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کردهــا هــم مردمانــی هســتند کــه حــب اهــل بیــت (ع) را در ســینه دارنــد؛ ســالیان ســال
میزبــان زوار عتبــات عالیــات بودهانــد و خــاک قــدوم آنهــا را طوطیــای چشــمان خــود قــرار
دادهانــد؛ دیــاری کــه هرخان ـهاش مهمانخان ـهای بــود بــرای پذیرایــی از زوار کربــا.
تغییــر نــرم ســبک مداحیهــا و تهاجــم فرهنگــی بــا تقدسزدایــی از عزاداریهــا ،برخــی از
مجالــس عــزاداری در مــاه محــرم را بــا ســبکهای ســخیف و ریتمیــک پرشــور ،ولــی خالــی
از شــعور همــراه کــرده اســت.
فتنــه گــران و جاهــان منحــرف در ســال  ۱۶هجــری قمــری ،حســین(ع) را ســر بریدنــد
بــه نیــت اینکــه اســام ســر بریــده شــود ،امــا غافــل از اینکــه ،نهضــت عاشــورا ،چــراغ راهــی
بــرای هدایــت بشــریت شــد.
بــرای دیــدن یکــی از مهمتریــن مراســم ســنتی عــزاداری مــاه محــرم اســتان ســمنان بایــد
تــا تیــغ آفتــاب ظهــر پنجــم محــرم صبــر کــرد امــا پیــش از آن بایــد خیابــان پرشــیب و تــاب
شــهید قدوســی شــاهرود را بــه ســمت کوچــه نخــل پیمــود.
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«پوشکشی»حالوهواییزدراکربالییکرد/دارالعبادهدرسوگحسین

(ع)

یکــی از مفصلتریــن و متنوعتریــن برنامههــای
عــزاداری در ایــام محــرم و صفــر در یــزد برگــزار میشــود
و اغلــب مراس ـم بــه ســنتهای کهــن آراســته اســت کــه
«پوشکشــی» از جملــه ایــن آیینهــای قدیمــی اســت.
یــزد را مــردم اقصــی نقــاط کشــور و حتــی خــارج از
کشــور تنهــا بــه بافــت تاریخــی و بناهــای خشــت و گلــی
و کاشــیکاریهای منحصــر بهفــرد نمیشناســند بلکــه
یــزد شــهری اســت کــه مراســم عــزاداری آن بــرای ســید و
ســاالر شــهیدان ،حضــرت اباعبــداهلل الحســین (ع) و یــاران
شــهید ایشــان در کربــا ،شــهرتی مثالزدنــی دارد.
البتــه مراســم روضهخوانــی بــرای شــهدای واقعــه کربــا 
بــه ویــژه امــام حســین (ع) و بــرادر باوفــای ایشــان،
حضــرت ابوالفضــل العبــاس (ع) در همــه ایــام ســال
در یــزد برپاســت و در اغلــب خانههــا ،حســینیهها،
مســاجد و تکایــا ،در طــول مــاه حداقــل یــک بــار مراســم
روضهخوانــی بــه صــورت دورهای برگــزار میشــود.
امــا مراســم روضهخوانــی در ایــام محــرم و صفــر و حــال و
هــوای دیگــری دارد و ایــن ســنتهای قدیمــی اســت کــه
ایــن روضههــا را از دیگــر روضههــای ســایر ایــام ســال
متفــاوت میکنــد.
پوشکشــی یــزد؛ آیینــی ســنتی کــه قدمتــی
بیــش از  ۲۰۰ســال دارد
تقریبــا هــر روز از مــاه محــرم ،یــک ســنت و آییــن بــرای
اجــرا در یــزد وجــود دارد و همــه مراســمهای عــزاداری
بــه ســنتهای قدیمــی آراســته اســت.
یکــی از برنامههایــی کــه بــه یــک آییــن تبدیــل شــده و

در آغــاز مــاه محــرم اجــرا میشــود ،مراســم پوشکشــی
اســت کــه در یــزد قدمتــی حداقــل  ۲۰۰ســاله دارد.
صدیقــه رمضانخانــی از محققــان فرهنــگ عامــه یــزد
در مــورد ایــن مراســم آیینــی گفــت :پــوش پــردهای
بــزرگ و نقاشــی شــده و اغلــب دارای رنــگ روشــن اســت
کــه بــرای مکانهــای روبــاز از جملــه حیــاط مســاجد،
حســینیهها و حتــی حیــاط خانههــا مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد.
وی بیــان کــرد :در گذشــته از آنجــا کــه مکانهــای روبــاز
در معــرض تابــش شــدید نــور خورشــید بودنــد بــرای در
امــان نــگاه داشــتن مــردم از گرمــا و تابــش مســتقیم نــور
خورشــید ،پوشهــا را بــا طنابهــای ضخیــم از طریــق
پایههایــی کــه در پشــتبامها نصــب میشــد ،بــر
ســقف ایــن مکانهــا میگســتراندند.
پوشکشــی از گذشــته در خانههــای قدیمــی
یــزد انجــام میشــد
رمضانخانــی عنــوان کــرد :ایــن کار حتــی در خانههــا
نیــز مرســوم بــود زیــرا در گذشــته شــیوه معمــاری یــزد،
شــیوه حیــاط مرکــزی بــود بــه نحــوی کــه یــک حیــاط
در مرکــز خانــه قــرار داشــت و اتاقهــا دور تــا دور حیــاط
واقــع شــده بودنــد.
وی افــزود :در ایــام مختلــف ســال کــه مــردم
میخواســتند در خانههــای خــود مراســمی بــه ویــژه
مراســم روضهخوانــی برپــا کننــد ،بــه اصطــاح یزدیهــا
پــوش بــاال میکردنــد و بــه ایــن ترتیــب اتاقهــا محــل
اســتقرار و پذیرایــی از زنــان و حیــاط مرکــزی ،محــل

اســتقرار و پذیرایــی از مــردان بــود.
رمضانخانــی ادامــه داد :در گذشــته اغلــب مراســم
عــزاداری عصرهــا یــا صبحهــا برگــزار میشــد بــه همیــن
دلیــل پوشکشــی یکــی از الزامــات برگــزاری روضــه بــه
شــمار میرفــت امــا اکنــون کــه در بســیاری مــوارد،
مراســمها شــبها برگــزار میشــود ،پوشکشــی بــه
دســت فراموشــی ســپرده شــده کــه البتــه بســیاری هــم
بــرای مصــون مانــدن مهمانــان خــود از گــرد و خــاک و
 ...حتــی اگــر مراســمی در شــب داشــته باشــند ،بــاز هــم
پوشکشــی میکننــد.
پوشهــا ایــن روزهــا نــه تنهــا در مراســم روضهخوانــی
بلکــه بــر فــراز حیــاط ســفرهخانهها و هتلهــای ســنتی
نیــز مشــاهده میشــود زیــرا هــم بــه نوعــی نشــانگر آداب
و رســوم و ســنن یزدیهاســت و هــم حیــاط مرکــزی را
از گرمــای شــدید و گــرد و خــاک و در ســایر ایــام ســال از
بارشهــای احتمالــی مصــون مــیدارد.
جنــس پارچــه ایــن پوشهــا بســیار بــا کیفیــت اســت بــه
نحــوی کــه ممکــن اســت در مکانهــا دههــا ســال مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد و قــرار گرفتــن دائــم آن در برابــر نــور
خورشــید ،گزنــدی بــه آن وارد نکنــد.
پــوش بــرای اینکــه از عبــور و مــرور هــوا جلوگیــری
نکنــد ،اغلــب از جنــس کربــاس تهیــه میشــود و هنــوز
هــم در یــزد تعــداد بســیار محــدودی کارگاههــای پــوش
دوزی فعالیــت میکننــد کــه البتــه فعالیــت آنهــا بســیار
انــدک و محــدود اســت.
آنچــه در ایــن پوشهــا جلــب توجــه میکنــد،
نقاش ـیهایی اســت کــه روی آنهــا انجــام شــده و قدمــت
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برخــی از آنهــا بــه بیــش از  ۲۰۰ســال میرســد.
تقریبــا طــرح مشــترک همــه پوشهــا ،یــک شــیر بــه همــراه
شمشــیر اســت کــه البتــه عــدهای برداشــت دیگــری از ایــن
نشــان دارنــد امــا واقعیــت ایــن نشــان ،ریشــه در واقعــه
کربــا دارد بــه نحــوی کــه در تعزیههــای عصــر عاشــورا
نیــز در بســیاری از مناطــق از عروس ـک شــیر نیــز اســتفاده
میشــود.
آداب ویژه پوشکشی در مسجد جامع یزد
گرچــه پوشکشــی در آغــاز محــرم در اغلــب مســاجد و
حســینیهها برگــزار میشــود امــا در برخــی مکانهــا از
جملــه مســجد جامــع یــزد ،پوشکشــی ویــژه  ۱۰روز
پایانــی مــاه صفــر اســت و پوشکشــی چنــد روزی قبــل
از آن بــا مراســم و آدابــی ویــژه برگــزار میشــود و افــراد
زیــادی بــرای تماشــای ایــن مراســم در مســجد جامــع
حضــور پیــدا میکننــد.
امــا یکــی از خانههــای قدیمــی یــزد کــه حداقــل  ۳۵ســال
اســت در دهــه اول محــرم روضهخوانــی دارد و مراســم
پوشکشــی آن بــا آداب ویــژهای برگــزار میشــود ،منــزل
پــدری شــهید محمدرضــا دهقانــیزاده اســت.
مــادر شــهید دهقان ـیزاده در مــورد مراســمی کــه هــر ســال
در دهــه اول محــرم در منزلــش برگــزار میشــود ،گفــت:
ســال  ۱۳۶۰فرزنــد  ۲۱ســالهام کــه پســری بســیار نجیــب،
بــا خــدا ،اهــل مــدارا بــا مــردم ،متدیــن و عالقمنــد بــه
مکتــب عاشــورا بــود ،بــه شــهادت رســید.
وی افــزود :پیــش از شــهادت فرزنــدم ،مراســم روضهخوانــی
زنانــه در ســه روز از مــاه محــرم و ســه روز از مــاه صفــر
در منــزل برگــزار میکردیــم امــا از ســال شــهادت فرزنــدم،
ایــن مراســم بــا جمعیــت بیشــتری از مــردان و زنــان در
دهــه اول محــرم برگــزار میشــود.
فاطمــه بنادکــی عنــوان کــرد :روز اول محــرم ،وســایل
آشــپزی ،پرچمهــای ســیاه ،دیگهــای بــزرگ بــرای طبــخ
آش ،پــوش و  ...بــا کمــک اقــوام و همســایهها از زیرزمیــن
خانــه کــه حــاال دیگــر بــه ایــن وســایل اختصــاص داده
شــده ،بــه حیــاط آورده میشــود و همــه بــا هــم عــاوه
بــر پوشکشــی ،مقدمــات برگــزاری  ۱۰روز روضــه را نیــز
فراهــم میکننــد.
وی بــا بیــان اینکــه روضــه در ایــن  ۱۰شــب ،بعــد از نمــاز
مغــرب و عشــاء برگــزار میشــود ،افــزود :بــا وجــود اینکــه
روضــه شــبها برگــزار میشــود ،پوشکشــی بایــد حتمــا
انجــام شــود تــا مهمانهــا از ســرما و گرمــا و گــرد و خــاک
و  ...در امــان بماننــد و ایــن ســنت در هــر حــال بایــد برگــزار
شــود.
پوشکشــی؛ مراســمی کــه هیچکــس شــرکت در
آن را فرامــوش نمیکنــد
مــادر شــهید دهقانـیزاده عنــوان کــرد :این مراســم  ۳۷ســال
اســت کــه هــر ســال در منــزل مــا برگــزار شــده و بــه برکــت
اباعبــداهلل الحســین (ع) هــر ســال بــر رونــق آن افــزوده شــده
اســت.
وی ادامــه داد :هیچیــک از اقــوام و همســایهها روز اول
محــرم یــا یــک روز قبــل از آن را هرگــز فرامــوش نمیکننــد
و حتمــا بــرای پوشکشــی و مراســم ویــژه آن بــه منــزل مــا
میآینــد و بــا شــور و حــال خاصــی اقــدام بــه پوشکشــی و
فراهــم کــردن ســایز مقدمــات میکننــد.
یزدیهــا کــه از پوشکشــی بــه عنــوان پــوش بــاال کــردن
یــاد میکننــد ،ایــن روزهــا بــا برافراشــته کــردن پوشهــا،
حــال و هــوای دیــار خــود را کامــا کربالیــی کردهانــد و تــا
پایــان مــاه صفــر ،پرچمهــای ســیاه ،پوشهــای برافراشــته،
نخلهــای مشــکی پــوش و  ...بــه نشــانه عــزای حســین (ع)
در شــهر خودنمایــی میکننــد.
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خیمههایعزاداریدرخانههایتاریخیکرمان/عشقحسینغوغامیکند
مــردم شــهر کرمــان عــزاداری ســید الشــهدا را نیــز بــا تاریــخ
و آداب و ســنن خــود گــره زده انــد و ایــن روزهــا موکــب
هــا و خیمــه هــای عــزاداری امــام حســین (ع)یکــی پــس از
دیگــری در خانــه هــای تاریخــی شــهر برپــا مــی شــود.
مــردم شــهر کرمــان از دیــر بــاز مراســمهای عــزاداری امــام
حســین(ع) و یارانــش را در پهنــه تاریــخ ایــن شــهر برپــا می
کــرده انــد ،وجــود نســخه هــای عــزاداری و خیمــه هایــی که
قرنهــا قدمــت دارنــد و همچنان عــزاداران امــام حســین را در
پنــاه خــود مــی گیرنــد نشــانی بــر ایــن ادعاســت.
بــا فــرا رســیدن مــاه محــرم چهــره شــهر کرمــان نیــز تغییــر
کــرده اســت ،مــردم کرمــان کــه به صــورت ســنتی عــزاداری
هــای خــود را در مکانهــای تاریخــی ایــن شــهر از جملــه
صفــه عزاخانــه ،مســجد جامــع و مســجد امــام خمینــی،
تکیــه قلعــه و بــازار تاریخــی کرمــان ،خانــه خوشــرو ،خانــه
حــاج ماشــاهلل برگــزار مــی کننــد طــی دو ســال اخیــر
برپایــی موکبهــای کوچــک و بــزرگ در ســطح شــهر کرمــان
را نیــز برپــا مــی شــود و همیــن امــر چهــره خیابانهای شــهر
را نیــز تغییــر داده اســت.
روســتاهای شــهر کرمــان کــه هــر ســال تعزیــه هــای بــا
شــکوهی را برگــزار مــی کننــد نیــز از هــم اکنــون در حــال
تمریــن و تهیــه لبــاس و اســب و شــتر بــرای مراســمهای
روزهــای عاشــورا و تاســوعا هســتند ،همچنیــن مراســمهای
روضــه خوانــی و تهیــه نذریهــای خــاص مــردم کرمــان از
جملــه آبگوشــت امــام حســینی نیــز در گوشــه و کنــار شــهر
دیــده مــی شــود.
اکثــر دســته هــای عــزاداری در شــهر کرمــان و بــه خصــوص
در روســتاها ســابقه ســالها عــزاداری و ســنن مخصــوص بــه
خــود را دارنــد.
بســیاری از آداب و رســوم مــردم کرمــان مطابــق آداب و
رســوم گذشــته هــم چنــان اجــرا مــی شــود که بــه برخــی از

ایــن مراســمها مــی تــوان اشــاره کــرد.
اســتان کرمــان بــه یکــی از مهمتریــن مراکــز تعزیــه در
کشــور محســوب مــی شــود و نســخه هــای تعزیــه یافــت
شــده در بــم قدمتــی معــادل دو قــرن دارنــد کــه همچنــان
توســط تعزیــه خوانــان اجــرا مــی شــود ،بــم بــه خصــوص
بعــد از زمیــن لــرزه  ۸۲بــه یکــی از بزرگتریــن عزاخانــه
هــای حســینی در ایــام محــرم تبدیــل مــی شــود و گــروه
هــای عــزاداری در ایــن شــهر بــه صــورت دســته جمعــی بــه
برگــزاری مراســم مــی پردازنــد و ســفره های نــذری هــزاران
نفــری در ایــن شــهر برپــا مــی شــود و طــی ســالهای اخیــر
ایــن عزاداریهــا در ســطح ملــی نیــز مــورد توجــه قــرار گرفته
و بــه صــورت مســتقیم از رســانه ملــی پخــش مــی شــود.
عزاداری  ۹۰ساله در خانه سید خشرو
امــا نمونــه خــاص برگــزاری مراســمهای محــرم در خانــه
هــای تاریخــی کرمــان برگــزار مــی شــودکه میتــوان بــه
خانــه ســید خشــرو و همچنیــن خانــه حــاج ماشــاهلل
اشــاره کــرد کــه  ۱۴روز در ایــام محــرم بــه صــورت ویــژه
میزبــان هیــات هــای عــزاداری و عاشــقان ثــاراهلل هســتند.
در ایــن میــان عــزاداری در خانــه خشــرو از شــکوه بیشــتری
برخــوردار اســت .جــد خانــدان خشــرو ،ســید حســین نــام
داشــت کــه پایــه و اســاس ایــن عــزاداری هــا را بــه جــای
گذاشــت و سالهاســت مــردم را پــای منبــر امــام حســین
نشــاند بعــد از وی ســید محمــد فرزنــدش ایــن ســنت را
ادامــه داد و بعــد از آن پســران بعــدی ســید حســین ایــن
ســنت را ادامــه دادنــد و حــاال نســل هــای جدیــد ایــن
خانــدان همــان خانــه را میزبــان مــردم کرمــان مــی کننــد.
ســاعت  ۳هــر روز صبــح دســته دســته مــردم کرمــان بــه
ســمت محلــه خواجــه خضر کرمــان رهســپار مــی شــوند ،از
کوچــه پــس کوچــه هــای مســقف و ســاباط هــای شــهر می

گذرنــد و بــه درب چوبــی مــی رســند کــه همیشــه درش بــه
روی مــردم کرمــان بــاز اســت.
تمامــی خانــه فــرش شــده اســت ،ایــن خانــه بــه ســبک
خانــه هــای قدیمــی شــهر همچنــان فعــال اســت ،تمــام
ارکان خانــه بــه ســبک گذشــته اســت ،اتاقهــا ،ســقفهای
گنبــدی ،دربهــای چوبــی ،حــوض وســط حیــات همــه چیــز
همــان اســت کــه ســالها قبــل ســاخته شــده اســت.
مــردم دســته دســته وارد خانــه مــی شــوند و حیــات و اتــاق
هــای خانــه را مملــو از جمعیــت مــی کننــد و باقــی مانــده
مــردم در ســابات هــای اطــراف خانــه کــه مفــروش شــده
اســت مــی نشــینند ،نمــاز صبــح را میخواننــد و پــای منبــر
مــی نشــینند و اشــک مــی ریزنــد در میــان ایــن جمعیــت
مهمانــان زیــادی نیــز از اســتانهای مختلــف وجــود دارد کــه
کرامــات ایــن مراســم را شــنیده انــد.
ماهــی هــای قرمــز حــوض ،شمشــادهای حیــاط و خیمــه
ای کــه ســالها میزبــان مــردم بــوده اســت در فضایــی ملــو از
عطــر گالب مــردم را بــه کربــا مــی بــرد.
قدمــت ایــن مراســم نزدیــک بــه یــک قــرن اســت و بــا
ســنتها و آداب و رســوم مــردم شــهر در هــم آمیختــه اســت.
تعزیه خوانی در چترود و زنگی آباد
از دیگــر مراســم هــای خــاص مــردم کرمــان تعزیــه هایــی
اســت کــه بــه ویــژه در شــهر جوپــار ,ایــن شــهر آرامــگاه
فرزنــد امــام موســی کاظــم(ع) اســت گفتــه مــی شــود وی
بــه همــراه شــاه چــراغ بــه شــیراز مهاجــرت کــرده اســت امــا
پــس از درگیــری در شــیراز بــه جوپــار مــی آیــد و درنهایــت
در ایــن شــهر توســط دشــمنان اهــل بیــت بــه شــهادت مــی
رســد .مــردم کرمــان در ایــام محــرم در ایــن شــهر کــه در
نزدیکــی شــهر کرمــان اســت حضــور مــی یابنــد و عــزاداری
مــی کننــد.
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امــا بــا شــکوه تریــن تعزیــه هــای کرمــان در چتــرود ،زنگــی
آبــاد برگــزار مــی شــود در ایــن دو شــهر کوچــک از روزهــا
قبــل از برگــزاری تعزیــه های تاســوعا و عاشــورا میــدان هایی
وســیع فراهــم مــی شــود و بــا اجــاره صدهــا راس اســب و
شــتر و ســاخت خیمــه هــای بــزرگ و ایجــاد جایگاههــای
متعــدد و تمریــن افــرادی کــه تعزیــه هــا را انجــام مــی دهند
هــزاران نفــر را از گوشــه و کنــار کشــور بــه ایــن شــهرها مــی
کشــانند.
درب بســیاری از خانــه هــای ایــن دو شــهر و روســتاهای
اطــراف بــه روی مــردم بــاز مــی شــود و آبگوشــتی کــه ویــژه
مــاه محــرم اســت طبــخ مــی شــود کــه بــه آبگوشــت امــام
حســینی شــهرت دارد.
صحنــه صحنــه واقعــه تاســوعا و عاشــورا در ایــن دو روز
مقابــل چشــم مــردم اجــرا مــی شــود و درنهایــت عاشــورا
کاروانهــای بــزرگ  و نمادیــن امــام حســین ســوار بــر اســب
و شــتر بــه راه مــی افتــاد و در نهایــت در تعزیــه ای ســیار
پــس از طــی چنــد کیلومتــر صحنــه شــهادت امــام حســین

عــزاداران و ســایر هیئــت
هــای ســینه زنــی و زنجیــر
زنــی حضــور دارند.بــا
پــای برهنــه رفتــن در
روز عاشــورا بــه خاطــر
همــدردی بــا اســیران
کربــا  نیــز در ســطح
اســتان کرمــان مرســوم
اســت.

بــه تصویــر کشــیده مــی شــود و خیمــه هــا آتــش کشــیده
مــی شــوند و در همــان شــب در میدانــی بــزرگ مراســم
شــام غریبــان بــه نمایــش کشــیده مــی شــود و ایــن مراســم
بــزرگ چنــد شــب بعــد در مراســم بنــی اســد توســط زنــان
ایــن شــهرها بــه اتمــام مــی رســد.
عزاداری در صفه عزاخانه
همچنیــن برگــزاری مراســم عــزاداری کرمانــی هــا در صفــه
عزاخانــه کرمــان کــه در بــازار کرمــان انجــام مــی شــود ایــن
مراســم نیــز همــراه بــا آداب و رســوم خاصــی اســت هــزاران
نفــر از مــردم کرمــان را جــذب یکــی از قدیمــی تریــن
مکانهــای عــزاداری در کشــور مــی کنــد کــه بــه همــت
بازاریــان کرمــان انجــام مــی شــود.
مرکــز کرمــان شناســی برخــی از مراســمهای مــردم کرمــان
را اینگونــه شــرح مــی دهــد.
مراسم چهل منبرون
این مراسـم از عصر روز عاشـورا شـروع می شـود و مـردم پای
 ۴۰منبـر می نشـینند و در پای هر منبر شـمعی روشـن می
کنند و به یاد شـهدای کربال اشـک مـی ریزند و اعتقـاد دارند
در نهایـت بـه حاجت خود می رسـند.
یا عباسی
از دیگــر رســوم کرمانــی هــا بــه خصــوص در شهرســتان
کوهبنــان تشــکیل دســته هــای ســینه زنــی «یــا عباســی»
اســت کــه بــه صــورت کفــن پــوش در روزهــای تاســوعا
و عاشــورا بــا نــوای «جانــم فــدای عبــاس(ع)» در میــان

علم گردانی
علــم گردانــی و عاشــوری
دادن از دیگــر ســنت  هــای
مــردم کرمــان اســت در
ایــن آییــن افــراد معتمــد محلــی علــم هایــی را کــه از چــوب
و پارچــه ســاخته شــده اســت ،حمــل مــی کننــد و از ایــن
طریــق نــذورات مــردم را جمــع آوری مــی کننــد.
طبخ آبگوشت امام حسینی
در روز تاســوعا و عاشــورا تقریبــا در تمامــی تکیــه هــا و
حســینیه هــا گوســفند ذبــح مــی کننــد کــه صــرف انجــام
پذیرایــی با عنــوان آب گوشــت امــام حســین(ع) از عــزاداران
مــی شــود.
از دیگــر ســنت  هــای مــردم کرمــان کــه قدمــت طوالنــی
دارد  ،دادن «عاشــوری» یــا «آش بلغــوری» اســت.
خانــواده هایــی کــه یــک ســال از درگذشــت عزیزشــان
نگذشــته باشــد در دهــه اول محــرم بــه ویــژه تاســوعا و
عاشــورا ایــن آش را پیــش از طلــوع آفتــاب مــی پزنــد و بیــن
مــردم محلــه تقســیم مــی کننــد ،مالیــدن کاهــگل به ســر و
صــورت ،در بعضــی از نقــاط اســتان کرمــان هــم رایــج اســت.
مراسم زرتشتیان برای سوگواری امام حسین (ع)
زرتشــتیان کرمــان احتــرام خاصــی بــرای برگــزاری
ســوگواری امــام حســین (ع) قائــل هســتند و مراســم ویــژه
ای هــم برگــزار مــی کننــد .زنــان و مــردان بــا پوشــیدن
لبــاس ســفید در آتشــکده بــرای امــام حســین(ع) و یــاران
او بــه ســوگواری و عــزاداری مــی پردازنــد.
زرتشــتیان امــام حســین(ع) را دامــاد ایرانــی هــا مــی داننــد
و بــه همیــن دلیــل بــه امــام ســوم شــیعیان افتخــار مــی
کننــد .در روز عاشــورا زرتشــتیان بــا پختــن غــذای قیمــه
ماننــد هــم وطنــان کرمانــی نــذری مــی دهنــد.

زرتشــتیان بــا خوانــدن دعــا و طلــب ادامــه راه آزادگان دنیــا
مراســم خــود را برگــزار مــی کننــد.
زرتشــتیان کرمــان امــام حســین(ع) را ســرور آزادگان جهان
مــی داننــد.
پرسه امام
در روزهــای یازدهــم تــا ســیزدهم محــرم مراســم «پرســه
امــام» اجــرا مــی شــود و گروهــی بــه نــام بنــی اســد کــه
صــورت خــود را پوشــانده انــد ،مراســم خــاک ســپاری
شــهدای کربــا را بــه صــورت نمادیــن برگــزار مــی کننــد.
خوانــدن خطبــه امــام ســجاد (ع) و حدیــث کســاء در شــب
هــای آخــر دهــه اول محــرم هــم در کرمــان برگــزار مــی
شــود.
امــا مراســم روضــه خوانــی و عــزاداری خامــس آل عبــا
و یــاران بــا وفایــش در دهــه دوم و ســوم محــرم در ســطح
اســتان کرمــان توســط خیــران هــم چنیــن کســانی کــه نذر
کــرده انــد در منــازل آن هــا برگــزار و ادامــه پیــدا مــی کنــد.
مــردم اســتان کرمــان بــا دارا بــودن پیشــینه مذهبــی
از گذشــتههای دور بــا فــرا رســیدن مــاه محــرم بویــژه
روزهــای تاســوعا و عاشــورا بــا آداب و رســوم خاصــی خاطــره
ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت امــام حســین(ع) و یــاران
باوفایــش را زنــده میکردنــد.
سه هزار هیئت مذهبی در کرمان فعال است
مدیــر کل تبلیغــات اســامی کرمــان اظهارداشــت :بیــش از
ســه هــزار هیئــت مذهبــی در کرمــان ثبــت شــده انــد کــه از
ماههــای قبــل کار ســاماندهی و هماهنگــی این هیاتهــا برای
برگــزاری مراســمهای مــاه محــرم آغــاز شــده اســت.
حجــت االســام علــی جاللــی بیــان کــرد :اعــزام دو هــزار
و  ۵۰۰مبلــغ بــه مناطــق مختلــف بــه خصــوص روســتاهای
دور افتــاده و محــرم نیــز انجــام شــده اســت و مبلغــان بــه
تببیــن اهــداف قیــام کربــا مــی پردازنــد.
وی بیــان کــرد :بیشــترین میــزان ایــن مبلغــان بــه مناطــق
جنوبــی و شــرقی اســتان فرســتاده شــده انــد و هــدف
بصیــرت افزایــی ،پاســخ بــه شــبهات ،برگــزاری عــزاداری و
دوری از انحــراف در عــزاداری هــا را دنبــال مــی کننــد.
وی گفــت :خوشــبختانه کرمــان دارای ســابقه قابــل توجه در
برگــزاری مراســمهای عزاداری اســت.
کرمانــی هــا ایــن روزهــا درب و دیوارهــای شــهر را ســیاه
پــوش کــرده انــد و بــه ســوگ امــام حســین و یارانــش
نشســته انــد.
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استان ایالم غرق در ماتم سرور و ساالر شهیدان /مراسمات خاص استان
برنامــه هــای مختلــف فرهنگــی و مذهبــی در
مناطــق مختلــف اســتان ایــام
مدیــر کل تبلیغــات اســامی اســتان ایــام نیــز اظهــار
داشــت ۴۵۰ :روحانــی و مبلــغ دینــی در مــاه محــرم بــه
مناطــق شــهری و روســتایی ایــن اســتان بــرای تبلیــغ و
ترویــج فرهنــگ عاشــورایی اعــزام شــده کــه تعــدادی از ایــن
مبلغــان دینــی ،بومــی و مــا بقــی نیــز از حــوزه علمیــه قــم
بــه ایــن اســتان اعــزام شــده انــد.
حجــت االســام محمــد فتاحــی تصریــح کــرد :روحانیــون و
مبلغــان دینــی در مــاه محــرم بــه منظــور برگــزاری برنامــه
هــای مختلــف مذهبــی و دینــی از جملــه ســخنرانی ،بیــان
احــکام ،امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،گفتمــان دینــی،

ناطــق مختلــف اســتان ایــام ایــن روزهــا در در عــزا و ماتــم
ســرور و ســاالر شــهیدان غــرق شــده انــد.
محــرم مــاه پــر از حــزن و انــدوه و فرهنگــی زنــده تا همیشــه
تاریــخ اســت ،فرهنگــی که بــر پایــه آن اتفاقــات بــزرگ تاریخ
شــکل گرفتــه اســت و همانگونــه کــه امــام راحــل فرمودنــد
انقــاب اســامی برگرفتــه از بــرگ هــای تاریــخ عاشــورا
اســت.
ایــن شــب هــا حــال و هــوای عجیبــی در مناطــق مختلــف
اســتان ایــام برقــرار اســت ،همــه دســت بــه دســت هــم می
دهنــد تــا مراســم عــزای ســاالر شــهیدان را بــا آبــرو برگــزار
کننــد ،مســاجد وتکایــای اســتان ایــام از شــب گذشــته
صحنــه پرشــور عــزاداری و نوحــه ســرایی عاشــقان اباعبداهلل
الحســین (ع) و یــاران باوفایــش اســت.
جــای جــای شــهرهای ایــام عــزادار حســین(ع) شــده و
نــوای «یــا حســین » از هــر جــا شــنیده مــی شــود ،هــر کس
بــه انــدازه تــوان و وســع خــود فعــال اســت؛ یکــی آشــپزی
مــی کنــد ،دیگــری عــزاداری و نفــر بعــدی بــه عشــق امــام
حســین ،غــذای نــذری زائــران امــام را آمــاده مــی کنــد.
مراسمات خاص استان ایالم طی ایام محرم
بــه هــر گوشــه از ایــام کــه ســر بزنیــد بــا آداب و رســوم
متفــاوت و زیبایــی مواجــه میشــوید کــه دیــدن هرکــدام
لــذت خــاص خــود را دارد ،امــا یکــی از مهمتریــن ایــن
مراســمات« ،چمــر» اســت کــه فقط بــرای مردهــا و بــزرگان
دیــن یــا ایــل برگــزار میشــود .هــدف از برگــزاری ایــن
مراســم نیز پاسداشــت اقدامــات ارزشــمند و یــادآوری بزرگی
ایــن افــراد اســت.
در مراســم چمــر همســرایان ضمــن ســرودن همزمــان
شعرشــان کــه در مصیبــت ســاالر شــهیدان اســت بــه همراه
نوازنــدگان دهــل و ســرنا بــه آرامــی حــول میدانــی دایــره
شــکل کــه صفــوف فشــرده مــردان و زنــان میهمــان آن را
احاطــه کردنــد بــه حرکــت در مــی آینــد.
تعزیــه شهرســتان دهلــران قدمــت  ۱۰۰ســاله دارد و در
فهرســت آثــار معنــوی ملــی ثبــت شــده ،مــردم شهرســتان
دهلــران نمــاز ظهــر عاشــورا را در محل میــدان شــبیه خوانی
برگــزار مــی کننــد و پــس از اقامــه نمــاز و قرائــت دعــای
زیــارت امــام حســین در ظهــر عاشــورا بــه خانــه مــی رونــد.
«چایینــه» از دیگــر آداب و رســوم مــردم اســتان طــی ایــام
محــرم اســت ،چاینــه بــه معنــای ذکــر مصیبــت بــر مصائــب

یــاران امــام حســین(ع) اســت کــه ایــن چایینهخوانــی را
زنــان اســتان ایــام در مجالــس عــزا بــا ســوز و گــداز خاصــی
انجــام میدهنــد.
در ایــن مراســم معمــوال نزدیــک بــه  ۵۰تــا  ۶۰زن و دختــر
دور هــم جمــع میشــوند و چاینهکنــان (ســینه زنــان)
بــرای امــام حســین (ع) و بــرادرش حضــرت عبــاس(ع) نالــه
میکننــد.
محــرم بهتریــن فرصــت بــرای تبیــن فرهنــگ
جهــاد و شــهادت اســت
امــام جمعــه ایــام در ایــن ارتبــاط اظهــار داشــت :اســام از
اول پیدایــش ،بــا خــون شــهیدان و مجاهــدان آبیــاری شــد و
بــه ثمــر رســید.
حجــت االســام محمــد نقــی لطفــی گفــت :تشــریح
قیــام امــام حســین(ع) و آشــنا کــردن مــردم بــا اهــداف و
برنامههــای قیــام امــام حســین(ع) موجــب تقویــت فرهنــگ
جهــاد و شــهادت در جامعــه اســت کــه ایــن مهــم بــر عهــده
مبلغــان و مداحــان در ایــام محــرم اســت.
وی دیگــر هــدف قیــام عاشــورا اجتنــاب از انحــراف دانســت و
بیــان کــرد :عمــل بــه راه و روش عاشــورا چراغــی اســت برای
جلوگیــری از انحــراف و بــه دامــن دشــمن افتــادن و نــدای
هیــات مــن الذلــه ســر دادن در مقابــل ظلــم و جــور و ســتم
و دفــاع از محرومــان و مســتضعفان جهــان و ایــن هــدف در
انقــاب اســامی تبلــور یافتــه اســت.
امــام جمعــه ایــام مــاه محــرم را مــاه پیــروزی خــون بــر
شمشــیر دانســت و افــزود :پیــام عاشــورا بــه همــه نس ـلها
و همــه عصرهــا آن اســت کــه در مقابــل دشــمن مقاومــت و
بــه طــور حتــم خــون بــر شمشــیر همــواره پیــروز و مدافعان
اســام نــاب محمــدی در جهــان ســربلند هســتند.

پاســخ بــه ســئواالت و شــبهات دینــی ،برگــزاری مراســم
عــزاداری و نوحــه ســرایی بــه ایــن اســتان اعــزام مــی شــوند.
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان ایــام ،بــا بیــان اینکــه
مــاه محــرم و صفــر عامــل مهمــی بــرای حفــظ و زنــده
نگــه داشــتن اســام اســت ،افــزود :در ایــن مــاه بایســتی
بــه خوبــی هــدف نهضــت عاشــورا و فرهنــگ حســینی
بــرای آحــاد مــردم ب ـه ویــژه نوجوانــان و جوانــان تبییــن
و تشــریح شــود.
وی هــدف از قیــام امــام حســین(ع) و یــاران بــا وفای ایشــان
را احیــای دیــن رســول خــدا(ص) و امــر بــه معــروف و نهــی
از منکــر دانســت.
تمهیــدات انتظامــی و ترافیکــی بــرای ایــام محــرم
در ایــام
فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان ایــام نیــز در ایــن ارتبــاط
اظهــار داشــت :کنتــرل ترافیکــی و انتظامــی نیــز در دســتور
کار پلیــس اســت و بــا رصــد هیئتهــای مذهبــی از طریــق
پایــش تصویــری ،نظــم و انضبــاط و عملکــرد آنــان مــورد
ســنجش و ارزیابــی قــرار میگیــرد.
نورعلــی یــاری یــادآور شــد :بــا تــاش هــای دســتگاه هــای
امنیتــی و انتظامــی اســتان  ،مراســم عــزاداری هــای مــاه
محــرم بــا امنیــت و آرامــش کامــل برقــرار و برگــزار مــی
شــود.
وی افــزود :پلیــس ،امســال بــا فعــال ســازی گشــت هــای
ســواره و پیــاده  ،پایــش تصویــری لحظــه بــه لحظــه ،و
حضــور پــر رنــگ در مســاجد و تکایــا  ،ســعی خواهــد کــرد ،
امنیــت مطلــوب عــزاداران را در تمــام نقــاط مختلــف اســتان
تامیــن کنــد.
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آیین های کرمانشاه؛ از چرخاندن ُ
«چ َمری»
«ک َتل» عزا تا نوای سوزناک َ

مردمــان کــرد زاگرسنشــین آیینهــای زیبایــی بــرای
ســوگواری مــاه محــرم داشــتند کــه برخــی از آنهــا در گــذر
زمــان کمرنــگ شــدهاند.
عشــق و ارادت بــه اباعبــداهلل (ع) متعلــق بــه دیــن و مذهــب
خاصــی نیســت ،همچنــان کــه متعلــق بــه هیــچ قومیــت
و نــژاد خاصــی هــم نبــوده و ایــن موضــوع بــه وضــوح
در راهپیمایــی بــزرگ اربعیــن دیــده میشــود کــه از
جایجــای جهــان و از هــر دیــن و آیینــی گردهــم میآینــد
و بــا نمایــش اوج ارادات زیباتریــن صحنههــا را خلــق
میکننــد .
کردهــا هــم مردمانــی هســتند کــه حــب اهــل بیــت (ع) را
در ســینه دارنــد؛ ســالیان ســال میزبــان زوار عتبــات عالیــات
بودهانــد و خــاک قــدوم آنهــا را طوطیــای چشــمان خــود
قــرار دادهانــد؛ دیــاری کــه هرخانــهاش مهمانخانــهای بــود
بــرای پذیرایــی از زوار کربــا.
خوانــدن مرثیــه و «مــوور» زنــان ،تعزیــه و شــبیهخوانی
کندولهایهــا ،برپایــی َعلَــم و ُکتَــل ،ســفرههای نــذری بــا
غذاهــای محلــی ،گِل بــه ســر گرفتــن و ...رســم و رســوم
کردهــا بــرای اقامــه عــزای محــرم از زمانهــای دور تــا
همیــن امــروز اســت کــه برخیهــا در گــذر زمــان کمرنــگ
شــدهاند ،امــا عزاداریهــا هرســال پرشــورتر برگــزار
میشــود.
برپایــی « َع َلــم» و چرخانــدن « ُکتَــل» عــزا در
آســتانه محــرم
دکتــر علیرضــا قاســمی ،اســتاد جامعــه شناســی اظهــار
داشــت :بــرای بررســی آداب و رســومی کــه در مــاه محــرم به
ویــژه دهــه اول در دوره قاجــار ،صفویــه و ...برگــزار مــی شــد
بایــد بــه گذشــته دور برگردیــم و بــه ســراغ کتابهــا برویــم؛
امــروزه اگرچــه عــزاداری هــا بــه مــرور زمــان تغییــر شــکل
داشــته ولــی ماهیــت آن تغییــر نکــرده بلکــه مث ـا امــروزه

مــردم از طریــق رادیــو ،پوســتر ،پالکــت و  ...ایــن روزهــا را
برجســته میکننــد.
وی افــزود :درگذشــته قبــل از مــاه محــرم و بعــد از عیــد
غدیــر افــکار عمومــی و جامعــه بــرای اجــرای برنامــه هــای
محرمــی بــه اســتقبال ایــن مــاه میرفتنــد و هنــوز مــی
بینیــم برخــی مراســم عروســی قبــل محــرم انجــام مــی
شــود چــون ایــن دو مــاه ،مــاه عــزا اســت عمـا بــه ویــژه در
بیــن شــیعیان مراســم جشــن و عقــد و عروســی در محــرم و
صفــر کمتــر مــی شــود.
دکتــر قاســمی گفــت :بــرای ورود بــه مــاه عــزا در مســاجد
شــرایط را فراهــم و درب خانــه هــا حتــی یــک پرچــم ســیاه
کوچــک «یــا حســین(ع)» نصــب و علــم  و کتــل در محــل
عــزاداری آمــاده ســازی مــی شــد.
ایــن اســتاد جامعهشــناس بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد پیــش از
شــب اول محــرم همــه کارهــا بــرای برگــزاری مرســم آمــاده
بــود ،افــزود :در ایــن مــاه خانــواده هــا همــه لبــاس مشــکی
مــی پوشــیدند همچنیــن از قبــل فضــای شــهر اعــم از
محــات و مســاجد مشــکی و تــدارکات روضــه خوانــی فراهم
مــی شــد در محــات ،افــراد پییشکســوت نوحــه خــوان،
برنامــه هــای کاری را تنظیــم مــی کردنــد کــه ایــن دهــه اول
محــرم اختصــاص بــه امــام حســین(ع) مــی یافــت و کارهای
دیگــر تعطیــل مــی شــد.
دکتــر قاســمی بیــان کــرد :تــدارک نــذری شــامل شــربت،
آب ،حلیــم ،آش و غــذا بــه ویــژه در روزهــای تاســوعا
و عاشــورا بیشــتر بــود و مــردم بــه صــورت خودجــوش
مراســمات عــزاداری را حتــی پیــش از انقــاب بــا وجــود
محدودیتهــای رضــا شــاه برگــزار مــی کردنــد کــه البتــه بعد
انقــاب توســعه بیشــتری پیــدا کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تفاوتهایــی جزئــی در مراســمات
عــزاداری بیــن شهرســتان هــای اســتان مــی بینیــم افــزود:
بیــن اعضــای هیئــت اعــم از زنجیــر زن و  نوحهخــوان

هماهنگــی زیــاد بــود و بندهایــی از یــک نوحــه توســط
همــه در عــزاداری تکــرار مــی شــد همچنیــن در  ۵۰ســال
پیــش دور یــک حیــاط بــرای عــزاداری حلقــه میزدنــد،
امــا بــا افزایــش جمعیــت تراکــم جمعیــت عــزادار در تاســوعا
و عاشــورا در یــک مــکان ممکــن نیســت بلکــه هــر محلــه
هیئتــی بــرای خــود دارد کــه فضــای بــازی بــرای چرخــش
یــا تشــکیل صفهــای مــوازی توســط ســینهزنان تشــکیل
میشــود اینــک نیــز رســم بــر ایــن اســت مــردم عــزادار
پشــت ســر نوحــه خــوان بــا مداحــی آرام راه میافتنــد.
قاســمی عنــوان کــرد :در بیشــتر نقــاط کرمانشــاه هیئــات
ســینهزنی و زنجیرزنــی داریــم در زنجیرزنیهــا بــرای بچــه
هــای کوچــک ســه تــا چهــار ســاله زنجیــر کوچکــی مــی
خرنــد همچنیــن قدیــم هــا مردهــا لبــاس ســیاه بلنــد مــی
پوشــیدند کــه پشــت آنهــا بــاز و زنجیــر مــی زدنــد ،امــا
امــروز بیشــتر لبــاس مشــکی مــی پوشــند.
همآوایی نواهای کردی با «چمری»
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه چیــز در ایــن ایــام ســیاه و
نمــاد عــزا اســت حتــی کتــل و ســاز عــزا افــزود :نوحــه خوان
بــا ســوز و گــداز مــی خوانــد و نظــم خودجوشــی وجــود
دارد در برخــی جاهــا در شــهرهای کوچــک اســب و کتــل
و چمــری بــا شــعرهای کــردی در قالــب چمــری و آهنــگ
هــای محلــی اســتفاده مــی شــود.
قاســمی عنــوان کــرد:در شــهرهای اســتان نوحــه هــای
کــردی و فارســی هــم خوانــده مــی شــود تــا مــردم تکــرار
کننــد ایــن مراســمات از شــب اول شــروع و در تاســوعا و
عاشــورا حضــور پــر رنــگ تــر مــی شــود از عــزاداران پذیرایی
مــی شــود همچنیــن اســتقبال جوانــان خــوب اســت و
همــکاری کاملــی در ایــن میــان برقــرار اســت.
ایــن جامعــه شــناس افــزود :از سرشــب کــه مراســم آغــاز
مــی شــود در پایــان مراســم هــم زنجیرزنــان بــا هــم یــک
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بــه مســیر زوار کربالمعــروف اســت بیــان کــرد :فاصلــه کــم
شــهرهای کرمانشــاه بــه ایــن دلیــل بــوده کــه زوار کربــا 
بیــن کرمانشــاه تــا ماهیدشــت یــا بیســتون و ...اتــراق گاه
هایــی بــرای زوار بــه فاصلــه نزدیــک داشــتیم.
وی بــا بیــان اینکــه در کرمانشــاه قبــا قمــه زنــی بــوده
امــا امــروزه بــه شــکل محــدودی رخ مــی دهــد افــزود:
ایــن مراســم در اردبیــل یــا برخــی شــهرها رایــج اســت امــا
کرمانشــاه بــه جــای قمــه زنــی ،ســینه زنجیــر زنــی بــا نظــم
برگــزار مــی شــود.

ضــرب خاصــی زنجیــر زنــی ســه ضــرب یــا پنــج ضــرب
مــی گرفتنــد در نهایــت بــا صــدای بــه یــک یــا حســین
جمعــی ختــم مــی شــد؛ در روز عاشــورا هــم مــردم بــه
ســر و ســینه گل مــی مالیدنــد بــه مناســبت فصــل ســال
تابســتان و پاییــز کــه هــوا بارانــی نبــود همراهــی نمادیــن بــا
پــای برهنــه انجــام مــی شــد همچنیــن در روزهای تاســوعا و
عاشــورا توزیــع نــذری بیشــتر بــود و برخــی مــردم کــه نذری
داشــتند مــواد غذایــی را بــه یــک متولــی نــذری در محلــه
مــی دادنــد کــه بــه جمعیــت بیشــتری برســد کــه از آن
بــرای فقــرای دور و نزدیــک غــذا مــی بردنــد.
قاســمی بــا بیــان اینکــه ایــن امــر امــروزه هــم بــا شــکل
پیشــرفته تــری دیــده مــی شــود ،گفــت :در گذشــته زنجیــر
زن و دهــل زن محــدود بــود امــا امــروز افــرادی هســتند
کــه ایــن روزهــا وقــت مــی گذارنــد مــردم کرمانشــاه نیــز
از گذشــته در تکیــه معــاون الملــک جایــی تاریخــی بــرای
برگــزاری مراســم عــزاداری جمــع مــی شــوند امــروز
محدودتــر شــده و اصطالحــا مــردم هرجایــی مــی خواهنــد
بگوینــد بــه هیئــت مــی رونــد مــی گوینــد تکیــه مــی رویم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در دهــه محــرم بعضــی هــا روضــه
زینبیــه و فاطمیــه مــی گیرنــد و در روز عاشــورا همــه یــک
جــا جمــع مــی شــوند افــزود :در شــهرهای کوچک مــردم در
ظهــر عاشــورا بــه ســمت مــزار و برخــی بــه مســجد جامــع
مــی رونــد بعــد ظهــر عاشــورا هــم منتظــر شــام غریبــان و
آتــش زدن پارچــه و خیمــه هــا هســتند و همچنیــن مراســم
ســوم امــام هســتند.
بــه گفتــه ایــن جامعــه شــناس ،در مــاه صفــر هــم روزهایــی
مثــل بیســت و هشــتم صفــر و اربعیــن را داریم عمــا در این
دو مــاه از اول محــرم تــا آخــر صفــر فضــای عــزاداری فراهــم
اســت کــه دوســتی و ارادت بــه اهــل بیــت پررنــگ می شــود
و مــردم برنامــه هــای شــادی را بــه عقــب مــی اندازنــد  یــا از
قبــل تــدارک مــی بیننــد.
وی افــزود :همچنیــن در دهــه عاشــورا کــودکان کوچــک
بــه عنــوان شــیرخوارگاه حســینی در گهــواره هــای نمادیــن
فضــای ســال  ۶۱هجــری را تداعــی مــی کننــد.
سقایی پیرمردها با مشک آب
قاســمی گفــت :همچنیــن در گذشــته پیرمردهــا بــا مشــک
آب بــه عــزاداران آب مــی دادنــد و خــود را گل مــی گرفتنــد
امــروزه جمعیــت زیــاد شــده از لیــوان هــای یکبــار مصــرف
اســتفاده مــی شــود همچنیــن بــا کنتــرل و نظارتــی کــه بــر
تهیــه شــرب و غــذا هســت و احســاس مســئولیت و نیــت
خوبــی کــه وجــود دارد تاکنــون مــوردی از ایجــاد مشــکل و
مســمومیت بــرای کســی نبــوده اســت.

ایـن جامعه شـناس با اشـاره بـه اینکه بعـد اتمام روز عاشـورا
این مـاه را با شـام غریبان و سـوم امام بدرقه مـی کنند گفت:
در کرمانشـاه مـردم حلیـم پخـش مـی کردنـد و نوحـه های
محلی و کـردی خوانـده می شـود همچنین شـرکت زنان در
مراسـمات بـه گونه ای اسـت که عالوه بـر برگـزاری روضه در
خیابـان هـا هم پشـت سـر عـزاداران حرکت مـی کنند.
قاســمی بــا اشــاره بــه اینکــه از ســالیان ســال کرمانشــاه

«دهل و سورنا» سازهای عزای کردها
حجتاالســام اســماعیل قبــادی مدیــرکل تبلیغــات
اســامی اســتان کرمانشــاه گفت :ایــام قدیــم اشــعار مداحان
حماســی و از روی عشــق بــود نــه تظاهــر و ریــا  ،نوحــه هایی
کــه خوانــده میشــود اصیــل بــود و مداحــان از هــر شــاعری
 ،شــعر نمیخواندنــد و اینــان بــا آالت قدیمــی مثــل دهــل و
ســورنا همــراه بــود.
وی افــزود  :پرچــم هــا پیــام داشــت« ،یــا عطشــان» روی
پرچــم هــا پیــام داشــت ،قتــل حســین (ع) عطشــانا پیــام
داشــت و مراســمات بــه صــورت کامــا مردمــی برگــزار
میشــد و وابســته بــه کســی یــا دولتــی نبــود.
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان کرمانشــاه کمــک بــه
فقــرا در ایــن مــاه بســیار مهــم و  پخــش غــذا فقــط مختــص
بــه ســینه زن و فقــرا بــود؛ احتــرام هیتــی و پاتــوق دار هــم
حفــظ میشــد.
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تهاجمفرهنگیباتقدسزداییازعزاداریها/نوحه«ریتمیک»آسیبزاست
تغییــر نــرم ســبک مداحیهــا و
تهاجــم فرهنگــی بــا تقدسزدایــی از
عزاداریهــا ،برخــی از مجالــس عــزاداری
در مــاه محــرم را بــا ســبکهای ســخیف
و ریتمیــک پرشــور ،ولــی خالی از شــعور
همــراه کــرده اســت.
مجالــس عــزاداری و مداحــی بایــد
«شــور» و «شــعور» را بــا هــم داشــته
باشــند؛ ولــی ایــن مهــم بــا مداحیهــای
امــروزی کــه اغلبشــان برگرفته از اشــعار
و آهنگهایــی بــا ریتــم تنــد و ضربــی
کــه اکثــرا هیجانــی اســت ،مــورد بــی
توجهــی قــرار گرفتــه اســت.
نفــوذ ســبک غربــی در مداحیهــای
نوحــه ســرایان جــوان شــاید یکــی از
چالشهــای اصلــی ایــن حــوزه باشــد
کــه آفتــی جــدی بــرای مداحــی
اصیــل و نــاب ایرانــی محســوب میشــود؛ طــی ســالهای
اخیــر اشــعار و ســبک هــای ضعیــف و ســخیف تــا حــدی
بــه مداحــی راه پیــدا کردهانــد کــه برخــی مداحــان تنهــا
بــه فکــر جــذب حداکثــری مجالسشــان هســتند حتــی بــه
قیمــت نادیــده گرفتــن ارزشهــا.
«اســیر چشــم و ابــروی حســینم « ،»...اربــاب! بــرای مــن
خدایــی ،نگــو دوســم نــداری « ،»...شــب عاشــقی همینــه،
چتــر زلفــای ابالفضــل» و ....؛ اینهــا تنهــا نمونههایــی از
همیــن اشــعار ســخیفی اســت کــه مشــابه اینهــا را بــه وفــور
در نوحــه برخــی از مداحــان میشــنویم کــه در شــأن و
ارزش ائمــه اطهــار و اهــل بیــت (ع) نیســت.
بعضیهــا هــم بــرای برنــد شــدن دســت بــه هــر کاری
میزننــد حتــی اگــر شــده قطعـهای از آهنــگ یــک خواننــده
بیهویــت غربــی را بازســازی کــرده و صرفــا بــه ریتــم توجــه
دارنــد و شــان مجالــس عــزاداری را تــا ایــن حــد پاییــن
میآورنــد.
اســتفاده از مدحهــا و تمجیدهــای بیمعنــا در مداحیهــا
موضوعــی بــود کــه مــورد انتقــاد رهبــر معظــم انقــاب نیــز
قــرار گرفــت و ایشــان در تذکــری بــه جامعــه مداحــان ایــن
اشــعار ســخیف را موجــب پاییــن آوردن ســطح معــارف
دینــی دانســتهاند.
همیــن موضــوع موجــب شــده تــا برخــی از مداحــان از اصــل
پیــام عاشــورا و ریشــه معــارف اهــل بیــت (ع) منحرف شــوند
و ایــن مجالــس تنهــا بــه چنــد قطــره اشــک ختــم شــود
بــدون اینکه مســتمعان تشــنه حقیقــت و معرفت را ســیراب
کننــد.
مداحی باید به مستمعان معرفت امامشناسی بدهد
محمدمهــدی دســتمزد مــداح و ذاکــر اهــل بیــت (ع) در
مــورد تاثیرگــذاری مداحــان گفــت :یــک مــداح اول بایــد
خودســاخته باشــد و روی تفکــرات و اخــاق و رفتــارش کار
کنــد تــا نفســش خدایــی شــود.
وی افــزود :یــک مــداح بایــد بســیار متواضــع شــده و از لحاظ
اخالقــی و معرفتــی در حــدی باشــد تــا بتوانــد بــا نفســش
دیگــران را بــه خــدا و اهــل بیــت (ع) کــه اســماء خداونــد
هســتند دعــوت کنــد.
ایــن مــداح اهــل بیــت (ع) بیــان داشــت :مــداح وقتــی
میتوانــد تاثیرگــذار باشــد کــه نفســش را از خــدا گرفتــه
باشــد و بــرای رضــای الهــی بخوانــد.
دســتمزد ،معرفتشناســی امــام زمــان (عــج) را از دیگــر
نــکات مهــم بــرای تاثیرگــذاری یــک مداحــی خــوب عنــوان

دســتمزد خاطرنشــان کــرد :مداحــان
حــوادث آن دوران را بایــد بــه امــروز
تفســیر کننــد و جلســات آنهــا بــه چنــد
قطــره اشــک ختــم نشــود.

کــرد و گفــت :روضـهای کــه بــا نــام امــام زمــان (عــج) آغــاز
نشــود نمــی توانــد روضــه بــاب میــل امــام زمــان (عــج)
باشــد.
وی تصریــح کــرد :یــک مــداح بایــد همیشــه روضـهاش بــوی
امــام زمــان (عــج) بدهــد و چنــد بیــت از روض ـهاش متعلــق
بــه ایشــان و شناختشــان باشــد.
ایــن مــداح اهــل بیــت (ع) معتقــد اســت کــه مــداح بایــد بــه
مســتمعان معرفــت امامشناســی را انتقــال دهــد و ایــن امــر
در صورتــی امکانپذیــر اســت کــه در مباحــث اخالقــی و
معرفتــی خــودش مســلط باشــد.
در مداحیهــای امــروزی ریتــم جــای شــعر را
گرفتــه اســت
دســتمزد بیــان داشــت :متاســفانه در مداحیهــای امــروزی
ریتــم جــای شــعر را گرفتــه اســت و بــه ریتــم شــوردار
بیشــتر بهــا میدهنــد و کاری بــه شــعر ندارنــد.
وی اظهــار داشــت :برخــی مداحــان شــعرمحورند و بــرای
شــعرهای بــا معنــا و مفهــوم ســبک ایجــاد میکننــد و
برخــی دیگــر امــا تنهــا بــه دنبــال شــور هســتند در حالــی
کــه ممکــن اســت شــعوری در کار نباشــد.
ایــن مــداح اهــل بیــت (ع) تصریــح کــرد :مــا بــرای اینکــه
در تعجیــل فــرج امــام زمــان (عــج) گام برداریــم بایــد
بتوانیــم روی اشــعار سبکســازی داشــته باشــیم نــه اینکــه
ســبکمحور باشــیم.
وی خاطرنشــان کــرد :بهتــر اســت در ایــن عرصــه افــرادی
باشــند کــه هــم از لحاظ ســواد شــعری و هــم ســواد معرفتی
در ســطح باالیــی باشــند مثــا شــاعر از صفــات معصــوم
شــناخت داشــته باشــد نــه اینکــه ایــن شــناخت صرفــا بــه
چشــم و ابــرو خالصــه شــود.
دســتمزد بیــان داشــت :متاســفانه بــا شــرایط امــروز جامعــه
جوانــان بــه دنبــال ریتــم هســتند و بــرای رهایــی از ایــن
تهاجــم فرهنگــی بایــد بــه جلســات معرفــت بخشــید و از
حضــور واعظــان ســخنور هــم در کنــار مداحــان بهــره بــرد.
ایــن مــداح اهــل بیــت (ع) افــزود :اغلــب جوانــان مــا هنــوز
یــک شــناخت ســطحی از امــام حســین (ع)  ۱۴۰۰ســال
پیــش دارنــد و امــام زمانشــان را نمیشناســند ،امــروز بایــد
حســین زمــان را بشناســیم و مردانــه پایــش بایســتیم.
وی در توصیــه بــه مداحــان جــوان نیــز گفــت :مــداح وقتــی
مــداح اســت کــه بلــد باشــد روضــه بخوانــد ولــی بســیاری
از مداحــان مــا نمیتواننــد روضــه بخواننــد و فقــط ریتــم
دارنــد ،لــذا بایــد روی روضهخوانــی و معرفتافزایــی بیشــتر
تاکیــد کننــد.

برخیهــا از اصــل مداحــی دور
شــد ها ند
مســلم مقدســی یکــی از مداحــان جوان
کرمانشــاهی اظهــار داشــت :خــط و
ربــط مداحــی بایــد برگرفتــه از فرهنــگ
عاشــورا باشــد و فرهنــگ عاشــورا همــان
فریــاد علیــه ظلــم و بیــداد و دعــوت بــه
حریــت اســت.
وی  در مــورد تاثیرگــذاری مراســمات
عــزاداری و مداحیهــا گفــت :بســیاری
از رزمنــدگان جبهــه مقاومــت اســامی
از پــای همیــن منبرهــا و روضــه هــا از
لحــاظ معنــوی رشــد کردنــد و چــه حماســه هایــی آفریدند.
ایــن مــداح اهــل بیــت (ع) بــا اشــاره تاکیــدات مقــام
معظــم رهبــری در مــورد محتــوا داشــتن اشــعار مداحــان
افــزود :در ایــن رابطــه حضــرت آقــا بســیار تاکیــد دارنــد
کــه اشــعاری مــورد اســتفاده قراربگیــرد کــه پیــام داشــته
باشــد و نســبت بــه هوشــیاری مــردم موثــر واقــع شــود
و خــود مــن هــم در انتخــاب اشــعار خوشــبختانه بســیار
دقــت مــی کنــم.
مقدســی در خصــوص اســتفاده برخــی مداحــان از روایــات
جعلــی هــم گفــت :عاشــورا آنقــدر پــر از جاذبــه و عاطفــه و
پیــام و نکتــه هــای زیباســت کــه جفاســت و قطعــا نارواســت
اگــر بخواهیــم مــوارد جعلــی و بیجایــی را مطــرح کنیــم.
وی ادامــه داد :بنــده از دوجهــت اول اینکــه پــای منبــر
بــزرگان و خطبــا و زانــوی شــاگردی در حضــور اســاتید و
ســوخته هــا و اهــل علــم زدم بســیار دقــت مــی کنــم و دوم
بخاطــر اینکــه از قشــر دانشــگاهی هســتم نهایــت ریــز بینی
و مطالعــه را دارم کــه خــدای نکــرده مطلــب یــا مضمــون
اشــتباهی را بازگــو نکنــم.
ایــن ذاکــر اهــل بیــت (ع) در خصــوص ســبکهای امــروزی
مداحــی نیــز بیــان داشــت :بنــده در بــاب عــزاداری قایــل بــه
ایــن مطلــب هســتم کــه هرآنچــه کــه منطبــق بــا شــرع بود
و زیبــا بــود مــورد اســتفاده قــرار بگیــرد حــاال چــه قدیمــی
باشــد چــه جدیــد.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن قضیــه نظــرم بــر تجمیــع و
آمیختــه ای از ســبک ســنتی و جدیــد اســت ،ادامــه داد:
عــزاداری ســنتی زیبایــی هــا و ضعــف هایــی داشــته کــه
بایــد زیبــای هــا را گرفــت و ســعی در جبــران نقــاط ضعــف
داشــت و عــزاداری هــای امــروز هــم نــکات مثبــت و منفــی
دارد کــه بایــد در جــذب خوبــی هــا قــدم برداشــت ،امــا
متاســفانه بعضــی از ســبک هــا را بــه عنــوان یکــی از طالیــه
داران ســبک جدیــد مداحــی در اســتان نمــی توانــم بپذیــرم.
مقدســی تصریــح کــرد :ســبک هــای مداحــی نباید از ســبک
خواننــده هــای بدنــام و بــه اصطــاح لــس انجلســی گرفتــه
شــود ،امــا متاســفانه بایــد گفــت بعضــی رعایــت نمــی کنند
و از اصــل محتــوای مداحــی دور شــده انــد.
ورود برخــی مداحــان نــا آشــنا بــه ایــن عرصــه و همچنیــن
نشســتن افــرادی بیاطــاع در مجالــس آنهــا ،قطعــا موجــب
وارد شــدن آســیب جــدی بــه آیینهــای نــاب و اصیــل و
ارزشهــای معنــوی میشــود کــه بایــد ایــن موضــوع
بــه صــورت اساســی توســط نهادهــای فرهنگــی مربوطــه
ریشــهیابی و رفــع شــوند.
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امــروز تاســوعا روز دلدادگــی بــه حضــرت سیدالشــهدا(ع)
و مویههــای عاشــقانه و نجــوای قرنهــا سرســپردگی بــه
علمــدار کربــا اســت ،مــردم اردبیــل ایــن روز را بــا آئیــن
ســنتی و هزارســاله شــمعگردانی روایــت میکننــد.
اردبیــل بــه عنــوان خاســتگاه تشــیع ،در حالــی عشــق و
عاشــقی و وابســتگی کامــل خــود را بــه خانــدان اباعبــداهلل
الحســین (ع) بویــژه حضــرت ابوالفضــل العبــاس (ع) بــه
اثبــات رســانده کــه ایــن دلدادگــی در مــاه محــرم و بــا
برگــزاری آئیــن هایــی کــه بــه ایــن منطقــه تعلــق دارد ،بــه
اوج خــود مــی رســد ،آئیــن هایــی کــه هــزاران ســال قدمــت
داشــته و حکایــت از هــزاران ســال سرســپردگی اســت.
اردبیــل مملــو از آئیــن هایــی در شــور و عشــق حســینی و
میــراثدار فرهنــگ عاشــورایی اســت و مــردم آن از گذشــته
تاکنــون ارادتــی خالصانــه بــه ســاالر شــهیدان حضــرت
امــام حســین (ع) ،حضــرت ابوالفضــل (ع) و خانــدان پــاک
سیدالشــهدا دارنــد ،بــه طــوری کــه در طــول تاریــخ ایــن
شــهر و منطقــه بــه شــهر حســینی شــهرت داشــته اســت.
آئینهای اصیلی که در دنیا بینظیر است
تمــام ایــن ارادت و سرســپردگی بــا برگــزاری آئیــن هایــی
نمــود پیــدا مــی کنــد کــه صدهــا و هــزاران ســال قدمــت
داشــته و از نســل هــا بــه نســل هــای دیگــر منتقــل مــی
شــود ،آئیــن هایــی کــه مختــص اردبیــل و مــردم ایــن دیــار
بــوده و یــا از ایــن منطقــه بــه ســایر کشــور منتقــل شــده
اســت.
مــردم اردبیــل بــه مانند ســایر مناطــق و فرهنگهــای مختلف
کشــور ،دارای آداب و رســوم و ســنن خاصــی در برگــزاری
مراســم عــزاداری و ســوگواری بــوده ،امــا برخــی از ایــن
مراســم از جملــه طشــت گــذاری ،شــمع گردانــی ،برپایــی
دســتجات محــات ششــگانه و ...نــه تنهــا در کشــور بلکــه در
سراســر دنیــا بــی نظیــر و متعلــق بــه منطقــه اردبیــل اســت
و همیشــه در بررســی آیینهــای عاشــورایی مــورد مطالعــه
قــرار گرفتــه اســت .چنانچــه مراســم مــاه محــرم در اردبیل را
سرشــار از نشــانه هــا و نمادهــا کــرده اســت.
شــمع گردانــی یکــی از ایــن آییــن هــا اســت کــه در اردبیــل
تجلــی و بــه نمــادی از عشــق و ارادت مبــدل شــده اســت.
آئینــی بــرای نشــان دادن عشــق و ارادت بــه علمــدار کربــا،
امــروز عاشــقان ابالفضــل بــه روز موعــود رســیده انــد.
عزاداری در اردبیل سرشار از نشانهها و نمادها
یکـی از پژوهشـگران تاریخـی و دینـی اسـتان اردبیـل در
گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشـت :در روز تاسـوعا دسـتجات

عـزاداری اقـدام بـه شـمع گردانی مـی کنند کـه بـا برگزاری
ایـن مراسـم سـنتی ،عشـق و ارادت بـه خانـدان عصمـت و
طهـارت در ایـن روز بـه نقطـه اوج خـود مـی رسـد.
بیــوک جامعــی اضافه کــرد :در ایــن آئین کــه از ظهر تاســوعا
در شــهرها و نقــاط مختلــف اســتان اردبیــل آغــاز شــده و تــا
غــروب ادامــه مــی یابــد ،عــزاداران بــا دســتههای شــمع بــه
مســاجد مختلــف محــات رفتــه و بــا روشــن کــردن شــمع
کــه در حقیقــت نــذری آنهــا محســوب میشــود ،عشــق و
ارادت خــود را بــه حضــرت ابوالفضــل (ع) نشــان میدهنــد.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن آئیــن ســنتی بیــش از هــزار ســال
در اردبیــل قدمــت دارد ،افــزود :ایــن مراســم در زبــان ترکــی
و محلــی بــه نــام «شــمعپایالمــا» معــروف بــوده و عــزاداران
حســینی بعــد از هشــت روز عــزاداری در مســاجد و خیابــان
هــا و محــات اردبیــل در روزی کــه منتســب بــه علمــدار
رشــید کربــا ،حضــرت ابوالفضلالعبــاس (ع) اســت اقــدام
بــه روشــن کــردن شــمع میکننــد و در ســوگ آن علمــدار
رشــید بــر ســر و ســینه میزننــد.
ایــن پژوهشــگر دینــی اوج عــزاداری مــردم اردبیــل را در روز
تاســوعا و عاشــورا عنــوان کــرد و بیــان داســت :در تاســوعای
حســینی همــه دســتههای عــزاداری شــامل محــات
شــشگانه ،شــعبات آن و مــردم عــزادار بــه خیابــان
مــی آینــد و ضمــن عــزاداری و برگــزاری اجتمــاع بــزرگ
تاســوعایی ،آییــن شــمعگردانی را نیــز بــا شــکوه خــاص و
هرچــه تمــا م تــر برگــزار مــیکننــد.
روشن کردن  ۴۱شمع در  ۴۱مسجد اردبیل
وی در تشــریح برگــزاری ایــن مراســم در اردبیــل تصریــح
کــرد :آییــن شــمع گردانــی در روز تاســوعا تــا اذان مغــرب
ادامــه مییابــد و عــزاداران گاه بــه صــورت گروهــی و گاه در
قالــب دســت ه هــای عــزاداری و اغلــب نیــز بــا پــای پیــاده بــه
 ۴۱مســجد قدیمــی شــهر اردبیــل رفتــه و بــا نیتــی خالص و
بــا هــدف بــرآورده شــدن حاجاتشــان شــمع را روشــن و برای
ی خواننــد.
شــهدای کربـا نیــز فاتحــه و صلــوات مـ 
آییــن شــم ع گردانــی مختــص گــروه یــا ســنین خاصــی
نیســت چنانچــه برگــزاری ایــن آئیــن در بیــن جوانــان و
نوجوانــان و بویــژه بانــوان از حــال و هــوای خــاص برخــوردار
اســت ،بطوریکــه بانــوان در حالــی کــه چــادر و لبــاس ســیاه
بــر تــن کردهانــد در ســقاخانه ابوالفضــلالعبــاس (ع)
اردبیــل جمــع شــده و ضمــن ســر دادن نــدای عــزاداری
بــه شــکل خــاص بــا روشــن کــردن شــمع و گــره زدن
تکهپارچههایــی خواســتار بــرآورده شــدن حاجــات خــود و
خانــواده مــی شــوند.

آســیب شناســی آیینهــای محــرم بــرای احیــا و
پویایــی ســنتهای اصیــل
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان اردبیــل در گفتگــو بــا
خبرنــگار مهــر آســیب شناســی آییــن هــای مــاه محــرم در
راســتای احیــا و رشــد و پویایــی برخــی ســنت هــا اصیــل
را ضــروری برشــمرد و تاکیــد کــرد کــه بایــد آیینهــای
عــزاداری اصیــل در اردبیــل احیــاء شــود.
حجــت االســام مهــدی ســتوده بــا بیــان اینکــه بایــد توجــه
ویــژه ای بــه احیــا و توســعه آییــن هــا و فرهنــگ هــای غنــی
اردبیــل اعمــال شــود ،یــادآور شــد :بــی شــک ایــن مهــم
اهــداف قیــام ســید و ســاالر شــهیدان امــام حســین (ع) و
فلســفه عاشــورا بــا بیــش از پیــش بازگــو خواهــد کــرد.
وی شــمع گردانــی را جــزو آئیــن هــای کهــن منطقــه
برشــمرد و متذکــر شــد :ایــن آئیــن هــا نشــانگر دلدادگــی
و ارادت مــردم اســتان اردبیــل بــه علمــدار کربــا بــوده و
هرســاله بــا شــکوه خــاص بــرگار مــی شــود.
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان همچنیــن بــا اشــاره بــه
گســترش بیــش از پیــش فرهنــگ عاشــورایی در جامعــه
بیــان داشــت :امــروز ایــن فرهنــگ نــاب در نســل جــوان
نمــود عینــی پیــدا کــرده چراکــه امــام حســین (ع) و مکتــب
عاشــورا بهتریــن ســرمایه بــرای هدایــت نســل جــوان و
مهمتریــن ســپری اســت کــه مــی توانــد جامعــه را از آســیب
هــا و معضــات محافظــت کنــد.
وی افــزود :حضــور خالصانــه ایــن جوانــان در واقعــه عاشــورا،
درس بزرگــی بــرای جوانــان عصــر حاضــر اســت تــا با تاســی
از جوانــان عاشــورا و بنــی هاشــم ،بــرای احیــای اســام و
ترویــج ارزش هــای دینــی در جامعــه تــاش کننــد.
توســعه آئیــن هــزار ســاله اردبیــل بــه ســایر
مناطــق کشــور
شــمع گردانــی آیینی مختــص اردبیــل اســت و از ســال های
گذشــته تاکنــون همــه ســاله بــا شــکوه خاصــی برگــزار مــی
شــود ،امــا ایــن آئیــن طــی ســال هــای اخیــر در اســتان های
دیگــر کشــور بویــژه اســتان هــای شــمالغرب و همجــوار
اردبیــل رواج یافتــه و مــردم ایــن مناطــق نیــز آئیــن شــمع
گردانــی را بــه عنــوان آئینــی بــرای عــرض ارادت بــه خانــدان
سیدالشــهدا (ع) برگــزار مــی کننــد.
آئیــن شــمع گردانــی فرصتــی اســت کــه هــر ســال مــردم
ایــن اســتان بــرای اثبــات دلدادگــی و محبــت خــود بــه
حضــرت سیدالشــهدا (ع) بویــژه علمــدار کربــا کــه روز
تاســوعا منتســب بــه اوســت ،عشــق خــود را بــا شــوری
معنــوی در مســاجد مویــه مــی کننــد .
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طشتگذاری؛نمادبیعتباسقایکربال/آئین۶۰۰سالهعزاداریدراردبیل
«طشــت گــذاری» آئینــی  ۶۰۰ســاله منتســب بــه اردبیــل
اســت؛ آئینــی کــه امــروز بــه بســیاری از مناطــق کشــور
گســترش یافتــه و بــه نمــادی از بیعــت بــا ســقای کربــا و
آغــاز عزاداریهــای محــرم تبدیــل شــده اســت.
در آســتانه مــاه محــرم مســاجد اردبیــل بــه یــاد ســقای
کربــا آیینــی را اجــرا مــی کننــد کــه بــا نام طشــت گــذاری
شــناخته مــی شــود ،آئینــی کــه در ســطح کشــور منتســب
بــه اردبیــل بــوده و دارای قدمــت چنــد صــد ســاله اســت.
ایــن آییــن پیــش از آغــاز محــرم در تمــام مســاجد ،محالت،
امامــزاده هــا ،حســینیه هــا و برخــی منــازل اردبیــل بــا آداب
خــاص و همــراه بــا عــزاداری و تعزیــه برگــزار مــی شــود.
واقعــه کربــا و بســته شــدن فــرات بــه روی امام حســین (ع)
و یارانشــان و ایثارگــری هــای ســقای کرب ـا بــرای رســاندن
آب بــه تشــنگان و حماســه آفرینــی یارانــی کــه بــا لبانــی
تشــنه ،شــهد شــهادت را نوشــیدند ،بــه یقیــن قداســت و
جایــگاه واالی آب را در فرهنــگ شــیعیان و بــه خصــوص
ایرانیــان کــه از دیربــاز نیــز از جایــگاه خــاص و معنــوی
برخــوردار بــوده ،عمــق و وســعت بســیاری بخشــیده اســت
تــا جایــی کــه انعــکاس ایــن امــر را در فرهنــگ مــردم و بــه
خصــوص در شــکل گیــری آداب و رســوم و آئیــن هــا شــاهد
هســتیم.
قداست و جایگاه واالی آب در فرهنگ شیعیان
رســم طشــت گــذاری یــا طشــت گردانــی نیــز از جملــه
مراســمی اســت کــه مــی تــوان  طبق ایــن آییــن هــا معرفی
کــرد کــه منســوب بــه شــهر اردبیــل بــه طــور خــاص و مردم
آذربایجــان بــه طــور عــام اســت .در ایــن آئیــن ،طشــت نمــاد
مشــک ســقای کربــا ،آب ،رود و نمــاد فراتــی اســت کــه بــه
روی حســین (ع) و یارانــش بســته شــد.
در اردبیــل قدیــم ایــن رســم از بیســت و هفتــم مــاه ذیحجــه
و بــا برگــزاری مراســم طشــت گــذاری در مســجد جامــع این
شــهر آغــاز مــی شــد و از روزهــای بعــد مســاجد دیگــر نیــز
بــه نوبــت طشــت گــذاری و طشــت گردانــی مــی کردنــد.
امــروزه نیــز این مراســم بــا انــدک تغییراتــی در چندیــن روز
بــا شــور و حــال خاصــی برگــزار مــی شــود.
عــزاداری ایــام مــاه محــرم در اردبیــل بــا مراســم طشــت
گــذاری آغــاز و هــر روز در دو محلــه شــهر مراســم طشــت
گــذاری برگــزار مــی شــود .در روز اول در محــات «طــوی»
و «اونچــی میــدان» ،روز دوم محلــه «اوچــدکان» و
«سرچشــمه» و در آخریــن روز از مــاه نیــز مراســم طشــت
گــذاری در دو محلــه «پیرعبدالملــک» و «عالــی قاپــو» انجام
مــی شــود.
بــه ایــن صــورت کــه دســته هــای زنجیرزنــی و ســینه
زنــی بــا نوحــه ســرایی و نواختــن طبــل و شــیپور و حمــل
علمهــای عــزاداری ،بــه یــاد تشــنگان کربــا مشــکی را پــر
از آب کــرده و آن را بــه همــراه طشــت هایــی از جنــس برنــز
یــا مــس کــه بــه طــور معمــول بــر دوش ریــش ســفیدان
هــر محلــه حمــل مــی شــود ،بــه مســجد مــی برنــد و بعــد از
طــواف مســجد طشــت هــا در جــای مخصــوص خــود قــرار
گرفتــه و بــا خوانــدن دعــای مخصــوص ،طشــت گــذاری پــر
از آب مــی شــود.
نمــادی از رفتــار جوانمردانــه امــام حســین (ع) در
مقابــل ســپاه حــر
در فرهنــگ عاشــورا و در توضیــح بیشــتر ایــن ســنت آمــده
اســت کــه «ایــن ســنت بــه تاســی از اقــدام ســاالر شــهیدان
و یــادآور رفتــار جوانمردانــه امــام حســین (ع) در مقابــل

ســپاه حــر مــی باشــد کــه بــه روایتــی آن حضــرت ،در روز
 ۲۷ذیحجـه ،آب مشــک هــا را در طشــت هــا ریختــه و تمــام
لشــکر حــر و اســبان آنهــا را ســیراب نمودنــد».
یکــی از پژوهشــگران و محققــان اســتان اردبیــل در ایــن
خصــوص بــا اشــاره بــه جایــگاه ارزشــمند شــیعی و حســینی
ایــن اســتان مــی گویــد کــه اردبیــل ســهم بســزایی در
اعتــای فرهنــگ و تمــدن شــیعی و علــوی کشــور داشــته
و ایــن شــهر از جایــگاه و پایــگاه خاصــی در تشــیع و مکتــب
علــوی برخــوردار مــی باشــد.
بیــوک جامعــی بــا بیــان اینکــه مداحــی هــا و آییــن هــای
حســینی ایــن شــهر همــواره الگــوی ســایر نقــاط کشــور
بــوده اســت ،افــزود :اردبیــل بــا داشــتن ســه خصیصــه در
عــزاداری خــود توانســته اســت فرهنگ  ۶۰۰ســاله عــزاداری
خــود را حفــظ کنــد کــه در ایــن میــان اخــاص ،داشــتن
نظــم و نیــز خــود جــوش بــودن آییــن هــای محــرم از جمله
ایــن خصایــص اســت.
ســهم اردبیــل در اعتــای فرهنــگ و تمدن شــیعی
و علــوی
وی بــا اشــاره بــه اخــاص عــزاداری مــردم آذربایجــان و
اردبیــل تصریــح کرد :نظمــی کــه در عــزاداری اردبیــل وجود
دارد بــه طــور مطلــق در هیــچ جــا تعریــف شــده نیســت و
آییــن هــا ایــن منطقــه نــه تنهــا قابــل تغییــر نیســتند ،بلکه
در طــول شــش قــرن گذشــته بــا کمتریــن تحریــف دنبــال
شــدهاند.
مهمتریــن پایــه نظــم و ترتیــب عــزاداری هــای اردبیــل،
تقســیم بنــدی محــات اســت .بــه ایــن ترتیــب کــه شــهر
اردبیــل ،از قدیــم بــه شــش محلــه در قالــب ســه محلــه
حیــدری و ســه محلــه نعمتــی تقســیم شــده اســت .در بیــن
ایــن محــات ،یــک محلــه نقــش بزرگتــر و یکــی نقــش
میانــه و دیگــری نقــش کوچکتــر دارد.
وی اردبیــل را یکــی از پرســابقه تریــن مناطــق ایــران در
برگــزاری مراســم عــزاداری امــام حســین (ع) مــی دانــد.
اردبیــل یکــی از پرســابقه تریــن مناطــق کشــور در
برگــزاری عــزاداری
محــات حیــدری عبــارت هســتند از «تــاوار» کــه بــرادر

بزرگتــر اســت« ،اوچ دکان» بــرادر متوســط و «پیــر
عبدالملــک» بــرادر کوچکتــر .در محــات نعمتــی نیــز،
«گازران» بــرادر بزرگتر اســت و «سرچشــمه» برادر متوســط
و عالــی قاپــو بــرادر کوچکتــر .دیگــر مســاجد و محالت شــهر
نیــز بــه عنــوان زیــر شــاخه ایــن شــش مســجد و محلــه
طبقــه بنــدی مــی شــوند و هــر کــدام دســته عــزاداری
مشــخص و مجــزا دارنــد.
بــه ایــن ترتیــب بــه جــز روز اول و نهــم محــرم و یــک روز
جمعــه  کــه مــا بیــن ایــن ده روز واقــع مــی شــود ،هــر روز
دســته یکــی از محــات ششــگانه و شــعبه هایــش به بــازار و
خیابــان مــی آینــد و عــزاداری مــی کننــد.
پژوهشــگر و محقــق عــزاداری اردبیــل تاریخچــه طشــت
گــذاری در ایــن منطقــه را دارای غنــا و بــر طبــق مســتندات
تاریخــی عنــوان و متذکــر شــد :وقتــی امــام حســین (ع)
وارد منــزل چهاردهــم میشــود بــا شــنیدن خبــر شــهادت
ن مظهــر بــه یــاران خــود
ص ابــ 
ن عقیــل و قیــ 
مســلمابــ 
دســتور میدهنــد آب کافــی بــه همــراه داشــته باشــند کــه
ایــن روز مبنــای طشــتگــذاری اهالــی اردبیــل اســت.
ت گــذاری در اردبیــل در بیش
جامعــی بــا بیــان اینکــه طشـ 
از  ۴۱مســجد شــهر انجــام میشــود ،تصریــح کــرد :بــا تــداوم
ایــن آداب و رســوم اعتقــادی ،در حقیقــت اردبیــل ســنت
ت گــذاری بــا ســابقه چنــد صــد ســاله را حفظ کــرده و
طشـ 
آن را امــروز بــه عنــوان یــک فرهنــگ اصیــل مســتند و قابــل
اتــکا معرفــی مــی کنــد.
روایــت ســفر تاریخــی کاروان امــام حســین (ع) در
عزاداریهــای اردبیــل
وی یــادآور شــد :بعــد از طشــتگــذاری از روز دوم محــرم
همزمــان بــا ورود کاروان امــام حســین بــه دشــت کربــا 
اهالــی اردبیــل در قالــب محــات ششــگانه عــزاداری خــود
را بــه همــراه شــعبات خــود در خیابانهــای اصلــی انجــام
مــیدهنــد و در روز تاســوعا و عاشــورا بــا شــم ع گردانــی
در  ۴۱مســجد و عــزاداری در ســطح شــهر عشــق و حــرارت
حســینی بــه اوج میرســد.
جامعــی بــه رونــد تاریخــی ســفر امــام حســین (ع) از مدینــه
و مکــه بــه کربـا اشــاره کــرد و بیــان داشــت ۴۶۰ :کیلومتــر
مســافتی کــه امــام حســین(ع) بــا خانــواده خــود تــا کربــا 
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طــی کــرد دارای حــوادث گوناگونــی بــود کــه اهالــی اردبیــل
بــه صــورت منظــم ایــن تاریــخ را بــا حــوادث آن گرامــی مــی
دارنــد و بــا بــه پیشــواز رفتــن گرامیداشــت ایــن مناســبت
هــا ،عــزاداری دهــه محــرم را بــا شــور و حــرارت برگــزار مــی
کننــد.
آئیــن طشــت گــذاری اردبیــل کــه از ســال  ۹۱بــه عنــوان
یکــی از آئینهــای عــزاداری مختــص اردبیــل در فهرســت
آثــار ملــی کشــور ثبــت شــده ،بــی شــک یکــی از آئیــن های
عــزاداری دارای آداب و رســوم کهــن و فرهنــگ و ویژگــی
هــای ممتــاز بــوده و امــروزه بــه کنگــره بــزرگ عــزاداری در
ســطح ملــی تبدیــل شــده اســت.
مدیــرکل ســابق میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری اردبیــل نیــز آییــن طشــت گــذاری در اردبیــل
را نمــادی از بیعــت بــا امــام حســین (ع) مــی دانــد و تاکیــد
دارد کــه عشــق و ارادت بــه امــام حســین کــه یکی از فلســفه
هــای آییــن طشــت گــذاری اســت.

تاکیــد بــر حفــظ عــزاداری ســنتی در برگــزاری
مراســم طشــت گــذاری
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان اردبیــل گفــت :آییــن
طشــت گــذاری از قدمــت  ۶۰۰ســاله برخــوردار بــوده و یکی
از بخشهــای اصلــی عــزاداری مــردم ایــن اســتان در مــاه
محــرم اســت.
حجتاالســام مهــدی ســتوده بــا تأکیــد بــه اینکــه طشــت
گــذاری بــه نوعــی معرفــی عزاداریهــای اردبیــل اســت،
اضافــه کــرد :برگــزاری باشــکوه و صحیــح آن فرصتــی بــرای
معرفــی اردبیــل و عشــق مــردم ایــن شــهر بــه اباعبــداهلل
الحســین (ع) اســت.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت آئیــن طشــت گــذاری اردبیــل در
آغــاز آئیــن هــای عــزاداری کشــور و اســتان افــزود :در ســال
هــای اخیــر ایــن آئیــن بــا فراگیــری و اســتقبال گســترده ای
مواجــه بــوده و در حــال تبدیــل بــه کنگــره بــزرگ ملــی در
آئیــن هــای عــزاداری کشــور اســت.

آیین طشـت گـذاری بایـد در گسـتره فراجغرافیایی
مطرح شـود
مســعود علویــان صــدر یــادآور شــد :طشــت گــذاری مــردم
اردبیــل در مــاه محــرم نمــادی از حســینیت در ایــن اســتان
اســت و مــردم خــود ایــن آییــن را مدیریــت کــرده و نســل
بــه نســل و ســینه بــه ســینه تــا بــه امــروز آن را حفــظ کرده
انــد.
وی بــا بیــان اینکــه میــراث داران آییــن طشــت گــذاری
مــردم اردبیــل جامعــه محــور اســت ،افــزود :جامعــه محوری
ایــن اثــر نشــان از مدیریــت مردمــی طشــت گــذاری در
اردبیــل اســت کــه بایــد ایــن آییــن معنــوی در میــراث
معنــوی کشــور ثبــت مــی شــد کــه بعــد از پیگیــری هــای
مختلــف ثبــت ملــی ایــن آییــن محقــق شــد.
مدیــرکل ســابق میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و
گردشــگری اردبیــل بــا بیــان اینکــه میــراث معنــوی در
جهــان حــدود  ۱۰ســال اســت کــه شــناخته مــی شــود
امــا ایــن میــراث را ایرانیــان صدهــا ســال اســت کــه مــی
شناســند ،متذکــر شــد :آییــن طشــت گــذاری بایــد در
گســتره فراجغرافیایــی مطــرح شــود.
ایــن آییــن در مناطــق مختلــف ایــن اســتان از جملــه
روســتاهای اردبیــل نیــز بــا انــدک تفاوتــی اجــرا میشــود.
در مجمــوع طشــت گــذاری شــور جمعــی آغــاز عزاداریهــا
بــرای امــام حســین (ع) را تداعــی میکنــد و یکــی از
شــاخصههای اصلــی عــزاداری اردبیلیهــا در مــاه محــرم
اســت.

ســتوده بــا بیــان اینکــه طشــت گــذاری از آییــن هــا و آداب
عــزاداری و تعزیــه منســوب بــه منطقــه اردبیــل بــوده و در
مســاجد و حســینیه ایــن شــهر برگــزار میشــود ،تصریــح
کــرد :اجــرای ایــن مراســم در روز اول در مســجد جامع شــهر
اردبیــل ،روز دوم در مســاجد اصلــی محــات شــش گانــه
و مســجد بــزرگ یــا مســجد اعظــم اردبیــل و روز ســوم در
مســاجد محــات ،حســینیه هــا و منــازل انجــام میشــود.
فلسفه برگزاری آئین طشت گذاری در اردبیل
وی در تشــریح فلســفه برگــزاری آئیــن طشــت گــذاری در
اردبیــل متذکــر شــد :در اعتقــاد دینــی شــهروندان اردبیلــی،
طشــت گــذاری بــه دلیــل نمــاد عهــد مجــدد بــا شــهدای
کربــا حامــل پیــام معنــوی غنــی بــوده و از تقــدس خاصــی
برخــوردار اســت.
مدیـرکل تبلیغـات اسلامی اسـتان ادامـه داد :این سـنت به
تاسـی از اقـدام سـاالر شـهیدان و یـادآور رفتـار جوانمردانـه
امـام حسـین (ع) در مقابـل سـپاه حـر اسـت کـه بـه روایتی
آن حضـرت ،در روز  ۲۷ذیحجـه ،آب مشـک هـا را در طشـت
هـا ریختـه و تمام لشـکر حر و اسـبان آنهـا را سـیراب کردند.
وی بیــان داشــت :آنچــه غنــای معنــوی ایــن مراســم را
بیشــتر میکنــد ،تجدیــد پیمــان بــا ســاالر شــهیدان بــه
ت آب نمــاد آب
صــورت نمادیــن اســت .در ایــن آییــن طش ـ 
فــرات اســت و عــزاداران بــا دســت زدن بــه طشــت بیعــت
خــود بــا ســاالر شــهیدان را تجدیــد میکننــد.
ســتوده در عیــن حــال اســتفاده ابــزاری از آییــن طشــت

گــذاری بــرای جمــعآوری نــذورات در برخــی مســاجد
اردبیــل را خــاف رویــه و نادرســت دانســت و بیــان داشــت:
بــه دلیــل اهمیــت و دالیــل برگــزاری ایــن آییــن ،انتظــار
مــیرود از هرگونــه اقــدام انحرافــی و خرافهپرســتی در
پیرامــون آن خــودداری شــود.
نباید از آیین طشت گذاری استفاده ابزاری شود
وی در خصــوص خــارج کردن طشــت از مســاجد و قــراردادن
آن در مقابــل در ورودی مســاجد جهــت جمع کــردن نذورات
افــزود :ایــن اقــدام اســتفاده ابــزاری اســت و نبایــد از آییــن
طشــت گــذاری اســتفاده ناصحیــح داشــت.
مراســم طشــت گــذاری در تمــام روســتاهای اســتان اردبیــل
نیــز بــا نظــم و ترتیــب زمانــی و مکانــی خلــل ناپذیــر و البته
بــا آداب و رســوم مخصــوص هــر روســتا کــه در ظاهــر شــاید
اختــاف بســیار اندکــی بــا هــم داشــته باشــند امــا در محتوا
یکــی هســتند ،برگــزار مــی شــود.

بــه گفتــه ریــش ســفیدان روســتاهای اردبیــل یکــی دو روز
قبــل از برگــزاری مراســم طشــت گــذاری ،طشــت مــورد نظر
را از مســجد برداشــته شــده و بعــد از تمیــز و معطرکــردن،
پارچــه ســیاه روی آن مــی کشــند.
در روز طشــت گــذاری نیــز پــس از نوحــه و روضــه مــردم بــه
صــورت دســته جــات منظــم بــا برداشــتن طشــت عــزاداری
از مســجد ،آن را بــا آییــن خاصــی در دو منطقــه و در منــزل
دو نفــر از قدیمــی هــای روســتا مــی گرداننــد.
در ایــن آئیــن دســته جــات در دو ســتون منظــم کــه بیــرق
هــای عــزاداری در جلــوی آن قــرار دارد بــه حرکــت درآمــده
و هــر کــدام از ایــن ســتون هــا بــا زمزمــه «شــابت» یــا ســر
دســته ســتون و بــا صــدای بلنــد ،یــک ســتون «حســین»
و در جــواب آن ســتون دیگــر «مظلــوم» مــی گوینــد و بــه
همیــن ترتیــب تــا خانــه حــاوی طشــت ایــن مســیر پیموده
مــی شــود و در آنجــا بــا ذکــر مصیبــت کوتــاه ،طشــت عــزا
برداشــته شــده و از مســیر دیگــر بــه ســوی مســجد حرکــت
مــی کننــد.
در طــول مســیر ،طشــت توســط اهالــی بدرقــه و در عــزای
آن طالیــه داران آزادی و مردانگــی ،اشــک ریختــه و نــذورات
خــود را پــس از زیــارت طشــت بــه داخــل آن مــی ریزنــد و
یــا بیشــتر مــردم نــذورات قربانــی خــود را جلــوی طشــت و
دســته عــزادار ذبــح کــرده و پــس از ذکــر مصیبــت همــه رو
بــه قبلــه ایســتاده و دعــای شــفای مریــض هــا و بیمــاران و
بــر آورده شــدن حاجــات نیازمنــدان دعــای حاجــت خوانــده
مــی شــود.

تکیــه حســینی
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مراســم ســنتی عــزاداری اســتان بوشــهر بهویــژه مراســم
ســینهزنی ســنتی بوشــهری عالقهمنــدان زیــادی در کشــور
دارد و شــاهد حضــور گســترده هموطنــان در مراســم دهــه
اول محــرم در ســطح اســتان هســتیم.
حــال و هــوای ایــران اســامی روی نــوا و نوحــه و بــا زمزمــه
نــام «حســین» اوج میگیــرد ،دور یــا نزدیــک فرقــی نــدارد،
صــدا خیلــی خیلــی زود گــوش و دلــت را همــراه میکنــد،
هیئتهــای مذهبــی از اول محــرم خیمههــای عــزا را بــه پــا
کردهانــد و شــب و روز شــهر را شــور و شــعور بخشــیدهاند.
کوچههــا را کــه قــدم میزنــی از شــهر و روســتا تــا
دورتریــن آبــادی ایــن دیــار حــرف و کالم یکــی اســت ،محرم
ـران ســیاهپوش در
حســابش بــا همــه آئینهــا جداســت ،ایـ ِ
محــرم حــال و هوایــش یکــی اســت ،غــرب و شــرق و شــمال
و جنــوب نــدارد ،تــرک و لــر و کــرد و بلــوچ و ترکمــن و
عــرب هــم نــدارد ،اینجــا همــه لهجههــا و زبانهــا و اقــوام،
حســین(ع) را صــدا میزننــد.
آیینهــای ســنتی عاشــورایی روایــت گــر عاشــقانهای
حزنانگیــز از مردمــان ایــران اســت ،عاشــقانهای کــه گاه
ســرتاپای اهالــی ایــن دیــار را در خــاک و «گِل» فروبــرده
تــا هــر عــزاداری زمزمــه کنــد :آب حیــات مــن اســت خــاک
ســر کــوی تــو.
روایـت ایـن عاشـقانه از روزهـا قبل از محرم شـروع میشـود،
از ایامـی کـه همهچیـز مهیـای عـرض ارادتـی دیگـر اسـت.
خیمههـا در شـهر پـا میگیـرد؛ دیوارهـا و خیابانهـا
سـیاهپوش میشـوند و نوحههـای محلـی تـا روسـتاهای
دورافتـاده ضجـه میزننـد .در ایـن گـزارش سـراغ برخـی
آئینهـای عاشـورایی در جنـوب ایـران میرویـم.

«بوشهر» مقصد ویژه مسافران در دهه اول محرم
فرقــی نــدارد کــه محــرم در مــرداد و شــهریور بــا گرمــای
بــاالی  ۴۰درجــه باشــد یــا فصل ســرد ســال ،اســتان بوشــهر
بهواســطه آیینهــای خــاص خــود در مــاه محــرم بهویــژه
دهــه اول محــرم در بیــن مــردم کشــور و جهــان زبانزد اســت
و هرســاله در ایــن ایــام میزبــان ارادتمنــدان ســید الشــهداء
اســت.
آیینــی کــه قدمــت  ۱۰۰ســاله دارد و از دل برآمــده و بــر دل
نشســته اســت تــا جایــی کــه عــرض ارادت و عشــق مــردم
ایــن بــوم و دیــار بــه امــام حســین(ع) و یارانش ثبــت جهانی
شــده اســت.
عشــقی کــه سالبهســال بــه آن افزودهشــده و ایــن
انســجام و شــور و ارادت را جهانــی کــرده اســت و هرســاله
شــاهد افزایــش اســتقبال از ایــن ســبک عــزاداری هســتیم.
بُر یا حلقه عاشقی
در مــاه محــرم بانــوان و آقایــان هرکــدام آیینهــای
جداگان ـهای دارنــد؛ زنهــا بهگون ـهای بــا زنــان کربــا همنــوا
میشــوند و مــردان نیــز نغمههــای ارادت خــود را بــه گونــه
دیگــر بیــان میکننــد.
ســینهزنی ســنتی مــردان در بوشــهر عجیــن شــده بــا
هارمونــی اســت کــه افــراد از کودکــی بــدون آمــوزش
تئوریهــای بنیــادی موســیقی کامــ ً
ا آن را رعایــت
میکننــد .
نوحهخوانهــا در مرکــز دایــره قــرار میگیرنــد و عــزاداران
«بُر»هــا یــا حلقههایــی را تشــکیل میدهنــد کــه دور
نوحهخــوان میگردنــد و ســینه میزننــد.

در ایــن آییــن افــرادی هســتند کــه بــه نظــم و هماهنگــی
افــراد در تشــکیل ایــن حلقههــا و ســینهزدن کمــک
میکنــد کــه بــه آن «بُرســاز» و یــا «ســینهگردان»
میگو ینــد .
سینهزنی سنتی بوشهر با نظم زیبا میشود
یکــی از ســینهگردانهای بوشــهری بــا اشــاره بــه
زیباییهــا و ویژگیهــای خــاص ســینهزنی بوشــهری
اظهــار داشــت :زمانــی ســینهزنی ســنتی بوشــهری زیبــا
میشــود کــه همــراه بــا نظــم و هماهنگــی باشــد.
محمــد بحرینــی افــزود :ابتــدای ســینهزنی «پیشخــوان»
آغازگــر ماجــرا اســت و بــا تعــداد انــدک آغــاز میشــود
و کمکــم بــه تعــداد برهــا و افــراد حاضــر در مراســم
ســینهزنی اضافــه میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه حرکــت متحــد بُرهــا از نمــای بــاال
شــبیه امــواج دریــا اســت ،افــزود :نوحهخــوان ماننــد یــک
ناخــدا در مرکــز جمعیــت ایــن دریــای متالطــم را رهبــری
میکنــد.
وی بــا بیــان اینکــه بُرســازی یــک تخصــص در اســتان
بوشــهر بــوده و بســیار دشــوار اســت ،بیــان کــرد :اگــر بُرهــا
بهصــورت منظــم تشــکیل نشــود و حرکــت هــر یــک از
افــراد ناهماهنــگ باشــد ،بــر کل برهــا تأثیــر میگــذارد.
عزاداری بوشهر منحصر به فرد است
حســین ادیبــی کارشــناس تشــکلهای دینــی تبلیغــات
اســامی اســتان بوشــهر اظهــار داشــت :ســبک عــزاداری
اســتان بوشــهر در ســطح کشــور زبانــزد خــاص و عام اســت و
عالقهمنــدان بســیار زیــادی دارد.
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وی اضافــه کــرد :مراســم عــزاداری در اســتان
بوشــهر دارای ویژگیهــای فنــی و خصوصیــات
منحصربهفــردی اســت کــه میتــوان بــه
حلقههــای منظــم عــزاداران بــا نــام «بــر» در
ســبک «ســینهزنی بوشــهری» اشــاره کــرد.
کارشــناس تشــکلهای دینــی تبلیغــات
اســامی اســتان بوشــهر بــا بیــان اینکه مراســم
«ســنج و دمــام» نیــز یکــی دیگــر از آئینهــای
خــاص بوشــهر اســت ،تصریــح کــرد :مراســم
ســنج و دمــام بهمنظــور آگاهســازی مــردم از
آغــاز مراســم عــزاداری انجــام میشــود.

حســن تــوزی از مداحــان و نوحهخوانــان
قدیمــی و مشــهور اســتان بوشــهر پیرامــون
پیشــینه ســینهزنی ســنتی بوشــهری و نحــوه
اجــرای آن گفــت :پیرامــون نحــوه بــه وجــود
آمــدن ســینهزنی ســنتی و آوردن آن توســط
ناخــدا عبــاس بحثهــای مختلفــی وجــود دارد
کــه بایــد ســاعتها پیرامــون آن صحبــت شــود
ولــی میگوینــد ناخــدا عبــاس در ســفرهای
خــود نوحــهای را میخوانــد و چــون کســی
نبــود کــه ســینه بزنــد صبــر میکــرد تــا
موجــی بــه عرشــه کشــتی برخــورد کنــد و
آهنگــی ایجــاد کنــد کــه همــان آهنــگ کــر
بــود .در نوحهخوانــی ســنتی بوشــهر نوحــه اول
و دوم را بــا آهنــگ کــر میخوانیــم و بعــدازآن
نوحــه ســوم و چهــارم خوانــده میشــود.
وی گفــت :در ســینهزنی ســنتی بوشــهری
ســینهزنان بــا دایــره هندســی  ۷۵دور هــم
میچرخنــد و پیشخــوان ایــن را بــه ۲۵
میرســاند و نوحهخــوان اصلــی دور را از ۲۵
تحویــل میگیــرد و تــا  ۷۵میبــرد کــه در
«واحــد» هــم همیــن اســت.
تــوزی افــزود :در ســینهزنی ســنتی بوشــهر
بهماننــد انداختــن ســنگ در آب کــه بهصــورت
حلقهحلقــه بــاز میشــود ،صــف اول بــه ســمت
بیــرون اســت و آهنــگ کــر میشــود و هــر چــه
جمعتــر میشــوند بــه شــکل غنچــه میشــوند
و اگــر بــه ســینهزنی ســنتی نگریســته شــود
شــبیه یــک غنچــه اســت کــه وقتــی دس ـتها
بــاال مـیرود غنچــه بــاز و وقتــی پاییــن میآیــد
بســته میشــود و دور شــمع کــه همــان
حضــرت ســید الشــهداء (ع) اســت همــه در
یــک عــزا میچرخنــد.

اشعار غنی در مداحی بوشهر
وی بــه برگــزاری مراســم خاص و ســنتی «شــام
غریبــان» در نقــاط مختلــف اســتان اشــاره کرد
و ادامــه داد :ایــن برنامــه بــر اســاس خصوصیات
هــر منطقــه از اســتان متفــاوت اســت و بــا
آدابورســوم مختلفــی برگــزار میشــود.
ادیبــی بیــان کــرد :مراســم ســنتی «صبحــدم»
نیــز یکــی دیگــر از رســوم ســنتی مــردم در
اســتان بوشــهر اســت کــه شــب عاشــورا پــس
از مراســم ســینهزنی برگــزار میشــود و تــا
صبــح ادامــه دارد و پایانبخــش آن نمــاز
صبــح اســت کــه در واقــع مــردم بــا عــزاداری
شــبزندهداری میکننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اشــعار استفادهشــده در
عــزاداری اســتان بوشــهر دارای ســبک خــاص
و غنــای بســیار باالیــی اســت ،گفــت :مراســم
ســینهزنی بــا یــک شــیب شــروع میشــود و
پیشخــوان مراســم را ادامــه میدهــد و بــه
نوحهخــوان میســپارد و ایــن رونــد ادامــه دارد
تــا اینکــه در اوج و باالتریــن شــیب« ،واحــد»
خوانــده میشــود و ســبک ســینهزنی تغییــر
میکنــد.
حضور در بوشهر در ایام محرم
کارشــناس تشــکلهای دینــی تبلیغــات
اســامی اســتان بوشــهر اظهــار داشــت :یکــی
از ویژگیهــای اشــعار مداحــی اســتان بوشــهر
ایــن اســت کــه ب ـهدوراز هرگونــه غلــو و اغــراق
خوانــده میشــود و کمتریــن آســیبها را
شــاهد هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه عــزاداری اســتان بوشــهر
از هرگونــه بدعــت و آســیب مبــرا اســت ،تصریــح کــرد:
عــزاداری اســتان بوشــهر گل سرســبد و زبانــزد اســت و
اســتقبال خوبــی از ایــن عــزاداری صــورت میگیــرد.
ادیبــی بــا بیــان اینکــه افــرادی از نقــاط مختلــف کشــور در
ایــام محــرم بــه اســتان بوشــهر ســفر میکننــد ،ادامــه داد:
در دهــه اول محــرم شــاهدیم کــه افــرادی از نقــاط مختلــف
کشــور بــه بوشــهر میآینــد و ســینهزنی خــاص بوشــهری
را بــه نظــاره مینشــینند و برخــی افــراد هــم در ایــن مراســم
مشــارکت میکننــد.
استفاده از سبک عزاداری بوشهر در نقاط مختلف
وی بیــان کــرد :اخیــرا ً مشــاهده میشــود کــه مداحــان
برجســته کشــور از ریتــم عــزاداری جنــوب و بهویــژه اســتان
بوشــهر اســتفاده میکننــد و مراســم ســنج و دمــام نیــز
در آئیــن تشــییع شــهدا در نقــاط مختلــف کشــور اســتفاده
میشــود.
کارشــناس تشــکلهای دینــی تبلیغــات اســامی اســتان
بوشــهر افــزود :اســتفاده از نــوای دشــتی در مراســمهای

مختلــف در ســطح کشــور نشــاندهنده قــوت عــزاداری
بوشــهر اســت کــه هــم از نظــر شــکلی و هــم از نظــر
محتوایــی دارای برجســتگی زیــادی اســت.
فلسفهسینهزنیبوشهری
وی گفــت :هــر آهنگــی در مراســم عــزاداری اســتان بوشــهر
دارای شناســنامه مشــخص اســت کــه شــاعر ،آهنگســاز و
اجراکننــده اول دارد و ایــن مثلــث را بــرای آهنگهــا داریــم.
کارشــناس تشــکلهای دینــی تبلیغــات اســامی اســتان
بوشــهر ادامــه داد :اشــعار تکــراری در حــال حاضــر خیلــی
کــم وجــود دارد و اشــعار بســیار قــوی ،بجــا و کوبنــده و
واقع ـاً بینظیــر اســت کــه بحمــداهلل در کل کشــور و حتــی
برخــی کشــورهای دیگــر کــه هموطنانمــان حضــور دارنــد
اســتقبال میشــود و ارتباطهــای قــوی و ســنتی در قلــب
مــردم ایجــاد کــرده اســت و اگــر بــه ایــن ســینهزنی حتــی
بهصــورت خــارج از بحــث حــزن و عــزا  نیــز نگریســته شــود
از شــنیدن و دیــدن آن ســیر نمیشــویم کمــا اینکــه وقتــی
در عمــق ایــن آییــن نگریســته شــود دنیایــی از اطالعــات و
آهنگهــا در وصــف اهلبیــت(ع) در خــود دارد.

اســتقبال گســترده از ســینهزنی
بو شــهر ی
نوشــاد نوشــادی رئیــس شــورای هیئتهــای
مذهبــی کشــور اظهــار داشــت :مــردم اســتان
بوشــهر عشــق و ارادت بســیار زیــادی بــه ائمــه
اطهــار و بهویــژه امــام حســین(ع) ســید و
ســاالر شــهیدان دارنــد.
وی اضافــه کــرد :ایــن عشــق و ارادت مــردم
اســتان بوشــهر بهخوبــی در مراســم عــزاداری
محــرم و صفــر خــود را نشــان میدهــد و
مراســم و برنامههــای مختلــف ایــن دیــار بیانگــر عشــق و
دلدادگــی ایــن مــردم اســت.
رئیــس شــورای هیئتهــای مذهبــی کشــور خاطرنشــان
کــرد :در دهــه اول محــرم شــاهدیم کــه مــردم از نقــاط
مختلــف کشــور خــود را بــه بوشــهر و دیگر شــهرهای اســتان
میرســانند و در مراســم عــزاداری شــرکت میکننــد کــه
بیانگــر جایــگاه ویــژه مراســم عــزاداری در اســتان اســت.
جذابیت باالی عزاداری بوشهری
نوشــادی ادامــه داد :ســبک عــزاداری اســتان بوشــهر دارای
جذابیــت بســیار زیــادی اســت و زمانــی کــه در دیگــر نقــاط
کشــور نیــز اجــرا میشــود ،بــا اســتقبال چشــمگیری روبــرو
میشــود و اخیــرا ً در برخــی نقــاط شــاهد اجــرای ایــن
مراســم در محــرم و صفــر و دیگــر مراســم عــزاداری هســتیم.
وی ادامـه داد :اسـتان بوشـهر در عرصـه برگـزاری مراسـم
عـزاداری و مداحـی دارای بـزرگان فراوانی اسـت کـه در کنار
حفـظ سـنتها و آئینها ،نقش مهمـی در جلوگیـری از ورود
بدعتهـا و خرافـات بـه ایـن مراسـم دارند.

تکیــه حســینی
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عشق تار و پود  ۶هزار لباس شیرخوارگان حسینی را به هم می دوزد
دوخــت ،بســته بنــدی و توزیــع شــش هــزار بســته لبــاس
از محــل کمــک هــای مردمــی بــرای برگــزاری مراســم
شــیرخوارگان حســینی نشــان از عشــق عمیــق و دیرینــه
مــردم خراســان جنوبــی بــه اهــل بیــت(ع) دارد.
بــاز بــوی کربــا مــی آیــد ،بــوی شــقایق هــا در همــه جــا
بــه رقــص درآمــده ...بــاز بــوی ایثــار ،بــوی عشــق مــی آیــد.
دوبــاره کوچــه پــس کوچــه هــای شــهر و روســتاهای
خراســان جنوبــی مشــکی پــوش شــده انــد .دوبــاره نجــوای
«یــا امــام کربــا» از پنجــره هــا ،شبســتان هــا و تکایــا بــه
گــوش مــی رســد.
مـردم ایـن دیـار از هفتـه هـا پیـش خـود را بـرای نوکـری
آقایشـان آمـاده کـرده اند .یکـی برای شـب اول محـروم وقت
روضـه گرفتـه و دیگـری بـرای شـب دوم ،آن یکـی دیگر هم
بـرای تاسـوعا و عاشـورای حسـینی بـی قـراری مـی کند.
عــده ای دیگــر کــه دستشــان بــه جایــی بنــد نیســت ،بــه
نوبــه خودشــان راه بندگــی اهــل بیــت(ع) را برگزیــده انــد.
عــده ای جــوان و یــا مســن از  ۲۰روز گذشــته گــرد هــم آمده
انــد تــا بــرای برگــزاری مراســم شــیرخوارگان حســینی،
زمینــه را آمــاده کننــد.
توزیــع و بســته بنــدی شــش هــزار بســته لبــاس کــودک
بــرای مراســم عــزای فرزنــد صغیــر امــام حســین(ع) ،علــی
اصغــر (ع) ،راهــی اســت کــه جوانــان ،نوجوانــان و حتــی
خردســاالن بــرای نوکــری پیــش گرفتــه انــد.
عاشقانه هایی که تمامی ندارد
بـرای دیـدن محفـل نوکـری عاشـقان امـام حسـین(ع) قدم
بـه یکـی از کوچـه های شـمال شـهر مـی گذاریـم .جایی که
نسـبت به سـایر مناطق شـهری از امکانات کمتـری برخوردار
اسـت امـا عشـق و دلدادگـی در جای جـای آن موج مـی زند.
قــدم بــه مســجد صاحــب الزمانی مــی گذاریــم .همــان جایی
کــه گروهــی از پایــگاه صابــره تحــت عنــوان گــروه جهــادی
جمــع شــده انــد تــا بــرای برگــزاری مراســم شــیرخوارگان
حســینی لبــاس هــا را تولیــد و بســته بنــدی کننــد.
از صفــر تــا  ۱۰۰کار دســت خودشــان اســت .اجناســی
کــه قب ـا بــا کمــک هــای مردمــی و خیریــن تهیــه شــده،
در گارگاه کوچکــی دوختــه مــی شــود و ســپس بــه دســت
عاشــقان اهــل بیــت(ع) بســته بنــدی مــی شــود.
نــگاه غــم انگیــز اعضــای حاضــر در مســجد و صــدای نوحــه،
حدیــث امــام رضــا (ع) را در ذهنــم یــاد آوری مــی کنــد
کــه فرمودنــد« :هــر گاه مــاه محــرم فــرا مــی رســید ،پــدرم
(موســی بــن جعفــر علیــه الســام) دیگر خنــدان دیــده نمی
شــد و غــم و افســردگی بــر او غلبــه مــی یافــت تــا آن کــه ده
روز از محــرم مــی گذشــت ،روز دهــم محــرم که می شــد ،آن
روز ،روز مصیبــت و انــدوه و گریــه پــدرم بــود).
بــه راســتی کــه عاشــقانه هــای مــردم کویرنشــین خراســان
جنوبــی بــرای اهــل بیــت (ع) تمامــی نــدارد.
نوکری برای امام حسین(ع) غرور آفرین است
یکـی از اعضـای گروه جهـادی در گفـت و گو با خبرنـگاران با
اشـاره به اهـداف خـود بیـان کـرد :از اینکه بـرای فرزنـد امام
حسـین (ع) نوکـری می کنـم ،احسـاس غرور مـی کنم.
کوثــر خانــی مســک بیــان کــرد :تنهــا خواســته ام از امــام
حســین(ع) ایــن اســت کــه نگاهــش را از مــن نگیــرد تــا
بتوانــم همیشــه  بــرای اهــل بیــت(ع) نوکــری کنــم.
وی بــا بیــان اینکــه آرزوی کربــا دارم ،گفــت :تاکنــون بــه
کربــا نرفتــه ام امــا مــی دانــم کربــا بهشــت روی زمیــن
اســت و آرزوی رفتــن دارم.

خانــی بــا اشــاره بــه جنــگ روانــی دشــمن بیــان کــرد :بایــد
بــا الگــو گرفتــن از امــام حســین(ع) تــا آخریــن قطــره خــون
در مقابــل ظلــم و ســتم ایســتادگی کنیــم.
تذکره کربال می خواهم
در ســکوتی ســنگین ســربند هــا را داخــل بســته بنــدی مــی
گــذارد .گاه و بــی گاه نفــس عمیقــی مــی کشــد و چیــزی
زیــر لــب زمزمــه مــی کنــد .تنهایــی اش را در هم میشــکنم و
علــت حضــورش را مــی پرســم.
ســرش را بــاال مــی گیــرد و مــی گویــد :تــا حــاال کربـا نرفته
ام و تنهــا تذکــره کربــا را از امــام حســین(ع) مــی خواهم.
خــودش را فاطممــه رمضانــی معرفــی مــی کنــد و مــی
گویــد :گاهــی در خــواب هایــم کربــا را مــی بینــم امــا
تاکنــون تصویــرش را از نزدیــک ندیــده ام.
بغــض مــی کنــد و مــی افزایــد :تنهــا خواســته ام ایــن اســت
کــه یــک بــار در بیــن الحرمیــن بایســتم و درد دل هایــم را
بــه امــام حســین(ع) و حضــرت ابوالفضــل(ع) بگویــم.
تنها برای بندگی آمده ام
آخونــدی بابیــان اینکــه تنهــا بــرای بندگــی آمــده ام ،مــی
گویــد :خدمــت بــرای امــام حســین(ع) و اهــل بیــت(ع) از
هــر کاری ارزشــمند تــر اســت.
وی بیــان مــی کنــد :وقتــی شــنیدم کــه بــرای مراســم
شــیرخوارگان حســینی لبــاس بســته بنــدی مــی شــود،
بــدون هیــچ معطلــی خــودم را بــه ایــن مــکان رســاندم تــا
خدمتــی بــرای اهــل بیــت (ع) کــرده باشــم.
آخونــدی بــا بیــان اینکــه نبایــد بگذاریــم ســیره زندگــی
امــام حســین(ع) فرامــوش شــود ،مــی افزایــد :بایــد ایثــار ،از
خودگذشــتگی و محبــت را همــواره ماننــد امامــان مــان در
دل داشــته باشــیم.
وی بــا بیــان اینکــه برخــی از افــراد بــه دنبــال کــم رنــگ
کــردن فرهنــگ شــهادت و روش زندگانــی اهــل بیــت(ع)
هســتند ،مــی گویــد :نبایــد اجــازه دهیــم بدخواهــان ائمــه
اطهــار(ع) بــه هــدف پلیــد خــود برســند.
دوخت و بسته بندی  ۶هزار لباس
مســئول پایــگاه صابــره بیرجنــد بــا اشــاره بــه فعالیــت ایــن

پایــگاه بیــان کــرد :اعضــای ایــن پایــگاه در قالــب اردوی
جهــادی؛ بــرش ،دوخــت و بســته بنــدی لبــاس هــای مربوط
بــه شــیرخوارگان حســینی را انجــام مــی دهنــد.
آســیه اکبرپــور بــا بیــان اینکــه ایــن افــراد فعالیــت هــای
خــود را از دو هفتــه گذشــته آغــاز کــرده انــد ،گفــت :دوخــت
لبــاس هــا از اول ذی الحجــه آغــاز شــده و  ۲۰نفــر در ایــن
زمینــه همــکاری دارنــد.
وی ترویــج فرهنــگ اســام دوســتی و خدمــت بــه اهــل
بیــت(ع) را از مهــم تریــن اهــداف ایــن کار دانســت و افــزود:
بــرای بســته بنــدی لبــاس هــا  ۲۵نفــر همــکاری مــی کنند.
اکبرپـور با بیان اینکه این بسـته بندی برای سـایر شهرسـتان
ها فرسـتاده شـده اسـت ،اظهار کرد :تا مراسـم شـیرخوارگان
حسـینی شـش هزار بسـته لباس آماده خواهد شـد.
مســئول پایــگاه صابــره بیرجنــد بــا بیــان اینکــه عمــده
اعضــای ایــن اردو ،جوانــان هســتند ،گفــت :خدمــت بــرای
اهــل بیــت (ع) پیــر و جــوان نمــی شناســد.
وی بــا بیــان اینکــه هزینــه هــای عمــده ایــن کار از محــل
کمــک هــای خیریــن تامیــن شــده اســت ،اظهــار کــرد:
ایــن کار در  گام اولیــه در قالــب گــروه کوچکــی انجــام مــی
شــد امــا بــا توجــه بــه اســتقبال مــردم بــه مجمــع جهانــی
حضــرت علــی اصغــر (ع) وصــل شــدیم.
تشکیل گروه های خدمت رسان محله محور
مســئول بســیج ســازندگی خراســان جنوبــی هــم در ایــن
خصــوص بیــان کــرد :بــا توجــه بــه نزدیکــی محــرم ،مســجد
صاحــب الزمانــی دوخت و بســته بنــدی لباس شــیرخوارگان
حســینی را در دســتور کار قــرار داده انــد.
مهــدی هنــری بــا بیــان اینکه بــه طــور متوســط  ۲۰نفــر در
زمینــه دوخــت و  ۳۰نفــر در بحــث بســته بنــدی مشــارکت
دارنــد ،گفــت :توزیــع شــش هــزار بســته لبــاس در برنامــه
ایــن گــروه جهــادی اســت.
وی هــدف از اجــرای ایــن برنامــه را خدمــت هــر چــه بیشــتر
بــه اهــل بیــت دانســت و افــزود :ایــن امــر باعــث حضــور هــر
چــه بیشــتر جوانــان در برنامــه هــای مذهبــی مــی شــود.
هنــری بیــان کــرد :یکــی از برنامــه هــای پیــش رو در بســیج
ســازندگی ،تشــکیل گــروه هــا خدمــت رســان محلــه محــور
اســت کــه در پایــگاه هــای بســیج تشــکیل مــی شــود.
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محرم در میان اقوام ایرانی /از شاهحسینگویان تا علمبندی

روایــت محــرم و سیاهپوشــی ایــران حکایــت ارادت اســت،
ارادتــی از نزدیکتریــن شــهرها بــه پایتخــت تــا دورتریــن
آبادیهــا و روســتاها ،جایــی کــه آئینهــای عاشــورایی
فرصتــی بــرای ادای دیــن و عــرض ارادت اســت.
ایــران اســامی روی نــوا و نوحــه و نــام «حســین» اوج
گرفتــه ،دور یــا نزدیــک فرقــی نــدارد ،صــدا خیلــی خیلــی
زود گــوش و دلــت را همــراه میکنــد ،هیئتهــای مذهبــی
از اول محــرم خیمههــای عــزا را بــه پــا کردهانــد و شــب و
روز شــهر را شــور و شــعور بخشــیدهاند.
کوچههــا را کــه قــدم میزنــی از شــهر و روســتا تــا
دورتریــن آبــادی ایــن دیــار حــرف و کالم یکــی اســت ،محرم
ـران ســیاهپوش در
حســابش بــا همــه آئینهــا جداســت ،ایـ ِ
محــرم حــال و هوایــش یکــی اســت ،غــرب و شــرق و شــمال
و جنــوب نــدارد ،تــرک و لــر و کــرد و بلــوچ و ترکمــن و
عــرب هــم نــدارد ،اینجــا همــه لهجههــا و زبانهــا و اقــوام،
حســین(ع) را صــدا میزننــد.
آیینهــای ســنتی عاشــورایی روایــت گــر عاشــقانهای
حزنانگیــز از مردمــان ایــران اســت ،عاشــقانهای کــه گاه
ســرتاپای اهالــی ایــن دیــار را در خــاک و «گِل» فروبــرده
تــا هــر عــزاداری زمزمــه کنــد :آب حیــات مــن اســت خــاک
ســر کــوی تــو.
روایــت ایــن عاشــقانه از روزهــا قبــل از عاشــورا شــروع
میشــود ،از ایامــی کــه همهچیــز مهیــای عــرض ارادتــی
دیگــر اســت .خیمههــا در شــهر پــا میگیــرد؛ دیوارهــا و
خیابانهــا ســیاهپوش میشــوند و نوحههــای محلــی تــا
روســتاهای دورافتــاده ضجــه میزننــد.
آئینهــای عاشــورایی در ایــران اســامی هرکــدام در نــوع
خــود منحصربهفــرد بــوده کــه تاکنــون تعــدادی از آئینهــا
در فهرســت میــراث معنــوی ایــران نیــز بــه ثبــت رســیده
اســت.

«طشت گذاری» مراسمی برای استقبال از ماه محرم
آیینهـا و مراسـمهای عـزاداری در مـاه محـرم همهسـاله در
سراسـر کشـور و بهخصوص در شـهرها و روسـتاهای مختلف
آذربایجان شـرقی با شـور و عشـق خاصی به امام حسـین(ع)
برگزار میشـود و عاشـقان آن حضـرت عهـده و ارادت خود را
هرسـال در قالـب عـزاداری مسـتحکمتر میکنند.
ایــن آیینهــای عــزاداری بــه فراخــور فرهنــگ و شــیوههای
مرســوم مــردم اســتان آذربایجان شــرقی متفــاوت اســت و از
دیربــاز همــواره در قالــب هیئتهــای مذهبــی و راهانــدازی
دســتهها و تکایــا برگزارشــده اســت.
یکـی از نـکات جالـب در ایـن خصـوص بـه نحـوه برگـزاری
مراسـمهای خـاص مـاه محـرم مربـوط میشـود کـه آداب
عـزاداری پـس از گذشـت صدها سـال ،شـکل خـود را حفظ
کردهاند .مراسـم طشـت گذاری در بیشـتر شـهرهای اسـتان
قبـل از آغـاز مـاه محـرم برگـزار میشـود و بهنوعـی مراسـم
اسـتقبال از ماه محرم نیز اسـت .آیین طشـتگـذاری یکی از
قدیمیترین سـنتها و مناسـک ایرانی اسـت کـه در روزهای
پایـان مـاه ذیالحجـه برگزار میشـود.
ایــن آییــن کــه بهنوعــی آمــاده شــدن مــردم بــرای مــاه
محــرم و صفــر نیــز اســت بــه ایــن نحــو برگــزار میشــود کــه
طشـتهای آب کــه نمــادی از فــرات هســتند را بــه مســاجد
و حســینیهها میآورنــد و ایــن ســنت بــه پیــروی از اقــدام
امــام حســین(ع) در مقابــل ســپاه حــر اســت کــه در روز ۲۷
ذیالحجــه ،آب مشــکها را در طشــتها ریختــه و تمــام
لشــکر حــر و اس ـبهای آنهــا را ســیراب کردنــد.
عــزاداران حســینی در ایــن آییــن ،طش ـتها را بــاالی ســر
میگیرنــد و مســجد را دور میزننــد .ســپس در داخــل
آنهــا آب میریزنــد و مــردم دســت بــه طشــت و آب آن
میزننــد و بــا امــام حســین(ع) و حضــرت ابوالفضــل(ع)
بیعتــی دوبــاره میکننــد.

برگزاری مراسم شام در مساجد شهرها و روستاها
یکــی دیگــر از آیینهــای ایــن مــاه برگــزاری مراســم
نــذری در مســاجد شــهرها و روســتاها اســت ،بهطوریکــه
هرســال  ۱۰روز اول مــاه محرم در بیشــتر مســاجد شــهرها و
روســتاها بیــن مــردم غــذای نــذری توزیــع میشــود.
بهطــور نمونــه در شــهر «تیمورلــو» از توابــع شهرســتان
آذرشــهر ،توزیــع آبگوشــت در تمــام مســاجد ایــن شــهر طی
 ۱۰روز اول مــاه محــرم مرســوم اســت .بهطوریکــه هــرروز
چنــد نفــر بــا خریــد گوســفند و قربانــی کــردن آن ،مقدمات
پخــت و تهیــه آبگوشــت را در آشــپزخانه مســجد فراهــم
میســازند و شــب بعــد از نمــاز مغــرب و عشــا ،مــردان
محلــه در مســجد آن محلــه جمــع شــده و بعــد از عــزاداری
و ســینهزنی غذاهــای نــذری بیــن مــردم توزیــع میشــود.
همچنیــن در ایــام محــرم مــردم بســیاری از مناطــق اســتان
اقــدام بــه توزیــع گوشــت و غــذا بیــن عــزاداران و همچنیــن
نیازمنــدان منطقــه میکننــد.
پخــش نــذورات ازجملــه نــان ،شــربت ،شــیر داغ و حلــوا در
امامزادههــا مرســوم اســت و حتــی در برخــی از امامزادههــا
مــردم گوســفند قربانــی کــرده و گوشــت آن را در بیــن
دســتهها پخــش میکننــد.
«علمگردانی» به یاد علمدار دشت کربال
مراســم «علمگردانــی» بــه یــاد علمــدار دشــت کربـا از دیگر
مراس ـمهای مــردم اســتان در ایــام محــرم اســت .علمهــای
متبــرک به نــام حضــرت ابوالفضــل(ع) صبح عاشــورا توســط
فــرد خاصــی کــه علمگــردان نــام دارد گردانــدهمیشــود و
درگذشــته علمگــردان از ســادات محــل انتخــاب میشــد.
در روزهــای اول محــرم در زمــان شــکلگیری دســته
عــزاداری روســتا ،علمهــا یکییکــی وارد و در میــدان
گردانــده میشــوند .ایــن مراســم در طــول دو مــاه محــرم
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و صفــر در اغلــب نقــاط اســتان و بهخصــوص در مراغــه کــه
معروفتریــن بخــش شــهر بخشــایش اســت و نیــز در قــرا
ملــک تبریــز برگــزار میشــود و گاهــی از صبــح عاشــورا تــا
بعدازظهــر ادامــه مییابــد.
برگزاری سنت قدیمی علم بندی در آذربایجان
برگــزاری ســنت قدیمــی «علــم بنــدی» در آذربایجــان
شــرقی مرســوم اســت .ایــن مراســم بهخصــوص در شــهر
مراغــه و محلــه دروازه مراغــه در ســومین روز محــرم برگــزار
میشــود.
سرپرســت هیئتهــا پارچــه و روســریها را بــر روی علــم
نصــب میکننــد کــه ارتفــاع آن بــه  ۵۰متــر میرســد .علــم
را در مســجد لبــاس میپوشــانند و بــا ســاموصلوات بــه
میــان جمعیــت میآورنــد و تــا اربعیــن بــه همــان صــورت
برافراشــته میمانــد و  ۲۸صفــر گروههــای ســینهزنی و
نوحهخوانــی مراغــه علــم را برداشــته و بــه مــکان قبلــی
منتقــل میکننــد .بــر بــاالی علــم پنجــه یــا تیغــه نصــب
میشــود.
شاه حسین گویان رایجترین آیین ماه محرم
شــاه حســین گویــان نوعــی مراســم مذهبــی اســت کــه در
ایــام مــاه محــرم در بیشتــر نقــاط آذربایجــان شــرقی و
بهطــور گســترده در تبریــز برگــزار میشــود.
ایــن مراســم از چنــد روز مانــده بــه مــاه محــرم تــا دهمیــن
روز از همیــن مــاه و ظهــر عاشــورا ادامــه مییابــد.
در زبــان ترکــی آذربایجانــی ،مــردم بــه ایــن مراســم
«شاخســی» میگوینــد کــه کوتــاه شــده واژه
« شا هحسین » ا ســت .
قدیمیتریــن مراســم عــزاداری منحصــر بــه فــرد آذریهــا  
مراســم «شاخسی-واخســی» اســت ،ریشــه لغــوی شاخســی
واخســی چنــدان معلــوم نیســت ،امــا برخــی آن را مخفــف
و تحریفشــدهی «شــاه حســین وای حســین» میداننــد.
دســتههای عــزاداری شاخســی -واخســی ،از چنــد روز
مانــده بــه مــاه محــرم ،شــبها در حســینیهها و مســاجد
تشکیلشــده و بــا حضــور عــزاداران ،در صفهایــی طویــل و
زنجیــروار ،راهــی کوچــه و خیابــان شــده و مرثیههــا و اشــعار
مذهبــی در رثــای ســاالر شــهیدان و یارانــش ســر میدهنــد.
اوج ایــن مراســم در ظهــر عاشــورا و پــس از اتمــام عــزاداری
ظهــر عاشوراســت کــه عــزاداران ،بــا ذکــر «شاخســی،
واخســی» ،پــس از طــی کــردن مســیری طوالنــی نهایتــاً
خــود را بــه خیمههــای بــه آتــش کشــیده شــده (نمــاد
خیمههــای امــام حســین(ع) و یارانــش در کربــا) رســانده
و بــه ســوگ واقعــه مینشــینند.
عــزاداران در مراســم شــاه حســینگویــان (شاخسِ ــی) ،نوعی
چــوب مخصــوص ایــن نــوع عــزاداری را از زمیــن تــا فــرق
ســرخود حرکــت میدهنــد ،درحالیکــه هماهنــگ پاهــای
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خــود را بــه زمیــن میکوبنــد ،وقتیکــه چــوب بــه ســمت
پاییــن آورده میشــود ،گروهــی بــا صــدای بلنــد نــدای
شاخسِ ــی (شــاه حســین) و زمانــی کــه چــوب بــه سرشــان
نزدیــک میشــود ،گــروه دیگــر بــا صــدای بلنــد نــدای
ی حســین) ســر میدهنــد.
واخسِ ــی(وا 
شام غریبان
عــزاداران حســینی در غــروب عاشــورا ،بــا تشــکیل
دســتههای عــزاداری بــه دو گــروه تقســیم میشــوند
و بافاصلــه چنــد متــری از همدیگــر حرکــت میکننــد،
ضمــن همخوانــی مرثیههــا و اشــعاری کــه بــا ســینهزنی
همــراه اســت ،در شــام غریبــان امــام حســین(ع) عــزاداری
میکننــد .
عــزاداران در ایــن مراســم بــا حضــرت زینــب(س) و حضــرت
زینالعابدیــن(ع) و ســایر یــاران و خانــدان امــام حســین(ع)
ابــراز همــدردی میکننــد.
مشعل گردانی «پولکه»
یکــی از منحصربهفردتریــن مراســمهای عــزای حســینی
کــه در واپســین روزهــای دهــه نخســت مــاه محــرم در
بخشهایــی از جنــوب اســتان آذربایجــان شــرقی برگــزار
میشــود ،مراســم مشــعل گردانــی «پولکــه» شهرســتان
عجبشــیر اســت.
«پولکــه» نــام نوعــی تــوپ آتشــین ساختهشــده از پارچــه
اســت کــه آن را بــا ســیمی میبندنــد و بعــد از نفــت انــدود
کــردن ،آتــش میزننــد.
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در شــب تاســوعای حســینی و شــب عاشــورا دههــا «پولکــه»
آتشــین در میــان عزاداریهــای دیگــر و در فضــای تاریــ 
ک
شــب چرخانــده میشــود.
پولکــه هــا در تاریکــی شــب میچرخنــد و یــاد  ۷۲خورشــید
فــروزان دشــت کربــا را گرامــی میدارنــد.
در اعتقــادات محلــی مــردم اســتان توســل بــه دســتههای
عــزاداری بــرای شــفای بیمــاران از ســاالر شــهیدان جایــگاه
ویــژهای دارد بــه طــوری کــه بارهــا مشاهدهشــده بیمــاران
زیــادی در مراســمهای عــزاداری شــفا یافتهانــد.
شبیهخوانی در ظهر عاشورا
از معمولتریــن آیینهــای عــزاداری حســینی در ایــن
اســتان« ،شــبی ه خوانــی» اســت .شــبی ه خوانــی صورتــی از
بازســازی وقایــع کربــا اســت.
در ایــن آییــن افراد بــه شــیوهای تجریدی بــه دو گروه اشــقیا
یشــوند .اشــقیا بــا لبــاس ســرخ و
و امــا م خوانهــا تقســیم م 
تیــره و صــدای ناهنجــار و امــا م خوانهــا بالبــاس ســبز و
صدایــی دلنشــین وقایعــی چــون شــهادت حضــرت عبــاس،
ی اکبــر ،حضــرت قاســم و امــام حســین(ع) را به
حضــرت علـ 
یگذارنــد.
نمایــش م 
مراســم «شــمع گــذاری» از دیگــر آیینهــای ایــن مــاه در
اســتان اســت کــه در غــروب تاســوعا هــر کــس در طــول
ســال بــرای گشــودن مشــکلی نــذر کــرده اســت بایــد بــه
درب  ۴۱مســجد بــرود و در هرکــدام شــمع روشــن کنــد.
گفتــه میشــود در قدیــم بــه دلیــل نبــود بــرق و چــراغ،
روشــنایی هیئتهــا از ایــن راه تأمیــن میشــد.
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ندای «یا عباس یا عباس» طنینانداز شد« /ماتم» کلیدواژه مردم شاهرود
آئیــن ســنتی «یــا عبــاس یــا عبــاس» نماد بــه اوج رســیدن
عــزاداری امــام حســین(ع) در مــاه محــرم بــا حضــور اقشــار
مختلــف مــردم ،هیئــات مذهبــی و عشــاق اهلبیــت(ع) بــه
میزبانــی تکیــه بــازار شــاهرود برگزار شــد.
بــرای دیــدن یکــی از مهمتریــن مراســم ســنتی عــزاداری
مــاه محــرم اســتان ســمنان بایــد تــا تیــغ آفتــاب ظهــر
پنجــم محــرم صبــر کــرد امــا پیــش از آن بایــد خیابــان
پرشــیب و تــاب شــهید قدوســی شــاهرود را بــه ســمت
کوچــه نخــل پیمــود جایــی کــه درختــان قطــور و
سایهگســتر چنــارش نشــان از قدمــت بافــت تاریخــی آن
دارد جایــی کــه خانههــای قدیمــی شــهر شانهبهشــانه
هــم دادهانــد و بــه ترتیــب نشســتهاند ،بــرای حضــور در
مراســم ســنتی بایــد راهــی محلههــای قدیمــی شــد.
میآینــد از دور و نزدیــک از اینســوی و آنســو ،برخــی
پراکنــده و انفــرادی ،برخــی همــراه بــا هیئتهــای
عــزاداری ،امــا مقصــد یکجــا اســت تکیــه بــازار شــاهرود از
قدیمیتریــن نقــاط تجمــع مــردم در ایــن شــهر ،تکی ـهای
قدیمــی بــر ســر گــذری باریــک کــه یــک خــودرو هــم
بــرای ورود بــه آن بایــد احتیــاط کنــد بنایــی کــه وقتــی آن
را میســاختند هنــوز محمدشــاه قاجــار بــه دنیــا نیامــده
بــود.
مردم مهمان تاریخیترین نقطه شهر
خشــت خشــتش بــوی تاریــخ میدهــد ،مخصوص ـاً وقتــی
محوطـهاش را بــرای برگــزاری مراســم ســنتی «یــا عبــاس
یــا عبــاس» آبپاشــی میکننــد .شــهرتش را از زنجیــر و
پــوش بــاالی ســقفش میگیــرد زنجیــری کــه میگوینــد
متعلــق بــه کشــتی روسهــا در  ۱۰۰ســال پیــش اســت و
بــا گاری آن را از بنــدر گــز بــه شــاهرود آوردهانــد تــا ســقف
تکیــه را بــه چنــاری پیونــد دهــد و اســتحکام آن را تضمین
کنــد خیلیهــا هنــوز بــه آن تکیــه زنجیــری میگوینــد
و پــوش بــزرگ آنکــه پارچــهای کرمــی رنــگ اســت و
هرســال نزدیــک محــرم بــا دههــا طنــاب و طــی مراســمی
ســنتی گســترده میشــود و پــس از محــرم نیــز دوبــاره
جمــع خواهــد شــد امــا هــر چــه عاشــقی بخواهــی زیــر این
پــوش کهــن و در جــوار ایــن زنجیــر تاریخــی یــادگار قدیــم
وجــود دارد فقــط بایــد تــا پنجــم محــرم صبــر کــرد.
گروهگــروه میرســند ،خیابانهــای منتهــی بــه تکیــه
مســدود هســتند ،از ســاعتها قبــل خودروهــا نمیتواننــد
در آن تــردد کننــد وقتــی آخریــن پیــچ منتهــی بــه تکیــه
بــازار را میگذرانــی خیــل جمعیــت و دود اســپند و نــوای
نوحهخوانــی خوشآمــدت میگوینــد ،دل در ســینه
میتپــد .ســاعت عاشــقی اســت.
هیئتهــا یکــی پــس از دیگــری میرســند ،بیــد آبــاد،
غربــا ،عشــاق الحســین(ع) ،باغزنــدان ،مصــا ،مهدیــه،
حضــرت ابوالفضــل(ع) ،هیئــت الرضــا(ع) و  ...همــه
میآینــد و ســینهزنان خــط باریــک خیابــان صدوقــی را
پــی میگیرنــد ،نواهــا باهــم ادغــام میشــود ،ملغمــهای
اســت اینجــا کــه تفکیکــش کمــی دشــوار مینمایــد،
زنجیرزنــان و ســینهزنان یکــی پــس از دیگــری میرســند،
زنــان در پیــادهرو هســتند ،چشــمها گریــان اســت امــا
امــروز همــه ســبکتر هســتند.
آغاز مراسم با چرخش دوار پرچمها
مراســم بــا ورود هیئتهــا بــه تکیــه آغــاز میشــود نوبــت
میکروفــون مرکــزی اســت کــه نوحههــا را واحــد کنــد،
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میگویــد :نوحــه ســنتی یــا عبــاس میــراث معنــوی مــردم
شــاهرود اســت کــه ســالهای ســال ســینه در ســینه
پیچیــده تــا امــروز به مــا رســیده اســت ،اصـ ً
ا مهم نیســت
ایــن مراســم چــه میــزان قدمــت دارد مهــم غنــای ایــن
مراســم و بــه اوج رســاندن عــزاداری محرم اســت و بســیاری
معتقــد هســتند از ایــن مراســم بــه بعــد اســت که عــزاداری
محــرم بــه اوج خــود رســیده و بهنوعــی هدایتکننــده
تمامــی مراســم عــزاداری محــرم تــا روز نخــل محســوب
میشــود و از ایــن بابــت دارای ارزشــی معنــوی بــرای
مــردم شــاهرود اســت.
وی میگویــد :هرســال بایــد بیشــتر بــه فکــر نگهداشــتن
آدابورســوم قدیمــی محــرم و صفــر باشــیم بــرای مثــال
بایــد نوحههــای ســنتی را نگــهداری کنیــم و مراســمی
ماننــد یــا عبــاس را بــا ثبــت میــراث معنــوی بهنوعــی
مانــدگار کنیــم تــا آینــدگان نیــز آن را بــه آینــدگان خــود
منتقــل ســازند و اینگونــه اســت کــه توانســتهایم دیــن
خودمــان را بــه اباعبــداهلل(ع) و فرهنــگ دینــی شــهر و
دیارمــان ادا کنیــم.
چرخــش دوار هیئتهــا اینجــا یکــی میشــود ماننــد
عقربههــای یــک ســاعت پرچمهــا و طوقهــا در بــدو
ورود ســام میدهنــد و بــا اذن ورود بــه میانــه گــود وارد
میشــوند و ســپس بــه کنــاری میرونــد تــا جایشــان را
بــه پرچمهــا بدهنــد پرچمهــای ســبز و ســرخ و ســیاه،
بیرقهــای عــزاداری امــام حســین(ع) در میانشــان پرچمــی
ســرخرنگ کــه روی آن نوشــته قمــر بنیهاشــم چــه
دلبــری از مــردم و عاشــقان میکنــد  ...چرخزنــان چــون
پهلوانــی چــرخ چمنــی میزنــد در میــان گــود و اشــک
میگیــرد از مردمــی کــه آمدهانــد ،از زنانــی کــه طبقــه
دوم را پرکردهانــد و مردانــی کــه در میانــه گــود هســتند
 ...تــا چشــم کار میکنــد همهچیــز ســیاه اســت ،ماتــم
کلیــدواژه ایــن روز مــردم شــاهرود اســت.
شــور عــزا بــا نوح ـهای کــه جوابــش از ســوی عــزاداران
دســت بــاال بــردن و فروکوفتــن بــر ســر اســت ادامــه
مییابــد هــزاران دســت کــه یکپارچــه بــاال میآینــد
و بــر هــزاران ســر عــزادار فــرود میآینــد تــا نــدای
یــا عبــاس بلنــد شــود .شــوری عظیــم ،چنیــن میانــه
میدانــی دوار و چرخــش عــزاداران و پرچمهــای
عــزاداری همــراه باســیل اشــک و آه و نالــه و فغــان از
عــزای امامشــان ...همــه تنهــا و همــه فکرهــا هــم یکــی
اســت همــه هیئتهــا هــم یکــی اســت اصــ ً
ا امــروز
را بایــد روز یکــی شــدن نــام بگذاریــم روز «یــا عبــاس
یــا عبــاس» گفتنهــای دســت جمعــی روز ســینه
زدنهــای گروهــی ،روز شــریک شــدن عــزاداری بــرای
امــام حســین(ع) از هــر نقطــه شــهر و روســتا بــا هــر
شــغل و تحصیــات و مرتب ـهای کــه دارنــد چراکــه همــه
مهمــان یــک نفــر هســتند آنکــس کــه رخــت عزایــش
را بــر تــن کردهانــد.
طنین ندای «یا عباس یا عباس»
وقــت خــروج بازهــم باریکــه ســینهزنان در صفــوف بــه
هــم فشــرده امــا نوح ـهای کــه پاســخش «یــا عبــاس یــا
عبــاس» اســت  ...دســت در کمــر هــم بــه نحــوری کــه
هــر کــس دســت چپــش را بــه کمــر نفــر ســمت چــپ
خــود میگیــرد و بــا دســت راســت ســینه میزنــد
همیــن منــوال تــا انتهــا ادامــه مییابــد تــا خیابــان بــه
تســخیر عــزاداران حســینی در آیــد کــه از تکیــه خــارج
میشــوند چــون مورچگانــی ســیاه کــه از النــه بــرون
میرونــد یکســر و یکصــدا .ســیل جمعیــت شــیب

خیابــان قدوســی را میگیــرد و از مقابــل نخــل بــه
بــاالی میــدان چــه آن م ـیرود تــا بــا بازگشــت مراســم
را خاتمــه دهنــد.
«آی مــردم عــزای حســین(ع) امــروز در شــاهرود بــه اوج
میرســد از امــروز بــا هــر چــه داریــد بــه میــدان بیاییــد
گونـهای کــه انــگار آخریــن محــرم زندگیتــان اســت شــاید
ســال آتــی اینجــا نباشــید» ایــن را محمدعلــی عــرب
عامــری پیــر غــام شــاهرودی میگویــد و ادامــه میدهــد:
«یــا عبــاس یــا عبــاس» تعریــف نــدارد کــه از مــن
میپرســی یــا عبــاس در نظــر مــن چیســت؟ یــا عبــاس را
بایــد بــود و لمــس کــرد ببیــن  ...ایــن شــور مردمــی یعنــی
«یــا عبــاس یــا عبــاس» ایــن عشــقی کــه باعــث میشــود
هــزاران نفــر آینــد و بــه ســر و ســینه بزننــد یعنــی «یــا
عبــاس یــا عبــاس» ،همینهــا را بنویــس اگــر میتوانــی ...
حــاج محمدعلــی هــم خــوب میدانــد کــه همــه ایــن شــور
در قلــم نمیگنجــد.
میگویــد :تــا یــاد داریــم ایــن مراســم بــوده و هرســال
هــم شــلوغتر میشــود و ایــن عشــقی اســت کــه مــردم
مــا بــه اهلبیــت(ع) دارنــد و مگــر میشــود کــه آن را
توصیــف کــرد امــا دربــاره تاریخچــه ایــن مراســم کمــی
اختالفنظــر وجــود دارد فــردی بــه نــام اســماعیل
فرهــادی یــا اســماعیل فرشــادی درســت یــادم نیســت از
همیــن خــدام مســجد آقــای شــاهرود  ۱۸ســال پیــش بــه
مــن گفــت در دفترچ ـهای منصــوب بــه پدربــزرگان یافــت
شــده بــود کــه دربــاره «یــا عبــاس یــا عبــاس» نوشــتهاند
یعنــی بایــد عمــر آن را دو صدســال حداقــل دانســت امــا
برخــی دیگــر معتقدنــد  ۱۴۰ســال درســت اســت لــذا
هرچــه هســت ایــن مراســم بــا چنیــن شــوری کــه مــردم
دارنــد صدهــا ســال دیگــر هــم برگــزار میشــود ،آنهــم
باشــکوه ...
مردم در گرما و سرما میآیند
همــراه حــاج محمدعلــی هــم او را تائیــد میکنــد و
میگویــد :ایــن عشــق بــه امــام حســین(ع) و حضــرت
عبــاس(ع) اســت کــه مــردم را در گرمــا و ســرما ســالهای
ســال حتــی در ســالهایی کــه جنــگ بــود بــه میــدان
مـیآورد و «یــا عبــاس یــا عبــاس» گویان مراســم عــزاداری
محــرم را بــه اوج میرســاند مراســمی کــه عشــق بــه
اهلبیــت(ع) را معنــی میکنــد.
عامــری نوحهخــوان یکــی از هیئتهــای شــاهرود

خلق صحنههای عاشقی و ارادت
همتــی یکــی از عکاســان شــرکتکنندگان در ایــن
مراســم نیــز میگویــد :خلــق صحنههایــی از ارادت
بــه اباعبــداهلل(ع) شــاید در قلــم نگنجــد امــا بــا تصویــر
میتــوان یکصــدم آن را بــه چشــمان و مغــز مخاطــب
انتقــال داد تــا او هــم ســهیم شــود و ایــن انگیــزهای اســت
کــه از ســمنان بــه اینجــا آییــم تــا مراســم را عکاســی کنم.
همزمــان بــا همکالمــی مــردم و پیــر غالمــان دســتههای
عــزاداری بــه پائیــن بازمیگردنــد تــا مراســم را ختــم کننــد
و دعاهــا خوانــده شــود بــرای شــفای مریضــان ،پیــروزی
مســلمانان ،قبولــی طاعــات و عزاداریهــا و عبــادت،
ســامتی بــرای عمــوم مــردم و مســئوالن نظــام اســامی و
فــرج آقــا امــام زمــان (عــج) کــه همــه عاشــقانه منتظــرش
هســتند.
اوج عزاداری اباعبداهلل
آجــر آجــر و خشــت خشــت تکیــه بــازار شــاهرود پــر
از خاطــرات اســت ،خاطــرات از کســانی کــه ســالهای
گذشــته ســیاهپوش امــام بودنــد و امســال نیســتند
شــهیدان گرانقــدری کــه بــه امامشــان پیوســتند تــا
ســر ســفره او مهمــان شــوند و کســانی کــه از بانیــان
عــزاداری امــام حســین(ع) بودهانــد و ســالهای ســال
از مرگشــان میگــذرد ،امــروز امــا خاطــرات بــرای همــه
مــردم زنــده میشــود خاطراتــی کــه شــاهرودی را
یافــت نخواهــی کــرد مگــر حداقــل یکــی دوتایشــان را
در ســینه داشــته باشــد.
کمکــم مراســم رو بــه اتمــام اســت از تکیــه بــازار
بهیکبــاره ســیلی ســرازیر میشــود طوقهــا و پرچمهــا
بــدون نظــام اولیهای کــه داشــتند یکییکــی از تکیــه خارج
میشــوند ،جمعیــت پراکنــده اســت تقاطــع خیابانهــای
صدوقــی و  ۱۵خــرداد ولولــهای برپــا اســت دســتههای
عــزاداری بــه کارشــان پایــان نمیدهنــد فقــط مراســم
«یــا عبــاس یــا عبــاس» را تــرک میکننــد ،عــزاداری امــام
حســین(ع) تــازه بــه اوج رســیده امــروز تــا شــب و حتــی
پـسازآن عزاداریهــا برپــا اســت ،کافــی اســت بــه مســاجد
و هیئتهــا ســری بزنــی ...ایــن عشــق بــه امــام حســین(ع)
اســت کــه خســتگی نمیشناســد ،نــدای یــا عبــاس آنقــدر
امــروز فریــاد زدهشــده کــه گویــی تــا روزهــا در کوچــه و
خیابانهــای شــهرمان شــنیده میشــود  ...فریــادی کــه
میگویــد «یــا عبــاس یــا عبــاس» فقــط گوشــهای از
نگاهــت .

«شــورا» بهوقــت «اختــاف و دعــوا»؛ حکایــت ایــن روزهــای برخــی شــوراهای شــهر در
اســتانهای مختلــف کشــور اســت ،هرچنــد کــه موضــوع انحــال و بازداشــت برخــی از
اعضــای شــورا هــم در رســانهها داغ اســت.
خورشــید کــه از پــس کوههــا رخ مــی نمایــد ،راهــی مــی شــوم بــه ســمت دیــاری کــه
هنــوز کودکانــش بــا محرومیــت دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و ســختی راه مدرســه
هنــوز ســبب نشــده کــه بــه بــاران بــا همــه عظمتــش بدبیــن شــوند.
جاذبههــای گردشــگری چهارمیــن جــاده زیبــای جهــان زیــر تیــغ زبالههاســت ،متولیــان
میگوینــد ،روزانــه بیــش از  ۰۳تــن زبالــه در ایــن جــاده تولیــد میشــود کــه حجــم
بیشــترش مربــوط بــه مســافران اســت.
کتــاب ســبز تاریــخ را ببنــد ،آن را کنــار بگــذار و از پنجــره بیــرون را ببیــن .چیــزی از
«بــاغ شــهر تبریــز» در «کالنشــهر تبریــز» باقــی نمانــده اســت.
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ســتاد احیــا دریاچــه ارومیــه حوضچــه
۰۵هــزار متــر معکبــی پــارک بــزرگ
تبریــز را عاملــی بــرای خشــک شــدن
دریاچــه در آینــده عنــوان کــرد؛
شــهرداری تبریــز آب پشــت ســد
را رهــا کــرد امــا آیــا حــال دریاچــه
ارومیــه بهتــر شــد؟

کتــاب ســبز تاریــخ را ببنــد ،آن را کنــار بگــذار و از پنجــره
بیــرون را ببیــن .چیــزی از «باغ شــهر تبریــز» در «کالنشــهر
تبریــز» باقــی نمانــده اســت .مســافرانی که بــا ذهنیتی ســبز
بــه تبریــز ســفر میکننــد ،وقتــی کــه در هواپیمــا بــر فــراز
ایــن شــهر قــرار میگیرنــد ،میگوینــد «فکــر نمیکردیــم
تبریــز هــم بیابانــی باشــد».
البتــه نبــود ،امــا شــد .مهمتــر از پیــدا کــردن مقصــر بهوجود
آمــدن ایــن وضعیــت ،پیداکــردن ناجــی برونرفــت از ایــن
شــرایط اســت .یــک ناجــی کــه بتوانــد دســت دومیلیــون
نفــر را بگیــرد و از هــوای نهچنــدان مطلــوب و صحنههــای
دلگیــر شــهر نجــات دهــد.
در ســالهای اخیــر «پــارک بــزرگ تبریــز» ایــن ادعــا را
کــرد میتوانــد ناجــی محیطزیســت تبریــز باشــد .وقتــی
میگوییــم پــارک بــزرگ تبریــز ،واقعــا منظورمــان پــارک
بــزرگ تبریــز اســت ،یعنــی پارکــی بــه مســاحت  ۸۰۰هکتار
کــه از پــارک چیتگــر تهــران فقــط  ۱۵۰هکتــار کــم دارد .اما
ایــن باعــث نمیشــود نتــوان عنــوان یکــی از بزرگتریــن
پارکهــای ایــران و خاورمیانــه را بــه پــارک بــزرگ تبریــز
داد.
بخشهایــی از پــارک بــزرگ تبریــز بــه بهرهبــرداری رســیده
و بخشهایــی هنــوز در حــال تملــک و تکمیــل اســت.
هرچنــد موضــوع احــداث پــارک بــزرگ تبریــز دهههاســت
کــه مطــرح میشــود ،امــا ایــن دلیــل نمیشــود کــه نتــوان
بــا همتــی بلنــد ،تمــام  ۸۰۰هکتــار را بــه بهرهبــرداری
رســاند .خــاک مرغــوب و حاصلخیــز منطقــه کــه بــرای
کشــاورزی مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت ،قابلیــت تبدیــل
بــه فضــای ســبز را در مدتزمانــی انــدک دارد و ایــن
امتیــازی ویــژه بــه حســاب میآیــد.
پارک بزرگ« ،شاهراه هوایی تبریز»
عاطفــه مجتهــدی ،فعــال محیــط زیســتی ،پــارک بــزرگ
تبریــز را بــه عنــوان «شــاهراه هوایــی تبریــز» معرفــی
میکنــد .او میگویــد بــا احــداث پــارک بــزرگ تبریــز
میتــوان تبعــات ریزگردهــا را حتــی تــا «کــرج» کاهــش
داد.
مجتهــدی توضیــح میدهــد« :بــا ایجــاد اندکــی اصالحــات،
ایــن پــارک بــزرگ میتوانــد مرکــز توســعه پایــدار باشــد
و هــم از لحــاظ اقتصــادی ،هــم زیســت محیطــی و هــم
گردشــگری بــرای تبریــز میتوانــد آوردههــای فراوانــی
داشــته باشــد».
شــهروندان مــدام میپرســند «از تبریــز  ۲۰۱۸چهخبــر؟»،
یــا «ایــن تبریــز  ۲۰۱۸کــه میگوینــد کجاســت؟» بیشــک
اگــر رویــداد «تبریــز  »۲۰۱۸یــک مــکان بــود ،پــارک بــزرگ
تبریــز بــود .از هــر طــرف کــه حســاب کنیــد ایــن پــارک
بــزرگ ،تبریــز را بــه ســمت توســعه پایــدار ،جهانیشــدن و
تبدیــل شــدن بــه یــک مقصــد گردشــگری میبــرد.
مجتهــدی دربــاره خانوادههایــی کــه در زمینهــای پــارک
بــزرگ تبریــز مشــغول کشــاورزی و تامیــن معــاش خــود
هســتند ،میگویــد« :بــا احــداث ایــن پــارک زمینهــای
منطقــه شــامل ارزشافــزوده میشــوند و ایــن امتیــازی ویــژه
بــرای اهالــی منطقــه بــه شــمار میآیــد».
حــاال اگــر از احــداث هتــل  ۵ســتاره بــا مشــارکت ترکیــه،
احــداث ســایت بحــران مجهــز بــه بانــد فــرود بالگــرد بــا
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تبریز باخت،ارومیه هم نبرد/
پروژه پارک بزرگ تبریز پشت سد لجبازیها

امکانــات اولیــه جهــت اســکان موقــت در شــرایط بحرانــی،
بنــد آبــی بــا کاربــرد تفریحــی و توریســتی بــا مســاحت ۴۶
هکتــار و احــداث مجموعــه توریســتی تفریحــی شــامل هتل
 ۴و  ۵ســتاره ،پــارک آبــی ،مرکــز خریــد بــه وســعت ۲۲۰
هــزار مترمربــع چشــم ببندیــم ،ایجــاد هکتارهــا فضای ســبز
در شــرایطی کــه یــک درخــت هــم غنیمــت اســت ،چیــزی
واقعــا ارزشــمند اســت.
آب به دریاچه نرسید
یکــی از طرحهــای مهــم پــارک بــزرگ تبریــز ،حوضچــه
مصنوعــی در وســط پــارک بــود کــه بــه گفتــه کارشــناس
محیــط زیســت ،عاطفــه مجتهــدی ،میتوانســت در تعدیــل
هــوای شــهر ،تصفیــه آبهــای پراکنــده و پســابهای تبریــز
و هچنیــن آبیــاری بخشــی از فضــای ســبز پــارک موثــر
باشــد ،امــا نشــد.
ســتاد احیــا دریاچــه ارومیــه اعــام کــرد شــهرداری تبریــز با
احــداث ایــن حوضچــه ،راه آجیچــای را بــه دریاچــه ارومیــه
بســته اســت .حاجیمــرادی ،مســئول ســتاد فنــی دریاچــه
ارومیــه ادعــا کــرد« :بــا احــداث ایــن حوضچــه دریاچــه
ارومیــه خشــک میشــود».
ایــن موضــوع در شــرایط کنونــی کــه خشکشــدن دریاچــه
ارومیــه میــان مــردم از حساســیت فراوانــی برخــوردار اســت،
بــه خبــر داغ رســانهها تبدیــل شــد .بهگونـهای کــه ســازمان
محیطزیســت نیــز وارد کار شــد و خواســتار بــاز کــردن
مســیر آب حوضچــه شــد تــا بــه دریاچــه ارومیــه برســد.
ســعید نیکوخصلــت ،رئیــس کمیســیون محیطزیســت و
توســعه پایــدار شــورای شــهر تبریــز میگویــد در روزهــای
اخیــر شــهرداری تبریــز ســدها را بــاز کــرد تــا آب در مســیر
دریاچــه ارومیــه جــاری شــود.
«امــا بــه دریاچــه نرســید» او توضیــح میدهــد« :درحالــی
کــه بارهــا درمــورد تامیــن آب ایــن حوضچــه نظــر
کارشناســی داده شــده بــود و درحالــی کــه میدانســتیم
آب در پهنــه دشــت تبریــز پخــش میشــود و بــه دریاچــه
نمیرســد ،ایجــاد ایــن فضاهــای رســانهای یــک کملطفــی
بــزرگ بــود».
نیکوخصلــت میگویــد« :حجــم آب ایــن حوضچــه یعنــی
 ۵۰هــزار متــر معکــب ،حتــی «یــک از  ۱۰هــزارم» آب
دریاچــه ارومیــه نمیشــود».

انداختن توپ در زمین آذربایجان شرقی
مدیــر دفتــر اســتانی ســتاد احیــا دریاچــه ارومیــه در
آذربایجــان غربــی ۱۱ ،مــرداد در مصاحبــهای گفتــه اســت
کــه هیــچ پــروژه اجرایــی افتتــاح نشــده تــا در چرخــه
آبرســانی کنــد و تنهــا بــا اســتفاده از بارشهــا و آزادســازی
آبهــا بــه دریاچــه توانســتهایم وضعیــت دریاچــه ارومیــه را
در حــال تثبیــت نگــه داریــم.
محمداســماعیل ســعیدی ،نماینــده مــردم تبریز ،آذرشــهر و
اســکو در مجلــس شــورای اســامی میگویــد کــه بودجــه
ســتاد احیــا دریاچــه ارومیــه امســال و ســال گذشــته
پرداخــت نشــده اســت و مســئوالن ســتاد احیــا دریاچــه
ارومیــه بــا ایــن حاشیهســازیها نمیتواننــد ناکارآمــدی
خــود را پوشــش دهنــد.
بــه گفتــه ســعیدی ،رســیدن بــه تــراز اکولوژیکــی دریاچــه
ارومیــه نیازمنــد  ۱۷میلیــارد متــر مکعــب آب اســت درحالی
کــه حجــم حوضچــه پــارک بــزرگ تبریــز چیــزی کمتــر از
 ۵۰هــزار متــر معکــب بــود.
ایــن نماینــده مجلــس ،فضاســازی ســتاد احیــا دریاچــه
ارومیــه را عمــدی میدانــد« :ایــن فضاســازی رســانهای،
پوشــش کــمکاری هــای ایــن ســتاد در اجــرای طرحهــای
نجاتبخــش دریاچــه ارومیــه اســت».
«در حالــی کــه صدهــا میلیــون متــر مکعــب حقابــه دریاچــه
ارومیــه پشــت ســدهای آذربایجــان غربــی محبــوس اســت،
انتقــاد از آبگیــری اســتخر پــارک بــزرگ تبریــز کــه بــا
هدایــت آبهــای ســطحی صــورت گرفتــه اســت ،غیــر قابــل
قبــول اســت ».ایــن نیــز نظــر محمدحســین فرهنگــی ،دیگر
نماینــده تبریــز در مجلــس شــورای اســامی اســت.
حــاال چیــزی کــه اهمیــت دارد ،ایــن اســت کــه ســتاد احیــا
دریاچــه ارومیــه بــه خواســته خــود رســید و آب پشــت ســد
حوضچــه پــارک بــزرگ تبریــز خالــی شــد .امــا چیــزی کــه
بیشتــر اهمیــت دارد ،ایــن اســت کــه حــال دریاچــه ارومیــه
بهتــر نشــد.
رئیـس کمیسـیون محیـط زیسـت شـورای شـهر تبریـز
میگویـد بایـد آب حوضچه را بـا بارشهای منطقـهای تامین
کنیم .چیزی که ممکن اسـت سـالها طول بکشـد ،و احداث
پـارک بـزرگ تبریـز را سـالها بـه تعویق بینـدازد.
کتـاب سـبز تاریـخ را ببنـد و از پنجـره بیـرون را ببیـن .ایـن
وضعیـت بـه ناراحتکنندهترین شـکل ممکـن ،پایدار اسـت.
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زیرساختهای مرز مهران نیمهکاره است /گذرگاهی که نیاز به توجه دارد

رمضان نوری

در آســتانه مــاه محــرم و کمتــر از ۲ماه
مانــده بــه اربعیــن حســینی بســیاری
از زیرســاختهای مــرز مهــران
بهعنــوان مهمتریــن گــذرگاه عتبــات
نیمــه آمــاده اســت و البتــه خــود پایانــه
مــرزی هــم نیــاز بــه توجــه ویــژه دارد.

کمتــر از دو مــاه بــه رویــداد بــزرگ اربعیــن حســینی
باقیمانــده اســت و مــرز مهــران در اســتان ایــام هــم بــه
ماننــد ســالهای گذشــته پذیــرای بیــش از  ۷۰درصــد
زوار خواهــد بــود ،مــرزی کــه ســالهای گذشــته بــه
دنبــال اســتقبال بیشازحــد زائــران نیازمنــد توجــه در
بحــث زیرســاختها بــرای خدماتدهــی مطلــوب بــوده
اســت.
مهــران بــه دلیــل نزدیــک بــودن ،فاصلــه  ۲۸۰کیلومتــری
بــا کربــا و امنیــت بســیار مطلــوب مــورد اســتقبال تعــداد
زیــادی از زائــران کربــا قــرار میگیــرد ،بهرغــم همــه
توصیههــای مســئوالن بــرای تقســیمبندی تــردد زائــران
امــا بازهــم بیشــتر مــردم مــرز مهــران را بــرای پیــادهروی
بــزرگ اربعیــن انتخــاب میکننــد.
امســال هــم پیشبینیشــده حــدود  ۲.۵میلیــون نفــر
از ایــن مــرز وارد خــاک کشــور عــراق شــوند ،ایــن آمــار
یعنــی حــدود  ۷۰درصــد ترددهــا در ایــام اربعیــن از ایــن
مــرز صــورت میگیــرد امــا ایــن میــزان تــردد بــا امکانــات
و زیرســاختهای ایــام بهعنــوان کوچکتریــن اســتان
کشــور همخوانــی نــدارد.

پیشبینی تردد  ۲میلیون و  ۴۰۰هزار زائر
هفتــه گذشــته رئیــس ســازمان راهــداری و حملونقــل
جــادهای در بازدیــد از مــرز مهــران اعــام کــرد :پیشبینــی
میشــود امســال  ۲میلیــون و  ۴۰۰هــزار نفــر از مــرز مهــران
تــردد کننــد.
عبدالهاشــم حســن نیــا افــزود :تاکنــون ســه مــرز مهــران،
چزابــه و شــلمچه بهعنــوان مرزهــای خروجــی زائــران
پیشبینیشــده و در خصــوص مــرز خســروی هــم وزارت
کشــور تصمیمگیــری خواهــد کــرد.
ســردار محســن فتحــی زاده جانشــین معــاون
هماهنگکننــده ناجــا نیــز هفتــه گذشــته در بازدیــد از
مــرز مهــران اظهــار داشــت :ایجــاد الیههــای کنترلــی در
مــرز مهــران نســبت بــه ســال گذشــته بیشــتر میشــود
و از مــردم تقاضــا داریــم بــدون ویــزا و گذرنامــه بــه مرزهــا
مراجعــه نکننــد.
وی تصریــح کــرد :امســال نیــروی انتظامــی بــا ایجــاد
الیههــای بیشــتر کنترلــی اجــازه تــردد بــه زائــران بــدون
ویــزا حتــی بــه داخــل شــهرهای مــرزی را هــم نخواهــد داد.
جانشــین معــاون هماهنگکننــده ناجــا بیــان کــرد:
کمتــر از دو مــاه دیگــر تــا اربعیــن فرصــت باقیمانــده،
زیرســاختهای نرمافــزاری و ســختافزاری در مرزهــا
بهخصــوص مــرز مهــران بایــد بیشــتر شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتان ایــام یکــی از امنتریــن
اســتانهای کشــور اســت و مــرز مهــران امنتریــن
مــرز بــرای زائــران اربعیــن حســینی بــه شــمار مــیرود،
گفــت :نیــروی انتظامــی امســال اولویتهایــی را بــرای
مأموریتهــای خــود تعییــن کــرده اســت کــه بایــد در

دســتور کار تمامــی اســتانها قــرار گیــرد.
امــا ایــن حجــم تــردد زوار در مــرز مهــران قطعــاً نیازمنــد
امکانــات و زیرســاختهای مجهزتــر بــوده و بایــد دیــد
مســئوالن چقــدر ایــن شــرایط را بــرای تــردد زوار مهیــا
کردهانــد ،اکنــون بــا نــگاه کلــی میتــوان گفــت فقــط
حــوزه راهســازی و مســیر ایالم-مهــران کــه در حــال چهــار
بانــده شــدن اســت ،از مابقــی حوزههــا فعالتــر اســت.
 ۹۸درصــد مســیر چهــار بانــده ایالم-مهــران تــا
اربعیــن آمــاده اســت
اربعیــن هرســال ،جــاده مهــران بــه عنــوان قدمــگاه زوار
ِ
حســینی شــاهد تکــرار یــک مشــکل اســت ،نزدیــک اربعیــن
کــه میشــود ســخنان زیــادی دربــاره پــروژه راهســازی
مهــران و کار شــبانهروزی در آن میشــنویم امــا بعــدازآن
ظاهــرا ً کســی چنــدان عجلـهای بــرای تکمیــل پــروژه نــدارد
و مــردم و مســافران کمــاکان در انتظــار تکمیــل پروژه مســیر
ایــام -مهــران هســتند ،مســیر ارتباطــی کــه اماواگرهــای
زیــادی دارد.
قاســم ســلیمانی دشــتکی اســتاندار ایــام دراینبــاره اظهــار
داشــت :در ســال جــاری برنامههــای مهمــی بــرای اربعیــن
در اســتان در نظــر گرفتــه شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه توســعه زیرســاختهای حــوزه
راهســازی از اولویتهــای مســئوالن اســتانی اســت ،گفــت :از
مســیر  ۸۵کیلومتــری ایالم-مهــران قطعـاً تــا اربعین امســال
 ۹۸درصــد چهــار بانــده میشــود.
اســتاندار ایــام ادامــه داد ۱۶۰ :میلیــارد تومــان تاکنــون
بــرای تکمیــل زیرســاختهای مــرز بینالمللــی مهــران
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بهویــژه در حــوزه راههــای ارتباطــی هزینــه شــده اســت.
ســلیمانی دشــتکی تصریــح کــرد :بیــش از  ۲۰میلیــارد
تومــان بودجــه بــرای ســاماندهی امــورات مربــوط بــه
راهپیمایــی اربعیــن بــه اســتان اختصــاص یافتــه اســت.
وی افــزود :امســال اربعیــن مردمیتــر از ســالهای قبــل
برگــزار میشــود و قــرار شــده هیــچ موکبــی در شــهر
مهــران و ایــام دایــر نشــود و فقــط موکبهــا در مســیر
مســتقر باشــند.
۴۰تــا ۴۵درصــد ترافیــک شــهر مهــران در اربعیــن
رفــع میشــود
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری ایالم گفــت :در
زمینــه زیرســاختها اقدامــات خوبــی شــده اســت و توجــه
جدیتــر بــه زیرســاختهای اربعیــن در دســتور کار قــرار
دارد.
احمــد کرمــی افــزود :انتظــار داریــم تــا اربعیــن مســیر چهــار
بانــده مهــران بــه اتمــام برســد و  ۴.۵کیلومتر مســیر مهران-
ملکشــاهی در قســمت نقطــه حادثهخیــز «ترشــابه» زیــر بار
ترافیک بــرود.
وی اظهــار کــرد :انتظــار داریــم در پایانــه اربعیــن و برکــت
اقدامــات بیشــتری انجــام شــود ،ســرویسهای بهداشــتی
فراهــم و پارکینگهــای مردمــی ســاماندهی شــود.
کرمــی گفــت :بخشــی از کمربنــدی مهــران نیــز امســال
افتتاحشــده و بــا ایجــاد کمربنــدی غربــی ۴۰تــا ۴۵درصــد
ترافیــک شــهر مهــران در اربعیــن رفــع میشــود.
وی اظهــار کــرد :امســال بــا ایجــاد زیرســاختهای الزم
شــرایط بهتــری بــرای تــردد زائــران فراهــم میشــود،
احــداث و تکمیــل چهــار خطــه کــردن مســیرهای اربعیــن
شــامل حمیــل  -ایــام  -مهــران ،تونــل کبیرکــوه  -دره
شــهر ،ایــام  -ایــوان  -چــوار و ایــام  -مهــران  -دهلــران -
اندیمشــک در حــال انجــام اســت.
مجوز  ۴۰موکب جدید در حال صدور است
در زمینــه برپایــی موکبهــا هــم مطابــق اطالعیــهای
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اعالمشــده کــه متقاضیــان برپایــی موکــب در ایــام اربعیــن
تــا پانزدهــم مهرمــاه فرصــت دارنــد بــرای ثبتنــام اقــدام
کننــد.
رئیــس کمیتــه مشــارکتهای مردمــی ســتاد اربعیــن
اســتان ایــام در گفتگــو بــا رســانهها بــا اعــام ایــن خبــر
گفتــه بــود هماکنــون مجــوز ۴۰موکــب جدیــد در حــال
صــدور اســت.
علــوی فــر بــا بیــان اینکــه ســالهای گذشــته  ۲۲۰موکــب
در ایــام اربعیــن در ســطح اســتان فعــال بودهانــد ،افــزود:
کمیتــه مشــارکتهای مردمــی آمادگــی دارد امســال بــرای
 ۱۸۰موکــب جدیــد مجــوز فعالیــت صــادر کنــد.
رئیــس کمیتــه مشــارکتهای مردمــی همچنیــن از
متقاضیــان برپایــی موکــب خواســت بــرای نامنویســی در
شــهر ایــام بــه ســتاد بازســازی عتبــات عالیــات جنــب
کــوی اســاتید و دیگــر شهرســتانها بــه دفاتــر ائمــه جمعــه
مراجعــه کننــد.
علــوی فــر افــزود :بهمنظــور افزایــش نظارتهــای بهداشــتی
و نظمبخشــی بــه خدمــات امســال موکبهــا بهصــورت
مجتمــع راهانــدازی میشــوند.
ساماندهیپارکینگهایمهران
مشــکل پارکینــگ از ســالهای گذشــته همیشــه در
مــرز مهــران وجــود داشــته اســت ،شــهردار مهــران نیــز
دراینارتبــاط بــا اشــاره اینکــه ثبتنــام از متقاضیــان
احــداث پارکینــگ ویــژه اربعیــن در مهــران انجــام میشــود،
گفــت :در ایــام اربعیــن فقــط بــه متقاضیــان ثبتنامشــده
اجــازه احــداث پارکینــگ داده میشــود.
حجــت شــاکیان اظهــار کــرد :بهمنظــور ســاماندهی
پارکینگهــای عمومــی در ایــام اربعیــن حســینی ســال
 ۹۷همــه متقاضیــان احــداث پارکینــگ بایــد در شــهرداری
ثبتنــام کننــد.
وی تصریــح کــرد :مالکیــن زمینهــای بــاالی  ۵۰۰متــر
در داخــل شــهر مهــران بــرای تشــکیل پرونــده و دریافــت
مجوزهــای احــداث پارکینــگ موقــت بــه شــهرداری مهــران
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مراجعــه کننــد.
شــاکیان گفــت :بــا توجــه بــه ورود مســافران بــه شــهر
مهــران نیــاز اســت تــا از هماکنــون در جهــت رفــاه مســافران
و زائــران تــاش کــرد.
وی ادامــه داد :ایجــاد سیســتم روشــنایی از ورودی شــهر
ســمت ایــام تــا پــل زائــر یکــی از اقداماتــی اســت کــه در
دســتور کار قرارگرفتــه و تــاش میشــود تــا قبــل از اربعیــن
بــه بهرهبــرداری برســد.
شــاکیان افــزود :مدیریــت و ســاماندهی پارکینگهــا ،نصــب
تابلوهــای راهنمــا و اطالعرســانی کــه فــاز نخســت آنهــا بــه
اتمــام رســیده و خطکشــی معابــر اصلــی و آســفالت از دیگــر
اقدامــات بــرای اربعیــن توســط شــهرداری اســت.
واگــذاری پایانــه اربعیــن و برکــت بــه شــهرداری
مهــران
اســتاندار ایــام نیــز طــی هفتــه گذشــته بــا واگــذاری پایانــه
اربعیــن و برکــت بــه شــهرداری مهــران موافقــت کــرد و
گفــت :شــهرداری مهــران ایــن پارکینگهــا را بهشــرط
تأمیــن امنیــت ،حفاظــت و واگــذاری غرفههــا بــه بخــش
خصوصــی در اختیــار خواهــد گرفــت.
قاســم ســلیمانی دشــتکی در ایــن رابطــه گفــت :شــهرداری
موظــف اســت از ظرفیــت شــرکتهایی کــه در زمینــه
اقدامــات انتظامــی تخصــص الزم را دارنــد اســتفاده کنــد
و بــا همــکاری نیــروی انتظامــی نیروهــای الزم را در ایــن
خصــوص بــه خدمــت بگیــرد.
وی ،بــا پیشــنهاد اســتفاده از ظرفیــت بازنشســتگان نیــروی
انتظامــی بــرای تأمیــن امنیــت پارکینگهــای شــهر مهــران
افــزود :شــهرداری در ایــن زمینــه مجــری اســت و بایــد تمــام
تــاش خــود را بــه کار گیــرد تــا مشــکالت ســالهای پیــش
در مهــران تکــرار نشــود و نظــم خاصــی در پایانــه مــرزی
مهــران حاکــم باشــد.
نبود سردخانه دائم در مرز مهران
و امــا مشــکالت دیگــری هــم در حــوزه زیرســاختی وجــود
دارد ،محمــد رزم رئیــسکل دادگســتری اســتان ایــام بــا
بیــان اینکــه در ایــام اربعیــن بیــش از دو میلیــون و  ۵۰۰هزار
زائــر از مــرز مهــران تــردد میکننــد ،گفــت :ایــن اســتان در
ایــن ایــام بــا کمبــود شــدید پزشــک قانونــی مواجــه اســت.
وی افــزود :نبــود ســردخانه دائــم یــا ثابــت در مــرز مهــران
نیــز یکــی از مشــکالت اساســی در ایــام اربعیــن اســت کــه
ســازمان پزشــکی قانونــی بایــد در ایــن زمینــه اقــدام کنــد.
پایانه مرزی مهران متولی ندارد
امــا زیرســاختهای مــرز مهــران و اســتان ایــام بــرای
اربعیــن فقط شــامل جــاده نمیشــود ،متأســفانه خــود پایانه
مــرزی هــم مشــکالت جــدی دارد کــه مهمتریــن آن فضــای
کوچــک ایــن پایانــه اســت.
هرغــم وعدههــای فــراوان ،ایــن پایانــه در هنــگام اربعیــن
گنجایــش حجــم زیــاد زائــر را نــدارد ،بســیاری از امکانــات
خدماتــی ازجملــه بحــث اینترنــت در پایانــه مــرزی ضعیــف
اســت.
کمبــود ســرویس بهداشــتی ،محلهــای آب آشــامیدنی
و مراکــز اســکان موقــت در مــرز مهــران هنــوز هــم وجــود
دارد ،درحالیکــه تــردد روزانــه  ۱۰۰هــزار نفــر امکانــات و
خدمــات بیشــتری را میطلبــد.
تعــداد مجتمعهــای خدماتــی و رفاهــی در ایــام و در طــول
مســیرهای ارتباطــی اســتان خیلــی کــم بــوده و یــا اگــر هــم
وجــود داشــته باشــد از خدمــات خوبــی برخــوردار نیســتند.
در ایــن شــرایط دســتگاههای اجرایــی مختلــف نظیــر اداره
راهــداری و حملونقــل جــادهای اســتان و شــهرداری مهــران
هــم نمیتواننــد بهتنهایــی پاســخگوی حجــم عظیــم تــردد
بــرای زیــارت عتبــات باشــند.
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ایــن روزهــا مــردم منطقــه سیســتان
عــاوه بــر طوفــان گــرد و خــاک کــه
در بســیاری از روزهــای ســال بــا آن
مواجــه هســتند بــا مشــکل تامیــن آب
شــرب بهداشــتی هــم دســت و پنجــه
نــرم مــی کننــد.

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

MEHR

مردم منطقه سیستان محروم از آب و هوا/
تغییر رنگ و بوی آب آشامیدنی

داســتان طوفــان گــرد و خــاک در منطقــه سیســتان ایــن
روزهــا دیگــر بــه هیــچ عنــوان موضــوع تــازه ای بــرای کســی
نیســت زیــرا مــردم صبــور و غیــور ایــن منطقــه در ســال
هــای اخیــر تقریبــا هــر روز بــا آن مواجــه بودنــد و هــر روز
رســانه هــا از ادامــه طوفــان در ایــن منطقــه و یــا مراجعــه
صــد هــا نفــر از مــردم ایــن منطقــه بــر اثــر طوفــان گــرد
و خــاک بــه مراکــز درمانــی  و بیمارســتان هــا خبــر مــی
دهنــد.
امــا داســتان بــه اینجــا ختــم نمــی شــود زیــرا ایــن موضوعی
کــه بــه شــدت بــرای مســئوالن و دولتمــردان تکراری اســت
بــه همــان شــدت هــم بــرای مــردم سیســتان مشــکل آفرین
اســت و مســئوالن محلــی هــم کاری بــه جــز ابــراز تاســف
نمــی تواننــد انجــام دهنــد.
رنگ و بوی آب آشامیدنی مردم زابل تغییر کرد
البتــه ایــن روزهــا مــردم منطقــه سیســتان عــاوه بــر اینکــه
بایــد بــا طوفــان گــرد و خــاک ،خشکســالی  ۲۰ســاله و
بیــکاری ناشــی از آن دســت و پنجــه نــرم کننــد هــر روز بــا
مشــکالت جدیدتــری روبــه رو مــی شــوند کــه تغییــر بــو و
رنــگ آب آشــامیدنی آخریــن مــورد آن اســت.
محمــد شــهرکی یکــی از شــهروندان منطقــه سیســتان
اظهــار داشــت :ایــن روزهــا کــه طوفــان گــردو خــاک امــان
مــا را بریــده هــر روز برمشــکالت مــا هــم افــزوده مــی شــود
تغییــر رنــگ و طعــم آب آشــامیدنی مــا در شــهر زابــل نیــز
مشــکل جدیــدی اســت کــه بــا آن مواجــه شــده ایــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه رنــگ آب کامــا قهــوه ای شــده
اســت ،ادامــه داد :آب لولــه کشــی شــهر زابــل بــه شــدت
بــوی نامطبوعــی مــی دهــد و هیــچ کســی جــرات اســتفاده
از آن را نــدارد.
شــهرکی گفــت :در ایــن شــرایط ســخت اقتصــادی مــا
مجبــور هســتیم آب آشــامیدنی خــود را بــا پرداخــت هزینــه
هــای اضافــی از مراکــز تصویــه آب و یــا بــا خریــد آب معدنی
و آب آشــامیدنی از مغــازه هــا تامیــن کنیــم.
وی خاطــر نشــان کــرد :مــا بارهــا ایــن موضــوع را از ســوی
مســئوالن پیگیــری کــرده ایــم امــا هیــچ گاه جــواب قانــع
کننــده ای دریافــت نکــرده ایــم و ظاهــرا بایــد فقــط ایــن
شــرایط را تحمــل کنیــم.
وی بیــان داشــت :از مســئوالن محتــرم خواهشــمندیم اگــر
واقعــا نمــی خواهنــد کاری بــرای مــردم منطقــه سیســتان
انجــام بدهنــد بــه روشــنی اعــام کننــد تــا مــا هــم تکلیــف
خودمــان را بدانیــم.
وی تصریــح مــی کنــد :البتــه بســیاری از مــا مــردم مــرزدار
سیســتان تــا آخریــن نفــس در ایــن منطقــه خواهیــم مانــد
و از ایــن مــرزو بــوم دفــاع مــی کنیــم امــا خواهــش مــا ایــن
اســت کــه الاقــل مســئوالن بــه نیازهــای اولیــه مــا توجــه
کننــد.
البتــه همانطــور کــه ایــن شــهروند زابلــی بــر آن تاکیــد
کــرد نکتــه جالــب توجــه ایــن اســت کــه بــا وجــود همــه
ایــن مشــکالت ذره ای از اعتقــاد مــردم مســلمان سیســتان
کــم نشــده اســت و در ســخت تریــن شــرایط در مراســم
هــای مذهبــی و همچنیــن ملــی شــرکت مــی کننــد تــا بــه
دشــمنان نشــان بدهنــد کــه همچنــان پــای دیــن و نظــام
خــود ایســتاده انــد.

البتــه گاهــی شــرایط بســیار ســخت ترمــی شــود زیــرا
عــاوه بــر همــه ایــن مشــکالت طوفــان گــردو خــاک باعــث
اختــال تــردد در محورهــای زمینــی و هوایــی مــی شــود و
حتــی راه هــای دسترســی نیــز بســته مــی شــود.
پروازهــای فــرودگاه زابــل بــه دلیــل طوفــان گــرد و
خــاک لغــو شــد
حمیدرضــا پارســا اظهــار داشــت :بــه دلیــل وزش بــاد شــدید
و کاهــش دیــد افقــی در فــرودگاه زابــل پــرواز هــای امــروز
فــرودگاه زابــل لغــو شــد.
مســئول روابــط عمومــی اداره کل فــرودگاه هــای سیســتان
و بلوچســتان تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه اعــام ســازمان
هواشناســی مبنــی بــر ادامــه طوفــان در منطقــه سیســتان
برقــراری پــرواز هــا در فــرودگاه زابــل بســتگی بــه شــرایط
جــوی دارد.
امــا داســتان فقــط بــه همیــن جــا ختــم نمــی شــود و هــر
روز صدهــا نفــر بــه دالیــل مشــکالت ناشــی از طوفــان گــردو
خــاک راهــی مراکــز درمانــی و بیمارســتان هــا مــی شــوند.
طوفان سیستان  ۵۷۸نفر را روانه بیمارستان کرد
عبدالرحمــن شــهنوازی ،مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران
اســتانداری سیســتان و بلوچســتان اظهــار داشــت :طــی
دو روز گذشــته در شهرســتان هــای زابــل ،زهــک ،هامــون،
هیرمنــد و نیمــروز  ۵۷۸نفــر بــه دلیــل مشــکالت تنفســی
ناشــی از طوفــان گــرد و خــاک راهــی مراکــز درمانــی و
بیمارســتان شــدند.
وی بــا اشــاره بــه آمــاده بــاش نیروهــای امــدادی و درمانی در
منطقــه سیســتان افــزود :طــی ایــن مــدت پــس از تمــاس با
ســامانه  ۱۱۵اورژانــس بالفاصلــه نیروهــای اورژانــس جهــت
اقدامــات الزم بــه محــل حادثــه اعــزام شــدند.
مدیــرکل دفتــر مدیریــت بحــران اســتانداری سیســتان
و بلوچســتان ادامــه داد :از ایــن  ۵۷۸نفــر مصــدوم ۴۸۳
نفــر پــس از مراجعــه درمــان و ترخیــص و  ۹۵نفــر نیــز در
بیمارســتان بســتری شــدند.
وی تصریــح کــرد :براســاس هشــدارهای هواشناســی مبنــی
بــر ادامــه وزش بــاد و افزایــش غلظــت ریزگردهــا در منطقــه
سیســتان تــا اواســط هفتــه از مــردم ایــن منطقــه بــه ویــژه
بیمــاران ،ســالمندان و کــودکان خواهشــمندیم در ایــن مدت
از ترددهــای غیــر ضــروری در فضــای بــاز خــودداری کننــد.

طوفــان همچنان در شــمال سیســتان و بلوچســتان
ادامــه دارد
کارشــناس هواشناســی سیســتان و بلوچســتان اظهــار
داشــت :براســاس تحلیــل آخریــن نقشــه هــای همدیــدی و
آینــده نگــری هواشناســی تــا پایــان هفتــه وزش بــاد شــدید
همــراه بــا گردوخــاک و در نقــاط مســتعد طوفــان گردوخاک
و کاهــش شــدید دیــد در شــمال اســتان سیســتان و
بلوچســتان ادامــه دارد.
علــی مالشــاهی بــا اشــاره بــه اینکــه تــا روز دوشــنبه وزش
بــاد در ایــن مناطــق خیلــی شــدید اســت ،افــزود :طــی ایــن
مــدت در شهرســتان هــای زابــل ،زهــک ،هیرمنــد ،هامــون و
نیمــروز گاهــی ســرعت وزش بــاد بــه بیــش از  ۱۰۰کیلومتــر
برســاعت نیــز مــی رســد کــه عــاوه بــر کاهــش شــدید دید،
و کاهــش کیفیــت هــوا در نقــاط مســتعد طوفــان گردوخاک
موجــب افزایــش شــدید غلظــت غبــار مــی شــود.
وی  بــا اشــاره بــه اینکــه طــی ایــن مــدت در نواحــی مرکزی،
مــرز شــرقی و نیمــه جنوبــی اســتان افزایــش غبــار همــراه با
وزش بــاد و گــرد و خــاک بــا شــدت کمتــر رخ خواهــد داد،
گفــت :در زمــان طوفــان در جــاده هــای مواصالتــی اســتان
بــه ویــژه جــاده «زاهــدان -زابــل«» ،زاهــدان -نهبنــدان»،
«زابــل -نهبنــدان»« ،زاهــدان -بــم» و جــاده «ایرانشــهر-
ریگان-بــم» کاهــش دیــد ســبب کنــدی عبــور و مــرور و
اختــال تــردد مــی شــود.
در مجمــوع ظاهــرا قصــه پــر غصــه طوفــان گــرد و خــاک
بــرای مــردم منطقــه سیســتان تمامــی نــدارد زیــرا بــا توجــه
بــه  ۲دهــه خشکســالی و همچنیــن عــدم دریافــت حــق آبــه
هیرمنــد از کشــور آفغانســتان و بــه تبــع آن تشــدید کانــون
هــای گــرد و غبــار دربســتر هیرمنــدو هامــون همچنــام ایــن
موضــوع ادامــه داردامــا در ایــن میــان امیدواریــم مســئوالن
حداقــل بــه نیــاز هــای اولیــه ایــن مــردم از جمله تامیــن آب
شــرب بهداشــتی بــرای آن هــا توجــه کننــد.

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

اسما محمودی

صدهــا هکتــار تاغــزار کــه در اطــراف
کرمــان ســالها از هجــوم شــنهای روان به
ســمت شــهر جلوگیری مــی کردنــد حاال
بــه دلیــل خشکســالی خشــک شــده اند و
بخــش قابــل توجهــی از ایــن درختــان
در معــرض تخریــب هســتند.

MEHR
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نگهبانان شهر کرمان اسیر خشکسالی/
جنگلی که در سکوت خشک می شود

کافــی ســت کــه چنــد کیلومتــر از شــهر کرمــان بــه ســمت
شــهر جوپــار حرکــت کنیــد ،پــس از مدتــی بــه یکــی از
کانونهــای اصلــی گــرد و غبــار در نزدیکــی شــهر کرمــان می
رســید امــا چندیــن دهه قبــل مســئوالن وقــت کرمــان برای
کنتــرل ایــن کانــون نهالهایــی از درخت گــز را اطــراف کرمان
کاشــتند ،همیــن درختــان در اراضــی بیــن شــهر کرمــان و
ماهــان نیــز کاشــته شــده انــد و پــس از حــدود شــش دهــه
ایــن درختــان رشــد و تکثیــر یافتنــد و حــاال بــه یکــی از
اکوسیســتمهای شــهر کرمــان تبدیــل شــده انــد.
درختــان گــز کــه در بدتریــن شــرایط آب و هوایــی و
بــا کمتریــن میــزان آب نیــز حیــات خــود را ادامــه مــی
دهنــد رمــز تــداوم زندگیشــان ریشــه هایــی اســت کــه در
عمــق زمیــن رشــد مــی دهنــد امــا در ســالهای اخیــر بــا
افــت بارشــها در شــهر کرمــان دچــار وضعیــت نــا مناســبی
شــده انــد میــزان بارندگــی در ایــن شــهر در ســال گذشــته
کمتــر از  ۳۰درصــد میــزان نرمــال بــوده اســت و در مقابــل
برگرمــای هــوا افــزوده شــده اســت.
کانــون هــای بحرانــی بیابانــی بیــخ گــوش شــهر
کرمــان
طبــق اعــام منابــع طبیعــی  ۳۴درصــد مســاحت اســتان
کرمــان بیابــان اســت کــه تقریبــا  ۴.۲میلیــون هکتــار
اســت و  ۱۶کانــون بــادی و بیابانــی در ایــن اســتان وجــود
دارد کــه البتــه ایــن آمــار بــدون احتســاب توســعه بیابانهــا
در ســال هــای اخیــر مــی باشــد .مجمــوع مســاحت
کانونهــای بحرانــی در اســتان  ۶۷۶هــزار و  ۲۳۴هکتــار
اعــام شــده اســت.
ایــن روزهــا آســمان شــهر کرمــان بــا وزش هــر بــادی
خاکســتری مــی شــود ،ایــن شــرایط از چهــار ســال اخیــر
شــروع شــده اســت و کرمانــی هــا در گذشــته نچنــدان دور
پدیــده ریزگردهــا و یــا طوفان شــن را کمتــر از نزدیــک دیده
بودنــد امــا حــاال اگــر بــه ســطح شــهر ســر بزنیــد ماســک
هــای ســفید را در برخــی از روزهــای ســال بــه خصــوص در
هفتــه اخیــر بــر چهــره مــردم مشــاهده مــی کنیــد و طبــق
پیــش بینــی هواشناســی اســتان ایــن وضعیــت تــا پایــان
هفتــه جــاری در قســمتهای شــرقی و برخــی از مناطــق
شــمالی اســتان مشــاهده مــی شــود.
ســاالنه حداقــل  ۱۶۶میلیــارد ریــال خســارت بــه دلیــل
طوفانهــای شــن و ریزگردهــا بــه تاسیســات شــهری و
روســتایی ،کشــاورزی ،و زیــر ســاختهای کرمــان وارد مــی
شــود.
تمــام ایــن آمارهــا در حالــی جلــوی چشــم مــردم کرمــان
رژه مــی رود کــه تنهــا نگهبانــان شــهر کرمــان کــه همیــن
درختــان گــز مــی باشــند حــاال خــود گرفتــار پدیــده
خشکســالی شــده انــد.
متاســفانه دخالتهــای انســانی همچــون رهــا شــدن شــیرآبه
هــای صنعتــی و شــیمیایی و گاه فاضــاب و همچنیــن نخاله
هــای ســاختمانی هــم در از بیــن رفتــن ایــن جنگلهــا موثــر
بــوده انــد.
شــهردار کرمــان اظهارداشــت :بارهــا اعــام کــرده ایــم کــه
تخلیــه زبالــه هــای ســاختمانی و یــا فاضالبهــای صنعتــی در
ایــن منطقــه ممنــوع اســت و گشــتهای ویــژه ای بــه صــورت
شــبانه روزی بــرای برخــورد بــا متخلفــان راه انــدازی شــده

اســت.
ســید مهــران عالــم زاده بیــان کــرد :متاســفانه خشکســالی
بــه درختــان گــز خســارت زده اســت امــا تخلیــه زبالــه هــای
ســاختمانی هــم خســارتها را تشــدید کــرده اســت.
وی بیــان کــرد :در طرحــی بــا مشــارکت دســتگاههای ذی
ربــط نســبت بــه پاکســازی ایــن منطقــه اقــدام شــده اســت
امــا مهمتریــن عامــل پیــش گیــری فرهنــگ ســازی اســت،
هــر چنــد ایــن جنــگل در محــدوده شــهری قــرار نــدارد امــا
تخریــب جنــگل شــهر را تحــت تاثیــر مســتقیم قــرار مــی
دهــد.
بــا وجــود اقدامــات صــورت گرفتــه کافیســت ســری بــه
اطــراف ایــن جنگلهــا بزنیــد تــا تپــه هــای وســیع زبالــه
هــای ســاختمانی را ببینیــد ،جنــگل کاری در ســالهای
اخیــر اطــراف شــهر کرمــان تــا حــدودی توانســته
جلــوی ایــن تخریــب را بگیــرد امــا دقیقــا بعــد از ایــن
درختــکاری هــا کــه اکثــرا زیتــون تلــخ هســتند افــراد
بــی مســئولیت مجــددا نســبت بــه تخلیــه نخالــه هــا
اقــدام کــرده انــد.

دخالــت هــای انســانی خســارت هــای خشکســالی
را تشــدید کــرده اســت
از یــک ســو دخالتهــای انســانی و از ســوی دیگر خشکســالی
جنگلهــا را در آســتانه نابــودی قــرار داده اســت ،جنگلــی کــه
در ســالهای نچنــدان دور چنــان انبــوه بودنــد کــه نمــی شــد
از پــس شــاخ و برگشــان اراضــی اطــراف را دیــد حــاال بــه
بوتــه هایــی خشــیده تبدیــل شــده انــد کــه بــه نــدرت شــاخ
و برگــی برایشــان مانــده اســت.
شــاخه هــای خشــکیده هــر جایــی از وســعت منطقــه پخش
شــده اســت و بــا وزش هــر بــادی بیابــان مملــو از گــرد و
غبــار مــی شــود .همیــن وضعیــت را مــی تــوان در محــور
هفــت بــاغ کرمــان نیــز مشــاهده کــرد.
محمــود باقــری یکــی از دوســتداران محیــط زیســت مــی
گویــد :ســال گذشــته بارندگــی در کرمــان بــه صــورت بــی
ســابقه ای کاهــش یافــت و ایــن جنــگل مدتهاســت بــی آب
رهــا شــده اســت ،همیــن مســاله باعــث شــده در بخشــهایی
از جنــگل درختــان بــه کلــی خشــک شــوند ،رطوبــت خــاک
نیــز بــه کلــی از بیــن رفتــه اســت .ضمــن اینکــه در محــور
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هفــت بــاغ شــاهد ســاخت و ســازهای بــی رویــه در بیابــان
هســتیم کــه اکثــرا جنبــه قانونــی هــم دارنــد و عمــا تپــه
هــای شــنی مرتفــع را میتــوان در چنــد کیلومتــری کرمــان
در محــور کرمــان  -ماهــان مشــاهده کــرد.
وی تصریــح کــرد :در دشــت بیــن کرمــان و جوپــار هــم
شــاهد توســعه احــداث واحدهــای صنعتــی هســتیم .انبــوه
زبالــه هــای رهــا شــده در بیابان هــم در اطــراف ایــن جنگلها
رهــا شــده انــد و خشکســالی هــم تازیانــه ای شــده اســت که
برتــن جنــگل مــی کوبــد و در تابســتان ســال جــاری شــاهد
بودیــم کــه برداشــت آبهــای زیــر زمینــی بــرای تامیــن آب
شــهر نیــز افزایــش یافــت و ســطح آبهــای زیــر زمینــی آنقدر
کاهــش یافــت کــه دیگــر ریشــه هــای چنــد متــری درختان
گــز هــم بــه آب نمــی رســد.
وی بیـان کرد :بخـش زیـادی از این جنگلها به اکوسیسـتمی
بومـی تبدیـل شـده اسـت کـه محـل زندگـی بسـیاری از
جانـوران بومـی منطقـه اسـت امـا متاسـفانه کسـی بـه ایـن
مجموعـه توجه نمـی کند و تصـور می کنند تعـدادی درخت
خـود رو هسـتند کـه بالخـره احیا مـی شـوند ،در بخشـی از
منطقه شـاهد تخریـب ایـن درختـان و ایجـاد مجموعه های
تفریحی هسـتیم ،آفرود و ایجاد پیسـت موتور سـواری و  ...در
منطقـه به وفـور دیـده می شـود.
جنــگل هــای گــز اطــراف کرمــان بایــد احیــاء
شــوند
باقــری گفــت :بــه خصــوص در بخــش دشــت جوپــار جنــگل
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بــه کلــی در حــال خشــک شــدن اســت و بــه همیــن دلیــل
هــم کانونهــای محلــی ریزگردهــا تاثیــر مســتقیمی بر شــهر
کرمــان مــی گــذارد و بــا وزش بــاد شــاهد ایجــاد گــرد و غبار
و بــروز پدیــده ریزگردهــا در کرمــان هســتیم کــه این مســاله
توســط مــردم بــه وضــوح دیــده مــی شــود.
وی گفــت :ایــن جنگلهــا در نزدیکــی شــهر کرمــان و بــر روی
یــک کانــون بحرانــی شــن روییــده اســت و چندیــن دهــه
قبــل طــرح کشــت ایــن جنگلهــا انجــام شــده اســت امــا مــا
نبایــد فقــط بهــره بــردار باشــیم بلکــه بایــد بــرای بقای شــهر
کرمــان از ایــن جنگلهــا محافظــت کنیــم.
باقــری افــزود :جلوگیــری از ســاخت و ســاز در ایــن منطقــه،
جلوگیــری از تخلیــه زبالــه هــا و شــیرآبه هــای صنعتــی و
شــهری ،آبیــاری ســیار و جلوگیــری از برداشــت ســفره هــای
آب زیــر زمینــی و حداقــل مدیریــت برداشــتها مــی توانــد
راهکارهــای بــرای حــل ایــن مشــکل باشــد.
وی گفــت :هــم اکنــون تاغزارهــا کــه روزگاری مایــه حیــات
کرمــان بودنــد حــاال خودشــان در معــرض نابــودی هســتند
کــه البتــه ایــن مســاله در اطــراف شــهرهای شــرقی کرمــان
نیــز دیــده مــی شــود.
مدیـرکل محیـط زیسـت اسـتان کرمـان نیـز بـا اشـاره بـه
خشکسـالی در کرمـان گفـت :بـا خشـک شـدن جنگلهـا،
رودخانـه هـا و از بیـن رفتـن رطوبـت خاک ،شـاهد هسـتیم
کانونهـای بحرانی طوفان شـن در کرمان افزایش یافته اسـت.
رضــا جزینــی زاده افــزود :خشکســالی در ســال جــاری
بســیاری از گونــه هــای گیاهــی اســتان کرمــان را تحــت

تاثیــر قــرار داده اســت و ایــن جنگلهــا و گونــه هــای گیاهــی
در حــال تخریــب هســتند.
وی بــه برداشــتهای بــی رویــه آب منابــع زیــر زمینــی اشــاره
کــرد و گفــت :دیگــر آبــی باقــی نمانــده اســت و بایــد چــاره
اندیشــی شــود ،گونــه هــای جانــوری بــا ایجــاد آبشــخور تــا
حــد امــکان آبرســانی مــی شــوند امــا در این میــان بســیار از
گونــه هــای گیاهــی در حــال تخریــب هســتند.
 ۸۰درصد حیات وحش کرمان در معرض تهدید جدی
وی بیــان کــرد :ســالها خشکســالی و کاهــش بارندگــی
متوســط بارندگــی  ۱۲۴میلیمتــری در کرمــان را نیــز محقق
نکــرده اســت و عمــا منابــع آبــی ســطحی از بیــن رفتــه
اســت و اکثــر منابــع و ذخیــره گاههــای گیاهی دچار آســیب
شــده انــد و بــه همیــن دلیل ایــن مناطــق تبدیــل بــه کانون
بحرانــی بیابانــی شــده انــد و بــا وزش هر بــادی موجــب ایجاد
ریزگــرد مــی شــوند.
جزینــی زاده بیــان کــرد :در ســال جــاری بیــش از  ۸۰درصد
حیــات وحــش اســتان کرمــان دچار خســارت شــده اســت و
بایــد حداقــل در چنیــن شــرایطی ذخیــره گاههــای حیاتــی
اســتان را حفــظ کنیــم.
تــاغ زارهــای کرمــان بــا وجــود نقــش مهمــی کــه در اطــراف
شــهر کرمــان ایفــا مــی کننــد امــا در خاموشــی و ســکوت در
حــال از بیــن رفتــن هســتند و بایــد قبــل از اینکــه کرمــان
نیــز ماننــد زاهــدان و زابــل و اهــواز اســیر ریزگردهــا شــود
چــاره اندیشــی کــرد.

«چالوس»/تیغزبالهبرگلویچهارمینجادهزیبایجهان
هزارتویمشکالت
ِ
ساره نوری

جاذبههــای گردشــگری چهارمیــن
جــاده زیبــای جهــان زیــر تیــغ
زبالههاســت ،متولیــان میگوینــد،
روزانــه بیــش از  30تــن زبالــه در
ایــن جــاده تولیــد میشــود کــه حجــم
بیشــترش مربــوط بــه مســافران اســت.

جــاده چالــوس کــه از آن بــا عنــوان چهارمیــن جــاده
زیبــای جهــان یــاد میشــود ،یکــی از مهمتریــن
محورهــای ارتباطــی کشــور اســت کــه از کــرج آغــاز و بــه
شهرســتان چالــوس در اســتان مازنــدران متصــل میشــود،

قدیمیترهــا آن را بهواســطه گردنههــای ســخت و
خطرناکــش «هــزار چــم» مینامنــد ،ایــن جــاده نــه یــک
مســیر بــرای رســیدن بــه مقصــد ،بلکــه جاذبه گردشــگری
بــرای همهکســانی اســت کــه از آن عبــور میکننــد.
وجــود ســد کــرج و آن منظــره ســبزرنگ کــه گاهگاهــی
ِ
پشــت پیچوخمهــای جــاده پنهــان میشــود و دل
هــر رهگــذری را میربایــد ،روســتای «واریــان» کــه
بــه ونیــز معــروف اســت و اهالــیاش بــرای رفتوآمــد از
قایــق بهجــای تاکســی و اتوبــوس اســتفاده میکننــد،
روســتاهایی بــا قدمــت هزارســاله ،پیســت اســکی دیزیــن،
کدوتنبلهــای قــد و نیــم قــد کــه از دیوارههــای جــاده

آویــزان اســت ،بــاغ اللههــای گچســر و روســتای «والیــت
رود» کــه قدمــت ویالهایــش قجــری اســت ،درختــان
کهنســال و بناهــای تاریخــی ،رســتورانها و مراکــز
اقامتــی بخشهایــی از جاذبههــای گردشــگری چهارمیــن
جــاده زیبــای جهــان هســتند کــه میتــوان نــام بــرد.
سهم باالی مسافران عبوری در تولید زباله
امــا زیبایــی و ســرزندگی محــور کــرج  -چالــوس بــدون
شــک بــه وجــود رودخانــه کــرج بســتگی دارد؛ از قدیــم هم
گفتهانــد هــر جــا آب باشــد آبادانــی بــه وجــود میآیــد.
امــا ایــن جــاده همیشــه بــه زیبایــی توصیفاتــی نیســت
کــه در چنــد ســطر بــاال خواندیــد ،کافــی اســت صبــح
یــک روز جمعــه دل بــه جــاده بزنیــد؛ آنوقــت بــا حجــم
باالیــی از زبالههــا مواجــه میشــوید کــه در چشــم برهــم
زدنــی همــه آن زیباییهــا را میبلعــد و تصویــری زشــت
تقدیمتــان میکنــد .حتــی رودخانــه کــرج ایــن شــریان
حیاتــی نیــز از گزنــد زبالههــا در امــان نمانــده اســت.
در گفتگــو بــا شــهردار شــهر آســارا واقــع در جــاده چالــوس
آخریــن وضعیــت مدیریــت پســماند ایــن جــاده توریســتی
را بررســی کردیــم ،وی بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش آســارا
مشــتمل بــر  ۵۲روســتا و یــک شــهر اســت ،اظهــار کــرد:
در بحــث تولیــد روزانــه زبالــه عــاوه بــر ســاکنان روســتاها
و شــهروندان آســارا ،مســافران عبــوری از جــاده چالــوس
و مراکــز خدماتــی  -رفاهــی موجــود در ایــن مســیر هــم
ســهیم هســتند.
محمدباقــر آســرایی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد زبالــه در
جــاده چالــوس و محــدوده بخــش آســارا در هفــت مــاه
ابتدایــی ســال بهمراتــب بیشــتر اســت ،گفــت :بیــش از
 ۸۰درصــد از حجــم زبالــه تولیــدی مربــوط بــه مســافرانی
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اســت کــه در پایــان هفتــه در محــور کــرج  -چالــوس
تــردد میکننــد و یــا از ایــن محــور بــرای عبــور و ســفر بــه
شــمال کشــور اســتفاده میکننــد.
آســرایی توضیــح داد :بیشــترین حجــم زبالــه تولیــدی
محــور کــرج  -چالــوس از پــل ُکنــدر تــا دهانــه جنوبــی
تونــل کنــدوان حــدود  ۷۴کیلومتــر اســت کــه در ایــن
میــان نیروهــای بخشــداری ،جم ـعآوری زبالههــای خــارج
از حریــم شــهر آســارا را انجــام میدهنــد کــه شــامل
رســیدگی بــه  ۷۰درصــد از حجــم کار اســت.
وی بیــان کــرد :در یــک روز عــادی بیــش از  ۳۰تــن زبالــه
در بخشــی از جــاده کــرج  -چالــوس کــه در محــدوده
اســتان البــرز جمعآوریشــده و در ســکوی خلــج آبــاد
بــه نیروهــای ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری کــرج
تحویــل داده میشــود.
شــهردار آســارا بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای مثــال یازدهــم
شــهریورماه حجــم زبالــه پاییــن ســد بــه  ۱۲تــن رســید،
گفــت ۶ :تــن مربــوط بــه بخــش آســارا و شــش تــن دیگــر
مربــوط بــه روســتاها اســت کــه بهصــورت پراکنــده
جم ـعآوری میشــود ۱۲ ،تــن دیگــر نیــز توســط ماشــین
بــزرگ جمــعآوری میشــود.
آســرایی بابیــان اینکــه شــهرداری و بخشــداری آســارا
هــم شــش دســتگاه ماشــین حمــل زبالــه دارد ،گفــت:
طرحهــای حمایتــی در قالــب گســترش ،نوســازی و
بهســازی ماشــینآالت ایــن حــوزه را بــه مســئوالن اســتان
ارائــه دادهایــم.
وی بـا توضیـح اینکـه باید بـرای مردم فرهنگسـازی شـود
تـا در کـم کـردن حجـم زبالههـای تولیدی بـا مـا همکاری
داشـته باشـند ،بیان کرد :عمـده زبالههای تولیـدی در محور
کـرج  -چالـوس مربـوط بـه مـواد تجدیدناپذیـر از جملـه
پالسـتیک اسـت که در طبیعت میمانـد و لطمه زیـادی به
محیطزیسـت منطقـه وارد میکنـد.
شــهردار آســارا گفــت :دولــت بایــد بــه نحــوی
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سیاســتگذاری کنــد کــه بــه ســمت حــذف مــواد
پالســتیکی پیــش رویــم و در کنــار ایــن موضــوع
اولویتبنــدی ســنجشهای کیفــی در ســاماندهی محــور
کــرج  -چالــوس و پرداختــن بــه بحــث گردشــگری هــم
اهمیــت زیــادی دارد.
دولــت بــرای مدیریــت پســماند در جــاده چالــوس
اعتبــار دائــم تخصیــص دهــد
آســرایی در مــورد پیشــنهادهایی کــه از ســوی ســازمان
مدیریــت پســماند شــهرداری کــرج در خصوص جمـعآوری
زبالههــای تولیــدی توســط رســتورانهای موجــود در ایــن
محــدوده از محــور کــرج  -چالــوس مطرحشــده اســت،
افــزود :در قبــال انجــام ایــن اقدامــات بایــد هزینــه کــرد و
تخصیــص بودجــه داشــته باشــیم کــه در حــال حاضــر بــا
توجــه بــه نبــود اعتبــار الزم نمیتوانیــم ایــن اقدامــات را
اجرایــی کنیــم.
وی تأکیــد کــرد :اگــر دولــت اعتبــاری دائــم و مســتمر برای
شــهرداری آســارا منظــور کنــد ،مدیریــت پســماند ایــن
شــهرداری را ایجــاد خواهیــم کــرد.
امــا اصغــر نصیــری سرپرســت ســازمان مدیریــت پســماند
شــهرداری کــرج نیــز ضمــن اشــاره بــه اینکــه مرکــز حلقــه
دره کــرج تنهــا مرکــز رســمی تخلیــه زبالــه در اســتان
البــرز اســت کــه از ســال  ۹۳بــه رســمیت شناختهشــده
و تمــام شــهرداریها و دهیاریهــای اســتان مکلــف
شــدهاند کــه زبالههــای جمعآوریشــده را بــه آنجــا
انتقــال دهنــد ،گفــت :انجــام هرگونــه عملیــات مربــوط بــه
پســماندها در شــهرهای اقمــاری اســتان البــرز توســط کادر
مدیریتــی همــان شــهرها اداره میشــود امــا بــر اســاس
تصمیمــات اخذشــده در کارگــروه مدیریــت پســماند البــرز
طــی ســالهای  ۹۳-۹۴مقــرر شــد؛ تمامــی پســماندهای
خانگــی و عفونــی از تمامــی شهرســتانهای اســتان پــس
از جمـعآوری بــه مرکــز دفــن حلقــه در کــرج منتقل شــود
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تــا دفــن بهداشــتی در ایــن خصــوص انجــام شــود.
وی گفــت :بهجــز کــرج تنهــا نقطـهای از اســتان کــه پــس
از جمــعآوری پســماندها در آنجــا حمــل آن از ســکوی
خلــج آبــاد بــه محــل دفــن حلقــه دره و توســط عوامــل
اجرایــی ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری کــرج انجام
میشــود ،بخــش آســارا در محــور کــرج  -چالــوس اســت.
سرپرســت ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری کــرج
میــزان زبالــه دریافتــی از جــاده چالــوس را روزانــه بیــش
از  ۱۲هــزار کیلــو اعــام کــرد و گفــت :ایــن میــزان در
روزهــای جمعــه ،تعطیــات و ایــام تابســتان بــه مراتــب
خیلــی بیشــتر میشــود.
وی عنــوان کــرد :درواقــع جم ـعآوری زبالههــا و پســماندها
در نقــاط مختلــف جــاده چالــوس توســط نیروهــای
شــهرداری آســارا انجــام میشــود امــا در آخریــن جلســه
کارگــروه مدیریــت پســماند کــه کمــی قبــل برگــزار شــد،
اعــام آمادگــی کردهایــم کــه جمــعآوری ،حمــل و دفــن
پســماندهای موجــود در ایــن جــاده توریســتی حدفاصــل
بیلقــان تــا کنــدوان را انجــام دهیــم تــا بــه لحــاظ مســائل
زیســتمحیطی و آلودگــی آب شــرب آن منطقــه کــه
شــرایط محیطــی آن جــاده زیبــا را تحــت تأثیــر قــرار
میدهــد ،بتوانیــم اقدامــات حفاظتــی را لحــاظ کنیــم.
بســیاری از متولیــان بــر ایــن بــاور هســتند کــه
زیرســاختهای فعلــی جــاده چالــوس جوابگــو نیســت،
حجــم بــاالی تــردد از ایــن محــور باعــث شــده اســت کــه
در ایــام پایانــی هفتــه و تعطیــات شــاهد ترافیــک چنــد
کیلومتــری باشــیم ،ترافیــک بهنوبــه خــود خدماتدهــی
را بــا مشــکل مواجــه میکنــد و همانطــور کــه شــهردار
آســارا گفتــه اســت بیشــترین حجــم زبالــه تولیــدی در این
محــور مربــوط بــه مســافران عبــوری اســت ،حــال بایــد
دیــد دولــت و متولیــان امــر بــرای مدیریــت پســماند در
ایــن محــور توریســتی چــه راهــکاری در دســتور کار قــرار
میدهــد.
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بیقانونیدرمجمعقانونگذارشهری؛شوراهاییکهخبرسازشدند
فاطمهحسینی

«شــورا» بهوقــت «اختــاف و دعــوا»؛
حکایــت ایــن روزهــای برخــی شــوراهای
شــهر در اســتانهای مختلــف کشــور
اســت ،هرچنــد کــه موضــوع انحــال و
بازداشــت برخــی از اعضــای شــورا هم در
رســانهها داغ اســت.

بررســی و شــناخت کمبودهــا ،نیازهــا و نارســاییهای
اجتماعــی ،فرهنگــی ،بهداشــتی ،اقتصــادی و رفاهی شــهرها،
تهیــه طرحهــا و پیشــنهادهای اصالحــی و راهحلهــای
کاربــردی بــرای رفــع مشــکالت در ایــن زمینــه ،نظــارت
بــر حســن اجــرای مصوبــات شــورا و طرحهــای مصــوب در
امــور شــهرداری و ســایر ســازمانهای خدماتــی و  ...ازجملــه
وظایــف شــوراهای اســامی شــهرها اســت.
ایــن وظایــف در راســتای عمــران و آبادانــی شــهرها ،فراهــم
شــدن بســتر توســعه شــهرها در ابعــاد مختلــف ،اجــرای
پروژههــای عمــران شــهری ،فعــال کــردن و کمــک بــه
تحقــق درآمــد پایــدار شــهرداریها و  ...بــرای شــوراها در
نظــر گرفتهشــده کــه همــواره بایــد از ســوی ایــن نهــاد
مدیریــت شــهری مدنظــر باشــد تــا زمینــه رضایتمنــدی
مــردم فراهــم شــود.
بااینوجــود همچنــان شــاهد برخــی اختالفــات،
ناهماهنگیهــا و تخلفــات در شــوراهای شــهر و روســتا
هســتیم ،موضوعــی کــه طــی یکماهــه اخیــر شــوراهای
مختلفــی را بــه ســر خــط رســانهها بــرده اســت.
در آخریــن رویــداد در ایــن زمینــه ،برخــی از شــهروندان
بروجــردی د ِر شــورای شــهر را بــه دلیــل اختــاف میــان
اعضــای شــورا تختــه کردنــد و حــاال هــم پرونــده فســاد
شــورای شــهر بابــل در رســانهها داغ اســت.
در ایــن راســتا ســید ســلمان ســامانی ســخنگوی وزارت
کشــور در اظهارنظــری بــا بیــان اینکــه نظــارت بــر شــوراها
و رســیدگی بــه تخلفــات آنهــا در محــدوده وظایــف اداری
شــورا و شــهرداری بــر عهــده وزارت کشــور اســت ،اظهــار
داشــت :نظــارت جــدی بــر عملکــرد شــوراها همــواره مــورد
تأکیــد وزیــر کشــور بــوده اســت.
وی در ایــن رابطــه گفتــه اســت :بــر ایــن اســاس در دولــت
تدبیــر و امیــد ،اقدامــات نظارتــی وزارت کشــور بــر عملکــرد
شــوراها منجــر بــه انحــال  ۸شــورای شــهر و ســلب عضویت
 ۲۸۳نفــر از اعضــای شــوراهای سراســر کشــور شــده اســت.
ســامانی افــزود :درصورتیکــه افــراد مرتکــب جرائــم شــده
باشــند رســیدگی بــه جــرم صرفــاً در صالحیــت دســتگاه
قضایــی اســت و در صــورت اثبــات آن در دادگاه وزارت
کشــور از ایــن حیــث کــه عضــو شــورا عملــی خــاف
شــئونات مرتکــب شــده اســت در امتــداد برخــورد قضایــی
مجازاتهــای اداری الزم را بــه عمــل مــیآورد.
ســخنگوی وزارت کشــور بــا اشــاره به مســئله شــورای شــهر
بابــل گفــت :در پرونــده تعــدادی از اعضــای شــورای شــهر
بابــل موضــوع اساســاً مرتبــط بــا وظایــف شــورایی افــراد
نبــوده لــذا در دســتگاه قضایــی در حــال رســیدگی اســت که
در صــورت احــراز و پــس از طــی فراینــد قانونــی برخوردهای
الزم انجــام خواهــد شــد.
شوراهایی که خبرساز شدند
خبرســازترین شــورا طــی هفتههــای اخیــر شــورای شــهر
بابــل بــوده اســت ،پرونــدهای کــه در قالــب آن تاکنــون ۱۰
نفــر بازداشتشــدهاند .یونــس حســینی بــا بیــان اینکــه
تاکنــون پنــج عضــو شــورای شــهر بابــل دربــاره جــرم

صــورت گرفتــه بازداشــت شــدند ،افــزود :پنــج نفــر غیــر از
اعضــای شــورای شــهر نیــز بازداشتشــدهاند.
وی بــدون اشــاره بــه جزییــات پرونــده و اتهــام
بازداشتشــدگان از مــردم خواســت تــا بــه شــایعات توجــه
نکننــد .حســینی تأکیــد کــرد :دســتگاه قضــا بهدقــت درباره
ایــن پرونــده تحقیقــات و بررســیها را انجــام میدهــد
اوضــاع شــورای شــهر کــرج هــم مدتــی بــا مشــکالت جــدی
مواجــه بــود تــا بــا انتخــاب گزینــه جدیــد شــهرداری کمــی
از التهابهــا کاســته شــود .مشــکالت در شــورای شــهر
کــرج تــا جایــی پیــش رفــت کــه پرونــده ایــن شــورا بــه
هیئــت اختــاف رفــت تــا نماینــده فرمانــدار کرج در جلســه
فوقالعــاده شــورای شــهر کــرج بگویــد :تصمیــم انحــال
شــورای شــهر کــرج بــا هیئــت حــل اختــاف اســت.
اســتاندار البــرز هــم ضمــن اتمامحجــت بــا اعضــای شــورای
شــهر از آنهــا خواســت بــا پایــان دادن بــه اختالفــات شــهر
را از بنبســت خــارج کننــد .و امــا در آخریــن خبــر در ایــن
زمینــه رحیــم خســتو ســخنگوی شــورای شــهر کــرج گفت:
شــورای شــهر کــرج چنــد وقتــی درگیــر تعییــن و انجــام
مرحلــه انتخــاب هیئترئیســه جدیــد شــورا بــرای ســال دوم
فعالیــت آن بــود کــه انجــام شــد.
وی در ادامــه گفــت :مرحلــه بعــدی کار شــورا انجــام
پروســه انتخــاب شــهردار کالنشــهر کــرج بــود کــه مطابــق
درخواســت وزارت کشــور و بــه دلیــل اهمیــت موضــوع در
طــی جلســات رســمی و فوقالعــاده شــورای شــهر کــرج بــه
ایــن مهــم پرداختیــم.
ســخنگوی شــورای شــهر کــرج افــزود :هــر دو کاندیــد نهایی
تصــدی کرســی شــهرداری کــرج کــه از ســرمایههای ایــن
شــهر هســتند در جلســه فوقالعــاده امــروز عصــر شــورای
شــهر ایــن کالنشــهر بــه ارائــه برنامههــای خــود پرداختنــد
و درنهایــت ســیروس شــفقی بــا  ۹رأی موافــق مقابــل  ۴رأی
هیربــد معصومــی بهعنــوان شــهردار کــرج انتخــاب شــد.
در اســتان تهــران هــم ســخنگوی کمیســیون قضایــی
و حقــوق مجلــس شــورای اســامی از احتمــال انحــال
شــورای شــهر پرنــد بــا توجــه بــه بازداشــت  ۵عضــو ایــن
شــورا خبــر داده اســت .حســن نــوروزی در گفتوگــو بــا
مهــر اظهــار داشــت :در حــال حاضــر پرونــده  ۵عضو شــورای
شــهر پرنــد کــه در بازداشــت بــه ســر میبرنــد همچنــان در
دســت بررســی اســت و بایــد منتظــر نظــر نهایــی دســتگاه

قضایــی باشــیم تــا بتوانیــم نظــر نهایــی را مطابــق بــا قانــون
اعــام کنیــم.
و امــا اســتاندار تهــران از تعلیــق اعضــای شــورای شــهر پرنــد
خبــر داد .مقیمــی در رابطــه بــا امــکان انحالل شــورای شــهر
پرنــد گفــت :شــورای شــهر منحــل نمیشــود فقــط برخــی
از افــراد از کار تعلیــق و برخــی کنــار زدهشــده و بهجــای
آنهــا اعضــای علیالبــدل انتخــاب میشــوند.
د ِر شورای شهر بروجرد تخته شد
در اســتان لرســتان هــم وضعیــت شــورای اســامی
شــهر بروجــرد بــه محــل اختالفــات اعضــای ایــن شــورا
تبدیلشــده تــا ایــن امــر مدیریــت شــهری در بروجــرد را
مختــل کنــد بهطوریکــه بــر اســاس اعــام فرمانــدار
بروجــرد ۴۵ ،روز اســت کــه جلســات شــورای شــهر بروجــرد
تشــکیل نمیشــود.
ایــن امــر موجــب نارضایتی مــردم از عملکــرد مجمــوع  ۹نفر
اعضــای شــورای شــهر بروجــرد شــده اســت ،تــا صبــح امروز
تعــدادی از شــهروندان بروجــردی بــا مراجعه به درب شــورای
شــهر بروجــرد ،در اقدامــی اعتراضــی ،بــا جوشــکاری و نصب
بنــر درب ســاختمان شــورای شــهر را «تختــه» کردند.
ایــن در حالــی اســت کــه عملکــرد ضعیــف اعضــای شــورای
شــهر بروجــرد و همچنیــن اختالفــات اعضــا بــا یکدیگــر
طــی ماههــای گذشــته موردانتقــاد مســئوالن اســتانی و
شهرســتانی قــرار گرفتــه اســت تــا هرکــدام از مســئوالن بــا
اظهارنظرهــای مختلــف و در جلســات متعــدد بــر ضــرورت
کنــار گذاشــتن ایــن اختالفــات از ســوی اعضــای شــورای
شــهر تأکیــد کننــد.
اولیــن نفــر ایــن «رضــا آریایــی» فرمانــدار بروجــرد بــود
کــه در دیــدار بــا جمعــی از رزمنــدگان هشــت ســال دفــاع
مقــدس در ایــن رابطــه اظهارنظــر کــرد و بــا اشــاره بــه
اختالفــات میــان اعضــای شــورای اســامی شــهر بروجــرد،
ادامــه داد :انتخــاب اعضــا در پروســه انتخابــات و رأیگیــری
مــردم انجامشــده امــا مشــاهده میشــود مــردم از رأی
خــود ناراضــی و نــادم هســتند.
آریایــی تصریــح کــرد :بــه دنبــال اختالفــات اعضــای
شــورای اســامی شــهر بروجــرد اســتاندار لرســتان هــم ورود
پیداکــرده و تمهیداتــی در حــال انجــام اســت و در مرحلــه
اول بایــد بــه دنبــال ایــن باشــیم اعضــای شــورا در کنــار
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یکدیگــر قــرار بگیرنــد و از رأی و اعتمــاد مــردم ســربلند
بیــرون بیاینــد.
وی گفــت :اختالفســلیقه در شــورا طبیعــی اســت
تــا بهترینهــا بــرای مــردم شــهر انتخــاب شــود امــا
اختالفســلیقهای کــه بــه منفعــت مــردم ختــم
شــود .آریایــی بــا اشــاره بــه مشــکالت شــهری ،گفــت:
معضــات امــروز شــهری نتیجــه اختالفاتــی اســت کــه
دســتبهگریبان آنهــا هســتیم و اگــر بخواهــد بــا ایــن
وضــع پیــش بــرود همــه ضــرر خواهیــم کــرد.
در ادامــه ایــن «ســید موســی خادمــی» اســتاندار لرســتان
بــود کــه بــا فراخوانــدن اعضــای شــورای اســامی شــهر
بروجــرد بــه اســتانداری لرســتان ،بــر ضــرورت کنــار
گذاشــتن اختالفــات و همدلــی اعضــای شــورای شــهر
بروجــرد تأکیــد کــرد و در ســخنانی خطــاب بــه اعضــای
شــورای شــهر بروجــرد ،اظهــار داشــت :شــورای شــهر محــل
خدمــت گــذاری بــه مــردم اســت و بایــد اعضــای شــورا قــدر
اعتمــاد مــردم را بداننــد.
اســتاندار لرســتان بــا تذکــر ایــن نکتــه ،رفتــار و گفتــار
اعضــای شــورای اســامی شــهر میتوانــد موجــب ارتقــای
جایــگاه شــهر در بیــن افــکار عمومــی شــود ،گفــت:
شــورای شــهر محــل خدمــت گــذاری اســت و بایــد قــدر
اعتمــاد مــردم را بدانیــم و اختالفســلیقهها را تبدیــل بــه
دســتهبندیهای مخــل رشــد و توســعه نکنیــم.
امــا همچنــان اختالفــات اعضــای شــورای شــهر بروجــرد
ادامــه داشــت تــا ایــن بــار رئیـسکل دادگســتری لرســتان با
انتقــاد شــدید از عملکــرد اعضــای ایــن شــورا در ســخنانی بــا
بیــان بــه اینکــه شــهرداریها و اعضــای شــورای شــهر بایــد
شــرایط فعلــی کشــور را مالحظــه کننــد ،اظهــار داشــت :در
شــرایطی نیســتیم کــه بخواهیــم گروکشــی کنیــم ،بخواهیم
امتیازخواهــی کنیــم.
وی بــا بیــان اینکــه گزارشهایــی در مــورد شــورای شــهر
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بروجــرد رســیده اســت ،بــا هیئــت حــل اختــاف هــم
صحبــت کــردم کــه بــا اعضــای شــورای شــهر بروجــرد
اتمامحجــت کنــد ،تصریــح کــرد :وقتــی در مســئولیت
قــرار گرفتیــد بایــد منافــع شــخصی را نادیــده بگیریــد و بــه
فکــر پیشــرفت شــهر باشــید ۴ ،نفــر عضــو شــورای شــهر
یکطــرف و ســه نفــر دیگــر یکطــرف هســتند و یــک نفــر
همزمانــی بــا اینطــرف اســت زمانــی بــا آنطــرف.
تردیدی در انحالل شورای شهر مضر نمیکنیم
رئی ـسکل دادگســتری لرســتان بــا تأکیــد بــر اینکــه بــرای
عمــران و آبــادی شــهر در ایــن شــورا بایــد تصمیمگیــری
شــود ،افــزود :بــه شــورای حــل اختــاف گفتهایــم بررســی
کنــد موضــوع را ،اگــر بــه نتیجــه رســیدیم وجــود یک شــورا
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بــرای یــک شــهر مضــر اســت ،تردیــدی نیســت کــه بایــد
منحــل شــود ،در ایــن موضــوع تردیــدی نمیکنیــم.
بــدری بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر اعضــای شــورا میتواننــد
باهــم کار کننــد انجــام بدهنــد اگــر نمیتواننــد و منافــع
شــهر و منافــع ملــی را قربانــی مســائل و اختالفــات خــود
کننــد اینجــا دیگــر شــورای حــل اختــاف بایــد وارد شــود
و ایــن شــورایی کــه نمیتوانــد مفیــد باشــد را منحــل
کنــد.
وی یــادآور شــد :در شــرایط فشــار اقتصــادی بایــد کارهــا را
ســریع پیــش ببریــم و بــا کمتریــن هزینــه ،در ایــن شــرایط
شــوراها و دهیاریهــا بایــد کمــک کننــد.
ایــن در حالــی اســت کــه هشــدارها و تأکیــدات مســئوالن
ارشــد اســتان و شهرســتان بروجــرد در رابطــه لــزوم کنــار
گذاشــتن اختالفــات بیــن اعضــای شــورای شــهر بروجــرد
تاکنــون افاقــه نکــرده اســت تــا صبــح امــروز تعــدادی از
شــهروندان بروجــردی اعتــراض خــود را در ایــن زمینــه بــا
«تختــه» کــردن درب ســاختمان شــورای اســامی شــهر
بروجــرد نشــان دهنــد.
در ایــن زمینــه «رضــا آریایــی» فرمانــدار بروجــرد گفــت:
مــردم بروجــرد از عملکــرد شــورا در ســطح شــهر بروجــرد
ناامیــد هســتند .فرمانــدار بروجــرد بــا تأکیــد بــر اینکــه در
حــال حاضــر  ۴۵روز بــوده کــه جلســات شــورای شــهر
تشــکیل نمیشــود ،عنــوان کــرد :مــردم نیــز بهشــدت از
ایــن قضیــه ناراحــت هســتند چراکــه مراجعــه میکننــد بــه
شــهرداری و کار آنهــا «خوابیــده» اســت.
فرمانــدار بروجــرد بــا بیــان اینکــه عمـ ً
ا کاری در شــهرداری
صــورت نمیگیــرد ،گفــت :هفتههــای گذشــته ،در هــر
هفتــه شــورا ســه جلســه داشــته اســت و هــر جلســه هفــت
تــا هشــت مصوبــه داشــته و هفت ـهای  ۲۰تــا  ۳۰مصوبــه در
شــورای شــهر داشــتهایم.
آریایــی ،ادامــه داد :در حــال حاضــر  ۴۵روز بــوده کــه یــک
مصوبــه در شــورای شــهر تصویــب نشــده چراکــه عمــ ً
ا
شــورای شــهر هیئترئیســه نــدارد و مــردم نیــز از ایــن قضیه
بهشــدت ناراضــی هســتند.
وجــود پروژههــای نیمهتمــام عمــران شــهری ،عــدم وجــود
زیرســاختهای شــهری ،مناســب نبــودن مبلمــان شــهری،
ســرانه پاییــن فضــای ســبز و  ...در حــال حاضــر ازجملــه
مشــکالت موجــود در شــهر بروجــرد بــوده و ایــن در حالــی
اســت کــه اعضــای شــورای شــهر بروجــرد بــا دامــن زدن بــه
اختالفــات بیــن خودشــان و نداشــتن همدلــی و وحــدت
زمینــه را بــرای بغرنــج کــردن وضعیــت مدیریــت شــهری
بروجــرد فراهــم کردهانــد.

صفحه  | 33شماره  | 31شهریور 97

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

MEHR

کارد به استخوان رودخانههای جم رسید /برداشت بیرویه شن و ماسه
تخریــب بســتر رودخانههــای جــم
علی اکبر قیصری
در کنــار حفــر چاههــای عمیــق
توســط هشــت واحــد کارخانــه
شــن و ماســه بخــش ریــز شهرســتان جــم باعــث بــه وجود
آمــدن وضعیتــی فــوق بحرانــی در منطقــه شــده اســت.

شهرســتان جــم بــه لحــاظ دارا بــودن چشــم اندازهــای بکــر
طبیعــی ،باغــات زیبــای لیمــو و زیتــون و ابنیههــای بــی
نظیــر تاریخــی در کنــار جذابیتهــای گردشــگری دیگــر
و منابــع غنــی نفــت و گازی در وضعیتــی بــی بدیــل قــرار
گرفتــه اســت.
در شهرســتان جــم کــه سرســبزترین شهرســتان اســتان
بوشــهر نیــز قلمــداد میشــود ،سنگشــکنهایی وجــود
دارد کــه سالهاســت مهمــان شهرســتان هســتند و منافــع
مــردم را فــدای منافــع شــخصی عــدهای قلیــل کردهانــد.
هشــت واحــد کارخانــه ســنگ شــکن در بخــش ریــز
شهرســتان جــم مشــغول بــکار هســتند کــه ایــن صنایــع
عــاوه بــر اینکــه آب مــورد نیــاز خــود را از طریــق حفــر
چاههــای عمیــق تامیــن میکننــد از بســتر رودخانــه جمــی
در شهرســتان جــم بــه عنــوان یکــی از اصلیتریــن منابــع
تهیــه شــن و ماســه اســتفاده قــرار مــی دهنــد.
بـازار بسـیار خـوب شـن و ماسـه در عسـلویه و دیگـر
شهرسـتانهای همجـوار ،سـهولت اسـتحصال مصالـح از
رودخانـه و هزینههـای پاییـن تولیـد آن سـبب شـده اسـت
شـاهد غـارت طبیعـت بـه بیشـترین میـزان خـود باشـیم.
هــر چنــد ایــن واحدهــای سنگشــکن دارای مجــوز هســتند
امــا از آنجایــی کــه در ســالهای اخیــر نظــارت موثــری بــر
فعالیــت آنهــا صــورت نگرفتــه اســت آزادانــه و بــدون هیــچ
محدودیتــی ،منابــع طبیعــی و ذخایــر آبــی جــم را مــورد
سوءاســتفاده و تجــاوز قــرار دادهانــد.

عــاوه بــر آالیندگــی آب ،و هــوا ،حمل شــن و ماســه توســط
کامیــون هــا باعــث بــه وجــود آمــدن ترافیــک هــای زیــاد در
جادهــای پــر پیــچ و باریــک جــم شــده و بــه نوعــی عامــل
اصلــی تصادفــات اســت.
سالهاســت مســئوالن اســتان و شهرســتان بــر خطــرات
سنگشــکنها در جــم مهــر تاییــد میزننــد و خــط
و نشــان میکشــند امــا بــه نظــر میرســد ارادهای بــرای
برخــورد جــدی و قاطــع بــا ایــن صنایــع وجــود نــدارد.
تخلفات آشکار در برداشتهای غیر مجاز
نایــب رئیــس شــورای اســامی اســتان بوشــهر اظهــار
داشــت :در زمــان حاضــر کــه کشــور بــا بحــران آب و
خشکســالی روبــرو اســت بــه جــای مدیریــت منابــع آب و
خــاک ،متاســفانه  برنامــه و اقــدام عملــی در جهــت کنتــرل
ایــن بحــران صــورت نگرفتــه اســت و سالهاســت کــه بــه
بهانــه حمایــت از ســرمایه گــذاری و توســعه معــادن ،منابــع
آب و خــاک دشــت ریــز توســط انــدک ســرمایهداران بهــره
بــرداری و تصاحــب شــده اســت.
حسـن رمضانـی افـزود :کارخانـهداران تولید شـن و ماسـه در
بخـش ریـز اثبـات کـرده انـد که قـدرت در ثـروت اسـت چرا
کـه علـی رغـم تخلفـات آشـکار در برداشـت های غیـر مجاز
و زیـر پـا گذاشـتن ضوابـط و قوانیـن معـادن ،همچنـان می
تواننـد با فـراغ بال برای منابـع آب و خاک دشـت ممنوعه ریز
خط و نشـان بکشـند و هیچ مسـئولی هـم در برابـر این مرگ
خامـوش واکنشـی نشـان ندهد.
وی بــا بیــان اینکــه عمــق برداشــت از بســتر رودخانه دشــت
ریــز مطابــق قانــون نیــم متــر اســت ،افــزود :در بســیاری از
محــدوده هــای تعییــن شــده بــرای ســنگ شــکن هــا،
برداشــتی بیــش از پنــج متــر صــورت گرفتــه اســت.
وی خاطرنشــان کــرد :با مطالعــه قوانین و شــرایط واگــذاری،
نظــارت و بهــره بــرداری از معــادن شــن و ماســه ،ســوالهای

زیــادی در منطقــه مطــرح میشــود کــه هــر کــدام جــای
تامــل و تعمــق دارد.
ســخنگوی شــورای اســامی اســتان بوشــهر بــا طــرح ایــن
ســواالت کــه مدیــران اســتان کــه دائمــا از بحــران بــی
آبــی دم میزننــد چگونــه بــه خــود اجــازه میدهنــد
آبهــای حوضــه دشــت ممنوعــه ریــز را حاتــم بخشــی
کننــد و آیــا هیــچ در ایــن حاتــم بخشــی هــا مطالعــه
آمایــش ســرزمینی و حفــظ تعــادل زیســت محیطــی
در نظــر گرفتهانــد افــزود :ســاکنان و مردمــی کــه در
منطقــهای محــروم زندگــی میکننــد ،هیچگونــه حــق
و ســهمی از ایــن صنعــت در قبــال برداشــت و اســتفاده از
منابــع آبــی خــود ندارنــد.
ایــن مقــام مســئول خاطرنشــان کــرد :جــای بســی تاســف
اســت کــه آبهــای زیرزمینــی ایــن منطقــه کــه قابلیــت
شــرب دارنــد ،بــرای شســتن شــن و ماســه در ســنگ شــکن
هــا و همچنیــن حفــاری چاههــای گاز منطقــه ،و شــرکت
پاالیــش گاز فجــر جــم بــه تــاراج بــرود.
رمضانــی افــزود :مدیریــت ناصحیــح در کشــتهای خــارج
از فصــل نیــز گناهــی نابخشــودنی دیگــری اســت کــه در
کنــار تعــرض کارخانههــای شــن و ماســه و پســابهای
مضــر آنها موجــب ســرمایه ســوزی بــاغ داران و مزرعــه داران
حاشــیه رودخانــه ریــز شــده اســت.
وی اظهــار داشــت :مــا منابــع تجدیــد ناپذیــری را از
دســت مــی دهیــم ،در حالــی کــه رویــش قارچگونــه
سنگشــکنها در ایــن ســالها هیــچ ســودی بــه حــال
مــردم بخــش ریــز نداشــته اســت.
عضو شـورای اسلامی شهرسـتان جـم  تصریـح کـرد :وجود
ایـن تعـداد سنگشـکن در منطقهای که شـغل بیشـتر مردم
آن از دیرباز کشـاورزی بوده اسـت ،پذیرفتنی نیسـت و دولت
بایـد در تمدیـد بهـره بـرداری سنگشـکنهای مسـتقر در
دشـت ریـز تجدید نظـر کند.
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لزوم کنترل برداشت بیرویه
فعـال اجتماعـی فرهنگی شـهر جم اظهـار داشـت :واحدهای
تولیدشـن و ماسـه ،سـبب تخریب بسـتر طبیعی رودخانهها،
تشـدید فرسـایش خاک ،و زیسـت بوم غنی این مناطق شـده
اند و مشـکالت زیـادی را ایجـاد کردهاند.
حســین دســتار افــزود :مســئوالن شهرســتانی میبایســت
ضمــن نظــارت و کنتــرل برداشــت بیرویــه ایــن واحدهــا
بــا نگاهــی همــه جانبــه نگــر نســبت بــه توقــف توســعه
آنهــا اقــدام کننــد.
وی بــا بیــان اینکــه حفــر چاههــای عمیــق آب توســط
ایــن ســنگ شــکن هــا ســفرهای آب زیــر زمینــی را تهدیــد
مــی کنــد افــزود :در صــورت ادامــه ایــن رونــد در آینــده نــه
چنــدان دور باغــات و محصــوالت باغــی بــه واســطه کــم آبی
و خشکســالی نابــود خواهنــد شــد.
وی خاطــر نشــان کــرد :ســازمانهای متولــی از جملــه
ســازمان محیــط زیســت و اداره صنعــت می بایســت نســبت
بــه ایــن موضــوع حساســیت بیشــتری نشــان داده و نســبت
بــه حفــظ ایــن ذخایــر عظیــم اقــدام فــوری بعمــل آورنــد.
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خسارات جبرانناپذیر به اکوسیستم
نایـب رئیس شـورای اسلامی شـهر جـم در گفتوگـو با مهر
اظهـار داشـت :هرگونـه حفـاری و برداشـت بیرویـه منابع از
بسـتر رودخانه هـای جم ضربات جـدی به حریـم رودخانه ها
وارد میکنـد که جبـران ناپذیر اسـت.
علی پریشـان افـزود :اگرچه دسـتورالعمل وزارت نیـرو بر عدم
برداشـت شـن و ماسـه از بسـتر و حریم رودخانههاسـت ،ولی
متأسـفانه ایـن مهـم نادیده گرفته شـده و بـا برداشـت منابع
از بسـتر و حریـم رودخانـه ها در سـالهای گذشـته وضعیت
طبیعـی بسـیاری از رودخانههـا تغییـر داده اسـت و تبعـات
نامطلـوب فراوانی برجای گذاشـته اسـت.
وی بــا بیــان اینکــه میــزان تخریبهــای کارخانههــای شــن
و ماســه در عرصههــای منابــع طبیعــی شهرســتان جــم،
نگــران کننــده اســت ،اظهــار داشــت :بــا رونــد کنونــی بــدون
شــک حــوزه طبیعــت ریــز تبدیــل بــه بیابــان خواهــد شــد.
وی بــا ابــراز گالیــه از مســئوالن امــر گفــت :اگــر یکــی از
مســئوالن ســری بــه باغــات بخــش ریــز بزنــد خواهــد دیــد
کــه خاکســتر ایــن ســنگ شــکنها چگونــه بــر روی شــاخه
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هــا و ثمرهــای ایــن درختــان ســایه انداختــه انــد و باعــث
شــده کــه برخــی از ایــن درختــان بــه کلــی خشــک شــوند.
پریشــان در پاســخ بــه ایــن ســوال که ســطح هکتــار تخریب
عرصــه هــای منابــع طبیعــی  شهرســتان جــم توســط
کارخانجــات شــن و ماســه چــه میــزان اســت؟ اظهارداشــت:
متاســفانه ســطح وســیعی از بســتر رودخانــه هــا توســط
شــش کارخانــه ســنگ شــکن بخــش ریــز تخریــب شــده
و خســارات جبرانناپذیــری بــه اکوسیســتم و طرحهــای
عمرانــی وارد کــرده اســت.
نکتــه جالــب اینجاســت کــه مدیــران اســتانی و مســئوالن
محلــی در جلســه متعــدد همــواره از برداشــت بــی رویــه
شــن و ماســه از بســتر رودخانــه هــا ابــراز نگرانــی مــی کنند،
امــا آیــا ایــن نگرانــی هــا تنهــا کافــی اســت ؛ قاعدتــا اگــر
مســئوالن زودتــر بــرای حــل ایــن موضــوع دســت بــه کار
نشــوند و ســنگ شــکن هــا بــا همیــن ظرفیــت بــه کار خــود
ادامــه بدهنــد ،عــاوه بــر از بیــن رفتــن زیبایــی هــای کــوه
هــای بکــر و بســتر روخانــه هــا بــا شــیوع خشکســالی و
شــاهد مهاجــرت مــردم بــه شــهرهای دیگــر خواهیــم بــود.

محرومیت قصه نیست /رویاهایی که رنگی می شوند
ایــن روزهــا کــه گرانــی بیــداد
مــی کنــد ،در دورتریــن نقــاط
کهگیلویــه وبویراحمــد هســتند
کودکانــی کــه چشــم بــه راهنــد
تــا آن مردبیایــدو دردســتانش
پژمان امیدی
عشــق باشــد یاکفشــی کــه
پاهــای برهنــه آنهــا را در
سنگالخهابپوشــاند.

خورشـید کـه از پـس کوهها رخ مـی نمایـد ،راهی
می شـوم به سـمت دیـاری کـه هنـوز کودکانش با
محرومیت دسـت و پنجـه نرم می کنند و سـختی
راه مدرسـه هنوز سـبب نشـده که به بـاران با همه
عظمتش بدبین شـوند.
بخــش مارگــون در شهرســتان بویراحمــد مقصدی
اســت کــه مــا را بــه خویــش مــی خوانــد بــا
روســتاهایی کــه هنــوز مردمانــش بــا محرومیــت
دســت و پنجــه نــرم مــی کننــد و کودکانــی کــه
بــه دفتــری قانعنــد و اندکــی نــور تــا بــاز بــاران را
در رویاهــای کودکانــه خــود فریــاد بزننــد.
کودکانــی کــه گاه دســتان تــرک خــورده از
بازیهــای کاهگلــی شــان ،دســتی مــی شــود بزرگ
کــه ســخاوت را بــرای مردمانــش بــه ارمغــان مــی
آورد.
رســول جریــده عشــایر زاده ای اســت کــه
ســنگالخها ،کفشــهای کهنــه وصلــه دار،
ترکهــای دســت پــدر کارگــرش و شــب و
روزهــای کــوچ او را از مدرســه بــاز نداشــته و
دردهــای روزهــای کودکــی و چشــمان خســته
پــدر نردبانــی شــدند تــا او را بــه دانشــگاه
برســانند و او اکنــون بــه روســتا بازگشــته
بــا کولــه بــاری از کیــف و کتــاب و دفتــر و
مدادرنگــی تــا بچــه هــای روســتا بتواننــد
رویاهایشــان را رنگــی کننــد.
جریــده  ۴۰۰بســته تحصیلــی بــرای کــودکان
روســتا بــه ارمغــان آورده تــا آنهــا نیــز بتواننــد
چــون او ،دســتگیر کســان دیگــری شــوند و شــاید

بــا همتــی همگانــی محرومیــت را بــه واژه ای در
گذشــته هــای دور بــدل کننــد.
او فراز و نشـیبهای بسـیاری را تجربه کرده اسـت و
از  ۱۴سـالگی در شـالیزارها و جالیزها و گندمزارها
کار کرده اسـت.
او اســتاد دانشــگاه اســت ودســتگیر اســاتید جوانی
کــه راه بــرای پیشــرفت مــی خواهنــد و جوانــی که
خــود مشــوق جوانانــی اســت کــه مــی خواهنــد
بــرای توســعه اســتان و کشــور خــود مثمــر ثمــر
باشــند.
او خاطراتــی از دوران گذشــته را بازگــو مــی
کنــد و مــی گویــد کــه روزی بــرای گرفتــن
پــول بــه نــزد پــدرم رفتــم ،پــدرم کارگــر بــود
و وقتــی چهــره گــرد و غبــار گرفتــه و خســته
اش را دیــدم و پولــی کــه بــا عــرق جبیــن
و کار ســخت بــه دســت آورده بــود تــا مــن
بتوانــم درس بخوانــم را دیــدم ،بــه خــود قــول
دادم کــه کاری کنــم کــه او بتوانــد راحــت
تــر زندگــی کنــد و فقــر را از روی شــانه هــای
خســته اش بــردارم و اینچنیــن شــد کــه درس
را بــر همــه چیــز ترجیــح داده و روزهــا و شــبها
تــاش کــردم تــا اکنــون بــه عنــوان معلمــی در
دانشــگاه بتوانــم خدمــت کنــم.
او لـذت بخشـش را از هـر لذتـی در دنیـا بهتـر می
دانـد و مـی گویـد :اینکـه از جیبمـان بـه دیگـران
بخشـش کنیـم لذتـی فـراوان تـر از آن دارد کـه بر
داراییهـای جیبمـان بیافزاییـم.
او بــه همــراه خانــواده اش شــب عیــد را
بــر ســر ســفره فقیرتریــن فــرد فامیــل مــی
گذرانــد و از داراییهایــش انفــاق مــی کنــد
تــا کودکــی در دوردســت تریــن روســتاهای
اســتان نیــز بتوانــد بــه رویاهایــش رنــگ
زندگــی و امیــد ببخشــد.
مهرمــاه کــه بــا بــوی دفتــر و کتــاب و کفــش
و کیــف و مدرســه از راه مــی رســد ،هســتند
کودکانــی کــه دغدغــه هایشــان از جنــس دیگــری
اســت و داشــته هــای مــا بــرای آنهــا رویایی اســت
کــه مــی توانــد بــه حقیقــت بــدل شــود.
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قاسم منصور
آل کثیر

خوزســتان در حاشــیه نشــینی معضــات
بــی شــماری دارد ولــی اقــدام جــدی
بــرای رفــع آســیب هــای اجتماعــی در
ایــن بخــش از اســتان بــه خصــوص در
اهــواز برداشــته نشــده اســت.

پایــان ســال  ۹۵بــود کــه اســتاندار خوزســتان توانســت
مســائل اجتماعــی خوزســتان را از ســطح اســتان بــه
«شــورای اجتماعــی کشــور» بــه ریاســت وزیــر کشــور
بکشــاند و ایــن اتفــاق مســائل اجتماعــی خوزســتان را در
شــورای اجتماعــی کشــور مطــرح کــرد .در اســفند  ۹۵بــرای
 ۱۲مصوبــه اعتبــاری بالــغ بــر  ۱۵میلیــارد بــه تصویــب
رســید و برنامــه ریــزی طبــق بودجــه اختصــاص داده شــده
صــورت گرفــت .مدیــر کل اجتماعــی اســتانداری مــی گویــد
بخــش اعظمــی از ایــن اعتبــار و مصوبــات به مســئله حاشــیه
نشــینی اختصــاص یافــت.
 ۸۵۰هــزار نفــر در خوزســتان حاشــیه نشــین هســتند کــه
 ۶۰درصــد از ایــن تعــداد جزئــی از حاشــیه اهــواز به حســاب
مــی آینــد .خوزســتان بعــد از خراســان رضــوی ،مقــام دوم
حاشــیه نشــینی کشــور را دارد.
مســائل مربــوط بــه رســیدگی بــه حاشــیه نشــینی و
مصوباتــی کــه در شــورای اجتماعــی اســتانداری مصــوب
شــد ،تحــت مدیریــت مدیــر کل امــور اجتماعــی اســتانداری
خوزســتان قــرار دارد .مدیــرکل مــی گویــد اعتمــاد عمومــی
در ســال هــای گذشــته از بیــن رفتــه و در تــاش بــرای
بازگردانــدن آن هســتیم .فعالیــت هــا در مناطــق حاشــیه نیز
چیــزی نزدیــک بــه صفــر یــا زیــر صفــر بــود و بــا ورود جدیِ
اســتانداری بــه حاشــیه ،ســعی در رفــع حــس تبعیــض در
میــان مــردم را داریــم.
در زیــر گفــت وگویــی مفصلــی دربــاره مدیریــت حاشــیه
بــا محمدصــادق کریمــی کیــا ،اداره کل امــور اجتماعــی
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اســتانداری را مــی خوانیــد.
* بزرگترین مشکل استان را در چه می بینید؟
حاشــیه نشــینی ،کــه مانــع توســعه مــی شــود .موضــوع
فعالیتهــای اجتماعــی امســال بــه قــدری مهــم بــود کــه
مقــام معظــم رهبــری نیــز چنــد اصــل ازجملــه حاشــیه
نشــینی ،طــاق ،خودکشــی و  ...را مطــرح کردنــد و وزارت
کشــور متولــی ایــن مســئله شــد .بعــد از ایــن اتفاقــات
بــود کــه اســتاندار خوزســتان ســطح پیگیــری موضوعــات
اجتماعــی را از ســطح اســتانی بــه ســطح ملــی یعنی شــورای
اجتماعــی کشــور بــه ریاســت وزیــر کشــور کشــاند.
ســعی کردیــم طــرح هایــی کــه دنبــال مــی کنیــم حــول
موضــوع حاشــیه نشــینی اســتان باشــد ۲۲ .دســتگاه اجرایی
را وارد کار کردیــم کــه  ۱۴میلیــارد بیــن دســتگاه هــا و یــک
میلیــارد بیــن ســازمان هــای مــردم نهــاد در بخــش توانمنــد
ســازی هزینــه شــد تــا در اجــرای ایــن طــرح هــا مــا را یــاری
کننــد .ایــن اولیــن بــار اســت کــه ســازمان هــای مــردم
نهــاد چنیــن حجمــی از مشــارکت را دارنــد و همــه اینهــا
پیامــد پیگیــری هــای باالدســتی بــود کــه انجــام شــد .بــرای
مدیریـ ِ
ـت ایــن اعتبــار و مصوبــات ،یــک تیــم بازرســی زیــر
نظــر خودمــان راه انداختیــم .کار را از اردیبهشــت  ۹۶یعنــی
بعــد از انتخابــات شــروع کردیــم کــه شــبهه انتخاباتــی بودن
بــه خــود نگیــرد .در کل  ۸۰قــرارداد بــا محوریــت ســازمان
هــای مــردم نهــاد را در برنامــه هــای خــود داشــتیم کــه در
تاریــخ اســتان بــی نظیــر بــود .ســال هــای قبــل قراردادهــای

مــا بــا ســازمان هــای مــردم نهــاد در حــد ســه یــا چهــار
قــرارداد بــود.
* پــس از ورود بــه شــورای اجتماعــی کشــور،
حاشــیه چگونــه دیــده شــد و چــه طــرح هایــی انجام شــد؟
بعــد از ورود بــه شــورای اجتماعــی کشــور از اردیبهشــت
 ۹۶شــروع بــه کار کردیــم .چنــد طــرح ویــژه در ســال ۹۶
از جملــه «اطلــس آســیب هــای اجتماعــی» را تهیــه کردیم.
ایــن اطلــس بــه تفکیــک ،آســیبهای هــر شهرســتان را
ثبــت کــرد .آمــار مــورد نیــاز اطلــس  بــا توزیــع  ۱۲هــزار
پرســش نامــه بیــن مــردم و مســئوالن بــه دســت آمــد و
سیاســت گــذاری هــا در ایــن بخــش بــر اســاس تحقیقــات
بــه عمــل آمــده صــورت گرفــت.
ســاماندهی مناطــق حاشــیه بــا شــیوه دفاتــر تســهیل گــری
و توســعه محلــی از دیگــر طــرح هــای مــا اســت .ایــن طــرح
فقــط بــه  ۱۰اســتان ســهمیه داده شــد و ســهم مــا از ۱۰۰
محلــه در کشــور  ۱۰محلــه در خوزســتان بــا  ۸دفتــر بــود
کــه در برخــی محــاتِ اســتان ایــن دفاتــر را تاســیس
کردیــم .مشــارکت مــردم تــا کنــون بــا دفاتــر تســهیل گــری
خــوب بــوده اســت .ایــن دفاتــر متولــی مناطــق مــی شــوند
و در پنــج حــوزه اجتماعــی ،کالبــدی ،اقتصــادی ،حقوقــی،
فرهنگــی کــه جــدی تریــن موضــوع در بحــث ســاماندهی
مناطــق حاشــیه اســت فعالیــت مــی کننــد .ایــن مشــکالت
از طــرف وزارت کشــور بــه طــور جــدی دنبــال مــی شــود.
دفاتــر بــه نســبت جمعیــت حاشــیه نشــینی ،انتخــاب و تــا
کنــون پنــج دفتــر در اهــواز ،یــک دفتــر در شهرســتان کارون
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و یــک دفتــر تســهیل گــری در دزفــول راه انــدازی کردیــم.
بــرای نمونــه بایــد گفــت شهرســتان هــای کارون و مســجد
ســلیمان کال از نظــر مــا مناطــق حاشــیه محســوب مــی
شــوند .هشــتمین دفترمــان را نیــز در منطقــه علــی آبــاد
(بــروال) اهــواز تاســیس کردیــم.
از اعتبــارات مناطــق حاشــیه طــرح «بهبــود امنیــت غذایی»
را بــه صــورت پایلــوت در شهرســتان کارون اجــرا کردیــم.
یکــی از موسســات کــه بــه صــورت بومــی فعالیــت مــی
کــرد کــه بــا تخصیــص اعتبــار بــه آنهــا در بحــث شناســایی،
آمــوزش و توانمنــد ســازی مــا را کمــک کردنــد .در ســال ۹۶
ایــن پــروژه بــه اتمــام رســید و ایــذه را بــه عنــوان شهرســتان
بعــدی بــرای ایــن طــرح در نظــر گرفتیــم .دیگــر فعالیــت ما
در شهرســتان کارون تجهیــز و تعمیــر خانــه بهداشــت بــا
تزریــق اعتبــار  ۷۰۰میلیــون تومانــی بــه طــرح بــود.
خوزســتان جــز ســه اســتان اول کشــور در تعــداد افــراد
بازمانــده از تحصیــل اســت .از دیگــر پروژههــای انجــام
شــده بررســی کــودکان بازمانــده از تحصیــل بــود .خانــه بــه
خانــه در مناطــق مالشــیه ،زویــه و فرهنگیــان ،کــودکان را
شناســایی و یــک هــزار و  ۱۳۰نفــر بازمانــده از تحصیــل را
جــذب و بــرای آنهــا جشــن بزرگــی گرفتیــم .بــرای ســال

جدیــد نیــز حتمــا چنیــن طرحــی را بــا اصالحــات بهتــر و
بیشــتر خواهیــم داشــت.
بــا توجــه بــه اعتبــاری کــه داشــتیم بــا همــکاری چنــد
ســازمان ایــن حجــم از کــودکان بازمانــده از تحصیــل را
شناســایی کردیــم و بــرای امســال نیــز این طــرح در شــورای
آمــوزش و پــرورش اســتان رونمایــی مــی شــود .هیــچ
اســتانی بــه انــدازه مــا ایــن حجــم از شناســایی را نداشــت.
احتمــال مــی دهیــم امســال بیــن یــک هــزار تا یــک هــزار و
 ۵۰۰نفــر را شناســایی کنیــم و از روش هــای مختلفــی برای
جــذب و جســتجوی دانــش آمــوزان بازمانــده از تحصیــل
اســتفاده کردیــم.
با روش هایی همچون مشـارکت مردمی ،همراهی موسسـات
خیریـه ،خبرنـگاران ،انتشـار موشـن گرافـی و پیـام هـای
اسـتاندار و مدیـر کل آمـوزش و پـرورش در برنامه هـای صدا
و سـیما بـه صـورت هفتگی مـردم را تشـویق مـی کردیم که
بازمانـده از تحصیـل هـا را معرفی کننـد .وزارت رفـاه آمار ۱۲
هـزار بازمانـده از تحصیـل را به مـا داد کـه خطاهـای فراوانی
ازجملـه مهاجرت و فوتـی و  ...را داشـت که بعـد از پاالیش به
آمار بیش از  ۳هزار نفر رسـیدیم .امسـال نواقص اجرای سـال
گذشـته را برطرف مـی کنیم.
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* ایــن تعــداد بازمانــدگان از تحصیــل را تنهــا وارد
فضــای مدرســه کردیــد یــا موانعــی کــه باعــث
عقــب مانــدن از تحصیلشــان بــود را نیــز برطــرف
شــد؟
بــرای هــر دانــش آمــوز  ۴۵۰هــزار تومــان هزینــه کردیــم .ما
نمــی توانیــم همــه خانــواده هــای دانــش آمــوزان را از نظــر
مالــی پوشــش دهیــم و تــاش مــا ایــن اســت کــه دانــش
آمــوز از بحــران درس نخوانــدن خــارج شــود .پروژه ســنگینی
اســت و نیــاز بــه حمایــت همــه جانبــه دارد تــا بتوانیــم
علیرغــم جــذب بازمانــدگان از تحصیــل ،آنهــا را در مــدارس
نگــه داریــم.
همزمــان بــا طــرح جــذب بازمانــدگان از تحصیــل ،طــرح
بــورس تحصیلــی را نیــز در دســت اجــرا داریــم .در ایــن طرح
بــه همــه دانــش آمــوزان مناطــق کــم برخــوردار کــه معــدل
بــاال دارنــد بــورس مــی دهیــم .بخشــی از بــورس را بــرای
بازمانــده از تحصیــان در نظــر مــی گیریــم .طــرح بــورس
تحصیلــی بــرای مقاطــع ابتدایــی تــا دبیرســتان اســت و بــه
مــرور بــرای ســال آینــده بــه دانشــگاه هــم تســری پیــدا می
کنــد.

از پایگاه سالمت تا خدمات اجتماعی
در حــوزه بهداشــت نیــز دو پایــگاه ســامت در غــرب و شــرق
بــا هــدف ارتقــاء ســرانه بهداشــت بــا کمــک دانشــگاه علــوم
پزشــکی راه انــدازی و در شهرســتان ایــذه نیــز یــک پایــگاه
برپــا مــی شــود چــون در زمینــه خودکشــی آمــار ایــن
شهرســتان بــاال اســت .تقویــت اورژانــس اجتماعــی اهــواز و
تاســیس دو اورژانــس در شهرســتان هــا نیــز در دســتور کار
بــود .در بحــث خودکشــی شهرســتان ایــذه و ماهشــهر بــرای
کنتــرل افــکار خودکشــی مــورد توجــه مــا اســت.
 ۱۴پایــگاه خدمــات اجتماعــی در مناطــق حاشــیه شــامل
شــش پایــگاه در اهــواز و هشــت پایــگاه در شهرســتان هــای
دیگــر را افتتــاح  کردیــم کــه از طــرح هــای ویــژه در حــوزه
بهزیســتی بودنــد و در ســال  ۹۷نیــز ایــن طــرح هــا را تقویت
مــی کنیــم.
ِ
کودک کار
ِ
کــودک کار را بررســی کردیــم .حتــی
طــی طرحــی ۱۸۰
تیــم هــای فوتبــال را از ایــن کــودکان تشــکیل دادیــم .اول
آمــوزش و بعــد مراقبــت هــای ویــژه نیــز صــورت گرفــت.
بخشــی از ایــن کــودکان بــه صــورت تقریبــی حــدود ۳۰
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تــا  ۴۰درصــد را از خیابــان هــا بــه منــازل برگرداندیــم .ایــن
طــرح امســال نیــز اجــرا مــی شــود .هــر جــا کــودکان کار
ســاماندهی شــوند و از چرخــه خــارج شــوند مــا کــودکان
جدیــدی را بــرای ســاماندهی جایگزیــن مــی کنیــم.
راه انــدازی مرکــز اقامتگاهــی بلنــد مــدت درمــان مــدار ()TC
زنــان از دیگــر اقدامــات مــا بــود کــه دومیــن تــی ســی زنــان
در کشــور بــه حســاب مــی آیــد .همچنیــن کمیتــه طــاق
و خودکشــی را در اســتان تشــکیل و فرمانــداران را درگیــر
کردیــم کــه ایــن موضوعــات را در اولویــت قــرار دهنــد .بــرای
حــوزه اعتیــاد نمایشــگاه دایمــی را از اعتبــارات شــورای
اجتماعــی در نظــر گرفتیــم کــه بــرای قشــر دانــش آمــوز
تهیــه شــده و در مهــر مــاه بــا هــدف پیشــگیری از آســیب
هــای اجتماعــی بازدیدهــا شــروع مــی شــود .همچنیــن در
حــوزه آســیب هــای اجتماعــی مــدارس ،حــدود ۱۶۰۰
نفــر از مشــاوران مــدارس خصوصــا در بخــش دختــران را
طــی کارگاه هایــی آمــوزش داده و توانمندســازی عقیدتــی
فرهنگــی را نیــز در برنامــه داشــتیم.
در طرحــی دیگــر  ۳هــزار نفــر از مناطــق حاشــیه اهــواز
و شهرســتان کارون را بــا برنامــه ریــزی وارد کالس هــای
کســب مهــارت کردیــم .ســعی کردیــم دوره هایــی را در
مرکــز کارآمــوزی بیاموزنــد کــه فضــای کســب و کار آن در
اهــواز باشــد .از نظــر مــا مــردم حاشــیه از نظــر اقتصــادی
کامــا ناتــوان هســتند و نداشــتن اقتصــاد مناســب علــت
ناتوانــی آنهــا اســت .نداشــتن مهــارت الزم نیــز یکــی از علت
بیــکاری آنهــا شــده اســت و مــا بهتریــن روش را در آمــوزش
مهــارت بــه ایــن افــراد دیدیــم.
همچنیــن طرحــی در حــوزه زنــان عشــایر و توانمندســازی
صنــدوق هــای خــرد زنــان انجــام و در مــکان هــای مهاجــر
فرصــت اجــرا شــد.
تغییر چهره شهر
طــرح «افتــر اســکول» از طــرح هــای حــوزه آمــوزش و
پــرورش بــود کــه هــر چنــد گلــه هایــی در آمــوزش پــرورش
ایجــاد شــد امــا احتمــاال بــرای ســال  ۹۷نیــز بــا نســخه
جدیــد ایــن طــرح انجــام شــود .ایــن برنامــه بــرای مــدارس
مناطــق حاشــیه انجــام مــی شــود.
از نظــر مــا مــدارس مــی تواننــد چهــره مناطــق را تغییــر
دهنــد .در طــرح افتر اســکول ،پیشــگیری از خشــونت و دوره
هــای پیشــگیری از آســیب هــای اجتماعــی بــرای مــدارس
آمــوزش داده شــد.
در حــوزه کانــون هــای مســاجد نیــز هزینــه ای را در اختیــار
اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی قــرار دادیــم؛ خصوصــا
مســاجد مناطــق حاشــیه و همچنیــن گــروه هــای نمایــش
کــه بــا زبــان هنــر مــا را کمــک کردنــد.
تقویــت کانــون هــای بانــوان کــه یکــی از متولیــان حــوزه
بانــوان و زنــان در اســتان هســتند از اقدامــات دیگــر بــود و
قــرار شــد  ۴کانــون راه انــدازی شــوند .دو کانــون در اهــواز
و شهرســتان بــاوی افتتــاح شــد و ســومین کانــون در ایــذه و
چهارمیــن در کارون راه انــدازی مــی شــوند.
همچنیــن خریــد کتــاب بــه مبلــغ  ۲۵۰میلیــون تومــان
بــرای چهــار کتابخانــه در مناطــق حاشــیه اهــواز را داشــتیم
کــه تــا اینجــا همگــی از مصوبــات شــورای اجتماعــی کشــور
بــود.
* طــرح هــای ده گانــه ســال  ۹۷را توضیــح مــی
دهیــد؟
مــا گــزارش هــای خوبــی بــرای طــرح هــای خــود بــه
شــورای اجتماعــی کشــور ارائــه دادیــم .تنهــا اســتانی کــه
تمــام طــرح هــای آن تصویــب شــد خوزســتان بــود .شــورای
اجتماعــی کشــور تمــام قــد در کنــار خوزســتان ایســتاد.
طرحــی کــه امســال مصــوب کردیــم و پارســال هــم انجــام
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شــد طرح «شــهر امــن مــن»  اســت کــه کنتــرل تیرانــدازی
در مراســم هــای جشــن و عــزا در اســتان را بــر عهــده دارد.
شــاهدیم کــه در برخــی مراســم هــا تیرانــدازی منجــر بــه
کشــته شــدن هموطنــان مــا شــده اســت .ایــن طــرح در
شهرســتان هــای کارون ،بــاوی ،حمیدیــه و دزفــول انجــام و
ادامــه آن را امســال انجــام مــی دهیــم .در کنتــرل آســیب
اجتماعــی و کنتــرل خودکشــی نیــز کارگــروه هایــی در
شهرســتان هــا راه انــدازی شــده و در حــال انجــام آن
هســتیم.
راه انــدازی محــل نگهــداری متکدیــان از دیگــر برنامــه هــا
اســت کــه باعــث مــی شــود شــهرهای اســتان چهــره بهتری
بــه خــود بگیرنــد .در ایــن طــرح متکــدی فراینــدی از درمان
تــا اشــتغال را طــی مــی کنــد.
اســتفاده از اردوهــای جهــادی ویــژه کمــک بــه مناطــق کــم
برخــوردار نیــز اقــدام دیگــری بــود کــه دو ســازمان مــردم
نهــاد در خوزســتان داریــم و همســو بــا اردوهــای جهــادی
کشــور فعالیــت مــی کننــد.
بورس برای حاشیه نشین
طــرح هــای ســه گانــه آمــوزش و پــرورش کــه ســال آینــده
بــه چهــار طــرح مــی رســد را نیــز در دســت اجــرا داریــم.
شناســایی بازمانــدگان از تحصیــل ،مدرســه مجــازی و بورس
تحصیلــی دانــش آمــوزان بــی بضاعــت خوزســتان بــرای یک
هــزار بــورس کــه امیــدوارم در آینــده ایــن رقــم بــه چندیــن
هــزار بــورس برســد .هزینــه بــورس از طریــق تزریــق کمــک
دولــت اســت امــا در نظــر داریــم مشــارکتهای مــردم بــا
هــدف افزایــش روحیــه تعــاون را کنــار فعالیــت هــای خــود
داشــته باشــیم و از طریــق جامعــه مهندســان ،صنایــع
و  ...نیــز بــه افزایــش تعــداد بــورس کمــک کنیــم .بــورس
تحصیلــی در کشــور تــا کنــون برگــزار نشــده اســت.
طــرح مدرســه مجــازی اســتفاده از تکنولــوژی ارتباطــی برای
دختــران تــرک تحصیــل کــرده نیــز انجــام مــی شــود .بخش
اســماعیلیه از توابــع شهرســتان اهــواز دبیرســتان دخترانــه
نــدارد کــه مــورد توجــه مــا در ایــن طــرح اســت .در ایــن
طــرح هــزار تبلــت خریــداری مــی شــود و موافــق وزیــر
ارتباطــات و دیگــر ســازمان هــای مرتبــط را گرفتیــم .تــا
کنــون  ۹کشــور ایــن طــرح را انجــام داده انــد و هنــد و چیــن
نمونــه هــای موفقــی از ایــن طــرح هســتند .در شــرایطی
کــه هســتیم بایــد از تکنولــوژی اســتفاده کنیــم و نیــاز بــه
ســاخت مدرســه نیســت .کل محتــوای آموزشــی دانــش
آمــوزان در تبلــت قــرار مــی گیــرد و توســط معلــم مجــازی
آمــوزش داده مــی شــوند.
بــرای توســعه ســازمان هــای مــردم نهــاد چــه
طرحــی داریــد؟
بــرای توســعه کمــی و کیفــی ســازمان هــای مــردم نهــاد
راه انــدازی پردیــس ســازمان هــای مــردم نهــاد اســتان را در
برنامــه هــای خــود داریــم که بــا همــکاری شــهرداری اهــواز  ،
مصوبــه وزارت کشــور را نیــز تهیــه کردیــم .پردیس ســازمان
هــای مــردم نهــاد در پــارک مالیــات اهــواز محلــی دائمــی
بــرای ســازمان هــای مــردم نهــاد در حــوزه هــای مختلــف
اســت کــه ابــزار الزم بــرای ســازمان هــای مختلــف در آن
مهیــا اســت .بــرای خانــه ســازمان هــای مــردم نهــاد نیــز در
نظــر داریــم طبقــه دو ِم آن راه انــدازی شــود.
همچنیــن طرحــی در حــوزه شــهروندی بــا عنوان «شــهروند
قانــون مــدار» را امســال اجــرا مــی کنیــم .شــخصا پروپــوزال
کامــل آن را دفــاع کــردم .ایــن طــرح بــا کمــک ســازمان
هــای مــردم نهــاد رقــم مــی خــورد .کلیــات طــرح چنیــن
اســت کــه مــا طــرح هــای تشــویقی بــرای شــهروندان قانون
مــدار تنظیــم مــی کنیم .مثــا همیشــه فقــط افــراد خطاکار
جریمــه مــی شــدند و افــرادی کــه قانونمنــد بودنــد هیچــگاه

مــورد تشــویق قــرار نمــی گرفتنــد .بــرای نمونــه در ایــن
طــرح مــا بــه افــرادی کــه در رانندگــی دو ســال جریمــه
نشــدند ،طــرح هــای تشــویقی میدهیــم .مصادیــق ایــن
طــرح در حــال نســخه نویســی اســت .از نظــر ما ،کســانی که
جریمــه نمــی شــوند بایــد دیــده شــوند .قانــون گرایی بــا این
طــرح نهادینــه تــر مــی شــود چــون مــورد نیــاز اســتان مــا
اســت و ســعی مــی کنیــم ایــن طــرح ویــژه دانــش آمــوزان
نیــز بــا هــدف توســعه نســل جدیــد انجــام شــود.
طــرح نشــاط اجتماعــی بــا هــدف ایجــاد نشــاط میــان
شــهروندان نیــز برپــا مــی شــود .در ایــن طــرح هــر
شهرســتان یک هفتــه فرهنگــی را برگــذار مــی کنــد .دو روز
از ایــن هفتــه بــا هــدف همگرایــی بیشــتر بــه اجــرای برنامــه
هــای متنــوع از کل اســتان اختصــاص دارد .یکــی از شــرکای
اصلــی ایــن طــرح ســازمان هــای مــردم نهــاد در بخــش
میــراث فرهنگــی ،هنرهــای نمایشــی و  ...هســتند .قطعــا دو
اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری و اداره
کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی درگیــر ایــن طــرح هــا مــی
شــوند .تاکیــد شــده طــرح از موســیقی فاخــر بهــره بــرده
شــود .در کنــار ایــن مراســم حتمــا جشــنواره غــذا ،ورزش،
صنایــع دســتی و  ..بــا هــدف ایجــاد نشــاط تــا قبــل از پایــان
ســال در همــه شهرســتان هــا اجــرا مــی شــود.
* امــا هفتــه فرهنگــی قــرار بــود ســال گذشــته
انجــام شــود .دلیــل برگــزار نشــدن چــه بــود؟
بلــه ســال گذشــته بــه دلیــل کمبــود اعتبــار اجــرای ایــن

طــرح متوقــف شــد .در شهرســتان هــای  شوشــتر ،ایــذه و
ماهشــهر ایــن طــرح انجــام شــد ولــی امســال چــون مصوبــه
شــورای اجتماعــی کشــور اســت گســترده تــر برگــزار مــی
شــود.
* بــا توجــه بــه اشــاره شــما بــه بحــث ایجــاد
نشــاط در اهــواز مــا بیــش از  ۱۰۰گــروه موســیقی
محلــی داریــم امــا چــرا بــه موســیقی محــات
توجــه نمــی شــود ؟
موضــوع مهمــی اســت و خوشــحال مــی شــویم بــا ایــن
افــراد و گــروه هــا دیــداری داشــته باشــیم.
* در طــرح نشــاط اجتماعــی بــه فکــر اجــرای
کنســرت بانــوان بودیــد؟
نــه .موضــوع جالبــی اســت و تــا قبــل از ایــن بــه آن فکــر
نکــرده بــودم .مــی شــود آن را بررســی کــرد.
* میــزان تاثیرگــذاری ســازمان هــای مردم نهــاد در
جامعــه و مشــارکت آنهــا در طــرح هــای حاشــیه را
چقــدر موثــر مــی بینیــد؟
ســازمان هــای مــردم نهــاد را بــر اســاس تخصصــی کــه در
اساســنامه آنهــا وجــود دارد مشــارکت مــی دادیــم .علــی
رغــم اینکــه بــه نظــرم ســازمان هــای مــردن نهــاد اســتان
بــه لحــاظ جایــگاه ،در دوره طفولیــت خــود هســتند و مــا
بارهــا تاکیــد کردیــم کــه  ۲۰درصــد از اعتبــارات ســازمان و
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ادارات بــه ســازمان هــای مــردم نهــاد واگــذار شــود .مــا برای
تقویــت ســازمان هــای مــردم نهــاد در تــاش هســتیم.
ســازمان هــای مــردم نهــاد ظرفیــت و ســرمایه اجتماعــی مــا
هســتند .البتــه نواقصــی نیــز بــا توجــه بــه حجــم کار وجــود
دارد .در کل نــگاه و ارزیابــی بنــده مثبــت بــود .امیــدوارم
نواقــص ،امســال برطــرف شــود .هنــوز برخــی ادارات در
شهرســتان هــا و حتــی در ادارات کل نیــز ســازمان هــای
مــردم نهــاد را بــه رســمیت نمــی شناســند .البتــه برخــی
ســازمان هــای مــردم نهــاد نحــوه تعاملشــان بــا ادارات بــه
ســرانجام نمــی رســد و برخــی ادارات گمــان مــی کننــد کــه
ســازمان هــای مــردم نهــاد نقــش رقیــب یــا مداخلــه گــر را
بــرای آنهــا ایفــا مــی کننــد.
* راه حل چیست؟
ســازمان هــای مــردم نهــاد بایــد آنقــدر در اجــرا قــوی
وارد شــوند تــا بتواننــد ایــن ظرفیــت را نشــان دهنــد .در
طــرح شناســایی کــودکان بازمانــده از تحصیــل ســازمان
هــای مــردم نهــاد نشــان دادنــد کــه چقــدر در اجــرا مــی
تواننــد موفــق باشــند .در شهرســتان هایــی کــه ســازمان
هــای خیریــه ورود کــرده بودنــد بــه راحتــی بازمانــدگان را
شناســایی مــی کردنــد.
بایــد ایــن موضــوع جــا بیافتــد کــه ســازمان هــای مــردم
نهــاد رغیــب دولــت نیســتند .بــازو ،ظرفیــت و ســرمایه
اجتماعــی مــا هســتند .البتــه نبایــد وابســته بــه دولــت
باشــند و بایــد کار خودشــان را داوطلبانــه انجــام دهنــد.
* فاصلــه مــا در حــوزه ســازمان هــای مــردم نهــاد
تــا رســیدن بــه جایــگاه خــوب چقــدر اســت؟
فکــر مــی کنــم تــا رســیدن بــه جایــگاه ســازمان هــای مردم
نهــاد در جامعــه مدنــی هنــوز فاصلــه داریــم ولــی احســاس
مــی کنــم در دو ســال اخیــر اســتان خوزســتان در واســپاری
و توســعه کمــی و کیفــی ســازمان هــای مــردم نهــاد در کل
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کشــور تجربــه جدیــدی را ســپری کــرد .هیــچ اســتانی بــا
ایــن حجــم قــرارداد تــا کنــون وارد فعالیــت مشــارکتی بــا
ســازمان هــای مــردم نهــاد نشــده بــود.
* شــاهد حضــور ســازمان هــای مــردم نهــاد در
هفتــه دولــت خواهیــم بــود؟
حضــور ســازمان هــای مــردم نهــاد بــا هماهنگــی نماینــده
ســازمان هــای مــردم نهــاد در حــال انجــام اســت .غرفــه ای
بــه نــام ســازمان مــردم نهــاد در اختیــار آنهــا قــرار مــی گیرد
تــا بتواننــد بخشــی از توانمنــدی هــای خــود را در معــرض
افــکار عمومــی و ادارات قــرار دهــد.
* پیــش تــر اشــاره بــه دفاتــر تســهیل گــری در
محــات داشــتید .بــه نظــر مــی رســد کارشناســان
دفاتــر تســهیل گــری اشــراف کامــل بــر محــات
ندارنــد؟
ایـن دفاتـر قـرار اسـت در محلات نقشـی را بـازی بکننـد و
نقششـان در پنـج حوزه بایـد اتفاق بیافتـد .ضعف مـا این بود
کـه بومـی هـای مناطق چـون توانایـی و اشـراف کامـل روی
موضوع و نحوه تسـهیل گری نداشـتند برای سـال اول مجبور
شـدیم برخـی از کارشناسـان را خـارج از مناطق بـکار گیری
کنیم یا ازمشـاورانی اسـتفاده کنیم که سـابقه تسـهیل گری
در آن مناطق را داشـته باشـند .به همین منظور ما ترکیبی از
جوانان بومی و کارشناسـی که سـبقه و سـابقه تسـهیل گری
داشـته اند را اسـتفاده کردیم.
ایــن دفاتــر قــرار اســت پیونــدی بیــن مــردم و دولــت را ایجاد
کننــد .مــردم از بســیاری خدمــات بــی خبــر هســتند .کار
تســهیل گــری ایــن اســت کــه مــردم را مطلــع کنند کــه چه
اقدامــی قــرار اســت بــرای آنهــا انجــام شــود .در واقــع حکــم
یــک رســانه محلــی را دارد  .بــا ایــن کار بــه طــور مســتقیم
مشــکالت محــات را رصــد و بررســی مــی کنیــم و در تزریق
اعتبــار بــا دقــت بیشــتری وارد مــی شــویم .ایــن دفاتــر قــرار
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اســت نقــش مشــارکت و اعتمــاد مــردم را جلــب کننــد .از
نظــر مــا هــر طرحــی را مــردم حمایــت نکننــد قطعــا موفــق
نمــی شــود .مناطــق بایــد در حــوزه هــای مختلــف ازجملــه
زنــان ،کــودکان و  ..دیــده شــوند .ایــن دفاتــر نقــش تســهیل
گــر و حلقــه هــای واســط هســتند .مــا بــرای ایــن دفاتــر
ســناریوی ورود و خــروج داریــم .بعــد از چنــد ســال بایــد
خــارج شــویم و مــردم نیــاز بــه دفتــر نداشــته باشــند.
امــا مشــکالتی هــم داریــم .مث ـا بعضــی از ایــن فضــا نفــع
مــی برنــد و مانــع تشــکیل دفاتــر مــا هســتند چــون فــروش
زمیــن غیرقانونــی دارنــد .بــا حجــم جمعیــت و انباشــت
مطالبــات واقعــا یکــی از پیچیــده تریــن پــروژه هایــی کــه
در اســتان دارد در حــال انجــام اســت همیــن طــرح اســت.
عقــب ماندگــی هــا و بــی توجهــی هــا بســیار زیــاد بــود.
هیــچ برنامــه ای نبــود .هیــچ کــدام از مناطــق طــرح تفصیلی
نداشــتند .یعنــی مــا بــا یــک وضعیــت صفــر و زیــر صفــر در
مناطــق حاشــیه اهــواز روبــرو هســتیم کــه بــه کــم کاری
دوره هــای قبــل بــر مــی گــردد .در یــک کالم کال دیــده
نشــده بودنــد.
* همیشــه خبــر از اجــرای چندیــن طــرح و پــروژه
در مالشــیه را مــی شــنویم امــا نمــی بینیــم .چــرا؟
فعــا خبــر راه انــدازی دفاتــر تســهیل گــری اســت و کاری
نکردیــم.
* وضعیــت نزدیــک بــه صفــر در مناطقــی کــه
اشــاره کردیــد باعــث نمــی شــود مــردم حــس
حقــارت یــا تبعیــض کننــد؟
بــرای همیــن اســت کــه مــا ســطح مطالبــات را از اســتانی به
ملــی کشــاندیم .مالشــیه بزرگتریــن ســکونتگاه غیررســمی
کشــور اســت .مــا بــرای مالشــیه  ۵دفتــر در حــوزه هــای
مختلــف زدیــم .درســت اســت کــه کافــی نیســت ولــی
شــروعی بــرای اتفاقــات خــوب در آینــده خواهــد بــود.
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* بــه لحــاظ نــرم افــزاری بــرای حــل ایــن مســئله
چــه فکــری شــده؟
همیــن کــه مــا بــه عنــوان اســتانداری وارد ایــن مناطــق
شــویم و همیــن کــه دفاتــر تســهیل گــری را وارد ایــن
مناطــق مــی کنیــم نشــان می دهیــم کــه آنجــا مــورد توجه
مــا اســت .مــی خواهیــم اعتمــاد عمومــی مــردم را برگردانیم
و بــا مشــارکت مــردم موضوعــات نــرم افــزاری را پیــش
ببریــم .پیــش تــر بــی توجهــی هایــی بــوده و مــا ایــن را بــه
واســطه ایــن دفاتــر از بیــن خواهیــم بــرد.
ایــن اقدامــات باعــث مــی شــود حــس تبعیــض از بین بــرود.
خالــی شــدن روســتاها ،جنــگ و  ...باعــث ایجــاد چنیــن
مناطقــی شــد .االن طــرح اســکان مجــدد را بــرای منبــع
آب داریــم و حــدود  ۲۰میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز دارد و
اجــرای آن جــدی و ســخت اســت.
در منطقــه بــروال علــی آبــاد قــرار اســت بحــث آســفالت
انجــام شــود .بارهــا بــا مــردم نشســتیم .دو مدرســه در
بــروال دارنــد و اعتبــارات عمرانــی آنهــا در حــال انجــام
اســت .دفاتــر بایــد ســرعت بهبــود را تســریع بخشــند و
ایــن حــس تبعیــض تعدیــل شــود .واقعــا مــن شــخصا
از ایــن حجــم بــی برنامــه گــی هــای گذشــته تعجــب
مــی کنــم .تقریبــا  ۶۰درصــد جمعیــت حاشــیه اســتان
در اهــواز اســت و  ۴۰درصــد خــارج اهــواز .همــه همــت
مــا ایــن اســت کــه از جدایــی گزینــی شــهری و ایجــاد
حــس شــهروند درجــه یــک بــودن را بیشــتر کنیــم .هــر
چنــد مداخــات قبــل از مــا کار را خــراب کــرد .مثــا 
بدقولــی هــای مســئوالن باعــث شــد مــردم بــی اعتمــاد
شــوند و کار را بــرای مــا ســخت کردنــد .امــا اخیــرا فضــا
نســبتا تغییــر کــرده و در حــال اعتمــاد ســازی هســتیم و
وضعیــت تــا یــک تــا ســه ســال آینــده بهتــر مــی شــود.
* آیـا نسـبت بـه شـیوه آمـوزش و آمـوزگاری کـه
تسـهیل گـری مـی کنـد پیوسـت هـای اجتماعی و
فرهنگـی مناطق مختلـف در نظـر گرفته می شـود؟
یکــی از نقــص هــای ســازمان هــای مــردم نهــاد همیــن
اســت .ابتدایــی تریــن ابــزار ارتبــاط زبــان اســت .حتمــا
بایــد کســی کــه در مناطقــه مختلــف تســهیل گــری مــی
کنــد بایــد بــا بافــت فرهنگــی زبانــی منطقــه آشــنا باشــد.
اتفاقــا یکــی از ضعــف هایــی کــه گاهــا اتفــاق مــی افتــاد و
تذکــر هــم دادیــم همیــن بــود و مرتــب مــدرس عــوض مــی
کردیــم و مــی گفتیــم حتمــا در مناطــق عربــی بایــد مدرس
عــرب باشــد .امــا مشــکلی کــه وجــود دارد ایــن بــود کــه در
مناطــق مختلــف خــو ِد فعــاالن نیــز آســیب دیــده بودنــد و
توانمنــد نشــدند و نیــاز بــه آمــوزش داشــتند و واقعــا کار
مشــکل و پیچیــده ای بــرای مــا بــود.
* برای حل این مسئله فکری شده؟ چاره چیست؟
بلــه مــا از پارســال ســعی کردیــم در مناطقــی کــه فعالیــت
مــی کنیــم جوانــان مســتعد را فعــال و تقویــت کنیــم کــه
کنــار مــا آمــوزش بدهنــد .در نظــر داریــم دوره تســهیل
گــری بــرای ســمن هــا بگذاریــم .چــون اگــر فعالیتــی را بــه
ســمنی بســپاریم کــه توانمنــد نباشــد نــه تنهــا موثــر نمــی
شــود بلکــه خــودش تبدیــل بــه آســیبی بــرای مــا می شــود.
در حــوزه آســیب هــای اجتماعــی نیــاز بــه تجربــه و دانــش
اجتماعــی باالیــی اســت .مــا اگــر بــر اســاس اعتمــاد
اجتماعــی پیــش نمــی رفتیــم نمــی توانســتیم حتــی یــک
دفتــر تســهیل گــری راه انــدازی کنیــم .در منطقــه علــی
آبــاد بــروال مــردم خودشــان بــه مــا منزلــی بــرای راه انــدازی
دفتــر تســهیل گــری اهــدا کردنــد .ایــن یعنــی مــردم تشــنه
صداقــت و خدمــت هســتند .امــا اگــر رویکــرد مــا از بــاال بــه
پاییــن بــود یــا اگــر ارتبــاط اولیــه کــه بــه آن اشــاره کردیــد
شــکل نگیــرد قطعــا پــروژه بــا شکســت مواجــه مــی شــود.
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تنهــا کاری کــه مــی شــود انجــام داد ایــن اســت کــه بــا
مــردم کار کــرد .جالــب اســت بدانیــد هــر منطقــه حاشــیه
نشــین در کل کشــور ویژگــی هــای خــاص خــودش را
دارد .در خوزســتان بــه همیــن ترتیــب اســت کــه زویــه بــا
مالشــیه اصــا قابــل مقایســه نیســت .جایــی مشــکل زمیــن
دارنــد ،جایــی دیگــر بافتــش فرســوده اســت ،علــی آبــاد در
محاصــره چــاه هــای نفــت اســت بــرای همیــن قــرار بــود
بــرای هــر منطقــه جلســه ای تخصصــی و جداگانــه برگــزار
کنیــم .جایــی نیــاز بــه ورود شــهرداری بــود ،جایــی نیــاز بــه
ورود اجتماعــی بــود و نیازهــای آموزشــی بــرای اینهــا اولویت
دارد.
مثـا اســتان البــرز هــم حاشــیه نشــین دارد امــا اصـا نمــی
شــود الگــوی آنجــا را در اینجــا پیــاده کــرد .اینجــا شــما
ســرمایه اجتماعــی ،بــزرگ محــل ،شــیخ ،ریــش ســفید
داریــد کــه مــی شــود بــه واســطه آنهــا روی منطقــه موثــر
بــود امــا در اســتان البــرز چنیــن چیــزی نیســت و هر کســی
از جایــی آمــده و فردگرایــی اســت و ارتبــاط خویشــاوندی
مســتحکمی نمــی بینیــم.
* همــه ایــن کــم کاری و مشــکالت بــه ایجــاد
روحیــه خشــونت دامــن مــی زنــد .بــرای ایــن
مســئله چــه فکــری شــده اســت؟
یکــی از علــت هــا زمختــی شــهرها اســت .نبــود نشــاط
اجتماعــی ،گردشــگری ،بــوم گــردی ،وجــود گرمــا ،ریزگــرد،
دود و ...طبیعــی اســت کــه ســطح تمایــل بــه خشــونت میان
مــردم بیشــتر مــی شــود .فضاهایــی بــرای تخلیــه انــرژی در
شــهرها بــرای جوانــان بایــد وجــود داشــته باشــد .شــرایط
محیــط اجتماعــی اســت کــه بــر مــا بــار مــی شــود .ببینیــد
وضعیــت شــهر چگونــه زمخــت اســت و بــر روان انســان تاثیر
مــی گــذارد و تــاب آوری انســان را پاییــن مــی آورد.
ســعی مــی کنیــم امکانــات تفریحــی اجتماعــی را افزایــش
دهیــم .بایــد طــرح هــای نیمــه کاره اداره ورزش و جوانــان
و دیگــر ســازمان هــای مرتبــط بــا نشــاط اجتماعــی
تکمیــل شــوند .در حــوزه ی خودمــان هــم تیرانــدازی
هــا مــورد بررســی مــا اســت و وجــود اســلحه مــی توانــد
بــه ایجــاد خشــونت کمــک کنــد .بــرای مثــال اگــر در
روســتای «پتــک» اســلحه درکار نبــود تعــداد کشــته
هــا خیلــی کمتــر مــی بــود .مــا بایــد ســعی کنیــم کــه
کنتــرل خشــم داشــته باشــیم .ببینیــد در اهــواز بعــد از
ظهرهــا مــردم جایــی بــرای رفتــن ندارنــد و ایــن خیلــی
بــد اســت .بــا اینکــه مــا در حــوزه گردشــگری ظرفیــت
هــای عظیمــی داریــم امــا نتوانســتیم خــوب اینهــا را
مدیریــت کنیــم.

* بارهــا اســتاندار نســبت بــه اجــرای مســئولیت
هــای اجتماعــی صنایــع اســتان تاکیــد کــرد .حمله
اخیــر به شــهرداری ،کشــته شــدن یکــی از نیروهای
شــرکت نیشــکر هفــت تپــه و  ...از مصادیــق کــم
توجهــی صنایــع بــه مســئولیت اجتماعــی شــان
اســت .در ایــن زمینــه صنایــع چقــدر فعالیــت
داشــتند؟
بیشــتر صنایــع اســتان صنایــع ملــی یــا تحــت مدیریــت
تهــران هســتند .بــه لحــاظ حاکمیتــی از تهــران مدیریــت
مــی شــوند .خیلــی از مســئوالن اجتماعــی ســال هــا ایــن
موضــوع را پیگیــری مــی کننــد و اســتاندار نیــز در تــاش
اســت مســئولیت اجتماعــی نفــت کــه رقــم هنگفتــی اســت
را احیــا کنــد و ایــن رقــم باعــث ایجــاد انقالبــی در امــر
اجتماعــی مــی شــود.
اگـر صنایـع بـه صـورت مـدون و برنامه ریـزی شـده و دقیق
مسـئولیت اجتماعـی خـود در اسـتان را انجـام دهنـد مـا
دیگـر نیـاز بـه کمـک هـای مرکـز نداریـم .امـا ایـن نکتـه را
نبایـد فرامـوش کـرد کـه صنایـع در بخـش هـای مختلف به
درخواسـت مـا کمـک کردنـد .امـا ایـن کمـک هـا بـا برنامه
ریـزی خاصـی نبـوده اسـت .مثلا در ماهشـهر کـه  ۳درصد
تولیـد ناخالصی کشـور را دارد شـاهد چهار شـهرک هسـتیم
کـه بـه شـدت در وضعیت بـدی قـرار دارنـد .فعالیـت صنایع
در حـوزه مسـئولیت اجتماعی راضـی کننده نیسـت اما صفر
هم نبوده اسـت .به نظرم شـورای اجتماعی اسـتان باید شیوه
ای برای مسـئولیت پذیـری صنایـع را اتخاذ کنـد .باید مبالغ
صنایـع کـه قـرار اسـت در حـوزه مسـئولیت هـای اجتماعی
هزینـه شـوند در جایـی تمرکز پیدا کنـد .تا مدیریـت بهتری
داشـته باشـند .ایـن نـگاه از مدیـران مغفـول مانـده کـه باید
نسـبت به آسـیب محیـط زیسـتی و  ...نسـبت به مسـئولیت
اجتماعـی اقـدام کنند.
ده گانههای امید بخش
بــا پیگیــری هــای اســتاندار پــس از طــرح مشــکالت
اجتماعــی مناطــق حاشــیه در شــورای اجتماعــی کشــور
بــه ریاســت وزیــر کشــور ،مبالــغ چشــمگیری بــرای اجــرای
برخــی از طــرح هــا مصــوب شــد .امســال نیــز قــرار اســت
طــرح هــای ده گانــه کــه مــی توانــد بــرای توســعه معیشــت
حاشــیه نشــینان موثــر باشــد اجــرا مــی شــوند .بایــد منتظر
باشــیم و ببینیــم کــه اجــرای چنیــن طــرح هایــی چقــدر در
فراینــد زندگــی بدنــه اصلــی مــردم تغییــرات ایجــاد مــی
کنــد و آیــا ایــن طــرح هــا مــی تواننــد بــه بــاور مدیــر کل
امــور اجتماعــی اســتانداری حــس تبعیــض ایجــاد شــده و
اعتمــاد از دســت رفتــه ی مــردم را برطــرف کننــد؟

ایـن گـزارش روایـت سـرد و گـرم زندگـی شـیون و آثارش نیسـت بلکه روایت هشـت سـال
بروکراسـی و مکاتبات اداری مسـئوالن ارشـد گیالن و شـهر رشت اسـت که در پس شعارهای
فرهنگـی ،هنوز نتوانسـته اند خانه شـیون فومنی خریـداری کنند.
رئیسـعلی دلـواری دلیرمـرد جنـوب در مقابل هجوم انگلیسـیها به بوشـهر همـراه با یـاران و
همرزمانـش ایسـتاد و مقاومتـی جسـورانه و هوشـمندانه داشـت و درس بزرگی به اسـتعمار و
اسـتکبار داد کـه هیـچگاه نباید فرامـوش کنند.
در نظـر اول گمـان میکنـی کـه شـاید در چاپخانه ناخواسـته دو رنگ شـده ولی کمـی که دقت
و تأمـل بـه خـرج دهی متوجـه میشـوی که مـرد آبی رنـگ فرشـته و مـرد قرمز رنـگ دیوی
شـاخدار است.
در گـذر از میـان دالرفـروش های چهـارراه زند شـیراز کـه دیگر تعدادشـان هم ماننـد ارزش
پـول خارجـی افزایـش می یابـد ،کافی اسـت گروهـی دوربین به دسـت عبـور کنند.
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«گامیدردوزخگامیدربهشت»افتخارآفرینشد/کسبرتبهاولبازیگری
نمایــش گامــی در دوزخ گامــی در
سمانه سادات
بهشــت کــه در جشــنواره سراســری
فقیه سبزواری
رضــوی شــرکت کــرده بــود توانســت
بــا جلــب نظــر داوران جوایــز مختلفــی را بــه خــود
اختصــاص دهــد و بــرای قــم افتخارآفرینــی کنــد.

گامــی در دوزخ گامــی در بهشــت عنــوان نمایشــی اســت
کــه بــرای تماشــای آن دعــوت شــدهای ،گاهــی ســر رفتــن و
نرفتــن بــا خــود کلنجــار مـیروی ،تصویر غیــر واضــح مردی
کــه روی پیــت حلبــی نشســته و ســر در گریبــان اســت که با
چــاپ آبــی رنــگ روی بروشــور کاغــذی نقش بســته تــو را در
خــود فــرو بــرده کــه نــاگاه تصویــر همــان مرد بــا چــاپ قرمز
روی تصویــر آبــی توجهــت را جلــب میکنــد.
در نظــر اول گمــان میکنــی کــه شــاید در چاپخانــه
ناخواســته دو رنــگ شــده ولــی کمــی کــه دقــت و تأمــل بــه
خــرج دهــی متوجــه میشــوی کــه مــرد آبــی رنــگ فرشــته
و مــرد قرمــز رنــگ دیــوی شــاخدار اســت.
نمایشــی کــه رگههــای طنــز اجتماعــی در آن نمــودار
اســت .گامــی در دوزخ گامــی در بهشــت ،شــاید داســتان
زندگــی روزمــره بســیاری از مــردم همیــن شــهر باشــد
کــه زیــر آســمان آبــی نفــس میکشــند و ناخواســته بــه
ســمتی میرونــد کــه ممکــن اســت یــک عمــر عبــادت و
درســتکاری و زندگــی بــا صداقــت آنــان را زیــر ســؤال ببــرد،
شــاید زندگــی برزخــی ناشــی از تنــگ دســتی و فقــر یکــی
از ابزارهــای شــیطان باشــد بــرای رســیدن بــه اهدافــی کــه از
بــدو خلــق آدمــی مقابــل پــروردگار یکتــا قســم یــاد کــرده
اســت.
داســتان زندگــی دو خانــواده محــروم جامعــه کــه در قــم
ســکونت دارنــد و بــرای گــذران زندگــی خــود بــه فکرهــای
نادرســتی میافتنــد .عبــدل و طاهــره به عنــوان زن و شــوهر
و عصمــت در نقــش دختــر آنهــا یکــی از خانوادههــای ایــن
نمایــش اســت و همچنیــن عزیــز و بهمــن در نقــش پــدر و
فرزنــد نیــز در ایــن نمایــش حضــور دارنــد.

داســتان ایــن نمایــش بــر ایــن اســاس اســت کــه صاحبخانه
صندوقچــه محتــوی قــرآن خطــی از حضــرت معصومــه(س)
از زمــان بمبــاران در ایــن خانــه مخفــی میکنــد و از آنهــا
میخواهــد کــه ایــن صندوقچــه را بــه او برســانند تــا
بفروشــد و پولــش را در اختیــار آنهــا بگــذارد تــا صاحبخانــه
شــوند.
ســختیهای زندگــی و تنگــی معیشــت ایــن خانــواده
بــه انــدازهای بــه آنهــا فشــار م ـیآورد کــه حاضــر هســتند
از هــر راه خالفــی صاحــب ایــن خانــه شــوند ولــی طاهــره
از ایــن امــر جلوگیــری میکنــد و قــرآن را بــه متصدیــان
حــرم حضــرت معصومــه(س) تحویــل میدهــد تــا در
برابــر حضــرت معصومــه(س) رو ســیاه نباشــد و بــه خوبــی
امانــتداری کــرده باشــد.
استفاده از لهجه قمی
از جملــه ویژگیهــای ایــن نمایــش اســتفاده
از لهجــه قمــی اســت کــه بــه عنــوان چاشــنی
شــیرینی و طنــز بــه آن اضافــه شــده اســت.
علــی فرحنــاک ،عطــا منتظــری ،فرزانــه خــان
محمــدی ،فاطیمــا رمضانــی مقــدم و فرحــان
فرحنــاک در ایــن نمایــش نقشآفرینــی
میکننــد و فاضــل حائــری یــزدی طــراح صحنه،
حامــد جاللــی طــراح گریــم و مرتضــی عقیقــی
مدیــر تبلیغــات ایــن نمایــش را بــر عهــده دارنــد.
مرتضــی جاللــی کارگــردان ایــن نمایــش در
گفتوگــو بــا مهــر بــا بیــان اینکــه نمایــش
«گامــی در دوزخ ،گامــی در بهشــت» در زمینــه
حضــرت معصومــه(س) تولیــد شــده اســت بیــان
میکنــد :ایــن نمایــش بــا لهجــه قمــی اجــرا
شــده بنابرایــن بــا ســبکی دلنشــین مطلبــی
دربــاره ائمــه اطهــار(ع) و مذهــب را بــه مخاطــب
ارائــه میدهــد.
وی بــا اشــاره بــه علــت انتخــاب لهجه قمــی ادامه
میدهــد :لهجــه قمــی از شــیرینی و جذابیــت
بیشــتری برخــوردار اســت بنابرایــن زمانــی کــه
میخواهیــم ســخنی بــه مــردم بیــان کنیــم یــا
پیامــی بــه آنهــا ارائــه شــود بایــد بــا شــیرینی

خــاص خــود باشــد تــا پیــام را بپذیــرد.
ایــن کارگــردان قمــی تأکیــد میکنــد :در ابتــدای شــروع
نمایــش مصطفــی و احمــد کولیونــدی در نمایــش ایفــای
نقــش میکردنــد ولــی بنــا بــه دالیلــی و مشــکالت بازیگــران
تغییــر کــرده و عطــا منتظــری و علــی فرحنــاک انتخــاب
شــدند.
کارگردان روی نگاه جزئی تأکید داشته است
علــی فرحنــاک ،مســئول گــروه تئاتــر امــروز بــا بیــان اینکــه
اوایــل ایــن نمایــش بــه عنــوان بازیگر نقشــی نداشــته اســت
عنــوان میکنــد :بــرادران کولیونــدی بــه دلیــل مشــکالت
کاری نتوانســتند ایــن نمایــش را ادامــه دهنــد بنابراین نقش
عبــدل بــه بنــده ســپرده شــد.
وی بــا اشــاره بــه نقــاط قــوت نمایــش گامــی در بــرزخ،
گامــی در بهشــت میگویــد :نمایشــنامهای خــوب و دقیــق
و حســاب شــده دارد و کارگــردان روی نــگاه جزئــی تأکیــد
داشــته و ســپس تــاش بازیگــران و مجموعــه عوامــل ســبب
شــد ایــن نمایــش بــه موفقیــت برســد.
مســئول گــروه تئاتــر امــروز خاطرنشــان میکنــد :در گــروه
تئاتــر امــروز محدودیــت ســوژه و موضــوع وجــود نــدارد و
بیشــتر مباحــث و مضامیــن اجتماعــی و روز جامعــه مطــرح
میشــود البتــه بــه ایــن معنــا نیســت کــه در زمینــه
مذهبــی ،کــودک و نوجــوان فعالیــت نمیشــود.
گامــی در دوزخ ،گامــی در بهشــت از اول تــا  ۲۲تیــر
امســال بــه اجــرا رســید و مــورد اســتقبال شــهروندان
قــرار گرفــت و اکنــون بــا شــرکت در جشــنواره رضــوی
توانســت نظــر داوران را بــه خــود جلــب کنــد و علــی
فرحنــاک رتبــه بازیگــری اول مــرد ،عطــا منتظــری تقدیــر
بازیگــری مــرد ،مرتضــی جاللــی تقدیــر کارگردانــی و
فرزانــه خانمحمــدی تقدیــر بازیگــری زن و فاطیمــا
رمضانــی مقــدم تقدیــر بازیگــری زن را بــه خــود
اختصــاص داد.
چــراغ هنــر تئاتــر در قــم بــا وجــود مشــکالت فراوانــی
کــه وجــود دارد روشــن اســت و هنرمنــدان قمــی بــا
تمــام مشــکالت اعــم از کمبــود ســالن و بــی مهریهــای
مســئولین بــا اجــرای هنرمندانــه خــود بــر ســکوی موفقیــت
میایســتند.

فرهنــگ و هنــر ایــران
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قیام دلیران جنوب درسی برای جهان /امروز رئیسعلیها کم نیستند

سعید رضایی

قیــام جنــوب درس بزرگــی بــرای
اســتعمار و اســتکبار بــود؛ افــرادی کــه
بــا دســت خالــی و بــا تکیــه بــر اعتقــاد
و ایمــان خــود مقابــل اســتعمارگران
ایســتادند و آنهــا را از ایــن آب و
خــاک بیــرون کردنــد.

رئیســعلی دلــواری دلیرمــرد جنــوب در مقابــل هجــوم
انگلیسـیها بــه بوشــهر همــراه بــا یــاران و همرزمانش ایســتاد
و مقاومتــی جســورانه و هوشــمندانه داشــت و درس بزرگــی به
اســتعمار و اســتکبار داد کــه هیـچگاه نبایــد فرامــوش کننــد.
متجــاوزان انگلیســی در اوضــاع نابســامان جنــگ جهانــی اول
اقــدام بــه حملــه بــه بنــادر جنوبــی ایــران کردنــد و در حالــی
کــه در زمــان غــارت دیگــر ســرزمینها مقاومتــی را در مقابــل
خــود نمــی دیدنــد ،دســت بــه غــارت و چپــاول و اســتعمار
ایــن کشــورها میزدنــد.
بــه خیــال خــام آنهــا ایــران نیــز اینگونــه خواهــد بــود و بــا
چهــار کشــتی جنگــی و پنــج هــزار ســرباز و هــزار گلولــه
تــوپ بــه ســمت ایــران آمدنــد امــا مدافعــان خلیــج فــارس به
خوبــی در مقابــل آنهــا ایســتادند.
رئیســعلی دلــواری و یــاران و همرزمانــش کــه فتــوای علمــای
دینــی را نیــز بــه عنــوان پشــتوانهای محکــم همــراه خــود
داشــتند ،ســاحل خلیــج فــارس را بــه کابوســی فرامــوش
نشــدنی بــرای متجاوزیــن تبدیــل کردنــد.
رئیســعلی و همرزمانــش دســت بــه جهــاد زدنــد و در مقابــل
ظلــم و زور ایســتادند؛ آنهــا بــا دســتان خالــی و اســلحههای
محــدود بــه جنگ دشــمنی کــه تــا بیخ دنــدان مســلح بــود و
بــا قــوای کامــل بــه بوشــهر حملــه کــرده بــود رفتنــد.
پــس از حملــه انگلیس ـیها بــه ســمت دلــوار ،بــا شــبیخون
شــبانه رئیســعلی مواجــه میشــوند و تعــداد کثیــری از
نیروهــای انگلیســی و هنــدی کــه بــا آنهــا بــه ایــن منطقــه
آمــده بودنــد ،کشــته شــدند.
روبــاه پیــر هــم در مقابــل از هیــچ اقدامــی بــر علیه رئیســعلی
دلــواری فروگــذار نکــرد و گمــرک و دریــا را کــه محــل ارتــزاق
مــردم بــود را تحــت ســیطره خــود درآوردنــد تــا مــردم بــرای
امــرار و معــاش خــود بــا مشــکل روبــرو باشــند.
انگلیســیها بــرای متوقــف کــردن رئیســعلی دلــواری و
یارانــش دســت بــه اقدامــات متعــددی زدنــد ولی بــا تطمیع و
تهدیــد و تحریــم راه بــه جایــی نبردند ولــی باالخره رئیســعلی
ایــن مــرد بــزرگ تنگســیر کــه هیچــگاه در نبــرد مســتقیم با

دشــمن شکســت نخــورد ،اینبــار از پشــت توســط یــک فــرد
خائــن داخلــی مــورد اصابــت قــرار گرفــت.
البتــه قیــام رئیســعلی دلــواری پایــان ایســتادگی و مقاومــت
مــردم در مقابــل اســتعمارگران در کنــار خلیــج فــارس نبــوده
اســت و انگلیســیها و آمریکاییهــا بارهــا و بارهــا در خلیــج
فــارس تحقیــر شــدهاند.
رئیسعلیهایدلواریکمنیستند
راه رئیســعلی دلواری همچنــان ادامــه دارد و هزاران رئیســعلی
دیگــر آمــاده دفــاع از ایــن آب و خــاک هســتند .بــه فرمــوده
رهبــر معظــم انقــاب اســامی «امــروز رئیســعلیهای
دلــواری کــم نیســتند و تنهــا هــم نیســتند».
رهبــر معظــم انقــاب اســامی در مــورد رئیســعلی دلــواری
میفرماینــد :شــهید رئیســعلی دلــواری از نامهایــی اســت کــه
همیشــه دلهایــی مؤمــن را در سراســر کشــور که آشــنایی به
وضــع او و مبــارزات او داشــتهاند بــه خــود جــذب میکــرده
اســت.
حضــرت آی ـتاهلل خامن ـهای گفــت :پــس از پیــروزی انقــاب
ایــن نامــی کــه ســعی میشــد پنهــان بمانــد و ایــن چهــره
ناشــناخته بمانــد بر ســر زبانهــا افتــاد و همــه او را شــناختند
و مظلومیــت و شــهادت او را دانســتند.

مختصریاززندگیرئیسعلی
رئیــس علــی فرزنــد زائــر محمــد و شــهین در دلوار دهســتانی
از توابــع بوشــهر بــه دنیــا آمــد .او در عصــر مشــروطیت ،جوانی
 ۳۰ســاله  ،بلنــد همــت ،شــجاع ،در صــدق و صفــا کــم مانند و
در حــب وطــن و تــوکل بــه خــدا  ،ضــرب المثــل بود.
بعــد از ایــن کــه قــوای اشــغالگر انگلیــس جنــوب ایــران را بــه
فناپذیــر بــه مقابله
تصــرف خــود درآوردنــد ،بــا شــجاعتی وص 
بــا تجاوزگــران پرداخــت و شکس ـتهای ســنگینی بــر آنــان
وارد کــرد.
پــس از اشــغال بوشــهر نیروهــای انگلیســی قصــد تصــرف
دلــوار را کردنــد .محلــی کــه پیــش از آن ،چنــد بــار ســربازان
انگلیســی بــه آنجــا یــورش بــرده و هــر بــار طعم تلخ شکســت
را چشــیده بودنــد .رئیســعلی ســواره و پیــاده خاک تنگســتان
و دشــتی را پیمــود و ســران ایــات و عشــایر را در مقابــل
انگلیســی هــا بــا هــم متحــد کــرد.
او بــا تکیــه بــر خــدای متعــال و فتــوای علمــای بنــام چــون
مجاهــد برازجانــی ،مجتهــد اهرمــی ،ســید عبــداهلل بــادی  
همــراه بــا یــاران خــود ،علیــه اشــغالگران وارد نبــرد شــده و
نیروهــای متجــاوز را تــار و مــار کــرد.
انگلیسـیها کــه بــا تطمیــع و تهدیــد نتوانســتند ایــن ســردار
جــوان را بــا خــود همــراه کننــد بــرای از پــای درآوردن او،یکی
از خیانــت پیشــگان داخلــی را فریفتــه و او را بــه مقابلــه بــا
رئیســعلی فرستادندپاسداری از بوشــهر ،دشتستان و تنگستان
بــه عنــوان منطقــه ســکونت خــود و جلوگیــری از نفــوذ قوای
بیگانــه بــه درون ســرزمین ایــران ،دفــاع از اســتقالل وطــن
و جلوگیــری از غــارت ســرمایه هــای ملــی در کرانــه خلیــج
فــارس از اهــداف قیــام او بــود.
جنــگ میــان رئیســعلی و یارانــش بــا انگلیســیها بــه اوج
خــود رســیده بــود .انگلیســیها کــه بــا تطمیــع و تهدیــد
نتوانســتند ایــن ســردار جــوان امــا مومــن و شــجاع را بــا
خــود همــراه کننــد بــرای از پــای درآوردن او بــا توطئــه یکــی
از خیانــت پیشــگان داخلــی را فریفتــه و او را بــه مقابلــه بــا
رئیســعلی فرســتادند.
ســرانجام رئیســعلی دلــواری کــه بــا یــاران خــود بــا تــدارک
حملـهای ســنگین قصد شــبیخون بــه بوشــهر و تهاجــم علیه
انگلیســیها را داشــتند در منطقــه تنــگک صفــر در حومــه
بوشــهر به تیــر غالمحســین نامــی از خائنــان داخلی از پشــت
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مــورد اصابــت گلولــه قــرار گرفــت و بــه شــهادت رســید.
آیــت اهلل ســید مرتضــی مجتهــد اهرمــی از علمــای بــزرگ
زمــان بــر پیکــر پــاک او نمــاز بپــا کــرد و پیکــر پــاک ایــن
ســردار شــجاع و نــام آور در وادی اســام نجــف اشــرف  در
جــوار مــوالی متقیــان علــی (ع) بــه خــاک ســپرده شــد.

خطیــب نمــاز جمعــه بوشــهر بــا بیــان اینکــه انگلیــس چهــار
بــار در طــول  ۲قــرن بــه اســتان بوشــهر حملــه کــرد افــزود:
در ایــن چهــار بــار علمــا ،ســرداران و مــردم از خــود حماســه
آفریدنــد و بــه عنــوان تاریــخ پرشــکوه در اســتان بوشــهر ثبت
شــده اســت.

استانبوشهرپایتختمبارزاتضداستعماری
نماینــده ولــی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه بوشــهر با اشــاره
بــه ســالروز شــهادت رئیســعلی دلواری ســردار بــزرگ  مبــارزه
بــا اســتعمار گفــت ۱۲ :شــهریور ســالروز شــهادت رئیســعلی
دلــواری در مبــارزه بــا انگلیــس در بوشــهر و تنگســتان بــه
عنــوان روز مبــارزه بــا اســتعمار پیــر انگلیــس لقــب گرفتــه
اســت.
آیـتاهلل غالمعلــی صفایــی بوشــهری ،بــا بیــان اینکــه شــهید
رئیســعلی دلــواری  بــا قیــام خــود درســی بــه تاریــخ آموخــت
کــه هیچــگاه انگلیــس از یــاد نمیبــرد خاطــر نشــان کــرد:
قیــام رئیســعلی دلــواری نشــان داد کــه میتوانیــم بــا دســت
خالــی جلــو قدرتهــای زور و تزویــر بایســتیم.
وی ،اســتان بوشــهر را پایتخــت مبــارزات ضــد اســتعماری
ایــران دانســت و تصریــح کــرد :پایتخــت مبــارزات ضــد
اســتعماری بــه ســبب مبــارزات ســرداران بزرگــی ماننــد
رئیســعلی دلــواری در مقابلــه بــا اســتعمار بــه اســتان بوشــهر
لقــب گرفــت.

رئیسعلی تاج سر کرانه خلیج فارس است
امــام جمعــه دلــوار بــا اشــاره  ۱۲شــهریور  ســالروز شــهادت
ســردار شــهید رئیســعلی دلــواری و روز ملــی مبــارزه بــا
اســتعمار گفــت :همــه ایــران و خصوصــا بوشــهر همــواره
مدیــون رشــادتهای رئیســعلی دلــواری اســت و بحــق
رئیســعلی ،تــاج ســر کرانــه خلیــج فــارس اســت.
حجتاالســام علــی زاهددوســت بیــان کــرد ۱۰۳ :ســال
پیــش در چنیــن روزهایــی رئیســعلی دلــواری بــا شــجاعت و
ایســتادگی خــواب راحــت را از چشــم اســتعمار و ایــادی آنــان
گرفــت و حرکــت آنــروز او بــرای امــروز مــا مایــه درس و عبرت
شــد.
وی بیــان کــرد :مهمتریــن درســی کــه از ایــن مبــارزه مــی
تــوان گرفــت ایــن اســت کــه انســانهایی کــه در مقابــل
اســتکبار و اســتعمار تســلیم نشــدند عزتمنــد شــدند و آنــان
کــه ســر ســازش بــا اســتکبار داشــتند در تاریــخ جــز خفــت و
خیانــت از آنهــا نــام و نشــانی وجــود نــدارد.
امــام جمعــه دلــوار افــزود :بایــد بدانیــم تــا وقتــی ملتــی مانند

رئیســعلی دلــواری هوشــیار و  بیــدار باشــد خــواب را از چشــم
دشــمنان مــی گیــرد ولــی اگــر ملــت و مســئوالن آن  از
دشــمن غافــل شــوند از آنــان ضربــه خواهنــد خــورد.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه شــرح شــجاعتها و ســیره و
مجاهدتهــای رئیســعلی را بایــد مطالعــه کنیــم خاطرنشــان
کــرد :نهضــت معرفــی رئیســعلی بایــد بوجــود بیایــد و ایــن
ســردار شــجاع و مومــن را بصــورت واقعــی بــه جامعــه و
خصوصــا جوانــان و دانــش آمــوزان معرفــی کنــد.
استعمار و استکبار از تاریخ درس بگیرند
بدخواهــان ملــت ایــران بایــد از قیــام رئیســعلی و مقاومــت
مــردم درس بگیرنــد .آنهایــی کــه بــر طبــل تهدیــد میکوبند
و از تحریــم میگوینــد بایــد بداننــد کــه مــا همچنــان
ایســتادهایم و ایــن صحنــه را خالــی نخواهیــم کــرد.
اگــر رئیســعلی دلــواری بــا دسیســه و خیانــات بــه شــهادت
میرســد ولــی از خــاک گهربــار ایــران هــزار رئیســعلی دیگــر
میرویــد کــه تفنــگ او را بردارنــد و بــار دیگــر درس عبرتــی
بــزرگ بــه دشــمنان بدهنــد.
گورســتان انگلیس ـیها در بوشــهر نشــانهای از شکســت آنهــا
در ایــن ســرزمین اســت؛ از ایــن دســت نشــانهها در ایــران
اســامی کــم نیســت و در صورتــی کــه دســت از پــا خطــا
کننــد بــار دیگــر نشــانههای دیگــری از شکســت ذلتبــار
آنــان ثبــت خواهــد شــد.
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یکــی از اعضــای جامعــه مدرســین
حــوزه علمیــه قــم گفــت :اگــر غدیــر
و ارزشهــای ایــن واقعــه آنگونــه کــه
بایــد معرفــی میشــد اکنــون بســیاری
از مشــکالت جامعــه جهانــی از میــان
میرفــت.

حجهالــوداع اگرچــه بــرای رســول اکــرم(ص) ســخت
میگــذرد و دانســتن اینکــه تــا چنــدی دیگــر علــی(ع) و
فاطمــه(س) را نخواهــد دیــد ،امــا مأموریتــی کــه پــروردگار
جهانیــان بــر دوش رســول خوبیهــا گذاشــته اســت،
مأموریتــی بــس شــیرین اســت کــه جــان دوبــاره بــه محمــد
امیــن(ص) میدهــد.
آری! فرزنــد عبــداهلل امینتریــن فــرد بــرای اجــرای
مأموریتــی اســت کــه جبرئیــل در مســیر بازگشــت از حــج
وی ،فــرود آورده اســت.
امــروز جانشــین نبــی(ص) ،ادامهدهنــده مســیر دیــن الهــی،
راهبــر و رهبــر جامعــه اســامی و زنــده کننــده ارزشهــای
انســانی پــس از رســول خــدا(ص) بایــد معرفــی شــود و از
جانــب خداونــد ایــن علــی(ع) ،فرزنــد ابیطالــب و اولیــن
مؤمــن بــه دیــن مبیــن اســام اســت کــه شایســته ایــن
قباســت.
فرمــان چنــان محکــم و مهــم اســت کــه هرکــه رفتــه بــود
بایــد بــه محــل غدیــر بازمیگشــت و هرکــه نرســیده بــود
بایــد هرچــه ســریعتر میرســید تــا پــس از ســخنان و
خطبــه رســول خــدا(ص) ،بیعتــی شــکل گیــرد کــه بــه
گفتــه برخــی ســه روز طــول کشــید تــا همــه حجــاج پیروی
خــود از علــی(ع) را اعــام کننــد.
کلمــه بــه کلمــه خطبــه پیامبــر(ص) بــرای تاریــخ درس
اســت و میتوانــد زنــده کننــده ارزشهــا باشــد .آنجــا

کــه میفرماینــد« :آگاه باشــید کــه امیرالمؤمنیــن غیــر
از ایــن بــرادرم کســی نیســت و پیشــوایی مؤمنــان پــس
از مــن بــر کســی جــز او روا نخواهــد بــود .او جانشــین
مــن در امتــم و پیشــوای کســانی اســت کــه بــه مــن
ایمــان آوردهانــد و نیــز جانشــین مــن در تفســیر کتــاب
خــدا اســت .خداونــد دیــن شــما را بهواســطه امامــت
او کامــل گردانیــد .بــه دســتورهای او گــوش فــرا دهیــد
تــا در ســامت بمانیــد و از او پیــروی کنیــد تــا هدایــت
شــوید .ای مــردم! مــن صــراط مســتقیم ام کــه خداونــد
شــما را بــه پیــروی آن امــر فرمــوده اســت .آنگاه پــس از
مــن ،علــی و پــس از او ،فرزندانــم از نســل او».

اعمال روز غدیر خم
غدیــر بهعنــوان روزی بســیار خــاص و مبــارک در تاریــخ
اســام و شــیعه اعمــال مخصــوص بــه خــود را نیــز دارد
کــه ازجملــه آن میتــوان بــه شــادی و جشــن ،پوشــیدن
لبــاس نــو ،اســتفاده از عطــر بــرای مؤمنیــن ،مصاحفــه
بــا ذکــر «الحمــد هلل الــذی جعلنــا مــن المتمســکین
بوالیــت امیرالمؤمنیــن و االئمــه علیهــم الســام؛ ســپاس
خــدای را کــه مــا را از جملــه درآویختــگان بــه والیــت
امیرالمؤمنیــن علــی و ائمــه علیهمالســام قــرار داد»،
دیدوبازدیــد و بیــان تبریــک بــه بــرادران و خواهــران
دینــی ،تحکیــم بیعــت بــا ولــی زمــان ،انفــاق و پیــام

فرهنــگ و هنــر ایــران
NEWSAGENCY

MEHR

صفحه  | 44شماره  | 31شهریور 97

مــودت و بــرادری نــام بــرد.
همچنیــن امــام صــادق(ع) در خصــوص دیگــر اعمــال ایــن
روز تأکیــد میکننــد «هنگامیکــه روز غدیــر فــرا برســد
بایــد در فــراز آن [هنــگام ظهــر] غســل کــرد .ایــن عیــد از
عیــد قربــان و فطــر برتــر اســت .آن روز را روزه بگیریــد و بــر
محمــد و آلــش زیــاد صلــوات بفرســتید .روزه داشــتن در روز
عیــد غدیــر پاداشــی معــادل روزه گرفتــن در همــه عمــر دنیا
را دارد».
همچنیــن بــزرگان دیــن بــر افطــاری دادن در ایــن روز بــه
روزهداران بســیار تأکیــد کردنــد .ایــن روز دو رکعــت نمــاز
نیــز دارد کــه بایــد در هــر رکعــت پــس از حمــد ۱۰ ،مرتبــه
ســوره توحیــد ۱۰ ،مرتبــه آیةالکرســی و  ۱۰مرتبــه ســوره
قــدر را خوانــد .وقــت نمــاز نیــم ســاعت پیــش از ظهــر اســت
و پــاداش ایــن نمــاز برابــر اســت بــا صدهــزار حــج و صدهــا
هــزار عمــره؛ همچنیــن کســی کــه ایــن نمــاز را بخوانــد ،هــر
چــه از خداونــد بخواهــد بــرآورده شــود.
زیــارت نیــز در ایــن روز ســفارش شــده اســت ،بــه خصــوص
زیــارت حضــرت علــی علیــه الســام ،از دور و نزدیــک.
همچنیــن خوانــدن دعــای ندبــه در چهــار عیــد مســتحب
اســت؛ جمعــه ،فطــر ،قربــان و غدیــر .توجــه بــه فرازهــای
ایــن دعــا بخصــوص آن قســمت کــه در رابطــه بــا غدیــر
و خالفــت حضــرت علــی علیــه الســام بــوده ،ضــروری
اســت.
غدیر راه رسیدن به مقام مح ّبت
آیــت اهلل میرباقــری در مــورد ایــن عیــد بــزرگ و آثــار
آن مــی گویــد :یکــی از آثــار مائــده و رزق آســمانی نــازل
محبــت اســت .مــا رزقــی لطیــف تــر
شــده در غدیــر ،مقــا ِم ّ
محبــت خداونــد متعــال و اولیائــش نداریــم و ایــن رزق
از ّ
جــزو بهتریــن رزق هاســت .و همچنیــن مقامــی باالتــر از
محبــت خــدا و
محبــت ،بــه ویــژه ّ
محبیــن نداریــمّ .
مقــام ّ
محبــت خداســت کــه
محبــت آنــان همــان ّ
اولیائــش کــه ّ
در زیــارت جامعــه فرمــودَ « :مـ ْ َ
ـب َّ
الل»
ـم َف َقـ ْ
ـد أَحـ ّ
حب ُکـ ْ
ـن أ ّ
جــزو بهتریــن رزق هــای آســمانی اســت .پیامبــر(ص)
ـن َر َز َق ـ ُه َّ ُ
ـل ب َ ْی ِتــی
ـن أَ ْهـ ِ
ـب الْئ ِ َّم ـ ِة ِمـ ْ
فرمودنــدَ « :مـ ْ
الل حـ َّ
َ
ـر ِة َفـ َ
ـد أن َّـ ُه
ـا یَشُ ـ َّک َّن أَ َحـ ٌ
َف َقـ ْ
ـد أَ َصـ َ
ـر ال ُّدن َْیــا َو ْالخِ ـ َ
ـاب خَ ْیـ َ
محبــت ائمــه
فِــی ال ْ َج َّنــة» .یعنــی اگــر خداونــد متعــال ّ
اهــل بیــت مــن را روزی کســی کــرد ،بــه تمــام خیــر دنیا و
آخــرت رســیده اســت .بنابرایــن هیــچ کســی تردیــد نکنــد
کــه در وســط بهشــت الهیســت .هیــچ رزقــی در بهشــت
محبــت
محبــت نیســت .انســان تــا بــه مقــام ّ
باالتــر از رزق ّ
نرســد از خداونــد راضــی نمــی شــود .مقــام رضــا ،بهشــت
محبــت خــدا بــه
رضــوان ،رضایــت خداونــد متعــال از مــاّ ،
مــا کــه از آن بــه مرضــی شــدن انســان یــاد مــی شــود و
آن هــم مقــام رضــوان اســت ،باالتریــن مقــام در بهشــت
اســت.
جشــنهای غدیــر بــه دور از اهانــت بــه مقدســات
دیگــران باشــد
آیتاهللالعظمــی مــکارم شــیرازی ،از مراجــع تقلیــد بــا بیــان
اینکــه غدیــر خــم پایهگــذاری والیــت اســت ،در ســخنانی
اظهــار داشــته اســت :غالب ـاً بــه روزهــای عــزاداری اهمیــت
داده میشــود ،ولــی روز غدیــر روز بســیار بزرگــی اســت و
نبایــد فرامــوش شــود ،هرچنــد کــه بایــد بـهدوراز اهانــت بــه
مقدســات دیگــران باشــد.
آیتاهللالعظمــی صافــی گلپایگانــی نیــز تأکیــد کــرده
اســت :بازگویــی داســتان غدیــر بــرای مــردم کــه داســتان
یــک تاریــخ جــاودان و ماندنــی اســت ،وظیفــه بــزرگان و
دانشــمندان دینــی و پــدران و مــادران اســت.
وی اضافــه کــرد :مکتــب غدیــر و پیــام روحبخــش آن ،باید
در تمــام مراکــز علمــی و حوزههــای دینــی ،تدریــس

شــود و کرســی غدیرشناســی در مراکــز معتبــر علمــی
جهــان تأســیس گــردد تــا مــردم شــناخت واقعــی بــه
مبلّــغ غدیــر ،یعنــی حضــرت رســول اکــرم صلــی اهلل علیــه
و آلــه و ســلم و صاحــب غدیــر کــه همــان صاحــب والیــت
و امامــت و وصایــت اســت ،یعنــی حضــرت امیرالمؤمنیــن
علــی علیهالســام داشــته باشــند و از حیــات طیبــه آنــان
الگــو گرفتــه و جــان خــود را ســر زنــده و زندگــی خــود را
جاودانــه و پربرکــت و خدایــی نماینــد.
پیــام غدیــر بــرای حــل مشــکالت جهــان اســتفاده
شــود
عضــو جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه قــم اظهــار داشــت:
یکــی از دالیــل وجــود مشــکالت مختلــف در جهــان پیــاده
نشــدن درســت پیــام غدیــر خــم اســت ،لــذا جامعــه
روحانیــت بایــد بــه ایــن مهــم اقــدام کننــد ،اســاتید
حوزههــای علمیــه بایــد غدیــر خــم را شــناخته و جامــه
عمــل بپوشــانند.
حجتاالســام ابوالقاســم علیدوســت افــزود :معمــار

ســاختمان غدیــر خــم خداونــد متعــال و اجــرا کننــده آن
رســول اکــرم(ص) و زمیــن نیــز علــی بــن ابیطالــب اســت،
ایــن عیــد ،عیــد بــزرگ مســلمانان اســت.
همچنیــن یکــی از اســاتید حــوزه و دانشــگاه بــا اشــاره بــه
اینکــه اگر انســان مســیر درســت را انتخــاب کند ســعادتمند
خواهــد شــد ،گفــت :پیامبــر اکــرم(ص) در آخریــن ســفر
حــج حجــت را بــر مــردم تمــام کردنــد و فرمودنــد «اگــر من
ولــی شــما هســتم بعــد از مــن علــی ولــی شــما اســت و از او
پیــروی کنیــد».
بــه گفتــه قاســم جعفــری ،عیــد غدیــر واقعـهای بزرگ اســت
کــه بایــد از آن درس گرفــت و راه واقعــی را پیــدا کرد.
وی تأکیــد کــرد :راه علــی(ع) راهــی اســت کــه خداونــد
معرفــی کــرده اســت و بــزرگان همــه مذاهــب اســامی
ایشــان را بهعنــوان انســان کامــل معرفــی میکننــد.
ایــن عضــو هیئتعلمــی دانشــگاه پیــام نــور تأکیــد کــرد:
قطعــاً بــا تجربــه تاریخــی مــا نمیخواهیــم آنچــه پــس از
غدیــر رخ داد دوبــاره روی دهــد و لــذا بایــد از ولی زمــان خود
اطاعــت کنیــم.
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مهری
شیرمحمدی

روندخریــد خانــه شــیون فومنــی
شــاعر گیلــک زبــان ایــران کــه قــرار
بــود بــه مرکــز ادبــی و گردشــگری
تبدیــل شــود هشــت ســاله شــد و
وعــده هــای مســئوالن گیــان نیــز
در ایــن زمینــه تنهــا در حــد همــان
حــرف مانــد.

«میراحمــد ســید فخــری نــژاد» ملقــب بــه شــیون فومنــی
شــاعر دو زبانــه گیالنــی بــود کــه آوازه شــهرت وی در کل
کشــور پیچیــد و بســیاری از اشــعار او امــروز بــه عنــوان
ضــرب المثــل در میــان مــردم کوچــه و بــازار اســتفاده مــی
شــود .بــه قــول خــود ایــن شــاعر« :نتراشــیده ســرآنگونه
قلنــدر شــده ام /کــه بــه گیالنکــده ام خواجــه شــیراز  دگــر».
ایــن گــزارش روایــت ســرد و گــرم زندگــی شــیون و آثــارش
نیســت بلکــه روایــت هشــت ســال بروکراســی و مکاتبــات
اداری مســئوالن ارشــد گیــان و شــهر رشــت اســت کــه
در پــس شــعارهای فرهنگــی ،هنــوز نتوانســته انــد خانــه
شــیون فومنــی را در بلــوار دیلمــان ایــن شــهر خریــداری
و آن را بــه عنــوان بنیــاد فرهنگــی شــیون تغییــر کاربــری
دهنــد .اقدامــی کــه در دیگــر شــهرها صــورت گرفتــه و امروز
خانــه اســتاد شــهریار و پرویــن اعتصامــی در تبریــز ،خانــه
نیمــا یوشــیج در یــوش مازنــداران ،خانــه محمــد معیــن در
تهــران و ســایر مفاخــر خریــداری و بــه عنــوان مراکــز ادبی و
فرهنگــی تغییــر کاربــری یافتــه انــد.
مفاخری که در خواست خود را به گور بردند
در همیــن زمینــه جمعــی از مفاخــر گیــان زمیــن نظیــر
اســتاد جعفــر خمامــی زاده ،فریــدون نــوزاد و مصطفی فرض
پــور ماچیانــی بــا ارســال نامــه ای رســمی بــه «محمدعلــی
نجفــی» اســتاندار وقــت گیــان خواســتار خریــد خانــه ای
کــه شــیون فومنــی در منطقــه دیلمــان رشــت خریــداری
و بــرای تأمیــن هزینــه هــای درمــان نارســایی کلیــه اش
فروخــت ،شــدند .مفاخــری کــه امــروز دیگــه تنهــا یادشــان
در ذهــن هــا باقــی اســت و جسمشــان در دنیــای دیگــری
اســت.
پــس از درخواســت نامبــردگان دو ســال طــول کشــید تــا
معــاون سیاســی اســتاندار وقــت جلســه ای بــا حضــور برخی
از مســئوالن و متولیــان اســتان و رشــت اعــم از مدیــران
کل فرهنــگ و ارشــاد ،میــراث فرهنگــی و اعضــای شــورا و
شــهردار شــهر رشــت برگــزار کنــد.
از اعضــای چهارمیــن دوره شــورای شــهر رشــت« ،اســماعیل
حاجــی پــور» به عنــوان رئیــس ســنی و «مظفــر نیکومنش»
بــه عنــوان رئیــس کمیســیون فرهنگــی شــورا نیــز حضــور
داشــتند .اگرچــه در آن جلســه مقــرر شــد رئیس کمیســیون
فرهنگــی اجتماعــی شــورای شــهر رشــت ضمــن مذاکــره
بــا مالــک ،بــرآورد قیمتــی نیــز انجــام داده تــا شــهردار و
دیگــر متولیــان نیــز آورده مالــی خــود را بــرای کمــک بــه
خریــد اعــام کننــد ولــی نــه «مظفــر نیکومنــش» و نــه
«رضــا موســوی روزان» رئیــس کمیســیون فرهنگــی بعــدی
شــورای شــهر رشــت و نــه هیــچ متولــی از ادارات یاد شــده و
حتــی دفتــر اســتاندار بــا مالــک فعلــی وارد مذاکــره نشــدند.
حتــی در ایــن میــان عــاوه بــر آن الیحــه ،مصوبــه ای نیــز از
شــهرداری رشــت بــه شــورا ارســال نشــد تــا بــر اســاس آن
پیگیــری هــا تــداوم یابــد.
دومیــن و ســومین جلســه نیــز بــا تاخیرهــای یــک ســاله در
دفتــر معاونــت اجتماعــی اســتاندار برگــزار و خروجــی ایــن

جلســات تنهــا ارســال صورتجلســه
اجرایــی نشــده بــه مدیرانــی بــود
کــه هــر کــدام بــا داشــتن بودجــه
کافــی امــکان خریــد ملــک را بــه
تنهایــی داشــتند .خانــه شــیون
فومنــی خریــداری نشــد ولــی بنیاد
شــیون فومنــی بــه همــت فرزندش
«حامــد فومنــی» در اســفند ســال
 ۹۵رســما راه انــدازی شــد.
بــا آمــدن شــورای پنجــم و وجــود
اعضایــی کــه برخــی بیــش از بقیــه
تــاش دارنــد وجــه ای فرهنگــی
از خــود در رســانه هــا بــه نمایــش
بگذارنــد بــار دیگــر فرزنــد شــیون
فومنــی را بــرآن داشــت درخواســت
خــود مبنــی بــر خریــد خانــه را خطــاب بــه رئیــس شــورای
شــهر رشــت و رئیــس کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی
شــورای شــهر رشــت ارائــه کنــد.
حمایت از فرهنگ و ادب گیالن
درخواســتی کــه البتــه در مکاتبــات بیــن شــورا و شــهردار
دســت بــه دســت مــی شــود و نــه تنهــا حتــی یــک جلســه
بــرای بررســی درخواســت رئیــس بنیــاد شــیون فومنــی
برگــزار نشــده بلکــه پاســخ شــهردار اســبق نیــز ایــن بــود که
بــه دلیــل شــرایط مالــی و عــدم تخصیــص ردیــف بودجــه
مصــوب از ســوی شــورای شــهر رشــت ،امــکان خریــد بــرای
شــهرداری رشــت وجــود نــدارد.
حامــد فومنــی در ایــن بــاره بــا اشــاره بــه راه انــدازی بنیــاد
شــیون مــی گویــد :ایــن بنیــاد بــا مجــوز رســمی از وزارت
فرهنــگ و ارشــاد اســامی و ثبــت رســمی از ســال  ۹۵آغــاز
بــکار کــرده و هــدف آن مدیریــت راهبــردی آثــار شــیون
فومنــی و رســاله هایــی اســت کــه پیرامــون ایــن گنجینــه
ادب ایــران زمیــن نوشــته مــی شــود.
رئیــس بنیــاد شــیون فومنــی مــی افزایــد :بــه جــز آثــار
منتشــر نشــده شــیون ،ایــن بنیــاد تــاش دارد مکانــی
بــرای عرضــه و معرفــی رســاله هــا و پایــان نامــه هایــی کــه
پیرامــون تحلیــل اشــعار شــیون فومنــی نوشــته و تدویــن
شــده اســت ایجــاد کنــد .حمایــت از فرهنــگ و ادب گیــان
زمیــن از دیگــر اهــداف ایــن بنیــاد اســت.
خانــه ای کــه قــرار بــود از اعتبار ســفرهای اســتانی
رئیــس جمهــور خریداری شــود
وی ضمــن گالیــه از مســئوالن و متولیــان فرهنگــی اســتان
گیــان و شــهر رشــت خاطرنشــان مــی کنــد :زمانــی کــه
شــیون فومنــی بــرای درمــان بیمــاری خانــه خــود را فروخت
و بــه تهــران مهاجــرت کــرد الزم بــود مســئوالن فرهنگــی
بــرای خریــد ایــن خانــه و تغییــر کاربــری فرهنگــی آن اقدام
مــی کردنــد .خانــه ای کــه پــدرم بــا رنــج بســیار و بــا حقــوق
معلمــی خــودش ســاخته بــود.
حامــد فومنــی پروســه طوالنــی درخواســت مفاخــر فرهنگی
رشــت بــه اســتاندار و مســئوالن فرهنگــی اســتان و رشــت
را یــادآور و ادامــه مــی دهــد :ســال  ۸۷بــه اتفــاق شــادوران
«فریــدون نــوزاد» بــا مالــک خانــه  دیــداری داشــتم و
اســتاندار وقــت نیــز وعــده داده بــود از محــل اعتبــارات
ســفرهای اســتانی ریاســت جمهــوری مبلغــی بــرای خریــد
خانــه و تغییــر کاربــری آن را اختصــاص مــی دهــد.
وی بــا اشــاره بــه تــاش هــا و پیگیــری هــای صــورت گرفته
از ســوی مهــدی پــور مدیــرکل اســبق میــراث فرهنگــی

گیــان بــرای خریــد خانــه شــیون فومنــی یــادآوری مــی
کنــد :انتظــار مــی رفــت مدیــرکل فعلــی میــراث  فرهنگــی
ایــن راه را ادامــه داده و بــرای خریــد خانــه شــیون و جــذب
اعتبــار از اســتانداری تــاش هــای الزم را انجــام دهــد خانــه
شــیون مــی توانســت پــس از ســال هــا هماننــد خانــه دیگــر
شــاعران بــزرگ ایــران در شــهرهای مختلــف بــه عنــوان
یکــی از جاذبــه هــای گردشــگری رشــت معرفــی و مــورد
اســتفاده قــرار گیــرد.
جلسات متعدد و بدون خروجی مسئوالن
حامــد فومنــی ضمــن گالیــه از معاونــان اســتاندار اســبق
ادامــه مــی دهــد :متاســفانه خروجــی ۴جلســه از ســال
 ۹۲تاکنــون فقــط ۱۵بــرگ صورتجلســه بــا امضــای بــدون
خروجــی مدیرانــی اســت کــه هرکــدام متولــی فرهنــگ ایــن
اســتان هســتند.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه بــی توجهــی اســتاندار جدیــد
گیــان بــه ایــن موضــوع مــی گویــد :پــس از بــی نتیجــه
مانــدن مکاتبــات بــا شــورای قدیــم و جدیــد شــهر رشــت،
شــخصا دیــدار غیــر رســمی بــا مصطفــی ســاالری اســتاندار
جدیــد گیــان داشــتم و طــی دو نامــه از ایشــان درخواســت
کــردم تــا بــه اتفــاق بــزرگان و مفاخــر گیــان مالقاتی بــا وی
داشــته باشــیم و ضمــن معرفــی چهــره ادبــی شــیون فومنی
بــه یــک اســتاندار غیــر بومــی ،از وی خواســتار پیگیــری
خریــد خانــه و تخصیــص اعتبــار باشــم .ولــی اســتاندار
گیــان بــه فرهنــگ غنــی ایــن اســتان و مفاخــرش از جملــه
شــیون فومنــی کــه شــعرش نمونــه ای از هویت و شناســنامه
فرهنــگ و ادب گیــان زمیــن بــوده توجهــی نــدارد.
حامــد فومنــی بــا اشــاره بــه دیــدار خــود بــا رئیــس ســازمان
برنامــه و بودجــه کشــور مــی افزایــد :معقتــد بــودم تــا زمانــی
کــه مســئوالن اســتان گیــان بــه آســانی مــی تواننــد ایــن
موضــوع را پیگیــری و حــل کننــد هیــچ دلیلــی بــرای
پیگیــری ایــن موضــوع از طریــق رئیــس ســازمان برنامــه و
بودجــه کشــور نبــود.
وی بــا بیــان اینکــه نوبخــت طــی مکاتبــه ای بــه رئیــس
ســازمان برنامــه و بودجه اســتان ،خواســتار دریافت گزارشــی
در ایــن بــاره و بــرآورد قیمــت خریــد ملــک شــده اســت،
خاطرنشــان مــی کنــد :امیــدوارم بــا دســتور رئیــس ســازمان
برنامــه و بودجــه اســتان و اخــذ گــزارش از ادارات متولــی،
اقــدام موثــری صــورت گیــرد.
رئیــس بنیــاد شــیون فومنــی پــس از یــک پروســه طوالنــی
هنــوز امیدوارانــه پیگیــر خانــه شــاعر و معلمی اســت کــه دو
ســال پــس از کوچــش بــه تهــران ،در اثــر بیمــاری بــه دیــار
باقــی شــتافت و امیــدوار اســت بــا مکاتبــه جدیــد با ریاســت
شــورای شــهر رشــت ،ایــن گــره ۸ســاله بــاز شــود.

فرهنــگ و هنــر ایــران
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نگاهی به حال و روز هنر هفتم در خراسان جنوبی۵/شهرستان سینما ندارد
میــزان اســتقبال مــردم خراســان
حکیمه بهمن زاده
جنوبــی طــی ســالهای اخیر از ســینماها
افزایــش یافتــه امــا هنــوز برخــی مولفه
هــا بــرای حضــور بیشــتر مخاطبیــن بایــد مــورد توجــه
دســت انــدرکاران ایــن بخــش قــرار گیــرد.

عـدهای از افراد ممکن اسـت برای پـر کردن اوقـات فراغت خود
بـه همـراه خانـواده و دوسـتان بـرای تماشـای فیلم به سـینما
برونـد ،برخـی وقتـی نـام یـک پـر آوازه را میشـنوند رغبـت
میکننـد راهـی سـینما شـوند ولـی تعـدادی از افـراد نیـز از
مخاطبان همیشـگی سـینما هسـتند.
امـا مـردم بـه هر علتـی کـه راهی سـینما شـوند دوسـت دارند
کـه محیط سـینما ،موضـوع فیلـم ،زمان اکـران ،فضـای اطراف
سـینما بـرای پارک خـودرو و خیلـی از نـکات دیگر بـه گونهای
باشـد که بـا رضایت از سـالن سـینما خارج شـوند.
 ۲۱شــهریورماه کــه در تقویــم ایــران بــه نــام روز ســینما
نامگــذاری شــده اســت ،فرصتــی بــرای بررســی وضعیــت
ســینما و میــزان رضایــت مــردم از ایــن نهــاد فرهنــگ ســاز بــه
ویــژه در نقاطــی چــون خراســانجنوبی دارد.
فاطمه رسـتمی شـهروند بیرجندی که دانشـجوی کارشناسـی
ارشـد حقـوق و عالقمند به سـینما اسـت ،در ایـن زمینه گفت:
بسـیاری از جوانان تمایل دارند که سـاعاتی از اوقات فراغتشـان
را بـا دیدن یـک فیلم خـوب بگذرانند ولی افزایـش قیمت بلیط
ها گاه آنـان را پشـیمان میکند.
انتقــاد از افزایــش قیمــت بلیــط هــا در ایــام
پرمخاطــب ســینما
وی بیــان کــرد :مــن و خانــوادهام در ایــام نــوروز بــرای دیــدن
فیلــم بــه وقــت شــام بــه ســینما رفتیــم امــا نکتــه قابــل توجه
ایــن بــود کــه قیمــت بلیــط در نــوروز نســبت بــه ســایر ایــام
ســال گرانتــر شــده بــود.
ایـن شـهروند بیرجنـدی ادامـه داد :ایـن در حالـی کـه در ایـن
ایـام نـوروز که مـردم اوقـات فراغت بیشـتری دارند بایـد زمینه
حضـور مـردم در سـینماها سـهلتر شـده و حتی مشـوقهایی
بـرای آنـان در نظـر گرفتـه شـود چرا کـه تنهـا در ایـن صورت
تماشـای فیلـم در سـینما بیـن مـردم نهادینه میشـود.
علــی قربانــی شــهروند دیگــر خراســانجنوبی نیــز در
گفتوگــو بــا مهــر اظهــار کــرد :مهمتریــن مؤلفــهای کــه
باعــث جــذب مــردم بــه ســینما میشــود ،محتــوای فیلمهــا
اســت در حالــی کــه برخــی از فیلمهــا از جنبــه کیفــی بــرای
مخاطــب جذابیتــی نــدارد.
وی بیــان کــرد :تجربــه ثابــت کــرده اســت کــه اگــر فیلمهــای
پــر محتــوا و مطابــق بــا فرهنــگ بومــی تولیــد شــود مــردم از
آن اســتقبال میکننــد و خراســانجنوبی نیــز از ایــن قضیــه
مســتثنی نیســت.
ایــن شــهروند خراســانجنوبی یــادآور شــد :وجــود پارکینــگ
مناســب در اطــراف ســینماها و اکــران فیلمهــای پــر مخاطــب
در ســاعات مناســب  از دیگــر مؤلفههایــی اســت کــه باعــث پــر
شــدن ســالن هــای ســینما میشــود.
فعالیت هفت سینما در خراسانجنوبی
ســید علــی زمــزم معــاون امــور هنــری و ســینمایی فرهنــگ
و ارشــاد اســامی خراســانجنوبی اظهــار کــرد :در خراســان
جنوبــی هفت ســینما در شــهرهای بیرجنــد ،طبس ،فــردوس،
قائــن ،نهبنــدان و ســرایان فعــال اســت.
وی بیـان کـرد :همچنین بـرای راه انـدازی و تجهیز دو سـینما
در شـهرهای سربیشـه و زیـر کـوه نیـز تفاهـم نامـه هایـی
منعقـد کردهایـم تـا در ایـن دو شـهر نیـز شـهروندان بتواننـد

از زیباییهـای هنـر هفتـم بهرهمنـد شـوند و بـرای شهرسـتان
درمیـان نیـز پیـش بینیهایـی صـورت گرفتـه اسـت.
معــاون امــور هنــری و ســینمایی فرهنــگ و ارشــاد اســامی
خراســان جنوبــی بــا اشــاره بــه اینکــه تعــداد دیگــری از
شهرســتان هــای خراســان جنوبــی بــرای نمایــش فیلــم از
ســینما ســیار بهرهمنــد هســتند ،ادامــه داد :در برخــی از
مناطــق خراســان جنوبــی بــه واســطه کمــی جمعیت ســاخت
ســینما توجیــه نــدارد.

خبرگزاریهـا و مطبوعـات فرهنـگ سـازی جدیتـری داشـته
باشـند.

افزایــش اســتقبال از ســینماها در خراســانجنوبی
طــی دو ســال گذشــته
زمــزم در زمینــه میــزان اســتقبال مــردم از فیلمهــای اکــران
شــده در ســینماهای خراســان جنوبــی گفــت :در یکــی  -دو
ســال گذشــته کــه جشــنواره فیلــم فجــر در مراکــز اســتانها
نیــز اکــران می شــود عاملــی بــرای افزایــش اســتقبال مــردم از
ســینما شــده اســت.
وی اظهــار کــرد :ســاخت فیلمهــای مخاطــب پســند تــر از
ســوی برخــی از فیلــم ســازان و تبلیغــات صــدا و ســیما  بــرای
حضــور مــردم در ســینما  نیــز نقــش مهمــی در افزایــش
اســتقبال از ســینما در خراســان جنوبــی طــی چنــد ســال
گذشــته داشــته اســت.معاون امور هنــری و ســینمایی فرهنگ
و ارشــاد اســامی خراســان جنوبــی بیــان کــرد :زمــان مناســب
اکــران برخــی از فیلمهــا نیــز در اســتقبال و یــا عــدم اســتقبال
مــردم بســیار مؤثــر اســت.

تفــاوت محســوس ســینماهای خراســانجنوبی بــا
اســتانهای مجــاور
مجیــد کریمیــان رئیــس حــوزه هنــری خراســان جنوبــی
اظهــار کــرد :وضعیــت ســینماهای خراســان جنوبــی نســبت
بــه یــک دهــه قبــل بســیار مطلــوب تــر شــده اســت ولــی تــا
رســیدن بــه وضعیــت ایــدهآل فاصلــه داریــم.
وی بــا اشــاره به تفــاوت وضعیــت ســینماهای خراســانجنوبی
بــا اســتانهای مجــاور بیــان کــرد :ایــن تفــاوت هــم از جنبــه
کمــی و هــم کیفــی مشــهود اســت.
رئیـس حـوزه هنـری خراسـان جنوبـی ادامـه داد :در زمـان
برگـزاری جشـنواره فیلم عمـار کـه در بسـیاری از بخشها و
حتـی دهسـتانهای اسـتان فیلمهـای ایـن جشـنواره اکران
شـد ،در راسـتای انـس بیشـتر مـردم با هنـر هفتـم برخی از
فیلمهـای سـینمایی ارزشـی و پـر محتـوا را نیـز بـه نمایـش
گذاشـتیم.
کریمیــان افــزود :شــاید برخــی تصــور کننــد خانوادههــای
مذهبــی عالقمنــدی چندانــی بــرای حضــور در ســینما ندارنــد
ولــی تجربــه ثابــت کرده اســت کــه اگــر تولیــدات ارزشــمندی
چــون محمــد(ص) ،بــه وقــت شــام و تنگــه ابوقریــب ســاخته
شــود آنــان نیــز از ســینما اســتقبال کــرده و میــزان فــروش
بلیــط هــای ســینما افزایــش مییابــد.

جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان در زمان مناســبی
برگزار نشــد
زمــزم ادامــه داد :بــه عنــوان مثــال  در تابســتان امســال اکــران
فیلمهــای جشــنواره کــودک و نوجــوان را داشــتیم کــه
بــه واســطه زمــان نامناســب اکــران و برخــی از موضوعــات
دیگــر آنگونــه کــه انتظــار داشــتیم از ســوی مخاطبــان مــورد
اســتقبال قــرار نگرفــت.
وی افزود :این در حالی است که اگر جشنواره فیلمهای کودک
و نوجوان در مهر یا آبان برگزار میشد بسیاری از کودکان و
نوجوانان با هماهنگی مدارس و از آن طریق میتوانستند برای
تماشای این فیلمها در سینما حاضر شوند.
معــاون امــور هنــری و ســینمایی فرهنــگ و ارشــاد اســامی
خراســان جنوبــی گفــت :در ایــام جشــنواره فیلــم کــودک و
نوجــوان در جهــت انــس بیشــتر مــردم بــا هنــر هفتــم پنــج
فیلــم کــودک و نوجــوان را در حواشــی شــهر اکــران کردیــم.
زمـزم یـادآور شـد :اگـر میخواهیم اسـتقبال مـردم از سـینما
افزایـش یابـد دسـتگاهها و نهادهایـی چـون صـدا و سـیما،

انتقــاد از مــدت زمــان اکــران فیلمهــای ارزشــمند و
پرمخاطــب
وی بــا انتقــاد از مــدت زمــان اکــران فیلمهــای ارزشــمند و پــر
محتــوا گفــت :مجامــع صنفــی ســینما زمــان محــدودی را بــه
اکــران فیلمهــای ارزشــی و انقالبــی اختصــاص میدهنــد و
بــه محــض اینکــه ایــن فیلمهــا اندکــی از اوج فــروش بلیــط
فاصلــه مــی گیرنــد زمــان اکــران آن تمــام میشــود.
رئیــس حــوزه هنــری خراســان جنوبــی یــادآور شــد :بایــد
تمــام تــاش خــود را انجــام دهیــم کــه بلیــط ســینما در ســبد
خانوادههــا قــرار گیــرد کــه ایــن امــکان از طریــق در نظــر
گرفتــن مشــوقهایی بــرای برخــی از گروههــا چــون کارکنــان
دولــت محقــق میشــود.
بــی شــک اگــر بــه ایــن نکتــه بیندیشــیم کــه مفاهیــم منتقل
شــده از طریــق هنــر و بــه ویــژه هنــر جذابــی چــون ســینما
هیچــگاه از ذهــن مخاطــب پــاک نمــی شــود شــاید عــزم
جــدی تــری بــرای بهبــود وضعیــت ســینما و برداشــتن موانــع
انــس مــردم بــا ســینما شــده پیــدا کنیــم.
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هنر هفتم در تک فریم قرار گرفت/اکران «پول خارجی»

محمدحسین
نیکوپور

گروهـی از عکاسـان و آنهـا کـه هنـوز
سـینما را بـه خاطـر تاریـخ پرفـراز و
نشـیبش در مهمتریـن محـور تاریخـی
اجتماعی شـهر ادب و هنر دوست دارند
به مناسـبت روز ملی سینما هنر هفتم را
در قـاب عکـس قـرار دادنـد.

در گــذر از میــان دالرفــروش هــای چهــارراه زنــد شــیراز که
دیگــر تعدادشــان هــم ماننــد ارزش پــول خارجــی افزایــش
مــی یابــد ،کافــی اســت گروهــی دوربیــن بــه دســت عبــور
کننــد تــا بلکــه بــه خیــال گردشــگر بــودن ســیاهه ای از
ارزهــای خارجــی ردیــف و آنــان را دعــوت کننــد ارزی
بخرنــد یــا بفروشــند!
غافــل از اینکــه ایــن گــروه بــرای ســینماگردی بــه جایــی
آمــده کــه روزگاری چهارخیابــان نامیــده مــی شــد و پاتــوق
جوانانــی بــود کــه در ســودای هنرهفتــم در صــف ســینما
پرســیا ،آریانــا ،مهتــاب ،متــرو ،شــهرزاد و ...مــی ایســتادند
تــا ســتاره هــای پــرده ســیمین را تماشــا کننــد و از دقیقــه
بــه دقیقــه پخــش فیلــم لــذت ببرنــد.
گــردش گــروه بــا حضــور شــماری از دوســت داران عکاســی
از ســینما پیــام آغــاز مــی شــود و نســلی کــه کمتــر ســالن
ســینما به شــیوه گذشــته را تجربــه کــرده لنزهــای دوربین
خــود را بــه ســمت البــی مملــو از پوســتر فیلــم هــای
گذشــته ، ،ویتریــن عکســهای صحنــه فیلــم ،گیشــه هــای
مســدود شــده ،ســردری کــه پــاکات فیلــم را جلــوه گــر
ســاخته ،بوفــه ای کــه هنــوز بــوی کالبــاس ،نــان باگــت
خیــس خــورده مــی دهــد و آپــارت قدیمــی کــه بازنشســته
شــده ،مــی گیرنــد و در ادامــه وقتــی درهــای ورودی ســالن
نمایــش فیلــم بــاز مــی شــود و پــرده ورودی کنــار مــی رود
پــا بــه ســالنی مــی گذارنــد کــه خالــی از تماشــاگر اســت.
درهایی که برای تماشای مارمولک شکست
خاطــرات روزهــای پــر رونــق ایــن ســینماها را مــی
شــود از تــک بــه تــک صندلــی هــای آن احســاس کــرد؛
همــان صندلــی هایــی کــه گرچــه راحــت نبودنــد و
گاهــی دســته هــای آن دســتها را آزار مــی داد ،یــادآور
تــرس ،وحشــت ،شــادی ،خنــده هــای بلنــد ،گریــه
هــای ریــز دور از چشــم بغــل دســتی اســت امــا هریــک
همزادپنــداری هایــی را در پــی داشــت ،کــه شــاید تــا
ســالها هــر تماشــاگری را درگیــر خــود مــی ســاخت
همچنانــی کــه نســلی بــا خشــم و لــذت «فــرار بــه
ســوی پیــروزی» بــا بــازی درخشــان و غیــر کلیشــه ای
سیلوســتر اســتالونه در ســینما متــرو کــه بهمــن نامیــده
شــد زندگــی کــرد ،یــا روزی کــه درهــای شیشــه ای
ســینما ایــران بــه خاطــر اکــران فیلــم «مارمولــک» تــاب
فشــار مــردم را نیــاورد و انــگار درهــای بهشــت روی آنــان
بــاز مــی شــد.
ســینماهای شــیراز هریــک دفتــر خاطراتــی هســتند کــه
کافیســت آنــرا ورق زد و پــای سینماپیشــگان ،کنتــرل
چــی هــا ،گیشــه داران ،آپاراتچــی هــا و زحمــت کشــان آن
نشســت تــا فریــم بــه فریــم تاریــخ ایــن ســینماها را بــه
نمایــش بگذارنــد.
ســکانس میانــی ســفر گروهــی بــه پارادیزوهــای شــیراز در
آپارتخانــه ســینما ایــران شــکل مــی گیرد کــه هنــگام ورود

تماشــاگران جملــه «ســینما تجربــه مشــترک غم و شــادی،
هیجــان و آرامــش و رویایــی زندگــی» ســردر گیشــه فروش
بلیــت خودنمایــی مــی کنــد کــه اکنــون بــه لطــف فــروش
اینترنتــی دیگــر نقشــی در ســینما بــازی نمــی کند.
محمــود صاحبــی کــه دوره ای نقــش آفریــن بلیت فروشــی
ایــن گیشــه را برعهــده داشــته ،بــا شــوق و ذوق بــرای
عکاســان توضیــح مــی دهــد کــه چگونــه حلقــه هــای فیلم
در دســتگاه قــرار مــی گرفــت و در گذشــته چگونــه ایــن
حلقــه هــا آمــاده ســازی مــی شــد تــا روی پــرده پخــش
شــود.
دهه ۷۰؛ جمشید هاشم پور و افعی
ایــن سینماپیشــه شــیرازی کــه کار در ســینما را بــا
کارگــری از ســینما فلســطین آغــاز کــرده و ســپس در
ســینما ایــران کنتــرل چــی بــوده ،بیشــترین خاطــره
مــردم از ســینما را متعلــق بــه دهــه  ۷۰کــه فیلــم هــای
جمشــید هاشــم پــور رواج داشــت بــا فیلــم افعــی مــی
دانــد و مــی گویــد :از نخســتین روز ســال  ۷۱بــه عنــوان
کنتــرل چــی وارد ســینما شــدم و از  ۸تــا  ۹ســال پیــش
تاکنــون وارد بخــش آپــارت شــدم ،اکنــون هــم گیشــه
دار هســتم.
وی کــه خوشــبختانه بیمــه و نیــروی رســمی اســت مــی
گویــد ۲۷ :ســال اســت ســابقه ســینما دارم و ســینما را از
بچگــی دوســت داشــتم؛  ۲۰ســال کنتــرل چــی بــودم و در
ســالن بــه تماشــای فیلــم هــا مــی پرداختــم و قبــل از آن
بــه عنــوان یــک شــهروند از بچگــی در ســالن های ســینما،
عالقــه زیــادی بــه ایــن هنــر داشــتم و از دوران فیلــم هــای
وســترن بــه ویــژه آثــاری کــه جــان ویــن در آن نقــش
آفرینــی مــی کــرد دوســتدار هنرهفتــم بــودم.
از فیلم اجتماعی استقبالی نمی شود
ایــن متصــدی هنرهفتــم در عیــن حــال از اینکــه ســینما
اکنــون پیشــرفته تــر از گذشــته شــده اســت ،ابــراز

خرســندی مــی کنــد و پیرامــون رونــق ســالن هــای واقــع
در بلــوار زنــد مــی افزایــد :روزهــای ســه شــنبه کــه قیمــت
بلیــت ســینما نیم بهاســت ،ســالن شــلوغ مــی شــود؛ مردم
بیشــتر از فیلــم هــای طنــز بــه ویــژه کارهــای رضا عطــاران
لــذت مــی برنــد ،درحالیکــه خیلــی از فیلــم اجتماعــی
اســتقبالی نمــی شــود.
صاحبــی تلخــی کار را زمانــی مــی دانــد کــه بــرای چنــد
دقیقــه ای کــه بــرق مــی رفــت فیلــم متوقــف مــی شــد
تــا موتــور بــرق روشــن شــود؛ خیلــی کــم پیــش آمــد کــه
مــردم از دیــدن یــک فیلــم منصــرف شــوند و وســط پخش
از ســالن خــارج شــوند ،فقــط یــک فیلــم بــود مربــوط بــه
یکــی از بازیگــران مشــهور چنــد ســال پیــش ،ســر و تــه
ایــن فیلــم معلــوم نبــود و مــردم در زمــان پخــش ســینما
را تــرک کردنــد.
در ســکانس هــای میانــی ســینماگردی قــرار داریــم کــه
زهــرا بنــاکار راهنمــای عکاســان ایــن تــور ضمــن بازگویــی
تاریخچــه ای از ســینماهای شــیراز بــرای گــروه مــی گویــد:
اولیــن ســینماهایی کــه در شــیراز ســاخته مــی شــوند بــه
شــکل تماشــاخانه بودنــد؛ مهمتریــن تماشــاخانه شــیراز
در محلــه گودعربــان بــوده کــه مربــوط بــه ســال ۱۲۹۷
شمســی اســت.
نخســتین طلــوع ســینما در شــیراز بــا خورشــید
بــود
وی بــا اعــام اینکــه اثــری از تماشــاخانه یادشــده نمانــده
مــی افزایــد :اولیــن ســالن ســینما کــه در شــیراز دایــر مــی
شــود ،خورشــید نــام دارد کــه اکنــون بــا نــام پیام شــناخته
مــی شــود؛ ایــن ســینما ،ســالن تابســتانه ســینما خورشــید
بــه شــمار مــی رفــت.
بنــاکار درعیــن حــال بــا اشــاره بــه اینکــه در برخــی منابــع
عنــوان شــده ســینما پرســیا ،ســالن زمســتانه ســینما
خورشــید بــوده اســت ،عنــوان مــی کنــد :ایــن ســینما
بعدهــا بــه پــارس تغییــر نــام مــی دهــد و در ادامــه بــا نــام
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هــای آســیا و دوبــاره پرســیا بــه فعالیــت پرداخــت.
وی تاریــخ تاســیس ســینما خورشــید را بــه ســال
 ۱۳۰۸مرتبــط مــی دانــد و عنــوان مــی کنــد :در آن
دوره همــه ســینماها مجهــز بــه ســالن تابســتانه و
زمســتانه بودنــد.
بنــاکار ادامــه مــی دهــد :ســال  ۱۳۱۰ســالن فردوســی در
خیابــان انــوری شــکل مــی گیــرد کــه متعلــق بــه یــک
ارمنــی بــوده و در پــی عــدم اســتقبال مــردم تعطیــل و بــه
انبــار قنــد تبدیــل مــی شــود؛ ســینما فردوســی بــرای
جــذب تماشــاگر بارهــا تغییــر نــام داد ،امــا همچنــان
ناموفــق بــود.
ایــن راهنمــای گردشــگری بــه فعالیــت ســینما رکــس
در شــیراز هــم اشــاره مــی کنــد و مــی افزایــد :ایــن
ســالن در قالــب ســینما تئاتــر ،محلــی بــرای تجمــع
تئاترپیشــگان شــیراز بــه شــمار مــی رفتــه و در پــی آن
ســینما تخــت جمشــید در خیابــان داریــوش راه انــدازی
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مــی شــود کــه متاســفانه دیگــر اثــری از ایــن ســالنها بــه
جــا نمانــده اســت.
بنــاکار بــا راهــی شــدن گــروه بــه ســمت ســینماهای دیگر
چهــارراه زنــد کــه اکنــون پارکینگــی در ابتــدای خیابــان
ســعدی اســت اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد :حافــظ بــا
نــام پیشــین پرســپولیس از جملــه ســینماهایی بــود کــه
ســینماتئاتر بــه شــمار مــی رفتــه و چنــدی اســت بــه
محلــی بــرای پــارک خــودرو تبدیــل شــده اســت.
ســینما «دم کلیــو»؛ از قصــه «شــهرزاد» تــا
مســافران مهتــاب
وی پیرامــون ســینما شــهرزاد کــه میــان شــیرازی هــا بــا
نــام «ســینما دم کلیــو» شــهرت داشــته اشــاره مــی کنــد
و مــی افزایــد :مالــک ایــن ســینما البتــه از بــکار بــردن ایــن
نــام ناراحــت مــی شــده اســت ،بنابــر ایــن نــام شــهرزاد را
بــر آن مــی گــذارد کــه نــام دختــرش بــوده اســت ،ایــن
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در حالیســت کــه صاحــب بعــدی ســینمای یادشــده آنــرا
مهتــاب مــی نامــد.
بــه گفتــه بنــاکار ســینما ایــران از ســینماهای لژنشــین،
اشــرافی و محلــی بــرای گردهمایــی فرهیختــگان و تحصیل
کــرده هــا بــه شــمار مــی رفتــه اســت.
وی محــل کنونــی ســینما ایــران را کــه اکنــون هــم
فعالیــت دارد ،ســالن تابســتانه آن یــاد کــرده و مــی
افزایــد :البــی کنونــی ســینما ایــران ،ســالن زمســتانه
ایــن ســینما بــوده ،ســپس ســینما کاپــری آغــاز بــکار
مــی کنــد و بــا تغییراتــی در دکوراســیون بــرای جــذب
مــردم بخشــی از خاطــره هنرهفتــم شــیرازی هــا را رقــم
مــی زنــد.
بنــاکار بــا اشــاره بــه اینکــه ســینما کاپــری اکنــون در
خیابــان لطفعلــی خــان زنــد بــا نــام شــیراز فعالیــت مــی
کنــد ،از ســینما پارامونــت هــم نــام مــی بــرد کــه یکــی از
ســالن هــای خانوادگــی بــه شــمار مــی رفتــه و فیلــم هــای
خانوادگــی در آن نمایــش مــی یافتــه اســت.
ایــن عالقــه منــد تاریــخ شــیراز از ســینما بهمــن هــم یــاد
مــی کنــد و مــی افزایــد :ایــن ســالن کــه بــا نــام متــرو
آغــاز بــکار کــرد ،در دوره خــود شــاهد صــف هــای طوالنــی
تماشــاگران بــوده اســت بــه حــدی کــه بــه گــواه تاریــخ،
کارکنــان آن بــه ســختی مــی توانســتند از میــان مــردم راه
بــه ســالن بگشــایند.
خاطرات سینما آریانا ،نبش کوچه نوبهار
فاصلــه میــان نبــش کوچــه نوبهــار کــه هنــوز بقایــای
ســینما آریانــا خودنمایــی مــی کنــد و چهــارراه زنــد
کــه ســینما بهمــن قــرار دارد زیــاد نیســت و بــه گفتــه
بنــاکار ،آریانــا ســالن تابســتانه ســینما متــرو بــوده کــه
توســط شــاهرخ گلســتان بــه یــک ســینمای مــدرن
تبدیــل شــد.
ایــن درحالیســت کــه بــر اســاس شــنیده هــا ســینما
گلســتان افــزون بــر پخــش بــه شــیوه سینمااســکوپ
دارای صــدای اســتریوفونیک بــوده و یکــی از مجهزتریــن
ســینماهای خاورمیانــه در دوره خــود بــه شــمار مــی رفتــه
و ایــن امــکان را داشــته تــا بخشــی از فیلــم را روی نمــای
بیرونــی ســالن پخــش کنــد.
در ادامــه هنــگام بازدیــد از ســینما فلســطین کــه ابتــدای
خیابــان رودکــی قــرار دارد ،بنــاکار بــا مــروری بــر
تاریــخ  ۵۷ســاله آن عنــوان مــی کنــد :ایــن ســینما بــا
ظرفیــت  ۲۰۰نفــر در دهــه  ۴۰ســاخته شــد و ماننــد
دیگــر ســینماها بــا اکــران فیلــم هــای خــاص کار خــود
را آغــاز کــرد؛ بــه واســطه نمایــش فیلــم هــای خــاص
رونــق بســیاری داشــته و پــس از مدتــی بــا اکــران فیلــم
هــای کــم ارزش مخاطــب روبــه کاهــش مــی گــذارد ،امــا
مالــک آن ابداعــی بــه خــرج مــی دهــد و چهارشــنبه هــا
فیلــم هــای هنــدی را بــرای هندوســتانی هــای مقیــم
شــیراز پخــش مــی کنــد کــه موجــب رونــق دوبــاره ایــن
ســینما مــی شــود.
امــا ســکانس پایانــی هنگامــی روی مــی دهــد کــه گــروه
در البــی ســینما فلســطین مــی نشــینند تــا طعــم شــیرین
ســینما را بــا گاز زدن ســاندویچ کالبــاس حــس کننــد تــا
تیتــراژ پایانــی بــاال بــرود و نوســتالژی ســینما را بــه خاطــر
بســپارند.
تــور ســینماگردی عکاســان شــیرازی کــه توســط نگارخانه
تخصصــی عکاســی «ســی راه» بــا همــکاری حــوزه هنــری
فــارس بــه مناســبت روز ملــی ســینما برپــا شــد ،بــه شــکل
یــک نمایشــگاه در گالــری یادشــده برگــزار مــی شــود.
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تپش تند قلب سینماهای اصفهان برای کودکان /تنور جشنواره گرم شد
فاطمه کازرونی

ایــن روزهــا قلــب ســینماهای
اصفهــان فقــط و فقــط بــرای کــودکان
و نوجوانــان بــه لــرزه افتــاده اســت و
بــه تدریــج بــا اکــران برخــی فیلمهــا
اســتقبال بهتــری را از جشــنواره شــاهد
هســتیم.

در طــول ایــن روزهــا فیلمهایــی ماننــد «ســیمین» بــه
کارگردانــی مرتضــی آتــش زم زم و «آهــوی پیشــونی ســفید
 »۲بــه کارگردانــی ســید جــواد هاشــمی تنــور جشــنواره را
گرمتــر ســاختند بــه نوعــی کــه بــا دهــان بــه دهــان گشــتن
نــام فیلمهــای مطــرح بــه تدریــج در هــر خانــه و کــوی و
برزنــی از دیــار نصــف جهــان کــه  کودکــی در دنیــای رنگــی
خویــش بــه دیگــران نــور زندگــی میبخشــد ،آوازه جشــنواره
نیــز نفــوذ کــرده اســت.
اســتقبال از فیلــم هایــی کــه بــه واقعیــت دنیــای
کودکانــه مــی پــردازد
گرچـه هنوز برخی سـالنهای سـینمایی در بخش سـینمای
بیالملـل را نمیتـوان پـر رونـق برشـمرد امـا کـودکان و
نوجوانـان از اکـران دوم فیلمهایـی مانند «شـکالت»« ،شـب
ترسـناک لومـو» و «وای آمپـول» بـه کارگردانـی علیرضـا
محمـودزاده اسـتقبال خوبـی داشـتند کـه ایـن امـر نشـان
میدهـد اگـر فیلمـی بـه واقـع بـه دنیـای کودکانـه بپـردازد
مـورد اسـتقبال آنهـا نیـز قـرار خواهـد گرفـت.
در ایــن میــان اســتقبال از فیلــم «آهــوی پیشــونی ســفید
 »۲بــه انــدازهای بــود کــه در برخــی ســانسها مــردم پشــت
درب ســالن ماندنــد و موفــق بــه تماشــای فیلــم نشــدند.
هرج و مرج عجیب در سینما فلسطین
از نــکات جالــب توجــه ایــن روزهــای جشــنواره تخصیــص
بلیتهــای رایــگان بــه فرهنگســراها بــود کــه در روز شــنبه
هــرج و مــرج عجیبــی را در ســینما فلســطین و خیابــان
چهاربــاغ عباســی اصفهــان رقــم زد.
زمانــی کــه مــردم بــا شــور و هیجــان بــرای تماشــای
فیلمهــای جشــنواره کــودک بــه ایــن ســینما آمدنــد
ناگهــان متوجــه ایــن نکتــه شــدند کــه بــه اشــتباه بلیــت
بــرای ســانس  ۱۸بــه آنهــا داده شــده اســت و ایــن در حالــی
اســت کــه در ایــن ســاعت هــر روز مراســم بزرگداشــت یکــی
از هنرمنــدان در ایــن ســینما برگــزار میشــود.
بدیــن ترتیــب مــرد ِم مشــتاق و در انتظــار بــه ســانس  ۲۰و
پــس از مراســم بزرگداشــت فریــال بهــزاد هدایــت شــدند که
ایــن امــر موجــب شــد موجــی از جمعیــت در این ســاعت در
ایــن خیابــان و ســینما تجمــع و برخــی قصــد وارد شــدن بــا
روش هــل دادن را در پیــش بگیرنــد
پاســتوریونی؛ فیلمــی کــه مــردم از روی پلــه هــای
ســینما بــه تماشــای آن نشســتند
بدیــن ترتیــب ســالن ســینما فلســطین ناگهــان بــا حجــم
یــک و نیــم تــا دو برابــر حــد معمــول خــود روبــرو شــد و
همــه نیــز تمایــل بــه ورود بــه ایــن ســینما را داشــتند بــه
نوعــی کــه مســئوالن ســینما مدتــی پــس از اجــازه ورود
بــه افــراد دارای بلیــت و بــن تخفیــف دربهــای ســینما را
گشــودند تــا برخــی مــردم از روی پلههــای ســینما شــاهد
فیلــم پاســتوریونی باشــند ،فیلمــی کــه توانســت دو ســانس
جمعیــت را همزمــان بــه خــود جــذب کنــد و خوشــحالی
عوامــل را برانگیــزد.

البتــه بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره کنیــم کــه مشــکل اصلــی
از برنامهریــزی نامناســب و عــوض کــردن ناگهانــی برنامههــا
توســط عوامــل دســت انــدرکار جشــنواره ناشــی میشــود،
بــه نوعــی کــه در ابتــدا قــرار نبــود کــه بزرگداشــتی در
ســینما فلســطین برگــزار شــود.
بــر ایــن اســاس گویــی پیــش از جشــنواره بلیتهــای
ایــن ســانس بــه برخــی فرهنگســراها و نهادهــا داده شــده
اســت و بــرای ایــن ســاعت از روز حتــی مســئوالن ســینما
بلیــت نفروختنــد تــا امــکان اکــران فیلــم بــرای افــراد دارای
ایــن نــوع بلیتهــا فراهــم شــود کــه بــا تغییــر ناگهانــی
برنامههــای جشــنواره روال فــوق پیــش آمــده اســت.
استقبال خوب نوجوانان از سوم شخص غایب
همچــون ســالهای گذشــته فیلــم ایــن دوره وحیــد
نیکخــواه آزاد بــا نــام ســوم شــخص غایــب نیــز مــورد
اســتقبال خوبــی از ســوی مخاطبــان نوجــوان قــرار گرفــت،
وی از جملــه کارگردانهایــی اســت کــه در جشــنوارههای
کــودک و نوجــوان مخاطبــان زیــادی دارد و شــاید ایــن
امــر بــه ایــن نکتــه برمیگــردد کــه وی بــه واقــع دغدغــه
ســاخت فیلــم بــرای ایــن قشــر خــاص را دارد ،هنــوز دنیــای
کودکــی و نوجوانــی خــود را فرامــوش نکــرده اســت و پــس از
اکــران فیلــم خــود نیــز بــا خــوش رویــی بــه ســوال و جــواب
کــودکان و نوجوانــان دربــار فیلــم خــود پاســخ میدهــد.
زمانــی کــه اســتقبال والدیــن از جشــنواره کــودک
بیشــتر از قشــر مخاطــب اســت
امســال نیــز هماننــد ســالهای گذشــته اســتقبال پــدر
و مادرهــا از ســینمای کــودک بیشــتر بــوده اســت ،ایــن
امــر بــه کشــمکش ناتمــام ســینماییها برمیگــردد کــه
هنــوز نمیداننــد بایــد جشــنواره کــودک را محــدود بــه
فیلمهــای دربــاره کــودکان کننــد یــا «بــرای کــودکان»
را نیــز در لیســت فیلمهــا قــرار دهنــد؛ نکتــه قابــل توجــه
ایــن اســت کــه تعــادل مناســبی نیــز میــان ایــن دســته
فیلمهــا در جشــنواره کــودک وجــود نــدارد و بــه طــور
معمــول فیلمهــای مناســب بــرای بزرگســاالن و هشــدار
دهنــده دربــاره نــوع تربیــت کــودک در  ایــن جشــنواره بــر
فیلمهــای شــاد ،آموزنــده و بــی دغدغــه مختــص دنیــای
کــودکان غلبــه میکنــد.
امســال عــاوه بــر هنرمنــدان ،مســئوالن مختلــف نیــز در

برخــی ســانسها بــه تماشــای فیلمهــای جشــنواره آمدنــد،
در ایــن میــان گرچــه عملکــرد ارشــاد اســامی در طــول یک
ســال گذشــته در حــوزه فرهنــگ بــه ویــژه در زمینــه فیلم و
ســینما مــورد انتقــاد کارشناســان اســت اما حضور مســئوالن
ایــن نهــاد و صحبــت حمایــت از جشــنواره کــودک ایــن نوید
را مــی دهــد کــه شــاید اداره ارشــاد اصفهــان از عملکــرد
خنثــی و منفعالنــه خــود دســت برداشــته و بــار حــوزه
فرهنــگ در اســتان را تــا حــدوی برعهــده بگیــرد.
اکــران فیلــم تکــراری صحبتهــای هنرمنــدان
دربــاره ســینمای کــودک
نکتــه دیگــر اینکــه صحبتهــای کارگردانــان ،هنرمنــدان و
بازیگــران دربــاره ســینمای کودک درســت مشــابه ســالهای
گذشــته اســت ،گویــی هــر ســال فیلــم صحبتهــای
هنرمنــدان دربــاره ســینمای کــودک را بــار دیگــر در
جشــنوارهای نــو اکــران میکنیــم ،صحبــت از ضــرورت
تجهیــز کشــور بــه ســالنهای ویــژه اکــران فیلــم کــودک،
ســاخت فیلــم بــرای دنیــای کــودکان بــه جــای بزرگســاالن،
تاثیــر فیلــم در شــخصیت ســازی و رشــد کــودکان و رفــع
مشــکالت اکــران از مــواردی اســت کــه تیتــر تکــراری اخبــار
هنرمنــدان را شــکل داده اســت.
چنین جشنوارهای را در افق آرزو داریم
طبیعــی اســت در واکنــش بــه ایــن خواســتهها مســئوالن
نیــز قولهــای مســاعد و وعــده و عیدهــای فراوانــی بــرای
ســال آینــده دارنــد امــا تکــرار مکــررات هــر ســاله نشــان
میدهــد نمیتــوان بــه ایــن وعدههــا دل بســت مگــر
اینکــه مســئوالن بــه جــای «آینــده نزدیــک» واژهای جدیدتر
را مــورد هــدف قــرار دارند ،جشــنواره کودکــی را در افــق آرزو
داریــم کــه مســئوالن از کارهــای انجــام شــده ســخن گویند،
امیدواریــم جشــنوارهای را آغــاز کنیــم کــه مســئوالن بگویند
فــان تعــداد ســینمای کــودک در کشــور داریــم ،صدهــا
فیلــم کــودک در ســال گذشــته اکــران شــده اســت ،تاکنــون
ایــن میــزان حمایــت از کارگردانــان کــودک داشــتیم و اینکه
دههــا مانــع را از پیــش پــای کارگردانــان کــودک و نوجــوان
برداشــتیم نــه جشــنوارهای کــه فعــل مســتقبل «خواهــد
شــد» تنهــا یکــه تــاز جمــات مســئوالن باشــد؛ مســئوالن
عزیــز! مــا و هنرمنــدان عرصــه کــودک چنیــن جشــنوارهای
را در افــق آرزو داریــم  .
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شنیدن نوای انقالب در موزه عبرت/اینجا دیوارها سخن می گویند
آشــنایی بــا تاریــخ انقــاب و نظام اســامی و تجدیــد پیمان
بــا شــهیدان ایــن راه از جملــه مــواردی اســت کــه باعــث
شــد اعضــای شــورای اداری قــروه بــه بازدیــد از «مــوزه
عبــرت ایــران» در هفتــه دولــت برونــد.

اینجــا عصــاره انقــاب بــه نمایــش درآمــده اســت .تاریــخ
ایــران مردانــی بــه صالبــت یــاران انقــاب ندیــده و گــواه
ایــن ادعــا در و دیــوار بغــض آلــود «مخــوف تریــن شــکنجه
گاه رژیــم پهلــوی» اســت .نبــض انســان هــای بیــزار از ظلــم
و ســتم بیدادگــران در ایــن مــکان مــی زنــد و نفــس هــر
انســان آزاده ای بــه شــماره مــی افتــد.
اگــر روزی یــاران انقــاب در اینجــا ضجــه هــا زدنــد و نالــه
مظلومیتشــان گــوش افــاک را شــکافت ،اکنــون بــا تبدیــل
شــدن ایــن زنــدان مخــوف بــه «مــوزه عبــرت ایــران»
جنایــات آن دوران بــه شــکل ملمــوس در معــرض دیــد همه
انســان هــای آزادی خــواه قــرار گرفتــه اســت.
اینجــا جایــی اســت کــه هــر ایرانــی بایــد حداقــل یکبــار بــه
آنجــا بــرود و با تمــام وجــود آنچــه در گذشــته این ســرزمین
رخ داده را ببینــد و حــس کنــد .بــر همیــن اســاس همزمــان
بــا هفتــه دولــت اعضــای شــورای اداری قــروه بــه همــراه
خبرنــگاران شهرســتان در ســفری یــک روزه بــه بازدیــد از
«مــوزه عبــرت ایــران» رفتنــد.
قدمت زندان
عملیــات اجرایــی ایــن ســاختمان در ســال  ۱۳۱۱بــه
دســتور «رضــا پهلــوی» و بــا نظــارت و طراحــی مهندســان
آلمانــی در مجموعــه شــهربانی کل کشــور آغــاز شــد و در
ســال  ۱۳۱۶بــا کاربــری زنــدان و بــه نــام توقیــف گاه عدلیــه
بــه بهــره بــرداری رســید .پــس از قیــام  ۱۵خــرداد در ســال
 ۴۲و گســترش مبــارزات مردمــی علیــه رژیــم پهلــوی ،در
بهمــن ســال  ۵۰در اجــرای دســتور «محمدرضــا پهلــوی»،
کمیتــه مشــترک ضــد خرابکاری ســاواک و شــهربانی کشــور

شاهنشــاهی بــا الگوبــرداری از دســتگاه امنیتــی انگلیــس در
محــل زنــدان موقــت اطالعــات شــهربانی تشــکیل شــد.
از اوایــل ســال  ۵۱ایــن بازداشــتگاه مهمتریــن محــل
بازداشــت ،شــکنجه و تخلیــه اطالعاتــی انقالبیــون بــود
و طبــق اســناد منتشــر شــده در ســال هــای  ۵۰تــا
 ۵۷تعــداد زیــادی از مبــارزان اعــم از زن و مــرد در
عملیــات هــای کمیتــه دســتگیر و بازداشــت شــده و
عــده ای از آنــان نیــز زیــر شــکنجه هــا جــان خــود را
از دســت دادنــد.
ایـن مـکان بـه عنـوان زنـدان مـدرن ایـران در زمـان خـود
شـناخته شـده بود و سـاخت آن بـه گونـه ای اسـت که هیچ
گونـه صدایـی از داخـل بـه بیـرون و بالعکـس نمـی رود.
بخش های زندان
ســاختمان اصلــی کمیتــه در ســه طبقــه بــه صــورت مــدور
بنــا شــده و دارای  ۶بنــد عمومــی و انفــرادی اســت کــه
زندانیــان بــه محــض ورود با چشــمان بســته از مســیر تعریف
شــده و مشــخص عبــور داده مــی شــدند.
ایــن زنــدان شــامل بخــش هایــی از قبیــل اتــاق نگهــداری
البســه ،محوطــه اصلــی ،اتــاق شــکنجه ،شــکنجه گــران ،زیر
 ۸و محــل مالقــات زندانیــان بــدون هیــچ گونــه دریچــه و
روشــنایی بــوده اســت.
فضــای ایــن زنــدان بــه گونــه ای اســت کــه حــاال بعــد از
گذشــت ایــن همه ســال هنــوز هــم بــا ورود بــه آن احســاس
خفقــان و وحشــت تمامــی وجــود آدمــی را گرفتــه و نوعــی
تــرس و نگرانــی بــه درون آدم نفــوذ مــی کنــد.
زندانی که موزه شد
بـه گفتـه مدیر «مـوزه عبرت ایـران» ایـن بازداشـتگاه در ۲۲
بهمـن  ۵۷سـاعت  ۱۶عصر توسـط مبـارزان انقالبی تسـخیر
و فـرو ریخـت و بر همین اسـاس همـه سـاله در ایـن تاریخ و
سـاعت ،برنامـه ویـژه ای در مـوزه برگزار می شـود.
«قاسـم حسـن پـور» افـزود« :پـس از تغییـر کاربـری ایـن

زنـدان بـه مـوزه عبـرت ایـران ،کار بازسـازی و آسـیب
شناسـی سـاختمان بـا نظر مثبـت سـازمان میـراث فرهنگی
و گردشـگری کشـور آغاز و بـا اخذ نظرات کارشناسـی به یک
کارگاه آمـوزش تاریـخ معاصـر تبدیـل شـد».
او بــا بیــان اینکــه ایــن مــوزه در ســال  ۷۹تأســیس و بــه طور
رســمی در هشــتم بهمــن مــاه  ۸۲افتتــاح گردیــد ،تصریــح
کــرد« :ظرفیــت اســمی ایــن بازداشــتگاه  ۲۰۰نفــر اســت اما
در مجمــوع آن زمــان  ۸۰۰نفــر را در خــود جــای داده بــود».
«حســن پــور» همچنیــن از بازدیــد  ۲۵۰تــا  ۳۰۰نفــر در
طــول روز بــه ویــژه در مناســبت هــای مختلــف از ایــن مــوزه
خبــر داد و گفــت« :ســال گذشــته  ۱۳هــزار نفــر از ایــن
مجموعــه بازدیــد کردنــد و در نــوروز هــم هــزار و  ۵۰۰بازدید
کننــده بــه ایــن مــوزه آمدنــد».
مطابــق اظهــارات مدیــر مــوزه بیشــترین بازدیــد کننــده
مختــص بــه مــاه هــای بهمــن و تابســتان اســت.
«قاســم حســن پــور» بخــش پــاک هــای اســامی زندانیــان
سیاســی بازداشــت شــده در کمیتــه مشــترک کــه در
راهــروی ورودی مــوزه بــا عنــوان «اینجــا دیوارهــا ســخن می
گوینــد» بــه دیــوار نصــب شــده انــد را از بخــش هــای مــورد
عالقــه بازدیدکننــدگان دانســت.
او همچنیــن بــه بنــد چهــره هــای مانــدگار بــه عنــوان دیگــر
بخــش هــای بــا بازدیــد بیشــتر اشــاره کــرد کــه بــا تصاویــر
زندانیــان بازداشــت شــده همــراه اســت و آنانــی کــه در اثــر
شــکنجه کشــته شــده انــد ،در ایــن بنــد مشــخص هســتند.
عبرتی ابدی
در ایــن ســفر یــک روزه چگونــه مــی تــوان از دیوارهایــی
گذشــت کــه پــر از حرفنــد یــا از شــکنجه گاهــی کــه
انســانیت را زیــر ســؤال مــی بــرد ،چگونــه مــی تــوان از
بنــد بــه بنــد ایــن مــکان بــدون درک واقعــی عبــور کــرد.
اینجــا «مــوزه عبــرت» اســت و عبــرت گرفتــن از تاریــخ
بــی پایــان بــوده و همچنــان بایــد درس هــا آموخــت و
گــوش فــرا داد  .

گیـوه نوعـی کفـش یـا پاپـوش سـنتی اسـت کـه تولیـد و اسـتفاده از آن در اسـتان
فـارس رواج داشـته و بـا وجـود منسـوخ شـدن در برخـی مناطـق هنوز هـم عدهای
مشـتری پروپاقـرص آن و تعـدادی هـم بـه تولیـد آن مشـغول هسـتند.
منطقـه زیبای الموت در اسـتان قزویـن با داشـتن قلعههای تاریخی متعـدد ازجمله
«حسـن صبـاح» ،غارهـای شـگفتانگیز ،دریاچـه زیبـای «اوان» و چشـماندازهای
طبیعـی پذیرای گردشـگران اسـت.
میگفتنـد مسـافران پاسـپورت بهدسـت پشـت مرزهـا منتظـر تحویلشـدن سـال
 2018میلادی نیسـتند ،میگفتنـد رویـداد «تبریـز »2018تنهـا یک آغاز اسـت و
قـرار نیسـت امسـال اتفـاق خاصی بیفتـد ،امـا افتاد.
گرچـه مرمـت پـل تاریخـی آق قال تمام شـده امـا کارشناسـان نگران هسـتند و می
گوینـد مرمت ایـن اثر تاریخـی غیر اصولی و آسـیب زاسـت؛ موضوعی کـه میراث
فرهنگـی گلسـتان آن را رد می کند.
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هادی فتحی

«گیـوهدوزی» با قدمتـی دیرینـه ،اکنون
به همت فعـاالن این حـوزه ابعاد جهانی
یافتـه و در انتظـار حمایـت مسـئوالن
اسـت ،هنـری کـه حـاال خـودش را هـم
بـه اروپا رسـانده تا نمـادی از هنرمندی
مردمـان ایـن دیـار باشـد.

گیــوه نوعــی کفــش یــا پاپــوش ســنتی اســت کــه تولیــد
و اســتفاده از آن در اســتان فــارس رواج داشــته و بــا وجــود
منســوخ شــدن در برخــی مناطــق هنــوز هــم عــدهای
مشــتری پروپاقــرص آن و تعــدادی هــم بــه تولیــد آن
مشــغول هســتند.
گیــوه پایپوشــی اســت ســبک ،بــادوام و مناســب بــرای
راهپیماییهــای طوالنــی در مســیرهای ناهمــوار و بــا
توجــه بــه ایــن خصوصیــات ،اغلــب افــراد پیدایــش آن
را بــه روزگارانــی بســیار دورتــر از پیدایــش ســایر انــواع
پایپوشهــا نســبت دادهانــد و همیــن امــر باعــث شــده
تــا تاریخچــه پیدایــش گیــوه بــا افســانهها پیونــد بخــورد.
گیــوه هماکنــون بــا نامهــای مختلفــی در بســیاری از
مناطــق کشــور ازجملــه اســتان کرمانشــاه ،کردســتان،
لرســتان ،قســمتهای وســیعی از اســتان اصفهــان،
چهارمحــال و بختیــاری ،شــهرهای آبــاده ،کازرون ،بهبهــان،
همچنیــن روســتای کمیجــان یــا ســنیجان اســتان مرکزی
و  ...تولیــد میشــود.
صــادرات گیــوه از ایــران بهگونــهای اســت کــه برخــی
آمارهــا از صــادرات چندیــن میلیــون دالری و مشــتریان
پــر و پــا قــرص آن ور آبــی حکایــت دارد .حتــی در برخــی
اســتان هــا ماننــد کردســتان و کرمانشــاه گیــوه در صــدر
صــادرات صنایــع دســتی قــرار دارد.
امــا در ایــن گــزارش بــه اســتان فــارس میرویــم ،جایــی
کــه مهــد منبــت و خاتــم و گیــوه محســوب میشــود،
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احیای پاپوش سنتی به شیوه مدرن و خالقانه؛
با «گیوه» تا ونیز رفتیم!

جایــی کــه گیوههایــی متناســب بــا ســلیقه روز در آن
تولیــد میشــود.
ازجملــه هنرمندانــی کــه در ایــن حــوزه دســت بــه ابتــکار
زده و بــا بــه کار گرفتــن نیروهــای خــاق ،کارگاهــی در
زمینــه گیــوهدوزی راه انداختــه ،صبــا حســینی اســت کــه
هنــر و بــازار را بــه هــم پیونــد زده اســت.
وی گفــت :در ابتــدا ،کار ایــن گــروه تهیــه و تولیــد کیــف و
کفــش چــرم بــود کــه پــس از مدتــی بــا نــوآوری یکــی از
طراحــان ،اقــدام بــه طراحــی گیوههایــی کردیــم.
پاپوشی سنتی با قدمت  ۳هزار سال
ایــن هنرمنــد اســتان فــارس پیرامــون گیوههایــی کــه
طراحــی و تولیــد میشــود میگویــد :گیوههایــی کــه
تولیــد میکنیــم بــا قدمــت  ۳هــزار ســال در ایــران هنــوز
پابرجاســت ،امــا فقــط بــه خاطــر اینکــه یــک نــوع و یــک
بُعــد دارد متأســفانه منســوخ شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه از رویههــای اصلــی گیــوه ســنتی کــه
نــخ ارگانیــک اســت اســتفاده میشــود ،ادامــه میدهــد:
بــا اســتفاده از چــرم ارگانیــک مجموعــه کفشهــای مــدرن
کــه امــروزه در بــازار هســت را بــا مــوادی ازجملــه چــرم و
گیــوه تولیــد میکنیــم کــه خوشــبختانه مــورد اســتقبال
قــرار گرفــت.
ایــن تولیدکننــده هنرمنــد ،پاپوشهــای ســنتی را
مناســبترین کفــش بــرای راحتــی پــا عنــوان کــرده و

میگویــد :در سراســر ایــران گیوههــای مختلفــی داریــم
بــرای نمونــه در شــهرکرد ،کردســتان و دیگــر نقــاط کشــور
ایــن هنــر ســنتی وجــود دارد ،امــا آنچــه گیــوه فــارس را
متفــاوت میســازد ،نــوع گرهــی اســت کــه آن را میســازد
درحالیکــه دیگــر گیوههــا بافــت هســتند ،ازایــنرو
چنانچــه یــک بخــش از بافــت از بیــن بــرود ،آن قســمت
خــراب میشــود ،امــا گــره گیــوه فــارس در صــورت
قیچــی شــدن هــم هیــچ آســیبی نمیبینــد و ســاختار
اصلــی گیــوه کــه بهاصطــاح در فــارس «رووال» نامیــده
میشــود و شــیرازه اصلــی اســت از بیــن نمــیرود.
حســینی ویژگــی گیــوه فــارس کــه آن را از دیگــر
پاپوشهــای ســنتی ایرانــی متفــاوت میســازد را
ارگانیــک بــودن آن برشــمرده و میافزایــد :کاربــرد نــخ
طبیعــی در دوخــت گیــوه فــارس آن را متمایــز از دیگــر
نمونههــا میســازد ،زیــرا نــخ نســبت بــه بقیــه الیافهــا
بهتــر و بادوامتــر اســت.
راحتــی و خنکــی پــا در گیــوه فارس/عــدم
وابســتگی بــه ارز و مــواد اولیــه خارجــی
او درعینحــال راحتــی و خنکــی پــا در گیــوه فــارس را
از دیگــر تفاوتهــای آن برشــمرده و میگویــد :وقتیکــه
از گیــوه ســنتی فــارس اســتفاده میشــود ،هیــچ فشــاری
متوجــه پــا نیســت و بهآســانی هــم تمیــز میشــود،
دیگــر تمایــز گیــوه فــارس نســبت بــه دیگــر نقــاط ایــران
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باالتــر هــم داریــم اگــر زیــره آن چــرم باشــد کــه کامــ ً
ا
ارگانیــک اســت.
او دوام گیــوه را بســیار زیــاد دانســته و میگویــد :گیــوه
بههیچعنــوان دچــار کوچــک یــا گشــاد شــدن نمیشــود
و بــه خاطــر نــخ بــودن خاصیــت ارتجاعــی دارد امــا قابــل
شستشــو اســت و میتــوان بــرای پاکیــزه کــردن از گِل
گیــوه اســتفاده کــرد کــه منحصــر بــه اســتان فــارس اســت.
ایــن هنرمنــد گیــوهدوز از عــدم ورود کشــورهای دیگــر در
تولیــد ایــن پاپــوش ســنتی ابــراز خرســندی میکنــد و
میگویــد :خوشــبختانه بــا وجــودی کــه در دیگــر تولیــدات
ســنتی و صنایعدســتی شــاهد ورود برخــی کاالهــای
بیکیفیــت غیــر ایرانــی هســتیم ،در ایــن زمینــه هنــوز
مــوردی دیــده نشــده اســت.
وی تأکیــد میکنــد :گیــوهدوزی از شــکل گذشــته کــه
بهطــور اســتاد ،شــاگردی بــود ،خارجشــده و بــر مبنــای
دانــش آمــوزش داده و تولیــد میشــود.

اســتفاده از گِل گیــوه اســت؛ بــرای تمیــز کــردن گیــوه در
دیگــر نقــاط ایــران آن را میشــویند یــا از مایعــات دیگــری
اســتفاده میکننــد درحالیکــه در اســتان فــارس از گِل
اســتفاده میشــود.
ایــن بانــوی هنرمنــد بیشــترین مشــتری گیــوه ســنتی
فــارس را اقشــار مرفــه جامعــه عنــوان میکنــد و
میگویــد :حتــی بــرای مراســم عروســی و شــادی اســتفاده
از گیــوه رایــج شــده اســت.
حسـینی بـا اعلام اینکـه گیـوه یـک تولیـد داخلی اسـت و
هیچگونـه وابسـتگی به ارز و مواد اولیه سـاخت خـارج ندارد،
عنـوان میکند :نخ گیوه در روسـتاها توسـط بانوان ریسـیده
میشـود و بانوانـی کـه در روسـتاها ایـن «رووال» را آمـاده
میکننـد در مسـیر کارآفرینـی قـرار میگیرند.
ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــه مدیــر مجموعــه
گیوههــای ســنتی تعــداد کســانی کــه در هنــر ســنتی
گیــوهدوزی فــارس باقیماندهانــد انــدک هســتند و شــاید
در هــر یــک از شــهرهای فــارس ،یــک نفــر بــه ایــن کار
مشــغول باشــد.
با گیوه فارس تا ونیز
او از صــادرات تولیــدات ســنتی فــارس در زمینــه گیــوه هــم
خبــر میدهــد و میافزایــد :بخشــی از گیوههــای فــارس
بــه ونیــز ایتالیــا ارسالشــده و پیگیــر ایــن هســتیم کــه
بــرای آســیا و آمریــکا و بقیــه بازارهــای اروپــا ایــن کار را
ادامــه دهیــم.
وی درعینحــال اســتقبال مشــتریهای خارجــی را
خــوب برشــمرده و میگویــد :ویژگــی مثبــت بازارهــای
اروپایــی ایــن اســت کــه دستســاختههای ارگانیــک را
بســیار میپســندند و مــورد اســتقبال قــرار میدهنــد.
حســینی در مــورد شــکل و فــرم خــاص گیــوه عنــوان کــرد:
نخــی بــودن ایــن کفــش ســنتی آن را مناســب بــرای حفظ
پــا کــرده و وقتــی پوشــیده میشــود حالــت پــا را بــه خــود
میگیــرد و هیــچ فشــاری بــه پــا وارد نمیکنــد ،حتــی مــا
گیوههــای پاشــنهدار تولیــد کردیــم کــه موردپســند بانــوان
اســت.
ایــن کارآفریــن بــه مشــکالت تولیــد هــم اشــاره میکنــد
و میگویــد :ازآنجاکــه تولیــد گیــوه کار بســیار بزرگــی
اســت ،کار را بــا شــعار «هــر ایرانــی یــک گیــوه» آغــاز
کردیــم ،بهرغــم اینکــه تمامــی مــوارد علمــی را رعایــت
میکنیــم ،امــا کفشهــای بیکیفیتــی کــه بــه کشــور

وارد میشــود ،کمــی کار را ســخت میســازد.
حســینی بااینوجــود از داشــتن مشــکل عدمحمایــت
گالیــه نمیکنــد و میگویــد :خوشــبختانه مــا مشــکلی
از بابــت حمایــت نداشــتیم زیــرا کاری نویــن بــه شــمار
مــیرود کــه هنــری منســوخ را احیــا کــرده اســت؛
پشــتیبانی داشــتیم امــا از نظــر مالــی در مضیقــه بــه ســر
میبریــم .
وی از نیــاز بــه پشــتیبانی از تولیــد توســط دولــت نــام
میبــرد و میافزایــد :تولیــد یــک جفــت گیــوه مبتنــی
بــر دانــش ،حــدود  ۳۰ســاعت جهــت آمادهســازی زمــان
میبــرد کــه زیــره هایــی را بافتیــم تــا زمــان را کاهــش
دهــد ،درنهایــت تــا  ۲۰ســاعت ممکــن اســت زمــان تولیــد
را کاهــش دهــد.
یــک جفــت گیــوه ســنتی میانگیــن  ۵۰تــا ۷۰
هــزار تومــان هزینــه دارد
بــه گفتــه حســینی تولیــد یــک جفــت گیــوه ســنتی
بهطــور میانگیــن  ۵۰تــا  ۷۰هــزار تومــان هزینــه دارد کــه
در بازارهــای داخلــی بیــن  ۱۵۰تــا  ۲۰۰هــزار تومان بســته
بــه مــواد بهکاررفتــه عرضــه میشــود ،البتــه بــا قیمــت

گیــوه ثبــت ملــی نشــده/اولویت بــا گبــه ،خاتــم و
منبــت اســت
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی
اســتان فــارس میگویــد :گیــوه ثبــت ملــی نشــده زیــرا بــه
ایــن ســادگی نیســت.
مصیــب امیــری بــا بیــان اینکــه ســه موضــوع اصلــی بــرای
ثبــت ملــی در اســتان فــارس اولویــت داشــته ،عنــوان
میکنــد :خاتــم ،منبــت و گبــه در جریــان ثبــت ملــی قــرار
گرفتنــد کــه تــازه موفــق شــدیم «منبــت» آبــاده را پــس از
مدتهــا معرفــی و ثبــت ملــی کنیــم.
او بااینوجـود ثبـت ملـی خاتـم و گبـه فـارس را اولویـت
میـراث فرهنگـی اسـتان میدانـد و میگویـد :اینهـا در
اهمیـت قـرار دارد و زمان نیـاز دارد تـا به ثبت ملی برسـند.
امیــری بیــم و نگرانــی تصاحــب هنــر گیوهبافــی یــا
گیــوهدوزی را توســط دیگــر کشــورها رد کــرده و تصریــح
میکنــد :بعضــی صنایعدســتی و هنرهــای ســنتی خــاص
کشــور مــا اســت ،بــرای نمونــه خاســتگاه گبــه ،منبــت و
خاتمســازی اســتان فــارس اســت و مــا بایــد بــه ســراغ
مــوارد اصلــی در صنایعدســتی کــه همــه اقــرار میکننــد
متعلــق بــه اینجاســت ،برویــم.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،گردشــگری و صنایعدســتی
بااینوجــود معتقــد اســت کــه ایــن بــه آن معنــا نیســت
کــه بــه دنبــال ثبــت ملــی گیــوه نباشــیم ،تأکیــد کــرد :این
امــکان وجــود دارد ،امــا مهمترینهــا اولویــت دارنــد.
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ظرفیت تکمیل /کمبود هتل در تبریز احساس شد
معــاون گردشــگری اداره کل
بهنام عبداللهی
میــراث فرهنگــی آذربایجــان
شــرقی میگویــد تقریبــا  100درصــد
هتلهــای تبریــز پــر اســت ،همیــن باعــث شــده مســافران
زیــادی ســرگردان بماننــد و کمبــودی خوشــحالکننده در
تبریــز احســاس شــود.

گردشــگران انتخــاب شــده اســت».
آمدنـد ،برخلاف آنچه تصـور میکردیم ،امسـال مسـافران به
تبریـز آمدند .میگفتند مسـافران پاسـپورت بهدسـت پشـت
مرزهـا منتظـر تحویلشـدن سـال ۲۰۱۸میلادی نیسـتند،
میگفتنـد رویـداد «تبریز »۲۰۱۸تنهـا یک آغاز اسـت و قرار
نیسـت امسـال اتفاق خاصـی بیفتد ،امـا افتاد.
حــاال در نیمههــای شــهریورماه ،معــاون گردشــگری ادارهکل
میــراث فرهنگــی آذربایجــان شــرقی میگویــد« :ضریــب
اشــغال هتلهــای تبریــز و اســتان تقریبــا ۱۰۰درصــد
اســت ».ایــن یعنــی ظرفیــت پــر شــده اســت!
حــاال مســافران از تاکســیهای «از مــن بپــرس» ســراغ
ســوییت و پــارک مســافر را میگردنــد کــه ش ـبها بیــرون
نماننــد کــه میماننــد .اگــر ش ـبها بــه ائلگلــی یــا دیگــر
پارکهــای بــزرگ تبریــز ســری بزنیــد ،بــا چادرهــای
زیــادی مواجــه میشــوید کــه پناهــگاه مســافران پایتخــت
گردشــگری کشــورهای اســامی شــدهاند.
شــاید ایــن صحنــه بــرای شــهروندان و مســئوالن ایــن
شــهر دلپذیــر باشــد کــه باالخــره در تبریــز هــم «جــای
ســوزن انداختــن نیســت» امــا ایــن موضــوع بــرای مســافران
خوشــایند نیســت .آنهــا میگوینــد «بــا کلــی تبلیغــات
دربــاره پایتخــت گردشــگری جهــان اســام تبریــز را بــه
عنــوان مقصــد انتخــاب کردهانــد و حــاال یــک اتــاق خالــی
در هتلهــای ایــن شــهر پیــدا نمیشــود».
حــاال بایــد روی درب تبریــز یــک تابلــوی بــزرگ بزنیــم
«ظرفیــت پــر اســت» و ایــن میتوانــد ذهنیــت مســافران
را نســبت بــه شــهرمان کــه بــه تازگــی در مســیر توســعه
گردشــگری قــرار گرفتــه اســت ،عــوض کنــد .اینکه بســیاری
از مســافران در ســطح شــهر ســرگردان باشــند و ســپس
برگردنــد بــه شهرشــان ،اینکــه مســافران بعــد از برگشــتن به
شهرشــان بــه هــر دوســت و آشــنایی بگوینــد «تبریــز شــهر
خوبــی بــرای مســافرت نیســت» ،اتفــاق خوبــی نیســت.
هــم اســماعیل جبــارزاده ،هــم مجیــد خدابخــش و هــر
اســتاندار دیگــری کــه روی کار بیایــد ،بــر ضــرورت احــداث
هتــل در ایــن شــهر تاکیــد میکنــد .هتــل کــه یکــی از
مهمتریــن زیرســاختهای گردشــگری اســت.
فرشــاد رســتمی ،معــاون گردشــگری ادارهکل میــراث
فرهنگــی آذربایجــان شــرقی میگویــد« :بــا توجــه بــه
تبلیغاتــی کــه درمــورد رویــداد «تبریــز »۲۰۱۸صــورت
گرفتــه بــود خوشــحالیم کــه اکنــون شــاهد این هســتیم که
تبریــز بــه عنــوان یکــی از مقاصــد گردشــگری مهــم توســط

«حضور مسافران ،بستر سرمایهگذاری را امن میکند»
او کمبــود هتــل را یــک موضــوع قابلتوجــه میدانــد:
«مجــوز ســاخت ۲۵هتــل را صــادر کردهایــم کــه بــا احــداث
ایــن هتلهــا ۳هــزار تخــت بــه ظرفیــت هتلهــای اســتان
اضافــه خواهــد شــد».
رسـتمی حضـور مسـافران در تبریـز را موجـب امنیـت
سـرمایهگذاران میدانـد و توضیـح میدهـد« :سیاسـتهای
دولـت ،اسـتقبال مسـافران و دیگـر پتانسـیلهای تبریـز،
بسـتری امـن بـرای سـرمایهگذاران ایجـاد میکنـد تـا بـه
سـاخت و احـداث هتـل در ایـن شـهر بپردازنـد».
البتـه در ایـن میـان ،موضـوع اقامتگاههـای غیررسـمی
بـرای مسـافران نیـز مطـرح میشـود .کمبـود هتلهـا و
هتلآپارتمانهای مناسـب از مشـکالت تمام شـهرهای ایران
به شـمار میآید و اقامتگاههای غیررسـمی در سراسـر کشور،
یـک رسـمیت خاصـی یافته اسـت .حـاال تبریـز هم بـا حجم
بـاالی مسـافران ،بـه آن دسـته از شـهرها میپیونـدد.
امــا مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و گردشــگری
آذربایجــان شــرقی از پلمــپ اقامتگاههــای غیررســمی
خبــر میدهــد .آبــدار میگویــد« :بخشــی از گردشــگران
داخلــی و خارجــی توســط افــراد ســودجو بــه مراکــز اقامتــی  
غیرمجــاز و شــخصی هدایــت شــده و اســکان مییافتنــد کــه
از دیــد نهادهــای مربوطــه در امــر نظــارت خــاف قانــون و
الزم بــه پیگیــری قانونــی بــود».
بـه گفتـه آبـدار ،فعالیت ایـن اقامتگاههـا خسـارتهای مادی
و معنـوی را بـه دنبـال دارد« :خانههـای مسـافر کـه بـا مجوز
فعالیـت میکننـد ،مجـاز بـه پذیـرش مسـافران هسـتند که
تعـداد ایـن خانههـا نیـز معدود و مشـخص اسـت».
پیچ و خم ساخت هتل
ســرمایهگذاران کــه در ایــن طــرف قضیــه ایســتادهاند ،حــاال
توجیــه اقتصــادی الزم را بــرای احــداث هتلهــای جدیــد
دارنــد ،امــا آیــا رونــد اخــذ مجــوز و ســاخت هتــل آنقــدر
آســان اســت؟
ســرمایهگذاران در جلســات مختلفــی کــه بــا اســتاندار
آذربایجــان شــرقی داشــتهاند ،گفتهانــد کــه «بایــد ماههــا
بــروی و بیایــی تــا بتوانــی مجــوز بگیــری ».بــه گفتــه آنهــا،
گرفتــن مجــوز «تــازه اول سختیهاســت ».چــرا کــه جنــگ
و دعــوا بــا شــهرداری ســر عوارضهــای کالن و نجومــی تــازه
شــروع میشــود.

شــهرداری تبریــز تصمیــم گرفتــه کــه بــرای ســاخت
هتــل عوارضــی در نظــر نگیــرد و همیــن هــم بــرای
ســرمایهگذاران موضوعــی خوشــحالکننده اســت امــا یکــی
از ســرمایهگذاران در جلســهای تعریــف میکــرد کــه «در
کشــورهای اروپایــی در عــرض نیــم ســاعت میتــوان تمــام
کارهــای اداری احــداث هتــل را انجــام داد و فــردای همــان
روز ســاخت و ســاز را شــروع کــرد».
حــاال برخــی از ســرمایهگذاران بــر ایــن باورنــد کــه اگــر اقدام
بــه ســاخت هتــل کننــد ،تبریــز بیشتــر در فصــل بهــار و
تابســتان شــاهد حضور مســافران اســت و هتـلداری در دیگر
فصلهــای ســال توجیــه اقتصــادی نــدارد.
جعفــر مهرخانــی ،فعــال حــوزه گردشــگری در اینبــاره
میگویــد« :سیاســتهای کالن اجرایــی در تبریــز
میتوانــد بــه گونـهای باشــد کــه ایــن نگرانــی بهجــا و مهــم
ســرمایهگذاران را حــل کنــد».
بـه گفتـه او ،برنامهها ،همایشهـا و کنگرههای مهـم تبریز در
فصـل تابسـتان برگـزار میشـود و مهمانـان ایـن برنامهها که
از تهـران یـا دیگـر شـهرها میآیند باعـث میشـوند ظرفیت
هتلها پر شـود و مسـافران سـرگردان شـوند.
مهرخانــی توصیــه میکنــد« :اگــر بــه گون ـهای برنامهریــزی
کنیــم کــه برنامههــای مهممــان در فصــل پاییــز و زمســتان
کــه معمــوال مســافران کمتــر در تبریــز حضــور مییابنــد
برگــزار شــود ،هــم هتلهــا خالــی نمیماننــد و هــم
برگزارکننــدگان بــا مشــکل مواجــه نمیشــوند».
او جزیــره کیــش را بــه عنــوان مثــال مطــرح میکنــد« :در
فصــل تابســتان جزیــره کیــش هــوای نامناســب و بســیار
گرمــی دارد و بــه همیــن خاطــر مقصــد خوبــی بــرای
گردشــگران تابســتانی نیســت بــه همیــن دلیــل مســئوالن
ایــن شــهر تخفیفــات و مزایــای ویــژهای بــرای تورهــای
تابســتانی در نظــر میگیرنــد کــه مــا هــم بایــد بــه ایــن
شــیوه عمــل کنیــم».
سال بعد نوبت ما خواهد بود
حــاال تبریــز در ایــن طــرف قضیــه قــرار دارد ،در نیمــه پــر
لیــوان .مهــم ایــن اســت کــه در نیمــه پــر لیــوان غــرق
نشــویم و بتوانیــم ســربلند از آن بیــرون بیاییــم؛ بتوانیــم
ظرفیــت خودمــان را افزایــش بدهیــم و عرصــه را بــرای
تبدیــل شــدن بــه یــک جهانشــهر فراهــم کنیــم.
امســال مســافران مــا را غافلگیــر کردنــد؛ امــا بایــد ســعی
کنیــم ســال بعــد مــا آنهــا را غافلگیــر کنیــم ،بــا هــزاران
هــزار اتــاق آمــاده پذیرایــی در هتلهــا.
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فراموشی تمدن  ۷هزار ساله /تپه تاریخی خاک می خورد
تپــه یحیــی یکــی از کهــن تریــن محوطــه هــای تاریخــی
تمــدن شــرق بــه شــمار مــی رود کــه از آن بــه عنــوان
حلقــه وصــل حــوزه ســند و مصــر یــاد مــی شــود امــا ســال
هاســت کــه ایــن محوطــه تاریخــی مــورد بــی مهــری قــرار
گرفتــه اســت.

اســتان کرمــان چنــد ســال قبــل شــاهد کشــف یکــی از
قدیمــی تریــن محوطــه هــای تاریخــی در کنــاره رودخانــه
هلیــل بــود از ایــن تمــدن تاریخــی بــه نــام «ارت» یــاد مــی
شــود و لــوح هــای کشــف شــده در ایــن محوطــه قدیمــی
تریــن خطــوط نوشــته شــده توســط بشــر را در خــود جــای
داده بــود ،از آن زمــان تــا کنــون نــه تنهــا کاووش هــا در ایــن
منطقــه متوقــف شــد بلکــه تحقیقــات علمــی بــرای برمــا 
شــدن رازهــای ایــن تمــدن هــم بــه دالیــل نامعلومــی
متوقــف شــده اســت.
امــا خیلــی هــم نبایــد از ایــن مســاله متعجــب بــود چــون
اســتان کرمــان ســابقه چنیــن اقداماتــی را در کارنامــه خــود
دارد ،تنهــا چنــد کیلومتــر آن ســو تــر از تمــدن ارت و تپــه
هــای کنــار صنــدل در شهرســتان ارزوئیــه تمدنــی خفتــه
وجــود دارد کــه در ســال  ۱۳۴۳ســر از خــاک برداشــت و
دو مرتبــه در همــان ســال هــا مــورد کاووش قــرار گرفــت اما
همــه چیــز در خصــوص تمــدن تپــه یحیــی هــم مســکوت
مانــده اســت.
مــردم کرمــان اطالعــی از وجــود ایــن تپــه ندارنــد و بــا
وجــود اکتشــافات قابــل توجهــی کــه در ایــن منطقــه صورت
گرفــت امــا تورهــای گردشــگری کــه بــه کرمــان مــی آینــد

هــم از ایــن محوطــه و بناهایــی کــه روی ایــن تپــه بنــا شــده
اســت چیــزی نمــی داننــد.
تپــه یحیــی در حقیقــت دارای  ۷هــزار ســال ســکونت
بشــری از دوران نوســنگی اســت و گفتــه مــی شــود
اســتمرار زندگــی در ایــن منطقــه در تمــدن ایــران بــی
ســابقه بــوده اســت.
طبــق اعــام باســتان شناســان ایــن تمــدن حلقــه وصــل
بیــن تمــدن حــوزه دره ســند ،شــهر ســوخته ،تمــدن هلیــل،
تمــدن فــارس ،شــوش  ،بیــن النهریــن و مصــر بــوده اســت.
ایــن منطقــه جــزو نخســتین مــکان هایــی بــوده کــه انســان
در آن یکجانشــینی را تجربــه کــرده و تمدنــی در ایــن منطقه
شــکل گرفتــه کــه موجــب اســتمرار در هــزاره هــای مختلف
بــوده اســت.
هــر چنــد برخــی از تاریــخ دانــان تمــدن هنــد و چیــن و
یــا بیــن النهریــن را نخســتین تجربــه هــای شــهر نشــینی
انســان مــی داننــد کــه طبــق داده هــای بــه دســت آمــده در
ایــن منطقــه ،ایرانــی هــا ســال هــا قبــل از ســایر تمــدن هــا
شهرنشــینی را آغــاز کــرده بودنــد.
ایــن تپــه ارتفاعــی معــادل  ۲۰متــر و قطــری معــادل ۱۸۷
متــر دارد ،طبــق آزمایشــات کربــن کــه در ایــن منطقــه
صــورت گرفتــه بقایــای خانــه های کشــف شــده در برخــی از
الیــه هــای ســطحی ایــن تپــه مربــوط بــه  ۱۳۴۳ســال قبــل
از میــاد بــوده اســت ،نخســتین کاووش هــا در ایــن تپــه در
ســال  ۱۳۴۲انجــام شــده و اشــیای مختلــف در کنــار آثــاری
از قلعــه و خانــه هــا پدیــدار شــده اســت کــه مصالــح اصلــی
خانــه هــا از خشــت خــام بــوده و داخــل خانــه هــا نیــز دارای
رنــگ آمیــزی بــوده اســت.

آثــاری از ســنگ صابــون ،مهــره هــا ،ظــروف ســفالی،
اســتخوان ،ابــزار و البتــه  ۲۴لــوح در ایــن منطقــه یافــت
شــده کــه ایــن الــواح هــم همچــون الــواح تمــدن «ارت»
رزمگشــایی نشــده انــد ،ایــن لــوح هــا  ۳۸۰۰ســال قدمــت
دارنــد و ثابــت مــی کننــد همزمــان بــا تمــدن عیالمــی مردم
تمــدن یحیــی نیــز دارای خــط بــوده انــد.
سال ها از آخرین کاووش در تپه یحیی می گذرد
از تپــه یحیــی بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن و غنــی
تریــن کارگاه هــای انســان شناســی در خاورمیانــه یــاد
مــی شــود و گفتــه مــی شــود ایــن تمــدن بــا توجــه بــه
قدمــت و غنایــی کــه دارد مــی توانــد دانشــگاهی بــرای
باســتان شناســان بــرای مطالعــه نخســتین تمــدن هــای
بشــری باشــد.
در حالــی ایــن مــردم دارای تمدنــی غنــی بــوده انــد کــه
در ســالهای  ۲۲۰۰قبــل از میــاد آثــار تمدنــی در ایــن
منطقــه متوقــف شــده ،اینکــه دلیــل توقــف زندگــی در
ایــن منطقــه چــه بــوده اســت مشــخص نشــده امــا در
اطــراف ایــن تپــه آثــاری از تمــدن اســامی یافــت شــده
اســت.
هنــوز مشــخص نیســت چــرا بــا وجــود محوطــه هــای
تاریخــی کــه بســیاری از تئــوری هــای تاریخــی دانشــمندان
را زیــر ســوال مــی بــرد هنــوز دانشــمندان ایرانــی نتوانســته
انــد داشــته هایشــان را در زمینــه تمــدن غنــی ایــران بــه رخ
تمــدن هایــی بکشــند کــه بــه اشــتباه بــه عنــوان نخســتین
تمدنهــای شهرنشــین و یــا مختــرع خــط در دانشــگاهها
معرفــی مــی شــوند.
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بــه نظــر مــی رســد میــراث فرهنگــی و دانشــگاههای
کشــور بایــد کار منســجم و علمــی را در خصــوص ادامــه
کاووش هــا و تــداوم ارائــه داده هــای باستانشناســی از
تمــدن هــای «ارت» و « تپــه یحیــی » آغــاز کننــد.
امــا اگــر نگاهــی بــه وضعیــت کنونــی ایــن دو تپــه بیندازیــم
تــا حــدودی دلیــل ایــن ناتوانــی را مــی بینیــم .تپــه کنــار
صنــدل در حاشــیه هلیلــی رود سالهاســت رهــا شــده و
نگرانــی هــا در زمینــه فرســایش بــادی و آبــی هــر روز
بیشــتر مــی شــود و از تپــه یحیــی نیــز کمتــر کســی اطــاع
دارد و مــردم محلــی اطــراف ایــن تپــه نیــز مــی گوینــد نــه
تنهــا گردشــگران بــه ایــن مــکان آورده نمــی شــوند بلکــه
بــه جــز چنــد نگهبــان کــه از منطقــه حفاظــت مــی کننــد
هیــچ اقــدام قابــل توجهــی بــرای معرفــی ایــن منطقــه انجام
نشــده اســت.

مختــار اســکندر زاده ،نماینــده میــراث فرهنگــی در ارزوئیــه
در خصــوص آخریــن وضعیــت ایــن تپــه مــی گویــد :مــا
انتظــار داریــم ایــن تمــدن تاریخــی کــه مظلــوم واقــع شــده
اســت از وضعیــت کنونــی خــارج شــود و مــورد توجــه جوامع
علمــی و تاریخــی کشــور قــرار گیــرد.
 ۷هــزار ســال تمــدن زیــر الیــه هــای خــاک
فرامــوش شــد
وی افــزود :تمــدن  ۷هــزار ســاله تپــه یحیــی از دوران
نوســنگی آغــاز شــده و تــا  ۵هــزار ســال قبــل از میــاد

ســکونت گاه بــوده اســت.
اســکندر زاده بیــان کــرد:
ایــن منطقــه قبــل از
انقــاب توســط دو تیــم
کاووش شــده کــه منجــر
بــه کشــفیات قابــل توجهــی
شــده اســت کــه مــی تــوان
بــه مجســمه دوگانــه اشــاره
کــرد.
وی بیــان کــرد :الــواح گلــی
و خشــتی در ایــن منطقــه
کشــف شــده و قابلیــت توســعه کاووش هــا در منطقــه وجود
دارد و امیدواریــم یــک بــار دیگــر کارهــای مطالعاتــی روی
ایــن تپــه آغــاز شــود.
وی بــه وجــود هفــت الیــه فرهنگــی در تپــه یحیــی اشــاره
کــرد و گفــت :ایــن تپــه مجموعــه ای از آثــار و تمــدن
هــای بشــری در ایــران زمیــن از دوران نوســنگی تــا دوران
ساســانیان اســت.
محمــد اســامی یکــی از فعــاالن میــراث فرهنگــی
اظهارداشــت :تپــه یحیــی یکــی از کهــن تریــن تمدنهایــی
اســت کــه در ایــران و جهــان کشــف شــده امــا متاســفانه آن

طــور کــه بایــد بــه ایــن محوطــه توجــه نشــده و مدتهاســت
کــه مطالعــات علمــی و باســتان شناســی در ایــن منطقــه
انجــام نشــده اســت در صورتیکــه تپــه یحیــی یکــی از
مکانهــای بکــری اســت کــه هــزاران ســال از دوران نوســنگی
بــه بعــد ســکونت گاه انســان بــوده اســت .بســیاری از یافتــه
هــای موجــود در ایــن منطقه ســر به مهــر مانــده انــد و هنوز
اقدامــی در راســتای معرفــی ایــن مــکان در ســطح بیــن
المللــی صــورت نگرفتــه اســت در واقــع اهمیــت علمــی ایــن
محوطــه بــا تپــه کنــار صنــدل در جیرفــت قابــل مقایســه
اســت.
وی افــزود :گردشــگری نیــز در شهرســتان بافــت و ارزوئیــه
بیشــتر در زمینــه هــای طبیعــت گــردی رونــق دارد و
تقریبــا مــردم کرمــان هــم نمــی داننــد چنیــن تمدنــی در
ایــن اســتان وجــود داشــته اســت ،سرشــاخه هــای رودخانــه
هلیــل رود و اطــراف ایــن رودخانــه یکــی از غنــی تریــن
ســایتهای تاریخــی ایــران محســوب مــی شــود امــا کمبــود
اعتبــار و عــدم برنامــه ریــزی مناســب مســئوالن طــی ده
هــای اخیــر اجــازه کاووش و مطالعــه روی ایــن مناطــق را
نمــی دهــد.
اســامی بیــان کــرد :بســیاری از تمدنهــای هــم عصــر بــا تپه
یحیــی ماننــد شــوش هــر چنــد کــه از نظــر قدمــت قابــل
توجــه هســتند امــا عناصــر تمدنــی ماننــد خــط را ندارنــد
و اینکــه توجــه الزم بــه ایــن محوطــه تاریخــی نشــده اســت
جــای ســوال دارد و مســئوالن بایــد در ایــن زمینــه پاســخگو
باشــند.
وی گفــت :بیشــترین اشــیای یافــت شــده در ایــن منطقــه از
جنــس ســنگ صابــون اســت و ظرافتــی کــه در ســاخت این
اشــیاء وجــود دارد نشــان مــی دهــد ایــن مــردم از ابزارهــا و
تجهیــزات قابــل مالحظــه ای برخــوردار بــوده انــد و همیــن
طــور در زمینــه نظامــی هــم پیشــرفت هــای خوبــی بــا
توجــه بــه ظرفیــت هــای عصــر خــود داشــته انــد.
وی ادامــه داد :ظرفیــت هــای فرهنگــی ،اجتماعــی و مــردم
شــناختی ایــن تپــه قابــل توجــه مــی باشــد چــون ایــن تپــه
دارای الیــه هــای مختلــف تاریخــی اســت کــه آخریــن الیــه
مربــوط بــه دوران ساســانیان اســت.
ظرفیتهــای تاریخــی اســتان کرمــان با وجــود همه پتانســیل
هــای بالقــوه ای کــه دارد امــا هیــچ تناســبی بــا عملکــرد
مســئوالن و بودجــه اختصــاص داده شــده بــه اســتان نــدارد
و گفتــه مــی شــود حداقــل  ۱۷هــزار اثــر تاریخــی از دوران
مختلــف شــامل معاصــر تــا نوســنگی در اســتان وجــود دارد
کــه حتــی ثبــت ملــی هــم نشــده انــد.
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نمادتاریخ ۲۰۰سالهدرمعرضنابودی/قلعهکهندرمحاصرهسودجویان
قلعـۀ قادرآبـاد در جنـوب غـرب
فهیمه رضاقلی
اسـتان کرمـان که  200سـال تاریخ را
با خـود بـه همـراه دارد ایـن روزهـا در
معـرض خطر نابـودی قرار گرفته اسـت و بخشهـای قابل
توجهـی از قلعـه در حـال تخریـب اسـت.

اســتان کرمــان  ۷۰۰اثــر ثبــت ملــی و هفــت اثــر ثبــت
جهانــی جهانــی دارد؛ ایــن در حالــی اســت کــه بــه گفتــۀ 
کارشناســان میــراث فرهنگــی ،غنــای تاریخــی در ایــن
اســتان بســیار بیشتــر اســت و تعــداد قابــل توجهــی از اثــر
شــاخص طبیعــی ،غیرملمــوس و تاریخــی اســتان کرمــان
میتوانــد در فهرســت آثــار ثبــت ملــی قــرار گیــرد و برخــی
از آثــار کرمــان نیــز در نوبــت ثبــت جهانــی قــرار دارنــد.
ایــن پتانســیل غنــی در زمینــۀ گردشــگری در اســتان
کرمــان در حالــی وجــود دارد کــه برخــی از آثــار ثبــت
ملــی و برخــی از آثــار ثبتنشــده بــه دلیــل بیتوجهــی
در مرمــت و نگهــداری در ســالهای اخیــر ،اســیر دســت
فرســایش آبــی و بــادی و گاه تعرضــات انســانی شــدهاند و
برخــی از آنهــا در معــرض نابــودی قــرار گرفتهانــد.
اگــر بخواهیــم نمون ـهای نزدیــک بــه شــهر کرمــان را نــام
ببریــم میتوانیــم روی بســیاری از خانههــای تاریخــی و
حتــی بــاغ تاریخــی کالنتــر دســت بگذاریــم و اگــر نمونهای
فراموششــده را بخواهیــم نــام ببریــم ،میتوانیــم بــه قلعــۀ 
قادرآبــاد در شهرســتان بافــت در جنــوب غــرب اســتان
کرمــان اشــاره کنیــم.
قلعــۀ قادرآبــاد کــه هیــچ پــان و اطالعــات دقیقــی هــم
از آن در دســترس نیســت ،کمتــر مــورد توجــه میــراث
فرهنگــی کرمــان قــرار گرفتــه اســت و هماکنــون ۷۰
درصــد از ایــن بنــا از بیــن رفتــه و ســایر قســمتها نیــز
بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مجــاورت زمینهــای کشــاورزی
و همچنیــن اعتقــاد برخــی از مــردم بــه اینکــه خشـتهای
بناهــای تاریخــی بــرای حاصلخیــز کــردن خــاک موثــر
اســت ،در معــرض نابــودی اســت.
ایــن قلعــه هــر چنــد ناشــناخته اســت امــا در مجــاورت
قلعــۀ تپهیحیــی قــرار دارد کــه یکــی از خواســتگاههای
مهــم زندگــی بشــری بــوده و گفتــه میشــود قدمتــی
معــادل پنــج هــزار ســال قبــل از میــاد مســیح دارد و بــا
توجــه بــه هــزاران ســال اســتمرار زندگــی بشــر در پیرامون
ایــن تمــدن ،نقــش قابــل توجهــی در تمــدن شــرق دارد.
پــس از گذشــت ســالها هنــوز هــم زندگــی پیرامــون
تپهیحیــی ادامــه دارد و قلعــۀ قادرآبــاد نیــز جــزوی از
تاریــخ ایــن منطقــه محســوب میشــود.
واقعــۀ حملــۀ آقامحمدخــان بــه کرمــان و جنایاتــی کــه در
ایــن اســتان انجــام داد ،از ایــن شــاه خونخــوارو لشــکرش،
چهــرهای منحــوس در ذهــن مــردم ســاخته اســت؛ بــا ایــن
وجــود ایــن واقعــه نیــز بخشــی از تاریــخ کرمــان شــده
اســت و حکایــت احــداث قلعــۀ قادرآبــاد نیــز در تــداوم
همیــن حادثــه اســت.
داســتان ایــن قلعــه از زبــان یکــی از نــوادگان فــردی کــه
پــس از حملــۀ آقامحمدخــان قاجــار ،ایــن قلعــه را ســاخته
شــنیدنی اســت.
قادرآبــاد در جنوبشــرقی اســتان کرمــان ،جنــوب
شهرســتان بافــت و در نزدیکــی تپهیحیــی قــرار دارد و
فاصلــۀ آن تــا مرکــز اســتان تقریب ـاً  ۲۲۰کیلومتــر اســت.

از جنــوب بــا شهرســتان حاجیآبــاد در اســتان هرمــزگان،
از شــمال بــا شهرســتان بافــت ،از شــرق بــا شهرســتان
جیرفــت و از غــرب بــا شهرســتانهای ســیرجان و ارزوئیــه
همســایه اســت.
قلعــه توســط تیمورخــان نصیــری الری حاکــم وقــت الر
ســاخته میشــود و روزگاری یکــی از فعالتریــن مراکــز
جمعیتــی شهرســتان بافــت بــوده اســت.
 ۷۰درصد قلعه نابود شده است
فرحنــاز ایرانپــور ،نــوۀ دختــری خــان نصیــری الری بــا
اشــاره بــه وضعیــت نامناســب ایــن قلعه و عــدم نگهــداری و
حفاظــت از آن ،از تخریــب  ۷۰درصــدی قلعــۀ قادرآبــاد کــه
ارزش تاریخــی دویســت ســاله دارد ،میگویــد.
وی در مــورد تیمورخــان نصیــری الری ،نــوۀ دختــری

کریمخــان زنــد کــه مالــک قلعــۀ قادرآبــاد بــوده اســت،
میافزایــد :وقتــی آقامحمدخــان قاجــار پشــت درهــای
بســتۀ کرمــان گرفتــار میشــود ،چندیــن بــار بــه
نصیرخــان الری کــه حاکــم الر بــوده ،نامــه مینویســد و
از او کمــک میخواهــد؛ نصیرخــان ابتــدا امتنــاع میکنــد،
امــا پــس از اصــرار آقامحمدخــان بــه کمــک او میآیــد.
ایرانپــور ادامــه میدهــد :کرمــان بــدون خونریــزی
تصــرف میشــود امــا آقامحمدخــان کــه کینــۀ مــردم
کرمــان را بــه دل گرفتــه بــود ،بــه نصیرخــان پیشــنهاد
میدهــد چشــم مــردم کرمــان را کــور کــرده و شــهر بــه
مــدت ســه روز در دســت ســربازان باشــد کــه نصیرخــان
الری ایــن را نمیپذیــرد و میگویــد مــا کرمــان را تصــرف
کردهایــم و بــه شــیراز برمیگردیــم .آقامحمدخــان قبــول
نمیکنــد و متأســفانه آنچــه میخواهــد را در کرمــان
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انجــام میدهــد.
وی میافزایــد :نصیرخــان بــه ســمت شــیراز برمیگــردد
و همیــن موضــوع باعــث کینــۀ آقامحمدخــان میشــود؛
شــبانه بــه نصیرخــان حملــه میکنــد و او را در مســیر
بازگشــت بــه شــیراز میکشــد؛ فرزنــدش تیمورخــان
الری را زنــدان میکنــد و تمــام امــاک آنهــا در شــیراز را
مصــادره کــرده و ســپس تیمورخــان را بــه قادرآبــاد تبعیــد
میکنــد.
ایرانپــور ادامــه میدهــد :تیمورخــان افــرادی را
بهعنــوان خــدم و حشــم بــه همــراه خــودش م ـیآورد و
شــروع بــه آبادانــی در قادرآبــاد میکنــد .چندیــن جنــگ
در قادرآبــاد انجــام میشــود .تــا زمانــی کــه تیمورخــان
الری زنــده بــود ،هیــچ کــس شــهامت رویارویــی بــا ایــن
خــان الری را نداشــته ،امــا بعــد از مــرگ تیمورخــان،
حاکــم کرمــان فرزنــدان او را میگیــرد و روانــۀ 
زنــدان میکنــد؛ دو فرزنــد او بــه نامهــای فوالدخــان
و ســهرابخان را میکشــد ،امــا فرزنــد کوچــک او
عباسخــان بــا پســر حاکــم دوســت میشــود کــه
همیــن امــر مانــع کشــتن او شــده اســت.
میراث فرهنگی حمایت کنند
وی با اشـاره به اینکـه عباسخان آخرین فرزنـد تیمورخان
بوده کـه به همـراه فرزندانـش در قلعـه زندگی کرده اسـت،
ادامـه میدهـد :بعـد از مـرگ عباسخـان الری فرزنـد او
حسـینخان بـرای تحصیـل به شـیراز مـیرود و متأسـفانه
در ایـن زمـان قلعه توسـط یهودیهـا و پس از آنها توسـط
نوکرهـا غارت میشـود.
ایرانپــور خاطرنشــان میکنــد :فرزنــدان عباسخــان ،بــه
ترتیــب نصیرخــان ،حســینخان ،تیمورخــان ،پرویندخــت
و ایراندخــت هســتند کــه متأســفانه همـۀ ایــن افــراد فوت
کردنــد و فرزندانشــان هــم بــه دلیــل حضــور نداشــتن در
ایــن منطقــه ،تاکنــون نتوانســتهاند اقدامــی بــرای بازســازی
آن انجــام دهنــد.
ایرانپــور یــادآور میشــود :اســناد بســیار زیــادی از ایــن
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خانــدان و کارهایــی را کــه در شــیراز و کرمــان انجــام دادنــد
موجــود اســت؛ همچنیــن یــک تصویــر نقاشــی از چهــرۀ 
تیمورخــان در خانــۀ فرزنــد حســینخان نصیــری الری
وجــود دارد کــه آن هــم ارزش تاریخــی دارد.
وی ادامــه میدهــد :ایــن قلعــه یــک سیســتم آبــی در
وســط ســاختمان داشــته کــه هنــوز موجــود اســت و
گــردش آب در آن موجــب خنــک شــدن ســاختمان در
تابســتانهای گــرم قادرآبــاد میشــود .د ِر قلعــه از چــوب
آبنــوس بــوده و قلعــه بــه روش زندیــه ســاخته شــده اســت.
همچنیــن قلعــه ،دو بــرج دیدهبانــی داشــته کــه تــا چنــدی
پیــش موجــود بــوده اســت.
ایرانپــور میافزایــد :دو هکتــار از شــمال ،جنــوب ،شــرق و
غــرب ایــن قلعــه جــزء مســتثنیات آن بــوده کــه توســط
کشــاورزان تصاحــب شــده و یــک بــاغ میــوه داشــته کــه آن
هــم نابــود شــده اســت.
افــراد ســود جــود در صــدد تخریــب باقیمانــده
قلعــه هســتند
وی بــا بیــان اینکــه  ۷۰درصــد قلعــه توســط برخــی
کشــاورزان تخریــب شــده ،ادامــه میدهــد :متأســفانه
برخــی از کشــاورزان منطقــه کمــر همــت بــه تخریــب
باقیمانــدۀ قلعــه بســتهاند تــا بهطــور کلــی نابــودش
کننــد؛ درواقــع  ۲۰۰ســال تاریــخ گمشــدۀ کرمــان در
قادرآبــاد در حــال دفــن شــدن اســت.
وی تأکیــد میکنــد :انتظــار مــیرود ادارهکل میــراث
فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری اســتان و ســایر
مســئوالن دســتاندرکار ،جلــوی تخریــب بیشتــر قلعــه
را بگیرنــد و بــرای آبادنــی آن هزینــه کننــد یــا حداقــل وام
بــدون بهــره در اختیــار ورثــه بگذارنــد تــا بتواننــد اقــدام بــه
مرمــت آن کننــد.
مجمــوع مســاحت ایــن قلعــه دو هــزار و  ۸۹۸متــر مربــع
اســت و قســمت باالیــی و ســاختمانهای مرکــزی آن
ابعــادی معــادل  ۶۳در  ۴۶متــر دارد و حمــام مجموعــه
کــه خــارج از قلعــه قــرار داشــته تــا  ۱۵ســال قبــل وجــود
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داشــته اســت.
  
در صــورت اثبــات مالکیــت مرمــت بــه صــورت
مشــارکتی آغــاز مــی شــود
محمــد افضلــی ،مســئول روابــط عمومــی میــراث فرهنگــی
اســتان کرمــان در ایــن زمینــه اظهارداشــت :اســتان کرمان
مملــو از آثــار تاریخــی و قلعههــای متعــدد اســت کــه در
بخشهــای مختلــف اســتان قــرار گرفتهانــد و هــر یــک
از آنهــا بخشــی از تاریــخ اســتان کرمــان هســتند ،امــا در
کنــار  ۷۰۰اثــر ثبــت ملــی و هفــت اثــر ثبــت جهانــی بــا
حــدود  ۱۷هــزار بنــای تاریخــی داریــم کــه هنــوز ثبــت
ملــی هــم نشــدهاند و هــر از گاهــی وارثــان و یــا شــوراهای
محلــی در خواســت بازســازی ایــن بناهــا را دارنــد.
وی تصریــح کــرد :میــراث فرهنگــی بــا کمبــود اعتبــار در
بخشهــای مختلــف مواجــه اســت و نمیتوانــد راســاً
بــرای مرمــت بنــا اقــدام کنــد ،امــا امــکان مرمت مشــارکتی
ایــن بناهــا از جملــه قلعــۀ قادرآبــاد بــه صــورت  ۵۰بــه۵۰
وجــود دارد ،امــا بایــد مالکیــت و وضعیــت وقفــی بــودن بنــا
کام ـ ً
ا مشــخص شــود.
وی بیــان کــرد :مهمتریــن بخــش قضیــه ایــن اســت کــه
همــۀ مالــکان و ورثــه بایــد در زمینــۀ مرمــت بنــا رضایــت
کامــل داشــته باشــند و در ایــن صــورت مــا آمــادۀ همکاری
هســتیم.
وی گفــت :مطالعــات اولیــه بایــد در خصــوص تاریــخ و
اصالــت بنــا صــورت گیــرد و در نهایــت پروســۀ مرمــت بــه
صــورت کامــ ً
ا علمــی آغــاز شــود.
افضلــی ادامــه داد :متاســفانه تعــداد زیــادی بناهــای
مرمتنشــده در اســتان داریــم و دلیــل آن هــم تاریــخ غنــی
اســتان کرمــان و کمبــود اعتبــار میــراث فرهنگــی اســت.
قلعــۀ قادرآبــاد یکــی از ایــن  ۱۷هــزار بنــای فراموششــده
اســت کــه البتــه میتــوان بــا اولویتبنــدی ،بناهــای
شــاخص تاریخــی را شناســایی و پــس از ثبــت ملــی زمینــه
را بــرای مرمــت و احیــای بناهــا و تاریــخ اســتان کرمــان
فراهم کرد.
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الهام رئوفی فر

گرچــه مرمــت پــل تاریخــی آق قــا
تمــام شــده امــا کارشناســان نگــران
هســتند و مــی گوینــد مرمــت ایــن
اثــر تاریخــی غیــر اصولــی و آســیب
زاســت؛ موضوعــی کــه میــراث
فرهنگــی گلســتان آن را رد مــی کنــد.

پــل آق قــا یــادگاری تاریخــی  ۸۰۰ســاله اســت کــه قدمت
آن بــه دوران صفویــان برمیگــردد .ایــن پــل تاریخــی دارای
تزیینــات آجــری زیبایــی اســت کــه بهعنــوان یکــی از بــی
نظیرتریــن آثــار تاریخــی ایــران در شهرســتان آق قــا قــرار
دارد .بــا وجــود منحصــر بــه فــرد بــودن ایــن اثــر تاریخــی
کاوش در ســال هــای اخیــر و ســیالب هــا بخشــی از آن را
تخریــب کــرد امــا میــراث فرهنگــی اســتان بــا جــذب
اعتبــاری تصمیــم بــه مرمــت آن گرفــت.
بهمــن ســال  ۹۶بــود کــه مســئوالن اســتانی و شهرســتانی
از مرمــت و بازگشــایی پــل تاریخــی آق قــا کــه حــدود
یــک دهــه مرمــت آن بــه دلیــل محدودیــت هــای اعتبــاری
بــه طــول انجامیــد .خبــر دادنــد در ابتــدا ایــن موضــوع
خوشــحالی عالقمنــدان بــه حــوزه میــراث فرهنگــی را بــه
دنبــال داشــت تــا اینکــه چنــدی پیــش در فضــای مجــازی
مرمــت غیــر اصولــی و آســیب هــای وارده حاصــل از آن،
توســط متخصصیــن مطــرح شــد.
فقــدان تخصــص پیمانــکار باعــث تخریــب بخشــی
از تزئینــات پــل شــد
بــه اعتقــاد ایــن کارشناســان پیمانــکاری کــه مســئولیت
مرمــت پــل را بــر عهــده داشــته ،فاقــد تخصــص و صالحیــت
الزم در ایــن حــوزه بــوده؛ امــری کــه یــک کارشــناس مرمت
آثــار و بناهــای تاریخــی هــم بــه آن صحــه مــی گــذارد و می
گویــد :فقــدان تخصــص پیمانــکار کــه یــک شــرکت راه و
ســاختمان بــوده باعــث شــده تــا بخشــی از تزئینــات پــل آق
ق ـا از بیــن بــرود.
احســان بذرافشــان مــی افزایــد :ایــن پــل ارزش تاریخــی
زیــادی دارد بــه همیــن خاطــر بایــد کار بــا دقــت و توجــه بر
روی آن انجــام مــی شــد.
وی بالتکلیــف مانــدن مرمــت پــل پــس از چنــد ســال را
عامــل ایــن تصمیــم غیــر منتظــره میــراث فرهنگــی اســتان
مــی دانــد و مــی گویــد :پیمانــکار اوایــل ســال  ۹۶کارش را
آغــاز کــرد و در زمســتان همــان ســال مرمــت را بــه پایــان
رســانید.
بــه گفتــه بذرافشــان ،اگــر مرمــت پــل هــم انجــام نمــی شــد
بــاز هــم آســیبی بــرای ایــن اثــر تاریخــی بــود چــون بــه
محــض وقــوع ســیالب ،امــکان تخریــب پــل وجــود داشــت.
وی بــه اســتفاده از شــرکت متخصــص بــرای مرمــت آثــار
و بناهــای تاریخــی تاکیــد مــی کنــد و مــی گویــد :بایــد از
شــرکت هــای متخصــص مرمتــی کــه تحصیــات و ســوابق
اجرایــی دارنــد ،اســتفاده شــود؛ موضوعــی کــه کمتــر در
اســتان بــه آن توجــه مــی شــود.
ایــن کارشــناس مرمــت آثــار بناهــای تاریخــی خواســتار
اســتفاده از پیمانــکاران غیــر بومــی مــی شــود و علــت آن را
تجربــه و تخصــص بــاالی ایــن شــرکت هــا مــی دانــد و مــی
گویــد :رقــم پاییــن مناقصــه مانــع اســتقبال شــرکت هــای
غیــر بومــی از مرمــت آثــار تاریخــی اســتان مــی شــود بــر
همیــن اســاس پیمانــکاران بومــی کــه صالحیــت و رزومــه
الزم را ندارنــد ،مرمــت آن را عهــده دار مــی شــوند.

وی تجمیــع اعتبــارات مرمتــی و واگــذاری آن بــه شــرکت
هــای غیــر بومــی را راهــکار مناســبی بــرای کاهــش آســیب
بــه آثــار تاریخــی مــی دانــد و مــی گویــد :از طرفــی بایــد
پیمانــکار بــا تجربــه و متخصــص هــم در اســتان پــرورش
یابــد تــا بتــوان در آینــده از ظرفیــت بومــی اســتفاده کــرد.
مرمت پل آق قال اقدامی ناموفق بود
یــک کارشــناس ارشــد مرمــت و احیــاء بافــت و بناهــای
تاریخــی هــم از مرمــت پــل آق قــا انتقــاد کــرده و آن را
اقدامــی ناموفــق ارزیابــی مــی کنــد مــی گویــد :در ایــن
پــروژه کــه اعتبــار زیــادی هــم داشــت ،پیمانــکار بــدون هیچ
پیشــینه ای در زمینــه مرمــت ،انتخــاب شــد کــه بســیاری از
آســیب هــا ناشــی ازیــن مســاله اســت.
محدثــه میرحســینی مــی افزایــد :بخــش هایــی از  پــل کــه
در ســطح ملــی بــه لحــاظ تاریخــی ،معمــاری ،تکنیــک
ســاخت و بــه ویــژه ارائــه آجــرکاری آن منحصربفــرد بــود ،بــا
اســتفاده از بیــل مکانیکــی ،تخریــب شــد.

بــه گفتــه او ،اســتفاده از بیــل مکانیکــی در پیرامــون یــک
اثــر تاریخــی بــه واســطه ایجــاد لــرزش ،تنــش و ضعــف در
ســازه ،خــاف ضوابــط میــراث فرهنگــی اســت چــه رســد به
اســتفاده از آن بــرای یــک اثــر تاریخــی.
وی ادامــه مــی دهــد :طراحــی پــل آق قــا توســط دکتــر
داریــوش حیــدری کــه معتربرتریــن متخصــص مرمت ســازه
ـی عالــی قاپــو ،ســی و ســه پــل ،پل
هــای ســنتی و ناظــر عالـ ِ
خواجــو و مشــاور طــرح و اجــرا کبوترخانــه هــا و بســیاری
دیگــر از ســازه هــای منحصــر بــه فــرد تاریخــی در ایــران
هســتند ،تهیــه شــد .بــا اینحــال طــرح در آرشــیو اداره کل
میــراث فرهنگــی اســتان قــرار گرفــت و پیمانــکاری انتخــاب
شــد کــه بــه گفتــه خــود ایشــان افتخارشــان اجــرای زیرگذر
گلشــهر بــوده اســت.
بــه گفتــه میرحســینی ،مرمتــی کــه در پــل تاریخــی آق قال
اجــرا شــده هیــچ تناســبی بــا طــرح تصویبــی کــه از ســوی
داریــوش حیــدری تهیــه شــده ،نــدارد.
ایــن کارشــناس ارشــد مرمــت و احیــاء بافــت و بناهــای
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تاریخــی ،مــی گویــد :پیمانــکار ایــن طــرح بــرای اینکــه
هزینــه کمــی بابــت حــق الزحمــه ،اجــرای تــاق هــا و
کنوبنــدی آن هــا بپردازنــد از یــک اســتاد کا ِر اصفهانــی
درجــه ســوم اســتفاده کــرد .بــدون توجــه بــه اینکــه طــرح
و محاســبات ارائــه شــده از ســوی مشــاور بایــد اجــرا شــود.
وی مــی افزایــد :در واقــع دهانــه هــای تــازه ســاز ایــن پــل
براســاس تجربــه یــک اســتاد کار درجــه ســوم ســنتی اجــرا
شــده و آن همــه محاســبات فنــی ،فکــر ،زمــان و بودجــه ای
کــه بــرای تهیــه طــرح صــرف شــده ،نادیــده گرفتــه شــد.
ایــن مــدرس دانشــگاه معتقــد اســت کــه اعتبــار تخصیــص
یافتــه بــه پــل آق قــا مــی توانســت صــرف مرمــت بخشــی
از پــل شــود نــه اینکــه اقداماتــی ماننــد ســاماندهی دیــوار و
اتصــال پــل بــه خیابــان کــه در وظایــف شــهرداری تعریــف
شــده هــم بــا ایــن اعتبــار انجــام شــود.
طرح داریوش حیدری ایراد زیادی داشت
درحالــی کــه کارشناســان بــه انتخــاب پیمانــکار پــروژه آق
قــا انتقــاد کــرده و مرمــت ایــن شــرکت را غیــر اصولــی
و فاقــد تخصــص مــی داننــد و از بــه کار نگرفتــن طرحــی
کــه بــه گفتــه آنهــا توســط معتربرتریــن متخصــص مرمــت
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ســازه هــای ســنتی انجــام گرفتــه گالیــه دارنــد ،مســئول
دفتــر فنــی اداره کل میــراث فرهنگــی گلســتان تمامــی ایــن
انتقــادات را رد مــی کنــد و طــرح داریــوش حیــدری بــرای
پــل آق قــا را دارای ایــرادات بســیار مــی دانــد و مــی افزایــد:
بــرای طرحــی کــه ایشــان داده بودنــد هیــچ اســتادکاری پیدا
نشــد کــه ایــن کار را انجــام دهــد.
جملیــه پورقاســم بــا بیــان اینکــه کارشناســان از ســنگینی
پــل مرمــت شــده انتقــاد مــی کننــد ،مــی گویــد :ایــن پــل
در مقایســه بــا طــرح آقــای حیــدری بســیار ســبکتر مرمــت
شــده اســت.
وی اعتبــار مرمــت پــل آق قــا در ســال  ۹۶را   ۴۹۰میلیــون
تومــان اعــام مــی کنــد و ادامــه مــی دهــد :بــرای مرمــت
ایــن اثــر تاریخــی از ســال  ۸۴تــا  ۹۶بالــغ بــر یــک میلیــارد
تومــان هزینــه شــده اســت.
پورقاســم در توضیــح اســتفاده از پیمانــکار غیــر متخصــص،
اینگونــه توضیــح مــی دهــد :در ایــن طــرح بــه جــز مرمــت،
عملیــات اجرایــی ماننــد ســنگ چیــن هــم بایــد بــرای پــل
انجــام مــی شــد کــه ایــن کار از عهــده شــرکت ابنیه ســاخته
اســت.
وی بــا بیــان اینکــه حجــم کارهــای مرمتــی پــل ،یــک ســوم  

صفحه  | 60شماره  | 31شهریور 97

عملیــات اجرایــی آن بــود ،مــی افزایــد :در ایــن نــوع مناقصــه
همــه شــرکت هــای ابنیــه ای مــی تواننــد شــرکت کننــد به
ایــن ترتیــب کار خالفــی اتفــاق نیافتــاده اســت.
مســئول دفتــر فنــی اداره کل میــراث فرهنگــی گلســتان
اســتفاده از بیــل مکانیکــی در ایــن طــرح را ناگزیر مــی داند و
مــی افزایــد :حجــم گل و الی پــل را نمی توانســتیم با دســت
جــا بــه جــا کنیــم بــه همیــن خاطــر خاکبــرداری کنــاره
هــای بنــا بــا بیــل مکانیکــی انجــام شــد.
وی تخریــب تزئینــات پــل تاریخــی آق قــا در حیــن مرمــت
را رد مــی کنــد و مــی گویــد :تزئینــات خــراب شــده پــل،
الحاقــی بــود و از نظــر مــن ارزشــی نداشــت؛ نمــی خواســتم
آنچــه از دوره قاجــار بــر روی بنــا آمــده را دوبــاره اجــرا کنــم
بــه همیــن خاطــر قــاب ســاده گرفتــم.
پــل آق ق ـا اثــری بــه جــا مانــده از دوره صفــوی اســت کــه
در یــک دهــه گذشــته بــه دلیــل انجــام کاوش و رهــا ســازی
آن بــه همیــن حــال و وقــوع ســیالب کــه واکنــش طبیعــی
ایــن منطقــه در فصولــی از ســال اســت ،آســیب هــای زیادی
دیــد تــا اینکــه ســال گذشــته پــس از کــش و قــوس هــای
فــراوان ،مرمــت آن انجــام شــد و بــه منظــور اســتفاده عابران
مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.

مرمت سقف گنبدی کاخ مروارید/نورپردازی «قلعه صمصام»
مدیــرکل میــراث فرهنگــی،
ساره نوری
صنایعدســتی و گردشــگری اســتان
البــرز از اختصــاص اعتبــار بــرای
مرمــت ســقف گنبــدی کاخ مرواریــد خبــر داد و گفــت:
نورپــردازی «قلعــه صمصــام» انجــام شــده اســت.

فخرالدیــن صابــری ضمــن اشــاره بــه تخصیــص اعتبــاری
کــه از ابتــدای ســال جــاری بهمنظــور انجــام  ۱۵پــروژه
مســتقل اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری اســتان البــرز اجرایــی شــده اســت ،اظهــار کــرد:
ایــن اعتبــارات حــدود دو میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون تومــان و
بــرای انجــام پروژههایــی مشــتمل بــر طرحهــای مطالعاتــی
و اقدامــات مرمتــی اســت.
وی در ادامــه بــا برشــمردن پروژههــای در دســت اجــرای
ایــن اداره کل ،گفــت :در خصــوص «قلعــه صمصــام»
مرمــت جدارهــای بیرونــی و ســقف همــراه بــا اقداماتــی

نظیــر نصــب در و پنجــره و نورپــردازی آن انجامشــده
اســت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان البــرز بیــان کــرد :انجــام طــرح مطالعاتــی قلعــه
صمصــام و محــدوده اطــراف آن را دنبــال میکنیــم کــه
در قالــب ایــن طــرح بــا تکیــه برعناصرمنظــر شــهری ،ســه
دوره از تاریــخ ایــران را بــه نمایــش میگذاریــم ،در ایــن
رابطــه نیــز مذاکراتــی بــا پیمانــکار پــروژه داشــتهایم تــا
دیدگاهــی مرتبــط بــا ایــن طــرح بــه مــا ارائــه دهــد.
صابــری در تکمیــل توضیحــات
مرتبــط بــا ایــن طــرح ،گفــت:
بــه دنبــال جانمایــی یــک
میدانــگاه یــا پاتــوق فرهنگــی
در حدفاصــل ســه اثــر تاریخــی
مهــم شــهر کــرج هســتیم
کــه برایــن اســاس قراراســت
میــان پــل صفــوی ،یــک پــل

تاریخــی متعلــق بــه دوره پهلــوی و همچنیــن قلعــه
تاریخــی صمصــام کــرج کــه قدمــت آن بــه دوره قاجــار
بازمیگــردد ،چنیــن فضایــی ایجــاد شــود.
پل تاریخی کرج
وی در ادامــه هــدف از ایجــاد یــک میدانــگاه یــا پاتــوق
فرهنگــی میــان ســه اثــر تاریخی مهــم شــهر کــرج را تعیین
یــک محــل بــرای گردهمایــی و برگــزاری اعیــاد ،مراســم
مذهبــی شــهر و جشــنوارههای مختلــف برشــمرد و افــزود:

در ایــن زمینــه نیازاســت کــه مســئوالن شــهری بــا مــا
همــکاری کننــد.
احیای کاروانسرای یَنگی امام مدنظر است
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان البــرز در مــورد پــروژه کاروانســرای «یَنگــی امــام»
شهرســتان ســاوجبالغ نیــز گفــت :در قالــب ایــن پــروژه
مرمــت ،آجرفــرش کــردن و عایــقکاری ســقف ایــن
مجموعــه تاریخــی انجــام میشــود.
صابــری ادامــه داد :انجــام یــک پــروژه مطالعاتــی و دنبــال
کــردن اهدافــی بــرای احیــای کاروانســرای یَنگــی امــام نیــز
مدنظــر اســت کــه قصــد داریــم بــرای اجــرای آن بــر اســاس
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اعــام نظــر مشــاور ،طــرح پیــش رفتــه و کاربــری درســتی
بــرای ایــن کاروانســرا تعریــف کنیــم.
وی توضیــح داد :در رابطــه بــا آخریــن اقدامــات مرمــت کاخ
مرواریــد مهرشــهر نیــز بــا اســتفاده از بهکارگیــری مشــاور
ذیصــاح بحــث مرمــت ســقف گنبــدی کاخ در دســتور
کاراســت امــا انجــام هرگونــه اقدامــی در ایــن مــورد مســتلزم
ارائــه گزارشهــای مبســوط و آزمایشــگاهی در خصــوص
ســازه ســقف اســت کــه پیگیــر آن هســتیم.
کاروانسرای یَنگی امام
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان البــرز از انجــام مطالعــات فــاز دو بــرای خانــه دکتــر
مصــدق در شهرســتان نظرآبــاد خبــر داد و گفــت :بــه دنبــال
ارائــه راهکارهایــی در قالــب یــک طــرح و در خصــوص نحــوه
اســتفاده از ایــن خانــه در آینــده خواهیــم بــود.
صابــری افــزود :تصمیمگیــری در خصــوص آمادهســازی
کاخ ســلیمانیه کــرج و بازگشــایی مجــدد آن تــا پایــان
ســال جــاری نیــز از دیگــر پروژههایــی اســت کــه دنبــال
میکنیــم و عملیاتــی ازجملــه نصــب پردههــای پنجرههــا،
فعالســازی سیســتم اطفــای حریــق و یــا ســاماندهی
سیســتم بــرق ایــن مجموعــه پیگیــری شــده اســت.
وی از تملــک عرصـهای در محــدوده حمــام تاریخــی مصبــاح
شــهر کــرج و آزادســازی حریــم آن ســخن گفــت و ادامــه
داد :در ایــن مــورد نســبت بــه خریــد یکــی از امالکــی کــه
در حریــم ایــن حمــام واقــع اســت اقدامــات الزم را انجــام
داده ایــم.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان البــرز در ادامــه بابیــان اینکــه انجــام پــروژه مطالعاتی
ســایت مــوزه «اُزبکــی» واقــع در شهرســتان نظرآبــاد مدنظــر
اســت ،گفــت :در ایــن راســتا تــاش میکنیــم تــا بــا
کمــک مشــاور طــرح اقداماتــی ازجملــه تعییــن مســیرهای
گردشــگری ،بهکارگیــری مبلمــان هــای شــهری ،انجــام
نورپــردازی و یــا جانمایــی ســرویسهای بهداشــتی را در
محــدوده تپــه باســتانی ازبکــی عملیاتــی کنیــم.
تپه اُزبکی
صابــری تشــریح کــرد :آمادهســازی منبــر تاریخــی روســتای
«اَرنگــه» بخــش آســارا نیــز بــرای نمایــش عمومــی و
بازدیــد مردمــی انجــام میشــود کــه در ایــن مــورد یــک
محــدودهای اطــراف منبــر بــرای حفاظــت از آن تعریــف
میشــود ،ســکویی مناســب نیــز بهمنظــور قرارگیــری منبــر
تهیهشــده تــا رطوبــت بــه درون آن نفــوذ پیــدا نکنــد.
اختصاص  ۹۰میلیون تومان برای مرمت قلعه صمصام
وی عنـوان کـرد :مرمـت جدارههـای داخلـی و فضـای
خشـتی  -گلی داخـل بنـای تاریخی امامـزاده زیـد و رحمان
(ع) شهرسـتان اشـتهارد نیـز دنبـال میشـود و در کنـار این

پـروژه ،مرمـت جدارههـا و کف سـازی بافـت روسـتای ورده،
مرمـت حمام  بیلقـان کرج و حمام روسـتای هیو شهرسـتان
سـاوجبالغ نیـز در دسـت اجرا اسـت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
اســتان البــرز دیگــر پروژههــای اجرایــی را تعییــن حریــم
تپــه تاریخــی محــدوده امامــزاده قاســم (ع) ماهدشــت و
همچنیــن آق تپــه کــرج برشــمرد و توضیــح داد :در ایــن
خصــوص طرحهــای مطالعاتــی و تحقیقاتــی انجامشــده
و اکنــون در مرحلــه تهیــه و پیشــنهاد عرصــه و حریــم در
اطــراف ایــن تپههــا هســتیم.
صابــری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه ریــز هزینــه
کردهــا در پروژههــای مختلــف اداره کل میــراث فرهنگــی،
صنایــع دســتی و گردشــگری البــرز و بــر اســاس اعتبــار
تخصــص دادهشــده اشــاره کــرد و گفــت :بــرای مرمــت قلعــه
صمصــام  ۹۰میلیــون و در خصــوص انجــام مطالعــات ایــن
قلعــه و محــدوده پیرامــون آن نیــز  ۶۰میلیــون تومــان اعتبار
لحــاظ شــده اســت.
وی اعتبــار منظــور شــده بــرای پــروژه کاروانســرای یَنگــی
امــام ســاوجبالغ را در بخــش مطالعــات احیــا و مقاومســازی
ایــن کاروانســرا برابــر  ۱۳۰میلیــون و در بخــش مرمــت آن
 ۲۷۰میلیــون تومــان اعــام کــرد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
البــرز بیــان کــرد :در خصــوص مرمــت کاخ مرواریــد نیــز
پــس از دوندگیهــای بســیار و تجمیــع تمامــی اعتبــارات
کــه از ســوی ســازمان بدیــن منظــور لحــاظ شــده اســت،
توانســتیم بــرای مرمــت ســقف آنیــک میلیــارد و ۲۰۰
میلیــون تومــان اعتبــار دریافــت کنیــم.

وی اشــاره کــرد :بــرای انجــام مطالعــات خانــه دکتــر مصــدق
 ۲۰میلیــون تومــان و بهمنظــور مرمــت و تجهیــز کاخ
ســلیمانیه هــم حــدود  ۱۷۵میلیــون تومــان لحــاظ شــده
اســت کــه در کنــار ایــن مــوارد در خصــوص تملــک عرصــه
اطــراف حمــام تاریخــی مصبــاح هــم بــا تجمیــع اعتبــاری
کــه بــرای پــروژه مردآبــاد و ایــن حمــام منظــور شــده بــود
درمجمــوع  ۲۱۰میلیــون اعتبــار تعیینشــده اســت.
اختصــاص  ۶۰میلیــون تومــان بــه مطالعــات ســایت
مــوزه اُزبکــی
صابــری گفــت :بــرای انجــام مطالعــات ســایت مــوزه ازبکــی
 ۶۰میلیــون تومــان از محــل اوراق صــرف شــده و بهمنظــور
مرمــت منبــر تاریخــی روســتای ارنگــه نیــز  ۱۳میلیــون
تومــان اعتبــار در نظــر گرفتهایــم.
صابــری بیــان کــرد :بهمنظــور مرمــت امامــزاده زیــد
ورحمــان (ع) نیــز  ۶۲میلیــون تومــان اعتبــار تعیینشــده
کــه  ۲۲میلیــون تومــان آن از ردیــف اعتبــارات اســتانی
هزینــه شــده و در بحــث مرمتــی بــرای روســتای ورده نیــز
 ۶۰میلیــون تومــان منظــور شــده اســت.
وی عنــوان کــرد :بــرای مرمــت حمــام روســتای بیلقــان و
حمــام روســتای «هیــو» نیــز بــه ترتیــب  ۵۰و ۱۳۰میلیــون
اعتبــار لحــاظ و تعییــن کــرده ایــم.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
البــرز در پایــان اضافــه کــرد :بابــت تعییــن حریــم تپــه
اطــراف امامــزاده قاســم (ع) و همچنیــن آق تپه نیــز در کل از
محــل اعتبــارات اســتانی حــدود  ۴۳میلیــون تومــان منظــور
شــده اســت.
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الهام یزدان پناه

یکی از بسترهایی که ظرفیت جذب
سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی
را دارد ،صنعت «گردشگری» است،
پتانسیلی که در حوزه بوم گردی
میتواند ضمن رونق روستاها از
مهاجرت روستائیان و تبعات بعدی
آن جلوگیری کند.

تأثیـر کمآبـی و از بیـن رفتـن اشـتغالهایی کـه نسـل بـه
نسـل بیـن روسـتائیان منتقـل میشـد بـر کسـی پوشـیده
نیسـت امـا مسـئله اصلی که طـی چند سـال اخیر در سـطح
کشـور و خراسـان شـمالی کـه  ۵۲درصـد جمعیـت آن را
روسـتاییان تشـکیل دادهانـد ،بسـیار نمایان شـده مهاجرت و
حاشیهنشـینی اسـت که آسـیبهای فراوانی را در بخشهای
اقتصـادی ،اجتماعـی و فرهنگـی بـه کشـور وارد کرده اسـت.
مســلماً خــود روســتاییان میداننــد کــه مهاجــرت بــه شــهر
ســبب از بیــن رفتــن فرهنــگ و نمادهــای اصیــل زندگــی
آنــان میشــود امــا مهمتریــن علــت مهاجــرت آنــان
بــه شــهرها ،اشــتغال و بهبــود وضعیــت معیشــتی اســت
درحالیکــه فرصتهــای متنوعــی بــرای مانــدگاری ،ایجــاد
اشــتغال و حتــی معرفــی جاذبههــای گوناگــون روســتاها
وجــود دارد؛ البتــه الزمــه حفــظ بســترهای اصلــی زندگــی
روســتایی ایــده پــردازی ،راهنمایــی و حمایــت اســت.
طــی چنــد ســال اخیــر ســازمان میــراث فرهنگــی و
گردشــگری بهمنظــور مانــدگاری روســتاییان و رفــع مشــکل
آســیبهای اجتماعــی کشــور ،مهاجرتهــا و حاشیهنشــینی
طــرح بــوم گــردی را مطــرح کــرده اســت ،ایــدهای کــه عالوه
بــر حفــظ فرهنــگ و تمــدن هــر منطقــه ،ســبب معرفــی
آدابورســوم اقــوام مختلــف و جــذب گردشــگران شــده و
مهمتریــن ویژگــی آن اشــتغالزایی و رســیدگی بــه بافــت
روستاهاســت بهویــژه روســتاهایی کــه قابلیــت گردشــگری
را دارا هســتند.
گفتنـی اسـت خراسـان شـمالی بهعنـوان اسـتانی نوپـا بـا
داشـتن بیـش از  ۸۰۰روسـتا کـه بیشـتر آنهـا ظرفیـت
گردشـگری و بـوم گـردی را دارا هسـتند همچنـان بـه
سـبب آماده نبودن زیرسـاختها و نداشـتن برنامه اساسـی
شـاهد مهاجـرت روسـتائیان به شـهرها ،عدم رونـق صنعت
گردشـگری و حتـی عبـور  ۲۰میلیـون مسـافر از اسـتان
اسـت.
متأســفانه باوجــود ظرفیتهایــی کــه در بخــش گردشــگری
و بــوم گــردی مشــاهده میشــود امــا آنطــور کــه بایــد
نتوانســتهایم خراســان شــمالی را بــه مســافران معرفــی
کنیــم و ایــن اســتان تنهــا محــل عبــور  ۲۰میلیــون مســافر
بــرای زیــارت امــام رضــا(ع) و همچنیــن مســافران شــمال
کشــور شــده اســت.
پیداســت کــه اگــر از کوچکتریــن موقعیتهــا بــه بهتریــن
شــکل ممکــن اســتفاده شــود ،قطعــاً توســعهیافتگی را در
پــی خواهــد داشــت ،ازایـنرو اســتفاده از حتــی یــک درصــد
ظرفیــت گردشــگری روســتایی خراســان شــمالی میتوانــد
بســیاری از گرههــای توســعهای و اقتصــادی در ایــن بخــش
را برطــرف کنــد چراکــه بــومگــردی یکــی از ارکان اصلــی
توســعه پایــدار در جوامــع روســتایی اســت.
بهرغــم اینکــه اقامتگاههــای بــوم گــردی بســتر جــذب
گردشــگر در اســتانها بهمنظــور مانــدگاری روســتاییان و
رفــع مشــکالت اجتماعــی و اقتصــادی را فراهــم میکنــد،
امــا افزایــش بیرویــه ایــن اقامتگاههــا ســبب گالیهمنــدی
ســرمایهگذاران ایــن حــوزه شــده اســت.

افزایــش چشــمگیر اقامتگاههــای بــوم گــردی
نســبت بــه هتــل و خانــه مســافر
یــک کارشــناس گردشــگری میگویــد :طــی یــک ســال
اخیــر اقامتگاههــای بــوم گــردی نســبت بــه هتلهــا و
خانههــای مســافر در خراســان شــمالی افزایــش زیــادی
داشــته اســت.
امیــر اکبــری در تعریــف «بــوم گــردی» ،اظهــار میکنــد:
طبــق آخریــن تعریــف ارائهشــده توســط جامعــه
بینالمللــی اکوتوریســم در ســال   ۲۰۱۵بــوم گــردی یــا
اکوتوریســم ســفری مســئوالنه بــه جاذبههــای طبیعــی
اســت کــه در آن گردشــگر در کنــار اســتفاده از مواهــب
طبیعــی و لــذت بــردن از ســفر بــا ویژگیهــای فرهنگــی
گذشــته و فعلــی منطقــه آشــنا میشــود و افــزون بــر رعایــت
اصــول حفــظ زیســتبوم ،بــا حضــور و خریــد از جوامــع
محلــی ،باعــث ایجــاد فعالیتهــای ســودآور اجتماعــی و
اقتصــادی مــردم آن منطقــه میشــود.
وی میافزایــد :ضــرورت دارد اقامتگاههــای بــوم گــردی در
محیطهــای طبیعــی همچــون روســتاها کــه بــا معمــاری
بومــی و جاذبههــای طبیعــی ســازگاری دارد ،احــداث شــود.
ایــن کارشــناس گردشــگری بیــان میکنــد :متأســفانه
امــروز در اقامتگاههــای بــوم گــردی مســئله آمــوزش
مطــرح نیســت درحالیکــه بایــد بومیــان منطقــه بــا انجــام
کار و زندگــی روزمــره در منطقــه ،حــال و هــوای گذشــته را
بــرای گردشــگران بــه نمایــش بگذارنــد امــا چنیــن موضوعی
مشــاهده نمیشــود و تنهــا نمایــی از گذشــته شبیهســازی
شــده اســت.
وی تصریــح میکنــد :همچنیــن در برخــی از اقامتگاههــای
بــوم گــردی اتاقهایــی در نظــر گرفتهشــده کــه فرصــت را
بــرای مانــدگاری گردشــگر بیشــتر میکنــد ،درحالیکــه
لزومــی بــرای خانــه مســافر وجــود نــدارد.
بــوم گــردی فرصتــی بــرای تغییــر نگــرش مــردم
نســبت بــه روســتاها
مدیــر یکــی از اقامتگاههــای بــوم گــردی در خراســان
شــمالی میگویــد :کمتــر از یــک ســال اســت کــه از ســاخت
و خدماتدهــی چنــد اقامتــگاه بــوم گــردی در اســتان
میگــذرد کــه در ایــن مــدت کوتــاه نگــرش مــردم نســبت

بــه روســتاها تغییــر کــرده اســت.
ســلمان علــوی فــر اظهــار میکنــد :در ایــن مــدت اســتقبال
مــردم بومــی اســتان فراتــر از انتظــارات بــوده و ایــن امیــد را
میدهــد کــه در آینــده بازدیدهــا چندیــن برابــر شــود.
علـوی فـر میافزایـد :بـا توجـه بـه اینکـه هـدف اصلـی
اقامتگاههـای بـوم گـردی جـذب گردشـگر و مانـدگاری
روسـتاییان اسـت باید از این ظرفیت برای ریشـهکنی بیکاری
بهـره برد کـه این امر با حمایتهای مسـئوالن شـدنی اسـت.
وی تصریــح میکنــد :ضــرورت دارد بــا گســترش
اقامتگاههــا ظرفیــت اشــتغال هــر یــک از مجموعههــا
چندیــن برابــر شــود.
مدیـر ایـن اقامتـگاه بـوم گـردی در مرکـز اسـتان خراسـان
شـمالی بیـان میکنـد :بـا توجـه بـه تجربـهای کـه بنـده در
مـدت هشـت مـاه فعالیـت در اقامتـگاه بـوم گردی به دسـت
آوردهام ،خراسـان شـمالی پتانسـیلهای زیـادی دارد که باید
بسـتر تبدیل این اسـتعدادهای بالقـوه به بالفعل فراهم شـود.
علــوی فــر بــا بیــان اینکــه تاکنــون  ۳۰درصــد طــرح
پیشبینیشــده را در اقامتــگاه خــود پیــاده کــرده اســت،
میگویــد :اقامتــگاه موردنظــر در روســتایی خالی از ســکنه با
هزینــه بــاالی ۳۰۰میلیــون تومــان ساختهشــده کــه اجــرای
۷۰درصــد باقیمانــده طــرح حمایــت جــدی مســئوالن را
میطلبــد.
وی ادامــه میدهــد :اقامتگاههــای بومــی عــاوه بــر جــذب
عالقهمنــدان بومــی اســتان و خــارج اســتان بایــد در
راســتای معرفــی منطقــه بــه گردشــگران ســایر نقــاط دنیــا
نیــز باشــد کــه ایــن مجموعــه بــا اســتفاده از پخــش کلیــپ
در چندیــن کشــور اقــدام بــه معرفــی اقامتــگاه بــوم گــردی
خــود ،شهرســتان بجنــورد و خراســان شــمالی کــرده اســت.
وی میگویــد :چنانچــه فــردی انگیــزهای بــرای کار و توســعه
اســتان داشــته باشــد بایــد بــا عالقــه در راســتای رســیدن به
هــدف خــود تــاش و دراینبیــن دســتاندازها و افزایــش
قیمتهــا را مدیریــت کنــد.
کمبــود زیرســاختها معرفــی اقامتگاههــا را بــا
مشــکل روبــرو کــرده اســت
مدیــر یکــی از اقامتگاههــای بــوم گــردی در روســتای هــدف
گردشــگری فیــروزه میگویــد :بــرای معرفــی اقامتــگاه

صفحه  | 63شماره  | 31شهریور 97

بــوم گــردی عــاوه بــر ســطح شــهر در مســیر جــاده نیــز
بــا مشــکالت عدیــدهای روبــرو هســتیم بهطوریکــه بــرای
معرفــی اقامتــگاه و آشــنایی و راهنمایــی مســافران بــه داخل
روســتا ،راه و ترابــری بــرای هــر تابلــو ماهانــه دو میلیــون
تومــان دریافــت میکنــد و ایــن بــرای اقامتــگاه تــازه
تأســیس کــه درآمــد زیــادی نــدارد ،صرفــه اقتصــادی نــدارد.
میثــم فیــروزه اظهــار میکنــد :ضعــف آنتــن دهــی تلفــن
همــراه ،اینترنــت و صــدور تعــداد بــاالی اقامتگاههــای بــوم
گــردی بــرای هــر روســتا از دیگــر مشــکالت ابتدای تأســیس
اقامتگاههــا اســت.
وی بیــان میکنــد :روســتای فیــروزه بهعنــوان پایلــوت
روســتای بــدون بیــکار در مرکــز اســتان خراســان شــمالی
معرفیشــده و بــه ایــن منظــور یــک میلیــارد تومــان بودجــه
اختصاصیافتــه امــا تاکنــون ریالــی تزریــق نشــده اســت.
مدیریــت اقامتــگاه بــوم گــردی ادامــه میدهــد :متأســفانه
تبعیــض بیــن اقامتگاههــا در خراســان شــمالی مشــهود
اســت بهطوریکــه برخــی از مســئوالن تنهــا از یــک
اقامتگاههــا حمایتهــای ویــژه دارنــد کــه ایــن ســبب
نارضایتــی دیگــر اقامتگاههــا شــده اســت.
فیــروزه بــا بیــان اینکــه اســتقبال از اقامتگاههــای بــوم
گــردی بــه نســبت مســافت تغییــر میکنــد ،میگویــد :ایــن
اقامتــگاه در روزهــای غیــر تعطیــل بــا اســتقبال بســیار کــم
مســافران روبــرو اســت.
وی شناســاندن ظرفیتهــای بــوم گــردی و مانــدن
طوالنیمــدت مســافران خارجــی را هــدف اصلــی تأســیس
اقامتگاههــا اعــام کــرد و میافزایــد :متأســفانه شــمار
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مســافران خارجــی بســیار کــم اســت.
وی طبیعــت ،کــوه ،رودخانــه و آبشــار روســتای فیــروزه را
از ظرفیتهــای بکــر ایــن منطقــه میدانــد و میگویــد:
ایــن ظرفیتهــا تأثیــر بســیاری در اقتصــاد روســتا خواهــد
گذاشــت امــا زمانــی مؤثــر خواهــد بــود کــه تبعیضهــا کنــار
رود و بــرای معرفــی روســتا همکاریهــای الزم انجــام شــود.
ضرورت ایجاد جاذبه در اقامتگاههای بوم گردی
سرپرســت ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری خراســان شــمالی میگویــد :ایجــاد جاذبــه
در اقامتگاههــای بــوم گــردی نقــش اساســی در جــذب
گردشــگر دارد.
حبیــب یــزدان پنــاه اظهــار میکنــد :باوجوداینکــه
روســتاهای خراســان شــمالی از اقلیمهــای مختلفــی
برخــوردار اســت امــا فراهــم کــردن جاذبههــای متنــوع
و ایــده پــردازی بــه ســبک ســنتی بــرای معرفــی و جــذب
گردشــگر در اقامتگاههــای بــوم گــردی ،تأثیــر بســزایی دارد.
یــزدان پنــاه بــا بیــان اینکــه  ۱۸۰درخواســت تأســیس
اقامتــگاه بومگــردی در خراســان شــمالی بــه میــراث
فرهنگــی ارائهشــده اســت ،میافزایــد :تاکنــون  ۲۷مجــوز
صــادر و تــا پایــان ســال  ،۹۷نزدیــک بــه  ۸۰اقامتــگاه افــزوده
میشــود.
وی دربــاره صــدور چنــد مجــوز اقامتــگاه بــوم گــردی در
یــک روســتا ،توضیــح میدهــد :افزایــش شــمار اقامتگاههــا
در یــک روســتا عــاوه بــر جنبــه رقابتــی ســبب افزایــش
کیفیــت خدمــات بــه مســافران و گردشــگران خارجــی

میشــود کــه ایــن بــرای میــراث فرهنگــی اهمیــت دارد.
ایــن مســئول ادامــه میدهــد :اقامتگاههــا بــه هنــگام پیــک
مســافر گنجایــش الزم را دارنــد ،بهطوریکــه برخــی از
روســتاهای هــدف گردشــگری ظرفیــت اقامتشــان بــرای
روزهــای تعطیــل از یــک مــاه قبــل تکمیلشــده اســت.
یــزدان پنــاه بیــان میکنــد :بهمنظــور شناســاندن و معرفــی
اقامتگاههــای بــوم گــردی خراســان شــمالی برنامههــای
مختلفــی همچــون تبلیــغ در فضــای مجــازی ،اســتفاده از
ظرفیــت رســانههای مجــازی در ســطح کشــور و رایزنــی
بــرای تبلیــغ در ســایر اســتانها در دســت انجــام اســت.
وی طــرح اپلیکیشــن معرفــی بــوم گــردی خراســان
شــمالی را ازجملــه اقدامــات مهــم در راســتای معرفــی ایــن
مجموعههــا عنــوان کــرده و میافزایــد :هموطنــان بــا
اســتفاده از اپلیکیشــن میتواننــد منطقــه موردنظــر خــود را
شناســایی و رزرو کننــد.
سرپرســت ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری خراســان شــمالی اظهــار میکنــد :مهمتریــن
هــدف ایــن ســازمان پــس از تأســیس اقامتگاههــای بــوم
گــردی ارائــه خدمــات مناســب بــه مســافران در محیطــی
روســتایی و عشــایری اســت.
یــزدان پنــاه تصریــح میکنــد :مهمتریــن مزیــت
روســتاهای هــدف گردشــگری خراســان شــمالی عــاوه بــر
وجــود فضــای ســبز ،کــوه ،آبشــار و رودخانــه ،داشــتن آب و
هوایــی مناســب و دلنشــین اســت.
آموزش مدیران اقامتگاههای بوم گردی
وی در ادامـه توصیـه میکنـد :ضـرورت دارد مدیریـت
اقامتگاههـای بـوم گـردی بـرای جـذب گردشـگر در جهـت
فراهـم آوری تمامـی امکانات رفاهی گردشـگران اقـدام کنند.
ایــن مســئول یکــی از رمزهــای موفقیــت اقامتگاههــای
بــوم گــردی را ارائــه غذاهــای ســنتی دانســت و میگویــد:
ضــرورت دارد منــوی غذاهــای غیــر ســنتی از اقامتگاههــا
حــذف و بــه ســمت پخــت غذاهــای بومــی پیــش برونــد.
یــزدان پنــاه اظهــار میکنــد :یکــی از نــکات مثبــت
اقامتگاههــا ،اشــتغالهایی خانوادگــی اســت کــه ســبب
کاهــش هزینههــا بــرای مدیریــت مجموعــه میشــود.
وی آمــوزش مدیــران اقامتگاههــای بــوم گــردی ،کمــک
بــه معرفــی اقامتگاههــا بــه ســایر نقــاط کشــور و ارائــه
تســهیالت را ازجملــه برنامههــای ســازمان میــراث فرهنگــی
اعــام کــرد.
سرپرســت ســازمان میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و
گردشــگری خراســان شــمالی بــا بیــان اینکــه نگــرش
جامعــه نســبت بــه اقامتگاههــای بــوم گــردی مثبــت
اســت ،میگویــد :بنابرایــن مدیریــت ایــن اقامتگاههــا بــا
شــیوههای مناســب در مســیر معرفــی مجموعــه تــاش
داشــته باشــند تــا در فضــای کاری موفــق باشــند.

میـراث ایــران
NEWSAGENCY

MEHR
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قایقسواری در دریاچ ه «اوان» /به طبیعت شگفتانگیز الموت سفر کنید
منطقــه زیبــای المــوت در اســتان
پایا ماندگار
قزویــن بــا داشــتن قلعههــای
تاریخــی متعــدد ازجملــه «حســن
صبــاح» ،غارهــای شــگفتانگیز ،دریاچــه زیبــای «اوان» و
چشــماندازهای طبیعــی پذیــرای گردشــگران اســت.

اســت کــه بهواســطه چشــمانداز بینظیــرش ،یکــی از
اولویتهــای اصلــی دریاچــه گــردی گردشــگران بــه شــمار
مـیرود .جــاده مناســب تــا کنــار دریاچــه و امکانــات رفاهــی
کــه در اطراف آن در دســترس گردشــگران و طبیعــت گردان
قرارگرفتــه ،اُوان را بــه یکــی از مقصدهــای طبیعتگــردی
بینظیــر ایــران بهخصــوص قزویــن تبدیــل کــرده اســت.

قزویــن دارای جاذبههــای طبیعــی و تاریخــی فراوانــی
اســت کــه میتوانــد بهعنــوان مقصــد یــکروزه ســفرهای
تابســتانی انتخــاب شــود ،منطقــه المــوت یکــی از مقصدهای
جالــب و دیدنــی بــرای گــردش تابســتانی اســت کــه آنطــور
کــه بایــد موردتوجــه قــرار نگرفتــه اســت.
دریاچــه «اوان» یکــی از نقــاط گردشــگری منطقــه المــوت
اســت کــه بیــش از  ۷۰هــزار مترمربــع مســاحت دارد و
عمــق دریاچــه در عمیقتریــن قســمت بــه حــدود  ۶متــر
میرســد .ایــن دریاچــه از محیــط خــارج خــود آبــی را
بهطــور مســتقیم دریافــت نمیکنــد و تنهــا منبــع آن از
آب نــزوالت جــوی و چشــمههای موجــود در کــف دریاچــه
هســتند.
دریاچــ ه اوان بــا فاصلــه حــدود  ۲ســاعت بــا قزویــن و
 ۴ســاعت بــا تهــران در نزدیکــی قلعــه معــروف «حســن
صبــاح» قــرار دارد ،از طرفــی در فصــل تابســتان ،آب دریاچــه
محل مناســبی بــرای ماهــی گیــری ،آبتنــی و قایقســواری
اســت .در ایــن فصــل قایقهــای پدالــی پذیــرای گردشــگران
خواهــد بــود و دقایقــی لذتبخــش را بــرای آنهــا رقــم
خواهــد زد.
ایــن دریاچــه ازجملــه دریاچههــای طبیعــی کشــور

مسیردسترسی
اگــر بخواهیــد بــا ماشــین شــخصی بــه منطقــ ه المــوت
برویــد ،اتوبــان تهران-کــرج را تــا نزدیــک قزویــن ادامــه
دهیــد .چنــد کیلومتــر قبــل از شــهر قزویــن ۲« ،کیلومتــر
بعــد از عوارضــی قزویــن» مســیر فرعــی ســمت راســت
اتوبــان کــه بــا تابلــو «المــوت» نشــان دادهشــده را در پیــش
بگیریــد.
بعــد از  ۴۰کیلومتــر بــه رجایــی دشــت میرســید .از رجایــی
دشــت تــا دریاچــه اوان  ۲۰کیلومتــر فاصلــه اســت .ازاینجــا
بــه بعــد وارد یــک جــاده کوهســتانی زیبــا میشــوید .بعــد
از ورود بــه مســیر دریاچــه کــه در ســمت چــپ قــرار دارد و
طــی  ۸کیلومتــر از کنــار روســتای زرآبــاد میگذریــد و بعــد
از عبــور از یــک گردنــه ،چشــمتان بــه دریاچــه اوان خواهــد
افتــاد.
رینگ گردشگری اوان در انتظار گردشگران
نــادر محمدی معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگی،
صنایعدســتی و گردشــگری ،تصریــح کــرد :منطقــه المــوت
یکــی از مناطــق پرجاذبــه و پــر پتانســیل گردشــگری قزوین
اســت کــه از دو جنبــه جاذبــه تاریخــی و جاذبــه طبیعــی

اهمیــت دارد و بــه گردشــگری اســتان قزویــن کمــک زیادی
کــرده اســت.
وی افــزود :قلعههــای اســماعیلیه ماننــد قلعــه «حســن
صبــاح» واقــع در روســتای گازرخــان مقصــد اصلــی
گردشــگران خارجــی اســت ،طبیعت ـاً بایــد از ایــن ظرفیــت
اســتفاده کنیــم تــا بخشهــای دیگــر منطقــه را بــه
گردشــگران معرفــی کنیــم ،عمومـاً گردشــگران خارجــی بــا
برنامــه ســفر میآینــد کــه تغییــر ایــن برنامــه ســفر کمــی
ســخت اســت.
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری اظهــار کــرد :بایــد تــاش
کنیــم دیگــر ظرفیتهــای اســتان را در برنامــه ســفر
گردشــگران قــرار دهیــم؛ تغییــر ایــن برنامــه کار ســختی
اســت امــا بــا توجــه بــه ظرفیتهــای موجــود ایــن
امــکان وجــود دارد.
وی تأکیــد کــرد :دریاچــه اوان یکــی از ظرفیتهــای خــوب
گردشــگری ایــن منطقــه اســت کــه مــا بــه آن بهعنــوان
یــک «رینــگ گردشــگری» نــگاه میکنیــم کــه شــامل ۴
روســتای اوان ،وربــنّ ،
زرآبــاد و زواردشــت اســت ،ایــن رینــگ
گردشــگری دارای جاذبههــای طبیعــی ،مذهبــی و تاریخــی
اســت.
محمــدی بیــان کــرد :هــدف مــا ایــن اســت کــه گردشــگران
فقــط دریاچــه را نبیننــد بلکــه مســیرهای پیادهای مشــخص
کنیــم تــا گردشــگران بــا مــردم نیــز در ارتبــاط باشــند،
همچنیــن اولیــن مهمانپذیــر اوان در حــال بهرهبــرداری
اســت و ســاماندهی حریــم اول دریاچــه در مســاحت ۲۵۰
متــر آغــاز شــده اســت.
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وی خاطرنشــان کــرد :آســیبهای زیســتمحیطی
دریاچــه اوان موردتوجــه قرارگرفتــه و حریــم ســازی و
ســاخت اســتراحتگاهها آغازشــده کــه در گام بعــدی
بســتههای ســرمایهگذاری هــم مطــرح اســت تــا
نظافــت ،بهداشــت ،آســیب زیســتمحیطی ،رســتوران،
فروشــگاه و اقامتگاههــا توســط ســرمایهگذار موردتوجــه
قــرار گیــرد.
معــاون گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری تأکیــد کــرد :اقامتگاههــای
بــوم گــردی در منطقــه المــوت بــا رویکــرد افزایــش
گردشــگر تأســیس و بــا اســتقبال خوبــی روبــرو شــده
اســت .در روســتای زرآبــاد اولیــن اقامتــگاه بــوم گــردی
تأسیسشــده کــه بــه اذعــان مــردم در ایــن یــک ســال
و نیــم تأســیس اقامتــگاه بازدیــد گردشــگران خارجــی از
ایــن روســتا چندیــن برابــر شــده و  ۱۶اقامتــگاه در حــال
ســاخت و صــدور مجــوز اســت کــه توزیــع مکانــی در نظــر
گرفتهشــده اســت.
اقامتگاه های بوم گردی الزمه جذب گردشگر
حســین شــهرکی مدیــر یکــی از اقامتگاههــای بــوم گــردی
منطقــه المــوت در ایــن خصــوص گفــت :گردشــگران زیادی
از ایــن منطقــه بازدیــد میکننــد بهطوریکــه در ســه مــاه
اول ســال جــاری تعــداد یــک هــزار و  ۵نفــر در اقامتــگاه بــوم
گــردی مــا اقامــت داشــتند.
وی افــزود :المــوت دارای جاذبههــای مهمــی ماننــد قلعــه
حســن صبــاح ،گرمــارود ،دریاچــه اوان ،روســتای زرآبــاد و
کــوه خشــچال اســت؛ امــا گردشــگران در ســفر یـکروزه بــه
ایــن منطقــه معمــوالً قلعــه حســن صبــاح و دریاچــه اوان را
انتخــاب میکننــد.
شــهرکی یــادآور شــد :اقامتــگاه بومگــردی در روســتاهای
زرآبــاد و اقامــت بــوم گــردی آشــیانه عقابهــا نزدیکتریــن
اقامتگاههــا بــه دریاچــه هســتند ،همچنیــن خانههــای
روســتایی و مهمانپذیــر روســتای اوان نیــز مکانهــای
مشــخصی هســتند کــه گردشــگران میتواننــد در آنجــا
اقامــت کننــد.
قلعهلمبسر
قلعــه لمبســر در شــمال دشــت قزویــن در منطقــه المــوت و
شــمال شــرقی روســتای رازمیــان قــرار دارد.
فاصلــه قلعــه لمبســر از قزویــن حــدود  ۶۳کیلومتــر اســت
و در  ۲کیلومتــری روســتای رازمیــان قــرار دارد و بــرای
دسترســی بــه ایــن دژ بایــد بعــد از خــروج از قزویــن وارد
جــاده سرســبز و زیبــای المــوت شــوید و در دو راهــی معلــم
کالیــه بــه علیآبــاد ،مســیر معلــم کالیــه و ســپس قلعــه
المــوت را پیــش بگیریــد.
ایــن قلعــه کــه معروفتریــن قلع ـ ه المــوت بعــد از «آشــیانه
عقــاب» یــا همــان «قلع ـ ه حســن صبــاح» اســت ،در عصــر
ســلجوقیه و در دوره تســلط اســماعیلیه در ســرزمین المــوت
بنــا شــد .ایــن قلعــه بــه دلیــل موقعیــت اســتراتژیک
و معمــاری منحصربهفــردش حتــی از دژ المــوت نیــز
مســتحکمتر بــوده اســت.
قلعــه در بلندتریــن نقطــه کــوه وســیع و مســطحی
واقعشــده و از ســه طــرف بــا پرتگاههــای غیرقابــل نفــوذی
احاطهشــده و از طــرف دیگــر بــه زمینــی وســیع و مســطح
ختــم میشــود .لمبســر هنــوز هــم بــرای مردمــان المــوت
پــر از زیبایــی و رمــز و راز اســت.
خارود چشماندازی زیبا
«خــارود» ایــن چشــمه زیبــا از دل کوهــی از ســنگ بــه
کوهســاران جــاری میشــود و در روســتای پرچکــوه و تالتــر
قــرار دارد ،در بخــش رودبــار المــوت غربــی در اســتان قزوین
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و در همســایگی اســتان گیــان...
چشــمه خــارود ،از آثــار طبیعــی منحصربهفــرد و پرجاذبــه
المــوت غربــی اســت کــه در  ۲۵کیلومتــری شــهر رازمیــان،
مرکــز ایــن بخــش قــرار دارد .ایــن چشمهســار زیبــا و بــا
طــراوت کــه دوســتداران طبیعــت زیــادی را بهســوی خــود
جلــب میکنــد و از دل کوهــی از ســنگ بــه کوهســاران
جــاری میشــود؛ در روســتای پرچکــوه قــرار دارد و
ســاماندهی آن میتوانــد دههــا هــزار گردشــگر عالقهمنــد
بــه آثــار طبیعــی را بــه اســتان قزویــن و بخــش المــوت
غربــی بکشــاند.
قلعه عقابها /روایتی از تاریخ
قلعــه المــوت دژی تاریخــی واقع در شــمال شــرقی روســتای
گازرخــان در اســتان قزویــن و بــر بلنــدای صخــرهای مرتفــع
بــه ارتفــاع  ۲۱۶۳متــری اســت .گفتــه میشــود در ســال
 ۴۸۶هجــری شــخصی بــه نــام حســن صبــاح ایــن قلعــه را
تصــرف میکنــد و بــه همیــن دلیــل المــوت را بــه نــام دژ
«حســن صبــاح» هــم میشناســند.
چگونه به قلعه الموت برویم؟
قلعــه المــوت یکــی از دیدنیتریــن و تاریخیتریــن

جاذبههــای گردشــگری ایــران اســت کــه گردشــگران
زیــادی دارد .بــرای بازدیــد از ایــن قلعــه بایــد بــه اســتان
قزویــن برویــد .ایــن قلعــه از شــهر قزویــن حــدود ۱۰۸
کیلومتــر فاصلــه دارد کــه معــادل زمانــی  ۲تــا  ۳ســاعته
اســت.
البتــه دلیــل طوالنــی شــدن ایــن زمــان بــا توجــه بــه
مســافتی کــه دارد ،راه و مســیر پرپیچوخــم آن و باریــک
بــودن جــاده در بعضــی از قســمتها اســت .البتــه در
طــول مســیر مناظــر زیبــا و چشــمنوازی وجــود دارد
و بــه همیــن دلیــل مســیر آن مســیری خســتهکننده
نخواهــد بــود.
عــاوه بــر ایــن در طــول مســیر اســتراحتگاهها و
محلهایــی بــرای پذیرایــی هــم وجــود دارد کــه در
صــورت تمایــل میتــوان در آنهــا مدتــی را ســپری کــرد.
قلعــه المــوت بهعنــوان یکــی از آثــار پــرارزش تاریــخ
ایــران در ســال  ۱۳۸۱در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه
ثبــت رســید.
منطقــه المــوت در اســتان قزویــن مملــو از دیدنیهــای
تاریخــی و طبیعــی زیباســت کــه میتوانــد اوقــات خوشــی
را بــرای خانوادههــا و مســافران و گردشــگران داخلــی و
خارجــی فراهــم کنــد.

پــس از خســارت بــه بــاغ هــای پســته کرمــان حــاال خبرهــا از دومیــن قطــب تولیــد
گــردو ایــران حکایــت از آن دارد کــه تولیــد ایــن محصــول هــم نســبت بــه ســال
گذشــته  80درصــد کاهــش یافتــه و کشــاورزان دســت خالــی مانــده انــد.
افزایــش بیرویــه مصالــح ســاختمانی از یــک ســو و فعالیــت دالالن از ســویی دیگــر،
ساختوســاز در بیرجنــد را بــا رکــود رو بــه رو کــرده اســت.
بازخوانــی آخریــن نتایــج آمارگیــری از نیــروی کار کــه اوایــل مرداد امســال توســط
مرکــز آمــار ایــران منتشــر شــد نــکات قابلتأملــی را در خــود دارد ،بیــکاری در
اســتانهای محــروم در حــال اوج گرفتــن اســت و ایــن نگرانیهــا را دوچنــدان
میکنــد.
تعــاون رکــن دوم اقتصــاد ایــران اســت امــا در حــد شایســته مــورد توجــه قــرار
نگرفتــه ،مشــکالت مختلــف بــر ســر راه ایــن حــوزه موجــب شــده تــا ایــن فرصــت
بــرای تولیــد و اشــتغالزایی و حمایــت از کاالی ایرانــی مغفــول باقــی بمانــد.
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«تعاون»فرصتمغفولاشتغالزایی؛رکندوماقتصادایرانمتزلزلاست
پروین قادری
دانشمند

تعـاون رکـن دوم اقتصـاد ایران اسـت اما
در حد شایسـته مورد توجه قـرار نگرفته،
مشـکالت مختلف بـر سـر راه ایـن حوزه
موجب شـده تـا این فرصـت بـرای تولید
و اشـتغالزایی و حمایـت از کاالی ایرانـی
مغفـول باقـی بماند.

«تأمیــن شــرایط و فعالســازی کلیــه امکانــات و منابــع
مالــی و ســرمایههای انســانی و علمــی کشــور بهمنظــور
توســعه کارآفرینــی و بــه حداکثــر رســاندن مشــارکت آحــاد
جامعــه در فعالیتهــای اقتصــادی بــا تســهیل و تشــویق
همکاریهــای جمعــی و تأکیــد بــر ارتقــاء درآمــد و نقــش
طبقــات کمدرآمــد و متوســط» از بندهــای سیاســتهای
اقتصــاد مقاومتــی اســت کــه در آن بــر لــزوم توجــه بــه حوزه
تعــاون تأکیــد شــده اســت.
رشــد اقتصــادی ،فقرزدایــی ،اشــتغال مولــد ،یکپارچگــی
اجتماعــی ،تقویــت کارآفرینــی و مدیریــت ،تمرکــز
ســرمایههای کوچــک در قالــب ســرمایههای متوســط و
کالن؛ اینهــا تنهــا بخشــی از اهــداف شــکلگیری بخــش
تعــاون اســت کــه در قوانیــن مربــوط بــه شــکلگیری ایــن
بخــش مــورد تأکیــد قرارگرفتــه اســت.
بهرغـم همـه تأکیـدات متأسـفانه فرهنـگ تعـاون هنـوز در
کشـور پایین اسـت و نیاز به فعالیـت جدیتر در ایـن زمینه و
ترویـج فرهنگ تعـاون داریم .قـرار بود تـا پایـان برنامه پنجم
توسـعه سـهم بخش تعاون در کشـور بـه  ۲۵درصد برسـد اما
هنـوز این سـهم به هفـت درصد هم نرسـیده اسـت.
برمبنــای قانــون ،وزارت تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی
ملــزم بــه تقویــت و فعالســازی بخــش تعــاون اســت و از
ایــن مهــم نبایــد غفلــت شــود .در حــال حاضــر بخشــی از
تعاونیهــای کشــور نیمــه فعــال هســتند کــه بایســتی فعــال
شــوند تــا بهاینترتیــب اثرگــذاری فعالیــت ایــن حــوزه بــر
اشــتغال و اقتصــاد کشــور عملیاتــی شــود.
ســید حمیــد کالنتــری معــاون تعــاون وزارت تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی در ایــن رابطــه بــا تأکیــد بــر نقــش
تعاونیهــا در کوچکســازی دولــت و واگــذاری پروژههــا
بــه شــرکتهای تعاونــی میگویــد :در پنــج ســال گذشــته
 ۲۲هــزار و  ۴۰۰تعاونــی جدیــد ایجاد شــد کــه در نتیجه ۷۶
درصــد از نظــر تعــداد تعاونــی رشــد داشــتهایم .همچنیــن
 ۳۵۳هــزار شــغل جدیــد از محــل اقتصــاد تعاونیهــا ایجــاد
شــد کــه رشــد  ۷۹درصــدی را نشــان میدهــد.
وی تصریــح کــرد :در ایــن پنــج ســال  ۶هــزار و  ۴۰۰تعاونــی
جدیــد کشــاورزی ۴ ،هــزار و  ۴۰۰تعاونــی صنعتــی۲۵۰ ،
تعاونــی معــدن ۶۸۰ ،تعاونــی فــرش دســتباف و  ۷هــزار و
 ۴۵۰تعاونــی خدمــات در حوزههــای مختلــف اعــم از آی
تــی ،گردشــگری ،بهداشــت و  ...همچنیــن  ۲۵۶تعاونــی
حملونقــل راهانــدازی شــده اســت.
معـاون وزیـر تعاون بـا بیـان اینکـه  ۱۱میلیون نفر در کشـور
عضـو تعاونیهـا هسـتند ،گفـت :ازآنجاییکـه تعاونیهـا
را خـود اعضـا اداره و کنتـرل میکننـد کمتریـن فسـاد در
مجموعـه تعاونیهـا شـاهدیم ،همچنین شـرکتهای تعاونی
نقـش مؤثـری در فقرزدایـی از مناطـق محروم ایفـا میکنند،
چراکـه بـا اسـتفاده از پولهـای خُ ـرد مـردم تعاونیهـا
ایجادشـده و علاوه بر ایجاد اشـتغال به جمـعآوری نقدینگی
نیـز میپردازنـد .بـا توجـه بـه اینکـه تعاونیهـا جـزء SME
ها هسـتند بـا هـر تعاونی جدیـد بهطـور میانگیـن  ۱۴تا ۱۵
شـغل ایجـاد میشـود.

رکن دوم اقتصاد کشور متزلزل است
مطابــق اصــل  ۴۳قانــون اساســی تعاونیهــا بهعنــوان رکــن
دوم اقتصــاد کشــور محــل مناســبی بــرای فعالیتهــای
ناظــر بــر کارآفرینــی و توســعه کارآفرینــی هســتند چراکــه
مهمتریــن دســتاوردهای اقتصــادی و اجتماعــی نیــز حاصــل
مشــارکت اســت تــا جایــی کــه دســتیابی بــه توســعه
همهجانبــه ،پایــدار و بهنوعــی پویــا بــدون مشــارکت همــه
اقشــار جامعــه میســر نیســت.
ی یــک اهــرم مناســب بــرای توســعه اقتصــادی اســت
تعاونـ 
زیــرا میتوانــد در افزایــش تولیــد ،ارتقــای ســطح درآمــد و
بهبــود وضعیــت اجتماعــی مــردم مؤثــر باشــد و بــه حــدی
قــوی ظاهــر شــود کــه توســعه کارآفرینــی در شــرکتهای
تعاونــی را رقــم بزنــد.
بــا توجــه بــه کارکــرد و ماهیــت کارهــا چنانچــه مشــارکت
در قالــب تعاونــی باشــد منجــر بــه مشــارکت حداکثــری
ســرمایههای اجتماعــی جامعــه خواهــد شــد چراکــه رابطــه
نزدیکــی بیــن تعاونیهــا و کارآفرینــی وجــود دارد.
در همیــن راســتا در اســتان همــدان نیــز اقداماتــی بــرای
تقویــت تعاونیهــا و هدایــت آنهــا بهســوی کارآفرینــی
انجامشــده چراکــه یکــی از مؤثرتریــن راهکارهــا در جهــت
رفــع معضــل بیــکاری در جامعــه ایجــاد فرصتهــای شــغلی
جدیــد و کارآفرینــی اســت.
کارشــناس امــور اجتماعــی و اقتصــادی اســتان همــدان
بابیــان اینکــه جمعیــت جــوان و ســیل متقاضیــان کار
بهویــژه فارغالتحصیــان دانشــگاهی ضــرورت ایجــاد
اشــتغال را دوچنــدان کــرده اســت ،گفــت :بــرای کاهــش
معضــل بیــکاری راههــای مختلفــی وجــود دارد کــه یکــی
از مؤثرتریــن راهکارهــا ایجــاد فرصتهــای شــغلی جدیــد و
کارآفرینــی اســت.
تعاون از ساختارهای مناسب برای جذب جوانان
محمدرضانظـری بـا تأکیـد بـر شناسـایی و ارائـه راهکارهای
مناسـبی کـه شـرایط الزم بـرای ایجـاد اشـتغال و تحقـق
کارآفرینـی را در سـطح جامعـه فراهـم کنـد ،گفـت :یکـی از
سـاختارهای مناسـب برای جذب جوانان بخش تعاون اسـت.
وی بابیــان اینکــه توجــه بــه کارآفرینــی در بخــش تعــاون
کاهــش نــرخ بیــکاری را بــه دنبــال خواهــد داشــت ،گفــت:

تعاونیهــا میتواننــد بــا بهرهگیــری از عناصــر کارآفرینــی
ماننــد خالقیــت ،نــوآوری ،شناســایی و بهرهگیــری از
فرصتهــا و ریســکپذیری ،کارایــی و اثربخشــی خــود را
افزایــش داده و بــه شــکل موفقتــری عمــل کننــد.
نظـری بابیـان اینکـه در راسـتای سـاماندهی کارآفرینـی در
بخش تعـاون بنیادهـای توسـعه کارآفرینـی و تعاون از سـال
 ۱۳۸۶در اسـتانهای کشـور شـروع به کارکردنـد ،گفت :این
بنیادهـا ،کارجویـان را دسـتهبندی کـرده و منابـع دولتـی و
مردمـی را در مسـیر کارآفرینـی جهـت میدهنـد.
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان همــدان
بابیــان اینکــه اســاس تعــاون بــر ســرمایه انســانی و کار
جمعــی استواراســت ،گفــت :تعــاون در جامعــه افزایــش
تولیــد ،ایجــاد اشــتغال ،افزایــش ســرمایهگذاری و رونــق
تولیــد ،کاهــش فقــر ،تجمیــع ســرمایههای انــدک و رشــد
و شــکوفایی اســتعدادهای انســانی و بهــرهوری جامعــه را بــه
همــراه دارد.
ســید احمــد توصیفیــان بابیــان اینکــه تعــاون مســیر
اعتــدال بــرای تحقــق توســعه پایــدار و معنــیدار کــردن
مشــارکتهای مردمــی در فعالیتهــای اقتصــادی مناســب
اســت ،افــزود :ایجــاد اشــتغال پایــدار در بســتر تعــاون
شــکل میگیــرد زیــرا تعــاون فرصتــی بــرای بــروز و ظهــور
خالقیتهــای فــردی و اجتماعــی مهیــا میکنــد.
مراکــز مشــاوره و خدمــات کارآفرینــی در همــدان
فعــال هســتند
وی بــه مقولــه کارآفرینــی در تعاونیهــا اشــاره کــرد و بابیــان
اینکــه  ۴مرکــز مشــاوره و خدمــات کارآفرینــی در همــدان
فعــال اســت ،گفــت :ایــران در پنجــره جمعیتــی و فرصــت
طالیــی قــرار دارد و  بیــش از  ۷۰درصــد جمعیــت کشــور
بیــن  ۱۵تــا  ۶۴ســال ســن دارنــد و نزدیــک بــه یکســوم
جمعیــت بیــن  ۲۵تــا  ۴۰ســاله هســتند.
وی بابیــان اینکــه خیــل عظیمــی از جوانــان اگــر توانمنــد
شــوند و تحصیــات ،شــغل و مســکن داشــته باشــند و ازدواج
کننــد میتواننــد یــک جهــش اقتصــادی را در ایــران ایجــاد
کننــد ،گفــت :بایــد زمینــه کارآفرینــی جوانــان در تعاونیهــا
فراهــم شــود.
توصیفیــان تعــداد کل اتحادیــه و تعاونیهــای فعــال اســتان
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همــدان را یــک هــزار و  ۱۴۱تعاونــی بــا فرصــت شــغلی
 ۱۲هــزار و  ۹۲۸نفــر عنــوان کــرد و گفــت :از ایــن تعــداد
 ۲۷۰تعاونــی در رشــته صنعــت و معدن(۲۴درصــد)۲۳۶ ،
تعاونــی در رشــته کشــاورزی(۲۱درصد) ۴۴۶ ،تعاونــی در
رشــته خدمات(۳۹درصــد) ۱۰۵ ،تعاونــی در بخش مســکن و
عمران(۹درصــد)   ۱۴اتحادیــه شــرکت تعاونی(یــک درصــد)
و   ۷۰تعاونــی در قالــب روســتا تعــاون( ۶درصــد) فعالیــت
دارنــد.
وی از تشــکیل بنیــاد توســعه تعــاون بــرای کمــک بــه
نخبــگان عرصههــای اقتصــادی اســتان بهویــژه افــرادی
کــه در حــوزه دانشبنیــان فعالیــت دارنــد ،خبــر داد و گفــت:
بهرهگیــری از تــوان ایــن قشــر در جهــت توســعه و تقویــت
تعاونیهــا و اشــاعه فرهنــگ تعــاون در جامعــه مدنظــر
اســت.
تشــکیل  ۲۲شــرکت تعاونــی جدیــد بــا فرصــت
شــغلی  ۳۶۹نفــر
وی در توضیــح اقدامــات انجامشــده طــی ســال جــاری
از تشــکیل  ۲۲شــرکت تعاونــی جدیــد بــا فرصــت شــغلی
 ۳۶۹نفــر ســخن گفــت و اظهــار داشــت :تشــکیل  ۷شــرکت
تعاونــی در قالــب روســتا تعــاون بــا فرصــت شــغلی ۸۰
نفــر و پرداخــت بیــش از   ۱۱۰میلیــارد ریــال تســهیالت
بــه تعاونیهــا در قالــب اشــتغال روســتایی بــه  ۸شــرکت
تعاونــی بــا اشــتغال مســتقیم  ۱۰۵نفــر از دیگــر اقدامــات
بــوده اســت.
توصیفیــان بــه تشــکیل  ۱۶پرونــده شــرکت تعاونــی در
بانکهــای عامــل بــرای دریافــت تســهیالت اشــاره کــرد
و برگــزاری دورههــای آموزشــی عمومــی و تخصصــی در
راســتای تشــویق افــراد بــه کارآفرینــی را عنــوان کــرد و
گفــت :طــی ســال جــاری و همزمــان بــا هفتــه تعــاون ۳۸
طــرح شــرکت تعاونــی بــا اشــتغالزایی  ۲۷۱نفــر در اســتان
همــدان افتتــاح میشــود.
وی گفــت :از ایــن تعــداد  ۱۰تعاونــی بــا فرصــت شــغلی ۱۱۴
نفــر در رشــته صنعتــی ۲ ،تعاونــی بــا فرصــت شــغلی  ۱۲نفر
در رشــته عمرانــی ۴ ،تعاونــی بــا فرصــت شــغلی  ۳۶در قالب
روســتا تعــاون ۱۸ ،تعاونــی بــا فرصــت شــغلی  ۸۵نفــر در
رشــته خدمــات و  ۴تعاونــی بــا فرصــت شــغلی  ۲۴نفــر در
رشــته کشــاورزی اســت.
ورود نخبــگان در شــرکتهای تعاونــی تحــت
عنــوان بنیــاد توســعه تعــاون
توصیفیــان ارتبــاط بــا دانشــگاهها در خصــوص معرفــی
تعاونیهــای خــاص را مورداشــاره قــرارداد و یــادآور شــد:
ورود نخبــگان در شــرکتهای تعاونــی تحــت عنــوان
بنیــاد توســعه تعــاون ،انجــام طــرح تحقیقاتــی مشــترک
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بــا دانشــگاهها و برگــزاری ســمینار ،کارگاه و بازدیــد از
تعاونیهــا بــا همــکاری دانشــگاهها مدنظــر اســت.
رئیــس مرکــز مطالعــات و پژوهشهــای شــورای شــهر
همــدان نیــز بابیــان اینکــه در راســتای تحقــق هــدف
«همــدان؛ شــهر دوســتدار کســبوکار» ،توســعه و بهبــود
فضــای کسـبوکار و کارآفرینــی در شــهر طــرح «راهانــدازی
فرهنگســرای کســبوکار شــهر همــدان (ف ّکــه)» از ســوی
ایــن مرکــز پژوهشــی مطــرح شــد ،تأکیــد کــرد :ایــن طــرح
بــا اولویــت توانمندســازی شــهروندان همدانــی در حــوزه
کس ـبوکار و کارآفرینــی بــا اولویــت اقشــار آســیبپذیر در
دســتور قرارگرفتــه اســت.
حمیــد بادامــی نجــات بــا تأکیــد بــر اینکــه امــروزه مدیریــت
شــهری نقــش مهمــی را در توســعه اقتصــادی ایفــا میکنــد،
گفــت :مرکــز مطالعــات و پژوهشهــای شــورای شــهر
همــدان بــه اســتناد قوانیــن کشــور و بــا در نظــر گرفتــن
عواملــی چــون منبعمحــوری ،محلهمحــوری ،فرهنــگ
کارآفرینــی ،راهبردمحــوری و ســاختار مدیریتــی مبتنــی بــر
شــاخصهای کارآفرینــی شــهری نســبت بــه تدویــن ایــن
طــرح اقــدام کــرده اســت.
بادامــی نجــات بابیــان اینکــه کارآفرینــی و کس ـبوکارهای
شــهری بهعنــوان یــک رویکــرد اساســی ،پایــهای بــرای
تقویــت بخــش خصوصــی و تأمیــن زیرســاختهای مناســب
ایــن بخــش محســوب میشــود ،افــزود :ارائــه فرصــت و
امکانــات اولیــه و کمهزینــه بــه شــهروندان بــرای بــروز
ایدههــای کســبوکار خالقانــه و کارآفرینانــه ،یکــی از
رویکردهــای مدیریــت شــهری همــدان در نقــش تســهیلگر
حــوزه کارآفرینــی شــهری اســت.
وی اســتفاده از ظرفیتهــای محلــی بــرای توســعه فرهنــگ
کارآفرینــی و توانمندســازی افــراد محلــی بهمنظــور ارتقــا
و توســعه خدمــات همهجانبــه را از رویکردهــای اساســی
ایــن طــرح برشــمرد و گفــت :محــور فعالیــت فرهنگســرای
کســبوکار شــهر همــدان آمــوزش ،ترویــج ،مشــاوره،
پژوهــش ،حمایــت ،توانمندســازی و مهارتآمــوزی
بــرای رشــد و توســعه خالقیــت در شــغل و زمینهســازی
کارآفرینــی و اشــتغال حداکثــری و بهــرهور اســت.
بادامــی نجــات بابیــان اینکــه همــدان بــه دلیــل شــرایط
اقلیمــی و موقعیــت جغرافیایــی مناســب و  قرارگیــری در
شــاهراه ارتباطــی ایــران و دسترســی بــه منابــع طبیعــی،
خــدادادی و تاریخــی و همچنیــن مطــرح بــودن بهعنــوان
قطــب علمــی غــرب کشــور ،دارای ظرفیــت بالقــوه و
مزیتهــای رقابتــی فراوانــی نســبت بــه ســایر اســتانها
در حــوزه ایجــاد و توســعه کســبوکارهای شــهری اســت؛
گفــت :بااینحــال بهمنظــور توانمندســازی و بالفعــل کــردن
ایــن تــوان نهفتــه و کمبودهــای فعلــی شــهر ،پیشــنهاد
ایجــاد فرهنگســرای کسـبوکار و کارآفرینــی شــهر همــدان

مطرحشــده اســت.
راه انــدازی فرهنگســرای کســبوکار و کارآفرینــی
در همــدان
وی بــا اشــاره بــه طــرح جامــع فرهنگســرای کســبوکار
و کارآفرینــی شــهر همــدان (ف ّکــه) گفــت :ایــن طــرح در
ســازمان شــهرداری همــدان بهعنــوان واحــد توانمندســازی
کســبوکار و کارآفرینــی باهــدف ســاماندهی ،توســعه و
ارتقــای فرهنــگ کارآفرینــی شــهر همــدان بــه تصویــب
رســیده اســت.
بادامــی نجــات گفــت :حمایــت از مشــاغل خانگــی،
حمایــت از کارآفرینــان ،صاحبــان کســبکار ،شــرکتهای
دانشبنیــان و همچنیــن توســعه کارآفرینــی اجتماعــی و
ســازمانی از دیگــر اهــداف طــرح «ف ّکــه» اســت.
رئیــس مرکــز مطالعــات و پژوهشهــای شــورای شــهر در
ادامــه برپایــی فرهنگســراهای کســبوکار و کارآفرینــی
بهمنظــور ارتقــای مشــارکتهای شــهروندی بــرای اشــتغال
پایــدار را از راهبردهــای اساســی ایــن طــرح برشــمرد و
گفــت :شــهرها بایــد فرصتهــای ارزنــده بــرای کارآفرینــی
و اشــتغالزایی ایجــاد کننــد ،زیــرا درگیــر شــدن شــهروندان
بــا فعالیتهــای کارآفرینــی موجــب ظرفیتســازی بــرای
خدمترســانی خواهــد شــد.
رئیــس مرکــز مطالعــات و پژوهشهــای شــورای اســامی
شــهر همــدان بــا تأکیــد بــر اینکــه کارآفرینــی ضرورتــی
اجتنابناپذیــر بــرای بقــای تمــام ســازمانها و نهادهــا
اســت ،عنــوان کــرد« :شــهر دوســتدار کس ـبوکار» شــهری
اســت کــه ســازمانها و امکانــات آن شــهر بــرای تســهیل و
تشــویق فعالیتهــای کارآفرینانــه بســیج میشــوند و تــاش
میکننــد تــا روحیــه کارآفرینــی در تمــام بخشهــا و
فضــای عمومــی شــهر حاکــم شــود.
وی ابــراز امیــدواری کــرد :بــا همــکاری اداره کل تعــاون ،کار
و رفــاه اجتماعــی و آموزشوپــرورش ،رونــد الگــو گیــری
صحیــح در راســتای نزدیــک شــدن بــه یــک اکوسیســتم
کارآفرینــی مطلــوب در شــهر همــدان ســرعت گیــرد.
باایــن تفاســیر آنچــه مســلم اســت اینکــه تعــاون نقشــی
مهــم در کارآفرینــی و شــکوفایی اقتصــادی دارد و در صــورت
توجــه بــه تحقــق مفاهیــم آن ،شــاهد افزایــش کارآفرینی در
بخشهــای مختلــف خواهیــم بــود.
تعــاون مشــارکت عمومــی را در عرصــه تولیــد ملــی تقویــت
را میکنــد و بــه همیــن دلیــل در صــورت توجــه بــه تعــاون،
ســرمایهگذاران و اقشــار مختلــف اجتماعــی بــه تولیــد و
کارآفرینــی عالقهمنــد و ظرفیــت اقتصــادی کشــور توســعه
مییابــد چراکــه تعــاون؛ اقشــار مختلــف جامعــه بهویــژه
جوانــان را وارد چرخــه تولیــد میکنــد کــه ایــن فرصــت
مناســبی بــرای شــکوفایی اقتصــادی جامعــه اســت.
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«صنعت ابریشم» چشمانتظار حمایت /نوغانداری از پیله درمیآید؟

مریم اصغری

گیــان روزگاری قطــب نوغانــداری
و ابریشــم در کشــور بــود امــا ایــن
لو
صنعــت کــه طــی دو دهــه اخیــر حــا 
روز خوشــی نداشــته اســت بــا اجــرای
بســتههای حمایتــی جانــی تــازه
یافتــه ولــی همچنــان نیازمنــد حمایــت
مســئوالن اســت.

قدمــت صنعــت ابریشــم در جهــان بــه  ۴۰۰۰ســال پیــش
برمیگــردد .بــرای نخســتین بــار چینیهــا نحــوه تهیــه
ابریشــم بــا اســتفاده از کــرم ابریشــم را بــه دســت آوردنــد.
بیــش از ســه هــزار ســال ایــن حشــره در انحصــار دربــار ایــن
کشــور بــود تــا اینکــه در قــرن ششــم میــادی از طریــق
جــاده ابریشــم وارد ایــران شــد.
در ایــران نژادهــای مختلفــی از کــرم ابریشــم اعم از مــاالوان،
هراتــی ،کرمانشــاهی ،خراســانی ،ژاپنــی ،فرانســوی و بغدادی
پــرورش داده میشــود و بــر اســاس آمــاری کــه مرکــز
توســعه نوغانــداری کشــور اعــام کــرد ایــران در زمینــه
تولیــد پیلــه و نــخ ابریشــم در رتبــه هشــتم جهــان اســت.
هــم اکنــون تنهــا یــک درصــد ابریشــم جهــان در کشــور
مــا تولیــد میشــود و ایــن آمــار نشــان میدهــد باوجــود
ظرفیتهــای بســیار در ایــن حــوزه هنــوز تــا رســیدن بــه
جایــگاه مطلــوب در جهــان فاصلــه داریــم.
متأســفانه در دهههــای گذشــته شــاهد افــول ایــن صنعــت
در ایــران بهویــژه خاســتگاه آن در اســتان گیــان بودهایــم
بهطوریکــه تولیــد پیلــه ابریشــم از  ۵هــزار و  ۵۰۰تُــن در

ســال  ۷۰بــه  ۸۵۰تُــن در ســال  ۹۶و تولیــد نــخ ابریشــم نیز
از  ۸۵۰تُــن بــه  ۱۳۶تُــن در ایــن ســال رســیده کــه بــرای
ایــن صنعــت بــا توجــه بــه تــوان و ظرفیــت آن مطلــوب و
مناســب نیســت.
در ایــن میــان اســتان گیــان بــا تولیــد بیــش از  ۵۰درصــد
«پیلــه تــر» یکــی از قطبهــای کشــور در ایــن زمینــه
محســوب میشــود ،تولیــدی کــه بــرای نفــس کشــیدن و
رونــق دوبــاره صنعــت ابریشــم نقشــی حیاتــی ایفــا میکنــد.
البتــه متأســفانه در دهههــای گذشــته بــه دلیــل بیتوجهــی
مســئوالن ،بهصرفــه نبــودن پــرورش پیلــه ابریشــم بــرای
کشــاورزان و نبــود حمایتهــای الزم ،دیگــر رغبتــی بــرای
پــرورش ایــن محصــول در میــان کشــاورزان وجــود نــدارد.
تعطیلی دو کارخانه ابریشم گیالن
ایــران دارای چهــار کارخانــه ابریشمکشــی اســت کــه از ایــن
تعــداد ســه کارخانه در اســتان گیالن وجــود دارد و متأســفانه
دو واحــد آن در شهرســتانهای صومعهســرا و رشــت در
ل شــده و ســومین واحــد ،شــرکت
ســالهای گذشــته تعطیـ 
صنایــع ابریشــم شــرق گیــان در شهرســتان لنگــرود بــا
تولیــد ســالیانه بیــش از  ۱۲۵تُــن نــخ ابریشــم بهعنــوان
بزرگتریــن واحــد تولیــدی کشــور در حــال فعالیــت اســت.
بــه عقیــده نماینــده صومعهســرا و عضــو کمیســیون
اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی دیگــر چیــزی بــه نــام
صنعــت ابریشــم در اســتان گیــان باقــی نمانــده و ایــن
صنعــت هماننــد بســیاری دیگــر از بخشهــای کشــاورزی
ایــن اســتان طــی ســالهای گذشــته بــه دلیــل بیتوجهــی،
درآمــد انــدک ،ســختی کار و عــدم حمایتهــای الزم از

ســوی مســئوالن نابودشــده اســت.
ســید کاظــم دلخــوش وضعیــت کارخانــه صنعــت ابریشــم
صومعهســرا کــه زمانــی قطــب اصلــی تولیــد ابریشــم
در اســتان گیــان و حتــی کشــور بــوده را نیــز اســفناک
توصیــف کــرده و میگویــد کارخانــه ابریشــم صومعهســرا
بهرغــم داشــتن امکانــات و تجهیــزات الزم و ظرفیــت ایجــاد
 ۸۰۰فرصــت شــغلی از   ۱۵ســال گذشــته تعطیــل بــوده و
چشــمانتظار رســیدگی و توجــه مســئوالن اســت.
نبــود رغبــت در میــان صاحبــان صنایــع ابریشــم
بــرای احیــای دوبــاره ایــن صنعــت
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت گیــان بــه وجود
چهــار واحــد صنعتــی مرتبــط بــا صنایــع ابریشــم در اســتان
اشــاره و اظهــار کــرد :متأســفانه از ایــن تعــداد تنهــا یــک
واحــد صنعتــی آنهــم تنهــا بــا  ۳۰درصــد ظرفیــت در حــال
فعالیــت اســت.
فرهــاد دلقپــوش دالیــل عــدم فعالیــت باقــی واحدهــای
صنعتــی را کمبــود مــاده اولیــه (پیلــه تــر ابریشــم) ،مشــکل
ســرمایه در گــردش و فرســودگی تجهیــزات اعــام کــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه واحدهــای صنعتــی گیــان بــه ۷۰۲
تُــن پیلــه تــر ابریشــم بــرای فعالیــت نیــاز دارنــد ،گفــت :این
در حالــی اســت کــه کل پیلــه تولیــدی ابریشــم در گیــان
حــدود  ۴۳۰تُــن اســت.
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت گیــان از
آمادگــی ایــن ســازمان در راســتای اعطــای تســهیالت بــرای
نوســازی ،خریــد ماشــینآالت و حــل مشــکل ســرمایه در
گــردش واحدهــای صنعتــی خبــر داد و خاطرنشــان کــرد:
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بانکهــای عامــل یکــی از شــروط پرداخــت تســهیالت بــه
ایــن واحدهــا را تأمیــن مــاده اولیــه میداننــد کــه متأســفانه
در ایــن حــوزه بــا کمبــود مواجــه هســتیم.
وی همچنیــن یــادآور شــد :یکــی دیگــر از عوامــل مهــم
غیرفعــال بــودن ایــن واحدهــا نبــود رغبــت در میــان
صاحبــان ایــن صنایــع بــه علــت کمبــود مــاده اولیــه و
بهصرفــه نبــودن ایــن کار بــرای راهانــدازی و احیــای دوبــاره
واحدهــای صنعتــی اســت.
دلقپــوش بــا بیــان اینکــه صنعــت نوغانــداری صنعتــی
بازارپســند ،ســودآور و ارزشــمند اســت ،تصریــح کــرد :همــه
تالشهــا بــرای شــکوفایی و احیــای دوبــاره ایــن صنعــت،
افزایــش و ارتقــای کیفیــت تولیــد پیلــه ابریشــم در ســطح
اســتان گیــان در حــال انجــام اســت تــا ایــن صنعــت جانــی
دوبــاره بگیــرد.
وی بــه برخــی اقدامــات ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
گیــان بــرای رونــق دوبــاره ایــن صنعــت اشــاره کــرد و ادامه
داد :بــرای اینکــه ســرمایهگذاران بتواننــد بــا ارائــه طرحهــای
توجیهپذیــر از تســهیالت بخــش صنایــع دانشبنیــان ایــن
ســازمان بهرهمنــد شــوند ،تولیــد نــخ بازیافتــی ،ریســندگی
و تولیــد پارچــه بهعنــوان صنایــع اولویــتدار بــرای
ســرمایهگذاری در حــوزه صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان
گیــان معرفــی شــده اســت.
احیــا و توســعه نوغانــداری اولویــت مرکــز
نوغانــداری کشــور
رئیــس مرکــز توســعه نوغانــداری کشــور با اشــاره به توســعه
نوغانــداری و رغبــت کشــاورزان بــرای پــرورش «پیلــه تــر»
ابریشــم بهویــژه در گیــان طــی ســالهای اخیــر ،اظهــار
کــرد :در ســال جــاری  ۲۶هــزار جعبــه تخــم نوغــان در میان
نوغانــداران  ۲۲اســتان کشــور توزیــع شــده اســت.
علیاصغـر داداش پـور بـا بیـان اینکـه احیـا و توسـعه
نوغانـداری از اولویتهـای ایـن مرکـز اسـت ،افـزود :در حـال
حاضـر گیالن ،خراسـان رضوی ،گلسـتان ،خراسـان شـمالی،
مازنـدران ،آذربایجـان شـرقی و اصفهـان به ترتیب بیشـترین
پرورشدهنـدگان و تولیدکننـدگان کـرم ابریشـم هسـتند.
وی خاطرنشــان کــرد :تولیــد نهــال تــوت اصالحشــده ،تولیــد
تخــم نوغــان مرغــوب در کشــور ،آمــوزش و توانمندســازی
نوغانــداران و کارشناســان ،احیــای فرهنــگ پــرورش کــرم
ابریشــم ،افزایــش قیمــت خریــد تضمینــی ،کنتــرل تعرفــه
گمرکــی ،حمایــت مالــی و تســهیالتی ازجملــه اولویتهــا و
سیاســتهای مرکــز توســعه نوغانــداری کشــور اســت.
رئیــس مرکــز توســعه نوغانــداری کشــور بــا اشــاره بــه اینکــه
توســعه صنعــت نوغانــداری بســتگی زیــادی بــه گســترش
باغــات تــوت دارد ،گفــت :متأســفانه در دهههــای گذشــته
بــه دلیــل وجــود برخــی سیاسـتهای غیرحمایتــی وســعت
توتســتانهای کشــور از  ۲۰هــزار هکتــار بــه  ۱۴هــزار و ۷۰۰
هکتــار رســیده اســت.
وی بــه برخــی اقدامــات ایــن مرکــز در ایــن زمینــه و افزایش
وســعت توتســتانها بــا توجــه بــه عمــر بــاالی  ۲۵ســال
آنهــا اشــاره و تصریــح کــرد :سیاســت ایــن مرکــز در زمینــه
توســعه توتســتانها ،افزایــش تعــداد درختــان بــا کاشــت
نهــال در حاشــیه شــالیزارها ،باغهــا ،اســتخرهای پــرورش
ماهــی ،دامداریهــا و محوطــه خانههــای روســتایی اســت.
برنامههــای حمایتــی دولــت بــرای رونــق دوبــاره
نوغانــداری و صنعــت ابریشــم
داداش پــور در ادامــه بــا بیــان اینکــه در ســال گذشــته
در همیــن راســتا  ۳۲۰هــزار اصلــه نهــال تــوت در ۱۹
اســتان کشــور توزیــع شــد ،اظهــار کــرد :در ســال جــاری
هدفگــذاری بــر روی توزیــع  ۴۰۰هــزار اصلــه نهــال تــوت
بــوده کــه در ســالهای آتــی نیــز ادامــه دارد.
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وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــا توجــه بــه افــول ایــن صنعــت
طــی دو دهــه گذشــته در ســالهای اخیــر برنامههــای
حمایتــی از ســوی دولــت بــرای احیــای دوبــاره ایــن صنعــت
تدویــن و اجرایــی شــده اســت ،افــزود :قیمتگــذاری و
خریــد تضمینــی یکــی از بســتههای حمایتــی دولــت بــرای
فعــاالن ایــن صنعــت اســت.
رئیــس مرکــز توســعه نوغانــداری کشــور بــا بیــان اینکــه در
ســال گذشــته شــاهد رشــد  ۱۱۰درصــدی در زمینــه خریــد
تضمینــی در مقایســه بــا ســال  ۹۱بودهایــم ،گفــت :ایــن
قیمــت از هشــت هــزار و  ۶۰۰تومــان ســال  ۹۱بــه  ۱۸هــزار
و  ۱۰۴تومــان ســال  ۹۶و  ۹۷رســیده اســت.
وی بــا اشــاره بــه خریــد  ۹۷۰تُــن پیلــه تــر ابریشــم از
اردیبهشــتماه ســال جــاری تاکنــون ،خاطرنشــان کــرد:
ایــن میــزان بــه ارزش اقتصــادی  ۳۰میلیــارد تومــان بــا نــرخ
بــازار آزاد توســط بخــش خصوصــی بــا میانگیــن هــر کیلــو
 ۳۴هــزار تومــان از نوغانــداران خریداریشــده کــه نشــان از
رونــق دوبــاره ایــن صنعــت دارد.
افزایــش  ۲۶درصــدی تعرفــه واردات نــخ ابریشــم در
ســال جــاری
داداش پــور در ادامــه افزایــش تعرفــه واردات نــخ ابریشــم را
یکــی دیگــر از برنامههــای حمایتــی دولــت بــا پیگیریهــای
ایــن مرکــز عنــوان و تصریــح کــرد :نــرخ تعرفــه واردات نــخ
ابریشــم از  ۱۵درصــد در ســال  ۹۶بــه  ۲۶درصــد در ســال
جــاری رســید.
وی بــا بیــان اینکــه کاهــش نــرخ تعرفــه نــخ ابریشــم در
ســالهای گذشــته مشــکالتی را بــرای صنایــع ابریشــم
ســنتی و صنعتــی بــه وجــود آورده بــود ،افــزود :بــا توجــه بــه
تعطیلــی و غیرفعــال بــودن برخــی از کارخانههــای صنعتــی
و کارگاههــای ســنتی نیازمنــد تغییــر رویــه در ایــن حــوزه
بودیــم کــه خوشــبختانه بــا پیگیریهــای صــورت گرفتــه،
اجرایــی شــد.
رئیــس مرکــز توســعه نوغانــداری کشــور همچنیــن بــه
دریافــت مجــوز راهانــدازی صنــدوق حمایــت از نوغانــداران
نیــز اشــاره کــرد و گفــت :راهانــدازی ایــن صنــدوق ســبب
جمــع شــدن همــه ذینفعــان ایــن صنعــت در کنــار هــم و
شناســایی و حــل مشــکالت میشــود.
وی بــا اشــاره بــه کیفیــت بــاالی پیلــه تــر تولیدشــده در
کشــور ،خاطرنشــان کــرد :پیلــه ابریشــم تولیدشــده بهعنوان
مــواد اولیــه صنایــع ابریشمکشــی و محصــوالت ابریشــمی
بهویــژه در فــرش ابریشــم ،تولیــد شــال و روســری ،لبــاس
ابریشــمی و صنایعدســتی اســتفاده میشــود.
بــه گفتــه ایــن مســئول اگــر زنجیــره تولیــد ابریشــم در
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کشــور فعــال شــود زمینــه ایجــاد فرصتهــای اشــتغال
پایــدار و درآمــد فراهــم خواهــد شــد.
نقــش تعیینکننــده گیــان در رونــق دوبــاره
نوغانــداری و ابریشــم
داداش پــور در ادامــه بــه وضعیــت صنعــت نوغانــداری و
ابریشــم در اســتان گیــان بهعنــوان قطــب ایــن صنعــت در
کشــور نیــز اشــاره کــرد و افــزود :بــا توجــه بــه اینکــه گیــان
در تولیــد نهادههــای مرتبــط بــا صنعــت نوغانــداری پیشــرو
اســت بــه همیــن منظــور تمامــی دســتگاههای اجرایــی و
تحقیقاتــی مرتبــط بــا نوغــان و ابریشــم در ایــن اســتان
وجــود دارد.
رئیــس مرکــز توســعه نوغانــداری کشــور بــا بیــان اینکــه
بیــش از  ۵۰درصــد پیله تر ابریشــم کشــور در اســتان گیالن
تولیــد میشــود ،گفــت :ایــن اســتان نقــش تعیینکننــدهای
در رونــق و احیــای صنعــت نوغانــداری و ابریشــم کشــور ایفــا
میکنــد.
وی بــه فعالیــت هشــت هــزار خانــوار گیالنــی در حــوزه
نوغانــداری اشــاره و خاطرنشــان کــرد :ایــن خانوارهــا در
شــش هــزار هکتــار توتســتان بــه پــرورش پیلــه ابریشــم
میپردازنــد.
داداش پور با اشـاره به اینکه در سـال گذشـته  ۴۳۰تُن «پیله
تـر» ابریشـم در گیالن تولیدشـده اسـت ،گفـت :هرچند این
میـزان بـرای فعالیـت دوبـاره کارخانههـا و صنایـع ابریشـم
کافی نیسـت ولـی گامهایی برای رونـق و افزایـش تولید پیله
ابریشـم در این اسـتان برداشـته شـده است.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مســئوالن کشــور در حــوزه
برنامهریــزی و نوغانــداری بــه اســتان گیــان نــگاه ویــژهای
دارنــد ،تصریــح کــرد :بــرای احیــا و رونــق دوبــاره ایــن
صنعــت و ترغیــب کشــاورزان بــه پــرورش کــرم ابریشــم
در گیــان نیازمنــد اهتمــام و همــکاری همــه مســئوالن
بهویــژه مجمــع نماینــدگان اســتان هســتیم.
نجــات صنعــت نوغانــداری و ابریشــم کشــور در گــرو ایجــاد
مشــوقهای مؤثــر بــرای جلــب نظــر کشــاورزان ،تلفیــق
دســتاوردهای نویــن علمــی و اجــرای پژوهشهــای
کاربــردی در ایــن حــوزه اســت .صنعت نوغانــداری و ابریشــم
بــا توجــه بــه ظرفیــت و قابلیــت بســیار بــاال در زمینــه ایجاد
درآمــد و اشــتغال بــرای خانوارهــا بهویــژه خانوارهــای
روســتایی بایــد موردتوجــه مســئوالن قــرار گیرد و مســئوالن
بایــد بــرای حفــظ نســل جــوان در روســتاها و جلوگیــری از
مهاجــرت آنهــا و همچنیــن توســعه روســتاها در راســتای
رونــق دوبــاره ایــن صنعــت تالشــی مضاعــف کــرده و
بســتههای حمایتــی خــود را ارتقــا دهنــد.
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افزایش۵۰درصدیقیمتنوشتافزاردرمشهد/رونقلوازمالتحریرداخلی
مصطفی
یاوری نسب

امســال بــه دلیــل نوســان نــرخ ارز بــازار
نوشــت افــزار نیــز از گرانــی هــا مســتثنی
نشــده و نــرخ لــوازم التحریــر موجــود در
بــازار نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش
قیمــت  30تــا  50درصــدی داشــته اســت.

ایـن روزها با نزدیک شـدن به شـروع سـال تحصیلـی مدارس
و دانشـگاهها بـازار فـروش لـوازم التحریـر داغ شـده و خانواده
هـا بـرای تامیـن مایحتاج نوشـت افزار فرزنـدان خـود از قبیل
دفترچه ،مداد و خودکار راهی فروشـگاهها می شـوند تا بسـته
بـه توان مالـی خود محصـوالت مورد نظـر را خریـداری کنند.
امـا امسـال بـه دلیل نوسـان نـرخ ارز بـازار نوشـت افـزار نیز از
گرانـی هـا مسـتثنی نشـده و لـوازم التحریـر موجـود در بازار
نسـبت به سـال گذشـته افزایـش قیمـت  ۳۰تـا  ۵۰درصدی
داشـته و بسـیاری از محصوالتـی کـه سـال هـای گذشـته بـا
تخفیـف به مـردم عرضه می شـده در لیسـت افزایـش قیمت
قـرار گرفتـه اند.
اگرچـه این افزایـش قیمت موجب شـده تا خریدهـای والدین
بـرای دانش آمـوزان مقداری کاهـش یابد ،اما بـه صرفه نبودن
ورود لـوازم التحریـر خارجـی فرصـت مناسـبی را در اختیـار
تولیدکننـدگان داخلـی قـرار داده تا بتوانند سـهم بیشـتری از
بـازار نوشـت افـزار رابـه خـود اختصاص دهنـد .طبـق آخرین
آمـار ارائـه شـده توسـط متولیان حـوزه نوشـت افـزار در حال
حاضـر حـدود  ۴۰درصد بـازار لـوازم التحریر کشـور در اختیار
کاالهـای خارجـی که عمدتـا چینی هسـتند قـرار دارد.
وزیـر آموزش و پرورش نیز مرداد امسـال در نمایشـگاه نوشـت
افـزار ایرانی اعلام کرده بود گـردش مالی حوزه لـوازم التحریر
در کشـور حدود  ۶هـزار میلیارد تومـان بوده و  ۵۰تـا  ۶۰هزار
نفـر در ایـن عرصـه مشـغول بـه فعالیـت هسـتند و درصوتی
کـه تولیـد ملـی در این بخـش تقویت شـود نـه تنها اشـتغال
بیشـتری تولید شـده بلکه از خروج ارز نیز جلوگیری خواهد شد.
توجـه به هویـت ایرانی و اسلامی در تصاویر مورد اسـتفاده در
نوشـت افـزار نیز امسـال به صـورت جدی تـری دنبال شـده و
شـخصیت های بومی جای  نمادهـای غربی و آمریکایـی را در
روی جلـد دفترچـه های دانـش آمـوزان گرفته اند.
افزایش  ۵۰درصدی قیمت نوشت افزار
در همیـن رابطـه محمـد رسـتگار مقـدم گفـت :امسـال در
مجمـوع و بـه طـور میانگیـن  ۵۰درصـد افزایـش قیمـت در
حـوزه نوشـت افزار داشـته ایـم و ایـن افزایـش ناشـی از گران
شـدن مـواد اولیـه پتروشـیمی اسـت .
وی افزود:حدود  ۹۰۰فروشـنده نوشـت افزار در مشهد فعالیت
دارند و بیشـتر تولیدات داخلـی در این مغازه هـا به فروش می
رسـد و اگر مـواد اولیـه تولیدی هـا تامین شـود تـا  ۹۰درصد
بـازار را مـی توان بـا اجنـاس داخلی تامیـن کرد ضمـن اینکه
رغبت شـهروندان بـه خرید جنـس ایرانی نیز  طی چند سـال
اخیرافزایش یافته اسـت.
رئیـس اتحادیه نوشـت افـزار ادامـه داد :تعـداد بسـیار کمی از
خانـواده ها کـه بدنبال جنـس لوکس هسـتند از نوشـت افزار
خارجی اسـتفاده مـی کنند.
وی تصریـح کرد  :تاکنون هیچ گونه کسـری در بازار مشـاهده
و یـا گـزارش نشـده اسـت و در بـازار مشـهد هیچ مشـکلی از
بابـت تامین نوشـت افـزار وجود نـدارد.
رسـتگار مقـدم تصریـح کرد :در مشـهد تولیـدی نوشـت افزار
بسـیار کم اسـت و بیشـتر تولیدات بازار از تولیدی های سـایر
شـهرها از قبیـل تهـران و اصفهـان و تبریز تامین می شـود.
وی بیـان کرد:توزیـع کتب درسـی نیز در فروشـگاهها شـروع

شـده اسـت و هیـچ مشـکلی در ایـن حـوزه وجـود نـدارد و
کسـری نیـز گـزارش نشـده اسـت همچنین بـه منظـور رفاه
حال شـهروندان تعـدادی از فروشـندگان در نمایشـگاه پاییزه
شـرکت خواهنـد داشـت و اجنـاس ایرانـی را بـه شـهروندان
عرضـه کردنـد.
رئیـس اتحادیـه نوشـت افـزار مشـهد ادامـه داد :بـا توجـه بـه
افزایـش قیمـت های نوشـت افـزار از توان مردم کاسـته شـده
اسـت که باید دولت در ایـن خصوص تدابیر الزم را بیاندیشـد.
وی اضافـه کـرد :تصاویر شـخصیتهای خارجی بـر روی جلد
دفاتـر کم شـده اسـت ودفاتـر عمدتـاً تولیـدات داخلی اسـت
بنابرایـن اسـتفاده از تصایـر شـخصیتهای کارتونـی خارجی
خیلی کم شـده اسـت ضمن اینکـه در صورتی کـه اتحادیه در
واحـدی متوجـه عرضه دفتـر با تصاویر ممنوعه شـود بـا واحد
خاطـی برخـورد میکند.
توزیع کتب درسی در حال انجام است
در همیـن رابطـه معـاون توسـعه و پشـتیبانی اداره کل
آموزشوپـرورش خراسـان رضـوی نیـز بـه توزیع کتـاب های
درسـی دانـش آمـوزان از دهـه دوم شـهریور خبـر داد.
علـی ابـریاول در خصـوص روند توزیـع کتب درسـی مدارس
در سـال تحصیلـی  ،۱۳۹۸-۱۳۹۷عنـوان کـرد :توزیـع کتب
درسـی از اسـتان به نواحی و مناطق در تمامی مقاطع درسـی
از ابتـدای مرداد شـروع شـده و تا  ۲۰شـهریور ادامـه دارد.
وی ادامه داد :توزیع کتب درسـی از ناحیه و منطقه به مدرسـه
در مقطـع ابتدایـی از  ۱۲شـهریور و در مقطـع فنیوحرفـهای
و کار و دانـش از  ۲۰شـهریور شـروع شـده اسـت و تـا پایـان
شـهریور ادامه می یابـد و از اول مهر میان دانشآمـوزان توزیع
خواهد شـد.
معاون توسـعه و پشـتیبانی اداره کل آموزشوپرورش خراسان
رضـوی یـادآور شـد :توزیع کتـب درسـی متوسـطه اول و دوم
نظـری بیـن دانشآموزان ،توسـط کتابفروشـیهای مجـاز از
سـوم شـهریور ماه شروع شـده است.
ابـریاول همچنیـن بـا اشـاره بـه رونـد دریافـت کتابهـای
درسـی از تهـران ،گفت :تاکنـون در مقطع ابتدایـی صد درصد
کتـب درسـی از تهـران دریافـت و بیـن مناطـق توزیـع شـده
اسـت و هیچگونـه کسـری در کتـب این مقطـع وجود نـدارد.
وی ادامه داد :در مقاطع متوسـطه اول و دوم نظری و متوسـطه
دوم فنیوحرفـهای و کار و دانـش نیـز ،بـه جـز پایـه دوازدهم،
در سـایر مقاطع صد درصد کتب درسـی دریافت شـده اسـت.
معاون توسـعه مدیریت و پشـتیبانی اداره کل آموزشوپرورش

خراسـان رضـوی در خصـوص کتب درسـی پایـه دوازدهم نیز
بیان کـرد :کتب درسـی پایههـای دوازدهم متوسـطه نظری و
فنیوحرفـهای و کار و دانش از  ۲۰شـهریور واصل خواهد شـد.
وی دربـاره افزایـش قیمـت کتابهـای درسـی ،عنـوان کـرد:
خوشبختانـه نوسـانات ارزی در قیمـت کتابهـای درسـی
هیچگونـه تأثیـری نداشـته و بهـای کتـب درسـی نسـبت به
سـال گذشـته تـا  ۵درصـد افزایـش پیـدا کرده اسـت.
عرضه لوازم التحریر با قیمت مناسب
مدیـر کل آموزش و پرورش خراسـان رضوی بـه موضوع خرید
لـوازم التحریر توسـط اولیـاء و دانش آمـوزان در آسـتانه فصل
بازگشـایی مـدارس اشـاره کرد و گفـت :به منظور ارائه نوشـت
افـزار با قیمت مناسـب به دانـش آموزان فروشـگاه هـای ویژه
ای بـه صـورت نمایشـگاهی در مشـهد و چند شـهر خراسـان
رضوی دایر شـده اسـت.
قاسـمعلی خدابنـده افـزود :در ایـن نمایشـگاهها تنها نوشـت
افـزار ایرانـی کـه دارای قیمـت و کیفیت مناسـبی هسـتند به
عرضـه می شـود و دانش آمـوزان مـی توانند تمامـی مایحتاج
خـود را از ایـن مراکز که مـورد تاییـد آموزش و پرورش اسـت
تهیـه کنند.
وی خاطرنشـان کرد :همچنیـن فرودشـگاههای ضریح آفتاب
نیـز که وابسـته به آمـوزش و پـرورش هسـتند در ایـن ایام به
صـورت ویـژه بـه عرضه نوشـت افـزار و کتـاب های مـورد نیاز
دانش آمـوزان مـی پردازند.
مدیـر کل آمـوزش و پـرورش خراسـان رضـوی در خصـوص
تامیـن نوشـت افـزار مـورد نیـاز دانـش آمـوزان بـی بضاعـت
نیـز گفـت :بـرای تامیـن مایحتاج درسـی ایـن دانـش آموزان
بـا همـکاری نهادهـای خیریه لـوازم التحریـر تهیه شـده و در
اختیـار آنهـا قـرار داده می شـود.
خدابنـده اظهارکـرد :همچنیـن لـوزام التحریـر و نوشـت افزار
الزم از محـل کمـک هـای مردمـی در جشـن عاطفـه هـای
خریـداری و میان دانـش آموزان بـی بضاعت توزیع می شـود.
توجه به فرهنگ ایرانی -اسالمی
نکتـه حائـز اهمیت در حـوزه لـوازم التحریـر جـدای از قیمت
محصـوالت ،توجـه بـه محتـوای فرهنگـی و پیام هایی اسـت
کـه از این طریق بـه دانش آموزان ارائه می شـود و بهتر اسـت
نهادهـای متولی بـه تصاویر مورد اسـتفاده روی جلـد دفترچه
هـا و یا کتـاب های کمـک آموزشـی و لـوزام التحریـر نظارت
بیشتری داشـته باشند.
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حال ناخوش ساختوساز مسکن در بیرجند/صدای پای دالالن میآید
نسـبت به ابتدای سـال در فـوالد  ۷۰تـا  ۱۰۰درصـد افزایش
قیمـت داریم.

فهیمهرحمتی افزایــش بیرویــه مصالــح ســاختمانی
از یــک ســو و فعالیــت دالالن از ســویی
دیگــر ،ساختوســاز در بیرجنــد را بــا
رکــود رو بــه رو کــرده اســت.

افزایـش بهـای مصالـح سـاختمانی طـی روزهـای اخیـر،
آشـفتهبازاری از مسـکن بـه راه انداختـه اسـت .بنـا بـه گفته
مسـئوالن ،رشـد  ۱۰۰درصـدی قیمت مصالحـی مانند فوالد
از بیرغبتـی مسکنسـازان خبـر میدهـد.
چیـزی کـه در این بیـن بـه هیاهـوی افزایش قیمتهـا رنگ
میدهـد ،حضـور دالالن در بـازار خریـد و فـروش مصالـح
سـاختمانی اسـت کـه در برخـی از مـوارد پدیـدهای بـه نـام
احتـکار را منجـر شـده اسـت .بـدون شـک دسـت دالالن نه
تنها بازار مسـکن را آشـفته کـرده بلکه اعتماد مسکنسـازان
را در ال بـه الی سـودهای حبابـی خـود گـم کـرده اسـت.
رکـود بـازار ،افزایـش تمامشـده قیمـت مسـکن و اجارهبهـا
و نوسـانات قیمـت مصالـح سـاختمانی ،صنـوف وابسـته بـا
ساختوسـاز مسـکن را بـه مـرز تعطیلـی کشـانده و صـدای
فریادخواهـی آنهـا را بلنـد کـرده اسـت.
تنها دالالن سود میبرند
یـک پیمانـکار سـاختمان بیـان کـرد :در شـرایط فعلـی
ساختوسـاز مسـکن بههمریختـه اسـت.
سـعید قدبا با بیان اینکه بازار سـاخت و سـاز مطلوب نیسـت،
افـزود :افزایـش قیمت مصالـح و زمینهـا باعث کسـادی بازار
مسـکن و ساختوساز شـده است.
وی بـا اشـاره به نقـش دالالن در بازار ساختوسـاز بیـان کرد:
در تمام بـازار ایـران ،تنها دالالن سـود میبرند.
ایـن پیمانـکار ساختوسـاز افـزود :حضـور دالالن باعـث
افزایـش قیمت زمیـن و در نهایـت قیمت باالی تمامشـده در
مسـکن میشـوند.
قدبـا بیـان کـرد :باید چـاره ای اساسـی بـرای رفع مشـکالت
فعلی اعم از نوسـانات شـدید قیمت ها در مصالح سـاختمانی
و کوتاه کردن دسـت دالالن اندیشـیده شـود.
یک فروشـنده مصالح سـاختمانی بیان کـرد :در روزهای اخیر
نمـی توان قیمت مشـخصی بـرای مصالح سـاختمانی تعیین
کـرد .رضا علیپـور که مصالحی اعم از سـنگ را بـه فروش می
رسـاند ،افـزود :اگرچه سـنگ با رشـد قیمـت زیـادی روبه رو
نبوده امـا دیگر کاالهایی مانند سـیمان ،شیشـه ،لوله افزایش
زیادی یافته اسـت.
وی بـا بیان اینکه این شـرایط زمینه حضـور دالالن را افزایش

مـی دهـد ،افـزود :باید پیـش از اینکـه بازار سـاخت و سـاز به
طـور کلـی از رونق بیفتـد ،چاره ای جدی اندیشـیده شـود.
افزایش  ۲۰درصدی قیمت سیمان
رئیـس اتحادیـه مصالـح سـاختمانی بیـان کـرد :مصالـح
سـاختمانی ماننـد سـنگ  ۱۵درصـد افزایـش یافتـه اسـت.
حسـین چوپانـی بـا بیـان اینکـه برخـی از اجنـاس ماننـد
سـیمان افزایش  ۲۰درصدی داشـته اسـت ،افـزود :افزایش
قیمـت سـیمان بـه دلیـل افزایـش کرایـه حمـل اسـت چـرا
کـه از سـمنان و مشـهد وارد میشـود .وی از افزایـش پنـج
درصـدی پـودر گـچ خبـر داد و افـزود :وقتـی مـواد اولیـه
ماننـد سـیمان ،سـنگ و گچ گران شـود ،قیمت سـاختمان
نیـز افزایـش مییابـد.
چوپانـی بـا بیـان اینکـه در بـازار کمبـود مصالح سـاختمانی
وجـود نـدارد ،افـزود :افزایـش قیمتهـا تـوان خرید مـردم و
مسکنسـازان را کاهـش داده اسـت.
وی بـا اشـاره بـه حضـور دالالن در آشـفتهبازار مسـکن بیـان
کـرد :خوشـبختانه با توجه به نظارت و بازرسـیهای مسـتمر،
انبـار دپو و یا احتکار کاال کشـف نشـده اسـت.
قیمت فوالد  ۱۰۰درصد افزایش یافت
نائـب رئیـس اتحادیـه صنعـت پروفیـل بیرجند بـا اشـاره به
وضعیـت قیمـت فـوالد در بازار مسـکن بیـان کرد :در کشـور
و خراسـان جنوبـی نـه تنها کمبـود فـوالد نداریم بلکـه مازاد
بـر مصـرف داریم.
علیرضـا چهکنـدی بیـان کـرد :نوسـانات و افزایـش شـدید
قیمـت فـوالد و عرضـه ناقـص فـوالد در داخـل ،بازار مسـکن
سـازان را دچـار مشـکل کـرده اسـت.
وی اظهـار کـرد :آهـنآالت از طریـق بورس عرضه میشـود و
تعاونیهـا بایـد از شـرکتهای خاصی خریـد کنند.
چهکنـدی افـزود :ایـن امـر باعـث میشـود کـه قیمـت
آهـنآالت مانند فـوالد  ۷۰درصـد داخل بورس و بـازار تفاوت
قیمـت داشـته باشـد.
نماینـده آهنفروشـان در اتحادیه صنعـت پروفیل ادامـه داد:
قیمت هـر کیلو فوالد در داخل بـورس و بازار ،دو هـزار و ۵۰۰
تومان بـا یکدیگر تفـاوت دارد.وی بیان کرد :اگـر قیمت فوالد
بـا همـان نرخـی کـه در بـورس توزیـع میشـود ،بـه دسـت
مصرفکننـده برسـد ،مشـکل کنونی رفع میشـود.
چهکنـدی بـا بیـان اینکـه نبایـد فـوالد را بـه صـورت
قطرهچکانـی عرضـه کننـد ،افـزود :در حال حاضـر یک هفته
عرضـه فـوالد داریـم و تـا دو هفتـه دیگـر عرضـه نداریـم.
نائـب رئیـس اتحادیـه صنعـت پروفیـل بیرجنـد اظهـار کرد:

پای دالالن در بازار ساختوساز مسکن
وی بـا اشـاره بـه سوءاسـتفاده دالالن از شـرایط فعلـی بیـان
کرد :برخـی از دالالن فـوالد را از کارخانه خریـداری میکنند
و بـه امید گـران شـدن ،آنهـا را در انبـار دپـو میکنند.
چهکندی خواسـتار رفع مشـکل فعلـی و کوتاه کردن دسـت
دالالن شـد و افـزود :فعالیـت ایـن افراد ضربـه زیادی بـه بازار
مسـکن و سـاخت و سـازها می زند.وی بیـان کرد :بـرای رفع
این مشـکل باید شـیوه توزیع فوالد به روش ً
قبلا بازگردد و از
طریـق بـورس عرضه نشـود .چهکندی افـزود :اگـر میخواهد
آهـنآالت از طریـق بـورس عرضه شـود باید شـرایطی فراهم
کرد تـا با همـان نرخ بـه دسـت مصرفکننده برسـد.
وی بیـان کـرد :در شـرایط فعلـی شـرکتهایی فـوالد را
خریـداری کـرده و تا مقصـد نهایی ،قیمـت دو برابر میشـود.
آهن آالت جیرهبندی میشود
چهکنـدی از جیرهبنـدی آهـن آالت بـرای اسـتانها خبر داد
و گفـت :به دنبـال پیگیرهای انجامشـده ،قرار شـده تعاونیها
سـهمیهای مشـخص از بورس خریداری کنند.
نائـب رئیـس اتحادیـه صنعـت پروفیـل بیرجنـد بیـان کـرد:
سـهم تعاونـی خراسـان جنوبـی  ۲۵۰تـن در هفته اسـت که
بـاز هـم پاسـخگوی نیاز اسـتان نیسـت.
وی ادامـه داد :بـرای اجـرای آن طـرح اطالعـات را از تعاونـی
اخذ کـرده امـا هنـوز عملیاتی نشـده اسـت.
نماینـده آهنفروشـان در اتحادیـه صنعت پروفیـل بیرجند با
بیـان اینکه آهـنآالت وضعیت خوبـی ندارد ،گفـت :قیمتها
طـی یـک روز بارهـا تغییر میکنـد و ایـن امر بـازار را کسـاد
کرده اسـت.
افزایش دو برابری قیمت آلومینیوم
رئیـس اتحادیه شیشـه و آلومینیوم کاران  بیرجنـد بیان کرد:
در بهمنمـاه سـال گذشـته قیمـت هـر کیلـو آلومینیـوم ۱۸
هـزار تومان بـوده که امروز بـه  ۳۸هزار تومان رسـیده اسـت.
احمـد علیـزاده با بیـان اینکه افزایـش قیمت ،خریـد و فروش
را تعطیـل کـرده اسـت ،گفـت :طـی سـالهای گذشـته روند
افزایشـی وجـود داشـت اما رشـد قیمت مشـخص شـده بود.
وی بـا بیـان اینکـه در شـرایط فعلـی افزایش قیمـت بیش از
حد اسـت ،گفت :باید قیمتها مناسـب شـود تا مـردم قدرت
خرید داشـته باشند.
علیـزاده با بیـان اینکـه در شـرایط کنونی هفتهای یـک درب
آلومینیـوم فروش نـدارد ،افزود :قریب بـه  ۹۵درصد کار خرید
و فروش خوابیده اسـت.
رئیـس اتحادیـه شیشـه و آلومینیـوم کاران  بیرجنـد بیـان
کـرد :در سـه سـال گذشـته ایـن اتحادیـه نـه تنهـا عضـو
جدیـدی نداشـته بلکـه تعـداد اعضـا از  ۱۱۰عضو بـه  ۹۷نفر
کاهشیافتهانـد .وی رکـود بـازار ،افزایش اجارهبها و نوسـانات
قیمـت را علـت کاهش اعضـای این اتحادیـه دانسـت و افزود:
بـا ادامـه رونـد تـا یـک سـال دیگـر  ۶۰درصـد صنـوف ایـن
اتحادیـه تعطیـل میشـوند.
اینگونــه کــه پیداســت شــرایط کنونــی نگرانیهــای زیــادی
بــرای بازاریــان در ساختوســاز و مســکن بــه وجــود آورده
اســت کــه بــا ادامــه رونــد ،بحــران مســکن گرفتــار جامعــه
خواهــد شــد .آنچــه مســلم اســت بایــد راهــکاری اساســی
بــرای رفــع ایــن معضــل فراگیــر اندیشــیده شــود تــا بــاری
دیگــر مــردم بــه مســلخ نرونــد.
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تن محرومیت /استانهای بیکار ،بیکارتر شدند!
زخم بیکاری بر ِ
زهرا حسینی اشــتغال ناقــص ،افزایــش جمعیــت
جویــای کار ،عــدم مهــارت کافــی
فارغالتحصیــان و...باعــث شــده تــا
بیــکاری همچنــان در اســتانهای محــروم جــوالن بدهــد؛
حــاال عــاوه بــر محرومیــت ،زخــم بیــکاری هــم مشــکالت
را مضاعــف کــرده اســت.

بازخوانــی آخریــن نتایــج آمارگیــری از نیــروی کار کــه
اوایــل مــرداد امســال توســط مرکــز آمــار ایــران منتشــر شــد
نــکات قابلتأملــی را در خــود دارد ،بیــکاری در اســتانهای
محــروم در حــال اوج گرفتــن اســت و ایــن نگرانیهــا را
دوچنــدان میکنــد.
بــر اســاس آمــار ،در بهــار امســال ،اســتانهای چهارمحــال
و بختیــاری بــا  ۲۲.۸درصــد ،کرمانشــاه بــا  ۱۹.۴درصــد
و سیســتان و بلوچســتان بــا  ۱۸.۶درصــد در صــدر
اســتانهای دارای بیشــترین جمعیــت بیــکار قــرار گرفتنــد.
بــا ایــن حســاب تقریبـاً یکســوم جمعیــت فعــال در اســتان
چهارمحــال و بختیــاری بیــکار هســتند.
بیکاری همچنان در استانهای محروم موج میزند
ایــن در حالــی اســت کــه باوجــود وعــده متولیــان بــرای
بهبــود رونــد اشــتغال در اســتانهای محــروم ،درصــد
بیــکاری نســبت بــه بهــار ســال گذشــته در اســتان
چهارمحــال و بختیــاری  ۲.۵درصــد و در اســتان سیســتان

و بلوچســتان  ۵.۹درصــد افزایشیافتــه اســت و در اســتان
کرمانشــاه نیــز تنهــا  ۰.۸درصــد بــا کاهــش مواجــه شــده
اســت.
همچنیــن در ردههــای بعــدی اســتانهای بــا بیشــترین
نــرخ بیــکاری  ،لرســتان بــا  ۱۵.۹درصــد ،البــرز بــا ۱۵.۶
درصــد ،خوزســتان بــا  ۱۵.۵درصــد و یــزد بــا  ۱۵.۴درصــد
قــرار دارنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه نــرخ بیــکاری در اســتان لرســتان
بهــار ســال گذشــته  ۱۱.۸درصــد بــوده اســت و امســال بــا
 ۴.۱درصــد افزایــش مواجــه بــوده اســت.
 ۲۷میلیون نفر به دنبال کار هستند
رئیــس مرکــز آمــار ایــران در ســخنانی بابیــان اینکــه
 ۲۷میلیــون و  ۴۰۰هــزار نفــر در کشــور دنبــال کار
هســتند ،افــزود :ســه میلیــون و  ۳۰۰هــزار نفــر بیــکار
مطلــق در کشــور وجــود دارد کــه یعنــی طــی ایــن مــدت
هیــچ کاری نکردهانــد و معــادل  ۱۲.۱درصــد را شــامل
میشــود.
انوشــیروان محســنی بندپــی سرپرســت وزارت تعــاون،
کار و رفــاه اجتماعــی هــم بــا اشــاره بــه وضعیــت اشــتغال
در کشــور و اینکــه ســاالنه حــدود  ۸۰۰هــزار نفــر وارد بــازار
کار میشــوند ،گفــت :دولــت متعهــد شــده اســت در ســال
جــاری بیــش از  ۹۵۰هــزار شــغل ایجــاد کنــد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه بایــد دولــت در خصــوص اشــتغال
روســتایی برنامههــای مدونــی دارد ،گفــت :بــا برخــورداری

از یــک و نیــم میلیــارد دالر از صنــدوق توســعه ملــی و
همچنیــن شــش هــزار میلیــارد تومــان آورده چهــار
بانــک شــرایط فراهــم میشــود تــا بارونــق کشــاورزی،
صنایعدســتی و گردشــگری اشــتغال پایــدار روســتایی
ایجــاد شــود.
محســنی بندپــی با تأکیــد بــر اینکــه بایــد زمینه مانــدگاری
روســتاییان در روســتاها فراهــم شــود ،گفــت :طبــق
برنامهریزیهــای انجامشــده زمینــه اشــتغال  ۱۵۰هــزار
روســتایی فراهــم میشــود.
در جلســه اخیــر ســؤال نماینــدگان از رئیسجمهــور نیــز،
ســؤال ســوم نماینــدگان مــردم در مجلــس در خصــوص
علــت افزایــش بیــکاری بــود کــه در ایــن بخــش نیــز
نماینــدگان بــا  ۷۴رأی موافــق ۱۹۰ ،رأی مخالــف و ۸
رأی ممتنــع از مجمــوع  ۲۷۲نماینــده حاضــر در صحــن
پاســخهای رئیسجمهــور را قانعکننــده ندانســتند.
امــا رونــد افزایــش نــرخ بیــکاری در اســتانهای محــروم
کشــور آنجــا نگرانکنندهتــر میشــود کــه بــا افزایــش
تــورم هــم همــراه باشــد و شــاخصی بــه نــام شــاخص فالکت
بــرای تعریــف میــزان محرومیــت ایــن اســتانها تعریــف
شــود .چهارمحــال و بختیــاری ،کرمانشــاه و لرســتان بــه
ترتیــب بــا  ۳۲.۹درصــد ۳۰.۵ ،و  ۲۶.۴درصــد ســه اســتان
نخســت کشــور در شــاخص فالکــت بهحســاب میآینــد
و اســتانهای سیســتان و بلوچســتان ،آذربایجــان غربــی،
خوزســتان ،یــزد ،ایــام و البــرز در ردههــای بعــدی شــاخص
فالکــت قرارگرفتهانــد.
از همیــن آمــار مشــخص میشــود کــه چــه اســتانهایی در
کشــور جمعیــت باالیــی از بیــکاران را در خــود جایدادهانــد
و برنامهریزیهــا بــرای ایجــاد اشــتغال در آنهــا بایــد بــا
جدیــت و قــوت ویــژهای دنبــال شــود؛ موضوعــی کــه در
شــعارها و سیاســتگذاریهای مختلــف بارهــا اعالمشــده
امــا هنــوز ایــن برنامهریزیهــا در عمــل چیــزی را تغییــر
نــداده اســت.
بیکاری دغدغه نخست لرستانیها است
بگذاریــد کمــی عقبتــر برویــم ،بــه تابســتان ســال  ۹۳و
زمانــی کــه در ارتقایــی شــگفتانگیز نــرخ بیــکاری در
لرســتان بــا هفــت درصــد کاهــش بــه  ۱۳.۳درصــد رســید،
موضوعــی کــه خیلــی زود مســئوالن لرســتان را مشــعوف
کــرد تــا ایــن شــادمانی تــا بهــار ســال بعــد ادامــه داشــته
باشــد.
بهــار ســال  ۹۴مرکــز آمــار ایــران بازهــم حامــل خبــر
خوشــی بــرای لرســتانیها بــود ،خبــری کــه حکایــت از
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کاهــش نــرخ بیــکاری در ایــن اســتان بــه  ۱۰.۷درصــد
داشــت تــا اســتانی کــه ســالها عنــوان قهرمانــی بیــکاری
را یــدک میکشــید حــاال بــه میانههــای جــدول بیــکاری
بیایــد.
ورود لرســتان بــه جرگــه اســتانهای وســط جدولــی
درزمینــه نــرخ بیــکاری بهرغــم اینکــه از ســوی
مســئوالن بهعنــوان دســتاوردی ویــژه اعــام میشــد
امــا همچنــان نگرانیهــای مــردم ایــن اســتان را
رفــع نکــرد تــا بیــکاری همچنــان دغدغــه نخســت
لرســتانیها باشــد.
تــا اینجــای ماجــرا رونــد کاهشــی نــرخ بیــکاری در
لرســتان در نــوع خــود قابلتوجــه بــود ،امــا گــزارش
مرکــز آمــار ایــران در زمســتان  ۹۴حکایــت از نــرخ
بیــکاری  ۱۴.۵درصــدی بــرای لرســتان دارد؛ شــاید
لرســتان بــا ایــن نــرخ بیــکاری همچنــان تــا صــدر جــدول
بیــکاران فاصلــه داشــته باشــد ولــی مقایســه ایــن رقــم
بــا نــرخ بیــکاری  ۱۱.۵درصــدی زمســتان  ۹۳و  ۱۰.۷
درصــدی بهــار  ۹۴بهنوعــی رشــد بیــکاری در ایــن
اســتان را نشــان میدهــد.
پای «اشتغال ناقص» در میان است
ماجــرا آنجــا عمیقتــر میشــد کــه نــام لرســتان در صــدر
لیســت اســتانهای بــا نــرخ اشــتغال ناقــص قــرار دارد ،امــا
اشــتغال ناقــص یعنــی چــه؟
افــراد دارای اشــتغال ناقــص شــامل تمــام شــاغالنی اســت
کــه در هفتــه مرجــع ،حاضــر در ســرکار یــا غیــب موقــت
از محــل کار بــوده و بــه دالیــل اقتصــادی نظیــر رکــود
کاری ،پیــدا نکــردن کار بــا ســاعت کار بیشتــر ،قــرار
داشــتن در فصــل غیــر کاری و کمتــر از  ۲۴ســاعت
کارکــرده ،خواهــان و آمــاده بــرای انجــام کار اضافــی در
هفتــه مرجــع بودهانــد.
اشــتغال ناقــص چگونــه محاســبه میشــود؟ ســهم اشــتغال
ناقــص عبــارت اســت از نســبت جمعیــت دارای اشــتغال
ناقــص بــه جمعیــت شــاغل ،ضــربدر .۱۰۰
بــه زبــان ســاده اشــتغال ناقــص نشــاندهنده ریســک
بــاالی بــازار کار و احتمــال افزایــش نــرخ بیــکاری ناگهانــی
بــه دنبــال از دســت رفتــن اشــتغال اســت ،موضوعــی کــه در
لرســتان وضعیــت آن نســبت بــه دیگــر اســتانها بحرانیتــر
گزارششــده اســت.
کارشناســان طبــق تعریــف اشــتغال ناقــص کــه میگویــد
نوعــی از اشــتغال اســت کــه فــرد امــکان فعالیــت بــه میــزان
 ۴۴ســاعت در هفتــه (میــزان اســتاندارد) را نــدارد و بــه دلیل
شــرایط بنــگاه و بــازار و  ،...ایــن نــوع اشــتغال بــا درآمــد
کامــل همــراه نیســت و شــاغالن امــکان تأمیــن مخــارج
خــود را در اشــتغال ناقــص نخواهنــد داشــت.
ریســک بــاالی بــازار لرســتان و حبــاب اشــتغالی
کــه ترکیــد
قرارگیــری لرســتان در صــدر اســتانهای بــا اشــتغال
ناقــص نگرانیهــا را در ایــن زمینــه مضاعــف کــرد و
نشــان داد کــه رونــد کاهشــی نــرخ بیــکاری در لرســتان
طــی ســالهای اخیــر بهماننــد حبــاب بــوده کــه امــکان
ترکیــدن آن وجــود داشــت و حــاال ایــن حبــاب ترکیــده
اســت!
رونــد کاهشــی نــرخ بیــکاری لرســتان کــه از نیمههــای
ســال  ۹۳شروعشــده بــود و تــا بهــار  ۹۴هــم ادامــه داشــت
حــاال شــکل سینوســی بــه خــود گرفتــه و آمــار بهــار ۹۷
حکایــت از رشــد بــاالی بیــکاری در ایــن اســتان اســت و نرخ
بیــکاری ایــن اســتان از  ۱۱.۸بهار ســال گذشــته بــه  ۱۵.۹در
بهــار امســال رســیده اســت.
امــا علــت ایــن افزایــش  ۴.۱درصــدی نــرخ بیــکاری

در لرســتان چیســت؟
گــودرز امیــری معــاون اقتصــادی اســتانداری لرســتان علــت
موضــوع را افزایــش جمعیــت فعــال اســتان میدانــد و
میگویــد :احصــاء آمــار اشــتغال و بیــکاری توســط مرکــز
آمــار انجــام میشــود و گاهــا بهصــورت فصلــی اتفــاق
میافتــد ،معمــوالً در فصــل تابســتان و بهــار درصــد بیــکاری
بیشــتر اســت و مــا جمعیــت فعالمــان افزایــش پیداکــرده
اســت و تعــدادی بــه اســتان برگشــتهاند و بــه همیــن
دلیــل آمــار بیــکاری اســتان در فصــل بهــار  ۱۵.۹درصــد
اعالمشــده اســت.
وی افــزود :در مقایســه بــا ســال گذشــته کــه نــرخ بیــکاری
حــدود  ۱۲درصــد بــود ،بیــکاری در اســتان رشــد داشــته و
یکــی از دالیــل آن ایــن اســت کــه جمعیــت فعالمــان ۲.۵
درصــد بیشــتر شــده اســت.
افزایــش جمعیــت فعــال لرســتان را میتــوان از شــاخص
نــرخ مشــارکت اقتصــادی احصــاء کــرد؛  نــرخ مشــارکت
اقتصــادی عبــارت اســت از نســبت جمعیــت فعال(شــاغل و
بیــکار) بــه جمعیــت در ســن کار و ایــن شــاخص در مــورد
لرســتان در بهــار ســال گذشــته  ۳۴.۲بــوده و امســال بــه
 ۳۶.۶رســیده اســت.
وارث جمعیــت جویــای کاری هســتیم کــه بــاالی ۶۰

درصــد آنهــا مهــارت ندارنــد
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی لرســتان در ایــن
رابطــه بــا اشــاره بــه اینکــه متولی رونــد افزایشــی و کاهشــی
شــاخصهای اقتصــادی ازجملــه نــرخ بیــکاری مرکــز
آمــار ایــران اســت ،اظهــار داشــت :مــا هیــچ دخالتــی در
سرشــماری ،برآوردهــا و تعییــن جامعــه هــدف آمارگیــری
نداریــم؛  تنهــا مرجــع رســمی اعالم نــرخ بیــکاری در کشــور
هممرکــز آمــار اســت.
علــی آشــتاب بابیــان اینکــه در حــال حاضــر  جمعیــت
لرســتان یکمیلیــون و  ۸۰۰هــزار نفــر اســت و جمعیــت
فعــال ایــن اســتان  ۵۵۱هــزار و  ۶۳۲نفــر اعالمشــده
اســت ،تصریــح کــرد :نــرخ مشــارکت اقتصــادی لرســتان
در بهــار ســال گذشــته  ۳۴.۲بــوده و در بهــار  ۹۷بــه ۳۶.۶
رســیده اســت؛ ایــن افزایــش بــه معنای کاهــش نــرخ بیکاری
نیســت ،ایــن افزایــش بــه ایــن معنی اســت کــه ورودی بــازار
کار بیشــتر شــده و فارغالتحصیــان بیشــتری وارد بــازار
کارشــدهاند.
وی یــادآور شــد :بنابرایــن شــاخص نــرخ مشــارکت
اقتصــادی میتوانــد روی افزایــش بیــکاری هــم
اثــر داشــته باشــد  ،فــرد دانشــجو بــوده و امــروز
فارغالتحصیــل شــده و بــه جمــع افــراد جویــای کار
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کــرده بــود.
اســتاندار لرســتان بــا اشــاره بــه اینکــه بحــث مــا
ایــن بــود کــه روش تدویــن آمــار اشــتغال اســتان
اشــتباه اســت ،ادامــه داد :در حــال حاضــر نیــز اعــام
نمیکنــم کــه  ۳۰هــزار شــغل در اســتان ایجــاد
میکنــم ،ممکــن اســت بعضیهــا در کشــور چنیــن
آمــاری را بگوینــد امــا مــن بــه لحــاظ علمــی ایــن کار
را درســت نمیدانــم.

اضافهشــده اســت.
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی لرســتان بــا تأکیــد
بــر اینکــه بایــد بــرای تقویــت فرهنــگ کار و تخصصــی
شــدن رشــتههای تحصیلــی در دانشــگاه تــاش کنیــم،
افــزود :مــا وارث جمعیــت جویــای کاری هســتیم کــه
بــاالی  ۶۰درصــد آنهــا مهــارت ندارنــد ،وقتــی مهــارت
نداشــته باشــند اقبــال بــرای جــذب آنــان در مراکــز
اقتصــادی کــم میشــود.
بــه گفتــه آشــتاب بایــد ارتبــاط بیــن صنعــت و دانشــگاه
ارتقــا یابــد ،دانشــجو هــم آمــوزش تئــوری داشــته باشــد هم
عملــی  ،چــرا کــه هــر کارفرمایــی هــم دنبــال ایــن اســت که
قیمــت تمامشــده محصــول و خدمــت خــود را کاهــش دهــد
و ایــن کار بــا جــذب نیــروی ماهــر اتفــاق میافتــد.
وی ادامــه داد :مــا بــه دنبــال ایــن هســتیم کــه بــا اســتفاده از
امکانــات فنــی و حرف ـهای  ،مراکــز کاریابــی ،طــرح کارورزی
و  ...ارتقــای مهــارت فارغالتحصیــان دانشــگاهی را داشــته
باشــیم.
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی لرســتان یــادآور شــد:
البتــه آمــار بیــکاری فصلــی مبنــای قطعــی بــرای یک ســال
نیســت.
وعدههایــی کــه بیــکار ماندنــد و بــرای
لرســتانیها شــغل نشــدند
ایــن در حالــی اســت کــه در ســالهای اخیــر لرســتانیها
شــاهد دادن وعدههــای متعــددی از ســوی مســئوالن امــر
بــرای ایجــاد اشــتغال در اســتان بودهانــد؛ وعدههایــی
کــه هیچکــدام بــه ثمــر نرســید و امــروز جمعیــت بــاالی
بیکارانــی کــه اغلــب آنهــا دانشآموختــه مراکــز علمــی
کشــور هســتند ناامیــد از پیــدا کــردن کار در اســتان خــود
بــه اســتانهای دیگــر مهاجــرت میکننــد؛ موضوعــی
کــه باعــث شــده تــا لرســتان یکــی از اســتانهای مهاجــر
فرســت کشــور باشــد.
اســتاندار لرســتان نیــز در ســخنانی بــا اشــاره بــه اینکــه در
مــورد اشــتغال مــا بهعنــوان اســتان نمیتوانیــم دقیقــاً
تعریــف کنیــم چــه اشــتغالی ایجــاد میشــود ،بخشــی
از اشــتغال حاصــل جریانــات کلــی اقتصــاد اســت ،اظهــار
داشــت :همــه منابــع دولــت کــه در اســتان نیســت ،خیلیها
خودشــان منابــع دارنــد و گــردش مالــی در بیــن خــود مردم
نیــز هســت ،تنهــا اشــتغالی کــه دقیقــاً میتوانیــم اعــام

کنیــم اشــتغالی اســت کــه از طریــق طرحهــای اقتصــادی
بــه مــا وصــل میشــود و مجــوز میگیــرد و تســهیالت
میدهیــم.
ســید موســی خادمــی بابیــان اینکــه بنابرایــن ســرجمع
اشــتغال ایجادشــده را از طریــق آمــار میتــوان بــه دســت
آورد ،تصریــح کــرد :مبنــای ســند اشــتغال قبلــی لرســتان
غلــط بــود ،ارائــه آمــار ایجــاد اشــتغال درگذشــته در
اســتان بــه ایــن شــکل بــوده کــه بهطــور مثــال اداره راه و
شهرســازی چــه میــزان اعتبــار دارد و بــه ازای هــر شــغل
چقــدر اعتبــار نیــاز اســت و بنابرایــن بــه ازای میــزان
اعتبــار ایــن دســتگاه چــه تعــداد شــغل ایجــاد میشــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه ایــن شــیوه ارائــه آمــار درســت
نیســت ،افــزود :در مــورد دیگــری بنیــاد شــهید تعــدادی از
افــراد را بــرای شــاغل شــدن بــه دســتگاهها معرفــی کــرده
بــود و ایــن تعــداد در آمــار اشــتغال ثبتشــده بــود و از
ســوی دیگــر اداره مربوطـهای کــه شــخص را بــه کار گرفتــه
بــود نیــز ایــن افــراد را در آمــار ایجــاد اشــتغال خــود ثبــت

کاهــش آمــار بیمــه اجبــاری نشــان از رشــد
بیــکاری در اســتان دارد
خادمــی بابیــان اینکه میزان اشــتغال ایجادشــده در اســتان را
میتــوان بــا اســتناد بــه آمــار بیمـهای اعــام کــرد کــه وقتی
بــه آمــار بیمــه اجبــاری نــگاه میکنیــم میبینیــم ایــن
آمــار در اســتان کاهــش دارد ،تصریــح کــرد :قبــول دارم نــرخ
بیــکاری در اســتان بــاال اســت و بایــد تــاش کنیــم از منابــع
دولتــی و بخــش خصوصــی بــرای ایجــاد اشــتغال اســتفاده
کنیــم.
امــا تحلیــل آمارهــای مختلــف و ســخنان مســئوالن مــا را
بــه یــک جمعبنــدی نهایــی میرســاند؛ نخســت آنکــه
بــرای تثبیــت اشــتغال ایجادشــده اقدامــی نشــده و عوامــل
اقتصــادی مختلــف ازجملــه رکــود منجــر بــه ناپایــداری
شــغل شــده اســت؛ دوم آنکــه جمعیــت فعــال و جویــای
کار افزایشیافتــه و در مقابــل فرصــت شــغلی بــرای ایــن
افــراد ایجــاد نشــده اســت؛ ســوم اینکــه جمعیــت فعــال
کشــور کــه عمــده آن را فارغالتحصیــان جویــای کار
تشــکیل میدهــد فاقــد مهارتهــای الزم بــرای اشــتغال
در عرصههــای مختلــف اقتصــادی ،صنعتــی ،کشــاورزی
و  ...هســتند.
از ســوی دیگــر بیثباتــی اقتصــاد کشــور باعــث شــده تــا
جوانــان کمتــر ریســک حضــور در بــازار را داشــته باشــند و
بــه دنبــال دریافــت تســهیالت اعطایــی از ســوی نهادهــای
مختلــف و ایجــاد شــغل بــرای خــود و کارآفرینــی بــرای
دیگــر جوانــان باشــند .همیــن عامــل باعــث شــده تــا
جوانانــی هــم کــه در گذشــته بــرای ایجــاد کســبوکار
جدیــد ریســک کــرده و شــغلی بــرای خــود دســتوپا
کردهانــد حــاال قــدرت رقابــت و فعالیــت در بــازار را از
دســت بدهنــد.
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مرغ از سفره مردم پر کشید /عوامل موثر بر قیمتها

فاطمه زیراچی

خراســان جنوبــی بــه عنــوان قطــب تولیــد
مــرغ در شــرق کشــور و تولیــد ســاالنه
 34میلیــون قطعــه امــا همچنــان درگیــر
نوســانات قیمتــی اســت.

خراســان جنوبــی بــا داشــتن بیــش از  ۶۶۷واحــد مرغــداری
گوشــتی در اســتان و ظرفیــت تولیــد ســاالنه  ۳۴میلیــون
قطعــه مــرغ در چرخــه تولیــد گوشــت مــرغ بــه یکــی
از اســتانهای برتــر کشــور تبدیــل شــده و عــاوه بــر
خودکفایــی در تامیــن نیــاز گوشــتی اســتان ،نیــاز دیگــر
اســتانها را نیــز تامیــن مــی کنــد.
گوشــت مــرغ بــه دلیــل قیمــت متعــادل تــری کــه نســبت
بــه گوشــت قرمــز دارد حجــم بیشــتری از ســبد خانــوار های
متوســط و متوســط رو بــه پاییــن را بــه خــود اختصــاص داده
اســت ،و ایــن تقاضــا گاهــی بــا وزنــه تعییــن قیمــت بــازار که
همــان فرمــول عرضــه و تقاضــا اســت جــور در نمــی آیــد .تــا
جایــی کــه هــر چنــد وقــت یــک بــار صــدای مــردم و میــز
چــاره اندیشــی مســئوالن را بــه خــود اختصــاص مــی دهــد.
خراســان جنوبــی از جملــه اســتان هایــی اســت کــه تولیــد
مــرغ در آن بیشــتر از نیــاز اســتان اســت ،ایــن صنعــت بــا
رشــد صعــودی در ســال هــای اخیــر توانســته نــام صنعــت
مــادر اســتان را از آن خــود کنــد ،بــه همیــن دلیــل عــده ای
از شــهروندان بــا شــنیدن ایــن تعابیــر انتظــار دارنــد تــا بــازار
گوشــت مــرغ در ایــن اســتان آن هــم بــا داشــتن چرخــه
کامــل تولیــد ،نســبت بــه کشــور از نوســان کمتــر و حتــی
قیمــت پاییــن تــری برخــوردار باشــد.
تفکــری کــه وقتــی آن را بــرای مرغــداران بیــان مــی کنــی
آن هــا را ناراحــت کــرده و مــی گوینــد مگــر هزینــه هــای
تولیــد در ایــن اســتان جــدای از کشــور اســت و وقتــی
بــرای مســئوالن بیــان مــی شــود پاســخ کامــا روشــنی
دارند«قیمــت مــر غ درایــن اســتان مطلــوب و حتــی کمتــر
از اســتان هــای دیگــر اســت».
داســتان جوجــه یــک روزه و هزینــه هــای تولیــد مــرغ
خــودش روایــت هفتــاد مــن کاغــذ اســت ،امــا تابســتان ۹۷
بــرای مرغــداران کشــور و البتــه خراســان جنوبــی تابســتانی
پــر از چالــش بــود ،تلفــات ناگهانــی بــه دلیــل قطــع بــرق
و افزایــش دالر و از آن ســو نهــاده هایــی کــه یــک ســرش
بــه بــازار هــای جهانــی واردات وصــل اســت و ســر دیگــرش
دســت هایــی پــس پــرده دارد کــه حتــی مســئوالن وزارت
جهــاد کشــاورزی را نیــز از درمــان مســتاصل کــرده اســت.
قیمت مرغ تابع عوامل گوناگون
«قیمــت مــرغ تابــع عوامــل زیــادی اســت و منطقــه ای
نیســت»  ایــن یــک پاســخ روشــن معــاون بهبــود تولیــدات

دامــی ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبــی اســت
بــرای نوســان قیمــت مــرغ در اســتانی که تولیــد مــرغ در آن
بیشــتر از جمعیتــش اســت.
ســید جــال مدرســی ادامــه مــی دهــد :بخــش عمــده ای
از تولیــد مــرغ اســتان مــا بــه اســتان هــای دیگــر و حتــی
خــارج از کشــور صــادر مــی شــود ،پــس ایــن طــور نیســت
کــه هرچــه تولیــد شــود در بــازار عرضــه شــود ،بــر ایــن
اســاس فاکتــور هــای تعییــن کننــده قیمــت در کشــور تمام
بازاهــای مــرغ را تحــت تاثیــر مــی گــذارد.
وی بیــان کــرد :بــا ایــن وجــود در شــرایط بحرانــی و نوســان
شــدید قیمتــی قیمــت مــرغ در این اســتان شــرایط مناســب
تــری داشــته اســت.
وی بــا اشــاره بــه جلســه ای کــه مســئوالن ســازمان
جهادکشــاورزی بــا اتحادیــه مرغــداران و روســای کشــتارگاه
هــای اســتان داشــته انــد اعــام مــی کنــد :طــی این جلســه
بــا قبــول پیشــنهادات ســازمان ،متولیــان تولیــد و فــروش
قبــول کردنــد بخشــی از مرغــی کــه در اســتان توزیــع مــی
شــود بــا قیمــت مناســب تــری بــه دســت مشــتری برســد.
(ناگفتــه نمانــد کــه ایــن یــک توافــق داخلــی بــوده اســت).
وی تاکیــد دارد در حــال حاضــر قیمــت مــرغ گــرم تولیــدی
اســتان بــا وجــود اوضــاع بحرانــی مــرغ ،کمتــر از اســتان
هــای دیگــر اســت.
قیمت مرغ در استان قابل قبول است
مدرســی اضافــه کــرد :خراســان جنوبــی فقــط دو درصــد کل
تولیــد مــرغ کشــور را در دســت دارد ،پــس بــا ایــن میــزان
تولیــد نمــی توانیــم منطقــه ای قیمــت تعییــن کنیــم و از
طرفــی داشــتن یــک چرخــه کامــل در تولیــد گوشــت مــرغ
ربطــی بــه قیمــت آن پیــدا نمــی کنــد.
وی اشــاره ای بــه فاکتورهــای تولیــد از جملــه میــزان تولیــد
جوجــه یــک روزه و حتــی میــزان تولیــد مــرغ دارد و مــی
گویــد :مــا نمــی توانیــم تولیــد کننــده را وادار کنیــم کــه هــر
چــه تولیــد مــی کنــد را در بــازار اســتان بــه فــروش برســاند
چــرا کــه بــا ایــن روش تولیــد پایــدار را زیــر ســوال بــرده ایم.
مدرســی توضیــح مــی دهــد :جــدا کــردن شــرایط تولیــد
مــرغ اســتان از شــرایط کشــوری کار درســتی نیســت و
درنهایــت تولیــد کننــده را متضــرر مــی کنــد.
وی مــی گویــد :ایــن نکتــه را نیــز بــه یــاد داشــته باشــید که
 ۸۰درصــد نهــاده هــای مــورد نیــاز مرغــداری هــای اســتان
از خــارج اســتان تامیــن مــی شــود ،از طرفــی چون خراســان

جنوبــی در شــاهراه هــای اصلــی سیســتم توزیــع نیســت
کرایــه حمــل بــرای تولیــد کننــدگان بیشــتر مــی شــود.
بـه گفته ایـن مقـام مسـئول در حـال حاضر بـا تدابیـری که
اندیشـیده شـده قیمـت مـرغ در اسـتان قابل قبول اسـت.
توزیع گسترده مرغ منجمد در راستای تنظیم بازار
در ایــن بــاره سرپرســت اداره کل پشــتیبانی امــور دام اســتان
خراســان جنوبــی در گفــت و  گــو بــا مهــر اعــام مــی کنــد:
مــرغ منجمد بــه انــدازه کافــی در ســردخانه های پشــتیبانی
امــور دام ذخیــره شــده و توزیــع تــا زمــان تعــادل قیمــت
ادامــه خواهــد داشــت.
مهــدی روشــن بــا اشــاره بــه ایــن کــه تاکنــون  ۲۰۰تــن
مــرغ منجمــد در اســتان توزیــع شــده اســت ،مــی افزایــد:
در راســتای تنظیــم بــازار و حمایــت از اقشــار کــم درامــد و
تــا زمانــی کــه قیمــت گوشــت مــرغ  در ســطح اســتان بــه
تعــادل برســد ایــن توزیــع ادامــه خواهــد داشــت و جــای
هیــچ گونــه نگرانــی بابــت تامیــن و توزیــع مــرغ منجمــد
وجــود نــدارد.
بــه گفتــه وی هــم اســتانی هــا مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه
٣٥مرکــز فــروش تعییــن شــده نســبت بــه خریــد مــرغ
منجمــد بــا قیمــت  ۶هــزار و  ۶۷۰تومــان در بیرجنــد و
قیمــت  ۶هــزار و  ۷۲۰در قایــن و ســایر شهرســتان هــا خرید
را بــه نــرخ مصــوب اقــدام کننــد.
وی ادامــه داد :گوشــت قرمــز منجمــد نیــز بــه میــزان کافــی
در ســردخانه پشــتیبانی امــور دام اســتان ذخیــره و در موعــد
مقــرر توزیــع خواهــد شــد.
روشــن همچنیــن از تخصیــص و تحویــل هــزار و  ۳۰۰تــن
جــو در چنــد روز اخیــر بــه دو اتحادیــه دامــداران آریــان و
عشــایری اســتان خبــر داد و گفــت :در بحــث تامیــن نهــاده
هــا ی ذرت ،جــو ،و ســویا بــا توجــه بــه تخصیــص ســهمیه
مناســب بــه اســتان مقادیــر قابــل توجهــی در انبارهــای
پشــتیبانی امــور دام اســتان ذخیــره شــده و الباقــی در حــال
حمــل بــه اســتان اســت.
گفتنــی اســت تــا زمــان تهیــه ایــن گــزارش مــرغ گــرم در
کشــتارگاه هــا و فروشــگاه هــای عرضــه مســتقیم  ۱۰هــزار و
 ۱۰تومــان و در خــرده فروشــی هــا  ۱۰هــزا رو  ۸۱۰تومــان
بــوده اســت.
بــه هــر حــال شــرایط تولیــد مــرغ در اوضاعــی اســت کــه
بایــد منتظــر پاییــز مانــد ،شــاید بحــران کاهــش یابــد و
نوســانات قیمتــی بــه حداقــل برســد.
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پــس از خســارت بــه بــاغ هــای پســته
کرمــان حــاال خبرهــا از دومیــن قطــب
تولیــد گــردو ایــران حکایــت از آن دارد
کــه تولیــد ایــن محصــول هــم نســبت بــه
ســال گذشــته  80درصــد کاهــش یافته و
کشــاورزان دســت خالــی مانــده انــد.

خبرهــا از خســارت شــدید بــه بــاغ هــای گــردو اســتان
کرمــان حکایــت دارد ،اســتان کرمــان ســاالنه  ۸۰۰۰میلیارد
تومــان تولیــد مــی کنــد کــه اکثــرا از صــادرات پســته ،خرمــا
و گــردو ایــن ثــروت نصیــب مــردم کرمــان مــی شــود کــه
حــدود  ۳۰درصــد ظرفیتهــای شــغلی اســتان کرمــان را نیــز
شــامل مــی شــود.
طبــق اعــام ســازمان جهــاد کشــاورزی کرمــان یــک چهارم
باغهــای کشــور در اســتان کرمــان وجــود دارنــد و ایــن در
حالــی اســت کــه میــزان بارندگــی در اســتان کرمــان از
متوســط کشــور هــم کمتــر اســت و در ســال گذشــته آمــار
بارندگــی در کرمــان نســبت بــه ســال قبــل  ۷۰درصــد
کاهــش یافتــه اســت و کمبــود آب بــه یکــی از معضــات
اســتان کرمــان تبدیــل شــده اســت.
از ســوی دیگــر تغییــرات اقلیمــی هــم در کرمــان روی داده
اســت کــه البتــه هیــچ کــدام از ایــن دو پدیــده بــه یکبــاره
در کرمــان روی نــداده و از ســالها قبــل نشــانه هــا و شــاخص
هــای هواشناســی در اســتان کرمــان نشــان از ادامــه رونــد
خشکســالی در اســتان کرمــان داشــت و تغییــرات اقلیمــی
هــم در  ۱۰ســال گذشــته در کرمــان آغــاز شــده بــود امــا
در مقابــل ایــن تهدیــدات بــه نظــر مــی آیــد برنامــه ریــزی
دقیقــی صــورت نگرفتــه اســت.
از طرفــی ایــن ســوال مطــرح اســت کــه در اســتانی ماننــد
کرمــان بــا ایــن حجــم خشکســالی و کمبــود آب ،چــرا یــک
چهــارم از باغهــای کشــور وجــود دارد و چــرا  ۹۵درصــد
آبهــای کرمــان در ایــن بخــش اســتفاده مــی شــود و ۷۰
درصــد از ایــن آبهــا هــم بــه دلیــل کشــاورزی ســنتی هــدر
مــی رود.
در ســال جــاری تولیــد پســته کــه ارزآور تریــن محصــول
کشــاورزی کشــور اســت در اســتان کرمــان  ۹۰درصــد
کاهــش یافتــه اســت کــه بــه دلیــل خشکســالی ،تغییــرات
اقلیمــی و آفتهایــی ماننــد پســیل پســته بــوده اســت ،میزان
تولیــد خرمــا بــه دلیــل شــیوع زنجــره خرمــا و افزایــش
پدیــده خشــکیدگی خوشــه هــای خرمــا کاهــش چشــمگیر
یافتــه اســت کــه البتــه دلیــل ایــن پدیــده هــم جــزو دســته
تغییــرات اقلیمــی اســت امــا میــزان تولیــد گــردو نیــز در
کرمــان  ۸۰درصــد کاهــش یافتــه کــه دلیــل ایــن کاهــش
هــم خشکســالی و تغییــرات اقلیمــی و البتــه کــرم خــراط
اســت.
کرمــان بیشــترین ســطح زیــر کشــت گــردو را در
اختیــار دارد
کرمانــی هــا نخســتین ســطح زیــر کشــت گــردو را بــا حدود
 ۱۸هــزار هکتــار بــاغ دارنــد کــه شــامل باغهــای مثمــر و
نهالســتانها هســتند امــا بــه دلیــل وجــود اقــام کــم بــازده
کرمــان بعــد از همــدان دومیــن اســتان در زمینــه میــزان
تولیــد گــردو اســت کــه ایــن محصــول بیشــتر از اینکــه
وارد بازارهــای داخلــی شــود بــه کشــورهای روســیه ،عربــی،
آســیای دور و اروپــا صــادر مــی شــود.
امــا خبرهــا از ایــن باغهــا حکایــت از ایــن دارد کــه بــه دلیــل
ســرمای شــدید اوایــل ســال جــاری و اواخــر ســال گذشــته

بســیاری از درختــان دچار ســرمازدگی شــده انــد و باقیمانده
محصــول هــم گرفتــار آفــت کــرم خــراط شــده اســت.
اینکــه چــرا تحقیقــات الزم متناســب بــا تغییــرات اقلیمــی
بــرای کنتــرل حجــم خســارتها صــورت نگرفتــه اســت و چرا
آفاتــی ماننــد پســیل پســته ،کــرم خــراط و زنجــره خرمــا
همچنــان خســارتهای زیــادی در کرمــان بــه جــای مــی
گذارنــد و ســالهایت ایــن وضــع ادامــه دارد ،ســوالی اســت که
مســئوالن بخــش کشــاورزی بایــد جــواب آن را بدهنــد.
تقویــت صــادرات غیــر نفتــی و حمایــت از اقتصــاد بومــی
در راســتای توســعه اقتصــاد مقاومتــی امــری بســیار مهــم
اســت کــه بایــد در بخــش کشــاورزی اســتان کرمــان مــورد
توجــه قــرار گیــرد و از کشــت محصــوالت غیــر اقتصــادی
جلوگیــری شــود و تمــام تــوان اســتان بــرای حفــظ
ظرفیتهــای اقتصــادی در ایــن بخشــها بــه کار گرفتــه شــود.
امــا خســارتها بــه باغهــای محصــوالت مختلــف کرمــان
موجــب طــرح ایــن ســوال شــده اســت کــه چــرا از قبــل
بــروز ایــن تغییــرات عمــده دمایــی اقدامــات الزم انجــام
نشــده اســت و اینکــه چــرا ایــن آفتهــا کنترل نشــده اســت؟

رئیــس جهــاد کشــاورزی شهرســتان بافــت اظهارداشــت:
مهمتریــن محصــول کشــاورزی بافــت گــردو اســت کــه
بخــش قابــل توجهــی از نیــاز بــازار اســتان کرمــان را تامیــن
مــی کنــد و باقیمانــده محصــول نیــز صــادر مــی شــود.
احمــد کریمــی گوغــری بیــان کــرد :محصــول گــردوی بافت
بــه دلیــل شــرایط آب و هوایــی از کیفیــت بســیار مطلوبــی
برخــوردار اســت و کامــا ارگانیــک تولیــد مــی شــود بــه
همیــن علــت از مشــتریانی خوبــی در کشــورهای مختلــف
برخــوردار اســت.
 ۸۰درصــد تولیــد گــردو در کرمــان کاهــش یافتــه
اســت
وی ادامــه داد :متاســفانه در ســال جــاری خســارت قابــل
توجهــی بــه محصــول کشــاورزان وارد شــده اســت ،بافــت
بیشــترین ســطح زیر کشــت گــردو در اســتان کرمــان را دارد
و حــدود  ۷هــزار هکتــار بــاغ در شهرســتان وجــود دارد امــا
طبــق بررســی هــای صــورت گرفتــه  ۸۰درصــد از محصــول
ســال جــاری دچــار خســارت شــده اســت.

اقتصاد ایـــران
NEWSAGENCY

کریمــی گفــت :روزهــای انتهایــی تابســتان و اوایــل پاییــز
زمــان برداشــت گــردو اســت کــه عم ـا بــه دلیــل ســرمای
اســفند  ۹۶و فرودیــن ســال  ۹۷بخــش قابــل توجیــه از
محصــول از دســت رفتــه اســت.
وی همچنیــن از شــیوع آفــت کــرم خــراط در شهرســتان
خبــر داد و بیــان کــرد :از روشــهای مختلفــی بــرای کنتــرل
ایــن آفــت تــاش کــرده ایــم امــا در ســال جــاری بــه دلیــل
ســرمازدگی و خشکســالی و ضعیــف شــدن درختــان آفــت
خســارت هــای بیشــتری داشــته اســت.
وی از کشـاورزان خواسـت باغ های خـود را در مقابل تغییرات
اقلیمـی و آفـات بیمه کنند تـا در صورت بروز تنـش های این
چنینی خسـارت های آنان جبران شـود.
حســین علیخانــی یکــی از تولیــد کننــدگان گــردو در
شهرســتان بافــت گفــت :کشــاورزان در جریــان تغییــرات
ناگهانــی دمایــی نبودنــد و بــه یکبــاره بــا افــت شــدید هــوا
مواجــه شــدند ،هــر چنــد راههــای قطعــی بــرای بــه صفــر
رســانده خســارت وجــود نــدارد امــا روشــهایی علمــی
بــرای بــه حداقــل رســاندن خســارت وجــود دارد کــه البتــه
بســیاری از کشــاورزان یــا آمــوزش الزم را ندیــده بودنــد و یــا
امکانــات نداشــتند.
وی افــزود :کــرم خــراط هــم سالهاســت بــه جــان درختــان
افتــاده اســت و از هــر روشــی کــه بــه مــا گفتــه شــده اســت
همــکاری کــرده ایــم و بــه نتیجــه نرســیده ایــم.
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وی بیــان کــرد :اگــر از داشــته هایــی کشــاورزی مراقبــت
نکنیــم چگونــه مــی خواهیــم اقتصــاد بومــی را تقویــت کنیم
اکثــر مــردم شهرســتان بافــت کشــاورز هســتند و زندگــی
آنهــا وابســته بــه همیــن درختــان گــردو اســت.
علیخانــی گفــت :همایــش برگــزار کردنــد ،انجــم راه انــدازی
کردنــد و خوشــه اقتصــادی ســاختند امــا هیــچ یــک بــه
داد مــا نرســید ،کشــت و برداشــت هنــوز هــم ســنتی
اســت ،کارخانــه فــرآوری در اســتان وجــود نــدارد و حتــی
یــک برنــد شــناخته شــده بــرای گــردو ایجــاد نشــده اســت
بطوریکــه بســیاری از مــردم ســایر مناطــق کشــور وقتــی
مــی شــنوند کرمــان دومیــن تولیــد کننــده گــردو در کشــور
اســت باورشــان نمــی شــود اینهــا بــه ایــن دلیــل اســت کــه
توانمندیهــای مــا معرفــی نشــده اســت.
وی بیــان کــرد :گــردو به صــورت عمــده و فلــه ای بــه دالالن
فروختــه مــی شــود و گاهــا بــه نــام دیگــر اســتانها در بــازار
فــروش مــی رود.
دســتانمان خالــی مانــده اســت و هیــچ منبــع
درآمــدی نداریــم
محمــد شــمس الدینــی هــم یکــی از کشــاورزان رابــری
اســت گفــت :نمــی دانــم در ســال پیــش رو چگونــه بایــد
زندگــی مــان را مدیریــت کنیــم اقتصــاد شهرســتان رابــر
برپایــه درختــان گــردو و ایــن محصــول بنــا شــده اســت.
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وی گفــت :در ایــن شهرســتان شــش هــزار هکتــار بــاغ گردو
وجــود دارد و بــا کیفیــت تریــن محصــول اســتان را تولیــد و
وارد بــازار مــی کنیــم امــا بــا وجــود اینکــه مــی گوینــد رابــر
پــر بــاران تریــن شهرســتان اســتان کرمــان اســت در ســال
جــاری هنــوز یــک بــار هــم بــاران در رابــر نباریــده اســت و
بــا خشکســالی بــی ســابقه دســت و پنجــه نــرم مــی کنیــم.
شــمس الدینی بیــان کــرد :می گوینــد بایــد آبیــاری مکانیزه
کنیــد امــا درخــت گــردو بــه آبیــاری غــرق آبــی نیــاز دارد
و نمــی تــوان یــک درخــت بــا ایــن عظمــت را قطــره قطــره
آبیــاری کــرد.
وی بیــان کــرد :منابــع آبــی شهرســتان رابــر را بایــد حفــظ
کنیــم و از کشــت محصــوالت بــی کیفیــت خــودداری
کنیــم و محصولــی را کشــت کنیــم کــه بیشــترین بازدهــی
اقتصــادی را دارد.
وی گفــت :ســرمای هــوا محصولــی را روی درختــان باقــی
نگذاشــته اســت و برخــی بــاغ ها هیــچ محصولــی ندارنــد و از
ســوی دیگــر آبــی هــم بــرای آبیــاری درختــان وجــود نــدارد.
گــردو در کرمــان در حالــی در حجــم بســیار بــاال تولیــد مــی
شــود کــه هیــچ برنامــه ای بــرای اســتفاده از پوســت ســبز
و پوســت چوبــی ایــن محصــول و یــا بســته بنــدی گــردو
صــورت نگرفتــه اســت و طــی ســال هــای اخیــر از افــرادی
کــه خــود را متصــدی گــردو معرفــی مــی کننــد فقــط وعده
و عیــد شــنیده شــده اســت.

رونق «دمزآباد» با طعم تولید و گردشگری/اینجا بیکاری معنایی ندارد
وحید محمدی
یکتا

روســتاییان «دمزآبــاد» در جنــوب
شــرقی پایتخــت ،درحالیکــه بســیاری
از هموطنــان از مشــکل بیــکاری رنــج
میبرنــد ،بــا همــت و تــاش ایــن مشــکل
را بهطــور کامــل حــل کردهانــد.

در  ۵۴کیلومتــری جنــوب شــرق شــهر تهــران روســتایی
زیبــا بــه نــام «دمزآبــاد» واقعشــده اســت ،ایــن روســتا ۵
کیلومتــر بــا شــهر ورامیــن فاصلــه داشــته و در همســایگی
روســتاهای «آبباریــک» و «جعفرآبــاد جنگل» قــرار دارد و
از توابــع بخــش «جوادآبــاد» ورامیــن اســت.
امــا مســئلهای کــه «دمزآبــاد» را از ســایر روســتاهای
اطــراف متمایــز کــرده اســت ،نــرخ بیــکاری صفــر
ایــن روســتا اســت ،مــردم ســختکوش «دمزآبــاد»
بــا تالشــی وصفناپذیــر در جهــت پیشــرفت و
توســعه روســتا تــاش کردهانــد ،تــا امــروز بهجایــی
رســیدهاند ،کــه میتــوان دمزآبــاد را یکــی از
قطبهــای اشــتغال روســتایی در اســتان تهــران
دانســت.
باغبانــی از فعالیتهــای موردعالقــه دمزآبادیهــا
اســت ،کــه اغلــب در کنــار خانههــا و یــا زمینهــای
کشــاورزی این روســتا بــا کاشــت درختــان مثمــر ،اقدام
بــه ایجــاد باغاتــی ســبز ،زیبــا و پــر میــوه کردنــد ،تــا از
ایــن طریــق عــاوه بــر اســتفاده از میــوه ایــن درختــان،
آنهــا را بــه شــهرها فرســتاده و فضــای روســتا را نیــز
مفــرح کننــد.
معــاون مالــی و اداری فرمانــدار ورامیــن گفــت :مبلمــان
روســتایی در بیــش از  ۹۰درصــد از روســتاهای ورامیــن
تکمیــل شــده و خدمــات زیربنایــی در ایــن روســتاها در

حــال انجــام اســت و همچنیــن از دهیــاران خواســته شــده
بــه ســراغ اشــتغال برونــد ،دمزآبــاد نیــز از روســتاهایی
اســت ،کــه در ایــن زمینــه موفــق بــوده اســت.
مجتبــی بوربــور گفــت :پیراهــن هــای تولیــدی ایــن
روســتا مــورد اســتقبال مــردم شهرســتان ورامیــن و دیگــر
مناطــق قــرار گرفتــه اســت و از دهیــار و شــورای اســامی
روســتا خواســته شــده کــه یــک فروشــگاهی بــرای عرضه
محصــوالت دمزآبــاد در همیــن روســتا  راه انــدازی کننــد،
تــا عالقمندانــی کــه بــه روســتا مــی آینــد ،عــاوه بــر
تفریــح و گشــت و گــذار بتواننــد از محصــوالت تولیــدی
خــود روســتا خریــد کننــد.

یکــی از تولیدکننــدگان پیراهــن در دمزآبــاد ب گفــت:
ابتــدای کار ایــن کارگاه را بــرای کارآمــوزی راه انداختــه
بودیــم ،امــا پــس از مدتــی توانســتیم  ۱۵نفــر را بــه کار
بگیریــم.
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه شــرایط اقتصــادی
کنونــی اثــر منفــی بــر تولیــد ایــن کارگاه داشــته یــا
خیــر ،گفــت :تــا حــدودی تاثیــر پذیرفتیــم ،در حــال
حاضــر  ۱۰کارگــر داریــم ،امــا اگــر ایــن کارگاه حمایــت
شــود ،تــا  ۴۰کارگــر در آن قــادر بــه اشــتغال هســتند،
مــا پیراهــن بچــه گانــه تــا مردانــه و ســایزهای خیلــی
بــزرگ تولیــد مــی کنیــم و خیاطــی بــه طــور تخصصــی
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و پــس از آن کــه دم کشــید و پختــه شــد ،آمــاده
خــوردن اســت.
معمــاری خانــه هــای ســنتی دمزآبــاد بســیار زیبــا
اســت ،یکــی از فعــاالن حــوزه گردشــگری دمزآبــاد در
خصــوص ایــن معمــاری ایــن چنیــن توضیــح داد :قبــا 
کولــر آبــی و وســایل خنــک کننــده وجــود نداشــت و
زیرزمیــن هــای بســیار خنکــی در منــازل برپــا مــی
شــد ،کــه کاهــش دمــای چشــمگیری نســبت بــه
اماکــن دیگــر داشــت.
وی ادامــه داد :مــا  ۴بــرادر و  ۷خواهریــم ،کــه همــه در
همیــن خانــه زندگــی مــی کردیــم ،حــال مــی خواهیــم،
ایــن خانــه را مجــددا بازســازی کنیــم ،تــا گردشــگران بــه
ایــن روســتا بیاینــد و بــا نحــوه زندگــی روســتایی ،پخــت
نــان و  ...آشــنا شــوند.
پــرورش ماهیــان زینتــی و گوشــتی اشــتغال
بخــش عمــده ای از روســتاییان دمزآبــاد
پــرورش ماهیــان زینتــی ،از دیگــر مشــاغل روســتایی در
دمزآبــاد اســت ،یکــی از پــرورش دهنــدگان جــوان ماهــی
زینتــی در دمزآبــاد بــه گفت :بــرای پــرورش ماهــی زینتی
ابتــدا آمــوزش فنــی و حرفــه ای دیــدم و  ۶ســال پیــش
ابتــدا بــا یــک کارگاه کوچــک کار را آغــاز کــردم و اکنــون
 ۲۰نــوع ماهــی را پــرورش مــی دهــم.
پــرورش ماهــی خوراکــی نیــز در دمزآبــاد رونــق خاصــی
دارد ،بــه همیــن دلیــل بــه ســراغ یکــی از پــرورش
دهنــدگان ماهــی خوراکــی رفتیــم ،تــا در ایــن خصــوص
اطالعــات بیشــتری کســب کنیــم ،وی گفــت :در دمزآبــاد
ماهــی ســردآبادی ماننــد قــزل آال و نیــز کپــور پــرورش
داده مــی شــود ،از آب ایــن اســتخرهای پــرورش ماهــی
بــرای ســبزیجات و کشــاورزی نیــز اســتفاده مــی کنیــم.

در ایــن روســتا فراگیــر شــده اســت و از ایــن موضــوع
خوشــحالیم.
یکــی از اقدامــات خوبــی کــه در دمزآبــاد انجــام شــده
اســت ،حفــظ خانــه هــای بومــی ایــن روســتا توســط
اهالــی اســت ،ایــن خانــه هــا شــکل ظاهــری ســنتی
روســتا را حفــظ کــرده انــد و از طرفــی اســتعداد مناســبی
بــرای راه انــدازی اقامتــگاه بــوم گــردی دارنــد.
بــوم گــردی در خانــه هــای روســتایی دمزآبــاد بــا
طعــم «دمــی بلغــور»
دختــر یکــی از اهالــی قدیمــی پیشــوا کــه اقــدام بــه
حفــظ بافــت خانــه پــدر بــزرگ خــود کــرده اســت ،اظهــار
داشــت :مــن ،خواهرهــا و برادرانــم کودکــی خــود را در این
منــزل ســپری کردیــم ،چــرا کــه پــدر بزرگــم در ایــن
منــزل زندگــی مــی کــرد ،زمانــی کــه پــدر بزرگــم فــوت
کــرد ،ایــن خانــه رهــا شــد ۲ ،ســال پیــش یک بــار بــه این
خانــه آمــدم ،در حــال تبدیــل شــدن بــه یــک خرابــه بــود.
وی گفــت :پــدر و مــادرم ایــن مــکان را بــه عنــوان
خانــه قبــول نداشــتند و مــی خواســتند ،خــراب شــود،
امــا مــن و خواهــرم بــه ایــن خانــه آمدیــم و ســطل

ســطل آب بــه درختــان دادیــم ،آب و بــرق نداشــت،
خــاک هــای ایــن جــا را خودمــان جمــع کردیــم و بــه
آن شــکل و شــمایل دادیــم و بــه همــت مــادرم ،پــدرم،
بــرادر و خواهــرم جانــی دوبــاره بــه ایــن خانــه دادیــم و
ذره ذره ایــن مــکان را آبــاد کردیــم.
وی اضافــه کــرد :در حــال حاضــر گردشــگران بــه
ایــن مــکان رفــت و آمــد مــی کننــد و قصــد توســعه
آن را نیــز داریــم ،مــی خواهیــم یــک مــوزه کوچــک از
روســتا در ایــن مــکان بســازیم ،اینجــا خبــری از صــدای
ماشــین و هیاهــوی شــهر نیســت ،هرچــه هســت،
صــدای پرنــدگان و طبیعــت اســت ،ویژگــی روســتا
دوری از هیاهوهــای شــهری اســت و مــا از ایــن ویژگــی
بهــره بردیــم.
« دمــی بلغــور» یکــی از غذاهــای ســنتی روســتای
دمزآبــاد اســت ،بــرای اطــاع از چگونگــی پخــت ایــن
غــذا از یکــی از بانــوان دمزآبــاد ســوال کردیــم ،وی
گفــت :بــرای پخــت ایــن غــذا ابتــدا پیــاز داغ کردیــم
و ســپس بادمجــان و گوجــه را تفــت دادیــم ،لپــه
باقالــی ریختیــم و پــس از آن کــه کمــی جوشــید و
پختــه شــد ،برنــج و بلغــور را نیــز روی آن ریختیــم

فعالیــت  ۷۰بانــوی قالیبــاف در دمزآباد/پــرورش
کبــک
دهیــار دمزآبــاد اظهــار داشــت :اولیــن قدمــی کــه در
روســتای دمزآبــاد برداشــتیم ،اصــاح زیرســاخت هــا
بــود ،کــه ابتــدا ســعی کردیــم شــبکه هــای آب رســانی
را اصــاح کنیــم ،کــه در ایــن راســتا یــک هــزار و ۷۰۰
متــر از لولــه خــط انتقــال آب شــرب ایــن روســتا
تعویــض شــد.
مجیــد میررجــب گفــت :در بهســازی معابــر بــزرگ تریــن
پــروژه روســتایی بخــش جوادآبــاد را اجــرا کردیــم ،کــه
در ایــن راســتا حــدود  ۱۷هــزار متــر مربــع از معابــر ایــن
روســتا شــامل جــدول گــذاری و آســفالت انجــام شــد و
در امــور فرهنگــی نیــز توانســتیم ،بوســتان محلــه ایــف
زمیــن چمــن ورزشــی و ســالن ورزشــی را انجــام دادیــم
و توانســتیم ،کمیتــه بانــوان روســتای دمزآبــاد را شــکل
دهیــم.
مســئول کمیتــه بانــوان روســتای دمزآبــاد گفــت:
عمــده فعالیــت بانــوان دمزآبــادی قالیبافــی اســت،
کــه  ۷۰نفــر بانــوی قالیبــاف زیــر نظــر کمیتــه
بانــوان فعالیــت دارنــد و تابلــو فــرش هــای بیــن
المللــی بــا برنــد «میناخانــی» کــه ثبــت جهانــی
شــده اســت را تولیــد مــی کننــد.
پــرورش کبــک دیگــر فعالیــت روســتاییان دمزآباد اســت،
یکــی از پــرورش دهنــدگان کبــک گفــت :ایــن مجموعــه
را از ســال  ۹۳راه انداختیــم ،اولیــن روســتایی هســتیم ،که
در اســتان تهــران پــرورش کبــک مــی دهیــم و از تولیــد
تخــم نطفــه دار ،جوجــه و در نهایــت تولیــد گوشــت و
عرضــه بــه بــازار را عهــده دار هســتیم.
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سنگینی مشکالت روی دوش فرشبافان /روند صادرات فرش ُکند شد

زهرا مقدمی

فــرش دســتباف بهعنــوان یــک هنــر-
صنعــت ســودآور در ارتقــای تولیــد
ناخالــص داخلــی و رونــق اقتصــاد ملــی
نقــش بســیار ارزنــدهای دارد کــه ایــن
امــر اهمیــت حمایــت مســئوالن بــرای
توســعه صــادرات ایــن محصــول را
دوچنــدان میکنــد.

فـرش دسـتباف ،نمـاد هنرمنـدی مـردم ایـران در بیـن
ملتهـای مختلـف اسـت و جهـان هنـر ایـران را بـا فـرش
دسـتباف میشناسـد .فـرش دسـتباف ایرانـی بهتریـن و
زیباتریـن نـوع فـرش در دنیـا اسـت و حـدود یکسـوم فرش
دسـتباف کل دنیـا در ایـران بافتـه میشـود .بـا ایـن اوصـاف
میطلبد برای توسـعه صـادرات فرش تمهیـدات و راهکارهای
مختلـف در دسـتور کار قـرار گیـرد؛ چراکـه صـادرات فـرش
دسـتباف در توسـعه اقتصـاد نیـز بسـیار مؤثـر اسـت.
کل صــادرات فــرش در چهارماهــه ابتــدای ســال جــاری هزار
و   ۹۸۳.۸تــن بــه ارزش  ۹۹.۶میلیــون دالر بــوده کــه ایــن
رقــم در ســال  ،۹۶هــزار و  ۲۳۰.۷تــن بــه ارزش  ۸۹میلیــون
دالر بــوده اســت کــه  ۶۱.۱درصــد بــه لحــاظ وزنــی و ۲۱.۴
درصــد بــه لحــاظ ارزشــی رشــد داشــته اســت.
طــی چنــد ســال گذشــته بــه خاطــر رفــع برخــی تحریمهــا
شــاهد نشســتن خنــده بــر تاروپودهــای فــرش دســتباف
بودیــم ولــی بــا بازگشــت تحریمهــا نگرانیهایــی در مــورد
صــادرات فــرش دســتباف وجــود دارد.
رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران در واکنش بــه ایــن موضوع

گفــت :فــرش دســتباف ایرانــی ازجملــه اولیــن کاالهایــی
بــود کــه از ســوی دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهــوری
ایاالتمتحــده آمریــکا در فهرســت کاالهــای تحریمــی
قــرار گرفــت ،درحالیکــه مــردم آمریــکا نبایــد از فــرش
دســتباف ایرانــی محــروم بماننــد و ایــن اقــدام بهشــدت
از ســوی ایــران محکــوم میشــود؛ اگرچــه رشــد صــادرات
فــرش دســتباف ایرانــی بــه آمریــکا طــی  ۴ماهــه ابتــدای
ســال جــاری هــم بهخوبــی نشــان داد کــه تقاضــا بــرای ایــن
هنر-صنعــت اصیــل ایرانــی همچنــان در آمریــکا وجــود دارد
و تحریــم مانــع از بــرآورده شــدن آن نمیگــردد.
تولیــد فــرش بــر اســاس نیــاز بــازار جهانــی ،یکــی
از ضرورتهــا در برهــه کنونــی اســت
و امــا نماینــده مــردم زنجــان در مجلــس شــورای اســامی
در ایــن زمینــه معتقــد اســت کــه متأســفانه صــادرات فــرش
وضعیــت خوبــی نداشــته و تصمیماتــی کــه دولــت گرفتــه
اســت ،در جهــت تشــویق بــرای واردات بــود و نــه صــادرات.
علــی وقــف چــی  میگویــد :امیدواریــم بــا آزادســازی ارز  بــه
مجموعههــای صادراتــی فرصــت داده شــود تــا از حداقــل
ظرفیتهــا اســتفاده ببرنــد.
وقــف چــی  میافزایــد :یکــی از نقدهــا و نابســامانیها ایــن
اســت کــه مــا متأســفانه بازارهــای جهانــی در ارتبــاط بــا
فــرش را نشــناختیم و روی آن کار نکردیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه تولیــد فــرش بــر اســاس نیــاز بــازار
جهانــی ،یکــی از ضرورتهــا در برهــه کنونــی اســت ،ادامــه
میدهــد  :مــا فکــر میکنیــم آنچــه در گذشــته میبافتیــم
بهتریــن اســت ولــی بایــد بــر اســاس خواســتهها و نیازهــای

بــازار جهانــی رویکــرد  خــود را تغییــر بدهیــم.
وقفچــی بــا بیــان اینکــه ظرفیــت بــاالی فــرش ایــران در
دنیــا باعــث شــده اســت کــه از ایــن محصــول بهعنــوان
پاســپورت معنــوی ایــران در جهــان یــاد کنیــم ،میافزایــد:
امــروز یکــی از ضرورتهــا در ایــن حــوزه ،توجــه بــه فــرش
بهخصــوص بهعنــوان یــک هنــر و صنعــت دســتی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه علیرغــم تحریــم کشــورمان،
امــروز شــاهد حضــور فــرش ایــران در خانههــای مــردم
آمریــکا بهعنــوان تابلوفــرش و کفپــوش هســتیم ،تصریــح
میکنــد :ایــن حضــور ،حاکــی از جایــگاه غنــی فرهنگــی مــا
اســت و بایــد ایــن ظرفیــت را تقویــت کنیــم.
نماینــده مــردم زنجــان و طــارم در خانــه ملــت بــا تأکیــد
بــر اینکــه اصلیتریــن ضــرورت امــروز کــه بایــد بــه آن
توجــه کنیــم ،تکیــه نکــردن بــه دولتهــا و تقویــت بخــش
خصوصــی اســت ،ادامــه داد :هرچنــد کــه ایــن بــه معنــی
توجــه نکــردن بــه تصمیمــات کالن کشــور نیســت.
وقفچــی بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر برخــی از مســائل را
رعایــت کنیــم ،قطــع یقیــن کمــاکان میــداندار بــازار جهانی
فــرش خواهیــم بــود ،اظهــار کــرد :یکــی از ایــن بحثهــا،
بحــث استانداردســازی محصــوالت مختلــف فــرش ازجملــه
مــواد اولیــه ،ابــزارآالت ،لــوازم تولیــد ،نیــروی انســانی و ...
اســت کــه حتمـاً بایــد بهســرعت در دســتور کار قــرار گیــرد.
نماینــده مــردم زنجــان در مجلــس شــورای اســامی افــزود:
نکتــه دوم در ایــن زمینــه بحــث بــازار اســت .متأســفانه
تولیداتمــان بــازار محــور نیســت و ایــن بــدان معنــی اســت
کــه محصوالتمــان را بــر اســاس نیــاز بــازار تولیــد نکردهایــم،
بــه همیــن خاطــر امــروز بایــد رویکردمــان را صــد درصــد
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تغییــر دهیــم و حتمــاً بایــد نیازهــای جهانــی فــرش را
ببینیــم و بــر اســاس نیازهــای جهانــی ،ایــن محصــول
ارزشــمند را تولیــد کنیــم.
وقــف چــی بــر لــزوم اطــاع یافتــن ذینفعــان از قوانیــن
مصــوب در بحــث فــرش تأکیــد و تصریــح کــرد :در حــال
حاضــر مــا قانــون حمایــت از اســتادکاران و فعــاالن
صنایعدســتی را داریــم کــه متأســفانه قریــب بهاتفــاق
مســئوالن و خــود ذینفعــان ،اطالعــی از ایــن قوانیــن ندارند
و در نتیجــه نمیتواننــد از فرصتهایــی کــه در کشــور
وجــود دارد ،اســتفاده کننــد.
وی خاطرنشــان کــرد :موضــوع بعــدی کــه بایــد بهویــژه
در وضــع کنونــی بــه آن توجــه شــود ،بحــث پــرورش کــرم
ابریشــم اســت کــه بیشــک یکــی از ضرورتهــا اســت و
متأســفانه در ایــن زمینــه بــا واردات بیشازحــدی مواجــه
هســتیم ،ایــن در حالــی اســت کــه میتوانیــم تکنولــوژی
تولیــد و فنــاوری کــرم ابریشــم را در کشــور داشــته باشــیم.
فرش شناسنامه دوم زنجان است
در همیــن زمینــه رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجارت
اســتان زنجــان بــا بیــان اینکــه زنجــان بیــش از  ۵۰هــزار
بافنــده فــرش دارد ،گفــت :در گذشــته برخــی افــراد فعــال
در صنعــت قالیبافــی نتوانســته بودنــد از تســهیالت بیمــه
اســتفاده کننــد ولــی خوشــبختانه بــا پایشــی کــه توســط
ســازمان تأمیــن اجتماعــی اســتان زنجــان گرفــت ،قالیبافان
واقعــی بیمــه شــدند .ناصــر فغفــوری ابــراز میکنــد :فــرش
شناســنامه دوم زنجــان اســت و بااینحــال بایــد فــرش
زنجــان جایــگاه خــود را پیــدا کنــد.
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان زنجــان
اظهــار میکنــد ۴۵ :درصــد فرشهــای صادراتــی اســتان
زنجــان فــرش ابریشــم و  ۵۵درصــد فــرش پشــمی و
تابلوفــرش اســت و بخــش عمــدهای از فرشهــای ابریشــم
بافتهشــده در اســتان صــادر میشــود.
فغفــوری ادامــه میدهــد :اســتان زنجــان در بحــث صنعــت
فــرش ظرفیتهــای خوبــی دارد و بایــد زیرســاختهای
الزم بــرای تحقــق ایــن امــر مهــم موردتوجــه قــرار گیــرد.
مدیرعامــل اتحادیــه فــرش روســتایی اســتان زنجــان نیــز
بــا بیــان اینکــه صــادرات فــرش اســتان بــا چالــش مواجــه
اســت ،ابــراز میکنــد :فــرش هــم بهعنــوان یــک کاال
دســتخوش وضعیــت اخیــر کشــور شــده و بــا گــران شــدن
دالر قیمــت مــواد اولیــه افزایــش  ۵۰درصــدی داشــته اســت
و حتــی قیمــت مــواد اولیــه فــرش ابریشــم  ۱۵۰درصــد
رشــد داشــته اســت.
ناصــر باباخانــی بــا بیــان اینکــه توســعه صــادرات فــرش
دســتباف نیازمنــد تأمیــن زیرســاختهایی اســت ،ادامــه
میدهــد :بایــد تســهیالت ویــژه بــرای تولیدکننــدگان فــرش
دســتباف ارائــه شــود.
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وی بــا بیــان اینکــه  ۸۵درصــد از فــرش دســتباف کشــور در
روســتاها تولیــد میشــود و ایــن اســتان هــم از ایــن امــر
مســتثنا نیســت ،ابــراز میکنــد :تنهــا  ۱۰الــی  ۱۵درصــد
فــرش دســتباف در مناطــق شــهری بافتــه میشــود.
فرش دستباف ،مکمل کشاورزی است
باباخانــی ،فــرش دســتباف را مکمــل کشــاورزی در اســتان
عنــوان کــرده و میگویــد :بایــد ایــن صنعــت حمایــت شــود؛
چراکــه درآمــد و معیشــت روســتاییان را تأمیــن کــرده و از
مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها نیــز جلوگیــری میکنــد.
مدیرعامــل اتحادیــه فــرش روســتایی اســتان زنجــان ابــراز
میکنــد :متأســفانه بــا گــران شــدن دالر ،تــوان خریــد
مــردم نیــز کــم شــده و روســتاییان بــرای تولیــد فــرش ،مواد
اولیــه را از ســازمان میخواهنــد و خواهــان ایــن هســتند کــه
ســرمایهگذاری را مــا انجــام بدهیــم.
صنعــت فــرش امــروز در اقتصــاد اســتان میتوانــد نقــش
مؤثــری را ایفــا کنــد ولــی تحقــق ایــن امــر مهــم نیازمنــد
پرداخــت تســهیالت و رفــع چالشهــا و کاهــش قیمــت
تمامشــده مــواد اولیــه اســت.
رئیــس اداره فــرش ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان زنجــان اظهــار میکنــد :طــی چهارماهــه اول امســال
میــزان صــادرات فرش دســتباف اســتان ســه میلیــون و ۷۸۵
هــزار دالر بــوده اســت.
محســن جعفــری میافزایــد :طــی ســال گذشــته در همیــن
بــازه زمانــی میــزان صــادرات فــرش اســتان ســه میلیــون و
 ۸۸۰هــزار دالر بــوده و در ســالجاری ســه درصــد کاهــش
صــادرات فــرش دســتباف اســتان بــوده اســت.
رئیــس اداره فــرش ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت اســتان
زنجــان تأکیــد میکنــد :فــرش اســتان زنجــان به کشــورهای
حــوزه خلیجفــارس ،آلمــان ،کانــادا ،روســیه ،لبنــان ،ایتالیــا،
برزیــل ،فرانســه و انگلیــس صــادر میشــود.
جعفری بـا بیـان اینکـه هدفگـذاری امسـال برای صـادرات
فـرش دسـتباف اسـتان زنجـان  ۱۲میلیـون دالر اسـت،
میگوید :در سـالهای گذشـته فرش استان به کشـور آمریکا
نیـز صـادر میشـد کـه این امـر امـروز محقـق نمیشـود.
رئیــس اداره فــرش ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان زنجــان ادامــه میدهــد :کیفیــت فــرش دســتباف
اســتان زنجــان بســیار خــوب شــده و همچنیــن طبیعــی
بــودن مــواد اولیــه فــرش زنجــان شــامل پشــم ،ابریشــم و
رنــگ باعــث افزایــش کیفیــت ایــن فرشهــا میشــود.
وی در خصــوص وضعیــت فــرش دســتباف در زنجــان نیــز
اظهــار میکنــد :شــرایط سیاســی کشــور ،دســت تاجــر

فــرش و قالیبــاف نیســت و کاهــش  ۲درصــدی صــادرات
فــرش دســتباف زنجــان طــی چهارماهــه امســال نیــز در
نتیجــه ایــن تحــوالت بــوده اســت.
رئیــس اداره فــرش ســازمان صنعت ،معــدن و تجارت اســتان
زنجــان بــا بیــان اینکــه فــرش ابریشــم زنجــان بیشــترین
مشــتریان خــود را از کشــورهای چیــن ،روســیه و ژاپــن دارد،
ابــراز میکنــد :صــادرات فــرش ابریشــم بــه ایــن کشــورها
بــرای اســتان خــوب اســت.
زنجــان در بحــث صــادرات فــرش دســتباف تاجــر
بومــی نــدارد
جعفــری بــه چالشهــای فــرا روی صــادرات فــرش
دســتباف در اســتان زنجــان نیــز اشــارهکرده و میگویــد:
نبــود تجــار بومــی ،چالــش دیگــر صــادرات فــرش دســتباف
اســتان اســت؛ در دهــه  ۷۰و  ۸۰ایــن اســتان  ۲۵تاجــر فرش
داشــت ولــی امــروز آنهــا یــا پیــر شــدهاند و جانشــینی
بــرای خــود نداشــتند و یــا اینکــه وارد مشــاغل دیگــر شــدند.
وی خاطرنشــان میکنــد :تــورم داخلــی کشــور چالــش
دیگــری در صــادرات فــرش دســتباف اســتان اســت و ایــن
تــورم کشــورمان بــرای کشــورهای اروپایــی قابلپذیــرش
نیســت؛ چراکــه قیمــت تمامشــده در کشــور بــاال اســت و
کشــورهای اروپایــی ایــن تــورم را قبــول نمیکننــد.
جعفــری بیــان میکنــد :گــران شــدن مــواد اولیــه بــرای
تولیــد فــرش ،چالــش دیگــری اســت کــه فــرا روی صــادرات
فــرش در اســتان اســت.
افزایــش قیمــت مــواد اولیــه فــرش ،تولیــد را کنــد
میکنــد
رئیــس اداره فــرش ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت
اســتان زنجــان میگویــد :قیمــت مــواد اولیــه  ۵۰الــی
 ۶۰درصــد افزایــش پیداکــرده و ایــن امــر باعــث میشــود
تولیدکننــده رغبتــی بــرای خریــد نداشــته باشــد کــه ایــن
مهــم خــود را در صــادرات بــه عینــه نشــان میدهــد.
وی یــادآور میشــود :اعمــال تحریمهــای اقتصــادی،
کاهــش قــدرت خریــد مصرفکننــدگان و قیمــت بــاالی
تمامشــده فــرش باعــث کاهــش میــزان صــادرات فــرش
دســتباف اســتان میشــود.
فــرش زنجــان بــا همــه مشــکالت و چالشهــا ظرفیتهــای
شــکوفا نشــده بســیاری دارد کــه پشــت دیــوار بیتوجهــی
پنهــان مانــده و الزم اســت بــا نــگاه ویــژه بــرای رفــع موانــع
و مشــکالت زمینــه بالندگــی بیشــتر ایــن هنر-صنعــت
ســودآور مهیــا شــود.
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کاهــش بــارش هــا در چهارمحــال و
بختیــاری موجــب کاهــش منابــع آب
زیــر زمینــی و خشــک شــدن باغــات
شــده اســت.
سیدمحمدرضا اســتان چهارمحــال و بختیــاری یکــی از
اســتان هــای پــر بــارش و پــر آب کشــور
موسوی
در گذشــته بــود کــه امــروزه بــا مشــکل
کــم بارشــی مواجــه شــده اســت .بــارش هــا در چهارمحــال
و بختیــاری ســال بــه ســال کاهــش مــی یابــد و مشــکل کــم
آبــی در ایــن اســتان روز بــه روز بیشــتر مــی شــود.

کاهــش بــارش هــا بــر روی منابــع آب زیــر زمینــی تاثیــر
گذاشــته اســت ،قنــات هــا یکــی پــس از دیگــری در حــال
خشــک شــدن هســتند .آب دهــی چــاه هــا روز بــه روز کمتر
مــی شــود و برخــی از چــاه نیــز در آســتانه فصــل پاییــز
خشــک شــده انــد.
بــا نگاهــی بــه باغــات و خشــک شــدن سرشــاخه هــای
درختــان گــردو و بــادام متوجــه می شــویم کــه ایــن درختان
در فصــل تابســتان  از آب کافــی بهــره منــد نبــوده انــد .در
حــال حاضــر درختــان باغــات به علــت کمبــود منابــع آب در
ایــن اســتان در حــال خشــک شــدن هســتند.
وضعیــت خشــک شــدن درختــان در مناطقــی از
جملــه شهرســتان لــردگان و روســتاهای شهرســتان
شهرکرد(دســتگرد امامــزاده ،ســورک ،دهنــو ،ایرانچــه) بــه
خوبــی مشــاهده مــی شــود .برخــی باغــات بــه صــورت کامل
در ایــن مناطــق خشــک شــده انــد.
مدیــر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری در زمینــه
کــم آبــی و کاهــش بــارش هــا گفــت :اســتان چهارمحــال و
بختیــاری بــا مشــکل کاهــش بــارش هــا مواجــه شــده اســت
و کــم آبــی در ایــن اســتان ایجــاد شــده اســت.
شــاهرخ پارســا بیــان کــرد :کاهــش بــارش هــا در ایــن
اســتان از ســال زراعــی  ۸۷-۸۶آغــاز شــده اســت و همچنــان
ادامــه دارد.
وی بــا بیــان اینکــه تجمیــع کمبــود بــارش در ایــن اســتان
بــه یــک هــزار و  ۳۰۰میلــی متــر رســیده اســت ،اظهــار
داشــت :میانگیــن بــارش ســاالنه چهارمحــال و بختیــاری
 ۵۸۰میلــی متــر اســت.
مدیــر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه
اینکــه عمده بــارش هــای چهارمحــال و بختیاری در گذشــته
بــه صــورت بــرف بــوده اســت ،اظهــار داشــت :در حــال حاضر
الگــوی بــارش در چهارمحــال و بختیــاری تغییــر کرده اســت
و بــارش هــا در طــول فصــل زمســتان بــه صــورت بــاران
اســت.
وی تصریــح کــرد :در گذشــته  ۶۵درصــد بــارش هــا بــه
صــورت بــرف در ایــن اســتان گــزارش مــی شــده اســت و
ایــن در حالــی اســت کــه امــروز  ۲۰درصــد بــارش هــا در
ایــن اســتان بــه صــورت بــرف اســت.
مدیــر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری بــا اشــاره بــه
کاهــش  ۴۶درصــدی بارندگــی در چهارمحــال و بختیــاری،
اظهــار داشــت :میــزان بارندگــی ســال زراعــی جــاری
چهارمحــال و بختیــاری نســبت بــه میانگیــن ســال زراعــی
گذشــته  ۴۱درصــد کاهــش بارندگــی دارد.
وی عنــوان کــرد :میــزان بارندگــی ســال زراعــی جــاری
چهارمحــال و بختیــاری نســبت بــه میانگیــن بلنــد مــدت
دوره مشــابه  ۴۶درصــد کاهــش بارندگــی دارد.
مدیــر کل هواشناســی اســتان چهارمحــال و بختیــاری ادامــه
داد :میــزان بارندگــی ســال زراعــی جــاری چهارمحــال و
بختیــاری نســبت بــه ســال زراعــی کامــل  ۴۶درصــد کاهش
بارندگــی دارد.
وی تاکیــد کــرد :میانگیــن وزنــی بارندگــی ســال زراعــی
جــاری چهارمحــال و بختیــاری  ۳۱۲.۴میلــی متــر گــزارش
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شــده اســت.
مدیــر کل هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد:
طــی پیــش بینــی هــای انجــام شــده در ســال زراعــی جدید
بــارش هــا از ســال گذشــته بیشــتر مــی شــود امــا جبــران
کننــده کمبــود بــارش هــا نیســت.
کارشــناس منابــع آب و اســتاد دانشــگاه در زمینــه کاهــش
بــارش هــا گفــت :افزایــش دمــای هــوا در چهارمحــال و
بختیــاری از مهمتریــن دالیــل تغییــر الگــوی بــارش از بــرف
بــه بــاران بــوده اســت.
علــی حســین صبــوری بیــان کــرد :افزایــش گازهــای گلخانه
ای موجــب گــرم شــدن هــوا مــی شــوند کــه ایــن امــر نیــز
در پــی صنعتــی شــدن وتوســعه واحــد هــای صنعتــی ایجاد
مــی شــود.
وی ادامــه داد :افزایــش اســتفاده از ســوختهای فســیلی
نقــش مهمــی در افزایــش گازهــای گلخانــه ای در ســطح
اســتان وکشــور دارد.
ایــن کارشــناس منابــع آب تاکیــد کــرد :طــی بررســی هــای
انجــام شــده دمــای هــوا در مــاه مــرداد نســبت بــه دوره

مشــابه ســال گذشــته  ۱.۷درجــه ســانتیگراد و نســبت بــه
میانگیــن بلنــد مــدت  ۱.۵درجــه افزایــش داشــته اســت.
وی گفـت :تغییر الگـوی بارش در این اسـتان از بـرف به باران
موجـب شـده اسـت کـه آب حاصـل از بـارش در خـاک نفوذ
نکنـد و از طریـق آب هـای جـاری و رودخانـه هـا از اسـتان
خارج شـود .این در حالی اسـت کـه منابع زیـر آب زیرزمینی
در این اسـتان تقویت نمی شـوند وسـطح آب های زیرزمینی
در ایـن اسـتان کاهش مـی یابد.
وی بیـان کـرد :کاهـش سـطح آب هـای زیرزمینـی موجـب
فرونشسـت زمین می شـود که در حـال حاضر در بسـیاری از
مناطـق چهارمحال و بختیاری مشـاهده شـده اسـت.
قنـات هـا در چهارمحـال و بختیـاری یکـی از مهمتریـن
منابـع تامیـن کننده آب بخـش کشـاورزی و باغی در اسـتان
چهارمحـال و بختیـاری به شـمار مـی رونـد که در تابسـتان
امسـال بـا کاهـش شـدید آبدهـی مواجـه شـده اند.
قنــات هــا در ایــن اســتان بــه صــورت مســتقیم دیگــر
نمــی تواننــد آب باغــات را تامیــن کننــد و بســیاری از
کشــاورزان و باغــداران در ایــن اســتان در کنــار قنــات
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اســتخر ایجــاد کــرده انــد و آب را در ابتــدا بــه مــدت
شــش الــی  ۲۴ســاعت ذخیــره ســازی مــی کننــد تــا
حجــم آب افزایــش یابــد  و ســپس آب را بــرای آبیــاری
مصــرف مــی کننــد.
در ایــن میــان مشــاهده تعــداد بیشــمار تانکــر های فلــزی در
باغــات کشــاورزی خــود بیانگــر وضعیــت کمبــود آب بــرای
آبیــاری باغــات در ایــن اســتان اســت.
یکــی از کشــاورزان روســتای دســتگرد امامــزاده شهرســتان
شــهرکرد گفــت :باغــداران و کشــاورزان ایــن منطقــه بــا
مشــکل کــم آبــی مواجه شــده انــد و باغــات ایــن منطقــه در
حــال خشــک شــدن اســت.
اســماعیلی بیــان کــرد :منابــع آب زیرزمینــی در ایــن منطقه
بســیار کــم شــده اســت و برخــی از چــاه هــای آب خشــک
شــده اســت.
وی ادامــه داد :باغــداران در حــال حاضــر در برخــی مناطــق
بــه امیــد اینکــه بــارش هــا در ســال آینــده افزایــش یابنــد و
مشــکل کــم آبــی بــر طــرف شــود از تانکــر بــرای آبیــاری
اســتفاده مــی کننــد تــا تابســتان امســال ســپری شــود و
درختــان خشــک نشــوند.
وی گفــت :برخــی باغــداران نیــز بــاغ هــا را رهــا کــرده انــد و
هزینــه ای نیــز بــرای آبیــاری بــا تانکــر نمــی کننــد کــه ایــن
باغــات خشــک شــده انــد.

امیرحسین
عظیمی

بنــدر «گــوادر» پاکســتان و بنــدر چابهــار
دو بنــدری هســتند کــه بــا توجــه بــه
تحــوالت منطقــه بــه زودی در آرایــش
سیاســی-اقتصادی جدیــد بــه دو بنــدر
راهبــردی خــارج از خلیــج فــارس تبدیــل
مــی شــوند.

چابهــار و «گــوادر» دو بنــدر کوچــک ماهیگیــری ســالهای
دور بــا فاصلــه حداکثــر  ۶۵مایــل از هــم کــه هرکــدام شــاهد
حضــور ابرقدرتهــای اقتصــادی بــا ســرمایهگذاریهای
عظیــم بــرای دسترســی بــه بازارهــای افغانســتان و آســیای
میانــه اســت.
در یــک دهــه اخیــر بــه دلیــل اتفاقاتــی کــه در خلیجفــارس
و همچنیــن تحوالتــی کــه در حــوزه قیمــت تمامشــده و
هزینههــای حملونقــل و صدالبتــه ســایر کشــتیها اتفــاق
افتــاده ،آرایــش اقتصادی-سیاســی منطقــه در حــال تغییــر
اســت .بخــش عمــده فعالیتهــای اقتصــادی ،تولیــدی
و ترانزیتــی از خلیــج فــارس درحــال حرکــت بــه ســمت
دریــای عمــان هســتند؛ درحــال حاضــر عمــده تجــارت
دریایــی ایــران یعنــی  ۹۰درصــد در بنــادر خلیــج فــارس
اســت ۹ ،درصــد در دریــای خــزر و تنهــا یــک درصــد در
عمــان.
«گــوادر» در پاکســتان ،چابهــار در جمهــوری اســامی ایــران
و «صحــار» در عمــان سـ ه بنــدر مهــم خــارج از خلیــج فارس
هســتند کــه هرکــدام گــوی ســبقت را از دیگــری گرفتــه
و درحــال پیشــرفت روزافزونــی هســتند؛ درمیــان آنهــا
چابهــار هرچنــد بهصرفهتــر و مطمئنتــر اســت امــا بــا
رونــد کندتــری درحــال پیشــرفت اســت.
زمان تعیین کننده جذب بار و کاال
براســاس توافقــات انجــام شــده بیــن دو کشــور چینیهــا
در یــک بــازه زمانــی  ۱۵ســاله ۶۲ ،میلیــارد دالر در بنــدر
«گــوادر» پاکســتان در  ۶۵مایلــی چابهــار ســرمایهگذاری
میکننــد کــه تاکنــون نیــز  ۱۴میلیــار دالر از حجــم
ســرمایهگذاری خــود را وارد میــدان کردهانــد؛ بنــدر
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 ۱۰۰۰هکتــار باغــات گــردو در چهارمحــال و بختیاری
خشــک شد
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان چهارمحــال و بختیــاری نیــز در ایــن زمینــه بــا
اشــاره بــه اینکــه کاهــش بــارش هــا و کمبــود منابــع آب بــر
روی باغــات اســتان تاثیــر گذاشــته اســت ،گفــت :درختــان
گــردوی چهارمحــال و بختیــاری بــه خاطــر کــم آبی خشــک
شــدند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه درختــان گــردوی چهارمحــال
و بختیــاری بــه خاطــر کــم آبــی خشــک شــدند ،اظهــار
داشــت :یــک هــزار هکتــار از درختــان گــردوی چهارمحــال
و بختیــاری بــه علــت کــم آبی و خشکســالی خشــک شــدند.
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان چهارمحــال و بختیــاری عنــوان کــرد :ایــن اســتان
دارای هفــت هــزار هکتــار بــاغ گــردو اســت کــه یــک هــزار
هکتــار از آن بــه علــت خشکســالی و کاهــش بــارش هــا
خشــک شــده اســت.
خشک شدن  ۳۰۰قنات در چهارمحال و بختیاری
مدیـر آب وخـاک و امـور فنـی و مهندسـی جهادکشـاورزی
چهارمحـال و بختیـاری نیـز در ایـن زمینه با اشـاره بـه اینکه
تعداد قنات های خشـک شـده چهارمحال و بختیاری افزایش

یافـت ،اظهـار داشـت :در حـال حاضـر بیـش از  ۳۰۰قنـات
چهارمحـال و بختیاری خشـک شـده اسـت.
طاهــر نوربخــش عنــوان کــرد :در اســتان چهارمحــال و
بختیــاری  ۸۴۰قنــات وجــود دارد.
مدیــر آب وخــاک و امــور فنــی و مهندســی جهادکشــاورزی
چهارمحــال و بختیــاری تاکیــد کــرد :تمــام قنــات هــای
چهارمحــال و بختیــاری بــا کاهــش آبدهــی  ۴۰تــا ۶۰
درصــدی مواجــه شــده انــد  .وی ادامــه داد :الیروبــی قنــات
هــا در ایــن اســتان مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت تــا
خســارت هــای بخــش کشــاورزی کاهــش یابــد.
بررســی هــای میدانــی از وضعیــت قیمــت باغــات در ایــن
اســتان نشــان مــی دهــد کــه قیمــت باغــات نســبت بــه
گذشــته کاهــش یافتــه اســت .کمبــود منابــع آب بــرای
آبیــاری باغــات بــر روی قیمــت باغــات تاثیــر گذاشــته اســت
و قیمــت هــا را کاهــش داده اســت.
فروشــنده هــا باغــات در ســطح اســتان افزایــش یافتــه
وتعــداد خریــداران نیــز کاهــش یافتــه اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه بایــد تمهیــدات الزم بــرای خشــک
شــدن باغــات در ســطح اســتان در نظــر گرفتــه شــود و
حمایــت هــای الزم در ایــن زمینــه انجــام شــود .خشــک
شــدن باغــات موجــب بیــکاری باغــداران و افزایــش نــرخ
بیــکاری در ســطح اســتان مــی شــود.

فرصت ها و تهدیدهای بندرهای چابهار و
گوادر /رقابت تجاری دریای عمان
«صحــار» عمــان نیــز در یــک بــازه زمانــی  ۱۰ســاله۲۵ ،
میلیــارد دالر ســرمایهگذاری خارجــی جــذب کــرده و
بنــدر تــازه تاســیس «دوقــم» عمــان نیــز خــود را بــرای
تبدیــل شــدن بــه یــک هــاب توزیعــی منطق ـهای آمــاده
میکنــد.
امــا هرچنــد «صحــار» و ســپس در مراحــل بعــد «دوقــم»
در کشــور عمــان درحــال پیشــرفت هســتند امــا بــرای
چابهــار جــای نگرانــی بیشــتر در مقایســه بــا بنــدر
«گــوادر» احســاس میشــود؛ چابهــار و گــوادر هــردو

خــود را آمــاده میکننــد کــه بــا جــذب بــار و کاال در
خــارج از خلیــج فــارس ،راه ابــر قدرتهــای اقتصــادی
همچــون چیــن و هنــد و درمراحــل بعــد ســایر کشــورهای
اقیانــوس هنــد را بــه بازارهــای دس ـتنخورده افغانســتان
و آســیای میانــه بــاز کننــد.
از ســوی دیگــر کشــورهای محصــور در خشــکی آســیای
میانــه نیــز تمایــل فراوانــی بــرای ارتبــاط دریایــی بــا
آبهــای آزاد از راه چابهــار و گــوادر دارنــد؛ فــارغ از
مشــکالت سیاســی برخــی از ایــن کشــورها باهــم مثــا 
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افغانســتان بــا پاکســتان امــا زمــان تعیینکننــده جــذب
صاحبــان بــار و کاالی ایــن کشورهاســت کــه باعــث شــده
بنــدر چابهــار فعــا عقــب تــر بمانــد.
بنــدر «گــوادر» بــا ســرمایهگذاری عظیــم چینیهــا
خــود را آمــاده میکنــد تــا در ســال  ۲۰۵۰میــادی
بهظرفیــت  ۴۰۰میلیــون تــن در ســال برســد و عالوهبــر
ارتبــاط شــرق آســیا ،چیــن و حــوزه اقیانــوس هنــد بــا
آســیای میانــه و افغانســتان ،ارتبــاط مســتمر چیــن را
بهعنــوان آنتــن فرعــی جــاده ابریشــم بــا قفقــاز ،روســیه و
شــرق اروپــا برقــرار کنــد.
چابهــار هــم دقیقــا همیــن رویــا را در ســر دارد ،ارتبــاط
بــا کشــورهای حــوزه اقیانــوس هنــد بــا آســیای میانــه،
افغانســتان ،قفقــاز تــا شــرق اروپــا؛ امــا نــه میــزان
ســرمایهگذاری در چابهــار و نــه مقــدار توســعه آن متناســب
بــا گــوادر پاکســتان اســت ،در چابهــار تاکنــون حداکثــر ۱
میلیــارد دالر ســرمایهگذاری داخلــی صــورت گرفتــه و افــق
توســعه آنهــم رســیدن بــه ظرفیــت  ۷۷میلیــون تــن
درســال اســت کــه نــه بــا افــق  ۴۰۰میلیونــی گــوادر و نــه
بــا ســرمایهگذاری  ۱۴میلیــارد دالری چینیهــا متناســب
اســت.
همیــن اختالفــات فاحــش در میــزان توســعه و
ســرمایهگذاری اســت کــه موجــب اظهــار نگرانــی برخــی
مدیــران شــده اســت .رئیس مجمــع نماینــدگان سیســتان
و بلوچســتان اظهــار داشــت :بــا توجــه بــه توســعه ســریع
بنــادر همســایه و رقیــب چابهــار عــدم تکمیــل بهموقــع
بنــدر چابهــار و پسکرانههــای ریلــی و جــادهای آن
خســاراتی را بــه کشــور وارد میکنــد کــه جبــران آن
چندیــن دهــه زمــان میبــرد.
بــه گفتــه محمــد نعیــم امینــی فــرد ،باوجــود تأکیــد مکــرر
رهبــر معظــم انقــاب مبنــی بــر توســعه ســواحل مکــران و
بهویــژه بنــدر چابهــار امــا طرحهــای توســعهای در ایــن
بنــدر همچنــان درگیــر رونــد اداری و کمبــود منابــع مالــی
اســت و بیــم آن مــیرود بــا تعلــل در اجــرای پروژههــای
زیرســاختی و جــذب بــار و مشــتری در بنــادر رقیــب ضــرر
جبرانناپذیــری بــه کشــور وارد شــود.
رئیــس مجمــع نماینــدگان سیســتان و بلوچســتان
خاطرنشــان میکنــد :بنابرایــن چابهــار نیازمنــد
تســهیلگری بیشــتر بــرای حضــور ســرمایهگذاران
داخلــی و خارجــی و همزمانــی آن بــا اجــرای طرحهــای
زیرســاختی اســت و ایــن همزمانــی نیازمنــد منابــع مالــی
روشــن و مشــخص بــرای پروژههاســت کــه ایــن مهــم
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اراده و عــزم ملــی را بــرای اختصــاص منابــع ویــژه بــرای
تعییــن تکلیــف و تســریع در پروژههــای زیرســاختی در
چابهــار میطلبــد.
رئیــس مجمــع نماینــدگان سیســتان و بلوچســتان تاکیــد
میکنــد :کشــور چیــن رقابــت تنگاتنگــی را از طریــق بنــدر
گــوادر ایجــاد و تعهــد کــرده کــه در یــک بــازه زمانــی ١٠
ســاله  ۴۸میلیــارد دالر در ایــن منطقــه هزینــه کنــد کــه
ایــن رقــم بــا مبلــغ موردنظــر توســط کشــوری همچــون
هنــد کــه  ۸۰میلیــون دالر را بــرای ســرمایه گــذاری در بندر
چابهــار درنظــر گرفتــه قابــل مقایســه نیســت ،بنابرایــن باید
بــه خوبــی بدانیــم کــه رقابــت بــا حجــم ســرمایه گــذاری
صــورت گرفتــه توســط چینــی هــا بــه عنــوان یکــی از قدرت
هــای جهانــی کــه  4میلیــارد دالر ذخیــره ارزی دارد بــه هیچ
وجــه کار آســانی نبــوده و نیازمنــد یــک برنامــه ریــزی مدون
اســت.
گوادر فرصتی برای چابهار البته با توسعه همزمان
یــک کارشــناس اقتصــاد دریامحــور امــا نظــر دیگــری دارد و
توســعه گــوادر را فرصتــی بــرای چابهــار میدانــد و میگویــد:
گــوادر میتوانــد در ترانزیــت و ترانشــیپ کاالی آســیای
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میانــه بــه مــا کمــک کنــد.
حســین شــهدادی میافزایــد :بحــث بــر ســر بــودن و
یــا نبــودن گــوادر اســت ،بایــد ببینیــم بــودن گــوادر بهتــر
اســت و یــا نبــودن آن قاعدتــا در مباحــث تخصصــی خدمات
بنــدری و ترانزیــت و ترانشــیپی کــه میخواهــد انجــام شــود
گــوادر بــه مــا خیلــی کمــک میکنــد.
وی تصریــح میکنــد :درحــال حاضــر بــا وجــود آســیبپذیر
بــودن خلیــج فــارس ،تنها یــک درصــد تجــارت ایــران خارج
از خلیــج فــارس اســت ،مــا بایــد در ابتــدای امــر بــا کمــک به
توســعه بنــادر خــارج خلیــج فــارس از جملــه چابهــار بــار را
بــه بنــادر خــارج از خلیــج فــارس هدایــت کنیــم و ســپس
چســبندگی بــار ایجــاد کنیــم.
ایــن کارشــناس میگویــد :بهنظــر مــن همزمــان بــا
توســعه چابهــار بایــد بــه توســعه گــوادر بهعنــوان مکمــل
چابهــار کمــک کنیــم .بــرای هدایــت بــار از خلیــج فــارس
بــه دریــای عمــان و چابهــار نیــز بایــد در چابهــار تســهیالت
دهیــم و زیرســاخت فراهــم کنیــم و بــار را بــا برندینــگ و
مارکتینــگ بنــدر چســبنده کنیــم.
شــهدادی تاکیــد میکنــد :بنــدر چابهــار ،صحــار و گــوادر
میتواننــد در یــک لــوپ مســیری خــارج از خلیــج فــارس
مکمــل هــم باشــند و بازاریابــی ،برندینــگ و مارکتینــگ را
مکمــل بــا هــم در ایــن لــوپ مســیری انجــام دهنــد.
وی میگویــد :وجــود پتانســیل ترانزیتــی و ترانشــیپی
خــارج از حــوزه خلیــج فــارس موجــب شــده اســت
بنــادر چابهــار ،صحــار و گــوادر بــا ســرمایه گــذاری هــای
کشــورهای منطقــه و فــرا منطقــه بــا حرکــت شــتابنده
ای در زمینــه زیــر ســاخت هــای بنــدری و تجهیزاتــی در
حــال فعالیــت باشــند.
ایــن کارشــناس اقتصــاد دریامحور درعیــن حال خاطرنشــان
میکنــد :باوجــود مکمــل بــودن چابهــار ،گــوادر و صحــار
بهعنــوان بنــادری در خــارج از خلیــج فــارس و در آرایــش
جدیــد اقتصــادی منطقــه امــا چابهــار بایــد بــا تکمیــل
زیرســاختهای پسکرانــهای ریلــی و جــاده بــه صحــار و
بهویــژه گــوادر برســد وگرنــه بــدون شــک بــا جــذب بــار و
چســبندگی کاال در گــوادر و صحــار؛ ضربــات جبرانناپذیری
بــه کشــور وارد میشــود.
هرچه باشــد؛ هرچنــد چابهــار و گــوادر در مباحــث تخصصی
بنــدری میتواننــد مکمــل هــم باشــند امــا توسعهشــان
بایــد متــوازن باشــد؛ چیــزی کــه چابهــار فعــا در آن عقــب
اســت و نیــاز بــه عــزم جامــع بــرای تکمیــل زیرســاختهای
ریلــی و جــادهای اش را دارد.
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سکینه اسمی

امســال بــا وجــود کاهــش  430هزارتنــی
تولیــد ســیب در آذربایجــان غربــی بــا
شناســایی و رایزنــی بازارهــای هــدف
جدیــد ،پیــش بینــی مــی شــود میــزان
صــادرات ایــن محصــول افزایــش خوبــی
داشــته باشــد.

آذربایجــان غربــی بــا ســهم  ۴۰الــی  ۴۵درصــدی تولیــد
ســیب کشــور از ســالیان گذشــته تــا کنــون رتبــه اول تولیــد
ایــن محصــول را بــه خــود اختصــاص داده و امســال نیــز بــا
وجــود کاهــش  ۴۳۰هزارتنــی محصــول ،همچنان رتبــه اول
را دارد.
هــر ســال دپــوی نامناســب ســیب هــای زیردرختــی در
کنــار جــاده هــای اســتان بــه ســوژه روز و اول رســانه هــا
در خصــوص ایــن محصــول اســتراتژیک تبدیــل مــی شــد
کــه امســال بــر اســاس تدابیــر اندیشــیده شــده دپــوی ایــن
محصــول در کنــار جــاده هــا ممنــوع اســت.
در حــال حاضــر معیشــت بیــش از  ۸۰هــزار خانــوار اســتان
بــهصــورت مســتقیم از طریــق تولیــد محصــوالت باغــی
تامیــن میشــود امــا هــر ســال بــازار پــس از تولیــد ،بــه
صرفــه نبــودن هزینــه هــای تولیــد و فــروش ،هزینــه بــاالی
کارگــر ،نبــود ســورت و بســته بنــدی مناســب ،وجــود
دالالن و واســطه هــا ،ســودجویی صنایــع تبدیلــی و خریــد
بــا قیمــت نــازل محصــوالت کشــاورزی از جملــه ســیب
مشــکالت زیــادی را پیــش روی ایــن خانوارهــا و اقتصــاد
اســتان قــرار مــی دهــد.
ایــن مشــکالت در کنــار نبــود تجهیــزات و ماشــین آالت روز
در کنــار بازارهــای ســنتی ســیب اســتان از جملــه عــراق و
ترکیــه نیــز موجــب شــده بــود بــازار ســیب آذربایجــان غربی
ســود چندانــی عایــد باغــداران و اســتان نکنــد امــا در دو
ســال اخیــر شناســایی بازارهــای جدیــد ،ممنوعیــت دپــوی
ســیب هــای زیردرختــی در کنــار جــاده هــا و افزایــش
قیمــت خریــد ســیب زیردرختــی بارقــه هــای امیــد را در دل
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دپوی سیب درکنار جاده ها ممنوع شد/
افزایش صادرات با وجود کاهش تولید

باغــداران زنــده کــرده اســت.
امســال کاهــش  ۴۳۰هزارتنــی ســیب در آذربایجــان
غربــی داریــم
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان غربــی در
خصــوص آخریــن وضعیــت تولیــد ســیب در اســتان گفــت:
امســال پیــش بینی مــی شــود از باغــات ســیب اســتان ۷۷۰
هزارتــن محصــول برداشــت شــود .ایــن در حالــی اســت کــه
ســال گذشــته میــزان ســیب تولیــدی اســتان یــک میلیــون
و  ۲۰۰هزارتــن بــود.
اســمعیل کریــم زاده ســرمازدگی بــارش تگــرگ و ســرمای
بهــاره را از عوامــل کاهــش میــزان ســیب تولیــدی اســتان
عنــوان کــرد و گفــت :از میــزان ســیب تولیــدی  ۱۵۰هزارتن
ســیب درجــه یــک ۳۰۰ ،هزارتــن ســیب ممتــاز۱۷۰ ،
هزارتــن ســیب درجــه یــک و  ۱۰۰هزارتــن نیــز ســیب
درجــه ســه اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اســتان آذربایجــان غربــی از لحــاظ مقدار
کشــت و تولیــد ســیب درختی ،رتبــه نخســت کشــور را دارد
ادامــه داد :پراکندگــی باغهــای ســیب بــه وســعت شــهرهای
آذربایجــان غربــی اســت و شهرســتان ارومیــه با دارابــودن ۵۹
درصــد از ایــن باغهــا رتبــه نخســت تولیــد ســیب آذربایجــان
غربــی را داراســت و شهرســتانهای ســلماس ،مهاباد ،اشــنویه،
نقــده و میانــدوآب در رتبــه هــای بعــدی قــرار دارنــد.
وی ســطح زیرکشــت باغــات ســیب در اســتان را  ۵۶هــزار
هکتــار اعــام کــرد و اظهــار داشــت :بــا وجــود کاهش ســیب
تولیــدی در اســتان بخشــی از محصــول تولیــدی بــه مصــرف

تــازه خــوری رســیده و پــس ازذخیــره ســازی میــزان ســیب
مــورد نیــاز بــه خصــوص بــرای تنظیــم بــازار شــب عیــد
بخشــی نیــز بــه کشــورهای خارجــی صــادر مــی شــود.
دپــوی ســیب هــای زیردرختــی در کنــار جــاده هــا
ممنــوع اســت
کریــم زاده در خصــوص مشــکل بــازار پــس از تولیــد ســیب
در اســتان گفــت :امســال تدابیــر زیــادی بــرای جلوگیــری
از بــروز مشــکالت از جملــه دپــوی ســیب هــای تولیــدی
در کنــار جــاده هــا ،رایزنــی بــا بازارهــای جدیــد از جملــه
افغانســتان و پاکســتان ،حــذف دالالن و واســطه هــا انجــام
گرفتــه شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه هــر ســال بخشــی از ســیب هــای
زیردرختــی تولیــدی در کنــار جــاده هــای اســتان نگهــداری
مــی شــد افــزود :ایــن اقــدام ضمــن بدنــام شــدن بازار ســیب
اســتان ،بــه لحــاظ بهداشــتی نیــز موجــب بــروز مشــکالتی
مــی شــد کــه امســال مقــرر شــده اســت بــا همــکاری
انتظامــی اســتان و تشــدید نظــارت معاونــت بهداشــت
دانشــگاه علــوم پزشــکی از دپــوی ســیب هــای زیردرختــی
در کنــار جــاده هــا جلوگیــری شــود.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان غربــی بــا
بیــان اینکــه ســیب هــای زیردرختــی کــه بــه صــورت فلــه
ای بــرای فــروش بــه کارخانجــات صنایــع تبدیلــی اســتان
دپــو مــی شــدند امســال در کیســه هــای نایلونــی نگهــداری
خواهنــد شــد اضافــه کــرد :امســال ســیب هــای صنعتــی و
زیــر درختــی بــه قیمــت  ۶الــی  ۷هــزار ریــال خریــداری می
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شــود کــه بــا توجــه بــه افزایــش قیمــت پیــش بینــی مــی
شــود مشــکلی در بــازار ســیب زیردرختــی مثــل ســالهای
گذشــته شــاهد نباشــیم.
کریــم زاده در خصــوص حــذف دالالن و واســطه هــا از بــازار
ســیب اســتان گفــت :دالالن و واســطه هــا نــه تنهــا در
بــازار ســیب بلکــه در تمامــی بخــش هــای خریــد و فــروش
همیشــه عده ای واســطه و دالل وجــود دارد یکــی از کارهایی
کــه مــی تــوان در ایــن بخــش انجــام داد ســاماندهی ایــن
دالالن و واســطه هــا هســتند چــرا کــه خــذف آنهــا تقریبــا
امکانپذیــر نیســت.

MEHR

ایجــاد خــط ویــژه و ســبز بــرای محصــوالت
کشــاورزی در گمــرکات آذربایجــان غربــی
وی در خصــوص صــادرات ســیب هــای تولیــدی اســتان
گفــت :ســال گذشــته در مجمــوع  ۷۰۰هــزار تــن ســیب از

صادراتــی از جملــه ســیب خبــر داد و افــزود :بــه دلیــل
کمبــود کامیــون هــای یخچــال دار بخشــی از محصــوالت
کشــاورزی از جملــه ســیب بــا ماشــین هــای ویــژه حمــل
محصــوالت صادراتــی کشــاورزی بــه خــارج صــادر مــی
شــود ولــی بــه دلیــل صــف خودروهــا در برخــی مواقــع در
گمــرکات رایزنــی شــده اســت خــط ویــژه و ســبز بــرای
تــردد خودروهــای حامــل محصــوالت صادراتــی کشــاورزی
از ســیب بــدون معطلــی در صف توســط گمــرکات در اســتان
ایجــاد شــود.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی آذربایجــان غربــی عــراق،
افغانســتان ،پاکســتان ،روســیه و کشــورهای حــوزه خلیــج
فــارس را از مهمتریــن بازارهــای صادراتــی ســیب عنــوان
کــرد و گفــت :پیــش بینــی مــی شــود امســال صــادرات قابل
توجهــی از ســیب هــای تولیــدی بــه ایــن کشــورها داشــته
باشــیم.

کل کشــور بــه خــارج صــادر شــده کــه از ایــن میــزان ۵۰
درصــد ســهم اســتان آذربایجــان غربــی بــود و امســال بــا
توجــه بــه رایزنــی بــا بازارهــای جدیــد پیــش بینــی مــی
شــود ایــن میــزان افزایــش یابــد.
کریــم زاده راه انــدازی پایانــه صادراتــی ،ایجــاد غرفــه هــای
عرضــه مســتقیم محصــوالت کشــاورزی ،ایجــاد بــورس
منطقــه ای و تقویــت حضــور تشــکلهای بخش کشــاورزی در
افزایــش صــادرات محصــوالت کشــاورزی را از اقدامــات ایــن
ســازمان در راســتای تســهیل بــرای حــل مشــکالت پیــش
روی بــازار ســیب اســتان عنــوان کــرد.
وی در خصــوص مشــکل نبــود کامیــون هــای یخچــال دار
و نیــز موضــوع بســته بنــدی مناســب ســیب هــای تولیــدی
گفــت :در طــول دو ســال گذشــته برای حل مشــکل ســورت
و بســته بنــدی اقــدام بــه اعطــای تســهیالت کــم بهــره
بانکــی بــه صادرکننــدگان کــرده ایــم کــه امســال نیــز برنامه
ریــزی شــده  ۱۰۰میلیاردتومــان وام بــه صــورت ســرمایه در
گــردش بــه صادرکننــدگان ســیب اســتان پرداخــت شــود.
کریــم زاده در خصــوص مشــکل کامیــون هــای یخچــال دار
نیــز گفــت :از محــل خــط اعتبــاری نوســازی و بهســازی
مکانیزاســیون کشــاورزی و نیــز از محــل وام هــای ایجــاد
اشــتغال پایــدار روســتایی تــاش داریــم اقــدام بــه خریــد و
نوســازی نــاوگان کنیــم کــه امیدواریــم ایــن هــدف امســال
محقــق شــود.
وی از ایجــاد خــط ویــژه و ســبز در گمــرکات اســتان بــرای
تــردد راحــت خودروهــای حامــل محصــوالت کشــاورزی

هزینــه هــای تولیــد محصــوالت کشــاورزی بــا ارز
شــناور حســاب مــی شــود
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی باغــداران ارومیــه در خصــوص
وضعیــت بــازار ســیب اســتان در ســالجاری گفــت :متاســفانه
امســال بــه دالیــل شــرایط جــوی و بــارش تگــرگ شــاهد
کاهــش قابــل توجهــی در زمینــه تولیــد ســیب در اســتان
بودیــم کــه بــه تنهایــی موجــب ضــرر و زیــان باغــداران
اســتان شــده اســت.
امیــر مــرادی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته میانگیــن تولیــد
ســیب در هــر هکتــار  ۲۵تــن بــود کــه امســال ایــن میــزان
بــه  ۱۲تــن کاهــش یافتــه اســت اظهــار داشــت :ایــن در
حالــی اســت کــه هزینــه هــای صــرف شــده در هــر هکتــار
ثابــت بــوده و حتــی امســال افزایــش زیــادی داشــته امــا
میانگیــن تولیــد کمتــر از ســال گذشــته بــود کــه ایــن امــر
موجــب گالیــه منــدی باغــداران شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه امســال باغــدار بــا افزایــش دو برابــری
قیمــت نهــاده هــا از جملــه کــود و ســموم شــیمیایی ،جعبــه
هــای بســته بنــدی پالســتیکی و کاغــذ هــای بســته بنــدی
بــه همــراه هزینــه هــای آبیــاری و کارگــر مواجــه بود افــزود:
اما بــه دلیــل ســرمازدگی محصــول کمتــری در واحد ســطح
برداشــت مــی کنــد که گویــای میــزان ضــرر و زیان باغــداران
اســت.
مــرادی بــا بیــان اینکــه در زمــان حاضــر هزینــه هــای انجــام
شــده توســط باغــداران بــر اســاس ارز آزاد و شــناور بــازار
حســاب مــی شــود گفــت :ایــن در حالــی اســت کــه ســال
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گذشــته قیمــت هــر کیلــو ســیب زیردرختــی  ۴۰۰تومــان
بــود کــه امســال بــا رشــد  ۲۰درصــدی بــه  ۶۰۰تومــان
رســیده امــا قیمــت نهــاده هــا و هزینــه تولیــد محصــول
بــرای باغــدار بــا توجــه بــه وضعیــت ارز  ۱۵۰درصــد رشــد
داشــته اســت.
مدیرعامــل شــرکت تعاونــی باغــداران ارومیــه همچنیــن بــا
انتقــاد از اقــدام دولــت در خصــوص ســپرده گــذاری ارزی
افــزود :الاقــل بخــش کشــاورزی بایــد از ایــن اقدام مســتثنی
شــود چــرا کــه بــه شــدت باعــث ضــرر و زیــان باغــداران می
شــود چــون باغــداران هزینــه هــای تولیــد را بــا نرخ ســوم ارز
پرداخــت مــی کننــد و ســپرده گــذاری ارزی بــا نــرخ دولتــی
بــه ضــرر بخــش کشــاورزی اســت.
خــرد بــودن باغــات مشــکل اساســی بــازار ســیب
در آذربایجــان غربــی اســت
مــرادی همچنیــن بــا بیــان اینکــه هــر ســال کارخانجــات
تبدیلــی اســتان بــرای ســود بیشــتر همزمــان بــا فصــل
خریــد ظرفیــت خــود را کاهــش مــی دهنــد و بهانــه
هــای نبــود ســرمایه در گــردش دارنــد تــا محصــوالت
را بــا قیمــت کمتــری بخرنــد افــزود :امســال بــه ماننــد
ســال گذشــته اعــام کــرده ایــم اگــر ســیب و محصــوالت
کشــاورزی تولیــدی در ارومیــه و اســتان بــا نــرخ مناســب
و مصــوب خریــداری نشــود بــر اســاس رایزنــی بــا ســایر
اســتانها محصــول تولیــدی بــه کارخانجــات صنایــع تبدیلــی
ســایر اســتانها منتقــل کــرده و بــه فــروش مــی رســانیم تــا
باغــداران بیــش  از ایــن متضــرر نشــوند.
مدیرعامــل تعاونــی باغــداران ارومیــه کارخانجــات صنایــع
تبدیلــی و نبــود قیمــت مشــخص خریــد را از دیگــر
چالشهــای پیــش روی بــازار ســیب اســتان اعــام و اضافــه
کــرد :نبــود قیمــت خریــد مناســب و مشــخص ،وجــود
دالالن و واســطهها در کنــار وجــود کارخانجــات صنایــع
تبدیلــی کــه نهایــت تــاش را بــرای خریــد ارزان محصــوالت
کشــاورزی از جملــه ســیب میکننــد متاســفانه معضــل
حــل نشــده ای اســت کــه کشــاورزان اســتان هــر ســال بــا
آن درگیــر هســتند.
مــرادی خــرد بــودن باغــات ســیب در اســتان را از دیگــر
مشــکالت پیــش روی بازار ســیب اســتان عنــوان کــرد گفت:
خــرد بــودن باغــات ســیب اســتان ســبب شــده کشــاورزان
بــه دلیــل صرفــه اقتصــادی نداشــتن از تکنیکهــای روز و
مکانیزاســیون بخــش کشــاورزی نتواننــد اســتفاده کننــد و
همچنــان محصــوالت تولیــدی افــت کیفیت داشــته باشــند     .
اظهــارات مــرادی در حالــی صــورت مــی گیــرد کــه رئیــس
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت آذربایجــان غربی امســال
بــه بــازار خــوب صــادرات ســیب از اســتان خــوش بین اســت
و اظهارداشــت :ســال گذشــته بــر اســاس رایزنــی بــا بازارهای
جدیــد از جملــه افغانســتان صــادرات خوبــی در بخــش
ســیب را شــاهد بودیــم کــه امســال پیــش بینــی مــی شــود
ایــن اتفــاق تکــرار شــود.
جعفــر صــادق اســکندری بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته
 ۲۵۰الــی  ۳۰۰هــزار تــن ســال گذشــته ســیب تولیــدی
اســتان بــه خــارج از کشــور صــادر شــد افــزود :امســال
ضمــن رایزنــی بــا بازارهــای ســنتی ســیب اســتان از
جملــه عــراق و ترکیــه بازارهــای جدیــد از جملــه روســیه،
افغانســتان و پاکســتان نیــز عالقمنــد بــه ســیب هــای
تولیــدی اســتان هســتند.
وی در خصــوص دپــوی ســیب هــای زیردرختــی در کنــار
جــاده هــا نیــز گفــت :امســال بــر اســاس برنامــه ریــزی های
صــورت گرفتــه ایــن مشــکل حــل شــده کــه امیدواریــم بــا
اجرایــی شــدن نظــارت بهداشــت و اقــدام بــه موقــع انتظامی
اســتان دیگــر شــاهد دپــوی نامناســب ایــن محصــول
اســتراتژیک در کنــار جــاده هــا نباشــیم.
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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.

پایان چشم انتظاری  ۳۶ساله خانواده
شهید ابوالفضل کلهر

تشییع پیکر شهید محمد جواهری در همدان
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مراسم تشییع پیکر شهید
مدافع حرم «اصغر الیاسی»

ورود پیکر مطهر  ۱۱شهید به مشهد

ورود پیکرهای مطهر  ۹شهید گمنام و
یک شهید مدافع حرم به کرمان
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اعالم عزای حسینی و تعویض
پرچم حسینیه اعظم زنجان

آیین « مجمع پال » درروستای
کوهستانبهشهر

آئین سنتی یا عباس
یا عباس در شاهرود
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حرکت نمادین کاروان نینوا در بیرجند

دسته عزاداری مشق شمشیر
نجفی های مقیم قم

سیاهه فروشی در بازار همدان
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عزاداری و علم گردانی
روستای هزاوه اراک

غبار روبی ضریح مطهر حضرت
عبدالعظیمحسنی(ع)

مراسمشاهحسینگویان
در تبریز
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مراسم شیرخوارگان حسینی
در استانها

مراسم شیرخوارگان حسینی
در استانها

هشتمین تجمع عاشورائیان کرج

