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ــمال  ــای ش ــراز جنگل ه ــر ف ــم ب ــش ه ــری از آت ــی رود، چت ــی م ــه گرم ــوا روب ــی ه وقت
گســترده می شــود و آن موقــع شــاید تنهــا امیــد باقی مانــده بــاران اســت تــا تــن 

ــد. ــی باش ــان را مرهم ــش درخت ــه از آت افروخت

نامــش تابســتان اســت و گرمایــش همــان گرمــای تابســتانی؛ امــا چهــره اش ایــن روزهــا 
بــه زردی گراییــده تــا پاییــز در شــهر رخ بنماید،ایــن روایــت تلــخ ایــن روزهــای 

ــته اند. ــزان نشس ــه خ ــتان ب ــل تابس ــه در اوای ــت ک ــهر اس ــای ش چناره

اهالــی روســتاهای »شــهدای تنــگ فنــی« و »ســراب رجــب« ســال هاســت کــه آب آلــوده 
بــه نفــت مصــرف می کننــد تــا هم نشــینی بــا طــای ســیاه چیــزی جــز بیمــاری و تشــنگی 

بــرای آن هــا بــه ارمغــان نیــاورده باشــد.

ــه  ــک ماه ــدود ی ــی ح ــازه زمان ــک ب ــد در ی ــت صی ــت و ممنوعی ــرح دریابس ــرای ط اج
ــن  ــد و تامی ــا راه درآم ــت و عم ــرده اس ــاد ک ــادان ایج ــرای صی ــختی را ب ــرایط س ش

ــت. ــده اس ــته ش ــان بس ــت آن معیش

جامعـه ایـــران
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جامعــه ایـــران

»گاندو« در خطر انقراض/ خشکسالی بلوچستان 
مهم ترین تهدید محیط زیست

بی ســابقه  خشکســالی 
ــد  ــن تهدی ــتان مهم  تری بلوچس
بــرای بیــش از 500 ســر تمســاح 
پوزه کوتــاه تاالبی)گانــدو( اســت کــه ایــن جانــور را 
ــود  ــی خ ــتگاه های اصل ــی از زیس ــراض دریک ــر انق درخط

یعنــی ایــران قــرار داده اســت.

ــادی،	دارای	 ــای	اقتص ــر	جذابیت	ه ــران	عالوه	ب ــواحل	مک س
جذابیت	هــای	منحصربه	فــرد	گردشــگری	و	طبیعــی	نیــز	
اســت؛	ســواحل	مکــران	و	محــدوده	»کنــارک«	تــا	»گواتــر«	
بــا	بیــش	از	۲۰۰	جاذبــه	طبیعــی	و	تاریخــی	به	گــواه	طبیعت	
گــردان	و	گردشــگران	یکــی	از	بکرتریــن	و	منحصربه	فردتریــن	

نقــاط	ایــران	بــرای	گردشــگری	و	کاوشــگری	اســت.
در	محـدوده	سـواحل	مکـران	جانـواران	مختلفـی	زندگـی	
می	کننـد	کـه	عمده	تریـن	آن	هـا	در	منطقـه	حفاظت	شـده	
تمسـاح	پوزه	کوتـاه	تاالبـی	یا	به	زبـان	محلی	»گانـدو«	زندگی	
می	کنند.	محـدوده	حفاظت	شـده	»گاندو«	بیـش	از	۴۶5	هزار	
هکتار	اسـت	و	بنا	بـه	سرشـماری	های	محیط	زیسـت	عالوه	بر	
گونه	هـای	 ایـن	محـدوده	 در	 تمسـاح	»گانـدو«	 5۰۰	سـر	
مهـم	جانـوری	نظیـر	»خـرس	سـیاه«،	»کاراکال«،	»جبیـر«،	
»سـنجاب«،	»الک	پشـت	سـبز«،	»سـارگپه«	و	عقاب	زندگی	

می	کننـد.
	

خطـر انقـراض در کمیـن »گانـدو« بـا فراگیر شـدن 
خشکسـالی در جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان

ــتان	 ــتان	و	بلوچس ــت	سیس ــت	محیط	زیس ــرکل	حفاظ مدی
ــدو«	از	ســال	 ــاری	»گان ــد:	محــدوده	۴۶5	هــزار	هکت می	گوی
ــت؛	 ــده	اس ــده	اعالم	ش ــه	حفاظت	ش ــوان	منطق ۱۳۴۹	به	عن
ــار	و	ســرباز	 ــه	در	محــدوده	شهرســتان	های	چابه ــن	منطق ای
ــو«	و	 ــرباز«،	»کاج ــوکالت«،	»س ــای	»باه ــامل	رودخانه	ه ش
برکه	هــای	»پیــر	ســهراب«،	»آزادی«،	»کالنــی«،	»درگــس«،	

»گزمنــزل«،	»هــوت	کــت«	و	ســد	»پیشــین«	اســت.
نیـره	پورمالیـی	،	می	افزایـد:	تمسـاح	پوزه	کوتـاه	تاالبـی	یـا	به	
زبـان	بلوچـی	»گانـدو«	سال	هاسـت	در	ایـن	منطقـه	زندگـی	
می	کنـد	و	با	روستانشـینان	این	منطقه	اخت	شـده	اسـت؛	این	
تمسـاح	با	کمتـر	از	۳	هزار	سـر	در	دنیـا	عمدتاً	در	کشـورهای	

جنوب	شـرق	آسـیا	با	خطـر	انقـراض	روبه	روسـت.
ــی	ها	و	 ــات،	بررس ــاس	مطالع ــر	اس ــد:	ب ــح	می	کن وی	تصری
ــه	اتمــام	رســید،	5۰۳	 ــا	کــه	ســال	گذشــته	ب سرشــماری	م
ــاً	 ــدو«	عمدت ــده	»گان ــه	حفاظت	ش ــاح	در	منطق ــر	تمس س
ــی	 ــرباز«	زندگ ــتان	»س ــین«	شهرس ــد	»پیش ــار	س در	کن
می	کننــد	کــه	خشکســالی	های	بی	ســابقه	سیســتان	و	
ــن	 ــیده	مهم	تری ــود	رس ــه	اوج	خ ــال	ب ــه	امس ــتان	ک بلوچس

ــت. ــادر	اس ــه	ن ــرای	این	گون ــد	ب تهدی
مدیــرکل	محیط	زیســت	سیســتان	و	بلوچســتان	تاکیــد	
ــا	توجــه	بــه	اوج	رســیدن	خشکســالی	امســال	در	 می	کنــد:	ب
سیســتان	و	بلوچســتان؛	برنامــه	زنــده	گیــری	ایــن	تمســاح	از	
برکه	هــا	و	مناطــق	خشــک	و	یــا	روبــه	خشــک	را	بــه	مناطــق	

ــم. ــرار	دادی ــتور	کار	ق داری	آب	در	دس
پورمالیـی	گفـت:	از	ابتـدای	سـال	جـاری	تاکنـون	۱۸	سـر	
تمسـاح	را	بـه	مناطـق	دارای	آب	و	یـا	مراکز	نگهـداری	و	تیمار	
گانـدو	در	بلوچسـتان	منتقـل	کردیـم،	هم	چنیـن	به	صـورت	
مرتـب	پیگیر	حـق	آبـه	زیسـت	محیطی	ایـن	موجود	نـادر	در	
برکه	ها	از	سـدهای	باالدسـت	مانند	سـد	»پیشـین«	هسـتیم.
اسـتاندار	 عمرانـی	 امـور	 هماهنگـی	 معـاون	 کـرد،	 باقـر	
سیسـتان	و	بلوچسـتان	نیز	چندی	پیش	در	نشسـت	شـورای	
محیط	زیسـت	سیسـتان	و	بلوچسـتان	از	لـزوم	تهیـه	اطلـس	
جامـع	»گانـدو«	گفـت	و	اظهـار	داشـت:	بسـیاری	از	حواشـی	
کـه	در	ارتبـاط	بـا	»گانـدو«	بـا	آن	روبـرو	هسـتیم	مربـوط	به	
جابجایـی	و	انتقـال	ایـن	جانـور	اسـت	که	بـه	دالیـل	مختلف	

از	جملـه	کمبـود	آب،	آسـیب	به	محل	زیسـت	جانـور	و	تولید	
مثـل	صـورت	می	گیرد	کـه	این	امـکان	نیـز	وجـود	دارد	که	در	

ایـن	جابجایی	هـا	ایـن	جانـور	تلـف	شـود.
وی	افـزود:	بـرای	حفاظـت	بهتـر	از	»گانـدو«	و	آگاهی	بیشـتر	
در	مـورد	این	گونـه	کمیـاب	و	هم	چنیـن	اسـتفاده	از	ظرفیـت	
سـازمان	های	مردم	نهـاد	بـرای	حفاظـت	از	ایـن	موجـود	بایـد	
اطلـس	ویـژه	گانـدو	تهیـه	شـود	تـا	برنامـه	صنعتی	پـرورش	
گانـدو	باهدف	جذب	گردشـگر	از	دید	اقتصادی	بررسـی	شـود	

و	در	صـورت	امـکان	نیـز	موردتوجـه	قـرار	گیرد.
بنــا	بــه	اعــالم	ســازمان	حفاظــت	از	محیــط	زیســت،	گانــدو	
ــران	 ــه	حاضــر	از	راســته	تمســاح	ها	در	ای ــا	گون ــوان	تنه به	عن
و	بزرگ	تریــن	خزنــده	در	ایــران	محســوب	می	شــود.	تمســاح	
پوزه	کوتــاه	تاالبــی	در	آخریــن	طبقه	بنــدی	اتحادیــه جهانــی 
ــروه  ــزء گ ــال ۲۰۱۷ ج ــت )IUCN( در س ــت از طبیع حفاظ
آســیب پذیر )VU( طبقه بندی شــده اســت	و	عمده	ترین	عامل	
تهدیدکننــده	آن	خشکســالی،	تخریــب	و	تصــرف	زیســتگاه	ها	

اســت.

کمبود شدید نیرو در مناطق حفاظت شده »گاندو«
مدیــر	محیط	زیســت	چابهــار	نیــز	می	گویــد:	منطقــه	
حفاظت	شــده	»گانــدو«	عــالوه		بــر	تمســاح	نــادر	پــوز	کوتــاه	
ــه	 ــده،	۲۸	گون ــه	پرن ــتگاه	۱۹۲	گون ــدو(	زیس ــی	)گان تاالب
ــت. ــی	اس ــه	گیاه ــده	و	۱5۰	گون ــه	خزن ــتاندار،	۷۱	گون پس
ــرو	 ــدید	نی ــود	ش ــه	کمب ــان	این	ک ــینی	بابی ــرفعلی	حس اش
و	امکانــات	در	مناطــق	حفاظت	شــده	گانــدو	وجــود	دارد،	
ــد:	در	ایــن	منطقــه	۴۶5	هــزار	هکتــاری	دو	پاســگاه	 می	افزای
محیــط		بانــی	و	تنهــا	۲	محیــط	بــان	حضــور	دارنــد	و	ایــن	در	
ــر	 ــوری	ب ــه	جان ــرای	حفاظــت	ازاین	گون ــه	ب ــی	اســت	ک حال
ــات	و	 ــرو،	امکان ــل		۱۲	نی ــه	حداق ــاز	ب اســاس	اســتاندارها	نی
تجهیــزات	بــه	روز	زنــده	گیــری	تمســاح	و	هم	چنیــن	تأمیــن	

ــای	مناســب	اســت. خودروه
	

حمله تمساح به کودک ۱۰ ساله 
خطرخشکســالی	بــرای	تمســاح	پــوزه	کوتــاه	تاالبــی	
ــردم	 ــد	م ــه	ش ــتر	گفت ــه	پیش ــور	ک ــت؛	همان	ط ــدی	اس ج
سال	هاســت	بــا	ایــن	تمســاح	هم	زیســتی	مســالمت	آمیــزی	

ــا	در	 ــد،	ام ــی	می	کنن ــم	زندگ ــار	ه ــی	در	کن ــد	و	به	نوع دارن
ــا	 ــی،	گوی ــای	پی	درپ ــالی	ه ــا	خشکس ــر	و	ب ــال	های	اخی س

تمســاح	ها	دیگــر	احســاس	هم	زیســتی	نمی	کننــد.
تیرمـاه	سـال	۹5	یـک	کـودک	۱۰	سـاله	هنگامـی	کـه	بـرای	
اسـتفاده	از	آب	برکـه	ای	در	روسـتای	»کشـاری«	شهرسـتان	
از	 یکـی	 و	 بلوچسـتان	 و	 سیسـتان	 جنـوب	 در	 سـرباز	
زیسـتگاه	های	تمسـاح	رفت،	طعمه	تمساح	شـد	وجان	خود	را	
از	دسـت	داد.	این	حادثه	نشـان	داد	تمسـاح	با	خشکسالی	های	
پی	درپـی	و	سـخت	بـرای	بقای	خـود	می	جنگند	چراکـه	نمود	

چنیـن	حادثـه	ای	بـه	گـواه	محلیـان	نـادر	بوده	اسـت.
خالـد	بادپـا،	عضو	شـورای	»نـو	بندیـان«	بخش	»دشـتیاری«	
شهرسـتان	چابهار	که	یکـی	از	مناطق	حفاظت	شـده	»گاندو«	
اسـت؛	می	گوید:	سـاخت	سـدهای	باالدسـت	بر	روی	رودخانه	
سـد	 و	 »کاجـو«	 رودخانـه	 و	 »پیشـین«	 سـد	 و	 »سـرباز«	
»زیـردان«	خشکسـالی	های	جنوب	سیسـتان	و	بلوچسـتان	را	

تشـدید	و	بحرانی	تـر	کـرده	اسـت.
وی	می	افزایـد:	منطقـه	»دشـتیاری«	در	سـال	های	نه	چنـدان	
دور	زیسـتگاه	مهمـی	برای	حیات	وحـش	منطقه	و	ایـران	بوده	
اسـت؛	بی	تدبیـری	و	عـدم	اسـتفاده	صحیـح	از	آب	و	نگهداری	
آب	ها	بالاسـتفاده	در	پشـت	سـدها	و	بدون	اجرای	شـبکه	های	
پایین	دسـت	موجـب	نابـودی	اکوسیسـتم	منطقـه	و	انقـراض	
گونه	های	جانوری	شـده	اسـت.	به	گفته	وی؛	سـاخت	سدهای	

غیراصولـی	انقـراض	»گاندو«	را	تسـریع	کرده	اسـت.	
امــا	هرچــه	باشــد؛	ایــن	روزهــا	»گانــدو«	به	خاطــر	تصمیمات	
غیــر	کارشناســی	و	یــا	قهــر	طبعیــت	درخطــر	انقراض	اســت؛	
ــاح	 ــت	از	تمس ــرای	حفاظ ــی	ب ــزم	جهان ــک	ع ــه	ی درحالی	ک
پوزه	کوتــاه	تاالبــی	در	حــال	اجراســت	مــی	تــوان	از	ظرفیــت	
ــر	 ــرای	تدبی ــان	ب ــی	و	زیســت	محیطی	جه ــع	بین	الملل جوام
ــئوالن	 ــفانه	مس ــه	متاس ــرد	ک ــتفاده	ک ــود	اس ــرایط	موج ش
محیــط	زیســت	سیســتان	و	بلوچســتان	فقــط	بــه	چنــد	ابراز	
ــاق	خــود	اکتفــا	 ــی	آن	هــم	از	پشــت	درهــای	بســته	ات نگران
کــرده	انــد	کــه	امیدواریــم	مدیــرکل	محیــط	زیســت	اســتان	
ــوان	 ــا	بت ــد	ت ــر	ده ــود	را	تغیی ــه	خ ــن	روی ــر	ای ــه	زودت هرچ
پیــش	از	آن	کــه	خیلــی	دیــر	شــود	بــرای	مشــکالت	عدیــده	
ــن	 ــاالب	بی ــوع	ت ــه	موض ــتان	از	جمل ــتی	اس ــط	زیس محی
المللــی	هامــون	و	همچنیــن	گانــدو	تدبیری	اندیشــیده	شــود.

سید امیر حسین عظیمی

http://mehrnews.com


صفحه 6 | شماره 29 | تیر 97 MEHR NEWSAGENCY

جامعــه ایـــران

رویا رجبی

هر سـاله با فرا رسـیدن فصـل گرما در 
دزفـول، افـراد قابل توجهی هنگام شـنا 
در رودخانـه دز بـه دلیـل عـدم رعایت 
نکات ایمنـی و بی توجهی بـه تابلوهای 
هشـدار شـنا ممنـوع، جـان خـود را از 

دسـت مـی دهند. 

به	جـرات	می	تـوان	گفت	در	اسـتان	گرمسـیر	خوزسـتان	که	
گرمای	هوای	شـهرهایش	در	رتبه	نخسـت	گرمترین	شهرهای	
جهـان	نیـز	قرار	گرفتـه،	وجـود	رودخانـه	هایی	همچـون	دز	و	
کارون	یکـی	از	دلگرمـی	هـای	مـردم	این	اسـتان	برای	فـرار	از	

گرمـا	هر	چنـد	بـرای	دقایقی	کوتاه	اسـت.	
ــه	از	 ــت	ک ــتان	اس ــهرهای	خوزس ــی	از	ش ــز	یک ــول	نی دزف
نعمــت	وجــود	رودخانــه	دز	بــا	آبــی	زالل	و	مطبــوع	برخــوردار	
اســت	و	بــا	شــروع	فصــل	گرمــا،	روزانــه	شــاهد	حضــور	مــردم	
ــاط	 ــور	در	نق ــتان	و	کش ــار	اس ــه	و	کن ــافرانی	از	گوش و	مس

ــتیم. ــف	آن	هس مختل
گرمــای	هــوای	دزفــول	بــه	قــدری	بــاال	اســت	کــه	هــر	فــرد	
و	مســافر	همیــن	کــه	دســت	یــا	پــای	خــود	را	در	آب	خنــک	
رودخانــه	دز	بگــذارد،	وسوســه	مــی	شــود	تــا	یــک	آب	تنــی	
ــا	 ــد	ام ــه	کن ــز	در	آن	تجرب ــه	ای	را	نی ــد	دقیق ــل	و	چن کام
ــی	احتیاطــی	 ــت	و	ب ــک	غفل ــذت،	ی ــن	ل گاهــی	حیــن	همی
ســبب	مــی	شــود	تــا	یــک	روز	کــه	بایــد	باخاطــره	خــوش	بــه	
پایــان	برســد	تبدیــل	بــه	غمنــاک	تریــن	روز	زندگــی	برخــی	
خانــواده	هــا	و	افــرادی	مــی	شــود	کــه	بــرای	تفریــح	و	آبتنــی	

ــد. ــه	دز	حضــور	یافتــه	ان در	کنــار	رودخان
ــادی	از	 ــار	زی ــتان	اخب ــا	در	فصــل	تابس ــاله	خصوص ــه	س هم
ــا	و	 ــال	ه ــا،	کان ــا،	دریاه ــه	ه ــراد	در	رودخان ــدن	اف ــرق	ش غ
ســدها	شــنیده	مــی	شــود	کــه	بــرای	تفریــح	و	فــرار	از	گرمای	
تابســتان	براثــر	بــی	احتیاطــی	و	در	چنــد	ثانیــه	غفلــت	جــان	

ــا	 ــه	گرم ــان	هرچ ــن	می ــد.	در	ای ــت	داده	ان ــود	را	از	دس خ
ــرای	شــنا	و	خطــرات	غــرق	 بیشــتر	مــی	شــود،	ذوق	افــراد	ب
ــه	ای	کــه	در	شهرســتان	 ــه	گون ــاال	مــی	رود	ب شــدگی	نیــز	ب
دزفــول	نیــز	هــر	ســاله	آمــار	غــرق	شــدن	هــا	در	رودخانــه	دز	

نســبت	بــه	ســال	گذشــته	افزایــش	مــی	یابــد.
ــاورزی	در	 ــاری	کش ــای	آبی ــه	دز،	کاناله ــر	رودخان ــالوه	ب ع
ــیار	 ــول	بس ــه	از	ط ــول	ک ــتان	دزف ــف	شهرس ــاط	مختل نق
زیــادی	برخــوردار	هســتند	نیــز	بــه	دلیــل	عــدم	برخــورداری	
ــب	 ــود	نص ــا	وج ــب	و	ب ــای	مناس ــاظ	ه ــل	و	حف از	گاردری
ــه	 ــا،	ب ــار	آنه ــنا	در	کن ــت	ش ــدار	و	ممنوعی ــای	هش تابلوه

ــد. ــده	ان ــل	ش ــی	تبدی قتلگاه
ــاه	در	 ــا	خردادم ــا	ت ــل	گرم ــاز	فص ــال	۹۷	از	آغ ــا	در	س تنه
دزفــول،	پنــج	غــرق	شــده	در	رودخانــه	دز	وکانالهــای	آبیــاری	
ــد	 ــه	درص ــد	همیش ــه	مانن ــده	ک ــت	ش ــتان	ثب ــن	شهرس ای
ــد. ــی	دهن ــان	تشــکیل	م ــدگان	را	جوان ــرق	ش ــادی	از	غ زی

آشـنا	نبـودن	بـه	فنون	شـنا	بیشـترین	عامـل	غرق	شـدن	در	
رودخانه	هـا	و	کانال	ها	اسـت؛	گرچه	در	کنار	بسـیاری	از	نقاط	
رودخانـه	دز،	تابلوهایـی	با	عنوان	»شـناکردن	ممنوع«	توسـط	
شـهرداری	دزفول	نصب	شـده	اما	بسـیاری	از	افراد	بدون	توجه	
بـه	ایـن	تابلوهـا	و	هشـدارها	وارد	آب	شـده	و	گاهـی	بـه	دلیل	
عمـق	زیـاد	آب	و	سـایر	دالیـل	از	جملـه	عـدم	رعایـت	مـوارد	

ایمنی	غـرق	می	شـوند.

لزوم یادگیری فنون شنا
ــی	کــه	یکــی	از	تفریحاتــش	شــنا	 یکــی	از	شــهروندان	دزفول
کــردن	در	رودخانــه	دز	اســت	اظهــار	مــی	کنــد:	هــوا	بســیار	
گــرم	اســت	و	ایــن	رودخانــه	دلخوشــی	مــا	درگرمــای	خرمــا	
ــتن	 ــس	از	بس ــر	پ ــر	روز	ظه ــوال	ه ــت.	معم ــده	اس ــزان	ش پ
ــه	 ــی	در	رودخان ــه	آبتن ــتان	ب ــن	از	دوس ــا	چندت ــازه	ام	ب مغ
مــی	پردازیــم	تــا	آب	خنــک	و	زاللــش	خســتگی	را	از	تنمــان	

ــد. خــارج	کن

محســن	کــه	بــه	گفتــه	اش،	شــنا	در	رودخانــه	دز	از	نوجوانــی	
ــوده	 ــتان	ب ــگی	اش	در	تابس ــای	همیش ــه	ه ــون	از	برنام تاکن
اســت،	مــی	افزایــد	:	ســال	گذشــته	یکــی	از	دوســتانم	را	حین	
شــنا	در	مقابــل	چشــمانم	از	دســت	دادم.	دوســتم	بــرای	شــنا	
در	یکــی	از	محــدوده	هــای	دارای	تابلــوی	شــنا	ممنــوع	پرید	و	
بــا	وجــود	اصــرار	زیــاد	مــن	مبنی	بــر	عدم	شــنا	درآن	قســمت	
ــی	 ــرد	و	در	حال ــاری	ک ــود	پافش ــته	خ ــاک،	برخواس خطرن
کــه	مــن	مشــغول	فیلــم	گرفتــن	از	وی	بــودم	بــه	یــک	بــاره	
ــط	 ــازه	اش	توس ــد	جن ــاعتها	بع ــد	و	س ــرق	ش ــر	آب	غ در	زی

غواصــان	از	آب	بیــرون	کشــیده	شــد.
ــت	 ــنا	خواس ــه	ش ــد	ب ــه	من ــان	عالق ــان	و	نوجوان وی	از	جوان
ــه	 ــه	ب ــا	مراجع ــون	شــنا،	ب ــا	فن ــدم	آشــنایی	ب در	صــورت	ع
ــه	خطــر	انداختــن	 اســتخرهای	اســتاندارد	و	سرپوشــیده	از	ب

ــد. ــود	دوری	کنن ــان	خ ج
ــرای	 ــود	ب ــواده	خ ــراه	خان ــه	هم ــه	ب ــز	ک ــی	نی ــادق	کیان ص
ــور	 ــه	دز	حض ــا	در	کناررودخان ــاعته	از	گرم ــد	س ــی	چن رهای
ــر	 ــه	خاط ــان	ب ــفانه	جوان ــد:	متاس ــی	گوی ــت	م ــه	اس یافت
خالــی	کــردن	هیجانــات	خــود	همــواره	از	راه	هــای	خطرنــاک	
اســتفاده	مــی	کننــد.	یکــی	از	ایــن	راه	هــا	نیــز	شــنا	در	نقــاط	
ــن	 ــه	ف ــبت	ب ــاد	نس ــا	اعتم ــا	ب ــه	آنه ــت	ک ــی	اس خطرناک
شــنایی	کــه	دارنــد،	زندگــی	خــود	را	پایــان	مــی	دهنــد	غافل	
از	اینکــه	حادثــه	در	یــک	لحظــه	رخ	مــی	دهــد	و	همــواره	باید	

ــنجید. ــب	کار	را	س جوان
وی	اضافـه	مـی	کنـد:	رودخانـه	دز	از	موهبت	های	الهی	اسـت	
که	در	مقابـل	گرمای	طاقت	فرسـای	خوزسـتان،	نصیب	مردم	
ایـن	دیار	شـده	اسـت	هرچنـد	در	یک	سـال	اخیـر	همـواره	با	
کاهـش	آب	ایـن	رودخانـه	مواجـه	بـوده	ایـم	امـا	هنـوز	هـم	
بهتریـن	تفریـح	مـردم	دزفـول	و	گزینـه	اصلـی	مسـافران	در	

تابسـتان	حضـور	در	کنارایـن	رودخانه	اسـت.
ایــن	شــهروند	دزفولــی	بــا	اشــاره	بــه	بــی	احتیاطــی	عــده	ای	
درهنــگام	شــنا	کــه	خطــرات	جبــران	ناپذیــری	را	بــه	بــار	می	

آبتنی های تابستانه ای که بوی مرگ می دهد/ خطر غرق شدن جدی است

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 7 |  شماره 29 | تیر 97

جامعــه ایـــران

آورد،	تاکیــد	مــی	کنــد:	البتــه	الزم	اســت	کــه	دســتگاه	هــای	
مربوطــه	در	شهرســتان،	وســایل	امــداد	و	پایــگاه	هــای	نجــات	
غریــق	خــود	در	نقــاط	مختلــف	رودخانــه	دز	را	افزایــش	دهند	
ــاری	 ــه	ی ــد	ب ــی	زود	بتوانن ــه	خیل ــروز	حادث ــا	در	صــورت	ب ت

افــراد	حادثــه	دیــده	بپردازنــد.

غرق شدن 23 نفر در سال گذشته
مدیرعامــل	ســازمان	آتــش	نشــانی	و	خدمــات	ایمنــی	
شــهرداری	دزفــول	اظهــار	مــی	کنــد:	در	ســال	گذشــته	شــنا	
و	آب	تنــی	در	رودخانــه	دز	و	کانــال	هــای	آبیــاری	شهرســتان	
ــه	غــرق	و	فــوت	شــدن	۲۳	نفــر	شــده	کــه	 دزفــول	منجــر	ب
ــه	خصــوص	در	 ــی	ب ــهروند	و	مابق ــراد	ش ــن	اف ــدادی	از	ای تع
ــا	در	 ــه	عمدت ــد	ک ــوده	ان ــگر	ب ــدی	گردش ــال	کن ــه	چ حادث

ــد. ــرده	ان ــی	ک ــه	آب	تن ــدام	ب ــوع	اق ــاط	شــنا	ممن نق
ــاری	از	 ــال	ج ــد:	درس ــی	افزای ــر	م ــم	ف ــین	معظ عبدالحس
آغــاز	فصــل	گرمــا	تــا	خــرداد	مــاه	نیــز	پنــج	مــورد	غرقــی	در	
رودخانــه	دز	و	کانــال	هــای	کشــاورزی	ثبــت	شــده	کــه	دو	نفر	
از	ایــن	افــراد	دقیقــا	در	کنــار	تابلــوی	»شــنا	ممنــوع«	دچــار	

ــد. ــه	شــده	ان حادث
وی	باهشــدار	بــه	خانــواده	هــا	و	بــه	ویــژه	جوانــان	نســبت	بــه	
رعایــت	مــوارد	ایمنــی	در	هنــگام	حضــور	در	کنــار	رودخانه	دز	
مــی	گویــد:	خانــواده	هــا	چــه	شــهروند	بومــی	و	چه	گردشــگر	
ــی	 ــردن	اوقات ــپری	ک ــح	و	س ــرای	تفری ــه	ب ــی	ک ــد	زمان بای
خــوش	در	هــوای	گــرم	در	کنــار	رودخانــه	حضــور	مــی	یابد	از	
شــنا	در	نقــاط	خطرناکــی	کــه	بــا	تابلــو	شــنا	ممنوع	از	ســوی	
شــهرداری	دزفــول	مشــخص	شــده	بپرهیزنــد	و	پــدر	و	مادرها	
نیــز	توجــه	بیشــتری	بــه	فرزندانشــان	بــه	خصــوص	جوانــان	
داشــته	باشــند	چــرا	کــه	بیشــترین	آمــار	غــرق	شــدن	هــای	

مــا،	جوانــان	هســتند.

پرهیز از شنا در ساعات اوج گرما
مدیرعامــل	ســازمان	آتــش	نشــانی	و	خدمــات	ایمنــی	
ــتان	 ــل	زمس ــد:	در	فص ــی	کن ــوان	م ــول	عن ــهرداری	دزف ش
ــا	دمــای	بیــرون	بســیار	کــم	 اختــالف	دمــای	آب	رودخانــه	ب
ــاد	مــی	 ــا	بســیار	زی ــن	اختــالف	در	فصــل	گرم ــا	ای اســت	ام
شــود	بــه	گونــه	ای	کــه	اگــر	دمــای	هــوای	بیــرون	بــاالی۴۰	
ــه	دز	۲۰	درجــه	اســت،	 درجــه	باشــد،	دمــای	داخــل	رودخان
ایــن	اختــالف	و	ســرمای	آب	موجــب	گرفتگــی	عضــالت	مــی	
شــود	و	همیــن	امــر	موجــب	مــی	شــود	کــه	حتــی	اگــر	فــرد	
بــه	فنــون	شــنا	نیــز	آشــنا	باشــد	دچــار	مشــکل	شــود	و	جان	
خــود	را	از	دســت	دهــد	کــه	البتــه	مــوارد	بســیاری	از	غــرق	
ــد	امــا	 ــوده	ان ــه	شــنا	نیزمســلط	ب ــه	دز	ب شــدگان	در	رودخان
همیــن	گرفتگــی	عضــالت	و	شــنا	در	نقــاط	ممنوعــه	موجــب	

مــرگ	آنهــا	شــده	اســت.
معظــم	فــر	تصریــح	کــرد:	بنابرایــن	توصیــه	مــی	شــود	افــراد	
در	اوج	هــوای	گــرم	بین	ســاعات	۱۲	تــا	۱5	ظهر	از	شــنا	و	آب	
تنــی	پرهیــز	کننــد	تــا	بــه	خاطــر	ســردی	آب	دچــار	مشــکل	

مذکــور	نشــوند.
وی	همچنیــن	بــا	تاکیــد	بــر	اســتفاده	افــراد	و	گردشــگران	از	
جلیقــه	نجــات	درهنــگام	شــنا	تصریــح	می	کنــد:	قایــق	های	
عبــوری	در	نقــاط	مختلــف	رودخانــه	دز	موظــف	هســتند	تــا	
تمــام	سرنشــینان	ایــن	قایــق	هــا	را	مجهــز	بــه	جلیقــه	نجات	
کننــد	چــرا	کــه	در	صــورت	بــروز	حادثــه	یــک	متصــدی	قایق	
قطعــا	قــادر	نیســت	تمــام	سرنشــینان	قایــق	را	نجــات	دهــد.

مدیرعامــل	آتــش	نشــانی	دزفــول	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســئوال	
کــه	کــدام	نقــاط	رودخانــه	دز	بــرای	شــنا	و	آب	تنــی	در	فصل	
گرمــا	مناســب	اســت،	توضیــح	مــی	دهــد:	حــد	فاصــل	پارک	
ســاحلی	رعنــا	و	بوســتان	ولیعصــر	و	همچنیــن	بوســتان	علی	
ــرای	شــنا	و	اســتفاده	 ــال	هایــی	را	ب کلــه	کــه	شــهرداری	کان
مــردم	در	آنهــا	تعبیــه	کــرده،	بهتریــن	گزینــه	بــرای	شــنا	در	
ایــن	فصــل	اســت	چــرا	کــه	هــدف	از	تعبیــه	ایــن	کانــال	هــا	

ــر	 ــه	دور	از	خط ــن	و	ب ــق	ام ــاد	مناط ــردم	و	ایج ــتفاده	م اس
بــرای	آب	تنــی	بــوده	اســت.

ــاز	و	 ــر	همچنیــن	درخصــوص	تجهیــزات	مــورد	نی معظــم	ف
ــه	دز	مــی	گویــد:	 کمبــود	نجــات	غریــق	در	ســواحل	رودخان
ــالش	 ــت	در	ت ــدت	هاس ــول	م ــهرداری	دزف ــداری	و	ش فرمان
بــرای	تامیــن	اعتباراتــی	هســتند	تــا	از	طریــق	ایــن	اعتبــارات	
ــد	 ــق	و	خری ــات	غری ــای	نج ــش	ایســتگاه	ه ــه	افزای ــدام	ب اق

قایــق	و	جــت	اســکی	کننــد.

اختصاص ۱5 میلیارد ریال برای تجهیز رودخانه
امیرعیســی	زاده	سرپرســت	فرمانــداری	دزفــول	نیــز	چنــدی	
پیــش	در	نشســت	خبــری	بــا	اصحــاب	رســانه	اظهــار	کــرده	
بــود:	۱5	میلیــارد	ریــال	اعتبــار	بــرای	تجهیــز	ســاحل	
رودخانــه	دز	اختصــاص	یافتــه	کــه	ایــن	اعتبــار	بــرای	خریــد	
تجهیــزات	در	راســتای	تامیــن	امنیــت	ســاحل	رودخانــه	دز،	
ــر	از	 ــالل	احم ــزات	ه ــت	تجهی ــر	و	تقوی ــالل	احم گشــت	ه
جملــه	پهپــاد	و	دیگــر	امکانــات	امــدادی	هزینــه	مــی	شــود.

لزوم جدی گرفتن هشدارها 
ــا	در	شهرســتان	 ــه	وضعیــت	جــوی،	فصــل	گرم ــا	توجــه	ب ب
دزفــول	هماننــد	سایرشــهرهای	خوزســتان	تــا	اواســط	پائیــز	
ادامــه	دارد	و	تــا	آن	زمــان	ســواحل	رودخانــه	دز	اصلــی	تریــن	
گزینــه	تفریــح	شــهروندان	دزفولــی	و	مســافران	خواهــد	بــود.
بدیهی	اسـت	مهمترین	راه	مقابلـه	و	کاهش	آمارغرق	شـدگی	

هـای	این	رودخانـه،	فرهنگ	سـازی	درخصـوص	رعایت	نکات	
ایمنی	اسـت	کـه	مردم	بایـد	درایجـاد	آن	نقـش	اصلـی	را	ایفا	
می	کننـد.	قطعـا	فرهنگ	اسـتفاده	از	وسـایل	ایمنـی	همانند	
جلیقـه	نجـات،	رعایت	نـکات	ضـروری	و	توجه	به	هشـدارها	از	
جمله	عدم	شـنا	در	مناطـق	ممنوعه	کـه	با	کار	کارشناسـی	از	
سـوی	دسـتگاه	های	متولی	بـه	صـورت	تابلو	تعیین	شـده	اند	
مـی	تواند	باعث	شـود	تا	در	فصل	گرمای	امسـال	کمتر	شـاهد	
غرق	شـدن	افـراد	و	جوانانی	باشـیم	که	برای	یک	تفریح	سـالم	
و	صرفـا	بـر	اثر	بـی	احتیاطی	جان	خـود	را	از	دسـت	می	دهند.
ــول	 ــی	دزف ــگری	طبیع ــم	گردش ــت	مه ــه	دز	ظرفی رودخان
محســوب	مــی	شــود	و	بــه	ســبب	همیــن	رودخانــه	اســت	که	
مناطــق	تفریحــی	متعــددی	در	این	شــهر	ایجاد	شــده	اســت؛	
ــه	 ــر	اینک ــی	ب ــگ	ســازی	مبن ــا	فرهن ــن	الزم	اســت	ت بنابرای
رعایــت	مــوارد	ایمنــی	از	لــذت	شــنا	و	آب	تنــی	نمــی	کاهــد	
ــاز	شــود	 ــن	شهرســتان	آغ ــی	ای ــان	بوم ــدا	توســط	مردم ابت
ــه	موجــب	 ــا	افزایــش	اخبــار	غــرق	شــدگی	درایــن	رودخان ت
تبلیغــات	منفــی	ناخواســته	و	تــرس	و	امتنــاع	گردشــگران	و	

ــرای	حضــور	در	کنــار	آن	نباشــد. مســافران	ب
از	ســویی	الزم	اســت	تــا	شــهرداری	دزفــول	و	ســایر	متولیــان	
بــا	توســعه	تجهیــزات	ایمنــی	ســواحل،	افزایــش	شــمار	نجات	
ــه	دز	و	 ــف	رودخان ــاط	مختل ــا	در	نق ــا	و	اســکان	آنه ــق	ه غری
ــق	 ــژه	در	مناط ــه	وی ــان	ب ــاز	آن ــورد	نی ــزات	م ــن	تجهی تامی
ــات	در	 ــوادث	و	تلف ــوع	ح ــش	وق ــه	کاه ــه	ب ــردد	رودخان پرت

ــه	کمــک	کننــد. ایــن	رودخان

http://mehrnews.com


صفحه 8 | شماره 29 | تیر 97 MEHR NEWSAGENCY

جامعــه ایـــران

اردبیـل جزو اسـتان های سـاحلی کشـور 
نیسـت، اما آمـار قابـل توجهـی در زمینه 
مرگ ومیر ناشـی از غرق شـدگی داشـته 
و بیشـترین تلفات نیز در سدها، بندهای 
آبـی و کانال هـای کشـاورزی این اسـتان 

ثبت شـده اسـت.

غرق	شـدگی	یکـی	از	علل	شـایع	مـرگ	و	میـر	در	دنیا	بـوده	و	
سـاالنه	حـدود	۳۷۰	هـزار	نفـر	در	جهان	بـر	اثر	غرق	شـدگی	
جهـان	خـود	را	از	دسـت	می	دهند	کـه	آمارها	نشـان	می	دهد	

نیمـی	از	افـراد	غرق	شـده	زیر	۲5	سـال	هسـتند.
حــوادث	غــرق	شــدگی	در	کشــور	۲.5	درصــد	مــرگ	و	میرهــا	
ــاحلی	 ــای	س ــتان	ه ــک	اس ــی	ش ــاص	داده	و	ب ــه	اختص را	ب
ــن	 ــی	در	ای ــای	جنوب ــتان	ه ــالن	و	اس ــدران،	گی ــر	مازن نظی

ــد. ــی	را	داشــته	ان ــه	بیشــترین	تعــداد	فوت زمین
در	این	بین	اسـتان	های	غیرسـاحلی	معموال	آمارهای	کمتری	
در	بحـث	غـرق	شـدگی	دارنـد،	بیشـترین	علت	غرق	شـدگی	
در	اینگونـه	اسـتان	هـا	شـنا	در	مناطـق	غیرایمـن	و	غیرمجاز	
از	جملـه	در	کانـال	هـا	و	بندهای	کشـاورزی،	دریاچه	سـدها	و	

رودخانـه	ها	گـزارش	می	شـود.
اســتان	اردبیــل	نیــز	با	وجــود	اینکــه	یک	اســتان	غیرســاحلی	
اســت	امــا	مــرگ	و	میــر	ناشــی	از	غــرق	شــدگی	در	کانــال	هــا	
و	بندهــای	کشــاورزی،	دریاچــه	ســدها	و	رودخانــه	هــا	بویــژه	
در	بخــش	هــای	شــمالی	و	تــا	حــدودی	جنوبــی	اســتان	آمــار	

نســبتا	باالیــی	دارد.
در	ایــن	خصــوص	غــرق	شــدن	جــوان	۳۴	ســاله	در	یکــی	از	
کانــال	هــای	آبــی	اطــراف	شهرســتان	پــارس	آبــاد	در	شــمال	
اســتان	اردبیــل	طــی	روز	دوشــنبه	بــار	دیگــر	خبرســاز	شــد	
ــی	۴5	روز	 ــدگی	ط ــرق	ش ــث	غ ــی	در	بح ــای	فوت ــا	آماره ت

گذشــته	بــه	چهــار	نفــر	برســد.
گــزارش	هــا	نشــان	مــی	دهــد	کــه	ایــن	جــوان	بــرای	آب	تنی	
بــه	داخــل	کانــال	آب	رفتــه	ولــی	بــه	دلیــل	آشــنا	نبــودن	بــا	

فنــون	شــنا	غــرق	شــده	تــا	ســومین	قربانــی	کانــال	آب	ایــن	
شهرســتان	طــی	روزهــای	اخیــر	باشــد.

پیــش	از	ایــن	دو	جــوان	زیــر	۲5	ســال	در	ایــن	منطقــه	و	یک	
کــودک	شــش	ســاله	در	کانــال	آب	روســتای	اونار	شهرســتان	
ــود	را	از	 ــان	خ ــدگی	ج ــرق	ش ــل	غ ــه	دلی ــهر	ب ــگین	ش مش

ــد. دســت	داده	بودن

جان باختن ۱۸ نفر به دلیل غرق شدگی در اردبیل
ثبــت	ایــن	تعــداد	فوتــی	بــه	دلیــل	غــرق	شــدگی	در	روزهای	
پیــش	از	تابســتان	و	در	حالــی	کــه	هنــوز	در	ابتــدای	روزهــای	
تابســتان	هســتیم	و	راه	طوالنــی	تــا	پایــان	تابســتان	و	گرمای	
شــدید	هــوا	باقــی	مانــده،	نگــران	کننــده	بــه	نظــر	مــی	رســد.
ــدگی،	بحــث	 ــرق	ش ــا	غ ــط	ب ــر	و	مرتب ــای	اخی ــار	روزه اخب
پیشــگیری	و	کاهــش	آمارهــای	مربــوط	بــه	اینگونــه	حــوادث	
را	در	اســتان	اردبیــل	مــورد	تاکیــد	قــرار	داده،	چراکــه	غــرق	

ــت. ــگیری	اس ــل	پیش ــیب	های	قاب ــی	از	آس ــدگی	یک ش
بنـا	بـه	آمارهـای	پزشـکی	قانونـی	سـال	گذشـته	۱۸	نفـر	در	
اسـتان	اردبیـل	بـه	دلیل	غرق	شـدگی	جـان	خود	را	از	دسـت	
داده	بودنـد	کـه	از	ایـن	بیـن	۱۲	نفر	مرد	و	شـش	نفـر	زن	بوده	
اسـت.	آمارهـای	کشـوری	و	جهانـی	نیـز	نشـان	مـی	دهد	که	

درصـد	مـردان	دچار	غـرق	شـدگی	بیشـتر	از	زنان	اسـت.
ــال	۹۶	 ــه	طــی	س ــد	ک ــی	ده ــام	نشــان	م ــداد	و	ارق ــن	اع ای
ــدهای	 ــا	و	س ــا،	آب	بنده ــال	ه ــدگی	در	کان ــرق	ش ــار	غ آم

ــت. ــتانها	اس ــر	اس ــش	از	دیگ ــل	بی ــتان	اردبی اس
عــالوه	برایــن	بررســی	هــا	بیانگــر	ایــن	نکتــه	اســت	کــه	مرگ	
ــق	 ــل	در	مناط ــتان	اردبی ــده	در	اس ــرق	ش ــراد	غ ــی	اف تمام
ــد	 ــی	ده ــان	م ــه	نش ــده	ک ــت	ش ــه	ثب ــن	و	ممنوع غیرایم
ــگ	 ــات	ضــروری	در	بحــث	فرهن ــد	اقدام ــه	بای ــن	زمین در	ای

ــود. ــال	ش ــگیری	اعم ــارت	و	پیش ــازی،	نظ س

ــا  ــدها و کانال ه ــنا در س ــل از ش ــهروندان اردبی ش
پرهیــز کننــد

طــی	ســال	هــای	اخیــر	حــوادث	ناگــواری	در	زمینــه	غــرق	

شــدگی	در	ایــن	اســتان	رقــم	خــورده	مثــل	حادثــه	مــرگ	دو	
دختــر	دانشــجو	در	دریاچــه	شــورابیل	اردبیــل،	حادثــه	مرکــز	
ــژه	مــرگ	 ــه	قــزل	اوزن	و	بوی ــی	در	رودخان ســه	جــوان	زنجان
ــه	 ــل	ک ــور	اردبی ــه	نئ ــو	در	دریاچ ــس	عم ــرادر	و	پ ــار	ب چه

ــرار	داده	اســت. اذهــان	عمومــی	را	تحــت	تاثیــر	ق
مدیرعامــل	شــرکت	آب	منطقــه	ای	اســتان	اردبیــل	در	ایــن	
ــرای	 ــه	ب ــورت	گرفت ــات	ص ــه	اقدام ــاره	ب ــا	اش ــوص	ب خص
ایمــن	ســازی	و	جلوگیــری	از	ورود	و	غــرق	شــدگی	در	
ــا	وجــود	 ــه	ب ــرد	ک ــد	ک ــا	و	مخــازن	ســدها	تاکی ــال	ه کان
ــنا	در	 ــد	از	ورود	و	ش ــهروندان	بای ــات	ش ــن	اقدام ــام	ای تم
ــز	 ــتان	پرهی ــن	اس ــی	ای ــای	انحراف مخــازن	ســدها	و	بنده

ــد. کنن
ــر	اینکــه	شــنا	در	مخــازن	 ــد	ب ــا	تاکی ــر	ســلیمان	زاده	ب اصغ
ســدها	و	بندهــای	انحرافــی	اســتان	ممنــوع	اســت،	تصریــح	
ــرم	و	 ــه	دلیــل	ن کــرد:	مخــازن	ســدها	و	بندهــای	انحرافــی	ب
لغزندگــی	کــف	و	حاشــیه	دریاچــه،	بــرای	شــنا	کردن	بســیار	

ــراه	دارد. ــه	هم ــرگ	را	ب ــر	م ــوده	و	خط ــاک	ب خطرن
وی	بــا	اشــاره	بــه	گردشــگرپذیر	بــودن	اســتان	اردبیــل	
ــیه	 ــف	در	حاش ــرات	مختل ــکان	خط در	فصــل	تابســتان	و	ام
ســدها،	گیــر	افتــادن	شــناگران	در	کــف	دریاچــه،	غرق	شــدن	
ــت	مــرگ	را	از	پیامدهــای	شــنا	کــردن	در	مخــازن	 و	در	نهای

ــی	برشــمرد. ــای	انحراف ســدها	و	بنده

و  ایمن ســازی  کنــار  در  فرهنگ ســازی  لــزوم 
ــارت ــش نظ افزای

ــا	بیــان	اینکــه	 مدیرعامــل	شــرکت	آب	منطقــه	ای	اســتان	ب
گردشــران	و	شــهروندان	الزم	اســت	فاصلــه	خــود	را	بــا	
ــا	 ــه	ه ــی	و	رودخان ــای	انحراف ــدها،	بنده ــه	س ــم	دریاچ حری
رعایــت	کــرده	و	مراقــب	فرزنــدان	خــود	باشــند،	متذکــر	شــد:	
ــرای	تفریــح	و	 بســیاری	از	شــهروندان	در	روزهــای	تعطیــل	ب
ــه	 ــا	ب ــد	و	برخــی	از	آنه ــز	مــی	رون ــن	مراک ــه	ای اســتراحت	ب
ــه	 ــی	ب ــی	توجه ــی	و	ب ــکات	ایمن ــردن	ن ــت	نک ــل	رعای دلی

ــد. ــی	دهن ــت	م ــود	را	از	دس ــان	خ ــدارها	ج هش

استان غیرساحلی با آمار غرق شدگی باال/
 لزوم فرهنگ سازی و ایمن سازی

	

محمد میرزایی
ناطق
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وی	بــا	اشــاره	بــه	نصــب	تابلوهای	»شــنا	ممنــوع«	در	حاشــیه	
دریاچــه	ســدها،	کانــال	هــا	و	بندهــای	آبــی	کشــاورزی	بیــان	
داشــت:	ایــن	تابلوهــا	در	معــرض	دیــد	بازدیدکننــدگان	نصب	
شــده	تــا	از	شــنا	کــردن	در	ایــن	محــل	هــا	خــودداری	کننــد،	
امــا	در	مواقعــی	برخــی	بــه	ایــن	هشــدارها	بــی	توجهــی	کرده	

حــوادث	ناگــواری	را	رقــم	مــی	زننــد.
ــداد		نجــات	اســتان	 ــا	و	مســئوالن	ام براســاس	اعــالم	نهاده
اردبیــل	بیشــترین	میــزان	غرق	شــدگی	در	منابــع	آبی	شــامل	
ــتان	های	 ــتان	در	شهرس ــمال	اس ــای	آب	ش ــدها	و	کانال	ه س

ــق	 ــا	در	مناط ــن	آماره ــت.	ای ــاد	اس ــوار	و	پارس	آب ــه	س بیل
جنوبــی	اســتان	نیــز	دیــده	مــی	شــود.

ــازی	درســت	و	اطــالع	 ــگ	س ــا	فرهن ــوان	ب ــی	ت ــن	م بنابرای
ــن	 ــگیری	و	ایم ــای	پیش ــث	ه ــار	بح ــداوم	در	کن ــانی	م رس
ــی	 ــل	توجه ــدود	قاب ــا	ح ــارت	ت ــش	نظ ــز	افزای ــازی	و	نی س

ــش	داد. ــوادث	را	کاه ــه	ح ــوع	اینگون ــزان	وق می
یکــی	از	کارشناســان	و	مربیــان	نجــات	غریــق	اردبیــل	تصریح	
کــرد:	پیشــگیری	از	غرق	شــدگی	در	رودخانه	هــا	و	کانــال	هــا	
نیازمنــد	آشــنایی	بــا	مهــارت	هــای	حرفه	ای	شــنا	و	آشــنایی	

ــه	ایــن	مولفــه	هــا	خطــر	 ــا	محیــط	اســت	و	عــدم	توجــه	ب ب
مــرگ	را	بــه	دنبــال	خواهــد	داشــت.

افزایــش تلفــات بــه دلیــل اقــدام غیراصولــی بــرای 
نجــات غریــق

اکبــر	متدیــن	بــا	بیــان	اینکــه	ورود	بــه	اینگونــه	آب	هــا	خطــر	
ــر	 ــالوه	ب ــرد:	ع ــه	ک ــد،	اضاف ــش	می	ده ــدگی	را	افزای غرق	ش
ناتوانــی	در	شــنا	کــردن،	ســایر	افــراد	نیــز	نبایــد	بــه	توانایــی	
ــا	 ــی	ه ــه	بررس ــند،	چراک ــی	باش ــناکردن	متک ــود	در	ش خ
ــن	 ــا	ف ــدگی	ب ــای	غرق	ش ــوم	قربانی	ه ــک	س ــان	داده	ی نش

ــد. ــنا	بوده	ان ــل	آش ــور	کام ــه		ط ــنا	ب ش
وی	بــا	اشــاره	بــه	جریــان	نــاآرام	و	خطرنــاک	در	عمــق	
رودخانه	هــا	متذکــر	شــد:	معمــوال	افــراد	مبتــدی	در	داخــل	
آب	رودخانــه	متوجــه	عمــق	زیــاد	آن	شــده	و	گرفتــار	گردآب	
می	شــوند،	بنابرایــن	الزم	اســت	از	ورود	بــه	اینگونــه	رودخانــه	

هــا	و	شــنا	خــودداری	کننــد.
ایــن	مربــی	نجــات	غریــق	در	عیــن	حــال	بــه	نکتــه	مهمــی	
ــرق	 ــال	غ ــراد	در	ح ــات	اف ــوص	نج ــرد	و	در	خص ــاره	ک اش
ــه	 ــدام	ب ــه	اق ــراد	ک ــیاری	از	اف ــه	بس ــرد	ک ــد	ک ــدن	تاکی ش
نجــات	فــرد	غــرق	شــده	مــی	کننــد	بــه	فنــون	شــنا	و	نجــات	
غریقــی	آشــنایی	ندارنــد	و	یــک	لحظــه	گرفتــار	احساســات	و	

تصمیمــات	غیرمنطقــی	مــی	شــوند.
ــارج	از	آب	 ــه	در	خ ــردی	ک ــت	ف ــروری	اس ــه	داد:	ض وی	ادام
قــرار	داشــته	و	بــا	فنــون	نجــات	غریــق	آشــنا	نیســت،	بــرای	
ــه	 ــا	جلیق ــاب	ی ــا	طن ــوب	ی ــده	از	چ ــرق	ش ــرد	غ ــات	ف نج
نجــات	و...	اســتفاده	کــرده	و	از	ورود	بــه	آب	خــودداری	کنــد.
بــه	گفتــه	متدیــن	برخــی	از	اینگونــه	حــوادث	نشــان	داده	که	
ــا	و	 ــا،	آب	بنده ــال	ه ــرق	شــدگی	در	کان ــات	ناشــی	از	غ تلف
ســدها	و	مناطقــی	کــه	غریــق	نجــات	نــدارد،	بــه	علــت	اقــدام	

زمینـه نجات»میـش مـرغ« پرنـده نادری 
کـه سالهاسـت بـا خطـر انقـراض دسـت 
و پنجـه نـرم مـی کند بـا تخصیـص 500 
میلیـون ریال اعتبـار فراهم شـده اما رفع 
خطـر نابـودی ایـن پرنـده بـه اعتبـارات 

بیشـتری نیـاز دارد.

ــه	در	 ــت	ک ــان	اس ــواده	هوبره	ای ــده	ای	از	خان ــرغ	پرن میش	م
دشــت	های	وســیع	بی	درخــت،	زمین	هــای	اســتپی	و	کشــت	
ــد؛	 ــوکان	زندگــی	می	کن ــای	ب ــف	زاره ــاور	و	عل ــای	پهن زاره
ــدگان	 ــن	پرن ــی	از	بزرگتری ــوان	یک ــه	عن ــادر	ب ــه	ن ــن	گون ای
ــاب	و	در	خطــر	انقــراض	اســت	 ــا،	کمی ــده	ای	زیب ــران،	پرن ای
کــه	بــا	طــول	بــدن	یــک	متــر	و	وزن	بیــش	از	۱5	کیلوگــرم	از	

ــه	بوقلمــون	دارد. نظــر	شــکل	و	جثــه	شــباهت	زیــادی	ب
چیــرک	یــا	همــان	میــش	مــرغ	کــه	در	آســتانه	انقــراض	قــرار	
ــن	 ــا	چشــم		هــای	تیزبی ــاط	ب ــده	ای	بســیار	محت ــه	پرن گرفت
بــوده	کــه	از	فاصلــه	دور	خطــر	را	احســاس	می	کنــد	و	بــا	پرواز	

یــا	اســتتار،	خــود	را	از	خطــر	دور	نگــه	مــی	دارد.
ــدن	 ــدود	ش ــل	مح ــه	دلی ــر	ب ــالهای	اخی ــده	در	س ــن	پرن ای
زیســتگاههای	طبیعــی،	شــکار	بــی	رویــه	و	اختــالل	در	
مناطــق	زیســت	و	تخمگــذاری	آن	در	معــرض	خطــر	انقــراض	
ــرخ	 ــت	س ــون	در	فهرس ــم	اکن ــل	ه ــن	دلی ــه	همی ــوده	و	ب ب
اتحادیــه	بیــن	المللــی	حفاظــت	از	جمعیــت	و	منابــع	طبیعی	

ــه	اســت. ــرار	گرفت ــان	ق جه
از	مهمتریــن	تهدیداتــی	کــه	ســالهای	اخیــر	موجــب	نابــودی	

تخــم	هــای	ایــن	پرنــده	نــادر	مــی	شــد	برداشــت	محصــوالت	
ــتگاه	 ــه	زیس ــه	ب ــدون	توج ــن	ب ــق	کمبای ــاورزی	از	طری کش
ایــن	پرنــده	کــه	اغلــب	در	بیــن	گنــدم	زارهاســت	امســال	بنــا	
شــده	اســت	بــا	پیــش	خریــد	محصــوالت	اراضــی	کشــاورزی	
ــرده	 ــذاری	ک ــه	تخمگ ــدام	ب ــرغ	اق ــش	م ــه	می ــی	ک مناطق

زمینــه	نجــات	آن	فراهــم	شــود.
مشــکالت	ژنتیکــی	در	جوجــه	آوری،	کاهــش	مقاومــت	
ــت	 ــی	اس ــن	عوامل ــتگاه	از	مهمتری ــتکاری	زیس ــی	و	دس بدن
ــادر	 ــده	ن ــن	پرن ــراض	ای ــدات	انق ــده	تهدی ــب	ش ــه	موج ک
همچنــان	تــداوم	داشــته	و	اقدامــات	انجــام	شــده	بــرای	نجات	

زمینه نجات »چیرک« از انقراض فراهم شد/لزوم تخصیص اعتبارات 

سکینه اسمی
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ــد. ــه	نتیجــه	بخــش	نباش ــن	گون ــداد	ای ــش	تع و	افزای
	

اختصـاص 5۰۰ میلیون ریـال برای خریـد محصوالت 
کشـاورزی مناطق جوجـه آوری چیـرک در بوکان

رئیــس	اداره	نظــارت	بــر	حیــات	وحــش	حفاظــت	از	محیــط	
ــت	 ــن	وضعی ــوص	آخری ــی	در	خص ــان	غرب ــت	آذربایج زیس
ایــن	پرنــده	بــه	گفــت:	میــش	مــرغ	یکــی	از	پرنــدگان	نــادری	
اســت	کــه	هــم	اکنــون	در	ایــران	تنهــا	در	دشــت	های	اطــراف	
ــادی	 ــالهای	متم ــده	س ــن	پرن ــد،	ای ــت	می	کن ــوکان	زیس ب

ــرار	دارد. ــد	جــدی	انقــراض	ق اســت	در	تهدی
ــا	بیــان	اینکــه	تدویــن	برنامــه	ملــی	عمــل،	 امیــد	یوســفی	ب
ایجــاد	مرکــز	تحقیقــات	میــش	مــرغ	از	مهمتریــن	اقدامــات	
ســالهای	اخیــر	بــرای	نجــات	ایــن	پرنــده	نــادر	اســت	
اظهارداشــت:	دســتکاری	در	زیســتگاه	و	تبدیــل	کــردن	
بخشــی	از	آن	بــه	زمیــن	هــای	کشــاورزی	بــه	همراه	برداشــت	
ــده	از	 ــن	پرن ــای	ای ــم	ه ــه	تخ ــه	ب ــدون	توج ــوالت	ب محص
مهمتریــن	عوامــل	تهدیــد	ایــن	گونــه	بــاارزش	در	شهرســتان	

ــی	رود. ــمار	م ــه	ش ــوکان	ب ب
وی	بــا	بیــان	اینکــه	میش	مــرغ	ایــن	پرنــده	نــادر	در	ســال	دو	
تخــم	مــی	گــذارد	و	همیــن	امــر	یکــی	از	مهمتریــن	عوامــل	
تــداوم	حیــات	آن	بــه	شــمار	مــی	رود	اضافــه	کــرد:	در	قالــب	
ــاه	 ــرای	آن	در	م ــه	اج ــرغ	ک ــش	م ــی	می ــل	مل ــه	عم برنام

ــال	اعتبــار	 هــای	اخیــر	ابــالغ	شــده	اســت	5۰۰	میلیــون	ری
بــرای	خریــد	اراضــی	کشــاورزی	کــه	میــش	مــرغ	اقــدام	بــه	
ــه	اداره	کل	حفاظــت	 تخمگــذاری	در	ایــن	محــدوده	کــرده	ب
محیــط	زیســت	اســتان	اختصــاص	یافتــه	کــه	نویــد	بخــش	

ــادر	اســت. ــرای	نجــات	ایــن	پرنــده	ن گام	هــای	خوبــی	ب
	

تــداوم اقدامــات بــرای نجــات میــش مــرغ نیازمنــد 
تخصیــص اعتبــارات مــورد نیــاز اســت

ــط	 ــت	محی ــات	وحــش	حفاظ ــر	حی ــارت	ب ــس	اداره	نظ رئی
زیســت	آذربایجــان	غربــی	بــا	اشــاره	بــه	حاصلخیــز	و	
ــزود:	 ــوکان	اف ــرغ	در	ب ــش	م ــگاه	می ــودن	پناه ــاورزی	ب کش
ــدم	 ــزارع	گن ــه	زادآوری	در	م ــادی	ب ــه	زی ــرغ	عالق ــش	م می
دارد	و	بــا	وجــود	تغذیــه	از	حشــرات	عالقمنــد	اســت	از	
ــان	تخمگــذاری	میــش	 ــه	کند،زم ــز	تغذی ــدم	و	نخــود	نی گن
ــه	زمین	هــای	 ــه	سمپاشــی	و	کــود	دهــی	ب ــرغ	مصــادف	ب م
کشــاورزی	و	نیــز	زمــان	جوجــه	آوری	مصــادف	بــا	برداشــت	
گنــدم	اســت	کــه	ایــن	امــر	موجــب	شــده	تعــدادی	از	
جوجه	هــای	ایــن	پرنــده	حیــن	برداشــت	محصــول	بــا	

ــوند. ــف	ش ــن	تل کمبای
وی	بــا	انتقــاد	از	بــی	توجهــی	مســئوالن	اســتانی	بــه	نجــات	
گونــه	هــای	در	خطــر	انقــراض	حیــات	وحــش	از	جملــه	میش	
ــل	 ــی	عم ــه	مل ــاس	برنام ــر	اس ــده	ب ــرر	ش ــت:	مق ــرغ	گف م

ــتانی	 ــای	اس ــه	ه ــارات	از	بودج ــرغ	بخشــی	از	اعتب ــش	م می
تامیــن	شــوداما	در	حــال	حاضــر	تنها	حمایــت	و	بودجــه	های	
ملــی	اختصــاص	داده	شــده	و	تاکنون	بــا	وجود	پیگیــری	های	
مکــرر	هیــچ	حمایــت	و	اعتبــارات	اســتانی	در	ایــن	خصــوص	

صــورت	نگرفتــه	اســت.
	

مرکز تحقیقات میش مرغ در بوکان تجهیز می شود
یوســفی	در	ادامــه	از	تجهیــز	مرکــز	تحقیقــات	میش	مــرغ	در	
بــوکان	نیــز	خبــر	داد	و	اظهارداشــت:	مرکــز	تحقیقــات	میش	
مــرغ	در	بــوکان	بــا	هــدف	بررســی	علمــی	راه	هــای	صیانــت	از	
ــار	در	 ــه	مســاحت	دو	هکت ــی	ب ــاارزش	در	زمین ــه	ب ــن	گون ای
بــوکان	بــا	هــدف	حفاظــت،	احیــاء	و	تکثیــر	مصنوعــی	از	ایــن	
گونــه	نــادر	و	در	حــال	انقــرض	در	حــال	احــداث	بــود	کــه	بنــا	
بــه	دالیلــی	ایــن	مرکــز	بــه	مرکــز	مطالعــات	تغییــر	نــام	پیــدا	

کــرده	اســت.
رئیــس	اداره	حیــات	وحــش	اداره	کل	حفاظــت	محیــط	
ــی	را	 ــز	مطالعات ــن	مرک ــاد	ای ــی	ایج زیســت	آذربایجــان	غرب
ــرد	و	 ــوان	ک ــده	عن ــن	پرن ــات	ای ــرای	نج ــی	ب ــی	اساس اقدام
گفــت:	در	ایــن	ایســتگاه	عــالوه	بــر	انجــام	مطالعــات	زیســتی	
ــی	 ــع	طبیع ــط	زیســت	و	مناب ــرغ،	دانشــجویان	محی میش	م
در	ارتبــاط	بــا	چگونگــی	حفاظــت	از	گونه	هــای	کمیــاب	و	در	

ــد. ــوزش	می	بینن ــش	آم ــات	وح ــراض	حی ــال	انق ح
ــرای	 ــال	ب ــون	ری ــغ	۲۰۰	میلی ــرد:	امســال	مبل ــه	ک وی	اضاف
تجهیــز	مرکــز	مطالعــات	و	تحقیقــات	میــش	مــرغ	در	بــوکان	
ــئوالن	 ــی	رود	مس ــد	م ــزود:	امی ــت	اف ــه	اس ــاص	یافت اختص
اســتانی	نیــز	بــا	تخصیــص	اعتبــارات	مــورد	نیــاز	و	حمایــت	از	
حیــات	وحــش	زمینــه	نجــات	گونــه	هــای	در	خطــر	انقــراض	

را	در	اســتان	فراهــم	کننــد.
یوســفی	تکثیــر	مصنوعــی	و	نیــز	خریــد	تخــم	میــش	مــرغ	از	
خــارج	کشــور	را	از	دیگــر	راهکارهــای	صیانــت	از	ایــن	پرنــده	
ــادر	دانســت	و	گفــت:	الزم	اســت	بعــد	از	بررســی	ژنتیکــی	 ن
میــش	مــرغ	در	ســایر	کشــورها،	تخم	هــای	آنهــا	خریــداری	و	
بعــد	از	تکثیــر	مصنوعــی	در	زیســتگاه	میــش	مرغ	کشــورمان	

رهاســازی	شــود	تــا	از	انقــراض	آن	جلوگیــری	شــود.
ــی	 ــش	آن	در	حال ــد	بخ ــای	نوی ــفی	و	خبره ــارات	یوس اظه
اســت	کــه	رئیــس	اداره	محیــط	زیســت	بــوکان	معتقد	اســت	
بــا	وجــود	حمایــت	جــدی	از	ایــن	گونــه	جانــوری	در	بــوکان	
ــط	 ــد	از	محــل	زیســت	آن	توســط	کارشناســان	محی و	بازدی
زیســت	بــه	دلیــل	اینکــه	شهرســتان	بــوکان	ظرفیــت	افزایش	
جمعیــت	میــش	مــرغ	را	نــدارد،	ایــن	موضــوع	موجــب	شــده	

کــه	آمــار	ایــن	پرنــده	افزایــش	پیــدا	نکنــد.
ــار	داشــت:	دســتکاری	در	زیســتگاه	و	 ــد	احمــدی	اظه محم
ــه	زمیــن	هــای	کشــاورزی	و	 ــل	کــردن	بخشــی	از	آن	ب تبدی
ارتبــاط	نداشــتن	گلــه	هــای	موجــود	در	ایــن	مــکان	بــا	گلــه	
ــن	 ــه	مهمتری ــز	از	جمل ــی	نی ــه	لحــاظ	ژنتیک ــر	ب ــای	دیگ ه
ــن	 ــرغ	در	ای ــش	م ــل	می ــداوم	نس ــرای	ت ــر	ب ــل	خط عوام

ــه	اســت. منطق
احمـدی	بـا	تاکید	بـر	اینکـه	بـرای	جوجـه	آوری	و	حفاظت	از	
میـش	مرغ	هـا	بایـد	امنیـت	زیسـتگاه	را	تامین	کرده	و	بسـتر	
زندگـی	آنهـا	را	بـه	روز	کنیـم	افـزود:	بـرای	حفـظ	ایـن	گونـه	
جانـوری	و	افزایـش	جمعیـت	میـش	مرغ	بایـد	کشـاورزی	در	
منطقـه	تعدیل	و	در	زیسـتگاه	هـای	مطرح	این	گونـه	باید	جلو	
مکانیزاسـیون	کشـاورزی	گرفته	شـود،	برای	افزایش	جمعیت	
میـش	مـرغ	باید	زیسـتگاه	میـش	مـرغ	توسـط	اداره	حفاظت	
محیط	زیسـت	تملک	شـود	یا	به	صـورت	اجـاره	ای	در	اختیار	

اداره	محیـط	زیسـت	قـرار	گیرد.
تحقــق	ایــن	راه	حــل	هــا	بــدون	اختصــاص	اعتبــارات	مــورد	
نیــاز	امکانپذیــر	نیســت	اگــر	مســئوالن	اعتقــادی	بــه	نجــات	
گونــه	هــای	بــاارزش	از	جملــه	پرنــده	نــادر	میــش	مــرغ	دارند	
ــی	 ــه	عمل ــاز	زمین ــورد	نی ــارات	م ــص	اعتب ــا	تخصی ــد	ب بای

شــدن	برنامــه	هــا	را	فراهــم	کننــد.
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جامعــه ایـــران

 وقتــی هــوا روبه گرمــی مــی رود، چتری 
از آتــش هــم بــر فــراز جنگل هــای 
ــع  ــود و آن موق ــترده می ش ــمال گس ش
شــاید تنهــا امیــد باقی مانــده باران اســت 
ــان را  ــش درخت ــه از آت ــن افروخت ــا ت ت

ــد. ــی باش مرهم

ــمال	 ــای	ش ــق	جنگل	ه ــای	حری ــی	اطف ــگاه	هوای ــاد	پای ایج
در	مازنــدران	هنــوز	در	حــد	یــک	حــرف	و	وعــده	باقی	مانــده	
ــا	و	 ــان	در	دل	گرم ــای	جه ــن	جنگل	ه ــب	بکرتری اســت	و	قل

برگ	ریــزان	طبیعــت	بی	تــاب	می	زنــد.
دمـای	هـوا	که	بـاال	مـی	رود،	بیـش	از	هر	چیـز	در	شـمال	باید	
بـرای	جنگل	هـای	خـزر	اشـک	ریخـت،	چراکـه	کوچک	ترین	
جرقـه،	هماننـد	بـاروت	فاجعـه	ای	جبران	ناپذیـر	را	بـه	بـار	
مـی	آورد	و	در	نبـرد	آتـش	و	درخـت،	تنهـا	دسـت	های	خالـی	
حاشیه	نشـینان	و	جنگلبانـان	اسـت	کـه	بـه	یـاری	می	آیـد	تا	

گرمـای	آتـش	را	از	تـن	جنـگل	فرونشـاند.
تابسـتان	اسـت	و	جنگل	های	شـمال	همچنان	در	آتش	کمبود	
امکانـات	می	سـوزند	و	ایجـاد	پایـگاه	امـداد	هوایـی	و	اطفـای	
حریق	در	جنـگل	و	تأمین	بالگرد	بـرای	امدادرسـانی	در	مواقع	

بحـران	همچنـان	در	حـد	یک	وعـده	باقی	مانده	اسـت.
فقــط	در	نــوروز	امســال	بیــش	از	۱5۰	هکتــار	از	جنگل	هــای	
ــاری	و	 ــال	ج ــاه	س ــد	و	در	تیرم ــق	ش ــه	حری ــمال	طعم ش
ــار	 ــه	و	کن ــش	در	گوش ــعله	های	آت ــوا،	ش ــدن	ه ــرم	ش ــا	گ ب

ــید. ــه	کش ــدران	زبان ــای	مازن جنگل	ه
ــای	 ــوزی	جنگل	ه ــی	از	آتش	س ــد	باالی ــا	درص ــق	آماره طب
شــمال	عمــدی	اســت	امــا	تاکنــون	کســی	بــه	جــرم	دســت	
داشــتن	در	آتش	ســوزی	های	عرصه	هــای	طبیعــی	بازداشــت	

ــان	اثبــات	نشــده	اســت. نشــده	و	اتهــام	آن
خامــوش	نکــردن	کامل	آتــش	از	ســوی	چوپانان،	شــکارچیان،	
ــان	 ــه	ســیگار	در	می ــن	ت ــا	گردشــگران،	انداخت کشــاورزان	ی
برگ	هــا،	باقــی	مانــدن	باطــری	یــا	اجســامی	کــه	بــا	تمرکــز	
نــور	به	صــورت	ذره	بینــی	باعــث	آتش	ســوزی	می	شــوند	
و	اقدامــات	مشــابه	از	نمونه	هــای	دخالــت	غیرعمــدی	

انســان	ها	در	بــروز	آتش	ســوزی	های	جنــگل	اســت.
کاهــش	بارندگی	هــا	و	در	پــی	آن	کاهــش	رطوبــت	جنگل	هــا	
از	یکســو	و	وجــود	درختــان	خشــک	و	افتــاده	در	داخــل	
ــه	عملیــات	قطــع	 ــه	دلیــل	اینکــه	مجــوز	هیچ	گون جنــگل	ب
درخــت	و	بهره	بــرداری	جنگلــی	از	ســوی	ســازمان	جنگل	هــا	
در	ایــن	مناطــق	داده	نمی	شــود،	جنگل	هــای	شــمال	را	

بیــش	از	هــر	زمــان	دیگــر	مســتعد	حریــق	کــرده	اســت.
محمــد	احمــدی	اســتاد	دانشــگاه	در	رشــته	جنــگل	بــا	بیــان	
اینکــه	درختــان	خشــک	و	افتــاده	هماننــد	بــاروت	در	داخــل	
ــه	 ــت:	ب ــتند،	گف ــه	هس ــن	جرق ــر	کوچک	تری ــگل	منتظ جن
ــرداری	 ــداری	و	بهره	ب ــای	جنگل ــرای	طرح	ه ــدم	اج ــل	ع دلی
ــاده،	 ــان	خشــک	و	افت از	بخشــی	از	جنگل	هــا	و	وجــود	درخت
ــق	در	 ــروز	حری ــف،	ب ــل	مختل ــوا	و	عوام ــت	ه ــش	رطوب کاه

جنــگل	دور	از	ذهــن	نیســت.
وی	بـا	بیـان	اینکـه	همـواره	بایـد	بـرای	مقابلـه	بـا	آتـش	در	
جنگل	هـای	شـمال	آمـاده	باشـیم	ادامـه	داد:	خشک	سـالی	و	
تغییـر	اقلیـم	سـبب	پاییـن	آمـدن	رطوبـت	جنگل	ها	شـده	و	
بایـد	پایـش	و	نظـارت	جدی	تـر	بـر	جنگل	هـا	صـورت	گیـرد.
ــق	 ــای	حری ــی	اطف ــگاه	هوای ــاد	پای ــزوم	ایج ــر	ل ــدی	ب احم
جنــگل،	تأمیــن	امکانــات	و	تجهیــزات	موردنیــاز	بــرای	
پیشــگیری	از	حریــق	در	عرصه	هــای	طبیعــی	تأکیــد	کــرد	و	
گفــت:	در	حــال	حاضــر	بــه	دلیــل	نبــود	پایــگاه	امــداد	هوایــی	
اطفــای	حریــق	در	جنگل	هــای	مازنــدران،	رونــد	امدادرســانی	

بــرای	مهــار	حریــق	متکــی	بــه	نیروهــای	مردمــی	و	جنگلبان	
ــارت	ها	 ــطح	خس ــا	س ــود	ت ــبب	می	ش ــر	س ــن	ام ــت	و	ای اس

بیشــتر	شــود.

لــزوم تهیــه طــرح جامــع اطفــای حریــق در 
شــمال جنگل هــای 

ایــن	اســتاد	دانشــگاه،	خواهــان	تهیــه	طــرح	جامــع	حریــق	
ــگیری	 ــش	و	پیش ــت:	پای ــد	و	گف ــمال	ش ــای	ش در	جنگل	ه
ــت	و	 ــش	اس ــار	آت ــه	و	مه ــر	از	مقابل ــری	مهم	ت ــق	ام از	حری
ــی	 ــه	اساس ــائل	توج ــن	مس ــه	ای ــع	ب ــرح	جام ــد	در	ط بای
شــود	و	عــالوه	بــر	ایــن	از	امکانــات	و	دانــش	بومــی	نیــز	بایــد	

بهره	گیــری	الزم	شــود.
ــت	 ــگان	حفاظ ــئوالن	ی ــالم	مس ــق	اع ــر	طب ــال	حاض در	ح
جنگل	هــای	مازنــدران	از	بیــش	از	۲۰	نــوع	تجهیــزات	انفرادی	
ــار	 ــرای	مه ــره	ب ــن	و	غی ــل،	چــوب،	گال ــی	شــامل	بی و	جمع
ــه	 ــا	ب ــود	ام ــتفاده	می	ش ــزری	اس ــای	خ ــش	در	جنگل	ه آت
ــرد	در	 ــتقرار	بالگ ــای	اس ــاد	پایگاه	ه ــان،	ایج ــاور	کارشناس ب

ــت. ــر	اس ــی	اجتناب	ناپذی ــی	ضرورت ــق	جنگل مناط
ــه	و	مهــار	آتــش	 ــرای	مقابل نبــود	زیرســاخت	های	مناســب	ب
ــبب	 ــنتی	س ــات	س ــود	امکان ــمال	و	وج ــای	ش در	جنگل	ه
از	دســت	رفتــن	ســطح	زیــادی	از	عرصه	هــای	جنگلــی	
ــال	 ــه	۱۰۰	س ــد	آن	ب ــی	و	تجدی ــرای	بازیاب ــه	ب ــود	ک می	ش

ــاز	اســت. ــان	نی زم

حال ناخوش جنگل های شمال 
ــرکل	حفاظــت	از	محیط	زیســت	 ــی	مدی حســینعلی	ابراهیم
ــای	شــمال	 ــه	آســیب	پذیری	جنگل	ه ــا	اشــاره	ب ــدران	ب مازن
بــر	لــزوم	تجهیــز	و	تأمیــن	امکانــات	موردنیــاز	بــرای	مقابلــه	
و	پیشــگیری	از	حریــق	تأکیــد	کــرد	و	درعین	حــال	بــه	
طبیعــت	گــردان	و	مــردم	توصیــه	کــرد	تــا	از	افروختــن	آتــش	

ــد. ــودداری	کنن ــی	خ ــای	طبیع ــگل	و	عرصه	ه در	جن
وی	گفــت:	ســطح	جنگل	هــای	شــمال	از	۳.5	میلیــون	هکتــار	
در	دهه	هــای	گذشــته	بــه	کمتــر	از	دو	میلیــون	هکتــار	
رســیده	اســت	و	مســائل	مختلــف	ازجملــه	تخریــب	و	تجــاوز،	
آتش	ســوزی	و	برداشــت	های	بی	رویــه	حــال	جنگل	هــای	

شــمال	را	ناخــوش	کــرده	اســت.
وی	آتش	ســوزی	را	از	چالش	هــای	فــراروی	عرصه	هــای	
طبیعــی	و	جنگلــی	برشــمرد	و	ادامــه	می	دهد:	شــاهد	خشــک	
ــف	هســتیم	و	 ــل	مختل ــه	دالی ــای	شــمال	ب شــدن	جنگل	ه
هنــوز	نمی	دانیــم	بــا	چــه	شــیوه	و	روشــی	از	ایــن	ســرمایه	ها	

حراســت	کنیــم.
ــردم	 ــالش	م ــر	ت ــالوه	ب ــمال	ع ــای	ش ــت	از	جنگل	ه حفاظ
ــم	 ــس	ه ــت	در	مجل ــدگان	مل ــزم	نماین ــه	ع ــان	ب و	جنگلبان
بســتگی	دارد	تــا	نســبت	بــه	تصویــب	الیحــه	جامــع	مقابلــه	

ــد. ــدام	کنن ــوزی	اق ــا	آتش	س ب
علـی	محمـدی	شـاعری	نماینـده	مـردم	شـرق	مازنـدران	در	
مجلـس	بـا	اشـاره	به	لـزوم	تهیـه	الیحه	جامـع	اطفـای	حریق	
از	سـوی	دولـت	گفـت:	طبـق	برنامـه	ششـم	دولت	بایـد	برای	
مقابله	آتش	سـوزی	و	اطفـای	حریق	الیحـه	ای	را	تهیه	و	تقدیم	
مجلـس	کنـد	زیـرا	رونـد	کنونـی	آتش	سـوزی		عرصه	هـای	

جنگلـی	تهیـه	ایـن	الیحـه	را	الزامی	می	سـازد.

ساالنه ۱5 هزار هکتار از جنگل های ایران دود می شود
ــای	 ــار	از	عرصه	ه ــزار	هکت ــه	ســاالنه	۱5ه ــان	اینک ــا	بی وی	ب
جنگلــی	در	کشــور	طعمــه	حریــق	می	شــود	بــر	لــزوم	اتخــاذ	
تدابیــر	اصولــی	بــرای	مقابلــه	و	پیشــگیری	از	حریــق	در	
ــای	 ــازمان	جنگل	ه ــه	داد:	س ــرد	و	ادام ــد	ک ــا	تأکی جنگل	ه
ــه	روز	 ــات	مناســب	و	ب ــد	از	امکان ــر	اطالع	رســانی	بای عــالوه	ب

ــرد. ــره	گی ــق	به ــای	حری ــرای	اطف ب
سـرهنگ	مهـدی	عسـکری	فرمانده	یـگان	حفاظـت	اداره	کل	
از	 مازندران-نوشـهر	 اسـتان	 آبخیـزداری	 و	 منابـع	طبیعـی	
آمادگـی	کامل	نیروهـای	منابع	طبیعی	برای	مقابلـه	با	هرگونه	
حریق	در	سـطح	جنگل	هـا	و	مراتع	خبـر	داد	و	افـزود:	به	دلیل	
خشـک	شـدن	سـطح	جنگل	هـا	و	مراتـع	و	از	دسـت	رفتـن	
رطوبـت	زمین	هرگونه	سـهل	انگاری	می	توانـد	فاجعه	عظیمی	

بـرای	منابـع	طبیعی	ایجـاد	کند.
ــزات	و	 ــوزی	تجهی ــا	آتش	س ــه	ب ــرای	مقابل ــه	داد:	ب وی	ادام
امکانــات	اطفــای	حریــق	تــا	حــد	مقــدور	تهیــه	و	در	اختیــار	

ــرار	داده	شــده	اســت. ــع	طبیعــی	ق واحدهــای	مناب
فرمانـده	یگان	حفاظـت	اداره	کل	منابع	طبیعـی	و	آبخیزداری	
اسـتانداری	 بحـران	 مدیریـت	 از	 مازندران-نوشـهر	 اسـتان	
مازنـدران	درخواسـت	کـرد	کارگـروه	اطفـای	حریـق	را	فعـال	
نگه	داشـته	و	زمینـه	اسـتفاده	از	بالگـرد	و	اسـتفاده	از	نیروهای	
نظامـی	و	انتظامـی	را	در	صـورت	آتش	سـوزی	فراهـم	کنـد.

گرمـای	تابسـتان	اوج	می	گیرد	و	جنگل	های	شـمال	هـرروز	و		
شـب	در	کابـوس	آتـش	می	سـوزند	و	دراین	بیـن	امیـد	می	رود	
راه	انـدازی	کـد	۱5۰۴	امـداد	جنـگل	مرهمـی	بـر	زخم	هـای	
بی	شـمار	جنگل	هـای	مازندران	باشـد	تا	مردم	حـوادث	مربوط	
بـه	جنـگل	و	منابع	طبیعـی	را	اطالع	رسـانی	و	از	سـوختن	این	

سـرمایه	ملی	پیشـگیری	کنند.

چتر آتش بر سر جنگل های شمال/پایگاه اطفای حریق در حدوعده باقی ماند
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جامعــه ایـــران

نامــش تابســتان اســت و گرمایــش 
امــا  تابســتانی؛  گرمــای  همــان 
زردی  بــه  روزهــا  ایــن  چهــره اش 
رخ  شــهر  در  پاییــز  تــا  گراییــده 
بنماید،ایــن روایــت تلــخ ایــن روزهــای 
ــل  ــه در اوای ــت ک ــهر اس ــای ش چناره

نشســته اند. خــزان  بــه  تابســتان 

ــار	حرف	هایــش	 طــی	ســال	های	اخیــر	بارهــا	از	گوشــه	و	کن
ــا	 ــاد	ت ــه	گــوش	می	رســید،	از	چنارهــای	گلســتان	و	خرم	آب ب
چنارهــای	ولیعصــر	تهــران؛	حــرف	امســال	و	ســال	گذشــته	
نیســت؛	در	ســال	های	اخیــر	خبــر	پاییــزان	درختــان	در	

تابســتان	بــه	خــزان	تابســتانی	باورمــان	انجامیــده	اســت.
خیلــی	دور	نیســتند	روزهایــی	کــه	ســایه	چنــار	و	نارونــی	در	
شــهرها	گرمــای	تابســتان	را	خنکــی	می	بخشــید	و	حــال	زیــر	
ــم	 ــا	را	می	بینی ــهر	زوال	برگ	ه ــتانی	ش ــان	تابس ــای	درخت پ
ــر	 ــد	و	فریــادی	تلــخ	ب ــه	خــاک	افتاده	ان ــه	قامــت	زرد	ب کــه	ب

ــت. ــیده	اس ــان	ماس لب	هایش
بــه	مالقــات	چنارهــای	قدیمــی	شــهر	مــی	روم	کــه	
ــر	 ــا	را	زی ــد	و	خیابان	ه ــم	گره	کرده	ان ــه	ه ــان	را	ب شاخه	هایش
ســایه	انبــوه	شــان	آرام		جــای	داده	انــد؛	امــا	ســقف	خیابــان	را	
کــه	می	بینــی	چنارهــا	نتوانســته	اند	روی	زرد	خــود	را	پنهــان	
کننــد	و	ایــن	روایــت	تکــرار	تابســتان	خــزان	زده	شــهر	اســت.

برگ ها به استقبال خزان رفته اند
ــهر	 ــلوغ	ش ــای	ش ــان	رفت	وآمده ــر	در	می ــا	اگ ــن	روزه ای
کمــی	دقتمــان	را	راهــی	کنیــم	متوجــه	تغییــر	رنــگ	شــهر	
ــای	تابســتانی	اســت	 ــان	گرم ــای	شــهر	هم می	شــویم؛	گرم
کــه	بــود،	حتــی	هــوا	ایــن	روزهــا	انــگار	گرم	تــر	شــده	اســت،	
امــا	بســیاری	از	درختــان	قدیمــی	شــهر	به	خصــوص	چنارهــا	

ــر	از	ســالیان	پیــش	هســتند. در	حــال	خزانــی	زودت
نگاهشــان	 کــه	 خرم	آبــادی	 شــهروندان	 روزهــا	 ایــن	
لحظــه	ای	بــه	کــف	خیابــان	می	افتــد	و	زیــر	پایشــان	صــدای	
ــگ	 ــد	بی	درن ــاد	می	زن ــی	فری ــان	دادن	برگ ــش	ج خش	خ
ــده	 ــد	روز	باقی	مان ــز	چن ــا	پایی ــر	ت ــند	مگ ــود	می	پرس از	خ
کــه	کف	پــوش	خیابان	هــا	بــه	رنــگ	زرد	درآمدهاســت؟	
ــل	نفــس	کشــیدن	خــود	 ــد	تابســتان	در	اوای ــم	می	گوی تقوی
اســت	امــا	درختــان	قدیمــی	شــهر	پاییزانــی	ســخت	را	آغــاز	

کرده	انــد.
یـادم	می	آیـد	هرسـاله	قاصدک	هـا	بـوی	پاییـز	را	بـه	خانه	هـا	
می	آوردنـد	و	اگـر	حوالـی	شـهریورماه	صـدای	پـای	قاصـدک	
گوشـه	حیـاط	خانـه	شـنیده	می	شـد	همـه	سـالمی	گـرم	و	
رنگارنـگ	بـه	پاییـز	می	دادند	ولی	امسـال	برگ	ها	به	اسـتقبال	
خـزان	رفته	انـد	و	از	همـان	اواسـط	تیرمـاه	بـوده	کـه	اولیـن	

نشـانه	های	پاییـز	در	شـهر	ریشـه	دوانـد.

چنارهای  خرم آباد در برزخ تابستانی
ــا	 ــه	موضــوع	خــزان	زودرس	چناره ــی	اســت	ک ــن	در	حال ای
تنهــا	بــه	شــهر	خرم	آبــاد	ختــم	نشــده	و	برخــی	از	شــهرهای	
بــزرگ	و	کوچــک	کشــور	میزبــان	پاییــز	در	تابســتان	شــده	اند	
امــا	در	بســیاری	از	همیــن	شــهرها	هشــدارها	جــدی	
گرفته	شــده	و	در	همیــن	راســتا	شــهرداری	ها	بــه	فکــر	چــاره	

افتاده	انــد.
	

تعداد فصل های سال به ۶ تا ۸ فصل رسید
بــه	گفتــه	کارشناســان	خــزان	زودرس	چنارهــا	دالیــل	مختلفی	

داشــته	کــه	ترکیــب	آن	هــا	پیــری	و	خــواب	زمســتانی	پیــش	از	
موعــد	را	بــه	ایــن	درختــان	تحمیــل	می	کنــد.

ــت:	 ــار	داش ــتان	اظه ــاون	محیط	زیســت	لرس ــا	مع ــام	برن اله
ــه	تغییــرات	 ــا	توجــه	ب ــوده	کــه	ب آنچــه	واقعیــت	دارد	ایــن	ب
اقلیمــی	کــه	صــورت	گرفتــه	و	گرمایــش	جهانــی	کــه	وجــود	

دارد	مــا	ماننــد	قبــل	چهارفصــل	نداریــم.
وی	ادامــه	داد:	تعــداد	فصل	هــای	مــا	بیشــتر	شــده	و	
ــا	 ــش	ت ــن	ش ــه	بی ــد	ک ــه	می	گوین ــن	زمین ــن	در	ای محققی

ــم. ــال	داری ــک	س ــول	ی ــل	در	ط ــت	فص هش
معــاون	محیط	زیســت	لرســتان	بابیــان	اینکــه	گرمــا	
موجــب	زرد	شــدن	زودهنــگام	بــرگ	درختــان	شــده	
ــت	و	 ــده	اس ــم	ش ــوا	ک ــت	ه ــرد:	رطوب ــوان	ک ــت،	عن اس
ــان	 ــرگ	درخت ــاد	موجــب	زرد	شــدن	ب ــای	زی ــزان	گرم می

ــت. ــده	اس ش
	

تغییــرات اقلیمــی و پدیــده گرمایــش بــرگ 
را زرد کــرد درختــان 

برنــا	بابیــان	اینکــه	همــه	ایــن	اتفاقــات	ناشــی	از	بحــث	تغییر	
اقلیــم	اســت،		تصریــح	کــرد:	البتــه	در	رابطــه	بــا	بیماری	هــای	
ــوزه	 ــن	ح ــان	ای ــن	و	کارشناس ــد	اهل	ف ــز	بای ــان	نی درخت

اظهارنظــر	کننــد.
وی	تصریــح	کــرد:	پدیــده	گرمایــش	جهانــی	ناشــی	از	تغییــر	
اقلیــم	اســت	کــه	موجــب	شــده	کــه	مــا	چهارفصــل	نداشــته	

باشــیم	و	بیشــتر	از	چهارفصــل	داشــته	باشــیم.
داشــت:	 بیــان	 لرســتان	 محیط	زیســت	 معــاون	
پراکنــش	بارش	هــا	متفــاوت	شــده،	توزیــع	زمانــی	و	
ــت	 ــل	نیس ــبیه	قب ــرده	و	ش ــر	ک ــی	بارش	هــا	تغیی مکان
ــاه	 ــط	خردادم ــا	اواس ــتان	ت ــا	در	لرس ــه	بارش	ه به	طوری	ک
ــه	 ــا	هم ــتیم	و	این	ه ــار	آن	را	نداش ــه	انتظ ــزی	ک ــود،	چی ب

ــت. ــم	اس ــر	اقلی ــی	از	تغیی ناش
ــر	 ــال	های	اخی ــد:	در	س ــم	می	گوین ــان	ه ــی	کارشناس برخ
ــه	در	 ــا	ک ــژه	آن	ه ــاد	به	وی ــهر	خرم	آب ــی	ش ــای	قدیم چناره
مرکــز	شــهر	قــرار	دارنــد	بــا	بحرانــی	جــدی	روبــرو	شــده	اند	
ــداد	 ــن	رخ ــق	ای ــل	عم ــال	های	قب ــش	از	س ــال	بی ــه	امس ک
ــان	کــرده	اســت.	در	حقیقــت	امســال	 زیســتی	خــود	را	نمای
ــزان	 ــه	خ ــروع	ب ــر	ش ــاه	تی ــط	م ــاد	در	اواس ــان	خرم	آب درخت

ــرای	آینــده	 ــد	کــه	ایــن	موضوعــی	بســیار	حســاس	ب کرده	ان
ــهر	 ــوژِی	ش ــظ	اکول ــر	در	حف ــای	مؤث ــه	و	پارامتره ــن	گون ای

خرم	آبــاد	اســت.
ــال	ها	 ــن	س ــفانه	در	ای ــه	متأس ــتند	ک ــد	هس ــا		معتق آن	ه
مســئوالن	شــهر	نســبت	بــه	ایــن	رخــداد	واکنش	شایســته	ای	
نشــان	نداده	انــد	کــه	در	ایــن	راســتا	بایــد	شــهرداری	
خرم	آبــاد	به	صــورت	ویــژه	و	راهبــردی	بــا	ایــن	چالــش	
ــه	 ــدی	ب ــال	های	بع ــرای	س ــرایط	ب ــا	ش ــرده	ت ــورد	ک برخ

ــد. ــل	کن ــود	می ــمت	بهب س
ــتی	 ــاظ	زیس ــه	ازلح ــد	ک ــت	تأکیددارن ــاالن	محیط	زیس فع
درخــت	چنــار	بــه	دلیــل	جــذب	آلودگی	هــای	شــهری	
ــه	ای	بســیار	مشــهور	در	بیــن	 و	همچنیــن	گرمــای	هــوا	گون
درختــان	اســت	امــا	شــواهد	نشــان	می	دهــد	کــه	مشــکالت	
اقلیمــی	پی	درپــی	در	کنــار	بی	توجهــی	بــه	مســائل	زیســتی	
می	توانــد	آســیب	های	جــدی	بــه	ایــن	گونــه	مؤثــر	در	

ــد. ــهری	وارد	کن ــط	ش محی
و	امــا	برخــی	دیگــر	از	کارشناســان	بــه	تأثیــر	خشک	ســالی	ها	
بــر	پدیــده	خــزان	زودرس	اشــاره	کرده	و	می	گوینــد:	بــا	
ــع	 ــه	مناب ــرایطی	ک ــه	در	ش ــتی	این	گون ــه	آب	دوس ــه	ب توج
آبــی	بــه	ســمت	خشــکی	مــی	رود،	چنارهــا	زنــگ	هشــدار	را	
به	وســیله	خــزان	زودرس	خــود	بــه	مــا	اعــالم	می	کنــد	یعنــی	
ــر	زیســت	 ــی	شــرایط	حاکــم	ب ــم	به	صــورت	کل ــر	بخواهی اگ
درختــان	چنــار	را	بســنجیم	بایــد	اعتــراف	کنیــم	کــه	یکــی	
از	مهم	تریــن	دالیــل	خــزان	زودرس	آن	هــا	افــت	منابــع	آبــی	
ــال	 ــرم	س ــول	گ ــح	در	فص ــاری	صحی ــدم	آبی ــن	ع و	همچنی

ــت. اس
ــه	 ــت	ک ــی	س ــش	همان ــا	چنارهای ــهر	ب ــای	ش خیابان	ه
بــا	هویــت	و	زیبایی	هــای	شــهر	گره	خــورده	اســت؛	
چنارهــا	سال	هاســت	کــه	همــدوش	تلــخ	و	شــیرین	
ــر	خــزان	و	تابســتانی	 شــهر	ســبز	و	زرد	شــده	اند	و	در	ه
ایــن	 زرد	 و	 ســبز	 ســایه	 نکاســته	اند.	 یاری	شــان	 از	
ــان	 ــِل	هم ــی	اســت	مث ــرای	شــهرمان	حکایت ــان	ب درخت
ــودش	را	 ــنگی	خ ــرداب	س ــه	از	گ ــی	ک ــوی	آب	قدیم ج
ــمه	 ــت	چش ــاند،	حکای ــهر	می	رس ــالت	پایین	ش ــه	مح ب
گلســتان	کــه	فریــاد	زالل	آبــی	اش	تســالی	دل	درختــان	

بــود. پایین	دســت	

خزان زودرس درختان در تابستان/ »تیر« ماه اول پاییز شد!
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جامعــه ایـــران

زلزلــه زده هــای کرمانشــاه ایــن روزها 
را در بیــم و امیــد رویارویــی بــا بحــران 
بــی آبــی و بــی برقــی در تابســتان مــی 

گذراننــد.

خســارت	یــک	هــزار	و	۲۴۱	میلیــارد	تومانــی	بــه	زیرســاخت	
هــای	عمرانــی	مناطــق	غربــی	اســتان	کرمانشــاه	در	جریــان	
زلزلــه	بــزرگ	۷.۳	ریشــتری	ســال	گذشــته	یــک	فاجعــه	بــود	

کــه	ایــن	روزهــا	عمــق	آن	بیشــتر	احســاس	مــی	شــود.
از	مشــکالتی	کــه	شــهروندان	شــهرها	و	روســتاهای	مناطــق	
ــالب	 ــای	آب	و	فاض ــبکه	ه ــب	ش ــت	تخری ــه	زده	را	باب زلزل
ــاط	و	 ــرق	و	ارتب ــا	معضــل	ب ــد	ت ــه	بگیری ــه	دردســر	انداخت ب
مخابــرات	و	اینترنــت	و...	همــه	و	همــه	هنــوز	بعــد	از	گذشــت	

ــه	قــوت	خــود	باقــی	اســت. هفــت	مــاه	ب
رفـع	برخـی	از	این	مشـکالت	زمان	مـی	برد	و	ممکن	اسـت	به	
ایـن	زودی	هـا	آن	هـم	بـا	ایـن	رونـد	کنـد	کار	رفع	نشـود،	اما	
برخـی	مشـکالت	بـه	خاطر	عـدم	وجـود	ظرفیـت	هـا	در	این	

مناطـق	در	حـال	تبدیل	شـدن	بـه	بحران	اسـت.
ــه	 ــق	ک ــن	مناط ــن	مشــکالت	مصــرف	آب	در	ای ــل	همی مث
بــا	شــروع	بازســازی	مصــرف	آب	شــرب	بــه	خاطــر	اســتفاده	
ــت	و	 ــه	اس ــش	یافت ــدت	افزای ــه	ش ــازها	ب ــاخت	و	س در	س
ــق	در	 ــن	مناط ــرب	در	ای ــن	آب	ش ــای	تامی ــاخت	ه زیرس
ــا	 ــا	قطع ــت	فرس ــای	طاق ــروع	گرم ــا	ش ــده	ب ــای	آین ــاه	ه م

ــود. ــد	ب ــا	نخواه ــوی	نیازه جوابگ
یـا	مصـرف	برق	که	مسـئوالن	هشـدار	داده	انـد	با	ایـن	روندی	
کـه	پیش	مـی	رود	قطعا	در	تابسـتان	یعنی	زمـان	اوج	گرما	در	

مناطـق	زلزله	زده	با	خاموشـی	اجبـاری	روبرو	می	شـویم.
و	یــا	مشــکالت	تخریــب	شــبکه	هــای	فاضــالب	ایــن	مناطــق	
ــی	 ــرات	اساس ــا	مخاط ــردم	را	ب ــالمت	م ــدت	س ــه	ش ــه	ب ک
روبــرو	کــرده	اســت؛	پســاب	و	روان	آب	هایــی	کــه	در	محــالت	

و	خیابــان	هــا	رهــا	مــی	شــوند	و	بــا	خودشــان	انــواع	بیمــاری	
هــا	را	منتشــر	مــی	کننــد.

 افزایش ۱.5 برابری مصرف آب در مناطق زلزله زده 
علیرضــا	تخــت	شــاهی،	مدیرعامــل	شــرکت	آب	و	فاضــالب	
اســتان	کرمانشــاه	از	افزایــش	۱.5	برابــری	حــد	معمــول	
ــاه	 ــت	م ــی	اردیبهش ــه	زده	ط ــق	زلزل ــرف	آب	در	مناط مص

ــر	داد. ــال	خب امس
ــل	 ــرب	مث ــارف	غیرش ــرای	مص ــرب	ب ــتفاده	از	آب	ش وی	اس
ســاخت	و	ســاز	را	مهمتریــن	عامــل	در	ایــن	افزایــش	مصــرف	
ــم	 ــرب	از	ه ــرب	و	غیرش ــارف	ش ــر	مص ــت:	اگ دانســت	و	گف
تفکیــک	نشــود	و	مدیریــت	آب	در	ایــن	زمینــه	صــورت	نگیرد	
قطعــا	در	تابســتان	بــه	مشــکل	کــم	آبــی	بــر	مــی	خوریــم.

ــد	و	 ــع	تولی ــت	مناب ــح	محدودی ــا	تصری ــاهی	ب ــت	ش تخ
ــرای	اطــالع	رســانی	 ــت:	ب ــن	مناطــق	گف ــع	آب	در	ای توزی
در	ایــن	زمینــه	بــا	مدیریــت	بحــران	و	اســتاندار	مکاتباتــی	

ــم. ــام	داده	ای انج
مدیرعامــل	شــرکت	آب	و	فاضــالب	اســتان	کرمانشــاه	بــا	بیان	
ــهرهای	 ــن	آب	در	ش ــت	تأمی ــر	وضعی ــال	حاض ــه	در	ح اینک
ــوب	اســت،	 ــی	در	حــد	مطل ــه	زده	از	نظــر	کمــی	و	کیف زلزل
ــت	آب	را	 ــم	وضعی ــن	مناطــق	ه ــز	بهداشــت	ای ــزود:	مراک اف

بصــورت	مســتمر	رصــد	مــی	کننــد.
وی	در	مــورد	کیفیــت	آب	شــرب	ایــن	مناطــق	هــم	اظهــار	
ــگاه	 ــن	آزمایش ــرفته	تری ــا	دارای	پیش ــرکت	آبف ــت:	ش داش
غــرب	کشــور	اســت		و	دائمــاً	وضعیــت	کیفــی	آب	مناطــق	
ــر،	 ــف	تســت	کل ــات	مختل ــام	آزمایش ــا	انج ــه	زده	را	ب زلزل
تســت	کــدورت	و	آزمایشــهای	میکروبیولــوژی	پایــش	مــی	
ــچ	مشــکلی	مشــاهده	 ــون	هی ــد	کــه	خوشــبختانه	تاکن کن

نشــده	اســت.
تخــت	شــاهی	در	مــورد	نحــوه	آبرســانی	بــه	ایــن	مناطــق	نیز	
خاطرنشــان	کــرد:	بیــش	از	۶۰	کیلومتــر	شــبکه	را	زمینــی	و	
بالــغ	بــر	۸	هــزار	مــورد	شــیر	برداشــت	انشــعاب	در	مناطــق	

مذکــور	تعبیــه	کــرده	ایــم.

تابستان به خاموشی برمی خوریم
ــرکت	 ــل	ش ــد،	مدیرعام ــرادی	مج ــراد	م ــی	م ــن	عل همچنی
توزیــع	نیــروی	بــرق	اســتان	کرمانشــاه	نیــز	اظهــار	داشــت:	با	
توجــه	بــه	آســیب	وارد	شــده	بــه	شــبکه	هــای	بــرق	مناطــق	
ــه	زده	و	اینکــه	ایــن	شــبکه	هــا	هنــوز	بازســازی	نشــده	 زلزل
ــه	ایــن	شــبکه	هــا	هســتیم. ــد،	نگــران	آســیب	بیشــتر	ب ان

وی	بیــان	داشــت:	مــا	از	ایــن	نگرانیــم	کــه	بــا	افزایــش	مصرف	
شــبکه	های	آســیب	دیده	بیشــتر	آســیب	ببینند	و	خاموشــی	
اتفــاق	بیفتــد	کــه	خاموشــی	آن	هــم	در	فصــل	گرمــا	مشــکل	

آفریــن	اســت.
ــرق	اســتان	کرمانشــاه	 مدیرعامــل	شــرکت	توزیــع	نیــروی	ب
ــرق	مــردم	در	 همچنیــن	از	افزایــش	5۰	درصــدی	مصــرف	ب
مناطــق	زلزلــه	زده	نســبت	بــه	مــدت	مشــابه	ســال	قبــل	خبر	
داد	و	گفــت:	در	مناطــق	زلزلــه	زده	هیــچ	گونــه	مشــکل	برقی	
نداریــم	و	عمــال	خدمــات	به	صــورت	گســترده	و	شــبانه	روزی	

بــرای	مــردم	برقــرار	اســت.

ابراز گالیه مندی مردم زلزله زده از آبرسانی
ــه	زده	 ــق	زلزل ــوا	در	مناط ــای	ه ــه	گرم ــا	ک ــن	روزه ــا	ای ام
حتــی	از	۴۰	درجــه	هــم	فراتــر	مــی	رود	برخــی	از	روســتاییان	
ــد	و	 ــی	کنن ــرم	م ــی	دســت	و	پنجــه	ن ــم	آب ــا	مشــکالت	ک ب

ــا	مشــکل	مواجــه	شــده	اســت. معیشتشــان	ب
برخـی	از	روسـتاییان	در	تمـاس	هـای	تلفنـی	مکـرر	از	ایـن	
مشـکالت	ابراز	گالیه	مندی	می	کنند	و	از	سـختی	و	مشـقتی	
که	کـم	آبی	و	فاضـالب	ها	بـرای	آنها	ایجاد	کـرده	صحبت	می	
کنند.آنهـا	می	گوینـد	در	برخی	از	روسـتاها	تامین	آب	شـرب	
بـه	سـختی	صـورت	می	گیـرد	و	بـا	وجـود	گرمـای	بـاال	و	نیاز	
ضـروری،	تانکرهـای	آبرسـانی	دو	روز	یک	بار	آب	شـرب	مردم	

را	تامیـن	مـی	کنند.
تــداوم	ایــن	وضعیــت	بــرای	زلزلــه	زده	هــا	یعنــی	رویارویــی	با	
بحــران	بــی	آبــی،	بــی	برقــی	و	بیمــاری	هــای	مختلــف،	لــذا	
بــرای	عــدم	مواجــه	بــا	ایــن	بحــران	هــا	الزم	اســت	کــه	هــر	

چــه	ســریعتر	تدابیــر	الزم	اندیشــیده	شــود.

زلزله زده ها در بیم و امید رویارویی با بحران بی آبی و بی برقی

مسلم معین
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اهالــی روســتاهای »شــهدای تنــگ فنی« 
ــه  ــت ک ــال هاس ــب« س ــراب رج و »س
آب آلــوده بــه نفــت مصــرف می کننــد 
ــزی  ــیاه چی ــای س ــا ط ــینی ب ــا هم نش ت
جــز بیمــاری و تشــنگی بــرای آن هــا به 

ارمغــان نیــاورده باشــد.

چندیــن	ســال	اســت	کــه	اهالــی	روســتاهای	»شــهدای	تنگ	
فنــی«	و	»ســراب	رجــب«	پلدختــر	هم	جــوار	بــا	اســتراتژیک	
تریــن	خــط	لولــه	انتقــال	نفــت	کشــور	از	جنــوب	بــه	مرکــز	و	
شــمال	کشــور	زندگــی	می	کننــد،	امــا	هم	نشــینی	بــا	طــالی	
ســیاه	مــردم	را	به	ســتوه	آورده	تــا	همچنــان	آرزوی	نوشــیدن	

جرعــه	ای	آب	زالل	و	پــاک	بــر	دل	آن	هــا	بمانــد.
زندگی	بدون	آب	در	هم	نشینی	با	طالی	سیاه

مشــکل	اهالــی	ایــن	روســتاها	بــه	دوران	جنــگ	برمی	گــردد،	
ــه	هــدف	آمــاج	 ــه	»تنــگ	فنــی«	روزان زمانــی	کــه	تلمبه	خان
ــوذ	 ــت	و	نشــت	و	نف ــرار	می	گرف ــی	دشــمن	ق حمــالت	هوای
ــی	 ــای	زیرزمین ــازن	آب	ه ــفره	ها	و	مخ ــه	س ــی	ب ــواد	نفت م

ــع	آب	شــد. منطقــه	موجــب	آلودگــی	مناب
اهالــی	ایــن	روســتاها	هم	اکنــون	باگذشــت	بیــش	از	۱۷	ســال	
ــی	 ــد	و	کس ــیاه	را	می	دهن ــالی	س ــا	ط ــینی	ب ــاوان	هم	نش ت
پاســخگوی	مشــکالت	آن	هــا	نیســت؛	احــداث	چــاه	عمیــق	
آب	توســط	شــرکت	نفــت	نیــز	نتوانســته	زندگــی	مــردم	ایــن	
روســتاها	را	بــه	روال	عــادی	برگردانــد	و	ســوختگی	پی	درپــی	
ــی	 ــان	از	آب	نفت ــردم	همچن ــا	م ــده	ت ــث	ش ــپ	آب	باع پم

چشــمه	اســتفاده	کننــد.

ــر	 ــوب	پلدخت ــتاهای	جن ــی	روس ــار	راه ــن	ب ــرای	چندمی ب
ــتاهای	 ــی	روس ــای	اهال ــای	درد	دل	و	صحبت	ه ــا	پ ــدیم	ت ش
»ســراب	رجــب«	و	»شــهدای	تنــگ	فنــی«	بنشــینیم	و	
گزارشــی	از	مشــکالت	ناشــی	از	قطعــی	آب	آشــامیدنی	تهیــه	

ــم. ــم	می	خوانی ــل	آن	را	باه ــه	ماحص ــم	ک کنی

قطعی یک ماهه آب 
ــت:	 ــی«	گف ــگ	فن ــهدای	تن ــتای	»ش ــی	روس ــی	از	اهال یک
ــی	کشــور	 ــل	از	جنــگ	تحمیل ــا	قب ــا	ت زندگــی	روســتایی	م
عــراق	مشــکلی	نداشــت	امــا	متأســفانه	پــس	ازآن	به	مــرور	از	
ــوران	می	شــد	 ــا	به	جــای	آب	نفــت	ف ــه	م چشــمه	های	منطق

ــرد. ــل	ک ــی	را	مخت ــی	اهال ــن	مســئله	زندگ و	همی
ــه	درون	 ــی	ب ــواد	نفت ــوذ	م ــزود:	بانف ــی	اف ــت	میرزای ــاج	دول ت
ــادی	شــد	 ــی	دچــار	خســارت	زی زمین	هــای	کشــاورزی	اهال
وزندگــی	روســتایی	مــا	رونــق	خــود	را	از	دســت	داد،	اکنــون	
ــی	آب	 ــا	قطع ــتان	ب ــل	تابس ــژه	در	فص ــاله	به	وی ــز	همه	س نی
آشــامیدنی	مواجــه	هســتیم	و	مــدت	یــک	مــاه	اســت	کــه	بــا	

ــم. ــرم	می	کنی ــت	وپنجه	ن ــکل	دس ــن	مش ای
ــی«	 ــگ	فن ــهدای	تن ــتای	»ش ــی	روس ــر	از	اهال ــی	دیگ یک
ــا	 ــتا	ب ــردم	روس ــه	م ــت	ک ــاه	اس ــک	م ــت:	ی ــار	داش اظه
مشــکالت	ناشــی	از	قطعــی	آب	آشــامیدنی	دســت	وپنجه	نــرم	
می	کننــد،	اهالــی	ایــن	منطقــه	تــا	قبــل	از	اینکــه	آب	چشــمه	
ــود	مشــکل	آب	نداشــتند. ــوده	نشــده	ب ــی	آل ــواد	نفت ــه	م ب

ملــک	محمــد	دریکونــد	افــزود:	دیوارهــای	منــازل	این	روســتا	
هنــوز	آثــار	و	یادگاری	هایــی	از	جنــگ	را	بــا	خوددارنــد	چــون	
ــن	 ــی«	ای ــگ	فن ــه	»تن ــای	تلمبه	خان ــا	بمباران	ه ــان	ب هم	زم
روســتا	نیــز	آمــاج	حمــالت	دشــمن	بــود	و	بــه	دلیــل	این	کــه	

روســتای	مــا	۲۰	شــهید	تقدیــم	انقــالب	کــرده	کلمــه	شــهدا	
بــه	ابتــدای	نــام	ایــن	روســتا	اضافه	شــده	اســت.

	
چشمه آلوده به نفت زندگی مردم را نابود کرد

وی	ادامــه	داد:	مشــکالت		ناشــی	از	جنــگ	همچنــان	در	ایــن	
ــژه	درزمینــه	آب	آشــامیدنی	کــه	 ــدا	اســت،	به	وی روســتا	هوی
مایــه	حیــات	اســت	و	بــا	نفــت	آغشــته	شــد	و	بــوی	گوگــرد	
می	دهــد؛	پــس	از	ســال	ها	مشــکل	آلودگــی	آب	هنــوز	
ــدت	آب	آشــامیدنی	 ــرر	و	طوالنی	م ــی	مک وجــود	دارد	و	قطع

ــه	ســتوه	آورده	اســت. ــی	را	ب اهال
ــی«	 ــگ	فن ــهدای	تن ــتای		»ش ــی	روس ــر	از	اهال ــی	دیگ یک
پلدختــر	گفــت:	ســال	ها	بــود	اهالــی	روســتا	بــه	دلیــل	آلــوده	
ــا	 ــد	ام ــه	بودن ــی	در	مضیق ــواد	نفت ــه	م شــدن	آب	چشــمه	ب
اکنــون	نیــز	کــه	شــرکت	نفــت	اقــدام	بــه	حفــر	چــاه	کــرده	
ــی	را	در	 ــار	پمــپ	آن	دچــار	ســوختگی	می	شــود	و	اهال هــر	ب
ایــن	فصــل	گرمــا	بــا	قطعــی	آب	مواجه	می	ســازد	و	مشــکالت	

ــد. ــاد	می	کن ــده	ای	را	ایج عدی
شــیرین	بازگیــر	افــزود:	آلودگی	آب	چشــمه	و	آمیخته	شــدن	
ــی	 ــادی	از	اهال ــواد	نفتــی	موجــب	شــد	دام	هــای	زی ــا	م آن	ب
ــیدن	آب	 ــا	نوش ــود	ب ــا	ب ــرای	آن	ه ــرمایه	ای	ب ــه	س ــتا	ک روس
چشــمه	تلــف	شــوند	و	ایــن	بــرای	یــک	روســتایی	خســارتی	

ــت. ــر	اس جبران	ناپذی
وی	ادامـه	داد:	انگار	که	مشـکالت	اهالی	این	روسـتا	که	ناشـی	
از	هم	جـواری	با	تلمبه	خانه	شـرکت	نفت	اسـت	تمامـی	ندارد،	
مـا	همچنـان	از	مشـکالت	نبـود	آب	آشـامیدنی	رنـج	می	بریم	
و	در	چنـد	سـال	گذشـته	بیـش	از	۳۰	قطعـه	بوقلمـون	و	مرغ	
محلـی	کـه	زحمـات	زیادی	بـا	آن	ها	کشـیده	بـودم	بـه	خاطر	

جامعــه ایـــران

زندگی بدون آب در هم نشینی با طالی سیاه/ اهالی روستا نفت می خورند!

محسن مهرابی
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آب	آلـوده	بـه	نفت	تلف	شـد.

هرچه دادوفریاد می کنیم کسی به داد ما نمی رسد
ــی«	 ــگ	فن ــهدای	تن ــتای	»ش ــی	روس ــر	از	اهال ــی	دیگ یک
ــی	از	آب	را	 ــای	خال ــا	و	گالن	ه ــور	دبه	ه ــر	موت ــوار	ب ــه	س ک
ــم	 حمــل	می	کــرد،	گفــت:	مــدت	یــک	مــاه	اســت	آب	نداری
ــه	داد	مــا	نمی	رســد،	 و	هرچــه	دادوفریــاد	می	کنیــم	کســی	ب
می	گوینــد	پمــپ	آب	ســوخته	اســت،	بــه	خاطــر	ســوختگی	
پمــپ	زن	و	فرزنــدان	مــا	بایــد	در	مضیقــه	قطعــی	آب	باشــند.
نجـف	نظـری	افـزود:	آب	بـرای	وضـو	سـاختن	و	طهـارت	و	
اسـتحمام	نداریم،	هم	اکنون	نیـز	دبه	هایی	را	که	تـرک	موتورم	
مشـاهده	می	کنیـد	برای	پر	کـردن	از	چشـمه	با	خـودم	حمل	
می	کنـم	گرچـه	آب	چشـمه	آلـوده	به	نفت	اسـت	اما	چـاره	ای	

نداریـم	و	مجبوریـم	از	ایـن	آب	اسـتفاده	کنیم.
ــازل	 ــی	اندیشــند	و	من وی	از	مســئوالن	خواســت	چــاره	ای	ب
ــکان	 ــه	م ــا	را	ب ــا	م ــد	و	ی ــداری	کنن ــا	را	خری ــکونی	م مس
ــد. ــل	کنن ــی	منتق ــل	زندگ ــتقرار	و	مح ــرای	اس ــری	ب دیگ

دهیــار	روســتای	»شــهدای	تنــگ	فنــی«	اظهــار	داشــت:	در	
ــگ	 ــه	»تن ــاران	تلمبه	خان ــر	بمب ــدس	براث ــاع	مق دوران	دف
ــراق،		خطــوط	 ــث	ع ــم	بع ــای	رژی ــی«	توســط	جنگنده	ه فن
انتقــال	نفــت	تخریــب	شــدند	و	همیــن	امــر	موجــب	نشــت	
و	نفــوذ	مــواد	نفتــی	بــه	مخــازن	و	آب	هــای	زیرزمینــی	ایــن	

منطقــه	شــد.
	

تنگی نفس و آسم روستائیان حاصل بوی نفت
رمضــان	ترکارانــی	افــزود:	چشــمه	آب	شــیرینی	کــه	اهالــی	
ــر	 ــد	براث ــتفاده	می	کردن ــامیدن	از	آن	اس ــرای	آش ــتا	ب روس
نفــوذ	نفــت	خــام	بــه	مــواد	نفتــی	آلــوده	شــد	و	آب	آغشــته	
بــه	نفــت	از	آن	فــوران	می	کــرد	و	مشــکالت	روســتا	از	همــان	

زمــان	آغــاز	شــد.
ــدام	 ــت	اق ــرکت	نف ــکل،	ش ــن	مش ــه	داد:	باوجودای وی	ادام
ــه	 ــران	و	تهی ــرای	جب ــق	ب ــاه	عمی ــه	چ ــک	حلق ــر	ی ــه	حف ب
ــه	درون	 ــه	آب	آن	ب ــرد	ک ــن	آب	آشــامیدنی	روســتا	ک و	تأمی
ــکل	 ــون	مش ــود؛	هم	اکن ــع	می	ش ــاژ	و	توزی ــع	پمپ ــک	منب ی
ــپ	 ــی	پم ــوختن	پی	درپ ــی	از	س ــتا	ناش ــامیدنی	روس آب	آش

ــاه	آب	اســت. ــن	چ ای
ــزود:	مشــکالت	 ــار	روســتای	»شــهدای	تنــگ	فنــی«	اف دهی
ــا	 ــی	تنه ــواد	نفت ــه	م ــتا	ب ــدن	آب	روس ــته	ش ــی	از	آغش ناش
بــه	آب	آشــامیدنی	ختــم	نمی	شــود،	به	هرحــال	روســتا	
محــل	کشــاورزی	و	دامــداری	اســت	امــا	متأســفانه	عــالوه	بــر	
ــر	 ــود	را	براث ــت	خ ــه	مرغوبی ــن	منطق ــای	ای ــه	زمین	ه این	ک
ــای	 ــت	داده،	دام	ه ــاک	ازدس ــای	خ ــه	الیه	ه ــت	ب ــوذ	نف نف
ــه	 ــده	ب ــکافی	های	انجام	ش ــاس	کالبدش ــر	اس ــز	ب ــه	نی منطق
ــد. ــن	می	رون ــام	از	بی ــت	خ ــی	از	نف ــمومیت	ناش ــت	مس عل

ــام	 ــت	خ ــمئزکننده	نف ــوی	مش ــت:	ب ــار	داش ــی	اظه ترکاران
ــی	روســتا	مشــکالت	تنفســی	پیداکــرده	و	 باعــث	شــده	اهال

ــه	آســم	مبتــال	شــوند. ب
	

وعده های شرکت نفت محقق نشد
ترکارانــی	افــزود:	یکــی	دیگــر	از	مشــکالت	و	معضــالت	
ــی	 ــرای	اهال ــی«	ب ــگ	فن ــه	»تن ــا	تلمبه	خان ــینی	ب هم	نش
ــت	 ــت	اس ــرکت	نف ــای	ش ــد	موتوره ــروصدای	بیش	ازح س
کــه	از	آن	هــا	ســلب	آســایش	کــرده	و	کشــاورزان	نمی	تواننــد	
در	خانه	هــای	خــود	آرامــش	داشــته	باشــند	و	بیشــتر	آن	هــا	

ناراحتــی	اعصــاب	و	روان	گرفته	انــد.
ــوا	و	 ــای	ه ــه	گرم ــه	ب ــا	توج ــز	ب ــون	نی ــه	داد:	اکن وی	ادام
ــتا	 ــی	روس ــامیدنی	مشــکالت	اهال ــه	آب	آش ــی	یک	ماه قطع
ــاز	 ــی	آب	موردنی ــای	آب ــرای	کولره ــر	شــده	و	ب ــن	براب چندی

ــت. ــود	نیس موج
دهیــار	روســتای	»شــهدای	تنــگ	فنــی«	خاطرنشــان	کــرد:	
ــن	 ــی	ای ــکونی	اهال ــای	مس ــر	خانه	ه ــال	های	اخی ــی	س ط
ــرای	خریــداری	کارشناســی	 روســتا	توســط	شــرکت	نفــت	ب
ــه	 ــا	روســتا	را	ب ــازل	مســکونی	آن	ه ــدن	من ــا	خری ــا	ب شــد	ت
مــکان	دیگــری	منتقــل	کننــد	امــا	تاکنــون	در	ایــن	زمینــه	

ــه	اســت. ــی	صــورت	نگرفت ــدام	عمل ــچ	اق هی
ــئوالن	 ــه	مس ــرر	ب ــات	مک ــود	مراجع ــزود:	باوج ــی	اف ترکاران
ــن	 ــه	مشــکالت	ای ــئولی	ب ــچ	مس ــون	هی ــا	تاکن ــه	ام مربوط

ــت. ــرده	اس ــیدگی	نک ــتا	رس روس
دهیــار	روســتای	»شــهدای	تنــگ	فنــی«		از	مســئوالن	
خواســت	در	راســتای	رفــع	مشــکالت	اهالــی	روســتاهای	ایــن	

ــی	 ــری	ب ــه	آب	تدابی ــی	یک	ماه ــع	قطع ــژه	رف ــه	به	وی منطق
ــند. اندیش

	
۱۷ سال زندگی با نفت و آلودگی های آن

ــگار	 ــه	خبرن ــب«	ب ــراب	رج ــتای	»س ــی	روس ــی	از	اهال یک
مهــر	گفــت:	مــردم	ایــن	منطقــه	چــه	گناهــی	کرده	انــد	کــه	
ــد،	 ــکنی	دارن ــه	س ــت	و	تلمبه	خان ــرکت	نف ــا	ش ــوار	ب هم	ج
ــه	مــواد	نفتــی	 بیــش	از	۱۷	ســال	اســت	آب	هــای	منطقــه	ب
بااین	وجــود	 افتــاده،	 رونــق	 از	 وزندگی	مــان	 آلوده	شــده	
ــد	 ــا	نمی	رســد	و	فکــر	اساســی	نمی	کنن ــاد	م ــه	فری کســی	ب
ــه	شــده	ایم. ــه	آب	مواج ــی	یک	ماه ــا	قطع ــون	ب ــا	هم	اکن و	م
رضــا	میــر	عزیــزی	بابیــان	اینکــه	بیشــتر	اهالــی	ایــن	روســتا	
ــه	 ــی	یک	ماه ــزود:	قطع ــد،	اف ــرت	کرده	ان ــهرها	مهاج ــه	ش ب
آب	موجــب	شــده	در	ایــن	فصــل	گرمــا	اهالــی	عــالوه	بــر	نبود	
آب	بــرای	آشــامیدن	در	مصــارف	دیگــر	ماننــد	کولرهــای	آبی،	

اســتحمام	و	...	دچــار	مشــکل	شــوند.

سوختگی پمپ باعث قطعی آب شده است
ــد	روز	 ــی	چن ــت:	ط ــز	گف ــر	نی ــزی	پل	دخت ــدار	مرک بخش
اخیــر	در	راســتای	بررســی	و	رفــع	مشــکالت	ناشــی	از	قطعــی	
ــر	آب	و	فاضــالب	 ــدار	و	مدی ــه	همــراه	فرمان آب	آشــامیدنی	ب
روســتایی	پل	دختــر	از	دو	روســتای	»شــهدای	تنــگ	فنــی«	و	

»ســراب	رجــب«	بازدیــد	بــه	عمــل	آمــد.
مرتضــی	فــرد	کاییــدی	افــزود:	شــرکت	نفــت	بــرای	تأمیــن	
آب	آشــامیدنی	ایــن	دو	روســتا	اقــدام	بــه	احــداث	چــاه	عمیق	
در	ســال	های	گذشــته	کــرده	کــه	هم	اکنــون	پمــپ	آن	
دچــار	ســوختگی	شــده	و	ایــن	امــر	موجــب	قطعــی	آب	شــده	

اســت.
ــط	 ــد	توس ــپ	جدی ــت:	پم ــر	گف ــزی	پل	دخت ــدار	مرک بخش
ــفانه	 ــه	متأس ــد	ک ــداری	ش ــی«	خری ــگ	فن ــه	»تن تلمبه	خان
ــکل	 ــه	زودی	مش ــد؛	ب ــوختگی	ش ــار	س ــار	دوم	دچ ــرای	ب ب

ــد. ــد	ش ــرف	خواه ــتا	برط ــن	دو	روس ــی	آب	ای قطع
به	هــرروی،	رفــع	مشــکل	چندیــن	ســاله	اهالــی	روســتاهای	
ــه	 ــد	ب ــب«	نیازمن ــراب	رج ــی«	و	»س ــگ	فن ــهدای	تن »ش

ــژه	مســئوالن	اســت. ــر	وی تدبی
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ــت  ــت و ممنوعی ــرح دریابس ــرای ط اج
صیــد در یــک بــازه زمانــی حــدود یــک 
ماهــه شــرایط ســختی را بــرای صیــادان 
ایجــاد کــرده اســت و عمــا راه درآمــد 
ــده  ــته ش ــان بس ــت آن ــن معیش و تامی

ــت. اس

هــر	ســاله	از	هفتــه	دوم	یــا	ســوم	تیرمــاه	طــرح	دریابســت	
ــه	مــدت	حــدود	 در	اســتان	بوشــهر	اجــرا	می	شــود	کــه	ب
یــک	مــاه	ادامــه	دارد	و	در	ایــن	مــدت	شــناورهای	صیــادی	

حــق	رفتــن	بــه	دریــا	بــرای	صیــد	را	ندارنــد.
ــد	 ــل	صی ــتانه	فص ــاله	در	آس ــر	س ــت	ه ــرح	دریابس ط
میگــو	بــرای	جلوگیــری	از	صدمــه	وارد	شــدن	بــه	ذخائــر	
و	زیســتگاه	آبزیــان	اجرایــی	می	شــود	کــه	بــا	اجــرای	ایــن	
طــرح،	فعالیــت	صیــد	و	صیــادی	در	آبهــای	خلیــج	فــارس	

ــوع	می	شــود. ــو	ممن ــد	میگ ــان	صی ــن	زم ــا	تعیی ت
ــتانه	فصــل	 ــرح	دریابســت	در	آس ــرای	ط ــاز	اج ــان	آغ زم
ــده،	 ــن	ش ــان	تعیی ــاس	زم ــر	اس ــت	و	ب ــو	اس ــد	میگ صی
تــا	اعــالم	زمــان	صیــد	میگــو،	صیــادان	از	رفتــن	بــه	دریــا	

ــوند. ــع	می	ش ــادی	من ــد	و	صی ــرای	صی ب
هــدف	از	اجــرای	طــرح	دریــا	بســت	که	توســط	مســئوالن	
شــیالت	اعــالم	می	شــود،	ایجــاد	فرصــت	بازســازی	
ــری	از	 ــارور،	جلوگی ــان	ب ــرای	آبزی ــزی	ب ــر،	تخــم	ری ذخای
ــرای	فعالیــت	 ــادان	ب صیــد	غیرمجــاز	و	آمــاده	شــدن	صی

ــد	میگــو	اســت. صی

سفره خالی صیادان
هرچنــد	کــه	اجــرای	چنیــن	طرح	هایــی	می	توانــد	اثــرات	
ــداف	 ــر	اه ــی	و	دیگ ــر	دریای ــظ	ذخای ــرای	حف ــی	ب خوب
مطرح	شــده	بــرای	ایــن	طــرح	داشــته	باشــد	ولــی	معایبــی	
ــی	 ــد	ســفره	خال ــا	می	توان ــن	آنه ــز	دارد	کــه	مهمتری را	نی

صیــادان	طــی	زمــان	اجــرای	طــرح	دریابســت	اســت.
ــادان	از	اقشــار	کم	درآمــد	هســتند	کــه	روزی	هــر	روز	 صی
خــود	را	از	دریــا	می	گیرنــد	و	زمانــی	کــه	قــرار	باشــد	بــرای	
مــدت	طوالنــی	صیــدی	نداشــته	باشــند	و	بــه	دریــا	نروند،	

قــادر	بــه	تامیــن	هزینه	هــای	خــود	نیــز	نخواهنــد	بــود.
صیــادان	بارهــا	اعتــراض	خــود	را	نســبت	بــه	اجــرای	ایــن	
ــرح	 ــن	ط ــالح	ای ــتار	اص ــد	و	خواس ــالم	کرده	ان ــرح	اع ط
ــد	و	 ــق	صی ــا	از	طری ــد	آنه ــا	درآم ــه	تنه ــرا	ک ــده	اند	چ ش
صیــادی	اســت	و	وقتــی	کــه	بــه	دریــا	نمی	رونــد،	درآمــد	

ــد. دیگــری	ندارن
	

دریابست طرحی کارشناسی نیست
عبدالرســول	غریبــی	از	فعــاالن	عرصــه	صیــادی	بــا	انتقــاد	
ــار	 ــهر،	اظه ــتان	بوش ــت	در	اس ــرح	دریابس ــرای	ط از	اج
داشــت:	متاســفانه	مســئوالن	هیــچ	اهمیتــی	بــه	نارضایتی	
و	اعتــراض	جامعــه	صیــادان	نمی	دهنــد	و	شــاهد	اجــرای	

هرســاله	ایــن	طــرح	هســتیم.
ــی	ســلب	شــغل	 ــه	نوع ــه	دریابســت	ب ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــفانه	 ــرد:	متاس ــح	ک ــت،	تصری ــران	اس ــاش	ماهیگی و	مع
شــیالت	اســتان	چندیــن	ســال	اســت	آمرانــه	دریابســت	را	
بــدون	بررســی	و	مطالعــه	کارشناســی	اجرایــی	می	کنــد	و	
مدیــران	ارشــد	اســتان	هــم	شــیالت	را	در	اجــرای	آن	آزاد	

گذاشــته	اند.
غریبــی	خاطرنشــان	کــرد:	در	مــدت	زمــان	اجــرای	
دریابســت	صیــادان	از	معــادل	۳۰	میلیــارد	تومــان	محــروم	
می	شــوند	کــه	ظلمــی	فاحــش	بــر	جامعــه		محــروم	
ــی	رود	 ــار	م ــه	انتظ ــی	ک ــت	در	حال ــتان	اس ــادی	اس صی
تــالش	بیشــتری	بــرای	چرخیــدن	چــرخ	زندگی	صیــادان	

ــود. ــام	ش انج
وی	بیــان	کــرد:		فصــل	تخم	ریــزی	غالــب	آبزیــان	از	نیمــه		
ــاه	 ــرداد	م ــه		خ ــا	نیم ــل	ت ــروع	و	حداق ــفندماه	ش دوم	اس
ادامــه	دارد	لــذا	بســیار	عجیــب	اســت	کــه	دریابســت	پــس	

ــود. ــال	می	ش ــان	اعم ــزی	آبزی ــل	تخم	ری ــان	فص از	پای
غریبــی	ادامــه	داد:	در	مردادمــاه	کــه	فصــول	پــس	از	
ــالت	 ــالف	رس ــتان	برخ ــیالت	اس ــت،	ش ــزی	اس تخم	ری
مدیریــت	صیــد	و	شــرایط	زیســت	محیطی	نــوزادان	آبــزی	
در	دریــا	کــه	دوره		ظریــف	و	ضعیــف	زندگــی	خــود	را	طــی	
ــرال	میگــو	را	آزاد	می	کنــد	و	 ــه	روش	ت ــد	ب می	کننــد،	صی
ــب	 ــل	قری ــد	حداق ــارت	بار	آزادی	صی ــن	فصــل	خس در	ای
بــه	میــزان	اســتحصال	میگــو،	انــواع	نــوزادان	آبــزی	ماننــد	

ــای	 ــیاه	و	گونه	ه ــوا	س ــفید،	حل ــوا	س ــوریده،	حل ــیر،	ش ش
نــوزاد	دیگــر	بــا	تورهای	چشــم	ریــز	تــرال	میگو	متأســفانه	
به	صــورت	ضمنــی	صیــد	و	بــه	لحــاظ	غیراقتصــادی	بــودن	

ــود. ــه	می	ش ــا	ریخت ــه	دری وزن	آن	ب
وی	افــزود:	پیشــنهاد	می	شــود	اعمــال	دریابســت	در	
ــر	 ــرات	ب ــن	تأثی ــدن	آن	و	کمتری ــردی	ش ــتای	کارب راس
معــاش	صیــادان،	به	صــورت	اعمــال	ممنوعیت	هــای	
ــه	 ــن	و	اردیبهشــت	ب ــفند،	فروردی ــه	ماه	اس ۱۰	روزه	در	س

ــود. ــی	ش ــک	اجرای تفکی
غریبــی	گفــت:	اعمــال	ممنوعیــت	صیــد	۱۰	روزه	و	توقــف	
درآمــد،	بــرای	صیــادان	در	۱۰	روز	قابل	تحمــل	بــوده	
و	همچنیــن	نوعــی	فرهنگ	ســازی	اقناعــی	و	اثرگــذار	
ــان	در	 ــارکت	آن ــرای	مش ــادی،	ب ــه	صی ــی	در	جامع واقع
ــر	و	 ــت	از	ذخای ــر	حفاظ ــای	بهت ــرای	طرح	ه ــتای	اج راس

ــد	شــد. ــزی	ایجــاد	خواه ــع	آب مناب
	

اجرای دریابست برای حفظ ذخایر دریایی
مدیــرکل	شــیالت	اســتان	بوشــهر	بــا	اشــاره	بــه	اهمیــت	

جامعــه ایـــران

نارضایتی صیادان بوشهری از »دریابست«/چرخ زندگی ماهی گیران نمی چرخد
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جامعــه ایـــران

اجــرای	دریابســت	اظهــار	داشــت:	حفــظ	و	ایجــاد	فرصــت	
بــرای	بازســازی	ذخایــر	دریایــی	و	جلوگیــری	از	تخلفــات	
ــن	 ــرای	ای ــداف	اج ــن	اه ــوان	از	مهمتری ــادی	را	می	ت صی

طــرح	دانســت.
ــی	 ــان	را	یک ــر	آبزی ــش	ذخای ــودی	کاه ــعلی		زنده	ب عباس
ــارس	عنــوان	کــرد	و	 از	مهمتریــن	مشــکالت	در	خلیــج	ف
ــرال		 ــور	ت ــتفاده	از	ت ــا	اس ــو	ب ــد	میگ ــه	داد:	روش	صی ادام
ــتگاه	ها	و	 ــان	دارد	و	زیس ــواع	آبزی ــر	ان ــی	را	ب ــرات	مخرب اث

ــد. ــب	می	کن ــان	را	تخری ــر	آبزی ــر	دیگ ذخائ
ــرا	 ــا	اج ــام	دنی ــت	در	تم ــرح	دریابس ــرد:	ط ــه	ک وی	اضاف
می	شــود	و	هــدف	آن	بازســازی	گونه	هــای	مختلــف	
آبزیــان	اســت	کــه	در	مــدت	زمــان	اجــرای	طــرح	
دریابســت	هیــچ	صیــادی	اجــازه	صیــد	و	رفتــن	بــه	دریــا	

را	نــدارد.
ــه	 ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــهر	ب ــتان	بوش ــرکل	شــیالت	اس مدی
اجــرای	طــرح	دریابســت	باعــث	نارضایتــی	برخــی	از	
صیــادان	در	اســتان	شــده	اســت،	خاطرنشــان	کــرد:	بــرای	
رونــق	صیــد	و	صیــادی	و	ایجــاد	فرصتــی	بــرای	بازســازی	

ــم. ــن	طــرح	نداری ــاره	ای	جــز	اجــرای	ای ــر	چ ذخای
ــا	 ــاد	ب ــزار	صی ــهر	۱5	ه ــتان	بوش ــرد:	در	اس ــان	ک وی	بی
ــد	و	در	 ــت	دارن ــناور	فعالی ــزار	و	۱۰۰	ش ــتفاده	از	دو	ه اس
فصــول	مختلــف	ســال	بــه	صیــد	می	پردازنــد	کــه	ســاالنه	
ــد	 ــتان	صی ــان	در	اس ــواع	آبزی ــن	ان ــزار	ت ــدود	۶۰	ه ح

می	شــود.
	

لزوم توجه به معیشت صیادان
نماینــده	ولــی	فقیــه	در	اســتان	و	امــام	جمعــه	بوشــهر	روز	
گذشــته	در	دیــداری	کــه	بــا	مســئوالن	شــیالت	کشــور	و	
اســتان	بوشــهر	داشــت	بــر	لــزوم	نــگاه	ویــژه	بــه	معیشــت	

صیــادان	اســتان	بوشــهر	تاکیــد	کــرد.
آیــت	اهلل	غالمعلــی	صفایــی	بوشــهری	افــزود:	طــرح	
دریابســت	یــک	مســئله	علمــی	و	ضــروری	اســت	امــا	باید	

شــرایطی	فراهــم	شــود	کــه	در	زمــان	دریابســت	در	منطقه	
دیگــری	امــکان	صیــد	وجــود	داشــته	باشــد.

وی	تصریــح	کــرد:	بایــد	جایگزینــی	بــرای	صیــادان	فراهــم	
ــتند	 ــی	هس ــر	ضعیف ــه	قش ــزان	ک ــن	عزی ــه	ای ــود	ک ش

ــد. ــت	اقتصــادی	کنن ــود	را	مدیری ــی	خ ــد	زندگ بتوانن
ــن	 ــریف	تری ــادان	از	ش ــزود:	صی ــهر	اف ــه	بوش ــام	جمع ام
اقشــار	جامعــه	هســتند	کــه	درآمــد	مالــی	باالیــی	ندارنــد	
بــه	همیــن	خاطــر	بایــد	توجــه	ویــژه	ای	به	آنهــا	شــود	و	در	
زمینــه	بیمــه،	اعطــاء	زمیــن	و	تســهیالت	بــرای	بازســازی	
و	نوســازی	شــناورهای	صیــادی،	عنایــت	ویــژه	ای	بــه	ایــن	

عزیــزان	صــورت	گیــرد.

دریابست یک طرح علمی است
ــه	 ــفر	ب ــیه	س ــران	در	حاش ــیالت	ای ــازمان	ش ــاون	س مع
بوشــهرگفت:	حمایــت	از	صیــادان	را	بــه	صــورت	ویــژه	در	
ــا	 ــه	ظرفیت	ه ــتا	از	هم ــن	راس ــم	و	در	ای ــتور	کار	داری دس
بــرای	ارائــه	خدمــات	مناســب	بــه	جامعــه	صیــادی	

ــرد. ــم	ک ــتفاده	خواهی اس
شــاپور	کاکولکــی	بــا	اشــاره	بــه	اجــرای	طــرح	دریابســت	
ــر	 ــه	ذخائ ــه	ب ــری	از	وارد	شــدن	صدم ــه	منظــور	جلوگی ب
آبزیــان،	خاطرنشــان	کــرد:	ایــن	طــرح	هرســاله	در	آســتانه	
ــارس	 ــج	ف ــرح	دریابســت	در	خلی ــو	ط ــد	میگ فصــل	صی

اجــرا	می	شــود.

ــا	 ــرای	دری ــس	ب ــک	تنف ــوان	ی ــه	عن ــت	را	ب وی	دریابس
ــرح	 ــاورزی	ط ــی	و	کش ــی	زراع ــزود:	در	اراض ــت	و	اف دانس
آیــش	اجــرا	می	شــود	و	در	دریــا	نیــز	طــرح	دریابســت	بــا	
ــی	 ــرح	علم ــک	ط ــه	ی ــود	ک ــرا	می	ش ــدف	اج ــن	ه همی

ــت. اس
ــا	 ــات	ب ــه	خدم ــران	از	ارائ ــیالت	ای ــازمان	ش ــاون	س مع
ــته	 ــال	گذش ــد	در	س ــزان	صی ــش	می ــه	افزای ــاره	ب اش
بیــان	کــرد:	ســال	گذشــته	۷۰۲	هــزار	تــن	انــواع	
ــوس	 ــان	و	اقیان ــای	عم ــارس،	دری ــج	ف ــان	در	خلی آبزی
ــه	ســال	ماقبــل	آن	۶۰	 هنــد	صیــد	شــد	کــه	نســبت	ب

ــش	دارد. ــن	افزای ــزار	ت ه
ــادان	 ــی	صی ــی	تکمیل ــه	درمان ــرح	بیم ــرای	ط وی	از	اج
ــور	 ــاد	کش ــزار	صی ــدا	۱۰	ه ــرد:	ابت ــه	ک ــر	داد	و	اضاف خب
ــغ	 ــه	مبل ــد	ک ــرار	می	گیرن ــرح	ق ــن	ط تحــت	پوشــش	ای
پرداختــی	بیمــه	صیــادان	حــدود	یــک	پنجــم	بیمه	هــای	

ــر	اســت. ــی	دیگ تکمیل
صیــادان	اســتان	بوشــهر	بــه	علــت	محرومیــت	از	صیــد	
در	زمــان	اجــرای	دریابســت،	از	اجــرای	ایــن	طــرح	
ــن	طــرح	 ــد	ممکــن	اســت	ای ناراضــی	هســتند	و	هرچن
بــه	بهبــود	ذخایــر	دریایــی	کمــک	کنــد	ولــی	صیــادان	
ــای	 ــن	هزینه	ه ــرای	تامی ــی	ب ــه	محل ــد	ک ــار	دارن انتظ
ــد	 ــا	و	صی ــور	در	دری ــه	حض ــته	ب ــه	وابس ــان	ک زندگیش

ــود. ــن	ش اســت	تعیی

http://mehrnews.com


ــر ایران فرهنگ و هن

مبـارزه بـرای ایرانیان یـادآور انقـاب و دفـاع مقـدس دارد، روزهایـی کـه در دل مبارزات 
انقابـی سـپری کردنـد و سـپس در مقابل جنگـی تمام عیـار قـرار گرفتند.

می کردنـد حضـوری  بنـا  ایرانـی  معمـاران  کـه  عمارت هایـی  در  آسـمان  قبـل،  قرن هـا 
نـور، در ضیافـت  همیشـگی داشـت. در کاشـی های الجـوردی محـراب، هنـگام رقـص 
شیشـه های رنگـی هشـت دری هـا، در نیلگونـی گنبدهـا، همه جـا آسـمان میزبانی بـود که 

اجـازه مـی داد تـا سـاکنان بـر گسـتره آغوشـش بـه پـرواز در آینـد.

همایـش میـراث جهانـی شـاهرود، خرقـان و بسـطام با حضـور چهره هـای مانـدگار عرصه 
ادبیـات، موسـیقی، اندیشـمندان اسـامی و چهره هـای سیاسـی و مدیریتـی در بسـطام بـه 

رسـید. پایان 

حجـم انبوه کتاب هـای ترجمه و آثـاری که در سـوپرمارکت ها عرضه می شـود موجب شـده 
مخاطبـان کمتر با کتاب هـای ایرانی در حـوزه ادبیات کـودک و نوجـوان ارتباط بگیرند.
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حسین 
نیکوپور

حجــم انبــوه کتــاب هــای ترجمــه 
و آثــاری کــه در ســوپرمارکت هــا 
شــده  موجــب  شــود  مــی  عرضــه 
مخاطبــان کمتــر بــا کتاب هــای ایرانــی 
ــوان  ــودک و نوج ــات ک ــوزه ادبی در ح

ارتبــاط بگیرنــد.

ــن	 ــی	و	حضــور	انجم ــه	و	پیشــینه	ادب ــا	وجــود	پای ــیراز	ب ش
هــای	پربــار	در	حــوزه	ادبیــات	کــودک	و	نوجــوان	در	مســیری	
قــرار	دارد	کــه	مــی	تــوان	آن	را	الگویــی	مناســب	بــرای	
ــه	 ــن	چنینــی	برشــمرد	چراکــه	هرســال	ب فعالیــت	هــای	ای
واســطه	دانشــگاه	شــیراز	و	مرکــز	مطالعــات	ادبیات	کــودک	و	
نوجــوان	دانشــگاه	شــیراز	رویدادهایــی	را	پایــه	گــذاری	کــرده	
ــان	 ــن	می ــا	در	ای ــده	مــی	شــود،	ام ــر	دی کــه	در	کشــور	کمت
برخــی	روســای	انجمــن	هــای	ادبــی	و	کارشناســان	فرهنگــی	
ــر	 ــوزه	ب ــن	ح ــش	روی	ای ــی	پی ــش	های ــا	و	چال ــیب	ه آس

ــد. شــمرده	ان
مســئول	انجمــن	ادبــی	»انگشــت	جادویــی«	کــه	بیــش	از	۱۴	
ــت	 ــوان	فعالی ــودک	و	نوج ــات	ک ــوزه	ادبی ــال	اســت	در	ح س
دارد	گفــت:	اســتان	فــارس	از	نظــر	جایــگاه	در	ادبیــات	کودک	

رتبــه	قابــل	قبولــی	دارد.
او	کــه	خــود	از	۱5	ســالگی	تجربــه	نوشــتن	دارد،	بیــان	کــرد:	
در	بخــش	تجربــی	نویســندگان	حرفــه	ای	و	خوبی	در	اســتان	
ــن	نشــرهای	 ــاب	در	بهتری ــه	صاحــب	کت ــد	ک ــی	زنن ــم	م قل
ادبیــات	کــودک	تهــران	هســتند	و	مقامهــای	زیــادی	در	
ــد	و	 جشــنواره	هــای	معتبــر	ادبیــات	کــودک	و	نوجــوان	دارن
بعــد	از	تهــران	یکــی	از	قطبهــای	ادبیات	کــودک	و	نوجــوان	را	

مــی	توانیــم	بــه	جــرات	بگوییــم	شــیراز	هســت.
ــودک	 ــاه	ک ــتان	کوت ــودک،	۳داس ــان	ک ــه	۸	رم ــی	ک مزارع
چــاپ	شــده	دارد،	گفــت:	در	بخــش	آکادمیــک	هــم	بنیانگذار	
ایــن	رشــته	در	دانشــگاه	هــای	ایــران	دانشــگاه	شــیراز	بــوده	و	
مرکــز	مطالعــات	ادبیــات	کــودک	و	نوجــوان	دانشــگاه	شــیراز	
ــه	کارش	مــی	گــذرد	 طــی	حــدود	یــک	دهــه	کــه	از	آغــاز	ب
ــات	 ــاری	در	حیطــه	ادبی همایشــها،	نشســتها	و	جلســات	پرب

کــودک	و	نوجــوان	برگــزار	کــرده	اســت.
ــودک	و	 ــتان	ک ــی	داس ــن	تخصص ــرد:	انجم ــوان	ک وی	عن
ــال	 ــی	۱۴	س ــم	ط ــیراز	ه ــی«	ش ــوان	»انگشــت	جادوی نوج
فعالیــت	خــودش	سلســه	جشــنواره	هــای	کشــوری	داســتان	
کــودک	و	نوجــوان	را	داشــته،	همایــش	و	نشســتهای	ادبیــات	
کــودک	و	نوجــوان	را	برگــزار	کــرده،	کــه	دوره	چهــارم	

ــورت	 ــته	بص ــال	گذش ــی	در	س ــت	جادوی ــنواره	انگش جش
ــه	زودی	فراخــوان	دور	پنجــم	 ــزار	شــد	و	ب ــی	برگ ــن	الملل بی

ــود. ــی	ش ــالم	م ــنواره	اع جش
ــودک	 ــندگان	ک ــر	راه	نویس ــادی	س ــکالت	زی ــی	مش مزارع
ــرای	نویســندگان	 ــزود:	مخصوصــا	ب و	نوجــوان	برشــمرد	و	اف
غیــر	تهرانــی	دوری	از	مرکــز	و	دسترســی	محــدود	به	ناشــران	
مرکــز	از	جملــه	مشــکالت	اســت،		بــا	ایــن	حــال	نویســندگان	
ــل	 ــای	قاب ــرفت	ه ــیراز	پیش ــوان	ش ــودک	و	نوج ــات	ک ادبی

ــد. قبولــی	داشــته	ان
ــودک	 ــتان	ک ــی	داس ــن	الملل ــن	جشــنواره	بی ــر	چهارمی دبی
انگشــت	جادویــی	کــه	کتــاب	هــای	دخترکوچولــو	فرمانــده	
ــه		 ــی	و	۳۶۰	درج ــی	و	ُگوانج ــه	دودکش ــان	کل ــیبیلو،	مام س
جادویــی	را	نوشــته	اســت،	از	دیگــر	مشــکالت	ادبیــات	کودک	
ــه	 ــت	ک ــنده	اس ــر	و	نویس ــاط	تصویرگ ــدم	ارتب ــوان	ع و	نوج

موجب	مــی	شــود	گاهــی	نویســندگان	از	تصاویر	کارهایشــان	
ناراضــی	باشــند.

ــه	گفتــه	ایــن	عضــو	بنیــاد	شــعر	و	 ایــن	در	حالیســت	کــه	ب
ــای	 ــا	کتابه ــا	ب ــواده	ه ــدم	شــناخت	خان ــان	ع ــات	ایرانی ادبی
ــازاری	کــه	حتــی	 خــوب	در	مقابــل	حجــم	انبــوه	کتابهــای	ب
ــی	 ــب	م ــت	موج ــترس	و	ارزان	هس ــوپرمارکتها	در	دس در	س
شــود	خانــواده	ها	معمــوال	انتخاب		مناســبی	نداشــته	باشــند؛	
ــم	 ــران	ه ــرورش	ای ــوزش	و	پ ــط	آم ــتم	غل ــفانه	سیس متاس
ــه	 ــا	ک ــای	داســتان	و	قصــه	ه ــان	را	از	دنی ــودکان	و	نوجوان ک
موجــب	پــرورش	تخیــل	و	بــاروری	فکــری	کــودک	و	نوجــوان	
مــی	شــود	و	مــی	توانــد	در	آینــده	آنهــا	را	بــه	فــرد	مفیدتــری	

ــرای	جامعــه	تبدیــل	کنــد	دور	مــی	کنــد. ب
بــه	بــاور	مزارعــی،	حجم	انبــوه	کتــاب	هــای	ترجمــه،	کیفیت	
چــاپ	و	تصویــر	آنهــا	و	تبلیغاتــی	کــه	روی	ایــن	کتابهــا	مــی	
ــی	 ــا	کتابهــای	ایران ــر	ب شــود	موجــب	شــده	مخاطبــان	کمت

ــد. ارتبــاط	بگیرن

ادبیــات مکتــب خانــه ای در رونــق ادبیات کــودک و 
ــازی کرد ــش ب ــوان نق نوج

رئیــس	گــروه	فرهنگــی	اداره	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	
ــات	 ــه	ادبی ــت	ب ــه	بازگش ــت	ک ــد	اس ــارس	،	معتق ــتان	ف اس
مکتــب	خانــه	ای	در	رونــق	آینــده	ادبیــات	کــودک	و	نوجــوان	

نقــش	بــازی	مــی	کنــد.
ــوراک	 ــروز	خ ــه	ام ــال،	خاص ــوش	اقب ــا	خ ــاور	غالمرض ــه	ب ب
ــرای	 ــه	ب ــی	ک ــاب	های ــوان	در	کت ــودک	و	نوج ــی	ک فرهنگ
ایــن	گــروه	تهیــه	و	تولیــد	مــی	شــود	خالصــه	شــده	اســت	
و	یــا	برنامــه	هایــی	کــه	از	ســوی	خیلــی	از	رســانه	هــا	بــرای	

ــود. ــی	ش ــف	م ــوان	تعری ــودک	و	نوج ک
او	عنــوان	کــرد:	چنانچــه	بازگشــتی	بــه	گذشــته	دور	خویــش	
داشــته	باشــیم	تــا	بــرای	رســیدن	بــه	ایــن	خــوراک	فرهنگــی	
ــه	 ــته	ب ــه	در	گذش ــه	آنچ ــم	ک ــی	بینی ــم،	م ــف	کنی بازتعری
ــر	 عنــوان	مکتبخانــه	مســیر	ادبیــات	کــودک	و	نوجــوان	در	ب
ــری	داشــته	و	در	ذهــن	 ــر	عمیــق	ت ــه	بســیار	تاثی مــی	گرفت
کــودکان	و	نوجوانــان	بــه	دلیــل	تمرکزهــای	واضــح	و	مبرهنی	

آوردگاه ترجمه و آثار ایرانی/ 
کتاب های سوپرمارکتی چالش ادبیات کودک

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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کــه	در	آثــار	گذشــتگان	وجــود	داشــته	اســت.
خـوش	اقبال	بـا	اشـاره	به	کتـاب	دکتـر	حسـن	ذوالفقـاری	با	
عنـوان	»ادبیـات	مکتـب	خانـه	ای«	گفـت:	در	ایـن	ادبیـات	از	
دیـن،	مذهـب،	آییـن	و	رسـوم	همـه	بـه	صـورت	سـجع	های	
ادبـی(	پشـت	هـم	سـوار	شـده)حتی	 متوازی)آرایـه	هـای	
حدیـث	کسـاء(	و	به	صـورت	شـعرهای	روان	و	گفتمـان	هایی	
کـه	بسترسـاز	فرهنگـی	در	جامعـه	بودند	توانسـته	انـد	امروز	
مـا	را	بسـازند	و	همـان	انسـان	هایـی	ایـن	روزگار	را	تشـکیل	
مـی	دهنـد	کـه	در	گذشـته	در	مکتـب	خانه	هـا	بنیـاد	ادبیات	
فرهنگـی	را	خـوب	درک	کردنـد؛	بنابر	ایـن	برای	مبحـث	دوم	
که	بـه	خوراک	فرهنگـی	پیوند	مـی	یابد،	بهتر	اینکـه	متولیان	
فرهنگـی،	اهالی	قلـم	در	حوزه	کـودک	و	نوجوان،	کسـانی	که	
دسـتی	بر	نوشـتار	این	حوزه	دارنـد	با	نگاهی	بلندتـر	و	ارتفاعی	
وسـیع	نه	به	عنـوان	یـک	نویسـنده	کـودک	و	نوجـوان	صرف	
کـه	مـی	خواهـد	وقـت	آنـان	را	بـرای	خوانـدن	داسـتان	های	
کودکانـه	بگیـرد،	بـه	عنـوان	کسـی	کـه	قـرار	اسـت	در	آینده	
سرنوشـت	مملکـت	را	تغییـر	دهـد،	بایـد	خـوراک	فرهنگی	و	

ادبـی	آمـاده	کنیم.

جریــان منظــم و مشــخصی طــی نشــود بــه ســوی 
قهقــرای فرهنگــی پیــش خواهیــم رفــت

ــه	 ــاور	ک ــن	ب ــا	ای ــات	ب ــوزه	ادبی ــر	ح ــب	نظ ــن	صاح ای

ــوان	 ــت،	عن ــگ	اس ــمند	فرهن ــیار	ارزش ــه	بس ــات	پای ادبی
ــخصی	را	 ــم	و	مش ــان	منظ ــات	جری ــن	ادبی ــر	ای ــرد:	اگ ک
طــی	نکنــد	و	از	درون	خانــواده	و	ســپس	بــر	بســتر	اجتمــاع	
قــرار	نگیــرد	قطعــا	مــا	بــه	ســوی	قهقــرای	فرهنگــی	پیــش	

ــت. ــم	رف خواهی
خــوش	اقبــال	در	خصــوص	کــودک	و	نوجــوان	تصریــح	کــرد:	
ــاع	 ــد،	اجتم ــی	کنن ــت	م ــخص	فعالی ــد	مش ــا	در	دو	بع اینه
ــا	را	 ــم	اینه ــر	بتوانی ــه؛	اگ ــاع	مدرس ــپس	اجتم ــواده	س خان
ــواده	 ــم	یعنــی	اجتمــاع	خان ــرار	دهی ــک	ســو	ق ــا	هــم	در	ی ب
مــا	خــودش	را	بــا	اجتمــاع	مدرســه	بــه	عنــوان	بنیــان	مهــم	
آمــوزش	نزدیــک	ســازد،	ایــن	بســتر	فرهنگــی	تشــتتش	را	از	

ــرد. بیــن	مــی	ب
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	و	کارشــناس	فرهنگــی	در	ادامــه	عنــوان	
مــی	کنــد:	چندگانگــی	رفتارهــای	خانوادگــی	کــه	شــخصیت	
ــی	آورد	ســپس	در	 ــار	م ــه	ب ــواده	ب ــودکان	را	در	بســتر	خان ک
ــع	 ــا	مقاط ــودک	ت ــای	ک ــی	از	مهده ــای	آموزش ــط	ه محی
تحصیلــی	باالتــر	به	ذعــم	گذشــته	و	امــروز	تغییــر	آن	رویکرد	
آموزشــی	مــی	توانــد	راهــی	را	تعریــف	کنــد	کــه	کــودکان	در	

یــک	بســتر	آرامــش	از	نــگاه	فرهنــگ	پیــش	ببــرد.
او	معتقــد	اســت	بــا	در	نظــر	گرفتــن	ایــن	دو	وجــه؛	مســئوالن	
ــه	 ــوان	ب ــودک	و	نوج ــف	ک ــرای	تعری ــرورش	ب ــوزش	و	پ آم
ــی	 ــی	م ــر	فرهنگ ــن	اث ــان	ای ــی	و	متولی ــاد	واقع ــوان	بنی عن

ــه	 ــد	و	فاصل ــک	کنن ــا	نزدی ــواده	ه ــه	خان ــود	را	ب ــد	خ توانن
ــازند. ــر	س ــرور	کمت ــه	م ــی	را	ب ــای	فرهنگ ــل	ه تعام

خــوش	اقبــال	تاکیــد	کــرد:	اهالــی	قلــم	در	حــوزه	کــودک	
و	نوجــوان،	کارشناســان	حــوزه	تربیتــی	کــودک	و	نوجــوان،	
روانشناســان	و	فرهنگورانــی	کــه	نزدیــک	بــه	حــوزه	تولیــد	
خــوراک	فرهنگــی	بــرای	ایــن	گــروه	ســنی	هســتند	
ــه	 ــیدن	ب ــرای	رس ــن	ب ــای	نوی ــه	رویکرده ــان	را	ب خودش
ــای	 ــگاه	ه ــی	و	ن ــای	فرهنگ ــادی	ه ــر	از	ش ــده	ای	پ آین
ــای	 ــگ	ه ــن	و	درک	فرهن ــش	رفت ــه	روی	پی ــز	ب متمرک
ــه	 ــه	ب ــی	بلک ــه	فرهنگ ــک	هجم ــوان	ی ــه	عن ــه	ب ــد	ن جدی
عنــوان	بسترســازی	فرهنگــی	مهیــا	کننــد،	آینــده	کــودک	
و	نوجــوان	و	نگاهــی	کــه	بــه	آنــان	داریــم	ماننــد	نــگاه	زنــده	
ــزدی	خواهــد	شــد	کــه	تمــام	فرهنــگ	 ــاد	مهــدی	آذر	ی ی
گذشــته	ادبــی	مــا	را	کــه	ســینه	بــه	ســینه	انتقــال	یافتــه	از	
چنــد	ســده	بــه	ایــن	ســو	آورده	و	بــه	زبــان	امــروز	تعریــف	
مــی	کنــد،	زبانــی	کــه	فرزنــدان	مــا	را	بــه	خودشــان	

ــاخت. ــد	س ــر	خواه نزدیکت
۱۸	تیــر	مقــارن	بــا	درگذشــت	مهــدی	آذریــزدی،	نویســنده	
و	بازنویــس	خــوب	کشــورمان	در	ســال	۱۳۸۸	بــه	عنــوان	روز	
ملــی	ادبیــات	کــودک	و	نوجــوان	در	کشــور	اعالم	شــده	اســت	
کــه	از	ایــن	فرصــت	مــی	تــوان	در	جهــت	توســعه	ایــن	حــوزه	

از	ادبیــات	و	تولیــد	کتابهــا	و	آثــار	فاخــر	بهــره	جســت.

هنرمنــدان و گردشــگران بــه نداشــتن  
ــع  ــروش صنای ــی ف ــای دائم بازارچه ه
ــه  ــد ک ــد و معتقدن ــاد دارن ــتی انتق دس
بازارچه هــای موقتــی کــه به نــام صنایــع 
ــوند در  ــر می ش ــتان دائ ــتی در اس دس
قبضــه پوشــاک و مــواد خوراکی اســت.

گلســتان	در	حالــی	بر	اســاس	اعالم	ســازمان	میــراث	فرهنگی	
جــزو	ســه	اســتان	برتــر	از	نظــر	فــروش	و	بازارچه	هــای	صنایع	
ــای	 ــتن	بازارچه	ه ــه	نداش ــدان	ب ــه	هنرمن ــت	ک ــتی	اس دس

دائمــی	بــه	ویــژه	در	مرکــز	اســتان	انتقــاد	دارنــد.
ــق	آمــار	منتشــره	از	ســوی	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	 مطاب
ــزار	 ــدود	۱۷	ه ــتان،	ح ــگری	گلس ــتی	و	گردش ــع	دس صنای
هنرمنــد	صنایــع	دســتی	در	اســتان	شناســایی	شــده	انــد	کــه	
در	۲۳	رشــته	بومــی	و	۴۷	رشــته	غیربومــی	مشــغول	فعالیــت	

هســتند.
ــه	 ــی	و	س ــان	مل ــتان	نش ــتی	گلس ــع	دس ــون	۲۲	صنای تاکن
ــی	 ــان	جهان ــن(	نش ــورآالت	ترکم ــد	و	زی ــم،	نم ــر	)جاجی اث
اصالــت	دریافــت	کرده	انــد	و	البســه	ســنتی،	ابریشــم	بافــی	و	
رودوزی	هــای	گلســتان	هــم	در	شــرف	دریافــت	نشــان	اصالت	

جهانــی	هســتند.
وجــود	۱۷	هــزار	هنرمنــد،	گویــای	ظرفیــت	بــاالی	گلســتان	
در	تولیــد	محصــوالت	صنایــع	دســتی	اســت	امــا	نبــود	
ــدان	 ــی	هنرمن ــل	اصل ــروش	معض ــی	ف ــای	دائم بازارچه	ه
ــه	عنــوان	ضعــف	 اســت	کــه	مســافران	و	گردشــگران	از	آن	ب

ــد. ــاد	می	کنن ــزرگ	ی ب
ــه	گلســتان	ســفر	 ــه	از	اســتان	کرمانشــاه	ب ــری	ک ــا	امی پوری
کــرده	اســت،	اظهــار	کــرد:	در	چنــد	روز	اخیــر	از	چنــد	منطقه	
ــک	از	 ــچ	ی ــا	در	هی ــم	ام ــد	کردی گردشــگری	گلســتان	بازدی
شــهرهای	ایــن	اســتان	بازارچــه	ای	بــرای	فــروش	ســوغات	و	

صنایــع	دســتی	وجــود	نداشــت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	این	کــه	در	مســیر	بازدیــد	از	آبشــار	و	
ــروش	 ــرای	ف ــازه	ای	ب ــه	و	مغ ــچ	غرف ــیرآباد	هی ــگل	ش جن
ــردم	 ــر	ک ــدا	فک ــت:	ابت ــع	دســتی	وجــود	نداشــت،	گف صنای
ــا	 ــی	ب ــا	وقت ــداد	ام ــع	دســتی	خاصــی	ن ــه	صنای ــن	منطق ای
ــی	بومــی	گفتگــو	کــردم	متوجــه	شــدم،	ابریشــم	بافــی	 اهال

ــت. ــهور	اس ــان(	مش ــه	)رامی ــن	منطق ای

ــای  ــتن بازارچه ه ــتان در نداش ــزرگ گلس ــف ب ضع
ــروش محصــوالت ف

وی	از	نبـود	بازارچه	هـای	موقت	و	دائمی	فروش	صنایع	دسـتی	
بـه	عنوان	ضعف	بزرگ	این	اسـتان	نام	بـرد	و	افـزود:	از	بازاریان	
و	چند	شـهروند	گلسـتانی	آدرس	فروشـگاه	عرضه	محصوالت	
صنایـع	دسـتی	گلسـتان	را	گرفتیـم	و	آن	هـا	مـا	را	به	سـمت	

پـارک	جنگلی	کبـودوال	هدایـت	کردند.
ــای	 ــم	در	غرفه	ه ــال	تعجــب	دیدی ــه	داد:	در	کم ــری	ادام امی
ــرای	 ــی	ب ــوالت	خاص ــم	محص ــگری	ه ــه	گردش ــن	منطق ای
عرضــه	وجــود	نــدارد	و	بیشــتر	غرفه	هــا	بــه	فــروش	خوارکــی،	

ــه	اســت. ــازی	اختصــاص	یافت ــاب	و	اســباب	ب کت
وی	اضافـه	کـرد:	تنهـا	در	یکـی	دو	غرفـه	لباس	هـای	سـنتی	
مردم	منطقه	عرضه	می	شـد	و	متاسـفانه	نتوانسـتیم	از	صنایع	
دسـتی	این	اسـتان	چیـزی	به	عنـوان	سـوغات	تهیـه	کنیم.

بــه	گفتــه	وی	در	تنهــا	بازارچــه	مســیر	ناهارخــوران	هم	بیش	
از	صنایــع	دســتی	گلســتان،	صنایــع	دســتی	ســایر	اســتان	ها	
بــه	ویــژه	مازنــدران	عرضــه	می	شــد	و	بــازار	فــروش	لبــاس	و	

ــود. خوراکی	هــا	)ترشــیجات(	داغ	تــر	ب
ــود	بازارچه	هــای	 ــدان	نب ــا	منتق مســافران	و	گردشــگران	تنه
دائمی	فــروش	محصــوالت	صنایع	دســتی	گلســتان	نیســتند	

بازار صنایع دستی گلستان در قبضه پوشاک/ بازارچه ها افزایش می یابد

زهرا بهرامی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــن	 ــه	ای ــم	ب ــتان	ه ــتی	اس ــع	دس ــدان	صنای ــه	هنرمن و	بلک
ــد. موضــوع	انتقــاد	دارن

ــران	 ــت	گ ــدان	و	صنع ــن	هنرمن ــره	انجم ــس	هیئت	مدی رئی
ــه	 ــتان	دارای	بازارچ ــال	۱۳۸5	گلس ــت:	در	س ــتان	گف گلس
ــه	 ــک	ده ــد	از	ی ــود	و	بع ــتی	ب ــع	دس ــروش	صنای ــی	ف دائم

ــته	ایم. ــب	بازگش ــه	عق ــی	ب ــته	و	حت ــرفت	نداش پیش
ســید	حســن	مرتضــوی	یادآورشــد:	آن	زمــان	۶۰	غرفــه	برای	
ــود	و	 ــال	ب ــتان	فع ــتی	اس ــع	دس ــوالت	صنای ــروش	محص ف

ــد. ــا	کار	می	کردن ــن	غرفه	ه ــر	در	ای ــدود	۸۰	نف ح
وی	بــا	بیــان	این	کــه	حــدود	۴۰	تــا	5۰	نفــر	هــم	در	مشــاغل	
خانگــی	وابســته	بــه	صنایــع	دســتی	مشــغول	فعالیــت	بودند،	
گفــت:	خرگــوش	تپه	گــرگان	)مــکان	بازارچــه	دائمــی	صنایع	
دســتی	گلســتان	در	ســال	۱۳۸5(	مســافرپذیر	نبــود	امــا	بــا	

تبلیغــات	انجــام	شــده،	فــروش	خوبــی	داشــتیم.

بازارچه انبار کاال شد
ــه	داد:	 ــور	ادام ــدان	کش ــن	هنرمن ــره	انجم ــو	هیئت	مدی عض
بعــد	مدتــی	مــکان	بازارچــه	بــه	انبــار	کاالی	شــرکت	تعاونــی	
ــت	 ــدند	و	در	نهای ــدان	آواره	ش ــل	و	هنرمن ــان	تبدی فرهنگی
پــس	از	چنــد	ســال	خانــه	تاریخــی		باقری	هــا	مرمــت	و	اوایــل	
دهــه	۹۰	بــه	عنــوان	بازارچــه	صنایــع	دســتی	افتتــاح	شــد.

وی	بااشــاره	بــه	این	کــه	ایــن	بازارچــه	هــم	بــرای	هنرمنــدان	
ــا	۱۳	 ــدا	کارش	را	ب ــه	ابت ــرد:	بازارچ ــه	ک ــود،	اضاف ــی	نب دائم
هنرمنــد	شــروع	کــرد	امــا	در	فاصلــه	ای	کوتــاه	تعــداد	
ــه	۹۰	نفــر	رســید	 ــه	باقری	هــا	ب هنرمنــدان	مشــغول	در	خان
امــا	روزهــای	خــوش	دوام	نیــاورد	و	بازارچــه	دائمــی	صنایــع	
ــل	 ــدان	تحوی ــت	از	هنرمن ــه	مرم ــه	بهان ــتان	ب ــتی	اس دس

ــل	شــد. ــه	تبدی ــه	شــربت	خان ــه	و	ب گرفت
ــر	 ــن	ســال	ها	بســیار	پیگی ــه	در	ای ــان	این	ک ــا	بی مرتضــوی	ب
ــرد:	ســال	 ــح	ک ــد،	تصری ــی	ثمــر	مان ــا	ب ــا	تالش	ه شــدیم	ام
گذشــته	رایزنی	هــای	زیــادی	انجــام	شــد	تــا	خانــه	تاریخــی	
فاطمــی	بــه	بازارچــه	صنایــع	دســتی	تبدیــل	شــود	و	
پژوهشــکده	صنایــع	دســتی	اســتان	را	در	آن	راه	انــدازی	کنیم	

ــرد. ــی	نب ــه	جای ــا	راه	ب ــا	پیگیری	ه ام
ــتی	 ــع	دس ــت	صنای ــن	وضعی ــه	ای ــه	این	ک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــرد:	 ــان	ک ــت،	بی ــتان	نیس ــرور	گلس ــتان	هنرپ ــأن	اس در	ش
ــا	در	حــال	منســوخ	 ــع	دســتی	گلســتان	ی بســیاری	از	صنای
شــدن	اســت	یــا	بــازاری	بــرای	فــروش	نــدارد	امــا	مســئوالن	

ــد. ــاور	ندارن ــن	موضــوع	ب ــه	ای ب
ــوان	 ــا	عن ــرد:	ب ــه	ک ــتان	اضاف ــنتی	گلس ــیکار	س ــن	کاش ای
بازارچــه	صنایــع	دســتی	در	ناهارخــوران	و	دیگــر	مســیرهای	
ــا	لبــاس،	 ــه	ایجــاد	امــا	غرفه	هــا	ب گردشــگری	گلســتان	غرف
ــر	می	شــود	و	کمتــر	از	۳۰	 موبایــل،	ترشــیجات	و	خوراکــی	پ

ــد. ــاص	می	یاب ــتی	اختص ــع	دس ــه	صنای ــد	آن	ب درص
وی	خاطرنشـان	کـرد:	اگـر	قـرار	اسـت	بـازار	تولیـد	و	فـروش	
صنایـع	دسـتی	گلسـتان	رونق	یابـد	بایـد	هنرمنـدان	در	امور	
صنایع	دسـتی	دخیل	باشـند	و	امور	به	خودمان	واگذار	شـود	و	

مسـئوالن	فقـط	حمایـت	و	برنامه	ریـزی	کنند.
ــد	و	 ــکالت	تولی ــل	مش ــرای	ح ــوی	ب ــه	مرتض ــی	ک در	حال
ــت	 ــه	حمای ــع	دســتی	گلســتان	ب ــروش	محصــوالت	صنای ف
ــرکل	 ــا	مدی ــد	دارد	ام ــزی	مســئوالن	چشــم	امی ــه	ری و	برنام
میــراث	فرهنگــی	گلســتان	از	اســتقبال	نکــردن	هنرمنــدان	از	

ــه	دارد. ــوزه	گالی ــن	ح ــا	در	ای حمایت	ه

اسـتقبال سـرد هنرمنـدان گنبـدکاووس از غرفه های 
یگان را

ــالم	ســازمان،	 ــر	اســاس	اع ــرد:	ب ــار	ک ــم	کریمــی	اظه ابراهی

گلســتان	از	نظــر	فــروش	و	بازارچه	هــا	جــزو	ســه	اســتان	برتــر	
کشــور	اســت	و	در	ســال	های	اخیــر	تــالش	کردیــم	مشــکالت	
کیفیــت	تولیــد،	بســته	بنــدی	و	فــروش	را	حــل	کنیــم	و	در	

ایــن	حــوزه	هزینــه	کــرده	و	اعتبــار	گذاشــتیم.
ــع	دســتی	و	گردشــگری	 ــی،	صنای ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــا	ایجــاد	مراکــز	تخصصــی	 ــه	این	کــه	ب ــا	اشــاره	ب گلســتان	ب
ــی	از	 ــل	توجه ــش	قاب ــتان	ها،	بخ ــتی	در	شهرس ــع	دس صنای
مشــکالت	تولیــد	و	بســته	بنــدی	حــل	شــد،	افــزود:	در	حــوزه	
فــروش	هــم	تــالش	کردیــم	هنرمنــدان	را	حمایــت	کنیــم	اما	
ــد. ــا	اســتقبال	نمی	کنن ــن	حمایت	ه ــدان	از	ای گاهــی	هنرمن
ــک	مجتمــع	 ــدکاووس	ســرمایه	گذار	ی ــه	داد:	در	گنب وی	ادام
ــک	 ــم	ی ــد	کردی ــوس	را	متقاع ــرج	قاب تجــاری	در	نزدیکــی	ب
طبقــه	از	مجتمــع	را	بــه	طــور	رایــگان	بــه	مــدت	یکســال	در	

اختیــار	هنرمنــدان	قــرار	دهــد.
کریمــی	بــا	بیــان	این	کــه	از	۷۰	واحــد	ایــن	مجتمــع	
ــوع	 ــن	موض ــل	ای ــه	دلی ــت،	ب ــال	اس ــد	فع ــج	واح ــط	پن فق
ــیاری	از	 ــتقیم	بس ــغل	مس ــرد:	ش ــه	ک ــاره	و	اضاف ــم	اش ه
هنرمنــدان،	صنایــع	دســتی	نیســت	و	تــالش	داریــم	بــا	ایجاد	

ــای	 ــوزه	گام	ه ــن	ح ــازی	در	ای ــی	و	برندس ــای	دائم بازارچه	ه
ــم. ــی	برداری مثبت

وی	از	اختصــاص	اعتبــار	۶۰۰	میلیــون	تومانــی	بــرای	ایجــاد	
بازارچــه	دائمــی	آق	قــال	خبــر	داد	و	گفــت:	مناقصه	ایــن	پروژه	
برگــزار	و	پیمانــکار	آن	مشــخص	و	عملیــات	اجرایــی	آن	آغــاز	

شــده	اســت.
ــع	دســتی	و	گردشــگری	 ــی،	صنای ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــی	 ــه	دائم ــه	زودی	بازارچ ــه	ب ــه	این	ک ــاره	ب ــتان	بااش گلس
صنایــع	دســتی	در	کردکــوی	هــم	راه	انــدازی	می	شــود،	
تصریــح	کــرد:	تــالش	داریــم	در	محورهــای	گردشــگری	هــر	
شهرســتان	یــک	مرکــز	تخصصــی	و	بازارچــه	دائمــی	صنایــع	

ــم. دســتی	ایجــاد	کنی
وی	بــه	موضــوع	بازارچــه	دائمــی	صنایــع	دســتی	گــرگان	هم	
ــرد:	از	ســه	مســیر	ایجــاد	بازارچــه	دائمــی	 ــان	ک اشــاره	و	بی

مرکــز	اســتان	را	پیگیــر	هســتیم.
ــرد	 ــت	ک ــه	موافق ــور	خیری ــاف	و	ام ــت:	اداره	کل	اوق وی	گف
کــه	مکانــی	را	بــرای	ایجــاد	بازارچــه	دائمــی	صنایــع	دســتی	
گــرگان	در	اختیــار	هنرمنــدان	قــرار	دهــد	و	از	رئیــس	
هیئت	مدیــره	انجمــن	هنرمنــدان	و	صنعــت	گــران	گلســتان	
ــاف	انجــام	دهــد. ــا	اداره	کل	اوق ــا	را	ب خواســتیم	هماهنگی	ه
کریمـی	با	بیـان	این	کـه	اسـتاندار	هـم	پیگیـر	ایجـاد	بازارچه	
دائمی	صنایع	دسـتی	در	اسـتان	اسـت،	اضافه	کرد:	بـه	تازگی	

اسـتاندار	با	سـعیدی	کیا،	رئیس	بنیاد	مسـتضعفان	مکاتبه	ای	
داشـتند	تا	بتوانیـم	محدوده	دهکده	گردشـگری	که	نـوروزگاه	
گـرگان	در	آن	برپا	شـده	بـود	به	ایجـاد	بازارچـه	دائمی	صنایع	

دسـتی	گلسـتان	اختصاص	یابد.
وی	تصریــح	کــرد:	همچنیــن	بــه	شــهرداری	گرگان	پیشــنهاد	
ــط	 ــگ	آن	توس ــه	دان ــه	س ــن	ک ــن	گاراژ	مهرآیی ــم	زمی دادی
میــراث	فرهنگــی	تملــک	شــده	اســت	بــه	بخــش	خصوصــی	
واگــذار	شــود	و	یــک	طبقــه	از	بنــای	ســاخته	شــده	در	آن	بــه	

بازارچــه	دائمــی	اختصــاص	یابــد.
کریمـی	از	تالش	بـرای	ایجاد	مراکـز	تخصصـی	و	بازارچه	های	
دائمـی	صنایـع	دسـتی	در	شهرسـتان	ها	خبـر	می	دهـد	در	
حالـی	کـه	هنرمنـدان	نبـود	حمایت	هـای	الزم	و	نداشـتن	
بازارچه	هـای	فـروش	را	معضـل	اصلـی	ایـن	حـوزه	می	داننـد	
و	معتقدنـد	شـرایط	گلسـتان	نسـبت	بـه	یـک	دهـه	گذشـته	
در	ایجـاد	بازارچه	هـای	دائمـی	بغرنج	تـر	شـده	و	بسـیاری	از	
صنایع	دسـتی	اسـتان	به	دلیل	نداشـتن	فروش	کافی	در	حال	
منسـوخ	شـدن	هسـتند	و	این	حوزه	نیازمند	حمایـت	و	برنامه	

ریـزی	بـا	مشـارکت	هنرمندان	اسـت.
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مبــارزه بــرای ایرانیــان یــادآور انقــاب 
و دفــاع مقــدس دارد، روزهایــی کــه در 
دل مبــارزات انقابــی ســپری کردنــد و 
ــار  ــام عی ــی تم ــل جنگ ــپس در مقاب س

قــرار گرفتنــد.

ــت	 ــه	دس ــار	ب ــتین	ب ــرای	نخس ــالگی	ب ــن	۱۳	س در	س
ســاواک	دســتگیر	شــد،	زمانــی	کــه	دســت	هــای	رنگــی	و	
لبــاس	آغشــته	بــه	رنگــش	نشــان	مــی	داد	در	حــال	دیــوار	
ــوده،	امــا	خــط	خــوش	و	خــاص	نوشــته	باعــث	 نویســی	ب
ــی	۱۴-۱۳	 ــاور	نکننــد	ایــن	نوشــته	کار	نوجوان شــد	کــه	ب

ــاله	باشــد. س
	از	پــدر	و	پــدر	بــزرگ	خوشنویســی	را	آموختــه	بــود،	هنــر	
ریشــه	در	گذشــتگان	ایــن	خانــدان	داشــت،	امیرهــم	مانند	
ــود.	 ــه	ب ــی	آموخت ــط	را	در	کودک ــتگان	خ ــتر	گذش بیش
ــود،	هنــری	کــه	 خــوش	نویســی	در	ذات	او	نهفتــه	شــده	ب
بعدهــا	در	مســیری	خــاص	مــورد	اســتفاده	قــرار	گرفــت.

هنرمند دیوار نویس
امیــر	عاملــی	خــودش	اینگونــه	تعریــف	مــی	کنــد:	۱۳	یــا	
۱۴	ســاله	بــودم	در	خیابــان	ســپه	امــروز	رو	بــه	روی	کوچــه	
ــی	 ــوش	م ــط	خ ــا	خ ــزرگ	ب ــواری	ب ــه	روی	دی محمدی

ــالمی«. ــوری	اس ــتقالل،	آزادی،	جمه ــتم:	»اس نوش
ــی	 ــل	م ــخصی	از	آن	مح ــاس	ش ــا	لب ــاواک	ب ــور	س مام
گذشــت	و	دســتگیرم	کــرد.	نــه	کــه	نترســیده	باشــم،	اتفاقا	
خیلــی	هــم	ترســیده	بــودم	ایــن	نخســتین	مواجهه	مــن	با	
ســاواک	و	مامــوران	آن	بــود،	وقتــی	بــه	شــهربانی	منتقــل	
ــن	فکــر	میکــردم	کــه	 ــه	ای شــدم	تمــام	مســیر	داشــتم	ب
چــه	تاوانــی	خواهــم	پرداخــت،	دســت	هــا	و	لباســم	رنگــی	

ــرار	نداشــتم. ــرای	ف ــود،	راهــی	ب ب
وی	ادامــه	مــی	دهــد:	وقتــی	بــه	ســاواک	رســیدیم	مامــور	
باالدســتی	بــه	کســی	کــه	مــرا	دســتگیر	کــرده	بــود	خــرده	
گرفــت	کــه	آن	خــط	روی	دیــوار	نمیتوانــد	کار	ایــن	نوجوان	
باشــد،	بیــن	خودشــان	صحبتــی	کردنــد	و	مــرا	آزاد	کردند،	
ــال	 ــا	انتق ــتگیری	ت ــه	دس ــات،	لحظ ــرس	آن	لحظ ــی	ت ول
بــه	ســاواک	در	جانــم	مانــده	بــود،	موقعــی	کــه	بــه	خانــه	
رســیدم	انقــدر	ملتهــب	بــودم	کــه	بــدون	ایــن	کــه	چیــزی	

بگویــم	پــدرم	فهمیــد.
لبخنــدی	میزنــد	و	میگوید:تنبیــه	پــدرم	بیشــتر	از	تنبیــه	
ــه	 ــود	و	مــی	ترســید	ب ــدرم	نگــران	ب ــود،	پ ــا	ب ســاواکی	ه
ــار	 ــای	آن	روزگار	دچ ــوان	ه ــی	از	ج ــه	خیل ــتی	ک سرنوش

شــدند،	برســم.
آقــای	عاملــی	میگویــد:	ماجــرا	بــه	همیــن	جــا	ختم	نشــد،	
ــود،	آن	 ــرای	خیلــی	هــا	مــورد	نیــاز	ب خــط	خــوش	مــن	ب
ــه	 ــر	وجــود	داشــت	و	ن ــه	کامپیوت هــم	در	روزهایــی	کــه	ن
ــس	 ــت	نوی ــا،	دس ــته	ه ــردن	نوش ــپ	ک ــرای	تای ــی	ب راه
کــردن	آنهــا	بایــد	بــه	خــوش	تریــن	خــط	ممکــن	انجــام	
میشــد،	بعــد	از	دســتگیری	توســط	ســاواک	مســیر	فعالیتم	
ــتیم،	از	 ــی	نوش ــا	م ــه	ه ــا	درخان ــب	ه ــرد،	ش ــر	ک تغیی
اعالمیــه	گرفتــه	تــا	دســت	نوشــته	و	بنــر	و	پــالکارد	بــرای	

ــی	هــا. راهپیمای
وی	ادامــه	داد:	شــب	هــا	میرفتیــم	در	خانــه	هــای	مبــارزان،	
مــن	بــا	قلــم	مــی	نوشــتم	و	بقیــه	بــا	رنــگ	داخــل	نوشــته	
هــا	را	پــر	میکردنــد،	انــگار	بعــد	از	دســتگیری	ترســم	کمتر	
ــر	 ــتم	کمت ــاواک	داش ــه	از	س ــی	ک ــود	و	آن	هراس ــده	ب ش

بــود،	بــه	عــالوه	میدیــدم	ایــن	کاری	اســت	کــه	همــه	انجام	
میدهنــد.	تصمیــم	همــه	مــردم	بــود.

ایـن	هنرمند	خوشـنویس	مـی	گوید:	نوشـته	هـا	را	به	کمر	
مـی	بسـتیم	و	وارد	مسـجد	النبـی	میکردیـم	آنجـا	یـا	بین	
مردم	پخـش	میکردیم	یا	بـه	جایی	نصب	می	کردیـم،	دیوار	
نویسـی	هـم	همچنـان	ادامـه	داشـت	ولی	ایـن	بار	بـا	دقت	

بیشـتر	کار	میکردیـم	تا	کسـی	گرفتار	سـاواک	نشـود.

هنرکده امیر
امیــر	عاملــی	از	روزهــای	بعــد	از	انقــالب	مــی	گویــد:	بعــد	
از	پیــروزی	انقــالب	دیگــر	کشــور	گویــی	بــه	یــک	آرامــش	
ــل	از	 ــش	قب ــم	آرام ــا	فهمیدی ــود،	اگرچــه	بعده رســیده	ب
ــی	در	ایــن	فرصــت	ازدواج	کــردم،	 ــوده	اســت	ول ــان	ب طوف
ــام	هنرکــده	امیــر	 ــا	ن پســردار	شــدم	و	هنرکــده	خــود	را	ب
راه	انــدازی	کــردم.	در	ایــن	هنرکــده	کارم	آمــوزش	هنــر	بــه	

ــود. ــدان	ب ــان	و	عالقمن جوان
ــاز	شــد،	 ــه	دانشــگاه	هــا	ب ــم	ب ــد:	بعدهــا	پای وی	مــی	افزای
ــن	 ــودم	و	توانســتم	در	آن	ســالها	ای اســتاد	خوشنویســی	ب

ــوزش	دهــم. ــدان	آم ــی	از	عالقمن ــه	خیل ــر	را	ب هن
ایــن	هنرمنــد	مــی	افزایــد:	آرامــش	آن	روزهــا	این	اجــازه	را	
داد	تــا	اولیــن	رســم	الخــط	شکســته	را	بــا	نــام	رســم	الخــط	
ــی	از	خطــوط	 ــم	کتاب ــد	ه ــانم	و	بع ــه	انتشــار	برس ــر	ب امی
قدمــا	بــا	همــکاری	چنــد	تــن	از	هنرمنــدان	ایــن	رشــته	به	

مرحلــه	انتشــار	رســاندم.
عاملــی	میگویــد:	روزهــای	آرامــش	ولــی	دوام	زیــادی	
ــر	شــروع	جنــگ	در	همــه	 ــد	ســاعت	خب نداشــت،	در	چن
ــود	 ــی	وج ــی	خاص ــاط	جمع ــزار	ارتب ــد،	اب ــور	پیچی کش
ــر	از	 ــا	از	آســمان	شــهر	خب ــرواز	هواپیماه ــی	پ نداشــت	ول
ــران	داشــت،	آن	روزهــا	 ــرای	ای ــزرگ	ب شــروع	دردســری	ب
فکــر	میکردیــم	چنــد	روز	و	چنــد	ماهــی	را	گرفتــار	جنــگ	
خواهیــم	بــود.	مــردم	بــه	ســمت	مســاجد	و	پایــگاه	هــای	

ــد. ــرده	بودن ــت	اســلحه	هجــوم	ب ــرای	دریاف بســیج	ب
میخنــدد	و	میگویــد:	مــا	آدم	هــای	میــدان	جنــگ	نبودیــم،	
قبــل	از	ایــن	هرمبــارزه	ای	کــه	کــرده	بودیم	بیشــتر	شــکل	
فرهنگــی	داشــت	ونهایتــا	حضــور	در	راهپیمایی	بــه	همین	
خاطــر	اکثــرا	راه	و	روش	را	بلــد	نبودیــم،	شــما	تصــور	کنید	

ــم	 ــه	بودی ــا	رفت ــام	ه ــت	ب ــینفک	روی	پش ــا	کالش ــا	ب م
ــی	 ــای	عراق ــه	هواپیماه ــم	ب ــی	توانی ــم	م ــر	میکردی و	فک

شــلیک	کنیــم.

حضور در جبهه
۶	ماهــی	بیشــتر	ازجنــگ	نگذشــته	بــود	کــه	بســاط	ســفر	
را	بســتیم	و	آمــاده	شــدیم	بــرای	رفتــن،	از	مبــارزه	و	میدان	
جنــگ	هیــچ	چیــزی	بلــد	نبــوم	ولــی	میدانســتم	حداقــل	
ــی	 ــک	تیم ــا	ی ــم،	ب ــام	ده ــی	انج ــم	کار	فرهنگ ــی	توان م
ــردم	و	 ــرای	م ــی	و	ب ــق	جنگ ــه	مناط ــم	ب ــد	بروی ــرار	ش ق
رزمنــدگان	تئاتــر	اجــرا	کنیــم،	بــا	یــک	تیــم	تئاتــر	مدتــی	
بــود	در	هــالل	احمــر	قزویــن	اجــرای	برنامــه	داشــتیم	و	بــا	

همیــن	تیــم	راهــی	شــلمچه	شــدیم.
ــا	را	 ــور	آن	روزه ــد	ش ــه	میرس ــت	ک ــای	صحب ــه	اینج ب
ــد:	 ــرد،	میگوی ــاس	ک ــش	احس ــوج	صدای ــوان	در	م ــی	ت م
ــه	میدانســتیم	چــه	 ــود،	هم ــن	ب ــه	رفت ــا	کار	هم آن	روزه
ــت	 ــه	دس ــختی	ب ــه	س ــالمی	را	ب ــالب	اس ــم	انق میخواهی
ــه	ایــن	راحتــی	هــا	آن	را	 آورده	بودیــم	اجــازه	نمیدادیــم	ب

ــد. ــا	بگیرن ــت	م از	دس
ــه	کــه	 ــد:	ن ــدش	کــه	مــی	پرســم	میگوی از	همســر	و	فرزن
دلتنگــی	نباشــد،	بــود،	اتفاقــا	همســرم	آن	روزها	بــاردار	بود	
روزهــای	ســختی	بــود	او	هــم	دلتنــگ	بــود	بــه	عــالوه	ایــن	
ــی	 ــد	ول ــرادرش	هــم	در	میــدان	مبــارزه	بودن ــدر	و	ب کــه	پ
ــواده	 میدانســت	ایــن	فرهنــگ	در	کشــور	و	بخصــوص	خان
آنهــا	وجــود	داشــت	کــه	ایــن	مبــارزه	بــه	اختیــار	نیســت	و	
وظیفــه	ای	اســت	کــه	در	ایــن	مرحلــه	از	تاریــخ	روی	دوش	

مــا	نهــاده	شــده	اســت.
عاملــی	میگویــد:	شــاید	بگوییــد	میشــد	که	نــروم	ولــی	باور	
کنیــد	آن	روزهــا	نمیشــد،	اگر	کســی	بــرای	مرخصــی	چند	
ــر	 ــت،	ه ــهر	راه	میرف ــت	در	ش ــا	خجال روزی	برمیگشــت	ب
ــی	 ــرد	کاری	از	دســتش	برم ــی	ک ــه	احســاس	م کســی	ک

آیــد	راهــی	میشــد.

خرقه ارغوانی و حدیث عشق
ــنامه	ای	 ــام	دو	نمایش ــق	ن ــث	عش ــی	و	حدی ــه	ارغوان خرق
ــت.	 ــرار	گرف ــه	ق ــورد	توج ــا	بســیار	م ــه	آن	روزه اســت	ک

خط خوش مبارزه/جالی هنر در روزهای دفاع

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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امیــر	عاملــی	در	این	خصــوص	میگویــد:	این	دو	نمایشــنامه	
اول	در	قزویــن	اجــرا	شــد،	بعد	کــه	تاثیــر	خــاص	آن	را	روی	
مــردم	و	تماشــاچیان	دیــدم	تصمیــم	گرفتیم	نمایــش	را	در	

جبهــه	روی	صحنــه	ببریــم.
نزدیــک	بــه	۶	مــاه	در	جبهــه	بودیم	از	شــلمچه	شــروع	شــد	
و	در	غــرب	کشــور	بــه	اتمــام	رســید	حتــی	بعــداز	ایــن	کــه	
در	جبهــه	اجــرا	شــد	تــالش	کردیــم	تــا	اجــرای	نمایــش	را	
بــه	شــهرها	برســانیم	و	در	شــهرهای	مختلــف	کشــور	بیــن	

مــردم	اجــرا	کردیــم.
عاملــی	مــی	گویــد:	ایــن	دو	نمایشــنامه	ماجــرای	رزمنــده	
ای	بــود	کــه	از	شــهر	و	دیــار	خــود	دل	کنــده	اســت	و	ایــن	
قصــه	مشــترک	بســیاری	از	رزمنــدگان	حاضــر	در	جبهــه	
ــه	 ــون،	ن ــه	تلویزی ــه	ن ــن	در	روزگاری	ک ــرای	همی ــود	ب ب
موبایــل	و	نــه	حتــی	روزنامــه	بــه	دســت	رزمنــده	هــا	نمــی	
رســید	تنهــا	کار	فرهنگــی	همیــن	اجــرای	تئاترهایــی	بــود	

کــه	توســط	گــروه	هــای	مختلــف	اجــرا	مــی	شــد.
ایــن	هنرمنــد	قزوینــی	میگوید:	یکــی	از	پــای	ثابــت	اجرای	
تئاتــر	مــا	در	جبهــه	شــهید	مهــدی	زیــن	الدیــن	بود	کــه	با	
چهارپایــه	همیشــگی	اش	گوشــه	ای	مینشســت	و	بــا	دقت	
ــه	مــن	گفــت	 ــر		را	تماشــا	میکــرد،	حتــی	یــک	روز	ب تئات
»ناراحــت	نباشــید	اگــر	شــما	رزمنــده	نیســتید،	کاری	کــه	
شــما	انجــام	میدهیــم	تاثیــرش	از	بارهــا	رزم	و	نبرد	بیشــتر	

اســت«
ــرب	کشــور	 ــه	ســمت	غ ــه	ب ــن	ک ــد	از	ای ــد:	بع وی	میگوی
رفتیــم	متوجــه	نیازهــای	خــاص	فرهنگــی	در	آن	منطقــه	
ــی	 ــر	نویس ــی	و	بن ــی	و	شعارنویس ــی	خطاط ــدیم،	حت ش
انجــام	مــی	دادیــم.	در	ایــن	مــدت	بــرادر	کوچکترم	نیــز	در	

ــارزه	میکــرد. ــود	و	مب ــدان	ب می

شهید زین الدین پای ثابت تئاتر حدیث عشق
عاملــی	مــی	گویــد:	هــر	شــب	اجــرا	یــک	اتفــاق	تــازه	بــود	

و	کمتــر	پیــش	آمــده	بــود	دو	گــردان	جمعیــت	بنشــینند	
تئاتــر	را	نــگاه	کننــد،	امــا	آن	روزهــا		مــی	آمدنــد،	تئاتــر	را	

مــی	دیدنــد	و	بــا	مــا	عکــس	میگرفتنــد.
ــد	 ــده	اســتاد	نقاشــی	ان ــای	دلزن وی	خاطرنشــان	کــرد:	آق
ــا	 ــه	ه ــادی	بچ ــا	ش ــد	واقع ــیده	بودن ــی	کش ــا	نقاش اونج
ــود	و	خاطراتــی	کــه	خلــق	 ــرای	مــا	شــادی	آور	ب خیلــی	ب
میشــد	بیشــتر	از	شــادی	بچــه	هــا	بــود	در	روزگاری	کــه	نه	
اینترنــت	بــود	نــه	تلویزیــون	بــود	نــه	روزنامــه	بــود	و	اتفــاق	
ــر	و	 ــز	تئات ــود	نداشــت	ج ــدگان	وج ــن	رزمن ــی	بی فرهنگ
شــادی	و	خنــده	و	در	همــان	چهــار	چــوب	جنــگ	و	جبهــه	
ــا	از	دلتنگــی	هایشــان	قــدری	کــم	 تــالش	مــی	کردیــم	ت

ــود. ــذت	بخــش	ب کنیــم	و	همیــن	خیلــی	ل
ایــن	هنرمنــد	میگویــد	:	حضــور	در	جبهــه	شــکل	خــاص	و	
تــازه	ای	بــه	هنــر	مــا	بخشــید،	بــاورم	نمیشــد	یــک	تئاتــر	
بتوانــد	انقــدر	تاثیرگــذار	باشــد،	تغییــر	روحیــه	رزمنــدگان	
ــحال	 ــم	خوش ــا	ه ــود	و	م ــاهده	ب ــل	مش ــی	قاب ــه	راحت ب

بودیــم	از	ایــن	تاثیــر	خــاص	و	شــگفت	انگیــزی	کــه	روی	
ــا	داشــت. م

عاملــی	افــزود:	جبهــه	معانــی	عریــان	شــده	خلــوص	و	تقوا	
ــن	بســتر	 ــر	میتوانســت	در	ای ــداد	و	هن ــه	می ــا	ارائ ــه	م را	ب

زالل	بــه	تکامــل	برســد.
وی	مــی	گویــد:	ایــن	ارتبــاط	منطقــی	بیــن	هنــر	و	خلوص	
ــود،	 ــرده	ب ــاد	ک ــر	ایج ــد	هن ــرای	رش ــه	را	ب ــه	زمین جبه
زاللــی	دفــاع	و	رزمنــدگان	هنــر	را	تکمیــل	میکــرد	و	هنــر	

ــود. ــدگان	ب ــز	جالبخــش	روح	جبهــه	و	رزمن نی
ــد:	 ــه	میگوی ــاعری	در	جبه ــعر	و	ش ــای	ش ــی	از	روزه عامل
ــاده	 ــی	افت ــد،	وقت ــا	نمیرس ــچ	ج ــه	هی ــتت	ب ــی	دس وقت
ــی	 ــه	میتوان ــا	کاری	ک ــیرین	تنه ــم	ش ــک	زخ ای	درون	ی
انجــام	دهــی	ســرودن	شــعر	اســت	و	ایــن	کــه	احساســت	
را	خالصــه	کــرده	و	تــالش	کنــی	بــرای	ایــن	کــه	مانــدگار	
ــرود. ــن	ب ــا	از	بی ــن	زودی	ه ــه	ای ــی	ب ــازه	نده شــود	و	اج

باور	کنید	بال	و	پری	را	که	سوخته	است
عمــق	بغــض	را	مــی	شــود	در	صدایــش	شــنید	وقتــی	بــه	
ــم	شــاید	شــما	ندانیــد	 اینجــای	صحبــت	مــی	رســد:	خان
ولــی	مــا	دیدیــم	و	درک	کردیــم	در	جبهــه	ها	چه	گذشــت،	
ــدری	 ــدم	پ ــودم	دی ــم	خ ــه	چش ــن	ب ــه	م ــود	ک روزی	ب
ــی	روی	دوشــش	 ــدش	را	در	یــک	گون ســوخته	هــای	فرزن

ــرد. حمــل	میک
با	صدای	لرزان	برایم	می	خواند:

باور	کنید	بال	و	پری	را	که	سوخته	است
																					ققنوس	رفته	از	نظری	را	که	سوخته	است
باور	کنید	دیده	اناری	به	چشم	خویش																												

در	دوش	یک	پدر،	پسری	را	که	سوخته	است
مــارا	ببیــن	چــه	راحــت	از	ایــن	کوچــه	رد	شــدیم																								
افســوس	مــی	خوریــم	زری	را	کــه	ســوخته	اســت
ادامــه	میدهــد:	یــک	بیــت	از	شــعر	همــان	لحظــه	ســروده	
شــد،	روی	یــک	تکــه	کارتــن	نوشــتم	و	بعدهــا	وقتی	کــه	از	

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

http://mehrnews.com


صفحه 24 | شماره 29 | تیر 97 MEHR NEWSAGENCY

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

جبهــه	برگشــتم	تکمیلــش	کــردم،	میــدان	مبــارزه	میــدان	
جهــاد	بــود.

شهادت علی اصغر
ــردم،	 ــاز	ک ــاره	آغ ــتم	کارم	را	دوب ــه	برگش ــه	ک از	جبه
ــه	 ــا	را	روی	پارچ ــه	ه ــم	و	اعالمی ــی	میکردی ــر	نویس بن
ــرای	نصــب	در	 ــی	نوشــتیم،	نوشــتن	اســامی	شــهدا	ب م
میادیــن	هــم	شــده	بــود	یکــی	از	کارهــای	روزمــره	مــا،	تا	
روزی	کــه	لیســت	اســامی	شــهدای	عملیــات	رمضــان	را	
آوردنــد،	از	بــاالی	لیســت	نــگاه	میکــردم	و	دانــه	بــه	دانــه	
ــد	 ــه	دی ــت	را	ک ــم	لیس ــردم،	پدرخانم ــت	میک یادداش
ــامی	را	 ــه	اس ــرد،	هم ــد	و	ب ــی	آن	را	کن ــه	ی	پایین گوش

ــردم. ــت	ک یادداش
ــود،	اســم	یکــی	 وقتــی	کارم	تمــام	شــد،	لیســت	ناقــص	ب
از	شــهدا	نبــود،	مســئولین	کــه	بــرای	دریافــت	بنــر	آمدنــد	
متوجــه	شــدم	آن	اســم	کنــده	شــده	»علــی	اصغــر«	
ــاورم	 ــد،	ب ــتم	دادن ــاکش	را	دس ــرم،	س ــرادر	کوچکت ــود	ب ب
نمیشــد،	ســاک	را	بــاز	کــردم،	خــودش	بــود،	لبــاس	

ــاعتش	و	... ــش،	س های
ــو	 ــت	وگ ــد	گف ــک	هنرمن ــا	ی ــر	ب ــت	دیگ ــای	صحب اینج
نمیکنــم،	بــرادر	داغ	دیــده	ای	را	رو	بــه	روی	خــودم	میبینم	
کــه	از	تنهــا	دارایی	اش	گذشــته	اســت:	آه	عمیقی	میکشــد	
و	میگویــد:	علــی	اصغــر	تنهــا	بــرادرم	بــود،	تنهــا	دارایــی	ام	
ــه	 ــم	ب ــد	دل ــا	رفتن ــادرم	از	دنی ــدر	و	م ــه	پ ــن	ک ــد	از	ای بع
همیــن	یــک	بــرادر	خــوش	بــود	کــه	آن	هــم	شــهید	شــده	

بــود،	کاری	نمیتوانســتم	بکنــم.
فقــط	دور	شــدم	نمیدانــم	5	ســاعت	۶	ســاعت	یا	بیشــتر	در	
گوشــه	پــارک	نشســتم	و	بلنــد	بلنــد	گریــه	کــردم،	آنقــدر	

ــاس	 ــر	احس ــه	دیگ ــردم	ک ــه	ک گری
ــد	شــدم	و	 ــی	اســت،	بلن ــردم	کاف ک
بــرای	کارهــای	مراســم	راهــی	خانــه	

شــدم.
میگویــد:	 شــهید	 بــرادر	 ایــن	
شــهادت	علــی	اصغــر	شــوک	بزرگی	
ــاورم	نمیشــد	بــه	 بــرای	مــن	بــود،	ب
ــرم	را	از	 ــرادر	کوچکت ــی	ب ــن	راحت ای
دســت	داده	ام،	علــی	اصغــر	مــن	۱۸	
ــود،	 ــرده	ب ــازه	رد	ک ــالگی	اش	را	ت س
دلــم	ســوخت	از	ایــن	کــه	در	مدتــی	
کــه	در	جبهــه	بــودم	نتوانســته	بودم	

ــم. او	را	ببین

دوباره جبهه
بعــد	از	علــی	اصغــر	حــال	و	روز	

ــه	 ــی	جبه ــداد،	راه ــم	نمی ــه	امان ــتم،	گری ــی	نداش خوب
شــدم	دلــم	میخواســت	ببینــم	بــرادرم	کجــا	بــه	شــهادت	
رســیده	اســت،	بــا	طلبــکاری	خاصــی	رفتــم	ولــی	از	رفتنــم	
ــدم	کــه	 ــدری	را	دی شــرمنده	شــدم،	آنجــا	کــه	رســیدم	پ
ــدم	کــه	۴	 ــرادری	دی ــود،	ب ۳	پســرش	را	در	راه	خــدا	داده	ب

ــا	بازمیگشــت. ــاال	تنه ــد	و	ح ــده	بودن ــری	آم نف
ایــن	دفعــه	مــن	بــرای	هنــر	بــه	جبهــه	نرفتــه	بــودم،	ایــن	
دفعــه	یــک	بــرادر	شــهید	بــودم	رفتــم	تــا	محــل	شــهادت	
ــم	آنجــا	آرام	شــوم،	آن	 ــم	شــاید	بتوان ــر	را	ببین ــی	اصغ عل
ــد،	 ــر	ش ــم	بهت ــردم،	حال ــدا	ک ــش	پی ــودم	آرام ــه	ب ــا	ک ج

ــن. ــد	برگشــتم	قزوی ــودم	و	بع ــدروزی	ب چن
پیاله	گر	نگرفتم	ز	ساقیان	جهاد																											

				به	خم	سرای	شهادت	برادری	دارم
بعــداز	شــهادت	علــی	اصغــر	شــعرهایم	بــرای	او	بــود،	انــگار	

ایــن	هنــر	میتوانســت	مــن	را	جــال	دهــد.

پذیرش قطعنامه/لبیک مردم
ــه	 ــی	جبه ــه	راه ــه	هم ــرش	قطعنام ــر	پذی ــالم	خب ــا	اع ب
شــدیم،	انــگار	بــرای	خداحافظــی	رفتــه	بودیــم،	آنجــا	کــه	
رســیدم	همــه	بودنــد،	هــر	کســی	کــه	میشــناختم	آمــده	

ــم. ــده	بودی ــرای	خداحافظــی	آم ــود،	همــه	ب ب
مداحــی	کردیــم،	گریه	کردیــم،	بــا	رفتگانمــان	خداحافظی	

ــتیم. کردیم	و	برگش
	

شوق شبنم، یادگار وقت، حسرت پرواز
کتــاب	هــای	شــعر	حســرت	پــرواز،	یــادگار	وقــت	و	شــوق	
ــه	چــاپ	رســید	کــه	همــه	 شــبنم	بعــد	از	دوران	جنــگ	ب

نشــات	گرفتــه	از	همــان	روزهــا	بــود.

بعــد	از	جنگ	هــم	در	هنرکــده	امیــر	آموزش	خوشنویســی	
داشــتیم	مطالــب	و	شــعرهای	جنــگ	را	مــی	نوشــتیم	و	در	
رابطــه	بــا	شــهادت	مــی	نوشــتیم	انــگار	جنــگ	روح	مــا	را	
جــال	داده	بــود	و	حاصــل	ایــن	تاثیــر	۳	کتــاب	در	ایــن	بــاره	

شــد.
ــه	 ــود	ک ــن	ب ــگ	ای ــداز	جن ــن	بع ــه	جــدی	م ــا	دغدغ تنه
ــا	 ــدت	ه ــن	مجاه ــرات	و	ای ــن	خاط ــا	ای ــد	از	م ــل	بع نس
ــد	 ــده	بمان ــه	پاین ــاب	»تاک ــد.	از	روی	کت ــوش	نکن را	فرام
ــه	 ــرای	ب ــوان	را	ب ــودک	و	نوج ــعر	ک ــاب	ش ــراَن«		کت ای
تصویــر	کشــیدن	ایــن	دلیــر	مــردی	هــا	تالیــف	و	منتشــر	

ــردم. ک
وی	میگویــد:	یــادگار	ایــن	زخــم	شــیرین	ســالها	در	ســینه	
همــه	دلســوختگان	جنــگ	وجــود	دارد	و	همیــن	مســئله	
ســبب	شــده	اســت	مــا	تــالش	بیشــتری	بــرای	کمــک	بــه	

ایــن	جریــان	داشــته	باشــیم.
ــردم	 ــالش	ک ــاب	ت ــن	کت ــن	در	ای ــد:	م ــی	گوی ــی	م عامل
تــا	سرگذشــت	شــهدا	را	بــا	ابــزار	شــعر	بــه	تصویــر	بکشــم	
بــرای	نســل	جدیــد	و	کــودکان	ایــن	کتــاب	در	یــک	تیــراژ	

ــاال	چــاپ	شــد. بســیار	ب
ــودک	 ــعرهای	ک ــه	ش ــن	هم ــای	م ــوه	ه ــد:	االن	ن میگوی
ــوای	آن	 ــال	و	ه ــالت	و	ح ــتند	و	رس ــظ	هس ــه	را	حف جبه
را	میداننــد،	آن	هــا	امــروز	میداننــد	کــه	مــا	چــکار	کردیــم	
ــه	نظــر	مــن	 ــو	نگیــرد	دشــمن		از	ایــن	رو	ب ــا	چــراغ	از	ت ت
یکــی	از	مهــم	تریــن	وظایــف	و	رســالت	هــای	مــا	رســیدن	
بــه	ایــن	مرحلــه	اســت	کــه	بــه	نســل	آینــده	ایــن	باورهــا	را	

منتقــل	کنیــم.
ایــن	هنرمنــد	بعــد	از	جنــگ،	توانســته	۱۷	کتــاب	در	حوزه	
ــه	انتشــار	برســاند	کــه	 ــه	مرحل خوشنویســی	و	شــعر		را	ب
ــوزه	 ــی	از	آن	در	ح ــل	توجه ــش	قاب بخ
دفــاع	مقــدس	و	جنــگ	تحمیلی	اســت.
ــان	از	مســئولین	فرهنگی	 عاملی	در	پای
هــم	گالیــه	دارد	کــه	در	ایــن	حــوزه	بــا	
ــد:	 ــد.	او	میگوی ــده	ان ــت	وارد	نش جدی
نبایــد	اجــازه	داد	دشــمن	بــا	باورهــای	
ــمن	روی	 ــروز	دش ــد،	ام ــازی	کن ــا	ب م
ــدی	 ــری	ج ــدف	گی ــئله	ه ــن	مس ای
ــه	نســل	 ــا	ب ــرده	ت ــالش	ک داشــته	و	ت
ــگ	را	 ــان	جن ــس	جری ــا	عک ــوان	م ج

ــد. ــی	کن معرف
ــه	اصــل	 ــن	ک ــرد:	ای وی	خاطرنشــان	ک
دفــاع	را	زیــر	ســوال	میبرنــد	یعنــی	
پایمــال	کــردن	خــون	شــهدای	پــاک	ما	
ــن	 ــظ	ای ــان	و	دل	در	راه	حف ــا	ج ــه	ب ک

ــد. ــرده	ان ــالش	ک ــوم	ت ــاک	و	ب خ
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شــهرهای  کهن تریــن  از  ندوشــن   
ایــران و بهره منــد از میــراث و آثــار 
ــا  ــه آنه ــه از جمل ــت ک ــمندی اس ارزش
می تــوان بــه قرآن هــای خطــی 700 
ــای  ــود فض ــا نب ــرد ام ــاره ک ــاله اش س
مناســب، ایــن آثــار را بــه ســمت یــزد 

ــرد. ــه ک روان

ندوشــن	یکــی	از	کهن	تریــن	و	قدیمی	تریــن	شــهرهای	
ــری	 ــه	۸۰	کیلومت ــه	در	فاصل ــی	رود	ک ــمار	م ــه	ش ــران	ب ای
ــده	و	 ــع	ش ــد	واق ــتان	میب ــزد	و	در	شهرس ــتان	ی ــز	اس از	مرک
جمعیــت	ســاکن	در	آن	بــه	حــدود	۲	هــزار	و	5۰۰	نفــر	

می	رســد.
ــد،	 ــر	می	آی ــی	ب ــهر	تاریخ ــن	ش ــت	ای ــه	از	قدم ــور	ک همانط
آثــار	و	میــراث	تاریخــی	گران	بهایــی	در	ایــن	منطقــه	وجــود	
ــع	 ــجد	جام ــی	مس ــر	چوب ــی	و	منب ــت	تاریخ ــه	باف دارد	ک

ــی	رود. ــه	شــمار	م ــا	ب ــا	بخشــی	از	آنه ندوشــن	تنه
گرچــه	بافــت	تاریخــی	ندوشــن	بــا	مشــکالت	ریــز	و	درشــت	
بســیاری	دســت	و	پنجــه	نــرم	می	کنــد	و	منبــر	چوبــی	۷۰۰	
ســاله	نیز	در	فضایــی	نامناســب	و	در	معرض	تعــرض	نگهداری	
می	شــود	کــه	خــود	نیــاز	بــه	مجالــی	جداگانــه	بــرای	بحــث	
و	بررســی	دارد،	امــا	شــاید	بتــوان	بافــت	تاریخــی	ندوشــن	را	

یکــی	از	بکرتریــن	بافت	هــای	تاریخــی	کشــور	دانســت.

ــاری  ــا در انب ــاله مدت ه ــی ۷۰۰ س ــای خط کتاب ه
یــک مســجد نگهــداری شــد

در	کنــار	ایــن	آثــار،	مــردم	ندوشــن	ســال	ها	از	گنجینه	هــای	
عظیمــی	محافظــت	کردنــد	کــه	از	جملــه	آنهــا	می	تــوان	بــه	
ــرد،	 ــاره	ک ــاله	اش ــای	خطــی	۷۰۰	س ــه	ای	از	کتاب	ه مجموع
کتاب	هایــی	کــه	ســال	ها	در	انبــاری	یــک	مســجد	نگهــداری	
ــزارش	 ــا	گ ــت	ام ــرز	متالشــی	شــدن	پیــش	رف ــا	م شــد	و	ت
ــه	مــکان	 ــا	ایــن	کتاب	هــا	ب مهــر	در	ســال	۸۸	ســبب	شــد	ت

دیگــری	منتقــل	شــود.
ــرای	 ــک	فضــای	اســتاندارد	ب ــی	ی ــوزه	و	حت ــود	م گرچــه	نب
نگهــداری	ایــن	کتاب	هــا	ســبب	خــروج	ایــن	میــراث	
ــن	 ــه	ای ــوش	ب ــردم	دلخ ــا	م ــد،	ام ــن	ش ــا	از	ندوش گران	به
ــی	مناســب	نگهــداری	 ــن	گنجینــه	در	فضای ــد	کــه	از	ای بودن

می	شــود.

ــی  ــای خط ــداری کتاب ه ــت نگه ــری از وضعی خب
ــت ــت نیس ــن در دس ندوش

ــا	در	 ــن	کتاب	ه ــه	ای ــت	ک ــی	از	آن	اس ــا	حاک ــون	خبره اکن
ــا	 ــوند	ام ــداری	می	ش ــزد	نگه ــی	ی ــراث	فرهنگ ــه	می گنجین
از	کــم	و	کیــف	نگهــداری	آنهــا	خبــری	در	دســت	نیســت	و	
مــردم	ندوشــن	پــس	ســال	ها	اکنــون	پیگیــر	وضعیــت	ایــن	

کتــب	هســتند.
ــود	کــه	در	گوشــه	ای	 ــرار	ب ــن	ق ــن	کتاب	هــا	از	ای ماجــرای	ای
ــاری	مســجد	جامــع	ندوشــن،	تعــدادی	کتــاب	خطــی	 از	انب
ــد	و	حاشــیه		نگاری	هــای	 ــرآن	بودن کــه	همــه	آنهــا	کتــاب	ق
ــوب	 ــرایطی	نامطل ــود،	در	ش ــده	ب ــته	ش ــال	نگاش ــا	ط ــا	ب آنه
و	غیراســتاندارد	نگهــداری	می	شــدند	کــه	ایــن	شــرایط،	
ــود. ــرار	داده	ب ــدن	ق ــی	ش ــرض	متالش ــا	را	در	مع کتاب	ه

ــان	 ــی	کارشناس ــان	برخ ــه	اذع ــی	ب ــای	خط ــن	قرآن	ه ای
قدمتــی	۷۰۰	ســاله	دارنــد	و	بــرای	برخــی	از	آنهــا	نمی	تــوان	
ــن	 ــه	چندی ــا	ب ــی	از	آنه ــرد	و	ارزش	برخ ــن	ک ــی	تعیی قیمت

ــد.	 ــان	می	رس ــارد	توم میلی
تــا	چنــد	ســال	پیــش،	۱۴5	نســخه	خطــی	توســط	

کارشناســان	میــراث	فرهنگــی	مستندســازی	شــدند	و	بــرای	
آنهــا	عملیــات	صــدور	شناســنامه	و	شــماره	گــذاری	صــورت	
گرفــت	امــا	نگهــداری	از	آنهــا	تــا	ســال	۸۹	ســاماندهی	نشــد	
ــه	 ــه	ب ــه	ک ــای	ارزشــمند	همانگون ــن	کتابه ــداری	از	ای و	نگه
ــدون	حفــاظ	 آن	اشــاره	شــد	در	انبــاری	در	گوشــه	مســجد	ب

ویــژه	ای	صــورت	می	گرفــت.
ــز	از	 ــی	نی ــای	خط ــن	قرآن	ه ــتن	ای ــا	گذاش ــه	تماش ــرای	ب ب
رحل	هایــی	روی	میزهایــی	در	فضــای	مســجد	اســتفاده	
ــه	 ــدگان	ب ــط	بازدیدکنن ــار	توس ــن	آث ــس	ای ــد	و	لم می	ش

راحتــی	صــورت	می	گرفــت.
ــود	کــه	کتــب	کامــال	 ــاد	ب ــر	از	آن	حیــث	مــورد	انتق ــن	ام ای
فرســوده	و	برگه	هــای	آنهــا	در	شــرایط	نامطلوبــی	قــرار	
ــکان	متالشــی	شــدن	 ــاب،	ام ــر	ورق	زدن	کت ــا	ه داشــت	و	ب

ــت. ــود	داش آن	وج
فضــای	نگهــداری	از	ایــن	کتــب	بــه	انــدازه	ای	نــا	امــن	بــود	و	
میــراث	فرهنگــی	بــه	انــدازه	ای	نســبت	بــه	آن	بی	تفــاوت	بــود	
کــه	حتــی	تعــداد	زیــادی	از	ایــن	کتاب	هــا	ســرقت	شــدند.

ــن	 ــال	۸۸	از	ای ــگاران	در	س ــی	از	خبرن ــد	جمع ــس	از	بازدی پ
ــر	 ــزاری	مه ــن،	خبرگ ــهر	ندوش ــه	ش ــفر	ب ــا	در	س کتاب	ه
سلســله	گزارش	هایــی	از	وضعیــت	ایــن	کتــب	منتشــر	کــرد	
کــه	ایــن	امــر	ســبب	تــا	میــراث	فرهنگــی	بــرای	انتقــال	ایــن	

ــد. ــدام	کن ــا	اق کتاب	ه

وعده مسئوالن برای احداث موزه عملی نشد
مقاومــت	مــردم	برای	خــروج	کتــب	خطی	از	ندوشــن،	ســبب	
شــد	تــا	مســئوالن	میــراث	فرهنگــی	یــزد	قــول	احــداث	یــک	
مــوزه	و	بازگردانــدن	ایــن	کتــب	را	بدهنــد	و	تــا	آن	زمــان،	قرار	
ــراث	 ــه	می ــمند	در	گنجین ــای	ارزش ــن	کتاب	ه ــه	ای ــد	ک ش

فرهنگــی	یــزد	نگهــداری	شــود.
ــا	 ــن	کتاب	ه ــال	ای ــه	انتق ــون	حــدود	۱۰	ســال	اســت	ک اکن
می	گــذرد	امــا	هیــچ	خبــری	از	احــداث	مــوزه	نیســت	و	حتــی	
ــز	 ــهر	را	نی ــن	ش ــی	ای ــار	تاریخ ــایر	آث ــی	س ــراث	فرهنگ می

ــدارد. ــه	آن	ن ــده	گرفتــه	و	توجهــی	ب نادی
برخــی	مــردم	ندوشــن	ایــن	روزهــا	پیگیــر	وضعیــت	کتاب	هــا	

سرنوشت نامعلوم کتب ۷۰۰ ساله ندوشن/کهن ترین شهر ایران موزه ندارد

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــز	 ــری	ج ــا	خب ــود	هســتند	ام ــهر	خ ــراث	ش ــوان	می ــه	عن ب
نگهــداری	آنهــا	در	گنجینــه	میــراث	فرهنگــی	یزد	نمی	شــوند	
امــا	برخــی	کارشناســان	میــراث	فرهنگــی،	مــکان	نگهــداری	
ــتاندارد	 ــز،	غیراس ــی	نی ــرایط	فعل ــی	در	ش ــب	را	حت ــن	کت ای

می	داننــد.

ــت  ــوزه و بازگش ــداث م ــر اح ــن پیگی ــردم ندوش م
ــتند ــی هس ــب تاریخ کت

ــای	 ــه	دغدغه	ه ــار	هم ــا	در	کن ــن	روزه ــن	ای ــردم	ندوش م
اقتصــادی	خویــش،	وعــده	مســئوالن	بــرای	احــداث	مــوزه	را	
ــداری،	 ــه	بخش ــرر	ب ــات	مک ــا	مراجع ــد	و	ب ــوش	نکرده	ان فرام
خواســتار	احــداث	مــوزه	و	بازگردانــدن	کتاب	هــا	بــه	ندوشــن	
ــر	 ــداری	از	منب ــرای	نگه ــاعد	ب ــرایط	مس ــم	آوردن	ش و	فراه
ــار	تاریخــی	ایــن	شــهر	شــده	اند. ــی	قدیمــی	و	دیگــر	آث چوب
تــالش	بــرای	برقــراری	ارتبــاط	بــا	میــراث	فرهنگــی	اســتان	

یــزد	بی	نتیجــه	مانــد	و	برخــی	کارشناســان	میــراث	فرهنگــی	
ــد. ــا	بی	اطــالع	بودن ــت	و	سرنوشــت	کتاب	ه ــز	از	وضعی نی

بخشــداری	ندوشــن	اکنــون	تنهــا	مرجعــی	اســت	کــه	مــردم	
ــن	 ــود	را	در	ای ــت	های	خ ــرده	و	درخواس ــه	ک ــه	آن	مراجع ب

ــد. ــرح	می	کنن ــه	مط زمین

کهن تریــن شــهر تاریخــی ایــران نمایندگــی 
ــدارد ــی ن ــراث فرهنگ می

ــت	و	 ــود	اهمی ــا	وج ــن	ب ــت:	ندوش ــن	گف ــدار	ندوش بخش
ــع	 ــراث	فرهنگــی،	گردشــگری	و	صنای ــه	در	می جایگاهــی	ک
ــراث	 ــی	اداره	می ــود	نمایندگ ــفانه	از	وج ــتی	دارد،	متاس دس
ــر	مشــکالت	بســیاری	را	 ــن	ام ــره	اســت	و	ای فرهنگــی	بی	به

ــت. ــود	آورده	اس ــه	وج ــی	ب ــه	تاریخ ــن	منطق در	ای
ســید	بهــروز	موســوی	عنــوان	کــرد:	ایــن	بی	توجهــی	
ــای	تاریخــی	و	قدیمــی	آن	 ــا	بســیاری	از	بناه ســبب	شــد	ت

بــه	ســمت	ویرانــی	و	نابــودی	بــرود	و	مــردم	نیــز	مرجعــی	بــه	
جــز	بخشــداری	بــرای	مراجعــه	بــه	منظــور	رســیدگی	بــه	این	

ــد. ــت	ندارن وضعی
وی	در	مــورد	کتاب	هــای	خطــی	گفــت:	در	ندوشــن	کتــب	و	
ــا	آب	طــال	نگاشــته	 قرآن	هــای	خطــی	کــه	برخــی	از	آنهــا	ب
ــه	دلیــل	نبــود	مــوزه	و	 ــه	ب ــا	ب ــود،	وجــود	داشــت	ام شــده	ب
ــتان	و	اداره	 ــز	اس ــه	مرک ــداری،	ب ــرای	نگه ــب	ب ــکان	مناس م
ــال	داده	شــد	کــه	انتظــار	 ــراث	فرهنگــی	اســتان	انتق کل	می
مــی	رود	ایــن	میــراث	ارزشــمند	بــه	نحــوی	شایســته	و	

ــود. ــداری	ش ــت	و	پاس ــوب	مراقب مطل
موســوی	خاطرنشــان	کــرد:	در	ایــن	مــدت	نیــز	پیگیری	هــای	
بســیاری	بــرای	تکمیــل،	تجهیــز	و	راه	انــدازی	مــوزه	ندوشــن	
شــده	کــه	امیدواریــم	در	ســال	جــاری	ایــن	مهــم	بــا	حمایــت	
فرمانــدار	میبــد	و	اهتمــام	اداره	میــراث	فرهنگــی	شهرســتان	

میبــد	بــه	ســرانجام	برســد.
ــوزه	 ــاختمان	م ــرای	س ــرد:	ب ــوان	ک ــن	عن ــدار	ندوش بخش
ندوشــن،	یکــی	از	خانه	هــای	قدیمــی	و	بســیار	زیبــا	و	
ــه	 ــده	ک ــه	ش ــر	گرفت ــی	در	نظ ــت	تاریخ ــمند	در	باف ارزش
امیدواریــم	بــا	اختصــاص	۲	میلیــارد	ریــال،	فضــای	فیزیکــی	

ــد. ــرانجام	برس ــه	س ــازی	آن	ب ــد	بازس و	فرآین
وی	افــزود:	ندوشــن	بــا	توجــه	بــه	غنــای	میــراث	فرهنگــی	
و	گردشــگری	آن،	پتانســیل	تبدیــل	شــدن	بــه	مرکــز	
مهــم	جــذب	گردشــگر	و	توریســت	را	دارد	کــه	در	صــورت	
ــت	و	 ــم	تقوی ــن	مه ــن،	ای 	ندوش ــهـ	 ــاده	ورزن ــل	ج تکمی
زمینــه	اشــتغال	و	رونــق	اقتصــادی	در	خــور	توجهــی	

ــد. ــد	ش ــم	خواه فراه
ــرای	اطــالع	 امیــد	مــی	رود	پیگیری	هــای	مــردم	ندوشــن	ب
ــن	 ــه	ندوش ــدن	آن	ب ــی	و	بازگردان ــب	خط ــت	کت از	وضعی
ــی،	 ــراث	فرهنگ ــئوالن	می ــد	و	مس ــرانجام	برس ــه	س ــز	ب نی
پاســخی	دلگــرم	کننــده	بــرای	مــردم	ایــن	منطقــه	داشــته	

ــند. باش

همایـش میـراث جهانی 
خرقـان  شـاهرود، 
حضـور  بـا  بسـطام  و 
مانـدگار  چهره هـای 
ادبیـات،  عرصـه 
موسـیقی، اندیشـمندان 
چهره هـای  و  اسـامی 
رسـید. پایـان  بـه  بسـطام  در  مدیریتـی  و  سیاسـی 

شــاهرود	در	حالــی	میزبــان	همایــش	دو	روزه	میــراث	جهانی	
شــاهرود،	خرقــان	و	بســطام	بــود	کــه	مهمانانــی	از	آمریــکا،	
ــدان،	 ــامل	هنرمن ــالمی	ش ــران	اس ــای	ای ــه	و	جای	ج ترکی
چهره	هــای	 و	 اســالمی	 اندیشــمندان	 موســیقی	دانان،	
دانشــگاهی،	مفســران	تاریــخ	ادبیــات	ایــران	اســالمی،	
ــا	دســت	پر	 ــگ	ب ــم	و	فرهن ــدگار	عرصــه	عل ــای	مان چهره	ه
بــرای	تبییــن	اندیشــه	های	عرفایــی	ماننــد	ابوالحســن	
ــه	 ــی	ک ــد،	عارفان ــده	بودن ــطامی	آم ــد	بس ــی	و	بایزی خرقان
هرکدامشــان	بــرای	یــک	کشــور	کافــی	هســتند	تــا	بتواننــد	
ــر	 ــد	و	ه ــذب	کنن ــود	ج ــه	خ ــر	را	ب ــا	نف ــاالنه	میلیون	ه س
دویشــان	در	فاصلــه	۲5	کیلومتــر	از	دیگــری،	در	یــک	
شهرســتان	جمــع	هســتند	و	ایــن	اتفاقــی	نیســت	و	نشــان	
از	تربیــت	علمــا	و	فضــالی	نامــداری	چــون	آیت	اهلل	العظمــی	
شــاهرودی،	آیــت	اهلل	آقابــزرگ	اشــرفی،	ابــن	یمیــن	

فرومــدی،	فروغــی	بســطامی،	عالءالدولــه	ســمنانی،	بایزیــد	
ــوری	و	 ــن	ج ــیخ	حس ــی،	ش ــن	خرقان ــطامی	و	ابوالحس بس

ــمنان	دارد. ــتان	س ــن	و	...	در	اس ــیخ	عمادالدی ش
ــز	از	 ــا	نی ــت	و	دوم	موالن ــواده	بیس ــا	ن ــش	ام ــن	همای در	ای
ــهرام	 ــر	ش ــان	دیگ ــت	مهمان ــور	داش ــه	حض ــور	ترکی کش
ناظــری	اســتاد	آواز	ایــران	بــود	و	شــاهو	عندلیبــی	او	را	
همراهــی	می	کــرد،	بســیاری	از	اندیشــمندان	ادبیــات	
ــتند	 ــور	داش ــش	حض ــن	همای ــز	در	ای ــران	نی ــخ	ای و	تاری
چهره	هــای	نامــداری	کــه	هرکدامشــان	کوله	بــاری	از	
ــه	 ــا	را	ب ــگاه	های	دنی ــس	در	دانش ــه	و	تدری ــه	و	تجرب اندیش
ــرای	شــاهرود	فرصتــی	 ــن	همایــش	ب ــذا	ای ــد	ل همــراه	دارن
ــا	 ــه	دنی ــی	اش	ب ــراث	جهان ــاندن	می ــرای	شناس ــی	ب طالی
بــود	و	از	ســوی	دیگــر	آشــنایی	مــردم	بــا	مقولــه	ای	کــه	بــه	
آن	گردشــگری	عرفانــی	و	یــا	توریســم	فرهنگــی	می	گوینــد	
ــات	 ــخنرانی	ها	و	موضوع ــه	س ــی	ب ــی	اجمال ــه	نگاه در	ادام
پیرامــون	ایــن	همایــش	دوروزه	به	صــورت	جمع	بنــدی	

می	پردازیــم.

ــکار  ــر روی اف ــته ب ــش از گذش ــد بی ــروز بای ام
ــرد ــز ک ــمندان تمرک اندیش

ــن	 ــوب	در	ای ــراث	مکت ــی	می ــه	پژوهش ــل	موسس مدیرعام
ــاب	 ــز	حــدود	۴۰۰	کت ــن	مرک ــه	در	ای ــان	اینک ــش	بی همای
بــه	چــاپ	رســیده	اســت،	گفــت:	از	ایــن	تعــداد	۴۰	عنــوان	

ــان	و	فلســفه	اســت. ــون	عرف ــاب	پیرام کت

ــخصیت	هایی	 ــاهرود	ش ــه	در	ش ــان	اینک ــی	بابی ــر	ایران اکب
وجــود	دارد	کــه	ناشــناخته	هســتند،	گفــت:	ایــن	همایــش	
ــراث	 ــا	در	می ــار	آن	ه ــاپ	آث ــناخت	و	چ ــه	ش ــد	ب می	توان

ــد. ــوب	کمــک	کن مکت
وی	همچنیــن	بابیــان	اینکــه	مقــاالت	افــرادی	نظیــر	
مالصــدرا	پیرامــون	بایزیــد	بســطامی	را	نبایــد	نادیــده	
ــزرگان	قابل	بررســی	 ــار	ایــن	ب گرفــت،	افــزود:	کتاب	هــا	و	آث
در	میــراث	مکتــوب	اســت	کــه	بــا	بهره	گیــری	از	ایــن	
فرصــت	می	تــوان	شــخصیت	های	بــزرگ	ایرانــی	کــه	مــورد	

ــناخت. ــر	ش ــد	را	بهت ــرار	گرفتن ــری	ق بی	مه
ــر	 ــته	ب ــش	از	گذش ــد	بی ــروز	بای ــه	ام ــان	اینک ــی	بابی ایران
ــرد،	 ــا	کارک ــر	موالن ــرادی	نظی ــکار	و	اندیشــه	های	اف روی	اف
ابــراز	داشــت:	برگــزاری	ایــن	همایش	هــا	بــه	بیــان	و	
انتقــال	درســت	اندیشــه	های	عرفــای	بــزرگ	ایــران	کمــک	
می	کنــد	و	قطعــاً	مباحــث	ســازگار	بــر	پایــه	عقــل	و	منطــق	

ــود. ــد	ب ــل	دل	خواه ــول	اه موردقب
	

نســبت بــه شــناخت عرفــای کشــور فقیــر 
هســتیم

شــهرام	ناظــری	اســتاد	آواز	ایــران	در	حاشــیه	برگــزاری	ایــن	
همایــش	بــزرگ	ضمــن	بیــان	اینکــه	نســبت	بــه	شــناخت	
عرفــای	کشــور	فقیــر	هســتیم،	گفــت:	توجــه	بــه	موســیقی	
ــت	دارد	 ــر	مثب ــردم	تأثی ــن	م ــی	روح	و	ذه ــی	در	تعال عرفان
ــیخ	 ــطامی	و	ش ــد	بس ــن	بایزی ــلطان	العارفی ــن	س همچنی

ضرورت جلوگیری از ترویج عرفان کاذب/ قدردان چهره های ماندگار باشیم
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 مهناز همتیعابدی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــان	در	 ــی	عرف ــای	اصل ــه	پایه	ه ــی	ازجمل ــن	خرقان ابوالحس
ــد	 ــن	رون ــت	ای ــه	در	حقیق ــوند	ک ــوب	می	ش ــور	محس کش
ــا	 ــزرگ	بشــری	م ــی	ب حرکــت	حکمــت	خســروانی	و	عرفان

ــا	اســت ــن	عرف همــه	درگــرو	ای
ــز	 ــر	چی ــرای	ه ــردم	ب ــرد:	م ــان	ک ــت	بی وی	ســخن	می	گف
ــود	گام	 ــن	خ ــد،	ای ــتیاق	دارن ــور	و	اش ــت	ش ــل	و	درس اصی
بزرگــی	در	راســتای	موســیقی	عرفانــی	محســوب	می	شــود	
کــه	درواقــع	رشــد	همیــن	موســیقی	در	تعالــی	روح	و	ذهــن	

مــردم	تأثیــر	مثبتــی	خواهــد	داشــت.
ــراد	 ــژه	اف ــا	و	به	وی ــناخت	عرف ــرای	ش ــه	ب ــان	اینک وی	بابی
خاصــی	نظیــر	شــیخ	ابوالحســن	خرقانــی	و	ســلطان	
العارفیــن	بایزیــد	بســطامی	برنامه	ریــزی	مناســبی	صــورت	
نمی	گیــرد،	ابــراز	داشــت:	متأســفانه	بــرای	شــور	و	اشــتیاق	

ــود. ــام	نمی	ش ــوزه	کاری	انج ــن	ح ــز	در	ای ــردم	نی م
ناظــری	بیــان	کــرد:	عرفــای	زاده	شــاهرود	جزو	نوابغ	بشــری	
محســوب	می	شــوند	کــه	در	تمــام	دنیــا	فقــط	یــک	نمونــه	
از	آن	هــا	وجــود	دارد	طبیعتــاً	توجــه	بــه	عرفــان	و	شــناخت	
ــرای	آن	تصمیمــات	الزم	را	 ــر	گرفــت	و	ب ــا	بایــد	جدی	ت عرف

اتخــاذ	کــرد.

استعمار به دنبال استحاله بزرگان ما است
یکــی	دیگــر	از	ســخنرانان	ایــن	همایــش	بــزرگ،	حســینی	
شــاهرودی	نماینــده	مــردم	شــاهرود	و	میامــی	در	مجلــس	
بــود	تنهــا	مســئولی	کــه	قاطعانــه	از	برگــزاری	ایــن	همایــش	
ــت	 ــت:	مل ــود	گف ــخنان	خ ــرد،	وی	در	س ــت	ک ــراز	حمای اب
ایــران	پشــتوانه	عظیــم	ســرمایه	معنــوی	اســت	کــه	
ــتخوش	 ــه	و	دس ــش	رفت ــو	پی ــدار	روبه	جل ــد	بااقت می	توان
ــان	 ــد	می ــخ،	پیون ــی	تاری ــه	گواه ــود،	ب ــم	روزگار	نش تالط
ــناخت	 ــت	و	ش ــه	معرف ــر	پای ــدا	ب ــالمی	از	ابت ــران	و	اس ای
حاصــل	شــد	و	مصــداق	بــارز	آن	ارتباطــی	اســت	کــه	میــان	
ــول	اهلل)ص(	 ــر	رس ــوم	هم	عص ــن	مرزوب ــزرگان	ای ــی	ب برخ
ــال	های	 ــی	در	س ــته	و	حت ــود	داش ــار)ع(	وج ــه	اطه و	ائم
پــس	از	اســالم	در	دوران	ســلجوقیان	و	حتــی	مغــوالن	
ــتحکام	 ــگ	و	اس ــای	فرهن ــاوری	و	غن ــطه	خودب ــز	به	واس نی
ــا	 ــی	نه	تنه ــه	ایران ــر	جامع ــم	ب ــی	حاک ــای	اخالق ارزش	ه
ــر	 ــز	تغیی ــا	و	فرهنــگ	نی ــا	و	نگــرش	م ــان	م نتوانســتند	زب
ــر،	 ــگان	هن ــج	دهن ــد	بلکــه	به	ناچــار	خودشــان	از	تروی دهن

ــدند. ــران	ش ــردم	ای ــان	م ادب	و	ایم
حســینی	شــاهرودی	بیــان	کــرد:	آثــار	ایــن	ترویــج	
فرهنگــی	در	نثــر	و	نظــم	و	معمــاری	دوران	تاریخــی	ماننــد	

ــه	 ــروز	جامع ــا	ام ــود	ام ــاهده	می	ش ــور	مش ــلجوقی	به	وف س
مــا	بیش	ازپیــش	بــه	یــک	تحــول	فرهنگــی	و	انقــالب	
ــد	اســت	و	 ــای	اخــالق	نیازمن ــرای	احی ــی	ب ــی	فرهنگ واقع
ــاب	اســالمی	 ــای	ن ــه	آموزه	ه ــا	تمســک	ب ــز	ب ــر	ج ــن	ام ای
و	اندیشــه	های	تابنــاک	اندیشــمندان	و	مفاخــر	ملــی	
و	مذهبــی	امکان	پذیــر	نیســت	همچنیــن	بایــد	گفــت	
ــران	 ــن	ای ــی	و	که ــه	داشــته	های	فرهنگ بی	شــک	تفاخــر	ب
ــزرگان	اســالمی	 ــا	و	ب و	بزرگداشــت	مقــام	و	شــخصیت	عرف
ــذا	گرامیداشــت	 ــخ	نیســت	و	ل ــای	ســکون	در	تاری ــه	معن ب
بــزرگان	ایــن	خطــه،	گرامیداشــت	گذشــته	و	تاریــخ	اصیــل	

ــود. ــوب	می	ش ــالمی	محس ــران	اس ــت	ای مل
نماینــده	مــردم	شــاهرود	و	میامــی	در	مجلــس	گفــت:	رهبــر	
ــارف	 ــع	و	ع ــک	مرج ــوان	ی ــالمی	به	عن ــالب	اس ــم	انق معظ
اســالمی	در	بیانــات	خودشــان	در	ســال۸5	بــرای	جلوگیــری	
از	ایــن	جریــان	شــوم	اســتعماری	حســاب	مدعیــان	
عرفان	هــای	نوظهــور	شــرق	و	غــرب	از	عرفــای	بزرگــی	
ماننــد	بایزید	بســطامی	و	شــیخ	ابوالحســن	بســطامی	را	جدا	

ــد. کردن
حســینی	شــاهرودی	بابیــان	اینکــه	ایــن	همایش	ســرآغازی	
بــرای	تجلیــل	از	مفاخــر	و	فرهیختــگان	شــاهرود	و	میامــی	

اســت،	اضافــه	کــرد:	در	همیــن	راســتا	از	کارگــروه	مردمــی	
ــه	 ــکیل	دبیرخان ــا	تش ــم	ب ــا	داری ــاتید	تقاض ــگان	و	اس نخب
ــن	 ــوی	ای ــم	معن ــرمایه	های	عظی ــتاد،	س ــن	س ــی	ای دائم

ــد. ــا	دهن ــش	ارتق ــه	را	بیش	ازپی منطق
	

25۰ بیــت از اشــعار موالنــا دربــاره بایزید بســطامی 
ــده است ــروده ش س

مجدالدیــن	کیوانــی	اســتاد	بازنشســته	دانشــگاه	خوارزمــی	
ــکاری	 ــا	هم ــی	ب ــا	روم ــه	موالن ــه	در	مجل ــان	اینک ــز	بابی نی
ــراث	 ــه	می ــه	در	موسس ــرس	ک ــتان	و	قب ــگاه	انگلس دانش
ــد	بســطامی	در	 ــه	چــاپ	می	رســد	حضــور	بایزی ــوب	ب مکت
اشــعار	موالنــا	موردبررســی	قرارگرفتــه	اســت،	ابــراز	داشــت:	
۲5۰	بیــت	از	اشــعار	موالنــا	دربــاره	بایزید	بســطامی	اســت	و	

ــد. ــرار	می	ده ــا	ق ــه	عرف ــدر	هم ــا	او	را	در	ص موالن
وی	بابیــان	اینکــه	ســنخیت	فکــری	و	عرفانــی	بیــن	موالنــا	
ــه	بایزیــد	 و	بایزیــد	باعــث	می	شــود	کــه	او	بیــش	از	همــه	ب
توجــه	داشــته	باشــد،	افــزود:	در	هــر	دو	بزرگــوار	توجــه	بــه	
ــته	اســت	 ــود	داش ــه	وج ــانی	و	عشــق	عارفان ــب	خراس مکت
ــس	و	 ــد	پارادوک ــا	و	بایزی ــعار	موالن ــر	در	اش ــوی	دیگ و	از	س

ــورد. ــم	می	خ ــه	چش ــی	ب تناقض	گوی
ــه	 ــان	اینک ــدا	بابی ــات	خ ــا	مالق ــه	ت ــاب	پله	پل ــم	کت مترج
ــد	بســطامی	در	زمــان	حیــات	خــود	دارای	شــخصیت	 بایزی
ــبک	و	 ــن	س ــت:	ای ــراز	داش ــت،	اب ــوده	اس ــک	ب کاریزماتی
ســیاق	از	زمــان	حیــات	وی	تا	زمــان	موالنــا	در	وجــود	او	بوده	
اســت	کــه	ایــن	افتخــاری	بــرای	مــا	محســوب	می	شــود	کــه	
نویســندگان	و	محققــان	بیــان	می	کننــد	کــه	موالنــا	در	پنج	
قصــه	از	کتــاب	خــود	اختصاصــاً	بــه	بایزیــد	پرداختــه	اســت.
ــده	 ــای	مطرح	ش ــرد:	قصه	ه ــح	ک ــه	تصری ــی	در	ادام کیوان
ــری	او	 ــای	فک ــا	گرایش	ه ــق	ب ــد	مطاب ــه	بایزی ــوب	ب منص
ــن	مباحــث	 ــی	ای ــا	تغییرات ــا	ب ــره	االولی ــه	در	تذک اســت	ک
بیــان	می	شــود	کــه	درواقــع	هرکــدام	از	ایــن	قصه	هــا	
ــم	و	 ــالک	راه،	معل ــه	س ــی	ازجمل ــام	خاص ــد	را	در	مق بایزی

ــد. ــرار	می	ده ــم		ق ــتاد	و	عال اس

معرفــی مفاخــر بــرای جلوگیــری از ترویــج عرفان 
کاذب ضــروری اســت

معــاون	وزیــر	ارشــاد	نیــز	در	بیــن	مــردم	شــاهرود،	مهمــان	
ــود	محمدمهــدی	احمــدی	ضمــن	 ــزرگ	ب ــن	همایــش	ب ای
ــری	 ــرای	جلوگی ــاهرود	ب ــر	ش ــی	مفاخ ــه	معرف ــان	اینک بی
از	ترویــج	عرفــان	کاذب	ضــروری	اســت،	ابــراز	داشــت:	
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

مطرح	شــدن	مفاخــر	و	شــخصیت	های	تأثیرگــذار	بــر	
ــا	 ــی	م ــل	فعل ــرای	نس ــی	ب ــوی	خوب ــد	الگ ــه	می	توان جامع
محســوب	شــود	چراکــه	فطــرت	انســان	اجتماعــی	و	الزمــه	
آن	الگوپذیــری	اســت	کــه	ســبک	زندگــی	افــراد	از	همیــن	

ــت. ــد	گرف ــئت	خواه ــو	نش الگ
وی	بـا	ابراز	اینکه	شـناخت	نسـل	فعلی	نسـبت	بـه	مفاخر،	
علمـا،	عرفـای	گذشـته	و	شـناخت	سـبک	زندگـی	آن	هـا	
باعـث	می	شـود	ایـن	نسـل	زندگـی	خـود	را	بـر	اسـاس	
بزرگان	شـکل	دهـد،	افزود:	نسـل	جدید	بااحسـاس	هویت	
دیگـر	نیازی	بـه	پناه	بـردن	به	الگوهـای	متعـارف	و	متضاد	

بافرهنـگ	ایرانـی	نخواهد	داشـت.
ــی	 ــا	معرف ــه	ب ــان	اینک ــن	بی ــگ	ضم ــر	فرهن ــاور	وزی مش
ــت	 ــی	و	اهل	بی ــر	قرآن ــر	تفک ــی	شــکل	گرفته	ب ــان	واقع عرف
)ع(	عرفــان	کاذب	کنــار	خواهــد	رفــت،	ابــراز	داشــت:	
متأســفانه	ایــن	نــوع	عرفان	هــای	کاذب	هیــچ	ماهیــت	
دینــی	واقعــی	در	جامعــه	ندارنــد	و	بایــد	عرفــای	اصیــل	کــه	
عرفــان	آن	هــا	زاییــده	تفکــرات	دینــی	و	ســخنان	ائمــه	)ع(	

ــود. ــا	ش ــن	آن	ه ــت	جایگزی اس
احمــدی	در	ادامــه	تصریــح	کــرد:	متأســفانه	برخی	کشــورها	
ــد	و	 ــا	روی	آوردن ــی	م ــخصیت	های	فرهنگ ــادره	ش ــه	مص ب
ــز	 ــدی	نی ــد	و	نســل	بع ــه	خــود	نســبت	می	دهن ــا	را	ب آن	ه
بــه	دلیــل	عــدم	آگاهــی،	بــه	انحــراف	کشــیده	خواهــد	شــد،	
ــن	 ــیخ	ابوالحس ــر	ش ــزرگان	نظی ــن	ب ــی	ای ــن	معرف بنابرای

خرقانــی	و	ســلطان	العارفیــن	بایزیــد	بســطامی	از	مصــادره	
ــد. ــری	می	کن ــا	جلوگی ــی	آن	ه فرهنگ

	
ــالمی  ــان اس ــذاری عرف ــبهه ای در تأثیرگ ــای ش ج

ــت ــان نیس ــی در جه ایران
نــواده	موالنــا	نیــز	مهمــان	ایــن	همایــش	بــود	خانــم	آســین	
ــا	 ــا	مرزه ــه	های	موالن ــر	اندیش ــه	تأثی ــان	اینک ــی	بابی چلب
را	درنوردیــده	و	به	صــورت	جهانــی	در	محافــل	مختلــف	
ــراز	داشــت:	بــدون	 موردبحــث	و	بررســی	قــرار	می	گیــرد،	اب
شــک	وجــود	علمــای	ایرانــی	در	عرفــان	اســالمی	بی	تأثیــر	
ــان	 ــای	عرف ــبختانه	در	جغرافی ــه	خوش ــت	چراک ــوده	اس نب
اســالم	قــرار	داریــم	کــه	همــه	یکــدل	و	یــک	جــان	از	کالم	

ــد. ــخن	می	گوین ــدی	س واح
وی	بابیــان	اینکــه	هیــچ	جــای	شــبهه	ای	بــرای	تأثیرگــذاری	
ــن	 ــزود:	ای ــت،	اف ــان	نیس ــی	در	جه ــالمی	ایران ــان	اس عرف
اثرگــذاری	را	امــروز	می	تــوان	در	ادبیــات	جهــان	نیــز	

ــا	همچنــان	 مشــاهده	کــرد	کــه	صدهــا	ســال	بعــد	از	موالن
کالم	آن	هــا	در	آثــار	نویســندگان	مشــهور	کشــورهای	دیگــر	

ــورد. ــم	می	خ ــه	چش ب
نــواده	موالنــا	بابیــان	اینکــه	بــرادرم	فــاروغ	چلبــی	ریاســت	
ــت:	از	 ــراز	داش ــده	دارد،	اب ــر	عه ــا	را	ب ــی	موالن ــاد	جهان بنی
ــک	 ــد	ی ــا	همانن ــد	از	موالن ــه	بای ــتیم	ک ــی	می	دانس کودک
ــواده	اشــاعه	 ــذا	در	خان المــاس	گران	بهــا	نگــه	داری	کنیــم	ل
ــرای	 ــالش	ب ــته	و	ت ــود	دانس ــه	خ ــا	را	وظیف ــگ	موالن فرهن

ــه	دارد. ــان	ادام ــم	همچن ــن	مه ــه	ای رســیدن	ب
چلبــی	در	ادامــه	تصریــح	کــرد:	علیرغــم	تالش	هــای	صورت	
ــن	 ــای	ای ــاید	زوای ــا	ش ــناختن	موالن ــتای	ش ــه	در	راس گرفت
ــرای	عــده	ای	از	عمــوم	مــردم	 شــخصیت	برجســته	هنــوز	ب
به	طــور	کامــل	معرفــی	نشــده	اســت	کــه	ایــن	وظیفــه	مــا	
را	در	بنیــاد	جهانــی	موالنــا	در	راســتای	انتقــال	اندیشــه	های	

ــد. ــنگین	تر	می	کن ــان	س ایش

بســطام و خرقــان شــاهرود ازجملــه مراکــز 
فرهنگــی فعــال تاریــخ

اســتاد	تاریــخ	و	فلســفه	علــم	بابیــان	اینکه	عمــوم	بــزرگان	و	
ــد،	 ــزرگ	مــا	در	فضــای	شــهری	زندگــی	می	کردن عرفــای	ب
گفــت:	بســطام	و	خرقــان	شــاهرود	ازجملــه	مراکــز	فرهنگی	

فعــال	درگذشــته	بــوده	اســت.
ــارز	 ــه	ب ــه	وج ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ــی	همدان ــین	معصوم حس

تمــدن	مــا	شــهری	بــودن	آن	اســت،	ابــراز	داشــت:	زندگــی	
فکــری	مــا	شــهری	بــوده	اســت	و	عمــوم	بــزرگان	و	عرفــای	
بــزرگ	مــا	در	فضــای	شــهری	زندگــی	می	کردنــد	از	ســوی	
دیگــر	یکــی	دو	نســل	قبــل	از	خرقانــی	بزرگ	تریــن	عرفــای	
ــی	 ــالم	زندگ ــان	اس ــهر	جه ــن	ش ــداد	مهم	تری ــا	در	بغ م
ــودن	عــارف	از	اجتمــاع	باطــل	 ــذا	تصــور	دور	ب ــد	ل می	کردن
ــهرها	 ــی	در	دل	ش ــز	فرهنگ ــان	مراک ــرا	در	آن	زم ــت	زی اس
ــر	شــیخ	ابوالحســن	 ــردی	نظی ــاً	ف ــد	و	طبیعت مســتقر	بودن

ــود. ــوب	می	ش ــهر	محس ــی	زاده	ش خرقان
وی	افــزود:	موالنــا	بــا	کــوچ	از	بلــخ	بــه	قونیــه	به	ســمت	یکی	
ــه	در	 ــی	دارد	ک ــه	گام	برم ــیای	میان ــزرگ	آس ــهرهای	ب از	ش
ایــن	مراکــز	شــهری	ارتبــاط	بیــن	مــردم	قــوی	بــوده	اســت	
ــی	 ــفه	خیل ــه	فالس ــرد	ک ــود	تصــور	ک ــوری	نمی	ش و	این	ط
ــه	 ــا	هم ــفه	ب ــا	و	فالس ــه	عرف ــتند	بلک ــر	نداش ــا	خب از	عرف

ــد. ــا	یکدیگــر	بودن ــه	ارتبــاط	ب اختالفــات	مایــل	ب
ــای	 ــه	فض ــان	اینک ــا	بی ــم،	ب ــفه	عل ــخ	و	فلس ــتاد	تاری اس

زندگــی	بــزرگان	و	عرفــای	مــا	بســیار	فرهنگــی	بــوده	اســت،	
ــورت	 ــچ	ص ــه	هی ــرد	ک ــول	ک ــوان	قب ــرد:	نمی	ت ــه	ک اضاف
ــه	 ــه	ب ــان	آل	بوی ــه	نباشــد،	در	زم ــن	قضی ــری	پشــت	ای فک
ــوع	 ــث	تن ــدد	باع ــای	متع ــورداری	از	پایتخت	ه ــل	برخ دلی
ــاید	 ــع	ش ــه	درواق ــد	ک ــی	ش ــز	فرهنگ ــترش	مراک و	گس
منطقــه	ای	مانند	بســطام	و	خرقــان	یکــی	از	مراکــز	فرهنگی	

ــت. ــوده	اس ــان	ب ــال	در	آن	زم فع
	

قدردان چهره های ماندگار باشیم
ــران	 ــگاه	ته ــتانی	دانش ــای	باس ــگ	و	زبان	ه ــتاد	فرهن اس
ــرن	 ــی	ق ــدار	در	طراح ــای	نام ــود	عرف ــه	وج ــان	اینک بابی
ــه	 ــه	اندیش ــد	ک ــان	می	ده ــری	نش ــم	هج ــارم	و	پنج چه
ــش	از	 ــت:	بی ــراز	داش ــت،	اب ــوده	اس ــت	آن	ب ــی	پش مهم
ــر	 ــا	یکدیگ ــدن	ب ــه	تم ــران	س ــش	در	ای ــال	پی ــزاران	س ه
ــد	 ــان	می	ده ــی	نش ــواهد	دیرینه	شناس ــد	ش ــورد	کردن برخ
ــل	و	 ــران	مثــل	باب ــوام	بومــی،	مهاجــران	و	همســایگان	ای اق
ســومر	کــه	از	دانــش	بســیار	گســترده	ای	برخــوردار	بودند	در	

ــدند. ــاکن	ش ــرزمین	س ــن	س ای
محمــود	جعفــری	دهقــی	در	ادامــه	تصریــح	کــرد:	افــرادی	
ــه	های	 ــن	اندیش ــش	گرفت ــا	در	پی ــان	ب ــوان	مغ ــه	به	عن ک
سیاســی	و	روحانیــت	توانســتند	آن	را	بــه	آتن	منتقــل	کنند	
ــت	 ــیس	و	حکم ــی	تأس ــدارس	ایران ــرزمین	ها	م ــن	س در	ای
ــن	 ــال	ای ــزاران	س ــول	ه ــد،	در	ط ــس	می	ش ــا	تدری در	آن	ه
ــکی	در	 ــوم	و	پزش ــفه،	نج ــته	های	فلس ــه	رش ــه	ها	ب اندیش
دانشــگاه	جندی	شــاپور	راه	پیــدا	کــرد	و	بعدهــا	شــاهد	
هســتیم	ایــن	اندیشــه	ها	در	بیــن	الحکمــه	بــه	زبــان	عربــی	

ترجمــه	شــد.
ــدن	 ــه	های	تم ــخ	اندیش ــول	تاری ــه	در	ط ــان	اینک وی	بابی
ایرانــی	بــه	مغــرب	زمیــن	راه	پیداکــرده	اســت،	افــزود:	بایــد	
ــه	های	 ــل	اندیش ــالمی	حاص ــی	اس ــم	دوره	تعال ــاور	کنی ب
چندیــن	ســاله	ایرانیــان	اســت	و	به	مــرور	ایــن	مــوارد	
منتقــل	شــدند	و	دانســتن	ایــن	مــوارد	وظیفــه	مــا	را	در	قبال	

ــد. ــی	کن ــتر	م ــان	بیش ــته	های	خودم ــظ	داش حف

رونمایــی از آثــار و اجــرای آواز بخش هــای جانبــی 
ــاهرود ــراث جهانی ش ــش می همای

همایــش	میــراث	جهانــی	شــاهرود،	خرقــان	و	بســطام	برنامه	
ــره	 ــد	از	مقب ــه	بازدی ــت	از	جمل ــز	داش ــی	نی ــای	متنوع ه
ــطامی،	 ــد	بس ــزار	بایزی ــور	در	م ــی	و	حض ــن	خرقان ابوالحس
ــد	 ــی	مانن ــا	موضوعات ــی	ب ــای	تخصص ــزاری	کارگاه	ه برگ
ــان،	گویــش،	عرفــان،	شــناخت	عرفــای	بــزرگ،	اندیشــه	 زب
ــد.	 ــرو	ش ــردم	روب ــوب	م ــور	خ ــا	حض ــه	ب ــفه	و	...	ک و	فلس
همچنیــن	ازدحــام	مــردم	در	اختتامیــه	ایــن	مراســم	کــه	به	
ــه	دلیــل	 ــرج	کاشــانه	بســطام	برگــزار	می	شــد	ب ــی	ب میزبان
ــی	 ــه	توســط	شــهرام	ناظــری،	شــاهو	عندلیب اجــرای	برنام
ــوارد	 ــه	م ــاخص	کشــور	از	جمل ــای	ش ــخنرانی	چهره	ه و	س

ــود. ــزرگ	ب ــن	همایــش	ب ــل	ذکــر	ای قاب
ــف	احمــد	 ــور	تألی ــاب	دســتور	الجمه ــش	کت ــن	همای در	ای
بــن	الحســین	بــن	شــیخ	خرقانــی	بــا	کوشــش	محمدتقــی	
ــر	 ــی	شــد،	از	ســوی	دیگ ــرج	افشــار	رونمای ــژوه	و	ای دانش	پ
اهــدای	نشــان	عالــی	بنیــاد	موالنــا	بــه	حســینی	شــاهرودی	
ــان	 ــدای	نش ــس،	اه ــی	در	مجل ــاهرود	و	میام ــده	ش نماین
قونیــه	توســط	نــواده	موالنــا	بــه	نوازنده	نــی	شــاهو	عندلیبی	
و	معرفــی	یکــی	از	شــخصیت	های	تأثیرگــذار	شــهر	بســطام	

در	قــرون	گذشــته	ازجملــه	حواشــی	ایــن	مراســم	بــود.
ــی	شــاهرود،	خرقــان	و	بســطام	امــا	 همایــش	میــراث	جهان
ــز	از	ســوی	برخــی	مســئوالن	 ــری	بســیاری	نی ــی	مه ــا	ب ب
ــن	 ــت	ای ــد	گف ــت	بای ــی	در	نهای ــرو	شــد،	ول ــن	روب و	موثری
همایــش	دســتاوردهای	وســیعی	را	بــرای	شناســاندن	مفاخر	

ــوم	داشــت. ــن	مــرز	و	ب ای
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ســالروز  بــا  مصــادف  تیرمــاه   10
آزادســازی مهــران قهرمــان اســت، 
شــهری کــه طــی 10 روز نبــرد ســخت 
در عملیــات کربــای یــک آزاد شــد تــا 
ــرای  ــه ب ــن باشــیم ک ــروز شــاهد ای ام
ــا شــود. ــران حســینی دروازه کرب زائ

ــز	 ــوب	مرک ــری	جن ــران	در	۱۰۰کیلومت ــرزی	مه ــهر	م ش
ــن	شــهر	در	گذشــته	 ــع	شــده	اســت،	ای ــالم	واق اســتان	ای
ــه	تصویــب	 ــام	داشــت	کــه	در	ســال	۱۳۰۹	ب ــاد	ن منصورآب
فرهنگســتان	زبــان	فارســی	بنــام	مهــران	نامگــذاری	شــد.
این	شهرســتان	به	خاطرموقعیــت	جغرافیایــی	اش	درجلگه	
بیــن	النهریــن،	در	ادوار	مختلــف	تاریخــی	نبردهــای	مهمی	
بــه	خــود	دیــده	اســت	و	از	زمانــی	کــه	حــزب	بعــث	در	عراق	
ــع	آن	 ــورد	طم ــال۱۳۴۷	م ــوص	در	س ــد	بخص روی	کارآم

رژیــم	بــود.
پــاره	ای	از	درگیــری	هــای	عــراق	بــا	ایــران	در	دوره	پهلــوی	
ــز	صــورت	گرفــت	و	ارتفاعــات	 ــن	دهلی ــر	ســرتصاحب	ای ب
ــاز	رســمی	 ــد	آغ ــد.	هرچن ــغال	ش ــار	اش ــد	ب ــم	آن	چن مه
ــود	ولــی	مهــران	قبــل	 جنــگ	ســی	و	یــک	شــهریور	5۹	ب
از	ایــن	تاریــخ	زیــر	آمــاج	گلولــه	هــای	خمپــاره	وتــوپ	بــود.
ــدم	اســتقرار	بیشــتر	ادارات	،	ســازمانها	و	 ــا	وع انقــالب		نوپ
همچنیــن	نیروهــای	نظامــی	و	انتظامی	بــه	ویــژه	در	مناطق	
محــروم	و	دوردســت	کشــور	یکی	از	علــل	عدم	ســازماندهی	
بــرای	مقابلــه	بــا	حمــالت	پراکنــده	حکومــت	عــراق	بــود	و	
همیــن	امــر	باعــث	شــده	بــود	مــردم	ایــن	منطقــه	بــه	جای	
ــوان	 ــه	عن ــه	و	ب ــه	دســت	گرفت ــه	شــهر،	اســلحه	را	ب تخلی
ــا	احــداث	 نیــروی	مردمــی	در	کنــار	رودخانــه	کنجانچــم	ب
ســنگر	وخاکریــز	در	مقابــل	ارتــش	عراق	ازســرزمین	وشــهر	

خودبــه	دفــاع	بپردازنــد.
درخردادســال	5۹	یکــی	از	روحانیــون	اســتان	کــه	نقــش	به	
ســزایی	در	ســازماندهی	نیروهــای	مردمــی	داشــت	مرحــوم	
آیــت	اهلل	حیــدری	ایالمــی	بــود.	وی	ضمــن	فراهــم	کــردن	
ــات	 ــن	اطالع ــه،	آخری ــاز	جبه ــورد	نی ــالم	م ــات	واق امکان
ــه	دســتگاه	هــای	 ــه	تحــرکات	ارتــش	عــراق	را	ب ــوط	ب مرب

ذیربــط	گــزارش	مــی	کــرد.

صدام: مهران مهریه فاو است
ــراق	 ــش	ع ــهریور	5۹	ارت ــای	ش ــن	روزه ــره	در	آخری باالخ
ــورد	تجــاوز	 ــران	اســالمی	را	م ــای	ای ــوا	مرزه ــن	و	ه از	زمی
قــرار	داد	و	شــهرهای	مــرزی	کشــور	را	بــه	اشــغال	خــود	در	
آورد	و	مهــران	هــم	بــا	وجــود	مقاومــت	مــردم	تصرف		شــد،	
کــه	بعــد	از۳5	مــاه	درعملیــات	والفجــر۳	بــه	آغــوش	میهن	

بازگشــت.
عملیــات	موفــق	»والفجــر۸«	کــه	بــه	تصــرف	شــبه	جزیــره	
فــاو	و	کوتــاه	کــردن	دســت	عــراق	از	شــمال	خلیــج	فــارس	
انجامیــد	روحیــه	ارتــش	عــراق	را	بــه	کلــی	تضعیــف	کــرد.	
رژیــم	بعــث	عــراق	پــس	از	ناکامــی	در	بازپس	گیــری	فــاو	از	
رزمنــدگان	ایرانــی	و	بــرای	جلوگیــری	از	حمــالت	گســترده	
ــهر	 ــور،	ش ــرب	کش ــدد	در	غ ــالت	متع ــی	حم ــران،	در	پ ای
مهــران	را	بــه	تصــرف	درآورد	و	بــا	هیاهــو	آن	را	بــه	رخ	

جهانیــان	کشــید.
ــی	 ــای	طالی ــد	نیروه ــد	و	گفتن ــا	جشــن	گرفتن ــی	ه عراق
صــدام	در	عملیــات	خونخواهــی	قهرمانانــه	مهــران	را	تصرف	
ــح	 ــر	فت ــی	خب ــان	آب	و	تاب ــا	چن ــداد	ب ــو	بغ ــد	،	رادی کردن
مهــران	را	اعــالم	کــرد	کــه	گویــا	تهــران	را	فتــح	کــرده	انــد.
صــدام	اعــالم	کــرد	مهــران	مهریــه	فــاو	اســت	و	تــا	زمانــی	

ــتوار	در	 ــم	و	اس ــم	محک ــا	ه ــاو	اســت،	آنه ــران	در	ف ــه	ای ک
ــف	 ــا	ضعی ــد	م ــر	نکن ــران	فک ــد	وای ــد	مان ــران	خواهن مه
هســتیم	و	به	دوشــرط	عقب	نشــینی	مــی	کنیــم	اول	اینکه	
ــینی	 ــی	عقب	نش ــای	بین	الملل ــه	مرزه ــراق	ب ــران	و	ع ای
کــرده	و	در	مســائل	داخلــی	یکدیگــر	دخالت	صــورت	نگیرد	
ــینی	 ــل	عقب	نش ــاو	در	مقاب ــران	از	ف ــینی	ای و	دوم	عقب	نش

ــود. عــراق	از	مهــران	خواهــد	ب
ــام»ره«	 ــود	کــه	حضــرت	ام ــا	ســطحی	ب ــات	ت ــن	تبلیغ ای
ــده	ســپاه	 ــه	موضــوع	حســاس	شــدند	و	شــخصا	از	فرمان ب
ــد	و	 ــن	کن ــران	را	روش ــف	مه ــه	تکلی ــد	ک ــری	کردن پیگی

ــد. ــب	نشــینی	کن ــه	عق ــا	را	وادار	ب ــی	ه بعث
ــا	پیگیــری	هــای	حضــرت	امــام	»ره«و	جلســات	متعــدد	 ب
ــایی،	 ــای	شناس ــم	ه ــف	تی ــات	مختل ــان	و	اقدام فرمانده

ــه	 ــر	انجــام	عملیــات	کربــالی۱،	گرفتــه	شــد.	ب تصمیــم	ب
رغــم	اینکــه	اغلــب	فرماندهــان	یــگان	هــای	ســپاه	اعــالم	
ــه	 ــا	ب ــم	اســت	ام ــزات	ک ــرو	و	تجهی ــه	نی ــد	ک ــرده	بودن ک
دلیــل	حساســیتی	کــه	امــام	در	ایــن	موضــوع	نشــان	دادند،	
همــه	بــه	میــدان	آمدنــد.	بــا	نزدیــک	شــدن	زمــان	حملــه،	

ــاالت	شــروع	شــد. ــی	و	نقــل	و	انتق جابجای

ــاس  ــل العب ــا ابوالفض ــز» ی ــا رم ــالی ۱«ب »کرب
ادرکنــی«

ــا	گــرد	 در	ایــن	هنــگام	طوفــان	نســبتاً	شــدیدی	همــراه	ب
ــه	 ــی	و	عقب ــه	عملیات ــطح	منطق ــت	و	س ــار	در	گرف و	غب
نیروهــای	خــودی	را	پوشــاند	بطــوری	کــه	دشــمن	امــکان	
دیــد	را	از	دســت	داد.	بدیــن	ترتیــب	در	ســاعت	۲۲:۳۰	

کربالی یک مهران را دروازه کربالکرد/
آزادسازی مهران پدیده دفاع مقدس

رمضان نوری

http://mehrnews.com


صفحه 30 | شماره 29 | تیر 97 MEHR NEWSAGENCY

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

دقیقــه	مــورخ	نهــم	تیرماه	ســال۱۳۶5	عملیــات	آزادســازی	
مهــران	تحــت	عنــوان	»کربــالی	۱«	و	با	رمــز»	یــا	ابوالفضل	

العبــاس	ادرکنــی	«	آغــاز	شــد.
ــود	کــه	در	همــان	 ــه	ب طراحــی	ایــن	عملیــات	پنــج	مرحل
ــر	 ــورد	نظ ــداف	م ــه	اه ــالم	ب ــوای	اس ــه	اول	و	دوم	ق مرحل
ــغال	و	 ــد	از	۴5	روز	اش ــران	بع ــهر	مه ــد	و	ش ــت	یافتن دس
همچنیــن	بیــش	از	۱۷5	کیلومتــر	مربــع	ازاراضــی	اشــغال	
شــده	شــامل	ارتفاعــات	قالویــزان،	کله	قنــدی،	روســتاهای	
رضاآبــاد،	پاســگاه	مــرزی	بهــرام	آبــاد،	جــاده	مهران-دهلران	
بــه	تصــرف	رزمنــدگان	اســالم		شــهرهای	بــدره	و	زرباطیــه	

عــراق	زیــر	دیــد	و	تیــر	قــوی	نیروهــای	اســالم	درآمــد.
در	ایــن	عملیــات	نظامــی		۳۹		گــردان	از	یــگان	هــای	
عمل	کننــده	رزمــی،	زرهــی	و	مهندســی	ســپاه	پاســداران	
انقــالب	اســالمی	دالورانــه	بــا	دشــمن	بعثــی	پیــکار	کردند.	
نیروهــای	ســپاه	اســالم	در	عملیــات	آزادســازی	مهــران	در	
ــت	 ــپ		۴		و		5		گارد	ریاس ــدام	دو	تی ــه	انه ــق	ب ــوع	موف مجم
جمهــوری	عــراق،	تیــپ	هــای		۴۳۳		از	لشــکر	۶۶	،5۰۷		
	،۱۷	کماندویــی،		۷۲	،۷۱	،۱۱۳	،۹۳	،	۳5		از	لشــکر		۳5			و	
ــا		۱۰۰		درصــد	 ــن	کشــور	بیــن		5۰		ت ــاده	ای دو	گروهــان	پی

ــدند								 ش
همچنیــن	در	ایــن	عملیــات	تیــپ		۳		گارد	زرهــی	ریاســت	
ــای	 ــپ	ه ــژه،	تی ــی	وی ــپ	کماندوی ــک	تی ــوری،	ی جمه
	۷۰		زرهــی،		۹5	،5۰۱	،5۹		و		۱۰		و	۲۴مکانیــزه	از	لشــکر			
	گردانــه	هــا		۴۴۷	،	5۳	،	۲۲۸توپخانــه،	گــردان		۶		زرهــی	و...	

ــل	توجهــی	منهــدم	شــدند.						 ــه	میــزان	قاب ب
در	عملیــات	کربــالی	۱	همچنیــن	بیــش	از		۹		هــزار	نفــر	از	
ــزار	و			 ــی	کشــته	و	زخمــی	شــدند	و	بیــش	از	ه ــوای	بعث ق

ــد		 ــه	اســارت	رزمنــدگان	اســالم	درآمدن 	۲۰۰نفــر	نیــز	ب
ــواع	 در	ایــن	عملیــات	در	مجمــوع	هــزار	و	۱۷۰		دســتگاه	ان
ــر	و	خــودرو	دشــمن	منهــدم	شــد	و	بیــش	از			 ــک،	نفرب تان

	۲۰۰دســتگاه	از	ایــن	ادوات	و	هــزاران	قبضــه	ســالح	ســبک	
و	نیمــه	ســنگین	نیز	بــه	غنیمــت	نیروهــای	خــودی	درآمد	
در	حالــی	کــه	دیوارهــای	شــهر	مهــران	بــه	نوشــته	»مهران	
آزاد	شــد،	قلــب	امــام	شــاد	شــد«،	مزیــن	شــده	بــود،		مرکــز	
مطالعــات	اســتراتژیک	لنــدن	در	گزارشــی	اعــالم	کــرد	کــه	
کارشناســان	نظامــی	در	لنــدن	معتقدنــد	عملیــات	مهــران	
ــدن	 ــه	اســارت	درآم ــه	وجــود	آورد.	ب ــدی	را	ب ــده	جدی پدی
ــه	در	 ــراق	ک ــش	ع ــه	ارت ــی	رتب ــران	عال ــیاری	از	افس بس
ــده	 ــکر	و	فرمان ــین	لش ــپ	و	جانش ــده	تی ــان	فرمان میانش
ــن	 ــت	ای ــتند	و	عل ــم	هس ــش	ه ــف	ارت ــای	مختل واحده
اســارت	هــا	عــدم	ایمــان	افســران	عالــی	رتبــه	و	پرســنل	و	
ســربازان	ارتــش	عــراق	بــه	ادامــه	جنــگ	و	بیهوده	انگاشــتن	

ــران	اســت. ــر	نیروهــای	ای ایســتادگی	در	براب

۱۰ تیرماه فراموش نمی شود
ــر	 ــار	و	نش ــظ	آث ــر	کل	حف ــی	مدی ــرف	بیان ــا	ش محمدرض
ارزش	هــای	دفــاع	مقــدس	اســتان	ایــالم	گفــت:	آزاد	ســازی	
ــتراتژی	 ــر	اس ــالن	ب ــط	بط ــیدن	خ ــالوه	برکش ــران	ع مه
ــه	 ــردن	روحی ــاال	ب ــم	بعــث	موجــب	ب ــاع	متحــرک	رژی دف

ــد. ــدی	ش ــای	بع ــات	ه ــرای	عملی ــدگان	ب رزمن
ــازی	 ــا	آزاد	س ــال	۶5	ب ــاه	س ــر	م ــم	تی ــت:	در	ده وی	گف
ــه	 ــورد	ک ــم	خ ــالم	رق ــتان	ای ــه	ای	در	اس ــران	حماس مه

ــد. ــد	ش ــوش	نخواه ــان	فرام ــار	زم ــگاه	در	غب هیچ
شــرف	بیانــی	تصریــح	کــرد:	همــه	مــا	نســبت	بــه	ســالروز	

آزادســازی	مهــران	مســئول	هســتیم.
	وی	بــا	بیــان	اینکــه	برنامه	هــای	ســالروز	آزادســازی	مهــران	
در	ســال	جــاری	بــا	نــگاه	متفاوت	تــری	در	راســتای	معرفــی	
ــود،	 ــزار	می	ش ــه	برگ ــه	جامع ــن	روز	ب ــر	ای ــه		بهت ــر	چ ه
ــی	در	 ــیار	مهم ــش	بس ــگاران	نق ــانه	ها	و	خبرن ــزود:	رس اف
ــاع	مقــدس	و	 ــالم	در	دف ــردم	ای ــی	نقــش	م راســتای	معرف

ســالروز	آزادســازی	مهــران	در	آینــه	مطبوعــات	بــر	عهــده		
ــد. دارن

	
برگــزاری جشــن آزادســازی مهــران بــرای اولیــن 

بــار در قالویــزان
نظــام	ملکشــاهی	فرمانــدار	مهــران	هــم	بــا	تبریــک	
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــران	ب ــازی	مه ــالروز	آزاد	س ــیدن	س فرارس
عملیــات	کربــالی	یــک	کــه	منجــر	بــه	پیــروزی	غرورآفرین	
ــت:	 ــد،	گف ــز	ش ــران	عزی ــح	مه ــالم	در	فت ــدگان	اس رزمن
ــن	 ــور	در	ای ــدگان	غی ــای	رزمن ــری	ه ــا	و	دلی ــادت	ه رش

ــت. ــتودنی	اس ــات	س عملی
وی	اظهــار	کــرد:	پنــج	کمیتــه	شــامل	کمیتــه	فرهنگــی،	
پشــتیبانی،	ترابــری،	امنیــت	و	بهداشــت	کار	اجــرای	هرچه	

باشــکوه	مراســم	دهــم	تیــر	را	برعهــده	خواهنــد	داشــت.
وی	افــزود:	بایــد	عــزم	خــود	را	جهــت	برگــزاری	مراســمی	
در	خــور	شــأن	مــردم	ایــن	دیــار	جــزم	کــرده	و	بــا	کمتریــن	

کاســتی	و	مشــکل	ایــن	مراســم	بــزرگ	را	برگــزار	کنیــم.
ــپاه	 ــده	س ــین	فرمان ــاکرمی	جانش ــال	ش ــرهنگ	جم س
ــت:		در	 ــالم	گف ــتان	ای ــن	)ع(	اس ــر	المومنی ــرت	امی حض
مجمــوع	پیــش	بینــی	شــده	کــه	حــدود	چهــار	تــا	شــش	
هــزار	نفــر	از	سراســر	اســتان	ایــالم	و	اســتان	هــای	دعــوت	
شــده	در	ایــن	برنامــه	حضــور	داشــته	باشــند	کــه	ســه	هزار	
نفــر	از	طــرف	شهرســتان	مهــران	و	دو	هــزار	و	5۰۰	نفــر	نیز	
از	شهرســتان	ایــالم	و	دیگــر	نقــاط	اســتان	در	ایــن	برنامــه	

ــد	داشــت. حضــور	خواهن
شــاکرمی	افــزود:	ایــن	برنامــه	امســال	بــرای	اولیــن	بــار	در	
نقطــه	ایثــار	)	قالویــزان	(	عصــر	روز	دهــم	تیرمــاه	در	ســطح	
ملــی	برگــزار	مــی	شــود	در	حالــی	که	ســنوات	گذشــته	این	
برنامــه	در	شهرســتان	مهــران	و	درحــد	اســتانی	برگــزار	می	

شــد.
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مـاه  از  روز  اولیـن  در  مدینـه  شـهر 
ذی القعـده سـال 173 هجـری میزبـان 
دختـری از خانـدان عصمـت بـود کـه 
پـدرش حضـرت موسـی بن جعفـر)ع( 
نام فاطمـه را برایش برگزید و برادرش 

امـام رضـا)ع( او را معصومـه خوانـد.

ــواده	 ــن	خان ــود	و	در	دام ــام	ب ــه	ام ــر	و	عم ــر	و	خواه او	دخت
بافضیلــت	امامــت	بــه	چنــان	مقامــی	دســت	یافت	که	کســی	

ــو	در	عصــر	خــودش	نبــود. همتــراز	و	شــأن	آن	بان
ــه)س(	در	دو	 ــه	معصوم ــرت	فاطم ــرای	حض ــه	ب ــی	ک القاب
زیــارت	نامــه	ای	کــه	موجــود	اســت	شــامل	طاهــره،	حمیــده،	
بـِـّره،	رشــیده،	تّقیــه،	رّضیــه،	مرضیــه،	ســیده	صدیقه،	ســیده	
مرّضیــه،	ســیدُة	نســاء	العالمیــن	می	باشــد	و	هم	چنیــن	
محدثــه	و	عابــده	از	دیگــر	صفــات	و	القابــی	اســت	کــه	بــرای	

ــت. ــده	اس ــاد	ش ــه)س(	ی حضــرت	معصوم
ــا	 ــا)ع(	تنه ــام	رض ــال	ام ــدت	۲5	س ــی	م ــه	ط ــته	اند	ک نوش
فرزنــد	حضــرت	نجمــه	خاتــون	و	امــام	کاظــم)ع(	بــود	و	پــس	
از	آن،	کریمــه	اهــل	بیــت)ع(	هدیــه	ای	از	ســوی	پــروردگار	بــه	
خانــدان	اهــل	بیــت)ع(	بــود	تــا	خواهــری	باشــد	هــم	ســنگ	

بــرای	حضــرت	علــی	بــن	موســی	الرضــا)ع(.
تاریــخ	می	نویســد	در	بیــن	فرزنــدان	امــام	موســی	بــن	
ــا)ع(	 ــام	رض ــس	از	ام ــه)س(	پ ــرت	معصوم ــر)ع(،	حض جعف
ــی	 ــردی	و	روح ــای	ف ــه	ویژگی	ه ــات	از	جمل ــی	جه در	تمام
دارای	فضــل	و	برتــری	بــوده	اســت	و	ایــن	مدعــی	بــر	اســاس	
روایــات	مســتدلی	اســت	کــه	مقــام	واالیــی	بــرای	آن	حضرت	

برشــمرده	اند.

زیارتی که پاداش آن بهشت است
ــزرگ	اســالم	حضــرت	فاطمــه	 ــوی	ب ــت	بان ــان	فضیل در	بی
ــود	 ــف	وج ــای	مختل ــا	روایت	ه ــالم	اهلل	علیه ــه	س معصوم
ــی	 ــرت	عل ــی	از	حض ــا	روایت ــاخص	ترین	آنه ــه	ش دارد	ک
بــن	موســی	الرضــا	علیــه	الســالم	در	مــورد	پــاداش	زیــارت	
مرقــد	مطهــر	حضــرت	معصومــه)س(	اســت	کــه	فرمودنــد:	
ــه	او	را	 ــی	ک ــُة؛	کس ــُه	الَْجَن ــا	َفلَ ــاً	بَِحقِّه ــا	عاِرف ــْن	زاَره »َم
ــرای	او	 ــارت	کنــد،	ب ــی	کــه	حقــش	را	شــناخته،	زی در	حال

ــت«. بهشــت	اس
حضــرت	فاطمــه	معصومــه	ســالم	اهلل	علیهــا	تحــت	تربیــت	
ــی	و	 ــام	علم ــه	مق ــیعیان	ب ــام	هشــتم	ش ــم	و	ام ــام	هفت ام
ــش	های	 ــه	پرس ــه	ب ــت	ک ــت	یاف ــژه	ای	دس ــی	وی معرفت
مراجعیــن	آن	زمــان	کــه	پــدر	و	بــرادر	بزرگوارشــان	
ــن	 ــه	موســی	ب ــود	ک ــه	ب ــی	داد	و	این	گون ــد	پاســخ	م نبودن
ــوی	 ــن	بان ــی	ای ــوه«	را	ارزان ــا	اب ــارت	»فداه ــر)ع(	عب جعف

ــد. ــت	کردن کرام
ــه	 ــت	ب ــا	فضیل ــوی	ب ــن	بان ــه	یمــن	و	برکــت	ای ــم	ب ــروز	ق ام
مهــد	عالمــان	و	مجاهــدان	و	تربیــت	یافتــگان	مکتــب	اســالم	
ــه	 ــای	علمی ــت	و	حوزه	ه ــده	اس ــدل	ش ــدی	مب ــاب	محم ن
ــه	 ــد	و	ب ــه	گرفتن ــر	ریش ــرم	مطه ــن	ح ــوار	ای ــیعه	در	ج ش

ــده	اند. ــدل	ش ــد	مب ــی	تنومن درخت
امــام	جعفــر	صــادق	علیــه	الســالم	نیــز	ســال	های	قبــل	از	
تولــد	حضــرت	فاطمــه	معصومــه	ســالم	اهلل	علیهــا	فرمودند:	
»خــدا	دارای	حرمــی	اســت	کــه	آن	مکــه	اســت	و	پیامبرش	
حرمــی	دارد	کــه	مدینــه	اســت	و	امیرالمؤمنیــن	هــم	
ــی	 ــم	دارای	حرم ــا	ه ــت	و	م ــه	اس ــه	کوف ــی	دارد	ک حرم
هســتیم	کــه	قــم	اســت	و	بــه	زودی	بانویــی	از	فرزنــد	مــن	
ــر	 ــت	ه ــه	اس ــش	فاطم ــه	نام ــود	ک ــن	می	ش ــا	دف در	آنج
ــر	او	واجــب	می	شــود«	 ــد	بهشــت	ب ــارت	کن ــس	او	را	زی ک
ــه	 ــام	واالی	فاطم ــر	مق ــی	ب ــود	دلیل ــت	خ ــن	روای ــه	ای ک

ــت. ــه)س(	اس معصوم
ــل	 ــه	اه ــت	کریم ــم	در	فضیل ــواد)ع(	ه ــام	ج ــرت	ام حض

بیــت)ع(	فرمودنــد:	»مــن	زار	عمتــی	بقــم	فلــه	الجنه،	کســی	
ــل	بهشــت	اســت«. ــد	اه ــارت	کن ــم	زی ــه	ام	را	در	ق ــه	عم ک

روایــت	دیگــری	نیــز	از	امــام	رضــا)ع(	وجــود	دارد	کــه	
ــد،	 ــن	بیای ــارت	م ــه	زی ــد	ب ــس	نتوان ــر	ک ــد:	»ه می	فرماین
خواهــرم	معصومــه)س(	را	در	قــم	زیــارت	کنــد	کــه	بــه	همان	
ثــواب	زیــارت	مــن	می	رســد«	کــه	ایــن	نشــان	دهنــده	مقــام	

ــت. ــالم	اس ــزرگ	اس ــوی	ب واالی	آن	بان

ــا	 ــم:	»ی ــت	می	خوانی ــوی	کرام ــه	بان ــی	از	زیارتنام در	بخش
فاطمــة	اشــفعی	لــی	فــی	الجنــة؛	ای	فاطمــه	بــرای	مــن	نــزد	
ــراز	خــود	 ــن	ف ــاره	بهشــت	شــفاعت	کــن.«	کــه	ای خــدا	درب

ــت. ــفیعه	روز	جزاس ــأن	آن	ش ــام	و	ش ــده	مق ــان	دهن نش

ــه از  ــود ک ــالق می ش ــی اط ــه کس ــه« ب »معصوم
ــت ــون اس ــص مص ــتی ها و نواق کاس

ــوزه	 ــاتید	ح ــرد،	از	اس ــری	منف ــی	نظ ــالم	عل ــت	االس حج
ــت:	 ــار	داش ــر	اظه ــگار	مه ــا	خبرن ــو	ب ــم	در	گفتگ ــه	ق علمی
ــد	دختــر	 ــن	جعفــر)ع(	دارای	چهــار	فرزن حضــرت	موســی	ب
ــه	 ــت؛	فاطم ــوده	اس ــه	ب ــا	فاطم ــه	آنه ــام	هم ــه	ن ــد	ک بودن
کبــری،	فاطمــه	وســطی،	فاطمــه	صغــری	و	فاطمــه	اخــری	

ــد. ــری	بودن ــه	کب ــه)س(	فاطم ــرت	معصوم ــه	حض ک
ــه	ای	 ــل	عالق ــه	دلی ــن	ب ــه	معصومی ــت:	ائم ــان	داش وی	بی
کــه	بــه	مادرشــان	حضــرت	فاطمــه	زهــرا)س(	داشــتند	نــام	
دختــران	خــود	را	فاطمــه	می	گذاشــتند	و	بــه	اصحــاب	خــود	
نیــز	ســفارش	می	کردنــد	کــه	نــام	فرزنــدان	خــود	را	فاطمــه	

ــد. بگذارن
حجــت	االســالم	نظــری	مفــرد	ابــراز	داشــت:	یکــی	از	القــاب	
مشــهور	دختــر	موســی	بــن	جعفــر)ع(،	معصومــه	اســت	کــه	
حضــرت	بیشــتر	بــه	این	لقــب	مشــهور	هســتند	و	این	لقــب	را	
امــام	رضــا)ع(	بــرای	ایشــان	انتخــاب	کردنــد	و	ایــن	تعبیــر	از	

امــام	معصــوم	بــه	مــا	رســیده	اســت.
ــی	خــودش	را	دارد	و	 ــار	معنای ــه	ب ــزود:	صفــت	معصوم وی	اف
ــتی	ها	و	 ــه	از	کاس ــود	ک ــالق	می	ش ــی	اط ــه	کس ــه	ب معصوم
نواقــص	مصــون	اســت	و	دارای	مقــام	عصمــت	اســت	و	ایــن	
مقــام	شایســته	انبیــاء	الهــی،	ائمــه	و	انســان	هایی	کــه	از	نظــر	

ــد	می	باشــد. ــرار	دارن ــی	ق ــه	عال ــام	در	رتب مق
ــرت	 ــت:	حض ــان	داش ــم	بی ــه	ق ــوزه	علمی ــتاد	ح ــن	اس ای

معصومــه)س(	و	امــام	رضــا)ع(	از	یــک	مــادر	هســتند	و	
ــه	نیــز	می	نامنــد	چــرا	کــه	 حضــرت	معصومــه)س(	را	محدث
ــد	و	روایت	هــای	مختلفــی	 ــز	بوده	ان ــث	نی ایشــان	راوی	احادی
ــام	 ــن	ن ــه	ای ــه	همیــن	دلیــل	ب ــه	مــا	رســیده	و	ب از	ایشــان	ب

ــد. ــهرت	یافتن ش
ــام	رضــا)ع(	و	حضــرت	 ــک	ام ــه	رابطــه	نزدی ــا	اشــاره	ب وی	ب
معصومــه)س(	بیــان	داشــت:	در	میــان	فرزنــدان	موســی	بــن	
جعفــر)ع(	تنهــا	حضــرت	معصومــه)س(	بــرای	دیــدار	بــرادر	
ــه	ســمت	خراســان	هجــرت	کــرد	کــه	ایــن	امــر	 از	مدینــه	ب

ــود. ــه	برادرشــان	ب ــر	آن	حضــرت	ب ــه	واف نشــان	از	عالق

برکات وجود بارگاه حضرت معصومه)س( در قم
حجــت	االســالم	نظــری	مفــرد	بــا	اشــاره	بــه	بــرکات	وجــود	
ــان	داشــت:	 ــم	بی ــت)ع(	در	ق ــل	بی ــه	اه ــور	کریم ــارگاه	من ب
یکــی	از	بــرکات	حضــرت	معصومــه)س(	بــه	کشــور	مــا	همین	
حــوزه	علمیــه	قــم	اســت	کــه	زیــر	ســایه	ایــن	بانــوی	بــزرگ	
ــون	 ــم	اکن ــوزه	ه ــن	ح ــت	و	ای ــده	اس ــود	آم ــه	وج ــالم	ب اس
ــان	 ــیع	و	جه ــان	تش ــوی	جه ــی	و	معن ــت	علم ــز	هدای مرک

اســالم	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	پــس	از	رحلــت	آن	بانــوی	بزرگــوار،	پیکــر	
ــه	 ــت:	ب ــد،	گف ــییع	کردن ــادی	تش ــت	زی ــا	عظم ــان	را	ب ایش
ــر	از	ســوی	 ــازه	آن	حضــرت	ناگهــان	دو	نف ــن	جن ــگام	دف هن
قبلــه	پیــدا	شــدند	کــه	نقــاب	زده	بودنــد؛	همــان	گونــه	کــه	
می	دانیــم	روایــت	داریــم	کــه	بایــد	معصــوم	را	یــک	معصــوم	
دفــن	کنــد،	همــان	گونــه	کــه	دربــاره	امــام	حســین)ع(	و	امام	

رضــا)ع(	ایــن	مســئله	روی	داد.
اســتاد	حــوزه	علمیــه	قــم	اضافــه	کــرد:	معصــوم	بعــد	از	ایــن	
ائمــه	یعنــی	امــام	ســجاد)ع(	و	امــام	جــواد)ع(	بــا	اذن	خــدای	
متعــال	از	فاصلــه	بســیار	دوری	کنــار	پیکــر	مطهرشــان	حاضر	
و	پیکــر	پدرانشــان	را	دفــن	کردنــد	و	ایــن	اتفــاق	شــاهدی	بــر	
قداســت	آن	حضــرت	اســت	کــه	اگــر	چــه	امــام	نیســتند،	امــا	
مرتبــه	ای	بســیار	بلنــد	دارند	و	کســی	بایــد	پیکرشــان	را	دفن	

کنــد	کــه	معصــوم	باشــد.
ــه	همــراه	دارد	و	 ــام	مهمــی	ب ــن	مســئله	پی ــه	داد:	ای وی	ادام
نشــان	می	دهــد	حضــرت	معصومــه)س(	شــخصیت	معمولــی	
ــی	نیســت	بلکــه	یــک	شــخصیتی	 ــام	زاده	معمول ــا	یــک	ام ی

اســت	کــه	در	پیشــگاه	خــدا	جایــگاه	واالیــی	دارد.

فاطمه ای که معصومه بود/ راهی نزدیک تا بهشت

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

مهدی بخشی 
سورکی
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و  انبوه سـازی  گسـترش   
اسـتفاده از مصالح جدیـد باعث 
خانه هـای  مـدل  از  دیگـر  شـده 
قدیمی خبری نباشـد و سـبک زندگـی ایرانی - اسـامی در 

شـود. سـپرده  فراموشـی  بـه  خانه هـا  ایـن  معمـاری 

قرن	هــا	قبــل،	آســمان	در	عمارت	هایــی	کــه	معمــاران	
ــت.	در	 ــگی	داش ــوری	همیش ــد	حض ــا	می	کردن ــی	بن ایران
ــور،	در	 ــص	ن ــگام	رق ــراب،	هن ــوردی	مح ــی	های	الج کاش
ــی	 ضیافــت	شیشــه	های	رنگــی	هشــت	دری	هــا،	در	نیلگون
ــازه	 ــه	اج ــود	ک ــی	ب ــمان	میزبان ــا	آس ــه	ج ــا،	هم گنبده
ــرواز	در	 ــه	پ ــش	ب ــتره	آغوش ــر	گس ــاکنان	ب ــا	س ــی	داد	ت م

ــد. آین
امــا	قرن	هــا	بعــد	وقتــی	معمــاری	ایــن	مــرز	و	بــوم	را	تغییــر	
ــن	کار،	آســمان	را	از	خانه	مــان	 ــا	ای ــم	دریافتیــم	کــه	ب دادی
بیــرون	کردیــم.	آنــگاه	بــال	پروازمــان	را	شکســته	دیدیــم	و	

بــار	دیگــر	بــه	زمیــن	تبعیــد	شــدیم.

سـینه  بـه  را  خـود  سـنگ  کـه  سـاختمان هایی 
ننـد می ز

ــان	ســاختمان	های	ســیاه،	ســفید،	زرد	و	 ــه	خیاب ــا	ت ســر	ت
ســرخ	مثــل	صــف	نامنظمــی	از	لشــکری	شکســت	خــورده	
کنــار	هــم	بــا	بی	میلــی	ایســتاده	اند،	هرکــدام	ســنگ	خــود	
ــوش	 ــان	را	خ ــایه	کناری	ش ــد	و	همس ــینه	می	زنن ــه	س را	ب
ندارنــد.	انــگار	کــه	از	ناهنجــاری	اســتخوانی	رنــج	می	برنــد	

ــاده	رو	 ــوی	پی ــا	جل ــد	ت ــوی	زائ ــل	عض ــان	مث دیوارهایش
کشــیده	شــده	اســت	و	پنجره	هایشــان	بــا	گســتاخی	خانــه	
ــا	نمــای	ســیمانی	 همســایه	را	می	پاینــد.	خانه	هایــی	کــه	ب
در	کنــار	نماهــای	پــر	زرق	و	بــرق	ســر	خــم	کرده	انــد	

ــته	اند. ــؤال	گذاش ــت	س ــک	عالم ــهر	ی ــوی	ش جل
عالمــت	ســؤالی	آن	قــدر	بــزرگ	کــه	کســی	از	عهــده	
ــن	 ــه	ای ــازه	وارد	را	ب ــده	ت ــی	بینن ــد.	ول پاســخش	برنمی	آی
فکــر	می	انــدازد	کــه	چــه	بــر	ســر	ایرانــی	آرام	گذشــته	کــه	
در	آســمان	ها	ســیر	می	کــرد	آمــده	اســت؟	آن	انســان	
ایرانــی	کــه	بناهــای	خــود	را	بــه	شــیوه	ای	می	ســاخت	کــه	

ــه	اســتاد	لطیــف	ابوالقاســمی: ــه	گفت ب
»معمـاری	ایرانی،	در	ابـداع،	طرح	و	اجرای	بنـا،	حس	یزدانی	
را	بر	حـس	زیبایی	و	نیکی	مقدم	دانسـته	و	محیطی	روحانی	

بـرای	نزدیکی	بحق	تعالی	فراهم	سـاخته	...«

ــفتگی  ــه آش ــن هم ــه ای ــور ب ــان آرام چط آن انس
ــت؟ ــیده اس رس

ــه	درســت	باشــد	کــه	معمــاری	هــر	شــهر	 ــن	جمل اگــر	ای
ــردم	 ــه	م ــد	ک ــده	می	گوی ــه	بینن ــاز	ب ــاب	ب ــک	کت ــل	ی مث
ــند؟	 ــور	می	اندیش ــند	و	چط ــه	می	اندیش ــه	چ ــهر	ب آن	ش
ــن	 ــه	را	روش ــن	نکت ــران	ای ــاری	ای ــخ	معم ــه	تاری مطالع
می	کنــد	کــه	در	دوره	قاجــار	همزمــان	بــا	نهضــت	
ــن	 ــه	زمی ــر	ب ــار	دیگ ــک	ب ــی	ی ــان	ایران ــروطیت،	انس مش
ــه	 ــگاه	او	ب ــت	و	ن ــر	ذهنی ــا	تغیی ــراه	ب ــد	و	هم ــد	ش تبعی

ــرد. ــر	ک ــم	تغیی ــرزمین	ه ــن	س ــاری	ای ــان،	معم جه
ــگام	 ــد	و	هم ــو	در	افکن ــی	ن ــت	طرح ــان	خواس ــن	انس 	ای

ــر	 ــن	خاط ــه	همی ــش	رود	ب ــان	پی ــرفت	های	جه ــا	پیش ب
ــدی	 ــای	جدی ــه	بناه ــرد	ک ــدا	ک ــدی	پی ــای	جدی نیازه
مثــل	ایســتگاه	راه	آهــن	و	بیمارســتان	و...	می	طلبیــد	ولــی	
از	آنجــا	کــه	ســاخت	ایــن	بناهــا	از	عهــده	دانــش	او	خــارج	
ــران	شــدند.	 ــی	وارد	ای ــکاری	اروپای ــود	شــرکت	های	پیمان ب
مستشــاران	فرانســوی	و	آلمانــی	در	ســال	های	۱۳۱۰	و	
ــهرهایی	 ــازی	ش ــبک	شهرس ــی	س ــری	شمس ۱۳۱۶	هج
ــدرن	و	 ــول	م ــا	اص ــق	ب ــران	را	منطب ــدان	و	ته ــون	هم چ

ــد. ــر	دادن ــرمایه	داری	تغیی ــر	س تفک
از	طرفــی	همزمــان	بــا	افزایــش	جمعیــت	و	گســترش	شــهر	
نشــینی	طرح	هــای	انبوه	ســازی	مســکن	اجــرا	شــد	و	
شــهرک	هایی	چــون	شــهرک	اکباتــان	بــه	شــیوه	مدرنیســم	
ــی	ســاخته	شــد	و	 ــکاران	آمریکای ــل	توســط	پیمان بین	المل
ــران	 ــدی	وارد	ای ــاختمانی	جدی ــح	س ــا	آن	مصال ــق	ب منطب
ــابقه	 ــی	س ــای	ایران ــری	آن	در	بناه ــه	کار	گی ــه	ب ــد	ک ش

ــت. نداش
در	 ســبک	ها	 آن	 از	 بســیاری	 خاطــر	 همیــن	 بــه	
فرهنــگ	و	اقلیــم	ایرانــی	هضــم	نشــد	و	نمی	شــود	و	
ــدام	 ــد	م ــازگار	نباش ــده	ای	س ــه	مع ــه	ب ــی	ک ــل	غذای مث
او	را	آزار	می	دهــد	و	ذهــن	انســان	و	چهــره	شــهر	را	
آشــفته	می	کننــد.	ایــن	آشــفتگی	حــال	انســانی	را	
توصیــف	می	کنــد	کــه	تکلیفــش	را	بــا	خــود	و	آینــده	اش	
نمی	دانــد	و	بــه	همیــن	خاطــر	ســکونت	گاهــش	را	
ــر	 ــود	ه ــی	ب ــته	مثال	زدن ــه	در	گذش ــی	ک ــدون	وحدت ب

روز	بــه	شــکلی	در	مــی	آورد.
ــا،	در	 ــد	در	نم ــداد	می	کن ــا	بی ــه	ج ــی	در	هم ــن	بی	نظم ای

معماری ایران دیگر فیروزه ای نیست/ چهاردیواری های بدون حریم
فرشته اثنی عشری
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طراحــی،	اصــول	شهرســازی	و...	بــه	طــوری	کــه	بیننــده	را	
ــی،	 ــفته	ایران ــن	آش ــا	ذه ــه	آی ــدازد	ک ــر	می	ان ــن	فک ــه	ای ب
ــم	 ــای	بی	نظ ــا	معماری	ه ــم	زده،	ی ــاری	را	بره ــم	معم نظ
ــه	 ــه	ک ــر	چ ــه	اســت؟	پاســخ	ه ــم	ریخت ــه	ه ــن	او	را	ب ذه
باشــد	مهــم	ایــن	اســت	کــه	فضــای	آشــفته	معمــاری،	ایــن	

ــد. ــداوم	می	بخش ــن	و	روح	را	ت ــی	ذه ــم	ریختگ ــه	ه ب
نســلی	کــه	در	دل	ایــن	بی	نظمــی	زندگــی	می	کنــد	
ــکار،	 ــه	در	اف ــروکار	دارد	ک ــان	س ــی	پریش ــن	و	روان ــا	ذه ب
ــاید	 ــت.	ش ــذار	اس ــای	او	تأثیرگ ــم	گیری	ه ــد	و	تصمی عقای
بــه	همیــن	خاطــر	اســت	کــه	ایــن	انســان	دائمــاً	مضطــرب	
اســت	و	مثــل	انســانی	کــه	عــذاب	وجــدان	امانــش	را	بریــده	
تــاوان	حرمــت	نگذاشــتن	بــه	محیطــش	را	پــس	می	دهــد.

	
عــدم آشــنایی کافــی معمــاران از اصــول و مفاهیم 

ــاری ایرانی ــل معم اصی
یــک	کارشــناس	ارشــد	معمــاری،	معمــار	و	مــدرس	

ــار	داشــت:	در	 ــن	آشــفتگی	اظه ــت	ای ــاره	عل دانشــگاه	درب
ــی	 ــی	فرهنگ ــت	تاریخ ــا	حیثی ــاری	م ــر	معم ــال	حاض ح
خــود	را	کنــار	گذاشــته	و	در	حالــی	کــه	چیــزی	را	جایگزین	
آن	ننمــوده	در	گردابــی	از	گرایش	هــای	جهانــی	و	ســبک	و	
ــازاری	گرفتــار	آمــده	 ســلیقه	های	شــخصی	و	رقابت	هــای	ب

ــت. اس
ــی	و	 ــای	نظارت ــم	کاری	نهاده ــزود:	ک ــش	اف ــد	پویامن احم
عــدم	وجــود	برنامــه	کاربــردی	و	مــدون	از	جملــه	مــواردی	
هســتند	کــه	در	رواج	و	گســترش	معمــاری	غربــی	در	ایــران	

نقــش	عمــده	ای	دارنــد
ــاره	ایــن	مســئله	کــه	چگونــه	معمــاری	غربــی	بــه	 وی	درب
فرهنــگ	و	اقلیــم	ایــران	تحمیــل	می	شــود	و	آن	را	وادار	بــه	
ــال	 ــه	دنب ــرب	ب ــه	غ ــی	ک ــد:	وقت ــد	می	گوی ــر	می	کن تغیی
ارائــه	یــک	فرهنــگ	واحــد	و	پیچیــدن	یــک	نســخه	واحــد	
ــوان	 ــه	عن ــرای	کل	دنیاســت	معمــاری	ب ســبک	زندگــی	ب
ــن	موضــوع	دامــن	 ــه	ای ــد	ب ــک	رســانه	فرهنگــی	می	توان ی

بزنــد	یــا	از	گســترش	آن	جلوگیــری	کنــد.	
ــا	 ــه	فضــای	مســکونی	توســط	کارفرم ــی	ک وقت
ــی	 ــس	طراح ــوق	لوک ــری	و	ف ــار	الکچ ــا	معم ی
می	شــود	در	ادامــه	نــوع	دکوراســیون،	نــوع	
ــاکنین	 ــات	س ــذا	و	ارتباط ــاس	و	غ ــتن،	لب زیس
برنامــه	دهــی	می	شــود	و	همیــن	مســائل	باعــث	
تغییــرات	ســبک	زندگــی	و	فراموشــی	فرهنــگ	
اســالمی	 ایرانــی	 ارزشــمند	 هویت	هــای	 و	

می	شــود.
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	ادامــه	داد:	پــس	معمــاری	
ــازده	در	فرهنــگ	ایجــاد	 ــر	ب گرچــه	تأثیــری	دی
ــایر	 ــر	از	س ــر	آن	بلندمدت	ت ــا	تأثی ــد	ام می	کن
ــود	و	 ــد	ب ــا	خواه ــی	و	هنره ــانه	های	فرهنگ رس
ــاختمان	هایی	 ــاهد	س ــا	ش ــروز	م ــه	ام در	نتیج
ــی	و	 ــال	خودنمای ــه	دنب ــاً	ب ــه	صرف ــتیم	ک هس
حــس	تفاخــر	خواهنــد	بــود	و	فرهنــگ	و	اقلیــم	

ــدارد ــا	ن ــی	در	آنه جایگاه
وی	همچنیــن	دربــاره	اینکــه	آیــا	معمــاری	
ســنتی	ایرانــی	جوابگــوی	نیازهــا	و	ســبک	
امــروز	هســت،	می	گویــد:	 مــردم	 زندگــی	
ــی	 ــل	بازخوان ــی	قاب ــاری	ایران ــای	معم هویت	ه
هســتند.	البتــه	ایــن	بــه	معنــای	تکــرار	و	تقلیــد	
ــل	 ــا	مث ــاً	م ــت.	قطع ــی	نیس ــای	تاریخ المان	ه
ــاخت	 ــا	و	س ــرای	بن ــادی	ب ــای	زی ــم	فض قدی
عناصــر	 دیگــر	 و	 بیرونی	هــا	 و	 اندرونی	هــا	
معمــاری	نداریــم	امــا	بــا	خلــق	فضــای	صمیمی	
و	تقویــت	روابــط	ســاکنین	خانــه	و	ایجــاد	حریم	
و	امنیــت	ماننــد	جــدا	کــردن	فضــای	عمومــی	و	
ــی	را	 ــالن	همــان	معمــاری	ایران خصوصــی	در	پ
ــم	یعنــی	ماهیت	هــا	 ــه	روز	کرده	ای ــی	و	ب بازخوان
بــا	شــرایط	زمــان	و	پیشــرفت	تکنولــوژی	تغییــر	
می	کننــد	امــا	هویت	هــا	و	ارزش	هــای	فرهنگــی	

ــوند. ــظ	ش ــت	حف می	بایس
پویامنــش	ادامــه	داد:	بــه	همین	خاطــر	بازخوانی	
اصــول	و	مفاهیــم	معمــاری	ایرانــی	ضمــن	
نــوآوری،	خالقیــت	و	اســتفاده	از	تکنولــوژی	روز	
و	گســترش	ســطح	آگاهــی	و	شــناخت	جامعــه	
ــبک	های	 ــی	س ــار	فرهنگ ــای	ناهنج از	پیامده
غربــی	از	طریــق	دانشــگاه	ها	و	رســانه	و	ســازمان	
نظــام	مهندســی	و	شــهرداری	و	اصــالح	ضوابــط	
و	محدودیت	هــای	قانونــی	توســط	نهادهــای	ذی	
ــی	 ــه	هویت ــیدن	ب ــا	را	در	رس ــد	م ــط	می	توان رب

واحــد	کمــک	کننــد.
ــر	 ــر	س ــا	تکب ــه	ب ــنگی	ک ــاختمان	های	س س
ــرها	 ــه	در	س ــود	ک ــمه	خ ــزاران	کرش ــا	ه ــته	ب برافراش
ــی	را	از	 ــان	ایران ــد	انس ــینی	برمی	انگیزن ــوس	کاخ	نش ه
ــه	 ــی	بیــرون	کشــیده	و	ب خــود	بی	خــود	کــرده،	از	اندرون
ــدارد.	 جایــی	آورده	کــه	اگرچــه	دیــوار	دارد	امــا	حریــم	ن
ــان	 ــن	انس ــدارد.	ای ــایش	ن ــا	آس ــقف	دارد	ام ــه	س اگرچ
ــرده	 ــران	ک ــه	وی ــی	ک ــراب	بناهای ــاغ	بهشــت	را	در	مح ب
ــده	 ــت	گمش ــال	آن	بهش ــه	دنب ــت	و	ب ــته	اس ــا	گذاش ج
ــا	اســتفاده	از	 ــه	ب ــا	بلک ــرده	ت ــاه	ب ــاج	پن ــای	ع ــه	برج	ه ب

ــد. ــمان	برس ــه	آس ــتش	ب ــدای	آن	دس بلن
امــا	ایــن	دیوارهــای	بلنــد	ســنگی	بــا	پنجره	هایــی	پهــن	که	
ــه	درهــای	بازگشــتش	هــزاران	 ــد	ب آســمان	را	از	او	می	گیرن
ــد.	 ــنگ	انداخته	ان ــزاران	س ــش	ه ــد	و	در	راه ــل	زده	ان قف
بــه	طــوری	کــه	او	می	اندیشــد	آیــا	می	توانــد	از	بیــن	
ــامان	راه	 ــر	و	س ــی	س ــاختمان	های	ب ــا	و	س ــن	خیابان	ه ای

ــه	تاریخــی	اش	را	پیــدا	کنــد؟ ــه	خان برگشــت	ب
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میـدان تاریخـی همـدان را که عبـور می کنیم در اواسـط خیابـان باباطاهر این شـهر 
بـازاری معروف به سـبزه میدان همـدان با تابلوهـای متعدد به مردم و گردشـگران 

است. معرفی شـده 

وقتـی نام بـاغ های تاریخی کرمـان را در فضای مجازی جسـتجو می کنیـد به نام دو 
بـاغ بسـیار زیبا می رسـید که نقـش تاثیر گـذاری در تاریخ کرمـان ایفاء کـرده اند 

امـا وضعیـت کنونی هـر دو این باغ ها بسـیار عجیب اسـت.

بناهـای تاریخـی بخش اعظم آثـار تاریخی و فرهنگی هر سـرزمین و ملتی هسـتند 
کـه حفظ و نگهـداری از آنها حراسـت از هویت یک جامعه محسـوب می شـود.

صنایع دسـتی بـه عنـوان، صنعتـی تأثیرگـذار در اشـتغال زایی نقش مهمـی در رفع 
چالش هـا و همچنیـن توسـعه اقتصـادی دارد و  می توانـد در محیط هـای خانگـی 
شـهری و روسـتایی به کمک اقتصـاد خانوار بیایـد و بخش مهمی از درآمـد خانواده 

هـارا تأمیـن کند .

میــرٍاث ایــــران
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عنــوان   بــه  همــدان  در  مســگری 
ــت  ــود را از دس ــق خ ــه رون ــری ک هن
ــود پــا در مســیر احیــا گذاشــته  داده ب
ــدای  ــر ص ــار دیگ ــاید ب ــا ش ــت ت اس
ــازار  ــس در ب ــتادکاران م ــش اس چک
شــود. طنین انــداز  همــدان 

ــم	در	اواســط	 ــور	می	کنی ــه	عب ــدان	را	ک ــدان	تاریخــی	هم می
خیابــان	باباطاهــر	ایــن	شــهر	بــازاری	معــروف	بــه	ســبزه	میدان	
همــدان	بــا	تابلوهــای	متعــدد	بــه	مــردم	و	گردشــگران	

معرفی	شــده	اســت.
ــدان	 ــبزه	میدان	هم ــه	وارد	س ــاری	ک ــع	تج از	ورودی	مجتم
فــروش	 مغازه	هــای	 از	 پایین	تــر	 چندمتــری	 شــویم	
ادویه	جــات	آغــاز	راســته	بازارهای	قدیمــی	همــدان	را	شــاهدیم	
ــاد	 ــد	ب ــا	از	گزن کــه	به	تازگــی	ســقف	آن	هــا	پوشــیده	شــده	ت
ــان	 ــند	و	مدت	زم ــان	باش ــتانی	در	ام ــزی	و	زمس ــاران	پایی و	ب
ــازار	 ــودن	ب ــت	تاریخــی	ب ــه	روای ــهر	ب ــن	ش بیشــتری	را	در	ای

ــد. ــاص	دهن ــدان	اختص هم
قدم	زنــان	کــه	بــازار	را	طــی	می	کنیــم	پــس	از	عبــور	از	
ــه	ای	 ــا	وارد	محوط ــه	راســته	قصاب	ه ــروف	ب ــته	بازاری	مع راس
فروشــگاه	های	 انحصــار	 در	 آن	 ابتــدای	 کــه	 می	شــویم	
ــای	 ــه	اســت	و	انته ــات	شیشــه	بری	و	آین ــده	ملزوم عرضه	کنن

ــود. ــم	می	ش ــگرها	خت ــازار	مس ــه	ب آن	ب

بازار مسگرهای همدان از معروف ترین راسته بازارها
بــازار	مســگرهای	همــدان	یکــی	از	معروف	تریــن	راســته	بازارها	
در	همــدان	اســت	کــه	ایــن	روزهــا	صــدای	چکش	هــای	
مســگران	بــر	ظــروف	دســت	ســازی	از	ایــن	فلــز	خوش	رنــگ	
ــه	 ــد	چراک ــدا	می	رس ــه	ص ــل	ب ــال	های	قب ــش	از	س ــز	بی قرم
ایــن	حرفــه	در	همــدان	جایــگاه	خــود	را	ازدســت	داده	بــود	امــا	

ــه	اســت. ــوت	گرفت ــا	آن	ق ــی	احی به	تازگ

ابتــدای	بــازار	مســگرها	پیرمــردی	حــدوداً	۹۱	ســاله	در	
مغــازه	ای	کــه	شــاید	وســعت	آن	به	زحمــت	بــه	۶	متــر	
برســد	بــر	روی	صندلــی	چوبــی	و	تکیــه	زده	بــر	دیــوار	مغــازه	

ــت. ــتریان	اس ــوی	مش جوابگ
وی	کــه	در	گرمــای	بــه	نظــر	طاقت	فرســای	همــدان	همچنــان	
ــه	مشــتری	 ــر	ســر	دارد	جــام	مســی	را	ب کاله	نخــی	خــود	را	ب
ــی	 ــام	به	تازگ ــن	ج ــه	ای ــان	اینک ــد	و	بابی ــان	می	ده ــود	نش خ
از	زیــر	کار	درآمــده	اســت،	عنــوان	می	کنــد	یــک	هفتــه	بــرای	
ســاختن	ایــن	ظــرف	زیبا	وقــت	صــرف	شــده	و	انصاف	نیســت	

کــه	قیمــت	کمــی	بــرای	آن	در	نظــر	گرفتــه	شــود.

فروش ظروف مسی به گردشگران
حســن	مســگریان	عینکش	را	کــه	رد	بندهــای	آن	بــر	صورتش	
ــه	دســت	 ــد	و	درحالی	ک ــا	می	کن ــی	جابج ــش	بســته	اندک نق
بــر	کاله		خــود	گذاشــته	بــا	لبخنــدی	مهربانانــه	مشــتری	خود	
ــه	وی	 ــان	ب ــزار	توم ــت	۷۰	ه ــه	قیم ــی	ب ــه	جام را	درحالی	ک

ــد. ــزل	می	کن ــه	اســت	راهــی	من فروخت
ــه	مســگری	پاســخ	 ــن	اســتادکار	قدیمــی	حرف ــه	ای پس	ازآنک
ــوت	 مشــتری	خــود	را	داد	و	به	اصطــالح	بازاری	هــا	ســرش	خل
شــد	دقایقــی	در	ورودی	مغــازه	اش	بــا	وی	بــه	گفتگو	نشســتم	و	
ازآنچــه	طــی	ســال	ها	زحمــت	در	ایــن	حرفــه	اندوختــه	از	وی	

ســؤال	پرســیدم.
وی	کــه	عکســی	از	دوران	جوانــی	خــود	را	کــه	مشــغول	حرفــه	
مســگری	اســت	بــه	دیــوار	زده	بــود	بــا	اشــاره	بــه	آن	و	بابیــان	

اینکــه	از	ســال	۱۳۲۱	در	ایــن	حرفــه	مشــغول	بــه	کار	اســت،	
ــه	 ــگر	خان ــازار	مس ــی	روزگاری	ب ــه	می	بین ــا	ک ــت:	اینج گف
ــود	و	تعــداد	فروشــگاه	ها	و	اســتادکاران	ایــن	حرفــه	 همــدان	ب
ــود	کــه	از	فعال	تریــن	بخش	هــای	اقتصــادی	 ــاد	ب به	قــدری	زی

همــدان	به	حســاب	می	آمــد.
ــم	وقتــی	از	میــدان	مرکــزی	شــهر	 ــان	در	قدی مســگریان	بابی
ــگر	 ــازار	مس ــای	ب ــدا	چکش	ه ــم،	ص ــور	می	کردی ــدان	عب هم
خانــه	همــدان	آن	قــدر	زیــاد	بــود	کــه	از	چند	فرســخی	شــنیده	
می	شــد،	گفــت:	بــازار	مســگر	خانــه	همــدان	شــکل	ظاهــری	
ــون	 ــکل	داد	و	اکن ــر	ش ــه	تغیی ــا	رفته	رفت ــت	ام ــی	داش زیبای

ــد. ــرار	دارن ــته	ق ــک	راس مســگری	ها	در	ی
ــن	 ــی	وارد	ای ــن	به	تازگ ــه	م ــان	ک ــه	آن	زم ــان	اینک وی	بابی
ــه	 ــن	حرف ــر	در	ای ــا	۱۰۰	نف ــاید	۹۰	ت ــودم	ش ــده	ب ــه	ش حرف
مشــغول	بــه	کار	بودنــد	و	همــدان	در	کشــور	زبانــزد	بــود،	گفت:	
ــدات	ظــروف	مســی	در	همــدان	 ــد	گذشــته	شــاهد	تولی مانن

نیســتیم.
ایــن	مســگر	بابیــان	اینکــه	درگذشــته	بیشــتر	ظــروف	
ــون	و	 ــه	ظــروف	تفل ــه	ب ــود	ک ــردم	از	مــس	ب مورداســتفاده	م
چــدن	تبدیل	شــده	اســت،	گفــت:	اســتقبال	مــردم	از	ظــروف	

ــت. ــه	اس ــی	رفت ــروف	تزئین ــمت	ظ ــه	س ــی	ب مس
ــم	 ــردم	قدی ــه	م ــم	در	خان ــوز	ه ــه	هن ــه	البت ــان	اینک وی	بابی
ــزرگ	 ــای	ب ــی	دیگ	ه ــود	و	حت ــت	می	ش ــس	یاف ــدان	م هم
ــان	مشــاهده	می	شــود،	گفــت:	 ــرای	اســتفاده	همچن مســی	ب
ــل	 ــی	تمای ــروف	مس ــتفاده	از	ظ ــه	اس ــر	ب ــا	کمت جوان	تره

میـراث ایــران
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دارنــد	و	بیشــتر	از	ظروفــی	کــه	جنبــه	تزیینــی	دارند	اســتقبال	
می	کننــد.

ــروف	 ــتر	ظ ــر	بیش ــال	های	اخی ــی	س ــه	ط ــان	اینک وی	بابی
ــت؛	 ــده	اس ــه	ش ــگران	فروخت ــه		گردش ــن	ب ــازه	م ــی	مغ مس
گفــت:	انــواع	دیــگ،	کاســه،	بشــقاب	و	جــام،	مالقــه	و	ظــروف	

ــدات	مســی	هســتند. آشــپزخانه	تولی

ــان  ــه نوعروس ــی در جهیزی ــروف مس ــرار دادن ظ ق
ــت ــده اس ــاب ش ب

یکــی	دیگــر	از	مســگران	راســته	مســگر	خانــه	همــدان	نیــز	بــا	
ــه	نظــر	 تائیــد	صحبت	هــای	هم	صنفــی	خــود	عنــوان	کــرد:	ب
ــان	 ــه	نوعروس ــروف	مســی	در	جهیزی ــرار	دادن	ظ ــد	ق می	رس

بــاب	شــده	اســت.
محمــود	مؤمنــی	بابیــان	اینکــه	حرفه	مســگری	ســخت	اســت	
و	عشــق	بــه	ایــن	شــغل	اســتادکاران	را	تاکنــون	پای	مســگری	
نــگاه	داشــته	اســت،	گفــت:	مســگر	کار	خــود	را	بــا	ورقه	هایــی	
کــه	دارای	ضخامــت	بســیار	هســتند	آغــاز	می	کنــد	امــا	
ــه	 ــت	چراک ــی	اس ــس	مصرف ــر	از	م ــی	نازک	ت ــول	نهای محص

چکش	خــورده	اســت.
ــج،	 ــزرگ	برن ــای	ب ــگ،	آبکش	ه ــر	دی ــه،	س ــگ،	دیگچ وی	دی
تنــگ	و	ســینی		را	از	صنایــع	مســی	همــدان	برشــمرد	و	عنــوان	
کــرد:	برخــی	قدیمی	هــا	هنــوز	هــم	از	ظــرف	مســی	اســتفاده	

می	کننــد.
ــا	به	ظاهــر	 ــه	نظــر	می	رســد	جوان	ه ــان	اینکــه	ب ــی	بابی مؤمن

و	قیافه	وســیله	مورداســتفاده	در	آشــپزخانه	بیشــتر	از	خاصیت	
آن	اهمیــت	می	دهنــد،	گفــت:		خاصیــت	ظــروف	مســی	
به	مراتــب	از	خاصیــت	ظــروف	تفلــون	و	چــدن	بیشــتر	اســت.
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	شــاید	دوره	ای	از	ارزش	و	رونــق	مــس	
ــروف	مســی	 ــت:	ظ ــا	اســت،	گف ــال	احی ــا	در	ح ــد	ام ــم	ش ک
ــه	 ــرد	چراک ــد	ک ــردم	بازخواه ــای	م ــود	را	در	خانه	ه ــای	خ ج
هــم	زیبایــی	دارد	و	هــم	خاصیــت	آن	قابل	چشم	پوشــی	

نیســت.

ــود  ــرای خ ــدان روزگاری ب ــگرهای هم ــازار مس ب
داشــت  آوازه ای 

امــا	در	همیــن	خصــوص	کارشــناس	میــراث	فرهنگــی	اســتان	
همــدان	بابیــان	اینکه	بــازار	مســگرهای	همــدان	روزگاری	برای	
ــت	آن	کــم	شــد،	 خــود	آوازه	ای	داشــت	امــا	رفته	رفتــه	از	منزل
گفــت:	خوشــبختانه	طــی	ســال	های	اخیــر	توجــه	مــردم	بــه	
ظــروف	مســی	بیشــتر	شــده	و	مســگری	در	همــدان	در	حــال	

احیــا	اســت.
محمــد	صالحــی	بابیــان	اینکــه	از	ســوغاتی	های	بســیار	جــذاب	
و	زیبــای	همــدان	بایــد	بــه	ظــروف	مســی	متعــدد	مثــل	دیگ،	
ســینی	و	بشــقاب	اشــاره	کــرد،	گفــت:	ایــن	ظــروف	مســی	در	

بــازار	مســگرهای	همــدان	عرضــه	می	شــود.
وی	بابیــان	اینکــه		تــا	چند	ســال	پیــش	مســگرها	از	نبود	بــازار	
ــه	و	طــی	 ــا	رفته	رفت ــد	ام ــد	بودن ــه	خــود	گالیه	من ــرای	حرف ب
ســال	های	اخیــر	رونــق	بــه	ایــن	بــازار	بازگشــته	اســت،	گفــت:	

صنعــت	مســگری	رو	بــه	احیــاء	اســت	و	رونق	گذشــته	خــود	را	
ــداران	بیشــتری	دارد. ــه	خری ــه	به	طوری	ک بازیافت

ــاخت  ــمت س ــه س ــه را ب ــن حرف ــد در ای ــد تولی بای
ــوق داد ــی س ــایل تزئین وس

صالحــی	بابیــان	اینکــه	البتــه	امــروز	وســایل	مســی	بــا	روشــی	
ــت	 ــرار	می	گرف ــتفاده	ق ــاخته	و	مورداس ــته	س ــه	در	گذش ک
پســند	خانواده	هــا	نیســت،	گفــت:	زمینــه	بــرای	خریــد	
اجنــاس	تزئینــی	مســی	فراهــم	اســت	و	بایــد	تولیــد	در	ایــن	

ــوق	داد. ــی	س ــایل	تزئین ــاخت	وس ــمت	س ــه	س ــه	را	ب حرف
ــوب	 ــی	را	خ ــی	تزئین ــروف	مس ــروش	ظ ــازار	خریدوف وی	ب
دانســت	و	گفــت:	اســتقبال	مــردم	به	ویــژه	گردشــگران	از	

ــت. ــب	اس ــی	مناس ــی	تزئین ــروف	مس ــد	ظ خری
ــدان	 ــتان	هم ــی	اس ــراث	فرهنگ ــتی	می ــاون	صنایع	دس مع
نیــز	بابیــان	اینکــه	همــدان	رشــته	های	مختلفــی	را	در	
ــرد	 ــا	کارک ــی	حرفه	ه ــرد:	برخ ــوان	ک ــتی	دارد،	عن صنایع	دس
خــود	را	ازدســت	داده	اند	و	دیگــر	جایگاهــی	در	زندگــی	امــروزی	

ــد. ندارن

شناسایی استادکاران حرفه ها
ــی	 ــی	حرفه	های ــان	اینکــه	در	دوره	کنون علیرضــا	قاســمی	بابی
چــون	مســگری؛	حلبی	ســازی	و	پــاالن	دوزی	رفته	رفتــه	
ــن	 ــه	همی ــرد:	ب ــوان	ک ــت	داده	اند،	عن ــود	را	ازدس ــگاه	خ جای
دلیــل	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	اســتان	همــدان	در	برنامه	ای	

ــت. ــرده	اس ــایی	ک ــا	را	شناس ــن	حرفه	ه ــتادکاران	ای اس
وی	بابیــان	اینکــه	برنامــه	بــه	ایــن	صــورت	اســت	کــه	ســعی	
ــن	 ــن	ای ــه	آموخت ــان	ب ــردن	جوان ــد	ک ــویق	و	عالقه	من در	تش
ــه	 ــدان	ب ــم،	گفــت:	پــس	از	شناســایی	عالقه	من حرفه	هــا	داری
ــگان	مدنظــر	 ــه	آموزش	هــای	رای ــا	ارائ ــن	حرفه	ه ــری	ای یادگی

ــرار	دارد. ق
ــته	 ــج	رش ــا	و	تروی ــرای	احی ــه	ب ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــمی	ب قاس
مســگری	همچــون	ســایر	رشــته	های	درخطــر	منســوخ	شــدن	
ــوص	 ــاب	در	خص ــاپ	کت ــت:	چ ــت،	گف ــده	اس برنامه	ریزی	ش
ایــن	حرفه	هــا	و	تبلیــغ	مســتمر	پیرامــون	آن	هــا	مدنظر	اســت	
کمــا	اینکــه	طــی	ســال	های	گذشــته	نیــز	اقداماتــی	صــورت	

گرفتــه	اســت.
ــود	در	 ــروف	موج ــام	ظ ــی	تم ــه	زمان ــان	اینک ــا	بی ــمی	ب قاس
ــی	 ــروف	غیرمس ــام	ظ ــه	ای	تم ــود	و	در	بره ــی	ب ــا	مس خانه	ه
ــه	 ــال	ک ــت:	ح ــرد،	گف ــتفاده	نمی	ک ــس	اس ــدی	م ــد	واح ش
دوبــاره	مــس	در	حــال	یافتــن	جایــگاه	خــود	در	منــازل	مــردم	
اســت	بــه	فراخــور	آن	فروشــگاه	های	عرضه	کننــده	مــس	نیــز	

بایــد	جوابگــوی	نیــاز	مشــتریان	باشــند.
ــگاه	 ــی	و	جای ــان	اینکــه	بحــث	اقتصــادی	و	اجتماع ــا	بی وی	ب
مــس	در	زندگــی	مــردم	در	تمــام	برنامه	ریزی	هــا	بــرای	احیــای	
ایــن	حرفــه	مدنظــر	اســت	گفــت:	شــماری	از	اســتادکاران	ایــن	
حرفــه	در	قیــد	حیــات	هســتند	و	بایــد	از	ظرفیت	موجــود	بهره	

بــرد.

برگزاری دوره هایی برای احیای مسگری
وی	بابیــان	اینکــه	طــی	ســال	های	گذشــته	دوره	هایــی	بــرای	
ــال	های	 ــرای	س ــده	و	ب ــدان	انجام	ش ــگری	در	هم ــای	مس احی
آینــده	نیــز	برنامه	هایــی	تعریــف	خواهــد	شــد،	گفت:	مســگری	
ــه	در	 ــت	چراک ــاوت	اس ــم	متف ــگری	قدی ــا	مس ــر	ب دوره	حاض
دوره	حاضــر	کمتــر	مــس	به	صــورت	ســنتی	تولیــد	می	شــود	
ــه	ســعی	 ــی	ســاخته	می	شــود	ک ــه	شــکل	صنعت و	بیشــتر	ب

ــا	بخــش	ســنتی	کمــک	کنیــم. ــه	احی می	کنیــم	ب
بــا	ایــن	تفاســیر	آنچــه	بایــد	متذکــر	شــد	اینکــه	همــدان	هنوز	
هــم	از	حضــور	اســتادکاران	حرفــه	مســگری	بهره	منداســت	و	
تــا	دیــر	نشــده	بایــد	از	ظرفیــت	موجــود	به	نحــو	مناســب	بهره	
بــرد	و	بــا	معرفــی	ایــن	حرفــه	بــه	جوانــان	و	ترغیــب	آنــان	بــه	

یادگیــری	ایــن	صنعــت	از	آمــار	بیــکاری	کاســت.
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میـراث ایــران

ایــن روزهــا وقتــی بــه بــاغ کانتــر در  
کرمــان مــی رســید پارچــه نوشــته 
ــد  هــای ســبزی فروشــانی را مــی بینی
ــواع ســبزیجات  ــروش ان ــغ ف کــه تبلی
را مــی کننــد و بــاغ را بــه مزرعــه 
ــد. ــرده ان ــل ک ــفناج تبدی ــدم و اس گن

وقتــی	نــام	بــاغ	هــای	تاریخــی	کرمــان	را	در	فضــای	مجــازی	
جســتجو	مــی	کنیــد	بــه	نــام	دو	بــاغ	بســیار	زیبــا	می	رســید	
کــه	نقــش	تاثیــر	گــذاری	در	تاریــخ	کرمــان	ایفــاء	کــرده	انــد	
ــاغ	هــا	بســیار	عجیــب	 ــن	ب ــی	هــر	دو	ای ــا	وضعیــت	کنون ام
اســت،	نخســت	بــاغ	بیــرم	آبــاد	کــه	ســال	هاســت	دربــش	بــه	
روی	مــردم	بســته	شــده	و	علیرغــم	اینکــه	کار	بازســازی	ایــن	
بنــا	شــروع	شــده	اســت	و	گفتــه	مــی	شــود	پیشــرفت	قابــل	
قبولــی	هــم	داشــته	اســت	امــا	کمتــر	کرمانــی	را	مــی	توانیــد	
ببینیــد	کــه	بــرای	یــک	بــار	هــم	کــه	شــده	درب	ایــن	بــاغ	را	
بــاز	دیــده	باشــد	چــه	برســد	بــه	اینکــه	بتوانــد	در	درون	بــاغ	

قــدم	بزننــد.
ــان	 ــر	در	هم ــی	دیگ ــاد	باغ ــرم	آب ــاغ	بی ــر	از	ب ــب	ت ــا	عجی ام
ــاغ	در	 ــاغ	ســاالری	کالنتــر	اســت،	ایــن	ب ــام	ب ــه	ن نزدیکــی	ب
دوران	قاجــار	احــداث	شــده	و	در	تاریــخ	۲۲	مــرداد	مــاه	۱۳۸۴	
بــه	شــماره	۱۳۰۷۱	ثبــت	ملــی	شــده	اســت،	بــاغ	کالنتــر	در	
محلــه	سرآســیاب	کرمــان	کــه	یکــی	از	پــر	آب	تریــن	محلــه	
ــود	را	 ــی	خ ــت	تاریخ ــان	باف ــت	و	همچن ــان	اس ــای	کرم ه
ــت.	 ــه	اس ــرار	گرفت ــت	ق ــاغ	اس ــو	از	ب ــرده	و	ممل ــظ	ک حف
ــام	عشــق	و	ســردار	هــم	در	ایــن	 ــا	ن ــاغ	هایــی	ب همچنیــن	ب
محلــه	وجــود	دارد	کــه	البتــه	بســیار	بــی	نــام	و	نشــان	تــر	از	

ــاغ	کالنتــر	هســتند. ب
	

عمارتی زیبا که به مزرعه تبدیل شده است
کمتــر	کرمانــی	مــی	دانــد	چنیــن	عمــارت	بــزرگ	و	زیبایــی	
ــل	آن	 ــود	دارد،	دلی ــیاب	وج ــان	سرآس ــاور	خیاب درســت	مج
هــم	ایــن	اســت	کــه	ایــن	بــاغ	حــاال	دیگــر	بــه	خرابــه	ای	در	

حــال	تخریــب	شــبیه	اســت	تــا	یــک	بنــای	تاریخــی.
ــتاهای	 ــح	در	روس ــرای	تفری ــته	ب ــه	گذش ــه	هفت روز	جمع
ــه	 ــن	منطق ــه	ای ــه	سرآســیاب	ب ــاال	دســت	محل ــاال	در	ب ده	ب
ــگر	 ــود	و	گزارش ــن	ب ــو	روش ــم،	رادی ــوا	رفت ــوش	آب	و	ه خ
یکــی	از	برنامــه	هــا	در	حــال	مصاحبــه	بــا	مســئوالن	میــراث	
ــه	همیــن	 ــود	ب ــاغ	ب ــن	ب فرهنگــی	در	خصــوص	وضعیــت	ای
ــی	 ــکان	تاریخ ــن	م ــه	ای ــری	ب ــم	س ــم	گرفت ــل	تصمی دلی
اســتان	کرمــان	بزنــم.	امــا	چیزهایــی	کــه	در	اولیــن	مشــاهده	

ــود. ــاور	ب ــل	ب ــر	قاب ــدم	غی ــاغ	دی ــن	ب ام	از	ای
در	حالیکــه	مســئولی	کــه	بــا	گزارشــگر	رادیــو	مصاحبــه	مــی	
کــرد	مــی	گفــت	ایــن	بــاغ	بــه	بخــش	خصوصــی	واگذار	شــده	
اســت	و	کرایــه	و	عوایــد	آن	بــرای	مرمــت	بــاغ	بــه	کار	مــی	رود	
امــا	زمانــی	کــه	بــه	بــاغ	کالنتــر	رســیدم	حصــاری	خشــت	و	
گلــی	دیــدم	کــه	بــا	یــک	درب	فلــزی	زنــگ	زده	بــاغ	بزرگــی	
را	محصــور	کــرده	بــود	و	از	دور	ســاختمان	هــای	مرکــزی	بــاغ	
کــه	بیشــتر	بــه	خرابــه	شــباهت	داشــت	نمایــان	شــده	بــود.

ــا	آجــر	و	 ــزش	شــده	و	ب ــار	ری ــا	دچ ــوار	در	برخــی	از	جاه دی
موزاییــک	و	هــر	چــه	در	دســترس	بــود	روی	پــا	نگــه	داشــته	
ــیمانی	 ــوک	س ــف	بل ــک	ردی ــم	ی ــوار	ه ــود،	روی	دی ــده	ب ش
گذشــته	شــده	و	منتظــره	نــا	متقارنــی	را	ایجــاد	کــرده	بــود.
ــادم	 ــتم	آه	از	نه ــاغ	گذاش ــن	ب ــه	درون	ای ــا	را	ب ــی	پ ــا	وقت ام
ــه	از	آن	 ــئول	مربوط ــه	مس ــی	ک ــش	خصوص ــت.	بخ برخاس
ــد	ســبزی	فروشــی	هســتند	کــه	در	 ــود	چن ــه	ب ســخن	گفت
ــوع	ســبزی	جــات	 ــه	کشــت	ان ــدام	ب ــا	اق ــراف	عرصــه	بن اط

کــرده	انــد،	در	درون	بــاغ	چنــد	خانــه	شــبیه	ســازه	هــای	کــه	
۲۴	ســاعته	در	مناطــق	حاشــیه	ای	شــهر	کرمــان	ســاخته	می	
شــوند	هــم	وجــود	داشــت.	اینجــا	از	کاهــو	گرفتــه	تا	اســفناج	
و	گوجــه	و	انــواع	ســبزی	را	مــی	شــد	دیــد،	در	ســمت	راســت	
بــاغ	هــم	در	یــک	پهنــه	وســیع	گنــدم	کاشــته	شــده	بــود.

ــم	 ــری	حاک ــت	بهت ــز	وضعی ــارت	نی ــتی	عم ــش	پش در	بخ
نبــود	نکتــه	جالــب	توجــه	ایــن	اســت	کــه	ایــن	بــاغ	در	شــهر	
کرمــان	قــرار	گرفتــه	اســت،	درون	بــاغ	هم	تعــداد	گوســفند	و	

مــرغ	نگهــداری	مــی	شــدند.
بــرای	رســیدن	بــه	عمــارت	مرکــزی	بایــد	از	مســیری	
ســرباالیی	بــه	ارتفــاع	دو	متــر	بــاال	مــی	رفتــم	امــا	هــر	چــه	
کــه	بــه	داخــل	بنــا	نزدیــک	تــر	مــی	شــدم	ابعــاد	بــی	توجهی	
ــه	 ــا	ب ــدی	بن ــن	ارزش	من ــا	و	همچنی ــن	بن ــداری	ای در	نگه

ــد. ــی	ش ــدا	م ــاری	بیشــتر	هوی ــه	معم خصــوص	در	زمین

دور همی معتادان در طول شب
متاســفانه	در	گوشــه	گوشــه	بنــا	مــی	شــد	آثــار	آتش	روشــن	
کــردن	معتــادان	و	ســرنگ	هایــی	را	کــه	مصــرف	کــرده	انــد	
ــب	شــده	 ــا	گاه	تخری ــه	ســیاه	شــده	و	ی ــی	ک ــد،	دیوارهای دی
بودنــد	کــه	جایــی	بــرای	نشســتن	و	دور	همــی	های	معتــادان	

در	طــول	شــب	را	مهیــا	کنــد.
	

اتاق ها انبار کاه شده اند
ــن	 ــه	ای ــه	ب ــتان	تلخــی	ک ــن	قســمت	داس ــب	تری ــا	عجی ام
میــراث	تاریخــی	کرمــان	گذشــته	بــود	ایــن	اســت	کــه	اتــاق	
هــای	عمــارت	بــرای	انبــار	کــردن	کاه	اســتفاده	مــی	شــد.	در	
ایــن	اتــاق	هــا	بســته	هــای	بــزرگ	کاه	روی	هــم	انبــار	شــده	
بــود	و	پنجــره	هــا	و	درب	هــا	هــم	بــا	بلوک	ســیمانی	پوشــیده	

شــده	بــود.
مــی	شــد	عناصر	مختلــف	معمــاری	اصیــل	اســتان	کرمــان	را	
در	ایــن	بنــا	دیــد،	گــچ	بــری	هــای	زیبــای	اتــاق	هــا	از	پشــت	
بســته	هــای	بــزرگ	کاه	قابــل	مشــاهده	بــود	و	خــدا	مــی	داند	
ــان	 ــن	در	تابســتان	داغ	کرم ــن	خرم ــه	ای ــر	آتشــی	ب ــه	اگ ک

بیفتــد	چــه	بالیــی	ســر	باقیمانــده	ایــن	بــاغ	خواهــد	آمــد.
ایــوان،	هشــتی،	بادگیــر،	حوض،	تابســتان	نشــین	و	زمســتان	
ــی	 ــر	تزئین ــری	و	عناص ــچ	ب ــر	گ ــش	ب ــه	منق ــین	و	...	ک نش
هســتند	حــاال	دیگــر	بــه	خاطــره	ای	دور	تبدیــل	شــده	انــد.
ســبزی	فــروش	وقتــی	فهمیــد	خبرنــگارم	ســعی	مــی	کــرد	
بــه	بهانــه	تعطیــل	شــدن	مغــازه	اش	درب	بــاغ	را	هــم	ببندد	و	

از	حضــورم	در	ایــن	عمــارت	جلوگیــری	کنــد.	امــا	ایــن	مــکان	
بیشــتر	از	اینکــه	بــاغ	باشــد	حــاال	بــه	مزرعــه	بــزرگ	تبدیــل	
شــده	بــود	کــه	بــا	هــر	بــار	آبیــاری،	عمارتــش	گام	دیگــری	به	
ســوی	تخریــب	برمــی	داشــت.	بــا	حســرت	یــاد	توضیحــات	
ــوی	 ــل	در	گفتگ ــاعت	قب ــد	س ــه	چن ــادم	ک ــئولی	افت مس
ــذار	 ــه	بخــش	خصوصــی	واگ ــاغ	را	ب ــت	ب ــی	گف ــی	م رادیوی
کــرده	انــد	کــه	از	تخریبــش	جلوگیــری	شــود.	تبدیــل	شــدن	
عمــارت	تاریخــی	بــه	مزرعــه	ســبزی	و	گنــدم	یکــی	از	عجیب	
تریــن	سرنوشــتهایی	اســت	کــه	یــک	عمــارت	تاریخــی	مــی	
توانــد	گرفتــارش	شــود.	بــه	همیــن	دلیــل	از	ســبزی	فــروش	
ــرار	اســت	در	اینجــا	 ــه	ق ــردم	بخــش	خصوصــی	ک ســوال	ک
ــرو	شــدم؛	 ــا	ایــن	جــواب	رو	ب فعالیــت	کنــد	کجاســت	کــه	ب

بخــش	خصوصــی	خــودم	هســتم.
ــوار	 ــواره	شــرقی	دی ــاره	دی ــر		در	کن ــدم	اگ ــرون	آم ــاغ	بی از	ب
ــت	 ــی	نیس ــاغ	تاریخ ــراوت	ب ــری	از	ط ــچ	اث ــد	هی ــدم	بزنی ق
بلکــه	پشــته	هــا	تلنبــار	شــده	زبالــه	را	مــی	بینیــد	کــه	زبالــه	
ــا	در	 ــن	آن	ه ــتیک	در	بی ــردن	پالس ــدا	ک ــرای	پی ــا	ب گرده

ــال	جســتجو	هســتند. ح
ایــن	بــاغ	نــه	در	مناطــق	دور	افتــاده	اســتان	کرمــان	اســت	و	
نــه	آنچنــان	تخریــب	شــده	اســت	کــه	مرمتــش	مقــرون	بــه	
صرفــه	نباشــد	بلکــه	تنهــا	عامــل	فرســایش	عجیــب	و	ایــن	
ــای	 ــه	ه ــان	طــی	ده ــی	توجهــی	مســئوالن	کرم عمــارت	ب
گذشــته	تــا	کنــون	در	خصــوص	نگهــداری	و	بازســازی	بــوده	

اســت.
یــک	ســال	قبــل	بــود	کــه	معــاون	عمرانــی	وقــت	اســتانداری	
کرمــان	از	آغــاز	مرمــت	و	بازســازی	بــاغ	ســاالر	کالنتــر	خبــر	
داده	بــود	امــا	بعــد	از	اینکــه	ایــن	مســئول	اســتعفا	داد	مرمــت	

ایــن	بنــا	هــم	از	دســتور	کار	خــارج	شــد.
ابوالقاســم	ســیف	الهــی	یــک	ســال	قبــل	گفتــه	بــود	کــه	از	
ــری	سرآســیاب	فرســنگی	 ــاغ		و	ســاختمان	قدیمــی	کالنت ب
بازدیــد	کردیــم	و	بــرای	بازســازی	و	مرمــت	ایــن	ســاختمان	و	

ــا	متولــی	آن	صحبــت	کردیــم. بــاغ	قدیمــی	کالنتــری	ب
ــی	 ــاغ	متول ــن	ب ــت	و	بازســازی	ای ــرای	مرم ــه	وی،	ب ــه	گفت ب
آن	اعــالم	آمادگــی	کــرده	اســت	و	ظــرف	یــک	هفتــه	آینــده	
ــد	 ــروع	خواه ــردازی	آن	ش ــازی	و	نورپ ــت،	بازس ــرح	مرم ط

ــد. ش
ــا	همــکاری	 ــه	ب ــن	مجموع ــه	بازســازی	ای ــود	ک ــه	ب وی	گفت
ــاف،	 ــهرداری،	اداره	کل	اوق ــتانداری،	ش ــی	اس ــت	عمران معاون

ــراث	فرهنگــی	انجــام	مــی	شــود. می

تبدیل عمارت تاریخی به انبار کاه/ باغ کالنتر خانه سبزی فروشان شد

اسما محمودی
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میـراث ایــران

معــاون	عمرانــی	اســتاندار	کرمــان	اینگونــه	بیــان	کــرده	بــود	
کــه	ایــن	پــروژه	باعــث	توســعه	شــهری	منطقــه	سرآســیاب	

فرســنگی	خواهــد	شــد.
ایــن	حــرف	معــاون	وقــت	اســتانداری	کرمــان	دقیقــا	صحیــح	
ــوردار	 ــم	برخ ــی	از	ک ــان	یک ــیاب	کرم ــه	سرآس ــت،	محل اس
ــورت	 ــه	در	ص ــت	ک ــان	اس ــهر	کرم ــای	ش ــه	ه ــن	محل تری
ــح	 ــرای	تفری ــی	ب ــه	مکان ــوان	ب ــی	ت ــر	م ــاغ	کالنت ــت	ب مرم
گردشــگران	تبدیــل	شــود	و	اقتصــاد	مــردم	محلــی	منطقــه	

ــد. ــون	کن ــز	دگرگ را	نی
ــت	را	از	 ــد	محرومی ــی	توان ــه	م ــد	ک ــی	مانن ــی	ب فرصت
سرآســیاب	دور	کنــد	و	نــام	ایــن	محلــه	دور	افتــاده	
شــهر	کرمــان	را	بــر	ســر	زبــان	هــا	بیندازنــد	و	راه	
ــاغ	 ــن	ب ــا	ای ــد.	ام ــوار	نمای ــز	هم ــذاران	را	نی ــرمایه	گ س
بعــد	از	اســتعفای	او	یــا	تغییــر	مدیــران	اســتانداری	
ــی	 ــان	گوی ــهرداری	کرم ــی	و	ش ــراث	فرهنگ ــان،	می کرم

ــت. ــده	اس ــوش	ش فرام

ــه	 ــان	را	اینگون ــئوالن	کرم ــاید	مس ــارات	ش ــود	اعتب کمب
ــود	 ــاغ	وج ــن	ب ــازی	ای ــکان	بازس ــه	ام ــد	ک ــه	کن توجی
نــدارد	امــا	ایــن	اســتدالل	بــه	کلــی	اشــتباه	اســت	زیــرا	
ــال	 ــدود	دو	س ــادی	ح ــرایط	اقتص ــن	ش ــا	در	همی دقیق
ــان	مرمــت	و	 ــاد	در	حومــه	شــهر	کرم ــاغ	فتــح	آب قبــل	ب
بــه	یکــی	از	زیباتریــن	بــاغ	هــای	تاریخــی	ایــران	تبدیــل	
ــان	 شــد	و	حــاال	مرکــز	حضــور	گردشــگران	اســتان	کرم

شــده	اســت.

محــور ساســانی فــارس بعــد از ســال ها 
ــید  ــت رس ــه ثب ــکو ب ــاش، در یونس ت
تــا چــراغ گردشــگری بــا آثــار جهانــی 
ــان  ــن اســتان همچن ــد و ای روشــن بمان
مقصــد گردشــگران خارجــی باشــد 
و شــکوه میــراث1700 ســاله را بــه 

ــیند. ــاره بنش نظ

در	ایــران	۲۲	اثــر	تاریخــی	ثبــت	جهانــی	شــده	کــه	بــا	ثبــت	
محــور	ساســانی	ایــن	تعــداد	بــه	۲۳	اثــر	رسید.اســتان	فــارس	
ــی	در	کشــور	بیشــترین	 ــر	ثبــت	جهان ــودن	پنــج	اث ــا	دارا	ب ب
آثــار	ثبــت	جهانــی	را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	اســت.	محــور	
ساســانی	کــه		اخیــراً	ثبــت	جهانــی	شــد	از	اهمیــت	ویــژه	ای	
برخــوردار	اســت.	ایــن	آثــار	در	پنــج	شهرســتان	فــارس	واقــع	

شــده	اســت.
ــاری	 ــارس،	آث ــانی	ف ــور	ساس ــی	مح ــت	جهان ــده	ثب در	پرون
ــوش	 ــور	و	نق ــهر	گ ــیر،	ش ــر،	کاخ	اردش ــه	دخت ــون	قلع چ
ــاد،	کاخ	ساســانی	 برجســته	ساســانی	در	شهرســتان	فیروزآب
سروســتان	و	همچنیــن	شــهر	بیشــاپور،	تنــگ	چــوگان	و	غــار	

ــود	دارد. ــتان	کازرون	وج ــاپور	در	شهرس ش

کاخ ساسانی سروستان
کاخ	ساســانی	سروســتان	از	ســنگ	و	گــچ	ساخته	شــده	و	
ــددی	دارد.	در	 ــای	متع ــا	و	دهلیزه ــا،	اتاق	ه ــا،	ایوان	ه گنبده
خصــوص	تاریــخ	ســاخت	کاخ	سروســتان	نظــرات	متفاوتــی	
ــم	 ــرام	پنج ــار	به ــا	از	آث ــن	بن ــاالً	ای ــی	احتم ــود	دارد	ول وج
ساســانی	بــوده	کــه	به	وســیله	»مهرنرســی«	وزیــر	معــروف	او	
ــده	دار	 ــز	عه ــرد	دوم	را	نی ــرد	اول	و	یزدگ ــدارت	یزدگ ــه	ص ک

ــوده	ســاخته	شــده	اســت. ب
ــا	کــه	از	باشــکوه	ترین	کاخ	هــای	ساســانی	محســوب	 ــن	بن ای
ــوان	 می	شــود،	جنبــه	تقــدس	هــم	داشــته	و	شــامل	یــک	ای
ورودی	و	گنبــدی	در	مرکــز	و	حیــاط	اســت.	در	ایــن	کاخ	
نســبت	بــه	بناهــای	دیگــر	ایــن	دوره	از	فــن	معمــاری	و	پــالن	

ــت. ــده	اس ــتفاده	ش ــری	اس ــده	و	کامل	ت پیچی

مجموعــه	 در	 باستان	شناســی	 بررســی	های	 آخریــن	
کاخ	سروســتان	نشــان	داد،	ایــن	مجموعــه	ساســانی	در	
ــته	 ــعت	داش ــار	وس ــدود	۳۰	هکت ــود	ح ــکوه	خ دوره	اوج	ش
ــد	 ــن	گنب ــه	کاخ	سروســتان	قدیمی	تری ــه	مجموع به	طوری	ک

ــت. ــای	داده	اس ــود	ج ــور	را	در	خ ــری	کش آج
ــا	از	 ــدارد	و	بن ــود	ن ــام	»در«	وج ــه	ن ــی	ب ــن	کاخ	پوشش در	ای
ســنگ	بــا	گنبدهــای	آجــری	ساخته	شــده	اســت.این	بنــا	در	
تاریــخ	۲۴	شــهریور	۱۳۱۰	بــه	شــماره	۲۳	در	فهرســت	آثــار	

ملــی	ایــران	بــه	ثبــت	رســید.

بیشاپور یکی از اولین شهرهای باستانی
شــهر	تاریخــی	بیشــاپور	بــا	حــدود	۲۰۰	هکتــار	وســعت	و	در	
ــی	کازرون	 ــهر	فعل ــی	ش ــمال	غرب ــری	ش ــه	۲۳	کیلومت فاصل

ــرار	دارد. ق
ایــن	شــهر	در	زمــان	شــاپور	اول	)۲۷۲-۲۴۱	میــالدی(	
دومیــن	و	یکــی	از	مقتدرتریــن	پادشــاهان	ساســانی	و	توســط	

چراغ گردشگری باآثار جهانی روشن است/
میراث ۱۷۰۰ ساله فارس رابشناسیم

هژیر فتحی
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میـراث ایــران

ــام	»اپســای«	طراحــی	و	ســاخته	 ــه	ن یــک	معمــار	ســوری	ب
شــد	و	بنــا	بــر	همین	کتیبــه،	شــاپور	در	ســال	۲۴	ســلطنتش	

ــد	کــرده	اســت. از	شــهر	بیشــاپور	بازدی
ــرزمین	 ــانی	س ــت	ساس ــتگاه	دول ــه	خاس ــر	از	اینک صرف	نظ
فــارس	بــوده،	آب	فــراوان،	هــوای	مســاعد،	زمین	هــای	
ــن	در	 ــرار	گرفت ــی	و	ق ــع	طبیع ــز،	چشــمه	ها	و	موان حاصلخی
ــروزی	 مســیر	جــاده	شــاهی،	باعــث	شــد	شــاپور	پــس	از	پی
بــر	والریــن	)امپراطــور	روم(	ایــن	محــل	را	بــرای	بنای	شــهری	

ــر	آن	نهــاد	انتخــاب	کنــد. ــام	خــود	را	ب کــه	ن
ایـن	شـهر	در	کنـار	شـهرهایی	همچـون	اسـتخر،	داراب	گرد،	
ارجان	و	اردشـیر	خوره	از	مهم	ترین	شـهرهای	استان	فارس	در	
عهـد	ساسـانی	بوده	و	تـا	زمان	سـلطنت	بهـرام	دوم	رونق	خود	
را	حفـظ	کرد	اما	پـس	ازآن	به	علت	توجه	پادشـاهان	ساسـانی	

به	غـرب	قلمرو	خـود	)تیسـفون(	رونق	آن	کمتر	شـد.
بیشــاپور	یکــی	از	اولیــن	شــهرهای	باســتانی	اســت	کــه	تاریخ	
مکتــوب	شهرســازی	دارد	ایــن	شــهر	تاریخی		در	۲۴	شــهریور	

۱۳۱۰	بــا	شــماره	۲۴	ثبــت	ملی	شــده	اســت.

نخستین شهر دایره ای ایران
شــهر	گــور	در	شهرســتان	فیروزآبــاد	نخســتین	شــهر	دایره	ای	
ایــران	محســوب	می	شــود	و	یکــی	از	اولیــن	شــهرهای	
ــان	 ــه	در	زم ــی	رود	ک ــمار	م ــه	ش ــز	ب ــان	نی ــره	ای	در	جه دای
اردشــیر	بابــکان	مقــر	امپراطــوری	او	نیــز	محســوب	می	شــده	

ــت. اس
شــهر	گــور	یــا	شــهر	فیروزآبــاد	در	۱۰۰	کیلومتــری	جنــوب	
ــران	 شــیراز	یکــی	از	پرجاذبه	تریــن	شــهرهای	گردشــگری	ای
اســت.	فیروزآبــاد	تــا	قبــل	از	حملــه	اســکندر	بــه	ایران،	شــهر	
ــی	ایــن	شــهر	را	کامــاًل	 گــور	نامیــده	می	شد.اســکندر	مقدون
ویــران	و	قرن	هــا	بعــد	از	اســکندر،	اردشــیر	مؤســس	سلســله	
ــه	 ــا	در	حمل ــرد،	ام ــاد	ک ــا	و	آب ــهر	را	احی ــن	ش ــانی	ای ساس

ــاره	ویــران	شــد. ــه	ایــران	ایــن	شــهر	دوب تازیــان	ب
فیروزآبـاد	کـه	در	قدیـم	آن	را	گـور	می	نامیدنـد	بـه	روزگار	
کیانیان	شـهر	بزرگی	بوده	و	حصاری	عظیم	داشـته	است.شهر	
ساسـانی	گور	نخسـتین	شـهر	دایره	ای	شـکل	ایران	محسـوب	
می	شـود	کـه	به	دسـتور	اردشـیر	بابکان	سـاخته	شـده	اسـت.
ــرای	 ــانی	ب ــهر	ساس ــن	ش ــی	در	ای ــای	باستان	شناس کاوش	ه
ــوف،	 ــش	ه ــط	دیتری ــاری	توس ــال	ج ــار	در	س ــتین	ب نخس

ــت. ــده	اس ــاز	ش ــی	آغ ــی	آلمان باستان	شناس
ایـن	شـهر	چهـار	دروازه	اصلـی	داشـته	اسـت.	ایـن	دروازه	هـا	
عبارت	انـد	از	»بـاب	مهـر«	کـه	از	طـرف	شـرق،	»بـاب	بهرام«	
کـه	از	طرف	غـرب	،	»باب	هرمز«	که	دروازه	شـمالی	محسـوب	
می	شـده	و	در	آخـر	نیز	»باب	اردشـیر«	که	از	طـرف	جنوب	باز	
می	شـده	اسـت.	این	شـهر	با	شـماره۹	ثبت	۱۷	در	۲۴	شهریور	

۱۳۱۰	ثبت	ملی	شـده	اسـت.

کاخ اردشیر فیروزآباد
ــذار	 ــکان	بنیان	گ ــیر	باب ــط	اردش ــتانی	توس ــای	باس ــن	بن ای
سلســله	پادشــاهی	ساســانی	احداث	شــده	و	از	نخســتین	آثــار	
معمــاری	ساســانیان	به	شــمار	مــی	رود	کــه	در	کنار	روســتایی	

بــه	نــام	آتشــکده	قــرار	گرفتــه	اســت.
کاخ	اردشــیر	را	مهم	تریــن	و	عظیم	تریــن	اثــر	تاریخــی	
ــاد	 ــهر	فیروزآب ــری	ش ــه	در	۲	کیلومت ــد	ک ــاد	می	دانن فیروزآب
ــچ	 ــالت	گ ــنگ	و	م ــح	الشه	س ــا	مصال ــرار	دارد	و	ب ــارس	ق ف
ساخته	شــده،	تزئینــات	به	کاررفتــه	در	آن	نیــز	شــامل	

گچ	بری	هــای	زیبــا	و	رنگــی	داخلــی	اســت.
اردشــیر	بابــکان	ایــن	کاخ	را	نزدیــک	مدخــل	تنــگاب	در	کنار	
چشــمه	ای	بــزرگ	احــداث	کــرد	که	نخســتین	بنــای	تــاق	دار	

ساســانی	محســوب	می	شــود.
ایــن	بنــا	بــا	طــول	۱۱۶	متــر	و	عــرض	55	متــر	یکــی	
ــه	از	 ــی	رود	ک ــمار	م ــه	ش ــیر	ب ــی	اردش ــای	ییالق از	کاخ	ه
ســنگ	پاره	و	مــالت	گــچ	ساخته	شــده	و	نمــای	آن	از	شــمال	
ــر	)قمــپ	 ــرم	پی ــه	ب ــه	چشــمه	جوشــان	ورودی	موســوم	ب ب

ــه	 ــوب	ب ــد	و	از	جن ــی	از	آن	می	جوش ــه	آب	زالل ــب(	ک و	خن
ــی	در	آن	 ــکده	اصل ــه	آتش ــت	ک ــرف	اس ــدی	مش ــوار	بلن دی

ــت. ــده	اس ــاخته	ش ــرون	از	کاخ	س ــت	و	بی جه
ــا	و	باشــکوه	شــبیه	 ــات	تاالرهــا	بســیار	زیب ــری	و	تزئین 	گچ	ب
»کاخ	تچــر«،	تخــت	جمشــید	اســت.	زیربنــای	کاخ	با	چشــمه	

جوشــان	هشــت	هــزار	و	5۰۰	مترمربــع	اســت.

قلعه دختر فیروزآباد
	قلعــه	دختــر	در	شــش	کیلومتــری	جــاده	فیروزآباد	به	شــیراز	
ــس	از	 ــه	پ ــرار	دارد	ک ــاده	ق ــرف	به	ج ــی	مش ــه	کوه در	دامن
طــی	مســافتی	حــدود	۳۰۰	متــر	از	ارتفــاع	کــوه	می	تــوان	بــه	
آن	دسترســی	یافــت.	قلعــه	مذکــور	از	بناهــای	ماندگار	دشــت	
تاریخــی	فیروزآبــاد	بــوده	کــه	از	دوران	ساســانیان	بــه	یــادگار	
مانــده	اســت.	بزرگــی	بنــای	ایــن	قلعــه	مبهوت	کننــده	اســت	
ــا	همــه	شکســتگی	و	ریختــه	شــدن	 و	دیوارهــای	بلنــد	آن	ب

ــد. هنــوز	هــم	شــکوهی	خیره	کننــده	دارن
قلعــه	دختــر	فــارس	از	الشه	ســنگ	و	گــچ	دســت	کوب	
بناشــده	و	بیــش	از	۲	هــزار	مترمربــع	زیربنــا	دارد.	ایــن	
ــده	و	 ــی	تشکیل	ش ــاختمان	پلکان ــه	س ــی	از	س ــه	تاریخ قلع
ســاختمان	انتهایــی	آن	دارای	گنبــدی	بــزرگ	بــوده	کــه	بــر	

ــت. ــده	اس ــوش	بناش ــاختمان	چهارگ روی	س
ایــن	بنــا	دارای	گچ	بری	هایــی	بــه	ســبک	هنــر	هخامنشــیان	
ــاق	 ــو،	ات ــای	تودرت ــت	و	دارای	اتاق	ه ــید	اس در	تخــت	جمش
ــکان	 ــزی	و	پل ــاط	مرک ــزن	آب،	حی ــرو،	مخ ــی،	راه نگهبان
مارپیچــی	اســت	کــه	در	دل	کــوه	حفاری	شــده	و	حتــی	
می	تــوان	حصارهــای	دفاعــی	ایــن	قلعــه	را	نیــز	دیــد.	

ــه	شــماره	۲۶۹	در	 ــاد	در	ســال	۱۳۱5	ب قلعــه	دختــر	فیروزآب
ــود. ــت	رســیده	ب ــه	ثب ــی	ب فهرســت	مل

غار شاپور
ــرق	کازرون	و	در	 ــری	ش ــه	۲۰کیلومت ــاپور	در	فاصل ــار	ش 	غ
ــه	ای	 ــار	در	فاصل ــن	غ ــت.	ای ــده	اس ــع	ش ــارس	واق ــتان	ف اس
نزدیــک	از	شــهر	تاریخــی	بیشــاپور	و	نقــوش	برجســته	تنــگ	

ــه	اســت. ــرار	گرفت چــوگان	ق
در	دهانــه	ایــن	غــار	مجســمه	شــاپور	قرارگرفتــه		و	بــه	
همیــن	دلیــل	ایــن	غــار	بــه	نــام	شــاپور	معــروف	شده	اســت.	
ــاکان	 ــال	کم ــت	۱۷۰۰	س ــود	گذش ــاپور	باوج ــمه	ش مجس
ــده	از	دوران	باســتان	 ــا	مجســمه	باقیمان پابرجــا	اســت	و	تنه
ــیده	 ــل	تراش ــاع	دارد	و	حاص ــر	ارتف ــدود	۷	مت ــه	ح ــت	ک اس

ــت. ــار	اس ــود	در	غ ــنگی	موج ــتون	س ــدن	س ش

نقش برجسته های تنگ چوگان
ــه	چــوگان	در	دره	شــمالی	شــهر	تاریخــی	 ــروف	ب ــه	مع تنگ

ــر	 ــه	نظ ــرار	دارد.ب ــتان	کازرون	ق ــع	در	شهرس ــاپور	واق بیش
ــه	از	 ــوگان	ک ــازی	چ ــبت	ب ــه	مناس ــه	ب ــن	تنگ ــد	ای می	رس
ــه	 ــوده،	ب ــانی	ب ــاهان	ساس ــای	شاهنش ــن	بازی	ه متداول	تری

ــده	شــده	اســت. ــام	نامی ــن	ن ای
ــذرد.	در	ســمت	 ــه	می	گ ــن	تنگ ــان	ای ــه	شــاپور	از	می رودخان
ــش	 ــار	نق ــوه،	چه ــینه	ک ــر	س ــه	و	ب ــن	رودخان ــت	ای راس
برجســته	و	در	ســمت	چــپ	دو	نقــش	برجســته	از	دوران	
ساســانی	برجای	مانــده	اســت.	نقش	هــا	بیانگــر	پیــروزی	
امپراتــوران	ساســانی	اســت.	دو	نقــش	ســمت	راســت	تنگــه	و	
نقــش	اول	ســمت	چــپ،	بیانگر	پیــروزی	شــاپور	اول	ساســانی	
بــر	امپراتــوران	روم	است.ســه	نقــش	دیگــر	بــه	ترتیــب	
ــرام	 ــذاری	به ــرب،	تاج	گ ــان	ع ــر	یاغی ــرام	دوم	ب ــروزی	به پی
اول	و	پیــروزی	شــاپور	دوم	بــر	مخالفانــش	را	نشــان	می	دهــد.

روند ثبت جهانی محور ساسانی
بحـث	ثبت	جهانی	بیشـاپور	بـه	۱5	سـال	قبل	برمی	گـردد	اما	
پـس	از	مطرح	شـدن	ثبت	جهانی	محور	ساسـانی	قرار	شـد	که	
برای	ثبـت	جهانی	تمام	آثار	محور	ساسـانی	تحـت	عنوان	یک	
پرونـده	اقـدام	شـود.	در	این	میـان	اقدامـات	زیادی	بـرای	رفع	
مشـکالت	و	مسـائلی	که	بـر	سـر	راه	این	پرونـده	و	ارسـال	آن	

بـرای	یونسـکو	بود	انجام	شـد.
تعریـف	 راهنمـا	و	 تابلـوی	 از	5۰	 بیـش	 طراحـی	و	نصـب	
مسـیرهای	گردشـگری،	فنس	کشـی	کاخ	هـزار	و	۷۰۰	سـاله	
سروسـتان	و	شـهر	ساسـانی	گور	و	همـکاری	ایتالیایی	ها	تنها	
بخشـی	از	فعالیت	هـای	انجام	شـده	بـرای	ثبت	جهانـی	پرونده	

منظـر	باستان	شناسـی	ساسـانی	فـارس	بـود.
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میـراث ایــران

ــا	همــکاری	یــک	گــروه	 ــان	ب ــن	می در	ای
کارشناســان	 و	 شناســان	 باســتان	 از	
ــن	محــور	 ــی	نقــوش	برجســته	ای ایتالیای
ــی	و	 ــه	حفاظت ــکن	و	برنام ــی	اس تاریخ

ــد. ــف	ش ــز	تعری ــت	آن	نی مرم
در	 گردشــگری	 مســیرهای	 تعریــف	
ســایت	های	تاریخــی	فیروزآبــاد	و	یــا	
پیــاده	راه	ســازی	روســتای	آتشــکده	و	
فنــس	کشــی	بخش	هــای	مرکــزی	شــهر	
ــم	 ــتان	در	حری ــی	گورس ــور	و	جابه	جای گ
کاخ	اردشــیر	نیــز	از	دیگــر	اقدامــات	
ایــن	 جهانــی	 بود.ثبــت	 انجام	شــده	
ــگری	 ــد	گردش ــک	برن ــا	ی ــور	نه	تنه مح
بــرای	اســتان	فــارس	بــه	شــمار	مــی	رود	
ــی	 ــده	جهان ــار	ثبت	ش ــداد	آث ــه	تع بلک

ــاند. ــر	رس ــه	۲۳	اث ــور	را	ب کش
بـر	اسـاس	اظهارنظـر	کارشناسـان	بنیان	

معماری	دوره	اسـالمی	ریشه	در	دوره	ساسـانی	دارد	به	گونه	ای	
کـه	نخسـتین	گنبـد	جهـان	در	فیروزآباد	ساخته	شـده	اسـت.	
شـامل	 ساسـانی	 حکومـت	 باسـتانی	 آثـار	 شـاخص	ترین	
شهرهای	مهمی	نظیر	بیشـاپور،	فیروزآباد،	سروسـتان	و	داراب	
و	وجـود	۳۰	نقش	برجسـته	و	همچنین	مهم	تریـن	محورهای	
ارتباطی	امـروز	منطقه	فارس،	در	دوره	ساسـانی	شـکل	گرفته	

ست. ا
ــا	رفــع	موانــع	و	مشــکالتی	کــه	بــر	ســر	راه	ایــن	 درنهایــت	ب
آثــار	بــرای	ثبــت	جهانــی	بــود؛	پرونــده	ثبــت	جهانــی	محــور	
ــه	 ــس	از	س ــه	ای	پ ــند	۱۰۰۰	صفح ــا	س ــارس	ب ــانی	ف ساس
ســال	تــالش	بــه	یونســکو	رفــت.	اخیــراً	در	اجالســیه	جهانــی	
ــه	ثبــت	جهانــی	رســید	و	 یونســکو	محــور	باستان	شناســی	ب

ــی	شــد. ــارس	جهان میــراث	۱۷۰۰	ســاله	ف

ثبت جهانی محور ساسانی یک تحول جدی 
در	ایــن	راســتا	مســعود	منیعاتــی	رئیــس	انجمن	دوســتداران	
میــراث	فرهنگــی	فــارس	گفت:	تخــت	جمشــید،	پاســارگاد	و	
ــش	 ــا	در	بخ ــده	اند	ام ــی	ش ــت	جهان ــن	ثب ــاغ	ارم	پیش	ازای ب
حفاظتــی	کار	جــدی	نشــده	اســت	کــه	بایــد	توجــه	داشــت	
ثبــت	جهانــی	محــور	ساســانی	یــک	تحــول	جدی	محســوب	
می	شــود	کــه	هفــت	اثــر	تاریخــی	بــه	مجموعــه	آثــار	
ثبت	شــده	جهانــی	اضافه	شــده	کــه	بایــد	تمهیــدات	ویــژه	ای	

بــرای	ایــن	آثــار	دیــده	شــود.
ــی	رخ	داده	 ــاق	خوب ــگری	اتف ــر	گردش ــا	از	نظ ــت:	ام وی	گف
ــران	 ــه	ای ــده	ب ــگران	واردش ــادی	از	گردش ــه	بخــش	زی چراک
روی	محورهــای	ثبــت	جهانــی	حرکــت	می	کننــد	مثــل	
ــت	 ــذب	توریس ــر	ج ــه	از	منظ ــزد	ک ــان	و	ی ــیراز،	اصفه ش

تأثیرگــذاری	زیــادی	دارد.
ایــن	فعــال	میــراث	فرهنگــی	فــارس	گفــت:	چنانچــه	
ــب،	 ــی	مناس ــد	راه	دسترس ــد	مانن ــاده	باش ــاخت	ها	آم زیرس
ــوان	 ــت	مناســب	می	ت ــی	و	اقام ــل	مناســب،	پذیرای حمل	ونق
ــی	 ــای	تاریخ ــن	اثره ــی	ای ــت	جهان ــت	ثب ــات	مثب ــه	تبع ب
ــود	امــا	اگــر	ایــن	زیرســاخت	ها	جــدی	گرفتــه	 خوش	بیــن	ب
نشــود	خیلــی	در	حــوزه	گردشــگری	تأثیرگــذار	نخواهــد	بــود.

فارس خاستگاه تمدن ساسانی
مدیرکل	میراث	فرهنگی،	صنایع	دسـتی	و	گردشـگری	اسـتان	
فارس	گفت:	در	اسـتان	فارس	بخشـی	از	آثار	تاریخی	به	دوران	

هخامنشـیان	و	برخی	نیز	به	دوران	ساسـانیان	برمی	گردد.
ــی	 ــه	تاریخ ــته	دو	مجموع ــزود:	در	گذش ــری	اف ــب	امی مصی
پاســارگاد	و	تخــت	جمشــید	ثبــت	جهانــی	شــده	و	نیــاز	بــود	

کــه	ثبــت	جهانــی	آثــار	ساســانی	نیــز	پیگیــری	شــود.
ــه	 ــانیان	ازجمل ــم	دوران	ساس ــهر	مه ــج	ش ــه	داد:	پن وی	ادام
شــهر	گور،	شــهر	اســتخر،	دارابگــرد،	بیشــاپور	و	سرمشــهد	در	

اســتان	فــارس	واقــع	شــده	اســت،	عــالوه	بــر	ایــن	از	۳5	نقش	
ــش	 ــت	۳۰	نق ــور	اس ــه	در	کش ــانی	ک ــته	دوره	ساس برجس

برجســته	مهــم	در	اســتان	فــارس	قــرار	دارد.
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــارس	ب ــتان	ف ــی	اس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
وجــود	ایــن	آثــار	مهــم	ساســانی	بیــان	کــرد:	اســتان	فــارس	
ــن	 ــه	همی ــی	رود	ب ــه	شــمار	م ــانی	ب خاســتگاه	تمــدن	ساس
ــد	در	 ــه	ج ــانی	ب ــور	ساس ــن	مح ــی	ای ــت	جهان ــور	ثب منظ

ــت. ــرار	گرف ــتور	کار	ق دس
ــوان	اعــالم	 ــار	می	ت ــن	آث ــی	ای ــا	ثبــت	جهان ــزود:	ب امیــری	اف
کــرد	کــه	آثــار	دوره	ساســانی	ســه	شهرســتان	فــارس	ازجمله	
فیروزآبــاد،	کازرون	و	سروســتان	ثبت	جهانی	شــده	کــه	در	دل	
ایــن	پرونــده	جهانــی	هفــت	اثــر	تاریخــی	فــارس	شــامل	کاخ	
سروســتان،	کاخ	اردشــیر،	قلعــه	دختر،	شــهر	بیشــاپور،	شــهر	

گــور،	غــار	شــاپور	و	تنــگ	چــوگان	جــای	گرفتــه	اســت.
ــا	ثبــت	جهانــی	محــور	ساســانی،	 ــه	اینکــه	ب ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــود	 ــه	خ ــی	را	ب ــت	جهان ــار	ثب ــترین	آث ــارس	بیش ــتان	ف اس
ــی	در	 ــول	عظیم ــدام	تح ــن	اق ــا	ای ــت:	ب ــاص	داد،	گف اختص

ــود. ــاد	می	ش ــتان	ایج ــگری	اس ــوزه	گردش ح
مدیـرکل	میـراث	فرهنگـی	اسـتان	فارس	بـا	بیـان	اینکه	ثبت	
جهانی	ایـن	محور	در	ایجاد	زیرسـاخت	های	گردشـگری	تأثیر	
بسـزایی	دارد،	تأکیـد	کـرد:	بـا	ایـن	اقـدام	در	حـوزه	مرمـت	و	
حفاظـت	از		ایـن	مجموعـه	گام	مهمـی	برداشـته	می	شـود	و	

ظرفیـت	بـرای	جـذب	گردشـگر	نیـز	فراهم	خواهد	شـد.

ســه امیــدواری کــه ثبــت جهانــی  محــور ساســانی 
ایجــاد کــرد

یــک	فعــال	حــوزه	میــراث	فرهنگــی	نیــز	گفــت:	بــا	قطعــی	
ــتان	 ــانی	در	اس ــه		ساس ــد	مجموع ــی	چن ــت	جهان ــدن	ثب ش
ــده	اســت. ــه	وجــود	آم ــدواری	اساســی	ب ــارس،	ســه	امی ف

ــژه	کاخ	 ــا،	به	وی ــن	مجموعه	ه ــت:	ای ــپور	گف ــن	عباس محس
ساســانی	سروســتان،	از	ایــن	فرصــت	برخــوردار	شــده	اند	کــه	
ــم	 ــی	شــوند	و	به	طــور	حت ــی	بیشــتر	معرف در	ســطوح	جهان
ــوزه		 ــه	ح ــی	ب ــایان	توجه ــک	ش ــد	کم ــئله	می	توان ــن	مس ای
گردشــگری	و	جــذب	توریســت	بــرای	آثــار	مشخص	شــده	در	

پرونــده		منظــر	ساســانی	فــارس	باشــد.
وی	افـزود:	بایـد	بخش	هـای	اجتماعـی	و	اقتصـادی	فعـال	در	
ایـن	حـوزه	و	همچنیـن	مدیریت	ایـن	مجموعه	هـای	تاریخی	

بتواننـد	از	چنیـن	امتیـاز	جهانـی	به	خوبـی	اسـتفاده	کنند.
ایــن	فعــال	حــوزه	میــراث	فرهنگــی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بــا	
جهانی	شــدن	ایــن	محــور	کنتــرل	و	حــذف	آســیب	های	
متعــدد	موجــود	در	ایــن	مجموعه	هــای	باســتانی	نیــز	
انجــام	می	شــود،	ادامــه	داد:	تمــام	ایــن	مجموعه	هــای	
ــه	 ــده		منظــر	ساســانی	فــارس	ب ــب	پرون باســتانی	کــه	در	قال
ثبــت	آثــار	جهانــی	رســیده	اند،	در	حوزه	هــای	مختلفــی	
دچــار	آســیب	و	چالــش	هســتند	به	عنوان	مثــال	شــهر	

ــن	 ــاپور	کازرون	و	همچنی ــی	بیش تاریخ
کاخ	اردشــیر	فیروزآبــاد،	به	ویــژه	طــی	
ــی	در	 ــته	دارای	چالش	های ــالیان	گذش س
ــا	برخــی	از	 ــک	محوطــه	ب خصــوص	تمل
مالکیــن	محلــی	بوده	انــد	و	یــا	همچنــان	
ــن	 ــی	از	ای ــوات	در	برخ ــن	ام ــث	دف بح
ــا	 ــاال	و	ب ــا	ح ــداوم	دارد	ام ــا	ت مجموعه	ه
ثبــت	جهانــی	ایــن	مجموعه	هــا	کــه	
ــه	 ــی	برنام ــت	جهان ــی	ثب ــع	به	نوع درواق
ــای	 ــن	مجموعه	ه ــر	ای ــران	ب ــت	ای مدیری
ــدواری	 ــن	امی ــت،	ای ــز	هس ــتانی	نی باس
ــرور	 ــه	به	م ــده	ک ــه	وجــود	آم ــف	ب مضاع
ــی	 ــتانداردهای	حفاظت ــال	اس ــا	اعم و	ب
جهانــی،	شــاهد	کاهــش	و	درنهایــت	
شناسایی	شــده	 آســیب	های	 حــذف	

ــیم. باش
عباســپور	ادامــه	داد:	ســومین	و	بــه	
تعبیــری	اساســی	ترین	امیــدواری	کــه	بــا	ثبــت	جهانــی	ایــن	
مجموعه	هــا	بــه	وجــود	آمــده،	بــه	حوزه	هــای	تعاملــی	مــردم	
و	به	ویــژه	اهالــی	ســاکن	در	اطــراف	ایــن	مجموعه	هــای	
ــاکن	در	 ــردم	س ــردد.	م ــار	برمی	گ ــای	آث ــا	فض ــتانی	ب باس
ــار	و	همچنیــن	اهالــی	شهرســتان	هایی	کــه	 حاشــیه		ایــن	آث
ایــن	آثــار	در	آن	هــا	واقــع	هســتند	و	همچنیــن	مــردم	اســتان	
ــت	از	 ــه	الزم	اس ــتند	ک ــی	هس ــای	اجتماع ــارس،	گروه	ه ف
فرصــت	بــه	وجــود	آمــده	در	ثبــت	جهانــی	ایــن	مجموعه	هــا	
ــری	 ــال	پویات ــر	و	درعین	ح ــد	عمیق	ت ــا	پیون ــرده	ت ــره	ب به
ــای	 ــی	و	ظرفیت	ه ــای	تاریخ ــردم	و	داده	ه ــن	م ــن	ای را	بی

ــود	آورد. ــه	وج ــا	ب ــن	مجموعه	ه ــود	در	ای موج
وی	گفـت:	مدیریت	ایـن	مجموعه	های	جهانی	بـدون	حضور	و	
مشـارکت	عینی	مـردم	و	به	ویـژه	نهادهای	تخصصـی	و	علمی	
مردمـی،	چنـدان	موفـق	نخواهـد	بـود	بنابرایـن	امیـدوارم	بـا	
جهانی	شـدن	این	آثـار،	بدنه		سـازمان	میراث	فرهنگی	و	سـایر	
دسـتگاه	های	مسـئول،	تـالش	کننـد	پیوندهـای	اجتماعـی	

مـردم	بـا	این	آثار	بیشـتر	شـود.
ــتان	 ــرد:	اس ــان	ک ــی	بی ــراث	فرهنگ ــوزه	می ــال	ح ــن	فع ای
فــارس	به	ویــژه	در	شهرســتان	های	کازرون،	فیروزآبــاد	و	
سروســتان	دارای	محوطه	هــا	و	آثــار	ساســانی	شــاخص	و	
ــی	 ــای	آت ــدوارم	در	گام	ه ــز	هســت	و	امی ــدد	دیگــری	نی متع
ایــن	آثــار	نیــز	بتواننــد	به	صــورت	متمــم	بــه	پرونــده		منظــر	
ساســانی	فــارس	الحــاق	شــده	و	بــا	اســتانداردهای	بین	المللی	

ــوند.		 ــت	ش ــی	مدیری ــترده		مل ــت	گس و	حمای
ــز	اهمیــت	دیگــر	اینکــه	 عباســپور	افــزود:	نکتــه	بســیار	حائ
نبایــد	فراموش	کنیم	بیشــاپور،	کاخ	اردشــیر	و	کاخ	سروســتان	
نه	تنهــا	میــراث	ساســانیان،	بلکــه	میــراث	گران	بهــای	
ــدی	 ــوز	و	متعه ــان	دلس ــی	و	باستان	شناس ــای	علم چهره	ه
ــی	 ــار،	چگین ــاد	مهری ــرفراز،	زنده	ی ــر	س ــون	علی	اکب همچ
ــن	 ــران	و	همچنی ــن	و	مدی ــر	از	متخصصی ــی	دیگ و	جمع
ــی	از	 ــژه	جمع ــت	و	به	وی ــگان	حفاظ ــای	ی ــی	از	نیروه برخ
ــه	 ــن	مجموعه	هاســت	ک ــراف	ای ــاکن	اط ــردم	دلســوز	س م
ــل	 ــتگی	و	تحم ــا	ازخودگذش ــته	ب ــای	گذش ــی	دهه	ه ط
ــن	 ــود	ای ــهم	خ ــه	س ــک	ب ــر	ی ــراوان،	ه ــختی	های	ف س
گنجینه	هــا	را	از	زیــر	خــاک	بیــرون	آورده،	مرمــت	و	
ــی	از	 ــوزانه		برخ ــای	دلس ــر	تالش	ه ــد	اگ ــت	کرده	ان حفاظ
ــدن	 ــردن	از	جهانی	ش ــت	ک ــروز	صحب ــود،	ام ــراد	نب ــن	اف ای

ــود. ــن	ب ــا،	غیرممک ــن	مجموعه	ه ای
ــادی	از	 ــرداری	اقتص ــرای	بهره	ب ــبی	ب ــیار	مناس ــای	بس فض
ظرفیت	هــای	گردشــگری	حاصــل	از	ثبــت	جهانــی	ایــن	آثــار	
ایجــاد	شــده	اســت.	گردشــگران	خارجــی	که	در	مســیر	ســفر	
ــد	 ــرار	می	دهن ــد	ق ــت	بازدی ــاری	را	در	اولوی ــن	آث ــود	چنی خ
ظرفیت	هــای	بزرگــی	بــرای	ایجــاد	ارزش	افــزوده	هســتند	کــه	

بایــد	بــا	تدبیــر	مــورد	بهره	بــرداری	صحیــح	قــرار	گیرنــد.
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میـراث ایــران

اصلــی  خاســتگاه  زنجــان  اســتان 
ــو،  ــس، چاق ــد م ــتی همانن ــع دس صنای
ــه  ــی ک ــت، صنایع ــه اس ــارق و ملیل چ
بــا برندســازی و معرفــی گســترده 
جهانــی مــی توانــد ارزآوری باالیــی 

بــرای کشــور داشــته باشــد.

صنایــع	دســتی	بــه	عنــوان،	صنعتــی	تأثیرگــذار	در	
و	 چالش	هــا	 رفــع	 در	 مهمــی	 نقــش	 اشــتغال	زایی	
در	 می	توانــد	 	 و	 دارد	 اقتصــادی	 توســعه	 همچنیــن	
ــک	 ــه	کم ــتایی	ب ــهری	و	روس ــی	ش ــای	خانگ محیط	ه
اقتصــاد	خانــوار	بیایــد	و	بخــش	مهمــی	از	درآمــد	خانــواده	

ــد	. ــن	کن ــارا	تأمی ه
ــی	 ــوان	کشــور	تک	محصول ــواره	به	عن ــران	هم بی	شــک	ای
مطــرح	بــوده	و	ایــن	امــر	اقتصــاد	ایــران	را	در	برابــر	تحریــم	
هــا	و	نوســانات	قیمــت	نفــت	آســیب	پذیــر	کــرده	اســت،	
بــه	گونــه	ای	کــه	ایــران	در	مقاطــع	مختلــف	ناگزیــر	بــرای	
ــانات	 ــر	نوس ــده	در	براب ــای	پیش	آم ــن	از	فض ــرون	رفت ب
ــاص	را	در	 ــادی	خ ــای	اقتص ــت	ه ــت،	سیاس ــت	نف قیم

پیــش	گرفتــه	اســت.
ــه	 ــد	ب ــی	توان ــی	م ــا	شــهرت	جهان حــال	مــس	زنجــان	ب
عنــوان	صنعتــی	ارزآور،	بخشــی	هرچنــد	کوچــک	از	
ــت	 ــن	صنع ــاید.	ای ــور	را	بگش ــادی	کش ــای	اقتص تنگناه
ــن	 ــته	و	در	ویتری ــی	داش ــق	مطلوب ــر	رون ــالهای	اخی در	س
فروشــگاه	هــای	صنایع	دســتی	زنجــان	بعــد	از	پشــت	ســر	
گذاشــتن	دوران	افــول	گذشــته،	روزهــا	اوج	خود	را	ســپری	

می	کنــد.

ملیله کاری
از	دیگــر	کارهــای	دســتی	بومــی	زنجــان	ســاخت	وســایل	
ــه	کاری	 ــورت	ملیل ــه	ص ــی	ب ــدرت	طالئ ــه	ن ــره	ای	و	ب نق
اســت	کــه	در	اوایــل	فقــط	در	زنجــان	معمــول	بــود	ولــی	

در	زمــان	رژیــم	ســابق	تعــدادی	از	هنرمنــدان	زنجانــی	بــه	
تهــران	و	اصفهــان	کــوچ	کردنــد	و	ایــن	هنــر	ظریــف	را	در	

ــد. آن	شــهرها	هــم	رواج	دادن
ملیلــه	ســازی	از	جملــه	ظریــف	تریــن	رشــته	هــای	
فلــزکاری	و	یکــی	از	برجســته	تریــن	صنایــع	فلــزی	ایــران	
ــر	 ــت	اکث ــه	روای ــران	ب ــه	ای ــن	ملیل ــی	تری ــت.	قدیم اس
ــا	۳۳۰	ق.م.	)دوره	 ــالهای	55۰	ت ــه	س ــوط	ب ــان	مرب محقق
ــر	 ــه	اکث ــل	آن	ک ــه	دلی ــفانه	ب ــت.	متأس ــی(	اس هخامنش
اشــیاء	ملیلــه	بــه	منظــور	اســتفاده	مجــدد	ذوب	شــده	اند,	
ــه	هــای	زیــادی	در	دســترس	نیســت	و	تنهــا	از	دوره	 نمون
قاجاریــه	مقــداری	ســرقلیان,	گیــره	اســتکان	و	ســینی	در	

ــده	اســت. ــی	مان ــف	باق ــای	مختل ــدازه	ه ان

چاروق دوزی
چــاروق	دوزی	یکــی	دیگــر	از	هنرهــای	دســتی	اســت	کــه	
دســتهای	ظریــف	کار	هنرمنــدان	زنجانــی	در	تولیــدات	آن	
ــه	 ــا	مشــخصاً	زنان ــن	چاروقه ــد	.	ای ــژه	ای	دارن ــارت	وی مه
بــوده	و	اســتفاده	از	آن	جنبــه	تشــریفاتی	و	تفننــی	دارد.

چاروقــی	کــه	هــم	اکنــون	در	زنجــان	عرضــه	می	شــود,	به	
صــورت	یــک	صنعــت	دســتی	ظریــف	و	تزئینــی	کاربــرد	
دارد	و	بــه	کلــی	بــا	چــاروق	هــای	قدیمــی	متفــاوت	اســت.	
چــاروق	قدیمــی	زنجــان,	نوعــی	پاپــوش	بــوده	اســت	کــه	
از	چــرم	خــام	ســاخته	شــده	و	در	روســتاها	بیشــتر	مــورد	
اســتفاده	چوپانــان	قــرار	مــی	گرفــت	و	اغلــب	بدون	پاشــنه	
بــوده	و	بــا	تســمه	هایــی	به	ســاق	پــا	پیچیــده	می	شــد.	در	
ســالهای	اخیــر	در	زنجــان	نوعــی	چاروق	ســاخته	می	شــد	
کــه	رویــه	آن	چــرم	قرمــز	رنگی	)کــه	دباغــان	زنجــان	تهیه	
ــد(	اســت	و	معمــوالً	هــم	بــدون	بنــد	و	تســمه	 مــی	کردن

بــوده	و	نوکــی	عقابــی	و	برگشــته	دارد.
	

 چاقوسازی
صنعــت	››	چاقوســازی‹‹	در	زنجــان	ســابقه	طوالنــی	دارد،	

ولــی	بعــد،	از	دوره	صفویــه	اســت	کــه	رونــق	چشــمگیری	
ــتادانی	 ــه	اس ــه	اســت.	در	دوره	صفوی ــه	یافت ــن	زمین در	ای
مثــل	عبدالغفــار	ســکاک	بــوده	انــد	کــه	در	ایــن	راه	زحمت	
ــی	 ــه	پیشــوای	دین ــتاد	ک ــن	اس ــد،	ای ــراوان	کشــیده	ان ف
بــوده	چاقوســازی	نیــز	مــی	کــرده	اســت.	از	اســتادانی	کــه	
از	یــک	قــرن	پیــش	بــوده	انــد	اطــالع	چنــدان	دقیقــی	در	
ــی	 ــتادان	چاقوهائ ــن	اس ــلم	ای ــدر	مس ــت،	ق ــت	نیس دس
ــه	 ــی	ن ــوالدی	ول ــه	ف ــا	تیغ ــی	ب ــز	و	بزکوه ــاخ	گاو،	ب از	ش

ــد. چنــدان	ظریــف	میســاخته	ان
ــل	 ــع	ماحص ــور	قط ــان	بط ــازی	در	زنج ــت	چاقوس 	صنع
ــان	 ــش	زنج ــی	و	نق ــت	جغرافیای ــون	موقعی ــی	چ عوامل
ــد	 ــالم	و	بع ــل	از	اس ــی	)قب ــف	تاریخ ــای	مختل در	جنگه
ــه	 ــبت	ب ــتان	نس ــی	اس ــت	سوق	الجیش ــالم(،	موقعی از	اس
ــای	 ــر	تمدنه ــر	س ــن	ب ــرار	گرفت ــوار،	ق ــتانهای	همج اس
ــم	 ــزی،	فراه ــالت	مرک ــه	ف ــی	ب ــی	و	نزدیک ــرقی،	غرب ش
ــی	آهــن	و	مــس	اســت. ــادن	غن ــه	و	مع ــواد	اولی ــودن	م ب
چاقــو	ســازی	در	زنجــان	کــه	بــا	مهــارت	خاصی	به	دســت	
اســتادان	ایــن	صنعــت	ســاخته	می	شــود	بــا	ویژگی	هایــی	
همچــون	ظرافــت	،	تناســب	،	تنــوع	،	قــدرت	بــرش	و	تیغه	

از	شــهرت	فراوانــی	بــر	خــوردار	اســت	.
از	انــواع	چاقوهــا	مــی	تــوان	چاقــوی	قلــم	تــراش	،	چاقــوی	
کشــاورزی	و	قلمــه	زنــی	کاردهــای	آشــپزخانه	و	چاقــوی	
شــکاری	و	صحرائــی	،	قمــه	،	دشــنه	و	قــداره	را	نــام	بــرد	.

	
فعالیــت بیــش از ۱۱ هــزار نفــر زنجانــی در حــوزه 

صنایــع دســتی اســتان زنجــان
فعالیــت	بیــش	از	۱۱	هــزار	نفــر	زنجانــی	در	حــوزه	صنایــع	
ــه	 ــمند	در	زمین ــی	ارزش ــان	فرصت ــتان	زنج ــتی	اس دس
ــه	 اشــتغال	زایی	و	رفــع	مشــکل	کمبــود	اشــتغال	اســت	ب
ــت	های	 ــا	سیاس ــر	و	ب ــال	های	اخی ــی	س ــه	ط ــه	ای	ک گون
کارشناســی	و	برنامــه	ریــزی	شــده	توانســته	اســت	نقــش	

ــه	داشــته	باشــد. ــن	زمین ــذاری	در	ای تأثیرگ
ــزار	 ــش	از	ه ــه	بی ــان	ب ــس	در	زنج ــتی	م ــت	دس صنع
ــردد	 ــاز	می	گ ــان	ب ــانیان	در	زنج ــل	و	دوره	ساس ــال	قب س
و	احتمــاالً	مهم	تریــن	مقطــع	رشــد	صنایــع	مــس	زنجــان	
ــرای	 ــی	ب ــود	کــه	صنعتگــران	زنجان در	دوره	ســلجوقیان	ب
ایــن	اقــوام	تــازه	اســتقرار	یافتــه	تــرک	ظــروف	مســی	بــا	

ــاختند. ــاطیری	می	س ــات	اس ــش	حیوان نق
انــواع	ظرف	مســی	مثــل	تیان،	تشــت	لگــن	و	تــاس	حمام،	
روشــل،	تونــگ	و	پــارچ	مســی	و	آفتابــه	و	مخزن	ســقا	خانه	
مســی	بــود	و	ظــروف	آشــپزخانه	مثــل	دیگ	هــای	بــزرگ	
و	کوچــک،	تیانچــه،	بادیــه،	دیــزی	مســی،	آبکــش	مســی،	
ــرای	ســر	 ــه	مســی	و	ظــروف	دیگــر	مســی	ب قابلمــه	و	تاب
ســفره	و	مهمانــی	ماننــد	بشــقاب	هشــت	گــوش	و	گــرد	و	
کاســه	و	پیالــه	و	دوری	و	کفگیــر	و	مالقــه	قاشــق	مســی	و	
لیــوان	مســی	و	پــارچ	مســی	و	آفتابــه	لگــن	مســی	بــرای	
شستشــوی	دســت	بعــد	از	جمــع	آوری	غــذا	از	ســر	ســفره	
ــی	و	 ــرد	و	فراش ــی	گ ــینی	بادام ــه	مســی،	س ــز	مجم و	نی
مجمــه،	چــای	دان،	زیــر	اســتکان،	منقــل	مســی،	پاطیل	و	
انــواع	ســطل	ها	و	زیــر	ســیگار	مســی	و	غیــره	بــوده	اســت.

	
زنجــان خاســتگاه اصلــی صنایــع دســتی همانند 

مــس، چاقــو، چــارق و ملیله اســت
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	
ــی	 ــش	مهم ــتی	نق ــه	صنایع	دس ــان	اینک ــا	بی ــان	ب زنج
ــار	 ــی	دارد،	اظه ــاد	مقاومت ــت	های	اقتص ــق	سیاس در	تحق
ــدی	و	 	تولی ــیـ	 ــب	صنف ــه	در	قال ــتی	ک ــرد:	صنایع	دس ک
ــه	 ــک	ب ــد،	نزدی ــی	کار	می	کنن ــب	صنعت ــی	در	قال ــا	حت ی

خیز زنجان برای برندسازی صنایع دستی/ 
مس، چاقو و ملیله ارزآور است
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میـراث ایــران

۳۰۰۰	نفــر	در	زنجــان	از	ایــن	محــل	بــه	صــورت	مســتقیم	
ــد. ــزاق	دارن ارت

ناصــر	فغفــوری	بــا	بیــان	اینکــه	چرخــه	تولیــد	محصوالت	
ــزود:	 ــود	دارد،	اف ــان	وج ــتان	زنج ــتی	در	اس ــع	دس صنای
فعالیــت	تولیــدات	صنایــع	دســتی	در	زمینه	هــای	مختلف	
از	جملــه	فــروش،	تولیــد	ظــروف،	ذوب	و	...	انجــام	

می	گیــرد.
ــه	ای	اســت	 ــه	صنایع	دســتی	مقول ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــه	 ــن	منطق ــان	ای ــت	و	ذات	مردم ــا	هوی ــی	ب ــه	از	طرف ک
ــوده	و	 عجیــن	شــده،	یــک	محصــول	تولیــدی	متفــاوت	ب
همــه	نــگاه	مثبتــی	بــه	ایــن	صنایــع	دارنــد،	خاطرنشــان	
ــه	نحــوی	زنجیــره	 کــرد:	بحــث	اقتصــاد	مقاومتــی	نیــز	ب
کامــل	در	داخــل	کشــور	بــوده	و	عــدم	وابســتگی	از	

مزیت	هــای	آن	به	شــمار	مــی	رود.
ــی	 ــم	اشــتغال	زایی	باالی ــع	ه ــن	صنای ــزود:	ای ــوری	اف فغف
دارد	و	از	طرفــی	باعــث	می	شــود	بخشــی	از	نیــاز	مــردم	بــه	
ظــروف	از	بیــن	بــرود،	در	نتیجــه	مانــع	واردات	محصــوالت	
مشــابه	کــه	منجــر	بــه	خــارج	شــدن	ارز	از	کشــور	

ــد. ــد	ش ــود،	خواه می	ش

اقتصــاد  توانمنــد  بــازوی  صنایع دســتی، 
اســت مقاومتــی 

ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــرکل	میراث	فرهنگ مدی
اســتان	زنجــان	نیــز	در	ایــن	خصــوص	اظهــار	کــرد:	
ــه	 ــت	ک ــی	دانس ــزو	بخش	های ــد	ج ــتی	را	بای صنایع	دس
ــاد	 ــد	اقتص ــازوی	توانمن ــال	و	ب ــر	کمک	ح ــور	موث ــه	ط ب

ــت. ــوده	اس ــف	ب ــای	مختل ــی	در	برهه	ه مقاومت
ــات	 ــی	از	خصوصی ــه	یک ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ــی	رحمت یحی
ــک	 ــه	آن	از	ی ــواد	اولی ــه	م ــت	ک ــن	اس ــتی	ای صنایع	دس
محــدوده	محــل	جغرافیــای	تولیــد	اثــر	بــه	وجــود	
می	آیــد	و	بــه	همیــن	خاطــر	آســیب	پذیری	پایینــی	
دارد،	افــزود:	صنایع	دســتی	در	نوســانات	و	تکان	هــای	
ــاوری	 ــی	فن ــد	از	طرف ــری	می	بین اقتصــادی	آســیب	کمت
صنایع	دســتی	نیــز	فنــاوری	بومــی	به	شــمار	مــی	رود،	
ــری	 ــکان	دیگ ــه	م ــته	ب ــاوری	وابس ــاظ	فن ــی	از	لح یعن

ــت. نیس
ــک	 ــتی	ی ــن،	صنایع	دس ــر	ای ــالوه	ب ــرد:	ع ــح	ک وی	تصری
ــی	 ــراه	دارد،	یعن ــه	هم ــه	ای	را	ب ــی	و	منطق ــرور	مل ــوع	غ ن
ــه	 ــاد	ب ــک	اعتم ــر	ی ــد	اث ــی	تولی ــه	جغرافیای ــرای	منطق ب
نفــس	خــوب	را	دارد	و	همــه	این	هــا	قــادر	اســت	در	
موضــوع	تولیــد،	اثرگــذار	بــوده	و	می	توانــد	در	حــوزه	
ــت	و	 ــرای	صیان ــراد	ب ــر	اف ــی	از	تعلق	خاط ــاد	مقاومت اقتص
ــر	اینکــه	 حتــی	معیشــت	اســتفاده	کننــد.	از	همــه	مهم	ت
ــی	پایینــی	داشــته	و	 ــه	اشــتغال	خیل صنایع	دســتی	هزین
ــتغال	 ــوزه	اش ــن	ح ــه	در	ای ــن	هزین ــا	کم	تری ــوان	ب می	ت

ــرد. ــاد	ک ایج
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــرکل	میراث	فرهنگ مدی
ــان	و	 ــس	زنج ــت	م ــه	صنع ــزی	ب ــان	،	گری ــتان	زنج اس
آخریــن	وضعیــت	صنعتگــران	در	ایــن	حــوزه	زد	و	اظهــار	
ــت	 ــان	وضعی ــس	زنج ــون	م ــبختانه	هم	اکن ــرد:	خوش ک
نســبتا	مطلوبــی	دارد،	چــون	رقبــای	بســیار	زیادی	داشــته	
ــه	 ــم	ب ــول	و	ه ــود	محص ــوزه	خ ــم	در	ح ــا	ه ــن	رقب و	ای
لحــاظ	کاربــری	آن	مطــرح	هســتند.	رقیــب	دیگــری	نیــز	
در	ایــن	عرصــه	وجــود	دارد	و	آن	عــدم	دید	کارشناســی	در	

اطالع	رســانی	اســت.
رحمتــی	یــادآور	شــد:	در	جمــع	برآینــد	کلــی	از	وضعیــت	
مــس	زنجــان	رضایت	بخــش	اســت	و	ایــن	در	حالــی	اســت	
کــه	از	۱۸	صنعتگــر	در	ایــن	عرصــه	در	ســال	۸۹،	بــه	بیش	

از	۹5۰	صنعتگــر	در	اواخــر	ســال	گذشــته	رســیده	ایم	کــه	
رشــد	بســیار	خوبی	اســت.

فروش صنایع دستی مس زنجان در سایر شهرها
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــرکل	میراث	فرهنگ مدی
ــروش	 ــه	ف ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــه	ب ــان	در	ادام ــتان	زنج اس
صنایع	دســتی	مــس	زنجــان	در	ســایر	شــهرها	بــا	برنــدی	
ــت	 ــورت	مدیری ــم	در	ص ــت	و	ه ــن	اس ــم	حس ــر،	ه دیگ
ــر	 ــی	اگ ــهرها	حت ــی	از	ش ــزود:	بعض ــب،	اف ــدن	عی نش
ــم	 ــه	اس ــند	ب ــوب	بفروش ــود	را	خ ــس	خ ــد	م می	خواهن
ــان	از	 ــن	نش ــانند	و	ای ــروش	می	رس ــه	ف ــان	ب ــس	زنج م
ــت	 ــم	از	باب ــی	ه ــران	زنجان ــه	صنعتگ ــادی	اســت	ک اعتم
ــازار	 ــواد	در	ب ــوص	م ــت	خل ــم	از	جه ــد	و	ه ــت	تولی کیفی

آورده	انــد. به	وجــود	
وی	در	ایــن	خصــوص	ادامــه	داد:	ولــی	اگــر	جنــس	

ــه	ای	 ــه	فــروش	برســد،	ضرب ــه	اســم	زنجــان	ب نامرغــوب	ب
ــران	 ــل	جب ــد،	غیرقاب ــت	وارد	می	کن ــن	صنع ــه	ای ــه	ب ک
خواهــد	بــود،	بــه	همیــن	خاطــر	بحــث	برندســازی	
میراث	فرهنگــی،	 اداره	کل	 اصلــی	 رویکردهــای	 از	
ــوزه	 ــان	در	ح ــتان	زنج ــگری	اس ــتی	و	گردش صنایع	دس
صنایع	دســتی	به	شــمار	مــی	رود	و	در	همیــن	راســتا	ســال	
ــم. ــت	کردی ــد	حرک ــی	برن ــمت	طراح ــه	س ــته	ب گذش

ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــرکل	میراث	فرهنگ مدی
ــه	اینکــه	در	ســال	 ــا	اشــاره	ب اســتان	زنجــان	همچنیــن	ب
۹۲	تعــداد	۷۶	بــاب	مغــازه	صنایع	دســتی	در	زنجــان	
داشــتیم	کــه	امــروز	ایــن	تعــداد	بــه	۳۸۷	مغــازه	رســیده	
اســت،	گفــت:	ایــن	بــدان	معنــی	اســت	کــه	ایــن	صنعــت	
در	معیشــت	شــهر	و	اقتصاد	شــهری	تاثیــر	مســتقیم	دارد،	
ــرد	 ــار	ک ــه	صراحــت	اظه ــوان	ب ــر	می	ت ــری	دیگ ــه	تعبی ب
ــازل	گردشــگری	 ــا	پ ــازل	صنایع	دســتی	ب کــه	تکه	هــای	پ
ــده	 ــه	ش ــوالت	عرض ــه	محص ــرا	ک ــود؛	چ ــل	می	ش تکمی
ــان	 ــهر	زنج ــرای	ش ــط	ب ــتی	فق ــای	صنایع	دس در	مغازه	ه
ــم	 ــی	ه ــده	خارج ــم	مراجعه	کنن ــور	حت ــه	ط ــت	و	ب نیس

ــده	اســت. ــم	راضی	کنن ــبتا	ه ــه	نس ــم	ک داری
ــان	 ــس	زنج ــت	م ــگاه	صنع ــوص	جای ــی	در	خص رحمت
ــه	اول	 ــان	رتب ــس	زنج ــر	م ــال	حاض ــد:	در	ح ــادآور	ش ی

ــود	 ــه	خ ــور	ب ــزی	را	در	کش ــتی	فل ــدات	صنایع	دس تولی
اختصــاص	داده	اســت.	از	طرفــی	ملیلــه	نیــز	جــزو	
ــی	 ــی	کم ــت	ول ــتغال	زا	اس ــتی	اش ــته	های	صنایع	دس رش
در	حــوزه	بــازار	بــا	مشــکل	مواجــه	هســتیم	کــه	جــا	دارد	
بیشــتر	در	ایــن	زمینــه	کار	کنیــم	کــه	آن	هــم	مربــوط	بــه	
بحــث	تطابــق	محصــوالت	بــا	نیاز	مشــتری	اســت.	چــاروق	
هــم	بــه	دلیــل	تزئینــی	بــودن،	هنــوز	نتوانســته	اســت	بــه	

ــد. ــگاه	واقعــی	خــود	دســت	یاب جای

افزایش تنـوع در تولیـد محصوالت صنایع دسـتی 
اسـتان زنجان

اداره	کل	 صنایع	دســتی	 معاونــت	 سرپرســت	
میراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	
زنجــان	هــم	از	افزایــش	تنــوع	در	تولیــد	محصــوالت	
ــن	 ــه	۱۶	ت ــر	داد	و	گفــت:	روزان صنایع	دســتی	اســتان	خب

ظــروف	مســی	در	کارگاه	هــای	صنعتــی	و	ســنتی	زنجــان	
ــود. ــی	ش ــد	م تولی

النــاز	خدایی	فــرد	بــا	بیــان	اینکــه	در	کل	کشــور	ســازمان	
میراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	دارای	۲۴	
دســته	کلــی	اســت	کــه	شــامل	۳۷۰	رشــته	صنایع	دســتی	
مصــوب	بــا	کدرشــته	اســت،	افــزود:	از	ایــن	تعــداد	
۸۰	رشــته	صنایع	دســتی	در	اســتان	زنجــان	فعالیــت	
ــه	 ــن	زمین ــاخص	در	ای ــته	ش ــی	5	رش ــه	۴	ال ــد	ک می	کن
ــه،	 ــو،	ملیل ــوده	و	شــامل	چاق ــم	کــه	بومــی	زنجــان	ب داری

ــم	اســت. ــاروق	و	گلی ــس،	چ م
وی	بــه	نقــش	صنایع	دســتی	در	تحقــق	سیاســت	های	
ــال	۹۶،	 ــرد:	در	س ــح	ک ــاره	و	تصری ــی	اش ــاد	مقاومت اقتص
ــوی	اســتان	زنجــان	را	شــاهد	 ــی	مــس	و	چاق ســال	طالی
بودیــم	و	عیــد	امســال	نیــز	بــر	اســاس	بررســی	هایی	کــه	
انجــام	شــده	اســت،	نســبت	تولیــد	و	فــروش	چاقــو	و	مــس	
ــه	در	 ــه	همیش ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ــود،	ای ــه	۴۰	ب ۶۰	ب
ــد	و	 ــم	در	تولی ــه	اول	را	ه ــو	رتب ــته	چاق ــال	های	گذش س
هــم	در	فــروش	داشــت،	ولــی	عیــد	امســال	مــس	در	ایــن	

زمینــه	پیشــی	گرفــت.
ــه	 ــوان	گفــت	ک ــه	اینکــه	می	ت ــا	اشــاره	ب ــن	مســئول	ب ای
ــت	 ــود	را	پش ــکوفایی	خ ــس	دوران	ش ــر	م ــال	حاض در	ح
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ســر	می	گــذارد،	اظهــار	کــرد:	خوشــبختانه	بعــد	از	پشــت	
ســر	گذاشــتن	مشــکالتی	در	ایــن	زمینــه،	امــروز	شــاهد	
جــذب	ســرمایه	گذار	در	ایــن	بخــش	هســتیم،	در	نتیجــه	
تــداوم	ایــن	امــر	تاثیــرات	فرهنگــی	هــم	بــه	دنبال	داشــت	
ــردم	از	حــوزه	محصــوالت	صنایع	دســتی	 ــث	شــد	م و	باع

اســتقبال	کننــد.
خدایی	فــرد	بــا	بیــان	اینکــه	امــروز	اســتقبال	مــردم	از	مس	
هــم	بــه	جهــت	مزیتــی	کــه	بــرای	ســالمت	انســان	دارد	و	
ســایر	مســائل،	بیش	از	گذشــته	بوده	و	بســیاری	از	مســائل	
دســت	بــه	دســت	هــم	داد	تــا	دوبــاره	مــس	بــه	خانه	هــای	
مــردم	بازگــردد،	ادامــه	داد:	صنعت	گــران	ایــن	حــوزه	
ــی	کــه	در	دهــه	۶۰	 ــد	و	از	اتفاق ــراد	باهوشــی	بودن هــم	اف
و	۷۰	برای	شــان	افتــاده	بــود،	درس	گرفتنــد	و	هــر	روز	بــه	

محصــوالت	خــود	تنــوع	دادنــد.
وی	افــزود:	امــروز	تنــوع	تولیــد	محصــوالت	صنایع	دســتی	
ــان	 ــتان	زنج ــال	حاضــر	در	اس ــاال	اســت	و	در	ح بســیار	ب
ــوع	 ــه	دو	ن ــر	هفت ــه	ه ــم	ک ــراغ	داری ــی	را	س صنعت	گران
ــی	 ــدان	معن ــن	ب ــد	و	ای ــد	می	کنن ــد	تولی محصــول	جدی
اســت	کــه	هنرمنــدان	مــا	بــه	ایــن	مهــم	اشــرافیت	دارنــد	
کــه	بایــد	بــازار	را	بــا	خالقیت	شــان،	بــا	طرح	هــای	
ــد.	 ــه	دارن ــکوفا	نگ ــه	روز	و	ش ــان	ب ــان	و	نوآوری	ش جدیدش
از	طرفــی	مــس	در	حــوره	تزئینــات	رشــد	زیــادی	داشــته	
ــدا	 ــت	پی ــن	صنع ــه	ای ــادی	ب ــل	زی ــردم	تمای ــت	و	م اس

کرده	انــد.
اداره	کل	 صنایع	دســتی	 معاونــت	 سرپرســت	
میراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	
ــزرگ	 ــون	۱5	کارگاه	ب ــه	هم	اکن ــان	اینک ــا	بی ــان	ب زنج

ــان	 ــتان	زنج ــس	در	اس ــتی	م صنایع	دس
ــدود	 ــط	ح ــور	متوس ــه	ط ــه	ب ــم	ک داری
ــه	کار	هســتند،	 ۴۰	نفــر	در	آن	مشــغول	ب
گفــت:	ایــن	نشــان		مــی	دهــد	کــه	اهدافی	
کــه	در	حــوزه	اقتصــاد	مقاومتــی	داشــتیم	
ــه	 ــه	عین ــان	ب ــس	زنج ــای	م در	کارگاه	ه
خــود	را	نشــان	می	دهــد.	در	حــال	حاضــر	
کارگاه	هــای	متوســط	مــا	تولیــدی	در	
حــدود	یــک	تــن	در	روز	دارنــد	و	ســرجمع	
ــن	محصــوالت	مــس	تولیــد	 ــه	۱5	ت روزان
می	کننــد	و	ایــن	تولیــد	یــک	حجــم	
بــاال	بــوده	و	بــه	مرحلــه	صــادرات	رســیده	

ــت. اس
ــودن	ســرانه	ایجــاد	اشــتغال	 وی	پاییــن	ب
ــدار	را	 ــتغال	پای ــدن	اش ــود	آم ــه	وج و	ب
از	مزیت	هــای	صنعــت	مــس	زنجــان	
امیدواریــم	 دانســت	و	تصریــح	کــرد:	

ــوده	 ــه	ب ــا	آن	مواج ــوزه	ارز	ب ــروز	در	ح ــه	ام مشــکالتی	ک
ــال	رخ	دادن	 ــرخ	ارز	در	ح ــانات	ن ــه	در	نوس ــی	ک و	اتفاقات
ــه	 ــواد	اولی ــن	م ــه	تامی ــا	در	زمین ــده	ت ــث	ش ــت،	باع اس
دچــار	مشــکل	شــویم،	برطــرف	شــده	و	کمــاکان	روزهــای	

ــیم. ــته	باش ــس	را	داش ــکوفایی	م ش
سرپرسـت	معاونت	صنایع	دسـتی	اداره	کل	میراث	فرهنگی،	
صنایع	دسـتی	و	گردشـگری	اسـتان	زنجـان	یـادآور	شـد:	
سـال	۹۶	بـرای	چاقوسـازان	زنجـان	هـم	سـال	خوبـی	
بـود	و	محصوالت	شـان	فـروش	خوبـی	داشـت،	هـر	چنـد	
صنعت	گـران	ایـن	عرصـه	نیـز	درگیـر	کمبـود	مـواد	اولیه	
هسـتند،	بـا	ایـن	وجـود	تولیدکننـدگان	چاقـوی	زنجـان	
فعال	انـد.	تقریبـا	5	درصـد	چاقوی	کشـور	ایرانی	اسـت	که	
سـهم	اسـتان	زنجان	از	این	5	درصد	۳.5	اسـت	و	امیدواریم	

در	آینـده	نزدیـک	ایـن	سـهم	را	افزایـش	دهیم.
ــتی	 ــاالن	صنایع	دس ــه	فع ــرد	در	خصــوص	بیم ــی	ف خدای
اســتان	زنجــان	نیــز	خاطرنشــان	کــرد:	هم	اکنــون	۱۳۰۰	
نفــر	بیمــه	شــده	در	ایــن	حــوزه	داریــم	و	منتظــر	تصمیــم	

دولــت	در	ایــن	زمینــه	هســتیم.
اسـتاد	صنعت	مسـگری	اسـتان	زنجان	نیز	گفـت:	صادرات	
شـمش	مـس	از	طریـق	کشـور	عـراق	بـه	ترکیه	باعـث	باال	
رفتـن	قیمت	ایـن	فلـز	شـده	و	مشـکالتی	را	بـرای	فعاالن	

صنعـت	مس	اسـتان	زنجـان	ایجـاد	کرده	اسـت.
جعفــر	ارتیشــه	دار	افــزود:	وضعیــت	مــواد	اولیــه	مــس	هــر	
ــا	فعالیــت	 ــان	ب ــر	مــی	شــود	و	برخــی	ســود	جوی روز	بدت
هــای	خــود	باعــث	گــران	شــدن	قیمــت	مــس	مــی	شــوند	
ــد	 ــرای	خری ــت	مســگری	ب ــاالن	صنع ــه	فع ــی	ک ــه	نوع ب

شــمش	و	ورق	مــس	بــا	مشــکل	موجــه	مــی	شــوند.

وی	تاکیــد	کــرد:		تــداوم	وضــع	موجــود	در	زمینه	صــادرات	
شــمش	و	ورق	مــس،	باعــث	تعطیلــی	کارگاه	هــای	تولیــد	
ــع	وابســته	خواهــد	 ــع	دســتی	رشــته	مــس	و	صنای صنای
شــد	و	اشــتغال	بیــش	از	۲	هــزار	نفــر	فعــاالن	ایــن	صنعت	

را	بــه	خطــر	خواهــد	انداخــت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	از	ســال	طــی	ســال	هــای	اخیر	شــاهد	
رونــد	روبــه	رشــد	در	زمینــه	بــازار	تقاضــا	بــرای	محصوالت	
ــای	 ــاهد	احی ــال	۹۲	ش ــه	داد:	از	س ــتیم،		ادام مســی	هس
ــتیم	 ــان		هس ــتان	زنج ــگری	در	اس ــت	مس ــدد	صنع مج
ــازاری	تقاضــا	در	ســطح	اســتان	 ــه	نوعــی	کــه		وجــود	ب ب
و	خــارج	از	اســتان	باعــث	افزایــش	عرضــه	ایــن	محصــول	

صنایــع	دســتی	در	اســتان	شــد.
ــت	 ــا	توســعه	صنع ــزود:	در	حــال	حاضــر	ب ارتیشــه	دار	اف
مســگری	در	زنجــان،	شــاهد	ورود	جوانــان	بــرای	یادگیری	

و	فعالیــت	در	ایــن	صنعــت	هســتیم.
ــان	 ــا	بی ــان	ب ــتان	زنج ــتی	اس ــع	دس ــال	صنای ــن	فع ای
اینکــه	صنعــت	مــس		بــه	عنــوان	یــک	رشــته	ریشــه	دار	
ــه	یــادگار	مانــده	اســت	قدمــت	 ــرای	وی	ب از	گذشــتگان	ب
ســاخت	ظــروف	مســی	و	مســگری	در	زنجــان	را	۳۰۰	تــا	
ــر	 ــفانه		از	اواخ ــت:	متاس ــرد	و	گف ــوان	ک ــال	عن ۴۰۰	س
ســال	۶۸	بــه	دلیــل	برخــی	تبلیغــات	ســوء	و		غلط	توســط	
عــده	ای	نــاآگاه	صنعــت	مســگری	در	زنجــان	بــا	افــوال	۲۰	

ســاله	مواجــه	شــد.
ارتیشــه	دار	ظرافــت	و	هنرمنــدی	بــه	کار	رفتــه	در	
ــران	و	 ــزده	در	ای ــان	را	زبان ــی	زنج ــروف	مس ــدات	ظ تولی
جهــان	عنــوان	کــرد	و	گفــت:	تنــوع	و	ظرافــت	در	ســاخت	
ظــروف		و	نقــوش	بــه	کار	رفتــه	در	ایــن	تولیــدات	همــواره		

ــت. ــوده		اس ــزد	ب زبان
وی	بــر	لــزوم	حمایــت	مســئولین	و	
توجــه	بــه	وضعیــت	بیمــه	ای	صنعتگــران	
افــزود:	 	 و	 کــرد	 تاکیــد	 مســگری	
ســازمانهای	بیمــه	گــر	تعامــل	خوبــی	بــا	

اتحادیــه	مســگری	داشــته	باشــند.
بــی	شــک	توجــه	بــه	حــوزه	صنایــع	
ــه	 ــتی	ک ــع	دس ــتی،	بخصــوص	صنای دس
دارای	چرخــه	تولیــد	بومــی	هســتند	
مــی	توانــد	نقــش	مهمــی	در	زمینــه	
ــعار	 ــق	ش ــن	تحق ــتغالزایی	و	همچنی اش
اقتصــاد	مقاومتــی	داشــته	باشــد.به	گونــه	
ای	کــه	رفــع	چالــش	هــای	فــرا	روی	
توســعه	صنایــع	دســتی	نقــش	تاثیرگــذار		
ــش	از	 ــد	بی ــی	توان ــتی	را	م ــع	دس صنای
ــه	رشــد	 ــد	رو	ب ــش	در	اقتصــاد	و	فراین پی

ــد. ــان	ده ــه	نش جامع
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میـراث ایــران

 گلیــم شــریکی پیــچ تنهــا اثــر ثبــت جهانــی اســتان کرمان 
ــرح  ــتان از ط ــن و افغانس ــد، چی ــی کاری هن ــا کپ ــت ام اس
ــی  ــازار جهان ــت در ب ــت قیم ــی و شکس ــل ایران ــای اصی ه
موجــب ضربــه زدن بــه صنایــع دســتی اصیــل ایرانــی شــده 

اســت.

ــت	 ــت	باف ــتی	دس ــع	دس ــه	صنای ــان	در	زمین ــتان	کرم اس
ســابقه		طوالنــی	در	ایــران	دارد	و	اســمش	در	زمینــه	برخــی	از	
محصــوالت	دســت	بــاف	از	جملــه	قالــی	کرمــان	و	گلیــم	های	
منحصــر	بــه	فــرد	اســتان	در	جهــان	نیــز	پیچیــده	اســت	یکی	
از	ایــن	محصــوالت	گلیــم	»شــریکی	پیــچ«	ســیرجان	اســت	
ــی	شــد.	مرکــز	تولیــد	 کــه	طــی	ســال	گذشــته	ثبــت	جهان

ایــن	گلیــم	روســتای	دارســتان	در	ســیرجان	اســت.
ــی	شــد	و	چنــدی	 ایــن	گلیــم	یــک	ســال	قبــل	ثبــت	جهان
ــه	 ــه	ب ــتان	ک ــتی	دارس ــع	دس ــادر	صنای ــز	م ــل	نی ــاه	قب م
مــادر	گلیــم	ایــران	شــهر	معــروف	اســت،	پــس	از	۱۱۰	ســال	
بافندگــی	درگذشــت،	»مــاه	نشــان	شهســواری«	بدون	شــک	
یکــی	از	قدیمــی	تریــن	هنرمنــدان	گلیــم	بــاف	کشــور	بــود	
ــدان	اســتان	 ــن	هنرمن ــا	درگذشــتش	یکــی	از	کهنتری کــه	ب
کرمــان	کــه	نقــش	قابــل	توجهــی	در	ثبــت	جهانــی	ایــن	اثــر	

ــوش	شــد. در	یونســکو	داشــت	خام
ــس	از	 ــی	پ ــتان	در	حال ــان	در	دارس ــم	باف ــد	گلی نســل	جدی
ثبــت	جهانــی	ایــن	گلیــم	در	انتظــار	بهبــود	اقتصــاد	محلــی	
ــش	 ــل	افزای ــه	دلی ــا	ب ــالف	انتظاره ــاال	برخ ــه	ح ــد	ک بودن
قیمــت	مــواد	اولیــه	و	دالل	بــازی،	هنــوز	تحولــی	در	زندگــی	

ــد. ــرده	ان ــان	احســاس	نک ش
ــا	تنهــا	مختــص	دارســتان	 ــاف	ام ــوع	گلیــم	دســت	ب ــن	ن ای
نیســت،	در	بســیاری	از	روســتاهای	و	مناطــق	عشــایر	نشــین	
ســیرجان	مــی	تــوان	ایــن	نــوع	گلیــم	را	مشــاهده	کــرد،	حاال	
کــه	خشکســالی	امــان	از	کرمانــی	هــا	بریــده	اســت	بســیاری	
از	روســتاییان	بــه	بافــت	قالــی	و	گلیــم	روی	آورده	انــد	در	ایــن	
ــچ	 ــریکی	پی ــت	ش ــش	را	در	باف ــن	نق ــان	مهمتری ــان	زن می
دارنــد	امــا	دالل	بــازی	هــا	از	یــک	ســو	و	از	ســوی	دیگــر	کپی	
کــردن	طرح	هــای	گلیــم	شــریکی	پیــچ	در	افغانســتان،	چین	
ــه	 ــر	در	حــال	ضرب ــا	قیمــت	هــای	بســیار	پاییــن	ت و	هنــد	ب

زدن	بــه	بــازار	گلیــم	ســیرجان	اســت.
در	حالیکــه	تولیــد	ایــن	محصــول	در	ســال	۹۰،	پنجــاه	هــزار	
ــزار	 ــه	۱5	ه ــزان	ب ــن	می ــاال	ای ــود	ح ــال	ب ــع	در	س مترمرب
مترمربــع	رســیده	اســت	و	ادامــه	ایــن	رونــد	ایــن	اثــر	ثبــت	
جهانــی	اســتان	کرمــان	را	در	معــرض	خطــر	جــدی	قــرار	داده	

اســت.
بــرای	بررســی	وضعیــت	ایــن	گلیــم	کافیســت	کــه	ســری	بــه	
روســتاهای	شهرســتان	ســیرجان	بزنیــد،	البتــه	ایــن	روزهــا	
در	گالــری	هــای	شــهر	کرمــان	و	ســیرجان	و	مراکــز	فــروش	
ــا	قیمــت	 صنایــع	دســتی	مــی	تــوان	ایــن	کاال	را	دیــد	کــه	ب
ــه	فــروش	مــی	رســد	امــا	بایــد	دیــد	 هــای	قابــل	توجهــی	ب

ــه	اســت. ــرای	بافنــدگان	چگون وضعیــت	در	روســتاها	و	ب
ایــن	گلیــم	البتــه	یــک	خصوصیــت	خــاص	دارد،	نمــی	تــوان	
دو	گلیــم	شــریکی	پیــچ	را	شــبیه	یکدیگــر	پیــدا	کــرد	چــون	
در	کنــار	طــرح	هــای	کلــی	کــه	ایــن	گلیــم	دارد	در	نهایــت	
طــرح	نهایــی	کــه	از	زیــر	دســت	زنــان	ســیرجانی	بیــرون	می	

آیــد	بیانگــر	اندیشــه	هــا	و	احساســات	بافنــدگان	اســت.
امــا	در	طراحــی	گلیــم	از	طــرح	هــای	ثابتــی	ماننــد،	حیوانات،	
پرنــدگان،	گیاهــان،	انــواع	ترنــج،	نقــوش	هندســی	اســتفاده	
مــی	شــود	و	البتــه	اســتفاده	از	خــرده	نقــش	هــا	نیــز	در	بافت	

گلیــم	آزاد	اســت.
هــر	چنــد	کــه	ایــن	روزهــا	»مــاه	نشــان«	دیگــر	صدایــش	در	
کارگاه	هــای	گلیــم	بافــی	ســیرجان	شــنیده	نمــی	شــود	امــا	
هنــوز	هــم	نفســش	در	روح	مــردم	ایــن	روســتا	دمیــده	مــی	
شــود	و	دختــرکان	ســیرجانی	بــا	لبــاس	هــای	رنگارنــگ	هنوز	

هــم	پــای	دارهــای	گلیــم	مــی	نشــینند	و	از	مادرانشــان	گلیم	
بافــی	و	طــرح	زدن	را	مــی	آموزنــد،	پدرانشــان	هــم	بــا	دســت	
هــای	رنگــی	کــه	ناشــی	از	رنگ	زدن	پشــم	هــای	گوســفندان	
دشــت	و	صحــرای	همیــن	منطقــه	اســت	هــر	روز	نــخ	هــای	
رنگارنــگ	را	بــر	دوش	مــی	کشــند	بــه	کارگاه	هــای	مــی	برند.

دالل ها دست گلیم بافان را در رنگ می گذارند
هــر	چنــد	هنــوز	هیــچ	حمایــت	مشــخصی	از	بافنــدگان	نمی	
ــدک	گلیــم	هــا	را	از	هنرمنــدان	 ــا	قیمــت	ان شــود	و	دالالن	ب
روســتایی	مــی	خرنــد	و	در	گالریهــای	شــیک	بــا	چنــد	برابــر	
قیمــت	بــه	مصــرف	کننــدگان	مــی	فروشــند	امــا	روســتاییان	
تــالش	مــی	کننــد	راه	مــاه	نشــان	شهســواری	را	ادامــه	دهند.
ــی	 ــان	م ــا	گم ــم	بســیاری	از	آنه ــی	گلی ــت	جهان ــس	از	ثب پ
کردنــد	وضعشــان	بهتــر	مــی	شــود	امــا	هنــوز	تغییــر	
ــداده	اســت	دلیــل	ایــن	 محسوســی	در	زندگــی	شــان	روی	ن
ــی	هــای	 ــه	هــا	و	تعاون امــر	هــم	عــدم	تاثیــر	گــذاری	اتحادی
رســمی	و	حمایــت	از	بافنــدگان	اســت	از	ســوی	دیگــر	افزایش	
ــرده	 ــاال	ب قیمــت	مــواد	اولیــه	قیمــت	محصــول	را	آنچنــان	ب
اســت	کــه	بســیاری	از	مــردم	عــادی	دیگــر	تــوان	خریــد	گلیم	

ــد. ــچ	را	ندارن گــران	شــریکی	پی
در	خانــه	هــای	روســتاییان	دارســتان	بســیاری	از	زنــان	گلیــم	
بــاف	حــاال	آنقــدر	پیــر	شــده	انــد	کــه	در	ایــوان	خانــه	هــای	
ــد	 ــی	کنن ــگاه	م ــی	را	ن ــی	نشــینند	و	کار	دختران سرســبز	م
ــد	و	گاه	گــداری	آن	هــا	را	 ــخ	شــده	ان ــه	ن ــازه	دســت	ب کــه	ت

راهنمایــی	مــی	کننــد.
صـدای	آواز	خوانی	زنان	سـیرجانی	در	پشـت	دارهـای	قالی	در	
کوچـه	و	پـس	کوچه	های	خشـت	و	گلـی	به	گوش	می	رسـد.
۱۲	هــزار	گلیــم	بــاف	در	روســتاهای	و	مناطق	عشــیره	نشــین	
ــم	 ــام	گلی ــد	ن ــی	کنن ــالش	م ــتند	و	ت ــال	هس ــیرجان	فع س
ســیرجان	را	زنــده	نگــه	دارنــد	و	در	معابــر	شــهر	ســیرجان	نیز	
نمادهــای	بزرگــی	از	ایــن	گلیــم	نظــر	گردشــگران	را	بــه	خــود	
جلــب	می	کنــد،	هنرمنــدان	ســعی	کــرده	انــد	در	کنــار	بافت	
گلیــم	تابلــو،	رومیــزی	و	کاالهــای	مختلفــی	کــه	می	تــوان	در	

زندگــی	روزمــره	مــردم	تاثیــر	بگــذارد	را	نیــز	تولیــد	کننــد.
بســیاری	از	ایــن	گلیــم	بافــان		بیمــه	نیســتند،	درآمــد	ثابــت	

ندارنــد	و	نمــی	تواننــد	آینــده	روشــنی	را	مقابــل	خــود	
ــا	 ــطه	ه ــا	واس ــن	مشــکل	آنه ــا	مهمتری ــد	ام ــاهده	کنن مش
ــی	 ــه	دار	قال ــان	ب ــی	دستش ــه	حت ــدون	اینک ــه	ب ــتند	ک هس
ــه	 ــد	ک ــرده	ان ــاد	ک ــکاره	ای	را	ایج ــازار	م ــند	ب ــورده	باش خ

ــی	رود. ــان	م ــب	خودش ــه	جی ــودش	ب س
ــوم،	۱۲	زن	 ــی	ش ــم	م ــت	گلی ــای	باف ــی	از	کارگاه	ه وارد	یک
ــم	هســتند،	 ــن	گلی ــت	ای ــه	صــورت	شــریکی	در	حــال	باف ب
اینجــا	دقیقــا	مــی	تــوان	معنــی	اســم	گلیــم	شــریکی	پیــچ	
ــت	 ــدان	اس ــن	هنرمن ــی	از	ای ــول	یک ــرا	ش ــرد،	زه را	درک	ک
کــه	هنــرش	را	از	مــادر	بــه	ارث	بــرده	اســت	در	کنــارش	ســه	
خواهــرش،	دخترانــش	و	مــادر	و	مــادر	بزرگــش	نیــز	حضــور	
ــدر	 ــه	پ ــا	ک ــا	رض ــه	آق ــات	خان ــاق	در	حی ــرون	ات ــد.	بی دارن
ــواده	اســت	در	حــال	رنگریســی	اســت	و	چندیــن	دیــگ	 خان
در	حــال	جوشــیدن	اســت	و	بــوی	خاصــی	در	خانــه	پیچیــده،	
زهــرا	مــی	گویــد:	تمــام	ایــن	نــخ	هــا	بــا	رنــگ	هــای	طبیعــی	

کــه	از	گیاهــان	صحرایــی	گرفتــه	شــده	رنــگ	مــی	شــود.
زهـرا	مـی	افزایـد:	دختـران	روسـتایی	در	سـیرجان	از	وقتـی	
چشـم	باز	مـی	کننـد	در	کنار	مادرانشـان	کنـار	دارهـای	قالی	
زندگـی	می	کننـد،	در	کنار	کار	خانـه،	کشـاورزی	و	دامپروری	
گلیم	بافـی	هم	یاد	می	گیرنـد	و	بافندگان	اصلی	شـریکی	پیچ	

هسـتند	اما	هیـچ	یـک	از	آنها	بیمه	نیسـتند.
ــان	 ــدن	گیاه ــرای	چی ــزود:	در	فصــول	خــاص	ســال	ب وی	اف
ــفندان	 ــم	گوس ــه	از	پش ــی	ک ــخ	های ــی	ن ــگ	ریس ــرای	رن ب
تولیــد	مــی	شــود	بــه	دشــت	هــا	مــی	رویــم،	زنــان	در	همــه	
ــچ	نامــی	از	آن	 ــا	هی ــد	ام ــم	حضــور	دارن ــد	گلی مراحــل	تولی
هــا	نیســت	و	درنهایــت	ســود	گلیمهــا	هــم	بــه	جیــب	دالالن	

ــی	رود. م
وی	بیــان	کــرد:	مهمتریــن	خواســته	مــا	بیمــه	و	حقــوق	ثابت	
اســت	کــه	علیرغــم	وعــده	هــای	محقــق	نشــده	اســت	حتــی	
قدیمــی	تریــن	کارگاه	هــای	شــریکی	پیــچ	در	منطقه	توســط	
ــوت	 ــدازی	شــده	اســت	حــاال	بســیاری	از	آنهــا	ف ــان	راه	ان زن
ــن	 ــا	ای ــم	ب ــی	دهی ــه	م ــان	را	ادام ــا	راهش ــا	م ــد	ام ــرده	ان ک
وجــود	در	ســال	هــای	اخیــر	تمایــل	نســل	جدیــد	بــه	ادامــه	
ایــن	رونــد	کاهــش	یافتــه	و	ترجیــح	مــی	دهنــد	کاری	کننــد	

کــه	آینــده	نیــز	داشــته	باشــند.

دست چینی ها روی صنایع دستی کرمان/
پایتخت گلیم جهان در انتظار حمایت
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افزایش هزینه تامین مواد اولیه
بی	بــی	فاطمــه	دیگــر	هنرمنــد	روســتایی	مــی	گویــد:	هزینه	
مــواد	اولیــه	آنقــدر	زیــاد	شــده	اســت	کــه	در	نهایــت	قیمــت	
تمــام	شــده	گلیــم	را	زیــاد	مــی	کنــد	بــه	همیــن	دلیــل	مردم	
ــی	 ــداران	داخل ــد	و	خری ــم	را	دارن ــد	گلی ــوان	خری ــر	ت کمت
کاهــش	یافتــه	انــد	در	بازارهــای	خارجــی	هــم	دالالن	حضــور	

دارنــد	کــه	از	دســترس	مــا	خــارج	اســت.
وی	گفــت:	ثبــت	جهانــی	گلیــم	مشــکلی	از	مــا	حــل	نکــرده	
ــه	جیــب	صــادر	کننــده	هــا	و	 اســت	بلکــه	پــول	بیشــتری	ب

واســطه	هــا	ســرازیر	کــرده	اســت.
وی	بــا	تاکیــد	بــر	برنــد	ســازی	گلیــم	شــریکی	پیــچ	افــزود:	
شــرکت	هــای	تعاونــی	بایــد	نقــش	پــر	رنــگ	تــری	در	ایــن	
ــدون	واســطه	دســت	 ــدات	را	ب مســیر	داشــته	باشــند	و	تولی

مشــتریان	خارجــی	برســانند.
وی	بیــان	کــرد:	برخــی	از	زنــان	اینجــا	یــک	قــرن	اســت	کــه	
گلیــم	مــی	بافنــد	و	ســن	باالیــی	دارنــد	در	واقــع	گلیــم	بافــی	
ســبک	زندگــی	مــا	را	تغییــر	داده	اســت	و	همــه	رونــد	زندگی	

را	تحــت	تاثیــر	قــرار	داده	اســت.
ــا	تاکیــد	گفتــه	 مدیــر	شــرکت	فــرش	دســتباف	ســیرجان	ب
ــم	 ــت	گلی ــن	وضعی ــان،	در	خصــوص	آخری ــم	باف ــای	گلی ه
ــم	 ــی	گلی ــت	جهان ــس	از	ثب ــد:	پ ــی	گوی ــچ	م ــریکی	پی ش
شــریکی	پیــچ	تمایــل	بــازار	جهانــی	بــه	ایــن	محصول	بیشــتر	
شــده	اســت	امــا	بــا	وجــود	افزایــش	تقاضــا	تولیــد	بــه	همــان	

نســبت	رشــد	نداشــته	اســت.
ــول	 ــد	محص ــد	تولی ــرد:	رون ــان	ک ــی	بی ــدی	روح	االمین مه
طــی	ســال	هــای	گذشــته	ســیر	نزولــی	یافتــه	اســت	و	بــرای	
رفــع	این	مشــکل	بایــد	حمایــت	هــای	دولتــی	از	بافنــدگان	و	

تولیــد	کننــدگان	افزایــش	یابــد.

وی	بیمــه،	تغییــر	ســبک	زندگــی	مــردم،	تمایــل	جوانــان	بــه	
انتخــاب	شــغل	هــای	دیگــر	و	کاهــش	تعــداد	کارگاه	هــا	دلیل	

کاهــش	تولیــد	اســت.
روح	االمینـی	گفـت:	بایـد	جذابیـت	هـای	الزم	بـرای	جوانـان	
ایجـاد	شـود	در	غیر	این	صـورت	شـاهد	از	دسـت	دادن	بازارها	
خواهیـم	بـود	چون	هنـدی	ها،	چینـی	هـا	و	افغان	هـا	با	کپی	
کـردن	طـرح	های	ایـران	با	هزینه	بسـیار	کمتر	گلیـم	را	تولید	

و	بازارهـا	را	از	دسـت	مـا	خارج	مـی	کنند.
ــد	 ــرد:	بای ــان	ک ــد	و	بی ــان	ش ــم	باف ــه	گلی ــتار	بیم وی	خواس
ــم	از	مســیر	 ــود	و	دالالن	ه ــگ	ش ــر	رن ــا	پ ــی	ه ــش	تعاون نق

ــا	حــذف	شــوند. ــه	بازاره ــم	ب ــال	گلی انتق
بـا	وجـود	تمام	مشـکالت	هنوز	هـم	صـدای	آواز	خوانـی	گلیم	
بافـان	که	نقـش	های	گلیـم	را	زمزمـه	می	کنند	بـه	گوش	می	

رسـند	و	روسـتاییان	امیدوارند	مشکالتشـان	رفع	شود.

میـراث ایــران

ــن  ــز اولی ــاز مرک ــه از دیرب ــان ک گی
ــود،با  ــی ش ــناخته م ــور ش ــا در کش ه
تعطیــات  فصــل  شــدن  نزدیــک 
تابســتانی خــود را آمــاده پذیرایــی 
ــد  ــرای بازدی از مســافران تابســتانی ب
ازجاذبــه هــای طبیعــی، تاریخــی و 

گردشــگری مــی کنــد.

ــع،	 ــر	مرب ــا	وســعت	۱۴	هــزار	و	۴۴	کیلومت اســتان	گیــالن	ب
اســتانی	اســت	کــه	بــه	صــورت	یــک	نــوار	ســاحلی	از	
ــم	 ــر	خت ــتان	رودس ــه	شهرس ــاز	و	ب ــتارا	آغ ــتان	آس شهرس

ــای	خــزرو	 ــع	آن	دری ــوار	کــه	یــک	ضل ــن	ن مــی	شــود.	در	ای
ضلــع	جنوبــی	آن	را	کــوه	هــای	البــرز	فــرا	گرفته،	اکوتوریســم	
بکــری	مشــاهده	مــی	شــود.	عــالوه	بــر	آن	بناهــای	تاریخــی	
ــر	 ــه	زی ــود	دارد	ک ــالن	وج ــخ	گی ــده	از	تاری ــا	مان ــار	بج و	آث

ــده	اســت. ــناخته	مان ــالن	ناش ــبز	گی پوشــش	س
ســرو	غــول	پیکــر	روســتای	هرزویــل،	نادرتریــن	گل	لــی	لــی	
ــردم	 ــوزه	م ــوباتان	و	م ــالق	س ــاش،	یی ــتای	دام ــوم	در	روس ی
شناســی	تالــش،	قدیمــی	تریــن	مســجد	گیــالن	در	جنــگل	
ــادگاران	جنبــش	جنــگل	در	 ــا	ی هــای	دیناچــال،	حمامــی	ب
ــالن،	 ــز	گی ــی	دودی	در	مرک ــر	ماه ــا	عط ــازاری	ب ــما،	ب کس
گنجینــه	نســخ	خطــی	در	کتابخانــه	ملــی	رشــت،	پــل	هــای	
خشــتی	روســتای	نیاکــو	در	مســیر	راه	شــاه	عباســی،	فــروش	

انــواع	نــان	هــای	محلــی	در	روســتای	دیوشــل،	بقعــه	میراثــی	
ــا	ســید	حســین	در	لنگــرود،	آبشــار	ماهــی	مشــو	در	الت	 آق
لیــل،	گنبــد	پیرمحلــه	رودســر	و	قدیمــی	تریــن	پــل	خشــتی	

گیــالن	در	روســتای	تمیجــان.
	

سروی با قدمت 3۰۰۰ ساله که ثبت ملی شد
قبل	از	رسـیدن	به	شـهر	منجیل	و	در	مسـیر	پـادگان	منجیل	
مسـیر	خود	را	به	سـمت	روسـتای	هرزویل	کج	کنید.	درختان	
چنـار	تنومنـدی	کـه	بـر	اثـر	وزش	بادهـای	منجیل	کج	شـده	

انـد،	زیبایی	مسـیر	را	دوچنـدان	می	کند.
ــه	آن	 ــر	تن ــاع	و	قط ــر	ارتف ــر،	۳۰	مت ــول	پیک ــرو	غ ــن	س ای
ــه	 ــال	و	ب ــرو	۱۰۰۰	س ــر	س َ ــن	اَب ــد.	ای ــی	باش ــر	م ۴۰,۴مت

لذت خرید در بزرگترین بازار روباز کشور/ سروی با قدمت ۳۰۰۰ سال
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ــی	 ــن	اهال ــن	درخــت	بی ــر	دارد.	ای ــال	عم ــی	۳۰۰۰	س روایت
ــه	 ــع	طبیعــی	ب ــر	اداره	مناب مقــدس	اســت.	در	ســالهای	اخی
منظــور	حفاظــت،	دور	درخــت	را	فنــس	هــای	فلــزی	کشــیده	
اســت.	ابــر	ســرو	هرزویــل	۳۰	شــهریور	ســال	۱۳۶۶	از	ســوی	
شــورای	عالــی	محیــط	زیســت	بــه	عنــوان	اثــر	ملــی	بــه	ثبت	

ــید. رس
	

روستای داماش، رستنگاه نادرترین گل لی لی یوم
ــا	 ــه	ب ــار	اگرچ ــتان	رودب ــاش«	در	شهرس ــام	روســتای	»دام ن
چشــمه	آب	معدنــی	آن	گــره	خــورده	اســت،	ولــی	یــک	گونــه	
نــادر	و	کمیــاب	از	تیــره	»لــی	لــی	یــوم«	در	ایــن	روســتا	بــه	
صــورت	خــودرو	رشــد	مــی	کنــد.	ســال	۱۳5۴	خورشــیدی	
ــادر	و	 ــه	ن ــن	گون ــوی،	ای ــناس	فرانس ــوری«،	گیاه	ش ــدر	ب »ل
کمیــاب	را	در	روســتای	دامــاش	شناســایی	و	بــه	دنیــا	معرفی	
ــن	 ــی	آن	»سوس ــام	محل ــه	ن ــاب	ک ــه	کمی ــن	گون ــرد.	ای ک
ــده	از	 ــس	کشــی	ش ــه	فن ــک	محوط ــراغ«	اســت،	در	ی چلچ
ســوی	اداره	کل	محیــط	زیســت	گیــالن	حفاظــت	مــی	شــود.
ــوده	و	 ــدود	ب ــیار	مح ــراغ،	بس ــن	چلچ ــی	سوس دوره	گل	ده
ســازمان	محیــط	زیســت	در	زمــان	پیــک	گل	دهــی	سوســن	
چلچــراغ	»کــه	معمــوال	خــرداد	مــاه	اســت«	اجــازه	مــی	دهد	

گردشــگران	از	نزدیــک	سوســن	چلچــراغ	را	ببیننــد.
گل	هــای	لــی	لیــوم	بــوری،	قامــت	بلنــدی	داشــته	و	گل	های	
ــه	صــورت	واژگــون	شــکفته	مــی	شــود،	شــکوفه	هــای	 آن	ب
ایــن	گل	بــا	رنــگ	ســفید	و	لکه	هــای	متعــدد	بنفــش	تیــره	و	
معطــر،	بــه	صــورت	واژگــون	بــاز	شــده	و	انتهــای	گلبرگهــای	
ــای	بســیار	 ــای	برجســته	و	پرچــم	ه ــه	ه آن	پوشــیده	از	دان

بلنــد	اســت.
در	باالتریــن	حالــت،	۱5	غنچــه	بــر	روی	یــک	پایــه	رشــد	می	
کنــد	و	بــه	تدریــج	طبقــه	طبقــه	بــاز	مــی	شــود.	و	از	ابتــدای	
گل	دهــی	تــا	خشــک	شــدن	گلهــا	تقریبــا	۱5	روز	طــول	مــی	

ــودن	 ــه	دلیــل	شــکل	قرارگیــری	گلهــا	و	واژگــون	ب کشــد.	ب
ــن	گل	را	سوســن	چلچــراغ	نامگــذاری	 ــاش	ای ــی	دام آن	اهال

کــرده	انــد.
	

موزه مردم شناسی تالش در ییالق سوباتان
ــه،	 ــوای	جلگ ــرجی	ه ــای	ش ــه	ج ــد	ب ــت	داری ــر	دوس اگ
ــالن	 ــات	گی ــد،	ییالق ــه	کنی ــتان	را	تجرب ــکای	کوهس خن
ایــن	امــکان	را	بــه	شــما	مــی	دهــد	تــا	ســرمای	شــب	را	هم	
بــا	بخــاری	هیزمــی	بــه	صبــح	رســانید.	ییــالق	ســوباتان	در	
ارتفــاع	۱۹۰۰	متــری	از	ســطح	دریــا	در	کــوه	هــای	تالــش،	
ــی	 ــنگی	و	چوب ــای	س ــه	ه ــی	کلب ــدارد،	ول ــرق	ن ــه	ب گرچ
ــگران	 ــرای	گردش ــدرن	پذی ــبک	م ــه	س ــی	ب ــا	ویالهای و	ی
اســت.	نیمــه	خــرداد	مــاه،	سرتاســر	ســوباتان	پــر	اســت	از	
شــقایق	هایــی	کــه	البــه	الی	بوتــه	هــای	بلنــد	گیــاه	گلپــر	

ــد. رشــد	کــرده	ان
ــدن	مــوزه	عشــایر	تالــش	در	همیــن	ییــالق	کــه	توســط	 دی
ــای	 ــه	ه ــدن	کلب ــم	بازنشســته	احــداث	شــده،	دی ــک	معل ی
چوبــی	هاللــی	کــه	»پــوری«	نامیــده	مــی	شــود	و	بــا	ســیاه	
چادرهایــی	از	پشــم	بــز	پوشــیده	شــده	و	گفتگــو	بــا	»معروف	
ــی	 ــای	محل ــاس	ه ــوز	لب ــه	هن ــی	ک ــرد	تالش ــاط«	پیرم خی
ــاوت	از	 ــه	متف ــک	تجرب ــی	دوزد،	ی ــش	م ــان	تال ــرای	چوپان ب

ــود. ــالن	گــردی	خواهــد	ب گی
در	موزه	عشــایر	ســوباتان،	وســایل	زندگی	عشــایر	۱۰۰	ســال	
ــزرگ،	 پیــش	نگهــداری	مــی	شــود؛	ســنگ	آســیاب	هــای	ب
ســطل	هایــی	کــه	بــا	چــوب	تنــه	درخــت	گیــالس	ســاخته	
مــی	شــد،	لبــاس	هــای	ســنتی	مــردم	عشــایر	و	غیــره.	اگرچه	
نســل	گــوزن	گیــالن	»مــرال«	روبــه	انقــراض	اســت،	امــا	مــی	
توانیــد	شــاخ	هــای	گــوزن	شــکار	شــده	در	ادوار	گذشــته	را	بر	
ــوزه	 ــی«	صاحــب	م ــی	»بهمــن	جلیل ــه	چوب ــوار	کلب در	و	دی

. ببینید

	اسپی مزگت، قدیمی ترین مسجد گیالن
ــه	گیــالن	در	انبــوه	جنــگل	 دیــدن	یکــی	از	عجایــب	هفتگان
هــای	غــرب	وقتــی	متحیرتــان	مــی	کنــد.	ایــن	اثــر	بــه	جــا	

ــده،	بقایــای	یــک	مســجد	عصــر	ســلجوقی	اســت. مان
ــان	تالشــی،	مســجد	ســفید(	بیــن	 »اســپی	مزگــت«	)بــه	زب
رضوانشــهر	و	هشــپرتالش		و	در	میــان	پــارک	جنگلــی	دکتــر	
ــازمان	 ــط	س ــا	توس ــن	بن ــه	ای ــا	اینک ــرار	دارد.			ب ــتگار	ق رس
میــراث	فرهنگــی	گیــالن	در	ســال	۱۳۷۹	و	به	شــماره	۲۷۹۶	
در	فهرســت	بناهــای	میراثــی	کشــور	بــه	ثبــت	رســیده	ولــی	
ــدای	 ــوی	ابت ــد.	تابل ــی	خبرن ــود	آن	ب ــیاری	از	وج ــوز	بس هن
ــه	 ــش،	پیــش	از	رســیدن	ب ــه	تال ــی	رضوانشــهر	ب جــاده	اصل
ــپی	 ــدن	اس ــرای	دی ــافران	را	ب ــوم،	مس ــای	گیس ــگل	ه جن

ــد. ــی	میکن مزگــت	راهنمای
ایــن	مســجد	کــه	بنایــش	منســوب	بــه	قــرن	۶	و	۷	هجــری	
قمــری	اســت؛	حــدودا	یــک	و	نیــم	کیلومتــر	از	جــاده	اصلی	
فاصلــه	دارد.	مســیر	یــاد	شــده	تــا	نزدیــک	مســجد	تمامــا	
ــال،	 ــای	دیناچ ــد	جنگله ــان	بلن ــت	و	درخت ــفالت	اس آس
ــرده	اســت.	 ــاد	ک ــا	مســیر	مســجد	ایج ــبزی	را	ت ــل	س تون
ــازمان	 ــا	آرم	س ــفیدی	ب ــنگی	س ــه	س ــاده،	کتیب ــار	ج کن
میــراث	فرهنگــی	بــر	بســتر	زمیــن	اســتوار	مانــده	و	
مختصــری	از	مشــخصات	مســجد	بــر	آن	حــک	شــده	

ــت. اس
بنــای	عظیــم	اســپی	مزگــت	بــا	طــاق	ضربــی	و	ســتون	هــای	
عظیــم	پیــدا	اســت.	از	ســتون	هــای	پایــه	و	ســردرب	هاللــی	
بلنــد	می	تــوان	عظمــت	شبســتانهای	مســجد	را	دریافــت.	در	
شبســتان	اصلــی،	هنــر	معمــاران	و	گچــکاران	قــرن	ششــم	را	
مــی	تــوان	بــه	وضــوح	دیــد.	بــر	دیــواره	شــمالی	کتیبــه	ای	به	
خــط	کوفــی	مشــتمل	بــر	آیــات	قــرآن	بویــژه	آیه	»لــم	یخش	
ــد«	 ــن	باش ــن	المهتدی ــوا	م ــک	ان	یکون ــی	اولئ اال	اهلل	فعس

)توبــه	۱۸(	دیــده	مــی	شــود.

میـراث ایــران
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حمامی با خاطره جنبش جنگل در کسما
دیــدن	یــک	حمــام	قدیمــی	کــه	بــه	تازگــی	مرمــت	و	تغییــر	
کاربــری	یافتــه	خالــی	از	لطــف	نیســت.	بخصــوص	وقتــی	می	
ــوان	 ــه	عن ــگل	ب ــان	نهضــت	جن ــام	در	زم ــن	حم ــی	ای فهم
ــرزا	 ــری	می ــه	رهب ــارز	ب ــک	مب ــای	چری ــه	نیروه مریضخان

ــی	اســتفاده	مــی	شــده	اســت. کوچــک	جنگل
اگرچـه	بخـش	زیـادی	از	این	حمام	در	توسـعه	جاده	روسـتای	
کسـما	از	بیـن	رفتـه،	ولـی	خوشـبختانه	در	سـال	جـاری	بـه	
همـت	سـازمان	میـراث	فرهنگـی	ایـن	حمـام	مرمـت	شـده	
اسـت.	قدمت	این	حمـام		۳۰۰	سـال	پیش	تخمین	زده	شـده	
و	توسـط	»حاج	صالح	کسـمایی«،	یکی	از	تجار	کسـما	ساخته	
شـده	اسـت.	فرزند	حـاج	صالـح،	یعنی	حـاج	احمد	کسـمایی	

یکـی	از	سـران	اصلـی	جنبش	جنـگل	بود.
	

گنجینه نسخ خطی در کتابخانه ملی رشت
بــه	مرکــز	اســتان	گیــالن	کــه	مــی	رســید،	بناهــای	میــدان	
اصلــی	شــهر	یعنــی	عمــارت	هــای	بلدیــه،	پســت،	مهمانخانه	
ایــران	و	مریضخانــه	بلدیــه	خاطــره	نوســتالژیک	مــردم	رشــت	
اســت.	امــا	در	ابتــدای	خیابــان	علــم	الهــدی	از	بنــای	کتابخانه	
ــال	 ــه	در	س ــن	کتابخان ــه	ای ــای	اولی ــل	نشــوید.	بن ــی	غاف مل
ــه	 ــارف	پای ــر	مع ــت	نش ــط	جمعی ــیدی	توس ۱۳۰۴	خورش

گــذاری	شــد	و	در	ســال	۱۳۱۳	رســما	افتتــاح	شــد.
ــود.	 ــور	ب ــی	در	کش ــه	مل ــتین	کتابخان ــه،	نخس ــن	کتابخان ای
۱۸	دی	مــاه	۱۳۹5	در	ایــن	کتابخانــه	گنجینــه	نســخ	خطــی	
ایجــاد	شــد	و	بخشــی	از	کتــب	خطــی	مربــوط	بــه	قــرن	های	
۴	و	5		و	همچنیــن	اســنادهایی	بــا	محتــوای	ازدواج	و	فرمــان	

هــای	حکومتــی	در	ایــن	گنجینــه	نگهــداری	مــی	شــود.
	

بزرگترین بازار روباز در مرکز گیالن
گرچــه	رشــت	پیــش	از	بــه	قــدرت	رســیدن	اســماعیل	
ــا	 ــود،	امــا	ب ــازار	ب ــا	یــک	روز	ب صفــوی،	قصبــه	ای	کوچــک	ب
انتخــاب	رشــت	بــه	عنــوان	مرکــز	گیــالن	در	زمــان	سلســله	
یــاد	شــده،	صاحــب	بزرگتریــن	بــازار	کشــور	شــد	کــه	بارانداز	
ــهر	 ــازار	ش ــود.	ب ــاده	ابریشــم	ب ــیر	ج ــاری	مس ــای	تج کااله
ــر	شــهرهای	کشــور،	 ــای	دیگ ــر	بازاره رشــت	برخــالف	دیگ
سرپوشــیده	نیســت.	ایــن	شــکل	طراحــی	بخاطــر	اســتفاده	
ــاه	از	 ــی	اســت	کــه	۹	م ــور	خورشــید	در	هوای حداکثــری	از	ن

ــری	اســت. ــال	اب س
تنهــا	وجــه	مشــترک	بــازار	رشــت	بــا	دیگــر	بازارهــا،	وجــود	
کاروانســرا	بــا	ســکوها	و	طاقــی	هــای	بلنــد	بــوده	کــه	یــادآور	
ــای	 ــوی	آبه ــه	آن	س ــالن	ب ــه	ابریشــم	گی ــت	ک روزگاری	اس
ــی	 ــرای	طاق ــد.	»کاروانس ــی	ش ــادر	م ــپین	ص ــای	کاس دری
ــه	 ــعادت«	اگرچ ــرای	س ــک«	و	»س ــی	کوچ ــزرگ«،	»طاق ب

ــی	اســت. ــاز	هــم	دیدن ــی	ب ــد،	ول مرمــت	نشــده	ان
باشـکوه	ترین	قسـمت	بازار	رشـت،	بازار	ماهی	فروشـان	است.	
از	راسـته	رنگرزهـا	بـه	بعد،	بـوی	تند	ماهـی	دودی	و	سـیر	در	

هـوا	می	پیچـد.	فـروش	انـواع	سـبزیهای	محلـی؛	»ُچوچاق«،	
»خالـی	واش«،	»بـرگ	سـیر	محلـی«،	»کوتکوتـو«	و	فـروش	
انـواع	ماکیان	به	صـورت	زنده	نظیر؛	مـرغ	محلـی،	اردک	و	غاز	
و	حتـی	پرنـده	هایی	که	اسـیر	دام	شـکارچیان	شـده	انـد،	در	

این	راسـته	بفـروش	می	رسـد.
اگــر	طالــب	چاشــنی	هــای	متنــوع	گیــالن	هســتید،	در	ماهی	
ــرش،	رب	 ــار	ت ــرورده،	رب	ان ــون	پ ــد	زیت ــی	توانی ــان	م فروش
آلوچــه،	رب	ازگیــل،	آب	نارنــج،	رب	بــه	محلــی،	مربــای	بالنگ	
و	بهارنارنــج	و	رشــته	خوشــکار	ســنتی	تهیــه	کــرده	و	دســت	

پــر	بــه	دیــار	خــود	بازگردیــد.
	

پــل هــای خشــتی نیاکــو در مســیر راه شــاه 
عباســی قدیــم

پـل	های	خشـتی	گیـالن	عمدتـا	در	مسـیر	راه	شـاه	عباسـی	
سـاخته	شـده	اند	و	به	دلیـل	تعدد	شـعبات	رودخانـه	ها	هنوز	
برخـی	از	ایـن	پل	هـا	پابرجا	و	مـورد	اسـتفاده	مردم	اسـت.	در	
روسـتای	نیاکـو	دو	پـل	خشـتی	در	ابعـاد	متفـاوت	دیـده	می	
شـود.	پل	خشـتی	بـزرگ	نیاکـو،	پیـش	از	انقـالب	و	در	تاریخ	
۲۰	دی	مـاه	۱۳55	در	فهرسـت	بناهـای	میراثـی	کشـور	بـه	
ثبت	رسـید	و	پـل	دوم	که	کوچکتر	اسـت،	در	سـال	۱۳۸۲	در	

فهرسـت	بناهـای	میراثی	کشـور	ثبت	شـد.
پــل	بــزرگ	نیاکــو	بــه	پهنــای	5۸۰	ســانتی	متــر	و	دو	طــرف	
جــان	پنــاه	از	آجرهــای	بــه	پهنــای	۳۷	ســانتی	متــر	و	ســنگ	
فــرش	روی	آن	بــه	پهنــای	۴۷۰	ســانتی	متــر	ســاخته	شــده	
اســت.	درازای	سراســر	پــل	5۰	متــر	بــوده	و	دو	دهانــه	
کوچکتــر	در	طرفیــن	دارد.	پهنــای	دهانــه	هــای	بــزرگ	

ــالل	 ــط	ه ــا	از	وس ــدی	آنه ــر	و	بلن ــانتی	مت ــک	۲۳۰	س هری
ــر	اســت. ــانتی	مت ــن،	۱۴۰	س ــف	زمی ــا	ک شکســته	طــاق	ت
پــل	کوچــک	نیاکــو،	بــر	روی	رودخانــه	حشــمت	رود	و	کمــی	
ــرار	 ــج	ق ــالیزارهای	برن ــت	ش ــزرگ	و	در	جه ــل	ب ــر	از	پ جلوت

دارد.

ــج در  ــا آرد برن ــی ب ــای محل ــان ه ــواع ن ــر ان عط
ــل ــتای دیوش روس

ــا	 ــان	ب ــواع	ن ــت	ان ــالن،	پخ ــج	در	گی ــت	برن ــان	کش از	زم
ترکیــب	آرد	برنــج	و	گنــدم	نیــز	رواج	یافــت؛	نــان	ِکشــتا،	نــان	
ُخلفــه،	بُِپختــه	الســِئه	نـُـون،	نــان	تمیجــان	و	نــان	الکــو	تنهــا	

ــان	هــا	اســت. ــن	ن ــه	ای	از	ای نمون
ــه	در	 ــش	محل ــل	و	تال ــتای	دیوش ــر	دو	روس ــال	حاض در	ح
شهرســتان	لنگــرود،	نــان	هــای	محلــی	گیــالن	را	بــه	صــورت	
انبــوه	تولیــد	مــی	کننــد.	ایــن	روســتا،	بــا	۱۲۰	خانــوار،	روزانه	
ــالن	 ــر	گی ــد	و	در	سراس ــی	تولی ــان	محل ــواع	ن ــن	ان ۱۰۰۰	ت

توزیــع	مــی	کنــد.
ــتای	 ــار	روس ــدن	آبش ــی،	دی ــان	محل ــواع	ن ــد	ان ــز	خری بج
ــن	 ــژه	آنکــه	آب	ای ــی	از	لطــف	نیســت	بوی ــز	خال دیوشــل	نی
آبشــار	در	ســرریز	پاییــن	دســت	در	حوضچــه	ای	جمــع	مــی	

ــان	روســتا	اســت. ــح	جوان ــه	محــل	تفری شــود	ک
	

بقعــه ای بــا نقاشــی هــای مذهبــی یــادگاری از دوره 
کیاییــان در لنگــرود

ــی	از	 ــان،	یک ــی	فروش ــازار	ماه ــت	ب ــرود	و	پش ــهر	لنگ در	ش
زیباتریــن	بقعــه	هــای	میراثــی	شــرق	گیــالن	قــرار	دارد.	ایــن	
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بقعــه	مدفــن	دو	تــن	از	امیــران	کیایــی،	)ابراهیــم	و	حســین(	
ــه	اســت.	دیوارهــای	 ــی	پیــش	از	عصــر	صفوی حاکمــان	محل
ــوی	دارای	 ــه	ســنت	نقاشــی	عصــر	صف ــه	ب ــن	بقع گچــی	ای
نقاشــی	هــای	دیــواری	بــا	مضامیــن	مذهبــی	نظیــر	حــوادث	

عاشــورا	اســت.
اگرچــه	بخشــی	از	ایــن	نقاشــی	هــا	از	بیــن	رفتــه	امــا	دیــدن	
ــده	نقاشــی	هــا	از	یــک	ســو،	صنــدوق	چوبــی	و	درب	 باقیمان
نفیــس	چوبــی	کنــده	کاری	شــده	از	ســوی	دیگــر	هنر	دســت	

اســتادکاران	گیالنــی	را	نشــان	مــی	دهــد.
ــز	 ــی	نی ــک	ســقاخانه	میراث ــه،	ی ــن	بقع ــاط	ای در	گوشــه	حی
هســت	کــه	بانــی	آن	بــر	اســاس	کتیبــه	موجــود،	»حــاج	علی	
آشــپز	قزوینــی«	بــوده	اســت.	دیوارهــای	ایــن	ســقاخانه	نیــز	
ــی	عاشــورا	 ــن	مذهب ــا	مضامی ــس	ب ــای	نفی ــای	ه کاشــی	ه

دارد.

آبشار »ماهی َمُشو پَنو« در دل جنگلهای خرما
ــی	مشــو«	 ــام	»ماه ــه	ن ــالن	ب ــتان	گی ــار	در	اس ــد	آبش چن
وجــود	دارد؛	ماهــی	مشــو	در	ُگمــل	الهیجــان،	ماهــی	
مشــو	در	واجــارگاه،	ماهــی	مشــو	لشــاکو	چالدشــت	و	
ماهــی	مشــو	بلــوردکان.	امــا	»ماهــی	مشــو	روســتای	
پنــو«	بــا	بقیــه	تفــاوت	دارد.	ایــن	آبشــار	بــا	طولــی	۹	متــر،	
ــع	 ــرده	و	در	ضل ــن	ســرریز	آب	ایجــاد	ک اســتخری	در	پایی

ــی	دارد. ــار	تاریک ــی،	غ غرب
»ماهــی	مشــو«	یعنــی	جایــی	کــه	ماهــی	نمــی	توانــد	بــرود.	
ــا	 ــان	مــی	کنــد،	ماهــی	از	ســمت	دری ــه	طغی وقتــی	رودخان
و	شــلمان	رود	بــه	ســمت	بــاال	مــی	آیــد	ولــی	بــه	حوضچــه	

آبشــار	کــه	رســیده،	از	آن	باالتــر	نمیــرود.	بــه	همیــن	دلیــل	
محلــی	هــا	بــه	ایــن	آبشــار،	ماهــی	مشــو	مــی	گوینــد.

ــال	 ــا	زرچ ــان	ی ــی	تری ــه	ییالق ــو	از	منطق ــی	مش آب	ماه
ــگل،	 ــس	از	گذشــتن	از	دل	جن ــرد	و	پ ــی	گی سرچشــمه	م
ــن	 ــه	پایی ــا	شــدت	ب ــوه	صخــره	ای	را	شــکافته	و	ب ــک	ک ی
ــه	 ــه	لیــل	ب ــزد.	آب	آبشــار	بعــد	از	عبــور	از	رودخان مــی	ری
ــزد.	مســیر	 ــی	ری ــا	م ــه	دری ســمت	شــلمانرود	و	از	آنجــا	ب
رودخانــه	دره	عمیقــی	اســت	کــه	دیــواره	هــای	آن	
ــت	و	 ــاف	اس ــه	و	ص ــنگهای	یکپارچ ــه	س ــیده	از	تخت پوش
ــن	 ــی	ای ــر	زیبای ــد	ب ــان	تنومن ــراف	و	درخت ــای	اط جنگه

ــد. ــی	افزای ــر	م ــه	بک منطق
ــه	شهرســتان	 ــد	ب ــه	»ماهــی	مشــو	پنــو«	بای ــرای	رفتــن	ب ب
لنگــرود،	بخــش	اطاقــور	رفتــه	و	در	مســیر	جنگلهــای	خرمــا	
بــه	ســمت	روســتای	بــاال	محلــه	لیــل	برویــد.	بعــد	از	کارخانه	
چــای	لیــل	بــه	ســمت	روســتای	پنــو	و	بارکلــی	برویــد.	قبــل	
ــه	و	در	 ــمت	دره	رفت ــه	س ــو،	ب ــتای	پن ــه	روس ــیدن	ب از	رس
مســیر	رودخانــه	قــرار	بگیریــد.	بهتریــن	مســیر	برای	رســیدن	
بــه	حوضچــه	ســر	ریــز	آبشــار،	طــی	کــردن	مســیر	از	وســط	
ــه	هــا	را	هــم	مــی	 ــداد	رودخان ــد	امت ــه	اســت.	هرچن رودخان
تــوان	طــی	کــرد	تــا	بــه	مبــدا	آبشــار	رســید،	ولــی	عمــق	زیاد	
ــه	و	عــدم	راه	دسترســی	 ــرار	گرفت ــه	ای	کــه	در	دره	ق رودخان
مناســب،	خطــر	ســقوط	را	بــرای	نــا	آشــنایان	مســیر	در	پــی	

دارد.
	

گنبد پیرمحله، یکی از عجایب هفتگانه گیالن
ــه	 ــب	هفتگان ــی	از	عجای ــه	یک ــری	پیرمحل ــد	۹55	مت گنب

ــر	 ــاع	۹55	مت ــا	ارتف ــری	ب ــد	آج ــن	گنب ــت.	ای ــالن	اس گی
در	ســال	۱۳5۶	در	فهرســت	بناهــای	میراثــی	کشــور	ثبــت	
شــد.	گنبــد	در	داخــل	روســتایی	بــه	همیــن	نــام	در	مســیر	
ــه	املــش	و	در	شهرســتان	رودســر	واقــع	 ــاد	ب راه	رحیــم	آب

اســت.
ــا	 ــا	گنبــد	دو	الیــه	و	هشــت	ضلعــی	و	ب ایــن	بنــای	عظیــم	ب
ــای	 ــان	گنبده ــات	بس ــد	تزیین ــک،	فاق ــوان	کوچ ــک	ای ی
معمــاری	فــالت	ایــران	اســت.	اتاقــک	هــای	طرفیــن،	محراب	
ــا	چنــد	پلــه	بــه	 میانــی	و	از	همــه	مهمتــر	ســردابه	ای	کــه	ب
ــد	 ــه	ای	بازدی ــچ	۱۸	پل ــکان	مارپی ــی	رود،	پل ــن	م ــر	زمی قع

ــرد. ــی	ب ــرج	م ــاالی	ب ــه	ب ــدگان	را	ب کنن
ــتا	و	داخــل	 ــر	از	مســجد	روس ــه	کمــی	جلوت ــد	پیرمحل گنب
حیــاط	مدرســه	فتــح	قــرار	گرفتــه	اســت.	قدمــت	ایــن	بنــا	را	
بــه	پیــش	از	صفویــه	و	دوره	کیاییــان،	حاکمــان	محلی	شــرق	

گیــالن،	نســبت	داده	انــد.
	

ــز  ــالن در مرک ــتی گی ــل خش ــن پ ــی تری قدیم
حکومــت کیاییــان

ــتای	 ــالن	در	روس ــتی	گی ــل	خش ــن	پ ــی	تری ــدن	قدیم دی
ــه	پلــو	رود،	بســیار	زیباســت.	ایــن	 تمیجــان	بــر	روی	رودخان
پــل	یــادگار	حکــوت	ســالطین	کیایــی	اســت.	پــل	تاریخــی	
تمیجــان	احتمــال	قریــب	بــه	یقیــن	از	آثــار	دوره	»میــرزا	علی	
ــی	تمیجــان	 ــز	آبادان ــل،	مرک ــن	پ ــا«	اســت.	محــدوده	ای کی
بــزرگ	و	مرکــز	حکومــت	رانکــوه	بــود	کــه	حــاال	مــا	تنهــا	بــه	

ــام	یــک	روســتای	کوچــک	مــی	شناســیم. ن
عــرض	شــش	متــری	ایــن	پــل	خشــتی	بــه	انــدازه	ای	اســت	
کــه	هــم	اکنــون	یــک	خــودرو	بــه	راحتــی	مــی	توانــد	از	روی	
پــل	عبــور	کنــد.	ایــن	پــل	تاریخــی	در	هشــتم	آذرمــاه	ســال	
۱۳5۴	خورشــیدی	و	بــه	شــماره	۱۱۲5	در	فهرســت	بناهــای	

میراثــی	کشــور	بــه	ثبــت	رســید.
ــش-	 ــم	امل ــاده	قدی ــد	ج ــی	بای ــل	م ــن	پ ــدن	ای ــرای	دی ب
رودســر	را	طــی	و	بعــد	از	مشــاهده	تابلــوی	روســتای	
ــد.	 ــوراب«	بروی ــه	گ ــوج	و	»کهن ــمت	لگم ــه	س ــوج«	ب »لگم
ــه	 ــزرگ	منطق ــه	ب ــداد	رودخان ــتاها	در	امت ــن	روس ــاده	ای ج

قــرار	دارد.
طــول	پــل	۶۰	متــر	و	عــرض	آن	5	متــر	مــی	باشــد	و	بلنــدی	
ــه	 ــه	اول	از	ســطح	آب	۶۲۰	ســانتی	متــر	و	بلنــدی	دهان دهان
ــت،	۴5۰	 ــده	اس ــر	ش ــف	آن	از	گل	پ ــداری	از	ک ــه	مق دوم	ک

ســانتی	متــر	و		و	دهانــه	ســوم	۳۸۰	ســانتی	متــر	اســت.
ــنگفرش	 ــف	آن	س ــری	و	ک ــل	آج ــای	پ ــه	ه ــه	و	پای بدن
ــت.	 ــتا	اس ــد	روس ــی	چن ــل،	راه	ارتباط ــد	و	پ ــی	باش م
بدنــه	هــای	شــمالی	و	جنوبــی	پــل	دارای	تزیینــات	
ــک	 ــک	اطاق ــل	ی ــر	پ ــای	زی ــد،	از	فض ــی	باش ــری	م آج
ــی	دیگــر	راه	دارد.	 ــه	دو	محفظــه	خال ــد	کــه	ب ســاخته	ان
ــری	 ــی	نظی ــارت	ب ــت	و	مه ــا	ظراف ــک	ب ــن	اطاق ــاق	ای ط

ــت. ــده	اس ــاخته	ش س

میـراث ایــران
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لیســار  صلصــال  تاریخــی  قلعــه 
شهرســتان تالــش بــا قدمــت هــزار 
ســاله یکــی از قدیمــی تریــن آثــار 
ــر  ــه ب ــت ک ــان اس ــتان گی ــی اس تاریخ
اثــر بــی توجهــی مســئوالن در حــال 

اســت. نابــودی 

ــی	 ــار	تاریخــی	و	فرهنگ ــم	آث ــای	تاریخــی	بخــش	اعظ بناه
ــداری	از	 ــظ	و	نگه ــه	حف ــتند	ک ــی	هس ــرزمین	و	ملت ــر	س ه
آنهــا	حراســت	از	هویــت	یــک	جامعــه	محســوب	مــی	شــود	
و	حفاظــت	از	آنهــا	از	شناســایی	تــا	ثبــت	ملــی	از	ضروریــات	
اســت	چــرا	کــه	میــراث	فرهنگــی	بــه	عنــوان	نمــادی	از	تاریخ	
ــت	 ــد	از	آن	حفاظ ــه	بای ــت	ک ــی	اس ــور،	هویت ــدادی	کش اج

ــرام	گذاشــت. ــه	آن	احت ــرد	و	ب ک
اســتان	گیــالن	بــا	توجــه	بــه	دارا	بــودن	آثــار	متعدد	باســتانی	
ــام	 ــخ	کشــور	ن ــدن	و	تاری ــای	تم ــی	از	مهده ــوان	یک ــه	عن ب
گرفتــه	و	جایــگاه	آثــار	باســتانی	و	تاریخــی	اســتان	گیــالن	را	
مــی	تــوان	بــه	ســه	دوره	پیــش	از	تاریــخ،	دوره	ایــران	باســتان	
و	دوره	اســالمی	تقســیم	کــرد	و	ضــرورت	دارد	کــه	همــه	آنهــا	
از	شناســایی	تــا	ثبــت	ملــی	حفاظــت	و	صیانــت	کامل	شــوند.
قلعــه	صلصــال	لیســار	یکــی	از	قلعــه	هــا	و	دژهــای	تاریخــی	
ــا	 ــرداد	۱۳۸۲	و	ب ــخ	۱۰	خ ــت	و	در	تاری ــالن	اس ــتان	گی اس
ــن	 ــه	ای ــن	قلع ــت.	ای ــده	اس ــی	ش ــت	مل ــماره	۸۷۸۰	ثب ش
ــش	 ــتان	تال ــئوالن	شهرس ــی	مس ــی	توجه ــر	ب ــا	براث روزه
ــل	 ــدارد	و	در	مقاب ــال	و	روز	خوشــی	ن ــی	ح ــراث	فرهنگ و	می
ــن	 ــه	همی ــر	ب ــت	و	اگ ــودی	اس ــال	ناب ــگان	در	ح ــده	هم دی
منــوال	پیــش	بــرود	از	قلعــه	تاریخــی	صلصــال	چیــزی	باقــی	
نخواهــد	مانــد	تــا	نشــانی	از	قدمــت	منطقــه	لیســار	و	تالــش	

ــد. ــزرگ	باش ب
	

قلعه بالتکلیف
ــال	 ــزار	س ــه	ه ــار	ک ــال	لیس ــی	صلص ــی	و	مل ــه	تاریخ قلع
قدمــت	دارد،	بــا	مســاحت	تقریبــی	نیــم	هکتــار	روی	تپــه	ای	
ســنگی	در	مرکــز	شــهر	لیســار	و	در	جــاده	اصلــی	تالــش	بــه	
آســتارا	و	حــدود	۲۰	کیلومتــری	شهرســتان	تالــش	و	در	محله	

قلعــه	دوش	شــهر	لیســار	واقــع	شــده	اســت.

ــاع	۱۰۰	 ــه	ارتف ــه	ای	ب ــن	قلعــه	و	دژ	تاریخــی	کــه	روی	تپ ای
متــر	از	زمیــن	واقــع	شــده	بــر	اســاس	تحقیقــات	انجــام	شــده	
ــام	 ــای	انج ــده	در	کاوش	ه ــت	آم ــه	دس ــی	ب ــناد	تاریخ و	اس

ــده	از	دوران	ســلجوقیان	اســت. ــه	جــا	مان ــه،	ب گرفت
متاســفانه	بــا	وجــود	اهمیــت	و	قدمــت	ایــن	قلعــه	تاریخــی،	
ــات	و	 ــه	خدم ــده	و	هیچگون ــه	آن	نش ــته	ای	ب ــه	شایس توج
ــی	 ــه	صــورت	جــدی	صــورت	نم ــوق	ب ــه	ف حراســتی	از	قلع
گیــرد	و	همیــن	بــی	تفاوتــی،	بــه	نابــودی	ایــن	بنــای	تاریخی	
کشــور	و	اســتان	گیــالن	ســرعت	بیشــتری	داده	اســت	و	غبــار	
فراموشــی،	ســایه	تخریــب	و	فرســایش	بــر	ســر	قلعــه	صلصال	
افکنــده	اســت.	آنچــه	کــه	از	بازدیــد	میدانــی	برمــی	آیــد	ایــن	
ــن	 ــرای	مرمــت	و	بازســازی	ای اســت	کــه	تاکنــون	اقدامــی	ب
بنــا	انجــام	نگرفتــه	و	ایــن	قلعــه	تاریخــی	در	حــال	تخریــب	

کامــل	بــوده	و	از	عــدم	رســیدگی	رنــج	مــی	بــرد.
	

مرمــت قلعــه شــعار کاندیداهــای انتخابــات مجلس 
و شــورای شــهر

یکــی	از	اهالــی	شــهر	لیســار	تالــش	کــه	از	فعــاالن	فرهنگــی	
ــاخت	و	 ــه	س ــاره	ب ــا	اش ــت،	ب ــتان	اس ــانه	ای	شهرس و	رس
ــه	صلصــال	شــهر	لیســار	 ــم	قلع ســازهای	غیرمجــاز	در	حری
و	عــدم	جلوگیــری	شــهرداری	از	اقدامــات	غیرقانونــی	انجــام	
گرفتــه،	اظهارکــرد:	مشــکل	اصلــی	مرمــت	و	بازســازی	ایــن	
قلعــه	نبــود	طــرح	جامــع	بــرای	مرمــت	و	احیــای	آن	اســت.
طاهــا	عبدالهــی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	بازســازی	قلعــه	صلصال	
همــواره	شــعار	اصلــی	کاندیداهــای	مجلــس	و	شــورای	شــهر	
در	ایــام	انتخابــات،	ســخنرانی	هــا	و	تبلیغــات	در	شــهر	لیســار	
ــردم	 ــب	رای	م ــدف	کس ــا	ه ــراف	ب ــتاهای	اط ــش	و	روس تال
ــده	در	 ــای	داده	ش ــده	ه ــه	وع ــات	هم ــد	از	انتخاب ــوده	و	بع ب
ایــن	رابطــه	بــه	فراموشــی	ســپرده	مــی	شــود،	افــزود:	مــردم	
ــدام	 ــر	اق ــد	منتظ ــور	نبای ــگ	کش ــخ	و	فرهن ــتدار	تاری دوس
ــردم	 ــای	م ــمن	ه ــند	و	س ــه	باش ــن	زمین ــئوالن	در	ای مس
نهــاد	میــراث	فرهنگــی	بایــد	هــر	چــه	ســریعتر	بــرای	حفــظ	
ــال	 ــی	صلص ــر	مل ــظ	اث ــه	و	حف ــگ	منطق ــاری	و	فرهن معم

ــه	کار	شــوند. لیســار	دســت	ب
ــت	 ــش	و	اهمی ــردم	تال ــی	م ــگ	غن ــه	فرهن ــاره	ب ــا	اش وی	ب
توجــه	بــه	ظرفیــت	هــای	عظیــم	گردشــگری	در	شهرســتان	
تالــش،	تصریــح	کــرد:	اهمیــت	حفاظــت	از	آثــار	تاریخــی	بــه	

عنــوان	ســند	هایــی	مانــدگار	بــرای	داشــتن	تصویری	شــفاف	
از	زندگــی	گذشــتگان	بســیار	بــا	اهمیــت	اســت.

	
قلعه صلصال فرصتی برای جذب گردشگر

معــاون	میــراث	فرهنگــی	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	
ــی	 ــه	تاریخ ــاره	ب ــا	اش ــز	ب ــالن	نی ــگری	گی ــتی	و	گردش دس
بــودن	قلعــه	صلصــال	و	اهمیــت	آن	در	جــذب	گردشــگر	بــه	
واســطه	قــرار	گرفتــن	در	محــور	پرتــردد	ارتباطــی	تالــش	بــه	
آســتارا،	اظهــار	کــرد:	مطالعــات	اولیــه	قلعــه	صلصــال	لیســار	
انجــام	شــده	و	باز	ســازی	آن	در	دو	فــاز	بیــرون	و	درون	قلعه	در	

دســتور	کار	قــرار	گرفتــه	اســت.
ــازه	و	 ــی،	س ــای	داخل ــازی	فض ــزود:	بازس ــی	اف ــی	جهان ول
معمــاری	قلعــه	نیــز	از	تعهــدات	ســازمان	میــراث	فرهنگــی،	

ــت. ــالن	اس ــگری	گی ــتی	و	گردش ــع	دس صنای
وی	بــه	اختصــاص	اعتبــار	5۰۰	میلیــون	ریالــی	میــراث	
ــه	 ــرای	بازســازی	درب	قلعــه	پــس	از	واگــذاری	ب فرهنگــی	ب
ــارد	 ــه	۳	میلی ــن	بودج ــت	و	همچنی ــت	مرم ــکار	جه پیمان
ــال	 ــالن	در	س ــتان	گی ــه	اس ــه	و	بودج ــازمان	برنام ــی	س ریال
ــال	 ــه	صلص ــی	قلع ــای	بیرون ــازی	فض ــرای	بازس ــاری	ب ج
ــرد:	 ــح	ک ــاره	و	تصری ــار	اش ــه	لیس ــهرداری	منطق ــط	ش توس
تخلفــات	ســاخت	و	ســاز	درحریــم	قلعــه	بســیار	اســت	و	بایــد	
از	ایــن	ســاخت	و	ســاز	حریــم	قلعــه	توســط	دســتگاه	هــای	

ــود. ــری	ش ــه	جلوگی ــط	در	منطق ــی	ذیرب اجرای
	

قلعه صلصال و کمک به صنعت گردشگری تالش
اگــر	بــر	فــراز	قلعــه	کهــن	و	دژ	تاریخــی	صلصــال	کــه	حکایت	
ــرای	مــردم	زحمتکــش	تالــش	 از	تاریــخ	و	تمدنــی	دیرینــه	ب
ــم	 ــی	و	چش ــد،	نواح ــرار	بگیری ــالن	دارد	ق ــرزمین		گی و	س
ــگل	و	 ــالیزارها،	جن ــار		ش ــری	را	در	کن ــی	نظی ــای	ب اندازه
زیبایــی	خــاص	دریای	کاســپین	کــه	در	چنــد	کیلومتــری	آن	

ــد	را	مشــاهده	خواهیــد	کــرد. ــرار	دارن ق
قلعـه	صلصـال	توجه	جـدی	مسـئولین	اسـتان	گیـالن	را	می	
طلبـد	تـا	شـاهد	حفـظ	و	مرمت	ایـن	بنـای	تاریخـی	و	جذب	
گردشـگر	باشـیم.	قلعه	هزار	سـاله	صلصال	در	اثـر	رویش	علف	
هـای	هـرز	و	رطوبت	رو	بـه	نابودی	بـوده	و	این		درحالی	اسـت	
کـه	مـی	توانـد	در	بحث	توریسـم	و	اشـتغال	و	رونـق	اقتصادی		

منطقـه	تالش	بزرگ	پیشـگام		باشـد.

صلصال در انتظار تدبیر مسئوالن/ تاریخی که می سوزد

 مهدی
 حسین نژادی

میـراث ایــران

http://mehrnews.com


اقتصــاد ایــــران

خراســان شــمالی باوجــود داشــتن ظرفیت هــای فــراوان بــرای توســعه اقتصــادی امــا 
ــد، موضوعــی کــه تأثیــر  مــردم آن یکــی از پایین تریــن درآمدهــای کشــور را دارن

ــد. ــوان دی ــادی می ت ــف اقتص ــاخص های مختل آن را در ش

ــه  ــی طــرف اســت ک ــل  پیش بین ــازاری پرتاطــم و غیرقاب ــا ب ــه ب ــا جامع ــن روزه ای
ــان قشــر متوســط و  ــن می ــد و در ای ــر می کن ــردم را غافلگی ــه  نوعــی م هــر لحظــه ب

ــد. ــر می بینن ــود تنگ ت ــرای خ ــه را ب ــر روز عرص ــه، ه ــف جامع ضعی

ــد بیشــتر مرزنشــینان کردســتان  ــی درآم ــام داد ول ــر ن ــه ور« تغیی ــه »پیل ــر« ب »کولب
همچنــان گرفتــار اماواگرهایــی اســت و همــه چشــم امیــد بــه تحقــق بهبود معیشــت 

ــد. ــام دوخته ان ــر ن ــی از تغیی ناش

ــاوت در  ــم هــای متق ــی و اقلی ــل شــرایط آب و هوای ــه دلی ــن نعمــت خــدادادی ب ای
ــه  ــرار گرفت ــه ق ــورد توج ــر م ــه کمت ــت ک ــی اس ــج پنهان ــوان گن ــه عن ــا ب ــور م کش

ــت. اس
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 مشــکل آب اصفهــان کــه از آن بــا 
عنــوان »ورشکســتگی« یــاد می شــود 
بــا صرفــه جویــی و کاهــش ســرانه آب 
بــرای هــر اصفهانــی بــه 32 لیتــر منجــر 
بــه صرفــه جویــی بیــش از 160 میلیون 

ــد. ــتان ش ــی در اس مترمکعب

ــی	 ــم	آب ــت	مســئله	ک ــا	جدی ــان	ب ــردم	اصفه ــا	م ــن	روزه ای
ــرای	 ــی	در	آب	ب ــه	جوی ــگ	صرف ــد	و	فرهن ــرده	ان را	درک	ک
بســیاری	از	خانــواده	هــا	جــا	افتــاده	اســت	بــه	طوریکــه	طبق	
ــه	 ــه	ماه ــی	س ــان،	ط ــتان	اصفه ــالب	اس ــار	آب	و	فاض آم
ــا	۹	درصــد	کاهــش	مصــرف	آب	از	ســوی	 ابتدایــی	امســال	ب

ــم. ــرو	شــده	ای ــا	روب ــی	ه اصفهان
ــرای	 ــئوالن	ب ــی	مس ــکار	عمل ــا	راه ــی«	تنه ــه	جوی »صرف
مدیریــت	کــم	آبــی	بــوده	اســت،	کــه	ایــن	اقــدام	هم	از	ســوی	
ــا	اســتفاده	بهینــه	از	آب	صــورت	گرفتــه	و	ایــن	در	 مــردم	و	ب
حالــی	اســت	کــه	بســیاری	از	صاحــب	نظــران	معتقدنــد	امروز	
بحــران	آب	بــه	حــدی	رســیده	کــه	صرفــا	بــا	»صرفــه	جویی«	
ــر	 ــن	کار	اث ــه	ای ــد	چراک ــم	ش ــالص	نخواهی ــی	خ ــم	آب از	ک

موقتــی	خواهــد	داشــت.
ــردم،	 ــی	م ــار	همراه ــر	در	کن ــد	اگ ــران	معتقدن ــب	نظ صاح
ــان	 ــی	در	اصفه ــم	آب ــرای	ک ــدی	ب ــر	ج ــم	فک ــئوالن	ه مس
نکننــد	در	آینــده	نزدیــک	اصفهــان	خالــی	از	ســکنه	خواهــد	
شــد	و	صرفــه	جویــی	هــم	کــه	اکنــون	بــا	مشــارکت	خــوب	
مــردم	بــه	نتیجــه	خوبــی	رســیده	اســت،	دیگــر	راهــکار	ایــن	

ــود. ــش	نخواهــد	ب چال

صرفه جویی ۹ درصدی آب در سه ماهه ابتدای امسال
مدیــر	آبفــای	اســتان	اصفهــان	در	ایــن	خصــوص	کــه	صرفــه	
جویــی	چقــدر	بازگشــت	آب	بــه	منابــع	آبــی	را	در	پی	داشــته	
اســت،	بــه	مهــر	گفــت:	در	ســال	گذشــته	ســرانه	مصــرف	آب	
بــرای	هــر	نفــر	در	ســطح	اســتان	اصفهــان	۱۸۶	لیتــر	بــود	و	
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	امســال	ایــن	ســرانه	بــه	۱5۴	لیتــر	
رســیده	اســت	یعنی	هــر	شــهروند	اصفهانــی	۳۲	لیتــر	کاهش	

مصــرف	آب	داشــته	اســت.
ــه	از	 ــی	ک ــزان	آب ــا	می ــی	م ــه	داد:	یعن ــی	ادام ــم	امین هاش
ــتیم	 ــته	داش ــال	گذش ــده	رود	در	۱۰	س ــز	زاین ــه	آبری حوض
ــون	 ــه	طــور	متوســط	۳۲۰	میلی ــان	و	کاشــان	ب ــرای	اصفه ب
متــر	مکعــب	بــوده	اســت	و	طــی	ایــن	۱۰	ســال	ایــن	میــزان	
برداشــت	مــا	ثابــت	مانــده	در	حالــی	کــه	قریــب	بــه	5۰۰	هزار	
مشــترک	جدیــد	اضافــه	شــده	اســت	و	ایــن	یعنــی	بــه	همین	

ــه		اســت. ــره	آب	صــورت	گرفت ــزان	ذخی می
وی	بــا	اعــالم	اینکــه	بــر	پایــه	مدیریــت	فشــار	تلــه	متــری	و	
هوشــمند	ســازی	شــبکه	صرفــه	جویــی	مــردم	در	ســه	مــاه	
ابتدایــی	امســال	حــدود	۹	درصــد	صرفــه	جویــی	در	آب	را	از	
ســوی	مشــترکین	داشــتیم،	گفــت:	عــالوه	بــر	صرفــه	جویــی	
ــا	انجــام	 کــه	در	بیــن	مشــترکین	داشــتیم	از	ســوی	دیگــر	ب
ــع	آب،	ســرانه	هــدر	 اصالحــات	و	بازســازی	شــبکه	های	توزی
رفــت	آب	طــی	۱۰	ســال	گذشــته	از	۳۱	میلیــون	متــر	مکعب	
بــه	۱۶	میلیــون	متــر	مکعــب	رســیده	اســت	و	ایــن	یعنــی	از	
نصــف	پــرت	آب	جلوگیــری	شــده	اســت	کــه	بهترین	شــرایط	
در	کشــور	در	زمینــه	جلوگیــری	از	پــرت	آب	را،	اصفهــان	دارد.

ــاب  ــتفاده از پس ــه اس ــاب ب ــان مج ــت اصفه صنع
ــت ــده اس ــه ش تصفی

مدیــر	آبفــای	اســتان	اصفهــان	که	رســیدن	بــه	صرفــه	جویی	

ــروج	از	 ــت	آب	و	خ ــود	مدیری ــه	بهب ــدی	آب	را	نقط ۳۰	درص
ــن	نقطــه	 ــه	ای ــرای	رســیدن	ب بحــران	آب	دانســت،	گفــت:	ب
ایــده	آل	از	تمــام	مشــترکین	مــی	خواهیــم	از	لــوازم	کاهنــده	

مصــرف	آب	اســتفاده	کننــد.
وی	یکــی	دیگــر	از	راهکارهــای	مدیریــت	بحــران	آب	را	
اســتفاده	از	پســاب	فاضــالب	عنــوان	کــرد	و	ادامــه	داد:	امــروز	
ــا	تصفیــه	 صنایــع	را	مجــاب	کردیــم	کــه	مصــارف	خــود	را	ب
پســاب	حــل	و	فصــل	کننــد	و	بــا	تمامــی	ارگان	هــا	و	نهادهــا	
ــت	 ــود	را	مدیری ــی	خ ــع	آب ــه	مناب ــتیم	ک ــره	نشس ــه	مذاک ب
ــود. ــگیری	ش ــدازه	آب	پیش ــش	از	ان ــرف	بی ــد	و	از	مص کنن

ــت	 ــا	در	مدیری ــتگاه	ها	و	ارگان	ه ــام	دس ــر	تم ــال	حاض در	ح
ــه	 ــد	و	هم ــده	ان ــت	ش ــه	رعای ــزم	ب ــه	آب	مل ــرف	بهین مص
دســتگاه	هــای	مســئول،	موظــف	بــه	جلوگیــری	از	برداشــت	
ــا	و	 ــوزش	ه ــار	آم ــد.	در	کن ــده	ان ــازاد	آب	ش ــای	م ــای	ه ه
ــه	ای	 ــرکت	آب	منطق ــا،	ش ــرکت	آبف ــی	ش ــات	فرهنگ اقدام

ــطحی	 ــای	س ــت	از	آب	ه ــه	حراس ــه	وظیف ــز	ک ــان	نی اصفه
ــا	 ــه	ب ــه	مقابل ــف	ب ــده	دارد،	موظ ــر	عه ــا	را	ب ــاه	ه ــز	چ و	نی

ــت. ــده	اس ــاز	ش ــای	غیرمج ــاه	ه ــا	از	چ ــت	ه برداش
پلمــب	چــاه	هــای	غیرمجــاز	و	کنتــرل	برداشــت	هــای	اضافه	
از	چــاه	هــای	مجــاز	در	ســال	هــای	اخیــر	بــه	ویــژه	در	ســال	
ــا	جدیــت	دنبــال	شــده	اســت	بــه	طوریکــه	صرفــه	 جــاری	ب
جویــی	ناشــی	از	ایــن	نــوع	مدیریــت	هــم	ســبب	جلوگیــری	
از	برداشــت	بیــش	از	۱۹۰	میلیــون	مترمکعــب	آب	در	اســتان	

اصفهــان	شــده	اســت.
ــرکت	 ــرداری	ش ــت	و	بهره	ب ــاون	حفاظ ــتا	مع ــن	راس در	همی
آب	منطقــه	ای	اصفهــان	از	کشــف	و	ضبــط	چهار	هــزار	و	5۰۳	
چــاه	غیــر	مجــاز	در	ســال	گذشــته	خبــر	داد	و	گفــت:	در	حال	
حاضــر	هشــت	هــزار	و	۱۶۶	چــاه	غیــر	مجــاز	متروکــه	و	غیــر	

فعــال	اســت.
ــاز	در	 ــر	مج ــاه	غی ــزار	و	۱۳۰	چ ــانی	از		۱۷	ه ــن	ساس حس

ــران اقتصاد ایـ

»اصفهان« از  ورشکستگی آب به صرفه جویی ۱۶۰ میلیون مترمکعبی رسید

عاطفه قلع ریز
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ــران اقتصاد ایـ

ســطح	اســتان	اصفهــان	خبــر	داد	و	بیــان	داشــت:	بیشــترین	
میــزان	چــاه	غیــر	مجــاز	در	ســال	۹5	کشــف	و	ضبــط	شــد	و	
بالــغ	بــر	یــک	هــزار	و	۶۲۲	چــاه	شناســایی	شــد	و	پــس	از	آن	
در	ســال	۹۲،	یــک	هــزار	و	۲۶۶	چــاه	غیــر	مجــاز	کشــف	شــد.
ــرد:	در	ســال	۹۳،	۳۹۳،	در،ســال	۹۴،	5۶۳	و	در	 ــالم	ک وی	اع

ســال	گذشــته،	۶۸۹	چــاه	شناســایی	شــد.

ــر مکعــب  ــون مت ــی بیــش از ۱۹۴ میلی ــه جوی صرف
ــای  ــاه ه ــردن چ ــدود ک ــا مس ــی ب آب زیرزمین

ــاز غیرمج
معــاون	حفاظــت	و	بهره	بــرداری	شــرکت	آب	منطقــه	ای	
ــا	۹۶،	 ــه	اینکــه	طــی	ســال	هــای	۹۲	ت ــا	اشــاره	ب اصفهــان	ب
در	مجمــوع	یــک	هــزار	و	۶5۲	دســتگاه	و	ادوات	حفــاری	
غیرمجــاز	در	اســتان	توقیف	شــده	اســت،	ادامــه	داد:	در	ســال	
ــر	مجــاز	کشــف	شــده	اســت	 ۹۲،	۲5۸	دســتگاه	و	ادوات	غی
ــال	 ــال	۹5،	۳۶۴	و	س ــال	۹۴	،۳55،	س ــال	۹۳،	۲۴۲،	س و	س
گذشــته،	۴۳۳	دســتگاه	و	ادوات	غیــر	مجــاز	کشــف	و	ضبــط	

شــد.
ــتگاه	و	ادوات	 ــزار	و	۶5۲	دس ــک	ه ــوع	ی ــت:	در	مجم وی	گف

غیــر	مجــاز	کشــف	شــده	اســت.
ساســانی	بیــان	داشــت:	تقویــت	گــروه	هــای	گشــت	و	
بازرســی	در	اســتان	اصفهــان	بــه	تعــداد	5۷	اکیــپ	در	ســطح	
دشــت	هــای	اســتان	اصفهــان،	منجــر	بــه	گــزارش	بــه	موقــع	

ــده	اســت. ــی	ش ــات	آب ــری	از	بســیاری	از	تخلف و	جلوگی
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	طــی	۱۲	ســال	گذشــته	چهــار	هــزار	
و	۸۷۴	چــاه	غیــر	مجــاز	در	ســطح	اســتان	اصفهــان	مســدود	

ــزار	 ــار	ه ــش	از	چه ــردن	بی ــان	داشــت:	مســدود	ک ــد،	بی ش
ــبب	 ــالها	س ــن	س ــتان	در	ای ــطح	اس ــاز	در	س ــر	مج ــاه	غی چ
صرفــه	جویــی	۱۹۴.5	میلیــون	متــر	مکعــب	در	مصــارف	آب	

زیرزمینــی	اســتان	اصفهــان	شــده	اســت.
معــاون	حفاظــت	و	بهره	بــرداری	شــرکت	آب	منطقــه	ای	
اصفهــان	از	پــر	شــدن	دو	هــزار	و	۷۶۸	حلقــه	چــاه	غیــر	مجــاز	
در	ســال	هــای	۹۴	تــا	۹۶	خبــر	داد	و	بیــان	داشــت:	در	ســال	
۹۲،	یــک	هــزار	و	۲۶۶	حلقــه	چــاه	غیرمجــاز	شناســایی	شــد	
و	در	ســال	۹۳	ایــن	رقــم	بــه	۳۹۳	حلقــه	رســید	و	ســال	۹۴،	
5۶۳	و	ســال	۹5،	یــک	هــزار	و	۶۲۲	و	در	ســال	گذشــته	۶۸۹	

حلقــه	چــاه	غیرمجــاز	شناســایی	شــد.

ــرای  ــت ب ــکن موق ــک مس ــی در آب ی ــه جوی صرف
ــت ــران اس ــروج از بح خ

ــز	 ــان	نی ــور،	کارشــناس	مســائل	آب	در	اصفه ــر	پ ــی	بصی عل
ــران	 ــروج	از	بح ــرای	خ ــدت	ب ــه	بلندم ــک	برنام ــف	ی تعری
ــت	 ــی	درس ــزود:	حکمران ــت	و	اف ــی	دانس ــکار	اصل آب	را	راه
ــی	کشــور	امــروز	بیــش	از	هــر	زمــان	 ــع	آب در	خصــوص	مناب

ــت. ــروری	اس ــری	ض دیگ
وی	بیــان	داشــت:	خــارج	کــردن	شــرکت	هــای	آب	اســتانی	
و	ایجــاد	مدیریــت	یکپارچــه	حوضــه	آبریــز	در	زمــان	بحــران	

آبــی	بســیار	پــر	اهمیــت	اســت.
ــره	 ــت:	به ــان	داش ــان	بی ــائل	آب	در	اصفه ــناس	مس کارش
گیــری	از	انــرژی	خورشــیدی	در	جهــت	شــیرین	کــردن	آب	
و	اســتفاده	صــد	در	صــد	از	پســاب	هــای	فاضــالب،	ســرمایه	
ــن	بخــش،	اصــالح	و	بازســازی	شــبکه	 گــذاری	جــدی	در	ای

هــای	فرســوده	آبــی،	رســاندن	پــرت	آب	بــه	زیــر	۱۰	درصــد،	
مدیریــت	درســت	منابــع	آب	هــای	زیرزمینــی	و	اجــرای	کامل	
طــرح	احیــا	و	تعــادل	بخشــی	در	جهــت	حفــظ	منابــع	آبــی	
از	اقداماتــی	اســت	کــه	بایــد	قبــل	از	مســئله	صرفــه	جویــی	
ــه	 ــرا	»صرف ــود	زی ــته	ش ــرا	گذاش ــه	اج ــازی،	ب ــگ	س و	فرهن
جویــی«	تنهــا	یــک	مســکن	موقتــی	بــرای	خــروج	از	بحــران	

ــت. آب	اس
برآینــد	صحبــت	هــای	مســئوالن	و	کارشناســان	در	زمینــه	
ــردم	در	 ــه	م ــد	ک ــی	ده ــان	م ــرف	آب	نش ــت	مص مدیری
ــت	و	کشــاورزی،	 ــی،	صنع ــدگان	خانگ ــب	مصــرف	کنن قال
ــه	عنــوان	یکــی	از	طــرف	هــای	درگیــر	در	ایــن	مســئله،	 ب
بــه	خوبــی	توانســته	انــد	از	عهــده	وظیفــه	شــهروندی	خــود	
برآینــد	امــا	بــه	انــدازه	همــت	مــردم	بایــد	مســئوالن	هــم،	
ــرای	اســتانی	ماننــد	اصفهــان	کــه	 ــدار	را	ب ــی	پای ــع	آب مناب
ــا	تصمیمــات	نادرســت،	دچــار	 ــا	یــک	تغییــر	در	اقلیــم	ی ب
ــه	 ــن	زمین ــه	در	ای ــد	ک ــی	شــود،	در	نظــر	بگیرن ــش	م چال
ــش	 ــای	دان ــوان	شــرکت	ه ــدی	از	ت ــره	من ــا	به ــان	ب اصفه
بنیــان،	نخبــگان	دانشــگاهی	و	مدیــران	جوانــی	کــه	انگیــزه	
ــی	 ــند،	م ــته	باش ــتان	را	داش ــرای	اس ــت	ب ــت	و	فعالی حرک
ــل	 ــت	علمــی	آب	در	کشــور	تبدی ــه	الگــوی	مدیری ــد	ب توان

شــود.
شـرایط	حاضر	اصفهـان	تنها	این	اسـتان	را	بـه	الگویی	مردمی	
در	صرفـه	جویی	تبدیل	کرده	اسـت	و	الزم	اسـت	طـرف	دیگر	
ایـن	ماجـرا	کـه	مدیـران	و	تصمیـم	سـازان	اسـتان	و	کشـور	
هسـتند	هم	به	انـدازه	مردم	پای	کار	باشـند	تـا	همراهی	مردم	

در	هر	شـرایطی	قابل	درخواسـت	باشـد.

 17 آزادراه  در  عــوارض  افزایــش 
کیلومتــری تهران-پردیــس ســبب شــده 
ــدگان اســتفاده از محــور قدیمــی  ــا رانن ت
و کم عــرض جاجــرود را بــه تــردد در 

آزادراه ترجیــح دهنــد.

ــوان	یکــی	 ــه	عن ــس	ب ــران-	پردی ــری	ته آزادراه	۱۷	کیلومت
ــه	خــود	 ــای	آزادراه	کشــور	را	ب ــن	عوارضــی	ه ــران	تری از	گ
ــرخ	عــوارض	 ــا	در	ســال	جــاری	ن اختصــاص	داده	اســت،	ام
ــش	 ــان	افزای ــه	۴5۰۰	توم ــان	ب ــن	آزادراه	از	۳5۰۰	توم ای

ــد. ــه	کن ــا	رشــد	۲۸	درصــدی	را	تجرب ــه	ت یافت
ــبب	 ــن	آزادراه	س ــوارض	ای ــرخ	ع ــی	ن ــزار	تومان ــش	ه افزای
شــده	تــا	بــه	گفتــه	شــاهدان	عینــی	تنهــا	نیمــی	از	
خودروهــای	عبــوری،	ایــن	آزادراه	را	بــه	عنــوان	مســیر	تــردد	
خــود	انتخــاب	کننــد	و	مســیرهای	جایگزیــن	را	بــرای	عبــور	
ــر	از	 ــرای	۱۷	کیلومت ــان	ب ــت	۴5۰۰	توم ــه	پرداخ ــود	ب خ

ــد. ــح	دهن ــیر	ترجی مس
ــهروندان	 ــه	ش ــوص	گالی ــه	خص ــی	ب ــای	مردم ــه	ه گالی
پردیــس،	کــه	مجبورنــد	بــرای	تــردد	بــه	تهــران	هــر	روز	این	
عــوارض	»سرســام	آور«	را	پرداخــت	کننــد،	باعــث	شــده	تــا	
ــر	 ــی،	اســتانی	و	کشــوری	پیگی بســیاری	از	مســئوالن	محل
ــی	از	 ــند	و	یک ــی	آزادراه	باش ــرخ	عوارض ــش	ن ــل	افزای تعدی
موضوعــات	مطــرح	شــده	در	شــورای	اداری	شهرســتان	

ــد. ــی	آزادراه	باش ــرخ	عوارض ــش	ن ــن	افزای ــس	همی پردی
ایــن	امــر	در	حالــی	اســت،	کــه	بــه	گفتــه	مدیرعامــل	آزادراه	
ــه	دلیــل	عــدم	 تهــران-	پردیــس	ایــن	افزایــش	قیمــت	را	ب
افزایــش	نــرخ	عــوارض	در	یــک	ســال	و	نیــم	گذشــته	مــی	

ــهر	 ــد	از	ش ــا	بع ــن	آزادراه	ت ــه	ای ــد:	ادام ــی	گوی ــد	و	م دان
آبعلــی	بــه	طــول	۱۲	کیلومتــر،	۹۰۰	میلیــارد	تومــان	اعتبار	
ــا	در	صــورت	کســب	 ــه	بخــش	خصوصــی	تنه ــاز	دارد	ک نی

منافــع	در	ایــن	زمینــه	اقــدام	مــی	کنــد.

تردد در آزادراه خطر تصادف را کاهش می دهد
بســیاری	از	خودروهــا	ترجیــح	مــی	دهنــد،	مســیر	خــود	را	
به	ســوی	جــاده	قدیــم	جاجــرود	منحــرف	کــرده	و	از	مســیر	

پــر	پیــچ	و	خــم	خطرنــاک	آن	جــاده	عبــور	کننــد،	تــا	ایــن	
ــوارض	آزادراه	 ــان	ع ــت	۴5۰۰	توم ــه	پرداخ ــور	ب ــه	مجب ک

نباشــند.
ــردد	 ــت:	ت ــران	گف ــتان	ته ــرق	اس ــس	راه	ش ــس	پلی ریی
ــن	 ــیر	جایگزی ــوان	مس ــه	عن ــرود	ب ــم	جاج ــاده	قدی از	ج
ــت	و	 ــر	اس ــاک	ت ــیار	خطرن ــس	بس ــران-	پردی آزادراه	ته
درصــد	تصادفــات	در	ایــن	مســیر	بیــش	از	آزادراه	بــرآورد	

ــی	شــود. م

آزادراهی برای پولدارها/۴ هزار و ۵۰۰ تومان برای ۱۷ کیلومتر بدهید

وحید
 محمدی یکتا
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ــران اقتصاد ایـ

ــرض	 ــه	داد:	ع ــن	ادام ــی	ضم ــیاوش	محب ــرهنگ	س س
ــر	از	آزادراه	 ــم	ت ــب	ک ــه	مرات ــرود	ب ــم	جاج ــاده	قدی ج
ــه	 ــن	مســیر	را	توصی ــردد	از	ای ــچ	وجــه	ت ــه	هی اســت	و	ب

ــم. ــی	کنی نم
ــه	ای	در	 ــس	توصی ــا	پلی ــه	آی ــوال	ک ــه	س ــخ	ب وی	در	پاس
ــس	 ــران-	پردی ــوارض	آزادراه	ته ــرخ	ع ــل	ن ــوص	تعدی خص
بــه	مســئولین	آزادراه	داشــته	اســت،	یــا	خیــر،	گفــت:	
ــی	 ــم،	ول ــی	کنی ــالم	م ــات	را	اع ــرخ	تصادف ــواره	ن ــا	هم م
ــر	 مســئولین	آزادراه	اعــالم	مــی	کننــد،	کــه	تعییــن	نــرخ	ب
عهــده	آن	هــا	نیســت	و	وزارت	راه	و	شهرســازی	در	ایــن	

ــرد. ــی	گی ــم	م ــوص	تصمی خص

آزادراه فقط برای پول دارهای تهرانی کاربرد دارد
یکــی	از	شــهروندان	پردیــس	کــه	بــرای	حضــور	در	محــل	
ــد،	 ــور	کن ــن	مســیر	عب ــار	از	ای ــد	روزی	۲	ب ــود	بای کار	خ
ــرای	 ــادی	ب ــای	زی ــاری	ه ــم	انتظ ــت:	چش ــار	داش اظه
ــئوالن	 ــیاری	از	مس ــیدیم	و	بس ــن	آزادراه	کش ــداث	ای اح
آمدنــد	و	رفتنــد،	تــا	ایــن	آزادراه	احــداث	شــد،		امــا	عمــال	
ــی	 ــای	تهران ــا	پولداره ــدارد	و	تنه ــا	ن ــرای	م ــردی	ب کارب
بــرای	مســافرت	بــه	شــمال	و	تفرجــگاه	هــا	از	ایــن	آزادراه	

ــد. ــی	کنن اســتفاده	م
وی	اضافــه	کــرد:	عبــور	از	مســیرهای	جایگزیــن	آزادراه	هــم	
ــد	 ــی	ده ــش	م ــان	را	افزای ــه	محــل	کارم ــان	رســیدن	ب زم
ــرای	ایــن	 و	هــم	خطــر	تصــادف	دارد،	بارهــا	از	مســئولین	ب

ــم. ــی	ندیدی ــا	اقدام ــتیم،	ام ــاره	خواس ــوع	راه	چ موض
عضــو	شــورای	عالــی	اســتان	هــا،	کــه	یکــی	از	منتقــدان	
ــی	 ــا	اســت،	مبن ــوارض	آزادراه	ه ــرخ	ع ــش	ن جــدی	افزای
ــی	 ــت	عوارض ــش	قیم ــوص	کاه ــه	در	خص ــن	ک ــر	ای ب
ــد،	 ــام	داده	ای ــی	انج ــه	اقدام ــس	چ ــران-	پردی آزادراه	ته
گفــت:	چنــدی	پیــش	در	شــورای	اداری	شهرســتان	
ــوان	 ــه	عن ــوارض	آزاد	راه	را	ب ــش	ع ــث	کاه ــس	بح پردی
نماینــده	مــردم	و	بــر	حســب	وظیفــه	مطــرح		کــردم،	کــه	
ــر	عامــل	 ــه	مدی در	پــی	آن	یــک	فرجــه	یــک	هفتــه	ای	ب
شــرکت	آزاد	راه	تهــران-	پردیــس	جهــت	کاهــش	قیمــت	

ــد. ــکل	داده	ش ــع		مش و	رف

دولــت بــرای حــل مشــکل عــوارض آزادراه یارانــه 
بــه بخــش خصوصــی بدهــد

ــی	 ــازه	زمان ــن	ب ــا	در	ای ــه	داد:	ام ــی	ادام ــد	قانبیل محم
تهــران-	 آزادراه	 از	طــرف	شــرکت	 اقدامــی	 عمــال	

بنابرایــن	بــرای	 پردیــس	صــورت	نگرفتــه	اســت،	
توقــف	نامــه	وزارت	راه	مبنــی	بــر	افزایــش	قیمــت	
عوارضــی	آزادراه	شــکوائیه	ای	تنظیــم	و	بــه	دیــوان	
عدالــت	اداری	ارجــاع	دادم،	کــه	متعاقبــا	نتیجــه	را	

ــرد. ــم	ک ــالم	خواه اع
وی	در	پاســخ	بــه	این	کــه	چرا	بــرای	شــهروندان	شهرســتان	
پردیــس	تمهیداتــی	جهــت	اســتفاده	رایــگان	و	ارزان	قیمــت	
از	آزادراه	در	نظــر	گرفتــه	نمــی	شــود،	افــزود:	بایــد	در	ایــن	
خصــوص	رایزنــی	صــورت	بگیــرد	و	ایــن	امــر	بــه	نوعــی	کــه	

مــردم	ضــرر	نکننــد،	محقــق	شــود.
ــن	 ــا	وزارت	راه	در	ای ــا	ب ــن	ب ــت	:	چندی ــار	داش وی	اظه
ــرات	 ــفانه	تفک ــی	متاس ــته	ام	ول ــی	داش ــوص	رایزن خص
ــش	عوارضــی	آزاد	 مســئوالن	وزارت	راه	در	خصــوص	کاه
ــا	 ــت		و	باره ــی	نیس ــر	خوب ــس،	تفک ــران-	پردی را	ه	ته
گفتــه	ام	اگــر	قیمــت	هــا	را	کاهــش	دهیــد	میــزان	
ــث	در	 ــن	باع ــد،	بنابرای ــی	یاب ــش	م ــردد	از	آزادراه	افزای ت
آمدزایــی	بیشــتر	ایــن	محــور	جهــت	تامیــن	هزینه	هــای	
نگهــداری،	بازســازی	و	غیــره	بــرای	آزاد	راه	خواهــد	
ــش	 ــه	افزای ــاز	هــم	بهان ــط	ب ــه	مســئوالن		ذی	رب ــود،	ک ب
ــالت	 ــه	معض ــه	ب ــدم	توج ــرای	ع ــتهالک	آزاد	راه	را		ب اس

ــند. ــی	کش ــش	م ــاری		پی ج
ــه	 ــئوالن	مربوط ــت	مس ــف	از	ذهنی ــراز	تاس ــا	اب ــی	ب قانبیل
ــزو	 ــس	ج ــران-	پردی ــفانه	آزاد	راه	ته ــت:	متاس ــان	داش اذع
ــه	مســافت	 ــا	توجــه	ب ــای	کشــور	ب ــن	آزاد	راه	ه ــران	تری گ
ــن	 ــئوالن	وزارت	راه	در	ای ــه	مس ــت،	ک ــری	اس ۱۷	کیلومت
ــرای	 ــی	ب ــش	خصوص ــام	بخ ــه	ن ــه	ای	ب ــوص	از	حرب خص

ــد. ــی	کنن ــتفاده	م ــا	اس ــش	قیمت	ه افزای
عضــو	شــورای	عالــی	اســتان	هــا	گفــت:	در	واقع	تنهــا	بخش	
ــش	 ــه	بخ ــوط	ب ــاخت	آزاد	راه	مرب ــه	س ــی	از	پروس کوچک
خصوصــی	اســت	و	بخــش	بیشــتری	از	ایــن	آزاد	راه	را	یکی	از	
بانــک	هــای	دولتــی،	شــرکت	عمــران،	وزارت	راه	و	در	صــدی	

هــم	شــهرداری	پردیــس	ســهامدار	اســت.
وی	خاطــر	نشــان	کــرد:	اگر	ســرمایه	گــذار		آزاد	راه	شــخصی	
اســت،	دولــت	بــرای	حــل	مشــکل	مــردم	مــی	توانــد	یارانــه	

ــه	بخــش	خصوصــی	بدهد. ب
	

پیگیری های 3 ساله پاسخی نداشته است
ــه	 ــه	ب ــت،	ک ــال	اس ــا	۳	س ــت:	م ــس	گف ــدار	پردی فرمان
ایــن	نــرخ	هــا	اعتــراض	داریــم،	از	طریــق	نماینــده	هــای	
ــران	و	روش	 ــتانداری	ته ــالمی،	اس ــورای	اس ــس	ش مجل
ــم،	 ــا	جــواب	نگرفتی ــم،	ام ــف	اســتفاده	کردی ــای	مختل ه
مســئولین	آزادراه	معتقدنــد	کــه	آزادراه	متعلــق	بــه	
بخــش	خصوصــی	اســت	و	چــاره	ای	جــز	تامیــن	منفعــت	

ــدارد. ــود	ن ــن	بخــش	وج ای
مرتضی	حیـدری	که	۲۶	اردیبهشـت	۹۷	برای	تعیین	تکلیف	
و	تعدیـل	نـرخ	آزادراه	تهـران-	پردیـس	مهلـت	یـک	ماهـه	
تعییـن	کـرده	بـود،	ادامـه	داد:	مسـئولین	آزادراه	توجیـه	می	
کنند،	که	سـال	۹۶	نرخ	عـوارض	را	اضافه	نکردیم	و	سـال	۹۷	
همـان	۱۰	الـی	۱۲	سـال	افزایش	نرخ	داشـتیم،	چـرا	که	این	
افزایـش	نـرخ	متعلـق	به	۲	سـال	اسـت	و	مـا	برخـالف	گفته	

هـای	وزیـر	راه	نیز	عمـل	نکردیم.
وی	بــا	بیــان	ایــن	کــه	مــردم	از	ایــن	وضــع	راضــی	نیســتند،	
گفــت:	مــا	هــر	کاری	در	توانمــان	بــود،	انجــام	دادیــم،	
نماینــدگان	مجلــس	نیــز	هــر	کاری	توانســتند،	کردنــد،	امــا	

ــه	نتیجــه	نرســیدیم. ب
ــده	 ــبب	ش ــس	س ــران-	پردی ــرخ	آزادراه	ته ــش	ن افزای
ــن	 ــردد	در	ای ــرای	ت ــی	ب ــل	چندان ــدگان	تمای ــه	رانن ک
ــش	 ــبب	کاه ــاق	س ــن	اتف ــند	و	ای ــته	باش ــور	نداش مح
ــداث	 ــدف	اح ــل	ه ــدن	از	اص ــی	آزادراه	و	دور	ش کارآی

ــود. ــی	ش آن	م
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ــران اقتصاد ایـ

داشــتن  باوجــود  شــمالی  خراســان   
توســعه  بــرای  فــراوان  ظرفیت هــای 
از  یکــی  آن  مــردم  امــا  اقتصــادی 
را  کشــور  درآمدهــای  پایین تریــن 
را  آن  تأثیــر  کــه  موضوعــی  دارنــد، 
اقتصــادی  مختلــف  شــاخص های  در 

دیــد. می تــوان 

ــراوان	 ــای	ف ــود	غن ــمالی	باوج ــان	ش ــرزی	خراس ــتان	م اس
ــاخص	های	 ــدی	و	ش ــرانه	درآم ــف،	س ــای	مختل در	بخش	ه
ــن	رتبه	هــا	را	در	کشــور	دارد	 اقتصــادی	آن	یکــی	از	پایین	تری
و	ســهم	ایــن	اســتان	از	بودجــه	ســال	۹۷،	تنهــا	۱۰	میلیــارد	و	

ــوده	اســت. ــال	ب ۷۱۰	میلیــون	و	۲۶۹	هــزار	ری
باوجــود	جاذبه	هــای	طبیعــی	و	گردشــگری،	مجتمــع	
ــن	 ــرژی	خورشــیدی	و	چندی ــرق،	ان ــروگاه	ب پتروشــیمی،	نی
ــف،	 ــای	مختل ــور	و	تولیدی	ه ــرق	کش ــزرگ	ش ــه	ب کارخان
۳۰	معــدن	و	اراضــی	کشــاورزی	و	ســایر	فرصت	هــا	در	جهــت	
توســعه	اقتصــادی،	امــا	به	ســبب	برخــی	اقدامــات	پایین	ترین	
ــن	اســتان	شــده	به	طوری	کــه	 ــه	درآمــد	شــامل	حــال	ای رتب
ــه	تعطیلــی	رفتــه	و	ســرمایه	گذاران	 واحدهــای	تولیــدی	رو	ب
ــی	 ــت	کم	آب ــی	وضعی ــد	شــده	اند،	حت ــدگان	ناامی و	صادرکنن
و	مشــکالت	مختلــف	در	بخــش	کشــاورزی	ســبب	مهاجــرت	
ــه	 ــادی	را	ب ــیب	های	زی ــده	و	آس ــهر	ش ــه	ش ــتاییان	ب روس

ــال	داشــته	اســت. دنب

تنها مرزی که بازارچه و گمرک ندارد
از	ســوی	دیگــر	خراســان	شــمالی	بــا	بیــش	از	۲۸۱	کیلومتــر	
ــا	کشــور	ترکمنســتان	از	داشــتن	بازارچــه،	 مــرز	مشــترک	ب
ــه	 ــت	درحالی	ک ــروم	اس ــرزی	مح ــرک	م ــه	آزاد	و	گم منطق
ــط	تجــاری،	اقتصــادی	 ــا	فرصــت	ایجــاد	رواب ــن	ظرفیت	ه ای

ــرد. ــد	ک ــم	خواه ــدار	را	فراه ــتغال	زایی	پای ــز	اش و	نی

وجــود	مــرز	مشــترک	بیــن	خراســان	شــمالی	با	ترکمنســتان	
ــادی	 ــعه	اقتص ــرای	توس ــی	ب ــوان	فرصت ــت	به	عن سال	هاس
ــر	کشــور	مطــرح	 ــذار	ب ــال	آن	تأثیرگ ــه	دنب ــن	اســتان	و	ب ای
ــه	 ــوده	ک ــرزی	ب ــا	اســتان	م ــا	در	حــال	حاضــر	تنه اســت	ام

ــدارد. ــرزی	و	گمــرک	ن بازارچــه	م
ــال	 ــه	دنب ــران	ب ــه	ای ــت	ک ــال	اس ــت	س ــه	هش ــک	ب نزدی
ــن	 ــا	از	ای ــوده	ت ــرزی	»پرســه	ســو«	ب بازگشــایی	بازارچــه	م
طریــق	بــاب	صــادرات	کاال،	حواله	هــای	بانکــی	و	ســایر	
مباحــث	گمرکــی	را	بــاز	کنــد،	درحالی	کــه	در	تمامــی	
دولت	هــا	رایزنی	هایــی	بــه	ایــن	منظــور	انجــام	و	حتــی	
در	اجالس	هــای	مشــترک	بیــن	ایــران	و	ترکمنســتان	
ــایه	 ــور	همس ــوی	کش ــا	از	س ــده	ام ــوع	عنوان	ش ــن	موض ای

اماواگرهایــی	وجــود	دارد.
مســئله	مهمــی	کــه	در	حــال	حاضــر	بیــن	مســئوالن	ارشــد	
خراســان	شــمالی	و	نماینــدگان	مجلــس	ایــن	اســتان	مطــرح	
ــت	 ــه	نخس ــتغال	زایی	و	رتب ــارم	اش ــه	چه ــث	رتب ــت	بح اس
جــذب	ســرمایه	گذار	اســت	کــه	باوجودایــن	آمــار	چــرا	بایــد	
ــته	باشــیم	و	 ــدی	را	در	کشــور	داش ــرانه	درآم ــن	س پایین	تری

ــند. ــد	باش ــکاری	گالیه	من ــت	بی ــردم	از	وضعی م
بنــا	بــه	گفتــه	کارشناســان	نتیجــه	بیــکاری،	کاهــش	رشــد	
اقتصــادی	می	شــود	و	همچنیــن	تناقــض	بیــن	ســرانه	
درآمــد	و	رتبــه	بیــکاری	موجــب	پارادوکــس	میــان	خروجــی	

شــاخص	های	اقتصــادی	اســتان	شــده	اســت.

ــودن  ــن ب ــمالی پایی ــان ش ــده خراس ــف عم ضع
ــت ــرانه اس ــد س درآم

اســتاندار	خراســان	شــمالی	بــا	بیــان	اینکــه	ضریــب	جینــی	
ــن	 ــوری	پایی ــط	کش ــه	متوس ــبت	ب ــمالی	نس ــان	ش خراس
ــودن	 ــن	ب ــتان	پایی ــن	اس ــده	ای ــف	عم ــت:	ضع ــت،	گف اس

ــود. ــران	ش ــد	جب ــه	بای ــت	ک ــرانه	اس ــد	س درآم
ــا	اعــالم	اینکــه	ســطح	درآمــد	مــردم	 محمدرضــا	صالحــی	ب
ــرد:	 ــار	ک ــت،	اظه ــم	اس ــه	ه ــک	ب ــمالی	نزدی ــان	ش خراس

ــان	 ــردم	خراس ــرانه	م ــد	س ــش	درآم ــی	افزای ــکار	اصل راه
ــی	 ــا	تحول ــت	ت ــالش	اس ــق	و	ت ــزی	دقی ــمالی	برنامه	ری ش

ــیم. ــاهد	باش ــش	را	ش ــی	و	امیدبخ اساس
ــت	 ــدون	عمــل	وضعی ــزی	ب ــه	برنامه	ری ــزود:	البت صالحــی	اف
فعلــی	را	تغییــر	نخواهــد	داد،	بنابرایــن	بایــد	برنامــه	ای	

ــرار	داد. ــر	ق ــی	را	مدنظ عملیات
وی	تصریــح		کــرد:	خراســان	شــمالی	بایــد	جــزو	۱۰	اســتان	
برتــر	کشــور	باشــد	از	همیــن	رو	تــالش	داریــم	بــا	اســتفاده	از	
تمامــی	امکانــات	و	ظرفیت	هــای	بالقــوه	موجــود	ایــن	اســتان		

ــه	میانــه	جــدول	رتبه	بنــدی	برســانیم. را	ب
اسـتاندار	خراسـان	شـمالی	همچنین	با	اشـاره	به	رتبه	چهارم	
پایین	تریـن	نـرخ	بیـکاری	و	رتبـه	نخسـت	نـرخ	مشـارکت	
اقتصـادی	در	ایـن	اسـتان،	گفت:	بـر	اسـاس	اعالم	مرکـز	آمار	
ایران،	خراسـان	شـمالی	بـا	نرخ	بیـکاری	۹	و	۷	دهـم	درصدی	
و	رتبه	نخسـت	نرخ	مشـارکت	اقتصادی،	نسـبت	بـه	میانگین	
کشـوری	از	ضریـب	مناسـبی	برخوردار	بـوده	اما	درآمد	سـرانه	

آن	از	متوسـط	کشـوری	پایین	تـر	اسـت.
ــتان	 ــتغال	اس ــهمیه	اش ــال	۹۶	س ــرد:		س ــان	ک ــی	بی صالح
هشــت	هــزار	و	۶۸۱	نفــر	بــوده	امــا	۱۰هــزار	شــغل	
هدف	گــذاری	شــد	و	طبــق	آمــار	تــا	پایــان	ایــن	ســال	بیــش	

ــد. ــاد	ش ــغل	ایج ــزار	ش از	۱۲ه

درآمــد ســرانه خراســان شــمالی کمتــر از ۶5 دهــم 
درصــد اســت

نماینــده	مــردم	پنج	شهرســتان	خراســان	شــمالی	در	مجلس	
ــاخص	های	 ــت	ش ــه	وضعی ــان	اینک ــا	بی ــالمی	ب ــورای	اس ش
ــت،		 ــده	اس ــی	تکان	دهن ــای	واقعیات ــتان	گوی ــادی	اس اقتص
ــط	 ــد	از	متوس ــم	درص ــتان	۶5ده ــرانه	اس ــد	س ــت:	درآم گف

ــت. ــر	اس ــوری	پایین	ت کش
ــردم	خراســان	 ــن	م ــد	پایی ــرد:	درآم ــار	ک ــی	اظه ــی	قربان عل
ــتان	دارد،	 ــن	اس ــعه	یافتگی	ای ــر	توس ــان	از	کمت ــمالی	نش ش
بنابرایــن	تــالش	در	جهــت	افزایــش	تولیــدات	ضــرورت	دارد.

استانی با درآمد سرانه پایین/وقتی از ظرفیت های مرز استفاده نمی شود

الهام
 یزدان پناه
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ــران اقتصاد ایـ

قربانــی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	برنامه	ریزی	هــا	بایــد	منجــر	بــه	
ــای	 ــزود:	مدیریت	ه ــود،	اف ــی	ش ــد	و	درآمدزای ــش	تولی افزای
ــتای	 ــی	همچــون	روس ــای	ویترین ــرای	طرح	ه ــن	و	اج نمادی
ــان	 ــمالی	را	درم ــان	ش ــاد	خراس ــبز،	اقتص ــل	س ــبز	و	تون س

نخواهــد	کــرد.
ــی	 ــی	اساس ــر	اقدام ــال	اخی ــه	س ــه	در	س ــان	اینک ــا	بی وی	ب
بــرای	افزایــش	درآمــد	خراســان	شــمالی	انجــام	نشــده	اســت،	
ــر	 گفــت:	ضــرورت	دارد	در	مســیر	اقتصــاد	مقاومتــی	جدی	ت

حرکــت	کنیــم.
نماینـده	مـردم	بجنـورد،	گرمـه،	جاجـرم،	مانـه	و	سـملقان	و	
راز	و	جـرگالن	در	ادامـه	گفـت:	بنابرایـن	برای	افزایـش	درآمد	
سـرانه	اسـتان	باید	تولیدات	را	در	بخش	کشـاورزی،	دامداری،	
گردشـگری،	صنعتی	همچون	ایجاد	فاز	۲	پتروشـیمی	و	دیگر	

صنایـع	مقـرون	به	صـرف	دوچنـدان	کنیم.
قربانــی	دربــاره	آمــار	منتشرشــده	از	ســوی	دولــت	در	رابطــه	
بــا	کاهــش	نــرخ	بیــکاری	در	خراســان	شــمالی،	اظهــار	کــرد:	
چنانچــه	آمــار	اعالم	شــده	صحیــح	باشــد	بایــد	اکنــون	

ــوب	باشــد. ــز	مطل ــد	ســرانه	نی ــش	درآم افزای
ــار	اشــتغال	زایی	 ــر	اســاس	آم ــن	ب ــرد:	همچنی ــوان	ک وی	عن
در	خراســان	شــمالی،	ایــن	تعــداد	افــراد	بایــد	درآمــد	کســب	
کــرده	و	ســرانه	افزایــش	پیــدا	کنــد،	بنابرایــن	ســرانه	درآمــد	
پاییــن	ایــن	اســتان	نشــان	می	دهــد	کــه	اشــتغال	ها	واقعــی	

نبــود	بلکــه	ناقــص	و	ناپایــدار	بــوده	اســت.
نماینده	مـردم	بجنـورد،	گرمه،	جاجـرم،	مانه	و	سـملقان	و	راز	
و	جـرگالن	عنـوان	کـرد:	بـر	اسـاس	آمـار	چنانچه	هر	فـرد	در	
هفته	یک	سـاعت	کار	کرده	باشـد	جز	شـاغلین	به	شـمار	رفته	

کـه	ایـن	اشـتغال	ها	کاذب	به	حسـاب	می	آیند.
رئیـس	مجمـع	نماینـدگان	خراسـان	شـمالی	دربـاره	میـزان	
اشـتغال	زایی	در	اسـتان	اعـالم	کـرد:	بـرای	اعالم	آمار	اشـتغال	

پایـدار	بایـد	سـاالنه	۹۹5	هزار	شـغل	ثابـت	ایجـاد	کرد.

ــز در  ــهم ناچی ــی از س ــتان ناش ــد اس ــش درآم کاه
ــی   ــص داخل ــد ناخال تولی

ــا	 ــورای	اســالمی	ب ــس	ش ــفراین	در	مجل ــردم	اس ــده	م نماین
ــص	 ــد	ناخال ــمالی	در	تولی ــان	ش ــهم	خراس ــه	س ــان	اینک بی
داخلــی	بســیار	انــدک	اســت،	گفــت:	ایــن	امــر	ســبب	کاهش	

ــد	ســرانه	اســتان	شــده	اســت. درآم
هــادی	قوامــی	اظهــار	کــرد:	در	آســتانه	۱۴	ســالگی	اســتان	
شــدن	خراســان	شــمالی	هســتیم	امــا	هنــوز	اقدامی	اساســی	
ــام	 ــور	انج ــه	از	کش ــن	خط ــعه	ای ــرای	توس ــم	گیر	ب و	چش

نشــده	اســت.
قوامــی	افــزود:	خراســان	شــمالی	ظرفیت	هــای	فراوانــی	
بــرای	توســعه	و	اشــتغال	زایی	و	در	نتیجــه	آن	افزایــش	ســرانه	
ــاز	۲	پتروشــیمی،	راه	آهــن،	 ــا	عــدم	اجــرای	ف درآمــد	دارد	ام
ــای	 ــا	کارخانه	ه ــرارداد	ب ــاد	ق ــرودگاه	و	چشم	پوشــی	از	انعق ف
بــزرگ	ایــن	اســتان	از	ســوی	برخــی	ســبب	بیــکاری	و	

ــده	اســت. ورشکســتگی	ش
وی	بیــان	کــرد:	متأســفانه	وعــده	دادن	و	کلنــگ	زنــی	بــرای	
ــی	شــده	 ــرای	خودنمای ــی	ب ــردم،	اقدام ــردن	م دل	خــوش	ک
ــدار	اســت. ــتغال	پای ــا	و	اش ــل	پروژه	ه ــردم	تکمی ــا	درد	م ام

ــاندن	 ــت:	شناس ــن	گف ــفراین	همچنی ــردم	اس ــده	م نماین
صنعــت	 ارتقــای	 بــر	 عــالوه	 گردشــگری	 جاذبه	هــای	
ــرانه	 ــد	س ــش	درآم ــمالی	در	افزای ــان	ش ــگری	خراس گردش

اســتان	نقــش	بســزایی	خواهــد	داشــت.
قوامــی	تأکیــد	می	کنــد:	چنانچــه	ســه	درصــد	اعتبــارات	کل	
کشــور	بــه	خراســان	شــمالی	تخصیــص	یابــد	رشــد	و	توســعه	
اســتان	ســرعت	بیشــتری	گرفتــه	و	در	مــدت	۱۰ســال	ایــن	
ــط	 ــه	متوس ــف	ب ــاخص	های	مختل ــد	در	ش ــتان	می	توان اس

کشــوری	برســد.
وی	افــزود:	همچنیــن	اگــر	بــه	زیرســاخت	های	توســعه	
ــد	 خراســان	شــمالی	توجــه	شــود	تحــول	عظیمــی	در	درآم

ــه	نصــف	 ــه	ب ــد	داد	به	طوری	ک ــن	اســتان	رخ	خواه ســرانه	ای
ــن	برســد. میانگی

مشــکالت زیرســاختی علــت ســرانه درآمــد پاییــن 
خراســان شــمالی اســت

معـاون	هماهنگـی	امـور	اقتصـادی	و	توسـعه	منابع		اسـتاندار	
خراسـان	شـمالی	گفت:	عقب	ماندگی	و	مشـکالت	زیرساختی	
پیش	از	تشـکیل	این	اسـتان	سـبب	پایین	بودن	سـرانه	درآمد	

خراسـان	شـمالی	در	کشور	شـده	است.
مجیــد	پورعیســی	اظهــار		کــرد:	پاییــن	بــودن	درآمــد	ســرانه	
مــردم	خراســان	شــمالی	نشــان	از	ضعف	بنیــه	اقتصــادی	دارد	
ــتغال	 ــش	اش ــون	افزای ــی	همچ ــای	اساس ــن	رو	برنامه	ه ازای

ــرار	دارد. ــدار	در	دســتور	کار	ق پای
پورعیســی	بیــان	کــرد:	قطعــاً	ایجــاد	اشــتغال	پایــدار	میــزان	
درآمــد	خانوارهــای	خراســان	شــمالی	را	افزایــش	و	در	نتیجــه	

ســطح	ســرانه	درآمــد	تغییــر	خواهــد	کــرد.
ــه	توســعه	پایــدار	و	رشــد	ایــده	 به	هرحــال	الزمــه	رســیدن	ب
آل	درآمــدی،	ایجــاد	اشــتغال،	رفــع	مشــکالت	زیرســاختی	و	
راه	انــدازی	بخــش	صنعــت	اســت	چراکــه	ایــن	مهــم	بــر	روی	
دیگــر	ســرانه	ها	همچــون	مطالعــه،	تغذیــه،	ســواد،	ازدواج	و	...	

تأثیرگــذار	اســت.
ــادی	 ــد	اقتص ــا	رش ــی	م ــز	اصل ــه	و	تمرک ــروز	دغدغ ــر	ام اگ
اســت	بایــد	از	راه	درســت	و	بــا	اســتفاده	از	منابــع	موجــود	در	
اســتان	شــامل	جاذبه	هــای	طبیعــی،	مناطــق	گردشــگری	و	
ــق	فعــال	کــردن	بخش	هــای	تولیــد	بســترها	 ــژه	از	طری به	وی

را	فراهــم	کــرد.
همچنیــن	بایــد	توجــه	داشــت	کــه	عــالوه	بــر	تأمیــن	امنیــت	
ــاد	 ــایه،	ایج ــور	همس ــا	کش ــتانه	ب ــراودات	دوس ــرز	و	م در	م
ــتغال	زایی	و	ارزآوری	 ــبب	اش ــه	س ــرزی	را	ک ــای	م بازارچه	ه

ــرد. ــال	ک ــت	دنب ــا	جدی ــود	را	ب می	ش
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ــران اقتصاد ایـ

 بــازار مســکن در خراســان جنوبــی ایــن 
روزهــا حــال خوشــی نــدارد و در حبــاب 
افزایــش قیمت هــا حبــس شــده اســت.

ــن  ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــکن ب مس
شــرایط بــرای زندگــی ایمــن بــوده 
کــه داشــتنش بــرای تمــام انســان ها 
روزهــا  ایــن  اســت.  ضــروری 
درحالی کــه نــرخ ارز و ســکه بــا فــراز و نشــیب هایی رو بــه 
رو اســت، بــازار مســکن خراســان جنوبــی در کســادی فرو 
رفتــه و فروشــندگان در انتظــار سرنوشــت دالر، واحدهــای 

خــود را نمی فروشــند و یــا بــه اجــاره نمی دهنــد.

فروشــندگان	بــه	انتظــار	نشســته	اند	تــا	بــا	تثبیــت	قیمت	هــا،	
وضعیــت	بــازار	مســکن	نیــز	ســر	و	ســامان	گیــرد	و	قیمتــی	
ــد	 ــه	رون ــازار	در	حالــی	ب ــازار	تعییــن	شــود.	تشــنج	ب ــرای	ب ب
ــم	 ــتأجران	ه ــیاری	از	مس ــه	بس ــد	ک ــه	می	ده ــود	ادام خ
ــک	 ــه	از	ی ــرا	ک ــد	چ ــان	کرده	ان ــه	دل	مهم ــی	ب نگرانی	های
طــرف	نــرخ	اجاره	بهــا	توســط	صاحب	خانــه	و	بــه	طــور	
دلخــواه	تعییــن	می	شــود	و	از	ســویی	دیگــر	هــم	بــا	مشــکل	

ــزل	مواجــه	هســتند. رهــن	کامــل	من
»مگــر	خانــه	پیــدا	مــی	شــود...	اجاره	هــا	کمر	شــکن	اســت...	
«.	این	هــا	جمالتــی	اســت	کــه	از	بیــن	هــر	دو	شــهروند،	یــک	
ــن	دارد	 ــان	از	ای ــخنان	نش ــن	س ــی	آورد.	ای ــان	م ــر	زب ــر	ب نف
ــکن	 ــازار	مس ــده	در	ب ــود	آم ــه	وج ــرایط	ب ــردم	از	ش ــه	م ک
ــود. ــی	ش ــد	بررس ــته	و	بای ــر	دل	داش ــادی	ب ــای	زی گالیه	ه

ــدی	 ــا	۴۰	درص ــش	۱5	ت ــئوالن	افزای ــار	مس ــاس	آم ــر	اس ب
قیمــت	مســکن	و	رشــد	۲۰	درصــدی	اجــاره	و	رهــن	از	دو	ماه	
گذشــته	از	بــازار	مســکن	حبابــی	ســرگردان	ســاخته	کــه	باید	
بــا	تفکــر	و	هــم	افزایــی	بنــگاه	داران	و	مســئوالن	بشــکند	چــرا	
ــه	وجــود	 ــا	ب ــرای	دالل	ه ــی	بســتری	ب ــه	در	شــرایط	کنون ک
ــردم	نصیــب	خــود	 ــن	ســود	را	از	جیــب	م ــا	بیش	تری آورده	ت

کننــد.
	بــر	اســاس	گزارشــات	میدانــی	مهــر	در	حــال	حاضــر	آینــده	
بــازار	مســکن	مهــر	در	ابهــام	اســت	و	نمی	تــوان	زمــان	

ــرد. ــخص	ک ــود	مش ــروج	از	رک ــرای	خ ــخصی	را	ب مش
	

قیمت اجاره ها کمرشکن است
ــازار	 ــت	ب ــه	وضعی ــاره	ب ــا	اش ــدی	ب ــهروند	بیرجن ــک	ش ی
مســکن	بیــان	کــرد:	در	حــال	حاضــر	قیمــت	اجاره	هــا	

کمرشــکن	اســت.
رضــا	خســروی	بــا	بیــان	اینکــه	اجــاره	منــزل	در	جنوب	شــهر	
ــن	 ــزود:	همچنی ــر	نیســت،	اف ــر	امکان	پذی ــرای	قشــر	کارگ ب
میــزان	اجاره	هــا	در	شــمال	شــهر	نســبت	بــه	ســال	گذشــته	

افزایــش	داشــته	اســت.
وی	ادامــه	داد:	بــرای	اجــاره	کــردن	خانــه	ای	بــرای	خانــواده	ای	
ســه	نفــره	چندیــن	مــاه	تــالش	کــردم	کــه	در	نهایــت	یــک	
واحــد	آپارتمــان	در	شــمال	شــهر	بیرجند	بــا	اجــاره	۴۰۰	هزار	

تومــان	پیــدا	کــردم.
خســروی	بیــان	کــرد:	در	شــرایط	کنونــی	کــه	قیمــت	مصالح	
ــم	 ــام	دهی ــازی	انج ــاخت	و	س ــم	س ــه	نمی	توانی افزایش	یافت
ــازل	 ــا	من ــیم	ت ــه	دوش	باش ــال	ها	خانه	ب ــد	س ــن	بای بنابرای

ــدان	مــان	باشــد. اجــاره	ای	ســرپناه	فرزن

بی مهری در مسکن مهر
یکــی	دیگــر	از	شــهروندان	بــا	اشــاره	بــه	طــرح	مســکن	مهــر	
بیــان	کــرد:	بــه	امیــد	خانــه	دار	شــدن	بــه	خریــد	ایــن	واحدها	

روی	آوردم.

محمــد	علیدوســت	بــا	بیــان	اینکــه	تمــام	ســرمایه	ام	را	بــرای	
خریــد	یــک	واحــد	ســاختمانی	در	طبقــه	ســوم	هزینه	کــردم،	
ــی	 ــات	رفاه ــود	امکان ــل	نب ــه	دلی ــر	ب ــال	حاض ــزود:	در	ح اف
ــهر	 ــز	ش ــود	در	مرک ــد،	خ ــر	بیرجن ــکن	مه ــایت	مس در		س

مســتأجر	شــده	ام.
وی	بیــان	کــرد:	رســیدگی	به	حاشــیه	شــهرها	و	مســکن	های	
مهــر	در	خدمــت	رســانی	هــا	می	توانــد	بســیاری	از	افــراد	را	از	

اجاره	نشــینی	رهایــی	دهــد.
علیدوســت	بــا	بیــان	اینکــه	قیمــت	اجاره	هــا	و	رهــن	منــازل	
ــر	 ــر	قش ــت:	اکث ــت،	گف ــته	اس ــمگیری	داش ــش	چش افزای
ضعیــف	جامعــه	اجاره	نشــین	هســتند	و	در	ایــن	شــرایط	بــاز	

ــوند. ــی	می	ش ــا	قربان ــم	آن	ه ه
	

خانه اجاره ای پیدا نمی شود
ــتن	 ــد:	داش ــان	کردن ــدی	بی ــاد	بیرجن ــروس	و	دام ــک	ع ی
منــزل	شــرط	اول	بــرای	شــروع	یــک	زندگی	مشــترک	اســت.
حســین	موســوی	بــا	بیــان	اینکــه	از	ســه	مــاه	گذشــته	بــرای	
یافتــن	منزلــی	بــا	قیمتــی	مناســب	بنگاه	هــای	ســطح	شــهر	
را	رصــد	می	کنــم،	گفــت:	قیمــت	اجاره	هــا	روزبــه	روز	
افزایــش	می	یابــد	و	یــا	خانــه	ای	مناســب	بــرای	اجــاره	یافــت	

نمی	شــود.
ــه	طــور	 ــا	بیــان	اینکــه	در	یــک	مــاه	اخیــر	قیمت	هــا	ب وی	ب
چشــمگیری	افزایــش	یافتــه	اســت،	بیــان	کــرد:	رهــن	یــک	
ــه	 ــد	ک ــی	زن ــی	م ــای	میلیون ــرف	از	هزینه	ه ــم	ح ــه		ه خان

ــه	پرداخــت	آن	نیســتم. ــادر	ب ق
موســوی	با	اشــاره	بــه	افزایــش	قیمــت	در	مصالح	ســاختمانی	
بیــان	کــرد:	یــک	شــاخه	آهــن	از	۲۰۰	هــزار	تومــان	بــه	5۰۰	
ــازها	را	 ــر	ساخت	وس ــن	ام ــه	و	ای ــان	افزایش	یافت ــزار	توم ه

کاهــش	داده	اســت.

بازار مسکن حبابی است
یــک	مشــاور	امــالک	بیرجنــدی	بــا	بیــان	اینکــه	بازار	مســکن	
ــکن	 ــازار	مس ــر	ب ــال	حاض ــزود:	در	ح ــت،	اف ــردرگم	اس س

ــی	شــده	اســت. حباب
ــه		وجــود	نوســانات	 ــا	توجــه	ب حســین	آهنــی	بیــان	کــرد:	ب
در	بــازار	نــه	خریــدار	رغبتــی	بــرای	خریــد	مســکن	دارد	و	نــه	

فروشــنده	تمایلــی	بــرای	فــروش	دارد.

وی	بی	ثباتــی	اقتصــادی	را	از	جملــه	علــل	بــه	وجــود	آمــدن	
ــدای	 ــت:	از	ابت ــازار	مســکن	دانســت	و	گف ــرایط	در	ب ــن	ش ای
ــش	 ــد	افزای ــازه	۲۰	درص ــن	و	اج ــون	ره ــاری	تاکن ــال	ج س

داشــته	اســت.
ایــن	مشــاور	امــالک	بیــان	کــرد:	همچنیــن	در	ســال	جــاری	
قیمــت	مســکن	ها	۳۰	درصــد	افزایــش	داشــته	کــه	تمایــل		و	

رغبــت	مــردم	را	کاهــش	داده	اســت.
آهنــی	بــا	بیــان	اینکــه	بــا	وجــود	افزایــش	قیمت	هــا،	خریــدار	
هســت	امــا	فروشــنده	نیســت،	افــزود:	قیمت	هــا	صبــح	
ــکن	 ــروش	مس ــدم	ف ــث	ع ــد	و	باع ــر	می	کن ــر	تغیی ــا	ظه ت

می	شــود.

بازار به ثبات برسد
ایــن	مشــاور	امــالک	افزایــش	قیمــت	مصالــح	ســاختمانی	را	
ــا	 ــت	زمین	ه ــاره	و	قیم ــن	اج ــش	ره ــل	افزای ــر	دالی از	دیگ
ــح	ســاختمانی	 ــر	مصال ــه	و	دیگ ــن،	لول ــت:	آه دانســت	و	گف
ــت. ــوده	اس ــذار	ب ــز	تأثیرگ ــا	نی ــر	قیمت	ه ــه	و	ب افزایش	یافت
وی	بیــان	کــرد:	قیمــت	آهــن	طــی	هفتــه	گذشــته	5۲۰	هزار	
تومــان	بــوده	و	ایــن	هفتــه	بــا	قیمــت	5۷۰	هــزار	تومــان	بــه	

ــد. ــروش	می	رس ف
آهنــی	بــا	بیــان	اینکــه	تنهــا	ثبــات	بــازار	می	توانــد	وضعیــت	
ــات	نرســد	 ــه	ثب ــازار	ب ــا	ب ــت:	ت ــد،	گف ــر	ده موجــود	را	تغیی
ــش	 ــم	کاری	از	پی ــد	و	نمی	توانی ــد	ش ــل	نخواه ــکلی	ح مش

ــم. ببری
	

افزایش 2۰ درصدی مصالح ساختمانی
رئیــس	اتحادیــه	صنــف	فــروش	مصالــح	ســاختمانی	بیرجنــد	
ــرد:	آن	 ــان	ک ــح	ســاختمانی	بی ــش	مصال ــه	افزای ــا	اشــاره	ب ب
دســته	از	مصالــح	ماننــد	ســنگ	کــه	از	مســیرهای	دور	تهیــه	

ــته	اســت. ــش	داش ــد	افزای ــا	۲۰	درص ــود،	از	۱۰	ت می	ش
حســین	چوپانــی	با	بیــان	اینکــه	در	مصالحــی	مانند	ســیمان،	
پــودر	و	آهــک	کــه	از	مشــهد	وارد	می	شــود	افزایــش	چندانــی	
ــه	 ــتگی	ب ــح	بس ــت	مصال ــش	قیم ــت:	افزای ــته	ایم،	گف نداش

میــزان	کرایــه	حمــل	دارد.
ــته	 ــش	داش ــد	افزای ــا	۲5	درص ــه	کرایه	ه ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــا	 ــب	راننده	ه ــه	جی ــت	ب ــش	قیم ــن	افزای ــت:	ای ــت،	گف اس

ــی	رود. ــا	م ــب	باربری	ه ــه	جی ــه	ب ــی	رود	بلک نم

آشفته  بازار مسکن در خراسان جنوبی/رؤیای مستأجران به باد رفت

رقیه رحمتی راد
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ــران اقتصاد ایـ

ــح ســاختمانی دور از انتظــار  افزایــش بیشــتر مصال
ــت نیس

رئیــس	اتحادیــه	صنــف	فــروش	مصالــح	ســاختمانی	بیرجنــد	
ــود،	 ــن	نش ــا	تأمی ــه	کامیون	ه ــواد	اولی ــر	م ــرد:	اگ ــان	ک بی
افزایــش	بیشــتری	در	مصالــح	ســاختمانی	خواهیــم	داشــت.
چوپانــی	بــا	بیــان	اینکــه	افزایــش	قیمــت	مصالح	ســاختمانی	
ــزود:	در	حــال	 ــر	می	گــذارد،	اف ــز	تأثی ــر	قیمــت	مســکن	نی ب

حاضــر	بــازار	مســکن	در	رکــود	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	اگــر	شــرایط	فعلــی	حاکــم	باشــد،	بــازار	
همچنــان	ســرگردان	خواهــد	بــود،	گفــت:	افزایــش	قیمت	هــا	
ــندگان	 ــر	از	فروش ــده	۲۰	نف ــث	ش ــتری	باع ــش	مش و	کاه
مصالــح	ســاختمانی	پروانــه	فعالیــت	خــود	را	ابطــال	کننــد.

رشد ۴۰ درصدی قیمت مسکن
رئیــس	اتحادیــه	مشــاورین	امــالک	بیرجنــد	هــم	بیــان	کــرد:	
ــده	 ــامان	ش ــه	س ــا	ب ــال	۹۶	ن ــاه	س ــکن	بهمن	م ــازار	مس ب

ــت. اس
علیرضــا	اربابــی	از	افزایــش	۱5	تــا	۴۰	درصــدی	قیمــت	زمین	
و	مســکن	خبــر	داد	و	گفــت:	همچنیــن	قیمــت	اجــاره	و	رهن	

۲۰	درصد	رشــد	داشــته	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	رشــد	قیمــت	مســکن	در	کل	اســتان	رخ	
داده	اســت،	اظهــار	کــرد:	زمانــی	کــه	مصالــح	ســاختمانی،	آب	
و	بــرق	گــران	شــود،	قیمــت	مســکن	نیــز	افزایــش	می	یابــد.
ــروش	 ــد	و	ف ــر	خری ــال	حاض ــه	در	ح ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ارباب
صــدور	 در	 ســخت	گیری	 افــزود:	 اســت،	 آزاد	 مســکن	
ــش	 ــرایط	پی ــل	ش ــه	دالی ــاختمانی	از	جمل ــای	س پروانه	ه

ــت. ــده	اس آم
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بایــد	بــرای	آرام	شــدن	جــو	بازار	مســکن،	
ــد،	 ــش	یاب ــا	کاه ــدور	پروانه	ه ــه	خصــوص	در	ص ــا	ب هزینه	ه
گفــت:	همچنیــن	بایــد	در	مزایــده	برخــی	از	ادارات	دقــت	نظر	

شــود.

مالیات به جان بازار مسکن افتاد
رئیــس	اتحادیــه	مشــاورین	امــالک	بیرجنــد	بــا	بیــان	اینکــه	
ــرای	 ــه	ای	ب ــا	خان ــم	ت ــاز	نداری ــر	ساخت	وس ــال	حاض در	ح
ــرس	از	 ــل	ت ــه	دلی ــکان	ب ــت:	مال ــیم،	گف ــته	باش ــاره	داش اج
مالیــات	حاضــر	بــه	رهــن	و	یــا	اجــاره	ملــک	خــود	نیســتند.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	چنــد	ســال	شــده	ســاخت	و	ســاز	انجــام	
نشــده	و	یــا	بــه	اجــاره	نمــی	دهنــد،	گفــت:	اجــاره	بــی	ســرو	

ســامان	اســت	و	خودمــان	هــم	رنــج	مــی	بریــم.
ــرد:	 ــان	ک ــد	بی ــالک	بیرجن ــاورین	ام ــه	مش ــس	اتحادی رئی
زمانــی	در	مســیر	مهــر	شــهر	خانــه	هــا	خالــی	بــود	و	مــردم	
بــه	اجــاره	نمــی	دادنــد	امــا	االن	خانــه	ای	خالــی	بــرای	اجــاره	

ــم. نداری
ــان	 ــازار	مســکن	بی ــه	دیگــر	مشــکالت	ب ــا	اشــاره	ب ــی	ب ارباب
ــا	وجــود	 ــرای	اجاره	ه ــی	ب ــرد:	متأســفانه	کارشناســی	خوب ک

ــدارد	و	موجــر	خــودش	قیمــت	تعییــن	مــی	کنــد. ن
رئیــس	اتحادیــه	مشــاورین	امــالک	بیرجنــد	بــا	بیــان	اینکــه	
بایــد	عــرف	و	قانونــی	بــرای	قیمــت	گــذاری	هــا	وجود	داشــته	
ــرای	 باشــد،	گفــت:	در	حــال	حاضــر	هیــچ	عــرف	و	قانونــی	ب

اجــاره	هــا	وجــود	نــدارد.
ــان	یافتــن	 وی	بیــان	کــرد:	برخــی	از	مســتأجران	بعــد	از	پای
ــمگیری	 ــو	چش ــه	نح ــا	را	ب ــا	قیمت	ه ــتاجر	ی ــرارداد	مس ق

افزایــش	داده	و	یــا	خانــه	را	از	او	می	گیرنــد.
ــرای	 ــتوانه	ب ــرایط	پش ــن	ش ــه	در	ای ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ارباب
حمایــت	و	قــدرت	اجــرا	نداریــم،	گفــت:	بســیاری	از	کســبه	ها	
بعــد	از	یــک	ســال	اجــاره	نشــینی	و	معرفــی	مغــازه،	مجبــور	
ــاالی	اجاره	هــا	 ــغ	ب ــا	پذیــرش	پرداختــن	مبال ــه	تخلیــه	و	ی ب

می	شــوند.

مزایده ادارات، دردی مازاد بر مشکالت مسکن
ــرد:	 ــان	ک ــد	بی ــالک	بیرجن ــاورین	ام ــه	مش ــس	اتحادی رئی

ــه	 ــاد	زمین	هــا	را	ب برخــی	از	اداره	هــا	ماننــد	شــهرداری	و	بنی
مزایــده	می	گذارنــد.

ــا	بیــان	اینکــه	مــا	مخالــف	مزایــده	نیســتیم،	بیــان	 اربابــی	ب
کــرد:	ولــی	زمین	هــا	را	غیــر	فــروش	و	غیــر	انتقــال	بگذارنــد	

ــد. ــرکت	کنن ــی	در	آن	ش ــده	واقع ــا	مصرف	کنن ت
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بایــد	زمین	هــای	ســطح	شــهر		
حاضریــم	 افــزود:	 شــوند،	 قطعه	بنــدی	 و	 کارشناســی	
کارشناســی	ها	را	رایــگان	انجــام	دهیــم	تــا	زمین	هــا	بــا	

قیمــت	واقعــی	بــه	دســت	مــردم	برســد.
	

مــردم از خریــد زمیــن بــا قیمت هــای بــاال 
کننــد خــودداری 

رئیــس	اتحادیــه	مشــاورین	امــالک	بیرجنــد	بــا	بیــان	اینکــه	
ــا	 ــئوالن	ب ــردم	و	مس ــکن	م ــازار	مس ــی	ب ــرای	پویای ــد	ب بای
ــن	آورد	 ــا	پایی ــهرداری	ب ــزود:	ش ــد،	اف ــالش	کنن ــر	ت یکدیگ
ــه	 ــداد	پروان ــش	تع ــاخت	و	افزای ــه	س ــدور	پروان ــت	ص قیم

ــردارد. ــتا	ب ــن	راس ــدی	در	ای ــد	گام	بلن می	توان
وی	بیــان	کــرد:	از	مــردم	خواســتاریم	در	این	چنیــن	شــرایطی	
صبــوری	کننــد	و	نســبت	بــه	خریدهــا	بــا	قیمت	هــای	گــزاف	

خــودداری	کنند.
اربابــی	اظهــار	کــرد:	بــازار	مســکن	ماننــد	حبابــی	اســت	کــه	
طــی	دو	مــاه	گذشــته	شــکل	گرفته	و	بــه	ایــن	صــورت	باقــی	

نمــی	مانــد.
رئیــس	اتحادیــه	مشــاورین	امــالک	بیرجنــد	ادامــه	داد:	انشــا	
ــه	 ــاب	خواهــد	شکســت	و	ســود	آن	ب ــن	حب ــه	زودی	ای اهلل	ب

مــردم	خواهــد	رســید.
ــی	در	راســتای	 ــد	مســئوالن	متول آنچــه	انتظــار	مــی	رود	بای
ــی	 ــفته	بازار	کنون ــی،	آش ــم	اندیش ــات	و	ه ــزاری	جلس برگ
ــداد	 ــدور	تع ــش	ص ــاید	افزای ــد.	ش ــامان	دهن ــکن	را	س مس
پروانه	هــای	ساخت	وســاز	بتوانــد	راهــکاری	موثــر	بــرای	رفــع	

ــه	شــایان	توجــه	اســت. ــن	مشــکالت	باشــد	ک ای
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ــش	 ــی	از	افزای ــزی	گزارش ــک	مرک ــر	بان ــای	اخی ــی	روزه ط
قیمــت	برخــی	کاالهــای	ضــروری	و	موردنیــاز	مــردم	همچون	
مــواد	غذایــی	منتشــر	کــرده	کــه	در	ایــن	گــزارش،	افزایــش	
ــای	 ــه	هفته	ه ــبت	ب ــی	نس ــالم	خوراک ــی	از	اق ــت	برخ قیم
ــه	 ــن	ب ــت.	ای ــده	اس ــرآورد	ش ــد	ب ــش	از	5۰	درص ــل	بی قب
ــا	 ــرض	دو	ی ــا	در	ع ــا	تنه ــه	قیمت	ه ــش	بی	روی ــای	افزای معن

ســه	هفتــه	اخیــر	اســت.
در	حقیقــت	امــروز	شــاهد	آن	هســتیم	کــه	اقــالم	خوراکــی	
ــه	 ــد	قیمــت	ســکه	و	طــال،	روزان و	کاالهــای	ضــروری	به	مانن
جابجــا	می	شــود	و	عــالوه	بــر	اینکــه	ســرعت	تغییــر	قیمت	هــا	
کوتــاه	شــده،	میــزان	تغییــر	و	افزایــش	نیــز	بــه	حــد	

غیرقابل	تصــوری	رســیده	اســت.
در	مواجهـه	بـا	ایـن	بـازار	کـه	به	نظـر	می	رسـد	به	حـال	خود	
رهاشـده	و	بـدون	هیـچ	منطقـی	در	حـال	افزایـش	بی	سـابقه	
و	بـی	توقـف	قیمت	هـا	اسـت	و	نظـارت	مؤثـری	هـم	بـر	آن	
اعمـال	نمی	شـود،	اقشـار	متوسـط	و	ضعیـف	جامعـه	هـرروز	
بیش	ازپیـش	عرصـه	را	بـر	خـود	تنـگ	می	بیننـد	و	سـفره	

می	شـود. کوچک	تـر	 هـرروز	 کوچکشـان	
اقــالم	 نه	تنهــا	در	حــوزه	 قیمت	هــا	 بی	رویــه	 افزایــش	
ضــروری	بلکــه	در	بخــش	مصالــح	و	ساختمان	ســازی،	
ــرروز	 ــا	ه ــایر	عرصه	ه ــودرو	و	س ــالک،	خ ــاره	ام ــد	و	اج خری
مــردم	را	نگران	تــر	می	کنــد	و	اقشــار	ضعیــف	کــه	روزی	
ــر	 ــکونی	را	در	س ــزل	مس ــودرو	و	من ــورداری	از	خ آرزوی	برخ
ــروری	 ــای	ض ــن	هزینه	ه ــر	تأمی ــروز	درگی ــد،	ام می	پروراندن
ــی	هســتند	و	خواســته	های	 ــالم	خوراک ــی	همچــون	اق زندگ

ــد. ــور	نمی	کن ــان	خط ــه	ذهنش ــر	ب دیگ
ایــن	بــازار	غیرقابل	پیش	بینــی	بــا	قیمت	هــای	پرتالطــم	
کــه	در	غیــاب	نظــارت	اصولــی	در	حــال	جــوالن	دادن	اســت،	
هــرروز	بیش	ازپیــش	بــر	گلــوی	اقشــار	ضعیــف	جامعــه	کــه	
ــای	 ــا	حقوق	ه ــتند	و	ی ــد	هس ــغل	و	درآم ــن	ش ــر	یافت درگی
ــا	را	 ــوان	آن	ه ــارد	و	ت ــای	می	فش ــد	پ ــه	دارن ــه	معوق چندماه
ــد. ــل	می	ده ــه	تقلی ــای	معیشــتی	و	اولی ــن	هزینه	ه در	تأمی

	
آمارهــای اقتصــادی مســئوالن بــا واقعیــت جامعــه 

همخوانــی نــدارد
علی	اکبـر	کریمی،	عضو	کمیسـیون	اقتصادی	مجلس	شـورای	
اسـالمی	دراین	بـاره	اظهـار	داشـت:	واقعیـت	ایـن	اسـت	کـه	
امـروز	اقشـار	جامعه	با	شـرایط	بسـیار	دشـواری	ازنظـر	گرانی	
کاالهـا	روبـرو	هسـتند	و	آمارهای	اقتصادی	ارائه	شـده	توسـط	
مسـئوالن	و	مراجع	رسـمی	همچون	آمـار	تـورم	به	هیچ	وجه	با	

واقعیت	هـای	جامعـه	همخوانی	نـدارد.
وی	افـزود:	امروز	شـاهد	گرانی	در	حوزه	هـای	مختلف	از	قیمت	
کاالهـای	ضـروری	گرفتـه	تـا	سـایر	اقـالم	هسـتیم	و	فضـای	
روانـی	جامعه	در	این	شـرایط	تبدیـل	به	فضـای	ناامنی	ذهنی	

و	بی	اعتمادی	نسـبت	به	مسـئوالن	شـده	اسـت.
نماینــده	مــردم	اراک،	کمیجــان	و	خنــداب	در	مجلــس	

شــورای	اســالمی	بیــان	کــرد:	علــت	اصلــی	ایــن	مســائل	نبود	
ــژه	 ــور	به	وی ــت	در	ام ــرای	مدیری ــی	و	درســتی	ب ــه	اصول برنام
اداره	امــور	حــوزه	اقتصــادی	اســت	و	بــه	نظــر	می	رســد	
ــش	 ــرل	و	کاه ــوان	کنت ــت	ت ــی	دول ــادی	کنون ــم	اقتص تی
مشــکالت	موجــود	را	نــدارد،	ایــن	مســئله	ای	اســت	کــه	امروز	
ــه	 ــز	ب ــت	نی ــا	دول صاحب	نظــران	و	شــخصیت	های	همســو	ب

ــد. ــراف	دارن ــان	و	اعت آن	اذع
کریمـی	خاطرنشـان	کـرد:	بـه	نظـر	می	رسـد	تیـم	اقتصـادی	
دولت	در	حال	حاضر	برنامه	روشـن	و	شـفافی	برای	سـاماندهی	
امـور	اقتصـادی	و	بـازار	کشـور	نـدارد	و	ایـن	امر	موجـب	غلبه	
یـک	حالـت	بالتکلیفـی	و	رهاشـدگی	بـر	بازار	شـده	کـه	نه	به	

مصلحـت	مـردم	و	نـه	به	مصلحت	کشـور	اسـت.
	

متولیان نظارت بر بازار با جدیت وارد عمل شوند
عضــو	کمیســیون	اقتصــادی	مجلــس	شــورای	اســالمی	
ــر	 ــارت	و	دیگ ــدن	و	تج ــت	مع ــرد:	وزارت	صنع ــح	ک تصری
نهادهــای	مرتبــط	همچــون	اصنــاف	و	تعزیــرات،	کــه	متولــی	
بازرســی	و	نظــارت	بــر	قیمت	هــا	در	بــازار	هســتند،	بایســتی	
ــت	را	 ــتفاده	ها	اس ــی	از	سوءاس ــه	ناش ــا	ک ــی	از	گرانی	ه بخش
بــا	جدیــت	کنتــرل	و	از	آن	جلوگیــری	کننــد	و	بخــش	دیگــر	
ــد	اســت،	 ــای	تولی ــش	هزینه	ه ــی	از	افزای ــه	ناش ــا	ک گرانی	ه

ــرد. ــرار	گی ــق	ق موردبررســی	دقی
وی	ادامــه	داد:	از	ســوی	دیگــر	در	شــرایط	موجــود	بایــد	
طــوری	عمــل	شــود	کــه	تولیدکننــدگان	نیــز	متضرر	نشــوند،	
ــدت	 ــد	به	ش ــای	تولی ــا	هزینه	ه ــی	بخش	ه ــه	در	برخ چراک
ــی	 ــب	بی	انگیزگ ــه	موج ــدون	صرف ــد	ب ــه	و	تولی افزایش	یافت

ــدگان	خواهــد	شــد. تولیدکنن
نماینــده	مــردم	اراک،	کمیجان	و	خنــداب	در	مجلس	شــورای	
اســالمی	اضافــه	کــرد:	کمیســیون	اقتصــادی	مجلــس	در	این	
ــور	 ــس	به	ط ــوی	مجل ــکیل	داده	و	از	س ــاتی	تش ــه	جلس رابط
مرتــب	تذکراتــی	بــه	دولــت	در	رابطــه	بــا	گرانی	هــای	مــدت	

اخیــر	داده	شــده	اســت.
ــا	مســائل	 ــا	ب ــازار	پرتالطــم	قیمت	ه ــن	ب ــت:	ای کریمــی	گف
ــت،	 ــط	اس ــز	مرتب ــانات	آن	نی ــت	ارز	و	نوس ــه	قیم ــوط	ب مرب
ــدی	 ــص	ج ــادی	نواق ــوزه	اقتص ــت	در	ح ــت	های	دول سیاس
دارد	و	نیازمنــد	آن	هســتیم	کــه	در	ایــن	زمینــه	یــک	
ــا	 ــی	و	تعییــن	تکلیــف	صــورت	گیــرد	ت تصمیم	گیــری	اصول
شــاهد	غلبــه	آرامــش	نســبی	بــر	بــازار	کاال	و	خدمات	باشــیم.

	
سیاســت های اقتصــادی ۴ســال اخیــر عامــل تــورم 

امــروز اســت
محمد	حسـینی،	عضو	کمیسـیون	برنامه	وبودجه	و	محاسـبات	
مجلـس	شـورای	اسـالمی	نیـز	در	ایـن	رابطـه	اظهـار	داشـت:	
نتیجـه	سیاسـت	های	 اخیـر	در	کشـور،	 گرانی	هـای	مـدت	
اقتصـادی	اسـت	کـه	طـی	چهار	سـال	گذشـته	توسـط	دولت	

بـرای	کاهـش	و	کنتـرل	تـورم	پیاده	سـازی	شـده	اسـت.

ــورم	 ــه	اینکــه	کاهــش	ت ــا	توجــه	ب ــزود:	در	حقیقــت	ب وی	اف
ــدن	 ــال	ش ــا	فع ــد	ب ــی	بای ــت	های	ضدتورم ــرای	سیاس و	اج
بخــش	تولیــد	همــراه	باشــد	تــا	شــاهد	بیمــاری	هلنــدی	در	
اقتصــاد	نشــویم،	بــا	رکــود	تولیــد،	دوبــاره	ایــن	تــورم	مجــدداً	
ــه	اقتصــاد	کشــور	بازگشــته	و	طــی	ماه	هــای	اخیــر	شــاهد	 ب

افزایــش	بی	رویــه	قیمت	هــا	بوده	ایــم.
نماینـده	مـردم	تفـرش،	آشـتیان	و	فراهان	در	مجلس	شـورای	
اسـالمی	بیان	کـرد:	وقتی	رکـود	در	تولید	ادامه	داشـته	باشـد	
و	بـا	کاهـش	نـرخ	سـود	بانکی،	نـرخ	سـود	تسـهیالت	کاهش	
نیابـد،	قطعاً	برنامه	هـای	کاهش	تـورم	موفق	عمـل	نمی	کند	و	

پاسـخگوی	حل	مشـکالت	اقتصـادی	نخواهـد	بود.
حسـینی	خاطرنشـان	کرد:	از	سـوی	دیگـر	برخی	هـم	در	این	
میان	به	دنبال	سوءاسـتفاده	هسـتند	تا	در	جامعه	جـو	روانی	و	
در	قیمت	هـا	حباب	ایجـاد	کننـد	و	از	این	موضوع	سـود	ببرند،	
آنچـه	بایـد	در	شـرایط	فعلـی	روی	آن	تمرکـز	کنیـم،	نظارت	

جـدی	بـر	بـازار	و	قیمت	کاالها	اسـت.
	

اقتصــادی  سیاســت های  تدویــن  در  دولــت 
کنــد عمــل  دقیق تــر 

عضــو	کمیســیون	برنامه	وبودجه	و	محاســبات	مجلس	شــورای	
اســالمی	تصریــح	کــرد:	در	ایــن	شــرایط	دولــت	بایســتی	در	
ــل	 ــر	عم ــادی	دقیق	ت ــت	های	اقتص ــرای	سیاس ــن	و	اج تدوی
ــی	و	 ــرات	حکومت ــالمی،	تعزی ــورای	اس ــس	ش ــد	و	مجل کن
ســازمان	حمایــت	از	تولیدکننــدگان	و	مصرف	کننــدگان	نیــز	

ــا	داشــته	باشــند. ــر	قیمت	ه نظــارت	جــدی	ب
وی	ادامـه	داد:	تک	نرخـی	شـدن	ارز	نیـز	از	جملـه	اقداماتـی	
بـود	کـه	به	مسـاله	افزایـش	قیمـت	کاالهـا	دامـن	زده	و	امروز	
مشـاهده	می	کنیم	که	ثبت	سـفارش	ها	در	سـامانه	نیما	)نظام	
یکپارچـه		معامـالت	ارزی(	یـک	عـدد	بسـیار	بزرگـی	اسـت	
که	نسـبت	بـه	گذشـته	قابل		مقایسـه	نیسـت،	از	سـوی	دیگر	
کاالهـای	وارداتـی	با	نـرخ	ارز	آزاد	بـه	فروش	می	رسـد	و	درآمد	

کاذبـی	را	نصیـب	برخـی	افـراد	کرده	اسـت.
نماینــده	مــردم	تفــرش،	آشــتیان	و	فراهان	در	مجلس	شــورای	
اســالمی	اضافــه	کــرد:	البتــه	در	عرصــه	اقتصــاد،	ایــن	تفکــر	
ــرار	 ــار	ق ــارت	تحت	فش ــا	نظ ــازار	را	ب ــم	ب ــاً	بخواهی ــه	صرف ک
ــح	نیســت،	 ــرل	شــود	اصــاًل	صحی ــا	کنت ــا	قیمت	ه ــم	ت دهی
ــا	 ــد	ت ــت	کن ــت	عرضــه	و	تقاضــا	مدیری ــد	وضعی ــازار	را	بای ب
دچــار	ازهم	گســیختگی	نشــود،	امــا	در	احــوال	فعلــی	چــون	
ــتی	 ــی	دارد،	بایس ــت	خاص ــا	وضعی ــه	و	تقاض ــرایط	عرض ش

ــود. ــال	ش ــی	اعم ــم	های	نظارت مکانیس
بـه	نظـر	می	رسـد	در	شـرایط	کنونـی	کـه	قیمت	هـا	در	بـازار	
به	طـور	روزانـه	در	حـال	افزایـش	اسـت،	بایـد	اقـدام	جـدی	از	
سـوی	نهادهای	مسـئول	بـرای	کنتـرل	وضعیت	بـازار	صورت	
پذیـرد،	در	ایـن	زمینـه	پیاده	سـازی	سیاسـت	هایی	از	سـوی	
مسـئوالن	کشـور	که	نه	به	مصرف	کننـده	فشـار	وارد	کند	و	نه	

تولیدکننـده	را	بـا	مشـکل	مواجه	سـازد	ضروری	اسـت.

ــران اقتصاد ایـ

بازار رهاشده باجوالن 
بی توقف قیمت ها/منحنی 

قدرت خریدمردم سقوط کرد

 ثمین
 مامقانی نژاد

ایــن روزهــا جامعــه بــا بــازاری پرتاطــم و غیرقابــل  
پیش بینــی طــرف اســت کــه هــر لحظــه بــه  نوعــی مــردم را 
غافلگیــر می کنــد و در ایــن میــان قشــر متوســط و ضعیــف 
جامعــه، هــر روز عرصــه را بــرای خــود تنگ تــر می بیننــد.
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 »کولبــر« بــه »پیلــه ور« تغییــر نــام داد ولی 
ــتان  ــینان کردس ــتر مرزنش ــد بیش درآم
همچنــان گرفتــار اماواگرهایــی اســت 
ــود  ــق بهب ــه تحق ــد ب ــم امی ــه چش و هم
معیشــت ناشــی از تغییــر نــام دوخته انــد.

کولبــر	یــا	کولبــری	واژه	و	شــغلی	اســت	کــه	رنــج	و	محنت	در	
آن	نهفتــه	اســت.	ســخت	اســت	کــه	تعریفــی	بــرای	آن	ارائــه	
ــن	محنــت	را	نکشــیده	باشــد	 ــار	ای ــردی	ب ــا	ف کــرد	چــون	ت

ــد. ــا	کن ــد	آن	را	معن نمی	توان
ــرای	اشــتغال	در	مناطــق	 ــود	بســتر	مناســب	ب ــکاری	و	نب بی
ــه	 ــک	ده ــول	ی ــور	در	ط ــرب	کش ــژه	در	غ ــین	به	وی مرزنش
اخیــر	موجــب	رشــد	فزاینــده	تعــداد	کولبــران	شــده	اســت.	
ــا	 ــد	مناســب	آن	ه ــود	درآم ــه	درد	روزگار	و	نب انســان	هایی	ک
را	بــه	ایــن	مســیر	کــه	آخریــن	نــور	امیــد	آن	هــا	بــرای	کســب	
ــانده	 ــود،	کش ــوب	می	ش ــان	محس ــرای	خانواده	هایش روزی	ب
بــود	افــرادی	کــه	وارد	وادی	جــرم	و	جنایــت	و	دزدی	و	
ــم	 ــنگالخی	و	پرپیچ	وخ ــیرهای	س ــدند	و	مس ــکاری	نش تبه

ــد. ــح	دادن ــتان	را	ترجی ــای	کردس کوه	ه
ــران	از	 ــر	دوش	کولب ــا	ب ــی	کــه	کاالی	آن	ه ــان	کاالهای صاحب
ــا	پرداخــت	 آن	ســوی	مــرز	و	از	طریــق	مرزهــای	کردســتان	ب
مبلغــی	بســیار	کم	بــه	این	قشــر	ضعیــف	جامعــه	وارد	کشــور	
ــن	ســال	ها	دســت	 ــی	در	ای ــای	آن	چنان ــه	ثروت	ه می	شــد،	ب
ــت	 ــه	دس ــرای	ب ــان	ب ــران	همچن ــی	کولب ــد،	ول ــدا	کردن پی
ــده	 ــه	زندگــی	خــود	مان ــاج	اولی ــه	و	مایحت آوردن	روزی	روزان
بودنــد	ولــی	بــا	این	وجــود	بــه	ایــن	آب	باریکــه	راضــی		بودنــد.
ــالع	 ــور	اط ــب	مذک ــه	از	مطال ــت	ک ــی	اس ــر	کس ــال	کمت ح
نداشــته	باشــد	و	بیــان	ایــن	مباحــث	فقــط	جنبــه	یــادآوری	
ــج	و	 ــای	رن ــچ	گاه	گوی ــن	مســائل	هی ــان	ای ــد	بی دارد	،	هرچن

ــوده	و	نیســت. ــران	نب ــری	و	کولب ــختی	کولب س
حــدود	دو	ســال	از	زمانــی	کــه	تعــدادی	از	کولبــران	منطقــه	
ــذرد،	 ــدند	می	گ ــی	ش ــد	و	ماندن ــتان	ماندن ــرمای	زمس در	س
ســال	۹5	بــا	وقــوع	این	حادثــه	بــار	دیگــر	کولبــری	و	کولبران	
ــه	آن	 ــف	ب ــانه	های	مختل ــد	و	در	رس ــا	افتادن ــر	زبان	ه ــر	س ب

پرداختــه	شــد.

در	جامعــه	مــا	تــا	پدیــده	ای،	موجــب	حادثــه	ناگــواری	
ــل	 ــرای	ح ــی	ب ــرد	و	همت ــرار	نمی	گی ــه	ق ــود،	موردتوج نش
ــا	 ــم	گاه ــت	ه ــن	هم ــی	ای ــود	ول ــاد	نمی	ش آن	مشــکل	ایج
به	جــای	اینکــه	در	مســیر	حــل	مســئله		پیــش	رود	بــه	حــذف	
و	پــاک	کــردن	آن	ختــم	می	شــود	و	نمــود	آن	را	می	تــوان	در	
اقدامــی	کــه	دولــت	بــا	بســتن	بازارچه	هــای	موقــت	مــرزی	در	
ــوار	 ــتان	های	هم	ج ــتان	و	اس ــرزی	کردس ــتان	های	م شهرس

آن	انجــام		داد،	مشــاهده	کــرد.

ــادالت  ــاماندهی مب ــرای س ــه ب ــی ک ــتین های آس
ــد ــاالزده ش ــرزی ب م

ایــن	مشــکالت	و	معضــالت	موجــب	شــد	دولتمــردان	تصمیم	
ــت	 ــای	موق ــه	ه ــرزی	در	بازارچ ــادالت	م ــاماندهی	مب ــه	س ب
ــد	و	در	ایــن	رابطــه		آیین	نامــه	هیئــت	وزیــران	 مــرزی	بگیرن
ــت	 ــای	موق ــه	در	بازارچه	ه ــاماندهی	مبادل ــوص	»س در	خص
ــال	۹۶	در	کشــور	مصــوب	 ــرداد	س ــخ	اول	م ــرزی«	در	تاری م
ــن	 ــاه	اجــرای	ای ــد	م ــی	در	کردســتان	چن ــی	شــد	ول و	اجرای

ــه	تاخیــر	افتــاد. ــه		ب مصوب
ــترده	 ــات	گس ــا	اعتراض ــتان	ب ــه	در	کردس ــن	مصوب ــاز	ای آغ
مرزنشــینان	شــهرهای	مــرزی	اســتان	مواجه	شــد	و	بســیاری	
ــهرها	 ــن	ش ــه	ای ــم	ب ــور	را	ه ــه	کش ــئوالن	عالی	رتب از	مس

ــه	شــد. ــه	اصــالح	آن	گرفت ــم	ب ــا	اینکــه	تصمی کشــاند	ت
ــرزی	 ــادالت	م ــاماندهی	مب ــه	س ــی	شــدن	آیین	نام ــا	اجرای ب
قــرار	اســت	نــام	کولبــری	بــه	پیلــه	وری	تغییــر	یابــد	تــا	هــم	
ــع	و	 ــم	نف ــود	و	ه ــظ	ش ــینان	حف ــت	مرزنش ــگاه	و	منزل جای

ــردم	مرزنشــین	شــود. ــد	م ــد	بیشــتری	عای درآم

اصــالح آیین نامــه ســاماندهی مبــادالت مــرزی بــه 
نفــع پیلــه وران اســت

ــاماندهی	 ــه	س ــالغ	آیین	نام ــتان	اصــالح	و	اب ــتاندار	کردس اس
ــت	را		 ــط	دول ــمی	توس ــای	غیررس ــه	ه ــادالت	در	بازارچ مب
ــه	نفــع	تجــار	و	پیلــه	وران	در	مناطــق	مــرزی	اســتان	ذکــر	 ب
کــرد	و	گفــت:	بنــا	بــر	مصوبــه	هیئــت	دولــت	تخفیــف	ســود	
ــین	 ــر	مرزنش ــرای	ه ــادالت	کاال	ب ــل	از	مب ــی	حاص بازرگان
ــر	۲۸	 ــار	نف ــقف	چه ــا	س ــوار	ت ــر	خان ــال	و	ه ــون	ری ۷میلی

ــود. ــد	ب ــاه	خواه ــال	در	م ــون	ری میلی

ــه	در	کل	 ــود	اختصاص	یافت ــرد:	س ــه	ک ــا	اضاف ــن	مرادنی بهم
مناطــق	و	اســتان	های	مشــمول	طــرح	مذکــور	در	کشــور۴۲	

هــزار	میلیــارد	ریــال	در	ســال	خواهــد	بــود.
ــه	ور	و	تاجــر	 ــد	بایــد	میــان	پیل وی	ادامــه	داد:	در	طــرح	جدی
ــاع	 ــه	انتف ــا	زمین ــرد	ت ــورت	بگی ــق	ص ــرای	ورود	کاال	تواف ب

ــود. ــم	ش ــن	فراه مناســب	طرفی
مرادنیــا		اعــالم	کــرد:	بــا	اجــرای	دســتورالعمل	جدیــد	خــروج	
کاال	به	طــور	تجمیعــی	از	شهرســتان	های	مــرزی	ممنــوع	
ــق	 ــزایی	در	رون ــش	بس ــم	نق ــن	مه ــه	ای ــد	ک ــد	ش خواه

ــت. ــد	داش ــان	خواه ــب	وکار	بازاری کس
وی	اظهــار	داشــت:	در	مصوبــه	قبلــی	واردات	پوشــاک	و	
کاالهایــی	کــه	نمایندگــی	مجــاز	در	کشــور	داشــتند	ممنــوع	
ــا	 ــده	ت ــاه	برداشته	ش ــه	م ــا	س ــت	ت ــن	محدودی ــی	ای ــود	ول ب
ــق	ورود	 ــی	ح ــه	کاالهای ــه	چ ــا	اینک ــاط	ب ــری	در	ارتب بازنگ

ــود. ــام	ش ــد،	انج دارن

صــدور ۹ هــزار کارت الکترونیــک برای مرزنشــینان 
بانــه

فرمانــدار	شهرســتان	بانــه	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	طــرح	
ــق	 ــاکنان	مناط ــه	س ــوط	ب ــه	وری	مرب ــرزی	پیل ــادالت	م مب
ــه	از	 ــی	ک ــت:	کاالهای ــت،	گف ــور	اس ــتان	کش ــرزی	۴	اس م
ــه	 ــژه	بان ــرزی	به	وی ــهرهای	م ــه	ش ــور	ب ــوب	کش ــادر	جن بن
ــد	 ــات	گمرکــی	بهره	من ــرای	اینکــه	از	تخفیف وارد	می	شــود	ب
ــک	 ــای	الکترونی ــط	کارت	ه ــص	آن	توس ــد	ترخی ــوند	بای ش

ــود. ــام	ش ــه	وران	انج پیل
ــد	 ــه	واردات،	تأکی ــه	در	زمین ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ــد	فالح محم
ــرد:	 ــان	ک ــت،	بی ــردم	اس ــاز	م ــای	موردنی ــر	کااله ــی	ب اصل
بازارچــه	ســیرانبند	بانــه	بــا	ایجــاد	زیرســاخت	های	موردنیــاز	
ازجملــه	پایانــه	گمرکــی	و	انبــار،	آمادگــی	الزم	بــرای	ترخیص	

ــرکات	را	دارد. ــایر	گم ــده	از	س ــای	واردش کااله
ــرای	 ــینان	ب ــک	مرزنش ــزار	کارت	الکترونی ــدور	۹	ه وی	از	ص
ســاکنان	تمــام	روســتاها	و	شــهرهای	آرمــرده،	بوییــن	و	
کانــی	ســور	در	شهرســتان	بانــه	خبــر	داد	و	افــزود:	بــه	میــزان	
ــک	 ــای	الکترونی ــه	کارت	ه ــاز	ب ــی	نی ــای	واردات ارزش	کااله
ــای	 ــان	از	مزای ــم	تجــار	و	بازاری مرزنشــینان	اســت	و	امیدواری

ــد. ــت	بهــره	را	ببرن ــن	طــرح	نهای ای
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ــران اقتصاد ایـ

۱۰3۱۸ نفــر در مریــوان مشــمول مصوبه ســاماندهی 
ــتند ــادالت مرز هس مب

ــوان	۱۰	 ــرد:	در	شهرســتان	مری ــوان	ک ــوان	عن ــدار	مری 	فرمان
ــه	 هــزار	و	۳۱۸	نفــر	دارای	کارت	الکترونیــک	مشــمول	مصوب

ســاماندهی	مبــادالت	مــرز	هســتند.
محمد	شــفیعی	بیــان	کــرد:	متأســفانه	بســته	شــدن	مرزهای	
موجــود	صنعــت	گردشــگری	را	تحت	الشــعاع	خــود	درآورده	و	

بــه	ایــن	حــوزه	ضــرر	زیــادی	وارد	می	کنــد.
ــا	 ــرد:		ورود	کااله ــوان	ک ــوان	عن ــتان	مری ــدار	شهرس فرمان
در	مریــوان	از	طریــق	مــرز	زمینــی	انجــام	می	شــود	و	در	
شهرســتانی	هــم	چــون	خرمشــهر	به	صــورت	دریایــی	اســت	
ــت	 ــدی	اس ــی	۲۲	درص ــا	واردات	کاال	دارای	تخفیف و	در	آنج
ــتان	 ــتان	های	اس ــر	در	شهرس ــن	ام ــی	رود	ای ــار	م ــه	انتظ ک

ــرد. ــام	گی ــم	انج ــتان	ه کردس

کولبری حذف و پیله وری جان می گیرد
ــای	 ــه	معن ــه	ب ــه	ور	)ک ــه	پیل ــی	کلم ــا	جایگزین ــئوالن	ب مس
فروشــنده	خرده	پــا	و	دوره	گــرد	اســت(	به	جــای	کولبــر	
ــد	و	از	 ــراد	بدهن ــن	اف ــه	ای ــا	جایگاهــی	ب درصــدد	هســتند	ت
حمل	کننده	هــای	بــار	تجــار	بــه	واســطه	ای	بیــن	تجــار	
ــم		در	 ــن	مه ــم	ای ــه	امیدواری ــوند	ک ــل	ش ــان		تبدی و	بازاری
ــر	 ــا	در	ظاه ــه	تنه ــه	اینک ــد	و	ن ــدا	کن ــق	پی ــت	تحق واقعی

کلمــات	را	جابه	جــا	کننــد.
ناگفتــه	نمانــد	در	ایــن	میــان	عــده	ای	هــم	در	ابتــدا	مخالــف	
ــتند	و	 ــی	می	دانس ــر	کارشناس ــد	و	آن	را	غی ــرح	بودن ــن	ط ای
نمونــه	ایــن	افــراد	رئیــس	اتــاق	بازرگانــی،	صنایــع،	معــادن	و	
ــه	ســاماندهی	 کشــاورزی	ســنندج	اســت	گفــت:	طــرح	اولی
مبــادالت	مــرزی	بــه	دلیــل	خــام	بــودن	و	غیــر	کارشناســی	

بــودن	آن	نــه	بــه	نفــع	تجــار	و	نــه	کولبــران	بــود.
ســید	کمــال	حســینی	ادامــه	داد:	در	طــرح	قبلــی	کاالهــای	
تولیــدی	کــه	نمایندگــی	آن	هــا	در	داخــل	کشــور	بــود	
اجــازه	واردات	آن	هــا	وجــود	نداشــت	کــه	خوشــبختانه	ایــن	

ــت. ــده	اس ــته	ش ــه	برداش ــا	در	اصالحی محدودیت	ه
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	ایــن	گونــه	طرح	هــا	بایــد	صرفــه	
ــه	 ــرد،	اضاف ــرار	گی ــر	ق ــان	مدنظ ــی	ذینفع ــادی	تمام اقتص
ــان	و	کولبــران،	ضلــع	ســوم	 ــر	تجــار	و	بازرگان کــرد:	عــالوه	ب
ــن	 ــت	کاال	در	ای ــد	قیم ــه	بای ــتند	ک ــا	هس مصرف	کننده	ه
پروســه	به	خوبــی	تعریــف	شــود	کــه		موجــب	جــذب	و	

رضایــت	مصرف	کننــدگان	شــود.
ــن	 ــه	نظــر	شــما		در	ای ــه	ب ــن	ســؤال	ک ــه	ای وی	در	پاســخ	ب
ــل	می	شــود،	اظهــار	داشــت:	 ــه	ور	تبدی ــه	پیل ــر	ب طــرح	کولب

ویژگــی	بــارز	ایــن	طــرح	ایــن	اســت	کــه	دیگــر	نیازی	نیســت	
کولبــران	بــرای	جابه	جایــی	کاال	بــه	کوه	هــا	و	مناطــق	
ــد. ــر	بیندازن ــه	خط ــود	را	ب ــان	خ ــد	و	ج ــور	برون صعب	العب

ــان در  ــار و بازرگان ــا تج ــتی ب ــکیل نشس ــزوم تش ل
ــرح ــن ط ــرای ای ــا اج ــاط ب ارتب

رئیــس	اتــاق	بازرگانــی،	صنایــع،	معادن	و	کشــاورزی	ســنندج	
پیلــه	وری	را	حــد	واســط	بیــن	کولبــری	و	تجــارت	چمدانی	در	
مناطــق	آزاد	خوانــد	و	اظهــار	داشــت:	بــا	اجــرای	ایــن	طــرح	

عمــاًل	دیگــر	پیلــه	وران	کار	فیزیکــی	انجــام	نمی	دهنــد.
حســینی	ادامــه	داد:	اگــر	روش	اجــرای	طــرح	پیلــه	وری	
ــع	 ــه	نف ــود	ب ــی	ش ــم	اجرای ــتی	ه ــد	و	به	درس ــح	باش صحی
مــردم	مرزنشــین	در	شــعاع	۲۰	کیلومتــری	مــرز	خواهــد	بود.
ــرای	 ــث	اج ــع	مثل ــک	ضل ــه	ی ــرد:	باوجوداینک ــوان	ک وی	عن
ــی	 ــد،	ول ــکیل	داده	ان ــان	تش ــار	و	بازرگان ــرح	را	تج ــن	ط ای
ــده	 ــوان	نماین ــی	به	عن ــاق	بازرگان ــون	از	ات ــفانه	تاکن متأس
ــن	طــرح	 ــرای	ای ــا	اج ــاط	ب ــتان	نظــری	در	ارتب ــار	در	اس تج

نخواســته	اند.
وی	بیــان	کــرد:	می	طلبــد	به	منظــور	حفــظ	و	درنظرگرفتــن	
ــان	نشســت	مشــترکی	تشــکیل	داده	 ــع	تجــار	و	بازرگان مناف

شــود	و	در	ایــن	رابطــه	مــا	آمادگــی	همــکاری	را	داریــم.

ــا	 ــوی	مرزه ــه	آن	س ــی	ب ــای	ترانزیت ــته	کااله ــر	در	گذش اگ
ــارداری،	 ــت	انب ــم	باب ــی	ه ــد	و	هزینه	های ــال	داده	می	ش انتق
حمل	ونقــل	و	گمــرک	عــراق	هــم		پرداخــت	می	شــد	دیگــر	
ــن	 ــرزی	ای ــادالت	م ــاماندهی	مب ــه	س ــرای	آیین	نام ــا	اج ب
هزینه	هــا	حــذف	می	شــود	و	کاالهــای	ترانزیتــی	کــه	از	
جنــوب	کشــور	وارد	شــهرهای	مــرزی	کردســتان	می	شــوند	
در	بازارچه	هــای	موقــت	مــرزی	تحویــل	داده	می	شــود	و	
ــگاه	 ــز	و	آن ــور	واری ــاب	کش ــتقیم	به	حس ــا	مس ــه	کااله هزین
محموله	هــای	 از	 هــم	 تعیین	شــده	 گمرکــی	 تخفیــف	

ــود. ــت	می	ش ــه	وران	پرداخ ــه	پیل ــده	ب واردش
نماینـده	مردم	شهرسـتان	های	سـقز	و	بانه	در	مجلس	شـورای	
اسـالمی	هم	گفـت:	نه	تنهـا	اقتصاد	کردسـتان	بلکه	معیشـت	

مـردم	در	شـهرهای	مرزی	وابسـته	به	مرز	اسـت.
ــاد	 ــه	ایج ــر	ب ــرز	را	منج ــدن	م ــری	بســتن	ش محســن	بیگل
مشــکالتی	بــرای	مــردم	ایــن	مناطــق	خوانــد	و	عنــوان	کــرد:	
ــا	 ــرزی	م ــدار	در	مناطــق	م ــرای	اشــتغال	پای ــن	کار	ب کمتری
ــا	بســیار	 ــل	معیشــت	اقتصــاد	م ــن	دلی ــه	همی انجام	شــده	ب

ــه	مــرز	اســت. وابســته	ب
ــوص	 ــران	در	خص ــه	هیئت	وزی ــه	مصوب ــان	اینک ــا	بی وی		ب
ســاماندهی	مبــادالت	مــرزی	در	بازارچه	هــای	موقــت	در	
ــی	 ــالم	و	اجرای ــرد:	اع ــان	ک ــود،	بی ــر	کارشناســی	ب ــدا	غی ابت
کــردن	ایــن	مصوبــه	مشــکالت	زیــادی	ایجــاد	کــرد	و	منجــر	

ــد. ــی	ش ــه	اعتراضــات	مردم ب
وی	اضافــه	کــرد:	ایــن	مصوبــه	اصــالح	شــد	و	حــال	
ــف	آن	 ــوت	و	ضع ــاط	ق ــا	نق ــاط	ب ــری	در	ارتب ــوان	نظ نمی	ت
ــی	شــدن	 ــد	از	اجرای ــم	بع ــد	منتظــر	باشــیم	و	ببین داد	و	بای
ــی	 ــار	از	آن	راض ــه	وران	و	تج ــان	و	پیل ــینان،	بازاری آن	مرزنش

ــه. ــا	ن ــود	ی ــد	ب خواهن
بیگلــری	ادامــه	داد:	در	ایــن	طــرح	پیلــه	وران	واســطه	ای	بیــن	
ــف	 ــا	تخفی ــار	را	ب ــای	تج ــتند	و	کااله ــان	هس ــار	و	بازاری تج
گمرکــی	اعطاشــده	بــه	آن	هــا	ترخیــص	و	ســپس	در	اختیــار	

ــد. ــرار	می	دهن ــان	ق بازاری
ــا،	ولــی	 هرچنــد	در	تعریــف	پیلــه	ور	آمــده	فروشــنده	خرده	پ
ــا	 ــم	ی ــران	قدی ــرزی	کولب ــادالت	م ــه	مب ــک	در	پروس بی	ش
همــان	پیلــه	وران	جدیــد،	خریــدی	انجــام	نمی	دهنــد	چراکــه	
ــد	و	تنهــا	امتیــاز	حاصــل	از	 ــرای	ایــن	کار	ندارن ســرمایه	ای	ب
کارت	الکترونیــک	اعطاشــده	نصیــب	آن	هــا	می	شــود	و	دیگــر	
ــد	 ــل	نخواهن ــود	حم ــای	خ ــر	دوش	ه کاالی	هیچ	کســی	را	ب
کــرد،	لــذا	در	ایــن	طــرح	اگــر	نانــی	هــم	بــه	ســفره	کولبــران	
اضافــه	و	کــم	نشــود،	نفــع	آن	ایــن	اســت	کــه	دیگر	جانــی	در	

ــه	نمی	شــود. ــن	مســیر	گرفت ای
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ــران اقتصاد ایـ

گیاهــان دارویــی نعمتــی خدادادی اســت 
کــه بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی و 
اقلیــم هــای متفــاوت در کشــور مــا از 
ــرده  ــام ب ــی ن ــج پنهان ــوان گن ــه عن آن ب
مــی شــود کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار 

ــت. ــه اس گرفت

امروزه	توجه	به	کشـت	و	اسـتفاده	از	گیاهـان	دارویی	به	عنوان	
منابعـی	بـا	ارزش	مـادی	باال	،خـواص	بـدون	عارضـه	دارویی	و	
مواد	اولیه	لوازم	آرایشـی	در	دسـتور	کار	بسـیاری	از	کشورهای	
توسـعه	یافته	قـرار	گرفته	به	صورتی	که	سـرمایه	گـذاری	های	
زیـادی	خصوصا	توسـط	شـرکت	هـای	مطـرح	داروسـازی	در	

ایـن	بخش	به	انجام	رسـیده	اسـت.
ایـن	نعمـت	خـدادادی	به	دلیـل	شـرایط	آب	و	هوایـی	و	اقلیم	
هـای	متقـاوت	در	کشـور	مـا	بـه	عنـوان	گنـج	پنهانـی	اسـت	
کـه	کمتـر	مـورد	توجـه	قـرار	گرفتـه	اسـت.	موضوعـی	کـه	
برخـی	کارشناسـان	معتقدند	بـه	دلیل	نیـاز	بازارهـای	جهانی	
بـه	گیاهـان	دارویی	سـرمایه	گـذاری	در	ایـن	حوزه	مـی	تواند	
درآمـد	سرشـاری	را	نصیـب	کشـور	کـرده	و	بخـش	زیـادی	از	

مشـکل	بیـکاری	خصوصـا	در	روسـتا	هـا	را	برطـرف	کنـد.
	طبـق	اعالم	مسـئوالن	طرح	توسـعه	گیاهان	دارویـی،	تاکنون	
۲	هزار	و	۳۰۰	گونه	گیاهی	دارویی	در	کشـور	شناسـایی	شـده	

که	در	مناطق	مختلف	کشـور	قابل	کشـت	اسـت.
ــوزه،	 ــن	ح ــده	از	ســوی	مســئوالن	ای ــه	ش ــار	ارائ ــق	آم مطاب
ــی	 ــان	داروی ــن	گیاه ــزار	ت ــه	طــور	متوســط	۲5	ه ســاالنه	ب
ــود	 ــی	ش ــادر	م ــر	ص ــه	کشــورهای	دیگ ــام	ب ــه	صــورت	خ ب
کــه	ارزش	آن	۴5۰	میلیــون	دالر	بــرآورد	مــی	شــود	و	توجــه	
بیشــتر	بــه	ایــن	حــوزه	و	راه	انــدازی	صنایــع	تبدیلــی،	بســته	
بنــدی	و	فــرآوری	مــی	توانــد	ارزش	مــادی	ایــن	گیاهــان	را	به	

ــر	افزایــش	دهــد. چندیــن	براب
ــی	 ــان	داروی ــش	گیاه ــر	در	بخ ــت	دیگ ــز	اهمی ــه	حائ نکت
ــه	در	 ــوده	ک ــی	ب ــم	آب ــه	ک ــان	ب ــن	گیاه ــاالی	ای ــت	ب مقاوم
شــرایط	بحرانــی	آب	در	برخــی	مناطــق	کشــور	کشــت	ایــن	
ــوالت	 ــرای	محص ــی	ب ــن	راحت ــد	جایگزی ــی	توان ــان	م گیاه

ــد. ــو	باش ــدم	و	ج ــد	گن مانن
	

تالش برای صادرات گیاهان دارویی
در	همیـن	رابطـه	مدیـر	جهـاد	کشـاورزی	خراسـان	رضـوی	
اظهـار	مـی	کنـد:	بـا	توجـه	بـه	خشکسـالی	و	لـزوم	توجـه	به	
کشـت	محصـوالت	بـا	نیـاز	آبـی	کـم،	گیاهـان	دارویـی	مـی	
توانـد	در	این	شـرایط	درآمد	قابل	توجهـی	را	برای	کشـاورز	به	
ارمغـان	بیـاورد.		مجتبی	مزروعی	مـی	افزاید:	گیاهـان	دارویی	
یـک	ظرفیت	ملی	اسـت	و	بایـد	با	نـگاه	کالن	به	ایـن	بخش	از	
کشـاورزی	نگاه	شـود	و	بـرای	این	حـوزه	اعتبارات	ملـی	نیز	در	

نظـر	گرفته	شـود.
وی	بیـان	کـرد:	البتـه	سـازمان	جهـاد	کشـاورزی	با	اسـتفاده	
از	هنـر	مدیریـت	و	علـم،	بـدون	توجـه	به	مقـدار	اعتبـارات	به	
صـورت	جـدی	وارد	ایـن	بخـش	از	تولیدات	کشـاورزی	شـده	
اسـت	بـه	صورتیکـه		کشـت	سـنجد	،	انـاب	،	گل	محمـدی	،	
فلفل	و	زیره	سـبزدر	اسـتان	در	حال	گسـترش	اسـت	و	رغبت	
کشـاورزان	برای	کشـت	ایـن	محصـوالت	افزایش	یافته	اسـت	
چـرا	که	محصولـی	مثل	زیره	سـبز	بـا	حداقل	آبیاری	در	سـال	

درآمـد	قابـل	توجهـی	را	نصیب	کشـاورز	مـی	کند.
ــع	از	 ــیاری	از	مرات ــوان	در	بس ــی	ت ــد:	م ــی	گوی ــی	م مزروع
ــا	بســتر	را	 چــرای	بــی	رویــه	دام	و	طیــور	جلوگیــری	کــرد	ت

ــم. ــم	کنی ــی	را		فراه ــان	داروی ــرای	کشــت	گیاه ب

مدیــر	جهــاد	کشــاورزی	خراســان	رضــوی	بیــان	مــی	کنــد:	
در	بحــث	بســته	بنــدی	محصــوالت	طــی	چنــد	ســال	اخیــر	
ــر	 ــال	حاض ــت	و	در	ح ــی	رخ	داده	اس ــل	توجه ــرفت	قاب پیش
در	ایــن	قســمت		مشــکلی	نداریــم	ولــی		یکــی	از	مهمتریــن	
ــرآوری	 ــی	و	ف ــع	تبدیل ــی	صنای ــان	داروی ــاز	بخــش	گیاه نی
ــود	 ــاد	ش ــاورزی	ایج ــش	کش ــار	بخ ــد	در	کن ــه	بای ــت	ک اس
ــا	محصــول	مــورد	پســند	بازارهــای	بیــن	المللــی	تولیــد	و	 ت

ــری	داشــته	باشــیم. ــق	ت ــم	صــادرات	بیشــتر	و	موف بتوانی
وی	تصریــح	مــی	کنــد:	بســیاری	از	کشــور	هــای	دنیــا	
ــدند	 ــران	ش ــل	زعف ــی	از	قبی ــوالت	داروی ــد	محص وارد	تولی
مثــل	اســپانیا	ولــی	بعــد	از	مدتــی	دیگــر	تــوان	کشــت	ایــن	
محصــول	را	نداشــتند	چــرا	کــه	ایــن	قبیــل	محصــوالت	نیــاز	
ــط	 ــد	در	محی ــد	و	بای ــی	خاصــی	دارن ــه	شــرایط	آب	و	هوای ب

ــل	کشــت	نیســت. ــا	قاب ــه	ه ــود	و	در	گلخان بازکشــت	ش
مزروعــی	اظهــار	کــرد:	بــا	آســتان	قــدس	جلســاتی	داشــتیم	
ــرآوری	 ــع	ف ــرای	ایجــاد	صنای ــا	ب ــم	از	ظرفیــت	آنه ــا	بتوانی ت
ــی	 ــرکت	داروی ــن	ش ــا	چندی ــن	ب ــم	.همچنی ــتفاده	کنی اس
ــرای	تولیــدات	 ــا	کشــاورزان	ب ــا	ب ــز	وارد	مذاکــره	شــدیم	ت نی
ــره	 ــوند	و	زنجی ــرارداد	ش ــره	و	ق ــی	وارد	مذاک ــان	داروی گیاه

ــرد. ــروش	شــکل	بگی ــد	و	ف تولی
مدیــر	جهــاد	کشــاورزی	خراســان	رضــوی	مــی	گویــد:	
ــی	خراســان	 ــر	کشــت	گیاهــان	داروی درســال	۹۶	ســطح	زی
ــن	 ــه	از	ای ــت	ک ــوده	اس ــار	ب ــزار	و	۳۳5	هکت ــوی	۱۹	ه رض
ــم	 ــار	دی ــزار		۱5۰	هکت ــی	و	۱۳	ه ــزار	و	۱۸5	آب ــزان		۶	ه می
بــوده	اســت.		زیــره	ســبز	بــا	۱۰۶۹۴	،		گل	محمدی	بــا	۱۱۰۰	
هکتــار	،	تخــم	شــربتی	بــا	۲۲۰۰	هکتــار	،	خاکشــیر	بــا	55۰	
هکتــار	،	نعنــا	فلفلــی	و	زنیــان	و	گلرنــگ	و	باریجــه	بیشــتری	

ــد. ــه	خــود	اختصــاص	داده	ان ــر	کشــت	را	ب ســطح	زی
وی	مـی	افزایـد:	بـه	علـت	نیاز	کـم		محصولـی	همچـون	زیره	
سـبز	به	آبیاری	تـالش	داریـم	این	محصـول	را	هر	چه	بیشـتر	
از	قبـل	گسـترش	و	جایگزیـن	کشـت	هایـی	از	قبیـل	گنـدم	
کنیـم.		سـال	گذشـته	۱۰	هـزار	و	۶۴۲	تـن	انـواع	مختلـف	
گیاهـان	دارویـی	در	خراسـان	رضـوی	برداشـت	شـده	اسـت.

مزروعـی	ادامه	می	دهد	:	در	سـال	گذشـته	عمـده	محصوالت	
صادراتی	ما	شـامل	زیره	سـبز	،	گل	محمدی	،	گالب		،	آویشـن		
،	زعفـران	،	باریجـه	،	شـیرین	بیـان		،	کتیـرا		و	سـایر	اقـالم	از	
قبیـل	خاکشـیر	و	تخم	شـربتی	بوده	اسـت	که	به	کشـورهایی	
همچون	کانـادا،	چین	،	ژاپن	و	کشـورهای	اروپایی	صادر	شـده	

اسـت	.البته	زعفـران	نیز	در	تمـام	دنیا	جزء	گیاهـان	دارویی	به	
حسـاب	می	آیـد	ولی	به	علت	کشـت	غالـب،		این	محصـول	را	

در	آمارهـا	تفکیـک	می	کنیم.	
	

درآمد ۱3 و نیم میلیاردی از گیاهان دارویی
در	همیــن	ارتبــاط	مدیــر	کل	منابــع	طبیعــی	و	آبخیــز	داری	
ــد:	 ــی	کن ــاط	اظهارم ــن	ارتب ــز	در	ای ــوی	نی ــان	رض خراس
ــال	 ــان	رضــوی	در	س ــی	خراس ــان	داروی ــی	گیاه ــد	زای درآم
ــوده	اســت. ــان	ب ــارد	توم ــم	میلی ــش	از	۱۳	و	نی ــته		بی گذش
علیرضـا	صحرایی	بیان	می	کنـد:	با	توجه	به	خشکسـالی	های	
اخیـر	و	محدود	شـدن	برخی	از	کشـت	ها	بهتریـن	راهکاربرای	
مدیریـت	مصـرف	بهینـه	آب	،	مقابله	بـا	خشکسـالی	،	افزایش	
تولیـد	و	بهـره	وری	کشـاورزی	ارائه	کشـت	هـای	جایگزین	از	

قبیل	کرفـس	،	گزانگبین	،باریجه	اسـت.
وی	خاطرنشــان	مــی	کنــد:	بیــش	از	۲5۰	گونــه	گیــاه	دارویی	
ــار	 ــرای	۲۷۰	هــزار	هکت در	خراســان	رضــوی	وجــود	دارد	و	ب
رویشــگاه	هــای	گیاهــان	دارویــی	صنعتــی	خراســان	رضــوی	

طــرح	بهــره	بــرداری	تهیــه	شــده	اســت.
ــان	رضــوی	 ــز	داری	خراس ــی	و	آبخی ــع	طبیع ــرکل	مناب مدی
مــی	گویــد:	بیــش	از	۱۴۳		هــزار	کیلوگــرم	آبغــوره،	باریجــه	
،	پســته	جنگلــی،	کتیــرا	در	قالــب	طــرح	هــای	بهــره	بــرداری	

تاکنــون	در	اســتان	برداشــت	شــده	اســت.

نگه داری ذخیره های ژنی در باغ گیاهشناسی 
نکتـه	مهـم	دیگـر	نگـه	داری	ذخیـره	هـای	ژنـی	و	گونـه	
هـای	گیاهـی	در	معـرض	نابـودی	در	کشـور	اسـت	کـه	ایـن	
مهـم	خوشـبختانه	طـی	سـال	هـای	گذشـته	در	بـاغ	هـای	
گیاهشناسـی	مـورد	توجه	قـرار	گرفتـه	و	تالش	می	شـود	این	

میـراث	گرانبهـا	بـرای	نسـل	هـای	آینـده	نیـز	حفظ	شـود.
در	حـال	حاضـر	بخـش	گیاهـان	دارویـی	در	بـاغ	گیاهشناسـی	
مشـهد	راه	انـدازی	شـده	و	بـا	جمـع	آوری	حـدود	۴۰۰	نمونـه	
ژنتیکـی،	حدود	۱۸۰	گونـه	گیاهی	دارویی	و	معطر	از		۶۰	راسـته	
گیاهـی	اقـدام	خوبـی	در	ایـن	راسـتا	بـه	انجام	رسـیده	اسـت.	
در	پایــان	بایــد	بــه	ایــن	نکتــه	توجــه	کــرد	کــه	رونــق	حــوزه	
تولیــد،	فــرآوری	و	صــادرات	گیاهــان	دارویــی	نیازمنــد	کمک	
هــای	دولــت	مــی	باشــد	کــه	در	صــورت	تحقــق	ایــن	مهــم	
ــه	 ــاورزی	را	ب ــوزه	کش ــکالت	ح ــیاری	از	مش ــوان	بس ــی	ت م
ــان	را	فراهــم	کــرد. حداقــل	رســاند	و	زمینــه	اشــتغال	جوان

گیاهان دارویی گنج نهفته ایران/نسخه شفابخشی برای بیکاری و کم آبی
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ــران اقتصاد ایـ

از  مرکــزی  بانــک  لیســت 
نشــان  دولتــی  ارز  دریافت کننــدگان 
ــرف واردات  ــا دالر ص ــد میلیون ه می ده
نخــود و لوبیــا شــده در حالــی  کــه بخشــی 
از محصــوالت نخــودکاران کشــورمان 

اســت. مانــده  دست شــان  روی 

نیــازی	بــه	واردات	حبوبــات	نداریــم«،	فرامــک	عزیزکریمــی،	
ــی	وزارت	 ــوالت	اساس ــالت	و	محص ــور	غ ــر	ام ــرکل	دفت مدی
جهــاد	کشــاورزی	در	مصاحبــه	اخیــر	خــود	گفتــه	اســت	کــه	
ــه	واردات	نداریــم	 در	برخــی	محصــوالت	مثــل	نخــود	نیــاز	ب
ــد	 ــن	نخــود	در	کشــور	تولی ــزار	ت ــش	از	۲۸۰	ه ــاالنه	بی و	س

می	شــود.
ــران	 ــرمایه	و	تاج ــان	س ــی	از	صاحب ــال	برخ ــن		ح ــا	ای ــا	ب ام
ــی	 ــای	اساس ــرای	واردات	کااله ــه	ب ــی	ک ــا	ارز	۴۲۰۰	تومان ب
برخــی	 کــردن	 وارد	 بــه	 اقــدام	 می	یابــد،	 اختصــاص	
ــه	و...	 ــدس،	لپ ــود،	ع ــون	نخ ــاورزی	همچ ــوالت	کش محص
می	کننــد.	ایــن	تاجــران	از	نظــر	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	»در	

ــتند«. ــر	هس ــود	بیش	ت ــی	س پ
ــد	 ــود	تولی ــی	نخ ــیه	نوع ــد	روس ــوری	مانن ــاًل	در	کش »مث
برخــی	 و	 اســت	 پایین	تــر	 آن	 قیمــت	 کــه	 می	شــود	
واردکننــدگان	بــرای	سودشــان	آن	را	وارد	می	کننــد	کــه	
ــت	 ــکل	اس ــن	ش ــه	همی ــت	ب ــم	وضعی ــدس	ه ــورد	ع در	م
ــدس	 ــی	ع ــم،	برخ ــه	واردات	نداری ــازی	ب ــه	نی و	باوجودآنک
کانادایــی	وارد	می	کننــد«،	ایــن	را	مدیــرکل	دفتــر	امــور	

ــت. ــه	اس ــاورزی	گفت ــاد	کش ــالت	جه غ
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	امســال	به	عنــوان	ســال	حمایــت	از	
کاالی	ایرانــی	انتخــاب	شــده	اســت	و	از	ســوی	دیگــر	اوضــاع	
اقتصــادی	کشــور	بــه	گفتــه	مــردم	مســاعد	نیســت	و	گرانی	و	

ــد. ــداد	می	کن ــازار	بی ــرج	در	ب هرج	وم
نــرخ	بیــکاری	در	زبــان	مســئوالن	روزبــه	روز	کاهــش	می	یابــد	
ــا	 ــی،	پ ــاد	می	شــود.	کم	آب امــا	تعــداد	بیــکاران	در	خانه	هــا	زی
بــه	عرصــه	گذاشــتن	دســتگاه	های	صنعتــی	و...	باعــث	شــده	
هــزاران	کشــاورز	بــه	جمــع	بیــکاران	اضافــه	شــوند	و	بــا	همــه	
ــه	 ــدگان	ب ــماری	از	واردکنن ــده		انگشت	ش ــوز	ع ــا	هن این	ه

فکــر	منافــع	شــخصی	خــود	هســتند.
همان	طــور	کــه	رهبــر	معظــم	انقــالب	بارهــا	تأکیــد	

ــول	 ــک	محص ــی	ی ــابه	ایران ــه	مش ــی	ک ــا	زمان ــد،	ت کرده	ان
ــی	و	 ــورهای	خارج ــول	از	کش ــه	آن	محص ــود	دارد،	تهی وج
واردات	آن	ضربــه	محکمــی	بــه	اقتصــاد	کشــور	وارد	می	کنــد	
و	باعــث	می	شــود	عــده	کثیــری	از	تولیدکننــدگان	بــه	جمــع	

ــوند. ــه	ش ــکاران	اضاف بی
ــا	ارز	 ــات	ب ــه	واردات	حبوب ــت	ب ــی	دس ــده	ای	زمان ــال	ع ح
ــم	 ــب	مه ــد	قط ــا	دارای	چن ــور	م ــه	کش ــد	ک ــی	زده	ان دولت
ــرب	 ــرب	و	غ ــمال	غ ــت:	ش ــالت	اس ــات	و	غ ــد	حبوب در	تولی
ــل،	کردســتان،	لرســتان،	 ــه	اســتان	های	اردبی کشــور	از	جمل

ــی. ــان	غرب ــرقی	و	آذربایج ــان	ش ــاه،	آذربایج کرمانش
ــخن	 ــرقی	س ــان	ش ــاره	آذربایج ــا	درب ــم	تنه ــر	بخواهی اگ
بگوییــم،	اســتانی	اســت	کــه	یکــی	از	قطب	هــای	مهــم	تولیــد	
ــهر	آن	 ــتان	آذرش ــود	کشــور	در	شهرس ــه	و	نخ ــرآوری	لپ و	ف

ــرار	دارد. ق

ــرآوری	محصــوالت	 ــا	ف ــه	ب ــات	و	خشــکبار	ک ــت	حبوب صنع
ــه	 ــتان	را	ب ــن	اس ــرد،	ای ــورت	می	گی ــی	ص ــاورزی	و	باغ کش
یکــی	از	مهم	تریــن	اســتان	ها	در	زمینــه	تولیــد	و	عرضــه	
ــهر	 ــچ	ش ــرده	و	هی ــل	ک ــور	تبدی ــکبار	کش ــات	و	خش حبوب
ــکبار	 ــات	و	خش ــه	حبوب ــت	ک ــور	نیس ــتایی	در	کش و	روس
ــه		 ــه	ب ــوغات	و	چ ــورت	س ــه	به	ص ــرقی	را	چ ــان	ش آذربایج

ــد. ــردم	نبین ــازل	م ــی	در	من ــاج	عموم ــورت	مایحت ص
ــاورزی	از	 ــاد	کش ــئوالن	جه ــا	مس ــر	باره ــال	های	اخی در	س
آذرشــهر	به	عنــوان	بزرگ	تریــن	بــازار	تولیــد	و	فــرآوری	
برخــی	حبوبــات	مثــل	لپــه	و	نخــود	یادکرده	انــد	بــه		طــوری		
ــن	شهرســتان	 ــه	در	ای ــزان	تولیــدات	لپ کــه	در	ســال	۹۱	می
بــه	5۰۰	هــزار	تــن	رســید	و	همیــن	میــزان	می	توانــد	

ــد. ــورمان	باش ــاز	کش ــخگوی	نی پاس
اســتان	 کشــاورزی	 جهــاد	 زراعــت	 مدیــر	 زارع،	 نــادر	
آذربایجــان	شــرقی	می	گویــد:	»ســطح	کشــت	حبوبــات	
اســتان	اعــم	از	نخــود،	لوبیــا،	عــدس	و...	در	ســال	جــاری	۶۴	
ــزان	 ــود	می ــی	می	ش ــت	و	پیش	بین ــار	اس ــزار	و	۲۸5	هکت ه

ــد«. ــن	باش ــزار	و	۲۰۴	ت ــال	۴۹	ه ــات	امس ــد	حبوب تولی
او	دربــاره	کشــت	نخــود	در	اســتان	آذربایجان	شــرقی	تشــریح	
می	کنــد:	ســطح	زیــر	کشــت	نخــود	۳۲	هــزار	و	۸۸۰	هکتــار	
ــد	نخــود	در	ســال	 اســت	و	پیش	بینــی	می	شــود	جمــع	تولی

جــاری	۲۳	هــزار	و	۸۰۰	تــن	باشــد.
بــه	گفتــه	زارع،	بــه	دلیــل	بارش	هایــی	کــه	امســال	در	اســتان	
صــورت	گرفتــه،	پیش	بینــی	می	شــود	تولیــد	نخــود	نســبت	

بــه	ســال	گذشــته	دو	برابــر	افزایــش	یابــد.
او	بــا	بی	دلیــل	خوانــدن	واردات	حبوباتــی	اعــم	از	نخــود	
بــه	کشــور	می	گویــد:	وقتــی	امکانــات،	زیرســاخت	ها	و	
ــد	 ــه	تولی ــان	ب ــد	خودم ــم،	بای ــی	را	داری ــای	کاف بارندگی	ه
ــی	از	 ــت	دســتگاه	های	دولت ــن	مســتلزم	حمای ــم	و	ای بپردازی

ــت. ــاورزان	اس کش
مدیــر	زراعــت	جهــاد	کشــاورزی	آذربایجــان	شــرقی	تشــریح	
ــترهای	 ــاد	بس ــب	ایج ــد	در	قال ــت	می	توان ــد:	حمای می	کن
الزم	بــرای	برداشــت	مکانیــزه،	تأمیــن	ماشــین	آالت	الزم،	ارائه	

چرا میلیون ها دالر ارز دولتی صرف واردات نخود و لوبیا شد؟
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ــران اقتصاد ایـ

تســهیالت	بانکــی	و...	باشــد.
ــود	 ــه	ش ــوی	واردات	گرفت ــد	جل ــه	بای ــد	ک ــد	می	کن او	تأکی
»وگرنــه	همچون	پارســال،	حبوبــات	تولیــدی	کشــاورزان	مان	

ــد« ــد	مان ــان	خواه روی	دست	ش
ــد	 ــوز	در	تولی ــد	هن ــئوالن	معتقدن ــی		از	مس ــال	برخ بااین	ح
حبوبــات	بــه	خودکفایــی	کامــل	نرســیده	ایم.	احمــد	علیرضــا	
بیگــی	نماینــده	مــردم	تبریــز،	آذرشــهر	و	اســکو	در	مجلــس	

شــورای	اســالمی	از	همــان	دســته	اســت.

یک نماینده مجلس: از واردات حبوبات ناگزیریم
بیگــی	می	گویــد:	»مــا	در	آذرشــهر	چیــزی	تولیــد	نمی	کنیــم	
بلکــه	تنهــا	فــراوری	انجــام	می	دهیــم	و	ناچاریــم	مــواد	اولیــه	
بســیاری	از	محصــوالت	کشــاورزی	را	از	خــارج	از	کشــور	وارد	

کنیــم«
ــون	در	کشــور	مشــکل	 ــه	اینکــه	اکن ــا	توجــه	ب ــه	نظــر	او	ب ب
ــا	برخــی	محدودیت	هــا	مواجــه	هســتیم،	 ــم	و	ب ــی	داری کم	آب
واردات	برخــی	حبوبــات	»اشــکال	نــدارد	و	موضوعــی	

ــت« ــر	اس گریزناپذی
ایــن	نماینــده	مجلــس	می	گویــد:	»وارد	کــردن	حبوباتــی	کــه	
ــود	مواجــه	 ــا	کمب ــا	ب ــردم	اســت	و	م ــای	اساســی	م از	کااله
ــل	 ــی	مث ــردن	میوه	های ــا	وارد	ک ــدارد	ام ــکالی	ن ــتیم	اش هس
ــی	خــوب	نیســت	چــون	 ــا	ارز	۴۲۰۰	تومان ــاس	ب ــوز	و	آنان م

ــوه	اشــباع	شــده	اســت« ــران	از	می ــازار	ای ب
ســؤال	مهــم	اینجاســت	کــه	وقتــی	مــا	ظرفیت	هایــی	مثــل	
آذرشــهر	و	ممقــان	را	داریــم،	چــرا	به	جــای	واردات،	بــه	فکــر	
ــک	 ــه	ی ــم	ک ــه	نمی	افتی ــق	بودج ــاورزان	و	تزری ــت	کش تقوی
راه	کار	دائمی	تــر	بــرای	خودکفایــی	و	حرکــت	در	مســیر	

ــد. ــمار	می	آی ــه	ش ــم	ب ــی	ه ــق	اقتصــاد	مقاومت تحق
کشــاورزان	و	تولیدکننــدگان	حبوبــات	می	گوینــد	بــه	خاطــر	

اینکــه	بــرای	خریــد	محصوالتشــان	تضمینــی	وجــود	نــدارد	
ــی	 ــن	در	حال ــیده	اند؛	ای ــت	کش ــت	و	برداش ــت	از	کاش دس
ــاز	 ــات	احســاس	نی ــرای	حبوب ــوز	در	کشــور	ب ــه	هن اســت	ک

ــد. ــه	واردات	آن	می	زنن ــت	ب ــی	دس ــود	و	برخ می	ش
حــال	اصلی	تریــن	موضــوع	و	مســئله	بــرای	خودکفایــی	
ــت.	 ــل	اس ــه	در	داخ ــواد	اولی ــد	م ــات،	تولی ــه	حبوب در	عرص
مدیــر	روابــط	عمومــی	جهــاد	کشــاورزی	آذربایجــان	شــرقی	
ــوارد	 ــه	۸۰	درصــد	از	م ــد	ک ــگار	می	گوی ــا	خبرن ــو	ب در	گفتگ
موردنیــاز	بــرای	تهیــه	نخــود	از	کشــورهای	خارجــی	تأمیــن	

می	شــود.
حاتمیــان	توضیــح	می	دهــد:	»هرچنــد	از	آذرشــهر	به	عنــوان	
ــن	 ــی	همی ــا	وقت ــود	ام ــاد	می	ش ــور	ی ــود	در	کش ــب	نخ قط
محصــوالت	آذرشــهر	هــم	کفــاف	نمی	دهــد،	مجبوریــم	وارد	

کنیــم«.
ــد	 ــه	بای ــد:	»یکــی	دیگــر	از	مســائلی	ک ــن	می	گوی او	همچنی
ــه	کاشــت	نخــود	 ــن	اســت	ک ــرد،	ای ــرار	بگی ــورد	توجــه	ق م
در	زمین	هــای	آبــی	چهــار	تــن	حاصــل	می	دهــد	امــا	
وقتــی	به	صــورت	دیــم	کشــت	می	شــود	ایــن	رقــم	بــه	
ــرای	 ــه	ب ــه	خاطــر	اینک ــد	و	ب ــرم	کاهــش	می	یاب ۸۰۰	کیلوگ
کشــاورزان	کاشــت	نخــود	در	مــزارع	آبــی	نمی	صرفــد،	

ــت«. ــده	اس ــود	آم ــه	وج ــی	ب ــرایط	کنون ش

نخــود کشــور روی دســت  تولیــد  از  نیمــی 
اســت مانــده  کشــاورزان 

البتــه	ماجــرای	واردات	نخــود	و	حبوباتــی	نظیــر	آن	تنهــا	بــه	
زمــان	پــس	از	خــروج	آمریــکا	از	برجــام	و	بــاال	رفتــن	قیمــت	
ارز	و	طــال	بــر	نمی	گــردد.	رئیــس	شــورای	ملــی	نخــود	ایــران،	
ــوی	 ــر	جل ــه	اگ ــود	ک ــاه	امســال	هشــدار	داده	ب در	فروردین	م
ــور	 ــودکاران	کش ــود،	نخ ــه	نش ــود	گرفت ــه	نخ واردات	بی	روی

از	کشــت	ایــن	محصــول	در	ســال	های	آتــی	»دلســرد«	
خواهنــد	شــد.

ــود	 ــه	نخ ــری	از	واردات	بی	روی ــرای	جلوگی ــرادی	ب ــر	م ناص
ــود	کــه	یکــی	 ــه	کــرده	ب ــه	کشــور	پیشــنهادهایی	هــم	ارائ ب
ممنــوع	کــردن	کامــل	واردات	نخــود	بــه	کشــور	بــود	و	
دیگــری	در	نظــر	گرفتــن	تعرفــه	5۰	درصــدی	بــرای	واردات	

ــود. ــن	محصــول	ب ای
ــازاد	 ــن	م ــزار	ت ــا	۱۳5	ه ــن	۱۳۰	ت ــاالنه	بی ــه	او	س ــه	گفت ب
تولیــد	نخــود	در	کشــور	داریــم	و	ایــن	یعنــی	نیمــی	از	نخــود	

ــده	اســت. ــاورزان«	مان ــده	»روی	دســت	کش ــد	ش تولی
رئیــس	شــورای	ملــی	نخــود	کشــور	گفتــه	بــود:	»نخــود	نیــاز	
ــی	 ــار	بارندگ ــه	دو	ب ــوی		ک ــه		نح ــی	دارد،	ب ــی	کم ــی	خیل آب

ــرای	ایــن	محصــول	کافــی	اســت«. ب
	

ــا و  ــل نخــود و لوبی ــی مث ــه واردات حبوبات ــازی ب نی
ــم ــا وارد می کنی ــم، ام ــدس نداری ــه و ع لپ

ــور	 ــور	به	منظ ــزی	کش ــک	مرک ــراً	بان ــه	اخی ــتی	ک در	لیس
ــرده	 ــر	ک ــی	منتش ــدگان	ارز	دولت ــازی	دریافت	کنن شفاف	س
ــا	دالر	از	 ــه	میلیون	ه ــت	ک ــاهده	اس ــاًل	قابل	مش ــت،	کام اس
ثــروت	کشــورمان	صــرف	خریــد	نخــود	و	لوبیــا	شــده	اســت.	
نخــود	و	لوبیایــی	کــه	تولیــد	آن	در	داخــل	کشــور	امکان	پذیــر	

اســت.
زمــان	آن	رســیده	اســت	کــه	بــرای	واردات	کاالهــای	اساســی	
ــه	کشــور	فکرهــای	اساســی	تری	کنیــم.	زمــان	آن	رســیده	 ب
ــا	 ــم	و	میلیون	ه ــار	بگذاری ــع	شــخصی	را	کن ــه	مناف اســت	ک
ــه	 ــم	ک ــی	نکنی ــد	کاالهای ــرف	خری ــی	را	ص دالر	از	ارز	دولت
ــان	 ــاید	زم ــود.	ش ــاورزان	مان	می	ش ــکاری	کش ــه	بی ــر	ب منج
آن	رســیده	اســت	کــه	پیشــنهاد	رئیــس	شــورای	ملــی	نخــود	
ــم. ــر	بگیری ــود	را	جدی	ت ــردن	واردات	نخ ــوع	ک ــاره	ممن درب

ــد قطــب اســتخراج »خــاک  ــارس را بای  ف
نســوز« کشــور و خاورمیانــه دانســت کــه 
فقــط بــه خــام فروشــی دل خــوش کــرده 
ــا در  ــود ام ــتخراج می ش ــی اس ــواد معدن ــا م ــت، اینج اس

ــدارد. ــرآوری وجــود ن ــرای ف ــی ب اســتان جای

در	فــارس	مــواد	معدنــی	را	اســتخراج	می	کننــد	و	بــه	همــان	
ــا	در	 ــتند	و	آنج ــر	می	فرس ــتان	های	دیگ ــه	اس ــام	ب شــکل	خ
صنایــع	تبدیلــی	مورداســتفاده	قــرار	می	گیــرد.	اســتانی	کــه	
در	اســتخراج	خــاک	نســوز	در	کشــور	و	خاورمیانــه	حــرف	اول	
را	می	زنــد	صنعتــی	بــرای	فــرآوری	نــدارد.	نداشــتن	فــرآوری	
ــد	 ــن	اســتان	نمی	کن ــب	ای ــم	نصی ــزوده	ای	ه ــی	ارزش	اف یعن
و	ایــن	چرخــه	معیــوب	اقتصــاد	اســتان	را	نیــز	تحــت	تأثیــر	

ــرار	داده	اســت. خــود	ق
ــده	را	 ــی	استخراج	ش ــواد	معدن ــت	م ــرآوری	قیم ــت	ف صنع
ــادی	 ــاع	اقتص ــی	آورد	و	اوض ــتغال	م ــد،		اش ــش	می	ده افزای
اســتان	را	بهبــود	می	بخشــد	و	درعین	حــال	از	خــام	فروشــی	
نیــز	جلوگیــری	می	کنــد	امــا	تاکنــون	ایــن	اتفــاق	روی	نــداده	

تــا	فــارس	را	بتــوان	خــام	فــروش	بــزرگ	نامیــد.
رئیـس	خانه	معـدن	اسـتان	فـارس	در	خصوص	خام	فروشـی	
مـواد	معدنـی	در	ایـن	اسـتان	گفت:	فـروش	خام	مـواد	معدنی	
به	اسـتان	های	دیگر	فقط	مربوط	به	اسـتان	فارس	نیسـت	و	در	

کل	کشـور	شـرایط	این	گونه	اسـت.
محمدحســین	شــرافت	افزود:	لزومــاً	نیاز	نیســت	که	مــواد	معدنی	
ــرآوری	شــود	و	 ــز	اســتفاده	و	ف در	همــان	اســتان	های	معــدن	خی
اســتان	فــارس	نیــز	ماننــد	دیگــر	استان	هاســت	همان	گونــه	کــه	

ــود. ــرآوری	نمی	ش ــز	ف ــتان	های	نفت	خی ــت	در	اس نف
وی	ادامـه	داد:	البته	درسـت	اسـت	در	حـال	حاضر	مقـدار	زیادی	
از	موادمعدنـی	از	اسـتان	خـارج	و	در	اسـتان	های	دیگـر	فـرآوری	

می	شـود	درصورتی	کـه	اگـر	سـرمایه	گذاری	در	این	بخـش	انجام	
می	شـد	نیازی	نبـود	کـه	تمامی	مـواد	از	فـارس	خارج	شـود.

باید بسته های سرمایه گذاری تعریف شود
رئیــس	خانــه	معــدن	اســتان	فــارس	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	باید	
ــرای	 ــا	تعریــف	بســته	های	ســرمایه	گذاری	از	ســرمایه	گذار	ب ب
ــدام	 ــه	ای	اق ــد	به	گون ــت:	بای ــرد،	گف ــن	بخــش	اســتفاده	ک ای

کــرد	کــه	ســرمایه	گذار	بــرای	ســرمایه	گذاری	در	ایــن	
ــزی	 ــد	برنامه	ری ــن	کار	نیازمن ــه	ای ــود	ک ــب	ش ــش	ترغی بخ

ــردی	اســت. ــت	راهب ــدت	و	هدای بلندم
وی	افــزود:	به	عنــوان	نمونــه	در	برخــی	از	شهرســتان	های	
اســتان	ماننــد	نی	ریــز	و	صفاشــهر	کــه	دارای	ذخایــر	ســنگ	
زیــادی	هســتند	واحدهــای	فــرآوری	کمــی	وجــود	دارد	کــه	
در	آنجــا	کاشــی	یــا	ســرامیک	و	...	تولیــد	می	شــود	البتــه	ایــن	

قطب »خاک نسوز« خاورمیانه صنایع تبدیلی 
ندارد/ فارس »خام فروش« بزرگ

هژیر فتحی

http://mehrnews.com


صفحه 64 | شماره 29 | تیر 97 MEHR NEWSAGENCY

ــران اقتصاد ایـ

میــزان	مناســب	فــارس	نیســت.
شــرافت	با	اشــاره	بــه	اینکــه	بایــد	تکنولــوژی	فــرآوری	بــه	روز	
باشــد،	تأکیــد	کــرد:	متأســفانه	در	اســتان	فــارس	واحدهــای	
ــوژی	۳۰	و	۴۰	ســال	قبــل	 ــا	تکنول ــر	ســنگ	تزئینــی	ب ذخای
ــد	 ــر	پاســخگو	نیســت	و	نیازمن ــن	ام ــه	ای ــال	هســتند	ک فع

به	روزرســانی	اســت.
	وی	عمده	تریــن	دلیــل	خــروج	موادمعدنــی	از	فــارس	را	عــدم	
ســرمایه	گذاری	در	ایــن	حــوزه	دانســت	و	تأکیــد	کــرد:	معــدن	
کاران	می	تواننــد	مــاده	معدنــی	را	اســتخراج	و	در	نهایــت	
ارتقــا	دهنــد	و	خودشــان	قــادر	بــه	فــرآوری	ایــن	موادمعدنــی	
نیســتند	ازایــن	رو	بایــد	در	اســتان	نســبت	بــه	ســرمایه	گذاری	

در	ایــن	بخــش	اقــدام	کــرد.
رئیــس	خانــه	صنعــت	اســتان	فــارس	بــا	اشــاره	بــه	جایــگاه	
ــن	 ــت:	ای ــی	گف ــتخراج	موادمعدن ــتان	در	اس ــن	اس ــم	ای مه
ــداد	 ــر	تع ــم	ازنظ ــا	پنج ــوم	ت ــای	س ــن	رده	ه ــتان	در	بی اس
معــادن	اســت	و	باوجوداینکــه	معــادن	بزرگــی	در	ایــن	اســتان	
ــی	 ــی	از	موادمعدن ــتخراج	برخ ــر	اس ــا	ازنظ ــدارد	ام ــود	ن وج

ــی	دارد. ــه	باالی ــوز	و...	رتب ــاک	نس ــن	و	خ ــه	آه ازجمل
ــرای	ســرمایه	گذاری	در	ایــن	 ــر	اینکــه	ب ــا	تأکیــد	ب شــرافت	ب
ــرد:	 ــان	ک ــف	شــود،	بی ــی	تعری ــد	بســته	های	خوب حــوزه	بای
یکــی	از	ایــن	بســته	ها		فراهــم	کــردن	زیرســاخت	هایی	
ــای	 ــا	کارخانه	ه ــت	ت ــرژی	و...	اس ــی،	ان ــه	راه	دسترس ازجمل
فــرآوری	در	نزدیــک	واحدهــای	معدنــی	ایجــاد	شــود	و	البتــه	

ــدارد. ــروی	انســانی	کــم	ن ــارس	در	حــوزه	نی اســتان	ف
ــش	 ــی	و	بخ ــرمایه	گذاری	دولت ــزوم	س ــه	ل ــاره	ب ــا	اش وی	ب
صــادرات	نیــز	گفــت:	در	ایــن	راســتا	بایــد	در	حــوزه	صــادرات	
نیــز	گام	هایــی	برداشــته	شــود	کــه	یکــی	از	اصلی	تریــن	آن	هــا	
ــه	ترخیــص	و	 ــه	ک ــن	گون ــدر	خشــک	اســت	بدی ــف	بن تعری
ســازمان	دهی	و	برنامه	ریــزی	از	داخــل	فــارس	باشــد	نــه	
ــی	 ــته	وگریخته	موادمعدن ــورت	جس ــه	به	ص ــکل	ک ــن	ش بدی
ــرود	و		آمــار	اســتان	مشــخص	نباشــد. ــه	مــرز	ب از	فــارس	ب

»خاک نسوز« آباده بهترین در خاورمیانه
شــرافت	در	بخــش	دیگــری	از	ســخنان	خــود	بــا	بیــان	اینکــه	
ــه	 ــت،	ادام ــور	اس ــوز	کش ــاک	نس ــد	خ ــب	تولی ــاده	قط آب
ــاده	 ــه	از	آب ــی	خاورمیان ــور	و	حت ــت	در	کش ــر	کیفی داد:	ازنظ
ــن	 ــد	و	ای ــاد	می	کنن ــد	خــاک	نســوز	ی ــوان	قطــب	تولی به	عن

ــت. ــی	اس ــر	غن ــتان	دارای	ذخای شهرس
وی	با	اشـاره	بـه	اینکه	۹۰	درصد	خاک	نسـوز	که	برای	کاشـی	
و	سـرامیک	اسـتفاده	می	شـود	در	آبـاده	تولیـد	می	شـود،	بیان	
کـرد:	اما	متأسـفانه	قیمـت	آن	بسـیار	پایین	اسـت	درحالی	که	

۹۰	درصـد	خاک	نسـوز	کشـور	در	آباده	تولید	می	شـود.
رئیــس	خانــه	معــدن	فــارس	افــزود:	قیمــت	تمام	شــده	
بهره	بــرداری	 فــارس	 معدن	هــای	 از	 کــه	 محصوالتــی	
ــه	به	ســختی	پوشــش	 ــن	اســت	ک ــدازه	ای	پایی می	شــود	به	ان

را	می	دهــد. داران	 معــدن	 هزینه	هــای	
وی	ادامــه	داد:	یکــی	از	مشــکالت	عمــده	معــدن	داران	پاییــن	

ــی	اســت؛	ضعــف	قیمــت	فــروش	 ــودن	قیمــت	مــواد	معدن ب
باعــث	شــده	معــدن	داران	ناچــار	باشــند	محصــوالت	را	زیــر	
ــان	 ــی	از	هزینه	هایش ــا	بخش ــند	ت ــده	بفروش ــت	تمام	ش قیم
ــارس	 ــادی	در	ف ــار	زی ــای	پرب ــا	معدن	ه ــد.	م را	پوشــش	دهن
ــه	و...	.	 ــن،	ماس ــنگ	آهن	ها،	ش ــنگ	ها	و	س ــواع	س ــم؛	ان داری
اگــر	صنایــع	تبدیلــی	در	فــارس	وجــود	داشــت،	شــاید	ســود	

ــد. ــتر	می	ش ــم	بیش ــا	ه معدن	ه
شـرافت	گفـت:	یکـی	از	نمونه	هـای	ایـن	معدن	هایـی	کـه	
بهره	بـرداری	می	شـوند	ولـی	سـود	چندانـی	از	آن	ها	بـه	مردم	
فـارس	نمی	رسـد،	معـدن	بـزرگ	خـاک	نسـوز	آبـاده	اسـت.

فارس چهارمین استان معدنی کشور 
ــارت	 ــدن	و	تج ــت،	مع ــازمان	صنع ــادن	س ــور	مع ــاون	ام مع
ــادن	 ــداد	مع ــر	تع ــتان	ازنظ ــن	اس ــت:	ای ــارس	گف ــتان	ف اس
ــادن	کوچــک	و	 ــن	اســتان	کشــور	اســت	گرچــه	مع چهارمی

ــود	دارد. ــارس	وج ــطی	در	ف متوس
داوود	حســینی	ادامــه	داد:	اســتان	فــارس	درزمینــه	اســتخراج	
خــاک	نســوز	و	صنعتــی	کــه	در	کاشــی	و	ســرامیک	اســتفاده	
ــی	دارد	و	در	حــال	حاضــر	چهــار	واحــد	 می	شــود	رتبــه	خوب

دیگــر	در	آبــاده	راه	انــدازی	شــده	اســت.
وی	بـا	بیان	اینکه	فـارس	عالوه	بر	خاک	نسـوز	در	سـنگ	های	
تزیینـی	و	نمـا	و	سـاختمانی	دارای	رتبـه	خوبـی	اسـت،	افزود:	
میـزان	قابل	توجهـی	از	ایـن	سـنگ	ها	نیز	صـادر	می	شـود،	در	
حـال	حاضـر	۱5۰	واحـد	در	خرمبیـد،	۱۶۰	واحـد	در	نی	ریز	و	

حـدود	۲۰	تـا	۳۰	واحد	نیز	در	شـیراز	وجـود	دارد.
موادمعدنـی	 گفـت:	 فـارس	 اسـتان	 معـادن	 امـور	 معـاون	
استخراج	شـده	از	معادن	اسـتان	ازجمله	آبـاده	و	خرمبید	برای	
فـرآوری	به	اسـتان	های	یـزد	و	اصفهان	مـی	رود	البتـه	باید	این	
را	در	نظـر	گرفـت	کـه	اصفهـان	قطـب	فرآوری	سـنگ	اسـت.
ــن	ظرفیــت	اســمی	 ــون	ت ــه	اینکــه	5۷	میلی ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــرداری	در	ایــن	اســتان	اســت،	بیــان	کــرد:	 پروانه	هــای	بهره	ب
در	حــوزه	صنعــت	ســاختمان	تعــدادی	معــادن	نیمــه	فعــال	و	
ــدن	 ــه	5۸۰	مع ــود	دارد.	البت ــارس	وج ــتان	ف ــل	در	اس تعطی
پروانــه	کار	دارنــد	کــه	۴۰۰		مــورد	آن	فعــال	اســت	و	مابقــی	
بنــا	بــه	دالیلــی	ازجملــه	رکــود	بــازار	و	ضعــف	مالــی	غیرفعال	

هســتند.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	تعــدادی	معــادن	فعــال	ســرب	و	روی	
ــازار	آهــن	هماتیــت	در	 ــز	وجــود	دارد	گفــت:	ب در	اســتان	نی
اســتان	خــوب	نیســت	و	فقــط	به	عنــوان	افزودنــی	در	صنعــت	

ــود. ــیمان	مصــرف	می	ش س
ــرد:	 ــان	ک ــز	بی ــاده	نی ــوز	آب ــاک	نس ــوص	خ وی	در	خص
ــزی	 ــوزه	برنامه	ری ــن	ح ــرای	ای ــد	ب ــل	بای ــال	قب از	۲۰	س
می	شــد،	در	حــال	حاضــر	خــاک	نســوز	آبــاده	بــه	
واحدهــای	تولیــدی	یــزد	و	اصفهــان	منتقــل	می	شــود	امــا	
ــاده	وجــود	 ــرآوری	در	آب ــر	ف ــه	اگ ــد	در	نظــر	داشــت	ک بای
ــر	ســر	کارخانه	هــای	 ــوم	نیســت	چــه	بالیــی	ب داشــت	معل

اصفهــان	و	یــزد	می	آمــد.

ــی  ــای تزئین ــنگ ه ــد س ــت درص ــا هش ــت ی هف
ــود ــی ش ــادر م ــارس ص ف

معــاون	امــور	معــادن	اســتان	فــارس	گفــت:	چهــار	میلیــون	
تــن	تولیــد	خــاک	نســوز	کشــور	اســت	کــه		۹۰	درصــد	تولید	

ایــن	بخــش	ســهم	آبــاده	اســت.
ــوان	 ــه	بت ــم	ک ــام	دهی ــی	انج ــد	اقدامات ــت:	بای حســینی	گف
ــدازی	 ــد	راه	ان ــه	نیازمن ــش	داد	ک ــتان	را	افزای ــادرات	اس ص

ــت. ــد	اس ــوژی	جدی ــا	تکنول ــی	ب واحدهای
معــاون	امــور	معــادن	اســتان	فــارس	اظهارکــرد:	بایــد	در	نظــر	
داشــت	کــه	یــک	واحد	خــاک	نســوز	آبــاده	یــک	هــزار	و	5۰۰	

نفــر	پرســنل	دارد	کــه	آمــاری	قابل	توجــه	اســت.

حســینی گفــت: هفــت هــزار و ۸۰۰ نفــر به صــورت 
مســتقیم در معــادن اســتان فعــال هســتند.

وی	ادامــه	داد:	بخــش	خیلــی	کمــی	یعنــی	حــدود	هفــت	الی	
هشــت	درصــد	ســنگ	های	تزئینــی	اســتان	صــادر	می	شــود	

کــه	قابلیت	توســعه	ایــن	بخــش	وجــود	دارد.

فــرآوری مــواد معدنــی به صــورت ویــژه در دســتور 
کار قــرار گیــرد

نماینــده	مــردم	شــیراز	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	
ــت	 ــیون	صنع ــه	کمیس ــل	در	جلس ــی	قب ــت:	مدت ــز	گف نی
ــن	اســتان	 ــواد	خــام	از	ای ــون	خــروج	م ــارس	پیرام اســتان	ف

ــد. ــرح	ش ــی	مط موضوعات
علی	اکبــری	بــا	انتقــاد	از	ایــن	رونــد	ادامــه	داد:	در	ایــن	جلســه	
موضوعاتــی	پیرامــون	مقــررات	مربوط	بــه	معــدن	داران	مطرح	
شــد	و	درخواســت	شــد	کــه	شــاخصی	بــرای	ایــن	امــر	تعریف	
ــتان	 ــل	اس ــی	در	داخ ــی	از	موادمعدن ــل	کم ــا	حداق ــود	ت ش

فــرآوری	شــود.
وی	بیــان	کــرد:	در	ایــن	جلســه	از	مســئوالن	اســتانی	
ــزوده	 ــج	درصــد	از	ارزش	اف ــل	پن ــه	حداق درخواســت	شــد	ک
ــد. ــارس	باش ــتان	ف ــه	اس ــوط	ب ــور	مرب ــی	کش ــع	معدن مناب
ــدام	انجــام	 ــن	اق ــزود:	اگــر	ای ــن	نماینــده	مــردم	شــیراز	اف ای
ــادی	 ــر	زی ــتان	تأثی ــتغال	زایی	اس ــم	در	اش ــور	حت ــود	به	ط ش
دارد	بــه	همیــن	منظــور	بایــد	ایــن	موضــوع	به	صــورت	ویــژه	

ــرار	گیــرد. در	دســتور	کار	ق
ــام	 ــی	را	خ ــوالت	معدن ــی	محص ــرد:	وقت ــار	ک ــری	اظه اکب
ــد	 ــت	نمی	آوری ــه	دس ــادی	ب ــزوده	زی ــید،	ارزش	اف می	فروش
ــیار	 ــا	بس ــده	نه	تنه ــوالت	تبدیل	ش ــزوده	محص ــی	ارزش	اف ول
ــاال	اســت	بلکــه	به	صــورت	مســتقیم	و	غیرمســتقیم	ســود	 ب

ــد. ــاد	می	کن ــادی	ایج زی
ــه	در	 ــت	ک ــی	اس ــت	بزرگ ــادن	ظرفی ــود	مع ــال	وج به	هرح
ــتخراج	 ــاالی	اس ــم	ب ــرار	دارد.	حج ــارس	ق ــتان	ف ــار	اس اختی
ــاًل	 ــی	عم ــع	تبدیل ــتن	صنای ــدون	داش ــارس	ب ــادن	ف از	مع
ــد	 ــن	رو	بای ــدارد	ازای ــارس	ن ــرای	ف ــری	ب ــزوده	مؤث ارزش	اف
ــرای	 ــرمایه	گذاران	ب ــویق	س ــه	تش ــبت	ب ــر	نس ــان	ام متولی

ــد. ــدام	کنن ــش	اق ــن	بخ ــت	در	ای فعالی
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ــران اقتصاد ایـ

حــدود 300 ســال چشــم انتظــاری 
ــازی  ــرای برندس ــت ب ــرش کاردش ف
بــه جایــی نرســید و نگیــن گلیــم ایــران 

ــاد. ــن افت ــه زمی ــن از دار ب زمی

کالردشــت	را	بــا	جاذبــه	هایــش	از	جملــه	فــرش	۳۰۰	ســاله	
مــی	شناســند	و	برندســازی	نشــدن	و	بازاریابــی،	کارگاههــای	

مهــد	فــرش	ایــران	زمیــن	را	بــه	تعطیلــی	کشــانده	اســت.
ــت	و	 ــه		اس ــدون	نقش ــت	و	ب ــی	باف ــت	ذهن ــرش	کالردش ف
روزگاری	نــوای	»یکــی	قرمــز،	دو	تــا	زرد	بــه	زیــر،	یــک	زرد	به	
رو«	از	هــر	خانــه	ای	در	کالردشــت	شــنیده	مــی	شــد	و	اکنــون	
ــه	کــوچ	و	 دیگــر	از	دارهــای	قالــی	کــه	زینت	بخــش	هــر	خان
باصفــای	روســتایی	بــود،	خبــری	نیســت	و	زخمهای	دســتان	
هنرمنــدان	قالیبــاف	نیــز	سالهاســت	کــه	بــا	تاروپــود	فــرش	

ــت. ــورده	اس گره	خ
ــی	 ــه	قالی	باف ــد	ک ــی	روی،	می	گوین ــان	م ــه	سراغش ــی	ب وقت
دیگــر	صــرف	نــدارد	و	دارهایمــان	را	جمــع	کرده	ایــم،	
امــا	اینجــا	هنــوز	نقش	مایه	هــا	در	ســکوت	و	فراموشــی	
هنرنمایــی	می	کننــد.		بازاریابــی	مهم	تریــن	مشــکل	فــراروی	
ــن	 ــته	ای ــه	شایس ــه		ک ــت	و	آن	گون ــت	اس ــرش	کالردش ف
محصــول	اســت	به	خوبــی	بــه	کشــور	و	دنیــا	معرفــی	نشــده	

ــت. اس
ــت	 ــرش	کالردش ــراروی	ف ــکل	ف ــن	مش ــی	مهم	تری 	بازاریاب
اســت	و	آن	گونــه		کــه	شایســته	ایــن	محصــول	اســت	
به	خوبــی	بــه	کشــور	و	دنیــا	معرفــی	نشــده	اســت.	در	
ــه	از	 ــود	داردک ــرش	وج ــده	ف ــزار	بافن ــز	۴5	ه ــدران	نی مازن
ایــن	تعــداد	تنهــا	دو	هــزار	و	5۰۰	نفــر	در	قالــب	کارگاه	هــای	

ــتند. ــت	هس ــغول	فعالی ــی	مش قالیباف
یــک	بانــوی	فــرش	بــاف	کالردشــتی	کــه	سالهاســت	دار	قالی	
اش	را	جمــع	کــرده	و	بــه	شهرســتان	دیگــر	کــوچ	کرده	اســت	
ــادی	 ــدان	زی ــی	عالقمن ــرش	کالردشــت	زمان ــد:	ف ــی	گوی م
ــه	هــا	جمــع	شــد	 ــی	از	خان ــا	اکنــون	دارهــای	قال داشــت	ام

و	هنرمنــدان	آن	انگشــت	شــمار	شــده	انــد.
ــا	بیــان	اینکــه	فــرش	کالردشــت	معمــوال	 ــه	دلفــان	ب محدث
ــازار	 ــه	مــی	دهــد:	ب ــا	گوشــت	دار	هســتند	ادام ــد	ی ــرز	بلن پ
فــروش	فــرش	دســتبافت	در	دســت	دالالن	و	واســطه	گرانــی	
ــرش	 ــدگان	ف ــات	بافن ــی	از	دســترنج	زحم ــه	براحت اســت	ک
ســودهای	میلیونــی	مــی	برنــد	در	حالیکــه	زحمــت	دو	ماهــه	
بــرای	بافــت	یــک	فــرش	براحتــی	در	جیــب	دالالن	مــی	رود.
ایــن	بافنــده	قدیمــی	فــرش	مــی	گویــد:	فــرش	در	زندگــی	و	
ــود	و	روزگاری	در	 ــن	شــده	ب ــان	کالردشــت	عجی ــاور	مردم ب
هــر	خانــه	ای	دار	قالــی	وجــود	داشــت	امــا	بــه	دلیــل	حمایــت	

نکــردن،	دارهــا	برچیــده	شــده	اســت.
ــی	را	 ــت	دار	قال ــالی	اس ــه	چندس ــباف	ک ــر	فرش ــوی	دیگ بان
جمــع	کــرده	اســت	مــی	گویــد:	کار	فرش	بافی	ســخت	اســت	
و	هنرمنــدان	آن	بــا	بیمــاری	هــای	متعــددی	دســت	و	پنجــه	
نــرم	مــی	کننــد	و	بیمــه	از	مشــکالت	فــراروی	بــه	شــمار	مــی	

رود.
ــد	روزی	 ــده	بای ــه	اینکــه	هــر	بافن ــا	اشــاره	ب ــم	اســدی	ب مری
حــدود	چهــار	هــزار	گــره	ببافــد،	نداشــتن	دار	قالــی	بــزرگ	و	
نبــود	بیمــه	مشــکالت	را	شــدت	مــی	بخشــد	و	از	ســوی	دیگر	
تولیــدات	را	بایــد	بــه	واســطه	هــا	بفــروش	رســانند	و	مرکــز	و	

نمایشــگاه	دائمــی	فــروش	وجــود	نــدارد.
وی	دربــاره	دســتمزد	فرشــبافان	مــی	گویــد:	دریافــت	
ــه	شــده	دارد	و	 ــای	بافت ــداد	رج	ه ــه	تع ــتمزد	بســتگی	ب دس
ــده	دســتمزد	کامــل	را	پرداخــت	نمــی	 ــه	بافن ــت	ب هیــچ	وق

کننــد	و	از	فــروش	قالــی	بــه	مبلــغ	۷	میلیــون	تومــان	5۰۰	تا	
ــد. ــی	رس ــده	م ــه	بافن ــان	ب ــزار	توم ۶۰۰	ه

فــرش	کالردشــت	برنــد	اصلــی	مازنــدران	و	بــه	دلیــل	ذهنــی	
ــه	 ــرد	اســت	و	ب ــدون	نقشــه	در	کشــور	منحصربه	ف ــت	و	ب باف
گفتــه	محمــد	محمدپــور	رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	
تجــارت	مازنــدران،	فــرش	کالردشــت	به	عنــوان	یــک	برنــد	و	
ــا	 ــدران	ب ــتان	مازن ــژه	اس ــرد	در	کشــور	وی ــرح	منحصربه	ف ط
مشــکل	بازاریابــی	مواجــه	بــوده	و	آن	گونــه		کــه	شایســته	این	
محصــول	اســت	به	خوبــی	بــه	کشــور	و	دنیــا	معرفــی	نشــده	

اســت.
وی	افــزود:	امیــد	اســت	بــا	چاره	اندیشــی	از	ســوی	مســئوالن	
ــر	روی	ایــن	 ــا	تمرکــز	و	توجــه	ب و	مقامــات	عالــی	منطقــه،	ب
محصــول	و	دســتاوردهای	تاریخــی	ایــن	منطقــه	بــا	برگــزاری	
ــاالنه،	 ــتمر	و	س ــورت	مس ــت	به	ص ــرش	کالردش ــنواره	ف جش
تأســیس	بــازار	اختصاصــی	در	شهرســتان	کالردشــت	نســبت	
بــه	معرفــی	ایــن	محصــول	و	عرضــه	آن	در	ســطح	بین	المللــی	
زمینــه	رونــق	اقتصــادی	و	کســب	وکار	در	منطقــه	فراهــم	آید.
ارزش	و	زیبایــی	فــرش	ایرانــی	به	ویــژه	محصــول	کالردشــت	
ــدگار	 ــی	و	مان ــای	طبیع ــی	و	رنگ	ه ــای	خیال ــا	طرح	ه ــه	ب ک
اســت.	اســتان	مازنــدران	دارای	حــدود	۴5	هــزار	نفــر	بافنــده	
ــن	 ــه	از	ای ــت	ک ــرش	اس ــی	ف ــایی	بافندگ دارای	کارت	شناس

ــای	 ــب	کارگاه	ه ــر	در	قال ــزار	و	5۰۰	نف ــدود	دو	ه ــداد	ح تع
ــا	غیرمتمرکــز	و	مجتمع	هــای	قالیبافــی	فعالیــت	 متمرکــز	ی
ــد	 ــه	تولی ــی	ب ــای	خانگ ــب	فعالیت	ه ــی	در	قال ــد	و	مابق دارن
فــرش	دســتبافت	اشــتغال	دارنــد.	بــر	اســاس	بــرآورد،	حــدود	
۴5	هــزار	مترمربــع	ســاالنه		در	مازنــدران	فــرش	بافتــه	
ــت	 ــتیبانی	و	حمای ــا	پش ــی	رود	ب ــار	م ــه	انتظ ــود	ک می	ش
بخــش	دولتــی	در	قالــب	اعطــای	تســهیالت	کم	بهــره	و	
پوشــش	بیمــه	تأمیــن	اجتماعــی	ایــن	رقــم		بــه	دو	برابــر	نیــز	

ــد. ــش	یاب افزای
ــان	 ــت	فرش	باف ــن	محدودی ــان،	مهم	تری ــاور	کارشناس ــه	ب ب
مازنــدران،	فقــدان	بــازار	کارآمــد	درزمینــه	اختصاصــی	فــرش	
از	حیــث	تأمیــن	مــواد	اولیــه،	ابــزار	و	عرضه	محصوالت	اســت	
و	ایــن	محدودیــت	ســبب	می	شــود	تــا	تولیدکننــدگان	ایــن	
صنعــت	در	اســتان	مــواد	اولیــه	را	از	ســایر	اســتان	ها	تأمیــن	
ــا	مســتقیم	در	 ــن	محصــوالت	را	به	واســطه	ی ــد،	همچنی کنن

ــد. ــه	دارن ــتان	ها	عرض ــایر	اس س
در	حــال	حاضــر	مهم	تریــن	چالــش	و	مشــکل	صنعــت	فــرش،	
ــن	 ــه	ای ــت	ک ــتان	ها	اس ــرش	در	اس ــروش	ف ــدم	ف ــث	ع بح
امــر	بــه	دلیــل	کاهــش	صــادرات	فــرش	کاهش	یافتــه	اســت	
ــد	 ــرش	بای ــاره	صنعــت	ف ــی	دوب ــرای	بازیاب ــر	ب ــان	ام و	متولی

برنامــه	ریــزی	جامــع	داشــته	باشــند.

سه قرن چشم انتظار برندسازی؛ فرش از دار رفت
علیرضا نوری 
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ــران اقتصاد ایـ

کنتــرل و رفــع تنــش آبــی در کهگیلویــه 
و بویراحمــد، مدیریــت اصولــی منابــع 
ــب  ــرف را طل ــوی مص ــاح الگ آب و اص
مــی کنــد و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن 
روزهــا طعــم تلــخ تنــش آبــی بــر پیکــره 

ــت. ــوس اس ــتان محس اس

در	حالـی	کـه	کهگیلویـه	و	بویراحمد	نـام	یکی	از	پـر	آب	ترین	
مناطـق	کشـور	را	بـا	۱۰	درصد	ظرفیـت	آب	کشـور	یدک	می	
کشـد،	چهار	شـهر	در	این	اسـتان	دچار	مشـکالت	آبی	شـده	و	
در	حال	حاضر	شـهرهای	یاسـوج،	باشـت،	مادوان	و	دیشموک	

با	تنـش	آبی	روبـه	رو	شـده	اند.
تنــش	آبــی	بــه	معنــای	بحــران	آب	نبــوده	امــا	عــدم	مدیریت	
صحیــح	وضعیــت	مــی	توانــد	بــه	یــک	بحــران	در	حــوزه	آب	

منجــر	شــود.
در	ایــن	میــان	در	اســتان	کهگیلویــه	و	بویراحمد،	میــراث	عدم	
ظرفیــت	ســازی	در	حوزه	آب	شــرب	پایــدار	و	نبود	زیرســاخت	
آینــده	نگرانــه	در	گذشــته،	مشــکالت	امــروزی	و	چالــش	های	

مختلفــی	را	رقــم	زده	اســت.
ایـن	چالـش	ها	به	شـکلی	اسـت	کـه	عـدم	مدیریـت	آنها	می	

توانـد	صدمـات	امنیتی	را	نیـز	به	بدنـه	جامعـه	وارد	کند.
ــرداری	غیــر	مجــاز،	 کاهــش	آب	چــاه	هــای	اســتان،	بهــره	ب
ــع	از	گذشــته	و	کاهــش	بارندگــی	هــا	 ضعــف	مدیریــت	مناب
ــم	زده	 ــی	اســتان	رق ــی	را	در	حــوزه	آب ــای	مختلف ــش	ه چال

ــت. اس
در	مرکــز	اســتان	نیــز	در	مناطــق	مختلــف	بــه	ویــژه	شــمال	
شــهر	یاســوج،	قطــع	هدفمنــد	آب	در	راســتای	ذخیره	ســازی	
و	تنظیــم	تولیــد	ومصــرف	بــا	پوشــش	نزدیــک	به	۱۲	ســاعته	

قطــع	آب	عملیاتــی	شــده	اســت.
در	ایــن	میــان	نگاهــی	گــذرا	بــه	یکســال	گذشــته،	معارضــات	
محلــی	و	دســتگاهی	را	از	جملــه	موانــع	بــه	وجــود	آمــده	برای	

اجــرای	برخــی	از	پــروژه	هــای	حــوزه	آب	بیــان	مــی	کنــد.
ــه	 ــه	خان ــرح	تصفی ــرای	ط ــار	اج ــه	بش ــمت	رودخان در	قس
اضطــراری	آب	شــهر	یاســوج	پــس	از	مــاه	هــا	رایزنــی	میــان	
آب	و	فاصــالب	و	علــوم	پزشــکی	بــر	ســر	زمیــن	کلید	خــورده	
ــرای	مــاه	هــای	آتــی	داده	شــده	اســت. ــد	افتتــاح	آن	ب و	نوی
در	بخــش	دیگــری	از	شهرســتان	بویراحمــد	نیز	قریــب	به	۶۰	
هــزار	نفــر	از	جمعیــت	شــهر	مــادوان	و	حومــه	چشــم	انتظــار	
اجــرای	پــروژه	آبرســانی	از	تنگــه	کبوتــری	هســتند	تــا	تحقق	
آب	پایــدار	بــرای	ایــن	بخــش	از	شــهر	را	نیــز	شــاهد	باشــیم	و	
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	پــروژه	بــه	دلیــل	معارضــات	محلی	

متوقــف	شــده	بــود.
در	حوزه	روسـتایی	اسـتان	نیـز	۱۶۰	روسـتا	با	تانکر	آبرسـانی	
می	شـوند	که	خشکسـالی	و	فصـل	گرم	بـر	تعداد	روسـتاهای	
نیازمند	به	آبرسـانی	سـیار	می	افزایـد.	در	حوزه	آب	روسـتایی	
نیـز	اقدامات	شایسـته	ای	ماننـد	ایجاد	مجتمع	های	آبرسـانی	
عملیاتی	شـده،	امـا	با	همه	تالش	ها،		دسـتیابی	بـه	نقطه	ایده	

آل	هنوز	محقق	نشـده	اسـت.
صعــب	العبــور	بــودن	روســتاها،	کمبــود	منابــع	تامیــن	
ــای	 ــش	ه ــه	چال ــتاها	از	جمل ــی	روس ــدار	و	پراکندگ آب	پای
ــت. ــتایی	اس ــق	روس ــه	مناط ــدار	ب ــوب	و	پای ــانی	مطل آبرس

ــه و  ــهر کهگیلوی ــار ش ــی در چه ــش آب ــروز تن ب
بویراحمــد

ــه	و	بویراحمــد	 ــل	شــرکت	آب	و	فاضــالب	کهگیلوی مدیرعام
از	بــروز	تنــش	آبــی	در	چهــار	شــهر	یاســوج،	باشــت،	

دیشــموک	و	مــادوان	خبــر	داد.
ــت	 ــدت	مدیری ــاه	م ــزود:	در	کوت ــژاد	اف ــی	ن ــی	لدن ــید	عل س
توزیــع	و	ذخیــره	ســازی	آب	در	دســت	اقــدام	اســت	و	در	میان	
مــدت	نیــز	حفــر	و	تجهیــز	چــاه	هــای	جدیــد،	دوربــرداری	و	
کــف	شــکنی	چــاه	هــای	قدیمــی	و	افزایــش	مخــازن	ذخیــره	

ــه	اســت. ــرار	گرفت آب	در	دســتور	کاری	ق
ــا	بیــان	اینکــه	ذخیــره	ســازی	آب	در	راســتای	 ــژاد	ب لدنــی	ن
ــه	 ــراز	داشــت:	ب ــوازن	توزیــع	آب	عملیاتــی	شــده	اســت،	اب ت
ــر	ســازی	تولیــد	و	 ــا	هــدف	براب ــی،	ب دلیــل	وجــود	تنــش	آب
توزیــع	آب،	فرآینــد	ذخیــره	ســازی	عملیاتــی	شــده	و	قطــع	
ــه	 ــرای	برنام ــل	اج ــه	دلی ــاعات	ب ــی	س ــاعتی	آب	در	برخ س

ــش	حجــم	آب	مخــازن	اســت. افزای
مدیرعامــل	آبفــای	اســتان	اصــالح	شــبکه	فرســوده	و	تقویــت	
ــت	آب	و	 ــدر	رف ــری	از	ه ــدف	جلوگی ــا	ه ــات	ب ــم	اتفاق تی
ــر	 ــاز	را	از	دیگ ــر	مج ــعابات	غی ــع	آوری	انش ــن	جم همچنی

ــت. ــده	دانس ــذاری	ش ــات	هدفگ اقدام
ــی،	از	 ــات	فرهنگ ــعه	اقدام ــر	توس ــد	ب ــا	تاکی ــژاد	ب ــی	ن لدن
ــپ	و	 ــب	کلی ــوا	ســازی	در	قال ــه	و	محت ــع	بروشــور،	تهی توزی
ــر	داد. ــه	آب	خب ــن	مصــرف	بهین ــا	مضامی ارســال	پیامــک	ب
ــی،	رادیویــی	و	 ــژاد	حضــور	در	برنامــه	هــای	تلویزیون ــی	ن لدن
آگاهــی	بخشــی	بــا	هــدف	مدیریــت	مصــرف	و	رعایــت	الگوی	
ــی	 ــات	عملیات ــر	اقدام ــرب	را	از	دیگ ــرف	آب	ش ــح	مص صحی

شــده	دانســت.

وجود ۸۸۹ حلقه چاه غیر مجاز در استان
همچنیــن	مدیــر	عامــل	آب	منطقــه	ای	کهگیلویــه	و	
بویراحمــد	از	وجــود	بیــش	از	۸۸۹	حلقــه	چــاه	غیر	مجــاز	آب	

ــر	داد. ــتان	خب در	اس
ــزود:	از	مجمــوع	۱۱۴۹	حلقــه	چــاه	 ــی	داوودی	مهــر	اف عل
غیــر	مجــاز	آب	در	اســتان،	۲۶۰	حلقــه	چــاه	در	قالــب	یــک	
ــال	 ــت	و	در	ح ــده	اس ــر	ش ــده	پ ــدی	ش ــان	بن ــه	زم برنام
ــر	 ــه	چــاه	غی ــردن	۸۸۹	حلق ــر	ک ــا	پ حاضــر	ســاماندهی	ب
مجــاز	تــا	پایــان	برنامــه	ششــم	توســعه	هدفگــذاری	شــده	

اســت.

داوودی	مهــر	تصریــح	کــرد:	در	حــال	حاضــر	۲۴۴۹	چــاه	آب	
مجــاز	در	اســتان	وجــود	دارد	کــه	تاکیــد	مــا	بــر	نصــب	کنتور	

و	برداشــت	مجــاز	و	قانــون	مــدار	در	ایــن	بخــش	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بیــش	از	۱۰۰	حلقــه	از	چــاه	هــای	غیــر	
مجــاز	متعلــق	بــه	حــوزه	تامیــن	آب	شــرب	اســت،	خواســتار	
عملکــرد	مناســب	متولیــان	بــرای	کســب	مجوزهــای	کامــل	

قانونــی	بــا	هــدف	مدیریــت	بهینــه	و	صحیــح	آب	شــد.
ــت	 ــه	اولوی ــا	اشــاره	ب ــه	ای	اســتان	ب مدیرعامــل	آب	منطق
بنــدی	آب	در	حــوزه	شــرب،	صنعــت	و	کشــاورزی،	حرکــت	
ــری	روش	 ــاری	و	بکارگی ــای	آبی ــالح	الگوه ــمت	اص ــه	س ب
ــای	 ــتم	ه ــمند	سیس ــرل	هوش ــاری،	کنت ــن	آبی ــای	نوی ه
ــت	 ــت	آب،	مدیری ــری	از	هدررف ــدف	جلوگی ــا	ه ــاری	ب آبی
فعالیــت	 و	 برداشــت	 اضافــه	 از	 پیشــگیری	 و	 منابــع	
کارشناســی	شــده	و	بــر	اســاس	اســتاندارد	در	حــوزه	

مدیریــت	آب	را	ضــروری	دانســت.
وی	افــزود:	همچنیــن	اصــالح	الگــوی	کشــت	در	بخــش	
ــا	 ــت	ب ــی	کش ــت	و	جایگزین ــد	اس ــورد	تاکی ــاورزی	م کش
ــر	 ــه	جــای	کشــت	هــای	پ ــاال	ب مصــرف	پاییــن	و	بازدهــی	ب
ــد	 ــورد	تاکی ــش	آب	م ــت	بخ ــق	مدیری ــرای	تحق ــرف	ب مص

ــت. اس
	

ممنوعیت کشت برنج در استان 
داوودی	مهــر	از	ممنوعیــت	کشــت	برنــج	در	اســتان	خبــر	داد	
و	خاطرنشــان	کــرد:	برنامــه	ریــزی	بــرای	مدیریــت	منابــع	آب	
بخــش	کشــاورزی	بــه	بهبــود	راندمــان	کاری	و	کنتــرل	هــدر	

رفــت	منابــع	کمــک	مــی	کنــد.
ــه	 ــوزه	آب	ب ــن	ح ــا	متخلفی ــرد:	ب ــح	ک ــر	تصری داوودی	مه
ــا	 ــتگاه	قض ــه	دس ــد	و	ب ــد	ش ــورد	خواه ــی	برخ ــکل	قانون ش

ــوند. ــی	ش ــی	م معرف
ــت	 ــوان	دریاف ــی	ت ــه	مباحــث	مطــرح	شــده	م ــی	ب ــا	نگاه ب
ــرون	رفــت	 کــه	تدویــن	یــک	برنامــه	بلنــد	مــدت	دریچــه	ب
از	مباحثــی	ماننــد	تنــش	آبــی	خواهــد	بــود	و	ایــن	مهــم	در	
گــرو	نــگاه	کارشناســی	شــده	و	خروجــی	محــور	بــا	تکیــه	بــر	

ــی	اســتان	اســت. توســعه	مــدرن	حــوزه	آب

طعم تلخ تنش آبی بر پیکره استان/ وجود ۸۸۹ حلقه چاه غیر مجاز 
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ــران اقتصاد ایـ

ســال ها از کلنــگ زنــی پــروژه همــت 
می گــذرد، پــروژه ای کــه قــرار اســت 
کــرج  کان شــهر  دو  میــان  ترافیــک 
و تهــران را کاهــش دهــد، بــه گفتــه 
ــاح  ــان 97 افتت ــروژه پای ــن پ ــان ای متولی
ــق  ــده محق ــن وع ــد ای ــد دی ــود، بای می ش

ــد. ــد ش خواه

ــن	 ــژه	اســت«،	ای ــت	وی ــی	هم ــروژه	مل ــه	پ ــت	ب ــگاه	دول »ن
ــرز	در	خصــوص	 ــی	نجفــی	اســتاندار	الب اظهارنظــر	محمدعل
ــا	کــرج	اســت	 ــان	شــهید	همــت	ت ــروژه	مهــم	امتــداد	اتوب پ
کــه	ششــم	اســفندماه	ســال	گذشــته	حیــن	بازدیــد	در	جمــع	

ــود. ــه	ب ــگاران	گفت خبرن
ــا	 ــا	کــرج	کــه	از	آن	ب ــان	شــهید	همــت	ت پــروژه	امتــداد	اتوب
عنــوان	پــروژه	همــت	یــاد	می	شــود	در	دولــت	نهــم	مطــرح،	
تائیــد	و	تصویــب	شــد	تا	معضــل	ترافیــک	میان	دو	کالن	شــهر	
ــرم	 ــت	وپنجه	ن ــوا	دس ــی	ه ــا	آلودگ ــه	ب ــران	را	ک ــرج	و	ته ک

ــد. ــل	کن ــد،	ح می	کنن
ایــن	پــروژه	فــراز	و	نشــیب	های	زیادی	را	پشــت	ســر	گذاشــته	
و	پــس	از	ســال	ها	کــه	از	کلنــگ	زنــی	اش	می	گــذرد	هنــوز	بــه	
ایســتگاه	پایانــی	نرســیده	اســت.	هرچنــد	متولیــان	می	گویند	
بــرای	تکمیــل	ایــن	پــروژه	از	هیــچ	تالشــی	فروگذار	نیســتند.
در	ســال	های	اخیــر	به	کــرات	شــاهد	حضــور	مســئوالن	
ارشــد	کشــور	و	وزارت	راه	و	شهرســازی	در	اســتان	البــرز	برای	
ــی	 ــد	و	حت ــیاری	آمدن ــم،	بس ــروژه	بوده	ای ــن	پ ــد	از	ای بازدی
ــل	 ــران	معط ــرج	و	ته ــان	ک ــک	می ــردم	در	ترافی ــه	م از	اینک

ــد. ــد	و	رفتن ــرمندگی	کردن ــراز	ش ــوند	اب می	ش
	

پروژه همت ۸۷ درصد پیشرفت فیزیکی دارد
ــروژه	 ــن	پ ــد	اجــرای	ای بســیاری	دلیــل	توقــف	و	کنــدی	رون
ــود	 ــون	وج ــال	های	دور	تاکن ــاز	را	از	س ــم	و	سرنوشت	س مه
ــود	 ــه	کمب ــده	اند	ک ــی		ش ــرده	و	مدع ــالم	ک ــان	اع معارض
اعتبــارات	باعــث	شــده	ایــن	پــروژه	بــا	مشــکل	مواجــه	شــود	
امــا	برخــی	دیگــر	هــم	بــر	ایــن	بــاور	هســتند	کــه	ایــن	پــروژه	
و	برخــی	دیگــر	از	پروژه	هــای	مهــم	راه	ســازی	بــه	دلیــل	عــدم	
مدیریــت	و	پیگیــری	دلســوزانه	بــه	ایــن	حــال	وروز	افتاده	انــد.
ــرفت	 ــت	پیش ــروژه،	وضعی ــن	پ ــع	و	معارضی ــت	موان وضعی
فیزیکــی	و	تملــک	اراضــی	و	پالک	هــا	ازجملــه	شــهرک	
ــت	و	 ــوده	اس ــراه	ب ــی	هم ــراض	اهال ــا	اعت ــه	ب ــدی	ک المه
ــا	 ــروژه	در	گفتگــو	ب ــن	پ ــه	ای ــار	ب همچنیــن	تخصیــص	اعتب
مدیــرکل	راه	و	شهرســازی	اســتان	البــرز	بررسی	شــده	اســت	

کــه	در	ادامــه	می	خوانیــد.
ــان	 ــداد	اتوب ــروژه	امت ــه	پ ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــی	رضای تق
شــهید	همــت	تــا	کــرج	دارای	ســه	قطعــه	اســت	کــه	قطعات	
اول	تــا	ســوم	آن	بــه	ترتیــب	۹5،	۹۲	و	۸5	درصــد	پیشــرفت	
ــوان	در	حــال	 ــا	همــه	ت ــروژه	ب ــن	پ ــت:	ای فیزیکــی	دارد،	گف
اجــرا	اســت	و	درمجمــوع	۸۷	درصــد	پیشــرفت	فیزیکــی	دارد.
ــهرک	 ــای	ش ــک	پالک	ه ــت	تمل ــه	وضعی ــاره	ب ــا	اش وی	ب
المهــدی	اســت،	عنــوان	کــرد:	واحدهــای	در	مســیر	راه	
ایــن	پــروژه	نیازمنــد	تملــک	اســت	و	بــا	همــکاری	و	
هماهنگی	هــای	انجام	شــده	بــا	وزارت	راه	و	شهرســازی	۳5	
میلیــارد	تومــان	بــرای	تملــک	واحدهــای	شــهرک	المهــدی	
و	بازگشــایی	مســیر	اتوبــان	شــهید	همــت	اختصــاص	یافــت.
ــرد:	در	 ــه	ک ــرز	اضاف ــتان	الب ــازی	اس ــرکل	راه	و	شهرس مدی
ــت	 ــان	اختصــاص	یاف ــارد	توم ــش	از	۲۰	میلی ــه	اول	بی مرحل
کــه	توانســتیم	۴۷	پــالک	از	واحدهــای	واقع	شــده	در	مســیر	

ــم. ــروژه	را	تملــک	کنی ــن	پ ای
ــر	در	شــهرک	 ــالک	دیگ ــه	اینکــه	۲۳	پ ــا	اشــاره	ب ــی	ب رضای
المهــدی	وجــود	دارد	کــه	در	مســیر	پــروژه	همــت	قرارگرفتــه	
و	بایــد	تملــک	شــوند،	گفــت:	طبــق	بازدیدهــای	انجام	شــده	
توســط	معاونــان	وزیــر	راه	و	شهرســازی	بناشــده	مرحلــه	دوم	

تخصیــص	اعتبــار	بــرای	تملــک	دیگــر	پالک	هــا	انجــام	شــود.
به	گفتـه	وی	به	محـض	اینکه	تملـک	پالک	های	شـهرک	المهدی	
انجام	شـود،	پـروژه	همت	تا	جـاده	چالوس	بازگشـایی	می	شـود.
مدیــرکل	راه	و	شهرســازی	اســتان	البــرز	بــا	اشــاره	بــه	وعــده	
مســئوالن	وزارت	راه	و	شهرســازی	مبنــی	بــر	تخصیــص	
اعتبــار	بــرای	تملــک	پالک	هــای	دیگــر،	گفــت:	حــدود	۱۷۰	

ــروژه	الزم	اســت. ــرای	افتتــاح	پ میلیــارد	تومــان	دیگــر	ب
رضایـی	در	بخـش	دیگـری	بـا	اشـاره	بـه	دیگـر	پروژه	هـای	
راه	سـازی	اسـتان،	گفت:	پروژه	امتداد	اتوبان	شـهید	همت	تا	کرج	
یکـی	از	ایـن	پروژه	هاسـت	کـه	در	صـورت	تکمیـل	و	زیـر	بـار	
ترافیـک	رفتـن	معضل	ترافیـک	اسـتان	البرز	کاهـش	می	یابد.

	
پروژه همت تا پایان سال جاری بهره برداری می شود

مدیــرکل	راه	و	شهرســازی	اســتان	البــرز	بــا	اشــاره	بــه	
پروژه	هــای	آزادراه	تهــران	-	شــمال	و	محــور	آبیــک	بــه	چــرم	
ــن	 ــهر	از	ایمن	تری ــرم	ش ــه	چ ــک	ب ــروژه	آبی ــزود:	پ ــهر،	اف ش
ــرعت	 ــه	دارای	س ــی	رود	ک ــمار	م ــه	ش ــور	ب ــای	کش پروژه	ه
ــیرهای	 ــه	مس ــه	هم ــت	ک ــاعت	اس ــر	س ــر	ب ۱۳۰	کیلومت
عبــوری	شــمال	بــه	شــمال	غــرب	اســتان	های	البــرز	و	تهــران	
ــهر	 ــوب	ش ــوب	و	جن ــه	جن ــدی	ب ــک	کمربن ــورت	ی را	به	ص

انتقــال	می	دهــد.
ــن	 ــدن	راه	آه ــه	ش ــار	خط ــری	چه ــش	دیگ ــی	در	بخ رضای
را	از	دیگــر	پروژه	هــای	در	دســتور	کار	راه	و	شهرســازی	
اســتان	البــرز	اعــالم	کــرد	و	گفــت:	در	حــوزه	جــاده	و	ریلــی	
پروژه	هــای	مختلفــی	بــرای	اســتان	البــرز	مطالعــه	و	در	
دســتور	کار	قــرار	دارد	کــه	بــا	افتتــاح	آن	هــا	ترافیــک	اســتان	

ــد. ــل	می	رس ــه	حداق ــرز	ب الب
وی	بــا	اشــاره	بــه	قــول	معــاون	وزیــر	راه	و	شهرســازی	مبنــی	
ــاح	 ــاری	افتت ــال	ج ــان	س ــا	پای ــت	ت ــروژه	هم ــه	پ ــر	اینک ب
ــروژه	 ــن	پ ــاح	ای ــا	افتت ــم	ب ــرد:	امیدواری ــوان	ک ــود،	عن می	ش

ــیم. ــتان	باش ــک	در	اس ــش	ترافی ــاهد	کاه ش
بــه	گفتــه	رضایــی	پروژه	هــای	مختلفــی	به	صــورت	پیوســته	
در	البــرز	تعریــف	شــده	کــه	بــا	بهره	بــرداری	از	آن	هــا	ترافیــک	
اســتان	کاهــش	و	مشــکالت	زیســت	محیطی	رفــع	می	شــود.

	
5۶ میلیارد تومان دیگر به پروژه همت اختصاص یافت

همان	طور	که	پیش	ازاین	گفته	شـد	مسـئوالن	ارشـد	کشوری	
و	مدیـران	وزارت	راه	هـر	از	چنـد	گاهی	به	این	پروژه	مهم	سـر	

می	زننـد	تا	از	نزدیک	شـاهد	پیشـرفت	پـروژه	باشـند،	گفتنی	
اسـت	در	این	بازدیدهـا	وعده	هایی	نیز	میان	آن	ها	و	مسـئوالن	
اسـتان	البـرز	ردوبـدل	می	شـود،	آخریـن	بازدیـد	مربـوط	بـه	
بیسـت	و	هشـتم	خردادماه	جـاری	اسـت	که	خیـراهلل	خادمی	
معـاون	وزیـر	راه	و	شهرسـازی	از	تخصیص	5۶	میلیـارد	تومان	
اعتبـار	بـرای	تکمیل	پـروژه	همت	خبـر	داد	و	گفـت:	این	مهم	

در	سـال	جـاری	محقق	می	شـود.
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	۴۰	میلیــارد	تومــان	از	اعتبــار	
تخصیــص	داده	شــده	از	محــل	اســناد	خزانــه	تأمیــن	
ــب	 ــز	در	قال ــر	نی ــان	دیگ ــارد	توم ــت:	۱۶	میلی ــود،	گف می	ش

نقدینگــی	یــا	اســناد	کوتاه	مــدت	خواهــد	بــود.
ــروژه	 ــن	پ ــل	ای ــان	تکمی ــازی	زم ــر	راه	و	شهرس ــاون	وزی مع
ــن	 ــان	ســال	جــاری	اعــالم	کــرد	و	گفــت:	در	مســیر	ای را	پای
پــروژه	موانعــی	ازجملــه	واحدهــای	مســکونی	وجــود	داشــت	

ــم. ــزی	بودی ــد	برنامه	ری ــان	نیازمن ــرای	تخریبش ــه	ب ک
ــه	ماهه	 ــکونی	در	س ــد	مس ــه	5۰	واح ــان	اینک ــی	بابی خادم
اخیــر	تخریب	شــده	اســت،	گفــت:	تکمیــل	پــروژه	بــا	
ــان	 ــارد	توم ــت	و	5۰	میلی ــهم	دول ــان	س ــارد	توم ۱۱۰میلی

ســهم	ســرمایه	گذار	همــراه	خواهــد	بــود.
ــاون	 ــد	مع ــز	در	بازدی ــرز	نی ــی	اســتاندار	الب ــی	نجف محمدعل
ــتانی	و	 ــژه	اس ــام	وی ــه	اهتم ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــر	راه	ب وزی
کشــوری	بــرای	تکمیــل	ایــن	پــروژه	تــا	پایــان	ســال	وجــود	
ــای	 ــهیل	تردده ــت	در	تس ــروژه	هم ــت	پ ــت:	اهمی دارد،	گف

ــیده	نیســت. ــر	کســی	پوش ــی	ب مل
وی	سـرعت	اجـرای	پـروژه	را	مناسـب	اعـالم	کـرد	و	گفـت:	
خوشـبختانه	موانـع	اسـتانی	رفـع	شـده	و	علی	رغم	مشـکالت	
مالـی	کـه	به	جـد	درصدد	حـل	آن	هسـتیم،	انتظار	مـی	رود	تا	

پایـان	سـال	جاری	شـاهد	اتمـام	پـروژه	همت	باشـیم.
بــا	 کــرج	 کالن	شــهر	 ورودی	 ترافیکــی	 »گره	هــای	
ــن	 ــود«؛	ای ــاز	می	ش ــازی	ب ــای	راه	س ــرداری	از	پروژه	ه بهره	ب
را	مســئوالنی	می	گوینــد	کــه	متولــی	امــور	راه	هــا	در	کشــور	
هســتند،	پــروژه	همــت	نیــز	کــه	ســال	ها	از	ُکلنــگ	زنــی	اش	
می	گــذرد	قــرار	اســت	از	بــار	ترافیــک	اتوبــان	تهــران	-	کــرج	
ــاح	 ــا	افتت ــا	ب ــد	ت بکاهــد،	حــال	شــهروندان	کرجــی	منتظرن
ــه	پایتخــت	و	مناطــق	شــمالی	 ــروژه	رفت	وآمدشــان	ب ایــن	پ
شــهر	آســان	تر	شــود.	کــه	البتــه	تحقــق	ایــن	مهــم	بــه	همت	
ــروژه	 ــاح	پ ــان	افتت ــرا	زم ــتگی	دارد،	زی ــئوالن	بس ــی	مس عال

بارهــا	و	بارهــا	تغییــر	کــرده	اســت.

همت باالخره به کرج می رسد؟
ساره نوری
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اهواز 5۰+

تصویـر ایران

توزیع آب آشامیدنی در جزیره مینو

روزهای گرم پایتخت

ــگاران  ــان و خبرن ــط عکاس ــور توس ــاط کش ــی نق ــاه از اقص ــک م ــول ی ــه در ط ــری ک ــوع تصوی ــای متن ــزارش ه گ
ــه انتخــاب زدن از میانشــان کاری دشــوار اســت امــا  ــوده کــه دســت ب خبرگــزاری منتشــر مــی شــود آنقــدر گســترده ب
نــگاه مــا در ایــن آلبــوم تصویــری بیــش از نگاهــی خبــری بــه رویدادهــای یــک مــاه گذشــته،قائل بــه نگاهــی هنرمندانه 

ــران بچرخــد. ــم ای ــه اقلی ــگاه شــما ب ــد صفحــه ن ــاه چن ــن فرصــت کوت ــوده و اینکــه در همی ب
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تصویـر ایران

بازار مسگرهای همدان

برداشت انگور از تاکستان غزاویه کارون

سنگ نگاره های ۱2 هزار ساله یزد
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تصویـر ایران

برگزاری کنکور سراسری

تورنمنت بین المللی پاراگالیدر 
فرود با دقت در سیلوانا

روستای صخره ای کندوان
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تشییع پیکر آیت اهلل حدائق 
در شیراز

MEHR NEWSAGENCY

تصویـر ایران

تشییع پیکر شهید سهرابلویی در همدان

مراسم تشییع پیکر جانباختگان 
تصادف نفتکش و اتوبوس در سنندج
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جشن پانزدهمین سال 
تاسیس خبرگزاری مهر

دومین جشنواره ملی اسب اصیل کرد

تصویـر ایران

بازدید رئیس مجلس شورای اسالمی 
از پروژه آزادراه تهران- شمال
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سفر وزیر ارتباطات به شیراز

سفر وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی به مشهد  

تصویـر ایران

بهره برداری آزمایشی از خط 
دوم آبرسانی طرح غدیر
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شادی تهرانی ها از بازی 
غیرتمندانه تیم ملی فوتبال

تصویـر ایران

امحای ۴۰ تن مواد مخدر در اصفهان

امحای سراسری کاالی قاچاق 
در کرمان
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گلباران حرم مطهر رضوی به مناسبت 
والدت حضرت معصومه )س( 

مسجد جامع ساری پس از مهار آتش

مراسم تعویض پرچم حرم حضرت 
معصومه)س( 

تصویـر ایران
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