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وقتــی هــوا روبــه گرمــی مــیرود ،چتــری از آتــش هــم بــر فــراز جنگلهــای شــمال
گســترده میشــود و آن موقــع شــاید تنهــا امیــد باقیمانــده بــاران اســت تــا تــن
افروختــه از آتــش درختــان را مرهمــی باشــد.
نامــش تابســتان اســت و گرمایــش همــان گرمــای تابســتانی؛ امــا چهــرهاش ایــن روزهــا
بــه زردی گراییــده تــا پاییــز در شــهر رخ بنماید،ایــن روایــت تلــخ ایــن روزهــای
چنارهــای شــهر اســت کــه در اوایــل تابســتان بــه خــزان نشســتهاند.
اهالــی روســتاهای «شــهدای تنــگ فنــی» و «ســراب رجــب» ســال هاســت کــه آب آلــوده
بــه نفــت مصــرف میکننــد تــا همنشــینی بــا طــای ســیاه چیــزی جــز بیمــاری و تشــنگی
بــرای آنهــا بــه ارمغــان نیــاورده باشــد.
اجــرای طــرح دریابســت و ممنوعیــت صیــد در یــک بــازه زمانــی حــدود یــک ماهــه
شــرایط ســختی را بــرای صیــادان ایجــاد کــرده اســت و عمــا راه درآمــد و تامیــن
معیشــت آنــان بســته شــده اســت.
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«گاندو» در خطر انقراض /خشکسالی بلوچستان
مهمترینتهدیدمحیطزیست

ســواحل مکــران عالوهبــر جذابیتهــای اقتصــادی ،دارای
جذابیتهــای منحصربهفــرد گردشــگری و طبیعــی نیــز
اســت؛ ســواحل مکــران و محــدوده «کنــارک» تــا «گواتــر»
بــا بیــش از  ۲۰۰جاذبــه طبیعــی و تاریخــی به گــواه طبیعت
گــردان و گردشــگران یکــی از بکرتریــن و منحصربهفردتریــن
نقــاط ایــران بــرای گردشــگری و کاوشــگری اســت.
در محـدوده سـواحل مکـران جانـواران مختلفـی زندگـی
میکننـد کـه عمدهتریـن آنهـا در منطقـه حفاظتشـده
تمسـاح پوزهکوتـاه تاالبـی یا به زبـان محلی «گانـدو» زندگی
میکنند .محـدوده حفاظتشـده «گاندو» بیـش از  ۴۶۵هزار
هکتار اسـت و بنا بـه سرشـماریهای محیط زیسـت عالوهبر
 ۵۰۰سـر تمسـاح «گانـدو» در ایـن محـدوده گونههـای
مهـم جانـوری نظیـر «خـرس سـیاه»« ،کاراکال»« ،جبیـر»،
«سـنجاب»« ،الکپشـت سـبز»« ،سـارگپه» و عقاب زندگی
میکننـد.
خطـر انقـراض در کمیـن «گانـدو» بـا فراگیر شـدن
خشکسـالی در جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان
مدیــرکل حفاظــت محیطزیســت سیســتان و بلوچســتان
میگویــد :محــدوده  ۴۶۵هــزار هکتــاری «گانــدو» از ســال
 ۱۳۴۹بهعنــوان منطقــه حفاظتشــده اعالمشــده اســت؛
ایــن منطقــه در محــدوده شهرســتانهای چابهــار و ســرباز
شــامل رودخانههــای «باهــوکالت»« ،ســرباز»« ،کاجــو» و
برکههــای «پیــر ســهراب»« ،آزادی»« ،کالنــی»« ،درگــس»،
«گزمنــزل»« ،هــوت کــت» و ســد «پیشــین» اســت.
نیـره پورمالیـی  ،میافزایـد :تمسـاح پوزهکوتـاه تاالبـی یـا به
زبـان بلوچـی «گانـدو» سالهاسـت در ایـن منطقـه زندگـی
میکنـد و با روستانشـینان این منطقه اخت شـده اسـت؛ این
تمسـاح با کمتـر از  ۳هزار سـر در دنیـا عمدتاً در کشـورهای
جنوب شـرق آسـیا با خطـر انقـراض روبهروسـت.
وی تصریــح میکنــد :بــر اســاس مطالعــات ،بررســیها و
سرشــماری مــا کــه ســال گذشــته بــه اتمــام رســید۵۰۳ ،
ســر تمســاح در منطقــه حفاظتشــده «گانــدو» عمدتــاً
در کنــار ســد «پیشــین» شهرســتان «ســرباز» زندگــی
میکننــد کــه خشکســالیهای بیســابقه سیســتان و
بلوچســتان کــه امســال بــه اوج خــود رســیده مهمتریــن
تهدیــد بــرای اینگونــه نــادر اســت.
مدیــرکل محیطزیســت سیســتان و بلوچســتان تاکیــد
میکنــد :بــا توجــه بــه اوج رســیدن خشکســالی امســال در
سیســتان و بلوچســتان؛ برنامــه زنــده گیــری ایــن تمســاح از
برکههــا و مناطــق خشــک و یــا روبــه خشــک را بــه مناطــق
داری آب در دســتور کار قــرار دادیــم.
پورمالیـی گفـت :از ابتـدای سـال جـاری تاکنـون  ۱۸سـر
تمسـاح را بـه مناطـق دارای آب و یـا مراکز نگهـداری و تیمار
گانـدو در بلوچسـتان منتقـل کردیـم ،همچنیـن بهصـورت
مرتـب پیگیر حـق آبـه زیسـتمحیطی ایـن موجود نـادر در
برکهها از سـدهای باالدسـت مانند سـد «پیشـین» هسـتیم.
باقـر کـرد ،معـاون هماهنگـی امـور عمرانـی اسـتاندار
سیسـتان و بلوچسـتان نیز چندی پیش در نشسـت شـورای
محیطزیسـت 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 میگیرد کـه این امـکان نیـز وجـود دارد که در
ایـن جابجاییهـا ایـن جانـور تلـف شـود.
وی افـزود :بـرای حفاظـت بهتـر از «گانـدو» و آگاهی بیشـتر
در مـورد اینگونـه کمیـاب و همچنیـن اسـتفاده از ظرفیـت
سـازمانهای مردمنهـاد 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 اعــام ســازمان حفاظــت از محیــط زیســت ،گانــدو
بهعنــوان تنهــا گونــه حاضــر از راســته تمســاحها در ایــران
و بزرگتریــن خزنــده در ایــران محســوب میشــود .تمســاح
پوزهکوتــاه تاالبــی در آخریــن طبقهبنــدی اتحادیــه جهانــی
حفاظــت از طبیعــت ( )IUCNدر ســال  ۲۰۱۷جــزء گــروه
آســیبپذیر ( )VUطبقهبندیشــده اســت و عمدهترین عامل
تهدیدکننــده آن خشکســالی ،تخریــب و تصــرف زیســتگاهها
اســت.
کمبود شدید نیرو در مناطق حفاظتشده «گاندو»
مدیــر محیطزیســت چابهــار نیــز میگویــد :منطقــه
حفاظتشــده «گانــدو» عــاوه بــر تمســاح نــادر پــوز کوتــاه
تاالبــی (گانــدو) زیســتگاه  ۱۹۲گونــه پرنــده ۲۸ ،گونــه
پســتاندار ۷۱ ،گونــه خزنــده و  ۱۵۰گونــه گیاهــی اســت.
اشــرفعلی حســینی بابیــان اینکــه کمبــود شــدید نیــرو
و امکانــات در مناطــق حفاظتشــده گانــدو وجــود دارد،
میافزایــد :در ایــن منطقــه  ۴۶۵هــزار هکتــاری دو پاســگاه
محیـط بانــی و تنهــا  ۲محیــط بــان حضــور دارنــد و ایــن در
حالــی اســت کــه بــرای حفاظــت ازاینگونــه جانــوری بــر
اســاس اســتاندارها نیــاز بــه حداقــل   ۱۲نیــرو ،امکانــات و
تجهیــزات ب ـهروز زنــده گیــری تمســاح و همچنیــن تأمیــن
خودروهــای مناســب اســت.
حمله تمساح به کودک  ۱۰ساله
خطرخشکســالی بــرای تمســاح پــوزه کوتــاه تاالبــی
جــدی اســت؛ همانطــور کــه پیشــتر گفتــه شــد مــردم
سالهاســت بــا ایــن تمســاح همزیســتی مســالمت آمیــزی

دارنــد و بهنوعــی در کنــار هــم زندگــی میکننــد ،امــا در
ســالهای اخیــر و بــا خشکســالی هــای پیدرپــی ،گویــا
تمســاحها دیگــر احســاس همزیســتی نمیکننــد.
تیرمـاه سـال  ۹۵یـک کـودک  ۱۰سـاله هنگامـی کـه بـرای
اسـتفاده از آب برکـهای در روسـتای «کشـاری» شهرسـتان
سـرباز در جنـوب سیسـتان و بلوچسـتان و یکـی از
زیسـتگاههای تمسـاح رفت ،طعمه تمساح شـد وجان خود را
از دسـت داد .این حادثه نشـان داد تمسـاح با خشکسالیهای
پیدرپـی و سـخت بـرای بقای خـود میجنگند چراکـه نمود
چنیـن حادثـهای بـه گـواه محلیـان نـادر بوده اسـت.
خالـد بادپـا ،عضو شـورای «نـو بندیـان» بخش «دشـتیاری»
شهرسـتان چابهار که یکـی از مناطق حفاظتشـده «گاندو»
اسـت؛ میگوید :سـاخت سـدهای باالدسـت بر روی رودخانه
«سـرباز» و سـد «پیشـین» و رودخانـه «کاجـو» و سـد
«زیـردان» خشکسـالیهای جنوب سیسـتان و بلوچسـتان را
تشـدید و بحرانیتـر کـرده اسـت.
وی میافزایـد :منطقـه «دشـتیاری» در سـالهای نهچنـدان
دور زیسـتگاه مهمـی برای حیاتوحـش منطقه و ایـران بوده
اسـت؛ بیتدبیـری و عـدم اسـتفاده صحیـح از آب و نگهداری
آبها بالاسـتفاده در پشـت سـدها و بدون اجرای شـبکههای
پاییندسـت موجـب نابـودی اکوسیسـتم منطقـه و انقـراض
گونههای جانوری شـده اسـت .به گفته وی؛ سـاخت سدهای
غیراصولـی انقـراض «گاندو» را تسـریع کرده اسـت.
امــا هرچــه باشــد؛ ایــن روزهــا «گانــدو» بهخاطــر تصمیمات
غیــر کارشناســی و یــا قهــر طبعیــت درخطــر انقراض اســت؛
درحالیکــه یــک عــزم جهانــی بــرای حفاظــت از تمســاح
پوزهکوتــاه تاالبــی در حــال اجراســت مــی تــوان از ظرفیــت
جوامــع بینالمللــی و زیســتمحیطی جهــان بــرای تدبیــر
شــرایط موجــود اســتفاده کــرد کــه متاســفانه مســئوالن
محیــط زیســت سیســتان و بلوچســتان فقــط بــه چنــد ابراز
نگرانــی آن هــم از پشــت درهــای بســته اتــاق خــود اکتفــا
کــرده انــد کــه امیدواریــم مدیــرکل محیــط زیســت اســتان
هرچــه زودتــر ایــن رویــه خــود را تغییــر دهــد تــا بتــوان
پیــش از آن کــه خیلــی دیــر شــود بــرای مشــکالت عدیــده
محیــط زیســتی اســتان از جملــه موضــوع تــاالب بیــن
المللــی هامــون و همچنیــن گانــدو تدبیری اندیشــیده شــود.

جامعــه ایـــران
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آبتنیهایتابستانهایکهبویمرگمیدهد/خطرغرقشدنجدیاست

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.
دزفــول نیــز یکــی از شــهرهای خوزســتان اســت کــه از
نعمــت وجــود رودخانــه دز بــا آبــی زالل و مطبــوع برخــوردار
اســت و بــا شــروع فصــل گرمــا ،روزانــه شــاهد حضــور مــردم
و مســافرانی از گوشــه و کنــار اســتان و کشــور در نقــاط
مختلــف آن هســتیم.
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
کامــل و چنــد دقیقــه ای را نیــز در آن تجربــه کنــد امــا
گاهــی حیــن همیــن لــذت ،یــک غفلــت و بــی احتیاطــی
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
در کنــار رودخانــه دز حضــور یافتــه انــد.
همــه ســاله خصوصــا در فصــل تابســتان اخبــار زیــادی از
غــرق شــدن افــراد در رودخانــه هــا ،دریاهــا ،کانــال هــا و
ســدها شــنیده مــی شــود کــه بــرای تفریــح و فــرار از گرمای
تابســتان براثــر بــی احتیاطــی و در چنــد ثانیــه غفلــت جــان

خــود را از دســت داده انــد .در ایــن میــان هرچــه گرمــا
بیشــتر مــی شــود ،ذوق افــراد بــرای شــنا و خطــرات غــرق
شــدگی نیــز بــاال مــی رود بــه گونــه ای کــه در شهرســتان
دزفــول نیــز هــر ســاله آمــار غــرق شــدن هــا در رودخانــه دز
نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش مــی یابــد.
عــاوه بــر رودخانــه دز ،کانالهــای آبیــاری کشــاورزی در
نقــاط مختلــف شهرســتان دزفــول کــه از طــول بســیار
زیــادی برخــوردار هســتند نیــز بــه دلیــل عــدم برخــورداری
از گاردریــل و حفــاظ هــای مناســب و بــا وجــود نصــب
تابلوهــای هشــدار و ممنوعیــت شــنا در کنــار آنهــا ،بــه
قتلگاهــی تبدیــل شــده انــد.
تنهــا در ســال  97از آغــاز فصــل گرمــا تــا خردادمــاه در
دزفــول ،پنــج غــرق شــده در رودخانــه دز وکانالهــای آبیــاری
ایــن شهرســتان ثبــت شــده کــه ماننــد همیشــه درصــد
زیــادی از غــرق شــدگان را جوانــان تشــکیل مــی دهنــد.
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
یکــی از شــهروندان دزفولــی کــه یکــی از تفریحاتــش شــنا
کــردن در رودخانــه دز اســت اظهــار مــی کنــد :هــوا بســیار
گــرم اســت و ایــن رودخانــه دلخوشــی مــا درگرمــای خرمــا
پــزان شــده اســت .معمــوال هــر روز ظهــر پــس از بســتن
مغــازه ام بــا چندتــن از دوســتان بــه آبتنــی در رودخانــه
مــی پردازیــم تــا آب خنــک و زاللــش خســتگی را از تنمــان
خــارج کنــد.

محســن کــه بــه گفتــه اش ،شــنا در رودخانــه دز از نوجوانــی
تاکنــون از برنامــه هــای همیشــگی اش در تابســتان بــوده
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
خطرنــاک ،برخواســته خــود پافشــاری کــرد و در حالــی
کــه مــن مشــغول فیلــم گرفتــن از وی بــودم بــه یــک بــاره
در زیــر آب غــرق شــد و ســاعتها بعــد جنــازه اش توســط
غواصــان از آب بیــرون کشــیده شــد.
وی از جوانــان و نوجوانــان عالقــه منــد بــه شــنا خواســت
در صــورت عــدم آشــنایی بــا فنــون شــنا ،بــا مراجعــه بــه
اســتخرهای اســتاندارد و سرپوشــیده از بــه خطــر انداختــن
جــان خــود دوری کننــد.
صــادق کیانــی نیــز کــه بــه همــراه خانــواده خــود بــرای
رهایــی چنــد ســاعته از گرمــا در کناررودخانــه دز حضــور
یافتــه اســت مــی گویــد :متاســفانه جوانــان بــه خاطــر
خالــی کــردن هیجانــات خــود همــواره از راه هــای خطرنــاک
اســتفاده مــی کننــد .یکــی از ایــن راه هــا نیــز شــنا در نقــاط
خطرناکــی اســت کــه آنهــا بــا اعتمــاد نســبت بــه فــن
شــنایی کــه دارنــد ،زندگــی خــود را پایــان مــی دهنــد غافل
از اینکــه حادثــه در یــک لحظــه رخ مــی دهــد و همــواره باید
جوانــب کار را ســنجید.
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
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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
تــا در صــورت بــروز حادثــه خیلــی زود بتواننــد بــه یــاری
افــراد حادثــه دیــده بپردازنــد.
غرق شدن  23نفر 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
دزفــول منجــر بــه غــرق و فــوت شــدن  23نفــر شــده کــه
تعــدادی از ایــن افــراد شــهروند و مابقــی بــه خصــوص در
حادثــه چــال کنــدی گردشــگر بــوده انــد کــه عمدتــا در
نقــاط شــنا ممنــوع اقــدام بــه آب تنــی کــرده انــد.
عبدالحســین معظــم فــر مــی افزایــد :درســال جــاری از
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
حادثــه شــده انــد.
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
بایــد زمانــی کــه بــرای تفریــح و ســپری کــردن اوقاتــی
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
شــهرداری دزفــول عنــوان مــی کنــد :در فصــل زمســتان
اختــاف دمــای آب رودخانــه بــا دمــای بیــرون بســیار کــم
اســت امــا ایــن اختــاف در فصــل گرمــا بســیار زیــاد مــی
شــود بــه گونــه ای کــه اگــر دمــای هــوای بیــرون بــاالی40
درجــه باشــد ،دمــای داخــل رودخانــه دز  20درجــه اســت،
ایــن اختــاف و ســرمای آب موجــب گرفتگــی عضــات 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
شــدگان در رودخانــه دز بــه شــنا نیزمســلط بــوده انــد امــا
همیــن گرفتگــی عضــات 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  12تــا  15ظهر 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
کلــه کــه شــهرداری کانــال هایــی را بــرای شــنا و اســتفاده
مــردم در آنهــا تعبیــه کــرده ،بهتریــن گزینــه بــرای شــنا در
ایــن فصــل اســت چــرا کــه هــدف از تعبیــه ایــن کانــال هــا
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اســتفاده مــردم و ایجــاد مناطــق امــن و بــه دور از خطــر
بــرای آب تنــی بــوده اســت.
معظــم فــر همچنیــن درخصــوص تجهیــزات مــورد نیــاز و
کمبــود نجــات غریــق در ســواحل رودخانــه دز مــی گویــد:
فرمانــداری و شــهرداری دزفــول مــدت هاســت در تــاش
بــرای تامیــن اعتباراتــی هســتند تــا از طریــق ایــن اعتبــارات
اقــدام بــه افزایــش ایســتگاه هــای نجــات غریــق و خریــد
قایــق و جــت اســکی کننــد.
اختصاص  15میلیارد ریال برای تجهیز رودخانه
امیرعیســی زاده سرپرســت فرمانــداری دزفــول نیــز چنــدی
پیــش در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه اظهــار کــرده
بــود ۱۵ :میلیــارد ریــال اعتبــار بــرای تجهیــز ســاحل
رودخانــه دز اختصــاص یافتــه کــه ایــن اعتبــار بــرای خریــد
تجهیــزات در راســتای تامیــن امنیــت ســاحل رودخانــه دز،
گشــت هــال احمــر و تقویــت تجهیــزات هــال احمــر از
جملــه پهپــاد و دیگــر امکانــات امــدادی هزینــه مــی شــود.
لزوم جدی گرفتن هشدارها
بــا توجــه بــه وضعیــت جــوی ،فصــل گرمــا در شهرســتان
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.
رودخانــه دز ظرفیــت مهــم گردشــگری طبیعــی دزفــول
محســوب مــی شــود و بــه ســبب همیــن رودخانــه اســت که
مناطــق تفریحــی متعــددی در این شــهر ایجاد شــده اســت؛
بنابرایــن الزم اســت تــا فرهنــگ ســازی مبنــی بــر اینکــه
رعایــت مــوارد ایمنــی از لــذت شــنا و آب تنــی نمــی کاهــد
ابتــدا توســط مردمــان بومــی ایــن شهرســتان آغــاز شــود
تــا افزایــش اخبــار غــرق شــدگی درایــن رودخانــه موجــب
تبلیغــات منفــی ناخواســته و تــرس و امتنــاع گردشــگران و
مســافران بــرای حضــور در کنــار آن نباشــد.
از ســویی الزم اســت تــا شــهرداری دزفــول و ســایر متولیــان
بــا توســعه تجهیــزات ایمنــی ســواحل ،افزایــش شــمار نجات
غریــق هــا و اســکان آنهــا در نقــاط مختلــف رودخانــه دز و
تامیــن تجهیــزات مــورد نیــاز آنــان بــه ویــژه در مناطــق
پرتــردد رودخانــه بــه کاهــش وقــوع حــوادث و تلفــات در
ایــن رودخانــه کمــک کننــد.
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استانغیرساحلیباآمارغرقشدگیباال/
لزومفرهنگسازیوایمنسازی

محمدمیرزایی
ناطق

اردبیـل جزو اسـتانهای سـاحلی کشـور
نیسـت ،اما آمـار قابـل توجهـی در زمینه
مرگومیر ناشـی از غرق شـدگی داشـته
و بیشـترین تلفات نیز در سدها ،بندهای
آبـی و کانالهـای کشـاورزی این اسـتان
ثبت شـده اسـت.

غرقشـدگی یکـی از علل شـایع مـرگ و میـر در دنیا بـوده و
سـاالنه حـدود  ۳۷۰هـزار 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  ۲۵سـال هسـتند.
حــوادث غــرق شــدگی در کشــور  ۲.۵درصــد مــرگ و میرهــا
را بــه اختصــاص داده و بــی شــک اســتان هــای ســاحلی
نظیــر مازنــدران ،گیــان و اســتان هــای جنوبــی در ایــن
زمینــه بیشــترین تعــداد فوتــی را داشــته انــد.
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  ۳۴ســاله در یکــی از
کانــال هــای آبــی اطــراف شهرســتان پــارس آبــاد در شــمال
اســتان اردبیــل طــی روز دوشــنبه بــار دیگــر خبرســاز شــد
تــا آمارهــای فوتــی در بحــث غــرق شــدگی طــی  ۴۵روز
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  ۲۵ســال در ایــن منطقــه و یک
کــودک شــش ســاله در کانــال آب روســتای اونار شهرســتان
مشــگین شــهر بــه دلیــل غــرق شــدگی جــان خــود را از
دســت داده بودنــد.
جان باختن  ۱۸نفر 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.
اخبــار روزهــای اخیــر و مرتبــط بــا غــرق شــدگی ،بحــث
پیشــگیری و کاهــش آمارهــای مربــوط بــه اینگونــه حــوادث
را در اســتان اردبیــل مــورد تاکیــد قــرار داده ،چراکــه غــرق
شــدگی یکــی از آســیبهای قابــل پیشــگیری اســت.
بنـا بـه آمارهـای پزشـکی قانونـی سـال گذشـته  ۱۸نفـر در
اسـتان اردبیـل بـه دلیل غرق شـدگی جـان خود را از دسـت
داده بودنـد کـه از ایـن بیـن  ۱۲نفر 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.
ایــن اعــداد و ارقــام نشــان مــی دهــد کــه طــی ســال ۹۶
آمــار غــرق شــدگی در کانــال هــا ،آب بندهــا و ســدهای
اســتان اردبیــل بیــش از دیگــر اســتانها اســت.
عــاوه برایــن بررســی هــا بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه مرگ
تمامــی افــراد غــرق شــده در اســتان اردبیــل در مناطــق
غیرایمــن و ممنوعــه ثبــت شــده کــه نشــان مــی دهــد
در ایــن زمینــه بایــد اقدامــات ضــروری در بحــث فرهنــگ
ســازی ،نظــارت و پیشــگیری اعمــال شــود.
شــهروندان اردبیــل از شــنا در ســدها و کانالهــا
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
ســه جــوان زنجانــی در رودخانــه قــزل اوزن و بویــژه مــرگ
چهــار بــرادر و پــس عمــو در دریاچــه نئــور اردبیــل کــه
اذهــان عمومــی را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان اردبیــل در ایــن
خصــوص بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفتــه بــرای
ایمــن ســازی و جلوگیــری از ورود و غــرق شــدگی در
کانــال هــا و مخــازن ســدها تاکیــد کــرد کــه بــا وجــود
تمــام ایــن اقدامــات شــهروندان بایــد از ورود و شــنا در
مخــازن ســدها و بندهــای انحرافــی ایــن اســتان پرهیــز
کننــد.
اصغــر ســلیمان زاده بــا تاکیــد بــر اینکــه شــنا در مخــازن
ســدها و بندهــای انحرافــی اســتان ممنــوع اســت ،تصریــح
کــرد :مخــازن ســدها و بندهــای انحرافــی بــه دلیــل نــرم و
لغزندگــی کــف و حاشــیه دریاچــه ،بــرای شــنا کردن بســیار
خطرنــاک بــوده و خطــر مــرگ را بــه همــراه دارد.
وی بــا اشــاره بــه گردشــگرپذیر بــودن اســتان اردبیــل
در فصــل تابســتان و امــکان خطــرات مختلــف در حاشــیه
ســدها ،گیــر افتــادن شــناگران در کــف دریاچــه ،غرق شــدن
و در نهایــت مــرگ را از پیامدهــای شــنا کــردن در مخــازن
ســدها و بندهــای انحرافــی برشــمرد.
لــزوم فرهنگســازی در کنــار ایمنســازی و
افزایــش نظــارت
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای اســتان بــا بیــان اینکــه
گردشــران و شــهروندان الزم اســت فاصلــه خــود را بــا
حریــم دریاچــه ســدها ،بندهــای انحرافــی و رودخانــه هــا
رعایــت کــرده و مراقــب فرزنــدان خــود باشــند ،متذکــر شــد:
بســیاری از شــهروندان در روزهــای تعطیــل بــرای تفریــح و
اســتراحت بــه ایــن مراکــز مــی رونــد و برخــی از آنهــا بــه
دلیــل رعایــت نکــردن نــکات ایمنــی و بــی توجهــی بــه
هشــدارها جــان خــود را از دســت مــی دهنــد.
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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.
براســاس اعــام نهادهــا و مســئوالن امــداد  نجــات اســتان
اردبیــل بیشــترین میــزان غرقشــدگی در منابــع آبی شــامل
ســدها و کانالهــای آب شــمال اســتان در شهرســتانهای
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بیلــه ســوار و پارسآبــاد اســت .ایــن آمارهــا در مناطــق
جنوبــی اســتان نیــز دیــده مــی شــود.
بنابرایــن مــی تــوان بــا فرهنــگ ســازی درســت و اطــاع
رســانی مــداوم در کنــار بحــث هــای پیشــگیری و ایمــن
ســازی و نیــز افزایــش نظــارت تــا حــدود قابــل توجهــی
میــزان وقــوع اینگونــه حــوادث را کاهــش داد.
یکــی از کارشناســان و مربیــان نجــات غریــق اردبیــل تصریح
کــرد :پیشــگیری از غرقشــدگی در رودخانههــا و کانــال هــا
نیازمنــد آشــنایی بــا مهــارت هــای حرفه ای شــنا و آشــنایی

بــا محیــط اســت و عــدم توجــه بــه ایــن مولفــه هــا خطــر
مــرگ را بــه دنبــال خواهــد داشــت.
افزایــش تلفــات بــه دلیــل اقــدام غیراصولــی بــرای
نجــات غریــق
اکبــر متدیــن بــا بیــان اینکــه ورود بــه اینگونــه آبهــا خطــر
غرقشــدگی را افزایــش میدهــد ،اضافــه کــرد :عــاوه بــر
ناتوانــی در شــنا کــردن ،ســایر افــراد نیــز نبایــد بــه توانایــی
خــود در شــناکردن متکــی باشــند ،چراکــه بررســی هــا
نشــان داده یــک ســوم قربانیهــای غرقشــدگی بــا فــن
شــنا بــه طــور کامــل آشــنا بودهانــد.
وی بــا اشــاره بــه جریــان نــاآرام و خطرنــاک در عمــق
رودخانههــا متذکــر شــد :معمــوال افــراد مبتــدی در داخــل
آب رودخانــه متوجــه عمــق زیــاد آن شــده و گرفتــار گردآب
میشــوند ،بنابرایــن الزم اســت از ورود بــه اینگونــه رودخانــه
هــا و شــنا خــودداری کننــد.
ایــن مربــی نجــات غریــق در عیــن حــال بــه نکتــه مهمــی
اشــاره کــرد و در خصــوص نجــات افــراد در حــال غــرق
شــدن تاکیــد کــرد کــه بســیاری از افــراد کــه اقــدام بــه
نجــات فــرد غــرق شــده مــی کننــد بــه فنــون شــنا و نجــات
غریقــی آشــنایی ندارنــد و یــک لحظــه گرفتــار احساســات و
تصمیمــات غیرمنطقــی مــی شــوند.
وی ادامــه داد :ضــروری اســت فــردی کــه در خــارج از آب
قــرار داشــته و بــا فنــون نجــات غریــق آشــنا نیســت ،بــرای
نجــات فــرد غــرق شــده از چــوب یــا طنــاب یــا جلیقــه
نجــات و ...اســتفاده کــرده و از ورود بــه آب خــودداری کنــد.
بــه گفتــه متدیــن برخــی از اینگونــه حــوادث نشــان داده که
تلفــات ناشــی از غــرق شــدگی در کانــال هــا ،آب بندهــا و
ســدها و مناطقــی کــه غریــق نجــات نــدارد ،بــه علــت اقــدام

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

سکینهاسمی

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.

میشمــرغ پرنــدهای از خانــواده هوبرهایــان اســت کــه در
دش ـتهای وســیع بیدرخــت ،زمینهــای اســتپی و کشــت
زارهــای پهنــاور و علــف زارهــای بــوکان زندگــی میکنــد؛
ایــن گونــه نــادر بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن پرنــدگان
ایــران ،پرنــده ای زیبــا ،کمیــاب و در خطــر انقــراض اســت
کــه بــا طــول بــدن یــک متــر و وزن بیــش از  ۱۵کیلوگــرم از
نظــر شــکل و جثــه شــباهت زیــادی بــه بوقلمــون دارد.
چیــرک یــا همــان میــش مــرغ کــه در آســتانه انقــراض قــرار
گرفتــه پرنــدهای بســیار محتــاط بــا چش ـم هــای تیزبیــن
بــوده کــه از فاصلــه دور خطــر را احســاس میکنــد و بــا پرواز
یــا اســتتار ،خــود را از خطــر دور نگــه م ـیدارد.
ایــن پرنــده در ســالهای اخیــر بــه دلیــل محــدود شــدن
زیســتگاههای طبیعــی ،شــکار بــی رویــه و اختــال در
مناطــق زیســت و تخمگــذاری آن در معــرض خطــر انقــراض
بــوده و بــه همیــن دلیــل هــم اکنــون در فهرســت ســرخ
اتحادیــه بیــن المللــی حفاظــت از جمعیــت و منابــع طبیعی
جهــان قــرار گرفتــه اســت.
از مهمتریــن تهدیداتــی کــه ســالهای اخیــر موجــب نابــودی

تخــم هــای ایــن پرنــده نــادر مــی شــد برداشــت محصــوالت
کشــاورزی از طریــق کمبایــن بــدون توجــه بــه زیســتگاه
ایــن پرنــده کــه اغلــب در بیــن گنــدم زارهاســت امســال بنــا
شــده اســت بــا پیــش خریــد محصــوالت اراضــی کشــاورزی
مناطقــی کــه میــش مــرغ اقــدام بــه تخمگــذاری کــرده

زمینــه نجــات آن فراهــم شــود.
مشــکالت ژنتیکــی در جوجــه آوری ،کاهــش مقاومــت
بدنــی و دســتکاری زیســتگاه از مهمتریــن عواملــی اســت
کــه موجــب شــده تهدیــدات انقــراض ایــن پرنــده نــادر
همچنــان تــداوم داشــته و اقدامــات انجــام شــده بــرای نجات
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و افزایــش تعــداد ایــن گونــه نتیجــه بخــش نباشــد.
اختصـاص  ۵۰۰میلیون ریـال برای خریـد محصوالت
کشـاورزی مناطق جوجـه آوری چیـرک در بوکان
رئیــس اداره نظــارت بــر حیــات وحــش حفاظــت از محیــط
زیســت آذربایجــان غربــی در خصــوص آخریــن وضعیــت
ایــن پرنــده بــه گفــت :میــش مــرغ یکــی از پرنــدگان نــادری
اســت کــه هــم اکنــون در ایــران تنهــا در دشـتهای اطــراف
بــوکان زیســت میکنــد ،ایــن پرنــده ســالهای متمــادی
اســت در تهدیــد جــدی انقــراض قــرار دارد.
امیــد یوســفی بــا بیــان اینکــه تدویــن برنامــه ملــی عمــل،
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
محصــوالت بــدون توجــه بــه تخــم هــای ایــن پرنــده از
مهمتریــن عوامــل تهدیــد ایــن گونــه بــاارزش در شهرســتان
بــوکان بــه شــمار مــی رود.
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
برنامــه عمــل ملــی میــش مــرغ کــه اجــرای آن در مــاه
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هــای اخیــر ابــاغ شــده اســت  ۵۰۰میلیــون ریــال اعتبــار
بــرای خریــد اراضــی کشــاورزی کــه میــش مــرغ اقــدام بــه
تخمگــذاری در ایــن محــدوده کــرده بــه اداره کل حفاظــت
محیــط زیســت اســتان اختصــاص یافتــه کــه نویــد بخــش
گام هــای خوبــی بــرای نجــات ایــن پرنــده نــادر اســت.

میــش مــرغ بخشــی از اعتبــارات از بودجــه هــای اســتانی
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.

تــداوم اقدامــات بــرای نجــات میــش مــرغ نیازمنــد
تخصیــص اعتبــارات مــورد نیــاز اســت
رئیــس اداره نظــارت بــر حیــات وحــش حفاظــت محیــط
زیســت آذربایجــان غربــی بــا اشــاره بــه حاصلخیــز و
کشــاورزی بــودن پناهــگاه میــش مــرغ در بــوکان افــزود:
میــش مــرغ عالقــه زیــادی بــه زادآوری در مــزارع گنــدم
دارد و بــا وجــود تغذیــه از حشــرات عالقمنــد اســت از
گنــدم و نخــود نیــز تغذیــه کند،زمــان تخمگــذاری میــش
مــرغ مصــادف بــه سمپاشــی و کــود دهــی بــه زمینهــای
کشــاورزی و نیــز زمــان جوجــه آوری مصــادف بــا برداشــت
گنــدم اســت کــه ایــن امــر موجــب شــده تعــدادی از
جوجههــای ایــن پرنــده حیــن برداشــت محصــول بــا
کمبایــن تلــف شــوند.
وی بــا انتقــاد از بــی توجهــی مســئوالن اســتانی بــه نجــات
گونــه هــای در خطــر انقــراض حیــات وحــش از جملــه میش
مــرغ گفــت :مقــرر شــده بــر اســاس برنامــه ملــی عمــل

مرکزتحقیقاتمیشمرغدربوکانتجهیزمیشود
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 راههــای صیانــت از
ایــن گونــه بــاارزش در زمینــی بــه مســاحت دو هکتــار در
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
زیســت آذربایجــان غربــی ایجــاد ایــن مرکــز مطالعاتــی را
اقدامــی اساســی بــرای نجــات ایــن پرنــده عنــوان کــرد و
گفــت :در ایــن ایســتگاه عــاوه بــر انجــام مطالعــات زیســتی
میشمــرغ ،دانشــجویان محیــط زیســت و منابــع طبیعــی
در ارتبــاط بــا چگونگــی حفاظــت از گونههــای کمیــاب و در
حــال انقــراض حیــات وحــش آمــوزش میبیننــد.
وی اضافــه کــرد :امســال مبلــغ  ۲۰۰میلیــون ریــال بــرای
تجهیــز مرکــز مطالعــات و تحقیقــات میــش مــرغ در بــوکان
اختصــاص یافتــه اســت افــزود :امیــد مــی رود مســئوالن
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
نــادر دانســت و گفــت :الزم اســت بعــد از بررســی ژنتیکــی
میــش مــرغ در ســایر کشــورها ،تخمهــای آنهــا خریــداری و
بعــد از تکثیــر مصنوعــی در زیســتگاه میــش مرغ کشــورمان
رهاســازی شــود تــا از انقــراض آن جلوگیــری شــود.
اظهــارات یوســفی و خبرهــای نویــد بخــش آن در حالــی
اســت کــه رئیــس اداره محیــط زیســت بــوکان معتقد اســت
بــا وجــود حمایــت جــدی از ایــن گونــه جانــوری در بــوکان
و بازدیــد از محــل زیســت آن توســط کارشناســان محیــط
زیســت بــه دلیــل اینکــه شهرســتان بــوکان ظرفیــت افزایش
جمعیــت میــش مــرغ را نــدارد ،ایــن موضــوع موجــب شــده
کــه آمــار ایــن پرنــده افزایــش پیــدا نکنــد.
محمــد احمــدی اظهــار داشــت :دســتکاری در زیســتگاه و
تبدیــل کــردن بخشــی از آن بــه زمیــن هــای کشــاورزی و
ارتبــاط نداشــتن گلــه هــای موجــود در ایــن مــکان بــا گلــه
هــای دیگــر بــه لحــاظ ژنتیکــی نیــز از جملــه مهمتریــن
عوامــل خطــر بــرای تــداوم نســل میــش مــرغ در ایــن
منطقــه اســت.
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
بایــد بــا تخصیــص اعتبــارات مــورد نیــاز زمینــه عملــی
شــدن برنامــه هــا را فراهــم کننــد.
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چترآتشبرسرجنگلهایشمال/پایگاهاطفایحریقدرحدوعدهباقیماند

علیرضا نوری

وقتــی هــوا روبه گرمــی مـیرود ،چتری
از آتــش هــم بــر فــراز جنگلهــای
شــمال گســترده میشــود و آن موقــع
شــاید تنهــا امیــد باقیمانــده باران اســت
تــا تــن افروختــه از آتــش درختــان را
مرهمــی باشــد.

ایجــاد پایــگاه هوایــی اطفــای حریــق جنگلهــای شــمال
در مازنــدران هنــوز در حــد یــک حــرف و وعــده باقیمانــده
اســت و قلــب بکرتریــن جنگلهــای جهــان در دل گرمــا و
برگریــزان طبیعــت بیتــاب میزنــد.
دمـای هـوا که بـاال مـیرود ،بیـش از هر چیـز در شـمال باید
بـرای جنگلهـای خـزر اشـک ریخـت ،چراکـه کوچکترین
جرقـه ،هماننـد بـاروت فاجعـهای جبرانناپذیـر را بـه بـار
مـیآورد و در نبـرد آتـش و درخـت ،تنهـا دسـتهای خالـی
حاشیهنشـینان و جنگلبانـان اسـت کـه بـه یـاری میآیـد تا
گرمـای آتـش را از تـن جنـگل فرونشـاند.
تابسـتان اسـت و جنگلهای شـمال همچنان در آتش کمبود
امکانـات میسـوزند و ایجـاد پایـگاه امـداد هوایـی و اطفـای
حریق در جنـگل و تأمین بالگرد بـرای امدادرسـانی در مواقع
بحـران همچنـان در حـد یک وعـده باقیمانده اسـت.
فقــط در نــوروز امســال بیــش از  ۱۵۰هکتــار از جنگلهــای
شــمال طعمــه حریــق شــد و در تیرمــاه ســال جــاری و
بــا گــرم شــدن هــوا ،شــعلههای آتــش در گوشــه و کنــار
جنگلهــای مازنــدران زبانــه کشــید.
طبــق آمارهــا درصــد باالیــی از آتشســوزی جنگلهــای
شــمال عمــدی اســت امــا تاکنــون کســی بــه جــرم دســت
داشــتن در آتشســوزیهای عرصههــای طبیعــی بازداشــت
نشــده و اتهــام آنــان اثبــات نشــده اســت.
خامــوش نکــردن کامل آتــش از ســوی چوپانان ،شــکارچیان،
کشــاورزان یــا گردشــگران ،انداختــن تــه ســیگار در میــان
برگهــا ،باقــی مانــدن باطــری یــا اجســامی کــه بــا تمرکــز
نــور بهصــورت ذرهبینــی باعــث آتشســوزی میشــوند
و اقدامــات مشــابه از نمونههــای دخالــت غیرعمــدی
انســانها در بــروز آتشســوزیهای جنــگل اســت.
کاهــش بارندگیهــا و در پــی آن کاهــش رطوبــت جنگلهــا
از یکســو و وجــود درختــان خشــک و افتــاده در داخــل
جنــگل بــه دلیــل اینکــه مجــوز هیچگونــه عملیــات قطــع
درخــت و بهرهبــرداری جنگلــی از ســوی ســازمان جنگلهــا
در ایــن مناطــق داده نمیشــود ،جنگلهــای 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
جنــگل منتظــر کوچکتریــن جرقــه هســتند ،گفــت :بــه
دلیــل عــدم اجــرای طرحهــای جنگلــداری و بهرهبــرداری
از بخشــی از جنگلهــا و وجــود درختــان خشــک و افتــاده،
کاهــش رطوبــت هــوا و عوامــل مختلــف ،بــروز حریــق در
جنــگل دور از ذهــن نیســت.
وی بـا بیـان اینکـه همـواره بایـد بـرای مقابلـه بـا آتـش در
جنگلهـای شـمال آمـاده باشـیم ادامـه داد :خشکسـالی و
تغییـر اقلیـم سـبب پاییـن آمـدن رطوبـت جنگلها شـده و
بایـد پایـش و نظـارت جدیتـر بـر جنگلهـا صـورت گیـرد.
احمــدی بــر لــزوم ایجــاد پایــگاه هوایــی اطفــای حریــق
جنــگل ،تأمیــن امکانــات و تجهیــزات موردنیــاز بــرای
پیشــگیری از حریــق در عرصههــای طبیعــی تأکیــد کــرد و
گفــت :در حــال حاضــر بــه دلیــل نبــود پایــگاه امــداد هوایــی
اطفــای حریــق در جنگلهــای مازنــدران ،رونــد امدادرســانی

بــرای مهــار حریــق متکــی بــه نیروهــای مردمــی و جنگلبان
اســت و ایــن امــر ســبب میشــود تــا ســطح خســارتها
بیشــتر شــود.
لــزوم تهیــه طــرح جامــع اطفــای حریــق در
جنگلهــای شــمال
ایــن اســتاد دانشــگاه ،خواهــان تهیــه طــرح جامــع حریــق
در جنگلهــای شــمال شــد و گفــت :پایــش و پیشــگیری
از حریــق امــری مهمتــر از مقابلــه و مهــار آتــش اســت و
بایــد در طــرح جامــع بــه ایــن مســائل توجــه اساســی
شــود و عــاوه بــر ایــن از امکانــات و دانــش بومــی نیــز بایــد
بهرهگیــری الزم شــود.
در حــال حاضــر طبــق اعــام مســئوالن یــگان حفاظــت
جنگلهــای مازنــدران از بیــش از  ۲۰نــوع تجهیــزات انفرادی
و جمعــی شــامل بیــل ،چــوب ،گالــن و غیــره بــرای مهــار
آتــش در جنگلهــای خــزری اســتفاده میشــود امــا بــه
بــاور کارشناســان ،ایجــاد پایگاههــای اســتقرار بالگــرد در
مناطــق جنگلــی ضرورتــی اجتنابناپذیــر اســت.
نبــود زیرســاختهای مناســب بــرای مقابلــه و مهــار آتــش
در جنگلهــای شــمال و وجــود امکانــات ســنتی ســبب
از دســت رفتــن ســطح زیــادی از عرصههــای جنگلــی
میشــود کــه بــرای بازیابــی و تجدیــد آن بــه  ۱۰۰ســال
زمــان نیــاز اســت.
حال ناخوش جنگلهای شمال
حســینعلی ابراهیمــی مدیــرکل حفاظــت از محیطزیســت
مازنــدران بــا اشــاره بــه آســیبپذیری جنگلهــای شــمال
بــر لــزوم تجهیــز و تأمیــن امکانــات موردنیــاز بــرای مقابلــه
و پیشــگیری از حریــق تأکیــد کــرد و درعینحــال بــه
طبیعــت گــردان و مــردم توصیــه کــرد تــا از افروختــن آتــش
در جنــگل و عرصههــای طبیعــی خــودداری کننــد.
وی گفــت :ســطح جنگلهــای شــمال از  ۳.۵میلیــون هکتــار
در دهههــای گذشــته بــه کمتــر از دو میلیــون هکتــار
رســیده اســت و مســائل مختلــف ازجملــه تخریــب و تجــاوز،
آتشســوزی و برداشــتهای بیرویــه حــال جنگلهــای
شــمال را ناخــوش کــرده اســت.
وی آتشســوزی را از چالشهــای فــراروی عرصههــای
طبیعــی و جنگلــی برشــمرد و ادامــه میدهد :شــاهد خشــک
شــدن جنگلهــای شــمال بــه دالیــل مختلــف هســتیم و
هنــوز نمیدانیــم بــا چــه شــیوه و روشــی از ایــن ســرمایهها

حراســت کنیــم.
حفاظــت از جنگلهــای شــمال عــاوه بــر تــاش مــردم
و جنگلبانــان بــه عــزم نماینــدگان ملــت در مجلــس هــم
بســتگی دارد تــا نســبت بــه تصویــب الیحــه جامــع مقابلــه
بــا آتشســوزی اقــدام کننــد.
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 آتشسـوزی و اطفـای حریق الیحـهای را تهیه و تقدیم
مجلـس کنـد زیـرا رونـد کنونـی آتشسـوزی عرصههـای
جنگلـی تهیـه ایـن الیحـه را الزامی میسـازد.
ساالنه  ۱۵هزار هکتار از جنگلهای ایران دود میشود
وی بــا بیــان اینکــه ســاالنه ۱۵هــزار هکتــار از عرصههــای
جنگلــی در کشــور طعمــه حریــق میشــود بــر لــزوم اتخــاذ
تدابیــر اصولــی بــرای مقابلــه و پیشــگیری از حریــق در
جنگلهــا تأکیــد کــرد و ادامــه داد :ســازمان جنگلهــای
عــاوه بــر اطالعرســانی بایــد از امکانــات مناســب و بــه روز
بــرای اطفــای حریــق بهــره گیــرد.
سـرهنگ مهـدی عسـکری فرمانده یـگان حفاظـت اداره کل
منابـع طبیعـی و آبخیـزداری اسـتان مازندران-نوشـهر از
آمادگـی کامل نیروهـای منابع طبیعی برای مقابلـه با هرگونه
حریق در سـطح جنگلهـا و مراتع خبـر داد و افـزود :به دلیل
خشـک شـدن سـطح جنگلهـا و مراتـع و از دسـت رفتـن
رطوبـت زمین هرگونه سـهلانگاری میتوانـد فاجعه عظیمی
بـرای منابـع طبیعی ایجـاد کند.
وی ادامــه داد :بــرای مقابلــه بــا آتشســوزی تجهیــزات و
امکانــات اطفــای حریــق تــا حــد مقــدور تهیــه و در اختیــار
واحدهــای منابــع طبیعــی قــرار دادهشــده اســت.
فرمانـده یگان حفاظـت اداره کل منابع طبیعـی و آبخیزداری
اسـتان مازندران-نوشـهر از مدیریـت بحـران اسـتانداری
مازنـدران درخواسـت کـرد کارگـروه اطفـای حریـق را فعـال
نگهداشـته و زمینـه اسـتفاده از بالگـرد و اسـتفاده از نیروهای
نظامـی و انتظامـی را در صـورت آتشسـوزی فراهـم کنـد.
گرمـای تابسـتان اوج میگیرد و جنگلهای شـمال هـرروز و  
شـب در کابـوس آتـش میسـوزند و دراینبیـن امیـد میرود
راهانـدازی کـد  ۱۵۰۴امـداد جنـگل مرهمـی بـر زخمهـای
بیشـمار جنگلهـای مازندران باشـد تا مردم حـوادث مربوط
بـه جنـگل و منابع طبیعـی را اطالعرسـانی و از سـوختن این
سـرمایه ملی پیشـگیری کنند.
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خزان زودرس درختان در تابستان« /تیر» ماه اول پاییز شد!

فاطمهحسینی

نامــش تابســتان اســت و گرمایــش
همــان گرمــای تابســتانی؛ امــا
چهــرهاش ایــن روزهــا بــه زردی
گراییــده تــا پاییــز در شــهر رخ
بنماید،ایــن روایــت تلــخ ایــن روزهــای
چنارهــای شــهر اســت کــه در اوایــل
تابســتان بــه خــزان نشســتهاند.

طــی ســالهای اخیــر بارهــا از گوشــه و کنــار حرفهایــش
بــه گــوش میرســید ،از چنارهــای گلســتان و خرمآبــاد تــا
چنارهــای ولیعصــر تهــران؛ حــرف امســال و ســال گذشــته
نیســت؛ در ســالهای 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 میبخشــید و حــال زیــر
پــای درختــان تابســتانی شــهر زوال برگهــا را میبینیــم
کــه بــه قامــت زرد بــه خــاک افتادهانــد و فریــادی تلــخ بــر
لبهایشــان ماســیده اســت.
بــه مالقــات چنارهــای قدیمــی شــهر مــیروم کــه
شاخههایشــان را بــه هــم گرهکردهانــد و خیابانهــا را زیــر
ســایه انبــوه شــان آرام جــای دادهانــد؛ امــا ســقف خیابــان را
کــه میبینــی چنارهــا نتوانســتهاند رویزرد خــود را پنهــان
کننــد و ایــن روایــت تکــرار تابســتان خــزانزده شــهر اســت.
برگها به استقبال خزان رفتهاند
ایــن روزهــا اگــر در میــان رفتوآمدهــای شــلوغ شــهر
کمــی دقتمــان را راهــی کنیــم متوجــه تغییــر رنــگ شــهر
میشــویم؛ گرمــای شــهر همــان گرمــای تابســتانی اســت
کــه بــود ،حتــی هــوا ایــن روزهــا انــگار گرمتــر شــده اســت،
امــا بســیاری از درختــان قدیمــی شــهر بهخصــوص چنارهــا
در حــال خزانــی زودتــر از ســالیان پیــش هســتند.
ایــن روزهــا شــهروندان خرمآبــادی کــه نگاهشــان
لحظ ـهای بــه کــف خیابــان میافتــد و زیــر پایشــان صــدای
خشخــش جــان دادن برگــی فریــاد میزنــد بیدرنــگ
از خــود میپرســند مگــر تــا پاییــز چنــد روز باقیمانــده
کــه کفپــوش خیابانهــا بــه رنــگ زرد درآمدهاســت؟
تقویــم میگویــد تابســتان در اوایــل نفــس کشــیدن خــود
اســت امــا درختــان قدیمــی شــهر پاییزانــی ســخت را آغــاز
کرد هانــد.
یـادم میآیـد هرسـاله قاصدکهـا بـوی پاییـز را بـه خانههـا
میآوردنـد و اگـر حوالـی شـهریورماه صـدای پـای قاصـدک
گوشـه حیـاط خانـه شـنیده میشـد همـه سلامی گـرم و
رنگارنـگ بـه پاییـز میدادند ولی امسـال برگها به اسـتقبال
خـزان رفتهانـد و از همـان اواسـط تیرمـاه بـوده کـه اولیـن
نشـانههای پاییـز در شـهر ریشـه دوانـد.
چنارهای خرمآباد در برزخ تابستانی
ایــن در حالــی اســت کــه موضــوع خــزان زودرس چنارهــا
تنهــا بــه شــهر خرمآبــاد ختــم نشــده و برخــی از شــهرهای
بــزرگ و کوچــک کشــور میزبــان پاییــز در تابســتان شــدهاند
امــا در بســیاری از همیــن شــهرها هشــدارها جــدی
گرفتهشــده و در همیــن راســتا شــهرداریها بــه فکــر چــاره
افتادهانــد.
تعداد فصلهای سال به  ۶تا  ۸فصل رسید
بــه گفتــه کارشناســان خــزان زودرس چنارهــا دالیــل مختلفی

داشــته کــه ترکیــب آنهــا پیــری و خــواب زمســتانی پیــش از
موعــد را بــه ایــن درختــان تحمیــل میکنــد.
الهــام برنــا معــاون محیطزیســت لرســتان اظهــار داشــت:
آنچــه واقعیــت دارد ایــن بــوده کــه بــا توجــه بــه تغییــرات
اقلیمــی کــه صــورت گرفتــه و گرمایــش جهانــی کــه وجــود
دارد مــا ماننــد قبــل چهارفصــل نداریــم.
وی ادامــه داد :تعــداد فصلهــای مــا بیشــتر شــده و
محققیــن در ایــن زمینــه میگوینــد کــه بیــن شــش تــا
هشــت فصــل در طــول یــک ســال داریــم.
معــاون محیطزیســت لرســتان بابیــان اینکــه گرمــا
موجــب زرد شــدن زودهنــگام بــرگ درختــان شــده
اســت ،عنــوان کــرد :رطوبــت هــوا کــم شــده اســت و
میــزان گرمــای زیــاد موجــب زرد شــدن بــرگ درختــان
شــده اســت.
تغییــرات اقلیمــی و پدیــده گرمایــش بــرگ
درختــان را زرد کــرد
برنــا بابیــان اینکــه همــه ایــن اتفاقــات ناشــی از بحــث تغییر
اقلیــم اســت  ،تصریــح کــرد :البتــه در رابطــه بــا بیماریهــای
درختــان نیــز بایــد اهلفــن و کارشناســان ایــن حــوزه
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.
معــاون محیطزیســت لرســتان بیــان داشــت:
پراکنــش بارشهــا متفــاوت شــده ،توزیــع زمانــی و
مکانــی بارشهــا تغییــر کــرده و شــبیه قبــل نیســت
بهطوریکــه بارشهــا در لرســتان تــا اواســط خردادمــاه
بــود ،چیــزی کــه انتظــار آن را نداشــتیم و اینهــا همــه
ناشــی از تغییــر اقلیــم اســت.
برخــی کارشناســان هــم میگوینــد :در ســالهای اخیــر
چنارهــای قدیمــی شــهر خرمآبــاد بهویــژه آنهــا کــه در
مرکــز شــهر قــرار دارنــد بــا بحرانــی جــدی روبــرو شــدهاند
کــه امســال بیــش از ســالهای قبــل عمــق ایــن رخــداد
زیســتی خــود را نمایــان کــرده اســت .در حقیقــت امســال
درختــان خرمآبــاد در اواســط مــاه تیــر شــروع بــه خــزان

کردهانــد کــه ایــن موضوعــی بســیار حســاس بــرای آینــده
ایــن گونــه و پارامترهــای مؤثــر در حفــظ اکولــو ِژی شــهر
خرمآبــاد اســت.
آنهــا  معتقــد هســتند کــه متأســفانه در ایــن ســالها
مســئوالن شــهر نســبت بــه ایــن رخــداد واکنش شایســتهای
نشــان ندادهانــد کــه در ایــن راســتا بایــد شــهرداری
خرمآبــاد بهصــورت ویــژه و راهبــردی بــا ایــن چالــش
برخــورد کــرده تــا شــرایط بــرای ســالهای بعــدی بــه
ســمت بهبــود میــل کنــد.
فعــاالن محیطزیســت تأکیددارنــد کــه ازلحــاظ زیســتی
درخــت چنــار بــه دلیــل جــذب آلودگیهــای شــهری
و همچنیــن گرمــای هــوا گون ـهای بســیار مشــهور در بیــن
درختــان اســت امــا شــواهد نشــان میدهــد کــه مشــکالت
اقلیمــی پیدرپــی در کنــار بیتوجهــی بــه مســائل زیســتی
میتوانــد آســیبهای جــدی بــه ایــن گونــه مؤثــر در
محیــط شــهری وارد کنــد.
و امــا برخــی دیگــر از کارشناســان بــه تأثیــر خشکســالیها
بــر پدیــده خــزان زودرس اشــارهکرده و میگوینــد :بــا
توجــه بــه آبدوســتی اینگونــه در شــرایطی کــه منابــع
آبــی بــه ســمت خشــکی م ـیرود ،چنارهــا زنــگ هشــدار را
بهوســیله خــزان زودرس خــود بــه مــا اعــام میکنــد یعنــی
اگــر بخواهیــم بهصــورت کلــی شــرایط حاکــم بــر زیســت
درختــان چنــار را بســنجیم بایــد اعتــراف کنیــم کــه یکــی
از مهمتریــن دالیــل خــزان زودرس آنهــا افــت منابــع آبــی
و همچنیــن عــدم آبیــاری صحیــح در فصــول گــرم ســال
اســت.
خیابانهــای شــهر بــا چنارهایــش همانــی ســت کــه
بــا هویــت و زیباییهــای شــهر گرهخــورده اســت؛
چنارهــا سالهاســت کــه همــدوش تلــخ و شــیرین
شــهر ســبز و زرد شــدهاند و در هــر خــزان و تابســتانی
از یاریشــان نکاســتهاند .ســایه ســبز و زرد ایــن
مثــل همــان
درختــان بــرای شــهرمان حکایتــی اســت
ِ
جــوی آب قدیمــی کــه از گــرداب ســنگی خــودش را
بــه محــات پایینشــهر میرســاند ،حکایــت چشــمه
گلســتان کــه فریــاد زالل آب ـیاش تســای دل درختــان
پاییندســت بــود.
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زلزلهزدهها در بیم و امید رویارویی با بحران بیآبی و بیبرقی

مسلممعین

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  ۲۴۱میلیــارد تومانــی بــه زیرســاخت
هــای عمرانــی مناطــق غربــی اســتان کرمانشــاه در جریــان
زلزلــه بــزرگ  ۷.۳ریشــتری ســال گذشــته یــک فاجعــه بــود
کــه ایــن روزهــا عمــق آن بیشــتر احســاس مــی شــود.
از مشــکالتی کــه شــهروندان شــهرها و روســتاهای مناطــق
زلزلــه زده را بابــت تخریــب شــبکه هــای آب و فاضــاب
بــه دردســر انداختــه بگیریــد تــا معضــل بــرق و ارتبــاط و
مخابــرات و اینترنــت و ...همــه و همــه هنــوز بعــد از گذشــت
هفــت مــاه بــه قــوت خــود باقــی اســت.
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.
مثــل همیــن مشــکالت مصــرف آب در ایــن مناطــق کــه
بــا شــروع بازســازی مصــرف آب شــرب بــه خاطــر اســتفاده
در ســاخت و ســازها بــه شــدت افزایــش یافتــه اســت و
زیرســاخت هــای تامیــن آب شــرب در ایــن مناطــق در
مــاه هــای آینــده بــا شــروع گرمــای طاقــت فرســا قطعــا
جوابگــوی نیازهــا نخواهــد بــود.
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 فاضــاب ایــن مناطــق
کــه بــه شــدت ســامت مــردم را بــا مخاطــرات اساســی
روبــرو کــرده اســت؛ پســاب و روان آب هایــی کــه در محــات

و خیابــان هــا رهــا مــی شــوند و بــا خودشــان انــواع بیمــاری
هــا را منتشــر مــی کننــد.
افزایش  ۱.۵برابری مصرف آب در مناطق زلزله زده
علیرضــا تخــت شــاهی ،مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب
اســتان کرمانشــاه از افزایــش  ۱.۵برابــری حــد معمــول
مصــرف آب در مناطــق زلزلــه زده طــی اردیبهشــت مــاه
امســال خبــر داد.
وی اســتفاده از آب شــرب بــرای مصــارف غیرشــرب مثــل
ســاخت و ســاز را مهمتریــن عامــل در ایــن افزایــش مصــرف
دانســت و گفــت :اگــر مصــارف شــرب و غیرشــرب از هــم
تفکیــک نشــود و مدیریــت آب در ایــن زمینــه صــورت نگیرد
قطعــا در تابســتان بــه مشــکل کــم آبــی بــر مــی خوریــم.
تخــت شــاهی بــا تصریــح محدودیــت منابــع تولیــد و
توزیــع آب در ایــن مناطــق گفــت :بــرای اطــاع رســانی
در ایــن زمینــه بــا مدیریــت بحــران و اســتاندار مکاتباتــی
انجــام داده ایــم.
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان کرمانشــاه بــا بیان
اینکــه در حــال حاضــر وضعیــت تأمیــن آب در شــهرهای
زلزلــه زده از نظــر کمــی و کیفــی در حــد مطلــوب اســت،
افــزود :مراکــز بهداشــت ایــن مناطــق هــم وضعیــت آب را
بصــورت مســتمر رصــد مــی کننــد.
وی در مــورد کیفیــت آب شــرب ایــن مناطــق هــم اظهــار
داشــت :شــرکت آبفــا دارای پیشــرفته تریــن آزمایشــگاه
غــرب کشــور اســت  و دائم ـاً وضعیــت کیفــی آب مناطــق
زلزلــه زده را بــا انجــام آزمایشــات مختلــف تســت کلــر،
تســت کــدورت و آزمایشــهای میکروبیولــوژی پایــش مــی
کنــد کــه خوشــبختانه تاکنــون هیــچ مشــکلی مشــاهده
نشــده اســت.
تخــت شــاهی در مــورد نحــوه آبرســانی بــه ایــن مناطــق نیز
خاطرنشــان کــرد :بیــش از  ۶۰کیلومتــر شــبکه را زمینــی و
بالــغ بــر  ۸هــزار مــورد شــیر برداشــت انشــعاب در مناطــق
مذکــور تعبیــه کــرده ایــم.

تابستان به خاموشی برمیخوریم
همچنیــن علــی مــراد مــرادی مجــد ،مدیرعامــل شــرکت
توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه نیــز اظهــار داشــت :با
توجــه بــه آســیب وارد شــده بــه شــبکه هــای بــرق مناطــق
زلزلــه زده و اینکــه ایــن شــبکه هــا هنــوز بازســازی نشــده
انــد ،نگــران آســیب بیشــتر بــه ایــن شــبکه هــا هســتیم.
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.
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه
همچنیــن از افزایــش  ۵۰درصــدی مصــرف بــرق مــردم در
مناطــق زلزلــه زده نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل خبر
داد و گفــت :در مناطــق زلزلــه زده هیــچ گونــه مشــکل برقی
نداریــم و عمــا خدمــات به صــورت گســترده و شــبانه روزی
بــرای مــردم برقــرار اســت.
ابراز گالیه مندی مردم زلزله زده از آبرسانی
امــا ایــن روزهــا کــه گرمــای هــوا در مناطــق زلزلــه زده
حتــی از  ۴۰درجــه هــم فراتــر مــی رود برخــی از روســتاییان
بــا مشــکالت کــم آبــی دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و
معیشتشــان بــا مشــکل مواجــه شــده اســت.
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 فاضلاب 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.
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زندگیبدونآبدرهمنشینیباطالیسیاه/اهالیروستانفتمیخورند!

محسنمهرابی

اهالــی روســتاهای «شــهدای تنــگ فنی»
و «ســراب رجــب» ســال هاســت کــه
آب آلــوده بــه نفــت مصــرف میکننــد
تــا همنشــینی بــا طــای ســیاه چیــزی
جــز بیمــاری و تشــنگی بــرای آنهــا به
ارمغــان نیــاورده باشــد.

چندیــن ســال اســت کــه اهالــی روســتاهای «شــهدای تنگ
فنــی» و «ســراب رجــب» پلدختــر همجــوار بــا اســتراتژیک
تریــن خــط لولــه انتقــال نفــت کشــور از جنــوب بــه مرکــز و
شــمال کشــور زندگــی میکننــد ،امــا همنشــینی بــا طــای
ســیاه مــردم را به ســتوه آورده تــا همچنــان آرزوی نوشــیدن
جرعـهای آب زالل و پــاک بــر دل آنهــا بمانــد.
زندگی بدون آب در همنشینی با طالی سیاه
مشــکل اهالــی ایــن روســتاها بــه دوران جنــگ برمیگــردد،
زمانــی کــه تلمبهخانــه «تنــگ فنــی» روزانــه هــدف آمــاج
حمــات هوایــی دشــمن قــرار میگرفــت و نشــت و نفــوذ
مــواد نفتــی بــه ســفرهها و مخــازن آبهــای زیرزمینــی
منطقــه موجــب آلودگــی منابــع آب شــد.
اهالــی ایــن روســتاها هماکنــون باگذشــت بیــش از  ۱۷ســال
تــاوان همنشــینی بــا طــای ســیاه را میدهنــد و کســی
پاســخگوی مشــکالت آنهــا نیســت؛ احــداث چــاه عمیــق
آب توســط شــرکت نفــت نیــز نتوانســته زندگــی مــردم ایــن
روســتاها را بــه روال عــادی برگردانــد و ســوختگی پیدرپــی
پمــپ آب باعــث شــده تــا مــردم همچنــان از آب نفتــی
چشــمه اســتفاده کننــد.

بــرای چندمیــن بــار راهــی روســتاهای جنــوب پلدختــر
شــدیم تــا پــای درد دل و صحبتهــای اهالــی روســتاهای
«ســراب رجــب» و «شــهدای تنــگ فنــی» بنشــینیم و
گزارشــی از مشــکالت ناشــی از قطعــی آب آشــامیدنی تهیــه
کنیــم کــه ماحصــل آن را باهــم میخوانیــم.
قطعی یکماهه آب
یکــی از اهالــی روســتای «شــهدای تنــگ فنــی» گفــت:
زندگــی روســتایی مــا تــا قبــل از جنــگ تحمیلــی کشــور
عــراق مشــکلی نداشــت امــا متأســفانه پ ـسازآن بهمــرور از
چشــمههای منطقــه مــا بهجــای آب نفــت فــوران میشــد
و همیــن مســئله زندگــی اهالــی را مختــل کــرد.
تــاج دولــت میرزایــی افــزود :بانفــوذ مــواد نفتــی بــه درون
زمینهــای کشــاورزی اهالــی دچــار خســارت زیــادی شــد
وزندگــی روســتایی مــا رونــق خــود را از دســت داد ،اکنــون
نیــز همهســاله بهویــژه در فصــل تابســتان بــا قطعــی آب
آشــامیدنی مواجــه هســتیم و مــدت یــک مــاه اســت کــه بــا
ایــن مشــکل دســتوپنجه نــرم میکنیــم.
یکــی دیگــر از اهالــی روســتای «شــهدای تنــگ فنــی»
اظهــار داشــت :یــک مــاه اســت کــه مــردم روســتا بــا
مشــکالت ناشــی از قطعــی آب آشــامیدنی دسـتوپنجه نــرم
میکننــد ،اهالــی ایــن منطقــه تــا قبــل از اینکــه آب چشــمه
بــه مــواد نفتــی آلــوده نشــده بــود مشــکل آب نداشــتند.
ملــک محمــد دریکونــد افــزود :دیوارهــای منــازل این روســتا
هنــوز آثــار و یادگاریهایــی از جنــگ را بــا خوددارنــد چــون
همزمــان بــا بمبارانهــای تلمبهخانــه «تنــگ فنــی» ایــن
روســتا نیــز آمــاج حمــات دشــمن بــود و بــه دلیــل اینکــه

روســتای مــا  ۲۰شــهید تقدیــم انقــاب کــرده کلمــه شــهدا
بــه ابتــدای نــام ایــن روســتا اضافهشــده اســت.
چشمه آلوده به نفت زندگی مردم را نابود کرد
وی ادامــه داد :مشــکالت  ناشــی از جنــگ همچنــان در ایــن
روســتا هویــدا اســت ،بهویــژه درزمینــه آب آشــامیدنی کــه
مایــه حیــات اســت و بــا نفــت آغشــته شــد و بــوی گوگــرد
میدهــد؛ پــس از ســالها مشــکل آلودگــی آب هنــوز
وجــود دارد و قطعــی مکــرر و طوالنیمــدت آب آشــامیدنی
اهالــی را بــه ســتوه آورده اســت.
یکــی دیگــر از اهالــی روســتای  «شــهدای تنــگ فنــی»
پلدختــر گفــت :ســالها بــود اهالــی روســتا بــه دلیــل آلــوده
شــدن آب چشــمه بــه مــواد نفتــی در مضیقــه بودنــد امــا
اکنــون نیــز کــه شــرکت نفــت اقــدام بــه حفــر چــاه کــرده
هــر بــار پمــپ آن دچــار ســوختگی میشــود و اهالــی را در
ایــن فصــل گرمــا بــا قطعــی آب مواجه میســازد و مشــکالت
عدیــدهای را ایجــاد میکنــد.
شــیرین بازگیــر افــزود :آلودگی آب چشــمه و آمیخته شــدن
آن بــا مــواد نفتــی موجــب شــد دامهــای زیــادی از اهالــی
روســتا کــه ســرمایهای بــرای آنهــا بــود بــا نوشــیدن آب
چشــمه تلــف شــوند و ایــن بــرای یــک روســتایی خســارتی
جبرانناپذیــر اســت.
وی ادامـه داد :انگار که مشـکالت اهالی این روسـتا که ناشـی
از همجـواری با تلمبهخانه شـرکت نفت اسـت تمامـی ندارد،
مـا همچنـان از مشـکالت نبـود آب آشـامیدنی رنـج میبریم
و در چنـد سـال گذشـته بیـش از  ۳۰قطعـه بوقلمـون و مرغ
محلـی کـه زحمـات زیادی بـا آنها کشـیده بـودم بـه خاطر
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آب آلـوده بـه نفت تلف شـد.
هرچه دادوفریاد میکنیم کسی به داد ما نمیرسد
یکــی دیگــر از اهالــی روســتای «شــهدای تنــگ فنــی»
کــه ســوار بــر موتــور دبههــا و گالنهــای خالــی از آب را
حمــل میکــرد ،گفــت :مــدت یــک مــاه اســت آب نداریــم
و هرچــه دادوفریــاد میکنیــم کســی بــه داد مــا نمیرســد،
میگوینــد 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 ،هماکنون نیـز دبههایی را که تـرک موتورم
مشـاهده میکنیـد برای پر کـردن از چشـمه با خـودم حمل
میکنـم گرچـه آب چشـمه آلـوده به نفت اسـت اما چـارهای
نداریـم و مجبوریـم از ایـن آب اسـتفاده کنیم.
وی از مســئوالن خواســت چــارهای بــی اندیشــند و منــازل
مســکونی مــا را خریــداری کننــد و یــا مــا را بــه مــکان
دیگــری بــرای اســتقرار و محــل زندگــی منتقــل کننــد.
دهیــار روســتای «شــهدای تنــگ فنــی» اظهــار داشــت :در
دوران دفــاع مقــدس براثــر بمبــاران تلمبهخانــه «تنــگ
فنــی» توســط جنگندههــای رژیــم بعــث عــراق  ،خطــوط
انتقــال نفــت تخریــب شــدند و همیــن امــر موجــب نشــت
و نفــوذ مــواد نفتــی بــه مخــازن و آبهــای زیرزمینــی ایــن
منطقــه شــد.
تنگی نفس و آسم روستائیان حاصل بوی نفت
رمضــان ترکارانــی افــزود :چشــمه آب شــیرینی کــه اهالــی
روســتا بــرای آشــامیدن از آن اســتفاده میکردنــد براثــر
نفــوذ نفــت خــام بــه مــواد نفتــی آلــوده شــد و آب آغشــته
بــه نفــت از آن فــوران میکــرد و مشــکالت روســتا از همــان
زمــان آغــاز شــد.
وی ادامــه داد :باوجودایــن مشــکل ،شــرکت نفــت اقــدام
بــه حفــر یــک حلقــه چــاه عمیــق بــرای جبــران و تهیــه
و تأمیــن آب آشــامیدنی روســتا کــرد کــه آب آن بــه درون
یــک منبــع پمپــاژ و توزیــع میشــود؛ هماکنــون مشــکل
آب آشــامیدنی روســتا ناشــی از ســوختن پیدرپــی پمــپ
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ایــن چــاه آب اســت.
دهیــار روســتای «شــهدای تنــگ فنــی» افــزود :مشــکالت
ناشــی از آغشــته شــدن آب روســتا بــه مــواد نفتــی تنهــا
بــه آب آشــامیدنی ختــم نمیشــود ،بههرحــال روســتا
محــل کشــاورزی و دامــداری اســت امــا متأســفانه عــاوه بــر
اینکــه زمینهــای ایــن منطقــه مرغوبیــت خــود را براثــر
نفــوذ نفــت بــه الیههــای خــاک ازدســتداده ،دامهــای
منطقــه نیــز بــر اســاس کالبدشــکافیهای انجامشــده بــه
علــت مســمومیت ناشــی از نفــت خــام از بیــن میرونــد.
ترکارانــی اظهــار داشــت :بــوی مشــمئزکننده نفــت خــام
باعــث شــده اهالــی روســتا مشــکالت تنفســی پیداکــرده و
بــه آســم مبتــا شــوند.
وعدههای شرکت نفت محقق نشد
ترکارانــی افــزود :یکــی دیگــر از مشــکالت و معضــات
همنشــینی بــا تلمبهخانــه «تنــگ فنــی» بــرای اهالــی
ســروصدای بیشازحــد موتورهــای شــرکت نفــت اســت
کــه از آنهــا ســلب آســایش کــرده و کشــاورزان نمیتواننــد
در خانههــای خــود آرامــش داشــته باشــند و بیشــتر آنهــا
ناراحتــی اعصــاب و روان گرفتهانــد.
وی ادامــه داد :اکنــون نیــز بــا توجــه بــه گرمــای هــوا و
قطعــی یکماهــه آب آشــامیدنی مشــکالت اهالــی روســتا
چندیــن برابــر شــده و بــرای کولرهــای آبــی آب موردنیــاز
موجــود نیســت.
دهیــار روســتای «شــهدای تنــگ فنــی» خاطرنشــان کــرد:
طــی ســالهای اخیــر خانههــای مســکونی اهالــی ایــن
روســتا توســط شــرکت نفــت بــرای خریــداری کارشناســی
شــد تــا بــا خریــدن منــازل مســکونی آنهــا روســتا را بــه
مــکان دیگــری منتقــل کننــد امــا تاکنــون در ایــن زمینــه
هیــچ اقــدام عملــی صــورت نگرفتــه اســت.
ترکارانــی افــزود :باوجــود مراجعــات مکــرر بــه مســئوالن
مربوطــه امــا تاکنــون هیــچ مســئولی بــه مشــکالت ایــن
روســتا رســیدگی نکــرده اســت.
دهیــار روســتای «شــهدای تنــگ فنــی»  از مســئوالن
خواســت در راســتای رفــع مشــکالت اهالــی روســتاهای ایــن

منطقــه بهویــژه رفــع قطعــی یکماهــه آب تدابیــری بــی
اندیشــند.
 ۱۷سال زندگی با نفت و آلودگیهای آن
یکــی از اهالــی روســتای «ســراب رجــب» بــه خبرنــگار
مهــر گفــت :مــردم ایــن منطقــه چــه گناهــی کردهانــد کــه
همجــوار بــا شــرکت نفــت و تلمبهخانــه ســکنی دارنــد،
بیــش از  ۱۷ســال اســت آبهــای منطقــه بــه مــواد نفتــی
آلودهشــده وزندگیمــان از رونــق افتــاده ،بااینوجــود
کســی بــه فریــاد مــا نمیرســد و فکــر اساســی نمیکننــد
و مــا هماکنــون بــا قطعــی یکماهــه آب مواجــه شــدهایم.
رضــا میــر عزیــزی بابیــان اینکــه بیشــتر اهالــی ایــن روســتا
بــه شــهرها مهاجــرت کردهانــد ،افــزود :قطعــی یکماهــه
آب موجــب شــده در ایــن فصــل گرمــا اهالــی عــاوه بــر نبود
آب بــرای آشــامیدن در مصــارف دیگــر ماننــد کولرهــای آبی،
اســتحمام و  ...دچــار مشــکل شــوند.
سوختگی پمپ باعث قطعی آب شده است
بخشــدار مرکــزی پلدختــر نیــز گفــت :طــی چنــد روز
اخیــر در راســتای بررســی و رفــع مشــکالت ناشــی از قطعــی
آب آشــامیدنی بــه همــراه فرمانــدار و مدیــر آب و فاضــاب
روســتایی پلدختــر 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 ســالهای گذشــته کــرده کــه هماکنــون پمــپ آن
دچــار ســوختگی شــده و ایــن امــر موجــب قطعــی آبشــده
اســت.
بخشــدار مرکــزی پلدختــر گفــت :پمــپ جدیــد توســط
تلمبهخانــه «تنــگ فنــی» خریــداری شــد کــه متأســفانه
بــرای بــار دوم دچــار ســوختگی شــد؛ بــهزودی مشــکل
قطعــی آب ایــن دو روســتا برطــرف خواهــد شــد.
بههــرروی ،رفــع مشــکل چندیــن ســاله اهالــی روســتاهای
«شــهدای تنــگ فنــی» و «ســراب رجــب» نیازمنــد بــه
تدبیــر ویــژه مســئوالن اســت.
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سعید رضایی

اجــرای طــرح دریابســت و ممنوعیــت
صیــد در یــک بــازه زمانــی حــدود یــک
ماهــه شــرایط ســختی را بــرای صیــادان
ایجــاد کــرده اســت و عمــا راه درآمــد
و تامیــن معیشــت آنــان بســته شــده
اســت.

هــر ســاله از هفتــه دوم یــا ســوم تیرمــاه طــرح دریابســت
در اســتان بوشــهر اجــرا میشــود کــه بــه مــدت حــدود
یــک مــاه ادامــه دارد و در ایــن مــدت شــناورهای صیــادی
حــق رفتــن بــه دریــا بــرای صیــد را ندارنــد.
طــرح دریابســت هــر ســاله در آســتانه فصــل صیــد
میگــو بــرای جلوگیــری از صدمــه وارد شــدن بــه ذخائــر
و زیســتگاه آبزیــان اجرایــی میشــود کــه بــا اجــرای ایــن
طــرح ،فعالیــت صیــد و صیــادی در آبهــای خلیــج فــارس
تــا تعییــن زمــان صیــد میگــو ممنــوع میشــود.
زمــان آغــاز اجــرای طــرح دریابســت در آســتانه فصــل
صیــد میگــو اســت و بــر اســاس زمــان تعییــن شــده،
تــا اعــام زمــان صیــد میگــو ،صیــادان از رفتــن بــه دریــا
بــرای صیــد و صیــادی منــع میشــوند.
هــدف از اجــرای طــرح دریــا بســت که توســط مســئوالن
شــیالت اعــام میشــود ،ایجــاد فرصــت بازســازی
ذخایــر ،تخــم ریــزی بــرای آبزیــان بــارور ،جلوگیــری از
صیــد غیرمجــاز و آمــاده شــدن صیــادان بــرای فعالیــت
صیــد میگــو اســت.
سفره خالی صیادان
هرچنــد کــه اجــرای چنیــن طرحهایــی میتوانــد اثــرات
خوبــی بــرای حفــظ ذخایــر دریایــی و دیگــر اهــداف
مطرحشــده بــرای ایــن طــرح داشــته باشــد ولــی معایبــی
را نیــز دارد کــه مهمتریــن آنهــا میتوانــد ســفره خالــی
صیــادان طــی زمــان اجــرای طــرح دریابســت اســت.
صیــادان از اقشــار کمدرآمــد هســتند کــه روزی هــر روز
خــود را از دریــا میگیرنــد و زمانــی کــه قــرار باشــد بــرای
مــدت طوالنــی صیــدی نداشــته باشــند و بــه دریــا نروند،
قــادر بــه تامیــن هزینههــای خــود نیــز نخواهنــد بــود.
صیــادان بارهــا اعتــراض خــود را نســبت بــه اجــرای ایــن
طــرح اعــام کردهانــد و خواســتار اصــاح ایــن طــرح
شــدهاند چــرا کــه تنهــا درآمــد آنهــا از طریــق صیــد و
صیــادی اســت و وقتــی کــه بــه دریــا نمیرونــد ،درآمــد
دیگــری ندارنــد.
دریابست طرحی کارشناسی نیست
عبدالرســول غریبــی از فعــاالن عرصــه صیــادی بــا انتقــاد
از اجــرای طــرح دریابســت در اســتان بوشــهر ،اظهــار
داشــت :متاســفانه مســئوالن هیــچ اهمیتــی بــه نارضایتی
و اعتــراض جامعــه صیــادان نمیدهنــد و شــاهد اجــرای
هرســاله ایــن طــرح هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه دریابســت بــه نوعــی ســلب شــغل
و معــاش ماهیگیــران اســت ،تصریــح کــرد :متاســفانه
شــیالت اســتان چندیــن ســال اســت آمرانــه دریابســت را
بــدون بررســی و مطالعــه کارشناســی اجرایــی میکنــد و
مدیــران ارشــد اســتان هــم شــیالت را در اجــرای آن آزاد

گذاشــتهاند.
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غریبــی
و همچنیــن نوعــی فرهنگســازی اقناعــی و اثرگــذار
تخمریــزی اســت ،شــیالت اســتان برخــاف رســالت واقعــی در جامعــه صیــادی ،بــرای مشــارکت آنــان در
مدیریــت صیــد و شــرایط زیسـتمحیطی نــوزادان آبــزی راســتای اجــرای طرحهــای بهتــر حفاظــت از ذخایــر و
در دریــا کــه دوره ظریــف و ضعیــف زندگــی خــود را طــی منابــع آبــزی ایجــاد خواهــد شــد.
میکننــد ،صیــد بــه روش تــرال میگــو را آزاد میکنــد و
در ایــن فصــل خســارتبار آزادی صیــد حداقــل قریــب اجرای دریابست برای حفظ ذخایر دریایی
بــه میــزان اســتحصال میگــو ،انــواع نــوزادان آبــزی ماننــد مدیــرکل شــیالت اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه اهمیــت
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اجــرای دریابســت اظهــار داشــت :حفــظ و ایجــاد فرصــت شــرایطی فراهــم شــود کــه در زمــان دریابســت در منطقه
بــرای بازســازی ذخایــر دریایــی و جلوگیــری از تخلفــات دیگــری امــکان صیــد وجــود داشــته باشــد.
صیــادی را میتــوان از مهمتریــن اهــداف اجــرای ایــن وی تصریــح کــرد :بایــد جایگزینــی بــرای صیــادان فراهــم
شــود کــه ایــن عزیــزان کــه قشــر ضعیفــی هســتند
طــرح دانســت.
عباســعلی زندهبــودی کاهــش ذخایــر آبزیــان را یکــی بتواننــد زندگــی خــود را مدیریــت اقتصــادی کننــد.
از مهمتریــن مشــکالت در خلیــج فــارس عنــوان کــرد و امــام جمعــه بوشــهر افــزود :صیــادان از شــریف تریــن
ادامــه داد :روش صیــد میگــو بــا اســتفاده از تــور تــرال  اقشــار جامعــه هســتند کــه درآمــد مالــی باالیــی ندارنــد
اثــرات مخربــی را بــر انــواع آبزیــان دارد و زیســتگاهها و بــه همیــن خاطــر بایــد توجــه ویــژه ای به آنهــا شــود و در
زمینــه بیمــه ،اعطــاء زمیــن و تســهیالت بــرای بازســازی
ذخائــر دیگــر آبزیــان را تخریــب میکنــد.
وی اضافــه کــرد :طــرح دریابســت در تمــام دنیــا اجــرا و نوســازی شــناورهای صیــادی ،عنایــت ویــژه ای بــه ایــن
میشــود و هــدف آن بازســازی گونههــای مختلــف عزیــزان صــورت گیــرد.
آبزیــان اســت کــه در مــدت زمــان اجــرای طــرح
دریابســت هیــچ صیــادی اجــازه صیــد و رفتــن بــه دریــا دریابست یک طرح علمی است
معــاون ســازمان شــیالت ایــران در حاشــیه ســفر بــه
را نــدارد.
مدیــرکل شــیالت اســتان بوشــهر بــا اشــاره بــه اینکــه بوشــهرگفت :حمایــت از صیــادان را بــه صــورت ویــژه در
اجــرای طــرح دریابســت باعــث نارضایتــی برخــی از دســتور کار داریــم و در ایــن راســتا از همــه ظرفیتهــا
صیــادان در اســتان شــده اســت ،خاطرنشــان کــرد :بــرای بــرای ارائــه خدمــات مناســب بــه جامعــه صیــادی
رونــق صیــد و صیــادی و ایجــاد فرصتــی بــرای بازســازی اســتفاده خواهیــم کــرد.
شــاپور کاکولکــی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح دریابســت
ذخایــر چــارهای جــز اجــرای ایــن طــرح نداریــم.
وی بیــان کــرد :در اســتان بوشــهر  ۱۵هــزار صیــاد بــا بــه منظــور جلوگیــری از وارد شــدن صدمــه بــه ذخائــر
اســتفاده از دو هــزار و  ۱۰۰شــناور فعالیــت دارنــد و در آبزیــان ،خاطرنشــان کــرد :ایــن طــرح هرســاله در آســتانه
فصــول مختلــف ســال بــه صیــد میپردازنــد کــه ســاالنه فصــل صیــد میگــو طــرح دریابســت در خلیــج فــارس
حــدود  ۶۰هــزار تــن انــواع آبزیــان در اســتان صیــد اجــرا میشــود.
میشــود.
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.
آیــتاهلل غالمعلــی صفایــی بوشــهری افــزود :طــرح
دریابســت یــک مســئله علمــی و ضــروری اســت امــا باید

وی دریابســت را بــه عنــوان یــک تنفــس بــرای دریــا
دانســت و افــزود :در اراضــی زراعــی و کشــاورزی طــرح
آیــش اجــرا میشــود و در دریــا نیــز طــرح دریابســت بــا
همیــن هــدف اجــرا میشــود کــه یــک طــرح علمــی
اســت.
معــاون ســازمان شــیالت ایــران از ارائــه خدمــات بــا
اشــاره بــه افزایــش میــزان صیــد در ســال گذشــته
بیــان کــرد :ســال گذشــته  ۷۰۲هــزار تــن انــواع
آبزیــان در خلیــج فــارس ،دریــای عمــان و اقیانــوس
هنــد صیــد شــد کــه نســبت بــه ســال ماقبــل آن ۶۰
هــزار تــن افزایــش دارد.
وی از اجــرای طــرح بیمــه درمانــی تکمیلــی صیــادان
خبــر داد و اضافــه کــرد :ابتــدا  ۱۰هــزار صیــاد کشــور
تحــت پوشــش ایــن طــرح قــرار میگیرنــد کــه مبلــغ
پرداختــی بیمــه صیــادان حــدود یــک پنجــم بیمههــای
تکمیلــی دیگــر اســت.
صیــادان اســتان بوشــهر بــه علــت محرومیــت از صیــد
در زمــان اجــرای دریابســت ،از اجــرای ایــن طــرح
ناراضــی هســتند و هرچنــد ممکــن اســت ایــن طــرح
بــه بهبــود ذخایــر دریایــی کمــک کنــد ولــی صیــادان
انتظــار دارنــد کــه محلــی بــرای تامیــن هزینههــای
زندگیشــان کــه وابســته بــه حضــور در دریــا و صیــد
اســت تعییــن شــود.

مبـارزه بـرای ایرانیان یـادآور انقلاب و دفـاع مقـدس دارد ،روزهایـی کـه در دل مبارزات
انقالبـی سـپری کردنـد و سـپس در مقابل جنگـی تمام عیـار قـرار گرفتند.
قرنهـا قبـل ،آسـمان در عمارتهایـی کـه معمـاران ایرانـی بنـا میکردنـد حضـوری
همیشـگی داشـت .در کاشـیهای الجـوردی محـراب ،هنـگام رقـص نـور ،در ضیافـت
شیشـههای رنگـی هشـت دریهـا ،در نیلگونـی گنبدهـا ،همه جـا آسـمان میزبانی بـود که
اجـازه مـیداد تـا سـاکنان بـر گسـتره آغوشـش بـه پـرواز در آینـد.
همایـش میـراث جهانـی شـاهرود ،خرقـان و بسـطام با حضـور چهرههـای مانـدگار عرصه
ادبیـات ،موسـیقی ،اندیشـمندان اسلامی و چهرههـای سیاسـی و مدیریتـی در بسـطام بـه
پایان رسـید.
حجـم انبوه کتاب هـای ترجمه و آثـاری که در سـوپرمارکت ها عرضه می شـود موجب شـده
مخاطبـان کمتر با کتابهـای ایرانی در حـوزه ادبیات کـودک و نوجـوان ارتباط بگیرند.

فرهنگ و هنــر ایران

صفحه  | 19شماره  | 29تیر 97

حسین
نیکوپور

حجــم انبــوه کتــاب هــای ترجمــه
و آثــاری کــه در ســوپرمارکت هــا
عرضــه مــی شــود موجــب شــده
مخاطبــان کمتــر بــا کتابهــای ایرانــی
در حــوزه ادبیــات کــودک و نوجــوان
ارتبــاط بگیرنــد.

شــیراز بــا وجــود پایــه و پیشــینه ادبــی و حضــور انجمــن
هــای پربــار در حــوزه ادبیــات کــودک و نوجــوان در مســیری
قــرار دارد کــه مــی تــوان آن را الگویــی مناســب بــرای
فعالیــت هــای ایــن چنینــی برشــمرد چراکــه هرســال بــه
واســطه دانشــگاه شــیراز و مرکــز مطالعــات ادبیات کــودک و
نوجــوان دانشــگاه شــیراز رویدادهایــی را پایــه گــذاری کــرده
کــه در کشــور کمتــر دیــده مــی شــود ،امــا در ایــن میــان
برخــی روســای انجمــن هــای ادبــی و کارشناســان فرهنگــی
آســیب هــا و چالــش هایــی پیــش روی ایــن حــوزه بــر
شــمرده انــد.
مســئول انجمــن ادبــی «انگشــت جادویــی» کــه بیــش از ۱۴
ســال اســت در حــوزه ادبیــات کــودک و نوجــوان فعالیــت
دارد گفــت :اســتان فــارس از نظــر جایــگاه در ادبیــات کودک
رتبــه قابــل قبولــی دارد.
او کــه خــود از  ۱۵ســالگی تجربــه نوشــتن دارد ،بیــان کــرد:
در بخــش تجربــی نویســندگان حرفــه ای و خوبی در اســتان
قلــم مــی زننــد کــه صاحــب کتــاب در بهتریــن نشــرهای
ادبیــات کــودک تهــران هســتند و مقامهــای زیــادی در
جشــنواره هــای معتبــر ادبیــات کــودک و نوجــوان دارنــد و
بعــد از تهــران یکــی از قطبهــای ادبیات کــودک و نوجــوان را
مــی توانیــم بــه جــرات بگوییــم شــیراز هســت.
مزارعــی کــه  ۸رمــان کــودک۳ ،داســتان کوتــاه کــودک
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
طــی حــدود یــک دهــه کــه از آغــاز بــه کارش مــی گــذرد
همایشــها ،نشســتها و جلســات پربــاری در حیطــه ادبیــات
کــودک و نوجــوان برگــزار کــرده اســت.
وی عنــوان کــرد :انجمــن تخصصــی داســتان کــودک و
نوجــوان «انگشــت جادویــی» شــیراز هــم طــی  ۱۴ســال
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
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جشــنواره انگشــت جادویــی در ســال گذشــته بصــورت
بیــن المللــی برگــزار شــد و بــه زودی فراخــوان دور پنجــم
جشــنواره اعــام مــی شــود.
مزارعــی مشــکالت زیــادی ســر راه نویســندگان کــودک
و نوجــوان برشــمرد و افــزود :مخصوصــا بــرای نویســندگان
غیــر تهرانــی دوری از مرکــز و دسترســی محــدود به ناشــران
مرکــز از جملــه مشــکالت اســت  ،بــا ایــن حــال نویســندگان
ادبیــات کــودک و نوجــوان شــیراز پیشــرفت هــای قابــل
قبولــی داشــته انــد.
دبیــر چهارمیــن جشــنواره بیــن المللــی داســتان کــودک
انگشــت جادویــی کــه کتــاب هــای دخترکوچولــو فرمانــده
ســیبیلو ،مامــان کلــه دودکشــی و ُگوانجــی و  ۳۶۰درجــه 
جادویــی را نوشــته اســت ،از دیگــر مشــکالت ادبیــات کودک
و نوجــوان عــدم ارتبــاط تصویرگــر و نویســنده اســت کــه

موجب مــی شــود گاهــی نویســندگان از تصاویر کارهایشــان
ناراضــی باشــند.
ایــن در حالیســت کــه بــه گفتــه ایــن عضــو بنیــاد شــعر و
ادبیــات ایرانیــان عــدم شــناخت خانــواده هــا بــا کتابهــای
خــوب در مقابــل حجــم انبــوه کتابهــای بــازاری کــه حتــی
در ســوپرمارکتها در دســترس و ارزان هســت موجــب مــی
شــود خانــواده ها معمــوال انتخاب  مناســبی نداشــته باشــند؛
متاســفانه سیســتم غلــط آمــوزش و پــرورش ایــران هــم
کــودکان و نوجوانــان را از دنیــای داســتان و قصــه هــا کــه
موجــب پــرورش تخیــل و بــاروری فکــری کــودک و نوجــوان
مــی شــود و مــی توانــد در آینــده آنهــا را بــه فــرد مفیدتــری
بــرای جامعــه تبدیــل کنــد دور مــی کنــد.
بــه بــاور مزارعــی ،حجم انبــوه کتــاب هــای ترجمــه ،کیفیت
چــاپ و تصویــر آنهــا و تبلیغاتــی کــه روی ایــن کتابهــا مــی
شــود موجــب شــده مخاطبــان کمتــر بــا کتابهــای ایرانــی
ارتبــاط بگیرنــد.
ادبیــات مکتــب خانــه ای در رونــق ادبیات کــودک و
نوجــوان نقــش بــازی کرد
رئیــس گــروه فرهنگــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
اســتان فــارس  ،معتقــد اســت کــه بازگشــت بــه ادبیــات
مکتــب خانــه ای در رونــق آینــده ادبیــات کــودک و نوجــوان
نقــش بــازی مــی کنــد.
بــه بــاور غالمرضــا خــوش اقبــال ،خاصــه امــروز خــوراک
فرهنگــی کــودک و نوجــوان در کتــاب هایــی کــه بــرای
ایــن گــروه تهیــه و تولیــد مــی شــود خالصــه شــده اســت
و یــا برنامــه هایــی کــه از ســوی خیلــی از رســانه هــا بــرای
کــودک و نوجــوان تعریــف مــی شــود.
او عنــوان کــرد :چنانچــه بازگشــتی بــه گذشــته دور خویــش
داشــته باشــیم تــا بــرای رســیدن بــه ایــن خــوراک فرهنگــی
بازتعریــف کنیــم ،مــی بینیــم کــه آنچــه در گذشــته بــه
عنــوان مکتبخانــه مســیر ادبیــات کــودک و نوجــوان در بــر
مــی گرفتــه بســیار تاثیــر عمیــق تــری داشــته و در ذهــن
کــودکان و نوجوانــان بــه دلیــل تمرکزهــای واضــح و مبرهنی
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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
متوازی(آرایـه هـای ادبـی) پشـت هـم سـوار شـده(حتی
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
ایــن صاحــب نظــر حــوزه ادبیــات بــا ایــن بــاور کــه
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ادبیــات پایــه بســیار ارزشــمند فرهنــگ اســت ،عنــوان
کــرد :اگــر ایــن ادبیــات جریــان منظــم و مشــخصی را
طــی نکنــد و از درون خانــواده و ســپس بــر بســتر اجتمــاع
قــرار نگیــرد قطعــا مــا بــه ســوی قهقــرای فرهنگــی پیــش
خواهیــم رفــت.
خــوش اقبــال در خصــوص کــودک و نوجــوان تصریــح کــرد:
اینهــا در دو بعــد مشــخص فعالیــت مــی کننــد ،اجتمــاع
خانــواده ســپس اجتمــاع مدرســه؛ اگــر بتوانیــم اینهــا را
بــا هــم در یــک ســو قــرار دهیــم یعنــی اجتمــاع خانــواده
مــا خــودش را بــا اجتمــاع مدرســه بــه عنــوان بنیــان مهــم
آمــوزش نزدیــک ســازد ،ایــن بســتر فرهنگــی تشــتتش را از
بیــن مــی بــرد.
ایــن اســتاد دانشــگاه و کارشــناس فرهنگــی در ادامــه عنــوان
مــی کنــد :چندگانگــی رفتارهــای خانوادگــی کــه شــخصیت
کــودکان را در بســتر خانــواده بــه بــار مــی آورد ســپس در
محیــط هــای آموزشــی از مهدهــای کــودک تــا مقاطــع
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
آمــوزش و پــرورش بــرای تعریــف کــودک و نوجــوان بــه
عنــوان بنیــاد واقعــی و متولیــان ایــن اثــر فرهنگــی مــی
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تواننــد خــود را بــه خانــواده هــا نزدیــک کننــد و فاصلــه
تعامــل هــای فرهنگــی را بــه مــرور کمتــر ســازند.
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
خودشــان را بــه رویکردهــای نویــن بــرای رســیدن بــه
آینــده ای پــر از شــادی هــای فرهنگــی و نــگاه هــای
متمرکــز بــه روی پیــش رفتــن و درک فرهنــگ هــای
جدیــد نــه بــه عنــوان یــک هجمــه فرهنگــی بلکــه بــه
عنــوان بسترســازی فرهنگــی مهیــا کننــد ،آینــده کــودک
و نوجــوان و نگاهــی کــه بــه آنــان داریــم ماننــد نــگاه زنــده
یــاد مهــدی آذر یــزدی خواهــد شــد کــه تمــام فرهنــگ
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
نزدیکتــر خواهــد ســاخت.
 ۱۸تیــر مقــارن بــا درگذشــت مهــدی آذریــزدی ،نویســنده
و بازنویــس خــوب کشــورمان در ســال  ۱۳۸۸بــه 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.

بازار صنایع دستی گلستان در قبضه پوشاک /بازارچهها افزایش مییابد
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هنرمنــدان و گردشــگران بــه نداشــتن
بازارچههــای دائمــی فــروش صنایــع
دســتی انتقــاد دارنــد و معتقدنــد کــه
بازارچههــای موقتــی کــه بهنــام صنایــع
دســتی در اســتان دائــر میشــوند در
قبضــه پوشــاک و مــواد خوراکی اســت.

گلســتان در حالــی بر اســاس اعالم ســازمان میــراث فرهنگی
جــزو ســه اســتان برتــر از نظــر فــروش و بازارچههــای صنایع
دســتی اســت کــه هنرمنــدان بــه نداشــتن بازارچههــای
دائمــی بــه ویــژه در مرکــز اســتان انتقــاد دارنــد.
مطابــق آمــار منتشــره از ســوی اداره کل میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری گلســتان ،حــدود  ۱۷هــزار
هنرمنــد صنایــع دســتی در اســتان شناســایی شــده انــد کــه
در  ۲۳رشــته بومــی و  ۴۷رشــته غیربومــی مشــغول فعالیــت
هســتند.
تاکنــون  ۲۲صنایــع دســتی گلســتان نشــان ملــی و ســه
اثــر (جاجیــم ،نمــد و زیــورآالت ترکمــن) نشــان جهانــی
اصالــت دریافــت کردهانــد و البســه ســنتی ،ابریشــم بافــی و
رودوزیهــای گلســتان هــم در شــرف دریافــت نشــان اصالت
جهانــی هســتند.
وجــود  ۱۷هــزار هنرمنــد ،گویــای ظرفیــت بــاالی گلســتان
در تولیــد محصــوالت صنایــع دســتی اســت امــا نبــود
بازارچههــای دائمــی فــروش معضــل اصلــی هنرمنــدان
اســت کــه مســافران و گردشــگران از آن بــه عنــوان ضعــف
بــزرگ یــاد میکننــد.
پوریــا امیــری کــه از اســتان کرمانشــاه بــه گلســتان ســفر
کــرده اســت ،اظهــار کــرد :در چنــد روز اخیــر از چنــد منطقه
گردشــگری گلســتان بازدیــد کردیــم امــا در هیــچ یــک از
شــهرهای ایــن اســتان بازارچ ـهای بــرای فــروش ســوغات و

صنایــع دســتی وجــود نداشــت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در مســیر بازدیــد از آبشــار و
جنــگل شــیرآباد هیــچ غرفــه و مغــازهای بــرای فــروش
صنایــع دســتی وجــود نداشــت ،گفــت :ابتــدا فکــر کــردم
ایــن منطقــه صنایــع دســتی خاصــی نــداد امــا وقتــی بــا
اهالــی بومــی گفتگــو کــردم متوجــه شــدم ،ابریشــم بافــی
ایــن منطقــه (رامیــان) مشــهور اســت.
ضعــف بــزرگ گلســتان در نداشــتن بازارچههــای
فــروش محصــوالت
وی از نبـود بازارچههـای 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 آنهـا مـا را به سـمت

پـارک جنگلی کبـودوال هدایـت کردند.
امیــری ادامــه داد :در کمــال تعجــب دیدیــم در غرفههــای
ایــن منطقــه گردشــگری هــم محصــوالت خاصــی بــرای
عرضــه وجــود نــدارد و بیشــتر غرفههــا بــه فــروش خوارکــی،
کتــاب و اســباب بــازی اختصــاص یافتــه اســت.
وی اضافـه کـرد :تنهـا در یکـی دو غرفـه لباسهـای سـنتی
مردم منطقه عرضه میشـد 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 اســتانها
بــه ویــژه مازنــدران عرضــه میشــد و بــازار فــروش لبــاس و
خوراکیهــا (ترشــیجات) داغتــر بــود.
مســافران و گردشــگران تنهــا منتقــدان نبــود بازارچههــای
دائمی فــروش محصــوالت صنایع دســتی گلســتان نیســتند
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و بلکــه هنرمنــدان صنایــع دســتی اســتان هــم بــه ایــن
موضــوع انتقــاد دارنــد.
رئیــس هیئتمدیــره انجمــن هنرمنــدان و صنعــت گــران
گلســتان گفــت :در ســال  ۱۳۸۵گلســتان دارای بازارچــه
دائمــی فــروش صنایــع دســتی بــود و بعــد از یــک دهــه
پیشــرفت نداشــته و حتــی بــه عقــب بازگشــتهایم.
ســید حســن مرتضــوی یادآورشــد :آن زمــان  ۶۰غرفــه برای
فــروش محصــوالت صنایــع دســتی اســتان فعــال بــود و
حــدود  ۸۰نفــر در ایــن غرفههــا کار میکردنــد.
وی بــا بیــان اینکــه حــدود  ۴۰تــا  ۵۰نفــر هــم در مشــاغل
خانگــی وابســته بــه صنایــع دســتی مشــغول فعالیــت بودند،
گفــت :خرگــوش تپه گــرگان (مــکان بازارچــه دائمــی صنایع
دســتی گلســتان در ســال  )۱۳۸۵مســافرپذیر نبــود امــا بــا
تبلیغــات انجــام شــده ،فــروش خوبــی داشــتیم.

اسـتقبال سـرد هنرمنـدان گنبـدکاووس از غرفههای
رایگان
ابراهیــم کریمــی اظهــار کــرد :بــر اســاس اعــام ســازمان،

بازارچه انبار کاال شد
عضــو هیئتمدیــره انجمــن هنرمنــدان کشــور ادامــه داد:
بعــد مدتــی مــکان بازارچــه بــه انبــار کاالی شــرکت تعاونــی
فرهنگیــان تبدیــل و هنرمنــدان آواره شــدند و در نهایــت
پــس از چنــد ســال خانــه تاریخـی باقریهــا مرمــت و اوایــل
دهــه  ۹۰بــه عنــوان بازارچــه صنایــع دســتی افتتــاح شــد.
وی بااشــاره بــه اینکــه ایــن بازارچــه هــم بــرای هنرمنــدان
دائمــی نبــود ،اضافــه کــرد :بازارچــه ابتــدا کارش را بــا ۱۳
هنرمنــد شــروع کــرد امــا در فاصلــهای کوتــاه تعــداد
هنرمنــدان مشــغول در خانــه باقریهــا بــه  ۹۰نفــر رســید
امــا روزهــای خــوش دوام نیــاورد و بازارچــه دائمــی صنایــع
دســتی اســتان بــه بهانــه مرمــت از هنرمنــدان تحویــل
گرفتــه و بــه شــربت خانــه تبدیــل شــد.
مرتضــوی بــا بیــان اینکــه در ایــن ســالها بســیار پیگیــر
شــدیم امــا تالشهــا بــی ثمــر مانــد ،تصریــح کــرد :ســال
گذشــته رایزنیهــای زیــادی انجــام شــد تــا خانــه تاریخــی
فاطمــی بــه بازارچــه صنایــع دســتی تبدیــل شــود و
پژوهشــکده صنایــع دســتی اســتان را در آن راه انــدازی کنیم
امــا پیگیریهــا راه بــه جایــی نبــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن وضعیــت صنایــع دســتی
در شــأن اســتان هنرپــرور گلســتان نیســت ،بیــان کــرد:
بســیاری از صنایــع دســتی گلســتان یــا در حــال منســوخ
شــدن اســت یــا بــازاری بــرای فــروش نــدارد امــا مســئوالن
بــه ایــن موضــوع بــاور ندارنــد.
ایــن کاشــیکار ســنتی گلســتان اضافــه کــرد :بــا عنــوان
بازارچــه صنایــع دســتی در ناهارخــوران و دیگــر مســیرهای
گردشــگری گلســتان غرفــه ایجــاد امــا غرفههــا بــا لبــاس،
موبایــل ،ترشــیجات و خوراکــی پــر میشــود و کمتــر از ۳۰

گلســتان از نظــر فــروش و بازارچههــا جــزو ســه اســتان برتــر
کشــور اســت و در ســالهای اخیــر تــاش کردیــم مشــکالت
کیفیــت تولیــد ،بســته بنــدی و فــروش را حــل کنیــم و در
ایــن حــوزه هزینــه کــرده و اعتبــار گذاشــتیم.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
گلســتان بــا اشــاره بــه اینکــه بــا ایجــاد مراکــز تخصصــی
صنایــع دســتی در شهرســتانها ،بخــش قابــل توجهــی از
مشــکالت تولیــد و بســته بنــدی حــل شــد ،افــزود :در حــوزه
فــروش هــم تــاش کردیــم هنرمنــدان را حمایــت کنیــم اما
گاهــی هنرمنــدان از ایــن حمایتهــا اســتقبال نمیکننــد.
وی ادامــه داد :در گنبــدکاووس ســرمایهگذار یــک مجتمــع
تجــاری در نزدیکــی بــرج قابــوس را متقاعــد کردیــم یــک
طبقــه از مجتمــع را بــه طــور رایــگان بــه مــدت یکســال در
اختیــار هنرمنــدان قــرار دهــد.
کریمــی بــا بیــان اینکــه از  ۷۰واحــد ایــن مجتمــع
فقــط پنــج واحــد فعــال اســت ،بــه دلیــل ایــن موضــوع
هــم اشــاره و اضافــه کــرد :شــغل مســتقیم بســیاری از
هنرمنــدان ،صنایــع دســتی نیســت و تــاش داریــم بــا ایجاد

درصــد آن بــه صنایــع دســتی اختصــاص مییابــد.
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.
در حالــی کــه مرتضــوی بــرای حــل مشــکالت تولیــد و
فــروش محصــوالت صنایــع دســتی گلســتان بــه حمایــت
و برنامــه ریــزی مســئوالن چشــم امیــد دارد امــا مدیــرکل
میــراث فرهنگــی گلســتان از اســتقبال نکــردن هنرمنــدان از
حمایتهــا در ایــن حــوزه گالیــه دارد.

بازارچههــای دائمــی و برندســازی در ایــن حــوزه گامهــای
مثبتــی برداریــم.
وی از اختصــاص اعتبــار  ۶۰۰میلیــون تومانــی بــرای ایجــاد
بازارچــه دائمــی آق قــا خبــر داد و گفــت :مناقصه ایــن پروژه
برگــزار و پیمانــکار آن مشــخص و عملیــات اجرایــی آن آغــاز
شــده اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
گلســتان بااشــاره بــه اینکــه بــه زودی بازارچــه دائمــی
صنایــع دســتی در کردکــوی هــم راه انــدازی میشــود،
تصریــح کــرد :تــاش داریــم در محورهــای گردشــگری هــر
شهرســتان یــک مرکــز تخصصــی و بازارچــه دائمــی صنایــع
دســتی ایجــاد کنیــم.
وی بــه موضــوع بازارچــه دائمــی صنایــع دســتی گــرگان هم
اشــاره و بیــان کــرد :از ســه مســیر ایجــاد بازارچــه دائمــی
مرکــز اســتان را پیگیــر هســتیم.
وی گفــت :اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه موافقــت کــرد
کــه مکانــی را بــرای ایجــاد بازارچــه دائمــی صنایــع دســتی
گــرگان در اختیــار هنرمنــدان قــرار دهــد و از رئیــس
هیئتمدیــره انجمــن هنرمنــدان و صنعــت گــران گلســتان
خواســتیم هماهنگیهــا را بــا اداره کل اوقــاف انجــام دهــد.
کریمـی با بیـان اینکـه اسـتاندار هـم پیگیـر ایجـاد بازارچه
دائمی صنایع دسـتی در اسـتان اسـت ،اضافه کرد :بـه تازگی

اسـتاندار با سـعیدی کیا ،رئیس بنیاد مسـتضعفان مکاتبهای
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
دادیــم زمیــن گاراژ مهرآییــن کــه ســه دانــگ آن توســط
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 بازارچههای
دائمـی صنایـع دسـتی در شهرسـتانها خبـر میدهـد در
حالـی کـه هنرمنـدان نبـود حمایتهـای الزم و نداشـتن
بازارچههـای فـروش را معضـل اصلـی ایـن حـوزه میداننـد
و معتقدنـد شـرایط گلسـتان نسـبت بـه یـک دهـه گذشـته
در ایجـاد بازارچههـای دائمـی بغرنجتـر 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.

فرهنــگ و هنــر ایــران
NEWSAGENCY

صفحه  | 22شماره  | 29تیر 97

MEHR

خط خوش مبارزه/جالی هنر در روزهای دفاع
مریم کشاورز

مبــارزه بــرای ایرانیــان یــادآور انقــاب
و دفــاع مقــدس دارد ،روزهایــی کــه در
دل مبــارزات انقالبــی ســپری کردنــد و
ســپس در مقابــل جنگــی تمــام عیــار
قــرار گرفتنــد.

در ســن  ۱۳ســالگی بــرای نخســتین بــار بــه دســت
ســاواک دســتگیر شــد ،زمانــی کــه دســت هــای رنگــی و
لبــاس آغشــته بــه رنگــش نشــان مــی داد در حــال دیــوار
نویســی بــوده ،امــا خــط خــوش و خــاص نوشــته باعــث
شــد کــه بــاور نکننــد ایــن نوشــته کار نوجوانــی ۱۴-۱۳
ســاله باشــد.
از پــدر و پــدر بــزرگ خوشنویســی را آموختــه بــود ،هنــر
ریشــه در گذشــتگان ایــن خانــدان داشــت ،امیرهــم مانند
بیشــتر گذشــتگان خــط را در کودکــی آموختــه بــود.
خــوش نویســی در ذات او نهفتــه شــده بــود ،هنــری کــه
بعدهــا در مســیری خــاص مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.
هنرمند دیوار نویس
امیــر عاملــی خــودش اینگونــه تعریــف مــی کنــد ۱۳ :یــا
 ۱۴ســاله بــودم در خیابــان ســپه امــروز رو بــه روی کوچــه
محمدیــه روی دیــواری بــزرگ بــا خــط خــوش مــی
نوشــتم« :اســتقالل ،آزادی ،جمهــوری اســامی».
مامــور ســاواک بــا لبــاس شــخصی از آن محــل مــی
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
شــدم تمــام مســیر داشــتم بــه ایــن فکــر میکــردم کــه
چــه تاوانــی خواهــم پرداخــت ،دســت هــا و لباســم رنگــی
بــود ،راهــی بــرای فــرار نداشــتم.
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،
ولــی تــرس آن لحظــات ،لحظــه دســتگیری تــا انتقــال
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
ســاواکی هــا بــود ،پــدرم نگــران بــود و مــی ترســید بــه
سرنوشــتی کــه خیلــی از جــوان هــای آن روزگار دچــار
شــدند ،برســم.
آقــای عاملــی میگویــد :ماجــرا بــه همیــن جــا ختم نشــد،
خــط خــوش مــن بــرای خیلــی هــا مــورد نیــاز بــود ،آن
هــم در روزهایــی کــه نــه کامپیوتــر وجــود داشــت و نــه
راهــی بــرای تایــپ کــردن نوشــته هــا ،دســت نویــس
کــردن آنهــا بایــد بــه خــوش تریــن خــط ممکــن انجــام
میشــد ،بعــد از دســتگیری توســط ســاواک مســیر فعالیتم
تغییــر کــرد ،شــب هــا درخانــه هــا مــی نوشــتیم ،از
اعالمیــه گرفتــه تــا دســت نوشــته و بنــر و پــاکارد بــرای
راهپیمایــی هــا.
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
شــده بــود و آن هراســی کــه از ســاواک داشــتم کمتــر

بــود ،بــه عــاوه 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 انقــاب مــی گویــد :بعــد
از پیــروزی انقــاب دیگــر کشــور گویــی بــه یــک آرامــش
رســیده بــود ،اگرچــه بعدهــا فهمیدیــم آرامــش قبــل از
طوفــان بــوده اســت ولــی در ایــن فرصــت ازدواج کــردم،
پســردار شــدم و هنرکــده خــود را بــا نــام هنرکــده امیــر
راه انــدازی کــردم .در ایــن هنرکــده کارم آمــوزش هنــر بــه
جوانــان و عالقمنــدان بــود.
وی مــی افزایــد :بعدهــا پایــم بــه دانشــگاه هــا بــاز شــد،
اســتاد خوشنویســی بــودم و توانســتم در آن ســالها ایــن
هنــر را بــه خیلــی از عالقمنــدان آمــوزش دهــم.
ایــن هنرمنــد مــی افزایــد :آرامــش آن روزهــا این اجــازه را
داد تــا اولیــن رســم الخــط شکســته را بــا نــام رســم الخــط
امیــر بــه انتشــار برســانم و بعــد هــم کتابــی از خطــوط
قدمــا بــا همــکاری چنــد تــن از هنرمنــدان ایــن رشــته به
مرحلــه انتشــار رســاندم.
عاملــی میگویــد :روزهــای آرامــش ولــی دوام زیــادی
نداشــت ،در چنــد ســاعت خبــر شــروع جنــگ در همــه
کشــور پیچیــد ،ابــزار ارتبــاط جمعــی خاصــی وجــود
نداشــت ولــی پــرواز هواپیماهــا از آســمان شــهر خبــر از
شــروع دردســری بــزرگ بــرای ایــران داشــت ،آن روزهــا
فکــر میکردیــم چنــد روز و چنــد ماهــی را گرفتــار جنــگ
خواهیــم بــود .مــردم بــه ســمت مســاجد و پایــگاه هــای
بســیج بــرای دریافــت اســلحه هجــوم بــرده بودنــد.
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

مــا بــا کالشــینفک روی پشــت بــام هــا رفتــه بودیــم
و فکــر میکردیــم مــی توانیــم بــه هواپیماهــای عراقــی
شــلیک کنیــم.
حضور در جبهه
 ۶ماهــی 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
مــی توانــم کار فرهنگــی انجــام دهــم ،بــا یــک تیمــی
قــرار شــد برویــم بــه مناطــق جنگــی و بــرای مــردم و
رزمنــدگان تئاتــر اجــرا کنیــم ،بــا یــک تیــم تئاتــر مدتــی
بــود در هــال احمــر قزویــن اجــرای برنامــه داشــتیم و بــا
همیــن تیــم راهــی شــلمچه شــدیم.
بــه اینجــای صحبــت کــه میرســد شــور آن روزهــا را
مــی تــوان در مــوج صدایــش احســاس کــرد ،میگویــد:
آن روزهــا کار همــه رفتــن بــود ،همــه میدانســتیم چــه
میخواهیــم انقــاب اســامی را بــه ســختی بــه دســت
آورده بودیــم اجــازه نمیدادیــم بــه ایــن راحتــی هــا آن را
از دســت مــا بگیرنــد.
از همســر و فرزنــدش کــه مــی پرســم میگویــد :نــه کــه
دلتنگــی نباشــد ،بــود ،اتفاقــا همســرم آن روزها بــاردار بود
روزهــای ســختی بــود او هــم دلتنــگ بــود بــه عــاوه ایــن
کــه پــدر و بــرادرش هــم در میــدان مبــارزه بودنــد ولــی
میدانســت ایــن فرهنــگ در کشــور و بخصــوص خانــواده
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
روزی برمیگشــت بــا خجالــت در شــهر راه میرفــت ،هــر
کســی کــه احســاس مــی کــرد کاری از دســتش برمــی
آیــد راهــی میشــد.
خرقه ارغوانی و حدیث عشق
خرقــه ارغوانــی و حدیــث عشــق نــام دو نمایشــنامه ای
اســت کــه آن روزهــا بســیار مــورد توجــه قــرار گرفــت.
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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  ۶مــاه در جبهــه بودیم از شــلمچه شــروع شــد
و در غــرب کشــور بــه اتمــام رســید حتــی بعــداز ایــن کــه
در جبهــه اجــرا شــد تــاش 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
بــود بــرای همیــن در روزگاری کــه نــه تلویزیــون ،نــه
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
تئاتــر  را تماشــا میکــرد ،حتــی یــک روز بــه مــن گفــت
«ناراحــت نباشــید اگــر شــما رزمنــده نیســتید ،کاری کــه
شــما انجــام میدهیــم تاثیــرش از بارهــا رزم و نبرد بیشــتر
اســت»
وی میگویــد :بعــد از ایــن کــه بــه ســمت غــرب کشــور
رفتیــم متوجــه نیازهــای خــاص فرهنگــی در آن منطقــه
شــدیم ،حتــی خطاطــی و شعارنویســی و بنــر نویســی
انجــام مــی دادیــم .در ایــن مــدت بــرادر کوچکترم نیــز در
میــدان بــود و مبــارزه میکــرد.
شهید زین الدین پای ثابت تئاتر حدیث عشق
عاملــی مــی گویــد :هــر شــب اجــرا یــک اتفــاق تــازه بــود
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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.
وی خاطرنشــان کــرد :آقــای دلزنــده اســتاد نقاشــی انــد
اونجــا نقاشــی کشــیده بودنــد واقعــا شــادی بچــه هــا
خیلــی بــرای مــا شــادی آور بــود و خاطراتــی کــه خلــق
میشــد بیشــتر از شــادی بچــه هــا بــود در روزگاری کــه نه
اینترنــت بــود نــه تلویزیــون بــود نــه روزنامــه بــود و اتفــاق
فرهنگــی بیــن رزمنــدگان وجــود نداشــت جــز تئاتــر و
شــادی و خنــده و در همــان چهــار چــوب جنــگ و جبهــه
تــاش مــی کردیــم تــا از دلتنگــی هایشــان قــدری کــم
کنیــم و همیــن خیلــی لــذت بخــش بــود.
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
بــه راحتــی قابــل مشــاهده بــود و مــا هــم خوشــحال

بودیــم از ایــن تاثیــر خــاص و شــگفت انگیــزی کــه روی
مــا داشــت.
عاملــی افــزود :جبهــه معانــی عریــان شــده خلــوص و تقوا
را بــه مــا ارائــه میــداد و هنــر میتوانســت در ایــن بســتر
زالل بــه تکامــل برســد.
وی مــی گویــد :ایــن ارتبــاط منطقــی بیــن هنــر و خلوص
جبهــه زمینــه را بــرای رشــد هنــر ایجــاد کــرده بــود،
زاللــی دفــاع و رزمنــدگان هنــر را تکمیــل میکــرد و هنــر
نیــز جالبخــش روح جبهــه و رزمنــدگان بــود.
عاملــی از روزهــای شــعر و شــاعری در جبهــه میگویــد:
وقتــی دســتت بــه هیــچ جــا نمیرســد ،وقتــی افتــاده
ای درون یــک زخــم شــیرین تنهــا کاری کــه میتوانــی
انجــام دهــی ســرودن شــعر اســت و ایــن کــه احساســت
را خالصــه کــرده و تــاش کنــی بــرای ایــن کــه مانــدگار
شــود و اجــازه ندهــی بــه ایــن زودی هــا از بیــن بــرود.
باور کنید بال و پری را که سوخته است
عمــق بغــض را مــی شــود در صدایــش شــنید وقتــی بــه
اینجــای صحبــت مــی رســد :خانــم شــاید شــما ندانیــد
ولــی مــا دیدیــم و درک کردیــم در جبهــه ها چه گذشــت،
روزی بــود کــه مــن بــه چشــم خــودم دیــدم پــدری
ســوخته هــای فرزنــدش را در یــک گونــی روی دوشــش
حمــل میکــرد.
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
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جبهــه برگشــتم تکمیلــش کــردم ،میــدان مبــارزه میــدان
جهــاد بــود.
شهادت علی اصغر
از جبهــه کــه برگشــتم کارم را دوبــاره آغــاز کــردم،
بنــر نویســی میکردیــم و اعالمیــه هــا را روی پارچــه
مــی نوشــتیم ،نوشــتن اســامی شــهدا بــرای نصــب در
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
یادداشــت میکــردم ،پدرخانمــم لیســت را کــه دیــد
گوشــه ی پایینــی آن را کنــد و بــرد ،همــه اســامی را
یادداشــت کــردم.
وقتــی کارم تمــام شــد ،لیســت ناقــص بــود ،اســم یکــی
از شــهدا نبــود ،مســئولین کــه بــرای دریافــت بنــر آمدنــد
متوجــه شــدم آن اســم کنــده شــده «علــی اصغــر»
بــود بــرادر کوچکتــرم ،ســاکش را دســتم دادنــد ،بــاورم
نمیشــد ،ســاک را بــاز کــردم ،خــودش بــود ،لبــاس
هایــش ،ســاعتش و ...
اینجــای صحبــت دیگــر بــا یــک هنرمنــد گفــت وگــو
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
بعــد از ایــن کــه پــدر و مــادرم از دنیــا رفتنــد دلــم بــه
همیــن یــک بــرادر خــوش بــود کــه آن هــم شــهید شــده
بــود ،کاری نمیتوانســتم بکنــم.
فقــط دور شــدم نمیدانــم  ۵ســاعت  ۶ســاعت یا بیشــتر در
گوشــه پــارک نشســتم و بلنــد بلنــد گریــه کــردم ،آنقــدر
گریــه کــردم کــه دیگــر احســاس
کــردم کافــی اســت ،بلنــد شــدم و
بــرای کارهــای مراســم راهــی خانــه
شــدم.
ایــن بــرادر شــهید میگویــد:
شــهادت علــی اصغــر شــوک بزرگی
بــرای مــن بــود ،بــاورم نمیشــد بــه
ایــن راحتــی بــرادر کوچکتــرم را از
دســت داده ام ،علــی اصغــر مــن ۱۸
ســالگی اش را تــازه رد کــرده بــود،
دلــم ســوخت از ایــن کــه در مدتــی
کــه در جبهــه بــودم نتوانســته بودم
او را ببینــم.
دوباره جبهه
بعــد از علــی اصغــر حــال و روز
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خوبــی نداشــتم ،گریــه امانــم نمیــداد ،راهــی جبهــه
شــدم دلــم میخواســت ببینــم بــرادرم کجــا بــه شــهادت
رســیده اســت ،بــا طلبــکاری خاصــی رفتــم ولــی از رفتنــم
شــرمنده شــدم ،آنجــا کــه رســیدم پــدری را دیــدم کــه
 ۳پســرش را در راه خــدا داده بــود ،بــرادری دیــدم کــه ۴
نفــری آمــده بودنــد و حــاال تنهــا بازمیگشــت.
ایــن دفعــه مــن بــرای هنــر بــه جبهــه نرفتــه بــودم ،ایــن
دفعــه یــک بــرادر شــهید بــودم رفتــم تــا محــل شــهادت
علــی اصغــر را ببینــم شــاید بتوانــم آنجــا آرام شــوم ،آن
جــا کــه بــودم آرامــش پیــدا کــردم ،حالــم بهتــر شــد،
چنــدروزی بــودم و بعــد برگشــتم قزویــن.
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 جــا دهــد.
پذیرشقطعنامه/لبیکمردم
بــا اعــام خبــر پذیــرش قطعنامــه همــه راهــی جبهــه
شــدیم ،انــگار بــرای خداحافظــی رفتــه بودیــم ،آنجــا کــه
رســیدم همــه بودنــد ،هــر کســی کــه میشــناختم آمــده
بــود ،همــه بــرای خداحافظــی آمــده بودیــم.
مداحــی کردیــم ،گریه کردیــم ،بــا رفتگانمــان خداحافظی
کردیم و برگشــتیم.
شوق شبنم ،یادگار وقت ،حسرت پرواز
کتــاب هــای شــعر حســرت پــرواز ،یــادگار وقــت و شــوق
شــبنم بعــد از دوران جنــگ بــه چــاپ رســید کــه همــه
نشــات گرفتــه از همــان روزهــا بــود.
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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
جــا داده بــود و حاصــل ایــن تاثیــر  ۳کتــاب در ایــن بــاره
شــد.
تنهــا دغدغــه جــدی مــن بعــداز جنــگ ایــن بــود کــه
نســل بعــد از مــا ایــن خاطــرات و ایــن مجاهــدت هــا
را فرامــوش نکنــد .از روی کتــاب «تاکــه پاینــده بمانــد
ایــران»  کتــاب شــعر کــودک و نوجــوان را بــرای بــه
َ
تصویــر کشــیدن ایــن دلیــر مــردی هــا تالیــف و منتشــر
کــردم.
وی میگویــد :یــادگار ایــن زخــم شــیرین ســالها در ســینه
همــه دلســوختگان جنــگ وجــود دارد و همیــن مســئله
ســبب شــده اســت مــا تــاش بیشــتری بــرای کمــک بــه
ایــن جریــان داشــته باشــیم.
عاملــی مــی گویــد :مــن در ایــن کتــاب تــاش کــردم
تــا سرگذشــت شــهدا را بــا ابــزار شــعر بــه تصویــر بکشــم
بــرای نســل جدیــد و کــودکان ایــن کتــاب در یــک تیــراژ
بســیار بــاال چــاپ شــد.
میگویــد :االن نــوه هــای مــن همــه شــعرهای کــودک
جبهــه را حفــظ هســتند و رســالت و حــال و هــوای آن
را میداننــد ،آن هــا امــروز میداننــد کــه مــا چــکار کردیــم
تــا چــراغ از تــو نگیــرد دشــمن  از ایــن رو بــه نظــر مــن
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  ۱۷کتــاب در حوزه
خوشنویســی و شــعر  را بــه مرحلــه انتشــار برســاند کــه
بخــش قابــل توجهــی از آن در حــوزه
دفــاع مقــدس و جنــگ تحمیلی اســت.
عاملی در پایــان از مســئولین فرهنگی
هــم گالیــه دارد کــه در ایــن حــوزه بــا
جدیــت وارد نشــده انــد .او میگویــد:
نبایــد اجــازه داد دشــمن بــا باورهــای
مــا بــازی کنــد ،امــروز دشــمن روی
ایــن مســئله هــدف گیــری جــدی
داشــته و تــاش کــرده تــا بــه نســل
جــوان مــا عکــس جریــان جنــگ را
معرفــی کنــد.
وی خاطرنشــان کــرد :ایــن کــه اصــل
دفــاع را زیــر ســوال میبرنــد یعنــی
پایمــال کــردن خــون شــهدای پــاک ما
کــه بــا جــان و دل در راه حفــظ ایــن
خــاک و بــوم تــاش کــرده انــد.
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نیره شفیعیپور

ندوشــن از کهنتریــن شــهرهای
ایــران و بهرهمنــد از میــراث و آثــار
ارزشــمندی اســت کــه از جملــه آنهــا
میتــوان بــه قرآنهــای خطــی 700
ســاله اشــاره کــرد امــا نبــود فضــای
مناســب ،ایــن آثــار را بــه ســمت یــزد
روانــه کــرد.

ندوشــن یکــی از کهنتریــن و قدیمیتریــن شــهرهای
ایــران بــه شــمار مــیرود کــه در فاصلــه  ۸۰کیلومتــری
از مرکــز اســتان یــزد و در شهرســتان میبــد واقــع شــده و
جمعیــت ســاکن در آن بــه حــدود  ۲هــزار و  ۵۰۰نفــر
میرســد.
همانطــور کــه از قدمــت ایــن شــهر تاریخــی بــر میآیــد،
آثــار و میــراث تاریخــی گرانبهایــی در ایــن منطقــه وجــود
دارد کــه بافــت تاریخــی و منبــر چوبــی مســجد جامــع
ندوشــن تنهــا بخشــی از آنهــا بــه شــمار مــیرود.
گرچــه بافــت تاریخــی ندوشــن بــا مشــکالت ریــز و درشــت
بســیاری دســت و پنجــه نــرم میکنــد و منبــر چوبــی ۷۰۰
ســاله نیز در فضایــی نامناســب و در معرض تعــرض نگهداری
میشــود کــه خــود نیــاز بــه مجالــی جداگانــه بــرای بحــث
و بررســی دارد ،امــا شــاید بتــوان بافــت تاریخــی ندوشــن را
یکــی از بکرتریــن بافتهــای تاریخــی کشــور دانســت.
کتابهــای خطــی  ۷۰۰ســاله مدتهــا در انبــاری
یــک مســجد نگهــداری شــد
در کنــار ایــن آثــار ،مــردم ندوشــن ســالها از گنجینههــای
عظیمــی محافظــت کردنــد کــه از جملــه آنهــا میتــوان بــه
مجموعــهای از کتابهــای خطــی  ۷۰۰ســاله اشــاره کــرد،
کتابهایــی کــه ســالها در انبــاری یــک مســجد نگهــداری
شــد و تــا مــرز متالشــی شــدن پیــش رفــت امــا گــزارش
مهــر در ســال  ۸۸ســبب شــد تــا ایــن کتابهــا بــه مــکان
دیگــری منتقــل شــود.
گرچــه نبــود مــوزه و حتــی یــک فضــای اســتاندارد بــرای
نگهــداری ایــن کتابهــا ســبب خــروج ایــن میــراث
گرانبهــا از ندوشــن شــد ،امــا مــردم دلخــوش بــه ایــن
بودنــد کــه از ایــن گنجینــه در فضایــی مناســب نگهــداری
میشــود.
خبــری از وضعیــت نگهــداری کتابهــای خطــی
ندوشــن در دســت نیســت
اکنــون خبرهــا حاکــی از آن اســت کــه ایــن کتابهــا در
گنجینــه میــراث فرهنگــی یــزد نگهــداری میشــوند امــا
از کــم و کیــف نگهــداری آنهــا خبــری در دســت نیســت و
مــردم ندوشــن پــس ســالها اکنــون پیگیــر وضعیــت ایــن
کتــب هســتند.
ماجــرای ایــن کتابهــا از ایــن قــرار بــود کــه در گوش ـهای
از انبــاری مســجد جامــع ندوشــن ،تعــدادی کتــاب خطــی
کــه همــه آنهــا کتــاب قــرآن بودنــد و حاشــیه نگاریهــای
آنهــا بــا طــا نگاشــته شــده بــود ،در شــرایطی نامطلــوب
و غیراســتاندارد نگهــداری میشــدند کــه ایــن شــرایط،
کتابهــا را در معــرض متالشــی شــدن قــرار داده بــود.
ایــن قرآنهــای خطــی بــه اذعــان برخــی کارشناســان
قدمتــی  ۷۰۰ســاله دارنــد و بــرای برخــی از آنهــا نمیتــوان
قیمتــی تعییــن کــرد و ارزش برخــی از آنهــا بــه چندیــن
میلیــارد تومــان میرســد.
تــا چنــد ســال پیــش ۱۴۵ ،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  ۸۹ســاماندهی نشــد
و نگهــداری از ایــن کتابهــای ارزشــمند همانگونــه کــه بــه
آن اشــاره شــد در انبــاری در گوشــه مســجد بــدون حفــاظ
ویــژهای صــورت میگرفــت.
بــرای بــه تماشــا گذاشــتن ایــن قرآنهــای خطــی نیــز از
رحلهایــی روی میزهایــی در فضــای مســجد اســتفاده
میشــد و لمــس ایــن آثــار توســط بازدیدکننــدگان بــه
راحتــی صــورت میگرفــت.
ایــن امــر از آن حیــث مــورد انتقــاد بــود کــه کتــب کامــا 
فرســوده و برگههــای آنهــا در شــرایط نامطلوبــی قــرار
داشــت و بــا هــر ورق زدن کتــاب ،امــکان متالشــی شــدن
آن وجــود داشــت.
فضــای نگهــداری از ایــن کتــب بــه انــدازهای نــا امــن بــود و
میــراث فرهنگــی بــه انــدازهای نســبت بــه آن بیتفــاوت بــود
کــه حتــی تعــداد زیــادی از ایــن کتابهــا ســرقت شــدند.

پــس از بازدیــد جمعــی از خبرنــگاران در ســال  ۸۸از ایــن
کتابهــا در ســفر بــه شــهر ندوشــن ،خبرگــزاری مهــر
سلســله گزارشهایــی از وضعیــت ایــن کتــب منتشــر کــرد
کــه ایــن امــر ســبب تــا میــراث فرهنگــی بــرای انتقــال ایــن
کتابهــا اقــدام کنــد.
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
شــد کــه ایــن کتابهــای ارزشــمند در گنجینــه میــراث
فرهنگــی یــزد نگهــداری شــود.
اکنــون حــدود  ۱۰ســال اســت کــه انتقــال ایــن کتابهــا
میگــذرد امــا هیــچ خبــری از احــداث مــوزه نیســت و حتــی
میــراث فرهنگــی ســایر آثــار تاریخــی ایــن شــهر را نیــز
نادیــده گرفتــه و توجهــی بــه آن نــدارد.
برخــی مــردم ندوشــن ایــن روزهــا پیگیــر وضعیــت کتابهــا
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بــه عنــوان میــراث شــهر خــود هســتند امــا خبــری جــز
نگهــداری آنهــا در گنجینــه میــراث فرهنگــی یزد نمیشــوند
امــا برخــی کارشناســان میــراث فرهنگــی ،مــکان نگهــداری
ایــن کتــب را حتــی در شــرایط فعلــی نیــز ،غیراســتاندارد
میداننــد.

یــزد بینتیجــه مانــد و برخــی کارشناســان میــراث فرهنگــی
نیــز از وضعیــت و سرنوشــت کتابهــا بیاطــاع بودنــد.
بخشــداری ندوشــن اکنــون تنهــا مرجعــی اســت کــه مــردم
بــه آن مراجعــه کــرده و درخواســتهای خــود را در ایــن
زمینــه مطــرح میکننــد.

مــردم ندوشــن پیگیــر احــداث مــوزه و بازگشــت
کتــب تاریخــی هســتند
مــردم ندوشــن ایــن روزهــا در کنــار همــه دغدغههــای
اقتصــادی خویــش ،وعــده مســئوالن بــرای احــداث مــوزه را
فرامــوش نکردهانــد و بــا مراجعــات مکــرر بــه بخشــداری،
خواســتار احــداث مــوزه و بازگردانــدن کتابهــا بــه ندوشــن
و فراهــم آوردن شــرایط مســاعد بــرای نگهــداری از منبــر
چوبــی قدیمــی و دیگــر آثــار تاریخــی ایــن شــهر شــدهاند.
تــاش بــرای برقــراری ارتبــاط بــا میــراث فرهنگــی اســتان

کهنتریــن شــهر تاریخــی ایــران نمایندگــی
میــراث فرهنگــی نــدارد
بخشــدار ندوشــن گفــت :ندوشــن بــا وجــود اهمیــت و
جایگاهــی کــه در میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایــع
دســتی دارد ،متاســفانه از وجــود نمایندگــی اداره میــراث
فرهنگــی بیبهــره اســت و ایــن امــر مشــکالت بســیاری را
در ایــن منطقــه تاریخــی بــه وجــود آورده اســت.
ســید بهــروز موســوی عنــوان کــرد :ایــن بیتوجهــی
ســبب شــد تــا بســیاری از بناهــای تاریخــی و قدیمــی آن
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بــه ســمت ویرانــی و نابــودی بــرود و مــردم نیــز مرجعــی بــه
جــز بخشــداری بــرای مراجعــه بــه منظــور رســیدگی بــه این
وضعیــت ندارنــد.
وی در مــورد کتابهــای خطــی گفــت :در ندوشــن کتــب و
قرآنهــای خطــی کــه برخــی از آنهــا بــا آب ط ـا نگاشــته
شــده بــود ،وجــود داشــت امــا بــه بــه دلیــل نبــود مــوزه و
مــکان مناســب بــرای نگهــداری ،بــه مرکــز اســتان و اداره
کل میــراث فرهنگــی اســتان انتقــال داده شــد کــه انتظــار
مــیرود ایــن میــراث ارزشــمند بــه نحــوی شایســته و
مطلــوب مراقبــت و پاســداری شــود.
موســوی خاطرنشــان کــرد :در ایــن مــدت نیــز پیگیریهــای
بســیاری بــرای تکمیــل ،تجهیــز و راهانــدازی مــوزه ندوشــن
شــده کــه امیدواریــم در ســال جــاری ایــن مهــم بــا حمایــت
فرمانــدار میبــد و اهتمــام اداره میــراث فرهنگــی شهرســتان
میبــد بــه ســرانجام برســد.
بخشــدار ندوشــن عنــوان کــرد :بــرای ســاختمان مــوزه
ندوشــن ،یکــی از خانههــای قدیمــی و بســیار زیبــا و
ارزشــمند در بافــت تاریخــی در نظــر گرفتــه شــده کــه
امیدواریــم بــا اختصــاص  ۲میلیــارد ریــال ،فضــای فیزیکــی
و فرآینــد بازســازی آن بــه ســرانجام برســد.
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
تکمیــل جــاده ورزنــه ـ ندوشــن ،ایــن مهــم تقویــت و
زمینــه اشــتغال و رونــق اقتصــادی در خــور توجهــی
فراهــم خواهــد شــد.
امیــد م ـیرود پیگیریهــای مــردم ندوشــن بــرای اطــاع
از وضعیــت کتــب خطــی و بازگردانــدن آن بــه ندوشــن
نیــز بــه ســرانجام برســد و مســئوالن میــراث فرهنگــی،
پاســخی دلگــرم کننــده بــرای مــردم ایــن منطقــه داشــته
باشــند.

ضرورتجلوگیریازترویجعرفانکاذب/قدردانچهرههایماندگارباشیم
همایـش میـراث جهانی
خرقـان
شـاهرود،
و بسـطام بـا حضـور
چهرههـای مانـدگار
ادبیـات،
عرصـه
محمدحسین
مهناز همتی
موسـیقی ،اندیشـمندان
عابدی
اسلامی و چهرههـای
سیاسـی و مدیریتـی در بسـطام بـه پایـان رسـید.

شــاهرود در حالــی میزبــان همایــش دو روزه میــراث جهانی
شــاهرود ،خرقــان و بســطام بــود کــه مهمانانــی از آمریــکا،
ترکیــه و جایجــای ایــران اســامی شــامل هنرمنــدان،
موســیقیدانان ،اندیشــمندان اســامی و چهرههــای
دانشــگاهی ،مفســران تاریــخ ادبیــات ایــران اســامی،
چهرههــای مانــدگار عرصــه علــم و فرهنــگ بــا دســتپر
بــرای تبییــن اندیشــههای عرفایــی ماننــد ابوالحســن
خرقانــی و بایزیــد بســطامی آمــده بودنــد ،عارفانــی کــه
هرکدامشــان بــرای یــک کشــور کافــی هســتند تــا بتواننــد
ســاالنه میلیونهــا نفــر را بــه خــود جــذب کننــد و هــر
دویشــان در فاصلــه  ۲۵کیلومتــر از دیگــری ،در یــک
شهرســتان جمــع هســتند و ایــن اتفاقــی نیســت و نشــان
از تربیــت علمــا و فضــای نامــداری چــون آیتاهللالعظمــی
شــاهرودی ،آیــتاهلل آقابــزرگ اشــرفی ،ابــن یمیــن

فرومــدی ،فروغــی بســطامی ،عالءالدولــه ســمنانی ،بایزیــد
بســطامی و ابوالحســن خرقانــی ،شــیخ حســن جــوری و
شــیخ عمادالدیــن و  ...در اســتان ســمنان دارد.
در ایــن همایــش امــا نــواده بیســت و دوم موالنــا نیــز از
کشــور ترکیــه حضــور داشــت مهمانــان دیگــر شــهرام
ناظــری اســتاد آواز ایــران بــود و شــاهو عندلیبــی او را
همراهــی میکــرد ،بســیاری از اندیشــمندان ادبیــات
و تاریــخ ایــران نیــز در ایــن همایــش حضــور داشــتند
چهرههــای نامــداری کــه هرکدامشــان کولهبــاری از
اندیشــه و تجربــه و تدریــس در دانشــگاههای دنیــا را بــه
همــراه دارنــد لــذا ایــن همایــش بــرای شــاهرود فرصتــی
طالیــی بــرای شناســاندن میــراث جهانــیاش بــه دنیــا
بــود و از ســوی دیگــر آشــنایی مــردم بــا مقولـهای کــه بــه
آن گردشــگری عرفانــی و یــا توریســم فرهنگــی میگوینــد
در ادامــه نگاهــی اجمالــی بــه ســخنرانیها و موضوعــات
پیرامــون ایــن همایــش دوروزه بهصــورت جمعبنــدی
میپردازیــم.
امــروز بایــد بیــش از گذشــته بــر روی افــکار
اندیشــمندان تمرکــز کــرد
مدیرعامــل موسســه پژوهشــی میــراث مکتــوب در ایــن
همایــش بیــان اینکــه در ایــن مرکــز حــدود  ۴۰۰کتــاب
بــه چــاپ رســیده اســت ،گفــت :از ایــن تعــداد  ۴۰عنــوان
کتــاب پیرامــون عرفــان و فلســفه اســت.

اکبــر ایرانــی بابیــان اینکــه در شــاهرود شــخصیتهایی
وجــود دارد کــه ناشــناخته هســتند ،گفــت :ایــن همایــش
میتوانــد بــه شــناخت و چــاپ آثــار آنهــا در میــراث
مکتــوب کمــک کنــد.
وی همچنیــن بابیــان اینکــه مقــاالت افــرادی نظیــر
مالصــدرا پیرامــون بایزیــد بســطامی را نبایــد نادیــده
گرفــت ،افــزود :کتابهــا و آثــار ایــن بــزرگان قابلبررســی
در میــراث مکتــوب اســت کــه بــا بهرهگیــری از ایــن
فرصــت میتــوان شــخصیتهای بــزرگ ایرانــی کــه مــورد
بیمهــری قــرار گرفتنــد را بهتــر شــناخت.
ایرانــی بابیــان اینکــه امــروز بایــد بیــش از گذشــته بــر
روی افــکار و اندیشــههای افــرادی نظیــر موالنــا کارکــرد،
ابــراز داشــت :برگــزاری ایــن همایشهــا بــه بیــان و
انتقــال درســت اندیش ـههای عرفــای بــزرگ ایــران کمــک
میکنــد و قطعـاً مباحــث ســازگار بــر پایــه عقــل و منطــق
موردقبــول اهــلدل خواهــد بــود.
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
عرفانــی در تعالــی روح و ذهــن مــردم تأثیــر مثبــت دارد
همچنیــن ســلطان العارفیــن بایزیــد بســطامی و شــیخ
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ابوالحســن خرقانــی ازجملــه پایههــای اصلــی عرفــان در
کشــور محســوب میشــوند کــه در حقیقــت ایــن رونــد
حرکــت حکمــت خســروانی و عرفانــی بــزرگ بشــری مــا
همــه درگــرو ایــن عرفــا اســت
وی ســخن میگفــت بیــان کــرد :مــردم بــرای هــر چیــز
اصیــل و درســت شــور و اشــتیاق دارنــد ،ایــن خــود گام
بزرگــی در راســتای موســیقی عرفانــی محســوب میشــود
کــه درواقــع رشــد همیــن موســیقی در تعالــی روح و ذهــن
مــردم تأثیــر مثبتــی خواهــد داشــت.
وی بابیــان اینکــه بــرای شــناخت عرفــا و بهویــژه افــراد
خاصــی نظیــر شــیخ ابوالحســن خرقانــی و ســلطان
العارفیــن بایزیــد بســطامی برنامهریــزی مناســبی صــورت
نمیگیــرد ،ابــراز داشــت :متأســفانه بــرای شــور و اشــتیاق
مــردم نیــز در ایــن حــوزه کاری انجــام نمیشــود.
ناظــری بیــان کــرد :عرفــای زاده شــاهرود جزو نوابغ بشــری
محســوب میشــوند کــه در تمــام دنیــا فقــط یــک نمونــه
از آنهــا وجــود دارد طبیعت ـاً توجــه بــه عرفــان و شــناخت
عرفــا بایــد جدیتــر گرفــت و بــرای آن تصمیمــات الزم را
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
ابــراز حمایــت کــرد ،وی در ســخنان خــود گفــت :ملــت
ایــران پشــتوانه عظیــم ســرمایه معنــوی اســت کــه
میتوانــد بااقتــدار روبهجلــو پیــش رفتــه و دســتخوش
تالطــم روزگار نشــود ،بــه گواهــی تاریــخ ،پیونــد میــان
ایــران و اســامی از ابتــدا بــر پایــه معرفــت و شــناخت
حاصــل شــد و مصــداق بــارز آن ارتباطــی اســت کــه میــان
برخــی بــزرگان ایــن مرزوبــوم همعصــر رســولاهلل(ص)
و ائمــه اطهــار(ع) وجــود داشــته و حتــی در ســالهای
پــس از اســام در دوران ســلجوقیان و حتــی مغــوالن
نیــز بهواســطه خودبــاوری و غنــای فرهنــگ و اســتحکام
ارزشهــای اخالقــی حاکــم بــر جامعــه ایرانــی نهتنهــا
نتوانســتند زبــان مــا و نگــرش مــا و فرهنــگ نیــز تغییــر
دهنــد بلکــه بهناچــار خودشــان از ترویــج دهنــگان هنــر،
ادب و ایمــان مــردم ایــران شــدند.
حســینی شــاهرودی بیــان کــرد :آثــار ایــن ترویــج
فرهنگــی در نثــر و نظــم و معمــاری دوران تاریخــی ماننــد

ســلجوقی بهوفــور مشــاهده میشــود امــا امــروز جامعــه
مــا بیشازپیــش بــه یــک تحــول فرهنگــی و انقــاب
واقعــی فرهنگــی بــرای احیــای اخــاق نیازمنــد اســت و
ایــن امــر جــز بــا تمســک بــه آموزههــای نــاب اســامی
و اندیشــههای تابنــاک اندیشــمندان و مفاخــر ملــی
و مذهبــی امکانپذیــر نیســت همچنیــن بایــد گفــت
بیشــک تفاخــر بــه داشــتههای فرهنگــی و کهــن ایــران
و بزرگداشــت مقــام و شــخصیت عرفــا و بــزرگان اســامی
بــه معنــای ســکون در تاریــخ نیســت و لــذا گرامیداشــت
بــزرگان ایــن خطــه ،گرامیداشــت گذشــته و تاریــخ اصیــل
ملــت ایــران اســامی محســوب میشــود.
نماینــده مــردم شــاهرود و میامــی در مجلــس گفــت :رهبــر
معظــم انقــاب اســامی بهعنــوان یــک مرجــع و عــارف
اســامی در بیانــات خودشــان در ســال ۸۵بــرای جلوگیــری
از ایــن جریــان شــوم اســتعماری حســاب مدعیــان
عرفانهــای نوظهــور شــرق و غــرب از عرفــای بزرگــی
ماننــد بایزید بســطامی و شــیخ ابوالحســن بســطامی را جدا
کردنــد.
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
نخبــگان و اســاتید تقاضــا داریــم بــا تشــکیل دبیرخانــه
دائمــی ایــن ســتاد ،ســرمایههای عظیــم معنــوی ایــن
منطقــه را بیشازپیــش ارتقــا دهنــد.
 ۲۵۰بیــت از اشــعار موالنــا دربــاره بایزید بســطامی
ســروده شــده است
مجدالدیــن کیوانــی اســتاد بازنشســته دانشــگاه خوارزمــی
نیــز بابیــان اینکــه در مجلــه موالنــا رومــی بــا همــکاری
دانشــگاه انگلســتان و قبــرس کــه در موسســه میــراث
مکتــوب بــه چــاپ میرســد حضــور بایزیــد بســطامی در
اشــعار موالنــا موردبررســی قرارگرفتــه اســت ،ابــراز داشــت:
 ۲۵۰بیــت از اشــعار موالنــا دربــاره بایزید بســطامی اســت و
موالنــا او را در صــدر همــه عرفــا قــرار میدهــد.
وی بابیــان اینکــه ســنخیت فکــری و عرفانــی بیــن موالنــا
و بایزیــد باعــث میشــود کــه او بیــش از همــه بــه بایزیــد
توجــه داشــته باشــد ،افــزود :در هــر دو بزرگــوار توجــه بــه
مکتــب خراســانی و عشــق عارفانــه وجــود داشــته اســت
و از ســوی دیگــر در اشــعار موالنــا و بایزیــد پارادوکــس و
تناقضگویــی بــه چشــم میخــورد.
مترجــم کتــاب پلهپلــه تــا مالقــات خــدا بابیــان اینکــه
بایزیــد بســطامی در زمــان حیــات خــود دارای شــخصیت
کاریزماتیــک بــوده اســت ،ابــراز داشــت :ایــن ســبک و
ســیاق از زمــان حیــات وی تا زمــان موالنــا در وجــود او بوده
اســت کــه ایــن افتخــاری بــرای مــا محســوب میشــود کــه
نویســندگان و محققــان بیــان میکننــد کــه موالنــا در پنج
قصــه از کتــاب خــود اختصاصـاً بــه بایزیــد پرداختــه اســت.
کیوانــی در ادامــه تصریــح کــرد :قصههــای مطرحشــده
منصــوب بــه بایزیــد مطابــق بــا گرایشهــای فکــری او
اســت کــه در تذکــره االولیــا بــا تغییراتــی ایــن مباحــث
بیــان میشــود کــه درواقــع هرکــدام از ایــن قصههــا
بایزیــد را در مقــام خاصــی ازجملــه ســالک راه ،معلــم و
اســتاد و عالــم  قــرار میدهــد.
معرفــی مفاخــر بــرای جلوگیــری از ترویــج عرفان
کاذب ضــروری اســت
معــاون وزیــر ارشــاد نیــز در بیــن مــردم شــاهرود ،مهمــان
ایــن همایــش بــزرگ بــود محمدمهــدی احمــدی ضمــن
بیــان اینکــه معرفــی مفاخــر شــاهرود بــرای جلوگیــری
از ترویــج عرفــان کاذب ضــروری اســت ،ابــراز داشــت:
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مطرحشــدن مفاخــر و شــخصیتهای تأثیرگــذار بــر
جامعــه میتوانــد الگــوی خوبــی بــرای نســل فعلــی مــا
محســوب شــود چراکــه فطــرت انســان اجتماعــی و الزمــه
آن الگوپذیــری اســت کــه ســبک زندگــی افــراد از همیــن
الگــو نشــئت خواهــد گرفــت.
وی بـا ابراز اینکه شـناخت نسـل فعلی نسـبت بـه مفاخر،
علمـا ،عرفـای گذشـته و شـناخت سـبک زندگـی آنهـا
باعـث میشـود 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.
مشــاور وزیــر فرهنــگ ضمــن بیــان اینکــه بــا معرفــی
عرفــان واقعــی شــکلگرفته بــر تفکــر قرآنــی و اهلبیــت
(ع) عرفــان کاذب کنــار خواهــد رفــت ،ابــراز داشــت:
متأســفانه ایــن نــوع عرفانهــای کاذب هیــچ ماهیــت
دینــی واقعــی در جامعــه ندارنــد و بایــد عرفــای اصیــل کــه
عرفــان آنهــا زاییــده تفکــرات دینــی و ســخنان ائمــه (ع)
اســت جایگزیــن آنهــا شــود.
احمــدی در ادامــه تصریــح کــرد :متأســفانه برخی کشــورها
بــه مصــادره شــخصیتهای فرهنگــی مــا روی آوردنــد و
آنهــا را بــه خــود نســبت میدهنــد و نســل بعــدی نیــز
بــه دلیــل عــدم آگاهــی ،بــه انحــراف کشــیده خواهــد شــد،
بنابرایــن معرفــی ایــن بــزرگان نظیــر شــیخ ابوالحســن

خرقانــی و ســلطان العارفیــن بایزیــد بســطامی از مصــادره
فرهنگــی آنهــا جلوگیــری میکنــد.
جــای شــبههای در تأثیرگــذاری عرفــان اســامی
ایرانــی در جهــان نیســت
نــواده موالنــا نیــز مهمــان ایــن همایــش بــود خانــم آســین
چلبــی بابیــان اینکــه تأثیــر اندیشــههای موالنــا مرزهــا
را درنوردیــده و بهصــورت جهانــی در محافــل مختلــف
موردبحــث و بررســی قــرار میگیــرد ،ابــراز داشــت :بــدون
شــک وجــود علمــای ایرانــی در عرفــان اســامی بیتأثیــر
نبــوده اســت چراکــه خوشــبختانه در جغرافیــای عرفــان
اســام قــرار داریــم کــه همــه یکــدل و یــک جــان از کالم
واحــدی ســخن میگوینــد.
وی بابیــان اینکــه هیــچ جــای شــبههای بــرای تأثیرگــذاری
عرفــان اســامی ایرانــی در جهــان نیســت ،افــزود :ایــن
اثرگــذاری را امــروز میتــوان در ادبیــات جهــان نیــز
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مشــاهده کــرد کــه صدهــا ســال بعــد از موالنــا همچنــان
کالم آنهــا در آثــار نویســندگان مشــهور کشــورهای دیگــر
بــه چشــم میخــورد.
نــواده موالنــا بابیــان اینکــه بــرادرم فــاروغ چلبــی ریاســت
بنیــاد جهانــی موالنــا را بــر عهــده دارد ،ابــراز داشــت :از
کودکــی میدانســتیم کــه بایــد از موالنــا هماننــد یــک
المــاس گرانبهــا نگ ـهداری کنیــم لــذا در خانــواده اشــاعه
فرهنــگ موالنــا را وظیفــه خــود دانســته و تــاش بــرای
رســیدن بــه ایــن مهــم همچنــان ادامــه دارد.
چلبــی در ادامــه تصریــح کــرد :علیرغــم تالشهــای صورت
گرفتــه در راســتای شــناختن موالنــا شــاید زوایــای ایــن
شــخصیت برجســته هنــوز بــرای عــدهای از عمــوم مــردم
بهطــور کامــل معرفــی نشــده اســت کــه ایــن وظیفــه مــا
را در بنیــاد جهانــی موالنــا در راســتای انتقــال اندیشـههای
ایشــان ســنگینتر میکنــد.
بســطام و خرقــان شــاهرود ازجملــه مراکــز
فرهنگــی فعــال تاریــخ
اســتاد تاریــخ و فلســفه علــم بابیــان اینکه عمــوم بــزرگان و
عرفــای بــزرگ مــا در فضــای شــهری زندگــی میکردنــد،
گفــت :بســطام و خرقــان شــاهرود ازجملــه مراکــز فرهنگی
فعــال درگذشــته بــوده اســت.
حســین معصومــی همدانــی بــا بیــان اینکــه وجــه بــارز

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 میکردنــد از ســوی
دیگــر یکــی دو نســل قبــل از خرقانــی بزرگتریــن عرفــای
مــا در بغــداد مهمتریــن شــهر جهــان اســام زندگــی
میکردنــد لــذا تصــور دور بــودن عــارف از اجتمــاع باطــل
اســت زیــرا در آن زمــان مراکــز فرهنگــی در دل شــهرها
مســتقر بودنــد و طبیعتــاً فــردی نظیــر شــیخ ابوالحســن
خرقانــی زاده شــهر محســوب میشــود.
وی افــزود :موالنــا بــا کــوچ از بلــخ بــه قونیــه به ســمت یکی
از شــهرهای بــزرگ آســیای میانــه گام برمــیدارد کــه در
ایــن مراکــز شــهری ارتبــاط بیــن مــردم قــوی بــوده اســت
و اینطــوری نمیشــود تصــور کــرد کــه فالســفه خیلــی
از عرفــا خبــر نداشــتند بلکــه عرفــا و فالســفه بــا همــه
اختالفــات مایــل بــه ارتبــاط بــا یکدیگــر بودنــد.
اســتاد تاریــخ و فلســفه علــم ،بــا بیــان اینکــه فضــای
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زندگــی بــزرگان و عرفــای مــا بســیار فرهنگــی بــوده اســت،
اضافــه کــرد :نمیتــوان قبــول کــرد کــه هیــچ صــورت
فکــری پشــت ایــن قضیــه نباشــد ،در زمــان آلبویــه بــه
دلیــل برخــورداری از پایتختهــای متعــدد باعــث تنــوع
و گســترش مراکــز فرهنگــی شــد کــه درواقــع شــاید
منطقـهای مانند بســطام و خرقــان یکــی از مراکــز فرهنگی
فعــال در آن زمــان بــوده اســت.
قدردان چهرههای ماندگار باشیم
اســتاد فرهنــگ و زبانهــای باســتانی دانشــگاه تهــران
بابیــان اینکــه وجــود عرفــای نامــدار در طراحــی قــرن
چهــارم و پنجــم هجــری نشــان میدهــد کــه اندیشــه
مهمــی پشــت آن بــوده اســت ،ابــراز داشــت :بیــش از
هــزاران ســال پیــش در ایــران ســه تمــدن بــا یکدیگــر
برخــورد کردنــد شــواهد دیرینهشناســی نشــان میدهــد
اقــوام بومــی ،مهاجــران و همســایگان ایــران مثــل بابــل و
ســومر کــه از دانــش بســیار گســتردهای برخــوردار بودند در
ایــن ســرزمین ســاکن شــدند.
محمــود جعفــری دهقــی در ادامــه تصریــح کــرد :افــرادی
کــه بهعنــوان مغــان بــا در پیــش گرفتــن اندیشــههای
سیاســی و روحانیــت توانســتند آن را بــه آتن منتقــل کنند
در ایــن ســرزمینها مــدارس ایرانــی تأســیس و حکمــت
در آنهــا تدریــس میشــد ،در طــول هــزاران ســال ایــن
اندیشــهها بــه رشــتههای فلســفه ،نجــوم و پزشــکی در
دانشــگاه جندیشــاپور راه پیــدا کــرد و بعدهــا شــاهد
هســتیم ایــن اندیش ـهها در بیــن الحکمــه بــه زبــان عربــی
ترجمــه شــد.
وی بابیــان اینکــه در طــول تاریــخ اندیشــههای تمــدن
ایرانــی بــه مغــرب زمیــن راه پیداکــرده اســت ،افــزود :بایــد
بــاور کنیــم دوره تعالــی اســامی حاصــل اندیشــههای
چندیــن ســاله ایرانیــان اســت و بهمــرور ایــن مــوارد
منتقــل شــدند و دانســتن ایــن مــوارد وظیفــه مــا را در قبال
حفــظ داشــتههای خودمــان بیشــتر مــی کنــد.
رونمایــی از آثــار و اجــرای آواز بخشهــای جانبــی
همایــش میــراث جهانی شــاهرود
همایــش میــراث جهانــی شــاهرود ،خرقــان و بســطام برنامه
هــای متنوعــی نیــز داشــت از جملــه بازدیــد از مقبــره
ابوالحســن خرقانــی و حضــور در مــزار بایزیــد بســطامی،
برگــزاری کارگاه هــای تخصصــی بــا موضوعاتــی ماننــد
زبــان ،گویــش ،عرفــان ،شــناخت عرفــای بــزرگ ،اندیشــه
و فلســفه و  ...کــه بــا حضــور خــوب مــردم روبــرو شــد.
همچنیــن ازدحــام مــردم در اختتامیــه ایــن مراســم کــه به
میزبانــی بــرج کاشــانه بســطام برگــزار میشــد بــه دلیــل
اجــرای برنامــه توســط شــهرام ناظــری ،شــاهو عندلیبــی
و ســخنرانی چهرههــای شــاخص کشــور از جملــه مــوارد
قابــل ذکــر ایــن همایــش بــزرگ بــود.
در ایــن همایــش کتــاب دســتور الجمهــور تألیــف احمــد
بــن الحســین بــن شــیخ خرقانــی بــا کوشــش محمدتقــی
دانشپــژوه و ایــرج افشــار رونمایــی شــد ،از ســوی دیگــر
اهــدای نشــان عالــی بنیــاد موالنــا بــه حســینی شــاهرودی
نماینــده شــاهرود و میامــی در مجلــس ،اهــدای نشــان
قونیــه توســط نــواده موالنــا بــه نوازنده نــی شــاهو عندلیبی
و معرفــی یکــی از شــخصیتهای تأثیرگــذار شــهر بســطام
در قــرون گذشــته ازجملــه حواشــی ایــن مراســم بــود.
همایــش میــراث جهانــی شــاهرود ،خرقــان و بســطام امــا
بــا بــی مهــری بســیاری نیــز از ســوی برخــی مســئوالن
و موثریــن روبــرو شــد ،ولــی در نهایــت بایــد گفــت ایــن
همایــش دســتاوردهای وســیعی را بــرای شناســاندن مفاخر
ایــن مــرز و بــوم داشــت.
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رمضان نوری

 10تیرمــاه مصــادف بــا ســالروز
آزادســازی مهــران قهرمــان اســت،
شــهری کــه طــی  10روز نبــرد ســخت
در عملیــات کربــای یــک آزاد شــد تــا
امــروز شــاهد ایــن باشــیم کــه بــرای
زائــران حســینی دروازه کربــا شــود.
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کربالی یک مهران را دروازه کربالکرد/
آزادسازی مهران پدیده دفاع مقدس

شــهر مــرزی مهــران در ۱۰۰کیلومتــری جنــوب مرکــز
اســتان ایــام واقــع شــده اســت ،ایــن شــهر در گذشــته
منصورآبــاد نــام داشــت کــه در ســال  ۱۳۰۹بــه تصویــب
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
روی کارآمــد بخصــوص در ســال ۱۳۴۷مــورد طمــع آن
رژیــم بــود.
پــاره ای از درگیــری هــای عــراق بــا ایــران در دوره پهلــوی
بــر ســرتصاحب ایــن دهلیــز صــورت گرفــت و ارتفاعــات
مهــم آن چنــد بــار اشــغال شــد .هرچنــد آغــاز رســمی
جنــگ ســی و یــک شــهریور  ۵۹بــود ولــی مهــران قبــل
از ایــن تاریــخ زیــر آمــاج گلولــه هــای خمپــاره وتــوپ بــود.
انقــاب  نوپــا وعــدم اســتقرار بیشــتر ادارات  ،ســازمانها و
همچنیــن نیروهــای نظامــی و انتظامی بــه ویــژه در مناطق
محــروم و دوردســت کشــور یکی از علــل عدم ســازماندهی
بــرای مقابلــه بــا حمــات پراکنــده حکومــت عــراق بــود و
همیــن امــر باعــث شــده بــود مــردم ایــن منطقــه بــه جای
تخلیــه شــهر ،اســلحه را بــه دســت گرفتــه و بــه عنــوان
نیــروی مردمــی در کنــار رودخانــه کنجانچــم بــا احــداث
ســنگر وخاکریــز در مقابــل ارتــش عراق ازســرزمین وشــهر
خودبــه دفــاع بپردازنــد.
درخردادســال  ۵۹یکــی از روحانیــون اســتان کــه نقــش به
ســزایی در ســازماندهی نیروهــای مردمــی داشــت مرحــوم
آی ـتاهلل حیــدری ایالمــی بــود .وی ضمــن فراهــم کــردن
امکانــات واقــام مــورد نیــاز جبهــه ،آخریــن اطالعــات
مربــوط بــه تحــرکات ارتــش عــراق را بــه دســتگاه هــای
ذیربــط گــزارش مــی کــرد.
صدام :مهران مهریه فاو است
باالخــره در آخریــن روزهــای شــهریور  ۵۹ارتــش عــراق
از زمیــن و هــوا مرزهــای ایــران اســامی را مــورد تجــاوز
قــرار داد و شــهرهای مــرزی کشــور را بــه اشــغال خــود در
آورد و مهــران هــم بــا وجــود مقاومــت مــردم تصرف  شــد،
کــه بعــد از ۳۵مــاه درعملیــات والفجــر ۳بــه آغــوش میهن
بازگشــت.
عملیــات موفــق «والفجــر »۸کــه 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 بازپسگیــری فــاو از
رزمنــدگان ایرانــی و بــرای جلوگیــری از حمــات گســترده
ایــران ،در پــی حمــات متعــدد در غــرب کشــور ،شــهر
مهــران را بــه تصــرف درآورد و بــا هیاهــو آن را بــه رخ
جهانیــان کشــید.
عراقــی هــا جشــن گرفتنــد و گفتنــد نیروهــای طالیــی
صــدام در عملیــات خونخواهــی قهرمانانــه مهــران را تصرف
کردنــد  ،رادیــو بغــداد بــا چنــان آب و تابــی خبــر فتــح
مهــران را اعــام کــرد کــه گویــا تهــران را فتــح کــرده انــد.
صــدام اعــام کــرد مهــران مهریــه فــاو اســت و تــا زمانــی

کــه ایــران در فــاو اســت ،آنهــا هــم محکــم و اســتوار در
مهــران خواهنــد مانــد وایــران فکــر نکنــد مــا ضعیــف
هســتیم و به دوشــرط عقب نشــینی مــی کنیــم اول اینکه
ایــران و عــراق بــه مرزهــای بینالمللــی عقبنشــینی
کــرده و در مســائل داخلــی یکدیگــر دخالت صــورت نگیرد
و دوم عقبنشــینی ایــران از فــاو در مقابــل عقبنشــینی
عــراق از مهــران خواهــد بــود.
ایــن تبلیغــات تــا ســطحی بــود کــه حضــرت امــام«ره»
بــه موضــوع حســاس شــدند و شــخصا از فرمانــده ســپاه
پیگیــری کردنــد کــه تکلیــف مهــران را روشــن کنــد و
بعثــی هــا را وادار بــه عقــب نشــینی کنــد.
بــا پیگیــری هــای حضــرت امــام «ره»و جلســات متعــدد
فرماندهــان و اقدامــات مختلــف تیــم هــای شناســایی،

تصمیــم بــر انجــام عملیــات کربــای ،۱گرفتــه شــد .بــه
رغــم اینکــه اغلــب فرماندهــان یــگان هــای ســپاه اعــام
کــرده بودنــد کــه نیــرو و تجهیــزات کــم اســت امــا بــه
دلیــل حساســیتی کــه امــام در ایــن موضــوع نشــان دادند،
همــه بــه میــدان آمدنــد .بــا نزدیــک شــدن زمــان حملــه،
جابجایــی و نقــل و انتقــاالت شــروع شــد.
«کربــای »۱بــا رمــز« یــا ابوالفضــل العبــاس
ادرکنــی»
در ایــن هنــگام طوفــان نســبتاً شــدیدی همــراه بــا گــرد
و غبــار در گرفــت و ســطح منطقــه عملیاتــی و عقبــه
نیروهــای خــودی را پوشــاند بطــوری کــه دشــمن امــکان
دیــد را از دســت داد .بدیــن ترتیــب در ســاعت ۲۲:۳۰
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دقیقــه مــورخ نهــم تیرماه ســال ۱۳۶۵عملیــات آزادســازی
مهــران تحــت عنــوان «کربــای  »۱و با رمــز« یــا ابوالفضل
العبــاس ادرکنــی » آغــاز شــد.
طراحــی ایــن عملیــات پنــج مرحلــه بــود کــه در همــان
مرحلــه اول و دوم قــوای اســام بــه اهــداف مــورد نظــر
دســت یافتنــد و شــهر مهــران بعــد از  ۴۵روز اشــغال و
همچنیــن بیــش از  ۱۷۵کیلومتــر مربــع ازاراضــی اشــغال
شــده شــامل ارتفاعــات قالویــزان ،کله قنــدی ،روســتاهای
رضاآبــاد ،پاســگاه مــرزی بهــرام آبــاد ،جــاده مهران-دهلران
بــه تصــرف رزمنــدگان اســام  شــهرهای بــدره و زرباطیــه
عــراق زیــر دیــد و تیــر قــوی نیروهــای اســام درآمــد.
در ایــن عملیــات نظامــی ۳۹گــردان از یــگان هــای
عملکننــده رزمــی ،زرهــی و مهندســی ســپاه پاســداران
انقــاب اســامی دالورانــه بــا دشــمن بعثــی پیــکار کردند.
نیروهــای ســپاه اســام در عملیــات آزادســازی مهــران در
مجمــوع موفــق بــه انهــدام دو تیــپ ۴و ۵گارد ریاســت
جمهــوری عــراق ،تیــپ هــای ۴۳۳از لشــکر ۵۰۷، ۶۶
 ۱۷،کماندویــی ۳۵ ، ۹۳، ۱۱۳، ۷۱، ۷۲،از لشــکر  ۳۵و
دو گروهــان پیــاده ایــن کشــور بیــن ۵۰تــا ۱۰۰درصــد
شــدند

همچنیــن در ایــن عملیــات تیــپ ۳گارد زرهــی ریاســت
جمهــوری ،یــک تیــپ کماندویــی ویــژه ،تیــپ هــای
 ۷۰زرهــی ۵۹، ۵۰۱، ۹۵،و ۱۰و ۲۴مکانیــزه از لشــکر 
گردانــه هــا  ۲۲۸ ، ۵۳ ، ۴۴۷توپخانــه ،گــردان ۶زرهــی و...
ـدند.
بــه میــزان قابــل توجهــی منهــدم شـ 
در عملیــات کربــای  ۱همچنیــن بیــش از ۹هــزار نفــر از
قــوای بعثــی کشــته و زخمــی شــدند و بیــش از هــزار و
ـد
۲۰۰نفــر نیــز بــه اســارت رزمنــدگان اســام درآمدنـ 
در ایــن عملیــات در مجمــوع هــزار و  ۱۷۰دســتگاه انــواع
تانــک ،نفربــر و خــودرو دشــمن منهــدم شــد و بیــش از
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۲۰۰دســتگاه از ایــن ادوات و هــزاران قبضــه ســاح ســبک
و نیمــه ســنگین نیز بــه غنیمــت نیروهــای خــودی درآم د
در حالــی کــه دیوارهــای شــهر مهــران بــه نوشــته «مهران
آزاد شــد ،قلــب امــام شــاد شــد» ،مزیــن شــده بــود  ،مرکــز
مطالعــات اســتراتژیک لنــدن در گزارشــی اعــام کــرد کــه
کارشناســان نظامــی در لنــدن معتقدنــد عملیــات مهــران
پدیــده جدیــدی را بــه وجــود آورد .بــه اســارت درآمــدن
بســیاری از افســران عالــی رتبــه ارتــش عــراق کــه در
میانشــان فرمانــده تیــپ و جانشــین لشــکر و فرمانــده
واحدهــای مختلــف ارتــش هــم هســتند و علــت ایــن
اســارت هــا عــدم ایمــان افســران عالــی رتبــه و پرســنل و
ســربازان ارتــش عــراق بــه ادامــه جنــگ و بیهوده انگاشــتن
ایســتادگی در برابــر نیروهــای ایــران اســت.
 ۱۰تیرماه فراموش نمی شود
محمدرضــا شــرف بیانــی مدیــر کل حفــظ آثــار و نشــر
ارزشهــای دفــاع مقــدس اســتان ایــام گفــت :آزاد ســازی
مهــران عــاوه برکشــیدن خــط بطــان بــر اســتراتژی
دفــاع متحــرک رژیــم بعــث موجــب بــاال بــردن روحیــه
رزمنــدگان بــرای عملیــات هــای بعــدی شــد.
وی گفــت :در دهــم تیــر مــاه ســال  ۶۵بــا آزاد ســازی
مهــران حماســه ای در اســتان ایــام رقــم خــورد کــه
هیچــگاه در غبــار زمــان فرامــوش نخواهــد شــد.
شــرف بیانــی تصریــح کــرد :همــه مــا نســبت بــه ســالروز
آزادســازی مهــران مســئول هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه برنامههــای ســالروز آزادســازی مهــران
در ســال جــاری بــا نــگاه متفاوتتــری در راســتای معرفــی
هــر چــه بهتــر ایــن روز بــه جامعــه برگــزار میشــود،
افــزود :رســانهها و خبرنــگاران نقــش بســیار مهمــی در
راســتای معرفــی نقــش مــردم ایــام در دفــاع مقــدس و
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ســالروز آزادســازی مهــران در آینــه مطبوعــات بــر عهــده 
دارنــد.
برگــزاری جشــن آزادســازی مهــران بــرای اولیــن
بــار در قالویــزان
نظــام ملکشــاهی فرمانــدار مهــران هــم بــا تبریــک
فرارســیدن ســالروز آزاد ســازی مهــران بــا اشــاره بــه
عملیــات کربــای یــک کــه منجــر بــه پیــروزی غرورآفرین
رزمنــدگان اســام در فتــح مهــران عزیــز شــد ،گفــت:
رشــادت هــا و دلیــری هــای رزمنــدگان غیــور در ایــن
عملیــات ســتودنی اســت.
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.
ســرهنگ جمــال شــاکرمی جانشــین فرمانــده ســپاه
حضــرت امیــر المومنیــن (ع) اســتان ایــام گفــت  :در
مجمــوع پیــش بینــی شــده کــه حــدود چهــار تــا شــش
هــزار نفــر از سراســر اســتان ایــام و اســتان هــای دعــوت
شــده در ایــن برنامــه حضــور داشــته باشــند کــه ســه هزار
نفــر از طــرف شهرســتان مهــران و دو هــزار و  ۵۰۰نفــر نیز
از شهرســتان ایــام و دیگــر نقــاط اســتان در ایــن برنامــه
حضــور خواهنــد داشــت.
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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مهدی بخشی
سورکی

شـهر مدینـه در اولیـن روز از مـاه
ذیالقعـده سـال  173هجـری 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.

او دختــر و خواهــر و عمــه امــام بــود و در دامــن خانــواده
بافضیلــت امامــت بــه چنــان مقامــی دســت یافت که کســی
همتــراز و شــأن آن بانــو در عصــر خــودش نبــود.
القابــی کــه بــرای حضــرت فاطمــه معصومــه(س) در دو
زیــارت نامـهای کــه موجــود اســت شــامل طاهــره ،حمیــده،
ـره ،رشــیده ،تقّیــه ،رضّ یــه ،مرضیــه ،ســیده صدیقه ،ســیده
بِـ ّ
مرضّ یــه ،ســید ُة نســاء العالمیــن میباشــد و همچنیــن
محدثــه و عابــده از دیگــر صفــات و القابــی اســت کــه بــرای
حضــرت معصومــه(س) یــاد شــده اســت.
نوشــتهاند کــه طــی مــدت  ۲۵ســال امــام رضــا(ع) تنهــا
فرزنــد حضــرت نجمــه خاتــون و امــام کاظــم(ع) بــود و پــس
از آن ،کریمــه اهــل بیــت(ع) هدیـهای از ســوی پــروردگار بــه
خانــدان اهــل بیــت(ع) بــود تــا خواهــری باشــد هــم ســنگ
بــرای حضــرت علــی بــن موســی الرضــا(ع).
تاریــخ مینویســد در بیــن فرزنــدان امــام موســی بــن
جعفــر(ع) ،حضــرت معصومــه(س) پــس از امــام رضــا(ع)
در تمامــی جهــات از جملــه ویژگیهــای فــردی و روحــی
دارای فضــل و برتــری بــوده اســت و ایــن مدعــی بــر اســاس
روایــات مســتدلی اســت کــه مقــام واالیــی بــرای آن حضرت
برشــمردهاند.
زیارتی که پاداش آن بهشت است
در بیــان فضیلــت بانــوی بــزرگ اســام حضــرت فاطمــه
معصومــه ســام اهلل علیهــا روایتهــای مختلــف وجــود
دارد کــه شــاخصترین آنهــا روایتــی از حضــرت علــی
بــن موســی الرضــا علیــه الســام در مــورد پــاداش زیــارت
مرقــد مطهــر حضــرت معصومــه(س) اســت کــه فرمودنــد:
زارهــا عا ِرفــاً ب َِح ِّقهــا َفلَــ ُه ال ْ َج َنــ ُة؛ کســی کــه او را
« َم ْ
ــن َ
در حالــی کــه حقــش را شــناخته ،زیــارت کنــد ،بــرای او
بهشــت اســت».
حضــرت فاطمــه معصومــه ســام اهلل علیهــا تحــت تربیــت
امــام هفتــم و امــام هشــتم شــیعیان بــه مقــام علمــی و
معرفتــی ویــژهای دســت یافــت کــه بــه پرســشهای
مراجعیــن آن زمــان کــه پــدر و بــرادر بزرگوارشــان
نبودنــد پاســخ مــیداد و اینگونــه بــود کــه موســی بــن
جعفــر(ع) عبــارت «فداهــا ابــوه» را ارزانــی ایــن بانــوی
کرامــت کردنــد.
امــروز قــم بــه یمــن و برکــت ایــن بانــوی بــا فضیلــت بــه
مهــد عالمــان و مجاهــدان و تربیــت یافتــگان مکتــب اســام
نــاب محمــدی مبــدل شــده اســت و حوزههــای علمیــه
شــیعه در جــوار ایــن حــرم مطهــر ریشــه گرفتنــد و بــه
درختــی تنومنــد مبــدل شــدهاند.
امــام جعفــر صــادق علیــه الســام نیــز ســالهای قبــل از
تولــد حضــرت فاطمــه معصومــه ســام اهلل علیهــا فرمودند:
«خــدا دارای حرمــی اســت کــه آن مکــه اســت و پیامبرش
حرمــی دارد کــه مدینــه اســت و امیرالمؤمنیــن هــم
حرمــی دارد کــه کوفــه اســت و مــا هــم دارای حرمــی
هســتیم کــه قــم اســت و بــه زودی بانویــی از فرزنــد مــن
در آنجــا دفــن میشــود کــه نامــش فاطمــه اســت هــر
کــس او را زیــارت کنــد بهشــت بــر او واجــب میشــود»
کــه ایــن روایــت خــود دلیلــی بــر مقــام واالی فاطمــه
معصومــه(س) اســت.
حضــرت امــام جــواد(ع) هــم در فضیلــت کریمــه اهــل
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بیــت(ع) فرمودنــد« :مــن زار عمتــی بقــم فلــه الجنه ،کســی
کــه عمــهام را در قــم زیــارت کنــد اهــل بهشــت اســت».
روایــت دیگــری نیــز از امــام رضــا(ع) وجــود دارد کــه
میفرماینــد« :هــر کــس نتوانــد بــه زیــارت مــن بیایــد،
خواهــرم معصومــه(س) را در قــم زیــارت کنــد کــه بــه همان
ثــواب زیــارت مــن میرســد» کــه ایــن نشــان دهنــده مقــام
واالی آن بانــوی بــزرگ اســام اســت.
در بخشــی از زیارتنامــه بانــوی کرامــت میخوانیــم« :یــا
فاطمــة اشــفعی لــی فــی الجنــة؛ ای فاطمــه بــرای مــن نــزد
خــدا دربــاره بهشــت شــفاعت کــن ».کــه ایــن فــراز خــود
نشــان دهنــده مقــام و شــأن آن شــفیعه روز جزاســت.
«معصومــه» بــه کســی اطــاق میشــود کــه از
کاســتیها و نواقــص مصــون اســت
حجــت االســام علــی نظــری منفــرد ،از اســاتید حــوزه
علمیــه قــم در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهــار داشــت:
حضــرت موســی بــن جعفــر(ع) دارای چهــار فرزنــد دختــر
بودنــد کــه نــام همــه آنهــا فاطمــه بــوده اســت؛ فاطمــه
کبــری ،فاطمــه وســطی ،فاطمــه صغــری و فاطمــه اخــری
کــه حضــرت معصومــه(س) فاطمــه کبــری بودنــد.
وی بیــان داشــت :ائمــه معصومیــن بــه دلیــل عالقــهای
کــه بــه مادرشــان حضــرت فاطمــه زهــرا(س) داشــتند نــام
دختــران خــود را فاطمــه میگذاشــتند و بــه اصحــاب خــود
نیــز ســفارش میکردنــد کــه نــام فرزنــدان خــود را فاطمــه
بگذارنــد.
حجــت االســام 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.
وی افــزود :صفــت معصومــه بــار معنایــی خــودش را دارد و
معصومــه بــه کســی اطــاق میشــود کــه از کاســتیها و
نواقــص مصــون اســت و دارای مقــام عصمــت اســت و ایــن
مقــام شایســته انبیــاء الهــی ،ائمــه و انســانهایی کــه از نظــر
مقــام در رتبــه عالــی قــرار دارنــد میباشــد.
ایــن اســتاد حــوزه علمیــه قــم بیــان داشــت :حضــرت

معصومــه(س) و امــام رضــا(ع) از یــک مــادر هســتند و
حضــرت معصومــه(س) را محدثــه نیــز مینامنــد چــرا کــه
ایشــان راوی احادیــث نیــز بودهانــد و روایتهــای مختلفــی
از ایشــان بــه مــا رســیده و بــه همیــن دلیــل بــه ایــن نــام
شــهرت یافتنــد.
وی بــا اشــاره بــه رابطــه نزدیــک امــام رضــا(ع) و حضــرت
معصومــه(س) بیــان داشــت :در میــان فرزنــدان موســی بــن
جعفــر(ع) تنهــا حضــرت معصومــه(س) بــرای دیــدار بــرادر
از مدینــه بــه ســمت خراســان هجــرت کــرد کــه ایــن امــر
نشــان از عالقــه وافــر آن حضــرت بــه برادرشــان بــود.
برکات وجود بارگاه حضرت معصومه(س) در قم
حجــت االســام نظــری مفــرد بــا اشــاره بــه بــرکات وجــود
بــارگاه منــور کریمــه اهــل بیــت(ع) در قــم بیــان داشــت:
یکــی از بــرکات حضــرت معصومــه(س) بــه کشــور مــا همین
حــوزه علمیــه قــم اســت کــه زیــر ســایه ایــن بانــوی بــزرگ
اســام بــه وجــود آمــده اســت و ایــن حــوزه هــم اکنــون
مرکــز هدایــت علمــی و معنــوی جهــان تشــیع و جهــان
اســام اســت.
وی بــا بیــان اینکــه پــس از رحلــت آن بانــوی بزرگــوار ،پیکــر
ایشــان را بــا عظمــت زیــادی تشــییع کردنــد ،گفــت :بــه
هنــگام دفــن جنــازه آن حضــرت ناگهــان دو نفــر از ســوی
قبلــه پیــدا شــدند کــه نقــاب زده بودنــد؛ همــان گونــه کــه
میدانیــم 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
مرتبـهای بســیار بلنــد دارند و کســی بایــد پیکرشــان را دفن
کنــد کــه معصــوم باشــد.
وی ادامــه داد :ایــن مســئله پیــام مهمــی بــه همــراه دارد و
نشــان میدهــد حضــرت معصومــه(س) شــخصیت معمولــی
یــا یــک امــامزاده معمولــی نیســت بلکــه یــک شــخصیتی
اســت کــه در پیشــگاه خــدا جایــگاه واالیــی دارد.
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معماریایراندیگرفیروزهاینیست/چهاردیواریهایبدونحریم
گسـترش انبوهسـازی و
فرشته اثنی عشری
اسـتفاده از مصالح جدیـد باعث
شـده دیگـر از مـدل خانههـای
قدیمی خبری نباشـد و سـبک زندگـی ایرانی  -اسلامی در
معمـاری ایـن خانههـا بـه فراموشـی سـپرده شـود.

قرنهــا قبــل ،آســمان در عمارتهایــی کــه معمــاران
ایرانــی بنــا میکردنــد حضــوری همیشــگی داشــت .در
کاشــیهای الجــوردی محــراب ،هنــگام رقــص نــور ،در
ضیافــت شیش ـههای رنگــی هشــت دریهــا ،در نیلگونــی
گنبدهــا ،همــه جــا آســمان میزبانــی بــود کــه اجــازه
مــیداد تــا ســاکنان بــر گســتره آغوشــش بــه پــرواز در
آینــد.
امــا قرنهــا بعــد وقتــی معمــاری ایــن مــرز و بــوم را تغییــر
دادیــم دریافتیــم کــه بــا ایــن کار ،آســمان را از خانهمــان
بیــرون کردیــم .آنــگاه بــال پروازمــان را شکســته دیدیــم و
بــار دیگــر بــه زمیــن تبعیــد شــدیم.
سـاختمانهایی کـه سـنگ خـود را بـه سـینه
میز ننـد
ســر تــا تــه خیابــان ســاختمانهای ســیاه ،ســفید ،زرد و
ســرخ مثــل صــف نامنظمــی از لشــکری شکســت خــورده
کنــار هــم بــا بیمیلــی ایســتادهاند ،هرکــدام ســنگ خــود
را بــه ســینه میزننــد و همســایه کناریشــان را خــوش
ندارنــد .انــگار کــه از ناهنجــاری اســتخوانی رنــج میبرنــد

دیوارهایشــان مثــل عضــوی زائــد تــا جلــوی پیــادهرو
کشــیده شــده اســت و پنجرههایشــان بــا گســتاخی خانــه
همســایه را میپاینــد .خانههایــی کــه بــا نمــای ســیمانی
در کنــار نماهــای پــر زرق و بــرق ســر خــم کردهانــد
جلــوی شــهر یــک عالمــت ســؤال گذاشــتهاند.
عالمــت ســؤالی آنقــدر بــزرگ کــه کســی از عهــده
پاســخش برنمیآیــد .ولــی بیننــده تــازه وارد را بــه ایــن
فکــر میانــدازد کــه چــه بــر ســر ایرانــی آرام گذشــته کــه
در آســمانها ســیر میکــرد آمــده اســت؟ آن انســان
ایرانــی کــه بناهــای خــود را بــه شــیوهای میســاخت کــه
بــه گفتــه اســتاد لطیــف ابوالقاســمی:
«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 »...
آن انســان آرام چطــور بــه ایــن همــه آشــفتگی
رســیده اســت؟
اگــر ایــن جملــه درســت باشــد کــه معمــاری هــر شــهر
مثــل یــک کتــاب بــاز بــه بیننــده میگویــد کــه مــردم
آن شــهر بــه چــه میاندیشــند و چطــور میاندیشــند؟
مطالعــه تاریــخ معمــاری ایــران ایــن نکتــه را روشــن
میکنــد کــه در دوره قاجــار همزمــان بــا نهضــت
مشــروطیت ،انســان ایرانــی یــک بــار دیگــر بــه زمیــن
تبعیــد شــد و همــراه بــا تغییــر ذهنیــت و نــگاه او بــه
جهــان ،معمــاری ایــن ســرزمین هــم تغییــر کــرد.
ایــن انســان خواســت طرحــی نــو در افکنــد و همــگام

بــا پیشــرفتهای جهــان پیــش رود بــه همیــن خاطــر
نیازهــای جدیــدی پیــدا کــرد کــه بناهــای جدیــدی
مثــل ایســتگاه راه آهــن و بیمارســتان و ...میطلبیــد ولــی
از آنجــا کــه ســاخت ایــن بناهــا از عهــده دانــش او خــارج
بــود شــرکتهای پیمانــکاری اروپایــی وارد ایــران شــدند.
مستشــاران فرانســوی و آلمانــی در ســالهای  ۱۳۱۰و
 ۱۳۱۶هجــری شمســی ســبک شهرســازی شــهرهایی
چــون همــدان و تهــران را منطبــق بــا اصــول مــدرن و
تفکــر ســرمایهداری تغییــر دادنــد.
از طرفــی همزمــان بــا افزایــش جمعیــت و گســترش شــهر
نشــینی طرحهــای انبوهســازی مســکن اجــرا شــد و
شــهرکهایی چــون شــهرک اکباتــان بــه شــیوه مدرنیســم
بینالملــل توســط پیمانــکاران آمریکایــی ســاخته شــد و
منطبــق بــا آن مصالــح ســاختمانی جدیــدی وارد ایــران
شــد کــه بــه کار گیــری آن در بناهــای ایرانــی ســابقه
نداشــت.
بــه همیــن خاطــر بســیاری از آن ســبکها در
فرهنــگ و اقلیــم ایرانــی هضــم نشــد و نمیشــود و
مثــل غذایــی کــه بــه معــدهای ســازگار نباشــد مــدام
او را آزار میدهــد و ذهــن انســان و چهــره شــهر را
آشــفته میکننــد .ایــن آشــفتگی حــال انســانی را
توصیــف میکنــد کــه تکلیفــش را بــا خــود و آینــدهاش
نمیدانــد و بــه همیــن خاطــر ســکونت گاهــش را
بــدون وحدتــی کــه در گذشــته مثالزدنــی بــود هــر
روز بــه شــکلی در مــیآورد.
ایــن بینظمــی در همــه جــا بیــداد میکنــد در نمــا ،در
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طراحــی ،اصــول شهرســازی و ...بــه طــوری کــه بیننــده را
بــه ایــن فکــر میانــدازد کــه آیــا ذهــن آشــفته ایرانــی،
نظــم معمــاری را برهــم زده ،یــا معماریهــای بینظــم
ذهــن او را بــه هــم ریختــه اســت؟ پاســخ هــر چــه کــه
باشــد مهــم ایــن اســت کــه فضــای آشــفته معمــاری ،ایــن
بــه هــم ریختگــی ذهــن و روح را تــداوم میبخشــد.
نســلی کــه در دل ایــن بینظمــی زندگــی میکنــد
بــا ذهــن و روانــی پریشــان ســروکار دارد کــه در افــکار،
عقایــد و تصمیــم گیریهــای او تأثیرگــذار اســت .شــاید
بــه همیــن خاطــر اســت کــه ایــن انســان دائمـاً مضطــرب
اســت و مثــل انســانی کــه عــذاب وجــدان امانــش را بریــده
تــاوان حرمــت نگذاشــتن بــه محیطــش را پــس میدهــد.
عــدم آشــنایی کافــی معمــاران از اصــول و مفاهیم
اصیــل معمــاری ایرانی
یــک کارشــناس ارشــد معمــاری ،معمــار و مــدرس

NEWSAGENCY

MEHR

دانشــگاه دربــاره علــت ایــن آشــفتگی اظهــار داشــت :در
حــال حاضــر معمــاری مــا حیثیــت تاریخــی فرهنگــی
خــود را کنــار گذاشــته و در حالــی کــه چیــزی را جایگزین
آن ننمــوده در گردابــی از گرایشهــای جهانــی و ســبک و
ســلیقههای شــخصی و رقابتهــای بــازاری گرفتــار آمــده
اســت.
احمــد پویامنــش افــزود :کــم کاری نهادهــای نظارتــی و
عــدم وجــود برنامــه کاربــردی و مــدون از جملــه مــواردی
هســتند کــه در رواج و گســترش معمــاری غربــی در ایــران
نقــش عمــدهای دارنــد
وی دربــاره ایــن مســئله کــه چگونــه معمــاری غربــی بــه
فرهنــگ و اقلیــم ایــران تحمیــل میشــود و آن را وادار بــه
تغییــر میکنــد میگویــد :وقتــی کــه غــرب بــه دنبــال
ارائــه یــک فرهنــگ واحــد و پیچیــدن یــک نســخه واحــد
ســبک زندگــی بــرای کل دنیاســت معمــاری بــه عنــوان
یــک رســانه فرهنگــی میتوانــد بــه ایــن موضــوع دامــن

بزنــد یــا از گســترش آن جلوگیــری کنــد.
وقتــی کــه فضــای مســکونی توســط کارفرمــا
یــا معمــار الکچــری و فــوق لوکــس طراحــی
میشــود در ادامــه نــوع دکوراســیون ،نــوع
زیســتن ،لبــاس و غــذا و ارتباطــات ســاکنین
برنامــه دهــی میشــود و همیــن مســائل باعــث
تغییــرات ســبک زندگــی و فراموشــی فرهنــگ
و هویتهــای ارزشــمند ایرانــی اســامی
میشــود.
ایــن اســتاد دانشــگاه ادامــه داد :پــس معمــاری
گرچــه تأثیــری دیــر بــازده در فرهنــگ ایجــاد
میکنــد امــا تأثیــر آن بلندمدتتــر از ســایر
رســانههای فرهنگــی و هنرهــا خواهــد بــود و
در نتیجــه امــروز مــا شــاهد ســاختمانهایی
هســتیم کــه صرفــاً بــه دنبــال خودنمایــی و
حــس تفاخــر خواهنــد بــود و فرهنــگ و اقلیــم
جایگاهــی در آنهــا نــدارد
وی همچنیــن دربــاره اینکــه آیــا معمــاری
ســنتی ایرانــی جوابگــوی نیازهــا و ســبک
زندگــی مــردم امــروز هســت ،میگویــد:
هویتهــای معمــاری ایرانــی قابــل بازخوانــی
هســتند .البتــه ایــن بــه معنــای تکــرار و تقلیــد
المانهــای تاریخــی نیســت .قطعــاً مــا مثــل
قدیــم فضــای زیــادی بــرای بنــا و ســاخت
اندرونیهــا و بیرونیهــا و دیگــر عناصــر
معمــاری نداریــم امــا بــا خلــق فضــای صمیمی
و تقویــت روابــط ســاکنین خانــه و ایجــاد حریم
و امنیــت ماننــد جــدا کــردن فضــای عمومــی و
خصوصــی در پــان همــان معمــاری ایرانــی را
بازخوانــی و بــه روز کردهایــم یعنــی ماهیتهــا
بــا شــرایط زمــان و پیشــرفت تکنولــوژی تغییــر
میکننــد امــا هویتهــا و ارزشهــای فرهنگــی
میبایســت حفــظ شــوند.
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
از پیامدهــای ناهنجــار فرهنگــی ســبکهای
غربــی از طریــق دانشــگاهها و رســانه و ســازمان
نظــام مهندســی و شــهرداری و اصــاح ضوابــط
و محدودیتهــای قانونــی توســط نهادهــای ذی
ربــط میتوانــد مــا را در رســیدن بــه هویتــی
واحــد کمــک کننــد.
ســاختمانهای ســنگی کــه بــا تکبــر ســر
برافراشــته بــا هــزاران کرشــمه خــود کــه در ســرها
هــوس کاخ نشــینی برمیانگیزنــد انســان ایرانــی را از
خــود بیخــود کــرده ،از اندرونــی بیــرون کشــیده و بــه
جایــی آورده کــه اگرچــه دیــوار دارد امــا حریــم نــدارد.
اگرچــه ســقف دارد امــا آســایش نــدارد .ایــن انســان
بــاغ بهشــت را در محــراب بناهایــی کــه ویــران کــرده
جــا گذاشــته اســت و بــه دنبــال آن بهشــت گمشــده
بــه برجهــای عــاج پنــاه بــرده تــا بلکــه بــا اســتفاده از
بلنــدای آن دســتش بــه آســمان برســد.
امــا ایــن دیوارهــای بلنــد ســنگی بــا پنجرههایــی پهــن که
آســمان را از او میگیرنــد بــه درهــای بازگشــتش هــزاران
قفــل زدهانــد و در راهــش هــزاران ســنگ انداختهانــد.
بــه طــوری کــه او میاندیشــد آیــا میتوانــد از بیــن
ایــن خیابانهــا و ســاختمانهای بــی ســر و ســامان راه
برگشــت بــه خانــه تاریخ ـیاش را پیــدا کنــد؟

میـدان تاریخـی همـدان را که عبـور میکنیم در اواسـط خیابـان باباطاهر این شـهر
بـازاری معروف به سـبزهمیدان همـدان با تابلوهـای متعدد به مردم و گردشـگران
معرفیشـده است.
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 اشـتغالزایی نقش مهمـی در رفع
چالشهـا و همچنیـن توسـعه اقتصـادی دارد و میتوانـد در محیطهـای خانگـی
شـهری و روسـتایی به کمک اقتصـاد خانوار بیایـد و بخش مهمی از درآمـد خانواده
هـارا تأمیـن کند .

میــراث ایــــران
ٍ
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محمد قدیمی

مســگری در همــدان بــه عنــوان
هنــری کــه رونــق خــود را از دســت
داده بــود پــا در مســیر احیــا گذاشــته
اســت تــا شــاید بــار دیگــر صــدای
چکــش اســتادکاران مــس در بــازار
شــود.
طنینانــداز
همــدان

میــدان تاریخــی همــدان را کــه عبــور میکنیــم در اواســط
خیابــان باباطاهــر ایــن شــهر بــازاری معــروف بــه ســبزهمیدان
همــدان بــا تابلوهــای متعــدد بــه مــردم و گردشــگران
معرفیشــده اســت.
از ورودی مجتمــع تجــاری کــه وارد ســبزهمیدان همــدان
شــویم چندمتــری پایینتــر از مغازههــای فــروش
ادویهجــات آغــاز راســتهبازارهای قدیمــی همــدان را شــاهدیم
کــه بهتازگــی ســقف آنهــا پوشــیده شــده تــا از گزنــد بــاد
و بــاران پاییــزی و زمســتانی در امــان باشــند و مدتزمــان
بیشــتری را در ایــن شــهر بــه روایــت تاریخــی بــودن بــازار
همــدان اختصــاص دهنــد.
قدمزنــان کــه بــازار را طــی میکنیــم پــس از عبــور از
راســتهبازاری معــروف بــه راســته قصابهــا وارد محوطــهای
میشــویم کــه ابتــدای آن در انحصــار فروشــگاههای
عرضهکننــده ملزومــات شیش ـهبری و آینــه اســت و انتهــای
آن بــه بــازار مســگرها ختــم میشــود.
بازارمسگرهایهمدانازمعروفترینراستهبازارها
بــازار مســگرهای همــدان یکــی از معروفتریــن راســتهبازارها
در همــدان اســت کــه ایــن روزهــا صــدای چکشهــای
مســگران بــر ظــروف دســت ســازی از ایــن فلــز خوشرنــگ
قرمــز بیــش از ســالهای قبــل بــه صــدا میرســد چراکــه
ایــن حرفــه در همــدان جایــگاه خــود را ازدسـتداده بــود امــا
بهتازگــی احیــا آن قــوت گرفتــه اســت.

میـراث ایــران
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«مسگری» پا در مسیر احیاء گذاشت/
چند قدم تا جان گرفتن بازار

ابتــدای بــازار مســگرها پیرمــردی حــدودا ً  ۹۱ســاله در
مغــازهای کــه شــاید وســعت آن بهزحمــت بــه  ۶متــر
برســد بــر روی صندلــی چوبــی و تکیــه زده بــر دیــوار مغــازه
جوابگــوی مشــتریان اســت.
وی کــه در گرمــای بــه نظــر طاقتفرســای همــدان همچنــان
کاله نخــی خــود را بــر ســر دارد جــام مســی را بــه مشــتری
خــود نشــان میدهــد و بابیــان اینکــه ایــن جــام بهتازگــی
از زیــر کار درآمــده اســت ،عنــوان میکنــد 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
نقــش بســته اندکــی جابجــا میکنــد و درحالیکــه دســت
بــر کاله خــود گذاشــته بــا لبخنــدی مهربانانــه مشــتری خود
را درحالیکــه جامــی بــه قیمــت  ۷۰هــزار تومــان بــه وی
فروختــه اســت راهــی منــزل میکنــد.
پسازآنکــه ایــن اســتادکار قدیمــی حرفــه مســگری پاســخ
مشــتری خــود را داد و بهاصطــاح بازاریهــا ســرش خلــوت
شــد دقایقــی در ورودی مغــازهاش بــا وی بــه گفتگو نشســتم و
ازآنچــه طــی ســالها 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  ۱۳۲۱در ایــن حرفــه مشــغول بــه کار اســت،
گفــت :اینجــا کــه میبینــی روزگاری بــازار مســگر خانــه
همــدان بــود و تعــداد فروشــگاهها و اســتادکاران ایــن حرفــه
بهقــدری زیــاد بــود کــه از فعالتریــن بخشهــای اقتصــادی
همــدان بهحســاب میآمــد.
مســگریان بابیــان در قدیــم وقتــی از میــدان مرکــزی شــهر
همــدان عبــور میکردیــم ،صــدا چکشهــای بــازار مســگر
خانــه همــدان آنقــدر زیــاد بــود کــه از چند فرســخی شــنیده
میشــد ،گفــت :بــازار مســگر خانــه همــدان شــکل ظاهــری
زیبایــی داشــت امــا رفتهرفتــه تغییــر شــکل داد و اکنــون
مســگریها در یــک راســته قــرار دارنــد.
وی بابیــان اینکــه آن زمــان کــه مــن بهتازگــی وارد ایــن
حرفــه شــده بــودم شــاید  ۹۰تــا  ۱۰۰نفــر در ایــن حرفــه
مشــغول بــه کار بودنــد و همــدان در کشــور زبانــزد بــود ،گفت:
ماننــد گذشــته شــاهد تولیــدات ظــروف مســی در همــدان
نیســتیم.
ایــن مســگر بابیــان اینکــه درگذشــته بیشــتر ظــروف
مورداســتفاده مــردم از مــس بــود کــه بــه ظــروف تفلــون و
چــدن تبدیلشــده اســت ،گفــت :اســتقبال مــردم از ظــروف
مســی بــه ســمت ظــروف تزئینــی رفتــه اســت.
وی بابیــان اینکــه البتــه هنــوز هــم در خانــه مــردم قدیــم
همــدان مــس یافــت میشــود و حتــی دیگهــای بــزرگ
مســی بــرای اســتفاده همچنــان مشــاهده میشــود ،گفــت:
جوانترهــا کمتــر بــه اســتفاده از ظــروف مســی تمایــل
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صنعــت مســگری رو بــه احیــاء اســت و رونق گذشــته خــود را
بازیافتــه بهطوریکــه خریــداران بیشــتری دارد.
بایــد تولیــد در ایــن حرفــه را بــه ســمت ســاخت
وســایل تزئینــی ســوق داد
صالحــی بابیــان اینکــه البتــه امــروز وســایل مســی بــا روشــی
کــه در گذشــته ســاخته و مورداســتفاده قــرار میگرفــت
پســند خانوادههــا نیســت ،گفــت :زمینــه بــرای خریــد
اجنــاس تزئینــی مســی فراهــم اســت و بایــد تولیــد در ایــن
حرفــه را بــه ســمت ســاخت وســایل تزئینــی ســوق داد.
وی بــازار خریدوفــروش ظــروف مســی تزئینــی را خــوب
دانســت و گفــت :اســتقبال مــردم بهویــژه گردشــگران از
خریــد ظــروف مســی تزئینــی مناســب اســت.
معــاون صنایعدســتی میــراث فرهنگــی اســتان همــدان
نیــز بابیــان اینکــه همــدان رشــتههای مختلفــی را در
صنایعدســتی دارد ،عنــوان کــرد :برخــی حرفههــا کارکــرد
خــود را ازدسـتدادهاند و دیگــر جایگاهــی در زندگــی امــروزی
ندارنــد.

دارنــد و بیشــتر از ظروفــی کــه جنبــه تزیینــی دارند اســتقبال
میکننــد.
وی بابیــان اینکــه طــی ســالهای اخیــر بیشــتر ظــروف
مســی مغــازه مــن بــه  گردشــگران فروختــه شــده اســت؛
گفــت :انــواع دیــگ ،کاســه ،بشــقاب و جــام ،مالقــه و ظــروف
آشــپزخانه تولیــدات مســی هســتند.
قــرار دادن ظــروف مســی در جهیزیــه نوعروســان
بــاب شــده اســت
یکــی دیگــر از مســگران راســته مســگر خانــه همــدان نیــز بــا
تائیــد صحبتهــای همصنفــی خــود عنــوان کــرد :بــه نظــر
میرســد قــرار دادن ظــروف مســی در جهیزیــه نوعروســان
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 ورقههایــی
کــه دارای ضخامــت بســیار هســتند آغــاز میکنــد امــا
محصــول نهایــی نازکتــر از مــس مصرفــی اســت چراکــه
چکشخــورده اســت.
وی دیــگ ،دیگچــه ،ســر دیــگ ،آبکشهــای بــزرگ برنــج،
تنــگ و ســینی را از صنایــع مســی همــدان برشــمرد و عنــوان
کــرد :برخــی قدیمیهــا هنــوز هــم از ظــرف مســی اســتفاده
میکننــد.
مؤمنــی بابیــان اینکــه بــه نظــر میرســد جوانهــا بهظاهــر

و قیافه وســیله مورداســتفاده در آشــپزخانه بیشــتر از خاصیت
آن اهمیــت میدهنــد ،گفــت  :خاصیــت ظــروف مســی
بهمراتــب از خاصیــت ظــروف تفلــون و چــدن بیشــتر اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه شــاید دورهای از ارزش و رونــق مــس
کــم شــد امــا در حــال احیــا اســت ،گفــت :ظــروف مســی
جــای خــود را در خانههــای مــردم بازخواهــد کــرد چراکــه
هــم زیبایــی دارد و هــم خاصیــت آن قابلچشمپوشــی
نیســت.
بــازار مســگرهای همــدان روزگاری بــرای خــود
آوازهای داشــت
امــا در همیــن خصــوص کارشــناس میــراث فرهنگــی اســتان
همــدان بابیــان اینکه بــازار مســگرهای همــدان روزگاری برای
خــود آوازهای داشــت امــا رفتهرفتــه از منزلــت آن کــم شــد،
گفــت :خوشــبختانه طــی ســالهای اخیــر توجــه مــردم بــه
ظــروف مســی بیشــتر شــده و مســگری در همــدان در حــال
احیــا اســت.
محمــد صالحــی بابیــان اینکــه از ســوغاتیهای 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 میشــود.
وی بابیــان اینکــه  تــا چند ســال پیــش مســگرها از نبود بــازار
بــرای حرفــه خــود گالیهمنــد بودنــد امــا رفتهرفتــه و طــی
ســالهای اخیــر رونــق بــه ایــن بــازار بازگشــته اســت ،گفــت:

شناساییاستادکارانحرفهها
علیرضــا قاســمی بابیــان اینکــه در دوره کنونــی حرفههایــی
چــون مســگری؛ حلبیســازی و پــاالندوزی رفتهرفتــه
جایــگاه خــود را ازدســتدادهاند ،عنــوان کــرد :بــه همیــن
دلیــل ســازمان میــراث فرهنگــی اســتان همــدان در برنامهای
اســتادکاران ایــن حرفههــا را شناســایی کــرده اســت.
وی بابیــان اینکــه برنامــه بــه ایــن صــورت اســت کــه ســعی
در تشــویق و عالقهمنــد کــردن جوانــان بــه آموختــن ایــن
حرفههــا داریــم ،گفــت :پــس از شناســایی عالقهمنــدان بــه
یادگیــری ایــن حرفههــا ارائــه آموزشهــای رایــگان مدنظــر
قــرار دارد.
قاســمی بــا تأکیــد بــر اینکــه بــرای احیــا و ترویــج رشــته
مســگری همچــون ســایر رشــتههای درخطــر منســوخ شــدن
برنامهریزیشــده اســت ،گفــت :چــاپ کتــاب در خصــوص
ایــن حرفههــا و تبلیــغ مســتمر پیرامــون آنهــا مدنظر اســت
کمــا اینکــه طــی ســالهای گذشــته نیــز اقداماتــی صــورت
گرفتــه اســت.
قاســمی بــا بیــان اینکــه زمانــی تمــام ظــروف موجــود در
خانههــا مســی بــود و در برهــهای تمــام ظــروف غیرمســی
شــد واحــدی مــس اســتفاده نمیکــرد ،گفــت :حــال کــه
دوبــاره مــس در حــال یافتــن جایــگاه خــود در منــازل مــردم
اســت بــه فراخــور آن فروشــگاههای عرضهکننــده مــس نیــز
بایــد جوابگــوی نیــاز مشــتریان باشــند.
وی بــا بیــان اینکــه بحــث اقتصــادی و اجتماعــی و جایــگاه
مــس در زندگــی مــردم در تمــام برنامهریزیهــا بــرای احیــای
ایــن حرفــه مدنظــر اســت گفــت :شــماری از اســتادکاران ایــن
حرفــه در قیــد حیــات هســتند و بایــد از ظرفیت موجــود بهره
بــرد.
برگزاری دورههایی برای احیای مسگری
وی بابیــان اینکــه طــی ســالهای گذشــته دورههایــی بــرای
احیــای مســگری در همــدان انجامشــده و بــرای ســالهای
آینــده نیــز برنامههایــی تعریــف خواهــد شــد ،گفت :مســگری
دوره حاضــر بــا مســگری قدیــم متفــاوت اســت چراکــه در
دوره حاضــر کمتــر مــس بهصــورت ســنتی تولیــد میشــود
و بیشــتر بــه شــکل صنعتــی ســاخته میشــود کــه ســعی
میکنیــم بــه احیــا بخــش ســنتی کمــک کنیــم.
بــا ایــن تفاســیر آنچــه بایــد متذکــر شــد اینکــه همــدان هنوز
هــم از حضــور اســتادکاران حرفــه مســگری بهرهمنداســت 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.

صفحه  | 37شماره  | 29تیر 97

میـراث ایــران
NEWSAGENCY

MEHR

تبدیلعمارتتاریخیبهانبارکاه/باغکالنترخانهسبزیفروشانشد

اسما محمودی

ایــن روزهــا وقتــی بــه بــاغ کالنتــر در
کرمــان مــی رســید پارچــه نوشــته
هــای ســبزی فروشــانی را مــی بینیــد
کــه تبلیــغ فــروش انــواع ســبزیجات
را مــی کننــد و بــاغ را بــه مزرعــه
گنــدم و اســفناج تبدیــل کــرده انــد.

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
امــا وضعیــت کنونــی هــر دو ایــن بــاغ هــا بســیار عجیــب
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.
امــا عجیــب تــر از بــاغ بیــرم آبــاد باغــی دیگــر در همــان
نزدیکــی بــه نــام بــاغ ســاالری کالنتــر اســت ،ایــن بــاغ در
دوران قاجــار احــداث شــده و در تاریــخ  22مــرداد مــاه 1384
بــه شــماره  13071ثبــت ملــی شــده اســت ،بــاغ کالنتــر در
محلــه سرآســیاب کرمــان کــه یکــی از پــر آب تریــن محلــه
هــای کرمــان اســت و همچنــان بافــت تاریخــی خــود را
حفــظ کــرده و مملــو از بــاغ اســت قــرار گرفتــه اســت.
همچنیــن بــاغ هایــی بــا نــام عشــق و ســردار هــم در ایــن
محلــه وجــود دارد کــه البتــه بســیار بــی نــام و نشــان تــر از
بــاغ کالنتــر هســتند.
عمارتی زیبا که به مزرعه تبدیل شده است
کمتــر کرمانــی مــی دانــد چنیــن عمــارت بــزرگ و زیبایــی
درســت مجــاور خیابــان سرآســیاب وجــود دارد ،دلیــل آن
هــم ایــن اســت کــه ایــن بــاغ حــاال دیگــر بــه خرابــه ای در
حــال تخریــب شــبیه اســت تــا یــک بنــای تاریخــی.
روز جمعــه هفتــه گذشــته بــرای تفریــح در روســتاهای
ده بــاال در بــاال دســت محلــه سرآســیاب بــه ایــن منطقــه
خــوش آب و هــوا رفتــم ،رادیــو روشــن بــود و گزارشــگر
یکــی از برنامــه هــا در حــال مصاحبــه بــا مســئوالن میــراث
فرهنگــی در خصــوص وضعیــت ایــن بــاغ بــود بــه همیــن
دلیــل تصمیــم گرفتــم ســری بــه ایــن مــکان تاریخــی
اســتان کرمــان بزنــم .امــا چیزهایــی کــه در اولیــن مشــاهده
ام از ایــن بــاغ دیــدم غیــر قابــل بــاور بــود.
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.
دیــوار در برخــی از جاهــا دچــار ریــزش شــده و بــا آجــر و
موزاییــک و هــر چــه در دســترس بــود روی پــا نگــه داشــته
شــده بــود ،روی دیــوار هــم یــک ردیــف بلــوک ســیمانی
گذشــته شــده و منتظــره نــا متقارنــی را ایجــاد کــرده بــود.
امــا وقتــی پــا را بــه درون ایــن بــاغ گذاشــتم آه از نهــادم
برخاســت .بخــش خصوصــی کــه مســئول مربوطــه از آن
ســخن گفتــه بــود چنــد ســبزی فروشــی هســتند کــه در
اطــراف عرصــه بنــا اقــدام بــه کشــت انــوع ســبزی جــات

کــرده انــد ،در درون بــاغ چنــد خانــه شــبیه ســازه هــای کــه
 24ســاعته 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.
در بخــش پشــتی عمــارت نیــز وضعیــت بهتــری حاکــم
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
در نگهــداری ایــن بنــا و همچنیــن ارزش منــدی بنــا بــه
خصــوص در زمینــه معمــاری بیشــتر هویــدا مــی شــد.
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
دیــد ،دیوارهایــی کــه ســیاه شــده و یــا گاه تخریــب شــده
بودنــد کــه جایــی بــرای نشســتن و دور همــی های معتــادان
در طــول شــب را مهیــا کنــد.
اتاق ها انبار کاه شده اند
امــا عجیــب تریــن قســمت داســتان تلخــی کــه بــه ایــن
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
کــه اگــر آتشــی بــه ایــن خرمــن در تابســتان داغ کرمــان
بیفتــد چــه بالیــی ســر باقیمانــده ایــن بــاغ خواهــد آمــد.
ایــوان ،هشــتی ،بادگیــر ،حوض ،تابســتان نشــین و زمســتان
نشــین و  ...کــه منقــش بــر گــچ بــری و عناصــر تزئینــی
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
مســئولی افتــادم کــه چنــد ســاعت قبــل در گفتگــوی
رادیویــی مــی گفــت بــاغ را بــه بخــش خصوصــی واگــذار
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
ســوال کــردم بخــش خصوصــی کــه قــرار اســت در اینجــا
فعالیــت کنــد کجاســت کــه بــا ایــن جــواب رو بــرو شــدم؛
بخــش خصوصــی خــودم هســتم.
از بــاغ بیــرون آمــدم اگــر  در کنــاره دیــواره شــرقی دیــوار
قــدم بزنیــد هیــچ اثــری از طــراوت بــاغ تاریخــی نیســت
بلکــه پشــته هــا تلنبــار شــده زبالــه را مــی بینیــد کــه زبالــه
گردهــا بــرای پیــدا کــردن پالســتیک در بیــن آن هــا در
حــال جســتجو هســتند.
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
عمــارت بــی توجهــی مســئوالن کرمــان طــی دهــه هــای
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
بــاغ  و ســاختمان قدیمــی کالنتــری سرآســیاب فرســنگی
بازدیــد کردیــم و بــرای بازســازی و مرمــت ایــن ســاختمان و
بــاغ قدیمــی کالنتــری بــا متولــی آن صحبــت کردیــم.
بــه گفتــه وی ،بــرای مرمــت و بازســازی ایــن بــاغ متولــی
آن اعــام آمادگــی کــرده اســت و ظــرف یــک هفتــه آینــده
طــرح مرمــت ،بازســازی و نورپــردازی آن شــروع خواهــد
شــد.
وی گفتــه بــود کــه بازســازی ایــن مجموعــه بــا همــکاری
معاونــت عمرانــی اســتانداری ،شــهرداری ،اداره کل اوقــاف،
میــراث فرهنگــی انجــام مــی شــود.
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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
اســت ،محلــه سرآســیاب کرمــان یکــی از کــم برخــوردار
تریــن محلــه هــای شــهر کرمــان اســت کــه در صــورت
مرمــت بــاغ کالنتــر مــی تــوان بــه مکانــی بــرای تفریــح
گردشــگران تبدیــل شــود و اقتصــاد مــردم محلــی منطقــه

هژیر فتحی

محــور ساســانی فــارس بعــد از ســالها
تــاش ،در یونســکو بــه ثبــت رســید
تــا چــراغ گردشــگری بــا آثــار جهانــی
روشــن بمانــد و ایــن اســتان همچنــان
مقصــد گردشــگران خارجــی باشــد
و شــکوه میــراث 1700ســاله را بــه
نظــاره بنشــیند.

در ایــران  ۲۲اثــر تاریخــی ثبــت جهانــی شــده کــه بــا ثبــت
محــور ساســانی ایــن تعــداد بــه  ۲۳اثــر رسید.اســتان فــارس
بــا دارا بــودن پنــج اثــر ثبــت جهانــی در کشــور بیشــترین
آثــار ثبــت جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت .محــور
ساســانی کــه  اخیــرا ً ثبــت جهانــی شــد از اهمیــت ویــژهای
برخــوردار اســت .ایــن آثــار در پنــج شهرســتان فــارس واقــع
شــده اســت.
در پرونــده ثبــت جهانــی محــور ساســانی فــارس ،آثــاری
چــون قلعــه دختــر ،کاخ اردشــیر ،شــهر گــور و نقــوش
برجســته ساســانی در شهرســتان فیروزآبــاد ،کاخ ساســانی
سروســتان و همچنیــن شــهر بیشــاپور ،تنــگ چــوگان و غــار
شــاپور در شهرســتان کازرون وجــود دارد.
کاخ ساسانی سروستان
کاخ ساســانی سروســتان از ســنگ و گــچ ساختهشــده و
گنبدهــا ،ایوانهــا ،اتاقهــا و دهلیزهــای متعــددی دارد .در
خصــوص تاریــخ ســاخت کاخ سروســتان نظــرات متفاوتــی
وجــود دارد ولــی احتمــاالً ایــن بنــا از آثــار بهــرام پنجــم
ساســانی بــوده کــه بهوســیله «مهرنرســی» وزیــر معــروف او
کــه صــدارت یزدگــرد اول و یزدگــرد دوم را نیــز عهــدهدار
بــوده ســاخته شــده اســت.
ایــن بنــا کــه از باشــکوهترین کاخهــای ساســانی محســوب
میشــود ،جنبــه تقــدس هــم داشــته و شــامل یــک ایــوان
ورودی و گنبــدی در مرکــز و حیــاط اســت .در ایــن کاخ
نســبت بــه بناهــای دیگــر ایــن دوره از فــن معمــاری و پــان
پیچیــده و کاملتــری اســتفاده شــده اســت.
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را نیــز دگرگــون کنــد.
فرصتــی بــی ماننــد کــه مــی توانــد محرومیــت را از
سرآســیاب دور کنــد و نــام ایــن محلــه دور افتــاده
شــهر کرمــان را بــر ســر زبــان هــا بیندازنــد و راه
ســرمایه گــذاران را نیــز همــوار نمایــد .امــا ایــن بــاغ
بعــد از اســتعفای او یــا تغییــر مدیــران اســتانداری
کرمــان ،میــراث فرهنگــی و شــهرداری کرمــان گویــی
فرامــوش شــده اســت.
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کمبــود اعتبــارات شــاید مســئوالن کرمــان را اینگونــه
توجیــه کنــد کــه امــکان بازســازی ایــن بــاغ وجــود
نــدارد امــا ایــن اســتدالل بــه کلــی اشــتباه اســت زیــرا
دقیقــا در همیــن شــرایط اقتصــادی حــدود دو ســال
قبــل بــاغ فتــح آبــاد در حومــه شــهر کرمــان مرمــت و
بــه یکــی از زیباتریــن بــاغ هــای تاریخــی ایــران تبدیــل
شــد و حــاال مرکــز حضــور گردشــگران اســتان کرمــان
شــده اســت.

چراغ گردشگری باآثار جهانی روشن است/
میراث  ۱۷۰۰ساله فارس رابشناسیم
آخریــن بررســیهای باستانشناســی در مجموعــه
کاخ سروســتان نشــان داد ،ایــن مجموعــه ساســانی در
دوره اوج شــکوه خــود حــدود  ۳۰هکتــار وســعت داشــته
بهطوریکــه مجموعــه کاخ سروســتان قدیمیتریــن گنبــد
آجــری کشــور را در خــود جــایداده اســت.
در ایــن کاخ پوششــی بــه نــام «در» وجــود نــدارد و بنــا از
ســنگ بــا گنبدهــای آجــری ساختهشــده اســت.این بنــا در
تاریــخ  ۲۴شــهریور  ۱۳۱۰بــه شــماره  ۲۳در فهرســت آثــار

ملــی ایــران بــه ثبــت رســید.
بیشاپور یکی از اولین شهرهای باستانی
شــهر تاریخــی بیشــاپور بــا حــدود  ۲۰۰هکتــار وســعت و در
فاصلــه  ۲۳کیلومتــری شــمال غربــی شــهر فعلــی کازرون
قــرار دارد.
ایــن شــهر در زمــان شــاپور اول ( ۲۴۱-۲۷۲میــادی)
دومیــن و یکــی از مقتدرتریــن پادشــاهان ساســانی و توســط
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یــک معمــار ســوری بــه نــام «اپســای» طراحــی و ســاخته
شــد و بنــا بــر همین کتیبــه ،شــاپور در ســال  ۲۴ســلطنتش
از شــهر بیشــاپور بازدیــد کــرده اســت.
صرفنظــر از اینکــه خاســتگاه دولــت ساســانی ســرزمین
فــارس بــوده ،آب فــراوان ،هــوای مســاعد ،زمینهــای
حاصلخیــز ،چشــمهها و موانــع طبیعــی و قــرار گرفتــن در
مســیر جــاده شــاهی ،باعــث شــد شــاپور پــس از پیــروزی
بــر والریــن (امپراطــور روم) ایــن محــل را بــرای بنای شــهری
کــه نــام خــود را بــر آن نهــاد انتخــاب کنــد.
ایـن شـهر در کنـار شـهرهایی همچـون اسـتخر ،داراب گرد،
ارجان و اردشـیر خوره از مهمترین شـهرهای استان فارس در
عهـد ساسـانی بوده و تـا زمان سـلطنت بهـرام دوم رونق خود
را حفـظ کرد اما پـسازآن 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  ۲۴شــهریور
 ۱۳۱۰بــا شــماره  ۲۴ثبــت ملی شــده اســت.

کاخ اردشیر فیروزآباد
ایــن بنــای باســتانی توســط اردشــیر بابــکان بنیانگــذار
سلســله پادشــاهی ساســانی احداثشــده و از نخســتین آثــار
معمــاری ساســانیان به شــمار مـیرود کــه در کنار روســتایی
بــه نــام آتشــکده قــرار گرفتــه اســت.
کاخ اردشــیر را مهمتریــن و عظیمتریــن اثــر تاریخــی
فیروزآبــاد میداننــد کــه در  ۲کیلومتــری شــهر فیروزآبــاد
فــارس قــرار دارد و بــا مصالــح الشهســنگ و مــات گــچ
ساختهشــده ،تزئینــات بهکاررفتــه در آن نیــز شــامل
گچبریهــای زیبــا و رنگــی داخلــی اســت.
اردشــیر بابــکان ایــن کاخ را نزدیــک مدخــل تنــگاب در کنار
چشــمهای بــزرگ احــداث کــرد که نخســتین بنــای تــاق دار
ساســانی محســوب میشــود.
ایــن بنــا بــا طــول  ۱۱۶متــر و عــرض  ۵۵متــر یکــی
از کاخهــای ییالقــی اردشــیر بــه شــمار مــیرود کــه از
ســنگپاره و مــات گــچ ساختهشــده و نمــای آن از شــمال
بــه چشــمه جوشــان ورودی موســوم بــه بــرم پیــر (قمــپ

نخستین شهر دایرهای ایران
شــهر گــور در شهرســتان فیروزآبــاد نخســتین شــهر دایرهای
ایــران محســوب میشــود و یکــی از اولیــن شــهرهای
دایــرهای در جهــان نیــز بــه شــمار مــیرود کــه در زمــان
اردشــیر بابــکان مقــر امپراطــوری او نیــز محســوب میشــده
اســت.
شــهر گــور یــا شــهر فیروزآبــاد در  ۱۰۰کیلومتــری جنــوب
شــیراز یکــی از پرجاذبهتریــن شــهرهای گردشــگری ایــران
اســت .فیروزآبــاد تــا قبــل از حملــه اســکندر بــه ایران ،شــهر
گــور نامیــده میشد.اســکندر مقدونــی ایــن شــهر را کام ـ ً
ا
ویــران و قرنهــا بعــد از اســکندر ،اردشــیر مؤســس سلســله
ساســانی ایــن شــهر را احیــا و آبــاد کــرد ،امــا در حملــه
تازیــان بــه ایــران ایــن شــهر دوبــاره ویــران شــد.
فیروزآبـاد کـه در قدیـم آن را گـور مینامیدنـد بـه روزگار
کیانیان شـهر بزرگی بوده و حصاری عظیم داشـته است.شهر
ساسـانی گور نخسـتین شـهر دایرهای شـکل ایران محسـوب
میشـود کـه به دسـتور اردشـیر بابکان سـاخته شـده اسـت.
کاوشهــای باستانشناســی در ایــن شــهر ساســانی بــرای
نخســتین بــار در ســال جــاری توســط دیتریــش هــوف،
باستانشناســی آلمانــی آغــاز شــده اســت.
ایـن شـهر چهـار دروازه اصلـی داشـته اسـت .ایـن دروازههـا
عبارتانـد از «بـاب مهـر» کـه از طـرف شـرق« ،بـاب بهرام»
کـه از طرف غـرب« ،باب هرمز» که دروازه شـمالی محسـوب
میشـده و در آخـر نیز «باب اردشـیر» که از طـرف جنوب باز
میشـده اسـت .این شـهر با شـماره ۹ثبت  ۱۷در  ۲۴شهریور
 ۱۳۱۰ثبت ملی شـده اسـت.

و خنــب) کــه آب زاللــی از آن میجوشــد و از جنــوب بــه
دیــوار بلنــدی مشــرف اســت کــه آتشــکده اصلــی در آن
جهــت و بیــرون از کاخ ســاخته شــده اســت.
گچبــری و تزئینــات تاالرهــا بســیار زیبــا و باشــکوه شــبیه
«کاخ تچــر» ،تخــت جمشــید اســت .زیربنــای کاخ با چشــمه
جوشــان هشــت هــزار و  ۵۰۰مترمربــع اســت.
قلعه دختر فیروزآباد
قلعــه دختــر در شــش کیلومتــری جــاده فیروزآباد به شــیراز
در دامنــه کوهــی مشــرفبه جــاده قــرار دارد کــه پــس از
طــی مســافتی حــدود  ۳۰۰متــر از ارتفــاع کــوه میتــوان 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 مبهوتکننــده اســت
و دیوارهــای بلنــد آن بــا همــه شکســتگی و ریختــه شــدن
هنــوز هــم شــکوهی خیرهکننــده دارنــد.
قلعــه دختــر فــارس از الشهســنگ و گــچ دســتکوب
بناشــده و بیــش از  ۲هــزار مترمربــع زیربنــا دارد .ایــن
قلعــه تاریخــی از ســه ســاختمان پلکانــی تشکیلشــده و
ســاختمان انتهایــی آن دارای گنبــدی بــزرگ بــوده کــه بــر
روی ســاختمان چهارگــوش بناشــده اســت.
ایــن بنــا دارای گچبریهایــی بــه ســبک هنــر هخامنشــیان
در تخــت جمشــید اســت و دارای اتاقهــای تودرتــو ،اتــاق
نگهبانــی ،راهــرو ،مخــزن آب ،حیــاط مرکــزی و پلــکان
مارپیچــی اســت کــه در دل کــوه حفاریشــده و حتــی
میتــوان حصارهــای دفاعــی ایــن قلعــه را نیــز دیــد.

قلعــه دختــر فیروزآبــاد در ســال  ۱۳۱۵بــه شــماره  ۲۶۹در
فهرســت ملــی بــه ثبــت رســیده بــود.
غار شاپور
غــار شــاپور در فاصلــه ۲۰کیلومتــری شــرق کازرون و در
اســتان فــارس واقــع شــده اســت .ایــن غــار در فاصلــهای
نزدیــک از شــهر تاریخــی بیشــاپور و نقــوش برجســته تنــگ
چــوگان قــرار گرفتــه اســت.
در دهانــه ایــن غــار مجســمه شــاپور قرارگرفتــه و بــه
همیــن دلیــل ایــن غــار بــه نــام شــاپور معــروف شدهاســت.
مجســمه شــاپور باوجــود گذشــت  ۱۷۰۰ســال کمــاکان
پابرجــا اســت و تنهــا مجســمه باقیمانــده از دوران باســتان
اســت کــه حــدود  ۷متــر ارتفــاع دارد و حاصــل تراشــیده
شــدن ســتون ســنگی موجــود در غــار اســت.
نقش برجستههای تنگ چوگان
تنگــه معــروف بــه چــوگان در دره شــمالی شــهر تاریخــی

بیشــاپور واقــع در شهرســتان کازرون قــرار دارد.بــه نظــر
میرســد ایــن تنگــه بــه مناســبت بــازی چــوگان کــه از
متداولتریــن بازیهــای شاهنشــاهان ساســانی بــوده ،بــه
ایــن نــام نامیــده شــده اســت.
رودخانــه شــاپور از میــان ایــن تنگــه میگــذرد .در ســمت
راســت ایــن رودخانــه و بــر ســینه کــوه ،چهــار نقــش
برجســته و در ســمت چــپ دو نقــش برجســته از دوران
ساســانی برجایمانــده اســت .نقشهــا 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
پیــروزی بهــرام دوم بــر یاغیــان عــرب ،تاجگــذاری بهــرام
اول و پیــروزی شــاپور دوم بــر مخالفانــش را نشــان میدهــد.
روند ثبت جهانی محور ساسانی
بحـث ثبت جهانی بیشـاپور بـه  ۱۵سـال قبل برمیگـردد اما
پـس از مطرحشـدن 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.
طراحـی و نصـب بیـش از  ۵۰تابلـوی راهنمـا و تعریـف
مسـیرهای گردشـگری ،فنس کشـی کاخ هـزار و  ۷۰۰سـاله
سروسـتان و شـهر ساسـانی گور و همـکاری ایتالیاییها تنها
بخشـی از فعالیتهـای انجامشـده بـرای ثبت جهانـی پرونده
منظـر باستانشناسـی ساسـانی فـارس بـود.
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در ایــن میــان بــا همــکاری یــک گــروه
از باســتان شناســان و کارشناســان
ایتالیایــی نقــوش برجســته ایــن محــور
تاریخــی اســکن و برنامــه حفاظتــی و
مرمــت آن نیــز تعریــف شــد.
تعریــف مســیرهای گردشــگری در
ســایتهای تاریخــی فیروزآبــاد و یــا
پیــاده راهســازی روســتای آتشــکده و
فنــس کشــی بخشهــای مرکــزی شــهر
گــور و جابهجایــی گورســتان در حریــم
کاخ اردشــیر نیــز از دیگــر اقدامــات
انجامشــده بود.ثبــت جهانــی ایــن
محــور نهتنهــا یــک برنــد گردشــگری
بــرای اســتان فــارس بــه شــمار م ـیرود
بلکــه تعــداد آثــار ثبتشــده جهانــی
کشــور را بــه  ۲۳اثــر رســاند.
بـر اسـاس اظهارنظـر کارشناسـان بنیان
معماری دوره اسلامی ریشه در دوره ساسـانی دارد بهگونهای
کـه نخسـتین گنبـد جهـان در فیروزآباد ساختهشـده اسـت.
شـاخصترین آثـار باسـتانی حکومـت ساسـانی شـامل
شهرهای مهمی نظیر بیشـاپور ،فیروزآباد ،سروسـتان و داراب
و وجـود  ۳۰نقش برجسـته و همچنین مهمتریـن محورهای
ارتباطی امـروز منطقه فارس ،در دوره ساسـانی شـکل گرفته
ا ست .
درنهایــت بــا رفــع موانــع و مشــکالتی کــه بــر ســر راه ایــن
آثــار بــرای ثبــت جهانــی بــود؛ پرونــده ثبــت جهانــی محــور
ساســانی فــارس بــا ســند  ۱۰۰۰صفحــهای پــس از ســه
ســال تــاش بــه یونســکو رفــت .اخیــرا ً در اجالســیه جهانــی
یونســکو محــور باستانشناســی بــه ثبــت جهانــی رســید و
میــراث  ۱۷۰۰ســاله فــارس جهانــی شــد.
ثبت جهانی محور ساسانی یک تحول جدی
در ایــن راســتا مســعود منیعاتــی رئیــس انجمن دوســتداران
میــراث فرهنگــی فــارس گفت :تخــت جمشــید ،پاســارگاد و
بــاغ ارم پیشازایــن ثبــت جهانــی شــدهاند امــا در بخــش
حفاظتــی کار جــدی نشــده اســت کــه بایــد توجــه داشــت
ثبــت جهانــی محــور ساســانی یــک تحــول جدی محســوب
میشــود کــه هفــت اثــر تاریخــی بــه مجموعــه آثــار
ثبتشــده جهانــی اضافهشــده کــه بایــد تمهیــدات ویــژهای
بــرای ایــن آثــار دیــده شــود.
وی گفــت :امــا از نظــر گردشــگری اتفــاق خوبــی رخداده
چراکــه بخــش زیــادی از گردشــگران واردشــده بــه ایــران
روی محورهــای ثبــت جهانــی حرکــت میکننــد مثــل
شــیراز ،اصفهــان و یــزد کــه از منظــر جــذب توریســت
تأثیرگــذاری زیــادی دارد.
ایــن فعــال میــراث فرهنگــی فــارس گفــت :چنانچــه
زیرســاختها آمــاده باشــد ماننــد راه دسترســی مناســب،
حملونقــل مناســب ،پذیرایــی و اقامــت مناســب میتــوان
بــه تبعــات مثبــت ثبــت جهانــی ایــن اثرهــای تاریخــی
خوشبیــن بــود امــا اگــر ایــن زیرســاختها جــدی گرفتــه
نشــود خیلــی در حــوزه گردشــگری تأثیرگــذار نخواهــد بــود.
فارس خاستگاه تمدن ساسانی
مدیرکل میراث فرهنگی ،صنایعدسـتی و گردشـگری اسـتان
فارس گفت :در اسـتان فارس بخشـی از آثار تاریخی به دوران
هخامنشـیان و برخی نیز به دوران ساسـانیان برمیگردد.
مصیــب امیــری افــزود :در گذشــته دو مجموعــه تاریخــی
پاســارگاد و تخــت جمشــید ثبــت جهانــی شــده و نیــاز بــود
کــه ثبــت جهانــی آثــار ساســانی نیــز پیگیــری شــود.
وی ادامــه داد :پنــج شــهر مهــم دوران ساســانیان ازجملــه
شــهر گور ،شــهر اســتخر ،دارابگــرد ،بیشــاپور و سرمشــهد در
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اســتان فــارس واقــع شــده اســت ،عــاوه بــر ایــن از  ۳۵نقش
برجســته دوره ساســانی کــه در کشــور اســت  ۳۰نقــش
برجســته مهــم در اســتان فــارس قــرار دارد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی اســتان فــارس بــا اشــاره بــه
وجــود ایــن آثــار مهــم ساســانی بیــان کــرد :اســتان فــارس
خاســتگاه تمــدن ساســانی بــه شــمار مــیرود بــه همیــن
منظــور ثبــت جهانــی ایــن محــور ساســانی بــه جــد در
دســتور کار قــرار گرفــت.
امیــری افــزود :بــا ثبــت جهانــی ایــن آثــار میتــوان اعــام
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.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا ثبــت جهانــی محــور ساســانی،
اســتان فــارس بیشــترین آثــار ثبــت جهانــی را بــه خــود
اختصــاص داد ،گفــت :بــا ایــن اقــدام تحــول عظیمــی در
حــوزه گردشــگری اســتان ایجــاد میشــود.
مدیـرکل میـراث فرهنگـی اسـتان فارس بـا بیـان اینکه ثبت
جهانی ایـن محور در ایجاد زیرسـاختهای گردشـگری تأثیر
بسـزایی دارد ،تأکیـد کـرد :بـا ایـن اقـدام در حـوزه مرمـت و
حفاظـت از  ایـن مجموعـه گام مهمـی برداشـته میشـود 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
شــدن ثبــت جهانــی چنــد مجموعــه ساســانی در اســتان
فــارس ،ســه امیــدواری اساســی بــه وجــود آمــده اســت.
محســن عباســپور گفــت :ایــن مجموعههــا ،بهویــژه کاخ
ساســانی سروســتان ،از ایــن فرصــت برخــوردار شــدهاند کــه
در ســطوح جهانــی بیشــتر معرفــی شــوند و بهطــور حتــم
ایــن مســئله میتوانــد کمــک شــایان توجهــی بــه حــوزه 
گردشــگری و جــذب توریســت بــرای آثــار مشخصشــده در
پرونــده منظــر ساســانی فــارس باشــد.
وی افـزود :بایـد بخشهـای اجتماعـی و اقتصـادی فعـال در
ایـن حـوزه و همچنیـن مدیریت ایـن مجموعههـای تاریخی
بتواننـد از چنیـن امتیـاز جهانـی بهخوبـی اسـتفاده کنند.
ایــن فعــال حــوزه میــراث فرهنگــی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا
جهانیشــدن ایــن محــور کنتــرل و حــذف آســیبهای
متعــدد موجــود در ایــن مجموعههــای باســتانی نیــز
انجــام میشــود ،ادامــه داد :تمــام ایــن مجموعههــای
باســتانی کــه در قالــب پرونــده منظــر ساســانی فــارس بــه
ثبــت آثــار جهانــی رســیدهاند ،در حوزههــای مختلفــی
دچــار آســیب و چالــش هســتند بهعنوانمثــال شــهر
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تاریخــی بیشــاپور کازرون و همچنیــن
کاخ اردشــیر فیروزآبــاد ،بهویــژه طــی
ســالیان گذشــته دارای چالشهایــی در
خصــوص تملــک محوطــه بــا برخــی از
مالکیــن محلــی بودهانــد و یــا همچنــان
بحــث دفــن امــوات در برخــی از ایــن
مجموعههــا تــداوم دارد امــا حــاال و بــا
ثبــت جهانــی ایــن مجموعههــا کــه
درواقــع بهنوعــی ثبــت جهانــی برنامــه
مدیریــت ایــران بــر ایــن مجموعههــای
باســتانی نیــز هســت ،ایــن امیــدواری
مضاعــف بــه وجــود آمــده کــه بهمــرور
و بــا اعمــال اســتانداردهای حفاظتــی
جهانــی ،شــاهد کاهــش و درنهایــت
حــذف آســیبهای شناساییشــده
باشــیم.
عباســپور ادامــه داد :ســومین و بــه
تعبیــری اساسـیترین امیــدواری کــه بــا ثبــت جهانــی ایــن
مجموعههــا بــه وجــود آمــده ،بــه حوزههــای تعاملــی مــردم
و بهویــژه اهالــی ســاکن در اطــراف ایــن مجموعههــای
باســتانی بــا فضــای آثــار برمیگــردد .مــردم ســاکن در
حاشــیه ایــن آثــار و همچنیــن اهالــی شهرســتانهایی کــه
ایــن آثــار در آنهــا واقــع هســتند و همچنیــن مــردم اســتان
فــارس ،گروههــای اجتماعــی هســتند کــه الزم اســت از
فرصــت بــه وجــود آمــده در ثبــت جهانــی ایــن مجموعههــا
بهــره بــرده تــا پیونــد عمیقتــر و درعینحــال پویاتــری
را بیــن ایــن مــردم و دادههــای تاریخــی و ظرفیتهــای
موجــود در ایــن مجموعههــا بــه وجــود آورد.
وی گفـت :مدیریت ایـن مجموعههای جهانی بـدون حضور و
مشـارکت عینی مـردم و بهویـژه نهادهای تخصصـی و علمی
مردمـی ،چنـدان موفـق نخواهـد بـود بنابرایـن امیـدوارم بـا
جهانیشـدن این آثـار ،بدنه سـازمان میراث فرهنگی و سـایر
دسـتگاههای مسـئول ،تلاش کننـد پیوندهـای اجتماعـی
مـردم بـا این آثار بیشـتر شـود.
ایــن فعــال حــوزه میــراث فرهنگــی بیــان کــرد :اســتان
فــارس بهویــژه در شهرســتانهای کازرون ،فیروزآبــاد و
سروســتان دارای محوطههــا و آثــار ساســانی شــاخص و
متعــدد دیگــری نیــز هســت و امیــدوارم در گامهــای آتــی
ایــن آثــار نیــز بتواننــد بهصــورت متمــم بــه پرونــده منظــر
ساســانی فــارس الحــاق شــده و بــا اســتانداردهای بینالمللی
و حمایــت گســترده ملــی مدیریــت شــوند  .
عباســپور افــزود :نکتــه بســیار حائــز اهمیــت دیگــر اینکــه
نبایــد فراموش کنیم بیشــاپور ،کاخ اردشــیر و کاخ سروســتان
نهتنهــا میــراث ساســانیان ،بلکــه میــراث گرانبهــای
چهرههــای علمــی و باستانشناســان دلســوز و متعهــدی
همچــون علیاکبــر ســرفراز ،زندهیــاد مهریــار ،چگینــی
و جمعــی دیگــر از متخصصیــن و مدیــران و همچنیــن
برخــی از نیروهــای یــگان حفاظــت و بهویــژه جمعــی از
مــردم دلســوز ســاکن اطــراف ایــن مجموعههاســت کــه
طــی دهههــای گذشــته بــا ازخودگذشــتگی و تحمــل
ســختیهای فــراوان ،هــر یــک بــه ســهم خــود ایــن
گنجینههــا را از زیــر خــاک بیــرون آورده ،مرمــت و
حفاظــت کردهانــد اگــر تالشهــای دلســوزانه برخــی از
ایــن افــراد نبــود ،امــروز صحبــت کــردن از جهانیشــدن
ایــن مجموعههــا ،غیرممکــن بــود.
فضــای بســیار مناســبی بــرای بهرهبــرداری اقتصــادی از
ظرفیتهــای گردشــگری حاصــل از ثبــت جهانــی ایــن آثــار
ایجــاد شــده اســت .گردشــگران خارجــی که در مســیر ســفر
خــود چنیــن آثــاری را در اولویــت بازدیــد قــرار میدهنــد
ظرفیتهــای بزرگــی بــرای ایجــاد ارزشافــزوده هســتند کــه
بایــد بــا تدبیــر مــورد بهرهبــرداری صحیــح قــرار گیرنــد.
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خیز زنجان برای برندسازی صنایع دستی/
مس ،چاقو و ملیله ارزآور است

رحیم مقدمی

اســتان زنجــان خاســتگاه اصلــی
صنایــع دســتی هماننــد مــس ،چاقــو،
چــارق و ملیلــه اســت ،صنایعــی کــه
بــا برندســازی و معرفــی گســترده
جهانــی مــی توانــد ارزآوری باالیــی
بــرای کشــور داشــته باشــد.

صنایــع دســتی بــه عنــوان ،صنعتــی تأثیرگــذار در
اشــتغالزایی نقــش مهمــی در رفــع چالشهــا و
همچنیــن توســعه اقتصــادی دارد و   میتوانــد در
محیطهــای خانگــی شــهری و روســتایی بــه کمــک
اقتصــاد خانــوار بیایــد و بخــش مهمــی از درآمــد خانــواده
هــارا تأمیــن کنــد .
بیشــک ایــران همــواره بهعنــوان کشــور تکمحصولــی
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
بــرون رفتــن از فضــای پیشآمــده در برابــر نوســانات
قیمــت نفــت ،سیاســت هــای اقتصــادی خــاص را در
پیــش گرفتــه اســت.
حــال مــس زنجــان بــا شــهرت جهانــی مــی توانــد بــه
عنــوان صنعتــی ارزآور ،بخشــی هرچنــد کوچــک از
تنگناهــای اقتصــادی کشــور را بگشــاید .ایــن صنعــت
در ســالهای اخیــر رونــق مطلوبــی داشــته و در ویتریــن
فروشــگاه هــای صنایعدســتی زنجــان بعــد از پشــت ســر
گذاشــتن دوران افــول گذشــته ،روزهــا اوج خود را ســپری
میکنــد.
ملیله کاری
از دیگــر کارهــای دســتی بومــی زنجــان ســاخت وســایل
نقــرهای و بــه نــدرت طالئــی بــه صــورت ملیلــه کاری
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
آن شــهرها هــم رواج دادنــد.
ملیلــه ســازی از جملــه ظریــف تریــن رشــته هــای
فلــزکاری و یکــی از برجســته تریــن صنایــع فلــزی ایــران
اســت .قدیمــی تریــن ملیلــه ایــران بــه روایــت اکثــر
محققــان مربــوط بــه ســالهای  ۵۵۰تــا  ۳۳۰ق.م( .دوره
هخامنشــی) اســت .متأســفانه بــه دلیــل آن کــه اکثــر
اشــیاء ملیلــه بــه منظــور اســتفاده مجــدد ذوب شــده اند,
نمونــه هــای زیــادی در دســترس نیســت و تنهــا از دوره
قاجاریــه مقــداری ســرقلیان ,گیــره اســتکان و ســینی در
انــدازه هــای مختلــف باقــی مانــده اســت.
چاروق دوزی
چــاروق دوزی یکــی دیگــر از هنرهــای دســتی اســت کــه
دســتهای ظریــف کار هنرمنــدان زنجانــی در تولیــدات آن
مهــارت ویــژهای دارنــد  .ایــن چاروقهــا مشــخصاً زنانــه
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
مــی کردنــد) اســت و معمــوالً هــم بــدون بنــد و تســمه
بــوده و نوکــی عقابــی و برگشــته دارد.
چاقوسازی
صنعــت ‹‹ چاقوســازی›› در زنجــان ســابقه طوالنــی دارد،

ولــی بعــد ،از دوره صفویــه اســت کــه رونــق چشــمگیری
در ایــن زمینــه یافتــه اســت .در دوره صفویــه اســتادانی
مثــل عبدالغفــار ســکاک بــوده انــد کــه در ایــن راه زحمت
فــراوان کشــیده انــد ،ایــن اســتاد کــه پیشــوای دینــی
بــوده چاقوســازی نیــز مــی کــرده اســت .از اســتادانی کــه
از یــک قــرن پیــش بــوده انــد اطــاع چنــدان دقیقــی در
دســت نیســت ،قــدر مســلم ایــن اســتادان چاقوهائــی
از شــاخ گاو ،بــز و بزکوهــی بــا تیغــه فــوالدی ولــی نــه
چنــدان ظریــف میســاخته انــد.
صنعــت چاقوســازی در زنجــان بطــور قطــع ماحصــل
عواملــی چــون موقعیــت جغرافیایــی و نقــش زنجــان
در جنگهــای مختلــف تاریخــی (قبــل از اســام و بعــد
از اســام) ،موقعیــت سوقالجیشــی اســتان نســبت بــه
اســتانهای همجــوار ،قــرار گرفتــن بــر ســر تمدنهــای
شــرقی ،غربــی و نزدیکــی بــه فــات مرکــزی ،فراهــم
بــودن مــواد اولیــه و معــادن غنــی آهــن و مــس اســت.
چاقــو ســازی در زنجــان کــه بــا مهــارت خاصی به دســت
اســتادان ایــن صنعــت ســاخته میشــود بــا ویژگیهایــی
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  ۱۱هــزار نفــر زنجانــی در حــوزه
صنایــع دســتی اســتان زنجــان
فعالیــت بیــش از  ۱۱هــزار نفــر زنجانــی در حــوزه صنایــع
دســتی اســتان زنجــان فرصتــی ارزشــمند در زمینــه
اشــتغالزایی و رفــع مشــکل کمبــود اشــتغال اســت بــه
گونــهای کــه طــی ســالهای اخیــر و بــا سیاســتهای
کارشناســی و برنامــه ریــزی شــده توانســته اســت نقــش
تأثیرگــذاری در ایــن زمینــه داشــته باشــد.
صنعــت دســتی مــس در زنجــان بــه بیــش از هــزار
ســال قبــل و دوره ساســانیان در زنجــان بــاز میگــردد
و احتمــاالً مهمتریــن مقطــع رشــد صنایــع مــس زنجــان
در دوره ســلجوقیان بــود کــه صنعتگــران زنجانــی بــرای
ایــن اقــوام تــازه اســتقرار یافتــه تــرک ظــروف مســی بــا
نقــش حیوانــات اســاطیری میســاختند.
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 دیگهــای بــزرگ
و کوچــک ،تیانچــه ،بادیــه ،دیــزی مســی ،آبکــش مســی،
قابلمــه و تابــه مســی و ظــروف دیگــر مســی بــرای ســر
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
و نیــز مجمــه مســی ،ســینی بادامــی گــرد و فراشــی و
مجمــه ،چــای دان ،زیــر اســتکان ،منقــل مســی ،پاطیل و
انــواع ســطلها 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
زنجــان بــا بیــان اینکــه صنایعدســتی نقــش مهمــی
در تحقــق سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی دارد ،اظهــار
کــرد :صنایعدســتی کــه در قالــب صنفــی ـ تولیــدی و
یــا حتــی در قالــب صنعتــی کار میکننــد ،نزدیــک بــه
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 ۳۰۰۰نفــر در زنجــان از ایــن محــل بــه صــورت مســتقیم
ارتــزاق دارنــد.
ناصــر فغفــوری بــا بیــان اینکــه چرخــه تولیــد محصوالت
صنایــع دســتی در اســتان زنجــان وجــود دارد ،افــزود:
فعالیــت تولیــدات صنایــع دســتی در زمینههــای مختلف
از جملــه فــروش ،تولیــد ظــروف ،ذوب و  ...انجــام
میگیــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صنایعدســتی مقولــهای اســت
کــه از طرفــی بــا هویــت و ذات مردمــان ایــن منطقــه
عجیــن شــده ،یــک محصــول تولیــدی متفــاوت بــوده و
همــه نــگاه مثبتــی بــه ایــن صنایــع دارنــد ،خاطرنشــان
کــرد :بحــث اقتصــاد مقاومتــی نیــز بــه نحــوی زنجیــره
کامــل در داخــل کشــور بــوده و عــدم وابســتگی از
مزیتهــای آن بهشــمار مــیرود.
فغفــوری افــزود :ایــن صنایــع هــم اشــتغالزایی باالیــی
دارد و از طرفــی باعــث میشــود بخشــی از نیــاز مــردم بــه
ظــروف از بیــن بــرود ،در نتیجــه مانــع واردات محصــوالت
مشــابه کــه منجــر بــه خــارج شــدن ارز از کشــور
میشــود ،خواهــد شــد.
صنایعدســتی ،بــازوی توانمنــد اقتصــاد
مقاومتــی اســت
مدیــرکل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان زنجــان نیــز در ایــن خصــوص اظهــار کــرد:
صنایعدســتی را بایــد جــزو بخشهایــی دانســت کــه
بــه طــور موثــر کمکحــال و بــازوی توانمنــد اقتصــاد
مقاومتــی در برهههــای مختلــف بــوده اســت.
یحیــی رحمتــی بــا بیــان اینکــه یکــی از خصوصیــات
صنایعدســتی ایــن اســت کــه مــواد اولیــه آن از یــک
محــدوده محــل جغرافیــای تولیــد اثــر بــه وجــود
میآیــد و بــه همیــن خاطــر آســیبپذیری پایینــی
دارد ،افــزود :صنایعدســتی در نوســانات و تکانهــای
اقتصــادی آســیب کمتــری میبینــد از طرفــی فنــاوری
صنایعدســتی نیــز فنــاوری بومــی بهشــمار مــیرود،
یعنــی از لحــاظ فنــاوری وابســته بــه مــکان دیگــری
نیســت.
وی تصریــح کــرد :عــاوه بــر ایــن ،صنایعدســتی یــک
نــوع غــرور ملــی و منطقــهای را بــه همــراه دارد ،یعنــی
بــرای منطقــه جغرافیایــی تولیــد اثــر یــک اعتمــاد بــه
نفــس خــوب را دارد و همــه اینهــا قــادر اســت در
موضــوع تولیــد ،اثرگــذار بــوده و میتوانــد در حــوزه
اقتصــاد مقاومتــی از تعلقخاطــر افــراد بــرای صیانــت و
حتــی معیشــت اســتفاده کننــد .از همــه مهمتــر اینکــه
صنایعدســتی هزینــه اشــتغال خیلــی پایینــی داشــته و
میتــوان بــا کمتریــن هزینــه در ایــن حــوزه اشــتغال
ایجــاد کــرد.
مدیــرکل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان زنجــان  ،گریــزی بــه صنعــت مــس زنجــان و
آخریــن وضعیــت صنعتگــران در ایــن حــوزه زد و اظهــار
کــرد :خوشــبختانه هماکنــون مــس زنجــان وضعیــت
نســبتا مطلوبــی دارد ،چــون رقبــای بســیار زیادی داشــته
و ایــن رقبــا هــم در حــوزه خــود محصــول و هــم بــه
لحــاظ کاربــری آن مطــرح هســتند .رقیــب دیگــری نیــز
در ایــن عرصــه وجــود دارد و آن عــدم دید کارشناســی در
اطالعرســانی اســت.
رحمتــی یــادآور شــد :در جمــع برآینــد کلــی از وضعیــت
مــس زنجــان رضایتبخــش اســت و ایــن در حالــی اســت
کــه از  ۱۸صنعتگــر در ایــن عرصــه در ســال  ،۸۹بــه بیش
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از  ۹۵۰صنعتگــر در اواخــر ســال گذشــته رســیدهایم کــه
رشــد بســیار خوبی اســت.
فروش صنایعدستی مس زنجان در سایر شهرها
مدیــرکل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان زنجــان در ادامــه بــا اشــاره بــه اینکــه فــروش
صنایعدســتی مــس زنجــان در ســایر شــهرها بــا برنــدی
دیگــر ،هــم حســن اســت و هــم در صــورت مدیریــت
نشــدن عیــب ،افــزود :بعضــی از شــهرها حتــی اگــر
میخواهنــد مــس خــود را خــوب بفروشــند بــه اســم
مــس زنجــان بــه فــروش میرســانند و ایــن نشــان از
اعتمــادی اســت کــه صنعتگــران زنجانــی هــم از بابــت
کیفیــت تولیــد و هــم از جهــت خلــوص مــواد در بــازار
بهوجــود آوردهانــد.
وی در ایــن خصــوص ادامــه داد :ولــی اگــر جنــس

نامرغــوب بــه اســم زنجــان بــه فــروش برســد ،ضرب ـهای
کــه بــه ایــن صنعــت وارد میکنــد ،غیرقابــل جبــران
خواهــد بــود ،بــه همیــن خاطــر بحــث برندســازی
از رویکردهــای اصلــی ادارهکل میراثفرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری اســتان زنجــان در حــوزه
صنایعدســتی بهشــمار م ـیرود و در همیــن راســتا ســال
گذشــته بــه ســمت طراحــی برنــد حرکــت کردیــم.
مدیــرکل میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان زنجــان همچنیــن بــا اشــاره بــه اینکــه در ســال
 ۹۲تعــداد  ۷۶بــاب مغــازه صنایعدســتی در زنجــان
داشــتیم کــه امــروز ایــن تعــداد بــه  ۳۸۷مغــازه رســیده
اســت ،گفــت :ایــن بــدان معنــی اســت کــه ایــن صنعــت
در معیشــت شــهر و اقتصاد شــهری تاثیــر مســتقیم دارد،
بــه تعبیــری دیگــر میتــوان بــه صراحــت اظهــار کــرد
کــه تکههــای پــازل صنایعدســتی بــا پــازل گردشــگری
تکمیــل میشــود؛ چــرا کــه محصــوالت عرضــه شــده
در مغازههــای صنایعدســتی فقــط بــرای شــهر زنجــان
نیســت و بــه طــور حتــم مراجعهکننــده خارجــی هــم
داریــم کــه نســبتا هــم راضیکننــده اســت.
رحمتــی در خصــوص جایــگاه صنعــت مــس زنجــان
یــادآور شــد :در حــال حاضــر مــس زنجــان رتبــه اول
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تولیــدات صنایعدســتی فلــزی را در کشــور بــه خــود
اختصــاص داده اســت .از طرفــی ملیلــه نیــز جــزو
رشــتههای صنایعدســتی اشــتغالزا اســت ولــی کمــی
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
جایــگاه واقعــی خــود دســت یابــد.
افزایش تنـوع در تولیـد محصوالت صنایعدسـتی
اسـتان زنجان
سرپرســت معاونــت صنایعدســتی ادارهکل
میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان
زنجــان هــم از افزایــش تنــوع در تولیــد محصــوالت
صنایعدســتی اســتان خبــر داد و گفــت :روزانــه  ۱۶تــن

ظــروف مســی در کارگاه هــای صنعتــی و ســنتی زنجــان
تولیــد مــی شــود.
النــاز خداییفــرد بــا بیــان اینکــه در کل کشــور ســازمان
میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری دارای ۲۴
دســته کلــی اســت کــه شــامل  ۳۷۰رشــته صنایعدســتی
مصــوب بــا کدرشــته اســت ،افــزود :از ایــن تعــداد
 ۸۰رشــته صنایعدســتی در اســتان زنجــان فعالیــت
میکنــد کــه  ۴الــی  ۵رشــته شــاخص در ایــن زمینــه
داریــم کــه بومــی زنجــان بــوده و شــامل چاقــو ،ملیلــه،
مــس ،چــاروق و گلیــم اســت.
وی بــه نقــش صنایعدســتی در تحقــق سیاســتهای
اقتصــاد مقاومتــی اشــاره و تصریــح کــرد :در ســال ،۹۶
ســال طالیــی مــس و چاقــوی اســتان زنجــان را شــاهد
بودیــم و عیــد امســال نیــز بــر اســاس بررس ـیهایی کــه
انجــام شــده اســت ،نســبت تولیــد و فــروش چاقــو و مــس
 ۶۰بــه  ۴۰بــود ،ایــن در حالــی اســت کــه همیشــه در
ســالهای گذشــته چاقــو رتبــه اول را هــم در تولیــد و
هــم در فــروش داشــت ،ولــی عیــد امســال مــس در ایــن
زمینــه پیشــی گرفــت.
ایــن مســئول بــا اشــاره بــه اینکــه میتــوان گفــت کــه
در حــال حاضــر مــس دوران شــکوفایی خــود را پشــت
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ســر میگــذارد ،اظهــار کــرد :خوشــبختانه بعــد از پشــت
ســر گذاشــتن مشــکالتی در ایــن زمینــه ،امــروز شــاهد
جــذب ســرمایهگذار در ایــن بخــش هســتیم ،در نتیجــه
تــداوم ایــن امــر تاثیــرات فرهنگــی هــم بــه دنبال داشــت
و باعــث شــد مــردم از حــوزه محصــوالت صنایعدســتی
اســتقبال کننــد.
خداییفــرد بــا بیــان اینکــه امــروز اســتقبال مــردم از مس
هــم بــه جهــت مزیتــی کــه بــرای ســامت انســان دارد و
ســایر مســائل ،بیش از گذشــته بوده و بســیاری از مســائل
دســت بــه دســت هــم داد تــا دوبــاره مــس بــه خانههــای
مــردم بازگــردد ،ادامــه داد :صنعتگــران ایــن حــوزه
هــم افــراد باهوشــی بودنــد و از اتفاقــی کــه در دهــه ۶۰
و  ۷۰برایشــان افتــاده بــود ،درس گرفتنــد و هــر روز بــه
محصــوالت خــود تنــوع دادنــد.
وی افــزود :امــروز تنــوع تولیــد محصــوالت صنایعدســتی
بســیار بــاال اســت و در حــال حاضــر در اســتان زنجــان
صنعتگرانــی را ســراغ داریــم کــه هــر هفتــه دو نــوع
محصــول جدیــد تولیــد میکننــد و ایــن بــدان معنــی
اســت کــه هنرمنــدان مــا بــه ایــن مهــم اشــرافیت دارنــد
کــه بایــد بــازار را بــا خالقیتشــان ،بــا طرحهــای
جدیدشــان و نوآوریشــان بــهروز و شــکوفا نگــه دارنــد.
از طرفــی مــس در حــوره تزئینــات رشــد زیــادی داشــته
اســت و مــردم تمایــل زیــادی بــه ایــن صنعــت پیــدا
کردهانــد.
سرپرســت معاونــت صنایعدســتی ادارهکل
میراثفرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری اســتان
زنجــان بــا بیــان اینکــه هماکنــون  ۱۵کارگاه بــزرگ
صنایعدســتی مــس در اســتان زنجــان
داریــم کــه بــه طــور متوســط حــدود
 ۴۰نفــر در آن مشــغول بــه کار هســتند،
گفــت :ایــن نشــان مــی دهــد کــه اهدافی
کــه در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی داشــتیم
در کارگاههــای مــس زنجــان بــه عینــه
خــود را نشــان میدهــد .در حــال حاضــر
کارگاههــای متوســط مــا تولیــدی در
حــدود یــک تــن در روز دارنــد و ســرجمع
روزانــه  ۱۵تــن محصــوالت مــس تولیــد
میکننــد و ایــن تولیــد یــک حجــم
بــاال بــوده و بــه مرحلــه صــادرات رســیده
اســت.
وی پاییــن بــودن ســرانه ایجــاد اشــتغال
و بــه وجــود آمــدن اشــتغال پایــدار را
از مزیتهــای صنعــت مــس زنجــان
دانســت و تصریــح کــرد :امیدواریــم
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مشــکالتی کــه امــروز در حــوزه ارز بــا آن مواجــه بــوده
و اتفاقاتــی کــه در نوســانات نــرخ ارز در حــال رخ دادن
اســت ،باعــث شــده تــا در زمینــه تامیــن مــواد اولیــه
دچــار مشــکل شــویم ،برطــرف شــده و کمــاکان روزهــای
شــکوفایی مــس را داشــته باشــیم.
سرپرسـت معاونت صنایعدسـتی ادارهکل میراثفرهنگی،
صنایعدسـتی و گردشـگری اسـتان زنجـان یـادآور شـد:
سـال  ۹۶بـرای چاقوسـازان زنجـان هـم سـال خوبـی
بـود و محصوالتشـان فـروش خوبـی داشـت ،هـر چنـد
صنعتگـران ایـن عرصـه نیـز درگیـر کمبـود مـواد اولیه
هسـتند ،بـا ایـن وجـود تولیدکننـدگان چاقـوی زنجـان
فعالانـد .تقریبـا  ۵درصـد چاقوی کشـور ایرانی اسـت که
سـهم اسـتان زنجان از این  ۵درصد  ۳.۵اسـت و امیدواریم
در آینـده نزدیـک ایـن سـهم را افزایـش دهیم.
خدایــی فــرد در خصــوص بیمــه فعــاالن صنایعدســتی
اســتان زنجــان نیــز خاطرنشــان کــرد :هماکنــون 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
روز بدتــر مــی شــود و برخــی ســود جویــان بــا فعالیــت
هــای خــود باعــث گــران شــدن قیمــت مــس مــی شــوند
بــه نوعــی کــه فعــاالن صنعــت مســگری بــرای خریــد
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
صنایــع دســتی رشــته مــس و صنایــع وابســته خواهــد
شــد و اشــتغال بیــش از  ۲هــزار 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
مســی هســتیم  ،ادامــه داد :از ســال  ۹۲شــاهد احیــای
مجــدد صنعــت مســگری در اســتان زنجــان  هســتیم
بــه نوعــی کــه  وجــود بــازاری تقاضــا در ســطح اســتان
و خــارج از اســتان باعــث افزایــش عرضــه ایــن محصــول
صنایــع دســتی در اســتان شــد.
ارتیشــه دار افــزود :در حــال حاضــر بــا توســعه صنعــت
مســگری در زنجــان ،شــاهد ورود جوانــان بــرای یادگیری
و فعالیــت در ایــن صنعــت هســتیم.
ایــن فعــال صنایــع دســتی اســتان زنجــان بــا بیــان
اینکــه صنعــت مــس  بــه عنــوان یــک رشــته ریشــه دار
از گذشــتگان بــرای وی بــه یــادگار مانــده اســت قدمــت
ســاخت ظــروف مســی و مســگری در زنجــان را  ۳۰۰تــا
 ۴۰۰ســال عنــوان کــرد و گفــت :متاســفانه  از اواخــر
ســال  ۶۸بــه 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
تولیــدات ظــروف مســی زنجــان را زبانــزده در ایــران و
جهــان عنــوان کــرد و گفــت :تنــوع و ظرافــت در ســاخت
ظــروف  و نقــوش بــه کار رفتــه در ایــن تولیــدات همــواره  
زبانــزد بــوده  اســت.
وی بــر لــزوم حمایــت مســئولین و
توجــه بــه وضعیــت بیمــه ای صنعتگــران
مســگری تاکیــد کــرد و   افــزود:
ســازمانهای بیمــه گــر تعامــل خوبــی بــا
اتحادیــه مســگری داشــته باشــند.
بــی شــک توجــه بــه حــوزه صنایــع
دســتی ،بخصــوص صنایــع دســتی کــه
دارای چرخــه تولیــد بومــی هســتند
مــی توانــد نقــش مهمــی در زمینــه
اشــتغالزایی و همچنیــن تحقــق شــعار
اقتصــاد مقاومتــی داشــته باشــد.به گونــه
ای کــه رفــع چالــش هــای فــرا روی
توســعه صنایــع دســتی نقــش تاثیرگــذار  
صنایــع دســتی را مــی توانــد بیــش از
پیــش در اقتصــاد و فراینــد رو بــه رشــد
جامعــه نشــان دهــد.
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گلیــم شــریکی پیــچ تنهــا اثــر ثبــت جهانــی اســتان کرمان
اســت امــا کپــی کاری هنــد ،چیــن و افغانســتان از طــرح
هــای اصیــل ایرانــی و شکســت قیمــت در بــازار جهانــی
موجــب ضربــه زدن بــه صنایــع دســتی اصیــل ایرانــی شــده
اســت.

اســتان کرمــان در زمینــه صنایــع دســتی دســت بافــت
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
کــه طــی ســال گذشــته ثبــت جهانــی شــد .مرکــز تولیــد
ایــن گلیــم روســتای دارســتان در ســیرجان اســت.
ایــن گلیــم یــک ســال قبــل ثبــت جهانــی شــد و چنــدی
مــاه قبــل نیــز مــادر صنایــع دســتی دارســتان کــه بــه
مــادر گلیــم ایــران شــهر معــروف اســت ،پــس از  ۱۱۰ســال
بافندگــی درگذشــت« ،مــاه نشــان شهســواری» بدون شــک
یکــی از قدیمــی تریــن هنرمنــدان گلیــم بــاف کشــور بــود
کــه بــا درگذشــتش یکــی از کهنتریــن هنرمنــدان اســتان
کرمــان کــه نقــش قابــل توجهــی در ثبــت جهانــی ایــن اثــر
در یونســکو داشــت خامــوش شــد.
نســل جدیــد گلیــم بافــان در دارســتان در حالــی پــس از
ثبــت جهانــی ایــن گلیــم در انتظــار بهبــود اقتصــاد محلــی
بودنــد کــه حــاال برخــاف انتظارهــا بــه دلیــل افزایــش
قیمــت مــواد اولیــه و دالل بــازی ،هنــوز تحولــی در زندگــی
شــان احســاس نکــرده انــد.
ایــن نــوع گلیــم دســت بــاف امــا تنهــا مختــص دارســتان
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
میــان زنــان مهمتریــن نقــش را در بافــت شــریکی پیــچ
دارنــد امــا دالل بــازی هــا از یــک ســو و از ســوی دیگــر کپی
کــردن طرح هــای گلیــم شــریکی پیــچ در افغانســتان ،چین
و هنــد بــا قیمــت هــای بســیار پاییــن تــر در حــال ضربــه
زدن بــه بــازار گلیــم ســیرجان اســت.
در حالیکــه تولیــد ایــن محصــول در ســال  ،۹۰پنجــاه هــزار
مترمربــع در ســال بــود حــاال ایــن میــزان بــه  ۱۵هــزار
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
صنایــع دســتی مــی تــوان ایــن کاال را دیــد کــه بــا قیمــت
هــای قابــل توجهــی بــه فــروش مــی رســد امــا بایــد دیــد
وضعیــت در روســتاها و بــرای بافنــدگان چگونــه اســت.
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
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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
شــود و دالالن بــا قیمــت انــدک گلیــم هــا را از هنرمنــدان
روســتایی مــی خرنــد و در گالریهــای شــیک بــا چنــد برابــر
قیمــت بــه مصــرف کننــدگان مــی فروشــند امــا روســتاییان
تــاش مــی کننــد راه مــاه نشــان شهســواری را ادامــه دهند.
پــس از ثبــت جهانــی گلیــم بســیاری از آنهــا گمــان مــی
کردنــد وضعشــان بهتــر مــی شــود امــا هنــوز تغییــر
محسوســی در زندگــی شــان روی نــداده اســت دلیــل ایــن
امــر هــم عــدم تاثیــر گــذاری اتحادیــه هــا و تعاونــی هــای
رســمی و حمایــت از بافنــدگان اســت از ســوی دیگــر افزایش
قیمــت مــواد اولیــه قیمــت محصــول را آنچنــان بــاال بــرده
اســت کــه بســیاری از مــردم عــادی دیگــر تــوان خریــد گلیم
گــران شــریکی پیــچ را ندارنــد.
در خانــه هــای روســتاییان دارســتان بســیاری از زنــان گلیــم
بــاف حــاال آنقــدر پیــر شــده انــد کــه در ایــوان خانــه هــای
سرســبز مــی نشــینند و کار دخترانــی را نــگاه مــی کننــد
کــه تــازه دســت بــه نــخ شــده انــد و گاه گــداری آن هــا را
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.
 ۱۲هــزار گلیــم بــاف در روســتاهای و مناطق عشــیره نشــین
ســیرجان فعــال هســتند و تــاش مــی کننــد نــام گلیــم
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
مشــاهده کننــد امــا مهمتریــن مشــکل آنهــا واســطه هــا
هســتند کــه بــدون اینکــه حتــی دستشــان بــه دار قالــی
خــورده باشــند بــازار مــکاره ای را ایجــاد کــرده انــد کــه
ســودش بــه جیــب خودشــان مــی رود.
وارد یکــی از کارگاه هــای بافــت گلیــم مــی شــوم ۱۲ ،زن
بــه صــورت شــریکی در حــال بافــت ایــن گلیــم هســتند،
اینجــا دقیقــا مــی تــوان معنــی اســم گلیــم شــریکی پیــچ
را درک کــرد ،زهــرا شــول یکــی از ایــن هنرمنــدان اســت
کــه هنــرش را از مــادر بــه ارث بــرده اســت در کنــارش ســه
خواهــرش ،دخترانــش و مــادر و مــادر بزرگــش نیــز حضــور
دارنــد .بیــرون اتــاق در حیــات خانــه آقــا رضــا کــه پــدر
خانــواده اســت در حــال رنگریســی اســت و چندیــن دیــگ
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.
وی افــزود :در فصــول خــاص ســال بــرای چیــدن گیاهــان
بــرای رنــگ ریســی نــخ هایــی کــه از پشــم گوســفندان
تولیــد مــی شــود بــه دشــت هــا مــی رویــم ،زنــان در همــه
مراحــل تولیــد گلیــم حضــور دارنــد امــا هیــچ نامــی از آن
هــا نیســت و درنهایــت ســود گلیمهــا هــم بــه جیــب دالالن
مــی رود.
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
زنــان راه انــدازی شــده اســت حــاال بســیاری از آنهــا فــوت
کــرده انــد امــا مــا راهشــان را ادامــه مــی دهیــم بــا ایــن
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.
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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
کمتــر تــوان خریــد گلیــم را دارنــد و خریــداران داخلــی
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
اســت بلکــه پــول بیشــتری بــه جیــب صــادر کننــده هــا و
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
مســیر داشــته باشــند و تولیــدات را بــدون واســطه دســت
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.
مدیــر شــرکت فــرش دســتباف ســیرجان بــا تاکیــد گفتــه
هــای گلیــم بافــان ،در خصــوص آخریــن وضعیــت گلیــم
شــریکی پیــچ مــی گویــد :پــس از ثبــت جهانــی گلیــم
شــریکی پیــچ تمایــل بــازار جهانــی بــه ایــن محصول بیشــتر
شــده اســت امــا بــا وجــود افزایــش تقاضــا تولیــد بــه همــان
نســبت رشــد نداشــته اســت.
مهــدی روح االمینــی بیــان کــرد :رونــد تولیــد محصــول
طــی ســال هــای گذشــته ســیر نزولــی یافتــه اســت و بــرای
رفــع این مشــکل بایــد حمایــت هــای دولتــی از بافنــدگان و
تولیــد کننــدگان افزایــش یابــد.
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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.
وی خواســتار بیمــه گلیــم بافــان شــد و بیــان کــرد :بایــد
نقــش تعاونــی هــا پــر رنــگ شــود و دالالن هــم از مســیر
انتقــال گلیــم بــه بازارهــا حــذف شــوند.
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.

لذت خرید در بزرگترین بازار روباز کشور /سروی با قدمت  ۳۰۰۰سال

مهری
شیرمحمدی

گیــان کــه از دیربــاز مرکــز اولیــن
هــا در کشــور شــناخته مــی شــود،با
نزدیــک شــدن فصــل تعطیــات
تابســتانی خــود را آمــاده پذیرایــی
از مســافران تابســتانی بــرای بازدیــد
ازجاذبــه هــای طبیعــی ،تاریخــی و
گردشــگری مــی کنــد.

اســتان گیــان بــا وســعت  ۱۴هــزار و  ۴۴کیلومتــر مربــع،
اســتانی اســت کــه بــه صــورت یــک نــوار ســاحلی از
شهرســتان آســتارا آغــاز و بــه شهرســتان رودســر ختــم

مــی شــود .در ایــن نــوار کــه یــک ضلــع آن دریــای خــزرو
ضلــع جنوبــی آن را کــوه هــای البــرز فــرا گرفته ،اکوتوریســم
بکــری مشــاهده مــی شــود .عــاوه بــر آن بناهــای تاریخــی
و آثــار بجــا مانــده از تاریــخ گیــان وجــود دارد کــه زیــر
پوشــش ســبز گیــان ناشــناخته مانــده اســت.
ســرو غــول پیکــر روســتای هرزویــل ،نادرتریــن گل لــی لــی
یــوم در روســتای دامــاش ،ییــاق ســوباتان و مــوزه مــردم
شناســی تالــش ،قدیمــی تریــن مســجد گیــان در جنــگل
هــای دیناچــال ،حمامــی بــا یــادگاران جنبــش جنــگل در
کســما ،بــازاری بــا عطــر ماهــی دودی در مرکــز گیــان،
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
آقــا ســید حســین در لنگــرود ،آبشــار ماهــی مشــو در الت
لیــل ،گنبــد پیرمحلــه رودســر و قدیمــی تریــن پــل خشــتی
گیــان در روســتای تمیجــان.
سروی با قدمت  ۳۰۰۰ساله 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.
ایــن ســرو غــول پیکــر ۳۰ ،متــر ارتفــاع و قطــر تنــه آن
40.4متــر مــی باشــد .ایــن اَبَــر ســرو  ۱۰۰۰ســال و بــه
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روایتــی  ۳۰۰۰ســال عمــر دارد .ایــن درخــت بیــن اهالــی
مقــدس اســت .در ســالهای اخیــر اداره منابــع طبیعــی بــه
منظــور حفاظــت ،دور درخــت را فنــس هــای فلــزی کشــیده
اســت .ابــر ســرو هرزویــل  ۳۰شــهریور ســال  ۱۳۶۶از ســوی
شــورای عالــی محیــط زیســت بــه عنــوان اثــر ملــی بــه ثبت
رســید.
روستای داماش ،رستنگاه نادرترین گل لی لی یوم
نــام روســتای «دامــاش» در شهرســتان رودبــار اگرچــه بــا
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  ۱۳۵۴خورشــیدی
«لــدر بــوری» ،گیاهشــناس فرانســوی ،ایــن گونــه نــادر و
کمیــاب را در روســتای دامــاش شناســایی و بــه دنیــا معرفی
کــرد .ایــن گونــه کمیــاب کــه نــام محلــی آن «سوســن
چلچــراغ» اســت ،در یــک محوطــه فنــس کشــی شــده از
ســوی اداره کل محیــط زیســت گیــان حفاظــت مــی شــود.
دوره گل دهــی سوســن چلچــراغ ،بســیار محــدود بــوده و
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
آن بــه صــورت واژگــون شــکفته مــی شــود ،شــکوفه هــای
ایــن گل بــا رنــگ ســفید و لکههــای متعــدد بنفــش تیــره و
معطــر ،بــه صــورت واژگــون بــاز شــده و انتهــای گلبرگهــای
آن پوشــیده از دانــه هــای برجســته و پرچــم هــای بســیار
بلنــد اســت.
در باالتریــن حالــت ۱۵ ،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  ۱۵روز طــول مــی
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کشــد .بــه دلیــل شــکل قرارگیــری گلهــا و واژگــون بــودن
آن اهالــی دامــاش ایــن گل را سوســن چلچــراغ نامگــذاری
کــرده انــد.
موزه مردم شناسی تالش در ییالق سوباتان
اگــر دوســت داریــد بــه جــای شــرجی هــوای جلگــه،
خنــکای کوهســتان را تجربــه کنیــد ،ییالقــات گیــان
ایــن امــکان را بــه شــما مــی دهــد تــا ســرمای شــب را هم
بــا بخــاری هیزمــی بــه صبــح رســانید .ییــاق ســوباتان در
ارتفــاع  ۱۹۰۰متــری از ســطح دریــا در کــوه هــای تالــش،
گرچــه بــرق نــدارد ،ولــی کلبــه هــای ســنگی و چوبــی
و یــا ویالهایــی بــه ســبک مــدرن پذیــرای گردشــگران
اســت .نیمــه خــرداد مــاه ،سرتاســر ســوباتان پــر اســت از
شــقایق هایــی کــه البــه الی بوتــه هــای بلنــد گیــاه گلپــر
رشــد کــرده انــد.
دیــدن مــوزه عشــایر تالــش در همیــن ییــاق کــه توســط
یــک معلــم بازنشســته احــداث شــده ،دیــدن کلبــه هــای
چوبــی هاللــی کــه «پــوری» نامیــده مــی شــود و بــا ســیاه
چادرهایــی از پشــم بــز پوشــیده شــده و گفتگــو بــا «معروف
خیــاط» پیرمــرد تالشــی کــه هنــوز لبــاس هــای محلــی
بــرای چوپانــان تالــش مــی دوزد ،یــک تجربــه متفــاوت از
گیــان گــردی خواهــد بــود.
در موزه عشــایر ســوباتان ،وســایل زندگی عشــایر  ۱۰۰ســال
پیــش نگهــداری مــی شــود؛ ســنگ آســیاب هــای بــزرگ،
ســطل هایــی کــه بــا چــوب تنــه درخــت گیــاس ســاخته
مــی شــد ،لبــاس هــای ســنتی مــردم عشــایر و غیــره .اگرچه
نســل گــوزن گیــان «مــرال» روبــه انقــراض اســت ،امــا مــی
توانیــد شــاخ هــای گــوزن شــکار شــده در ادوار گذشــته را بر
در و دیــوار کلبــه چوبــی «بهمــن جلیلــی» صاحــب مــوزه
ببینید .
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اسپی مزگت ،قدیمی ترین مسجد گیالن
دیــدن یکــی از عجایــب هفتگانــه گیــان در انبــوه جنــگل
هــای غــرب وقتــی متحیرتــان مــی کنــد .ایــن اثــر بــه جــا
مانــده ،بقایــای یــک مســجد عصــر ســلجوقی اســت.
«اســپی مزگــت» (بــه زبــان تالشــی ،مســجد ســفید) بیــن
رضوانشــهر و هشــپرتالش  و در میــان پــارک جنگلــی دکتــر
رســتگار قــرار دارد   .بــا اینکــه ایــن بنــا توســط ســازمان
میــراث فرهنگــی گیــان در ســال  ۱۳۷۹و به شــماره ۲۷۹۶
در فهرســت بناهــای میراثــی کشــور بــه ثبــت رســیده ولــی
هنــوز بســیاری از وجــود آن بــی خبرنــد .تابلــوی ابتــدای
جــاده اصلــی رضوانشــهر بــه تالــش ،پیــش از رســیدن بــه
جنــگل هــای گیســوم ،مســافران را بــرای دیــدن اســپی
مزگــت راهنمایــی میکنــد.
ایــن مســجد کــه بنایــش منســوب بــه قــرن  ۶و  ۷هجــری
قمــری اســت؛ حــدودا یــک و نیــم کیلومتــر از جــاده اصلی
فاصلــه دارد .مســیر یــاد شــده تــا نزدیــک مســجد تمامــا
آســفالت اســت و درختــان بلنــد جنگلهــای دیناچــال،
تونــل ســبزی را تــا مســیر مســجد ایجــاد کــرده اســت.
کنــار جــاده ،کتیبــه ســنگی ســفیدی بــا آرم ســازمان
میــراث فرهنگــی بــر بســتر زمیــن اســتوار مانــده و
مختصــری از مشــخصات مســجد بــر آن حــک شــده
اســت.
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
اال اهلل فعســی اولئــک ان یکونــوا مــن المهتدیــن باشــد»
(توبــه  )۱۸دیــده مــی شــود.
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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
فهمــی ایــن حمــام در زمــان نهضــت جنــگل بــه عنــوان
مریضخانــه نیروهــای چریــک مبــارز بــه رهبــری میــرزا
کوچــک جنگلــی اســتفاده مــی شــده اســت.
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   ۳۰۰سـال 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 گیــان 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
ملــی غافــل نشــوید .بنــای اولیــه ایــن کتابخانــه در ســال
 ۱۳۰۴خورشــیدی توســط جمعیــت نشــر معــارف پایــه
گــذاری شــد و در ســال  ۱۳۱۳رســما افتتــاح شــد.
ایــن کتابخانــه ،نخســتین کتابخانــه ملــی در کشــور بــود.
 ۱۸دی مــاه  ۱۳۹۵در ایــن کتابخانــه گنجینــه نســخ خطــی
ایجــاد شــد و بخشــی از کتــب خطــی مربــوط بــه قــرن های
 ۴و   ۵و 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
صفــوی ،قصبــه ای کوچــک بــا یــک روز بــازار بــود ،امــا بــا
انتخــاب رشــت بــه عنــوان مرکــز گیــان در زمــان سلســله
یــاد شــده ،صاحــب بزرگتریــن بــازار کشــور شــد کــه بارانداز
کاالهــای تجــاری مســیر جــاده ابریشــم بــود .بــازار شــهر
رشــت برخــاف دیگــر بازارهــای دیگــر شــهرهای کشــور،
سرپوشــیده نیســت .ایــن شــکل طراحــی بخاطــر اســتفاده
حداکثــری از نــور خورشــید در هوایــی اســت کــه  ۹مــاه از
ســال ابــری اســت.
تنهــا وجــه مشــترک بــازار رشــت بــا دیگــر بازارهــا ،وجــود
کاروانســرا بــا ســکوها و طاقــی هــای بلنــد بــوده کــه یــادآور
روزگاری اســت کــه ابریشــم گیــان بــه آن ســوی آبهــای
دریــای کاســپین صــادر مــی شــد« .کاروانســرای طاقــی
بــزرگ»« ،طاقــی کوچــک» و «ســرای ســعادت» اگرچــه
مرمــت نشــده انــد ،ولــی بــاز هــم دیدنــی اســت.
باشـکوه ترین قسـمت بازار رشـت ،بازار ماهی فروشـان است.
از راسـته رنگرزهـا بـه بعد ،بـوی تند ماهـی دودی و سـیر در

«چوچاق»،
هـوا می پیچـد .فـروش انـواع سـبزیهای محلـی؛ ُ
«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 گیــان هســتید ،در ماهی
فروشــان مــی توانیــد زیتــون پــرورده ،رب انــار تــرش ،رب
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 گیلان 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 انقلاب و در تاریخ
 ۲۰دی مـاه  ۱۳۵۵در فهرسـت بناهـای میراثـی کشـور بـه
ثبت رسـید و پـل دوم که کوچکتر اسـت ،در سـال  ۱۳۸۲در
فهرسـت بناهـای میراثی کشـور ثبت شـد.
پــل بــزرگ نیاکــو بــه پهنــای  ۵۸۰ســانتی متــر و دو طــرف
جــان پنــاه از آجرهــای بــه پهنــای  ۳۷ســانتی متــر و ســنگ
فــرش روی آن بــه پهنــای  ۴۷۰ســانتی متــر ســاخته شــده
اســت .درازای سراســر پــل  ۵۰متــر بــوده و دو دهانــه
کوچکتــر در طرفیــن دارد .پهنــای دهانــه هــای بــزرگ

هریــک  ۲۳۰ســانتی متــر و بلنــدی آنهــا از وســط هــال
شکســته طــاق تــا کــف زمیــن ۱۴۰ ،ســانتی متــر اســت.
پــل کوچــک نیاکــو ،بــر روی رودخانــه حشــمت رود و کمــی
جلوتــر از پــل بــزرگ و در جهــت شــالیزارهای برنــج قــرار
دارد.
عطــر انــواع نــان هــای محلــی بــا آرد برنــج در
روســتای دیوشــل
از زمــان کشــت برنــج در گیــان ،پخــت انــواع نــان بــا
ترکیــب آرد برنــج و گنــدم نیــز رواج یافــت؛ نــان کِشــتا ،نــان
خُ لفــه ،ب ُِپختــه السـئِه نُــون ،نــان تمیجــان و نــان الکــو تنهــا
نمونــه ای از ایــن نــان هــا اســت.
در حــال حاضــر دو روســتای دیوشــل و تالــش محلــه در
شهرســتان لنگــرود ،نــان هــای محلــی گیــان را بــه صــورت
انبــوه تولیــد مــی کننــد .ایــن روســتا ،بــا  ۱۲۰خانــوار ،روزانه
 ۱۰۰۰تــن انــواع نــان محلــی تولیــد و در سراســر گیــان
توزیــع مــی کنــد.
بجــز خریــد انــواع نــان محلــی ،دیــدن آبشــار روســتای
دیوشــل نیــز خالــی از لطــف نیســت بویــژه آنکــه آب ایــن
آبشــار در ســرریز پاییــن دســت در حوضچــه ای جمــع مــی
شــود کــه محــل تفریــح جوانــان روســتا اســت.
بقعــه ای بــا نقاشــی هــای مذهبــی یــادگاری از دوره
کیاییــان در لنگــرود
در شــهر لنگــرود و پشــت بــازار ماهــی فروشــان ،یکــی از
زیباتریــن بقعــه هــای میراثــی شــرق گیــان قــرار دارد .ایــن
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بقعــه مدفــن دو تــن از امیــران کیایــی( ،ابراهیــم و حســین)
حاکمــان محلــی پیــش از عصــر صفویــه اســت .دیوارهــای
گچــی ایــن بقعــه بــه ســنت نقاشــی عصــر صفــوی دارای
نقاشــی هــای دیــواری بــا مضامیــن مذهبــی نظیــر حــوادث
عاشــورا اســت.
اگرچــه بخشــی از ایــن نقاشــی هــا از بیــن رفتــه امــا دیــدن
باقیمانــده نقاشــی هــا از یــک ســو ،صنــدوق چوبــی و درب
نفیــس چوبــی کنــده کاری شــده از ســوی دیگــر هنر دســت
اســتادکاران گیالنــی را نشــان مــی دهــد.
در گوشــه حیــاط ایــن بقعــه ،یــک ســقاخانه میراثــی نیــز
هســت کــه بانــی آن بــر اســاس کتیبــه موجــود« ،حــاج علی
آشــپز قزوینــی» بــوده اســت .دیوارهــای ایــن ســقاخانه نیــز
کاشــی هــای هــای نفیــس بــا مضامیــن مذهبــی عاشــورا
دارد.
آبشار «ماهی َم ُشو پَنو» در دل جنگلهای خرما
چنــد آبشــار در اســتان گیــان بــه نــام «ماهــی مشــو»
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  ۹متــر،
اســتخری در پاییــن ســرریز آب ایجــاد کــرده و در ضلــع
غربــی ،غــار تاریکــی دارد.
«ماهــی مشــو» یعنــی جایــی کــه ماهــی نمــی توانــد بــرود.
وقتــی رودخانــه طغیــان مــی کنــد ،ماهــی از ســمت دریــا
و شــلمان رود بــه ســمت بــاال مــی آیــد ولــی بــه حوضچــه
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آبشــار کــه رســیده ،از آن باالتــر نمیــرود .بــه همیــن دلیــل
محلــی هــا بــه ایــن آبشــار ،ماهــی مشــو مــی گوینــد.
آب ماهــی مشــو از منطقــه ییالقــی تریــان یــا زرچــال
سرچشــمه مــی گیــرد و پــس از گذشــتن از دل جنــگل،
یــک کــوه صخــره ای را شــکافته و بــا شــدت بــه پاییــن
مــی ریــزد .آب آبشــار بعــد از عبــور از رودخانــه لیــل بــه
ســمت شــلمانرود و از آنجــا بــه دریــا مــی ریــزد .مســیر
رودخانــه دره عمیقــی اســت کــه دیــواره هــای آن
پوشــیده از تختــه ســنگهای یکپارچــه و صــاف اســت و
جنگهــای اطــراف و درختــان تنومنــد بــر زیبایــی ایــن
منطقــه بکــر مــی افزایــد.
بــرای رفتــن بــه «ماهــی مشــو پنــو» بایــد بــه شهرســتان
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
از رســیدن بــه روســتای پنــو ،بــه ســمت دره رفتــه و در
مســیر رودخانــه قــرار بگیریــد .بهتریــن مســیر برای رســیدن
بــه حوضچــه ســر ریــز آبشــار ،طــی کــردن مســیر از وســط
رودخانــه اســت .هرچنــد امتــداد رودخانــه هــا را هــم مــی
تــوان طــی کــرد تــا بــه مبــدا آبشــار رســید ،ولــی عمــق زیاد
رودخانــه ای کــه در دره قــرار گرفتــه و عــدم راه دسترســی
مناســب ،خطــر ســقوط را بــرای نــا آشــنایان مســیر در پــی
دارد.
گنبد پیرمحله ،یکی از عجایب هفتگانه گیالن
گنبــد  ۹۵۵متــری پیرمحلــه یکــی از عجایــب هفتگانــه
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گیــان اســت .ایــن گنبــد آجــری بــا ارتفــاع  ۹۵۵متــر
در ســال  ۱۳۵۶در فهرســت بناهــای میراثــی کشــور ثبــت
شــد .گنبــد در داخــل روســتایی بــه همیــن نــام در مســیر
راه رحیــم آبــاد بــه املــش و در شهرســتان رودســر واقــع
اســت.
ایــن بنــای عظیــم بــا گنبــد دو الیــه و هشــت ضلعــی و بــا
یــک ایــوان کوچــک ،فاقــد تزیینــات بســان گنبدهــای
معمــاری فــات ایــران اســت .اتاقــک هــای طرفیــن ،محراب
میانــی و از همــه مهمتــر ســردابه ای کــه بــا چنــد پلــه بــه
قعــر زمیــن مــی رود ،پلــکان مارپیــچ  ۱۸پلــه ای بازدیــد
کننــدگان را بــه بــاالی بــرج مــی بــرد.
گنبــد پیرمحلــه کمــی جلوتــر از مســجد روســتا و داخــل
حیــاط مدرســه فتــح قــرار گرفتــه اســت .قدمــت ایــن بنــا را
بــه پیــش از صفویــه و دوره کیاییــان ،حاکمــان محلی شــرق
گیــان ،نســبت داده انــد.
قدیمــی تریــن پــل خشــتی گیــان در مرکــز
حکومــت کیاییــان
دیــدن قدیمــی تریــن پــل خشــتی گیــان در روســتای
تمیجــان بــر روی رودخانــه پلــو رود ،بســیار زیباســت .ایــن
پــل یــادگار حکــوت ســاطین کیایــی اســت .پــل تاریخــی
تمیجــان احتمــال قریــب بــه یقیــن از آثــار دوره «میــرزا علی
کیــا» اســت .محــدوده ایــن پــل ،مرکــز آبادانــی تمیجــان
بــزرگ و مرکــز حکومــت رانکــوه بــود کــه حــاال مــا تنهــا بــه
نــام یــک روســتای کوچــک مــی شناســیم.
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
 ۱۳۵۴خورشــیدی و بــه شــماره  ۱۱۲۵در فهرســت بناهــای
میراثــی کشــور بــه ثبــت رســید.
بــرای دیــدن ایــن پــل مــی بایــد جــاده قدیــم املــش-
رودســر را طــی و بعــد از مشــاهده تابلــوی روســتای
«لگمــوج» بــه ســمت لگمــوج و «کهنــه گــوراب» برویــد.
جــاده ایــن روســتاها در امتــداد رودخانــه بــزرگ منطقــه
قــرار دارد.
طــول پــل  ۶۰متــر و عــرض آن  ۵متــر مــی باشــد و بلنــدی
دهانــه اول از ســطح آب  ۶۲۰ســانتی متــر و بلنــدی دهانــه
دوم کــه مقــداری از کــف آن از گل پــر شــده اســت۴۵۰ ،
ســانتی متــر و  و دهانــه ســوم  ۳۸۰ســانتی متــر اســت.
بدنــه و پایــه هــای پــل آجــری و کــف آن ســنگفرش
مــی باشــد و پــل ،راه ارتباطــی چنــد روســتا اســت.
بدنــه هــای شــمالی و جنوبــی پــل دارای تزیینــات
آجــری مــی باشــد ،از فضــای زیــر پــل یــک اطاقــک
ســاخته انــد کــه بــه دو محفظــه خالــی دیگــر راه دارد.
طــاق ایــن اطاقــک بــا ظرافــت و مهــارت بــی نظیــری
ســاخته شــده اســت.

صفحه  | 49شماره  | 29تیر 97

میـراث ایــران
NEWSAGENCY

MEHR

صلصال در انتظار تدبیر مسئوالن /تاریخی که میسوزد

مهدی
حسیننژادی

قلعــه تاریخــی صلصــال لیســار
شهرســتان تالــش بــا قدمــت هــزار
ســاله یکــی از قدیمــی تریــن آثــار
تاریخــی اســتان گیــان اســت کــه بــر
اثــر بــی توجهــی مســئوالن در حــال
نابــودی اســت.

بناهــای تاریخــی بخــش اعظــم آثــار تاریخــی و فرهنگــی
هــر ســرزمین و ملتــی هســتند کــه حفــظ و نگهــداری از
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
اجــدادی کشــور ،هویتــی اســت کــه بایــد از آن حفاظــت
کــرد و بــه آن احتــرام گذاشــت.
اســتان گیــان بــا توجــه بــه دارا بــودن آثــار متعدد باســتانی
بــه عنــوان یکــی از مهدهــای تمــدن و تاریــخ کشــور نــام
گرفتــه و جایــگاه آثــار باســتانی و تاریخــی اســتان گیــان را
مــی تــوان بــه ســه دوره پیــش از تاریــخ ،دوره ایــران باســتان
و دوره اســامی 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
اســتان گیــان اســت و در تاریــخ  ۱۰خــرداد  ۱۳۸۲و بــا
شــماره  ۸۷۸۰ثبــت ملــی شــده اســت .ایــن قلعــه ایــن
روزهــا براثــر بــی توجهــی مســئوالن شهرســتان تالــش
و میــراث فرهنگــی حــال و روز خوشــی نــدارد و در مقابــل
دیــده همــگان در حــال نابــودی اســت و اگــر بــه همیــن
منــوال پیــش بــرود از قلعــه تاریخــی صلصــال چیــزی باقــی
نخواهــد مانــد تــا نشــانی از قدمــت منطقــه لیســار و تالــش
بــزرگ باشــد.
قلعهبالتکلیف
قلعــه تاریخــی و ملــی صلصــال لیســار کــه هــزار ســال
قدمــت دارد ،بــا مســاحت تقریبــی نیــم هکتــار روی تپــه ای
ســنگی در مرکــز شــهر لیســار و در جــاده اصلــی تالــش بــه
آســتارا و حــدود  ۲۰کیلومتــری شهرســتان تالــش و در محله
قلعــه دوش شــهر لیســار واقــع شــده اســت.

ایــن قلعــه و دژ تاریخــی کــه روی تپــه ای بــه ارتفــاع ۱۰۰
متــر از زمیــن واقــع شــده بــر اســاس تحقیقــات انجــام شــده
و اســناد تاریخــی بــه دســت آمــده در کاوش هــای انجــام
گرفتــه ،بــه جــا مانــده از دوران ســلجوقیان اســت.
متاســفانه بــا وجــود اهمیــت و قدمــت ایــن قلعــه تاریخــی،
توجــه شایســته ای بــه آن نشــده و هیچگونــه خدمــات و
حراســتی از قلعــه فــوق بــه صــورت جــدی صــورت نمــی
گیــرد و همیــن بــی تفاوتــی ،بــه نابــودی ایــن بنــای تاریخی
کشــور و اســتان گیــان 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
اســت کــه تاکنــون اقدامــی بــرای مرمــت و بازســازی ایــن
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
و رســانه ای شهرســتان اســت ،بــا اشــاره بــه ســاخت و
ســازهای غیرمجــاز در حریــم قلعــه صلصــال شــهر لیســار
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
تالــش و روســتاهای اطــراف بــا هــدف کســب رای مــردم
بــوده و بعــد از انتخابــات همــه وعــده هــای داده شــده در
ایــن رابطــه بــه فراموشــی ســپرده مــی شــود ،افــزود :مــردم
دوســتدار تاریــخ و فرهنــگ کشــور نبایــد منتظــر اقــدام
مســئوالن در ایــن زمینــه باشــند و ســمن هــای مــردم
نهــاد میــراث فرهنگــی بایــد هــر چــه ســریعتر بــرای حفــظ
معمــاری و فرهنــگ منطقــه و حفــظ اثــر ملــی صلصــال
لیســار دســت بــه کار شــوند.
وی بــا اشــاره بــه فرهنــگ غنــی مــردم تالــش و اهمیــت
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
دســتی و گردشــگری گیــان نیــز بــا اشــاره بــه تاریخــی
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.
ولــی جهانــی افــزود :بازســازی فضــای داخلــی ،ســازه و
معمــاری قلعــه نیــز از تعهــدات ســازمان میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری گیــان اســت.
وی بــه اختصــاص اعتبــار  ۵۰۰میلیــون ریالــی میــراث
فرهنگــی بــرای بازســازی درب قلعــه پــس از واگــذاری بــه
پیمانــکار جهــت مرمــت و همچنیــن بودجــه  ۳میلیــارد
ریالــی ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان گیــان در ســال
جــاری بــرای بازســازی فضــای بیرونــی قلعــه صلصــال
توســط شــهرداری منطقــه لیســار اشــاره و تصریــح کــرد:
تخلفــات ســاخت و ســاز درحریــم قلعــه بســیار اســت و بایــد
از ایــن ســاخت و ســاز حریــم قلعــه توســط دســتگاه هــای
اجرایــی ذیربــط در منطقــه جلوگیــری شــود.
قلعه صلصال و کمک به صنعت گردشگری تالش
اگــر بــر فــراز قلعــه کهــن و دژ تاریخــی صلصــال کــه حکایت
از تاریــخ و تمدنــی دیرینــه بــرای مــردم زحمتکــش تالــش
و ســرزمین  گیــان دارد قــرار بگیریــد ،نواحــی و چشــم
اندازهــای بــی نظیــری را در کنــار  شــالیزارها ،جنــگل و
زیبایــی خــاص دریای کاســپین کــه در چنــد کیلومتــری آن
قــرار دارنــد را مشــاهده خواهیــد کــرد.
قلعـه صلصـال توجه جـدی مسـئولین اسـتان گیلان 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.

خراســان شــمالی باوجــود داشــتن ظرفیتهــای فــراوان بــرای توســعه اقتصــادی امــا
مــردم آن یکــی از پایینتریــن درآمدهــای کشــور را دارنــد ،موضوعــی کــه تأثیــر
آن را در شــاخصهای مختلــف اقتصــادی میتــوان دیــد.
ل پیشبینــی طــرف اســت کــه
ایــن روزهــا جامعــه بــا بــازاری پرتالطــم و غیرقاب ـ 
هــر لحظــه ب ـ ه نوعــی مــردم را غافلگیــر میکنــد و در ایــن میــان قشــر متوســط و
ضعیــف جامعــه ،هــر روز عرصــه را بــرای خــود تنگتــر میبیننــد.
«کولبــر» بــه «پیل ـهور» تغییــر نــام داد ولــی درآمــد بیشــتر مرزنشــینان کردســتان
همچنــان گرفتــار اماواگرهایــی اســت و همــه چشــم امیــد بــه تحقــق بهبود معیشــت
ناشــی از تغییــر نــام دوختهانــد.
ایــن نعمــت خــدادادی بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی و اقلیــم هــای متقــاوت در
کشــور مــا بــه عنــوان گنــج پنهانــی اســت کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار گرفتــه
اســت.
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«اصفهان»ازورشکستگیآببهصرفهجویی۱۶۰میلیونمترمکعبیرسید

عاطفه قلع ریز

مشــکل آب اصفهــان کــه از آن بــا
عنــوان «ورشکســتگی» یــاد میشــود
بــا صرفــه جویــی و کاهــش ســرانه آب
بــرای هــر اصفهانــی بــه  32لیتــر منجــر
بــه صرفــه جویــی بیــش از  160میلیون
مترمکعبــی در اســتان شــد.

ایــن روزهــا مــردم اصفهــان بــا جدیــت مســئله کــم آبــی
را درک کــرده انــد و فرهنــگ صرفــه جویــی در آب بــرای
بســیاری از خانــواده هــا جــا افتــاده اســت بــه طوریکــه طبق
آمــار آب و فاضــاب اســتان اصفهــان ،طــی ســه ماهــه
ابتدایــی امســال بــا  ۹درصــد کاهــش مصــرف آب از ســوی
اصفهانــی هــا روبــرو شــده ایــم.
«صرفــه جویــی» تنهــا راهــکار عملــی مســئوالن بــرای
مدیریــت کــم آبــی بــوده اســت ،کــه ایــن اقــدام هم از ســوی
مــردم و بــا اســتفاده بهینــه از آب صــورت گرفتــه و ایــن در
حالــی اســت کــه بســیاری از صاحــب نظــران معتقدنــد امروز
بحــران آب بــه حــدی رســیده کــه صرفــا بــا «صرفــه جویی»
از کــم آبــی خــاص نخواهیــم شــد چراکــه ایــن کار اثــر
موقتــی خواهــد داشــت.
صاحــب نظــران معتقدنــد اگــر در کنــار همراهــی مــردم،
مســئوالن هــم فکــر جــدی بــرای کــم آبــی در اصفهــان
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
چالــش نخواهــد بــود.
صرفه جویی  ۹درصدی 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  ۱۸۶لیتــر بــود و
ایــن در حالــی اســت کــه امســال ایــن ســرانه بــه  ۱۵۴لیتــر
رســیده اســت یعنی هــر شــهروند اصفهانــی  ۳۲لیتــر کاهش
مصــرف آب داشــته اســت.
هاشــم امینــی ادامــه داد :یعنــی مــا میــزان آبــی کــه از
حوضــه آبریــز زاینــده رود در  ۱۰ســال گذشــته داشــتیم
بــرای اصفهــان و کاشــان بــه طــور متوســط  ۳۲۰میلیــون
متــر مکعــب بــوده اســت و طــی ایــن  ۱۰ســال ایــن میــزان
برداشــت مــا ثابــت مانــده در حالــی کــه قریــب بــه  ۵۰۰هزار
مشــترک جدیــد اضافــه شــده اســت و ایــن یعنــی بــه همین
میــزان ذخیــره آب صــورت گرفتــه  اســت.
وی بــا اعــام اینکــه بــر پایــه مدیریــت فشــار تلــه متــری و
هوشــمند ســازی شــبکه صرفــه جویــی مــردم در ســه مــاه
ابتدایــی امســال حــدود  ۹درصــد صرفــه جویــی در آب را از
ســوی مشــترکین داشــتیم ،گفــت :عــاوه بــر صرفــه جویــی
کــه در بیــن مشــترکین داشــتیم از ســوی دیگــر بــا انجــام
اصالحــات و بازســازی شــبکههای توزیــع آب ،ســرانه هــدر
رفــت آب طــی  ۱۰ســال گذشــته از  ۳۱میلیــون متــر مکعب
بــه  ۱۶میلیــون 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.
صنعــت اصفهــان مجــاب بــه اســتفاده از پســاب
تصفیــه شــده اســت
مدیــر آبفــای اســتان اصفهــان که رســیدن بــه صرفــه جویی

 ۳۰درصــدی آب را نقطــه بهبــود مدیریــت آب و خــروج از
بحــران آب دانســت ،گفــت :بــرای رســیدن بــه ایــن نقطــه
ایــدهآل از تمــام مشــترکین مــی خواهیــم از لــوازم کاهنــده
مصــرف آب اســتفاده کننــد.
وی یکــی دیگــر از راهکارهــای مدیریــت بحــران آب را
اســتفاده از پســاب فاضــاب عنــوان کــرد و ادامــه داد :امــروز
صنایــع را مجــاب کردیــم کــه مصــارف خــود را بــا تصفیــه
پســاب حــل و فصــل کننــد و بــا تمامــی ارگان هــا و نهادهــا
بــه مذاکــره نشســتیم کــه منابــع آبــی خــود را مدیریــت
کننــد و از مصــرف بیــش از انــدازه آب پیشــگیری شــود.
در حــال حاضــر تمــام دســتگاهها و ارگان هــا در مدیریــت
مصــرف بهینــه آب ملــزم بــه رعایــت شــده انــد و همــه
دســتگاه هــای مســئول ،موظــف بــه جلوگیــری از برداشــت
هــای هــای مــازاد آب شــده انــد .در کنــار آمــوزش هــا و
اقدامــات فرهنگــی شــرکت آبفــا ،شــرکت آب منطقــه ای

اصفهــان نیــز کــه وظیفــه حراســت از آب هــای ســطحی
و نیــز چــاه هــا را بــر عهــده دارد ،موظــف بــه مقابلــه بــا
برداشــت هــا از چــاه هــای غیرمجــاز شــده اســت.
پلمــب چــاه هــای غیرمجــاز و کنتــرل برداشــت هــای اضافه
از چــاه هــای مجــاز در ســال هــای اخیــر بــه ویــژه در ســال
جــاری بــا جدیــت دنبــال شــده اســت بــه طوریکــه صرفــه
جویــی ناشــی از ایــن نــوع مدیریــت هــم ســبب جلوگیــری
از برداشــت بیــش از  ۱۹۰میلیــون مترمکعــب آب در اســتان
اصفهــان شــده اســت.
در همیــن راســتا معــاون حفاظــت و بهرهبــرداری شــرکت
آب منطقـهای اصفهــان از کشــف و ضبــط چهار هــزار و ۵۰۳
چــاه غیــر مجــاز در ســال گذشــته خبــر داد و گفــت :در حال
حاضــر هشــت هــزار و  ۱۶۶چــاه غیــر مجــاز متروکــه و غیــر
فعــال اســت.
حســن ساســانی از   ۱۷هــزار و  ۱۳۰چــاه غیــر مجــاز در
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ســطح اســتان اصفهــان خبــر داد و بیــان داشــت :بیشــترین
میــزان چــاه غیــر مجــاز در ســال  ۹۵کشــف و ضبــط شــد و
بالــغ بــر یــک هــزار و  ۶۲۲چــاه شناســایی شــد و پــس از آن
در ســال  ،۹۲یــک هــزار و  ۲۶۶چــاه غیــر مجــاز کشــف شــد.
وی اعــام کــرد :در ســال  ،۳۹۳ ،۹۳در،ســال  ۵۶۳ ،۹۴و در
ســال گذشــته ۶۸۹ ،چــاه شناســایی شــد.
صرفــه جویــی بیــش از  ۱۹۴میلیــون متــر مکعــب
آب زیرزمینــی بــا مســدود کــردن چــاه هــای
غیرمجــاز
معــاون حفاظــت و بهرهبــرداری شــرکت آب منطقــهای
اصفهــان بــا اشــاره بــه اینکــه طــی ســال هــای  ۹۲تــا ،۹۶
در مجمــوع یــک هــزار و  ۶۵۲دســتگاه و ادوات حفــاری
غیرمجــاز در اســتان توقیف شــده اســت ،ادامــه داد :در ســال
 ۲۵۸ ،۹۲دســتگاه و ادوات غیــر مجــاز کشــف شــده اســت
و ســال  ،۲۴۲ ،۹۳ســال  ،۳۵۵، ۹۴ســال  ۳۶۴ ،۹۵و ســال
گذشــته ۴۳۳ ،دســتگاه و ادوات غیــر مجــاز کشــف و ضبــط
شــد.
وی گفــت :در مجمــوع یــک هــزار و  ۶۵۲دســتگاه و ادوات
غیــر مجــاز کشــف شــده اســت.
ساســانی بیــان داشــت :تقویــت گــروه هــای گشــت و
بازرســی در اســتان اصفهــان بــه تعــداد  ۵۷اکیــپ در ســطح
دشــت هــای اســتان اصفهــان ،منجــر بــه گــزارش بــه موقــع
و جلوگیــری از بســیاری از تخلفــات آبــی شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه طــی  ۱۲ســال گذشــته چهــار هــزار
و  ۸۷۴چــاه غیــر مجــاز در ســطح اســتان اصفهــان مســدود
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شــد ،بیــان داشــت :مســدود کــردن بیــش از چهــار هــزار
چــاه غیــر مجــاز در ســطح اســتان در ایــن ســالها ســبب
صرفــه جویــی  ۱۹۴.۵میلیــون متــر مکعــب در مصــارف آب
زیرزمینــی اســتان اصفهــان شــده اســت.
معــاون حفاظــت و بهرهبــرداری شــرکت آب منطقــهای
اصفهــان از پــر شــدن دو هــزار و  ۷۶۸حلقــه چــاه غیــر مجــاز
در ســال هــای  ۹۴تــا  ۹۶خبــر داد و بیــان داشــت :در ســال
 ،۹۲یــک هــزار و  ۲۶۶حلقــه چــاه غیرمجــاز شناســایی شــد
و در ســال  ۹۳ایــن رقــم بــه  ۳۹۳حلقــه رســید و ســال ،۹۴
 ۵۶۳و ســال  ،۹۵یــک هــزار و  ۶۲۲و در ســال گذشــته ۶۸۹
حلقــه چــاه غیرمجــاز شناســایی شــد.
صرفــه جویــی در آب یــک مســکن موقــت بــرای
خــروج از بحــران اســت
علــی بصیــر پــور ،کارشــناس مســائل آب در اصفهــان نیــز
تعریــف یــک برنامــه بلندمــدت بــرای خــروج از بحــران
آب را راهــکار اصلــی دانســت و افــزود :حکمرانــی درســت
در خصــوص منابــع آبــی کشــور امــروز بیــش از هــر زمــان
دیگــری ضــروری اســت.
وی بیــان داشــت :خــارج کــردن شــرکت هــای آب اســتانی
و ایجــاد مدیریــت یکپارچــه حوضــه آبریــز در زمــان بحــران
آبــی بســیار پــر اهمیــت اســت.
کارشــناس مســائل آب در اصفهــان بیــان داشــت :بهــره
گیــری از انــرژی خورشــیدی در جهــت شــیرین کــردن آب
و اســتفاده صــد در صــد از پســاب هــای فاضــاب ،ســرمایه
گــذاری جــدی در ایــن بخــش ،اصــاح و بازســازی شــبکه

صفحه  | 52شماره  | 29تیر 97

هــای فرســوده آبــی ،رســاندن پــرت آب بــه زیــر  ۱۰درصــد،
مدیریــت درســت منابــع آبهــای زیرزمینــی و اجــرای کامل
طــرح احیــا و تعــادل بخشــی در جهــت حفــظ منابــع آبــی
از اقداماتــی اســت کــه بایــد قبــل از مســئله صرفــه جویــی
و فرهنــگ ســازی ،بــه اجــرا گذاشــته شــود زیــرا «صرفــه
جویــی» تنهــا یــک مســکن موقتــی بــرای خــروج از بحــران
آب اســت.
برآینــد صحبــت هــای مســئوالن و کارشناســان در زمینــه
مدیریــت مصــرف آب نشــان مــی دهــد کــه مــردم در
قالــب مصــرف کننــدگان خانگــی ،صنعــت و کشــاورزی،
بــه عنــوان یکــی از طــرف هــای درگیــر در ایــن مســئله،
بــه خوبــی توانســته انــد از عهــده وظیفــه شــهروندی خــود
برآینــد امــا بــه انــدازه همــت مــردم بایــد مســئوالن هــم،
منابــع آبــی پایــدار را بــرای اســتانی ماننــد اصفهــان کــه
بــا یــک تغییــر در اقلیــم یــا تصمیمــات نادرســت ،دچــار
چالــش مــی شــود ،در نظــر بگیرنــد کــه در ایــن زمینــه
اصفهــان بــا بهــره منــدی از تــوان شــرکت هــای دانــش
بنیــان ،نخبــگان دانشــگاهی و مدیــران جوانــی کــه انگیــزه
حرکــت و فعالیــت بــرای اســتان را داشــته باشــند ،مــی
توانــد بــه الگــوی مدیریــت علمــی آب در کشــور تبدیــل
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.

آزادراهیبرایپولدارها ۴/هزارو ۵۰۰تومانبرای ۱۷کیلومتربدهید

وحید
محمدییکتا

افزایــش عــوارض در آزادراه 17
کیلومتــری تهران-پردیــس ســبب شــده
تــا راننــدگان اســتفاده از محــور قدیمــی
و کمعــرض جاجــرود را بــه تــردد در
آزادراه ترجیــح دهنــد.

آزادراه  ۱۷کیلومتــری تهــران -پردیــس بــه عنــوان یکــی
از گــران تریــن عوارضــی هــای آزادراه کشــور را بــه خــود
اختصــاص داده اســت ،امــا در ســال جــاری نــرخ عــوارض
ایــن آزادراه از  ۳۵۰۰تومــان بــه  ۴۵۰۰تومــان افزایــش
یافتــه تــا رشــد  ۲۸درصــدی را تجربــه کنــد.
افزایــش هــزار تومانــی نــرخ عــوارض ایــن آزادراه ســبب
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
خــود بــه پرداخــت  ۴۵۰۰تومــان بــرای  ۱۷کیلومتــر از
مســیر ترجیــح دهنــد.
گالیــه هــای مردمــی بــه خصــوص گالیــه شــهروندان
پردیــس ،کــه مجبورنــد بــرای تــردد بــه تهــران هــر روز این
عــوارض «سرســام آور» را پرداخــت کننــد ،باعــث شــده تــا
بســیاری از مســئوالن محلــی ،اســتانی و کشــوری پیگیــر
تعدیــل افزایــش نــرخ عوارضــی آزادراه باشــند و یکــی از
موضوعــات مطــرح شــده در شــورای اداری شهرســتان
پردیــس همیــن افزایــش نــرخ عوارضــی آزادراه باشــد.
ایــن امــر در حالــی اســت ،کــه بــه گفتــه مدیرعامــل آزادراه
تهــران -پردیــس ایــن افزایــش قیمــت را بــه دلیــل عــدم
افزایــش نــرخ عــوارض در یــک ســال و نیــم گذشــته مــی

دانــد و مــی گویــد :ادامــه ایــن آزادراه تــا بعــد از شــهر
آبعلــی بــه طــول  ۱۲کیلومتــر ۹۰۰ ،میلیــارد تومــان اعتبار
نیــاز دارد کــه بخــش خصوصــی تنهــا در صــورت کســب
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
کــه مجبــور بــه پرداخــت  ۴۵۰۰تومــان عــوارض آزادراه
نباشــند.
رییــس پلیــس راه شــرق اســتان تهــران گفــت :تــردد
از جــاده قدیــم جاجــرود بــه عنــوان مســیر جایگزیــن
آزادراه تهــران -پردیــس بســیار خطرنــاک تــر اســت و
درصــد تصادفــات در ایــن مســیر بیــش از آزادراه بــرآورد
مــی شــود.
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پردیــس صــورت نگرفتــه اســت ،بنابرایــن بــرای
توقــف نامــه وزارت راه مبنــی بــر افزایــش قیمــت
عوارضــی آزادراه شــکوائیه ای تنظیــم و بــه دیــوان
عدالــت اداری ارجــاع دادم ،کــه متعاقبــا نتیجــه را
اعــام خواهــم کــرد.
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.
وی اظهــار داشــت  :چندیــن بــا بــا وزارت راه در ایــن
خصــوص رایزنــی داشــته ام ولــی متاســفانه تفکــرات
مســئوالن وزارت راه در خصــوص کاهــش عوارضــی آزاد
را ه تهــران -پردیــس ،تفکــر خوبــی نیســت  و بارهــا
گفتــه ام اگــر قیمــت هــا را کاهــش دهیــد میــزان
تــردد از آزادراه افزایــش مــی یابــد ،بنابرایــن باعــث در
آمدزایــی بیشــتر ایــن محــور جهــت تامیــن هزینههــای
نگهــداری ،بازســازی و غیــره بــرای آزاد راه خواهــد
بــود ،کــه مســئوالن  ذی ربــط بــاز هــم بهانــه افزایــش
اســتهالک آزاد راه را  بــرای عــدم توجــه بــه معضــات
جــاری  پیــش مــی کشــند.
قانبیلــی بــا ابــراز تاســف از ذهنیــت مســئوالن مربوطــه
اذعــان داشــت :متاســفانه آزاد راه تهــران -پردیــس جــزو
گــران تریــن آزاد راه هــای کشــور بــا توجــه بــه مســافت
 ۱۷کیلومتــری اســت ،کــه مســئوالن وزارت راه در ایــن
خصــوص از حربــه ای بــه نــام بخــش خصوصــی بــرای
افزایــش قیمتهــا اســتفاده مــی کننــد.
عضــو شــورای عالــی اســتان هــا گفــت :در واقع تنهــا بخش
کوچکــی از پروســه ســاخت آزاد راه مربــوط بــه بخــش
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
بــه بخــش خصوصــی بدهد.

ســرهنگ ســیاوش محبــی ضمــن ادامــه داد :عــرض
جــاده قدیــم جاجــرود بــه مراتــب کــم تــر از آزادراه
اســت و بــه هیــچ وجــه تــردد از ایــن مســیر را توصیــه
نمــی کنیــم.
وی در پاســخ بــه ســوال کــه آیــا پلیــس توصیــه ای در
خصــوص تعدیــل نــرخ عــوارض آزادراه تهــران -پردیــس
بــه مســئولین آزادراه داشــته اســت ،یــا خیــر ،گفــت:
مــا همــواره نــرخ تصادفــات را اعــام مــی کنیــم ،ولــی
مســئولین آزادراه اعــام مــی کننــد ،کــه تعییــن نــرخ بــر
عهــده آن هــا نیســت و وزارت راه و شهرســازی در ایــن
خصــوص تصمیــم مــی گیــرد.
آزادراه فقط برای پول دارهای تهرانی کاربرد دارد
یکــی از شــهروندان پردیــس کــه بــرای حضــور در محــل
کار خــود بایــد روزی  ۲بــار از ایــن مســیر عبــور کنــد،
اظهــار داشــت :چشــم انتظــاری هــای زیــادی بــرای
احــداث ایــن آزادراه کشــیدیم و بســیاری از مســئوالن
آمدنــد و رفتنــد ،تــا ایــن آزادراه احــداث شــد  ،امــا عمــا 
کاربــردی بــرای مــا نــدارد و تنهــا پولدارهــای تهرانــی
بــرای مســافرت بــه شــمال و تفرجــگاه هــا از ایــن آزادراه

اســتفاده مــی کننــد.
وی اضافــه کــرد :عبــور از مســیرهای جایگزیــن آزادراه هــم
زمــان رســیدن بــه محــل کارمــان را افزایــش مــی دهــد
و هــم خطــر تصــادف دارد ،بارهــا از مســئولین بــرای ایــن
موضــوع راه چــاره خواســتیم ،امــا اقدامــی ندیدیــم.
عضــو شــورای عالــی اســتان هــا ،کــه یکــی از منتقــدان
جــدی افزایــش نــرخ عــوارض آزادراه هــا اســت ،مبنــی
بــر ایــن کــه در خصــوص کاهــش قیمــت عوارضــی
آزادراه تهــران -پردیــس چــه اقدامــی انجــام داده ایــد،
گفــت :چنــدی پیــش در شــورای اداری شهرســتان
پردیــس بحــث کاهــش عــوارض آزاد راه را بــه عنــوان
نماینــده مــردم و بــر حســب وظیفــه مطــرح  کــردم ،کــه
در پــی آن یــک فرجــه یــک هفتــه ای بــه مدیــر عامــل
شــرکت آزاد راه تهــران -پردیــس جهــت کاهــش قیمــت
و رفــع  مشــکل داده شــد.
دولــت بــرای حــل مشــکل عــوارض آزادراه یارانــه
بــه بخــش خصوصــی بدهــد
محمــد قانبیلــی ادامــه داد :امــا در ایــن بــازه زمانــی
عمــا اقدامــی از طــرف شــرکت آزادراه تهــران-

پیگیری های  ۳ساله پاسخی نداشته است
فرمانــدار پردیــس گفــت :مــا  ۳ســال اســت ،کــه بــه
ایــن نــرخ هــا اعتــراض داریــم ،از طریــق نماینــده هــای
مجلــس شــورای اســامی ،اســتانداری تهــران و روش
هــای مختلــف اســتفاده کردیــم ،امــا جــواب نگرفتیــم،
مســئولین آزادراه معتقدنــد کــه آزادراه متعلــق بــه
بخــش خصوصــی اســت و چــاره ای جــز تامیــن منفعــت
ایــن بخــش وجــود نــدارد.
مرتضی حیـدری که  ۲۶اردیبهشـت  ۹۷برای تعیین تکلیف
و تعدیـل نـرخ آزادراه تهـران -پردیـس مهلـت یـک ماهـه
تعییـن کـرده بـود ،ادامـه داد :مسـئولین آزادراه توجیـه می
کنند ،که سـال  ۹۶نرخ عـوارض را اضافه نکردیم و سـال ۹۷
همـان  ۱۰الـی  ۱۲سـال افزایش نرخ داشـتیم ،چـرا که این
افزایـش نـرخ متعلـق به  ۲سـال اسـت و مـا برخلاف 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
بــه نتیجــه نرســیدیم.
افزایــش نــرخ آزادراه تهــران -پردیــس ســبب شــده
کــه راننــدگان تمایــل چندانــی بــرای تــردد در ایــن
محــور نداشــته باشــند و ایــن اتفــاق ســبب کاهــش
کارآیــی آزادراه و دور شــدن از اصــل هــدف احــداث
آن مــی شــود.

اقتصاد ایـــران
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استانی با درآمد سرانه پایین/وقتی از ظرفیتهای مرز استفاده نمیشود
الهام
یزدان پناه

خراســان شــمالی باوجــود داشــتن
ظرفیتهــای فــراوان بــرای توســعه
اقتصــادی امــا مــردم آن یکــی از
پایینتریــن درآمدهــای کشــور را
دارنــد ،موضوعــی کــه تأثیــر آن را
در شــاخصهای مختلــف اقتصــادی
میتــوان دیــد.

اســتان مــرزی خراســان شــمالی باوجــود غنــای فــراوان
در بخشهــای مختلــف ،ســرانه درآمــدی و شــاخصهای
اقتصــادی آن یکــی از پایینتریــن رتبههــا را در کشــور دارد
و ســهم ایــن اســتان از بودجــه ســال  ،۹۷تنهــا  ۱۰میلیــارد و
 ۷۱۰میلیــون و  ۲۶۹هــزار ریــال بــوده اســت.
باوجــود جاذبههــای طبیعــی و گردشــگری ،مجتمــع
پتروشــیمی ،نیــروگاه بــرق ،انــرژی خورشــیدی و چندیــن
کارخانــه بــزرگ شــرق کشــور و تولیدیهــای مختلــف،
 ۳۰معــدن و اراضــی کشــاورزی و ســایر فرصتهــا در جهــت
توســعه اقتصــادی ،امــا به ســبب برخــی اقدامــات پایینترین
رتبــه درآمــد شــامل حــال ایــن اســتان شــده بهطوریکــه
واحدهــای تولیــدی رو بــه تعطیلــی رفتــه و ســرمایهگذاران
و صادرکننــدگان ناامیــد شــدهاند ،حتــی وضعیــت کمآبــی
و مشــکالت مختلــف در بخــش کشــاورزی ســبب مهاجــرت
روســتاییان بــه شــهر شــده و آســیبهای زیــادی را بــه
دنبــال داشــته اســت.
تنها مرزی که بازارچه و گمرک ندارد
از ســوی دیگــر خراســان شــمالی بــا بیــش از  ۲۸۱کیلومتــر
مــرز مشــترک بــا کشــور ترکمنســتان از داشــتن بازارچــه،
منطقــه آزاد و گمــرک مــرزی محــروم اســت درحالیکــه
ایــن ظرفیتهــا فرصــت ایجــاد روابــط تجــاری ،اقتصــادی
و نیــز اشــتغالزایی پایــدار را فراهــم خواهــد کــرد.

وجــود مــرز مشــترک بیــن خراســان شــمالی با ترکمنســتان
سالهاســت بهعنــوان فرصتــی بــرای توســعه اقتصــادی
ایــن اســتان و بــه دنبــال آن تأثیرگــذار بــر کشــور مطــرح
اســت امــا در حــال حاضــر تنهــا اســتان مــرزی بــوده کــه
بازارچــه مــرزی و گمــرک نــدارد.
نزدیــک بــه هشــت ســال اســت کــه ایــران بــه دنبــال
بازگشــایی بازارچــه مــرزی «پرســه ســو» بــوده تــا از ایــن
طریــق بــاب صــادرات کاال ،حوالههــای بانکــی و ســایر
مباحــث گمرکــی را بــاز کنــد ،درحالیکــه در تمامــی
دولتهــا رایزنیهایــی بــه ایــن منظــور انجــام و حتــی
در اجالسهــای مشــترک بیــن ایــران و ترکمنســتان
ایــن موضــوع عنوانشــده امــا از ســوی کشــور همســایه
اماواگرهایــی وجــود دارد.
مســئله مهمــی کــه در حــال حاضــر بیــن مســئوالن ارشــد
خراســان شــمالی و نماینــدگان مجلــس ایــن اســتان مطــرح
اســت بحــث رتبــه چهــارم اشــتغالزایی و رتبــه نخســت
جــذب ســرمایهگذار اســت کــه باوجودایــن آمــار چــرا بایــد
پایینتریــن ســرانه درآمــدی را در کشــور داشــته باشــیم و
مــردم از وضعیــت بیــکاری گالیهمنــد باشــند.
بنــا بــه گفتــه کارشناســان نتیجــه بیــکاری ،کاهــش رشــد
اقتصــادی میشــود و همچنیــن تناقــض بیــن ســرانه
درآمــد و رتبــه بیــکاری موجــب پارادوکــس میــان خروجــی
شــاخصهای اقتصــادی اســتان شــده اســت.
ضعــف عمــده خراســان شــمالی پاییــن بــودن
درآمــد ســرانه اســت
اســتاندار خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه ضریــب جینــی
خراســان شــمالی نســبت بــه متوســط کشــوری پاییــن
اســت ،گفــت :ضعــف عمــده ایــن اســتان پاییــن بــودن
درآمــد ســرانه اســت کــه بایــد جبــران شــود.
محمدرضــا صالحــی بــا اعــام اینکــه ســطح درآمــد مــردم
خراســان شــمالی نزدیــک بــه هــم اســت ،اظهــار کــرد:

راهــکار اصلــی افزایــش درآمــد ســرانه مــردم خراســان
شــمالی برنامهریــزی دقیــق و تــاش اســت تــا تحولــی
اساســی و امیدبخــش را شــاهد باشــیم.
صالحــی افــزود :البتــه برنامهریــزی بــدون عمــل وضعیــت
فعلــی را تغییــر نخواهــد داد ،بنابرایــن بایــد برنامــهای
عملیاتــی را مدنظــر قــرار داد.
وی تصریــح  کــرد :خراســان شــمالی بایــد جــزو  ۱۰اســتان
برتــر کشــور باشــد از همیــن رو تــاش داریــم بــا اســتفاده از
تمامــی امکانــات و ظرفیتهــای بالقــوه موجــود ایــن اســتان 
را بــه میانــه جــدول رتبهبنــدی برســانیم.
اسـتاندار خراسـان شـمالی همچنین با اشـاره به رتبه چهارم
پایینتریـن نـرخ بیـکاری و رتبـه نخسـت نـرخ مشـارکت
اقتصـادی در ایـن اسـتان ،گفت :بـر اسـاس اعالم مرکـز آمار
ایران ،خراسـان شـمالی بـا نرخ بیـکاری  ۹و  ۷دهـم درصدی
و رتبه نخسـت نرخ مشـارکت اقتصادی ،نسـبت بـه میانگین
کشـوری از ضریـب مناسـبی برخوردار بـوده اما درآمد سـرانه
آن از متوسـط کشـوری پایینتـر اسـت.
صالحــی بیــان کــرد  :ســال  ۹۶ســهمیه اشــتغال اســتان
هشــت هــزار و  ۶۸۱نفــر بــوده امــا ۱۰هــزار شــغل
هدفگــذاری شــد و طبــق آمــار تــا پایــان ایــن ســال بیــش
از ۱۲هــزار شــغل ایجــاد شــد.
درآمــد ســرانه خراســان شــمالی کمتــر از  ۶۵دهــم
درصــد اســت
نماینــده مــردم پنج شهرســتان خراســان شــمالی در مجلس
شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه وضعیــت شــاخصهای
اقتصــادی اســتان گویــای واقعیاتــی تکاندهنــده اســت  ،
گفــت :درآمــد ســرانه اســتان ۶۵دهــم درصــد از متوســط
کشــوری پایینتــر اســت.
علــی قربانــی اظهــار کــرد :درآمــد پاییــن مــردم خراســان
شــمالی نشــان از کمتــر توســعهیافتگی ایــن اســتان دارد،
بنابرایــن تــاش در جهــت افزایــش تولیــدات ضــرورت دارد.
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قربانــی بــا تأکیــد بــر اینکــه برنامهریزیهــا بایــد منجــر بــه
افزایــش تولیــد و درآمدزایــی شــود ،افــزود :مدیریتهــای
نمادیــن و اجــرای طرحهــای ویترینــی همچــون روســتای
ســبز و تونــل ســبز ،اقتصــاد خراســان شــمالی را درمــان
نخواهــد کــرد.
وی بــا بیــان اینکــه در ســه ســال اخیــر اقدامــی اساســی
بــرای افزایــش درآمــد خراســان شــمالی انجــام نشــده اســت،
گفــت :ضــرورت دارد در مســیر اقتصــاد مقاومتــی جدیتــر
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  ۲پتروشـیمی و دیگر
صنایـع مقـرون بهصـرف دوچنـدان کنیم.
قربانــی دربــاره آمــار منتشرشــده از ســوی دولــت در رابطــه
بــا کاهــش نــرخ بیــکاری در خراســان شــمالی ،اظهــار کــرد:
چنانچــه آمــار اعالمشــده صحیــح باشــد بایــد اکنــون
افزایــش درآمــد ســرانه نیــز مطلــوب باشــد.
وی عنــوان کــرد :همچنیــن بــر اســاس آمــار اشــتغالزایی
در خراســان شــمالی ،ایــن تعــداد افــراد بایــد درآمــد کســب
کــرده و ســرانه افزایــش پیــدا کنــد ،بنابرایــن ســرانه درآمــد
پاییــن ایــن اســتان نشــان میدهــد کــه اشــتغالها 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 اشـتغالها کاذب بهحسـاب میآیند.
رئیـس مجمـع نماینـدگان خراسـان شـمالی دربـاره میـزان
اشـتغالزایی در اسـتان اعلام کـرد :بـرای اعالم آمار اشـتغال
پایـدار بایـد سـاالنه  ۹۹۵هزار شـغل ثابـت ایجـاد کرد.
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کاهــش درآمــد اســتان ناشــی از ســهم ناچیــز در
تولیــد ناخالــص داخلــی
نماینــده مــردم اســفراین در مجلــس شــورای اســامی بــا
بیــان اینکــه ســهم خراســان شــمالی در تولیــد ناخالــص
داخلــی بســیار انــدک اســت ،گفــت :ایــن امــر ســبب کاهش
درآمــد ســرانه اســتان شــده اســت.
هــادی قوامــی اظهــار کــرد :در آســتانه  ۱۴ســالگی اســتان
شــدن خراســان شــمالی هســتیم امــا هنــوز اقدامی اساســی
و چشــمگیر بــرای توســعه ایــن خطــه از کشــور انجــام
نشــده اســت.
قوامــی افــزود :خراســان شــمالی ظرفیتهــای فراوانــی
بــرای توســعه و اشــتغالزایی و در نتیجــه آن افزایــش ســرانه
درآمــد دارد امــا عــدم اجــرای فــاز  ۲پتروشــیمی ،راهآهــن،
فــرودگاه و چشمپوشــی از انعقــاد قــرارداد بــا کارخانههــای
بــزرگ ایــن اســتان از ســوی برخــی ســبب بیــکاری و
ورشکســتگی شــده اســت.
وی بیــان کــرد :متأســفانه وعــده دادن و کلنــگ زنــی بــرای
دلخــوش کــردن مــردم ،اقدامــی بــرای خودنمایــی شــده
امــا درد مــردم تکمیــل پروژههــا و اشــتغال پایــدار اســت.
نماینــده مــردم اســفراین همچنیــن گفــت :شناســاندن
جاذبههــای گردشــگری عــاوه بــر ارتقــای صنعــت
گردشــگری خراســان شــمالی در افزایــش درآمــد ســرانه
اســتان نقــش بســزایی خواهــد داشــت.
قوامــی تأکیــد میکنــد :چنانچــه ســه درصــد اعتبــارات کل
کشــور بــه خراســان شــمالی تخصیــص یابــد رشــد و توســعه
اســتان ســرعت بیشــتری گرفتــه و در مــدت ١٠ســال ایــن
اســتان میتوانــد در شــاخصهای مختلــف بــه متوســط
کشــوری برســد.
وی افــزود :همچنیــن اگــر بــه زیرســاختهای توســعه
خراســان شــمالی توجــه شــود تحــول عظیمــی در درآمــد

ســرانه ایــن اســتان رخ خواهــد داد بهطوریکــه بــه نصــف
میانگیــن برســد.
مشــکالت زیرســاختی علــت ســرانه درآمــد پاییــن
خراســان شــمالی اســت
معـاون هماهنگـی امـور اقتصـادی و توسـعه منابع  اسـتاندار
خراسـان شـمالی گفت :عقبماندگی 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
ازایــنرو برنامههــای اساســی همچــون افزایــش اشــتغال
پایــدار در دســتور کار قــرار دارد.
پورعیســی بیــان کــرد :قطعـاً ایجــاد اشــتغال پایــدار میــزان
درآمــد خانوارهــای خراســان شــمالی را افزایــش و در نتیجــه
ســطح ســرانه درآمــد تغییــر خواهــد کــرد.
بههرحــال الزمــه رســیدن بــه توســعه پایــدار و رشــد ایــده
آل درآمــدی ،ایجــاد اشــتغال ،رفــع مشــکالت زیرســاختی و
راهانــدازی بخــش صنعــت اســت چراکــه ایــن مهــم بــر روی
دیگــر ســرانهها همچــون مطالعــه ،تغذیــه ،ســواد ،ازدواج و ...
تأثیرگــذار اســت.
اگــر امــروز دغدغــه و تمرکــز اصلــی مــا رشــد اقتصــادی
اســت بایــد از راه درســت و بــا اســتفاده از منابــع موجــود در
اســتان شــامل جاذبههــای طبیعــی ،مناطــق گردشــگری و
بهویــژه از طریــق فعــال کــردن بخشهــای تولیــد بســترها
را فراهــم کــرد.
همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه عــاوه بــر تأمیــن امنیــت
در مــرز و مــراودات دوســتانه بــا کشــور همســایه ،ایجــاد
بازارچههــای مــرزی را کــه ســبب اشــتغالزایی و ارزآوری
میشــود را بــا جدیــت دنبــال کــرد.
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آشفت ه بازار مسکن در خراسان جنوبی/رؤیای مستأجران به باد رفت
بــازار مســکن در خراســان جنوبــی ایــن
روزهــا حــال خوشــی نــدارد و در حبــاب
افزایــش قیمتهــا حبــس شــده اســت.
مســکن بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
شــرایط بــرای زندگــی ایمــن بــوده
رقیه رحمتی راد کــه داشــتنش بــرای تمــام انســانها
ضــروری اســت .ایــن روزهــا
درحالیکــه نــرخ ارز و ســکه بــا فــراز و نشــیبهایی رو بــه
رو اســت ،بــازار مســکن خراســان جنوبــی در کســادی فرو
رفتــه و فروشــندگان در انتظــار سرنوشــت دالر ،واحدهــای
خــود را نمیفروشــند و یــا بــه اجــاره نمیدهنــد.

فروشــندگان بــه انتظــار نشســتهاند تــا بــا تثبیــت قیمتهــا،
وضعیــت بــازار مســکن نیــز ســر و ســامان گیــرد و قیمتــی
بــرای بــازار تعییــن شــود .تشــنج بــازار در حالــی بــه رونــد
خــود ادامــه میدهــد کــه بســیاری از مســتأجران هــم
نگرانیهایــی بــه دل مهمــان کردهانــد چــرا کــه از یــک
طــرف نــرخ اجارهبهــا توســط صاحبخانــه و بــه طــور
دلخــواه تعییــن میشــود و از ســویی دیگــر هــم بــا مشــکل
رهــن کامــل منــزل مواجــه هســتند.
«مگــر خانــه پیــدا مــی شــود ...اجاره هــا کمر شــکن اســت...
» .اینهــا جمالتــی اســت کــه از بیــن هــر دو شــهروند ،یــک
نفــر بــر زبــان مــیآورد .ایــن ســخنان نشــان از ایــن دارد
کــه مــردم از شــرایط بــه وجــود آمــده در بــازار مســکن
گالیههــای زیــادی بــر دل داشــته و بایــد بررســی شــود.
بــر اســاس آمــار مســئوالن افزایــش  ۱۵تــا  ۴۰درصــدی
قیمــت مســکن و رشــد  ۲۰درصــدی اجــاره و رهــن از دو ماه
گذشــته از بــازار مســکن حبابــی ســرگردان ســاخته کــه باید
بــا تفکــر و هــم افزایــی بنــگاهداران و مســئوالن بشــکند چــرا
کــه در شــرایط کنونــی بســتری بــرای داللهــا بــه وجــود
آورده تــا بیشتریــن ســود را از جیــب مــردم نصیــب خــود
کننــد.
بــر اســاس گزارشــات میدانــی مهــر در حــال حاضــر آینــده
بــازار مســکن مهــر در ابهــام اســت و نمیتــوان زمــان
مشــخصی را بــرای خــروج از رکــود مشــخص کــرد.
قیمت اجارهها کمرشکن است
یــک شــهروند بیرجنــدی بــا اشــاره بــه وضعیــت بــازار
مســکن بیــان کــرد :در حــال حاضــر قیمــت اجارههــا
کمرشــکن اســت.
رضــا خســروی بــا بیــان اینکــه اجــاره منــزل در جنوب شــهر
بــرای قشــر کارگــر امکانپذیــر نیســت ،افــزود :همچنیــن
میــزان اجارههــا در شــمال شــهر نســبت بــه ســال گذشــته
افزایــش داشــته اســت.
وی ادامــه داد :بــرای اجــاره کــردن خانـهای بــرای خانــوادهای
ســه نفــره چندیــن مــاه تــاش کــردم کــه در نهایــت یــک
واحــد آپارتمــان در شــمال شــهر بیرجند بــا اجــاره  ۴۰۰هزار
تومــان پیــدا کــردم.
خســروی بیــان کــرد :در شــرایط کنونــی کــه قیمــت مصالح
افزایشیافتــه نمیتوانیــم ســاخت و ســازی انجــام دهیــم
بنابرایــن بایــد ســالها خانهبــهدوش باشــیم تــا منــازل
اجــارهای ســرپناه فرزنــدان مــان باشــد.
بیمهری در مسکن مهر
یکــی دیگــر از شــهروندان بــا اشــاره بــه طــرح مســکن مهــر
بیــان کــرد :بــه امیــد خانـهدار شــدن بــه خریــد ایــن واحدها
روی آوردم.

محمــد علیدوســت بــا بیــان اینکــه تمــام ســرمایهام را بــرای
خریــد یــک واحــد ســاختمانی در طبقــه ســوم هزینه کــردم،
افــزود :در حــال حاضــر بــه دلیــل نبــود امکانــات رفاهــی
در  ســایت مســکن مهــر بیرجنــد ،خــود در مرکــز شــهر
مســتأجر شــدهام.
وی بیــان کــرد :رســیدگی به حاشــیه شــهرها و مســکنهای
مهــر در خدمــت رســانی هــا میتوانــد بســیاری از افــراد را از
اجارهنشــینی رهایــی دهــد.
علیدوســت بــا بیــان اینکــه قیمــت اجارههــا و رهــن منــازل
افزایــش چشــمگیری داشــته اســت ،گفــت :اکثــر قشــر
ضعیــف جامعــه اجارهنشــین هســتند و در ایــن شــرایط بــاز
هــم آنهــا قربانــی میشــوند.
خانه اجارهای پیدا نمیشود
یــک عــروس و دامــاد بیرجنــدی بیــان کردنــد :داشــتن
منــزل شــرط اول بــرای شــروع یــک زندگی مشــترک اســت.
حســین موســوی بــا بیــان اینکــه از ســه مــاه گذشــته بــرای
یافتــن منزلــی بــا قیمتــی مناســب بنگاههــای ســطح شــهر
را رصــد میکنــم ،گفــت :قیمــت اجارههــا روزبــهروز
افزایــش مییابــد و یــا خان ـهای مناســب بــرای اجــاره یافــت
نمیشــود.
وی بــا بیــان اینکــه در یــک مــاه اخیــر قیمتهــا بــه طــور
چشــمگیری افزایــش یافتــه اســت ،بیــان کــرد :رهــن یــک
خانــه  هــم حــرف از هزینههــای میلیونــی مــی زنــد کــه
قــادر بــه پرداخــت آن نیســتم.
موســوی با اشــاره بــه افزایــش قیمــت در مصالح ســاختمانی
بیــان کــرد :یــک شــاخه آهــن از  ۲۰۰هــزار تومــان بــه ۵۰۰
هــزار تومــان افزایشیافتــه و ایــن امــر ساختوســازها را
کاهــش داده اســت.
بازار مسکن حبابی است
یــک مشــاور امــاک بیرجنــدی بــا بیــان اینکــه بازار مســکن
ســردرگم اســت ،افــزود :در حــال حاضــر بــازار مســکن
حبابــی شــده اســت.
حســین آهنــی بیــان کــرد :بــا توجــه بــه  وجــود نوســانات
در بــازار نــه خریــدار رغبتــی بــرای خریــد مســکن دارد و نــه
فروشــنده تمایلــی بــرای فــروش دارد.

وی بیثباتــی اقتصــادی را از جملــه علــل بــه وجــود آمــدن
ایــن شــرایط در بــازار مســکن دانســت و گفــت :از ابتــدای
ســال جــاری تاکنــون رهــن و اجــازه  ۲۰درصــد افزایــش
داشــته اســت.
ایــن مشــاور امــاک بیــان کــرد :همچنیــن در ســال جــاری
قیمــت مســکنها  ۳۰درصــد افزایــش داشــته کــه تمایــل  و
رغبــت مــردم را کاهــش داده اســت.
آهنــی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود افزایــش قیمتهــا ،خریــدار
هســت امــا فروشــنده نیســت ،افــزود :قیمتهــا صبــح
تــا ظهــر تغییــر میکنــد و باعــث عــدم فــروش مســکن
میشــود.
بازار به ثبات برسد
ایــن مشــاور امــاک افزایــش قیمــت مصالــح ســاختمانی را
از دیگــر دالیــل افزایــش رهــن اجــاره و قیمــت زمینهــا
دانســت و گفــت :آهــن ،لولــه و دیگــر مصالــح ســاختمانی
افزایشیافتــه و بــر قیمتهــا نیــز تأثیرگــذار بــوده اســت.
وی بیــان کــرد :قیمــت آهــن طــی هفتــه گذشــته  ۵۲۰هزار
تومــان بــوده و ایــن هفتــه بــا قیمــت  ۵۷۰هــزار تومــان بــه
فــروش میرســد.
آهنــی بــا بیــان اینکــه تنهــا ثبــات بــازار میتوانــد وضعیــت
موجــود را تغییــر دهــد ،گفــت :تــا بــازار بــه ثبــات نرســد
مشــکلی حــل نخواهــد شــد و نمیتوانیــم کاری از پیــش
ببریــم.
افزایش  ۲۰درصدی مصالح ساختمانی
رئیــس اتحادیــه صنــف فــروش مصالــح ســاختمانی بیرجنــد
بــا اشــاره بــه افزایــش مصالــح ســاختمانی بیــان کــرد :آن
دســته از مصالــح ماننــد ســنگ کــه از مســیرهای دور تهیــه
میشــود ،از  ۱۰تــا  ۲۰درصــد افزایــش داشــته اســت.
حســین چوپانــی با بیــان اینکــه در مصالحــی مانند ســیمان،
پــودر و آهــک کــه از مشــهد وارد میشــود افزایــش چندانــی
نداشــتهایم ،گفــت :افزایــش قیمــت مصالــح بســتگی بــه
میــزان کرایــه حمــل دارد.
وی بــا بیــان اینکــه کرایههــا  ۲۵درصــد افزایــش داشــته
اســت ،گفــت :ایــن افزایــش قیمــت بــه جیــب رانندههــا
نمــی رود بلکــه بــه جیــب باربریهــا مــی رود.
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افزایــش بیشــتر مصالــح ســاختمانی دور از انتظــار
نیســت
رئیــس اتحادیــه صنــف فــروش مصالــح ســاختمانی بیرجنــد
بیــان کــرد :اگــر مــواد اولیــه کامیونهــا تأمیــن نشــود،
افزایــش بیشــتری در مصالــح ســاختمانی خواهیــم داشــت.
چوپانــی بــا بیــان اینکــه افزایــش قیمــت مصالح ســاختمانی
بــر قیمــت مســکن نیــز تأثیــر میگــذارد ،افــزود :در حــال
حاضــر بــازار مســکن در رکــود اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اگــر شــرایط فعلــی حاکــم باشــد ،بــازار
همچنــان ســرگردان خواهــد بــود ،گفــت :افزایــش قیمتهــا
و کاهــش مشــتری باعــث شــده  ۲۰نفــر از فروشــندگان
مصالــح ســاختمانی پروانــه فعالیــت خــود را ابطــال کننــد.
رشد  ۴۰درصدی قیمت مسکن
رئیــس اتحادیــه مشــاورین امــاک بیرجنــد هــم بیــان کــرد:
بــازار مســکن بهمنمــاه ســال  ۹۶نــا بــه ســامان شــده
اســت.
علیرضــا اربابــی از افزایــش  ۱۵تــا  ۴۰درصــدی قیمــت زمین
و مســکن خبــر داد و گفــت :همچنیــن قیمــت اجــاره و رهن
 ۲۰درصد 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 مییابــد.
اربابــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر خریــد و فــروش
مســکن آزاد اســت ،افــزود :ســختگیری در صــدور
پروانههــای ســاختمانی از جملــه دالیــل شــرایط پیــش
آمــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد بــرای آرام شــدن جــو بازار مســکن،
هزینههــا بــه خصــوص در صــدور پروانههــا کاهــش یابــد،
گفــت :همچنیــن بایــد در مزایــده برخــی از ادارات دقــت نظر
شــود.
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مالیات به جان بازار مسکن افتاد
رئیــس اتحادیــه مشــاورین امــاک بیرجنــد بــا بیــان اینکــه
در حــال حاضــر ساختوســاز نداریــم تــا خانــهای بــرای
اجــاره داشــته باشــیم ،گفــت :مالــکان بــه دلیــل تــرس از
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.
رئیــس اتحادیــه مشــاورین امــاک بیرجنــد بیــان کــرد:
زمانــی در مســیر مهــر شــهر خانــه هــا خالــی بــود و مــردم
بــه اجــاره نمــی دادنــد امــا االن خانــه ای خالــی بــرای اجــاره
نداریــم.
اربابــی بــا اشــاره بــه دیگــر مشــکالت بــازار مســکن بیــان
کــرد :متأســفانه کارشناســی خوبــی بــرای اجارههــا وجــود
نــدارد و موجــر خــودش قیمــت تعییــن مــی کنــد.
رئیــس اتحادیــه مشــاورین امــاک بیرجنــد بــا بیــان اینکــه
بایــد عــرف و قانونــی بــرای قیمــت گــذاری هــا وجود داشــته
باشــد ،گفــت :در حــال حاضــر هیــچ عــرف و قانونــی بــرای
اجــاره هــا وجــود نــدارد.
وی بیــان کــرد :برخــی از مســتأجران بعــد از پایــان یافتــن
قــرارداد مســتاجر یــا قیمتهــا را بــه نحــو چشــمگیری
افزایــش داده و یــا خانــه را از او میگیرنــد.
اربابــی بــا بیــان اینکــه در ایــن شــرایط پشــتوانه بــرای
حمایــت و قــدرت اجــرا نداریــم ،گفــت :بســیاری از کســبه ها
بعــد از یــک ســال اجــاره نشــینی و معرفــی مغــازه ،مجبــور
بــه تخلیــه و یــا پذیــرش پرداختــن مبالــغ بــاالی اجارههــا
میشــوند.
مزایده ادارات ،دردی مازاد بر مشکالت مسکن
رئیــس اتحادیــه مشــاورین امــاک بیرجنــد بیــان کــرد:

برخــی از ادارههــا ماننــد شــهرداری و بنیــاد زمینهــا را بــه
مزایــده میگذارنــد.
اربابــی بــا بیــان اینکــه مــا مخالــف مزایــده نیســتیم ،بیــان
کــرد :ولــی زمینهــا را غیــر فــروش و غیــر انتقــال بگذارنــد
تــا مصرفکننــده واقعــی در آن شــرکت کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه بایــد زمینهــای ســطح شــهر  
کارشناســی و قطعهبنــدی شــوند ،افــزود :حاضریــم
کارشناســیها را رایــگان انجــام دهیــم تــا زمینهــا بــا
قیمــت واقعــی بــه دســت مــردم برســد.
مــردم از خریــد زمیــن بــا قیمتهــای بــاال
خــودداری کننــد
رئیــس اتحادیــه مشــاورین امــاک بیرجنــد بــا بیــان اینکــه
بایــد بــرای پویایــی بــازار مســکن مــردم و مســئوالن بــا
یکدیگــر تــاش کننــد ،افــزود :شــهرداری بــا پاییــن آورد
قیمــت صــدور پروانــه ســاخت و افزایــش تعــداد پروانــه
میتوانــد گام بلنــدی در ایــن راســتا بــردارد.
وی بیــان کــرد :از مــردم خواســتاریم در اینچنیــن شــرایطی
صبــوری کننــد و نســبت بــه خریدهــا بــا قیمتهــای گــزاف
خــودداری کنند.
اربابــی اظهــار کــرد :بــازار مســکن ماننــد حبابــی اســت کــه
طــی دو مــاه گذشــته شــکلگرفته و بــه ایــن صــورت باقــی
نمــی مانــد.
رئیــس اتحادیــه مشــاورین امــاک بیرجنــد ادامــه داد :انشــا
اهلل بــه زودی ایــن حبــاب خواهــد شکســت و ســود آن بــه
مــردم خواهــد رســید.
آنچــه انتظــار مــی رود بایــد مســئوالن متولــی در راســتای
برگــزاری جلســات و هــم اندیشــی ،آشــفتهبازار کنونــی
مســکن را ســامان دهنــد .شــاید افزایــش صــدور تعــداد
پروانههــای ساختوســاز بتوانــد راهــکاری موثــر بــرای رفــع
ایــن مشــکالت باشــد کــه شــایان توجــه اســت.
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ایــن روزهــا جامعــه بــا بــازاری پرتالطــم و غیرقابــ 
ل
پیشبینــی طــرف اســت کــه هــر لحظــه بـ ه نوعــی مــردم را
غافلگیــر میکنــد و در ایــن میــان قشــر متوســط و ضعیــف
جامعــه ،هــر روز عرصــه را بــرای خــود تنگتــر میبیننــد.

طــی روزهــای اخیــر بانــک مرکــزی گزارشــی از افزایــش
قیمــت برخــی کاالهــای ضــروری و موردنیــاز مــردم همچون
مــواد غذایــی منتشــر کــرده کــه در ایــن گــزارش ،افزایــش
قیمــت برخــی از اقــام خوراکــی نســبت بــه هفتههــای
قبــل بیــش از  ۵۰درصــد بــرآورد شــده اســت .ایــن بــه
معنــای افزایــش بیرویــه قیمتهــا تنهــا در عــرض دو یــا
ســه هفتــه اخیــر اســت.
در حقیقــت امــروز شــاهد آن هســتیم کــه اقــام خوراکــی
و کاالهــای ضــروری بهماننــد قیمــت ســکه و طــا ،روزانــه
جابجــا میشــود و عــاوه بــر اینکــه ســرعت تغییــر قیمتهــا
کوتــاه شــده ،میــزان تغییــر و افزایــش نیــز بــه حــد
غیرقابلتصــوری رســیده اســت.
در مواجهـه بـا ایـن بـازار کـه به نظـر میرسـد به حـال خود
رهاشـده و بـدون هیـچ منطقـی در حـال افزایـش بیسـابقه
و بـی توقـف قیمتهـا اسـت و نظـارت مؤثـری هـم بـر آن
اعمـال نمیشـود ،اقشـار متوسـط و ضعیـف جامعـه هـرروز
بیشازپیـش عرصـه را بـر خـود تنـگ میبیننـد و سـفره
کوچکشـان هـرروز کوچکتـر میشـود.
افزایــش بیرویــه قیمتهــا نهتنهــا در حــوزه اقــام
ضــروری بلکــه در بخــش مصالــح و ساختمانســازی،
خریــد و اجــاره امــاک ،خــودرو و ســایر عرصههــا هــرروز
مــردم را نگرانتــر میکنــد و اقشــار ضعیــف کــه روزی
آرزوی برخــورداری از خــودرو و منــزل مســکونی را در ســر
میپروراندنــد ،امــروز درگیــر تأمیــن هزینههــای ضــروری
زندگــی همچــون اقــام خوراکــی هســتند و خواســتههای
دیگــر بــه ذهنشــان خطــور نمیکنــد.
ایــن بــازار غیرقابلپیشبینــی بــا قیمتهــای پرتالطــم
کــه در غیــاب نظــارت اصولــی در حــال جــوالن دادن اســت،
هــرروز بیشازپیــش بــر گلــوی اقشــار ضعیــف جامعــه کــه
درگیــر یافتــن شــغل و درآمــد هســتند و یــا حقوقهــای
چندماهــه معوقــه دارنــد پــای میفشــارد و تــوان آنهــا را
در تأمیــن هزینههــای معیشــتی و اولیــه تقلیــل میدهــد.
آمارهــای اقتصــادی مســئوالن بــا واقعیــت جامعــه
همخوانــی نــدارد
علیاکبـر کریمی ،عضو کمیسـیون اقتصادی مجلس شـورای
اسلامی دراینبـاره اظهـار داشـت :واقعیـت ایـن اسـت کـه
امـروز اقشـار جامعه با شـرایط بسـیار دشـواری ازنظـر گرانی
کاالهـا روبـرو هسـتند و آمارهای اقتصادی ارائهشـده توسـط
مسـئوالن و مراجع رسـمی همچون آمـار تـورم بههیچوجه با
واقعیتهـای جامعـه همخوانی نـدارد.
وی افـزود :امروز شـاهد گرانی در حوزههـای مختلف از قیمت
کاالهـای ضـروری گرفتـه تـا سـایر اقلام هسـتیم و فضـای
روانـی جامعه در این شـرایط تبدیـل به فضـای ناامنی ذهنی
و بیاعتمادی نسـبت به مسـئوالن شـده اسـت.
نماینــده مــردم اراک ،کمیجــان و خنــداب در مجلــس

شــورای اســامی بیــان کــرد :علــت اصلــی ایــن مســائل نبود
برنامــه اصولــی و درســتی بــرای مدیریــت در امــور بهویــژه
اداره امــور حــوزه اقتصــادی اســت و بــه نظــر میرســد
تیــم اقتصــادی کنونــی دولــت تــوان کنتــرل و کاهــش
مشــکالت موجــود را نــدارد ،ایــن مســئلهای اســت کــه امروز
صاحبنظــران و شــخصیتهای همســو بــا دولــت نیــز بــه
آن اذعــان و اعتــراف دارنــد.
کریمـی خاطرنشـان کـرد :بـه نظـر میرسـد 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 اســامی
تصریــح کــرد :وزارت صنعــت معــدن و تجــارت و دیگــر
نهادهــای مرتبــط همچــون اصنــاف و تعزیــرات ،کــه متولــی
بازرســی و نظــارت بــر قیمتهــا در بــازار هســتند ،بایســتی
بخشــی از گرانیهــا کــه ناشــی از سوءاســتفادهها اســت را
بــا جدیــت کنتــرل و از آن جلوگیــری کننــد و بخــش دیگــر
گرانیهــا کــه ناشــی از افزایــش هزینههــای تولیــد اســت،
موردبررســی دقیــق قــرار گیــرد.
وی ادامــه داد :از ســوی دیگــر در شــرایط موجــود بایــد
طــوری عمــل شــود کــه تولیدکننــدگان نیــز متضرر نشــوند،
چراکــه در برخــی بخشهــا هزینههــای تولیــد بهشــدت
افزایشیافتــه و تولیــد بــدون صرفــه موجــب بیانگیزگــی
تولیدکننــدگان خواهــد شــد.
نماینــده مــردم اراک ،کمیجان و خنــداب در مجلس شــورای
اســامی اضافــه کــرد :کمیســیون اقتصــادی مجلــس در این
رابطــه جلســاتی تشــکیل داده و از ســوی مجلــس بهطــور
مرتــب تذکراتــی بــه دولــت در رابطــه بــا گرانیهــای مــدت
اخیــر داده شــده اســت.
کریمــی گفــت :ایــن بــازار پرتالطــم قیمتهــا بــا مســائل
مربــوط بــه قیمــت ارز و نوســانات آن نیــز مرتبــط اســت،
سیاســتهای دولــت در حــوزه اقتصــادی نواقــص جــدی
دارد و نیازمنــد آن هســتیم کــه در ایــن زمینــه یــک
تصمیمگیــری اصولــی و تعییــن تکلیــف صــورت گیــرد تــا
شــاهد غلبــه آرامــش نســبی بــر بــازار کاال و خدمات باشــیم.
سیاسـتهای اقتصــادی ۴ســال اخیــر عامــل تــورم
امــروز اســت
محمد حسـینی ،عضو کمیسـیون برنامهوبودجه و محاسـبات
مجلـس شـورای اسلامی نیـز در ایـن رابطـه اظهـار داشـت:
گرانیهـای مـدت اخیـر در کشـور ،نتیجـه سیاسـتهای
اقتصـادی اسـت کـه طـی چهار سـال گذشـته توسـط دولت
بـرای کاهـش و کنتـرل تـورم پیادهسـازی شـده اسـت.

وی افــزود :در حقیقــت بــا توجــه بــه اینکــه کاهــش تــورم
و اجــرای سیاســتهای ضدتورمــی بایــد بــا فعــال شــدن
بخــش تولیــد همــراه باشــد تــا شــاهد بیمــاری هلنــدی در
اقتصــاد نشــویم ،بــا رکــود تولیــد ،دوبــاره ایــن تــورم مجــددا ً
بــه اقتصــاد کشــور بازگشــته و طــی ماههــای اخیــر شــاهد
افزایــش بیرویــه قیمتهــا بودهایــم.
نماینـده مـردم تفـرش ،آشـتیان و فراهان در مجلس شـورای
اسلامی بیان کـرد :وقتی رکـود در تولید ادامه داشـته باشـد
و بـا کاهـش نـرخ سـود بانکی ،نـرخ سـود تسـهیالت کاهش
نیابـد ،قطعاً برنامههـای کاهش تـورم موفق عمـل نمیکند 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 قیمتهـا 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.
دولــت در تدویــن سیاســتهای اقتصــادی
دقیقتــر عمــل کنــد
عضــو کمیســیون برنامهوبودجه و محاســبات مجلس شــورای
اســامی تصریــح کــرد :در ایــن شــرایط دولــت بایســتی در
تدویــن و اجــرای سیاســتهای اقتصــادی دقیقتــر عمــل
کنــد و مجلــس شــورای اســامی ،تعزیــرات حکومتــی و
ســازمان حمایــت از تولیدکننــدگان و مصرفکننــدگان نیــز
نظــارت جــدی بــر قیمتهــا داشــته باشــند.
وی ادامـه داد :تکنرخـی شـدن ارز نیـز از جملـه اقداماتـی
بـود کـه به مسـاله افزایـش قیمـت کاالهـا دامـن زده و امروز
مشـاهده میکنیم که ثبت سـفارشها در سـامانه نیما (نظام
یکپارچـه معاملات ارزی) یـک عـدد بسـیار بزرگـی اسـت
که نسـبت بـه گذشـته قابل مقایسـه نیسـت ،از سـوی دیگر
کاالهـای وارداتـی با نـرخ ارز آزاد بـه فروش میرسـد و درآمد
کاذبـی را نصیـب برخـی افـراد کرده اسـت.
نماینــده مــردم تفــرش ،آشــتیان و فراهان در مجلس شــورای
اســامی اضافــه کــرد :البتــه در عرصــه اقتصــاد ،ایــن تفکــر
کــه صرفــاً بخواهیــم بــازار را بــا نظــارت تحتفشــار قــرار
دهیــم تــا قیمتهــا کنتــرل شــود اصــ ً
ا صحیــح نیســت،
بــازار را بایــد وضعیــت عرضــه و تقاضــا مدیریــت کنــد تــا
دچــار ازهمگســیختگی نشــود ،امــا در احــوال فعلــی چــون
شــرایط عرضــه و تقاضــا وضعیــت خاصــی دارد ،بایســتی
مکانیســمهای نظارتــی اعمــال شــود.
بـه نظـر میرسـد در شـرایط کنونـی کـه قیمتهـا در بـازار
بهطـور روزانـه در حـال افزایـش اسـت ،بایـد اقـدام جـدی از
سـوی نهادهای مسـئول بـرای کنتـرل وضعیت بـازار صورت
پذیـرد ،در ایـن زمینـه پیادهسـازی سیاسـتهایی از سـوی
مسـئوالن کشـور که نه به مصرفکننـده فشـار وارد کند و نه
تولیدکننـده را بـا مشـکل مواجه سـازد ضروری اسـت.
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تغییر نام «کولبری» به «پیلهوری» /معیشت مرزنشینان گرفتار اماواگر

چنورصادقی

«کولبــر» بــه «پیلـهور» تغییــر نــام داد ولی
درآمــد بیشــتر مرزنشــینان کردســتان
همچنــان گرفتــار اماواگرهایــی اســت
و همــه چشــم امیــد بــه تحقــق بهبــود
معیشــت ناشــی از تغییــر نــام دوختهانــد.

کولبــر یــا کولبــری واژه و شــغلی اســت کــه رنــج و محنت در
آن نهفتــه اســت .ســخت اســت کــه تعریفــی بــرای آن ارائــه
کــرد چــون تــا فــردی بــار ایــن محنــت را نکشــیده باشــد
نمیتوانــد آن را معنــا کنــد.
بیــکاری و نبــود بســتر مناســب بــرای اشــتغال در مناطــق
مرزنشــین بهویــژه در غــرب کشــور در طــول یــک دهــه
اخیــر موجــب رشــد فزاینــده تعــداد کولبــران شــده اســت.
انســانهایی کــه درد روزگار و نبــود درآمــد مناســب آنهــا
را بــه ایــن مســیر کــه آخریــن نــور امیــد آنهــا بــرای کســب
روزی بــرای خانوادههایشــان محســوب میشــود ،کشــانده
بــود افــرادی کــه وارد وادی جــرم و جنایــت و دزدی و
تبهــکاری نشــدند و مســیرهای ســنگالخی و پرپیچوخــم
کوههــای کردســتان را ترجیــح دادنــد.
صاحبــان کاالهایــی کــه کاالی آنهــا بــر دوش کولبــران از
آنســوی مــرز و از طریــق مرزهــای کردســتان بــا پرداخــت
مبلغــی بســیار کم بــه این قشــر ضعیــف جامعــه وارد کشــور
میشــد ،بــه ثروتهــای آنچنانــی در ایــن ســالها دســت
پیــدا کردنــد ،ولــی کولبــران همچنــان بــرای بــه دســت
آوردن روزی روزانــه و مایحتــاج اولیــه زندگــی خــود مانــده
بودنــد ولــی بــا اینوجــود بــه ایــن آبباریکــه راضــی  بودنــد.
حــال کمتــر کســی اســت کــه از مطالــب مذکــور اطــاع
نداشــته باشــد و بیــان ایــن مباحــث فقــط جنبــه یــادآوری
دارد  ،هرچنــد بیــان ایــن مســائل هیــچگاه گویــای رنــج و
ســختی کولبــری و کولبــران نبــوده و نیســت.
حــدود دو ســال از زمانــی کــه تعــدادی از کولبــران منطقــه
در ســرمای زمســتان ماندنــد و ماندنــی شــدند میگــذرد،
ســال  ۹۵بــا وقــوع این حادثــه بــار دیگــر کولبــری و کولبران
بــر ســر زبانهــا افتادنــد و در رســانههای مختلــف بــه آن
پرداختــه شــد.

در جامعــه مــا تــا پدیــدهای ،موجــب حادثــه ناگــواری
نشــود ،موردتوجــه قــرار نمیگیــرد و همتــی بــرای حــل
آن مشــکل ایجــاد نمیشــود ولــی ایــن همــت هــم گاهــا
بهجــای اینکــه در مســیر حــل مســئله  پیــش رود بــه حــذف
و پــاک کــردن آن ختــم میشــود و نمــود آن را میتــوان در
اقدامــی کــه دولــت بــا بســتن بازارچههــای موقــت مــرزی در
شهرســتانهای مــرزی کردســتان و اســتانهای همجــوار
آن انجــام  داد ،مشــاهده کــرد.
آســتین هایــی کــه بــرای ســاماندهی مبــادالت
مــرزی بــاالزده شــد
ایــن مشــکالت و معضــات موجــب شــد دولتمــردان تصمیم
بــه ســاماندهی مبــادالت مــرزی در بازارچــه هــای موقــت
مــرزی بگیرنــد و در ایــن رابطــه  آییننامــه هیئــت وزیــران
در خصــوص «ســاماندهی مبادلــه در بازارچههــای موقــت
مــرزی» در تاریــخ اول مــرداد ســال  ۹۶در کشــور مصــوب
و اجرایــی شــد ولــی در کردســتان چنــد مــاه اجــرای ایــن
مصوبــه  بــه تاخیــر افتــاد.
آغــاز ایــن مصوبــه در کردســتان بــا اعتراضــات گســترده
مرزنشــینان شــهرهای مــرزی اســتان مواجه شــد و بســیاری
از مســئوالن عالیرتبــه کشــور را هــم بــه ایــن شــهرها
کشــاند تــا اینکــه تصمیــم بــه اصــاح آن گرفتــه شــد.
بــا اجرایــی شــدن آییننامــه ســاماندهی مبــادالت مــرزی
قــرار اســت نــام کولبــری بــه پیلـهوری تغییــر یابــد تــا هــم
جایــگاه و منزلــت مرزنشــینان حفــظ شــود و هــم نفــع و
درآمــد بیشــتری عایــد مــردم مرزنشــین شــود.
اصــاح آییننامــه ســاماندهی مبــادالت مــرزی بــه
نفــع پیلـهوران اســت
اســتاندار کردســتان اصــاح و ابــاغ آییننامــه ســاماندهی
مبــادالت در بازارچــه هــای غیررســمی توســط دولــت را  
بــه نفــع تجــار و پیل ـهوران در مناطــق مــرزی اســتان ذکــر
کــرد و گفــت :بنــا بــر مصوبــه هیئــت دولــت تخفیــف ســود
بازرگانــی حاصــل از مبــادالت کاال بــرای هــر مرزنشــین
۷میلیــون ریــال و هــر خانــوار تــا ســقف چهــار نفــر ۲٨
میلیــون ریــال در مــاه خواهــد بــود.

بهمــن مرادنیــا اضافــه کــرد :ســود اختصاصیافتــه در کل
مناطــق و اســتانهای مشــمول طــرح مذکــور در کشــور۴۲
هــزار میلیــارد ریــال در ســال خواهــد بــود.
وی ادامــه داد :در طــرح جدیــد بایــد میــان پیل ـهور و تاجــر
بــرای ورود کاال توافــق صــورت بگیــرد تــا زمینــه انتفــاع
مناســب طرفیــن فراهــم شــود.
مرادنیــا  اعــام کــرد :بــا اجــرای دســتورالعمل جدیــد خــروج
کاال بهطــور تجمیعــی از شهرســتانهای مــرزی ممنــوع
خواهــد شــد کــه ایــن مهــم نقــش بســزایی در رونــق
کســبوکار بازاریــان خواهــد داشــت.
وی اظهــار داشــت :در مصوبــه قبلــی واردات پوشــاک و
کاالهایــی کــه نمایندگــی مجــاز در کشــور داشــتند ممنــوع
بــود ولــی ایــن محدودیــت تــا ســه مــاه برداشتهشــده تــا
بازنگــری در ارتبــاط بــا اینکــه چــه کاالهایــی حــق ورود
دارنــد ،انجــام شــود.
صــدور  ۹هــزار کارت الکترونیــک برای مرزنشــینان
بانــه
فرمانــدار شهرســتان بانــه بــا اشــاره بــه اینکــه طــرح
مبــادالت مــرزی پیلــهوری مربــوط بــه ســاکنان مناطــق
مــرزی  ۴اســتان کشــور اســت ،گفــت :کاالهایــی کــه از
بنــادر جنــوب کشــور بــه شــهرهای مــرزی بهویــژه بانــه
وارد میشــود بــرای اینکــه از تخفیفــات گمرکــی بهرهمنــد
شــوند بایــد ترخیــص آن توســط کارتهــای الکترونیــک
پیلــهوران انجــام شــود.
محمــد فالحــی بــا بیــان اینکــه در زمینــه واردات ،تأکیــد
اصلــی بــر کاالهــای موردنیــاز مــردم اســت ،بیــان کــرد:
بازارچــه ســیرانبند بانــه بــا ایجــاد زیرســاختهای موردنیــاز
ازجملــه پایانــه گمرکــی و انبــار ،آمادگــی الزم بــرای ترخیص
کاالهــای واردشــده از ســایر گمــرکات را دارد.
وی از صــدور  ۹هــزار کارت الکترونیــک مرزنشــینان بــرای
ســاکنان تمــام روســتاها و شــهرهای آرمــرده ،بوییــن و
کانــی ســور در شهرســتان بانــه خبــر داد و افــزود :بــه میــزان
ارزش کاالهــای وارداتــی نیــاز بــه کارتهــای الکترونیــک
مرزنشــینان اســت و امیدواریــم تجــار و بازاریــان از مزایــای
ایــن طــرح نهایــت بهــره را ببرنــد.
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 ۱۰۳۱۸نفــر در مریــوان مشــمول مصوبه ســاماندهی
مبــادالت مرز هســتند
فرمانــدار مریــوان عنــوان کــرد :در شهرســتان مریــوان ۱۰
هــزار و  ۳۱۸نفــر دارای کارت الکترونیــک مشــمول مصوبــه
ســاماندهی مبــادالت مــرز هســتند.
محمد شــفیعی بیــان کــرد :متأســفانه بســته شــدن مرزهای
موجــود صنعــت گردشــگری را تحتالشــعاع خــود درآورده و
بــه ایــن حــوزه ضــرر زیــادی وارد میکنــد.
فرمانــدار شهرســتان مریــوان عنــوان کــرد  :ورود کاالهــا
در مریــوان از طریــق مــرز زمینــی انجــام میشــود و در
شهرســتانی هــم چــون خرمشــهر بهصــورت دریایــی اســت
و در آنجــا واردات کاال دارای تخفیفــی  ۲۲درصــدی اســت
کــه انتظــار مــیرود ایــن امــر در شهرســتانهای اســتان
کردســتان هــم انجــام گیــرد.
کولبری حذف و پیلهوری جان میگیرد
مســئوالن بــا جایگزینــی کلمــه پیلــهور (کــه بــه معنــای
فروشــنده خردهپــا و دورهگــرد اســت) بهجــای کولبــر
درصــدد هســتند تــا جایگاهــی بــه ایــن افــراد بدهنــد و از
حملکنندههــای بــار تجــار بــه واســطهای بیــن تجــار
و بازاریــان  تبدیــل شــوند کــه امیدواریــم ایــن مهــم  در
واقعیــت تحقــق پیــدا کنــد و نــه اینکــه تنهــا در ظاهــر
کلمــات را جابهجــا کننــد.
ناگفتــه نمانــد در ایــن میــان عــدهای هــم در ابتــدا مخالــف
ایــن طــرح بودنــد و آن را غیــر کارشناســی میدانســتند و
نمونــه ایــن افــراد رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معــادن و
کشــاورزی ســنندج اســت گفــت :طــرح اولیــه ســاماندهی
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 آنهــا در داخــل کشــور بــود
اجــازه واردات آنهــا وجــود نداشــت کــه خوشــبختانه ایــن
محدودیتهــا در اصالحیــه برداشــته شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن گونــه طرحهــا بایــد صرفــه
اقتصــادی تمامــی ذینفعــان مدنظــر قــرار گیــرد ،اضافــه
کــرد :عــاوه بــر تجــار و بازرگانــان و کولبــران ،ضلــع ســوم
مصرفکنندههــا هســتند کــه بایــد قیمــت کاال در ایــن
پروســه بهخوبــی تعریــف شــود کــه  موجــب جــذب و
رضایــت مصرفکننــدگان شــود.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه بــه نظــر شــما  در ایــن
طــرح کولبــر بــه پیل ـهور تبدیــل میشــود ،اظهــار داشــت:

ویژگــی بــارز ایــن طــرح ایــن اســت کــه دیگــر نیازی نیســت
کولبــران بــرای جابهجایــی کاال بــه کوههــا و مناطــق
صعبالعبــور برونــد و جــان خــود را بــه خطــر بیندازنــد.
لــزوم تشــکیل نشســتی بــا تجــار و بازرگانــان در
ارتبــاط بــا اجــرای ایــن طــرح
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع ،معادن و کشــاورزی ســنندج
پیلـهوری را حــد واســط بیــن کولبــری و تجــارت چمدانی در
مناطــق آزاد خوانــد و اظهــار داشــت :بــا اجــرای ایــن طــرح
عمـ ً
ا دیگــر پیلـهوران کار فیزیکــی انجــام نمیدهنــد.
حســینی ادامــه داد :اگــر روش اجــرای طــرح پیلــهوری
صحیــح باشــد و بهدرســتی هــم اجرایــی شــود بــه نفــع
مــردم مرزنشــین در شــعاع  ۲۰کیلومتــری مــرز خواهــد بود.
وی عنــوان کــرد :باوجوداینکــه یــک ضلــع مثلــث اجــرای
ایــن طــرح را تجــار و بازرگانــان تشــکیل دادهانــد ،ولــی
متأســفانه تاکنــون از اتــاق بازرگانــی بهعنــوان نماینــده
تجــار در اســتان نظــری در ارتبــاط بــا اجــرای ایــن طــرح
نخواســتهاند.
وی بیــان کــرد :میطلبــد بهمنظــور حفــظ و درنظرگرفتــن
منافــع تجــار و بازرگانــان نشســت مشــترکی تشــکیل داده
شــود و در ایــن رابطــه مــا آمادگــی همــکاری را داریــم.

اگــر در گذشــته کاالهــای ترانزیتــی بــه آنســوی مرزهــا
انتقــال داده میشــد و هزینههایــی هــم بابــت انبــارداری،
حملونقــل و گمــرک عــراق هــم  پرداخــت میشــد دیگــر
بــا اجــرای آییننامــه ســاماندهی مبــادالت مــرزی ایــن
هزینههــا حــذف میشــود و کاالهــای ترانزیتــی کــه از
جنــوب کشــور وارد شــهرهای مــرزی کردســتان میشــوند
در بازارچههــای موقــت مــرزی تحویــل داده میشــود و
هزینــه کاالهــا مســتقیم بهحســاب کشــور واریــز و آنــگاه
تخفیــف گمرکــی تعیینشــده هــم از محمولههــای
واردشــده بــه پیلــهوران پرداخــت میشــود.
نماینـده مردم شهرسـتانهای سـقز و بانه در مجلس شـورای
اسلامی هم گفـت :نهتنهـا اقتصاد کردسـتان بلکه معیشـت
مـردم در شـهرهای مرزی وابسـته به مرز اسـت.
محســن بیگلــری بســتن شــدن مــرز را منجــر بــه ایجــاد
مشــکالتی بــرای مــردم ایــن مناطــق خوانــد و عنــوان کــرد:
کمتریــن کار بــرای اشــتغال پایــدار در مناطــق مــرزی مــا
انجامشــده بــه همیــن دلیــل معیشــت اقتصــاد مــا بســیار
وابســته بــه مــرز اســت.
وی  بــا بیــان اینکــه مصوبــه هیئتوزیــران در خصــوص
ســاماندهی مبــادالت مــرزی در بازارچههــای موقــت در
ابتــدا غیــر کارشناســی بــود ،بیــان کــرد :اعــام و اجرایــی
کــردن ایــن مصوبــه مشــکالت زیــادی ایجــاد کــرد و منجــر
بــه اعتراضــات مردمــی شــد.
وی اضافــه کــرد :ایــن مصوبــه اصــاح شــد و حــال
نمیتــوان نظــری در ارتبــاط بــا نقــاط قــوت و ضعــف آن
داد و بایــد منتظــر باشــیم و ببینــم بعــد از اجرایــی شــدن
آن مرزنشــینان ،بازاریــان و پیلــهوران و تجــار از آن راضــی
خواهنــد بــود یــا نــه.
بیگلــری ادامــه داد :در ایــن طــرح پیلـهوران واســطهای بیــن
تجــار و بازاریــان هســتند و کاالهــای تجــار را بــا تخفیــف
گمرکــی اعطاشــده بــه آنهــا ترخیــص و ســپس در اختیــار
بازاریــان قــرار میدهنــد.
هرچنــد در تعریــف پیل ـهور آمــده فروشــنده خردهپــا ،ولــی
بیشــک در پروســه مبــادالت مــرزی کولبــران قدیــم یــا
همــان پیلـهوران جدیــد ،خریــدی انجــام نمیدهنــد چراکــه
ســرمایهای بــرای ایــن کار ندارنــد و تنهــا امتیــاز حاصــل از
کارت الکترونیــک اعطاشــده نصیــب آنهــا میشــود و دیگــر
کاالی هیچکســی را بــر دوشهــای خــود حمــل نخواهنــد
کــرد ،لــذا در ایــن طــرح اگــر نانــی هــم بــه ســفره کولبــران
اضافــه و کــم نشــود ،نفــع آن ایــن اســت کــه دیگر جانــی در
ایــن مســیر گرفتــه نمیشــود.
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گیاهان دارویی گنج نهفته ایران/نسخه شفابخشی برای بیکاری و کم آبی

یاسر جواهری

گیاهــان دارویــی نعمتــی خدادادی اســت
کــه بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی و
اقلیــم هــای متفــاوت در کشــور مــا از
آن بــه عنــوان گنــج پنهانــی نــام بــرده
مــی شــود کــه کمتــر مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت.

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
 ۲هزار و  ۳۰۰گونه گیاهی دارویی در کشـور شناسـایی شـده
که در مناطق مختلف کشـور قابل کشـت اسـت.
مطابــق آمــار ارائــه شــده از ســوی مســئوالن ایــن حــوزه،
ســاالنه بــه طــور متوســط  ۲۵هــزار تــن گیاهــان دارویــی
بــه صــورت خــام بــه کشــورهای دیگــر صــادر مــی شــود
کــه ارزش آن  ۴۵۰میلیــون 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
چندیــن برابــر افزایــش دهــد.
نکتــه حائــز اهمیــت دیگــر در بخــش گیاهــان دارویــی
مقاومــت بــاالی ایــن گیاهــان بــه کــم آبــی بــوده کــه در
شــرایط بحرانــی آب در برخــی مناطــق کشــور کشــت ایــن
گیاهــان مــی توانــد جایگزیــن راحتــی بــرای محصــوالت
ماننــد گنــدم و جــو باشــد.
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.
مزروعــی مــی گویــد :مــی تــوان در بســیاری از مراتــع از
چــرای بــی رویــه دام و طیــور جلوگیــری کــرد تــا بســتر را
بــرای کشــت گیاهــان دارویــی را  فراهــم کنیــم.

مدیــر جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی بیــان مــی کنــد:
در بحــث بســته بنــدی محصــوالت طــی چنــد ســال اخیــر
پیشــرفت قابــل توجهــی رخ داده اســت و در حــال حاضــر
در ایــن قســمت  مشــکلی نداریــم ولــی  یکــی از مهمتریــن
نیــاز بخــش گیاهــان دارویــی صنایــع تبدیلــی و فــرآوری
اســت کــه بایــد در کنــار بخــش کشــاورزی ایجــاد شــود
تــا محصــول مــورد پســند بازارهــای بیــن المللــی تولیــد و
بتوانیــم صــادرات بیشــتر و موفــق تــری داشــته باشــیم.
وی تصریــح مــی کنــد :بســیاری از کشــور هــای دنیــا
وارد تولیــد محصــوالت دارویــی از قبیــل زعفــران شــدند
مثــل اســپانیا ولــی بعــد از مدتــی دیگــر تــوان کشــت ایــن
محصــول را نداشــتند چــرا کــه ایــن قبیــل محصــوالت نیــاز
بــه شــرایط آب و هوایــی خاصــی دارنــد و بایــد در محیــط
بازکشــت شــود و در گلخانــه هــا قابــل کشــت نیســت.
مزروعــی اظهــار کــرد :بــا آســتان قــدس جلســاتی داشــتیم
تــا بتوانیــم از ظرفیــت آنهــا بــرای ایجــاد صنایــع فــرآوری
اســتفاده کنیــم .همچنیــن بــا چندیــن شــرکت دارویــی
نیــز وارد مذاکــره شــدیم تــا بــا کشــاورزان بــرای تولیــدات
گیاهــان دارویــی وارد مذاکــره و قــرارداد شــوند و زنجیــره
تولیــد و فــروش شــکل بگیــرد.
مدیــر جهــاد کشــاورزی خراســان رضــوی مــی گویــد:
درســال  ۹۶ســطح زیــر کشــت گیاهــان دارویــی خراســان
رضــوی  ۱۹هــزار و  ۳۳۵هکتــار بــوده اســت کــه از ایــن
میــزان   ۶هــزار و  ۱۸۵آبــی و  ۱۳هــزار   ۱۵۰هکتــار دیــم
بــوده اســت  .زیــره ســبز بــا   ، ۱۰۶۹۴گل محمدی بــا ۱۱۰۰
هکتــار  ،تخــم شــربتی بــا  ۲۲۰۰هکتــار  ،خاکشــیر بــا ۵۵۰
هکتــار  ،نعنــا فلفلــی و زنیــان و گلرنــگ و باریجــه بیشــتری
ســطح زیــر کشــت را بــه خــود اختصــاص داده انــد.
وی مـی افزایـد :بـه علـت نیاز کـم  محصولـی همچـون زیره
سـبز به آبیاری تلاش داریـم این محصـول را هر چه بیشـتر
از قبـل گسـترش و جایگزیـن کشـت هایـی از قبیـل گنـدم
کنیـم  .سـال گذشـته  ۱۰هـزار و  ۶۴۲تـن 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 اقلام 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  ۱۳و نیم میلیاردی از گیاهان دارویی
در همیــن ارتبــاط مدیــر کل منابــع طبیعــی و آبخیــز داری
خراســان رضــوی نیــز در ایــن ارتبــاط اظهارمــی کنــد:
درآمــد زایــی گیاهــان دارویــی خراســان رضــوی در ســال
گذشــته  بیــش از  ۱۳و نیــم میلیــارد تومــان بــوده اســت.
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  ۲۵۰گونــه گیــاه دارویی
در خراســان رضــوی وجــود دارد و بــرای  ۲۷۰هــزار هکتــار
رویشــگاه هــای گیاهــان دارویــی صنعتــی خراســان رضــوی
طــرح بهــره بــرداری تهیــه شــده اســت.
مدیــرکل منابــع طبیعــی و آبخیــز داری خراســان رضــوی
مــی گویــد :بیــش از   ۱۴۳هــزار 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  ۴۰۰نمونـه
ژنتیکـی ،حدود  ۱۸۰گونـه گیاهی دارویی و معطر از   ۶۰راسـته
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
مــی تــوان بســیاری از مشــکالت حــوزه کشــاورزی را بــه
حداقــل رســاند و زمینــه اشــتغال جوانــان را فراهــم کــرد.
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چرا میلیونها دالر ارز دولتی صرف واردات نخود و لوبیا شد؟

بهنام عبداللهی

از
مرکــزی
بانــک
لیســت
دریافتکننــدگان ارز دولتــی نشــان
میدهــد میلیونهــا دالر صــرف واردات
ی کــه بخشــی
نخــود و لوبیــا شــده در حالـ 
از محصــوالت نخــودکاران کشــورمان
روی دستشــان مانــده اســت.

نیــازی بــه واردات حبوبــات نداریــم» ،فرامــک عزیزکریمــی،
مدیــرکل دفتــر امــور غــات و محصــوالت اساســی وزارت
جهــاد کشــاورزی در مصاحبــه اخیــر خــود گفتــه اســت کــه
در برخــی محصــوالت مثــل نخــود نیــاز بــه واردات نداریــم
و ســاالنه بیــش از  ۲۸۰هــزار تــن نخــود در کشــور تولیــد
میشــود.
امــا بــا ایــن حــال برخــی از صاحبــان ســرمایه و تاجــران
بــا ارز  ۴۲۰۰تومانــی کــه بــرای واردات کاالهــای اساســی
اختصــاص مییابــد ،اقــدام بــه وارد کــردن برخــی
محصــوالت کشــاورزی همچــون نخــود ،عــدس ،لپــه و...
میکننــد .ایــن تاجــران از نظــر وزارت جهــاد کشــاورزی «در
پــی ســود بیشتــر هســتند».
«مثــ ً
ا در کشــوری ماننــد روســیه نوعــی نخــود تولیــد
میشــود کــه قیمــت آن پایینتــر اســت و برخــی
واردکننــدگان بــرای سودشــان آن را وارد میکننــد کــه
در مــورد عــدس هــم وضعیــت بــه همیــن شــکل اســت
و باوجودآنکــه نیــازی بــه واردات نداریــم ،برخــی عــدس
کانادایــی وارد میکننــد» ،ایــن را مدیــرکل دفتــر امــور
غــات جهــاد کشــاورزی گفتــه اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه امســال بهعنــوان ســال حمایــت از
کاالی ایرانــی انتخــاب شــده اســت و از ســوی دیگــر اوضــاع
اقتصــادی کشــور بــه گفتــه مــردم مســاعد نیســت و گرانی و
هرجومــرج در بــازار بیــداد میکنــد.
نــرخ بیــکاری در زبــان مســئوالن روزبـهروز کاهــش مییابــد
امــا تعــداد بیــکاران در خانههــا زیــاد میشــود .کمآبــی ،پــا
بــه عرصــه گذاشــتن دســتگاههای صنعتــی و ...باعــث شــده
هــزاران کشــاورز بــه جمــع بیــکاران اضافــه شــوند و بــا همــه
اینهــا هنــوز عــده انگشتشــماری از واردکننــدگان بــه
فکــر منافــع شــخصی خــود هســتند.
همانطــور کــه رهبــر معظــم انقــاب بارهــا تأکیــد

کردهانــد ،تــا زمانــی کــه مشــابه ایرانــی یــک محصــول
وجــود دارد ،تهیــه آن محصــول از کشــورهای خارجــی و
واردات آن ضربــه محکمــی بــه اقتصــاد کشــور وارد میکنــد
و باعــث میشــود عــده کثیــری از تولیدکننــدگان بــه جمــع
بیــکاران اضافــه شــوند.
حــال عــدهای زمانــی دســت بــه واردات حبوبــات بــا ارز
دولتــی زدهانــد کــه کشــور مــا دارای چنــد قطــب مهــم
در تولیــد حبوبــات و غــات اســت :شــمال غــرب و غــرب
کشــور از جملــه اســتانهای اردبیــل ،کردســتان ،لرســتان،
کرمانشــاه ،آذربایجــان شــرقی و آذربایجــان غربــی.
اگــر بخواهیــم تنهــا دربــاره آذربایجــان شــرقی ســخن
بگوییــم ،اســتانی اســت کــه یکــی از قطبهــای مهــم تولیــد
و فــرآوری لپــه و نخــود کشــور در شهرســتان آذرشــهر آن
قــرار دارد.

صنعــت حبوبــات و خشــکبار کــه بــا فــرآوری محصــوالت
کشــاورزی و باغــی صــورت میگیــرد ،ایــن اســتان را بــه
یکــی از مهمتریــن اســتانها در زمینــه تولیــد و عرضــه
حبوبــات و خشــکبار کشــور تبدیــل کــرده و هیــچ شــهر
و روســتایی در کشــور نیســت کــه حبوبــات و خشــکبار
آذربایجــان شــرقی را چــه بهصــورت ســوغات و چــه بــه 
صــورت مایحتــاج عمومــی در منــازل مــردم نبینــد.
در ســالهای اخیــر بارهــا مســئوالن جهــاد کشــاورزی از
آذرشــهر بهعنــوان بزرگتریــن بــازار تولیــد و فــرآوری
برخــی حبوبــات مثــل لپــه و نخــود یادکردهانــد ب ـه طــوری 
کــه در ســال  ۹۱میــزان تولیــدات لپــه در ایــن شهرســتان
بــه  ۵۰۰هــزار تــن رســید و همیــن میــزان میتوانــد
پاســخگوی نیــاز کشــورمان باشــد.
نــادر زارع ،مدیــر زراعــت جهــاد کشــاورزی اســتان
آذربایجــان شــرقی میگویــد« :ســطح کشــت حبوبــات
اســتان اعــم از نخــود ،لوبیــا ،عــدس و ...در ســال جــاری ۶۴
هــزار و  ۲۸۵هکتــار اســت و پیشبینــی میشــود میــزان
تولیــد حبوبــات امســال  ۴۹هــزار و  ۲۰۴تــن باشــد».
او دربــاره کشــت نخــود در اســتان آذربایجان شــرقی تشــریح
میکنــد :ســطح زیــر کشــت نخــود  ۳۲هــزار و  ۸۸۰هکتــار
اســت و پیشبینــی میشــود جمــع تولیــد نخــود در ســال
جــاری  ۲۳هــزار و  ۸۰۰تــن باشــد.
بــه گفتــه زارع ،بــه دلیــل بارشهایــی کــه امســال در اســتان
صــورت گرفتــه ،پیشبینــی میشــود تولیــد نخــود نســبت
بــه ســال گذشــته دو برابــر افزایــش یابــد.
او بــا بیدلیــل خوانــدن واردات حبوباتــی اعــم از نخــود
بــه کشــور میگویــد :وقتــی امکانــات ،زیرســاختها و
بارندگیهــای کافــی را داریــم ،بایــد خودمــان بــه تولیــد
بپردازیــم و ایــن مســتلزم حمایــت دســتگاههای دولتــی از
کشــاورزان اســت.
مدیــر زراعــت جهــاد کشــاورزی آذربایجــان شــرقی تشــریح
میکنــد :حمایــت میتوانــد در قالــب ایجــاد بســترهای
الزم بــرای برداشــت مکانیــزه ،تأمیــن ماشــینآالت الزم ،ارائه
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تســهیالت بانکــی و ...باشــد.
او تأکیــد میکنــد کــه بایــد جلــوی واردات گرفتــه شــود
«وگرنــه همچون پارســال ،حبوبــات تولیــدی کشــاورزانمان
روی دستشــان خواهــد مانــد»
بااینحــال برخــی از مســئوالن معتقدنــد هنــوز در تولیــد
حبوبــات بــه خودکفایــی کامــل نرســیدهایم .احمــد علیرضــا
بیگــی نماینــده مــردم تبریــز ،آذرشــهر و اســکو در مجلــس
شــورای اســامی از همــان دســته اســت.
یک نماینده مجلس :از واردات حبوبات ناگزیریم
بیگــی میگویــد« :مــا در آذرشــهر چیــزی تولیــد نمیکنیــم
بلکــه تنهــا فــراوری انجــام میدهیــم و ناچاریــم مــواد اولیــه
بســیاری از محصــوالت کشــاورزی را از خــارج از کشــور وارد
کنیــم»
بــه نظــر او بــا توجــه بــه اینکــه اکنــون در کشــور مشــکل
کمآبــی داریــم و بــا برخــی محدودیتهــا مواجــه هســتیم،
واردات برخــی حبوبــات «اشــکال نــدارد و موضوعــی
گریزناپذیــر اســت»
ایــن نماینــده مجلــس میگویــد« :وارد کــردن حبوباتــی کــه
از کاالهــای اساســی مــردم اســت و مــا بــا کمبــود مواجــه
هســتیم اشــکالی نــدارد امــا وارد کــردن میوههایــی مثــل
مــوز و آنانــاس بــا ارز  ۴۲۰۰تومانــی خــوب نیســت چــون
بــازار ایــران از میــوه اشــباع شــده اســت»
ســؤال مهــم اینجاســت کــه وقتــی مــا ظرفیتهایــی مثــل
آذرشــهر و ممقــان را داریــم ،چــرا بهجــای واردات ،بــه فکــر
تقویــت کشــاورزان و تزریــق بودجــه نمیافتیــم کــه یــک
راهکار دائمیتــر بــرای خودکفایــی و حرکــت در مســیر
تحقــق اقتصــاد مقاومتــی هــم بــه شــمار میآیــد.
کشــاورزان و تولیدکننــدگان حبوبــات میگوینــد بــه خاطــر

فــارس را بایــد قطــب اســتخراج «خــاک
هژیر فتحی
نســوز» کشــور و خاورمیانــه دانســت کــه
فقــط بــه خــام فروشــی دلخــوش کــرده
اســت ،اینجــا مــواد معدنــی اســتخراج میشــود امــا در
اســتان جایــی بــرای فــرآوری وجــود نــدارد.

در فــارس مــواد معدنــی را اســتخراج میکننــد و بــه همــان
شــکل خــام بــه اســتانهای دیگــر میفرســتند و آنجــا در
صنایــع تبدیلــی مورداســتفاده قــرار میگیــرد .اســتانی کــه
در اســتخراج خــاک نســوز در کشــور و خاورمیانــه حــرف اول
را میزنــد صنعتــی بــرای فــرآوری نــدارد .نداشــتن فــرآوری
یعنــی ارزشافــزودهای هــم نصیــب ایــن اســتان نمیکنــد
و ایــن چرخــه معیــوب اقتصــاد اســتان را نیــز تحــت تأثیــر
خــود قــرار داده اســت.
صنعــت فــرآوری قیمــت مــواد معدنــی استخراجشــده را
افزایــش میدهــد  ،اشــتغال مــیآورد و اوضــاع اقتصــادی
اســتان را بهبــود میبخشــد و درعینحــال از خــام فروشــی
نیــز جلوگیــری میکنــد 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 اسـتانهای دیگر فقط مربوط به اسـتان فارس نیسـت و در
کل کشـور شـرایط اینگونه اسـت.
محمدحســین شـرافت افزود :لزومـاً نیاز نیســت که مـواد معدنی
در همــان اســتانهای معــدن خیــز اســتفاده و فــرآوری شــود و
اســتان فــارس نیــز ماننــد دیگــر استانهاســت همانگونــه کــه
نفــت در اســتانهای نفتخیــز فــرآوری نمیشــود.
وی ادامـه داد :البته درسـت اسـت در حـال حاضر مقـدار زیادی
از موادمعدنـی از اسـتان خـارج و در اسـتانهای دیگـر فـرآوری
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اینکــه بــرای خریــد محصوالتشــان تضمینــی وجــود نــدارد
دســت از کاشــت و برداشــت کشــیدهاند؛ ایــن در حالــی
اســت کــه هنــوز در کشــور بــرای حبوبــات احســاس نیــاز
میشــود و برخــی دســت بــه واردات آن میزننــد.
حــال اصلیتریــن موضــوع و مســئله بــرای خودکفایــی
در عرصــه حبوبــات ،تولیــد مــواد اولیــه در داخــل اســت.
مدیــر روابــط عمومــی جهــاد کشــاورزی آذربایجــان شــرقی
در گفتگــو بــا خبرنــگار میگویــد کــه  ۸۰درصــد از مــوارد
موردنیــاز بــرای تهیــه نخــود از کشــورهای خارجــی تأمیــن
میشــود.
حاتمیــان توضیــح میدهــد« :هرچنــد از آذرشــهر بهعنــوان
قطــب نخــود در کشــور یــاد میشــود امــا وقتــی همیــن
محصــوالت آذرشــهر هــم کفــاف نمیدهــد ،مجبوریــم وارد
کنیــم».
او همچنیــن میگویــد« :یکــی دیگــر از مســائلی کــه بایــد
مــورد توجــه قــرار بگیــرد ،ایــن اســت کــه کاشــت نخــود
در زمینهــای آبــی چهــار تــن حاصــل میدهــد امــا
وقتــی بهصــورت دیــم کشــت میشــود ایــن رقــم بــه
 ۸۰۰کیلوگــرم کاهــش مییابــد و بــه خاطــر اینکــه بــرای
کشــاورزان کاشــت نخــود در مــزارع آبــی نمیصرفــد،
شــرایط کنونــی بــه وجــود آمــده اســت».
نیمــی از تولیــد نخــود کشــور روی دســت
کشــاورزان مانــده اســت
البتــه ماجــرای واردات نخــود و حبوباتــی نظیــر آن تنهــا بــه
زمــان پــس از خــروج آمریــکا از برجــام و بــاال رفتــن قیمــت
ارز و طـا بــر نمیگــردد .رئیــس شــورای ملــی نخــود ایــران،
در فروردینمــاه امســال هشــدار داده بــود کــه اگــر جلــوی
واردات بیرویــه نخــود گرفتــه نشــود ،نخــودکاران کشــور

از کشــت ایــن محصــول در ســالهای آتــی «دلســرد»
خواهنــد شــد.
ناصــر مــرادی بــرای جلوگیــری از واردات بیرویــه نخــود
بــه کشــور پیشــنهادهایی هــم ارائــه کــرده بــود کــه یکــی
ممنــوع کــردن کامــل واردات نخــود بــه کشــور بــود و
دیگــری در نظــر گرفتــن تعرفــه  ۵۰درصــدی بــرای واردات
ایــن محصــول بــود.
بــه گفتــه او ســاالنه بیــن  ۱۳۰تــا  ۱۳۵هــزار تــن مــازاد
تولیــد نخــود در کشــور داریــم و ایــن یعنــی نیمــی از نخــود
تولیــد شــده «روی دســت کشــاورزان» مانــده اســت.
رئیــس شــورای ملــی نخــود کشــور گفتــه بــود« :نخــود نیــاز
آبــی خیلــی کمــی دارد ،بــه نحــوی کــه دو بــار بارندگــی
بــرای ایــن محصــول کافــی اســت».
نیــازی بــه واردات حبوباتــی مثــل نخــود و لوبیــا و
لپــه و عــدس نداریــم ،امــا وارد میکنیــم
در لیســتی کــه اخیــرا ً بانــک مرکــزی کشــور بهمنظــور
شفافســازی دریافتکننــدگان ارز دولتــی منتشــر کــرده
اســت ،کامــ ً
ا قابلمشــاهده اســت کــه میلیونهــا دالر از
ثــروت کشــورمان صــرف خریــد نخــود و لوبیــا شــده اســت.
نخــود و لوبیایــی کــه تولیــد آن در داخــل کشــور امکانپذیــر
اســت.
زمــان آن رســیده اســت کــه بــرای واردات کاالهــای اساســی
بــه کشــور فکرهــای اساس ـیتری کنیــم .زمــان آن رســیده
اســت کــه منافــع شــخصی را کنــار بگذاریــم و میلیونهــا
دالر از ارز دولتــی را صــرف خریــد کاالهایــی نکنیــم کــه
منجــر بــه بیــکاری کشــاورزانمان میشــود .شــاید زمــان
آن رســیده اســت کــه پیشــنهاد رئیــس شــورای ملــی نخــود
دربــاره ممنــوع کــردن واردات نخــود را جدیتــر بگیریــم.

قطب «خاک نسوز» خاورمیانه صنایع تبدیلی
ندارد /فارس «خام فروش» بزرگ
میشـود درصورتیکـه اگـر سـرمایهگذاری در این بخـش انجام
میشـد نیازی نبـود کـه تمامی مـواد از فـارس خارج شـود.
باید بستههای سرمایهگذاری تعریف شود
رئیــس خانــه معــدن اســتان فــارس بــا تأکیــد بــر اینکــه باید
بــا تعریــف بســتههای ســرمایهگذاری از ســرمایهگذار بــرای
ایــن بخــش اســتفاده کــرد ،گفــت :بایــد بهگونــهای اقــدام

کــرد کــه ســرمایهگذار بــرای ســرمایهگذاری در ایــن
بخــش ترغیــب شــود کــه ایــن کار نیازمنــد برنامهریــزی
بلندمــدت و هدایــت راهبــردی اســت.
وی افــزود :بهعنــوان نمونــه در برخــی از شهرســتانهای
اســتان ماننــد نیریــز و صفاشــهر کــه دارای ذخایــر ســنگ
زیــادی هســتند واحدهــای فــرآوری کمــی وجــود دارد کــه
در آنجــا کاشــی یــا ســرامیک و  ...تولیــد میشــود البتــه ایــن
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میــزان مناســب فــارس نیســت.
شــرافت با اشــاره بــه اینکــه بایــد تکنولــوژی فــرآوری بـهروز
باشــد ،تأکیــد کــرد :متأســفانه در اســتان فــارس واحدهــای
ذخایــر ســنگ تزئینــی بــا تکنولــوژی  ۳۰و  ۴۰ســال قبــل
فعــال هســتند کــه ایــن امــر پاســخگو نیســت و نیازمنــد
بهروزرســانی اســت.
وی عمدهتریــن دلیــل خــروج موادمعدنــی از فــارس را عــدم
ســرمایهگذاری در ایــن حــوزه دانســت و تأکیــد کــرد :معــدن
کاران میتواننــد مــاده معدنــی را اســتخراج و در نهایــت
ارتقــا دهنــد و خودشــان قــادر بــه فــرآوری ایــن موادمعدنــی
نیســتند ازایـنرو بایــد در اســتان نســبت بــه ســرمایهگذاری
در ایــن بخــش اقــدام کــرد.
رئیــس خانــه صنعــت اســتان فــارس بــا اشــاره بــه جایــگاه
مهــم ایــن اســتان در اســتخراج موادمعدنــی گفــت :ایــن
اســتان در بیــن ردههــای ســوم تــا پنجــم ازنظــر تعــداد
معــادن اســت و باوجوداینکــه معــادن بزرگــی در ایــن اســتان
وجــود نــدارد امــا ازنظــر اســتخراج برخــی از موادمعدنــی
ازجملــه آهــن و خــاک نســوز و ...رتبــه باالیــی دارد.
شــرافت بــا تأکیــد بــر اینکــه بــرای ســرمایهگذاری در ایــن
حــوزه بایــد بســتههای خوبــی تعریــف شــود ،بیــان کــرد:
یکــی از ایــن بســتهها  فراهــم کــردن زیرســاختهایی
ازجملــه راه دسترســی ،انــرژی و ...اســت تــا کارخانههــای
فــرآوری در نزدیــک واحدهــای معدنــی ایجــاد شــود و البتــه
اســتان فــارس در حــوزه نیــروی انســانی کــم نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم ســرمایهگذاری دولتــی و بخــش
صــادرات نیــز گفــت :در ایــن راســتا بایــد در حــوزه صــادرات
نیــز گامهایــی برداشــته شــود کــه یکــی از اصلیتریــن آنهــا
تعریــف بنــدر خشــک اســت بدیــن گونــه کــه ترخیــص و
ســازماندهی و برنامهریــزی از داخــل فــارس باشــد نــه
بدیــن شــکل کــه بهصــورت جســتهوگریخته موادمعدنــی
از فــارس بــه مــرز بــرود و  آمــار اســتان مشــخص نباشــد.
«خاک نسوز» آباده بهترین در خاورمیانه
شــرافت در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا بیــان اینکــه
آبــاده قطــب تولیــد خــاک نســوز کشــور اســت ،ادامــه
داد :ازنظــر کیفیــت در کشــور و حتــی خاورمیانــه از آبــاده
بهعنــوان قطــب تولیــد خــاک نســوز یــاد میکننــد و ایــن
شهرســتان دارای ذخایــر غنــی اســت.
وی با اشـاره بـه اینکه  ۹۰درصد خاک نسـوز که برای کاشـی
و سـرامیک اسـتفاده میشـود در آبـاده تولیـد میشـود ،بیان
کـرد :اما متأسـفانه قیمـت آن بسـیار پایین اسـت درحالیکه
 ۹۰درصـد خاک نسـوز کشـور در آباده تولید میشـود.
رئیــس خانــه معــدن فــارس افــزود :قیمــت تمامشــده
محصوالتــی کــه از معدنهــای فــارس بهرهبــرداری
میشــود بهانــدازهای پاییــن اســت کــه بهســختی پوشــش
هزینههــای معــدن داران را میدهــد.
وی ادامــه داد :یکــی از مشــکالت عمــده معــدن داران پاییــن
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بــودن قیمــت مــواد معدنــی اســت؛ ضعــف قیمــت فــروش
باعــث شــده معــدن داران ناچــار باشــند محصــوالت را زیــر
قیمــت تمامشــده بفروشــند تــا بخشــی از هزینههایشــان
را پوشــش دهنــد .مــا معدنهــای پربــار زیــادی در فــارس
داریــم؛ انــواع ســنگها و ســنگآهنها ،شــن ،ماســه و. ...
اگــر صنایــع تبدیلــی در فــارس وجــود داشــت ،شــاید ســود
معدنهــا هــم بیشــتر میشــد.
شـرافت گفـت :یکـی از نمونههـای ایـن معدنهایـی کـه
بهرهبـرداری میشـوند ولـی سـود چندانـی از آنها بـه مردم
فـارس نمیرسـد ،معـدن بـزرگ خـاک نسـوز آبـاده اسـت.
فارس چهارمین استان معدنی کشور
معــاون امــور معــادن ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان فــارس گفــت :ایــن اســتان ازنظــر تعــداد معــادن
چهارمیــن اســتان کشــور اســت گرچــه معــادن کوچــک و
متوســطی در فــارس وجــود دارد.
داوود حســینی ادامــه داد :اســتان فــارس درزمینــه اســتخراج
خــاک نســوز و صنعتــی کــه در کاشــی و ســرامیک اســتفاده
میشــود رتبــه خوبــی دارد و در حــال حاضــر چهــار واحــد
دیگــر در آبــاده راهانــدازی شــده اســت.
وی بـا بیان اینکه فـارس عالوه بر خاک نسـوز در سـنگهای
تزیینـی و نمـا و سـاختمانی دارای رتبـه خوبـی اسـت ،افزود:
میـزان قابلتوجهـی از ایـن سـنگها نیز صـادر میشـود ،در
حـال حاضـر  ۱۵۰واحـد در خرمبیـد ۱۶۰ ،واحـد در نیریز و
حـدود  ۲۰تـا  ۳۰واحد نیز در شـیراز وجـود دارد.
معـاون امـور معـادن اسـتان فـارس گفـت :موادمعدنـی
استخراجشـده از معادن اسـتان ازجمله آبـاده و خرمبید برای
فـرآوری به اسـتانهای یـزد و اصفهان مـیرود البتـه باید این
را در نظـر گرفـت کـه اصفهـان قطـب فرآوری سـنگ اسـت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه  ۵۷میلیــون تــن ظرفیــت اســمی
پروانههــای بهرهبــرداری در ایــن اســتان اســت ،بیــان کــرد:
در حــوزه صنعــت ســاختمان تعــدادی معــادن نیمــه فعــال و
تعطیــل در اســتان فــارس وجــود دارد .البتــه  ۵۸۰معــدن
پروانــه کار دارنــد کــه   ۴۰۰مــورد 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
در اســتان نیــز وجــود دارد گفــت :بــازار آهــن هماتیــت در
اســتان خــوب نیســت و فقــط بهعنــوان افزودنــی در صنعــت
ســیمان مصــرف میشــود.
وی در خصــوص خــاک نســوز آبــاده نیــز بیــان کــرد:
از  ۲۰ســال قبــل بایــد بــرای ایــن حــوزه برنامهریــزی
میشــد ،در حــال حاضــر خــاک نســوز آبــاده بــه
واحدهــای تولیــدی یــزد و اصفهــان منتقــل میشــود امــا
بایــد در نظــر داشــت کــه اگــر فــرآوری در آبــاده وجــود
داشــت معلــوم نیســت چــه بالیــی بــر ســر کارخانههــای
اصفهــان و یــزد میآمــد.
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هفــت یــا هشــت درصــد ســنگ هــای تزئینــی
فــارس صــادر مــی شــود
معــاون امــور معــادن اســتان فــارس گفــت :چهــار میلیــون
تــن تولیــد خــاک نســوز کشــور اســت کــه   ۹۰درصــد تولید
ایــن بخــش ســهم آبــاده اســت.
حســینی گفــت :بایــد اقداماتــی انجــام دهیــم کــه بتــوان
صــادرات اســتان را افزایــش داد کــه نیازمنــد راهانــدازی
واحدهایــی بــا تکنولــوژی جدیــد اســت.
معــاون امــور معــادن اســتان فــارس اظهارکــرد :بایــد در نظــر
داشــت کــه یــک واحد خــاک نســوز آبــاده یــک هــزار و ۵۰۰
نفــر پرســنل دارد کــه آمــاری قابلتوجــه اســت.
حســینی گفــت :هفــت هــزار و  ۸۰۰نفــر بهصــورت
مســتقیم در معــادن اســتان فعــال هســتند.
وی ادامــه داد :بخــش خیلــی کمــی یعنــی حــدود هفــت الی
هشــت درصــد ســنگهای تزئینــی اســتان صــادر میشــود
کــه قابلیت توســعه ایــن بخــش وجــود دارد.
فــرآوری مــواد معدنــی بهصــورت ویــژه در دســتور
کار قــرار گیــرد
نماینــده مــردم شــیراز در مجلــس شــورای اســامی
نیــز گفــت :مدتــی قبــل در جلســه کمیســیون صنعــت
اســتان فــارس پیرامــون خــروج مــواد خــام از ایــن اســتان
موضوعاتــی مطــرح شــد.
علیاکبــری 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
شــود تــا حداقــل کمــی از موادمعدنــی در داخــل اســتان
فــرآوری شــود.
وی بیــان کــرد :در ایــن جلســه از مســئوالن اســتانی
درخواســت شــد کــه حداقــل پنــج درصــد از ارزشافــزوده
منابــع معدنــی کشــور مربــوط بــه اســتان فــارس باشــد.
ایــن نماینــده مــردم شــیراز افــزود :اگــر ایــن اقــدام انجــام
شــود بهطــور حتــم در اشــتغالزایی اســتان تأثیــر زیــادی
دارد بــه همیــن منظــور بایــد ایــن موضــوع بهصــورت ویــژه
در دســتور کار قــرار گیــرد.
اکبــری اظهــار کــرد :وقتــی محصــوالت معدنــی را خــام
میفروشــید ،ارزشافــزوده زیــادی بــه دســت نمیآوریــد
ولــی ارزشافــزوده محصــوالت تبدیلشــده نهتنهــا بســیار
بــاال اســت بلکــه بهصــورت مســتقیم و غیرمســتقیم ســود
زیــادی ایجــاد میکنــد.
بههرحــال وجــود معــادن ظرفیــت بزرگــی اســت کــه در
اختیــار اســتان فــارس قــرار دارد .حجــم بــاالی اســتخراج
از معــادن فــارس بــدون داشــتن صنایــع تبدیلــی عمــ ً
ا
ارزشافــزوده مؤثــری بــرای فــارس نــدارد ازایــنرو بایــد
متولیــان امــر نســبت بــه تشــویق ســرمایهگذاران بــرای
فعالیــت در ایــن بخــش اقــدام کننــد.
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اقتصاد ایـــران
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سه قرن چشم انتظار برندسازی؛ فرش از دار رفت
علیرضا نوری
کجوریان

حــدود  300ســال چشــم انتظــاری
فــرش کالردشــت بــرای برندســازی
بــه جایــی نرســید و نگیــن گلیــم ایــران
زمیــن از دار بــه زمیــن افتــاد.

کالردشــت را بــا جاذبــه هایــش از جملــه فــرش  ۳۰۰ســاله
مــی شناســند و برندســازی نشــدن و بازاریابــی ،کارگاههــای
مهــد فــرش ایــران زمیــن را بــه تعطیلــی کشــانده اســت.
فــرش کالردشــت ذهنــی بافــت و بــدون نقشــه  اســت و
روزگاری نــوای «یکــی قرمــز ،دو تــا زرد بــه زیــر ،یــک زرد به
رو» از هــر خانـهای در کالردشــت شــنیده مــی شــد و اکنــون
دیگــر از دارهــای قالــی کــه زینتبخــش هــر خانــه کــوچ و
باصفــای روســتایی بــود ،خبــری نیســت و زخمهای دســتان
هنرمنــدان قالیبــاف نیــز سالهاســت کــه بــا تاروپــود فــرش
گرهخــورده اســت.
وقتــی بــه سراغشــان مــیروی ،میگوینــد کــه قالیبافــی
دیگــر صــرف نــدارد و دارهایمــان را جمــع کردهایــم،
امــا اینجــا هنــوز نقشمایههــا در ســکوت و فراموشــی
هنرنمایــی میکننــد  .بازاریابــی مهمتریــن مشــکل فــراروی
فــرش کالردشــت اســت و آنگونــه  کــه شایســته ایــن
محصــول اســت بهخوبــی بــه کشــور و دنیــا معرفــی نشــده
اســت.
بازاریابــی مهمتریــن مشــکل فــراروی فــرش کالردشــت
اســت و آنگونــه  کــه شایســته ایــن محصــول اســت
بهخوبــی بــه کشــور و دنیــا معرفــی نشــده اســت .در
مازنــدران نیــز  ۴۵هــزار بافنــده فــرش وجــود داردکــه از
ایــن تعــداد تنهــا دو هــزار و  ۵۰۰نفــر در قالــب کارگاههــای
قالیبافــی مشــغول فعالیــت هســتند.
یــک بانــوی فــرش بــاف کالردشــتی کــه سالهاســت دار قالی
اش را جمــع کــرده و بــه شهرســتان دیگــر کــوچ کرده اســت
مــی گویــد :فــرش کالردشــت زمانــی عالقمنــدان زیــادی
داشــت امــا اکنــون دارهــای قالــی از خانــه هــا جمــع شــد
و هنرمنــدان آن انگشــت شــمار شــده انــد.
محدثــه دلفــان بــا بیــان اینکــه فــرش کالردشــت معمــوال
پــرز بلنــد یــا گوشــت دار هســتند ادامــه مــی دهــد :بــازار
فــروش فــرش دســتبافت در دســت دالالن و واســطه گرانــی
اســت کــه براحتــی از دســترنج زحمــات بافنــدگان فــرش
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
بــاور مردمــان کالردشــت عجیــن شــده بــود و روزگاری در
هــر خانــه ای دار قالــی وجــود داشــت امــا بــه دلیــل حمایــت
نکــردن ،دارهــا برچیــده شــده اســت.
بانــوی دیگــر فرشــباف کــه چندســالی اســت دار قالــی را
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.
مریــم اســدی بــا اشــاره بــه اینکــه هــر بافنــده بایــد روزی
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
دســتمزد بســتگی بــه تعــداد رج هــای بافتــه شــده دارد و
هیــچ وقــت بــه بافنــده دســتمزد کامــل را پرداخــت نمــی

کننــد و از فــروش قالــی بــه مبلــغ  ۷میلیــون تومــان  ۵۰۰تا
 ۶۰۰هــزار تومــان بــه بافنــده مــی رســد.
فــرش کالردشــت برنــد اصلــی مازنــدران و بــه دلیــل ذهنــی
بافــت و بــدون نقشــه در کشــور منحصربهفــرد اســت و بــه
گفتــه محمــد محمدپــور رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت مازنــدران ،فــرش کالردشــت بهعنــوان یــک برنــد و
طــرح منحصربهفــرد در کشــور ویــژه اســتان مازنــدران بــا
مشــکل بازاریابــی مواجــه بــوده و آنگونــه  کــه شایســته این
محصــول اســت بهخوبــی بــه کشــور و دنیــا معرفــی نشــده
اســت.
وی افــزود :امیــد اســت بــا چارهاندیشــی از ســوی مســئوالن
و مقامــات عالــی منطقــه ،بــا تمرکــز و توجــه بــر روی ایــن
محصــول و دســتاوردهای تاریخــی ایــن منطقــه بــا برگــزاری
جشــنواره فــرش کالردشــت بهصــورت مســتمر و ســاالنه،
تأســیس بــازار اختصاصــی در شهرســتان کالردشــت نســبت
بــه معرفــی ایــن محصــول و عرضــه آن در ســطح بینالمللــی
زمینــه رونــق اقتصــادی و کسـبوکار در منطقــه فراهــم آید.
ارزش و زیبایــی فــرش ایرانــی بهویــژه محصــول کالردشــت
کــه بــا طرحهــای خیالــی و رنگهــای طبیعــی و مانــدگار
اســت .اســتان مازنــدران دارای حــدود  ۴۵هــزار نفــر بافنــده
دارای کارت شناســایی بافندگــی فــرش اســت کــه از ایــن

تعــداد حــدود دو هــزار و  ۵۰۰نفــر در قالــب کارگاههــای
متمرکــز یــا غیرمتمرکــز و مجتمعهــای قالیبافــی فعالیــت
دارنــد و مابقــی در قالــب فعالیتهــای خانگــی بــه تولیــد
فــرش دســتبافت اشــتغال دارنــد .بــر اســاس بــرآورد ،حــدود
 ۴۵هــزار مترمربــع ســاالنه  در مازنــدران فــرش بافتــه
میشــود کــه انتظــار مــیرود بــا پشــتیبانی و حمایــت
بخــش دولتــی در قالــب اعطــای تســهیالت کمبهــره و
پوشــش بیمــه تأمیــن اجتماعــی ایــن رقــم  بــه دو برابــر نیــز
افزایــش یابــد.
بــه بــاور کارشناســان ،مهمتریــن محدودیــت فرشبافــان
مازنــدران ،فقــدان بــازار کارآمــد درزمینــه اختصاصــی فــرش
از حیــث تأمیــن مــواد اولیــه ،ابــزار و عرضه محصوالت اســت
و ایــن محدودیــت ســبب میشــود تــا تولیدکننــدگان ایــن
صنعــت در اســتان مــواد اولیــه را از ســایر اســتانها تأمیــن
کننــد ،همچنیــن محصــوالت را بهواســطه یــا مســتقیم در
ســایر اســتانها عرضــه دارنــد.
در حــال حاضــر مهمتریــن چالــش و مشــکل صنعــت فــرش،
بحــث عــدم فــروش فــرش در اســتانها اســت کــه ایــن
امــر بــه دلیــل کاهــش صــادرات فــرش کاهشیافتــه اســت
و متولیــان امــر بــرای بازیابــی دوبــاره صنعــت فــرش بایــد
برنامــه ریــزی جامــع داشــته باشــند.
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طعم تلخ تنش آبی بر پیکره استان /وجود  ۸۸۹حلقه چاه غیر مجاز
پژمان امیدی

کنتــرل و رفــع تنــش آبــی در کهگیلویــه
و بویراحمــد ،مدیریــت اصولــی منابــع
آب و اصــاح الگــوی مصــرف را طلــب
مــی کنــد و ایــن در حالــی اســت کــه ایــن
روزهــا طعــم تلــخ تنــش آبــی بــر پیکــره
اســتان محســوس اســت.

در حالـی کـه کهگیلویـه و بویراحمد نـام یکی از پـر آب ترین
مناطـق کشـور را بـا  ۱۰درصد 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.
کاهــش آب چــاه هــای اســتان ،بهــره بــرداری غیــر مجــاز،
ضعــف مدیریــت منابــع از گذشــته و کاهــش بارندگــی هــا
چالــش هــای مختلفــی را در حــوزه آبــی اســتان رقــم زده
اســت.
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  ۱۲ســاعته
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.
در قســمت رودخانــه بشــار اجــرای طــرح تصفیــه خانــه
اضطــراری آب شــهر یاســوج پــس از مــاه هــا رایزنــی میــان
آب و فاصــاب و علــوم پزشــکی بــر ســر زمیــن کلید خــورده
و نویــد افتتــاح آن بــرای مــاه هــای آتــی داده شــده اســت.
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  ۱۶۰روسـتا 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
آب پایــدار و پراکندگــی روســتاها از جملــه چالــش هــای
آبرســانی مطلــوب و پایــدار بــه مناطــق روســتایی اســت.
بــروز تنــش آبــی در چهــار شــهر کهگیلویــه و
بویراحمــد
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب کهگیلویــه و بویراحمــد
از بــروز تنــش آبــی در چهــار شــهر یاســوج ،باشــت،

دیشــموک و مــادوان خبــر داد.
ســید علــی لدنــی نــژاد افــزود :در کوتــاه مــدت مدیریــت
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
آب در دســتور کاری قــرار گرفتــه اســت.
لدنــی نــژاد بــا بیــان اینکــه ذخیــره ســازی آب در راســتای
تــوازن توزیــع آب عملیاتــی شــده اســت ،ابــراز داشــت :بــه
دلیــل وجــود تنــش آبــی ،بــا هــدف برابــر ســازی تولیــد و
توزیــع آب ،فرآینــد ذخیــره ســازی عملیاتــی شــده و قطــع
ســاعتی آب در برخــی ســاعات بــه دلیــل اجــرای برنامــه
افزایــش حجــم آب مخــازن اســت.
مدیرعامــل آبفــای اســتان اصــاح شــبکه فرســوده و تقویــت
تیــم اتفاقــات بــا هــدف جلوگیــری از هــدر رفــت آب و
همچنیــن جمــع آوری انشــعابات غیــر مجــاز را از دیگــر
اقدامــات هدفگــذاری شــده دانســت.
لدنــی نــژاد بــا تاکیــد بــر توســعه اقدامــات فرهنگــی ،از
توزیــع بروشــور ،تهیــه و محتــوا ســازی در قالــب کلیــپ و
ارســال پیامــک بــا مضامیــن مصــرف بهینــه آب خبــر داد.
لدنــی نــژاد حضــور در برنامــه هــای تلویزیونــی ،رادیویــی و
آگاهــی بخشــی بــا هــدف مدیریــت مصــرف و رعایــت الگوی
صحیــح مصــرف آب شــرب را از دیگــر اقدامــات عملیاتــی
شــده دانســت.
وجود  ۸۸۹حلقه چاه غیر مجاز در استان
همچنیــن مدیــر عامــل آب منطقــه ای کهگیلویــه و
بویراحمــد از وجــود بیــش از  ۸۸۹حلقــه چــاه غیر مجــاز آب
در اســتان خبــر داد.
علــی داوودی مهــر افــزود :از مجمــوع  ۱۱۴۹حلقــه چــاه
غیــر مجــاز آب در اســتان ۲۶۰ ،حلقــه چــاه در قالــب یــک
برنامــه زمــان بنــدی شــده پــر شــده اســت و در حــال
حاضــر ســاماندهی بــا پــر کــردن  ۸۸۹حلقــه چــاه غیــر
مجــاز تــا پایــان برنامــه ششــم توســعه هدفگــذاری شــده
اســت.

داوودی مهــر تصریــح کــرد :در حــال حاضــر  ۲۴۴۹چــاه 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  ۱۰۰حلقــه 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.
مدیرعامــل آب منطقــه ای اســتان بــا اشــاره بــه اولویــت
بنــدی آب در حــوزه شــرب ،صنعــت و کشــاورزی ،حرکــت
بــه ســمت اصــاح الگوهــای آبیــاری و بکارگیــری روش
هــای نویــن آبیــاری ،کنتــرل هوشــمند سیســتم هــای
آبیــاری بــا هــدف جلوگیــری از هدررفــت آب ،مدیریــت
منابــع و پیشــگیری از اضافــه برداشــت و فعالیــت
کارشناســی شــده و بــر اســاس اســتاندارد در حــوزه
مدیریــت آب را ضــروری دانســت.
وی افــزود :همچنیــن اصــاح الگــوی کشــت در بخــش
کشــاورزی مــورد تاکیــد اســت و جایگزینــی کشــت بــا
مصــرف پاییــن و بازدهــی بــاال بــه جــای کشــت هــای پــر
مصــرف بــرای تحقــق مدیریــت بخــش آب مــورد تاکیــد
اســت.
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.
داوودی مهــر تصریــح کــرد :بــا متخلفیــن حــوزه آب بــه
شــکل قانونــی برخــورد خواهــد شــد و بــه دســتگاه قضــا
معرفــی مــی شــوند.
بــا نگاهــی بــه مباحــث مطــرح شــده مــی تــوان دریافــت
کــه تدویــن یــک برنامــه بلنــد مــدت دریچــه بــرون رفــت
از مباحثــی ماننــد تنــش آبــی خواهــد بــود و ایــن مهــم در
گــرو نــگاه کارشناســی شــده و خروجــی محــور بــا تکیــه بــر
توســعه مــدرن حــوزه آبــی اســتان اســت.
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ســالها از کلنــگ زنــی پــروژه همــت
میگــذرد ،پــروژهای کــه قــرار اســت
ترافیــک میــان دو کالنشــهر کــرج
و تهــران را کاهــش دهــد ،بــه گفتــه
متولیــان ایــن پــروژه پایــان  97افتتــاح
میشــود ،بایــد دیــد ایــن وعــده محقــق
خواهــد شــد.

«نــگاه دولــت بــه پــروژه ملــی همــت ویــژه اســت» ،ایــن
اظهارنظــر محمدعلــی نجفــی اســتاندار البــرز در خصــوص
پــروژه مهــم امتــداد اتوبــان شــهید همــت تــا کــرج اســت
کــه ششــم اســفندماه ســال گذشــته حیــن بازدیــد در جمــع
خبرنــگاران گفتــه بــود.
پــروژه امتــداد اتوبــان شــهید همــت تــا کــرج کــه از آن بــا
عنــوان پــروژه همــت یــاد میشــود در دولــت نهــم مطــرح،
تائیــد و تصویــب شــد تا معضــل ترافیــک میان دو کالنشــهر
کــرج و تهــران را کــه بــا آلودگــی هــوا دســتوپنجه نــرم
میکننــد ،حــل کنــد.
ایــن پــروژه فــراز و نشــیبهای زیادی را پشــت ســر گذاشــته
و پــس از ســالها کــه از کلنــگ زنـیاش میگــذرد هنــوز بــه
ایســتگاه پایانــی نرســیده اســت .هرچنــد متولیــان میگویند
بــرای تکمیــل ایــن پــروژه از هیــچ تالشــی فروگذار نیســتند.
در ســالهای اخیــر بهکــرات شــاهد حضــور مســئوالن
ارشــد کشــور و وزارت راه و شهرســازی در اســتان البــرز برای
بازدیــد از ایــن پــروژه بودهایــم ،بســیاری آمدنــد و حتــی
از اینکــه مــردم در ترافیــک میــان کــرج و تهــران معطــل
میشــوند ابــراز شــرمندگی کردنــد و رفتنــد.
پروژه همت  ۸۷درصد پیشرفت فیزیکی دارد
بســیاری دلیــل توقــف و کنــدی رونــد اجــرای ایــن پــروژه
مهــم و سرنوشتســاز را از ســالهای دور تاکنــون وجــود
معارضــان اعــام کــرده و مدعــی شــدهاند کــه کمبــود
اعتبــارات باعــث شــده ایــن پــروژه بــا مشــکل مواجــه شــود
امــا برخــی دیگــر هــم بــر ایــن بــاور هســتند کــه ایــن پــروژه
و برخــی دیگــر از پروژههــای مهــم راهســازی بــه دلیــل عــدم
مدیریــت و پیگیــری دلســوزانه بــه ایــن حــالوروز افتادهانــد.
وضعیــت موانــع و معارضیــن پــروژه ،وضعیــت پیشــرفت
فیزیکــی و تملــک اراضــی و پالکهــا ازجملــه شــهرک
المهــدی کــه بــا اعتــراض اهالــی همــراه بــوده اســت و
همچنیــن تخصیــص اعتبــار بــه ایــن پــروژه در گفتگــو بــا
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان البــرز بررسیشــده اســت
کــه در ادامــه میخوانیــد.
تقــی رضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه پــروژه امتــداد اتوبــان
شــهید همــت تــا کــرج دارای ســه قطعــه اســت کــه قطعات
اول تــا ســوم آن بــه ترتیــب  ۹۲ ،۹۵و  ۸۵درصــد پیشــرفت
فیزیکــی دارد ،گفــت :ایــن پــروژه بــا همــه تــوان در حــال
اجــرا اســت و درمجمــوع  ۸۷درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد.
وی بــا اشــاره بــه وضعیــت تملــک پالکهــای شــهرک
المهــدی اســت ،عنــوان کــرد :واحدهــای در مســیر راه
ایــن پــروژه نیازمنــد تملــک اســت و بــا همــکاری و
هماهنگیهــای انجامشــده بــا وزارت راه و شهرســازی ۳۵
میلیــارد تومــان بــرای تملــک واحدهــای شــهرک المهــدی
و بازگشــایی مســیر اتوبــان شــهید همــت اختصــاص یافــت.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان البــرز اضافــه کــرد :در
مرحلــه اول بیــش از  ۲۰میلیــارد تومــان اختصــاص یافــت
کــه توانســتیم  ۴۷پــاک از واحدهــای واقعشــده در مســیر
ایــن پــروژه را تملــک کنیــم.
رضایــی بــا اشــاره بــه اینکــه  ۲۳پــاک دیگــر در شــهرک
المهــدی وجــود دارد کــه در مســیر پــروژه همــت قرارگرفتــه
و بایــد تملــک شــوند ،گفــت :طبــق بازدیدهــای انجامشــده
توســط معاونــان وزیــر راه و شهرســازی بناشــده مرحلــه دوم
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تخصیــص اعتبــار بــرای تملــک دیگــر پالکهــا انجــام شــود.
به گفتـه وی بهمحـض اینکه تملـک پالکهای شـهرک المهدی
انجام شـود ،پـروژه همت تا جـاده چالوس بازگشـایی میشـود.
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان البــرز بــا اشــاره بــه وعــده
مســئوالن وزارت راه و شهرســازی مبنــی بــر تخصیــص
اعتبــار بــرای تملــک پالکهــای دیگــر ،گفــت :حــدود ۱۷۰
میلیــارد تومــان دیگــر بــرای افتتــاح پــروژه الزم اســت.
رضایـی در بخـش دیگـری بـا اشـاره بـه دیگـر پروژههـای
راهسـازی اسـتان ،گفت :پروژه امتداد اتوبان شـهید همت تا کرج
یکـی از ایـن پروژههاسـت کـه در صـورت تکمیـل و زیـر بـار
ترافیـک رفتـن معضل ترافیـک اسـتان البرز کاهـش مییابد.
پروژه همت تا پایان سال جاری بهرهبرداری میشود
مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان البــرز بــا اشــاره بــه
پروژههــای آزادراه تهــران  -شــمال و محــور آبیــک بــه چــرم
شــهر ،افــزود :پــروژه آبیــک بــه چــرم شــهر از ایمنتریــن
پروژههــای کشــور بــه شــمار مــیرود کــه دارای ســرعت
 ۱۳۰کیلومتــر بــر ســاعت اســت کــه همــه مســیرهای
عبــوری شــمال بــه شــمال غــرب اســتانهای البــرز و تهــران
را بهصــورت یــک کمربنــدی بــه جنــوب و جنــوب شــهر
انتقــال میدهــد.
رضایــی در بخــش دیگــری چهــار خطــه شــدن راهآهــن
را از دیگــر پروژههــای در دســتور کار راه و شهرســازی
اســتان البــرز اعــام کــرد و گفــت :در حــوزه جــاده و ریلــی
پروژههــای مختلفــی بــرای اســتان البــرز مطالعــه و در
دســتور کار قــرار دارد کــه بــا افتتــاح آنهــا ترافیــک اســتان
البــرز بــه حداقــل میرســد.
وی بــا اشــاره بــه قــول معــاون وزیــر راه و شهرســازی مبنــی
بــر اینکــه پــروژه همــت تــا پایــان ســال جــاری افتتــاح
میشــود ،عنــوان کــرد :امیدواریــم بــا افتتــاح ایــن پــروژه
شــاهد کاهــش ترافیــک در اســتان باشــیم.
بــه گفتــه رضایــی پروژههــای مختلفــی بهصــورت پیوســته
در البــرز تعریــف شــده کــه بــا بهرهبــرداری از آنهــا ترافیــک
اســتان کاهــش و مشــکالت زیس ـتمحیطی رفــع میشــود.
 ۵۶میلیارد تومان دیگر به پروژه همت اختصاص یافت
همانطور که پیشازاین گفته شـد مسـئوالن ارشـد کشوری
و مدیـران وزارت راه هـر از چنـد گاهی به این پروژه مهم سـر

میزننـد تا از نزدیک شـاهد پیشـرفت پـروژه باشـند ،گفتنی
اسـت در این بازدیدهـا وعدههایی نیز میان آنها و مسـئوالن
اسـتان البـرز ردوبـدل میشـود ،آخریـن بازدیـد مربـوط بـه
بیسـت و هشـتم خردادماه جـاری اسـت که خیـراهلل خادمی
معـاون وزیـر راه و شهرسـازی از تخصیص  ۵۶میلیـارد تومان
اعتبـار بـرای تکمیل پـروژه همت خبـر داد و گفـت :این مهم
در سـال جـاری محقق میشـود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه  ۴۰میلیــارد تومــان از اعتبــار
تخصیــص دادهشــده از محــل اســناد خزانــه تأمیــن
میشــود ،گفــت ۱۶ :میلیــارد تومــان دیگــر نیــز در قالــب
نقدینگــی یــا اســناد کوتاهمــدت خواهــد بــود.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی زمــان تکمیــل ایــن پــروژه
را پایــان ســال جــاری اعــام کــرد و گفــت :در مســیر ایــن
پــروژه موانعــی ازجملــه واحدهــای مســکونی وجــود داشــت
کــه بــرای تخریبشــان نیازمنــد برنامهریــزی بودیــم.
خادمــی بابیــان اینکــه  ۵۰واحــد مســکونی در ســهماهه
اخیــر تخریبشــده اســت ،گفــت :تکمیــل پــروژه بــا
۱۱۰میلیــارد تومــان ســهم دولــت و  ۵۰میلیــارد تومــان
ســهم ســرمایهگذار همــراه خواهــد بــود.
محمدعلــی نجفــی اســتاندار البــرز نیــز در بازدیــد معــاون
وزیــر راه بــا تأکیــد بــر اینکــه اهتمــام ویــژه اســتانی و
کشــوری بــرای تکمیــل ایــن پــروژه تــا پایــان ســال وجــود
دارد ،گفــت :اهمیــت پــروژه همــت در تســهیل ترددهــای
ملــی بــر کســی پوشــیده نیســت.
وی سـرعت اجـرای پـروژه را مناسـب اعلام کـرد و گفـت:
خوشـبختانه موانـع اسـتانی رفـع شـده و علیرغم مشـکالت
مالـی کـه به جـد درصدد حـل آن هسـتیم ،انتظار مـیرود تا
پایـان سـال جاری شـاهد اتمـام پـروژه همت باشـیم.
«گرههــای ترافیکــی ورودی کالنشــهر کــرج بــا
بهرهبــرداری از پروژههــای راهســازی بــاز میشــود»؛ ایــن
را مســئوالنی میگوینــد کــه متولــی امــور راههــا در کشــور
هســتند ،پــروژه همــت نیــز کــه ســالها از ُکلنــگ زن ـیاش
میگــذرد قــرار اســت از بــار ترافیــک اتوبــان تهــران  -کــرج
بکاهــد ،حــال شــهروندان کرجــی منتظرنــد تــا بــا افتتــاح
ایــن پــروژه رفتوآمدشــان بــه پایتخــت و مناطــق شــمالی
شــهر آســانتر شــود .کــه البتــه تحقــق ایــن مهــم بــه همت
عالــی مســئوالن بســتگی دارد ،زیــرا زمــان افتتــاح پــروژه
بارهــا و بارهــا تغییــر کــرده اســت.
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گــزارش هــای متنــوع تصویــری کــه در طــول یــک مــاه از اقصــی نقــاط کشــور توســط عکاســان و خبرنــگاران
خبرگــزاری منتشــر مــی شــود آنقــدر گســترده بــوده کــه دســت بــه انتخــاب زدن از میانشــان کاری دشــوار اســت امــا
نــگاه مــا در ایــن آلبــوم تصویــری بیــش از نگاهــی خبــری بــه رویدادهــای یــک مــاه گذشــته،قائل بــه نگاهــی هنرمندانه
بــوده و اینکــه در همیــن فرصــت کوتــاه چنــد صفحــه نــگاه شــما بــه اقلیــم ایــران بچرخــد.

توزیع آب آشامیدنی در جزیره مینو

روزهای گرم پایتخت

اهواز +۵۰
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بازار مسگرهای همدان

سنگ نگاره های  ۱۲هزار ساله یزد

برداشت انگور از تاکستان غزاویه کارون
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برگزاری کنکور سراسری

تورنمنت بین المللی پاراگالیدر
فرود با دقت در سیلوانا

روستای صخره ای کندوان
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تشییع پیکر شهید سهرابلویی در همدان

تشییع پیکر آیت اهلل حدائق
در شیراز

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

بازدید رئیس مجلس شورای اسالمی
از پروژه آزادراه تهران -شمال
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بهره برداری آزمایشی از خط
دوم آبرسانی طرح غدیر

سفر وزیر ارتباطات به شیراز

سفر وزیر تعاون ،کار و رفاه
مشهد

اجتماعی به
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شادی تهرانیها از بازی
غیرتمندانه تیم ملی فوتبال

امحای  ۴۰تن مواد مخدر در اصفهان

امحای سراسری کاالی قاچاق
در کرمان
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گلباران حرم مطهر رضوی به مناسبت
والدت حضرت معصومه (س )

مراسم تعویض پرچم حرم حضرت
معصومه(س )
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