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ــتان  ــروز بلوطس ــا ام ــا ت ــت، از دیروزه ــدی نیس ــت جدی ــوط حکای ــش و بل ــرای آت ماج
ــت. ــوده اس ــدال ب ــه ج صحن

 شــهر زنجــان از دیربــاز شــاهد وعده هایــی بــوده کــه برخی هــا بــا موج ســواری بــر ایــن 
ــی  ــور مدیریت ــد حض ــا می خواهن ــد و ی ــات را دارن ــروزی در انتخاب ــد پی ــا قص ــا ی وعده ه

خــود را تــداوم دهنــد.

 مــرگ ایــن روزهــا بــرای حیــات وحــش خــط و نشــان مــی کشــد، حیوانــات کشــته مــی 
شــوند تــا قربانــی هــای جدیــد خرافــات باشــند.

ــربچه ای  ــتری از پس ــای خاکس ــا و منظره ه ــچ، صحنه ه ــو و پیچ درپی ــای تودرت کوچه ه
کــه خاک بــازی می کنــد تــا جوانــی کــه کمــی آن طرف تــر بــا چهــره ای تکیــده ســیگاری 

ــد. ــک می زن را پُ

ــا  ــه ت ــهری ک ــود، ش ــگ و ادب ب ــم و فرهن ــگان عل ــع نخب ــل تجم ــیراز مح  روزگاری ش
ــی شــد. ــات م ــظ و ســعدی و ادبی ــی گــر حاف ــد تجل ــی آم ــان م ــر ســر زب نامــش ب

جامعـه ایـــران
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جامعــه ایـــران

۷۰ هزار نفر از تحصیل باز مانده اند/ لزوم احداث ۱۱ هزار کالس درس
سیســتان و بلوچســتان در حالی 
ــتان از  ــن اس ــف تری ــب ضعی لق
نظــر شــاخص هــای آموزشــی را 
ــرای رســیدن  ــن اســتان ب ــه خــود اختصــاص داده کــه ای ب
بــه اســتانداردهای ملــی حداقــل بــه ۱۱ هــزار کالس درس 

ــاز دارد. نی

سیســتان و بلوچســتان اگــر نگوییــم بدتریــن امــا بــه گواه 
ــاخص های  ــر ش ــور از نظ ــتان کش ــن اس ــار ضعیف تری آم
آموزشــی اســت، از جمعیــت ۷۰ هــزار نفــری بازمانــدگان 
از تحصیــل در ایــن اســتان گرفتــه تــا رکــورد پایین تریــن 
ســرانه فضــای آموزشــی و رکــورد کمتریــن تعــداد 
معلــم نســبت بــه جمعیــت در کل کشــور، در همــه 
ایــن  مــوارد متاســفانه سیســتان و بلوچســتان رکــورددار 

ضعیف ترین هــا در ایــران اســت.
مدیــرکل نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس سیســتان 
بلوچســتان  و  سیســتان  می گویــد:  بلوچســتان  و 
ــور دارد  ــی را در کش ــای آموزش ــرانه فض ــن س پایین تری
چــرا کــه متوســط زیربنــای فضــای آموزشــی در کشــور 
بلوچســتان ۳.۱۱  و  سیســتان  در  و  مترمربــع   ۵.۳۴

ــت. ــع اس مترمرب
ــای  ــیدن فضاه ــرای رس ــد: ب ــکی می افزای ــا راش علیرض
ــه متوســط کشــوری  آموزشــی سیســتان و بلوچســتان ب
نیازمنــد ســاخت افــزون بــر ۱۱ هــزار کالس درس جدیــد 
ــی  ــای آموزش ــع فض ــون مترمرب ــای یک میلی ــا زیربن ب
ــم  ــن حــاال ه ــه همی ــی اســت ک ــن در حال هســتیم و ای
از ۱۸ هــزار و ۹۳۴ کالس درســی کــه در سیســتان و 
ــا  ــورد از آن ه ــزار و ۱۸۱ م ــود دارد ۶ ه ــتان وج بلوچس
تخریبــی اســت و نیازمنــد تخریــب کامــل و بازســازی و ۴ 
هــزار و ۳۵۸ مــورد آن نیــز نیازمنــد مقاوم ســازی اســت.
ــرکل  ــی مدی ــا نخع ــواه، علیرض ــه گ ــا ب ــر این ه ــالوه  ب ع
آموزش وپــرورش اســتان، سیســتان و بلوچســتان بــا 
توجــه بــه جمعیــت خــود نیازمنــد ۱۲ هــزار معلــم جدید 
اســت تــا بــه ســرانه تعــداد معلــم در کشــور بــه ازای هــر 
ــه  دانش آمــوز کــه متوســط مطلــوب آن ۱۸ دانش آمــوز ب

یــک معلــم اســت، برســد.
ــی  ــون اقدامات ــه تاکن ــا البت ــن کمبوده ــع ای ــرای رف ب
انجام شــده، از گســیل خیــران مدرسه ســاز بــه ایــن 
ــذب  ــر ج ــتان را از نظ ــتان و بلوچس ــه سیس ــتان ک اس
اعتبــارات خیــری، اســتان اول کــرد تــا اختصــاص 
اســتخدامی  آزمون هــای  در  ویــژه  ســهمیه های 
آموزش وپــرورش بــرای رفــع کمبــود معلــم در ایــن 

اســتان.
 

ــی سیســتان و بلوچســتان  شهرســتان های جنوب
نیــاز بــه توجــه ویــژه دارنــد

ــتان ها  ــن شهرس ــتان، ضعیف تری ــتان و بلوچس در سیس
ــی  از نظــر شــاخص های آموزشــی، شهرســتان های جنوب
آن هســتند و از میــان شهرســتان های جنوبــی هــم 
چابهــار پایین تریــن شــاخصه های آموزشــی را در اســتان 

ــت. ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ــران ب ــع در ای و به تب
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــار در مجل ــردم چابه ــده م نماین
بیــن شــهرهای جنــوب سیســتان و  می گویــد: در 
شــرایط  بدتریــن  چابهــار  بلوچســتان،  بلوچســتان 
ــا آنکــه اهمیتــی ملــی  آموزشــی را دارد، یعنــی چابهــار ب

ــاخص های  ــن ش ــورددار پایین تری ــی دارد رک و بین الملل
آموزشــی در کشــور اســت.

عبدالغفــور ایــران نــژاد ، می افزایــد: ســرانه فضــای 
آموزشــی در شهرســتان چابهــار شــامل چابهــار و بخــش 
»دشــتیاری« بــه کمتــر از ۲  متــر مربــع و در خــود شــهر 
ــن در  ــد و ای ــع می رس ــم مترمرب ــر از نی ــه کمت ــار ب چابه
حالی اســت کــه میانگیــن کشــوری چیــزی حــدود ۵.۳۴ 

ــت. ــوز اس ــر دانش آم ــه ازای ه ــع ب مترمرب
ــد  ــهر و قصرقن ــارک، نیکش ــار، کن ــردم چابه ــده م نماین
تصریــح می کنــد: از میــان بیــش از ۵ هــزار کالس درســی 
کــه نیــاز اســت در حــوزه انتخابیــه مــن بــرای رســیدن به 
ســرانه مطلــوب ســاخته شــود تنهــا ۲ هــزار کالس درس 
ویــژه چابهــار اســت و از میــان ۳ هــزار کمبــود معلــم نیــز 
ــری  ــزار نف ــتان ۳۰۰ ه ــا در شهرس ــم تنه ــزار معل ۲ ه

چابهــار کمبــود داریــم.
ــان دادن به بحــران شــاخص های  ــژاد راه حــل پای ــران ن ای

آموزشــی در چابهــار و بلوچســتان را تأســیس اداره کل 
ــد:  ــد و می گوی ــتان می دان ــوب اس ــرورش جن آموزش وپ
ــار،  ــتان های چابه ــا در شهرس ــه تنه ــه این ک ــه ب ــا توج ب
ــزار کالس  ــش از ۵ ه ــد بی ــهر و قصرقن ــارک، نیکش کن
ــم، تأســیس اداره  کل  ــم کمبــود داری درس و ۳ هــزار معل
آموزش وپــرورش جنــوب سیســتان و بلوچســتان راه حلــی 

منطقــی اســت.
ــالمی  ــورای اس ــس ش ــار در مجل ــردم چابه ــده م نماین
چابهــار،  شهرســتان های  می گویــد:  درعین حــال 
ــا بیــش از ۵۰۰ هــزار  کنــارک، نیــک شــهر و قصرقنــد ب
ــی  ــای آموزش ــت فضاه ــن وضعی ــت بدتری ــر جمعی نف
در کشــور را دارنــد و بایــد هــر چــه ســریع تر وزارت 
ــز  ــعه و تجهی ــازی، توس ــرورش و اداره کل نوس آموزش وپ
ــات  مــدارس مشــکالت کمبــود فضــای آموزشــی و امکان

ــد. ــع کنن را مرتف
اســالمی  شــورای  رئیــس  ســعیدی،  معین الدیــن 

سید امیر حسین عظیمی
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شهرســتان چابهــار نیــز پیشــتر در گفت وگــو بــا یکــی از 
رســانه بــا تأکیــد بــر بحــران کیفیــت و کمیــت آموزشــی 
در بلوچســتان گفتــه بــود: هرچنــد هم اکنــون ۱۶ پــروژه 
آموزشــی جدیــد در چابهــار در حــال ســاخت اســت 
ــود  ــی موج ــای عمق ــاف کمبوده ــا کف ــن پروژه ه ــا ای ام
را نمی دهــد و الزم اســت بــرای رفــع کمبودهــای 
ــار اداره کل  ــژه چابه ــتان و به وی ــوب اس ــی در جن آموزش
بلوچســتان  و  سیســتان  جنــوب  آموزش وپــرورش 
ــا در  ــه تنه ــود چراک ــیس ش ــار تأس ــت چابه ــه مرکزی ب
شهرســتان های چابهــار، نیکشــهر، کنــارک و قصرقنــد بــا 
ــزار و ۷۰۰ کالس  ــش از ۵ ه ــم و بی ــزار معل ــود ۳ ه کمب

ــتیم. ــه هس ــد مواج درس جدی
 

ایجــاد دو اداره کل آموزش وپــرورش در یــک 
اســتان تاکنــون بی ســابقه اســت

مدیــرکل  معــاون  اظهــارات  ایــن  بــه  پاســخ  در 
تأســیس  بلوچســتان،  و  سیســتان  آموزش وپــرورش 
ــار را  ــت چابه ــه مرکزی اداره کل مســتقل در بلوچســتان ب

می دانــد. مــردود 
حســن نــوروزی کــه خــود مدیــر آموزش وپــرورش 
ــاد اداره  ــد: ایج ــت، می گوی ــم هس ــار ه ــتان چابه شهرس
کل آموزش وپــرورش جدیــد به گونــه ای کــه در یــک 
اســتان دو اداره کل وجــود داشــته باشــد تاکنــون در 
ــی  ــن یعن ــت؛ ای ــته اس ــابقه نداش ــور س ــاری کش هیچ ج
ــازه را  ــن اج ــرورش ای ــوزه آموزش وپ ــارت اداری در ح چ
بــه مــا نمی دهــد شــاید ادارات کل دیگــر در یــک اســتان 
ــر  ــرورش در ه ــا اداره کل آموزش وپ ــند ام ــا باش ــد ت چن

ــت. ــی اس ــتان یک اس
وی می افزایــد: حتــی اســتان خراســان نیــز کــه تــا قبــل 
ــه ســه اســتان پهناورتریــن اســتان  از تقســیم شــدنش ب
کشــور بــود و قابلیــت ایجــاد اداره کل را داشــت، در تمــام 
طــول عمــرش تنهــا یــک اداره کل آموزش وپــرورش 

ــد  ــاد اداره  کل جدی ــم ایج ــن احســاس می کن داشــت؛ م
ــن  ــم ای ــی ه ــوزه سیاس ــه در ح ــت ک ــن  اس ــد ای نیازمن

ــرد. موضــوع صــورت گی
و  سیســتان  آموزش وپــرورش  مدیــرکل  معــاون 
بلوچســتان درعین حــال تأکیــد می کنــد: باوجــود 
ایــن محدودیــت امــا نــگاه حــوزه اســتان و وزارت خانــه 
ــه مناطــق  ــا شــیوه تفویــض اختیــار ب تمرکــز زدایــی ب
در خصــوص مشــارکت  مثــاًل  نمایندگی هاســت،  و 
ــش  ــی بخ ــدارس غیردولت ــوز م ــدور مج ــی و ص مردم
اعظمــی از کار کــه قبــاًل در اســتان انجــام می شــد 
ــض  ــتان ها تفوی ــق و شهرس ــه مناط ــت ب ــرار اس اآلن ق
ــتان  ــژه در سیس ــرورش به وی ــود؛ آموزش وپ ــار ش اختی
و بلوچســتان نــگاه مثبتــی بــه ایــن موضــوع دارد 
ــن اجــازه را نداشــته  ــی ای ــگاه قانون ــد شــاید از ن هرچن
باشــد کــه دو اداره کل در اســتان ایجــاد شــود امــا 
ــاده  ــار به صــورت غیرمســتقیم اتفــاق افت تفویــض اختی

می افتــد. و 
 

ــر  ــا دیگ ــتان ب ــتان و بلوچس ــناریوی سیس س
اســتان های کشــور متفــاوت اســت

در پاســخ امــا رئیــس شــورای اســالمی شهرســتان 
اداره کل  چابهــار کــه طالیــه دار پیگیــری تأســیس 
آموزش وپــرورش بلوچســتان اســت، می گویــد: ســناریوی 
سیســتان و بلوچســتان بــا دیگــر جاهــای کشــور تفــاوت 
ــد  ــه بخواه ــرای اینک ــرد ب ــک ف ــور، ی ــای کش دارد، کج
بــه مرکــز اســتان بــرود، بایــد ۸۰۰ کیلومتــر را بپیمایــد. 
جنــس مشــکالت مــا، ســاختارهای فرهنگــی و اجتماعی 

ــدان. ــا زاه ــاوت دارد ب ــا تف م
معین الدیــن ســعیدی می افزایــد: زاهــدان نمی توانــد 
چــه بــه لحــاظ نظــارت و چــه بــه لحــاظ نســخه پیچیدن، 
ــرای  ــا ب ــه آن ه ــخه ای ک ــد، نس ــا باش ــا راهگش ــرای م ب
ــا  ــدارد، م ــرد ن ــار کارب ــرای چابه ــد ب مشــکالت می پیچن

معتقدیــم بــرای آموزش وپــرورش هیــچ راهــکاری وجــود 
نــدارد مادامی کــه اداره کل آموزش وپــرورش جنــوب 

ــود. ــار تشــکیل ش سیســتان و بلوچســتان در چابه
رئیــس شــورای اســالمی سیســتان و بلوچســتان در 
ــودن تأســیس اداره کل از نظــر مالــی،  ــاردار ب ــه ب پاســخ ب
ــا  ــا هزینه ه ــه ب ــه آزاد در رابط ــازمان منطق ــد: س می گوی
اعــالم آمادگــی کــرده امــا یــک موضوعــی کــه الزم اســت 
اشــاره شــود ایــن اســت کــه مــا هــم از لحــاظ کمــی و هم 
کیفــی پایین تریــن شــاخص هــا را داریــم، در اســتان های 
دیگــر دانشــگاه های فرهنگیــان وجــود دارد کــه نیروهــای 
متخصــص معلمــی را تربیــت می کننــد، در اســتان مــا بــا 
وجــود کمبودهــا فقــط یــک دانشــگاه فرهنگیــان وجــود 
دارد و چــون دانش آمــوز چابهــاری بــا توجــه بــه شــرایط 
ــای  ــاً نیروه ــت نیســت، قاعدت ــه رقاب ــادر ب ــد و ق نمی توان

ــد. ــار را نمی فهمن ــان هــم چابه دانشــگاه فرهنگی
ــت  ــؤال اس ــای س ــا ج ــرای م ــد: ب ــد می کن وی تأکی
ــگاه  ــوی ۴ دانش ــان رض ــل خراس ــتانی مث ــرا در اس چ
ــا  ــود دارد ام ــان وج ــی فرهنگی ــا نمایندگ ــتقل و ی مس
ــا وجــود کمبودهــا  در اســتان سیســتان و بلوچســتان ب
ــه آزاد  ــه منطق ــا ک ــت، همان ــگاه اس ــک دانش ــا ی تنه
بــرای ایجــاد دانشــگاه فرهنگیــان در چابهــار نیــز اعــالم 
ــم راه حــل، حــل  ــد می کن ــرده اســت؛ تأکی ــی ک آمادگ
ــار  ــتان و چابه ــی در بلوچس ــی آموزش ــکالت عمق مش
آن  پــی  در  و  آموزش وپــرورش  اداره کل  تأســیس 

ــت. ــار اس ــان در چابه ــتقل فرهنگی ــگاه مس دانش
ــا  ــا ام ــالش ه ــه ت ــود هم ــا وج ــد، ب ــه باش ــه ک هرچ
همچنــان سیســتان و بلوچســتان و به ویــژه منطقــه 
بلوچســتان رکــورددار پایین تریــن ســرانه های کمــی 
ــیس اداره کل  ــت و تأس ــران اس ــی در ای ــی آموزش و کیف
ــا  ــتان و ی ــتان و بلوچس ــوب سیس ــرورش جن آموزش وپ
ــه صــورت  ــد ب ــع کمبودهــا بای ــرای رف هــر راه دیگــری ب

ــرد. ــرار گی ــئوالن ق ــتور کار مس ــدی در دس ج
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پوشــش  و  هــوا  دمــای  افزایــش 
رفته رفتــه  کــه  وســیعی  گیاهــی 
خشــک می شــود، قلــب زاگــرس را 
ــن  ــا ای ــرار داده ت در معــرض خطــر ق
ــار  ــد انب ــا به مانن ــع و جنگل ه ــار مرات ب
کاهــی باشــند کــه بــا یــک جرقــه 

می شــوند. شــعله ور 

ماجــرای آتــش و بلــوط حکایــت جدیــدی نیســت، از 
دیروزهــا تــا امــروز بلوطســتان صحنــه جــدال بــوده اســت، 
یــک روز حــرف ذغالگیــری اســت و روز دیگــر تغییــر 
ــه  ــگ ب ــت، چن ــن ُمف ــع زمی ــه طم ــاورزانی ب ــری، کش کارب
ســرمایه زمیــن انداخته انــد، یــک روز بــا تبــر و اره می برنــد، 
ــد. ــش می زنن ــا آت ــن روزه ــد و ای ــال می گیرن ــر ذغ روز 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
ــش  ــه روی ــر ب ــترده منج ــای گس ــال بارندگی ه ــار امس به
پوشــش جنگلــی و مرتعــی وســیعی در لرســتان شــده اســت 
ــه فصــل  ــا افزایــش دمــای هــوا و نزدیــک شــدن ب و حــاال ب
تابســتان، تابــش ســوزان خورشــید ایــن پوشــش گســترده 
را خشــک می کنــد و مراتــع و جنگل هــای لرســتان را 
ــه  ــک جرق ــا ی ــه ب ــد ک ــل می کن ــی تبدی ــار کاه ــه انب ب
ــا  ــرس را ب ــرد و زاگ ــان می گی ــش در آن ج ــعله های آت ش

ــد. ــه رو می کن ــتی روب نیس
ــی  ــتان در حال ــوزی های تابس ــراس آتش س ــا در ه جنگل ه
بــه خــود می لرزنــد کــه بــه گفتــه فرمانــده یــگان حفاظــت 
ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری کشــور تنهــا در ۱۵ 
ــی ســال جــاری بیــش از ۱۰۰ فقــره آتش ســوزی  روز ابتدای
ــی آن عامــل  در جنگل هــای کشــور رخ داده کــه دلیــل اصل

انســانی بــوده اســت.
ســرهنگ ســبز علــی از اندیشــیدن تمهیداتــی بــرای 
ــرای مثــال  آتش ســوزی های تابســتانه هــم گفتــه اســت و ب
ــتان های  ــق در اس ــای حری ــای اطف ــدازی پایگاه ه ــه راه ان ب
مازنــدران،  گیــالن،  اســت.  کــرده  اشــاره  حادثه خیــز 
ــتان، ایــالم، فــارس،  ــتان، ســمنان، لرس کرمانشــاه، گلس
ــده  ــه فرمان ــتند ک ــتان هایی هس ــتان اس ــان و کردس کرم
ــزداری  ــع و آبخی ــا، مرات ــازمان جنگل ه ــت س ــگان حفاظ ی
ــت. ــر داده اس ــا خب ــا در آن ه ــن پایگاه ه ــاد ای ــور از ایج کش
وی همچنیـن تأمیـن اعتبـار و تقویـت تجهیـزات و امکانـات 
اطفـای حریـق را از دیگر فعالیت هـا اعالم کرده اسـت که باید 
دیـد چقـدر در تابسـتان امسـال ایـن تمهیـدات می توانـد در 

زمینـه کاهـش آتش سـوزی جنگل هـا مؤثـر بیفتد.
ــن حجــم از آتش ســوزی ها  کارشناســان می گوینــد مهــار ای
کار دشــواری اســت و بــا کمبــود منابــع و امکانــات و نیــروی 
انســانی کــه در مدت زمــان طوالنــی بــه محــل آتش ســوزی 
می رســد، کار اطفــای حریــق زمــان و انــرژی زیــادی را 
می بــرد، موضوعــی کــه تابســتانی پــر هــراس را بــرای 

ــت. ــم زده اس ــتان رق ــای لرس جنگل ه
ــر«  ــش بُ ــه »آت ــد جنگل هــای زاگــرس ب ــان امی ــن می در ای
ــا از  هایــی اســت کــه تــن بلوطســتان را خــراش می دهــد ت
گســترش حریقــی کــه بــه دامــن زاگــرس چنــگ می زنــد و 

ــد. ــری کن ــود، جلوگی ــعله ور می ش ش

ــتان در  ــای لرس ــگل ه ــار از جن ــزار هکت ۶۱۷ ه
ــتند ــق هس ــوع حری ــی وق ــق بحران مناط

ــا اشــاره  ــزداری لرســتان ب ــع طبیعــی و آبخی ــرکل مناب مدی

ــی،  ــتان های چگن ــای شهرس ــع و جنگل ه ــه مرات ــه اینک ب
کوهدشــت، خرم آبــاد و پلدختــر بیشــترین بحــران را در 
وقــوع آتش ســوزی دارنــد، اظهــار داشــت: ۶۱۷ هــزار هکتــار 
ــق  ــوع حری ــی وق ــق بحران ــتان در مناط ــای لرس از جنگل ه

ــد.  ــرار دارن ق
شــیرزاد نجفــی بابیــان اینکــه لــوازم پیشــگیری و مقابلــه بــا 
حریــق را در ســطح فرمانداری هــا توزیــع کرده ایــم، تصریــح 
ــا  ــتان ب ــای اس ــارات دهیاری ه ــل اعتب ــد از مح ــرد: بای ک
هماهنگــی مدیــرکل دفتــر امــور روســتایی،  اعتبــاری بــرای 
ــه در  ــق داده شــود، چراک ــا حری ــه ب ــزات مقابل ــد تجهی خری

ایــن حــوزه دچــار کمبــود منابــع هســتیم. 
وی بــا تأکیــد بــر شناســایی ۱۵۰ نقطــه بحرانــی و راه هــای 
دسترســی بــه آن هــا افــزود: در رایزنــی بــا ســازمان مدیریــت 
ــاز  ــار موردنی ــن اعتب ــال تأمی ــه دنب ــتان ب ــزی اس و برنامه ری
بــرای خریــد ۳۰ دســتگاه دمنــده هســتیم؛ بــرای خریــد این 

دســتگاه ها بــه ۲۹۱ میلیــون تومــان اعتبــار نیــاز اســت. 

ایجاد آتش بر در سطح پارک های جنگلی
ــا اشــاره  ــزداری لرســتان ب ــع طبیعــی و آبخی ــرکل مناب مدی
ــر در مناطــق جنگلــی  ــه اجــرای آتش بُ ــه اینکــه نســبت ب ب
اقــدام کرده ایــم، ادامــه داد: تاکنــون ایجــاد آتش بُــر در 
ــر  ــن ام ــرای ای ــده و اج ــی انجام ش ــای جنگل ســطح پارک ه
ــه وجــود ماشــین آالت  ــاز ب ــا نی ــع و جنگل ه در مابقــی مرات
ویــژه دارد کــه مقررشــده اســت اداره کل راهــداری اســتان در 

ــه همــکاری الزم را داشــته باشــد.  ــن زمین ای
 

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی لرســتان نیــز در ســخنانی 
بــا اشــاره بــه اینکــه در فصــل بهــار بارندگــی خوبی داشــتیم 
ــد و  ــم ش ــاورزی ک ــش کش ــالی در بخ ــکل خشک س و مش
ــا  ــت: بارندگی ه ــار داش ــد، اظه ــران ش ــا جب عقب ماندگی ه
ــب  ــتان مناس ــمال لرس ــژه در ش ــتان به وی ــزارع اس ــرای م ب
ــر بهــاری  ــود و کمت ــن بارندگی هــا در فصــل بهــار ب ــود، ای ب
اســت کــه همــه عوامــل بــرای رشــد پوشــش گیاهــی فراهم 

باشــد.

ــش  ــک پوش ــا ی ــال ب ــه امس ــان اینک ــازدار بابی ــا ب عبدالرض
مواجــه  عرصه هــا  در  طبیعــی  منابــع  از  وحشــتناکی 
هســتیم و اگــر ایــن پوشــش گیاهــی خشــک شــود مســتعد 
آتش ســوزی هســتند، تصریــح کــرد: اگــر آتش ســوزی 
ــد ســرعت  ــا اینکــه بای ــا مهــار نمی شــود ی ــد ی ــاق بیافت اتف
عمــل این قــدر خــوب باشــد کــه در کمتریــن زمــان ممکــن 

ــم. ــق ورود کنی ــای حری ــرای اطف ب
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ابتــدا بایــد تــالش کنیــم 
آتش ســوزی در ســطح مــزارع و مراتــع اتفــاق نیافتــد 
ــا در  ــانی م ــزی و اطالع رس ــه برنامه ری ــوع ب ــن موض ــه ای ک
ــات و  ــه امکان ــا هم ــد ب ــزود: بای ــردد، اف ــی گ ــا برم عرصه ه
ــم  ــدام کنی ــه ای اق ــا به گون ــت دیده بان ه ــتفاده از ظرفی اس

کــه آتش ســوزی اتفــاق نیافتــد.
ــد:  ــادآور ش ــتان ی ــاورزی لرس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
و  مراتــع  ســطح  در  دیده بان هــا  ظرفیــت  از  اســتفاده 
ــاری اســت، اگــر  ــع اعتب ــه وجــود مناب ــد ب جنگل هــا نیازمن
پــول ایــن افــراد پرداخــت نشــود نمی تــوان انتظــار همــکاری 

ــت. ــا را داش از آن ه
ــی  ــری عوامــل محل ــر ضــرورت به کارگی ــد ب ــا تأکی ــازدار ب ب
بــرای جلوگیــری از حریــق افــزود: امکانــات بایــد به گونــه ای 
ــق را  ــن حری ــان ممک ــن زم ــه در کمتری ــد ک ــیج باش بس

ــم.  ــش دهی پوش
وی خاطرنشــان کــرد: ایجــاد  »آتش بــر« در عرصه هــای 
ــه  ــا ک ــا آنج ــد و ت ــک می کن ــی کم ــی خیل ــع طبیع مناب

می توانیــم بایــد آتش بــر بزنیــم. 

ــق  ــی را از حری ــاحت بزرگ ــد مس ــر« می توان »آتش ب
نجــات دهد

فرمانــدار کوهدشــت نیــز در ســخنانی بــا اشــاره بــه اینکه ۱۶ 
ــده  ــق در کوهدشــت شناسایی ش ــروز حری ــی ب ــه بحران نقط
اســت، اظهــار داشــت: ســال گذشــته وقــوع ۴۰ مــورد 
به موقــع  کــه  داشــتیم  کوهدشــت  در  را  آتش ســوزی 
ــتان های  ــه شهرس ــز ب ــق نی ــورد حری ــده و در ۸ م مهارش

هم جــوار کمــک کردیــم. 

آتش سواِر بر باد در راه زاگرس؛
 معرکه ای دیگر به پا می شود؟

زهرا حسینی
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جامعــه ایـــران

نــور محمــد فــردی بیرانونــد بابیــان اینکــه بــرای 
جلوگیــری از بــروز حریــق در ســطح منابــع طبیعــی بایــد 
بــه مــردم آمــوزش دهیــم، تصریــح کــرد: ایــن آموزش هــا 
باهــدف فرهنگ ســازی حفــظ طبیعــت بایــد صــورت 
گیــرد، بایــد آسیب شناســی شــود چــرا افــرادی کــه 
ــوزی  ــاد آتش س ــه ایج ــر ب ــد منج ــا می رون ــه جنگل ه ب

ند.  می شــو
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بهتریــن راه حــل بــرای پیشــگیری 
»آتش بــر«  اســت،  »آتش بــر«  ایجــاد  آتش ســوزی  از 
می توانــد مســاحت بزرگــی را از حریــق نجــات دهــد، 
افــزود: البتــه یکســری از مناطــق نیــز صعب العبــور هســتند 
ــا  ــه ب ــرای پیشــگیری و مقابل ــروی انســانی ب ــد از نی ــه بای ک

آتش ســوزی در آن مناطــق اســتفاده شــود. 
فرمانــدار کوهدشــت بــا اشــاره بــه اینکــه در مناطــق 
صعب العبــور اگــر »دیده بــان« به موقــع وقــوع حریــق را 
اطالع رســانی کنــد، اقــدام می کنیــم و اگــر دیده بــان نباشــد 
ممکــن اســت آتش ســوزی گســترده شــود، ادامــه داد: بایــد 
ــای ۱۰  ــب گروه ه ــی در قال ــع محل ــا جوام ــرارداد کاری ب ق
تــا ۱۵ نفــره ببندیــم تــا کنتــرل حریــق بــه افــراد محلــی و 

ــذار شــود. ــه واگ ــی منطق بوم
ــا توجــه  ــه اینکــه امســال ب ــا اشــاره ب ــدار دورود نیــز ب فرمان
بــه شــرایط آب و هوایــی احتمــال حریــق بســیار بــاال اســت، 
اظهــار داشــت: مــزارع در حــال خشــک شــدن هســتند و در 
دشــت و روســتا گردشــگر زیــاد اســت و عرصه هــای طبیعــی 

بــا تــردد بــاالی گردشــگران مواجــه هســتند. 
علی کورانـی فر بابیـان اینکـه در جریان وقوع آتش سـوزی ها 
مـزارع مـردم مغفـول می مانـد،  مزارعـی که حاصل دسـترنج 
یـک سـال کشـاورز اسـت، تصریح کـرد: بیمـه هم خسـارتی 
به کشـاورزانی کـه مزارع خـود را در آتش سـوزی ها از دسـت 

می دهـد، پرداخـت نمی کنـد. 
ــق در  ــوع حری ــگیری از وق ــه پیش ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
ــا شــعار اتفــاق نمی افتــد و روی آن بایــد  ســطح جنگل هــا ب
ــع  ــد تعــداد گشــت های مناب ــزود: بای ــم، اف ــزی کنی برنامه ری

ــم.  طبیعــی را در مســیرها و روســتاها افزایــش دهی

حقوق »دیده بان« ها پرداخت نشد
ــان اینکــه گســتره  ــز در ســخنانی بابی ــر نی ــدار پلدخت فرمان
ــای  ــات و نیروه ــا امکان ــی ب ــع طبیع ــت اداره کل مناب فعالی
آن هــا همخوانــی نــدارد، گفــت: توزیــع اعتبــارات مقابلــه بــا 
ــع در ســطح  ــا و مرات ــه ســطح جنگل ه ــه ب ــا توج ــق ب حری

ــرد.  ــورت بگی ــد ص ــتان ها بای شهرس
نعمـت اهلل دسـتیاری بـا تأکید بـر اینکه سـال گذشـته مردم 
منطقـه حضـور خوبـی در سـطح منابـع طبیعـی داشـتند و 
شـاهد کاهـش ۹۴ درصـدی آتش سـوزی ها بودیـم، افـزود: 
۵۱ میلیـون تومـان قـرارداد بـا نیروهـای دیده بـان در سـطح 
جنگل ها داشـتیم که تنهـا ۲۴ میلیون تومـان از این قـرارداد 
پرداخـت شـد.  وی یـادآور شـد: بایـد راه حلی بـرای پرداخت 
حقـوق دیده بان هـا داشـته باشـیم و ایـن نیروهـا را قانـع بـه 

ادامـه همـکاری کنیم. 

اختــاف بهره بــرداران عرصــه منابــع ملــی و 
ــت ــق اس ــروز حری ــل ب ــاورزی عام کش

فرمانــدار دوره چگنــی بــا اشــاره بــه اینکــه در زمان برداشــت 
محصــول کشــاورزها کمتریــن آتش ســوزی را در ســطح 
ــت ها  ــی کش ــت: وقت ــار داش ــم، اظه ــی داری ــع طبیع مناب
برداشــت می شــود و غــالت جمــع آوری می شــود بعــد 
ــد  ــان می ده ــر نش ــن ام ــود، ای ــروع می ش ــوزی ش آتش س
بیــن  اختــالف  بــه  آتش ســوزی ها  از  بخشــی  کــه 
بهره بــرداران کشــاورزی و منابــع طبیعــی برمی گــردد. 
قـدرت اهلل ترابـی نـژاد بـا تأکید بـر اینکـه باید اختـالف بین 
عرصـه منابع ملـی و منابع طبیعـی و کشـاورزی را حل وفصل 
کنیـم، ادامـه داد: اگر نهضتـی در ایجـاد »آتش بر« در سـطح 
مراتع و جنگل ها نداشـته باشـیم با مشـکل مواجه می شـویم. 
وی بابیــان اینکــه اســتفاده از بالگــرد برای دسترســی ســریع 
ــق شــده اند، ضــروری اســت،  ــار حری ــه دچ ــی ک ــه مناطق ب
ــک  ــان ی ــته در جری ــال گذش ــفانه س ــرد: متأس ــح ک تصری
ــد کــه در آخــر  ــم بالگــرد بیای ــا ۴ ســاعت ماندی ــق ۳ ت حری

ــدارد.  ــن ن ــر بنزی ــد هلی کوپت گفتن
در  همچنیــن  شــد:  یــادآور  چگنــی  دوره  فرمانــدار 

ــدند  ــوت ش ــر ف ــا ۶ نف ــته ۵ ت ــال گذش ــوزی های س آتش س
امــا چــون بیمــه بی نــام نبــود نتوانســتیم بــه خانــواده آن هــا 
مبلغــی پرداخــت کنیــم، لــذا امســال همــکاری مــردم بــرای 

ــد.  ــش می یاب ــق کاه ــای حری اطف
مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت لرســتان نیــز در ســخنانی 
ــات به صــورت  ــه اینکــه در اطفــای حریــق، امکان ــا اشــاره ب ب
ــذاری  ــفانه اثرگ ــود و متأس ــه می ش ــه کار گرفت ــده ب پراکن
ــبی  ــی نس ــد هماهنگ ــت: بای ــار داش ــدارد، اظه ــی را ن کاف
ــه  ــوزی هم ــالم آتش س ــن اع ــه در اولی ــد ک ــود آی ــه وج ب

ــد.  ــود را بدانن ــف خ ــتگاه ها وظای دس

ناهماهنگی در اعزام بالگرد به مناطق بروز حریق
مهـرداد فتحـی بیرانونـد بابیـان اینکـه عـدم هماهنگـی در 
فـرودگاه خرم آبـاد بـرای اعـزام بالگـرد بـه مناطـق حریـق به 
یک مشـکل جدی تبدیل شـده اسـت، تصریح کـرد: مقدمات 
پـرواز بالگرد خـود زمان یک تا دو سـاعته را نیـاز دارد و باید با 

فـرودگاه رایزنـی شـود تـا این مشـکالت برطرف شـود. 
وی بـا تأکیـد بـر اینکـه در ۹۹ درصـد آتش سـوزی ها عامـل 
انسـانی دخیل اسـت، این عامـل انسـانی به دودسـته عمدی 
و غیرعمـدی تقسـیم می شـود کـه ازاین جهـت ۹۵ درصـد 
هسـتند،  غیرعمـدی  انسـانی  منشـأ  بـا  آتش سـوزی های 
افـزود: آتش روشـن کـردن مـردم، گردشـگران و چوپان ها در 

عرصه هـای طبیعـی عامـل ایـن آتش سـوزی ها اسـت. 
ــا آتش ســوزی مســئله ای  ــه ب به هــرروی، پیشــگیری و مقابل
ــتگاه های  ــی دس ــکاری و هماهنگ ــد هم ــه نیازمن ــت ک اس
ــت؛  ــی اس ــردم محل ــاد و م ــازمان های مردم نه ــی، س اجرای
ــا در  ــن هماهنگی ه ــطح ای ــه س ــت ک ــی اس ــن در حال ای
لرســتان هنــوز بــه نقطــه مطلــوب و الزم نرســیده اســت. از 
ســوی دیگــر کمبــود امکانــات اطفــای حریــق باعــث شــده 
تــا نیروهــای انســانی حاضــر در محــل آتش ســوزی نتواننــد 
اقدامــات الزم را بــرای اطفــای به موقــع حریــق انجــام دهنــد.

ــای  ــد جنگل ه ــر بای ــار دیگ ــد ب ــه چن ــت ک ــؤال اینجاس س
لرســتان در آتــش بســوزند تــا امکانــات و شــرایط الزم بــرای 

نجــات ایــن ســرمایه ملــی فراهــم شــود؟ !
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جامعــه ایـــران

بیــش از ســه دهــه اســت کــه مســئوالن 
ــروژه ای  ــد پ ــان می خواهن ــهری زنج ش
ــد،  ــرا کنن ــدان« را اج ــبزه  می ــام »س ــه ن ب
ــد اجرایــی آن  ــار رون طرحــی کــه هــر ب
بنــا بــه دالیــل مختلــف حتــی روی کاغذ 

هــم بــا شکســت مواجــه شــده اســت.

شــهر زنجــان از دیربــاز شــاهد وعده هایــی بــوده کــه 
برخی هــا بــا موج ســواری بــر ایــن وعده هــا یــا قصــد 
ــور  ــد حض ــا می خواهن ــد و ی ــات را دارن ــروزی در انتخاب پی
مدیریتــی خــود را تــداوم دهنــد. از پــروژه ای بــه نــام تقاطــع 
ــال  ــاله اش، ۱۰ س ــه س ــاح س ــده افتت ــه وع ــهدا ک سیدالش
طــول کشــید تــا پــروژه ســبزه میدان کــه هــر کســی بــرای 
ــر  ــواری ب ــا موج س ــاید ب ــا ش ــد ت ــده ای می ده ــودش وع خ
ایــن وعده هــا مــدت زمــان دوران مدیریتــی ش بیشــتر بقــاء 

ــد. یاب
ــهر و  ــزی ش ــت مرک ــع در باف ــه ای واق ــبزه میدان منطق س
ــای تاریخــی  ــع، خانه ه ــازار تاریخــی، مســجد جام محــل ب
ــی  ــه تاریخ ــوان حافظ ــوان از آن به عن ــه می ت ــاری ک ذوالفق
شــهروندان زنجانــی یــاد کــرد، سال هاســت کــه در فهرســت 

ــت. ــرده اس ــوش ک ــا خ ــد ج ــای راک پروژه ه
ــبزه میدان  ــه س ــام چال ــا ن ــا ب ــن روزه ــه ای ــبزه میدان، ک س
مطــرح می شــود، بخــت بســته عمران شــهری زنجــان اســت 
کــه انــگار قــرار نیســت بــه ایــن زودی هــا بــاز شــود، بخــت 
ــا حضــور اســتاندار ســابق و چهــار معــاون  ــه ب ایــن پــروژه ن
عمرانــی اش، نــه بــا حضــور اســتاندار فعلــی و معــاون عمرانی 
بومــی اش، نــه بــه  دســت ۱۱ عضــو و نــه ۱۳ عضــو شــورای 
شــهر و نــه هیچ کــدام از شــهرداران اخیــر، بــاز نشــد، بخــت 
ایــن پــروژه انــگار بــه گذشــته های دور گــره  خــورده اســت.

ــل »ســنگ  ــی ضرب المث ــارز و عین ــبزه میدان، مصــداق ب س
اول چــون نهــد معمــار کــج / تــا ثریــا مــی رود دیــوار کــج« 
اســت. هرچــه زمــان اجــرای ایــن پــروژه می گــذرد، دیــوارش 

کج تــر می شــود.
در آخریــن بار ســال ۹۳ بعــد از تبلیغــات فراوان و فضاســازی، 
ــان،  ــبزه میدان زنج ــروژه س ــگ پ ــار کلن ــمین ب ــرای شش ب
این بــار توســط آخونــدی وزیــر راه و شهرســازی دولــت 
یازدهــم بــه زمیــن زده شــد تــا شــاید گــره ســبزه میــدان در 
ــه  ــره ای ک ــاز شــود، گ ــد ب ــر و امی ــه تدبی ــت موســوم ب دول

ــاز نشــد و شــاید کــور هــم شــد. بعــد از قریــب ۴ ســال ب
آخونــدی تنهــا بــه کلنــگ زدن بســنده نکــرد و پــا را فراتــر 
گذاشــت و از مــردم خواســت هرگونــه توقــف در رونــد اجرای 
ــا گذشــت بیــش از  ــد. حــال ب ــه وی اطــالع دهن ــروژه را ب پ
چهــار ســال در عصــر اطالعــات و رســانه، آیــا وزیــر از 
وضعیــت حاکــم بــر رونــد اجــرای پــروژه ســبزه میدان خبــر 

ــدارد؟ ن

ســبزه میــدان، نمــاد وعده هایــی کــه قــرار نیســت 
محقق شــود

ــت  ــرار نیس ــه ق ــت ک ــی اس ــاد وعده های ــدان، نم ــبزه می س
ــه  ــی ب ــای سیاس ــه در بازی ه ــی ک ــود، وعده های ــق ش محق
ــا  ــل شــده اســت ت ــازان سیاســی تبدی ــرای یکه ت ــی ب میدان
ــزار خودنمایــی  ــزار تخریــب رقیــب و یــک روز اب یــک روز اب
باشــد و در ایــن میــان ســوال ایــن اســت کــه باالخــره ایــن 
ــر شــود  ــا پ ــد از وعده ه ــی می خواه ــبزه میدان ک ــودال س گ
تــا شــاید شــهروندان زنجانــی تحقــق حداقل هــا را در شــهر 

زنجــان شــاهد باشــند.
نبــود مدیریــت پایــدار در مدیریــت شــهری زنجــان همــواره 

ــرح  ــل مط ــک معض ــوان ی ــه عن ــود را ب ــهر خ ــن ش در ای
ــی  ــه فن ــه جنب ــتر از آنک ــه بیش ــی ک ــت، معضل ــرده اس ک
ــته بندی های  ــا و دس ــب غرض ورزی ه ــد، در قال ــته باش داش
سیاســی مطــرح بــوده و حتــی در بســیاری از مواقــع خــود را 
ــراض شــخصی و خانوادگــی نشــان داده اســت. ــب اغ در قال
ــابق  ــهردار س ــه« ش ــب اهلل مالیی یگان ــه »حبی ــد از آنک بع
ــان  ــهرداری زنج ــا از ش ــاکاش غرض ورزی ه ــان در کش زنج
کناره گیــری کــرد، عمــران شــهری زنجــان تنهــا بــه وعــده 
بســنده کــرده و طرح هایــی کــه شــهرداران قبلــی زنجــان و 
بــه خصــوص مالیی یگانــه بــرای آن هــا تــالش کــرده بــود را 
برخــی  در زمــان افتتــاح، آن هــا را بــه نــام خودشــان مصــادره 

کردنــد تــا ســر ســفره آمــاده، خودنمایــی کننــد.
ســبزه میدان، عرصــه ای بــرای شــعار و وعــده  دولت هــا 
ــده  ــن آین ــرای تضمی ــد ب ــه می آی ــی ک ــر دولت ــده و ه ش
سیاســی خــود در اســتان، کلنگــی در محــدوده ایــن پــروژه 
ــا را در  ــا ثری ــه ت ــج رفت ــوار ک ــد دی ــاید بتوان ــا ش ــد ت می زن

ــد. ــظ کن ــبزه میدان حف ــی س ــروژه تاریخ پ
اجــرای پــروژه ســبزه میدان در وســط شــهر زنجــان در ســال 
ــج  ــون بیــش از پن ــس از آن تاکن ــب رســید، پ ــه تصوی ۶۷ ب
بــار عملیــات اجرایــی آن در زمان هــا و بــه دســت مســئوالن 

مختلــف آغــاز شــده اســت.
تاکنــون بســیاری از تملــکات و تخریــب پالک هــای محدوده 
طــرح ســبزه میدان انجــام شــده، حتــی در گذشــته برخــی 
ــدوده  ــن مح ــه در ای ــز ک ــی نی ــکونی تاریخ ــای مس واحده
وجــود داشــت، تخریــب شــده اســت، بــه گونــه ای کــه امــروز 
ــز  ــزرگ در مرک ــودال ب ــر گ ــی شــاهد حف شــهروندان زنجان

شــهر زنجــان هســتند.
اســتاندار زنجــان در ایــن زمینــه تاکیــد کــرد: تصمیــم قاطع 

مدیریــت اســتان، اجــرای پــروژه ســبزه میدان اســت.
اســداهلل درویــش امیــری یازدهــم آذرماه ســال ۹۶ در جلســه 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــان ب ــهر زنج ــبزه میدان ش ــروژه س ــی پ بررس
ــزرگ معمــاری و  ــا داوری اســاتید ب ــی و ب اینکــه طــرح نهای
ــرد: در  ــار ک ــت، اظه ــده اس ــور انتخاب ش ــازی کش شهرس
ایــن طــرح انعطــاف الزم بــرای اجــرا پیش بینی شــده و 
ــود دارد.  ــون خ ــی پیرام ــت تاریخ ــا باف ــی الزم را ب هم خوان
ــه  ــت و مجموع ــه باف ــرام و توجــه الزم ب در طراحــی آن احت
ــم  ــع در ســایت دیده شــده اســت و تصمی ــار تاریخــی واق آث
ــوان  ــروژه به عن ــن پ ــی ای ــرای حتم ــتان، اج ــت اس مدیری
یکــی از طرح هــای معمــاری و شهرســازی فاخــر در کشــور 

ــت. اس

ــر  ــای فاخ ــی از طراحی ه ــان یک ــبزه میدان زنج س
معمــاری کشــور اســت

وی، طــرح تدوین شــده بــرای ســبزه میدان زنجــان را 
ــت و از  ــور دانس ــاری کش ــر معم ــای فاخ ــی از طراحی ه یک
ســرمایه گذار پیشنهادشــده شــهرداری و شــورای شــهر 
زنجــان بــرای اجــرای ایــن طــرح خواســت تــا بــدون توجــه 
بــه مســائل و ســود مــادی، ایــن کار را به عنــوان یــک طــرح 

ــه انجــام رســاند. ــزه مضاعــف ب ــی باانگی فاخــر مل
اســتاندار زنجــان بــا اشــاره بــه اینکــه یقینــاً ســرمایه گذاران 
جهــت کســب ســود در پروژه هــای اســتانی ســرمایه گذاری 
ــده  ــتان پذیرفته ش ــت اس ــرای مدیری ــزود: ب ــد، اف می کنن
ــهری،  ــای ش ــرای پروژه ه ــا اج ــرمایه گذاران ب ــه س ــت ک اس
ســود منصفانــه خــود را نیــز به دســت آورنــد ولــی در اجــرای 
پروژه هــای فاخــری همچــون طــرح ســبزه میدان بایــد 
ــوان  ــن کار را به عن ــند و ای ــز بیاندیش ــوی نی ــود معن ــه س ب
ــای  ــان برج ــود در زنج ــت خ ــی از فعالی ــنامه تاریخ شناس

ــد. بگذارن
 

ــاره ســبزه میدان  شــهردار زنجــان یــک »ایــده« در ب
مطــرح کــرده اســت، نــه »طــرح«

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار زنجــان بــا 
ــوص  ــده« در خص ــک »ای ــان ی ــهردار زنج ــه ش ــان اینک بی
ــت:  ــرح«، گف ــه »ط ــت، ن ــرده اس ــرح ک ــبزه میدان مط س
طــرح جدیــد بایــد کــف خواســته های مــردم را تأمیــن کنــد.

ــه نظــر می رســد طــی ۳۰ ســال  مهــرداد ســلطانی افــزود: ب
عمر طــرح ســبزه میــدان، همــواره طبــق اراده ای اجــازه داده 

نشــده کــه ایــن طــرح اجرایــی شــود.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار زنجــان همچنین 
ــا بیــان اینکــه پــروژه ســبزه میدان مطالبــه دیرینــه مــردم  ب
ــده  ــل ش ــم تبدی ــه زخ ــه ب ــی رود ک ــمار م ــهر به ش ــن ش ای
اســت، گفــت: شــهردار جدیــد زنجــان طــرح قبلــی در زمینه 
ــن  ــد در ای ــده جدی ــروژه ســبزه میدان را قبــول نکــرده و ای پ

زمینــه مطــرح کــرده اســت.
ســلطانی گفــت: طرح هــا و اشــخاص مرتــب تغییــر 
می کننــد و منافــع شــهر خــط قرمــز مــا اســت. اگــر طــرح 
جدیــد از ســوی شــهرداری ارائــه شــود، مــا بــه نحــو احســن 

ــرد. ــم ک ــکاری خواهی هم
ــت:  ــی اســتاندار زنجــان گف ــور عمران ــاون هماهنگــی ام مع
ــهری،  ــت ش ــد مدیری ــم جدی ــرش تی ــر نگ ــا تغیی ــروز ب ام
اجــرای طــرح قبلــی منتفــی شــده و در جلســه ای بــا حضــور 

سبزه  میدان زنجان؛ پروژه ای که در چاله بی تدبیری گیر کرد
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جامعــه ایـــران

ــه  ــهر ب ــالمی ش ــورای اس ــای ش ــی از اعض ــهردار و برخ ش
ــظ  ــه حف ــم ک ــالم کرده ای ــل داده و اع ــول تعام ــت ق صراح
طــرح قبلــی خــط قرمــز نیســت و تنهــا خــط قرمــز، منافــع 

ــردم شــهر و اســتان اســت. م
ــه  ــچ طرحــی ب ــون هی ــه تاکن ــر اینک ــد ب ــا تاکی ســلطانی ب
ــه شــده، تنهــا  ــه نشــده و آنچــه ارائ کمیســیون مــاده ۵ ارائ
یــک ایــده بــود نه طــرح، گفــت: ایــده مــورد نظــر شــهرداری 
ــری  ــک س ــطوح و ی ــطح و س ــش س ــاره کاه ــان درب زنج
ــاره نحــوه ســاخت و ســاز و مشــارکت  موضوعــات فنــی درب

ــود. ــردم ب م

علــت شکســت ۳۰ ســاله طــرح ســبزه میدان، 
عــدم شفاف ســازی اســت

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار زنجــان بــا بیــان 
اینکــه علــت شکســت ۳۰ ســاله طــرح ســبزه میدان، عــدم 
ــد  ــورد تاکی ــوع م ــزود: موض ــت، اف ــوده اس ــازی ب شفاف س
مجموعــه اســتانی ایــن بــود کــه کمیتــه کارشناســی بــرای 
ــا نظــر کارشناســان و اســاتید  ســبزه میدان برگــزار شــده و ب

دانشــگاه طــرح تأییــد شــود.
ســلطانی افــزود: طــرح ســبزه میدان، 
قــرارداد  عقــد  و  مناقصــه  برگــزاری 
ــن  ــی از بزرگ تری ــا یک ــرمایه گذاری ب س
ــه  ــور در ده ــعه گر کش ــرکت های توس ش
ــود کــه برخــالف انتظــار عمــوم،  ــر ب اخی
ــدی  ــی ج ــی و حقوق ــکالت مال ــا مش ب

ــد. ــه ش مواج
وی ادامــه داد: مــا بــه حســن نیــت و 
احســاس تکلیــف مجموعــه مدیریــت 
ــوان  ــام ت ــا تم ــم و ب ــاور داری ــهری ب ش
ــل  ــا راه ح ــم، ام ــاری می کنی ــا را ی آن ه
ــه طــرح نیســت  ــا عجل ــر ب مســئله تغیی
و مــا بایــد از اتفاقــات گذشــته درس 

بگیریــم.
معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتاندار 
زنجــان تاکیــد کــرد: از اســتاندار زنجــان 

ــورت  ــه ص ــن ب ــرح جایگزی ــود ط ــت می ش ــم درخواس ه
ســریع تصویــب شــود، در حالــی کــه تریبــون عمومــی محل 

ــت. ــاده ۵ نیس ــیون م ــای کمیس ــب طرح ه تصوی
ســلطانی تصریــح کــرد: کمیســیون مــاده ۵ قانون شــورای 
ــی معمــاری و شهرســازی یــک محمــل کارشناســی و  عال
ــد  ــرای تصویــب یــک طــرح مهــم بای مدیریتــی اســت و ب
تمــام جوانــب موضــوع و صرفــه و صــالح کوتاه مــدت 
و بلندمــدت جامعــه را در نظــر بگیــرد، ضمــن اینکــه 
مشــکل طــرح ســبزه میدان فقــط دریافــت مصوبــه نیســت؛ 
ــه  ــن مصوب ــن چندی ــش از ای ــبزه میدان پی ــه س ــرا ک چ
ــی  ــک اجرای ــروز هیچ ی ــه ام ــا ب ــا ت ــته ام ــیون داش کمیس

ــت. ــده اس نش
ــت:  ــی اســتاندار زنجــان گف ــور عمران ــاون هماهنگــی ام مع
اســاس ایــده شــهردار شــامل حــذف تملــکات ضلــع غربــی 
ــی  ــش جنوب ــگ بخ ــات پارکین ــذف طبق ــبزه میدان، ح س
ــدان و در  ــون می ــازی پیرام ــه، حــذف بدنه س ــان زینبی خیاب
مقابــل احــداث یــک طبقــه زیرزمیــن تجــاری و ســاماندهی 

ــدان اســت. کــف می
ــا  ــدان ب ــه می ــاخت بدن ــده س ــن ای ــزود: در ای ــلطانی اف س
ــرور  ــه م ــه ب ــده ک ــذار ش ــکان واگ ــه مال ــط ب ــن ضواب تعیی
ــه طــول  زمــان انجــام مــی شــود و ممکــن اســت دهه هــا ب

ــد. بکش
وی  اضافــه کــرد: اگــر چــه ســبک کــردن طــرح بــه منظــور 
امــکان اجــرای آن مــورد قبــول مســئوالن اســتان واقع شــده 
و در ایــن خصــوص قــول همــکاری و تعامــل داده ایــم، امــا در 
نهایــت ســبک بــودن طــرح تــا حــدی قابــل قبــول اســت و 

نبایــد طــوری شــود کــه کــف انتظــارات مــردم بعــد از چنــد 
دهــه بــرآورده نشــود.

ــا  ــان ت ــهرداری زنج ــد ش ــه جدی ــات مجموع اقدام
ــوده اســت ــل ب ــل تام ــروز قاب ــه ام ب

ــر  ــا تاکیــد ب ســخنگوی شــورای شــهر زنجــان همچنیــن ب
ــان  ــهرداری زنج ــد ش ــه جدی ــه مجموع ــی ک ــه اقدامات اینک
تــا بــه امــروز انجــام داده، عملکــرد قابــل تاملــی بــوده اســت،  
گفــت: در خصــوص پــروژه ســبزه میدان نیــز مجموعــه 
شــهرداری و شــورای شــهر انــرژی و وقــت زیــادی  گذاشــتند 
تــا اینکــه کلیــات موضــوع در کمیتــه کار بــه تصویب رســید 
ــژه  ــژه ای در کمیســیون وی کــه در همیــن راســتا جلســه وی

مــاده ۵ تشــکیل خواهــد شــد.
ــه همیــن خاطــر منتظــر هســتیم  ســجاد خدایــی افــزود: ب
کــه کمیســیون مــاده ۵ در اولیــن فرصــت نســبت بــه 
ــرح  ــام داده و ط ــات الزم را انج ــوع اقدام ــن موض ــی ای بررس
نهایــی را اعــالم کنــد؛ چــرا کــه بــدون طــرح نهایــی و ابــالغ 
ــه  ــل گذشــته نســبت ب ــم مث ــاده ۵ نمی توانی کمیســیون م

ــم. ــدام کنی ــرمایه گذار اق ــکار و س ــاب پیمان انتخ
ــد اســت: متاســفانه  ــان شــهردار زنجــان معتق ــن می در ای
ــن  ــر ای ــه و ب ــام گرفت ــت انج ــروژه نادرس ــن پ ــی ای طراح
ــد  ــکات آن بای ــرا و تمل ــرای اج ــذار ب ــرمایه گ ــاس س اس
۱۰۰۰ میلیــارد تومــان هزینــه کنــد کــه صرفــه اقتصــادی 

ــدارد. ن
ــروژه  ــرای پ ــد اج ــه رون ــاره ب ــا اش ــی ب ــیح اهلل معصوم مس
ــبزه  ــالک س ــی از ام ــک برخ ــت: تمل ــدان، گف ــبزه می س
ــفند  ــل اس ــود در اوای ــورد ب ــا ۱۳ م ــداد آنه ــه تع ــدان ک می
ــر ۲۰ میلیــارد تومــان تملــک  ــا اعتبــاری بالــغ ب ســال ۹۶ ب

ــد. ــطیح ش ــب و تس ــد تخری ــرای عی ــد و ب ش
ــده  ــن مان ــروژه برزمی ــد پ ــی توان ــهرداری نم ــت: ش وی گف
ــد مگــر  ــی اجــرا کن ــر اســاس طــرح قبل ــدان را ب ســبزه می
آنکــه ایــن طــرح پــس از تصویــب، کوچــک ســازی شــود و 
ــر آن نهادهــای متولــی امــر نیــز مشــارکت داشــته  عــالوه ب

ــند. باش
ــروژه  ــرقی پ ــش ش ــکات بخ ــرای تمل ــزود: ب ــی اف معصوم
ســبزه میــدان ۳۰۰ میلیــارد تومــان اعتبــار، معــادل بودجــه 
ــغ در  ــن مبل ــن ای ــت و تامی ــاز اس ــهرداری نی ــاله ش ۱.۵ س

ــی نیســت. ــر دولت ــاد غی ــن نه ــوان ای ت
وی اظهــار کــرد: پــروژه ســبزه میــدان در مســاحت ۹ 
ــروژه  ــن پ ــر ای ــرای اجــرای بهت ــاری طراحــی شــده و ب هکت
بایــد ۲ موضــوع اساســی در ایــن پــروژه برطــرف شــود کــه 
طــی جلســات برگزار شــده بــا مجموعــه داخلــی شــهرداری، 
شــورای اســالمی شــهر زنجــان و اســتانداری مــوارد بــه طــور 

جــدی مطــرح شــده اســت.

ــه  ــا توج ــبزه میدان ب ــرح س ــه ط ــان اینک ــا بی ــی ب  معصوم
ــود کــه حجــم  ــه ای ب ــه گون ــوع طراحــی آن ب ــان و ن ــه زم ب
ــدان  ــن ب ــزود: ای ــت، اف ــی الزم داش ــک اراض ــده ای تمل عم
معنــی اســت کــه ســطحی کــه در حــال حاضــر دارد، شــاید 

ــود. ــده ب ــده ش ــرح دی ــه در ط ــت ک ــطوحی اس ــف س نص
وی بــا اشــاره بــه دیــدار خــود و اســتاندار زنجــان بــا معــاون 
شــهردار تهــران در خصــوص وضعیــت پــروژه ســبزه میدان، 
تصریــح کــرد: بــا طــرح موضــوع ســبزه میدان در ایــن 
دیــدار، بــه ایــن جمع بنــدی رســیدیم کــه اگــر ایــن پــروژه 
ــرل  ــد ســطوح کنت ــود، بای ــع ش ــی جم ــه نوع ــد ب می خواه
ــد کــه  ــی باقــی بمان ــکات فعل شــده تر و در حــد ســطح تمل
معــاون شــهردار تهــران نیــز کــه خــود داور ایــن طــرح بــود، 

ــن زمینــه داشــت. نظــر مثبتــی در ای
شــهردار زنجــان ادامــه داد: در همیــن راســتا اســتاندار زنجان 
دســتور بازنگــری طــرح را بــا همیــن ســطوح صــادر کــرد و 
ــی  ــه ول ــا حفــظ طــرح اولی هم اکنــون طــرح ســبزه میدان ب
در ســطوح تملــکات صــورت گرفتــه در حــال بازنگری اســت.

معصومــی همچنیــن در خصــوص زمــان اجــرای طــرح 
ــروژه  ــن پ ــی ای ــزود: طراح ــبزه میدان، اف س
بایــد انجــام شــده و ســپس بــه تأییــد 
کمیســیون مــاده ۵ برســد و زمانــی کــه 
کمیســیون مــاده ۵ ایــن تأییدیــه را بــه 
شــهرداری ابــالغ کنــد، حداکثــر بعــد از 
ــکار  ــاب پیمان ــد انتخ ــه فرآین ــاه ک ــار م چه
ــروژه  ــرای پ ــد، اج ــام ش ــرمایه گذار انج و س

ــد. ــد ش ــاز خواه آغ
ــد  ــی از رون ــهروندان زنجان ــان ش ــن می در ای
ــی،  ــای عمران ــروژه ه ــرای پ ــود در اج موج
بخصــوص پــروژه ســبزه میــدان گالیــه دارند، 
و از مســئوالن اســتانی و شــهر زنجــان انتظــار 
دارنــد نســبت بــه رفــع چالــش هــای موجــود 
در حــوزه عمــران شــهری زنجــان اقــدام 

ــد. کنن
ــا بیــان اینکــه رونــد  یــک شــهروند زنجــان ب
طوالنــی اجــرای پروژه هــای عمرانــی در 
ــر ایــن شــهر  شــهر زنجــان همــواره هزینه هــای زیــادی را ب
ــورای  ــای ش ــفانه اعض ــت: متأس ــت، گف ــرده اس ــل ک تحمی
ــا در  ــی از آنه ــه برخ ــف، ک ــی ادوار مختل ــان ط ــهر زنج ش
ــرای  ــکاری ب ــتند راه ــتند، نتوانس ــم هس ــی ه ــورای فعل ش

ــند. ــته باش ــکل داش ــن مش ــع ای رف
ــد پاســخگو  ــزود: مســئوالن شــهری زنجــان بای احمــدی اف
باشــند کــه چــرا در وســط شــهر زنجــان یــک گــودال بــزرگ 
حفــر کردنــد و هیــچ کاری بــرای ادامــه رونــد اجــرای پــروژه 

ــدارد. ســبزه میــدان ن
ــا بیــان اینکــه در اســتان های اطــراف، همــواره شــاهد  وی ب
اجــرای پروژه هــای بــزرگ و کوچــک شــهری در مــدت 
زمــان معیــن هســتیم، ادامــه داد: در شــهر زنجــان همــواره 
رونــد طوالنــی پروژه هــا باعــث شــده اتــالف و حیــف و میــال 

بیــت المــال بــه وجــود آیــد.
ــن  ــه آخری ــروژه و ن ــن پ ــه اولی ــدان ن ــی شــک، ســبزه می ب
ــا  ــی شــهر زنجــان اســت کــه نیمــه تمــام ره ــروژه عمران پ
شــده، بلکــه تاریــخ عمــران شــهری زنجــان مملــو از پــروژه 
ــا ســوء  ــا ب ــوده کــه برخی ه ــی نیمــه تمامــی ب هــای عمران
ــردم زنجــان، ســعی  ــی م ــگ غن ــت و فرهن اســتفاده از متان
ــه  ــود را ب ــد خ ــای ناکارآم ــا،  برنامه ه ــا دروغ و ری ــد ب کردن

ــد. پیــش برن
شـهروندان زنجـان در عیـن حـال کـه مردمانی با شـخصیت 
و متیـن هسـتند، در عیـن حـال فـرق خدمـت و بـی تفاوتی 
بـه شـرایط شـهر را خوب مـی فهمنـد  و بـه کسـانی مصالح 
شـخصی و گروهـی خـود را بـه مصالـح عمومـی ترجیـح می 

دهنـد عکس العمـل در خـور نشـان مـی دهـد.
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جامعــه ایـــران

و  کهگیلویــه  در  روزهــا  ایــن 
ــرداری  ــره ب ــش به ــد، افزای بویراحم
از منابــع طبیعــی و مصــرف گیــاه هــای 
ــه  ــی را ب ــای مختلف ــش ه ــی چال کوه

اســت. آورده  وجــود 

همــه ســاله با شــروع فصــل رویــش و رشــد انبــوه محصوالت 
و گیاهــان کوهــی، جمعیــت زیــادی بــرای درآمدزایــی و یــا 
ــه ســمت مناطــق کوهســتانی رهســپار  مصــرف شــخصی ب

مــی شــوند.
در ایــن میــان خروجــی ایــن حرکــت، نابــودی جنــگل هــا و 

مراتــع و ظرفیــت هــای گیاهــی و دارویــی اســت.
وجــود هــزاران گونــه گیاهــی در کهگیلویــه و بویراحمــد این 
ــوت  ــد پایل ــی توان ــتان م ــن اس ــه ای ــاند ک ــی رس ــم را م مه

توســعه گیاهــان دارویــی باشــد.
ــگاه صنعــت محــور  ــع و ن ــح مناب ــت صحی ــدم مدیری ــا ع ام
بــه توســعه در ایــن اســتان باعــث شــده کــه بخــش منابــع 
ــوزه  ــدی در ح ــای ج ــش ه ــا چال ــتان ب ــن اس ــی ای جنگل
ــودی و عــدم بهــره وری اقتصــادی از  برداشــت، تخریــب، ناب

ــود. ــه رو ش ــع روب مناب
ــا افزایــش جمــع آوری و مصــرف گیاهــان کوهــی توســط  ب
مــردم، آســیب هــای جبــران ناپذیــری بــه کالبــد طبیعــت 
اســتان وارد شــده و گاهــی نیــز واژه انقــراض پیشــوند نامــی 

ــی شــود. ــان م ــای گیاه ــام ه از ن
ــرای توســعه کشــت  ــا همــه تــالش هــای انجــام گرفتــه ب ب
گیاهــان دارویــی در اســتان، بــه نظــر مــی رســد بهــره وری 
ــوب نرســیده و ظرفیــت هــای  ــه حــد مطل ــن حــوزه ب در ای

ــده اســت. بکــری در آن مغفــول مان
ــت  ــن ظرفی ــتن چنی ــتانی آرزوی داش ــر اس ــک ه ــی ش ب
ــا  ــد ب ــه و بویراحم ــعه را دارد و کهگیلوی ــرای توس ــی ب های
وجــود پتانســیل هــای فــراوان همچنــان نــام محرومیــت را 

ــد. ــی کش ــدک م ی

دنا منطقه ای با پتانسیل جهانی
اگــر بخواهیــم بــه آمــار نــگاه کنیــم دنــا بــه تنهایــی بیــش 
ــای داده  ــود ج ــده را در خ ــت ش ــی ثب ــه گیاه از ۲۰۰۰ گون

ــت. اس
دنــا بــا هشــتاد کیلومتــر طــول، طوالنــی تریــن رشــته کــوه 
ــمال  ــم، از ش ــواری عظی ــان دی ــه س ــه ب ــت ک ــرس اس زاگ
ــه و  ــداد یافت ــد امت ــه و بویراحم ــرق کهگیلوی ــا ش ــرقی ت ش
نقــش بســزایی در ایجــاد تعــادالت اکولوژیــک جنــوب غــرب 

کشــور ایفــا مــی کنــد.

در وســعت ۲۵۵ هــزار و ۵۳۷ هکتــاری 
ــه  ــا، ۱۶۹ گون ــه اســتحفاظی دن منطق
جانــوری شــامل ۲۶ گونــه پســتاندار، ۳۹ گونــه خزنــده، ۲۰ 

گونــه آبــزی و ۸۴ گونــه پرنــده زندگــی مــی کننــد.
کل و بــز، گونــه غالــب پســتانداران ایــن منطقــه اســت، طبق 
آخریــن سرشــماری در ایــن بــوم ســازگان جمعیــت کل و بز 

فراتــر از ســه هــزار راس اســت.
میانگیــن ارزش تنــوع زیســتی گیاهــی و جانــوری هــر هکتار 

از اکوسیســتم دنــا، معــادل ۱۸۰ برابــر خاک کشــور اســت.
بیــش از ۲۸ محیــط بــان از دنــا و در مجمــوع ۸۰ محیــط بان 
از مناطــق حفاظــت شــده کهگیلویــه و بویراحمــد حفاظــت 
مــی کنند کــه ایــن تعــداد، تنهــا یــک دهــم اســتاندارد های 

جهانــی اســت.
هــم اکنــون بــه ازای هــر ده هــزار هکتــار منطقــه حفاظــت 
شــده، یــک محیــط بــان وجــود دارد و ایــن در حالــی اســت 
کــه طبــق اســتاندارد هــای بیــن المللــی بــرای هــر یکهــزار 

هکتــار یــک محیــط بــان الزم اســت.
بســیاری از محیــط بانــان از جوامع محلی روســتایی حاشــیه 
ایــن اکوسیســتم هــا جــذب شــده انــد و آنهــا از روی عالقــه 
ــش  ــات وح ــا و حی ــگل ه ــی، جن ــع طبیع ــه مناب ــه ب ای ک

ــد. ــه ایــن شــغل روی آورده ان ــد، ب دارن
محیــط بانــان بــه دور از کاشــانه و خانــواده خــود، در 
شــرایطی ســخت و طاقــت فرســا و بــا امکانــات و تجهیــزات 

ــد. ــی کنن ــت م ــق حفاظ ــز از مناط ــیار ناچی بس
ــت و  ــد جمعی ــل رش ــه دلی ــته، ب ــه گذش ــار ده ــی چه ط
مشــکالت معیشــتی ســاکنان حاشــیه دنــا، ایــن زیســت بوم 
حیــات بخــش بــه صــورت مســتمر و بــه شــیوه هــای هــای 
مختلــف مــورد تعــرض و بهــره بــرداری هــای یــک ســویه و 

ــه اســت. ــرار گرفت مخــرب ق
ــا توســعه خــود را در چــرخ  ــن روزه ــا ای ــوط ه ســرزمین بل
صنعــت جســتجو مــی کنــد و بــا توجــه بــه ظرفیــت هــای 
گیاهــی مــی تــوان در کنــار توســعه طبیعــت محــور صنعت، 
نیــم نگاهــی نیــز بــه رشــد ظرفیــت هایــی ماننــد گیاهــان 

ــی داشــت. داروی
ــی در  ــان داروی ــرداری از گیاه ــره ب ــای به ــش ه ــا چال ام
ــه  ــار ب ــه اختص ــت و ب ــی اس ــل بررس ــش قاب ــن بخ چندی

چندیــن حــوزه آن مــی پردازیــم.
ــتفاده،  ــع آوری، اس ــه جم ــار ب ــل به ــردم در فص ــش م گرای

خریــد و فــروش گیاهــان دارویــی و کوهــی در ایــن اســتان 
ــه همــراه دارد. ــا خــود ب مشــکالتی را ب

ــا  ــل تابســتان رشــد دستفروشــان ب ــا اوای در ابتــدای بهــار ت
محوریــت فــروش گیاهــان کوهــی در مناطــق مختلف شــهر 

محســوس اســت.
در ایــن میــان ســوء اســتفاده ســودجویان و خطرات اســتفاده 
غیــر صحیــح از گیاهــان دارویــی برخــی را تــا نزدیکــی مرگ 

ــی کشــاند. نیز م

مســمومیت شــش عضــو یــک خانــواده بــا مصــرف 
قــارچ ســمی

طــی چنــد روز گذشــته شــش نفــر در کهگیلویــه و بویراحمد 
در اثــر مصــرف قــارچ ســمی دچــار مســمومیت شــدند، کــه 
ــی  ــرگ حتم ــدادی از م ــای ام ــع نیروه ــه موق ــدام ب ــا اق ب

نجــات یافتــه و بــه بیمارســتان منتقــل شــدند.
همچنیــن در میــان فروشــندگان ایــن گیاهــان گاهــا 
ــر  ــال غی ــه کام ــروش ک ــای ف ــل ه ــی در مح ــری های درگی

ــت. ــده اس ــزارش ش ــز گ ــت نی ــاز اس مج
بــدون شــک ایجــاد اشــتغال پایــدار نیــز بــرای فروشــندگان 
ــالت  ــن معض ــش ای ــه کاه ــد ب ــی توان ــی م ــان کوه گیاه

ــد. کمــک کن
سالهاســت در کهگیلویــه و بویراحمــد از پتانســیل هــا و 
ــه خروجــی  ــوز ب ــه مــی شــود کــه هن ــی گفت ظرفیــت های
ــوه  ــت بالق ــک ظرفی ــد ی ــرا در ح ــیده و اکث ــوری نرس مح
باقــی مانــده اســت. ایــن اســتان علیرغــم همــه داشــته هــا، 
نیســت هــا را یــدک مــی کشــد و بایــد دیــد چــه زمانــی بــا 
مدیریــت اصولــی منابــع، اشــتغال زایــی ظرفیــت محــور بــا 

ــت. ــد گرف ــکل خواه ــتانی در آن ش ــرا اس ــازی ف ــد س برن
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جامعــه ایـــران

 مــرگ ایــن روزهــا بــرای حیــات 
وحــش خــط و نشــان مــی کشــد، 
حیوانــات کشــته مــی شــوند تــا قربانــی 
هــای جدیــد خرافــات باشــند، خرافــات آن هایــی کــه فکر 
ــان  ــرای درم ــات ب ــن حیوان ــدن ای ــای ب ــد اعض ــی کنن م

ــت.  ــوب اس ــاری خ بیم

ــوع  ــکار ممن ــق ش ــارس مناط ــتان ف ــاط اس ــی نق در اقص
زیــادی وجــود دارد کــه در ایــن مناطــق گونــه هــای نــادری 
از حیــات وحــش زندگــی مــی کننــد ولــی متخلفــان بــه این 
موضــوع توجهــی نکــرده و بــدون اعتنــا بــه تابلوهــای شــکار 
ممنــوع و منــع قانونــی کــه وجــود دارد دســت بــه کار شــده 

و گونــه هــای نــادری را در ایــن اســتان شــکار مــی کننــد.
یکــی از شــکارچیان بــرای درمــان هــای ســنتی، گــرگ یــا 
ــی آورد و  ــرون م ــش را بی ــه صفرای ــته و کیس ــاه را کش روب
ــه ســمت خــرس قهــوه ای گرفتــه  دیگــری اســلحه اش را ب

ــد. ــی ده ــرار م ــدف ق و او را ه
ــه هــای مختلفــی از حیــات  اخیــرا شــاهد تلــف شــدن گون
ــم .  ــوده ای ــکارچیان ب ــط ش ــارس توس ــتان ف ــش اس وح
ــدن  ــارج ش ــس از خ ــگ پ ــالده پلن ــش دو ق ــال پی دو س
از زیستگاهشــان در پــارک ملــی بمــو در تصــادف بــا 
ــن منطقــه مــی  ــی کــه از جــاده هــای اطــراف ای خودروهای

ــدند. ــف ش ــد تل گذرن
چنــدی پیــش از آن در مــرز فــارس و کهگیلویــه و بویراحمــد 
یــک کشــاورز بــا قــرار دادن طعمــه ســمی، پلنگــی را از پــای 
در آورد و در مــواردی گــزارش هایــی از مــرگ دردنــاک 
ــت. ــده اس ــر ش ــپیدان منتش ــتان س ــا در شهرس ــرس ه خ
فروردیــن مــاه ســال گذشــه بود کــه یک خــرس قهــوه ای در 

مرودشــت بــا شــلیک گلولــه از پــای درآمــد.
ــر کشــتن تعــدادی گــرگ  ــز گزارشــهای مبنــی ب ــرا نی اخی
و روبــاه در الرســتان منتشــر شــده کــه شــکارچیان پــس از 
کشــتن ایــن گونــه هــا، کیســه هــای صفــرای آنهــا را بــرای 
ــز دو  ــات نی ــتان بوان ــه در شهرس ــا اینک ــد ی ــان درآوردن درم
ــه  ــه اینکــه خــرس قهــوه ای گون ــدون توجــه ب شــکارچی ب
ــرده و  ــلیک ک ــمتش ش ــه س ــت ب ــراض اس ــر انق ای در خط

ــتند. ــوان را کش حی
ــرادی کــه محیــط زیســت  ــن میــان هســتند اف البتــه در ای
ــی  ــه م ــادی دارد ک ــت زی ــان اهمی ــش برایش ــات وح و حی
ــاد  ــارگاد ی ــه پاس ــلح در منطق ــدار مس ــک دام ــوان از  ی ت
کــرد کــه ســال ۹۴ بــه رغــم آنکــه دامداریــش مــورد هجــوم 
یــک خــرس قــرار گرفــت و بــه دامهایــش آســیب رســاند،اما 

شــلیک نکــرد.

ــای  ــه ه ــرگ گون ــر م ــردم ب ــی م ــا آگاه ــر ن تاثی
ــش ــات وح حی

ــا  ــت ب ــط زیس ــوزه محی ــتدار ح ــک دوس ــان ی ــن می در ای
اشــاره بــه اینکــه ناآگاهــی مــردم بــر رونــد مــرگ ایــن گونــه 
هــای نــادر جانــوری اثــر مــی گــذارد، گفت:مهمتــر از همــه 
اینکــه، کوچــک شــدن زیســتگاه حیــات وحــش باعــث مــی 
ــت  ــرده و در نهای ــرک ک ــط را ت ــوری محی ــه جان ــود گون ش

ــرد. ــرار گی هــدف شــکارچیان ق
علــی اکبــر کاظمینــی ادامــه داد: یکــی از مهمتریــن 
موضوعــات در خصــوص تلــف شــدن ایــن گونــه هــا و تهدید 
آنهــا از ســوی انســانها مــی تــوان به ایــن موضــوع اشــاره کرد 
کــه بــه طــور حتــم زیســتگاه آنهــا مــورد تعــرض قــرار گرفته 

ــه همیــن دلیــل آنجــا را تــرک مــی کننــد. ب

وی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر زیســتگاه کوچــک و یــا ناامــن 
ــار  ــوند، اظه ــی ش ــارج م ــا خ ــا از آنج ــه ه ــن گون ــود ای ش
ــه طــور حتــم  ــی کــه زیســتگاه کوچــک شــود ب کــرد: زمان
غــذا بــرای گونــه هــا وجــود نــدارد و آنهــا زیســتگاه خــود را 
تــرک کــرده و بــرای تامیــن غــذای خــود بــه ســمت منــازل 
مســکونی و اطــراف شــهرها مــی رونــد و اینگونــه اســت کــه 

شــکار مــی شــوند.
ایــن دوســتدار حــوزه محیــط زیســت بــا اشــاره بــه کشــتن 
ــن  ــت: ای ــتان گف ــه الرس ــاه در منطق ــرگ و روب ــدادی گ تع
گونــه هــا قطعــا بــرای تهیــه غــذا بــه شــهر نزدیــک شــده و 
در نهایــت توســط شــکارچیان شــکار شــده انــد در صورتــی 
کــه برخــی از انســانها نمــی داننــد کــه در کنــار ایــن حیــات 
وحــش اســت کــه مــی تــوان اکوسیســتم ســالمی داشــت.

وی بــا بیــان اینکــه تنــوع زیســتی در زندگــی پایــدار انســانها 
تاثیــر بســزایی دارد، افــزود: خــرس یــک گونــه بســیار بســیار 
مهــم و در حــال انقــراض اســت کــه متاســفانه شــاهد 
ــرس  ــد خ ــارس چن ــر در ف ــال اخی ــد س ــی چن ــتیم ط هس

توســط شــکارچیان شــکار شــده اســت.
ــه اینکــه در چنــد منطقــه از اســتان فــارس  ــا اشــاره ب وی ب
ایــن گونــه وجــود دارد، گفــت: تعــداد ایــن گونــه هــم اکنون 
بــه تعــداد انگشــتان دســت هــم نمــی رســد از ایــن رو بایــد 
ــرا اگــر از ایــن  ــه تــالش کــرد زی ــرای حمایــت از ایــن گون ب
بــرود امــکان برگشــت آن بــه ایــن راحتــی هــا وجــود نــدارد.
ــا بیــان اینکــه ایــن گونــه بــاالی هــرم غذایــی  کاظمینــی ب
اســت، تاکید کــرد: خــرس دارای هیــکل و جثه بزرگی اســت 
و همــه چیــز خــوار اســت و یکــی از بزرگتریــن گوشــتخواران 
ــرس و  ــای زاگ ــه در جنگل ه ــی شــود ک ــران محســوب م ای

کوهســتانهای ایــن اســتان وجــود دارد.
ــر  ــالوه ب ــود ع ــتگاه خ ــه در زیس ــن گون ــه داد: ای وی ادام
خــوردن حشــرات، از عســل و علــف نیــز اســتفاده مــی کنــد 

ــت. ــرات اس ــف و حش ــی آن عل ــم اصل ــا رژی ام
ــه  ــه اینک ــاره ب ــا اش ــت ب ــط زیس ــوزه محی ــال ح ــن فع ای
ــوه ای در  ــرس قه ــای خ ــتگاه ه ــارس زیس ــای ف جنگل ه
ــد  ــی چن ــت: ط ــار داش ــد، اظه ــی رون ــمار م ــه ش ــران ب ای

ــه  ــه دلیــل گســترش باغــات در  کوهســتان ب ســال اخیــر ب
ــادام، گــردو و...  خصــوص زاگــرس  و وجــود باغــات انگــور، ب
زیســتگاه ایــن گونــه در معــرض خطــر قــرار گرفتــه اســت.

وی گفــت: خشکســالی کــه پدیــده ای طبیعــی اســت 
ــان افســار  ــارس چن ــی ف ــه اهال ــی روی ــای ب ــت ه ــا دخال ، ب
ــد کــه انســان  گســیخته طبیعــت اســتان را شــخم مــی زن
ــون،  ــی آن مــی شــوند. اکن ــان قربان ــوان هــر دو همزم و حی
در شــرایطی کــه انســان هــا بــه ســراغ حیوانــات در طبیعــت 
رفتــه و زیستگاهشــان را نابــود کــرده و مــی کننــد، حیوانــات 
ــک  ــه نزدی ــز اینک ــد ج ــاره ای ندارن ــه چ ــرای تغذی ــم ب ه
مناطــق مســکونی شــوند؛ انســان ها هــم در مــوارد بســیاری 
بــدون ترحــم آنهــا را از پــای در مــی آورنــد بــی آنکــه بداننــد 
آســیب هــای چنیــن رفتــاری مســتقیما خودشــان را تهدیــد 

مــی کنــد.
ــه در  ــت ک ــال اس ــش از ۱۰ س ــه بی ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه  ــه ک ــت: گرچ ــده، گف ــوع ش ــکار ممن ــارس، ش ــر ف سراس
ــه ایــن منــع نمــی  شــکارچیان و صیــد کننــدگان واقعــی ب
ــش  ــاالنه بی ــی کشــف س ــی توجه ــن ب ــاهد ای ــد و ش گذارن
ــگان حفاظــت  ــف زیســت محیطــی در ی ــزار تخل ــک ه از ی

ــت. ــارس اس ــت ف ــط زیس محی
کاظمینــی گفــت: خــرس یــا پلنــگ لزومــا تهدیــدی بــرای 
انســان نیســتند مگــر اینکــه در شــرایط خاصــی قــرار بگیرند 
خــرس تنهــا در صورتــی کــه »تولــه داشــته باشــد، انســان ها 
آن را محاصــره کننــد بــه انســان حملــه ور مــی شــود و اصوال 

حیوانــات از حملــه بــه انســان خــودداری مــی کننــد.
ــه  ــه ب ــتند ک ــات نیس ــن حیوان ــه ای ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
محــل زندگــی انســان آمــده انــد، ایــن انســان هــا هســتند 
ــاده  ــا ج ــزود: ب ــد، اف ــه ان ــا رفت ــت آنه ــل زیس ــه مح ــه ب ک
ــاد  ــی ایج ــه و حت ــگاه و کارخان ــاخت پاالیش ــا س ــازی، ب س
ــا در دل منطقــه  زمیــن هــای کشــاورزی در همســایگی و ی
هــای بکــر طبیعــی بــه زیســتگاه حیوانــات رفتــه ایــم و ایــن 
ــک  ــر ی ــا در براب ــال ام ــط و خ ــوش خ ــا و خ ــداران زیب جان

ــاع هســتند. ــی دف ــر ماشــه تفنــگ ب اشــاره انگشــت ب
کاظمینــی خواســتار آمــوزش کافــی بــه مــردم شــد و افــزود: 

هادی فتحی
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جامعــه ایـــران

خــرس اگــر از ســوی انســان احســاس خطــر کنــد، ممکــن 
اســت بــه انســان حملــه ور شــود. ایــن اتفــاق بــه ویــژه زمانی 
رخ مــی دهــد کــه خــرس در فصــل جفــت گیــری باشــد، در 
محاصــره قــرار بگیــرد یــا در شــرایطی ایــن چنیــن باشــد. به 

همیــن بایــد بــه مــردم آمــوزش دهیــم.
رییــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اســتان فــارس 
گفــت: متاســفانه تعــداد قابــل توجهــی از ایــن شــکارها بــر 
مــی گــردد بــه عالقــه انســانها بــه گوشــت حیوانــات از ایــن 

رو همــواره شــاهد شــکار حیــات وحــش هســتیم.
لیــال جوالیــی افــزود: البتــه برخــی نیــز بــر ایــن باورنــد کــه 
گوشــت  یــا دیگــر اجــزای برخــی از حیوانــات بــرای درمــان 
بیماریهایــی از جملــه ســرطان و... موثرنــد در صورتیکــه ایــن 

خرافــه اســت.
ــر  ــای در خط ــه ه ــرس از گون ــه خ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــه از جملــه  انقــراض اســت، بیــان کــرد: متاســفانه ایــن گون
گونــه هــای حیــات وحــش اســت کــه تلفــات آن زیــاد اســت 
ــه انســانها از خــرس دارد. ــن ناشــی از ترســی اســت ک و ای

رئیــس اداره نظــارت بــر امــور حیــات وحــش اســتان 
ــرد:  ــان ک ــتگاه بی ــرک زیس ــل ت ــه دالی ــاره ب ــا اش ــارس ب ف
ــا توجــه  ــرای تامیــن غــذا ب ــه هــا ب متاســفانه برخــی از گون
بــه خشکســالی زیســتگاه را تــرک کــرده و بــه باغــات اطراف 
بــرای خــوردن میــوه مــی رونــد کــه ایــن امــر باعــث ایجــاد 

ــا شــده اســت. ــرای آنه ــی ب خطرات
جوالیــی تاکیــد کــرد: متاســفانه مــردم در برخــورد بــا خرس 
راحــت تریــن راه را کــه کشــتن آن اســت انتخــاب مــی کنند 

از ایــن رو شــاهد افزایــش تلفــات ایــن گونه هســتیم.
بــه هــر حــال شــرایط گونــه هــای مختلــف خیلــی مناســب 
نیســت، بســیاری از ایــن گونــه هــا در معــرض تهدیــد 
ــا  ــا آگاهــی شــکارچیان شــکار مــی شــوند ت ــا ن هســتند و ب

ــوند. ــر ش ــک ت ــراض نزدی ــه انق ــک گام ب ــر روز ی ه

دشــت کبودرآهنــگ کــه روزگاری 
سرســبزترین دشــت همــدان لقــب 
باچپــاول آبهــای زیرزمینــی  داشــت 
تاجایــی پیــش رفتــه کــه هم اکنــون لقــب ممنوعــه بحرانــی 
را برپیشــانی خــوددارد وفروچاله هــا برتــن زخمــی آن 

می کنــد. خودنمایــی 

دشــت کبودرآهنــگ از محدوده هــای حــوزه رودخانــه 
قره چــای بــا وســعت ۳ هــزار و ۴۴۸ کیلومترمربــع در شــمال 

ــت. ــده اس ــدان واقع ش ــتان هم اس
ایــن دشــت از شــمال بــا دشــت زنجــان و قزویــن از جنــوب 
بــا دشــت بهــار و قهاونــد از شــرق بــا دشــت رزن و از غــرب 
بــا گل تپه-زرین آبــاد در ارتبــاط اســت امــا ایــن روزهــا 
ــن  ــن ای ــا ت ــرو چاله ه ــه ف ــدارد چراک ــی ن ــال وروز خوش ح

ــد. ــوراخ کرده ان ــت را س دش
فرونشســت ســطح زمیــن بــر اثــر برداشــت بی رویــه از منابــع 
ــتان  ــه در اس ــت ک ــی اس ــی از رویدادهای ــی یک آب زیرزمین
ــت  ــهم دش ــان س ــن می ــا در ای ــده ام ــدان مشاهده ش هم
کبودرآهنــگ از فروچاله هــای ایجادشــده در دشــت های 
ــب بیشــتر از دیگــر دشــت ها اســت. اســتان همــدان به مرات

ایجاد ۱۳ فروچاله در دشت کبودرآهنگ 
بــر اســاس آخریــن آمــار ارائه شــده در حــال حاضــر در 
اســتان همــدان ۲۴ فروچالــه پدیــد آمــده کــه ۱۳ فروچالــه 
مربــوط بــه دشــت کبودرآهنــگ بــوده و ۱۱ فروچالــه دیگــر 
در دشــت رزن- قهاونــد و روســتاهای ایــن منطقه ایجادشــده 
ــه شهرســتان  ــوط ب ــز مرب ــه نی ــرو چال و بیشــترین عمــق ف

ــا ۶۰ متــر اســت. کبودرآهنــگ ب
ــدن  ــد آم ــی پدی ــل اصل ــه را عام ــاورزان منطق ــده ای کش ع
ــرای  ــاورزان ب ــد کش ــد و معتقدن ــا می دانن ــرو چاله ه ــن ف ای
ــد و در  ــر کرده ان ــاز حف ــق غیرمج ــای عمی ــاری، چاه ه آبی
پــی پاییــن رفتــن ســطح آب هــای زیرزمینــی، فــرو چاله هــا 

ایجادشــده اســت.

عــده ای دیگــر نیــز مســئوالن را مقصــر شــمرده و معتقدنــد 
ــویق  ــت و تش ــاورزی نیس ــرزمین کش ــدان س ــتان هم اس
ــن  ــر گرفت ــدون در نظ ــاورزی ب ــه کش ــئولین ب ــای مس بیج
ــا  ــرو چاله ه ــدن ف ــدار ش ــت محیطی پدی ــای زیس ویژگی ه
ــب  ــگ را موج ــژه کبودرآهن ــدان و به وی ــت های هم در دش

شــده اســت.
قــرار گرفتــن نیــروگاه مفتــح در ایــن دشــت نیــز شــاید در 
ــاز  ــی نی ــوده چراکــه در پ ــر نب ــرو چاله هــا بی تقصی ایجــاد ف
ــن  ــق در ای ــای عمی ــر چاه ه ــه آب و حف ــروگاه ب ــاالی نی ب
ــورد  ــا م ــرو چاله ه ــدن ف ــد آم ــز پدی ــه ای ج ــه نتیج منطق

انتظــار نیســت.
کارشــناس زمین شناســی اســتان همــدان در خصــوص 
ایــن پدیــده بابیــان اینکــه طــی ســال های اخیــر بــه علــت 

ــرای  ــه گاه ب ــی ک ــای زیرزمین ــد آب ه ــت بیش ازح برداش
ــی  ــن صنعت ــرای تأمی ــاورزی و گاه ب ــای کش ــن نیازه تأمی
ــرو چاله هــا در دشــت های  صــورت گرفتــه شــاهد رویــش ف
ــه  ــم، گفــت: دشــت کبودرآهنــگ ک اســتان همــدان بوده ای
ــال  ــوده در ح ــدان ب ــت های هم ــبزترین دش روزگاری سرس

ــی شــدن اســت. بیابان
ســپیده بیــات بابیــان اینکــه کاهــش منابــع آب زیرزمینــی 
به ویــژه در دهــه اخیــر به طــور مســتمر ادامــه داشــته، عنــوان 
ــت از  ــاز، برداش ــای مج ــد چاه ه ــت بیش ازح ــرد: برداش ک
ــی  ــع آب ــرل مناب ــف نظــارت و کنت ــای غیرمجــاز، ضع چاه ه
و کشــت محصــوالت پــر آب بــر در وقــوع ایــن پدیــده 

بی تأثیــر نیســت.
وی بابیــان اینکــه فرونشســت زمیــن یکــی از عــوارض ســوء 

روایتی تلخ از کبودرآهنگ زخمی؛ سرسبزترین دشت همدان آبکش شد!
لیدا احمدی

http://mehrnews.com


صفحه 14 | شماره 28 | خرداد 97 MEHR NEWSAGENCY

ــن  ــه از ای ــی و اســتفاده بی روی ــع آب زیرزمین ــت مناب مدیری
منبــع حیاتــی اســت، گفت: ایــن پدیــده در اثــر تراکــم خاک 

ــد.  ــی رخ می ده ــطح آب زیرزمین ــت س و  اف

۲۴ فرو چاله در همدان ایجادشده است 
وی بابیــان اینکــه تاکنــون ۲۴ فــرو چالــه در همــدان 
ایجادشــده اســت، گفــت: از ایــن تعــداد ۱۳ فروچالــه مربــوط 
بــه دشــت کبودرآهنــگ و روســتاهای ِکردآبــاد، نوآبــاد، بابان، 
ــت  ــر در دش ــه دیگ ــوده و ۱۱ فروچال ــاد ب ــه و خان آب آق تپ
ــه ایجادشــده اســت. ــن منطق ــتاهای ای ــد و روس رزن  قهاون

وی علــت اصلــی ایجــاد ۲۴ فــرو چالــه  در اســتان را 
ــرد و  ــوان ک ــی عن ــع زیرزمین ــه از مناب ــت بی روی برداش
گفــت: آب مــاده هیدرولیکــی اســت کــه بــه دلیــل حجــم 
ــدار نگــه  ــن را به صــورت پای و فشــار خــود، الیه هــای زمی

ــی دارد. م
بیــات بابیــان اینکــه با خالی شــدن آبخــوان، الیــه هیدرولیک 
ــه همیــن  ــد کــه ب ضعیــف شــده و فشــار آن کاهــش می یاب
ــا شــکاف هایی  ــه ی ــرو چال دلیــل زمیــن نشســت کــرده و ف
در زمیــن ایجــاد می شــود؛ گفــت: خوشــبختانه چنــد ســال 
ــدان  ــتان هم ــت های اس ــه  در دش ــرو چال ــاد ف ــر ایج اخی

ــت. ــده اس متوقف ش
ــر  ــد ب ــا تأکی ــدان ب ــتان هم ــی اس ــناس زمین شناس کارش
ــع  ــاد مناب ــت زی ــل اف ــه دلی ــدان ب ــت های هم ــه دش اینک
آب زیرزمینــی همیشــه بــا تهدیــد ایجــاد فــرو چالــه و افــت 
ــی آب در  ــت علم ــت: مدیری ــتند؛ گف ــه هس ــن مواج زمی
ــر ایــن مشــکل  ــا ب بخــش کشــاورزی بایــد مدنظــر باشــد ت

ــم. ــه کنی غلب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همــدان از اســتان هایی با پتانســیلی 
گردشــگری باالســت امــا متأســفانه بــه سمت وســوی 
کشــاورزی و اســتفاده نامحــدود از منابــع آب هــای زیرزمینی 
ــا حرکــت در راســتای  ــد ب ــزود: بای حرکــت کــرده اســت، اف

توســعه گردشــگری معضــل بحــران آب را کاهــش داد.
وی تاکیــد کــرد: آنچــه مســلم اســت برداشــت های 
ــی  ــفره های زیرزمین ــاز از س ــد مج ــش از ح ــه و بی بی روی
ــی  ــذ آب خال ــون مناف ــده چ ــا ش ــاد فروچاله ه ــث ایج باع

شــده اســت؛ امــا حتــی اگــر آبخوان هــا دوبــاره هــم 
تغذیــه شــوند و آب بــه میــزان کافــی بــه آبخوان هــا 
ــت  ــه حال ــت ب ــار فرونشس ــای دچ ــر عرصه ه ــد، دیگ برس

بازنمی گــردد. اول 
ــز در همیــن  مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای همــدان نی
ــام دشــت های اســتان همــدان  ــه تم ــان اینک خصــوص بابی
قهاونــد،  رزن،  دشــت های  تعــداد  ایــن  از  و  ممنوعــه 
کبودرآهنــگ و اســدآباد دشــت های ممنوعــه بحرانــی 
هســتند، عنــوان کــرد: متوســط میــزان بارندگــی در کشــور 
ــدان  ــتان هم ــزان در اس ــن می ــال و ای ــر در س ۲۴۰ میلی مت

ســاالنه ۳۳۰ میلی متــر اســت.
ــر اســاس  ــان اینکــه در حــال حاضــر ب منصــور ســتوده بابی
ــی ۷۰ درصــد آب در بخــش کشــاورزی، ۱۰  میانگیــن جهان
ــود  ــرف می ش ــت مص ــش صنع ــرب و  ۲۰ در بخ ــد ش درص
ــدان ۹۰ درصــد  ــتان هم ــه در اس ــی اســت ک ــن در حال و ای
ــی  ــرف خانگ ــد در مص ــاورزی و ۱۰ درص ــش کش آب در بخ
و صنعــت مصــرف می شــود، گفــت: دشــت های اســتان 
ــتند و  ــه هس ــی مواج ــای زیرزمین ــت آب ه ــا اف ــدان ب هم
ــه  ــگ ب ــت کبودرآهن ــه دش ــوط ب ــت آب مرب ــترین اف بیش

ــت. ــر اس ــزان ۴۱ مت می
ــا و  ــه اینکــه ۱۵ طــرح در راســتای احی ــا اشــاره ب ســتوده ب
ــت  ــدان در دس ــی هم ــع آب زیرزمین ــی مناب ــادل بخش تع
ســال   ۳۰ بی رویــه  برداشــت های  افــزود:  اجراســت؛ 
ــطحی و  ــی و س ــای زیرزمین ــش آب ه ــب کاه ــر موج اخی
خشک ســالی شــده و متأســفانه در ایــن مــدت روان آب هــای 

خروجــی از اســتان همــدان را ازدســت داده ایم.

انسداد ۲۷۰۰ حلقه چاه غیرمجاز طی ۳ سال 
وی از انســداد ۲ هــزار و ۷۰۰ حلقــه چــاه غیرمجــاز طــی ۳ 
ســال گذشــته خبــر داد و گفــت: بــا ایــن اقــدام ۲۲۰ میلیون 
مترمکعــب آب صرفه جویــی و ۳ هــزار و ۷۰۰ کنتــور 

ــت. ــده اس ــدان نصب ش ــتان هم ــز در اس ــمند نی هوش
ــر  ــدان تغیی ــتان هم ــه ای اس ــل شــرکت آب منطق مدیرعام
الگــوی کشــت و تغییــر راندمــان آبیــاری محصــوالت 
کشــاورزی را از راه هــای گریــز از بحــران آب برشــمرد و گفت: 

ــا  ــرح احی ــق ط ــده از طری ــذاری انجام ش ــاس هدف گ ــر اس ب
و تعــادل بخشــی منابــع آب زیرزمینــی بــه دنبــال حفاظت و 

ــع آبــی هســتیم. مدیریــت مناب
ــادل بخشــی از  ــا و تع ــرح احی ــرای ط ــه اج ــان اینک وی بابی
برنامه هــای اساســی شــرکت آب منطقــه ای همــدان اســت، 
گفــت: ایــن امــر ســبب جلوگیــری از ایجــاد فروچالــه جدیــد 

در ســطح اســتان همــدان شــده اســت.

اصاح نحوه آبیاری مزارع 
ــدان  ــتان هم ــاورزی اس ــاد کش ــی جه ــور باغبان ــر ام مدی
ــر مصــرف بهینــه آب  ــا تأکیــد ب نیــز در همیــن خصــوص ب
عنــوان کــرد: تغییــر الگــوی کشــت، اصــالح نحــوه آبیــاری 
مــزارع و اســتفاده از ارقامــی کــه تحمــل خشــکی رادارنــد در 

ــت. ــر اس ــی آب مؤث صرفه جوی
حجــت اهلل شــهبازی توســعه کشــت گلخانــه ای را نیــز 
در صرفه جویــی مصــرف آب مؤثــر دانســت و بــا اشــاره 
بــه وجــود ۱۰۲ هکتــار گلخانــه در قالــب ۲۵۲ واحــد 
ــاد ۵۰  ــز ایج ــال نی ــرد: امس ــوان ک ــدان، عن ــتان هم در اس
ــا ۱۶  ــاد آن ه ــا ایج ــه ب ــده ک ــه پیش بینی ش ــار گلخان هکت
ــق  ــا محق ــی آب در گلخانه ه ــون مترمکعــب صرفه جوی میلی

می شــود.
ــدان  ــتان هم ــاورزی اس ــاد کش ــی جه ــور باغبان ــر ام مدی
ــتان  ــه ۲ و ۳ در اس ــات درج ــی باغ ــالح و جایگزین ــه اص ب
همــدان نیــز اشــاره و عنــوان کــرد: تبدیــل باغ هــای درجــه 
۲ بــه باغ هــای درجه یــک ســاالنه ۳ هــزار مترمکعــب 

صرفه جویــی آب بــه دنبــال دارد.
ــزار و ۴۰۰  ــته ۴ ه ــال گذش ــان س ــا پای ــه ت ــان اینک وی بابی
هکتــار از باغــات اســتان همــدان زیرپوشــش آبیــاری 
قطــره ای قرارگرفتــه اســت، عنــوان کــرد: آبیــاری قطــره ای 
ســاالنه ۲۰ میلیــون مترمکعــب در مصــرف آب صرفه جویــی 

ــراه دارد. ــه هم ب
ــدان از  ــتان هم ــاورزی اس ــاد کش ــی جه ــور باغبان ــر ام مدی
ــه آبیــاری نویــن خبــر داد و گفــت:  مجهــز کــردن باغــات ب
ــاغ موجــود در اســتان  ــار ب از مجمــوع ۷۴ هــزار و ۵۰۰ هکت
ــاری  ــه آبی ــار ب ــاله ۲۸ هکت ــه ای ۴  س ــی برنام ــدان ط هم

جامعــه ایـــران
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ــود. ــی ش ــن مجهزم نوی
ــار از باغ هــا در  ــادآور شــد: امســال ۸ هــزار و ۵۰۰ هکت وی ی
برنامــه تجهیــز آبیــاری نویــن قــرار دارد کــه بیشــتر تمرکــز 
بــر روی ۳ هــزار ۲۰۰ هکتــار بــاغ انگــور در شهرســتان مالیر 

اســت.

ممانعت از فرسایش طبیعی خاک غیرممکن است
ــدان  ــتان هم ــزداری اس ــی و آبخی ــع طبیع ــرکل مناب مدی
بابیــان اینکــه فرســایش ۱۰ تــن خــاک در هــر هکتــار طــی 
یــک ســال طبیعــی و ممانعــت از فرســایش طبیعــی خــاک 
ــش روان  ــت و کاه ــه برداش ــت: اضاف ــت، گف ــن اس غیرممک
آب هــای ســطحی اســتان بــه دلیــل خشک ســالی های 
اخیــر، باعــث بــروز افــت شــدید ســطح آب زیرزمینــی شــده 

ــت. اس
ــه  ــران در منطق ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ــفندیار خزای اس
ــا ۳  ــر همیــن اســاس ب خشــک و نیمه خشــک قــرار دارد و ب
چالــش بیابانــی شــدن، کمبــود آب هــای شــیرین و تخریــب 
ســرزمین مواجــه اســت؛ گفــت: توســعه بایــد بــا حفاظــت از 
ــددی ایجــاد  ــه مشــکالت متع ــوأم باشــد وگرن آب وخــاک ت

خواهــد کــرد.
خزایــی همچنیــن بــا اشــاره بــه برنامه هــای راهبــردی منابع 
طبیعــی اســتان همــدان گفــت: احیــا و توســعه جنگل هــا از 
ــن حفاظــت  ــه ضم ــردی اســت به طوری ک ــای راهب برنامه ه
از وضــع موجــود، جنگل هــای طبیعــی واجــد زیســت 

ــت. ــت اس ــژه موردحفاظ ــای وی محیط ه

ــی  ــع طبیع ــای مناب ــار از عرصه ه ــزار هکت ۶۵ ه
ــده اند  ــان ش ــدان بیاب ــتان هم اس

مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیزداری اســتان همــدان بابیان 
ــردی  ــای راهب ــی برنامه ه ــاد مقاومت ــب اقتص ــه در قال اینک
اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری شــامل بیابان زدایــی، 
ــگل کاری  ــگل و جن ــعه جن ــت و توس ــزداری و حفاظ آبخی
ــع  ــای مناب ــار از عرصه ه ــزار هکت ــزود: ۶۵ ه مدنظراســت، اف
ــاس  ــر اس ــه ب ــده اند ک ــان ش ــدان بیاب ــتان هم ــی اس طبیع
اهــداف اقتصــاد مقاومتــی بایــد برنامــه بیابان زدایــی در ایــن 

ــود. ــام ش ــا انج عرصه ه
وی اجــرای طرح هــای آبخیــزداری و تقویــت پوشــش 
ــت و  ــی دانس ــران کم آب ــالج بح ــن راه ع ــی را مهم تری گیاه
ــوان داری  ــزداری آبخ ــای آبخی ــرای طرح ه ــرد: اج ــوان ک عن
بــرای کنتــرل روانــاب، اســتحصال آب و جلوگیــری از 
ــه دنبــال  فرســایش بســیار مهــم و اثرگــذار اســت چراکــه ب

صرفه جویــی در مصــرف آب هســتیم.

ــرای عبــور از  ــی ب ــع آب ــی از مناب ــرداری اصول بهره ب
بحــران 

مدیــرکل آبخیــزداری اداره کل منابــع طبیعی اســتان همدان 

تدویــن برنامه ریــزی بــرای صرفه جویــی آب در بخــش 
ــع آب  ــی از مناب ــح و اصول ــرداری صحی ــاورزی و بهره ب کش
ــک  ــران آب را ی ــور از بح ــرای عب ــی ب ــطحی و زیرزمین س

ــرد. ــوان ک ــر عن ــرد اجتناب ناپذی ــرورت و رویک ض
آب  ســفره های  تغذیــه  پروژه هــای  شــد:  یــادآور  وی 
زیرزمینــی و احــداث بندهــای تأخیــری بــرای تقویــت 
ــی در  ــفره های آب زیرزمین ــع س ــود وض ــی و بهب ــع آب مناب
ــی و  ــع طبیع دســتور کار مناب

آبخیــزداری قــرار دارد.
آب  منابــع  امــور  مدیــر 
شهرســتان مالیــر نیــز بابیــان 
اینکــه خطــر فــرو چاله هــا در 
ــود،  ــاس می ش ــه احس منطق
مســئله ای  کم آبــی  گفــت: 
بخــش  در  به ویــژه  جــدی 

کشــاورزی اســت.
بابیــان  نــوروزی  جمشــید 
مصــرف  در  نبایــد  اینکــه 
آب هــای زیرزمینــی به گونه ای 
ــکالت  ــه مش ــرد ک ــار ک رفت
زودتــر ازآنچــه تصور می شــود 
گریبــان شهرســتان مالیــر 

ــری  ــب کس ــون مترمکع ــاالنه ۲۴ میلی ــت: س ــرد، گف را بگی
مخــزن در منابــع آب شهرســتان مالیــر ثبــت می شــود کــه 
اگــر رونــد برداشــت بــه همیــن شــکل ادامــه یابــد با مشــکل 

می شــویم. مواجــه 
ــان  ــرد و بابی ــاره ک ــای آب اش ــطح چاه ه ــت س ــه اف وی ب
اینکــه بایــد وضعیــت ســفره های زیرزمینــی بــه حــد تعــادل 
نزدیــک شــود، گفــت: در برخــی مناطــق آب اســیدی شــده 
ــی و  ــع آب زیرزمین ــش مناب ــت آن کاه ــن عل ــه مهم تری ک

ــت. ــن اس ــای زیری ــه الیه ه ــیدن ب رس
آنچــه مســلم اســت در دنیــای امــروز هــرروز بــر نیــاز بــه 
ــت رو  ــه جمعی ــود چراک ــزوده می ش ــای آن اف آب و تقاض
ــرف  ــرانه مص ــزان س ــان می ــت و هم زم ــش اس ــه افزای ب
نیــز افزایــش می یابــد بنابرایــن بایــد بــه فکــر ارائــه 
راهکارهایــی بهتــر بــرای مدیریــت مصــرف و عرضــه 

ــود. ــع آب ب مناب
ــرطانی  ــده س ــد غ ــه مانن ــا ک ــرو چاله ه ــر ف ــی دیگ از نگاه
بــر پیکــر دشــت های همــدان چنبــره زده انــد نبایــد 
ــم همــان  ــن عالئ ــد چراکــه ای ــرار گیرن ــورد بی توجهــی ق م
ــه انســان  ــن و هشــداری جــدی ب ــوش زمی ــای خام فریاده
ــن  ــی؛ ای ــه آب هــای زیرزمین ــا برداشــت بی روی اســت کــه ب
ــرار  ــورد سوءاســتفاده ق ــن م ــع خــدادادی را بیــش از ای منب

ــد نده
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دســت هــای کریمانــه خیــران 
در مــاه مهربانــی، بــا بخشــیدن 
گل آزادی بــه زندانیــان جرائــم غیرعمــد، اشــک 

ناامیــدی را از چهــره هــا پــاک مــی کننــد. 

مـردی کـه از زندگـی مهـری ندیـد و مهریـه در زنـدان 
اسـیرش کـرده اسـت، پـدر کارگری که با نشسـتن پشـت 
فرمـان تریلـی خرج خانـواده را مـی دهد حاال بـا یک پلک 
زدن از سـر خسـتگی جانـی را ناخواسـته گرفتـه و پشـت 
میله هـای زندان جـان می دهـد، چک هایی که برگشـت 
خـورده و صاحبانشـان را در بنـد کـرده اند، همه بـه انتظار 
آزادی مـی نشـینند تـا دسـتان کریمانه خیـر و نیکوکاری 

آنـان را از زنـدان نجـات دهد .
ــدا  ــی خ ــاه میهمان ــه م ــه ب ــان ک ــارک رمض ــاه مب در م
ــا  ــا ب ــد ت ــالش ان ــیاری در ت ــردم بس ــت، م ــروف اس مع
انجــام کار خیــر توشــه ای بــرای آخــرت خود جمــع آوری 
کننــد در ایــن راســتا ســتاد دیــه مردمــی اســتان اصفهان 
نیــز از ســال ۱۳۸۰ بــا کمــک جمعــی از خیریــن و افــراد 
نیکــوکار بــا پرداخــت دیــه زندانیــان جرائــم غیر عمــد در 

ــر مــی دارد. ایــن مــاه مبــارک قــدم در راه خیــر ب
ــازمان  ــل س ــر عام ــی و مدی ــه مردم ــتاد دی ــرکل س مدی
ــدان هــای اصفهــان داشــت: در ســال گذشــته حــدود  زن
ــا هزینــه ای بالــغ بــر ۵۶۶ میلیــارد ریــال  ۵۹۲ زندانــی ب
کــه توســط جمعــی از خیــران پرداختــه شــد، بــه کانــون 

ــواده بازگشــتند. خان

ــورت  ــه ص ــان ب ــی در اصفه ــوان زندان ــه بان دی
ــود ــی ش ــت م ــران پرداخ ــوی خی ــژه از س وی

ــک  ــان را ی ــاری در اصفه ــال ج ــان س ــداد زندانی وی تع
ــرای آزادســازی  هــزار و ۳۰۰ نفــر اعــالم کــرد و گفــت: ب
ــارد  ــر ۱۵۰ میلی ــغ ب ــه ای بال ــه هزین ــان امســال ب زندانی
تومــان نیــاز داریــم کــه بیــش از یــک میلیــارد تومــان آن 

ــی شــود. ــم اســتفاده م ــان خان ــرای آزادی زندانی ب
اسـداهلل گرجـی زاده در ادامـه افزود: هشـتم خـرداد برنامه 
ای ویـژه برای بانـوان زندانـی داریم که قرار اسـت با حضور 
در محـل نگهـداری آنها بـا حضور جمعـی از خیـران، دیه 

بانـوان زندانـی را نیـز پرداخت کنیم.

»یــک شــهر، یــک ضیافــت« و آزادی ۱۳ زندانــی 
از اول مــاه رمضــان تاکنــون

ــک  ــک شــهر، ی ــی »ی ــه تلویزیون ــه برنام ــا اشــاره ب وی ب
ــا همــکاری  ــارک رمضــان ب ــاه مب ــت« گفــت: در م ضیاف
ســازمان صــدا و ســیما مرکــز اصفهــان برنامــه ای بــا نــام 
»یــک شــهر، یــک ضیافــت« بــه مــدت ۳۰ روز از ســاعت 
۱۸ تــا اذان مغــرب روی آنتــن مــی رود و در ایــن برنامــه 
ــه طــور زنــده شــاهد آزادســازی زندانیــان جرائــم غیــر  ب

عمــد هســتیم.
مدیــرکل ســازمان زنــدان هــا و ســتاد دیــه اســتان 
اصفهــان ادامــه داد: در هــر قســمت از ایــن برنامــه 
ــی از  ــغ پرداخت ــا مبل ــا ب ــه آنه ــغ دی ــه مبل ــی ک زندانیان
ــی دارد حضــور پیــدا مــی کننــد  طــرف خیــران همخوان
ــاه  ــه از اول م ــوند ک ــی ش ــمی آزاد م ــورت رس ــه ص و ب

رمضــان تــا کنــون بــه آزادی ۱۳ نفــر از زندانــی هــا کمک 
ــت. ــده اس ش

وی حضــور هنرمنــدان اصفهانــی در ایــن برنامــه را موثــر 
ــه  ــتانی ک ــئوالن اس ــدان و مس ــت: هنرمن ــت و گف دانس
ــن  ــد در ای ــی توانن ــد، م ــه ســزایی در شــهر دارن نقــش ب
کار نــوع دوســتانه شــرکت کــرده و دیگــران را نیــز ترغیب 
کننــد تــا همــه دســت در دســت یکدیگــر گذاشــته و بــی 

گناهــی را از بنــد زنــدان رهــا کننــد.

افزایــش ۴۰ درصــدی زندانیــان جرائــم غیرعمــد 
در اصفهــان

ــان  ــه رشــد ۴۰ درصــدی زندانی ــا اشــاره ب گرجــی زاده ب
جرائــم غیــر عمــد در اصفهــان نســبت بــه ســال گذشــته 
ــه،  ــت مهری ــر پرداخ ــان درگی ــر از زندانی ــت: ۳۰۰ نف گف
۲۴ نفــر مشــکل پرداخــت دیــه و یــک هــزار نفــر مشــکل 
ــا مقایســه  ــه ب ــد ک ــه چــک برگشــتی دارن ــی از جمل مال

ســال هــای گذشــته افزایــش یافتــه اســت.
مدیــرکل ســتاد دیــه و ســازمان زنــدان هــای اصفهــان از 
پرداخــت وام و تســهیالت بــه زندانیــان آزاد شــده خبر داد 
و افــزود: زندانیــان زمانــی کــه در زندان هســتند در کالس 
هــای آموزشــی شــرکت مــی کننــد کــه برخــی از کارهای 
فنــی بــه آنهــا آمــوزش داده شــده و پــس از آزادی بــرای 
ــی  ــر از کار قبل ــا اگ ــم و ی ــی کنی ــی م ــتغال زای ــا اش آنه
خــود اخــراج شــده باشــند بــا رایزنــی هــای مــددکاران ما 

آنهــا را بــه کار قبلــی خــود بــاز مــی گردانیــم.
ــه  ــا حضــور در ســتاد دی وی از تمامــی مــردم خواســت ب

مردمــی در ایــن کار خیــر ســهیم باشــند.

باید گذشت و بخشیدن در اصفهان نهادینه شود
چنانچــه به نظر مــی رســد و بــا واکاوی در فضــای مجازی 
بــا کمپیــن هــای حمایتــی مختلــف مواجــه مــی شــویم 
کــه بــرای آزادی زندانیــان جرائــم غیــر عمــد تهیــه شــده 
اســت و نشــان مــی دهــد مــردم جامعــه نیــز بــه اینگونــه 
کمــک رســانی هــا عالقــه دارنــد از طرفــی پخــش زنــده 
ــت« از شــبکه اصفهــان  ــک ضیاف ــک شــهر، ی ــه »ی برنام

ــه انجــام امــور خیــر ترغیــب مــی  مخاطبــان زیــادی را ب
کنــد. در کنــار اطــالع رســانی صــدا و ســیما، هنرمنــدان 
و مســئوالن شــهری نیــز بــه دلیــل نقشــی کــه در جامعه 
ــی  ــه م ــن برنام ــار ای ــغ و انتش ــت، تبلی ــا حمای ــد؛ ب دارن
ــه ســوق  ــه ســمت ســتاد دی ــادی را ب تواننــد خیریــن زی
دهنــد. در ایــن راســتا بــا حســن اکلیلــی هنرمنــد 

ــه گفــت و گــو پرداختیــم. اصفهانــی نیــز ب
ــی اجــرای برنامــه »یــک  اکلیلــی کــه ســه ســال متوال
ــاط  ــر عهــده داشــت در ارتب شــهر، یــک ضیافــت« را ب
بــا تاثیــر ایــن برنامــه بــر روی شــهروندان گفــت: ســال 
ــه  ــودم ک ــه ای ب ــری برنام ــار مج ــا افتخ ــش ب ــا پی ه
ــی  ــود جمع ــالش خ ــا ت ــی ب ــن و مســئولین فعال خیری
ــن  ــد و ای ــد را آزاد کردن ــر عم ــم غی ــان جرائ از زندانی
ــود  ــه وج ــهروندان ب ــرای ش ــی ب ــات خوب ــه اوق برنام

ــود. آورده ب
ــردم  ــه ای م ــیما برنام ــدا و س ــه ص ــه داد: اینک وی ادام
محــور بســازد و بخشــی از مــردم جامعــه را درگیــر خــود 
کنــد اتفــاق خوبــی اســت، همانگونــه کــه ایــن اتفــاق در 
برنامــه »یــک شــهر، یــک ضیافــت« افتــاد و بــا اســتقبال 

خــوب مــردم مواجــه  شــد.
بازیگــر تئاتــر و تلویزیــون در ادامــه اظهــار کــرد: از اینکــه 
ــود  ــی خ ــای مال ــک ه ــا کم ــان ب ــهر اصفه ــن ش خیری
دســت یــاری بــه ســمت زندانیــان دراز مــی کننــد بســیار 
خوشــحالم امــا امیــدوارم روزی برســد کــه هیــچ جوانی به 
خاطــر چنین مســائل ناچیــز، ُمهــر زندانــی روی پیشــانی 
اش نخــورد و همانگونــه کمک مالــی بــرای آزادی زندانیان 
نهادینــه شــده اســت، بخشــیدن و گذشــت نیــز در 

اصفهــان فرهنــگ ســازی شــود.
ــرد  ــوت ک ــی دع ــای دولت ــاد ه ــا و نه ــازمان ه وی از س
دســت در دســت خیریــن گذاشــته و قــدم خیــری بــرای 

ــد. ــی بردارن ــهروندان اصفهان ش
ــان  ــتان پرمهرش ــا دس ــن روزه ــه ای ــان ک ــن اصفه خیری
ــارک  ــاه مب ــت در م ــده اس ــاص ش ــام و خ ــان زد ع زب
رمضــان دل کــودکان زیــادی را شــاد و کانــون خانــه های 

ــد. ــرده ان ــرم ک ــی را گ ــهروندان اصفهان ــیاری ش بس

جامعــه ایـــران

دست کریمانه ای که اشک ناامیدی را پاک می کند

کیمیا صادقی
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حاشــیه ای  و  فرســوده  بافت هــای 
طرح هــای  تجربــه  شــاهد  تاکنــون 
همچنــان  امــا  بوده انــد،  مختلــف 
شــانه های  روی  حاشیه نشــینی  بــار 
شــهرهای مختلــف کشــورمان ازجملــه 
ــد. ــنگینی می کن ــتان س ــهرهای لرس ش

ــای  ــا و منظره ه ــچ، صحنه ه ــو و پیچ درپی ــای تودرت کوچه ه
خاکســتری از پســربچه ای کــه خاک بــازی می کنــد تــا 
جوانــی کــه کمــی آن طرف تــر بــا چهــره ای تکیــده ســیگاری 
ــره  ــکی اش چه ــادر مش ــا چ ــه ب ــی ک ــد؛ زن ــک می زن را پُ
ــوی  ــور از جل ــن عب ــا در حی ــاند ت ــه اش را می پوش دختربچ
مــرد معتــاد چشــم های معصومــش درگیــر زشــتی ها نشــود 
ــا  ــارد... اینج ــیده اش می ب ــت پوس ــر از ُک ــه فق ــردی ک و م
ــر  ــش از ه ــه بی ــی ک ــت، متن ــهر اس ــک ش ــیه های ی حاش

ــد. ــهر را آزار می ده ــیه ای ش حاش
ــط  ــادی« فق ــه از »آب ــه ای ک ــم، در محل ــدم می زنی ــی ق کم
ــرای  ــان ب ــره غریبه م ــت، چه ــرده اس ــه ارث ب ــش را ب نام
ــهر  ــیه ش ــا حاش ــی دارد، اینج ــل تازگ ــنای مح ــی آش اهال
خرم آبــاد اســت، شــهری کــه از شــمال تــا جنوبــش 
حاشــیه ها هــر جــا خــودش را طــوری معنــا کــرده اســت تــا 

ــد. ــوس نباش ــهر نامأن ــن ش ــرای ای ــینی ب حاشیه نش
 

ــق  ــت مناط ــا اولوی ــوده ب ــای فرس ــازی بافت ه نوس
کمتــر برخــوردار

اســتان های  در  فرســوده  بافت هــای  و  حاشیه نشــینی 

ــی اســت کــه بــه همــراه خــود  مختلــف کشــور معضل
آســیب های اجتماعــی، بهداشــتی، فرهنگــی را نیــز خواهــد 
ــش  ــل و کاه ــن معض ــع ای ــرای رف ــری ب ــا پیگی ــت ت داش
آســیب های ناشــی از ایــن پدیــده در دســتور کار مســئوالن 

در دولت هــای مختلــف قــرار گیــرد.
محمدباقــر نوبخــت رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه در 
ــرای  ــت ب ــه دول ــرده ک ــالم ک ــود اع ــر خ ــن اظهارنظ آخری
ــکن  ــزار مس ــتایی، ۵۰ ه ــکن روس ــزار مس ــاخت ۵۰ ه س
ــوده  ــت فرس ــکن در باف ــزار مس ــهری و ۵۰ ه ــی ش حمایت

برنامه ریــزی کــرده اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه »نوســازی بافت هــای فرســوده بــا 
اولویــت مناطــق کمتــر برخــوردار« ازجملــه مصوبات جلســه 
ــود  ــی ب ــت روحان ــه ریاس ــعه ب ــدوق توس ــای صن هیئت امن
به طوری کــه مقــرر شــد ایــن موضــوع در اولویــت پرداخــت 

قــرار گیــرد.
ــران  ــهری ای ــی ش ــرکت بازآفرین ــل ش ــن مدیرعام همچنی
اخیــراً از تخصیــص ۲۵۰۰ میلیــارد تومــان از بودجــه امســال 
ــازی  ــی نوس ــون تومان ــهیالت ۵۰ میلی ــه تس ــوان یاران به عن
ــر داده  ــوده خب ــای فرس ــعه گران بافت ه ــه توس ــکن ب مس
ــه  ــه هزین ــن برنام ــت در ای ــرار اس ــه »ق ــت ک ــه اس و گفت
تمام شــده ساخت وســاز در محــالت نابســامان شــهری و 
بافت هــای فرســوده بــرای توســعه گران کمتــر از ســایر 

بافت هــا باشــد. «
ــر  ــدی وزی ــاس آخون ــه عب ــی اســت ک ــا در حال ــن وعده ه ای
راه و شهرســازی هــم در مواجهــه بــا مشــکالت در ایــن 
بخــش پیشــنهاد کــرد تــا نامــه ای بــا هــدف بررســی بیشــتر 
بازآفرینــی شــهری بــه رئیس جمهــور، معــاون اقتصــادی وی 

ــا  ــود ت ــال ش ــور ارس ــوده رئیس جمه ــت فرس ــاور باف و مش
ــردم از ســردرگمی خــارج شــوند! م

وی همچنیــن گفتــه اســت: وقتــی مــا می گوییــم بهســازی 
بافــت فرســوده، منظــور همیــن مناطــق پایین شــهر اســت. 
ــر متوســط  ــراد متوســط و زی ــن اف ــا همی ــدف م ــه ه جامع
اســت. هــدف مــورد تائید بخــش فرســوده اســت. بایــد توجه 
ــوده  ــج از درون فرس ــی به تدری ــالت قدیم ــه مح ــت ک داش
ــرد. در صــورت  ــا ک ــا را ره ــن بخش ه شــده اند. نمی شــود ای
رهــا کــردن ایــن محــالت بــه مرکــز فســاد و قاچــاق تبدیــل 
می شــوند. ســاکنان محــالت را هــم نمی شــود عــوض کــرد. 
بایــد ســطح زندگــی را ارتقــا داد کــه مــردم در همیــن بافــت 
ــران  ــردم ته ــر از م ــون نف ــد. بیــش از ۴.۵ میلی زندگــی کنن
ــز  ــا نی ــدف م ــه ه ــد و جامع ــی می کنن ــت زندگ ــن باف در ای

همیــن بخــش از مــردم هســتند.
آخونــدی بــه دیگــر مشــکالت در ایــن بخــش هــم 
ــهیالت  ــث تس ــون در بح ــت: اکن ــه اس ــاره کرده و گفت اش
بــرای نوســازی بافــت فرســوده مصوبــه ای وجــود دارد که ۱۰ 
درصــد از ســود را دولــت یارانــه بدهــد. بانک هــا از پرداخــت 
نشــدن ایــن یارانــه شــکایت داشــتند. آیین نامــه ای تصویــب 
ــه  ــود ۱۸ درصــدی ارائ ــا س ــا تســهیالت ب ــه بانک ه شــد ک
دهنــد و دولــت یارانــه را مســتقیم بــه مــردم پرداخــت کنــد. 
نتیجــه اینکــه بودجــه ای بــرای ایــن منظــور تأمیــن نشــد و 
ــد  ــردم شــکایت دارن ــردم پرداخــت نشــد. م ــه م ــه ای ب یاران

ــد. ــع می کنن ــف تجم ــهرهای مختل ــدام در ش م
ــا  ــه »ت ــت ک ــه اس ــم گفت ــازی ه ــر راه و شهرس ــاون وزی مع
پایــان برنامــه ششــم توســعه بازآفرینــی هــزار و ۳۳۴ محلــه 
در ســطح کشــور بایــد انجــام شــود«؛ وعــده ای کــه بایــد دید 

سنگینی بافت فرسوده روی شانه های شهر/طرح هایی که به بن بست می خورد

فاطمه حسینی
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ــا چــه چالش هایــی  در مســیر تحقــق ب
ــود. ــه می ش مواج

اقداماتی که جنبه ُمسکن دارد
به رغــم اقداماتــی کــه در برهه هــای 
مختلــف صــورت گرفتــه همچنــان 
بافت هــای فرســوده و حاشیه نشــینی 
شــهرها را آزار می دهــد و اقدامــات 
ــه ای  ــع ریش ــث رف ــه باع ــکن گون مس

ــت. ــده اس ــود نش ــالت موج معض
طرح هــای مختلفــی تاکنــون درزمینــه 
بافت هــای فرســوده و حاشــیه ای در 
دســتور کار قــرار گرفتــه اســت امــا 
ــا  ــن طرح ه ــص برخــی از ای اجــرای ناق
از یک ســو و کارشناســی نبــودن برخــی 
ــوردن  ــت خ ــه بن بس ــب ب ــر موج دیگ

ــا شــده اســت. آن ه
جابه جایــی منــازل مســکونی بافــت 

ــب  ــدون متقاضــی شــهر در قال ــا مســکن مهــر ب فرســوده ب
طــرح »کلیــد بــه کلیــد« از طرح هایــی اســت کــه در ســطح 
ــه در  ــود ک ــال می ش ــف دنب ــتان های مختل ــی و در اس مل
ــل  ــه دالی ــن طــرح ب ــداف ای ــق اه ــان تحق ــاد همچن خرم آب

ــرار دارد. ــام ق ــه ای از ابه ــف در هال مختل

مهم ترین برنامه دولت در سال ۹۷
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــتاندار لرس ــی اس ــی خادم ــید موس س
اینکــه از مهم تریــن برنامه هــای دولــت در ســال ۹۷ بحــث 
ــار  ــت، اظه ــوده اس ــای فرس ــازی بافت ه ــازی و بازس بهس
داشــت: یکــی از طرح هــای ایــن حــوزه طــرح ایجــاد 
مســکن بــرای افــرادی اســت کــه در بافــت فرســوده 

زندگــی می کننــد.
ــد«  ــه کلی ــد ب ــرح »کلی ــرای ط ــه در اج ــان اینک ــا بی وی ب
مســکن جدیــد جــای مســکن قدیــم را در بافت هــای 
ــرد:  ــح ک ــرح تصری ــن ط ــریح ای ــرد، در تش ــوده می گی فرس
ــازند و  ــی را می س ــر« منازل ــعه گ ــوان »توس ــا عن ــرادی ب اف
ــازل  ــن من ــت ای ــد و دول ــت می دهن ــل دول ــی را تحوی بخش
را تحویــل افــراد ســاکن در بافــت فرســوده می دهــد و 
منزل هــای آن هــا را تحویــل می گیــرد؛ البتــه زمیــن 

ــد. ــن می کن ــت تأمی ــدا دول ــم از ابت ــه را ه ــکن اولی مس
اســتاندار لرســتان بــا تأکیــد بــر اینکــه در اســتان دنبــال این 
بحــث هســتیم، افــزود: عــالوه بــر آن تعــدادی مســکن مهــر 
ــق  ــم کــه از طری ــدون مشــتری هــم در ســطح شــهر داری ب
طــرح »کلیــد بــه کلیــد« بــه افــراد ســاکن در بافت فرســوده 

ــم. ــذار می کنی واگ
خادمــی خاطرنشــان کــرد: جزئیــات و محدودیت هــا و 
قالــب  در  اجرایــی  و دســتگاه های  دولــت  کمک هــای 
ــتگاه ها  ــده از ســوی دس ــز ظــرف ۱۰ روز آین ــرح نی ــن ط ای

به ویــژه راه و شهرســازی تهیــه می شــود.

دستگاه ها برنامه ای ندارند
ــتان در  ــتانداری لرس ــی اس ــور عمران ــی ام ــاون هماهنگ مع
ایــن رابطــه معتقــد اســت کــه »دســتگاه ها برنامــه ای بــرای 
ــاد  ــیه ای در خرم آب ــالت حاش ــترش مح ــری از گس جلوگی
ــه در  ــورت گرفت ــای ص ــه از کم کاری ه ــا این گون ــد« ت ندارن

ایــن زمینــه گالیــه کنــد.
احمــد مرادپــور بــا اشــاره بــه اینکــه وجــود محــالت 
ــه یــک معضــل تبدیل شــده اســت،  حاشــیه ای در شــهرها ب
ــت  ــود را درس ــته کار خ ــی در گذش ــت: مدیران ــار داش اظه
ــدد در  ــالت متع ــاهد معض ــروز ش ــه ام ــد ک ــام نداده ان انج

ــتیم. ــیه ای هس ــق حاش مناط
ــال  ــز ۱۰ س ــت نی ــد فعالی ــن رون ــا ای ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب

دیگــر، ۱۰ محلــه حاشــیه ای دیگــر در خرم آبــاد ایجــاد 
متأســفانه هیچ کــس هیــچ  می شــود، تصریــح کــرد: 
کنترلــی روی ایــن مــوارد نــدارد، شــهرداری و فرمانــداری در 
ــد و بایــد ایــن مســائل را رصــد  ایــن رابطــه مســئولیت دارن

ــد. کنن
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری لرســتان 
ــاز در  ــاز غیرمج ــر روز ساخت وس ــه ه ــر اینک ــد ب ــا تأکی ب
ــت  ــن وضعی ــالح ای ــزود: اص ــرد، اف ــورت می گی ــهر ص ش
بــه میلیاردهــا تومــان پــول نیــاز دارد و بــا اعتبــارات انــدک 

نمی شــود ایــن وضعیــت را تغییــر داد.
متأســفانه دســتگاه های ذی ربــط  داد:  ادامــه  مرادپــور 
ــرای اصــالح وضعیــت و جلوگیــری از گســترش  برنامــه ای ب

ــد. ــیه ای ندارن ــالت حاش مح

بازآفرینی ۱۹ محله
ــس اداره  ــه رئی ــود ک ــی مطــرح می ش ــن ســخنان در حال ای
عمران و بهســازی شــهری اداره کل راه و شهرســازی لرســتان 
از اجــرای طــرح بازآفرینــی شــهری در ســطح ۱۹ محلــه خبر 
داده اســت؛ موضوعــی کــه تحقــق آن بــا اماواگرهایــی مواجه 

اســت.
ــه  ــب برنام ــه در قال ــه اینک ــاره ب ــا اش ــردی نشــین ب ــرزو ب ب
ــال در  ــی ۱۰ س ــه ط ــهری ۲۷۰۰ محل ــی ش ــی بازآفرین مل
کشــور بازســازی و بهســازی می شــوند، اظهــار داشــت: طــی 
ســال های ۹۵ و ۹۶ طــرح بازآفرینــی شــهری بــه ترتیــب در 

ــه اجــرا شــد. ۹ و ۱۵ محل
ــی  ــرح بازآفرین ــم ط ــال ۹۷ ه ــه در س ــان اینک ــا بی وی ب
شــهری در ســطح ۱۹ محلــه در ۵ شــهر لرســتان اجــرا 
می شــود، تصریــح کــرد: ایــن محــالت در شــهرهای 
خرم آبــاد، بروجــرد، دورود، الیگــودرز و کوهدشــت قــرار 

دارنــد.
رئیــس اداره عمــران و بهســازی شــهری اداره کل راه و 
ــاد،  ــرد: محــالت علی آب ــتان خاطرنشــان ک ــازی لرس شهرس
کرگانــه، گل ســفید و فلــک الدیــن در خرم آبــاد، محــالت دره 
ــاد  ــه تازه آب ــرد، محل ــاد در بروج ــالم آباد و علی آب ــب، اس غری
ــالت  ــودرز و مح ــاد در الیگ ــه کاظم آب ــت، محل در کوهدش
ــی  ــب طــرح بازآفرین ــن در دورود، در قال انگشــته و ناصرالدی

ــوند. ــازی می ش ــازی و بازس ــهری بهس ش
بــردی نشــین یــادآور شــد: بــرای اجــرای طرح هــای 
بازســازی و بهســازی در ایــن محــالت ۶ میلیــارد و ۲۰۰ 

میلیــون تومــان اعتبــار اختصاص یافتــه اســت.

مشکلی به نام »پراکنده کاری« 
امــا اجــرای برنامه هــا در ایــن بخــش همچنــان بــا مشــکالت 
جــدی مواجــه اســت به طوری کــه عــالوه بــر موانــع اجرایــی 

ــد  ــتان معتق ــتاندار لرس ــی، اس و میدان
ــران  ــی مدی ــم کاری برخ ــه ک ــت ک اس
ــه  ــن زمین ــا در ای ــرای طرح ه ــع اج مان

اســت.
ســید موســی خادمــی در آخریــن 
شــهری  بازآفرینــی  ســتاد  جلســه 
ــرکل راه و شهرســازی  ــه مدی خطــاب ب
ــد  ــرح »کلی ــد: ط ــادآور ش ــتان ی لرس
بــه کلیــد« را همــه کشــور دارنــد اجــرا 
می کننــد امــا شــما بعــد از ۳ تــا ۴ 
ــر هســتید. ــوز در نقطــه صف ــه هن هفت

ــا اشــاره بــه اینکــه  اســتاندار لرســتان ب
مشــکل مــا در مناطــق حاشــیه ای ایــن 
اســت کــه پراکنــده کاری می کنیــم، 
بی برنامــه کار می کنیــم، اظهــار داشــت: 
در نخســتین جلســه ســتاد بازآفرینــی 
شــهری لرســتان همیــن مشــکل را 
داشــتیم، دوســتان ســپاه، شــورای 
ــی  ــت اجتماع ــدر، معاون ــواد مخ ــا م ــارزه ب ــی مب هماهنگ
اســتانداری و ... در مناطــق حاشــیه ای کار می کننــد امــا ایــن 

اقدامــات هماهنــگ و به هم پیوســته نیســت.
ســید موســی خادمــی بــا بیــان اینکــه نمی دانیــم گام بعــدی 
و حرکــت بعــدی چیســت و برنامــه حــوزه بازآفرینی شــهری 
بــرای مــا روشــن نیســت، تصریــح کــرد: ظــرف یــک هفتــه 
ــیه ای  ــالت حاش ــرای مح ــخص ب ــه مش ــک برنام ــد ی بای

لرســتان تدویــن شــود.
ــتانداری  ــی اس ــاون عمران ــد: مع ــتان یادآورش ــتاندار لرس اس
مأموریــت دارد هرچــه زودتــر بــا حضــور دســتگاه های 
ــهری  ــی ش ــات بازآفرین ــرای اقدام ــه ب ــک برنام ــط ی ذی رب

ــد. ــن کن ــال ۹۷ تدوی ــی س ط
ــامل  ــد ش ــه نبای ــن برنام ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب خادم
اقدامــات متــداول دســتگاه ها باشــد، بایــد برنامــه ویــژه بــرای 
حــوزه مناطــق حاشــیه ای و احیــای آن هــا باشــد، ادامــه داد: 
امســال دولــت روی احیــای مناطــق حاشــیه ای تأکیــد دارد و 

بایــد در ایــن بخــش کار ویــژه ای صــورت گیــرد.

ــری  ــد جلوگی ــیه ای جدی ــات حاش ــد مح از تولی
ــود ش

ــن  ــط همچنی ــه دســتگاه های ذی رب ــر اینک ــد ب ــا تأکی وی ب
بایــد از تولیــد محــالت حاشــیه ای جدیــد جلوگیــری کننــد، 
ــوند و  ــب ش ــد تخری ــاز بای ــازهای غیرمج ــزود: ساخت وس اف

دادســتانی در ایــن قضیــه پــای کار اســت.
اســتاندار لرســتان بــا اشــاره بــه اینکــه شــهرداری خرم آبــاد 
و دیگــر شــهرداران بایــد محکــم مراقبــت کننــد تــا از 
داد:  ادامــه  شــود،  جلوگیــری  غیرمجــاز  ساخت وســاز 
ــالت  ــترش مح ــوی گس ــم، جل ــع کردی ــورد قاط ــر برخ اگ

می شــود. گرفتــه  حاشــیه ای 
ــهری،  ــی ش ــوزه بازآفرین ــرد: در ح ــان ک ــی خاطرنش خادم
محــالت هــدف، پروژه هــا و برنامه هــا را در قالــب یــک 

ــود. ــدی ش ــدام ج ــا اق ــد ت ــه کنی ــد تهی ــه بای کتابچ
ــا  ــه ب ــتان در رابط ــازی لرس ــرکل راه و شهرس ــد مدی هرچن
ــتان  ــف اس ــهرهای مختل ــرح در ش ــن ط ــرای ای ــع اج موان
ــد  ــر می رس ــه نظ ــا ب ــت ام ــته اس ــی نداش ــر جامع اظهارنظ
اگــر متولیــان امــر در مســیر تحقــق اهــداف طــرح »کلیــد 
ــد بررســی و آسیب شناســی  ــه کلیــد« جــدی هســتند بای ب
جــدی در ایــن زمینــه انجــام داده و موانــع موجــود را برطرف 

ــد. کنن
ــش روی  ــع پی ــد موان ــد و دی ــر مان ــد منتظ ــال بای به هرح
ــه  ــاهد ب ــد ش ــم بای ــا بازه ــود ی ــرف می ش ــرح برط ــن ط ای
بن بســت خــوردن طرح هــای دولــت درزمینــه رفــع مشــکل 

ــود. ــیه ای ب ــوده و حاش ــای فرس بافت ه
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جامعــه ایـــران

عطــش خــوردن غــذای ناســالم بیــرون 
از خانــه، شــیراز را از شــهر شــعر و 
ــت  ــا و فس ــتوران ه ــهر رس ــه ش ادب ب
ــا  ــل کــرده اســت، مجوزه ــا تبدی فوده
بــی محابا صــادر مــی شــود تــا در کوچه 
هــا هــم مرکــز تهیــه غــذا دائــر شــود.

روزگاری شــیراز محــل تجمــع نخبگان علــم و فرهنــگ و ادب 
بــود، شــهری کــه تــا نامــش بــر ســر زبــان مــی آمــد تجلــی 

گــر حافــظ و ســعدی و ادبیــات مــی شــد.
همیشــه شــیراز شــهر شــعر و ادب بــوده اســت امــا ایــن روزها 
ــا و  ــتوران ه ــهر رس ــه ش ــده ب ــل ش ــی تبدی ــن جایگاه چنی
فســت فودهــا، در هر نقطــه ای از شــهر فروشــگاه هــای عرضه 
ــه  ــوار ب ــذا دی ــه غ ــه تهی ــود، چ ــت ف ــه فس ــی چ ــواد غذای م
دیــوار هــم مشــغول فعالیــت هســتند. چنیــن رشــد انفجــاری 
طبیعتــا میــزان تخلفــات را نیــز چــه از نظــر بهداشــتی و چه از 

نظــر تعرفــه ای  افزایــش مــی دهــد.
مـردم هـم در این هیاهو دچـار تغییر سـبک زندگی شـده اند، 
بـرای رسـتوران هـای مطـرح شـهر صـف می کشـند، سـاعت 
هـا منتظر میـز خالی مـی ماند تـا غذاهایـی مصـرف کنند که 

مسـتقیما بر سـالمتی شـان تاثیر می گـذارد.
ایـن عطـش اسـتفاده از غـذای بیـرون بـا درج خبـر پلمـب 
واحدهـای صنفـی غیـر بهداشـتی نیـز فروکـش نکرده اسـت 
چـه زمانی کـه شـنیدند یکـی از مطرح تریـن فسـت فودهای 
شـیراز که برایش سـر و دسـت می شکستند پلمب شـده یا آن 
فسـت فودی کـه غذای ارزان مـی داد تخلف بهداشـتی کرده یا 
آن رسـتورانی کـه فقـط زرق و بـرق داشـت نکات بهداشـتی را 

رعایـت نکـرده و تعطیل شـده اسـت.
ــام  ــردم انج ــی م ــای غذای ــادت ه ــه در ع ــی ک ــش های پژوه
شــده، نشــان مــی دهــد عــالوه بــه خریــد کنســرو و غذاهــای 
ــرون هــم  ــود و غذاهــای بی ــه اســتفاده از فســت ف ــدگار ب مان

ــد. ــادی دارن ــل زی تمای
ایـن یعنـی عـادت هـای غذایـی مـردم دارد تغییـر مـی کنـد. 
ایـن گونـه، کم کـم خرید هـای خـرد از سـبک زندگـی مردم 
ناپدیـد مـی شـود و جایـش را خریدهـای عمـده و محصوالتی 
می گیرنـد که تاریـخ انقضای طوالنـی دارند؛ هایپـر مارکت ها 

البتـه بـه دلیل دیگـری هـم جذابیـت دارند.
همـان پژوهـش هایـی کـه تغییـر در سـبک غذایـی مـردم را 
نشـان مـی دهند، بـه این نکتـه هم اشـاره می کنند کـه پیامد 
چنیـن روند مـی تواند تاثیر بر سـالمت مـردم باشـد.اما آیا می 
تـوان بیـن افزایش روزافـزون تمایل بـه خرید غذاهای آمـاده را 

با سـالمت مـردم شـیراز دارای رابطه دانسـت؟
در شــیراز نزدیــک بــه ۷۰ هــزار واحــد صنفــی فعالیــت مــی 
ــئوالن  ــن  مس ــاد و همچنی ــان اقتص ــی کارشناس ــد. برخ کن
خانــه اصنــاف فــارس، همچــون خســرو فروغــان، عضــو 
هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانــی شــیراز، مــی گوینــد که شــمار 
واحدهــای صنفــی بایــد کمتــر از چیــزی کــه اکنــون هســت، 
باشــد. جمعیتــی هــم کــه از بیــکاری رنــج مــی بــرد، معمــوال 

ــه ســمت اصنــاف گرایــش پیــدا مــی کنــد. ب
در ایــن شــرایط شــمار واحدهــای بــزرگ تجــاری ماننــد هایپر 
مارکــت هــا دارد در شــیراز افزایــش مــی بایــد. فعالیــت ایــن 

واحدهــا، دو دیــدگاه متفــاوت را شــکل داده اســت.
مــردم هرچــه بیشــتر غذاهــای کنســروی و مــدت دار و آمــاده 
و فســت فــود بخرنــد، بیشــتر مســتعد بیمــاری هــای مختلف 
ــه  مــی شــوند. آن هــم در اســتانی ماننــد فــارس کــه ابتــال ب
فشــار خــون و قنــد خــون بســیار بــاال اســت و ایــن طــور کــه 
برخــی مســئوالن دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز اعــالم کرده 
ــد تعــداد کســانی کــه دچــار ســکته هــای قلبــی و مغــزی  ان

مــی شــوند بــه خاطــر بیمــاری هایــی چــون چربــی و قنــدی 
خــون قابــل توجــه اســت.

قنـد خـون و چربی خـون باعث شـده روزانـه به طـور میانگین 
۱.۵ نفـر بر شـمار بیمـاران کلیوی در اسـتان افزوده شـود.

ــای  ــا وجــود فروشــگاه ه ــه صرف ــوان گفــت ک ــه نمــی ت البت
بــزرگ مشــکل بــه بــار آورده ولــی دســت کــم عــادت غذایــی 
مــردم تغییــر کــرده اســت. البتــه برخــی گزارشــها حکایــت از 
ایــن دارد کــه ســاالنه دو هــزار نفــر بــه خاطــر ســکته مغــزی 

بــه بیمارســتان نمــازی مراجعــه مــی کننــد.
 رئیــس انجمــن ســالمت تغذیه فــارس و اســتاد دانشــگاه علوم 
پزشــکی شــیراز در ایــن رابطه بــه خبرنــگار مهر گفــت: اکنون 
ــا چنیــن ســرعتی دارد زیــاد  کــه شــمار ایــن فروشــگاه هــا ب
ــه ســالم هــم در شــیراز  مــی شــود، بایــد فروشــگاه هــا تغذی

گســترش پیــدا کنــد.
دکتــر ســیاوش بابــا جعفــری افــزود: البتــه رونــد جایگزینــی 
ــک  ــزرگ، ی ــای ب ــگاه ه ــا فروش ــک ب ــای کوچ ــگاه ه فروش

ــی اســت. ــد جهان فراین

فروشگاه های غذای ارگانیک و سالم ایجاد شود
  بــا توجــه بــه تاثیرهایــی کــه ایــن فروشــگاه هــا بــا غذاهــای 
آمــاده و کنســروی مــی تواننــد بــر ســالمت مــردم بگذارنــد، 
ــن  ــس انجم ــر رئی ــه نظ ــام داد؟ ب ــوان انج ــی ت ــه کاری م چ
تغذیــه فــارس، یــک راه اثرگــذار، توســعه فروشــگاه هــای ارایه 

دهنــده غذاهــای ارگانیــک و ســالم اســت.
ــد  ــه بای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــارس ب ــه ف ــن تغذی ــس انجم رئی
ــان  ــرد، بی ــاد ک ــالم ایج ــای س ــه غذاه ــای عرض ــگاه ه فروش
کــرد: حتــی اگــر قیمــت غــذای آنهــا بیشــتر از فروشــگاه هــا و 

ــود. ــام ش ــن کار انج ــد ای ــد بای ــر باش ــای دیگ ــتوران ه رس
وی گفـت: به طـور حتم هرچه غذای سـالم کمتر خورده شـود 
و مردم بیشـتر غـذای بیـرون و پرچـرب مصرف کنند، بیشـتر 
بیمـار می شـوند. بـه ویـژه غذاهـای کنسـروی و آمـاده که در 

پختـن آنها به سـالمتی کمتـر توجه شـده و می شـود.
 ایــن اســتاد دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز ادامــه داد: غــذا 
هرچــه در دمــای کمتــر یــا بــه صــورت بخــار پــز آمــاده شــود، 

ســالمت بیشــتری دارد.
ــد شــمار فروشــگاه هــای ســالم  باباجعفــری اظهــار کــرد: بای
را افزایــش داد اکنــون در بســیاری از کشــورهای جهــان 
فروشــگاه هــای عرضــه غــذای ســالم را همزمــان بــا فروشــگاه 
ــد  ــد و توانســته ان ــره ای گســترش داده ان ــزرگ زنجی هــای ب
ــه غذاهــای ارگانیــک، خانگــی و غــذای  ــل ب در افزایــش تمای

ــر باشــند. ســالم موث
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در غذاهــای آمــاده و فســت فــود بــه 
طــور گســترده از نمــک و روغــن زیــادی اســتفاده مــی شــود، 

ــا  ــن غذاه ــر روی ای ــی ب ــه کنترل ــفانه هیچگون ــت: متاس گف
ــرد و  ــن و شــکر صــورت نمــی گی ــتفاده از نمــک، روغ در اس

همــواره شــاهد گســترش برخــی بیمــاری هــا هســتیم.
ــن  ــتفاده از ای ــب اس ــوص معای ــگاه در خص ــتاد دانش ــن اس ای
غذاهــا افــزود: بــه طــور حتــم اســتفاده از ایــن دســته غذاهــا 
در بــروز بیماریهــای طبیعــی از جملــه چاقــی و ... موثــر اســت 
بــه گونــه ای کــه شــاهد افزایش بیمــاران کلیــوی و کبــدی در 

اســتان هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن غذاهــا در افزایــش ســرطان نیــز 
ــاد و  ــل پخــت زی ــه دلی ــرد: ب ــار ک ــد، اظه ــادی دارن ــر زی تاثی
حــرارت آن در بــروز ســرطان تاثیــر بســزایی دارنــد از ایــن رو 

مــردم بایــد ســبک غذایــی خــود را تغییــر دهنــد.
 رئیــس انجمــن ســالمت تغذیــه فــارس خواســتار راه انــدازی 
فروشــگاه هــای عرضــه غــذای ســالم در اســتان شــد و تاکیــد 
ــالم  ــذای س ــه غ ــای عرض ــگا ه ــا فروش ــی دنی ــرد: در تمام ک
وجــود دارد و افــرادی کــه بــه مصــرف غذاهــای ســالم عالقــه 
دارنــد بــه ایــن فروشــگاه هــا مراجعه مــی کننــد اما متاســفانه 
در کشــور و اســتان فروشــگاه هــای عرضــه غــذای ســالم وجود 

ــدارد. ن
بـه گفته وی سـبک غذایی، تاثیر مسـتقیمی بر سـالمت مردم 
دارد اینـک انتخاب با ما اسـت، غذای سـالم و سـالمت بیشـتر 

یا غـذای های آمـاده و هزینـه هـای دارو و درمان.

۷۰ هزار واحد صنفی در شیراز
ــت  ــوص فعالی ــارس در خص ــتان ف ــاف اس ــاق اصن ــس ات ریی
واحدهــای صنفــی در ایــن اســتان گفــت: در حــال حاضــر ۷۰ 
ــد در  ــزار واح ــیراز و  ۷۰ ه ــهر ش ــی در ش ــد صنف ــزار واح ه
ــال اســت کــه در مجمــوع تعــداد ۱۴۰ هــزار  شهرســتانها فع

ــتان وجــود دارد. ــن اس ــی در ای واحــد صنف
ــاندویچی و ۳۵۰  ــزار و ۲۵۰ س ــک ه ــیراز ی ــت: در ش وی گف

ــد. ــذا فعالیــت دارن ــه غ تهی
محمــود هاشــمی در رابطــه بــا افزایــش قــارچ گونــه واحدهای 
ــم از  ــوع حری ــه موض ــه انک ــه ب ــا توج ــرد: ب ــان ک ــی بی صنف
ــت  ــده فعالی ــته ش ــارت برداش ــدن و تج ــت- مع ــوی صنع س
واحدهــای صنفــی قابــل کنتــرل نیســت و مشــاهده می شــود 

ــد. کــه در حریــم هــم فعالیــت دارن
وی از ایـن مسـئله بـه عنـوان آفتی یـاد کـرد و افزود: در شـهر 
شـیراز بـه ازای هر ۲۱ نفـر یک مغـازه وجـود دارد در حالی که 
حتی در کشـورهای پیشـرفته بـه ازای هر ۱۶۰ نفـر یک مغازه 

وجـود دارد کـه این تعـداد زیانهای زیـادی دارد.
ــل  ــه دلی ــفانه ب ــت: متاس ــارس گف ــاف ف ــاق اصن ــس ات ریی
عــدم رونــق تولیــد شــاهد افزایــش تعــداد واحدهــای صنفــی 
هســتیم کــه متاســفانه مســائلی را نیز بــه وجــود آورده اســت.

شیراز شهر فست فودها و رستوران ها/ ولع خوردن غذای ناسالم

هادی فتحی
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 وحید محمدی 
یکتا

آب هــای  بی رویــه  برداشــت 
زیرزمینــی در تهــران و دشــت های 
شــدن  بحرانــی  موجــب  اطــراف، 
در  زمیــن  فرونشســت  وضعیــت 
دشــت های جنــوب و غــرب تهــران 
ــوان  ــه از آن به عن ــی ک ــده، موضوع ش

می شــود. یــاد  خامــوش  زلزلــه 

وقــوع زلزلــه در تهــران و میــزان خســارت آن، همــواره یکــی 
ــن مطالبــی اســت کــه در  ــن و پربحــث تری از پرمخاطب تری
محافــل کشــور مطــرح اســت و مــردم عالقــه زیــادی بــرای 
ــه  ــس از زلزل ــث پ ــن مباح ــد و ای ــار آن دارن ــری اخب پیگی
کرمانشــاه در ســال ۹۶ و نیــز چنــد زلزلــه ۴ الــی ۵ ریشــتری 
ــه  ــده و موردتوج ــش مطرح ش ــران بیش ازپی ــتان ته در اس

قرارگرفتــه اســت.
عــالوه بــر مــردم، مســئولین نیــز توجــه جــدی بــه 
ــت  ــازی باف ــران و نوس ــتان ته ــازل در اس ــازی من مقاوم س
فرســوده در اقصــی نقــاط ایــن اســتان بــرای کاهــش 
خســارات ناشــی از زلزلــه احتمالــی دارنــد، امــا آنچــه در ایــن 
میــان مغفــول مانــده، توجــه بــه فرونشســت زمیــن به عنوان 

ــت. ــوش اس ــه خام زلزل
ــر  ــد، کم خطرت ــه نباش ــر از زلزل ــر خطرناک ت ــت اگ فرونشس
ــر در  ــون نف ــه ۱۳ میلی ــتانی ک ــم در اس ــت، آن ه ــز نیس نی
ــی  ــی زندگ ــزار کیلومترمربع ــه ۱۳ ه ــک ب ــاحت نزدی مس
می کننــد و به طــور متوســط در هــر کیلومترمربــع در 

ــتند. ــتن هس ــال زیس ــر در ح ــران ۱۰۰۰ نف ــتان ته اس

بررسی خطر فرونشست در استان تهران
امــا خطــر فرونشســت در اســتان تهــران چقــدر جدی اســت 
و آیــا اقداماتــی بــرای کاهــش خطــر زلزلــه خامــوش در قلب 
ــه  ــؤاالتی اســت ک ــا س ــر؟ این ه ــا خی ــده اســت ی ــران ش ای
امــروزه ذهــن اغلــب کارشناســان را بــه خــود مشــغول کــرده 

اســت.
ــر  ــد، بهت ــوع را درک کنی ــن موض ــتر ای ــه بیش ــرای این ک ب
اســت، بدانیــم میــزان فرونشســت زمیــن در اســتان تهــران 
به طــور متوســط بــه ۳۰ ســانتی متر در ســال رســیده 
ــران  ــرب ته ــهریار در غ ــت ش ــزان در دش ــن می ــت و ای اس
بــا فرونشســت ۳۶ ســانتی متر بحرانی تــر اســت، دشــت 
ــان  ــیب در ام ــن آس ــز از ای ــران نی ــوب ته ــن در جن ورامی

ــت. نیس

نماینــده مــردم تهــران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و 
پردیــس در مجلــس شــورای اســالمی پیش ازایــن در 
گفتگویــی، تهــران را رکــورددار فرونشســت در جهان دانســته 
و گفتــه بــود: بیشــترین میــزان فرونشســت زمیــن در جهــان 
تاکنــون در »نیومکزیکــو« بــه میــزان ۳۲ ســانتیمتر در 
ــه ۳۶  ــران ب ــوب ته ــم در جن ــن رق ــه ای ــده ک ــال ثبت ش س

ــت. ــیده اس ــال رس ــانتیمتر در س س
فریــده اوالد قبــاد برداشــت های بی رویــه از منابــع آب 
ــاورزی  ــی کش ــه اراض ــعه بی روی ــل توس ــه دلی ــی ب زیرزمین
را از دالیــل مهــم چنیــن بحرانــی دانســته و از وزارت جهــاد 
ــی  ــع طبیع ــاورزی، آب و مناب ــیون کش ــاورزی، کمیس کش
مجلــس شــورای اســالمی و ســازمان حفاظت محیط زیســت 

ــد. ــرار دهن ــن خطــر را موردتوجــه ق ــود، ای خواســته ب
پیش ازایــن شــاهد فرونشســت در دشــت های اطــراف تهــران 
بودیــم، امــا در همیــن یکــی دو ســال اخیــر پای فرونشســت 
ــان  ــی در خیاب ــد و نمونه های ــاز ش ــز ب ــران نی ــهر ته ــه ش ب
ــم،  ــر)ص( را مشــاهده کردی ــان پیامب ــران و خیاب آزادگان ته
ــی را  ــه برخــی از کارشناســان گودبرداری هــای غیراصول البت
در فرونشســت های پایتخــت بی تأثیــر نمی داننــد، امــا همــه 

ــد. ــی می کنن ــن معرف ــی را فرونشســت زمی ــل اصل دلی
ــت  ــد پایتخ ــوص تهدی ــی در خص ــتاد زمین شناس ــک اس ی
ــتان  ــن در اس ــت زمی ــت: فرونشس ــر گف ــن خط ــط ای توس

ــت. ــد اس ــک تهدی ــران ی ته
ــود  ــش وج ــن چال ــی ای ــت اصل ــزود: عل ــزی اف ــرز ممی فریب
چاه هــای غیرمجــاز و برداشــت بی رویــه از منابــع آب 
زیرزمینــی بــرای آبیــاری مــزارع کشــاورزی و باغــات اســت.

تبعــات فرونشســت در تهــران بیــش از حــد تصــور 
اســت

امــا آیــا بــرای جلوگیــری از برداشــت های بی رویــه آب 
ــا  ــم، ی ــن ببری ــاغ داری را از بی ــا ب ــاورزی و ی ــم کش مجبوری
ــت، وی  ــی اس ــؤال منف ــن س ــه ای ــزی ب ــخ ممی ــر، پاس خی
ــه آب  ــه آب و ارائ ــت بهین ــا مدیری ــد ب ــت بای ــد اس معتق
ــز  ــز تجهی ــاورزی و نی ــزارع کش ــا و م ــه باغ ه ــده ب تصفیه ش
ــن  ــا ای ــن ب ــاری نوی ــتم های آبی ــه سیس ــزارع ب ــا و م باغ ه

ــرد. ــه ک ــکل مقابل مش
ــرای  ــبی ب ــات مناس ــران اقدام ــتان ته ــه داد: در اس وی ادام
توســعه تصفیه خانه هــای فاضــالب انجــام شــده اســت، 
امــا بایــد قبــول کنیــم، ســرعت فرونشســت زمیــن بیــش از 

ــم. ــام می دهی ــا انج ــه م ــت، ک ــی اس اقدامات
ایــن اســتاد دانشــگاه احــداث ســد کــرج را یکــی از 

ــران  ــرب ته ــن در غ ــت زمی ــل در فرونشس ــن عوام مهم تری
ــانی  ــرای آب رس ــئولین ب ــای مس ــت: وعده ه ــت و گف دانس
ــه  ــق آب ــن ح ــز تأمی ــران و نی ــرب ته ــزارع غ ــا و م ــه باغ ه ب
کشــاورزان ورامینــی تاکنــون نتیجــه ای در بر نداشــته اســت، 
ــا عــالوه  ــود ت ــال آب و فاضــالب متعهــد شــده ب به عنوان مث
ــای  ــه باغ ه ــده ب ــت آب تصفیه ش ــط برگش ــاد خ ــر ایج ب
ــی  ــع زیرزمین ــه مناب ــز ب ــن آب را نی ــی از ای ــهریار، بخش ش
ــده  ــا در حــد حــرف باقی مان ــن وعده ه ــا ای ــد، ام ــق کن تزری
ــد. ــت را نمی بین ــدار فرونشس ــل هش ــی در عم ــت و کس اس
ممیــزی گفــت: البتــه تهــران نســبت بــه دشــت شــهریار و 
ورامیــن وضعیــت بهتــری دارد، امــا بازهــم شــرایط در ایــن 
کالن شــهر بحرانــی اســت و خطر برخــی از مناطق مســکونی 
را تهدیــد می کنــد، در تهــران دلیــل فرونشســت ها بــا 
ورامیــن و شــهریار متفــاوت اســت و بیشــتر بــه دلیــل 
ــتن  ــت آب و شس ــانی و نش ــات آب رس ــودگی تأسیس فرس
زمیــن و نیــز حفاری هــای گســترده در پایتخــت اســت، امــا 
برداشــت بی رویــه از منابــع زیرزمینــی نیــز همچنــان نقــش 

ــران دارد. ــت ته ــده ای در فرونشس عم
ــای  ــب آبرفت ه ــه اغل ــان این ک ــا بی ــگاه ب ــتاد دانش ــن اس ای
تهــران از چســبندگی کافــی برخــوردار نیســتند، افــزود: ایــن 
آبرفت هــا از نــوع دانــه ای هســتند و در مقابــل تغییــر جریــان 

ــد. ــان می دهن ــی نش ــای خطرناک آب واکنش ه
ــران  ــت در ته ــاک فرونشس ــات خطرن ــوص تبع وی در خص
ــه  ــاندن ب ــیب رس ــبب آس ــت ها س ــت: فرونشس ــار داش اظه
ــاً  ــده و قطع ــات ش ــر تأسیس ــانی و دیگ ــبکه های گازرس ش
ــوان تصــور  ــه بت ــش از آن اســت، ک ــه بی ــن حادث ــات ای تبع

ــرد. ک

ــش  ــرات ران ــران اث ــتان ته ــای اس ــی از لرزه ه برخ
زمیــن اســت

ــا  یــک مقــام مســئول کــه نخواســت نامــش فــاش شــود، ب
بیــان این کــه بســیاری از لرزه هــای خفیــف در اســتان 
ــال  ــرد: ۲ س ــه ک ــت، اضاف ــت اس ــالً فرونشس ــران، عم ته
پیــش لرزشــی در جنــوب اســتان تهــران رخ داد، کــه همــه 
گمــان کردنــد، لــرزش مذکــور مربــوط بــه زلزلــه اســت، امــا 
ــس از  ــران پ ــگاه ته ــک دانش ــو فیزی ــز ژئ ــان مرک متخصص
تحقیقــات فــراوان، عامــل لــرزش را زلزلــه ندانســته و رانــش 

ــد. ــت خواندن ــوب پایتخ ــرزش در جن ــبب ل ــن را س زمی
وی از بررســی های متعــدد ســازمان مدیریــت بحــران 
ــن در  ــش زمی ــران در خصــوص فرونشســت و ران اســتان ته
ایــن اســتان خبــر داد و گفــت: زمانــی کــه همــه آب موجــود 

صدای پای زلزله خاموش در پایتخت/ »فرونشست« را جدی بگیریم

جامعــه ایـــران
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ــی  ــت میلیون ــردن جمعی ــیراب ک ــرای س ــتان ب ــن اس در ای
ــنه  ــاورزی تش ــای کش ــود و زمین ه ــرده می ش ــت ب پایتخ
ــود،  ــر می ش ــم آب ت ــی ک ــفره های زیرزمین ــنه تر و س و تش
ــم. ــه می بینی ــود، ک ــن می ش ــه ای ــت، نتیج ــخص اس مش

ــر  ــو و دیگ ــه از مامل ــی ک ــر آب ــزود: خط ــع آگاه اف ــن منب ای
ــن  ــردن زمی ــروب ک ــای مش ــران به ج ــراف ته ــدهای اط س
بــه مصــرف آب شــرب می رســانیم، اکنــون بــه مــرز 
هشــدار  رســیده اســت و الزم اســت، بــرای دفــع ایــن خطــر 
ــود،  ــاورزی داده ش ــای کش ــای زمین ه ــه ه ــق آب ــوه ح بالق
ــه  ــش ب ــا بیش ازپی ــاری زمین ه ــرای آبی ــاورزان ب ــا کش ت

ســفره های زیرزمینــی فشــار وارد نکننــد.
ــی  ــئوالن از بالی ــران و مس ــا مدی ــه آی ــت، ک ــؤال اینجاس س
ــا  ــد، ی ــی دارن ــد، آگاه ــران می آی ــتان ته ــر اس ــر س ــه ب ک
خیــر، فرمانــدار ری گفــت: خوشــبختانه شهرســتان ری 
ــوالً  ــت دارد، معم ــوص فرونشس ــری در خص ــدات کم ت تهدی

فرونشســت ها در حاشــیه کویــر بیشــتر رخ می دهــد.
ــل  ــن دلی ــه همی ــرد: ب ــه ک ــور اضاف ــی پ ــه جمال ــت ال هدای
شهرســتان های ورامیــن و پیشــوا بیــش از ســایر نقــاط 

ــوند. ــد می ش ــوص تهدی ــن خص ــران در ای ــتان ته اس

۲۶۴ قنات در دشت ورامین خشک شده است
درســت همان طــور کــه فرمانــدار ری می گویــد، فرونشســت ها 
در جنــوب و غــرب تهــران و در شهرســتان های ورامیــن، پیشــوا 
و شــهریار بیــش از ســایر نقاط اســتان تهــران اســت و ســه اداره 
آب و فاضــالب، جهــاد کشــاورزی و آبخیــزداری و منابع طبیعی 
بــا بیــش از ۳۰۰ نیروی کارشــناس در شهرســتان های شــهریار، 
ورامیــن و پیشــوا تنهــا شــاهد ایــن هســتند، کــه ایــن مناطــق 

هــرروز خشــک تر شــود.
ــاد«  ــتای »معین آب ــت روس ــه فرونشس ــوا ک ــدار پیش فرمان
ایــن شهرســتان در نزدیکــی ریــل راه آهــن تهــران- مشــهد 
نگرانی هــای گســترده ای ایجــاد کــرده اســت اظهــار داشــت: 
متأســفانه همــواره شــاهد فرونشســت در چندیــن روســتا از 

ــع پیشــوا هســتیم. تواب
ــالوه  ــت ها ع ــن فرونشس ــزود: ای ــدی اف ــرم محم ــد ک محم
بــر تخریــب زمین هــای کشــاورزی، بــه تأسیســات بســیاری 

صدمــه وارد کــرده اســت.
فرمانــدار ورامیــن به عنــوان مســئولی کــه شهرســتان 
محــل مســئولیتش به شــدت بــا پدیــده فرونشســت درگیــر 
ــوص  ــن خص ــی دارد، او در ای ــای فراوان ــز نگرانی ه ــت، نی اس
می گویــد: ســطح آب هــای زیرزمینــی هم اکنــون بــه 
ــر  ــن ب ــش از ای ــر بی ــت و اگ ــیده اس ــی رس ــدوده بحران مح
برداشــت از ایــن منابــع اصــرار کنیــم، شــاهد وقــوع فاجعــه 

ــود. ــم ب خواهی
ــه  ــده ک ــبب ش ــی س ــه داد: کم آب ــفی ادام ــا یوس محمدرض
۲۶۴ قنــات موجــود در دشــت ورامیــن خشــک شــود و امروز 

ــده اســت. تنهــا ۶ رشــته قنــات باقی مان

کاهش ۳۸ درصدی بارش ها و تشدید فرونشست 
ــا  ــن روزه ــه ای ــران ک ــتان ته ــت در اس ــی دول ــده عال نماین
ــوص  ــن خص ــی دارد، در ای ــتی فراوان ــط زیس ــه محی دغدغ
ــاهد  ــون ش ــاری تاکن ــی ج ــال آب ــفانه در س ــت: متأس گف
و  بارندگی هــا هســتیم  میــزان  درصــدی  کاهــش ۳۸ 
دراین بیــن اگــر در مصــرف آب صرفه جویــی نکنیــم، 
ــی آن تشــدید  ــی و در پ ــع آب زیرزمین شــاهد کاهــش مناب
فرونشســت ها، گســترش کویــر و آســیب جــدی بــه فضــای 
ــی  ــل اصل ــود، دلی ــم ب ــا خواهی ــعه ریزگرده ــبز و توس س
فرونشســت برداشــت بی رویــه از ســفره های زیرزمینــی 

ــت. اس
محمدحســین مقیمــی ســامان دهی روان آب هــا در جنــوب 
تهــران و احــداث تصفیه خانه هــای فاضــالب را ازجملــه 
اقدامــات در دســت اجــرا بــرای بهینه ســازی مدیریــت 
منابــع آبــی دانســت و گفت: تجمــع جمعیتی بســیار بــاال در 
مســاحتی کــم در اســتان تهــران و لــزوم خدمات رســانی بــه 
ایــن جمعیــت، ســبب ایجــاد چالش هــای محیــط زیســتی 

ــز فرونشســت  ــا نی ــن چالش ه ــه یکــی از ای شــده اســت، ک
زمیــن اســت.

ــی، غربــی  وی گفــت: ایــن معضــل در شهرســتان های جنوب
و جنــوب شــرقی اســتان تهــران بیشــتر دیده شــده و دامنــه 
آن تقریبــاً بــه شــهر تهــران نیــز کشــیده شــده اســت، کــه 
ــی  ــع زیرزمین ــه از مناب ــرداری بی روی ــز بهره ب ــت آن نی عل

ــت. آب اس
ــی مبنــی  ــد تصمیمات ــان این کــه بای ــا بی اســتاندار تهــران ب
بــر ایجــاد ایمنــی بــرای خطــوط انتقــال انــرژی در نزدیکــی 
فرونشســت ها و نیــز کریدورهــای حمل ونقــل اتخــاذ شــود، 
گفــت: اقدامــات بــرای جلوگیــری از تبعــات احتمالــی 
ــتور کار،  ــر در دس ــن ام ــده و ای ــیده ش ــش اندیش ــن چال ای

کارگروه هــای تخصصــی قــرار دارد.
ــم،  ــدی نگیری ــت را ج ــران فرونشس ــتان ته ــر در اس ــا اگ ام
و  پایتخــت  گیــر  گریبــان  جبران ناپذیــر  تبعاتــی 
ــه  ــد، ک ــد ش ــراف آن خواه ــت اط ــتان های پرجمعی شهرس
از آن جملــه می تــوان نابــودی کشــاورزی در زمین هــای 
ــب  ــن، تخری ــت ورامی ــهریار و دش ــت ش ــز دش ــل خی حاص
صنعتــی  شــهرک های  زیرســاخت های  از  بســیاری 
ــوا و ری و  ــن، پیش ــهریار، ورامی ــالرد، ش ــتان های م شهرس
ــای  ــران، کریدوره ــوب ته ــرب و جن ــی غ ــات صنعت تأسیس
ارتباطــی تهــران- ســاوه، تهــران- شــهریار، تهــران- کــرج، 
ــط  ــت و خ ــراف پایتخ ــای اط ــوا، کمربندی ه ــران- پیش ته
ــران-  ــوب، ته ــران- جن ــهد، ته ــران- مش ــی ته ــی اصل ریل

ــرد. ــاره ک ــز و ... اش تبری
ــوارد  ــن م ــر گرفت ــا در نظ ــد ب ــد، بای ــر می رس ــه نظ ــذا ب ل
کارشناســی شــده و دقیــق و تخصیــص حــق آبــه کشــاورزان 
از تصفیه خانه هــا و نیــز ســدها، کاهــش برداشــت آب از 
منابــع زیرزمینــی، از هرگونــه حفاری هــای غیــر کارشناســی 
در شــهر تهــران و نیــز اطــراف پایتخــت جلوگیــری و 
اقداماتــی ســریع انجــام شــود، چراکــه ممکــن اســت، فــردا 

ــر باشــد. دی
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کــوچ بهــاره ایــل شاهســون بــه عنــوان 
ســومین ایــل بــزرگ کشــور بــرای 
اقامــت در ییالقــات دامنه هــای کــوه 
ــات  ــبز و ارتفاع ــع سرس ــبالن، مرات س

ــد. ــاز ش ــوش آغ ــرو و بزق باغ

عشـایر شاهسـون اسـتان اردبیل کوچ بهاره خـود را به صورت 
رسـمی آغاز کردند، در بین ۱۲۰ ایل شناسـنامه دار کشور در 
جایـگاه سـوم قـرار داشـته و یکـی از ایل هـای بزرگ کشـور 

محسـوب شـده و از چندین طایفه تشـکیل شـده است.
عشــایر ایــل شاهســون در اســتان اردبیــل، در شــمال غربــی 
ــش از  ــعت بی ــا وس ــات آن ب ــته و ییالق ــور داش ــور حض کش
ــل و در  ــتان اردبی ــزی اس ــار در بخــش مرک ــزار هکت ۴۰۰ ه
کوهپایــه هــا و دامنــه هــای کــوه ســبالن واقــع شــده اســت.
ــه در  ــت ک ــی اس ــوچ اصل ــیر ک ــه مس ــل درای س ــن ای ای
بخــش هــای نیــز بــا یکدیگــر تالقــی مــی کننــد، هــر یــک 
از مســیرهای اصلــی کــوچ حــدود ۲۰۰ کیلومتــر طــول دارند 
ــب ۱۲، ۱۳ و ۱۲  ــه ترتی ــیرها ب ــن مس ــک از ای ــر ی و در ه

ــده اســت. ــایی ش ــگاه شناس اتراق
عشـایر شاهسـون در فصـل بهـار از شـمال اسـتان اردبیـل 
حرکـت خـود را بـه سـوی جنـوب و دامنـه های سـبالن که 
منطقـه ییالقـی آنهـا بـه شـمار مـی رود آغـاز کـرده و بدین 

ترتیـب کـوچ سـومین ایـل بـزرگ کشـور رقـم مـی خـورد.

تولیــدات چشــمگیر عشــایر در زمینه هــای دامــی، 
لبنــی و صنایــع دســتی

مدیــرکل امــور عشــایری اســتان اردبیــل در خصوص عشــایر 
اســتان گفــت: عشــایر اســتان اردبیــل از دو ایــل شاهســون با 
ــت  ــا ۱.۵ درصــد جمعی ــره  داغ ب ــت و ق ۹۳.۴ درصــد جمعی
ــت و  ــد جمعی ــا ۳.۸ درص ــاطرانلو ب ــتقل ش ــه مس و دو طایف
فوالدلــو بــا ۱.۳ درصــد جمعیــت در قالــب ۱۵ هــزار خانــوار و 

بیــش از ۸۰ هــزار نفــر جمعیــت تشــکیل شــده اســت.
قــادر هنرمنــد بــا بیــان اینکه شــش درصــد جمعیت اســتان 
و ۶.۵ درصــد جمعیــت عشــایری کشــورمان را عشــایراردبیل 
ــتان  ــون اس ــایر شاهس ــه داد: عش ــد، ادام ــکیل می دهن تش
ــن  ــوده و در بی ــزرگ کشــور ب ــای ب ــل ه ــل یکــی از ای اردبی
۱۲۰ ایــل شناســنامه دار کشــور در جایــگاه ســوم قــرار دارد.

وی عشــایر اســتان را متشــکل از ۴۵ طایفــه مســتقل 

ــودن ۱.۵  ــا دارا ب ــت ب ــن جمعی ــد: ای ــادآور ش ــمرد و ی برش
میلیــون راس دام همــه ســاله ۱۰ هــزار و ۵۰۰ تــن گوشــت 
ــر،  ــن پنی ــزار و ۴۰۰ ت ــج ه ــیر، پن ــن ش ــزار ت ــز، ۴۳ ه قرم
هــزار و ۵۰۰ تــن پشــم و ۱۳ هــزار و ۶۰۰ متــر مربــع صنایــع 

ــد. ــی کنن ــد م دســتی تولی
مدیــرکل امــور عشــایری اســتان بــا اشــاره بــه بهــره گیــری 
عشــایر از ۵۸ درصــد مراتــع اســتان بــرای چــرای ۱.۵ 
ــح کــرد: عشــایر اســتان اردبیــل در ۵۷۲  ــون دام تصری میلی
ــامانه و  ــالق، ۵۱ س ــوم، ۲۳۷ یی ــت ب ــت زیس ــالق، هف قش

ــد. ــی می کنن ــا زندگ ــزار و ۵۲۷ اوب ه

اجتماعــی در کــوچ  و  ظرفیت هــای فرهنگــی 
ــایر ــل عش ــن ای بزرگتری

وی کــوچ بهــاره عشــایر ایــل شاهســون و ســایر ایــل هــای 
ایــن اســتان را یکــی از بزرگتریــن کــوچ عشــایر کشــور و از 
ظرفیــت هــای اجتماعــی و فرهنــگ بومی برشــمرد و یــادآور 
ــل  ــوچ ای ــهیل ک ــرای تس ــژه ای ب ــر وی ــال تدابی ــد: امس ش

اتخــاذ شــده اســت.
ــت  ــری ظرفی ــارکت و بکارگی ــه مش ــاره ب ــا اش ــد ب هنرمن
دســتگاه هــای اجرایــی دولتــی نظیــر راهــداری، پلیــس راه، 
هــالل احمــر و فرمانــداری هــا بــرای تســهیل در رونــد کــوچ 
بهــاره عشــایر تاکیــد کــرد کــه ایــن نهادهــا در طــول مســیر 

کــوچ بــه عشــایر اســتان خدمــات ارائــه خواهنــد کــرد.
ــا، گــروه  ــن نهاده ــر حضــور ای ــان اینکــه عــالوه ب ــا بی وی ب
هــای ثابــت و ســیار در مســیر کوچ مســتقر شــده اند، یــادآور 
ــف از  ــه هــای مختل ــی در زمین ــن گــروه هــا خدمات شــد: ای
جملــه بهداشــتی و درمانــی، رفاهــی و... ارائــه خواهنــد کــرد.

ــر  ــون  ۲۰۰ کیلومت ــایر شاهس ــوچ عش ــی ک ــافت معمول مس
اســت کــه گاه بــرای یافتــن چــراگاه خــوب تــا ۴۰۰ کیلومتر 
ــا  هــم طــول مــی رســد. در کــوچ ایــن ایــل همــه افــراد اوب
ــه  ــا هــم کــوچ نمی کننــد، آنهــا در عــرض یــک هفتــه و ب ب

ــد. ــت می کنن ــالق حرک ــه ســوی یی ــج ب تدری
عـده ای از عشـایر ایـل بـه سـوی ییالق هـای سـراب و عـده 
دیگـری به سـمت مشـگین شـهر می رونـد و افـرادی کـه در 
مسـیرهای مختلف به ییـالق رفته انـد، از آغاز ییـالق تا پاییز 

کـه دوبـاره بـه قشـالق برگردنـد یکدیگـر را نمی بینند.

ــان  ــتی در ش ــه زیس ــات اولی ــورداری از امکان برخ
ــت ــایر نیس عش

کــوچ عشــایر شاهســون اســتان اردبیــل در حالــی بــه صورت 
رســمی آغــاز شــد کــه پیــش از ایــن نماینــده ولــی فقیــه در 
اســتان و امــام جمعــه اردبیــل از کمبــود آب شــرب و ســطح 
پاییــن امکانــات بهداشــتی و آموزشــی عشــایر انتقاد کــرده و 

خواســتار توجــه متولیــان بــه ایــن موضــوع شــده بــود.
آیــت اهلل سیدحســن عاملــی در خطبــه هــای نمــاز جمعــه 
ــات  ــه خدم ــه ارائ ــبت ب ــد نس ــه بای ــان اینک ــا بی ــل ب اردبی
آموزشــی و بهداشــتی عشــایر توجــه ویــژه ای صــورت گیرد، 
ــت در  ــت اول دول ــد اولوی ــود کــه عشــایر بای تاکیــد کــرده ب

رفــع مشــکالت، بحران هــا و خشکســالی ها باشــد.
وی با اشـاره به فرارسـیدن فصل کوچ عشـایر بـر نقش خطیر 
اقتصادی و حماسـی عشـایر اسـتان تاکید و از بین رفتن ایل، 
راه هـا و میـان بندها و معضـل آب در قشـالقات و پایین بودن 
سـطح بهداشـت و درمان و سـطح برخورداری از امکانات اولیه 

زیسـتی را در شـان انقالب و عشـایر ندانسته بود.

تاریخ حماسی عشایر اردبیل در کتب درسی درج شود
ــارد  ــه ارزش ۳۰۰ میلی ــاره ب ــا اش ــل ب ــه اردبی ــام جمع ام
تومانــی تولیــدات ســاالنه عشــایر اســتان یــادآور شــده بــود 
کــه در راســتای تقویــت اقتصــاد مقاومتــی شایســته اســت 
ســهم عشــایر کشــور از بودجــه کشــور ویــژه و تــالش بــرای 

ــت باشــد. ــا در اولوی حــل مشــکالت آنه
وی در عیــن حــال نقــش حماســی و تاریخــی عشــایر 
ــر  ــت در براب ــران و مقاوم ــی ای ــت ارض ــتقالل و تمامی در اس
فــزون خواهــی دولــت هــای روس و عثمانــی و تقدیــم صدها 
شــهید در جنــگ تحمیلــی را انکارناپذیــر دانســته و بــا بیــان 
ــا همــت عشــایر منطقــه و  اینکــه شــاه اســماعیل صفــوی ب
ــد،  ــه نمای ــران را یکپارچ ــت ای ــش توانس ــوران طال سلحش
ــاب  ــل در کت ــایر اردبی ــی عش ــخ حماس ــتار درج تاری خواس

ــود. ــای درســی شــده ب ه

کوچ بهاره سومین ایل بزرگ کشور آغاز شد/ 
سبالن میزبان عشایر شاهسون

محمد میرزایی
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منطقــه مهدیــس اهــواز یکــی از محلــه 
ــه  ــت ک ــی اس ــدت محروم ــه ش ــای ب ه
از قضــا بــا برنامــه ریــزی مســئوالن 
شــهری شــکل گرفتــه و نمــی تــوان آن 

ــد. ــهر نامی ــیه ش را حاش

ــک  ــی ی وقتــی وارد کــوی مهدیــس اهــواز مــی شــوی گوی
ــاختمان؛  ــام س ــه ن ــتخوان ب ــار اس ــا چه ــت ب ــان اس بیاب
ــای  ــد بن ــا چن ــه تنه ــیعی ک ــیار وس ــای بس ــن ه آری زمی

ــد. ــی کن ــی م ــاختمانی در آن خودنمای س
منــازل آپارتمــان و ویالیــی همــه در کنــار یکدیگــر ســاخته 
شــده و بــاال رفته انــد بــدون اینکــه از آســفالت، آب و فاضالب 
یــا گاز خبــری باشــد؛ البتــه در برخــی نقــاط از این انشــعابات 
ــان  ــه اتفــاق خیاب رد و اثــری هســت ولــی در اکثــر قریــب ب
هــای ایــن منطقــه خبــری از زیرســاخت هــای اساســی برای 

زندگــی شــهروندی مــردم نبــود.
صحبــت از آب و فاضــالب، گاز و آســفالت بــه میــان آمــد کــه 
ــا  ــد و روزگار آنه ــی ب ــر نباشــند زندگــی شــهروندان خیل اگ
بــه ســختی مــی گــذرد ولــی اهالــی کــوی مهدیــس حتــی 
اتوبــوس شــهری، فضــای ســبز، پــارک، کتابخانــه یــا ســرای 

محلــه هــم ندارنــد.
ــد و در  ــده ان ــه مان ــن کوچ ــم ای ــدر خ ــس ان ــردم مهدی م
گــروی تأمیــن نیازهــای اولیــه زندگــی خــود هســتند، امــا 
ــه در  ــیم ک ــی باش ــی کودکان ــده اجتماع ــران آین ــد نگ بای

ــد. ــی گذرانن ــفناکی روزگار م ــت اس ــن وضعی چنی
بــازی نوجوانانــی قــد و نیــم قــد کــه در زمیــن معمولــی یــا 
ــی  ــورد، ناراحت ــی خ ــه چشــم م ــس ب ــان مهدی ــان بیاب هم
بســیار و ایــن ســؤال را بــه ذهــن انســان متبــادر مــی کند که 
چــرا ایــن کــودکان بــا وجــود خــاک زیــادی کــه بلنــد مــی 
شــود، بــاز هــم بــه بــازی خــود ادامــه مــی دهنــد و جوابــش 

چیــزی بــه غیــر از محرومیــت نیســت.

پول فاضاب پرداخت شده و هیچ
امیــد کاظمــی کــه ۶ ســال در کــوی مهدیــس زندگــی مــی 
کنــد، مــی گویــد: پنــج تــا ۶ ســال اســت کــه اینجــا زندگــی 
مــی کنیم؛ پــول فاضــالب را ســه ســال پیــش پرداخــت ولی 
انشــعاب بــرای مــا نکشــیدند بــا اینکــه قبــض پرداخــت حق 

انشــعاب هــم داریــم.
وی بــا گالیــه از نبــود آســفالت در کــوی مهدیــس ادامــه می 
دهــد: پــول آســفالت را ۱۲ ســال قبــل از ســازندگان منــازل 

گرفتــه انــد ولــی هیــچ خبــری از آســفالت نیســت.
ایــن شــهروند بــا گالیــه از وضعیــت اســفناک آب و فاضــالب 
مــی گویــد: از چــاه بــرای ســرویس بهداشــتی اســتفاده مــی 
ــه  ــوی متعفــن آن در خان ــاال زده و ب کنیــم کــه متأســفانه ب

پخــش و حتــی بچــه هــا نیــز بیمــار مــی شــوند.
ــن  ــاری بی ــورد بیم ــی م ــه »خیل ــان اینک ــا بی ــی ب کاظم
ــد در  ــا نبای ــرا م ــد: چ ــی کن ــه م ــتیم« اضاف ــودکان داش ک
ــفالت  ــا آس ــنایی و ی ــت روش ــود از نعم ــی خ ــل زندگ مح
بهــره منــد باشــیم؛ ۶ ســال قــرار شــده ایــن جــاده موجــود 

ــت. ــده اس ــچ کاری نش ــی هی ــود ول ــفالت ش آس

مهدیس یعنی بیایان
ــه  ــارک و مدرس ــبز، پ ــای س ــودن فض ــه از نب ــا گالی وی ب
مــی گویــد: بــا توجــه بــه اینکــه مهدیــس جــزو شــهرداری 
منطقــه هشــت اهــواز محســوب مــی شــود حداقل آســفالت، 
فاضــالب و روشــنایی را بــرای شــهروندان ســاکن در آن 

ــد. ــن کنن تأمی
ایــن شــهروند انتقــاد مــی کنــد: اینجــا پــر از نخالــه 
ســاختمانی اســت چــون مهدیــس را بــه بیابــان حســاب می 
کننــد و متأســفانه هیــچ نهادی بــه آن رســیدگی نمــی کند.
کاظمــی در پایــان بــا تقدیــر از بازدیدهــای اســتاندار 
خوزســتان مــی گویــد: همــه مســئوالن گالیــه هــای مــا را 
ــی هیــچ رســیدگی نشــده اســت و ای کاش  ــد ول شــنیده ان
ــد. ــی کردن ــی م ــتاندار را عملیات ــای اس ــه ه ــران توصی مدی

آب شربی که بوی فاضاب می دهد
عقیــل جهانگیــری یکــی دیگــر از ســاکنان کــوی مهدیــس 
ــتیم و  ــاکن هس ــکی س ــوم پزش ــمت عل ــد: در قس ــی گوی م
هیــچ وقــت آب شــرب پایــداری نداریــم؛ البتــه ضمــن قطــع 
ــم  ــوی فاضــالب را ه ــد ب و وصــل شــدن همیشــگی آب بای
ــا اینکــه اصــال کیفیــت آن خــوب نیســت. تحمــل کنیــم ب

ــالب را  ــعاب آب و فاض ــه انش ــد: هزین ــی ده ــه م وی ادام
پرداخــت کردیــم ولــی مســئوالن هنــوز هیــچ کاری نکــرده 
ــه  ــد هزین ــا بای ــد؛ کجــای دنی ــری دادن ــده پیگی ــط وع و فق

ــود. ــام نش ــردم انج ــرای م ــی کاری ب ــود ول ــت ش پرداخ
ســعیده ســالمات یکــی از ســاکنان تعاونــی علــوم پزشــکی 
جــاده بنکــداران مهدیــس نیــز عنــوان مــی کنــد: امکانــات 
منطقــه خیلــی ضعیــف اســت؛ لولــه گاز کنــار مــا قــرار دارد 
ولــی منازلمــان گاز ندارنــد. همچنیــن فاضــالب نیــز همیــن 

کنــار مــا اســت ولــی آن را بــرای مــا نمــی آورنــد.
ــی  ــه م ــه مراجع ــر اداره ای ک ــه ه ــد: ب ــی کن ــه م وی گالی
ــد  ــه مــا اعــالم مــی کننــد کــه هزینــه هــا را دادی کنیــم، ب
ولــی بودجــه ای نداریــم تــا بــرای شــما انشــعابات را بیاوریــم.
ــه  ــم ک ــواز رفت ــا اه ــه اداره آبف ــد: ب ــی گوی ــهروند م ــن ش ای
اعــالم کردنــد مــا بودجــه نداریــم و شــماره ام را بــرای 
پیگیــری گرفتنــد ولــی هیــچ تماســی بــا مــن گرفتــه نشــد.
ســالمات بــا بیــان اینکــه آســفالت و فضای ســبز کــه تعطیل 
اســت، ادامــه مــی دهــد: بــرای جــاده نزدیــک بــه یک ســالی 
مــی شــود کــه در عــذاب هســتیم؛ تــازه وضعیــت در هنــگام 

بارندگــی بســیار بدتــر و ســاکنان هــم اذیــت می شــوند.
وی در پایــان عنــوان مــی کنــد: انشــعاب داخلــی آب شــرب 
ــا  ــزن« ب ــش را ن ــچ حرف ــال هی ــه اص ــت ک ــم؛  »کیفی نداری

ــول آن پرداخــت شــده اســت. اینکــه پ

خانه ای محاصره در بیابان
شــوقی کــه چنــد ماهــی اســت از ســه راه باهنــر بــه کــوی 
ــا  ــد: آنج ــی گوی ــت، م ــرده اس ــکان ک ــل م ــس نق مهدی
آســفالت و گاز داشــتیم و همــه چیــز خــوب بــود ولــی اینجــا 
دور تــا دور خانــه بیابــان اســت؛ نــه تنهــا گاز نداریــم بلکه آب 

ــدارد. و فاضــالب هــم وضعیــت مناســبی ن
وی بــا گالیــه از اینکــه مشــکالت خــود را بارهــا به مســئوالن 
اعــالم کردیــم، ادامــه مــی دهــد: مشــکالت زیــادی در ایــن 
ــور  ــی مجب ــم مال ــوان ک ــر ت ــه خاط ــی ب ــم ول ــه داری منطق

شــدم بــه اینجــا نقــل مــکان کنــم.
ــار مــی  ــد روز یکب ــد: آب هــر چن ــن زن منتقــد مــی گوی ای

ــم. ــم نداری ــی مدرســه و گاز ه ــه حت ــد؛ در منطق آی
ــرای اســتقبال از شــوهرش در منــزل  ســهیال عبــادی کــه ب
ایســتاد نیــز ۶ ســال اســت کــه در کــوی مهدیــس زندگــی 

مــی کنــد.
او در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه چــه مشــکالتی دارنــد، مــی 
ــی  ــوده و متأســفانه حت ــان ب ــس همیشــه بیاب ــد: مهدی گوی

ــم. آســفالت و گاز هــم نداری

بازی کودکان در خاک
ایــن شــهروند بیــان مــی کنــد: آب همیشــه قطــع و وصــل 

ــد اســت. ــرای شــرب خیلــی ب مــی شــود و کیفیــت آن ب
ــارک و  ــد: پ ــی گوی ــه م ــود مدرس ــه از نب ــا گالی ــادی ب عب
فضــای ســبز هــم نداریــم و بچــه هــا در بیابــان و خــاک هــا 

ــد. ــی کنن ــازی م ب
ــرای آســفالت و  ــه بارهــا ب ــان محل ــد: زن ــاد مــی کن وی انتق
ــی هیــچ فایــده  ــه شــهرداری رفتنــد ول رســیدگی بیشــتر ب

ــت. ای نداش
این شـهروند در پایـان عنوان می کنـد: از مسـئوالن تقاضای 
رسـیدگی و بهبـود ایـن وضعیـت را داریـم چـون اصـال اینجا 
نمـی تـوان بـا چنیـن وضعیتـی بـه زندگـی ادامـه داد؛ اینجا 
همیشـه خاک اسـت و در عیـن حال کنـار صنایع فـوالد قرار 

گرفتیـم و فقـط دود آن بـه ما می رسـد.

حرف کودکان و نوجوانان مهدیس
نامــش مهــدی اســت و ۱۰ ســال ســن دارد؛ در کنــار دیگــر 
ــن  ــط زمی ــت وس ــازی درس ــال ب ــغول فوتب ــتانش مش دوس

کوثر کریمی

کوی مهدیس اهواز خسته از بی مهری ها/ از گاز و آسفالت خبری نیست
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خاکــی هســتند.
ــی  ــد ول ــه اش را بگوی ــکالت محل ــه مش ــوام ک ــی خ از او م
ــارک  ــر از نداشــتن پ ــزرگ ت ــه اش خیلــی ب اندیشــه کودکان
اســت و در پاســخ مــی گویــد: اینجــا فقــط زمیــن فوتبــال و 

ــت. ــکل نیس ــارک مش ــود پ نب
ــان از  ــا و مادرانم ــه م ــد: هم ــی ده ــه م ــودک ادام ــن ک ای
نبــود امکانــات رنــج مــی بریــم؛ مهدیــس آســفالت، مســجد، 

ــدارد. ــالب و گاز ن ــارک، آب و فاض پ
ــت  ــئوالن راح ــرا مس ــم چ ــی دان ــد: »نم ــی گوی ــدی م مه
اینجــا را درســت نمــی کننــد« ولــی خواهــش مــی کنــم بــه 

مــا هــم فکــر کننــد.

مسجد و نمازخانه نداریم
ــی  ــده و حت ــم آم ــزارش های ــط کادر گ ــاره وس ــک ب ــه ی ب
یــادم رفتــه نامــش را بپرســم؛ بیشــتر از ۹ ســال ســن نــدارد 
و مــی گوینــد هــم مجــری خوبــی اســت و هــم فوتبالیســت 
ولــی پــدرش در یــک شــرکت خصوصــی کار مــی کنــد کــه 
ــارج  ــن مخ ــه و در تأمی ــوق نگرفت ــت حق ــاه هس ــت م هش

ــا تنگنــا مواجــه شــده انــد. زندگــی ب
ــا  ــد: »باب ــی گوی ــی خــود م ــای کودک ــی ه ــا شــیرین زبان ب

آخــه مــا هــم بایــد بریــم یــه جــای دیگــه اینجــا نــه پــارک 
ــم. ــه و مســجد« کال اینجــا هیچــی نداری ــه نمازخان داره ن

ــه  ــود و ادام ــی ش ــم نم ــا خت ــن ج ــه همی ــش ب ــرف های ح
مــی دهــد: »اینجــا خونــه هــای خوبــی نــداره و هیــچ جــاش 

ــداره«.  خــوب نیســت و اصــال مهدیــس هیچــی هیچــی ن

اصا از مسئوالن انتظار نداشتم
ــت  ــه صحب ــیند و در ادام ــی نش ــه دل م ــش ب ــرف های ح
ــا رو  ــا اینج ــرم بی ــای محت ــه آق ــد:  »آخ ــی گوی ــش م های
درســت کــن بعــد بــرو بــرای خــودت اســتراحت کــن و بــرو 

ــد. ــی کنن ــیدگی نم ــرا رس ــم چ ــی دان ــافرت« نم مس
ــی  ــم زندگ ــی خواهی ــم انســانیم و م ــا ه ــد:  »م ــی گوی او م
داشــته باشــیم« و بعــد هــم نــوک پیــکان پیــکان انتقاداتــش 
را ســمت مســئوالن مــی گیــرد و اضافــه مــی کند:  »نمیشــه 
ــته  ــی داش ــی راحت ــون زندگ ــرای خودت ــد ب ــما بری ــه ش ک
باشــید مــا همینطــور تــو خــاک هــای مهدیــس بمونیــم«. 
کوچولـوی فهمیده با بیـان اینکه  »اصال انتظارش رو نداشـتم 
از ایـن مسـئوالن« مـی گویـد: اصـال مسـئول پذیـران ایـران 

اینطـوری نیسـتند و بایـد اینجا رو درسـت کنند.
ــد:  ــی گوی ــیده و م ــر رس ــه آخ ــا ب ــش تقریب ــت های صحب
ــم. ــی ناراحت ــن خیل ــتم و م ــار نداش ــون انتظ مســئوالن ازت
مهــدی هــا، علــی هــا و آرمــان هــای مهدیــس بســیارند کــه 
از ایــن وضعیــت اســفناک ناراحــت شــده و بــه جــای کودکی 
کــردن مجبــور بــه دغدغــه داشــتن هســتند؛ آنهــا بــه جــای 
مســئوالن غصــه مــی خورنــد، بــه جــای مدیــران امــا برنامــه 

ریــزی مــی کننــد کــه منطقــه زندگیشــان بایــد پــارک، آب 
و فاضــالب، گاز، مســجد، زمیــن فوتبــال، کتابخانــه، فرهنــگ 

ســرا و فضــای ســبز داشــته باشــد.
بــا ایــن ســن و ســال هــای کــم چــه اندیشــه هــای بزرگــی 
ــد ولــی خطــر در کمیــن ایــن اندیشــه هــای واالســت؛  دارن

مهدیــس منطقــه حاشــیه شــهر نیســت.
مدیــرکل امــور اجتماعــی اســتانداری خوزســتان بــرای ایــن 
ــس  ــد: مهدی ــی گوی ــس م ــوی مهدی ــودکان ک ــت ک وضعی
بــا یــک برنامــه ریــزی شــهری بــه جغرافیــای اهــواز اضافــه 

ــوان آن را حاشــیه شــهر دانســت. شــده و نمــی ت
محمدصــادق کریمــی کیــا در واکنــش بــه وضعیت اســفناک 
کودکانــی کــه در معــرض خطــرات بــی شــمار آســیب هــای 
اجتماعــی هســتند، مــی گویــد: حتمــا یــک تیــم ارزیابــی به 
منطقــه مهدیــس اعــزام و گــزارش آن را بــا حضور مســئوالن 

امــر بررســی خواهــم کــرد.
ــات  ــد: اقدام ــی کن ــار م ــتان اظه ــتاندار خوزس ــاون اس مع
ــام  ــس انج ــته در مهدی ــاه گذش ــرف ۶ م ــادی ظ ــیار زی بس
شــده و تمــام ســازمان هــای خدماتــی مثــل شــهرداری، آبفا 
ــن  ــه ای ــواز و شــرکت گاز همــه ب ــرق اه ــع ب و شــرکت توزی

ــد. ــدا کردن ــه ورود پی محل

نمــی تــوان ادعــای حــل ۱۰۰ درصــدی مشــکات را 
داشــت

فرامنــد هاشــمی زاده ادامــه مــی دهــد: اســتاندار بــه صــورت 
مســتمر از ایــن منطقــه بازدیــد و جلســات متعــددی را هــم 
ــی از  ــری و خیل ــم پیگی ــن ه ــرده اســت؛ خــود م ــزار ک برگ
مســائلی کــه در گذشــته بــود، مرتفــع شــده امــا نمــی تــوان 

ادعــای حــل شــدن ۱۰۰ درصــدی مشــکالت را داشــت.
وی عنــوان مــی کنــد: مشــکالت ایــن منطقــه در مســیر رفع 
ــت؛  ــه اس ــرار گرفت ــاز ق ــورد نی ــات م ــن خدم ــدن و تأمی ش
ــات  ــام اقدام ــد از انج ــا بع ــان ه ــی خیاب ــاط حت ــی نق برخ
ــه  ــهرداری ب ــوی ش ــالب و گاز از س ــل فاض ــاختی مث زیرس

ــت. ــیده اس ــفالت رس آس
ــادآور مــی شــود:  ــی اســتانداری خوزســتان ی ــاون عمران مع
بــرای محلــه بــه محلــه کــوی مهدیــس برنامــه ریــزی شــده 
ــا رخ  ــت، آنج ــه الزم اس ــزی ک ــل و آن چی ــکالت ح ــا مش ت
بدهــد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه احــداث پــارک، زمیــن 
هــای ورزشــی، رفاهیاتــی مثــل مدرســه، کتابخانــه و دیگــر 

نیازهــای منطقــه اشــاره کــرد.
هاشــمی زاده در پایــان بیــان مــی کنــد: ســال های بســیاری 
ــا راه و  ــهری ی ــن ش ــای زمی ــذاری ه ــزو واگ ــه ج آن منطق
ــام  ــه انج ــد ب ــا متعه ــی ه ــوده و برخــی تعاون ــازی ب شهرس
ــا اجرایــی  خدمــات زیربنایــی و آمــاده ســازی شــدند کــه ی
نشــده و یــا کمتــر انجــام گرفتــه اســت؛ همچنیــن از طرفــی 
راه و شهرســازی متعهــد بــه انجــام بــوده ولــی انجــام نگرفته 
کــه همــه اینهــا ظــرف بیــش از ۶ مــاه بــه صــورت متمرکــز 

انجــام یــا در حــال انجــام اســت.

شهرداری: راه و شهرسازی باید آسفالت می کرد
ــس  ــز در خصــوص مهدی شــهردار منطقــه هشــت اهــواز نی
ــازی  ــاده س ــازی آم ــن شهرس ــاس قوانی ــر اس ــد: ب ــی گوی م
زمیــن هــا، زیرســازی و آســفالت معابــر با شــهرداری نیســت 
ــه  ــا وظیف ــن آنه ــل گرفت ــد از تحوی ــط بع ــهرداری فق و ش

ــداری دارد. نگه
ذبیــح اهلل خدامــرادی در ادامــه تأکیــد مــی کنــد: مســکن و 
شهرســازی بــه عنــوان متولــی و مالــک اراضــی ســطح شــهر 
ــار  ــک و در اختی ــاز تفکی ــاخت و س ــرای س ــا را ب ــی آنه وقت
ــر آنهــا را شــامل  ــد معاب ــی هــا و مــردم مــی دهــد بای تعاون
زیرســازی، آســفالت، پیــاده رو و جــداول را نیــز آمــاده و بعــد 
شــهر را تحویــل شــهرداری دهــد تــا از آن مجموعــه ســاخته 

شــده نگهــداری کنــد.
ــر  ــازی ب ــرا راه و شهرس ــی ظاه ــد: ول ــی کن ــه م وی اضاف
اســاس اخــذ تعهــد کار را بــه تعاونــی هــا واگــذار کــرده و آنها 

ــد. ــداده ان ــات الزم را انجــام ن ــز اقدام نی
ــا  ــهرداری ب ــد: ش ــی گوی ــواز م ــه هشــت اه ــهردار منطق ش
توجــه بــه سیاســت و وظایــف ذاتــی و کاری خــود وقتــی بــا 

مراجعــه مــردم مواجــه مــی شــود )نزدیــک ترین دســتگاهی 
ــد،  ــی دارن ــه آن دسترس ــت و ب ــردم اس ــوی م ــه جوابگ ک
ــرای رفــع مشــکالت آنهــا  شــهرداری هــا هســتند( قطعــا ب
تــالش مــی کنــد ولــی زیرســاخت هــا شــامل اجرای شــبکه 
فاضــالب، گاز، آب، بــرق رســانی در معابــر اصلــی و فرعــی در 

بســیاری از تعاونــی هــا تکمیــل نشــده اســت.
خدامـرادی می افـزاد: ایـن خدمات زیرسـاختی بایـد انجام و 
بـه اتمام برسـد تا کار زیرسـازی و آسـفالت معابر انجام شـود.

ــهرداری  ــف ش ــزو وظای ــفالت ج ــازی و آس زیرس
ــت نیس

وی یــادآور مــی شــود: بــا وجــودی کــه زیرســازی و آســفالت 
ایــن منطقــه جــزو وظایــف شــهرداری نیســت و راه و 
ــات  ــر خدم ــی اگ ــی داد ول ــام م ــد آن را انج ــازی بای شهرس
ــل  ــالب تکمی ــرق، گاز و فاض ــعابات آب، ب ــاختی انش زیرس

ــم. ــی دهی ــام م ــم انج ــر را ه ــفالت معاب ــود، کار آس ش
شــهردار منطقــه هشــت اهــواز خبــر مــی دهــد: در تعاونــی 
آزاده و انتظــام ۲۴ خیابان را روی بســتر زیرســازی و آســفالت 
بردیــم کــه کار پیشــرفت فیزیکــی بیــش از ۷۰ درصــد دارد؛ 
هرچنــد وظیفــه شــهرداری نبــوده چــون شــهروندان مراجعه 
ــا کار  ــاخت ه ــودن زیرس ــل نب ــود تکمی ــا وج ــتند ب داش

آســفالت را انجــام دادیــم.
خدامــرادی بــا تأکیــد بــر اینکــه دســتگاه هــای دیگــر بایــد 
انجــام و تحویــل شــهرداری بدهنــد، مــی گویــد: در تعاونــی 
هــای ســپنتا و نفــت، فرهنگیــان دو و جانبــازان، نــورد لولــه، 

جامعــه ایـــران
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مســیر ورودی فــاز دوم بنــک داران از میــدان ورودی تــا 
میــدان شــهید اســکندری پیمانــکاران تعییــن شــده و بعــد 
ــان کار  ــه خیاب ــان ب ــا خیاب ــاخت ه ــتر زیرس ــل بس از تکمی

ــد. ــی دهن ــام م ــفالت را انج ــازی و آس زیرس
وی یادآور می شـود: مسـیر پل ششـم حدفاصل میـدان مادر 
تا پشـت اسـالم آبـاد نیز زیرسـازی آن کامـل انجـام و منتظر 
روکشـی و آسـفالت هسـتیم که بعد از تکمیل ایسـتگاه پمپاژ 

آب و فاضـالب کار آن را بـه اتمام می رسـانیم.

ساخت دو پارک برای مهدیس
ــع  ــد: تقاط ــی کن ــه م ــواز اضاف ــه هشــت اه ــهردار منطق ش
غیرهمســطح انتهــای خیابــان امــام بیــن راه آهــن و مســیر 
ــد  ــا ۲۰ درص ــن ۱۰ ت ــده و بی ــروع ش ــز کارش ش ــوالد نی ف

ــی دارد. ــرفت فیزیک پیش
خدامـرادی بیـان مـی کنـد: عمومـا آسـفالت هـر کـدام از 
ایـن تعاونـی هـا غیـر از آزاده و انتظام بیـن ۱۰ تـا ۲۰ درصد 
پیشـرفت فیزیکی دارنـد و فقط منتظر تکمیل فعالیت سـایر 

دسـتگاه هـا مثـل آب و فاضـالب یا گاز هسـتیم.
وی در خصـوص نبـود اتوبـوس شـهری در منطقـه مهدیـس 
مـی گوید: بـا سـازمان اتوبوسـرانی نامـه نـگاری کردیم چون 
در حیطه اختیارات این سـازمان اسـت و مقرر شـده تـا بعد از 

تکمیل مسـیرها اتوبـوس را بـه آنها اختصـاص دهند.
ــبز  ــای س ــوص فض ــواز در خص ــت اه ــه هش ــهردار منطق ش
ــاری حــد  ــارک ۲۱ هکت ــک پ ــد: ی ــی گوی ــز م ــس نی مهدی
فاصــل فــاز ۵ پــاداد و مهدیــس و یــک پــارک ۱۸ هکتــاری 

ــم. ــس داری ــم در ورودی مهدی ه

پیش بینی یک زمین ورزشی برای مهدیس
خدامــرادی مــی افزایــد: پــارک ۱۸ هکتــاری مراحــل پایانــی 
را طــی مــی کنــد کــه مرحلــه کشــت درخــت و فضای ســبز 
ــه  ــرار گرفت ــتور کار ق ــز در دس ــنایی نی ــام و روش ــه اتم رو ب
ــکاری  ــا هم ــنایی ب ــل روش ــد از تکمی ــن بع ــت؛ همچنی اس
ــوان  ــت عن ــارک را تح ــاده پ ــمت آم ــی قس ــش خصوص بخ

ــرداری مــی رســانیم. ــه بهــره ب ــه گل هــا ب خزان
وی عنــوان مــی کنــد: ولــی پــارک ۲۱ هکتــاری در مرحلــه 
خاکریــزی و تســطیح اســت و بــه صــورت فازبنــدی اجــرا و 
ــزو  ــس ج ــوی مهدی ــارک ک ــر دو پ ــود. ه ــی ش ــل م تکمی

ــوند. ــی ش ــوب م ــواز محس ــای اه ــارک ه ــن پ بزرگتری
شــهردار منطقــه هشــت اهــواز اظهــار مــی کنــد: در صــورت 
حــل مشــکل آب خــام بیــن نقــاط دیگــر منطقــه مهدیــس 

فضــای ســبز پیــش بینــی و کار آن را شــروع مــی کنیــم.
خدامـرادی تصریـح مـی کنـد: مهدیس یـک زمین ورزشـی 
دارد و در بودجـه سـال جـاری نیـز پیـش بینـی یـک زمیـن 
ورزشـی دیگـر هـم شـده و منتظریم تـا اراضـی را از مسـکن 
و شهرسـازی تحویـل و طـرح هـا را به مرحلـه اجـرا بگذاریم.
وی در پایــان مــی گویــد: مهدیــس فرهنــگ ســرای عمومــی 

ــل و  ــد تکمی ــا بای ــدارد چــون نقشــه ه ــوز ن ــه هن و کتابخان
بــه مــا تحویــل شــود تــا ایــن اماکــن را نیــز بــرای مهدیــس 

درنظــر بگیریــم.

اختصاص نیروی خدمات و فضای سبز به مهدیس
ــس در  ــد: مهدی ــی کن ــار م ــواز اظه عضــو شــورای شــهر اه
مســاحتی ۷۰۰ هکتــاری از قبــل بــوده و تعاونــی هــای 
ــئوالن  ــر از مس ــی جلوت ــا خیل ــرکت ه ــکن ادارات و ش مس
ــتند. ــی داش ــیار جالب ــاز بس ــاخت و س ــه کار و س ــت ب دس

ســید ناصــر موســوی نــژاد ادامــه مــی دهــد: پــروژه خدمــات 
عمرانــی ایــن منطقــه در ســال ۹۵ شــروع شــد ولــی جســته 
ــم  ــورای پنج ــد؛ در دوره ش ــم می ش ــف ه ــه متوق و گریخت
مهر مــاه ســال گذشــته ایــن منطقه مــورد بازدیــد اســتاندار، 
ــران  ــه و مدی ــرار گرفت اعضــای شــورای پنجــم و شــهردار ق
بســیاری از جملــه آب و فاضــالب و حتــی مخابــرات در کنــار 

اســتاندار بودنــد.
ــان  ــد: از آن زم ــی کن ــح م ــهر تصری ــورای ش ــن عضــو ش ای
ــه  ــل ب ــر از قب ــتر و بهت ــرعتی بیش ــتاب و س ــا ش ــروژه ه پ
خــودش گرفــت؛ آبفــا و شــرکت گاز مشــغول بــه کار شــده و 
تمــام زیرســاخت هــای موردنیــاز نیــاز یــک منطقــه و محلــه 

در حــال انجــام اســت.
ــه  ــه نوب ــژاد عنــوان مــی کنــد: شــهرداری هــم ب موســوی ن
خــودش بــا هشــت شــرکت بــرای زیرســازی و آســفالت وارد 
ــک  ــان و ی ــش از ۹۰ خیاب ــدودا بی ــده و ح ــه ش ــن منطق ای

ــوار در حــال زیرســازی و آســفالت اســت. بل
وی اضافــه مــی کنــد: در زمینــه آســفالت فقــط بودجــه ای 
بالــغ بــر ۱۲ و نیــم میلیــارد تومــان بــرای زیــر ســازی پیــش 
ــارد و ۶۰۰  ــت میلی ــفالت هش ــه آس ــا هزین ــده ام ــی ش بین

ــوده کــه اکنــون در حــال انجــام اســت. میلیــارد تومــان ب
ــرا  ــت اج ــه در دس ــاره ب ــا اش ــهر ب ــورای ش ــو ش ــن عض ای
بــودن پــارک هــا و فضــای ســبزی ۲۱ و ۱۸ هکتــاری بــرای 
ــه برخــی از  ــه اینک ــا توجــه ب ــال ب ــد: قب ــی گوی ــس م مهدی
تعاونــی هــای مســکن در کــوی مهــدی تأسیســات زیربنایی 
ــت  ــوزه مدیری ــات در ح ــود، اقدام ــرده ب ــم نک الزم را فراه
شــهرداری و شــورا هــم قــرار نگرفــت ولــی در حــال حاضــر 
ــا طراحــی هســتند. ــا در حــال اجــرا و ی بســیاری طــرح ه

ــام  ــه انج ــن کاری ک ــود: اولی ــی ش ــادآور م ــژاد ی موســوی ن
ــود؛  ــه ب ــدن در منطق ــا ش ــای ره ــه ه ــروج نخال ــم، خ دادی
ــد. ــارج ش ــس خ ــه مهدی ــه از منطق ــرویس نخال ــزاران س ه
وی با اشـاره به اختصاص سـه دسـتگاه خاور برای تخلیه زباله 
های منطقه کـوی مهدیس خبر مـی دهد: در گذشـته لحاظ 
کردن پرسـنل شـهرداری بـرای آن منطقـه صفر بـود ولی در 
سـال جاری بـرای اولیـن بار ۲۵ نیـروی خدماتی بـرای حمل 

زبالـه و ۱۱ نفـر برای فضای سـبز آن درنظـر گرفتند.
ایـن عضو شـورای شـهر در پایـان با تقدیـر از توجـه فرماندار، 
شـهردار، اسـتاندار و دیگـر مسـئوالن مـی گویـد: امیدواریـم 

بـا اجـرای ایـن پـروژه هـا بتوانیـم مـردم را از ایـن وضعیـت 
اسـفناکی کـه در آن زندگـی مـی کننـد، نجـات دهیم.

تعاونی ها از مسئولیت خود شانه خالی کردند
معــاون خدمــات مشــترکان و درآمــد آبفــا اهــواز اظهــار مــی 
کنــد: بــر اســاس آئیــن نامــه عملیاتــی شــرکت هــای آب و 
ــکونی  ــای مس ــه ه ــا و مجموع ــی ه ــه تعاون ــالب کلی فاض
مؤظــف هســتند کــه احــداث یــا توســعه شــبکه آب و 
فاضــالب را بــا هزینــه خــود انجــام و کل مبلــغ را بیــن اعضاء 

ــد. سرشــکن کنن
ــر  ــفانه اکث ــد: متأس ــی ده ــه م ــمس زاده ادام ــرداس ش م
تعاونــی هــا خصوصــا در منطقــه مهدیــس ایــن وظیفــه مهم 
ــکالت  ــا و مش ــی ه ــدم توانای ــالم ع ــا اع ــداده و ب ــام ن را انج
اقتصــادی اعضــاء و انحــالل تعاونــی از تعهــدات خــود ســر باز 
زده و ایــن شــرکت را بــا معضــالت بزرگــی در امــر خدمــات 

رســانی مواجــه ســاخته اســت.
ــب  ــاخت مناس ــود زیرس ــدم وج ــد: ع ــی کن ــوان م وی عن
موجــود برداشــت انشــعابات غیرمجــاز، هدررفــت زیــاد 
ــده  ــردن آب شــرب شــبکه آســیب دی آب، غیربهداشــتی ک
ــه  ــاالی شــرکت آب و فاضــالب و ب ــان ب ــث ضــرر و زی و باع
خطــر افتــادن ســاکنان از لحــاظ بهداشــتی و آلودگــی هــای 

ــده اســت. ــه ش ثانوی
معـاون خدمـات مشـترکان و درآمد آبفـا اهواز بیـان می کند: 
اقدامـات فـوق از طرفـی چهـره آب و فاضـالب را از لحـاظ 
اجتماعـی خدشـه دار و نارضایتـی عمومـی را ایجـاد کـرده 
اسـت؛ شـرکت آب و فاضالب اهـواز با وجود تنگناهای شـدید 
مالـی به منظـور رفـع معضـالت و پیشـگیری از بحـران های 
اجتماعی نسـبت به بـرآورد هزینه اقدام و بخشـی از آن را بین 

متقاضیـان سرشـکن کرده اسـت.
ــرکت  ــن ش ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش ــان ب ــمس زاده در پای ش
ــرکت آب  ــد: ش ــی گوی ــانی را دارد، م ــات رس ــی خدم آمادگ
و فاضــالب ضمــن تقســیط طوالنــی مــدت و عــدم دریافــت 
ــود  ــرای خ ــی را ب ــی باالی ــدات مال ــب تعه ــی مناس نقدینگ
ایجــاد کــرده اســت؛ ایــن شــرکت تقاضــای همــکاری تعاونی 
هــا و ســاکنان منطقــه را داشــته و خواســتار عــدم اســتفاده 
از برداشــت هــای غیرمجــاز و آســیب رســاندن بــه شــبکه و 

ــرکت را دارد. ــات ش تأسیس

مردم محکوم پاسکاری مسئوالن
متاســفانه در ایــن بیــن مــردم محکــوم بــه پاســکاری 
مســئوالن هســتند و هــر کــدام از مدیــران دیگــری را متولی 

ــوند. ــی ش ــی م ــم قربان ــردم ه ــد و م ــی دان م
آن چیــزی کــه واضــح هســت نبــود مدرســه، آب و فاضــالب، 
گاز، کتابخانــه، آســفالت و دیگــر امکانــات اســت، امیــد اینکه 
مســئوالن خوزســتانی فکــری بــه حــال مــردم منطقــه کوی 

مهدیــس کننــد.
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روزهــا  ایــن  حالــی  در  معــدن 
حوزه هــای  از  یکــی  به عنــوان 
ــور  ــرای کش ــدزا ب ــتغال زا و درآم اش
از  بســیاری  کــه  می شــود  معرفــی 
ــته  ــی داش ــادی واقع ــه اقتص ــه صرف ــدون اینک ــادن ب مع
می کننــد. زخمــی  را  طبیعــت  رنجــور  تــن  باشــند، 

ایــران از کشــورهای معدنــی جهــان بــه شــمار مــی رود کــه 
تنــوع ذخایــر معدنــی نیــز در آن بســیار باالســت و شــاید در 
ــر  ــیون های ذخای ــی از کلکس ــزد را یک ــوان ی ــان بت ــن می ای

معدنــی کشــور نامیــد.
ــزرگ ســنگ آهن، مــس، روی، ســنگ های  ــادن ب وجــود مع
ــومین  ــه س ــزد را ب ــر، ی ــدن دیگ ــا مع ــچ و ده ه ــی، گ تزئین
ــه همیــن میــزان  ــل کــرده و ب ــی کشــور تبدی اســتان معدن
نیــز بهره بــرداری از معــادن در ایــن اســتان هــر روز در حــال  

گســترش اســت.
وجــود معــادن اســتراتژیک و بــزرگ در شهرســتان های 
ــاال، کمــک  ــر اشــتغال زایی بســیار ب ــق و اردکان عــالوه ب باف
بزرگــی بــه چرخــه توســعه اقتصــادی اســتان یــزد و کشــور 

ــرده اســت. ک
ــای  ــد ضربه ه ــادن می توان ــن مع ــت ای ــف فعالی ــه توق اینک
ــه اســتان یــزد و حتــی صنعــت کشــور  مهلــک اقتصــادی ب
وارد کنــد، امــری روشــن و غیرقابل انــکار اســت امــا در کنــار 
ایــن معــادن بــزرگ، معــادن دیگــری نیــز فعالیــت می کننــد 
ــت  ــور طبیع ــن رنج ــردن ت ــی ک ــز زخم ــاوردی ج ــه ره ک

ــد. ندارن

ــا  ــتغال تنه ــادن و اش ــی مع ــت برخ ــف فعالی توق
ــتانی ــه افغانس ــد تبع چن

معادنــی کــه پــس از دریافــت مجــوز بهره بــرداری، بــا 

ــی  ــت حکاک ــن طبیع ــر ت ــم را ب ــتین زخ ــی نخس جاده کش
ــادگار  ــی، ی ــا بهره برداری هــای غیراصول ــد و پــس ازآن ب کردن
ــتند و در  ــی گذاش ــت باق ــرای محیط زیس ــری ب ــوم دیگ ش
ــف  ــت خــود را متوق ــف فعالی ــل مختل ــه دالی ــز ب ــت نی نهای
ــه  ــه تبع ــز دو س ــون به ج ــا اکن ــیاری از آن ه ــد و بس کردن
افغانســتانی، اشــتغال دیگــری بــرای کســی ایجــاد نکرده انــد.
بهره بــرداری یــا عــدم بهره بــرداری از معــادن حکایتــی 
ــته اند  ــر نتوانس ــت اندرکاران ام ــت دس ــه سال هاس ــت ک اس
ــا  ــاق نظــر برســند و دراین بیــن صنعتی ه ــورد آن به اتف در م
و  می زننــد  ســینه  بــه  را  خــود  ســنگ  معدنی هــا  و 

محیط زیســتی ها هــم حــرف خــود را.
ــر  ــا، ب ــژه دولتی ه ــدن به وی ــت و مع ــت اندرکاران صنع دس
ایــن باورنــد کــه معــادن هــم در زمینــه اشــتغال زایی و هــم 
در زمینــه رشــد اقتصــادی و درآمدزایــی بــرای کشــور، یکــی 

ــا هســتند. ــن گزینه ه از بهتری
ــان  ــا کارشناس ــود ام ــه ب ــن قضی ــر ای ــوان منک ــه نمی ت البت
محیط زیســت ایــن موضــوع را تنهــا بــرای معــادن بــزرگ و 
اســتراتژیک قبــول دارنــد و معتقدنــد بســیاری از معــادن بــه 

ــد. ــت را زخمــی می کنن ــن طبیع ــچ« ت ــای »هی به

اشتغال زایی معادن استان یزد برای ۱۱ هزار نفر
رئیــس خانــه معــدن اســتان یــزد در ایــن زمینــه گفــت: در 
حــال حاضــر بیــش از ۱۱ هــزار نفــر در معــادن اســتان یــزد 

مشــغول فعالیــت هســتند.

ســعید افضلی پــور از صــدور ۵۴۵ پروانــه بهره بــرداری 
ــزان  ــت: می ــار داش ــر داد و اظه ــزد خب ــتان ی ــدن در اس مع
ــوده و در حــال  ذخایــر کشف شــده حــدود ۲ میلیــارد تــن ب
ــت  ــال فعالی ــی در ح ــاف معدن ــه اکتش ــر ۲۷۵ پروان حاض

ــت. اس
ــتان  ــود در اس ــدن موج ــن ۵۴۵ مع ــرد: از بی ــوان ک وی عن
یــزد، پنــج معــدن در مقیــاس بــزرگ فعالیــت می کننــد و بــا 
توجــه بــه اینکــه عمــده معــادن اســتان، کوچــک و متوســط 
ــرای  ــا ب ــن مجموعه ه ــدی از ای ــت ج ــد حمای ــتند، بای هس
حفــظ و توســعه اشــتغال در کشــور و اســتان در دســتور کار 

باشــد.

درخواســت رئیــس خانــه معــدن یــزد بــرای 
تســهیل صــدور مجوزهــای معدنــی

ــی در اســتان  ــر معدن ــه اینکــه ذخای ــا اشــاره ب ــور ب افضلی پ
یــزد بســیار بــاال و متنوع اســت، خواســتار تســریع و تســهیل 
ــادن  ــای مع ــدور مجوزه ــرای ص ــی اداری ب ــد بروکراس رون

اســتان شــد.
رئیــس خانــه معــدن اســتان یــزد بــا بیــان اینکــه بیشــترین 
دغدغــه مــا در زمینه معــادن کوچک اســت، افزود: متأســفانه 
معــادن کوچــک و متوســط زیــر ســایه معــادن بــزرگ قــرار 
ــرمایه گذاری ها  ــد س ــر ۷۰ درص ــال حاض ــد و در ح گرفته ان
در معــادن بــزرگ صــورت می گیــرد و وزارت صنعــت، 
ــه  ــوف ب ــود را معط ــه خ ــام توج ــز تم ــارت نی ــدن و تج مع

معدنکاری نفس محیط زیست را بریده/
 طبیعت به بهای »هیچ« زخمی می شود

 نیره شفیعی پور

مهدی جلیلیان
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ایــن معــادن کــرده درحالی کــه معــادن کوچــک و متوســط 
در  حوزه هــای گوناگــون همچــون اشــتغال بســیار اثرگــذار 

بوده انــد.
ایــن مطالــب در حالــی از ســوی یــک تشــکل معدنــی مطرح 
ــن  می شــود کــه کارشناســان محیط زیســت نظــری غیرازای
دارنــد و معتقدنــد بیشــترین ضربه هــا از ســوی معــادن 

ــود. ــت وارد می ش ــه طبیع ــط ب ــک و متوس کوچ
ــی  ــرداری معدن ــاف و بهره ب ــه اکتش ــه پروان ــود این هم وج
ــای ایــن اســت کــه معــادن در حــال ایجــاد  نیــز خــود گوی
ــزد هســتند ضمــن  ــرات جــدی در طبیعــت اســتان ی تغیی
در عرصه هــای  معــادن  از  قابل توجهــی  تعــداد  اینکــه 

زیرپوشــش محیط زیســت، مجــوز گرفته انــد.
مــورد  در  یــزد  اســتان  محیط زیســت  فنــی  معــاون 
فعالیت هــای معدنــی اســتان و نقــش آن در توســعه 
بحــث  داشــت:  اظهــار  محیط زیســت  و  اقتصــادی 
ــی،  ــم در ســطح مل ــزد و ه ــتان ی ــم در اس محیط زیســت ه
هرگــز ایــن نبــوده کــه معــدن و فعالیــت معدنــی متوقــف و 
تعطیــل شــود امــا حــرف مــا ایــن اســت کــه اگــر ۱۰ معــدن 
بــزرگ ســنگ آهن در اســتان وجــود داشــته باشــد، آیــا الزم 

اســت همــه آن هــا را زخمــی و بهره بــرداری کنیــم؟
حســن اکبــری بیــان کــرد: اینکــه یک بــاره تعــداد زیــادی 
ــادی جــاده  ــداد زی ــد و تع ــت کن ــه فعالی ــدن شــروع ب مع
ــرای  ــی ب ــر جای ــود، دیگ ــال ش ــی فع ــات معدن و تأسیس
زندگــی باقــی نمی مانــد و نه تنهــا تنــوع زیســتی از 

ــز  ــان نی ــی انس ــرای زندگ ــرایط ب ــه ش ــی رود، بلک ــن م بی
دشــوارتر می شــود.

ــی، فرصــت  ــای پی درپ ــن بهره برداری ه ــرد: ای ــوان ک وی عن
ــت  ــز فرص ــت هرگ ــرد و طبیع ــت می گی ــم را از طبیع ترمی
ــک  ــرداری ی ــطه بهره ب ــه به واس ــد ک ــدا نمی کن ــن را پی ای

معــدن، نفســی تــازه کنــد.

مجوزهــای معدنــی بایــد بــر اســاس تــوان 
شــود صــادر  مناطــق  اکولوژیــک 

معــاون فنــی محیط زیســت اســتان یــزد تأکیــد کــرد: 
ــود را دارد و  ــاص خ ــد خ ــز قواع ــدن نی ــرداری از مع بهره ب
مجوزهــا بایــد بــر اســاس تــوان اکولوژیــک هــر منطقــه صادر 

ــود. ش
اکبــری بــا رد ایــن موضــوع کــه همــه معــادن می تواننــد در 
توســعه اقتصــادی و اشــتغال زایی نقــش مهمــی ایفــا کننــد، 
ــزد  ــتان ی ــه در اس ــتراتژیکی ک ــزرگ و اس ــادن ب ــزود: مع اف
مشــغول فعالیــت هســتند، گرچــه تخریب هایــی بــه دنبــال 
دارنــد امــا در عــوض اشــتغال قابل توجــه و درآمدزایــی باالیی 
نیــز دارنــد و به نوعــی شــاید بتــوان گفــت کــه فعالیــت آن ها 

توجیــه دارد.
وی ادامــه داد: مشــکل اینجاســت کــه تعــداد زیــادی معــدن 
کوچــک کــه برخــی از آن هــا نیــز در نیمه هــای راه تعطیــل 
و متوقــف می شــوند، هم زمــان باهــم مشــغول بــه کار 
ــر  ــت ب ــره طبیع ــر پیک ــا را ب ــن زخم ه می شــوند و اصلی تری

ــد. ــای می گذارن ج
اکبــری یــادآور شــد: به عنوان مثــال، اکنــون تعــداد 
ــزد  ــتان ی ــی در اس ــنگ تزئین ــاک و س ــدن خ ــادی مع زی
ــا  ــازار ی ــه دلیــل رکــود ب ــا ب ــد کــه ی ــه کار کرده ان ــاز ب آغ
کیفیــت نداشــتن ذخیــره معــدن، فعالیــت آن هــا متوقــف 

ــت. ــده اس ش
وی تصریــح کــرد: ایــن معــادن اتفاقــاً اثــرات نامطلوبــی بــر 
ــال،  ــرا به عنوان مث ــته اند زی ــش گذاش ــت و حیات وح طبیع
یوزپلنــگ کــه بــه حضــور انســان بســیار حســاس اســت، بــه 
ــی  ــای امن ــر ج ــادن، دیگ ــن مع ــرداری از ای ــال بهره ب دنب

ــد. ــدا نمی کن ــی پی ــرای زندگ ب
ــره  ــت ذخی ــازار، کیفی ــه ب ــرد: گرچ ــان ک ــری خاطرنش اکب
ــدود  ــتان را مح ــادن اس ــی از مع ــت برخ ــی و ... فعالی معدن
ــادی معــدن  کــرده اســت امــا بااین وجــود اکنــون تعــداد زی
ــچ  ــتند و هی ــغول کار هس ــتان مش ــزرگ در اس ــک و ب کوچ

ــدارد. ــود ن ــا وج ــرای آن ه ــی ب ــر و توجیه تفک
ــار  ــزد اظه ــتان ی ــت اس ــی اداره کل محیط زیس ــاون فن مع
ــی  ــچ توجه ــا هی ــن بهره برداری ه ــفانه در ای ــت: متأس داش
ــن، شــرایط  ــر ای ــالوه ب ــات نمی شــود و ع ــوق حیوان ــه حق ب
طبیعــی یــزد نیــز دســت خوش ایــن بهره برداری هــای 

بی رویــه شــده اســت.
وی افــزود: بــه دنبــال بهره بــرداری گســترده از معــادن، 
ــای  ــش کانون ه ــی و افزای ــم پوشــش گیاه ــا کاهــش تراک ب
ــا  ــده ت ــبب ش ــر س ــن ام ــتیم و ای ــه هس ــار مواج گردوغب
ــا  ــه م ــود به نحوی ک ــر ش ــزد بحرانی ت ــرایط ی ــال ش هرس
امســال در ایــن اســتان شــاهد بــروز گردوغبــاری بودیــم کــه 

ــود. ــرده ب ــوار ک ــردم بســیار دش ــرای م ــس را ب تنف
ــح  ــزد تصری ــی و خشک ســالی ی ــه کم آب ــا اشــاره ب اکبــری ب
ــکالت  ــا مش ــز ب ــی نی ــرایط طبیع ــی در ش ــا حت ــرد: م ک
ــرار باشــد ایــن شــیوه  جــدی مواجــه هســتیم حــال اگــر ق
فعالیــت معدنــی نیــز تــداوم پیــدا کنــد، یــزد ظــرف چنــد 
ــا بحران هــای بســیار جــدی مواجــه خواهــد  ســال آینــده ب
ــن  ــار در ای ــای گردوغب ــون کانون ه ــه اکن ــان ک شــد همچن
اســتان بــه دو برابــر قبــل رســیده و ۳۵۰ هــزار هکتــار کانون 
ــای  ــل فعالیت ه ــه دلی ــا ب ــزد تنه ــتان ی ــایش در اس فرس

ــی ایجــاد شــده اســت. معدن
ــه دنبــال  وی افــزود: اســتان یــزد طــی چنــد ســال اخیــر ب
ــاً  ــگ را تقریب ــر یوزپلن ــی نظی ــا گونه های ــن بهره برداری ه ای
ــه شــنی و کاراکال و ...  ــر گرب ــی نظی ازدســت داده و گونه های

ــد. ــرار گرفته ان ــراض ق ــد و انق ــز در معــرض تهدی نی

ــدور  ــرای ص ــب تر ب ــتراتژی مناس ــه اس ــاز ب نی
داریــم معــادن  از  بهره بــرداری  پروانه هــای 

آنچــه مســلم اســت بایــد بــا اســتراتژی مناســب تری نســبت 
ــا  ــود ت ــدام ش ــادن اق ــرداری از مع ــه بهره ب ــدور پروان ــه ص ب
ــتغال را  ــکل اش ــی از مش ــوان بخش ــی بت ــت معدن ــا فعالی ب
نیــز حــل کــرد نــه اینکــه بــه هــر میــزان درخواســت بــرای 
بهره بــرداری و اکتشــاف معدنــی کــه داده شــد، پاســخ 

ــود. ــرداری داده ش ــوز بهره ب ــت و مج مثب
ــزد کم کــم وضعیتــی نظیــر شــهرهای  در شــرایطی کــه ی
خوزســتان و .... را پیــدا می کنــد، برخــی مســئوالن 
معــدن، صــدور  و  و دســت اندرکاران حــوزه صنعــت 
ــا  ــزد را ب ــتان ی ــدن در اس ــرداری مع ــه بهره ب ۵۴۵ پروان
ــن اســتان، بســیار کــم  ــر ای ــا و ذخای ــه ظرفیت ه توجــه ب

ننــد. می دا
ــاز  ــه نی ــت ک ــی اس ــون در وضعیت ــا اکن ــور م ــه کش گرچ
 ... بــه توســعه اقتصــادی، درآمدزایــی، اشــتغال زایی و 
ــند  ــذار باش ــه اثرگ ــن زمین ــد در ای ــادن می توانن دارد و مع
امــا اقدامــات بــدون تفکــر و بی توجهــی بــه تبعــات 
هزینه هــای  به طورقطــع  بی رویــه،  بهره برداری هــای 
ــه کشــور و اســتان تحمیــل خواهــد کــرد. ســنگین تری را ب
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بـه  شـاهوار  نجـات  پویـش  نخسـتین 
سـازمان های  و  مـردم  عمـوم  همـت 
مردم نهـاد فعال در حوزه محیط زیسـت 
کاهـش  باهـدف  شـاهرود  شهرسـتان 
منطقـه  در  بوکسـیت  معـدن  تخریـب 

کـرد. برگـزار  تـاش گردهمایـی 

مــردم، فعــاالن محیط زیســت و گروه هــای کوهنــوردی 
صبــح بیســت و یکمیــن روز از اردیبهشــت ماه۹۷ را انتخــاب 
کردنــد تــا صــدای شــاهوار باشــند آن هــم در قالب نخســتین 
پویــش نجــات ایــن قلــه کــه بــرای اســتان ســمنان وجودش 
حیاتــی اســت. محــل قــرار ابتدایــی پــارک کــودک شــاهرود 

اســت.
عــده ای نوشــته های »بــرای نجــات شــاهوار بی تفــاوت 
نباشــیم« را در پشــت شیشــه های ماشــین های خــود 
ــا دیگــران  ــز منتظــر هســتند ت ــد برخــی نی نصــب می کنن
نیــز بــه آن هــا ملحــق شــوند و برخــی ســاعت ها پیــش بــه 
ــد.  ــی کنن ــا را راهنمای ــا خودروه ــد ت ــکان موردنظــر رفتن م
ــا  ــع آن ه ــه جم ــت، ب ــتاق اس ــت مش ــی و جماع ــوا آفتاب ه
ــن  ــه ای ــران از اینک ــاهوار و نگ ــت از ش ــی روی صحب ــه م ک
ــا کجــا قــرار اســت پیــش رود، بیــان می شــود. تخریب هــا ت
ــودرو  ــر ۳۰۰ خ ــید. بالغ ب ــر فرارس ــاعت موردنظ ــره س باالخ
ــراه بســطام و ســپس دوراهــی  ــوس راهــی بزرگ و دو مینی ب
تــاش شــدند. خنکــی نســیمی کــه از شــاهوار مــی وزد کمــی 
ــگار شــاهوار شرمســار از  ــد ان ــرار را آرام می کن ــای بی ق دل ه
تخریــب دامنــش را جمــع کــرده و روی خــود در پشــت ابرها 

پنهــان کــرده اســت.
 

تخریب ها دیده می شوند 
ــه ای نیســت، پــس از  ــه معــدن چنــدان فاصل ــا رســیدن ب ت
ــردی  ــیم. ف ــاهوار می رس ــه ش ــه دامن ــاعت ب ــم س ــی نی ط

ــد،  ــی می کن ــا را راهنمای ــدن خودروه ــدای ورودی مع در ابت
مســیر را بــه ســمت معــدن پیــش گرفتیــم، برخــی نیــز بــا 
دوچرخــه آمده انــد تــا بــا شــاهوار هم صــدا شــوند و آن هــا را 
نیــز می تــوان در مســیر جــاده معــدن مشــاهده کــرد، جــاده 
ــدای راه  ــن ابت ــه در همی ــزی ک ــض اســت و چی بســیار عری
ــور  ــل عب ــه مح ــود ک ــن ب ــرد ای ــب می ک ــه را جل ــر هم نظ
کامیون هــا چــرا بایــد تــا ایــن حــد عریــض باشــد دو بلــدوزر 
و تراکتــور مشــغول کار بــر روی جــاده بودنــد تــا بازهــم ایــن 
جــاده عریض تــر شــود. به جرئــت می تــوان گفــت ســه 

ــوند. ــی رد می ش ــم به راحت ــار ه ــون از کن کامی
می شــود فرســایش خــاک و بــه هــم خــوردن طبیعــت بکــر 
منطقــه را کامــاًل مشــاهده کــرد، پوشــش گیاهــی کامــاًل زیر 
باطله هــای معــدن مدفــون شــدند و آن چیــزی هــم کــه در 
ابتــدای راه بــه چشــم می خــورد اورس هــای )درختــان بومــی 
منطقــه( زخمــی و خــاک خــورده  اســت کــه دیگــر امیــدی 
بــه حیاتشــان نیســت، بعــد از گــذر از دو ســه پیــچ بــه محــل 

گردهمایــی دپــوی اول معــدن بوکســیت می رســیم.
 در همــان ابتــدا حضــور دو کامیــون در منطقــه دپــو معــدن 
بوکســیت کــه به طــور مرتــب باطله هــای معــدن را در 
ــه چشــم  ــا صــدای مهیبــی خالــی می کنــد، ب محــل دپــو ب
می خــورد انــگار بــا هــر کامیونــی فریــادی از خشــم را در دل 
مهمانــان شــاهوار بیــدار می شــود محــل دپــو آن قــدر وســیع 
ــا داده  ــود ج ــزرگ را در خ ــتادیوم ب ــگار دو اس ــه ان ــت ک اس
ــوت  ــات و مبه ــردم م ــم می رســند م ــا کم ک اســت خودروه

ــتند. ــا هس ــر تخریب ه نظاره گ
 

شاهوار به انتظاران عاشقان
ــرده  ــان ک ــیاهی پنه ــر س ــت اب ــود را پش ــه خ ــاهوار ک ش
ــع از  ــز مان ــن گریســتن او نی ــا ای ــد ام اســت آرام آرام می گری
حضــور مهمانانــش نشــد و مــردم همچنــان در بــارش بــاران 
ناظــر تخریب هــای انجام شــده در معــدن بودنــد فــردی 
پالکاردهــای نوشته شــده بــا شــعارهایی همچــون »بــا 

نابــودی شــاهوار شــاهرود را بــه خوزســتان تبدیــل نکنیــد«، 
»شــاهوار نجاتــت می دهیــم«، »شــورای تأمیــن حمایــت«، 
ــرای نجــات شــاهوار ایســتاده ایم«، »نابــودی  »همــه باهــم ب
ــاهرود  ــن و ش ــطام، مج ــاش، بس ــودی ت ــر ناب ــاهوار براب ش
ــود  ــا ناب ــتاده ایم«، »ب ــت ایس ــه احترام ــاهوار ب ــت«، »ش اس
کــردن شــاهوار شــاهرود را بی نشــان نکنیــد«، »شــاهرود بــه 
شــاهوار زنــده اســت« و ... را بیــن شــرکت کنندگان تقســیم 

می کنــد.
ــا گرفتــن عکــس از شعارنوشــته ها و پارچه نویســی  برنامــه ب
شــکل جدی تــر از یــک بازدیــد بــه خــود می گیــرد علیرغــم 
ــاران جمعیــت انبــوه اســت و هیچ چیــز جــز فریــاد  بــارش ب
ــر  ــور در براب ــا این ط ــد آن ه ــاهوار نمی توان ــات ش ــرای نج ب
بــارش بــاران ایســتاده نگــه دارد، کودکــی درحالی کــه یکــی 
ــرا  ــرد چ ــؤال می ک ــت س ــت داش ــته ها را در دس از شعارنوش
کامیون هــا بــار را اینجــا خالــی می کننــد دهان هــا از 
ــوان  ــس نمی ت ــورت هیچ ک ــر ص ــدی ب ــاز و لبخن ــب ب تعج

ــد. دی
 

برای نجات شاهوار آمده ام 
از میــان دلدارهــای شــاهوار بــه ســراغ فــرد دوچرخه ســواری 
کــه تــازه بــه جمــع ملحــق شــده اســت می رویــم و 
می گویــد: امــروز بــه دو نیــت تندرســتی و همچنیــن 
ــال  ــدود ۴۰ س ــال ح ــالیان س ــده ام، س ــاهوار آم ــات ش نج
پیــش مســیر تــاش، اقبالیــه و ابرســج را بــه ســمت شــاهوار 
ــی  ــن اتفاقات ــا ای ــد ســال ب ــن چن رکاب زدم متأســفانه در ای
کــه افتــاد و همــه در جریــان هســتند در چنــد ســال آینــده 

ــد. ــد مان ــی نخواه ــر باق ــت بک ــن طبیع ــزی از ای چی
بایــد  این هــا  از  زودتــر  می دهــد:  ادامــه  اســماعیلی 
دســت به کار می شــدیم تــا منطقــه را خــراب نکننــد از 
وضعیتــی کــه اکنــون بــرای شــاهوار باعــث بــه هــم خــوردن 
اقلیــم منطقــه شــده اســت متأســفم،  امــا بازهــم دیر نیســت 
ــات  ــرای نج ــوان ب ــه بت ــت ک ــدواری اس ــای امی ــوز ج و هن

محمد حسن 
مقدم نیا

نخستین تالش مردمی برای نجات شاهوار/ نوای محیط زیست طنین انداز شد
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ــت. ــی برداش ــاهوار قدم ش
ــه  ــاال اســت ک ــه حــدی ب ــا ب ــد: ســطح تخریب ه وی می افزای
کلمــه ای جــز تأســف نمی تــوان گفــت و امیدواریــم حضورمان 
ــروز باعــث  ــرای نجــات شــاهوار ام ــان ب ــاد بغــض آلودم و فری

ــن تخریب هــا شــود. کاســته شــدن از حجــم ای
ــه زمیــن می ریــزد و فــرد  بــاران همچنــان آرام آرام در پهن
دیگــری می گویــد کــه بــرای نگرانــی از آینــده زندگــی خــودم، 
فرزنــدان، شــهر و کشــورم بــه ایــن جمــع ملحــق شــدم و ادامه 
ــرای نجــات شــاهوار  ــه ب ــا اســت ک ــه م ــن وظیف ــد: ای می ده
ــوزد  ــا می س ــن تخریب ه ــرای ای ــان ب ــم و دلم ــی برداری قدم
ــا صــدای  ــم ت ــروز آمدی ــرد، ام ــوان کاری ک ــی نمی ت و به تنهای
ــه گــوش  ــا ب خــود را به صــورت مســالمت آمیز اعــالم کنیــم ت
ــا  ــن تخریب ه ــش از ای ــد بی ــازه ندهن ــد و اج ــئوالن برس مس

ادامــه پیــدا کنــد.
ــنبل  ــک س ــرق ی ــمال ش ــاهوار در ش ــد: ش ــی می گوی کمال
ــا  ــم ت ــازه دهی ــد اج ــود و نبای ــوب می ش ــور محس ــرای کش ب
تخریب هــا ادامــه پیــدا کنــد و باعــث نابــودی حیــات منطقــه 
ــت  ــه دس ــا ب ــد ت ــوی باش ــه نح ــدن کاوی ب ــد مع ــود و بای ش

ــم. ــود نکنی ــهر را ناب ــده ش ــان آین خودم
 

کانون های آب ساز منطقه درخطر است 
ســمیعی از اهالــی روســتای تــاش نیــز بــه ایــن جمــع ملحــق 
شــده و بابیــان اینکــه بــرای دفــاع از منافــع خــدادادی در ایــن 
ــه  ــد برنام ــد بای ــت، می گوی ــرده اس ــرکت ک ــی ش گردهمای
معــدن کاوی بــه نحــوی باشــد تــا از حجــم خســارت ها کاســته 
شــود قطعــاً ادامــه آن چیــزی بــه نــام تــاش و شــاهرود باقــی 
نخواهــد گذاشــت کانون هــای آب ســاز منطقــه درخطــر اســت 
و بایــد در شــرایط خشک ســالی از ایــن منابــع حفاظــت کــرد.
ــت از  ــق طبیع ــاه در ح ــد: گن ــز می گوی ــی نی ــک فرهنگ ی
ــگاه  حق النــاس کمتــر نیســت، بــه کالم خــدا در قــرآن کــه ن
ــرده  ــا اجــزای طبیعــت نام ب می کنیــم بیــش از ده ســوره آن ب
ــرآن  ــوره در ق ــان س ــات و گیاه ــان، حیوان ــت از انس ــده اس ش
ــه را  ــن نکت ــا ای ــرآن می خواســت ت ــد در ق وجــود دارد، خداون
گوشــزد کنــد کــه اجزایــی را آفریــدم بی حکمــت و بی هــدف 

نبــوده اســت.
عـرب ادامـه می دهـد: بعـد از انسـان باارزش ترین آفریـده خدا 
آب بـه شـمار مـی رود، هرکجـا آب اسـت نفـس انسـان بـاال 
می آیـد ایـن گردهمایـی همتای سـربازان مرزهـا برای دفـاع از 
آب وخـاک سـرزمینان خواهـد بـود، بـرای دفـاع از عواقبـی که 
شـاید ما را مجبور بـه کوچ، ویرانـی و حوادث بدتر کنـد اگر آب 

را نجـات ندهیـم یعنـی شـاهرود را نابـود کردیم.
در ایــن هنــگام برنامــه بــا پخــش ســرود جمهــوری اســالمی 
آغــاز و بیانیــه ای توســط دبیــر ســتاد مردمــی نجــات شــاهوار 
ــان  ــن متــن همچن ــدن ای ــا خوان ــان ب ــت می شــود هم زم قرائ
ــی  ــوتر خال ــی آن س ــدن کاوی راکم ــای مع ــا باطله ه کامیون ه
می کنــد و ایــن بــا صــدای فریــاد جمــع کــه زنده بــاد شــاهوار 

درهم تنیــده می شــود.
 

طنین نوای محیط زیست در گوش باد
ــاز بوکســیت در فــاز نخســت بیــش از دو میلیــون  معــدن روب
ــب  ــیب دار تخری ــی ش ــک را در اراض ــع درجه ی ــع مرات مترمرب
می کنــد کــه دامنــه آن بســیار وســیع اســت، چنــد صــد اصلــه 
درخــت ممنــوع القطــع اورس نابــود و چندیــن چشــمه آب بــا 
دپــوی نخالــه مدفــون و چهــار میلیــون تــن خــاک جابه جــا و 

۴.۵ کیلومتــر مســیر رودخانــه تغییــر داده شــده اســت.
سرچشــمه های آب دشــت بســطام و شــاهرود در حــال 
ــعه  ــرح توس ــت در ط ــیالب اس ــون س ــه کان ــدن ب تبدیل ش
معــدن ۲۰ برابــر وســعت فعلــی بــرای برداشــت مدنظــر قــرار 
ــه  ــت ک ــوع اس ــال وق ــرایطی در ح ــات در ش ــن اتفاق دارد و ای
بحــران آب کشــور و خصوصــا شــاهرود را به عنــوان یــک 

بحــران تهدیــد می کنــد.
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بــا اســتفاده بیــش از ظرفیــت از پــارک 
جنگلــی شــاخص شــمال کشــور، نفــس 
هــای النگــدره بــه شــماره افتــاده و 
حــاال مدیریــت شــهری گــرگان اعــالم 
می کنــد ناچــار بــه اجــرای پیــاده راه در 

ــی اســت. ــارک جنگل ــن پ ای

ــت  ــی از هف ــوان یک ــه عن ــدره ب ــی النگ ــارک جنگل از پ
منطقــه نمونــه گردشــگری کشــور و پــارک جنگلــی 

ــود. ــی ش ــاد م ــور ی ــمال کش ــاخص ش ش
ــاده ۱۴۷  ــد ج م ــه ۹۰ در راســتای اجــرای بن ــل ده در اوای
برنامــه پنجــم توســعه کشــور، وزارت جهادکشــاورزی 
ــف شــد  ــزداری( مکل ــع و آبخی ــا، مرات ــگل ه )ســازمان جن
بــدون رعایــت تشــریفات مناقصــه مدیریــت، احــداث، 
نگهــداری، توســعه و بهــره بــرداری از پــارک هــای جنگلــی 
در محــدوده و حریــم شــهرها را بــا حفــظ مالکیــت دولــت و 

ــد. ــذار کن ــا واگ ــه شــهرداری ه ــری ب کارب
در ســال ۱۳۹۰ و در راســتای اجــرای ایــن بنــد، بــا پیگیری 
ــرگان در  ــهرداری گ ــوی ش ــده از س ــل آم ــه عم ــای ب ه
ــرای اســتفاده  ــت چهــار نقطــه در محــدوده گــرگان ب نهای

ــی شــد. تفرجگاهــی معرف
ــه ناهارخــوران،  ــار در منطق ــن بنــد ۶۰۲ هکت ــر طبــق ای ب
۱۸۵ هکتــار در منطقــه النگــدره، ۲۰۰ هکتــار اراضــی 
هزارپیــچ و ۶۹ هکتــار منطقــه جنگلــی واقــع در ضلــع غرب 
ــه شــهرداری گــرگان واگــذار شــد. محــور صیادشــیرازی ب
در ســال ۱۳۹۱ پــارک جنگلــی النگــدره بــا طــرح قبلــی به 
شــهرداری واگــذار و مقــرر شــد طــرح بازنگــری آن حداکثر 

تــا اواخــر شــهریور مــاه ســال آینده شــود.
حــاال در فاصلــه کمتــر از ۶ ســال از ایــن واگــذاری، اجــرای 
طــرح پیــاده راه در پــارک جنگلــی النگــدره و احــداث 
پارکینــگ بــرای اجــرای ایــن طــرح، خبرســاز شــد. 
سیدهاشــم موســوی نــژاد، معــاون جنــگل اداره کل منابــع 
ــرای  ــه اج ــش ب ــتان در واکن ــزداری گلس ــی و آبخی طبیع
ــازی  ــاده س ــی از آم ــی اطالع ــار ب ــن اظه ــرح ضم ــن ط ای
ــرده  ــالم ک ــا اع ــانه ه ــی از رس ــه یک ــدره ب ــگ النگ پارکین
بــود کــه »مــا تــا ایــن لحظــه هیــچ مجــوزی بــرای آن هــا 
ــه  ــی ک ــا زمان ــم و ت ــرده ای ــرگان( صــادر نک )شــهرداری گ
طــرح آن هــا بــه مــا داده نشــود و در کمیتــه فنــی دوبــاره 
ارزیابــی و رای گیــری نشــود و مجــوز نهایــی را کمیتــه فنی 

ــه عملیــات اجرایــی در آن نقطــه )النگــدره(  ندهــد، هرگون
غیرقانونــی اســت و شــهرداری نمــی توانــد چنیــن عملیاتی 

ــد«. ــاز کن ــدون مجــوز آغ را ب
ــم  ــی ه ــع طبیع ــی مناب ــه »حت ــود ک ــرده ب ــد ک وی تاکی
ــن کار را  ــازه ای ــی اج ــه فن ــر کمیت ــدون نظ ــد ب ــی توان نم
بدهــد بلکــه بایــد ابتــدا مشــاور مطالعــات خــود را در قالــب 
یــک طــرح بــه مــا تحویــل دهنــد ســپس طــرح در کمیتــه 
ــم  ــپس تصمی ــود س ــی ش ــی و ارزیاب ــی اداره کل بررس فن
گیــری شــود کــه تــا امــروز چنیــن پروســه ای اساســا انجام 

نگرفتــه اســت«.

۵ سال قبل مصوبه گرفتیم
موضــوع ایــن واکنــش را از مدیرعامــل ســازمان پــارک هــا 
ــا شــدیم و یحیــی  و فضــای ســبز شــهرداری گــرگان جوی
ســتوده نیــا بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مجوزهــای الزم را داریم 
گفــت: پارکینــگ در کتابچــه طــرح جنگلــی النگــدره دیده 
ــم  ــه کردی ــرح را تهی ــه ط ــه کتابچ ــال ۹۲ ک ــده و س ش

ــم. ــه ای ــه اش را گرفت مصوب
ــع  ــی مناب ــه فن ــود کمیت ــه خ ــن ک ــه ای ــاره ب ــا اش وی ب
ــود، گفــت: مــا  طبیعــی آن را همــان زمــان تاییــد کــرده ب
ســال قبــل نامــه ای را بــرای اجرایــی شــدن برنامــه ســال 
اول کتابچــه طــرح بــه منابــع طبیعــی فرســتادیم و آن هــا 

ــد. ــالم کردن ــود را اع ــت خ ــم موافق ه

ــارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری  مدیرعامــل ســازمان پ
ــژاد  گــرگان بیــان کــرد: پــس از واکنــش آقــای موســوی ن
ــت  ــن اس ــر ای ــت ام ــردم و حقیق ــت ک ــا او صحب ــی ب تلفن
ــر  ــر نداشــته و فک ــن طــرح خب ــات ای ــه ایشــان از جزیی ک
نمــی کــرد اجــرای پارکینــگ جــزء همــان طرحــی اســت 
ــود کار  ــرده ب ــر ک ــد؛ فک ــرده ان ــوب ک ــان مص ــه خودش ک
ــی اجــازه اش را  ــع طبیع ــد از مناب ــه بای ــدی اســت ک جدی

ــم. ــی گرفتی م
ــع طبیعــی  ــدون اجــازه مناب ــه ب ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
حتــی اجــازه قطــع یــک درخــت یــا زدن سرشــاخه 
ــان  ــان زم ــزود: هم ــم، اف ــارک را نداری ــان پ ــای درخت ه
ــی  ــروع م ــگ را ش ــی پارکین ــات اجرای ــتیم عملی ــه داش ک
کردیــم، رئیــس منابــع طبیعــی و جنگلبانی گــرگان حضور 

ــم. ــروع کردی ــا کار را ش ــارت آن ه ــا نظ ــتند و ب داش
ســتوده نیــا ادامــه داد: مدیــرکل منابع طبیعــی هــم از روند 
کار بازدیــد داشــتند و بــه مــا اعــالم کردنــد برابــر کتابچــه 
طــرح هــر اقدامی مــی خواهیــد انجــام دهیــد؛ ماهــم کاری 
بیشــتری جــز آن چــه در برنامــه ســال اول کتابچــه طــرح 

دیــده شــده انجــام نــداده ایــم.

ــات  ــر عملی ــود را درگی ــی خ ــه دالیل ــهرداری ب ش
ــرد ــی نک اجرای

وی بــا یــادآوری ایــن کــه ۱۸۵ هکتــار از اراضــی 

نفس های »النگدره« به شماره افتاد/ اجرای پر حاشیه پیاده راه

زهرا بهرامی
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جنگلــی پــارک النگــدره ســال ۱۳۹۱ تحویــل شــهرداری 
ــه  ــارک ب ــذاری پ ــل واگ ــرد: اص ــه ک ــت، اضاف ــده اس ش
ــن  ــه تدوی ــر برنام ــا براب ــت ام ــاله اس ــهرداری ۱۵ س ش
ــام  ــاله انج ــار س ــد چه ــی آن بای ــات اجرای ــده عملی ش
ــودش  ــی خ ــه دالیل ــرگان ب ــهرداری گ ــا ش ــد ام ــی ش م
ــی النگــدره  ــارک جنگل ــی در پ ــات اجرای ــر عملی را درگی

ــرد. نک
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــه دالیلــی مانــع اجرای 
برنامــه بــود، گفــت: شــهرداری بایــد صبر مــی کــرد کتابچه 
ــاد  ــی صی ــارک جنگل ــا پ ــی النگــدره ب ــارک جنگل طــرح پ

شــیرازی  بــه صــورت یکپارچــه اجــرا شــود.
ســتوده نیــا بــا بیــان ایــن کــه اجــرای پیــاده راه و احداث 
پارکینــگ مطابــق همــان برنامــه در حــال اجراســت، بــه 
ــه  ــده در کتابچ ــده ش ــای دی ــرح ه ــتر ط ــات بیش جزیی
پــارک جنگلــی النگــدره اشــاره و تصریــح کــرد: در ایــن 
ــه،  ــازمان یافت ــپ س ــدی، کم ــاس زون بن ــر اس ــرح ب ط
رســتوران، بــاغ پرنــدگان، چایخانــه ســنتی، زمیــن 
ــال در  ــت؛ مث ــده اس ــده ش ــدره دی ــی و ... در النگ ورزش
کتابچــه طــرح دیــده شــده شــهرداری در ســال اول 
بایــد پارکینــگ را درســت کنــد و در فــالن نقطــه پــارک 

ــد. ــی بکش ــس احیای فن

ــا دو هــدف  ــد ب ــه شــهرداری بای ــن ک ــر ای ــد ب ــا تاکی وی ب
پیــاده راه را اجرایــی کنــد، بیــان کــرد: خطــر جانــی 
ــی  ــاده روی م ــدره ورزش و پی ــه در النگ ــهروندانی را ک ش
کردنــد، تهدیــد مــی کنــد و تاکنــون شــاهد مــوارد زیــادی 
ــوی  ــدند از س ــه ش ــار حادث ــهروندان دچ ــه ش ــم ک بودی
دســگر اســتفاده از پــارک جنگلــی النگــدره بیــش از 

ــت. ــی اس ــت تفرج ظرفی
 

۱۶۵ روز در سال باید از النگدره استفاده کنیم
ــارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری  مدیرعامــل ســازمان پ
گــرگان یــادآور شــد: مطابــق کتابچــه طــرح، پــارک جنگلی 
النگــدره بایــد ۱۶۵ روز در ســال بــرای اســتفاده بــاز باشــد و 
ظرفیــت تفرجــی روزانــه آن دو هــزار و ۳۵ نفــر اســت؛ امــا 
متاســفانه نــه تنهــا تعــداد روز رعایــت نمــی شــود بلکــه در 
بعضــی از روزهــا بیــن هفــت تــا هشــت هــزار نفــر از ایــن 

پــارک اســتفاده مــی کننــد.
وی بــا بیــان ایــن کــه اســتفاده بیــش از ظرفیــت از پــارک 
جنگلــی النگــدره باعــث از بیــن رفتــن فضــای جنگلــی در 

مســیر رفــت شــده اســت، گفــت: بنابرایــن هــم بــه جهــت 
ایمنــی مــردم و هــم ایــن کــه خودروهــا خیلــی اجــازه ورود 
بــه پــارک را نداشــته باشــند ناگزیــر شــدیم پیــاده راه را بــه 

طــور آزمایشــی اجــرا کنیــم. 
وی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه بایــد بــه پــارک جنگلــی النگدره 
تنفــس بدهیــم تــا خــودش را پیــدا کنــد، در پاســخ بــه این 
ســوال کــه بــرای امنیــت پیــاده روی در پــارک هــم چــاره 
ــح  ــاعت ۶ صب ــاده راه از س ــرد: پی ــان ک ــده، بی اندیشــی ش
تــا ۶ عصــر اجــرا مــی شــود و عــالوه بــر ایــن کــه پاســگاه 
انتظامــی در پــارک مســتقر اســت در شــیفت صبــح و عصر 
ــارک  ــان در پ ــان و در شــیفت شــب ســه نگهب ــج نگهب پن

گشــت زنــی مــی کننــد.
ســتوده نیــا خاطرنشــان کــرد: پارکینــگ النگــدره حــدود 
نیــم هکتــار اســت و ظرفیــت اســتقرار حــدود ۶۰ خــودرو 
را داراســت کــه در ایــام غیــر پیــک کامــال پاســخگوی نیــاز 

اســت.

پارکینگ مجوز مستقل نیاز ندارد
ســتوده نیــا نــه تنهــا اظهــارات موســوی نــژاد را تاییــد نکرد 
بلکــه مدعــی بــود عملیــات اجرایــی پارکینــگ النگــدره بــا 
مجــوز اداره کل منابــع طبیعــی گلســتان و با حضــور رئیس 

اداره منابــع طبیعــی و جنگلبانــی گــرگان آغاز شــده اســت، 
ــض  ــارات نقی ــا و اظه ــتوده نی ــای س ــت ه ــت صحب صح
موســوی نــژاد را از مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــب قزلســفلو اظهــار کــرد:  ــا شــدیم و ابوطال گلســتان جوی
ــه شــهرداری گــرگان  ــارک جنگلــی النگــدره ب مدیریــت پ
ــدارد و  ــی ن ــاده راه منع ــرای پی ــت و اج ــده اس ــذار ش واگ
پارکینــگ هــم اگــر در کتابچــه طــرح دیــده نشــده باشــد 

ــه مجــوز دارد. نیــاز ب
ــد  ــا بیــان ایــن کــه از محــل اجــرای پارکینــگ بازدی وی ب
ــگ  ــرای پارکین ــرای اج ــی ب ــچ مانع ــت: هی ــرده ام، گف ک
ــن  ــگ زمی ــرای پارکین ــل اج ــه مح ــرا ک ــدارد چ ــود ن وج

ــد شــده اســت. ــع ی خل
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری گلســتان بــا 
ــی  ــع مل ــن کــه محــل اجــرای پارکینــگ مناب ــادآوری ای ی
اســت کــه بــا حکــم دادگاه آن را از متصــرف بازپــس گرفتــه 
ــت  ــاری از درخ ــگ ع ــرای پارکین ــل اج ــزود: مح ــم، اف ای
ــات  ــدره و مطالع ــی النگ ــارک جنگل ــه پ ــت و در کتابچ اس
انجــام شــده کاربــری ایــن نقطــه پارکینــگ دیــده شــده و 

ــد اســت. ــورد تایی م
ــن کــه پارکینــگ اجــرا شــده هــم  ــا بیــان ای قزلســفلو ب
ــده و  ــوب ش ــازمان مص ــران و س ــم در ته ــتان و ه در اس
اجــرای آن برابــر کتابچــه طــرح اســت، خاطرنشــان کــرد: 
ــاز  ــدد نی ــتقل و مج ــوز مس ــه مج ــگ ب ــرای پارکین اج

ــدارد. ن
 

ــاه  ــا یک م ــدره ت ــد النگ ــات جدی ــان مطالع پای
ــده آین

صحبــت هــای قزلســفلو آب پاکــی را روی دســت مخالفــان 
اجــرای طــرح پیــاده راه و پارکینــگ پــارک جنگلــی 
النگــدره کــه از ایــن طــرح بــه عنــوان طــرح شــتابزده یــاد 
مــی کردنــد، ریخــت و شــهردار گــرگان هــم در گفتگــو بــا 
خبرنــگار مهــر از آغــاز مطالعــات جدیــد در پــارک جنگلــی 

ــر داد. ــدره خب النگ
ــی  ــارک جنگل ــاده راه پ ــرد: پی ــار ک ــود اظه عبدالرضــا دادب
ــت و  ــور موق ــه ط ــل ب ــه قب ــنبه هفت ــه ش ــدره از س النگ
ــهروندان  ــتقبال ش ــورت اس ــده و در ص ــرا ش ــی اج آزمایش

ــد. ــی یاب ــه م ادام
وی بــا بیــان ایــن کــه ایــن طــرح در حــال حاضــر فقــط در 
روزهــای زوج بــه اجــرا در مــی آیــد و طبــق توافــق انجــام 
شــده با دســتگاه هــای ذیربــط ماننــد فرمانــداری در مســیر 
ــاده راه کالســکه و ماشــین برقــی مســتقر شــده اســت،  پی
ــد  ــع ی ــر احــداث پارکینــگ در عرصــه خل گفــت: عــالوه ب
ــور  ــه ط ــودرو ب ــارک خ ــکان پ ــی، ام ــع طبیع ــده مناب ش

ــی النگــدره وجــود دارد. ــارک جنگل خطــی در پ
ــوروز  ــام ن ــن کــه در ای ــه ای ــا اشــاره ب شــهردار گــرگان ب
ــق نظرســنجی  ــی وســیعی انجــام شــد و طب کار مطالعات
ــاده روی  ــد پی ــد بودن ــه من ــهروندان عالق ــد ش ۸۰ درص
ــه  ــورد توج ــده و م ــت ش ــدره تقوی ــی النگ ــارک جنگل پ
ــاده  ــا پی ــاده راه ی ــداث پی ــرد: اح ــه ک ــرد، اضاف ــرار گی ق
ــتور کار  ــل آن در دس ــود و تکمی ــیر موج ــردن مس راه ک

ــرار دارد. ق
ــی  ــای جنگل ــارک ه ــه پ ــودرو ب ــد: ورود خ ــادآور ش وی ی
ــه  ــای جــدی ب ــیب ه ــث آس ــد و باع ــی کاه ــر آن م از عم
پــارک مــی شــود از اینــرو مطالعاتــی را بــرای کاهــش عبــور 
خودروهــا در پــارک جنگلــی النگــدره در دســتور کار قــرار 

ــم. داده ای
دادبــود بــا بیــان ایــن کــه یکــی از برنامــه هــای مــا ایجــاد 
ــم  ــم بتوانی ــارک ســوار در داخــل شــهر اســت و امیدواری پ
زمیــن مــورد نیــاز را پیدا کنیــم، افــزود: انجــام مطالعــه این 

ــم. ــالغ کــرده ای ــه ســازمان حمــل و نقــل اب موضــوع را ب
ــی  ــارک جنگل ــژه پ ــی وی ــرح مطالعات ــاز دو ط وی از آغ
ــرح  ــه ط ــرد: مطالع ــان ک ــر داد و خاطرنش ــدره خب النگ
جامــع گردشــگری النگــدره، مطابــق پهنــه بنــدی هــای 
ــده  ــاز ش ــی آغ ــات قبل ــاس مطالع ــر اس ــده و ب ــام ش انج
بــرای آن کــه بتوانیــم عملکردهــا و پــروژه هایــی را بــرای 
ــف  ــذار در آن تعری ــرمایه گ ــی و س ــش خصوص ورود بخ
ــل  ــی و حم ــیر دسترس ــه مس ــن مطالع ــم؛ همچنی کنی
ــا  ــم ت ــم و امیدواری ــرده ای ــروع ک ــدره را ش ــل النگ و نق
یــک مــاه آینــده مطالعــات بــه اتمــام برســد و طــرح وارد 

ــود. ــی ش ــه اجرای مرحل
بــه گفتــه مدیــران شــهرداری گــرگان هــم اکنــون اســتفاده 
بیــش از ظرفیــت بــه پــارک جنگلــی النگــدره آســیب وارد 
کــرده و آن هــا ناگزیــر بــه اجــرای پیــاده راه هســتند؛ نکتــه 
ــد ماننــد  ــروژه هــای جدی ای کــه غفلــت از آن و تعریــف پ
ــا  ــده شــده، ب احــداث رســتوران کــه در کتابچــه طــرح دی
ایــن موضــوع در تعــارض بــوده و مــی توانــد بیــش از پیــش 
ــور را  ــمال کش ــاخص ش ــی ش ــارک جنگل ــت پ موجودی

ــد. ــد کن تهدی

جامعــه ایـــران

http://mehrnews.com


ــر ایران فرهنگ و هن

آداب ورسـوم مـاه مبـارک رمضـان از مسـائل مهـم در فرهنـگ بومی هـر منطقه اسـت که 
به واسـطه قدمـت خود، از قداسـت ویـژه ای برخوردار اسـت. متأسـفانه در زندگی شـهری 
و ماشـینی، بسـیاری از ایـن سـنت های زیبـا به بوتـه فراموشـی سپرده شـده اند و بسـیاری 
دیگـر نیـز کم رنگ تـر شـده اند و ازآنجاکـه ایـن رسـوم زمینه سـاز همبسـتگی در جامعـه 

به ویـژه در میـان آحـاد ملل مسـلمان اسـت، اهمیـت فراوانی نیـز دارد.

همـه تعجـب کردنـد. مگر می شـود یـک امـام جمعه بـه یک عـکاس زنـگ بزنـد و بگوید 
»ممنـون آقـای عـکاس کـه افتخار کسـب کردیـد، من بـه شـما تبریـک می گم؟« اما شـد.

ضعـف بزرگـی بـرای نیشـابور اسـت که بـا وجـود داشـتن عنـوان دومیـن پایتخـت کتاب 
ایـران بـه نویسـندگانش اهمیتی داده نشـود.

وقتی ۸ سـال داشـت دچار بیماری سختی شـده اسـت. حدود دوماه در بسـتر بیماری بوده 
و زمانـی بیمـاری اش تا حدی باال گرفته که هوشـیاری خود را از دسـت داده اسـت.
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 هفتــه فرهنگــی اقتصــادی قم در شــهر 
نبطیــه لبنــان در حــال برگــزاری اســت 
ــردم  ــترده م ــتقبال گس ــورد اس ــه م ک
شــهرهای مختلــف لبنــان قــرار گرفتــه 

اســت.

روز چهارشــنبه ۱۹ اردیبهشــت ماه بــود کــه هفتــه فرهنگــی 
اقتصــادی قــم در لبنــان و در شــهر نبطیــه بــا برپایی مراســم 
ــا  ــام مقــارن ب ــن ای افتتاحیــه کار خــود را آغــاز کــرد کــه ای
روزهــای پیــروزی جبهــه مقاومــت در انتخابــات پارلمــان این 

کشــور بــود.
نمایشــگاه هفتــه فرهنگــی اقتصــادی قــم در لبنــان شــامل 
ــه  ــوع در ۴۰ غرف ــه در مجم ــت ک ــی اس ــای مختلف بخش ه
ــع در  ــر مرب ــزار مت ــش از ۳ ه ــعت بی ــه وس ــاحتی ب در مس
مجتمــع ۶ طبقــه ای و تــازه احــداث ریفولــی واقــع در خیابان 

مرجعیــون برپــا شــده اســت.
ــی و  ــته مذهب ــخصیت های برجس ــه ش ــم افتتاحی در مراس
سیاســی لبنــان و جمهــوری اســالمی ایــران از جملــه ســید 
ــزب اهلل  ــی ح ــورای اجرای ــس ش ــن رئی ــی الدی ــم صف هاش
ــه  ــاء للمقاوم ــیون الوف ــس فراکس ــد رئی ــد رع ــان، محم لبن
مجلــس لبنــان، دکتــر فتحعلــی ســفیر جمهــوری اســالمی 
ایــران در لبنــان، دکتــر شــریعتمدار رایــزن فرهنگــی 
جمهــوری اســالمی ایــران و برخــی دیگــر از مقامــات 
اســتان قــم از جملــه یونــس عالی پــور معــاون امــور زائریــن 
اســتانداری قــم و دیگــر مقامــات محلــی شــهر نبطیــه و نیــز 

ــتند. ــور داش ــان حض ــزب اهلل لبن ــئوالنی از ح مس
ــا تصویــری از  در ابتــدای ورودی نمایشــگاه ســردر زیبایــی ب
ــه ســالم اهلل  ــر حضــرت معصوم صحــن طــالی حــرم مطه
علیهــا نصیــب و در بخــش ورودی داخلــی نمایشــگاه نیــز دو 
تصویــر بــزرگ از حــرم مطهــر حضــرت معصومــه ســالم اهلل 
علیهــا نصــب شــده اســت کــه بســیاری از بازدیــد کننــدگان 

ــد. ــادگاری می گیرن ــس ی ــا آن عک ب
اولیــن غرفــه مربــوط بــه نمایشــگاه عکس هــای حــرم مطهــر 
ــا اســت کــه ۳۰ عکــس  ــه ســالم اهلل علیه حضــرت معصوم
ــوی کرامــت کــه توســط  از نقــاط مختلــف حــرم مطهــر بان
امیــر حســامی نــژاد عــکاس قمــی بــه ثبــت رســیده وجــود 
ــرت  ــر حض ــح مطه ــاخت ضری ــه س ــار آن غرف دارد و در کن
ــش  ــر و پخ ــه تصاوی ــت ک ــالم اس ــه الس ــهدا علی سیدالش
فیلــم از کلیــه مراحــل ســاخت ضریــح جدیــد را بــه تصویــر 
می کشــد؛ خیلــی از بازدیــد کننــدگان از ایــن ماجــرا اطــالع 
نداشــتند کــه ایــن ضریــح در مــدت ۶ ســال در قــم ســاخته 
شــده کــه ارائــه توضیحــات بــرای مــردم جالــب توجه اســت.

وجــود پرچــم گنبــد حــرم مطهــر امــام حســین)ع( 
در نمایشــگاه

در ایــن غرفــه پرچــم گنبــد حــرم مطهــر امــام حســین)ع( 
ــاه در  ــار م ــش از چه ــه بی ــئولین غرف ــه مس ــه گفت ــه ب ک
گنبدخانــه حرم سیدالشــهدا)ع( قــرار داشــته بازدیدکنندگان 
ــر  ــه ب ــا بوس ــدام ب ــر ک ــاند و ه ــود می کش ــمت خ ــه س را ب
ــان  ــز از آن ــی نی ــش خروج ــد و در بخ ــش می کنن آن تبرک
ــه ســالم اهلل  ــر حضــرت معصوم ــای حــرم مطه ــا تبرکی ه ب

ــود. ــی می ش ــوی پذیرای ــر رض ــرم مطه ــا و ح علیه
بازدیــد کننــدگان همچنیــن در ایــن غرفــه از حــرم مطهــر 
حضــرت معصومــه ســالم اهلل علیهــا و حــرم مطهــر رضــوی 
ــا اســتفاده از عینک هــای ســه بعــدی زیــارت مجــازی بــه  ب

ــد. ــای می آورن ج

ــب  ــع تقری ــم و مجم ــه ق ــوزه علمی ــای، ح ــه غرفه ه در ادام
مذاهــب قــرار دارد کــه بیشــتر کتاب هــای تألیــف شــده بــه 

ــورد. ــم می خ ــه چش ــی در آن ب ــان عرب زب
ــهرداری  ــای ش ــگاه غرفه ه ــر ورودی نمایش ــرف دیگ در ط
ــای  ــه در آن پروژه ه ــرار دارد ک ــه ق ــهرداری نبطی ــم و ش ق
عمرانــی ایــن شــهرها بــه نمایــش در آمــده و اقــالم تبلیغاتی 
بــه بازدیدکننــدگان اهــدا می شــود و غرفــه مســجد مقــدس 
جمکــران هــم در همیــن ســمت اســت کــه مســئوالن غرفــه 

ــد. ــن مســجد مقــدس می پردازن ــی ای ــه معرف ب
دو غرفــه ای کــه بیشــترین بازدیدکننــدگان را در طبقــه اول 
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــه اداره کل فرهن ــگاه دارد غرف نمایش
ــش  ــای بی ــن غرفه ه ــی از ای ــه در یک ــت ک ــم اس ــتان ق اس
ــی،  ــف خوشنویس ــای مختل ــری در قالب ه ــر هن از ۱۲۰ اث

ــود دارد. ــک و ...وج ــتر، گرافی ــی، پوس طراح
۵ نفــر از اســاتید برجســته رشــته های مختلــف هنــری 
ــزار  ــه برگ ــن غرف ــده در ای ــای زن ــز کارگاه ه ــم نی ــتان ق اس
می کننــد کــه بــرای لبنانی هــا بســیار جــذاب اســت و 
ــتی  ــته درخواس ــدگان نوش ــفارش بازدیدکنن ــه س ــاتید ب اس
ــام در  ــود ازدح ــا وج ــه ب ــد ک ــی می کنن ــان را خوشنویس آن
ایــن غرفــه امــا بازدیدکننــدگان وقــت زیــادی را بــه انتظــار 

ــود. ــان ش ــه آن ــت ب ــا نوب ــینند ت می نش
مقــدادی،  اســتاد  توســط  نقاشــی  ورکشــاپ های 
ورکشــاپ های خوشنویســی توســط اســتاد طاووســی و 
رضاییــان، ورکشــاپ های مینیاتــور توســط اســتاد فقیهــی و 
ــه  ــو در ایــن غرف ورکشــاپ گرافیــک توســط اســتاد قراگوزل

می شــود. برگــزار 

نمایش ۷۰ تابلوی معرق و منبت از چوب
یکــی دیگــر از غرفه هایــی کــه بــا همــکاری اداره کل 
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتان قــم دایــر شــده نمایــش 
۷۰ تابلــوی معــرق و منبــت از چــوب اســت کــه بــر روی آن 
آیــات و روایــات و نیــز اســامی متبــرک ائمــه معصومیــن بــه 

ــن صــورت ممکــن نوشــته شــده اســت. زیباتری
در غرفــه شــهدا و مقاومــت نیــز تصاویــر شــهدای برجســته 
دفــاع مقــدس و مدافعــان حــرم بــه نمایــش در آمــده اســت 
ــده  ــرار داده ش ــی ق ــی و نظام ــز ادوات جنگ ــی نی و در بخش
ــد و  ــادگاری بگیرن ــا آن عکــس ی ــودکان ب ــان و ک ــا نوجوان ت
ــرای  ــت ب ــی اس ــه و فراخوان ــن غرف ــر ای ــوب دیگ ــاق خ اتف
مــردم لبنــان تــا بــرای رهبــر معظــم انقــالب اســالمی نامــه 

و دلنوشــته خــود را در دفتــر یادداشــت مخصوصــی کــه در 
غرفــه قــرار داده شــده بنویســند کــه هــم اکنــون صفحــات 
ــر شــده اســت از پیام هــای مردمــی  ــر پ ــن دفت ــادی از ای زی
ــام  ــر مق ــه دفت ــگاه ب ــان کار نمایش ــت در پای ــرار اس ــه ق ک

ــل داده شــود. ــری تحوی معظــم رهب
غرفه هــای کــودک و نوجــوان در نمایشــگاه هفتــه فرهنگــی 
اقتصــادی قــم در لبنــان نیــز بــا اســتقبال خــوب خانواده هــا 
و کــودکان لبنانــی مواجــه شــده و در ایــن غرفه هــا کــه بــه 
ــان  ــودکان و نوجوان ــری ک ــای فک ــون پرورش ه ــت کان هم
اســتان قــم دایــر شــده اســت؛ بخش هایــی همچــون 
بازی هــای فکــری و ســنتی، نقاشــی کــودکان، ســاعت 
ــرون از  ــکوپ در بی ــا، تلس ــمان نم ــادر اس ــیدی، چ خورش

ــد. ــه دارن ــودکان برنام ــرای ک نمایشــگاه ب
ــهربازی  ــه ش ــی در زمین ــه بنیس ــان و موسس ــه تبی موسس
معارفــی و بازی هــای رایانــه ای و نیــز موسســه افــق اندیشــه 
موعــود ویــژه کــودکان در ایــن نمایشــگاه غرفــه دارنــد کــه 
برنامه هــای متنــوع آنهــا موجــب ســرگرمی کــودکان و 

نوجوانــان می شــود.

اجــرای ورزش باســتانی توســط ۵ نفر از ورزشــکاران 
اســتان قم

ــردم  ــتقبال م ــورد اس ــه م ــی ک ــر از برنامه های ــی دیگ یک
ــم  ــی ق ــه فرهنگ ــگاه هفت ــه در نمایش ــهر نبطی ــان و ش لبن
قــرار گرفتــه، بخــش اجــرای ورزش باســتانی توســط ۵ نفــر 
از ورزشــکاران اســتان قــم اســت کــه علــی اکبــر خاکدوســت 
عضــو تیــم ملــی نوجوانــان اســت کــه در طــول روز چندیــن 
نوبــت اجــرا دارنــد و هــر بــار کــه صــدای زنــگ مرشــد بلنــد 

ــد. ــع می کن ــود جم ــرد خ ــه را گ ــود هم می ش
دکتــر فتحعلــی ســفیر جمهــوری اســالمی ایــران در لبنــان 
ــن  ــب ای ــای جال ــدن برنامه ه ــا دی ــد از نمایشــگاه ب در بازدی
گــروه از آنــان تقدیــر ویــژه کــرد و ایــن عالقــه مــردم نبطیــه 
ــل  ــر احمــد کحی ــا دکت ــه ورزش باســتانی موجــب شــد ت ب
شــهردار ایــن شــهر وعــده دهــد، زورخانــه ای در ایــن شــهر 
ــدان  ــوزش عالقمن ــرای آم ــی ب ــد و برنامه های ــدازی کن راه ان

داشــته باشــد.
در بخشــی از محل برپایی نمایشــگاه ســینمایی بــا تجهیزات 
مــدرن جهــت پخــش تعــدادی از فیلم هــای شــاخص 
ایــران بــا همــکاری اداره کل پژوهش هــای  ســینمای 
ــدازی شــده اســت کــه فیلم هــای  اســالمی صداوســیما راه ان
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بادیــگارد، ویالیی هــا، شــیار ۱۴۳، ابوزینــب و .... بــا زیرنویــس 
ــف در  ــانس های مختل ــدگان در س ــرای بازدیدکنن ــی ب عرب
ــورد اســتقبال گروه هــای  طــول روز پخــش می شــود کــه م

مختلــف قــرار گرفتــه اســت.
ــم  ــان، فیل ــم در لبن ــی ق ــه فرهنگ ــی هفت ــیه برپای در حاش
ســینمایی محمــد )ص( ســاخته مجیــد مجیــدی بــه صورت 
دوبلــه بــه زبــان عربــی در دو ســانس ســینمای شــهر نبطیــه 
ــل  ــم در مح ــن فیل ــه ای ــد ک ــران ش ــار اک ــن ب ــرای اولی ب

ــود. ــران می ش ــز اک ــگاه نی نمایش
برخــی از تولیدکننــدگان برنــد تولیــد ســوهان در قــم، 
زعفــران، عســل، شــرکت آســایش فــوم کــه در زمینه تشــک 
و تخــت خــواب فعالیــت دارد، شــرکت اتاکــو در زمینــه 
ــوییچ  ــرل، س ــروز کنت ــک، ک ــودرو، کالج اتوماتی ــن خ آپش
کارت و اتوالیــت، شــرکت تحقیقاتــی تولیــدی آالمد طــراح و 
تولیــد کننــده انــواع مــواد و قطعــات پلــی اورتــان و همچنین 
شــرکت کیــان مبتکــر پــارس تولیــد کننده انــواع ســرمایش 
و گرمایــش از جملــه غرفه هــای بخــش اقتصــادی حاضــر در 
ــوده  ــدازه ای ب ــن نمایشــگاه هســتند و اســتقبال از آن به ان ای
ــن  ــان ای ــا پای ــه کمــی ت ــه فاصل ــا وجــود اینک ــه ب اســت ک
ــه داران رو  ــوهان های غرف ــا س ــم ام ــت داری ــگاه فرص نمایش

ــه پایــان اســت. ب
یکــی دیگــر از بخش هــای نمایشــگاه هفتــه فرهنگــی 
ــع دســتی اســت  ــای صنای ــان غرفه ه ــم در لبن اقتصــادی ق
کــه غرفــه ســرامیک تزیینــی، ســفال و خرمهــره با اســتقبال 
خــوب مــردم نبطیــه مواجــه شــده کــه در ایــن غرفــه بیــش 
از ۱۲۰ نــوع محصــول صنایــع دســتی در معــرض دیــد 
ــم  ــادی ه ــتریان زی ــه مش ــه ک ــرار گرفت ــدگان ق بازدیدکنن

دارد.
ــن  ــی ای ــاالن قم ــور فع ــا حض ــازی ب ــه انگشترس ــه غرف س
بخــش، در ایــن نمایشــگاه فعــال اســت کــه تولیــدات خــود 
ــاعات  ــز در س ــا نی ــن غرفه ه ــتند و ای ــش گذاش ــه نمای را ب

ــت  ــگاه از جمعی ــی نمایش ــادی از برپای زی
ــر اســت. پ

مجمــع موکب هــای اســتان قــم نیــز 
ــتگاه  ــی ایس ــا برپای ــگاه ب ــن نمایش در ای
صلواتــی از بازدیــد کننــدگان پذیرایــی 

. می کنــد
ــه ســبزی، قیمــه،  ــم، شــله زرد، قرم حلی
ــای  ــن و چ ــای آویش ــران، چ ــای زعف چ
بهــار نارنــج بــه همــراه شــربت بیدمشــک 
از جملــه پذیرایــی خادمــان در ایــن 
غرفــه اســت کــه یکــی از بازدیدکننــدگان 
ــه  ــا را ب ــن موکــب م ــی می گفــت ای لبنان
ــای  ــینی)ع( و موکب ه ــن حس ــاد اربعی ی
کربــال  نجــف  پیــاده روی  مســیر  در 

می انــدازد.

عاقه لبنانی ها به آیت اهلل بهجت
ــژه آیــت اهلل  ــه وی ــه مراجــع تقلیــد شــیعه ب مــردم لبنــان ب
ــه همیــن دلیــل  ــد و ب العظمــی بهجــت عالقــه وافــری دارن
غرفــه ای بــرای معرفــی ایــن عالــم عــارف در ایــن نمایشــگاه 
ــا شــده اســت و محــل عبــادت ایشــان در جــوار ضریــح  برپ
ــاد  ــز در ابع ــا نی ــالم اهلل علیه ــه س ــرت معصوم ــر حض مطه
ــا آن عکــس  ــدگان ب واقعــی بازســازی شــده کــه بازدیدکنن
ــه  ــار آن زیارتنام ــم در کن ــی ه ــد و برخ ــادگاری می گیرن ی

ــد. ــزم می کنن ــت را زم ــوی کرام بان
ــن  ــی)ره( در ای ــام خمین ــار ام ــر آث ــم و نش ــه تنظی موسس
نمایشــگاه غرفــه ای دارد کــه در آن تصاویــر اوایــل نهضت امام 
راحــل در قــم بــه نمایــش درآمــده و کتاب هــای ایشــان برای 
ــن پایــگاه  ــت؛ همچنی ــد اس ــرض دی ــدان در مع عالقه من
ــن  ــز در ای ــری نی ــم رهب ــام معظ ــر مق ــانی دفت اطالع رس
نمایشــگاه غرفــه ای برپــا کــرده کــه کتاب هــای مقــام معظــم 

ــد. ــه می کن ــری را ارائ رهب
 

ــور  ــی و حض ــش خصوص ــری بخ ــور حداکث حض
ــتانی ــران اس ــدود مدی مح

رسـول موسـوی نژادیـان مدیـر نمایشـگاه هفتـه فرهنگـی 
اقتصـادی قـم در لبنـان ، گفـت: ایـن نمایشـگاه بـه همـت 
اسـتانداری قم و میزبانی شـهرداری نبطیه و مشـارکت رایزن 
فرهنگـی جمهوری اسـالمی ایران در لبنان از ۱۹ اردیبهشـت 
به مـدت یک هفته برگزار شـد کـه میزبان مسـئولیت تأمین 
و تجهیـز فضـای نمایشـگاهی را بـر عهـده گرفتـه و اقامـت و 

پذیرایـی مهمانـان را بـر عهده داشـته اسـت.
ــان داشــت: از ویژگی هــای مثبــت نمایشــگاه حضــور  وی بی
ــران  ــدود مدی ــور مح ــی و حض ــش خصوص ــری بخ حداکث

ــود. ــزرگ ب ــداد ب ــن روی اســتانی در ای
موســوی نژادیــان گفــت: کیفیــت فضاســازی و غرفــه آرایــی 
ــه  ــوده ک ــه ب ــورد توج ــوب و م ــیار مطل ــگاه بس در نمایش

ــه اســت. ــدان برجســته قمــی صــورت گرفت توســط هنرمن
ــن  ــه ای ــی ک ــر از ویژگی های ــی دیگ ــت: یک ــار داش وی اظه
نمایشــگاه هفتــه فرهنگــی اقتصــادی قــم در لبنــان داشــته 
ــنین و  ــرای س ــف و ب ــای مختل ــا در زمینه ه ــوع غرفه ه تن

ــوده اســت. ــف ب ــروه مختل گ
ــان  ــم در لبن ــه فرهنگــی اقتصــادی ق ــر نمایشــگاه هفت مدی
ــادی  ــی اقتص ــه فرهنگ ــگاه هفت ــتقبال از نمایش ــت: اس گف
قــم در لبنــان بــه انــدازه ای بــوده کــه بســیاری از غرفه هــای 
اقتصــادی در همــان چنــد روز اول محصــوالت فروشــی خود 
ــی و  ــئوالن مل ــرای مس ــتقبال ب ــن اس ــد و ای ــام کردن را تم

محلــی لبنــان نیــز جــای تعجــب داشــت.
موســوی نژادیــان افــزود: مســئوالن محلــی نبطیــه پیشــنهاد 
دادنــد تــا نمایشــگاه دائمــی قــم بــا محوریــت فعالیت هــای 

اقتصــادی در نبطیــه برگــزار شــود.
نیــز  برپایــی نمایشــگاه  بیــان داشــت: در طــول  وی 
شــخصیت های مختلفــی سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی از 

ــد. ــد کردن ــگاه بازدی ــن نمایش ای
در حاشـیه برپایـی هفتـه فرهنگـی قـم در نبطیـه شـاهد 
رویدادهـای جانبـی دیگـری نیـز خـارج از محـل برگـزاری 
نمایشـگاه بـود یـک کـه مهم تریـن آن هـا برافراشـتن پرچـم 
حرم مطهـر حضرت معصومه)س( و مسـجد مقدس جمکران 
در بوسـتان حضـرت معصومـه )س( شـهر نبطیـه، دیـدار 
دسـت اندرکاران برپایـی هفتـه فرهنگـی بـا اسـتاندار نبطیه، 
عالمـه عبدالحسـین صادق امـام جمعه نبطیه، نقـوال درویش 
کشـیش کلیسـای شـهر نبطیه و محمد رعد نماینده مجلس 
و نفـر اول انتخابـات اخیـر لبنـان، همایـش فـارغ التحصیالن 
لبنانی جامعه الزهـرا)س(، اجرای نمایش بـی کالم خدا خوب 
اسـت توسـط گروه تئاتر قمـی در مدارس شـهرهای مختلف، 
اجـرای تواشـی گـروه جانبـازان قمی تحـت عنـوان قمر بنی 
هاشـم )ع( در شهرهای مختلف، نشسـت هنرمندان و شاعران 

قـم و نبطیـه از جملـه مهمتریـن برنامه هـای جانبـی بود.
سیاســی،  شــخصیت های  و  چهرهــا 
مذهبــی، فرهنگــی و مســئوالن ارشــد 
حــزب اهلل لبنــان از نمایشــگاه هفتــه 
فرهنگــی قــم بازدیــد کردنــد و ایــن 
ــتقبال  ــورد اس ــدازه ای م ــه ان ــگاه ب نمایش
مختلــف  شــهرهای  و  نبطیــه  مــردم 
ــی  ــزن فرهنگ ــه رای ــت ک ــده اس ــع ش واق
جمهــوری اســالمی ایــران در ایــن خصوص 
ــزان اســتقبال  ــن می ــا ای ــار داشــت: م اظه
ــا و  ــتر روزه ــتیم و در بیش ــار نداش را انتظ
ســاعات شــاهد حضــور گســترده مــردم در 
نمایشــگاه بودیــم و ایــن در حالی اســت که 
تنهــا بخشــی از ظرفیت هــای فرهنگــی قم 
ــته  ــش گذاش ــه نمای ــگاه ب ــن نمایش در ای

ــت. ــده اس ش
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ــور  ــدن حض ــاله ش ــبت یک س ــه مناس ب
حجت االســالم والمســلمین آل هاشــم 
در تبریــز بــه عنــوان نماینــده ولــی 
فقیــه، مــروری بــر عملکردهــای او 
اســتادیوم  در  حضــور  از  داشــتیم؛ 
تــا متروســواری و خریــد مایحتــاج 

عمومــی خــودش.

ــه  ــد. مگــر می شــود یــک امــام جمعــه ب همــه تعجــب کردن
یــک عــکاس زنــگ بزنــد و بگویــد »ممنــون آقــای عــکاس که 
افتخــار کســب کردیــد، مــن بــه شــما تبریــک می گــم؟« امــا 

شــد.
او بــا کارهــای عجیــب ســاده اش بــه تبریــز آمــد. او آن  روزهای 
اول وقتــی بــه یــک جلســه می رســید بــه همه ســالم مــی داد؛ 
ــات  ــه مطبوع ــه منتخــب اســتان در خان ــی زد. او ب ــد م لبخن
ــت؛ او  ــک می گف ــی زد و تبری ــگ م ــا زن ــور و برگزیده ه کش
از درب معمولــی مصلــی بــه نمــاز جمعــه می آمــد، او هــرروز 
ــوان  ــا عن ــه این ه ــا هم ــت، و ب ــردم می نشس ــرف م ــای ح پ

امــام جمعــه یــک کالنشــهر را بــر دوش دارد.
آل هاشــم کارهــای خارق العــاده نمی کنــد و شــاید اگــر 
کارهــای خارق العــاده می کــرد، حــاال در ســطح کشــور 

ــود. ــه نب ــوب هم ــروف و محب مع
ــرای  ــی و ب ــی رود نانوای ــی م ــه تنهای ــد ک ــردم او را دیده ان  م
خانــه اش نان می خــرد، مــی رود از ســوپرمارکت ماســت و پنیر 
ــد پارچــه راهــی  ــرای خری ــراه همســرش ب ــه هم می خــرد ب
بــازار مــی گــردد، وقتــی کــه امــکان و فرصتــش را دارد ســوار 
متــرو و تاکســی می شــود و بــه نمــاز جمعــه مــی رود، او ســوار 

بی آرتــی هــم می شــود.
او را می بینیـم که سـر راهش در هر مراسـم ختمی کـه در یک 
مسـجد برگزار می شـود شـرکت می کند؛ حتـی او را می بینیم 
که سـرزده به یـک اداره می رود، سـرزده به بچه های بهزیسـتی 
سـر می زنـد، چندسـاعت از محـالت و کوچه هـای پایین شـهر 
بازدیـد می کند، او کارهـای خارق العاده انجام نمی دهد و شـاید 

برای همین آل هاشـم است.
روزهــای اول تعجــب مــردم آذربایجــان و کل ایــران را 
برانگیخــت. از همــان موقــع کــه از یــک عــکاس تشــکر کــرد. 
ایــن موضــوع حتــی تیتــر یــک روزنامــه سراســری هــم شــد. 
امــا بعدهــا یــک پســر جــوان یادداشــتی نوشــت: »مــن وقتــی 
در تهــران ســرباز بــودم، آقــای آل هاشــم را کــه آنموقــع رئیس 
عقیدتــی سیاســی ارتــش بــود نمی شــناختم. یــک روز منتظر 
تاکســی بــودم کــه او بــا ماشــینی کــه خــود می رانــد رســید و 

مــرا تــا مقصــدم رســاند.«

 حضور نماینده ولی فقیه در مترو تبریز 
آن پســر جــوان نوشــته بــود کــه هیچ کــس همــراه او نبــود و 
حتــی راننــده هــم نداشــت، کلــی هم بــا مهــر و محبــت رفتار 
کــرده، بــدون اینکــه خــود را معرفــی کنــد. از ایــن یادداشــت 

می تــوان فهمیــد کــه رفتــار آل هاشــم ریشــه دارد.
ــان وحــدت اســت؛ از محــالت پایین شــهر  ریشــه اش در خیاب
ــان  ــان در آن خیاب ــم همچن ــت اهلل آل هاش ــدرش آی ــز. پ تبری
زندگــی می کنــد، در خانــه ای ســاده. آیــت اهلل ســیدمحمدتقی 
آل هاشــم از علمای برجســته تبریز اســت و مــردم او را دوســت 
دارنــد. ســیدمحمدعلی هــم پســر آن پــدر اســت؛ پســر پدری 

ــود. ــاالی شــهر برجســته تر ب ــوان در ب کــه فکــر نکــرد می ت
هم بازیــان دوران کودکــی ســیدمحمدعلی می گوینــد از 
همــان بچگــی همین طــور بــوده؛ همــه را دوســت می داشــته، 
ــر  ــز بخاط ــته و هرگ ــرام می گذاش ــزرگ و کوچــک احت ــه ب ب

اینکــه پســر یک پــدر عالــم بــود میــان خــودش و دوســتانش 
ــرد. ــیم نمی ک ــرزی ترس م

حضور امام جمعه تبریز در نانوایی بدون محافظ 
او هنـوز هـم همـان اسـت. ایـن را همـه می گویند. خـودش را 
نمی گیـرد. آل هاشـم مـردم را اولویت خـود می دانـد، به عقیده 
او اینکـه مـردم در آسـایش باشـند، از همه چیز واجب تر اسـت. 
جایـش کـه بیفتـد، عصبانـی هـم می شـود، جایی کـه حقوق 
مـردم بـه خطـر بیفتـد. او نمی گـذارد بخاطـر برگـزاری یـک 

همایش یـا برنامـه، کل خیابـان را ببندند.
ــه در  ــی فقی ــده ول ــوان نماین ــه عن ــته ب ــال گذش ــرداد س خ
آذربایجــان شــرقی و بــه عنــوان ششــمین امــام جمعــه تبریــز 
منصــوب شــد. مــردم زیــادی بــه اســتقبالش رفتنــد و او کاری 
ــه  ــدند، بلک ــیمان نش ــا پش ــاد، نه تنه ــردم زی ــه آن م ــرد ک ک

صفــوف نمــاز هــر جمعــه طوالنــی تــر شــد.
ــا حضــور پرشــور  ــز ب یک ســال اســت کــه نمــاز جمعــه تبری
ــاز  ــچ نم ــه هی ــت ک ــال اس ــود، یک س ــزار می ش ــردم برگ م
جمعــه ای بــدون پشــتوانه چندیــن هــزار نفــری مــردم خوانده 
ــا  ــی ت ــه مصل ــت ک ــه ای نیس ــال، جمع ــود. از پارس نمی ش

ــد. ــر نباش ــف اش پ ــن ردی آخری
آل هاشــم بــا درگیــر کــردن خــود مــردم در نمــاز جمعــه، این 
امــر دینــی را پررنگ تــر کــرده اســت. او از نخبــگان فرهنگــی و 
دینی جامعــه مخصوصــا نوجوانــان و جوانــان در بین الصالتین 
ــه  ــاز جمع ــه نم ــه ب ــار ک ــا هرب ــد. تبریزی ه ــر می کن تقدی
می رونــد تعجــب نمی کننــد کــه اقدامــی دیگــر از امــام جمعه 
ــه های  ــردن کیس ــش ک ــار پخ ــد؛ یک ب ــان کن شگفت زده ش
ــتیکی بــرای کفــش میــان نمازگــزاران، یک بــار  غیرپالس
اعــالم اینکــه از ایــن پــس در خطبه هــای نمــاز جمعــه چنــد 
دقیقــه ای راجــع بــه محیــط زیســت صحبــت خواهــد شــد. 
همــه این هــا باعــث شــده اند مــردم عــادی بجــای کارکنــان 

ادارات و ارگان هایــی مشــخص صفــوف نمــاز را پــر کننــد.
تبریــز  محلــی  روزنامه هــای  از  یکــی  اواخــر  همیــن 
ــودن و  ــرز مردمی ب ــت در م ــم را »حرک ــای آل هاش حرکت ه
کارهــای عوام فریبانــه« خوانــد. همــه از ایــن روزنامــه منتقــد 
انتقــاد کردنــد جــز خــود آل هاشــم کــه زنــگ زد بــه مســئول 

ــرد. ــکر ک ــان تش ــب  مسئوالنه ش ــریه و از مطل نش

 نماینده ولی فقیه در میان مردم حاشیه نشین تبریز 
ــه  ــاد ب ــاه نشــان داده زی ــن مــدت نســبتا کوت آل هاشــم در ای
صحبــت کــردن عالقــه نــدارد. ســخنرانی هایش از ۱۵دقیقــه 
ــد  ــی بزن ــد حرف های ــعی می کن ــی س ــود ول ــاوز نمی ش متج

ــه نشــات گرفته از تفکــر واقعــی و اعمــال خــود اســت.  ک
آل هاشــم زیــاد درمــورد اهمیــت وقــت و زمــان و... ســخنرانی 
ــود  ــئوالن خ ــه مس ــا ک ــی از همایش ه ــا در یک ــد، ام نمی کن
ــان داد  ــرد و نش ــرک ک ــه را ت ــد، او برنام ــر آمدن ــش دی همای

ــی ارزش نیســت. وقــت مــردم ب
در بحبوحــه اغتشاشــات در سراســر کشــور، ایــن تنهــا تبریــز 
و تبریزی هــا بودنــد کــه در آرامــش و آســایش بــه ســر 
می بردنــد، خیلی هــا می گوینــد یکــی از دالیــل آرامــش 

تبریزی هــا امــام جمعه شــان بــود.

ــگاه  ــم در ورزش ــام آل هاش ــت االس ــور حج  حض
ــازی  ــور س ــم تراکت ــت از تی ــام و حمای ــادگار ام ی

آن زمــان کــه ســایت های معانــد بــازی تراکتورســازی را وعده 
ــم  ــد، آل هاش ــرده بودن ــالم ک ــز اع ــاش ها در تبری ــاز اغتش آغ
بــا همــراه کــردن چندتــن از مســئوالن دیگــر، بــه اســتادیوم 
رفــت و از تیــم شــهرش حمایــت کــرد. او ۹۰دقیقــه بــه عالقه 
مــردم وقــت صــرف کــرد و شــاید همیــن توجــه بــرای جوانان 
کافــی بــود کــه در نهایــت ادب، احتــرام و آرامــش بعــد از بازی 

اســتادیوم را تــرک کننــد.
آل هاشـم در ایـن مـدت بـه وظایفـش عمـل کـرده، حتـی آن 
دسـته وظایفی که »وظیفه« اش نیسـت. او به افتتاح طرح های 
شـهری مـی رود، کلنگ زنـی می کنـد، او تمـام وقتـش را در 
سـطح شـهر سـپری می کنـد، در همایش هـا، جلسـات، معابر 
عمومی، وسـائط نقلیه و... که توانسـته در اولین سالگرد حضور 

خـود در تبریـز، از مردم نمـره عالـی را بگیرد.
ــه  ــم ب ــیدمحمدعلی آل هاش ــلمین س ــالم والمس حجت االس
ــه  ــه جمع ــرای ائم ــر ب ــوی کم نظی ــک الگ ــزرگان، ی ــه ب گفت
و تمــام مســئوالن کشــور اســت، امــا همــان مســئوالن بایــد 
بداننــد کــه تنهــا بــا همــراه نداشــتن محافظ هایشــان، برگــزار 
ــد  ــرو و... نمی توانن ــا مت ــفر ب ــی، س ــای مردم ــردن دیداره ک
آل هاشــم باشــند. مــردم دلــی را از غیردلــی خیلــی زود 
ــد. ــان نمی آورن ــه زب ــاد ب ــد زی ــد، هرچن ــخیص می دهن تش

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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ــد ســدی در   ــی توان ــت حجــاب م رعای
برابــر مزاحمــت هــای خیابانــی بــه 
شــمار رود ولــی اطــالع رســانی صحیــح 
ــورد  ــه م ــت ک ــی اس ــل مهم ــز عام نی
اســت. شــده  واقــع  غفلــت 

ــی از  ــای خیابان ــه مزاحمــت ه ــه در جامع ــا وجــودی ک ب
ــان ایجــاد مــی شــود،  ــرای دختــران و زن ســوی مــردان ب
ولــی ایــن نــوع رفتارهــا در مواجهــه بــا بانوانــی کــه حجاب 
ــری  ــب ت ــش مناس ــرده و از پوش ــت ک ــالمی را رعای اس
برخــوردار هســتند مصــداق کمتــری داشــته و اگــر وجــود 

داشــته باشــد بســیار انــدک و ناچیــز اســت.
ــه  ــا حفــظ کامــل حجــاب اســالمی ب ــوان ب دختــران و بان
راحتــی مــی تواننــد چشــم طمــع افــراد مریــض و حریص 
را از خــود دور نگــه داشــته و بــه ســهولت در جامعــه رفــت 

و آمــد کننــد.
مــاده ۶۱۹ قانــون مجــازات اســالمی می گویــد: هــر کــس 
در اماکــن عمومــی یــا معابــر، متعــرض یــا مزاحــم بانــوان 
و کــودکان شــده یــا بــا الفــاظ رکیــک و حــرکات مخالــف 
ــن  ــان توهی ــت آن ــه حیثی ــی ب ــئون اجتماع ــرف و ش ع
نمایــد، بــه حبــس از دو تــا ۶ مــاه و تــا ۷۴ ضربــه شــالق 

محکــوم خواهــد شــد.
ــاع از  ــر دف ــون مجــازات اســالمی ب ــا وجــودی کــه قان ب
ــد و  ــی کن ــد م ــی تاکی ــن عموم ــان در اماک ــوق زن حق
ــرده  ــن ک ــه نوامیــس مجــازات تعیی ــن ب ــرای مزاحمی ب
اســت، ولــی در ســطح خیابــان هــا شــاهد هســتیم بــروز 
ــه  ــه از جمل ــی در جامع ــای اجتماع ــواع ناهنجــاری ه ان
مزاحمــت هــای خیابانــی، رفتارهــای نامناســب، متلــک 
پرانــی هــای کوچــه بــازاری، تنــه زنــی، بــوق زدن هــای 
ممتــد و ... حیثیــت بانــوان را هــدف قــرار داده و نوعــی 
ــدی  ــیار ب ــات بس ــه تبع ــت ک ــه آنهاس ــی ب ــی احترام ب

ــه دنبــال دارد. نیــز ب
 

ــت  ــل زش ــان عم ــرای کتم ــی ب ــار دلیل ــود آم نب
ــت ــی نیس ــت خیابان مزاحم

ــا  ــدام ب ــر ک ــان ه ــرای زن ــی ب ــای خیابان ــت ه مزاحم
ــه مزاحمــت هــا جــای مــی  شــدت و ضعفــی در مجموع
ــی  ــارهای روان ــترس و فش ــفتگی و اس ــث آش ــرد و باع گی
مــی گردنــد. هــر چنــد کــه هیــچ آمــار رســمی دقیقــی از 
ــا  ــان در خیابان ه ــه زن ــی ک ــداد مزاحمت های ــم و تع حج
ــن  ــود ای ــا نب ــدارد، ام ــود ن ــوند وج ــه می ش ــا آن مواج ب

ــر کتمــان ماجــرا نیســت. ــی ب ــار دلیل آم
مطمئنــا دیــدن چنیــن صحنــه هایــی در کالن شــهرها به 
یکــی از صحنــه هــای متــداول تبدیل شــده اســت. بیشــتر 
ــا هــر ترکیــب ظاهــر و  ــان در هــر موقعیــت ســنی و ب زن
ــترده  ــواع گس ــا ان ــبانه روز ب ــاعات ش ــام س ــره، در تم چه

ــوند. ــه رو می ش ــی روب ــای خیابان مزاحمت ه
ــن  ــود چنی ــی خ ــان در زندگ ــران و زن ــیاری از دخت بس
تجربــه هایــی داشــته انــد و هــر کــدام از آنهــا در زمــان ها 
و مــکان هــای مختلــف از ایــن نــوع مزاحمــت هــا در امــان 
ــی  ــا ب ــار آن ب ــد از کن ــا نکتــه ای کــه نبای ــد. ام ــده ان نمان
توجهــی عبــور کــرد ایــن اســت کــه نــوع پوشــش بانــوان 
در بــروز چنیــن حــرکات و رفتارهایــی بســیار تاثیــر گــذار 

اســت.

ــک  ــر هت ــده در براب ــاز دارن ــدی ب ــاب س حج
حرمــت

در جامعــه دینــی و اســالمی مــا بــا وجــود ایــن کــه شــاهد 
ــن  ــی ای ــه هســتیم ول ــی در جامع ــت های ــن مزاحم چنی
نــوع رفتارهــا در مواجهــه بــا بانوانــی کــه حجــاب اســالمی 
ــوردار  ــری برخ ــب ت ــش مناس ــرده و از پوش ــت ک را رعای

هســتند بســیار انــدک و ناچیــز اســت.
ــه  ــا اشــاره ب فاطمــه رضایــی جامعــه شــناس فرهنگــی ب
نقــش زن در خانــواده مــی گویــد: چــون زنــان و دختــران 
ــد  ــی آین ــاب م ــه حس ــواده ب ــی در درون خان ــن مهم رک
بنابرایــن آســیب هایــی کــه بــه ایــن قشــر وارد مــی شــود 
غیــر قابــل جبــران بــوده و مســتلزم هزینــه هــای زیــادی 

اســت.
وی اظهــار داشــت: ایجــاد مزاحمــت هــای خیابانــی بــرای 
ــه  ــوان از جمل ــران ج ــرای دخت ــی ب ــک پران ــان و متل زن
ناهنجــاری هــای اجتماعــی اســت کــه آثــار و پیامــد ایــن 
ــر  ــه را زی ــی جامع ــت روان ــه امنی ــا در جامع ــه رفتاره گون

ــی و  ــک پران ــی رســد متل ــه نظــر م ــرد و ب ــی ب ــوال م س
ایجــاد مزاحمــت هــای خیابانــی بــرای زنــان نوعــی اثبــات 
ــه نوعــی یــک رفتــار خشــن  ــه اســت کــه ب قــدرت مردان

اجتماعــی محســوب مــی شــود .
رضایــی ادامــه داد: البتــه ایــن پدیــده را در برخــی 
ــن  ــا ای ــد و ب ــان کــه ســر پرشــوری دارن ــان و جوان نوجوان
ــد  ــی ده ــت م ــا دس ــه آنه ــی ب ــاس بزرگ ــا احس کاره
مشــاهده مــی کنیــم و انجــام ایــن رفتارهــا باعــث کاهــش 
مشــارکت اجتماعــی، افزایــش فشــارهای روانــی، مخدوش 
شــدن شــخصیت اجتماعــی زنــان و تــرس از اجتمــاع مــی 

ــود. ش

ــکات  ــار مش ــردم دچ ــس م ــن نوامی مزاحمی
ــتند ــی هس روان

ــای  ــذت ه ــه ل ــاره ب ــا اش ــی ب ــناس فرهنگ ــه ش جامع
ــا  ــوع رفتاره ــن ن ــه ای ــه ب ــرانی ک ــردان و پس ــذر م زودگ
ــه  ــع ب ــرد: در واق ــان ک ــد، خاطرنش ــی کنن ــادرت م مب

بررسی ریشه های مزاحمت خیابانی/ حجاب عامل بازدارنده است

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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ــردم  ــس م ــان نوامی ــه مزاحم ــت ک ــوم نیس ــوح معل وض
ــه  ــا جنــس زن را ب ــد آنه ــی برن ــن کار م ــی از ای چــه لذت
ــه لحــاظ  ــا را ب ــد و آنه ــی پندارن ــر و خــوار م ــی حقی نوع

ــد. ــی دانن ــر م ــن و تحقی ــته توهی ــان شایس جنسیتش
رضایــی بــا اشــاره بــه ایــن کــه در قانــون مجــازات 
اســالمی بــه ایــن موضــوع اشــاره شــده اســت خاطرنشــان 
کرد:طبــق ماده۶۱۹قانــون مجــازات اســالمی هــر کــس در 
ــان  ــا زن ــال ی ــا مزاحــم اطف ــر، متعــرض ی ــا معاب اماکــن ی
شــود یــا بــا الفــاظ و حــرکات مخالــف شــئون و حیثیــت 
بــه آنــان توهیــن نمایــد، بــه حبــس از۲تا۶مــاه و۷۴ضربــه 

شــالق محکــوم خواهــد شــد.
ــه  ــتناد ب ــا اس ــان ب ــه زن ــودی ک ــا وج ــه داد: ب وی ادام
ایــن مــواد قانونــی مــی تواننــد مزاحمــان را بــه مراجــع 
ــی  ــری قانون ــتار پیگی ــرده و خواس ــی ک ــی معرف قضای
ــی  ــای معرف ــا پ ــری ت ــوان کمت ــوال بان ــا معم ــوند، ام ش
افــراد خاطــی و بــه مجــازات رســاندن آنهــا پیــش مــی 

ــد. رون
ــه  ــن ب ــی از مزاحمی ــه برخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب رضای
نوامیــس مــردم دارای فقــر فرهنگی هســتند، خاطر نشــان 
کــرد: در بررســی و تحلیــل پژوهــش هــای صــورت گرفتــه 
ــه  ــی ک ــوان گفــت برخــی از مردان ــی ت ــه م ــن زمین در ای
ــوان مــی شــوند  ــان هــا باعــث هتــک حرمــت بان در خیاب
ــه تازگــی  ــه ایــن نتیجــه رســیده ایــم کــه ایــن افــراد ب ب
صاحــب یــک مقــام مــادی یــا شــان اجتماعــی شــده اند و 
حتــی ممکن اســت برخــی افــراد از یــک محیــط کوچکتر 
ــروز  ــه محیــط بزرگتــری نقــل مــکان کــرده  بنابرایــن ب ب

چنیــن رفتارهایــی را حــق خــود مــی داننــد.
جامعــه شــناس فرهنگــی در ادامــه الگوگیــری اشــتباه را 
ــت:  ــر دانســت و گف ــی موث ــن رفتارهای ــروز چنی ــز درب نی
ــه  ــوع نمون ــی از ن ــن رفتارهای ــروز چنی ــت ب ــن اس ممک
ــا ناشــی مــی شــود کــه ایجــاد  ــرداری و الگوگیــری آنه ب
مزاحمــت بــرای زنــان را نوعــی تفریــح تلقــی مــی کننــد و 
بــه عبــارت دیگــر مــی تــوان گفــت خیابــان را بــا جاهــای 

ــد. دیگــر  اشــتباهی گرفتــه ان
ــت  ــاد مزاحم ــه ایج ــه اینک ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
ــراف  ــی انح ــان نوع ــرای زن ــردان ب ــط م ــی توس خیابان
ــراف  ــرد: انح ــح ک ــود تصری ــی ش ــداد م ــی قلم جنس
ــن آن  ــی تری ــه ابتدای جنســی ســطوح مختلفــی دارد ک
را مــی تــوان بــا صحبــت هــای کالمــی برطــرف کــرد و 

ــراد کــه دور از شــان و شــخصیت خــود چنیــن  ــن اف ای
کارهایــی انجــام مــی دهنــد دچــار ایــن نــوع انحرافــات 

ــتند. هس

نــوع پــرورش، تربیــت صحیــح، ســبک زندگــی و 
الگوپذیــری مناســب در خانــواده مهــم اســت

ــه  ــدر در جامع ــا آنق ــن رفتاره ــد ای ــی رس ــر م ــه نظ ب
ــراد  ــی اف ــه معرف ــی ب ــه کس ــت ک ــه اس ــترش یافت گس
خاطــی نمــی پــردازد و شــاید بســیاری از زنــان در جامعــه 
از وجــود ایــن مــاده قانونــی و معرفــی مزاحمیــن نوامیــس 

ــی اطــالع هســتند. ــون ب ــان قان ــه مجری ــردم ب م
علــی احمــدی پژوهشــگر حــوزه آســیب هــای اجتماعی 
زنــان و خانــواده در ایــن زمینــه معتقــد اســت: یکــی از 
عواملــی کــه موجــب بــروز چنیــن رفتارهایــی از ســوی 
مــردان مــی شــود بــه نحــوه پوشــش و رفتارهــای 
زننــده و زشــت زنــان و دختــران نوجــوان و جــوان 

ــردد. ــی گ برم
ــی از ســوی  ــن رفتارهای ــه گســترش چنی ــا اشــاره ب وی ب
دختــران نوجــوان در جامعــه گفــت: چــون ســن نوجوانــی 

ــا  ــران ب ــده شــدن اســت در نتیجــه دخت ــرای دی ســنی ب
برخــی رفتارهــای بــه ظاهــر ناخوشــایند در صدد هســتند 
خــود را نشــان دهنــد بنابرایــن بــا واکنــش و عکــس العمل 

پســران و مــردان در جامعــه مواجــه مــی شــوند.
پژوهشــگر حــوزه آســیب هــای اجتماعــی زنــان و خانــواده 
تصریــح کــرد: فــارغ از مشــکالت جســمی و روحــی افــراد، 
ــم  ــی بیندازی ــی نگاه ــان خیابان ــته مزاحم ــه گذش ــر ب اگ
قاعدتــا درمی یابیــم کــه ایــن افــراد از نــوع پــرورش، 
تربیــت صحیــح، ســبک زندگــی و الگوپذیری مناســبی در 

ــد. ــوردار نبوده ان ــواده برخ خان
خشــکاندن ریشــه ایــن رفتــار نابهنجــار و آســیب رســان 
ــی  اجتماعــی، شــاید نیازمنــد طــی مســیری بــس طوالن
و اندیشــیدن راهکارهــای متعــدد باشــد. بســیاری از 
کارشناســان، تربیــت اســالمی را بهتریــن راهــکار رفــع این 

ــد. ــی می دانن ــیب اجتماع آس
احمــدی بــا مقایســه شــهرها و جوامعــی کــه ایــن اتفاقات 
در آن کمتــر یــا بیشــتر رخ مــی دهــد مــی گویــد: معمــوال 
در شــهرهای کوچــک تربــه واســطه اینکــه افــراد همدیگر 
را مــی شناســند ایــن موضــوع کمتــر نمــود مــی بایــد و در 
واقــع شــناخت افــراد از همدیگــر به واســطه داشــتن رابطه 
فامیلــی یــا قومــی و قبیلــه ای یــک عامــل بازدارنده اســت 
امــا در شــهرهای بــزرگ چــون فاصلــه هــای زیــادی بیــن 
ــه راحتــی  ــردان ب ــن م ــراد وجــود دارد بنابرای شــناخت اف
و بــدون عامــل بازدارنــده چنیــن اقداماتــی را انجــام مــی 

دهنــد.
ــی در  ــل مهم ــه زن را عام ــی ب ــزاری و فیزیک ــگاه اب وی ن
ایجــاد ایــن نــوع مزاحمــت هــا دانســت و افــزود: در 
ــگاه  ــی ن ــد فیزیک ــا از بع ــان صرف ــه زن ــه ب ــه ای ک جامع
ــد،  ــات بیشــتر رخ ده ــن اتفاق ــن اســت ای ــود ممک می ش
وقتــی نــگاه بــه زن بــه عنــوان جنــس دوم گســترش مــی 
یابــد و نــوع نــگاه بــه وی در ســطوح مدیریتــی در ادارات و 
ســایر نهادهــای جامعــه بــه ایــن شــکل اســت دیگــر ایجاد 
مزاحمــت هــای خیابانــی بــرای زنــان نیــز گســترش مــی 

ــد. یاب
پژوهشــگر حــوزه آســیب هــای اجتماعــی زنــان و خانــواده 
تحقیــق در ایــن زمینــه بســط تفکــرات فرهنگــی در 
ــاخص  ــی از ش ــی را یک ــن دیدگاه ــی چنی ــتای نف راس
ــن  ــروز چنی ــری از ب ــگیری و جلوگی ــم در پیش ــای مه ه

ــد. ــی کن ــالم م ــی اع رفتارهای
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نیشــابور  بــرای  بزرگــی  ضعــف 
ــوان  ــتن عن ــود داش ــا وج ــه ب ــت ک اس
دومیــن پایتخــت کتــاب ایــران بــه 

نشــود. داده  اهمیتــی  نویســندگانش 

نیشــابور یکــی مهــم تریــن شــهرهای کشــور در حــوزه 
فرهنــگ و هنــر محســوب مــی شــود زیــرا ایــن شــهر زمانــی 
زادگاه نویســندگان و شــاعران بزرگــی همچــون خیــام  و عطار 
ــان  ــران و جه ــه ای ــته ای را ب ــی برجس ــزرگان ادب ــوده و ب ب

ــرده اســت. ــی ک معرف
ــوز از داشــتن  ــا بیــش از ۳۰۰ نویســنده هن ــروز نیشــابور ب ام
ــای الزم از  ــت ه ــی محــروم اســت و حمای ــای ادب ــن ه انجم
نویســندگان بــرای خلــق آثــار برجســته و مهــم نمــی شــود.
کتــاب هــای نویســندگان نیشــابوری امــروز حتــی در کشــور 
هــای خارجــی بــه فــروش مــی رســد امــا عــدم حمایــت های 
الزم از ســوی مســئوالن اســتانی و شهرســتان باعــث شــده تــا 
برخــی نویســندگان دلســرد شــده و آینــده ایــن حــوزه دچــار 

مخاطــره شــود.
ــا وجــود داشــتن  ضعــف بزرگــی بــرای نیشــابور اســت کــه ب
ــندگانش  ــه نویس ــران ب ــاب ای ــت کت ــن پایتخ ــوان دومی عن

ــود.  ــی داده نش اهمیت
 

مسئوالن از نویسندگان حمایت نمی کنند 
ــه  ــک نویســنده نیشــابوری ک ــا ســراغ ی ــن رابطــه ب در همی
امــروز بــه جــد بــدون حمایــت مســئولین در حــال پیگیــری 
ــا در  مطالبــات نویســندگان ایــن شهرســتان اســت رفتیــم ت
ــو  ــا وی گفتگ ــهر ب ــن ش ــت نویســندگان ای خصــوص وضعی
کنیم.رئیــس انجمــن نویســندگان عالــی مقــام نیشــابور اظهار 
مــی کنــد: یکــی از مهمتریــن و اساســی ترین مشــکل انجمن 
ــی  ــای ادب ــن ه ــی انجم ــور کل ــتان و بط ــعر و داس ــای ش ه
نداشــتن مــکان ثابــت و عــدم تامیــن امکانــات اولیــه مالــی و 

حمایتــی نویســندگان اســت.
ــدای  ــه از ابت ــا ک ــد: از انج ــی افزای ــوی م ــن رض ــید حس س
تاســیس انجمــن هــا در ایــران بیشــتر انجمــن هــا در منــزل 
بــزرگان و صاحبان ادب تشــکیل می شــده اســت برخــی هنوز 
هــم برایــن بــاور هســتند کــه نبایــد ادارات و نهادهای مســؤل 
ورود بــه ایــن عرصــه ورود پیــدا کننــد و همین موضوع ســبب 

بــروز ایــن نابســامانی هــا شــده اســت.
ــی را وزارت  ــات خوب ــبختانه اقدام ــد: خوش ــی کن ــراز م وی اب
فرهنــگ و ارشــاد اســالمی در خصــوص ســازماندهی و صاحب 
خانــه کــردن انجمــن هــای ادبــی انجــام داده اســت کــه اگــر 
ــا  ــش ه ــزاری همای ــه یکســال از برگ ــه هزین ــن وزارت خان ای
را بــه حســاب انجمــن هــای شناســه دار واریــز کنــد اتفاقــی 
خواهــد افتــاد کــه در تاریــخ ادبیــات و زبان فارســی بی ســابقه 

خواهــد بــود.
رضــوی بیــان مــی کنــد: بایــد ســاختار و ترکیب انجمــن های 
ــازوی  ــوان ب ــه عن ــی را ادارت فرهنــگ وارشــاد اســالمی  ب ادب
حمایتــی و حامــی فرهنگــی خــود بداننــد و از هیچ تالشــی در 

تامیــن و رفــع مشــکالت آنــان دریــغ نکننــد.
رئیــس انجمــن نویســندگان عالــی مقــام نیشــابور تاکیــد می 
کنــد: دیگر مشــکل مهــم در خصــوص نویســندگان و مؤلفین 
و کســانی کــه آثــار خــود را بــه چــاپ مــی رســانند این اســت 
کــه در همــه جــای دنیــا نویســنده وقتــی اثــر را متولــد مــی 
کنــد دیگــر نبایــد دغدغــه فروش،ناشــر و حــق چاپ را داشــته 
ــر دیگــرش را کــه محصــول اندیشــه آرام  ــد اث ــا بتوان باشــد ت

اوســت در اوج آرامــش فکــری و روحــی تالیــف کنــد.

وی اظهــار مــی کنــد: حمایــت از نویســندگان اگــر از طریــق 
انجمــن هــای ادبــی صــورت گیــرد و مشــکالت از ایــن مســیر 
ــدی را  ــد و کارآم ــا شــکل جدی ــا انجمــن ه حــل شــود قطع

تجربــه خواهنــد کــرد.
رئیــس انجمــن نویســندگان عالــی مقــام نیشــابور مــی گوید: 
ــت  ــن پایتخ ــه در دومی ــت ک ــزرگ اس ــف ب ــک ضع ــن ی ای
کتــاب ایــران نویســندگان از ســوی برخــی مســئوالن حمایت 

نمــی شــوند.
 

 بانک اطاعاتی نویسندگان را تکمیل خواهیم کرد
ــس اداره  ــراغ رئی ــه س ــزارش ب ــل گ ــرای تکمی ــه ب در ادام

فرهنــگ و ارشــاد اســالمی رفتیــم.
ــابور  ــندگان  نیش ــد: نویس ــی کن ــار م ــی اظه ــاس کرخ عب
خوشــبختانه بــه همــت گــروه هــای مردمــی چندیــن محفل 
دارنــد و در شــرف ثبــت انجمــن مولفــان شهرســتان هســتند 
و تاکنــون مقدمــات تشــکیل ایــن انجمــن انجام شــده اســت.
وی مــی افزایــد: انجمــن هــای ادبــی از ســال ۹۳ در نیشــابور 

تشــکیل شــده انــد و اکنــون مراحــل پایانــی را مــی گذرانــد 
البتــه برخــی اختــالف ســلیقه هــا بیــن اعضــا وجــود داشــته 
وعلــت تاخیــر نیــز همیــن اســت امــا بــه لطــف خــدا و همــت 

عزیــزان امــروز انســجام خوبــی دارد.
ــی  ــراز م ــابور اب ــاد اســالمی نیش ــگ و ارش ــس اداره فرهن رئی
کنــد: نویســندگانی نیشــابوری کــه کتــاب چــاپ کــرده انــد 
بیــش از ۳۰۰  نفــر هســتند و هــم اکنــون در تــالش هســتیم 

بانــک اطالعاتــی آنهــا را کامــل کنیــم.
ــندگان  ــا نویس ــه ه ــتر زمین ــد: در بیش ــی کن ــان م وی بی
ــت  ــن قابلی ــم از ای ــی توانی ــا م نیشــابور مطــرح هســتند و م
ــندگان  ــد نویس ــتا بای ــن راس ــم و در ای ــی کنی ــتفاده خوب اس

ــند. ــته باش ــا داش ــا م ــکاری  الزم را ب هم
 در پایــان بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه نیشــابور بــا 
قدمــت فرهنگــی و تاریخــی خــود یکــی از مهــم تریــن قطــب 
ــه  هــای ادبــی کشــور محســوب مــی شــود و بــی توجهــی ب
مشــکالت نویســندگان باعــث ضربــه خــوردن ایــن حــوزه در 

کشــور خواهــد شــد.

بی مهری به نویسندگان در دومین پایتخت کتاب کشور

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

متین رضوی
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 مــاه مبــارک رمضــان آداب ورســوم 
مختلفــی دارد کــه بســیاری از ایــن 
آداب در گــذر زمــان بــه فراموشــی سپرده شــده اند، 
دوختــن »پیراهــن مــراد« بــرای دختــران دم بخــت، 
گلخندانــی و افطــاری دادن از رســوم ایــن مــاه اســت.

رمضــان، از گذشــته تاکنــون، در فرهنــگ مــردم از جایگاهــی 
ممتــاز برخــوردار بــوده و همــواره آیین هــای ویــژه ای در ایــن 
مــاه، در میــان مــردم کشــورهای اســالمی  برگــزار می شــود.

آداب ورســوم مــاه مبــارک رمضــان از مســائل مهــم در 
ــت  ــه به واســطه قدم ــه اســت ک ــر منطق ــی ه ــگ بوم فرهن
ــفانه در  ــت. متأس ــوردار اس ــژه ای برخ ــت وی ــود، از قداس خ
ــنت های  ــن س ــیاری از ای ــینی، بس ــهری و ماش ــی ش زندگ
زیبــا بــه بوتــه فراموشــی سپرده شــده اند و بســیاری 
ــوم  ــن رس ــه ای ــده اند و ازآنجاک ــر ش ــز کم رنگ ت ــر نی دیگ
ــاد  ــان آح ــژه در می ــه به وی ــتگی در جامع ــاز همبس زمینه س

ــز دارد. ــی نی ــت فراوان ــت، اهمی ــلمان اس ــل مس مل
ــواز  ــه پیش ــرای ب ــی ب ــوش خاص ــعبان جنب وج ــه ش از نیم
رفتــن مــاه رمضــان در میــان مــردم نواحــی مختلــف کشــور 
مشــاهده می شــود و مســلمانان بــرای انجــام فرایــض دینــی 
ــی  ــان در برخ ــن می ــه در ای ــوند، ک ــاده می ش ــاه آم ــن م ای
ــه  ــود ک ــده می ش ــای دی ــن آیین ه ــتان قزوی ــق اس مناط
آشــنایی بــا آن هــا می توانــد مــا را بــا عمــق ارادت مــردم ایــن 

دیــار بــه ایــن مــاه مبــارک آشــنا کنــد.

آیین های قدیمی را حفظ کنیم
ــون  ــی گوناگ ــردم نواح ــاه، م ــن م ــیدن ای ــل از فرارس قب
ــره  ــی از چه ــه زدودن آلودگ ــن ب ــه در قزوی ــران ازجمل ای
خانــه و محلــه خویــش می پردازنــد، درواقــع بــا نظافــت و 
ــا بتواننــد  ــد ت ــرآن می رون ــه پیشــواز بهــار ق ــی ب خانه تکان
ــه انجــام تکالیــف دینــی  ــال ب ــا فراغــت و آســودگی خی ب

ــد. ــش بپردازن خوی
پاکیزگــی تنهــا بــه محیــط خانــه محــدود نمی شــود و پیــر 
و جــوان بــا طیــب خاطــر در نظافــت اماکــن عمومــی  محلــه 
خــود مشــارکت و مســاجد و تکایــا را بــرای برگــزاری مراســم 

ــد. ــاده می کنن ــاه رمضــان آم م
مــاه مبــارک رمضــان ارزشــمندترین مقطــع زمانــی در طــول 
ــرده و  ــب ک ــن را واج ــد روزه گرفت ــه خداون ــت ک ــال اس س
ــراه  ــی هم ــوم خاص ــا آداب ورس ــتانی ب ــر اس ــان در ه رمض
اســت و مــردم اســتان قزویــن نیــز آداب ورســوم خاصــی در 
ــه فراموشــی ســپرده   ــا ب ــه بیشــتر آن ه ــد ک ــاه دارن ــن م ای

ــده اســت. ش
ــن  ــان در ای ــن پژوه ــی از قزوی ــف گمرکچ ــر یوس علی اصغ
ــی  ــا لهجــه قزوین ــن خطــه ب ــردم ای ــد: م خصــوص می گوی
ــن  ــه ای ــان کلمــات حــذف می شــود ب کــه حــرف )ه( در پای
مــاه »مامبــارک« می گوینــد، و اولیــن چیــزی کــه در قزویــن 
مرســوم بــوده بــه پیشــواز مــاه مبــارک رمضــان رفتــن بــوده 

کــه امــروزه از یادهــا رفتــه اســت.
ــد: در برخــی از شــهرهای کشــور مراســم  ــه می ده وی ادام
اســتقبال از مــاه رمضــان کــه برگــزار می شــد در هــر شــهری 
ــم  ــن مراس ــه ای ــدان ب ــهر هم ــاًل در ش ــت، مث ــی داش نام
»کلوخ انــدازان« می گوینــد و در قزویــن »گلخندانــی« گفتــه 
می شــود کــه آخریــن جمعــه مــاه شــعبان برگــزار می شــد 
و نــگاه مــردم قزویــن بــه مــاه رمضــان ماننــد مســافری بــود 
کــه یــک ســال ســفرکرده لــذا بــا روی خــوش بــه اســتقبال 

آن می رفتنــد.
گمرکچــی یــادآور می شــود: در ایــن مراســم یکــی از 

ــوت  ــتان دع ــه باغس ــواده را ب ــراد خان ــل اف ــزرگان مح ب
ــه برگــزار  ــن مراســم در خان می کــرد و در فصــل ســرما ای
می شــد و ازآنجاکــه در آن زمــان رســانه های جمعــی 
نبــود در ایــن مراســم مشــخص می شــد چــه کســی 
ــردی  ــوالً ف ــه معم ــد ک ــدار کن ــحر بی ــرای س ــردم را ب م
ــحر  ــی داد س ــخیص م ــتاره ها تش ــه از روی س ــه ک باتجرب
ــن  ــان تعیی ــن می ــی داد و در ای ــن کار را انجــام م شــده ای
ــات  ــی مناج ــه کس ــد و چ ــی اذان بگوی ــه کس ــد چ می ش

ــد. ــی کن خوان
ــوق وذوق  ــا ش ــردم ب ــی« م ــم »گلخندان ــزاری مراس ــا برگ ب
ــاه  ــتقبال م ــه اس ــمی ب ــی و جس ــرژی روح ــا ان ــراوان ب ف
رمضــان می رفتنــد و در واقــع ایــن مــاه را بــا خنــده و شــادی 
ــاه  ــن م ــوم ای ــر از آداب مرس ــی دیگ ــد. یک ــروع می کردن ش

ــت. ــتمندان اس ــه مس ــک ب ــاری دادن و کم ــز افط نی
ــل  ــود قب ــم ب ــن رس ــرد: در قزوی ــار ک ــی اظه گمرکچ
ــن  ــن)ع( ای ــام حس ــد ام ــان تول ــاه رمض ــم م از پانزده
ــی افطــاری همیشــه  مراســم صــورت نمی گرفــت، مهمان
از نیمــه دوم مــاه شــروع می شــد و افطاری هــا نیــز 
ــدون  ــوی و ب ــا مق ــود، غذاه ــت ب ــاده و راح ــی س خیل
بــه  بیشــتری  افــراد  و  بــود  تشــریفات  و  تجمــل 

می شــدند. دعــوت  میهمانــی 
وی ادامـه می دهـد: دسـتگیری از بینوایـان یکـی دیگـر از 
کارهایی اسـت کـه در این ماه صـورت می گرفـت به طوری که 
غـذا به صـورت خشـکه شـامل برنـج، گوشـت، نخـود، لوبیا و 

مـرغ خریـداری و بیـن فقـرا توزیع می شـد.

روزه اولی ها جایزه می گرفتند
نوجوانــان و روزه اولی هــا نیــز در ایــن مــاه آداب ورســوم 
ــاه  ــوم م ــر از رس ــی دیگ ــه یک ــتند به طوری ک ــی داش خاص
رمضــان در قزویــن کــه بــه آن اهمیــت داده می شــد، توجــه 

ــود. ــا ب ــان و روزه اولی ه ــه نوجوان ب
ــه روزه  ــا ک ــه روزه اولی ه ــد: در آن دوره ب ــی می گوی گمرکچ
ــر روزه   ــد اگ ــالً می گفتن ــد، مث ــزه می دادن ــد، جای می گرفتن
بگیریــد فــالن جایــزه را می دهیــم، جوایــز آن موقــع بزغالــه، 
بــره، مــرغ، خــروس و کاله و بــرای دختــران هــم روســری و 
چارقــد تعییــن می کردنــد و روز عیــد فطــر حتمــاً بــه وعــده 

ــد. ــل می ش عم

»پیرهن مراد« بر تن دختران دم بخت
گمرکچــی تصریــح می کنــد: قزوینی هــا در روز ۲۶ مــاه 
ــن ملجــم  ــه درک واصــل شــدن »اب ــا ب رمضــان مصــادف ب
ــک  ــد، ی ــزار می کردن ــایی برگ ــم بخت گش ــرادی« مراس م
ــد،  ــه می خری ــرد و پارچ ــع می ک ــول جم ــادات پ ــوی س بان
ــت  ــه می گف ــی زدن پارچ ــگام قیچ ــم هن ــروش ه ــاره ف پ

ــوید«. ــت روا ش »حاج
ــا ۶  ــجد ب ــد در مس ــه را می آوردن ــد: پارچ ــه می ده وی ادام
ــل از اذان  ــا قب ــد و ت ــخ و ســوزن می دوختن ــا ن ــم ب ــر خان نف
مغــرب بــه تــن دختــر موردنظــر می کردنــد کــه اســم ایــن 
ــان  ــاه رمض ــد م ــد بودن ــود، معتق ــراد« ب ــن م ــن »پیره آیی
ــاق  ــن اتف ــر ای ــه اگ ــد ک ــر ازدواج می کن ــده دخت ــال آین س
ــه خــود را از  ــد تمــام تجهیــزات پارچــه جهیزی ــاد بای می افت

ــد. ــه پارچــه را خریدن ــد ک ــزازی بخرن همــان ب
ــوم  ــن آداب ورس ــرد: ای ــان ک ــژوه خاطرنش ــن پ ــن قزوی ای
از یادهــا رفتــه و چیــزی کــه مانــده تجمــالت مــاه 
رمضــان اســت و مســتمندان کــه اصــل ماجــرا بودنــد 

. ند ه ا موش شــد ا فر
مــاه رمضــان عــالوه بــر ایــن آداب ورســوم دارای آداب ورســوم 
معنــوی و مذهبــی نیــز هســت کــه در اغلــب شــهرها بــه آن 

ــود. ــه می ش توج
حجت االسالم والمســلمین علــی عباســی رئیــس حــوزه 
ــی  ــد: یک ــوص می گوی ــن خص ــن در ای ــتان قزوی ــه اس علمی
ــی مســاجد اســت کــه  از مراســم ایــن مــاه مبــارک غبارروب
موجــب تطهیــر روحیــه و آمــاده شــدن افــراد برای اســتقبال 

ــود. ــان می ش ــاه رمض از م
ــن  ــاری و رفت ــفره های افط ــی س ــد: برپای ــه می ده وی ادام
بــه افطــاری نیــز یکــی دیگــر از آداب مــاه رمضــان اســت کــه 
موردتوجــه قــرار گرفتــه امــا بایــد در ایــن مراســم از تجمــل 
و تشــریفات پرهیــز شــود، همچنیــن توجــه بــه فقــرا نیــز در 

ایــن مــاه بســیار تأکیــد شــده اســت.
ــان  ــکی« خاطرنش ــه روزه »کله گنجش ــاره ب ــا اش ــی ب عباس
ــت  ــه اس ــی روزه نیم ــه معن ــکی ب ــد: روزه کله گنجش می کن
ــا  ــد و ت ــا می خوانن ــد و دع ــحری می خورن ــودکان س ــه ک ک
ــه  ــن روزه جنب ــه ای ــد ک ــزی نمی خورن ــر چی ــک ظه نزدی
تربیتــی معنــوی دارد و از آداب ورســوم مــاه رمضان محســوب 

می شــود.

چهره رمضان در گوشه و کنار ایران؛سنت هایی که به ماه خدا رنگ می دهد

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

پایا ماندگار
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــازی و  ــه، خودس ــاه تزکی ــان م ــود: رمض ــادآور می ش وی ی
ــاه  ــن م ــه در ای ــی ک ــت و آداب مختلف ــی خداس ــاه بندگ م
ــی را  ــه بندگ ــه زمین ــت ک ــن اس ــرای ای ــده ب پیش بینی ش

ــد. ــم  کن فراه

رمضــان در همــه نقــاط ایــران حــال و هــوای معنوی 
دارد

ــی  ــن مذهب ــک آیی ــا ی ــلمانان تنه ــرای مس ــان ب ــاه رمض م
ــرد  ــک فرهنــگ اســت کــه در درون هــر ف ــژه نیســت، ی وی

ــت. ــده اس ــه ش ــژاد، نهادین ــگ و ن ــارغ از رن ــلمان ف مس
شــیرازی ها آخریــن جمعــه قبــل از مــاه مبــارک رمضــان 
ایــن روز رســم  انــدازون« می گوینــد در  را »کلــوک 
اســت اگــر مــاه رمضــان در تابســتان افتــاده باشــد مــردم 
دسته دســته بــه گردشــگاه های اطــراف شــهر مثــل 
دیدنــی  مکان هــای  و  قصردشــت  سرســبز  باغ هــای 
ــه شــام  ــی و خوشــی ب ــد و آن روز را به خوب شــیراز می رون

نند. می رســا
ازجملــه  کــه  دارنــد  کلوخ انــدازان  آییــن  یــزد  در 
آداب ورســومی اســت کــه مردمــان مؤمــن یــزد بــا انجــام آن 

بــه اســتقبال مــاه مبــارک رمضــان می رونــد.
ــاه رمضــان دو ســنت  ــا م ــان ب در آذربایجــان شــرقی هم زم
ــان  ــا همچن ــت قرن ه ــا گذش ــه دوزی ب ــا و کیس قاباخالم
ــرا  ــت اج ــا جدی ــا« ب ــوص »قاباخالم ــت و به خص پابرجاس

می شــود.
بــرای افطــار در گیــالن نیــز رســم هایی وجــود دارد، افطــاری 
ــا  ــذری و دعــوت از خویشــاوندان عــروس ی ــوان ن دادن به عن
ــاً در تمــام نقــاط  دامــاد، بخصــوص در دوران نامــزدی تقریب
اســتان گیــالن در مــاه مبــارک رمضــان معمــول اســت و در 
برخــی مناطــق و روســتاها »احســان آش« و »افطــار آشــی« 

رســم اســت.
از  اســتقبال  آیین هــای  از  همدانی هــا  قالغــی«  »روزه 
ــاه  ــر م ــم و آخ ــای اول، پانزده ــه روزه ــت ک ــان اس رمض

می گیرنــد. روزه  را  شــعبان 
ــا حضــور  مــردم اســتان مازنــدران مــاه مبــارک رمضــان را ب
روزه اولی هــا بــر ســر ســفره افطــار متبــرک می کننــد. 
ــن  ــه س ــار ب ــتین ب ــرای نخس ــدران ب ــه در مازن ــانی ک کس
تکلیــف می رســند و روزه می گیرنــد تــا زمانــی کــه از 
هدیــه ای  »روزه ســری«  به عنــوان  بزرگ ترهــا  جانــب 
ــامل  ــا ش ــن هدای ــوالً ای ــد و معم ــار نمی کنن ــد، افط نگیرن
ــره  ــواع نق ــول و ان ــران، پ ــرای دخت ــات ب ــاز و طالج چادرنم

ــت. ــران اس ــرای پس ــی ب قدیم
آییــن »اهلل رمضونــی« در کرمــان مراســمی اســت بــا عنــوان 
کلیدزنــی در شــب های مــاه مبــارک کــه در آن زنــی داخــل 
ــد کالم اهلل مجیــد  یــک ســینی آینــه، ســرمه دان و یــک جل
ــا  ــه منــازل اهــل محــل مــی رود و خوراکی هــا ی ــرار داده ب ق

ــد. ــتمندان می ده ــه مس ــده را ب ــول جمع آوری ش پ
ــی از  ــان  خوان ــحرخوانی و رمض ــدان، س ــه نیازمن ــاری ب افط
ــارک رمضــان در سیســتان  ــاه مب ــوم م ــا و آداب ورس آیین ه

ــتان اســت. و بلوچس
ــی و  ــه ای اله ــه فریض ــل ب ــرای عم ــا ب ــن آیین ه ــه ای هم
خودســازی و نزدیــک شــدن بــه معبــود اســت کــه در همــه 
ــه  ــادت توجــه ب ــش و عب ــا و نیای ــار دع ــا در کن ــن آیین ه ای

ــده شــده اســت. ــدان هــم دی ــوع و نیازمن ــم ن ه
در مــاه رمضــان همــه بــا یــک نیــت و اعمالــی خداپســندانه 
بــه میهمانــی پــروردگار می رونــد تــا ســعادت دنیــا و آخــرت 

خــود را تضمیــن کننــد.
ــزار  ــان را برگ ــومی رمض ــه آداب ورس ــا چ ــدارد ب ــی ن اهمیت
ــاه  ــن م ــروج از ای ــس از خ ــه پ ــت ک ــم آن اس ــد مه می کنی
از گنــاه و لغــزش دور شــده و بــا تهذیــب نفــس بیشــتری در 
ــم و نیازمنــدان را فرامــوش نکنیــم.  مســیر الهــی گام برداری

ــا. التمــاس دع

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 41 |  شماره 28 | خرداد 97

علیــزاده،   حســین  حجت االســالم 
متولــی امامــزاده ســیدمحمد جلفــا 30 
ــی  ســال از عمــر خــود را صــرف آبادان
ایــن امامــزاده کــرده و حــاال بیشــتر روزهــا میزبــان تعــداد 
اســت. امامــزاده  ایــن  در  هــا  خانــواده  از  زیــادی 

وقتــی ۸ ســال داشــته، دچــار بیمــاری ســختی شــده اســت. 
حــدود دومــاه در بســتر بیمــاری بــوده و زمانــی بیمــاری اش 
تــا حــدی بــاال گرفتــه کــه هوشــیاری خــود را از دســت داده 
اســت. آن زمــان در روستایشــان یعنــی »نوجــه مهــر«، هیــچ 
پزشــکی نبــود و امــکان ســفر بــه شــهر جهــت مــداوا وجــود 

نداشــت.
»امامــزاده  بــا  مجــاورت  در  خانه شــان  می گویــد 
ــه آن  ــود؛ امامــزاده ای کــه مــردم روســتا ب ســیدمحمدآقا« ب
ــال از او قطــع  ــه کام ــک روز ک ــتند. ی ــی داش ــاد محکم اعتق
ــه او  ــد ک ــادرش می خواه ــدرش از م ــد، پ ــرده بودن ــد ک امی
ــه امامــزاده ببــرد بلکــه آنجــا شــفا پیــدا کنــد. مــادرش  را ب
ــک  ــا ی ــه تنه ــزاده ای ک ــرد، امام ــزاده می ب ــه ام حســین را ب
ــه  ــا ضریحــی کوچــک داشــته. حســین ب اتاقــک کاه گلــی ب
نظــر مــادرش شــفا پیــدا نمی کنــد؛ مــادر قهــرش می گیــرد 
ــن  ــوا روش ــه ه ــزاده ک ــار در امام ــی آورد کن ــه اش را م و بچ
ــود  ــه می ش ــح ک ــا صب ــان؛ ام ــه خانه ش ــد ب ــود و برگردن ش
ــا  ــا کج ــد »م ــادر می پرس ــود و از م ــدار می ش ــین بی حس
هســتیم؟« حــال حســین آنقــدر خــوب می شــود کــه جلوتر 
از مــادر بــه ســمت خانــه حرکــت می کنــد و در را می کوبــد.
این هــا را حاج آقــا علیــزاده وقتــی بــرای مــا تعریــف می کنــد 
کــه از او می خواهیــم از کرامــات امامــزاده ســیدمحمد 
برایمــان بگویــد و او فقــط بــه ایــن خاطــره اکتفــا می کنــد، 
چراکــه بــرای خــودش در دوران کودکــی اتفــاق افتــاده 
اســت. می گویــد بقیــه کرامت هایــش را برویــد از مــردم 
بپرســید: »مشــک آن اســت کــه خــود ببویــد نــه آنکــه عطار 

ــد«. بگوی
ــید  ــزاده س ــی امام ــزاده متول ــین علی ــالم حس حجت االس
محمدآقــا در روســتای نوچــه مهــر شهرســتان جلفاســت. او 
ــه  ــت؛ از روزی ک ــزاده اس ــی امام ــه متول ــت ک ــال اس ۳۰ س
امامــزاده آب و بــرق نداشــته، تــا االن کــه بیــش از ۲۵۰ اتــاق 
ــاخته  ــزاده س ــکوه امام ــن باش ــکونت زوار در صح ــرای س ب
شــده اســت؛ از روزی کــه درآمــد و نــذورات امامــزاده ســالیانه 
۲۰۰ تومــان بــوده، تــا االن کــه ۷۰۰ میلیــون تومــان اســت.
ــزاده رســیدیم  ــه امام ــی ب ــکاس وقت ــگار و ع ــدادی خبرن تع
ــن  ــود. صح ــه ب ــر هفت ــب و آخ ــی ۱۲ ش ــود؛ حوال ــب ب ش
ــود. آنطــور کــه از ازدحــام مــردم می شــد  امامــزاده شــلوغ ب
اتاق هــای اطــراف صحــن پــر شــده  فهمیــد، تمــام 
ــو  ــده ای وض ــدند، ع ــرم وارد می ش ــه ح ــدادی ب ــد. تع بودن

... و  می گرفتنــد 
ــی  ــاال یعنــی اتاق ــاال هســت. ب ــزاده ب ــا علی ــد حــاج آق گفتن
ــه های  ــار قفس ــرف در حص ــه از دو ط ــکل ک ــتطیل ش مس
ــی  ــز و صندل ــی و حــوزوی. می ــای دین ــود. کتاب ه ــاب ب کت
ــا  ــرای حاج آق ــدس زد ب ــد ح ــه می ش ــود ک ــم ب ــاده ای ه س

ــزاده هســت. علی
مــا بــه شــکل نیم دایــره گــرد حاج آقــا نشســتیم. او عبایــش 
را بــر تــن نداشــت. لبــاده اش هــم پــر از گــرد و غبــار و خــاک 
بــود. خیلــی تحویل مــان گرفــت، بــا همــه دســت داد و حــال 
و احوال مــان را پرســید؛ نشســت و چیــزی طــول نکشــید که 
ــک  ــتکان های کوچ ــزی و در اس ــکل فل ــینی دایره ش در س
ــتگی مان  ــی خس ــه کم ــرای اینک ــد. ب ــای آوردن ــان چ برایم
ــی  ــای متول ــه صحبت ه ــم ب ــم و بتوانی ــه در کنی ــن ب را از ت

امامــزاده گــوش دهیــم، می بایســت چای هایمــان را بــا 
جــان و دل می خوردیــم.

»آن موقــع وضــع مــدارس دولتــی خــوب نبــود، پــدرم گفــت 
ــی شــوی«.  ــا روحان ــه حــوزه بفرســتم ت ــو را ب می خواهــم ت
حاج آقــا علیــزاده صحبت هایــش را شــروع کــرده بــود 
ــودش  ــه خ ــه گفت ــیم. ب ــی از او بپرس ــوال خاص ــه س بی آنک
ابتــدا راهــی مدرســه علــوم حــوزوی طالبیــه تبریــز شــده و 

ــم شــده اســت. ــی ق ســپس در ســال ۱۳۵۲ راه
تحصیلــش را آنجــا ادامــه داده و بــا آنکــه بســیاری از 
ــتری ها  ــذب ادارات و دادگس ــدا ج ــان ابت ــتانش در هم دوس
ــا علیــزاده ترجیــح داده دوره خــارج از فقــه  شــده اند، حاج آق

ــرد. ــم بگی ــاوت را ه ــدرک قض ــد و م ــام کن ــم تم را ه
هرچنــد در صحــن هنــوز ازدحــام جمعیــت جــاری بــود امــا 
مــا می توانســتیم صــدای گــرم و بلنــد حاج آقــا را بــه خوبــی 
ــنویم. او می گفــت: »عشــقم ایــن بــود کــه برگــردم  بش
ــد  ــه بع ــم.« ک ــت کن ــزاده خدم ــه امام ــتایمان و ب ــه روس ب
ــه  و  ــکارم شــیرازی خان ــت اهلل م ــا اســتادش آی از مشــورت ب
زندگــی اش را در قــم رهــا کــرده و بــه روســتایش بازگشــته 

ــت. اس
ــه دقــت همــه  مــا را زیــر نظــر داشــت. جرعــه ای چــای  او ب
خــورد و ادامــه داد: »وقتــی اینجــا آمــدم هیــچ نبــود. امــا از 
طــرف اوقــاف کــه مســئول شــدم تــا االن، ۳۰ ســال تــالش 
ــتقل دارد،  ــرق و آب مس ــم ب ــزاده ه ــون امام ــا اکن ــردم ت ک
ــرویس  ــم س ــوب، ه ــد خ ــم درآم ــکونت، ه ــل س ــم مح ه
بهداشــتی های متعــدد، حــرم باعظمــت، محــل ذبــح قربانــی 
و... این هــا ماحصــل عمــری اســت کــه اینجــا صــرف 

ــرده ام«. ک
یکــی از بچه هــا درمــورد درآمدهــای امامــزاده پرســید. 
ــا بحــال یــک  ــت ت حــاج  حســین جــواب می دهــد کــه دول
ــوده  ــه ب ــت؛ هرچ ــداده اس ــه ن ــزاده هزین ــرای امام ــال ب ری
ــا  ــان را اینج ــی نذوراتش ــردم زمان ــوده و م ــردم ب ــذورات م ن
آورده انــد کــه مطمئــن شــدند هیــچ  سواســتفاده ای صــورت 
ــا  ــزاده ب ــال امام ــه هرس ــد ک ــردم می بینن ــرد: »م نمی گی
ــت؛  ــرده اس ــدا ک ــا پی ــت و ارتق ــاوت اس ــش متف ــال قبل س

ــد«. ــاد دارن ــتند و اعتم ــن هس ــن مطمئ ــرای همی ب
ســاعت نزدیــک بــه ۱ بامــداد بــود کــه صحبت هایمــان تمــام 
ــن  ــراف صح ــای اط ــی از اتاق ه ــود در یک ــرار ب ــا ق ــد. م ش
حــرم کــه همــه مســافران آنجــا می خوابنــد ســکونت داشــته 

باشــیم تــا صبــح بــه راهمــان ادامــه دهیــم.
از پنجــره اتاق مــان می شــد صــدای رودخانــه را شــنید. 
بــرای نوشــیدن آب اتــاق را تــرک کــردم. بــه ســمت آبخوری 
ــن ور  ــرم ای ــاط ح ــدم در حی ــا را دی ــه حاج آق ــم ک می رفت
ــوش و  ــرم خ ــان ح ــان و خادم ــا کارکن ــت. ب و آن ور می رف

ــه  ــد ک ــد فهمی ــش می ش ــت صورت ــرد. از حال ــش می ک ب
ــکلی  ــس مش ــه هیچ ک ــد ک ــن ش ــی مطمئ ــد وقت می خواه

ــد. ــرود و بخواب ــدارد خــودش ب ن
ســاعت ۷ صبــح مــا از اتاق مــان بیــرون آمدیــم. همــه 
ــزاده  ــا علی ــت، حاج آق ــاق مدیری ــوی ات ــد. جل ــده بودن خوابی
بــود کــه یــک صندلــی پالســتیکی گذاشــته و نشســته بــود 
و حیــاط را تماشــا می کــرد. یعنــی دیشــب نخوابیــده بــود؟
مــا را کــه دیــد لبخنــد زد. کنارمــان آمــد و بــه طــرف حــرم 
ــا در  ــه م ــم ک ــر می گرفتی ــر در نظ ــرد. اگ ــان ک راهنمایی م
ــی راه  ــش حت ــال پی ــه ۲۰ س ــاده ک ــتای دورافت ــک روس ی
بــرای رفــت و آمــد نداشــته بودیــم، می شــد حــرم و ضریــح 
ــوت  ــرم در خل ــای ح ــرد. چلچراغ ه ــف ک ــکوه توصی را باش

ــود. ــز ب ــی دل انگی صبح گاه
ــای  ــی از کلیده ــه یک ــی داد ک ــح م ــزاده توضی ــا علی حاج آق
حــرم دســت هیئــت امناســت و یکــی دســت اوقــاف. 
هیچ کــس نمی توانــد ســرخود ســراغ نــذورات بــرود و 
ــا دخالتــی رخ بدهــد. طــی یــک مراســم قانونــی ایــن  احیان
ــاف  ــاب اوق ــه حس ــذورات ب ــام ن ــود و تم ــام می ش کار انج
ــا  ــتیم از آن ه ــاز داش ــع نی ــا هرموق ــا م ــود ت ــز می ش واری

ــم. بگیری
ــا  ــای م ــه بچه ه ــوری ک ــه ط ــت ب ــد گام برمی داش ــد تن تن
ــت و  ــدی نیس ــه می دی ــک دفع ــد. ی ــب می ماندن ــدام عق م

ــد. ــاال می آم ــه ب ــش از طبق صدای
وقــت صبحانــه بــود. صبحانــه نــان محلــی و املــت داشــتند. 
ــاعت  ــه چندس ــت ک ــدیم. او گف ــع ش ــا جم ــاق حاج آق در ات
پیــش صبحانــه خــورده و میــل نــدارد، درحالــی کــه ســاعت 
ــش  ــه کمــی خــوش و ب ــد از صبحان ــود. بع ــح ب ــازه ۹ صب ت
ــرد جــز ســختی های  ــت می ک ــه چــی صحب ــم. از هم کردی

ــزاده. ــال کار در امام ۳۰ س
او نمی گفــت کــه اوایــل مجبــور بوده انــد مصالــح ســاختمانی 
اعــم از ســیمان و گــچ را تــا ورودی روســتا بیاورنــد و باقــی راه 
را بــا کمــک حیواناتــی همچــون االغ و قاطــر منتقــل کننــد. 
او نمی گفــت کــه بســیاری از مســاحت امامــزاده ملــک 
شــخصی خانــواده پــدری حــاج آقاســت کــه بی هیــچ منتــی 

وقــف امامــزاده ســید محمــد آقــا کــرده اســت.
ــتا از حضــور و  ــی روس ــدای کار اهال ــه در ابت ــت ک او نمی گف
ــد و تمــام تالش شــان  ــت او احســاس خطــر می کردن مدیری
را می کردنــد کــه او نتوانــد در کارش موفــق شــود. او 
نمی گفــت چقــدر مقابــل فرمانداری هــا و دهداری هــا 
ایســتاده تــا اکنــون امامــزاده ای در یــک روســتای دورافتــاده 
ــه  ــی ک ــود. مکان ــل ش ــگرپذیر تبدی ــکان گردش ــک م ــه ی ب
آخــر هفته هــا ۲۵۰ خانــواده آنجــا حضــور می یابنــد و 

زیــارت می کننــد.
او نمی گفــت، امــا مــا شــنیده بودیــم و می دانســتیم 
ــد از  ــال کشــیده اســت. بع ــن ۳۰ س ــه رنجــی در ای ــه چ ک
ــه  ــت و ب ــتش گرف ــرد در دس ــول خ ــتی پ ــه، مش صبحان
هرکدام مــان دو ســکه ۵۰۰ تومانــی و ۲۰۰ تومانــی داد، 

گفــت قاطــی پول هایتــان بکنیــد، برکــت مــی آورد.
ــتای  ــد و روس ــید محم ــزاده س ــرک امام ــان ت ــره زم باالخ
نوجه مهــر فــرا رســیده بــود. حجت االســالم علیــزاده توانســته 
بــود بــا صــرف ۳۰ ســال از جوانــی اش، یــک امامــزاده و یــک 
ــی در  ــگران خارج ــه گردش ــوری ک ــد، ط ــاد کن ــتا را آب روس
قالــب تورهــای متعــدد بــه آنجــا ســفر می کننــد؛ او در اوایــل 
ــردم  ــرای م ــه ب ــای اینک ــود بج ــح داده ب ــی اش ترجی جوان

ــد. ــت کن ــان خدم ــا و دین ش ــه آن ه ــد، ب ــت کن صحب
ــش را  ــوده عبای ــه الزم ب ــا ک ــزاده هرج ــالم علی حجت االس
درآورده و کارگــری و بنایــی کــرده بــود، عملکــردی کــه بــرای 

مدیــران پشــت میزنشــین الگــوی خوبــی اســت.

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

خدمت صادقانه یک روحانی به مردم/ »بسی رنج بردم در این سال سی«
بهنام عبداللهی
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ســریال دنبالــه دار تعییــن تکلیــف  
ــی  ــفت درحال ــه ش ــاختمان کتابخان س
بعــداز ســال هــا بــا تصویــب واگــذاری 
300 متــر زمیــن از ســوی شــورای 
شــهر بــه ســکانس پایانــی خــود 
نزدیــک مــی شــود کــه شــهردار 
شــفت مخالــف ایــن واگــذاری اســت.

بعدازظهــر ســه شــنبه جلســه انجمــن کتابخانه های شــفت 
بــا حضــور هــادی نــوری مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومــی 
ــدار، اعضــای انجمــن و  گیــالن، محمدرضــا محســنی فرمان
ــداری  برخــی از معتمدیــن در ســالن میــرزای شــفتی فرمان

شــفت برگــزار شــد.
محوریــت ایــن جلســه بررســی موضــوع همیشــگی و پــای 
ثابــت جلســات چنــد ســال اخیــر انجمــن کتابخانــه شــفت 
یعنــی تعییــن تکلیــف ســاختمان ایــن کتابخانه کــه در حال 

حاضــر در تصــرف شــورای شــهر شــفت بــوده، اســت.
ــیار  ــای بس ــالش ه ــم ت ــه رغ ــه ب ــه ک ــر غص ــه ای پ قص
اعضــای انجمــن در ســنوات گذشــته تاکنون تعییــن تکلیف 
نشــده و ایــن داســتان دنبالــه دار قصــد تمــام شــدن نــدارد. 
ــهر  ــورای ش ــس ش ــاس کاری رئی ــاهد پ ــروز ش ــد ام هرچن
شــفت و شــهردار ایــن شــهر بودیــم کــه یکــی مــی گفــت 
ــه روزهــای گذشــته اعضــای شــورای شــهر  براســاس مصوب
ــداث  ــرای اح ــفت ب ــم ش ــارک قدی ــن در پ ــر زمی ۳۰۰ مت
کتابخانــه اختصــاص داده انــد و دیگــری از اشــکاالت قانونــی 
واگــذاری زمیــن از ســوی شــهرداری بــه اشــخاص حقیقــی و 
حقوقــی ســخن مــی گفــت و حاضــران نیــز کــه بــا صحبــت 
هــای رئیــس شــورا بــه حــل ایــن گــره کــور امیــدوار شــده 
ــن  ــه ای ــد و ب ــاره ناامی ــای شــهردار دوب ــا حــرف ه ــد ب بودن
کالف ســردرگم نــگاه مــی کردنــد کــه باالخــره چــه زمانــی 
ــا  ــزی ب ــه مرک ــک کتابخان ــاز و شهرســتان شــفت دارای ی ب

ســاختمان مســتقل مــی شــود.
 

ــاد  ــی نه ــرد اصل ــرا، رویک ــعه گ ــرد توس رویک
کتابخانــه هــای عمومــی 

ــه  ــاره ب ــا اش ــالن ب ــی گی ــای عموم ــه ه ــرکل کتابخان مدی
ــت،  ــرا اس ــعه گ ــرد توس ــاد رویک ــن نه ــرد ای ــه رویک اینک
اظهــار کــرد: رویکــرد توســعه ای ایــن نهــاد تنهــا بــر مبنــای 
ــر  ــه ســمت تغیی ــوده بلکــه حرکــت ب وضعیــت موجــود نب

ــت. ــرایط اس ش
 هادی نوری با تأکید بر اشـاعه موضوع کتـاب و کتابخوانی در 
جامعه، افزود: خوشـبختانه با وجود این رویکـرد و تالش های 
صـورت گرفته اعتبارات خوبی طی سـال گذشـته بـرای اداره 
کل کتابخانـه های گیالن جذب شـد که نسـبت به سـال ۹۵ 

با رشـد شـش برابری همراه بود.
وی بــا بیــان اینکــه مجــوز احــداث دو کتابخانــه در مســکن 
مهــر رشــت در زمینــی بــه مســاحت ۲ هــزار متــر و ارده جان 
رضوانشــهر نیــز گرفته شــده اســت، گفــت: عملیــات اجرایی 

ایــن دو پــروژه در ســال جــاری آغــاز مــی شــود.
ــه  ــاره ب ــا اش ــالن ب ــی گی ــای عموم ــه ه ــرکل کتابخان مدی
اینکــه در اســتان گیالن ۵ شهرســتان فاقد کتابخانــه مرکزی 
هســتند، تصریــح کــرد: شهرســتان شــفت نیــز یکــی از ایــن 
ــا اداره  ــترک ب ــورت مش ــه ص ــه ب ــت ک ــا اس ــتان ه شهرس
ــی و  ــع فرهنگ ــک مجتم ــالمی در ی ــاد اس ــگ و ارش فرهن

هنــری فعالیــت مــی کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه وجــود دو اداره در کنــار یکدیگــر ســبب 

ــود،  ــی ش ــاد م ــر دو نه ــای ه ــه ه ــرای برنام ــل در اج تداخ
ــه در مرکــز شــهر و دسترســی  اظهــار کــرد: وجــود کتابخان
ــاخص  ــن ش ــم تری ــی از مه ــه آن یک ــردم ب ــه م ــان هم آس
ــن  ــود ای ــه متاســفانه در شهرســتان شــفت نب ــا اســت ک ه
شــاخصه ســبب عــدم تمایــل خانــواده بــه حضــور فرزنــدان 

ــه ای شــده اســت. خــود در فضــای کتابخان

تأثیــر نامطلــوب نبــود فضــای مطالعــه مناســب بــر 
فعالیــت هــای کتابخانــه شــفت

ــه اینکــه براســاس اقدامــات هــای انجــام  ــا اشــاره ب نــوری ب
شــده در ســال گذشــته شــاهد رشــد در بســیاری از شــاخص 
ــا در اداره کل  ــت ه ــی از سیاس ــزود: یک ــم، اف ــوده ای ــا ب ه
کتابخانــه هــای گیــالن نــگاه برنامــه محور اســت کــه انتظار 
ــز  ــای اســتان نی ــگاه در ســطح شهرســتان ه ــن ن ــم ای داری

وجــود داشــته باشــد.
وی نبــود یــک مــکان مناســب بــرای کتابخانه مرکزی شــهر 
ــتان  ــن شهرس ــی در ای ــکالت اساس ــی از مش ــفت را یک ش
ــت  ــر روی کیفی ــکان ب ــک م ــتن ی ــت: نداش ــت و گف دانس
ــوب مــی گــذارد  ــر نامطل ــا تأثی ــه ه فعالیــت هــای کتابخان
ــری و  ــه در عضوگی ــده ک ــه در شــفت ســبب ش ــوردی ک م
امانــت دادن کتــاب شــرایط نامطلوبــی وجــود داشــته باشــد.

ــا بیــان اینکــه  مدیــرکل کتابخانــه هــای عمومــی گیــالن ب
نبــود امکانــات و یــک ســاختمان مســتقل دلیــل اصلــی این 
شــرایط اســت، یادآورشــد: خوشــبختانه شــورای شــهر شفت 
حرکتــی مناســب در جهــت اختصــاص یــک قطعــه زمیــن 
ــه در مرکــز  ــرای ســاخت کتابخان ــه مســاحت ۳۰۰ متــر ب ب

شــهر انجــام داده اســت.
ــتان از  ــئوالن شهرس ــت مس ــتار حمای ــه خواس وی در ادام
ســاخت کتابخانــه در حــوزه اعتبارات شــد، خاطرنشــان کرد: 
اداره کل کتابخانــه هــای گیــالن نیــز در ایــن زمینــه نهایــت 

همــکاری را بــا مســئوالن شهرســتان انجــام مــی دهــد.
نــوری همچنیــن در ادامــه بــه پرداخــت نیــم درصــد 
ــد  ــز اشــاره و تأکی ــا نی ــه ه ــا در حــق کتابخان شــهرداری ه
ــت  ــوردار نیس ــه ای برخ ــف بودج ــاد از ردی ــن نه ــرد: ای ک
ــه  ــرای تأمیــن حقــوق پرســنل و هزینــه هــای جــاری ب و ب
ــوی  ــی از س ــدی پرداخت ــم درص ــی و نی ــای دولت ــک ه کم

ــازدارد . ــای نی ــهرداری ه ش

لزوم مطالبه گری مردم در زمینه حوزه فرهنگی 
در ادامــه ایــن جلســه فرمانــدار شــفت نیــز علــت تأخیــر در 
ــب  ــی مناس ــتن خروج ــات را نداش ــی جلس ــزاری برخ برگ
عنــوان و اظهــار کــرد: صــرف برگــزاری جلســه بــا مصوبــات 
بســیار بــدون اینکــه نتیجــه ای در بــر داشــته باشــد اقــدام 

مطلوبــی نیســت.
ــا  ــده ت ــالش ش ــه ت ــان اینک ــا بی ــنی ب ــا محس محمدرض
ــاب  ــرای حــل مشــکالت حــوزه کت راهکارهــای مناســبی ب
ــدام  ــزود: اق ــه شــود، اف ــی شهرســتان شــفت ارائ و کتابخوان
ــرای  اعضــای شــورای شــهر شــفت در اختصــاص زمینــی ب
ســاخت کتابخانــه شــفت مــی توانــد گامــی مثبــت در حــل 

ــود. ــتان ش ــه ای شهرس ــای کتابخان ــکالت فض مش
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه تهیــه زمین، مســئوالن 
کتابخانــه نیــز اقدامــات الزم را در راســتای احــداث کتابخانــه 
ــداری شهرســتان نیــز حمایــت  انجــام دهنــد، گفــت: فرمان
هــای الزم را در زمینــه تخصیــص اعتبــارات انجــام مــی دهد.
فرمانــدار شــفت بــا تأکیــد براینکــه ایــن شهرســتان عــالوه 
ــی و زیرســاختی نیازمنــد  حرکــت در مســیر توســعه عمران
توســعه حــوزه فرهنگــی نیــز اســت، خاطرنشــان کــرد: نقش 
مشــارکت مردمــی و اهتمــام و توجــه ویــژه همــه مســئوالن 

در حــوزه فرهنگــی تأثیرگذارخواهــد بــود.
بــه گفتــه ایــن مســئول همانگونــه کــه تأمیــن زیرســاخت 
ــوزه  ــت در ح ــردم اس ــه م ــه و دغدغ ــی مطالب ــای عمران ه
ــه  ــان جامع ــری در می ــه گ ــن مطالب ــد ای ــز بای فرهنگــی نی

ــد. ــته باش ــود داش وج
وی بـا بیان اینکه خوشـبختانه در سـال هـای اخیـر در حوزه 
عمرانـی در سـطح شهرسـتان شـفت اقدامـات خوبـی انجام 
شـده اسـت، گفت: اگر ایـن جدیـت و پیگیری در سـال های 
گذشـته وجود داشـت اکنون از شهرسـتان شـفت بـه عنوان 

یـک شهرسـتان کـم برخـوردار یاد نمی شـد.

نیازمنــد حرکــت جــدی در حــوزه فرهنگــی 
شهرســتان شــفت هســتیم

محسـنی همچنیـن بـا بیـان اینکـه در حـوزه فرهنگـی نیز 
نیازمنـد حرکـت جـدی و تأثیرگـذار هسـتیم، ادامـه داد: 
شـهرداری هـا شـفت و احمـد سـرگوراب بـه رغـم وجـود 
مشـکالت در زمینـه پرداخت نیـم درصد تالش خـود را انجام 

دوئل شورا و شهردار شفت برای واگذاری ۳۰۰متر زمین به کتابخانه 

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

مریم اصغری
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داده انـد.
وی برضــرورت شناســایی مشــکالت و انجــام مطالعــات 
ــت: در  ــرد و گف ــد ک ــوزه تأکی ــده در آن ح ــی ش کارشناس
زمینــه مصوبــات ابتــدا اقدامــات کارشناســی از ســوی 
ــود. ــرای آن مصــوب ش ــام و ســپس اج ــر انج مســئوالن ام
ــه در زمیــن  ــه احــداث کتابخان ــا اشــاره ب ــدار شــفت ب فرمان
اهــدای از ســوی شــهرداری شــفت، افــزود: در حــوزه 
ــت  ــارات بخــش فرهنگــی در ســطح شهرســتان حمای اعتب

ــد. ــد ش ــام خواه ــای الزم انج ه
ــتاها  ــطح روس ــتفاده در س ــدارس بالاس ــود م ــه وج وی ب
شهرســتان نیــز اشــاره و خواســتار همــکاری اداره کل 
ــرورش در راســتای  ــا آمــوزش و پ ــه هــای گیــالن ب کتابخان

ــد. ــه ش ــه کتابخان ــدارس ب ــن م ــل ای تبدی
 

شهرداری حق واگذاری ِملک را ندارد
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــن جلس ــه ای ــز در ادام ــفت نی ــهردار ش ش
مصوبــه واگــذاری زمیــن بــه کتابخانــه عمومــی ایــن شــهر 
ــه ایــن  ــا توجــه ب ــم، افــزود: در ایــن زمینــه ب ــارک قدی در پ
ــی و  ــه اشــخاص حقیق ــن ب ــذاری زمی شــهرداری حــق واگ
یاحقوقــی را نــدارد در آینــده مشــکل بــه وجــود خواهــد آمد.
ــن قطعــه زمیــن  ــری ای ــان اینکــه کارب ــا بی یاســر شــادفر ب
فضــای ســبز بــوده و اکنــون نمــی تــوان آن را بــه کتابخانــه 
واگــذار کــرد، گفــت: یکــی از پیشــنهادات شــهرداری 

ــت. ــفت اس ــهر ش ــد ش ــارک جدی ــن در پ ــذاری زمی واگ
وی بــه پرداخــت نیــم درصــد شــهرداری در حــق کتابخانــه 
ــالش  ــفت ت ــهرداری ش ــرد: ش ــان ک ــاره و خاطرنش ــز اش نی
ــه  ــد ک ــم درصــد را پرداخــت کن ــکان نی ــد ام ــا ح ــرده ت ک
تاکنــون نیــز چهــار میلیــون تومــان پرداخــت شــده اســت.
شــهردار شــفت بــا بیــان اینکــه میــزان تعییــن نیــم درصــد 
براســاس بودجــه پیشــنهادی شــهرداری ها بــوده و بــا میزان 

ــن  ــه همی ــه داد: ب ــاوت دارد، ادام ــه آن تف ــص یافت تخصی
دلیــل مبلــغ تعییــن شــده بــرای شــهرداری گاهــا بــا تأخیــر 

پرداخــت همــراه مــی شــود.
 

مصوبــه واگــذاری زمیــن ۳۰۰ متــری بــه کتابخانــه از 
ســوی شــورای شــفت

ــن  ــاره زمی ــز درب ــه رئیــس شــورای شــهر شــفت نی در ادام
واگــذاری بــه کتابخانــه ایــن شــهر اظهار کــرد: طی جلســات 
برگــزار شــده بــا اعضــای شــورای شــهر تصمیــم بــر این شــد 
کــه زمینــی بــه مســاحت ۳۰۰متــر در محــل پــارک قدیــم 
ــذار  ــاختمان واگ ــداث س ــرای اح ــا ب ــه ه ــه کتابخان ــهر ب ش

شــود.
ــری  ــاره کارب ــه موضــوع مطــرح شــده درب عبــاس جنتــی ب
ــا  ــه اشــاره کــرد و افــزود: ب ــه کتابخان زمیــن واگــذار شــده ب
ــن  ــود در ای ــاختمان موج ــته س ــه در گذش ــه اینک ــه ب توج
پــارک کتابخانــه بــوده مــی توانیــم در زمینــه کاربــری زمین 

ــم. ــرداری کنی ــوق از آن بهــره ب ف
وی ادامــه داد: در زمینــه نامگــذاری میدانــی با عنــوان میدان 
کتــاب نیــز براســاس مصوبــه شــورای شــهر میــدان منتهــی 
بــه اداره جهــاد کشــاورزی شهرســتان نیــز بــه عنــوان میدان 

کتــاب نامگــذاری مــی شــود.
رئیــس شــورای شــهر شــفت همچنیــن خاظرنشــان کــرد: 
بــا توجه بــه اینکــه همــگان از شــفت بــه عنــوان شهرســتان 
عالــم پــرور یــاد مــی کننــد و همچنیــن ســاخت کتابخانــه 
شــفت پیشــنهاد مــی شــود کــه ایــن کتابخانــه بــه نــام یکی 

از عالمــان بــزرگ شهرســتان نامگــذاری شــود.
 

ــه  ــا ب ــهرداری ه ــد ش ــم درص ــت نی ــزوم پرداخ ل
ــاری ــای ج ــه ه ــن هزین ــرای تأمی ــه ب کتابخان

ــه  ــا اشــاره ب ــه هــای عمومــی شــفت نیــز ب رئیــس کتابخان

ــتان،  ــتاهای شهرس ــاکن در روس ــدی س ــت ۸۰ درص جمعی
ــه کتــاب  ــه منظــور تســهیل در دسترســی ب اظهــار کــرد: ب
ــت  ــه، حــق عضوی ــردم منطق ــدک م ــد ان ــن درآم و همچنی
کتابخانــه در روســتاهای ایــن شهرســتان بــا وجــود مصوبــه 

ــرای افزایــش آن هیــچ تغییــری نکــرده اســت. انجمــن ب
ــا  ــم درصــد شــهرداری ه ــه پرداخــت نی ــور ب ــب عزیزپ زین
نیــز اشــاره کــرد و گفــت: ســهم نیــم درصــدی شــهرداری 
احمدســرگوراب شــش میلیــون تومــان بــوده کــه پرداخــت 
شــده و از ســهم ۲۰ میلیونــی شــهرداری شــفت تنهــا چهــار 

میلیــون آن پرداخــت شــده اســت.
رئیــس کتابخانــه هــای عمومــی شــفت تأکید کــرد: بــا توجه 
ــد  ــه ای ندارن ــف بودج ــچ ردی ــا هی ــه ه ــه کتابخان ــه اینک ب
و تنهــا منبــع درآمــد آنهــا نیــم درصــد پرداختــی از ســوی 
شــهرداری اســت کــه بــه وســیله آن حقــوق پرنســل، اجرای 
برنامــه هــای فرهنگــی و هزینــه هــای جــاری را تأمیــن مــی 

کنــد.
ــه ای  ــای کتابخان ــوع فض ــه موض ــاره ب ــا اش ــه ب وی در ادام
شــفت و بازپــس گیــری ســاختمان قدیمــی ایــن اداره کــه 
در حــال حاضــر در اختیــار شــورای شــهر اســت، یادآورشــد: 
ــدار  ــتور فرمان ــه دس ــته و ب ــه گذش ــه جلس ــاس مصوب براس
مبنــی بــر برگزاری جلســه بــا حضــور اعضای شــورای شــهر، 
نماینــده اداره کل کتابخانــه هــای گیــالن و برخــی از اعضای 
انجمــن تصمیــم گرفتــه شــد کــه ۳۰۰ متــر از زمیــن پــارک 
ــن  ــه ای ــار کتابخان ــرای احــداث ســاختمان در اختی ــم ب قدی

شــهر قــرار گیــرد.
ــه ای  ــه فضــای مطالع ــا توجــه ب ــن مســئول ب ــه ای ــه گفت ب
کمتــر ۱۳۰ متــری در مرکــز شــهر شــفت انتظــار مــی رود 
بــا احــداث ایــن کتابخانــه گامــی مثبــت در زمینــه توســعه و 
ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی و جــذب عامه مــردم به 

فضــای کتابخانــه ای برداشــته شــود.

http://mehrnews.com


صفحه 44 | شماره 28 | خرداد 97 MEHR NEWSAGENCY

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

امــام خمینــی )ره( تابســتان ســال 39 
را در کــرج زندگــی کردنــد، ایــن 
چنــد مــاه ماننــد بــرگ زرینــی در 
تاریــخ کــرج ثبت شــده اســت. اهالــی 
ــاب حصــار  ــوان آفت ــام)ره( به عن از ام

یــاد می کننــد.

ــال  ــتان س ــاه در تابس ــد م ــدت چن ــه م ــی)ره( ب ــام خمین ام
۳۹ در محلــه حصــار کــرج اقامــت داشــتند. همیــن مســئله 
ــالب  ــذار انق ــال بنیان گ ــالروز ارتح ــا در س ــد ت ــه ای ش بهان
اســالمی خاطــرات کرجی هــای منطقــه حصــار را مــرور 

ــم. کنی
ــاه و به منظــور اســتراحت و  اقامــت امــام راحــل در کــرج کوت
اســتفاده از آب وهــوای خــوب آن موقــع کــرج بــوده اســت. امام 
)ره( در طــول اقامــت بــه همــراه خانــواده بــه مطالعــه و نگارش 
ــتان  ــا دوس ــت ب ــوده و از مصاحب ــغول ب ــوزوی مش دروس ح
ــم در  ــات مه ــاذ تصمیم ــه اتخ ــرد و ب ــذت می ب ــادارش ل وف
زمینــه مســائل سیاســی وقــت، می پرداختنــد. در ســال های 
ــا انقالبیــون کــرج  ــه رفت وآمــد و ارتبــاط ب بعــد هــم، امــام ب

ــد. ادامــه دادن
 

خاطرات حاج حسین زکیخانی
حـاج حسـین زکیخانی کـه یکـی از قدیمی های محلـه حصار 
اسـت با دسـت به گوشـه ای از خانه اشـاره می کنـد و می گوید: 
»حضرت امـام اینجا نمـاز خواندنـد همین جا« بغـض گلویش 
را می گیـرد مدتـی طول می کشـد تا از بغـض در گلـو که حاال 

تبدیـل به اشـک بـر گونه ها شـده رها شـود.
مــا ســه مــاه در خدمتشــان بودیــم، شــب ها گاهــی در 
ــه  ــد بچ ــاج احم ــم، ح ــت می خواندی ــاز جماع ــا نم همین ج
ــود کــه  ــه ای جــوان ب ــا مصطفــی طلب ــود، حاج آق کوچکــی ب
ــان. ــدر بزرگوارش ــش پ ــا پی ــد اینج ــار می آم ــه ای یک ب هفت
پیرمــرد بــاز بغــض می کنــد و آرام اشــک می ریــزد، مــا 
ــم، در  ــاز می خواندی ــک نم ــجد کوچ ــن مس ــراً در همی اکث
ــه  ــتند و ب ــالتی داش ــال های ۴۰، کس ــدود س ــال ها ح آن س
توصیــه دوســتان می بایســت در جایــی امــن و ســاکت خــوش 

آب وهــوای می بودنــد.
قبــالً نهــری از کنــار درخــت چنــار بــزرگ روبــروی مســجد 
ــه  ــا لول ــت، اآلن آب ب ــا می گذش ــران ازآنج ــود؛ آب ته روان ب
ــم  ــر ه ــای نه ــت، انته ــاز می رف ــر ب ــع َس ــی رود، آن موق م
ــام  ــود. ام ــی( ب ــان نزدیک ــی در هم ــوی )محل ــر ج ــاالی س ب
ــت و  ــاال و برمی گش ــا ب ــت ت ــر می رف ــار نه ــر کن ــل از ظه قب
بعدازظهرهــا هــم روی صخــره ای نزدیــک خانه می نشســتند و 

محــو تماشــای ایــن منظــره می شــدند. صخــره خیلــی بزرگ 
بــود کــه اهالــی رویــش فــرش می شســتند. همیــن خانــه ای 
کــه روبــروی مســجد اســت متعلــق بــه حاج آقــا محمدعلــی 
ــه اش را در  ــی خان ــاه مجان ــود. ایشــان ســه م ــی ب ــک خان مل

اختیــار امــام گذاشــت.
مــن متولــد ۱۳۰۵ هســتم و آن موقــع حــدود ۴۰ ســالم بــود، 
ــه ســاکن بودیــم اآلن نســل  ــا پــدر و مــادرم در همیــن خان ب

ــه زندگــی می کنیــم. چنــدم هســتیم کــه در همیــن خان
ــا اتاق هــای  ــه ای قدیمــی ب ــادی دارد، خان ــه اتاق هــای زی خان

تودرتــو کــه بــا درهــای چوبــی از هــم جــدا می شــوند.
ــزرگان،  ــام ب ــود، تم ــرج ب ــالق ک ــم یی ــار در قدی ــه حص محل
روســای ادارات و پیرمردهــا در حصــار اقامــت داشــتند هــر جا 
ــودم،  ــن آنجــا ب ــا گســترده می شــد م ســفره ای به افتخــار آق
گاهــی منــزل آقــای لنکرانــی، گاهــی منــزل حســین آقــا یــا 
ــی  ــده خاص ــفره ها ع ــن س ــان. در ای ــاج محمدخ ــزل ح من
ــام تنهــا می آمــد و حتــی حــاج احمــد  دعــوت می شــدند ام

ــد. ــک بودن ــه کوچ ــان بچ ــد ایش ــا را نمی آوردن آق
ــدون برنامــه نبــود، همه کارهــای  ایشــان یــک دقیقــه هــم ب
امــام روی برنامــه بــود، بــه گمانــم بیــش از دو یــا ســه ســاعت 

ــود. نمی خوابیــد، اهــل مطالعــه و عبــادت ب
محمــد مدرســی متولــد ۱۳۱۸ یکــی دیگــر از اهالــی قدیمــی 
کــرج اســت، فرزنــد ســید حســن مدرســی همــان مجتهــدی 
کــه آقــای بروجــردی وی را بــرای کــرج تعییــن کــرده بودنــد، 
معمم نیســت و مغــازه  کوچکــی در کــرج دارد، برادرش ســید 

محمــد مدرســی امــام جماعــت مســجد جامــع کــرج اســت
ــام »شــالچی«  ــه ن ــود ب ــد: تاجــری ب ــای مدرســی می گوی آق
ــه  ــه قنــد کــرج ب کــه کوچــه ای در نزدیکــی چهــارراه کارخان
ــید  ــای س ــت، آق ــه داش ــب روض ــت، وی ۱۰ ش ــام وی اس ن
محمــد قــروی در آنجــا منبــر می رفــت. ایــن آقــای قــروی در 
کــرج مرغداری داشــت، مرحوم حاج ســید ابوالقاســم کاشــانی 
)یــار مصــدق( هــم حضــور داشــتند در همــان موقــع هــا امــام 

خمینــی هــم بــه کــرج آمــده بودنــد.
آن هــا بعــد از مراســم روضــه در منــزل آقــای شــالچی رفتنــد 
و شــام خوردنــد، بعــد از ایــن حــال ایشــان )آقــای خمینــی( 
بــه پــدر مــن کــه آقــای ســید حســن مدرســی بــود، گفتنــد 
مــن شــب اینجــا نمی خوابــم می آیــم خانــه شــما می خوابــم، 
ایشــان آمدنــد خانــه، مــا جــای ایشــان را در پشــت بام 
انداختیــم، خانــه مــا ســر نبــش کوچــه ای اســت کــه خانــه و 

ــرار دارد. ــرادرم( ق ــر ســید محمــد مدرســی )ب دفت
ــه  ــرای وضــو ب ــی هــم ب ــم و ظــرف آب ــام را پشــت بام بردی ام
ــن،  ــد پایی ــد آم ــدار ش ــت بی ــح اول وق ــم. صب ــان دادی ایش

ــد. ــران رفتن ــه ته ــورا ب ــم و ف ماشــینی برایشــان گرفتی
ــک  ــی مل ــاج محمدعل ــوت ح ــه دع ــداً ب ــه بع ــر اینک دیگ
ــود، در تابســتانی  ــی کــه از ارادتمنــدان آقــای خمینــی ب خان
بــه منطقــه حصــار کــرج تشــریف آوردنــد، در حصــار بیشــتر 
ــاج  ــوص ح ــود به خص ــان ب ــر ایش ــی، دوروب ــان زکیخان آقای
محمدخــان پــدر حــاج هاشــم خــان زکیخانــی. یک بــار پــدر 
مــن رفته بــود دیــدن آقــای خمینــی، امــام بــه ایشــان گفتند 
ــزل  ــه من ــام ب ــت ام ــح اول وق ــم. صب ــدن شــما می آی ــه دی ب
پــدر مــن آمدنــد صبحانــه را نمی دانــم امــا چــای را می دانــم 
خوردنــد، چــای را خــودم بــردم خدمــت ایشــان یک مقــداری 

کــه آنجــا نشســتند، تشــریف بردنــد.
یکــی دو نفــر از اهالــی محلــه حصــار بــه آنجــا آمدند و ایشــان 
را بــه حصــار بردنــد. دیگــر اینکــه چیــزی که مــن اطــالع دارم 
مرحــوم لنکرانــی بیشــتر بــا ایشــان ارتبــاط داشــت چــون پدر 

مــن اهــل سیاســت نبــود.
ــا ســه  ــن دو ی ــدر م ــم، پ ــرج آمدی ــه ک ــا در ســال ۱۳۳۵ ب م
ــور  ــال ۵۸ حض ــل س ــال ۵۷ و اوای ــی س ــه در راهپیمای مرتب
ــا  ــرج در راهپیمایی ه ــران و ک ــم در ته ــودم ه ــتند. خ داش

شــرکت می کــردم.
ــه  ــی محل ــی قدیم ــر از اهال ــی دیگ ــام یک ــین خوش ن حس
ــد ۱۳۱۸ اســت، تحصیالتــش در رشــته  حصــار کــرج و متول
ریاضــی اســت، بــه دانشــکده افســری رفتــه و بعــد لیســانس 

ــوده اســت ــی رانندگــی ب ــه و افســر راهنمای ــان گرفت زب
وی می گویــد: امــام خمینــی دو بــار بــه کــرج آمدنــد، یک بــار 
حــدود ســال های ۱۳۲۶ و ۱۳۲۷ و یک بــار ســال ۱۳۳۹ 
ــردم  ــد، م ــه می کردن ــه مطالع ــام همیش ــد. ام ــرج بودن در ک
می گفتنــد ایــن حاج آقــا همیشــه درس می خوانــد. مــن 
ــی  ــا زکیخان ــتم. حاج آق ــورد نداش ــت برخ ــان هیچ وق ــا ایش ب
ــم  ــادی از ق ــراد زی ــت. اف ــات داش ــام مالق ــا ام ــه ب همیش
ــزل  ــوی درب من ــتند. جل ــات داش ــام مالق ــا ام ــد و ب می آمدن
ــد کســی  ــه اجــازه نمی دادن ــد ک ــور بودن ــای قمــی دو مأم آق
بــه آنجــا بــرود. مرحــوم آقــای جندقــی هــم کــه شــاعر و عالم 

ــات داشــت. ــا امــام مالق ــود، ب ب

مرور خاطرات کرجی ها از حضور امام )ره(/اشک هایی که سرازیر می شود

ساره نوری

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 45 |  شماره 28 | خرداد 97

 اســتاد »رســول بخــش« هنرمنــد 
موســیقی اصیــل بلوچســتان کــه 
ــک را از دوران  ــاز و قیچ ــن س نواخت
کودکــی آغــاز کــرده اکنــون بــا کســب افتخارهــای 

فــراوان در بنــد بیمــاری اســت. 

سیســتان و بلوچســتان بــه دلیــل قدمــت تاریخــی و 
همینطــور فرهنــگ غنــی مردمانــش از دیربــاز مهــد فرهنگ 
ــه هــای  ــن زمین ــوده کــه یکــی از ای ــر شــرق کشــور ب و هن
فرهنگــی موســیقی اصیــل ایــن اســتان اســت کــه متاســفانه 
طــی ســالین اخیــر کمتــر بــه آن و همینطــور بــه هنرمنــدان 
آن توجــه شــده اســت گگــه یــک از آن هــا اســتاد »رســول 

ــده »قیچــک« اســت. بخــش« نوازن
اســتاد »بخشــوک زنگشــاهی« معــروف بــه »رســول بخش« 
در ســال ۱۳۲۰ در بخــش »آشــار« از توابــع شهرســتان 
ــی در  ــان کودک ــان زم ــد و از هم ــد ش ــتان« متول »مهرس
جــوار پــدر و پدربــزرگ خــود هنــر نواختــن ســاز و قیچــک 
را آموخــت و در ۱۴ ســالگی رســما در مجالــس مختلــف کار 
نوازندگــی را آغــاز کــرد و در ســال ۱۳۸۲ مفتخــر بــه کســب 
مــدرک دکتــری افتخــاری نواختــن ســاز و قیچــک از کشــور 

انگلســتان شــد.
 

ســفر بــه کشــورهای مطــرح جهــان بــرای نمایــش 
فرهنــگ اصیــل ایرانــی - بلوچــی

زنگشــاهی طــی ســال هــای متعــدد از ســوی وزارت فرهنگ 
و ارشــاد اســالمی بــه کشــورهای انگلیــس، فرانســه، آلمــان، 
ســوئد، ایتالیــا، نــروژ، بلژیــک، پرتغــال، عمــان، قطــر، امــارات 
متحــده عربــی و بســیاری کشــورهای دیگــر بــرای نمایــش 

مهارتــش در زمینــه نواختــن ســاز و قیچــک اعــزام شــد.

تاش برای بقای هنر اصیل ایرانی
اســتاد »رســول بخــش« بــا تحمــل شــب بیــداری و تــالش 
ــر ۱۲  ــه پس ــر را ب ــن هن ــود در ای ــارت خ ــی مه ــاد تمام زی
ــرد  ــاگرد زن و م ــون ۲۵ ش ــرد و اکن ــل ک ــود منتق ــاله خ س
از اقصــی نقــاط اســتان پهنــاور سیســتان و بلوچســتان تحت 
نظــر اســتاد زنگشــاهی در حــال فراگیــری هنــر نواختن ســاز 

و قیچــک هســتند.
ــن  ــتاد رســول بخــش زنگشــاهی آالت نواخت ــن اس همچنی
ســاز و قیچــک بــه ارث رســیده از پــدر بــزرگ خــود را بــرای 
حفــظ و آشــنایی بیشــتر عمــوم مــردم بــا ایــن هنــر کهــن 
بــه مــوزه فرهنــگ و ارشــاد اســالمی سیســتان و بلوچســتان 

اهــداء کــرده اســت.

کسب افتخارات فراوان توسط استاد »زنگشاهی«
اســتاد »رســول بخــش« پــس از دریافــت مــدرک دکتــری 
ــه صــورت پیوســته در نمایشــگاه  نواختــن ســاز و قیچــک ب
هــا و جشــنواره هــای مختلــف در ســطح کشــور و همچنیــن 
ــوان  ــه عن ــال ۱۳۹۵ ب ــت و در س ــور یاف ــور حض ــارج کش خ
ــر  ــوح تقدی ــس و ل ــور تندی ــمند کش ــر ارزش ــی از مفاخ یک
ــری وزارت  ــور هن ــاون ام ــر را از مع ــیقی فج ــنواره موس جش

ــرد. ــت ک ــگ و ارشــاد اســالمی دریاف فرهن

مهاجــرت از ســرزمین آبــاء و اجــدادی بــرای 
جلوگیــری از پیشــرفت بیمــاری

متاســفانه چنــد ســال قبــل اســتاد رســول بخــش بــه دلیــل 
ــود  ــت خ ــای راس ــت پ ــاری دیاب ــج بیم ــدن رن ــل ش متحم
ــط  ــکان ذی رب ــه پزش ــه توصی ــل ب ــت داد و در عم را از دس
بــرای جلوگیــری از پیشــرفت بیمــاری ناچــارا ســرزمین آبــاء 
ــه  ــه شهرســتان خــاش )ب و اجــدادی خــود را رهــا کــرد و ب
ــر( مهاجــرت  ــوب ت ــوای مطل ــت برخــورداری از آب و ه جه

ــرد. ک
البتــه ایــن فقــط بخشــی از مشــکالتی اســت کــه این اســتاد 
ــا آن مواجــه شــده اســت  ــر ب ــد ســال اخی موســیقی در چن
ــد از ۱۷  ــته، ۲ فرزن ــت ناخواس ــن معلولی ــدای از ای ــرا ج زی
فرزنــد ایــن هنرمنــد نیــز دچــار معلولیــت ذهنــی و جســمی 

هســتند.
 

اقدامات مسئوالن در خصوص مشکات این هنرمند
تیمــور کــرد زابلــی، سرپرســت اداره فرهنــگ و ارشــاد 
اســالمی خــاش در ایــن خصــوص ، اظهــار داشــت: در 
روزهــای نخســت مهاجــرت اســتاد زنگشــاهی به شهرســتان 
خاش ســریعا مســئله تکمیــل عضویــت در صنــدوق حمایت 
ــی، پرداخــت  ــراری پوشــش بیمــه تکمیل ــدان، برق از هنرمن
ــر  ــطیح معاب ــد، تس ــن هنرمن ــزل ای ــازی من ــوارض نوس ع

محلــه بــرای تســهیل در تــردد بــا مســاعدت ادارات مربوطــه 
ــد  ــن هنرمن ــه ای ــرار معــاش ب ــه ام و پرداخــت کمــک هزین
ــن  ــت و همچنی ــرار گرف ــتور کار ق ــی در دس ــزرگ و ارزش ب
ــاد  ــگ و ارش ــا اداره کل فرهن ــه ب ــی و مکاتب ــه رایزن در ادام
اســالمی سیســتان و بلوچســتان در آینــده نزدیــک اقدامــات 
ــرای حــل مشــکالت اســتاد زنگشــاهی صــورت  بیشــتری ب

ــت. ــد گرف خواه
همچنین ادریس تمندانی، رئیس اداره بهزیسـتی شهرسـتان 
خـاش نیـز ، اظهـار داشـت: اسـتاد زنگشـاهی باتوجه بـه نوع 
معلولیـت به عنـوان مددجـو در حوزه توانبخشـی ثبت شـده 
و بـه زودی از خدمات سـازمان بهزیسـتی بهره مند می شـود 
و همچنیـن در خصوص فرزنـدان معلول ایـن هنرمند نیز هر 
کدام بسـته به نـوع معلولیت در حـوزه های مربوطـه اقدامات 
الزم از جملـه خدمـات درمانی و تامین لوازم زندگی د دسـتور 

کار قرار مـی گیرد.

لــزوم حمایــت دولــت بــرای اســتمرار هنــر نواختــن 
ســاز و قیچــک در نســل هــای آینــده

ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــح اس ــه واض ــزی ک ــوع آن چی در مجم
اســتاد »زنگشــاهی« حــاال دیگــر بــه دلیــل معلولیــت توانایی 
ــاز  ــن نی ــرار معــاش و تامی ــه کار و ام ــن ب ــرای پرداخت الزم ب
هــا و مایحتــاج زندگــی خــود را نــدارد و ضــرورت دارد دولــت 
بــا توجــه ویــژه بــرای تامیــن نیازهــای زندگــی ایــن هنرمند 
ــن  ــل و که ــر اصی ــن هن ــظ ای ــاله وی در حف ــر ۱۲ س از پس
بلوچســتانی - ایرانــی حمایــت کنــد تــا زمینــه ی گســترش، 
اســتمرار و اســتقبال از آالت و ســبک ســاز و قیچک در نســل 

آینــده فراهــم شــود.
همچنیــن امیدواریــم روزی برســد کــه هنرمنــدان ســرزمین 
ــه تنــوع  ــا توجــه ب کهــن سیســتان و بلوچســتان بتواننــد ب
فرهنگــی ایــن اســتان تمــام تمرکــز خــود را بــر روی 
ــده حتــی  ــا مشــکالتی عدی ــه اینکــه ب ــد ن هنرشــان بگذارن
بــرای تامیــن ابتدایــی تریــن نیازهــای زندگــی خــود دســت 

ــد. ــرم کنن و پنجــه ن

مشکالت معیشتی گریبانگیر هنرمند موسیقی 
بلوچستان/ لزوم حمایت دولت

مصباح ایرندگانی

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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آثار باسـتانی کشـف شـده از تپـه مارلیک رودبـار درحالی بعـد از0۵سـال در موزه 
باسـتان شناسـی رشـت به نمایش عموم درآمده اسـت که هنـوز راه اندازی سـایت 

مـوزه مارلیک در رودبـار با امـا و اگرهایی همراه اسـت.

معبـد هندوهـا به عنـوان یکـی از بناهای تاریخـی و زیبـا، در قلب شـهر بندرعباس 
قـرار دارد. بنایـی کـه اگـر جـان داشـت و زبان بـاز می کـرد ناگفته هـای زیـادی از 

تاریـخ و فرهنـگ سـاکنان قدیمـی ایـن شـهر می گفت.

آلـوده شـدن قنات های همـدان به فاضـالب و پنهان مانـدن آن هـا در دل خاک این 
نگرانـی را بـه وجـود مـی آورد کـه روزی از هیـچ قناتـی در همـدان نتـوان سـراغی 

گرفت.

اسـتان ایـالم به عنـوان عـروس زاگـرس در غـرب ایـران بـا جاذبه هـای بی ماننـد 
خـود در فصـل بهار منتظر گردشـگرانی اسـت کـه می خواهنـد اوج زیبایـی طبیعت 

را نظـاره کنند.

میــرٍاث ایــــران
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عنــوان  بــه  فیــروزه  نشــاط  بــاغ 
ــودن  ــا دارا ب ــی ب ــاغ ایران ــن ب بزرگتری
آثــاری از کمــال الملــک نیازمنــد توجــه 
بنــای  ایــن  حفــظ  بــرای  مســئوالن 

اســت. تاریخــی  ارزشــمند 

ــرای  ــمند ب ــراث ارزش ــی می ــی و طبیع ــار تاریخ ــود آث وج
کشــورهای مختلــف محســوب مــی شــود  زیــرا مــی تواننــد 
ــرای آینــدگان حفــظ کــرده  از ایــن مســیر هویــت خــود را ب
و منابــع مالــی نیــز از طریــق جــذب گردشــگر بدســت آورنــد. 
وجــود آثــار مختلــف تاریخــی و طبیعــی در ایــران بــه دلیــل 
موقعیــت جغرافیایــی و پیشــینه تمدنــی یکــی از مهــم تریــن 
نقــاط قوت کشــور به شــمار مــی رود کــه در صــورت توجــه  و 
اســتفاده صحیــح مــی توانــد موجــب جــذب گردشــگر وایجاد 

اشــتغال شــود. 
یکــی از ایــن آثار تاریخــی، بــاغ نشــاط واقــع در ۲۲ کیلومتری 
ــل  ــه دلی ــته ب ــال گذش ــد س ــی چن ــه ط ــت ک ــابور اس نیش
ــه  ــد توج ــده و نیازمن ــایش ش ــار فرس ــی دچ ــکالت مال مش

ــای مجــدد اســت. ــرای احی جــدی ب
ــاز گشــته و مســاحت ۱۵  ــه دوره قاجــار ب ــاغ ب قدمــت ایــن ب
هکتــار خــود دارای دو عمــارت شــمالی و مرکزی، دیــوار حصار 
بــاغ،  چهــار بــرج و تعــداد زیــادی درخــت اســت. عنوان شــده 
ــی در  ــاش مشــهور ایران ــد و نّق ــک هنرمن ــال المل اســتاد کم
اواخــر عمــر خــود در ایــن مــکان ســاکن بــوده و آثــاری را در 

ایــن مجموعــه از خــود بــه یــادگار گذاشــته اســت.

ــه بزرگتریــن تفرجــگاه  ــد تبدیــل ب ــاغ نشــاط بای ب
ــود ــتان ش اس

در همیــن رابطــه یکــی از ســاکنان روســتای تقــی آباد کــه در 
نزدیکــی ایــن بــاغ ســاکن اســت مــی گویــد: بــاغ نشــاط بــه 
دلیــل جاذبــه هایــی کــه دارد مــی توانــد تبدیــل بــه یکــی از 

بهتریــن تفرجــگاه هــای خراســان رضــوی شــود.
ــر روز  ــاهدیم ه ــفانه ش ــد: متاس ــی افزای ــدی حســینی م مه
دیوارهــای ایــن بــاغ در حــال تخریــب اســت کــه انتظــار مــی 
رود مســئوالن بــه ایــن موضــوع توجــه داشــته باشــند و از این 

میــراث تاریخــی و طبیعــی حفاظــت کننــد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــن بــاغ مــی توانــد بــه بزرگتریــن 
تفرجــگاه اســتان تبدیــل شــود مــی گویــد: اگــر ایــن اتفــاق 
رخ دهــد گردشــگران و مســافران زیــادی بــه ایــن بــاغ خواهند 

ــرد.  ــادی کســب ک ــد زی ــود درآم ــث می ش ــه باع ــد ک آم
 

 ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بودجه نیاز داریم
در ادامــه  گــزارش بــه ســراغ رئیــس اداره میــراث و فرهنگــی 

ــاغ را  ــن ب ــت ای ــن وضعی ــم و آخری ــروزه رفتی ــتان فی شهرس
ــا شــدیم. جوی

مجیــد ابراهیــم نیــا اظهــار مــی کنــد: اعتبــارات هزینــه شــده 
تاکنــون در ایــن بــاغ حــدود ۶۰۰ میلیــون تومــان بــوده کــه 
بیشــتر هزینــه هــای مطالعــات و تهیه طــرح و زیرســاخت که 

شــامل راه دسترســی آب ، بــرق ، گاز  وتلفــن  مــی شــود.
ــکاری  ــوری هم ــتانی و کش ــئوالن اس ــد: مس ــی افزای وی م
خوبــی بــرای بازســازی ایــن بــاغ تا کنــون داشــته انــد و پیگیر 
تخصیــص اعتبــارات بیشــتر هســتند امــا متاســفانه تاکنــون 
حمایــت هــای مردمــی و ســرمایه گــذار خصوصــی نداشــتیم.
رئیــس اداره میــراث و فرهنگــی فیــروزه ابــراز مــی کنــد: برای 
مرمــت و احیــا بــاغ و ابنیه و اجــرای سیســتم آبیــاری و فضای 
ســبز و سیســتم روشــنایی بودجه ای حدود ۲ میلیــارد و ۵۰۰ 

میلیــون تومــان نیــاز داریم.
وی بیــان مــی کنــد: بــاغ نشــاط بزرگترین باغی اســت کــه در 
فهرســت آثــار ملــی ثبــت شــده اســت و وســعت ایــن 
بــاغ ۱۵ هکتــار و دور تــا دور آن بــا بــرج و بــارو محصــور 

شــده اســت.
ــاط دارای دو  ــاغ نش ــد: ب ــی ده ــه م ــا ادام ــم نی ابراهی
عمــارت مرکــزی و شــمالی هســت و عمــارت شــمالی 

ــی باشــد. ــا م ــون در حــال مرمــت و احی هــم اکن
وی اظهــار مــی کنــد: ســاختمان هــای ورودی بــاغ هم 
ســال گذشــته بــاز ســازی شــد و حــوض هــا و راه آبهــا 
ــا هســتند. دیوارهــای دور  هــم در حــال مرمــت و احی
ــاغ  ســال هــای گذشــته مرمــت و بازســازی شــده و  ب

برخــی قســمت هــا نیــاز بــه مرمــت دارد.
ــد:  ــی گوی ــروزه م ــی فی ــراث و فرهنگ ــس اداره می رئی
خوشــبختانه شــهرداری فیــروزه باتوجــه بــه مالکیتــی 
کــه در بــاغ دارد در حــوزه مرمــت بــا میــراث فرهنگــی 
همــکاری دارد و انشــاهلل بتوانیــم امســال عمــارت 
شــمالی بــاغ را تکمیــل و آن را بــه اقامتــگاه ســنتی یــا 

ــم.  ــل کنی ــوم گــردی تبدی ب

ــگری  ــت گردش ــه صنع ــد ب ــی توان ــاط م ــاغ نش ب
ــد ــی کن ــک فراوان ــتان کم شهرس

ــا نظــر وی را  ــم ت ــروزه رفتی ــدار فی ــه ســراغ فرمان ــه ب در ادام
جویــا شــویم:فرماندار فیــروزه اظهــار کــرد: تاکنــون بــرای بــاغ 
نشــاط نزدیــک بــه یــک میلیــارد تومــان اعتبــارات گذاشــته 
ــیر  ــروزه در مس ــت فی ــوان گف ــن می ت ــه یقی ــروز ب ــم و ام ای
ــرار گرفتــه  بازســازی و توســعه اماکــن تاریخــی و مذهبــی ق

ــت. اس
ــتاد  ــه اس ــا ک ــد: از آنج ــی افزای ــی م ــین صالح ــد حس محم
ــی مــدت ۱۲  ــاش مشــهور ایران ــد و نّق کمــال الملــک هنرمن
ســال اواخــر عمــر خــود در ایــن مــکان رفــت و آمــد فراوانــی 
ــاغ  ــزی ب ــارت مرک ــی عم ــای داخل ــر روی دیواره ــته ،ب داش
نشــاط نقاشــی هایــی منســوب بــه ایــن اســتاد مشــاهده مــی 

ــه در حــال بازســازی آن هســتیم. شــود ک
ــی  ــروزه تراش ــگاه فی ــتقرار کارگاه و فروش ــرد: اس ــراز ک وی اب
دربــاغ نشــاط کــه همزمــان بــا اتمــام مرمــت فــاز نخســت باغ 
صــورت گرفــت از جملــه جاذبــه هــای تــازه بــاغ نشــاط اســت 
کــه ایــن خــود گامــی مهــم در جهــت معرفــی و شــناخت این 
هنــر- صنعــت ارزشــمند بــه گردشــگران و عالقمندان اســت.

وی اظهــار کــرد: بــاغ نشــاط یــک پتانســیل بســیار مهــم در 
فیــروزه اســت و مــی تواند بــه صنعت گردشــگری شهرســتان 

کمــک فراوانــی کنــد. 

تاش برای احیای مجموعه های تاریخی 
ــه در  ــت ک ــی اس ــج پنهان ــی ،گن ــی و طبیع ــراث تاریخ می
صــورت اســتفاده مناســب مــی توانــد موجــب رونق و توســعه 
مناطــق مختلــف کشــور شــود زیــرا بازدیــد گردشــگران از این 
ــش  ــب افزای ــدار موج ــتغال پای ــاد اش ــر ایج ــالوه ب ــن ع اماک
ــف  ــای مختل ــاخت ه ــاد زیرس ــل ایج ــه دلی ــردم ب ــد م درآم
گردشــگری از جملــه اماکــن اقامتــی مــی شــود و نیــاز اســت 
ــاد  ــی و ایج ــش خصوص ــب بخ ــا ترغی ــی ب ــئوالن دولت مس
ــار را فراهــم کننــد. ــن آث شــرایط مناســب زمینــه احیــای ای
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احیای آخرین آثار کمال الملک در باغ نشاط/ 
باغ نشاط در انتظار رونق  فاطمه زیراچی
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آثار باســتانی کشــف شــده از تپــه مارلیک  
رودبــار درحالــی بعــد از۵0 ســال در موزه 
باســتان شناســی رشــت بــه نمایــش عموم 
درآمــده اســت کــه هنــوز راه انــدازی 
ســایت مــوزه مارلیــک در رودبــار بــا امــا و 
اســت. همــراه  اگرهایــی 

زمانــی کــه دکتــر »عــزت اهلل نگهبــان« پــدر باســتان 
ــام  شناســی ایــران پــس از بازدیــد از تپــه هــای باســتانی اُم
و املــش و عمارلــو، بــه قصــد بازگشــت بــه تهــران در رســتم 
ــاد توقــف مــی کــرد، شــاید نمــی دانســت کــه دو هفتــه  آب
بعــد چــه تحولــی در باســتان شناســی گیــالن رخ مــی دهــد 

ــه نحــوی کــه دنیــا را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد. ب
ــه  ــان« ک ــر نگهب ــرراهی، »دکت ــه س ــوه خان آن روز در قه
بعدهــا پــدر باســتان شناســی ایــران لقــب گرفــت حکمــی 
را بــا امضــای خــود بــه ســه نفــر از همکارانــش داد تــا بتوانــد 
جلــوی حفــاری هــای غیــر مجــاز در مارلیــک را بگیــرد، بــه 
ــمی  ــوز رس ــا مج ــته و ب ــران بازگش ــه ته ــه ب ــد ک ــن امی ای

ــردد. ــی« بازگ ــتای »نصف ــه روس ــران ب ــاری از ته حف
شــاید آن قهــوه خانــه ســرراهی »ســیف اهلل کامبخــش، ایرج 
مافــی و محمــود کرداوانــی« باســتان شناســان چراغعلی تپه 
را بــه خاطــر نداشــته باشــد، امــا چراغعلــی تپــه و دیگــر تپــه 
ــب  ــار، زین ــول، دور بیج ــازم ک ــاری آن یعنی)ج ــای اقم ه
ــل را  ــن آرام تیشــه و بی ــاه نواخت ــه(، ۱۴ م ــال قلع ــار پی بیج
ــه  ــق ب ــا متعل ــلطنتی آمادره ــای س ــکافتن گوره ــرای ش ب

ــد. ــالد را بخاطــر دارن ــش از می ســده ۱۳ پی
اگرچــه قاچاقچیــان اشــیای عتیقــه مدتهــا بــود به تپــه های 
باســتانی دســتبرد مــی زدنــد، ولــی حکم صــادره »عــزت اهلل 
نگهبــان« نیــز مانــع از کارشــکنی هــا نشــد. دو هفتــه بعــد 
کــه »کامبخــش« خبــر کشــف چهــار دگمــه طــال، دو مهــر 
اســتوانه ای و دو مجســمه مفرغــی را تلفنــی بــه سرپرســت 
ــه  ــی ب ــن محل ــاال مالکی ــه ح ــد ک ــادآور ش ــروه داد، ی گ
تحریــک قاچاقچیــان ســهم خواهــی مــی کننــد. پیــام دکتر 
نگهبــان امــا یــک کالم بــود: بــه هیــچ وجــه تپــه مارلیــک را 
تــرک نکنیــد تــا مــن بــا مجــوز رســمی از تهــران برگــردم.

ــاه بعــد، صنــدوق هــای اشــیای مکشــوفه تپــه هــای  ۱۴ م
ــن  ــال در زیرزمی ــن س ــت و چندی ــران رف ــه ته ــک ب مارلی
ــا بررســی شــود. حــال ۵۰ ســال  ــد ت ــران مان ــی ای مــوزه مل
ــرای نخســتین  ــذرد و ب ــی گ ــادی بخــش، م ــن ش از آن تلف
بــار، جــام هــای طــالی زریــن، ســیمین و اشــیای تدفینــی 
بــه گیــالن بازگشــته و از ۲۵ اردیبهشــت تــا ۸ خرداد مــاه در 
ــه نمایــش درآمــده اســت. مــوزه باســتان شناســی رشــت ب
ــی«  ــتای »نصف ــردم روس ــرم، م ــای گ ــی از روزه ــر یک عص
ــای  ــن ه ــای باســتانی در زمی ــه ه ــه محــدوده تپ ــار ک رودب
آبــا و اجدایشــان اســت، بــرای دیــدن دفینــه هــای اعقابشــان 
بــه مــوزه بیســتون رشــت آمدنــد تــا نمایشــگاه جــام هــای 

ــد. مارلیــک را ببینن
همــراه اهالــی روســتا، فرمانــدار شهرســتان رودبــار، شــهردار 
ــه  ــز ب ــتان نی ــن شهرس ــئولین ای ــی از مس ــار و جمع رودب
ــتا  ــن روس ــردم ای ــد. م ــده ان ــک آم ــه مارلی ــدن مجموع دی
معتقدنــد از ایــن همــه شــکوه، نصیبــی بــرای روســتا نیســت 
ــده داده  ــت وع ــه مدتهاس ــک ک ــوزه مارلی ــایت م ــرا س و چ

شــده، احــداث نمــی شــود؟
اگرچــه دو ســالی اســت کــه بطــور رســمی ســاخت »ســایت 
مــوزه مارلیــک« در ســازمان برنامــه و بودجــه گیــالن بحــث 
و بررســی مــی شــود، امــا فرمانــدار شهرســتان رودبــار تاکیــد 

ــه  ــا تخصیــص بودجــه از اعتبــارات شهرســتان، ب دارد کــه ب
زودی ایــن ســایت مــوزه ســاخته و مســافران اتوبــان قزویــن 
بــه رشــت مــی تواننــد از ســایت مــوزه مارلیــک دیــدن کنند.

ــاد  ــرای ایج ــار ب ــال اعتب ــارد ری ــاص ۲میلی اختص
ــک ــوزه مارلی ــایت م س

ــد: بخــش عمــده  ــی افزای ــری م ســید اســماعیل میرغضنف
آثــاری کــه ایــن ۱۵ روز در مــوزه رشــت بــه نمایــش درآمده، 
ــه جــزء  ــک اســت ک ــه مارلی ــای تپ ــاری ه ــه حف ــوط ب مرب
ــت  ــن الزم اس ــوده بنابرای ــی ب ــتای نصف ــای روس ــن ه زمی
منطقــه ای کــه حفــاری هــای تپــه مارلیــک در آن صــورت 

ــوزه ایجــاد شــود. ــه، ســایت م گرفت
ــا  ــار ب ــتان رودب ــد: شهرس ــی کن ــد م ــار تاکی ــدار رودب فرمان
ایجــاد ایــن ســایت مــوزه مــی توانــد تاثیــر زیــادی در جــذب 
ــافران  ــور مس ــرای عب ــی ب ــا محل ــته و تنه ــگر داش گردش

ــد. نباش
ــه اینکــه طــی دو ســال گذشــته در کمیتــه  ــا اشــاره ب وی ب
ــار اعتبــار مطالعــه و اجــرای  برنامــه ریــزی شهرســتان رودب
ــی  ــادآور م ــت، ی ــده اس ــد دار ش ــک ک ــوزه مارلی ــایت م س
شــود: در ســال جــاری نیــز بــا حمایــت هــای رئیس ســازمان 
ــار  ــال اعتب ــارد ری ــغ دو میلی ــالن، مبل ــه گی ــه و بودج برنام
ــده  ــص داده ش ــک تخصی ــوزه مارلی ــایت م ــاد س ــرای ایج ب
ــال  ــرای آن را در س ــاز اج ــم بخشــی از ف ــم بتوانی و امیدواری

ــم. ــاز کنی جــاری آغ
 

نبود زیر ساخت های ایجاد سایت موزه در رودبار
ــاد  ــرورت ایج ــار از ض ــدار رودب ــه فرمان ــرایطی ک ــا، در ش ام
ســایت مــوزه مارلیــک صحبــت مــی کنــد، مدیــر مــوزه های 
ــکان  ــوز ام ــی رســد هن ــد: بنظــر م ــی گوی ــالن م ــادر گی م
ایجــاد یــک ســایت روبــاز در چراغعلــی تپــه روســتای نصفی 
ــای  ــاخت ه ــر س ــاد زی ــاز آن ایج ــش نی ــدارد و پی ــود ن وج

ــا ســایت مــوزه اســت. گردشــگری مرتبــط ب
نســرین قوامــی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت شهرســتان رودبــار 
در باســتان شناســی بســیار غنــی اســت،  توضیــح مــی دهد: 
ــار،  ــوزه در شهرســتان رودب ــا وجــود احــداث ســاختمان م ب
ــاد  ــر ایج ــک نظی ــکاالت کوچ ــی اش ــل برخ ــه دلی ــا ب ام
امنیــت و تامیــن اعتبــار بــرای تجهیــز، عمــال مــوزه رودبــار 

ــرد. در خاموشــی بســر مــی ب

وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایجــاد ســایت مــوزه و شــرایطی کــه 
ــد محــل حفــاری هــای مارلیــک را بصــورت  گردشــگر بتوان
ــر ســاخت هــای مناســب خــود را  ــاز مشــاهده کنــد، زی روب
مــی طلبــد،  تصریــح مــی کنــد: وقتــی هنــوز راه دسترســی 
مناســبی بــرای روســتای نصفــی نداریــم، چگونــه مــی تــوان 
ــی  ــوزه راهنمای ــایت م ــک س ــدن ی ــرای دی ــگران را ب گردش

ــرد؟ ک
مدیــر مــوزه هــای مــادر گیــالن تأکیــد مــی کنــد: گردشــگر 
امکانــات رفاهــی مــی خواهــد، ابتــدا بایــد حداقــل امکانــات 
رفاهــی حتــی یــک اســکان موقــت در مســیر ایجــاد شــود 
و ســپس مــردم را بــرای بازدیــد از گورهــای ســلطنتی 
»آماردهــا« در مارلیــک بــرد. ضمــن اینکــه مــوزه شهرســتان 
ــه در  ــاری ک ــوان آث ــا بت ــود ت ــل ش ــد تکمی ــز بای ــار نی رودب
حفــاری هــای منطقــه کشــف شــده، در محــل شهرســتان 

ــش داد. نمای
ــه احــداث و نیمــه کاره مانــدن تعــداد  مدیــر مــوزه رشــت ب
ــه  ــرد ک ــاره ک ــالن اش ــتان گی ــطح اس ــوزه در س ــادی م زی
نیازمنــد تخصیــص اعتبــار اســت، اظهــار مــی کنــد: در موزه 
ــار باســتان شناســی زیــادی نگهــداری مــی شــود  رشــت آث
کــه گنجایــش محــدود مــوزه امــکان نمایــش همــه آنهــا را 
نمــی دهــد. ابتــدا بایــد فضــای مناســبی بــرای نمایــش آثــار 
ــرای  باســتان شناســی و حفــاری داشــته باشــیم و ســپس ب

ایجــاد ســایت مــوزه اقــدام کنیــم.
ــیمین  ــن و س ــای زری ــام ه ــش ج ــد نمای ــه زودی موع ب
ــه  ــی ک ــی رســد. جــام های ــه اتمــام م مارلیــک در رشــت ب
ارزش هنــری آن و چگونگــی فــن فلــزکاری روی آن شــهرت 
جهانــی یافتــه اســت. جــام هایــی کــه هرکــدام بــه نحــوی 
افســانه زندگــی را در ســده ۱۳ پیــش از میــالد روایــت مــی 

ــه کشــور هلنــد آمــاده مــی شــوند. ــرای رفتــن ب کنــد، ب
ــس  ــه در پ ــتند ک ــرت هس ــان در حی ــتان شناس ــوز باس هن
ــی  ــات بوم ــه حیوان ــت ک ــی گذش ــه م ــد، چ ــن هنرمن ذه
ــدار،  ــک شــاخ کاســپین، گاو بال ــر ورزا، اســپ ت گیــالن نظی
ــت  ــرد درخ ــز را گرداگ ــوچ و ب ــراز، ق ــر، گ ــاب ماهیگی عق
زندگــی بصــورت برجســته و یکپارچــه هنرمنــدان طراحــی 

ــت. ــرده اس ک
امیــد اســت بــا نمایــش ایــن آثــار، شــاهد راه انــدازی ســایت 
ــرد  ــا رویک ــالن ب ــای گی ــوزه ه ــز م ــک و تجهی ــوزه مارلی م

تخصصــی باشــیم.

اما واگرهای راه اندازی سایت موزه مارلیک/ زیرساخت ها فراهم شود

مهری 
شیرمحمدی
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معبــد هندوهــا بــه عنــوان یکــی 
ــد  ــی نیازمن ــده مل ــت ش ــار ثب از آث
نــگاه ویــژه مســئوالن در مرمــت 
ــر  ــن اث ــی ای ــت کنون ــه مرم ــت در حالیک ــازی اس و بازس
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــان ق ــاد کارشناس ــورد انتق ــی م تاریخ

معبــد هندوهــا بــه عنــوان یکــی از بناهــای تاریخــی و 
زیبــا، در قلــب شــهر بندرعبــاس قــرار دارد. بنایــی کــه اگــر 
جــان داشــت و زبان بــاز می کــرد ناگفته هــای زیــادی از 
ــت.  ــهر می گف ــن ش ــی ای ــاکنان قدیم ــگ س ــخ و فرهن تاری
ــی  ــراث فرهنگ ــتور اداره کل می ــا دس ــر ب ــال های اخی در س
ــن  ــه ای ــن انجــام شــد ک ــای که ــن بن ــت ای ــزگان مرم هرم
مرمــت از ســوی برخــی از کارشناســان تاریخــی مــورد انتقاد 

ــت. ــرار گرف ق
ــخ  ــت تاری ــت، قدم ــگ، اصال ــاد فرهن یکــی از نشــانه ها و نم
و حتــی زیبایــی در هــر منطقــه جغرافیایــی آثــار و بناهــای 
تاریخــی آن جغرافیاســت. بناهایــی کــه اثبــات می کنــد بــر 
تاریــخ و مردمــان یــک ســرزمین چــه گذشــته و چــه هویتی 

ــد. دارن
معبــد هندوهــای بندرعبــاس کــه در ســال ۱۳۷۷ بــا 
ــا و  ــد، اتاق ه ــا گنب ــید ب ــی رس ــت مل ــه ثب ــماره ۱۹۹۹ ب ش
طاقچه هــای زیبــا بیانگــر بخــش عظیمــی از تاریــخ حضــور 
ــه  ــه ب ــی ک ــت. مردم ــدری اس ــهر بن ــن ش ــا در ای هندی ه
دلیــل رونــق تجــارت در هرمــزگان حضــور فعالــی داشــتند 
و بــه دلیــل همیــن رفــت و آمدهــا هنــر و فرهنــگ آن هــا نیز 

ــت. ــال یاف ــه انتق ــن منطق در ای

ــوران« در  ــت گ ــی »ب ــش محل ــه گوی ــا ب ــا ی ــد هندوه معب
اواخــر دوران ناصرالدین شــاه ســاخته و در زمــان مظفرالدیــن 
ــن  ــرار گرفــت کــه در ســاخت ای ــرداری ق شــاه مــورد بهره ب
بنــای تاریخــی معمــاری ســایر ادیــان ماننــد بودائی و اســالم 
ــور  ــل حض ــاری حاص ــن معم ــورد. ای ــم می خ ــه چش ــز ب نی
ــارت و کار  ــی تج ــه در پ ــدی اســت ک ــار هن ــران و تج کارگ
بــه هرمــزگان و شــهر بندرعبــاس ســفر می کردنــد و تــا آغــاز 

دوره پهلــوی اول در بندرعبــاس حضــور داشــتند.
ــد  ــن معب ــاری ای ــه و معم ــز نقش ــز به ج ــه ج ــر از تجزی اگ
ــم  ــا مه ــرای م ــزارش ب ــن گ ــه در ای ــم آنچ ــر کنی صرف نظ
تلقــی می شــود نــوع مــواد و مصالحــی اســت کــه در 
ــاس  ــر اس ــت. ب ــه اس ــه کار رفت ــا ب ــای زیب ــن بن ــاخت ای س
ــاروج )در  ــالت س ــنگ و م ــان س ــه کارشناس ــع و گفت مناب
ــی  ــا( و گاه ــدود روی دیواره ــچ )ان ــا( گ ــای بن ــی دیواره پ
آهــک همچنیــن مصالــح گنبــد کــه یکــی از بی نظیرتریــن 
معماری هــا اســت ترکیبــی از گــچ، آهــک و ماســه در ســالن 
اجتماعــات ایــن معبــد کــه ســقفی تخــت و چوبــی دارد بــه 

ــت. ــالت کاه گل اس ــه، گل و م ــا، تخت ــب از بوری ترتی
معبـد هندوهـای بندرعبـاس در سـال های اخیر  دسـتخوش 
تغییـرات فـرم و فضایـی و همچنین تجـارب مرمتی مختلفی 
شـد کـه بـا نگاهـی گـذرا متوجـه می شـوید مـورد کم لطفی 
و نامهربانی هـای زیـادی قـرار گرفتـه، آن قـدر کـه قبـل از 
مرمـت و بازسـازی با همـان شـکل و رنگ قدیمی اش بیشـتر 
به دل نشسـته و بـه آنچـه به عنوان میـراث فرهنگـی نام برده 

می شـود شـباهت داشـت.
ــی،  ــوه فروش ــتوران، آبمی ــه رس ــا در احاط ــه تنه ــد ن معب
ــد و پارکینــگ تاکســی هاســت، بلکــه در  ســاختمانهای بلن

ــای تاریخــی  ــم بن ــم حری ــد ه ــاط معب ــی حی فضــای داخل
ــده  ــت نش ــی رعای ــراث فرهنگ ــازمان می ــود س ــط خ توس
اســت. از کیوســک فالفــل فروشــی در حیــاط معبــد هندوها 
ــته از  ــه گذش ــی، ک ــاس چین ــروش اجن ــا دکان ف ــه ت گرفت
اســتهالک و آســیب فراوانــی کــه بــه معبــد وارد مــی کننــد، 
هیــچ یــک در شــان یــک بنــای تاریخــی کــه نــام »معبــد« 
ــن  ــا خــود یــدک مــی کشــد نیســت و آنچــه بیشــتر ای را ب
روزهــا خودنمایــی می کنــد نمــای بــراق و صــاف و صیقلــی 

ــت. ــی آن اس ــچ خارج گ
ــدارد و  ــر تاریخــی ن ــه یــک اث نمایــی کــه هیــچ شــباهتی ب
گــواه از گــچ کاری هــای امــروزی بــا مــالت هــای شــیمیایی 
ــه و قســمت اصلــی رهاشــده و تنهــا نماهــا  دارد. گنبــد خان
یــا همــان دیوارهــا هســتند کــه بــه شــکل غیــر متعــارف و 
ــش برخــورد  ــه نظــر می رســد دان ــا بازسازی شــده اند. ب نازیب
بــا مرمــت قندیل هــای گنبــدی معبــد یــا وجــود نــدارد یــا 
ــه ایــن مهــم نمی بیننــد و ترجیــح  مســئوالن امــر نیــازی ب
می دهنــد مســیر هزینه هــای ایــن بنــا را بــه ســمت همیــن 

نماســازی پــر ابهــام و کامــال مــورد انتقــاد صــرف کننــد.
در پــی دســت یافتــن بــه حقیقــت مرمــت و بازســازی معبــد 
هندوهــا بــه همــراه یــک کارشــناس مرمــت بناهــای تاریخی 
ــا  ــه ایــن معبــد رفتیــم. معبــدی کــه بی هیــچ مراقــب و ی ب
اصــول ایمنــی رهــا شــده، بــا چنــد دوربیــن مداربســته کــه 
معلــوم نیســت روشــن اســت یــا نــه از  آن مراقبــت می شــود.

ــای  ــت بناه ــناس مرم ــک کارش ــای ی ــاس گفته ه ــر اس ب
ــر  ــازی و تعمی ــرای بازس ــه ب ــتین مرحل ــی در نخس تاریخ
احتیــاج بــه تحقیقــات مفصلــی پیرامــون تاریــخ، چگونگــی 
ســاخت و مصالــح به کاررفتــه دارنــد و در مراحــل بعــد 

انتقاد کارشناسان از شیوه مرمت معبد هندوها/ گچ های صنعتی جای ساروج
 آرتا دخت زاهدی
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ــازی  ــرای بازس ــح ب ــبیه ترین مصال ــن و ش ــه نزدیک تری تهی
بنــا و دیگــر کارهایــی کــه بــرای جلوگیــری از آســیب انجــام 
ــر  ــک اث ــن اصــل در حفاظــت و مرمــت ی می شــود، مهمتری

ــت. ــت آن اس ــظ اصال ــی و حف تاریخ
ایــن کارشــناس مرمــت آثــار تاریخــی معتقــد بــود: مصالــح 
بایــد از نزدیــک تریــن و مقــاوم تریــن مــواد نســبت بــه مالت 
اولیــه بنــا انتخــاب شــوند. ظاهــر اثــر تاریخــی بایــد حفــظ 
شــده و بــا حفــظ اصالــت آن، مقــاوم ســازی، رفــع کمبــود، 
پوشــش دهــی و تثبیــت انجــام شــود. ارائــه طــرح حفاظتــی 
ــی  ــام کار مرمت ــیوه انج ــاب ش ــب و انتخ ــی مناس و مرمت
ــی و  ــن شناس ــر روی ف ــده ب ــام ش ــات انج ــاس مطالع )براس
آســیب شناســی اثــر تاریخــی(، اصلــی تریــن وظیفــه یــک 
ــای  ــت بن ــورد مرم ــفانه درم ــه متاس ــت ک ــا اس ــر بن مرمتگ
معبــد هندوهــا ایــن اصــول بــه هیــچ انگاشــته شــده اســت.
معبــد از بیــرون و از دیــد یــک رهگــذر عــادی بــه 
ــه  ــد. گــچ ســفید و یکدســتی ک ــای تاریخــی نمــی مان بن
دیوارهــای بیرونــی معبــد را پوشــانده آن را بــه هــر چیــزی 
ــگ  ــر رن ــی. تغیی ــای تاریخ ــک بن ــز ی ــرده ج ــبیه ک ش
ــاروج  ــالت س ــه از م ــا ک ــده بن ــت نش ــمتهای مرم در قس
ــا کــج  ــا قســمتهای مرمــت شــده کــه ب اســتفاده شــده، ب
ســلیقگی بــا گــچ ســفید کار شــده بــه وضــوح خودنمایــی 

ــد. ــی کن م
ــس، قســمتهای  ــب فلوران ــی مکت ــول مرمت براســاس اص
ــا حفــظ  مرمــت شــده و مرمــت نشــده یــک اثــر تاریخــی ب
مــواد اســتفاده شــده اصولــی و مرمتــی، بایــد مــوزون ســازی 
رنگــی نیــز اعمــال شــود و دو قســمت بنــا در حــدی اختالف 
ســطح، رنــگ و بافــت داشــته باشــند کــه بتــوان تفاوتــی بین 
اصــل و مرمــت شــده قائــل بــود. متاســفانه در بنــای معبــد 
هندوهــا بــا گــچ ســفید سرتاســری در بدنــه بنــا، نــه در ظاهر 
بنــا بــه اثــر تاریخــی مــی مانــد نــه در باطــن از مــواد مرمتــی 

صحیحــی اســتفاده شــده اســت. 
ــه  ــی خط ــای تاریخ ــای بناه ــچ در نماه ــوان گ ــه به عن آنچ
جنــوب اســتفاده می شــد گــچ نیــم کــوب اســت )مخلوطــی 
از آهــک و گاهــی ماســه دریــا بــه دلیــل مقاومــت و 
جلوگیــری از رطوبــت(. بــرای مرمــت هــر بنــا بایــد مصالــح 
ــاخت  ــان س ــر هم ــد عناص ــود و همانن ــه ش ــی مطالع اصل

ــز در صــورت داشــتن نقاشــی و  ــا نی اســتفاده شــود. دیواره
ــر  ــده در ام ــا اســتفاده از کارشناســان زب ــد ب ــری بای ــا گچ ب ی
مرمــت بنــا بازســازی و یــا حتــی دســت بــه ترمیــم نقاشــی 
ــا در  ــدام از این ه ــه هیچ ک ــد ک ــچ کاری زده می ش ــا گ و ی

ــا لحــاظ نشــده اســت. ــد هندوه معب

ــه اتمــام  مرمــت معبــد هندوهــا تــا پایــان ســال ب
ــدارد ــت ن مــی رســد/بدنه معبــد اصال

اشــکان مختاری، معــاون میــراث فرهنگــی اســتان هرمزگان 
ــه  ــت ک ــد اس ــای درون معب ــی ه ــا نقاش ــرد: تنه ــوان ک عن
ــه دلیــل مرمــت هــای غیــر  ــه معبــد ب اصالــت دارد امــا بدن

ــدارد. ــی ن ــر اصالت ــی دیگ اصول
وی تصریــح کــرد: مرمــت معبــد هندوهــا بــه اتمــام نرســیده 
و در چندیــن فــاز انجــام مــی شــود، قصــد داریــم تــا پایــان 

ســال ۹۷ مرمــت معبــد را بــه اتمــام برســانیم.
ایــن مقــام مســئول با اشــاره بــه اینکــه در آخریــن فــاز انجام 
شــده تنهــا پوســته بیرونــی معبــد مرمت 
شــده گفــت: در ســالهای گذشــته پوســته 
بیرونــی معبــد بــا گــچ مرمــت شــده کــه 
ــد  ــم بای ــا ه ــد م ــن رون ــاس همی ــر اس ب
دوبــاره از گــچ اســتفاده میکردیــم هرچند 
ایــن مصالــح بــا شــرجی و بــاران تخریــب 

مــی شــود.
مختـاری بـا بیـان اینکـه مرمـت بناهـای 
تاریخـی ممکـن اسـت چندیـن بـار بـه 
صـورت متوالـی انجام شـود اظهارداشـت: 
ایـن یک موضـوع عـادی اسـت کـه بنای 
و  مرمـت  متوالـی  سـالهای  در  تاریخـی 
بازسـازی شـود به همین دلیل اسـتفاده از 
گـچ معمولی در پوسـته بیرونـی معبد کار 

اشـتباهی نبـوده اسـت.
اســتان  فرهنگــی  میــراث  معــاون 
هرمــزگان افــزود: از تمامــی بنــای معبــد 
تنهــا نقاشــی هــای ایــن بنــا دارای اصالت 
اســت کــه بــه زودی در فــاز بعــد تمامــی 

ــود. ــی ش ــت م ــا مرم آنه
وی در ادامــه توضیــح داد: در مرمــت بایــد 
ــح  ــا مصال ــود ام ــظ ش ــا حف ــت بن اصال
معبــد هندوهــا همــان گچــی اســت 
ــه شــکل زرد آن را  ــا ب ــده و م ــه زرد ش ک

ــم. میبینی

ــان  ــر طالبی ــه دکت ــر اینک ــد ب ــا تاکی ــام مســئول ب ــن مق ای
معــاون میــراث فرهنگــی کشــور از ایــن بنــا بازدیــد و رونــد 
ــادی  ــای زی ــت: حرفه ــت گف ــرده اس ــد ک ــت را تایی مرم
پیرامــون مرمــت نادرســت معبــد هندوهــا وجــود دارد کــه 
هیــچ کــدام مــورد تاییــد نیســت هــر کارشــناس و صاحــب 
ــر عملکــرد مرمــت  ــا کــه نقــدی ب ــور مرمــت بن نظــر در ام
ایــن بنــا دارد بــه صــورت شــفاف بیــان کنــد مطمنــا مــورد 

ــت. ــرار خواهــد گرف ــا ق اســتقبال م
مختــاری در پایــان خاطــر نشــان کــرد: گنبــد و کلــه قنــدی 
ــته و  ــت در گذش ــت نادرس ــل مرم ــه دلی ــای روی آن ب ه
ــد را  ــگ زده و گنب ــل زن ــزی از داخ ــول فل ــتفاده از مفت اس
تخریــب کــرده اســت و ایــن باعــث شــده کــه مرمــت گنــد با 

ســختی انجــام شــود.

تخصیص اعتبار به روش های غیراصولی مرمت
طبـق آنچه به عنوان قرارداد و شـرح عملیات بـا پیمانکار برای 
مرمـت و سـاماندهی اضطـراری معبـد هندوها به دسـت آمده 
پیمانـکار ملـزم بـه تعمیـر و بازسـازی گنبـد، دیواره هـا و 
قسـمت هایی از معبد بـوده کـه در خطر تخریب هسـتند. در 
این قـرارداد گنبدهـا و گل ها با تأکید فراوان ذکرشـده اسـت. 
حال سـؤال پیـش می آید که چـرا بر اسـاس آنچه در قـرارداد 
و شـرح آن آورده شـده پیمانـکار وظایف خود را انجـام نداده و 
بـدون تحقیـق و تفحص از مصالحی اسـتفاده کـرده که باعث 

تخریـب و نابـودی معبد می شـود؟
آیــا مســئولین میــراث فرهنگــی هرمــزگان بــر ایــن رخــداد 
نظارتــی نداشــتند، آنچــه موجــب نگرانــی اســت، مســئوالن 
ــتان  ــن اس ــی ای ــراث فرهنگ ــال می ــی در قب ــراث فرهنگ می
ــچ  ــرای گ ــا ب ــه تنه ــد ک ــئول می دانن ــود را مس ــدر خ چق
کاری ســاده نزدیــک بــه ۱۰۰ میلیــون تومــان پــول در 

ــت.  ــده اس ــد ش ــرارداد قی ق
ــا ســرعت مــورد مرمــت قــرار بگیــرد گنبــد و  آنچــه بایــد ب
ــب  ــه به شــدت در معــرض تخری ــار اســت ک ــای کن دیواره ه
اســت امــا پیمانــکار بــا کمتریــن هزینــه دیــوار ســفید کــرده 

و بابــت ایــن هزینــه گزافــی دریافــت کــرده اســت.
در امــارات کــه شــاید کمتر از دو ســاعت بــا شــهر بندرعباس 
فاصلــه داشــته باشــد بــرای تاریخ ســازی دســت بــه ســاخت 
ــار باســتانی  ــه آث ــن شــکل و شــمایل ب ــا نزدیک تری ــا ب بناه
ــه هــای  ــی کــه هزین ــد. در حال ــای هرمــزگان می زن جغرافی
ــکل  ــه ش ــا ب ــد هندوه ــت معب ــه مرم ــه ب ــص یافت تخصی
غیرحرفــه ای هزینــه مــی شــود و نــوع مرمــت معبــد موجب 

دلزدگــی بازدیــد کننــدگان مــی شــود.
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میـراث ایــران

آثــار تاریخــی و مذهبــی اســتان 
اثــر  بــر  حالــی  در  تهــران 
میــراث  مدیــران  بی توجهــی 
ــاالن  ــر داد فع ــن ام ــه ای ــد، ک ــارت می بینن ــی خس فرهنگ

اســت. درآورده  نیــز  را  فرهنگــی  میــراث 

اماکــن ســنتی و میــراث فرهنگی اســتان تهــران قدمتی از 
چند صدســاله گرفته تــا چندیــن هزارســاله دارد و درواقع 
ــن  ــن و جذاب تری ــه ای از غنی تری ــران مجموع ــتان ته اس

اماکــن گردشــگری را در خــود جــای داده اســت.
پیشــوا،  ری،  رباط کریــم،  دماونــد،  شهرســتان های 
ــت خــاص  ــل موقعی ــه دلی ــالرد ب ــن و شــهریار و م ورامی
ــن در مســیر راه هــای ارتباطــی  ــرار گرفت ــی و ق جغرافیای
مهــم کشــور، برخــورداری از آب وهــوای مناســب و زمیــن 
ــن را  ــدن ایران زمی ــی از تم ــش مهم ــز، بخ ــل خی حاص
امانــت داری می کننــد، برج هــا، کاروان ســراها، ســنگ 
ــا و دیگــر اماکــن تاریخــی ازاین دســت،  ــا، امام زاده ه بناه

در اســتان تهــران چشــم نوازی می کنــد.
ــوان  ــران به عن ــل انتخــاب ته ــه دلی ــر ب از ســوی دیگ
ــار«  ــان قاج ــا محمدخ ــان »آق ــران در زم پایتخــت ای
و تــداوم ایــن انتخــاب در دوره دیگــر پادشــاهان 
مجموعه هــای  تهــران  پهلــوی،  و  قاجــاری 
موزه هــای  و  هــا  عمــارت  کاخ هــا،  از  بی نظیــری 

معاصــر را نیــز دارا اســت.

حفاری هــای غیرمجــاز در بزرگ تریــن قلعــه 
ــان ــی جه ــتی نظام خش

اســتان تهــران نزدیــک بــه ۷۰۰ اثــر تاریخــی ثبت شــده 
ملــی دارد، کــه می توانــد ظرفیــت بســیار مناســبی بــرای 
ــه  ــد و ب ــال باش ــف س ــام مختل ــگران در ای ــذب گردش ج
عقیــده محمدحســین مقیمــی، اســتاندار تهــران، »بایــد 
ــتانی  ــران از اس ــتان ته ــه اس ــم ک ــم آوری ــرایطی فراه ش
ــل  ــر تبدی ــگر پذی ــتانی گردش ــه اس ــت ب ــگر فرس گردش

ــه  ــی ب ــری و بی توجه ــا بی مه ــر ب ــن ام ــا ای ــود.«، ام ش
ــه  ــده ک ــر نش ــا میس ــتان نه تنه ــن اس ــی ای ــار تاریخ آث

ــد شــد. غیرممکــن خواه
»قلعـه  بـه  می تـوان  به عنوان مثـال  حاضـر  حـال  در 
ایـرج« پیشـوا اشـاره کـرد، بزرگ تریـن قلعـه خشـتی 
نظامـی جهـان کـه مربوط بـه عصر ساسـانی اسـت، این 
قلعـه در مجـاورت کمربندی شـمالی ورامین قـرار دارد، 
کـه از دور عظمـت باقیمانـده دیوارهـای خشـتی آن بـه 

می خـورد. چشـم 
»قلعــه ایــرج« کــه بخــش عمــده ای از آن امــروز 
تخریب شــده، بــا وســعتی حــدود ۲۰۰ هکتــار بــه 
ــن قلعــه تنهــا  ــق دارد و از ۴ دروازه ای دوران ساســانی تعل
ــا  ــن روزه ــه ای ــت، ک ــده اس ــی باقی مان ــک دروازه اصل ی
ــت. ــش نیس ــدان رضایت بخ ــه چن ــن قلع ــال وروز ای ح

ــط  ــه توس ــتند ک ــیعی هس ــبتاً وس ــای نس ــا بناه قلعه ه

ــی مســتحکم محصورشــده و درون آن هــا همــه  دیوارهای
ــدت و  ــکونت طوالنی م ــرای س ــی ب ــات زندگ ــوع امکان ن
ــود  ــان وج ــا تورانی ــه ب ــره و مقابل ــان محاص ــی در زم حت
داشــته اســت، قلعــه ایــرج نیــز چنین اســت و در گذشــته 
اماکنــی بــرای عبورومــرور روی دیوارهــا تعبیه شــده و بــه 
نــام »ایــرج« پســر »فریــدون« از مشــهورترین چهره هــای 
ــن  ــید« مزی ــوادگان »جمش ــن و از ن ــانه ای ایران زمی افس

شــده اســت.
ــماره ۹۸۳۵ در  ــا ش ــال ۱۳۸۲ و ب ــه در س ــه ک ــن قلع ای
فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت، مــورد 
بی مهــری و بی توجهــی مســئوالن میــراث فرهنگــی 
قرارگرفتــه و در آســتانه تخریــب قــرار دارد، زراعــت 
ــراد  ــاز اف ــای غیرمج ــه، حفاری ه ــن قلع ــه ای در محوط
ــی  ــل طبیع ــتحکم و عوام ــای مس ــن بن ــودجو در ای س
هــم چــون تازیانــه ای بــر پیکــر ایــن اثــر تاریخــی نمایــان 
اســت، آخریــن ضربــه بــه ایــن قلعــه را افــراد ســودجو روز 
ــه و  ــن قلع ــی ای ــع جنوب ــی در ضل ــا حفاری های ــه ب جمع

ــد. ــام دادن ــات آن انج ــب قن جن

برخــی از آثــار تاریخــی اســتان تهــران بــه حــال 
ــده اند ــود رهاش خ

گــذری بــر وضعیــت عمومــی بناهــای تاریخــی در اســتان 
تهــران بیان گــر آن اســت، کــه برخــی از ایــن میــراث بــه 
حــال خــود رهاشــده و آن طــور کــه بایــد بــه آن هــا توجــه 

نمی شــود.
رباط کریــم  قلعــه »قاجــاری« در روســتای »آدران« 
ــر  ــه ای بی نظی ــاه و نمون ــه دوران ناصرالدین ش ــق ب متعل
ــق  ــه عصــر قاجــار تعل از معمــاری اســالمی اســت کــه ب
دارد، امــا آنچــه قابل توجــه اســت، این کــه متأســفانه ایــن 
قلعــه تاریخــی درگــذر زمــان و بــه علــت اهمیــت نــدادن 
ــا  ــی ت ــراث فرهنگ ــک و می ــن مال ــات بی ــه آن  و اختالف ب
ــام  ــی ن ــه اســت و حت ــب قرارگرفت ــورد تخری حــدودی م
ــاالن  ــی و فع ــاکنین محل ــیاری از س ــرای بس ــز ب آن  نی

ــت. ــده اس ــی سپرده ش ــه فراموش ــگری ب گردش
بقعــه »امــام زاده یحیــی)ع( « در محلــه »کهنــه ِگل« 
ورامیــن متعلــق بــه قــرن هفتــم و هشــتم هجــری اســت 

غربت آثار تاریخی تهران در سایه بی توجهی مدیران میراث
 وحید محمدی یکتا
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میـراث ایــران

کــه از شــاهکارهای معماری اســالمی در کشــور محســوب 
می شــود و یکــی از آثــار تاریخــی بــوده کــه مــورد 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــری ق بی مه
معمــاری ایــن بقعــه کــه بــه گفتــه حجت االســالم 
ســید محمــد ســیدی، رئیــس ســابق اداره اوقــاف و امــور 
ــا تدریــس  ــر دنی ــن، در دانشــگاه های معتب ــه ورامی خیری
می شــود، امــروز قربانــی کج ســلیقگی های متعــددی 
ــاله  ــای ۸۰۰ س ــه دیواره ــاندن ب ــیب رس ــون آس ــم چ ه
آن بــه بهانــه محافظــت از بنــا، نصــب غیراســتاندارد کابل 
دوربیــن مداربســته، کنتــور بــرق و مخــدوش کــردن دیــد 
بصــری و زیبایی هــای داخلــی بنا بــا اســتقرار کولــرگازی، 

ــت. ــده اس ــز و ...ش ــه، رخت آوی کتابخان
ــاری چــون  ــه آث ــی ب ــوان از بی توجه ــان می ت ــن می در ای
ــر  ــپهبد امی ــه س ــب خان ــران، تخری ــا در ته ــه نیم خان
احمــدی و بــاغ تاریخــی »ملــک« در ری نیــز ســخن بــه 

ــان آورد. می
ازآنجایی کــه ابنیــه فرهنگــی بــه علــت قدمــت تاریخــی و 
کاربــری آن بــرای مــردم و گردشــگران داخلــی و خارجــی 
ــز اهمیــت هســتند، اداره کل میــراث  اســتان تهــران حائ
فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری اســتان تهــران در 

ســال های اخیر نســبت بــه مرمــت و تعمیــر برخــی از این 
ابنیــه اقــدام کــرده و کار رصــد تغییــرات در ابنیــه تاریخی 
توســط یــگان حفاظــت از میــراث فرهنگــی اســتان تهران 
صــورت گرفتــه اســت، امــا حجــم تخریــب و بی توجهــی 
بــه آثــار تاریخــی تــا حــدی اســت، کــه نشــان می دهــد، 

ایــن فعالیت هــا کافــی نیســت.

ــای  ــای بافت ه ــاهد احی ــوان ش ــعار نمی ت ــا ش ب
تاریخــی و فرهنگــی بــود

ــی  ــاق بازرگان دبیــر کمیســیون ســالمت و گردشــگری ات
ایــران و عــراق کــه در ســال های اخیــر در خصــوص 
انتقــال گردشــگران بــه اســتان تهــران فعالیــت می کنــد 
در همیــن خصــوص بــا بیــان این کــه ابنیــه تاریخــی بــه 
لحــاظ تجــاری می توانــد، درآمدزایــی و اشــتغال فراوانــی 
را بــرای اســتان تهــران بــه ارمغــان بیــاورد، افــزود: نقــش 
صنعــت گردشــگری در اشــتغال زایی بــر کســی پوشــیده 
نیســت و در واقــع ایــن صنعــت، به عنــوان صنعــت مــادر 
می توانــد ســبب رونــق متــوازن اقتصــادی در تمــام 

ــود. ــا ش زمینه ه
رامیــن پــوالدرگ بــا تأکیــد بــر این کــه ظرفیــت 

ــه  ــت، ک ــدازه ای اس ــران به ان ــتان ته ــگری در اس گردش
ــر  ــن اســتان را ب ــوان اقتصــاد بســیاری از مناطــق ای می ت
مبنــای گردشــگری تعریــف کــرد، گفــت: بــا رســیدگی به 
ــی و فراهــم کــردن زیرســاخت های اقامتــی  اماکــن دیدن
ماننــد هتل هــا، اماکــن بــوم گــردی و ... در مجــاورت ایــن 
جاذبه هــای گردشــگری، می تــوان زمــان مانــدگاری 
گردشــگران و مســافران در اســتان تهــران را تــا ۵ روز الــی 
یــک هفتــه افزایــش داد، چراکــه هــر نقطــه ای از اســتان 
ــن  ــد چندی ــی اســت، کــه می توان تهــران دارای جاذبه های
روز وقــت یــک گردشــگر را پــر کــرده و بــرای وی جــذاب 

باشــد.
وی بــا بیــان این کــه گردشــگران خارجــی بیشــتر 
ــد  ــی عالقه من ــی و فرهنگ ــن تاریخ ــد از اماک ــه بازدی ب
هســتند، گفــت: نبایــد بــا بی مهــری و بی توجهــی 
ــی  ــی و طبیع ــی، فرهنگ ــار تاریخ ــب آث ــاهد تخری ش
موجــود در اســتان تهــران باشــیم، برخــی از مســئولین 
امــر نداشــتن نیــرو را بــرای بی توجهــی بــه آثــار 
ــی  ــر منطق ــن ام ــا ای ــد، ام ــرح می کنن ــی مط تاریخ
نیســت، چراکــه می تــوان بــا یــک ســرمایه گذاری 
اولیــه و جــذب ســرمایه گذار و در نهایــت فــروش 
ــی  ــر تاریخ ــر اث ــه ه ــید، ک ــه ای رس ــه مرحل ــت ب بلی
بتوانــد هزینه هــای نگاهــداری خــود را پرداخــت کنــد.
ایــن کارشــناس گردشــگری کــه در خصوص احیــاء برخی 
از آثــار تاریخــی نیــز فعالیــت داشــته اســت، ضمــن تأکید 
ــر احیــاء بافــت تاریخــی و فرهنگــی در کشــور، به ویــژه  ب
اســتان تهــران گفــت: بــا شــعار نمی تــوان شــاهد احیــای 
بافت هــای تاریخــی و فرهنگــی بــود، بــرای ایــن مســئله 
ــت  ــزی داشــت و نقــش اساســی در مدیری ــد برنامه ری بای
ایــن مبحــث بــا میــراث فرهنگی اســت، ســرمایه ملــی در 
ــا  ــا تنه ــت م ــد و آن وق ــن می رون ــی از بی ــایه بی توجه س

ــم. ــا می کنی ــعارها اکتف ــخنرانی ها و ش ــه س ب
ــه  ــم تخریــب و تعــرض ب ــد بگذاری ــوالدرگ گفــت: نبای پ
ــال  ــه دنب ــس ازآن ب ــد و پ ــاق بیفت ــی اتف ــن تاریخ اماک
ــر  ــد در براب ــن صــورت بای ــه در ای ــم، چراک مقصــر بگردی
ــر  ــک اث ــه ی ــی ک ــیم، زمان ــخگو باش ــده پاس ــل آین نس
ــرار  ــورد بی توجهــی ق ــا م ــد و ی فرهنگــی آســیب می بین
ــک  ــی ی ــرمایه فرهنگ ــه س ــی ب ــیب بزرگ ــرد، آس می گی
ــرای  ــا افســوس ب ــان تنه ــت وارد می شــود و در آن زم مل
ــوع  ــل از وق ــه، قب ــالج واقع ــس ع ــد، پ ــی می مان ــا باق م

ــرد. ــد ک بای

خســارات  متــرو  یک جانبــه  اقدامــات 
ــرد ــمه علی« وارد ک ــه »چش ــری ب جبران ناپذی

رئیــس کمیتــه میــراث فرهنگــی شــورای اســالمی شــهر 
ــی  ــار تاریخ ــه آث ــی ب ــدان بی توجه ــه از منتق ــران ک ته
ــوص  ــن خص ــت، در همی ــه اس ــن منطق ــی ای و فرهنگ
بــا بیــان این کــه دولت هــا موظــف بــه حفاظــت از 
میــراث فرهنگــی و آثــار تاریخــی هســتند، گفــت: 
متأســفانه اقدامــات یک جانبــه و بــدون ســنجیدن 
ــاری و  ــالت تج ــا معام ــی ی ــای عمران ــب در پروژه ه جوان
ــی در  ــار تاریخ ــوردن آث ــه خ ــبب ضرب ــا س بی توجهی ه

کشــور مــا و به ویــژه تهــران می شــود.
حســن خلیل آبــادی بــا تأکیــد بــر این کــه آثــار باســتانی 
نشــان دهنده فرهنــگ، تمــدن و تاریــخ یــک ملــت اســت، 
اقدامــات یک جانبــه شــرکت  گفــت: به عنوان مثــال 
ــر  متــرو تهــران ســبب وارد آمــدن خســارات جبران ناپذی
بــه »چشــمه علی« یــا همــان »چشــمه ســورنای باســتانی 

ری« در جنــوب تهــران شــده اســت.
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میـراث ایــران

ــی در  ــکار عموم ــه اف ــئولین ب ــخگویی مس ــر پاس وی ب
ــت:  ــرد و گف ــد ک ــار تاریخــی تأکی ــب آث خصــوص تخری
ــوص  ــدد در خص ــای متع ــم پیگیری ه ــفانه علی رغ متأس
اقدامــات نســنجیده در »چشــمه علی« شــرکت متــرو در 

ــه پاســخگو نیســت. ــن زمین ای
خلیل آبــادی بــا تأکیــد بــر این کــه »چشــمه علی« 
یکــی از برجســته ترین آثــار تاریخــی و جاذبه هــای 
ــد، گفــت:  گردشــگری تهــران اســت کــه آســیب می بین
ــور  ــت، چط ــاله اس ــد هزارس ــری چن ــمه علی« اث »چش
ــک کردن  ــوص خش ــدگان در خص ــه آین ــم ب می خواهی
چشــمه ای کــه چنــد هــزار ســال جوشــش داشــته اســت، 

ــم. ــخ دهی پاس

نباید برای توسعه به تخریب آثار گذشتگان بپردازیم
ــار  ــعه ای آث ــات توس ــد در اقدام ــه بای ــان این ک وی بابی
تاریخــی دیــده شــود، گفــت: دلیــل خشــک شــدن 
»چشــمه علی« احــداث تونــل خــط ۶ متــرو بــوده اســت 
و ایــن پذیرفتنــی نیســت، کــه بــرای توســعه شــهری بــه 

ــم. ــتگان بپردازی ــار گذش ــب آث تخری
رئیــس کمیتــه میــراث فرهنگــی شــورای اســالمی شــهر 
تهــران بــا تأکیــد بــر این کــه بی توجهــی بــه آثــار تاریخــی 
ــرمایه های  ــن س ــودی ای ــی و ناب ــب ویران ــت موج درنهای
ملــی خواهــد شــد، گفــت: به عنــوان مثالــی دیگــر 
می تــوان بــه مجموعــه تاریخــی » باغ ملــک« اشــاره 
کــرد، کــه متعلــق بــه دوران قاجاریــه بــوده و جــزو آثــار 
ــرم  ــی ح ــع جنوب ــه در ضل ــت، ک ــی اس ــده مل ثبت ش

ــرار دارد. ــنی)ع( ق ــم حس ــرت عبدالعظی حض
ــراث  ــازمان می ــه س ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــادی ب خلیل آب
فرهنگــی متولــی حفــظ و نگهــداری ایــن مجموعــه 
تاریخــی و ارزشــمند اســت، گفــت: بایــد هرچــه ســریع تر 
مذاکراتــی بیــن مالــک ایــن مجموعــه و میــراث فرهنگــی 
انجــام شــود، تــا از نابــودی مجموعــه تاریخــی » 

باغ ملــک« جلوگیــری شــود.
وی بـا بیـان این کـه فراهم کـردن زمینه بازدیـد عمومی 
از ایـن اماکـن می توانـد، سـبب جلوگیـری از تخریـب 
آن هـا شـود، گفـت: نمونـه دیگـر بی توجهـی بـه آثـار 
تاریخـی را در کاروانسـرای »خانـات« کـه یکـی دیگر از 
آثـار ثبت شـده ملـی تهـران اسـت، مشـاهده می کنیـم، 
کـه پیش تـر نسـبت بـه اسـتفاده از آن به عنـوان بارانداز 

انتقـاد کـرده بودم.
رئیــس کمیتــه میــراث فرهنگــی شــورای اســالمی شــهر 
ــی در  ــای تاریخ ــر بن ــد از ه ــه بای ــان این ک ــا بی ــران ب ته
جهــت کاربــری تاریخــی و گردشــگری بهــره بــرد، گفــت: 
ــی  ــت بســیار باالی ــات« ظرفی ــن کاروانســرای »خان همی
ــوان در  ــا می ت ــنتی دارد و ی ــتوران س ــاد رس ــرای ایج ب
آن نمایشــگاه های عرضــه محصــوالت دســتی اقــوام 

ــرد. ــا ک ــور را برپ ــون کش گوناگ
ــرمایه های  ــرای س ــد ب ــه بای ــان این ک ــا بی ــادی ب خلیل آب
فرهنگــی و تاریخــی خــود دل بســوزانیم، گفــت: هرچــه 
ــت،  ــن اس ــود و ممک ــنیده می ش ــر ش ــم، کم ت می گویی
ــر  ــنیدن دی ــرای ش ــه ب ــیم ک ــی برس ــت به جای درنهای

ــد. باش
 

ــا  ــران ب ــتان ته ــی اس ــراث فرهنگ ــن می انجم
ریاســت اســتاندار و بــرای صیانــت از آثــار 

می شــود تشــکیل  تاریخــی 
ــه  مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان تهــران در پاســخ ب
انتقــادات فعــاالن میــراث فرهنگــی بــا اشــاره بــه این کــه 
ــرای حفــظ بناهــای  ــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی ب ی
تاریخــی به دقــت در حــال رصــد آثــار تاریخــی و میــراث 
ــگاه  ــت آرام ــال تولی ــت: به عنوان مث ــت، گف ــی اس فرهنگ
ــت،  ــی اس ــده مل ــار ثبت ش ــه از آث ــا)ع( ک ــف رض یوس
اقــدام بــه ســاخت شبســتان در ضلــع جنــوب غربــی ایــن  
بقعــه کــرد، کــه بــا پیگیری هــای یــگان حفاظــت میــراث 
فرهنگــی اســتان تهــران از ادامــه ایــن فعالیــت جلوگیری 

شــد.
ــت  ــه می بایس ــر این ک ــد ب ــا تأکی ــا ب ــزرگ نی دالور ب
ــران  ــتان ته ــطح اس ــی در س ــراث فرهنگ ــن می انجم
ــت از  ــرای حفاظ ــتان ب ــن اس ــتان های ای ــز شهرس و نی
آثــار تاریخــی تشــکیل و فعــال شــود، گفــت: اســتاندار 
تهــران به عنــوان رئیــس انجمــن میــراث فرهنگــی 
ایــن اســتان و هــر یــک از فرمانــداران در شهرســتان ها 
آن شهرســتان  فرهنگــی  میــراث  انجمــن  رئیــس 
میــراث  دوســتداران  کمــک  بــا  و  بــود  خواهنــد 
ــار  ــی و آث ــراث فرهنگ ــدان از می ــی و عالقه من فرهنگ

ــد. ــد ش ــت خواه ــتان محافظ ــی اس تاریخ
وی بابیــان این کــه در ایــن طــرح بــرای اعضــای انجمــن 
ــد  ــد ش ــادر خواه ــایی ص ــی کارت شناس ــراث فرهنگ می

و ایــن عزیــزان به طــور داوطلبانــه از آثــار طبیعــی و 
فرهنگــی شناســنامه دار و ثبت شــده محــل زندگــی خــود 
ــزارش  ــود گ ــوردی ب ــر م ــرد و اگ ــد ک ــت خواهن حفاظ
ــا یــگان حفاظــت از میــراث فرهنگــی خــود  می کننــد، ت
را بــه آن محــل برســاند، اضافــه کــرد: هرگونــه مرمــت و 
ــا هماهنگــی و مجــوز  ــد ب ــار باســتانی بای تغییــرات در آث
میــراث فرهنگــی باشــد و درصورتی کــه انجــام آن 
ــد،  ــته باش ــکلی نداش ــر مش ــت موردنظ ــرات و مرم تغیی

ــود. ــادر می ش ــام ص ــوز انج مج
متولــی میــراث فرهنگــی اســتان تهــران بــا بیــان 
این کــه انجــام عملیــات مرمــت بایــد بــا نظــارت میــراث 
ــرج  ــورد ب ــال در م ــت: به عنوان مث ــد، گف ــی باش فرهنگ
»عالءالدولــه« ورامیــن اداره اوقــاف درخواســت کــرد، 
ــی و  ــع غرب ــرق ضل ــاق ب ــیدن ات ــتحکام بخش ــرای اس ب
نصــب ســتون در دو طــرف شــمالی و قســمت هایی 
ــد  ــر رون ــال حاض ــه در ح ــد، ک ــدام کن ــرج اق ــل ب از داخ
ــراث  ــی پیــش مــی رود و اداره می استحکام بخشــی به خوب
ــات را  ــن اقدام ــود ای ــان خ ــط کارشناس ــی توس فرهنگ

ــارت دارد. ــت نظ تح

باید در جهت حفظ آثار تاریخی فرهنگ سازی کنیم
بــزرگ نیــا بــا بیــان این کــه اقدامــات خوبــی در 
ــور  ــت حض ــران در جه ــتان ته ــی اس ــراث فرهنگ می
عالقه منــدان در اماکــن دیدنــی و تاریخــی و به تبــع آن 
احیــای آثــار و جلوگیــری از تخریــب آن هــا انجام شــده 
ــی از  ــردی یک ــران گ ــث ته ــرد:  بح ــوان ک ــت، عن اس
ــکاری ۳۰۰ شــرکت  ــا هم ــه ب ــات اســت، ک ــن اقدام ای
برنامه ریزی شــده  فعــال گردشــگری در ۴۰ محــور 
ــام  ــال انج ــدن آن در ح ــر ش ــرای ارزان ت ــی ب و اقدامات
ــرکت های  ــن ش ــدام از ای ــم هرک ــد داری ــت و قص اس
گردشــگری در هفتــه حداقــل یــک تــور تهــران گــردی 

ــد. ــزار کنن ــت برگ ارزان قیم
وی ســپس بــر اهمیــت فرهنگ ســازی در جهــت حفــظ 
ــا تبلیغــات  ــار تاریخــی تأکیــد کــرد و افــزود: بایــد ب آث
مناســب اهمیــت حفاظــت از آثــار تاریخــی را به عنــوان 
ــه  ــته ب ــل های گذش ــه از نس ــت،  ک ــک ارزش و فضیل ی
ــتفاده از  ــا اس ــم و ب ــف کنی ــت تعری ــیده اس ــروز رس ام
ــرای  ــو ب ــون و رادی ــد تلویزی ــر مانن ــانه های فراگی رس
ــدام  ــردم اق ــه م ــن ب ــن اماک ــش ای ــی بیش ازپی معرف

ــم. کنی
متولــی میــراث فرهنگــی اســتان تهــران از انجــام اقداماتی 
در جهــت بازدیــد دانــش آمــوزان از اماکــن تاریخــی 
ــه  ــی ک ــق ارتباط ــزود: از طری ــر داد و اف ــتان خب ــن اس ای
بــا آموزش وپــرورش داریــم، اقداماتــی انجام شــده تــا 
ــش  ــرای دان ــی ب ــای تاریخ ــار و بناه ــظ آث ــت حف اهمی

ــود. ــن ش ــی تبیی ــوزان دوره ابتدای آم
از  مجموعــه ای  تهــران  اســتان  گــزارش  بنابرایــن 
فرصت هــای گردشــگری منحصربه فــرد را در اختیــار 
ــا و  ــن فرصت ه ــری از ای ــا بهره گی ــوان ب ــه می ت دارد، ک
جلوگیــری از هــدر رفتــن آن هــا و تقویــت زیرســاخت ها، 

ــش داد. ــتان را افزای ــن اس ــه ای ــفر ب ــت س جذابی
در راســتای نیــل بــه ایــن هــدف، بایــد از ظرفیــت بناهای 
ــتگان  ــمند گذش ــه  ارزش ــوان گنجین ــه به عن ــی ک تاریخ
ــگران  ــد در جــذب گردش ــوند و می توانن محســوب می ش
ــرد و  ــره ب ــد، به ــایانی کنن ــی و خارجــی کمــک ش داخل
ــدر دادن  ــوزی و ه ــت س ــا فرص ــه ب ــن عرص ــد در ای نبای
ســرمایه های معنــوی ســبب سرشکســتگی در برابــر 

ــدگان شــویم. آین
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ــی   ــردوس، بافت ــت« ف ــه »سردش منطق
قدیمــی و تاریخــی بــوده کــه علــی 
رغــم داشــتن عنصرهــای گرانبهــا در 
ــی و  ــی توجه ــار ب ــود، گرفت ــاکله خ ش
اســت. شــده  هــا  نامهربانــی 

در  تاریخــی  قدمــت  لحــاظ  بــه  جنوبــی  خراســان 
جایــگاه ویــژه ای واقع شــده اســت چراکــه هرکــدام از 
ــخ را در دل  شهرســتان هایش، گنجینه هایــی عظیــم از تاری

جای داده انــد.
تــون ازجملــه مناطقــی اســت کــه یــادگار از دوران 
ــه  ــخ ب ــای تاری ــا به پ ــهر پ ــن ش ــون ای ــت. اکن ــوی اس پهل
ــده در  ــرده ش ــه کار ب ــگفتی های ب ــه ش ــی رود و ب ــو م جل

می بخشــد. قدمــت  معمــاری اش، 
گــذر تاریــخ در ال بــه الی زمــان، برخــی از محله هــای 
ــپرده و  ــی س ــی توجه ــاد ب ــه ب ــی را ب ــهر تاریخ ــن ش ای
زیبایی هــای چشــم نــوازش را بــه یغمــا بــرده اســت.

سردشــت، تکــه ای بــه جــای مانــده از پــازل تاریخــی تــون، 
ــوار  ــه دی ــوار ب ــه و دی ــگ باخت ــا رن ــت ه ــان نامالیم در می
خانه هایــش را ســرد و بــی روح کــرده اســت. اکنــون شــکوه 
ــرای  ــی ب ــال محل ــالیان س ــه س ــی ک ــت خانه های و عظم
ســکونت بــزرگان بــوده بــه دســت تاریــخ، آوار شــده اســت.
در حــال حاضــر از آن همــه خانــه بــاغ، تنهــا چهــار 
دیواری هایــی در هــم شکســته بــه جــای مانــده و درختانــی 
ــه  ــاه و خورشــید را ب کــه در ســکوتی ســنگین، گــردش م

نظــاره ایســتاده اند.
 اکنــون حــوض انبارهایــی کــه دیــر زمانــی، آب مــورد نیــاز 
ــی  ــاک و محل ــاری از خ ــود، انب ــخگو ب ــل را پاس ــل مح اه
بــرای رویــش خاشــاک شــده اند. دیوارهــای تــرک برداشــته 
ــی  ــذران تداع ــرای رهگ ــه ای را ب ــخ زلزل ــره تل ــم خاط ه
ــن  ــرای از بیــن رفتــن ای ــف اول ب می کنــد کــه متهــم ردی

ــت اســت. باف
 

رنج های »سردشت« تمامی ندارد
ــر  ــم، دردی دیگ ــه بگذری ــی ک ــای تاریخ ــت خانه ه از غرب
ــی  ــت. رنج ــده اس ــی ش ــت قدیم ــن باف ــر ای ــان گی گریب
ــا  ــته ی ــراد، خواس ــی از اف ــب وکار برخ ــطه کس ــه به واس ک
ــایه  ــا س ــته خانه ه ــاک نشس ــه خ ــره ب ــر چه ــته ب ناخواس
انداختــه و  روزبــه روز دردناک تــر می شــود. دامدارانــی 
کــه از ســالیان گذشــته در ایــن بافــت فعالیــت می کــرده و 

کوچه هــای سردشــت را یکی یکــی نازیبــا کرده انــد.
ــا  ــت دامداری ه ــته از فعالی ــکالت برخاس ــه مش درحالی ک
در بافــت بیــداد می کنــد، احــداث مجتمــع دامــداری بــرای 
ــده  ــع ایــن معضــل در پیچ وخــم برگــزاری جلســات مان رف

اســت و عمــالً کاری از پیــش نمــی رود.
درد ایــن مســئله زمانــی انســان را بی تــاب می کنــد 
ــدان  ــه می ــای سردشــت ب ــرای احی ــرمایه گذارانی ب ــه س ک
می آینــد امــا بــا دیــدن ایــن معضــالت پــا پــس می کشــند.

گویــی دردهــای تحمیل شــده بــر پیکــره سردشــت تمامــی 
نــدارد. تغییــر کاربــری اراضــی از مســکونی بــه زراعــی و از 
بیــن رفتــن شــاکله قدیمــی بافــت، رنجــی دیگــر بــر ایــن 
ــی  ــش خودنمای ــا بیش ازپی ــن روزه ــه ای ــوده ک ــه ب منطق
می کنــد و توجــه بیشــتری را از ســوی متولیــان می طلبــد.

یک دهه فراموشی سردشت
یکــی از شــهروندان فردوســی بیــان کــرد: سردشــت یکی از 
مناطــق تاریخــی شهرســتان فــردوس بــوده کــه بایــد بافت 

آن حفــظ شــود.

ــه ســال  ــه از زلزل ــن منطق ــان اینکــه ای رضــا کاظمــی بابی
۴۷ رهاشــده اســت، افــزود: در حــال حاضــر عــده ای در ایــن 

منطقــه مشــغول دامــداری هســتند.
ــی،  ــه تاریخ ــن محل ــا در ای ــد دام ه ــه داد: رفت وآم وی ادام
ــت  ــایند در باف ــره ای ناخوش ــدن چه ــود آم ــه وج ــث ب باع

ــت شــود. ــد مدیری شــده کــه بای
کاظمــی بیــان کــرد: هــر نقطــه تاریخــی می توانــد 
زمینــه ای بــرای رونــق آن منطقــه باشــد کــه نبایــد از توجه 

ــود. ــئوالن دور ش ــگاه مس و ن
 

نفس »سردشت« به شماره افتاد
یکــی دیگــر از شــهروندان فردوســی بیــان کــرد: فــردوس 
بــه لحــاظ بافــت تاریخــی، شهرســتانی بســیار غنــی اســت.

ــظ  ــتای حف ــد در راس ــه بای ــان اینک ــوی بابی ــا مرتض رض
بافت هــای تاریخــی تــالش کنیــم، اظهــار کــرد: هــر بافــت 
قدیمــی نشــان دهنده گوشــه ای از آداب ورســوم گذشــتگان 

مــا اســت.
وی ادامــه داد: منطقــه سردشــت فــردوس، قســمتی از 
ــب خــود  ــوده کــه روزهــای تخری ــون ب ــده شــهر ت باقی مان

را پشــت ســر می گــذارد.

ــت  ــن باف ــردم در ای ــده ای از م ــه ع ــان اینک ــوی بابی مرتض
ــر  ــالوه ب ــر ع ــن ام ــت: ای ــتند، گف ــداری هس ــغول دام مش
ــادن بهداشــت  ــت، باعــث درخطــر افت ــردن باف ــب ک تخری

می شــود.

تخریب بافت سردشت توسط دامداری ها
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
شهرســتان فــردوس بیــان کــرد: محلــه تاریخــی سردشــت، 
تنهــا محلــه از بافــت تاریخــی تــون بــوده که ســالم مانــده و 

ــت. ــده اس تخریب نش
اقــدس کــرم پــور وســعت ایــن بافــت را ۱۳ هکتــار دانســت 
و گفــت: ایــن محلــه دارای آثــار ارزشــمندی ازجملــه حمام 
سردشــت، خانــه کوبــاری، خانــه یاحقــی و حــوض انبارهــا 

اســت.
ــن بافــت دارای شــاکله ارزشــمندی  ــا بیــان اینکــه ای وی ب
ــزود:  ــد، اف ــته باش ــی داش ــق خوب ــد رون ــه می توان ــوده ک ب
اســتقرار دامداری هــا ازجملــه مشــکالت پیــش روی 

ــت. ــه اس ــن منطق ــترش ای گس
ــردم  ــه ســال ۱۳۴۷، م ــد از زلزل ــرد: بع ــان ک ــور بی ــرم پ ک
ایــن منطقــه بــه شــهر جدیــد رفتنــد و ایــن بافــت 

رقیه رحمتی راد

غربت تاریخی »سرَدشت« در فردوس/
یک دهه انتظار برای فریادرسی
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شــد. متــروک  به مرورزمــان 
وی بابیــان اینکــه عــدم حضــور مــردم و کــم شــدن 
رفت وآمدهــا باعــث اســتقرار دامداری هــا شــده اســت، 
گفــت: متأســفانه اســتقرار دام هــا شــاکله بافــت را بــه لحاظ 

ــت. ــرده اس ــب ک ــی تخری تاریخ
 

جلسات ساماندهی سردشت خروجی مطلوبی نداشت
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ــرادی  ــگران و اف ــرد: گردش ــار ک ــردوس اظه ــتان ف شهرس
ــه و  ــا گالی ــد از حضــور دام ه ــه می آین ــن منطق ــه ای ــه ب ک

ــد. شــکایت دارن
حضــور  موانــع  از  یکــی  را  دامــداران  فعالیــت  وی 
ــر  ــرمایه گذاران منتظ ــت: س ــت و گف ــرمایه گذاران دانس س

تکلیــف دامداری هــا هســتند. تعییــن 
ــتای  ــات انجام شــده در راس ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــور ب ــرم پ ک
رفــع ایــن مشــکل بیــان کــرد: تاکنــون جلســات مختلفــی 

ــی نرســیده ایم. ــه نتیجــه مطلوب ــا ب برگزارشــده ام
ــی  ــراث فرهنگ ــا کار می ــال دام ه ــه انتق ــان اینک وی بابی
ــاورزی،   ــاد کش ــد جه ــتگاه هایی مانن ــت: دس ــت، گف نیس
ــد. ــه ورود کنن ــن زمین ــد در ای ــت بای ــهرداری و بهداش ش

مرمت ۱۰ خانه تاریخی در بافت تاریخی
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ــرای  ــی ب ــد مکان ــرد: بای ــار ک ــردوس اظه ــتان ف شهرس

ــود. ــه ش ــر گرفت ــا در نظ ــت دامداری ه فعالی
ــای  ــم محدوده ه ــه و حری ــازی عرص ــتار آزادس وی خواس
ــردم  ــد م ــت، بای ــک و مرم ــرای تمل ــت: ب ــت شــد و گف باف

ــد. ــای کار بیاین پ
ــتای  ــات انجام شــده در راس ــه اقدام ــاره ب ــا اش ــور ب ــرم پ ک
ــه  ــت ۱۰ خان ــرد: مرم ــان ک ــت بی ــازی باف ــت و بازس مرم

ــم. ــروع کردی ــی را ش تاریخ
وی بابیــان اینکــه مرمــت و آواربــرداری هزینه هــای زیــادی 
را می طلبــد، گفــت: همچنیــن گردشــگری زلزلــه در 

ــرار دارد. ــتور کار ق دس
ــر  ــی دیگ ــا را یک ــی خندق ه ــرف غیرقانون ــور تص ــرم پ ک
ــد  ــزود: بع از مشــکالت پیــش روی سردشــت دانســت و اف
ــردم و  ــط م ــدق توس ــادی از خن ــای زی ــه، بخش ه از زلزل
ــته  ــای پس ــه باغ ه ــده  و ب ــند ش ــی س ــورت غیرقانون به ص

تبدیل شــده اســت.
ــای  ــی، فضاه ــون مدن ــاده ۲۶ قان ــق م ــرد: طب ــان ک وی بی
ــی  ــای تاریخ ــا و ارگ ه ــا، قلعه ه ــد خندق ه ــی مانن عموم

ــدارد. ــخصی ن ــی مش ــوده و متول ــه ب عام المنفع
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
ــی  ــهر تاریخ ــدق ش ــرد: خن ــان ک ــردوس بی ــتان ف شهرس
تبدیــل بــه باغ هــای تاریخــی شــده کــه بــه صــورت قانونــی 

ــت. ــری اس قابل پیگی

یک ماه مهلت برای رفع مشکل سردشت
ــداری فــردوس بیــان کــرد: مشــکل  معــاون عمرانــی فرمان
فعالیــت دامــداران در منطقــه سردشــت فــردوس، معضلــی 

۱۰ ســاله اســت.
مرتضــی رئیســی بابیــان اینکــه دامــداران بــه دلیــل اینکــه 
مالکیــت خانه هــای مخروبــه  را دارا بــوده، بــه حرفــه 
ــت:  ــتند، گف ــغول هس ــنگین مش ــبک و س ــداری س دام
تاکنــون جلســات متعــددی  در راســتای رفــع ایــن مشــکل 

ــت. ــده اس برگزارش
ــراث  ــتاندار، ادارات می ــتور اس ــه دس ــا ب ــه داد: بن وی ادام
ــه  ــاد کشــاورزی موظــف ب ــه ای و جه ــی، آب منطق فرهنگ

ــتند. ــت هس ــداران از باف ــال دام ــکل و انتق ــع مش رف
ــرای  ــداری ب ــع دام ــداث مجتم ــه اح ــاره ب ــا اش ــی ب رئیس

ــع در  ــن مجتم ــاخت های ای ــرد: زیرس ــان ک ــراد بی ــن اف ای
ــان  ــون توم ــر ۷۰۰ میلی ــاری بالغ ب ــته بااعتب ــال گذش س

تأمین شــده اســت.
ــت آب  ــود کیفی ــل نب ــه دلی ــداران ب ــه دام ــان اینک وی بابی
از ایــن مجتمــع اســتقبال زیــادی نکردنــد، گفــت: اداره آب 
بــه دلیــل کمبــود آب در حــوزه فــردوس، نتوانســته منبــع 

پایــداری بــرای ایــن منطقــه تأمیــن کنــد.
معــاون عمرانــی فرمانــداری فــردوس اظهــار کــرد: بنــا بــه 
قولــی کــه منابــع آب شهرســتان داده اســت، تــا یــک مــاه 

آینــده ایــن مشــکل رفــع خواهــد شــد.
وی ادامــه داد: بعــد از رفــع مشــکل نیــز جهــاد کشــاورزی و 
شــبکه بهداشــت بــرای انتقــال دامــداران بــه مجتمــع اقدام 

خواهنــد کــرد.
ــر  ــت و تغیی ــی  باف ــب اراض ــه تخری ــاره ب ــا اش ــی ب رئیس
کاربری هــا از مســکونی بــه زراعــی بیــان کــرد: بایــد 
جلســه ای فوریتــی بــا جهــاد کشــاورزی برگزارشــده و ایــن 

ــود. ــع ش ــکل رف مش
وی بابیــان اینکــه میــراث فرهنگــی مکلــف اســت کــه مانع 
ایــن تخریب هــا شــود، افــزود: شــهر تاریخــی تــون یکــی از 
ظرفیت هــای مهــم بــرای جــذب گردشــگر بــوده کــه نبایــد 

تخریــب شــود.
حفــظ بافت هــای قدیمــی در هــر نقطــه، عــالوه بــر 
ــد  ــد، می توان ــه می افزای ــی منطق ــه ارزش تاریخ ــه ب اینک
محلــی بــرای درآمدزایــی باشــد. بــدون شــک سردشــت 
ــون  ــی ت ــهر تاریخ ــزرگ در ش ــیل های ب ــی از پتانس یک
بــوده کــه نبایــد در هیاهــوی زمــان بــه فراموشــی 
ســپرده شــود. وجــود عنصرهــای تاریخــی ماننــد حمــام، 
ــگاه  ــد  در ن ــای قدیمــی می توان ــا و خانه ه حــوض انباره
گردشــگران جایــگاه ویــژه ای بــاز کنــد کــه حائــز توجــه 

ــت. اس
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میـراث ایــران

آلــوده شــدن قنات هــای همــدان 
بــه فاضــالب و پنهــان مانــدن آن هــا 
در دل خــاک ایــن نگرانــی را بــه وجود مــی آورد کــه روزی 
ــال  ــت ح ــراغی گرف ــوان س ــدان نت ــی در هم ــچ قنات از هی

ــتند. ــدان هس ــت هم ــی از هوی ــا بخش ــه قنات ه آنک

وقتــی از قنــات ســخن می گوییــم ناخــودآگاه قصــه دوســتی 
زمیــن، طبیعــت و انســان بــه ذهــن متبــادر می شــود چراکه 
در روزگاری نه چنــدان دور مــردم بــرای پاســخ بــه نیــاز 
ــدند و  ــر می ش ــا حاض ــمه ها و قنات ه ــر سرچش ــنگی  ب تش
ــر  ــن ام ــد و همی ــات می کردن ــر را مالق ــکان یکدیگ در آن م

ــرد. ــردم را بیشــتر می ک ــن م ــودت بی دوســتی و م
ــا  ــمه ها و قنات ه ــهرها چش ــعه ش ــا توس ــه و ب ــا رفته رفت ام
ــا جایــی کــه اکنــون در کمتــر مکانــی  ــاد رفتنــد ت نیــز از ی

ــد. ــوش می رس ــه گ ــات و چشــمه ب ــی از قن نام
ــد  ــل مانن ــرای تون ــک مج ــاز و ی ــه روب ــک دهان ــات ی قن
ــن  ــا ســطح زمی ــه آن را ب ــد چــاه اســت ک ــی و چن زیرزمین
ــا  ــد کم ــه رخ می کش ــود را ب ــی خ ــد و زیبای ــط می کن مرتب
ــی را در  ــن زیبای ــدان دور همی ــته های نه چن ــه درگذش اینک

ــم. ــدان می دیدی ــهر هم ــای ش ــه محله ه ــر کوچ اکث

قنات ها اصلی ترین عنصر شهر همدان بوده اند 
ــن  ــه در ای ــد ک ــدان نشــان می ده ــه گذشــته هم ــی ب نگاه
ــه  ــد به طوری ک ــر بوده ان ــن عنص ــا اصلی تری ــهر قنات ه ش
در بیشــتر محله هــا چشــمه ها و قنات هــا روان بــوده و 
ــی زده  ــرف اول را م ــهر ح ــی ش ــانی و آبادان ــات در آب رس قن

ــت. اس
ــان باســابقه ۳۰۰۰  ــی هم زم ــاد کارشناســان همدان ــه اعتق ب
ســاله همــدان قنات هــای ایــن شــهر نیــز قدمــت دارنــد و در 
شــهر همــدان به تنهایــی بیــش از ۳۰۰ رشــته قنــات وجــود 
دارد کــه کمتــر از ۲۰ درصــد از آن شناسایی شــده و باوجــود 
ــه در شــهر  ــی ک ــی بســیاری از قنات های ــه تمدن ــن دیرین ای
ــر بی توجهــی  ــه مشــکالت براث ــا توجــه ب ــد ب همــدان بوده ان

ــد. ــن رفته ان ــردم و مســئوالن از بی م
کانال هــای  به صــورت  قنات هــا  ســاده تر  زبانــی  بــه 
وســیع از دامنــه کوه هــا سرچشــمه می گیرنــد و بــا شــیب 
ــای  ــه زمین ه ــر ب ــد ده کیلومت ــی چن ــس از ط ــی پ طبیع
ــس  آبخــور رســیده و در طــی مســیر پرپیچ وخــم خــود پ
از مصــارف خانگــی و غیــر خانگــی در ســطح زمیــن 
ــتفاده  ــزارع مورداس ــاری م ــرای آبی ــت ب ــاری و درنهای ج

قــرار می گرفتــه اســت.
بررســی نقشــه های قدیمــی شــهر همــدان بیانگــر آن اســت 

ــه  ــگ، کوچ ــی بی ــوی آقاجان ــرداب های ک ــه چشــمه و س ک
ــینا،  ــتان ابن س ــان، دبیرس ــرج قرب ــوی ب ــظ، ک ــاج حاف ح
کوچــه امیرکبیــر، چمــن ُکلَپــا، خیابــان طالقانــی و فرهنــگ 
و  چشــمه ها  معروف تریــن  از  بین النهریــن  خیابــان  و 
ــن روزهــا تنهــا  ــد کــه ای ســرداب های شــهر همــدان بوده ان

ــت.  ــده اس ــا باقی مان ــی از آن ه نام
از ســوی دیگــر درحالی کــه کارشناســان میــراث فرهنگــی 
اســتان همــدان معتقدنــد در بســتر زیریــن خیابــان 
شــریعتی، باباطاهــر و بوعلــی همــدان قنات هــای بســیاری 
وجــود دارد، امــا هنــوز از احیــا شــدن آن هــا خبــری 
نیســت و مظاهــر ایــن میــراث روان و دســت نیافتنی 
پنهــان اســت و پنهــان مانــدن قنات هــا در دل خــاک 
ــچ  ــه روزی از هی ــی آورد ک ــود م ــه وج ــی را ب ــن نگران ای

ــت. ــراغی گرف ــوان س ــدان نت ــی در هم قنات
کارشــناس ارشــد برنامه ریــزی گردشــگری منطقــه ای بابیان 
اینکــه برخــی قنات هــای شــهر همــدان شناخته شــده 
ــوده  ــی ب ــم دارای محله های ــدان قدی ــت: هم ــتند، گف هس

کــه تمــام نیازهــای روزمــره ســاکنان را پاســخگو بوده اســت 
به طوری کــه هم اکنــون نیــز تعــداد انگشت شــماری از 

ــود دارد. ــدان وج ــهر هم ــا در ش ــن محله ه ای
مریــم مقــدم بابیــان اینکــه در ایــن محله هــا مســجد، 
ــرای  حســینیه، حمــام، مدرســه و مغــازه و ســایر مکان هــا ب
پاســخگویی بــه نیازهــای مــردم وجــود داشــته اســت، گفت: 
ــا  ــوده کم ــز روان ب ــی نی ــا قنات های ــن محله ه ــتر ای در بیش
ــال  ــد س ــا چن ــدان ت ــگ هم ــی بی ــه آقاجان ــه در محل اینک
ــیری  ــه در مس ــود چراک ــاهده ب ــات قابل مش ــن قن ــش ای پی

می کــرد. عبــور  آن  کوچه پس کوچه هــای  از  روبــاز 

ساخت و سازهای بی رویه قنات ها را نابود کرد
دارای  همــدان  شــهر  قنات هــای  اینکــه  بابیــان  وی 
رشــته های اصلــی بــوده کــه هــر شــاخه اصلــی خــود 
ــت:  ــت، گف ــده اس ــیم می ش ــی تقس ــاخه فرع ــد ش ــه چن ب
بــا گســترش شــهر و شهرنشــینی و افزایــش جمعیــت 
و  قنات هــا  از  بســیاری  بی رویــه  ساخت وســازهای  و 

شــعبه های فرعــی آن هــا نابــود شــدند.
مقــدم بــا تأکیــد بــر اینکــه همــدان ازنظــر آب از اســتان های 
غنــی در دوران گذشــته تــا جایــی کــه تاریخچــه قنــات بــه 
دوره هخامنشــی بازمی گــردد، عنــوان کــرد: ۴۰ هــزار رشــته 
ــن تعــداد ۲ هــزار و ۴۰  ــران ثبت شــده کــه از ای ــات در ای قن

رشــته مربــوط بــه اســتان همــدان اســت.
وی توجــه بــه شــبکه قنــوات و ســرداب ها به عنــوان 
یک الیــه تاریخــی و بخشــی از هویــت شــهر همــدان را مــورد 
ــوات  ــیر قن ــازی مس ــده س ــاز زن ــت: ب ــرارداد و گف ــد ق تأکی

ــود. ــی می ش ــالت قدیم ــت مح ــظ هوی ــب حف موج
مقــدم توجــه بــه قدمــت و ویژگی هــای محــالت گــذر 
ــت  ــوات؛ تقوی ــالب از قن ــیر فاض ــردن مس ــدا ک ــوات؛ ج قن
زیرســاخت های شــهری جهــت عــدم ریــزش مســیر قنــوات 
ــازی  ــات بازس ــرای عملی ــیر آن و اج ــردن مس ــدود ک و مس
توســط متخصصیــن و نیروهــای فنــی را مــورد تأکیــد 
ــش  ــدان هویت بخ ــهر هم ــای ش ــزود: قنات ه ــرارداد و اف ق
ــد  ــده محــالت قدیمــی از ســایر محــالت جدی و متمایزکنن

ــت. ــهر اس ش

هویت همدان در دل خاک پنهان شده است/
تالش برای باز زنده سازی قنات ها

مرضیه مسگریان
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ــتن  ــه نوش ــدان آنچ ــای هم ــخ قنات ه ــته از تاری ــا گذش ام
ایــن گــزارش را در ذهــن نویســنده آن کلیــد زد رخدادهایــی 
ــه در  ــت چراک ــی از آن گذش ــوان به راحت ــه نمی ت ــت ک اس
جدیدتریــن اظهارنظــر پیرامــون تالش هــای انجام شــده 
بــرای احیــای قنات هــای همــدان؛ آلودگــی آن هــا بــه 

ــت. ــده اس ــهری عنوان ش ــالب ش فاض

ــر در  ــول ۹۰ کیلومت ــه ط ــات ب ــایی ۱۸۰ قن شناس
ــدان  ــهر هم ش

مدیــر ســتاد مدیریــت بحــران شــهرداری همــدان از 
ــهر  ــر در ش ــول ۹۰ کیلومت ــه ط ــات ب ــایی ۱۸۰ قن شناس
ــان اینکــه نقشــه هایی از قنات هــای  همــدان خبــر داد و بابی
ــات  ــاس آن عملی ــر اس ــه ب ــود ک ــترس ب ــدان در دس هم
ــت: در  ــت، گف ــرار گرف ــتور کار ق ــا در دس ــایی قنات ه شناس
ــدد  ــازهای متع ــام ساخت وس ــل انج ــه دلی ــر ب ــال حاض ح
بســیاری از قنات هــای شــهر همــدان در داخــل منــازل 
ــود  ــا وج ــی از آن ه ــه دقیق ــد و نقش ــکونی قرارگرفته ان مس

ــدارد. ن
بیتــا روحی بابیــان اینکــه احتمــال آلودگــی قنات های شــهر 
همــدان بــه فاضــالب بســیار اســت، گفــت: عمــق قنات هــای 
شــهر همــدان از عمــق فاضــالب کمتــر اســت و ازآنجایی کــه 
بیشــتر قنات هــا در منــازل مســکونی محصورشــده اند 
برخــی فاضــالب خــود را به جــای تخلیــه در فاضــالب 
شــهری در قنــات تخلیــه می کننــد و همیــن باعــث آلودگــی 

قنــات هــا شــده اســت.

قنات های شهر همدان آلوده است 
وی بابیــان اینکــه فکــر می کردیــم آب قنات هــا قابل اســتفاده 
ــورد  ــبز در م ــای س ــاری فض ــرای آبی ــی ب ــت و درجاهای اس
ــن آب هــا از  ــه دلیــل آلودگــی ای ــا ب ــزی شــد ام آن برنامه ری
ــال حاضــر  ــفانه در ح ــت: متأس ــد، گف ــاب ش ــن کار اجتن ای
ــه  ــد درج ــت هرچن ــوده اس ــدان آل ــهر هم ــای ش قنات ه

ــاوت اســت. ــک متف ــر ی ــی ه آلودگ
روحــی بــا تأکیــد بــر اینکــه تــالش بــرای احیــای قنات هــای 
همــدان ادامــه دارد امــا ایــن کار زمان بــر و هزینه بــر خواهــد 
ــود، گفــت: طــرح مطالعاتــی ســاماندهی قنات هــای شــهر  ب

همــدان ســال ۹۳ کلیــد خــورد.
ــبکه ای  ــای ش ــات ه ــدان دارای قن ــه هم ــان اینک وی بابی
ــر کار را مشــکل  ــن ام ــاختار خاصــی دارد و همی اســت و س
ــر ایــن اســت کــه رودخانه هــا  کــرده اســت؛ گفــت: ســعی ب
از فاضالب هــا پاک ســازی شــوند تــا اســتفاده بهتــری از 

ــیم. ــته باش ــه داش ــطحی و آب رودخان ــای س آب ه
روحــی در خصــوص قنات هــای فعــال نیــز گفــت: ۷۰ 
ــوات  ــق آب قن ــدان از طری ــهر هم ــبز ش ــای س ــد فض درص
ــوز  ــه هن ــی ک ــری  قنات های ــا آن س ــوند ام ــاری می ش آبی

ــت شــهری هســتند. ــتر در باف ــکل دارند بیش مش
ــان  ــز بابی ــدان نی ــتان هم ــاورزی شهرس ــاد کش ــر جه مدی
ــده  ــالب آلوده ش ــه فاض ــدان ب ــای هم ــتر قناته ــه بیش اینک
ــم  ــدان زخ ــای هم ــکالت قنات ه ــرد: مش ــد ک ــت، تأکی اس
تــازه ای نیســت و طــی حداقل ۵۰ ســال گذشــته ایجادشــده 

ــت. اس
ــه محــالت  ــی ک ــا از زمان جــواد رشــیدی مشــکالت قنات ه
جدیــد در جنــوب شــهر ایجادشــده بــه وجــود آمــده اســت 
چراکــه صاحبــان اصلــی ایــن قنات هــا کشــاورزان بودنــد امــا 
ــت:  ــده اند؛ گف ــکونی ش ــق مس ــن مناط ــر ای ــال حاض در ح
درگذشــته معــادل ۶۰۰ لیتــر بــر ثانیــه از مجموعــه قنــوات 
آب برداشــت می شــد درحالی کــه امــروزه تقریبــاً از ایــن آب 

محــروم هســتیم.
وی همچنیــن قنــات را مهم تریــن ســرمایه های ملــی 
دانســت و گفــت: در ۵۰ ســال اخیــر هیــچ قناتــی در اســتان 
همــدان حفــر نشــده و تنهــا ســاالنه تعــداد زیــادی از آن هــا 

از بیــن می رونــد.

وجود ۳۰۰ رشته قنات در شهر همدان 
ــدان  ــهرداری هم ــهری ش ــات ش ــت خدم ــت معاون سرپرس
نیــز بــا اشــاره بــه وجــود ۳۰۰ رشــته قنــات در شــهر همدان 
گفــت: متأســفانه تعــداد زیــادی از قنات هــای شــهر همــدان 

ــده اســت. ــه فاضــالب آلوده ش ب
ــرای  وحیــد علــی ضمیــر بابیــان اینکــه قنات هــا فرصتــی ب
ــز  ــای مســکونی و مراک ــا فاضــالب خانه ه شــهر هســتند ام
ــت  ــن فرص ــده و ای ــوات هدایت ش ــمت قن ــه س ــاری ب تج
ــه  ــرد: ازآنجایی ک ــوان ک ــت، عن ــده اس ــد تبدیل ش ــه تهدی ب
ــوات مشــخص نیســت بخــش  منشــأ آلودگــی فاضــالب قن
قابل توجهــی از ظرفیــت اســتحصال از آب قنــات بــرای 

ــت. ــت رفته اس ــرب ازدس ــارف ش مص
ــت خدمــات شــهری شــهرداری همــدان  سرپرســت معاون
ــا اشــاره بــه اینکــه ۳۰۰ رشــته قنــات در شــهر همــدان  ب
وجــود دارد کــه در حــال حاضــر فقــط چنــد قنــات زنــده 
و فعــال اســت، عنــوان کــرد: چنــد قنــات مهــم در شــهر 
ــی  ــتند و آب باالی ــده هس ــه زن ــده ک ــدان شناسایی ش هم

ــد. نیــز دارن
ــی  ــته مطالعات ــه ســال های گذش ــه اینک وی بــا اشــاره ب
ــاره قنات هــای شــهر همــدان انجام شــده اســت، عنــوان  درب

ــه  ــه گاه ب ــتند ک ــی هس ــت و ظرفیت ــا فرص ــرد: قنات ه ک
ــد تبدیل شــده و دردسرســاز می شــوند کمــا اینکــه در  تهدی
مواقــع بارندگــی برخــی قنات هــا خــود را نشــان می دهنــد.

قنــات هــا ســرمایه های بزرگــی بــرای شــهر 
می شــوند محســوب 

ــات هــا ســرمایه های  ــر اینکــه قن ــد ب ــا تأکی ــر ب ــی ضمی عل
ــرد:  ــار ک ــوند، اظه ــوب می ش ــهر محس ــرای ش ــی ب بزرگ
ــدا  ــرد، ابت ــورت می گی ــه ص ــازهایی ک ــد در ساخت وس بای
مهندســان و طراحــان بنــا اطالعــات خوبــی درزمینــه منطقه 
داشــته باشــند و ایــن اطالعــات را مبنــای اصلــی کار خــود 

ــد. ــرار دهن ق
آنچــه مســلم اســت؛ قنات هــا حاصــل زحمــات کاوشــگران 
ــن  ــراوان و کمتری ــای ف ــا خطره ــه ب ــت ک ــانی اس بی نش
امکانــات بــرای حفــظ منابــع آبــی نســبت بــه حفــر قنــوات 
ــد، امــا امــروز ایــن قنــوات مــورد کــم مهــری  اقــدام کرده ان
ــالب  ــا فاض ــن آب ب ــدن ای ــوط ش ــا مخل ــد و ب قرارگرفته ان

ــه اســت. ــه هدررفت ــن کاوشــگران ب زحمــات ای
بــر همیــن اســاس بایــد بــا مدیریتــی صحیــح ایــن ســرمایه 
عظیــم را حفــظ و مانــع از ورود آن بــه فاضــالب و هــدر رفــت 
ــدید  ــود ش ــا کمب ــه ب ــدان ک ــون هم ــهری همچ آب در ش

منابــع آبــی مواجــه اســت شــد

میـراث ایــران
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ــران ــاد ایــ اقتص

نگرانی هــای باغــداران در فروردین مــاه بــه اوج رســید تــا ســرمای بهــاری، باغــات 
را بــه خــزان بنشــاند.

درحالی کــه اقتصــاد ایــران به عنــوان یکــی از اقتصادهــای تک محصولــی، بــه دلیــل 
نوســانات قیمــت نفــت در بعضــی از ســال ها بــا بحــران کاهــش درآمدهــای ارزی 
مواجــه شــده و از ســوی دیگــر عمــده محصــوالت صادراتــی کشــور هــم بــه دلیــل 

عــدم فــرآوری و خــام فروشــی ارزش افــزوده چندانــی نــدارد.

ــا  ــدگان ب ــا رانن ــده ت ــث ش ــران باع ــن آزادراه  ای ــوارض در گران تری ــش ع افزای
اســتفاده از محــور قدیمــی و کم عــرض خرم آبــاد - پلدختــر بــه دِل خطــر بزننــد و 

ــود! ــر ش ــرروز خلوت ت ــل زال ه ــاد- پ ــری خرم آب آزادراه الکچ

ــده  ــی ش ــه صورت ــا یکپارچ ــن روزه ــان ای ــتان کرم ــات اس ــای ارتفاع ــت ه دش
و طــراوت طبیعــت را در کنــار تــالش و همــت مــردم بــه یکــی از محورهــای 

ــت. ــرده اس ــل ک ــادی تبدی اقتص
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بهــار امســال باغــات زیــادی دچــار 
از  بســیاری  شــدند،  ســرمازدگی 
باغــداران کــه تنهــا راه تأمیــن معــاش و 
گــذران زندگی شــان از ایــن طریــق اســت حــاال بــا از بیــن 
داغــدار هســتند. رفتــن ۱00 درصــد محصوالتشــان 

ــه  ــد ب ــر از موع ــف زودت ــتان های مختل ــات اس ــال باغ امس
ــم نواز  ــاری چش ــای به ــکوفه ها و گل ه ــتند و ش ــار نشس ب
مهمــان درختــان شــدند، شــکوفه هایی کــه عــالوه بــر 
زیبایــی نگرانی هایــی بــه همــراه داشــت تــا باغــداران نگــران 
شــوند کــه در صــورت ســرمازدگی تمــام محصــوالت خــود 
ــر از موعــد  ــد داد، چراکــه گل دهــی زودت را از دســت خواهن

نگران کننــده اســت.
ــا  ــید ت ــه اوج رس ــاه ب ــداران در فروردین م ــای باغ نگرانی ه

ــه خــزان بنشــاند. ــات را ب ــاری، باغ ســرمای به
ــتان رخ  ــش از ۲۰ اس ــرمازدگی در بی ــاه س ــر فروردین م اواخ
ــه کشــاورزان  ــان خســارت ب ــارد توم داد و بیــش از ۱۲ میلی
ــن میــان ۸۰ درصــد باغــات اســتان  کشــور وارد کــرد، در ای
ــام  ــادی تم ــای زی ــد و باغداره ــارت دیدن ــز خس ــن نی قزوی

ــد. ــود را از دســت دادن محصــوالت خ

اکثر استان ها درگیر سرمازدگی شدند 
محمدعلــی طهماســبی معــاون امــور باغبانــی وزارت جهــاد 
ــداران  ــه باغ ــده ب ــه خســارت واردش ــاره ب ــا اش کشــاورزی ب
ــر  ــوده و اکث ــری ب ــاً سراس ــرمازدگی تقریب ــرد: س ــار ک اظه
ــات و  ــه باغ ــادی ب ــر آن شــدند و آســیب زی ــتان ها درگی اس
ــارات هســتیم. ــرآورد خس ــال ب ــه در ح ــده ک ــزارع واردش م

وی تأکیـد کـرد: در برخی اسـتان ها مانند زنجان، کردسـتان، 

تهـران، قزویـن، اردبیـل و بخشـی از شـمال باغـات آسـیب 
جـدی دیدنـد و برخـی اسـتان ها ایـن خسـارت کمتـر بود.

ــن  ــتان قزوی ــاورزی اس ــاد کش ــس جه ــه رئی ــه خمس فاطم
نیــز در ایــن خصــوص گفــت: خســارت ســرمازدگی ۲۸ و ۲۹ 
ــن باعــث شــد کــه بیــش از ۸۵ درصــد محصــوالت  فروردی
باغــی شهرســتان های قزویــن، تاکســتان، بوئین زهــرا، 
الونــد، آبیــک و البــرز دســت خوش ســرمازدگی شــوند، 
ــیاری از  ــه در بس ــت ک ــوری اس ــرمازدگی به ط ــارت س خس
باغــات انگــور، پســته، بــادام؛ گــردو و میوه هــای هســته دار در 

ــم داشــت. ــی نخواهی اســتان محصول
سـید محمدکاظمی یکـی از باغـداران قزوینی هم بیـان کرد: 
شـکوفه های بـاغ گالبی را تاکنـون در اوایـل بهار ندیـده بودم 
و بـرای اولیـن بار بـود که دیـدم گالبـی در این مقطـع زمانی 
گل داد؛ معمـوالً گالبـی را سـرما نمی زنـد. مـا در بـاغ درخت 
۶۰ سـاله داریـم کـه تاکنون دچـار سـرمازدگی نشـده بود.اما 

امسـال اوضاع جـور دیگـری بود.
ــا در  ــد ام ــوالً رخ می ده ــرمازدگی معم ــرد: س ــد ک وی تأکی
ایــن برهــه زمانــی شــدت ســرما بیش ازحــد معمــول بــوده و 
درختــان زودتــر از موعــد بــه گل دهــی و میــوه دهی رســیده 
بودنــد؛ ســرمای ۲۷ فروردیــن به طــور غافلگیرانــه بــه 
ــاغ مــن ۸۵ درصــد  باغــات آســیب وارد کــرد به طوری کــه ب

ــت. ــده اس تخریب ش
حســین بهرامــی یکــی دیگــر از باغــداران قزوینــی کــه بــاغ 
۴۵ هکتــاری اش در ســرمازدگی اخیــر به صــورت ۱۰۰ 
درصــد خســارت دیده اســت نیــز در ایــن خصــوص تصریــح 
ــرار  ــرا ق ــمت بویین زه ــه س ــاد ب ــا در جمال آب ــاغ م ــرد: ب ک
دارد و محصوالتمــان شــامل گالبــی، آلــو و گــردو اســت کــه 
ــزی  ــاغ تخریب شــده و چی ــر ۱۰۰ درصــد ب در ســرمای اخی

ــده اســت. باقــی نمان

ــارت  ــان خس ــارد توم ــش از ۱۲ میلی ــرمازدگی بی س
ــار آورد ــه ب ب

ایــرج زاهــد پــور مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان قزویــن 
ــور از  ــتردگی در کش ــر گس ــر از نظ ــرمازدگی اخی ــت: س گف
مــوارد نــادر بــود کــه ۲۳ اســتان درگیــر ایــن موضوع شــدند، 
اســتان قزویــن جــز ۴ اســتان پــر خســارت اســت و حــدود 
هــزار و ۹۰۰ میلیــارد تومــان بــه باغــات و اراضــی کشــاورزی 

اســتان خســارت واردشــده اســت.
وی ادامــه داد: اراضــی کشــاورزی خیلــی آســیب ندیدنــد امــا 
ــار از باغــات اســتان کــه بیــش از ۹۰ درصــد  ۶۰ هــزار هکت

باغــات اســت از بیــن رفتــه و خســارت عظیمــی وارد شــد.
باغداران از بیمه راضی نیستند

بیمـه کـردن محصـوالت کشـاورزی می تواند بخـش اعظمی 
از ایـن خسـارت ها را جبـران کنـد، امـا مسـئله این اسـت که 
بسـیاری از باغـداران از بیمه کردن محصوالت سـرباز می زنند 

و آن را بـه دالیـل متعدد انجـام نمی دهند.
خمســه بابیــان اینکــه ۱۴ هــزار هکتــار از اراضــی باغــی و ۸۸ 
هــزار هکتــار از اراضــی زراعــی بیمــه هســتند، گفــت: درواقع 

۲۵ درصــد از کشــاورزان تحــت بیمــه قــرار دارنــد.
وی معتقــد اســت: کشــاورزان رغبتــی بــه بیمــه ندارنــد چون 
اجبــاری وجــود نــدارد زمینــه تبلیغاتــی بایــد افزایــش یابــد 
ــا  ــد ت ــته باش ــویقی داش ــتم تش ــاورزی سیس ــک کش و بان

ــه بیمــه داشــته باشــند. کشــاورزان رغبــت ب
ایـن در حالی اسـت کـه پوریـا کاکاونـد یکـی از باغدارانی که 
۲۰ هکتـار بـاغ گـردو، آلـو و گالبـی اش در سـرمازدگی اخیر 
به صورت ۱۰۰ درصد تخریب شـده اسـت، می گویـد: باغداران 
قزویـن از عملکـرد بیمه راضـی نبودند، ما خودمان سـال قبل 
گـردو و آلو را بیمـه می کردیم امـا عملکرد ضعیف بـود، زمان 
پرداخت خسـارت خیلی طوالنـی بود و از طرفی کارشناسـان 

ــران اقتصاد ایـ
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ــران اقتصاد ایـ

به درسـتی ارزیابـی نمی کردند.
بهرامـی از باغـداران قزوینی یادآور می شـود: تا دو سـال پیش 
محصـوالت را بیمـه می کردیـم اما هنـگام پرداخت خسـارت 
پولـی نمی دادنـد و می گفتنـد به جـای پرداخـت خسـارت 
دوبـاره بـاغ را بیمـه می کنیـم، بنابرایـن دیگـر سـراغ بیمـه 
نمی رویـم از طرفـی مقـدار پولـی کـه می دهنـد آن قـدر کـم 
اسـت کـه کسـی بیمـه نمی کنـد درواقـع بیمـه در پرداخت 

خسـارت ضعیـف عمـل کرده اسـت.
کاظمــی یکــی از باغــداران قزوینــی اظهــار می کنــد: 
ــی نمی کننــد و مبلغــی  ارزیاب هــای بیمــه به درســتی ارزیاب
کــه تخمیــن می زننــد خیلــی کمتــر از مبلــغ واقعــی اســت.
حســین کاکاونــد نایب رئیــس مجمــع ملی کمیتــه تخصصی 
باغبانــی کشــور یــادآور می شــود: مشــکل بیمــه ایــن نیســت 
ــی  ــکل اصل ــد، مش ــا نداده ان ــد ی ــارت را نمی دهن ــه خس ک
ــا  ــب ارزیاب ه ــد، اغل ــاب می کنن ــه انتخ ــت ک ــی اس ارزیاب
علــم و تخصــص الزم را ندارنــد کــه بایــد ارزیاب هــا بــا نظــر 

کشــاورزان انتخــاب شــود.

باغدارانی که بیمه هستند خسارت دریافت می کنند
محمدعلــی طهماســبی معــاون امــور باغبانــی وزارت 
جهاد کشــاورزی گفــت: از طریــق فرمانــداران، اســتانداران 
و دســتگاه های ذی ربــط لیســت افــراد بیمه شــده بــه 
وزارت کشــور ارســال می شــود تــا بــا بخشــودگی وام هــای 
گذشــته، اســتمهال وام هــای قبلــی و دادن فرصــت تنفــس 
ــه کمــک کشــاورزان  ــد ب و نیــز پرداخــت تســهیالت جدی

ــتابیم. بش
وی تصریــح کــرد: بیــش از یــک هــزار و ۳۵۰میلیــارد تومــان 
تخصیص یافتــه کــه بــرای جبــران بخشــی از خســارت 
پرداخــت می شــود و اگــر کارســازی شــود بخشــی از 

خســارت ها جبــران خواهــد شــد.
زاهــد پــور خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضــر از حــدود 
ــزار  ــدود ۱۴ ه ــارت دیده ح ــاغ خس ــار ب ــزار هکت ۷۰ ه
ــه  ــتیم ک ــدد هس ــن درص ــتند، بنابرای ــه هس ــار بیم هکت
اقدامــات حمایتــی ازجملــه تســهیالت کــم ســود را 

ــم. ــری کنی پیگی
وی ادامـه داد: پرداخـت خسـارت بیمه به افرادی کـه باغ خود 
را بیمـه کردند می تواند بـار بزرگـی از دوش باغدارانی که تنها 
راه درآمدشـان فـروش محصوالت باغ اسـت بـردارد، از طرفی 
بـا توجه به اینکـه اغلب باغداران اسـتان قزوین باغـات خود را 
بیمـه نکردند انتظـار می رود بـرای باغ هایی که بیمه نیسـتند 

نیز تمهیداتی بیاندیشـند.
خمسـه تأکید می کند: سـهم پوشـش بیمه این باغـات پایین 
اسـت هرچند هماهنگـی الزم را انجام دادیم تـا بیمه به زودی 
پرداخـت شـود همچنین درصـدد حمایت و کمک بـه افرادی 
هسـتیم که بیمه نیسـتند امـا قولـی نمی دهیم چـون حادثه 

کشـوری اسـت و نیاز به مصوبه هیئت دولـت دارد.

زاهـد پـور در این خصـوص تصریح می کنـد: باغـداران باید به 
مسـئله بیمـه توجه داشـته باشـند در اتفـاق اخیر اگـر باغات 
بیمـه بودنـد دغدغـه کمتـری ایجـاد می شـد، بیشـتر تالش 
داریـم باغدارانـی که باغشـان بیمه نیسـت را حمایـت کنیم.

وی تأکیـد می کنـد: پیگیـری ایـن امر نیـاز به مصوبـه هیئت 
دولـت دارد تـا بتوانـد در مجلـس برنامه ریـزی صـورت گیرد، 
مطالبـات قبلـی و خسـارت فعلـی نیـز بررسـی و ارزیابـی از 
طریـق بانـک کشـاورزی انجـام می شـود و تـا دو مـاه آینـده 

پرداخـت می شـود. خسـارت ها 

مجلس از باغداران حمایت کند
ــس  ــتان در مجل ــردم تاکس ــده م ــی نماین ــن طاهرخان بهم
ــس از  ــت مجل ــه حمای ــاره ب ــا اش ــز ب ــالمی نی ــورای اس ش
ــه  ــیدن ب ــات و رس ــردن مقدم ــم ک ــزود: فراه ــداران اف باغ
ــه ای  ــت، نام ــن نیس ــدود ممک ــان مح ــی در زم ــج نهای نتای
ــر جهــاد کشــاورزی نوشــته ایم کــه  ــه رئیس جمهــور و وزی ب

ــت. ــده اس ــه ش ــده تهی ــای ۱۵۰ نماین ــا امض ــه  ب ــن نام ای
وی بیــان کــرد: بــه اســتناد مــاده ۱۰ قانــون تنظیم مقــررات 
ــه درصــدی از  ــت اجــازه داده شــده اســت ک ــه دول ــی، ب مال
ــالی  ــع خشک س ــردان در مواق ــوان تنخواه گ ــه را به عن بودج
ــاورزان  ــه کش ــم و ب ــا ک ــایر بودجه ه ــه از س ــوارد مترقب و م
ــه چــه  ــن هســتیم کــه ب ــال ای ــه دنب ــردازد، همچنیــن ب بپ
ــه  ــع ب ــا وجــود دارد، درواق ــکان بخشــودگی وام ه ــزان ام می

دنبــال منافــع کشــاورزان هســتیم.

پیشگیری از سرمازدگی باید آموزش داده شود
سـرمازدگی به خودی خـود و همیشـه امـری نامبارک نیسـت 
بلکه در بسـیاری مـوارد کامـاًل پدیده ای پذیرفته شـده اسـت 
و حتـی می تـوان گفـت جزئـی از نیـاز اکولوژیکی گیـاه تلقی 
می شـود مخصوصـاً در کنتـرل آفـات، امـراض و بیماری های 
گیاهـی، بنابرایـن باید آموزش های پیشـگیری از سـرمازدگی 

به کشـاورزان ارائه شـود.
ــاد کشــاورزی  ــی وزارت جه ــور باغبان ــاون ام طهماســبی مع
یــادآور شــد: بــا تکنولــوژی عصــر حاضــر می توانیــم از 
ــد از  ــتا بای ــن راس ــه در ای ــم ک ــری کنی ــرمازدگی جلوگی س
تجهیــزات و دســتگاه های جدیــد اســتفاده کــرد و یــا 
کارهــای فنــی انجــام داد و گاهــی بــا تغذیــه متعــادل 

می تــوان تنش هــای ســرمایی را کــم کــرد.
ــا  ــی، جابج ــای باغ ــتفاده از بخاری ه ــرد: اس ــح ک وی تصری
بــرای کاهــش خســارات  و دمنده هــای هــوا  کننــده 
ــن  ــد ای ــاورزان می توانن ــه کش ــت ک ــر اس ــرمازدگی مؤث س
ــاورزی  ــاد کش ــهیالت از جه ــت تس ــا دریاف ــزات را ب تجهی

اســتان ها خریــداری کننــد.
ــداران  ــی یکــی از باغ ــه بهرام ــن ســخنان در حالیســت ک ای
ــری  ــرای جلوگی ــا ب ــد: م ــن خصــوص می گوی ــی در ای قزوین
از ســرمازدگی از روش هــای ســنتی اســتفاده می کنیــم، 

ــه  ــرق دارد، هزین ــه ب ــاز ب دســتگاه هایی آمــده اســت کــه نی
هــر دســتگاه بــرای هــر هکتــار ۴۰ میلیــون تومــان اســت که 

ــرد. ــار و تســهیالتی در نظــر بگی ــت اعتب ــد دول بای
کاکاونــد نایب رئیــس مجمــع ملــی کمیتــه تخصصــی 
ــا  ــه م ــی ک ــا امکانات ــد اســت: ب ــم معتق ــی کشــور  ه باغبان
ــدارد مگــر اینکــه گونه هــای  ــم راه پیشــگیری وجــود ن داری
ــا ســرمازدگی بکاریــم، البتــه ســرمازدگی امســال  ســازگار ب
کاًل متفــاوت بــود و هیچ کــدام از راه هــای پیشــگیری جــواب 

ــد. ــارت دیدن ــات خس ــی از باغ ــداد و درصــد باالی ن

باغداران نیاز به حمایت دارند
کاظمــی یکــی از باغــداران قزوینــی تأکیــد کــرد: باغــداران 
ــن  ــا ای ــار م ــتند، انتظ ــی هس ــش و کم توقع ــر زحمت ک قش
ــای  ــت نهاده ه ــرمازدگی قیم ــم س ــن حج ــا ای ــه ب ــت ک اس
ــته  ــال گذش ــه س ــد چراک ــدا نکن ــش پی ــاورزی افزای کش
ــن  ــا ای ــار م ــل انتظ ــد، حداق ــر ش ــد براب ــا چن ــت آن ه قیم
ــه قیمــت معقــول  اســت کــه واقعــاً نهاده هــای کشــاورزی ب
بــه دســت مــا برســد، همچنیــن افزایــش تعامــل مســئولین 
بــا نماینــدگان کشــاورزان از دیگــر مــواردی اســت کــه بایــد 

ــرد. ــرار بگی موردتوجــه ق
کاکاونــد یکــی دیگــر از باغــداران قزوینــی هــم بیــان 
می کنــد: ازلحــاظ اقتصــادی ســالی کــه محصــول داشــتیم 
هــم درآمــد نداشــتیم، مدیریتــی در کشــور بابــت عرضــه و 
ــت پیش بینــی و نیازســنجی  ــد دول ــدارد بای تقاضــا وجــود ن

ــد. ــی بکارن ــد چــه درخت ــداران بگوی ــه باغ ــد و ب کن
ــا  ــدی باغداره ــع درآم ــر منب ــال حاض ــد: در ح وی می گوی
ــت  ــد موردحمای ــن بای ــن اســت بنابرای ــاال همی ــار ب ــا هکت ب
ــه  ــد و بازپرداخــت تســهیالت بانکــی باغــداران ب قــرار بگیرن
تعویــق بیافتــد، باغــدار خــرده مالکــی داریــم کــه زمیــن نیم 
هکتــاری دارد و در باغ هــای دیگــر کار می کنــد و منبــع 
درآمــدی نــدارد ایــن افــراد بایــد به طورجــدی موردحمایــت 

ــد. ــرار بگیرن ق
حســین کاکاونــد نایب رئیــس مجمــع ملــی کمیتــه 
تخصصــی باغبانــی کشــور نیــز خاطرنشــان کــرد: همیشــه 
ــور  ــدون حض ــرد و ب ــورت می گی ــز ص ــض تجوی ــدون مری ب

باغــدار تصمیــم می گیرنــد.
وی تأکیــد کــرد: جایــگاه تشــکل ها بایــد بیشــتر موردتوجــه 
ــر  ــد براب ــاورزی چن ــای کش ــت نهاده ه ــرد، قیم ــرار بگی ق
شــده اســت امــا خســارت بیمــه افزایــش نیافتــه اســت مــا 

ــا بهــره کــم داریــم. ــه وام بلندمــدت ب نیــاز ب
ــد،  ــت جــدی دارن ــه حمای ــاز ب ــن نی ــتان قزوی ــداران اس باغ
ــب  ــات و تخری ــه باغ ــده ب ــارات واردش ــه خس ــه ب ــا توج ب
ــا  ۱۰۰ درصــدی اغلــب باغ هــا انتظــار مــی رود، مســئوالن ب
ــن  ــق انداخت ــه تعوی ــم و ب ــره ک ــا به پرداخــت تســهیالت ب
بازپرداخــت تســهیالت کمــک بزرگــی بــه ایــن قشــر 

کننــد. زحمت کــش 
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ــران اقتصاد ایـ

ــده  ــد کنن ــن تولی ــان دومی ــتان کرم  اس
ــود  ــی ش ــوب م ــور محس ــردو در کش گ
امــا طــی مــاه هــای اخیــر بــا ورود مجــدد 
ــه ایــن  ــه هــای گــردوی چینــی ب محمول
اســتان محصــول کشــاورزان داخلــی 

ــت. ــده اس ــان مان روی دستش

اســتان کرمــان در کنــار پســته کــه ایــن روزهــا حــال و روز 
خوشــی نــدارد دو محصــول خرمــا و گــردو را نیــز در لیســت 
کاالهــای ارزآور و صادراتــی دارد، هــر چنــد خرمــا در آســتانه 
ــوب  ــازار مطل ــت و ب ــش قیم ــا افزای ــارک رمضــان ب ــاه مب م
ــن  ــان ای ــتان کرم ــردو کاران اس ــا گ مواجــه شــده اســت ام

ــد. ــه دارن ــن محصولشــان گالی ــروش نرفت ــا از ف روزه

درآمد ۴۰۰ میلیاردی گردو در کرمان
کرمــان بــا ۱۷ هــزار هکتــار بــاغ گــردو دومیــن اســتان تولید 
ــاالنه  ــود و س ــی ش ــوب م ــور محس ــردو در کش ــده گ کنن
ــا ۵۰۰ میلیــارد تومــان عایــد تولیدکننــدگان و  بیــن ۴۰۰ ت
صادرکننــدگان ایــن محصــول مــی شــود امــا در عیــن حــال 
هنــوز برنــد گــردوی کرمــان حتــی در کشــور هــم شــناخته 
ــز  ــردو خی ــای گ ــتان ه ــد شهرس ــر چن ــت، ه ــده نیس ش
اســتان کرمــان در ســال هــای اخیــر ســعی کردنــد خوشــه 
صنعتــی گــردو و جشــنواره گــردو را در اســتان فعــال کننــد 
امــا تیــر آنهــا مدتهاســت به ســنگ خــورده اســت و گــردوی 
ــتانهای  ــه اس ــه ب ــورت فل ــه ص ــان ب ــان همچن ــتان کرم اس
دیگــر منتقــل و از آنجــا بــه فــروش مــی رســد. ایــن مســاله 
یعنــی اینکه مســئوالن اســتان کرمــان نتوانســته انــد جایگاه 
ایــن محصــول را در مارکــت بــازار خشــکبار کشــور تثبیــت 

کننــد.
ــیوع  ــالی و ش ــار خشکس ــا در کن ــن روزه ــه ای ــه ک ــا آنچ ام
آفــت کــرم خــراط نفــس کشــاورزان را تنــگ کــرده تعجــب 

ــت. آور اس
خشکســالی و شــیوع آفــت مهار نشــدنی کــرم خراط بیشــتر 
از آن کــه متاثــر از عملکــرد و اشــتباه انســانی باشــند متاثــر 
از شــرایط اقلیمــی و شــرایط کشــاورزی هســتند امــا حــاال 
ــی از گــردوی  ــی حجــم باالی ــد مل ــت از تولی در ســال حمای
ــت وارد  ــی اس ــردوی چین ــان گ ــع هم ــه در واق ــی ک خارج
اســتان کرمــان شــده اســت و حتــی در شهرســتانهایی کــه 
ــه  ــی ب ــردوی ایران ــام گ ــا ن ــتند ب ــردو هس ــد گ ــب تولی قط

ــی خبــر فروختــه مــی شــود. مــردم از همــه جــا ب

دست کشاورزان در پوست گردو مانده است
در واقــع ایــن نــوع گــردو تــا پــای بــاغ هــای گــردوی اســتان 
مــی رود و محصولــی کــه کیلومترهــا دور تــر در چیــن تولید 
شــده بــه نــام گــردوی کرمــان بــه خریــداران فروختــه مــی 
ــان روی  ــل محصــول کشــاورزان اســتان کرم شــود، در مقاب

دستشــان مانــده اســت.
یکــی از عطارهــای شــهر کرمــان در خصــوص فــروش 
ــردوی  ــم گ ــاری ه ــا در عط ــد: م ــی گوی ــی م ــردوی چین گ
کرمــان را داریــم هــم گــردوی تبریــز و هــم گــردوی چینــی 
و خریــدار هــر کــدام را بخواهــد مــی توانــد تهیــه کنــد کــه 
ــی  ــول داخل ــر از محص ــی کمت ــردوی چین ــت گ ــه قیم البت

ــت. اس
ــد و  ــی کنن ــاف م ــبان اجح ــی از کاس ــت: برخ ــعود گف مس
گــردوی چینــی را بــه جــای گــردوی ایرانــی مــی فروشــند 
امــا چــون قیمــت محصــول چینــی کمتــر اســت خیلــی از 

ــداری  ــردوی خارجــی را خری ــد گ ــی دهن ــح م ــردم ترجی م
ــد. کنن

وی افــزود: ایــن محصــول توســط عمــده فــروش بــه خــرده 
فروشــهایی کــه بــا مشــتریها ســرو کار دارنــد فروختــه مــی 
شــود و ایــن مــردم هســتند کــه بایــد بــرای خریــد تصمیــم 
ــازرس و مســئولی تذکــری در  ــچ ب ــون هی ــا تاکن ــد ام بگیرن

ــداده اســت. ــه مــا ن خصــوص فروشــگردوی چینــی ب
ــه  ــر دارد و گفت ــری زیبات ــردوی خارجــی ظاه ــت: گ وی گف
ــت و  ــده اس ــته ش ــده گذاش ــه دارن ــواد نگ ــود در م ــی ش م
ــردم را  ــه م ــت ک ــاداب اس ــدر ش ــردو آنق ــی گ ــته چوب پوس
ــا درون پوســته مغــز محصــول کــدر و  جــذب مــی کنــد ام
ســیاه رنــگ و بــی مــزه اســت در صورتیکــه محصــول اســتان 
ــت  ــک دس ــازه و ی ــگ و ت ــفید رن ــزی س ــان دارای مغ کرم

ــوب دارد. ــزه مطل ــم و م ــه طع ــت و البت اس
وی بیــان کــرد: محصــول چینــی کیفیت نــدارد امــا قیمتش 
آنقــدر پاییــن اســت کــه مــردم مــی تواننــد خریــداری کنند.

ــال  ــول س ــد: محص ــی گوی ــی م ــاورزان بافت ــی از کش یک
ــده اســت و فــروش  گذشــته هــم هنــوز روی دســت مــا مان
نمــی رود، یکــی از مســئوالن بــه ایــن ســوال مــا جــواب دهد 
چــرا در اســتانی ماننــد کرمــان کــه مرکــز تولیــد گــردو در 

ــن وارد شــود. ــردو از چی ــد گ کشــور اســت بای
ــزود: وظیفــه مــا کشــاورزی و تولیــد محصــول اســت  وی اف
ــا تمــام  ــا وجــود شــیوع آفــت و خشکســالی امــا مــا ب کــه ب
تــوان تولیــد را انجــام مــی دهیــم امــا نمــی توانیــم لــب مــرز 
و گمــرک از ورود گــردوی خارجــی جلوگیــری کنیــم و ایــن 

کار مســئوالن اســت.
ــی  ــم آب ــالی و ک ــاری خشکس ــال ج ــد: در س ــی افزای وی م
نســبت بــه ســال قبــل بســیار بیشــتر شــده اســت و منابــع 
آبــی محــدود اســت در چنیــن شــرایطی بــه جــای حمایــت 
ــر وارد  ــت بســیار کمت ــا قیم ــابه ب از کشــاورز محصــول مش
اســتان مــی شــود، مســئوالن امنیتــی و قضایــی بایــد 
ــن  ــر واردات ای ــت س ــی پش ــه کس ــه چ ــد ک ــق کنن تحقی

ــت. ــول اس محص
عبــاس ســعیدی، رئیــس جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان 
ــوص  ــن خص ــکایتی در ای ــه ش ــی ک ــد: در صورت ــی گوی م
ــق  ــوان مواف ــچ عن ــه هی ــم و ب ــی کنی ــا ورود م ــود م ش
ــی  ــد م ــتان تولی ــه در اس ــابهی ک ــول مش واردات محص

ــتیم. ــود نیس ش
ســعیدی افــزود: محصــول گــردوی کرمــان ارگانیک و بســیار 
ــا کیفیــت اســت و در ســال هــای اخیــر اســتفاده از ارقــام  ب

پــر بــازده و تولیــد علمــی محصــول نیــز در دســتور کار قــرار 
گرفتــه اســت.

ــم  ــت: حج ــان گف ــتان کرم ــاورزی اس ــاد کش ــس جه رئی
بــاالی تولیــد و کیفیــت عالــی محصــول باعــث شــده اســت 
ایــن محصــول دارای مشــتری در بــازار جهانــی باشــد و بایــد 
از ایــن موقعیــت بــا برنــد ســازی، فــرآوری و بســته بنــدی و 

ــت کــرد. ــی حمای بازاریاب
وی بــه وجــود بیــش از ۱۷ هــزار هکتــار باغ گــردو در اســتان 
کرمــان اشــاره کــرد و ادامــه داد: بافــت، رابــر، بردســیر، زرنــد، 
ــن محصــول  ــد ای ــی تولی ــز اصل شــهربابک و ســیرجان مرک
ــد  ــان را عای ــارد توم ــادل ۴۰۰ میلی ــدی مع ــت و درآم اس

فعــاالن ایــن بخــش مــی کنــد.
وی ادامــه داد: در ســال جــاری خشکســالی و کمبــود 
شــدید بارندگــی موجــب شــده اســت کشــاورزان در بخــش 
هــای مختلــف بــا مشــکل جــدی مواجــه باشــند هــر چنــد 
میــزان بارندگــی در رابــر، بافــت و ســیرجان بیشــتر از ســایر 
شهرســتان هــا بــوده اســت امــا بارندگــی در این شهرســتانها 

ــه اســت. ــل کاهــش یافت ــا ســال هــای قب در مقایســه ب

گردوی کرمان کاما ارگانیک است
وی بافــت را مهمتریــن مرکــز تولیــد گــردو در اســتان کرمان 
دانســت و بیــان کــرد: در تولیــد ایــن محصــول از کــود و ســم 

شــیمیایی اســتفاده نمی شــود.
رئیــس جهــاد کشــاورزی اســتان کرمــان گفــت: از ســرمایه 
گــذاران دعــوت مــی کنیــم در صنایــع بــاالی دســتی تولیــد 
ــود  ــا وج ــرا ب ــد زی ــذاری کنن ــرمایه گ ــان س ــردو در کرم گ
خشکســالی همچنــان تولیــد ایــن محصــول بــا کیفیــت بــاال 

ــه دارد. ادام
وی تغییــرات اقلیمــی، خشکســالی و شــیوع آفــت را از 
مهمتریــن مشــکالت پیــش روی کشــاورزان دانســت و 
خواســتار برنــد ســازی بــرای گــردوی بافــت و جلوگیــری از 

ــد. ــول ش ــن محص ــه ای ای ــروش فل ف
در ایــن میــان شــیوع کــرم خــراط کــه از ســال ۷۷ در کرمان 
مشــاهده شــده اســت خســارت جبــران ناپذیــری را بــه ایــن 

محصــول زده اســت.
ــه راه  ــدام ب ــر اق ــای اخی ــن بخــش طــی ســال ه ــاالن ای فع
انــدازی انجمــن گــردو کــرده انــد کــه البتــه نقــش موثــری 
ــش  ــی، افزای ــردوی چین ــری از واردات گ ــود جلوگی در بهب
ــته  ــول نداش ــازی محص ــد س ــدی و برن ــته بن ــادرات، بس ص

ــت. اس
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ــران اقتصاد ایـ

ــورد  ــت در م ــت دول ــر هیئ ــه اخی مصوب
فعــال ســازی دو منطقــه ویــژه اقتصــادی 
آبادغــرب  اســالم  و  قصرشــیرین 
شــدن  منتفــی  بــرای  را  گمانه زنی هــا 
تبدیــل قصرشــیرین بــه منطقــه آزاد 

قــوت بخشــیده اســت.

راه انــدازی منطقــه آزاد تجــاری در قصرشــیرین وعــده صریح 
ــفر ۲۷  ــورمان در س ــور کش ــس جمه ــی، رئی ــن روحان حس
ــگاه  ــه وی در ورزش ــود ک ــاه ب ــه کرمانش ــال ۹۵ ب ــاه س تیرم

ــرد. ــده ک ــردم آن را وع ــع م آزادی در جم
بعــد از آن بــا تــالش و پیگیــری مجمــع نماینــدگان اســتان 
ــاه همــان ســال  ــس شــورای اســالمی ۲۴ بهمــن م در مجل
قصرشــیرین هــم بــه جمــع ۷ منطقــه آزاد تجــاری در الیحه 
ــا وجــود گذشــت ۲ ســال از ایــن  ــا ب ــت ملحــق شــد ام دول
موضــوع هنــوز سرنوشــت ایــن مناطــق در هالــه ای از ابهــام 

قــرار گرفتــه اســت.
مرکزیــت کرمانشــاه در غــرب کشــور، عملکردهــای فراملــی، 
ــه،   ــا مرزهــای مدیتران ــه عــراق و حتــی ت امــکان صــادرات ب
قــرار گرفتــن در کریــدور شــرق بــه غــرب و مســیر ترانزیــت 
ــا  ــترک ب ــرز مش ــر م ــتن ۳۳۰ کیلومت ــراق، داش ــه ع کاال ب
ــای  ــت ه ــتعدادها و مزی ــن اس ــراق و... از مهمتری ــور ع کش
اســتان اســت کــه آنــرا مســتعد ایجــاد منطقــه ویــژه 

ــت. ــرده اس ــه آزاد ک ــی منطق ــادی و حت اقتص
ســایت منطقــه ویــژه اقتصــادی قصرشــیرین در مجــاورت 
ــی از  ــه بــار نیم ــرار دارد ک ــی ق ــن الملل ــرز بی ــک م ی

ــر واضــح  ــی کشــد و پ ــه دوش م ــراق را ب ــه ع صــادرات ب
اســت کــه گســترش تجــارت در ایــن مــرز تــا چــه انــدازه 
ــش  ــی نق ــای جهان ــران در بازاره ــگاه ای ــای جای در ارتق

ــت. ــن اس آفری
وعــده رییــس جمهــور بــرای ایجــاد منطقــه آزاد در 
ــوان در نظــر گرفــت، اول  قصرشــیرین را از دو جهــت مــی ت
ــه آزاد  ــه منطق ــدام ب ــژه اق ــه وی ــن منطق ــار ای ــه در کن اینک
کنــد کــه بــا توجــه بــه تفــاوت هــای کمــی و کیفــی مشــوق 
هــای مناطق مذکــور بــه ســرمایه گــذاران و جذابیت بیشــتر 
ــن دو  ــاد ای ــذاران اصــوال ایج ــرمایه گ ــرای س مناطــق آزاد ب
ــد  ــی نخواه ــک توجیه ــتان کوچ ــک شهرس ــه در ی منطق

ــت. داش
ــای  ــق ارتق ــد از طری ــی توان ــت م ــده دول ــن وع ــی ای در ثان
ــکان  ــورت ام ــیرین در ص ــادی قصرش ــژه اقتص ــه وی منطق
محقــق شــود کــه البتــه ایــن منطقــه هنــوز ســر و ســامان 

ــت. ــد اس ــه و راک نگرفت
ــه اینکــه طــی مــاه هــای اخیــر صحبــت هــای  ــا توجــه ب ب
ــدگان  ــاه و نماین ــتاندار کرمانش ــود اس ــی از خ ــد و نقیض ض
مجلــس در مــورد سرنوشــت احتمــاال ناموفــق تصویــب ایــن 
منطقــه آزاد مطــرح مــی شــد، دولــت درمصوبــه اخیــر خــود 
در تاریــخ ۱۳ خردادمــاه جــاری اســتاندار کرمانشــاه را مکلف 
بــه فعــال ســازی مناطــق ویــژه اقتصــادی اســالم آبــاد غــرب 

و قصرشــیرین کــرده بــود.
ســوال اینجاســت کــه آیــا دولــت بــا ایــن اقــدام مــی خواهــد 
زمینــه را بــرای تصویــب منطقــه آزاد فراهــم کنــد و یــا مــی 
خواهــد بــا فعــال ســازی ایــن منطقه ویــژه قیــد منطقــه آزاد 

تجــاری را بزنــد.

ــژه در  ــان دو منطقــه آزاد تجــاری و وی ایجــاد همزم
ــدارد یــک شهرســتان توجیــه ن

ــاه  ــتان کرمانش ــی اس ــاق بازرگان ــس ات ــفی رئی ــوان کاش کی
ــن  ــه آزاد در قوانی ــا منطق ــژه ب ــه وی ــت: منطق ــار داش ، اظه
کشــور مــا دارای تفاوتهــای ماهــوی اســت، اوال اینکــه معموال 
مناطــق تجــاری و بــه ویــژه آزاد بــه شــکلی طراحــی شــدند 
ــرمایه  ــه س ــی را ب ــای خارج ــرمایه گذاره ــا س ــه عمدت ک
گــذاری در ایــن مناطــق تشــویق مــی کنــد کــه در آن بخش 
عمــده ای از قوانیــن ســرزمین اصلــی صــادق نیســت تــا بــا 

ــد. ــت کنن آزادی و ســهولت بیشــتری در آن فعالی
ــن اســت  ــژه ای ــاً رســالت مناطــق آزاد و وی ــزود: عمدت وی اف
کــه بــر روی صــادرات و ســرمایه گــذاری خارجــی تاثیرگــذار 
باشــند، همچنیــن بحث هــای اشــتغال هــم مهــم اســت زیــرا 
در مناطــق آزاد قوانینــی کــه در ســرزمین اصلــی بــه دلیــل 

تنگناهــای مختلفــی کــه وجــود دارد، نداریــم.
کاشــفی گفــت: مــا در کشــور قانــون کار و حقــوق اجتماعی، 
ــن در مناطــق آزاد  ــن قوانی ــا ای ــم ام ــا و... داری حــق کارگره
ــر  صــدق نمــی کنــد و آنجــا مشــمول قوانیــن خــود و آزادت
اســت و اســتخدام نیــروی کار بــرای ســرمایه گذارهــا 
ســهولت بیشــتری دارد در بحــث تامیــن اجتماعــی و 
پرداخــت حــق بیمــه و همچنیــن حقــوق گمرگــی معافیــت 

ــتری دارد. ــای بیش ه
عضــو هیئــت رئیســه اتــاق بازرگانــی ایــران ادامــه داد: 
معمــوال در مناطــق آزاد و ویــژه هیــچ گونــه حقــوق گمرکــی 
را دریافــت نمــی کنیــم مگــر اینکــه کاالیــی کــه وارد منطقه 
ــد  ــر بخواه ــه اگ ــود ک ــول ش ــه محص ــل ب ــود تبدی ــی ش م
ــی  ــوق گمرک ــد حق ــل شــود بای ــی منتق ــه ســرزمین اصل ب

سناریوی دولت برای قصرشیرین؛ منطقه ویژه یا آزاد؟

مسلم معین
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ــران اقتصاد ایـ

بپــردازد و اگــر صــادر شــود هیــچ حقــوق گمرگــی پرداخــت 
نمــی شــود.

وی بیــان داشــت: ایــن مناطــق بــا توجــه بــه ســهولت قانــون 
کار از نــرخ بــه کارگیــری و بیمــه کمتــری برخوردار هســتند 
ــون مناطــق آزاد کال واحدهــا از مالیــات چــه  معمــوال در قان
ــاف  ــی مع ــات تکلیف ــه مالی ــزوده و چ ــر ارزش اف ــات ب مالی
ــت  ــی را پرداخ ــد بخش ــژه بای ــق وی ــا در مناط ــتند ام هس
کننــد.  جمــع ایــن قوانیــن باعــث شــده جذابیــت بیشــتری 

ــد. ــه وجــود آی ــذاری در مناطــق آزاد ب ــرای ســرمایه گ ب
عضــو هیئــت رییســه اتــاق بازرگانــی ایــران افــزود: در 
کشــورهای توســعه یافتــه نظیــر چیــن، کــره و در ســالهای 
اخیــر در ترکیــه کــه عمــده پیشرفتشــان  در مناطــق آزاد و 
ویــژه اســت و همیــن ســاختار و ویژگــی خاصــی کــه وجــود 
ــتری  ــدات بیش ــتغال و تولی ــد اش ــده بتوانن ــث ش دارد باع

ــند. ــته باش داش

ــای  ــت ه ــه ظرفی ــه آزاد ب ــژه ب ــق وی ــای مناط ارتق
ــتگی دارد ــود بس موج

ــه آزاد  ــان دو منطق ــاد همزم ــه ایج ــان اینک ــا بی ــفی ب کاش
ــت:  ــدارد، گف ــه ن ــک شهرســتان توجی ــژه در ی تجــاری و وی
معمــوال در یــک منطقــه ابتــدا بــرای شــروع کار مناطــق را به 
صــورت ویــژه راه انــدازی مــی کننــد جــز در برخــی مناطــق 
خــاص بنــدری مثل کیــش کــه مســتقیم منطقــه آزاد ایجاد 
ــژه فعالیــت و بعــد  ــه وی ــب منطق ــدا در قال شــد. بعضــی ابت

بســته بــه ظرفیتهــا تبدیــل بــه منطقــه آزاد مــی شــوند.
وی افــزود: در ســالهای قبــل مناطــق آزاد در بنــادر تاســیس 
مــی شــد کــه البتــه حــرف درســتی هــم بــود زیــرا در بحــث 
ــیله  ــن وس ــریعتر و ارزان تری ــتیرانی س ــل کش ــل و نق حم
ــا ایجــاد مــی شــد بعدهــا  ــود بــه همیــن دلیــل کنــار دری ب
ــه وجــود آمــد کــه در حــال حاضــر  ــا پیشــرفتهایی کــه ب ب
بســیاری از مناطــق دیگــر کــه دسترســی بــه فــرودگاه هــای 
بیــن المللــی یــا خــط راه آهــن دارنــد الزامــی به تاســیس در 
ــا نداشــتند و مــی توانســتند در مناطــق دیگــری  ــار دری کن
کــه امــکان تبدیــل شــدن بــه مناطــق آزاد را داشــتند احداث 

شــوند.
ــی از  ــت: یک ــاه گف ــتان کرمانش ــی اس ــاق بازرگان ــس ات رئی
ایراداتــی کــه در کشــور مــا گرفتــه مــی شــود ایــن اســت که 
الگویــی کــه بیــن کشــورهای توســعه یافتــه ایجــاد شــده و 
رونــق و اشــتغالزایی را ایجــاد کــرده در کشــور مــا رخ نــداده و 

اگــر رخ داده در بخــش  محــدودی ایجــاد شــده اســت.
ــن  ــادی بی ــادالت اقتص ــه آزاد تب ــد در منطق ــزود: بای وی اف
ــد و  ــرای تولی ــف ب ــورهای مختل ــد و از کش ــی رخ ده الملل
ــا اگــر ففــط  صــادرات کاال در آن ســرمایه گــذاری کننــد ام
ــری  ــی گ ــاق و الب ــکل قاچ ــه ش ــه کاال ب ــود ک ــی ش مجرای
ــط  ــد و فق ــی ورود کن ــرزمین اصل ــه س ــول ب و روش معم
ــوق گمرگــی  ــدون پرداخــت حق ــرای ورود کاال ب ــی ب مجرای

ــت. ــد داش ــدی نخواه ــچ عائ ــود هی ش

ــژه  ــه وی ــازی منطق ــال س ــرای فع ــت ب ــه دول مصوب
ــیرین قصرش

ــژه  ــه وی ــا ب ــتان م ــرای اس ــق آزاد ب ــت: مناط ــفی گف کاش
ــرای  ــی ب ــد فضای ــی توان ــت و م ــی اس ــیرین فرصت قصرش
قصرشــیرین ایجــاد کنــد، امــا اگــر ایــن منطقــه آزاد تصویب 
ــب مــی شــود کــه در آن  شــود ۶ منطقــه دیگــر هــم تصوی
صــورت رقابــت نفــس گیری بــرای جــذب ســرمایه گــذار رخ 
مــی هــد چــون زمانــی کــه تعــداد ایــن مناطــق زیــاد شــود 
بایــد بــه ســمت تخصصــی تــر حرکــت کنند مثــل پــروژه ای 
ــاد غــرب از نظــر پتروشــیمی و صنایــع  کــه بــرای اســالم آب
پاییــن دســتی تعریــف کردیــم هــم صــادرات خوبــی دارد و 
هــم مــی توانــد امکانــات آن را فراهــم کنیــم بنابرایــن بایــد 
تخصصــی تــر بــه آن توجــه شــود کــه توجیــه داشــته باشــد.

وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بــا وجــود اینکــه تاکنــون 
منطقــه ویــژه در قصرشــیرین راه انــدازی نشــده پــس 
ــود،  ــه تصویــب منطقــه تجــاری امیــدوار ب ــوان ب ــا مــی ت آی
افــزود: ایــن دو مطلــب مجــزا اســت آن دســتورالعمل دولت و 
خواســتار فعــال شــدن منطقــه ویــژه مربــوط به ســه اســتان 
ــکل  ــی مش ــد عموم ــائل درآم ــتغال و مس ــاظ اش ــه از لح ک
ــوده کــه شــامل اســتانهای کرمانشــاه، کردســتان و  ــد ب دارن

سیســتان و بلوچســتان مــی باشــد.
کاشــفی گفــت: عمــده مطلــب دولــت ایــن بــود ایــن مناطق 
مــی تواننــد محلــی بــرای ایجــاد اقتصــاد و توســعه اقتصادی 
ــه آنهــا توجــه بیشــتری  ــد ب باشــد و تاکیــد کــرده مــی توان
شــود و ایــن ربطــی بــه منطقــه آزاد قصرشــیرین نــدارد چون 
ــت  ــت کار اس ــس در دس ــه در مجل ــت ک ــه ای اس آن الیح
بایــد دیــد ســرانجام آن چــه مــی شــود اگــر رأی آورد تبدیل 
بــه منطقــه آزاد مــی شــود اگــر نــه بــه همیــن روال منطقــه 
ــه کار خــود ادامــه مــی دهــد. )ایــن موضــوع یعنــی  ویــژه ب
ــژه اقتصــادی  ــرار اســت بحــث ارتقــای منطقــه وی ــت ق دول

قصرشــیرین بــه منطقــه آزاد را در پیــش بگیــرد.(
وی افــزود: بایــد بیشــتر بــه دنبــال توســعه و رونــق همیــن 
مناطــق باشــیم آنهــا ســاز و کار مــی خواهنــد مــی بایســت 
ــم  ــاختها را فراه ــر س ــان زی ــت رس ــای خدم ــتگاه ه دس
ــاد غــرب کــه  کننــد چــه اینکــه در منطقــه ویــژه اســالم آب
کامــال خصوصــی اســت متاســفانه چندســالی راکــد بــود در 
ــره عــوض شــد و  ــر ترکیــب هیئــت مدی دو ســه ســال اخی
ــم  ــژه کشــور دادی ــه مناطــق وی ــد آن ب ــی جی طــرح تفصیل
کــه در ایــن میــان حــدود۶۲ هکتــار زمیــن بــه پتروشــیمی 
چهــارم واگــذار شــد کــه امیدواریــم بــا ایــن واگــذاری صنایع 
ــا ۸۰  ــدود۷۰ ی ــوند، ح ــدازی ش ــم راه ان ــتی ه ــن دس پایی
پاالیشــگاه کوچــک راه انــدازی و همین تعــداد ســرمایه گذار 
پیشــنهادی داریــم کــه منتطــر تصویــب طــرح تفصیلــی در  
مناطــق هســتیم تــا بحــث واگــذاری زمیــن را آغــاز کنیــم.

صــرف وجــود مناطــق ویــژه و آزاد مشــکات 
ــود ــی ش ــل نم ــاه ح کرمانش

یـک کارشـناس مسـائل اقتصـادی ، اظهـار داشـت:  منطقـه 
آزاد از جملـه ابزارهـای توسـعه اقتصادی اسـت که مـی تواند 
موجـب جـذب سـرمایه و انتقـال فنـاوری، آمـوزش نیـروی 
انسـانی، وصـل بـه بازارهـای جهانـی و در نهایـت توسـعه 
اقتصادی شـود بـه همین علـت در دهه ۶۰ میالدی بسـیاری 
از کشـورهای در حـال توسـعه سـعی در رهایـی از توسـعه 

نیافتگـی از طریـق ایجـاد مناطـق تجـاری داشـته انـد.
دکتــر افشــین باغفلکــی افــزود: منطقــه آزاد قلمــرو معینــی 
ــا مجــاورت یــک  تعریــف مــی شــود کــه غالبــا در داخــل ی
ــا ســایر مناطــق  بنــدر واقــع گردیــده و در آن تجــارت آزاد ب
ــن مناطــق ســرمایه داران  ــرد در ای ــی گی ــان صــورت م جه
بــه جهــت وجــود شــرایط مناســب ســرمایه گــذاری از انگیزه 
باالیــی بــرای ســرمایه گــذاری و احــداث واحدهــای تولیــدی 

صادراتــی برخــوردار هســتند.
ــی  ــت از برخ ــامل معافی ــزه ش ــن انگی ــت:  ای ــان داش وی بی
مالیــات هــای تجــاری و عــوارض گمرکــی، تخفیــف مالیاتی، 

مبــادالت آزاد ارز، کنتــرل مالکیتــی و ســایر امتیــازات متنوع 
مــی باشــد.

این اسـتاد دانشـگاه گفـت: ایـن مناطق معمـوال در راسـتای 
گسـترش و توسـعه مبادالت بین المللی شـکل مـی گیرد در 
اینگونـه مناطق مـی توان از صاحبان سـرمایه و شـرکت های 

چندملیتـی برای جـذب سـرمایه های آنهـا اسـتفاده کرد.
ــی  ــژه اقتصــادی را محــدوده جغرافیای ــه وی باغفلکــی منطق
مشــخصی در مبــادی ورودی یــا داخــل یــک کشــور دانســت 
ــرای  ــه منظــور حمایــت از تولیــد، تامیــن کاال ب کــه در آن ب
مصــارف داخلــی، توســعه صــادرات، ایجــاد تحــرک در 
اقتصــاد منطقــه، تامیــن تمــام نیازهــای وارداتــی صنایــع و 
جامعــه فــارغ از شــمول مقــررات اداری حاکــم بــر گمــرکات 

ــت. ــور اس کش
ــی  ــت زمان ــق محدودی ــن مناط ــرد: در ای وی خاطرنشــان ک
بــرای نگهــداری از کاال و محدودیــت خریــد ارز وجــود 
نــدارد و تحــت شــرایط مطمئــن و آزاد توســط فروشــندگان 
ــد و  ــا تولی ــی آنه ــرکاء داخل ــدگان خارجــی و ش و تولیدکنن

ــرد. ــی گی ــورت م ــارت ص تج
ایــن کارشــناس مســائل اقتصــادی اظهــار داشــت: در ایــران 
ــادی  ــژه اقتص ــه وی ــم منطق ــاری و ه ــه آزاد تج ــم منطق ه
جهــت فعالیــت اقتصــادی وجــود دارد کــه از نظــر قوانیــن و 
مقــررات بــا یکدیگــر متفاوتنــد. بــه طــور خالصــه مــی تــوان 
گفــت مقــررات روادید بــرای اتبــاع خارجــی در مناطــق ویژه 
بــر اســاس ضوابــط داخل کشــور اســت ولــی در مناطــق آزاد 

ــی شــود. ــد در مرزهــای وردی داده م روادی
باغفلکـی افزود: خرده فروشـی کاال در مناطـق ویژه فقط برای 
اتبـاع خارجـی امکان پذیـر اسـت، امـا در مناطـق آزاد خرده 

فروشـی برای اتبـاع داخلـی و خارجـی امکان پذیر اسـت.
ایــن اســتاد دانشــگاه بــا بیــان اینکــه معافیــت مالیاتــی بــه 
مــدت ۱۵ ســال در مناطــق آزاد وجــود دارد و در مناطق ویژه 
تخفیــف مالیاتــی طبق مقــررات داخــل کشــور اســت، افزود: 
ــرمایه  ــذب س ــرد ج ــا رویک ــژه ب ــق آزاد و وی ــر دوی مناط ه
ــد،  ــغلی جدی ــای ش ــت ه ــاد فرص ــی، ایج ــذاری خارج گ
کســب درآمــد، ارتقــای فنــاوری، اشــتغالزایی کاهــش فقــر و 

رشــد و توســعه ایجــاد مــی گــردد.
وی تصریــح کــرد: بــه اعتقــاد بســیاری از محققــان صنعتــی 
ــژه روســتاها  ــه وی ــه و ب ــر توســعه یافت شــدن مناطــق کمت
ســنگ بنــای توســعه اســت کــه در صــورت تحقــق ایــن امــر 
ــش  ــرانه ، کاه ــد س ــالح درآم ــد اص ــده ای مانن ــداف عم اه

ــال دارد. ــه دنب ــزان مهاجــرت را ب ــکاری و کاهــش می بی
باغفلکـی بیان داشـت: اسـتان کرمانشـاه این منطقـه مظلوم 
فراموش شـده بـا باالترین نرخ بیـکاری در کشـور و بزرگترین 
شهرسـتان آن یعنـی اسـالم آبادغـرب با نـرخ بیـکاری حدود 

۴۰ درصـد مایه شـرمندگی مدیـران آن می باشـد.
ایــن کارشــناس مســائل اقتصــادی گفــت: اســتان کرمانشــاه 
از نظــر توســعه زیرســاخت هــا، آمــوزش، بهداشــت، مهاجرت 
تحصیــل کــردگان و مســائل فرهنگــی با مشــکالت بســیاری 

مواجــه اســت.
وی گفــت: هرکــدام از ایــن مناطــق هــم که باشــد چــه فرقی 
دارد اگــر نتوانــد گــره ای از مشــکالت فــراوان ایــن اســتان را 
بــاز کنــد. اگــر ایــن مناطــق نتوانــد هــدف و کارکــرد اصلــی 
خــود یعنــی بســترهای الزم بــرای ایجــاد و توســعه اشــتغال 
افــراد منطقــه، تامیــن درآمــد، کاهــش فقــر و توســعه 
زیرســاختها، جــذب ســرمایه هــای داخلــی و خارجــی  
ــای اقتصــادی  ــذاری ه ــرمایه گ ــت س ــاعد جه ــرایط مس ش
ــاالن اقتصــادی را فراهــم آورد و  ــرای حضــور فع ــی ب زیربنای
هیــچ گونــه تاثیــری بــر اشــتغال و و بیــکاری منطقه نداشــته 

ــه چــه کار مــی آینــد. باشــد ب
ــه آزاد  ــم طــرح منطق ــار داشــت: امیدواری ــان اظه وی در پای
تجــاری نیــز همچــون  پاالیشــگاه آناهیتــا، بازگشــایی مــرز 

خســروی و دیگــر پــروژه هــا تنهــا یــک وعــده نباشــد.
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ــران اقتصاد ایـ

ــاده  ــوع م ــا ۵۱ ن ــی ب ــان غرب  آذربایج
معدنــی یکــی از ســه قطــب  معدنــی 
کشــور بــه شــمار مــی رود، ظرفیتــی کــه 
ــادی  ــعه اقتص ــاه کلید توس ــوان ش به عن
اســتان می توانــد زمینه ســاز توســعه 

ــد. ــزون باش روزاف

هم اکنــون از ۶۸ نــوع مــاده معدنــی شناسایی شــده در 
ــوده و  ــود ب ــی موج ــان غرب ــوع آن در آذربایج ــور، ۵۱ ن کش
ایــن اســتان در زمینــه مــواد معدنــی باریــت، طــال، میــکا و 
ــود  ــه خ ــور را ب ــد کش ــترین تولی ــی بیش ــنگ های تزئین س

ــت. ــاص داده اس اختص
در زمــان حاضــر آذربایجــان غربــی نیمــی از تولیــد باریــت، 
نیمــی از ذخیــره طــالی کشــور و عنــوان قطــب اول در 
زمینــه تولیــد ســنگ های تزئینــی را در اختیــار دارد، 
ظرفیــت کم نظیــری کــه تاکنــون چنــدان موردتوجــه 

ــت. ــه اس ــرار نگرفت ــئوالن ق مس
ســیلیس، تیتــان، کان ســنگ طــال، باریــت، فلدســپات، 
ــواع ســنگ های تزیینــی ماننــد  میــکا، کان ســنگ نقــره و ان
ــت  ــرا و بازال ــر، گنگلوم ــن، مرم ــت، تراورت ــت، دولومی گرانی
بخشــی از مــواد معدنــی استخراج شــده از معــادن آذربایجــان 

ــه شــمار مــی رود. ــی ب غرب
ایــن اســتان تــوان صــادرات محصــوالت و مــواد اولیــه 
ــک  ــه، ارزآوری و کم ــورهای منطق ــع و کش ــاز صنای موردنی
بــه منابــع ملــی و صنعــت داخلــی را در حــد وافــر دارا اســت 
و تــالش مســئوالن بــرای ایجــاد زیرســاخت های الزم 
ــور  ــی کش ــتان و حت ــعه اس ــق و توس ــب رون ــد موج می توان

ــود. ش
متأســفانه تمامــی ایــن ظرفیت هــا تاکنــون دردی از دردهای 
مــردم این اســتان در بخــش اقتصادی، اشــتغال و نیز توســعه 
ــارز آن شهرســتان محــروم تــکاب  ــه ب را حــل نکــرده و نمون

اســت کــه نخســتین معــادن طــالی کشــور را داراســت.
نبـود واحدهـای فـرآوری، عقـب مانـدن از تکنولـوژی روز، 
ماشـین آالت و تجهیـزات قدیمـی در کنـار خـأل شـهرک و 
گمـرک تخصصـی در زمینـه تولیـد و صـادرات معـادن از 
مهم تریـن مشـکالت پیـش روی قطـب معادن کشـور اسـت 
مشـکالتی کـه اگـر رفـع آن هـا موردتوجـه قـرار گیـرد شـاه 
کلیـدی بـرای توسـعه اقتصـاد اسـتان و منطقـه خواهـد بود.

 
ــه  ــتیابی ب ــی دس ــای اصل ــی از کلیده ــادن یک مع

ــت ــعه اس توس
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجــان غربی 
معتقــد اســت یکــی از بخش هــای مهــم و اثرگــذار در اقتصاد 
ــک  ــت، بی ش ــی اس ــع معدن ــدن و صنای ــش مع ــور، بخ کش
ــه  ــر ب ــان منحص ــورهای جه ــاد کش ــدن در اقتص ــش مع نق
مشــارکت در افزایــش تولیــد ناخالــص داخلــی و رشــد 
ــاد  ــز در ایج ــاداری نی ــهم معن ــه س ــده، بلک ــادی نش اقتص
ــر در کشــورها دارا اســت. فرصت هــای شــغلی و کاهــش فق
جعفــر صــادق اســکندری ، بــا بیــان اینکــه ایــن اســتان بــه 
دلیــل دارا بــودن ۵۱ نــوع مــاده معدنــی یکــی از ســه قطــب 
اصلــی در بخــش معــادن کشــور به شــمار مــی رود، افــزود: در 
حــال حاضــر ۴۵۰ واحــد معدنــی دارای پروانــه بهره بــرداری 
داریــم و ۲۵۰ گواهــی کشــف مــواد معدنــی نیــز در اســتان 

صــادر شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکه معــادن ماهیــت غیرقابل تجدیدشــوندگی 
ــا شــرایط  ــد گفــت: میلیون هــا ســال طــول می کشــد ت دارن
ــی را  ــاده معدن ــوع م ــک ن ــه تشــکیل ی زمین شناســی زمین

ــر  ــن ذخای ــتفاده از ای ــت اس ــن موقعی ــد، بنابرای ــم کن فراه
ــار  ــا یک ب ــوری تنه ــر کش ــرای ه ــت ب ــن اس ــی ممک معدن

پیــش آیــد.
ــن  ــه ای ــت ک ــر اس ــن بهت ــرد: بنابرای ــد ک ــکندری تأکی اس
ذخایــر شناســایی و بــا به کارگیــری فناوری هــای نویــن 
ــورد  ــد م ــع مول در جهــت توســعه اقتصــادی و ایجــاد صنای
بهره بــرداری قــرار گیرنــد به نحوی کــه تخریــب منابــع 
آینــدگان صــورت نگیــرد و زیان هــای زیســت محیطی بــرای 

ــد. ــار نیای ــه ب ــده ب ــل های آین نس
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجــان غربی 
خاطرنشــان کــرد: خوشــبختانه اســتان آذربایجان غربــی 
بــه لحــاظ ســاختار زمین شناســی و اینکــه بســیاری از 
ــه وقــوع پیوســته اســت،  رخدادهــای زمین شناســی در آن ب
از ایــن نعمــت الهــی و ثــروت ملــی بــه حــد وفــور و حتــی در 
میزانــی باالتــر از میانگیــن کشــوری برخــوردار شــده اســت.
ــش  ــتان را ش ــی در اس ــواد معدن ــتخراج م ــوع اس وی مجم
ــده  ــرد: عم ــان ک ــمرد و خاطرنش ــن برش ــون ت ــا ۶.۵ میلی ت
ــنگ آهن،  ــیلیس، س ــال، س ــده ط ــی استخراج ش ــواد معدن م
کانی هــای غیرفلــزی، ســنگ های مرمــر، گرانتــن و گرانیــت 
بــه همــراه باریت بــوده کــه اســتان را در رده ســه اســتان اول 

از نظــر تنــوع مــواد معدنــی قــرار داده اســت.
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجــان غربی 
ــه را  ــی دارای پروان ــد معدن ــی ۴۵۰ واح ــواد معدن ــره م ذخی
ــفانه  ــت: متأس ــار داش ــرد و اظه ــوان ک ــن عن ــون ت ۶۰ میلی
ــار  ــوژی روز در کن ــتن تکنول ــل نداش ــه دلی ــتان ب ــن اس ای
نبــود واحدهــای فــرآوری قابل توجــه هنــوز نتوانســته از ایــن 

ــرد. ــی را بب ــره کاف ــی به ــت به خوب ظرفی
 

قطب معدن کشور گمرک تخصصی سنگ ندارد
اسـکندری میـزان ذخیره قطعی معـادن در حـال بهره برداری 
آذربایجـان غربـی را ۲۲ میلیـون و ۳۷۰ هـزار تـن و میـزان 
اسـتخراج اسـمی معـادن را نیـز ۹۷ میلیـون تن عنـوان کرد 
و اظهـار داشـت: هم اکنون ۱۹۲ نوع سـنگ تزئینـی از معادن 
اسـتان ازجملـه مرمـر، مرمریت، تراورتـن، کنگلومـرا، چینی، 

گرانیـت و بازالت اسـتخراج می شـود.
وی در خصــوص صنایــع مرتبــط بــا مــواد معدنــی در اســتان 
گفــت: در آذربایجــان غربــی ۸۰۵ واحــد صنایــع معدنــی بــا 

اشــتغال زایی ۲۱ هــزار و ۷۳۷ نفــر وجــود دارد و عمــده 
ــامل  ــتان ش ــن اس ــود در ای ــزرگ موج ــی ب ــع معدن صنای
ــدیم،  ــیانور س ــوه و س ــره، جی ــال، نق ــتحصال ط ــع اس صنای
صنایــع ســیمان، صنایــع تولیــد آجــر، صنایــع تولید ســفال، 
واحدهــای شستشــو و دانه بنــدی شــن و ماســه، تولیــد 
آســفالت، تولیــد انــواع محصــوالت بتنــی و ســیمانی و صنایع 

ــت. ــیلیس اس ــرآوری س ــدی و ف دانه بن
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجــان 
غربــی در خصــوص ایجــاد واحدهــای فــرآوری مــواد معدنــی 
ــد  ــتان دارای ۶۰ واح ــر اس ــال حاض ــزود: در ح ــتان اف در اس
فــرآوری مــواد معدنــی اســت امــا بــه دلیــل نبــود تکنولــوژی 
ــود  ــار کمب ــوژی قدیمــی در کن ــز اســتفاده از تکنول روز و نی
ایــن  از  ماشــین آالت و تجهیــزات موردنیــاز بســیاری 

ــد. ــی ندارن ــت قابل توجه ــرآوری فعالی ــای ف واحده
اســکندری ادامــه داد: در ایــن راســتا بــا هــدف توجــه 
ــان  ــته هم زم ــال گذش ــتان در س ــادن اس ــت مع ــه ظرفی ب
ــواد  ــرآوری م ــد ف ــد جدی ــج واح ــی پن ــار ال ــاد چه ــا ایج ب
ــازی  ــازی و نوس ــز بازس ــرآوری نی ــد ف ــج واح ــی پن معدن
ــد  ــاد دو واح ــا ایج ــز ب ــال نی ــم امس ــالش داری ــه ت ــد ک ش
ــران  ــرای جب ــی ب ــی گام مهم ــواد معدن ــرآوری م ــزرگ ف ب

عقب ماندگــی اســتان در بخــش معــدن برداریــم.
وی در خصــوص میــزان صــادرات مــواد معدنــی بــا توجــه بــه 
ــه کــرد: متأســفانه  ــا ســه کشــور خارجــی اضاف هم مــرزی ب
ــادرات  ــی و ص ــور خارج ــه کش ــا س ــرزی ب ــود هم م باوج
ــتن  ــل نداش ــه دلی ــی ب ــواد معدن ــش م ــه در بخ قابل توج
گمــرک تخصصــی ســنگ آمــار دقیقــی از میــزان صــادرات 

ــدارد. ــن بخــش وجــود ن اســتان در ای
اســکندری فرهنگ ســازی فعالیت هــای معدنــی، توجــه 
بــه توســعه واحدهــای فــرآوری، تجهیــز معــادن اســتان بــه 
تکنولــوژی روز دنیــا، بــه همــراه اعطــای تســهیالت ویــژه بــه 
ــوان  ــادن به عن ــه مع ــه ب ــای توج ــش را از راهکاره ــن بخ ای

ــرد. ــوان ک ــتان عن ــعه در اس ــاه کلید توس ش
 

ــارد  ــی ۴۰۰ میلی ــان غرب ــادن آذربایج ــازی مع بازس
ــاز دارد ــار نی ــان اعتب توم

رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجــان غربی 
از ایجــاد پــارک تخصصــی و بین المللــی فــرآوری ســنگ در 

قطب معدنی کشور نیازمند توجه مسئوالن/ظرفیتی که خاک می خورد

سکینه اسمی
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ــران اقتصاد ایـ

خــوی باهــدف فــرآوری ســنگ و اســتفاده از ســرمایه گذاری 
ــر داد و  ــه خب ــی منطق ــع معدن ــعه صنای ــی در توس خارج
ــزود: تعــداد ۲۵۰ معــدن فعــال در شــمال اســتان وجــود  اف
دارد کــه از ایــن تعــداد نزدیــک ۳۰ درصــد آن در شهرســتان 

خــوی اســت.
ــزی  ــش فل ــدوده امیدبخ ــایی ۱۰ مح ــکندری از شناس اس
در اســتان آذربایجــان غربــی خبــر داد و افــزود: در کل 
اســتان دو پهنــه جنــوب و شــمال بــه مســاحت ۷۱۶۶ 
کیلومترمربــع موردمطالعــه قــرار گرفــت کــه از ایــن میــزان 
۳۳۵کیلومترمربــع منطقــه امیدبخــش نیــز شناســایی شــده 

ــت. اس
رئیــس ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت آذربایجــان غربی 
در خصــوص آخریــن وضعیــت فعالیــت معــادن اســتان 
گفــت: نبــود واحدهــای فــرآوری در کنــار تکنولــوژی پاییــن 
هم اکنــون از مشــکالت پیــش روی معــادن اســتان بــه 
شــمار مــی رود کــه تجهیــزات و ماشــین آالت قدیمــی نیــز 

ــت. ــرده اس ــدان ک ــکالت را دوچن ــن مش ای
اســکندری با بیــان اینکــه نوســازی و بازســازی ماشــین آالت 
ــان  ــارد توم ــی ۴۰۰ میلی ــد ۳۰۰ ال ــادن نیازمن ــوده مع فرس
اعتبــار اســت اضافــه کــرد: در زمــان حاضــر هفــت هــزار نفــر 
به صــورت مســتقیم و ۱۵ هــزار نفــر به صــورت غیرمســتقیم 

در بخــش معــدن اســتان مشــغول بــه کار هســتند.
اظهـارات رئیس سـازمان صنعت معـدن و تجـارت آذربایجان 
غربـی در حالـی اسـت کـه اسـتاندار آذربایجـان غربـی هفته 
گذشـته در نخستین جلسـه شـورای معادن آذربایجان غربی، 
گفـت: خوشـبختانه آذربایجـان غربـی ازلحـاظ معـادن غنی 
بـوده و پس از اسـتان های کرمان، خراسـان رضـوی و اصفهان 

در رتبـه چهارم کشـور قـرار دارد.
از  حمایــت  بــر  تأکیــد  بــا  شــهریاری  محمدمهــدی 
ــرداران معــادن اســتان و اینکــه ایــن حمایت هــا تنهــا  بهره ب
ــار داشــت: در  ــت دار انجــام شــود اظه ــراد صالحی ــد از اف بای
ــه  ــن کار ب ــد ای ــی، بای ــای معدن ــذاری پروانه ه ــث واگ بح
ــند،  ــی باش ــت فن ــه دارای صالحی ــود ک ــذار ش ــرادی واگ اف
متأســفانه در کل کشــور ایــن مشــکل وجــود داشــته و برخی 

رابطه هــا ســبب شــده کــه افــرادی باوجــود نداشــتن 
ــند. ــغول باش ــن کار مش ــت، در ای صالحی

اسـتاندار آذربایجـان غربـی بـا اشـاره بـه اینکـه باید شـهرک 
سـنگ در ارومیـه ایجاد شـود تصریح کـرد: با توجه بـه مرزی 
بـودن اسـتان نیز باید اسـتعالمات انجام شـده و سـپس پروانه 

داده شـود تـا برخـی مشـکالت به وجـود نیاید.
وی افــزود: عــالوه بــر آن  هــم اکنــون تعــداد ۵ هــزار نفــر بــر 
ــه  ــرداری معــادن در اســتان مشــغول ب ــه بهره ب اســاس پروان
ــان  ــه در آذربایج ــکلی ک ــه مش ــن رابط ــتند و در ای کار هس
ــه  ــت ک ــادن اس ــایی مع ــئله شناس ــود دارد، مس ــی وج غرب
ــان  ــارد توم ــغ ۳۰ میلی ــک آن مبل ــات ژئوفیزی ــرای عملی ب

ــت. ــار الزم اس اعتب

ــایر  ــام س ــه ن ــی ب ــان غرب ــی آذربایج ــواد معدن م
می شــود صــادر  اســتان ها 

ــنگ بری در  ــای س ــی از کارخانه ه ــب یک ــداهلل آزغ صاح عب
ــدن کاران و  ــش روی مع ــکالت پی ــوص مش ــتان در خص اس
فعــاالن ایــن بخــش اظهــار داشــت: آذربایجــان غربــی یکــی 
ــی به خصــوص  ــی کشــور در بخــش معدن ــای اصل از قطب ه
ــام از  ــواد خ ــتا م ــن راس ــی رود و در ای ــمار م ــه ش ــنگ ب س
اســتان های آذربایجــان غربــی و شــرقی وارد کارخانــه 
ســنگ بری شــده و محصــوالت فــرآوری شــده بــه شــهرهای 
ایــران و کشــورهای همســایه مثــل ترکیــه، افغانســتان، عراق 

ــود. ــتاده می ش ــان فرس ــوری آذربایج و جمه
ــدی  ــد تولی ــن واح ــکالت ای ــی مش ــه برخ ــاره ب ــا اش وی ب
گفــت: یکــی از اصلی تریــن مشــکالت ما دسترســی نداشــتن 
ــه بازارهــای خارجــی و شــرکت نکــردن در نمایشــگاه های  ب
بین المللــی اســت چراکــه انجــام ایــن کار به طــور مســتقیم 
ــوان کارخانجــات نیســت و  ــه دلیــل هزینــه هنگفــت در ت ب

ــه حمایــت مســئوالن دارد. ــاز ب نی
ــز  ــالمی نی ــورای اس ــس ش ــه در مجل ــردم ارومی ــده م نماین
ــدن  ــت و مشــکالت بخــش مع ــن وضعی در خصــوص آخری
ــن اســتان یکــی از ســه قطــب  در اســتان اظهــار داشــت: ای
ــه دلیــل  ــا ب ــه شــمار مــی رود ام ــی معــدن در کشــور ب اصل

ــت به درســتی  ــن ظرفی ــون از ای ــی مســئوالن تاکن بی توجه
اســتفاده نشــده اســت.

ــودن  ــی ب ــود غن ــه باوج ــان اینک ــا بی ــور ب ــی پ ــادر قاض ن
آن  درصــد  پنــج  تنهــا  معــادن  از  غربــی  آذربایجــان 
ــد  کشف شــده اســت افــزود: اگــر آذربایجــان غربــی نمی توان
نفــت صــادر کنــد در عــوض تعــداد زیــادی معــدن دارد کــه 
ــتغال  ــد در اش ــود می توان ــایی ش ــت شناس ــن ظرفی ــر ای اگ

ــد. ــته باش ــزایی داش ــه س ــر ب ــتان تأثی اس
وی بــا انتقــاد از نبــود واحدهــای فــرآوری معــدن در اســتان 
ــرآوری،  ــای ف ــود کارخانه ه ــل نب ــه دلی ــفانه ب ــت: متأس گف
تمــام عناصــر گران قیمــت کشف شــده در آذربایجــان غربــی 
ــت  ــر وضعی ــر آن ب ــده و تأثی ــرده ش ــتان ها ب ــایر اس ــه س ب
اشــتغال و بهبــود درآمــد مــردم در ســایر اســتان ها مشــخص 

می شــود.
قاضی پــور معــدن را یــک ثــروت طبیعــی و ارزشــمند 
دانســت کــه در مناطــق مختلــف کشــورمان همچــون 
آذربایجــان غربــی وجــود دارد و اظهــار داشــت: ولــی 
ــن  ــت از ای ــته اس ــته و بایس ــه شایس ــور ک ــفانه آن ط متأس
ــن  ــت بنابرای ــده اس ــی نش ــتفاده چندان ــده اس ــت عم ظرفی
ــی در  ــای متول ــه نهاده ــارکت هم ــا مش ــه ب ــد ک می طلب
ــا  ــرداری بهینــه از ایــن معــادن گام برداشــت ت مســیر بهره ب

ــود. ــروت ش ــد ث تولی
وی تأکیــد کــرد: یکــی از ســؤاالتی کــه در ارتبــاط بــا معــادن 
اســتان وجــود دارد ایــن اســت کــه چرا نســبت بــه راه انــدازی 
صنایــع فــرآوری در کنــار معــادن اقــدام نمی شــود و فعــاالن 
ــد کــه ایــن رویــه  ــه خام فروشــی روی آورده ان ایــن عرصــه ب
موجــب خــروج ثــروت طبیعــی از اســتان و کشــور می شــود.

آذربایجــان غربــی بــا ســه کشــور خارجــی هم مــرز 
بــوده و دروازه ورود ایــران بــه بازارهــای اروپایــی اســت 
امــا هم اکنــون ۳۸ درصــد جمعیــت اســتان از بخــش 
ــا  ــه ب ــی اســت ک ــن در حال ــد ای ــزاق می کنن کشــاورزی ارت
توجــه بــه منابــع محــدود آبــی توجــه بــه ظرفیــت معــادن 
ــعه  ــاه کلید توس ــد ش ــش می توان ــن بخ ــتغال زایی در ای و اش

ــد. ــه باش ــکاری در منطق ــکل بی ــع مش ــتان و رف اس

http://mehrnews.com


صفحه 66 | شماره 28 | خرداد 97 MEHR NEWSAGENCY

ــت  ــی اس ــدادادی فراوان ــای خ ــت ه ــتان دارای ظرفی کردس
ــی کــه  ــار عرصــه جنگل ــه آن وجــود ۳۲۰ هــزار هکت و نمون
حــاوی درختــان ارزشــمندی همچــون بلــوط و پســته 
وحشــی اســت و محصوالتــی از آنهــا بدســت مــی آیــد کــه 
ــی،  ــی و خوراک ــرات داروی ــودن و تاثی ــک ب ــر ارگانی ــالوه ب ع
ــه  ــردم منطق ــرای م ــی ب ــد خوب ــع درآم ــد منب ــی توانن م

ــند. باش
جای بســی تاســف اســت کــه عرصــه جنگلــی در کردســتان 
ــتان  ــن اس ــود در ای ــای موج ــت ه ــر ظرفی ــد دیگ ــم مانن ه
مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت و قســمت اعظــم تولیــدات 

جنگلــی منطقــه خــام فروشــی مــی شــود.
ــتان  ــه در کردس ــت ک ــه ای اس ــی، کلم ــام فروش ــه خ البت
بســیار شــنیده شــده وهــر مســئولی کــه ســرکار آمــده وعده 
ــا  ــتان م ــان اس ــی همچن ــت ول ــرا داده اس ــری از آن جلوگی
درصدرجــدول خــام فروشــان کشــور قــرار دارد بــه گونــه ای 
کــه عــالوه بــر مــواد معدنــی محصــوالت جنگلــی آن هــم به 
صــورت خــام و بــدون اینکــه ارزش افــزوده ای بــرای اســتان 
داشــته باشــد از اســتان و حتــی کشــور خــارج مــی شــود.

ــوط در  ــژه بل ــه وی ــی ب ــوالت جنگل ــرداری از محص ــره ب به
ــه صــورت ســنتی انجــام مــی شــود  کردســتان همچنــان ب
ــه و  ــی روی ــرداری ب ــره ب ــان، به ــه کارشناس ــه گفت ــه ب ک
غیراصولــی در ایــن بیــن منجــر بــه نابــودی ایــن درخــت که 

ــود. ــی ش ــال دارد، م ــزار س ــغ بره ــری بال عم
 بلــوط، یکــی از مهمتریــن و فــراوان تریــن درختــان موجــود 
در منطقــه زاگــرس اســت کــه بخشــی از آن هــم در اســتان 

کردســتان بــه ویــژه شهرســتان هــای بانــه و مریــوان واقــع 
ــگل  ــوط در جن ــس بل ــم جن ــای مه ــه ه ــت. گون ــده اس ش
هــای زاگــرس بــه ویــژه در ناحیــه ای کــه در کردســتان واقع 
شــده شــامل مــازودار، یوول)بلــوط لبنانــی( و بــرودار )بلــوط 

ایرانــی( اســت.

۸۳ درصــداز عرصــه جنگلــی کردســتان مربــوط به 
ــت ــای بلوط اس ــه ه گون

 معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــار عرصــه  ــزار هکت ــه ۳۲۰ ه ــه اینک ــاره ب ــا اش ــتان ب کردس
جنگلــی دراســتان مــا وجــود دارد، گفــت: ۸۰ تــا ۸۳ درصــد 
ــوط  ــی از درخــت بل ــه های ــی اســتان را گون از عرصــه جنگل

ــت. ــکیل داده اس تش
طاهــر کرمــی بــا اشــاره بــه اینکــه یکــی از محصــوالت گونــه 
ــوان  مــازودار بلــوط، گزو)گــه زو( اســت، عنــوان کــرد: کل ت
برداشــت ایــن محصــول در جنــگل هــای اســتان ســاالنه ۱۰ 
ــار غیررســمی اســت و در  ــن آم ــه ای ــن اســت البت ــا ۲۰ ت ت

ایــن رابطــه آمــار دقیقــی دردســترس نیســت.
ــد  ــرای تولی ــه ب ــی ک ــی های ــاخه زن ــرد: سرش ــه ک وی اضاف
گــزو در جنــگل هــای اســتان بــه صــورت بــی رویــه انجــام 
مــی شــود، موجــب ازبیــن رفتــن و کاهــش زادآوری بلــوط 

مــی شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اوایــل خردادمــاه هــر ســال برداشــت 
گــزو از درختــان بلــوط دراســتان مــا آغــاز و تــا پایــان تیرماه 
بــه طــول مــی انجامــد، بیــان کــرد: جنــگل هــای موجــود در 

ــان  ــوان دارای بیشــترین درخت ــه و مری شهرســتان هــای بان
بلــوط منطقــه هســتند.

معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
ــال  ــزو را در س ــول گ ــو محص ــر کیل ــت ه ــتان قیم کردس
ــت: از  ــد و اظهارداش ــان خوان ــزار توم ــا ۲۵ ه ــته ۲۰ ت گذش
آنجــا کــه تولیــد ایــن محصــول از طریــق سرشــاخه زنــی و 
برداشــت بــرگ هــای بلــوط انجــام مــی گیــرد و تاثیــر منفی 
بــر بیولوژیــک درخــت مــی گــذارد، منابــع طبیعــی بــا ایــن 

ــت. ــق نیس ــدام مواف اق
کرمــی ادامــه داد: البتــه چون ایــن کار بــا اقتصــاد خانوارهای 
مناطــق روســتایی و امــرار معــاش آنهــا گــره خــورده اســت 

تاکنــون اقــدام برخــوردی انجــام نگرفتــه اســت.
ــد  ــا تولی ــاط ب ــی در ارتب ــون طرح ــرد: تاکن ــوان ک وی عن
محصــوالت از درخــت بلــوط بــه ویــژه گــزو دراســتان تهیه و 
تدویــن نشــده و بــرای مــا جــزو طــرح هــای فرعی محســوب 

مــی شــود.
وی بیــان کــرد: در مناطقــی کــه تولیــد محصــوالت جنگلــی 
ــه صرفــه باشــد  ــه بلــوط ازنظــر اقتصــادی مقــرون ب از جمل
ــکل  ــب تش ــرح در قال ــه ط ــال تهی ــه دنب ــی ب ــع طبیع مناب
هــای تعــاون روســتایی و صنایــع فــرآوری محصــول اســت.

ــوالت  ــردار محص ــره ب ــوار به ــزار خان ــود ۱۴ ه وج
ــتان ــی در کردس جنگل

معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
کردســتان نیــز گفــت: در حــال حاضــر ۱۴ هــزار خانــوار بهره 
بــردار جنگلــی در اســتان داریــم و آمــار جداگانــه ای کــه چه 
ــرداری  تعــداد از ایــن خانوارهــا از محصــوالت بلــوط بهــره ب

ــم. مــی کننــد، نداری
مســئول اداره بهــره بــرداری اداره کل منابــع طبیعــی اســتان 
کردســتان ، بــا اشــاره بــه اینکــه درخــت بلــوط دارای 
سیســتمی پیچیــده و پویــا اســت، گفــت: بلــوط ریشــه هــای 
ــای  ــران ه ــدن در بح ــیب دی ــورت آس ــوی دارد و در ص ق

ــد. ــی کن ــه بازســازی خــود م ــدام ب ــی اق طبیع
ــای  ــی ه ــوط در توپوگراف ــرد: بل ــه ک ــریفی اضاف ــام ش پی
ســخت و مناطقــی با شــیب تنــد قابلیــت ریشــه دوانــی دارد 

ــاوم اســت. ــم مق ــا ه ــن باده ــل ســخت تری و در مقاب
وی بــا اشــاره بــه اینکــه گــزو یکــی از محصوالتــی اســت کــه 
از بلــوط اســتخراج مــی شــود، بیــان کــرد: گــزو جــزو صمــغ 
هایــی اســت کــه قابلیــت حــل شــدن در آب و هــم الــکل را 
ــن محصــول  ــای ارزشــمند ای ــت ه ــن یکــی از مزی دارد و ای

بــرای اســتفاده در صنایــع مختلــف اســت.
ــود  ــی ش ــکیل نم ــاله تش ــه س ــزو هم ــرد: گ ــوان ک وی عن
و بســتگی بــه وضعیــت آب و هوایــی منطقــه وشــرایط 

دارد. بیولوژیکــی 

ــران اقتصاد ایـ

کردستان در صدر استانهای 
خام فروش/  بلوط، 

ثروتی که برباد رفته است

چنورصادقی

 کردســتان نــه تنهــا درحــوزه موادمعدنــی بلکــه در 
محصــوالت جنگلــی هــم خــام فــروش شــده و آنهــا بــدون 
ارزش افــزوده از اســتان خــارج مــی شــوند، شــاید بــا ایــن 
اوصــاف کردســتان درصــدر جــدول خــام فروشــان کشــور 

ــرار دارد. ق
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ــران اقتصاد ایـ

 گال و گه زو بیشترین محصول تولیدی از بلوط 
ــاورزی و  ــات کش ــز تحقیق ــناس مرک ــی کارش ــروز مردان فی
ــه  ــاره ب ــا اش ــه ب ــن زمین ــتان در ای ــی کردس ــع طبیع مناب
ــه از جنــس بلــوط در زاگــرس شناســایی  ــا ۱۸ گون اینکــه ت
ــه از  ــوول ســه گون ــوط و ی ــازودار، بل ــت: م شــده اســت، گف
ــاد  ــتان زی ــتان کردس ــش آن در اس ــه پراکن ــت ک ــوط اس بل

ــت. اس
وی ادامــه داد: پراکنــش مــازودار در قســمتی از زاگــرس بــه 
عبارتــی از مرکــز بــه طــرف شــمال آن شــروع، یــوول بیشــتر 
ــه  ــی ک ــان غرب ــا آذربایج ــرس ت ــمال زاگ ــات و ش در ارتفاع

انتهــای زاگــرس اســت را شــاهد هســتیم.
ــه از  ــی ک ــا محصــوالت فرع ــه عموم ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
بلــوط گرفتــه مــی شــود شــامل گال و گــه زو اســت، بیــان 
کــرد: گــه زو در اکثــر گونــه های بلــوط مــی تــوان آن را تهیه 
ــه  کــرد ولــی از مــردم منطقــه شــنیده ایــم کــه گــه زو گون

ــا کیفیــت تــر اســت. بلــوط مــازودار بهتــر وب
مردانــی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد محصــوالت جدیــد منجر 

ــت،  ــده اس ــنتی ش ــوالت س ــتفاده از محص ــش اس ــه کاه ب
عنــوان کــرد: اســتفاده زیــادی از محصــوالت فرعی بلــوط در 
ــداری  ــا مق ــا از آنه ــروزه اســتفاده ه ــی شــد و ام گذشــته م

ــر شــده اســت. ــر و کــم ت محدودت

ســهم ۶ درصــدی فــرآورده هــای جنگلــی در ســبد 
خانــوار روســتایی در کردســتان

وی بــه طــرح انجــام شــده خــود بــا عنــوان بررســی میــزان 
وابســتگی اقتصــادی بهــره بــرداران مناطــق جنگلــی مریوان 
ــرد  ــاره ک ــی اش ــی جنگل ــای فرع ــه فروآورده ــروآباد ب وس
وگفــت: اجــرای ایــن طــرح در روســتاهای شهرســتان هــای 
مریــوان و ســروآباد در ســال ۹۱ آغــاز شــد و تــا شــهریور ۹۴ 

هــم بــه طــول انجامیــد.
ــبد  ــوالت در س ــن محص ــه ارزش ای ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
ــاس  ــرد: براس ــان ک ــت، بی ــز اس ــا ناچی ــتایی م ــوار روس خان
ــتان  ــن دو شهرس ــتاییان ای ــه از روس ــی ک ــنامه های پرسش
تکمیــل کردیــم ســهم فــرآورده هــای جنگلــی اعــم از بلوط، 
ــوار  ــره در ســبد خان ــی و پســته وحشــی وغی ــک، گالب زالزال

ــود. ــد ب ــتایی ۶ درص روس
ــتان  ــاورزی کردس ــات کش ــز تحقیق ــناس مرک ــن کارش ای
ــرح  ــرای ط ــل اج ــا اوای ــا ب ــرح م ــه چــون ط ــه داد: البت ادام
هدفمنــدی یارانــه هــا تداخــل پیــدا کــرد بســیاری از مــردم 

ــد. ــی دادن ــرار نم ــا ق ــار م ــات الزم را در اختی اطالع

ــی  ــش بوم ــی دان ــی جنگل ــوالت فرع ــر محص اکث
ــود دارد ــا وج ــا آنه ــاط ب درارتب

ــته  ــه از پس ــقز ک ــیره س ــی ش ــت: حت ــی اظهارداش مردان
وحشــی گرفتــه مــی شــود و دارای ارزش اقتصــادی فراوانــی 
هــم هســت هنــوز از روش بومــی بــرای بهــره بــرداری از آن 

ــی شــود. ــه م بکارگرفت
وی اضافــه کــرد: انجــام تحقیقــات در جنــگل ســابقه زیــادی 
نــدارد، ۳۰،۴۰ ســاله ایــن کار شــروع شــده و در طــول ایــن 
ســال هــا هــم اهمیــت آنچنانــی بــه محصــوالت فرعــی داده 

نشــده اســت.
ــوالت  ــرداری از محص ــره ب ــک به ــی ش ــت: ب وی اظهارداش
ــارت  ــود خس ــام ش ــی انج ــر غیراصول ــی اگ ــی جنگل فرع

ــد. ــی کن ــری را وارد م ــران ناپذی ــی جب ــراوان وحت ف
مردانــی عنــوان کــرد: ســال هــای ســال اســت که نســبت به 
شــکل ومیــزان بهــره بــرداری از این محصــوالت هشــدارداده 
مــی شــود ولــی متاســفانه رعایــت نمــی شــود و ایــن موجب 

ازبیــن رفتــن درختــان  جنگلــی خواهد شــد.

وی اضافــه کــرد: پتانســیل  بهره بــرداری از محصــوالت فرعی 
ــرانه  ــد خودس ــی نبای ــود دارد ول ــا وج ــتان م ــی دراس جنگل
ــا برنامــه ریــزی در ایــن زمینــه اقــدام  انجــام شــود و بایــد ب

ــود. ش
وی ادامــه داد: تحقیقاتــی کــه در خــارج از کشــور  در 
مناطقــی کــه از محصــوالت فرعــی جنگلــی  بهــره بــرداری 
شــده انجــام گرفتــه اســت نشــان داده کــه ضریب جینــی در 

ــوده اســت. ــر ب ــن مناطــق هــم باالت ای
ــش از  ــه بی ــوط، گال اســت ک ــر از محصــوالت بل یکــی دیگ
ــع  ــود دارد، و در صنای ــده و وج ــایی ش ــوع از آن شناس ۷۰ ن
مختلــف از جملــه صنعــت رنگــرزی بکارگرفتــه مــی شــود.
ــز  ــگل مرک ــوزه جن ــان ح ــر کارشناس ــی از دیگ ــروز فان به
ــت:  ــتان گف ــی کردس ــع طبیع ــاورزی و مناب ــات کش تحقیق
در اســتان، یکــی از عوامــل باعــث شــده محصــوالت فرعــی 

کمرنــگ شــود ورود محصــوالت صنعتــی خــاص بــا قیمــت 
ــازار اســت. ــه ب ــر ب ارزان ت

وی بـا بیـان اینکـه محصوالتـی که جنبـه خوراکـی و دارویی 
دارنـد، جایگزیـن ندارنـد، بیـان کـرد: البته بـرای محصوالتی 
که جنبـه خوراکـی دارد اکثر دیدگاه مردم به سـمت وسـوی 
محصـوالت ارگانیک اسـت ودر این رابطـه محصوالت طبیعی 

با تولیـدات صنعتـی قابل رقابت اسـت.

صادرات ساالنه حدود ۲۰۰ تن محصوالت فرعی بلوط
عبــداهلل رضایــی یکــی از صادرکننــدگان محصــوالت فرعــی 
ــه حــدود ۲۵ ســال اســت در  ــوط در کردســتان اســت ک بل
ــه  ــی ب ــوالت جنگل ــادرات محص ــروش و ص ــد و ف ــر خری ام

ــت دارد. ــوط فعالی ــژه بل وی
وی گفـت: در میـان محصـوالت فرعـی بلـوط »گـه زو« دو 
سـال اسـت که میزان آن کاهش پیـدا کـرده و همین موجب 
افزایـش قیمـت آن تـا کیلویـی ۸۰ هزار تومان شـده اسـت.

وی بــا اشــاره بــه اینکه بیشــترین مشــتری گــه زو در اســتان 
هــای اصفهــان، تهــران و مشــهد هســتند، بیــان کــرد: دراین 
اســتان هــا از محصــول گــه زو در صنایــع شــیرینی پــزی که 
بســیار بــه صرفــه تــر از محصولــی هــم چــون کتیــرا اســت، 

اســتفاده مــی شــود.
ایــن صادرکننــده محصــوالت جنگلــی درکردســتان با اشــاره 
بــه اینکــه از دیگــر محصــوالت بلــوط، گال اســت، ادامــه داد: 
ــه  ــم ک ــی ه ــال های ــن گال و در س ــا ۱۵۰ ت ــاالنه ۱۰۰ ت س
گــه زو زیــاد باشــد ایــن میــزان بــه ۲۰۰ تــن از محصــوالت 
فرعــی بلــوط مــی رســد و آنــرا بــه دیگــر اســتان های کشــور 

و همچنیــن خــارج از کشــور صــادر مــی کنیــم.
رضایــی ادامــه داد: ۸۰ درصــد محصــول گال را که در اســتان 
خریــداری مــی کنیــم بــه خــارج از کشــور و ۳۰ درصــد از گه 

زو اســتان را بــه خــارج از کشــور صــادر مــی کنیم.

ــن کاربردهــای گــه زو درعرصــه شــیرینی   یکــی از مهمتری
پــزی اســت و مهمتریــن مــاده اولیــه تهیــه شــیرینی ســنتی 
بــه همیــن نــام در کردســتان اســت کــه طرفــداران زیــادی 
هــم دارد و اگــر بــه طــور اصولــی و براســاس طرحــی تدویــن 
ــه  ــرد ن ــرار گی ــرداری ق ــره ب ــورد به ــن محصــول م شــده ای
ــزی هــای ســنتی اســتان در تهیــه  تنهــا دیگــر شــیرینی پ
ایــن محصــول دچــار مشــکل نخواهند شــد بلکــه بــا افزایش 

تعــداد واحدهــای تولیــدی هــم مواجــه خواهیــم شــد.
ایجــاد واحدهــای بهــره بــرداری و فــرآوری محصــوالت 
جنگلــی بــه ویــژه بلــوط عــالوه بردرآمدزایــی و ایجــاد ارزش 
ــن  ــه یکــی از مهمتری ــه ایجــاد اشــتغال ک ــزوده منجــر ب اف
مشــکالت پیــش روی اســتان اســت، خواهــد شــد لــذا مــی 
طلبــد مســئوالن بــه ایــن حــوزه هــم نــگاه و توجــه ویــژه ای 

داشــته باشــند.
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تولیــدات  و  صــادرات  خطــر  زنــگ 
خراســان شــمالی در ســال حمایــت از 
کاالی ایرانــی در حالــی بــه صــدا درآمــد 
ــه  ــتیبانی هم ــتانی پش ــئوالن اس ــه مس ک
جانبــه خــود را بــرای رفــع موانــع و 
مشــکالت پیــش رو اعــالم کــرده بودنــد.

باوجــود تحریــم هــای حاکــم و بیــم کشــورهای زیــر ســلطه 
آمریــکا بــرای ســرمایه گــذاری در ایــران، مســئوالن بــا امیــد 
فــراوان بــرای جــذب ســرمایه گــذاران خارجــی، تــالش مــی 
کننــد در حالــی کــه کارآفرینان و ســرمایه گــذاران بــا تجربه 
ــای  ــرح در بازاره ــای مط ــتن برنده ــم داش ــه رق ــتان ب اس
ــد  ــون تولی ــرات لحــاظ شــده در قان ــه ســبب تغیی جهــان ب
و صــادرات دیگــر امیــدی بــرای ادامــه کار ندارنــد کــه ایــن 
گویــای ضــرب المثــل  »مــرغ همســایه غــاز« اســت را تداعی 

مــی کنــد.
برایــن اســاس تولیدکننــدگان، صادرکننــدگان و حتــی 
ــم  ــر تحری ــالوه ب ــد ع ــادی معتقدن ــر اقتص ــان ام کارشناس
ــزان  ــت، می ــازار ارز، دســتورالعمل هــای دول هــا و نوســات ب
تولیــدات کاالهــای داخلــی و همچنیــن انگیــزه صــادرات را 
بــه شــدت تحــت الشــعاع قــرار داده اســت. ایــن نــوع اقدامات 
ــدگان و  ــرای تولیدکنن ــخ ب ــره ای تل ــادآور خاط ــت، ی دول
ــال ۹۱  ــه در س ــوری ک ــه ط ــت ب ــرش اس ــدگان ف صادرکنن
صــدور بخشــنامه پیمــان ســپاری ارزی ســبب افــول برخــی 

ــرش شــد. ــژه ف ــه وی ــی ب از صــادرات نفت
امــروز نیــز عــالوه بــر مشــکالت ســرمایه گــذاری خارجــی و 
نوســات نــرخ ارز، دســتورالعمل هــای ســخت گیرانــه تــوام با 
کاســتی بــه ســبب سیاســتگذاری هــای داخلــی بــر تحریــم 

هــا غلبــه کــرده اســت.

رانت خواری روح تولیدکنندگان را آزار داده
یکــی از صادرکننــدگان نمونــه کشــوری دربــاره علــت 
مشــکالت پیــش روی تولید و صــادرات در خراســان شــمالی 
ــی در اســتان ســبب ایجــاد  ــد: دیوانســاالری دولت ــی گوی م
فســاد مالــی و رانــت خــواری در بخش تولیــد و صــادرات کاال 
شــده بــه طــوری کــه روح و روان تولیدکننــدگان از شــرایط 

ــد. ــی بین ــم آزار م حاک
ــران  ــفانه مدی ــد: متاس ــی کن ــار م ــده اظه ــداهلل خدابن عب
ــادرات  ــوزه ص ــی ح ــتورالعمل قانون ــمالی، دس ــان ش خراس
کشــور را براســاس موقعیــت و منفعــت خــود، تغییــر و آنچــه 

ــد. ــی کنن ــی م ــد، عملیات ــا کن ــرایط اقتض ــه ش ک
ــان  ــان خراس ــزه کارآفرین ــه انگی ــان اینک ــا بی ــده ب خدابن
ــا  ــی و زیرپ ــی قانون ــد: ب ــی افزای ــده، م ــلب ش ــمالی س ش
گذاشــتن حــق صادرکننــده انگیــزه تولیــد و توســعه صنعــت 

ــت. ــه اس ــدگان گرفت را از تولیدکنن
ــان، نوســانات  ــورم پنه ــر ت ــالوه ب ــد: ع ــی کن ــح م وی تصری
نــرخ ارز و رکــود حاکــم در کشــور بــا رفتارهــای غیــر 
منصفانــه و منفعــت طلبانــه برخــی مدیــران خراســان 
شــمالی بــه زودی شــاهد تعطیلــی کارخانه هــا و بنــگاه های 

ــود. ــم ب ــتان خواهی ــی اس صنعت
ایــن کارآفریــن برتــر مــی گویــد: بنــده باوجــود کســب رتبــه 
دوم صادرکننــده کشــور و داشــتن بــازار فــروش محصــول در 
کشــورهای مختلــف، در آســتانه تعطیــل کــردن کارخانــه ام 

هســتم و ایــن امــر بیــکاری ۱۵۰ کارگــر را بــه همــراه دارد.
ــزوده  ــد ارزش اف ــون بای ــد: براســاس قان ــی افزای ــده م خدابن
اعتبــار مالیاتــی صادرکننــده پــس داده شــود اما در خراســان 
شــمالی بــا فاکتورســازی، ۱۰ برابــر فــروش محصــول، مالیات 
ــدد  ــای متع ــراض ه ــا اعت ــت ب ــد و در نهای ــی کنن ــادر م ص
ــه ۳۰  ــی ک ــود در حال ــی ش ــل م ــد آن تعدی ــا ۷۰درص تنه
درصــد باقــی مانــده نیــز هزینــه تولیــد را جبــران نمــی کند.

وی در ادامــه بــه ایجــاد منطقــه ویــژه اقتصــادی در بجنــورد 
طــی امســال اشــاره و اظهــار مــی کنــد: وقتــی کارخانــه های 
اســتان در آســتانه تعطیلــی اســت، راه انــدازی منطقــه جدید 

چــه ســودی خواهــد داشــت.

وقفه در بازار تولید، تولیدی را به صفر می رساند
ــه صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان شــمالی  رئیــس خان
ــی  ــروش م ــازار ف ــدی در ب ــی تولی ــب تعطیل ــاره عواق درب
ــود  ــه وج ــک روزه ب ــروش محصــول ی ــلما بازارف ــد: مس گوی
نخواهــد آمــد و قطعــا وقفــه در بــازار تولیــد و فــروش، 
کارخانــه را هماننــد روز نخســت بــه صفــر تبدیــل مــی کنــد.
ــی  ــای حمایت ــان اینکــه سیاســت ه ــا بی ــان ب ــد حیدری امی
ــر  ــدی ه ــش تولی ــه بخ ــت ب ــک دول ــت کم ــت نخس اولوی
جامعــه ای اســت، اظهــار کــرد: بنــگاه هــای درون ســازمانی 
ــر از  ــا اگ ــد ام ــالش کنن ــرای رشــد ســازمان ت ــدازه ب ــر ان ه

ــود. ــد ب ــق نخواهن ــار مشــکل باشــند، موف داخــل دچ
ــی  ــکالت داخل ــر مش ــن اگ ــد: بنابرای ــی افزای ــان م حیدری
رفــع نشــود تولیدکننــدگان نمــی تواننــد بــه تنهایــی بــرای 

ــد. ــدام کنن ــول اق ــادرات محص ــازی و ص برندس
ــتورالعمل  ــالغ دس ــان اب ــه از زم ــان اینک ــا بی ــه ب وی در ادام
هــای دولــت، واحدهــای تولیــدی و صادراتــی خراســان 
ــی  ــا زمان ــد: ت ــی کن ــان م ــد، بی ــده ان ــل ش ــمالی تعطی ش
کــه  سیاســت هــای مرتبــط بــا بهبــود وضعیــت صــادرات و 
تولیــد بــه طــور کلــی تغییــر نکنــد، حمایــت های مســئوالن 

ــود. ــد ب اســتانی کارســاز نخواه
ــه صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان شــمالی  رئیــس خان
مالیــات بــر ارزش افــزوده را نمونــه ای از دســتورالعمل مــورد 
ــر ارزش  نظــر دولــت اعــالم و  تصریــح مــی کنــد: مالیــات ب
ــی کار  ــر قانون ــه غی ــری ک ــت گ ــرای صنع ــا ب ــزوده تنه اف
ــم در حــد  ــه آن ه ــود البت ــد ب ــد، ثمربخــش خواه ــی کن م
روزمرگــی و تاثیــری بــرای برندســازی و ســودآوری نخواهــد 

ــت. داش
حیدریــان همچنیــن دربــاره دســتورالعمل بخــش صــادرات 
ــر  ــال اخی ــد س ــی چن ــه ط ــر اینک ــالوه ب ــد: ع ــی گوی م
ــتورالعمل  ــد، دس ــی ش ــت نم ــی پرداخ ــوقات صادرات مش

ــده را  ــادر کنن ــای ص ــرکت ه ــز ش ــپاری ارزی نی ــان س پیم
ــاز  ــت ب ــه دول ــادرات را ب ــا ارز حاصــل از ص ــرده ت ــف ک مکل
ــرخ ارز را چهــار  ــد، ایــن در حالــی اســت کــه دولــت ن گردان
هــزار و ۲۰۰ تومــان اعــالم کــرده و ارز بــا ایــن نــرخ در بــازار 

ــدارد. ــود ن وج
وی اضافــه مــی کنــد: بــا وجــود اینکــه راهــکاری بــرای نقــل 
ــت  ــدارد، دول ــه داخــل کشــور وجــود ن و انتقــاالت بانکــی ب
انتظــار بازگردانــد ارز بــا نــرخ تعییــن شــده را از صــادر کننده 
ــمالی  ــان ش ــادرات خراس ــام ص ــت تم ــن عل ــه همی دارد، ب

متوقــف شــده اســت.
ایــن صادرکننــده خراســان شــمالی مــی گویــد: همچنیــن با 
افزایــش قیمــت مــواد اولیــه تولیــد کاال برخــی از واحدهــای 
ــران شــدن  ــد گ ــه امی ــد شــده را ب ــای تولی ــی کااله بازرگان

دپــو مــی کننــد.
حیدریــان همچنیــن برابــری چــک بــا برگــه قــرارداد، 
ــی در خراســان شــمالی را از دیگــر  ــل ریل ــود حمــل و نق نب

ــرد. ــالم ک ــتان اع ــادرات اس ــکالت ص مش
ــا ارائــه  یکــی دیگــر از تولیــد کننــدگان خراســان شــمالی ب
راهــکار بــرون رفــت از مشــکالت پیــش روی بخــش تولیدی 
و صادراتــی مــی گویــد: در ایــران تولیــدی موفــق خواهــد بود 
کــه مــواد اولیــه مصرفــی آن تولیــد تمامــا وابســته بــه داخل 
ــداری شــود و  ــج خری ــال رای ــه صــورت ری کشــور باشــد و ب
همچنیــن کاالی تولیــدی مــا تمامــا صادراتــی و پــول آن بــه 

صــورت ارز وارد کشــور شــود.
ــدام  ــن اق ــه ای ــد: چنانچ ــی کن ــار م ــری اظه ــران مظه کام
انجــام شــود تمامــی تولیــدات داخلــی ســود چنــد درصــدی 
خواهنــد داشــت در غیــر ایــن تولیــدات کشــور محکــوم بــه 

فنــا اســت.
مظهــری بیــان مــی کنــد: همچنیــن اگــر کاالهــای ایرانــی 
براســاس اســتاندارهای روز دنیــا تولید شــوند، قطعا مشــتری 
دســت بــه نقــد پشــت مرزهــا در انتظــار خریــد کاالی ایرانی 

خواهــد ایســتاد.
وی ادامــه مــی دهــد: چنانچــه تمــام مردم ایــران تنهــا کاالی 
ــا  ــد، قطع ــداری کنن ــت را خری ــی کیفی ــد ب ــی هرچن داخل
مشــکل اشــتغال، رفــاه، اقتصــاد برطــرف و همچنیــن ســبب 

کلید چرخ تولید در بیراهه های داخلی قفل کرد/ 
صدای زنگ خطر صادرات 
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الهام 
یزدان پناه

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 69 |  شماره 28 | خرداد 97

ــران اقتصاد ایـ

ارتقــاء کیفیــت محصــوالت خواهــد شــد.
ایــن تولیدکننــده بــا گالیــه از برخــی ناپایــداری ها در کشــور 
مــی گویــد: متاســفانه تعرفــه یکســان حــق بیمــه و حامــل 
ــرای تمامــی بنــگاه  ــرق، آب و گاز ب ــرژی همچــون ب هــای ان
ــه  ــای اقتصــادی و مناطــق کشــور یکســان درنظــر گرفت ه
ــای  ــروم و کارگاه ه ــق مح ــرر مناط ــه ض ــن ب ــه ای ــده ک ش

ــده اســت. ــان دی زی

غفلت از طرح های ملی و تولیدات داخلی
عضـو کمیسـیون برنامـه و بودجـه مجلس شـورای اسـالمی 
دربـاره تعلل در اجـرای طرح های ملی خراسـان شـمالی می 
گوید: چرخ توسـعه اسـتان با عملیاتی شـدن طـرح های ملی 

و حمایـت از کارخانـه های بـزرگ حرکت خواهـد کرد.
هــادی قوامــی اظهــار مــی کنــد: باوجــود اینکــه دوکارخانــه 
بــزرگ و مهــم صنعــت نفــت و گاز کشــور در خراســان 
ــزات مــورد  ــا انحصــار واردات تجهی شــمالی فعالیــت دارد ام
نیــاز ایــن صنعــت بــه دســت دالالن داخلــی ســپرده شــده و 
مســلما تعطیلــی و چالش هــای کارگــری را در پیــش خواهد 
داشــت. قوامــی بــا بیــان اینکــه محصــوالت جدیــد براســاس 
تقاضــای بــازار، تولیــد و توســعه مــی یابــد، بیــان مــی کنــد: 
متاســفانه از ســال گذشــته تاکنــون قــرارداد جدیــد بــا ایــن 
دو کارخانــه منعقــد نشــده و چــرخ آن بــا تولیــد سفارشــات 

پیشــین مــی چرخــد.
ــر واردات ایــن چنیــن  وی مــی افزایــد: وقتــی دولــت در براب
ــور  ــل کش ــت آن در داخ ــابه باکیفی ــه مش ــی ک محصوالت
ــی تفــاوت اســت، چطــور ســرمایه گــذار مــی  وجــود دارد ب
ــش  ــل پی ــرات غیرقاب ــانات ارز و تغیی ــه نوس ــد در بحبوب توان

ــد. ــان کن ــروش اطمین ــازار ف ــه ب ــی، ب بین
نماینــده مــردم اســفراین در ادامــه بــه کســب رتبــه نخســت 
جــذب ســرمایه گــذار خارجــی در خراســان شــمالی اشــاره و 
مــی گویــد: ادعــای جــذب ســرمایه گــذار خارجــی تاکنــون 
ثمــره ای بــرای اســتان نداشــته و نمونــه آن بالتکلیفــی تنهــا 
ســرمایه گــذار خارجــی در پــروژه نیــروگاه خورشــیدی 
ــض برجــام  ــرخ ارز و نق ــش ن ــه افزای جاجــرم اســت چــرا ک

ــروژه مــردد کــرده اســت. ــرای ادامــه پ ــان را ب آن

ــی  ــع غیــر قانون ــا متخلفــان ایجــاد موان برخــورد ب
ــادرات ــش ص بخ

ــش روی  ــکالت پی ــاره مش ــمالی درب ــان ش ــتاندار خراس اس

تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان اســتان مــی گویــد: قطعا با 
متخلفــان ایجــاد موانع غیــر قانونــی حــوزه صــادرات برخورد 

جــدی خواهــد شــد.
ــود در  ــع موج ــد: موان ــی کن ــار م ــی اظه ــا صالح محمدرض
ــا  ــود ت ــد احصــاء ش ــمالی بای ــان ش ــادرات خراس بخــش ص
بــرای حــل موانــع قانونــی نظــرات و پیشــنهادات بــه مرکــز 
ــر  ــان ب ــرارت زم ــن و مق ــالح قوانی ــه اص ــود البت ــال ش ارس
ــتان  ــود در اس ــع موج ــل موان ــد ح ــا بای ــالش م ــت و ت اس
بــا ایجــاد هــم افزایــی و همفکــری و ارائــه راهکارهــای 

ــد. ــی باش کارشناس
ــت  ــت از بخــش خصوصــی حمای ــد: دول ــی افزای صالحــی م
ــرای احصــاء  ــد ب ــه بخــش خصوصــی بای ــرد البت ــد ک خواه
ــام  ــتان اهتم ــادرات و واردات اس ــای ص ــش ه ــالم چال و اع

ــد. ــته باش داش
ــان  ــی خراس ــدات داخل ــازی تولی ــر برندس ــد ب ــا تاکی وی ب
ــرف  ــه مص ــبت ب ــردم نس ــاد م ــد: اعتم ــی گوی ــمالی، م ش
ــدات  ــه تولی ــن اینک ــتان ضــرورت دارد، ضم محصــوالت اس
ــای  ــه ه ــا نمون ــت ب ــل رقاب ــرا و قاب ــرون گ ــد ب ــی بای داخل

ــد. ــا باش ــتان ه ــر اس ــی و دیگ خارج

ــدم  ــت ع ــد: عل ــی کن ــان م ــمالی بی ــان ش ــتاندار خراس اس
اســتفاده از تولیــدات خراســان شــمالی بایــد مــورد بررســی 
قــرار گیــرد، کــه آیــا رانــت اســت یــا عــدم کیفیــت و عــدم 

ــتاد؟ ــامانه س ــام در س ــت ن ثب

دســتگاه هــای اجرایــی موظــف بــه رفــع مشــکات 
واحدهــای تولیــدی هســتند

معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابع اســتاندار 
خراســان شــمالی دربــاره مشــکالت و چرایــی عدم اســتقبال 
از کاالهــای تولیــدی اســتان در ســطح کشــور و بــرون مرزی 
ــبب  ــی س ــل مختلف ــه عوام ــه اینک ــه ب ــد: باتوج ــی گوی م
پیچیدگــی فضــای کســب و کار مــی شــود از ایــن رو تمــام 
دســتگاه هــای اجرایــی اســتان را ملــزم بــه رفــع مشــکالت 

ــم. پیــش روی واحدهــای تولیــدی کــرده ای
ــی  ــن تمام ــد: همچنی ــی کن ــار م ــی اظه ــد پورعیس مجی
دســتگاه هــا، بخــش هــای خصوصــی، بانــک هــا، 
ــه مصــرف تولیــدات  ــزم ب موسســات و ســایر نهادهــا را مل
داخــل اســتان کــرده ایــم و درصــورت نبــود آن کاال مــی 
تواننــد از ســایر محصــوالت تولیــد داخــل کشــور اســتفاده 

ــد. کنن
ــای  ــد واحده ــط تولی ــر خ ــد: تغیی ــی افزای ــی م ــور عیس پ
قدیمــی کــه بــا تکنولــوژی قدیمــی کار مــی کننــد، 
ــت. ــروش اس ــازار ف ــه ب ــرای ورود ب ــد ب ــتراتژیک جدی اس

وی تصریــح مــی کنــد: باوجــود اینکــه فضــای کســب و کار 
بــه بــازار مصرفــی بســتگی دارد امــا دولــت بــا تمــام ابزارهای 

موجــود از تولیــد کننــدگان حمایــت مــی کنــد.
ــران و مســئوالن  ــه مدی ــم اینک ــزارش، علرغ ــن گ ــر ای بناب
ــا شــعار وحــدت و یکپارچگــی  ارشــد خراســان شــمالی ب
ــادرات  ــد و ص ــوزه تولی ــکالت ح ــع و مش ــع موان ــرای رف ب
اســتان تــالش دارنــد امــا چالــش هــای موجــود در ســطح 
کشــور، دامــن تمــام تولیدکننــدگان و صنعتگــران اســتان 
ــی  ــا زمان ــه و ت ــه را گرفت ــعه یافت ــروم و توس ــای مح ه
ــزه  ــد انگی ــع خــود چشــم پوشــی نکن ــت از مناف ــه دول ک
ــا  ــد و قطع ــد مان ــی نخواه ــد باق ــش تولی ــرای افزای ای ب
ــوان و قــدرت رقابتــی را از واحدهــای  ــی ت بازارهــای جهان

ــت. ــد گرف ــران خواهن ــدی ای تولی
بــا ایــن اوصــاف امیــدی هــم بــرای ســرمایه گــذاری خارجی 
ــه حرکــت  ــا چــرخ رشــد اقتصــادی را ب ــد ت باقــی نمــی مان
درآورنــد چــرا کــه تــرس از تحریــم هــای آمریــکا و نوســانات 
نــرخ ارز در بازارهــای ایــران قــدرت تصمیــم را از آنــان گرفته 

اســت.
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ــران اقتصاد ایـ

افزایــش عــوارض در گران تریــن آزادراه  
ایــران باعــث شــده تــا راننــدگان بــا 
ــرض  ــی و کم ع ــور قدیم ــتفاده از مح اس
و آزادراه  بزننــد  بــه دِل خطــر  پلدختــر  خرم آبــاد - 
ــود! ــر ش ــرروز خلوت ت ــل زال ه ــاد- پ ــری خرم آب الکچ

آزادراه ۱۰۴ کیلومتــری خرم آبــاد- پــل زال کــه عنــوان 
ــار  ــن ب ــد، ای ــدک می کش ــور را ی ــی  کش ــن عوارض گران تری
بــا افزایــش ۱۵ تــا ۲۵ درصــدی عــوارض گــوی ســبقت را در 

ــود. ــوارض آزادراهــی رب ــش ع افزای
ــر از  ــا کمت ــی موجــب شــده ت ــا ۶۰ هزارتومان عــوارض ۱۵ ت
۵۰ درصــد خودروهــای عبــوری از شــاهراه ترانزیتی شــمال - 
جنــوب، تــردد در ایــن آزادراه را بــه مســیر قدیمــی خرم آبــاد 
- پلدختــر ترجیــح دهنــد کــه همیــن تعــداد نیــز انتقــادات 

و نگرانی هایــی بابــت عــوارض عبــور از ایــن محــور دارنــد.
ــون داران  ــته جمعی کامی ــراض دس ــع و اعت ــاب، تجم اعتص
و راننــدگان خودروهــای ســنگین کــه مجبــور بــه پرداخــت 
عــوارض ۵۰ تــا ۶۰ هزارتومانــی در آزادراه خرم آبــاد- پــل زال 
هســتند، باعــث شــد تــا مســئوالن اســتان کارگــروه ایمنــی 
ــش  ــل افزای ــی عل ــت بررس ــا محوری ــتان را ب ــای لرس راه ه
ــوارض  ــن ع ــش ای ــای کاه ــن آزادراه و راهکاره ــوارض ای ع
ــی در  ــق چندان ــز توفی ــه نی ــن جلس ــا ای ــد ام ــزار کنن برگ

ــت.  ــوع نداش ــه موض ــیدگی ب رس
آزادراه  بهره بــرداری  مســئول  کــه  حالیســت  در  ایــن 
ــوارض  ــنهادی ع ــرخ پیش ــد ن ــل زال می گوی ــاد - پ خرم آب
ــوده اســت، امــا  از ســوی مــا کمتــر از مبلــغ اعمــال شــده ب
وزارت راه و شهرســازی پــس از بررســی موضــوع در جلســات 
ــا  ــوارض را ت ــرخ ع ــه ن ــیده ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــدد ب متع

ــد. ــش ده ــی افزای ــزان کنون می
ــوارض آزادراه،  ــش ع ــس از افزای ــدک پ ــدت ان ــن م در همی
بســیاری از راننــدگان مســیر خــود را از آزادراه بــه ســمت راه 
ــرات  ــا خط ــد ت ــر دادن ــر تغیی ــاد- پلدخت ــرض خرم آب کم ع
ایــن مســیر پرپیچ وخــم را بــه جــان بخرنــد؛ به ویــژه 
ســواری های کرایــه کــه بــا افزایــش عــوارض در آزادراه 
خرم آبــاد- پــل زال دیگــر ســود چندانــی از جابه جایــی 
مســافر در مســیر آزادراه کســب نمی کننــد؛ به ســوی 

تــردد در جــاده خرم آبــاد- پلدختــر کــه بــه »جــاده مــرگ« 
ــد. ــه ان ــش رفت مشــهور اســت پی

 
افزایش عوارض در گران ترین آزادراه کشور

یکــی از مــردم منطقــه »میانکــوه شــرقی« شهرســتان 
ــداث آزادراه  ــداف اح ــی از اه ــت: یک ــار داش ــر اظه پلدخت
ــر  ــاد - پلدخت ــم خرم آب ــور قدی ــات در مح ــش تصادف کاه
بــود امــا باوجــود پرداخــت عــوارض هنگفــت در ایــن محــور 
ــردد در  ــا ت ــنگین ب ــای س ــژه خودروه ــه به وی ــایل نقلی وس

ــد. ــی آن را باالبرده ان ــار ترافیک ــم ب ــور قدی مح
ــر پیچ وخــم  محمــد بابایــی افــزود: جــاده قدیــم مســیری پ
و محصــور در کــوه و رودخانــه اســت و باوجــود مســیر 
کوهســتانی و پیچ هــای خطرنــاک حادثه خیــز بــوده و 
ــد. ــاق می افت ــور اتف ــن مح ــادی در ای ــوار زی ــات ناگ تصادف

وی تصریــح کــرد : از طرفــی عــوارض بــاالی آزادراه خرم آبــاد 
- پــل زال به نوبــه خــود تــردد و بــار ترافیکــی در ایــن مســیر 
را افزایــش داده و ایــن امــر میــزان تصادفــات و تلفــات جانــی 

را افزایــش داده اســت.
ــاد -  ــوارض در آزادراه خرم آب ــرخ ع ــش ن ــزود: افزای ــی اف بابای
پــل زال به طورقطــع موجــب تــردد بیشــتر در جــاده قدیــم و 

ــات می شــود. ــت افزایــش تصادف درنهای

آزادراهی که تنها خسارتش برای مردم باقی ماند! 
یکــی از اهالــی ســاکن در »قلعــه نصیــر« پلدختــر در 
ــداث آزادراه  ــت: اح ــل زال گف ــاد - پ ــیه آزادراه خرم آب حاش
ــت  ــر گرف ــروم پلدخت ــردم مح ــغلی را از م ــای ش فرصت ه
ــکاری در شهرســتان شــد و  ــر موجــب افزایــش بی ــن ام و ای
ــه  اکنــون نیــز باوجــود شــرایط ســخت معیشــتی،  مــردم ب
ناچــار بایــد بــرای تــردد در آزادراه متحمــل پرداخــت عوارض 

ــوند. ســنگین ش
علــی موســوی افــزود: اهالــی روســتاهای »میانکــوه شــرقی« 
زمین هــای کشــاورزی خــود را در اختیــار بخــش خصوصــی 
ــه  ــداث آزادراه در منطق ــه اح ــد این ک ــه امی ــد ب ــرار داده ان ق
ــای  ــا زمین ه ــا نه تنه ــد ام ــتغال زایی ایجــاد کن تحــول و اش
مرغــوب مــا را از دســتمان گرفــت بلکــه کشــاورزی را لنــگ 
ــه  ــی را ب ــردن چشــمه ها، زمین هــای آب ــن ب ــا از بی ــرد و ب ک

دیــم تبدیــل کــرد.

ــت:  ــر گف ــرقی« پلدخت ــوه ش ــی »میانک ــر از اهال ــی دیگ یک
جاده قدیــم »میانکوه شــرقی« براثر عملیــات اجرایــی آزادراه 
تخریــب شــد و آخــر کار آن را بــدون بازســازی بــه حــال خود 

رهــا کردنــد.
محمــد علیــزاده افــزود: اکنــون اهالــی منطقــه بــرای 
رفت وآمــد مجبورنــد از آزادراه تــردد داشــته باشــند کــه بایــد 

ــد. ــت کنن ــوارض پرداخ ــور از آن ع ــار عب ــر ب ــرای ه ب
وی تصریــح کــرد: احــداث آزادراه از آن جملــه کارهــای 
ــن  ــادی ای ــت اقتص ــت وضعی ــه می توانس ــود ک ــی ب عمران
ــت  ــا پرداخ ــازد ام ــر س ــروم را بهت ــده و مح ــردم جنگ دی م

ــت. ــاخته اس ــرو س ــکالتی روب ــا مش ــا را ب ــوارض آن ه ع
مــردم روســتاهای مســیر آزادراه در حــال مهاجــرت به شــهر 

هستند
یــک راننــده روســتایی »میانکــوه شــرقی« پلدختــر 
گفــت: جــاده قدیــم و راه دسترســی روســتاهای »میانکــوه 
شــرقی« را عملیــات ســاخت آزادراه تخریــب کــرده و 
ــود  ــت، بااین وج ــرده اس ــن ب ــا را از بی ــاخت های م زیرس
ــای  ــد و انجــام کاره ــرای رفت وآم ــن روســتاها ب ــی ای اهال
روزمــره بایــد در هــر رفت وبرگشــت مبلــغ هنگفتــی 

ــد. ــت کنن ــوارض پرداخ ع
احمدرضــا عینــی افــزود: مــردم ایــن منطقــه کشــاورز 
ــا در  ــل هزینه ه ــر تحمی ــالوه ب ــداث آزادراه ع ــتند و اح هس
حــوزه زیرســاخت ها و اراضــی کشــاورزی ایــن منطقــه، 
پرداخــت عــوارض را نیــز بــه مشــکالت آن هــا اضافــه کــرده 
به گونــه ای کــه مــردم ایــن روســتاها در حــال مهاجــرت بــه 

شــهر هســتند.
وی تصریــح کــرد: هرکــدام از اهالــی ایــن روســتاها کــه برای 
ــور  ــیر آزادراه عب ــند در روز از مس ــور باش ــام کاری مجب انج
ــت  ــوارض پرداخ ــان ع ــزار توم ــل ۱۲ ه ــد حداق ــد بای کنن
ــز افزایــش داشــته  ــرخ آن نی ــد ن ــه جدی کننــد کــه در تعرف

ــت. اس

مردمی که بیکار شدند
یــک کارشــناس عمــران در پلدختــر اظهــار داشــت: حــدود 
۹۰ درصــد آزادراه خرم آبــاد - پــل زال در حــوزه اســتحفاظی 
ــوخت،  ــای س ــش هزینه ه ــر کاه ــه ازنظ ــت ک ــر اس پلدخت
زمــان، تصادفــات و مخاطــرات جــاده ای مؤثــر بــوده و 
ــن  ــا ای ــت ام ــد اس ــور مفی ــی آزادراه در کالن کش به طورکل
آزادراه بــه شــهرهای پلدختــر و معمــوالن و به ویــژه مشــاغل 

ــت. ــرده اس ــیب وارد ک ــدت آس ــم به ش ــاده قدی ــار ج کن
صمــد چراغــی پــور افــزود: قبــل از احــداث آزادراه خرم آبــاد 
ــادی در حاشــیه جــاده قدیــم در  - پــل زال کــه مشــاغل زی
شهرســتان پلدختــر وجــود داشــت تــردد خودروهای ســبک 
و ســنگین ماننــد اتوبوس هــا بــه ایــن مشــاغل رونــق زیــادی 
ــاغل  ــن مش ــه ای ــن آزادراه هم ــداث ای ــا اح ــا ب ــود ام داده ب
حــذف شــد کــه ازاین جهــت خســارات زیــادی بــه مشــاغل 

خدماتــی منطقــه وارد شــد.
ــاده  ــز کارگاه در ج ــروژه آزادراه و تجهی ــرای پ ــزود: اج وی اف
ــرقی«  ــوه ش ــه از »میانک ــاد ک ــه خرم آب ــر ب ــم پلدخت قدی
ــد  ــوب می ش ــی محس ــاده دسترس ــوان ج ــذرد و به عن می گ
ــه ایــن جــاده به شــدت آســیب وارد کــرد و پــس از اتمــام  ب

ــد. ــت نکردن ــروژه  آن را مرم پ
ایــن  کارشــناس عمــران گفــت: هم اکنــون اهالی روســتاهای 
منطقــه »میانکــوه شــرقی« پلدختــر ماننــد »قلعــه نصیــر« و 
»آبســرد« و امثــال آن کــه آزادراه جــاده قدیم و راه دسترســی 
آن هــا را تخریــب کــرده مجبورنــد بــرای عبــور از بخشــی از 
آزادراه عــوارض کل آزادراه را پرداخــت کننــد کــه ایــن ظلــم 

گران ترین عوارضی گران تر شد؛ آزادراه الکچری هر روز خلوت تر می شود

زهرا حسینی
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در حــق مــردم ســاکن ایــن روســتاها اســت.
ــا از ۳۰  ــه تنه ــه درحالی ک ــن منطق ــاکنان ای ــزود: س وی اف
کیلومتــر آزادراه عبــور می کننــد بایــد عــوارض ۹۰ کیلومتــر 
را پرداخــت کننــد کــه درواقــع پیش بینی شــده تعرفه هایــی 
ــا رنــگ  مخصــوص مناطــق روســتایی »میانکــوه شــرقی« ب
متفــاوت تهیــه کننــد و  نصــف عــوارض را از آن هــا بگیرنــد 

ــرل اســت و خروجــی دارد. ــر قابل کنت ــن ام ــه ای ک
ــی  ــر« یک ــه نصی ــراب »قلع ــرد: س ــح ک ــور تصری ــی پ چراغ
از ســراب های پــر آب، تاریخــی و قدیمــی منطقــه بــود 
ــل زال«  ــداث آزادراه »پ ــات اح ــر عملی ــفانه براث ــه متأس ک
ــاد،  ــاق افت ــت اتف ــه از باالدس ــی ک ــای حجیم بتن ریزی ه
ایــن چشــمه مقــداری کــور شــد و بــا کاهــش شــدید دبــی 

آب مواجــه شــد و متأســفانه موجــب شــد بخشــی از اراضــی 
کشــاورزی آن منطقــه بــه دیــم تبدیــل شــود و مردم آســیب 

ــد. ببینن
وی افــزود: درمجمــوع آزادراه بــرای کالن کشــور، خــوب 
ــه شــهروندان پلدختــر  ــود امــا از حیــث حــذف مشــاغل ب ب
و معمــوالن خســارات زیــادی وارد کــرد و مــردم روســتاهای 
ــد و  ــیب دیدن ــاورزی آس ــوزه آب و کش ــیه آزادراه در ح حاش
ــت  ــه پرداخ ــور ب ــاد مجب ــه خرم آب ــه ب ــردد روزان ــرای ت ب

ــتند. ــنگین هس ــوارض س ع
ایــن کارشــناس عمــران گفــت: ازنظــر فنــی نیــز برخــالف 
ــال آســوده  ــا خی ــدگان ب ــه بایســتی رانن ــا ک ســایر آزادراه ه
از آن عبــور کننــد بــه دلیــل عــدم عملیــات تثبیــت خــاک،  

بارهــا در برخــی نقــاط آزادراه ریــزش و انســداد جــاده 
ــایر  ــه س ــبت ب ــا در آزادراه نس ــن ریزش ه ــده و ای ایجادش
محورهــای مواصالتــی شهرســتان بیشــتر شــد و هــر بــار نیاز 
ــازی  ــد پاک س ــی مانن ــرداری و اقدامات ــات خاک ب ــه عملی ب
دارد؛ ازایــن رو الزم اســت به مــرور نقــاط ضعــف شناســایی و 

ــع مشــکل شــود. رف
ــل زال  ــوارض آزادراه پ ــرد: ع ــان ک ــور خاطرنش ــی پ چراغ
نســبت بــه ســایر آزادراه هــا گران تــر اســت کــه از ایــن نظــر 

ــی رود. ــه م ــردم محــروم منطق ــه چشــم م ــز دودش ب نی

کاهش تردد در آزادراه »خرم آباد- پل زال« 
ــوارض آزادراه  ــش ع ــت: افزای ــار داش ــر اظه ــدار پلدخت فرمان
می توانــد بــرای مــردم شهرســتان هــم فرصــت و هــم 
تهدیــد باشــد، فرصــت ازآن جهــت کــه موجــب افزایــش بــار 
ترافیکــی در جــاده قدیــم می شــود کــه می توانــد بخشــی از 

ــد. ــا کن ــه را احی ــن منطق ــت رفته ای ــغل های ازدس ش
نعمــت الــه دســتیاری بــه مشــکالت اجتماعــی آزادراه 
ــور  ــت: مح ــار داش ــرد و اظه ــاره ک ــل زال  اش ــاد - پ خرم آب
ــل زال دارای  ــه پ ــر ب ــر و پلدخت ــه پلدخت ــاد ب ــم خرم آب قدی
ــه اصــالح  ــاز ب ــاک اســت و نقاطــی از آن نی پیچ هــای خطرن
هندســی مســیر دارد کــه انجام نشــده و بــار ترافیکــی باعــث 
بــروز مشــکالت، تصادفــات و تلفــات جانــی می شــود و ایــن 

ــد اســت. خــود تهدی
ــزود: آزادراه  ــرد و اف ــی آزادراه اشــاره ک ــه مشــکالت فن وی ب
ــادی در  ــای زی ــی دارد و بخش ه ــکالت فراوان ــل زال مش پ
ــار  ــرده و مه ــت ک ــاده نشس ــل ج ــای بغ ــه ه ــیر ترانش مس
ــاید  ــده ش ــه ساخته ش ــتیبانی ک ــای پش ــده اند، دیواره نش
ــا  ــت آن ه ــه پش ــی ک ــم خاک ــیله حج ــا به وس ــی جاه بعض
بــوده جابه جاشــده و بخش هایــی از آن بــه دلیــل مهــار 
نشــدن براثــر بارندگی هــا در فصــل زمســتان متأســفانه 

ریــزش می کننــد.
ــا و  ــن ریزش ه ــه ای ــه ب ــا توج ــت: ب ــر گف ــدار پلدخت فرمان
ضعیــف بــودن اکیــپ راهــداری آزادراه، اکثــر مواقــع گردنــه 

ــود. ــته« می ش ــاد بس »داد آب

مدیریت آزادراه با کاهش عوارض موافق نیست
ــه و  ــم دوخط ــاده قدی ــه ج ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
پرپیچ وخــم بــوده و از یــک ســمت بــه کــوه و از طــرف دیگــر 
ــه محــدود شــده الزم اســت مســئوالن در  ــه دره و رودخان ب

ایــن رابطــه  تمهیداتــی بیاندیشــند.
دســتیاری خاطرنشــان کــرد: روســتاهای مســیر آزادراه 
علیرغــم مکاتبــات زیــادی کــه در رابطــه بــا کاهــش عــوارض 
ــد امــا مدیریــت آزادراه قبــول نمی کنــد و آن هــا  انجــام دادن
باوجــود ضــرری کــه متحمــل شــده اند بایــد کل عــوارض را 

پرداخــت کننــد.
وی افــزود: روســتاییان ازنظــر جــاده دسترســی، وســط 
ــوارض  ــا ع ــا نیم به ــوم و ی ــا یک س ــد ی ــتند و بای آزادراه هس
ــود و  ــه نش ــوارض گرفت ــا ع ــا از آن ه ــد و ی ــت کنن را پرداخ
ــات  ــه عملی ــا ک ــردد آن ه ــه مســیرهای قدیمــی ت ــا این ک ی
آزادراه آن را تخریــب کــرده بــرای روســتاییان احیــا شــود تــا 

ــود. ــل ش ــا ح ــکالت آن ه ــی از مش بخش
ــل زال ازنظــر  ــای آزادراه پ ــت: تونل ه ــر گف ــدار پلدخت فرمان
روشــنایی و عالئــم مشــکل دارند و تابلوهــای موجــود در 
مســیر آزادراه خیلــی کثیــف و عالئــم آن ها مشــخص نیســت 
ــاب خــود را  ــا بازت ــد شســته شــوند ت ــد از بارندگــی بای و بع

نشــان دهــد.
از  عــوارض  اخــذ  نحــوه  پیگیــر  افــزود:  دســتیاری 
روســتائیان در آزادراه هســتیم، لیســت خودروهــای آن هــا 
ــوع  ــن موض ــود و ای ــل آزادراه داده ش ــا تحوی ــده ت تهیه ش

شــود. حل وفصــل 
مـرگ حیات وحـش و تخریب های زیسـت محیطی با 
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احـداث آزادراه »پل زال« 
ــا  ــت: ب ــر گف ــت پلدخت ــت محیط زیس ــس اداره حفاظ رئی
توجــه بــه احــداث و بهره بــرداری آزادراه خــرم زال در 
ــر و  منطقــه زاگــرس »میانکــوه شــرقی« شهرســتان پلدخت
ــه  ــن منطق ــه در ای ــادی ک ــت محیطی زی ــای زیس تخریب ه
صــورت گرفتــه شــاهد تلفــات حیات وحــش در مســیر 
ــوی  ــه تابل ــون هیچ گون ــتیم چ ــرم زال هس ــاده آزادراه خ ج

حیات وحــش در آن نصــب نشــده اســت.
امیررضــا محمــدی نــژاد به افزایــش عــوارض در آزادراه اشــاره 
کــرد و افــزود: بنــا، بــر ایــن بــود عــوارض خودروهــا در آزادراه 
ــه  ــد روز ک ــن چن ــا در ای ــد ام ــداری کاهــش یاب ــل زال مق پ
عــوارض افزایش یافتــه شــاهد ترافیــک ســنگین خودروهــای 
ــر و  ــاد - پلدخت ــم خرم آب ــاده قدی ــنگین در ج ــبک و س س

پلدختــر - اندیمشــک هســتیم.
وی تصریــح کــرد: افزایــش عــوارض آزادراه موجــب افزایــش 
تصادفــات و تلفــات جانی بیشــتر شــده و همچنیــن واژگونی 
ــکان را  ــه کش ــی رودخان ــوخت آلودگ ــل س ــای حام تانکره

ــود. ــبب می ش س
رئیــس اداره حفاظــت محیط زیســت پلدختــر گفــت: انتظــار 
مــی رود مدیران اســتانی و شهرســتانی بــا برگزاری جلســاتی 
ــر آزادراه  ــا مدی ــوارض ب ــای ع ــا کاهــش تعرفه ه در رابطــه ب
خــرم زال بــه هماهنگی هایــی برســند و تصمیماتــی در ایــن 
رابطــه گرفتــه شــود تــا بتــوان ترافیــک را در جــاده قدیــم به 

حداقــل رســاند.

رایزنی با معاون وزیر راه
نماینــده مــردم پلدختــر و معمــوالن اظهــار داشــت:در رابطه 
ــم  ــر راه و هاش ــاون وزی ــا مع ــل زال ب ــوارض آزادراه پ ــا ع ب
ــی  ــداری رایزنی های ــل شــرکت آزادراه طــی دی زاده مدیرعام
صــورت گرفــت. ســید حمیدرضــا کاظمــی افــزود: بــا توجــه 
بــه کوهســتانی و صعب العبــور بــودن مســیر و تونل هــا 
ــته و وزارت راه  ــی داش ــه باالی ــل زال هزین ــداث آزادراه پ اح

ــد. ــن می کن ــوارض آن را تعیی ــرخ ع ن
وی خاطرنشـان کرد: هـدف از رایزنی ها پیگیـری حق وحقوق 
سـاکنان مسیر آزادراه یعنی مردم دهسـتان »میانکوه شرقی« 
پلدختـر اسـت که یـا کارتی بـه آن هـا داده شـود و یـا این که 

عـوارض آن هـا را نیم بها حسـاب کنند.
وی افــزود: ازنظــر قانــون آزادراه بایــد دسترســی های محــدود 
داشــته باشــد و نمی توانــد هرجایــی ورودی و خروجــی 
داشــته باشــد زیــرا ایــن کار موجــب بــروز تصــادف می شــود.

نماینــده مــردم پلدختــر در مجلــس شــورای اســالمی گفت: 
ــر راه درخواســت  ــا وزی ــی ب ــا نامه نگاری های ــن رابطــه ب در ای
ــه را مشــخص  ــه منطق ــه دسترســی های محــدود ب ــد ک ش
ــه  ــک ب ــت کم ــوارض در جه ــش ع ــرای کاه ــه ب ــد ک کنن

ــد. مــردم منطقــه قــول مســاعد دادن

افزایش ۲۵ درصدی نرخ عوارض سواری
در  زال  پــل   - خرم آبــاد  آزادراه  بهره بــرداری  مســئول 
ــاد-  ــروژه آزادراه خرم آب ــه پ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــخنانی ب س
پــل زال یــک پــروژه مشــارکتی ملــی اســت کــه بــا 
ــاز شــد،  ســرمایه گذاری ۵۰ درصــدی بخــش خصوصــی آغ
ــالوه  ــی به ع ــش خصوص ــرمایه بخ ــل س ــت: اص ــار داش اظه
ســود از محــل عــوارض ایــن آزادراه در طــول قــرارداد تأمیــن 
ــه  ــی آن ک ــک اصل ــه مال ــیر ب ــن مس ــپس ای ــود و س می ش

وزارت راه و شهرســازی اســت، تحویــل می شــود. 
ــل  ــد از تحوی ــرد: بع ــان ک ــتمالچی خاطرنش ــا دس عبدالرض
هــم وزارت راه و شهرســازی از محــل عــوارض می توانــد 

ــد.  ــرا کن ــازی را اج ــد راه س ــای جدی پروژه ه
ــد ســاالنه یک مرتبــه  ــرارداد بای ــق ق وی بابیــان اینکــه مطاب
افزایــش عــوارض را داشــته باشــیم و آخریــن افزایــش نــرخ 
ــی  ــوده اســت، یعن ــخ اول شــهریورماه ۹۵ ب ــه تاری ــوط ب مرب

بیــش از ۲۰ مــاه پیــش تصریــح کــرد: در افزایــش عــوارض 
ــوارض  ــرخ ع ــواری ۲۵ درصــد و ن ــوارض س ــرخ ع ــد، ن جدی
به صــورت  و  اســت  افزایش یافتــه  درصــد   ۱۵ تریلــی 

ــت.  ــوده اس ــد ب ــوارض ۱۵ درص ــش ع ــن افزای میانگی
مسـئول بهره بـرداری آزادراه خرم آبـاد - پـل زال بـا اشـاره به 
اینکـه چـون یـک مرحلـه افزایـش نـرخ نداده ایم شـاید یک 
مقـدار ایـن عـوارض زیـاد بـه نظـر برسـد، خاطرنشـان کرد: 
طبـق مفـاد قـرارداد ۲۵ درصـد عـوارض دریافتـی باید صرف 
راهـداری و نگهداری راه شـود امـا هزینه های راهداری بسـیار 
بـاال اسـت و در حـال حاضـر به جـای ۲۵ درصـد حـدود ۳۰ 

درصـد از محـل عـوارض بـرای راهـداری هزینـه می کنیم. 

آزادراه  شــرکت  پیشــنهادی  عــوارض  مبلــغ 
بــود کمتــر  زال  پــل  خرم آبــاد- 

ــرخ  ــب ن ــه تصوی ــه پروس ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــتمالچی ب دس
جدیــد عــوارض یــک پروســه طوالنی مــدت اســت و 
شــاید بحث هــای یک ســاله انجام شــده در وزارت راه و 
ــرخ جدیــد عــوارض شــده  ــه اعــالم ن شهرســازی منجــر ب
اســت، افــزود: مبلــغ پیشــنهادی مــا بــرای عــوارض 
ــا در وزارت راه  ــود ام ــده ب ــغ اعالم ش ــر از مبل آزادراه کمت
ــزان  ــه چــه می ــن نتیجــه رســیدند ک ــه ای و شهرســازی ب

ــد.  ــش یاب ــوارض افزای ع
ــه  ــاره ب ــا اش ــز در ســخنانی ب ــس راه لرســتان نی ــس پلی رئی
ــاد-  ــوارض آزادراه خرم آب ــش ع ــی از افزای ــج ناش ــه نتای اینک
ــد،  ــان می ده ــود را نش ــر خ ــاه دیگ ــا دو م ــک ت ــل زال ی پ
ازنظــر ترافیکــی بــه شــرایط قبــل از احــداث آزادراه 
می رویــم، اظهــار داشــت: تصادفــات جــاده ای کــه در محــور 

قدیــم خرم آبــاد- پلدختــر رخ مــی داد مــردم را نگــران 
ــن  ــنگین در ای ــبک و س ــای س ــل خودروه ــرد و تداخ می ک
محــور، هم جهــت بــودن بــا رودخانــه، آلودگــی رودخانــه و ... 
از عواملــی بــود کــه باعــث شــد مــردم خوشــحال شــوند کــه 

یــک آزادراه احــداث می شــود. 

ــم و ترافیکــی کــه در  ــردد از محــور قدی افزایــش ت
ــود ــل می ش ــهرها قف ش

افزایــش  متأســفانه  اینکــه  بابیــان  مرتضــی چغلونــد 
ــه همــان  ــردد از ایــن آزادراه باعــث می شــود ب هزینه هــای ت
ــم و ضــرر هــم  ــم، یعنــی هیــچ نفعــی نبرده ای ــه برگردی روی
ــاد-  ــم خرم آب ــاده قدی ــک ج ــرد: ترافی ــح ک ــم، تصری کرده ای
ــم رد  ــوالن ه ــیان و معم ــهرهای ویس ــل ش ــر از داخ پلدخت
می شــود و بــا افزایــش تــردد در ایــن محــور و ترافیــک بــاال 

ــد.  ــل می کن ــاعاتی از روز قف ــر در س ــهر پلدخت ــر ش دیگ
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــا افزایــش عــوارض آزادراه 
ــن  ــم ای ــور قدی ــردد در مح ــش ت ــل زال و افزای ــاد- پ خرم آب
مســیر،  در محورهــای شــمال غــرب بــه جنــوب از زانوگــه به 
حــدی ترافیک ســنگین اســت کــه راننــدگان نمی تواننــد در 
جــاده تــردد کننــد، افــزود: حداقــل انتظــار داریــم در مقابــل 
عــوارض ســنگین، خدمات دهــی در آزادراه اســتاندارد شــود، 
ــدارد،  پیچ هــا و  ــدارد، آتش نشــانی ن ــن آزادراه روشــنایی ن ای

ــدارد.  ــب ن ــنایی مناس ــای آن روش تونل ه
به هـرروی افزایـش عـوارض در آزادراه خرم آبـاد- پـل زال، 
راننـدگان را بـر سـر دوراهـی »عـوارض سـنگین« و »خطر« 
قـرار داده اسـت تـا بـا توجـه به مشـکالت معیشـتی ایـن بار 
راننـدگان رانـدن به سـمت »جـاده مـرگ« را انتخـاب کنند. 
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ــران اقتصاد ایـ

ســال  خشکســالی های  دنبــال  بــه 
از  زیــادی  بخــش  جــاری،  زراعــی 
ــن  ــهر از بی ــتان بوش ــای اس گندم زاره
رفــت و محصــول چندانــی بــه ویــژه در 

مــزارع دیــم برداشــت نشــد.

کشــت گنــدم در اســتان بوشــهر از فصل پائیــز آغاز می شــود 
و تنهــا چنــد بــار بارندگــی تــا پایــان اســفندماه کافــی اســت 
ــن  ــه ای ــار بنشــینند و البت ــه ب ــرده و ب ــا رشــد ک ــا گندم ه ت

ــد در فواصــل مناســبی محقــق شــود. ــا بای بارش ه
هــر چنــد در ســال های اخیــر نقــاط مختلــف کشــور اســیر 
خشکســالی شــده اســت و بــا کمبــود بــارش روبــرو هســتیم 
ــه صــورت  ــا ب ــزان بارش ه ــی در ســال زراعــی جــاری می ول
چشــمگیری کاهــش یافــت و عمــال در فصــل پائیــز و 

ــد. ــی نباری زمســتان باران
بارش هــای بســیار انــدک و بــا فواصــل زیــاد باعــث شــد تــا 
ــش  ــژه در بخ ــه وی ــاورزی ب ــای کش ــاز زمین ه ــورد نی آب م
دیــم تامیــن نشــود و ایــن موضــوع باعــث شــد تــا در اراضــی 
ــد؛  ــرون بزنن ــن بی ــد از دل زمی ــدم نتوانن ــای گن ــم دانه ه دی

چــه رســد بــه اینکــه بخواهنــد رشــد کننــد.
موفقیــت در کشــاورزی بــه صــورت دیــم بســتگی بــه میــزان 
ــس از آن  ــت و پ ــل کاش ــال در فص ــه امس ــا دارد ک بارش ه
ــه  ــم ک ــاهد بودی ــتان ش ــی را در اس ــیار کم ــای بس بارش ه

ــادی را در اســتان ایجــاد کــرد. مشــکالت زی
فاصلــه بســیار زیــاد بیــن بارش هــا در فصــل پائیــز و 
زمســتان و همچنیــن ناچیــز بــودن بارش هــا باعــث 
ــم نرســد و  ــه اراضــی کشــت دی ــه آب مناســبی ب شــد ک
محصــوالت کاشــته شــده در ایــن اراضــی رشــد نکــرده و 

ــد. ــن رفتن از بی
 

گندم های دیم خشک شد
ــار  ــهر اظه ــتان بوش ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
داشــت: اســتان بوشــهر ظرفیت هــای خوبــی در زمینــه 
ــن  ــادی در ای ــر ســاله کشــاورزی زی ــدم دارد و ه کشــت گن

ــد. ــت می کنن ــه کش ــدام ب ــه اق زمین

محمــد تقــی منوچهــری از کشــت گنــدم در ۱۵ هــزار 
ــی،  ــورت آب ــه ص ــهر ب ــتان بوش ــی اس ــار از اراض و ۵۰۰ هکت
خاطرنشــان کــرد: ۶۰ هــزار هکتــار ســطح زیرکشــت اراضــی 
ــم  ــه صــورت دی ــدم ب ــر کشــت گن ــز زی ــهر نی ــتان بوش اس

ــت. رف
وی بــا اشــاره بــه اینکــه امســال شــاهد شــدیدترین 
خشکســالی در ســطح اســتان بوشــهر بودیــم، اضافــه کــرد: 
امســال شــاهد کاهش چشــمگیر میــزان برداشــت گنــدم در 

ــم. ــهر بوده ای ــتان بوش ــطح اس س
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان بوشــهر بــا اشــاره 
بــه برداشــت بیــش از ۲۸ هــزار تــن گنــدم معمولــی و بــذری 
در اســتان بوشــهر، تصریــح کــرد: نبــود بارش هــای مناســب 
ــت  ــزان برداش ــش می ــالی و کاه ــن خشکس ــروز ای ــث ب باع

گنــدم شــده اســت.
ــتان  ــاران در اس ــارش ب ــه کاهــش ب ــاره ب ــا اش ــری ب منوچه
ــل  ــاران قاب ــل ب ــان ســال قب ــرد: ســی ام آب خاطــر نشــان ک
ــی پــس از آن بارشــی در اســتان  ــارش گرفــت ول توجهــی ب

ثبــت نشــد کــه ایــن مهــم ســبب بــروز تشــدید خشکســالی 
شــد.

وی از تشــکیل ۲ کارگــروه بررســی خســارت وارده بــه 
کشــاورزان اســتان خبــرداد و افــزود: بــرای بررســی خســارت 
ــر  خشکســالی راهکارهــای  ــر اث ــه کشــاورزان ب وارد شــده ب

ــت. ــده اس ــیده ش الزم اندیش
 

۴۰ درصد از بارندگی ساالنه محقق شد
ــا  ــهر ب ــه ای بوش ــهامی آب منطق ــرکت س ــل ش مدیرعام
تشــریح شــرایط منابــع تولیــد و مصــرف آب در اســتان 
ــع آب  ــه از مناب ــی روی ــار داشــت: متاســفانه برداشــت ب اظه
زیرزمینــی و تعرضــات بــه منابــع آب ســطحی در دهــه هــای 
اخیــر باعــث شــده کــه حتــی بــا ۱۰ ســال بارندگــی نرمــال 

ــم. ــران کنی ــم کســری مخــازن را جب ــز نتوانی نی
ــاری  ــی ج ــال آب ــرد: در س ــان ک ــی خاطرنش ــاپور رجای ش
ــی در آن  ــه بارندگ ــد ب ــار و امی ــای انتظ ــین روزه ــه واپس ک
ــاالنه  ــی س ــد از بارندگ ــا ۴۰ درص ــم، تنه ــپری می کنی را س

ــت. ــده اس ــق ش محق
وی تصریــح کــرد: در حــال حاضــر در بدتریــن شــرایط دوران 
ــم و  ــی بری ــه ســر م ــواری ب ــرداری ســد رئیســعلی دل بهره ب
تنهــا ۱۲۵ میلیــون مترمکعــب، حجــم ذخیــره امــروز پشــت 
ســد اســت کــه نشــانگر خالــی بــودن ۸۲ درصــد از ظرفیــت 

ایــن ســد اســت.
 

کاهش چشمگیر برداشت گندم
ــی بوشــهر گفــت: امســال  ــه و خدمــات بازرگان ــرکل غل مدی
ــا کاهــش بارندگی هــا شــاهد کاهــش قابــل توجــه میــزان  ب

برداشــت گنــدم در اســتان بوشــهر هســتیم.
ــالی  ــه خشکس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــمی ب ــد هاش ــید محم س
ــرده  ــتان وارد ک ــای اس ــه گندم زاره خســارت گســترده ای ب
اســت، افــزود: تاکنــون هــزار و ۷۰۳ محمولــه گندم بــه ارزش 
۲۰ میلیــارد تومــان از کشــاورزان اســتان بوشــهر خریــداری 

شــده اســت.
ــدم  ــن گن ــزار ت ــه برداشــت برداشــت ۲۸ ه ــاره ب ــا اش وی ب
ــات  ــی از مطالب ــرد: نیم ــان ک ــتان، خاطرنش ــطح اس در س
کشــاورزان پرداخــت شــده اســت و مابقــی آن نیــز تــا هفتــه 

ــد شــد. ــه کشــاورزان پرداخــت خواه ــده ب آین

گندم زارهای استان بوشهر اسیر خشکسالی/ محصولی که از زمین بیرون نزد

سعید رضایی 
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ــران اقتصاد ایـ

 توســعه کشــت گل محمــدی، مازنــدران 
زیبــا و سرســبز را بــه اســتان گل و گالب 
تبدیــل کــرده و عطــرگل محمــدی از 

ــی رســد. ــه مشــام م جــای جــای اســتان ب

ــدی در  ــت گل محم ــه کش ــه ب ــر توج ــال اخی ــد س در چن
مازنــدران بــا دقــت و ظرافــت خاصــی موردتوجــه قرارگرفتــه 
ــا توســعه کشــت ایــن گیــاه در اراضــی شــیب دار و  اســت و ب
کوهســتانی، اکنــون اســتان مازنــدران در ایــن زمینــه فرصتی 
طالیــی در اختیــار دارد تــا بــا توســعه کشــت گل محمــدی، 

ــه رونــق مناســبی در ایــن زمینــه برســاند. ایــن اســتان را ب
ــران  ــر ای ــات معط ــی و عرقی ــان داروی ــدی از گیاه گل محم
ــا  ــواع غذاه ــنتی، ان ــب س ــی در ط ــرد فراوان ــه کارب ــت ک اس
و دم نوش هــا دارد و کاشــان بــه شــهر گل و گالب ایــران 
معــروف اســت؛ امــا در ســال های اخیــر بــا توســعه کشــت گل 
محمــدی در مازنــدران، دیگــر تنها کاشــان، شــهر گل و گالب 
نیســت بلکــه می تــوان از اســتان مازنــدران هــم به اســتان گل 

ــرد. ــام ب و گالب ن
از دیربــاز اســتان مازنــدران یکــی از مقاصــد مهــم گردشــگری 
بــوده اســت و توجــه بــه طبیعــت، دریــا و جنــگل و بهره مندی 
از ایــن فضاهــای جنگلــی و طبیعــی موجــب شــده اســت کــه 
هرســاله بــر تعــداد ایــن گردشــگران افــزوده شــود و در چنــد 
ــدران و  ــه کشــت گل محمــدی در مازن ــر توجــه ب ســال اخی
اقدامــات انجام شــده موجــب شــده اســت تــا عــالوه بــر عوایــد 
حاصــل از کشــت ایــن گیــاه معطــر، ایــن اســتان بــه ســمت 
گردشــگری طبیعــی و جــذب توریســم بــرای اســتفاده از گل 

محمــدی تبدیــل شــود.
ــی در  ــان داروی ــت گیاه ــه کش ــه ب ــر توج ــال های اخی در س
ــرق  ــده و ش ــوردار ش ــی برخ ــق باالی ــیب دار از رون ــی ش اراض
اســتان مازنــدران و شهرســتان بهشــهر هــم از ایــن قافله عقب 
ــی به خصــوص گل محمــدی  ــان داروی ــد و کشــت گیاه نمان
به عنــوان یکــی از اولویت هــای اشــتغال زایی در منطقــه 

تبدیل شــده اســت و روســتای جیربنــد در منطقه عشرســتاق 
بهشــهر به عنــوان پایلــوت کشــت گل محمــدی، موردتوجــه 

قــرار گرفــت.
ســازگاری ایــن گیــاه بــه خشــکی، کــم آب بــر بــودن و رشــد 
ــه  ــت ک ــده اس ــب ش ــوار موج ــیب دار و ناهم ــی ش در اراض
ــر  ــاه معط ــن گی ــت ای ــان کش ــداد متقاضی ــر تع ــه روز ب روزب
ــا توســعه کشــت گل محمــدی در  ــزوده شــود و ب ــی اف داروی
مازنــدران و در مناطــق کوهســتانی و مســتعد ایــن اســتان، در 
ســال های اخیــر مازنــدران هــم بــه جایــگاه مناســبی در تولید 

ــری برســد. گل محمــدی و توســعه گالب گی
شــرق مازنــدران و روســتای جیربنــد بهشــهر در دل کوههــای 
ســر بــه فلــک کشــیده و آنجایــی کــه تنهــا صــدای بلبــالن 
و نــوای خــوش پرنــدگان در خنــکای درختــان، انســان را بــه 
آرامــش فرومی بــرد، کشــت گل محمــدی و بــوی ایــن گیــاه 
ــمیم  ــد و ش ــیم می کن ــان ترس ــرای انس ــت را ب ــر، بهش معط
ــی  ــتغال زایی و کارآفرین ــار اش ــش گل و گالب در کن جان بخ
ــروع  ــرای ش ــاره ب ــدی دوب ــای کار، امی ــان جوی ــرای جوان ب

ــد. ــاد می کن ــی ایج زندگ

ــرای  ــدی ب ــات گل محم ــعه باغ ــه توس ــه ب  توج
ــکی ــه دندان پزش ــار حرف ــان در کن ــتغال جوان اش

انــگار همیــن دیــروز بــود کــه دکتــر احمــد احمــدی، پزشــک 
ــار از  ــک هکت ــهر، ی ــکی بهش ــه دندان پزش ــاذق در عرص ح
ــهر را  ــد بهش ــتای جیربن ــزرع در روس ــک و لم ی ــن خش زمی
بــه کشــت گل محمــدی اختصــاص داد و بــه همیــن زودی ۵ 
ســال گذشــت و اکنــون آن زمیــن لم یــزرع بــه باغی پــر از گل 
محمــدی تبدیل شــده اســت کــه عــالوه بــر بــوی خــوش گل 
محمــدی و تولیــد ایــن گیــاه دارویــی، گالب گیــری و فــروش 
نهــال هــم قــوت گرفتــه و بــرای بیــش از ۱۰ نفــر از جوانــان 

ــرده اســت. ــه اشــتغال زایی ک منطق
ــاً  ــدی را صرف ــاغ گل محم ــن ب ــاد ای ــدف از ایج ــدی، ه احم
ــالم  ــی اع ــه و کارآفرین ــان منطق ــرای جوان ــتغال ب ــاد اش ایج
ــود اشــتغال مناســب در روســتاها و فراهــم  کــرد و گفــت: نب

ــال های  ــاورزی در س ــی کش ــت در اراض ــرایط کش ــودن ش نب
اخیــر موجــب شــد تــا تعــداد زیــادی از افــراد بــا مهاجــرت به 
شــهرها در برخــی از مــوارد به مشــاغل کاذب و حاشیه نشــینی 
روی آورنــد کــه ایجــاد ایــن بــاغ موجــب شــد تــا در حــد خود، 

اشــتغالی مناســب بــرای جوانــان ایجــاد شــود.
وی مهم تریــن و تنهــا دلیــل ایجــاد ایــن بــاغ گل محمــدی در 
منطقــه عشرســتاق بهشــهر اســت تا بــا فراهــم کــردن فرصت 
اشــتغال در ایــن منطقــه، از مهاجــرت روســتاییان جلوگیری و 
بــا تــالش و فراگیــر کــردن ایــن کشــت، موجبــات مهاجــرت 

معکــوس بــه منطقــه فراهم شــود.
ــت گل  ــه از کش ــتغال زایی ک ــار اش ــت: در کن ــدی گف احم
محمــدی ایجــاد می شــود، کشــت ایــن گیــاه در دل طبیعــت 
ــرای  ــب ب ــی مناس ــد فرصت ــتایی می توان ــالم روس ــر و س بک
ــذا  ــق و توســعه گردشــگری باشــد و ل جــذب توریســم و رون
توســعه و کشــت گیاهــان دارویــی و گل محمــدی، فرصتــی 
عظیــم بــرای گردشــگری طبیعــی اســت کــه می تــوان 
بامطالعــه و دقــت در ایــن امــر و توســعه کشــت گل محمــدی 
حتــی در وســعت کم، شــاهد توســعه همه جانبــه در روســتاها 

ــود. ــعه یافته ب ــر توس ــق کمت و مناط
در تمــام تالش هایــی کــه بــرای توســعه کشــت گل محمــدی 
ــرای  ــان ب ــد؛ همچن ــام ش ــد انج ــیب دار جیربن ــی ش در اراض
توســعه ایــن کشــت و بــرای توســعه و اقتصــادی کــردن ایــن 
گیــاه در منطقــه بایــد حمایــت الزم مســئوالن انجــام شــود.

ــه  ــد ب ــه می توان ــدران ک ــدی در مازن ــیب دار، تهدی اراضــی ش
فرصــت تبدیــل شــود

مرتضــی احمــدی یکــی از جوانــان منطقــه بــا مفیــد دانســتن 
ــل اراضــی  کشــت گل محمــدی در اراضــی شــیب دار و تبدی
بایــر بــه اراضــی مســتعد کشــاورزی و باغــی گفــت: در 
ــن  ــدی و همچنی ــر توســعه کشــت گل محم ــال های اخی س
باغــات در اراضــی شــیب دار موجــب شــده اســت کــه اراضــی 
ــه فرصــت  ــد ب ــدران کــه می توان ــدی در مازن شــیب دار، تهدی

ــل شــود. تبدی
وی افــزود: تــالش بــرای اشــتغال جوانــان، مانــدگاری 

مریم نظری

مازندران استان گل و گالب ناب/
 صنایع تکمیلی حلقه مفقوده است
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روســتاییان در روســتاها و فراهــم کــردن درآمــد مناســب بــرای 
روســتاییان ازجملــه اهــداف مهمــی اســت کــه بــا کشــت گل محمــدی 
در اراضــی حاصــل می شــود و بایــد بــا حمایــت از تولیدکننــدگان، ایــن 

ــعه داد. ــف توس ــتاهای مختل ــترش و در روس ــرایط را گس ش

حمایت مسئوالن برای ایجاد صنایع تبدیلی گل محمدی
ــم  ــه فراه ــالم اینک ــا اع ــه ب ــی منطق ــر اهال ــی از دیگ ــعود کاظم مس
ــی از  ــه یک ــی در منطق ــع تبدیل ــاد صنای ــرای ایج ــرایط ب ــردن ش ک
نیازهــای مهــم اســت؛ اظهــار کــرد: حمایــت مســئوالن بــرای ایجــاد 
ــادی  ــد اقتص ــرایط رش ــد ش ــدی می توان ــی گل محم ــع تبدیل صنای

ــد. ــم کن ــه را فراه منطق
ــه  ــهر ک ــتاق بهش ــه عشرس ــدی در منطق ــد گل محم ــت: تولی وی گف
توســط دکتــر احمــدی اســتارت خــورد؛ اکنــون باقــوت در حــال انجــام 
اســت، امــا فراهــم بــودن زمینــه تولیــد اســانس، گالب، انــواع مرباهــا و 
ــد حمایــت شــود و  ــاز منطقــه اســت کــه بای شــربت ها و دم نوش هــا نی
اکنــون بــه دلیــل عــدم وجــود صنایــع تبدیلــی و فــرآوری، این امــکان از 

بخــش هزارجریــب ســلب شــده اســت. 
ــازه  ــرآوری اســت و ت ــد ف ــر محصــول نیازمن ــد ه ــت: تولی کاظمــی گف
ــا بخشــی از مصــرف محصــول اســت و بخــش اعظمــی از  خــوری تنه
ــع محــروم هســتیم و  ــرآوری شــود کــه اکنــون از ایــن صنای ــد ف آن بای
ــد  ــع تولی ــت از صنای ــرای حمای ــی ب ــزم و اراده واقع ــه ع ــی ک ــا زمان ت
فرآورده هــای گیاهــان دارویــی وجــود نداشــته باشــد، نمی تــوان شــاهد 

ــود. توســعه اقتصــادی ب
علیرضــا یوســفی از دیگــر شــهروندان شــرق مازنــدران گفــت: همراهــی 
و همــکاری بانــک بــا تولیدکننــده و عدم حمایــت مســئوالن مختلــف در 
پرداخــت تســهیالت ارزان قیمــت ســبب شــده کــه تولیدکننــده نتوانــد 
کار خــود را گســترش دهــد درصورتی کــه بــازار بــرای فــروش و صــادرات 
محصــول فراهــم اســت امــا تــوان مالــی تولیدکننــده امــکان راه انــدازی 

ــی را نمی دهــد.  ــرآوری و تبدیل ــع ف صنای
ــر  ــده اســت: ســطح زی ــان اعالم ش ــه توســط کارشناس ــاس آنچ ــر اس ب
ــه ۷۰  ــت ک ــار اس ــزار هکت ــدود ۲۰ ه ــا ح ــدی در دنی ــت گل محم کش
درصــد آن در ایــران قابلیــت کشــت دارد و ایــران به عنــوان قدیمی تریــن 

کشــور تولیدکننــده گالب در جهــان اســت.
گل محمــدی نســبت بــه شــرایط محیطــی ســازگاری خوبــی دارد و بقا و 
ســازگاری نســبت بــه خشــکی از شــاخص ترین صفــات ایــن گیاه اســت 
کــه در اولیــن ســال پــس از کشــت شــروع بــه گلدهــی می کنــد و ۵۰۰ 
تــا ۷۰۰ کیلوگــرم گل در هــر هکتــار تولیــد می کنــد و از ســال های بعــد 
ــارم و  ــال های چه ــه در س ــود، به طوری ک ــزوده می ش ــزان گل اف ــر می ب
پنجــم بعــد از کشــت بیشــترین گل تولیــد می شــود و حــدود ۴ تــا ۵ تن 

در هکتــار گل تولیــد می شــود.

تولید ۲۷۶ تن گل محمدی در مازندران
ــاد کشــاورزی مازندران،ســطح  ــی ســازمان جه ــر باغبان ــن مدی دراین بی
ــوان کــرد کــه  ــار عن ــدران ۱۸۴ هکت ــر کشــت گل محمــدی در مازن زی

ــود. ــد می ش ــول از آن تولی ــن محص ۲۷۶ ت
محمدتقــی شــکوهی بــا اشــاره بــه فــرآوری این گیــاه دارویــی افــزود: ۲۳ 
واحــد تولیــد فــرآوری به صــورت ســنتی و ۲ واحــد به صــورت مکانیــزه 
ــه  ــت دارد ک ــدی فعالی ــرآوری گل محم ــرای ف ــدران ب ــتان مازن در اس
ــر گالب اســتحصال  ــزار لیت ــدران، ۵۰۰ ه ــات مازن درمجمــوع از کل باغ

می شــود.
مازنـدران هـم می توانـد یکـی از قطب های مهـم تولیـد گیاهـان دارویی 
ازجملـه گل محمـدی باشـد؛ اگـر از همـه ظرفیت های اسـتفاده شـود و 
حمایت هـای الزم از تولیدکننـدگان انجـام شـود و توسـعه گالب گیری و 

اسـانس گیـری از این گیـاه معطـر در دسـتور کار قـرار گیرد.
ــه راه  ــد در ادام ــاً می توان ــئوالن قطع ــت و مس ــاعدت دول ــه و مس توج
ــه در  ــتغال زایی در منطق ــرای اش ــدی ب ــر احم ــه دکت پرفرازونشــیبی ک
پیــش رو دارد، کمــک کار ایــن دکتر خــوش ذوق و همــه جوانــان و افرادی 
باشــد کــه دل درگــرو توســعه کشــت گل محمــدی و گیاهــان دارویی در 
منطقــه دارنــد؛ مســاعدتی کــه می توانــد بــا اســتفاده از تجربیــات و انجام 
کار عملــی، نه تنهــا روســتای جیربنــد بلکــه منطقــه و اســتان را به قطب 

گل و گالب تبدیــل کنــد.
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ــان  ــتان کرم ــات اس ــای ارتفاع ــت ه دش
ایــن روزهــا یکپارچــه صورتــی شــده 
و طــراوت طبیعــت را در کنــار تــالش 
ــل  ــادی تبدی ــای اقتص ــی از محوره ــه یک ــردم ب ــت م و هم
ــری  ــت گل و گالبگی ــال برداش ــتاییان در ح ــرده و روس ک

ــتند. هس

ــی  ــه صــورت صنعت ــل ب ــرن قب ــم ق ــا نی گل محمــدی تقریب
ــاز کــرد، نخســتین  ــان جــای خــود را ب در دشــت هــای کرم
ــه گل محمــدی در آن کشــت شــد، دهســتان  ــه ای ک منطق
اللــه زار بــود کــه عنــوان یکــی از محرومتریــن مناطق اســتان 
کرمــان را یــدک مــی کشــید، ســاکنان ایــن روســتا از فقیــر 
ــرار گرفتــن در  ــل ق ــه دلی ــد کــه ب ــردم اســتان بودن ــن م تری
ــن گیاهــی در  ــن مناطــق اســتان کمتری یکــی از مرتفــع تری

ایــن مناطــق بــه ثمــر مــی نشســت.
امـا یکی از خیران شـهر کرمـان به نـام صنعتی که این روسـتا 
و مشـکالت مـردم را از نزدیـک دیـده بـود؛ گل محمـدی را به 
عنـوان گیاهی سـودآور به مـردم معرفی کرد، روسـتاییان فقیر 
ایـن منطقه حـاال پس از گذشـت سـال هـا و گسـترش مزارع 
بـه یکـی از متمـول تریـن روسـتاییان کرمـان محسـوب مـی 
شـوند و برخـی از مـردم شـهر نشـین هـم بـرای بهره بـردن از 
سـود گل محمـدی به این روسـتا مهاجـرت کرده انـد، در حال 
حاضر صدهـا کارگاه عـرق گیری در الله زار ایجاد شـده اسـت 
و چندیـن کارخانـه بـزرگ گالب و اسـانس نیـز در این منطقه 

تشـکیل شـده است.
حاال این دهسـتان سردسـیر ۱۵ هـزار نفر جمعیـت را در خود 
جـای داده کـه در ۲۰ روسـتا زندگـی مـی کننـد و سـطح این 

منطقـه از دریـا ارتفاعی معـادل ۳ هزار متـر دارد.

صادرات گل به اروپا و آسیای دور
هــر چنــد خشکســالی بــی ســابقه ســال جــاری کرمــان، اثــر 
ــن  ــا ای ــت ام ــته اس ــز گذاش ــه زار نی ــزارع الل ــر م ــود را ب خ
مــزارع همچنــان طــراوات خــود را حفــظ کــرده اســت، ایــن 
ــف  ــه شــاهد فعالیــت اقشــار مختل ــن منطق ــزارع ای ــا م روزه
مــردم اســت، اگــر نگاهــی بــه گلزارهــای ایــن منطقــه کنیــد 
تــالش و پویایــی را مــی بینیــد، کــودکان تــا افــراد کهنســال 
قبــل از طلــوع آفتــاب وارد مــزارع مــی شــوند و قبــل از اینکــه 

ــه  ــد و ب ــی چینن ــا را م ــد گل ه ــاال بیای ــال ب ــید کام خورش
ــد. ــی کنن ــراوری منتقــل م کارگاههــای ف

در ایـن کارگاههـا گالب، غنچه خشـک شـده و اسـانس تولید 
می شـود، شـاید بـاور کردنی نباشـد اما فقـط از مـزارع الله زار 

سـاالنه بیـش از یک میلیـون یـورو ارز وارد کشـور می شـود.
ــی  ــت م ــدی اس ــدگان گل محم ــد کنن ــی از تولی ــا یک رض
ــدودا  ــدی دارم و ح ــه گل محم ــار مزرع ــن ۵ هکت ــد: م گوی
ــر در کارگاه  ــه و ۵ نف ــح در مزرع ــر روز صب ــر ه ــر کارگ ۱۰ نف

ــد. ــی کنن ــری کار م گالبگی
وی مــی گویــد: در گذشــته هیچ چیــز نداشــتیم چــون در این 
ارتفــاع کمتــر گیاهــی رشــد مــی کنــد، امــا خوشــبختانه در 
حــال حاضــر گالب هــا پیــش فــروش مــی شــود و اســانس ها 

را هــم بــه کشــورهای اروپایــی صــادر مــی کنیــم.
یکــی دیگــر از فعــاالن تولیــد فــراورده هــای گل محمــدی می 
گویــد: هــر ســال غنچــه خشــک، اســانس و گالب ارگانیــک و 
خالــص را بــه آلمــان، ژاپــن و انگلیــس و فرانســه صــادر مــی 
کنیــم، ۲۵ ســال اســت کــه کارشناســان ایــن کارخانــه هــا هر 
ســال از رونــد تولیــد بازدیــد و محصــول را بــه صــورت کلــی 
خریــداری و بــه کارخانــه هــای عطــر ســازی معــروف جهــان 

منتقــل مــی کننــد.
علـی رضا می گویـد: یکی از مشـکالت ما کمبود کارگر اسـت، 
طی سـالهای اخیر از شهرستانهای مختلف و گاهی از استانهای 

مجاور کارگـران برای گل چینـی به اللـه زار می آیند.
فرمانـدار بردسـیر نیـز مـی گویـد: تولیـد فـرآورده هـای گل 
محمـدی در واقـع محـور اقتصاد بومی و محلی بردسـیر اسـت 
کـه این روزها در حال توسـعه به سـایر دهسـتانها و شـهرهای 
شهرسـتان بردسـیر و حتی شهرسـتانهای دیگر اسـتان اسـت.

ــدی در  ــنواره گل محم ــن جش ــزاری دوازدهمی برگ
ــه زار ــایت الل س

ــت  ــار قابلی ــدی در کن ــت: گل محم ــور گف ــف پ ــد نج مجی
ــم  ــگری را ه ــه گردش ــتان، زمین ــرای اس ــادی ب ــای اقتص ه
فراهــم کــرده اســت و دوازدهمیــن جشــنواره گل محمــدی در 
همیــن راســتا بــه مــدت پنــج روز از ۲۶ خــرداد مــاه در ســایت 

ــی شــود. ــزار م ــه زار برگ گردشــگری الل
وی تصریــح کــرد: در ســال جــاری ســعی داریــم جشــنواره را 
بــا ویــژه برنامــه هــای بومــی و محلــی بیشــتری برگــزار کنیم.
نجــف پــور بــا اشــاره بــه اینکــه هــر ســال هــزاران نفــر از مردم 

ــن جشــنواره شــرکت  ــای همجــوار در ای ــان و اســتان ه کرم
مــی کننــد افــزود: جشــنواره از دو شــبکه پخــش زنــده مــی 
شــود و فرصتــی مناســب بــرای معرفــی بیشــتر فرصــت هــای 

ســرمایه گــذاری در شهرســتان فراهــم مــی شــود.
ــوچ  ــی، ک ــی و محل ــای بوم ــزاری بازیه ــرد: برگ ــان ک وی بی
نمادیــن عشــایر و نمایشــگاه صنایــع دســتی از جملــه برنامــه 

ــن جشــنواره اســت. ــای ای ه
فرمانــدار بردســیر بــا اشــاره بــه اینکــه بدون شــک مــزارع گل 
محمــدی در حــال حاضــر مهمتریــن قابلیــت اقتصــادی بومی 
ــه دلیــل ارتفاعــی  ــزود: ب در بردســیر محســوب مــی شــود اف
کــه ایــن مــزارع از ســطح دریــا دارنــد، همچنیــن وجــود منابع 
آبــی مناســب و پــرورش ارگانیــک گل کیفیت محصول بســیار 
باالســت. وی بیــان کــرد: بردســیر دومیــن ســطح زیــر کشــت 

گل محمــدی در کشــور را دارد.
وی اسـانس گل محمـدی در بردسـیر را بسـیار بـا اهمیـت 
دانسـت و بیان کـرد: هر لیتر از این اسـانس هـزاران دالر ارزش 

دارد و مشـتری پـر و پـا قرصـی در کشـورهای اروپایـی دارد.

۱۵ هزار دالر برای هر لیتر اسانس
کشــاورزان اللــه زاری مــی گوینــد هــر لیتــر اســانس ۱۵ هــزار 
ــب  ــاال قل ــی رود و ح ــروش م ــی ف ــن الملل ــازار بی دالر در ب
اقتصــاد در ایــن روســتاها کــه زمانــی از محــروم تریــن مناطق 
اســتان کرمــان بودنــد چنــان مــی تپــد کــه مواهــب اقتصادی 

اش بــه مناطــق دیگــر اســتان کرمــان نیــز مــی رســد.
ــه ســه هــزار هکتــار مــزارع گل محمــدی موجــب  نزدیــک ب
ــان  ــران در اســتان کرم ــارم گالب ای ــک چه ــد کــه ی شــده ان

تولیــد شــود.
یک کارشـناس کشـاورزی می گویـد: هم اکنـون گل محمدی 
بـه صورت گسـترده در بردسـیر، بافت، راین و برخـی از مناطق 
مرتفـع جنـوب کرمـان کشـت مـی شـود و بـا توجه بـه اینکه 
بـه آب کمـی نیـاز دارد و خشکسـالی پیاپـی در کرمـان، گل 
محمـدی مـی توانـد در کنـار ارزآوری کـه بـه همـراه دارد در 

حفـظ منابـع آبی اسـتان نیـز موثر باشـد.
محمـد تقـی زاده بیان کـرد: ارتفاع بـاالی این مناطـق و دمای 
هوایـی کـه در آنهـا وجود دارد موجب شـده اسـت محصـول از 
کیفیت باالیـی برخوردار باشـد و به خوبی بتواند بـا نمونه های 

دیگـر در دنیـا رقابت کند و پیشـی بگیرد.
ــک و  ــه خش ــانس، غنچ ــا اس ــر م ــال حاض ــت: در ح وی گف
گالب را بــه کشــورهای دیگــر صــادر مــی کنیــم و در واقــع بــه 
گونــه ای خــام فروشــی اســت و در صــورت ســرمایه گــذاری و 
احــداث کارخانــه هــای عطــر ســازی مــی توانیــم کلیــه ســود 

ایــن صنعــت را در کرمــان نگــه داریــم.

توسعه اقتصاد مقاومتی با حمایت از تولید بومی
ــاد  ــه اقتص ــه ب ــادی از توج ــدی نم ــرد: گل محم ــان ک وی بی
مقاومتــی و حمایــت از تولیــد اســت خوشــبختانه فــراوری این 
ــا جدیــت بیشــتری دنبــال  ــر ب محصــول در ســال هــای اخی

شــده اســت.
ــی  ــه باالی ــدی هزین ــت گل محم ــرد: کش ــان ک ــی زاده بی تق
ــق  ــروت خل ــوان ث ــی ت ــدک م ــع ان ــرف مناب ــا ص ــدارد و ب ن
کــرد و حمایــت از ایــن صنعــت بســیار مهــم اســت از ســوی 
ــد  ــز بای ــا نی ــه ه ــزارع و کارخان دیگــر در خصــوص توســعه م
دقــت شــود بعــد از کارشناســی الزم ایــن مناطــق به گونــه ای 
انتخــاب شــوند کــه بــه کیفیــت گل محمــدی اســتان کرمــان 

ــه خوبــی حفــظ شــود. ــد محصــول ب ــد و برن آســیب نزن
ــه گالب  ــج کارخان ــش از پن ــون بی ــم اکن ــرد: ه ــان ک وی بی
گیــری در بردســیر فعــال هســتند کــه بــا توجــه بــه توســعه 

ــد گســترش یابنــد. ــز بای ــه هــا نی ــن کارخان ــزارع ای م
ــاد  ــم اقتص ــای مه ــی از محوره ــان یک ــد گالب در کرم تولی
ــادی  ــردم ع ــل توســط م ــا قب ــال ه ــه س ــی اســت ک مقاومت
شــکل گرفتــه اســت و حــاال مســئوالن بایــد از ایــن پتانســیل 

ــد. ــت کنن اقتصــادی حمای

محرومیت زدایی با محوریت پرورش گل/
ارزآوری یک میلیون یورویی روستا

 اسما محمودی
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ــران اقتصاد ایـ

صــادرات  پایــدار  رشــد  از  آمارهــا 
می دهــد  خبــر  ایــران  صنایع دســتی 
ــه دلیــل نبــود  ــه گفتــه هنرمنــدان ب امــا ب
ــنی  ــق روش ــجم اف ــزی منس ــای الزم و برنامه ری حمایت ه
نیســت. صنایع دســتی  صــادرات  و  تولیــد  پیــش روی 

ــای  ــی از اقتصاده ــوان یک ــران به عن ــاد ای ــه اقتص درحالی ک
تک محصولــی، بــه دلیــل نوســانات قیمــت نفــت در بعضــی 
از ســال ها بــا بحــران کاهــش درآمدهــای ارزی مواجــه شــده 
و از ســوی دیگــر عمــده محصــوالت صادراتــی کشــور هــم به 
دلیــل عــدم فــرآوری و خــام فروشــی ارزش افــزوده چندانــی 
نــدارد بااین وجــود تجــارت صنایع دســتی همچنــان مغفــول 

مانــده اســت.
ایـن غفلـت در حالـی انجام شـده کـه تجـارت صنایع دسـتی 
دارد،  اشـتغال  ایجـاد  در  باالیـی  این کـه سـهم  بـر  عـالوه 
بـه زیرسـاخت های  پاییـن اسـت و  تولیـد آن  هزینه هـای 
گسـترده نیاز نـدارد و با حجم بـاالی سـرمایه گذاری می تواند 
تولیـدات متنوعـی داشـته و به عنـوان یکـی از ارکان  رشـد 
اقتصـادی و افزایـش درآمدهـای ارزی کشـور از محـل صنایع 

غیرنفتـی موردتوجـه قـرار گیـرد.
ــتی و  ــدی صنایع دس ــای تولی ــت از کارگاه ه ــد حمای هرچن
ــراث  ــازمانی می ــت س ــه مأموری ــی از س ــوان یک ــرش به عن ف
فرهنگــی بــرای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی، از ســوی معــاون 
ــه  ــالغ  و در برنام ــه ســازمان مربوطــه اب ــور ب اول رئیس جمه
ــش  ــگاه صنایع دســتی در افزای ــه جای ــم ب ششــم توســعه ه
تــوان و تولیــد ملــی اشاره شــده اســت امــا بــه نظــر 
ــه  ــه ک ــام اجــرا آن گون می رســد حــوزه صنایع دســتی در مق
ــه  ــرار نگرفت ــه الزم اســت موردتوجــه ق ــد و در حــدی ک بای
ــول در  ــت مغف ــک صنع ــوان ی ــران به عن ــتی ای و صنایع دس

ــرار دارد. ــی ق ــبات جهان ســطح مناس
محصـوالت  واردکننـده  عمـده  کشـورهای  چـرا  این کـه 
صنایع دسـتی، ایـران را به عنـوان یک قطـب  در این حـوزه به 
شـمار نمی آورنـد و در عـوض کشـورهایی ماننـد هنـد، چین 
و حتـی ترکیـه و تایلنـد در زمـره صاحبـان این صنعـت قرار 
می گیرنـد، نشـان می دهـد کـه ایـران تـا به امـروز بر اسـاس 
ظرفیت ها و توانایی هایش نتوانسـته صنایع دسـتی خـود را به 

بازارهـای جهانـی صـادر کند.
اسـتان گلسـتان از سـوی سـازمان میراث فرهنگـی به عنوان 
یکی از سـه اسـتان برتـر کشـور ازنظـر فـروش و بازارچه های 
فـروش صنایع دسـتی انتخاب شـده و بـا داشـتن حـدود ۱۷ 
هـزار هنرمند صنایع دسـتی به نظر می رسـد ظرفیـت باالیی 

در حـوزه صـادرات تولیـدات این حوزه داشـته باشـد.
وضعیـت اسـتان گلسـتان را در حـوزه تولیـد و صـادرات 
صنایع دسـتی را از مدیـرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و 
گردشگری گلستان جویا شـدیم و ابراهیم کریمی به خبرنگار 
مهـر اظهـار کرد: حـدود ۱۷ هـزار هنرمنـد صنایع دسـتی در 
گلسـتان شناسایی شـده اند کـه در ۲۳ رشـته بومـی و ۴۷ 

رشـته غیربومـی مشـغول فعالیت هسـتند.
وی بـا یـادآوری این کـه تاکنون ۲۲ صنعت دسـتی گلسـتان 
نشـان ملـی و سـه اثـر )جاجیـم، نمـد و زیـورآالت ترکمـن( 
نشـان جهانـی اصالـت دریافـت کرده انـد، گفـت: هم اکنـون 
البسـه سـنتی، ابریشـم بافی و رودوزی هـای گلسـتان هـم در 

شـرف دریافـت نشـان اصالـت جهانی هسـتند.
گردشـگری  و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
گلسـتان بـا اشـاره بـه این که هـر اسـتان شـرایط ویـژه  خود 
را در تعـداد هنرمنـدان و تولیدات صنایع دسـتی دارد و شـاید 

به راحتـی نتـوان آن هـا را در ایـن حـوزه باهـم مقایسـه کرد، 
افزود: بر اسـاس اعالم سـازمان، اسـتان گلسـتان ازنظر فروش 

و بازارچه هـای صنایع دسـتی جـزو سـه اسـتان برتـر اسـت.

گلستان پایانه تخصصی صادرات صنایع دستی ندارد
وی به چالش هـای موجود در صادرات تولیدات صنایع دسـتی 
اسـتان اشـاره و بیان کـرد: گلسـتان پایانه تخصصـی صادرات 
صنایع دسـتی ندارد و به همیـن دلیل صادرات صنایع دسـتی 
گلسـتان از گمرکات سـایر اسـتان ها انجام و آمار فـروش ما به 

نام سـایر اسـتان ها ثبت می شـود.
وی با اشـاره به این که خیلـی از صادرکنندگان صنایع دسـتی 
در گنبـدکاووس، کاللـه، بنـدر ترکمـن و آق قـال کارگاه هـای 
اسـتان گلسـتان  تولیـدات  و  دایـر کرده انـد  صنایع دسـتی 
را بـه نـام اسـتان آذربایجـان بـه فـروش می رسـانند، بـدون 
اشـاره بـه میـزان صـادرات صنایع دسـتی گلسـتان، ادامـه 
داد: صنایع دسـتی گلسـتان نقـش مهمـی در صـادرات ایـن 
محصـوالت در کشـور داراسـت امـا صـادرات مـا به نـام خود 

اسـتان ثبـت و ضبـط نمی شـود.
ــتن  ــش داش ــن چال ــل ای ــا راه ح ــرد: تنه ــد ک ــی تأکی کریم
پایانــه تخصصــی صــادرات اســت کــه ســال گذشــته مجــوز 
ــا  آن را از کارگــروه اشــتغال و اقتصــاد مقاومتــی گرفتیــم ام
ــدن و  ــت، مع ــوزه صنع ــن ح ــی ای ــتگاه تخصص ــون دس چ
تجــارت اســت و نظــر کارشناســی آن هــا هــم بــا مــا متفــاوت 
ــرای  ــم ب ــد و ماه ــه آن ندارن ــادی ب ــل و اعتق ــت و تمای اس
ــم،  ــاز داری ــا نی ــی آن ه ــک و همراه ــه کم ــدازی آن ب راه ان

ــق نشــده اســت. ــن مهــم محق ــون ای تاکن
وی بـا بیان این کـه کیفیت تولید، بسـته بندی و بـازار فروش، 
سـه حلقـه مفقـوده در صنایع دسـتی گلسـتان بـود کـه در 
سـال های اخیـر موردتوجـه ویـژه قـرار گرفتـه اسـت، اضافـه 
کـرد: برای حـل موضـوع بسـته بندی اعتبـار گذاشـتیم و آن 
را حـل کردیـم و برای طراحـی و کیفیت بخشـی تولیدات هم 
ایجـاد مراکـز تخصصـی صنایع دسـتی در شهرسـتان ها را در 
دسـتور کار قـرار دادیـم و تاکنـون هفت مرکز تخصصـی دایر 

است. شـده 
گردشـگری  و  صنایع دسـتی  فرهنگـی،  میـراث  مدیـرکل 
گلسـتان یـادآور شـد: بـرای حـل موضـوع بـازار فـروش در 

گنبـدکاووس یـک سـرمایه گذار را متقاعـد کردیـم کـه یـک 
طبقـه از مجتمع تجاری خـود را در مقابل بـرج قابوس به طور 

رایـگان در اختیـار هنرمنـدان صنایع دسـتی قـرار دهـد.
وی تصریـح کرد: همچنیـن از اعتبارات اسـتانی ۶۰۰ میلیون 
تومان بـه بازارچـه آق قال اختصـاص دادیم و تا یک مـاه آینده 

عملیـات اجرایی آن آغاز می شـود.
کریمـی خاطرنشـان کـرد: تـالش داریـم در هـر شهرسـتان 
یک مرکـز تخصصـی صنایع دسـتی )صنایع دسـتی بومی که 
تولیدات آن در شهرسـتان بیشتر اسـت( و یک بازارچه دائمی 

صنایع دسـتی راه انـدازی کنیم.

صنایع دستی در حال منسوخ شدن است
صـادرات  تخصصـی  پایانـه  داشـتن  کریمـی  درحالی کـه 
صنایع دسـتی را چـاره کار در توسـعه صـادرات صنایع دسـتی 
گلسـتان می دانـد امـا عضـو هیئت مدیـره انجمـن هنرمندان 
کشـور معتقـد اسـت صنایع دسـتی کشـور بـا چالش هـای 
جـدی مواجـه اسـت و در ایـن شـرایط نمی تـوان بـه افزایش 

صـادرات و ارزآوری آن امیـد داشـت.
سـید حسـن مرتضوی بـا انتقـاد از وضـع موجـود در تولید و 
فـروش صنایع دسـتی به خبرنـگار مهر اظهـار کرد: بر اسـاس 
بـرآورد کارشناسـان صنعتی کشـور هزینـه سـرانه ایجاد یک 
فرصت شـغلی در صنایع دسـتی به نسبت سـایر صنایع بسیار 
پایین تـر اسـت ضمـن این که تهیـه مـواد اولیه نیـز هیچ گونه 
وابسـتگی خارجـی نـدارد و از مزایـای نسـبی داخلـی و ملـی 

اسـت. برخوردار 
وی افـزود: می تـوان بـا معرفـی، تبلیـغ و ترویـج آن به منظور 
بازاریابـی در داخـل و خـارج از کشـور بـا شـیوه های نویـن 
تبلیغاتـی، اسـتفاده از فنـاوری روز در تولیدات صنایع دسـتی 
بـا حفـظ اصالت هـای هنـر ملـی، حمایـت و تشـویق بخـش 
خصوصـی و ... به ارتقای بـازار داخلی صنایع دسـتی پرداخت.

رئیـس هیئت مدیـره انجمـن هنرمنـدان و صنعـت گـران 
گلسـتان بـا بیـان این کـه هم اکنـون صنایع دسـتی در حـال 
منسـوخ شـدن اسـت، گفـت: تولیـدات بی برنامـه و نبـود 
بازارهـای مناسـب بـرای فـروش و عرضـه تولیـدات هـر روز 

می دهـد. کاهـش  را  صنایع دسـتی  هنرمنـدان  تعـداد 
ــای  ــود بازارچه ه ــل نب ــه دلی ــه ب ــه داد: درحالی ک وی ادام

موانع صادرات صنایع دستی؛ از نگاه سنتی به تولید تا خأل برنامه ریزی
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ــران اقتصاد ایـ

ــال  ــور در ح ــتی کش ــیاری از صنایع دس ــی بس ــروش دائم ف
منســوخ شــدن اســت و به صــادرات ایــن محصــول و ارزآوری 

آن امیــد داشــته باشــیم.

از صفر شروع کنیم
ایــن هنرمنــد معمــار و طــراح کاشــی ســنتی معتقــد اســت 
این کــه روس هــا چنــد ســفارش تولیــد صنایع دســتی 
می دهنــد و یــک تولیدکننــده گنبدکاووســی روســری 
ســنتی به ترکمنســتان بفروشــد، اســمش صــادرات نیســت، 
اضافــه کــرد: بــه اعتقــاد مــن مســئوالن ایــن حــوزه آهــن را 
ــتی  ــادرات صنایع دس ــرار اســت ص ــر ق ــد؛ اگ ــرد می کوبن س
ــدان را  ــرده و هنرمن ــر شــروع ک ــد از صف داشــته باشــیم بای

ــم. ــت کنی ــرای صــادرات تربی ب
مرتضـوی بـا بیـان این کـه چیـزی بـرای صـادرات نداریـم، 
می کنیـم؛  صـادر  فیـروزه  فقـط  هم اکنـون  کـرد:  تصریـح 
حـال وروز صادرات فرش مان هم که مشـخص اسـت، درسـت 
اسـت که میراث فرهنگـی اعالم می کنـد تعـداد قابل توجهی 
هنرمنـد آمـوزش داده  و کارت صنایع دسـتی صـادر کرده ایـم 
ازنظـر فـروش و  امـا درمجمـوع هنرمنـدان صنایع دسـتی 

معیشـت وضـع مناسـبی ندارند.
وی بــا اشــاره بــه این کــه شــرایط فــروش محصــول و 
ــی نیســت  صــادرات صنایع دســتی گلســتان شــرایط مطلوب
ــن  ــور در ای ــه کش ــتان های نمون ــزو اس ــتان ج ــن اس ــا ای ام
ــش از ۵۵  ــرد: بی ــان ک ــود، خاطرنش ــی می ش ــوزه معرف ح
ســال اســت در حــوزه صنایع دســتی مشــغول فعالیــت 
ــدان  ــره انجمــن هنرمن ــوان عضــو هیئت مدی هســتم و به عن
کشــور از وضعیــت هنرمنــدان سراســر کشــور مطلعــم 
بــه جــرات اعــالم می کنــم افــق روشــنی پیــش روی 

نمی بینــم. کشــور  صنایع دســتی 

با رشـد متعـادل به جایـگاه واقعی در تجـارت جهانی 
صنایع دسـتی نزدیک می شـویم

درحالی کــه مرتضــوی معتقــد اســت صنایع دســتی آخریــن 
ــده  روشــنی  ــد و آین ــه می کن ــود را تجرب ــات خ ــان حی ضرب
پیــش روی تولیــدات و صــادرات آن نیســت امــا معــاون 
ــتی و  ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــازمان می ــتی س صنایع دس
ــران  ــه صنایع دســتی ای ــاور اســت ک ــن ب ــر ای گردشــگری ب
ــی  ــارت جهان ــی در تج ــگاه واقع ــه جای ــادل ب ــد متع ــا رش ب

نزدیــک می شــود.
پویــا محمودیــان بــا اشــاره بــه این کــه ســال گذشــته بــدون 
ــی  ــادرات چمدان ــرش و ص ــنتی، ف ــورآالت س ــاب زی احتس
ــمی  ــور رس ــتی به ط ــون دالر صنایع دس ــش از ۲۸۱ میلی بی
از گمــرکات کشــور بــه خــارج صادرشــده اســت، بــه خبرنگار 
مهــر اظهــار کــرد: از ســال ۹۳ صــادرات مــا رشــد پایــداری 
داشــته و پذیــرش صنایع دســتی ایرانــی در بازارهــای جهانــی 

ــد. ــاق می افت ــی اتف و بین الملل
معاون صنایع دسـتی سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری کشـور بـا تأکیـد بـر این کـه با سـرعت و رشـد 
هماهنـگ و متعـادل داریـم بـه جایـگاه واقعـی خودمـان در 
می شـویم،  نزدیـک  صنایع دسـتی  جهانـی  تجـارت  بحـث 
اشـاره ای هـم به آمار ایـن حوزه کـرد و گفت: میـزان صادرات 
صنایع دسـتی کشـور در سـال ۹۳ نسـبت بـه سـال قبـل ۳۶ 
درصـد رشـد داشـته و این رشـد در سـال های بعد بـه ترتیب 

۱۳، ۳۶.۶ و ۱۹ درصـد بـوده اسـت.
وی بــا بیــان این کــه صــادرات صنایع دســتی کشــور در 
ــد ۶۵  ــا رش ــته ب ــال گذش ــه س ــبت ب ــال نس ــن امس فروردی
ــال های  ــدار س ــد پای ــزود: رش ــوده، اف ــراه ب ــدی هم درص
ــه  ــی را ک ــم بازارهای ــه بتوانی ــت ک ــش آن اس ــر نویدبخ اخی
ــار  ــم و در کن ــت بیاوری ــه دس ــاره ب ــم دوب ــت داده بودی ازدس
حفــظ بازارهــای ســنتی بــرای ورود بــه بازارهــای جدیــد هم 

برنامه ریــزی کنیــم.

وی بـا اشـاره بـه این کـه امیدواریـم مسـائل حاکـم بر بـازار و 
مشـکالتی کـه بیـن تمـام صادرکننـدگان کاالهـای ایرانـی 
غیرنفتـی مشـترک اسـت، باعـث نشـود کـه رشـد صـادرات 
کاهش یابد، ادامه داد: هرکدام از ۳۱ اسـتان کشـور پتانسـیل 
خـاص خودشـان را در حـوزه صـادرات صنایع دسـتی دارند و 
در بعضـی از اسـتان ها برخـی از ۲۸۵ صنایع دسـتی کشـور 

تولیـد و در بـازار عرضـه می شـود.
ــداز  ــواع زیران ــازار صــادرات ان ــا بیــان این کــه ب ــان ب محمودی
ــه کــرد: زیراندازهــا،  ــق اســت، اضاف )گلیــم، نمــد و ...( پررون
ظــروف شیشــه ای و ســفالی، ســرامیک، محصــوالت چوبــی 
ــنگ های  ــا، س ــزات گران به ــم و ...( فل ــرق، خات ــت، مع )منب
ــی  ــالم صادرات ــن اق ــی و ... مهم تری ــه قیمت ــی و نیم قیمت

ــتند. ــور هس ــتی کش صنایع دس
بـا یـادآوری این کـه اسـتان ها هـم بسـته بـه قـدرت  وی 
بـازی  صـادرات  در  را  مختلفـی  نقش هـای  تولیداتشـان 
می کننـد، تصریح کـرد: نقش اسـتان هـای تهـران، اصفهان، 
فـارس، خراسـان رضـوی و آذربایجـان شـرقی به دلیـل تنوع 
در  تولیدکننـدگان  و  تولیـد  کارگاه هـای  تعـداد  تولیـدات، 

اسـت. پررنگ تـر  کشـور  صنایع دسـتی  صـادرات 
وی بـا اشـاره بـه این کـه معتقدیـم نمایشـگاه ها نخسـتین 
و مشـخص ترین ویترین هـای بازاریابـی بـرای صـادرات مـا 
هسـتند، بیان کرد: نمایشـگاه های صنایع دسـتی متفـاوت در 
جهـان وجـود دارد امـا تالش مـی کنیـم نمایشـگاه هایی که 
تأثیـرات بیشـتری دارنـد و بـرای هنرمنـدان و صنعتگـران ما 
بیشـتر مثمر ثمر باشـند را شناسـایی و اطالع رسـانی کنیم و 

در بخشـی از هزینه هـا نقـش حمایتـی داشـته باشـیم.

برنامه ریزی برای ورود به بازارهای جدید صادراتی
معاون صنایع دسـتی سـازمان میراث فرهنگی، صنایع دسـتی 
و گردشـگری کشـور به مقاصـد صادراتی صنایع دسـتی ایران 
هم اشـاره کـرد و گفـت: کشـورهای اتحادیـه اروپا و حاشـیه 
صـادرات  دیربـاز  از  کـه  بودنـد  بازارهایـی  از  خلیج فـارس 
صنایع دسـتی ایـران بـه آن هـا انجـام می شـد امـا در برخـی 
از سـال ها بازارهـای خـود را از دسـت دادیـم و دوبـاره تـالش 
کردیـم در رقابتـی درسـت بـا رقبـا، جایـگاه خودمـان را در 

بازارهـا پیداکـرده و ضریـب نفوذمـان را بیشـتر کنیـم.
ــان  ــم اشــاره و بی ــن موضــوع ه ــات بیشــتر ای ــه جزیی وی ب
ــه  ــران ب ــون بیشــتر صــادرات صنایع دســتی ای ــرد: هم اکن ک
آلمــان، هلنــد و اســپانیا در اتحادیــه اروپــا و عــراق و امــارات 
ــارس انجــام می شــود  ــی در کشــورهای خلیج ف متحــده عرب
امــا بــرای ورود بــه کشــورهای جدیــد و بــا اقتصــاد نوظهــور 

ــم  ــتند ه ــیه هس ــن و روس ــا چی ــخص ترین آن ه ــه مش ک
اقــدام کرده ایــم تــا هــم ورود درســتی داشــته باشــیم و هــم 
جایــگاه خودمــان را ابتــدا تثبیــت کــرده و بعــد ارتقــاء دهیم.

محمودیــان بــا اشــاره بــه این کــه برنامه هــای خارجــی 
را بــرای پذیــرش و اعــزام هیئت هــای تاریخــی بــرای 
ــتی  ــادرات صنایع دس ــروش و ص ــرای ف ــا ب ــایی بازاره شناس
و ارتبــاط بــا مشــتریان داریــم، تصریــح کــرد: ایجــاد مراکــز 
ــت  ــی اس ــزو برنامه های ــور ج ــارج کش ــی در خ ــروش دائم ف

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتور کار ق ــه در دس ک
فـروش  دائمـی  این کـه نخسـتین مرکـز  یـادآوری  بـا  وی 
صنایع دسـتی ایـران با سـرمایه بخش خصوصـی و کمک های 
سـازمان میراث فرهنگی در سـال ۹۵ در هلند راه اندازی شده 
اسـت، گفـت: از سـرمایه گذارانی کـه بخواهند نمایشـگاه های 
دائمـی فـروش محصـوالت صنایع دسـتی ایـران را در سـایر 

کشـورها دایـر کننـد، حمایـت می کنیم.
فرهنگــی،  میــراث  ســازمان  صنایع دســتی  معــاون 
صنایع دســتی و گردشــگری کشــور از تدویــن طرحــی بــرای 
ــرای  ــور ب ــارج کش ــره ای خ ــگاه های زنجی ــا فروش ــره ب مذاک
ــرح  ــرای ط ــران و اج ــتی ای ــوالت صنایع دس ــروش محص ف
ــرد:  ــه ک ــر داد و اضاف ــتی خب ــای صنایع دس ــل بوتیک ه هت
ــوزه و  ــن ح ــده ای ــی ش ــای کارشناس ــرای پروژه ه ــاً اج قطع
ــت  ــر ماس ــه مدنظ ــی ک ــه جواب ــم ب ــه بتوانی ــرای این ک ب

ــت. ــان اس ــد زم ــیم نیازمن برس
وی از ارسـال نامـه بـه وزیـر صنعـت، معـدن و تجـارت و 
معـاون اول رئیس جمهـور بـرای ارائـه بسـته های حمایتـی 
ویـژه صادرکننـدگان صنایع دسـتی خبـر داد و بیـان کـرد: 
هزینه هـای بـاالی حمل ونقل و ارسـال بـار، هزینـه تبلیغات، 
انبـارداری و دفتـر خـارج از کشـور از چالش هـای پیـش روی 
صادرکننـدگان صنایع دسـتی کشـور اسـت و امیدواریـم بـا 
پرداخت تسـهیالت کم بهـره، مشـوق ها و جوایـز صادراتی در 
آینـده نه چندان دور شـاهد نتایـج ملموس و مثبتـی در حوزه 

صـادرات صنایع دسـتی کشـور باشـیم.
درحالی کـه وجـود هـزاران هنرمنـد صنایع دسـتی و تنـوع 
بسـیار در تولیـد، ظرفیـت باالیـی را در توسـعه تجـارت و 
صـادرات صنایع دسـتی در گلسـتان و کشـور فراهم کـرده اما 
تولیـدات بی برنامـه و نبـود بازارهـای مناسـب برای فـروش و 
عرضـه تولیـدات، نـگاه سـنتی بـه تولیـد صنایع دسـتی و 
همچنین عرضـه محصوالت غیر سـنتی به نام صنایع دسـتی 
چالش هایـی اسـت کـه بایـد بیش ازپیـش در حـوزه تجـارت 
صنایع دسـتی موردتوجـه قرارگرفتـه و بـرای رهایـی از آن ها 

برنامه ریـزی شـود.
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اردوی جهادی در مناطق 
محروم نهبندان

آلودگی هوای مشهد

تعویض پرچم و شستشوی 
گنبد مسجد مقدس جمکران 
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تصویـر ایران

جشن ملی فردوسی

حیات دوباره رود کرخه

جشنواره پرواز در بیرجند
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تصویـر ایران

خرمشهر قهرمان ،  ۳۶ سال 
پس از آزادسازی

خسارات سیل در مناطق 
مرزی خراسان جنوبی

روستای مرزی »بیلو« شهر مریوان 
میزبان لک لک های سفید
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تصویـر ایران

ضیافت افطاری در حرم امام رضا)ع( 

عزاداری شهادت 
امیرالمومنین )ع( در قم

مراسم احیا شب بیست و یکم 
ماه رمضان در مشهد مقدس
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تصویـر ایران

مراسم احیای شب نوزدهم 
ماه رمضان در شیراز

مراسم جزء خوانی قرآن 
و افطار ساده در امامزاده 

شهدای باقریه بیرجند

مراسم احیای شب نوزدهم ماه 
رمضان در قم
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