	
ــبب	 ــات	س ــن	اغتشاش ــه	زدودن	ای ــالش	در	زمین ــود،	ت می	ش
ایجــاد	آرامــش	فکــری	در	میــان	افــراد	اســت،	پــس	هــر	شــهر	

توســعه	یافته	بایــد	ایــن	امــر	مهــم	را	مــد	نظــر	قــرار	دهــد.
ــرگان	 ــهر	گ ــای	ش ــه		و	خیابان	ه ــه	ای	از	کوچ ــه	بهان ــر	ب اگ
عبــور	کنیــد	بــا	تابلوهــای	متعــدد	شــهری	روبــه	رو	می	شــوید	
ــه	نظــر	نمی	رســند	و	ایــن	 کــه	زیــاد	هــم	زیبــا	و	خوشــایند	ب
امــر	ضــرورت	ســاماندهی	و	ارائــه	و	آرایــش	صحیــح	تابلوهــای	

تبلیغاتــی	در	محیــط	شــهری	را	نشــان	مــی	دهــد.
	

تجدید نظر در مورد تابلوها
ــرم	 ــکل،	ف ــر	ش ــه	ه ــا	ب ــای	مغازه	ه ــی	از	تابلوه ــم	انبوه حج
ــه	 ــرده	ک ــوش	ک ــان	مغش ــهری	را	چن ــای	ش ــدازه،	فض و	ان
مســئوالن	شــهری	بایــد	در	مــورد	این	تابلوهــا،	کیفیــت	رنگ	و	

ــرار	گرفتــن	آن	هــا	تجدیدنظــر	کننــد. محــل	ق
ــش	 ــود،	افزای ــا	خ ــی،	ب ــای	صنف ــا	و	واحده ــش	مغازه	ه افزای
ــا	 ــن	تابلوه ــر	ای ــی	دارد،	حــال	اگ ــی	را	در	پ ــای	تبلیغات تابلوه
بــدون	تناســب	و	هماهنگــی	بــر	روی	هــم	ســوار	شــوند،	شــهر	

چــه	وضعیتــی	پیــدا	خواهــد	کــرد؟
ســاماندهی	ایــن	تابلوهــا	در	برهــه	ای	از	زمان	در	محــور	ولیعصر	
گــرگان	شــروع	امــا	در	ادامــه	متوقــف	شــد،	بــه	نظــر	می	رســد	

منافــع	ای	بــه	خطــر	مــی	افتــاد	کــه	ایــن	کار	ادامــه	نیافت.

تابلوها باید با نوع بافت شهر همخوانی داشته باشد
یــک	کارشــناس	طراحــی	شــهری	در	زمینــه	تابلوهــا	و	فضــای	
شــهری	گفــت:	امــروزه	منظــر	شــهری	در	جامعــه	بــه	عنــوان	
یــک	رشــته	تخصصــی	مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	و	حتــی	بــه	

خواســته	و	نیــاز	مــردم	تبدیــل	شــده	اســت.
ــه	کــرد:	جداره	هــای	شــهری	 ــی	اضاف شــکوفه	اســدپور	عمران
ــه	 ــی	منظــر	شــهری	اســت	ک ــوان	یکــی	از	ارکان	اصل ــه	عن ب
ــی،	 ــای	تبلیغات ــا،	تابلوه ــن	مغازه	ه ــامل	ویتری ــد	ش می	توان
پنجره	هــا،	ورودی	هــا،	نماهــای	ســاختمان	ها	و	تمامــی	عناصــر	

ــد. ــا	باش ــراف	خیابان	ه ــودی	اط ــازنده	ســطوح	عم س
وی	در	خصــوص	تابلوهــا	گفــت:	انتخاب	مصالــح،	قلم،	انــدازه	و	
علی	الخصــوص	مــکان	قرارگیــری	تابلوهــای	بایــد	بــه	گونــه	ای	
باشــد	کــه	بتوانــد	تعادلــی	منطقــی	بیــن	خودنمایــی	جــداره	

ســاختمان	و	تبلیغــات	ایجــاد	کنــد.
ــوع	 ــا	ن ــد	ب ــا	بای ــه	تابلوه ــن	ک ــان	ای ــا	بی ــی	ب ــدپور	عمران اس
بافــت	شــهر	همخوانــی	داشــته	باشــد،	گفــت:	ایجــاد	ضوابــط	
و	مقــررات	در	ســاخت	و	نصــب	تابلوهــا،	در	بهبــود	اوضاع	شــهر	

ــر	اســت. مؤث
لزوم ایجاد الگو برای شهر گرگان

ــرات	و	 ــا	نظ ــم	ت ــاری	رفتی ــناس	معم ــک	کارش ــراغ	ی ــه	س ب
پیشــنهادات	وی	را	در	خصــوص	تابلوهــای	مغازه	هــای	گــرگان	
ــرگان	 ــای	شــهری	گ ــرای	تابلوه ــد	ب ــت:	بای بشــنویم،	وی	گف

ــرد. ــار	ک ــا	آن	رفت ــق	ب ــت	و	مطاب ــر	گرف ــی	در	نظ الگوی
ــرگان	 ــی	گ ــت	تاریخ ــوزه	باف ــه	در	ح ــپومحلی	ک ــم	اس مری
ــام	خمینــی	 ــان	ام ــد،	ادامــه	داد:	جــداره	خیاب فعالیــت	می	کن
)ره(	در	محــدوده	بافــت	تاریخــی	قــرار	دارد	و	مربــوط	بــه	دوره	
پهلــوی	اول	اســت؛	ایــن	خیابان	در	ســال	۱۳۰7	کشــیده	شــده	
و	اولیــن	خیابــان	گــرگان	اســت	حــال	آن	کــه	تابلوهــا	در	ایــن	

ــدارد. محــدوده	ســامانی	ن
ــرای	 ــی	ب ــی	ضوابط ــت	تاریخ ــه	در	باف ــن	ک ــان	ای ــا	بی وی	ب
ــزود:	 ــرد،	اف ــه	ک ــه	آن	توج ــد	ب ــه	بای ــود	دارد	ک ــا	وج تابلوه
درســت	اســت	کــه	خیابــان	امــام	)ره(	محــدوده	تجــاری	بــوده	
امــا	بــه	دلیــل	قرارگیــری	در	محــدوده	بافــت	نبایــد	تابلــو	بــه	

ــود. ــب	ش ــه	نص ــون	و	بی	برنام ــورت	ناهمگ ص

تابلوها جداره بافت تاریخی را پوشاندند
ــاری	 ــد	جــداره	معم ــو	نبای ــه	تابل ــان	این	ک ــا	بی اســپومحلی	ب
دوره	پهلــوی	را	بپوشــاند،	تصریــح	کــرد:	جــداره	تاریخــی	ایــن	
خیابــان	از	لحــاظ	معمــاری	ارزش	و	موتیــف	باالیــی	دارد	و	باید	
حفــظ	شــود	امــا	اکثــر	تابلوهــا	طــوری	نصــب	شــده	کــه	مــا	

ــم. ــت	تاریخــی	را	نمی	بینی ــداره	باف ج
ــایزهای	 ــب،	س ــب	و	غری ــای	عجی ــرد:	فونت	ه ــه	ک وی	اضاف
ــان	 ــاری	خیاب ــا	معم ــا	ب ــاز	تابلوه ــال	غیرهمس ــزرگ	و	متری ب

ــت. ــده	اس ــفتگی	ش ــبب	آش س
اســپومحلی	اظهــار	کــرد:	می	تــوان	بــا	ســامان	دادن	و	ضابطــه	
تعریــف	کــردن	بــرای	ایــن	خیابــان،	الگویــی	بــرای	ســایر	نقاط	

شــهر	ایجــاد	کــرد.

استفاده از الگوی دیگر شهرها یا کشورها
ایــن	کارشــناس	معمــاری	تأکیــد	کــرد:	الگوهــای	فراوانــی	در	
ــه	 ایــران	و	ســایر	کشــورها	وجــود	دارد	کــه	مــا	مــی	توانیــم	ب

آن	هــا	مراجعــه	کنیــم.
ــزی	زد	و	گفــت:	 ــه	میــدان	نقــش	جهــان	اصفهــان،	گری وی	ب
مغازه	هــا	ایــن	میــدان	هــم	ســایبان	و	هــم	تابلــو	دارد	و	یــا	در	
شــهر	یــزد	خیابانــی	ماننــد	خیابــان	امــام	خمینــی	)ره(	گرگان	
وجــود	دارد	و	تابلوهایــی	و	ســایبان	هایی	همســاز	در	آن	نصــب	

شــده	اســت.

اســپومحلی	گفــت:	اگــر	ضوابــط	هرچنــد	ناقــص	را	کــه	داریم،	
اســتفاده	کنیــم	یــا	ضوابــط	جدیــد	تعریــف	کنیــم	و	همچنین	
ــد	 ــو	کن ــتفاده	از	الگ ــه	اس ــازه	داران	را	مجــاب	ب شــهرداری	مغ

مســلماً	در	زیبایــی	شــهر	مؤثــر	اســت.
وی	بیــان	کــرد:	برخــی	اعتقــاد	دارنــد	کــه	بایــد	ســاماندهی	از	
خیابــان	شــالیکوبی	شــروع	شــود،	چندی	پیــش	ایــن	کار	انجام	
و	تابلوهایــی	کــه	ســبب	اغتشاشــات	بصــری	بود	برداشــته	شــد	
امــا	می	توانســتیم	ایــن	کار	را	از	خیابــان	امــام	)ره(	شــروع	و	آن	

را	بــه	عنــوان	پایلــوت	بــرای	همــه	نقــاط	اســتفاده	کنیم.

سردر پادگان لشکر ۳۰ را نباید پوشاند
وی	گفــت:	بــرای	تبلیغــات	مغازه	هــا	هــم	می	تــوان	بــا	
ــا	ســبب	اغتشــاش	 ــی	تعریــف	کــرد	ت یــک	طراحــی،	فضای
بصــری	و	مزاحمــت	نشــود	امــا	همــه	این	هــا	نیازمنــد	یــک	
مدیریــت	و	تیــم	تخصصــی	اســت	کــه	پشــت	آن	مطالعــه	و	

پژوهــش	باشــد.
ــو	فلــزی	کنــار	ســردر	ورودی	 اســپو	محلــی	در	خصــوص	تابل
ــادگان	 ــت:	ســردرد	پ ــن	گف ــرگان	چنی ــادگان	لشــکر	۳۰	گ پ

ــانیم. ــد	آن	را	بپوش ــادی	دارد	و	نبای ــت	زی قدم
وی	اضافــه	کــرد:	نصــب	تابلــوی	فلــزی	که	ســنخیتی	با	ســردر	
ــرده	 ــاد	ک ــا	ایج ــی	در	آن	ج ــره	ناهمگون ــدارد	چه ــادگان	ن پ
اســت،	می	تــوان	از	طــرح	ســنتی	بــرای	ایــن	کار	اســتفاده	کرد.

یک	ارزش	فدای	ارزش	دیگر	نشود
اســپو	محلــی	بــا	بیــان	این	کــه	نبایــد	یــک	ارزش	فــدای	ارزش	
دیگــر	شــود،	گفــت:	می	تــوان	آن	تابلــو	را	بــه	شــکل	دیگــری	
ــک	 ــه	ی ــرطی	ک ــه	ش ــل	دارد	ب ــا	راه	ح ــه	این	ه ــازیم	و	هم بس

همــت	درســت	و	حســابی	پــای	کار	باشــد.
ــازه	دار	در	 ــه	مغ ــات	جریم ــی	اوق ــه	گاه ــان	این	ک ــا	بی وی	ب
خصــوص	تابلوهــا،	بازدارنــده	نیســت،	گفــت:	شــهرداری	نبایــد	
بــا	گرفتــن	جریمــه	بــا	ســاخت	تابلــوی	۱۰	متــری	یــک	مغازه	

موافقــت	کنــد.
ســاماندهی	تابلــوی	مغازه	هــا	در	خیابــان	ولیعصــر	انجــام	شــد	
و	ســبب	نظــم	بخشــیدن	بــه	ایــن	محــور	شــد؛	بــرای	فهمیدن	
ــی،	 ــه	کریم ــا	روزب ــت	ب ــه	نیاف ــن	کار	ادام ــرا	ای ــه	چ این	ک
ــم،	وی	 مســئول	زیباســازی	شــهرداری	گــرگان	گفتگــو	کردی
ــه	 ــد	بصــری	کاری	اســت	ک ــت:	ســاماندهی	و	حــذف	زوائ گف
مــا	بــه	دنبــال	مصوبــه	گرفتــن	آن	هســتیم	تــا	ســاخت	و	نصب	

تابلوهــا	پیــرو	دســتورالعمل	باشــد.

سیمای آشفته گرگان از نابسامانی تابلوهای اصناف/ ایجاد اغتشاش بصری
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ساماندهی تابلوها در اولویت برنامه های سال ۹۷
وی	بــا	بیــان	این	کــه	ایــن	کار	مســتلزم	زمــان	اســت،	تصریــح	

کــرد:	ایــن	امــر	در	اولویــت	برنامه	هــای	ســال	۹7	اســت.
ــت:	 ــر	گف ــور	ولیعص ــاماندهی	مح ــوص	س ــی	در	خص کریم
ــا،	 ــهر،	آری ــل،	ایرانش ــه،	مرس ــر،	الل ــاژ	ولیعص ــای	پاس تابلوه
ــدای	 ــای	ابت ــان	و	تابلوه ــع	آرم ــت	و	مجتم ــوروش،	زرتش ک
کوچه	هــا	کــه	پایــه	دار،	زنــگار	خــورده،	کثیــف	و	نردبانــی	بــود،	

ــد. ــاماندهی	ش ــع	آوری	و	س ــه	جم هم
ــروع	و	 ــال	۹5	ش ــل	س ــن	کار	از	اوای ــرد:	ای ــان	ک وی	خاطرنش
تــا	اواخــر	۹۶	ادامــه	داشــت؛	بــرای	ایــن	کار	جلســاتی	متعــدد	
ــه	همــکاری	 ــا	متقاعــد	ب ــا	نظــام	پزشــکی	و	وکال	داشــتیم	ت ب

ــدند. ش
ــه	 ــه	مرحل ــه	ب ــور	آرام	آرام	و	مرحل ــن	مح ــزود:	ای ــی	اف کریم
ــا	و	 ــه	وارد	خیابان	ه ــتیم	ک ــم	داش ــت	و	تصمی ــش	می	رف پی
کوچه	هــای	اطــراف	شــویم	کــه	بــه	دالیــل	تغییــر	مدیریتــی	

ــه	نیافــت. ــر	ادام ــن	ام ای

شهرداری ساماندهی را ادامه دهد
وی	بیــان	کــرد:	شــهرداری	بایــد	ایــن	سیاســت	را	در	محورهای	
دیگــر	از	جملــه	خیابــان	امــام	خمینــی	)ره(	در	راســتای	

ــه	دهــد. ــع	آلودگــی	بصــری	ادام ــا	و	رف بهســازی	تابلوه
کریمــی	اظهــار	کــرد:	بایــد	تابلوهــا	و	ســایبان	های	مغازه	هــای	
خیابــان	امــام	)ره(	ســاماندهی	شــوند،	محــدوده	بافــت	جــداره	
ســازی	شــده	و	پیــاده	راه	هــا	و	مبلمــان	شــهری	در	نظــر	گرفته	
شــود	تــا	الگویــی	بــرای	ســایر	نقــاط	شــهر	باشــد	امــا	ایــن	کار	

مســتلزم	همراهــی	و	همــکاری	همــه	اســت.

معیار تابلوها
ــی	 ــم	ول ــا	داری ــرای	تابلوه ــی	ب ــه	معیارهای ــان	این	ک ــا	بی وی	ب
بایــد	هرچنــد	ســال	یک	بــار	تغییــر	کنــد،	افــزود:	اکنــون	کــه	
زیباســازی	زیرمجموعــه	ســازمان	فضای	ســبز	و	منظر	شــهری	
شــده	بــه	زودی	چشــم	اندازی	تهیــه	و	بعــد	از	می	تــوان	

ــرد. ــان	ک ــر	بی ــا	را	دقیق	ت معیاره
مســئول	زیباســازی	شــهرداری	گــرگان	بــه	معیارهای	ســنوات	
قبــل	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	ابعــاد	تابلــو	فقــط	بایــد	ابعاد	ســردر	
مغــازه	را	پوشــش	دهــد،	ارتفــاع	نبایــد	بیشــتر	از	ســردر	باشــد،	
ــا	 ــق	ب ــال	آن	مطاب ــو	پیش	آمدگــی	نداشــته	باشــد	و	متری تابل

متریــال	روز	باشــد.
وی	بـار	دیگر	یـادآور	شـد:	تابلوهـای	محـور	امام	خمینـی	)ره(	
قدیمی	شـده	و	باید	ساماندهی	شـود،	مثالً	متریال	چوب	با	یک	

رنـگ	خاص	کـه	همـه	مغازه	دارهـا	از	آن	اسـتفاده	کنند.
ــکاری	 ــوالً	هم ــا	معم ــه	مغازه	داره ــان	این	ک ــا	بی ــی	ب کریم
ــان	 ــت:	در	زم ــد	و	ممکــن	اســت	تنــش	زا	باشــد،	گف نمی	کنن
ــف	را	 ــایبان	های	کثی ــه	س ــد	ک ــه	ش ــا	گفت ــه	آن	ه ــوروز	ب ن
جمــع	آوری	و	کرکــره	مغازه	هــا	را	رنگ	آمیــزی	کننــد	امــا	

ــداد. ــام	ن ــن	کار	را	انج ــس	ای ــچ	ک هی
ــد	بایــد	صــورت	گیــرد،	 ــه	این	کــه	حــذف	زوائ ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــیم	 ــته	باش ــایبان	داش ــم	س ــر	می	خواهی ــرد:	اگ ــح	ک تصری
ــه	 ــود	ن ــام	ش ــاص	انج ــرم	خ ــکل	و	ف ــک	ش ــا	ی ــوان	ب می	ت

ــد. ــار	کن ــت	رفت ــور	خواس ــر	ط ــس	ه ــر	ک ــه	ه این	ک
ــر	 ــار	جوی	هــا	ب وی	گفــت:	ســاماندهی	تابلوهــای	مثلثــی	کن
ــردم	 ــن	م ــی	ای ــت	ول ــهری	اس ــات	ش ــت	خدم ــده	معاون عه

ــد. ــکاری	نمی	کنن ــه	هم ــتند	ک هس
ــن	 ــت؛	ای ــلوغی	ها	و	آشفتگی	هاس ــای	ش ــروز،	دنی ــای	ام دنی
ــر	شــلوغی	ذهن	هــا،	در	محیــط	 ــوان	عــالوه	ب موضــوع	را	می	ت
پیرامــون	افــراد	بــه	خوبــی	لمــس	کــرد؛	حــال	بــا	ایــن	وضــع	
شــلوغی	ذهن	هــا	بایــد	محیطــی	زیبــا	داشــته	باشــیم	تــا	از	بار	

ــود. ــته	ش ــا	کاس ــفتگی	ذهن	ه ــراب	و	آش اضط
امیدواریــم	شــهرداری	اقــدام	خوبــی	را	کــه	در	محــور	ولیعصــر	
ــا	ســیمای	شــهر	 ــه	ســایر	نقــاط	تســری	دهــد	ت انجــام	داد	ب

گــرگان	بهبــود	یابــد.
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  فعــال فرهنگــی در عرصــه بین المللــی 
بــا اشــاره بــه اینکــه دل هــا آمــاده 
پذیــرش فرهنــگ اهل بیــت)ع( اســت، 
گفــت: جلوه هــای عشــق بــه ســید الشــهدا)ع( در آن ســوی 

ــت. ــب اس ــن مطل ــان ای ــامی نش ــورهای اس ــای کش مرزه

ــرای	برخــی	از	 ــی	کــه	حضــرت	محمــد)ص(	ب از	همــان	زمان
ــان	را	 ــه	نوشــت	و	آن ــود	نام ــاهان	کشــورهای	عصــر	خ پادش
دعــوت	بــه	معنویــت	و	حقانیــت	کــرد	تــا	بــه	امــروز	بســیاری	
از	انســان	های	دغدغه	منــد	قــدم	در	مســیر	پیامبــر)ص(	

ــد. ــه	دســت	گرفتن ــن	را	ب گذاشــته	و	پرچــم	تبلیــغ	دی
البتــه	هــر	دوره	و	هــر	منطقــه	ای	ویژگی	هــای	خــاص	
خــودش	را	دارد	کــه	یــک	مبلــغ	زمــان	شــناس	و	آگاه	
ــن	 ــه	ای ــه	ب ــا	توج ــد	ب ــن	بای ــغ	دی ــای	تبلی ــه	ظرافت	ه ب
ــالق	 ــان،	اخ ــه	ایم ــردم	ب ــوت	م ــیر	دع ــا	در	مس ویژگی	ه
نیــک	و	معنویــت	قــدم	بــردارد	تــا	بتوانــد	اقدامــی	

تأثیرگــذار	داشــته	باشــد.
در	خراســان	جنوبی	نیــز	افــراد	دغدغه	منــدی	در	حــوزه	
فرهنگــی	و	تبلیغــی	وجــود	دارد	کــه	عــالوه	بــر	کار	تبلیغــی	
ــن	و	 ــای	دی ــان	زیبایی	ه ــور	از	بی ــل	کش ــی	در	داخ و	فرهنگ
مکتــب	اهــل	بیــت)ع(	در	خــارج	از	کشــور	غفلــت	نکرده	انــد،	
ــراد	 ــن	اف ــی	از	ای ــخو	یک ــا	خوش ــالم	محمدرض و	حجت	االس

اســت.
وی	در	زمینــه	ســابقه	کارهــای	خــود	در	عرصــه	بین	المللــی	
ــا	 ــاد	ب ــی	را	از	دهــه	هفت ــرد:	کار	در	عرصــه	بین	الملل ــان	ک بی
ــاز	 ــام	خمینــی)ره(	آغ مترجمــی	در	کنفرانســی	پیرامــون	ام
کــردم	و	در	آن	کنفرانــس	مترجــم	رهبــر	شــیعیان	اندونــزی	

ــودم. ب
ــی	 ــه	بین	الملل ــورم	در	عرص ــرور	حض ــه	م ــرد:	ب ــان	ک وی	بی
ــه	خــود	گرفــت	و	در	چنــد	ســال	اخیــر	 ســرعت	بیشــتری	ب
بــرای	تبلیــغ	در	ایــام	محــرم	بــه	کشــور	ایتالیــا	شــهر	تورینــو	
رفتــم	و	همچنین	بــه	واســطه	حضــور	در	ســمت	معاونت	بین	
المللــی	کنگــره	مبــارزه	بــا	جریــان	هــای	تکفیــری	و	افراطــی	
نیــز	در	کشــورهایی	چــون	لبنــان،	هنــد،	ســوریه	و	پاکســتان	

ــردم. ــرا	ک ــی	اج ــای	فرهنگ برنامه	ه
ــن	در	 ــغ	دی ــخ	تبلی ــه	داد:	تاری ــی	ادام ــغ	بین	الملل ــن	مبل ای
عرصــه	بین	المللــی	و	فراتــر	از	مرزهــای	ســرزمین	های	
اســالمی	را	بایــد	از	زمــان	حضــرت	رســول)ص(	دانســت	کــه	
ایشــان	بــرای	پادشــاهان	برخــی	کشــورها	نامــه	می	نوشــتند	
ــه	 ــتند	ب ــی	داش ــه	اجتماع ــه	وجه ــانی	ک ــطه	کس ــه	واس و	ب

دســت	آن	پادشــاهان	می	رســاندند.
	

ــه  ــه مخاطــب پیــش شــرط اولی ــا جامع آشــنایی ب
ــت ــی اس ــغ بین الملل تبلی

خوشــخو	افــزود:	کار	در	عرصــه	بین	المللــی	ظرافت	هــا	و	
ــی	 ــش	زمینه	های ــود	را	دارد	و	پی ــاص	خ ــیت	های	خ حساس
ــا	فرهنــگ	 ــا	جامعــه	هــدف،	آشــنایی	ب ــه	آشــنایی	ب از	جمل
ــان	دوم	 ــا	زب ــنایی	ب ــب	و	آش ــه	مخاط ــوم	جامع و	آداب	و	رس

می	طلبــد. را	
وی	ادامــه	داد:	هــر	چنــد	در	عرصــه	تبلیــغ	بین	المللــی	یکــی	
از	نیازهــا	و	خالءهــای	مــا	آشــنایی	بــا	زبــان	دوم	اســت	امــا	در	
ســال	های	اخیــر	حتــی	در	حــوزه	هــای	علمیــه	نیــز	بــه	ایــن	
ــه	 ــن	زمین ــزی	در	ای ــر	توجــه	جــدی	شــده	اســت	و	مراک ام

ــد. ــت	می	کنن فعالی
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــن	المللی	ب ــه	بی ــی	در	عرص ــال	فرهنگ ــن	فع ای
اینکــه	مبلغــان	عرصــه	بین	المللــی	آموزش	هــای	الزم	را	
ــه	 ــوری	ک ــگ	کش ــا	فرهن ــر	ب ــت:	اگ ــد،	گف ــرا	می	گیرن ف

ــنا	 ــم،	آش ــام	دهی ــی	انج ــا	کار	فرهنگ ــم	در	آنج می	خواهی
نباشــیم،	کار	مــا	از	تأثیرگــذاری	الزم	برخــوردار	نخواهــد	بــود.
خوشــخو	اظهــار	کــرد:	هــر	ســفر	تبلیغــی	تجربیــات	زیــادی	
ــادی	در	آن	 ــا	و	شــیرینی	های	زی ــراه	دارد	و	تلخی	ه ــه	هم را	ب

نهفتــه	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	ســفر	اول	خــود	بــه	شــهر	تورینــوی	ایتالیــا	
ــه	 در	ایــام	مــاه	محــرم	ســال	۹۴	بیــان	کــرد:در	ایــن	ســفر	ب
وضــوح	محبــت	مــردم	ســایر	کشــورها	چــه	اروپایــی	و	چــه	
ــید	 ــژه	س ــه	وی ــت)ع(	ب ــل	بی ــالم	و	اه ــه	اس ــیایی	را	ب آس

ــدم. ــهدا)ع(	را	دی الش
ــه	داد:	 ــان	جنوبی	ادام ــل	خراس ــی	اه ــغ	بین	الملل ــن	مبل ای
ــا	 ــه	آیین	ه ــدم	ک ــنا	ش ــردی	آش ــا	ف ــی	ب ــفر	تبلیغ در	آن	س
و	مذاهــب		مختلــف	از	جملــه	مســیحیت	و	تصــوف	را	امتحــان	
کــرده	ولــی	در	نهایــت	اســالم	و	مذهــب	شــیعه	را	بــه	عنــوان	
آییــن	خــود	برگزیــده	بــود	و	علــت	را	توجــه	اســالم	بــه	همــه	

ــرد. ــوان	می	ک ــری	عن ــای	بش نیازه
خوشــخو	افــزود:	در	ســال	۹۶	در	ایــام	محــرم	نیــز	بــرای	انجام	
کارهــای	فرهنگــی	و	تبلیــغ،	مجــدد	بــه	کشــور	ایتالیــا	رفتــم	
ــالمی	 ــز	اس ــی	مرک ــی	و	فرهنگ ــای	مذهب ــه	در	برنامه	ه ک
شــهر	تورینــوی	ایتالیــا	افــراد	مختلــف	از	ملیت	هــای	متعــدد	

ــد. حضــور	پیــدا	کردن

غذای نذری با طعم همدلی در تورینوی ایتالیا
ــار	کــرد:	خاطــرم	هســت	ســال	گذشــته	کــه	آنجــا	 وی	اظه
ــه	ســبک	و	 ــود	کــه	ب ــت	یــک	ملیــت	ب ــودم	هــر	شــب	نوب ب
ــران	 ــد	و	دیگ ــاده	کن ــذری	آم ــذای	ن ســیاق	کشــور	خــود	غ
ــان	 ــت	نش ــد	و	در	نهای ــداهلل)ع(	نمای ــفر	اباعب ــان	س را	مهم
از	همدلــی	ملیــت	هــای	مختلــف	حــول	محــور	ســید	

ــود. ــهدا)ع(	ب الش
ــرایط	 ــرد:	در	آن	ش ــان	ک ــی	بی ــن	الملل ــی	بی ــال	فرهنگ فع
اســت	کــه	انســان	در	می	یابــد	چگونــه	محبــت	اهــل	بیــت)ع(	
مرزهــا	را	در	نوردیــده	و	در	درون	انســان	ها	از	نژادهــا	و	ملیــت	

هــای	مختلــف	نفــوذ	کــرده	اســت.
اروپایــی	 کشــورهای	 در	 مــردم	 داد:	 ادامــه	 خوشــخو	
ــت)ع(	 ــل	بی ــگ	اه ــرش	فرهن ــرای	پذی ــی	ب ــت	باالی ظرفی
ــاز	 ــن	نی ــا	پاســخگوی	ای ــات	م ــا	متأســفانه	امکان ــد	ام دارن

ــت. نیس
وی	افــزود:	البتــه	گاه	در	ســفرهای	تبلیغی	و	کاری	بــا	مواردی	

رو	بــه	رو	می	شــویم	کــه	نشــان	می	دهــد	در	عرصــه	فرهنگــی	
در	داخــل	کشــور	و	معرفــی	مشــاهیر	و	مفاخــر	خودمــان	بــه	

ســایر	کشــورها	بایــد	تالش	بیشــتری	داشــته	باشــیم.
	

وقتی نظامی شاعری آذربایجانی معرفی می شود!
ــه	شــهر	ُرم	از	 ــال	در	ســفر	ب ــوان	مث ــه	عن خوشــخو	گفــت:	ب
ــمه	 ــا	مجس ــه	در	آنج ــردم	ک ــدن	ک ــاهیر		آن	دی ــارک	مش پ
ــه	 ــا	نکت ــود	ام ــی	گنجــوی	نصــب	شــده	ب فردوســی	و	نظام
ــوی	 ــی	گنج ــه	از	نظام ــود	ک ــن	ب ــب	ای ــل	و	تعج ــل	تأم قاب
شــاعر	لیلــی	و	مجنــون	و	خســرو	و	شــیرین	و	بســیاری	
ــوان	شــاعری	 ــه	عن ــا	ب ــن	کشــور	م ــی	که ــار	ادب ــر	از	آث دیگ

ــود. ــده	ب ــاد	ش ــی	ی آذربایجان
وی	اظهــار	کــرد:	اقبــال	مــردم	از	نیروهــای	مقاومــت	و	حــزب	
ــی	 ــفرهای	تبلیغ ــه	در	س ــود	ک ــائلی	ب ــر	مس ــز	از	دیگ اهلل	نی

ــه	خــود	جلــب	کــرد. توجــه	مــن	را	ب
ایــن	مبلــغ	بیــن	المللــی	بیــان	کــرد:	خاطــرم	هســت	در	یکی	
ــیحی	 ــیش	مس ــک	کش ــا	ی ــان	ب ــه	لبن ــود	ب ــفرهای	خ از	س
ــرد	در	 ــن	ف ــه	ای ــردم	ک ــدار		ک ــاس	دی ــران	الی ــام	مط ــه	ن ب
ــدس	 ــاب	مق ــل،	کت ــم	و	انجی ــرآن	کری ــاق	شــخصی	اش	ق ات

ــت. ــم	داش ــار	ه ــیحیان	را	در	کن مس

عزاداری کشیش مسیحی در ماه محرم
خوشــخو	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	مطــران	الیــاس	بیــان	می	کــرد	
کــه	حــزب	اهلل	ماننــد	کشــتی	نــوح	اســت	کــه	هــر	کــس	وارد	
ــه	 ــد،	ادام ــدا	می	کن ــات	پی ــود	بی	شــک	نج ــن	کشــتی	ش ای
ــودش	 ــهر	خ ــه	در	ش ــرد	ک ــار	می	ک ــن	اظه داد:	او	همچنی

هرســاله	بــرای	امــام	حســین)ع(	عــزاداری	مــی	کنــد.
ــادآور	شــد:	جهــان	امــروز	تشــنه	معنویــت	و	حقانیــت	 وی	ی
اســت	و	اگــر	مــا	بــا	روش	درســت	و	تبییــن	منطقــی	معــارف	
ــتقبال	 ــادی	از	آن	اس ــان	های	زی ــم	انس ــان	کنی ــن	را	بی دی
ــاک	 ــرت	پ ــاس	فط ــر	اس ــن	ب ــه	دی ــرا	ک ــرد	چ ــد	ک خواهن

ــا	شــده	اســت.	 بشــری	بن
هیــچ	لذتــی	باالتــر	از	آن	نیســت	کــه	دســت	یــک	نفــر	را	در	
دســتان	اهــل	بیــت)ع(	و	قــرآن	کریــم	قــرار	دهیــم		و	البتــه	
شــکی	نیســت	کــه	قــدم	گذاشــتن	در	ایــن	مســیر	ســختی	
ــد	 ــی	توانن ــا	کســانی	م ــای	خــاص	خــودش		را	دارد	و	تنه ه
در	ایــن	وادی	ثابــت	قــدم	بماننــد	کــه	اخــالص	و	صبــر	را	در	

ــده	باشــند. خــود	پروان
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

تبریــز جــزو شــهرهایی اســت کــه هنر  
ــی  ــرای معرف ــمگیری ب ــت چش و صنع
»کفــش«  و  »فــرش«  جملــه  از  دارد؛ 
ــد،  ــه بای ــه ک ــا آن گون ــروف آن. ام مع
ایــن صنایــع در ســطح جهــان معرفــی 
نشــده اند و ســودآوری پایینــی دارنــد.

ــم	 ــز	را	جمــع	کنی ــرش	تبری ــه	ف ــت	آن	رســیده	اســت	ک وق
و	ببریــم	در	خانه	هــای	خارجــی	پهــن	کنیــم؛	وقــت	آن	
رســیده	اســت	کــه	کفــش	تبریــز	را	بپوشــیم	و	به	کشــورهای	

ــم. ــی	بروی خارج
ــردن	 ــن	روش	ب ــه	»بهتری ــت	ک ــان	اس ــر	کارشناس ــن	نظ ای
فرهنــگ	و	آداب	و	رســوم	یــک	شــهر،	اســتفاده	از	نمادهــای	

ــت«. آن		اس
ــای	 ــه	برنده ــز	خوشــبختانه	جــزو	شــهرهایی	اســت	ک تبری
ــم،	 ــز	را	می	بری ــم	تبری ــی	اس ــادی	دارد.	وقت ــگری	زی گردش
ناخــودآگاه	خیلــی	چیزهــا	در	ذهــن	تداعــی	می	شــود؛	مثــل	
ــل	 ــل،	مث ــل	آجی ــه،	مث ــل	کوفت ــش،	مث ــل	کف ــرش،	مث ف

قرابیه،شــکالت	و	...	.
امـا	مهم	تـر	از	اینکـه	تبریـز	را	بـا	چـه	چیزهایی	می	شناسـیم،	
ایـن	اسـت	کـه	چـه	چیزهایـی	را	بـا	تبریـز	می	شناسـند.	آیـا	
یـک	پیرمـرد	فرانسـوی	وقتـی	روی	فرش	تبریـز	راه	مـی	رود،	
تبریـز	 کوچه	پس	کوچه	هـای	 در	 دارد	 کـه	 می	کنـد	 تصـور	
قـدم	برمـی	دارد؟	آیا	وقتـی	یک	زن	انگلیسـی	کفـش	تبریز	را	
می	پوشـد،	کارگاه	هـای	کفـش	دوزی	تبریز	مقابل	راهش	سـبز	
می	شـود؟	چـه	جـواب	منفـی	غم	انگیـزی	مقابل	این	سـؤال	ها	

نقـش	می	بنـدد.
کارشناســان	معتقدنــد	محصــوالت	تبریــز	در	ســطح	جهــان	
ــن	 ــان	ای ــده	اند.	منظورش ــازی	نش ــد،	برندس ــه	بای آن	چنان	ک
ــل	 ــاد	برزی ــنویم	ی ــال«	می	ش ــی	واژه	»فوتب ــه	وقت ــت	ک اس
ــد	 ــاد	هلن ــود،	ی ــان	می	ش ــی	واژه	»گل«	بی ــم،	وقت می	افتی
ــد	 ــود،	هن ــد	می	ش ــای	تن ــرف	غذاه ــی	ح ــم،	وقت می	افتی
ــز	 ــه	چی ــا	چ ــد؛	ام ــعله	می	کش ــان	ش ــه	در	ذهن	م ــت	ک اس

ــت؟ ــن	اس ــاً	این	چنی ــز	دقیق تبری
ــتی	 ــوروزی	صنایع	دس ــگاه	ن ــه	از	نمایش ــته	ک ــال	گذش س
تبریــز	در	عمــارت	ســاعت	بازدیــد	می	کــردم،	به	دقــت	
تمــام	محصــوالت	موجــود	را	زیــرورو	کــردم،	ظــروف	ســفالی	
ــگ	و	 ــای	خوش	رن ــاوت،	قالیچه	ه ــتبندهای	متف ــا،	دس زیب
خوش	بافــت	همــه	را	زیــر	و	رو	کــردم	امــا	نشــانی	از	نــام	تبریز	
نبــود؛	پــس	انتظــار	اینکــه	محصــوالت	تبریــز	جهانی	شــوند،	

ــی	اســت. ــاًل	انتظــار	نابجای فع
ــان،	 ــیده	جه ــازار	سرپوش ــن	ب ــت	در	بزرگ	تری ــن	وضعی ای
یعنــی	بــازار	تاریخــی	تبریــز	هــم	حاکــم	اســت.	شــما	اگــر	بــه	
»تیمچــه	مظفریــه«	کــه	مرکــز	فــروش	فرش	هــای	دســتباف	
تبریــز	اســت	ســر	بزنیــد،	به	ســختی	می	توانیــد	آرم	تبریــز	را	

ــد. ــدا	کنی ــا	پی ــدگار	در	فرش	ه ــی	مان ــوان	نقش به	عن
ــگری	 ــت	گردش ــوان	پایتخ ــال	به	عن ــز	امس ــه	تبری ــاال	ک ح
جهــان	اســالم	انتخاب	شــده	و	ســفره	»ســفر«	در	ایــن	شــهر	
ــازی	و	 ــث	برندس ــد	بح ــد	بای ــر	می	رس ــه	نظ ــت،	ب ــن	اس په

ــم. ــا	را	جــدی	بگیری ــی	برنده معرف

یک محبت کوچک اما مهم بر گردن تبریز
ــام	 ــه	ن ــگری	می	گوید:»اینک ــال	گردش ــی	زاده،	فع ــول	تق رس
ــد،	 ــز	باش ــدی	تبری ــوالت	تولی ــز	روی	محص ــانی	تبری و	نش
ــدگان	 ــت	تولیدکنن ــن	محب ــا	مهم	تری ــن	ام ــد	کم	تری می	توان

ــز	باشــد«. ــه	تبری ــدان	ب و	هنرمن
ــی	مثــل	یــک	شــامپو	 او	توضیــح	می	دهــد:	»وقتــی	محصول
یــا	خمیردنــدان	از	کشــور	خارجــی	وارد	می	شــود،	مــا	
ــدازه	مشــخصات	محــل	تولیــد	روی	 می	بینیــم	کــه	بــه	چه	ان
آن	نوشــته	شــده	اســت	و	همیــن	باعــث	می	شــود	وقتــی	آن	

ــاد	 ــام	آن	را	می	شــنویم	ی ــی	ن ــا	حت ــم	ی محصــول	را	می	بینی
مبــدأ	تولیدکننــده	آن	بیفتیــم	و	طبیعتــاً	وقتــی	کیفیــت	آن	
محصــول	باالســت،	مــا	تصــور	می	کنیــم	تمــام	محصوالتــی	
ــت	 ــوند،	از	کیفی ــد	می	ش ــهر	تولی ــا	ش ــور	ی ــه	در	آن	کش ک

ــی	برخــوردار	هســتند«. باالی
تقــی	زاده	ابــراز	تأســف	می	کنــد	»تبریــز	کــه	به	عنــوان	
پایتخــت	جهانــی	فــرش	دســتباف	انتخاب	شــده،	حتــی	روی	
ــود«	و	او	 ــده	نمی	ش ــز	دی ــانی	از	تبری ــام	و	نش ــش	ن فرش	های

ــد. ــدگان	می	دان ــی	تولیدکنن ــوع	را	کم	لطف ــن	موض ای
امــا	هنرمندانــی	هــم	هســتند	کــه	بــه	خاطــر	همیــن	اســم	
ــزان	فروش	شــان	 ــات	می ــز	روی	محصــوالت،	برخــی	اوق تبری

ــد. ــروش	بازمی	مانن ــی	از	ف ــا	حت ــد	ی ــش	می	یاب کاه

قیــد معاملــه را زدم وقتــی گفتنــد بایــد اســم تبریز 
ــذف کنید ــول ح را از روی محص

جلیــل	مثنــی،	هنرمنــد	تبریزی	کــه	به	ســاختن	ســماورهای	
مســی	بــا	شــکل	و	شــمایل	عجیــب	و	مشــکل	شــهرت	دارد،	
می	گویــد:	»یک	بــار	یــک	مشــتری	پیــش	مــن	آمــد	و	
خواســت	یکــی	از	ســماورهای	گران	قیمتــم	را	بــه	او	بفروشــم،	
پــول	خوبــی	هــم	مــی	داد	امــا	تنهــا	شــرطش	ایــن	بــود	کــه	

اســم	تبریــز	روی	ســماور	هــک	نشــده	باشــد.«
او	می	گویــد	وقتــی	ایــن	شــرط	را	شــنیده،	فــوراً	قیــد	
معاملــه	را	زده	اســت:	»مــن	هــر	کاری	می	کنــم	بــرای	تبریــز	
ــم	از	 ــماورهایم	را	ه ــرح	س ــی	ط ــه	حت ــد	ک ــت	و	می	بینی اس

مکان	هــای	تاریخــی	تبریــز	انتخــاب	می	کنــم.«
فکـر	کنیـد	اگـر	روی	تمـام	محصـوالت	برنـد	و	نـام	تبریـز	
باشـد،	شـاید	اوایـل	بـاب	میـل	برخی	هـا	نباشـد،	اما	بی	شـک	
مدت	زمـان	زیـادی	طول	نمی	کشـد	کـه	همـان	خیلی	ها	فقط	

بـه	خاطـر	همیـن	اسـم	اقـدام	بـه	خریـد	کاال	می	کنند.

ــی  ــگاه ها یعن ــه نمایش ــز ب ــوالت تبری ــردن محص ب
بــردن تبریــز بــه آنجــا

ــگری	 ــعه	گردش ــازمان	توس ــل	س ــی،	مدیرعام ــا	خلیل رض
شــهرداری	تبریــز	هــم	اهمیــت	موضــوع	برندســازی	را	
این	گونــه	بیــان	می	کنــد:	»اگــر	مــا	یکــی	از	ســوغات	و	
محصــوالت	اصیــل	تبریــز	را	در	یــک	نمایشــگاه	ارائــه	کنیــم،	

در	واقــع	بــه	ایــن	معناســت	کــه	مــا	تبریــز	و	فرهنــگ	و	هنــر	
ــم.« ــه	می	کنی ــا	عرض ــردم	را	آنج م

او	شـرح	می	دهد:	»اگـر	ما	بتوانیـم	در	زمان	مناسـب	برندهای	
شـهر	خـود	را	بشناسـیم،	روی	آن	هـا	کار	کنیـم	و	به	صـورت	
جهانـی	عرضـه	کنیـم	قطعـاً	موفـق	خواهیـم	شـد	تبریـز	را	

بیش	ازپیـش	در	عرصه	هـای	جهانـی	معرفـی	کنیـم.«
ــال	۹7	را	 ــعار	س ــالب	ش ــم	انق ــر	معظ ــر	رهب ــرف	دیگ از	ط
ــن	 ــه	همی ــد	ک ــوان	کرده	ان ــی«	عن ــت	از	کاالی	ایران »حمای
ــه	محصــوالت	 ــرای	توجــه	ب موضــوع	نیــز	دلیــل	مهم	تــری	ب

ــت. ــته	آن	هاس ــی	شایس ــع	معرف ــی	و	به	تب داخل
امــا	وقتــی	بــه	بــازار	تبریــز	ســر	می	زنیــم	و	در	جریــان	امــور	
ــم،	 ــرار	می	گیری ــز	ق ــرش	تبری ــش	و	ف ــدگان	کف تولیدکنن
می	بینیــم	کــه	تولیدکننــدگان	بــا	مشــکالت	زیــادی	مواجــه	
ــگاه	خودشــان	را	 ــز	جای ــای	تبری ــر	برنده ــاً	اگ هســتند.	قطع
در	بــازار	جهانــی	پیــدا	کــرده	بودنــد،	تولیدکننــدگان	هــم	بــا	

ــد. چنیــن	مشــکالتی	مواجــه	نبودن
ــی،	رئیس	جمهــور	نیــز	چنــدی	پیــش	 حجت	االســالم	روحان
ــرقی	به	صــورت	 ــان	ش ــتان	آذربایج ــه	اس ــفر	ب ــان	س در	جری
ســرزده	در	بــازار	کفــش	تبریــز	حضــور	یافــت	و	پــای	صحبت	
حضــور	 پس	ازایــن	 هرچنــد	 نشســت.	 تولیدکننــدگان	
ــدگان	 ــکالت	تولیدکنن ــی	مش ــرای	بررس ــز	ب ــاتی	نی جلس
ــدگان	 ــان	تولیدکنن ــا	همچن ــد،	ام ــزار	ش ــز	برگ ــش	تبری کف

ــد. ــازار	دارن ــاع	ب ــه	اوض ــادی	ب ــای	زی نقده

چالشی به نام محصوالت کپی
ــرم	 ــش	و	چ ــدگان	کف ــه	تولیدکنن ــکلی	ک ــن	مش عمده	تری
واردات	بی	رویــه	کفش	هــای	 تبریــز	عنــوان	می	کننــد،	
ــازار	 ــازل،	ب ــا	قیمتــی	ارزان	و	کیفیتــی	ن چینــی	اســت	کــه	ب
ــه	هــم	زده	اســت. ــز	را	ب فــروش	کفــش	چــرم	و	اصیــل	تبری
ــا	شــکل	و	شــمایل	و	 همچنیــن	تولیــد	فرش	هــای	چینــی	ب
ــای	مهــم	 ــه	یکــی	از	چالش	ه ــل	ب ــز	تبدی ــرش	تبری ــگ	ف رن

کارگاه	هــای	بافــت	فــرش	در	تبریــز	شــده	اســت.
ــه	 ــه	چگون ــر	کســی	پوشــیده	نیســت	ک ــا،	ب ــه	این	ه ــا	هم ب
ــتفاده	از	 ــا	اس ــات	و	ب ــا	تبلیغ ــی	ب ــورهای	خارج ــی	کش برخ
قــدرت	رســانه	ای	از	کاه	»کــوه«	می	ســازند.	وقــت	آن	رســیده	

ــم. ــان	کنی ــته	هایمان	را	عی ــم	داش ــا	ه ــه	م اســت	ک
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

رئیس سـازمان تبلیغات اسامی کشور  
از گسـترش فعالیت های تبلیغی دینی 
مناطـق  و  روسـتاها  در  سـازمان  ایـن 
محـروم و همچنیـن سـکونت گاه هـای 
نقـاط  بـه عنـوان  غیررسـمی شـهری 
داد. خبـر  پذیـر  آسـیب 

پــس	از	پیــروزی	انقــالب	اســالمی	ایــران	بــا	توجــه	بــه	پایــه	
ــا	و	ارگان	 ــاد	نهاده ــرورت	ایج ــی،	ض ــت	دین ــذاری	حکوم گ
هایــی	کــه	مــروج	آرمــان	هــای	فرهنگــی	و	دینــی	و	باورهــای	
ــان	 ــا	فرم ــتا	ب ــن	راس ــد	و	در	ای ــاس	ش ــند	احس ــری	باش فک
امــام	راحــل،	نهادهــای	انقالبــی	شــکل	گرفتنــد	کــه	ســازمان	

تبلیغــات	اســالمی	از	جملــه	آنهــا	اســت.
در	پــی	تحوالتــی	کــه	الزمــه	فعالیــت	یــک	نهــاد	پویــا	اســت	
و	در	راســتای	تحقــق	منویــات	رهبــر	معظــم	انقــالب،	از	ســال	
۱۳۸۰	محورهــای	آمــوزش،	تحقیــق	و	پژوهــش،	نشــر	و	
ــا	 ــا	قــرآن	ب گســترش	فرهنــگ	و	معــارف	اســالمی	و	انــس	ب
ــرلوحه	 ــاوری	روز	در	س ــد	و	فن ــای	جدی ــری	از	ابزاره بهره	گی

فعالیــت	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	قــرار	گرفــت.
سـازمان	تبلیغـات	اسـالمی	کشـور	بـه	عنـوان	نهـاد	فرهنگی	
دینـی،	وظایـف	متعـددی	را	در	بخش	هـای	مختلـف	برعهده	
دارد	که	بخشـی	از	آن	فعالیت	در	حوزه	اجتماعی	اسـت.	در	این	
رابطـه	هم	اکنون	این	سـازمان	برنامـه	هایی	از	جملـه	ترویج	و	
اشـاعه	معـارف	و	فرهنگ	دینـی	در	جامعه،	مقابلـه	با	تبلیغات	
سـوء	و	تهاجـم	فرهنگـی	دشـمن،	انجـام	مطالعـات	راهبردی	
در	زمینـه	نیازهـای	فرهنگـی	اقشـار	مختلـف،	برنامه	ریـزی	و	
زمینه	سـازی	بـرای	فعـال	شـدن	افـراد	تاثیرگـذار	اجتماعـی	
همچون	روحانیون،	دانشـگاهیان،	معلمان	و	هنرمندان،	تعامل	
بـا	وزارتخانه	هـا	و	دسـتگاه	ها	به	منظـور	پیگیـری	برنامه	ریزی	
هـای	حـوزه	فرهنگـی	و	اجتماعـی	ایـن	سـازمان	و...	را	دنبال	
می	کنـد.	بـه	منظـور	تبیین	برنامـه	هـای	اجتماعی	سـازمان	
تبلیغات	اسـالمی	بـا	حجت	االسـالم	سـیدمهدی	خاموشـی،	
رئیـس	سـازمان	تبلیغـات	اسـالمی	کشـور	کـه	طـی	سـفری	
یـک	روزه	در	اسـتان	مرکـزی	حضـور	یافتـه	بـود،	بـه	گفـت	و	

گـو	نشسـته	ایم.

سـازمان تبلیغات اسـالمی اخیرا فعالیـت فرهنگی و 
اجتماعی برای کاهش آسـیب های اجتماعـی را مورد 

توجه قـرار داده اسـت. در این رابطه چـه رویکردها و 
برنامه هایـی دنبال می شـود؟ 

ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	عضــو	شــورای	اجتماعــی	کشــور	
اســت	و	در	اســتان	هــا	نیــز	بــه	طــور	طبیعــی	در	تقســیم	کار	
ملــی	بــه	منظــور	مقابلــه	بــا	آســیب	هــای	اجتماعــی	ایفــای	

نقــش	فرهنگــی	و	اجتماعــی	را	برعهــده	دارد.
در	ایـن	رابطـه	بـر	چنـد	حـوزه	تاکیـد	داریـم	از	جملـه	اینکه	
توجـه	شـبکه	تبلیـغ	را	بـه	پنـج	آسـیب	مـورد	تاکیـد	رهبـر	
معظـم	انقالب)طالق،	اعتیاد،	حاشیه	نشـینی،	سـکونتگاه	های	
غیررسـمی،	بـی	بنـد	وبـاری(	معطـوف	کـرده	و	خـأ	نیـروی	
انسـانی	تبلیغـی	را	در	مناطق	دچار	آسـیب	همچون	سـکونت	
گاه	هـای	غیررسـمی،	حاشـیه	نشـین	هـا	و...	برطـرف	کنیـم.
از	طـرف	دیگـر	تـالش	داریم	بر	قـوت	تبلیغی	روحانیون	مسـتقر	
در	روسـتاها	بیافزاییم	تا	با	کار	فرهنگی،	شـاهد	کاهش	مهاجرت	

روسـتاییان	به	شـهر	و	حتی	مهاجرت	معکوس	باشـیم.
چنانچه	روحانیون	مسـتقر	در	روستاها،	محوریت	کار	فرهنگی	
و	اجتماعـی	را	مـورد	توجـه	قـرار	دهنـد،	توانمنـدی	ویـژه	ای	
خواهنـد	داشـت	بـرای	اینکـه	مسـائل	و	معضـالت	فرهنگی	و	
اجتماعـی	روسـتا	را	بـا	همـکاری	و	تعامـل	دهیـاران،	شـورای	

روسـتا،	بسـیج	و	معلمان	روسـتا	برطـرف	کنند.
در	ســفرهایی	کــه	در	اســتان	های	مختلــف	کشــور	دارم	محور	
ــا	آســیب	هــای	اجتماعــی	قــرار	داده	 ســفرها	را	کار	مقابلــه	ب
ام	کــه	طــی	آن	راهکارهــای	اثرگــذار	و	مفیــد	در	ایــن	راســتا	
ــه	هــم	اندیشــی	گذاشــته	مــی	شــود	و	مســئوالن	اســتانی	 ب

تبلیغــات	اســالمی	در	ایــن	زمینــه	توجیــه	شــده	انــد.

بــا توجــه بــه مطالــب اشــاره شــده، ادارات اســتانی 
ــه  ــه برنام ــاری چ ــال ج ــالمی در س ــات اس تبلیغ

ــرد؟ ــد ک ــال خواهن ــی را دنب های
ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	هــر	ســاله	برنامــه	هــا	را	از	اســتان	
هــا	دریافــت	مــی	کنــد	و	پــس	از	تحلیــل	و	بررســی	برنامــه	ها	
ــی	 ــرای	نهای و	شــرایط	موجــود	در	مرکــز،	جلســه	دیگــری	ب

کــردن	برنامــه	ســال	برگــزار	مــی	شــود.
تحقق	شـعار	سـال	یکی	از	محوری	تریـن	برنامه	هایی	اسـت	که	
هر	سـاله	مـورد	توجه	سـازمان	تبلیغـات	اسـالمی	و	زیرمجموعه	
هـای	آن	قـرار	مـی	گیـرد	و	امسـال	نیز	موضـوع	فرهنگ	سـازی	
بـرای	تقویت	تولید	داخلی	و	حمایـت	از	کاالی	ایرانی	در	راسـتای	
شـعار	سـال	مـورد	توجـه	قـرار	دارد.	ایـن	مهم	بخشـی	از	تکلیف	
اجتماعـی	سـازمان	تبلیغـات	اسـالمی	اسـت	چراکه	حمایـت	از	

کاالی	داخلـی	موجب	رونق	تولید	و	اشـتغال	خواهد	شـد	و	از	نظر	
فرهنگی	کاهش	آسـیب	هـای	اجتماعـی	را	به	دنبـال	دارد.

تقویــت	شــبکه	تبلیــغ	دینــی	و	روحانیــون	مســتقر،	تعامــل	
ــی،	 ــای	قرآن ــه	ه ــه،	گســترش	برنام ــا	حــوزه	علمی بیشــتر	ب
ــان	 ــی	در	زم ــای	تبلیغ ــت	ه ــی	فعالی ــی	و	کیف ــش	کم افزای
هــای	مــورد	نظــر	از	جملــه	مــاه	مبــارک	رمضــان	و	مــاه	هــای	
ــازمان	 ــتور	کار	س ــث	در	دس ــر	مباح ــر	از	دیگ ــرم	و	صف مح

ــات	اســالمی	اســت. تبلیغ

ــتای  ــور در راس ــالمی کش ــات اس ــازمان تبلیغ س
ترویــج ســبک زندگــی ایرانــی اســالمی چــه برنامه 

ــر دارد؟ ــی را مدنظ ــا و اقدامات ه
ــن	 ــج	ســبک	زندگــی	اســالمی،	ســابقه	ای ــا	تروی در	رابطــه	ب
ــک	دهــه	قبــل	 ــه	بیــش	از	ی بحــث	در	ســازمان	تبلیغــات،	ب
بــاز	مــی	گــردد	و	از	همــان	زمــان	ایــن	مهــم	را	در	دســتور	کار	
قــرار	داده	ایــم.	رهبــر	معظــم	انقــالب	نیــز	از	همــان	زمــان	بــر	
ایــن	نکتــه	در	فرمایشــات	خود	اشــاره	کردنــد	و	در	ســخنرانی	

هایشــان	بــه	طــور	مفصــل	بــه	آن	پرداختــه	انــد.
ــر	روزه	در	 ــه	ه ــی	ک ــه	تحوالت ــه	ب ــا	توج ــی	ب ــان	کنون در	زم
حــوزه	فنــاوری	بــه	وقــوع	مــی	پیونــدد،	بایــد	ســبک	زندگــی	
اســالمی	ایرانــی	را	در	هــر	دو	فضــای	مجــازی	و	واقعــی	مطرح	
و	تعریــف	کنیــم.	هــم	اکنــون	فعالیــت	هــای	مجازی	ســازمان	
ــه	طــور	 ــن	فضــا	ب ــف	خــاص	ای ــا	تعری ــات	اســالمی	ب تبلیغ
موثــر	در	جریــان	اســت.	در	ایــن	راســتا	بســته	هــای	تولیــدی	
متعــدد	و	متنوعــی	را	در	طــول	زمــان	تدویــن	و	پیــاده	ســازی	
کــرده	ایــم	کــه	بــه	نظــر	مــی	رســد	ایــن	بســته	هــا	بایــد	بــه	

طــور	مــداوم	بازتعریــف	و	بازنگــری	شــوند.
در	حقیقــت	ســرعت	تحــوالت	بــه	مــا	ایــن	مســاله	را	دیکتــه	
مــی	کنــد	کــه	بــرای	تحــول	در	نــگاه	و	ریشــه	یابــی	کنــش	
هــای	اجتماعــی	بایســتی	رویکــرد	و	دیــد	وســیع	تــری	را	بــه	
کار	بگیریــم	و	از	طــرف	دیگــر	در	تمامــی	عرصــه	هــا	مولفــه	
ــن	 ــج	و	تبیی ــالمی	را	تروی ــی	اس ــی	ایران ــبک	زندگ ــای	س ه

نماییــم	و	هیــچ	زمینــه	ای	را	مغفــول	نگذاریــم.

بــا توجــه بــه انجــام برنامــه ریــزی هــای عملیاتــی 
ــتان  ــالمی اس ــات اس ــت ادارات تبلیغ ــرای فعالی ب
ــا و  ــه ه ــه برنام ــال چ ــزی امس ــتان مرک ــا، اس ه

ــد؟ ــرار ده ــر ق ــتی مدنظ ــی را بایس رویکردهای
ــتان	 ــالمی	اس ــات	اس ــد	اداره	کل	تبلیغ ــی	رس ــر	م ــه	نظ ب
مرکــزی	بــا	توجــه	بــه	موقعیــت	جغرافیایــی	اســتان	و	کارکرد	
ســازمان	در	ایــن	اســتان	و	تاریخچــه	فعالیــت	ایــن	اداره	کل	از	
موقعیــت	خوبــی	برخــوردار	اســت	و	بایــد	بــرای	ارتقــای	ایــن	
وضعیــت	تــالش	و	کار	کارشناســی	انجــام	دهیــم	و	اســتان	نیز	
در	زمینــه	تولیــد	اطالعــات	مــورد	نظــر	و	مربوطــه	بایســتی	

فعالیــت	و	تــالش	بیشــتری	انجــام	دهــد.
در	این	راسـتا	جلسـه	هم	اندیشـی	با	مدیـران	تبلیغات	اسـالمی	
اسـتان	مرکـزی	برگـزار	و	بـا	توجه	بـه	اسـتماع	نظـرات	مدیران	
تبلیغـات	در	این	اسـتان،	برای	حل	مشـکالت	همفکری	شـده	و	
در	تالش	هسـتیم	که	در	سـال	جاری	تبلیغات	اسـالمی	مرکزی	
فعالیـت	مطلوبـی	را	بـه	منظـور	افزایش	پایـگاه	هـای	اجتماعی	
فرهنگی	به	منظور	کاهش	آسـیب	هـای	اجتماعی	انجـام	دهد	و	

در	ایـن	مسـیر	از	حمایت	وزارت	کشـور	نیـز	برخوردار	شـود.
ــای	 ــه	ارتق ــر	ســال	نســبت	ب ــات	اســالمی	ه ســازمان	تبلیغ
ــی	 ــالش	م ــد	ت ــه	صــورت	نظــام	من ــا	ب ــارات	اســتان	ه اعتب
کنــد	و	معتقدیــم	کــه	بایــد	دولــت	در	ایــن	زمینــه	مســاعدت	
ــای	بودجــه	را	در	 ــه	اســتان	هــا	داشــته	باشــد	و	مبن الزم	را	ب
فصــل	پنــج	تقویــت	کنــد،	مــا	نیــز	حمایــت	الزم	را	در	ایــن	

حــوزه	انجــام	مــی	دهیــم.

فعالیت های تبلیغی دینی در مناطق محروم و آسیب پذیر گسترش می یابد

ثمین
 مامقانی نژاد
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درحالی کـه این روزهـا در اکثر نقـاط کشـور آب و هوایی بهاری حکم فرماسـت اما 
سـفر به اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان با شـگفتی هایی خاص همراه است.

لـودری مـی آیـد و خانـه ای را خـراب مـی کنـد، چنـد روزی جنجـال بپـا می شـود 
کـه تاریـخ در بافـت تاریخی شـیراز دسـتخوش لـودر و بلدوزر شـده اسـت، برخی 

کارشناسـان انتقـاد مـی کننـد و همـه چیـز تمام می شـود.

فرونشسـت زمین در دشـت مرودشـت به ۰۱ سـانتی متر رسـیده، پدیده ای که در 
اطـراف تخـت جمشـید نیز دیده شـده و بـه عنوان یـک تهدید ایـن بنـای جهانی را 

در معـرض خطر قرار داده اسـت.

کاوش و مطالعـه بقایای دشـت پریـم یا فریم، زوایـای پنهان تمدن ایـران را در این 
بخـش از سلسـله جبال البـرز نمایان می کنـد و می توانـد به عنوان مقصـد بین المللی 

سـفر مورد توجه قـرار گیرد.

میــرٍاث ایــــران
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بـا   همـراه  چشـم نواز  و  زیبـا  طبیعـت 
جاذبه هـای تاریخـی، شـگفتی خاصـی بـه 
خراسان شمالی داده، اینجا درختان »ارس« 
جلـوه گـری می کننـد و کوهسـتان »بهـار« 
طبیعت بهشـتی خود را گسـترانده اسـت.

ــت	 ــادور	آن	را	طبیع ــه	دورت خراســان	شــمالی	ســرزمینی	ک
ــق	 ــون	مناط ــی	همچ ــای	طبیع ــواع	جاذبه	ه ــه	و	ان فراگرفت
کویــری،	کوه	هــای	جنگلــی،	دشــت،	آبشــار،	مناطــق	
سرســبز	و	در	مجمــوع	هــر	آنچــه	از	ذهــن	عبــور	کنــد	را	در	

ــت. ــای	داده	اس ــود	ج دل	خ
همچنیــن	شهرســتان	های	هشــتگانه	خراســان	شــمالی	
ــاش	 ــر	نق ــی	از	هن ــتن	جلوه	های ــر	داش ــالوه	ب ــدام	ع ــر	ک ه

ــد. ــاوت	دارن ــی	متف ــت،	آب	و	هوای طبیع
ــو	را	 ــر	و	ن ــی	بک ــای	طبیعت ــد	تماش ــه	قص ــگرانی	ک گردش
ــمالی	 ــان	ش ــه	خراس ــفر	ب ــا	س ــد	ب ــند،	می	توانن ــته	باش داش

ــد. ــه	کنن ــد	تجرب ــه	می	خواهن ــه	را	ک آنچ

مــوزه باستان شناســی و مردم شناســی عمــارت 
ــم مفخ

ــی	 ــر	تاریخ ــاخص	ترین	اث ــن	و	ش ــم	بزرگ	تری ــارت	مفخ عم
قاجــاری	در	خراســان	شــمالی	اســت	کــه	هم	زمــان	بــا	
ــتور	 ــه	دس ــم	هجــری	ب ــرن	چهارده ــل	ق ــه	در	اوای آیینه	خان
ــواده	اش	 ــوان	محــل	ســکونت	وی	و	خان ســردار	مفخــم	به	عن
ســاخته	شــد.	ایــن	بنــای	مجلــل	در	دو	طبقــه	ساخته	شــده	و	

ــت. ــاق	اس ــزرگ	و	۳۴	ات ــاالر	ب دارای	دو	ت
بنــای	 جنــوب	 ســمت	 در	 ســاختمان	 اصلــی	 نمــای	
ــزرگ	 ــوزه	ب ــه	م ــا	ب ــت	و	احی ــس	از	مرم ــم	پ ــارت	مفخ عم
باستان	شناســی	و	مردم	شناســی	اســتان	تبدیــل	شــده	

اســت.

کوشک باغ علی آباد
کوشــک	تاریخــی	بــاغ	علی	آبــاد	واقــع	در	روســتای	علی	آبــاد	
در	نزدیکــی	شــمال	غربــی	شــهر	بجنــورد،	بنایــی	اســت	زیبــا	
ــا	پــالن	مســتطیل	کــه	در	دوره	قاجاریــه	و	در	 در	دو	طبقــه	ب

مرکــز	بــاغ	بــزرگ	ســاخته	شــده	اســت.
ــی	دارد	و	طــرح	 ــات	اصل ــار	ورودی	در	جه ــن	کوشــک	چه ای
ــا	 ــه	ب ــک	حوض	خان ــامل	ی ــف	ش ــه	همک ــی	آن	در	طبق کل
ســقف	گنبــدی	در	مرکــز	و	در	اتــاق	شــرقی	و	غربــی	اســت.	
ــی	 ــدی	زیبای ــات	رســمی	بن ــه	دارای	تزئین ســقف	حوض	خان
اســت	کــه	بــرای	رســیدن	بــه	طبقــه	دو	و	پشــت	بام،	

ــت. ــده	اس ــه	ش ــی	تعبی پلکان	های

قلعه گبری توی
قلعــه	گبــری	یــا	محوطــه	باســتانی	روســتای	»تــوی«	واقــع	
ــوه	 ــتان	دامنک ــوی	دهس ــتای	ت ــری	روس ــدود	۳۰۰	مت در	ح
ــالن	 ــا	پ ــن	ب ــه	ای	که ــی	از	قلع ــزی،	یادمان ــش	مرک و	در	بخ
ــا	 ــر	ب ــه	طــول	و	عــرض	تقریبــی	۶۰	در	۶۰	مت چهارگــوش	ب

ــت. ــای	آن	اس ــدور	در	زوای ــای	م برج	ه
متأســفانه	بــرج	و	بــاروی	قلعــه	عمدتــاً	تخریب	شــده	و	امــروز	
بــه	محوطــه	باســتانی	بدل	شــده	اســت.	بــا	توجــه	به	شــواهد	
و	مــواد	فرهنگــی	قابل	مشــاهده	در	ســطح	محوطــه،	قدمــت	
آن	اواخــر	دوره	اشــکانی	و	اوایــل	عصــر	ساســانی	ارزیابی	شــده	
ــرار	 ــتفاده	ق ــری	مورداس ــری	قم ــرون	5و۶		هج ــا	ق ــه	ت ک

ــت. ــه	اس می	گرفت

رباط راونیز
»ربــاط	راونیــز«	در	یــک	کیلومتــری	شــمال	شــهر	صفی	آبــاد	
ــفراین	 ــهر	اس ــرقی	ش ــوب	ش ــری	جن ــدود	۶۰	کیلومت و	ح

قــرار	گرفتــه	اســت.	ایــن	کاروانســرای	تاریخــی	دارای	پــالن	
ــر	و	 ــی	۶۰	در	5۰	مت ــرض	تقریب ــول	و	ع ــه	ط ــوش	ب چهارگ

ــع	اســت. ــدود	۳۰۰۰	مترمرب ــه	مســاحت	ح ــاً	ب مجموع
ــوده	 ــی	و	شــرقی	ب ــاط	راونیــز	کــه	دارای	دو	دروازه	جنوب از	رب
امــروزه	تنهــا	یــک	لنگــه	از	دروازه	جنوبــی	بــه	ارتفــاع	هفــت	

متــر	باقــی	مانــده	اســت.
ــای	 ــیار	زیب ــات	بس ــوان	تزئین ــر	می	ت ــن	مختص ــا	در	همی ام
نمــای	آن	را	دیــد	و	بــه	ارزش	و	اهمیــت	زیبایی	هــای	

ــرد. ــی	ب ــاط	پ ــاری	کل	رب معم
وجــود	قطعــات	ســفالینه	آبــی	و	ســفید	دوره	تیمــوری	
ــرن	۹	 ــه	حــدود	ق ــا	ب ــق	بن ــاط،	تعل در	عرصــه	و	محوطــه	رب

هجــری	را	نشــان	می	دهــد.

آسیاب تاریخی جاجرم
ــه	 ــار	دوره	قاجــاری	اســت	ک آســیاب	تاریخــی	جاجــرم	از	آث
در	کنــار	جــاده	ارتباطــی	جاجــرم	بــه	گرمــه	و	در	فاصلــه	ســه	
کیلومتــری	جنــوب	قلعــه	جالل	الدیــن	در	کنــار	نهــری	کــه	از	
ــرار	دارد. ــرد،	ق ــمه	می	گی ــن	سرچش ــه	جالل	الدی ــای	قلع پ
ورودی	آســیاب	در	ضلــع	غربــی	و	پــس	ازآن	اتاقــی	مســتطیل	
شــکل	قــرار	دارد.	در	دو	طــرف	ایــن	اتــاق	گنبــددار	و	
قیرانــدود،	دو	ســکو	قــرار	دارد	کــه	محــل	تحویل	گنــدم	و	آرد	
بــوده	و	در	انتهــای	ایــن	اتــاق	در	ضلع	شــرقی،	دری	قــرار	دارد	
کــه	بــه	اتــاق		طولــی	نســبتاً	بزرگــی	راه	پیــدا	می	کننــد	کــه	

کامــاًل	فــرو	رفتــه	اســت.

خانه شاه نشین بنی هاشم
	خانـه	معـروف	به	»شاه	نشـین	بنی	هاشـم«	روسـتای	خراشـا	
یکی	از	آثار	ارزشـمند	دوره	قاجار	در	شهرسـتان	جاجرم	اسـت	
کـه	در	دوطبقه	ساخته	شـده	و	طبقه	فوقانی	محـل	پذیرایی	از	

مهمـان	رسـمی	و	دولتی	بوده	اسـت.
ــری	 ــای	گچ	ب ــات	زیب ــتن	تزئین ــاظ	داش ــه	لح ــا	ب ــن	بن 	ای
کــه	به	ویــژه	در	اطــراف	شــومینه	ها	تمرکزیافتــه	و	نیــز	
کتیبه	هــای	ثلــث	شــامل	آیــات	قرآنــی،	ادعیــه،	نــام	
پنج	تــن،	تاریــخ	ســاخت	بنــا	بــه	نــام	اســتاد	گــچ	کار	و	کاتــب	
)بــه	ترتیــب	علــی	تهرانــی	و	علــی	موســوی	بــه	ســال	۱۳۱۰	

ــت. ــر	اس ــا	و	کم	نظی ــری(	زیب هج

رباط دینار زاری
اســتان	خراســان	شــمالی	و	در	 نقطــه	 در	غربی	تریــن	
مجــاورت	ایســتگاه	بین	راهــی	معــروف	بــه	»دشــت«	بقایــا	و	
ــار	کاروان	ســرایی	کهــن	کــه	در	متــون	تاریخــی	به	عنــوان	 آث

ــرار	دارد. ــده،	ق ــار	زاری«	از	آن		یادش ــاط	دین »رب
ایــن	کاروانســرای	کوهســتانی	سرپوشــیده،	آخریــن	منطقــه	
تاریخــی	در	خراســان	شــمالی	از	سلســله	کاروانســراهای	جاده	
ابریشــم	در	محــور	کهــن	راه	نیشــابور-	ســیرجان	بــوده	اســت.

رباط عشق
ربــاط	یــا	کاروان	ســرای	عشــق	یکــی	از	چندیــن	ربــاط	
تاریخــی	شهرســتان	گرمــه	اســت	کــه	در	دوره	تیمــوری	بــر	
ــه	 ــتای	ب ــابور	در	روس ــرگان	و	نیش ــاهراه	ارتباطــی	گ ــر	ش س

ــده	اســت. ــا	ش ــام	بن ــن	ن همی
	آثار	و	شـواهد	موجود	نشـان	می	دهد	کـه	در	دوره	تیموری	در	
این	محـل	کاروانسـرای	قدیمی	تـری	وجود	داشـته	که	قدمت	
آن	دسـتکم	بـه	قـرون	۴	و	5	هجـری	می	رسـید	و	به		دسـتور	
میر	علیشـیر	نوایی،	وزیر	دربار	سـلطان	حسـین	بایقرا	در	کنار	

آن،	رباط	کنونی	سـاخته	شـده	اسـت.
مرکـزی	 حیـاط	 مسـتطیلی،	 پـالن	 دارای	 کاروانسـرا	 ایـن	
و		صحـن	چهـار	ایوانـی	اسـت	کـه	از	هـر	طـرف	بـا	غرفه	های	
متعـدد	و	اتاق	هایـی	بـرای	اسـتراحت	کاروانیـان	و	باراندازها	و	
اسـطبل	هایی	بـرای	نگهـداری	حیوانـات	احاطه	شـده	اسـت.
ــا	ســنگ	و	ســاروج	و	آجــر	اســت	و	طــرح	 ــی	بن ــح	اصل مصال

ــی	شــباهت	دارد. ــاط	قل ــه	رب ــادی	ب ــا	حــد	زی ــی	آن	ت کل

ارس کهن سال »راز«
ــی	 ــادی	از	دیرینگ ــه	نم ــروزه	ب ــهر	راز	ام ــال	ش ارس	کهن	س
تاریــخ	و	طبیعــت	دوســتی	رازی	هــا	تبدیــل	شــده	اســت.	این	
درخــت	کهــن	در	خیابــان	شــهید	بهشــتی	جنوبی	واقع	شــده	
و	در	ســالیان	گذشــته	به	عنــوان	یکــی	از	میراث	هــای	
ــرار	 ــی	ق ــراث	مل ارزشــمند	طبیعــی	اســتان	در	فهرســت	می

ــه	اســت. گرفت

میـراث ایــران

خراسان شمالی تلفیق تاریخ و طبیعت/
از کوهستان»بهار«تا جلوه گری»ارس« الهام یزدان 

پناه
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میـراث ایــران

	ایـن	محلـه	در	گذشـته	به	»سـرمان	محلـه«	یا	محله	سـروها	
شـهرت	داشـته	و	رازی	ها	بـر	این	باورنـد	که	ایـن	»ارس«	یکی	

از	هفـت	سـرو	کهن	سـال	باقی	مانـده	این	محله	اسـت.

روستای ایوب
روســتای	ایــوب	واقــع	در	77	کیلومتری	شــمال	غــرب	بجنورد	
ــتان	 ــان«	بخــش	گرمخــان	شهرس ــع	دهســتان	»گیف از	تواب
بجنــورد	اســت.	در	مجــاورت	غربــی	و	جنــوب	غربی	روســتای	
ــاز	 ــراز	آن	محوطــه	ای	ب ــر	ف ــی	اســت	کــه	ب ــوب	بلندی	های ای

معــروف	بــه	»تختــه	ایــوب«	واقــع	اســت.
ــه	بقعــه	 ــوان	ب ــن	منطقــه	گردشــگری	می	ت از	جاذبه	هــای	ای
ــن	 ــرم	و	همچنی ــتخرهای	آبگ ــوب	و	چشــمه	اس ــزاده	ای امام
چنــد	آبگــرم	دیگــر	همچــون	حــاج	رحیــم	رضــوان،	آبگــرم	
ــم	و	غیــره	اشــاره	کــرد.	در	کنــار	آن	چشــم	انداز	 محمــد	کری
باغــات	و	طبیعــت	زیبــای	روســتای	»ایــوب«،	طبیعــت	زیبا	و	
بقعه	امامزاده	عســگری	روســتای	»گیفــان«،	»دره	آســیا	زور«	

ــرار	دارد	. ــره	ق و	غی
در	افــق	دوردســت	شــمالی	کوهســتان	معروف	»میســی	ســی	
ــری	 ــوب	در	۱5	کیلومت ــتای	ای ــود.	روس ــده	می	ش ــور«	دی ن

جنــوب	مــرز	کشــور	ترکمنســتان	واقــع	اســت.

روستای گردشگری جهان
یکــی	از	روســتاهای	زیبــای	بخــش	بــام	و	صفی	آبــاد	
ــتا	در	ســمت	شــرق	 ــن	روس ــفراین	اســت.	ای ــتان	اس شهرس
ــه	و	از	 ــرار	گرفت ــام	ق ــتان	ب ــرب	دهس ــفراین	و	غ ــهر	اس ش
شــمال	بــه	کوه	هــای	»شــاه	جهــان«	و	از	شــرق	بــه	روســتای	
»زالــی«	و	»بانــی«	و	از	جنــوب	بــه	روســتای	»چهــار	مســت«	

ــت. ــدود	اس ــاریگل«	مح ــارک	»س ــه	پ ــرب	ب و	از	غ
همچنیـن	»رودخانـه	جهـان«	از		شـاخه	های	رودخانـه	»کال	
والیـت«	اسـت	کـه	از	دامنه	هـای	جنوبی	کـوه	یاتوبـا	و	ارتفاع	
۳۱۰۲متـر	سرچشـمه	می	گیـرد	و	طـول	ایـن	رودخانـه	۲۴	
کیلومتـر	اسـت.	ایـن	رودخانـه	اراضـی	روسـتای	جهـان	و	

روسـتای	چهارم	مسـت	را	مشـروب	کرده	و	در	جنوب	باختری	
روسـتای	اخیـر	وارد	رودخانـه	کال	والیـت	می	شـود.

	بــر	اســاس	متــون	تاریخــی	نــام	ایــن	روســتا	در	دوره	
تیموریــان	»قریــه	جهــان«	بــوده	و	توابعــی	نیز	داشــته	اســت.

کوهستان بهار
ــام	 ــه	ایــن	ن ــه	دلیــل	سرســبزی	ب کوهســتان	»بهــار«	کــه	ب
ــات	 ــن	ارتفاع ــن	و	باصفاتری ــی	از	زیباتری ــه،	یک ــهرت	یافت ش
ــه	شــمار	مــی	رود.	شــهر	»سنخواســت«	 خراســان	شــمالی	ب
در	فاصلــه	۲5	کیلومتــری	کــوه	بهــار	قــرار	دارد	و	فاصلــه	آن	با	
بجنــورد	در	زاویــه	جنــوب	غربــی	حــدود	۹5	کیلومتــر	اســت.
کـوه	بهار	از	ذخیره	گاه	های	»ارس«	در	اسـتان	اسـت	و	به	دلیل	
کثرت	نزوالت	آسـمانی	و	بارش	برف	های	سـنگین	در	زمستان	
و	باران	هـای	طوالنی	در	فصـول	بهار	و	پاییز	در	تابسـتان	دارای	
مراتع	سرسـبز	فراوانی	اسـت	و	چشـمه	های	زیادی	دارد	که	در	

دره	هـا،	دامنه	هـا	و	پایه	های	آن	جاری	اسـت.
ــرار	 ــن	کــوه	ق روســتاهای	»کــرف«	و	»خراشــا«	در	شــرق	ای
دارنــد	و	روســتای	قزل	حصــار	بــاال	و	پاییــن،	مشــما،	چارچوبه،	
کرکــی	و	برزنــه	در	شــمال	غربی	و	روســتاهای	عمــارت،	قرجه	

ــع	شــده	اند. ــا	در	شــمال	آن	واق ــات	و	ناوی رب

منطقه محافظت شده میاندشت
ــا	 ــیع	ب ــت	های	وس ــیده	از	دش ــه	ای	پوش ــت	منطق میاندش
ــبتاً	 ــی	نس ــم	گیاه ــک	و	تراک ــک	و	نیمه	خش ــی	خش اقلیم
ــام	»کال	 ــه	ن ــی	ب ــه	ای	فصل ــود	رودخان ــت	و	وج ــوب	اس خ
شــور«	باعــث	شــده	تــا	منطقــه	حتــی	در	دوران	خشک	ســالی	

ــد. ــرو	نباش ــی	روب ــکل	کم	آب ــا	مش ــدان	ب ــم	چن ه
متراکم	تریــن	 و	 غنی	تریــن	 از	 یکــی	 دارای	 میاندشــت	
ــتگاه	های	 ــن	زیس ــوری	در	بی ــای	جان ــتگاه	های	گونه	ه زیس
اســتپی	کشــور	اســت.	کاراکال،	گــرگ،	شــغال،	کفتــار،	آهــو،	
قــوچ	و	میــش،	تشــی	و	خرگــوش	ازجملــه	دارایی	هــای	

ــت. ــت	اس ــمند	میاندش ارزش

منطقــه	نمونه	گردشــگری	میاندشــت	یکــی	از	زیســتگاه	های	
منحصربه	فــرد	یوزپلنــگ	ایرانــی،	واقــع	در	شــرق	شهرســتان	
ــا	 ــگاه	حیات	وحــش	میاندشــت	ب ــود	پناه ــرم	در	دل	خ جاج

وســعت	۸5	هــزار	هکتــار	را	جــای	داده	اســت.
	میاندشــت	یکــی	از	قدیمی	تریــن	مناطــق	حفاظت	شــده	
کشــور	بــه	شــمار	مــی	رود	کــه	از	ســال	5۲	تحــت	حفاظــت	
قــرار	گرفــت	و	بــا	دارا	بــودن	جمعیــت	قابل	توجهــی	از	
ــن	 ــی	از	بهتری ــگ	یک ــماری	یوزپلن ــار	آن	ش ــو	و	در	کن آه
زیســتگاه	های	جانــوری	در	کشــور	بــه	شــمار	می	آیــد.

منطقه نمونه گردشگری »ُقرخود«
منطقــه	نمونــه	بخشــی	از	گســترده	وســیع	منطقــه	»ُقرخود«	
اســت	و	مشــتمل	بــر	جنگل	هــا،	ارتفاعــات	و	پوشــش	گیاهــی	

منتهــی	بــه	پــارک	ملی	گلســتان	اســت.
بالغ	بــر	5۸۰7		هکتــار	اســت	و	از	نظــر	 مســاحت	آن	
ــی-	زرد-	 ــیر	قاض ــود،	مس ــه	ُقرخ ــه	نمون ــی	منطق دسترس
کاســتان	بــه	طــول	تقریبــی	۴۱	کیلومتر	تنهــا	راه	دسترســی	

ــت. ــین	رو	اس ماش
روســتای	کاســتان	نیــز	تنهــا	روســتای	منطقــه	نمونــه	اســت.	
ایــن	روســتا	قدمــت	تقریبــی۲۲۰	ســاله	دارد	کــه	پیدایش	آن	

مربــوط	بــه	دوران	صفویــه	اســت.
ــه	 ــوان	ب ــه	می	ت ــت	منطق ــای	طبیع ــن	جاذبه	ه از	مهم	تری
قلــه	قــور	بــا	ارتفــاع	۲7۹۴	متــر	و	پوشــش	جنگلــی	متراکــم	
و	انبــوه،	دره	زوی	جنــان،	چشــمه	زوی	جنــان،	آبشــار	کــزوی	
جنــان،	غارهــای	طبیعــی	بــه	نــام	دو	دهنــه	و	منطقــه	

ــرد. ــاره	ک ــود	اش ــده	قورخ حفاظت	ش
	ایـن	منطقـه	بـا	تنـوع	وحـوش،	زیسـتگاه	خـرس	قهـوه	ای	
کم	نظیـری	اسـت.	جاذبه	های	تاریخـی	و	طبیعی	گردشـگری	
در	 ضعـف	 گاه	 و	 کمبودهـا	 دلیـل	 بـه	 شـمالی	 خراسـان	
اطالع	رسـانی	و	زیرسـاخت	ها،	آن	چنان	کـه	باید	شناخته	شـده	
نیسـت	و	بـه	همیـن	دلیـل	گاه	این	ضعـف	تبدیل	بـه	فرصتی	

شـده	اسـت	کـه	گردشـگران	را	بـه	وجـد	مـی	آورد.
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 قنات »قاسم آباد« همدان به طول 3۰۰۰ 
شگفتی های  از  متر   ۱3 عرض  و  متر 
طبیعت است که احیا و ثبت ملی آن دریچه ای از معماری 

زیرزمینی را به روی گردشگران می گشاید.

ــود	 ــور	وج ــف	کش ــهرهای	مختل ــیاری	در	ش ــای	بس قنات	ه
ــا	بخــش	 دارد	کــه	ســالیان	متمــادی	نیازهــای	آب	شــرب	و	ی
ــی	 ــا	ط ــاخته	اند	ام ــرف	س ــردم	برط ــرای	م ــاورزی	را	ب کش
ســال	های	اخیــر	و	به	مرورزمــان	ایــن	ظرفیــت	ارزشــمند	
ایرانــی	بــا	بی	توجهــی	در	حفــظ	و	نگهــداری	و	اســتفاده	مجدد	

ــرو	شــده	اســت. روب
قنات	هــا	اگرچــه	زندگــی	را	بــرای	ایــن	ســرزمین	بــه	ارمغــان	
آوردنــد	امــا	بــا	اســتفاده	بیش	ازحــد	و	بهره	بــرداری	غیراصولــی	
ــای	مکــرر	ســال	های	 ــن	کم	آبی	ه ــت	و	همچنی ــدم	مدیری و	ع
اخیــر	بازســازی		قنات	هــا	رو	بــه	فراموشــی	نهــاده	و	ایــن	هنــر	
ــه	 ــر	روب ــال	های	اخی ــتگان	در	س ــای	گذش ــراث	گران	به و	می

افــول	رو	بــه	ویرانــی	رفتــه	اســت.

ــراف  ــی در اط ــت جغرافیای ــر موقعی ــا از نظ قنات ه
ــد  ــرار دارن ــتاها ق ــهرها و روس ش

طبــق	بررســی	هــا	برخــی	از	قنات	هــا	از	نظــر	موقعیــت	
جغرافیایــی	در	اطــراف	شــهرها	و	روســتاها	قــرار	دارنــد	و	
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــا	و	ب ــیل	آن	ه ــتفاده	از	پتانس ــا	اس ــوان	ب می	ت
ویژگی	هــای	ســاختاری	و	مکانیســم	های	هدایــت	جمعیتــی	و	
کنتــرل	شــهری	از	آن	هــا	اســتفاده	های	فــراوان	داشــت.

ــوان	شــده	در	اســتان	همــدان	 ــون	عن ــر	اســاس	آنچــه	تاکن ب
بیــش	از	۳۰۰	قنــات	وجــود	دارد	کــه	در	میــان	آنهــا	موقعیــت	
ــا	ســایر	قنــات	هــا	 ــاد«	همــدان	ب قنــات	روســتای	»قاســم	آب
متفــاوت	اســت	و	بــه	نوعــی	ایــن	قنــات	عریــض	تریــن	قنــات	

کشــور	محســوب	مــی	شــود.
قنــات	»قاســم	آباد«	همــدان	کیلومترهــا	اســتمرار	دارد	و	
ــوان	از	آن	 ــن	می	ت ــون	بخشــی	از	آن	کشــف	شــده	بنابرای تاکن
ــری	 ــا	به	کارگی ــگر	ب ــذب	گردش ــل	ج ــی	از	عوام ــوان	یک به	عن
معمــاری	ســنتی	اســتفاده	کــرد	چراکــه	توســعه	گردشــگری	
باهــدف	شناســاندن	فرهنــگ	و	هنــر	مهندســی	نیــاکان	دارای	

اهمیــت	بســزایی	اســت.
»قاســم	آباد«	نــام	روســتایی	در	شــمال	شــرقی	شــهر	همــدان	
اســت	کــه	امــروزه	بــه	خاطــر	گســترش	شــهر	و	ایجاد	شــهرک	
ــدان	 ــهر	هم ــی	از	ش ــاً	جزئ ــوار	آن	تقریب ــی	در	ج ــهید	مدن ش
ــر	 ــر	از	5	کیلومت ــهر	کمت ــز	ش ــا	مرک ــود	و	ب ــوب	می	ش محس

ــه	دارد. فاصل
ایــن	روســتا	حــدود	۸	هــزار	نفــر	جمعیــت	دارد	و	وجه	تســمیه	
ــتا	 ــن	روس ــه	در	ای ــت	ک ــزاده	ای	اس ــه	از	امام ــام	آن	برگرفت ن
ــه	نظــر	می	رســد	یکــی	 ــا	از	ســوی	دیگــر	ب ــون	اســت	ام مدف
ــذاری	 ــام؛	نام	گ ــن	ن ــه	ای ــتا	ب ــن	روس ــه	ای ــی	ک ــر	از	دالیل دیگ
شــده	وجــود	قنــات	قاســم	آباد	باشــد	کــه	واژه	»قاســم	آب«	بــه	
ــی	مســئول	تقســیم	آب	در	روســتاها	اســت	و	قاســم	آباد	 معن

جایــی	بــرای	تقســیم	آب	باشــد.
ــا	اشــاره	بــه	اقدامــات	 دهیــار	روســتای	قاســم	آبــاد	همــدان	ب
ــدان	 ــاد«	هم ــم	آب ــات	»قاس ــای	قن ــرای	احی ــده	ب ــام	ش انج
ــرای	احیــای	ایــن	قنــات	 و	بیــان	اینکــه	از	بودجــه	دهیــاری	ب
اســتفاده	مــی	شــود،	گفــت:	یــک	تیــم	۴	نفــره	از	۴	ســال	پیش	

عملیــات	احیــا	قنــات	قاســم	آبــاد	را	آغــاز	کــرده	انــد.
محمــد	هاشــم	پاکیــزه	با	بیــان	اینکــه	قنات	قاســم	آباد	شــاخه	
هــای	فرعــی	بســیاری	دارد،	گفــت:	در	صــورت	الیروبــی	ایــن	
ــل	 ــه	دلیــل	وجــود	داالن	هــای	متعــدد	امــکان	تبدی ــات	ب قن
ایــن	مــکان	به	یــک	جاذبــه	توریســتی	گردشــگری	وجــود	دارد	

چراکــه	زیبایــی	آن	منحصــر	بــه	فــرد	خواهــد	بــود.
وی	بــا	اشــاره	بــه	وجــود	داالن	هایــی	بــه	طــول	بیــش	از	یــک	
و	نیــم	کیلومتــر	کــه	حتــی	مقنی	هــا	هــم	نتوانســته	انــد	آن	را	
طــی	کننــد،	گفــت:	مهندســی	قنــات	قاســم	آبــاد	از	شــگفتی	
هــای	آن	اســت	کــه	نظــر	هــر	گردشــگری	را	بــه	خــود	جلــب	

خواهــد	کــرد.
ــا	تاکیــد	براینکــه	در	صــورت	تبدیــل	شــدن	قنــات	 پاکیــزه	ب
ــرای	آشــنایی	 ــه	گردشــگری	فرصتــی	ب ــه	جاذب ــاد	ب قاســم	آب
افــراد	بــا	مهندســی	قنــات	بــه	وجــود	خواهــد	آمــد،	گفــت:	در	
قســمت	باالتــر	از	مادرچــاه	قنــات؛	مســیری	وجــود	دارد	کــه	از	
ســقف	آن	آب	مــی	چکــد	کــه	ایــن	مســیر	نیــز	بــا	نورپــردازی	
ــل	 ــرای	گردشــگری	همــدان	تبدی ــه	ای	ب ــه	جاذب ــه	ای	ب حرف

خواهــد	شــد.
ــتای	 ــنتی	در	روس ــای	س ــن	ه ــی	آیی ــزاری	برخ ــه	برگ وی	ب
قاســم	آبــاد	در	دورانــی	نــه	چنــدان	دور	اشــاره	کــرد	و	بــا	بیــان	
اینکــه	چمچمــه	خاتــون	یکــی	از	آیین	هایــی	اســت	کــه	مــی	
تــوان	بــه	واســطه	احیــای	ایــن	قنــات	آن	را	زنــده	کــرد،			گفت:	
بــر	اســاس	آنچــه	در	تاریــخ	آمــده	معمــاری	قنــات	یــا	کاریــز	
مختــص	ایرانیــان	اســت	و	ایــن	فنــاوری	زیبــا	امــا	پیچیــده	و	
ــان	 ــتان	کرم ــران	و	اس ــال	در	ای ــش	از	۳۰۰۰	س ــرفته	بی پیش
ــز	 ــدان	نی ــتان	هم ــات	در	اس ــینه	قن ــه	پیش ــینه	دارد	ک پیش
ــری	اســت	و	طاق	هــای	قوســی	کــه	 همپــای	اســتان	های	کوی
بــا	ســنگ	درون	برخــی	قنات	هــای	تاریخــی	شــهر	ایجادشــده	

نشــان	از	معمــاری	پیشــرفته	قنــات	در	ایــن	خطــه	دارد.

پاکیــزه	تاکیــد	کــرد:	بایــد	یــک	و	نیــم	متــر	الیروبی	در	مســیر	
صــورت	گیــرد	تــا	آب	قنــات	مجــددا	در	روســتا	جــاری	شــود	
ــی	 ــکاری	و	همراه ــد	هم ــر	نیازمن ــن	ام ــام	ای ــن	انج بنابرای

ــت. مســئوالن	اس

زیــاد بــودن طــول و عــرض قنــات قاســم آبــاد وجــه 
تمایــز آن بــا ســایر قنــات هــای کشــور اســت

ــز	در	خصــوص	 ــراث	فرهنگــی	اســتان	همــدان	نی ــاون	می مع
ــه	 ــات	ب ــن	قن ــان	اینکــه	ای ــا	بی ــاد	همــدان	ب ــات	قاســم	آب قن
لحــاظ	عرضــی	یکــی	از	بزرگتریــن	قنــات	هــای	کشــور	اســت،	
گفــت:	زیــاد	بــودن	طــول	و	عــرض	ایــن	قنــات	وجــه	تمایــز	آن	

بــا	ســایر	قنــات	هــای	کشــور	اســت.
احمــد	ترابــی	بــا	بیــان	اینکــه	۲	ســال	پیــش	بــا	پیگیــری	های	
ــی	 ــت	مل ــه	ثب ــای	کشــور	ب ــات	ه ــده	برخــی	از	قن ــام	ش انج
رســیدند،	گفــت:	تــالش	بــرای	ثبــت	ملــی	قنــات	قاســم	آبــاد	
همــدان	ادامــه	دارد	و	پــس	از	ثبــت	ملــی	بــرای	ثبــت	جهانــی	

آن	تــالش	خواهــد	شــد.

ــث  ــی باع ــای زیرزمین ــه از آب ه ــی روی ــتفاده ب اس
ــت ــده اس ــا ش ــر قنات ه ــدن اکث ــک ش خش

ــیار	در	 ــای	بس ــات	ه ــود	قن ــه	وج ــاره	ب ــا	اش ــن	ب وی	همچنی
اســتان	همــدان	و	بیــان	اینکــه	متاســفانه	اســتفاده	بــی	رویــه	
ــات	 ــر	قن ــدن	اکث ــک	ش ــث	خش ــی	باع ــای	زیرزمین از	آب	ه
هــا	شــده	اســت،	گفــت:	وجــود	قنــات	قاســم	آبــاد	ظرفیــت	و	

ــن	روســتا	اســت. ــردم	ای ــرای	م ــی	ب موهبت
معــاون	میــراث	فرهنگــی	اســتان	همــدا		بــا	بیــان	اینکــه	طول	
شــاخه	اصلــی	قنــات	قاســم	آبــاد	همــدان	۳	هــزار	متــر	و	عمق	
آن	نیــز	۱۳	متــر	اســت،	گفــت:	قدمــت	ایــن	قنــات	کمتــر	از	

قدمــت	شــهر	همــدان	نیســت.
امــا	هفتــه	گذشــته	نیــز	نماینــده	مــردم	همــدان	و	فامنیــن	در	
مجلــس	شــورای	اســالمی	بــه	اتفــاق	معــاون	وزیــر	راه	بازدیدی	
از	قنــات	قاســم	آبــاد	همــدان	داشــت	کــه	طبــق	آنچــه	عنــوان	
ــی	از	 ــوان	یک ــه	عن ــات	ب ــن	قن ــت	ای ــرای	ثب ــالش	ب ــده	ت ش
ــد	 ــن	بازدی ــدان	در	ای ــتان	هم ــای	گردشــگری	اس ــه	ه جادذب

مدنظــر	بــوده	اســت.

قنات تاریخی قاسم آباد مجهول مانده است
ــالمی	در	 ــورای	اس ــس	ش ــدان	در	مجل ــردم	هم ــده	م نماین
همیــن	خصــوص	بــا	بیــان	اینکــه	قنــات	تاریخــی	قاســم	آبــاد	
ــون	 ــه	تاکن ــات	هــای	کشــور	اســت	ک ــن	قن یکــی	از	بزرگتری
مجهــول	بــوده	اســت،	گفــت:	ایــن	قنــات	کــه	یکــی	از	ظرفیت	

دریچه ای به معماری زیرزمینی/قنات »قاسم آباد« همدان جان می گیرد
لیدا احمدی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 37 |  شماره 27 | اردیبهشت 97

میـراث ایــران

هــای	گردشــگری	همــدان	اســت	مــی	توانــد	بــه	قنــات	مــوزه	
تبدیــل	شــود	کــه	در	دنیــا	بــی	نظیــر	اســت.

امیــر	خجســته	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	ایــن	قنــات	بــا	توجــه	بــه	
ــوردار	 ــی	برخ ــدان	از	ارزش	باالی ــی	در	هم ــم	آب ــت	ک وضعی
اســت،	گفــت:	قنــات	تاریخــی	قاســم	آبــاد	بــه	همــت	دهیــار،	
اعضای	شــورای	اســالمی	روســتا	و	مــردم	روســتا	احیاء	شــده	و	

جــان	تــازه	ای	گرفتــه	اســت.
وی	بــه	زیبایــی	منحصــر	بــه	فــرد	ایــن	قنــات	و	معمــاری	آن	
اشــاره	و	بیــان	کــرد:	ایــن	قنــات	مــی	توانــد	بــه	یــک	جاذبــه	
ــا	در	خصــوص	آن	حساســیت	 ــل	شــود	و	م گردشــگری	تبدی
داریــم	و	بایــد	بــرای	آن	اعتبــار	مــورد	نیــاز	جــذب	و	در	ســطح	

ملــی	انعــکاس	داشــته	باشــیم.
نماینـده	مـردم	همـدان	و	فامنین	در	مجلس	شـورای	اسـالمی	
بـا	تاکید	بر	اینکـه	این	ظرفیت	نهفتـه	گردشـگری	در	حالی	در	
دل	شـهر	قـرار	دارد	کـه	از	آن	غافـل	بودیـم،	گفت:	قنات	قاسـم	
آبـاد	در	کشـور	نمونه	بـوده	و	پرونـده	این	قنات	بـرای	ثبت	ملی	
بـه	تهران	ارسـال	شـده	که	ایـن	موضـوع	را	پیگیری	مـی	کنیم.

اولین قنات موزه غرب کشور سهم همدان می شود
وی	بــا	تاکیــد	براینکــه	احیای	ایــن	قنــات	و	تبدیــل	آن	به	قنات	
مــوزه	در	اولویــت	قــرار	دارد	و	بایــد	در	ایــن	خصــوص	انعــکاس	
ــاد	همــدان	بــه	 ملــی	داشــته	باشــیم،	گفــت:	قنــات	قاســم	آب
زودی	ثبــت	ملــی	خواهــد	شــد	و	به	عنــوان	اولیــن	قنــات	موزه	
غــرب	کشــور	بــرای	بازدیــد	گردشــگران	آمــاده	خواهــد	شــد.

خجســته	همچنیــن	بــا	اشــاره	بــه	در	پیــش	بــودن	برگــزاری	
ــوان	 ــال	۲۰۱۸،	عن ــدان	در	س ــی	هم ــن	الملل ــای	بی رویداده
کــرد:	یکــی	از	ظرفیت	هــای	موجــود	بــرای	بازدید	گردشــگران	
خارجــی	همیــن	قنــات	اســت	و	بایــد	از	ایــن	ظرفیت	اســتفاده	

ــت. الزم	را	داش
امــا	در	همین	خصوص	کارشــناس	گردشــگری	اســتان	همدان	
بــه	چالــش	هــا	و	بحــران	آب	در	اســتان	همدان	اشــاره	کــرد	و	با	
بیــان	اینکــه	احیای	قنــات	هــا	در	ایــن	زمینــه	راهگشــا	خواهد	
ــژه	ای	برخــوردار	 ــگاه	وی ــود،	گفــت:	قنــات	در	همــدان	از	جای ب
ــاز	می	گــردد	 ــه	دوره	هخامنشــی	ب اســت	و	تاریخچــه	قنــات	ب

کــه	رد	پــای	آن	در	همــدان	نیــز	وجــود	دارد.

قنات در همدان از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است
ــر	آب	از	 ــدان	از	نظ ــه	هم ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی ــدم	ب ــم	مق مری
اســتان	های	غنــی	در	دوران	گذشــته	بــوده	عنــوان	کــرد:	قنــات	

ــوده	اســت. ــوردار	ب ــژه	ای	برخ ــگاه	وی ــدان	از	جای در	هم
مقــدم	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	براســاس	آمــار	یونســکو	۳5	درصد	
قنات	هــای	جهــان	در	ایــران	قــرار	دارد،	عنــوان	کــرد:	از	مجموع	
ــه	 ــق	ب ــدام	متعل ــی	هیچ	ک ــت	جهان ــی	ثب ــای	ایران ــات	ه قن

همــدان	نیســت	و	ایــن	جــای	تاســف	دارد.
وی	بـا	تاکیـد	براینکـه	قنـات	هـا	مـی	تواننـد	جاذبـه	هـای	
گردشـگری	باشند	و	گردشـگران	را	به	سوی	خود	بکشند،	گفت:	
همدان	بایـد	از	ظرفیت	های	خـود	در	این	زمینه	اسـتفاده	کند.
بــا	نگاهــی	بــه	تجــارب	اســتفاده	از	قنــات	در	مناطــق	
گردشــگرپذیر	می	تــوان	بــه	ایــن	مهــم	پــی	بــرد	کــه	قنــات	
می	توانــد	ناجــی	گردشــگری	باشــد	کمااینکــه	وجــود	
ــه	را	 ــن	فرضی ــدان	ای ــتانی	در	هم ــن	و	باس ــای	که قنات	ه
ــک	تمــدن	 ــن	شــهر	ی ــد	کــه	روزگاری	در	ای ــت	می	کن تقوی
ــته	 ــود	داش ــی	وج ــگاه	حکومت ــک	پای ــی	و	ی ــگ	غن و	فرهن

ــت. اس
صنعــت	 دیــدگاه	 از	 قنات	هــا	 موضــوع	 بــه	 پرداختــن	
گردشــگری	عــالوه	بــر	آشــکار	کــردن	گوشــه	های	مبهــم	روند	
ــرای	 ــه	ای	ب ــد	بهان ــود	می	توان ــرزمین،	خ ــن	س ــاوری	در	ای فن
ــد	 ــه	حســاب	آی ــی	ب ــرد	توســعه		فرهنگ اشــتغالزایی	و	پیش	ب
ضمــن	اینکــه	درآمــد	ناشــی	از	آن	نیــز	می	توانــد	عامــل	بســیار	
تعیین	کننــده	ای	در	زمینــه	سیاســت	های	کلــی	ســازمان	

ــد. ــگری	باش گردش
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میـراث ایــران

 میــزان ورود گردشــگران بــه سیســتان 
چنــد  طــی  حالــی  در  بلوچســتان  و 
چشــمگیری  به صــورت  اخیــر  ســال 
همچنــان  کــه  افزایش یافتــه 
ــن  ــی در ای ــوه فراوان ــای بالق ظرفیت ه
می توانــد  کــه  دارد  وجــود  اســتان 

شــود. بالفعــل 

درحالی	کــه	ایــن	روزهــا	در	اکثــر	نقــاط	کشــور	آب	و	هوایــی	
ــتان	و	 ــتان	سیس ــه	اس ــفر	ب ــا	س ــت	ام ــاری	حکم	فرماس به
ــرا	 ــت	زی ــراه	اس ــاص	هم ــگفتی	هایی	خ ــا	ش ــتان	ب بلوچس
ــا	پیمــودن	فاصلــه	ای	 در	ایــن	اســتان	در	مــدت	کوتاهــی	و	ب
ــرد،	 ــه	ک ــم	تجرب ــر	۴	فصــل	ســال	را	باه ــوان	ه ــدک	می	ت ان
ــهری	 ــوان	ش ــتان	می	ت ــن	اس ــوب	ای ــن	در	جن ــر	ای ــالوه	ب ع
ــاری	 ــی	به ــال	آب	و	هوای ــول	س ــه	فص ــه	در	هم ــد	ک را	دی
ــا	»چابهــار«	 ــه	همیــن	ســبب	آن	را	»چهاربهــار«	و	ی دارد	و	ب

نامیده	انــد.
ــه	سیســتان	و	بلوچســتان	زیبایی	هــا	و	شــگفتی	های	 ســفر	ب
ــعت	 ــبب	وس ــه	س ــتان	ب ــن	اس ــرا	ای ــود	را	دارد	زی ــاص	خ خ
زیــاد	و	همچنیــن	ســابقه	تاریخــی	طوالنــی	عــالوه	بــر	تنــوع	
آب	و	هوایــی	دارای	شــگفتی	های	بســیاری	در	زمینه	هــای	
تاریخــی،	معمــاری	و	گردشــگری	اســت	کــه	بایــد	آن	هــا	را	از	

نزدیــک	مشــاهده	کــرد.
سیســتان	و	بلوچســتان	به	عنــوان	پهناورتریــن	اســتان	کشــور	
ــا	 ــن	اســتان	ب ــران	واقع	شــده	اســت،	ای در	جنــوب	شــرقی	ای
حــدود	۱۸۱	هــزار	و	7۸5	کیلومترمربــع	وســعت	بیــش	از	۱۱	
ــه	سیســتان	 ــرد،	منطق ــران	را	در	برمی	گی درصــد	وســعت	ای
در	شــمال	اســتان	واقع	شــده	کــه	شــامل	5	شهرســتان،	زابــل،	
ــن	 ــود،	همچنی ــون	می	ش ــروز	و	هام ــد،	نیم ــک،	هیرمن زه
منطقــه	بلوچســتان	نیــز	دربرگیرنــده	بقیه	شــهرهای	اســتان	

از	زاهــدان	تــا	چابهــار	اســت.
ــتان	 ــتان	و	بلوچس ــی	سیس ــاور	قدیم ــک	ب ــاس		ی ــر	اس ب
یازدهمیــن	ســرزمینی	اســت	کــه	»اهورامــزدا«	آن	را	آفریــده	
اســت	و	ایــن	ســرزمین	باســتانی	و	اســاطیری	در	ادوار	مختلف	
دارای	اســامی	گوناگــون	بوده	که	»سیوســتان«،	»سکســتان«،	
»سیســتان«،	»ماســاژت«،	»آریــا	پلیــس«،	»درانگیانــا«،	

ــا	 ــل«	و	ده	ه ــروز«،	»زاول«،	»زاب ــج«،	»نیم ــگ«،	»زرن »زرن
نــام	دیگــر	از	جملــه	نام	هایــی	اســت	کــه	ایــن	منطقــه	بــا	آن	

ــت. ــده	اس ــناخته	می	ش ش
ســرزمین	سیســتان	در	شــاهنامه	فردوســی	از	اهمیــت	
ویــژه	ای	برخــوردار	اســت	و	بســیاری	از	اتفاقــات	و	رویدادهــای	
مهــم	شــاهکار	حکیــم	ابوالقاســم	فردوســی	در	ایــن	نقطــه	به	
وقــوع	می	پیونــدد	و	ایــن	ســرزمین	مقــدس		محــل	پیدایــش	
و	خیــزش	بســیاری	از	پهلوانــان	اســاطیری	ایران	زمیــن	

ــه	رســتم		دســتان	اســت. ازجمل
البتــه	بــه	لحــاظ	طبیعــی	هــم	منطقــه	سیســتان	بــا	
ــی	 ــواره	محل ــاور،	هم ــای	پهن ــا	و	چراگاه	ه ــت	های	زیب دش
ــه	 ــه	ای	ک ــوده	به	گون ــاورزی	ب ــرای	کش ــب	ب ــی	و	مناس عال
ــا	 ــت	ام ــته	اس ــهرت	داش ــران	ش ــه	ای ــار	غل ــه	انب ــی	ب زمان
متأســفانه	در	دو	دهــه	اخیــر	بــه	دلیــل	خشک	ســالی	
و	همین	طــور	قطــع	حــق	آبــه	هیرمنــد	بــا	مشــکالت	

عدیــده	ای	مواجــه	شــده	اســت.
ــن	 ــه	ای ــده	ک ــث	ش ــی	باع ــابقه	تاریخ ــن	س ــن	رو	ای از	همی
منطقــه	عــالوه	بــر	زیبایی	هــای	طبیعــی	دارای	مناطــق	
باســتانی	منحصربه	فــردی	همچــون	»شــهر	ســوخته«،	»کــوه	
خواجــه«،	»دهانــه	غالمــان«،	»قلعــه	ســام«،	»قلعــه	مچــی«،	
ــه«،	 ــدان	کهن ــه	رســتم«،	»زاه ــادی«،	»قلع »آســیاب	های	ب
ــه	 ــد	ک ــه«	و	...	باش ــکده	کرکوی ــم	آباد«	،	»آتش ــاره	قاس »من
ــذاب	و	 ــتان	ج ــگ	دوس ــه	فرهن ــرای	هم ــا	ب ــد	از	آن	ه بازدی

ــت. ــی	اس دیدن

»شهر سوخته« قطب تمدن شرق
شــهر	ســوخته	نــام	بقایــای	دولت	شــهری	باســتانی	در	
ــل	و	در	 ــوب	زاب ــری	جن ــه	در	5۶	کیلومت ــت	ک ــران	اس ای
ــا	 ــدان	واقع	شــده		اســت	و	بن ــه	زاه ــل	ب ــاده	زاب حاشــیه	ج
ــل	از	 ــال	قب ــوخته	در	۳۲۰۰	س ــهر	س ــافات	ش ــر	اکتش ب
ــار	 ــهر	در	چه ــن	ش ــردم	ای ــده	و	م ــذاری	ش ــالد	پایه	گ می
ــالد	در	 ــل	از	می ــا	۱۸۰۰	قب ــال	های	۳۲۰۰	ت ــن	س دوره	بی

آن	ســکونت	داشــته	اند.
ــخ	 ــکو	در	تاری ــالس	یونس ــتمین	اج ــن	در	سی	وهش همچنی
ــوخته	 ــهر	س ــر	۱۳۹۳	ش ــا	۱	تی ــق	ب ــن	۲۰۱۴	مطاب ۲۲	ژوئ
به	عنــوان	میــراث	جهانــی	یونســکو	ثبــت	شــد.	ایــن	محوطــه	
باســتانی	هفدهمیــن	اثــر	تاریخــی	ایــران	در	فهرســت	

ــا	برخــورداری	از	قدمــت	 یونســکو	محســوب	می	شــود	کــه	ب
ــرفته	ترین	 ــی	از	پیش ــوان	یک ــون	به	عن ــاله	هم	اکن 5۰۰۰	س

ــود. ــناخته	می	ش ــا	ش ــتانی	دنی ــهرهای	باس ش
ــت	 ــه	لحــاظ	باف ــهر	ب ــن	ش ــان	ای ــه	ی	باستان	شناس ــه	گفت ب
ــن	 ــزو	اولی ــهری	و	...	ج ــزی	ش ــت،	برنامه	ری ــهری،	جمعی ش
شــهرهای	جهــان	بــوده	اســت	و	تمدن	هوشــمند	و	خــالق	آن	
ــرد	 ــه	ای	منحصربه	ف ــا	بیــش	از	5	هــزار	ســال	قدمــت،	نمون ب
و	حکایت	گــر	واقعــی	علــم،	صنعــت	و	فرهنــگ	گذشــته	های	

دور	ایــن	مرزوبــوم	اســت.
انجــام	 جهــان،	 مصنوعــی	 چشــم	 نخســتین	 وجــود	
قدیمی	تریــن	جراحــی	مغــز،	وجــود	خــط	کــش	5	هزارســاله،	
قدیمی	تریــن	تخته	نــرد	جهــان	و	نخســتین	انیمیشــن	
جهــان	تنهــا	بخشــی	از	شــگفتی	های	شــهر	ســوخته	

سیســتان	اســت.
از	دیگــر	اشــیای	مهــم	از	میــان	هــزاران	شــیء	یافــت	شــده	
ــفالگر،	 ــای	س ــا	امض ــفال	ب ــوان	از	س ــه	،	می	ت ــن	منطق در	ای
ــاختمان	های	 ــکونی	و	س ــهرک	های	مس ــوزن،	ش ــش،	س چک
همگانــی	همچــون	آپارتمــان،	بــذر	خربــزه،	حبوبــات،	
ــای	ســفالگری،	 ــره،	کوره	ه ــج،	زی ــرده،	برن ماهــی	خشــک	ک
ــر،	 ــانه	س ــالب،	ش ــر،	ق ــه،	تب ــزات،	دکم ــای	ذوب	فل کوره	ه
طنــاب،	ســبد،	گل	مــو،	قاب	هــای	چوبــی،	کفــش،	کمربنــد	

ــرد. ــام	ب و	...	ن
ــتان	و	 ــتان	سیس ــر	اس ــه	سراس ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ــه	ب البت
بلوچســتان	ازجملــه	مناطــق	تاریخــی	ایــران	اســالمی	اســت،	
دارای	دیدنی	هــا	و	امــکان	تاریخــی	بســیاری	اســت	کــه	
ــتان	 ــن	اس ــن	رو	ای ــده	اند،	از	همی ــه	واقع	ش ــر	موردتوج کمت

را	می	تــوان	ســرزمین	ناشــناخته	ها	هــم	نامیــد.
جلوه	هــای	زیبــا	و	دیدنــی	سیســتان	و	بلوچســتان	از	دریــای	
عمــان	تــا	دریاچــه	هامــون	در	فصــول	مختلــف	ســال،	تنــوع	
ــد	 ــده	در	چن ــه	موجــب	ش ــراه	دارد	ک ــه	هم ــزی	را	ب دل	انگی
ــتان	 ــن	اس ــگران	در	ای ــور	گردش ــزان	حض ــر	می ــال	اخی س

ــد. ــته	باش ــم	گیری	داش ــش	چش افزای

سیســتان و بلوچســتان مقصــد ۸۵۰ هزار گردشــگر 
در نــوروز ۹۷

سرپرســت	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	
گردشــگری	سیســتان	و	بلوچســتان	اظهــار	داشــت:	در	ایــام	

جواد قنبری

سیستان و بلوچستان سرزمین اسطوره ها/شهری که همه فصل ها »بهاری« است
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میـراث ایــران

نــوروز	۹7	نزدیــک	بــه	۸5۰	هــزار	نفــر	به	اســتان	سیســتان	و	
ــد. بلوچســتان	ســفر	کردن

ــزان	ورود	 ــه	می ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــالل	زای ــا	ج علیرض
مســافران	بــه	اســتان	در	نــوروز	۹7	حــدود	۱۱	درصــد	رشــد	
داشــته	اســت،	افــزود:	ایــن	آمــار	تنهــا	در	بیــن	روزهــای	۲5	
اســفند	ســال	۹۶	تــا	۱5	فروردین	مــاه	۹7	بــه	ثبــت	رســیده	

ــت. اس
وی	ادامــه	داد:	تعــداد	گردشــگران	ورودی	بــه	اســتان	
ــادی	ورودی	 ــدت	از	مب ــن	م سیســتان	و	بلوچســتان	طــی	ای
ــتان	۲۱	 ــای	اس ــر،	از	فرودگاه	ه ــزار	و	۶7۱	نف ــی	7۸۹	ه زمین
ــر	 ــزار	و	۴7۴	نف ــن	۹	ه ــق	راه	آه ــر	و	از	طری ــزار	و	۹۰5	نف ه

ــت. ــوده	اس ب
سرپرســت	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	
گردشــگری	سیســتان	و	بلوچســتان	گفــت:	همچنیــن	
و	 تأسیســات	گردشــگری	 اقامت	کننــدگان	در	 مجمــوع	
کمپ	هــا	در	ایــام	نــوروز	۹7		نیــز	بــا	رشــد	۱۳	درصــدی	بــه	

ــت. ــیده	اس ــتان	رس ــر	در	اس ــزار	و	۱۰5	نف 5۲۰	ه
ــگر	 ــزان	ورود	گردش ــترین	می ــه	بیش ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــوده	اســت،	 در	ایــن	مــدت	مربــوط	بــه	شهرســتان	چابهــار	ب
ــت	از	 ــعه	گردشــگری	و	حمای ــاً	توس ــرد:	قطع خاطرنشــان	ک
تولیــد	صنایع	دســتی	موجــب	کاهــش	ناهنجاری	هــای	
اجتماعــی	و	افزایــش	تــوان	مالــی	شــهروندان	اســتان	

می	شــود.
ــردم	 ــی	خاطرنشــان	کــرد:	مشــارکت	و	حضــور	م جــالل	زای
در	طرح	هــای	گردشــگری	و	حمایــت	از	تولیــد	و	ترویــج	
صنایع	دســتی	عــالوه	بــر	کاهــش	ناهنجاری	هــای	اجتماعــی	
موجــب	رشــد	اقتصــادی	و	اشــتغال	پایــدار	در	منطقــه	

می	شــود.	
در	حالــی	رونــد	حضــور	گردشــگران	در	نــوروز	۹7	در	اســتان	
سیســتان	و	بلوچســتان	نســبت	بــه	ســال	های	گذشــته	رونــد	
صعودی	داشــته	اســت	کــه	ســال	۹۶	سیســتان	و	بلوچســتان	

ــود. به	عنــوان	مقصــد	گردشــگری	ایرانیــان	معرفی	شــده	ب
البتــه	قطعــاً	این	میــزان	رشــد	هم	جــای	تقدیــر	از	مســئوالن	
ــردن	 ــم	ک ــر	توســعه	زیرســاخت	های	الزم	و	فراه ــا	اگ دارد	ام
ــا	حضــور	و	مشــارکت	مــردم	و	 ســایر	شــرایط	و	تســهیالت	ب
همچنیــن	تعامــل	دســتگاه	های	اجرایــی	مدنظــر	قــرار	گیــرد	
در	آینــده	گردشــگری	در	سیســتان	و	بلوچســتان	بــا	توجــه	به	
ــد	نقــش	مناســبی	در	رشــد	 ــوه	آن	می	توان ظرفیت	هــای	بالق

و	توســعه	اســتان	داشــته	باشــد.
ــا	توجــه	 ــر	ب از	ســوی	دیگــر	خوشــبختانه	در	ســال	های	اخی
به	تــالش	نیروهــای	نظامــی،	انتظامــی	و	امنیتــی	در	خصوص	
شــاخص	های	امنیتــی،	اســتان	در	وضعیــت	بســیار	مطلوبــی	
ــه	 ــا	ب ــر	نگرش	ه ــز	در	تغیی ــوع	نی ــن	موض ــه	ای ــرار	دارد	ک ق

ایــن	اســتان	بســیار	مؤثــر	بــوده	اســت.
ــش	 ــن	بخ ــان	مهم	تری ــیاری	از	کارشناس ــه	بس ــه	گفت ــا	ب ام
صنعــت	گردشــگری	ایجــاد	اشــتغال	و	ایجــاد	پیونــد	و	ارتباط	

مــردم	داخــل	و	خــارج	از	اســتان	و	کشــور	بــا	یکدیگــر	اســت	
ــاخت	های	 ــاد	زیرس ــاط	ایج ــن	ارتب ــراری	ای ــه	برق ــه	الزم ک

مناســب	اســت.
به	عنوان	مثــال	یکــی	از	جاذبه	هــای	بی	نظیــر	گردشــگری	
در	جنــوب	اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	پدیــده	گل	فشــان	
پدیده	هــای	 نادرتریــن	 از	 یکــی	 به	عنــوان	 »کنــارک«	
ــان	 ــاله	میزب ــه	هرس ــان	اســت	ک ــران	و	جه ژئوتوریســمی	ای
ــوز	 ــفانه	هن ــا	متأس ــت	ام ــگران	اس ــترده	گردش ــور	گس حض
ــت. ــده	اس ــت	استفاده	نش ــن	ظرفی ــد	از	ای ــه	بای ــه	ک آن	گون
بــر	اســاس	آخریــن	آمارهــا	از	حــدود	۸۰۰	گل	فشــان	
شناسایی	شــده	در	دنیــا،	۳۰	گل	فشــان	در	جنــوب	ایــران	
قرارگرفتــه	اســت	کــه	۱5	عــدد	آن	هــا،	بیــن	بنــدر	جاســک	
و	مینــاب،	۹	گل	فشــان	بیــن	چابهــار	و	بنــدر	جاســک	و	۶	تای	
ــژه	 ــران	و	پاکســتان	)به	وی ــرز	ای ــار	و	م ــن	چابه ــه	هــم	بی بقی
شــمال	خلیــج	گواتــر(	قــرار	دارنــد؛	البتــه	ایــن	گل	فشــان	ها	
ــوی	و	 ــرایط	ج ــل	و	ش ــه	فص ــا	ب ــتند	و	بن ــال	نیس ــه	فع هم
ــا	 ــال	ی ــته	فع ــا	پیوس ــی	ی ــد	گاه ــن	می	توانن ــرات	زمی تغیی

ــند. ــال	باش غیرفع

معروف تریــن  »تنــگ«،  منطقــه  گل فشــان 
ایــران جنــوب  گل فشــان 

گل	افشــان	منطقــه	»تنــگ«	کــه	مــردم	محلــی	بــه	آن	
ــری	 ــدود	۹۰	کیلومت ــد	در	ح ــگ«	می	گوین ــان	»پان گل	فش
ــه	 ــیده	ب ــر«	نرس ــت	»کهی ــارک	و	در	دش ــدر	کن ــرب	بن غ
روســتا	و	بنــدر	صیــادی	»تنــگ«	و	۳۰	کیلومتــری	روســتای	

ــرار	دارد. ــر«	ق »کهی
مدیــر	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	
چابهــار	بــا	بیــان	این	کــه	گل	فشــان	کنــارک	یکــی	از	معــدود	
ــار	داشــت:	در	 ــان	اســت،	اظه ــای	ژئوتوریســتی	جه پدیده	ه
یــک	رویــداد	بســیار	نــادر	در	۲5	اســفند	ســال	۱۳۹۴	شــاهد	

ــم. ــی	ایــن	گل	فشــان	بودی فعالیــت	ناگهان
ــده	در	 ــن	پدی ــه	اینکــه	ای ــا	اشــاره	ب ــوچ	زاده	ب عبدالحمیــد	بل
ــاع	 ــا	ارتف ــاب	گل	ت ــزود:	پرت ــت،	اف ــر	اس ــود	بی	نظی ــوع	خ ن
۱۲	متــر	همــراه	بــا	غــرش	مهیــب،	جــاری	شــدن	گل	ماننــد	
چشــمه	گــرم،	داغ	بــودن	گل	همــراه	بــا	بــوی	خــاک	و	بخــار	
ــن	 ــر	از	مهم	تری ــزان	5	مت ــه	می ــوه	ب ــاع	ک ــش	ارتف و	افزای
مشــخصات	ایــن	پدیــده	گردشــگری	اســت	کــه	باعــث	

ــت. ــده	اس ــافرین	ش ــردم	و	مس ــگفتی	م ش
وی	ادامــه	داد:	گل	هایــی	کــه	از	دل	زمیــن	به	صــورت	حبــاب	
ــر	از	 ــیار	غلیظ	ت ــوند	بس ــارج	می	ش ــان	خ ــه	گل	فش در	منطق
ــی،	بهبــود	 ــر	خــواص	درمان مناطــق	دیگــر	اســت	و	عــالوه	ب
بیمــاری	پوســتی،	انقبــاض	عــروق،	دردهــای	مفصلــی،	درمان	
درد	کمــر	و	مشــکل	عضالنــی	در	صنایــع	ســفال	و	آجرپــزی	

ــرد. ــرار	می	گی ــتفاده	ق ــز	مورداس نی
نادرتریــن	 از	 ایــن	پدیــده	طبیعــی	یکــی	 درمجمــوع	
پدیده	هــای	ژئوتوریســمی	ایــران	و	حتــی	جهــان	اســت	کــه	

ــرای	بســیاری	از	گردشــگران	و	 ــد	مقصــد	مناســبی	ب می	توان
ــد. ــافران	باش مس

البتــه	مســئوالن	معتقدنــد	کــه	میــزان	مانــدگاری	مســافران	
هــم	طــی	ایــن	ســال	ها	در	اســتان	بیشــتر	شــده	اســت.

مــدت	اقامــت	مســافران	در	اســتان	۲۴	درصــد	افزایــش	پیــدا	
کــرده	اســت

معــاون	گردشــگری	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	و	گردشــگری	
سیســتان	و	بلوچســتان	اظهــار	داشــت:	مــدت	اقامــت	
ــال	 ــه	س ــبت	ب ــال	نس ــتان	امس ــوروزی	در	اس ــافران	ن مس
گذشــته	۲۴	درصــد	افزایــش	یافتــه	اســت	به	طوری	کــه	
ــدان	و	 ــل،	زاه ــدگاری	مســافران	در	شــهرهای	زاب ــزان	مان می
ایرانشــهر	بــه	۳۰	ســاعت	و	در	چابهــار	بــه	۴۸	ســاعت	رســیده	

ــت. اس
ــن	 ــش	ای ــه	افزای ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــینی	ب ــی	میرحس مجتب
اســتانی	 درون	 ســفرهای	 افزایــش	 نشــان	دهنده	 آمــار	
هم	اســتانی	های	عزیــز	اســت،	افــزود:	امســال	ســتاد	اجرایــی	
ــگری	 ــش	گردش ــبی	در	بخ ــات	مناس ــفر	اقدام ــات	س خدم

ــت. ــام	داده	اس ــتان	انج اس
وی	ادامــه	داد:	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	امســال	تمهیــدات	خوبــی	
ــود	 ــده	ب ــی	اندیشــیده	ش ــتگاه	ها	متول ــه	دس ــا	کمــک	هم ب
ــته	 ــه	ســال	گذش ــوروزی	نســبت	ب ــزان	ورود	مســافران	ن می

حــدود	۱۱	درصــد	افزایــش	داشــته	اســت.
معــاون	گردشــگری	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	و	گردشــگری	
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــن	ب ــت:	همچنی ــتان	گف ــتان	و	بلوچس سیس
برنامه	ریــزی	انجام	شــده،	۹۴	جشــن	نــوروزگاه	از	ابتــدای	
ــهر	و	۶	 ــن	در	۲7		ش ــا	۱5	فروردی ــوروزی	ت ــرح	ن ــروع	ط ش

ــت. ــده	اس ــزار	ش ــتان	برگ ــتای	اس روس
ســبب	 بــه	 بلوچســتان	 و	 سیســتان	 اســتان	 البتــه	
جذابیت	هــای	طبیعــی	و	تاریخــی	بی	نظیــر	و	خــاص	
از	 بســیاری	 ســفر	 مقصــد	 به	عنــوان	 امــروز	 خــود	
گردشــگران	داخلــی	و	خارجــی	انتخــاب	شــده	اســت	کــه	
بایــد	بــا	ایجــاد	زیرســاخت	ها	و	تســهیالت	مناســب	از	ایــن	

ظرفیــت	به	خوبــی	اســتفاده	کــرد.
»بندربریــس«،	 »پســابندر«،	 مکــران«،	 »ســواحل	
»زرآبــاد«،	»ســاحل	درک«،	»دهانــه	غالمــان«،	»کــوه	
ــان«،	 ــوه	تفت ــای	ک ــری«،	»دامنه	ه ــه	ناص ــه«،	»قلع خواج
ــور«،	 ــه	بمپ ــورگان«،	»قلع ــده	کلپ ــه	دزک«،	»دهک »قلع
ــاح	 ــدو«	)	تمس ــژه	»گان ــه	وی ــارک«،	منطق ــواحل	کن »س
پوزه	کوتــاه(	و	»غــار	الدیــز«	تنهــا	تعــداد	اندکــی	از	
پربازدیدی	تریــن	آثــار	طبیعــی	و	گردشــگری	اســتان	

ــت. اس
درمجمــوع	مهم	تریــن	جاذبــه	سیســتان	و	بلوچســتان	عــالوه	
ــوام	 ــی	اق ــوع	فرهنگ ــدادادی	تن ــب	خ ــن	مواه ــه	ای ــر	هم ب
ایــن	اســتان	اســت	کــه	بلــوچ	و	سیســتانی	و	شــیعه	و	ســنی	
ســال	ها	بــا	بــرادری	و	اخــوت	و	در	نهایــت	خونگرمــی	از	

ــد. ــی	می	کنن ــود	پذیرای ــان	خ میهمان
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بافت تاریخی شـیراز هـر روز کوچک 
تـر مـی شـود، خانـه هـای ارزشـمند 
یکـی پـس از دیگـری بـه تاریـخ مـی 
پیوندنـد و تصمیمی نیز بـرای بهبودی 
تاریخـی  بافـت  تریـن  روزگاراصیـل 

خاورمیانـه اتخـاذ نمـی شـود.

ــد	 ــد،	چن ــی	کن ــه	ای	را	خــراب	م ــد	و	خان ــی	آی ــودری	م ل
روزی	جنجــال	بپــا	مــی	شــود	کــه	تاریــخ	در	بافــت	تاریخی	
ــی	 ــت،	برخ ــده	اس ــدوزر	ش ــودر	و	بل ــتخوش	ل ــیراز	دس ش
ــی	 ــز	تمــام	م ــد	و	همــه	چی ــی	کنن ــاد	م کارشناســان	انتق

ــود. ش
ایــن	ســنارویی		اســت	کــه	سال	هاســت	در	بافــت	تاریخــی	
شــیراز	مــرور	مــی	شــود	و	تاکنــون	نیــز	هیــچ	قــدم	مثبتــی	

بــرای	حــل	مشــکل	برداشــته	نشــده	اســت.
ــه	هــای	تاریخــی	را	گــردن	نمــی	 ــب	خان هیچکــس	تخری
گیــرد،	هیچکــس	تــا		نتیجــه	نهایــی	پیگیــر	ماجــرا	نمــی	
شــود	و	هیــچ	ارگانــی	هــم	پاســخگوی	تخریــب	هــا	نیســت.
بافــت	تاریخــی	شــیراز	کــه	روزی	مشــاهیر	بزرگــی	را	در	
خــود	پرورانــده	هــر	روز	آب	مــی	رود،	یــک	روز	بــه	بهانــه	
مبــارزه	بــا	اعتیــاد،	یــک	روز	بــه	بهانــه	هــای	توســعه	ای	و		
عمــران	مــورد	هجــوم	قــرار	مــی	گیــرد	امــا	دســت	آخــر		
ایــن	بافــت	تاریخــی	شــیراز	اســت	کــه	بــه	مــرور	کوچــک	

مــی	شــود.
بافــت	تاریخــی	شــیراز	هــر	روز	از	اصالــت	و	ارزشــمندی	اش	
ــایندی	 ــاق	خوش ــر	روز	اتف ــزد	ه ــا	در	ی ــود	ام ــی	ش ــم	م ک
بــرای	بافــت	تاریخــی	اش	رخ	مــی	دهــد	تــا	تفــاوت	در	طــرز	
ــی	نمــود	 ــه	خوب ــان	ب ــگاه	هــای	تصمیــم	گیــران	و	مجری ن

پیــدا	کنــد.
	بافــت	تاریخــی	شــهر	شــیراز	بالــغ	بــر	۳۶۰	هکتــار	
مســاحت	دارد	و	از	دوره	هــای	مختلــف	تاریخــی	آثار	بســیار	
ارزشــمند	در	دل	ایــن	بافــت	نهفتــه	اســت	و	توالــی	و	تعــدد	
ــن	 ــی	ای ــه	ویژگ ــت	ک ــی	اس ــی	از	دالیل ــی	یک ــار	تاریخ آث

ــد. ــی	ده ــت	تاریخــی	را	نشــان	م باف
ــی	و	 ــاری	ایران ــه		ای	از	معم ــیراز	نمون ــی	ش ــت	تاریخ باف
ــور	 ــی	کش ــای	تاریخ ــت	ه ــن	باف ــت	و	در	بی ــالمی	اس اس

ــت. ــرد	اس ــه	ف ــر	ب منحص
	از	دوره	یعقــوب	لیــث	صفــا	مســجد	جامــع	عتیــق،	از	دوره	
ــهدا(،	دوره	 ــجد	ش ــه	)مس ــروف	ب ــو	مع ــجد	ن ــکان	مس اتاب
صفویــه	مدرســه	خــان،	مجموعــه	زندیــه	بــا	مســاحت	بالــغ	
ــش	از	۶7	 ــار	بی ــس	از	آن	در	دوره	قاج ــار	و	پ ــر	۲۳	هکت ب
مســجد	ارزشــمند	و	تاریخــی	در	دل	ایــن	بافــت	قــرار	دارد	
کــه	شــاخص	تریــن	ایــن	مســاجد	مســجد	نصیــر	الملــک	

اســت.
ــه	 ــوان	ب ــی	ت ــت	م ــن	باف ــاخص	ای ــای	ش ــر	بناه از	دیگ
امامــزاده	بی	بــی	دختــران،	مســجد	ایلخانــی،	حمــام	
ایلخانی،	مســجد	مشــیر،	حســینیه	مشــیر،	بازارچــه	ارامنه،	
ــک،	 ــه	فروغ	المل ــا،	خان ــینیه	کرده ــه،	حس ــای	ارامن کلیس
ــان،	مــوزه	 ــه	ضیائی ــه	ســعادت،	آرامــگاه	ســیبویه،	خان خان
ــید	 ــه	س ــل	و	بقع ــاج	زین ــه	ح ــام،	بازارچ ــر	مشــکین	ف هن

ــرد. ــاره	ک ــب	اش ــن	غری تاج	الدی
برخــی	از	کارشناســان	بــر	ایــن	باورنــد	کــه	بافــت	تاریخــی	
شــیراز	اصیــل	تریــن	بافــت	تاریخــی	خاورمیانــه	بــه	شــمار	
ــال	 ــرد	در	ح ــت	و	راهب ــدم	مدیری ــل	ع ــه	دلی ــه	ب ــی	ک م

ــودی	اســت. ناب
ــه	 ــد	ک ــن	اعتقادن ــر	ای ــاری	ب ــت	و	معم ــان	مرم کارشناس
ــی	 ــت	تاریخ ــداری	باف ــظ	و	نگه ــرای	حف ــرایط	ب ــر	ش اگ

شــیراز	فراهــم	شــود	مــی	تــوان	بــرای	جــذب	گردشــگر	گام	
برداشــت	امــا	متاســفانه	طــی	چنــد	ســال	گذشــته	شــاهد	
ــود	 ــی	و	خ ــای	تاریخ ــه	ه ــددی	از	خان ــای	متع تخریب	ه
بافــت	هســتیم	بــه	گونــه	ای	کــه	بــر	اســاس	آمــار	فقــط	از	
ســال	۹۲	تاکنــون	۱۲	خانــه	ثبــت	ملــی	در	بافــت	تاریخــی	

ــب	شــده	اســت. شــیراز	تخری
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــت	ب ــوزه	مرم ــگاه	در	ح ــتاد	دانش ــک	اس ی
اینکــه	زمانیکــه	از	قدمــت	تاریخــی	یــک	شــهر	صحبــت	
مــی	شــود	بایــد	دانســت	کــه	بحــث	بناهــای	تاریخــی	از	
تاریــخ	متفــاوت	اســت،	گفــت:	بنــای	تاریخــی	و	تــک	بنــا	
همــان	چیــزی	اســت	کــه	دوســتان	در	شــهرداری،	عمران	
و	بهســازی	و	دیگــر	ادارات	بــه	آن	فکــر	می	کننــد	اگرچــه	
ــک	 ــر	ی ــه	اگ ــد	ک ــور	می	کنن ــئوالن	تص ــی	از	مس برخ
بنــای	تاریخــی	را	نگــه	دارنــد	تاریــخ	را	حفــظ	می	کننــد،	
ــک	 ــت.	ت ــن	ماس ــه	در	ذه ــی	نیســت	ک ــن	تاریخ ــا	ای ام

ــازد. ــخ	نمی	س ــا	تاری بن
ــا	 ــک	بن ــر	ت ــه	اگ ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــودزاده		ب ــن	محم امی
ــه	 ــخ	مــی	ســاخت	می	توانســتیم	تخــت	جمشــید	را	ب تاری
مــکان	دیگــری	منتقــل	کنیم	تــا	تاریــخ	حفــظ	شــود،	ادامه	
ــف	می	شــود	 ــه	پیوســته	تعری ــک	مجموع ــا	ی ــخ	ب داد:	تاری
مجموعــه	ای	کــه	فرهنــگ	ناملمــوس	درون	آن	نهفته	شــده	
ــی	کــه	 ــار	و	فرهنگ	های یعنــی	آداب	و	رســوم،	اخــالق،	رفت
ــه	همیــن	دلیــل	اگــر	 ــر	جــاری	می	شــوند	ب ــه	واســطه	اث ب
یــک	خانــه	شــیرازی	را	بــا	خانــه	ای	کــه	در	اصفهــان	هســت	
مقایســه	کنیــم	شــاید	شــبیه	باشــند،	امــا	از	نظــر	فرهنگــی	

شــباهتی	بــا	هــم	ندارنــد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	یــک	شــهر،	فرهنــگ	و	آداب	و	رســومی	
اســت	کــه	در	آن	جــاری	اســت	و	بایــد	تــالش	کــرد	کــه	این	
فرهنــگ	حفــظ	بشــود	افــزود:	بافــت	تاریخــی،	تاریخــی	از	

غربت اصیل ترین بافت تاریخی خاورمیانه/ بافتی که هر روز آب می رود

هادی فتحی
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شهرهاســت	کــه	بایــد	بــرای	حفــظ	و	نگهــداری	آن	تــالش	
ــد	 ــی	چن ــیراز	ط ــی	ش ــت	تاریخ ــفانه	باف ــا	متاس ــرد	ام ک
ســال	گذشــته	بــه	دلیــل	اجــرای	طرحهــای	مختلــف	و	بــی	

توجهــی	مســئوالن	نابــود	شــده	اســت.
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	بیــان	کــرد:	در	حالــی	کــه	مــی	تــوان	
پایــه	هــای	اقتصــاد	کشــور	را	بــر	موضوع	گردشــگری	بســت	
و	نهایــت	اســتفاده	از	آن	را	بــرد	امــا	متاســفانه	مــی	بینیــم	
کــه	هــر	روز	بخشــی	از	ایــن	ســرمایه	هــای	کشــور	از	جملــه	

بافتهــای	تاریخــی	نابــود	مــی	شــوند.

بــه دنبــال بــزک کــردن بافتهــای تاریخــی 
هســتیم

ــردن	 ــزک	ک ــال	ب ــه	دنب ــط	ب ــه	فق ــه	ایک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــه	 بافتهــای	تاریخــی	و	حتــی	روســتاها	هســتیم،	گفــت:	ب
ــراث	 ــه	می ــط	از	جمل ــه	هــای	ذی	رب جــای	اینکــه	مجموع
فرهنگــی،	شاهچراغ)ع(،شــهرداری	و	عمران	و	بهســازی	دور	
هــم	جــم	شــوند	و	شــورای	بافــت	تعییــن	کننــد	دور	هــم	
ــت	تاریخــی	 ــن	باف ــب	ای ــرای	تخری ــی	شــوند	و	ب جمــع	م

ــد. تصمیــم	مــی	گیرن
ــا	در	 ــت	تاریخــی	م ــهرداری	باف ــه	داد:	ش ــودزاده	ادام محم
ــم	 ــر	ه ــوان	مرمتگ ــه	عن ــتخدامی	ب ــر	اس ــک	نف ــیراز	ی ش
نــدارد	در	عمــران	و	بهســازی	بافــت	یــک	کارشــناس	مرمت	
نیســت	بــه	دلیــل	اینکــه	دنبــال	حفــظ	و	نگهــداری	از	بافت	

تاریخــی	نیســتیم.
ــای	 ــه	آدمه ــور	تخصصــی	ب ــه		ام ــه	اینک ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــک	 ــا	ت ــا	ب ــت:		م ــده،	گف ــپرده	ش ــص	س ــر	متخص غی
ــام	 ــه	ن ــی	ب ــک	کلون ــا	ی ــا	ب ــم.	م ــت	نمی	کنی ــا	صحب بن
ــا	شــهر	فقــط	۴	ســاختمان	 شــهر	صحبــت	می	کنیــم.	آی
ــط	فرهنگــی	 ــک	رواب ــه	هــم	اســت؟	شــهر	ی چســبیده	ب
ــب	 ــک	را	تخری ــم	دور	مســجد	نصیرالمل ــر	بیایی اســت	اگ
ــم	 ــک	را	خواهی ــوم	نصیرالمل ــده	مفه ــا	در	آین ــم	آی کنی
داشــت؟	خیــر.	زیــرا	بافــت	پیرامونــی	آن	خــراب	شــده	و	
ارتبــاط	پیرامونــی	تخریــب	شــده	و	مــا	نمیتوانیــم	دربــاره	

ــم. ــاط	بحــث	کنی آن	ارتب
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	ادامــه	داد:	زمانــی	کــه	در	مــورد	حفظ	
ــم	 ــی	کنی ــت	م ــیراز	صحب ــت	تاریخــی	ش ــداری	باف و	نگه
مــی	گوینــد	در	ایــن	محــدوده	فســاد	اســت،	درســت	اســت	
ــه	 ــاد	را	ب ــای	تاریخــی	فس ــه	ه ــا	خان ــا	آی ــت	ام ــاد	اس فس

وجــود	مــی	آورنــد	یــا	فقــر؟
ــازی	 ــا	بهس ــه	آی ــت	ک ــوال	اینجاس ــرد:	س ــد	ک وی	تاکی

شــهری	بــا	لــودر	بــه	وجــود	مــی	آیــد؟	آیــا	تــا	اتفاقــی	رخ	
ــه	هــای	 ــه	ســراغ	خان ــودر	برداشــت	و	ب ــد	ل مــی	دهــد	بای

ــرد. ــان	ک ــت	و	خرابش ــی	رف تاریخ
ــتن	 ــای	برداش ــه	ج ــر	اســت	ب ــه	داد:	بهت ــودزاده	ادام محم
ــل	 ــمت	ح ــه	س ــی	ب ــای	تاریخ ــه	ه ــب	خان ــودر	و	تخری ل
کــردن	مشــکالت	و	معضــالت	اقتصــادی	و	اجتماعــی	رفــت	

ــم. ــب	کنی ــیراز	را	تخری ــی	ش ــت	تاریخ ــه	باف ــه	اینک ن
ــظ،	 ــدرا،	حاف ــر	مالص ــت:	مگ ــت	گف ــرای	مرم ــن	دکت ای
ســعدی	و	دیگــر	مشــاهیر	فــارس	در	ایــن	خانــه	هــا	و	بافــت	
ــی-	 ــت	ایران ــال	هوی ــه	دنب ــا	ب ــر	م ــد،	مگ ــزرگ	نشــده	ان ب
اســالمی	نیســتیم	ایــن	هویــت	ایرانــی	-	اســالمی	در	بافــت	

ــت. ــده	اس ــی	خوابی تاریخ
وی	افــزود:	ســال	75	اصیــل	تــر	یــن	بافــت	تاریخــی	
خاورمیانــه	بافــت	تاریخــی	شــیراز	بــود	امــا	اکنــون	چگونــه	

ــت. اس
ــرای	 ــریعتر	ب ــه	س ــر	چ ــد	ه ــرد:	بای ــان	ک ــودزاده	بی محم
ــظ	و	 ــن	مشــکالت	و	حف ــت	تاریخــی	از	ای ــت	باف ــرون	رف ب
ــه	کار	شــد. نگهــداری	هویــت	ایــن	بافــت	شــیراز	دســت	ب
ــا	 ــه	ب ــز	در	رابط ــیراز	نی ــهر	ش ــورای	ش ــو	ش ــک	عض ی
ــی	از	 ــفانه	یک ــت:	متاس ــهر	گف ــن	ش ــی	ای ــت	تاریخ باف
ــه	 ــیراز	و	خان ــت	تاریخــی	ش ــب	باف ــی	تخری ــل	اصل دالی
هــای	تاریخــی	ایــن	شــهر	عــدم	وجــود	هماهنگــی	بیــن	
ــی	و	 ــراث	فرهنگ ــه	می ــط	از	جمل ــای	ذی	رب ــتگاه	ه دس

ــت. ــهرداری	اس ش
ــه	 ــا	ب ــن	تخریبه ــی	از	ای ــزود:	بخش ــی	اف ــدی	حاجات مه
ــاز	مــی	گــردد	کــه	 حــوزه	مدیریتــی	میــراث	فرهنگــی	ب
تــا	بــه	امــروز	بــه	وظایــف	خــود	بــه	خوبــی	عمــل	نکــرده	
ــذار	 ــرمایه	گ ــه	ورود	س ــا	از	جمل ــی	جاه ــد	و	در	برخ ان
ــان	داده	و	 ــش	نش ــیراز	کرن ــی	ش ــت	تاریخ ــه	باف و	...	ب
ــت	 ــه	حقانی ــا	ب ــش	و	تمن ــا	خواه ــد	ب ــته	ان ــی	خواس م

ــند. ــان	برس خودش
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	بســیاری	از	مکاتبــات	پیرامــون	
ــرده،	 ــات	ک ــی	مماش ــراث	فرهنگ ــت	می ــن	باف ــعه	ای توس
اظهــار	کــرد:	در	ایــن	حــوزه	شــهرداری	هــم	بــه	دلیــل	عدم	

تعامــل	بــا	نهادهــای	متولــی	مقصــر	اســت.
ــفانه	 ــه	داد:	متاس ــیراز	ادام ــهر	ش ــورای	ش ــو	ش ــن	عض ای
ــیراز	از	 ــی	ش ــت	تاریخ ــداری	از	باف ــظ	و	نگه ــوزه	حف در	ح
ــه	 ــر	نگرفت ــت	نظ ــاوران	مرم ــی	مش ــا	حت ــان	ی کارشناس
ــن	 ــه	بافــت	تاریخــی	طــی	ای و	شــاهد	هســتیم	کــه	چگون

ــت. ــده	اس ــب	ش ــالها	تخری س
ــادی	در	 ــور	نه ــل	ام ــه	تداخ ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب حاجات
ــان	 ــوده،	بی ــذار	ب ــیراز	تاثیرگ ــی	ش ــت	تاریخ ــب	باف تخری
کــرد:	در	ایــن	راســتا	بایــد	یــک	نهــاد	باالتــر	کــه	کارکــرد	
حکومتــی	دارد	فعــال	شــود	مثــال	مانــد	شــورای	عالــی	بافت	

ــی. تاریخ
ــود	 ــت	وج ــورای	باف ــته	ش ــه	در	گذش ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــت	 ــری	تح ــروه	دیگ ــرا		کارگ ــرد:	اخی ــار	ک ــته،	اظه داش
ــتانداری	 ــه	اس ــخص	و	ب ــت	مش ــورای	باف ــام	ش ــن	ن همی
اعــالم	شــده	تــا	در	ذیــل	ایــن	شــورا	نهادهــای	دیگــر	نیــز	
مشــخص	تــا	در	تمامــی	زمینــه	هــا	حتــی	حــوزه	اجتماعی	

ــرد. ــاره	اندیشــی	ک ــت	چ ــرای	باف ــز	ب نی
ــرون	 ــرای	ب ــه	داد:	ب ــن	عضــو	شــورای	شــهر	شــیراز	ادام ای
رفــت	بافــت	تاریخــی	شــیراز	از	ایــن	وضــع	بایــد	از	
ــز	 ــورا	نی ــاوران	ش ــن	و	ی ــاد،	خیری ــردم	نه ــازمانهای	م س

کمــک	خواســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	تخریــب	دو	خانــه	تاریخــی	در	پایان	ســال	
گذشــته	گفــت:	از	ســال	۹۲	تــا	کنــون	۱۲	خانــه	تاریخــی	
در	بافــت	تاریخــی	شــیراز	تخریــب	شــده	و	عــالوه	بــر	ایــن	
تعــداد	قابــل	توجهــی	خانــه	دارای	ارزش	نیــز	از	بیــن	رفتــه	
ــار	خاصــی	 ــر	و	معی ــای	دارای	ارزش	مت ــه	ه ــن	خان ــه	ای ک

بــرای	بررســی	ارزش	آنهــا	وجــود	نــدارد.
حاجاتــی	در	خصــوص	طــرح	جامــع	بافــت	تاریخــی	افــزود:	
ایــن	طــرح	در	شــورای	عالــی	شهرســازی	در	حــال	بررســی	
ــوی	 ــه	جل ــرای	همیش ــود	ب ــوب	ش ــر	مص ــه	اگ ــت	ک اس

تخریــب	بافتهــای	تاریخــی	گرفتــه	مــی	شــود.
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دشــت هژیر فتحی در  زمیــن  فرونشســت 
مرودشــت بــه ۱۰ ســانتی متــر رســیده، 
تخــت  اطــراف  در  کــه  ای  پدیــده 
ــه عنــوان یــک تهدیــد ایــن  جمشــید نیــز دیــده شــده و ب
بنــای جهانــی را در معــرض خطــر قــرار داده اســت.

از	چنــد	ســال	قبــل	شــکاف	هایی	در	زمین	هــای	مجــاور	
تخت	جمشــید	و	دشــت	مرودشــت	مشــاهده		شــده	کــه	
نگرانی	هــای	کارشناســان	را	در	خصــوص	خطــرات	احتمالــی	
آن	در	پــی	داشــت.	فرضیه	هــای	مختلفــی	در	خصــوص	
دالیــل	وقــوع	ایــن	پدیده	هــا	وجــود	دارد	کــه	برداشــت	
ــه	 ــی	ازجمل ــفره	های	زیرزمین ــاورزی	از	س ــه	آب	کش بی	روی
ــت. ــده	اس ــن	مطرح	ش ــکاف	زمی ــت	ها	و	ش ــل	فرونشس دالی
بعضــی	از	کارشناســان		معتقدنــد	کــه	ایــن	فرونشســت	هــای	
ــه	 زمیــن	از	حــدود	ســال	۸7	در	زمین	هــای	اطــراف	مجموع
جهانــی	تخت	جمشــید	و	نقــش	رســتم	دیــده	شــده	بــود	بــه	
ــن	 ــه	ای ــرای	رســیدگی	ب ــه	ای	کــه	هشــدارهای	الزم	را	ب گون

موضــوع	دادنــد.
	وجـود	ایـن	فرونشسـتها	و	افزایـش	آن	بـه	عنوان	یـک	تهدید	
بـرای	مجموعـه	جهانـی	تخـت	جمشـید	به	شـمار	مـی	رود	و	

بایـد	هرچه	سـریعتر	مسـئوالن	چـاه	اندیشـی	کنند.
ســال	گذشــته	بــار	دیگــر	زمیــن	شناســی	فــارس	مطالعاتــی	
ــن	انجــام	 ــون	فرونشســت	زمی را	در	دشــت	مرودشــت	پیرام
داد	کــه	یکــی	از	محــدوده	هــای	ایــن	مطالعــات،	زمیــن	هــای	
اطــراف	تخــت	جمشــید	اســت.این	ســازمان	اعــالم	کــرد	کــه	
فرونشســت	زمیــن	پدیــده	بحرانــی	اســت	کــه	ســال	ها	اســت	
گریبــان	فــارس	را	گرفتــه	و	هــر	ســال	باعــث	ایجاد	مشــکالت	

زیــاد	بــرای	دشــتهای	اســتان	مــی	شــود.
	بر	اسـاس	مطالعاتی	که	سـازمان	زمین	شناسـی	استان	فارس	
انجام	داده	بازهم	شـاهد	فرونشسـت	زمین	در	دشت	مرودشت	
هسـتیم	کـه	محـدوده	تخت	جمشـید	نیـز	از	ایـن	پدیـده	در	
امـان	نمانـده	آنهم	نه	یک	سـانتی	متـر	بلکه	۱۰	سـانتی	متر.

ــافات	 ــی	و	اکتش ــن	شناس ــز	زمی ــر	مرک ــان	مدی ــن	می در	ای
معدنــی	جنــوب	کشــور)مرکز	شــیراز(	گفــت:	در	ســال	
گذشــته	مطالعــات	وضعیت	فرونشســت	در	دشــت	مرودشــت	

ــد. ــاز	ش ــازمان	آغ ــن	س ــط	ای توس
طهمورث	یوسـفی	افزود:	متاسـفانه	بر	اسـاس	آخریـن	آماری	
کـه	به	دسـت	آمـده	رانش	زمیـن	یا	همـان	فرونشسـت	به	۱۰	
سـانتی	متـر	در	دشـت	مرودشـت	افـزوده	شـده	که	محـدوده	

تخت	جمشـید	نیـز	از	ایـن	امر	مسـتثنی	نبوده	اسـت.
وی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	افزایــش	ســالیانه	فرونشســت	حتــی	
چهــار	میلیمتــر	هــم	آژیــر	خطــر	اســت،	ادامــه	داد:	افزایــش	
ــران	 ــدوده	نگ ــن	مح ــت	در	ای ــری	فرونشس ــانتی	مت ۱۰	س
اســت	زیــرا	بــر	ایــن	باوریــم	کــه	حتــی	چهــار	میلیمتــر	هــم	

ــاد	اســت. در	ســال	زی
ــی	جنــوب	 ــر	مرکــز	زمیــن	شناســی	و	اکتشــافات	معدن مدی
کشــور)مرکز	شــیراز(	گفــت:	بررســی	هــا	و	مطالعــات	مرکــز	
زمیــن	شناســی	منطقــه	جنــوب،	علــت	عمــده	ایجــاد	درزو	
شــکاف	هــا	را	در	دشــت	مرودشــت	و	اطــراف	تخــت	جمشــید	
افــت	شــدید	ســطح	آب	زیرزمینــی	در	اثــر	برداشــت	بــی	رویه	

آب	هــای	زیــر	زمینــی	مــی	دانــد.
یوســفی	بیــان	کــرد:	از	ایــن	رو	بــر	جامعه	امــروزی	الزم	اســت	
ــژه	آب،	 ــه	وی ــی	ب ــع	طبیع ــه	از	مناب ــی	روی ــتفاده	ب ــه	اس ک
ــت	 ــی	و	مدیری ــه	ســوی	اســتفاده	عقالن دســت	برداشــته	و	ب

ــع	آب	روی	آورد. ــرداری	ازمناب ــره	ب ــدار	به پای
وی	در	خصـوص	چگونگـی	فرونشسـت	زمیـن	بیـان	کـرد:	
افزایـش	روزافـزون	بهره	بـرداری	از	آب	هـای	زیرزمینی	بـه	ویژه	
در	حوضـه	هایـی	که	با	پهنـه	های	آبرفتـی	،	دریـای	کم	عمق	
یـا	دریاچـه	ای	تحکیم	نیافته	انباشـته	شـده	اند،	مـی	تواند	به	

نشسـت	یا	فـرو	ریزش	سـطح	زمیـن	منجر	شـود.
ــی	جنــوب	 ــر	مرکــز	زمیــن	شناســی	و	اکتشــافات	معدن مدی

کشــور)مرکز	شــیراز(		بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	وضعیــت	
فرونشســت	زمیــن	در	دشــت	مرودشــت	نگــران	کننــده	
اســت،	گفــت:	در	ایــن	راســتا	ضــروری	اســت	دســتگاه	هــای	
ــه	مدیریــت	اســتفاده	از	 ذی	ربــط	هرچــه	ســریعتر	نســبت	ب
ســفره	آبهــای	زیرزمینــی	اقــدام	کننــد	در	غیــر	ایــن	صــورت	

ــد. ــم	ش ــه	رو	خواهی ــکالتی	روب ــا	مش ب
ــت	 ــناس	و	عضــو	هیئ ــن	ش ــه	پژوهشــگر،	زمی ــن	رابط در	ای
ــای	 ــه	ه ــه	محوط ــان	اینک ــا	بی ــیراز	ب ــگاه	ش ــی	دانش علم
میــراث	جهانــی	تخــت	جمشــید	و	نقــش	رســتم	هویــت	ملت	
ایــران	هســتند	و	بایــد	در	برابــر	هرگونــه	خطــرات	احتمالــی	
حفــظ	شــوند،	گفــت:	متاســفانه	طــی	چنــد	ســال	گذشــته	
یکــی	از		خطراتــی	کــه	مجموعــه	جهانــی	تخــت	جمشــید	را	
تهدیــد	مــی	کنــد	پدیــده	نشســت	زمیــن	اســت	کــه	تحــت	
ــه	آب	 ــی	روی ــر	فعالیتهــای	انســانی	از	قبیــل	برداشــت	ب تاثی

ــت. ــی	رخ	داده	اس زیرزمین
ــه	اینکــه	وضعیــت	 ــا	اشــاره	ب پروفســور	عــزت	اهلل	رئیســی	ب
فرونشســت	زمیــن	در	اطــراف	تخــت	جمشــید	و	نقش	رســتم	
نگــران	کننــده	اســت،	ادامــه	داد:	کشــاورزی	هــای	بــی	رویه	و	
برداشــت	آب	از	ســفره	آبهــای	زیرزمینی	در	دشــت	مرودشــت	
و	اطــراف	تخــت	جمشــید	باعــث	ایجــاد	پدیــده	فرونشســت	

شــده	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	وضعیــت	تمــام	دشــتهای	اســتان	فــارس	
نگــران	کننــده	اســت،	بیــان	کــرد:	بــا	وجــود	اینکــه	وضعیــت	
فرونشســت	در	کل	اســتان	نگــران	کننــده	اســت	امــا	نبایــد	از	
ایــن	موضــوع	غافــل	شــد	در	صورتیکــه	کوچکتریــن	مشــکلی	
بــرای	مجموعــه	جهانــی	تخــت	جمشــید	بــه	وجودآیــد	دیگر	

نمــی	تــوان	کاری	کــرد.
ــن	فرونشســت	 ــل	ایجــاد	ای ــه	دالی ــن	اســتاد	دانشــگاه	ب ای
هــا	اشــاره	کــرد	و	افــزود:		افــت	شــدید	ســطح	آب	
ــالی	 ــروز	خشکس ــر(،	ب ــا	۱5	مت ــدود	۱۰	ت ــی	)ح زیرزمین
ــودن	 ــاعد	ب ــن	مس ــا	و	همچنی ــال	ه ــن	س ــی	ای ــدید	ط ش
آبخــوان	بــرای	نشســت	)	وجــود	الیــه	هــای	ریزدانــه	
رســی(	موجــب	شــد	تــا	نشســت	در	محوطــه	نقــش	
رســتم،	بعضــی	منــازل	مســکونی	در	روســتای	شــول	خــود	
ــه	 ــی	جاب ــا	و	حت ــی	دیواره ــرک	خوردگ ــورت	ت ــه	ص را	ب
جایــی	ســقف	بعضــی	از	آنهــا	نشــان	دهــد	و	مــردم	محلــی	

ــد. ــراب	کن ــت	و	اضط ــار	وحش ــواره	دچ را	هم
رییسـی	بـا	بیـان	اینکـه	اسـتفاده	گردشـگری	و	عمـر	میراث	

هـای	جهانی		از	قبیل	تخت	جمشـید	و	نقش	رسـتم		نامحدود		
اسـت	و	در	صـورت	بـروز	هـر	گونه	آسـیبی	بـه	آنها	خسـارات	
وارده	جبـران	ناپذیـر	خواهـد	بود،	تاکید	کرد:	دانشـگاه	شـیراز	
از	سـال	هـا	قبل	بـر	روی	پدیـده	فرونشسـت	در	اطـراف	تخت	
جمشـید	مطالعاتـی	را	انجـام	داده	و	راهکارهـای	خـود	بـرای	

جلوگیـری	از	افزایـش	ایـن	پدیـده	را	ارائه	داده	اسـت.
افزایـش	 از	 جلوگیـری	 بـرای	 موجـود	 راهکارهـای	 بـه	 وی	
فرونشسـت	در	ایـن	محـدوده	اشـاره	کـرد	و	ادامـه	داد:	بایـد	
از	چـاه	هـای	پمپـاژ	در	محـدوده	حریـم	تخـت	 برداشـت	
جمشـید	و	نقـش	رسـتم	محـدود	شـود	بطوریکه	افت	سـطح	
آب	زیرزمینی	متوقف	شـود	همچنین	در	صفه	تخت	جمشـید	
نقـاط	برداشـت	ارتفاعـی	و	مختصاتـی	بـه	صورت	یک	شـبکه	
دقیـق	ژئودتیـک	نصـب	شـده	و	نشسـت	زمیـن	پایش	شـود.					
ایـن	اسـتاد	دانشـگاه	همچنیـن	تاکیـد	کـرد:	دسـتگاه	هـای	
ذی	ربـط	باید	هرچه	سـریعتر	نسـبت	به	مسـدود	کـردن	چاه	
هـای	اطراف	تخت	جمشـید	بـه	ویژه	چـاه	هایی	کـه	در	حریم	

دریچـه	یـک	و	دو	ایـن	مجموعـه	قـرار	دارنـد	اقـدام	کنند.
ــن	میــان	یــک	اســتاد	دانشــگاه	نیــز	ماننــد	دیگــر	 ــا	در	ای ام
کارشناســان	بــر	ایــن	بــاور	اســت	کــه	فرونشســت	در	تمامــی	
ــی	از	 ــود	دارد	و	ناش ــارس	وج ــتان	ف ــور	و	اس ــتهای	کش دش

ــی	اســت. ــای	زیرزمین ــه	از	آبه ــی	روی برداشــت	ب
ــد	ســال	 ــت:	متاســفانه	طــی	چن ــی	گف ــب	آگه قاســم	حبی
ــده	 ــاهد	پدی ــه	ش ــی	روی ــتهای	ب ــل	برداش ــه	دلی ــر	ب اخی
ــتان	 ــژه	اس ــه	وی ــور	ب ــتهای	کش ــب	دش ــت	در	اغل فرونشس
فــارس	هســتیم	کــه	در	راســتا	بایــد	تدابیــری	اتخــاذ	شــود.

این	پدیده	تاکنون	چندین	بار	گوشزد	شده	است
وی	ادامــه	داد:	پدیــده	فرونشســت	اطــراف	مجموعــه	جهانــی	
تخــت	جمشــید	نگــران	کننــده	اســت	و	تاکنــون	چندیــن	بار	
بــه	دســتگاه	هــای	ذی	ربــط	موضــوع	گوشــزد	شــده	اســت.

این	اسـتاد	دانشکده	مهندسـی	بخش	راه	و	ساختمان	و	محیط	
زیسـت	دانشـگاه	شـیراز	تاکید	کرد:	برای	جلوگیری	از	افزایش	
ایـن	پدیـده	در	اطراف	تخت	جمشـید	بایـد	اجازه	احـداث	چاه	
هـای	جدید	داده	نشـود	برخـی	از	چاه	ها	مسـدود	شـود	و	باید	
بـه	نحـوی	عمـل	شـود	تـا	از	افزایـش	ایـن	پدیـده	در	اطـراف	

مجموعـه	جهانی	جلوگیری	شـود.
ــد	 ــی		بای ــن	بنــای	ســنگی	جهان ــه	گــزارش	مهــر،	بزرگتری ب
ــده	 ــا	پدی ــرد	ت ــرار	گی ــت	ق ــورد	مراقب ــته	م ــش	از	گذش بی
فرونشســت	مشــکلی	بــرای	ایــن	بنــای	جهانــی	ایجــاد	نکنــد.	

فرونشست ۱۰سانتی متری زمین در دشت 
مرودشت/ تخت جمشید تهدید می شود
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میـراث ایــران

کاوش و مطالعــه بقایــای دشــت پریــم 
یــا فریــم، زوایــای پنهــان تمــدن ایران 
را در ایــن بخــش از سلســله جبــال 
البــرز نمایــان می کنــد و می توانــد 
به عنــوان مقصــد بین المللــی ســفر 

ــرد. ــرار گی ــه ق ــورد توج م

ــه	منطقــه	ای	 پریــم	یــک	واژه	پهلــوی	ساســانی	اســت	کــه	ب
در	جنــوب	غــرب	شهرســتان	ســاری	اطــالق	می	شــود،	
ایــن	منطقــه	تاریخــی	و	تمدنــی	بخشــی	از	دودانگــه	ســاری	
تاریخــی،	 کــه	دارای	ظرفیت	هــای	بی	شــمار	طبیعــی،	
مردم	شناســی	 و	 صنایع	دســتی	 دامپــروری،	 کشــاورزی،	

ــت. اس
ایــن	بخــش	در	دوران	پیــش	از	تاریــخ	و	تاریخــی	ایــران	
دارای	آثــار	مــادی	و	غیرمــادی	تمدنــی	بــوده	و	نقــش	
مهمــی	در	مناســبات	سیاســی،	فرهنگــی	و	تاریخــی	اواخــر	
ــتر	 ــی	بس ــالمی	دارد،	وقت ــل	دوران	اس ــانی	و	اوای دوران	ساس
جغرافیایــی	طبیعــی	دشــت	پریــم	را	بــا	جغرافیــای	تاریخــی	
آن	در	می	آمیزیــم	ظرفیتــی	بــس	ســترگ	بــرای	مقصد	ســفر	
ــود. ــم	می	ش ــران	فراه ــت	ای ــی	در	بهش ــی	و	تاریخ بین	الملل
ــدران	 ــتی	مازن ــابق	صنایع	دس ــاون	س ــروزی	مع ــی	ماهف عل

و	کارشــناس	ارشــد	حــوزه	میــراث	فرهنگــی	می	گویــد:	
قدیمــی	تریــن	نشــانه	های	زندگــی	در	ایــن	بخــش	بــه	
ــنگی	 ــد	و	در	دوران	نوس ــران	می	رس ــنگی	ای دوران	پارینه	س
بقایــای	ابزارهــای	کشــاورزی	حکایــت	از	یــک	روستانشــینی	
ــی	ها	و	 ــا	در	بررس ــن	بقای ــه	ای ــم	دارد	ک ــت	پری ــم	در	دش دائ
کاوش	هــای	باستان	شناســی	مشــخص	شــد،	دوران	ساســانی	
ــان	 ــه	بســیاری	از	مورخ ــم	اســت	ک ــی	پری ــات	تمدن اوج	حی
و	جغرافی	دانــان	داخلــی	و	خارجــی	از	آن	به	عنــوان	شــهر	
بــزرگ	و	باعظمــت	بــا	معمــاری	و	شهرســازی	کــن	نظیــر	یــاد	

می	کننــد.
وی	افــزود:	اگرچــه	تنهــا	بقایایــی	از	یک	ســاختمان	منتســب	
بــه	ایــن	دوران	در	عملیــات	باستان	شناســی	بــه	دســت	آمــده	
ولــی	بــا	توجــه	بــه	وضعیــت	توپوگرافــی	و	بقایــای	معمــاری	
ســطحی	بــه	نظــر	می	رســد	بــا	کاوش	و	مطالعــه	بقایــای	ایــن	
ــل	و	 ــی	را	در	قب ــان	تمــدن	ایران ــای	پنه ــوان	زوای شــهر	می	ت
اوایــل	دوران		اســالمی	در	ایــن	بخــش	از	ایــران	هویــدا	کــرد.
بــه	گفتــه	وی،	برج	هــای	تاریخــی	رســکت	در	مجــاورت	ایــن	
شــهر	کهــن	و	بــرج	الجیــم	در	فاصلــه	نزدیــک	از	آن	و	وجــود	
ــن	برج	هــا	 ــوی	ساســانی	در	ای ــای	خطــوط	کوفــی	و	پهل بقای
ــک	 ــف	ی ــرای	کش ــان	ب ــتان	شناس ــر	باس ــد	هدایتگ می	توان
ــه	 ــدران	در	دوران	منتســب	ب ــن	تاریخــی	در	مازن تمــدن	که
آل	قــارن	و	اســپهبدان	باونــدی	در	امتــداد	تمــدن	ساســانی	و	

اوایــل	اســالم	باشــد.
از	 بســیاری	 اگرچــه	 می	دهــد:	 ادامــه	 ماهفــروزی	
موضوعــات	دوران	انتقالــی	ساســانی	بــه	اســالمی	در	مناطــق	
ــای	 ــی	کاوش	ه ــت	ول ــی	روبروس ــا	ابهامات ــران	ب ــف	ای مختل
ــی	 ــم	دوران	انتقال ــاط	مبه ــش	نق ــی،	نجات	بخ باستان	شناس
)از	دوره	ساســانی	بــه	اســالمی(	در	بخــش	دودانگــه	در	شــهر	

ــت. ــتانی	اس ــم	باس پری
ــادآور	 ــی	ی ــراث	فرهنگ ــوزه	می ــد	ح ــناس	ارش ــن	کارش ای
ــگران	 ــرای	گردش ــک	ب ــاور	نزدی ــه	خ ــفر	ب ــروزه	س ــد:	ام ش
جنــوب	شــرق	آســیا،	اروپــا	و	آمریــکا	بــا	دو	هــدف	اســتفاده	
از	ظرفیت	هــای	میــراث	مــادی	و	معنــوی	تمدن	هــای	کهــن	
ــو	 ــر	س ــا	از	دیگ ــا	و	بیابان	ه ــه	کویره ــفرها	ب ــو	و	س از	یک	س

ــت. اس
وی	افـزود:	بـر	ایـن	اسـاس	به	نظـر	می	رسـد	اهمیـت	تاریخی	
دوره	ابهام	آمیـز	تمـدن	ایـران	و	ظرفیـت	شـگرف	معمـاری	و	
شهرسـازی	دشـت	پریـم	به	همـراه	نزدیکی	بـه	تهـران	و	کویر	
سـمنان	بـا	دارایی	هـای	کم	نظیـر	آب	و	هوایـی،	چشـمه	ها	و	
آبشـارها،	جنگل	و	مناطـق	حفاظت	شـده	در	دودانگه،	می	تواند	
در	قامـت	یـک	مقصـد	سـفر	بین	المللـی	و	داخلـی	مسـئوالنه	

موردتوجـه	قـرار	گیرد.
ماهفــروزی	یــادآور	شــد:	ظرفیــت	گردشــگری	مزرعــه،	
ــوم	گــردی،	اکــو	توریســم،	گردشــگری	ورزشــی،	 اقامتــگاه	ب
ــی	در	 ــی	-تاریخ ــگری	فرهنگ ــالمت،	گردش ــگری	س گردش
ــا	فعالیــت	و	همــکاری	دیگــر	دســتگاه	ها	بایــد	در	 دودانگــه	ب
ــتانی	و	 ــتانی،	اس ــئوالن	شهرس ــت	سیاســت	گذاری	مس اولوی

ــد. ــی	باش مل
علــی	احمــدی	کارشــناس	حــوزه	میــراث	فرهنگــی	و	اســتاد	
ــد:	در	برنامــه	ششــم	کشــور،	بررســی،	 دانشــگاه	نیــز	می	گوی
کاوش	و	احیــای	شــهر	باســتانی	پریــم	به	عنــوان	پــروژه	ملــی	
و	آمــوزش	جامعــه	محلــی	به	منظــور	حافــظ	منافــع	فرهنگــی	
و	محیط	زیســتی	منطقــه	باهــدف	پذیــرش	گردشــگران	ملــی	

و	بین	المللــی	موردتوجــه	قــرار	گیــرد.
ــرای	 ــتگاهی	ب ــن	دس ــف	بی ــالن	وظای ــن	پ ــزود:	تعیی وی	اف
توســعه	مناطق	بــا	اولویت	توســعه	کشــاورزی	ارگانیــک،	دفاع	
ــای	 ــگ	و	خرده	فرهنگ	ه مســئوالنه	از	محیط	زیســت	و	فرهن
بومــی،	احیــای	راه	هــای	روســتایی،	توســعه	مســئوالنه	مرتبط	
بــا	قانــون	مراکــز	اقامتــی	بــر	اســاس	ظرفیــت	بــرد	منطقــه	و	
به	منظــور	جلوگیــری	از	تقســیم	بندی	اراضــی	بــه	واحدهــای	

کوچــک	از	دیگــر	نیازهــا	اســت.
بــه	گفتــه	احمــدی،	اجــرای	قوانیــن	مرتبــط	بــا	ساخت	وســاز	
ــر	اســاس	شــرایط	اقلیمــی	 خانه	هــای	روســتایی	و	شــهری	ب
ــر	 ــح	و	ظاه ــب	از	مصال ــتفاده	مناس ــاً	اس ــه	مخصوص منطق
بناهــا	و	احیــای	روســتاها	بــا	بافت	هــای	بــاارزش	و	همــکاری	
برنامــه	محــور	ســازمان	محیط	زیســت	بــرای	حضــور	تورهــای	
گردشــگری	در	مناطــق	حفاظت	شــده	به	منظــور	ارتقــاء	
شــناخت	جامعــه	داخلــی	و	خارجــی	از	گونه	هــای	موجــود	و	

آمــوزش	جهــت	حفاظــت	ایــن	ارزش	هــا	الزم	اســت.
ایـن	کارشـناس	حـوزه	میـراث	فرهنگـی	ادامـه	داد:	حضـور	
فعـال	و	برنامـه	محور	سـازمان	میراث	فرهنگی،	صنایع	دسـتی	
و	گردشـگری	به	منظـور	کاوش	و	احیای	شـهر	باسـتانی	پریم،	
توسـعه	کمپینـگ	هـا	و	اقامتگاه	هـای	کوهسـتانی	بـا	حضـور	
سـرمایه	گذاران،	توسـعه	زیرسـاخت	ها	در	مناطـق	نمونـه	باید	

موردتوجـه	قـرار	گیرد.
وی	افــزود:	بــه	نظــر	می	رســد	بــا	یــک	برنامــه	کلــی	
پنج	ســاله	توســعه	می	تــوان	بــر	اســاس	ظرفیت	هــای	
ــادی	و	 ــم	اقتص ــوت	مه ــوان	پایل ــه	را	به	عن ــود،	دودانگ موج

فرهنگــی	اســتان	موردتوجــه	قــرارداد.

کاوش زوایای پنهان تمدن ایران در دشت پریم ساری

علیرضا نوری 
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میـراث ایــران

طبیعــت  شــورانگیز  فصــل  بهــار 
ــان  ــه درخت ــی ک ــت، جای ــتان اس لرس
ــای  ــع زیب ــون و مرات ــای واژگ ــته، الله ه ــکوفه نشس ــه ش ب
منطقــه »کاکارضــا« و »ســفیدکوه« خرم آبــاد را می تــوان بــه 

تماشــا نشســت.

اســتان	لرســتان	باقابلیت	هــای	منحصربه	فــرد	تاریخــی،	
ــتان	های	 ــن	اس ــی	از	پرجاذبه	تری ــگری	یک ــی	و	گردش طبیع
ــف	 ــام	مختل ــاله	در	ای ــه	هرس ــود	ک ــوب	می	ش ــور	محس کش

ــور	اســت. ــر	کش ــگران	از	سراس ــرای	گردش ــال	پذی س
ــه	از	شــمال	 ــد	ک لرســتانی	ها	در	ســرزمینی	زندگــی	می	کنن
ــی	 ــای	رنگارنگ ــا	جاذبه	ه ــرب	ب ــا	غ ــرق	ت ــوب	و	از	ش ــا	جن ت
آذیــن	بسته	شــده	کــه	بایــد	قــدردان	تمــام	ایــن	نعمت	هــای	
خــدادادی	باشــیم	و	از	آن	هــا	بــرای	توســعه	اقتصــادی	اســتان	

نهایــت	اســتفاده	را	ببریــم.
ــک	 ــه	فل ــر	ب ــای	س ــرزمین	کوه	ه ــوان	س ــتان	را	می	ت لرس
ــحرانگیز،	 ــان	و	آبشــارهای	س ــای	خروش کشــیده،	رودخانه	ه
منحصربه	فــرد،	 دریاچه	هــای	 بهشــتی،	 دشــت	های	
ــی	 ــد،	جای ــوط	نامی ــوه	بل ــای	انب ــر	و	جنگل	ه ــای	بک تاالب	ه
کــه	یــک	قطعــه	نــاب	از	طبیعــت	بهشــت	وار	ایــران	اســالمی	

ــت. ــای	داده	اس ــود	ج را	در	خ
یکــی	از	اساســی	ترین	عوامــل	مؤثــر	در	نــوع	معیشــت	
ــه	 ــی	آن	اســت	ک ــت	جغرافیای ــه	موقعی ــر	منطق ــاکنان	ه س
اســتان	لرســتان	بــه	علــت	موقعیــت	خــاص	اقلیمــی	از	تنــوع	

آب	و	هوایــی	منحصربه	فــردی	برخــوردار	اســت.
در	شـمال	و	شـمال	غربـی	و	شـرق	اسـتان	لرسـتان	بـه	دلیل	
ارتفاعـات	دو	هـزار	متـر	بـه	بـاال	ریزش	هـای	جـوی	به	طـور	
عمـده	به	صـورت	بـرف	بـوده	و	دارای	زمسـتان	های	سـرد	و	
تابسـتان	های	معتدل	اسـت.	این	در	حالی	اسـت	که	در	نواحی	
مرکـزی	اسـتان	لرسـتان	و	در	حدفاصـل	دو	نـوار	سردسـیر	
و	گرمسـیر	آب	وهـوای	مدیترانـه	ای	به	صـورت	نـوار	پهنـی	از	

شـمال	غربـی	بـه	جنوب	شـرقی	کشـیده	شـده	اسـت.
همچنیــن	نواحــی	جنــوب	و	جنــوب	غربــی	لرســتان	بــه	علت	
هم	جــواری	بــا	جلگــه	خوزســتان	و	مناطقــی	از	اســتان	ایــالم	
ــت.	 ــرم	اس ــتان	های	گ ــدل	و	تابس ــتان	های	معت دارای	زمس
آب	وهــوای	مســاعد،	زمســتان	ایــن	نواحــی	را	به	صــورت	
قشــالق	مناســبی	بــرای	عشــایر	لرســتان	و	اســتان	های	

هم	جــوار	درآورده	اســت.

ــی	از	 ــا	نیم ــت	و	کوه	ه ــتانی	اس ــرزمینی	کوهس ــتان	س لرس
ــا	 ــه	ب ــتان	۳5	قل ــن	اس ــانیده	اند.	در	ای ــاحت	آن	را	پوش مس

ــود	دارد. ــر	وج ــزار	مت ــه	ه ــش	از	س ــاع	بی ارتف
مرتفع	تریــن	قلــل	اســتان	لرســتان	در	ناحیــه	شــرقی	و	
ــن	اســتان	واقــع	شــده	اســت.	اشــترانکوه	 جنــوب	شــرقی	ای
بــا	حــدود	چهــار	هــزار	و	5۰	متــر	ارتفــاع	از	شــمال	غربــی	بــه	
جنــوب	شــرقی	امتدادیافتــه	و	دارای	قلــل	متعــدد	اســت.	این	
کوه	هــا	در	سراســر	ســال	پوشــیده	از	بــرف	هســتند	و	از	منابــع	
آبــی	مهــم	اســتان	بــه	شــمار	می	رونــد	و	دریاچه	هــای	زیبــای	

ــد. ــرار	دارن ــه	دز	ق ــز	رودخان ــا	در	حــوزه	آبری ــن	کوه	ه ای
ــتان	هایی	 ــی	از	اس ــتان	یک ــه	لرس ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ای
اســت	کــه	دارای	دشــت	های	همــوار	و	سرســبز	فراوانــی	بــرای	
طبیعــت	گــردان	اســت.	ازجملــه	دشــت	های	اســتان	لرســتان	
ــت	 ــودرز،	دش ــت	الیگ ــیالخور،	دش ــت	س ــه	دش ــوان	ب می	ت
الشــتر،	دشــت	کوهدشــت	و	دیگــر	دشــت	های	پراکنــده	ایــن	

اســتان	اشــاره	کــرد.
همچنیــن	در	ایــن	اســتان	دشــت	های	پراکنــده	و	کم	عرضــی	
در	طرفیــن	 عمــده	 به	طــور	 کــه	 دارنــد	 وجــود	 نیــز	
ــن	 ــه	ای ــد.	ازجمل ــتان	قرارگرفته	ان ــم	لرس ــای	مه رودخانه	ه
ــاد،	 ــوب	خرم	آب ــرگاه	در	جن ــه	دشــت	ک ــوان	ب دشــت	ها	می	ت
دشــت	ازنــا	در	شــرق	خرم	آبــاد،	چغلونــدی،	نورآبــاد،	طرهــان	
و	خــاوه	در	شــمال	اســتان،	رومشــکان	در	جنــوب	و	جایــدر	در	

جنــوب	غربــی	ایــن	اســتان	اشــاره	کــرد.
در	اســتان	لرســتان	بیــش	از	۳۳	رودخانــه	دائمــی	جریــان	
دارد	کــه	بــر	اســاس	حوضــه	آبریــز	بــه	ســه	دســته	اصلــی	
تقســیم	می	شــوند.	رودهــای	حـوضـــه	دز	و	رودهـــای	
حوضـــه	کـــرخه	درمجمــوع	۹۶	درصـــد	ســطح	استـــان	را	
ــد	و	رودهــای	حوضــه	مرکــزی	کــه	ســطح	 دربـــر	می	گیرن
کوچکــی	از	شــرقی	ترین	قســمت	اســتان	را	بــه	خـــود	

ــد. ــاص	داده	ان اختص
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	وجــود	ایــن	رودخانه	هــای	بــزرگ	و	
پــر	آب	موجــب	ایجــاد	آبشــارهای	منحصربه	فــردی	در	مســیر	
ــتان	 ــن	اس ــای	ای ــا	در	دل	صخره	ه ــن	رودخانه	ه ــان	ای جری
ــزرگ	و	 ــار	ب ــر	5۰	آبش ــر	بالغ	ب ــال	حاض ــت.	در	ح ــده	اس ش
ــه	بخــش	 ــه	اســتان	لرســتان	وجــود	دارد	ک کوچــک	در	پهن
عمــده	ای	از	ایــن	آبشــارها	در	مســیر	رودخانه	هــای	ایــن	

اســتان	قرارگرفته	انــد.
ــرد،	دریاچه	هــای	 وجــود	رودخانه	هــا،	تاالب	هــای	منحصربه	ف
وســیع،	کوه	هــای	ســر	بــه	فلــک	کشــیده،	دشــت	های	فــراخ	و	

آبشــارهای	منحصربه	فــرد	ویژگی	هــای	خــاص	پهنــه	لرســتان	
ــع	 ــوه	و	مرات ــا	گذاشــتن	قطعــه	جنگل	هــای	انب اســت	کــه	ب

بکــر	پــازل	ایــن	بهشــت	زیبــا	تکمیــل	می	شــود.
بنابرایــن	گــزارش	نیمــی	از	مســاحت	اســتان	لرســتان	
پوشــیده	از	جنــگل	و	مرتــع	اســت.	بیشــتر	جنگل	هــای	
لرســتان	از	نــوع	بلــوط	اســت.	پراکندگــی	درختــان	بنــه،	بادام	
ــد. ــر	می	کن ــا	تغیی ــاع	از	ســطح	دری ــر	اســاس	ارتف ــوط	ب و	بل
از	 عبارت	انـد	 اسـتان	 ایـن	 جنگلـی	 درختـان	 انـواع	 دیگـر	
زالزالک،	پسـته	وحشـی،	مـازو،	زیتون،	گالبی	وحشـی،	شـن،	
تـاک،	ارجـن،	نـارون،	انجیـر،	گـردو،	انـار،	آلبالو	وحشـی،	مو،	

زبان	گنجشـک،	تـوت،	کـر	انجیـر،	ون	و	ارغـوان.

ــه یــک روز  منطقــه گردشــگری »کاکارضــا« و تجرب
ــدگار مان

تصاویــر	ایــن	گــزارش	مربــوط	بــه	منطقــه	نمونه	گردشــگری	
ــای	ســفیدکوه	اســت.	 ــت	زیب ــاد	و	طبیع »کاکارضــا«	خرم	آب
ــد	و	 ــه	داری ــا	عالق ــاِد	زیب ــردی	در	خرم	آب ــه	طبیعت	گ ــر	ب اگ
ــمه	 ــوه	و	چش ــگل	و	ک ــار	جن ــک	روز	را	در	کن ــد	ی می	خواهی
ــه	در	آن	 ــی	ک ــد	جای ــه	روســتای	کاکا	رضــا	بروی ــد	ب بگذرانی
ــان	در	 ــه	جوشــان	و	روســتاییان	مهرب ــو،	رودخان ســراب	گله
انتظــار	شــما	نشســته	اند.	ایــن	منطقــه	گردشــگری	در	فاصلــه	

ــرار	دارد.	 ــاد	ق ــمال	خرم	آب ــری	ش ۲5	کیلومت
	

سفیدکوه خرم آباد مجموعه ای از زیبایی
ــا	۶۹5۰۰	 ــر	ب ــاحتی	براب ــا	مس ــم	ب ــاد	ه ــفیدکوه	خرم	آب س
ــکار	و	 ــه	ش ــوان	منطق ــال	۱۳۴7	به	عن ــدا	در	س ــار	ابت هکت
ــرار	گرفــت	و	بعــد	در	 ــدازی	ممنــوع	تحــت	حفاظــت	ق تیران

ــت. ــاء	یاف ــده	ارتق ــه	حفاظت	ش ــه	منطق ــال	۱۳۶۹	ب س
این	منطقه	کوهسـتانی	در	اسـتان	لرسـتان	قـرار	دارد.	ازجمله	
گیاهـان	سـفیدکوه	می	تـوان	به	بلـوط	ایرانـی،	بلـوط	دارمازو،	
پسته	وحشـی،	محلب،	گیالس	وحشـی،	شیرخشت	لرستانی،	
وحشـی،	 نسـترن	 آلوچـه،	 بادام	کوهـی،	 زالزالـک،	 زیتـون،	
بومـادران،	فرفیون	زگیل	دار،	گـوش	بره	طناز،	سـریش	ایرانی،	
الله	واژگـون،	گنگـر	صحرایی،	خاکشـیر،	نیلوفـر،	مریم	گلی	و	

انـواع	گون	هـا	اشـاره	کرد.
تنــوع	زیســتی	بســیار	بــاال،	چشــم	اندازهای	زیبایــی	از	جنگل	
ــراوان	و	 ــرآب،	آبشــارهای	ف ــع	کوهســتانی،	رودهــای	پ و	مرات
ــی،	 ــای	علم ــه	فعالیت	ه ــب،	زمین ــی	مناس ــای	دسترس راه	ه
پژوهشــی	و	گردشــگری	را	در	منطقــه	فراهــم	کــرده	اســت.

معجزه بهار در بام طبیعت ایران/ نفس کشیدن در هوای بهشتی لرستان

فاطمه حسینی
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ــران ــاد ایــ اقتص

کشــت و توســعه گل محمــدی در خراســان جنوبــی بــه ســبب کاهــش مصــرف آب 
ــن هــای خشــکیده و  ــد نجاتبخــش زمی ــی توان ــن مرغــوب م ــه زمی ــاز ب و عــدم نی

مــردم مناطــق روســتایی باشــد.

کولبــری طــی چنــد ســال اخیــر در کردســتان و برخــی از مرزهــای غربــی کشــور 
ماجراهایــی بــرای خــود داشــته اســت، حــاال دولــت می خواهــد نقطــه پایانــی بــر آن 

گذاشــته و آن هــا را بــه پیلــه ور تغییــر وضعیــت دهــد.

ــازار  ــوک در ب ــا و ش ــی قیمت ه ــی و غیرمنطق ــش حباب ــفته و افزای ــت آش وضعی
ــی و  ــا نگران ــد را ب ــم درآم ــای ک ــواده ه ــن، خان ــکن در قزوی ــاره مس ــد و اج خری

ــت. ــرده اس ــه ک ــدی مواج ــای ج ــش ه چال

و  خاقیــت  دانش محــوری،  ســمت  بــه  حرکــت  به واســطه  ایرانــی  کاالی 
ــازار، در  ــلیقه های ب ــن س ــتای تأمی ــاش در راس ــان و ت ــودن ایرانی ــلیقه ب خوش س

ــت. ــرده اس ــاز ک ــود را ب ــای خ ــایه ج ــورهای همس ــی کش برخ
صبــح یــک روز بهــاری کوله بــار ســفری یــک روزه را بســتیم و بــه همــراه خانــواده 

ــدیم. ــدان ش ــای هم ــی کوچه باغ ه راه
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پایانه مـرزی بـازرگان به عنـوان دومین 
زمینـی کشـور،  بـزرگ  و  مهـم  پایانـه 
نقش بسـیار مهمـی در مبـادالت تجاری 
دارد، سـهمی کـه هـر روز پررنگ تـر 
شـده و بـرای بهتـر شـدن نیازمنـد رفع 

مشـکات موجـود اسـت.

آذربایجــان	غربــی	بــا	۸۹۱	کیلومتــر	مــرز	مشــترک	و	
برخــورداری	از	پنــج	پایانــه	مــرزی	از	۲۳	پایانــه	موجــود	
در	کشــور	و	۹	گمــرک	مــرزی،	پتانســیل	باالیــی	بــرای	
دسترســی	بــه	بازارهــای	جهانــی	به	خصــوص	اروپــا	دارد	کــه	
در	ایــن	میــان	پایانــه	مــرزی	بــازرگان	دومیــن	پایانــه	مهــم	و	

ــی	رود. ــمار	م ــه	ش ــور	ب ــی	کش ــزرگ	زمین ب
وجــود	صف	هــای	طویــل	در	پایانــه	مــرزی	بــازرگان	بــه	دلیــل	
وجــود	پــاره	ای	مشــکالت،	همه	ســاله	موجــب	بروز	مشــکالت	
ــرای	راننــدگان	و	تجــارت	مــرزی	در	ایــن	منطقــه	 اساســی	ب
ــورت	 ــای	ص ــا	رایزنی	ه ــر	ب ــال	های	اخی ــا	در	س ــد	ام می	ش
ــی	در	دو	ســوی	مــرز	ایــن	مشــکل	 گرفتــه	و	اقدامــات	عمران

رفــع	شــده	اســت.
امســال	نیــز	خبــر	وجــود	صف	هــای	طویــل	در	مــرز	
ــار	 ــن	ب ــه	ای ــی	ک ــای	طویل ــد،	صف	ه ــانه	ای	ش ــازرگان	رس ب
ــا	نشــان	از	وجــود	مشــکل	نداشــت	بلکــه	نویدبخــش	 نه	تنه
ــت،	 ــرزی	اس ــارت	م ــق	تج ــادرات	و	رون ــزان	ص ــش	می افزای
خبــر	مســرت	بخشــی	کــه	بــا	مدیریــت	و	تدابیــر	مســئوالن	
ــی	 ــه	و	حت ــاد	منطق ــرای	اقتص ــادی	ب ــرات	زی ــد	ثم می	توان

ــد. ــته	باش ــی	داش ــور	در	پ کش

»بازرگان« دومین مرز رسمی و زمینی کشور 
گمــرک	بــازرگان	دومیــن	مــرز	رســمی	و	زمینــی	کشــور	بــه	
ــران	 ــی	ای ــه،	دروازه	ترانزیت ــا	کشــور	ترکی ــرزی	ب دلیــل	هم	م
بــه	کشــورهای	اروپایــی	بــوده	و	از	جایــگاه	باالیــی	در	مبادالت	

اقتصــادی	و	تــردد	مســافران	برخــوردار	اســت.
ــران	 ــی	ای ــن	دروازه	گمرک ــوالغ«	بزرگ	تری ــازرگان-	گورب »ب
بــه	ترکیــه	و	اروپــا	کــه	همــواره	بــا	حجــم	کاری	بســیار	باالیی	
ــی	 ــرو	اســت،	گرفتــار	مشــکل	تشــکیل	صف	هــای	طوالن روب

ــا	 ــروز	ت ــکل	ام ــن	مش ــه	ای ــود	ک ــرز	ب ــوی	م ــر	دو	س در	ه
ــع	شــده	اســت. حــدودی	رف

ایــران	و	ترکیــه	نیــز	همکاری	هــای	خوبــی	در	خصــوص	
ــاد	 ــرای	ایج ــز	ب ــی	نی ــته	و	توافقات ــرز	داش ــن	م ــت	ای فعالی
ــور	 ــان	ام ــاندن	زم ــل	رس ــه	حداق ــرای	ب ــد	ب ــره	واح پنج
ــه	بخشــی	 ــد	ک ــرز	دارن ــا	در	م ــا	و	کامیون	ه گمرکــی	تریلره
از	ایــن	توافقــات	هنــوز	اجرایــی	نشــده	و	بــا	توجــه	بــه	حجــم	
ــوی	دو	 ــا	از	س ــن	تفاهم	نامه	ه ــد	ای ــن	بای ــادالت	فی	مابی مب

ــوند. ــی	ش ــور	اجرای کش
ایــن	منطقــه	نقطــه	انتهایی	مســیر	»جــاده	ابریشــم«	در	ایران	
بــوده	کــه	از	»پــل	خاتــون«	در	مــرز	ترکمنســتان	شروع	شــده	
ــن	و	 ــران،	قزوی ــس	از	اســتان	های	خراســان،	ســمنان،	ته و	پ
زنجــان	از	آذربایجــان	غربــی	عبــور	می	کنــد	و	به	عنــوان	
مهم	تریــن	و	کوتاه	تریــن	راه	موجــود	بــرای	مبادلــه	کاال	و	

ــا	محســوب	می	شــود. ــه	اروپ ــران	ب ــق	ای مســافر	از	طری
گمــرک	بــازرگان	در	ســال	۱۳۰5	زمانــی	کــه	روســتای	
بــازرگان	حــدود	۴۰	خانــوار	جمعیــت	داشــت،	در	ایــن	منطقه	
فعــال	شــده	اســت	و	از	مرزهــای	مهــم	و	اســتراتژیک	در	زمینه	

توســعه	ســطح	تجــارت	خارجــی	بــه	شــمار	مــی	رود.

افزایش صادرات عامل ایجاد صف کامیون ها
رئیــس	اداره	ترانزیــت	و	حمل	ونقــل	بین	الملــل	اداره	کل	
راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	آذربایجــان	غربــی	در	
خصــوص	آخریــن	وضعیــت	مــرز	بــازرگان	و	وجــود	صف	های	
طویــل	در	ایــن	پایانــه	مــرزی	طــی	هفته	هــای	اخیــر	گفــت:	
ــوروز	شــاهد	ازســرگیری	تجــارت	 بعــد	از	اتمــام	تعطیــالت	ن
مــرزی	و	افزایــش	صــادرات	در	مرزهــای	اســتان	به	خصــوص	

ــازرگان	هســتیم. مــرز	ب
امیــر	عشــق	بــا	بیــان	اینکــه	امســال	بــه	دلیــل	نزدیــک	بودن	
مــاه	مبــارک	رمضــان	تقاضــای	میــوه	و	صیفی	جــات	از	ســوی	
کشــورهای	همســایه	به	خصــوص	ترکیــه	افزایش	یافته	اســت،	
ــاهد	 ــاله	ش ــی	همه	س ــرایط	آب	و	هوای ــل	ش ــه	دلی ــزود:	ب اف
رشــد	زودتــر	میــوه	و	صیفی	جــات	در	کشــورمان	نســبت	بــه	
کشــورهای	همســایه	هســتیم	کــه	ایــن	امــر	موجــب	تقاضای	
ــده	و	 ــات	ش ــوه	و	صیفی	ج ــرای	می ــورها	ب ــن	کش ــاالی	ای ب
همیــن	تقاضــا	در	ماه	هــای	ابتدایــی	ســال	دلیــل	صف	هــای	

طوالنــی	خودروهــای	ترانزیتــی	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	مــرز	بــازرگان	دومین	مــرز	بــزرگ	زمینی	
ــای	 ــی	هفته	ه ــرد:	ط ــوان	ک ــی	رود	عن ــمار	م ــه	ش ــور	ب کش
ــه	در	 ــا	و	هندوان ــدات	خرم ــودن	تولی ــاال	ب ــل	ب ــه	دلی ــر	ب اخی
کشــور	و	اســتان	میــزان	تقاضــای	کشــور	ترکیــه	بــرای	این	دو	

محصــول	افزایــش	یافتــه	اســت.
عشـقی	خاطرنشـان	کـرد:	ایـن	افزایـش	تقاضـای	میـوه	و	
صیفی	جـات	بـه	دلیـل	هم	زمانـی	بـا	مـاه	مبـارک	رمضـان	از	
یک	سـو	و	محـدود	بودن	ظرفیـت	و	امکانـات	مرزی	در	کشـور	
ترکیه	از	سـوی	دیگر،	تـردد	خودروهای	ترانزیتـی	را	ُکند	کرده	

و	صف	هـای	طوالنـی	در	ایـن	مـرز	ایجـاد	می	شـود.
ــا	بیــان	اینکــه	هم	اکنــون	تــردد	خودروهــای	ترانزیتــی	 وی	ب
ــت:	 ــده	اســت	گف ــادی	درآم ــت	ع ــه	حال ــازرگان	ب ــرز	ب در	م
ــداد	 ــودن	تع ــو	نب ــزان	صــادرات	و	جوابگ ــش	می ــی	افزای در	پ
ــا	توجــه	 ــدار	در	کشــورمان	ب ــی	و	یخچال خودروهــای	ترانزیت
ــتفاده	از	 ــه	اس ــور	ب ــه	مجب ــورت	گرفت ــای	ص ــه	رایزنی	ه ب
خودروهــای	ترانزیتــی	ترکیــه	بــرای	صــدور	هندوانــه	و	خرمــا	

ــه	ایــن	کشــور	شــدیم. ب
	

ــازرگان  ــرز ب ــی در م ــون ترانزیت ــه ۴۰۰ کامی روزان
تــردد می کننــد

	رئیــس	اداره	ترانزیــت	و	حمل	ونقــل	بین	الملــل	اداره	کل	
راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	آذربایجــان	غربــی	از	
افزایــش	۱۰	درصــدی	تــردد	کامیون	هــای	ترانزیتــی	در	

ــران اقتصاد ایـ

»صادرات«کامیون ها رابه صف کرد/دروازه ترانزیتی ایران درانتظار توجه
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ــران اقتصاد ایـ

ــه	 ــر	داد	و	اضاف ــر	خب ــای	اخی ــی	هفته	ه ــازرگان	ط ــرز	ب م
ــا	و	صیفی	جــات	 ــه،	خرم ــر،	هندوان ــر،	مشــتقات	قی کــرد:	قی
مهم	تریــن	محصــوالت	صادراتــی	از	مــرز	بــازرگان	طــی	ســال	

جــاری	بوده	انــد.
ــودن	فضــا	و	پارکینــگ	در	مــرز	 عشــقی	در	ادامــه	محــدود	ب
ــل	ایجــاد	 ــر	از	دالی ــه	را	یکــی	دیگ ــی	کشــور	ترکی گوربوالغ
ــالم	 ــازرگان	اع ــرز	ب ــی	در	م ــای	ترانزیت ــای	کامیون	ه صف	ه
کــرد	و	گفــت:	در	حــال	حاضــر	روزانــه	نزدیــک	۳5۰	تــا	۴۰۰	
دســتگاه	کامیــون	از	مــرز	بــازرگان	تــردد	می	کنــد	و	ظرفیــت	
فضــای	پارکینگــی	ترکیــه	۳۰۰	خــودرو	اســت	کــه	بر	اســاس	
ــزان	 ــن	می ــود	ای ــالش	می	ش ــه	ت ــورت	گرفت ــای	ص رایزنی	ه

افزایــش	یابــد.
ــازرگان	 ــودن	فعالیــت	مــرز	ب ــه	۲۴	ســاعته	ب ــا	اشــاره	ب وی	ب
اظهــار	داشــت:	در	برخــی	مواقــع	مشــکالت	مقطعــی	ازجمله	
ــرز	ایجــاد	 ــد	بازرســی،	ســاعات	کاری	و	...	در	دو	طــرف	م رون
ــا	برگــزاری	مالقات	هــای	مــرزی	 می	شــود	کــه	طــی	ســال	ب
ــن	 ــل	ای ــرای	ح ــای	الزم	ب ــرح	و	راهکاره ــائل	مط ــن	مس ای

ــود. ــاذ	می	ش ــکالت	اتخ مش
رئیــس	اداره	ترانزیــت	و	حمل	ونقــل	بین	الملــل	اداره	کل	
راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	آذربایجــان	غربــی	از	
ــرز	 ــای	ورودی	از	م ــداد	خودروه ــدی	تع ــش	هفت	درص افزای
بــازرگان	طــی	ســال	۹۶	در	مقایســه	بــا	ســال	۹5	خبــر	داد	و	
افــزود:	در	ســال	۹۶	شــاهد	ورود	۱5۸	هــزار	و	۹5	ماشــین	از	
مــرز	بــازرگان	بودیــم	کــه	ایــن	تعــداد	در	ســال	۹5	بــه	تعــداد	

ــید. ــودرو	رس ــتگاه	خ ــزار	و	7۸۹	دس ۱۴7	ه
ــال	۹۶	را	۱۰5	 ــی	در	س ــای	خروج ــداد	خودروه ــقی	تع عش
هــزار	و	۲۸۱	دســتگاه	برشــمرد	و	افــزود:	ایــن	تعــداد	در	
ــود	 ــزار	و	۸۰۸	دســتگاه	ب ــا	ســال	۹5	کــه	۱۰۳	ه مقایســه	ب

ــد. ــان	می	ده ــد	نش ــد	رش ــک	درص ی
رئیــس	اداره	ترانزیــت	و	حمل	ونقــل	بین	الملــل	اداره	کل	
ــم	 ــی	حج ــان	غرب ــاده	ای	آذربایج ــل	ج ــداری	و	حمل	ونق راه
ــازرگان	طــی	ســال	۹۶	را	یک	میلیــون	و	 واردات	کاال	از	مــرز	ب
۳۳۰	هــزار	تــن	بیــان	کــرد	و	افــزود:	ایــن	میــزان	در	ســال	۹۶	
بالغ	بــر	یک	میلیــون	و	۲۶۲	هــزار	تــن	بــود	کــه	پنــج	درصــد	

افزایــش	داشــت.
عشـقی	میزان	صـادرات	کاالهای	غیرنفتـی	در	مرز	بـازرگان	را	
یک	میلیـون	و	۶۸5	هزار	تن	در	سـال	گذشـته	عنـوان	و	اضافه	
کـرد:	این	میزان	در	سـال	۹5	بالغ	بـر	یک	میلیـون	و	۳۰۰	هزار	

تن	بـود	کـه	نشـان	دهنده	۲۹	درصد	افزایش	اسـت.
	

زیرساخت های صادراتی در مرز بازرگان توسعه یابد
حمل	ونقــل	 شــرکت	های	 سراســری	 انجمــن	 نماینــده	
ــادرات	از	 ــردد	و	ص ــد	ت ــوص	رش ــران	در	خص ــی	ای بین	الملل
مــرز	بــازرگان	گفــت:	همه	ســاله	در	اواخــر	فروردیــن	و	اواســط	
ــا	 ــزان	صــادرات	در	مرزه ــش	می ــاهد	افزای اردیبهشــت	ماه	ش
ــزرگ	 ــرز	ب ــن	م ــوان	دومی ــازرگان	به	عن ــرز	ب ــوص	م به	خص

زمینــی	کشــور	هســتیم.
جمعـه	۱۴	 روز	 اینکـه	 بیـان	 بـا	 زادگان	 کاظـم	 علی	اکبـر	
اردیبهشـت،	در	جریـان	بازدیـد	از	مـرز	بـازرگان	شـاهد	عادی	
بـودن	فعالیـت	کامیون	هـا	بـوده	اسـت،	درعین	حـال،	فراهـم	
نبـودن	زیرسـاخت	های	الزم	در	مـرز	بازرگان،	مشـکالت	فنی	
در	دو	سـوی	مرز	ایـران	و	ترکیه	به	همراه	قطعی	سیسـتم	های	
فنی،	مشـکالت	فنی	ایکـس	ری،	نبود	جایگاه	ویـژه	رانندگان،	
تردد	خـارج	از	نوبـت	برخی	کامیون	هـا	را	از	مشـکالت	موجود	

در	مـرز	بـازرگان	اعـالم	کرد.
کاظــم	زادگان	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	در	ســال	های	اخیــر	طــی	
ــه	مســئوالن	 ــن	مســائل	و	مشــکالت	ب ــدد	ای ــات	متع مکاتب
اعــالم	شــده	اســت	گفــت:	متأســفانه	تاکنــون	ایــن	مکاتبــات	
ــا	 ــی	رود	امســال	ب ــد	م ــی	نداشــته	و	امی ــی	در	پ ــج	مثبت نتای
حــل	مشــکالت	زیرســاختی	شــاهد	رفــع	مشــکالت	موجــود	

ــازرگان	باشــیم. در	مــرز	ب

ــرز	و	 ــی	در	م ــرل	امنیت ــات	و	کنت ــی	اقدام ــام	برخ وی	انج
نیــز	اولویــت	دار	بــودن	کامیون	هــای	ترانزیتــی	حامــل	
ایــن	 فاسدشــدن	 دلیــل	 بــه	 صیفی	جــات	 و	 میــوه	
محصــوالت	را	از	دیگــر	دالیــل	ایجــاد	صــف	کامیــون	
ــی	 ــات	کنترل ــزود:	اقدام ــمرد	و	اف ــازرگان	برش ــرز	ب در	م
صف	هــای	 ایجــاد	 و	 بــوده	 اجتناب	ناپذیــر	 امنیتــی	 و	

طوالنــی	مقطعــی	و	فصلــی	اســت.

ــترش  ــرای گس ــب ب ــی مناس ــازرگان فرصت ــرز ب م
ــت ــرزی اس ــادالت م ــارت و مب تج

نماینــده	مــردم	ماکــو	و	چایپــاره	در	مجلــس	شــورای	
اســالمی	نیــز	در	خصــوص	آخریــن	وضعیــت	مــرز	بــازرگان	
ــرکات	 ــد،	ب ــت،	تهدی ــا	دارای	فرص ــه	مرزه ــان	اینک ــا	بی ب
ــرز	 ــت:	م ــار	داش ــتند	اظه ــود	هس ــاص	خ ــکالت	خ و	مش
بــازرگان	دومیــن	مــرز	زمینــی	و	بــزرگ	کشــور	بــه	شــمار	
مــی	رود	کــه	بــه	دلیــل	موقعیــت	خــاص	جغرافیایــی	
و	همســایگی	بــا	کشــور	ترکیــه	دروازه	ورود	ایــران	بــه	

ــت. ــی	اس ــای	اروپای بازاره
عیــن	اهلل	شــریف	پــور	بــا	بیــان	اینکــه	خوشــبختانه	هم	اکنون	
ــی	در	 ــازرگان	به	راحت ــرز	ب ــژه	در	م ــرزی	به	وی ــد	م رفت	وآم
حــال	انجــام	اســت،	افــزود:	وجــود	صف	هــای	طوالنــی	طــی	
ــازرگان	نشــان	دهنده	افزایــش	 هفته	هــای	گذشــته	در	مــرز	ب

میــزان	صــادرات	و	موضــوع	فصلــی	اســت.

ــار	 ــل	به ــال	ها	در	فص ــه	س ــه	هم ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
شــاهد	افزایــش	میــزان	صــادرات	در	مــرز	بــازرگان	و	تشــکیل	
صــف	کامیون	هــای	ترانزیتــی	در	ایــن	مــرز	هســتیم	عنــوان	
ــات	 ــودن،	صیفی	ج ــل	چهارفصــل	ب ــه	دلی ــران	ب ــرد:	در	ای ک
ــار	 ــه	ب ــایه	ب ــورهای	همس ــر	از	کش ــه	زودت ــژه	هندوان و	به	وی
می	نشــیند	و	امســال	نیــز	مثــل	ســال	های	قبــل،	در	آســتانه	
مــاه	مبــارک	رمضــان،	تقاضــا	بــرای	واردات	هندوانــه	و	خرمــا	

ــاال	اســت. از	کشــورمان	ب
ــروج	 ــای	ورود	و	خ ــش	گیت	ه ــتار	افزای ــور	خواس ــریف	پ ش
ــت	ورود	 ــون	دو	گی ــت:	هم	اکن ــد	و	گف ــازرگان	ش ــرز	ب در	م
ــال	اســت	کــه	طــی	ماه	هــای	 ــازرگان	فع ــرز	ب و	خــروج	در	م
ــه	چهــار	مــورد	افزایش	یافتــه	و	ظرفیــت	 آتــی	ایــن	تعــداد	ب

ــد. ــا	می	یاب ــز	ارتق ــرز	نی م
نماینــده	مــردم	ماکــو	و	چایپــاره	در	مجلس	شــورای	اســالمی	
ــران	 ــن	مدی ــنه	فی	مابی ــوب	و	حس ــط	خ ــه	رواب ــاره	ب ــا	اش ب
گمــرک	مــرز	بــازرگان	در	ایــران	و	مــرز	گوربــوالغ	در	ترکیــه	
ــود	 ــازرگان	وج ــرز	ب ــکلی	در	م ــچ	مش ــون	هی ــت:	هم	اکن گف

نداشــته	و	ســطح	امکانــات	و	روابــط	دو	طرف	بســیار	مناســب	
ــود. ــی	می	ش ارزیاب

	
مردادمــاه امســال طــرح توســعه مــرز بــازرگان بــه 

می رســد بهره بــرداری 
مدیــر	پایانــه	مــرز	بــازرگان	هــم	گفــت:	ازســرگیری	تجــارت	
مــرزی	بعــد	از	تعطیــالت	نــوروزی	در	ســال	های	اخیــر	
و	افزایــش	میــزان	صــادرات	میــوه	و	صیفی	جــات	بــه	
ــن	 ــی	در	ای ــای	طوالن ــب	صف	ه ــایه	موج ــورهای	همس کش
ــی	 ــرف	خیل ــر	مســئوالن	دو	ط ــا	تدابی ــه	ب ــود	ک ــرز	می	ش م

ســریع	برطــرف	می	شــود.
جابــر	اکبرپــور	بــا	اشــاره	بــه	عــادی	بــودن	رونــد	فعالیــت	این	
مــرز	اضافــه	کــرد:	روز	جمعــه	۱۴	اردیبهشــت	شــاهد	تــردد	

نزدیــک	بــه	۱5۰	کامیــون	ترانزیتــی	در	ایــن	مــرز	بودیــم.
وی	بــا	اشــاره	بــه	توســعه	مــرز	بــازرگان	و	توجــه	
بــه	زیرســاخت	ها	در	پایانــه	مــرزی	بــازرگان	گفــت:	
بــازرگان	 مــرز	 هکتــاری	 	۹5 مســاحت	 از	 هم	اکنــون	
مدیریــت	۳۳	هکتــار	توســط	راهــداری	و	حمل	ونقــل	
ــن	 ــعه	در	ای ــرح	توس ــه	ط ــرد	ک ــورت	می	گی ــاده	ای	ص ج

وســعت	در	حــال	انجــام	اســت.
ــداث	 ــه	نرده	کشــی،	دیوارکشــی،	اح ــان	اینک ــا	بی ــور	ب اکبرپ
ــرا	 ــال	اج ــرز	در	ح ــن	م ــاده	در	ای ــزی	ج ــگ	و	بتن	ری پارکین
بــوده	و	7۰	درصــد	پیشــرفت	فیزیکــی	دارد	افــزود:	ایــن	طرح	

تــا	مردادمــاه	امســال	بــه	اتمــام	رســیده	و	آمــاده	بهره	بــرداری	
می	شــود.

ــالت	 ــا	تعطی ــان	ب ــودرو	هم	زم ــزار	خ ــت	ه ــردد	هش وی	از	ت
ــازرگان	 ــرز	ب ــت:	م ــر	داد	و	گف ــازرگان	خب ــرز	ب ــوروز	از	م ن
دومیــن	مــرز	بــزرگ	زمینــی	کشــور	بــه	شــمار	مــی	رود	کــه	
ــرزی	 ــه	م ــودرو	و	مســافر	در	پایان ــردد	خ ــی	در	ت ــهم	باالی س

ــت. ــده	دار	اس ــور	را	عه کش
و	 موقعیــت	جغرافیایــی	ممتــاز	 غربــی	در	 آذربایجــان	
ــی	 ــت	دسترس ــن	موقعی ــه	ای ــده	ک ــردی	واقع	ش منحصربه	ف
آســان	کشــورمان	بــه	بازارهــای	جهانــی	را	فراهم	آورده	اســت.
راه	هـای	زمینـی	ارتبـاط	بـا	اروپـا	از	طریـق	جـاده	و	ریـل	و	
همچنیـن	مبـادی	اصلـی	ورود	و	خـروج	زمینی	کاال	و	مسـافر	
از	کشـور	بـه	اروپـا	و	بالعکـس	در	آذربایجـان	غربی	واقـع	بوده	
و	زیرسـاخت	هایی	کـه	متناسـب	بـا	ایـن	امـور	در	اسـتان	
و	 جغرافیایـی	 کم	نظیـر	 مزیت	هـای	 کنـار	 در	 ایجادشـده	
اقتصـادی،	آذربایجـان	غربـی	را	بـه	یکـی	از	کانون	هـای	مهـم	

تجـارت	و	صـادرات	کشـور	تبدیـل	کـرده	اسـت.
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ــران اقتصاد ایـ

اتصــال بنــدر ومنطقــه اقتصــادی آســتارا 
ــدر را  ــن بن ــگاه ای ــی جای ــبکه ریل ــه ش ب
در شــمال غــرب کشــور از ســایر بنــادر 
ــرای دو  ــری ب ــه معب ــرده و ب ــز ک متمای
کریــدور جــاده ابریشــم و شــمال - 

ــود. ــی ش ــل م ــوب تبدی جن

شهرســتان	مــرزی	بنــدر	آســتارا	بــا	مســاحت	۳۴۴	کیلومتــر	
ــع	شــده	اســت.	 ــی	اســتان	گیــالن	واق ــع	در	شــمال	غرب مرب
ایــن	شهرســتان	در	یــک	منطقــه	جلگــه	ای	-	ســاحلی	دریای	
ــا	 ــالن	ب ــتان	گی ــی	اس ــرز	زمین ــا	م ــده	و	تنه ــع	ش ــزر	واق خ
ــا	 ــم	ت ــرن	نوزده ــول	ق ــه	در	ط ــت	ک ــان	اس ــور	آذربایج کش
ــال	واردات	کاال،	 ــک	بندرفع ــی	دوم	ی ــگ	جهان ــدای	جن ابت
ــای	 ــی	از	بندره ــای	نفت ــرآورده	ه ــاختمانی	و	ف ــح	س مصال
ــر	 ــاد	جماهی ــو	در	دوره	اتح ــدر	باک ــژه	بن ــه	وی ــف	ب مختل
شــوروی	ســابق	و	جمهــوری	آذربایجــان	فعلــی	بــود،	از	شــرق	
ــان،	از	 ــوری		آذربایج ــه	جمه ــمال	ب ــزر،	از	ش ــای	خ ــه	دری ب
غــرب	بــه	اســتان	اردبیــل	و	از	جنــوب	بــه	شهرســتان	تالــش	

ــده	اســت. محــدود	ش
ــه	آلمــان	هــا	 شهرســتان	مــرزی	بنــدر	آســتارا	قبــل	از	حمل
بــه	شــوروی	ســابق	در	جنــگ	جهانــی	دوم،	بــه	مــدت	۲	قــرن	
ــد	از	ســال	 ــی	و	بع ــال	چوب ــک	اســکله	بســیار	فع صاحــب	ی
هــا	توقــف	هرگونــه	فعالیــت	آبــی	در	دریــای	خــزر،	در	ســال	
7۲	تبدیــل	بــه	یــک	بندرصیــادی	شــد	و	در	طــول	۲۰	ســال	
گذشــته	احــداث	و	تکمیــل	اســکله	بنــدر	چنــد	منظــوره	ایــن	
شهرســتان	بــه	یکــی	از	شــعارهای	اصلــی	کاندیداهــا	در	چنــد	

دوره	انتخابــات	تبدیــل	شــده	بــود.		
ــالن	در	 ــی	گی ــور	اجرای ــت	ام ــئوالن	وق ــق	مس ــس	از	تواف پ
اوایــل	ســال	۸7	و	بــر	اســاس	مصوبــه	هیئــت	دولــت	دربــاره	
انتقــال	بنــدر	آســتارا	از	شــرکت	ســهامی	شــیالت	به	ســازمان	
بنــادر	و	کشــتیرانی	وقــت	و	اجــرای	کامــل	بندر	چنــد	منظوره	
آســتارا،	اســتارت	تحــول	و	حرکت	در	اســتفاده	از	این	ســرمایه	
ملــی	زده	شــد.	شــرکت	خدمــات	دریایــی	و	بنــدری	کاوه	کــه	
در	حــوزه	مدیریــت	خدمــات	دریایــی	و	بنــدری	فعالیــت	مــی	
کنــد،	در	اواخــر	ســال	۸7	توانســت	برنــده	مزایــده	احــداث	و	
عهــده	داری	۴۰	ســاله	بنــدر	چنــد	منظــوره	آســتارا	شــود	و	از	
ــرزی	 ــدر	م ــن	بن ــی	ای ــات	رســمی	و	قانون ــوق	عملی ــخ	ف تاری

شــمال	کشــور	آغــاز	شــد.
ــدور	 ــوب	کری ــت	کاال	در	چارچ ــان	ترانزی ــازی	جری ــال	س فع
ترانزیتــی	شــمال-جنوب	از	طریــق	قلمــرو	جمهوری	اســالمی	
ایــران،	کاهــش	قیمــت	تمــام	شــده	کاال	بــرای	محصــوالت	و	
ــام	شــده	 ــای	تم ــان	و	به ــرب	کشــور،	کاهــش	زم ــع	غ صنای
ــه	کشــورهای	همســایه	شــمالی	 ــواد	ســوختی	ب ــت	م ترانزی
ــتقیم	۱۳۰۰	 ــر	مس ــتقیم	و	غی ــی	مس ــتغال	زای ــی،	اش و	غرب
نفــر،	تســهیل	صــادرات	و	ترانزیــت	کاال	بــه	کشــورهای	
ــی	 ــی	و	غرب ــای	جنوب ــایه	ه ــزر	و	همس ــای	خ ــیه	دری حاش
ماننــد	عــراق،	ترکیــه،	افغانســتان	و	کشــورهای	حــوزه	خلیــج	
فــارس،	تســهیل	تجــارت ترکیــه و ارمنســتان بــا کشــورهای  
CIS از طریــق ایــران	و	توســعه	صنعــت	گردشــگری	دریایی	و	
اســتفاده	از	موقعیــت	توریســتی	شهرســتان	آســتارا	از	جملــه	
مزایــای	اســتراتژیک	ســاخت	و	بهــره	بــرداری	از	بنــدر	آســتارا	

اســت.
	

لزوم گسترش شبکه ریلی - بندری 
ــی	 ــورای	عال ــه	ش ــنهاد	دبیرخان ــه	پیش ــفندماه	۹۳	ب در	اس
ــق	 ــژه	اقتصــادی	و	اداره	مناط ــی	و	وی ــق	تجاری-صنعت مناط
ــا	حــوزه	 ــران	ب ــران،	از	ســوی	هئیــت	وزی ــژه	اقتصــادی	ای وی

فعالیــت	هــای	دریایــی،	بنــدری،	صنایــع	و	خدمــات	وابســته	
ــزوده	در	بندرتجــاری	آســتارا	 و	لجســتیکی	و	ایجــاد	ارزش	اف
ــر	ســاخت	 ــون	زی ــالغ	شــد.	هــم	اکن ــب	و	اب موافقــت،	تصوی
ــه	وســعت	۶۱	 ــز	ب ــژه	اقتصــادی	آســتارا	نی هــای	منطقــه	وی
هکتــار	در	محــدوده	بنــدر	چنــد	منظــوره	ایــن	شهرســتان	در	
خشــکی	و	در	حاشــیه	شــاخه	هــای	مــوج	شــکن	دریایــی	در	

حــال	ســاخت	اســت.
منطقـه	ویـژه	اقتصـادی	بندر	آسـتارا	به	سـبب	واقع	شـدن	در	
گلـوگاه	دریـای	خـزر		و	همچنیـن	نزدیکـی	به	مرکز	کشـور	با	
فاصلـه	5۳۰	کیلومتـر	از	تهران	پایتخت	ایـران	و	۱۹۰	کیلومتر	
از	مرکـز	اسـتان	گیـالن	از	ویژگـی	هـای	طبیعـی	منحصـر	به	
فـردی	سـود	مـی	بـرد	کـه	از	جملـه		آن	می	تـوان	بـه	نزدیک	
ترین	مسـیر	ارتبـاط	دریایی	شـمال	غـرب	کشـور،	نزدیکی	به	
دو	فـرودگاه	با	شـعاع	۲۰۰	کیلومتـری	در	اسـتان	های	گیالن	
و	اردبیـل،	اتصـال	بـه		راه	آهـن	سراسـری	در	آینـده	نزدیک	و	
همچنیـن	نزدیـک	تریـن	بنـدر	به	بنـادر	کشـورهای	حاشـیه	

دریـای	خـزر	اشـاره	کرد.
حــال	بــا	توجــه	بــه	اتصــال	راه	آهــن	سراســری	و	بیــن	المللی	
ــران	و	 ــتارای	ای ــرزی	آس ــهر	م ــه	ش ــان	ب ــوری	آذربایج جمه
ــا	در	نظــر	گرفتــن	اهمیــت	و	توســعه	شــبکه	مهــم	حمــل	 ب
ــا	 ــوان	ب ــی	ت ــور،	م ــمال	کش ــی	در	ش ــی	و	دریای ــل		ریل و	نق
ــافت	۸	 ــا	مس ــی	و	ب ــط	ریل ــای	خ ــاخت	ه ــر	س ــاد	زی ایج
کیلومتــر	از	بارانــداز	ریلــی	تــا	منطقــه	ویــژه	اقتصادی	آســتارا،	
ســهم	ریــل	را	از	حمــل	و	نقــل	بــار	افزایــش		داد.	در	صورتــی	
کــه	ریل	بــه	ســکوهای	پهلــو	گیــری	کشــتی	در	منطقــه	ویژه	
اقتصــادی	آســتارا	برســد	و	امــکان	تخلیــه	و	بارگیــری	از	ریــل	
بــه	کشــتی	و	کشــتی	بــه	ریــل	بــه	صــورت	مســتقیم	وجــود	
ــت	در	 ــوم	ترانزی ــه	مفه ــت	ک ــوان	گف ــی	ت ــد،	م ــته	باش داش

بنــدر	تجــاری	آســتارا	عملیاتــی	شــده	اســت.

بندر آستارا نقطه اتصال ۳ قاره
رئیــس	هئیــت	مدیــره	و	مدیــر	عامــل	گــروه	بنــدری	و	دریایی	
کاوه	و	مجــری	طــرح	بنــدر	آســتارا	بــا	بیــان	اینکــه	ایــن	بنــدر	
تجــاری	بــا	ســرمایه	گــذاری	هــای	صــورت	گرفتــه	از		ابتــدای	
ــه	و	 ــی	یافت ــن	الملل ــری	در	تجــارت	بی ســال	۹۱،	ســهم	موث
ســاالنه	ظرفیــت	عملیــات	بنــدری	و	نگهــداری	یــک	میلیــون	
تــن	کاال	را	دارد،	اظهــار	کــرد:	بــا	فعــال	شــدن	منطقــه	ویــژه	

ــق	 ــزوده	آن	رون ــای	ارزش	اف ــت	ه ــتارا،	فعالی ــادی	آس اقتص
ــه	اشــتغال،	حمــل	و	نقــل	و	توســعه	 ــت	و	زمین خواهــد	گرف

زیــر	ســاخت	هــای	شــهری	فراهــم	خواهــد	شــد.
محمــد	صــادق	کاوه	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	آســتارا	از	موقعیــت	
ــایه	 ــورهای	همس ــه	کش ــدم	ب ــل	گن ــی	ورود	و	حم جغرافیای
ــا	 ــتارا	ب ــدر	آس ــالت	بن ــه	غ ــت:	پایان ــت،	گف ــوردار	اس برخ
وســعتی	بالــغ	بــر	۱۰	هکتــار،	۱۲۰	هــزار	تــن	ظرفیــت	ســیلو	
و	۲	بــاب	انبــار	بــا	شــش	هــزار	متــر	مربــع	مســاحت	در	حــال	

ســاخت	اســت.
وی	بـا	اشـاره	بـه	هزینه	بیـش	از	یک	هـزار	میلیارد	ریـال	برای	
توسـعه	بندر	آسـتارا،	گفت:	برای	تثبیـت	جایگاه	ایـن	بندر	در	
مبـادالت	بیـن	المللی	حـوزه	دریـای	خـزر،	حداقل	یـک	هزار	

میلیـارد	ریـال	دیگر	باید	سـرمایه	گذاری	شـود.
ــران	و	 ــن	ای ــه	راه	آه ــال	آن	ب ــئول	اتص ــن	مس ــه	ای ــه	گفت ب
جمهــوری	آذربایجــان	ضــروری	اســت	و	در	صــورت	تحقــق،	
آســتارا	را	از	بندرهــای	شــمالی	کشــور	متمایــز	خواهــد	کــرد.

	
دولت نباید با بخش خصوصی رقابت کند

نماینــده	آســتارا	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	بــا	تاکیــد	بــر	
ضــرورت	اتصــال	خــط	ریلــی	به	منطقــه	ویــژه	اقتصــادی	بندر	
آســتارا	اظهــار	کــرد:		اجــرای	حمــل	و	نقــل	ترکیبــی	بســیار	

مهــم	اســت.
ــت	 ــی	در	جه ــتا	اقدامات ــن	راس ــزود:	در	ای ــی	اف ــی	داداش ول
اتصــال	خــط	آهــن	بیــن	المللــی	آســتارا	بــه	داخــل	منطقــه	
ویــژه	اقتصــادی	صــورت	گرفتــه	اســت	کــه	بــا	جدیــت	ایــن	

ــم	شــد. ــری		خواه موضــوع	را	پیگی
ــا	تأکیــد	حمایــت	از	بخــش	خصوصــی،	تصریــح	کــرد:	 وی	ب
ــا	بخــش	 ــای	اقتصــادی	ب ــد	در	اجــرای	طــرح	ه ــت	نبای دول

ــد.		 ــت	کن خصوصــی	رقاب

اتصال خط ریلی به بندر آستارا در مرحله مطالعه
رئیــس	کمیتــه	حمــل	و	نقــل	بیــن	المللــی	راه	آهــن	
ــن	 ــال	راه	آه ــرح	اتص ــت:	ط ــران	گف ــالمی	ای ــوری	اس جمه
بین	المللــی	آســتارا	بــه	منطقــه	ویــژه	اقتصــادی	ایــن	

شهرســتان	در	حــال	مطالعــه	اســت.
ــی	 ــرای	اتصــال	خــط	ریل ــرد:	ب ــار	ک حســین	عاشــوری	اظه
آســتارا	بــه	منطقــه	ویــژه	اقتصــادی	کــه	از	شــهر	آســتارا	مــی	

اتصال خط ریلی به سکوهای بارگیری بندر آستارا 

مهدی
 حسین نژادی
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ــران اقتصاد ایـ

گذردبایــد	بــه	طــول	۸	کیلومتــر	ریــل	گــذاری	شــود.
ــا	 ــل	و	ب ــرای	کام ــرای	اج ــرح	ب ــن	ط ــه	ای ــزود:	مطالع وی	اف
ــت. ــام	اس ــال	انج ــاور	در	ح ــط	مش ــه	توس ــن	هزین کمتری

	
بنــدر آســتارا محــل تالقــی کریــدور هــای مختلــف 

حمــل و نقــل
در	ایــن	زمینــه	مدیــر	کل	گمــرک	آســتارا	بــا	اشــاره	بــه	اینکه	
آســتارا	از	نظــر	اقتصــادی	بــه	هیچکــدام	از	شهرســتان	هــای	
هــم	تــراز	خــود	شــباهتی	نــدارد،	اظهــار	کــرد:	قــرار	داشــتن	
در	نقطــه	مــرزی	ایــران	بــا	جمهــوری	آذربایجان،	همســایگی	
ــازه	اســتقالل	یافتــه	شــوروی	ســابق،	تنهــا	 ــا	کشــورهای	ت ب
ــا	کشــورهای	آســیای	 راه	ترانزیتــی	زمینــی	خلیــج	فــارس	ب
میانــه	و	اتصــال	ریلــی	دو	کشــور	همســایه	ایــران	و	آذربایجان	
از	طریــق	پــل	ریلــی	نیــز	از	جملــه	مزایــای	مهــم	و	تاثیرگــذار		

شهرســتان	آســتارا		اســت.
رســول	امیــدی	بــا	اشــاره	بــه	اهمیــت	ایــن	منطقــه،	گفــت:	
ــر	 ــن	زی ــار	تامی ــتارا	در	انتظ ــادی	آس ــژه	اقتص ــه	وی منطق

ــت. ــا	اس ــاخت	ه س
ــی،	ورود		 ــاری	و	صنعت ــون	کار	مناطــق	تج ــت	از	قان وی	تبعی
ماشــین	آالت	بــدون	عــوارض	گمرکــی،	فعالیــت	گمرکــی	تــا	
ســقف	ارزش	افــزوده،	تخفیــف	مالیاتــی	ویــژه	و	صــدور	مجوز	
ســرمایه	گــذاری	بخــش	خصوصــی	را	از	جملــه	مزایــای	ایــن	

مناطــق	عنــوان	کــرد.		

ــا در  ــری کشــتی ه ــو گی افزایــش ۱۲ درصــدی پهل
بنــدر آســتارا 

رئیـس	اداره	بندر	و	دریانوردی	آسـتارا	بـه	افزایش	۱۲	درصدی	
تعداد	کشـتی	هـای	پهلو	گرفته	در	بندر	آسـتارا	در	سـال	۹۶	و	
نسـبت	به	به	مدت	مشـابه	سـال	قبـل	تـر	از	آن	اشـاره	و	اظهار	
کـرد:	تخلیه	و	بارگیری	کاال	در	سـال	گذشـته	در	بندر	آسـتارا	

حدود		۱۸	درصد	رشـد	داشـته	اسـت.
ــان	اینکــه	طــی	ســال	گذشــته	 ــا	بی ــی	ب ــر	نبیل محمــود	می
ــدر	 ــن	بن ــتی	در	ای ــه	و	۱۰۱	کش ــتی	تخلی ــد	کش ۱۰۲	فرون
بارگیــری	کــرده	انــد،	افــزود:	طــی	ایــن	مــدت	بیــش	از		۸۰	
هــزار	تــن	کاال	صــادر	و	۱۱۲	هــزار	و	۱5۱	تــن	کاال	وارد	شــد.
	وی	انواع	چوب،	تخته	ام	دی	اف،	سـیمان،	کاشـی	و	سرامیک،		
شـمس	آهن،	گج	سـاختمانی،	رول	آهن،	کربنات	سـدیم،	پلی	
اتیلـن	و	سـنگ	گرانیـت	را	مهمتریـن	کاالهای	جابه	جا	شـده	

در	بندر	تجاری	آسـتارا	عنـوان	کرد.

ضرورت توجه ویژه به بندر آستارا
ــه	لحــاظ		 ــی	ب ــی	و	ریل در	حــال	حاضــر	حمــل	و	نقــل	دریای
ــیرهای	 ــن	مس ــوان	بهتری ــه	عن ــت	ب ــان	و	امنی ــه،	زم هزین
ــدر	و	 ــذا	بن ــت،	ل ــده	اس ــناخته	ش ــا	ش ــل	کااله ــل	و	نق حم
ــگاه	 ــان	و	بن ــرای	بازرگان ــتارا	ب ــادی	آس ــژه	اقتص ــه	وی منطق
ــژه	ای	 ــت	وی ــور	از	اهمی ــای	کش ــتان	ه ــدی	اس ــای	تولی ه

ــت.		 ــوردار	اس برخ
بــا	بهــره	گیــری	از	ایــن	مســیر	دریایــی	و	خــط	ریلــی	آســتارا،	
میــزان	مســافت	بــرای	حمــل	کاال	در	ایــن	منطقــه	از	کشــور	
ــا	 ــل	در	دری ــکی	و	۱5۰	مای ــر	در	خش ــدود	۱۸۰	کیلومت ح
ــری	در	 ــش	موث ــر	نق ــن	ام ــا		ای ــد	و	طبع ــی	یاب ــش	م کاه

ــا	دارد. ــام	شــده	کااله کاهــش	قیمــت	تم
ــت	گســترش	و	 ــاز	جه ــورد	نی ــای	م ــاخت	ه ــر	س ــود	زی وج
تســهیل	مــراودات	ایــران	بــا	کشــورهای	حاشــیه	دریــای	خزر	
ــه	اهمیــت	 ــا	توجــه	ب ــان	ب ــن	می بســیار	مهــم	اســت	و	در	ای
ترانزیــت	کاال	از	مســیر	دریایــی	و	بــا	توســعه	خطــوط	راه	آهن	
ــه	 ــه	تبــع	آن	اتصــال	خــط	ریلــی	ب سراســری	در	گیــالن	و	ب
بنــدر	تجــاری	آســتارا	مــی	توانــد	از	ظرفیــت	هــای	الزم	ایــن	
ــگاه	 ــای	جای ــرای	ارتق ــه	را	ب ــدر	در	حــوزه	اقتصــادی	زمین بن
ترانزیتــی	کشــور	بــاال	بــرده	و	از	حمــل	و	نقــل	ترکیبــی	بهــره	

ــرداری	کــرد. ب
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ــران اقتصاد ایـ

در  محمــدی  گل  توســعه  و  کشــت 
خراســان جنوبــی بــه ســبب کاهــش 
مصــرف آب و عــدم نیــاز بــه زمیــن 
ــن  ــش زمی ــد نجاتبخ ــی توان ــوب م مرغ
مناطــق  مــردم  و  خشــکیده  هــای 

باشــد. روســتایی 

ــا	ناخــن	خشــکی	 ــه	ب ــی	۱۹	ســال	اســت	ک خراســان	جنوب
ــی	کــه	تمــام	حــوادث	 شــدید	آســمان	مواجــه	شــده،	تاجای
قهــری	آســمان	بــر	زمینــش	تحمیــل	گشــته	اســت	از	افــت	
یــک	متــری	ســفره	هــای	زیــر	زمینــی	تــا	فرونشســت	هایــی	
ــان	 ــن	می ــد،در	ای ــی	کن ــاز	م ــان	ب ــر	روز	از	دشــتی	زب ــه	ه ک
تمــام	مســئوالنی	کــه	دســتی	بــر	آتــش	چــاره	اندیشــی	ایــن	
ــش	 ــد	.	از	کاه ــه	کردن ــی	ارائ ــد	راهکارهای ــته	ان ــران	داش بح
ــر	 ــای	تغیی ــرح	ه ــا	ط ــای	کشــاورزی	ت ــاه	ه مصــرف	آب	چ

ــوی	کشــت. الگ
ــی	اســت	کــه	طــی	5	 کاشــت	گل	محمــدی	یکــی	از	گیاهان
ــاد	 ــازمان	جه ــی	س ــرات	الگوی ــت	تغیی ــر	در	لیس ــال	اخی س
کشــاورزی	اســتان	توانســته	خــوب	جــای	خــود	را	بــاز	کنــد	
و	اینــک	عــالوه	بــر	مــزارع	مــادر	پــرورش	گل	محمــدی	قــرار	
ــزارع	 ــه	م ــتراتژیکی	ب ــگاه	اس ــا	ن ــول	را	ب ــن	محص ــت	ای اس

ــد. اســتان	رهســپار	کنن
	

گل محمدی منشاء تولید عطر
بــه	گفتــه	کارشناســان	۸۳	درصــد	اســانس	گل	رز	جهــان	در	
کشــور	بلغارســتان		تولیــد	مــی	شــود،	و	بخــش	دیگــر	تولیــد	
اســانس	متعلــق	بــه	ســوریه	و	ترکیــه	اســت،	و	ایــن	در	حالــی	
ــا	در	 ــانس	را	در	دنی ــهم	اس ــد	س ــک	درص ــر	ی ــا	زی ــت	م اس

زمینــه		ایــن	محصــول		داریــم.
حــدود	۴۰	محصــول	از	گل	محمــدی	در	کشــورها	بعمــل	می	
آیــد	امــا		در	ایــران	بیشــتر	گالب	از		گل	محمــدی	اســتخراج		
ــرمایه	 ــا	س ــد؛	ب ــی	ده ــان	م ــر	نش ــن	ام ــه	ای ــود	ک ــی	ش م
ــه	ســادگی		 ــوان	ب گــذاری	در	محصــول	گل	محمــدی	مــی	ت

اقتصــاد	منطقــه	را	دگرگــون	کــرد.
یــک	کارشــناس	رشــته	زراعــت	و	باغبانــی	در	خراســان	
جنوبــی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	حــوزه	فــرآوری	گل	محمدی	
مــی	تــوان	ارزش	افــزوده	مناســبی	ایجــاد	کــرد	مــی	گویــد:	
ــا		رز	 پایــه	تمــام		عطرهــای	جهــان	اســانس	گل	محمــدی	ی

ــت. اس
ــه	 ــچ	گون ــا	رز	هی ــدی	ی ــانس	گل	محم ــدون	اس ــی	ب یعن
عطــری	نمــی	تــوان	در	دنیــا	تولیــد	کــرد،	بــه	همیــن	دلیــل	
بــه	مناطــق	مختلــف	کشــور	کــه	نــگاه		مــی	کنیــم	بــه	علــت		
ــت	 ــت،	قابلی ــم	آب	اس ــاه	ک ــک	گی ــدی	ی ــه	گل	محم اینک
ــن	 ــر	روی	ای ــوان	ب ــود	بت ــی	ش ــث	م ــاالی	آن	باع ــعه	ب توس

ــت. ــدت	داش ــد	م ــزی	بلن ــه	ری ــول	برنام محص
ــدی	 ــه	محصــول	گل	محم ــان	اینک ــا	بی ــدی	ب ــعیده	وحی س
مــی	توانــد	جایگزیــن		برخــی	از	محصــوالت	کشــاورزی	شــود	
مــی	افزایــد:	گل	محمــدی	یــک	محصــول	اســتراتژیک	بــرای	
ماســت،	زیــرا		عــالوه	بــر	حــوزه	صادراتــی		ایــن	محصــول	می	

توانــد	در		اشــتغال	زایــی	نقــش	بســزایی	ایفــا	کنــد.
ایــن	کارشــناس	یــادآور	مــی	شــود:	خراســان	جنوبــی	
ظرفیــت	فــوق	العــاده	ای	در		تولیــد	گل	محمــدی		دارد،	
ــه	دلیــل	خشکســالی	دســتخوش	 زمین	هــای	ایــن	اســتان	ب
ــادی	شــده	اســت	کــه	شــوری	مهمتریــن	ایــن	 تغییــرات	زی
تغییــرات	اســت	و	ایــن	موضــوع	باعــث	مــی	شــود	تمرکــز	بــر	

ــود. ــر	بیشــتر	ش ــای	دیگ ــه	ه روی	کاشــت	گون
ــا	ویژگی	هــای	 وی	ادامــه	مــی	دهــد:	کشــت	گل	محمــدی	ب

ــاورزان	 ــت	دارد	و	کش ــی	مطابق ــان	جنوب ــی	خراس آب	و	هوای
ــرده	 ــرمایه	گذاری	ک ــه	س ــن	عرص ــد	در	ای ــتری	می	توانن بیش
ــد	 ــق	و	رش ــه	رون ــود،	ب ــرای	خ ــودآوری	ب ــر	س ــالوه	ب و	ع

ــد. ــک	کنن ــه	کم ــادی	منطق اقتص
وحیــدی	بــا	اشــاره	بــه	ورود	کشــاورزان	در	تولیــد	عرقیــات	و	
ــد:	خوشــبختانه	طــی	ســال	های	 ــی	مــی	گوی گیاهــان	داروی
ــز	 ــی	نی ــای	داروی ــات	و	روغن	ه ــد	عرقی ــر	در	حــوزه	تولی اخی
اســتان	پیشــرفت	هــای	خوبــی	داشــته	اســت	و	بــه	خوبــی	در	
ــد	 ــز	می	توان ــر	نی ــن	ام ــه	ای ــن	حــوزه	فعال	شــده	اســت	ک ای
به	عنــوان	نقطــه	عطفــی	در	رشــد	اقتصــادی	منطقــه	تلقــی	

شــود.

۱۲۵ هکتار اراضی استان زیر کشت گل محمدی
معــاون	تولیــدات	گیاهــی	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	در	ایــن	
ــی	 ــان	داروی ــی	از	گیاه ــدی	یک ــد:	گل	محم ــی	گوی ــاره	م ب
ــور	دارد	 ــی	در	کش ــیار	باالی ــد	بس ــه	تولی ــت	ک ــر	اس معط
و	ایــران	بعــد	از	ترکیــه	و	بلغارســتان	ســومین	کشــور	تولیــد	
کننــده	گل	محمــدی	در	دنیــا	اســت	کــه	توانســته	طــی	چند	
ســال	گذشــته	در	بحــث	کشــت	جایگزین	مــزارع	بیشــتری	را	

ــه	خــود	اختصــاص	دهــد. ب
مهــدی	عصمتــی	پــور	ســطح	زیــر	کشــت	گل	محمــدی	در	
خراســان	جنوبــی	را	۱۲5	هکتــار	عنــوان	کــرده	و	مــی	افزایــد:	
۳۰	هکتــار	از	ایــن	میــزان	ســال	گذشــته	به	ســطح	زیرکشــت	

اســتان	افــزوده	شــده	اســت	.
وی	عنــوان	کــرد:	بــر	ایــن	اســاس	پیــش	بینی	برداشــت	مــا	از	
گل	محمــدی	در	اســتان	طــی	ســال	جــاری		۱۰۰	تن	اســت.

وی	بــا	اشــاره	بــه	مزرعــه	مــادر	گل	محمــدی	منطقــه	
مــود	اضافــه	مــی	کنــد:	هــم	اکنــون	یــک	مزرعــه	دیگــر	در	
روســتای	حســین	آبــاد	درحــال	اجرا	اســت،	کــه	تاکنــون	از	5	
هکتــاری	کــه	در	نظــر	گرفتــه	ایــم	۲	هکتــار	اجــرا	و	در	حــال	

برداشــت	اســت.
	وی	ادامــه	داد:	در	ایــن	۲	هکتــار	۴	نــوع	گل	محمدی	کاشــت	
شــده	اســت	کــه	شــامل	ارقامــی	بــا	مانــدگاری	خــوب،	عطــر	
ــرای	 ــم	ب ــک	رق ــن	ی ــول	و	همچنی ــر	محص ــم	پ ــی	،رق عال

پرجیــن	کاشــت	شــده	اســت.
جهادکشــاورزی	 ســازمان	 گیاهــی	 تولیــدات	 معــاون	
ــوع	ژنوتیــپ	 ــه	اینکــه	۱۳	ن ــا	اشــاره	ب ــی	ب خراســان	جنوب
گل	محمــدی	از	5۴	مــورد	آن	در	اســتان	وجــود	دارد،	

گفــت:	عــالوه	برایــن	7	هــزار	گونــه	گل	محمدی	در	کشــور	
ــوع	آن	نســبت	 ــن	ن ــاوم	تری ــن	و	مق وجــود	دارد	کــه	بهتری
بــه	گرمــا	و	خــاک	در	خراســان	جنوبــی	کشــت	شــده	اســت	
ــر	 ــرح	تغیی ــه	در	ط ــه	ک ــرار	گرفت ــی	ق و	در	لیســت	گیاهان

ــت. ــه	اس ــرار	گرفت ــوی	کشــت	ق الگ
وی	۱۹	ســال	خشکســالی	در	اســتان	،	افزایــش	ســختی	آب	و	
شــوری	خــاک	را	مطــرح	و	تصریــح	مــی	کنــد:	هم	اکنــون	گل	
محمــدی	بهتریــن	نــوع	گیــاه	قابــل	کشــت	در	اســتان	اســت	
ــل	ســرما	 ــی	دارد	و	حتــی	در	مقاب کــه	مقاومــت	بســیار	باالی

بســیار	خــوب	عمــل	مــی	کنــد.
ــتان	 ــت	خاصــی	در	اس ــاه	آف ــن	گی ــد:	ای ــی	ده ــه	م وی	ادام
ــده	اســتان	 ــدارد	و	یکــی	از	محصــوالت	اســتراتژیک	در	آین ن
بــه	شــمار	مــی	ایــد،	چــون	بســیار	گیــاه	کــم	توقــع	و	مقاومی	

اســت.
وی	دربــاره	فــراوری	ایــن	گیــاه	در	اســتان	اعــالم	می	کنــد:	در	
اســتان	7	واحــد	فــراوری	داریــم	کــه	5۰	درصــد	گل	تولیــدی	

اســتان	را	فــراوری	مــی	کنــد.

صادرات به هندوستان
ــر	بحــث	هــای	اســانس	گیــری	و	 	وی	اضافــه	کــرد:	عــالوه	ب
فــراوری	غنچــه	از	ایــن	گل	بــرای	تغذیــه	زنبــور	هــای	عســل،	

تولیــد	مربــا	و	گالب	نیــز	اســتفاده	مــی	شــود.
ــد:	5۰	درصــد	دیگــر	گل	محمــدی	 ــور	مــی	گوی عصمتــی	پ
ــه	خــارج	از	اســتان	صــادر	و	غنچــه	ایــن	گل	نیــز	 تولیــدی	ب
ــه	هندوســتان	صــادر	 ــداری	و	ب از	طریــق	یــک	شــرکت	خری

مــی	شــود.
وی	بــا	اشــاره	بــه	تغییــر	الگــوی	کشــت	تاکیــد	مــی	کنــد:	
تســهیالت	ویــژه	ای	بــرای	کاشــت	گل	محمــدی	بــه	
کشــاورزان	در	اســتان	تعلــق	مــی	گیــرد	و	عــالوه	بــر	ایــن	
ــای	 ــرکت	ه ــی	از	ش ــط	یک ــن	گل	توس ــاء	ای ــه	زودی	نش ب
ــد	 ــاورزان	خواه ــه	کش ــه	ب ــاده	ارائ ــتان	آم ــاورزی	اس کش

ــود. ب
ــر	 ــتان	خب ــول	در	اس ــن	محص ــه	ای ــوز	بیم ــد	مج وی	از	تایی
ــدوق	 ــه	صن ــه	ب ــا	درخواســتی	ک ــرد:	امســال	ب ــان	ک داد	و	بی
بیمــه	محصــوالت	کشــاورزی	ارســال	شــد	توانســتیم	تاییدیه	
بیمــه	محصــول	گل	محمــدی	را	نیــز	دریافــت	کنیــم	بــه	این	
ترتیــب	کشــاورزان	مــا	بــا	کاشــت	ایــن	محصــول	و	مراقبــت	
هــای	مطلــوب	نگرانــی	هــای	گذشــته	را	نســبت	بــه	امــکان	

ســرمازدگی	در	ایــن	محصــول	را	نخواهنــد	داشــت.
وی	اظهــار	امیــدواری	مــی	کنــد	بــا	رشــد	و	توســعه	کاشــت	
ایــن	گیــاه	در	اســتان	زمینــه	هــای	رونق	اقتصــادی	و	اشــتغال	
ــن	 ــه	ای ــزوده	شــود	چــرا	ک ــری	اف ــه	طــور	روشــن	ت ــی	ب زای
محصــول	امــروز	در	دنیا	شــناخته	شــده	و	بســیار	طالــب	دارد.
توســعه	اقتصــاد	روســتایی	بــرای		ایجــاد	اشــتغال	و	جلوگیری	
ــتان	 ــئوالن	در	اس ــم	مس ــداف	مه ــی	از	اه ــرت		یک از	مهاج
ــه،	 ــن	زمین ــه	در	ای ــود	ک ــی	ش ــالم	م ــی	اع ــان	جنوب خراس
ــوان	هــا	و	پتانســیل	هــای	بالقــوه	و	بالفعــل	هــر	 شــناخت	ت
منطقــه،	امــری	الزم	و	ضــروری	اســت	و	پــرورش	گل	محمدی	
بــه	عنــوان	یکــی	از	زیــر	بخــش	هــای	بخــش	کشــاورزی	مــی	
توانــد	نقش	مهمــی	در	ایجــاد	اشــتغال	و	درآمدزایی	و	توســعه	
اقتصــاد	روســتایی	اســتان	ایفــا	کنــد	و	امــرار	معاش	بســیاری	
از	روســتاییان	و	بــه	تبــع	آن	اقتصــاد	منطقــه	را	تحــت	تاثیــر	
قــرار	دهــد	کــه	ایــن	مهــم	نیازمنــد	برنامــه	ریــزی	و	توجــه	

ــژه	اســت. وی
صنعــت	گل	محمــدی	از	پــر	بــازده	تریــن	صنایــع	اســت	چــرا	
کــه	بــه	ســبب	کاهــش	مصــرف	آب	و	عــدم	نیــاز	بــه	زمیــن	
ــتان	 ــن	اس ــرای	ای ــی	را	ب ــد	ارزآوری	خوب ــی	توان ــوب	م مرغ

داشــته	باشــد.

اشتغال زایی با عطر ویژه/ گل محمدی نجاتبخش خراسان جنوبی می شود

فاطمه زیراچی
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ــران اقتصاد ایـ

کولبــری طــی چنــد ســال اخیــر در 
ــی  کردســتان و برخــی از مرزهــای غرب
ــرای خــود داشــته  کشــور ماجراهایــی ب
ــه  ــد نقط ــت می خواه ــاال دول ــت، ح اس
ــه  ــا را ب ــته و آن ه ــر آن گذاش ــی ب پایان

ــد. ــت ده ــر وضعی ــه ور تغیی پیل

کولــه	بــری	در	مرزهــای	اســتان	کردســتان	و	ســایر	
اســتان	های	غــرب	کشــور	بــه	یــک	معضــل	جــدی	
تبدیل	شــده	اســت	و	علیرغــم	تمامــی	وعده	هــای	مســئوالن	
اســتانی	و	کشــوری	تــا	ایــن	لحظــه	طرحی	بــرای	ســاماندهی	

ــت. ــده	اس ــه	نش ــل	ارائ ــن	معض ــت	ای و	مدیری
وضعیــت	نابســامان	در	مرزهــای	اســتان	کردســتان	ســال	های	
ســال	اســت	کــه	ادامــه	دارد	و	هرچنــد	تاکنون	چندیــن	طرح	
متعــدد	بــرای	مدیریــت	و	ســاماندهی	ایــن	وضعیت	ارائه	شــده	
ــراد	 ــته	و	اف ــی	نداش ــون	موفقیت ــل	تاکن ــی	در	عم ــت	ول اس
ســاکن	در	مرزهــای	کردســتان	همچنــان	متضــرر	می	شــوند.
ــت	 ــاماندهی	وضعی ــتای	س ــت	در	راس ــدام	دول ــن	اق در	آخری
مبــادالت	مــرزی	در	کشــور	به	ویــژه	اســتان	کردســتان،	
طرحــی	بــا	عنــوان	»ســاماندهی	مبــادالت	مــرزی«	در	کشــور	
ــه	تصویــب	رســانده	و	وزارت	کشــور	به	عنــوان	متولــی	ایــن	 ب
کار،	به	صــورت	نمادیــن	طــرح	را	در	مــرز	ســیرانبند	بانــه	آغــاز	

کــرد.
ــان	 ــدی	بازاری ــاد	ج ــا	انتق ــرح	ب ــن	ط ــردن	ای ــی	ک اجرای
ــرزی	اســتان	های	کردســتان،	کرمانشــاه	و	 شهرســتان	های	م
آذربایجــان	غربــی	مواجــه	شــد	و	ایــن	اعتراض	هــا	باعــث	شــد	
تــا	مســئوالن	هــر	بــار	وعــده	ای	تــازه	را	بــرای	مدیریــت	ایــن	

موضــوع	اعــالم	کننــد.
ــادالت	 ــب	و	اجــرای	طــرح	ســاماندهی	مب در	راســتای	تصوی
مــرزی،	بازاریــان	بانــه	اقــدام	بــه	واردکــردن	کاالهــای	خارجی	
از	طریــق	مــرز		کردنــد،	امــا	بــه	گفتــه	بازاریــان	فقــط	عــده	ای	
ــد	و	 ــور	کنن ــود	را	وارد	کش ــای	خ ــته	اند	کااله ــان	توانس از	آن
ــای	 ــده	پشــت	مرزه ــای	خریداری	ش ــادی	از	کااله ــمار	زی ش

کشــور	اجــازه	ورود	پیــدا	نکردنــد.

افزایــش نــرخ گمــرک باعــث اعتــراض مرزنشــینان 
شــده اســت

کردســتان	 اســتان	 مــرزی	 شهرســتان	های	 بازاریــان	
ــای	 ــرخ	گمــرک	کااله ــن	طــرح،	ن ــا	اجــرای	ای ــد:	ب می	گوین
ــه	 ــروش	آن	مقرون	به	صرف ــه	و	خریدوف ــی	افزایش	یافت خارج

ــرخ	 ــا	خواســتار	کاهــش	ن ــل	آن	ه ــن	دلی ــه	همی نیســت	و	ب
گمــرک	اعالم	شــده	از	ســوی	مســئوالن	و	متولیــان	هســتند.
ــه	در	 ــازار	در	شهرســتان	بان ــاالن	ب یکــی	از	کارشناســان	و	فع
خصــوص	وضعیــت	فعالیت	هــای	مــرزی	در	ایــن	شهرســتان،	
ــات	 ــا	اقدام ــای	اســتان	کردســتان	ب ــت:	متأســفانه	مرزه گف
غیــر	کارشناســی	و	تصمیماتــی	خــالف	طــرح	بومی	ســازی،	
مســدود	شــده	و	اوضــاع	نابســامانی	را	بــرای	مــردم	منطقــه	به	

وجــود	آورده	اســت.
ــری	 ــزوم	تصمیم	گی ــر	ل ــد	ب ــن	تأکی ــاس	زاده	ضم ــز	عب عزی
اســتان	 مرزهــای	 وضعیــت	 ســاماندهی	 خصــوص	 در	
ــد	 ــه	بای ــن	اســت	ک ــه	ای ــزود:	اصــل	قابل	توج ــتان،	اف کردس
ــرای	ســاماندهی	مبــادالت	مــرزی	فراهــم	 زیرســاخت	هایی	ب

ــد. ــرح	می	ش ــب	ط ــه	تصوی ــدام	ب ــد	اق و	بع
بانــه	همچنــان	 مــردم	شهرســتان	 عنــوان	کــرد:	 وی	
بازگشــایی	مرزهــا	بــرای	 بــه	 امیــدوار	 چشــم	انتظار	و	
ــت	بیشــتر	 ــن	مهــم	عنای ــه	ای امرارمعــاش	خــود	هســتند	ک

می	طلبــد. را	 مســئوالن	
ــی	 ــه	ط ــده	داد	ک ــتان	وع ــتاندار	کردس ــال	اس ــن	ح در	همی
روزهــای	آینــده	خبرهــای	خوبــی	بــرای	مــردم	ایــن	اســتان	
به	ویــژه	مرزنشــینان	دارد	و	قــرار	اســت	کــه	اقدامــات	بهتــری	

در	ایــن	خصــوص	اجرایــی	و	عملیاتــی	شــود.

وعــده اســتاندار کردســتان بــرای پیگیــری موضوع 
مــرز از طریــق مســئوالن کشــوری

ــائل	و	 ــون	مس ــو	پیرام ــی	و	گفتگ ــه	رایزن ــا	ب ــن	مرادنی بهم
ــر	 ــد	روز	اخی ــت:	در	چن ــرد	و	گف ــاره	ک ــرز	اش ــکالت	م مش
دیدارهــای	خــوب	و	مثمــر	ثمــری	جهــت	رفــع	موانــع	موجود	
و	حــل	معضــالت	مــرزی	انجــام	شــده	اســت	کــه	ان	شــاءاهلل	
ــه	ســمع	و	نظــر	مــردم	عزیــز	کردســتان	خواهــد	 ــه	زودی	ب ب

ــید. رس
وی	گفــت:	معیشــت	بســیاری	از	مرزنشــینان	اســتان	
ــرزی	 ــراودات	م ــه	م ــتقیم	ب ــتقیم	و	غیرمس ــورت	مس به	ص
بســتگی	دارد	و	همــه	مســئولین	ارشــد	اســتان	ایــن	موضــوع	
ــی	درک	کــرده	و	همــه	یکــدل	و	یک	صــدا	درصــدد	 را	به	خوب

ــتیم. ــل	مشــکل	هس ح
مرادنیــا	خطــاب	بــه	مــردم	تالشــگر	و	همیشــه	همــراه	
شهرســتان	های	مــرزی	اســتان،	گفــت:	انتظــار	داریــم	مــردم	
عزیــز	ضمــن	درک	رونــد	حــل	موضــوع	و	توجــه	بــه	این	کــه	
شــاید	پیگیری	هــای	نماینــدگان	دولــت	کمــی	زمان	بــر	
ــه	 ــی	ک ــای	احساس ــته	و	از	حرکت	ه ــعه	صدر	داش ــد،	س باش
امــکان	دارد	مــورد	سوءاســتفاده	عوامــل	منحــرف	قرارگرفتــه	
ــاءاهلل	 ــا	ان	ش ــد	ت ــودداری	کنن ــد،	خ ــردم	باش ــان	م ــه	زی و	ب
ــوان	خــود	 ــر	داخــل	اســتان،	ت مســئولین	به	جــای	تمرکــز	ب

ــد. ــز	کنن ــر	حــل	موضــوع	در	مرکــز	متمرک را	ب
ــأن	 ــر	ش ــری	و	کس ــف	کولب ــت	مخال ــاً	دول ــت:	اساس وی	گف
ــرزی	را	 ــراودات	م ــد	م ــت	و	می	خواه ــتان	اس ــردم	کردس م
بــه	نحــوی	ســاماندهی	کنــد	کــه	مــردم	کردســتان	به	عنــوان	
بازرگانــان	و	پیلــه	وران	قانونــی	و	مورداحتــرام	شــناخته	شــوند	

نــه	کولبــر.

وزیــر کشــور: بــه دنبــال ســاماندهی فعالیــت کولــه 
ــتیم ــرزی هس ــتان های م ــری در اس ب

مشــکالت	کولبــران	در	جلســه	آخریــن	وضعیــت	بازارچه	های	
مــرزی	کشــور	هــم	بررســی	شــد،	جلســه	ای	کــه	طــی	هفتــه	
جــاری	بــه	ریاســت	عبدالرضــا	رحمانــی	فضلــی	وزیــر	کشــور	

در	ایــن	وزارتخانــه	برگــزار	شــد.
ــرای	 ــه	مشــکالت	پیش	آمــده	ب ــا	اشــاره	ب رحمانــی	فضلــی	ب

تالش برای تغییر وضعیت کولبران به پیله ور/ خبرهای خوب در راه است

آرمان نصرالهی
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ــران اقتصاد ایـ

فعالیــت	کولــه	بــران	تصریــح	کــرد:	دولــت	بــا	طــرح	جدیدی	
ــاماندهی	 ــال	س ــه	دنب ــانده	ب ــب	رس ــه	تصوی ــراً	ب ــه	اخی ک

ــت. ــرزی	اس ــتان	های	م ــری	در	اس ــه	ب ــت	کول فعالی
ــق	 ــزی	دقی ــاس	برنامه	ری ــر	اس ــد	ب ــزود:	بای ــه	اف وی	در	ادام
ــر	 ــتان	های	موردنظ ــه	در	اس ــی	ک ــران	واقع ــه	ب ــداد	کول تع
فعالیــت	دارنــد	شناســایی	شــوند	تــا	بــر	ایــن	اســاس	بتــوان	

ــرد. ــدام	ک ــا	اق ــه	حــل	مشــکالت	آن	ه نســبت	ب
ــه	 ــن	وزارتخان ــی	ای ــی	انتظام ــاون	امنیت ــور	از	مع ــر	کش وزی
خواســت	در	جلســه	مشــترک	بــا	اســتانداران	مــرزی	و	
ــع	 ــده	موان ــه	آین ــک	هفت ــرف	ی ــئول	ظ ــتگاه	های	مس دس
پیــش	روی	فعالیــت	کولــه	بــران	در	اســتان	های	موردنظــر	را	

ــد. ــه	کنن ــنهادی	را	ارائ ــای	پیش ــی	و	راهکاره بررس
و	 اســتانداران	هرمــزگان،	سیســتان	 ایــن	جلســه	 در	
غربــی،	 آذربایجــان	 کرمانشــاه،	 بوشــهر،	 بلوچســتان،	
ــا	قاچــاق	 ــارزه	ب خوزســتان،	کردســتان،	رئیــس	ســتاد	مب

کاال	و	ارز،	رئیــس	ســازمان	توســعه	تجــارت،	جانشــین	
فرماندهــی	ناجــا،	فرمانــده	مرزبانــی	ناجــا	و	فرمانــده	نیــرو	
زمینــی	ســپاه	و	نمایندگانــی	از	گمــرک	و	وزارت	اطالعــات	

ــتند. ــور	داش حض
در	ایــن	جلســه	برخــی	از	مــواد	آیین	نامــه	ســاماندهی	
مبادلــه	کاال	در	بازارچه	هــای	غیررســمی	موقــت	مــرزی	

موردبازنگــری	قــرار	گرفــت.
ــتان	های	 ــل	شهرس ــه	قب ــوالت	هفت ــن	تح ــا	ای ــان	ب هم	زم
بانــه	و	مریــوان	در	اســتان	کردســتان	میزبــان	ســعید	جلیلــی	
ــی	 ــالب	اســالمی	در	شــورای	عال ــر	معظــم	انق ــده	رهب نماین
امنیــت	ملــی	بودنــد	کــه	مــردم	ضمــن	حضــور	در	جلســات،	

ــاندند. ــوش	وی	رس ــه	گ ــود	را	ب ــای	خ گالیه	ه
ــتان	 ــردم	شهرس ــا	م ــی	ب ــعید	جلیل ــدار	س ــه	و	دی در	جلس
ســاماندهی	 وضعیــت	 بــه	 بازاریــان	 از	 شــماری	 بانــه،	
مرزهــا	و	بی	تدبیری	هــای	بعضــی	از	مســئوالن	انتقــاد	
ــردم	در	 ــدی	م ــای	ج ــه	نیازه ــه	ب ــتار	توج ــرده	و	خواس ک

شهرســتان	های	بانــه	و	مریــوان	شــدند.

ــور در  ــه رئیس جمه ــس ب ــدگان مجل ــه نماین نام
ــا ــت مرزه ــوص وضعی خص

در	همیــن	حــال	روز	گذشــته	شــماری	از	نماینــدگان	
ــاه	 ــتان،	کرمانش ــتان	های	کردس ــرزی	اس ــتان	های	م شهرس
ــه	رئیس	جمهــور	خواســتار	 و	آذربایجــان	غربــی	در	نامــه	ای	ب

ــدند. ــینان	ش ــت	مرزنش ــه	وضعی ــیدگی	ب رس
ــن	نامــه	نماینــدگان	مــردم	شهرســتان	های	مرزنشــین	 در	ای
ــا	توجــه	 ــه	ب ــد	ک ــور	آورده	ان ــه	رئیس	جمه کشــور	خطــاب	ب
بــه	رشــادت	های	مــردم	مرزنشــین	الزم	اســت	کــه	هــر	چــه	
ســریع	تر	وضعیــت	مــردم	ســاکن	در	مرزهــا	مــورد	رســیدگی	

قــرار	گیــرد.
در	ایــن	نامــه	همچنیــن	آمــده	اســت	کــه	بایــد	در	کوتاه	تریــن	
ــردم	 ــرای	م ــده	ب ــود	آم ــه	وج ــکالت	ب ــن	مش ــان	ممک زم
ــه	و	 ــیدگی	قرارگرفت ــورد	رس ــور	م ــای	کش ــاکن	در	مرزه س

ــردم	بازگشــایی	شــود. ــی	م ــادالت	قانون ــرای	مب ــا	ب مرزه
درحالی	کــه	بــا	گذشــت	زمــان	مســئوالن	از	طرح	هــا	و	
ــرای	ســاماندهی	مبــادالت	مــرزی	خبــر	 برنامه	هــای	خــود	ب
ــی	 ــدام	عمل ــری	از	اق ــچ	خب ــان	هی ــه	همچن ــد	ک می	دهن
ــز	 ــان	نی ــبه	و	بازاری ــراض	کس ــت	و	اعت ــوزه	نیس ــن	ح در	ای

ــه	دارد. ــان	ادام همچن
ــن	وضعیــت	و	 ــع	ای ــت	مناســب	و	به	موق ــدون	شــک	مدیری ب
تــالش	بــرای	تأمیــن	معیشــت	مرزنشــینان	بایــد	در	اولویــت	
ــرد	و	از	 ــرار	گی ــان	ق ــری	متولی ــازی	و	تصمیم	گی ــم	س تصمی
ــرداری	 ــردم	بهره	ب ــه	م ــک	ب ــتای	کم ــت	در	راس ــن	ظرفی ای

شــود.

 خســارت بــی ســابقه بــه بزرگتریــن 
قطــب تولیــد پســته دنیــا در ســال جــاری 
اقتصــاد اســتان کرمــان را بــا چالــش 
مواجــه کــرده ایــن در حالــی اســت کــه خشکســالی و 
ــد. ــی کن ــد م ــته را تهدی ــد پس ــز تولی ــی نی ــود بارندگ کمب

ــد	 ــب	تولی ــنتی	قط ــورت	س ــه	ص ــنجان	ب ــتان	رفس شهرس
پســته	در	جهــان	محســوب	مــی	شــود	و	بــا	وجــود	ســرمایه	
گــذاری	هنگفتــی	کــه	در	آمریکا	بــرای	تولیــد	پســته	در	ایالت	
کالیفرنیــا	صــورت	گرفتــه	اســت	و	اعمــال	نفــوذ	در	بازارهــای	
جهانــی	امــا	هنــوز	هــم	بــه	دلیــل	طعــم	و	میــزان	چربــی	کــه	
ــا	پســته	 ــت	ب ــن	محصــول	در	رقاب پســته	رفســنجان	دارد	ای
آمریــکا	و	ترکیــه	در	بازارهــای	جهانــی	گــوی	ســبقت	را	مــی	

ــد. ربای
امــا	بــا	وجــود	تمــام	داشــته	هــا	امــا	اگــر	ایــن	روزها	از	ســمت	
یــزد	بــه	مرکــز	اســتان	کرمــان	ســفر	کنیــد	و	بــه	بزرگتریــن	
ذخیــره	گاه	پســته	جهــان	کــه	در	اطــراف	ایــن	جــاده	اســت	
ــان	 ــر	روی	درخت ــی	ب ــا	محصول ــاغ	ه ــر	ب ــد	اکث ــگاه	کنی ن

ــد. ندارن
ــر	 ــال	پ ــک	س ــی	ی ــال	متوال ــنتی	از	دو	س ــورت	س ــه	ص ب
محصــول	و	ســال	دیگــر	محصــول	کمــی	دارد	و	بــه	اصطــالح	
مــردم	رفســنجان	مــی	گوینــد	امســال	ســال	پســته	نیســت.
ارز	آورتریــن	محصــول	کشــاورزی	کشــور	بــا	افــت	بــی	ســابقه	

تولیــد	مواجــه	شــد
کرمــان	 اســتان	 ارزآور	 محصــول	 مهمتریــن	 پســته	
محســوب	مــی	شــود	و	ســاالنه	۱.7	میلیــارد	دالر	ارز	عایــد	
کشــور	مــی	کنــد	و	حفــظ	ایــن	ظرفیــت	از	اهمیــت	ویــژه	
ــه	 ــی	ک ــن	کاالی	مل ــد	ای ــا	تولی ــت.	ام ــوردار	اس ای	برخ
دارای	مزیــت	بالقــوه	اســت	ســال	هــا	بــدون	برنامــه	ریــزی	
ــن	دســتی	و	 ــاال	دســتی	و	پایی ــع	ب ــه	صنای ــق	در	زمین دقی
ــان	 ــتان	کرم ــه	اس ــرمایه	ب ــت	س ــه	بازگش ــی	در	زمین حت

ــت. ــده	اس ــام	ش انج
ــم	 ــان	علیرغ ــته	کرم ــرمایه	داران	کالن	پس ــفانه	س متاس
ــود	 ــرمایه	خ ــد	س ــه	دارن ــادی	ک ــای	اقتص ــام	ظرفیته تم
را	نــه	در	اســتان	کرمــان	و	یــا	حتــی	ایــران	بلکــه	در	
کشــورهای	همســایه	جنوبــی	و	گاه	قــاره	هــای	دیگــر	
ســرمایه	گــذاری	مــی	کننــد	و	اینگونــه	اســت	کــه	علیرغــم	
گمــان	عمومــی	عامــه	مــردم	کرمــان	کمتــر	از	ایــن	

ــد. ــرده	ان ــره	ب ــت	به ظرفی
بــا	این	وجــود	صنعــت	پســته	در	اســتان	کرمــان	بیشــترین	
ظرفیــت	اشــتغالزایی	را	در	راســتای	کاشــت،	داشــت	و	

طالی سبز بر روی شاخه ها خشکید/ خسارت بی سابقه پسته در کرمان

اسما محمودی
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برداشــت	محصــول	ایجــاد	کــرده	اســت.	بــه	همیــن	دلیــل	
حفــظ	ایــن	ظرفیــت	اقتصــادی	در	کرمــان	ضــروری	اســت	
ــش	 ــدید	آب	و	کاه ــود	ش ــر	کمب ــای	اخی ــال	ه ــا	در	س ام
ــل	 ــته	تبدی ــت	پس ــش	صنع ــن	چال ــه	مهمتری ــی	ب بارندگ
شــده	اســت،	از	ســوی	دیگــر	تغییــرات	اقلیمــی	در	کرمــان	
چالــش	جــدی	بخــش	کشــاورزی	اســت،	گــرم	شــدن	هــوا	
در	فصــل	ســرد	ســال	و	ســرد	شــدن	هــوا	در	فصــل	گــرم	
ــای	 ــه	ج ــده	ای	را	ب ــای	عم ــارت	ه ــاله	خس ــر	س ــال	ه س

مــی	گــذارد.
ســرمای	ناگهانــی	هــوا	در	ســال	جــاری	کــه	هنــوز	هــم	ادامــه	
دارد	در	کنــار	گرمــای	ابتــدای	ســال،	بخــش	قابــل	توجهــی	از	

محصــول	ســال	جــاری	را	از	بیــن	بــرده	اســت.
وضعیــت	آنقــدر	وخیــم	شــده	اســت	کــه	محصــول	پســته	در	
رفســنجان	۸5	درصــد	و	در	زرنــد	۹۰	درصــد	کاهــش	یافتــه	
اســت،	ایــن	چالــش	در	شهرســتان	انــار،	ســیرجان،	کرمــان	و	

راور	نیــز	دیــده	مــی	شــود.
ــم	محصــول	 ــادی	ه ــت	ع ــه	در	حال ــی	اســت	ک ــن	در	حال ای
ــه	ســال	گذشــته	طبــق	 پســته	در	اســتان	کرمــان	نســبت	ب
رونــد	عــادی	بایــد	کاهــش	مــی	یافــت	و	بــا	تغییــرات	دمایــی	

حــاال	دیگــر	محصولــی	بــرای	تولیــد	باقــی	نمانــده	اســت.
ــق	 ــد:	طب ــی	گوی ــنجان	م ــاورزی	رفس ــاد	کش ــس	جه رئی
ــود	 ــه	ب ــورت	گرفت ــل	ص ــه	از	قب ــی	ک ــی	های ــش	بین پی
مشــخص	بــود	کــه	در	ســال	جــاری	بــا	افــت	تولیــد	مواجــه	
ــر	دو	 ــادی	ه ــه	صــورت	ع ــر	ب ــن	ام ــرا	ای ــود	زی ــم	ب خواهی
ــاری	 ــال	ج ــا	در	س ــود	ام ــی	ش ــرار	م ــار	تک ــک	ب ــال	ی س
ــه	دلیــل	گرمــا	زدگــی	و	 ــه	دلیــل	خســارت	هایــی	کــه	ب ب
ــد	محصــول	کاهــش	جــدی	 ســرمازدگی	ایجــاد	شــد	تولی

ــت. ــد	یاف خواه

ــن  ــنجان از بی ــته رفس ــول پس ــد محص ۸۵ درص
ــت رف

ــم	۳۰	 ــی	کردی ــور	م ــا	تص ــرد:	م ــان	ک ــی	بی ــین	رضای حس
هــزار	تــن	پســته	در	شهرســتان	رفســنجان	تولیــد	شــود	امــا	
متاســفانه	۸5	درصــد	ایــن	محصــول	نیــز	از	بیــن	رفته	اســت.
وی	از	کشــاورزان	خواســت	حتمــا	بــاغ	هــای	کشــاورزی	را	در	
مقابــل	تغییــرات	دمایــی	بیمــه	کننــد	و	گفــت:	افــرادی	کــه	
بــاغ	هــای	خــود	را	بیمه	کــرده	انــد	خســارت	را	پس	از	بــرآورد	

دریافــت	خواهنــد	کــرد.
ــن	 ــه	در	ای ــرد	ک ــان	ک ــرد	و	بی ــاره	ک ــال	7۶	اش ــه	س وی	ب
ســال	فقــط	۱۰	هــزار	تــن	محصــول	تولیــد	شــده	اســت،	ایــن	
رویــه	در	ســال	جــاری	تکــرار	مــی	شــود	بــه	همیــن	دلیــل	از	
کشــاورزان	مــی	خواهیــم	در	ورود	محصــول	پســته	ای	کــه	در	
انبــار	دارنــد	بــه	بــازار	و	هزینــه	هــای	تولیــد	مدیریــت	جــدی	

داشــته	باشــند.
ــاری	از	 ــال	ج ــای	س ــارت	ه ــترین	خس ــت:	بیش ــی	گف رضای
ســرمای	روزهــای	اخیــر	نبــوده	اســت	بلکــه	محصــول	دچــار	
گرمــا	زدگــی	در	مقطــع	زمانــی	هفتــه	اول	ســال	جاری	شــده	

اســت.
وی	بیــان	کــرد:	بیشــترین	خســارات	بــه	محصــول	صادراتــی	
بــه	خصــوص	احمــد	آقایــی	و	اکبــری،	کلــه	قوچــی	و	فندقــی	

وارد	شــده	اســت.

ــل  ــه دلی ــته ب ــد پس ــابقه تولی ــی س ــش ب کاه
ســرمای بهمــن و گرمــای فروردیــن

ــکل	 ــک	مش ــوان	ی ــه	عن ــول	ب ــدید	محص ــت	ش ــه	اف وی	ب
جــدی	در	صنعــت	پســته	یــاد	کــرد	و	افــزود:	ریــزش	خوشــه	
بــه	دلیــل	ســرمای	بهمــن	مــاه	و	عــدم	تشــکیل	نطفــه	پســته	

ــه	دلیــل	گرمــا	ایــن	وضعیــت	را	ایجــاد	کــرده	اســت. ب
ــه	 ــرای	مقابل ــات	الزم	ب ــد	تحقیق ــرد:	بای ــان	ک ــی	بی رضای
ــود،	 ــام	ش ــر	انج ــای	اخی ــال	ه ــی	در	س ــانات	دمای ــا	نوس ب
طــی	ســال	هــای	اخیــر	بــه	صــورت	کامــال	واضــح	تغییــرات	

اقلیمــی	کشــاورزی	را	در	اســتان	کرمــان	تحــت	تاثیــر	قــرار	
ــت. داده	اس

وی	بــه	خشکســالی	در	رفســنجان	نیــز	اشــاره	کــرد	و	بیــان	
کــرد:	متاســفانه	میــزان	بارندگــی	بــه	شــدت	کاهــش	یافته	
اســت	و	هــر	ســال	از	منابــع	آبــی	کمتــری	برخــوردار	مــی	
ــی	 ــاره	اندیش ــکل	چ ــن	مش ــع	ای ــرای	رف ــد	ب ــویم	و	بای ش

ــم. کنی
رئیــس	جهــاد	کشــاورزی	رفســنجان	اظهارکــرد:	بایســتی	
فکــری	بــرای	تامیــن	آب	بــاغ	هــای	پســته	اندیشــیده	شــود	
و	اگــر	بــه	ایــن	مســاله	توجــه	نشــود	و	آینــده	نگــری	نشــود	
ــن	 ــان	و	ارزآور	تری ــن	محصــول	ازرآور	اســتان	کرم مهمتری

محصــول	کشــاورزی	کشــور	از	دســت	خواهــد	رفــت.
وی	از	کشــاورزان	خواســت	از	روش	هــای	کشــاورزی	علمــی	و	
مدرن	اســتفاده	کننــد	و	کشــاورزی	ســنتی	را	کنــار	بگذارند	و	
افــزود:	هــر	چنــد	در	ســال	جــاری	درختــان	محصــول	ندارنــد	
امــا	نبایــد	در	خصــوص	رســیدگی	بــه	بــاغ	هــای	پســته	بــی	

اهمیــت	بــود.

کاهش ۹۰ درصدی تولید پسته در زرند
ــدید	 ــارت	ش ــه	خس ــز	ب ــد	نی ــاورزی	زرن ــاد	کش ــس	جه رئی

بــه	بــاغ	هــای	پســته	ایــن	شهرســتان	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	
میــزان	خســارت	در	ســال	جــاری	موجــب	شــده	۹۰	درصــد	

ــرود. ــن	ب محصــول	ســال	جــاری	از	بی
ــوز	 ــای	هن ــارت	ه ــزان	خس ــرد:	می ــان	ک ــی	بی ــی	زارع عل
بــرآورد	نشــده	اســت	امــا	پیــش	بینــی	مــا	خســارتی	معــادل	

ــت. ــرده	اس ــی	ک ــال	را	ارزیاب ــارد	ری ــزار	میلی ــار	ه چه
وی	بــه	ســطح	زیــر	کشــت	۳5	هــزار	هکتــاری	پســته	در	زرند	
اشــاره	و	بیــان	کــرد:	زرنــد	جــزو	مهمتریــن	تولیــد	کننــدگان	
پســته	در	اســتان	کرمان	اســت	امــا	افت	شــدید	آب	در	دشــت	
ــده	ای	را	در	 ــکالت	عم ــی	مش ــرات	دمای ــد	و	تغیی ــای	زرن ه

ایــن	شهرســتان	ایجــاد	کــرده	اســت.
ــران	 ــرای	جب ــم	ب ــی	خواهی ــاورزان	م ــزود:	از	کش ــی	اف زراع
خســارت	هــا	بــه	بیمــه	هــای	تحــت	پوشــش	مراجعــه	کننــد.
ــه	 ــن	زمین ــی	از	مهمتری ــته	یک ــت	پس ــد	صنع ــر	چن ه
هــای	اقتصــادی	ارزآور	کشــور	محســوب	مــی	شــود	امــا	
هیــچ	گاه	حمایــت	الزم	و	ســاماندهی	در	تولیــد	ایــن	
محصــول	در	کشــور	انجــام	نشــده	اســت	و	پیــش	بینــی	
ــیاری	از	 ــی	بس ــد	فعل ــه	رون ــورت	ادام ــود	در	ص ــی	ش م
ــان	از	 ــران	در	جه ــته	ای ــده	پس ــنتی	و	عم ــای	س بازاره

ــود. ــارج	ش ــترس	خ دس

ــران اقتصاد ایـ
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 تولیدکننــدگان پوشــاک در کرمانشــاه 
بــه علــت عــدم همــکاری مدیــران بخــش 
نبــود حمایــت  و  و خصوصــی  دولتــی 
ــال  ــد در ح ــش تولی ــداول از بخ ــای مت ه

ورشکســتگی هســتند.

چهــره	شــهر	همــه	پــر	شــده	از	بنرهایــی	مزیــن	بــه	حمایــت	
از	تولیــدات	داخلــی	از	طــرف	ادارات	مختلــف	ولــی	در	عمــل	
شــاید	ایــن	موضــوع	بــروز	و	نمــود	چندانــی	نــدارد	و	مدیران	
اقبــال	چندانــی	حداقــل	بــه	تولیــدات	داخــل	اســتان	

ــد. ندارن
تولیدکننــدگان	 هــای	 کــه	چــرخ	 پوشــاک	 بخــش	 در	
کرمانشــاهی	روز	بــه	روز	کندتــر	مــی	چرخــد،	بــازار	ایــن	صنف	
را	تولیدکننــده	هــای	اســتان	هــای	دیگــر	البتــه	بــا	البــی	گری	
واســطه	هــا	در	اختیــار	گرفتــه	انــد	و	اگــر	نــه	عــدم	همــکاری	
مدیــران	بــرای	حمایــت	از	تولیــدات	داخــل	اســتان	چــه	

ــد	داشــته	باشــد؟ ــی	توان ــی	م معنای
ــار	 ــتان	و	آم ــتغال	در	اس ــب	اش ــرایط	نامناس ــت	و	ش وضعی
ــاغل	 ــل	مش ــه	حداق ــد	ک ــی	کن ــاب	م ــاال	ایج ــکاری	ب بی
ــل	 ــه	خی ــدن	ب ــزوده	ش ــا	از	اف ــوند	ت ــت	ش ــود	حمای موج
بیــکاران	جلوگیــری	شــود،	امــا	ایــن	حداقــل	کار	ممکــن	را	
ــد	انجــام	دهنــد	 ــه	درســتی	نتوانســته	ان هــم	مدیــران	مــا	ب
و	حــاال	تولیدکننــدگان	پوشــاک	کرمانشــاه	در	آســتانه	

ــد. ــه	ان ــرار	گرفت ــتگی	ق ورشکس
	

ســاالنه ۴۵۰ هــزار دســت ســفارش لبــاس از اســتان 
هــای دیگــر مــی گیرنــد

ــه	 ــاک	زنان ــه	پوش ــر	اتحادی ــدزاده،	دبی ــی	محم ــه	عل مرضی
اســتان	کرمانشــاه	،	اظهــار	داشــت:	یکــی	از	صنوفــی	کــه	مــی	
توانــد	در	اســتان	اشــتغال	زایــی	زیــادی	داشــته	باشــد،	تولیــد	
پوشــاک	اســت	امــا	متاســفانه	هیــچ	مدیــر	دولتــی	یــا	بخــش	
خصوصــی	در	ایــن	زمینــه	بــا	تولیدکننــدگان	اســتان	همکاری	

ــدارد. ن
ــالیانه	از	 ــاس	کار	س ــت	لب ــزار	دس ــت:	۴5۰	ه ــان	داش وی	بی
اســتان	هــای	تهــران،	اصفهــان،	خراســان	و	همــدان	ســفارش	
گرفتــه	مــی	شــود،	امــا	حتــی	ســفارش	یــک	دســت	لبــاس	به	

تولیدکننــدگان	داخــل	اســتان	تعلــق	نمــی	گیــرد.
دبیـر	اتحادیـه	تولید	پوشـاک	زنانه	اسـتان	کرمانشـاه	افـزود:	ما	
ایـن	موضـوع	را	در	هفتـاد	و	پنجمین	جلسـه	سـتاد	تسـهیل	با	
اسـتاندار	مطـرح	کردیم	و	دسـتور	دادند	سـازمان	صنعت	معدن	
و	تجـارت	اسـتان	طـی	دو	جلسـه	بـا	مدیـران	دولتـی	و	بخـش	
خصوصی	آنهـا	را	مجاب	کند	که	پوشـاک	خود	را	از	ما	سـفارش	
بگیرنـد،	اما	از	بهمن	ماه	سـال	گذشـته	تاکنون	هیـچ	مدیری	به	

ما	سـفارش	کار	نداده	اسـت.

سفارشات آموزش و پرورش
علــی	محمــدزاده	خاطرنشــان	کــرد:	یکــی	دیگــر	از	مشــکالت	
بــزرگ	مــا	مربــوط	بــه	ســازمان	آمــوزش	و	پــرورش	اســت	کــه	
ــه	مــی	دهــد	 ســفارش	هــای	خــود	را	توســط	واســطه	هــا	ارائ
آنهــا	هــم	اگــر	تمایــل	داشــته	باشــند	از	خــارج	از	اســتان	تهیــه	
ــا	ســود	کــم	مثــال	بــه	ازای	هــر	روپــوش	5	 مــی	کننــد	و	یــا	ب
هــزار	تومــان	کــه	تنهــا	پــول	دوخــت	اســت	و	هیــچ	منفعتــی	

بــرای	تولیدکننــده	نــدارد	بــه	مــا	ســفارش	مــی	دهنــد.
ــدن	و	 ــت،	مع ــازمان	صنع ــا	س ــا	ب ــرد:	باره ــح	ک وی	تصری
ــن	 ــد	ای ــی	گوین ــار	م ــا	هرب ــم	ام ــت	کردی ــارت	صحب تج
ــا	 موضــوع	را	اجرایــی	مــی	کنیــم،	در	جلســه	ای	هــم	کــه	ب
ــا	را	 ــزار	شــد،	م ــن	خصــوص	برگ ــا	درای ــه	ه حضــور	اتحادی
ــروش	 ــه	ف ــا	اتحادی ــرارداد	م ــرف	ق ــد	ط ــد	و	گفتن راه	ندادن

ــت. ــاک	اس پوش
دبیــر	اتحادیــه	تولیــد	پوشــاک	زنانــه	اســتان	کرمانشــاه	گفــت:	
ــدون	حضــور	 ــدگان	ب ــر	از	تولیدکنن ــز	7۰	نف ــاه	گذشــته	نی م

شــاغلین	مقابــل	آمــوزش	و	پــرورش	اعتــراض	کردنــد	کــه	کار	
را	بــدون	واســطه	بــه	تولیدکننــدگان	ارائــه	دهنــد	و	آنهــا	هــم	
گفتنــد	کــه	اســتعالم	مــی	گیریــم	از	ســازمان	صنعــت	و	معدن	
کــه	ببینیــم	چــه	کســی	بایــد	طــرف	قــرارداد	باشــد،	ســازمان	
صنعــت	هــم	مجــددا	فــروش	پوشــاک	را	طــرف	قــرارداد	ایــن	
ــد	 ــا	منعق ــا	م ــراردادی	ب ــوز	ق ــا	هن ــرد	ام ــوان	ک ــوع	عن موض

نشــده	اســت.
علــی	محمــدزاده	بــا	بیــان	اینکــه	بیشــتر	از	ایــن	تولیدکننــده	
ــاه	 ــت	م ــا	از	اول	اردیبهش ــت:	م ــدارد،	گف ــل	ن ــاب	و	تحم ت
بایــد	تولیــد	خــود	را	شــروع	مــی	کردیــم،	امــا	تعلــل	و	تعویــق	
ــه	فــروش	 ــه	خاطــر	ایــن	اســت	کــه	اتحادی ــا	ب جلســات	صرف

ــری	اســت. ــال	واســطه	گ ــه	دنب پوشــاک	ب
وی	بــا	بیــان	اینکــه	عــدم	واگــذاری	ایــن	موضــوع	بــه	
تولیدکننــده	تولیــد	را	بــه	نابــودی	مــی	کشــاند،	تصریــح	کــرد:	
قبــال	۱5۰	واحــد	بــا	هــر	واحــد	اشــتغال	۱5	نفــری	کــه	اغلــب	
ــتند	 ــت	هس ــا	بدسرپرس ــت	ی ــی	سرپرس ــان	ب ــراد	زن ــن	اف ای
فعالیــت	داشــتند،	امــا	االن	بــه	۸۰	واحــد	رســیده	و	اشــتغال	در	

ــده	شــده	اســت. ــال	برچی ــن	حــوزه	کام ای

جلساتی را با مدیران برگزار کردیم
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	کرمانشــاه	
ــی	در	خصــوص	مشــکالت	 هــم	اظهــار	داشــت:	پیگیــری	های

اتحادیــه	مذکــور	انجــام	گرفتــه	اســت.
ــران	 ــا	مدی ــز	ب ــان	داشــت:	جلســاتی	نی ــتمی	بی محســن	رس
ــان	قابلیــت	هــای	 ــه	و	بی ــی	اتحادی اســتان	در	خصــوص	معرف

ــت. ــده	اس ــزار	ش ــدگان	برگ تولیدکنن
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	بــه	همیــن	
موضــوع	بســنده	کــرد	و	خواســت	تــا	ایــن	موضــوع	را	از	طریــق	
معــاون	امــور	بازرگانــی	اش	پیگیــری	کنیــم	امــا	تــالش	هــای	
بــرای	برقــراری	ارتبــاط	بــا	معــاون	ســازمان	نتیجه	ای	نداشــت.
ــتگی	 ــتانه	ورشکس ــاهی	در	آس ــدگان	کرمانش ــاال	تولیدکنن ح
هســتند	و	تقریبــا	از	تــالش	هــای	بــی	نتیجــه	مســئوالن	ناامید	
ــم	نتوانســت	تســهیل	و	 ــتاد	تســهیل	ه ــی	س ــد،	حت شــده	ان

ــد. گشایشــی	در	کار	تولیدکننــدگان	ایجــاد	کن
بــه	نظــر	الــزام	دســتگاه	هــای	دولتــی	بــا	ابــالغ	مصوبــه	بــرای	
اســتفاده	از	تولیــدات	ایــن	صنــف	تنهــا	راه	چــاره	ای	باشــد	کــه	

مــی	توانــد	ایــن	صنــف	را	نجــات	دهــد.

تولیدکنندگان پوشاک کرمانشاه در آستانه 
ورشکستگی/عدم همکاری مسئوالن

ــران اقتصاد ایـ

مسلم معین
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تعــداد  افزایــش  شــاهد  حالــی  در 
بســاط  گســترش  و  دستفروشــان 
دستفروشــی در نقــاط مختلــف شــهر 
ــتار  ــیاری خواس ــه بس ــتیم ک ــهر هس بوش
رســیدگی بــه ایــن وضعیــت و ســاماندهی 

هســتند. دستفروشــان 

اشــتغال	بــه	عنــوان	یکــی	از	مهمتریــن	دغدغه	هــای	جامعــه	
ــیر	 ــه	در	مس ــکالتی	ک ــه	مش ــه	ب ــا	توج ــت	و	ب ــرح	اس مط
ــیاری	از	 ــود	دارد،	بس ــکاری	وج ــکل	بی ــایی	در	مش گره	گش
مــردم	از	ایجــاد	شــغل	توســط	مســئوالن	ناامیــد	هســتند	و	به	

ــد. ــت	می	زنن ــتغال	دس ــاد	اش ــه	ایج ــود	ب ــار	خ ناچ
ــا	کارآفرینــی	مناســب	بــرای	خــود	و	 در	کنــار	افــرادی	کــه	ب
یــا	تعــدادی	دیگــر	از	افــراد	شــغل	ایجــاد	می	کننــد،	افــرادی	
هــم	هســتند	کــه	بــه	ناچــار	بــه	مشــاغلی	چــون	کرایه	کشــی،	

ــد. ــی	و	.	.	.	روی	می	آورن ــت	فروش دس
هرچنــد	ایجــاد	چنیــن	شــغل	هایی	توســط	افــراد	بــه	نســبت	
ــاغل	 ــن	مش ــی	ای ــت	ول ــر	اس ــینی	بهت ــکاری	و	خانه	نش از	بی
ــد	کــه	گاهــی	 نیــز	مشــکالت	و	معایــب	خــاص	خــود	را	دارن

ــز	می	شــود. ــه	نی ــراد	جامع ــن	اف باعــث	نارضایتــی	در	بی

کاهش فروش بازیاریان
دستفروشـان	بـا	توجـه	به	اینکـه	کرایه	خاصـی	را	بـرای	مکان	
خـود	پرداخـت	نمی	کننـد،	به	علـت	نبود	سـاز	و	کار	مناسـب،	
مالیـات	و	عـوارض	و	بیمـه	و	بسـیاری	از	هزینه	هـای	دیگـر	را	
ندارنـد،	می	تواننـد	اجنـاس	مشـابه	را	بـا	قیمـت	مناسـب	تری	

نسـبت	بـه	مغاره	دارهـا	به	فـروش	برسـانند.
ــغلی	را	 ــد	ش ــرمایه	می	توانن ــن	س ــا	کمتری ــان	ب دستفروش
ــه	درآمــد	 ــرای	خــود	دســت	و	پــا	کننــد	و	از	ایــن	طریــق	ب ب
خوبــی	نیــز	دســت	یابنــد	کــه	البتــه	میــزان	درآمــد	بــا	محــل	
ــاوت	اســت. ــروش	متف ــل	ف ــوع	جنــش	قاب دستفروشــی	و	ن

قیمت	های	مناسـب	تر	دستفروشـان	نسـبت	به	بازاریـان	باعث	
می	شـود	تا	مردم	نیز	نسـبت	به	خریـد	از	این	افـراد	تمایل	پیدا	
کننـد	و	ایـن	موضـوع	باعـث	نارضایتـی	بازاریـان	و	مغازه	دارها	
می	شـود.	البتـه	نبـود	نظارت	مناسـب	بـر	قیمت	هـا	و	کیفیت	
محصوالت	دستفروشـان	یکـی	از	چالش	هایی	اسـت	که	باعث	

می	شـود	برخی	از	مـردم	از	دستفروشـان	چیـزی	را	نخرند.

دستفروشان ساماندهی شوند
ســاماندهی	دستفروشــان	هرچنــد	یکــی	از	مطالبه	هــای	
ــی	ســاز	و	کار	 ــان	اســت	ول ــژه	در	بیــن	بازاری ــه	وی عمومــی	ب
ــه	صــورت	برنامه	ریــزی	 ــد	ب مناســب	خــود	را	می	طلبــد	و	بای
شــده	و	بــا	کار	کارشناســی	انجــام	شــود	کــه	ایــن	مشــاغل	از	

ــدان	نشــود. ــرود	و	مشــکالت	دو	چن بیــن	ن
یکــی	از	فروشــندگان	پوشــاک	در	بوشــهر	گفــت:	متاســفانه	
نظارتــی	بر	فعالیــت	دستفروشــان	نیســت	و	روز	به	روز	شــاهد	
افزایــش	تعــداد	دستفروشــان	در	ســطح	شــهر	هســتیم	کــه	
ــازار	تنگ	تــر	می	کنــد. ــرای	فــروش	ب ایــن	موضــوع	فضــا	را	ب
ــازه	 ــی	در	مغ ــروش	خوب ــت	ف ــا	وضعی ــه	این	روزه ــد	ک محم
ــتغال	 ــاد	اش ــف	ایج ــرد:	مخال ــان	ک ــدارد	خاطرنش ــود	ن خ
نیســتیم	ولــی	بایــد	نظــارت	مناســبی	صــورت	گیــرد	کــه	این	
ــان	نشــود. ــازه	داران	و	بازاری ــع	کســب	و	کار	مغ مشــاغل	مان

یکــی	دیگــر	از	بازاریــان	بوشــهر	گفــت:	مــا	اجنــاس	خــود	را	
ــوارض	و	.	.	.	 ــات،	ع ــد،	بیمــه،	مالی ــا	احتســاب	قیمــت	خری ب
ــی	دستفروشــان	از	 ــا	مناســب	ترین	قیمــت	می	فروشــیم	ول ب

ــوارد	معــاف	هســتند. ــن	م همــه	ای
حسـین	امیری	بـا	بیان	اینکـه	دستفروشـان	فقط	پـول	خرید	

میـوه	را	می	دهنـد،	اضافه	کرد:	طبیعی	اسـت	کـه	قیمت	تمام	
شـده	میوه	بـرای	دستفروشـان	کمتـر	از	مـا	باشـد	و	بتوانند	با	

قیمـت	پائین	تری	محصـول	خود	را	بفروشـند.
ــه	و	 ــف	کوچ ــور	در	ک ــن	و	حض ــت	پائی ــه	داد:	قیم وی	ادام
خیابــان	باعــث	می	شــود	تــا	مــردم	نیــز	از	ایــن	دستفروشــان	
ــرای	 ــد	ب ــه	بای ــود	ک ــا	کســاد	می	ش ــازار	م ــد	و	ب ــد	کنن خری
ــرد. ــالش	بیشــتری	صــورت	گی ــان	ت ــاماندهی	دستفروش س

کاری غیر از دستفروشی نداریم
یکی	از	دستفروشـان	که	بسـاط	خـود	را	در	یکـی	از	کوچه	های	
بوشـهر	پهن	کـرده	گفت:	متاسـفانه	کار	و	شـغلی	نداشـته	ام	و	

مجبور	به	دسـت	فروشـی	شـده	ام.
امید	اضافه	کرد:	وقتی	که	مسئوالن	کاری	برای	ما	نمی	کنند	و	
شغلی	ایجاد	نمی	شود،	مجبوریم	خودمان	دست	به	کار	شویم،	
سرمایه	ای	هم	در	دست	نداریم	که	شغل	بهتری	دست	و	پا	کنیم	

و	مجبوریم	دست	فروشی	کنیم.
یکـی	دیگر	از	دستفروشـان	گفـت:	بعضی	ها	فکـر	می	کنند	که	
دستفروشـی	کار	راحتی	اسـت	و	بدون	سرمایه	سـود	باالیی	به	

جیـب	می	زنیم	ولـی	درواقع	اینگونه	نیسـت.
ــن	 ــا	ای ــردم	از	م ــه	و	م ــار	جامع ــرد:	انتظ ــان	ک ــینی	بی حس
ــا	کمتریــن	قیمــت	بفروشــیم	 اســت	کــه	اجنــاس	خــود	را	ب
ــه	شــدت	پائیــن	 و	مــردم	هــم	اصــرار	کــرده	و	قیمت	هــا	را	ب
می	آورنــد	کــه	ایــن	موضــوع	درآمــد	مــا	را	کاهــش	می	دهــد.
وی	خواســتار	تــالش	مســئوالن	بــرای	رســیدگی	بــه	وضعیت	
ــازار	مناســبی	 دستفروشــان	شــد	و	افــزود:	در	صورتــی	کــه	ب
بــرای	دستفروشــان	ایجــاد	شــود	مــا	هــم	اســتقبال	می	کنیــم	

و	وضعیــت	مــا	هــم	بهتــر	خواهــد	شــد.
	

مخالف کارکردن دستفروشان نیستیم
رئیــس	کمیســیون	عمران	شــورای	اســالمی	شــهر	بوشــهر	در	
حاشــیه	نشســت	شــورای	شــهر	بوشــهر	بــا	اشــاره	بــه	لــزوم	
ســاماندهی	دستفروشــان	اظهــار	داشــت:	برنامه	هــای	ویــژه	ای	

در	ایــن	راســتا	داریــم.
اکبر	توسـلی	اضافه	کرد:	در	کمیسـیون	عمران	شـورای	شـهر	
بوشـهر	پیرامـون	مشـکالت	کسـبه	و	بازاریـان	مرکـز	شـهر	و	

سـامان	دهـی	دستفروشـان	بحـث	و	تصمیم	گیری	شـد.
وی	بـا	بیان	اینکه	ما	مخالف	کارکردن	دستفروشـان	نیسـتیم،	
افزود:	مشـکل	اصلی	ناشـی	از	شـیوه	کنونی	فعالیت	ایـن	افراد	

اسـت	و	با	شـکل	کنونی	فعالیت	آنها	مخالف	هسـتیم.
رئیــس	کمیســیون	عمــران	شــورای	اســالمی	شــهر	بوشــهر	
ــراد	 ــن	اف ــا	ای ــیم	ت ــته	باش ــل	داش ــد	تعام ــرد:	بای ــح	ک تصری
ــورت	 ــود،	به	ص ــن	می	ش ــه	تعیی ــی	ک ــتقرار	در	اماکن ــا	اس ب

ــد. ــود	بپردازن ــه	کســب	وکار	خ ــی	ب هفتگ
ــا	محوریــت	شــهرداری	 وی	گفــت:	مقــرر	شــده	اســت	کــه	ب
بنــدر	بوشــهر	شــیوه	نامه	و	دســتورالعملی	مشــخص	بــا	
رعایــت	الزامــات	بهداشــتی،	اجرایــی	و	حقوقــی	حســب	
قوانیــن	فرادســت	شــهرداری	ها،	بهداشــت،	اصنــاف	و	....
تدویــن	و	پــس	از	تصویــب	از	ســوی	شــورای	اســالمی	شــهر	

ــود. ــی	ش ــور	اجرای ــتگاه	های	مزب ــط	دس توس

دستفروشان شناسنامه دار شوند
رئیـس	اتـاق	اصناف	بوشـهر	نیز	بـا	تاکید	بـر	لزوم	سـاماندهی	
و	 شناسـایی	 داشـت:	 اظهـار	 بوشـهر	 در	 دستفروشـان	
شناسـنامه	دار	کردن	دستفروشـان	ضروری	اسـت	و	باید	شاهد	

نظـم	و	سـیاق	بخشـیدن	بـه	وضعیـت	فعلـی	باشـیم.
مصطفـی	گراشـی	اضافـه	کـرد:	بازاریـان	همیشـه	مکلـف	بـه	
پرداخـت	عـوارض،	مالیـات	و	حقـوق	قانونـی	خود	هسـتند	و	
حمایـت	از	حرفـه	و	مشـاغل	آنها	وظیفـه	متولیان	امور	اسـت.

	
شیوه نامه دستفروشی تدوین شود

رئیــس	شــورای	شــهر	بوشــهر	نیــز	بــا	بیــان	اینکــه	
دستفروشــی	شــغلی	غیرقابل	انــکار	و	مرســوم	در	دنیــا	اســت	
خاطرنشــان	کــرد:	ســاز	و	کار	فعالیــت	دستفروشــان	در	

کشــورهای		مختلــف	ســاماندهی	شــده	اســت.
ابـوذر	دهـدار	بیان	کـرد:	برای	سـاماندهی	دسـت	فروشـان	در	
بوشـهر	بایـد	کارگـروه	مشـترک	شـهرداری،	اصنـاف،	مرکـز	
بهداشـت	و	نیروی	انتظامی	تشـکیل	شود	و	سـاماندهی	آنها	بر	

اسـاس	یک	شـیوه	نامـه	در	دسـتور	کار	قـرار	گیرد.
سـاماندهی	دستفروشـان	یکـی	از	مهمتریـن	اقدامـات	بـرای	
بهبود	وضعیت	کسـب	و	کار	اسـت	ولـی	این	سـاماندهی	نباید	
بـه	معنـای	جمـع	آوری	و	برخـورد	قهـری	بـا	دسـت	فروشـان	

باشـد	بلکـه	بایـد	اقدامـات	به	صـورت	قانونـی	انجام	شـود.
مسـئوالن	باید	فضای	مناسبی	برای	کسـب	و	کار	دستفروشان	
فراهـم	سـازند	تا	عـالوه	بر	بهبـود	چهره	شـهر	و	جلوگیـری	از	
معایبـی	همچون	سـد	معبر،	بازاریـان	نیز	به	کسـب	و	کار	خود	

برسـند	و	کمترین	آسـیب	را	ببینند.

دستفروشی نفس بازاریان بوشهر را گرفت/ شناسنامه  دار شدن دستفروشان 
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شوک قیمت در بازار مسکن استان قزوین/ نگرانی خانواده های کم درآمد
وضعیــت آشــفته و افزایــش حبابــی و  میثم مالمیر

ــازار  ــوک در ب ــا و ش ــی قیمت ه غیرمنطق
اجــاره مســکن در قزویــن،  و  خریــد 
ــش هــای  ــی و چال ــا نگران ــد را ب ــواده هــای کــم درآم خان

ــت. ــرده اس ــه ک ــدی مواج ج

اگــر	تــا	چندســال	گذشــته	بحران	مســکن	بــا	»افزایــش	اجاره	
ــر	»رهــن		 ــود؛	اکنــون	مســائل	دیگــری	نظی بهــاء«	همــراه	ب
شــکنی«،	ســوداگری	و	حتــی	داللــی،	ســبب	شــده	تــا	عــالوه	
بــر	هزینه	هــای	زندگــی،	فشــار	مضاعفــی	را	روی	مــردم	

شــاهد	باشــیم.
ــا	 ــن،	تنه ــتان	قزوی ــکن	اس ــازار	مس ــا	در	ب ــوک	قیمت	ه ش
ــه	 ــی	طبق ــت	و	حت ــد	نیس ــم		درآم ــار	ک ــه	اقش ــص	ب مخت
متوســط	شــهری	نیــز	از	ایــن	وضعیــت	آشــفته	و	غیرمنطقــی	

ــتند. ــران	هس نگ
ــا	 ــه	ب ــن	ن ــکن	در	قزوی ــت	مس ــال	۹7،	قیم ــدای	س از	ابت
ــود	و	 ــزرگ	همــراه	ب ــا	یــک	جهــش	ب شــیب	تنــد،	بلکــه	ب
گاهــی	در	مــدت	۴۸	ســاعت،	قیمــت	یــک	واحــد	مســکونی	
ــت.	 ــروش	می	رف ــه	ف ــش	ب ــان	افزای ــون	توم ــا	۲۰	میلی ب
امــروز	بــرای	رهــن	منــازل	مســکونی	بــا	قیمت	هــای	
نجومــی	روبــرو	شــده	انــد	و	گاهــی	صاحبــان	امــالک	نیــز	
شــروطی	را	پیــش	پــا	می	گذارنــد	کــه	بیشــتر	منافــع	

ــد. ــن	کن ــان	را	تامی خودش
ــاه	پیــش	می	شــد	 ــا	۶	م ــن	کــه	ت در	برخــی	از	مناطــق	قزوی
ــان	 ــون	توم ــت	۲۰۰	میلی ــا	قیم ــکونی	را	ب ــد	مس ــک	واح ی
خریــد	و	یــا	بــا	۳5	میلیــون	تومــان	رهــن	کــرد؛	اکنــون	بایــد	
بــرای	خریــد	همــان	ملــک	۲5۰	میلیــون	تومــان	و	رهــن	۴5	

میلیــون	تومانــی	پرداخــت	کــرد.
جالــب		تــر	آنکــه	خریــد	و	فــروش	چندانــی	را	در	بــازار	شــاهد	
ــق	ســاخت	و	 ــدون	رون ــا	ب ــش	قیمت	ه ــن	افزای نیســتیم	و	ای
ــی	از	 ــه	برخ ــت	ک ــده	اس ــاد	ش ــروش	ایج ــد	و	ف ــاز	و	خری س

ــوان	بررســی	کــرد. علتهــای	آن	را	مــی	ت

افزایش غیرمنطقی و چندبرابری قیمت ها در چند روز
ــال	 ــدای	س ــد:	از	ابت ــی	می	گوی ــهروندان	قزوین ــی	از	ش یک
جــاری	تاکنــون	قیمــت	مســکن	بــه	طــور	عجیبــی	افزایــش	
ــتند،	 ــدن	داش ــد	خانه	دارش ــه	قص ــانی	ک ــرای	کس ــه	و	ب یافت

ــک	ناممکــن	شــده	اســت. ــد	مل خری
ایــن	درحالــی	اســت	کــه	آوازه	افزایــش	قیمــت	مســکن	از	
ــا	 ــد،	ام ــا	پیچی ــه	ج ــال	۹۶	در	هم ــاه	س ــن	م اواســط	بهم
ــا	تغییــر	قیمــت	چندانــی	همــراه	نبــود.	در	حــال	حاضــر	 ب
ــاری	 ــهری	و	اقم ــل	ش ــی	منفص ــکن	در	نواح ــت	مس قیم
ــادی	 ــش	زی ــز	افزای ــه	نی ــه	و	اقبالی ــد،	محمدی ــر	الون نظی

ــت. ــته	اس داش
ــت	 ــش،	قیم ــاه	پی ــا	۶	م ــد:	ت ــی«	می	گوی ــیدحمزه	قوام »س
ــا	 ــودر	ی ــهرک	مین ــری	در	ش ــان	۸5	مت ــد	آپارتم ــک	واح ی
ــر	 ــی	قیمــت	ه ــه	عبارت ــود.	ب ــان	ب ــون	توم ــر	۱7۰	میلی کوث
ــد	 ــی	ش ــبه	م ــان	محاس ــون	توم ــان،	دو	میلی ــر	آپارتم مت
درحالــی	کــه	اکنــون	ایــن	قیمــت	بــه	هــر	متــر	دو	میلیــون	
ــرای	 ــان	رســیده	و	ب ــزار	توم ــون	و	7۰۰	ه ــا	دو	میلی و	۴۰۰	ت
ــون	 ــا	۲۳۰	میلی ــد	۲۲۰	ت ــری	بای ــک	واحــد	۸5	مت ــد	ی خری

ــرد. ــه	ک ــان	هزین توم
ــا	 ــکونی	در	برج	ه ــای	مس ــوص	واحده ــئله	در	خص ــن	مس ای
نیــز	صــادق	اســت	و	اکنــون	بیشــتر	برج	هــا	بــا	افزایــش	چنــد	
ــا	 ــن	قیمت	ه ــد	ای ــتند.	هرچن ــرو	هس ــت	روب ــری	قیم براب
مبنــا	و	معیــار	مشــخصی	نــدارد	و	فروشــنده	در	مــدت	دو	روز	

قیمــت	منــزل	مســکونی	خــود	را	بــه	یــک	بــاره	۱۰	میلیــون	
ــد. ــش	می	ده ــان	افزای توم

ــاء  ــاره به ــت اج ــکنی« و درخواس ــش »رهن ش افزای
از مســتاجر

قزوینــی	 دیگــر	 شــهروند	 حســینی«	 »ســیدنوروزعلی	
می	گویــد:	شــرایط	کنونــی	فشــار	مضاعفــی	روی	مســتاجران	
ــل	 ــر	تمای ــک	کمت ــان	مل ــفانه	صاحب ــرده	و	متاس ــاد	ک ایج
ــل	در	 ــن	کام ــور	ره ــه	ط ــکونی	را	ب ــای	مس ــد	واحده دارن
اختیــار	مســتاجر	قــرار	دهنــد.	درحــال	حاضــر	رهــن	کامــل	
یــک	واحــد	مســکونی	۸۰	متــری	در	نقاطــی	نظیــر	منتظــری	
ــری	 ــق	دیگ ــان	و	در	مناط ــون	توم ــه	۳۰	میلی ــن	ب و	راه	آه
نظیــر	غیــاث	آبــاد،	کوثــر	و	مناطــق	پاییــن	نوروزیــان	بــه	۴۰	

ــیده	اســت. ــان	رس ــون	توم میلی
ــبه	 ــاره	محاس ــن	و	اج ــول	ره ــای	فرم ــر	مبن ــز	ب ــا	نی اجاره	ه
نمی	شــود.	بــه	طــوری	کــه	معمــوال	بــرای	هــر	یــک	میلیــون	
ــا	 ــد؛	ام ــاره	کســر	می	ش ــان	اج ــزار	توم ــن،	۳۰	ه ــان	ره توم
اکنــون	اگــر	شــما	یــک	واحــد	مســکونی	کــه	اجــاره	آن	۳۰۰	

ــول	 ــق	فرم ــد،	طب ــد	رهــن	کنی ــان	اســت	را	بخواهی هزارتوم
بایــد	۱۰	میلیــون	تومــان	رهــن	بدهیــد،	درحالــی	کــه	چنین	
نیســت	و	رقمــی	بــاالی	۲۰	میلیــون	تومــان	از	شــما	دریافــت	

می	کننــد.
	

افزایش قیمت مسکن ارتباطی به رونق آن ندارد
ــهر	 ــالک	در	ش ــاوران	ام ــی	از	مش ــی«	یک ــب	رحمان »مصی
قزویــن	بــه	مهــر	می	گویــد:	نمی	تــوان	افزایــش	قیمــت	
ــی	 ــا	زمان ــرد.	چــون	ت ــق	مســکن«	تلقــی	ک مســکن	را	»رون
ــه		 ــازه،	گزین ــن	و	اج ــد،	ره ــان	خری ــدازه	متقاضی ــه	ان ــه	ب ک
وجــود	نداشــته	باشــد،	ایــن	افزایــش	قیمــت	تنهــا	بــه	ضــرر	
بــازار	مســکن	اســت.	قبــال	بــا	۲۰۰	میلیــون	تومــان	می	شــد	
ــراژ	7۰	 ــا	مت ــکونی	ب ــد	مس ــک	واح ــگاه	ی ــان	دانش در	خیاب
ــر	 ــه	ای	زی ــون	خان ــا	اکن ــرد.	ام ــداری	ک ــری	خری ــا	7۸	مت ت
ــدارد	و	اگــر	هــم	 ۲۰۰	میلیــون	تومــان	در	دانشــگاه	وجــود	ن
گزینــه	ای	باشــد،	عمــر	ســاخت	آن	بــاالی	۲۶	ســال	بــوده	و	یا	

ــر	اســت. ــر	۶۰	مت ــراژ	آن	زی مت
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ــران اقتصاد ایـ

افزایش نرخ ارز و مصالح ساختمانی
رئیــس	اتحادیــه	صنــف	مشــاوران	امــالک	قزویــن	می	گویــد:	
افزایــش	قیمــت	مســکن	متاثــر	از	چندیــن	عامــل	اســت	کــه	
یکــی	از	آنهــا	نوســانات	بــازار	ارز	و	باالرفتــن	قیمــت	دالر	بــود.	
امــا	مســئله	دیگــر	افزایــش	قیمــت	مصالح	ســاختمانی	اســت	
و	درحــال	حاضــر	قیمــت	میل	گــرد،	الکتــرود	و	ســیمان	ســه	
برابــر	شــده	کــه	بــا	ایــن	شــرایط	شــاهد	تغییــرات	قیمــت	در	

بــازار	مســکن	هســتیم.
»یوســف	عبــدی	شــیخلری«	می	گویــد:	در	ایــن	چنــد	
ســال	گذشــته	کــه	بــا	رکــود	ســاخت		و	ســاز	مســکن	همــراه	
بودیــم،	همــواره	بخــش	زیــادی	از	مــردم	بــرای	خرید	مســکن	
مناســب	بــه	ســوی	شــهرک	مهــرگان	روانه	شــدند	و	چــون	در	
آن	شــهرک	زیرســاخت	های	الزم	فراهــم	نیســت،	در	نتیجــه	
یــک	ســوم	ایــن	جمعیــت	بــه	قزویــن	بازگشــتند	و	متقاضیان	
اجــاره	و	رهــن	مســکن	افزایــش	یافــت.	بــه	همیــن	علــت	بــا	
برهــم	خــوردن	تعــادل	میــان	عرضــه	و	تقاضــا،	شــاهد	کمبود	

منــازل	مســکونی	و	گرانــی	آن	هســتیم.
ــد	ابتــدا	 ــق	واقعــی	مســکن	بای ــرای	رون ــد:	ب وی	مــی	افزای
ــرل	کــرد	 ــح	ســاختمانی	را	کنت ــازار	مصال ــی	ب ــا	روش	های ب
ــری	 ــکن	جلوگی ــده	مس ــام	ش ــت	تم ــش	قیم ــا	از	افزای ت
ــت	 ــود	بازپرداخ ــرخ	س ــا	ن ــت	ت ــن	الزم	اس ــود	همچنی ش
ــد	از	 ــی،	بع ــک	وام	5۰	میلیون ــا	ی ــد	ت ــش	یاب ــی	کاه بانک
ــن	روش	 ــا	ای ــود	ب ــام	نش ــون	تم ــال	۱۰۰	میلی ــد	س چن
ــدا	 ــاز	پی ــاخت	و	س ــرای	س ــراد	بیشــتری	مشــوق	الزم	ب اف
ــه	 ــی	و	ب ــکن	منطق ــاد	مس ــی	اقتص ــه	نوع ــد	و	ب می	کنن

صرفــه	تمــام	می	شــود.
	

افزایش قیمت مسکن از نوع حبابی
می	گویــد:	 دراین	بــاره	 قزویــن	 اصنــاف	 اتــاق	 رئیــس	
ــد	 ــازار	ســاخت		و	ســاز	مســکن	راک ــه	ب چندســالی	اســت	ک
ــم	نقدینگــی	 ــد	حجــم	عظی ــده	و	عوامــل	متعــددی	مانن مان
ــا	 ــد	ت ــبب	ش ــرخ	ارز	س ــانات	ن ــی	و	نوس ــش	خصوص در	بخ
مــردم	بــه	فکــر	ســرمایه		گــذاری	مطمئــن	و	باثبــات	باشــند،	
ــه	 ــت	ک ــواردی	اس ــکن	از	م ــروش	مس ــد	و	ف ــازار	خری ــذا	ب ل
معمــوال	بــا	اقبــال	عمومــی	بیشــتری	همــراه	شــده	و	خریــدار	

ــود. ــرو	می	ش ــری	روب ــک	کمت ــا	ریس ب
عبدالحســین	کولجــی	می	گویــد:	بــه	طــور	حتــم	اگــر	قیمــت	
ــا	 ــادی	وب ــای	اقتص ــن	مولفه	ه ــدون	درنظرگرفت ــکن	ب مس
شــیب	تنــدی	)جهــش(	در	حــال	افزایــش	باشــد،	اصطالحــا	
ــن	 ــته	برهمی ــش	داش ــی	افزای ــورت	حباب ــه	ص ــا	ب قیمت	ه
ــکل	از	 ــی	ش ــای	حباب ــایه	قیمت	ه ــه	س ــی	ک ــاس	زمان اس
ــن	و	 ــرود،	مجــددا	شــاهد	رکــود	چندی ــار	ب روی	مســکن	کن

ــود. ــم	ب ــازار	مســکن	خواهی ــاله	در	ب چندس

رشد ۳۵ درصدی قیمت در برخی مناطق شهر قزوین
ــد:	 ــاره	می	گوی ــن	در	این	ب ــتاندار	قزوی ــی	اس ــاون	عمران مع

رشــد	قیمــت	مســکن	از	ســه	ماهه	زمســتان	ســال	۹۶	شــروع	
ــی	 ــن	و	حت ــف	قزوی ــهرهای	مختل ــز	در	ش ــون	نی ــد	و	اکن ش
شهرســتان	ها	بــا	افزایــش	قیمــت		در	بــازار	مســکن	مواجهیــم.
درحــال	حاضــر	شهرســتان	آبیــک	تغییــر	چندانــی	را	در	بازار	
مســکن	شــاهد	نیســت	و	رکــود	در	ایــن	شهرســتان	همچنان	
باقــی	مانــده	درحالــی	کــه	در	مناطــق	مختلــف	شــهر	قزویــن	
افزایــش	قیمت	هــا	متفــاوت	اســت	و	در	برخــی	مناطــق	رشــد	

۳5	درصــدی	را	شــاهدیم.
	

پیامدهای ساخت مسکن مهر
ــازار	 ــه	روال	ب ــته	ک ــد:	در	گذش ــی	گوی ــزاد«	م ــی	فرخ »عل
مســکن	زنجیــره	ای	و	منطقــی	بــود،	اگــر	شــخصی	یــک	واحد	
ــت	آن	را	 ــت،	می	توانس ــار	داش ــری	دراختی ــکونی	7۰مت مس
ــداری	 ــری	خری ــزل	بزرگت ــاند	و	مجــددا	من ــروش	برس ــه	ف ب
ــوازن	 ــا	بعــد	از	ســاخت	مســکن	مهــر	یــک	عــدم	ت کنــد.	ام
بــه	وجــود	آمــد	و	ایــن	زنجیــره	از	هم	گسســته	شــد	و	ســپس	
حلقــه	ای	از	آن	در	شــهرک	مهــرگان	قــرار	گرفــت.	بــه	تبع	آن	
برخــی	آیتم	هــا	در	بــازار	مســکن	تغییــر	کــرد	و	گاهــی	منجــر	

بــه	رکــود	و	شــوک	در	بــازار	مســکن	شــد.

افزایش قیمت در امالک »سورتک« غیرمنطقی است
ــود	 ــل	از	رک ــالهای	قب ــه	س ــر	ب ــد:	اگ ــح	می	کن وی	تصری
ــت	 ــال	پیداس ــم	کام ــگاه	کنی ــکن	ن ــاز	مس ــاخت	و	س س
ــزار	و	5۰۰	 ــا	چهاره ــار	ت ــان	ســالیانه،	چه ــه	در	آن	زم ک
ــم	در	 ــن	رق ــه	ای ــد	ک ــاخته	می	ش ــکونی	س ــد	مس واح
ــی	 ــز	برخ ــروز	نی ــده	و	ام ــد	مان ــته	راک ــال	گذش چهارس
مناطــق	شــهر	قزویــن	از	رشــد	قیمــت	چشــمگیری	
برخــوردار	شــده	و	برخــی	مناطــق	همچنــان	راکــد	

ــت. اس
ــه	در	منطقــه	ای	مثــل	 ــه	عنــوان	نمون فرخــزاد	مــی	گویــد:	ب
ســورتک	چــرا	بایــد	یــک	متــر	واحــد	مســکونی	پنــج	میلیون	
و	5۰۰	تــا	شــش	میلیــون	تومــان	بــه	فــروش	برســد؟	ضمــن	
اینکــه	ویژگــی	خاصــی	را	در	ایــن	منطقــه	شــاهد	نیســتیم.	
ــه	 ــت	و	توجی ــی	اس ــت	حباب ــش	قیم ــن	افزای ــن	ای بنابرای
ــدگاری	نخواهــد	 ــن	قیمت	هــا	مان ــدارد	و	قطعــا	ای منطقــی	ن

ــت. داش
ــه	افزایــش	قیمــت	مصالــح	ســاختمانی	 ــا	اشــاره	ب فرخــزاد	ب
در	ســال	۹7	تشــریح	می	کند:بــا	اینکــه	قیمــت	مصالــح	
ــازار	 ــوز	روی	ب ــا	هن ــن	قیمت	ه ــا	ای ــه	ام ــاختمانی	باالرفت س
مســکن	تاثیــری	نداشــته	و	اگــر	ایــن	تغییــرات	اعمــال	شــود،	

ــد. ــاق	نمی	افت ــی	اتف ــش	قیمت ــا	کاه قطع
ایــن	مســئول	در	واکنــش	بــه	مشــکالت	رهــن	و	اجــاره	بــرای	
مســتاجران	گفــت:	از	آنجایــی	کــه	نــرخ	ســود	بانکــی	کاهــش	
ــدارد؛	 ــت	رهــن	وجــود	ن ــه	دریاف ــی	ب داشــته	معمــوال	تمایل
ــه	 ــود.	ب ــت	نمی	ش ــک	پرداخ ــی	از	بان ــود	چندان ــه	س چراک
ــن	 ــه	ای ــد	ب ــور	بای ــت	های	کالن	کش ــم	در	سیاس ــور	حت ط

موضــوع	توجــه	کــرد	و	آنچــه	فعــال	مســئوالن	اســتان	قزویــن	
مــی	تواننــد	انجــام	دهنــد،	اجــرای	طــرح	بازآفرینــی	شــهری،	
احیــای	بافــت	فرســوده	و	تجهیــز	امکانــات	در	شــهرک	

ــرگان	اســت. مه

دالل ها قیمت مسکن را چند برابر کرده اند
ــه	 ــد:	ب ــاره	می	گوی ــن	در	این	ب ــهر	قزوی ــورای	ش ــس	ش رئی
ــش	 ــن	افزای ــه	ای ــری«	ب ــری	»داللی	گ ــد	یک	س ــر	می	رس نظ
قیمت	هــا	دامــن	زده	و	افــرادی	هســتند	کــه	بــا	خریــد	زمیــن	
قیمــت	بــاال،	مبنــا	تعیــن	می	کننــد.	وقتــی	قیمــت	زمیــن	در	
ســورتک	در	مــدت	کوتاهــی	از	ســه	میلیــون	تومــان	بــه	پنــج	

ــان	می	رســد،	چــه	توجیحــی	دارد؟ ــون	توم میلی
حکمــت	اهلل	داوودی	می	گویــد:	شــاید	بتوانیــم	افزایــش	
نــرخ	مســکن	نوســاز	را	بــه	نوعــی	توجیــه	کنیــم	چــون	نــرخ	
مصالــح	ســاختمانی	باالســت،	پــس	قیمــت	تمــام	شــده	ملک	
ــی	 ــچ	توجیح ــن	هی ــوص	زمی ــا	در	خص ــته	ام ــش	داش افزای
ــال	 ــا	کام ــش	قیمــت	ه ــن	افزای ــی	ای ــه	کل ــدارد	و	ب وجــود	ن

ــی	اســت. غیرمنطق

شورای شهر این موضوع را پیگیری می کند
ــازار	 ــا	در	ب ــش	قیمت	ه ــوع	جه ــن	ن ــد:	ای ــد	می	کن وی	تاکی
مســکن	قزویــن	نگران	کننــده	شــده	و	تصمیــم	داریــم	
جلســاتی	را	بــا	دســتور	کار	آســیب	شناســی	ایــن	معضــالت	
ــرای	 ــه	طــور	حتــم	دغدغــه	شــهروندان	ب تشــکیل	دهیــم.	ب
ــان	 ــات	از	کارشناس ــن	جلس ــرار	دارد	و	در	ای ــت	ق ــا	در	الوی م
شــهرداری	و	شهرســازی	دعــوت	می	کنیــم	تــا	موضــوع	
ــراد	کار	 ــم	ای ــا	ببینی ــد	ت ــرار	دهن ــق	ق ــورد	واکاوی	دقی را	م

ــت. کجاس
ــچ	اســتان	کشــور	حتــی	تهــران،	 ــادآور	شــد:	در	هی داودی	ی
افزایــش	قیمت	هــا	بــه	شــکل	کنونــی	اســتان	قزویــن	نیســت	

وبایــد	درایــن	خصــوص	تحقیقــات	بیشــتری	کــرد.
نیــم	نگاه:بــا	توجــه	بــه	صحبت	هــای	مســئوالن	و	شــهروندان	
ــد	 ــر	می	رس ــه	نظ ــالک،	ب ــازار	ام ــا	در	ب ــی	قیمت	ه از	نگران
ــج	تحقیقــات	توســط	شــورای	 قبــل	از	مشــخص	شــدن	نتای
شــهر	قزویــن،	الزم	اســت	کمیتــه	ویــژه		و	موقتی	بــا	همکاری	
دســتگاه	های	اجرایــی	و	قضایــی	اســتان	بــه	منظــور	کنتــرل	
ــوق	 ــظ	حق ــن	حف ــا	ضم ــود	ت ــکیل	ش ــالک	تش ــازار	ام ب
شــهروندان	از	هرگونــه	مبادلــه	نابرابــر	و	غیرمنطقــی	در	ایــن	

ــری	شــود. ــان	جلوگی می
ــت	 ــن	قیم ــاال	رفت ــت	ارز،	ب ــان	قیم ــازار	نوس ــفته	ب در	آش
ــه	 ــن	دغدغ ــوان	مهمتری ــه	عن ــکن	ب ــروری	و	مس ــالم	ض اق
نســل	جــوان	مــی	توانــد	موجــب	نگرانــی	و	ناامیــدی	بیشــتر	
ــا	اقتصــاد	بیمــار	 ــد	ب ــان	بای در	جامعــه	ای	شــود	کــه	همچن
خــود	دســت	و	پنجــه	نــرم	کنــد،	امیــد	اســت	مســئوالن	برای	
جلوگیــری	از	ایــن	شــوک	برنامــه	ریــزی	و	تصمیــم	مناســبی	

ــد. بگیرن
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فعالیت هــای قــرارگاه خاتم االنبیــا)ص( 
ــه  ــور از جمل ــف کش ــتان های مختل در اس
ــل  ــر تکمی ــاوه ب ــروم ع ــتان های مح اس
پروژه هــای نیمه تمــام، فرصتــی بــرای 
اشــتغال زایی و محرومیت زدایــی بــوده 

ــت. اس

از	جـاده	خرم	آبـاد	-	بروجـرد	مسـیری	فرعـی	وجـود	دارد	که	
حـاال	بـرای	خیلی	هـا	آشناسـت،	مسـیری	کـه	مـا	را	بـه	خط	
آهـن	خرم	آبـاد	می	رسـاند،	پروژه	هایـی	کـه	سـال	ها	وعـده	آن	
را	می	دادنـد	و	حـاال	قـرارگاه	سـازندگی	خاتم	االنبیـا	اسـت	که	

می	خواهـد	بـه	همـه	وعده	هـا	جامـه	عمل	بپوشـاند.	
نــام	قــرارگاه	ســازندگی	خاتم	االنبیــا	بــرای	بســیاری	از	
پروژه	هــای	کشــور	از	عمرانــی	و	اقتصــادی	گرفتــه	تــا	
محرومیت	زدایــی	نامــی	آشناســت،	قرارگاهــی	کــه	بــا	یــدک	
کشــیدن	عنــوان	»ســازندگی«	تــالش	می	کنــد	بــاری	از	روی	

ــردارد.	 ــور	ب دوش	کش
ــد	از	 ــال	۶۸	بع ــود	را	از	س ــت	خ ــا	فعالی ــرارگاه	خاتم	االنبی ق
ــازندگی	 ــه	س ــی	در	راســتای	کمــک	ب ــگ	تحمیل ــان	جن پای
کشــور	آغــاز	کــرد	و	تاکنــون	در	بخش	هــای	مختلــف	ازجملــه	
نفــت	و	گاز،	پتروشــیمی،	صنعــت	و	معــدن،	خطــوط	انتقــال	
ــی	و	 ــازه	های	دریای ــد	و	س ــادر،	س ــاخت	بن ــد،	س گاز،	راه	و	بان

ــت.	 ــته	اس ــی	را	داش ــره	فعالیت	های غی

۴۰ پــروژه بــزرگ قــرارگاه خاتم االنبیــاء امســال بــه 
ــد ــام می رس اتم

ــده	قــرارگاه	ســازندگی	خاتم	االنبیــاء	در	مــورد	آخریــن	 فرمان

وضعیــت	پروژه	هــای	در	دســت	اجــرای	ایــن	قــرارگاه	
ــارد	 ــار	۱۱۸	هــزار	میلی ــا	اعتب ــزرگ	ب ــروژه	ب ــد:	۴۰	پ می	گوی

ــد.	 ــام	می	رس ــه	اتم ــاری	ب ــال	ج ــی	س ــان،	ط توم
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	برخــی	قــرارگاه	ســازندگی	
خاتم	االنبیــاء	را	پیمانــکار	خطــاب	می	کننــد،	اظهــار	داشــت:	
ــظ	 ــپاه	حاف ــه	س ــدارم،	چراک ــول	ن ــوع	را	قب ــن	موض ــن	ای م
انقــالب	اســت،	هرجایــی	کــه	احســاس	شــود	مشــکلی	وجود	

دارد،	از	انقــالب	و	نظــام	حفاظــت	می	کنــد.	
وی	بــا	بیــان	اینکــه	دشــمن	امــروز	اقتصــاد	و	معیشــت	مــردم	
را	نشــانه	گرفتــه	و	ســپاه	در	ایــن	عرصــه	واردشــده	و	اقدامــات	
ــن	 ــروز	بزرگ	تری ــرد:	ام ــح	ک ــد،	تصری ــام	می	ده الزم	را	انج
ــدر	 ــد	ق ــا	وجــود	امنیــت	اســت	کــه	بای نعمــت	در	کشــور	م

ــم. آن	را	بدانی
ــای	 ــه	پروژه	ه ــاء	ب ــازندگی	خاتم	االنبی ــرارگاه	س ــده	ق فرمان
ایــن	قــرارگاه	در	کشــور	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	امــروز	
۲۰۰	هــزار	نفــر	به	صــورت	مســتقیم	و	یک	میلیــون	نفــر	
ــازندگی	 ــرارگاه	س ــای	ق ــتقیم	در	پروژه	ه ــورت	غیرمس به	ص

خاتم	االنبیــاء	در	کشــور	مشــغول	بــه	کار	هســتند.
ســردار	عبداللهــی	با	بیــان	اینکــه	قــرارگاه	خاتــم	در	۱۰	حوزه	
کاری	ازجملــه	نفــت،	گاز،	آب،	کشــاورزی	و	زیرســاخت	ها	
فعالیــت	می	کنــد،	تصریــح	کــرد:	طــی	امســال	۴۰	ابــر	پــروژه	
ــط	 ــور	توس ــان	در	کش ــارد	توم ــزار	میلی ــار	۱۱۸	ه ــا	اعتب ب

ــد. ــام	می	رس ــه	اتم ــاء	ب ــازندگی	خاتم	االنبی ــرارگاه	س ق
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــاء	ب ــازندگی	خاتم	االنبی ــرارگاه	س ــده	ق فرمان
ــت	 ــوزه	وزارت	نف ــروژه	در	ح ــن	۴۰	پ ــروژه	از	ای ــه	۱۰	پ اینک
ــارس«	 ــتاره	خلیج	ف ــروژه	»س ــا	پ ــی	از	آن	ه ــه	یک ــت	ک اس
اســت،	یــادآور	شــد:	ایــن	پــروژه	5۰	درصــد	کل	بنزین	کشــور	

را	تأمیــن	می	کنــد.

وی	خاطرنشــان	کــرد:	طــی	دو	ســال	گذشــته،		۱۰۰	پــروژه	
ــه	اتمــام	 بــزرگ	در	کشــور	تعریــف	شــد	کــه	75	مــورد	آن	ب

رســیده	اســت.

فعالیت های قرارگاه در استان های محروم
و	امــا	فعالیت	هــای	قــرارگاه	ســازندگی	خاتم	االنبیــا	در	
اســتان	های	محرومــی	چــون	لرســتان	نمــود	بیشــتری	دارد،	
ــون	 ــی	چ ــای	بزرگ ــرای	پروژه	ه ــارکت	در	اج ــر	مش ــالوه	ب ع
ــن	 ــرای	ای ــیه	اج ــرارگاه	در	حاش ــد،	ق ــن	و	س آزادراه	و	راه	آه
ــد. ــدام	می	کن ــز	اق ــی	نی پروژه	هــا	در	راســتای	محرومیت	زدای
تقویــت	 روســتاها،	 بــرای	 دسترســی	 راه	 احــداث	
ــوده	 ــی	ب ــه	فعالیت	های ــی	و	...	ازجمل ــاخت	های	خدمات زیرس
ــا	 ــرارگاه	ســازندگی	خاتم	االنبی ــر	ق ــه	طــی	ســال	های	اخی ک

در	اســتان	لرســتان	داشــته	اســت.
و	امــا	آخریــن	وضعیــت	پروژه	هــای	در	دســت	اجــرای	
قــرارگاه	در	لرســتان	نشــان	می	دهــد	کــه	به	رغــم	عــدم	
ــت	 ــد	بضاع ــت،	در	ح ــط	دول ــدی	توس ــار	ج ــق	اعتب تزری
ــرار	 پروژه	هــا	فعــال	نگه	داشــته	شــده	اســت	و	امســال	نیــز	ق

ــد. ــروژه	باش ــد	پ ــاح	چن ــه	افتت ــتان	صحن ــت	لرس اس
به	گفته	مسـئوالن	قرارگاه	سـازندگی	خاتم	االنبیـاء	درمجموع	
۱۲	هـزار	میلیارد	تومان	پروژه	در	لرسـتان	توسـط	این	قرارگاه	
در	حـال	اجرا	اسـت،	کـه	در	ایـن	پروژه	هـا	5	هـزار	و	5۰۰	نفر	
مشـغول	بـه	کار	هسـتند،	و	ایـن	فرصتـی	کم	نظیر	در	اسـتان	

بیکاری	چون	لرسـتان	اسـت.

وعده افتتاح چند پروژه در لرستان
ســردار	عبــاداهلل	عبداللهــی	در	جریــان	ســفر	اخیــر	خــود	بــه	
ــاد-	اراک	 ــه	اول	آزادراه	خرم	آب ــان	اینکــه	قطع ــا	بی لرســتان	ب

ــران اقتصاد ایـ

فعالیت های فرصت ساز قرارگاه خاتم ؛از اشتغال زایی تا محرومیت زدایی

زهرا حسینی
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ــران اقتصاد ایـ

ــرد:	 ــح	ک ــد،	تصری ــرداری	می	رس ــه	بهره	ب ــال	۹7	ب ــی	س ط
ــا	 ــم	ت ــتان«	ه ــذر	»بهارس ــروژه	زیرگ ــر«	و	پ ــاج	امی ــد	»ت س

ــند. ــام	می	رس ــه	اتم ــال	۹7	ب ــان	س پای
فرمانــده	قــرارگاه	ســازندگی	خاتم	االنبیــاء	خاطرنشــان	کــرد:	
در	لرســتان	پروژه	هــای	عمرانــی	و	اقتصــادی	زیــادی	در	حــال	

اجــرا	اســت.
ــک	 ــتان	ی ــه	لرس ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــی	ب ــردار	عبدالله س
محرومیــت	و	عقب	ماندگــی	تاریخــی	دارد	کــه	رفــع	آن	
ــت،	بخــش	خصوصــی	و	 ــه	دول ــد	همــکاری	همه	جانب نیازمن
ــای	 ــات	پروژه	ه ــزود:	مطالع ــت،	اف ــاء	اس ــرارگاه	خاتم	االنبی ق
جدیــد	در	اســتان	شروع	شــده	کــه	بایــد	ردیــف	اعتبــاری	الزم	

ــد. ــت	بگیرن ــوی	دول را	از	س
وی	همچنیــن	در	جریــان	بازدیــد	از	پــروژه	آزادراه	خرم	آبــاد-	
ــه	اینکــه	طــول	ایــن	آزادراه	۱۳۴	کیلومتــر	 ــا	اشــاره	ب اراک	ب

ــیر	 ــامل	مس ــی	آن	ش ــه	ابتدای ــت:	قطع ــار	داش ــت،	اظه اس
خرم	آبــاد-	بروجــرد	بــه	طــول	7۰	کیلومتــر	کــه	ســخت	ترین	
مســیر	ایــن	پــروژه	اســت	تــا	پایــان	امســال	بــه	بهره	بــرداری	

می	رســد.	
ــل	دارد	و	 ــر	تون ــیر	۸	کیلومت ــن	مس ــه	ای ــان	اینک ــا	بی وی	ب
حجــم	باالیــی	از	خاک	بــرداری	و	خاک	ریــزی	در	جریــان	
عملیــات	اجرایــی	آن	داشــته	ایم،	تصریــح	کــرد:	مســیر	
ــرفت	دارد	 ــد	پیش ــن	آزادراه	7۲	درص ــرد	ای ــاد-	بروج خرم	آب
ــده	و	در	 ــرداری	آن	انجام	ش ــزی	و	خاک	ب ــای	خاک	ری و	کاره

ــتیم.	 ــازی	آن	هس ــات	روس ــرای	عملی ــال	اج ح
ــر	 ــد	ب ــا	تأکی ــاء	ب ــازندگی	خاتم	االنبی ــرارگاه	س ــده	ق فرمان
ــر	کاهــش	 ــروژه	۳۰	کیلومت ــن	پ ــرداری	از	ای ــا	بهره	ب اینکــه	ب
ــات	 ــار	تصادف ــزود:	بخشــی	از	آم ــم	داشــت،	اف مســیر	خواهی
در	کشــور	بــه	خاطــر	مهندســی	نبــودن	راه	هــا	اســت،	آزادراه	
خرم	آبــاد-	اراک	یــک	آزادراه	ایمــن	اســت	و	بــه	لحــاظ	
زیســت	محیطی	و	کاهــش	ســوخت	دارای	قابلیت	هــای	

ــت.	 ــادی	اس زی

راه آهن جنوب ۵۱ درصد پیشرفت دارد
ســردار	عبداللهــی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	مســئولین	اســتانی	
ــه	 ــد،	ادام ــروژه	را	داده	ان ــن	پ ــکل	معارضی ــع	مش ــول	رف ق
داد:	ایــن	آزادراه	کریــدور	جنــوب	بــه	مرکــز	و	شــرق	اســت	
و	اگــر	ادامــه	یابــد	بــه	شــمال	غــرب	هــم	می	توانــد	وصــل	

شــود.
وی	خاطرنشــان	کــرد:	بــرای	اجــرای	ایــن	پــروژه	هــزار	
ــات	 ــه	اصالح ــه	به	اضاف ــده	ک ــار	پیش	بینی	ش ــارد	اعتب میلی

آن	بــه	۱۴۰۰	تــا	۱5۰۰	میلیــارد	نیــز	می	رســد.	
ســردار	عبداللهــی	همچنیــن	در	مــورد	پــروژه	راه	آهــن	
ــر	آن	 ــه	۳۲	کیلومت ــول	دارد	ک ــر	ط ــاد	۱۱۴	کیلومت خرم	آب
تونــل	اســت،	تصریــح	کــرد:	ایــن	پــروژه	در	حــال	حاضــر	5۱	

ــی	دارد. ــرفت	فیزیک ــد	پیش درص

در  اسـتثنایی  قـرارگاه خاتم االنبیـاء یـک فرصـت 
لرسـتان 

ــر	 ــد	ب ــا	تأکی ــاء	ب ــازندگی	خاتم	االنبی ــرارگاه	س ــده	ق فرمان
ــوع	 ــروژه،		موض ــن	پ ــده	ای ــکالت	عم ــی	از	مش ــه	یک اینک
تخصیــص	اعتبــار	اســت،	افــزود:	حجــم	باالیــی	از	مطالبــات	
ــت	 ــم	پرداخ ــه	امیدواری ــم	ک ــتان	داری ــای	اس را	در	پروژه	ه

ــوند.	 ش
ــه	 ــه	هفت ــم	ک ــتان	ه ــتان	لرس ــه	در	اس ــده	ولی	فقی نماین
گذشــته	دیــداری	بــا	فرمانــده	قــرارگاه	ســازندگی	خاتم	االنبیا	
ــرارگاه	را	فرصتــی	 ــن	ق داشــت،	در	ســخنانی	فعالیت	هــای	ای

ــرای	توســعه	اســتان	دانســت.	 مناســبی	ب
نماینــده	ولی	فقیــه	در	لرســتان	و	امام	جمعــه	خرم	آبــاد	
ــت	 ــک	فرص ــتان	ی ــاء	در	لرس ــرارگاه	خاتم	االنبی ــت:	ق گف
اســتثنایی	اســت	کــه	مدیــران	بایــد	از	آن	اســتفاده	کننــد،	

ــتغال	 ــادی	و	اش ــاظ	اقتص ــه	لح ــروز	ب ــتان	ام ــت	اس وضعی
مناســب	نیســت	و	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	ظرفیت	هــای	

ــود	دارد. ــتان	وج ــی	در	لرس فراوان
آیــت	اهلل	میرعمــادی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بزرگ	تریــن	
ــت:	 ــار	داش ــت،	اظه ــانی	اس ــروی	انس ــتان	نی ــت	اس ظرفی
ــتغال	زایی	در	 ــادی	و	اش ــای	اقتص ــمت	فعالیت	ه ــه	س ــد	ب بای

ــم. ــتان	بروی اس
ــازندگی	 ــرارگاه	س ــده	ق ــات	فرمان ــر	از	زحم ــن	تقدی وی	ضم
ــاء	در	 ــرارگاه	خاتم	االنبی ــزود:	ق ــتان،	اف ــاء	در	اس خاتم	االنبی
لرســتان	ســنگ	تمــام	گذاشــته	و	بــا	تمــام	وجــود	بــه	میــدان	

ــده	اســت. آم

اشتغال ۵۵۰۰ نفری قرارگاه در لرستان
ســید	موســی	خادمــی	اســتاندار	لرســتان	هــم	کــه	از	
ــازندگی	 ــرارگاه	س ــری	ق ــزار	و	5۰۰	نف ــتغال	زایی	5	ه اش
ــرای	 ــری	ب ــت	دارد،	از	پیگی ــتان	رضای ــا	در	اس خاتم	االنبی
ــرارگاه	ســخن	 ــن	ق ــات	ای ــن	مطالب ــع	مشــکالت	و	تأمی رف

ــت. گف
خادمــی	از	دســتگاه	های	اجرایــی	اســتان	هــم	خواســت	
کــه	مشــکالت	و	موانــع	پیــش	روی	پروژه	هــای	قــرارگاه	
ســازندگی	خاتم	االنبیــا	را	پیگیــری	کــرده	و	در	راســتای	رفــع	

ــد. ــدام	کنن ــا	اق آن	ه
ــا	حــدودی	 ــه	ت ــادی	داشــت	ک ســد	معشــوره	مشــکالت	زی
قــرارگاه	خاتم	االنبیــاء	آن	هــا	را	حــذف	کــرد	و	نگذاشــت	
چــراغ	آن	خامــوش	شــودوی		بــا	اشــاره	بــه	وضعیــت	پــروژه	
ســد	»بختیــاری«	اظهــار	داشــت:	خبــر	خوبــی	کــه	در	ایــن	
ــکل	 ــن	مش ــه	بزرگ	تری ــت	ک ــن	اس ــوان	داد	ای ــه	می	ت زمین
ســد	بختیــاری	یعنــی	فاینانــس	خارجــی	آن،	رفــع	شــده	و	به	

ــب	شــورای	اقتصــاد	رســیده	اســت. تصوی
ــن	 ــت:	ای ــز	گف ــوره	نی ــد	معش ــه	س ــاره	ب ــا	اش ــی	ب خادم
ــرارگاه	 ــا	حــدودی	ق ــادی	داشــت	کــه	ت ــروژه	مشــکالت	زی پ
ــراغ	آن	 ــت	چ ــرد	و	نگذاش ــذف	ک ــا	را	ح ــاء	آن	ه خاتم	االنبی

ــود. ــوش	ش خام
اســتاندار	لرســتان	بــا	بیــان	اینکــه	بــا	تــالش	صــورت	گرفتــه	
ــی	و	 ــارکت	عموم ــی	و	مش ــارات	دولت ــل	اعتب ــال	از	مح امس
خصوصــی	۶۰	میلیــارد	منابــع	بــرای	ســد	معشــوره	در	نظــر	
ــود،	 ــدار	ش ــه	وارد	م ــت	ک ــن	اس ــالش	ای ــده	و	ت ــه	ش گرفت
ــث	 ــوره	بح ــد	معش ــکل	س ــن	مش ــرد:	بزرگ	تری ــح	ک تصری
تخصیــص	آب	بــود	کــه	حــل	شــد	و	۱۰۰	میلیــون	مترمکعب	

ــد. ــاص	داده	ش ــه	آن	اختص آب	ب

مشکل کمبود اعتبار
ــار	 ــاد	اظه ــن	خرم	آب ــروژه	راه	آه ــه	پ ــاره	ب ــا	اش ــی	ب خادم
ــار	 ــود	اعتب ــروژه	کمب ــن	پ ــکل	ای ــن	مش ــت:	مهم	تری داش
اســت،	از	محــل	تهاتــر	فــوالد،	۳۸۰	میلیــارد	اعتبار	بــرای	این	
ــده	و	 ــارد	آن	جذب	ش ــه	۳۰۰	میلی ــه	ک ــروژه	اختصاص	یافت پ

ــود. ــذب	می	ش ــه	زودی	ج ــز	ب ــر	نی ــارد	دیگ ۸۰	میلی
ــه	از	 ــت	ک ــن	اس ــکل	ای ــن	مش ــه	مهم	تری ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــاد	 ــروژه	راه	آهــن	خرم	آب ــرای	پ محــل	پیوســت	بودجــه	۹۸	ب
منابــع	تعریــف	نشــده	اســت،	تصریــح	کــرد:	در	ایــن	زمینــه	

ــد	پیگیــری	الزم	را	داشــته	باشــیم. بای
اســتاندار	لرســتان	همچنیــن	یــادآور	شــد:	دســتور	وزیــر	راه	
ــه	 ــاد	گرفت ــرودگاه	خرم	آب ــره	ف ــه	هیئت	مدی ــالوه	مصوب به	ع
ــه	 ــر	گرفت ــی	در	نظ ــارات	مل ــرودگاه	اعتب ــرای	ف ــا	ب ــده	ت ش
شــود	و	مطالبــات	قــرارگاه	خاتم	االنبیــاء	هــم	از	محــل	

ــود. ــت	ش ــی	پرداخ ــارات	مل اعتب
بنابرایــن	گــزارش،	بــا	توجــه	بــه	وعده	هــای	داده	شــده	ســال	
ــای	 ــرداری	از	پروژه	ه ــاظ	بهره	ب ــه	لح ــتان	ب ــرای	لرس ۹7	ب
قــرارگاه	خاتم	االنبیــا	ســال	خوبــی	خواهــد	بــود	تــا	برخــی	از	
ــاح	 ــود	روی	افتت ــده	ب ــل	مان ــال	ها	معط ــه	س ــی	ک پروژه	های

را	بــه	خــود	ببینــد.
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ــران اقتصاد ایـ

کاالی ایرانــی کــه در برخــی کشــورهای 
همســایه طالــب دارد، طــی ســال های 
و  بدســلیقگی  دســتخوش  اخیــر 
ســودجویی عــده ای از تاجــران خارجــی 
ــن  ــد ای ــار و برن ــه اعتب ــده به نحوی ک ش

کاالهــا را زیــر ســؤال برده انــد.

ــه	ســمت	دانش	محــوری،	 کاالی	ایرانــی	به	واســطه	حرکــت	ب
خالقیــت	و	خوش	ســلیقه	بــودن	ایرانیــان	و	تــالش	در	
ــورهای	 ــی	کش ــازار،	در	برخ ــلیقه	های	ب ــن	س ــتای	تأمی راس

ــرده	اســت. ــاز	ک همســایه	جــای	خــود	را	ب
صــادرات	برخــی	محصــوالت	در	طــول	ســال	های	متمــادی	و	
تــالش	در	راســتای	جلــب	اعتمــاد	بازارهــای	خارجــی،	برخی	
کاالهــای	ایرانــی	را	بــه	یــک	برنــد	بین	المللــی	تبدیــل	کــرده	
به	نحوی	کــه	امــروزه	در	عــراق،	کاشــی	و	ســرامیک	را	بــا	

ــند. ــزد	می	شناس ــای	ی برنده
ــرامیک	 ــی	و	س ــز	کاش ــی	نی ــای	صادرات ــت	کااله در	فهرس
همــواره	در	صــدر	بــوده	و	پــس	ازآن،	پســته	و	برخــی	دیگــر	از	
محصــوالت	صنعتــی،	کشــاورزی	و	حتــی	صنایع	دســتی	قــرار	

گرفتــه	اســت.

برندســازی حاصــل تــالش چنــد دهــه ای واحدهــای 
تولیــدی

ــد	 ــالش	چن ــل	ت ــه	حاص ــازی	ک ــن	برندس ــع	ای به	طورقط
ــا	تــالش	 دهــه	ای	برخــی	واحدهــای	تولیــدی	اســت،	بایــد	ب
روزافــزون	صیانــت	شــود	و	هــر	روز	گامــی	جدیــد	در	مســیر	
ــت	 ــازی	قیم ــت	و	متعادل	س ــش	کیفی ــازی،	افزای اعتمادس

ــود. ــته	ش برداش
در	حالــی	کــه	کاالی	ایرانــی	مــی	رود	تــا	در	بازارهــای	
ــه	 ــع	ک ــی	صنای ــد	و	برخ ــدا	کن ــی	پی ــگاه	خوب ــه	جای منطق
ــد،	 ــات	ده ــده	اند	را	نج ــی	ش ــازار	داخل ــباع	ب ــتخوش	اش دس
ســفارش	بعضــی	از	تجــار	خارجــی،	تیشــه	ای	بــر	ریشــه	ایــن	
ــده،	آگاه	 ــر	اینکــه	تولیدکنن محصــوالت	شــده	و	تأســف	بار	ت
یــا	نــاآگاه	از	نتایــج	اقدامــی	کــه	انجــام	می	دهــد،	خــود	ایــن	

ــه	اســت. ــه	دســت	گرفت تیشــه	را	ب
ــی	در	رابطــه	 ــده	ای	از	تجــار	ایران ــه	متأســفانه	ع ــی	ک حکایت
ــتند	و	 ــا	داش ــرای	ایرانی	ه ــی	ب ــای	چین ــفارش	کااله ــا	س ب
ــت	 ــود،	کاالی	ارزان	قیم ــرای	خ ــتر	ب ــود	بیش ــای	س ــه	به ب
بی	کیفیــت	را	وارد	کردنــد	تــا	بــه	خیــال	خــود،	مــردم	
کم	درآمــد	بتواننــد	ســبد	کاالیــی	رنگین	تــری	داشــته	
باشــند،	ایــن	روزهــا	بــرای	کاالی	ایرانــی	در	کشــورهای	
همســایه	در	حــال	وقــوع	اســت	غافــل	از	اینکــه	چیــن	ایــن	
ــه	 ــز	ب ــود	را	نی ــوب	خ ــدات	مرغ ــا	تولی ــت	ت ــدرت	را	داش ق
ــه	 ــز	ب ــا	را	نی ــازار	آن	ه ــد	و	ب ــادر	کن ــی	ص ــورهای	اروپای کش

ــرد. ــت	بگی دس
ــتری	 ــود	بیش ــه	س ــه	ب ــرای	اینک ــی	ب ــار	خارج ــی	تج برخ
ــق	 ــن	تواف ــه	ای ــی	ب ــدگان	ایران ــا	برخــی	تولیدکنن برســند،	ب
رســیده	اند	کــه	کاالی	درجــه	۳	آن	هــا	را	در	بســته	بندی	های	
ــازار	خــود	عرضــه	 ــه	ب ــداری	و	ب ــک	خری اســتاندارد	و	درجه	ی

ــد. کنن
بعضــی	تولیدکننــدگان	مقهــور	ایــن	پیشــنهاد	خانمان	برانداز	
شــده	اند	و	بــا	صــدور	محصــول	دارای	کیفیــت	درجــه	۳	
ــب	 ــرای	کس ــتاندارد،	ب ــک	و	اس ــول	درجه	ی ــوان	محص به	عن
یــک	ســود	مقطعــی	و	گــذرا،	اعتبــار	را	خــود	را	وســط	

گذاشــته	اند.

ایــن	روال	جایــگاه	کاالی	ایرانــی	را	در	ســایر	کشــورها	همانند	
جایــگاه	کاالی	نامرغــوب	چینــی	در	کشــور	مــا،	تنــزل	
می	دهــد	و	ایــن	دقیقــاً	همــان	تیشــه	ای	اســت	کــه	صنعتگــر	

ــد. ــت	گرفته	ان ــه	دس ــود	ب ــده،	خ و	تولیدکنن
در	اســتان	یــزد	نیــز	متأســفانه	ایــن	اتفــاق	در	صنعت	کاشــی	
ــرکت	های	 ــی	ش ــت	و	برخ ــوع	اس ــال	وق ــرامیک	در	ح و	س
تولیدکننــده	کــه	با	تــالش	بســیار	و	تولیــد	محصــول	مرغوب،	
ــه	دریافــت	نشــان	اســتاندارد	و	دیگــر	شــاخص	های	 موفــق	ب
ــاراج	 ــه	ت ــار	را	ب ــن	اعتب ــده	اند،	ای ــود	ش ــی	محصــول	خ کیف
ــه	به	طورقطــع،	 ــد	ک گذاشــته	اند	و	ســفارش	هایی	را	می	پذیرن
ســود	آن	مقطعــی	اســت	و	نتیجــه	ای	جــز	خدشــه	دار	کــردن	

برنــد	آن	هــا	نخواهــد	داشــت.

ــرض  ــزد در مع ــرامیک ی ــی و س ــنامی کاش خوش
ــر خط

ــور	 ــرامیک	کش ــی	و	س ــده	کاش ــن	تولیدکنن ــزد	بزرگ	تری ی
ــرامیک	 ــی	و	س ــد	کاش ــر	۴5	درص ــال	حاض ــت	و	در	ح اس
ــازار	 ــه	ب ــود	و	ازآنجاک ــد	می	ش ــزد	تولی ــتان	ی ــور	در	اس کش
داخلــی	تقریبــاً	اشباع	شــده	اســت،	تولیدکننــدگان	در	تــالش	
بــرای	فــروش	محصــوالت	خــود	در	ســایر	کشــورها	هســتند.
ــراق،	پاکســتان،	افغانســتان	و	برخــی	دیگــر	از	کشــورهای	 ع
همســایه،	بزرگتریــن	خریــداران	کاشــی	و	ســرامیک	اســتان	
یــزد	هســتند	امــا	در	حــال	حاضــر	بــازار	افغانســتان	و	
ــادی	 ــتخوش	کس ــی	دس ــگ	داخل ــل	جن ــه	دلی ــتان	ب پاکس
شــده	و	اغلــب	تولیدکننــدگان،	محصــوالت	خــود	را	به	کشــور	

ــد. ــادر	می	کنن ــراق	ص ع
عراقی	هــا	نیــز	از	کاشــی	و	ســرامیک	اســتان	یــزد	بــه	دلیــل	
ــی	 ــتقبال	خوب ــرح	اس ــوع	در	ط ــت	و	تن ــت	در	کیفی مرغوبی

کاالی ایرانی قربانی طمع تجار خارجی/ گمرک و استاندارد هم صدا شوند
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ــران اقتصاد ایـ

ــرامیک	 ــی	و	س ــه	واردات	کاش ــت	ک ــوان	گف ــد	و	می	ت کرده	ان
ــخص	از	 ــور	مش ــران	و	به	ط ــور	ای ــق	کش ــا	از	طری ــراق	تنه ع

ــود. ــام	می	ش ــزد	انج ــتان	ی اس
ــول	 ــن	محص ــت	ای ــار	و	مرغوبی ــه	اعتب ــت	ک ــی	اس ــا	مدت ام
ســوی	 از	 نارضایتی	هــا	 برخــی	 و	 رفتــه	 ســؤال	 زیــر	
مصرف	کننــدگان	عراقــی	بــه	بازاریابــان	فــروش	ایــن	

می	شــود. اعــالم	 محصــول	
بررســی	ایــن	موضــوع	در	ســالی	کــه	بــه	نــام	ســال	»حمایــت	
از	کاالی	ایرانــی«	نام	گــذاری	شــده،	در	دســتور	کار	قــرار	
گرفــت	و	نتایــج	بررســی	های	میدانــی	بــه	اینجــا	ختــم	شــد	
ــودجویی	 ــرای	س ــی	ب ــار	خارج ــی	تج ــفانه	برخ ــه	متأس ک
بیشــتر	بــه	ســراغ	واحدهــای	خوش	نــام	و	دارای	نشــان	
اســتاندارد	رفته	انــد	و	بــا	آن	هــا	وارد	معاملــه	ای	دو	ســر	

ســوخت	شــده	اند.
ــزدی		خواســته	 ــام	ی ــده	خوش	ن ــه	از	تولیدکنن ــن	معامل در	ای
می	شــود	کــه	کاالی	درجــه	۳	خــود	را	در	بســته	بندی	
ــه	 ــا	ب ــد	ت ــال	کنن ــا	ارس ــرای	آن	ه ــتاندارد	ب ــک	و	اس درجه	ی
خیــال	خــود	بتواننــد	محصــول	به	ظاهــر	درجه	یــک	را	

ــد. ــه	کنن ــتریان	عرض ــه	مش ــر	ب ــت	ارزان	ت قیم

خودزنی صنعتی در حال وقوع است
ــی	و	جنــگ	 ــازار	داخل ــا	اشــباع	ب تولیدکننــدگان	هــم	کــه	ب
ــا،	در	 ــی	آن	ه ــدف	صادرات ــورهای	ه ــی	کش ــی	در	برخ داخل
ــنهاد	 ــن	پیش ــده	اند،	ای ــکل	ش ــار	مش ــیار	دچ ــروش	بس ف
را	می	پذیرنــد	و	درواقــع	وارد	یــک	خودزنــی	صنعتــی	

می	شــوند.
ایــن	اتفــاق	در	برخــی	محصــوالت	دیگــر	ازجملــه	پســته	نیــز	
مشاهده	شــده	کــه	بایــد	هرچــه	ســریع	تر	ضمــن	آگاه	کــردن	
تولیدکننــده	از	عواقــب	کار،	دســتگاه	های	نظارتــی	را	بــه	
میــدان	آورد	تــا	از	ایــن	اقــدام	کشــنده	اقتصــادی	جلوگیــری	

کننــد.
اداره	اســتاندارد	اســتان	یــزد	بــر	ایــن	موضــوع	وقــوف	یافتــه	و	
ــی	 ــا	به	طورقطــع،	به	تنهای ــرده	اســت	ام ــاز	ک ــی	را	آغ اقدامات

در	ایــن	مســیر	کارآمــد	نخواهــد	بــود.

مشــکل اصلــی، معافیــت کاالی اســتاندارد از 
تشــریفات گمرکــی اســت

مدیــرکل	اســتاندارد	اســتان	یــزد	گفــت:	بــرای	جلوگیــری	از	
ایــن	اقــدام،	در	کارگــروه	استانداردســازی	و	ارتقــای	کیفیــت	
ــه	 ــا	ب ــه	در	آن	بن ــته	ایم	ک ــه	ای	داش ــات،	مصوب کاال	و	خدم
ــی،	 ــران،	از	بســته	های	صادرات ــی	ای ــاق	بازرگان درخواســت	ات

ــرد. ــورت	گی ــون	ص ــرداری	و	آزم نمونه	ب
محمدحســین	ماجــدی	اردکانــی	عنوان	کــرد:	دســتورالعملی	
نیــز	در	ایــن	زمینــه	بــه	گمــرک	داده	شــده	کــه	البتــه	هنــوز	

بــه	تصویــب	گمــرک	نرســیده	اســت.

وی	افزود:	مشــکل	اینجاســت	کــه	کاالهــای	واحدهــای	دارای	
ــتند	 ــی	هس ــریفات	گمرک ــاف	از	تش ــتاندارد،	مع ــه	اس پروان
درحالی	کــه	ممکــن	اســت	در	بســته	آن	هــا،	کاالی	اســتاندارد	

واقعــی	نباشــد.
ــی	در	 ــارت	کاف ــرای	نظ ــرد:	ب ــح	ک ــی	تصری ــدی	اردکان ماج
ــا	 ــم	ت ــزد	درخواســت	کرده	ای ــتان	ی ــرک	اس ــر	از	گم ــن	ام ای
محموله	هــای	صادراتــی	را	بــه	اداره	اســتاندارد	معرفــی	کننــد	
تــا	کارشــناس	بــرای	نمونه	بــرداری	از	آن	هــا	وارد	عمــل	شــود.
وی	بیــان	کــرد:	بایــد	بعــد	از	مشــخص	شــدن	نتیجــه	آزمــون	
ــا	همــکاری	 ــف،	ب ــای	متخل ــا	واحده ــز	ضمــن	برخــورد	ب نی

ــد	صــادرات	آن	هــا	تصحیــح	شــود. گمــرک،	رون
مدیــرکل	اســتاندارد	اســتان	یــزد	خاطرنشــان	کرد:	متأســفانه	
موضــوع	صــادرات	کاالی	درجــه	۳	در	بســته	بندی	درجه	یــک	
و	اســتاندارد	در	برخــی	واحدهــای	تولیــد	کاشــی	و	ســرامیک	
ــن	 ــر	ای ــود	در	غی ــری	ش ــد	از	آن	جلوگی ــه	بای ــده	ک دیده	ش
صــورت	برنــد	کاشــی	و	ســرامیک	یــزد	دچــار	خدشــه	خواهد	

شــد.
البتــه	رونــد	صــادرات	کاالهــا	می	توانــد	در	صــادرات	
ــد	 ــذار	باش ــی	اثرگ ــت	غیرواقع ــه	کیفی ــا	درج ــول	ب محص
ــا	 ــادپذیری	ی ــس،	فس ــوع،	جن ــاس	ن ــر	اس ــا	ب ــرا	کااله زی
زرد،	 مســیرهای	 در	 گمــرکات	 در	 	... و	 ریســک	پذیری	
کــه	 به	این	ترتیــب	 می	گیرنــد	 قــرار	 قرمــز	 و	 ســبز	
برخــی	کاالهــا	نظیــر	کاشــی	و	ســرامیک	بــه	دلیــل	
اینکــه	در	تولیــد	و	پــس	از	تولیــد،	فســادپذیری	و	ریســک	
ــه	 ــه	ب ــه	ارســال	محمول ــازی	ب ــرای	صــادرات	نی ــد،	ب ندارن

ــت	 ــه	گمــرک	و	دریاف ــا	اعــالم	ب ــا	ب گمــرک	نیســت	و	تنه
ــود	 ــادر	می	ش ــه	ص ــل	کارخان ــی،	از	مح ــای	گمرک مجوزه
و	به	اصطــالح	گمرکی	هــا،	در	مســیر	ســبز	و	زرد	قــرار	
ــیر	 ــاص	در	مس ــرایط	خ ــای	دارای	ش ــا	کااله ــد	و	تنه دارن
قرمــز	قــرار	می	گیرنــد	یعنــی	بایــد	بــرای	صــادرات	حتمــاً	

ــود. ــال	ش ــرک	ارس ــه	گم ــه	ب محمول

ناظــران اســتاندارد بــه مســیرهای ســبز و زرد ورود 
کننــد

ــه	 ــن	زمین ــز	در	ای ــزد	نی ــتان	ی ــرکات	اس ــرکل	گم ــا	مدی ام
اعــالم	آمادگــی	کــرده	و	بــه	نظــر	می	رســد	همــه	دســتگاه	ها	
ــه	کار	هســتند. ــی	آماده	ب ــرای	صیانــت	از	اعتبــار	کاالی	ایران ب
ــتر	 ــت:	بیش ــار	داش ــزد	اظه ــتان	ی ــرکات	اس ــرکل	گم مدی
ــبز	و	زرد	 ــیر	س ــوند،	در	مس ــادر	می	ش ــه	ص ــی	هایی	ک کاش
ــد	 ــرک	ندارن ــی	گم ــه	ارزیاب ــازی	ب ــا	نی ــد	و	نه	تنه ــرار	دارن ق
ــرای	صــادرات	نیــز	بــه	گمــرک	مراجعــه	نمی	کننــد. بلکــه	ب
ــدور	 ــه	ص ــه	ب ــا	توج ــرد:	ب ــان	ک ــلمانی	بی محمدحســین	س
پروانــه	اســتاندارد	بــرای	واحدهای	تولیــدی	از	ســوی	اداره	کل	
ــاخص	های	 ــت	ش ــر	رعای ــارت	ب ــزد،	نظ ــتان	ی ــتاندارد	اس اس

ــر	عهــده	ایــن	اداره	کل	اســت. اســتاندارد	ب
ــا	توجــه	بــه	یکســان	بــودن	 وی	بیــان	کــرد:	ضمــن	اینکــه	ب
ارزش	صادراتــی	کاشــی	و	ســرامیک	در	درجه	هــای	مختلــف،	
ــرداری	از	نظــر	گمــرک	 ــا	نمونه	ب ــوردی	ی ــه	ارســال	م ــاز	ب نی
ــا	 ــاً	ب ــد	رأس ــتاندارد	می	توان ــا	اداره	کل	اس ــدارد	ام ــود	ن وج
ــرکت	های	 ــبز	و	زرد	در	ش ــیرهای	س ــده	در	مس ــزام	نماین اع
بــه	 نســبت	 قرمــز	در	گمــرک،	 یــا	مســیر	 تولیــدی	

نمونه	بــرداری	و	آزمــون	اقــدام	کنــد.
ســلمانی	ادامــه	داد:	در	حــال	حاضــر	نیــز	نماینــده	اســتاندارد	
در	گمــرک	مســتقر	اســت	و	می	توانــد	هرلحظــه	نســبت	بــه	
نمونه	بــرداری	اقــدام	نمایــد	و	گمــرک	در	ایــن	زمینــه	منعــی	

ــدارد. ن
کــه	 کنیــم	 فــرض	 اگــر	 می	رســد	حتــی	 نظــر	 بــه	
ــل	 ــتی	عم ــود	به	درس ــف	خ ــه	وظای ــر	ب ــتگاه	های	ناظ دس
ــتاندارد	و	 ــادرات	اس ــان	ص ــود	و	زی ــه	س ــد،	ازآنجاک نمی	کنن
ــردد،	 ــده	بازمی	گ ــه	تولیدکنن ــه	اول	ب ــتاندارد	در	درج غیراس
ــر،	 ــن	ناظ ــوان	اصلی	تری ــود	به	عن ــد	خ ــدگان	بای تولیدکنن
ــی	 ــد	معرفــی	محصــول	خــود	در	بازارهــای	جهان نگــران	رون

ــند. ــی	باش و	داخل
حرکــت	 بــا	 ایرانــی	 کاالی	 از	 حمایــت	 به	طورقطــع	
تولیدکننــدگان	در	مســیر	بهبــود	کیفیــت،	حمایتــی	پایــدار	

و	مســتمر	از	ســوی	مصرف	کننــدگان	خواهــد	بــود.
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 نخل هایــی کــه بــه پنــج دوره آبیــاری 
پــرآب عــادت کرده انــد، در ســال های 
اخیــر بــا کاهــش تعــداد دفعــات و مــدت 
ــث  ــد باع ــل می توان ــن عام ــده اند و ای ــه ش ــی مواج آب ده

ــود. ــا ش ــودی آنه ناب

ــطح	 ــن	س ــورداری	از	متراکم	تری ــت	برخ ــه	عل »آب	پخــش«	ب
زیــر	کشــت	نخــل	در	ایــران	و	شــاید	جهــان	بــه	نگیــن	ســبز	
اســتان	بوشــهر	مشــهور	اســت	و	بســیاری	از	مــردم	ایــن	دیــار	
ــا	 ــل	و	خرم ــه	نخ ــژه	در	زمین ــه	وی ــاورزی	و	ب ــه	کش در	عرص
مشــغول	بــه	فعالیــت	هســتند	و	از	ایــن	طریــق	امــرار	و	معــاش	

می	کننــد.
شــاید	مهمتریــن	عامــل	انتخــاب	ایــن	شــهر	و	ایــن	منطقــه	
بــه	نــام	»آب	پخــش«	ایــن	باشــد	کــه	ایــن	منطقــه	از	گذشــته	
ــر	و	 ــر	بهت ــه	تعبی ــا	ب ــیم	و	ی ــع	و	تقس ــرای	توزی ــی	ب محل
ــون	آب	 ــی	اکن ــت	ول ــوده	اس ــش	آب	ب ــل	پخ ــر	مح نزدیک	ت
چندانــی	بــرای	پخــش	کــردن	در	ایــن	منطقــه	وجــود	نــدارد.
ــه	 ــواری	زمین ــد	رئیســعلی	دل ــاد	س ــا	ایج ــت	ب ــار	می	رف انتظ
ــود	 ــم	ش ــه	فراه ــن	منطق ــالت	ای ــاری	نخی ــود	آبی ــرای	بهب ب
و	درحالــی	کــه	در	اســناد	باالدســتی	ســد	رئیســعلی	دلــواری	
نیــز	اولویــت	تامیــن	آب	بــا	نخیــالت	ایــن	منطقــه	اســت	ولــی	
بــه	تدریــج	میــزان	آب	اختصاصــی	بــه	نخیــالت	ایــن	منطقــه	

ــد. ــر	می	رس ــه	مصــارف	دیگ ــه	و	ب ــش	یافت کاه
ــه	ایســتادگی	و	مقاومــت	می	شناســند،	نخلــی	کــه	 نخــل	را	ب
ــد	 ــرده	و	ق ــتقامت	ک ــی	اس ــا	و	کم	آب ــل	گرم ــال	ها	در	مقاب س
می	کشــد	و	خرمــا	می	دهــد	و	ســخاوت	مندی	خــود	را	در	

ــت	کــرده	اســت. ــخ	ثاب طــول	تاری
ــن	نخل	هــا	کــه	در	گذشــته	در	طــول	ســال	بیــش	از	پنــج	 ای
ــا	 ــه	آنه ــر	دوره	ب ــی	در	ه ــدند	و	آب	کاف ــاری	می	ش دوره	آبی
ــای	 ــش	دوره	ه ــا	کاه ــر	ب ــالیان	اخی ــول	س ــید،	در	ط می	رس
آبیــاری	و	کاهــش	ســاعت	آبیــاری	در	هــر	دوره	روبــرو	شــده	اند.
حــاال	در	ســال	های	تنهــا	دو	یــا	ســه	دوره	کوتــاه	مــدت	آبیــاری	
ــه	 ــی	ک ــده	اســت	و	امســال	درحال ــالت	ش ــن	نخی ــب	ای نصی
ــالت	 ــن	نخی ــرای	ای ــاری	ب ــک	دوره	آبی ــا	ی ــده	تنه ــه	ش گفت
ــک	دوره	 ــن	ی ــاز	ای ــری	از	آغ ــم	خب ــوز	ه ــت،		هن ــر	اس میس

ــاری	نیســت. آبی
ــل	 ــود	را	در	مقاب ــداری	خ ــتقامت	و	پای ــم	اس ــم	ک ــا	ک نخل	ه
ــتانه	 ــتانه	و	تابس ــای	زمس ــات	و	بی	آبی	ه ــم	نامالیم ــن	حج ای
از	دســت	خواهنــد	داد	و	دیــری	نخواهــد	پائیــد	کــه	نخل	هــای	

اســتوار،	ایســتاده	بمیرنــد.
	

مدیریت مناسبی بر منابع آب صورت نمی گیرد
ــا	 ــاط	ب ــداران	آب	پخشــی	در	ارتب ــی	یکــی	از	نخل حبیــب	بناف
مشــکل	آبیــاری	نخیــالت	اظهار	داشــت:	متاســفانه	مســئوالن	
مدیریــت	و	توزیــع	منابــع	آب	بــا	کشــاورزان	صــادق	نیســتند	و	

ــا	عمــل	آنهــا	متفــاوت	اســت. حرف	هــای	آنهــا	ب
وی	بــا	اشــاره	بــه	تامیــن	آب	نخیــالت	از	طریق	ســد	رئیســعلی	
ــت	 ــئوالن	مدیری ــه	مس ــی	ک ــرد:	در	صورت ــه	ک ــواری	اضاف دل
مناســبی	بــر	منابــع	آبــی	داشــته	باشــند	مشــکالت	کمتــری	
را	در	زمینــه	تامیــن	آب	مــورد	نیــاز	بــرای	نخیــالت	خواهیــم	

ــت. داش
ایــن	کشــاورز	خاطرنشــان	کــرد:	مدیریت	منابــع	آب	بــه	خاطر	
صنعــت	پــرورش	ماهــی	داخــل	قفــس	کــه	در	ســد	رئیســعلی	
دلــواری	قــرار	دارد	حاضــر	نیســت	از	آب	پشــت	ســد	کــم	کنــد	
و	بــه	نخیــالت	بدهــد	کــه	ایــن	موضــوع	آبیــاری	را	بــا	مشــکل	

روبــرو	کــرده	اســت.
ــالت	 ــاری	نخی ــان	آبی ــاری	در	زم ــرد:	اداره	آبی ــه	ک وی	اضاف

ــی	آب	 ــب	دب ــش	مترمکع ــا	ش ــج	ی ــه	پن ــد	ک ــالم	می	کن اع
بــرای	نخیــالت	اســت	کــه	ســهم	نخیــالت	منطقــه	آب	پخــش	
و	ســعدآباد	اســت	و	متاســفانه	خروجــی	آب	بــرای	نخیــالت	به	

ایــن	میــزان	نیســت.
بنافــی	تصریــح	کــرد:	همیــن	خروجــی	کــم	باعــث	طوالنــی	
شــدن	دوره	آبیــاری	و	در	نتیجــه	باعــث	تبخیــر	و	هــدر	رفــت	

ــود. ــتر	آب	می	ش بیش
ــاژ	و	 ــرای	پمپ ــتی	ب ــاالی	آب	برداش ــم	ب ــه	داد:	حج وی	ادام
آبشــیرین	کن	ســعدآباد	و	همچنیــن	آبیــاری	اراضــی	شــبانکاره	
از	کل	آب	تخصیصــی	بــه	نخیــالت	باعــث	کاهــش	آبرســانی	به	

ــود. ــالت	می	ش نخی
	

صدای العطش نخیالت شنیده شود
امــام	جمعــه	آب	پخش	نیــز	بــا	انتقــاد	از	مســئوالن	اداره	آبیاری	
ــال	 ــدای	س ــئوالن	در	ابت ــت:	مس ــار	داش ــهر	اظه ــتان	بوش اس
زراعــی	رســما	اعــالم	کردنــد	و	بنــر	نصــب	کردنــد	که	بــا	توجه	
ــدارد	 ــات	را	ن ــی	ج ــی،	کســی	حــق	کشــت	صیف ــم	آب ــه	ک ب
ولــی	متاســفانه	شــاهدیم	کــه	در	شــرایط	کم	آبــی	هــم	بخــش	

ــد. ــاص	می	یاب ــات	اختص ــه	صیفی	ج ــادی	ب زی
ــئوالن	 ــرد:	مس ــح	ک ــی	تصری ــداداد	رضای ــالم	خ حجت	االس
ــت	 ــن	۱۳۹7	نوب ــه	روز	۲5	فروردی ــد	ک ــده	دادن ــردم	وع ــه	م ب
ــه	۳۱	 ــروز	ک ــا	ام ــد	ام ــروع	می	کنن ــالت	را	ش ــاری	نخی آبی

ــت. ــری	از	آب	نیس ــوز	خب ــت	هن ــاه	اس ــن	م فروردی
وی	اضافــه	کــرد:	اگــر	ایــن	مــردم	فریــاد	می	زننــد	و	اگــر	ایــن	
ــالت	 ــن	نخی ــش	ای ــدای	العط ــد،	ص ــراض	می	کنن ــردم	اعت م
را	می	شــنوند.	شــاید	شــما	مســئولین	گــوش	شــنوا	نداشــته	
ــردم	و	 ــن	م ــش	ای ــت	و	العط ــدای	مظلومی ــه	ص ــید	ک باش
ــان	اســت	بشــنوید؟	مــردم	 نخیــالت	را	کــه	تمــام	زندگــی	آن
ــر	همیــن	اســاس	فریــاد	مــی	زننــد. اگــر	فریــاد	مــی	زننــد	ب
ــد	 ــن	را	بدانی ــرد:	ای ــان	ک ــئوالن	بی ــه	مس ــاب	ب ــی	خط رضای
ــات	 ــن	تخلف ــت	ای ــه	باب ــه	ای	نیســت	ک ــه	عادالن ــر	محکم اگ
مســلم،	شــما	را	بــه	محکمــه	بکشــاند،	در	محکمــه	خــدا	قطعا	
نمی	توانیــد	فــرار	کنیــد	و	بایــد	جوابگــو	باشــید.	هــر	مســئولی	
در	جمهــوری	اســالمی	وظیفــه	دارد	صادقانــه	با	مــردم	برخورد	

کنــد.
ــت	 ــاری،	اردیبهش ــت	آبی ــود	نوب ــرار	ب ــر	ق ــه	داد:	اگ وی	ادام
مــاه	شــروع	شــود،	چــرا	مــردم	را	بــا	وعــده	۲5	فروردیــن	نگــه	
داشــتید	و	تــا	اردیبهشــت	مــاه،	شــما	قطــره	ای	آب	وارد	کانــال	

نکنیــد.	مســلم	اســت	کــه	مافیــای	قــدرت	پشــت	ســر	ایــن	
مســئله	اســت	و	مــردم	هــم	خــواب	نیســتند.

ــه  ــئوالن رابط ــری مس ــا بی تدبی ــی ب ــران آب بح
مســتقیم دارد

هــادی	بحرینــی	از	فعــاالن	عرصــه	نخــل	و	خرمــا	نیــز	گفــت:	
اســتان	مــا	چنــد	ســالی	اســت	کــه	بــه	شــدت	بــا	بحــران	آب	
ــود	 ــی	ش ــتر	م ــران	بیش ــدت	بح ــه	ش ــده	و	هرچ ــه	ش مواج
ســوءمدیریت	مســئوالن	نیــز	بیشــتر	نمایــان	می	شــود،	گویــی	
بحــران	آبــی	بــا	بــی	تدبیــری	مســئوالن	رابطــه	مســتقیم	دارد.	
بوشــهر	بیــش	از	هفــت	ســال	اســت	کــه	بــا	جیــره	بنــدی	آب	
در	همــه	بخــش	هــا	مواجــه	شــده	اســت	و	هرســال	مشــکل	

ــود. ــی	ش ــر	م عمیق	ت
ــی	 ــران	آب ــا	بح ــتان	ب ــاورزی	اس ــش	کش ــزود:	در	بخ وی	اف
عمیق	تــری	مواجــه	شــده	کــه	سیاســت	هــای	غلــط	و	
ــر	 ــت،	حف ــزوده	اس ــدت	آن	اف ــر	ش ــئوالن	ب ــه	مس منفعالن
چاه	هــای	بــا	مجــوز	و	بــی	مجــوز	شــیره	دشــت	هــای	اســتان	
ــار	را	ســرعت	 ــده	فرونشســت	هــای	فاجعــه	ب را	مکیــده	و	پدی

ــت. ــیده	اس بخش
بحرینــی	ادامــه	داد:	مدیریــت	آب	پشــت	ســدهای	اســتان	نیــز	
در	نــوع	خــود	بی	نظیــر	و	بهــت	برانگیــز	اســت.	ســد	مخزنــی	
ــر	 ــا	حجــم	مخــزن	۶۸5	میلیــون	مت ــواری	ب ــی	دل رئیــس	عل
ــه	در	ســال	۱۳۸۶	 ــن	ســد	اســتان	اســت	ک ــب،	بزرگتری مکع
ــن	هــدف	از	احــداث	آن	 ــرداری	رســیده	و	مهمتری ــه	بهــره	ب ب
آبرســانی	به	شــبکه	آبیاری	آبپخــش،	بعنوان	بزرگترین	شــبکه	
مهندســی	آبیــاری	-	زهکشــی	کشــور	بعــد	از	ورامیــن	بــا	بیش	

از	۱.5	میلیــون	اصلــه	نخــل	بــوده	اســت.
نخلســتان	های	زیبــای	چنــد	صدســاله	بخــش	آبپخــش	
اکنــون	حــال	خوشــی	نداشــته	و	بشــدت	تحــت	تاثیــر	بحــران	

ــد. ــه	ان ــرار	گرفت ــی	اســتان	ق آب
	

فاجعه در راه است
ــزان	 ــه	ای،	می ــل	آب	منطق ــر	مدیرعام ــه	اخی ــق	گفت مطاب
ــزان	 ــه	می ــون	ب ــواری	اکن ــی	دل ــس	عل ــد	رئی ــت	س آب	پش
ــب	 ــر	مکع ــون	مت ــادل	۱۳۰	میلی ــه	مع ــت	ک ــد	اس ۱۹	درص
ــرای	 ــن	میــزان،	7۰	میلیــون	مترمکعــب	آن	ب اســت	کــه	از	ای
حفــظ	تعــادل	هیدرواســتاتیکی	ســد	الزم	اســت	و	غیــر	قابــل	
اســتحصال	اســت.	)در	مکانیــک	محیط	هــای	پیوســته،	تعــادل	

مدیریت درستی بر منابع آبی وجود ندارد/ نخل ها ایستاده می میرند

ــران اقتصاد ایـ

سعید رضایی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 63 |  شماره 27 | اردیبهشت 97

ــران اقتصاد ایـ

ــه	 ــی	گفت ــه	حالت ــوازن	آب	ایســتایی	ب ــا	ت ــتاتیکی	ی هیدرواس
ــان	فشــار	 ــروی	حاصــل	از	گرادی ــن	نی ــه	در	آن	بی می	شــود	ک
)رو	بــه	بیــرون(	و	نیروهــای	گرانشی)درون	ســو(	تعــادل	برقــرار	
می	شــود(	و	تنهــا	۶۰	میلیــون	متــر	مکعــب	از	آب	فعلــی	ســد	

ــل	اســتفاده	اســت. قاب
ــا	و	شــدت	 ــروع	فصــل	گرم ــا	ش ــه	ب ــی	اســت	ک ــن	در	حال ای
ــزارع	 ــه	م ــته	ب ــی	پیوس ــن	آب	ده ــر	و	همچنی ــن	تبخی یافت
ــز	 ــر	نی ــزان	کمت ــن	می ــبانکاره،	ای ــای	ش ــت	ه ــه	دش هندوان

ــد. ــد	ش خواه
ــای	 ــتان	ه ــاری	نخلس ــار	آبی ــه	هرب ــن	اینک ــر	گرفت ــا	در	نظ ب
ــاز	دارد،	 ــب	آب	نی ــر	مکع ــون	مت ــدودا	۶۲	میلی ــش	ح آبپخ

ــا	شــروع	آبیــاری	نخیــالت،	آب	موجــود	ســد	کفــاف	 عمــال	ب
حتــی	یکبــار	آبیــاری	نخیــالت	را	نیــز	نخواهــد	داد	و	نابــودی	
ــت	 ــش	۳	نوب ــا	کاه ــال	ب ــه	قب ــش	ک ــای	آبپخ ــتان	ه نخلس
آبیــاری	بــه	یــک	نوبــت	شــروع	شــده،	بــا	قطــع	کامــل	آب،	تیر	
ــا	وســعتی	 خــالص	آن	زده	خواهــد	شــد	و	شــادگانی	دیگــر	ب
بیشــتر	اینبــار	در	اســتان	بوشــهر	در	آینــده	ای	بســیار	نزدیــک	

ــت. ــد	گرف شــکل	خواه
ــی	 ــد	داد	و	معیشــت	و	زندگ ــا	رخ	خواه ــه	حتم ــه	ای	ک فاجع
۶۰	هــزار	نفــر	را	بــه	چالــش	خواهــد	کشــید	و	از	پیامــد	هــای	
ــای	 ــرت	ه ــهرها،	مهاج ــن	ش ــای	بی ــزاع	ه ــی	آن	ن احتمال
گســترده	و	مشــکالت	عدیــده	زیســت	محیطــی	خواهــد	بــود.

علت هدررفت آب موجود مشخص شود
ــن	 ــود	ای ــا	وج ــرد:	ب ــان	ک ــا	بی ــل	و	خرم ــه	نخ ــال	عرص فع
ــی	آن،	مســئوالن	 ــی	و	مخاطــرات	احتمال بحــران	شــدید	آب
ــه	آن	 ــدت	ب ــه	ش ــط	پیشــین	ب ــه	غل ــه	روی ــا	ادام ــتان	ب اس

دامــن	می	زننــد.
ــر	کشــاورزی	 ــا	وجــود	دســتور	معــاون	وزی ــزود:	ب بحرینــی	اف
و	وزیــر	نیــرو	مبنــی	بــر	ممانعــت	از	کشــت	صیفــی	جــات،	بــا	
بهــت	زدگــی	کامــل	همچنــان	شــاهدیم	کــه	آخریــن	جرعــه	
هــای	حیات	بخــش	ســد	رئیس	علــی	دلــواری	بــر	روی	مــزارع	
گســترده	هندوانــه	دشــت	های	شــبانکاره	بــاز	اســت	و	بخشــی	
از	آب	نیــز	بــا	ســرریز	از	مزارع	بوســیله	سیســتم	زهکشــی	روانه	

ــود. ــا	می	ش دری
وی	بیــان	کــرد:	ســوال	اینجاســت	کــه	چــرا	باوجــود	در	معرض	
خطــر	بــودن	۱.5	میلیــون	اصلــه	نخــل	و	نابــودی	معیشــت	۶۰	
ــر	 ــی	ب ــح	مســئوالن	کشــوری	مبن ــر	و	دســتور	صری ــزار	نف ه
ممانعــت	از	آبدهــی	بــه	صیفــی	جــات،	همچنــان	ایــن	اقــدام	

غلــط	ادامــه	دارد؟!	
بحرینــی	اضافــه	کــرد:	شــایعات	زیــادی	بیــن	کشــاورزان	رایــج	
شــده	که	شــاید	برخــی	مســئولین	بدلیــل	وجــود	رقابــت	های	
ناسیونالیســتی	بیــن	بخشــی	و	توجــه	بیشــتر	بــه	زادگاه	خــود،	
کمــر	بــه	نابــودی	نخلســتان	هــای	بخــش	آبپخــش	بســته	اند.	
ــه	بیشــتر	صیفــی	جــات	 ــا	اینکــه	برخــی	از	محــل	حــق	آب ی
کســب	درآمــد	می	کننــد	یــا	بــا	آبدهــی	بــه	نخیــالت،	پــرورش	

ماهیــان	در	قفــس	از	رونــق	خواهــد	افتــاد.
وی	گفــت:	درســت	یــا	غلط	بــودن	ایــن	شــایعات	هرچه	باشــد	
ــه	 ــای	آب	پخــش	ب ــای	زیب ــودی	نخلســتان	ه نتیجــه	آن	ناب

عنــوان	نگیــن	زمردیــن	اســتان	بوشــهر	خواهــد	بــود.
	

آب برای آبیاری نخیالت کافی نیست
مدیرعامــل	شــرکت	ســهامی	آب	منطقه	ای	بوشــهر	با	تشــریح	
شــرایط	منابــع	تولیــد	و	مصــرف	آب	در	اســتان	اظهــار	داشــت:	
متاســفانه	برداشــت	بــی	رویــه	از	منابــع	آب	زیرزمینــی	و	
تعرضــات	بــه	منابــع	آب	ســطحی	در	دهــه	هــای	اخیــر	باعــث	
شــده	کــه	حتــی	بــا	۱۰	ســال	بارندگــی	نرمــال	نیــز	نتوانیــم	

کســری	مخــازن	را	جبــران	کنیــم.
شـاپور	رجایـی	خاطرنشـان	کـرد:	در	سـال	آبـی	جـاری	کـه	
واپسـین	روزهـای	انتظار	و	امید	بـه	بارندگی	در	آن	را	سـپری	
میکنیـم،	تنهـا	۴۰	درصـد	از	بارندگـی	سـال	محقـق	شـده	

ست. ا
وی	تصریــح	کــرد:	در	حــال	حاضــر	در	بدتریــن	شــرایط	دوران	
ــم	و	 ــی	بری ــر	م ــه	س ــواری	ب ــعلی	دل ــد	رئیس ــرداری	س بهره	ب
تنهــا	۱۲5	میلیــون	مترمکعــب،	حجــم	ذخیــره	امــروز	پشــت	
ســد	اســت	کــه	نشــانگر	خالــی	بــودن	۸۲	درصــد	از	ظرفیــت	

ایــن	ســد	اســت.
بوشــهر	 ای	 منطقــه	 آب	 مدیرعامــل	شــرکت	ســهامی	
خاطرنشــان	کــرد:	شــبکه	هــای	پایین	دســت	این	ســد	شــامل	
ســعدآباد،	آبپخــش	و	حاشــیه	حلــه	امســال	نمی	تواننــد	حقابه	

ــد. ــه	طــور	کامــل	دریافــت	کنن هــای	خــود	را	ب
ــه	 ــش	ب ــبکه	آبپخ ــاری	ش ــرای	آبی ــا	ب ــرد:	تنه ــه	ک وی	اضاف
ــن	در	 ــم	و	ای ــاز	داری ــون	مترمکعــب	آب	نی ــل	۱۱۰	میلی حداق
حالــی	اســت	کــه	آب	قابــل	برنامــه	ریزی	پشــت	ســد،	کمتــر	از	
۶۰	میلیــون	مترمکعــب	اســت	و	ایــن	اختــالف،	بیانگــر	بزرگی	

مشــکالت	تامیــن	آب	اســت.
ــی	در	پشــت	ســد	 ــع	آب ــزان	مناب ــن	می ــه	کمتری ــی	ک در	حال
ــنه	 ــالت	تش ــت،	نخی ــده	اس ــره	ش ــواری	ذخی ــعلی	دل رئیس
هســتند	و	بیشــتر	از	هــر	زمانی	بــه	آب	نیــاز	دارنــد	ولــی	آب	در	

ــود. ــرازیر	می	ش ــری	س ــیر	دیگ مس
ــث	 ــع	آب	باع ــت	مناب ــتباه	مدیری ــط	و	اش ــت	های	غل سیاس
می	شــود	تــا	در	آینــده	نــه	چنــدان	دور	شــاهد	بــروز	فاجعــه	ای	
ــن	 ــل	و	از	بی ــه	نخ ــا	اصل ــودی	میلیون	ه ــون	ناب ــزرگ	همچ ب

رفتــن	مشــاغل	متعــدد	در	ایــن	منطقــه	باشــیم.
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ســرمای فروردیــن  ۱9۰ هــزار تــن از 
ــود  ــدان راناب ــاورزی هم ــوالت کش محص
کــرد و حــال نماینــدگان مجلــس دســت 
کشــاورزان  شــده اندتافریاد  قلــم  بــه 
رابــه گــوش رئیــس جمهــور برســانند،آیا 

ــت؟ ــی هس فریادرس

صبــح	یــک	روز	بهــاری	کوله	بــار	ســفری	یــک	روزه	را	بســتیم	
و	بــه	همــراه	خانــواده	راهــی	کوچه	باغ	هــای	همــدان	شــدیم.
ایــن	مرتبــه	نیز	همــان	مســیر	همیشــگی	را	رهســپار	شــدیم	
ــر	 ــه	تغیی ــک	هفت ــر	از	ی ــهر	در	کمت ــای	ش ــره	باغ	ه ــا	چه ام
ــه	ای	کــه	هفتــه	پیــش	برگ	هــای	 محسوســی	داشــت	به	گون
ــود	امــا	 ســبزرنگ	درختــان	زینت	بخــش	مســیر	عبورمــان	ب
ــان	کشــیده	 ــر	ســر	درخت ــی	چــادری	ســیاه	ب ــار	گوی ــن	ب ای

ــود. شــده	ب

سیاهی برگ درختان غمی سنگین بر دل می نشاند 
کمــی	دقیق	تــر	شــدیم	و	ازآنجاکــه	ســیاهی	بــرگ	درختــان	
غمــی	ســنگین	بــر	دل	می	نشــاند	اطــراف	را	بــا	دقــت	
ــم	 ــه	چش ــتر	ب ــه	بیش ــا	آنچ ــم	ام ــاهده	کردی ــتری	مش بیش
ــدن	 ــت	ش ــردو	و	لخ ــان	گ ــرگ	درخت ــیاهی	ب ــورد	س می	خ

درختــان	از	شــکوفه	های	بهــاری	بــود.
در	طــول	مســیر	چنــد	باغــدار	مشــغول	آبیــاری	و	رســیدگی	
ــه	 ــا	ب ــا	آن	ه ــم	و	ب ــش	رفت ــی	پی ــد؛	کم ــان	بودن ــه	درخت ب
گفتگــو	ایســتادم	تــا	جویــای	دالیــل	ایــن	اتفــاق	ناخوشــایند	

ــوم. ش
حــاج	علــی	کــه	از	چهــره	اش	غــم	و	انــدوه	نمایــان	و	در	
صدایــش	بغضــی	نهفته	بــود	بابیــان	اینکه	ســرمای	چنــد	روز	
گذشــته	مــرا	بــه	خــاک	ســیاه	نشــاند،	گفــت:	ایــن	درختــان	
گــردو	کــه	می	بینــی	ســرمایه	زندگــی	مــن	اســت	و	هرســال	
ــروش	محصــوالت	آن	زندگــی	 ــا	کســب	درآمــد	از	محــل	ف ب

ــم. ــپری	می	کن ــود	را	س خ
وی	بابیــان	اینکــه	اصــاًل	انتظــار	نداشــتم	بــا	چنیــن	صحنه	ای	
روبــرو	شــوم،	ادامــه	داد:	مــن	تقریبــاً	هــر	دو	ســه	روز	

ــاغ	 ــه	ب ــه	ب ــروز	ک ــا	دی ــم	ام ــم	ســر	می	زن ــه	باغ ــه	ب یک	مرتب
ــدم. ــردو	ش ــان	گ ــرگ	درخت ــرات	در	ب ــه	تغیی ــدم	متوج آم

سرمازدگی	دامن	کشاورزان	استان	همدان	را	گرفت	
حــاج	علــی	بابیــان	اینکــه	فقــط	از	این	کــه	بخشــی	از	
ــت:	 ــحالم،	گف ــی	خوش ــتند	کم ــه	هس ــاغ	بیم ــان	ب درخت
متأســفانه	ســرمازدگی	دامــن	کشــاورزان	اســتان	همــدان	را	
گرفــت	و	ایــن	مشــکل	تنهــا	بــه	بــاغ	مــن	اختصــاص	نــدارد.
ــای	 ــه	باغ	ه ــاع	ب ــدی	و	ارتف ــی	از	بلن ــه	وقت ــان	اینک وی	بابی
ــی	 ــگاه	می	کن ــدان	ن ــگ	هم ــن	و	دره	مرادبی ــه	دیوی محوط
چنیــن	بــه	نظــر	می	رســد	کــه	پارچــه	ای	ســیاه	بــر	
ــه	 ــرمای	هفت ــت:	س ــت،	گف ــده	اس ــیده	ش ــردرختان	کش س
ــی	فروردین	مــاه	در	همــدان	و	ادامــه	دار	شــدن	آن	تمــام	 پایان

ــرد. ــن	ب ــه	را	از	بی ــن	منطق ــوالت	ای محص
یکــی	دیگــر	از	باغــداران	کــه	متوجــه	صحبــت	مــن	و	حــاج	
علــی	در	خصــوص	ســرمازدگی	محصــوالت	کشــاورزی	شــده	
بــود	نــزد	مــا	آمــد	و	بابیــان	اینکــه	دختــرم	می	بینــی	چگونــه	
روزگارمــان	ســیاه	شــد،	ادامــه	داد:	مــن	امســال	قصــد	داشــتم	
ــم	کار	 ــردا	کردن ــروز	و	ف ــل	و	ام ــا	تعل ــم	ام ــم	را	بیمــه	کن باغ

دســتم	داد.
محمــد	چتــری	بابیــان	اینکــه	بــاغ	مــن	5	هــزار	و	۹۰۰	متــر	
ــه	در	آن	 ــا	۱5	اصل ــوه	۱۰	ت وســعت	دارد	و	از	هــر	درخــت	می
کاشــته	شــده	اســت،	گفــت:	بــاغ	حــاج	علــی	گــردو	زار	اســت	
ــرگ	درخــت	 ــا	ســیاه	شــدن	ب و	ســرمازدگی	محصــول	آن	ب
نمایــان	شــده	امــا	بــاغ	مــن	کــه	هفتــه	قبــل	بــا	شــکوفه	های	
زیبــای	درختانــش	بــه	قطعــه	ای	از	بهشــت	تبدیل	شــده	
ــا	ســرمازدگی	بــه	چــوب	زاری	تبدیل	شــده	کــه	هیــچ	 بــود	ب

ــه	برداشــت	محصــول	از	درختــان	آن	نیســت. امیــدی	ب
ــی	را	 ــم	غصــه	کم	آب ــه	امســال	نمی	دانی ــان	اینک ــری	بابی چت
بخوریــم	یــا	غصــه	ســرمازدگی	را،	ادامه	داد:	متأســفانه	بیشــتر	
ــر	 ــرمای	زی ــل	س ــه	دلی ــدان	ب ــتان	هم ــهر	و	اس ــداران	ش باغ

صفــر	درجــه	اخیــر	متحمــل	زیــان	شــدند.
ــودن	 ــه	پیم ــود	ب ــام	می	ش ــداران	تم ــا	باغ ــه	ب ــم	ک صحبت
ادامــه	مســیر	می	پــردازم	امــا	متأســفانه	غــم	و	اندوهــی	مــرا	
ــه	 ــه	هرچ ــن	نیســت	چراک ــش	ممک ــه	وصف ــرد	ک فرامی	گی
بیشــتر	می	پیمــودم	بیشــتر	به	اتفــاق	و	مصیبتــی	کــه	

ــردم. ــی	می	ب ــت	پ ــده	اس ــداران	ش ــر	باغ ــان	گی گریب
ــپری	 ــایند	س ــایند	و	ناخوش ــات	خوش ــام	اتفاق ــا	تم آن	روز	ب
شــد	تــا	اینکــه	بــه	ســراغ	رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	
ــاورزی	 ــت	کش ــای	وضعی ــا	جوی ــم	ت ــدان	رفت ــتان	هم اس

ــوم. ــدان	ش هم

۱۹۰ هــزار تــن از محصــوالت باغــی و زراعــی اســتان 
همــدان خســارت دیــد

ــان	 ــاد	کشــاورزی	اســتان	همــدان	بابی رئیــس	ســازمان	جه
اینکــه	ســرمای	فروردین	مــاه	امســال	بــه	بیــش	از	۱۹۰	هــزار	
تــن	از	محصــوالت	باغــی	و	زراعــی	اســتان	همــدان	خســارت	
وارد	کــرده	اســت،	گفــت:	از	۸۳	هــزار	هکتــار	بــاغ	در	اســتان	
همــدان	حــدود	۲۰	هــزار	هکتــار	دچــار	ســرمازدگی	شــده	اند	

و	بیــش	از	۱۱۰	تــن	محصــول	باغــی	از	بیــن	رفتــه	اســت.
ــو،	 ــور،	هل ــردو،	انگ ــان	گ ــالل		درخت ــی	ج ــور	رضوان منص
شــلیل،	ســیب،	زردآلــو،	بــادام	و	آلــو	را	ازجملــه	باغــات	
خســارت	دیده	بــر	از	ســرمازدگی	عنــوان	و	اظهــار	کــرد:	ایــن	
ســرمازدگی	بــه	۲75	هــزار	هکتــار	از	اراضــی	زراعــی	شــامل	
کلــزا،	یونجــه،	گنــدم	و	جــو	آبــی	و	دیــم	اســتان	شــامل	۱۹۰	

ــرده	اســت. ــز	خســارت	وارد	ک ــن	نی ــزار	ت ه
ــدان	 ــتان	هم ــتان	های	اس ــام	شهرس ــی	تم ــوالت	باغ محص
به	غیــراز	شهرســتان	نهاونــد	دچــار	ســرمازدگی	شــده	اســت	
ــد	 ــواره	بای ــاورزان	هم ــه	کش ــان	اینک ــالل	بابی ــی	ج رضوان
ــدی	 ــرمازدگی	ج ــه	س ــان	را	درزمین ــای	کارشناس توصیه	ه
بگیرنــد	تــا	شــاهد	کاهــش	خســارت	در	ایــن	بخــش	باشــیم،	
ــتان	 ــتان	های	اس ــام	شهرس ــی	تم ــوالت	باغ ــت:	محص گف
ــرمازدگی	 ــار	س ــد	دچ ــتان	نهاون ــراز	شهرس ــدان	به	غی هم

ــت. ــده	اس ش
ــارات	 ــا	خس ــده	ت ــه	برنامه	ریزی	ش ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
ــه	 ــوض	و	بیم ــای	بالع ــا	کمک	ه ــرمازدگی	ب ــر	س وارده	براث
ــش	 ــه	کاه ــده	ک ــد	ش ــواره	تأکی ــت:	هم ــود،	گف ــران	ش جب
شــدید	دمــا	احتمــال	بــروز	ســرمازدگی	و	یخ	زدگــی	گیاهــان	
زراعــی	و	باغــی	را	بــه	حداکثــر	می	رســاند	و	بــر	همیــن	
ــگیرانه	 ــات	پیش ــام	اقدام ــا	انج ــد	ب ــاورزان	بای ــاس	کش اس

ــانند. ــل	برس ــه	حداق ــی	را	ب ــارات	احتمال خس
رئیــس	اداره	بحــران	و	مخاطــرات	جهــاد	کشــاورزی	اســتان	
همــدان	نیــز	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	حــوزه	باغــی	محصوالتی	
ماننــد	گــردو،	هلــو،	شــلیل،	بــادام	آبــی	و	دیــم،	زردآلــو،	انگور،	
آلبالــو	و	گیــالس	خســارت	دیده	اند،	گفــت:	میــزان	خســارات	

در	محصــوالت	باغــی	از	۱۰	تــا	۴۰	درصــد	متفــاوت	اســت.
مدیــر	امــور	باغبانــی	ســازمان	جهادکشــاورزی	اســتان	
ــار	و	 ــر،	به ــای	مالی ــتان	ه ــه	شهرس ــان	اینک ــا	بی ــدان	ب هم
رزن	بیشــترین	خســارت	را	در	محصــوالت	باغــی	داشــته	اند،	
گفــت:	حــدود	۸۰	درصــد	خســارت	محصــوالت	باغــی	

ــت. ــتان	اس ــن	۳	شهرس ــه	ای ــوط	ب مرب

ــارت ها را  ــد از خس ــدود ۶۵ درص ــردو ح ــور و گ انگ
بــه خــود اختصــاص داده انــد

ــا	 ــی	ه ــق	بررس ــه	طب ــان	اینک ــا	بی ــهبازی	ب ــت	اهلل	ش حج
ــه	خــود	 انگــور	و	گــردو	حــدود	۶5	درصــد	از	خســارت	ها	را	ب
ــد،	گفــت:	در	ایــن	دو	محصــول	حــدود	۳۹	 اختصــاص	داده	ان

هــزار	تــن	خســارت	اتفــاق	افتــاده	اســت.
ــتان	 ــای	اس ــار	از	باغ	ه ــزار	هکت ــه	۱7	ه ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــر	 ــت:	ب ــده	اند،	گف ــرمازدگی	ش ــارت	س ــار	خس ــدان	دچ هم
اثــر	ایــن	رویــداد	۶۰	هزارتــن	محصــول	باغــی	از	بیــن	رفتــه	

ــت. ــان	اس ــارد	توم ــی	آن	۱۸۱	میلی ــه	ارزش	ریال ــت	ک اس
میــزان	خســارت	در	محصــوالت	زراعــی	از	۱۰	تــا	۲۰	درصــد	

اســت
احــد	ظفــری	بابیــان	اینکــه	در	حــوزه	زراعــت	نیــز	
محصوالتــی	ازجملــه	گنــدم	آبــی	و	دیــم،	جــو	آبــی	و	دیــم،	
کلــزا	و	چغندرقنــد	دچــار	خســارت	شــدند،	میــزان	خســارت	

ــران اقتصاد ایـ
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ــران اقتصاد ایـ

ــرد. ــوان	ک ــا	۲۰	درصــد	عن ــی	را	از	۱۰	ت در	محصــوالت	زراع
دچـار	 رزن	 و	 کبودرآهنـگ	 شهرسـتان	 اینکـه	 بابیـان	 وی	
بیشـترین	و	شهرسـتان	نهاوند	دچار	کمترین	خسـارت	شـده	
کمـا	اینکـه	تاکنـون	در	شهرسـتان	نهاونـد	خسـارتی	گزارش	
نشـده	اسـت،	گفت:	متأسـفانه	امسـال	کاهش	محسـوس	دما	

موجـب	بـروز	مشـکالتی	در	درختـان	گـردو	شـد.

ــاورزی  ــدان از راه کش ــردم هم ــد م ــتر درآم بیش
تأمیــن می شــود

کارشــناس	کشــاورزی	اســتان	همــدان	بابیــان	اینکــه	بیشــتر	
ــود،	 ــن	می	ش ــاورزی	تأمی ــدان	از	راه	کش ــردم	هم ــد	م درآم
ــرات	آب	و	 ــاره	و	تغیی گفــت:	متأســفانه	هرســال	ســرمای	به
ــوالت	 ــه	محص ــادی	ب ــارت	زی ــار	خس ــل	به ــی	در	فص هوای

کشــاورزی	وارد	می	کنــد.
نســرین	دانشــمند	بــا	اشــاره	بــه	پاییــن	بــودن	آســتانه	تحمل	
برخــی	درختــان	میــوه،	عنــوان	کــرد:	ســرمای	شــدید	هــوا،	
گردوغبــار،	بــارش	بــرف	و	تگــرگ	از	مهم	تریــن	عوامــل	
ــدان	 ــتان	هم ــاورزی	در	اس ــوالت	کش ــه	محص ــارت	ب خس
ــد	. ــرر	می	کن ــاورزان	را	متض ــاله	کش ــه	همه	س ــتند	ک هس
ــاورزی	 ــه	محصــوالت	کش ــه	بیم ــد	نســبت	ب ــاورزان	بای کش

ــند ــود	حســاس	باش خ
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	کشــاورزان	بایــد	نســبت	بــه	بیمــه	
محصــوالت	کشــاورزی	خــود	حســاس	باشــند،	گفــت:	گاهــی	
بی	اطالعــی	کشــاورزان	از	مزایــای	بیمــه	محصوالتشــان	

ــد. ــراه	می	کن ــمگیر	هم ــای	چش ــا	ضرره ــا	را	ب آن	ه
ایــن	کارشــناس	کشــاورزی	معتقــد	اســت	تغییــر	نگرش	های	
ــری	 ــاورزی	ام ــوالت	کش ــه	محص ــبت	بیم ــاورزان	نس کش

ــان	نشــوند. ــا	بیــش	از	ایــن	متحمــل	زی ضــروری	اســت	ت
امــا	بررســی	وضعیــت	برخــی	شهرســتان	های	اســتان	
همــدان	نشــان	دهنده	آن	اســت	کــه	اســدآباد	و	مالیــر	

شــده	اند. قابل	توجهــی	 خســارات	 متحمــل	

باغــات شهرســتان اســدآباد بیــن ۱۰ تــا ۱۰۰ درصــد 
خســارت دیده اند

مدیــر	جهــاد	کشــاورزی	شهرســتان	اســدآباد	در	ایــن	
خصــوص	بابیــان	اینکــه	ســرمازدگی	محصــوالت	کشــاورزی	
۶۴7	میلیــارد	ریــال	بــه	بخــش	زراعــی،	باغــی	و	دامــی	ایــن	
شهرســتان	خســارت	وارد	کــرده	اســت،	گفــت:	براثر	ســرمای	
ــتان	 ــات	شهرس ــاه	امســال	برخــی	از	باغ ۲7	و	۲۸	فروردین	م

ــارت	دیده	اند. ــد	خس ــا	۱۰۰	درص ــن	۱۰	ت ــدآباد	بی اس

ــوع	 ــال	وق ــه	احتم ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــگ	ب ــقراط	بی	رن س
مروجــان	 به	واســطه	 و	 پیامــک	 طریــق	 از	 ســرمازدگی	
ــرداران	 ــداران	و	بهره	ب ــاورزان،	باغ ــه	کش ــاورزی	ب ــاد	کش جه
اســدآبادی	اطالع	رســانی	شــده	بــود	تــا	تمهیــدات	الزم	
ــرما	 ــد	س ــامانه	ض ــش	و	س ــردن	آت ــن	ک ــق	روش را	از	طری
ــت:	 ــد،	گف ــام	دهن ــود	انج ــی	خ ــا	و	اراضــی	زراع ــرای	باغ	ه ب
متأســفانه	بااین	حــال	بــه	دلیــل	بــرودت	هــوا	و	ســرما	
خســارت	قابل	توجهــی	بــه	اراضــی	کشــاورزی	و	باغــات	

ــت. ــده	اس ــی	واردش ــی	و	چهاردول ــه	کلیای منطق
بی	رنــگ	بــا	اشــاره	بــه	خســارت	۲5	تــا	۴۰	درصــدی	اراضــی	
ــم،	 ــی	و	دی ــو	آب ــدم	و	ج ــه،	گن ــزا،	یونج ــامل	کل ــی	ش زراع
ــا	 ــی	ب ــی	زراع ــار	از	اراض ــزار	و	۱۳۰	هکت ــرد:	۶	ه ــوان	ک عن

بــرآورد	۴۳	میلیــارد	ریــال	خســارت	دیده	اند.

سرمازدگی ۳۵۰ کندوی زنبورعسل 
مدیــر	جهــاد	کشــاورزی	اســدآباد	از	خســارت	ناشــی	از	
ــتان	 ــن	شهرس ــل	در	ای ــدوی	زنبورعس ــرمازدگی	۳5۰	کن س
خبــر	داد	و	بابیــان	اینکــه	7۰	درصــد	کندوهــا	دچار	خســارت	
شــده	اند،	گفــت:	احتمــال	تغییــرات	ریالــی	و	ســطحی	
خســارت	وجــود	دارد	چراکــه	در	روزهــای	ابتدایــی	ایــن	اتفاق	

ــت. ــده	اس ــور	انجام	ش ــی	ام کارشناس
مدیــر	جهــاد	کشــاورزی	شهرســتان	مالیــر	نیــز	بابیــان	اینکه	
ــن	 ــار	از	اراضــی	محصــوالت	زراعــی	ای بیــش	از	۹	هــزار	هکت
ــده	اند،	 ــارت	ش ــار	خس ــرمازدگی	دچ ــر	س ــتان	براث شهرس
گفــت:	ســرمازدگی	بــه	۳۰	درصــد	محصــوالت	باغــی	و	

ــت. ــرده	اس ــارت	وارد	ک ــر	خس ــی	مالی زراع
علــی	مــروت	امیــری	بابیان	اینکه	بیشــترین	ســطح	خســارت	
ــار	و	 ــزار	هکت ــدود	۶	ه ــا	ح ــور	ب ــای	انگ ــه	باغ	ه ــوط	ب مرب
ــا	۲	هــزار	و	5۰۰	هکتــار	اســت،	گفــت:	۳۰	 باغ	هــای	گــردو	ب
ــردو	 ــای	گ ــد	باغ	ه ــور	و	۳5	درص ــتان	های	انگ ــد	تاکس درص

ــده	اند. ــرمازدگی	ش ــارت	س ــار	خس دچ
امیــری	میــزان	محصــول	خســارت	دیده	ناشــی	از	ســرمازدگی	
ــی	 ــت:	ارزش	ریال ــرد	و	گف ــوان	ک ــن	عن ــزار	و	۶۲7	ت را	۴۳	ه
ــال	 ــون	ری ــارد	و	۸۲۸	میلی ــزان	خســارت	۶۹7	میلی ــن	می ای

ــرآورد	شــده	اســت. ب
ــزار	و	 ــی،	۹	ه ــوالت	باغ ــر	محص ــالوه	ب ــه	ع ــان	اینک وی	بابی
۹5۰	هکتــار	از	محصــوالت	زراعــی	شهرســتان	مالیــر	نیــز	بــه	
ــر	ســرمازدگی	 ــال	براث ــارد	و	5۲۴	میلیــون	ری ارزش	۳۸	میلی
خســارت	دیــد،	گفــت:	ســرمازدگی	و	تگــرگ	بــه	۲۰	درصــد	

محصــوالت	زراعــی	مالیــر	خســارت	وارد	کــرده	اســت.

ــان	دهنده	آن	 ــور	نش ــطح	کش ــده	در	س ــای	منتشرش خبره
اســت	کــه	ســرمازدگی	محصــوالت	کشــاورزی	فراگیــر	بــوده	
ــا	 ــال	ب ــاه	امس ــر	فروردین	م ــه	اواخ ــتان	هایی	ک ــتر	اس و	بیش
کاهــش	محســوس	دمــا	روبــرو	شــدند	بــه	علــت	ســرمازدگی	

ــده	اند. ــان	ش ــل	ضــرر	و	زی محصــوالت	کشــاورزی	متحم
ــدی	 ــا	ح ــاورزی	ت ــش	کش ــارت	در	بخ ــری	خس ــن	فراگی ای
ــس	طــی	 ــدگان	مجل ــر	نماین ــای	اخی ــه	طــی	روزه ــوده	ک ب
نامــه	ای	بــه	رئیس	جمهــور	خواســتار	رســیدگی	بــه	وضعیــت	

موجــود	شــده	اند.
ــالمی	در	 ــورای	اس ــس	ش ــدان	در	مجل ــردم	هم ــده	م نماین
ــرای	 ــور	ب ــه	رئیس	جمه ــه	ای	ب ــه	نام ــن	خصــوص	از	ارائ همی
ــاورزان	 ــداران	و	کش ــارات	باغ ــوع	خس ــه	موض ــیدگی	ب رس

ــر	داد. ــر	خب ــرمای	اخی ــر	س ــور	براث کش
حمیدرضـا	حاجـی	بابایـی	بـا	اشـاره	بـه	خسـارات	گسـترده	
کشـاورزان	و	باغـداران	طـی	سـرمای	اخیـر	در	سـطح	کشـور	
گفـت:	گزارش	های	دریافتی	حاکی	از	آن	اسـت	که	کشـاورزان	
و	باغداران	کشـور	از	وضعیت	پیش	آمده	بشـدت	نگران	هستند	
و	باید	وزارت	جهاد	کشـاورزی	در	اسـرع	وقـت	برنامه	های	خود	
را	در	خصوص	نحوه	جبران	آسـیب	های	واردشـده	بـه	باغداران	

و	کشـاورزان	اعـالم	کند.

ــران  ــرای جب ــت ب ــژه دول ــی وی ــه عملیات برنام
آســیب واردشــده 

ــت؛	 ــده	اس ــد	ش ــه	تأکی ــن	نام ــت:	در	ای ــی	گف ــی	بابای حاج
ــداران	 ــاورزان	و	باغ ــتر	کش ــی	بیش ــد	حداقل ــه	درآم ازآنجاک
ــت	و	 ــاورزی	اس ــدک	کش ــوالت	ان ــن	محص ــور	از	همی کش
ــد،	ایــن	قشــر	زحمتکــش	کشــور	نیــاز	 شــغل	دیگــری	ندارن
ــیب	 ــران	آس ــرای	جب ــت	ب ــژه	دول ــی	وی ــه	عملیات ــه	برنام ب
واردشــده	دارنــد	و	ایــن	ضــرورت	بشــدت	احســاس	می	شــود.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اســتقبال	نماینــدگان	بــرای	امضــای	نامــه	
ــزام	 ــل	و	اع ــدام	عاج ــه	اق ــن	نام ــرد:	در	ای ــد	ک ــور	تأکی مذک
کارشناســان	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	بــرای	برآورد	خســارات	
واردشــده	در	کوتاه	تریــن	دوره	زمانــی	و	ایجــاد	اطمینــان	
ــور	در	 ــئولین	کش ــت	مس ــاورزان	در	حمای ــرای	کش ــر	ب خاط
ــده	از	 ــاء	کنن ــدگان	امض ــط	نماین ــده	توس ــران	پیش	آم بح

ــت. ــده	اس ــت	ش ــت	درخواس دول
با	تمام	این	تفاسـیر	آنچه	مسـلم	اسـت	اینکه	بیمه	محصوالت	
کشـاورزی	به	عنـوان	یکـی	از	راهکارهـای	نویـن	بـرای	مقابلـه	
کاهـش	 درنتیجـه	 و	 کشـاورزی	 فعالیت	هـای	 خطـرات	 بـا	
نوسـانات	درآمدی	کشـاورزان	موردتوجـه	و	تأکیـد	قرارگرفته		
و	کشـاورزان	بایـد	بـه	ایـن	نکتـه	توجه	جدی	داشـته	باشـند.
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افتتاح شانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی گل و گیاه

بارش باران در مشهد

بارش شدید باران در تبریز
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بندر تاریخی کنگ

جشنواره بادبادک ها در قزوین

مسابقات چند جانبه آتش نشانان
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چرخ زندگی چرخی های همدان

سرمازدگی محصوالت 
کشاورزی در همدان

سفر وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به شهر قم
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عروسی ترکمن ها

کنسرت موسیقی ایرج رحمانپور

لیگ برتر گلف بانوان
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مراسم تشییع پیکر آیت اهلل 
ایمانی در شیراز

همایش روسای شورای 
هماهنگی تبلیغات اسالمی 

سراسر کشور در مشهد

تجمع دانشجویان در اعتراض به 
اقدامات آمریکا
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ورود فاضالب خانگی و صنعتی 
به خلیج فارس

روز های خوب دریاچه ارومیه

آبشار بیشه لرستان
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