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فهرست مطالب
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ــد؛ ســالیان ســال  ــت )ع( را در ســینه دارن ــی هســتند کــه حــب اهــل بی کردهــا هــم مردمان
میزبــان زوار عتبــات عالیــات بوده انــد و خــاک قــدوم آنهــا را طوطیــای چشــمان خــود قــرار 

ــود بــرای پذیرایــی از زوار کربــا. ــه ای ب ــه اش مهمانخان ــد؛ دیــاری کــه هرخان داده ان

تغییــر نــرم ســبک مداحی هــا و تهاجــم فرهنگــی بــا تقدس زدایــی از عزاداری هــا، برخــی از 
مجالــس عــزاداری در مــاه محــرم را بــا ســبک های ســخیف و ریتمیــک پرشــور، ولــی خالــی 

از شــعور همــراه کــرده اســت.

ــد  ــین)ع( را ســر بریدن ــه گــران و جاهــان منحــرف در ســال ۱۶ هجــری قمــری، حس فتن
بــه نیــت اینکــه اســام ســر بریــده شــود، امــا غافــل از اینکــه، نهضــت عاشــورا، چــراغ راهــی 

بــرای هدایــت بشــریت شــد.

بــرای دیــدن یکــی از مهم تریــن 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.

تکـــیه حســینی
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برنامههــای متنوعتریــن و مفصلتریــن از یکــی
عــزاداریدرایــاممحــرموصفــردریــزدبرگــزارمیشــود
ــهســنتهایکهــنآراســتهاســتکــه واغلــبمراســمب
ــت. ــیاس ــایقدیم ــنآیینه ــهای ــی«ازجمل »پوشکش
یــزدرامــردماقصــینقــاطکشــوروحتــیخــارجاز
کشــورتنهــابــهبافــتتاریخــیوبناهــایخشــتوگلــی
ــه ــندبلک ــردنمیشناس ــربهف ــیکاریهایمنحص وکاش
یــزدشــهریاســتکــهمراســمعــزاداریآنبــرایســیدو
ســاالرشــهیدان،حضــرتاباعبــداهللالحســین)ع(ویــاران

ــیدارد. ــهرتیمثالزدن ــال،ش ــاندرکرب ــهیدایش ش
ــال ــهکرب ــرایشــهدایواقع ــیب ــهمراســمروضهخوان البت
بــهویــژهامــامحســین)ع(وبــرادرباوفــایایشــان،
حضــرتابوالفضــلالعبــاس)ع(درهمــهایــامســال
اغلــبخانههــا،حســینیهها، دریــزدبرپاســتودر
مســاجدوتکایــا،درطــولمــاهحداقــلیــکبــارمراســم

روضهخوانــیبــهصــورتدورهایبرگــزارمیشــود.
امــامراســمروضهخوانــیدرایــاممحــرموصفــروحــالو
هــوایدیگــریداردوایــنســنتهایقدیمــیاســتکــه
ــال ــامس ــایرای ــایس ــرروضهه ــاراازدیگ ــنروضهه ای

ــد. ــاوتمیکن متف

ــی  ــه قدمت ــنتی ک ــی س ــزد؛ آیین ــی ی پوش کش
ــال دارد ــش از ۲۰۰ س بی

تقریبــاهــرروزازمــاهمحــرم،یــکســنتوآییــنبــرای
ــزاداری ــمهایع ــهمراس ــودداردوهم ــزدوج ــرادری اج

ــت. ــتهاس ــیآراس ــنتهایقدیم ــهس ب
ــلشــدهو ــکآییــنتبدی ــهی ــیکــهب یکــیازبرنامههای

ــاهمحــرماجــرامیشــود،مراســمپوشکشــی ــازم درآغ
اســتکــهدریــزدقدمتــیحداقــل۲۰۰ســالهدارد.

ــزد ــهی ــگعام ــانفرهن ــیازمحقق ــهرمضانخان صدیق
ــردهای ــوشپ ــت:پ ــیگف ــمآیین ــنمراس ــوردای درم
بــزرگونقاشــیشــدهواغلــبدارایرنــگروشــناســت
ــاجد، ــاطمس ــهحی ــازازجمل ــایروب ــرایمکانه ــهب ک
حســینیههاوحتــیحیــاطخانههــامــورداســتفاده

قــرارمیگیــرد.
ویبیــانکــرد:درگذشــتهازآنجــاکــهمکانهــایروبــاز
ــرایدر ــدب ــورخورشــیدبودن درمعــرضتابــششــدیدن
امــاننــگاهداشــتنمــردمازگرمــاوتابــشمســتقیمنــور
ــق ــمازطری ــایضخی ــاطنابه ــاراب ــید،پوشه خورش
بــر میشــد، نصــب پشــتبامها در کــه پایههایــی

ســقفایــنمکانهــامیگســتراندند.

پوش کشــی از گذشــته در خانه هــای قدیمــی 
ــد ــام می ش ــزد انج ی

ــا ــیدرخانهه ــنکارحت ــرد:ای ــوانک ــیعن رمضانخان
نیــزمرســومبــودزیــرادرگذشــتهشــیوهمعمــارییــزد،
ــهنحــویکــهیــکحیــاط ــودب شــیوهحیــاطمرکــزیب
درمرکــزخانــهقــرارداشــتواتاقهــادورتــادورحیــاط

ــد. واقــعشــدهبودن
مــردم کــه ســال مختلــف ایــام در افــزود: وی
میخواســتنددرخانههــایخــودمراســمیبــهویــژه
ــا ــهاصطــالحیزدیه ــد،ب ــاکنن ــیبرپ مراســمروضهخوان
ــل ــامح ــباتاقه ــنترتی ــهای ــدوب ــاالمیکردن ــوشب پ
ــل ــزی،مح ــاطمرک ــانوحی ــیاززن ــتقراروپذیرای اس

اســتقراروپذیرایــیازمــردانبــود.
ادامــهداد:درگذشــتهاغلــبمراســم رمضانخانــی
عــزاداریعصرهــایــاصبحهــابرگــزارمیشــدبــههمیــن
ــه ــزاریروضــهب ــاتبرگ ــلپوشکشــییکــیازالزام دلی
شــمارمیرفــتامــااکنــونکــهدربســیاریمــوارد،
مراســمهاشــبهابرگــزارمیشــود،پوشکشــیبــه
دســتفراموشــیســپردهشــدهکــهالبتــهبســیاریهــم
ــاکو ــردوخ ــودازگ ــانخ ــدنمهمان ــرایمصــونمان ب
...حتــیاگــرمراســمیدرشــبداشــتهباشــند،بــازهــم

میکننــد. پوشکشــی
ــی ــمروضهخوان ــادرمراس ــهتنه ــان ــنروزه ــاای پوشه
ــنتی ــایس ــفرهخانههاوهتله ــاطس ــرازحی ــرف ــهب بلک
نیــزمشــاهدهمیشــودزیــراهــمبــهنوعــینشــانگرآداب
ــزیرا ــاطمرک ــمحی ــتوه ــننیزدیهاس ــوموس ورس
ازگرمــایشــدیدوگــردوخــاکودرســایرایــامســالاز

ــیدارد. ــیمصــونم ــایاحتمال بارشه
جنــسپارچــهایــنپوشهــابســیاربــاکیفیــتاســتبــه
نحــویکــهممکــناســتدرمکانهــادههــاســالمــورد
اســتفادهقــرارگیــردوقــرارگرفتــندائــمآندربرابــرنــور

خورشــید،گزنــدیبــهآنواردنکنــد.
پــوشبــرایاینکــهازعبــورومــرورهــواجلوگیــری
ــوز ــودوهن ــهمیش ــاستهی ــسکرب ــبازجن ــد،اغل نکن
ــزدتعــدادبســیارمحــدودیکارگاههــایپــوش هــمدری
ــابســیار ــهفعالیــتآنه ــهالبت ــدک دوزیفعالیــتمیکنن

ــت. ــدوداس ــدکومح ان
میکنــد، توجــه جلــب پوشهــا ایــن در آنچــه
ــاانجــامشــدهوقدمــت نقاشــیهاییاســتکــهرویآنه

»پوش کشی« حال وهوای یزد را کربالیی کرد/ دارالعباده در سوگ حسین)ع(
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برخــیازآنهــابــهبیــشاز۲۰۰ســالمیرســد.
تقریبــاطــرحمشــترکهمــهپوشهــا،یــکشــیربــههمــراه
شمشــیراســتکــهالبتــهعــدهایبرداشــتدیگــریازایــن
ــه ــهدرواقع ــان،ریش ــننش ــتای ــاواقعی ــدام ــاندارن نش
ــورا ــرعاش ــایعص ــهدرتعزیهه ــویک ــهنح ــالداردب کرب
ــزاســتفاده ــزدربســیاریازمناطــقازعروســکشــیرنی نی

میشــود.

آداب ویژه پوش کشی در مسجد جامع یزد
گرچــهپوشکشــیدرآغــازمحــرمدراغلــبمســاجدو
حســینیههابرگــزارمیشــودامــادربرخــیمکانهــااز
جملــهمســجدجامــعیــزد،پوشکشــیویــژه۱۰روز
ــل ــدروزیقب ــیچن ــتوپوشکش ــراس ــاهصف ــیم پایان
ــراد ــودواف ــزارمیش ــژهبرگ ــیوی ــموآداب ــامراس ازآنب
زیــادیبــرایتماشــایایــنمراســمدرمســجدجامــع

حضــورپیــدامیکننــد.
ــزدکــهحداقــل۳۵ســال ــایکــیازخانههــایقدیمــیی ام
اســتدردهــهاولمحــرمروضهخوانــیداردومراســم
ــزل ــود،من ــزارمیش ــژهایبرگ ــاآدابوی ــیآنب پوشکش

ــت. ــیزادهاس ــادهقان ــهیدمحمدرض ــدریش پ
مــادرشــهیددهقانــیزادهدرمــوردمراســمیکــههــرســال
ــت: ــود،گف ــزارمیش ــشبرگ ــرمدرمنزل ــهاولمح درده
ــد۲۱ســالهامکــهپســریبســیارنجیــب، ســال۱۳۶۰فرزن
ــه ــدب ــنوعالقمن ــردم،متدی ــام ــداراب ــلم ــدا،اه ــاخ ب

ــید. ــهشــهادترس ــود،ب ــوراب ــبعاش مکت
ــی ــدم،مراســمروضهخوان ویافــزود:پیــشازشــهادتفرزن
ــر ــاهصف ــهروزازم ــرموس ــاهمح ــهروزازم ــهدرس زنان
ــدم، ــاازســالشــهادتفرزن ــمام درمنــزلبرگــزارمیکردی
ــاندر ــردانوزن ــتریازم ــتبیش ــاجمعی ــمب ــنمراس ای

ــود. ــزارمیش ــرمبرگ ــهاولمح ده
فاطمــهبنادکــیعنــوانکــرد:روزاولمحــرم،وســایل
ــخ ــرایطب ــزرگب ــایب ــایســیاه،دیگه آشــپزی،پرچمه
ــن ــایههااززیرزمی ــواموهمس ــکاق ــاکم ــوشو...ب آش،پ
ــاصداده ــایلاختص ــنوس ــهای ــرب ــاالدیگ ــهح ــهک خان
ــالوه ــمع ــاه ــهب ــودوهم ــاطآوردهمیش ــهحی ــده،ب ش
ــز ــهرانی ــزاری۱۰روزروض ــاتبرگ ــی،مقدم ــرپوشکش ب

فراهــممیکننــد.
ــاز ــدازنم ــن۱۰شــب،بع ــهروضــهدرای ــاناینک ــابی ویب
ــه ــوداینک ــاوج ــزود:ب ــود،اف ــزارمیش ــاءبرگ ــربوعش مغ
ــا ــدحتم ــیبای ــود،پوشکش ــزارمیش ــبهابرگ ــهش روض
ــاوگــردوخــاک ــامهمانهــاازســرماوگرم انجــامشــودت
و...درامــانبماننــدوایــنســنتدرهــرحــالبایــدبرگــزار

شــود.

ــرکت در  ــس ش ــه هیچک ــمی ک ــی؛ مراس پوش کش
آن را فرامــوش نمی کنــد

مــادرشــهیددهقانــیزادهعنــوانکــرد:اینمراســم۳۷ســال
اســتکــههــرســالدرمنــزلمــابرگــزارشــدهوبــهبرکــت
اباعبــداهللالحســین)ع(هــرســالبــررونــقآنافــزودهشــده

اســت.
ویادامــهداد:هیچیــکازاقــواموهمســایههاروزاول
محــرمیــایــکروزقبــلازآنراهرگــزفرامــوشنمیکننــد
وحتمــابــرایپوشکشــیومراســمویــژهآنبــهمنــزلمــا
ــاشــوروحــالخاصــیاقــدامبــهپوشکشــیو میآینــدوب

ــد. ــاتمیکنن ــایزمقدم ــردنس ــمک فراه
ــردن ــاالک ــوشب ــوانپ ــهعن ــهازپوشکشــیب ــاک یزدیه
ــا، ــردنپوشه ــتهک ــابرافراش ــاب ــنروزه ــد،ای ــادمیکنن ی
ــا ــدوت ــارخــودراکامــالکربالیــیکردهان حــالوهــوایدی
ــر،پرچمهــایســیاه،پوشهــایبرافراشــته، ــاهصف ــانم پای
ــهنشــانهعــزایحســین)ع( نخلهــایمشــکیپــوشو...ب

ــد. ــیمیکنن ــهرخودنمای درش
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مــردمشــهرکرمــانعــزاداریســیدالشــهدارانیــزبــاتاریــخ
ــب ــاموک ــنروزه ــدوای ــرهزدهان ــودگ ــننخ وآدابوس
هــاوخیمــههــایعــزاداریامــامحســین)ع(یکــیپــساز

دیگــریدرخانــههــایتاریخــیشــهربرپــامــیشــود.
مــردمشــهرکرمــانازدیــربــازمراســمهایعــزاداریامــام
حســین)ع(ویارانــشرادرپهنــهتاریــخایــنشــهربرپــامی
کــردهانــد،وجــودنســخههــایعــزاداریوخیمــههایــیکه
قرنهــاقدمــتدارنــدوهمچنانعــزادارانامــامحســینرادر

پنــاهخــودمــیگیرنــدنشــانیبــرایــنادعاســت.
بــافــرارســیدنمــاهمحــرمچهــرهشــهرکرمــاننیــزتغییــر
کــردهاســت،مــردمکرمــانکــهبهصــورتســنتیعــزاداری
ــه ــهرازجمل ــنش ــیای ــایتاریخ ــودرادرمکانه ــایخ ه
ــی، ــامخمین ــجدام ــعومس ــجدجام ــه،مس ــهعزاخان صف
تکیــهقلعــهوبــازارتاریخــیکرمــان،خانــهخوشــرو،خانــه
ــر ــالاخی ــیدوس ــدط ــیکنن ــزارم ــاهللبرگ ــاجماش ح
برپایــیموکبهــایکوچــکوبــزرگدرســطحشــهرکرمــان
رانیــزبرپــامــیشــودوهمیــنامــرچهــرهخیابانهایشــهر

رانیــزتغییــردادهاســت.
ــا ــایب ــهه ــالتعزی ــرس ــهه ــانک ــهرکرم ــتاهایش روس
شــکوهیرابرگــزارمــیکننــدنیــزازهــماکنــوندرحــال
ــمهای ــرایمراس ــترب ــبوش ــاسواس ــهلب ــنوتهی تمری
روزهــایعاشــوراوتاســوعاهســتند،همچنیــنمراســمهای
ــاناز ــردمکرم ــاصم ــایخ ــهنذریه ــیوتهی ــهخوان روض
جملــهآبگوشــتامــامحســینینیــزدرگوشــهوکنــارشــهر

ــدهمــیشــود. دی
اکثــردســتههــایعــزاداریدرشــهرکرمــانوبــهخصــوص
درروســتاهاســابقهســالهاعــزاداریوســننمخصــوصبــه

خــودرادارنــد.
ــقآدابو ــانمطاب ــردمکرم ــومم ــیاریازآدابورس بس
رســومگذشــتههــمچنــاناجــرامــیشــودکهبــهبرخــیاز

ایــنمراســمهامــیتــواناشــارهکــرد.
ــهدر ــزتعزی ــنمراک ــیازمهمتری ــهیک ــانب ــتانکرم اس
ــت ــهیاف ــایتعزی ــیشــودونســخهه کشــورمحســوبم
شــدهدربــمقدمتــیمعــادلدوقــرندارنــدکــههمچنــان
ــهخصــوص ــمب ــاناجــرامــیشــود،ب ــهخوان توســطتعزی
ــه ــنعزاخان ــیازبزرگتری ــهیک ــرزه۸۲ب ــنل ــداززمی بع
ــلمــیشــودوگــروه ــاممحــرمتبدی هــایحســینیدرای
هــایعــزاداریدرایــنشــهربــهصــورتدســتهجمعــیبــه
برگــزاریمراســممــیپردازنــدوســفرههاینــذریهــزاران
نفــریدرایــنشــهربرپــامــیشــودوطــیســالهایاخیــر
ایــنعزاداریهــادرســطحملــینیــزمــوردتوجــهقــرارگرفته
ــهصــورتمســتقیمازرســانهملــیپخــشمــیشــود. وب

عزاداری ۹۰ ساله در خانه سید خشرو
ــه ــرمدرخان ــمهایمح ــزاریمراس ــاصبرگ ــهخ ــانمون ام
ــه ــوانب ــودکهمیت ــیش ــزارم ــانبرگ ــیکرم ــایتاریخ ه
خانــهســیدخشــرووهمچنیــنخانــهحــاجماشــاهلل
ــژه ــهصــورتوی ــرمب ــاممح ــه۱۴روزدرای ــردک ــارهک اش
ــاراهللهســتند. ــاتهــایعــزاداریوعاشــقانث ــانهی میزب
درایــنمیــانعــزاداریدرخانــهخشــروازشــکوهبیشــتری
ــام ــدانخشــرو،ســیدحســینن برخــورداراســت.جــدخان
ــهجــای ــاراب ــزاداریه ــنع ــهواســاسای ــهپای داشــتک
ــین ــامحس ــرام ــایمنب ــردمراپ ــتم ــتوسالهاس گذاش
ــنترا ــنس ــدشای ــدفرزن ــیدمحم ــدازویس ــاندبع نش
ــن ــینای ــیدحس ــدیس ــرانبع ــدازآنپس ــهدادوبع ادام
ــن ــدای ــایجدی ــله ــاالنس ــدوح ــهدادن ــنتراادام س
خانــدانهمــانخانــهرامیزبــانمــردمکرمــانمــیکننــد.
ــه ــانب ــردمکرم ــحدســتهدســتهم ــرروزصب ســاعت۳ه
ســمتمحلــهخواجــهخضرکرمــانرهســپارمــیشــوند،از
کوچــهپــسکوچــههــایمســقفوســاباطهــایشــهرمی

گذرنــدوبــهدربچوبــیمــیرســندکــههمیشــهدرشبــه
رویمــردمکرمــانبــازاســت.

ــبک ــهس ــهب ــنخان ــت،ای ــدهاس ــرشش ــهف ــیخان تمام
ــام ــت،تم ــالاس ــانفع ــهرهمچن ــیش ــایقدیم ــهه خان
ــقفهای ــا،س ــت،اتاقه ــتهاس ــبکگذش ــهس ــهب ارکانخان
گنبــدی،دربهــایچوبــی،حــوضوســطحیــاتهمــهچیــز

ــلســاختهشــدهاســت. ــهســالهاقب همــاناســتک
مــردمدســتهدســتهواردخانــهمــیشــوندوحیــاتواتــاق
هــایخانــهرامملــوازجمعیــتمــیکننــدوباقــیمانــده
ــروششــده ــهمف ــهک ــرافخان ــایاط ــاباته ــردمدرس م
اســتمــینشــینند،نمــازصبــحرامیخواننــدوپــایمنبــر
مــینشــینندواشــکمــیریزنــددرمیــانایــنجمعیــت
مهمانــانزیــادینیــزازاســتانهایمختلــفوجــودداردکــه

ــد. ــنمراســمراشــنیدهان ــاتای کرام
ــاطوخیمــه ــزحــوض،شمشــادهایحی ــایقرم ماهــیه
ایکــهســالهامیزبــانمــردمبــودهاســتدرفضایــیملــواز

عطــرگالبمــردمرابــهکربــالمــیبــرد.
ــا ــتوب ــرناس ــکق ــهی ــکب ــمنزدی ــنمراس ــتای قدم
ســنتهاوآدابورســوممــردمشــهردرهــمآمیختــهاســت.

تعزیه خوانی در چترود و زنگی آباد
ــههایــی ازدیگــرمراســمهــایخــاصمــردمکرمــانتعزی
ــگاه ــهرآرام ــنش ــار,ای ــهرجوپ ــژهدرش ــهوی ــهب اســتک
فرزنــدامــامموســیکاظــم)ع(اســتگفتــهمــیشــودوی
بــههمــراهشــاهچــراغبــهشــیرازمهاجــرتکــردهاســتامــا
پــسازدرگیــریدرشــیرازبــهجوپــارمــیآیــدودرنهایــت
درایــنشــهرتوســطدشــمناناهــلبیــتبــهشــهادتمــی
ــنشــهرکــهدر ــاممحــرمدرای ــاندرای ــردمکرم رســد.م
نزدیکــیشــهرکرمــاناســتحضــورمــییابنــدوعــزاداری

مــیکننــد.

خیمه های عزاداری در خانه های تاریخی کرمان/ عشق حسین غوغا می کند
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امــابــاشــکوهتریــنتعزیــههــایکرمــاندرچتــرود،زنگــی
ــادبرگــزارمــیشــوددرایــندوشــهرکوچــکازروزهــا آب
قبــلازبرگــزاریتعزیــههایتاســوعاوعاشــورامیــدانهایی
ــاراساســبو ــااجــارهصده ــیشــودوب ــمم وســیعفراه
ــزرگوایجــادجایگاههــای شــتروســاختخیمــههــایب
متعــددوتمریــنافــرادیکــهتعزیــههــاراانجــاممــیدهند
هــزاراننفــرراازگوشــهوکنــارکشــوربــهایــنشــهرهامــی

کشــانند.
ــتاهای ــهروروس ــندوش ــایای ــهه ــیاریازخان درببس
اطــرافبــهرویمــردمبــازمــیشــودوآبگوشــتیکــهویــژه
مــاهمحــرماســتطبــخمــیشــودکــهبــهآبگوشــتامــام

ــهرتدارد. حســینیش
ــندوروز ــورادرای ــوعاوعاش ــهتاس ــهواقع ــهصحن صحن
ــتعاشــورا ــیشــودودرنهای ــردماجــرام ــلچشــمم مقاب
کاروانهــایبــزرگونمادیــنامــامحســینســواربــراســب
ــیار ــهایس ــتدرتعزی ــادودرنهای ــیافت ــهراهم ــترب وش
پــسازطــیچنــدکیلومتــرصحنــهشــهادتامــامحســین

بــهتصویــرکشــیدهمــیشــودوخیمــههــاآتــشکشــیده
ــم ــزرگمراس ــیب ــبدرمیدان ــانش ــوندودرهم ــیش م
شــامغریبــانبــهنمایــشکشــیدهمــیشــودوایــنمراســم
بــزرگچنــدشــببعــددرمراســمبنــیاســدتوســطزنــان

ــهاتمــاممــیرســد. ایــنشــهرهاب

عزاداری در صفه عزاخانه
همچنیــنبرگــزاریمراســمعــزاداریکرمانــیهــادرصفــه
عزاخانــهکرمــانکــهدربــازارکرمــانانجــاممــیشــودایــن
مراســمنیــزهمــراهبــاآدابورســومخاصــیاســتهــزاران
ــن ــیتری ــیازقدیم ــذبیک ــانراج ــردمکرم ــرازم نف
ــت ــههم ــهب ــدک ــیکن ــورم ــزاداریدرکش ــایع مکانه

ــیشــود. ــانانجــامم ــانکرم بازاری
مرکــزکرمــانشناســیبرخــیازمراســمهایمــردمکرمــان

رااینگونــهشــرحمــیدهــد.

 مراسم چهل منبرون
اینمراسـمازعصرروزعاشـوراشـروعمیشـودومـردمپای
۴۰منبـرمینشـینندودرپایهرمنبرشـمعیروشـنمی
کنندوبهیادشـهدایکربالاشـکمـیریزندواعتقـاددارند

درنهایـتبـهحاجتخودمیرسـند.


 یا عباسی
ــتان ــوصدرشهرس ــهخص ــاب ــیه ــومکرمان ــررس ازدیگ
کوهبنــانتشــکیلدســتههــایســینهزنــی»یــاعباســی«
ــوعا ــایتاس ــوشدرروزه ــنپ ــورتکف ــهص ــهب ــتک اس
ــان ــاس)ع(«درمی ــدایعب ــمف ــوای»جان ــان ــوراب وعاش

ــت ــایرهیئ ــزادارانوس ع
هــایســینهزنــیوزنجیــر
دارند.بــا حضــور زنــی
در رفتــن برهنــه پــای
خاطــر بــه عاشــورا روز
اســیران بــا همــدردی
ســطح در نیــز کربــال
اســتانکرمــانمرســوم

اســت.

 علم گردانی
ــوری ــیوعاش ــمگردان عل
دادنازدیگــرســنتهــای
مــردمکرمــاناســتدر
ایــنآییــنافــرادمعتمــدمحلــیعلــمهایــیراکــهازچــوب
ــن وپارچــهســاختهشــدهاســت،حمــلمــیکننــدوازای

ــد. ــیکنن ــعآوریم ــردمراجم ــذوراتم ــقن طری

طبخ آبگوشت امام حسینی
درروزتاســوعاوعاشــوراتقریبــادرتمامــیتکیــههــاو
حســینیههــاگوســفندذبــحمــیکننــدکــهصــرفانجــام
پذیرایــیباعنــوانآبگوشــتامــامحســین)ع(ازعــزاداران

مــیشــود.
ــی ــانکــهقدمــتطوالن ازدیگــرســنتهــایمــردمکرم

ــت. ــوری«اس ــا»آشبلغ ــوری«ی دارد،دادن»عاش
ــان ــتعزیزش ــالازدرگذش ــکس ــهی ــیک ــوادههای خان
ــوعاو ــژهتاس ــهوی ــرمب ــهاولمح ــددرده ــتهباش نگذش
عاشــوراایــنآشراپیــشازطلــوعآفتــابمــیپزنــدوبیــن
مــردممحلــهتقســیممــیکننــد،مالیــدنکاهــگلبهســرو
صــورت،دربعضــیازنقــاطاســتانکرمــانهــمرایــجاســت.

مراسم زرتشتیان برای سوگواری امام حسین )ع(
برگــزاری بــرای احتــرامخاصــی زرتشــتیانکرمــان
ســوگواریامــامحســین)ع(قائــلهســتندومراســمویــژه
ــیدن ــاپوش ــردانب ــانوم ــد.زن ــیکنن ــزارم ــمبرگ ایه
ــاران ــرایامــامحســین)ع(وی لبــاسســفیددرآتشــکدهب

ــد. ــیپردازن ــزاداریم ــوگواریوع ــهس اوب
زرتشــتیانامــامحســین)ع(رادامــادایرانــیهــامــیداننــد
ــی ــامســومشــیعیانافتخــارم ــهام ــلب ــندلی ــههمی وب
ــه ــذایقیم ــنغ ــاپخت ــد.درروزعاشــورازرتشــتیانب کنن

ــذریمــیدهنــد. ــین ماننــدهــموطنــانکرمان

زرتشــتیانبــاخوانــدندعــاوطلــبادامــهراهآزادگاندنیــا
مراســمخــودرابرگــزارمــیکننــد.

زرتشــتیانکرمــانامــامحســین)ع(راســرورآزادگانجهان
مــیداننــد.

پرسه امام
ــه ــیزدهممحــرممراســم»پرس ــاس ــمت ــاییازده درروزه
ــه ــیاســدک ــامبن ــهن ــیشــودوگروهــیب ــام«اجــرام ام
ــپاری ــاکس ــمخ ــد،مراس ــاندهان ــودراپوش ــورتخ ص
ــنبرگــزارمــیکننــد. ــهصــورتنمادی ــالراب شــهدایکرب
خوانــدنخطبــهامــامســجاد)ع(وحدیــثکســاءدرشــب
ــی ــزارم ــانبرگ ــمدرکرم ــرمه ــهاولمح ــرده ــایآخ ه

ــود. ش
ــا ــسآلعب ــزاداریخام ــیوع ــهخوان ــمروض ــامراس ام
ــهدوموســوممحــرمدرســطح ــشدرده ــاوفای ــارانب وی
اســتانکرمــانتوســطخیــرانهــمچنیــنکســانیکــهنذر
کــردهانــددرمنــازلآنهــابرگــزاروادامــهپیــدامــیکنــد.
مــردماســتانکرمــانبــادارابــودنپیشــینهمذهبــی
ازگذشــتههایدوربــافــرارســیدنمــاهمحــرمبویــژه
روزهــایتاســوعاوعاشــورابــاآدابورســومخاصــیخاطــره
ســروروســاالرشــهیدانحضــرتامــامحســین)ع(ویــاران

باوفایــشرازنــدهمیکردنــد.

سه هزار هیئت مذهبی در کرمان فعال است
مدیــرکلتبلیغــاتاســالمیکرمــاناظهارداشــت:بیــشاز
ســههــزارهیئــتمذهبــیدرکرمــانثبــتشــدهانــدکــهاز
ماههــایقبــلکارســاماندهیوهماهنگــیاینهیاتهــابرای

برگــزاریمراســمهایمــاهمحــرمآغــازشــدهاســت.
ــزار ــزامدوه ــرد:اع ــانک ــیبی ــیجالل حجــتاالســالمعل
و۵۰۰مبلــغبــهمناطــقمختلــفبــهخصــوصروســتاهای
ــه ــانب ــزانجــامشــدهاســتومبلغ ــادهومحــرمنی دورافت

ــد. ــالمــیپردازن تببیــناهــدافقیــامکرب
ویبیــانکــرد:بیشــترینمیــزانایــنمبلغــانبــهمناطــق
ــدف ــدوه ــدهان ــتادهش ــتانفرس ــرقیاس ــیوش جنوب
ــهشــبهات،برگــزاریعــزاداریو ــی،پاســخب بصیــرتافزای

ــد. ــیکنن ــالم ــارادنب ــزاداریه ــرافدرع دوریازانح
ویگفــت:خوشــبختانهکرمــاندارایســابقهقابــلتوجهدر

برگــزاریمراســمهایعزاداریاســت.
ــیاه ــهرراس ــایش ــادربودیواره ــنروزه ــاای ــیه کرمان
ــش ــینویاران ــامحس ــوگام ــهس ــدوب ــردهان ــوشک پ

ــد. ــتهان نشس
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ناطــقمختلــفاســتانایــالمایــنروزهــادردرعــزاوماتــم
ســروروســاالرشــهیدانغــرقشــدهانــد.

محــرممــاهپــرازحــزنوانــدوهوفرهنگــیزنــدهتاهمیشــه
تاریــخاســت،فرهنگــیکهبــرپایــهآناتفاقــاتبــزرگتاریخ
شــکلگرفتــهاســتوهمانگونــهکــهامــامراحــلفرمودنــد
ــورا ــخعاش ــایتاری ــرگه ــهازب ــالمیبرگرفت ــالباس انق

اســت.
ایــنشــبهــاحــالوهــوایعجیبــیدرمناطــقمختلــف
اســتانایــالمبرقــراراســت،همــهدســتبــهدســتهــممی
دهنــدتــامراســمعــزایســاالرشــهیدانرابــاآبــروبرگــزار
ــته ــبگذش ــالمازش ــتانای ــایاس ــاجدوتکای ــد،مس کنن
صحنــهپرشــورعــزاداریونوحــهســراییعاشــقاناباعبداهلل

الحســین)ع(ویــارانباوفایــشاســت.
ــدهو ــین)ع(ش ــزادارحس ــالمع ــهرهایای ــایش ــایج ج
نــوای»یــاحســین«ازهــرجــاشــنیدهمــیشــود،هــرکس
بــهانــدازهتــوانووســعخــودفعــالاســت؛یکــیآشــپزی
مــیکنــد،دیگــریعــزاداریونفــربعــدیبــهعشــقامــام

حســین،غــذاینــذریزائــرانامــامراآمــادهمــیکنــد.

مراسمات خاص استان ایالم طی ایام محرم
ــوم ــاآدابورس ــدب ــربزنی ــهس ــالمک ــهازای ــرگوش ــهه ب
ــدام ــدنهرک ــهدی ــویدک ــیمواجــهمیش ــاوتوزیبای متف
ــن ــنای ــیازمهمتری ــایک ــودرادارد،ام ــاصخ ــذتخ ل
مراســمات،»چمــر«اســتکــهفقطبــرایمردهــاوبــزرگان
ــن ــزاریای ــدفازبرگ ــود.ه ــزارمیش ــلبرگ ــاای ــنی دی
مراســمنیزپاسداشــتاقدامــاتارزشــمندویــادآوریبزرگی

ــراداســت. ــناف ای
درمراســمچمــرهمســرایانضمــنســرودنهمزمــان
شعرشــانکــهدرمصیبــتســاالرشــهیداناســتبــههمراه
ــره ــیدای ــیحــولمیدان ــهآرام ــدگاندهــلوســرناب نوازن
ــانآنرا ــانمیهم ــردانوزن ــوففشــردهم ــهصف شــکلک

ــد. ــیآین ــهحرکــتدرم ــدب احاطــهکردن
تعزیــهشهرســتاندهلــرانقدمــت۱۰۰ســالهداردودر
فهرســتآثــارمعنــویملــیثبــتشــده،مــردمشهرســتان
دهلــراننمــازظهــرعاشــورارادرمحلمیــدانشــبیهخوانی
ــای ــتدع ــازوقرائ ــهنم ــسازاقام ــدوپ ــیکنن ــزارم برگ
زیــارتامــامحســیندرظهــرعاشــورابــهخانــهمــیرونــد.
ــام »چایینــه«ازدیگــرآدابورســوممــردماســتانطــیای
محــرماســت،چاینــهبــهمعنــایذکــرمصیبــتبــرمصائــب

ــیرا ــنچایینهخوان ــهای ــتک ــین)ع(اس ــامحس ــارانام ی
زنــاناســتانایــالمدرمجالــسعــزابــاســوزوگــدازخاصــی

ــد. ــاممیدهن انج
درایــنمراســممعمــوالنزدیــکبــه۵۰تــا۶۰زنودختــر
دورهــمجمــعمیشــوندوچاینهکنــان)ســینهزنــان(
بــرایامــامحســین)ع(وبــرادرشحضــرتعبــاس)ع(نالــه

میکننــد.

ــگ  ــن فرهن ــرای تبی ــت ب ــن فرص ــرم بهتری مح
ــت ــهادت اس ــاد و ش جه

امــامجمعــهایــالمدرایــنارتبــاطاظهــارداشــت:اســالماز
اولپیدایــش،بــاخــونشــهیدانومجاهــدانآبیــاریشــدو

بــهثمــررســید.
حجــتاالســالممحمــدنقــیلطفــیگفــت:تشــریح
ــدافو ــااه ــردمب ــردنم ــناک ــامحســین)ع(وآش ــامام قی
برنامههــایقیــامامــامحســین)ع(موجــبتقویــتفرهنــگ
جهــادوشــهادتدرجامعــهاســتکــهایــنمهــمبــرعهــده

ــاممحــرماســت. ــاندرای ــانومداح مبلغ
ویدیگــرهــدفقیــامعاشــورااجتنــابازانحــرافدانســتو
بیــانکــرد:عمــلبــهراهوروشعاشــوراچراغــیاســتبرای
ــدای ــهدامــندشــمنافتــادنون جلوگیــریازانحــرافوب
هیــاتمــنالذلــهســردادندرمقابــلظلــموجــوروســتم
ودفــاعازمحرومــانومســتضعفانجهــانوایــنهــدفدر

انقــالباســالمیتبلــوریافتــهاســت.
ــر ــروزیخــونب ــاهپی ــاهمحــرمرام ــالمم ــهای ــامجمع ام
ــههمــهنســلها شمشــیردانســتوافــزود:پیــامعاشــوراب
وهمــهعصرهــاآناســتکــهدرمقابــلدشــمنمقاومــتو
بــهطــورحتــمخــونبــرشمشــیرهمــوارهپیــروزومدافعان

اســالمنــابمحمــدیدرجهــانســربلندهســتند.

برنامــه هــای مختلــف فرهنگــی و مذهبــی در 
ــالم ــتان ای ــف اس ــق مختل مناط

ــار ــزاظه ــالمنی ــتانای ــالمیاس ــاتاس ــرکلتبلیغ مدی
ــه ــرمب ــاهمح ــیدرم ــغدین ــیومبل ــت:۴۵۰روحان داش
ــغو ــرایتبلی ــتانب ــناس ــتاییای ــهریوروس ــقش مناط
ترویــجفرهنــگعاشــوراییاعــزامشــدهکــهتعــدادیازایــن
مبلغــاندینــی،بومــیومــابقــینیــزازحــوزهعلمیــهقــم

ــد. ــزامشــدهان ــناســتاناع ــهای ب
حجــتاالســالممحمــدفتاحــیتصریــحکــرد:روحانیــونو
مبلغــاندینــیدرمــاهمحــرمبــهمنظــوربرگــزاریبرنامــه
هــایمختلــفمذهبــیودینــیازجملــهســخنرانی،بیــان
احــکام،امــربــهمعــروفونهــیازمنکــر،گفتمــاندینــی،

ــم ــزاریمراس ــی،برگ ــبهاتدین ــئواالتوش ــهس ــخب پاس
عــزاداریونوحــهســراییبــهایــناســتاناعــزاممــیشــوند.
مدیــرکلتبلیغــاتاســالمیاســتانایــالم،بــابیــاناینکــه
ــده ــظوزن ــرایحف ــیب ــلمهم ــرعام ــرموصف ــاهمح م
نگــهداشــتناســالماســت،افــزود:درایــنمــاهبایســتی
ــینی ــگحس ــوراوفرهن ــتعاش ــدفنهض ــیه ــهخوب ب
ــانتبییــن ــانوجوان ــهویــژهنوجوان ــرایآحــادمــردمب ب

ــود. ــریحش وتش
ویهــدفازقیــامامــامحســین)ع(ویــارانبــاوفایایشــان
رااحیــایدیــنرســولخــدا)ص(وامــربــهمعــروفونهــی

ازمنکــردانســت.

تمهیــدات انتظامــی و ترافیکــی بــرای ایــام محــرم 
ــالم در ای

فرمانــدهنیــرویانتظامــیاســتانایــالمنیــزدرایــنارتبــاط
اظهــارداشــت:کنتــرلترافیکــیوانتظامــینیــزدردســتور
کارپلیــساســتوبــارصــدهیئتهــایمذهبــیازطریــق
ــورد ــانم ــردآن ــاطوعملک ــموانضب ــری،نظ ــشتصوی پای

ســنجشوارزیابــیقــرارمیگیــرد.
نورعلــییــارییــادآورشــد:بــاتــالشهــایدســتگاههــای
ــاه ــایم ــزاداریه ــمع ــتان،مراس ــیاس ــیوانتظام امنیت
ــی ــزارم ــراروبرگ ــلبرق ــشکام ــتوآرام ــاامنی ــرمب مح

ــود. ش
ــای ــالســازیگشــته ــافع ــس،امســالب ــزود:پلی ویاف
ــه،و ــهلحظ ــهب ــریلحظ ــشتصوی ــاده،پای ــوارهوپی س
حضــورپــررنــگدرمســاجدوتکایــا،ســعیخواهــدکــرد،
امنیــتمطلــوبعــزادارانرادرتمــامنقــاطمختلــفاســتان

تامیــنکنــد.
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مردمــانکــردزاگرسنشــینآیینهــایزیبایــیبــرای
ســوگواریمــاهمحــرمداشــتندکــهبرخــیازآنهــادرگــذر

زمــانکمرنــگشــدهاند.
عشــقوارادتبــهاباعبــداهلل)ع(متعلــقبــهدیــنومذهــب
ــت ــچقومی ــههی ــقب ــهمتعل ــانک خاصــینیســت،همچن
ــوح ــهوض ــوعب ــنموض ــودهوای ــمنب ــیه ــژادخاص ون
درراهپیمایــیبــزرگاربعیــندیــدهمیشــودکــهاز
جایجــایجهــانوازهــردیــنوآیینــیگردهــممیآینــد
وبــانمایــشاوجاراداتزیباتریــنصحنههــاراخلــق

. میکننــد
کردهــاهــممردمانــیهســتندکــهحــباهــلبیــت)ع(را
درســینهدارنــد؛ســالیانســالمیزبــانزوارعتبــاتعالیــات
ــود ــمانخ ــایچش ــاراطوطی ــدومآنه ــاکق ــدوخ بودهان
ــود ــهایب ــهاشمهمانخان ــههرخان ــاریک ــد؛دی ــراردادهان ق

ــال. ــیاززوارکرب ــرایپذیرای ب
ــبیهخوانی ــهوش ــان،تعزی ــوور«زن ــهو»م ــدنمرثی خوان
ــا ــذریب ــفرههاین ــل،س ــموُکَت ــیَعلَ ــا،برپای کندولهایه
ــوم ــمورس ــنو...رس ــرگرفت ــهس ــی،ِگلب ــایمحل غذاه
ــا ــایدورت ــرماززمانه ــزایمح ــهع ــرایاقام ــاب کرده
همیــنامــروزاســتکــهبرخیهــادرگــذرزمــانکمرنــگ
برگــزار پرشــورتر هرســال عزاداریهــا امــا شــدهاند،

میشــود.


برپایــی »َعَلــم« و چرخانــدن »ُکَتــل« عــزا در 
آســتانه محــرم

ــار ــیاظه ــهشناس ــتادجامع ــمی،اس ــاقاس ــرعلیرض دکت
داشــت:بــرایبررســیآدابورســومیکــهدرمــاهمحــرمبه
ویــژهدهــهاولدردورهقاجــار،صفویــهو...برگــزارمــیشــد
بایــدبــهگذشــتهدوربرگردیــموبــهســراغکتابهــابرویــم؛
امــروزهاگرچــهعــزاداریهــابــهمــرورزمــانتغییــرشــکل
داشــتهولــیماهیــتآنتغییــرنکــردهبلکــهمثــالامــروزه

ــارا ــنروزه ــو،پوســتر،پالکــتو...ای ــقرادی ــردمازطری م
ــد. ــتهمیکنن برجس

ــد ــدازعی ــرموبع ــاهمح ــلازم ــتهقب ــزود:درگذش ویاف
ــرایاجــرایبرنامــههــای غدیــرافــکارعمومــیوجامعــهب
ــی ــوزم ــدوهن ــاهمیرفتن ــنم ــتقبالای ــهاس ــیب محرم
ــی ــامم ــرمانج ــلمح ــیقب ــمعروس ــیمراس ــمبرخ بینی
شــودچــونایــندومــاه،مــاهعــزااســتعمــالبــهویــژهدر
بیــنشــیعیانمراســمجشــنوعقــدوعروســیدرمحــرمو

صفــرکمتــرمــیشــود.
ــهمــاهعــزادرمســاجد ــرایورودب دکتــرقاســمیگفــت:ب
شــرایطرافراهــمودربخانــههــاحتــییــکپرچــمســیاه
کوچــک»یــاحســین)ع(«نصــبوعلــموکتــلدرمحــل

ــیشــد. ــادهســازیم ــزاداریآم ع
ایــناســتادجامعهشــناسبــااشــارهبــهاینکــهبایــدپیــشاز
شــباولمحــرمهمــهکارهــابــرایبرگــزاریمرســمآمــاده
بــود،افــزود:درایــنمــاهخانــوادههــاهمــهلبــاسمشــکی
ــماز ــهراع ــایش ــلفض ــنازقب ــیدندهمچنی ــیپوش م
محــالتومســاجدمشــکیوتــدارکاتروضــهخوانــیفراهم
ــوان، ــهخ ــوتنوح ــرادپییشکس ــالت،اف ــددرمح ــیش م
برنامــههــایکاریراتنظیــممــیکردنــدکــهایــندهــهاول
محــرماختصــاصبــهامــامحســین)ع(مــییافــتوکارهای

دیگــرتعطیــلمــیشــد.
ــذریشــاملشــربت، ــدارکن دکتــرقاســمیبیــانکــرد:ت
آب،حلیــم،آشوغــذابــهویــژهدرروزهــایتاســوعا
ــوش ــورتخودج ــهص ــردمب ــودوم ــترب ــورابیش وعاش
ــود ــاوج ــالبب ــشازانق ــیپی ــزاداریراحت ــماتع مراس
محدودیتهــایرضــاشــاهبرگــزارمــیکردنــدکــهالبتــهبعد

ــرد. ــداک ــتریپی ــعهبیش ــالبتوس انق
ــمات ــیدرمراس ــیجزئ ــهتفاوتهای ــهاینک ــارهب ــااش ویب
عــزاداریبیــنشهرســتانهــایاســتانمــیبینیــمافــزود:
بیــناعضــایهیئــتاعــماززنجیــرزنونوحهخــوان

ــط ــهتوس ــکنوح ــیازی ــودوبندهای ــادب ــیزی هماهنگ
همــهدرعــزاداریتکــرارمــیشــدهمچنیــندر۵۰ســال
ــد، ــهمیزدن ــزاداریحلق ــرایع ــاطب ــکحی ــشدوری پی
امــابــاافزایــشجمعیــتتراکــمجمعیــتعــزاداردرتاســوعا
ــه وعاشــورادریــکمــکانممکــننیســتبلکــههــرمحل
هیئتــیبــرایخــودداردکــهفضــایبــازیبــرایچرخــش
ــکیل ــینهزنانتش ــطس ــوازیتوس ــایم ــکیلصفه ــاتش ی
ــزادار ــردمع ــتم ــناس ــرای ــمب ــزرس ــکنی ــوداین میش
ــد. ــیآرامراهمیافتن ــامداح ــوانب ــهخ ــرنوح ــتس پش

ــات ــاطکرمانشــاههیئ ــرد:دربیشــترنق ــوانک قاســمیعن
ــرایبچــه ــاب ــمدرزنجیرزنیه ــیداری ســینهزنیوزنجیرزن
ــاچهــارســالهزنجیــرکوچکــیمــی هــایکوچــکســهت
خرنــدهمچنیــنقدیــمهــامردهــالبــاسســیاهبلنــدمــی
ــا ــد،ام ــیزدن ــرم ــازوزنجی ــاب ــتآنه ــهپش ــیدندک پوش

ــیپوشــند. ــاسمشــکیم ــروزبیشــترلب ام


هم آوایی نواهای کردی با »چمری« 
ــیاهو ــامس ــنای ــزدرای ــهچی ــههم ــهاینک ــارهب ــااش ویب
نمــادعــزااســتحتــیکتــلوســازعــزاافــزود:نوحــهخوان
ــود ــیوج ــمخودجوش ــدونظ ــیخوان ــدازم ــوزوگ ــاس ب
ــل ــبوکت ــهرهایکوچــکاس ــادرش ــیجاه دارددربرخ
ــبچمــریوآهنــگ ــاشــعرهایکــردیدرقال وچمــریب

ــیاســتفادهمــیشــود. هــایمحل
ــای ــهه ــتاننوح ــهرهایاس ــرد:درش ــوانک ــمیعن قاس
ــامــردمتکــرار ــدهمــیشــودت کــردیوفارســیهــمخوان
ــوعاو ــروعودرتاس ــباولش ــماتازش ــنمراس ــدای کنن
عاشــوراحضــورپــررنــگتــرمــیشــودازعــزادارانپذیرایی
ــتو ــوباس ــانخ ــتقبالجوان ــناس ــودهمچنی ــیش م

ــت. ــراراس ــانبرق ــنمی ــیدرای ــکاریکامل هم
ــاز ــهمراســمآغ ــزود:ازسرشــبک ــهشــناساف ــنجامع ای
ــاهــمیــک ــانب ــانمراســمهــمزنجیرزن مــیشــوددرپای

آیین های کرمانشاه؛ از چرخاندن »ُکَتل« عزا تا نوای سوزناک »َچَمری«
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ــرب ــجض ــاپن ــربی ــهض ــیس ــرزن ــیزنجی ــربخاص ض
ــین ــاحس ــکی ــهی ــدایب ــاص ــتب ــددرنهای ــیگرفتن م
ــه ــردمب ــمم ــوراه ــد؛درروزعاش ــیش ــمم ــیخت جمع
ــهمناســبتفصــلســال ــدب ــیمالیدن ســروســینهگلم
تابســتانوپاییــزکــههــوابارانــینبــودهمراهــینمادیــنبــا
پــایبرهنــهانجــاممــیشــدهمچنیــندرروزهایتاســوعاو
عاشــوراتوزیــعنــذریبیشــتربــودوبرخــیمــردمکــهنذری
ــه ــذریدرمحل ــین ــهیــکمتول داشــتندمــوادغذایــیراب
ــهازآن ــدک ــتریبرس ــتبیش ــهجمعی ــهب ــدک ــیدادن م

ــد. ــیبردن ــذام ــکغ ــرایدورونزدی ــرایفق ب
ــاشــکل ــمب ــروزهه ــرام ــنام ــهای ــاناینک ــابی قاســمیب
پیشــرفتهتــریدیــدهمــیشــود،گفــت:درگذشــتهزنجیــر
ــتند ــرادیهس ــروزاف ــاام ــودام ــدودب ــلزنمح زنوده
ــز ــردمکرمانشــاهنی ــدم ــیگذارن ــتم ــاوق ــنروزه ــهای ک
ــرای ــیتاریخــیب ــکجای ــاونالمل ــهمع ازگذشــتهدرتکی
برگــزاریمراســمعــزاداریجمــعمــیشــوندامــروز
محدودتــرشــدهواصطالحــامــردمهرجایــیمــیخواهنــد
بگوینــدبــههیئــتمــیرونــدمــیگوینــدتکیــهمــیرویم.
ــااشــارهبــهاینکــهدردهــهمحــرمبعضــیهــاروضــه ویب
زینبیــهوفاطمیــهمــیگیرنــدودرروزعاشــوراهمــهیــک
جــاجمــعمــیشــوندافــزود:درشــهرهایکوچکمــردمدر
ظهــرعاشــورابــهســمتمــزاروبرخــیبــهمســجدجامــع
مــیرونــدبعــدظهــرعاشــوراهــممنتظــرشــامغریبــانو
آتــشزدنپارچــهوخیمــههــاهســتندوهمچنیــنمراســم

ســومامــامهســتند.
بــهگفتــهایــنجامعــهشــناس،درمــاهصفــرهــمروزهایــی
مثــلبیســتوهشــتمصفــرواربعیــنراداریمعمــالدراین
دومــاهازاولمحــرمتــاآخــرصفــرفضــایعــزاداریفراهــم
اســتکــهدوســتیوارادتبــهاهــلبیــتپررنــگمیشــود
ومــردمبرنامــههــایشــادیرابــهعقــبمــیاندازنــدیــااز

قبــلتــدارکمــیبیننــد.
ــک ــودکانکوچ ــوراک ــهعاش ــندرده ــزود:همچنی ویاف
بــهعنــوانشــیرخوارگاهحســینیدرگهــوارههــاینمادیــن

ــد. فضــایســال۶۱هجــریراتداعــیمــیکنن


سقایی پیرمردها با مشک آب
قاســمیگفــت:همچنیــندرگذشــتهپیرمردهــابــامشــک
آببــهعــزادارانآبمــیدادنــدوخــودراگلمــیگرفتنــد
امــروزهجمعیــتزیــادشــدهازلیــوانهــاییکبــارمصــرف
اســتفادهمــیشــودهمچنیــنبــاکنتــرلونظارتــیکــهبــر
ــت ــذاهســتواحســاسمســئولیتونی ــهشــربوغ تهی
خوبــیکــهوجــودداردتاکنــونمــوردیازایجــادمشــکلو

مســمومیتبــرایکســینبــودهاســت.

ایـنجامعهشـناسبااشـارهبـهاینکهبعـداتمامروزعاشـورا
اینمـاهراباشـامغریبانوسـومامامبدرقهمـیکنندگفت:
درکرمانشـاهمـردمحلیـمپخـشمـیکردنـدونوحـههای
محلیوکـردیخوانـدهمیشـودهمچنینشـرکتزناندر
مراسـماتبـهگونهایاسـتکهعالوهبـربرگـزاریروضهدر

خیابـانهـاهمپشـتسـرعـزادارانحرکتمـیکنند.
ــاه ــالکرمانش ــالیانس ــهازس ــهاینک ــارهب ــااش ــمیب قاس

بــهمســیرزوارکربالمعــروفاســتبیــانکــرد:فاصلــهکــم
ــال ــهزوارکرب ــودهک ــلب ــندلی ــهای شــهرهایکرمانشــاهب
ــراقگاه ــتونو...ات ــابیس ــتی ــاماهیدش ــاهت ــنکرمانش بی

ــتیم. ــکداش ــهنزدی ــهفاصل ــرایزوارب ــیب های
ــوده ــیب ــهزن ــالقم ــاهقب ــهدرکرمانش ــاناینک ــابی ویب
ــزود: ــداف ــیده ــدودیرخم ــکلمح ــهش ــروزهب ــاام ام
ایــنمراســمدراردبیــلیــابرخــیشــهرهارایــجاســتامــا
کرمانشــاهبــهجــایقمــهزنــی،ســینهزنجیــرزنــیبــانظــم

ــود. ــیش ــزارم برگ

»دهل و سورنا« سازهای عزای کردها
تبلیغــات مدیــرکل قبــادی اســماعیل حجتاالســالم
اســالمیاســتانکرمانشــاهگفت:ایــامقدیــماشــعارمداحان
حماســیوازرویعشــقبــودنــهتظاهــروریــا،نوحــههایی
کــهخوانــدهمیشــوداصیــلبــودومداحــانازهــرشــاعری
،شــعرنمیخواندنــدواینــانبــاآالتقدیمــیمثــلدهــلو

ســورناهمــراهبــود.
ــان«روی ــاعطش ــت،»ی ــامداش ــاپی ــمه ــزود:پرچ ویاف
ــام ــلحســین)ع(عطشــاناپی ــامداشــت،قت ــاپی پرچــمه
ــزار ــیبرگ ــالمردم ــورتکام ــهص ــماتب ــتومراس داش

ــود. ــینب ــادولت ــیی ــهکس ــتهب ــدووابس میش
ــه ــاتاســالمیاســتانکرمانشــاهکمــکب ــرکلتبلیغ مدی
فقــرادرایــنمــاهبســیارمهــموپخــشغــذافقــطمختــص
بــهســینهزنوفقــرابــود؛احتــرامهیتــیوپاتــوقدارهــم

ــد. ــظمیش حف
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و مداحیهــا ســبک نــرم تغییــر
تهاجــمفرهنگــیبــاتقدسزدایــیاز
عزاداریهــا،برخــیازمجالــسعــزاداری
درمــاهمحــرمرابــاســبکهایســخیف
وریتمیــکپرشــور،ولــیخالیازشــعور

ــت. ــردهاس ــراهک هم
مجالــسعــزاداریومداحــیبایــد
ــته ــمداش ــاه ــعور«راب ــور«و»ش »ش
باشــند؛ولــیایــنمهــمبــامداحیهــای
امــروزیکــهاغلبشــانبرگرفتهازاشــعار
ــی ــدوضرب ــمتن ــاریت ــیب وآهنگهای
ــی ــوردب ــت،م ــیاس ــراهیجان ــهاکث ک

ــهاســت. ــرارگرفت ــیق توجه
نفــوذســبکغربــیدرمداحیهــای
ــیاز ــایدیک ــوانش ــرایانج ــهس نوح
ــد ــوزهباش ــنح ــیای ــایاصل چالشه
مداحــی بــرای آفتــیجــدی کــه

ــالهای ــود؛طــیس ــیمحســوبمیش ــابایران ــلون اصی
ــاحــدی ــفوســخیفت ــراشــعاروســبکهــایضعی اخی
ــا ــانتنه ــیمداح ــهبرخ ــدک ــداکردهان ــیراهپی ــهمداح ب
بــهفکــرجــذبحداکثــریمجالسشــانهســتندحتــیبــه

ــا. ــنارزشه ــدهگرفت ــتنادی قیم
ــن ــرایم ــاب!ب ــینم...«،»ارب ــرویحس ــمواب ــیرچش »اس
ــه، ــداری...«،»شــبعاشــقیهمین ــی،نگــودوســمن خدای
چتــرزلفــایابالفضــل«و....؛اینهــاتنهــانمونههایــیاز
همیــناشــعارســخیفیاســتکــهمشــابهاینهــارابــهوفــور
درنوحــهبرخــیازمداحــانمیشــنویمکــهدرشــأنو

ــت. ــت)ع(نیس ــلبی ــارواه ــهاطه ارزشائم
ــرکاری ــهه ــتب ــدندس ــدش ــرایبرن ــمب ــاه بعضیه
میزننــدحتــیاگــرشــدهقطعــهایازآهنــگیــکخواننــده
بیهویــتغربــیرابازســازیکــردهوصرفــابــهریتــمتوجــه
ــن ــدپایی ــنح ــاای ــزاداریرات ــسع ــانمجال ــدوش دارن

میآورنــد.
ــا ــادرمداحیه ــایبیمعن ــاوتمجیده ــتفادهازمدحه اس
موضوعــیبــودکــهمــوردانتقــادرهبــرمعظــمانقــالبنیــز
قــرارگرفــتوایشــاندرتذکــریبــهجامعــهمداحــانایــن
ــارف ــطحمع ــنآوردنس ــبپایی ــخیفراموج ــعارس اش

ــتهاند. ــیدانس دین
همیــنموضــوعموجــبشــدهتــابرخــیازمداحــانازاصــل
پیــامعاشــوراوریشــهمعــارفاهــلبیــت)ع(منحرفشــوند
ــمشــود ــدقطــرهاشــکخت ــهچن ــاب ــستنه ــنمجال وای
بــدوناینکهمســتمعانتشــنهحقیقــتومعرفتراســیراب

کننــد.


مداحی باید به مستمعان معرفت امام شناسی بدهد
ــت)ع(در ــلبی ــراه ــداحوذاک ــتمزدم ــدیدس محمدمه
ــد ــداحاولبای ــکم ــت:ی ــانگف ــذاریمداح ــوردتاثیرگ م
خودســاختهباشــدورویتفکــراتواخــالقورفتــارشکار

ــود. ــیش ــانفســشخدای ــدت کن
ویافــزود:یــکمــداحبایــدبســیارمتواضــعشــدهوازلحاظ
ــانفســش ــدب ــابتوان اخالقــیومعرفتــیدرحــدیباشــدت
ــد ــهاســماءخداون ــت)ع(ک ــلبی ــهخــداواه ــرانراب دیگ

هســتنددعــوتکنــد.
ــی ــداحوقت ــت:م ــانداش ــت)ع(بی ــلبی ــداحاه ــنم ای
ــه ــداگرفت ــشراازخ ــهنفس ــدک ــذارباش ــدتاثیرگ میتوان

ــد. ــیبخوان ــایاله ــرایرض ــدوب باش
ــر ــج(راازدیگ ــان)ع ــامزم ــیام ــتمزد،معرفتشناس دس
نــکاتمهــمبــرایتاثیرگــذارییــکمداحــیخــوبعنــوان

کــردوگفــت:روضــهایکــهبــانــامامــامزمــان)عــج(آغــاز
ــج( ــان)ع ــامزم ــلام ــابمی ــهب ــدروض ــیتوان ــودنم نش

ــد. باش
ویتصریــحکــرد:یــکمــداحبایــدهمیشــهروضــهاشبــوی
امــامزمــان)عــج(بدهــدوچنــدبیــتازروضــهاشمتعلــق

بــهایشــانوشناختشــانباشــد.
ایــنمــداحاهــلبیــت)ع(معتقــداســتکــهمــداحبایــدبــه
مســتمعانمعرفــتامامشناســیراانتقــالدهــدوایــنامــر
ــیو ــثاخالق ــهدرمباح ــتک ــراس ــیامکانپذی درصورت

معرفتــیخــودشمســلطباشــد.

در مداحی هــای امــروزی ریتــم جــای شــعر را 
ــت ــه اس گرفت

دســتمزدبیــانداشــت:متاســفانهدرمداحیهــایامــروزی
ــوردار ــمش ــهریت ــتوب ــهاس ــعرراگرفت ــایش ــمج ریت

ــد. ــعرندارن ــهش ــدوکاریب ــامیدهن ــتربه بیش
ــرای ــعرمحورندوب ــانش ــیمداح ــت:برخ ــارداش ویاظه
ــدو ــادمیکنن ــبکایج ــومس ــاومفه ــامعن ــعرهایب ش
برخــیدیگــرامــاتنهــابــهدنبــالشــورهســتنددرحالــی

ــد. ــعوریدرکارنباش ــتش ــناس ــهممک ک
ــرایاینکــه ــاب ــحکــرد:م ــنمــداحاهــلبیــت)ع(تصری ای
درتعجیــلفــرجامــامزمــان)عــج(گامبرداریــمبایــد
بتوانیــمرویاشــعارسبکســازیداشــتهباشــیمنــهاینکــه

باشــیم. ســبکمحور
ــرادی ــنعرصــهاف ــراســتدرای ویخاطرنشــانکــرد:بهت
باشــندکــههــمازلحاظســوادشــعریوهــمســوادمعرفتی
ــوم ــاتمعص ــاعرازصف ــالش ــندمث ــیباش ــطحباالی درس
شــناختداشــتهباشــدنــهاینکــهایــنشــناختصرفــابــه

ــروخالصــهشــود. چشــمواب
دســتمزدبیــانداشــت:متاســفانهبــاشــرایطامــروزجامعــه
ــن ــیازای ــرایرهای ــتندوب ــمهس ــالریت ــهدنب ــانب جوان
ــتبخشــیدواز ــهجلســاتمعرف ــدب ــیبای تهاجــمفرهنگ
حضــورواعظــانســخنورهــمدرکنــارمداحــانبهــرهبــرد.
ایــنمــداحاهــلبیــت)ع(افــزود:اغلــبجوانــانمــاهنــوز
ــال ــین)ع(۱۴۰۰س ــامحس ــطحیازام ــناختس ــکش ی
پیــشدارنــدوامــامزمانشــانرانمیشناســند،امــروزبایــد

ــهپایــشبایســتیم. حســینزمــانرابشناســیمومردان
ویدرتوصیــهبــهمداحــانجــواننیــزگفــت:مــداحوقتــی
ــدولــیبســیاری مــداحاســتکــهبلــدباشــدروضــهبخوان
ــم ــطریت ــدوفق ــهبخوانن ــدروض ــانمیتوانن ــانم ازمداح
ــذابایــدرویروضهخوانــیومعرفتافزایــیبیشــتر ــد،ل دارن

تاکیــدکننــد.

ــان ــرد:مداح ــانک ــتمزدخاطرنش دس
حــوادثآندورانرابایــدبــهامــروز
تفســیرکننــدوجلســاتآنهــابــهچنــد

ــود. ــمنش ــکخت ــرهاش قط


برخی هــا از اصــل مداحــی دور 
ند شــده ا

مســلممقدســییکــیازمداحــانجوان
کرمانشــاهیاظهــارداشــت:خــطو
ربــطمداحــیبایــدبرگرفتــهازفرهنــگ
عاشــوراباشــدوفرهنــگعاشــوراهمــان
فریــادعلیــهظلــموبیــدادودعــوتبــه

ــتاســت. حری
ویدرمــوردتاثیرگــذاریمراســمات
ــیاری ــت:بس ــاگف ــزاداریومداحیه ع
ــدگانجبهــهمقاومــتاســالمی ازرزمن
ــااز ــهه ــاوروض ــنمنبره ــایهمی ازپ
لحــاظمعنــویرشــدکردنــدوچــهحماســههایــیآفریدند.
ــام ــداتمق ــارهتاکی ــااش ــت)ع(ب ــلبی ــداحاه ــنم ای
معظــمرهبــریدرمــوردمحتــواداشــتناشــعارمداحــان
ــد ــابســیارتاکیــددارن ــزود:درایــنرابطــهحضــرتآق اف
کــهاشــعاریمــورداســتفادهقراربگیــردکــهپیــامداشــته
ــود ــعش ــرواق ــردمموث ــیاریم ــههوش ــدونســبتب باش
ــنهــمدرانتخــاباشــعارخوشــبختانهبســیار وخــودم

ــم. ــتمــیکن دق
ــات مقدســیدرخصــوصاســتفادهبرخــیمداحــانازروای
جعلــیهــمگفــت:عاشــوراآنقــدرپــرازجاذبــهوعاطفــهو
پیــامونکتــههــایزیباســتکــهجفاســتوقطعــانارواســت

اگــربخواهیــممــواردجعلــیوبیجایــیرامطــرحکنیــم.
ویادامــهداد:بنــدهازدوجهــتاولاینکــهپــایمنبــر
ــاتیدو ــوراس ــاگردیدرحض ــویش ــاوزان ــزرگانوخطب ب
ســوختههــاواهــلعلــمزدمبســیاردقــتمــیکنــمودوم
بخاطــراینکــهازقشــردانشــگاهیهســتمنهایــتریــزبینی
ــون ــامضم ــبی ــردهمطل ــداینک ــهخ ــهرادارمک ومطالع

ــم. ــونکن ــتباهیرابازگ اش
ایــنذاکــراهــلبیــت)ع(درخصــوصســبکهایامــروزی
مداحــینیــزبیــانداشــت:بنــدهدربــابعــزاداریقایــلبــه
ایــنمطلــبهســتمکــههرآنچــهکــهمنطبــقبــاشــرعبود
وزیبــابــودمــورداســتفادهقــراربگیــردحــاالچــهقدیمــی

باشــدچــهجدیــد.
ــعو ــرتجمی ــرمب ــهنظ ــنقضی ــهدرای ــاناینک ــابی ویب
ــهداد: ــت،ادام ــداس ــنتیوجدی ــبکس ــهایازس آمیخت
ــه ــتهک ــیداش ــفهای ــاوضع ــیه ــنتیزیبای ــزاداریس ع
بایــدزیبــایهــاراگرفــتوســعیدرجبــراننقــاطضعــف
داشــتوعــزاداریهــایامــروزهــمنــکاتمثبــتومنفــی
ــا ــت،ام ــدمبرداش ــاق ــیه ــذبخوب ــددرج ــهبای داردک
متاســفانهبعضــیازســبکهــارابــهعنــوانیکــیازطالیــه
دارانســبکجدیــدمداحــیدراســتاننمــیتوانــمبپذیــرم.
مقدســیتصریــحکــرد:ســبکهــایمداحــینبایدازســبک
خواننــدههــایبدنــاموبــهاصطــالحلــسانجلســیگرفتــه
شــود،امــامتاســفانهبایــدگفــتبعضــیرعایــتنمــیکنند

وازاصــلمحتــوایمداحــیدورشــدهانــد.
ورودبرخــیمداحــاننــاآشــنابــهایــنعرصــهوهمچنیــن
نشســتنافــرادیبیاطــالعدرمجالــسآنهــا،قطعــاموجــب
ــلو ــابواصی ــاین ــهآیینه ــدیب ــیبج ــدنآس واردش
ارزشهــایمعنــویمیشــودکــهبایــدایــنموضــوع
ــه ــیمربوط ــایفرهنگ ــطنهاده ــیتوس ــورتاساس ــهص ب

ــوند. ــعش ــهیابیورف ریش

تهاجم فرهنگی با تقدس زدایی از عزاداری ها/ نوحه »ریتمیک« آسیب زاست
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ــهدا)ع( ــرتسیدالش ــهحض ــیب ــوعاروزدلدادگ ــروزتاس ام
ــه ــپردگیب ــاسرس ــوایقرنه ــقانهونج ــایعاش ومویهه
ــن ــاآئی ــنروزراب ــلای ــردماردبی ــالاســت،م ــدارکرب علم

ســنتیوهزارســالهشــمعگردانیروایــتمیکننــد.
ــقو ــیعش ــیع،درحال ــتگاهتش ــوانخاس ــهعن ــلب اردبی
ــداهلل ــداناباعب ــهخان عاشــقیووابســتگیکامــلخــودراب
ــه ــاس)ع(ب ــلالعب ــرتابوالفض ــژهحض ــین)ع(بوی الحس
ــا ــرموب ــاهمح ــیدرم ــندلدادگ ــهای ــاندهک ــاترس اثب
برگــزاریآئیــنهایــیکــهبــهایــنمنطقــهتعلــقدارد،بــه
اوجخــودمــیرســد،آئیــنهایــیکــههــزارانســالقدمــت

ــت. ــپردگیاس ــالسرس ــزارانس ــتازه ــتهوحکای داش
ــیدرشــوروعشــقحســینیو ــوازآئیــنهای اردبیــلممل
میــراثدارفرهنــگعاشــوراییاســتومــردمآنازگذشــته
ــرت ــهیدانحض ــاالرش ــهس ــهب ــیخالصان ــونارادت تاکن
ــاک ــدانپ ــامحســین)ع(،حضــرتابوالفضــل)ع(وخان ام
ــن ــخای ــولتاری ــهدرط ــوریک ــهط ــد،ب سیدالشــهدادارن
ــهشــهرحســینیشــهرتداشــتهاســت. شــهرومنطقــهب

آئین های اصیلی که در دنیا بی نظیر است
ــی ــنهای ــزاریآئی ــابرگ ــنارادتوسرســپردگیب تمــامای
نمــودپیــدامــیکنــدکــهصدهــاوهــزارانســالقدمــت
ــی ــلم ــرمنتق ــایدیگ ــهنســله ــاب داشــتهوازنســله
شــود،آئیــنهایــیکــهمختــصاردبیــلومــردمایــندیــار
ــهســایرکشــورمنتقــلشــده ــهب ــنمنطق ــاازای ــودهوی ب

ــت. اس
مــردماردبیــلبــهمانندســایرمناطــقوفرهنگهــایمختلف
ــزاری ــیدربرگ ــننخاص ــوموس ــور،دارایآدابورس کش
ــن ــیازای ــابرخ ــوده،ام ــوگواریب ــزاداریوس ــمع مراس
ــی ــی،برپای ــهطشــتگــذاری،شــمعگردان مراســمازجمل
دســتجاتمحــالتششــگانهو...نــهتنهــادرکشــوربلکــهدر
سراســردنیــابــینظیــرومتعلــقبــهمنطقــهاردبیــلاســت
ــه ــوردمطالع ــوراییم ــایعاش وهمیشــهدربررســیآیینه
قــرارگرفتــهاســت.چنانچــهمراســممــاهمحــرمدراردبیلرا

سرشــارازنشــانههــاونمادهــاکــردهاســت.
شــمعگردانــییکــیازایــنآییــنهــااســتکــهدراردبیــل
ــدلشــدهاســت. ــادیازعشــقوارادتمب ــهنم ــیوب تجل
آئینــیبــراینشــاندادنعشــقوارادتبــهعلمــدارکربــال،

ــد. ــهروزموعــودرســیدهان امــروزعاشــقانابالفضــلب

عزاداری در اردبیل سرشار از نشانه ها و نمادها
یکـیازپژوهشـگرانتاریخـیودینـیاسـتاناردبیـلدر
گفتگوباخبرنگارمهربیانداشـت:درروزتاسـوعادسـتجات

عـزاداریاقـدامبـهشـمعگردانیمـیکنندکـهبـابرگزاری
ایـنمراسـمسـنتی،عشـقوارادتبـهخانـدانعصمـتو

طهـارتدرایـنروزبـهنقطـهاوجخـودمـیرسـد.
بیــوکجامعــیاضافهکــرد:درایــنآئینکــهازظهرتاســوعا
درشــهرهاونقــاطمختلــفاســتاناردبیــلآغــازشــدهوتــا
غــروبادامــهمــییابــد،عــزادارانبــادســتههایشــمعبــه
مســاجدمختلــفمحــالترفتــهوبــاروشــنکــردنشــمع
ــامحســوبمیشــود،عشــقو ــذریآنه ــتن ــهدرحقیق ک
ــهحضــرتابوالفضــل)ع(نشــانمیدهنــد. ارادتخــودراب
ویبــابیــاناینکــهایــنآئیــنســنتیبیــشازهــزارســال
دراردبیــلقدمــتدارد،افــزود:ایــنمراســمدرزبــانترکــی
ومحلــیبــهنــام»شــمعپایالمــا«معــروفبــودهوعــزاداران
حســینیبعــدازهشــتروزعــزاداریدرمســاجدوخیابــان
ــدار ــهعلم ــهمنتســبب ــلدرروزیک ــاومحــالتاردبی ه
ــدام ــتاق ــاس)ع(اس ــال،حضــرتابوالفضلالعب ــیدکرب رش
بــهروشــنکــردنشــمعمیکننــدودرســوگآنعلمــدار

ــد. ــرســروســینهمیزنن رشــیدب
ایــنپژوهشــگردینــیاوجعــزاداریمــردماردبیــلرادرروز
تاســوعاوعاشــوراعنــوانکــردوبیــانداســت:درتاســوعای
حســینیهمــهدســتههایعــزاداریشــاملمحــالت
شــشگانه،شــعباتآنومــردمعــزاداربــهخیابــان
ــزرگ ــاعب ــزاریاجتم ــزاداریوبرگ ــنع ــدوضم ــیآین م
ــاشــکوهخــاصو ــزب ــنشــمعگردانیرانی تاســوعایی،آیی

ــد. ــیکنن ــزارم ــربرگ ــامت ــهتم هرچ

روشن کردن ۴۱ شمع در ۴۱ مسجد اردبیل
ــح ــلتصری ــمدراردبی ــنمراس ــزاریای ــریحبرگ ویدرتش
ــااذانمغــرب ــیدرروزتاســوعات ــنشــمعگردان ــرد:آیی ک
ــهصــورتگروهــیوگاهدر ــدوعــزادارانگاهب ادامــهمییاب
قالــبدســتههــایعــزاداریواغلــبنیــزبــاپــایپیــادهبــه
۴۱مســجدقدیمــیشــهراردبیــلرفتــهوبــانیتــیخالصو
بــاهــدفبــرآوردهشــدنحاجاتشــانشــمعراروشــنوبرای

شــهدایکربــالنیــزفاتحــهوصلــواتمــیخواننــد.
ــی ــنینخاص ــاس ــروهی ــصگ ــیمخت ــمعگردان ــنش آیی
ــانو ــنجوان ــندربی ــنآئی ــزاریای ــهبرگ ــتچنانچ نیس
نوجوانــانوبویــژهبانــوانازحــالوهــوایخــاصبرخــوردار
اســت،بطوریکــهبانــواندرحالــیکــهچــادرولبــاسســیاه
بــرتــنکردهانــددرســقاخانهابوالفضــلالعبــاس)ع(
ــزاداری ــدایع ــردادنن ــنس ــدهوضم ــعش ــلجم اردبی
ــرهزدن ــمعوگ ــردنش ــنک ــاروش ــاصب ــکلخ ــهش ب
ــرآوردهشــدنحاجــاتخــودو ــیخواســتارب تکهپارچههای

ــوند. ــیش ــوادهم خان

ــا و  ــرای احی ــرم ب ــای مح ــی آیین ه ــیب شناس آس
ــل ــنت های اصی ــی س پویای

ــا ــلدرگفتگــوب ــاتاســالمیاســتاناردبی ــرکلتبلیغ مدی
خبرنــگارمهــرآســیبشناســیآییــنهــایمــاهمحــرمدر
ــل ــااصی ــیبرخــیســنته ــاورشــدوپویای راســتایاحی
ــای ــدآیینه ــهبای ــردک ــدک ــمردوتاکی ــروریبرش راض

ــود. ــاءش ــلاحی ــلدراردبی ــزاداریاصی ع
حجــتاالســالممهــدیســتودهبــابیــاناینکــهبایــدتوجــه
ویــژهایبــهاحیــاوتوســعهآییــنهــاوفرهنــگهــایغنــی
ــم ــنمه ــیشــکای ــد:ب ــادآورش ــود،ی ــالش ــلاعم اردبی
ــامحســین)ع(و ــاالرشــهیدانام ــامســیدوس ــدافقی اه

فلســفهعاشــورابــابیــشازپیــشبازگــوخواهــدکــرد.
ــه ــنمنطق ــایکه ــنه ــزوآئی ــیراج ــمعگردان ویش
ــنآئیــنهــانشــانگردلدادگــی برشــمردومتذکــرشــد:ای
ــودهو ــالب ــدارکرب ــهعلم ــلب ــتاناردبی ــردماس وارادتم

ــود. ــیش ــرگارم ــاصب ــکوهخ ــاش ــالهب هرس
مدیــرکلتبلیغــاتاســالمیاســتانهمچنیــنبــااشــارهبــه
ــه ــوراییدرجامع ــگعاش ــشفرهن ــشازپی ــترشبی گس
ــوان ــلج ــابدرنس ــگن ــنفرهن ــروزای ــت:ام ــانداش بی
نمــودعینــیپیــداکــردهچراکــهامــامحســین)ع(ومکتــب
ــوانو ــلج ــتنس ــرایهدای ــرمایهب ــنس ــورابهتری عاش
مهمتریــنســپریاســتکــهمــیتوانــدجامعــهراازآســیب

ــد. هــاومعضــالتمحافظــتکن
ویافــزود:حضــورخالصانــهایــنجوانــاندرواقعــهعاشــورا،
درسبزرگــیبــرایجوانــانعصــرحاضــراســتتــاباتاســی
ــالمو ــایاس ــرایاحی ــم،ب ــیهاش ــوراوبن ــانعاش ازجوان

ترویــجارزشهــایدینــیدرجامعــهتــالشکننــد.

ــایر  ــه س ــل ب ــاله اردبی ــزار س ــن ه ــعه آئی توس
ــور ــق کش مناط

شــمعگردانــیآیینیمختــصاردبیــلاســتوازســالهای
گذشــتهتاکنــونهمــهســالهبــاشــکوهخاصــیبرگــزارمــی
شــود،امــاایــنآئیــنطــیســالهــایاخیــردراســتانهای
ــوار ــمالغربوهمج ــایش ــتانه ــژهاس ــوربوی ــرکش دیگ
اردبیــلرواجیافتــهومــردمایــنمناطــقنیــزآئیــنشــمع
گردانــیرابــهعنــوانآئینــیبــرایعــرضارادتبــهخانــدان

سیدالشــهدا)ع(برگــزارمــیکننــد.
آئیــنشــمعگردانــیفرصتــیاســتکــههــرســالمــردم
ــه ــودب ــتخ ــیومحب ــاتدلدادگ ــرایاثب ــتانب ــناس ای
ــهروز ــالک ــدارکرب ــژهعلم ــهدا)ع(بوی ــرتسیدالش حض
ــوری ــاش ــودراب ــقخ ــت،عش ــهاوس ــبب ــوعامنتس تاس

ــد. ــیکنن ــهم ــاجدموی ــویدرمس معن

شمع گردانی؛ آئین هزارساله اردبیلی ها در سرسپردگی به علمدار کربال

تکیــه حســینی
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ــهاردبیــل »طشــتگــذاری«آئینــی۶۰۰ســالهمنتســبب
ــور ــقکش ــیاریازمناط ــهبس ــروزب ــهام ــیک ــت؛آئین اس
ــالو ــاســقایکرب ــهنمــادیازبیعــتب گســترشیافتــهوب

ــت. ــدهاس ــلش ــرمتبدی ــایمح ــازعزاداریه آغ
ــقای ــادس ــهی ــلب ــاجداردبی ــرممس ــاهمح ــتانهم درآس
کربــالآیینــیرااجــرامــیکننــدکــهبــانامطشــتگــذاری
شــناختهمــیشــود،آئینــیکــهدرســطحکشــورمنتســب
ــودهودارایقدمــتچنــدصــدســالهاســت. ــهاردبیــلب ب

ایــنآییــنپیــشازآغــازمحــرمدرتمــاممســاجد،محالت،
امامــزادههــا،حســینیههــاوبرخــیمنــازلاردبیــلبــاآداب

خــاصوهمــراهبــاعــزاداریوتعزیــهبرگــزارمــیشــود.
واقعــهکربــالوبســتهشــدنفــراتبــهرویامامحســین)ع(
ویارانشــانوایثارگــریهــایســقایکربــالبــرایرســاندن
ــی ــالبان ــهب ــیک ــییاران ــهتشــنگانوحماســهآفرین آبب
ــتو ــنقداس ــهیقی ــیدند،ب ــهادترانوش ــهدش ــنه،ش تش
ــوص ــهخص ــیعیانوب ــگش ــگاهواالیآبرادرفرهن جای
ــوی ــاصومعن ــگاهخ ــزازجای ــازنی ــهازدیرب ــانک ایرانی
ــوده،عمــقووســعتبســیاریبخشــیدهاســت برخــوردارب
تــاجایــیکــهانعــکاسایــنامــررادرفرهنــگمــردموبــه
خصــوصدرشــکلگیــریآدابورســوموآئیــنهــاشــاهد

هســتیم.

قداست و جایگاه واالی آب در فرهنگ شیعیان
ــه ــزازجمل ــینی ــتگردان ــاطش ــذاریی ــتگ ــمطش رس
مراســمیاســتکــهمــیتــوانطبقایــنآییــنهــامعرفی
کــردکــهمنســوببــهشــهراردبیــلبــهطــورخــاصومردم
آذربایجــانبــهطــورعــاماســت.درایــنآئیــن،طشــتنمــاد
مشــکســقایکربــال،آب،رودونمــادفراتــیاســتکــهبــه

رویحســین)ع(ویارانــشبســتهشــد.
دراردبیــلقدیــمایــنرســمازبیســتوهفتــممــاهذیحجــه
وبــابرگــزاریمراســمطشــتگــذاریدرمســجدجامــعاین
شــهرآغــازمــیشــدوازروزهــایبعــدمســاجددیگــرنیــز
ــد. ــیکردن ــیم ــتطشــتگــذاریوطشــتگردان ــهنوب ب
امــروزهنیــزاینمراســمبــاانــدکتغییراتــیدرچندیــنروز

بــاشــوروحــالخاصــیبرگــزارمــیشــود.
ــت ــمطش ــامراس ــلب ــرمدراردبی ــاهمح ــامم ــزاداریای ع
ــهشــهرمراســمطشــت ــازوهــرروزدردومحل گــذاریآغ
گــذاریبرگــزارمــیشــود.درروزاولدرمحــالت»طــوی«
و »اوچــدکان« محلــه دوم روز میــدان«، »اونچــی و
ــزمراســمطشــت ــاهنی ــنروزازم »سرچشــمه«ودرآخری
گــذاریدردومحلــه»پیرعبدالملــک«و»عالــیقاپــو«انجام

ــود. ــیش م
ــینه ــیوس ــایزنجیرزن ــتهه ــهدس ــورتک ــنص ــهای ب
ــانوحــهســراییونواختــنطبــلوشــیپوروحمــل ــیب زن
ــر ــالمشــکیراپ ــادتشــنگانکرب ــهی علمهــایعــزاداری،ب
ازآبکــردهوآنرابــههمــراهطشــتهایــیازجنــسبرنــز
ــشســفیدان ــردوشری ــهطــورمعمــولب ــهب ــامــسک ی
هــرمحلــهحمــلمــیشــود،بــهمســجدمــیبرنــدوبعــداز
طــوافمســجدطشــتهــادرجــایمخصــوصخــودقــرار
گرفتــهوبــاخوانــدندعــایمخصــوص،طشــتگــذاریپــر

ــود. ــیش ازآبم


ــین )ع( در  ــام حس ــه ام ــار جوانمردان ــادی از رفت نم
ــل ســپاه حــر مقاب

درفرهنــگعاشــوراودرتوضیــحبیشــترایــنســنتآمــده
اســتکــه»ایــنســنتبــهتاســیازاقــدامســاالرشــهیدان
ــل ــین)ع(درمقاب ــامحس ــهام ــارجوانمردان ــادآوررفت وی

ــهروایتــیآنحضــرت،درروز ســپاهحــرمــیباشــدکــهب
۲۷ذیحجــه،آبمشــکهــارادرطشــتهــاریختــهوتمــام

لشــکرحــرواســبانآنهــاراســیرابنمودنــد«.
ــن ــلدرای ــتاناردبی ــاناس ــگرانومحقق ــیازپژوهش یک
خصــوصبــااشــارهبــهجایــگاهارزشــمندشــیعیوحســینی
ــزاییدر ــهمبس ــلس ــهاردبی ــدک ــیگوی ــتانم ــناس ای
ــویکشــورداشــته اعتــالیفرهنــگوتمــدنشــیعیوعل
وایــنشــهرازجایــگاهوپایــگاهخاصــیدرتشــیعومکتــب

ــد. ــیباش ــوردارم ــویبرخ عل
ــابیــاناینکــهمداحــیهــاوآییــنهــای بیــوکجامعــیب
ــور ــاطکش ــایرنق ــویس ــوارهالگ ــهرهم ــنش ــینیای حس
ــاداشــتنســهخصیصــهدر ــلب ــزود:اردبی ــودهاســت،اف ب
عــزاداریخــودتوانســتهاســتفرهنگ۶۰۰ســالهعــزاداری
ــاناخــالص،داشــتن ــنمی ــهدرای ــدک ــظکن خــودراحف
نظــمونیــزخــودجــوشبــودنآییــنهــایمحــرمازجمله

ــنخصایــصاســت. ای

ســهم اردبیــل در اعتــالی فرهنــگ و تمدن شــیعی 
و علــوی

ــانو ــردمآذربایج ــزاداریم ــالصع ــهاخ ــارهب ــااش ویب
اردبیــلتصریــحکرد:نظمــیکــهدرعــزاداریاردبیــلوجود
ــهطــورمطلــقدرهیــچجــاتعریــفشــدهنیســتو داردب
آییــنهــاایــنمنطقــهنــهتنهــاقابــلتغییــرنیســتند،بلکه
درطــولشــشقــرنگذشــتهبــاکمتریــنتحریــفدنبــال

شــدهاند.
ــل، ــایاردبی ــزاداریه ــبع ــموترتی ــهنظ ــنپای مهمتری
ــهایــنترتیــبکــهشــهر تقســیمبنــدیمحــالتاســت.ب
ــه ــهمحل ــبس ــهدرقال ــشمحل ــهش ــمب ــل،ازقدی اردبی
حیــدریوســهمحلــهنعمتــیتقســیمشــدهاســت.دربیــن
ــش ــینق ــرویک ــشبزرگت ــهنق ــکمحل ــالت،ی ــنمح ای

ــردارد. ــشکوچکت ــرینق ــهودیگ میان
ــراندر ــقای ــنمناط ــابقهتری ــیازپرس ــلرایک ویاردبی
ــد. ــیدان ــین)ع(م ــامحس ــزاداریام ــمع ــزاریمراس برگ

اردبیــل یکــی از پرســابقه تریــن مناطــق کشــور در 
برگــزاری عــزاداری 

ــرادر ــهب ــاوار«ک ــتنداز»ت ــارتهس ــدریعب ــالتحی مح

»پیــر و متوســط بــرادر دکان« »اوچ اســت، بزرگتــر
ــز، ــینی ــالتنعمت ــر.درمح ــرادرکوچکت ــک«ب عبدالمل
»گازران«بــرادربزرگتراســتو»سرچشــمه«برادرمتوســط
وعالــیقاپــوبــرادرکوچکتــر.دیگــرمســاجدومحالتشــهر
ــه ــنشــشمســجدومحل ــاخهای ــرش ــوانزی ــهعن ــزب نی
ــزاداری ــتهع ــدامدس ــرک ــوندوه ــیش ــدیم ــهبن طبق

ــد. ــزادارن ــخصومج مش
ــکروز ــهجــزروزاولونهــممحــرموی ــبب ــنترتی ــهای ب
جمعــهکــهمــابیــنایــندهروزواقــعمــیشــود،هــرروز
دســتهیکــیازمحــالتششــگانهوشــعبههایــشبهبــازارو

خیابــانمــیآینــدوعــزاداریمــیکننــد.
ــت ــهطش ــلتاریخچ ــزاداریاردبی ــقع ــگرومحق پژوهش
گــذاریدرایــنمنطقــهرادارایغنــاوبــرطبــقمســتندات
ــین)ع( ــامحس ــیام ــد:وقت ــرش ــوانومتذک ــیعن تاریخ
ــاشــنیدنخبــرشــهادت واردمنــزلچهاردهــممیشــودب
ــود ــارانخ ــهی ــرب ــنمظه ــصاب ــلوقی ــنعقی ــلماب مس
دســتورمیدهنــدآبکافــیبــههمــراهداشــتهباشــندکــه

ــلاســت. ــیاردبی ــذاریاهال ــایطشــتگ ــنروزمبن ای
جامعــیبــابیــاناینکــهطشــتگــذاریدراردبیــلدربیش
از۴۱مســجدشــهرانجــاممیشــود،تصریــحکــرد:بــاتــداوم
ــنت ــلس ــتاردبی ــادی،درحقیق ــوماعتق ــنآدابورس ای
طشــتگــذاریبــاســابقهچنــدصــدســالهراحفظکــردهو
آنراامــروزبــهعنــوانیــکفرهنــگاصیــلمســتندوقابــل

اتــکامعرفــیمــیکنــد.

روایــت ســفر تاریخــی کاروان امــام حســین )ع( در 
ــل ــای اردبی عزاداری ه

ــرم ــذاریازروزدوممح ــدازطشــتگ ــد:بع ــادآورش ویی
ــال ــتکرب ــهدش ــینب ــامحس ــاورودکاروانام ــانب همزم
ــبمحــالتششــگانهعــزاداریخــود ــیاردبیــلدرقال اهال
ــام ــیانج ــایاصل ــوددرخیابانه ــعباتخ ــراهش ــههم راب
ــی ــمعگردان ــاش ــوراب ــوعاوعاش ــدودرروزتاس ــیدهن م
در۴۱مســجدوعــزاداریدرســطحشــهرعشــقوحــرارت

ــد. ــهاوجمیرس ــینیب حس
جامعــیبــهرونــدتاریخــیســفرامــامحســین)ع(ازمدینــه
ومکــهبــهکربــالاشــارهکــردوبیــانداشــت:۴۶۰کیلومتــر
مســافتیکــهامــامحســین)ع(بــاخانــوادهخــودتــاکربــال

طشت گذاری؛ نماد بیعت با سقای کربال/آئین ۶۰۰ساله عزاداری در اردبیل
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طــیکــرددارایحــوادثگوناگونــیبــودکــهاهالــیاردبیــل
بــهصــورتمنظــمایــنتاریــخرابــاحــوادثآنگرامــیمــی
ــهپیشــوازرفتــنگرامیداشــتایــنمناســبت ــاب ــدوب دارن
هــا،عــزاداریدهــهمحــرمرابــاشــوروحــرارتبرگــزارمــی

کننــد.
ــوان ــهعن آئیــنطشــتگــذاریاردبیــلکــهازســال۹۱ب
ــلدرفهرســت ــصاردبی ــزاداریمخت ــایع ــیازآئینه یک
آثــارملــیکشــورثبــتشــده،بــیشــکیکــیازآئیــنهای
ــی ــگوویژگ ــنوفرهن ــومکه ــزاداریدارایآدابورس ع
هــایممتــازبــودهوامــروزهبــهکنگــرهبــزرگعــزاداریدر

ســطحملــیتبدیــلشــدهاســت.
مدیــرکلســابقمیــراثفرهنگــی،صنایــعدســتیو
گردشــگریاردبیــلنیــزآییــنطشــتگــذاریدراردبیــل
رانمــادیازبیعــتبــاامــامحســین)ع(مــیدانــدوتاکیــد
داردکــهعشــقوارادتبــهامــامحســینکــهیکیازفلســفه

ــذاریاســت. ــنطشــتگ ــایآیی ه

آیین طشـت گـذاری بایـد در گسـتره فراجغرافیایی 
شـود مطرح 

مســعودعلویــانصــدریــادآورشــد:طشــتگــذاریمــردم
اردبیــلدرمــاهمحــرمنمــادیازحســینیتدرایــناســتان
اســتومــردمخــودایــنآییــنرامدیریــتکــردهونســل
بــهنســلوســینهبــهســینهتــابــهامــروزآنراحفــظکرده

ــد. ان
ــذاری ــتگ ــنطش ــراثدارانآیی ــهمی ــاناینک ــابی ویب
مــردماردبیــلجامعــهمحــوراســت،افــزود:جامعــهمحوری
ــذاریدر ــتگ ــیطش ــتمردم ــانازمدیری ــرنش ــناث ای
ــراث ــویدرمی ــنمعن ــنآیی ــدای ــهبای ــتک ــلاس اردبی
معنــویکشــورثبــتمــیشــدکــهبعــدازپیگیــریهــای

ــقشــد. ــنمحق ــنآیی ــیای ــتمل ــفثب مختل
مدیــرکلســابقمیــراثفرهنگــی،صنایــعدســتیو
ــویدر ــراثمعن ــهمی ــاناینک ــابی ــلب ــگریاردبی گردش
ــود ــیش ــناختهم ــهش ــتک ــالاس ــدود۱۰س ــانح جه
ــی ــهم ــاســالاســتک ــانصده ــراثراایرانی ــنمی ــاای ام
ــددر ــذاریبای ــتگ ــنطش ــد:آیی ــرش ــند،متذک شناس

ــود. ــرحش ــیمط ــترهفراجغرافیای گس
ایــنآییــندرمناطــقمختلــفایــناســتانازجملــه
ــیاجــرامیشــود. ــدکتفاوت ــاان ــزب روســتاهایاردبیــلنی
درمجمــوعطشــتگــذاریشــورجمعــیآغــازعزاداریهــا
بــرایامــامحســین)ع(راتداعــیمیکنــدویکــیاز
ــرم ــاهمح ــادرم ــزاداریاردبیلیه ــیع ــاخصههایاصل ش

ــت. اس

ــزاری  ــنتی در برگ ــزاداری س ــظ ع ــر حف ــد ب تاکی
ــذاری ــت گ ــم طش مراس

ــن ــت:آیی ــلگف ــاتاســالمیاســتاناردبی ــرکلتبلیغ مدی
طشــتگــذاریازقدمــت۶۰۰ســالهبرخــورداربــودهویکی
ــاه ــتاندرم ــناس ــردمای ــزاداریم ــیع ــایاصل ازبخشه

محــرماســت.
حجتاالســالممهــدیســتودهبــاتأکیــدبــهاینکــهطشــت
ــت، ــلاس ــایاردبی ــیعزاداریه ــیمعرف ــهنوع ــذاریب گ
اضافــهکــرد:برگــزاریباشــکوهوصحیــحآنفرصتــیبــرای
ــداهلل ــهاباعب ــهرب ــنش ــردمای ــقم ــلوعش ــیاردبی معرف

الحســین)ع(اســت.
ویبــااشــارهبــهاهمیــتآئیــنطشــتگــذاریاردبیــلدر
آغــازآئیــنهــایعــزاداریکشــورواســتانافــزود:درســال
هــایاخیــرایــنآئیــنبــافراگیــریواســتقبالگســتردهای
مواجــهبــودهودرحــالتبدیــلبــهکنگــرهبــزرگملــیدر

آئیــنهــایعــزاداریکشــوراســت.

ســتودهبــابیــاناینکــهطشــتگــذاریازآییــنهــاوآداب
ــودهودر ــلب ــهاردبی ــهمنطق ــهمنســوبب ــزاداریوتعزی ع
ــح ــزارمیشــود،تصری ــنشــهربرگ مســاجدوحســینیهای
کــرد:اجــرایایــنمراســمدرروزاولدرمســجدجامعشــهر
ــه ــشگان ــالتش ــیمح ــاجداصل ــل،روزدومدرمس اردبی
ــلوروزســومدر ــامســجداعظــماردبی ــزرگی ومســجدب
ــازلانجــاممیشــود. ــاومن مســاجدمحــالت،حســینیهه

فلسفه برگزاری آئین طشت گذاری در اردبیل
ــذاریدر ــنطشــتگ ــزاریآئی ویدرتشــریحفلســفهبرگ
اردبیــلمتذکــرشــد:دراعتقــاددینــیشــهرونداناردبیلــی،
ــاشــهدای ــهدلیــلنمــادعهــدمجــددب طشــتگــذاریب
کربــالحامــلپیــاممعنــویغنــیبــودهوازتقــدسخاصــی

برخــورداراســت.
مدیـرکلتبلیغـاتاسـالمیاسـتانادامـهداد:اینسـنتبه
تاسـیازاقـدامسـاالرشـهیدانویـادآوررفتـارجوانمردانـه
امـامحسـین)ع(درمقابـلسـپاهحـراسـتکـهبـهروایتی
آنحضـرت،درروز۲۷ذیحجـه،آبمشـکهـارادرطشـت
هـاریختـهوتماملشـکرحرواسـبانآنهـاراسـیرابکردند.
ــمرا ــنمراس ــویای ــایمعن ــهغن ــت:آنچ ــانداش ویبی
ــه ــهیدانب ــاالرش ــاس ــانب ــدپیم ــد،تجدی ــترمیکن بیش
صــورتنمادیــناســت.درایــنآییــنطشــتآبنمــادآب
ــهطشــتبیعــت ــادســتزدنب ــزادارانب ــراتاســتوع ف

ــد. ــدمیکنن ــهیدانراتجدی ــاالرش ــاس ــودب خ
ــت ــنطش ــزاریازآیی ــتفادهاب ــالاس ــنح ــتودهدرعی س

گــذاریبــرایجمــعآورینــذوراتدربرخــیمســاجد
اردبیــلراخــالفرویــهونادرســتدانســتوبیــانداشــت:
ــار ــن،انتظ ــنآیی ــزاریای ــلبرگ ــتودالی ــلاهمی ــهدلی ب
مــیرودازهرگونــهاقــدامانحرافــیوخرافهپرســتیدر

ــود. ــودداریش ــونآنخ پیرام

نباید از آیین طشت گذاری استفاده ابزاری شود
ویدرخصــوصخــارجکردنطشــتازمســاجدوقــراردادن
آندرمقابــلدرورودیمســاجدجهــتجمعکــردننذورات
ــدازآییــن ــزاریاســتونبای افــزود:ایــناقــداماســتفادهاب

طشــتگــذاریاســتفادهناصحیــحداشــت.
مراســمطشــتگــذاریدرتمــامروســتاهایاســتاناردبیــل
نیــزبــانظــموترتیــبزمانــیومکانــیخلــلناپذیــروالبته
بــاآدابورســوممخصــوصهــرروســتاکــهدرظاهــرشــاید
اختــالفبســیاراندکــیبــاهــمداشــتهباشــندامــادرمحتوا

یکــیهســتند،برگــزارمــیشــود.

بــهگفتــهریــشســفیدانروســتاهایاردبیــلیکــیدوروز
قبــلازبرگــزاریمراســمطشــتگــذاری،طشــتمــوردنظر
ــردن، ــزومعطرک ــدازتمی راازمســجدبرداشــتهشــدهوبع

پارچــهســیاهرویآنمــیکشــند.
درروزطشــتگــذارینیــزپــسازنوحــهوروضــهمــردمبــه
صــورتدســتهجــاتمنظــمبــابرداشــتنطشــتعــزاداری
ازمســجد،آنرابــاآییــنخاصــیدردومنطقــهودرمنــزل

دونفــرازقدیمــیهــایروســتامــیگرداننــد.
درایــنآئیــندســتهجــاتدردوســتونمنظــمکــهبیــرق
هــایعــزاداریدرجلــویآنقــرارداردبــهحرکــتدرآمــده
وهــرکــدامازایــنســتونهــابــازمزمــه»شــابت«یــاســر
ــاصــدایبلنــد،یــکســتون»حســین« دســتهســتونوب
ــه ــدوب ــوم«مــیگوین ودرجــوابآنســتوندیگــر»مظل
همیــنترتیــبتــاخانــهحــاویطشــتایــنمســیرپیموده
مــیشــودودرآنجــابــاذکــرمصیبــتکوتــاه،طشــتعــزا
برداشــتهشــدهوازمســیردیگــربــهســویمســجدحرکــت

مــیکننــد.
ــهودرعــزای ــیبدرق درطــولمســیر،طشــتتوســطاهال
آنطالیــهدارانآزادیومردانگــی،اشــکریختــهونــذورات
خــودراپــساززیــارتطشــتبــهداخــلآنمــیریزنــدو
یــابیشــترمــردمنــذوراتقربانــیخــودراجلــویطشــتو
دســتهعــزادارذبــحکــردهوپــسازذکــرمصیبــتهمــهرو
بــهقبلــهایســتادهودعــایشــفایمریــضهــاوبیمــارانو
بــرآوردهشــدنحاجــاتنیازمنــداندعــایحاجــتخوانــده

مــیشــود.

تکیــه حســینی
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ــم ــژهمراس ــهربهوی ــتانبوش ــزاداریاس ــنتیع ــمس مراس
ســینهزنیســنتیبوشــهریعالقهمنــدانزیــادیدرکشــور
داردوشــاهدحضــورگســتردههموطنــاندرمراســمدهــه

اولمحــرمدرســطحاســتانهســتیم.
حــالوهــوایایــراناســالمیروینــواونوحــهوبــازمزمــه
نــام»حســین«اوجمیگیــرد،دوریــانزدیــکفرقــینــدارد،
ــتراهمــراهمیکنــد، صــداخیلــیخیلــیزودگــوشودل
هیئتهــایمذهبــیازاولمحــرمخیمههــایعــزارابــهپــا
ــدوشــبوروزشــهرراشــوروشــعوربخشــیدهاند. کردهان
کوچههــاراکــهقــدممیزنــیازشــهروروســتاتــا
دورتریــنآبــادیایــندیــارحــرفوکالمیکــیاســت،محرم
ــراِنســیاهپوشدر ــاهمــهآئینهــاجداســت،ای حســابشب
محــرمحــالوهوایــشیکــیاســت،غــربوشــرقوشــمال
ــنو ــوچوترکم ــردوبل ــروک ــرکول ــدارد،ت ــوبن وجن
ــوام، ــدارد،اینجــاهمــهلهجههــاوزبانهــاواق عــربهــمن

ــد. ــدامیزنن ــین)ع(راص حس
آیینهــایســنتیعاشــوراییروایــتگــرعاشــقانهای
ــهگاه ــقانهایک ــت،عاش ــراناس ــانای ــزازمردم حزنانگی
ــرده ــاکو»ِگل«فروب ــاررادرخ ــندی ــیای ــرتاپایاهال س
تــاهــرعــزاداریزمزمــهکنــد:آبحیــاتمــناســتخــاک

ــو. ــویت ســرک
روایـتایـنعاشـقانهازروزهـاقبلازمحرمشـروعمیشـود،
ازایامـیکـههمهچیـزمهیـایعـرضارادتـیدیگـراسـت.
خیابانهـا و دیوارهـا میگیـرد؛ پـا شـهر در خیمههـا
روسـتاهای تـا محلـی نوحههـای و میشـوند سـیاهپوش
دورافتـادهضجـهمیزننـد.درایـنگـزارشسـراغبرخـی

میرویـم. ایـران جنـوب در عاشـورایی آئینهـای

»بوشهر« مقصد ویژه مسافران در دهه اول محرم
ــای ــاگرم ــهریورب ــردادوش ــهمحــرمدرم ــداردک ــین فرق
بــاالی۴۰درجــهباشــدیــافصلســردســال،اســتانبوشــهر
ــژه ــرمبهوی ــاهمح ــوددرم ــاصخ ــایخ ــطهآیینه بهواس
دهــهاولمحــرمدربیــنمــردمکشــوروجهــانزبانزداســت
وهرســالهدرایــنایــاممیزبــانارادتمنــدانســیدالشــهداء

اســت.
آیینــیکــهقدمــت۱۰۰ســالهداردوازدلبرآمــدهوبــردل
ــاجایــیکــهعــرضارادتوعشــقمــردم نشســتهاســتت
ایــنبــومودیــاربــهامــامحســین)ع(ویارانشثبــتجهانی

شــدهاســت.
ایــن افزودهشــدهو بــهآن عشــقیکــهسالبهســال
ــاله ــتوهرس ــردهاس ــیک ــوروارادتراجهان انســجاموش
شــاهدافزایــشاســتقبالازایــنســبکعــزاداریهســتیم.

بُر یا حلقه عاشقی
درمــاهمحــرمبانــوانوآقایــانهرکــدامآیینهــای
جداگانــهایدارنــد؛زنهــابهگونــهایبــازنــانکربــالهمنــوا
ــه ــهگون میشــوندومــرداننیــزنغمههــایارادتخــودراب

ــد. ــانمیکنن ــربی دیگ
ســینهزنیســنتیمــرداندربوشــهرعجیــنشــدهبــا
هارمونــیاســتکــهافــرادازکودکــیبــدونآمــوزش
رعایــت را آن کامــاًل موســیقی بنیــادی تئوریهــای

. میکننــد
ــزاداران ــدوع ــرارمیگیرن ــرهق ــزدای ــادرمرک نوحهخوانه
»بُر«هــایــاحلقههایــیراتشــکیلمیدهنــدکــهدور

نوحهخــوانمیگردنــدوســینهمیزننــد.

ــهنظــموهماهنگــی ــرادیهســتندکــهب درایــنآییــناف
افــراددرتشــکیلایــنحلقههــاوســینهزدنکمــک
میکنــدکــهبــهآن»بُرســاز«ویــا»ســینهگردان«

ینــد. میگو

سینه زنی سنتی بوشهر با نظم زیبا می شود
بــه اشــاره بــا بوشــهری ســینهگردانهای از یکــی
زیباییهــاوویژگیهــایخــاصســینهزنیبوشــهری
ــا ــهریزیب ــنتیبوش ــینهزنیس ــیس ــت:زمان ــارداش اظه

میشــودکــههمــراهبــانظــموهماهنگــیباشــد.
ــوان« ــینهزنی»پیشخ ــدایس ــزود:ابت ــیاف ــدبحرین محم
ــود ــازمیش ــدکآغ ــدادان ــاتع ــتوب ــرااس ــرماج آغازگ
وکمکــمبــهتعــدادبرهــاوافــرادحاضــردرمراســم

میشــود. اضافــه ســینهزنی
ویبــااشــارهبــهاینکــهحرکــتمتحــدبُرهــاازنمــایبــاال
ــک ــدی ــزود:نوحهخــوانمانن ــااســت،اف ــواجدری شــبیهام
ناخــدادرمرکــزجمعیــتایــندریــایمتالطــمرارهبــری

میکنــد.
ــتان ــصدراس ــکتخص ــازیی ــهبُرس ــاناینک ــابی ویب
بوشــهربــودهوبســیاردشــواراســت،بیــانکــرد:اگــربُرهــا
ــکاز ــری ــته ــودوحرک ــکیلنش ــمتش ــورتمنظ بهص
ــذارد. ــرمیگ ــاتأثی ــرکلبره ــد،ب ــگباش ــرادناهماهن اف

عزاداریبوشهرمنحصربهفرداست
ــات ــیتبلیغ ــکلهایدین ــناستش ــیکارش ــینادیب حس
ــزاداری ــبکع ــت:س ــارداش ــهراظه ــتانبوش ــالمیاس اس
اســتانبوشــهردرســطحکشــورزبانــزدخــاصوعاماســتو

ــادیدارد. ــیارزی ــدانبس عالقهمن

عزاداری در حلقه عاشقی؛بوشهر مقصد ویژه مسافران در دهه اول محرم است

تکیــه حســینی
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ــتان ــزاداریدراس ــمع ــرد:مراس ــهک ویاضاف
بوشــهردارایویژگیهــایفنــیوخصوصیــات
منحصربهفــردیاســتکــهمیتــوانبــه
ــر«در ــام»ب ــان ــزادارانب ــمع ــایمنظ حلقهه
ــرد. ــارهک ــهری«اش ــینهزنیبوش ــبک»س س
تبلیغــات دینــی تشــکلهای کارشــناس
اســالمیاســتانبوشــهربــابیــاناینکهمراســم
»ســنجودمــام«نیــزیکــیدیگــرازآئینهــای
ــم ــرد:مراس ــحک ــت،تصری ــهراس ــاصبوش خ
ــردماز ــازیم ــورآگاهس ــامبهمنظ ــنجودم س

ــود. ــاممیش ــزاداریانج ــمع ــازمراس آغ

اشعار غنی در مداحی بوشهر
ویبــهبرگــزاریمراســمخاصوســنتی»شــام
غریبــان«درنقــاطمختلــفاســتاناشــارهکرد
وادامــهداد:ایــنبرنامــهبــراســاسخصوصیات
ــا ــتوب ــاوتاس ــتانمتف ــهازاس ــرمنطق ه

ــود. ــزارمیش ــیبرگ ــوممختلف آدابورس
ادیبــیبیــانکــرد:مراســمســنتی»صبحــدم«
ــردمدر ــنتیم ــومس ــرازرس ــیدیگ ــزیک نی
اســتانبوشــهراســتکــهشــبعاشــوراپــس
ازمراســمســینهزنیبرگــزارمیشــودوتــا
صبــحادامــهداردوپایانبخــشآننمــاز
ــزاداری ــاع ــردمب ــعم ــحاســتکــهدرواق صب

میکننــد. شــبزندهداری
ویبــااشــارهبــهاینکــهاشــعاراستفادهشــدهدر
ــزاداریاســتانبوشــهردارایســبکخــاص ع
ــت:مراســم ــیاســت،گف ــایبســیارباالی وغن
ــودو ــروعمیش ــیبش ــکش ــای ــینهزنیب س
پیشخــوانمراســمراادامــهمیدهــدوبــه
ــدادامــهدارد نوحهخــوانمیســپاردوایــنرون
ــد« ــیب،»واح ــنش ــهدراوجوباالتری ــااینک ت
ــر ــینهزنیتغیی ــبکس ــودوس ــدهمیش خوان

میکنــد.


حضور در بوشهر در ایام محرم
تبلیغــات دینــی تشــکلهای کارشــناس
اســالمیاســتانبوشــهراظهــارداشــت:یکــی
ــایاشــعارمداحــیاســتانبوشــهر ازویژگیه
ایــناســتکــهبــهدورازهرگونــهغلــوواغــراق
خوانــدهمیشــودوکمتریــنآســیبهارا

ــتیم. ــاهدهس ش
ــهر ــتانبوش ــزاداریاس ــهع ــاناینک ــابی ویب

ــرد: ــحک ــت،تصری ــرااس ــیبمب ــتوآس ــهبدع ازهرگون
ــتو ــزداس ــبدوزبان ــهرگلسرس ــتانبوش ــزاداریاس ع

اســتقبالخوبــیازایــنعــزاداریصــورتمیگیــرد.
ادیبــیبــابیــاناینکــهافــرادیازنقــاطمختلــفکشــوردر
ــهاســتانبوشــهرســفرمیکننــد،ادامــهداد: ــاممحــرمب ای
دردهــهاولمحــرمشــاهدیمکــهافــرادیازنقــاطمختلــف
ــدوســینهزنیخــاصبوشــهری ــهبوشــهرمیآین کشــورب
رابــهنظــارهمینشــینندوبرخــیافــرادهــمدرایــنمراســم

ــد. ــارکتمیکنن مش

استفاده از سبک عزاداری بوشهر در نقاط مختلف
ــان ــهمداح ــودک ــاهدهمیش ــراًمش ــرد:اخی ــانک ویبی
برجســتهکشــورازریتــمعــزاداریجنــوبوبهویــژهاســتان
ــز ــامنی ــنجودم ــمس ــدومراس ــتفادهمیکنن ــهراس بوش
درآئیــنتشــییعشــهدادرنقــاطمختلــفکشــوراســتفاده

میشــود.
ــتان ــالمیاس ــاتاس ــیتبلیغ ــکلهایدین ــناستش کارش
ــمهای ــتیدرمراس ــوایدش ــتفادهازن ــزود:اس ــهراف بوش

ــزاداری ــوتع ــاندهندهق ــورنش ــطحکش ــفدرس مختل
بوشــهراســتکــههــمازنظــرشــکلیوهــمازنظــر

محتوایــیدارایبرجســتگیزیــادیاســت.


فلسفه سینه زنی بوشهری
ویگفــت:هــرآهنگــیدرمراســمعــزاداریاســتانبوشــهر
دارایشناســنامهمشــخصاســتکــهشــاعر،آهنگســازو
اجراکننــدهاولداردوایــنمثلــثرابــرایآهنگهــاداریــم.
ــتان ــالمیاس ــاتاس ــیتبلیغ ــکلهایدین ــناستش کارش
ــی ــراریدرحــالحاضــرخیل ــهداد:اشــعارتک بوشــهرادام
ــدهو ــاوکوبن ــوی،بج ــیارق ــعاربس ــودداردواش ــموج ک
واقعــاًبینظیــراســتکــهبحمــداهللدرکلکشــوروحتــی
ــد برخــیکشــورهایدیگــرکــههموطنانمــانحضــوردارن
ــب ــنتیدرقل ــویوس ــایق ــودوارتباطه ــتقبالمیش اس
مــردمایجــادکــردهاســتواگــربــهایــنســینهزنیحتــی
بهصــورتخــارجازبحــثحــزنوعــزانیــزنگریســتهشــود
ازشــنیدنودیــدنآنســیرنمیشــویمکمــااینکــهوقتــی
درعمــقایــنآییــننگریســتهشــوددنیایــیازاطالعــاتو

آهنگهــادروصــفاهلبیــت)ع(درخــوددارد.

ازمداحــانونوحهخوانــان تــوزی حســن
ــون ــهرپیرام ــتانبوش ــهوراس ــیومش قدیم
پیشــینهســینهزنیســنتیبوشــهریونحــوه
ــود ــهوج ــوهب ــوننح ــت:پیرام ــرایآنگف اج
ــط ــنتیوآوردنآنتوس ــینهزنیس ــدنس آم
ناخــداعبــاسبحثهــایمختلفــیوجــوددارد
کــهبایــدســاعتهاپیرامــونآنصحبــتشــود
ــفرهای ــاسدرس ــداعب ــدناخ ــیمیگوین ول
ــی ــونکس ــدوچ ــهایرامیخوان ــودنوح خ
نبــودکــهســینهبزنــدصبــرمیکــردتــا
ــدو ــوردکن ــتیبرخ ــهکش ــهعرش ــیب موج
ــر ــگک ــانآهن ــههم ــدک ــادکن ــیایج آهنگ
بــود.درنوحهخوانــیســنتیبوشــهرنوحــهاول
ــدازآن ــموبع ــرمیخوانی ــگک ــاآهن ودومراب

ــود. ــدهمیش ــارمخوان ــوموچه ــهس نوح
ویگفــت:درســینهزنیســنتیبوشــهری
ســینهزنانبــادایــرههندســی۷۵دورهــم
میچرخنــدوپیشخــوانایــنرابــه۲۵
میرســاندونوحهخــواناصلــیدوررااز۲۵
تحویــلمیگیــردوتــا۷۵میبــردکــهدر

ــت. ــناس ــمهمی ــد«ه »واح
ــهر ــنتیبوش ــینهزنیس ــزود:درس ــوزیاف ت
بهماننــدانداختــنســنگدرآبکــهبهصــورت
حلقهحلقــهبــازمیشــود،صــفاولبــهســمت
بیــروناســتوآهنــگکــرمیشــودوهــرچــه
جمعتــرمیشــوندبــهشــکلغنچــهمیشــوند
ــود ــتهش ــنتینگریس ــینهزنیس ــهس ــرب واگ
شــبیهیــکغنچــهاســتکــهوقتــیدســتها
بــاالمــیرودغنچــهبــازووقتــیپاییــنمیآیــد
بســتهمیشــودودورشــمعکــههمــان
ــهدر ــتهم ــهداء)ع(اس ــیدالش ــرتس حض

ــد. ــزامیچرخن ــکع ی


ســینه زنی  از  گســترده  اســتقبال 
بوشــهری

ــای ــورایهیئته ــسش ــادیرئی ــادنوش نوش
ــردماســتان ــارداشــت:م مذهبــیکشــوراظه
بوشــهرعشــقوارادتبســیارزیــادیبــهائمــه
اطهــاروبهویــژهامــامحســین)ع(ســیدو

ــد. ــهیداندارن ــاالرش س
ــردم ــقوارادتم ــنعش ــرد:ای ــهک ویاضاف
ــزاداری ــمع ــیدرمراس ــهربهخوب ــتانبوش اس
محــرموصفــرخــودرانشــانمیدهــدو
ــقو ــرعش ــاربیانگ ــندی ــفای ــایمختل ــموبرنامهه مراس

ــت. ــردماس ــنم ــیای دلدادگ
ــان ــورخاطرنش ــیکش ــایمذهب ــورایهیئته ــسش رئی
ــاط ــردمازنق ــهم ــاهدیمک ــرمش ــهاولمح ــرد:درده ک
مختلــفکشــورخــودرابــهبوشــهرودیگرشــهرهایاســتان
ــه ــدک ــرکتمیکنن ــزاداریش ــمع ــانندودرمراس میرس

ــزاداریدراســتاناســت. ــژهمراســمع ــگاهوی بیانگــرجای

جذابیت باالی عزاداری بوشهری
ــزاداریاســتانبوشــهردارای ــهداد:ســبکع نوشــادیادام
جذابیــتبســیارزیــادیاســتوزمانــیکــهدردیگــرنقــاط
کشــورنیــزاجــرامیشــود،بــااســتقبالچشــمگیریروبــرو
ــن ــرایای ــاهداج ــاطش ــینق ــراًدربرخ ــودواخی میش
مراســمدرمحــرموصفــرودیگــرمراســمعــزاداریهســتیم.
ویادامـهداد:اسـتانبوشـهردرعرصـهبرگـزاریمراسـم
عـزاداریومداحـیدارایبـزرگانفراوانیاسـتکـهدرکنار
حفـظسـنتهاوآئینها،نقشمهمـیدرجلوگیـریازورود

بدعتهـاوخرافـاتبـهایـنمراسـمدارند.

تکیــه حســینی
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ــاس ــعشــشهــزاربســتهلب دوخــت،بســتهبنــدیوتوزی
ــم ــزاریمراس ــرایبرگ ــیب ــایمردم ــکه ــلکم ازمح
ــه ــقودیرین ــقعمی ــانازعش ــینینش ــیرخوارگانحس ش

ــت)ع(دارد. ــلبی ــهاه ــیب ــانجنوب ــردمخراس م
ــویشــقایقهــادرهمــهجــا ــد،ب ــالمــیآی ــویکرب ــازب ب
بــهرقــصدرآمــده...بــازبــویایثــار،بــویعشــقمــیآیــد.
دوبــارهکوچــهپــسکوچــههــایشــهروروســتاهای
خراســانجنوبــیمشــکیپــوششــدهانــد.دوبــارهنجــوای
ــه ــاب ــال«ازپنجــرههــا،شبســتانهــاوتکای ــاامــامکرب »ی

ــد. ــیرس ــوشم گ
مـردمایـندیـارازهفتـههـاپیـشخـودرابـراینوکـری
آقایشـانآمـادهکـردهاند.یکـیبرایشـباولمحـروموقت
روضـهگرفتـهودیگـریبـرایشـبدوم،آنیکـیدیگرهم

بـرایتاسـوعاوعاشـورایحسـینیبـیقـراریمـیکند.
ــه ــیبنــدنیســت،ب ــهجای عــدهایدیگــرکــهدستشــانب
ــد. ــدهان ــهخودشــانراهبندگــیاهــلبیــت)ع(رابرگزی نوب
عــدهایجــوانویــامســناز۲۰روزگذشــتهگــردهــمآمده
ــینی، ــیرخوارگانحس ــمش ــزاریمراس ــرایبرگ ــاب ــدت ان

ــد. ــادهکنن ــهراآم زمین
ــودک ــاسک ــزاربســتهلب ــدیشــشه ــعوبســتهبن توزی
بــرایمراســمعــزایفرزنــدصغیــرامــامحســین)ع(،علــی
ــی ــانوحت ــان،نوجوان ــهجوان ــتک ــیاس ــر)ع(،راه اصغ

ــد. ــهان ــشگرفت ــریپی ــراینوک ــاالنب خردس


عاشقانه هایی که تمامی ندارد
بـرایدیـدنمحفـلنوکـریعاشـقانامـامحسـین)ع(قدم
بـهیکـیازکوچـههایشـمالشـهرمـیگذاریـم.جاییکه
نسـبتبهسـایرمناطقشـهریازامکاناتکمتـریبرخوردار
اسـتامـاعشـقودلدادگـیدرجایجـایآنموجمـیزند.
قــدمبــهمســجدصاحــبالزمانیمــیگذاریــم.همــانجایی
کــهگروهــیازپایــگاهصابــرهتحــتعنــوانگــروهجهــادی
ــرایبرگــزاریمراســمشــیرخوارگان ــاب ــدت جمــعشــدهان

حســینیلبــاسهــاراتولیــدوبســتهبنــدیکننــد.
ازصفــرتــا۱۰۰کاردســتخودشــاناســت.اجناســی
ــاکمــکهــایمردمــیوخیریــنتهیــهشــده، کــهقبــالب
ــهدســت درگارگاهکوچکــیدوختــهمــیشــودوســپسب

ــود. ــیش ــدیم ــت)ع(بســتهبن ــلبی ــقاناه عاش
نــگاهغــمانگیــزاعضــایحاضــردرمســجدوصــداینوحــه،
ــد ــیکن ــادآوریم ــمی ــا)ع(رادرذهن ــامرض ــثام حدی
کــهفرمودنــد:»هــرگاهمــاهمحــرمفــرامــیرســید،پــدرم
)موســیبــنجعفــرعلیــهالســالم(دیگرخنــداندیــدهنمی
شــدوغــموافســردگیبــراوغلبــهمــییافــتتــاآنکــهده
روزازمحــرممــیگذشــت،روزدهــممحــرمکهمیشــد،آن

روز،روزمصیبــتوانــدوهوگریــهپــدرمبــود(.
بــهراســتیکــهعاشــقانههــایمــردمکویرنشــینخراســان

جنوبــیبــرایاهــلبیــت)ع(تمامــینــدارد.


نوکری برای امام حسین)ع( غرور آفرین است
یکـیازاعضـایگروهجهـادیدرگفـتوگوباخبرنـگارانبا
اشـارهبهاهـدافخـودبیـانکـرد:ازاینکهبـرایفرزنـدامام

حسـین)ع(نوکـریمیکنـم،احسـاسغرورمـیکنم.
ــام ــاخواســتهامازام ــرد:تنه ــانک ــیمســکبی ــرخان کوث
ــا ــردت ــننگی ــشراازم ــهنگاه ــتک ــناس ــین)ع(ای حس

ــم. ــریکن ــت)ع(نوک ــلبی ــرایاه ــهب ــمهمیش بتوان
ــه ــونب ــت:تاکن ــالدارم،گف ــاناینکــهآرزویکرب ــابی ویب
ــن ــالبهشــترویزمی ــمکرب ــیدان ــام ــهامام ــالنرفت کرب

ــندارم. ــتوآرزویرفت اس

خانــیبــااشــارهبــهجنــگروانــیدشــمنبیــانکــرد:بایــد
بــاالگــوگرفتــنازامــامحســین)ع(تــاآخریــنقطــرهخــون

درمقابــلظلــموســتمایســتادگیکنیــم.

تذکره کربال می خواهم
درســکوتیســنگینســربندهــاراداخــلبســتهبنــدیمــی
ــزی ــیکشــدوچی ــیم ــیگاهنفــسعمیق ــذارد.گاهوب گ
زیــرلــبزمزمــهمــیکنــد.تنهایــیاشرادرهممیشــکنمو

علــتحضــورشرامــیپرســم.
ســرشرابــاالمــیگیــردومــیگویــد:تــاحــاالکربــالنرفته

اموتنهــاتذکــرهکربــالراازامــامحســین)ع(مــیخواهم.
ــی ــدوم ــیکن ــیم ــیمعرف ــهرمضان ــودشرافاطمم خ
ــا ــمام ــیبین ــالرام ــمکرب ــوابهای ــیدرخ ــد:گاه گوی

تاکنــونتصویــرشراازنزدیــکندیــدهام.
بغــضمــیکنــدومــیافزایــد:تنهــاخواســتهامایــناســت
ــاردربیــنالحرمیــنبایســتمودرددلهایــمرا کــهیــکب

بــهامــامحســین)ع(وحضــرتابوالفضــل)ع(بگویــم.


تنها برای بندگی آمده ام
ــرایبندگــیآمــدهام،مــی ــدیبابیــاناینکــهتنهــاب آخون
ــت)ع(از ــلبی ــامحســین)ع(واه ــرایام ــتب ــد:خدم گوی

ــراســت. ــرکاریارزشــمندت ه
ــم ــرایمراس ــهب ــنیدمک ــیش ــد:وقت ــیکن ــانم ویبی
ــود، ــیش ــدیم ــتهبن ــاسبس ــینیلب ــیرخوارگانحس ش
ــهایــنمــکانرســاندمتــا بــدونهیــچمعطلــیخــودمراب

ــم. ــردهباش ــت)ع(ک ــلبی ــرایاه ــیب خدمت
ــی ــیرهزندگ ــمس ــدبگذاری ــهنبای ــاناینک ــابی ــدیب آخون
امــامحســین)ع(فرامــوششــود،مــیافزایــد:بایــدایثــار،از
خودگذشــتگیومحبــتراهمــوارهماننــدامامــانمــاندر

ــیم. ــتهباش دلداش
ــگ ــمرن ــالک ــهدنب ــرادب ــهبرخــیازاف ــاناینک ــابی ویب
ــت)ع( ــلبی ــیاه ــهادتوروشزندگان ــگش ــردنفرهن ک
هســتند،مــیگویــد:نبایــداجــازهدهیــمبدخواهــانائمــه

ــند. ــودبرس ــدخ ــدفپلی ــهه ــار)ع(ب اطه

دوخت و بسته بندی ۶ هزار لباس
مســئولپایــگاهصابــرهبیرجنــدبــااشــارهبــهفعالیــتایــن

ــباردوی ــگاهدرقال ــنپای ــایای ــرد:اعض ــانک ــگاهبی پای
جهــادی؛بــرش،دوخــتوبســتهبنــدیلبــاسهــایمربوط

ــهشــیرخوارگانحســینیراانجــاممــیدهنــد. ب
ــای ــته ــرادفعالی ــناف ــهای ــاناینک ــابی ــورب آســیهاکبرپ
خــودراازدوهفتــهگذشــتهآغــازکــردهانــد،گفــت:دوخــت
ــن لبــاسهــاازاولذیالحجــهآغــازشــدهو۲۰نفــردرای

ــد. زمینــههمــکاریدارن
ــل ــهاه ــتب ــتیوخدم ــالمدوس ــگاس ــجفرهن ویتروی
بیــت)ع(راازمهــمتریــناهــدافایــنکاردانســتوافــزود:
بــرایبســتهبنــدیلبــاسهــا۲۵نفــرهمــکاریمــیکنند.
اکبرپـوربابیاناینکهاینبسـتهبندیبرایسـایرشهرسـتان
هافرسـتادهشـدهاسـت،اظهارکرد:تامراسـمشـیرخوارگان

حسـینیشـشهزاربسـتهلباسآمادهخواهدشـد.
ــده ــهعم ــاناینک ــابی ــدب ــرهبیرجن ــگاهصاب ــئولپای مس
ــرای ــانهســتند،گفــت:خدمــتب ــناردو،جوان اعضــایای

ــد. ــیشناس ــواننم ــروج ــت)ع(پی ــلبی اه
ــنکارازمحــل ــههــایعمــدهای ــاناینکــههزین ــابی ویب
ــرد: ــارک ــت،اظه ــدهاس ــنش ــنتامی ــایخیری ــکه کم
ایــنکاردرگاماولیــهدرقالــبگــروهکوچکــیانجــاممــی
شــدامــابــاتوجــهبــهاســتقبالمــردمبــهمجمــعجهانــی

ــر)ع(وصــلشــدیم. ــیاصغ حضــرتعل


تشکیل گروه های خدمت رسان محله محور
ــن ــمدرای ــیه ــازندگیخراســانجنوب مســئولبســیجس
خصــوصبیــانکــرد:بــاتوجــهبــهنزدیکــیمحــرم،مســجد
صاحــبالزمانــیدوختوبســتهبنــدیلباسشــیرخوارگان

حســینیرادردســتورکارقــراردادهانــد.
مهــدیهنــریبــابیــاناینکهبــهطــورمتوســط۲۰نفــردر
زمینــهدوخــتو۳۰نفــردربحــثبســتهبنــدیمشــارکت
ــعشــشهــزاربســتهلبــاسدربرنامــه ــد،گفــت:توزی دارن

ایــنگــروهجهــادیاســت.
ویهــدفازاجــرایایــنبرنامــهراخدمــتهــرچــهبیشــتر
بــهاهــلبیــتدانســتوافــزود:ایــنامــرباعــثحضــورهــر

چــهبیشــترجوانــاندربرنامــههــایمذهبــیمــیشــود.
هنــریبیــانکــرد:یکــیازبرنامــههــایپیــشرودربســیج
ســازندگی،تشــکیلگــروههــاخدمــترســانمحلــهمحــور

اســتکــهدرپایــگاههــایبســیجتشــکیلمــیشــود.

عشق تار و پود ۶ هزار لباس شیرخوارگان حسینی را به هم می دوزد
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ــتارادتاســت، ــرانحکای ــتمحــرموسیاهپوشــیای روای
ــن ــادورتری ــهپایتخــتت ــهرهاب ــنش ــیازنزدیکتری ارادت
آبادیهــاوروســتاها،جایــیکــهآئینهــایعاشــورایی

ــت. ــرضارادتاس ــنوع ــرایادایدی ــیب فرصت
ایــراناســالمیروینــواونوحــهونــام»حســین«اوج
ــدارد،صــداخیلــیخیلــی ــانزدیــکفرقــین گرفتــه،دوری
زودگــوشودلــتراهمــراهمیکنــد،هیئتهــایمذهبــی
ــبو ــدوش ــاکردهان ــهپ ــزاراب ــایع ــرمخیمهه ازاولمح

ــیدهاند. ــعوربخش ــوروش ــهرراش روزش
کوچههــاراکــهقــدممیزنــیازشــهروروســتاتــا
دورتریــنآبــادیایــندیــارحــرفوکالمیکــیاســت،محرم
ــراِنســیاهپوشدر ــاهمــهآئینهــاجداســت،ای حســابشب
محــرمحــالوهوایــشیکــیاســت،غــربوشــرقوشــمال
ــنو ــوچوترکم ــردوبل ــروک ــرکول ــدارد،ت ــوبن وجن
ــوام، ــدارد،اینجــاهمــهلهجههــاوزبانهــاواق عــربهــمن

ــد. ــدامیزنن ــین)ع(راص حس
آیینهــایســنتیعاشــوراییروایــتگــرعاشــقانهای
ــهگاه ــقانهایک ــت،عاش ــراناس ــانای ــزازمردم حزنانگی
ــرده ــاکو»ِگل«فروب ــاررادرخ ــندی ــیای ــرتاپایاهال س
تــاهــرعــزاداریزمزمــهکنــد:آبحیــاتمــناســتخــاک

ــو. ــویت ســرک
روایــتایــنعاشــقانهازروزهــاقبــلازعاشــوراشــروع
ــی ــرضارادت ــایع ــزمهی ــههمهچی ــیک ــود،ازایام میش
ــاو ــرد؛دیواره ــامیگی ــهرپ ــادرش ــت.خیمهه ــراس دیگ
ــا ــیت ــایمحل ــوندونوحهه ــیاهپوشمیش ــاس خیابانه

روســتاهایدورافتــادهضجــهمیزننــد.
ــوع ــدامدرن ــالمیهرک ــراناس ــوراییدرای ــایعاش آئینه
خــودمنحصربهفــردبــودهکــهتاکنــونتعــدادیازآئینهــا
ــهثبــترســیده ــزب ــراننی ــویای ــراثمعن درفهرســتمی

اســت.

»طشت گذاری« مراسمی برای استقبال از ماه محرم
آیینهـاومراسـمهایعـزاداریدرمـاهمحـرمهمهسـالهدر
سراسـرکشـوروبهخصوصدرشـهرهاوروسـتاهایمختلف
آذربایجانشـرقیباشـوروعشـقخاصیبهامامحسـین)ع(
برگزارمیشـودوعاشـقانآنحضـرتعهـدهوارادتخودرا

هرسـالدرقالـبعـزاداریمسـتحکمترمیکنند.
ایــنآیینهــایعــزاداریبــهفراخــورفرهنــگوشــیوههای
مرســوممــردماســتانآذربایجانشــرقیمتفــاوتاســتواز
ــدازی ــیوراهان ــایمذهب ــبهیئته ــوارهدرقال ــازهم دیرب

ــابرگزارشــدهاســت. دســتههاوتکای
یکـیازنـکاتجالـبدرایـنخصـوصبـهنحـوهبرگـزاری
مراسـمهایخـاصمـاهمحـرممربـوطمیشـودکـهآداب
عـزاداریپـسازگذشـتصدهاسـال،شـکلخـودراحفظ
کردهاند.مراسـمطشـتگذاریدربیشـترشـهرهایاسـتان
قبـلازآغـازمـاهمحـرمبرگـزارمیشـودوبهنوعـیمراسـم
اسـتقبالازماهمحرمنیزاسـت.آیینطشـتگـذارییکیاز
قدیمیترینسـنتهاومناسـکایرانیاسـتکـهدرروزهای

پایـانمـاهذیالحجـهبرگزارمیشـود.
ــاه ــرایم ــردمب ــدنم ــادهش ــیآم ــهبهنوع ــنک ــنآیی ای
محــرموصفــرنیــزاســتبــهایــننحــوبرگــزارمیشــودکــه
طشــتهایآبکــهنمــادیازفــراتهســتندرابــهمســاجد
ــدام ــرویازاق ــهپی ــنســنتب ــدوای وحســینیههامیآورن
امــامحســین)ع(درمقابــلســپاهحــراســتکــهدرروز۲۷
ــام ــهوتم ــتهاریخت ــکهارادرطش ــه،آبمش ذیالحج

ــد. ــاراســیرابکردن لشــکرحــرواســبهایآنه
ــاالیســر ــن،طشــتهاراب ــنآیی ــزادارانحســینیدرای ع
میگیرنــدومســجدرادورمیزننــد.ســپسدرداخــل
ــتوآبآن ــهطش ــتب ــردمدس ــدوم ــاآبمیریزن آنه
ــل)ع( ــرتابوالفض ــین)ع(وحض ــامحس ــاام ــدوب میزنن

ــد. ــارهمیکنن ــیدوب بیعت

برگزاری مراسم شام در مساجد شهرها و روستاها
یکــیدیگــرازآیینهــایایــنمــاهبرگــزاریمراســم
ــه ــتاهااســت،بهطوریک ــهرهاوروس ــذریدرمســاجدش ن
هرســال۱۰روزاولمــاهمحرمدربیشــترمســاجدشــهرهاو

ــود. ــعمیش ــذریتوزی ــذاین ــردمغ ــنم ــتاهابی روس
ــتان ــعشهرس ــو«ازتواب ــهر»تیمورل ــهدرش ــورنمون بهط
آذرشــهر،توزیــعآبگوشــتدرتمــاممســاجدایــنشــهرطی
۱۰روزاولمــاهمحــرممرســوماســت.بهطوریکــههــرروز
چنــدنفــربــاخریــدگوســفندوقربانــیکــردنآن،مقدمات
ــم ــجدفراه ــپزخانهمس ــترادرآش ــهآبگوش ــتوتهی پخ
ــردان ــا،م ــربوعش ــازمغ ــدازنم ــببع ــازندوش میس
محلــهدرمســجدآنمحلــهجمــعشــدهوبعــدازعــزاداری
ــعمیشــود. ــردمتوزی ــنم ــذریبی ــاین وســینهزنیغذاه
همچنیــندرایــاممحــرممــردمبســیاریازمناطــقاســتان
اقــدامبــهتوزیــعگوشــتوغــذابیــنعــزادارانوهمچنیــن

ــد. ــهمیکنن ــدانمنطق نیازمن
پخــشنــذوراتازجملــهنــان،شــربت،شــیرداغوحلــوادر
ــا ــیدربرخــیازامامزادهه ــامرســوماســتوحت امامزادهه
مــردمگوســفندقربانــیکــردهوگوشــتآنرادربیــن

دســتههاپخــشمیکننــد.

»علم گردانی« به یاد علمدار دشت کربال
مراســم»علمگردانــی«بــهیــادعلمــداردشــتکربــالازدیگر
ــاممحــرماســت.علمهــای مراســمهایمــردماســتاندرای
متبــرکبهنــامحضــرتابوالفضــل)ع(صبحعاشــوراتوســط
ــدهمیشــودو ــامداردگردان ــردخاصــیکــهعلمگــردانن ف
ــردانازســاداتمحــلانتخــابمیشــد. درگذشــتهعلمگ

درروزهــایاولمحــرمدرزمــانشــکلگیریدســته
عــزاداریروســتا،علمهــایکییکــیواردودرمیــدان
ــرم ــاهمح ــولدوم ــمدرط ــنمراس ــوند.ای ــدهمیش گردان

محرم در میان اقوام ایرانی/ از شاه حسین گویان تا علم بندی
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وصفــردراغلــبنقــاطاســتانوبهخصــوصدرمراغــهکــه
ــرا ــزدرق ــنبخــششــهربخشــایشاســتونی معروفتری
ملــکتبریــزبرگــزارمیشــودوگاهــیازصبــحعاشــوراتــا

ــد. ــهمییاب ــرادام بعدازظه


برگزاری سنت قدیمی علم بندی در آذربایجان
ــان ــدی«درآذربایج ــمبن ــی»عل ــنتقدیم ــزاریس برگ
ــهر ــوصدرش ــمبهخص ــنمراس ــت.ای ــوماس ــرقیمرس ش
مراغــهومحلــهدروازهمراغــهدرســومینروزمحــرمبرگــزار

میشــود.
ــم ــررویعل ــریهاراب ــهوروس ــاپارچ ــتهیئته سرپرس
نصــبمیکننــدکــهارتفــاعآنبــه۵۰متــرمیرســد.علــم
ــه ــالموصلواتب ــاس ــانندوب ــاسمیپوش ــجدلب رادرمس
ــههمــانصــورت ــااربعیــنب ــدوت میــانجمعیــتمیآورن
برافراشــتهمیمانــدو۲۸صفــرگروههــایســینهزنیو
ــی ــکانقبل ــهم ــتهوب ــمرابرداش ــهعل ــیمراغ نوحهخوان
ــهنصــب ــاتیغ ــمپنجــهی ــاالیعل ــرب ــد.ب منتقــلمیکنن

میشــود.

شاه حسین گویان رایج ترین آیین ماه محرم
شــاهحســینگویــاننوعــیمراســممذهبــیاســتکــهدر
ــرقیو ــانش ــاطآذربایج ــرنق ــرمدربیشت ــاهمح ــامم ای

ــود. ــزارمیش ــزبرگ ــتردهدرتبری ــورگس بهط
ایــنمراســمازچنــدروزمانــدهبــهمــاهمحــرمتــادهمیــن

ــد. ــهمییاب ــرعاشــوراادام ــاهوظه ــنم روزازهمی
درزبــانترکــیآذربایجانــی،مــردمبــهایــنمراســم
واژه شــده کوتــاه کــه میگوینــد »شاخســی«

. ســت ا » هحسین شا «
ــا ــردآذریه ــهف ــزاداریمنحصــرب ــنمراســمع قدیمیتری
مراســم»شاخسی-واخســی«اســت،ریشــهلغــویشاخســی
ــومنیســت،امــابرخــیآنرامخفــف واخســیچنــدانمعل
ــد. ــین«میدانن ــینوایحس ــاهحس ــدهی»ش وتحریفش
دســتههایعــزاداریشاخســی-واخســی،ازچنــدروز
ــاجد ــینیههاومس ــبهادرحس ــرم،ش ــاهمح ــهم ــدهب مان
تشکیلشــدهوبــاحضــورعــزاداران،درصفهایــیطویــلو
زنجیــروار،راهــیکوچــهوخیابــانشــدهومرثیههــاواشــعار
مذهبــیدررثــایســاالرشــهیدانویارانــشســرمیدهنــد.
اوجایــنمراســمدرظهــرعاشــوراوپــسازاتمــامعــزاداری
ظهــرعاشوراســتکــهعــزاداران،بــاذکــر»شاخســی،
ــاً ــینهایت ــیریطوالن ــردنمس ــیک ــسازط ــی«،پ واخس
ــاد ــده)نم ــیدهش ــشکش ــهآت ــایب ــهخیمهه ــودراب خ
ــال(رســانده ــشدرکرب ــامحســین)ع(ویاران ــایام خیمهه

ــینند. ــهمینش ــوگواقع ــهس وب
عــزاداراندرمراســمشــاهحســینگویــان)شاخِســی(،نوعی
ــرق ــاف ــنت ــزاداریرااززمی ــوعع ــنن چــوبمخصــوصای
ــد،درحالیکــههماهنــگپاهــای ســرخودحرکــتمیدهن

ــهســمت ــد،وقتیکــهچــوبب ــنمیکوبن ــهزمی خــودراب
ــدای ــدن ــدایبلن ــاص ــیب ــود،گروه ــنآوردهمیش پایی
شاخِســی)شــاهحســین(وزمانــیکــهچــوببــهسرشــان
ــدای ــدن ــدایبلن ــاص ــرب ــروهدیگ ــود،گ ــکمیش نزدی

ــد. ــرمیدهن ــین(س ــی)وایحس واخِس

شام غریبان
تشــکیل بــا عاشــورا، غــروب در عــزادارانحســینی
دســتههایعــزاداریبــهدوگــروهتقســیممیشــوند
وبافاصلــهچنــدمتــریازهمدیگــرحرکــتمیکننــد،
ــینهزنی ــاس ــهب ــعاریک ــاواش ــیمرثیهه ــنهمخوان ضم
ــامحســین)ع(عــزاداری ــانام همــراهاســت،درشــامغریب

. میکننــد
عــزاداراندرایــنمراســمبــاحضــرتزینــب)س(وحضــرت
زینالعابدیــن)ع(وســایریــارانوخانــدانامــامحســین)ع(

ــد. ــدردیمیکنن ــرازهم اب


مشعل گردانی »پولکه«
ــینی ــزایحس ــمهایع ــنمراس ــیازمنحصربهفردتری یک
ــرمدر ــاهمح ــتم ــهنخس ــایده ــینروزه ــهدرواپس ک
ــزار ــرقیبرگ ــانش ــتانآذربایج ــوباس ــیازجن بخشهای
ــتان ــه«شهرس ــی»پولک ــعلگردان ــممش ــود،مراس میش

عجبشــیراســت.
ــوپآتشــینساختهشــدهازپارچــه ــیت ــامنوع ــه«ن »پولک
اســتکــهآنرابــاســیمیمیبندنــدوبعــدازنفــتانــدود

ــد. ــشمیزنن ــردن،آت ک

درشــبتاســوعایحســینیوشــبعاشــورادههــا»پولکــه«
ــک ــرودرفضــایتاری ــایدیگ ــانعزاداریه آتشــیندرمی

ــود. ــدهمیش ــبچرخان ش
پولکــههــادرتاریکــیشــبمیچرخنــدویــاد۷۲خورشــید

فــروزاندشــتکربــالراگرامــیمیدارنــد.
ــهدســتههای ــردماســتانتوســلب ــیم ــاداتمحل دراعتق
عــزاداریبــرایشــفایبیمــارانازســاالرشــهیدانجایــگاه
ــامشاهدهشــدهبیمــاران ــهباره ــهطــوریک ــژهایداردب وی

ــد. ــفایافتهان ــزاداریش ــمهایع ــادیدرمراس زی


شبیه خوانی در ظهر عاشورا
ازمعمولتریــنآیینهــایعــزاداریحســینیدرایــن
ــیاز ــیصورت ــی«اســت.شــبیهخوان اســتان،»شــبیهخوان

ــت. ــالاس ــعکرب ــازیوقای بازس
درایــنآییــنافرادبــهشــیوهایتجریدیبــهدوگروهاشــقیا
وامــامخوانهــاتقســیممیشــوند.اشــقیابــالبــاسســرخو
ــبزو ــاسس ــابالب ــامخوانه ــاروام ــدایناهنج ــرهوص تی
صدایــیدلنشــینوقایعــیچــونشــهادتحضــرتعبــاس،
حضــرتعلــیاکبــر،حضــرتقاســموامــامحســین)ع(رابه

ــد. ــشمیگذارن نمای
ــاهدر ــنم ــایای ــرآیینه ــذاری«ازدیگ مراســم»شــمعگ
ــول ــسدرط ــرک ــوعاه ــروبتاس ــهدرغ ــتک ــتاناس اس
ــه ــدب ــذرکــردهاســتبای ــرایگشــودنمشــکلین ســالب
ــد. ــنکن ــمعروش ــدامش ــرودودرهرک ــجدب درب۴۱مس
ــراغ، ــرقوچ ــودب ــلنب ــهدلی ــمب ــوددرقدی ــهمیش گفت

ــد. ــنمیش ــنراهتأمی ــاازای ــناییهیئته روش
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آئیــنســنتی»یــاعبــاسیــاعبــاس«نمادبــهاوجرســیدن
عــزاداریامــامحســین)ع(درمــاهمحــرمبــاحضــوراقشــار
مختلــفمــردم،هیئــاتمذهبــیوعشــاقاهلبیــت)ع(بــه

میزبانــیتکیــهبــازارشــاهرودبرگزارشــد.
ــرایدیــدنیکــیازمهمتریــنمراســمســنتیعــزاداری ب
ــر ــابظه ــغآفت ــاتی ــدت ــمنانبای ــتانس ــاهمحــرماس م
ــان ــدخیاب ــشازآنبای ــاپی ــردام ــرک پنجــممحــرمصب
ــمت ــهس ــاهرودراب ــیش ــهیدقدوس ــابش ــیبوت پرش
کوچــهنخــلپیمــودجایــیکــهدرختــانقطــورو
ــتتاریخــیآن ــتباف ــارشنشــانازقدم سایهگســترچن
ــانه ــهرشانهبهش ــیش ــایقدیم ــهخانهه ــیک داردجای
ــوردر ــرایحض ــتهاند،ب ــبنشس ــهترتی ــدوب ــمدادهان ه
ــد. ــیش ــایقدیم ــیمحلهه ــدراه ــنتیبای ــمس مراس

ــی ــو،برخ ــویوآنس ــکازاینس ــدازدورونزدی میآین
پراکنــدهوانفــرادی،برخــیهمــراهبــاهیئتهــای
عــزاداری،امــامقصــدیکجــااســتتکیــهبــازارشــاهروداز
قدیمیتریــننقــاطتجمــعمــردمدرایــنشــهر،تکیــهای
ــم ــودروه ــکخ ــهی ــکک ــذریباری ــرگ ــرس ــیب قدیم
بــرایورودبــهآنبایــداحتیــاطکنــدبنایــیکــهوقتــیآن
ــده ــانیام ــهدنی ــوزمحمدشــاهقاجــارب رامیســاختندهن

ــود. ب

مردم مهمان تاریخی ترین نقطه شهر
خشــتخشــتشبــویتاریــخمیدهــد،مخصوصــاًوقتــی
محوطــهاشرابــرایبرگــزاریمراســمســنتی»یــاعبــاس
ــرو ــهرتشرااززنجی ــد.ش ــیمیکنن ــاس«آبپاش ــاعب ی
ــاالیســقفشمیگیــردزنجیــریکــهمیگوینــد پــوشب
متعلــقبــهکشــتیروسهــادر۱۰۰ســالپیــشاســتو
بــاگاریآنراازبنــدرگــزبــهشــاهرودآوردهانــدتــاســقف
تکیــهرابــهچنــاریپیونــددهــدواســتحکامآنراتضمین
ــد ــریمیگوین ــهزنجی ــهآنتکی ــوزب ــاهن ــدخیلیه کن
ــتو ــگاس ــیرن ــهایکرم ــهپارچ ــزرگآنک ــوشب وپ
هرســالنزدیــکمحــرمبــادههــاطنــابوطــیمراســمی
ــاره ــزدوب ــرمنی ــسازمح ــودوپ ــتردهمیش ــنتیگس س
جمــعخواهــدشــدامــاهــرچــهعاشــقیبخواهــیزیــراین
پــوشکهــنودرجــوارایــنزنجیــرتاریخــییــادگارقدیــم

وجــودداردفقــطبایــدتــاپنجــممحــرمصبــرکــرد.
گروهگــروهمیرســند،خیابانهــایمنتهــیبــهتکیــه
مســدودهســتند،ازســاعتهاقبــلخودروهــانمیتواننــد
درآنتــرددکننــدوقتــیآخریــنپیــچمنتهــیبــهتکیــه
ــوای ــیخیــلجمعیــتودوداســپندون ــازاررامیگذران ب
ســینه در دل میگوینــد، خوشآمــدت نوحهخوانــی

ــت. ــقیاس ــاعتعاش ــد.س میتپ
ــاد، ــدآب ــند،بی ــریمیرس ــسازدیگ ــیپ ــایک هیئته
ــه، ــال،مهدی ــدان،مص ــین)ع(،باغزن ــاقالحس ــا،عش غرب
...همــه الرضــا)ع(و ابوالفضــل)ع(،هیئــت حضــرت
ــیرا ــانصدوق ــکخیاب ــطباری ــینهزنانخ ــدوس میآین
ــهای ــود،ملغم ــاممیش ــمادغ ــاباه ــد،نواه ــیمیگیرن پ
ــد، ــوارمینمای ــیدش ــشکم ــهتفکیک ــاک ــتاینج اس
زنجیرزنــانوســینهزنانیکــیپــسازدیگــریمیرســند،
ــا ــتام ــاناس ــمهاگری ــتند،چش ــادهروهس ــاندرپی زن

ــتند. ــبکترهس ــهس ــروزهم ام


آغاز مراسم با چرخش دوار پرچم ها 
ــهتکیــهآغــازمیشــودنوبــت ــاورودهیئتهــاب مراســمب
ــد، ــدکن ــاراواح ــهنوحهه ــتک ــزیاس ــونمرک میکروف

ندای »یا عباس یا عباس« طنین انداز شد/ »ماتم« کلیدواژه مردم شاهرود
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چرخــشدوارهیئتهــااینجــایکــیمیشــودماننــد
عقربههــاییــکســاعتپرچمهــاوطوقهــادربــدو
ــودوارد ــهگ ــهمیان ــااذنورودب ــدوب ــالممیدهن ورودس
ــانرا ــاجایش ــدت ــاریمیرون ــهکن ــپسب ــوندوس میش
ــیاه، ــرخوس ــبزوس ــایس ــدپرچمه ــابدهن ــهپرچمه ب
بیرقهــایعــزاداریامــامحســین)ع(درمیانشــانپرچمــی
ســرخرنگکــهرویآننوشــتهقمــربنیهاشــمچــه
ــون ــانچ ــد...چرخزن ــقانمیکن ــردموعاش ــریازم دلب
ــک ــودواش ــانگ ــددرمی ــیمیزن ــرخچمن ــیچ پهلوان
ــه ــهطبق ــیک ــد،اززنان ــهآمدهان ــیک ــردازمردم میگی
ــتند ــودهس ــهگ ــهدرمیان ــیک ــدومردان دومراپرکردهان
ــم ــت،مات ــیاهاس ــزس ــدهمهچی ــمکارمیکن ــاچش ...ت

ــاهروداســت. ــردمش ــنروزم ــدواژهای کلی
ــزاداران ــشازســویع ــانوحــهایکــهجواب ــزاب شــورع
ــه ــتادام ــراس ــرس ــنب ــردنوفروکوفت ــاالب ــتب دس
ــد ــاالمیآین ــهب ــهیکپارچ ــتک ــزاراندس ــده مییاب
ــدای ــان ــدت ــرودمیآین ــزادارف ــرع ــزارانس ــره وب
ــه ــنمیان ــم،چنی ــوریعظی ــود.ش ــدش ــاسبلن ــاعب ی
پرچمهــای و عــزاداران چرخــش و دوار میدانــی
ــاناز ــهوفغ ــکوآهونال ــیلاش ــراهباس ــزاداریهم ع
عــزایامامشــان...همــهتنهــاوهمــهفکرهــاهــمیکــی
ــروز ــاًلام ــتاص ــیاس ــمیک ــاه ــههیئته ــتهم اس
ــاس ــاعب ــمروز»ی ــامبگذاری ــدنن ــیش ــدروزیک رابای
یــاعبــاس«گفتنهــایدســتجمعــیروزســینه
ــرای ــزاداریب ــدنع ــریکش ــی،روزش ــایگروه زدنه
ــر ــاه ــتاب ــهروروس ــهش ــرنقط ــین)ع(ازه ــامحس ام
شــغلوتحصیــالتومرتبــهایکــهدارنــدچراکــههمــه
مهمــانیــکنفــرهســتندآنکــسکــهرخــتعزایــش

رابــرتــنکردهانــد.

طنین ندای »یا عباس یا عباس«
ــه ــوفب ــینهزناندرصف ــهس ــمباریک ــتخــروجبازه وق
هــمفشــردهامــانوحــهایکــهپاســخش»یــاعبــاسیــا
ــهنحــوریکــه عبــاس«اســت...دســتدرکمــرهــمب
ــهکمــرنفــرســمتچــپ هــرکــسدســتچپــشراب
خــودمیگیــردوبــادســتراســتســینهمیزنــد
ــه ــانب ــاخیاب ــدت ــهمییاب ــاادام ــاانته ــوالت ــنمن همی
تســخیرعــزادارانحســینیدرآیــدکــهازتکیــهخــارج
ــرون ــهب ــهازالن ــیاهک ــیس ــونمورچگان ــوندچ میش
میرونــدیکســرویکصــدا.ســیلجمعیــتشــیب

خیابــانقدوســیرامیگیــردوازمقابــلنخــلبــه
ــابازگشــتمراســم ــاب ــاالیمیــدانچــهآنمــیرودت ب

ــد. ــهدهن راخاتم
ــهاوج ــاهرودب ــروزدرش ــزایحســین)ع(ام ــردمع »آیم
ــد ــدانبیایی ــهمی ــدب ــرچــهداری ــاه ــروزب میرســدازام
گونــهایکــهانــگارآخریــنمحــرمزندگیتــاناســتشــاید
ــرب ــیع ــنرامحمدعل ــید«ای ــانباش ــیاینج ــالآت س
عامــریپیــرغــالمشــاهرودیمیگویــدوادامــهمیدهــد:
»یــاعبــاسیــاعبــاس«تعریــفنــداردکــهازمــن
میپرســییــاعبــاسدرنظــرمــنچیســت؟یــاعبــاسرا
بایــدبــودولمــسکــردببیــن...ایــنشــورمردمــییعنــی
»یــاعبــاسیــاعبــاس«ایــنعشــقیکــهباعــثمیشــود
ــا ــی»ی ــدیعن ــینهبزنن ــروس ــهس ــدوب ــرآین ــزاراننف ه
عبــاسیــاعبــاس«،همینهــارابنویــساگــرمیتوانــی...
حــاجمحمدعلــیهــمخــوبمیدانــدکــههمــهایــنشــور

ــد. ــمنمیگنج درقل
ــال ــودهوهرس ــمب ــنمراس ــمای ــادداری ــای ــد:ت میگوی
ــردم ــهم ــتک ــقیاس ــنعش ــودوای ــلوغترمیش ــمش ه
ــهآنرا ــودک ــرمیش ــدومگ ــت)ع(دارن ــهاهلبی ــاب م
ــی ــنمراســمکم ــارهتاریخچــهای ــادرب ــردام ــفک توصی
اختالفنظــروجــودداردفــردیبــهنــاماســماعیل
ــادمنیســتاز ــااســماعیلفرشــادیدرســتی فرهــادیی
همیــنخــداممســجدآقــایشــاهرود۱۸ســالپیــشبــه
مــنگفــتدردفترچــهایمنصــوببــهپدربــزرگانیافــت
شــدهبــودکــهدربــاره»یــاعبــاسیــاعبــاس«نوشــتهاند
ــا ــلدانســتام ــدعمــرآنرادوصدســالحداق ــیبای یعن
ــذا ــتل ــتاس ــالدرس ــد۱۴۰س ــرمعتقدن ــیدیگ برخ
هرچــههســتایــنمراســمبــاچنیــنشــوریکــهمــردم
ــم ــزارمیشــود،آنه ــمبرگ ــره ــالدیگ ــاس ــدصده دارن

ــکوه... باش


مردم در گرما و سرما می آیند 
همــراهحــاجمحمدعلــیهــماوراتائیــدمیکنــدو
ــرت ــین)ع(وحض ــامحس ــهام ــقب ــنعش ــد:ای میگوی
عبــاس)ع(اســتکــهمــردمرادرگرمــاوســرماســالهای
ــدان ــهمی ــودب ــگب ــهجن ــالهاییک ــیدرس ــالحت س
مــیآوردو»یــاعبــاسیــاعبــاس«گویانمراســمعــزاداری
محــرمرابــهاوجمیرســاندمراســمیکــهعشــقبــه

اهلبیــت)ع(رامعنــیمیکنــد.
شــاهرود هیئتهــای از یکــی نوحهخــوان عامــری

میگویــد:نوحــهســنتییــاعبــاسمیــراثمعنــویمــردم
ــینه ــینهدرس ــالس ــالهایس ــهس ــتک ــاهروداس ش
پیچیــدهتــاامــروزبهمــارســیدهاســت،اصــاًلمهمنیســت
ــن ــایای ــمغن ــتداردمه ــزانقدم ــهمی ــمچ ــنمراس ای
مراســموبــهاوجرســاندنعــزاداریمحرماســتوبســیاری
معتقــدهســتندازایــنمراســمبــهبعــداســتکهعــزاداری
ــده ــیهدایتکنن ــیدهوبهنوع ــودرس ــهاوجخ ــرمب مح
ــاروزنخــلمحســوب ــرمت ــزاداریمح ــمع ــیمراس تمام
میشــودوازایــنبابــتدارایارزشــیمعنــویبــرای

ــاهروداســت. ــردمش م
ــرنگهداشــتن ــهفک ــدبیشــترب ــد:هرســالبای ویمیگوی
ــال ــرایمث ــرباشــیمب آدابورســومقدیمــیمحــرموصف
ــمی ــمومراس ــهداریکنی ــنتیرانگ ــایس ــدنوحهه بای
ــی ــویبهنوع ــراثمعن ــتمی ــاثب ــاسراب ــاعب ــدی مانن
مانــدگارکنیــمتــاآینــدگاننیــزآنرابــهآینــدگانخــود
ــن ــتهایمدی ــهتوانس ــتک ــهاس ــازندواینگون ــلس منتق
ــهرو ــیش ــگدین ــداهلل)ع(وفرهن ــهاباعب ــانراب خودم

ــم. ــاناداکنی دیارم

خلق صحنه های عاشقی و ارادت
ایــن همتــییکــیازعکاســانشــرکتکنندگاندر
ارادت از نیــزمیگویــد:خلــقصحنههایــی مراســم
ــر ــاتصوی ــاب ــدام ــمنگنج ــایددرقل ــداهلل)ع(ش ــهاباعب ب
ــب ــزمخاط ــمانومغ ــهچش ــدمآنراب ــوانیکص میت
انتقــالدادتــااوهــمســهیمشــودوایــنانگیــزهایاســت
کــهازســمنانبــهاینجــاآییــمتــامراســمراعکاســیکنم.
ــاندســتههای ــرغالم ــردموپی ــاهمکالمــیم ــانب همزم
عــزاداریبــهپائیــنبازمیگردنــدتــامراســمراختــمکننــد
ــروزی ــان،پی ــفایمریض ــرایش ــودب ــدهش ــاخوان ودعاه
مســلمانان،قبولــیطاعــاتوعزاداریهــاوعبــادت،
ســالمتیبــرایعمــوممــردمومســئوالننظــاماســالمیو
فــرجآقــاامــامزمــان)عــج(کــههمــهعاشــقانهمنتظــرش

هســتند.


اوج عزاداری اباعبداهلل
ــر ــاهرودپ ــازارش ــهب ــتتکی ــتخش ــروخش ــرآج آج
ــالهای ــهس ــانیک ــراتازکس ــت،خاط ــراتاس ازخاط
گذشــتهســیاهپوشامــامبودنــدوامســالنیســتند
ــا ــتندت ــانپیوس ــهامامش ــهب ــدریک ــهیدانگرانق ش
ــان ــهازبانی ــانیک ــوندوکس ــانش ــفرهاومهم ــرس س
ــال ــالهایس ــدوس ــین)ع(بودهان ــامحس ــزاداریام ع
ــرایهمــه ازمرگشــانمیگــذرد،امــروزامــاخاطــراتب
مــردمزنــدهمیشــودخاطراتــیکــهشــاهرودیرا
ــیدوتایشــانرا ــلیک ــرحداق ــردمگ ــیک ــتنخواه یاف

ــد. ــتهباش ــینهداش درس
کمکــممراســمروبــهاتمــاماســتازتکیــهبــازار
ــا ــاوپرچمه ــودطوقه ــرازیرمیش ــیلیس ــارهس بهیکب
بــدوننظــاماولیهایکــهداشــتندیکییکــیازتکیــهخارج
ــای ــدهاســتتقاطــعخیابانه ــتپراکن ــوند،جمعی میش
ــتههای ــتدس ــااس ــهایبرپ ــردادولول ــیو۱۵خ صدوق
ــم ــطمراس ــدفق ــاننمیدهن ــانپای ــهکارش ــزاداریب ع
»یــاعبــاسیــاعبــاس«راتــرکمیکننــد،عــزاداریامــام
ــاشــبوحتــی ــهاوجرســیدهامــروزت ــازهب حســین)ع(ت
پــسازآنعزاداریهــابرپــااســت،کافــیاســتبــهمســاجد
وهیئتهــاســریبزنــی...ایــنعشــقبــهامــامحســین)ع(
اســتکــهخســتگینمیشناســد،نــداییــاعبــاسآنقــدر
ــادرکوچــهو ــاروزه ــیت ــهگوی ــادزدهشــدهک ــروزفری ام
ــه ــادیک ــود...فری ــنیدهمیش ــهرمانش ــایش خیابانه
میگویــد»یــاعبــاسیــاعبــاس«فقــطگوشــهایاز

ــت. نگاه

تکیــه حســینی
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ــن روزهــای برخــی شــوراهای شــهر در  »شــورا« به وقــت »اختــاف و دعــوا«؛ حکایــت ای
اســتان های مختلــف کشــور اســت، هرچنــد کــه موضــوع انحــال و بازداشــت برخــی از 

ــت. ــانه ها داغ اس ــم در رس ــورا ه ــای ش اعض

ــه  ــاری ک ــه ســمت دی ــی شــوم ب ــد، راهــی م ــی نمای ــا رخ م ــه از پــس کوهه خورشــید ک
ــد و ســختی راه مدرســه  ــی کنن ــرم م ــت دســت و پنجــه ن ــا محرومی ــش ب ــوز کودکان هن

ــا همــه عظمتــش بدبیــن شــوند. ــاران ب ــه ب ــوز ســبب نشــده کــه ب هن

جاذبه هــای گردشــگری چهارمیــن جــاده زیبــای جهــان زیــر تیــغ زباله هاســت، متولیــان 
ــم  ــه حج ــود ک ــد می ش ــاده تولی ــن ج ــه در ای ــن زبال ــش از ۰۳ ت ــه بی ــد، روزان می گوین

بیشــترش مربــوط بــه مســافران اســت.

ــزی از  ــن. چی ــرون را ببی ــار بگــذار و از پنجــره بی ــد، آن را کن ــخ را ببن ــاب ســبز تاری کت
ــده اســت. ــی نمان ــز« باق ــز« در »کانشــهر تبری ــاغ شــهر تبری »ب
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تبریز باخت،ارومیه هم نبرد/
پروژه پارک بزرگ تبریز پشت سد لج بازی ها

  ســتاد احیــا دریاچــه ارومیــه حوضچــه 
۰۵هــزار متــر معکبــی پــارک بــزرگ 
تبریــز را عاملــی بــرای خشــک شــدن 
کــرد؛  عنــوان  آینــده  در  دریاچــه 
شــهرداری تبریــز آب پشــت ســد 
ــه  ــال دریاچ ــا ح ــا آی ــرد ام ــا ک را ره

ــد؟ ــر ش ــه بهت ارومی

ــاربگــذاروازپنجــره ــد،آنراکن ــخراببن ــابســبزتاری کت
بیــرونراببیــن.چیــزیاز»باغشــهرتبریــز«در»کالنشــهر
تبریــز«باقــینمانــدهاســت.مســافرانیکهبــاذهنیتیســبز
بــهتبریــزســفرمیکننــد،وقتــیکــهدرهواپیمــابــرفــراز
ــم ــرنمیکردی ــد»فک ــد،میگوین ــرارمیگیرن ــنشــهرق ای

تبریــزهــمبیابانــیباشــد.«
البتــهنبــود،امــاشــد.مهمتــرازپیــداکــردنمقصــربهوجود
ــن ــتازای ــنوضعیــت،پیداکــردنناجــیبرونرف آمــدنای
ــون ــددســتدومیلی ــهبتوان ــکناجــیک شــرایطاســت.ی
ــای ــوبوصحنهه ــدانمطل ــواینهچن ــردوازه ــررابگی نف

دلگیــرشــهرنجــاتدهــد.
ــارا ــنادع ــز«ای ــزرگتبری ــارکب ــر»پ ــالهایاخی درس
ــی ــد.وقت ــزباش ــتتبری ــیمحیطزیس ــدناج ــردمیتوان ک
ــارک ــانپ ــامنظورم ــز،واقع ــزرگتبری ــارکب ــمپ میگویی
بــزرگتبریــزاســت،یعنــیپارکــیبــهمســاحت۸۰۰هکتار
کــهازپــارکچیتگــرتهــرانفقــط۱۵۰هکتــارکــمدارد.اما
ــن ــیازبزرگتری ــوانیک ــوانعن ــودنت ــثنمیش ــنباع ای
ــز ــزرگتبری ــارکب ــهپ ــهراب ــرانوخاورمیان ــایای پارکه

داد.
بخشهایــیازپــارکبــزرگتبریــزبــهبهرهبــرداریرســیده
وبخشهایــیهنــوزدرحــالتملــکوتکمیــلاســت.
هرچنــدموضــوعاحــداثپــارکبــزرگتبریــزدهههاســت
کــهمطــرحمیشــود،امــاایــندلیــلنمیشــودکــهنتــوان
ــرداری ــهبهرهب ــارراب ــام۸۰۰هکت ــد،تم ــیبلن ــاهمت ب
ــرای ــهب ــهک ــزمنطق ــوبوحاصلخی ــاکمرغ ــاند.خ رس
کشــاورزیمــورداســتفادهقــرارمیگرفــت،قابلیــتتبدیــل
بــهفضــایســبزرادرمدتزمانــیانــدکداردوایــن

ــد. ــابمیآی ــهحس ــژهب ــازیوی امتی


پارک بزرگ، »شاهراه هوایی تبریز«
ــزرگ ــارکب ــطزیســتی،پ ــالمحی ــدی،فع ــهمجته عاطف
تبریــزرابــهعنــوان»شــاهراههوایــیتبریــز«معرفــی
میکنــد.اومیگویــدبــااحــداثپــارکبــزرگتبریــز
ــش ــرج«کاه ــا»ک ــیت ــاراحت ــاتریزگرده ــوانتبع میت

داد.
مجتهــدیتوضیــحمیدهــد:»بــاایجــاداندکــیاصالحــات،
ــد ــدارباش ــعهپای ــزتوس ــدمرک ــزرگمیتوان ــارکب ــنپ ای
ــم ــیوه ــتمحیط ــمزیس ــادی،ه ــاظاقتص ــمازلح وه
گردشــگریبــرایتبریــزمیتوانــدآوردههــایفراوانــی

ــد«. ــتهباش داش
ــر؟«، ــز۲۰۱۸چهخب ــداممیپرســند»ازتبری شــهروندانم
یــا»ایــنتبریــز۲۰۱۸کــهمیگوینــدکجاســت؟«بیشــک
اگــررویــداد»تبریــز۲۰۱۸«یــکمــکانبــود،پــارکبــزرگ
ــارک ــنپ ــدای ــهحســابکنی ــرطــرفک ــود.ازه ــزب تبری
بــزرگ،تبریــزرابــهســمتتوســعهپایــدار،جهانیشــدنو

تبدیــلشــدنبــهیــکمقصــدگردشــگریمیبــرد.
ــارک ــایپ ــهدرزمینه ــیک ــارهخانوادههای ــدیدرب مجته
ــود ــاشخ ــنمع ــاورزیوتامی ــغولکش ــزمش ــزرگتبری ب
ــای ــارکزمینه ــنپ ــداثای ــااح ــد:»ب ــتند،میگوی هس
منطقــهشــاملارزشافــزودهمیشــوندوایــنامتیــازیویــژه

ــد«. ــهشــمارمیآی ــهب ــیمنطق ــرایاهال ب
ــه، ــامشــارکتترکی حــاالاگــرازاحــداثهتــل۵ســتارهب
ــا ــردب ــرودبالگ ــدف ــهبان ــزب ــرانمجه ــایتبح ــداثس اح

ــی، ــاتاولیــهجهــتاســکانموقــتدرشــرایطبحران امکان
بنــدآبــیبــاکاربــردتفریحــیوتوریســتیبــامســاحت۴۶
هکتــارواحــداثمجموعــهتوریســتیتفریحــیشــاملهتل
ــهوســعت۲۲۰ ــدب ــزخری ــی،مرک ــارکآب ۴و۵ســتاره،پ
هــزارمترمربــعچشــمببندیــم،ایجــادهکتارهــافضایســبز
درشــرایطیکــهیــکدرخــتهــمغنیمــتاســت،چیــزی

واقعــاارزشــمنداســت.


آب به دریاچه نرسید
ــه ــز،حوضچ ــزرگتبری ــارکب ــمپ ــایمه ــیازطرحه یک
ــهکارشــناس ــهگفت ــودکــهب ــارکب مصنوعــیدروســطپ
محیــطزیســت،عاطفــهمجتهــدی،میتوانســتدرتعدیــل
هــوایشــهر،تصفیــهآبهــایپراکنــدهوپســابهایتبریــز
ــر ــارکموث ــبزپ ــایس ــیازفض ــاریبخش ــنآبی وهچنی

باشــد،امــانشــد.
ســتاداحیــادریاچــهارومیــهاعــالمکــردشــهرداریتبریــزبا
احــداثایــنحوضچــه،راهآجیچــایرابــهدریاچــهارومیــه
بســتهاســت.حاجیمــرادی،مســئولســتادفنــیدریاچــه
ــه ــهدریاچ ــنحوضچ ــداثای ــااح ــرد:»ب ــاک ــهادع ارومی

ــود.« ــکمیش ــهخش ارومی
ایــنموضــوعدرشــرایطکنونــیکــهخشکشــدندریاچــه
ارومیــهمیــانمــردمازحساســیتفراوانــیبرخــورداراســت،
بــهخبــرداغرســانههاتبدیــلشــد.بهگونــهایکــهســازمان
ــردن ــازک ــتارب ــدوخواس ــزواردکارش ــتنی محیطزیس

مســیرآبحوضچــهشــدتــابــهدریاچــهارومیــهبرســد.
ــتو ــیونمحیطزیس ــسکمیس ــت،رئی ــعیدنیکوخصل س
ــددرروزهــای ــزمیگوی ــدارشــورایشــهرتبری توســعهپای
اخیــرشــهرداریتبریــزســدهارابــازکــردتــاآبدرمســیر

دریاچــهارومیــهجــاریشــود.
ــی ــد:»درحال ــحمیده ــهدریاچــهنرســید«اوتوضی ــاب »ام
کــهبارهــادرمــوردتامیــنآبایــنحوضچــهنظــر
ــتیم ــهمیدانس ــیک ــودودرحال ــدهب ــیدادهش کارشناس
ــهدریاچــه ــزپخــشمیشــودوب ــهدشــتتبری آبدرپهن
ــککملطفــی ــنفضاهــایرســانهایی نمیرســد،ایجــادای

ــود.« ــزرگب ب
ــی ــهیعن ــنحوضچ ــمآبای ــد:»حج ــتمیگوی نیکوخصل
۵۰هــزارمتــرمعکــب،حتــی»یــکاز۱۰هــزارم«آب

دریاچــهارومیــهنمیشــود.«

انداختن توپ در زمین آذربایجان شرقی
مدیــردفتــراســتانیســتاداحیــادریاچــهارومیــهدر
ــهاســت ــهایگفت ــرداددرمصاحب ــی،۱۱م آذربایجــانغرب
ــه ــادرچرخ ــدهت ــاحنش ــیافتت ــروژهاجرای ــچپ ــههی ک
آبرســانیکنــدوتنهــابــااســتفادهازبارشهــاوآزادســازی
آبهــابــهدریاچــهتوانســتهایموضعیــتدریاچــهارومیــهرا

ــم. ــهداری ــتنگ ــالتثبی درح
محمداســماعیلســعیدی،نماینــدهمــردمتبریز،آذرشــهرو
ــهبودجــه ــدک ــسشــورایاســالمیمیگوی اســکودرمجل
ســتاداحیــادریاچــهارومیــهامســالوســالگذشــته
ــه ــادریاچ ــتاداحی ــئوالنس ــتومس ــدهاس ــتنش پرداخ
ــدی ــدناکارآم ــازیهانمیتوانن ــنحاشیهس ــاای ــهب ارومی

ــد. ــشدهن ــودراپوش خ
بــهگفتــهســعیدی،رســیدنبــهتــرازاکولوژیکــیدریاچــه
ارومیــهنیازمنــد۱۷میلیــاردمتــرمکعــبآباســتدرحالی
کــهحجــمحوضچــهپــارکبــزرگتبریــزچیــزیکمتــراز

۵۰هــزارمتــرمعکــببــود.
ــه ــادریاچ ــتاداحی ــازیس ــس،فضاس ــدهمجل ــننماین ای
ــانهای، ــازیرس ــنفضاس ــد:»ای ــدیمیدان ــهراعم ارومی
ــای ــنســتاددراجــرایطرحه ــایای ــمکاریه پوشــشک

نجاتبخــشدریاچــهارومیــهاســت.«
»درحالــیکــهصدهــامیلیــونمتــرمکعــبحقابــهدریاچــه
ارومیــهپشــتســدهایآذربایجــانغربــیمحبــوساســت،
ــا ــهب ــزک ــزرگتبری ــارکب ــتخرپ ــریاس ــادازآبگی انتق
هدایــتآبهــایســطحیصــورتگرفتــهاســت،غیــرقابــل
قبــولاســت.«ایــننیــزنظــرمحمدحســینفرهنگــی،دیگر

نماینــدهتبریــزدرمجلــسشــورایاســالمیاســت.
حــاالچیــزیکــهاهمیــتدارد،ایــناســتکــهســتاداحیــا
دریاچــهارومیــهبــهخواســتهخــودرســیدوآبپشــتســد
حوضچــهپــارکبــزرگتبریــزخالــیشــد.امــاچیــزیکــه
بیشتــراهمیــتدارد،ایــناســتکــهحــالدریاچــهارومیــه

بهتــرنشــد.
تبریـز شـهر شـورای زیسـت محیـط کمیسـیون رئیـس
میگویـدبایـدآبحوضچهرابـابارشهایمنطقـهایتامین
کنیم.چیزیکهممکناسـتسـالهاطولبکشـد،واحداث

پـارکبـزرگتبریـزراسـالهابـهتعویقبینـدازد.
کتـابسـبزتاریـخراببنـدوازپنجـرهبیـرونراببیـن.ایـن
وضعیـتبـهناراحتکنندهترینشـکلممکـن،پایداراسـت.

بهنام عبداللهی
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رمضان نوری

در آســتانه مــاه محــرم و کمتــر از ۲ماه 
ــیاری  ــینی بس ــن حس ــه اربعی ــده ب مان
مهــران  مــرز  زیرســاخت های  از 
ــات  ــذرگاه عتب ــن گ ــوان مهم تری به عن
نیمــه آمــاده اســت و البتــه خــود پایانــه 
مــرزی هــم نیــاز بــه توجــه ویــژه دارد.

ــینی ــنحس ــزرگاربعی ــدادب ــهروی ــاهب ــرازدوم کمت
باقیمانــدهاســتومــرزمهــراندراســتانایــالمهــمبــه
ــد ــشاز۷۰درص ــرایبی ــتهپذی ــالهایگذش ــدس مانن
ــه ــتهب ــهســالهایگذش ــرزیک ــود،م ــدب زوارخواه
ــهدر ــدتوج ــراننیازمن ــدزائ ــتقبالبیشازح ــالاس دنب
ــوده ــوبب ــیمطل ــرایخدماتده ــاختهاب ــثزیرس بح

ــت. اس
ــه۲۸۰کیلومتــری ــودن،فاصل ــکب ــهدلیــلنزدی مهــرانب
ــاکربــالوامنیــتبســیارمطلــوبمــورداســتقبالتعــداد ب
زیــادیاززائــرانکربــالقــرارمیگیــرد،بهرغــمهمــه
ــران ــرددزائ ــیمبندیت ــرایتقس ــئوالنب ــایمس توصیهه
ــادهروی ــرایپی ــرانراب ــرزمه ــردمم ــمبیشــترم ــابازه ام

ــد. ــابمیکنن ــنانتخ ــزرگاربعی ب
امســالهــمپیشبینیشــدهحــدود۲.۵میلیــوننفــر
ــار ــنآم ــوند،ای ــراقش ــورع ــاککش ــرزواردخ ــنم ازای
ــن ــنازای ــاماربعی ــادرای ــدتردده ــدود۷۰درص ــیح یعن
ــات ــاامکان ــرددب ــنمیــزانت ــاای مــرزصــورتمیگیــردام
وزیرســاختهایایــالمبهعنــوانکوچکتریــناســتان

ــدارد. ــین ــورهمخوان کش

پیش بینی تردد ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار زائر
ــل ــداریوحملونق ــازمانراه ــسس ــتهرئی ــهگذش هفت
جــادهایدربازدیــدازمــرزمهــراناعــالمکــرد:پیشبینــی
میشــودامســال۲میلیــونو۴۰۰هــزارنفــرازمــرزمهــران

تــرددکننــد.
ــرزمهــران، ــونســهم ــزود:تاکن ــااف عبدالهاشــمحســننی
چزابــهوشــلمچهبهعنــوانمرزهــایخروجــیزائــران
ــموزارت ــرویه ــرزخس ــوصم ــدهودرخص پیشبینیش

ــرد. ــدک ــریخواه ــورتصمیمگی کش
معــاون جانشــین زاده فتحــی محســن ســردار
ــداز ــتهدربازدی ــهگذش ــزهفت ــانی ــدهناج هماهنگکنن
ــیدر ــایکنترل ــادالیهه ــت:ایج ــارداش ــراناظه ــرزمه م
ــود ــترمیش ــتهبیش ــالگذش ــهس ــبتب ــراننس ــرزمه م
ــهمرزهــا ــزاوگذرنامــهب ــدونوی ــمب وازمــردمتقاضــاداری

ــد. ــهنکنن مراجع
ویتصریــحکــرد:امســالنیــرویانتظامــیبــاایجــاد
ــدون ــرانب ــهزائ ــرددب ــازهت ــیاج ــایبیشــترکنترل الیهه
ویــزاحتــیبــهداخــلشــهرهایمــرزیراهــمنخواهــدداد.
جانشــینمعــاونهماهنگکننــدهناجــابیــانکــرد:
ــده، ــتباقیمان ــنفرص ــااربعی ــرت ــاهدیگ ــرازدوم کمت
مرزهــا در ســختافزاری و نرمافــزاری زیرســاختهای

بهخصــوصمــرزمهــرانبایــدبیشــترشــود.
ــن ــیازامنتری ــالمیک ــتانای ــهاس ــهاینک ــارهب ــااش ویب
امنتریــن مهــران مــرز و اســت کشــور اســتانهای
ــیرود، ــمارم ــهش ــینیب ــنحس ــراناربعی ــرایزائ ــرزب م
گفــت:نیــرویانتظامــیامســالاولویتهایــیرابــرای
ــددر ــهبای ــتک ــردهاس ــنک ــودتعیی ــایخ مأموریته

دســتورکارتمامــیاســتانهاقــرارگیــرد.
ــد ــاًنیازمن ــرانقطع ــرزمه ــرددزواردرم ــنحجــمت ــاای ام
امکانــاتوزیرســاختهایمجهزتــربــودهوبایــددیــد
ــا ــرددزوارمهی ــرایت ــرایطراب ــنش ــدرای ــئوالنچق مس
ــط ــتفق ــوانگف ــیمیت ــگاهکل ــان ــونب ــد،اکن کردهان
حــوزهراهســازیومســیرایالم-مهــرانکــهدرحــالچهــار
ــت. ــراس ــافعالت ــیحوزهه ــت،ازمابق ــدناس ــدهش بان

ــا  ــران ت ــده ایالم-مه ــار بان ــیر چه ــد مس ۹۸ درص
ــت ــاده اس ــن آم اربعی

ــگاهزوار ــوانقدم ــهعن ــرانب ــادهمه ــال،ج ــِنهرس اربعی
حســینیشــاهدتکــراریــکمشــکلاســت،نزدیــکاربعیــن
ــازی ــروژهراهس ــارهپ ــادیدرب ــخنانزی ــودس ــهمیش ک
ــدازآن ــابع ــنویمام ــبانهروزیدرآنمیش ــرانوکارش مه
ظاهــراًکســیچنــدانعجلــهایبــرایتکمیــلپــروژهنــدارد
ومــردمومســافرانکمــاکاندرانتظــارتکمیــلپروژهمســیر
ــهاماواگرهــای ــالم-مهــرانهســتند،مســیرارتباطــیک ای

ــادیدارد. زی
قاســمســلیمانیدشــتکیاســتاندارایــالمدراینبــارهاظهــار
ــرایاربعیــن داشــت:درســالجــاریبرنامههــایمهمــیب

دراســتاندرنظــرگرفتــهشــدهاســت.
ــوزه ــاختهایح ــعهزیرس ــهتوس ــهاینک ــارهب ــااش ویب
راهســازیازاولویتهــایمســئوالناســتانیاســت،گفــت:از
مســیر۸۵کیلومتــریایالم-مهــرانقطعــاًتــااربعینامســال

ــود. ــدهمیش ــاربان ــدچه ۹۸درص
ــون ــانتاکن ــاردتوم ــهداد:۱۶۰میلی ــالمادام ــتاندارای اس
ــران ــیمه ــرزبینالملل ــاختهایم ــلزیرس ــرایتکمی ب

زیرساخت های مرز مهران نیمه کاره است/ گذرگاهی که نیاز به توجه دارد

http://mehrnews.com


صفحه 26 | شماره 31 | شهریور 97 MEHR NEWSAGENCY

جامعــه ایـــران

ــت. ــدهاس ــهش ــیهزین ــایارتباط ــوزهراهه ــژهدرح بهوی
ــارد ــشاز۲۰میلی ــرد:بی ــحک ــتکیتصری ــلیمانیدش س
تومــانبودجــهبــرایســاماندهیامــوراتمربــوطبــه
ــت. ــهاس ــاصیافت ــتاناختص ــهاس ــنب ــیاربعی راهپیمای
ــل ــالهایقب ــرازس ــنمردمیت ــالاربعی ــزود:امس ویاف
برگــزارمیشــودوقــرارشــدههیــچموکبــیدرشــهر
ــیر ــادرمس ــطموکبه ــودوفق ــرنش ــالمدای ــرانوای مه

ــند. ــتقرباش مس

۴۰تــا ۴۵درصــد ترافیــک شــهر مهــران در اربعیــن 
ــود ــع می ش رف

معــاونهماهنگــیامــورعمرانــیاســتانداریایالمگفــت:در
زمینــهزیرســاختهااقدامــاتخوبــیشــدهاســتوتوجــه
ــرار ــتورکارق ــندردس ــاختهایاربعی ــهزیرس ــرب جدیت

دارد.
احمــدکرمــیافــزود:انتظــارداریــمتــااربعیــنمســیرچهــار
بانــدهمهــرانبــهاتمــامبرســدو۴.۵کیلومترمســیرمهران-
ملکشــاهیدرقســمتنقطــهحادثهخیــز»ترشــابه«زیــربار

ــرود. ترافیکب
ــنوبرکــت ــهاربعی ــمدرپایان ــرد:انتظــارداری ــارک ویاظه
ــتی ــرویسهایبهداش ــود،س ــامش ــتریانج ــاتبیش اقدام

ــود. ــاماندهیش ــیس ــایمردم ــموپارکینگه فراه
ــال ــزامس ــراننی ــدیمه ــیازکمربن ــت:بخش ــیگف کرم
ــا۴۵درصــد ــاایجــادکمربنــدیغربــی۴۰ت افتتاحشــدهوب

ــود. ــعمیش ــنرف ــراندراربعی ــهرمه ــکش ترافی
ــاختهایالزم ــادزیرس ــاایج ــالب ــرد:امس ــارک ویاظه
شــرایطبهتــریبــرایتــرددزائــرانفراهــممیشــود،
احــداثوتکمیــلچهــارخطــهکــردنمســیرهایاربعیــن
ــوه-دره ــلکبیرک ــران،تون ــالم-مه ــل-ای ــاملحمی ش
شــهر،ایــالم-ایــوان-چــواروایــالم-مهــران-دهلــران-

ــت. ــاماس ــالانج ــکدرح اندیمش

مجوز ۴۰ موکب جدید در حال صدور است
درزمینــهبرپایــیموکبهــاهــممطابــقاطالعیــهای

ــاماربعیــن اعالمشــدهکــهمتقاضیــانبرپایــیموکــبدرای
ــدام ــاماق ــرایثبتن ــدب ــاهفرصــتدارن ــممهرم ــاپانزده ت

ــد. کنن
رئیــسکمیتــهمشــارکتهایمردمــیســتاداربعیــن
ــر ــنخب ــالمای ــااع ــارســانههاب ــالمدرگفتگــوب اســتانای
ــال ــددرح ــبجدی ــوز۴۰موک ــونمج ــودهماکن ــهب گفت

ــت. ــدوراس ص
علــویفــربــابیــاناینکــهســالهایگذشــته۲۲۰موکــب
ــزود: ــد،اف ــالبودهان ــتانفع ــطحاس ــندرس ــاماربعی درای
کمیتــهمشــارکتهایمردمــیآمادگــیداردامســالبــرای

۱۸۰موکــبجدیــدمجــوزفعالیــتصــادرکنــد.
از همچنیــن مردمــی مشــارکتهای کمیتــه رئیــس
ــیدر ــراینامنویس ــتب ــبخواس ــیموک ــانبرپای متقاضی
ــب ــاتجن ــاتعالی ــازیعتب ــتادبازس ــهس ــالمب ــهرای ش
کــویاســاتیدودیگــرشهرســتانهابــهدفاتــرائمــهجمعــه

ــد. ــهکنن مراجع
علــویفــرافــزود:بهمنظــورافزایــشنظارتهــایبهداشــتی
ــورت ــابهص ــهخدمــاتامســالموکبه ــیب ونظمبخش

ــوند. ــدازیمیش ــعراهان مجتم

ساماندهی پارکینگ های مهران
مشــکلپارکینــگازســالهایگذشــتههمیشــهدر
ــز ــراننی ــهردارمه ــت،ش ــتهاس ــودداش ــرانوج ــرزمه م
دراینارتبــاطبــااشــارهاینکــهثبتنــامازمتقاضیــان
احــداثپارکینــگویــژهاربعیــندرمهــرانانجــاممیشــود،
ــده ــانثبتنامش ــهمتقاضی ــطب ــنفق ــاماربعی ــت:درای گف

اجــازهاحــداثپارکینــگدادهمیشــود.
حجــتشــاکیاناظهــارکــرد:بهمنظــورســاماندهی
ــال ــینیس ــنحس ــاماربعی ــیدرای ــایعموم پارکینگه
۹۷همــهمتقاضیــاناحــداثپارکینــگبایــددرشــهرداری

ثبتنــامکننــد.
ــر ــاالی۵۰۰مت ــایب ــنزمینه ــرد:مالکی ــحک ویتصری
ــت ــدهودریاف ــرایتشــکیلپرون ــرانب درداخــلشــهرمه
مجوزهــایاحــداثپارکینــگموقــتبــهشــهرداریمهــران

ــد. مراجعــهکنن
ــهر ــهش ــافرانب ــهورودمس ــهب ــاتوج ــت:ب ــاکیانگف ش
مهــراننیــازاســتتــاازهماکنــوندرجهــترفــاهمســافران

ــرد. ــالشک ــرانت وزائ
ــهر ــناییازورودیش ــتمروش ــادسیس ــهداد:ایج ویادام
ــریکــیازاقداماتــیاســتکــهدر ــاپــلزائ ســمتایــالمت
دســتورکارقرارگرفتــهوتــالشمیشــودتــاقبــلازاربعیــن

ــد. ــرداریبرس ــهبهرهب ب
شــاکیانافــزود:مدیریــتوســاماندهیپارکینگهــا،نصــب
تابلوهــایراهنمــاواطالعرســانیکــهفــازنخســتآنهــابــه
اتمــامرســیدهوخطکشــیمعابــراصلــیوآســفالتازدیگــر

اقدامــاتبــرایاربعیــنتوســطشــهرداریاســت.

ــهرداری  ــه ش ــت ب ــن و برک ــه اربعی ــذاری پایان واگ
ــران مه

اســتاندارایــالمنیــزطــیهفتــهگذشــتهبــاواگــذاریپایانــه
ــردو ــتک ــرانموافق ــهرداریمه ــهش ــتب ــنوبرک اربعی
گفــت:شــهرداریمهــرانایــنپارکینگهــارابهشــرط
ــش ــهبخ ــاب ــذاریغرفهه ــتوواگ ــت،حفاظ ــنامنی تأمی

ــت. ــدگرف ــارخواه ــیدراختی خصوص
قاســمســلیمانیدشــتکیدرایــنرابطــهگفــت:شــهرداری
موظــفاســتازظرفیــتشــرکتهاییکــهدرزمینــه
ــد ــتفادهکن ــداس ــصالزمرادارن ــیتخص ــاتانتظام اقدام
ــن ــایالزمرادرای ــینیروه ــرویانتظام ــکارینی ــاهم وب

ــرد. ــتبگی ــهخدم خصــوصب
وی،بــاپیشــنهاداســتفادهازظرفیــتبازنشســتگاننیــروی
انتظامــیبــرایتأمیــنامنیــتپارکینگهــایشــهرمهــران
افــزود:شــهرداریدرایــنزمینــهمجــریاســتوبایــدتمــام
تــالشخــودرابــهکارگیــردتــامشــکالتســالهایپیــش
ــرزی ــهم ــیدرپایان ــمخاص ــودونظ ــرارنش ــرانتک درمه

مهــرانحاکــمباشــد.

نبود سردخانه دائم در مرز مهران
وامــامشــکالتدیگــریهــمدرحــوزهزیرســاختیوجــود
ــا ــالمب ــتانای ــتریاس ــسکلدادگس ــدرزمرئی دارد،محم
بیــاناینکــهدرایــاماربعیــنبیــشازدومیلیــونو۵۰۰هزار
زائــرازمــرزمهــرانتــرددمیکننــد،گفــت:ایــناســتاندر
ایــنایــامبــاکمبــودشــدیدپزشــکقانونــیمواجــهاســت.
ــتدرمــرزمهــران ــاثاب ــمی ــزود:نبــودســردخانهدائ ویاف
نیــزیکــیازمشــکالتاساســیدرایــاماربعیــناســتکــه
ســازمانپزشــکیقانونــیبایــددرایــنزمینــهاقــدامکنــد.

پایانهمرزیمهرانمتولیندارد
ــرای ــالمب ــتانای ــرانواس ــرزمه ــاختهایم ــازیرس ام
اربعیــنفقطشــاملجــادهنمیشــود،متأســفانهخــودپایانه
مــرزیهــممشــکالتجــدیداردکــهمهمتریــنآنفضــای

ــهاســت. کوچــکایــنپایان
ــن ــگاماربعی ــهدرهن ــنپایان ــراوان،ای ــایف ــموعدهه هرغ
ــات ــدارد،بســیاریازامکان ــرران ــادزائ گنجایــشحجــمزی
خدماتــیازجملــهبحــثاینترنــتدرپایانــهمــرزیضعیــف

اســت.
کمبــودســرویسبهداشــتی،محلهــایآبآشــامیدنی
ومراکــزاســکانموقــتدرمــرزمهــرانهنــوزهــموجــود
ــاتو ــرامکان ــزارنف ــه۱۰۰ه ــرددروزان ــهت دارد،درحالیک

ــد. ــتریرامیطلب ــاتبیش خدم
تعــدادمجتمعهــایخدماتــیورفاهــیدرایــالمودرطــول
مســیرهایارتباطــیاســتانخیلــیکــمبــودهویــااگــرهــم
وجــودداشــتهباشــدازخدمــاتخوبــیبرخــوردارنیســتند.
ــراداره ــفنظی ــیمختل ــنشــرایطدســتگاههایاجرای درای
راهــداریوحملونقــلجــادهایاســتانوشــهرداریمهــران
هــمنمیتواننــدبهتنهایــیپاســخگویحجــمعظیــمتــردد

بــرایزیــارتعتبــاتباشــند.
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جامعــه ایـــران

ــتان  ــه سیس ــردم منطق ــا م ــن روزه ای
ــه  ــان گــرد و خــاک ک ــر طوف عــاوه ب
ــا آن  ــال ب ــای س ــیاری از روزه در بس
مواجــه هســتند بــا مشــکل تامیــن آب 
شــرب بهداشــتی هــم دســت و پنجــه 

ــد. ــی کنن ــرم م ن

ــن ــهسیســتانای ــاکدرمنطق ــردوخ ــانگ ــتانطوف داس
روزهــادیگــربــههیــچعنــوانموضــوعتــازهایبــرایکســی
ــال ــهدرس ــنمنطق ــورای ــوروغی ــردمصب ــرام نیســتزی
ــدوهــرروز ــاآنمواجــهبودن هــایاخیــرتقریبــاهــرروزب
ــه ــامراجع ــهوی ــنمنطق ــاندرای ــهطوف ــاازادام رســانهه
ــرد ــانگ ــرطوف ــراث ــهب ــنمنطق ــردمای ــرازم ــانف صــده
ــی ــرم ــاخب ــتانه ــیوبیمارس ــزدرمان ــهمراک ــاکب وخ

ــد. دهن
امــاداســتانبــهاینجــاختــمنمــیشــودزیــراایــنموضوعی
کــهبــهشــدتبــرایمســئوالنودولتمــردانتکراریاســت
بــههمــانشــدتهــمبــرایمــردمسیســتانمشــکلآفرین
ــرازتاســف ــهجــزاب اســتومســئوالنمحلــیهــمکاریب

نمــیتواننــدانجــامدهنــد.

رنگ و بوی آب آشامیدنی مردم زابل تغییر کرد
البتــهایــنروزهــامــردممنطقــهسیســتانعــالوهبــراینکــه
ــالهو ــالی۲۰س ــاک،خشکس ــردوخ ــانگ ــاطوف ــدب بای
بیــکاریناشــیازآندســتوپنجــهنــرمکننــدهــرروزبــا
مشــکالتجدیدتــریروبــهرومــیشــوندکــهتغییــربــوو

ــوردآناســت. ــنم ــگآبآشــامیدنیآخری رن
ــتان ــهسیس ــهروندانمنطق ــیازش ــهرکییک ــدش محم
اظهــارداشــت:ایــنروزهــاکــهطوفــانگــردوخــاکامــان
مــارابریــدههــرروزبرمشــکالتمــاهــمافــزودهمــیشــود
تغییــررنــگوطعــمآبآشــامیدنیمــادرشــهرزابــلنیــز

ــم. ــاآنمواجــهشــدهای مشــکلجدیــدیاســتکــهب
ــده ــوهایش ــالقه ــگآبکام ــهرن ــهاینک ــارهب ــااش ویب
ــدت ــهش ــلب ــهرزاب ــیش ــهکش ــهداد:آبلول ــت،ادام اس
بــوینامطبوعــیمــیدهــدوهیــچکســیجــراتاســتفاده

ازآنرانــدارد.
ــا ــادیم ــختاقتص ــرایطس ــنش ــت:درای ــهرکیگف ش
مجبــورهســتیمآبآشــامیدنیخــودرابــاپرداخــتهزینــه
هــایاضافــیازمراکــزتصویــهآبویــابــاخریــدآبمعدنی

وآبآشــامیدنیازمغــازههــاتامیــنکنیــم.
ویخاطــرنشــانکــرد:مــابارهــاایــنموضــوعراازســوی
ــع ــاهیــچگاهجــوابقان ــمام مســئوالنپیگیــریکــردهای
ــن ــطای ــدفق ــرابای ــموظاه ــردهای ــتنک ــدهایدریاف کنن

ــم. شــرایطراتحمــلکنی
ویبیــانداشــت:ازمســئوالنمحتــرمخواهشــمندیماگــر
ــرایمــردممنطقــهسیســتان واقعــانمــیخواهنــدکاریب
انجــامبدهنــدبــهروشــنیاعــالمکننــدتــامــاهــمتکلیــف

ــم. ــانرابدانی خودم
ویتصریــحمــیکنــد:البتــهبســیاریازمــامــردممــرزدار
سیســتانتــاآخریــننفــسدرایــنمنطقــهخواهیــممانــد
وازایــنمــرزوبــومدفــاعمــیکنیــمامــاخواهــشمــاایــن
ــاتوجــه ــهم ــهنیازهــایاولی ــلمســئوالنب اســتکــهالاق

کننــد.
ــد ــرآنتاکی ــیب ــهروندزابل ــنش ــهای ــورک ــههمانط البت
ــاوجــودهمــه ــناســتکــهب ــبتوجــهای کــردنکتــهجال
ایــنمشــکالتذرهایازاعتقــادمــردممســلمانسیســتان
ــم ــرایطدرمراس ــنش ــختتری ــتودرس ــدهاس ــمنش ک
هــایمذهبــیوهمچنیــنملــیشــرکتمــیکننــدتــابــه
دشــمناننشــانبدهنــدکــههمچنــانپــایدیــنونظــام

ــد. خــودایســتادهان

ــرا ــودزی ــیش ــختترم ــیارس ــرایطبس ــیش ــهگاه البت
عــالوهبــرهمــهایــنمشــکالتطوفــانگــردوخــاکباعــث
اختــاللتــردددرمحورهــایزمینــیوهوایــیمــیشــودو

ــزبســتهمــیشــود. حتــیراههــایدسترســینی

پروازهــای فــرودگاه زابــل بــه دلیــل طوفــان گــرد و 
خــاک لغــو شــد

حمیدرضــاپارســااظهــارداشــت:بــهدلیــلوزشبــادشــدید
ــروازهــایامــروز ــلپ وکاهــشدیــدافقــیدرفــرودگاهزاب

فــرودگاهزابــللغــوشــد.
مســئولروابــطعمومــیادارهکلفــرودگاههــایسیســتان
ــازمان ــالمس ــهاع ــهب ــاتوج ــرد:ب ــحک ــتانتصری وبلوچس
ــرادامــهطوفــاندرمنطقــهسیســتان هواشناســیمبنــیب
ــهشــرایط ــلبســتگیب ــرودگاهزاب ــروازهــادرف ــراریپ برق

ــویدارد. ج
امــاداســتانفقــطبــههمیــنجــاختــمنمــیشــودوهــر
روزصدهــانفــربــهدالیــلمشــکالتناشــیازطوفــانگــردو
خــاکراهــیمراکــزدرمانــیوبیمارســتانهــامــیشــوند.

طوفانسیستان۵۷۸نفرراروانهبیمارستانکرد
ــتبحــران ــرمدیری ــرکلدفت عبدالرحمــنشــهنوازی،مدی
ــی ــت:ط ــارداش ــتاناظه ــتانوبلوچس ــتانداریسیس اس
ــل،زهــک،هامــون، دوروزگذشــتهدرشهرســتانهــایزاب
ــهدلیــلمشــکالتتنفســی هیرمنــدونیمــروز۵۷۸نفــرب
ــیو ــزدرمان ــیمراک ــاکراه ــردوخ ــانگ ــیازطوف ناش

ــدند. ــتانش بیمارس
ویبــااشــارهبــهآمــادهبــاشنیروهــایامــدادیودرمانیدر
منطقــهسیســتانافــزود:طــیایــنمــدتپــسازتمــاسبا
ســامانه۱۱۵اورژانــسبالفاصلــهنیروهــایاورژانــسجهــت

اقدامــاتالزمبــهمحــلحادثــهاعــزامشــدند.
ــتان ــتانداریسیس ــراناس ــتبح ــرمدیری ــرکلدفت مدی
وبلوچســتانادامــهداد:ازایــن۵۷۸نفــرمصــدوم۴۸۳
ــزدر ــرنی ــانوترخیــصو۹۵نف ــسازمراجعــهدرم ــرپ نف

ــدند. ــتریش ــتانبس بیمارس
ویتصریــحکــرد:براســاسهشــدارهایهواشناســیمبنــی
بــرادامــهوزشبــادوافزایــشغلظــتریزگردهــادرمنطقــه
سیســتانتــااواســطهفتــهازمــردمایــنمنطقــهبــهویــژه
بیمــاران،ســالمندانوکــودکانخواهشــمندیمدرایــنمدت
ازترددهــایغیــرضــروریدرفضــایبــازخــودداریکننــد.


طوفــان همچنان در شــمال سیســتان و بلوچســتان 

ادامــه دارد
کارشــناسهواشناســیسیســتانوبلوچســتاناظهــار
داشــت:براســاستحلیــلآخریــننقشــههــایهمدیــدیو
آینــدهنگــریهواشناســیتــاپایــانهفتــهوزشبــادشــدید
همــراهبــاگردوخــاکودرنقــاطمســتعدطوفــانگردوخاک
وکاهــششــدیددیــددرشــمالاســتانسیســتانو

ــهدارد. ــتانادام بلوچس
ــااشــارهبــهاینکــهتــاروزدوشــنبهوزش علــیمالشــاهیب
بــاددرایــنمناطــقخیلــیشــدیداســت،افــزود:طــیایــن
مــدتدرشهرســتانهــایزابــل،زهــک،هیرمنــد،هامــونو
نیمــروزگاهــیســرعتوزشبــادبــهبیــشاز۱۰۰کیلومتــر
برســاعتنیــزمــیرســدکــهعــالوهبــرکاهــششــدیددید،
وکاهــشکیفیــتهــوادرنقــاطمســتعدطوفــانگردوخاک

موجــبافزایــششــدیدغلظــتغبــارمــیشــود.
ویبــااشــارهبــهاینکــهطــیایــنمــدتدرنواحــیمرکزی،
مــرزشــرقیونیمــهجنوبــیاســتانافزایــشغبــارهمــراهبا
ــاشــدتکمتــررخخواهــدداد، ــادوگــردوخــاکب وزشب
گفــت:درزمــانطوفــاندرجــادههــایمواصالتــیاســتان
ــدان«، ــدان-نهبن ــل»،«زاه ــدان-زاب ــاده»زاه ــژهج ــهوی ب
ــهر- ــاده»ایرانش ــم«وج ــدان-ب ــدان«،»زاه ــل-نهبن »زاب
ــرورو ــوروم ــدیعب ــببکن ــدس ــشدی ــم«کاه ریگان-ب

اختــاللتــرددمــیشــود.
ــردوخــاک ــانگ ــرغصــهطوف ــراقصــهپ درمجمــوعظاه
بــرایمــردممنطقــهسیســتانتمامــینــداردزیــرابــاتوجــه
بــه۲دهــهخشکســالیوهمچنیــنعــدمدریافــتحــقآبــه
هیرمنــدازکشــورآفغانســتانوبــهتبــعآنتشــدیدکانــون
هــایگــردوغبــاردربســترهیرمنــدوهامــونهمچنــامایــن
موضــوعادامــهداردامــادرایــنمیــانامیدواریــممســئوالن
حداقــلبــهنیــازهــایاولیــهایــنمــردمازجملهتامیــنآب

شــرببهداشــتیبــرایآنهــاتوجــهکننــد.

جواد قنبری
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جامعــه ایـــران

ــراف  ــه در اط ــزار ک ــار تاغ ــا هکت صده
کرمــان ســالها از هجــوم شــنهای روان به 
ســمت شــهر جلوگیری مــی کردنــد حاال 
بــه دلیــل خشکســالی خشــک شــده اند و 
ــان  ــن درخت ــی از ای ــل توجه ــش قاب بخ

ــب هســتند. در معــرض تخری

کافــیســتکــهچنــدکیلومتــرازشــهرکرمــانبــهســمت
ــیاز ــهیک ــیب ــسازمدت ــد،پ ــتکنی ــارحرک ــهرجوپ ش
کانونهــایاصلــیگــردوغبــاردرنزدیکــیشــهرکرمــانمی
رســیدامــاچندیــندههقبــلمســئوالنوقــتکرمــانبرای
کنتــرلایــنکانــوننهالهایــیازدرختگــزرااطــرافکرمان
کاشــتند،همیــندرختــاندراراضــیبیــنشــهرکرمــانو
ماهــاننیــزکاشــتهشــدهانــدوپــسازحــدودشــشدهــه
ــیاز ــهیک ــاالب ــدوح ــریافتن ــدوتکثی ــانرش ــندرخت ای

اکوسیســتمهایشــهرکرمــانتبدیــلشــدهانــد.
درختــانگــزکــهدربدتریــنشــرایطآبوهوایــیو
ــی ــهم ــودراادام ــاتخ ــزحی ــزانآبنی ــنمی ــاکمتری ب
ــداومزندگیشــانریشــههایــیاســتکــهدر دهنــدرمــزت
ــا ــرب ــالهایاخی ــادرس ــدام ــیدهن ــنرشــدم عمــقزمی
افــتبارشــهادرشــهرکرمــاندچــاروضعیــتنــامناســبی
شــدهانــدمیــزانبارندگــیدرایــنشــهردرســالگذشــته
کمتــراز۳۰درصــدمیــزاننرمــالبــودهاســتودرمقابــل

ــت. ــدهاس ــزودهش ــوااف ــایه برگرم

ــهر  ــوش ش ــخ گ ــی بی ــی بیابان ــای بحران ــون ه کان
ــان کرم

طبــقاعــالممنابــعطبیعــی۳۴درصــدمســاحتاســتان
ــار ــونهکت ــا۴.۲میلی ــهتقریب ــتک ــاناس ــانبیاب کرم
اســتو۱۶کانــونبــادیوبیابانــیدرایــناســتانوجــود
داردکــهالبتــهایــنآمــاربــدوناحتســابتوســعهبیابانهــا
درســالهــایاخیــرمــیباشــد.مجمــوعمســاحت
ــار ــزارو۲۳۴هکت ــتان۶۷۶ه ــیدراس ــایبحران کانونه

ــالمشــدهاســت. اع
ــادی ــرب ــاوزشه ــانب ــهرکرم ــمانش ــاآس ــنروزه ای
ــر ــنشــرایطازچهــارســالاخی خاکســتریمــیشــود،ای
شــروعشــدهاســتوکرمانــیهــادرگذشــتهنچنــداندور
پدیــدهریزگردهــاویــاطوفانشــنراکمتــرازنزدیــکدیده
ــهســطحشــهرســربزنیــدماســک ــدامــاحــاالاگــرب بودن
هــایســفیدرادربرخــیازروزهــایســالبــهخصــوصدر
هفتــهاخیــربــرچهــرهمــردممشــاهدهمــیکنیــدوطبــق
ــان ــاپای ــتت ــنوضعی ــیهواشناســیاســتانای ــشبین پی
ــق ــیازمناط ــرقیوبرخ ــمتهایش ــاریدرقس ــهج هفت

ــیشــود. شــمالیاســتانمشــاهدهم
ــل ــهدلی ــارتب ــالخس ــاردری ــل۱۶۶میلی ــاالنهحداق س
طوفانهــایشــنوریزگردهــابــهتاسیســاتشــهریو
ــی ــانواردم ــاختهایکرم ــرس ــاورزی،وزی ــتایی،کش روس

ــود. ش
ــان ــویچشــممــردمکرم ــیجل ــنآمارهــادرحال تمــامای
رژهمــیرودکــهتنهــانگهبانــانشــهرکرمــانکــههمیــن
ــده ــارپدی ــودگرفت ــاالخ ــندح ــیباش ــزم ــانگ درخت

ــد. ــدهان ــالیش خشکس
متاســفانهدخالتهــایانســانیهمچــونرهــاشــدنشــیرآبه
هــایصنعتــیوشــیمیاییوگاهفاضــالبوهمچنیــننخاله
هــایســاختمانیهــمدرازبیــنرفتــنایــنجنگلهــاموثــر

بــودهانــد.
شــهردارکرمــاناظهارداشــت:بارهــااعــالمکــردهایــمکــه
تخلیــهزبالــههــایســاختمانیویــافاضالبهــایصنعتــیدر
ایــنمنطقــهممنــوعاســتوگشــتهایویــژهایبــهصــورت
ــدازیشــده ــامتخلفــانراهان ــرایبرخــوردب شــبانهروزیب

اســت.
ســیدمهــرانعالــمزادهبیــانکــرد:متاســفانهخشکســالی
بــهدرختــانگــزخســارتزدهاســتامــاتخلیــهزبالــههــای

ســاختمانیهــمخســارتهاراتشــدیدکــردهاســت.
ــامشــارکتدســتگاههایذی ــانکــرد:درطرحــیب ویبی
ربــطنســبتبــهپاکســازیایــنمنطقــهاقــدامشــدهاســت
امــامهمتریــنعامــلپیــشگیــریفرهنــگســازیاســت،
هــرچنــدایــنجنــگلدرمحــدودهشــهریقــرارنــداردامــا
ــرارمــی تخریــبجنــگلشــهرراتحــتتاثیــرمســتقیمق

دهــد.
بــاوجــوداقدامــاتصــورتگرفتــهکافیســتســریبــه
اطــرافایــنجنگلهــابزنیــدتــاتپــههــایوســیعزبالــه
ــالهای ــگلکاریدرس ــد،جن ــاختمانیراببینی ــایس ه
اخیــراطــرافشــهرکرمــانتــاحــدودیتوانســته
ــن ــابعــدازای ــادقیق ــردام ــبرابگی ــنتخری ــویای جل
ــراد ــخهســتنداف ــونتل ــرازیت ــاکــهاکث ــکاریه درخت
ــا ــهه ــهنخال ــهتخلی ــبتب ــددانس ــئولیتمج ــیمس ب

ــد. ــدامکــردهان اق

دخالــت هــای انســانی خســارت هــای خشکســالی 
را تشــدید کــرده اســت

ازیــکســودخالتهــایانســانیوازســویدیگرخشکســالی
جنگلهــارادرآســتانهنابــودیقــراردادهاســت،جنگلــیکــه
درســالهاینچنــداندورچنــانانبــوهبودنــدکــهنمــیشــد
ــه ــاالب ــدح ــرافرادی ــسشــاخوبرگشــاناراضــیاط ازپ
بوتــههایــیخشــیدهتبدیــلشــدهانــدکــهبــهنــدرتشــاخ

وبرگــیبرایشــانمانــدهاســت.
شــاخههــایخشــکیدههــرجایــیازوســعتمنطقــهپخش
ــردو ــوازگ ــانممل ــادیبیاب ــرب ــاوزشه ــتوب ــدهاس ش
ــواندرمحــور ــیت ــترام ــنوضعی ــیشــود.همی ــارم غب

ــاغکرمــاننیــزمشــاهدهکــرد. هفــتب
ــی ــطزیســتم ــیازدوســتدارانمحی ــرییک ــودباق محم
گویــد:ســالگذشــتهبارندگــیدرکرمــانبــهصــورتبــی
ســابقهایکاهــشیافــتوایــنجنــگلمدتهاســتبــیآب
رهــاشــدهاســت،همیــنمســالهباعــثشــدهدربخشــهایی
ازجنــگلدرختــانبــهکلــیخشــکشــوند،رطوبــتخــاک
نیــزبــهکلــیازبیــنرفتــهاســت.ضمــناینکــهدرمحــور

اسما محمودی

نگهبانان شهر کرمان اسیر خشکسالی/
 جنگلی که در سکوت خشک می شود
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ــان ــاغشــاهدســاختوســازهایبــیرویــهدربیاب هفــتب
هســتیمکــهاکثــراجنبــهقانونــیهــمدارنــدوعمــالتپــه
هــایشــنیمرتفــعرامیتــواندرچنــدکیلومتــریکرمــان

درمحــورکرمــان-ماهــانمشــاهدهکــرد.
ــم ــاره ــانوجوپ ــنکرم ــتبی ــرد:دردش ــحک ویتصری
شــاهدتوســعهاحــداثواحدهــایصنعتــیهســتیم.انبــوه
زبالــههــایرهــاشــدهدربیابانهــمدراطــرافایــنجنگلها
رهــاشــدهانــدوخشکســالیهــمتازیانــهایشــدهاســتکه
برتــنجنــگلمــیکوبــدودرتابســتانســالجــاریشــاهد
ــرایتامیــنآب بودیــمکــهبرداشــتآبهــایزیــرزمینــیب
شــهرنیــزافزایــشیافــتوســطحآبهــایزیــرزمینــیآنقدر
کاهــشیافــتکــهدیگــرریشــههــایچنــدمتــریدرختان

گــزهــمبــهآبنمــیرســد.
ویبیـانکرد:بخـشزیـادیازاینجنگلهابهاکوسیسـتمی
بومـیتبدیـلشـدهاسـتکـهمحـلزندگـیبسـیاریاز
جانـورانبومـیمنطقـهاسـتامـامتاسـفانهکسـیبـهایـن
مجموعـهتوجهنمـیکندوتصـورمیکنندتعـدادیدرخت
خـودروهسـتندکـهبالخـرهاحیامـیشـوند،دربخشـیاز
منطقهشـاهدتخریـبایـندرختـانوایجـادمجموعههای
تفریحیهسـتیم،آفرودوایجادپیسـتموتورسـواریو...در

منطقـهبهوفـوردیـدهمیشـود.

ــاء  ــد احی ــان بای ــراف کرم ــز اط ــای گ ــگل ه جن
ــوند ش

باقــریگفــت:بــهخصــوصدربخــشدشــتجوپــارجنــگل

بــهکلــیدرحــالخشــکشــدناســتوبــههمیــندلیــل
هــمکانونهــایمحلــیریزگردهــاتاثیــرمســتقیمیبرشــهر
کرمــانمــیگــذاردوبــاوزشبــادشــاهدایجــادگــردوغبار
وبــروزپدیــدهریزگردهــادرکرمــانهســتیمکــهاینمســاله

توســطمــردمبــهوضــوحدیــدهمــیشــود.
ویگفــت:ایــنجنگلهــادرنزدیکــیشــهرکرمــانوبــرروی
ــندهــه ــدهاســتوچندی ــیشــنرویی ــونبحران ــککان ی
قبــلطــرحکشــتایــنجنگلهــاانجــامشــدهاســتامــامــا
نبایــدفقــطبهــرهبــردارباشــیمبلکــهبایــدبــرایبقایشــهر

کرمــانازایــنجنگلهــامحافظــتکنیــم.
باقــریافــزود:جلوگیــریازســاختوســازدرایــنمنطقــه،
ــیو ــایصنعت ــاوشــیرآبهه ــهه ــهزبال ــریازتخلی جلوگی
شــهری،آبیــاریســیاروجلوگیــریازبرداشــتســفرههــای
ــد ــیتوان ــتبرداشــتهام ــلمدیری ــیوحداق ــرزمین آبزی

راهکارهــایبــرایحــلایــنمشــکلباشــد.
ویگفــت:هــماکنــونتاغزارهــاکــهروزگاریمایــهحیــات
کرمــانبودنــدحــاالخودشــاندرمعــرضنابــودیهســتند
کــهالبتــهایــنمســالهدراطــرافشــهرهایشــرقیکرمــان

نیــزدیــدهمــیشــود.
مدیـرکلمحیـطزیسـتاسـتانکرمـاننیـزبـااشـارهبـه
خشکسـالیدرکرمـانگفـت:بـاخشـکشـدنجنگلهـا،
رودخانـههـاوازبیـنرفتـنرطوبـتخاک،شـاهدهسـتیم
کانونهـایبحرانیطوفانشـندرکرمانافزایشیافتهاسـت.
رضــاجزینــیزادهافــزود:خشکســالیدرســالجــاری
ــت ــانراتح ــتانکرم ــیاس ــایگیاه ــهه ــیاریازگون بس

تاثیــرقــراردادهاســتوایــنجنگلهــاوگونــههــایگیاهــی
ــتند. ــبهس ــالتخری درح

ویبــهبرداشــتهایبــیرویــهآبمنابــعزیــرزمینــیاشــاره
کــردوگفــت:دیگــرآبــیباقــینمانــدهاســتوبایــدچــاره
اندیشــیشــود،گونــههــایجانــوریبــاایجــادآبشــخورتــا
حــدامــکانآبرســانیمــیشــوندامــادراینمیــانبســیاراز

گونــههــایگیاهــیدرحــالتخریــبهســتند.

۸۰ درصد حیات وحش کرمان در معرض تهدید جدی
ویبیــانکــرد:ســالهاخشکســالیوکاهــشبارندگــی
متوســطبارندگــی۱۲۴میلیمتــریدرکرمــانرانیــزمحقق
ــه ــنرفت ــطحیازبی ــیس ــعآب ــالمناب ــتوعم ــردهاس نک
اســتواکثــرمنابــعوذخیــرهگاههــایگیاهیدچارآســیب
شــدهانــدوبــههمیــندلیلایــنمناطــقتبدیــلبــهکانون
بحرانــیبیابانــیشــدهانــدوبــاوزشهربــادیموجــبایجاد

ریزگــردمــیشــوند.
جزینــیزادهبیــانکــرد:درســالجــاریبیــشاز۸۰درصد
حیــاتوحــشاســتانکرمــاندچارخســارتشــدهاســتو
بایــدحداقــلدرچنیــنشــرایطیذخیــرهگاههــایحیاتــی

اســتانراحفــظکنیــم.
تــاغزارهــایکرمــانبــاوجــودنقــشمهمــیکــهدراطــراف
شــهرکرمــانایفــامــیکننــدامــادرخاموشــیوســکوتدر
حــالازبیــنرفتــنهســتندوبایــدقبــلازاینکــهکرمــان
ــلواهــوازاســیرریزگردهــاشــود ــزماننــدزاهــدانوزاب نی

چــارهاندیشــیکــرد.

چهارمیــن  گردشــگری  جاذبه هــای 
تیــغ  زیــر  جهــان  زیبــای  جــاده 
می گوینــد،  متولیــان  زباله هاســت، 
در  زبالــه  تــن   ۳۰ از  بیــش  روزانــه 
ــم  ــه حج ــود ک ــد می ش ــاده تولی ــن ج ای
بیشــترش مربــوط بــه مســافران اســت.

ــاده ــنج ــوانچهارمی ــاعن ــهازآنب ــوسک ــادهچال ج
مهمتریــن از یکــی میشــود، یــاد جهــان زیبــای
محورهــایارتباطــیکشــوراســتکــهازکــرجآغــازوبــه
شهرســتانچالــوسدراســتانمازنــدرانمتصــلمیشــود،

و ســخت گردنههــای بهواســطه را آن قدیمیترهــا
ــهیــک خطرناکــش»هــزارچــم«مینامنــد،ایــنجــادهن
مســیربــرایرســیدنبــهمقصــد،بلکــهجاذبهگردشــگری
بــرایهمهکســانیاســتکــهازآنعبــورمیکننــد.

ــی ــهگاهگاه ــبزرنگک ــرهس ــرجوآنمنظ ــدک ــودس وج
دل و میشــود پنهــان جــاده پیچوخمهــای پشــِت
هــررهگــذریرامیربایــد،روســتای»واریــان«کــه
ــداز ــرایرفتوآم ــیاشب ــتواهال ــروفاس ــزمع ــهونی ب
قایــقبهجــایتاکســیواتوبــوساســتفادهمیکننــد،
روســتاهاییبــاقدمــتهزارســاله،پیســتاســکیدیزیــن،
ــاده ــایج ــهازدیوارهه ــدک ــمق ــدونی ــایق کدوتنبله

ــاغاللههــایگچســروروســتای»والیــت آویــزاناســت،ب
رود«کــهقدمــتویالهایــشقجــریاســت،درختــان
کهنســالوبناهــایتاریخــی،رســتورانهاومراکــز
ــن ــیازجاذبههــایگردشــگریچهارمی ــیبخشهای اقامت
ــرد. ــامب ــوانن ــهمیت ــتندک ــانهس ــایجه ــادهزیب ج


سهم باالی مسافران عبوری در تولید زباله

ــدون ــوسب ــرج-چال ــورک ــرزندگیمح ــیوس ــازیبای ام
شــکبــهوجــودرودخانــهکــرجبســتگیدارد؛ازقدیــمهم
ــد. ــودمیآی ــهوج ــیب ــدآبادان ــاآبباش ــرج ــده گفتهان

ــینیســت ــیتوصیفات ــهزیبای ــادههمیشــهب ــنج ــاای ام
ــح ــتصب ــیاس ــد،کاف ــاالخواندی ــطرب ــدس ــهدرچن ک
ــاحجــم ــهجــادهبزنیــد؛آنوقــتب یــکروزجمعــهدلب
ــهدرچشــمبرهــم ــامواجــهمیشــویدک ــیاززبالهه باالی
ــت ــریزش ــدوتصوی ــارامیبلع ــهآنزیباییه ــیهم زدن
ــریان ــنش ــرجای ــهک ــیرودخان ــد.حت ــانمیکن تقدیمت

ــت. ــدهاس ــاننمان ــادرام ــدزبالهه ــزازگزن ــینی حیات
درگفتگــوبــاشــهردارشــهرآســاراواقــعدرجــادهچالــوس
آخریــنوضعیــتمدیریــتپســماندایــنجــادهتوریســتی
ــهاینکــهبخــشآســارا ــااشــارهب رابررســیکردیــم،ویب
ــر۵۲روســتاویــکشــهراســت،اظهــارکــرد: مشــتملب
دربحــثتولیــدروزانــهزبالــهعــالوهبــرســاکنانروســتاها
ــوس ــادهچال ــوریازج ــافرانعب ــارا،مس ــهروندانآس وش
ــم ــنمســیره ــیموجــوددرای ــی-رفاه ــزخدمات ومراک

ســهیمهســتند.
ــهدر ــدزبال ــهتولی ــهاینک ــااشــارهب ــرآســراییب محمدباق
ــاه ــتم ــارادرهف ــشآس ــدودهبخ ــوسومح ــادهچال ج
ــشاز ــت:بی ــت،گف ــتراس ــببیش ــالبهمرات ــیس ابتدای
۸۰درصــدازحجــمزبالــهتولیــدیمربــوطبــهمســافرانی

هزارتوی مشکالت »چالوس«/تیِغ زباله بر گلوی چهارمین جاده زیبای جهان
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ــوس ــرج-چال ــورک ــهدرمح ــانهفت ــهدرپای ــتک اس
تــرددمیکننــدویــاازایــنمحــوربــرایعبــوروســفربــه

ــد. ــتفادهمیکنن ــوراس ــمالکش ش
ــدی ــهتولی ــمزبال ــترینحج ــحداد:بیش ــراییتوضی آس
ــی ــهجنوب ــادهان ــدرت ــلُکن ــوسازپ ــرج-چال ــورک مح
ــن ــهدرای ــتک ــراس ــدود۷۴کیلومت ــدوانح ــلکن تون
میــاننیروهــایبخشــداری،جمــعآوریزبالههــایخــارج
ازحریــمشــهرآســاراراانجــاممیدهنــدکــهشــامل

ــت. ــمکاراس ــدازحج ــه۷۰درص ــیدگیب رس
ویبیــانکــرد:دریــکروزعــادیبیــشاز۳۰تــنزبالــه
دربخشــیازجــادهکــرج-چالــوسکــهدرمحــدوده
ــاد ــجآب ــکویخل ــدهودرس ــرزجمعآوریش ــتانالب اس
بــهنیروهــایســازمانمدیریــتپســماندشــهرداریکــرج

تحویــلدادهمیشــود.
ــرایمثــالیازدهــم ــهاینکــهب ــااشــارهب شــهردارآســاراب
ــه۱۲تــنرســید، ــهپاییــنســدب شــهریورماهحجــمزبال
گفــت:۶تــنمربــوطبــهبخــشآســاراوشــشتــندیگــر
مربــوطبــهروســتاهااســتکــهبهصــورتپراکنــده
جمــعآوریمیشــود،۱۲تــندیگــرنیــزتوســطماشــین

بــزرگجمــعآوریمیشــود.
آســراییبابیــاناینکــهشــهرداریوبخشــداریآســارا
ــت: ــهدارد،گف ــلزبال ــینحم ــتگاهماش ــشدس ــمش ه
طرحهــایحمایتــیدرقالــبگســترش،نوســازیو
بهســازیماشــینآالتایــنحــوزهرابــهمســئوالناســتان

ــم. ــهدادهای ارائ
ویبـاتوضیـحاینکـهبایدبـرایمردمفرهنگسـازیشـود
تـادرکـمکـردنحجـمزبالههـایتولیدیبـامـاهمکاری
داشـتهباشـند،بیانکرد:عمـدهزبالههایتولیـدیدرمحور
کـرج-چالـوسمربـوطبـهمـوادتجدیدناپذیـرازجملـه
پالسـتیکاسـتکهدرطبیعتمیمانـدولطمهزیـادیبه

محیطزیسـتمنطقـهواردمیکنـد.
نحــوی بــه بایــد دولــت گفــت: آســارا شــهردار

سیاســتگذاریکنــدکــهبــهســمتحــذفمــواد
ایــنموضــوع پالســتیکیپیــشرویــمودرکنــار
ــور ــاماندهیمح ــیدرس ــنجشهایکیف ــدیس اولویتبن
ــم ــگریه ــهبحــثگردش ــنب ــوسوپرداخت ــرج-چال ک

دارد. زیــادی اهمیــت


دولــت بــرای مدیریــت پســماند در جــاده چالــوس 
اعتبــار دائــم تخصیــص دهــد

ــازمان ــویس ــهازس ــنهادهاییک ــوردپیش ــراییدرم آس
مدیریــتپســماندشــهرداریکــرجدرخصوصجمــعآوری
زبالههــایتولیــدیتوســطرســتورانهایموجــوددرایــن
ــت، ــدهاس ــوسمطرحش ــرج-چال ــورک ــدودهازمح مح
افــزود:درقبــالانجــامایــناقدامــاتبایــدهزینــهکــردو
ــا تخصیــصبودجــهداشــتهباشــیمکــهدرحــالحاضــرب
ــاترا ــناقدام ــمای ــارالزمنمیتوانی ــوداعتب ــهنب ــهب توج

ــم. ــیکنی اجرای
ویتأکیــدکــرد:اگــردولــتاعتبــاریدائــمومســتمربرای
ــن ــماندای ــتپس ــد،مدیری ــورکن ــارامنظ ــهرداریآس ش

شــهرداریراایجــادخواهیــمکــرد.
امــااصغــرنصیــریسرپرســتســازمانمدیریــتپســماند
شــهرداریکــرجنیــزضمــناشــارهبــهاینکــهمرکــزحلقــه
ــتان ــهدراس ــهزبال ــمیتخلی ــزرس ــامرک ــرجتنه درهک
ــده ــمیتشناختهش ــهرس ــال۹۳ب ــهازس ــتک ــرزاس الب
وتمــامشــهرداریهاودهیاریهــایاســتانمکلــف
شــدهاندکــهزبالههــایجمعآوریشــدهرابــهآنجــا
انتقــالدهنــد،گفــت:انجــامهرگونــهعملیــاتمربــوطبــه
پســماندهادرشــهرهایاقمــاریاســتانالبــرزتوســطکادر
ــاس ــراس ــاب ــودام ــهرهاادارهمیش ــانش ــیهم مدیریت
تصمیمــاتاخذشــدهدرکارگــروهمدیریــتپســماندالبــرز
ــررشــد؛تمامــیپســماندهای طــیســالهای۹۴-۹۳مق
ــیازتمامــیشهرســتانهایاســتانپــس خانگــیوعفون
ازجمــعآوریبــهمرکــزدفــنحلقــهدرکــرجمنتقلشــود

ــنخصــوصانجــامشــود. ــنبهداشــتیدرای ــادف ت
ویگفــت:بهجــزکــرجتنهــانقطــهایازاســتانکــهپــس
ازجمــعآوریپســماندهادرآنجــاحمــلآنازســکوی
ــل ــطعوام ــهدرهوتوس ــنحلق ــلدف ــهمح ــادب ــجآب خل
اجرایــیســازمانمدیریــتپســماندشــهرداریکــرجانجام
میشــود،بخــشآســارادرمحــورکــرج-چالــوساســت.
ــرج ــهرداریک ــماندش ــتپس ــازمانمدیری ــتس سرپرس
ــش ــهبی ــوسراروزان ــادهچال ــیازج ــهدریافت ــزانزبال می
ــزاندر ــنمی ــت:ای ــردوگف ــالمک ــواع ــزارکیل از۱۲ه
ــب ــهمرات ــتانب ــامتابس ــالتوای ــه،تعطی ــایجمع روزه

ــود. ــترمیش ــیبیش خیل
ویعنــوانکــرد:درواقــعجمــعآوریزبالههــاوپســماندها
درنقــاطمختلــفجــادهچالــوستوســطنیروهــای
ــنجلســه ــادرآخری ــاراانجــاممیشــودام شــهرداریآس
کارگــروهمدیریــتپســماندکــهکمــیقبــلبرگــزارشــد،
ــن ــهجمــعآوری،حمــلودف ــمک ــیکردهای ــالمآمادگ اع
ــنجــادهتوریســتیحدفاصــل پســماندهایموجــوددرای
بیلقــانتــاکنــدوانراانجــامدهیــمتــابــهلحــاظمســائل
زیســتمحیطیوآلودگــیآبشــربآنمنطقــهکــه
ــرار ــرق ــتتأثی ــاراتح ــادهزیب ــیآنج ــرایطمحیط ش
ــم. ــاظکنی ــیرالح ــاتحفاظت ــماقدام ــد،بتوانی میده
کــه هســتند بــاور ایــن بــر متولیــان از بســیاری
ــت، ــونیس ــوسجوابگ ــادهچال ــیج ــاختهایفعل زیرس
حجــمبــاالیتــرددازایــنمحــورباعــثشــدهاســتکــه
ــد ــهوتعطیــالتشــاهدترافیــکچن ــیهفت ــامپایان درای
ــی ــودخدماتده ــهخ ــکبهنوب ــیم،ترافی ــریباش کیلومت
ــهردار ــهش ــورک ــدوهمانط ــهمیکن ــامشــکلمواج راب
آســاراگفتــهاســتبیشــترینحجــمزبالــهتولیــدیدراین
ــد ــالبای ــت،ح ــوریاس ــافرانعب ــهمس ــوطب ــورمرب مح
ــمانددر ــتپس ــرایمدیری ــرب ــانام ــتومتولی ــددول دی
ایــنمحــورتوریســتیچــهراهــکاریدردســتورکارقــرار

میدهــد.
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جامعــه ایـــران

دعــوا«؛  و  »اختــاف  به وقــت  »شــورا« 
حکایــت ایــن روزهــای برخــی شــوراهای 
شــهر در اســتان های مختلــف کشــور 
ــال و  ــوع انح ــه موض ــد ک ــت، هرچن اس
بازداشــت برخــی از اعضــای شــورا هم در 

رســانه ها داغ اســت.

بررســیوشــناختکمبودهــا،نیازهــاونارســاییهای
اجتماعــی،فرهنگــی،بهداشــتی،اقتصــادیورفاهیشــهرها،
تهیــهطرحهــاوپیشــنهادهایاصالحــیوراهحلهــای
ــارت ــه،نظ ــنزمین ــکالتدرای ــعمش ــرایرف ــردیب کارب
ــاتشــوراوطرحهــایمصــوبدر ــرحســناجــرایمصوب ب
امــورشــهرداریوســایرســازمانهایخدماتــیو...ازجملــه

ــفشــوراهایاســالمیشــهرهااســت. وظای
ایــنوظایــفدرراســتایعمــرانوآبادانــیشــهرها،فراهــم
ــرای ــف،اج ــادمختل ــهرهادرابع ــعهش ــترتوس ــدنبس ش
ــه ــکب ــردنوکم ــالک ــهری،فع ــرانش ــایعم پروژهه
ــوراهادر ــرایش ــهرداریهاو...ب ــدارش ــدپای ــقدرآم تحق
ــاد ــننه ــویای ــدازس ــوارهبای ــههم ــدهک ــرگرفتهش نظ
ــدی ــهرضایتمن ــازمین ــدت ــرباش ــهریمدنظ ــتش مدیری

ــود. ــمش ــردمفراه م
اختالفــات، برخــی شــاهد همچنــان بااینوجــود
ناهماهنگیهــاوتخلفــاتدرشــوراهایشــهروروســتا
ــوراهای ــرش ــهاخی ــییکماه ــهط ــیک ــتیم،موضوع هس

مختلفــیرابــهســرخــطرســانههابــردهاســت.
ــهروندان ــیازش ــه،برخ ــنزمین ــداددرای ــنروی درآخری
ــان ــالفمی ــلاخت ــهدلی ــهرراب ــورایش ــردیدرِش بروج
ــاد ــدهفس ــمپرون ــااله ــدوح ــهکردن ــوراتخت ــایش اعض

شــورایشــهربابــلدررســانههاداغاســت.
ــخنگویوزارت ــامانیس ــلمانس ــیدس ــتاس ــنراس درای
کشــوردراظهارنظــریبــابیــاناینکــهنظــارتبــرشــوراها
ــهتخلفــاتآنهــادرمحــدودهوظایــفاداری ورســیدگیب
ــار ــت،اظه ــوراس ــدهوزارتکش ــرعه ــهرداریب ــوراوش ش
داشــت:نظــارتجــدیبــرعملکــردشــوراهاهمــوارهمــورد

ــودهاســت. ــرکشــورب تأکیــدوزی
ــرایــناســاسدردولــت ویدرایــنرابطــهگفتــهاســت:ب
تدبیــروامیــد،اقدامــاتنظارتــیوزارتکشــوربــرعملکــرد
شــوراهامنجــربــهانحــالل۸شــورایشــهروســلبعضویت
۲۸۳نفــرازاعضــایشــوراهایسراســرکشــورشــدهاســت.
ــمشــده ــرادمرتکــبجرائ ــهاف ــزود:درصورتیک ســامانیاف
ــتگاه ــتدس ــاًدرصالحی ــرمصرف ــهج ــیدگیب ــندرس باش
قضایــیاســتودرصــورتاثبــاتآندردادگاهوزارت
ــالف ــیخ ــوراعمل ــوش ــهعض ــثک ــنحی ــورازای کش
شــئوناتمرتکــبشــدهاســتدرامتــدادبرخــوردقضایــی

مجازاتهــایاداریالزمرابــهعمــلمــیآورد.
ســخنگویوزارتکشــوربــااشــارهبهمســئلهشــورایشــهر
ــدادیازاعضــایشــورایشــهر ــدهتع ــت:درپرون ــلگف باب
ــراد ــوراییاف ــفش ــاوظای ــطب ــاًمرتب ــوعاساس ــلموض باب
نبــودهلــذادردســتگاهقضایــیدرحــالرســیدگیاســتکه
درصــورتاحــرازوپــسازطــیفراینــدقانونــیبرخوردهای

الزمانجــامخواهــدشــد.

شوراهایی که خبرساز شدند
ــرشــورایشــهر ــایاخی ــازترینشــوراطــیهفتهه خبرس
ــبآنتاکنــون۱۰ ــدهایکــهدرقال ــودهاســت،پرون ــلب باب
ــه ــاناینک ــابی ــینیب ــسحس ــدهاند.یون ــربازداشتش نف
ــرم ــارهج ــلدرب ــهرباب ــورایش ــوش ــجعض ــونپن تاکن

صــورتگرفتــهبازداشــتشــدند،افــزود:پنــجنفــرغیــراز
اعضــایشــورایشــهرنیــزبازداشتشــدهاند.

اتهــام و پرونــده جزییــات بــه اشــاره بــدون وی
ــهشــایعاتتوجــه ــاب بازداشتشــدگانازمــردمخواســتت
نکننــد.حســینیتأکیــدکــرد:دســتگاهقضــابهدقــتدرباره
ایــنپرونــدهتحقیقــاتوبررســیهاراانجــاممیدهــد
اوضــاعشــورایشــهرکــرجهــممدتــیبــامشــکالتجــدی
مواجــهبــودتــابــاانتخــابگزینــهجدیــدشــهرداریکمــی
ازالتهابهــاکاســتهشــود.مشــکالتدرشــورایشــهر
ــه ــوراب ــنش ــدهای ــهپرون ــتک ــشرف ــیپی ــاجای ــرجت ک
هیئــتاختــالفرفــتتــانماینــدهفرمانــدارکرجدرجلســه
ــالل ــمانح ــد:تصمی ــرجبگوی ــهرک ــورایش ــادهش فوقالع

ــاهیئــتحــلاختــالفاســت. شــورایشــهرکــرجب
اســتاندارالبــرزهــمضمــناتمامحجــتبــااعضــایشــورای
شــهرازآنهــاخواســتبــاپایــاندادنبــهاختالفــاتشــهر
راازبنبســتخــارجکننــد.وامــادرآخریــنخبــردرایــن
زمینــهرحیــمخســتوســخنگویشــورایشــهرکــرجگفت:
ــنوانجــام ــرتعیی ــیدرگی ــدوقت ــرجچن شــورایشــهرک
مرحلــهانتخــابهیئترئیســهجدیــدشــورابــرایســالدوم

فعالیــتآنبــودکــهانجــامشــد.
ویدرادامــهگفــت:مرحلــهبعــدیکارشــوراانجــام
پروســهانتخــابشــهردارکالنشــهرکــرجبــودکــهمطابــق
ــتموضــوعدر ــلاهمی ــهدلی درخواســتوزارتکشــوروب
طــیجلســاترســمیوفوقالعــادهشــورایشــهرکــرجبــه

ــم. ــمپرداختی ــنمه ای
ســخنگویشــورایشــهرکــرجافــزود:هــردوکاندیــدنهایی
ــن ــهازســرمایههایای تصــدیکرســیشــهرداریکــرجک
ــروزعصــرشــورای ــادهام شــهرهســتنددرجلســهفوقالع
شــهرایــنکالنشــهربــهارائــهبرنامههــایخــودپرداختنــد
ودرنهایــتســیروسشــفقیبــا۹رأیموافــقمقابــل۴رأی

ــدمعصومــیبهعنــوانشــهردارکــرجانتخــابشــد. هیرب
دراســتانتهــرانهــمســخنگویکمیســیونقضایــی
ــالل ــالانح ــالمیازاحتم ــورایاس ــسش ــوقمجل وحق
ــن ــهبازداشــت۵عضــوای ــاتوجــهب ــدب شــورایشــهرپرن
ــا ــوب ــوروزیدرگفتوگ ــنن ــت.حس ــردادهاس ــوراخب ش
مهــراظهــارداشــت:درحــالحاضــرپرونــده۵عضوشــورای
شــهرپرنــدکــهدربازداشــتبــهســرمیبرنــدهمچنــاندر
دســتبررســیاســتوبایــدمنتظــرنظــرنهایــیدســتگاه

قضایــیباشــیمتــابتوانیــمنظــرنهایــیرامطابــقبــاقانــون
ــم. ــالمکنی اع

وامــااســتاندارتهــرانازتعلیــقاعضــایشــورایشــهرپرنــد
خبــرداد.مقیمــیدررابطــهبــاامــکانانحاللشــورایشــهر
پرنــدگفــت:شــورایشــهرمنحــلنمیشــودفقــطبرخــی
ــای ــدهوبهج ــارزدهش ــیکن ــقوبرخ ــرادازکارتعلی ازاف

ــوند. ــابمیش ــدلانتخ ــایعلیالب ــااعض آنه

دِر شورای شهر بروجرد تخته شد
دراســتانلرســتانهــموضعیــتشــورایاســالمی
ــورا ــنش ــایای ــاتاعض ــلاختالف ــهمح ــردب ــهربروج ش
ــردرا ــهریدربروج ــتش ــرمدیری ــنام ــاای ــدهت تبدیلش
مختــلکنــدبهطوریکــهبــراســاساعــالمفرمانــدار
بروجــرد،۴۵روزاســتکــهجلســاتشــورایشــهربروجــرد

نمیشــود. تشــکیل
ایــنامــرموجــبنارضایتیمــردمازعملکــردمجمــوع۹نفر
اعضــایشــورایشــهربروجــردشــدهاســت،تــاصبــحامروز
تعــدادیازشــهروندانبروجــردیبــامراجعهبهدربشــورای
شــهربروجــرد،دراقدامــیاعتراضــی،بــاجوشــکاریونصب

بنــردربســاختمانشــورایشــهررا»تختــه«کردند.
ایــندرحالــیاســتکــهعملکــردضعیــفاعضــایشــورای
ــر ــایکدیگ ــاب ــاتاعض ــناختالف ــردوهمچنی ــهربروج ش
ــتانیو ــئوالناس ــادمس ــتهموردانتق ــایگذش ــیماهه ط
شهرســتانیقــرارگرفتــهاســتتــاهرکــدامازمســئوالنبــا
ــرضــرورت اظهارنظرهــایمختلــفودرجلســاتمتعــددب
ــورای ــاتازســویاعضــایش ــناختالف ــتنای ــارگذاش کن

شــهرتأکیــدکننــد.
ــود ــردب ــداربروج ــی«فرمان ــاآریای ــن»رض ــرای ــننف اولی
کــهدردیــداربــاجمعــیازرزمنــدگانهشــتســالدفــاع
ــه ــارهب ــااش ــردوب ــرک ــهاظهارنظ ــنرابط ــدسدرای مق
اختالفــاتمیــاناعضــایشــورایاســالمیشــهربروجــرد،
ادامــهداد:انتخــاباعضــادرپروســهانتخابــاتورأیگیــری
مــردمانجامشــدهامــامشــاهدهمیشــودمــردمازرأی

ــتند. ــادمهس ــیون ــودناراض خ
آریایــیتصریــحکــرد:بــهدنبــالاختالفــاتاعضــای
شــورایاســالمیشــهربروجــرداســتاندارلرســتانهــمورود
ــه ــیدرحــالانجــاماســتودرمرحل ــردهوتمهیدات پیداک
ــار ــورادرکن ــایش ــیماعض ــنباش ــالای ــهدنب ــدب اولبای

بی قانونی در مجمع قانون گذار شهری؛ شوراهایی که خبرساز شدند
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جامعــه ایـــران

ــربلند ــردمس ــادم ــدوازرأیواعتم ــراربگیرن ــرق یکدیگ
ــد. ــرونبیاین بی

اســت طبیعــی شــورا در اختالفســلیقه گفــت: وی
تــابهترینهــابــرایمــردمشــهرانتخــابشــودامــا
ختــم مــردم منفعــت بــه کــه اختالفســلیقهای
ــت: ــهری،گف ــکالتش ــهمش ــارهب ــااش ــیب ــود.آریای ش
ــه ــتک ــیاس ــهاختالفات ــهرینتیج ــروزش ــالتام معض
ــن ــاای ــدب ــربخواه ــتیمواگ ــاهس ــتبهگریبانآنه دس

وضــعپیــشبــرودهمــهضــررخواهیــمکــرد.
ــن»ســیدموســیخادمــی«اســتاندارلرســتان ــهای درادام
ــهر ــالمیش ــورایاس ــایش ــدناعض ــافراخوان ــهب ــودک ب
بروجــردبــهاســتانداریلرســتان،بــرضــرورتکنــار
گذاشــتناختالفــاتوهمدلــیاعضــایشــورایشــهر
ــای ــهاعض ــابب ــخنانیخط ــردودرس ــدک ــردتأکی بروج
شــورایشــهربروجــرد،اظهــارداشــت:شــورایشــهرمحــل
خدمــتگــذاریبــهمــردماســتوبایــداعضــایشــوراقــدر

ــد. ــردمرابدانن ــادم اعتم
ــار ــاروگفت ــه،رفت ــننکت ــرای ــاتذک ــتانب ــتاندارلرس اس
ــای ــدموجــبارتق اعضــایشــورایاســالمیشــهرمیتوان
جایــگاهشــهردربیــنافــکارعمومــیشــود،گفــت:
ــدر ــدق ــتوبای ــذاریاس ــتگ ــهرمحــلخدم ــورایش ش
ــه ــلب ــلیقههاراتبدی ــمواختالفس ــردمرابدانی ــادم اعتم

دســتهبندیهایمخــلرشــدوتوســعهنکنیــم.
ــرد ــهربروج ــورایش ــایش ــاتاعض ــاناختالف ــاهمچن ام
ادامــهداشــتتــاایــنبــاررئیــسکلدادگســتریلرســتانبا
انتقــادشــدیدازعملکــرداعضــایایــنشــورادرســخنانیبــا
بیــانبــهاینکــهشــهرداریهاواعضــایشــورایشــهربایــد
شــرایطفعلــیکشــوررامالحظــهکننــد،اظهــارداشــت:در
شــرایطینیســتیمکــهبخواهیــمگروکشــیکنیــم،بخواهیم

امتیازخواهــیکنیــم.
ــهر ــورایش ــوردش ــیدرم ــهگزارشهای ــاناینک ــابی ویب

ــم ــالفه ــلاخت ــتح ــاهیئ ــت،ب ــیدهاس ــردرس بروج
ــرد ــهربروج ــورایش ــایش ــااعض ــهب ــردمک ــتک صحب
اتمامحجــتکنــد،تصریــحکــرد:وقتــیدرمســئولیت
قــرارگرفتیــدبایــدمنافــعشــخصیرانادیــدهبگیریــدوبــه
ــرعضــوشــورایشــهر ــرپیشــرفتشــهرباشــید،۴نف فک
یکطــرفوســهنفــردیگــریکطــرفهســتندویــکنفــر

ــرف. ــاآنط ــیب ــتزمان ــرفاس ــااینط ــیب همزمان

تردیدی در انحالل شورای شهر مضر نمی کنیم
رئیــسکلدادگســتریلرســتانبــاتأکیــدبــراینکــهبــرای
ــری ــدتصمیمگی ــورابای ــنش ــهردرای ــادیش ــرانوآب عم
ــهشــورایحــلاختــالفگفتهایــمبررســی شــود،افــزود:ب
کنــدموضــوعرا،اگــربــهنتیجــهرســیدیموجــودیکشــورا

ــد ــدینیســتکــهبای ــراییــکشــهرمضــراســت،تردی ب
ــم. ــدینمیکنی ــنموضــوعتردی منحــلشــود،درای

بــدریبــااشــارهبــهاینکــهاگــراعضــایشــورامیتواننــد
ــع ــدومناف ــداگــرنمیتوانن ــدانجــامبدهن باهــمکارکنن
شــهرومنافــعملــیراقربانــیمســائلواختالفــاتخــود
کننــداینجــادیگــرشــورایحــلاختــالفبایــدواردشــود
ــل ــدرامنح ــدباش ــدمفی ــهنمیتوان ــوراییک ــنش وای

کنــد.
وییــادآورشــد:درشــرایطفشــاراقتصــادیبایــدکارهــارا
ســریعپیــشببریــموبــاکمتریــنهزینــه،درایــنشــرایط

ــد. ــدکمــککنن ــابای شــوراهاودهیاریه
ــداتمســئوالن ــیاســتکــههشــدارهاوتأکی ــندرحال ای
ــار ــزومکن ارشــداســتانوشهرســتانبروجــرددررابطــهل
ــناعضــایشــورایشــهربروجــرد ــاتبی گذاشــتناختالف
ــدادیاز ــروزتع ــحام ــاصب ــتت ــردهاس ــهنک ــونافاق تاکن
ــا ــهب ــنزمین ــراضخــودرادرای شــهروندانبروجــردیاعت
ــهر ــالمیش ــورایاس ــاختمانش ــردندربس ــه«ک »تخت

ــد. ــاندهن ــردنش بروج
ــت: ــردگف ــداربروج ــی«فرمان ــاآریای ــه»رض ــنزمین درای
ــردمبروجــردازعملکــردشــورادرســطحشــهربروجــرد م
ــراینکــهدر ــاتأکیــدب ــداربروجــردب ناامیــدهســتند.فرمان
ــهر ــورایش ــاتش ــهجلس ــودهک ــر۴۵روزب ــالحاض ح
ــدتاز ــزبهش ــردمنی ــرد:م ــوانک ــود،عن ــکیلنمیش تش
ایــنقضیــهناراحــتهســتندچراکــهمراجعــهمیکننــدبــه

ــت. ــده«اس ــا»خوابی ــهرداریوکارآنه ش
فرمانــداربروجــردبــابیــاناینکــهعمــاًلکاریدرشــهرداری
صــورتنمیگیــرد،گفــت:هفتههــایگذشــته،درهــر
هفتــهشــوراســهجلســهداشــتهاســتوهــرجلســههفــت
تــاهشــتمصوبــهداشــتهوهفتــهای۲۰تــا۳۰مصوبــهدر

ــتهایم. ــهرداش ــورایش ش
ــودهکــهیــک ــی،ادامــهداد:درحــالحاضــر۴۵روزب آریای
ــاًل ــهعم ــدهچراک ــبنش ــهرتصوی ــورایش ــهدرش مصوب
شــورایشــهرهیئترئیســهنــداردومــردمنیــزازایــنقضیه

ــتند. ــیهس ــدتناراض بهش
وجــودپروژههــاینیمهتمــامعمــرانشــهری،عــدموجــود
زیرســاختهایشــهری،مناســبنبــودنمبلمــانشــهری،
ــه ــرازجمل ــالحاض ــبزو...درح ــایس ــنفض ــرانهپایی س
مشــکالتموجــوددرشــهربروجــردبــودهوایــندرحالــی
اســتکــهاعضــایشــورایشــهربروجــردبــادامــنزدنبــه
ــدت ــیووح ــتنهمدل ــانونداش ــنخودش ــاتبی اختالف
ــتشــهری ــتمدیری ــردنوضعی ــجک ــرایبغرن ــهراب زمین

ــد. ــمکردهان ــردفراه بروج
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تخریــب بســتر رودخانه هــای جــم 
در کنــار حفــر چاه هــای عمیــق 
توســط هشــت واحــد کارخانــه 
شــن و ماســه بخــش ریــز شهرســتان جــم باعــث بــه وجود 
ــت. ــده اس ــه ش ــی در منطق ــوق بحران ــی ف ــدن وضعیت آم

شهرســتانجــمبــهلحــاظدارابــودنچشــماندازهــایبکــر
ــی ــایب ــونوابنیهه ــووزیت ــایلیم ــاتزیب ــی،باغ طبیع
ــر ــگریدیگ ــایگردش ــارجذابیته ــیدرکن ــرتاریخ نظی
ــرار ــلق ــیبدی ــیب ــتوگازیدروضعیت ــینف ــعغن ومناب

ــهاســت. گرفت
ــتان ــتاناس ــبزترینشهرس ــهسرس ــمک ــتانج درشهرس
ــود ــکنهاییوج ــود،سنگش ــدادمیش ــزقلم ــهرنی بوش
داردکــهسالهاســتمهمــانشهرســتانهســتندومنافــع
ــد. ــلکردهان ــدهایقلی ــخصیع ــعش ــدایمناف ــردمراف م
هشــتواحــدکارخانــهســنگشــکندربخــشریــز
ــع ــنصنای ــهای ــکارهســتندک شهرســتانجــممشــغولب
ــر ــقحف ــودراازطری ــازخ ــوردنی ــهآبم ــراینک ــالوهب ع
چاههــایعمیــقتامیــنمیکننــدازبســتررودخانــهجمــی
ــع ــنمناب ــیازاصلیتری ــوانیک ــهعن درشهرســتانجــمب

ــد. ــیدهن ــرارم ــتفادهق ــهشــنوماســهاس تهی
دیگـر و عسـلویه در ماسـه و شـن خـوب بسـیار بـازار
از مصالـح اسـتحصال سـهولت همجـوار، شهرسـتانهای
رودخانـهوهزینههـایپاییـنتولیـدآنسـببشـدهاسـت
شـاهدغـارتطبیعـتبـهبیشـترینمیـزانخـودباشـیم.
هــرچنــدایــنواحدهــایسنگشــکندارایمجــوزهســتند
ــر امــاازآنجایــیکــهدرســالهایاخیــرنظــارتموثــریب
فعالیــتآنهــاصــورتنگرفتــهاســتآزادانــهوبــدونهیــچ
ــورد ــمرام ــیج ــرآب ــیوذخای ــعطبیع ــی،مناب محدودیت

ــد. سوءاســتفادهوتجــاوزقــراردادهان

عــالوهبــرآالیندگــیآب،وهــوا،حملشــنوماســهتوســط
کامیــونهــاباعــثبــهوجــودآمــدنترافیــکهــایزیــاددر
جادهــایپــرپیــچوباریــکجــمشــدهوبــهنوعــیعامــل

اصلــیتصادفــاتاســت.
ــرات ــرخط ــتانب ــتانوشهرس ــئوالناس ــتمس سالهاس
سنگشــکنهادرجــممهــرتاییــدمیزننــدوخــط
ــرای ــدارادهایب ــرمیرس ــهنظ ــاب ــندام ــانمیکش ونش

ــدارد. ــودن ــعوج ــنصنای ــاای ــعب ــدیوقاط ــوردج برخ


تخلفات آشکار در برداشت های غیر مجاز 
نایــبرئیــسشــورایاســالمیاســتانبوشــهراظهــار
داشــت:درزمــانحاضــرکــهکشــوربــابحــرانآبو
ــعآبو ــتمناب ــهجــایمدیری ــرواســتب خشکســالیروب
خــاک،متاســفانهبرنامــهواقــدامعملــیدرجهــتکنتــرل
ــه ــهب ــهاســتوسالهاســتک ــنبحــرانصــورتنگرفت ای
بهانــهحمایــتازســرمایهگــذاریوتوســعهمعــادن،منابــع
آبوخــاکدشــتریــزتوســطانــدکســرمایهدارانبهــره

ــت. ــدهاس ــبش ــرداریوتصاح ب
حسـنرمضانـیافـزود:کارخانـهدارانتولیدشـنوماسـهدر
بخـشریـزاثبـاتکـردهانـدکهقـدرتدرثـروتاسـتچرا
کـهعلـیرغـمتخلفـاتآشـکاردربرداشـتهایغیـرمجاز
وزیـرپـاگذاشـتنضوابـطوقوانیـنمعـادن،همچنـانمی
تواننـدبافـراغبالبرایمنابـعآبوخاکدشـتممنوعهریز
خطونشـانبکشـندوهیچمسـئولیهـمدربرابـراینمرگ

خامـوشواکنشـینشـانندهد.
ویبــابیــاناینکــهعمــقبرداشــتازبســتررودخانهدشــت
ــوننیــممتــراســت،افــزود:دربســیاریاز ــققان ریــزمطاب
ــا، ــکنه ــنگش ــرایس ــدهب ــنش ــایتعیی ــدودهه مح

ــهاســت. ــرصــورتگرفت ــجمت برداشــتیبیــشازپن
ویخاطرنشــانکــرد:بامطالعــهقوانینوشــرایطواگــذاری،
نظــارتوبهــرهبــرداریازمعــادنشــنوماســه،ســوالهای

ــدامجــای ــرک ــهه ــهمطــرحمیشــودک ــادیدرمنطق زی
تامــلوتعمــقدارد.

ســخنگویشــورایاســالمیاســتانبوشــهربــاطــرحایــن
ــی ــرانب ــاازبح ــهدائم ــتانک ــراناس ــهمدی ــواالتک س
آبــیدممیزننــدچگونــهبــهخــوداجــازهمیدهنــد
ــی ــمبخش ــزراحات ــهری ــتممنوع ــهدش ــایحوض آبه
ــه ــامطالع ــیه ــمبخش ــنحات ــچدرای ــاهی ــدوآی کنن
آمایــشســرزمینیوحفــظتعــادلزیســتمحیطــی
درنظــرگرفتهانــدافــزود:ســاکنانومردمــیکــهدر
ــق ــهح ــد،هیچگون ــیمیکنن ــرومزندگ ــهایمح منطق
وســهمیازایــنصنعــتدرقبــالبرداشــتواســتفادهاز

ــد. ــودندارن ــیخ ــعآب مناب
ایــنمقــاممســئولخاطرنشــانکــرد:جــایبســیتاســف
ــت ــهقابلی ــهک ــنمنطق ــیای ــایزیرزمین ــهآبه اســتک
شــربدارنــد،بــرایشســتنشــنوماســهدرســنگشــکن
ــرکت ــه،وش ــایگازمنطق ــاریچاهه ــنحف ــاوهمچنی ه

ــرود. ــاراجب ــهت پاالیــشگازفجــرجــمب
ــارج ــحدرکشــتهایخ ــتناصحی ــزود:مدیری ــیاف رمضان
ــهدر ــتک ــریاس ــودنیدیگ ــینابخش ــزگناه ــلنی ازفص
ــابهای ــهوپس ــنوماس ــایش ــرضکارخانهه ــارتع کن
مضــرآنهاموجــبســرمایهســوزیبــاغدارانومزرعــهداران

ــزشــدهاســت. ــهری حاشــیهرودخان
ویاظهــارداشــت:مــامنابــعتجدیــدناپذیــریرااز
دســتمــیدهیــم،درحالــیکــهرویــشقارچگونــه
ــال ــهح ــودیب ــچس ــالهاهی ــنس ــکنهادرای سنگش

ــت. ــتهاس ــزنداش ــشری ــردمبخ م
عضوشـورایاسـالمیشهرسـتانجـمتصریـحکـرد:وجود
ایـنتعـدادسنگشـکندرمنطقهایکهشـغلبیشـترمردم
آنازدیربازکشـاورزیبودهاسـت،پذیرفتنینیسـتودولت
بایـددرتمدیـدبهـرهبـرداریسنگشـکنهایمسـتقردر

دشـتریـزتجدیدنظـرکند.

جامعــه ایـــران

کارد به استخوان رودخانه های جم رسید/ برداشت بی رویه شن و ماسه

 علی اکبر قیصری
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لزوم کنترل برداشت بی رویه
فعـالاجتماعـیفرهنگیشـهرجماظهـارداشـت:واحدهای
تولیدشـنوماسـه،سـببتخریببسـترطبیعیرودخانهها،
تشـدیدفرسـایشخاک،وزیسـتبومغنیاینمناطقشـده

اندومشـکالتزیـادیراایجـادکردهاند.
حســیندســتارافــزود:مســئوالنشهرســتانیمیبایســت
ضمــننظــارتوکنتــرلبرداشــتبیرویــهایــنواحدهــا
ــفتوســعه ــهتوق ــرنســبتب ــهنگ ــانگاهــیهمــهجانب ب

آنهــااقــدامکننــد.
ــط ــقآبتوس ــایعمی ــرچاهه ــهحف ــاناینک ــابی ویب
ایــنســنگشــکنهــاســفرهایآبزیــرزمینــیراتهدیــد
مــیکنــدافــزود:درصــورتادامــهایــنرونــددرآینــدهنــه
چنــداندورباغــاتومحصــوالتباغــیبــهواســطهکــمآبی

وخشکســالینابــودخواهنــدشــد.
ویخاطــرنشــانکــرد:ســازمانهایمتولــیازجملــه
ســازمانمحیــطزیســتوادارهصنعــتمیبایســتنســبت
بــهایــنموضــوعحساســیتبیشــترینشــاندادهونســبت
ــد. ــهحفــظایــنذخایــرعظیــماقــدامفــوریبعمــلآورن ب

خسارات جبران ناپذیر به اکوسیستم
نایـبرئیسشـورایاسـالمیشـهرجـمدرگفتوگـوبامهر
اظهـارداشـت:هرگونـهحفـاریوبرداشـتبیرویـهمنابعاز
بسـتررودخانههـایجمضرباتجـدیبهحریـمرودخانهها

واردمیکنـدکهجبـرانناپذیراسـت.
علیپریشـانافـزود:اگرچهدسـتورالعملوزارتنیـروبرعدم
برداشـتشـنوماسـهازبسـتروحریمرودخانههاسـت،ولی
متأسـفانهایـنمهـمنادیدهگرفتهشـدهوبـابرداشـتمنابع
ازبسـتروحریـمرودخانـههادرسـالهایگذشـتهوضعیت
طبیعـیبسـیاریازرودخانههـاتغییـردادهاسـتوتبعـات

نامطلـوبفراوانیبرجایگذاشـتهاسـت.
ویبــابیــاناینکــهمیــزانتخریبهــایکارخانههــایشــن
ــم، ــتانج ــیشهرس ــعطبیع ــایمناب ــهدرعرصهه وماس
نگــرانکننــدهاســت،اظهــارداشــت:بــارونــدکنونــیبــدون
شــکحــوزهطبیعــتریــزتبدیــلبــهبیابــانخواهــدشــد.
ــیاز ــریک ــت:اگ ــرگف ــئوالنام ــهازمس ــرازگالی ــااب ویب
مســئوالنســریبــهباغــاتبخــشریــزبزنــدخواهــددیــد
کــهخاکســترایــنســنگشــکنهاچگونــهبــررویشــاخه

ــث ــدوباع ــهان ــانســایهانداخت ــندرخت ــایای ــاوثمره ه
شــدهکــهبرخــیازایــندرختــانبــهکلــیخشــکشــوند.
پریشــاندرپاســخبــهایــنســوالکهســطحهکتــارتخریب
ــط ــمتوس ــتانج ــیشهرس ــعطبیع ــایمناب ــهه عرص
کارخانجــاتشــنوماســهچــهمیــزاناســت؟اظهارداشــت:
ــط ــاتوس ــهه ــتررودخان ــیعیازبس ــطحوس ــفانهس متاس
ــبشــده ــزتخری ــهســنگشــکنبخــشری شــشکارخان
ــای ــتموطرحه ــهاکوسیس ــریب ــاراتجبرانناپذی وخس

ــت. ــردهاس ــیواردک عمران
ــراناســتانیومســئوالن ــباینجاســتکــهمدی ــهجال نکت
ــه ــیروی ــتب ــوارهازبرداش ــددهم ــهمتع ــیدرجلس محل
شــنوماســهازبســتررودخانــههــاابــرازنگرانــیمــیکنند،
ــااگــر ــیاســت؛قاعدت ــاکاف ــاتنه ــیه ــننگران ــاای ــاآی ام
ــهکار ــنموضــوعدســتب ــرایحــلای ــرب مســئوالنزودت
نشــوندوســنگشــکنهــابــاهمیــنظرفیــتبــهکارخــود
ادامــهبدهنــد،عــالوهبــرازبیــنرفتــنزیبایــیهــایکــوه
ــالیو ــیوعخشکس ــاش ــاب ــهه ــترروخان ــروبس ــایبک ه
شــاهدمهاجــرتمــردمبــهشــهرهایدیگــرخواهیــمبــود.

ــداد  ــی بی ــه گران ــا ک ــن روزه ای
ــاط  ــن نق ــد، در دورتری ــی کن م
کهگیلویــه وبویراحمــد هســتند 
کودکانــی کــه چشــم بــه راهنــد 
ــدو دردســتانش  ــا آن مردبیای ت
عشــق باشــد یاکفشــی کــه 
در  را  آنهــا  برهنــه  پاهــای 

سنگاخهابپوشــاند. 

خورشـیدکـهازپـسکوههارخمـینمایـد،راهی
میشـومبهسـمتدیـاریکـههنـوزکودکانشبا
محرومیتدسـتوپنجـهنرممیکنندوسـختی
راهمدرسـههنوزسـببنشـدهکهبهبـارانباهمه

عظمتشبدبینشـوند.
بخــشمارگــوندرشهرســتانبویراحمــدمقصدی
ــا ــدب ــیخوان ــشم ــهخوی ــاراب ــهم ــتک اس
ــامحرومیــت روســتاهاییکــههنــوزمردمانــشب
ــیکــه ــرممــیکننــدوکودکان دســتوپنجــهن
بــهدفتــریقانعنــدواندکــینــورتــابــازبــارانرا

ــد. ــادبزنن ــهخــودفری ــایکودکان دررویاه
کودکانــیکــهگاهدســتانتــرکخــوردهاز
بازیهــایکاهگلــیشــان،دســتیمــیشــودبزرگ
کــهســخاوترابــرایمردمانــشبــهارمغــانمــی

آورد.
رســولجریــدهعشــایرزادهایاســتکــه
دار، وصلــه کهنــه کفشــهای ســنگالخها،
ترکهــایدســتپــدرکارگــرشوشــبو
ــتهو ــازنداش ــهب ــوچاوراازمدرس ــایک روزه
ــیوچشــمانخســته ــایکودک ــایروزه درده
پــدرنردبانــیشــدندتــااورابــهدانشــگاه
برســانندواواکنــونبــهروســتابازگشــته
بــاکولــهبــاریازکیــفوکتــابودفتــرو
مدادرنگــیتــابچــههــایروســتابتواننــد

رنگــیکننــد. را رویاهایشــان
ــودکان ــرایک ــیب ــتهتحصیل ــده۴۰۰بس جری
ــد ــزبتوانن ــانی ــاآنه ــانآوردهت ــهارمغ ــتاب روس
چــوناو،دســتگیرکســاندیگــریشــوندوشــاید

ــهواژهایدر ــتراب ــیمحرومی ــیهمگان ــاهمت ب
ــد. ــدلکنن ــایدورب ــتهه گذش

اوفرازونشـیبهایبسـیاریراتجربهکردهاسـتو
از۱۴سـالگیدرشـالیزارهاوجالیزهاوگندمزارها

کارکردهاسـت.
اواســتاددانشــگاهاســتودســتگیراســاتیدجوانی
کــهراهبــرایپیشــرفتمــیخواهنــدوجوانــیکه
ــد ــیاســتکــهمــیخواهن خــودمشــوقجوانان
ــرایتوســعهاســتانوکشــورخــودمثمــرثمــر ب

باشــند.
اوخاطراتــیازدورانگذشــتهرابازگــومــی
ــن ــرایگرفت ــهروزیب ــدک ــیگوی ــدوم کن
ــود ــرب ــدرمکارگ ــم،پ ــدرمرفت ــزدپ ــهن ــولب پ
ــته ــهوخس ــارگرفت ــردوغب ــرهگ ــیچه ووقت
اشرادیــدموپولــیکــهبــاعــرقجبیــن
وکارســختبــهدســتآوردهبــودتــامــن
ــول ــودق ــهخ ــدم،ب ــمرادی ــمدرسبخوان بتوان
دادمکــهکاریکنــمکــهاوبتوانــدراحــت
ــای ــانهه ــرراازرویش ــدوفق ــیکن ــرزندگ ت
ــهدرس ــدک ــنش ــردارمواینچنی خســتهاشب
رابــرهمــهچیــزترجیــحدادهوروزهــاوشــبها
تــالشکــردمتــااکنــونبــهعنــوانمعلمــیدر

ــم. ــتکن ــمخدم ــگاهبتوان دانش
اولـذتبخشـشراازهـرلذتـیدردنیـابهتـرمی
دانـدومـیگویـد:اینکـهازجیبمـانبـهدیگـران
بخشـشکنیـملذتـیفـراوانتـرازآنداردکـهبر

داراییهـایجیبمـانبیافزاییـم.
اوبــههمــراهخانــوادهاششــبعیــدرا
ــی ــلم ــردفامی ــنف ــفرهفقیرتری ــرس ــرس ب
گذرانــدوازداراییهایــشانفــاقمــیکنــد
ــتاهای ــنروس ــتتری ــیدردوردس ــاکودک ت
اســتاننیــزبتوانــدبــهرویاهایــشرنــگ

زندگــیوامیــدببخشــد.
ــش ــابوکف ــروکت ــویدفت ــاب ــهب ــاهک مهرم
وکیــفومدرســهازراهمــیرســد،هســتند
کودکانــیکــهدغدغــههایشــانازجنــسدیگــری
اســتوداشــتههــایمــابــرایآنهــارویاییاســت

ــدلشــود. ــهحقیقــتب ــدب کــهمــیتوان

محرومیت قصه نیست/ رویاهایی که رنگی می شوند 
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ــت ــتانتوانس ــتاندارخوزس ــهاس ــودک ــال۹۵ب ــانس پای
مســائلاجتماعــیخوزســتانراازســطحاســتانبــه
ــور ــرکش ــتوزی ــهریاس ــور«ب ــیکش ــورایاجتماع »ش
ــتانرادر ــیخوزس ــائلاجتماع ــاقمس ــناتف ــاندوای بکش
شــورایاجتماعــیکشــورمطــرحکــرد.دراســفند۹۵بــرای
ــب ــهتصوی ــاردب ــر۱۵میلی ــغب ــاریبال ــهاعتب ۱۲مصوب
رســیدوبرنامــهریــزیطبــقبودجــهاختصــاصدادهشــده
صــورتگرفــت.مدیــرکلاجتماعــیاســتانداریمــیگویــد
بخــشاعظمــیازایــناعتبــارومصوبــاتبهمســئلهحاشــیه

ــت. ــاصیاف ــینیاختص نش
۸۵۰هــزارنفــردرخوزســتانحاشــیهنشــینهســتندکــه
۶۰درصــدازایــنتعــدادجزئــیازحاشــیهاهــوازبهحســاب
ــامدوم ــد.خوزســتانبعــدازخراســانرضــوی،مق مــیآین

حاشــیهنشــینیکشــوررادارد.
مســائلمربــوطبــهرســیدگیبــهحاشــیهنشــینیو
ــوب ــتانداریمص ــیاس ــورایاجتماع ــهدرش ــیک مصوبات
شــد،تحــتمدیریــتمدیــرکلامــوراجتماعــیاســتانداری
خوزســتانقــراردارد.مدیــرکلمــیگویــداعتمــادعمومــی
ــرای ــالشب ــهودرت ــنرفت ــتهازبی ــایگذش ــاله درس
بازگردانــدنآنهســتیم.فعالیــتهــادرمناطــقحاشــیهنیز
چیــزینزدیــکبــهصفــریــازیــرصفــربــودوبــاورودجدِی
ــعحــستبعیــضدر ــهحاشــیه،ســعیدررف اســتانداریب

ــم. ــردمراداری ــانم می
ــیه ــتحاش ــارهمدیری ــیدرب ــیمفصل ــتوگوی ــرگف درزی
ــی ــوراجتماع ــا،ادارهکلام ــیکی ــادقکریم ــامحمدص ب

ــد. ــیخوانی ــتانداریرام اس

* بزرگترین مشکل استان را در چه می بینید؟
ــوع ــود.موض ــیش ــعهم ــعتوس ــهمان ــینی،ک ــیهنش حاش
ــه ــودک ــمب ــدریمه ــهق ــیامســالب ــایاجتماع فعالیته
ــیه ــهحاش ــلازجمل ــداص ــزچن ــرینی ــمرهب ــاممعظ مق
ــدووزارت ــرحکردن ــیو...رامط ــالق،خودکش ــینی،ط نش
ــات ــناتفاق ــدازای ــد.بع ــئلهش ــنمس ــیای ــورمتول کش
ــات ــریموضوع ــهاســتاندارخوزســتانســطحپیگی ــودک ب
اجتماعــیراازســطحاســتانیبــهســطحملــییعنیشــورای

ــرکشــورکشــاند. ــهریاســتوزی ــیکشــورب اجتماع
ــالمــیکنیــمحــول ــیکــهدنب ــمطــرحهای ســعیکردی
موضــوعحاشــیهنشــینیاســتانباشــد.۲۲دســتگاهاجرایی
راواردکارکردیــمکــه۱۴میلیــاردبیــندســتگاههــاویــک
میلیــاردبیــنســازمانهــایمــردمنهــاددربخــشتوانمنــد
ســازیهزینــهشــدتــادراجــرایایــنطــرحهــامــارایــاری
ــردم ــایم ــازمانه ــهس ــتک ــاراس ــنب ــناولی ــد.ای کنن
ــا ــهاینه ــدوهم ــارکترادارن ــیازمش ــنحجم ــادچنی نه
پیامــدپیگیــریهــایباالدســتیبــودکــهانجــامشــد.بــرای
ــر ــات،یــکتیــمبازرســیزی ــِتایــناعتبــارومصوب مدیری
نظــرخودمــانراهانداختیــم.کارراازاردیبهشــت۹۶یعنــی
بعــدازانتخابــاتشــروعکردیــمکــهشــبههانتخاباتــیبودن
ــامحوریــتســازمان ــراردادب ــهخــودنگیــرد.درکل۸۰ق ب
هــایمــردمنهــادرادربرنامــههــایخــودداشــتیمکــهدر
تاریــخاســتانبــینظیــربــود.ســالهــایقبــلقراردادهــای

ــار ــاچه ــهی ــاددرحــدس ــردمنه ــایم ــازمانه ــاس ــاب م
ــود. ــراردادب ق

* پــس از ورود بــه شــورای اجتماعــی کشــور، 
حاشــیه چگونــهدیــدهشــدوچــهطــرحهایــیانجامشــد؟
ــت ــورازاردیبهش ــیکش ــورایاجتماع ــهش ــدازورودب بع
ــال۹۶ ــژهدرس ــرحوی ــدط ــم.چن ــهکارکردی ــروعب ۹۶ش
ازجملــه»اطلــسآســیبهــایاجتماعــی«راتهیــهکردیم.
ــتانرا ــرشهرس ــیبهایه ــک،آس ــهتفکی ــسب ــناطل ای
ــزار ــع۱۲ه ــاتوزی ــسب ــازاطل ــوردنی ــارم ــرد.آم ــتک ثب
ــدو ــتآم ــهدس ــئوالنب ــردمومس ــنم ــهبی ــشنام پرس
سیاســتگــذاریهــادرایــنبخــشبــراســاستحقیقــات

ــت. ــدهصــورتگرف ــهعمــلآم ب
ســاماندهیمناطــقحاشــیهبــاشــیوهدفاتــرتســهیلگــری
وتوســعهمحلــیازدیگــرطــرحهــایمــااســت.ایــنطــرح
ــه۱۰اســتانســهمیهدادهشــدوســهممــااز۱۰۰ فقــطب
ــود ــرب ــا۸دفت ــهدرخوزســتانب ــهدرکشــور۱۰محل محل
ــیس ــرراتاس ــندفات ــتانای ــالِتاس ــیمح ــهدربرخ ک
کردیــم.مشــارکتمــردمتــاکنــونبــادفاتــرتســهیلگــری
خــوببــودهاســت.ایــندفاتــرمتولــیمناطــقمــیشــوند
ــی، ــدی،اقتصــادی،حقوق ــجحــوزهاجتماعــی،کالب ودرپن
ــنموضــوعدربحــثســاماندهی فرهنگــیکــهجــدیتری
مناطــقحاشــیهاســتفعالیــتمــیکننــد.ایــنمشــکالت
ــالمــیشــود. ــهطــورجــدیدنب ازطــرفوزارتکشــورب
دفاتــربــهنســبتجمعیــتحاشــیهنشــینی،انتخــابوتــا
کنــونپنــجدفتــردراهــواز،یــکدفتــردرشهرســتانکارون

حاشیه نشینی ازخوزستان تاشورای اجتماعی ملی/ 
تالش برای رفع حس تبعیض

قاسم منصور 
آل کثیر

ــات  ــینی معض ــیه نش ــتان در حاش خوزس
بــی شــماری دارد ولــی اقــدام جــدی 
ــی در  ــای اجتماع ــیب ه ــع آس ــرای رف ب
ــوص در  ــه خص ــتان ب ــش از اس ــن بخ ای

ــت. ــده اس ــته نش ــواز برداش اه

جامعــه ایـــران
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ویــکدفتــرتســهیلگــریدردزفــولراهانــدازیکردیــم.
بــراینمونــهبایــدگفــتشهرســتانهــایکارونومســجد
ــی ــوبم ــیهمحس ــقحاش ــامناط ــرم ــلیمانکالازنظ س
ــاد ــیآب ــهعل ــزدرمنطق ــانرانی ــتمیندفترم ــوند.هش ش

ــم. ــیسکردی ــوازتاس ــروال(اه )ب
ازاعتبــاراتمناطــقحاشــیهطــرح»بهبــودامنیــتغذایی«
ــم. ــراکردی ــتانکاروناج ــوتدرشهرس ــورتپایل ــهص راب
ــی ــتم ــیفعالی ــورتبوم ــهص ــهب ــاتک ــیازموسس یک
کــردکــهبــاتخصیــصاعتبــاربــهآنهــادربحــثشناســایی،
آمــوزشوتوانمنــدســازیمــاراکمــککردنــد.درســال۹۶
ایــنپــروژهبــهاتمــامرســیدوایــذهرابــهعنــوانشهرســتان
بعــدیبــرایایــنطــرحدرنظــرگرفتیــم.دیگــرفعالیــتما
ــا ــتب ــهبهداش ــرخان ــزوتعمی ــتانکارونتجهی درشهرس

تزریــقاعتبــار۷۰۰میلیــونتومانــیبــهطــرحبــود.
ــراد ــداداف ــوردرتع ــتاناولکش ــهاس ــزس ــتانج خوزس
بازمانــدهازتحصیــلاســت.ازدیگــرپروژههــایانجــام
شــدهبررســیکــودکانبازمانــدهازتحصیــلبــود.خانــهبــه
ــودکانرا ــان،ک ــهوفرهنگی ــهدرمناطــقمالشــیه،زوی خان
ــلرا ــدهازتحصی ــربازمان ــزارو۱۳۰نف ــکه ــاییوی شناس
ــرایســال ــم.ب ــیگرفتی ــاجشــنبزرگ ــرایآنه جــذبوب

ــااصالحــاتبهتــرو جدیــدنیــزحتمــاچنیــنطرحــیراب
ــمداشــت. ــترخواهی بیش

ــد ــکاریچن ــاهم ــتیمب ــهداش ــاریک ــهاعتب ــهب ــاتوج ب
ــلرا ــدهازتحصی ــودکانبازمان ــمازک ــنحج ــازمانای س
شناســاییکردیــموبــرایامســالنیــزاینطــرحدرشــورای
آمــوزشوپــرورشاســتانرونمایــیمــیشــود.هیــچ
ــدازهمــاایــنحجــمازشناســاییرانداشــت. ــهان اســتانیب
احتمــالمــیدهیــمامســالبیــنیــکهــزارتایــکهــزارو
۵۰۰نفــرراشناســاییکنیــموازروشهــایمختلفــیبرای
ــل ــدهازتحصی ــوزانبازمان ــشآم ــتجویدان ــذبوجس ج

ــم. ــتفادهکردی اس
باروشهاییهمچونمشـارکتمردمی،همراهیموسسـات
خیریـه،خبرنـگاران،انتشـارموشـنگرافـیوپیـامهـای
اسـتاندارومدیـرکلآمـوزشوپـرورشدربرنامههـایصدا
وسـیمابـهصـورتهفتگیمـردمراتشـویقمـیکردیمکه
بازمانـدهازتحصیـلهـارامعرفیکننـد.وزارترفـاهآمار۱۲
هـزاربازمانـدهازتحصیـلرابهمـادادکـهخطاهـایفراوانی
ازجملـهمهاجرتوفوتـیو...راداشـتکهبعـدازپاالیشبه
آماربیشاز۳هزارنفررسـیدیم.امسـالنواقصاجرایسـال

گذشـتهرابرطرفمـیکنیم.

ــا وارد  ــل را تنه ــدگان از تحصی ــداد بازمان ــن تع * ای
ــث  ــه باع ــی ک ــا موانع ــد ی ــه کردی ــای مدرس فض
ــز برطــرف  ــود را نی ــدن از تحصیلشــان ب عقــب مان

ــد؟ ش
بــرایهــردانــشآمــوز۴۵۰هــزارتومــانهزینــهکردیــم.ما
نمــیتوانیــمهمــهخانــوادههــایدانــشآمــوزانراازنظــر
ــش ــناســتکــهدان ــاای ــالشم ــموت ــیپوشــشدهی مال
آمــوزازبحــراندرسنخوانــدنخــارجشــود.پروژهســنگینی
ــم ــابتوانی ــهداردت ــهجانب ــتهم ــهحمای ــازب ــتونی اس
علیرغــمجــذببازمانــدگانازتحصیــل،آنهــارادرمــدارس

ــم. نگــهداری
ــرح ــل،ط ــدگانازتحصی ــذببازمان ــرحج ــاط ــانب همزم
بــورستحصیلــیرانیــزدردســتاجــراداریــم.درایــنطرح
بــههمــهدانــشآمــوزانمناطــقکــمبرخــوردارکــهمعــدل
ــرای ــورسراب ــم.بخشــیازب ــیدهی ــورسم ــدب ــاالدارن ب
ــورس ــم.طــرحب ــیگیری ــالندرنظــرم ــدهازتحصی بازمان
تحصیلــیبــرایمقاطــعابتدایــیتــادبیرســتاناســتوبــه
مــروربــرایســالآینــدهبــهدانشــگاههــمتســریپیــدامی

ــد. کن

  از پایگاه سالمت تا خدمات اجتماعی
درحــوزهبهداشــتنیــزدوپایــگاهســالمتدرغــربوشــرق
بــاهــدفارتقــاءســرانهبهداشــتبــاکمــکدانشــگاهعلــوم
پزشــکیراهانــدازیودرشهرســتانایــذهنیــزیــکپایــگاه
ــن ــارای ــیآم ــهخودکش ــوندرزمین ــودچ ــیش ــام برپ
شهرســتانبــاالاســت.تقویــتاورژانــساجتماعــیاهــوازو
تاســیسدواورژانــسدرشهرســتانهــانیــزدردســتورکار
بــود.دربحــثخودکشــیشهرســتانایــذهوماهشــهربــرای

کنتــرلافــکارخودکشــیمــوردتوجــهمــااســت.
ــیدرمناطــقحاشــیهشــامل ــاتاجتماع ــگاهخدم ۱۴پای
شــشپایــگاهدراهــوازوهشــتپایــگاهدرشهرســتانهــای
دیگــرراافتتــاحکردیــمکــهازطــرحهــایویــژهدرحــوزه
بهزیســتیبودنــدودرســال۹۷نیــزایــنطــرحهــاراتقویت

مــیکنیــم.

کودِک کار
ــی ــم.حت ــیکردی ــودِککاررابررس ــی۱۸۰ک ــیطرح ط
ــم.اول تیــمهــایفوتبــالراازایــنکــودکانتشــکیلدادی
ــت. ــزصــورتگرف ــژهنی ــایوی ــته ــدمراقب ــوزشوبع آم
ــدود۳۰ ــیح ــورتتقریب ــهص ــودکانب ــنک ــیازای بخش

تــا۴۰درصــدراازخیابــانهــابــهمنــازلبرگرداندیــم.ایــن
ــزاجــرامــیشــود.هــرجــاکــودکانکار طــرحامســالنی
ــودکان ــاک ــوندم ــارجش ــهخ ــوندوازچرخ ــاماندهیش س

ــم. ــیکنی ــنم ــاماندهیجایگزی ــرایس ــدیراب جدی
)TC(راهانــدازیمرکــزاقامتگاهــیبلنــدمــدتدرمــانمــدار
زنــانازدیگــراقدامــاتمــابــودکــهدومیــنتــیســیزنــان
درکشــوربــهحســابمــیآیــد.همچنیــنکمیتــهطــالق
ــر ــدارانرادرگی ــکیلوفرمان ــتانتش ــیرادراس وخودکش
کردیــمکــهایــنموضوعــاترادراولویــتقــراردهنــد.بــرای
ــورای ــاراتش ــیراازاعتب ــگاهدایم ــادنمایش ــوزهاعتی ح
ــوز ــشآم ــرایقشــردان ــهب ــمک ــیدرنظــرگرفتی اجتماع
ــاهــدفپیشــگیریازآســیب تهیــهشــدهودرمهــرمــاهب
هــایاجتماعــیبازدیدهــاشــروعمــیشــود.همچنیــندر
حــوزهآســیبهــایاجتماعــیمــدارس،حــدود۱۶۰۰
ــرانرا ــشدخت ــادربخ ــدارسخصوص ــاورانم ــرازمش نف
ــی ــوزشدادهوتوانمندســازیعقیدت ــیآم طــیکارگاههای

ــهداشــتیم. ــزدربرنام فرهنگــیرانی
ــواز ــیهاه ــقحاش ــرازمناط ــزارنف ــر۳ه ــیدیگ درطرح
ــای ــزیواردکالسه ــهری ــابرنام ــتانکارونراب وشهرس
ــیرادر ــمدورههای ــعیکردی ــم.س ــارتکردی ــبمه کس
ــدکــهفضــایکســبوکارآندر ــوزیبیاموزن مرکــزکارآم
ــراقتصــادی ــیهازنظ ــردمحاش ــام ــرم ــد.ازنظ ــوازباش اه
ــت ــبعل ــادمناس ــتناقتص ــتندونداش ــوانهس ــالنات کام
ناتوانــیآنهــااســت.نداشــتنمهــارتالزمنیــزیکــیازعلت
بیــکاریآنهــاشــدهاســتومــابهتریــنروشرادرآمــوزش

ــم. ــراددیدی ــناف ــهای ــارتب مه
همچنیــنطرحــیدرحــوزهزنــانعشــایروتوانمندســازی
صنــدوقهــایخــردزنــانانجــامودرمــکانهــایمهاجــر

فرصــتاجــراشــد.

تغییر چهره شهر
ــوزشو ــوزهآم ــایح ــرحه ــکول«ازط ــراس ــرح»افت ط
پــرورشبــودکــههــرچنــدگلــههایــیدرآمــوزشپــرورش
ــخه ــانس ــزب ــال۹۷نی ــرایس ــاالب ــااحتم ــدام ــادش ایج
جدیــدایــنطــرحانجــامشــود.ایــنبرنامــهبــرایمــدارس

مناطــقحاشــیهانجــاممــیشــود.
ــر ــقراتغیی ــرهمناط ــدچه ــیتوانن ــدارسم ــام ــرم ازنظ
دهنــد.درطــرحافتراســکول،پیشــگیریازخشــونتودوره
هــایپیشــگیریازآســیبهــایاجتماعــیبــرایمــدارس

ــد. ــوزشدادهش آم
درحــوزهکانــونهــایمســاجدنیــزهزینــهایرادراختیــار
ــم؛خصوصــا ــراردادی ــگوارشــاداســالمیق ادارهکلفرهن
مســاجدمناطــقحاشــیهوهمچنیــنگــروههــاینمایــش

کــهبــازبــانهنــرمــاراکمــککردنــد.
ــانحــوزه ــیازمتولی ــهیک ــوانک ــایبان ــونه ــتکان تقوی
ــودو ــاتدیگــرب ــاندراســتانهســتندازاقدام ــوانوزن بان
ــواز ــوندراه ــدازیشــوند.دوکان ــونراهان ــرارشــد۴کان ق
وشهرســتانبــاویافتتــاحشــدوســومینکانــوندرایــذهو

ــوند. ــیش ــدازیم ــندرکارونراهان چهارمی
ــان ــونتوم ــغ۲۵۰میلی ــهمبل ــابب ــدکت ــنخری همچنی
بــرایچهــارکتابخانــهدرمناطــقحاشــیهاهــوازراداشــتیم
کــهتــااینجــاهمگــیازمصوبــاتشــورایاجتماعــیکشــور

ــود. ب

ــی  ــح م ــال ۹۷ را توضی ــه س ــای ده گان ــرح ه * ط
ــد؟ دهی

ــه ــودب ــایخ ــرحه ــرایط ــیب ــایخوب ــزارشه ــاگ م
ــااســتانیکــه ــم.تنه ــهدادی شــورایاجتماعــیکشــورارائ
تمــامطــرحهــایآنتصویــبشــدخوزســتانبــود.شــورای
ــتانایســتاد. ــارخوزس ــددرکن ــامق ــیکشــورتم اجتماع

طرحــیکــهامســالمصــوبکردیــموپارســالهــمانجــام

جامعــه ایـــران
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شــدطرح»شــهرامــنمــن«اســتکــهکنتــرلتیرانــدازی
ــرعهــدهدارد. درمراســمهــایجشــنوعــزادراســتانراب
ــه ــدازیمنجــرب ــاتیران شــاهدیمکــهدربرخــیمراســمه
ــرحدر ــنط ــت.ای ــدهاس ــاش ــانم ــدنهموطن ــتهش کش
شهرســتانهــایکارون،بــاوی،حمیدیــهودزفــولانجــامو
ــرلآســیب ــم.درکنت ــیدهی ــهآنراامســالانجــامم ادام
ــیدر ــروههای ــزکارگ ــینی ــرلخودکش ــیوکنت اجتماع
شهرســتانهــاراهانــدازیشــدهودرحــالانجــامآن

ــتیم. هس
ــههــا ــانازدیگــربرنام ــدازیمحــلنگهــداریمتکدی راهان
اســتکــهباعــثمــیشــودشــهرهایاســتانچهــرهبهتری
بــهخــودبگیرنــد.درایــنطــرحمتکــدیفراینــدیازدرمان

تــااشــتغالراطــیمــیکنــد.
اســتفادهازاردوهــایجهــادیویــژهکمــکبــهمناطــقکــم
ــردم ــهدوســازمانم ــودک ــدامدیگــریب ــزاق برخــوردارنی
ــادی ــااردوهــایجه ــموهمســوب ــاددرخوزســتانداری نه

کشــورفعالیــتمــیکننــد.

بورس برای حاشیه نشین
طــرحهــایســهگانــهآمــوزشوپــرورشکــهســالآینــده
ــم. ــزدردســتاجــراداری ــارطــرحمــیرســدرانی ــهچه ب
شناســاییبازمانــدگانازتحصیــل،مدرســهمجــازیوبورس
تحصیلــیدانــشآمــوزانبــیبضاعــتخوزســتانبــراییک
هــزاربــورسکــهامیــدوارمدرآینــدهایــنرقــمبــهچندیــن
هــزاربــورسبرســد.هزینــهبــورسازطریــقتزریــقکمــک
ــا ــردمب ــممشــارکتهایم ــرداری ــادرنظ ــتاســتام دول
هــدفافزایــشروحیــهتعــاونراکنــارفعالیــتهــایخــود
داشــتهباشــیموازطریــقجامعــهمهندســان،صنایــع
ــورس ــم.ب ــورسکمــککنی ــدادب ــشتع ــهافزای ــزب و...نی

تحصیلــیدرکشــورتــاکنــونبرگــزارنشــدهاســت.
طــرحمدرســهمجــازیاســتفادهازتکنولــوژیارتباطــیبرای
دختــرانتــرکتحصیــلکــردهنیــزانجــاممــیشــود.بخش
ــه ــعشهرســتاناهــوازدبیرســتاندختران اســماعیلیهازتواب
ــن ــنطــرحاســت.درای ــادرای ــوردتوجــهم ــهم ــداردک ن
ــر ــقوزی ــودومواف ــیش ــداریم ــتخری ــزارتبل ــرحه ط
ــا ــم.ت ــطراگرفتی ــایمرتب ــازمانه ــرس ــاتودیگ ارتباط
کنــون۹کشــورایــنطــرحراانجــامدادهانــدوهنــدوچیــن
ــرایطی ــتند.درش ــرحهس ــنط ــیازای ــایموفق ــهه نمون
ــه ــوژیاســتفادهکنیــمونیــازب کــههســتیمبایــدازتکنول
ــش ــیدان ــوایآموزش ــت.کلمحت ــهنیس ــاختمدرس س
آمــوزاندرتبلــتقــرارمــیگیــردوتوســطمعلــممجــازی

ــوند. ــیش ــوزشدادهم آم

ــه  ــاد چ ــردم نه ــای م ــازمان ه ــعه س ــرای توس ب
ــد؟ ــی داری طرح

ــاد ــردمنه ــایم ــازمانه ــیس ــیوکیف ــعهکم ــرایتوس ب
راهانــدازیپردیــسســازمانهــایمــردمنهــاداســتانرادر
برنامــههــایخــودداریــمکهبــاهمــکاریشــهرداریاهــواز،
مصوبــهوزارتکشــوررانیــزتهیــهکردیــم.پردیسســازمان
ــیدائمــی ــاتاهــوازمحل ــارکمالی هــایمــردمنهــاددرپ
ــرایســازمانهــایمــردمنهــاددرحــوزههــایمختلــف ب
ــفدرآن ــایمختل ــازمانه ــرایس ــزارالزمب ــهاب ــتک اس
مهیــااســت.بــرایخانــهســازمانهــایمــردمنهــادنیــزدر

ــدازیشــود. نظــرداریــمطبقــهدوِمآنراهان
همچنیــنطرحــیدرحــوزهشــهروندیبــاعنوان»شــهروند
قانــونمــدار«راامســالاجــرامــیکنیــم.شــخصاپروپــوزال
ــازمان ــکس ــاکم ــرحب ــنط ــردم.ای ــاعک ــلآنرادف کام
هــایمــردمنهــادرقــممــیخــورد.کلیــاتطــرحچنیــن
اســتکــهمــاطــرحهــایتشــویقیبــرایشــهروندانقانون
مــدارتنظیــممــیکنیم.مثــالهمیشــهفقــطافــرادخطاکار
جریمــهمــیشــدندوافــرادیکــهقانونمنــدبودنــدهیچــگاه

ــن ــهدرای ــراینمون ــد.ب ــیگرفتن ــرارنم ــویقق ــوردتش م
ــه ــالجریم ــیدوس ــهدررانندگ ــرادیک ــهاف ــاب ــرحم ط
ــن ــقای ــم.مصادی ــویقیمیدهی ــایتش ــرحه ــدند،ط نش
طــرحدرحــالنســخهنویســیاســت.ازنظــرما،کســانیکه
جریمــهنمــیشــوندبایــددیــدهشــوند.قانــونگراییبــااین
طــرحنهادینــهتــرمــیشــودچــونمــوردنیــازاســتانمــا
اســتوســعیمــیکنیــمایــنطــرحویــژهدانــشآمــوزان

نیــزبــاهــدفتوســعهنســلجدیــدانجــامشــود.
ــان ــاطمی ــادنش ــدفایج ــاه ــیب ــاطاجتماع ــرحنش ط
شــهرونداننیــزبرپــامــیشــود.درایــنطــرحهــر
شهرســتانیکهفتــهفرهنگــیرابرگــذارمــیکنــد.دوروز
ازایــنهفتــهبــاهــدفهمگرایــیبیشــتربــهاجــرایبرنامــه
هــایمتنــوعازکلاســتاناختصــاصدارد.یکــیازشــرکای
ــش ــاددربخ ــردمنه ــایم ــازمانه ــرحس ــنط ــیای اصل
میــراثفرهنگــی،هنرهــاینمایشــیو...هســتند.قطعــادو
ادارهمیــراثفرهنگــی،صنایــعدســتیوگردشــگریواداره
کلفرهنــگوارشــاداســالمیدرگیــرایــنطــرحهــامــی
ــرده ــرهب ــدشــدهطــرحازموســیقیفاخــربه شــوند.تاکی
ــنمراســمحتمــاجشــنوارهغــذا،ورزش، ــارای شــود.درکن
صنایــعدســتیو..بــاهــدفایجــادنشــاطتــاقبــلازپایــان

ــااجــرامــیشــود. ســالدرهمــهشهرســتانه

ــته  ــال گذش ــود س ــرار ب ــی ق ــه فرهنگ ــا هفت * ام
ــود؟ ــه ب ــدن چ ــزار نش ــل برگ ــود. دلی ــام ش انج

ــن ــاراجــرایای ــوداعتب ــهدلیــلکمب ــهســالگذشــتهب بل

ــذهو ــفشــد.درشهرســتانهــایشوشــتر،ای طــرحمتوق
ماهشــهرایــنطــرحانجــامشــدولــیامســالچــونمصوبــه
ــربرگــزارمــی شــورایاجتماعــیکشــوراســتگســتردهت

شــود.

ــاد  ــث ایج ــه بح ــما ب ــاره ش ــه اش ــه ب ــا توج * ب
ــیقی  ــروه موس ــش از ۱۰۰ گ ــا بی ــواز م ــاط در اه نش
ــالت  ــیقی مح ــه موس ــرا ب ــا چ ــم ام ــی داری محل

ــود ؟ ــی ش ــه نم توج
ــن ــاای ــویمب ــیش ــحالم ــتوخوش ــیاس ــوعمهم موض

ــیم. ــتهباش ــداریداش ــادی ــروهه ــرادوگ اف

ــرای  ــر اج ــه فک ــی ب ــاط اجتماع ــرح نش * در ط
ــد؟ ــوان بودی ــرت بان کنس

ــر ــهآنفک ــنب ــلازای ــاقب ــیاســتوت ــه.موضــوعجالب ن
ــرد. ــیک ــودآنرابررس ــیش ــودم.م ــردهب نک

* میــزان تاثیرگــذاری ســازمان هــای مردم نهــاد در 
جامعــه و مشــارکت آنهــا در طــرح هــای حاشــیه را 

چقــدر موثــر مــی بینیــد؟
ــراســاستخصصــیکــهدر ســازمانهــایمــردمنهــادراب
ــی ــم.عل ــیدادی ــارکتم ــودداردمش ــاوج ــنامهآنه اساس
ــهنظــرمســازمانهــایمــردننهــاداســتان رغــماینکــهب
ــا ــودهســتندوم ــتخ ــگاه،دردورهطفولی ــهلحــاظجای ب
بارهــاتاکیــدکردیــمکــه۲۰درصــدازاعتبــاراتســازمانو
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اداراتبــهســازمانهــایمــردمنهــادواگــذارشــود.مــابرای
تقویــتســازمانهــایمــردمنهــاددرتــالشهســتیم.

ســازمانهــایمــردمنهــادظرفیــتوســرمایهاجتماعــیمــا
هســتند.البتــهنواقصــینیــزبــاتوجــهبــهحجــمکاروجــود
ــدوارم ــود.امی ــتب ــدهمثب ــیبن ــگاهوارزیاب دارد.درکلن
ــیاداراتدر ــوزبرخ ــود.هن ــرفش ــالبرط ــص،امس نواق
ــای ــازمانه ــزس ــیدراداراتکلنی ــاوحت ــتانه شهرس
ــهبرخــی ــهرســمیتنمــیشناســند.البت ــادراب ــردمنه م
ــه ــااداراتب ــادنحــوهتعاملشــانب ــردمنه ســازمانهــایم
ســرانجامنمــیرســدوبرخــیاداراتگمــانمــیکننــدکــه
ســازمانهــایمــردمنهــادنقــشرقیــبیــامداخلــهگــررا

ــرایآنهــاایفــامــیکننــد. ب

* راه حل چیست؟
ــوی ــراق ــدردراج ــدآنق ــادبای ــردمنه ــایم ــازمانه س
ــد.در ــاندهن ــترانش ــنظرفی ــدای ــابتوانن ــوندت واردش
ــازمان ــلس ــدهازتحصی ــودکانبازمان ــاییک ــرحشناس ط
ــی ــدردراجــرام ــهچق ــدک ــادنشــاندادن ــردمنه ــایم ه
ــازمان ــهس ــیک ــتانهای ــند.درشهرس ــقباش ــدموف توانن
ــدگانرا ــهراحتــیبازمان ــدب ــهورودکــردهبودن هــایخیری

ــد. ــیکردن ــاییم شناس
ــردم ــایم ــازمانه ــهس ــدک ــابیافت ــنموضــوعج ــدای بای
ــرمایه ــتوس ــازو،ظرفی ــتند.ب ــتنیس ــبدول ــادرغی نه
ــت ــهدول ــتهب ــدوابس ــهنبای ــتند.البت ــاهس ــیم اجتماع
ــد. ــامدهن ــهانج ــانراداوطلبان ــدکارخودش ــندوبای باش

* فاصلــه مــا در حــوزه ســازمان هــای مــردم نهــاد 
تــا رســیدن بــه جایــگاه خــوب چقــدر اســت؟

فکــرمــیکنــمتــارســیدنبــهجایــگاهســازمانهــایمردم
نهــاددرجامعــهمدنــیهنــوزفاصلــهداریــمولــیاحســاس
مــیکنــمدردوســالاخیــراســتانخوزســتاندرواســپاری
وتوســعهکمــیوکیفــیســازمانهــایمــردمنهــاددرکل

ــا ــدیراســپریکــرد.هیــچاســتانیب ــهجدی کشــورتجرب
ــا ــونواردفعالیــتمشــارکتیب ــاکن ــراردادت ــنحجــمق ای

ســازمانهــایمــردمنهــادنشــدهبــود.

ــاد در  ــردم نه ــای م ــازمان ه ــور س ــاهد حض * ش
ــود؟ ــم ب ــت خواهی ــه دول هفت

ــاهماهنگــینماینــده حضــورســازمانهــایمــردمنهــادب
ســازمانهــایمــردمنهــاددرحــالانجــاماســت.غرفــهای
بــهنــامســازمانمــردمنهــاددراختیــارآنهــاقــرارمــیگیرد
ــابتواننــدبخشــیازتوانمنــدیهــایخــودرادرمعــرض ت

افــکارعمومــیواداراتقــراردهــد.

ــری در  ــهیل گ ــر تس ــه دفات ــاره ب ــر اش ــش ت * پی
محــالت داشــتید. بــه نظــر مــی رســد کارشناســان 
ــر محــالت  ــل ب ــر تســهیل گــری اشــراف کام دفات

ــد؟ ندارن
ایـندفاتـرقـراراسـتدرمحـالتنقشـیرابـازیبکننـدو
نقششـاندرپنـجحوزهبایـداتفاقبیافتـد.ضعفمـااینبود
کـهبومـیهـایمناطقچـونتوانایـیواشـرافکامـلروی
موضوعونحوهتسـهیلگرینداشـتندبرایسـالاولمجبور
شـدیمبرخـیازکارشناسـانراخـارجازمناطقبـکارگیری
کنیمیاازمشـاورانیاسـتفادهکنیمکهسـابقهتسـهیلگری
درآنمناطقراداشـتهباشـند.بههمینمنظورماترکیبیاز
جوانانبومیوکارشناسـیکهسـبقهوسـابقهتسـهیلگری

داشـتهاندرااسـتفادهکردیم.
ایــندفاتــرقــراراســتپیونــدیبیــنمــردمودولــتراایجاد
ــرهســتند.کار ــیخب ــاتب ــردمازبســیاریخدم ــد.م کنن
تســهیلگــریایــناســتکــهمــردمرامطلــعکنندکــهچه
اقدامــیقــراراســتبــرایآنهــاانجــامشــود.درواقــعحکــم
یــکرســانهمحلــیرادارد.بــاایــنکاربــهطــورمســتقیم
مشــکالتمحــالترارصــدوبررســیمــیکنیــمودرتزریق
اعتبــاربــادقــتبیشــتریواردمــیشــویم.ایــندفاتــرقــرار

ــد.از ــبکنن ــردمراجل اســتنقــشمشــارکتواعتمــادم
نظــرمــاهــرطرحــیرامــردمحمایــتنکننــدقطعــاموفــق
نمــیشــود.مناطــقبایــددرحــوزههــایمختلــفازجملــه
زنــان،کــودکانو..دیــدهشــوند.ایــندفاتــرنقــشتســهیل
ــر ــندفات ــرایای ــاب ــایواســطهســتند.م ــهه ــروحلق گ
ــد ــالبای ــدس ــدازچن ــم.بع ــروجداری ــناریویورودوخ س

خــارجشــویمومــردمنیــازبــهدفتــرنداشــتهباشــند.
امــامشــکالتیهــمداریــم.مثــالبعضــیازایــنفضــانفــع
مــیبرنــدومانــعتشــکیلدفاتــرمــاهســتندچــونفــروش
ــت ــتوانباش ــمجمعی ــاحج ــد.ب ــیدارن ــنغیرقانون زمی
ــیکــه ــروژههای ــنپ ــدهتری ــایکــیازپیچی ــاتواقع مطالب
دراســتاندارددرحــالانجــاماســتهمیــنطــرحاســت.
ــود. ــادب ــیارزی ــابس ــیه ــیتوجه ــاوب ــیه ــبماندگ عق
هیــچبرنامــهاینبــود.هیــچکــدامازمناطــقطــرحتفصیلی
نداشــتند.یعنــیمــابــایــکوضعیــتصفــروزیــرصفــردر
ــمکاری ــهک ــهب ــروهســتیمک ــوازروب مناطــقحاشــیهاه
ــده ــککالمکالدی ــردد.دری ــیگ ــرم ــلب ــایقب دورهه

ــد. نشــدهبودن

* همیشــه خبــر از اجــرای چندیــن طــرح و پــروژه 
در مالشــیه را مــی شــنویم امــا نمــی بینیــم. چــرا؟
فعــالخبــرراهانــدازیدفاتــرتســهیلگــریاســتوکاری

ــم. نکردی

ــه  ــی ک ــر در مناطق ــه صف ــک ب ــت نزدی * وضعی
ــس  ــردم ح ــود م ــی ش ــث نم ــد باع ــاره کردی اش

ــد؟ ــض کنن ــا تبعی ــارت ی حق
بــرایهمیــناســتکــهمــاســطحمطالبــاتراازاســتانیبه
ملــیکشــاندیم.مالشــیهبزرگتریــنســکونتگاهغیررســمی
ــای ــوزهه ــردرح ــیه۵دفت ــرایمالش ــاب ــوراســت.م کش
ــی ــتول ــینیس ــهکاف ــتک ــتاس ــم.درس ــفزدی مختل

ــود. ــدهخواهــدب ــاتخــوبدرآین ــرایاتفاق شــروعیب
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* بــه لحــاظ نــرم افــزاری بــرای حــل ایــن مســئله 
چــه فکــری شــده؟

ــق ــنمناط ــتانداریواردای ــواناس ــهعن ــاب ــهم ــنک همی
ــن ــریراواردای ــهیلگ ــرتس ــهدفات ــنک ــویموهمی ش
مناطــقمــیکنیــمنشــانمیدهیــمکــهآنجــامــوردتوجه
مــااســت.مــیخواهیــماعتمــادعمومــیمــردمرابرگردانیم
ــش ــزاریراپی ــرماف ــاتن ــردمموضوع ــارکتم ــامش وب
ببریــم.پیــشتــربــیتوجهــیهایــیبــودهومــاایــنرابــه

ــرد. ــمب ــرازبیــنخواهی ــندفات واســطهای
ایــناقدامــاتباعــثمــیشــودحــستبعیــضازبینبــرود.
ــن ــادچنی ــثایج ــگو...باع ــتاها،جن ــدنروس ــیش خال
ــع ــرایمنب ــددراب ــکانمج ــرحاس ــد.االنط ــیش مناطق
ــازداردو ــارنی ــاناعتب ــاردتوم ــموحــدود۲۰میلی آبداری

ــرایآنجــدیوســختاســت. اج
ــادقــراراســتبحــثآســفالت ــروالعلــیآب درمنطقــهب
ــهدر ــتیم.دومدرس ــردمنشس ــام ــاب ــود.باره ــامش انج
ــام ــالانج ــادرح ــیآنه ــاراتعمران ــدواعتب ــروالدارن ب
ــندو ــریعبخش ــودراتس ــرعتبهب ــدس ــربای ــت.دفات اس
ــخصا ــنش ــام ــود.واقع ــلش ــضتعدی ــستبعی ــنح ای
ــب ــتهتعج ــایگذش ــیه ــهگ ــیبرنام ــمب ــنحج ازای
ــتان ــیهاس ــتحاش ــدجمعی ــا۶۰درص ــم.تقریب ــیکن م
ــههمــت ــواز.هم ــارجاه ــوازاســتو۴۰درصــدخ دراه
ــاد ــهریوایج ــیش ــیگزین ــهازجدای ــتک ــناس ــاای م
ــودنرابیشــترکنیــم.هــر حــسشــهرونددرجــهیــکب
ــال ــرد.مث ــرابک ــاکارراخ ــلازم ــالتقب ــدمداخ چن
ــیاعتمــاد ــردمب ــیهــایمســئوالنباعــثشــدم بدقول
ــد.امــااخیــرافضــا ــرایمــاســختکردن شــوندوکارراب
نســبتاتغییــرکــردهودرحــالاعتمــادســازیهســتیمو
ــاســهســالآینــدهبهتــرمــیشــود. ــایــکت وضعیــتت

* آیـا نسـبت بـه شـیوه آمـوزش و آمـوزگاری کـه 
تسـهیل گـری مـی کنـد پیوسـت هـای اجتماعی و 
فرهنگـی مناطق مختلـف در نظـر گرفته می شـود؟
ــن ــادهمی ــردمنه ــایم ــازمانه ــایس ــصه ــیازنق یک
ــا ــت.حتم ــاناس ــاطزب ــزارارتب ــناب ــیتری ــت.ابتدای اس
ــدکســیکــهدرمناطقــهمختلــفتســهیلگــریمــی بای
ــابافــتفرهنگــیزبانــیمنطقــهآشــناباشــد. کنــدبایــدب
اتفاقــایکــیازضعــفهایــیکــهگاهــااتفــاقمــیافتــادو
تذکــرهــمدادیــمهمیــنبــودومرتــبمــدرسعــوضمــی
کردیــمومــیگفتیــمحتمــادرمناطــقعربــیبایــدمدرس
عــربباشــد.امــامشــکلیکــهوجــودداردایــنبــودکــهدر
مناطــقمختلــفخــوِدفعــاالننیــزآســیبدیــدهبودنــدو
ــاکار ــتندوواقع ــوزشداش ــهآم ــازب ــدندونی ــدنش توانمن

ــود. ــاب ــرایم ــدهایب مشــکلوپیچی

* برای حل این مسئله فکری شده؟ چاره چیست؟
بلــهمــاازپارســالســعیکردیــمدرمناطقــیکــهفعالیــت
ــانمســتعدرافعــالوتقویــتکنیــمکــه مــیکنیــمجوان
ــهیل ــمدورهتس ــرداری ــد.درنظ ــوزشبدهن ــاآم ــارم کن
گــریبــرایســمنهــابگذاریــم.چــوناگــرفعالیتــیرابــه
ســمنیبســپاریمکــهتوانمنــدنباشــدنــهتنهــاموثــرنمــی
شــودبلکــهخــودشتبدیــلبــهآســیبیبــرایمــامیشــود.
درحــوزهآســیبهــایاجتماعــینیــازبــهتجربــهودانــش
اجتماعــیباالیــیاســت.مــااگــربــراســاساعتمــاد
اجتماعــیپیــشنمــیرفتیــمنمــیتوانســتیمحتــییــک
ــی ــهعل ــم.درمنطق ــدازیکنی ــریراهان ــهیلگ ــرتس دفت
آبــادبــروالمــردمخودشــانبــهمــامنزلــیبــرایراهانــدازی
دفتــرتســهیلگــریاهــداکردنــد.ایــنیعنــیمــردمتشــنه
صداقــتوخدمــتهســتند.امــااگــررویکــردمــاازبــاالبــه
پاییــنبــودیــااگــرارتبــاطاولیــهکــهبــهآناشــارهکردیــد
شــکلنگیــردقطعــاپــروژهبــاشکســتمواجــهمــیشــود.

ــا ــهب ــتک ــناس ــامدادای ــودانج ــیش ــهم ــاکاریک تنه
مــردمکارکــرد.جالــباســتبدانیــدهــرمنطقــهحاشــیه
نشــیندرکلکشــورویژگــیهــایخــاصخــودشرا
ــا ــهب ــههمیــنترتیــباســتکــهزوی دارد.درخوزســتانب
مالشــیهاصــالقابــلمقایســهنیســت.جایــیمشــکلزمیــن
دارنــد،جایــیدیگــربافتــشفرســودهاســت،علــیآبــاددر
ــود ــرارب ــنق ــرایهمی ــاینفــتاســتب محاصــرهچــاهه
بــرایهــرمنطقــهجلســهایتخصصــیوجداگانــهبرگــزار
کنیــم.جایــینیــازبــهورودشــهرداریبــود،جایــینیــازبــه
وروداجتماعــیبــودونیازهــایآموزشــیبــرایاینهــااولویت

دارد.
مثــالاســتانالبــرزهــمحاشــیهنشــینداردامــااصــالنمــی
ــما ــاش ــرد.اینج ــادهک ــاپی ــارادراینج ــویآنج ــودالگ ش
ــفید ــشس ــیخ،ری ــل،ش ــزرگمح ــی،ب ــرمایهاجتماع س
ــهواســطهآنهــارویمنطقــهموثــر داریــدکــهمــیشــودب
بــودامــادراســتانالبــرزچنیــنچیــزینیســتوهرکســی
ــاوندی ــاطخویش ــیاســتوارتب ــدهوفردگرای ــیآم ازجای

مســتحکمینمــیبینیــم.

ــاد  ــه ایج ــکالت ب ــم کاری و مش ــن ک ــه ای * هم
ــن  ــرای ای ــد. ب ــی زن ــن م ــونت دام ــه خش روحی

ــت؟ ــده اس ــری ش ــه فک ــئله چ مس
ــاط ــودنش ــت.نب ــهرهااس ــیش ــازمخت ــته ــیازعل یک
اجتماعــی،گردشــگری،بــومگــردی،وجــودگرمــا،ریزگــرد،
دودو...طبیعــیاســتکــهســطحتمایــلبــهخشــونتمیان
مــردمبیشــترمــیشــود.فضاهایــیبــرایتخلیــهانــرژیدر
ــدوجــودداشــتهباشــد.شــرایط ــانبای ــرایجوان شــهرهاب
محیــطاجتماعــیاســتکــهبــرمــابــارمــیشــود.ببینیــد
وضعیــتشــهرچگونــهزمخــتاســتوبــرروانانســانتاثیر

ــابآوریانســانراپاییــنمــیآورد. مــیگــذاردوت
ســعیمــیکنیــمامکانــاتتفریحــیاجتماعــیراافزایــش
دهیــم.بایــدطــرحهــاینیمــهکارهادارهورزشوجوانــان
ودیگــرســازمانهــایمرتبــطبــانشــاطاجتماعــی
ــدازی ــمتیران ــانه ــوزهیخودم ــوند.درح ــلش تکمی
هــامــوردبررســیمــااســتووجــوداســلحهمــیتوانــد
ــردر ــالاگ ــرایمث ــد.ب ــککن ــونتکم ــادخش ــهایج ب
روســتای»پتــک«اســلحهدرکارنبــودتعــدادکشــته
ــه ــمک ــدســعیکنی ــابای ــود.م ــیب ــرم ــیکمت ــاخیل ه
ــداز ــوازبع ــددراه ــیم.ببینی ــتهباش ــرلخشــمداش کنت
ــدوایــنخیلــی ــرایرفتــنندارن ظهرهــامــردمجایــیب
ــت ــگریظرفی ــوزهگردش ــادرح ــهم ــااینک ــداســت.ب ب
ــارا ــوباینه ــتیمخ ــانتوانس ــمام ــیداری ــایعظیم ه

ــم. ــتکنی مدیری

ــئولیت  ــرای مس ــه اج ــبت ب ــتاندار نس ــا اس * باره
هــای اجتماعــی صنایــع اســتان تاکیــد کــرد. حمله 
اخیــر به شــهرداری، کشــته شــدن یکــی از نیروهای 
ــم  ــق ک ــه و ... از مصادی ــت تپ ــکر هف ــرکت نیش ش
ــان  ــی ش ــئولیت اجتماع ــه مس ــع ب ــی صنای توجه
ــت  ــدر فعالی ــع چق ــه صنای ــن زمین ــت. در ای اس

ــتند؟ داش
ــت ــاتحــتمدیری ــیی ــعمل ــتانصنای ــعاس ــترصنای بیش
ــت ــرانمدیری ــیازته ــهلحــاظحاکمیت ــرانهســتند.ب ته
ــن ــاای ــیازمســئوالناجتماعــیســاله مــیشــوند.خیل
ــالش ــزدرت ــدواســتاندارنی ــیکنن ــریم موضــوعراپیگی
اســتمســئولیتاجتماعــینفــتکــهرقــمهنگفتــیاســت
ــر ــیدرام ــادانقالب ــثایج ــمباع ــنرق ــدوای ــاکن رااحی

ــود. ــیش ــیم اجتماع
اگـرصنایـعبـهصـورتمـدونوبرنامهریـزیشـدهودقیق
مسـئولیتاجتماعـیخـوددراسـتانراانجـامدهنـدمـا
دیگـرنیـازبـهکمـکهـایمرکـزنداریـم.امـاایـننکتـهرا
نبایـدفرامـوشکـردکـهصنایـعدربخـشهـایمختلفبه
درخواسـتمـاکمـککردنـد.امـاایـنکمـکهـابـابرنامه
ریـزیخاصـینبـودهاسـت.مثـالدرماهشـهرکـه۳درصد
تولیـدناخالصیکشـورراداردشـاهدچهارشـهرکهسـتیم
کـهبـهشـدتدروضعیتبـدیقـراردارنـد.فعالیـتصنایع
درحـوزهمسـئولیتاجتماعیراضـیکنندهنیسـتاماصفر
همنبودهاسـت.بهنظرمشـورایاجتماعیاسـتانبایدشیوه
ایبرایمسـئولیتپذیـریصنایـعرااتخاذکنـد.بایدمبالغ
صنایـعکـهقـراراسـتدرحـوزهمسـئولیتهـایاجتماعی
هزینـهشـونددرجایـیتمرکزپیداکنـد.تامدیریـتبهتری
داشـتهباشـند.ایـننـگاهازمدیـرانمغفـولمانـدهکـهباید
نسـبتبهآسـیبمحیـطزیسـتیو...نسـبتبهمسـئولیت

اجتماعـیاقـدامکنند.

ده گانه های امید بخش
بــاپیگیــریهــایاســتاندارپــسازطــرحمشــکالت
ــور ــیکش ــورایاجتماع ــیهدرش ــقحاش ــیمناط اجتماع
بــهریاســتوزیــرکشــور،مبالــغچشــمگیریبــرایاجــرای
ــراراســت ــزق برخــیازطــرحهــامصــوبشــد.امســالنی
طــرحهــایدهگانــهکــهمــیتوانــدبــرایتوســعهمعیشــت
حاشــیهنشــینانموثــرباشــداجــرامــیشــوند.بایــدمنتظر
باشــیموببینیــمکــهاجــرایچنیــنطــرحهایــیچقــدردر
ــی ــادم ــراتایج ــردمتغیی ــیم ــهاصل ــیبدن ــدزندگ فراین
ــرکل ــاورمدی ــهب ــاایــنطــرحهــامــیتواننــدب کنــدوآی
ــوراجتماعــیاســتانداریحــستبعیــضایجــادشــدهو ام

ــد؟ ــردمرابرطــرفکنن ــهیم ــادازدســترفت اعتم
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ــر ایران فرهنگ و هن

ایـن گـزارش روایـت سـرد و گـرم زندگـی شـیون و آثارش نیسـت بلکه روایت هشـت سـال 
بروکراسـی و مکاتبات اداری مسـئوالن ارشـد گیان و شـهر رشت اسـت که در پس شعارهای 

فرهنگـی، هنوز نتوانسـته اند خانه شـیون فومنی خریـداری کنند.

رئیسـعلی دلـواری دلیرمـرد جنـوب در مقابل هجوم انگلیسـی ها به بوشـهر همـراه با یـاران و 
همرزمانـش ایسـتاد و مقاومتـی جسـورانه و هوشـمندانه داشـت و درس بزرگی به اسـتعمار و 

اسـتکبار داد کـه هیـچ گاه نباید فرامـوش کنند.

در نظـر اول گمـان می کنـی کـه شـاید در چاپخانه ناخواسـته دو رنگ شـده ولی کمـی که دقت 
و تأمـل بـه خـرج دهی متوجـه می شـوی 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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نمایــش گامــی در دوزخ گامــی در 
ــری  ــنواره سراس ــه در جش ــت ک بهش
رضــوی شــرکت کــرده بــود توانســت 
بــا جلــب نظــر داوران جوایــز مختلفــی را بــه خــود 

ــد. ــی کن ــم افتخارآفرین ــرای ق ــد و ب ــاص ده اختص

ــت ــیاس ــواننمایش ــتعن ــیدربهش ــیدردوزخگام گام
کــهبــرایتماشــایآندعــوتشــدهای،گاهــیســررفتــنو
نرفتــنبــاخــودکلنجــارمــیروی،تصویرغیــرواضــحمردی
کــهرویپیــتحلبــینشســتهوســردرگریبــاناســتکهبا
چــاپآبــیرنــگرویبروشــورکاغــذینقشبســتهتــورادر
خــودفــروبــردهکــهنــاگاهتصویــرهمــانمردبــاچــاپقرمز

ــیتوجهــتراجلــبمیکنــد. ــرآب رویتصوی
درنظــراولگمــانمیکنــیکــهشــایددرچاپخانــه
ناخواســتهدورنــگشــدهولــیکمــیکــهدقــتوتأمــلبــه
خــرجدهــیمتوجــهمیشــویکــهمــردآبــیرنــگفرشــته

ــویشــاخداراســت. ــگدی ــزرن ــردقرم وم
نمایشــیکــهرگههــایطنــزاجتماعــیدرآننمــودار
ــتان ــایدداس ــت،ش ــیدربهش ــیدردوزخگام ــت.گام اس
ــد ــهرباش ــنش ــردمهمی ــیاریازم ــرهبس ــیروزم زندگ
ــه ــتهب ــندوناخواس ــسمیکش ــینف ــمانآب ــرآس ــهزی ک
ــادتو ــرعب ــکعم ــناســتی ــهممک ــدک ســمتیمیرون
درســتکاریوزندگــیبــاصداقــتآنــانرازیــرســؤالببــرد،
شــایدزندگــیبرزخــیناشــیازتنــگدســتیوفقــریکــی
ازابزارهــایشــیطانباشــدبــرایرســیدنبــهاهدافــیکــهاز
بــدوخلــقآدمــیمقابــلپــروردگاریکتــاقســمیــادکــرده

ــت. اس
ــم ــهدرق ــهک ــرومجامع ــوادهمح ــیدوخان ــتانزندگ داس
ســکونتدارنــدوبــرایگــذرانزندگــیخــودبــهفکرهــای
نادرســتیمیافتنــد.عبــدلوطاهــرهبهعنــوانزنوشــوهر
وعصمــتدرنقــشدختــرآنهــایکــیازخانوادههــایایــن
نمایــشاســتوهمچنیــنعزیــزوبهمــندرنقــشپــدرو

فرزنــدنیــزدرایــننمایــشحضــوردارنــد.

داســتانایــننمایــشبــرایــناســاساســتکــهصاحبخانه
صندوقچــهمحتــویقــرآنخطــیازحضــرتمعصومــه)س(
ــا ــدوازآنه ــیمیکن ــهمخف ــنخان ــاراندرای ــانبمب اززم
میخواهــدکــهایــنصندوقچــهرابــهاوبرســانندتــا
بفروشــدوپولــشرادراختیــارآنهــابگــذاردتــاصاحبخانــه

ــوند. ش
ســختیهایزندگــیوتنگــیمعیشــتایــنخانــواده
ــهآنهــافشــارمــیآوردکــهحاضــرهســتند ــدازهایب ــهان ب
ــیطاهــره ــهشــوندول ــنخان ــیصاحــبای ازهــرراهخالف
ــان ــهمتصدی ــرآنراب ــدوق ــریمیکن ــرجلوگی ــنام ازای
حــرمحضــرتمعصومــه)س(تحویــلمیدهــدتــادر
ــهخوبــی ــرحضــرتمعصومــه)س(روســیاهنباشــدوب براب

ــد. ــردهباش ــتداریک امان

استفاده از لهجه قمی
ازجملــهویژگیهــایایــننمایــشاســتفاده
ــوانچاشــنی ــهعن ــهب ــیاســتک ازلهجــهقم

ــت. ــدهاس ــهش ــهآناضاف ــزب ــیرینیوطن ش
ــان ــهخ ــری،فرزان ــامنتظ ــاک،عط ــیفرحن عل
ــان ــدموفرح ــیمق ــارمضان ــدی،فاطیم محم
نقشآفرینــی نمایــش ایــن در فرحنــاک
میکننــدوفاضــلحائــرییــزدیطــراحصحنه،
ــیطــراحگریــمومرتضــیعقیقــی حامــدجالل
مدیــرتبلیغــاتایــننمایــشرابــرعهــدهدارنــد.
مرتضــیجاللــیکارگــردانایــننمایــشدر
ــش ــهنمای ــاناینک ــابی ــرب ــامه ــوب گفتوگ
ــه ــیدربهشــت«درزمین ــیدردوزخ،گام »گام
حضــرتمعصومــه)س(تولیــدشــدهاســتبیــان
ــرا ــیاج ــهقم ــالهج ــشب ــننمای ــد:ای میکن
ــی ــینمطلب ــبکیدلنش ــاس ــنب ــدهبنابرای ش
دربــارهائمــهاطهــار)ع(ومذهــبرابــهمخاطــب

ارائــهمیدهــد.
ویبــااشــارهبــهعلــتانتخــابلهجهقمــیادامه
ــت ــیرینیوجذابی ــیازش ــهقم ــد:لهج میده
ــیکــه ــنزمان بیشــتریبرخــورداراســتبنابرای
ــا ــهمــردمبیــانکنیــمی میخواهیــمســخنیب
ــیرینی ــاش ــدب ــودبای ــهش ــاارائ ــهآنه ــیب پیام

ــرد. ــامرابپذی ــاپی خــاصخــودباشــدت
ــروع ــدایش ــد:درابت ــدمیکن ــیتأکی ــردانقم ــنکارگ ای
ــای ــشایف ــدیدرنمای ــدکولیون ــیواحم ــشمصطف نمای
نقــشمیکردنــدولــیبنــابــهدالیلــیومشــکالتبازیگــران
ــاب ــاکانتخ ــیفرحن ــریوعل ــامنتظ ــردهوعط ــرک تغیی

ــدند. ش

کارگردان روی نگاه جزئی تأکید داشته است
علــیفرحنــاک،مســئولگــروهتئاتــرامــروزبــابیــاناینکــه
اوایــلایــننمایــشبــهعنــوانبازیگرنقشــینداشــتهاســت
ــلمشــکالت ــهدلی ــدیب ــرادرانکولیون ــد:ب ــوانمیکن عن
کارینتوانســتندایــننمایــشراادامــهدهنــدبنابرایننقش

عبــدلبــهبنــدهســپردهشــد.
ــرزخ، ــیدرب ــشگام ــوتنمای ــاطق ــهنق ــارهب ــااش ویب
ــق ــد:نمایشــنامهایخــوبودقی گامــیدربهشــتمیگوی
ــد ــیتأکی ــگاهجزئ وحســابشــدهداردوکارگــردانروین
داشــتهوســپستــالشبازیگــرانومجموعــهعوامــلســبب

ــهموفقیــتبرســد. شــدایــننمایــشب
مســئولگــروهتئاتــرامــروزخاطرنشــانمیکنــد:درگــروه
ــداردو ــودن ــوعوج ــوژهوموض ــتس ــروزمحدودی ــرام تئات
بیشــترمباحــثومضامیــناجتماعــیوروزجامعــهمطــرح
میشــودالبتــهبــهایــنمعنــانیســتکــهدرزمینــه

ــود. ــتنمیش ــوانفعالی ــودکونوج ــی،ک مذهب
گامــیدردوزخ،گامــیدربهشــتازاولتــا۲۲تیــر
ــهروندان ــتقبالش ــورداس ــیدوم ــرارس ــهاج ــالب امس
ــوی ــنوارهرض ــرکتدرجش ــاش ــونب ــتواکن ــرارگرف ق
ــی ــدوعل ــبکن ــودجل ــهخ ــرداورانراب ــتنظ توانس
فرحنــاکرتبــهبازیگــریاولمــرد،عطــامنتظــریتقدیــر
ــیو ــرکارگردان ــیتقدی ــیجالل ــرد،مرتض ــریم بازیگ
فرزانــهخانمحمــدیتقدیــربازیگــریزنوفاطیمــا
خــود بــه را زن بازیگــری تقدیــر مقــدم رمضانــی

داد. اختصــاص
ــی ــکالتفراوان ــودمش ــاوج ــمب ــردرق ــرتئات ــراغهن چ
کــهوجــودداردروشــناســتوهنرمنــدانقمــیبــا
ــای ــیمهریه ــالنوب ــودس ــمازکمب ــکالتاع ــاممش تم
مســئولینبــااجــرایهنرمندانــهخــودبــرســکویموفقیــت

یســتند. میا

»گامی در دوزخ گامی در بهشت« افتخارآفرین شد/ کسب رتبه اول بازیگری
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سمانه سادات 
فقیه سبزواری

http://mehrnews.com


صفحه 42 | شماره 31 | شهریور 97 MEHR NEWSAGENCY

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

قیــام جنــوب درس بزرگــی بــرای 
اســتعمار و اســتکبار بــود؛ افــرادی کــه 
بــا دســت خالــی و بــا تکیــه بــر اعتقــاد 
ــتعمارگران  ــل اس ــود مقاب ــان خ و ایم
ایســتادند و آنهــا را از ایــن آب و 

ــد. ــرون کردن ــاک بی خ

رئیســعلیدلــواریدلیرمــردجنــوبدرمقابــلهجــوم
انگلیســیهابــهبوشــهرهمــراهبــایــارانوهمرزمانشایســتاد
ومقاومتــیجســورانهوهوشــمندانهداشــتودرسبزرگــیبه
اســتعمارواســتکباردادکــههیــچگاهنبایــدفرامــوشکننــد.
متجــاوزانانگلیســیدراوضــاعنابســامانجنــگجهانــیاول
اقــدامبــهحملــهبــهبنــادرجنوبــیایــرانکردنــدودرحالــی
کــهدرزمــانغــارتدیگــرســرزمینهامقاومتــیرادرمقابــل
ــاولواســتعمار ــارتوچپ ــهغ ــد،دســتب خــودنمــیدیدن

ــد. ــورهامیزدن ــنکش ای
ــا ــودوب ــهخواهــدب ــزاینگون ــراننی ــهخیــالخــامآنهــاای ب
ــه ــزارگلول ــربازوه ــزارس ــجه ــیوپن ــتیجنگ ــارکش چه
تــوپبــهســمتایــرانآمدنــدامــامدافعــانخلیــجفــارسبه

ــلآنهــاایســتادند. ــیدرمقاب خوب
رئیســعلیدلــواریویــارانوهمرزمانــشکــهفتــوایعلمــای
ــود ــراهخ ــمهم ــتوانهایمحک ــوانپش ــهعن ــزب ــیرانی دین
ــوش ــیفرام ــهکابوس ــارسراب ــجف ــاحلخلی ــتند،س داش

ــد. ــلکردن ــنتبدی ــرایمتجاوزی نشــدنیب
رئیســعلیوهمرزمانــشدســتبــهجهــادزدنــدودرمقابــل
ــیواســلحههای ــادســتانخال ــموزورایســتادند؛آنهــاب ظل
محــدودبــهجنگدشــمنیکــهتــابیخدنــدانمســلحبــودو

بــاقــوایکامــلبــهبوشــهرحملــهکــردهبــودرفتنــد.
ــاشــبیخون ــوار،ب ــهســمتدل ــهانگلیســیهاب پــسازحمل
شــبانهرئیســعلیمواجــهمیشــوندوتعــدادکثیــریاز
ــهایــنمنطقــه ــاآنهــاب نیروهــایانگلیســیوهنــدیکــهب

ــدند. ــد،کشــتهش ــدهبودن آم
روبــاهپیــرهــمدرمقابــلازهیــچاقدامــیبــرعلیهرئیســعلی
دلــواریفروگــذارنکــردوگمــرکودریــاراکــهمحــلارتــزاق
مــردمبــودراتحــتســیطرهخــوددرآوردنــدتــامــردمبــرای

امــرارومعــاشخــودبــامشــکلروبــروباشــند.
انگلیســیهابــرایمتوقــفکــردنرئیســعلیدلــواریو
یارانــشدســتبــهاقدامــاتمتعــددیزدنــدولیبــاتطمیعو
تهدیــدوتحریــمراهبــهجایــینبردندولــیباالخرهرئیســعلی
ایــنمــردبــزرگتنگســیرکــههیچــگاهدرنبــردمســتقیمبا

دشــمنشکســتنخــورد،اینبــارازپشــتتوســطیــکفــرد
خائــنداخلــیمــورداصابــتقــرارگرفــت.

البتــهقیــامرئیســعلیدلــواریپایــانایســتادگیومقاومــت
مــردمدرمقابــلاســتعمارگراندرکنــارخلیــجفــارسنبــوده
ــج ــادرخلی ــاوباره ــاباره اســتوانگلیســیهاوآمریکاییه

ــدهاند. ــرش ــارستحقی ف


رئیسعلی های دلواری کم نیستند
راهرئیســعلیدلواریهمچنــانادامــهداردوهزارانرئیســعلی
دیگــرآمــادهدفــاعازایــنآبوخــاکهســتند.بــهفرمــوده
رهبــرمعظــمانقــالباســالمی»امــروزرئیســعلیهای

ــواریکــمنیســتندوتنهــاهــمنیســتند«. دل
ــواری رهبــرمعظــمانقــالباســالمیدرمــوردرئیســعلیدل
میفرماینــد:شــهیدرئیســعلیدلــواریازنامهایــیاســتکــه
همیشــهدلهایــیمؤمــنرادرسراســرکشــورکهآشــناییبه
ــرده ــهخــودجــذبمیک ــتهاندب ــارزاتاوداش وضــعاوومب

اســت.
حضــرتآیــتاهللخامنــهایگفــت:پــسازپیــروزیانقــالب
ــنچهــره ــدوای ــننامــیکــهســعیمیشــدپنهــانبمان ای
ناشــناختهبمانــدبرســرزبانهــاافتــادوهمــهاوراشــناختند

ومظلومیــتوشــهادتاورادانســتند.

مختصری از زندگی رئیسعلی
رئیــسعلــیفرزنــدزائــرمحمــدوشــهیندردلواردهســتانی
ازتوابــعبوشــهربــهدنیــاآمــد.اودرعصــرمشــروطیت،جوانی
۳۰ســاله،بلنــدهمــت،شــجاع،درصــدقوصفــاکــممانندو

درحــبوطــنوتــوکلبــهخــدا،ضــربالمثــلبود.
بعــدازایــنکــهقــوایاشــغالگرانگلیــسجنــوبایــرانرابــه
تصــرفخــوددرآوردنــد،بــاشــجاعتیوصفناپذیــربــهمقابله
ــان ــرآن ــاتجاوزگــرانپرداخــتوشکســتهایســنگینیب ب

واردکــرد.
ــرف ــدتص ــیقص ــایانگلیس ــهرنیروه ــغالبوش ــسازاش پ
دلــوارراکردنــد.محلــیکــهپیــشازآن،چنــدبــارســربازان
انگلیســیبــهآنجــایــورشبــردهوهــربــارطعمتلخشکســت
راچشــیدهبودنــد.رئیســعلیســوارهوپیــادهخاکتنگســتان
ــل ــایررادرمقاب ــالتوعش ــرانای ــودوس ــتیراپیم ودش

انگلیســیهــابــاهــممتحــدکــرد.
اوبــاتکیــهبــرخــدایمتعــالوفتــوایعلمــایبنــامچــون
ــالدی ــداهللب ــی،ســیدعب ــداهرم ــی،مجته ــدبرازجان مجاه
ــردشــدهو ــهاشــغالگرانواردنب ــارانخــود،علی ــای همــراهب

ــرد. ــارک ــاروم ــایمتجــاوزرات نیروه
انگلیســیهاکــهبــاتطمیــعوتهدیــدنتوانســتندایــنســردار
جــوانرابــاخــودهمــراهکننــدبــرایازپــایدرآوردناو،یکی
ــا ــهب ــهمقابل ــهواوراب ــیرافریفت ــتپیشــگانداخل ازخیان
رئیســعلیفرستادندپاسداریازبوشــهر،دشتستانوتنگستان
بــهعنــوانمنطقــهســکونتخــودوجلوگیــریازنفــوذقوای
ــاعازاســتقاللوطــن ــران،دف ــهدرونســرزمینای ــهب بیگان
ــهخلیــج ــیدرکران وجلوگیــریازغــارتســرمایههــایمل

فــارسازاهــدافقیــاماوبــود.
ــهاوج ــیهاب ــاانگلیس ــشب ــعلیویاران ــانرئیس ــگمی جن
ــد ــعوتهدی ــاتطمی ــهب ــیهاک ــود.انگلیس ــیدهب ــودرس خ
ــا ــجاعراب ــنوش ــاموم ــوانام ــردارج ــنس ــتندای نتوانس
خــودهمــراهکننــدبــرایازپــایدرآوردناوبــاتوطئــهیکــی
ــا ــهب ــهمقابل ــهواوراب ــیرافریفت ــتپیشــگانداخل ازخیان

ــتادند. ــعلیفرس رئیس
ــاتــدارک ــایــارانخــودب ســرانجامرئیســعلیدلــواریکــهب
حملــهایســنگینقصدشــبیخونبــهبوشــهروتهاجــمعلیه
ــه ــردرحوم ــگکصف ــهتن ــتنددرمنطق انگلیســیهاراداش
بوشــهربهتیــرغالمحســیننامــیازخائنــانداخلیازپشــت
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

مــورداصابــتگلولــهقــرارگرفــتوبــهشــهادترســید.
ــزرگ ــایب ــیازعلم ــداهرم ــتاهللســیدمرتضــیمجته آی
ــن ــاکای ــاکــردوپیکــرپ ــاکاونمــازبپ ــرپیکــرپ ــانب زم
ــرفدر ــفاش ــالمنج ــامآوردروادیاس ــجاعون ــردارش س
ــد. ــپردهش ــاکس ــهخ ــی)ع(ب ــانعل ــوالیمتقی ــوارم ج

استان بوشهر پایتخت مبارزات ضد استعماری
نماینــدهولــیفقیــهدراســتانوامــامجمعــهبوشــهربااشــاره
بــهســالروزشــهادترئیســعلیدلواریســرداربــزرگمبــارزه
بــااســتعمارگفــت:۱۲شــهریورســالروزشــهادترئیســعلی
ــه ــتانب ــهروتنگس ــسدربوش ــاانگلی ــارزهب ــواریدرمب دل
ــااســتعمارپیــرانگلیــسلقــبگرفتــه عنــوانروزمبــارزهب

اســت.
آیــتاهللغالمعلــیصفایــیبوشــهری،بــابیــاناینکــهشــهید
رئیســعلیدلــواریبــاقیــامخــوددرســیبــهتاریــخآموخــت
ــرد: ــردخاطــرنشــانک ــادنمیب ــههیچــگاهانگلیــسازی ک
قیــامرئیســعلیدلــوارینشــاندادکــهمیتوانیــمبــادســت

ــربایســتیم. ــوقدرتهــایزوروتزوی ــیجل خال
ــتعماری ــداس ــارزاتض ــتمب ــهرراپایتخ ــتانبوش وی،اس
ــد ــارزاتض ــتمب ــرد:پایتخ ــحک ــتوتصری ــراندانس ای
ــد ــیمانن ــردارانبزرگ ــارزاتس ــببمب ــهس ــتعماریب اس
رئیســعلیدلــواریدرمقابلــهبــااســتعماربــهاســتانبوشــهر

ــت. ــبگرف لق

خطیــبنمــازجمعــهبوشــهربــابیــاناینکــهانگلیــسچهــار
بــاردرطــول۲قــرنبــهاســتانبوشــهرحملــهکــردافــزود:
درایــنچهــاربــارعلمــا،ســردارانومــردمازخــودحماســه
آفریدنــدوبــهعنــوانتاریــخپرشــکوهدراســتانبوشــهرثبت

شــدهاســت.


رئیسعلی تاج سر کرانه خلیج فارس است
ــااشــاره۱۲شــهریورســالروزشــهادت ــوارب امــامجمعــهدل
ــا ــارزهب ــیمب ــواریوروزمل ــعلیدل ــهیدرئیس ــردارش س
ــواره ــهرهم ــابوش ــرانوخصوص ــهای ــت:هم ــتعمارگف اس
مدیــونرشــادتهایرئیســعلیدلــواریاســتوبحــق

ــت. ــارساس ــجف ــهخلی ــرکران ــاجس ــعلی،ت رئیس
ــال ــرد:۱۰۳س ــانک ــتبی ــیزاهددوس ــالمعل حجتاالس
پیــشدرچنیــنروزهایــیرئیســعلیدلــواریبــاشــجاعتو
ایســتادگیخــوابراحــتراازچشــماســتعماروایــادیآنــان
گرفــتوحرکــتآنــروزاوبــرایامــروزمــامایــهدرسوعبرت

شــد.
ــی ــارزهم ــنمب ــهازای ــندرســیک ــرد:مهمتری ــانک ویبی
ــل ــهدرمقاب ــانهاییک ــهانس ــتک ــناس ــتای ــوانگرف ت
اســتکبارواســتعمارتســلیمنشــدندعزتمنــدشــدندوآنــان
کــهســرســازشبــااســتکبارداشــتنددرتاریــخجــزخفــتو

ــامونشــانیوجــودنــدارد. خیانــتازآنهــان
امــامجمعــهدلــوارافــزود:بایــدبدانیــمتــاوقتــیملتــیمانند

رئیســعلیدلــواریهوشــیاروبیــدارباشــدخــوابراازچشــم
ــئوالنآناز ــتومس ــرمل ــیاگ ــردول ــیگی ــمنانم دش

ــهخواهنــدخــورد. ــانضرب دشــمنغافــلشــوندازآن
ویبــاتاکیــدبــراینکــهشــرحشــجاعتهاوســیرهو
مجاهدتهــایرئیســعلیرابایــدمطالعــهکنیــمخاطرنشــان
کــرد:نهضــتمعرفــیرئیســعلیبایــدبوجــودبیایــدوایــن
ــهو ــهجامع ــیب ــورتواقع ــنرابص ــجاعوموم ــردارش س

ــد. ــیکن ــوزانمعرف ــشآم ــانودان ــاجوان خصوص

استعمار و استکبار از تاریخ درس بگیرند
ــت ــامرئیســعلیومقاوم ــدازقی ــرانبای ــتای ــانمل بدخواه
مــردمدرسبگیرنــد.آنهایــیکــهبــرطبــلتهدیــدمیکوبند
وازتحریــممیگوینــدبایــدبداننــدکــهمــاهمچنــان

ــرد. ــمک ــینخواهی ــهراخال ــنصحن ــتادهایموای ایس
ــهشــهادت ــاتب ــادسیســهوخیان ــواریب اگــررئیســعلیدل
میرســدولــیازخــاکگهربــارایــرانهــزاررئیســعلیدیگــر
ــاردیگــردرسعبرتــی میرویــدکــهتفنــگاورابردارنــدوب

بــزرگبــهدشــمنانبدهنــد.
گورســتانانگلیســیهادربوشــهرنشــانهایازشکســتآنهــا
ــران ــانههادرای ــتنش ــندس ــت؛ازای ــرزمیناس ــنس درای
ــا ــاخط ــهدســتازپ ــیک ــمنیســتودرصورت اســالمیک
ــار ــتذلتب ــریازشکس ــانههایدیگ ــرنش ــاردیگ ــدب کنن

ــانثبــتخواهــدشــد. آن

یکــی از اعضــای جامعــه مدرســین 
حــوزه علمیــه قــم گفــت: اگــر غدیــر 
و ارزش هــای ایــن واقعــه آنگونــه کــه 
بایــد معرفــی می شــد اکنــون بســیاری 
ــان  ــی از می ــه جهان ــکات جامع از مش

می رفــت.

حجهالــوداعاگرچــهبــرایرســولاکــرم)ص(ســخت
ــی)ع(و ــرعل ــدیدیگ ــاچن ــهت ــتناینک ــذردودانس میگ
فاطمــه)س(رانخواهــددیــد،امــامأموریتــیکــهپــروردگار
جهانیــانبــردوشرســولخوبیهــاگذاشــتهاســت،
مأموریتــیبــسشــیریناســتکــهجــاندوبــارهبــهمحمــد

امیــن)ص(میدهــد.
اجــرای بــرای فــرد امینتریــن فرزنــدعبــداهلل آری!
مأموریتــیاســتکــهجبرئیــلدرمســیربازگشــتازحــج

وی،فــرودآوردهاســت.
امــروزجانشــیننبــی)ص(،ادامهدهنــدهمســیردیــنالهــی،
راهبــرورهبــرجامعــهاســالمیوزنــدهکننــدهارزشهــای
ــودواز ــیش ــدمعرف ــدا)ص(بای ــولخ ــسازرس ــانیپ انس
ــن ــبواولی ــدابیطال ــی)ع(،فرزن ــنعل ــدای ــبخداون جان
ــن ــتهای ــهشایس ــتک ــالماس ــناس ــنمبی ــهدی ــنب مؤم

ــت. قباس
فرمــانچنــانمحکــمومهــماســتکــههرکــهرفتــهبــود
ــود ــربازمیگشــتوهرکــهنرســیدهب ــهمحــلغدی ــدب بای
ــخنانو ــسازس ــاپ ــیدت ــریعترمیرس ــهس ــدهرچ بای
ــه ــهب ــردک ــکلگی ــیش ــدا)ص(،بیعت ــولخ ــهرس خطب
گفتــهبرخــیســهروزطــولکشــیدتــاهمــهحجــاجپیروی

ــد. ــالمکنن ــی)ع(رااع خــودازعل
ــخدرس ــرایتاری ــر)ص(ب ــهپیامب ــهکلمــهخطب کلمــهب
ــا ــد.آنج ــاباش ــدهارزشه ــدهکنن ــدزن ــتومیتوان اس

ــر ــنغی ــهامیرالمؤمنی ــیدک ــد:»آگاهباش ــهمیفرماین ک
ــس ــانپ ــرادرمکســینیســتوپیشــواییمؤمن ــنب ازای
ــین ــود.اوجانش ــدب ــزاوروانخواه ــیج ــرکس ــنب ازم
ــن ــهم ــهب ــتک ــانیاس ــوایکس ــموپیش ــندرامت م
ــاب ــندرتفســیرکت ــزجانشــینم ــدونی ــانآوردهان ایم
ــت ــطهامام ــمارابهواس ــنش ــددی ــت.خداون ــدااس خ
ــد ــرادهی ــوشف ــتورهایاوگ ــهدس ــد.ب ــلگردانی اوکام
ــت ــاهدای ــدت ــرویکنی ــدوازاوپی ــالمتبمانی ــادرس ت
ــد ــهخداون ــنصــراطمســتقیمامک ــردم!م شــوید.ایم
شــمارابــهپیــرویآنامــرفرمــودهاســت.آنگاهپــساز

ــلاو«. ــمازنس ــسازاو،فرزندان ــیوپ ــن،عل م

اعمال روز غدیر خم
ــخ ــارکدرتاری ــوانروزیبســیارخــاصومب ــربهعن غدی
ــزدارد ــودرانی ــهخ ــالمخصــوصب ــیعهاعم اســالموش
ــهشــادیوجشــن،پوشــیدن ــوانب کــهازجملــهآنمیت
ــه ــن،مصاحف ــرایمؤمنی ــرب ــتفادهازعط ــو،اس ــاسن لب
ــکین ــنالمتمس ــام ــذیجعلن ــدهللال ــر»الحم ــاذک ب
ــتامیرالمؤمنیــنواالئمــهعلیهــمالســالم؛ســپاس بوالی
ــت ــهوالی ــگانب ــهدرآویخت ــاراازجمل ــهم ــدایراک خ
امیرالمؤمنیــنعلــیوائمــهعلیهمالســالمقــرارداد«،
دیدوبازدیــدوبیــانتبریــکبــهبــرادرانوخواهــران
ــام ــاقوپی ــان،انف ــیزم ــاول ــتب ــمبیع ــی،تحکی دین

لزوم توجه به توسعه ارزش های واقعه غدیر/ غدیر حلقه وصل مریدان است
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــرد. ــامب ــرادرین ــودتوب م
همچنیــنامــامصــادق)ع(درخصــوصدیگــراعمــالایــن
ــد ــرابرس ــرف ــهروزغدی ــد»هنگامیک ــدمیکنن روزتأکی
ــنعیــداز ــرازآن]هنــگامظهــر[غســلکــرد.ای ــددرف بای
عیــدقربــانوفطــربرتــراســت.آنروزراروزهبگیریــدوبــر
محمــدوآلــشزیــادصلــواتبفرســتید.روزهداشــتندرروز
عیــدغدیــرپاداشــیمعــادلروزهگرفتــندرهمــهعمــردنیا

رادارد.«
ــه ــنروزب ــرافطــاریدادندرای ــنب ــزرگاندی ــنب همچنی
ــاز ــتنم ــنروزدورکع ــد.ای ــدکردن ــیارتأکی روزهدارانبس
نیــزداردکــهبایــددرهــررکعــتپــسازحمــد،۱۰مرتبــه
ــهســوره ــهآیةالکرســیو۱۰مرتب ــد،۱۰مرتب ســورهتوحی
قــدرراخوانــد.وقــتنمــازنیــمســاعتپیــشازظهــراســت
وپــاداشایــننمــازبرابــراســتبــاصدهــزارحــجوصدهــا
هــزارعمــره؛همچنیــنکســیکــهایــننمــازرابخوانــد،هــر

چــهازخداونــدبخواهــدبــرآوردهشــود.
زیــارتنیــزدرایــنروزســفارششــدهاســت،بــهخصــوص

زیــارتحضــرتعلــیعلیــهالســالم،ازدورونزدیــک.
همچنیــنخوانــدندعــایندبــهدرچهــارعیــدمســتحب
اســت؛جمعــه،فطــر،قربــانوغدیــر.توجــهبــهفرازهــای
ــر ــاغدی ــابخصــوصآنقســمتکــهدررابطــهب ــندع ای
ــروری ــوده،ض ــالمب ــهالس ــیعلی ــرتعل ــتحض وخالف

اســت.

غدیر راه رسیدن به مقام محّبت
ــار ــزرگوآث ــدب ــنعی ــوردای ــریدرم ــتاهللمیرباق آی
آنمــیگویــد:یکــیازآثــارمائــدهورزقآســمانینــازل
شــدهدرغدیــر،مقــاِممحّبــتاســت.مــارزقــیلطیــفتــر
ازمحّبــتخداونــدمتعــالواولیائــشنداریــموایــنرزق
ــراز جــزوبهتریــنرزقهاســت.وهمچنیــنمقامــیباالت
مقــاممحّبیــننداریــم.محّبــت،بــهویــژهمحّبــتخــداو
اولیائــشکــهمحّبــتآنــانهمــانمحّبــتخداســتکــه
» درزیــارتجامعــهفرمــود:»َمــْنأَحّبُکــْمَفَقــْدأَحــّباهللَّ
ــر)ص( ــت.پیامب ــمانیاس ــایآس ــنرزقه ــزوبهتری ج
ــی ــِلبَْیِت ــْنأَْه ــِةِم الْئِمَّ ُحــبَّ ــُهاهللَّ ــْنَرَزَق ــد:»َم فرمودن
َّــُه أََحــٌدأَن نَّ نَْیــاَواْلِخــَرِةَفــاَلیَُشــکَّ َفَقــْدأََصــاَبَخْیــَرالدُّ
ــه ــتائم ــالمحّب ــدمتع ــرخداون ــیاگ ــة«.یعن ــیالَْجنَّ فِ
اهــلبیــتمــنراروزیکســیکــرد،بــهتمــامخیــردنیاو
آخــرترســیدهاســت.بنابرایــنهیــچکســیتردیــدنکنــد
ــیدربهشــت ــچرزق ــهدروســطبهشــتالهیســت.هی ک
باالتــرازرزقمحّبــتنیســت.انســانتــابــهمقــاممحّبــت
نرســدازخداونــدراضــینمــیشــود.مقــامرضــا،بهشــت
رضــوان،رضایــتخداونــدمتعــالازمــا،محّبــتخــدابــه
ــهمرضــیشــدنانســانیــادمــیشــودو مــاکــهازآنب
ــامدربهشــت ــنمق ــامرضــواناســت،باالتری ــممق آنه

اســت.

ــه مقدســات  ــت ب ــه دور از اهان ــر ب جشــن های غدی
دیگــران باشــد

آیتاهللالعظمــیمــکارمشــیرازی،ازمراجــعتقلیــدبــابیــان
ــتاســت،درســخنانی ــذاریوالی ــرخــمپایهگ اینکــهغدی
ــهروزهــایعــزاداریاهمیــت اظهــارداشــتهاســت:غالبــاًب
ــتو ــیاس ــیاربزرگ ــرروزبس ــیروزغدی ــود،ول دادهمیش
نبایــدفرامــوششــود،هرچنــدکــهبایــدبــهدورازاهانــتبــه

مقدســاتدیگــرانباشــد.
آیتاهللالعظمــیصافــیگلپایگانــینیــزتأکیــدکــرده
ــردمکــهداســتان ــرایم ــرب ــیداســتانغدی اســت:بازگوی
ــزرگانو ــهب ــت،وظیف ــیاس ــاودانوماندن ــخج ــکتاری ی

ــت. ــادراناس ــدرانوم ــیوپ ــمنداندین دانش
ویاضافــهکــرد:مکتــبغدیــروپیــامروحبخــشآن،باید
درتمــاممراکــزعلمــیوحوزههــایدینــی،تدریــس

ــی ــرعلم ــزمعتب ــیدرمراک ــیغدیرشناس ــودوکرس ش
ــه ــیب ــناختواقع ــردمش ــام ــرددت ــیسگ ــانتأس جه
مبلّــغغدیــر،یعنــیحضــرترســولاکــرمصلــیاهللعلیــه
وآلــهوســلموصاحــبغدیــرکــههمــانصاحــبوالیــت
وامامــتووصایــتاســت،یعنــیحضــرتامیرالمؤمنیــن
علــیعلیهالســالمداشــتهباشــندوازحیــاتطیبــهآنــان
الگــوگرفتــهوجــانخــودراســرزنــدهوزندگــیخــودرا

ــد. ــینماین ــهوپربرکــتوخدای جاودان


پیــام غدیــر بــرای حــل مشــکالت جهــان اســتفاده 
شــود

عضــوجامعــهمدرســینحــوزهعلمیــهقــماظهــارداشــت:
یکــیازدالیــلوجــودمشــکالتمختلــفدرجهــانپیــاده
نشــدندرســتپیــامغدیــرخــماســت،لــذاجامعــه
روحانیــتبایــدبــهایــنمهــماقــدامکننــد،اســاتید
ــه ــناختهوجام ــمراش ــرخ ــدغدی ــهبای ــایعلمی حوزهه

ــانند. ــلبپوش عم
معمــار افــزود: علیدوســت ابوالقاســم حجتاالســالم

ــدهآن ــراکنن ــالواج ــدمتع ــرخــمخداون ــاختمانغدی س
ــنابیطالــباســت، رســولاکــرم)ص(وزمیــننیــزعلــیب

ــت. ــلماناناس ــزرگمس ــدب ــد،عی ــنعی ای
ــه ــااشــارهب همچنیــنیکــیازاســاتیدحــوزهودانشــگاهب
اینکــهاگرانســانمســیردرســتراانتخــابکندســعادتمند
ــفر ــنس ــرم)ص(درآخری ــراک ــت:پیامب ــد،گف ــدش خواه
حــجحجــترابــرمــردمتمــامکردنــدوفرمودنــد»اگــرمن
ولــیشــماهســتمبعــدازمــنعلــیولــیشــمااســتوازاو

پیــرویکنیــد«.
بــهگفتــهقاســمجعفــری،عیــدغدیــرواقعــهایبزرگاســت

کــهبایــدازآندرسگرفــتوراهواقعــیراپیــداکرد.
ــد ــهخداون ــتک ــیاس ــی)ع(راه ــرد:راهعل ــدک ویتأکی
ــالمی ــباس ــهمذاه ــزرگانهم ــتوب ــردهاس ــیک معرف
ایشــانرابهعنــوانانســانکامــلمعرفــیمیکننــد.

ــرد: ــدک ــورتأکی ــامن ــنعضــوهیئتعلمــیدانشــگاهپی ای
ــساز ــمآنچــهپ ــانمیخواهی ــهتاریخــیم ــاتجرب ــاًب قطع
غدیــررخداددوبــارهرویدهــدولــذابایــدازولیزمــانخود

اطاعــتکنیــم.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

فومنــی  شــیون  خانــه  روندخریــد 
ــان ایــران کــه قــرار  شــاعر گیلــک زب
ــگری  ــی و گردش ــز ادب ــه مرک ــود ب ب
تبدیــل شــود هشــت ســاله شــد و 
وعــده هــای مســئوالن گیــان نیــز 
ــان  ــد هم ــا در ح ــه تنه ــن زمین در ای

حــرف مانــد.

»میراحمــدســیدفخــرینــژاد«ملقــببــهشــیونفومنــی
ــهرتویدرکل ــهآوازهش ــودک ــیب ــهگیالن ــاعردوزبان ش
ــوان ــهعن ــروزب ــعاراوام ــیاریازاش ــدوبس ــورپیچی کش
ضــربالمثــلدرمیــانمــردمکوچــهوبــازاراســتفادهمــی
ــرآنگونه ــیدهس ــاعر:»نتراش ــنش ــودای ــولخ ــهق ــود.ب ش
قلنــدرشــدهام/کــهبــهگیالنکــدهامخواجــهشــیرازدگــر«.
ایــنگــزارشروایــتســردوگــرمزندگــیشــیونوآثــارش
ــات ــتهشــتســالبروکراســیومکاتب نیســتبلکــهروای
ــه ــتک ــتاس ــهررش ــالنوش ــدگی ــئوالنارش اداریمس
ــه ــدخان ــتهان ــوزنتوانس ــی،هن ــعارهایفرهنگ ــسش درپ
ــداری ــهرخری ــنش ــانای ــواردیلم ــیرادربل ــیونفومن ش
ــری ــرکارب ــادفرهنگــیشــیونتغیی ــوانبنی ــهعن وآنراب
دهنــد.اقدامــیکــهدردیگــرشــهرهاصــورتگرفتــهوامروز
ــه ــز،خان ــناعتصامــیدرتبری ــهاســتادشــهریاروپروی خان
نیمــایوشــیجدریــوشمازنــداران،خانــهمحمــدمعیــندر
تهــرانوســایرمفاخــرخریــداریوبــهعنــوانمراکــزادبیو

فرهنگــیتغییــرکاربــرییافتــهانــد.

مفاخری که در خواست خود را به گور بردند
ــر ــننظی ــالنزمی ــرگی ــیازمفاخ ــهجمع ــنزمین درهمی
اســتادجعفــرخمامــیزاده،فریــدوننــوزادومصطفیفرض
پــورماچیانــیبــاارســالنامــهایرســمیبــه»محمدعلــی
ــهای ــدخان نجفــی«اســتانداروقــتگیــالنخواســتارخری
ــداری ــانرشــتخری ــهدیلم ــیدرمنطق ــهشــیونفومن ک
ــهاش ــاییکلی ــاننارس ــایدرم ــهه ــنهزین ــرایتأمی وب
فروخــت،شــدند.مفاخــریکــهامــروزدیگــهتنهــایادشــان
ــایدیگــری ــیاســتوجسمشــاندردنی ــاباق درذهــنه

اســت.
ــا ــولکشــیدت ــالط ــردگاندوس ــسازدرخواســتنامب پ
معــاونسیاســیاســتانداروقــتجلســهایبــاحضــوربرخی
ــران ــمازمدی ــتاع ــتانورش ــاناس ــئوالنومتولی ازمس
ــیواعضــایشــوراو ــراثفرهنگ ــاد،می ــگوارش کلفرهن

ــد. شــهردارشــهررشــتبرگــزارکن
ازاعضــایچهارمیــندورهشــورایشــهررشــت،»اســماعیل
حاجــیپــور«بهعنــوانرئیــسســنیو»مظفــرنیکومنش«
بــهعنــوانرئیــسکمیســیونفرهنگــیشــورانیــزحضــور
داشــتند.اگرچــهدرآنجلســهمقــررشــدرئیسکمیســیون
ــره ــیشــورایشــهررشــتضمــنمذاک ــیاجتماع فرهنگ
ــهردارو ــاش ــامدادهت ــزانج ــینی ــرآوردقیمت ــک،ب ــامال ب
ــه ــرایکمــکب ــیخــودراب ــزآوردهمال ــاننی دیگــرمتولی
ــه ــش«ون ــرنیکومن ــه»مظف ــین ــدول ــالمکنن ــداع خری
»رضــاموســویروزان«رئیــسکمیســیونفرهنگــیبعــدی
شــورایشــهررشــتونــههیــچمتولــیازاداراتیادشــدهو
حتــیدفتــراســتانداربــامالــکفعلــیواردمذاکــرهنشــدند.
حتــیدرایــنمیــانعــالوهبــرآنالیحــه،مصوبــهاینیــزاز
شــهرداریرشــتبــهشــوراارســالنشــدتــابــراســاسآن

پیگیــریهــاتــداومیابــد.
دومیــنوســومینجلســهنیــزبــاتاخیرهــاییــکســالهدر
دفتــرمعاونــتاجتماعــیاســتانداربرگــزاروخروجــیایــن

جلســاتتنهــاارســالصورتجلســه
ــود ــیب ــهمدیران ــدهب ــینش اجرای
ــاداشــتنبودجــه کــههــرکــدامب
ــه ــکراب ــدمل ــکانخری ــیام کاف
تنهایــیداشــتند.خانــهشــیون
فومنــیخریــدارینشــدولــیبنیاد
شــیونفومنــیبــههمــتفرزندش
ــی«دراســفندســال ــدفومن »حام

ــد. ــدازیش ــماراهان ۹۵رس
ــدنشــورایپنجــمووجــود ــاآم ب
اعضایــیکــهبرخــیبیــشازبقیــه
ــی ــهایفرهنگ ــدوج ــالشدارن ت
ــش ــهنمای ــاب ازخــوددررســانهه
ــدشــیون ــرفرزن ــاردیگ ــدب بگذارن
فومنــیرابــرآنداشــتدرخواســت

خــودمبنــیبــرخریــدخانــهراخطــاببــهرئیــسشــورای
ــی ــیواجتماع ــیونفرهنگ ــسکمیس ــتورئی ــهررش ش

ــد. ــهکن شــورایشــهررشــتارائ

حمایت از فرهنگ و ادب گیالن
ــنشــوراوشــهردار ــاتبی ــهدرمکاتب ــهالبت درخواســتیک
دســتبــهدســتمــیشــودونــهتنهــاحتــییــکجلســه
ــی ــیونفومن ــادش ــسبنی ــترئی ــیدرخواس ــرایبررس ب
برگــزارنشــدهبلکــهپاســخشــهرداراســبقنیــزایــنبــودکه
ــیوعــدمتخصیــصردیــفبودجــه ــهدلیــلشــرایطمال ب
مصــوبازســویشــورایشــهررشــت،امــکانخریــدبــرای

ــدارد. شــهرداریرشــتوجــودن
حامــدفومنــیدرایــنبــارهبــااشــارهبــهراهانــدازیبنیــاد
ــامجــوزرســمیازوزارت ــادب ــنبنی ــد:ای شــیونمــیگوی
فرهنــگوارشــاداســالمیوثبــترســمیازســال۹۵آغــاز
ــیون ــارش ــردیآث ــتراهب ــدفآنمدیری ــردهوه ــکارک ب
فومنــیورســالههایــیاســتکــهپیرامــونایــنگنجینــه

ــرانزمیــننوشــتهمــیشــود. ادبای
ــار ــزآث ــهج ــد:ب ــیافزای ــیم ــیونفومن ــادش ــسبنی رئی
ــی ــالشداردمکان ــادت ــنبنی ــیون،ای ــدهش ــرنش منتش
بــرایعرضــهومعرفــیرســالههــاوپایــاننامــههایــیکــه
ــن ــینوشــتهوتدوی ــلاشــعارشــیونفومن ــونتحلی پیرام
شــدهاســتایجــادکنــد.حمایــتازفرهنــگوادبگیــالن

ــاداســت. ــنبنی ــدافای ــراه ــنازدیگ زمی

خانــه ای کــه قــرار بــود از اعتبار ســفرهای اســتانی 
ــود ــور خریداری ش ــس جمه رئی

ویضمــنگالیــهازمســئوالنومتولیــانفرهنگــیاســتان
ــه ــیک ــد:زمان ــیکن ــالنوشــهررشــتخاطرنشــانم گی
شــیونفومنــیبــرایدرمــانبیمــاریخانــهخــودرافروخت
ــودمســئوالنفرهنگــی ــهتهــرانمهاجــرتکــردالزمب وب
بــرایخریــدایــنخانــهوتغییــرکاربــریفرهنگــیآناقدام
مــیکردنــد.خانــهایکــهپــدرمبــارنــجبســیاروبــاحقــوق

معلمــیخــودشســاختهبــود.
حامــدفومنــیپروســهطوالنــیدرخواســتمفاخــرفرهنگی
ــهاســتاندارومســئوالنفرهنگــیاســتانورشــت رشــتب
رایــادآوروادامــهمــیدهــد:ســال۸۷بــهاتفــاقشــادوران
»فریــدوننــوزاد«بــامالــکخانــهدیــداریداشــتمو
ــارات ــلاعتب ــودازمح ــدهدادهب ــزوع ــتنی ــتانداروق اس
ســفرهایاســتانیریاســتجمهــوریمبلغــیبــرایخریــد

ــد. ــیده ــاصم ــریآنرااختص ــرکارب ــهوتغیی خان
ویبــااشــارهبــهتــالشهــاوپیگیــریهــایصــورتگرفته
ــی ــراثفرهنگ ــبقمی ــرکلاس ــورمدی ــدیپ ــویمه ازس

ــی ــادآوریم ــیی ــهشــیونفومن ــدخان ــرایخری ــالنب گی
کنــد:انتظــارمــیرفــتمدیــرکلفعلــیمیــراثفرهنگــی
ایــنراهراادامــهدادهوبــرایخریــدخانــهشــیونوجــذب
اعتبــارازاســتانداریتــالشهــایالزمراانجــامدهــدخانــه
شــیونمــیتوانســتپــسازســالهــاهماننــدخانــهدیگــر
ــوان ــهعن ــفب ــهرهایمختل ــراندرش ــزرگای ــاعرانب ش
ــورد ــیوم ــتمعرف ــگریرش ــایگردش ــهه ــیازجاذب یک

ــرارگیــرد. اســتفادهق

جلسات متعدد و بدون خروجی مسئوالن
ــبق ــتانداراس ــاناس ــهازمعاون ــنگالی ــیضم ــدفومن حام
ــال ــهازس ــی۴جلس ــفانهخروج ــد:متاس ــیده ــهم ادام
ــدون ــاامضــایب ۹۲تاکنــونفقــط۱۵بــرگصورتجلســهب
خروجــیمدیرانــیاســتکــههرکــداممتولــیفرهنــگایــن

اســتانهســتند.
ــد ــیتوجهــیاســتاندارجدی ــهب ــااشــارهب ویهمچنیــنب
ــینتیجــه ــسازب ــد:پ ــیگوی ــنموضــوعم ــهای ــالنب گی
ــاشــورایقدیــموجدیــدشــهررشــت، ــدنمکاتبــاتب مان
شــخصادیــدارغیــررســمیبــامصطفــیســاالریاســتاندار
جدیــدگیــالنداشــتموطــیدونامــهازایشــاندرخواســت
کــردمتــابــهاتفــاقبــزرگانومفاخــرگیــالنمالقاتیبــاوی
داشــتهباشــیموضمــنمعرفــیچهــرهادبــیشــیونفومنی
ــری ــتارپیگی ــی،ازویخواس ــربوم ــتاندارغی ــکاس ــهی ب
ــتاندار ــیاس ــم.ول ــارباش ــصاعتب ــهوتخصی ــدخان خری
گیــالنبــهفرهنــگغنــیایــناســتانومفاخــرشازجملــه
شــیونفومنــیکــهشــعرشنمونــهایازهویتوشناســنامه

ــدارد. ــودهتوجهــین ــنب ــالنزمی فرهنــگوادبگی
حامــدفومنــیبــااشــارهبــهدیــدارخــودبــارئیــسســازمان
برنامــهوبودجــهکشــورمــیافزایــد:معقتــدبــودمتــازمانــی
کــهمســئوالناســتانگیــالنبــهآســانیمــیتواننــدایــن
موضــوعراپیگیــریوحــلکننــدهیــچدلیلــیبــرای
پیگیــریایــنموضــوعازطریــقرئیــسســازمانبرنامــهو

بودجــهکشــورنبــود.
ــس ــهرئی ــهایب ــیمکاتب ــتط ــهنوبخ ــاناینک ــابی ویب
ســازمانبرنامــهوبودجهاســتان،خواســتاردریافتگزارشــی
ــت، ــدهاس ــکش ــدمل ــتخری ــرآوردقیم ــارهوب ــنب درای
خاطرنشــانمــیکنــد:امیــدوارمبــادســتوررئیــسســازمان
ــی، ــزارشازاداراتمتول ــذگ ــتانواخ ــهاس ــهوبودج برنام

ــرد. ــریصــورتگی ــدامموث اق
رئیــسبنیــادشــیونفومنــیپــسازیــکپروســهطوالنــی
هنــوزامیدوارانــهپیگیــرخانــهشــاعرومعلمیاســتکــهدو
ســالپــسازکوچــشبــهتهــران،دراثــربیمــاریبــهدیــار
باقــیشــتافتوامیــدواراســتبــامکاتبــهجدیــدباریاســت

شــورایشــهررشــت،ایــنگــره۸ســالهبــازشــود.

خرید خانه شیون فومنی ۸ ساله شد/وعده های عملی نشده مسئوالن گیالن
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

خراســان  مــردم  اســتقبال  میــزان 
جنوبــی طــی ســالهای اخیر از ســینماها 
افزایــش یافتــه امــا هنــوز برخــی مولفه 
ــه  ــورد توج ــد م ــن بای ــتر مخاطبی ــور بیش ــرای حض ــا ب ه

ــرد. ــرار گی ــش ق ــن بخ ــدرکاران ای ــت ان دس

عـدهایازافرادممکناسـتبرایپـرکردناوقـاتفراغتخود
بـههمـراهخانـوادهودوسـتانبـرایتماشـایفیلمبهسـینما
برونـد،برخـیوقتـینـامیـکپـرآوازهرامیشـنوندرغبـت
میکننـدراهـیسـینماشـوندولـیتعـدادیازافـرادنیـزاز

مخاطبانهمیشـگیسـینماهسـتند.
امـامـردمبـههرعلتـیکـهراهیسـینماشـونددوسـتدارند
کـهمحیطسـینما،موضـوعفیلـم،زماناکـران،فضـایاطراف
سـینمابـرایپارکخـودرووخیلـیازنـکاتدیگربـهگونهای

باشـدکهبـارضایتازسـالنسـینماخارجشـوند.
ــینما ــامروزس ــهن ــرانب ــمای ــهدرتقوی ــهریورماهک ۲۱ش
ــت ــیوضعی ــرایبررس ــیب ــت،فرصت ــدهاس ــذاریش نامگ
ســینماومیــزانرضایــتمــردمازایــننهــادفرهنــگســازبــه

ویــژهدرنقاطــیچــونخراســانجنوبیدارد.
فاطمهرسـتمیشـهروندبیرجندیکهدانشـجویکارشناسـی
ارشـدحقـوقوعالقمندبهسـینمااسـت،درایـنزمینهگفت:
بسـیاریازجوانانتمایلدارندکهسـاعاتیازاوقاتفراغتشـان
رابـادیدنیـکفیلمخـوببگذرانندولیافزایـشقیمتبلیط

هاگاهآنـانراپشـیمانمیکند.


انتقــاد از افزایــش قیمــت بلیــط هــا در ایــام 
ســینما پرمخاطــب 

ویبیــانکــرد:مــنوخانــوادهامدرایــامنــوروزبــرایدیــدن
فیلــمبــهوقــتشــامبــهســینمارفتیــمامــانکتــهقابــلتوجه
ایــنبــودکــهقیمــتبلیــطدرنــوروزنســبتبــهســایرایــام

ســالگرانتــرشــدهبــود.
ایـنشـهروندبیرجنـدیادامـهداد:ایـندرحالـیکـهدرایـن
ایـامنـوروزکهمـردماوقـاتفراغتبیشـتریدارندبایـدزمینه
حضـورمـردمدرسـینماهاسـهلترشـدهوحتیمشـوقهایی
بـرایآنـاندرنظـرگرفتـهشـودچراکـهتنهـادرایـنصورت

تماشـایفیلـمدرسـینمابیـنمـردمنهادینهمیشـود.
علــیقربانــیشــهرونددیگــرخراســانجنوبینیــزدر
ــه ــهایک ــنمؤلف ــرد:مهمتری ــارک ــراظه ــامه ــوب گفتوگ
ــهســینمامیشــود،محتــوایفیلمهــا باعــثجــذبمــردمب
اســتدرحالــیکــهبرخــیازفیلمهــاازجنبــهکیفــیبــرای

ــدارد. ــین ــبجذابیت مخاط
ویبیــانکــرد:تجربــهثابــتکــردهاســتکــهاگــرفیلمهــای
پــرمحتــواومطابــقبــافرهنــگبومــیتولیــدشــودمــردماز
ــه ــنقضی ــزازای ــانجنوبینی ــدوخراس ــتقبالمیکنن آناس

مســتثنینیســت.
ایــنشــهروندخراســانجنوبییــادآورشــد:وجــودپارکینــگ
مناســبدراطــرافســینماهاواکــرانفیلمهــایپــرمخاطــب
درســاعاتمناســبازدیگــرمؤلفههایــیاســتکــهباعــثپــر

شــدنســالنهــایســینمامیشــود.

فعالیت هفت سینما در خراسان جنوبی
ســیدعلــیزمــزممعــاونامــورهنــریوســینماییفرهنــگ
ــان ــرد:درخراس ــارک ــانجنوبیاظه ــالمیخراس ــاداس وارش
جنوبــیهفتســینمادرشــهرهایبیرجنــد،طبس،فــردوس،

قائــن،نهبنــدانوســرایانفعــالاســت.
ویبیـانکـرد:همچنینبـرایراهانـدازیوتجهیزدوسـینما
درشـهرهایسربیشـهوزیـرکـوهنیـزتفاهـمنامـههایـی
منعقـدکردهایـمتـادرایـندوشـهرنیـزشـهروندانبتواننـد

اززیباییهـایهنـرهفتـمبهرهمنـدشـوندوبـرایشهرسـتان
درمیـاننیـزپیـشبینیهایـیصـورتگرفتـهاسـت.

ــورهنــریوســینماییفرهنــگوارشــاداســالمی ــاونام مع
ــریاز ــداددیگ ــهتع ــهاینک ــارهب ــااش ــیب ــانجنوب خراس
ــماز ــشفیل ــراینمای ــیب ــانجنوب ــایخراس ــتانه شهرس
ســینماســیاربهرهمنــدهســتند،ادامــهداد:دربرخــیاز
مناطــقخراســانجنوبــیبــهواســطهکمــیجمعیتســاخت

ــدارد. ــهن ــینماتوجی س


ــان جنوبی  ــینماها در خراس ــتقبال از س ــش اس افزای
ــته ــال گذش ــی دو س ط

ــردمازفیلمهــایاکــران ــزاناســتقبالم ــهمی ــزمدرزمین زم
ــت:دریکــی-دو ــیگف شــدهدرســینماهایخراســانجنوب
ســالگذشــتهکــهجشــنوارهفیلــمفجــردرمراکــزاســتانها
نیــزاکــرانمیشــودعاملــیبــرایافزایــشاســتقبالمــردماز

ســینماشــدهاســت.
ــراز ــندت ــبپس ــایمخاط ــاختفیلمه ــرد:س ــارک ویاظه
ســویبرخــیازفیلــمســازانوتبلیغــاتصــداوســیمابــرای
ــش ــیدرافزای ــشمهم ــزنق ــینمانی ــردمدرس ــورم حض
ــال ــدس ــیچن ــیط ــانجنوب ــینمادرخراس ــتقبالازس اس
گذشــتهداشــتهاســت.معاونامورهنــریوســینماییفرهنگ
وارشــاداســالمیخراســانجنوبــیبیــانکــرد:زمــانمناســب
اکــرانبرخــیازفیلمهــانیــزدراســتقبالویــاعــدماســتقبال

مــردمبســیارمؤثــراســت.

جشــنواره فیلــم کــودک و نوجــوان در زمان مناســبی 
برگزار نشــد

زمــزمادامــهداد:بــهعنــوانمثــالدرتابســتانامســالاکــران
فیلمهــایجشــنوارهکــودکونوجــوانراداشــتیمکــه
ــات ــیازموضوع ــرانوبرخ ــباک ــاننامناس ــطهزم ــهواس ب
دیگــرآنگونــهکــهانتظــارداشــتیمازســویمخاطبــانمــورد

ــت. ــرارنگرف ــتقبالق اس
ویافزود:ایندرحالیاستکهاگرجشنوارهفیلمهایکودک
ونوجواندرمهریاآبانبرگزارمیشدبسیاریازکودکانو
نوجوانانباهماهنگیمدارسوازآنطریقمیتوانستندبرای

تماشایاینفیلمهادرسینماحاضرشوند.
ــورهنــریوســینماییفرهنــگوارشــاداســالمی ــاونام مع
ــودکو ــمک ــامجشــنوارهفیل ــت:درای ــیگف ــانجنوب خراس
ــاهنــرهفتــمپنــج نوجــواندرجهــتانــسبیشــترمــردمب
ــم. ــمکــودکونوجــوانرادرحواشــیشــهراکــرانکردی فیل
زمـزمیـادآورشـد:اگـرمیخواهیماسـتقبالمـردمازسـینما
افزایـشیابـددسـتگاههاونهادهایـیچـونصـداوسـیما،

خبرگزاریهـاومطبوعـاتفرهنـگسـازیجدیتـریداشـته
باشـند.


ــا  ــان جنوبی ب ــینماهای خراس ــوس س ــاوت محس تف

اســتان های مجــاور
ــی ــانجنوب ــریخراس ــوزههن ــسح ــانرئی ــدکریمی مجی
ــینســبت اظهــارکــرد:وضعیــتســینماهایخراســانجنوب
بــهیــکدهــهقبــلبســیارمطلــوبتــرشــدهاســتولــیتــا

ــم. ــهداری ــدهآلفاصل ــتای ــهوضعی رســیدنب
ویبــااشــارهبهتفــاوتوضعیــتســینماهایخراســانجنوبی
بــااســتانهایمجــاوربیــانکــرد:ایــنتفــاوتهــمازجنبــه

کمــیوهــمکیفــیمشــهوداســت.
رئیـسحـوزههنـریخراسـانجنوبـیادامـهداد:درزمـان
برگـزاریجشـنوارهفیلمعمـارکـهدربسـیاریازبخشهاو
حتـیدهسـتانهایاسـتانفیلمهـایایـنجشـنوارهاکران
شـد،درراسـتایانـسبیشـترمـردمباهنـرهفتـمبرخیاز
فیلمهـایسـینماییارزشـیوپـرمحتـوارانیـزبـهنمایـش

گذاشـتیم.
ــای ــدخانوادهه ــورکنن ــیتص ــایدبرخ ــزود:ش ــاناف کریمی
مذهبــیعالقمنــدیچندانــیبــرایحضــوردرســینماندارنــد
ولــیتجربــهثابــتکردهاســتکــهاگــرتولیــداتارزشــمندی
چــونمحمــد)ص(،بــهوقــتشــاموتنگــهابوقریــبســاخته
ــروش ــزانف ــردهومی ــزازســینمااســتقبالک ــاننی شــودآن

ــد. ــشمییاب ــایســینماافزای ــطه بلی

انتقــاد از مــدت زمــان اکــران فیلم هــای ارزشــمند و 
پرمخاطــب

ویبــاانتقــادازمــدتزمــاناکــرانفیلمهــایارزشــمندوپــر
محتــواگفــت:مجامــعصنفــیســینمازمــانمحــدودیرابــه
ــدو ــاصمیدهن ــیاختص ــیوانقالب ــایارزش ــرانفیلمه اک
ــروشبلیــط ــااندکــیازاوجف ــنفیلمه ــهمحــضاینکــهای ب

ــدزمــاناکــرانآنتمــاممیشــود. ــهمــیگیرن فاصل
ــد ــد:بای ــادآورش ــیی ــانجنوب ــریخراس ــوزههن ــسح رئی
تمــامتــالشخــودراانجــامدهیــمکــهبلیــطســینمادرســبد
ــر ــقدرنظ ــکانازطری ــنام ــهای ــردک ــرارگی ــاق خانوادهه
گرفتــنمشــوقهاییبــرایبرخــیازگروههــاچــونکارکنــان

ــود. ــقمیش ــتمحق دول
بــیشــکاگــربــهایــننکتــهبیندیشــیمکــهمفاهیــممنتقل
ــهویــژههنــرجذابــیچــونســینما شــدهازطریــقهنــروب
ــزم ــایدع ــودش ــیش ــاکنم ــبپ ــنمخاط ــگاهازذه هیچ
جــدیتــریبــرایبهبــودوضعیــتســینماوبرداشــتنموانــع

انــسمــردمبــاســینماشــدهپیــداکنیــم.

نگاهی به حال و روز هنر هفتم در خراسان جنوبی/۵شهرستان سینما ندارد
حکیمه بهمن زاده
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گروهـی از عکاسـان و آنهـا کـه هنـوز 
و  پرفـراز  تاریـخ  بـه خاطـر  را  سـینما 
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.

درگــذرازمیــاندالرفــروشهــایچهــارراهزنــدشــیرازکه
دیگــرتعدادشــانهــمماننــدارزشپــولخارجــیافزایــش
مــییابــد،کافــیاســتگروهــیدوربیــنبــهدســتعبــور
ــودنســیاههایاز ــالگردشــگرب ــهخی ــابلکــهب ــدت کنن
ــدارزی ــوتکنن ــانرادع ــفوآن ــیردی ــایخارج ارزه

بخرنــدیــابفروشــند!
غافــلازاینکــهایــنگــروهبــرایســینماگردیبــهجایــی
آمــدهکــهروزگاریچهارخیابــاننامیــدهمــیشــدوپاتــوق
ــودکــهدرســودایهنرهفتــمدرصــفســینما جوانانــیب
پرســیا،آریانــا،مهتــاب،متــرو،شــهرزادو...مــیایســتادند
تــاســتارههــایپــردهســیمینراتماشــاکننــدوازدقیقــه

بــهدقیقــهپخــشفیلــملــذتببرنــد.
گــردشگــروهبــاحضــورشــماریازدوســتدارانعکاســی
ازســینماپیــامآغــازمــیشــودونســلیکــهکمتــرســالن
ســینمابهشــیوهگذشــتهراتجربــهکــردهلنزهــایدوربین
ــای ــمه ــترفیل ــوازپوس ــیممل ــمتالب ــهس ــودراب خ
گذشــته،،ویتریــنعکســهایصحنــهفیلــم،گیشــههــای
ــوهگــر ــمراجل ــالکاتفیل مســدودشــده،ســردریکــهپ
ــت ــانباگ ــاس،ن ــویکالب ــوزب ــههن ــهایک ــاخته،بوف س
خیــسخــوردهمــیدهــدوآپــارتقدیمــیکــهبازنشســته
شــده،مــیگیرنــدودرادامــهوقتــیدرهــایورودیســالن
نمایــشفیلــمبــازمــیشــودوپــردهورودیکنــارمــیرود
پــابــهســالنیمــیگذارنــدکــهخالــیازتماشــاگراســت.

درهایی که برای تماشای مارمولک شکست
ــی ــینماهارام ــنس ــقای ــررون ــایپ ــراتروزه خاط
شــودازتــکبــهتــکصندلــیهــایآناحســاسکــرد؛
ــدو ــتنبودن ــهراح ــهگرچ ــیک ــیهای ــانصندل هم
ــادآور ــیداد،ی ــتهاراآزارم ــایآندس ــتهه ــیدس گاه
تــرس،وحشــت،شــادی،خنــدههــایبلنــد،گریــه
هــایریــزدورازچشــمبغــلدســتیاســتامــاهریــک
ــا ــایدت ــهش ــت،ک ــیداش ــیرادرپ ــداریهای همزادپن
ــاخت ــیس ــودم ــرخ ــاگریرادرگی ــرتماش ــالهاه س
ــه ــرارب ــذت»ف ــمول ــاخش ــلیب ــهنس ــیک همچنان
ــازیدرخشــانوغیــرکلیشــهای ــاب ســویپیــروزی«ب
سیلوســتراســتالونهدرســینمامتــروکــهبهمــننامیــده
ــهای ــایشیش ــهدره ــاروزیک ــرد،ی ــیک ــدزندگ ش
ســینماایــرانبــهخاطــراکــرانفیلــم»مارمولــک«تــاب
فشــارمــردمرانیــاوردوانــگاردرهــایبهشــترویآنــان

ــیشــد. ــازم ب
ســینماهایشــیرازهریــکدفتــرخاطراتــیهســتندکــه
کافیســتآنــراورقزدوپــایسینماپیشــگان،کنتــرل
چــیهــا،گیشــهداران،آپاراتچــیهــاوزحمــتکشــانآن
ــه ــنســینماهاراب ــخای ــمتاری ــهفری ــمب ــافری نشســتت

ــد. ــشبگذارن نمای
ســکانسمیانــیســفرگروهــیبــهپارادیزوهــایشــیرازدر
آپارتخانــهســینماایــرانشــکلمــیگیردکــههنــگامورود

تماشــاگرانجملــه»ســینماتجربــهمشــترکغموشــادی،
هیجــانوآرامــشورویایــیزندگــی«ســردرگیشــهفروش
بلیــتخودنمایــیمــیکنــدکــهاکنــونبــهلطــففــروش

اینترنتــیدیگــرنقشــیدرســینمابــازینمــیکند.
محمــودصاحبــیکــهدورهاینقــشآفریــنبلیتفروشــی
ــرای ــوقوذوقب ــاش ــته،ب ــدهداش ــهرابرعه ــنگیش ای
عکاســانتوضیــحمــیدهــدکــهچگونــهحلقــههــایفیلم
ــن ــهای ــتودرگذشــتهچگون ــیگرف ــرارم دردســتگاهق
ــردهپخــش ــارویپ ــادهســازیمــیشــدت حلقــههــاآم

ــود. ش

دهه ۷۰؛ جمشید هاشم پور و افعی
ایــنسینماپیشــهشــیرازیکــهکاردرســینمارابــا
ــپسدر ــردهوس ــازک ــطینآغ ــینمافلس ــریازس کارگ
ــره ــترینخاط ــوده،بیش ــیب ــرلچ ــرانکنت ــینماای س
مــردمازســینمارامتعلــقبــهدهــه۷۰کــهفیلــمهــای
ــی ــمافعــیم ــافیل ــوررواجداشــتب جمشــیدهاشــمپ
دانــدومــیگویــد:ازنخســتینروزســال۷۱بــهعنــوان
کنتــرلچــیواردســینماشــدمواز۸تــا۹ســالپیــش
ــمگیشــه ــونه ــارتشــدم،اکن ــونواردبخــشآپ تاکن

ــتم. دارهس
ــی ــرویرســمیاســتم ویکــهخوشــبختانهبیمــهونی
ــد:۲۷ســالاســتســابقهســینمادارموســینمارااز گوی
بچگــیدوســتداشــتم؛۲۰ســالکنتــرلچــیبــودمودر
ســالنبــهتماشــایفیلــمهــامــیپرداختــموقبــلازآن
بــهعنــوانیــکشــهروندازبچگــیدرســالنهایســینما،
عالقــهزیــادیبــهایــنهنــرداشــتموازدورانفیلــمهــای
ــش ــندرآننق ــانوی ــهج ــاریک ــژهآث ــهوی ــترنب وس

آفرینــیمــیکــرددوســتدارهنرهفتــمبــودم.

از فیلم اجتماعی استقبالی نمی شود
ایــنمتصــدیهنرهفتــمدرعیــنحــالازاینکــهســینما
اکنــونپیشــرفتهتــرازگذشــتهشــدهاســت،ابــراز

خرســندیمــیکنــدوپیرامــونرونــقســالنهــایواقــع
دربلــوارزنــدمــیافزایــد:روزهــایســهشــنبهکــهقیمــت
بلیــتســینمانیمبهاســت،ســالنشــلوغمــیشــود؛مردم
بیشــترازفیلــمهــایطنــزبــهویــژهکارهــایرضاعطــاران
ــی ــماجتماع ــیازفیل ــهخیل ــد،درحالیک ــیبرن ــذتم ل

اســتقبالینمــیشــود.
ــرایچنــد ــدکــهب ــیمــیدان صاحبــیتلخــیکاررازمان
ــفمــیشــد ــممتوق ــتفیل ــیرف ــرقم ــهب ــهایک دقیق
تــاموتــوربــرقروشــنشــود؛خیلــیکــمپیــشآمــدکــه
مــردمازدیــدنیــکفیلــممنصــرفشــوندووســطپخش
ازســالنخــارجشــوند،فقــطیــکفیلــمبــودمربــوطبــه
ــه ــش،ســروت ــدســالپی ــرانمشــهورچن یکــیازبازیگ
ایــنفیلــممعلــومنبــودومــردمدرزمــانپخــشســینما

ــد. ــرککردن رات
ــه ــمک ــرارداری ــینماگردیق ــیس ــایمیان ــکانسه درس
زهــرابنــاکارراهنمــایعکاســانایــنتــورضمــنبازگویــی
تاریخچــهایازســینماهایشــیرازبــرایگــروهمــیگویــد:
اولیــنســینماهاییکــهدرشــیرازســاختهمــیشــوندبــه
ــیراز ــاخانهش ــنتماش ــد؛مهمتری ــاخانهبودن ــکلتماش ش
ــال۱۲۹۷ ــهس ــوطب ــهمرب ــودهک ــانب ــهگودعرب درمحل

شمســیاســت.

ــا خورشــید  نخســتین طلــوع ســینما در شــیراز ب
ــود ب

ــده ــریازتماشــاخانهیادشــدهنمان ــااعــالماینکــهاث ویب
مــیافزایــد:اولیــنســالنســینماکــهدرشــیرازدایــرمــی
شــود،خورشــیدنــامداردکــهاکنــونبــانــامپیامشــناخته
مــیشــود؛ایــنســینما،ســالنتابســتانهســینماخورشــید

بــهشــمارمــیرفــت.
بنــاکاردرعیــنحــالبــااشــارهبــهاینکــهدربرخــیمنابــع
ــینما ــتانهس ــالنزمس ــیا،س ــینماپرس ــدهس ــوانش عن
ــینما ــنس ــد:ای ــیکن ــوانم ــت،عن ــودهاس ــیدب خورش
بعدهــابــهپــارستغییــرنــاممــیدهــدودرادامــهبــانــام

هنر هفتم در تک فریم قرار گرفت/اکران »پول خارجی«

محمد حسین 
نیکوپور
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ــتپرداخــت. ــهفعالی ــیاب ــارهپرس ــیاودوب ــایآس ه
ویتاریــختاســیسســینماخورشــیدرابــهســال
ــد:درآن ــیکن ــوانم ــدوعن ــیدان ــطم ۱۳۰۸مرتب
دورههمــهســینماهامجهــزبــهســالنتابســتانهو

زمســتانهبودنــد.
بنــاکارادامــهمــیدهــد:ســال۱۳۱۰ســالنفردوســیدر
ــک ــهی ــقب ــهمتعل ــردک ــیگی ــوریشــکلم ــانان خیاب
ارمنــیبــودهودرپــیعــدماســتقبالمــردمتعطیــلوبــه
ــرای ــیب ــینمافردوس ــود؛س ــیش ــلم ــدتبدی ــارقن انب
ــان ــاهمچن ــامداد،ام ــرن ــاتغیی ــاگرباره ــذبتماش ج

ــود. ــقب ناموف
ــس ــینمارک ــتس ــهفعالی ــایگردشــگریب ــنراهنم ای
ــن ــد:ای ــیافزای ــدوم ــیکن ــارهم ــماش ــیرازه درش
ــع ــرایتجم ــیب ــر،محل ــینماتئات ــبس ــالندرقال س
ــیآن ــهشــمارمــیرفتــهودرپ تئاترپیشــگانشــیرازب
ســینماتخــتجمشــیددرخیابــانداریــوشراهانــدازی

مــیشــودکــهمتاســفانهدیگــراثــریازایــنســالنهابــه
ــدهاســت. ــانمان ج

بنــاکاربــاراهــیشــدنگــروهبــهســمتســینماهایدیگر
ــان ــدایخیاب ــونپارکینگــیدرابت ــهاکن ــدک ــارراهزن چه
ــا ــظب ــد:حاف ــدومــیگوی ســعدیاســتاشــارهمــیکن
ــودکــه ــهســینماهاییب ــامپیشــینپرســپولیسازجمل ن
ــه ــتب ــدیاس ــهوچن ــیرفت ــمارم ــهش ــینماتئاترب س

ــلشــدهاســت. ــارکخــودروتبدی ــرایپ ــیب محل

ســینما »دم کلیــو«؛ از قصــه »شــهرزاد« تــا 
مســافران مهتــاب 

ــا ویپیرامــونســینماشــهرزادکــهمیــانشــیرازیهــاب
نــام»ســینمادمکلیــو«شــهرتداشــتهاشــارهمــیکنــد
ومــیافزایــد:مالــکایــنســینماالبتــهازبــکاربــردنایــن
ــامشــهرزادرا ــرایــنن ــامناراحــتمــیشــدهاســت،بناب ن
ــن ــودهاســت،ای ــرشب ــامدخت ــهن ــذاردک ــیگ ــرآنم ب

ــرا درحالیســتکــهصاحــببعــدیســینماییادشــدهآن
مهتــابمــینامــد.

ــین، ــینماهایلژنش ــرانازس ــینماای ــاکارس ــهبن ــهگفت ب
اشــرافیومحلــیبــرایگردهمایــیفرهیختــگانوتحصیل

کــردههــابــهشــمارمــیرفتــهاســت.
ــم ــونه ــهاکن ــرانراک ــینماای ــیس ــلکنون ویمح
فعالیــتدارد،ســالنتابســتانهآنیــادکــردهومــی
ــتانه ــالنزمس ــران،س ــینماای ــیس ــیکنون ــد:الب افزای
ــکار ــازب ــریآغ ــینماکاپ ــپسس ــوده،س ــینماب ــنس ای
ــرایجــذب ــیدردکوراســیونب ــاتغییرات ــدوب ــیکن م
مــردمبخشــیازخاطــرههنرهفتــمشــیرازیهــارارقــم

ــد. ــیزن م
ــوندر ــریاکن ــینماکاپ ــهس ــهاینک ــارهب ــااش ــاکارب بن
ــامشــیرازفعالیــتمــی ــان ــدب ــانلطفعلــیخــانزن خیاب
کنــد،ازســینماپارامونــتهــمنــاممــیبــردکــهیکــیاز
ســالنهــایخانوادگــیبــهشــمارمــیرفتــهوفیلــمهــای

ــهاســت. ــییافت ــشم ــیدرآننمای خانوادگ


ایــنعالقــهمنــدتاریــخشــیرازازســینمابهمــنهــمیــاد
ــرو ــاممت ــان ــهب ــالنک ــنس ــد:ای ــیافزای ــدوم ــیکن م
آغــازبــکارکــرد،دردورهخــودشــاهدصــفهــایطوالنــی
ــخ، ــهگــواهتاری ــهحــدیکــهب ــودهاســتب تماشــاگرانب
کارکنــانآنبــهســختیمــیتوانســتندازمیــانمــردمراه

بــهســالنبگشــایند.
خاطراتسینماآریانا،نبشکوچهنوبهار

ــای ــوزبقای ــههن ــارک ــهنوبه ــشکوچ ــاننب ــهمی فاصل
ــد ــارراهزن ــدوچه ــیکن ــیم ــاخودنمای ــینماآریان س
ــه ــهگفت ــادنیســتوب ــرارداردزی ــهســینمابهمــنق ک
ــودهکــه ــروب ــاســالنتابســتانهســینمامت ــاکار،آریان بن
ــدرن ــینمایم ــکس ــهی ــتانب ــاهرخگلس ــطش توس

ــد. ــلش تبدی
ــینما ــاس ــنیدهه ــاسش ــراس ــهب ــتک ــندرحالیس ای
ــکوپ ــیوهسینمااس ــهش ــشب ــرپخ ــزونب ــتاناف گلس
ــن ــیازمجهزتری ــودهویک ــتریوفونیکب ــدایاس دارایص
ســینماهایخاورمیانــهدردورهخــودبــهشــمارمــیرفتــه
ــمراروینمــای ــابخشــیازفیل ــنامــکانراداشــتهت وای

ــد. ــالنپخــشکن ــیس بیرون
درادامــههنــگامبازدیــدازســینمافلســطینکــهابتــدای
خیابــانرودکــیقــراردارد،بنــاکاربــامــروریبــر
ــا ــنســینماب ــد:ای ــیکن ــوانم ــخ۵۷ســالهآنعن تاری
ــد ــدومانن ــاختهش ــه۴۰س ــردرده ــت۲۰۰نف ظرفی
ــااکــرانفیلــمهــایخــاصکارخــود دیگــرســینماهاب
ــاص ــایخ ــمه ــشفیل ــطهنمای ــهواس ــرد؛ب ــازک راآغ
رونــقبســیاریداشــتهوپــسازمدتــیبــااکــرانفیلــم
هــایکــمارزشمخاطــبروبــهکاهــشمــیگــذارد،امــا
مالــکآنابداعــیبــهخــرجمــیدهــدوچهارشــنبههــا
ــم ــایمقی ــتانیه ــرایهندوس ــدیراب ــایهن ــمه فیل
شــیرازپخــشمــیکنــدکــهموجــبرونــقدوبــارهایــن

ســینمامــیشــود.
ــیهنگامــیرویمــیدهــدکــهگــروه امــاســکانسپایان
درالبــیســینمافلســطینمــینشــینندتــاطعــمشــیرین
ــا ــاگاززدنســاندویچکالبــاسحــسکننــدت ســینماراب
تیتــراژپایانــیبــاالبــرودونوســتالژیســینمارابــهخاطــر

بســپارند.
تــورســینماگردیعکاســانشــیرازیکــهتوســطنگارخانه
تخصصــیعکاســی»ســیراه«بــاهمــکاریحــوزههنــری
فــارسبــهمناســبتروزملــیســینمابرپــاشــد،بــهشــکل

یــکنمایشــگاهدرگالــرییادشــدهبرگــزارمــیشــود.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ســینماهای  قلــب  روزهــا  ایــن   
ــودکان  ــرای ک ــط ب ــط و فق ــان فق اصفه
ــت و  ــاده اس ــرزه افت ــه ل ــان ب و نوجوان
ــا  ــی فیلم ه ــران برخ ــا اک ــج ب ــه تدری ب
اســتقبال بهتــری را از جشــنواره شــاهد 

هســتیم.

ــه ــیمین«ب ــد»س ــیمانن ــافیلمهای ــنروزه ــولای درط
کارگردانــیمرتضــیآتــشزمزمو»آهــویپیشــونیســفید
۲«بــهکارگردانــیســیدجــوادهاشــمیتنــورجشــنوارهرا
گرمتــرســاختندبــهنوعــیکــهبــادهــانبــهدهــانگشــتن
ــویو ــهوک ــرخان ــجدره ــهتدری ــرحب ــایمط ــامفیلمه ن
برزنــیازدیــارنصــفجهــانکــهکودکــیدردنیــایرنگــی
خویــشبــهدیگــراننــورزندگــیمیبخشــد،آوازهجشــنواره

نیــزنفــوذکــردهاســت.

ــای  ــه واقعیــت دنی ــی کــه ب ــم های اســتقبال از فیل
ــردازد ــی پ ــه م کودکان

گرچـههنوزبرخیسـالنهایسـینماییدربخشسـینمای
بیالملـلرانمیتـوانپـررونـقبرشـمردامـاکـودکانو
نوجوانـانازاکـراندومفیلمهایـیمانند»شـکالت«،»شـب
ترسـناکلومـو«و»وایآمپـول«بـهکارگردانـیعلیرضـا
محمـودزادهاسـتقبالخوبـیداشـتندکـهایـنامـرنشـان
میدهـداگـرفیلمـیبـهواقـعبـهدنیـایکودکانـهبپـردازد

مـورداسـتقبالآنهـانیـزقـرارخواهـدگرفـت.
ــم»آهــویپیشــونیســفید ــاناســتقبالازفیل ــنمی درای
۲«بــهانــدازهایبــودکــهدربرخــیســانسهامــردمپشــت

دربســالنماندنــدوموفــقبــهتماشــایفیلــمنشــدند.

هرج و مرج عجیب در سینما فلسطین
ازنــکاتجالــبتوجــهایــنروزهــایجشــنوارهتخصیــص
بلیتهــایرایــگانبــهفرهنگســراهابــودکــهدرروزشــنبه
ــان ــطینوخیاب ــینمافلس ــیرادرس ــرجعجیب ــرجوم ه

ــمزد. ــانرق ــاغعباســیاصفه چهارب
زمانــیکــهمــردمبــاشــوروهیجــانبــرایتماشــای
فیلمهــایجشــنوارهکــودکبــهایــنســینماآمدنــد
ــهاشــتباهبلیــت ــهب ــهشــدندک ــننکت ناگهــانمتوجــهای
بــرایســانس۱۸بــهآنهــادادهشــدهاســتوایــندرحالــی
اســتکــهدرایــنســاعتهــرروزمراســمبزرگداشــتیکــی

ــود. ــزارمیش ــینمابرگ ــنس ــداندرای ازهنرمن
بدیــنترتیــبمــردِممشــتاقودرانتظــاربــهســانس۲۰و
پــسازمراســمبزرگداشــتفریــالبهــزادهدایــتشــدندکه
ایــنامــرموجــبشــدموجــیازجمعیــتدراینســاعتدر
ایــنخیابــانوســینماتجمــعوبرخــیقصــدواردشــدنبــا

روشهــلدادنرادرپیــشبگیرنــد

پاســتوریونی؛ فیلمــی کــه مــردم از روی پلــه هــای 
ســینما بــه تماشــای آن نشســتند

ــاحجــم بدیــنترتیــبســالنســینمافلســطینناگهــانب
ــروشــدو ــولخــودروب ــرحــدمعم ــادوبراب ــمت ــکونی ی
ــه ــهایــنســینماراداشــتندب ــهورودب همــهنیــزتمایــلب
ــازهورود ــسازاج ــیپ ــینمامدت ــئوالنس ــهمس ــیک نوع
ــفدربهــایســینمارا ــنتخفی ــتوب ــراددارایبلی ــهاف ب
ــردمازرویپلههــایســینماشــاهد ــابرخــیم گشــودندت
فیلــمپاســتوریونیباشــند،فیلمــیکــهتوانســتدوســانس
ــدوخوشــحالی ــهخــودجــذبکن ــانب ــتراهمزم جمعی

ــزد. ــلرابرانگی عوام

البتــهبایــدبــهایــننکتــهاشــارهکنیــمکــهمشــکلاصلــی
ازبرنامهریــزینامناســبوعــوضکــردنناگهانــیبرنامههــا
ــدرکارجشــنوارهناشــیمیشــود، توســطعوامــلدســتان
ــتیدر ــهبزرگداش ــودک ــرارنب ــداق ــهدرابت ــیک ــهنوع ب

ســینمافلســطینبرگــزارشــود.
بــرایــناســاسگویــیپیــشازجشــنوارهبلیتهــای
ــادادهشــده ــهبرخــیفرهنگســراهاونهاده ــنســانسب ای
ــنســاعتازروزحتــیمســئوالنســینما ــرایای اســتوب
بلیــتنفروختنــدتــاامــکاناکــرانفیلــمبــرایافــراددارای
ــی ــرناگهان ــاتغیی ــهب ــودک ــمش ــافراه ــوعبلیته ــنن ای

ــت. ــدهاس ــشآم ــوقپی ــنوارهروالف ــایجش برنامهه

استقبال خوب نوجوانان از سوم شخص غایب
همچــونســالهایگذشــتهفیلــمایــندورهوحیــد
ــورد ــزم ــبنی ــخصغای ــومش ــامس ــان ــواهآزادب نیکخ
اســتقبالخوبــیازســویمخاطبــاننوجــوانقــرارگرفــت،
ــنوارههای ــهدرجش ــتک ــیاس ــهکارگردانهای ویازجمل
ــن ــایدای ــادیداردوش ــانزی ــوانمخاطب ــودکونوج ک
ــه ــعدغدغ ــهواق ــهویب ــرددک ــهبرمیگ ــننکت ــهای ــرب ام
ســاختفیلــمبــرایایــنقشــرخــاصرادارد،هنــوزدنیــای
کودکــیونوجوانــیخــودرافرامــوشنکــردهاســتوپــساز
اکــرانفیلــمخــودنیــزبــاخــوشرویــیبــهســوالوجــواب
ــد. ــخمیده ــودپاس ــمخ ــارفیل ــاندرب ــودکانونوجوان ک

زمانــی کــه اســتقبال والدیــن از جشــنواره کــودک 
بیشــتر از قشــر مخاطــب اســت

ــدر ــتقبالپ ــتهاس ــالهایگذش ــدس ــزهمانن ــالنی امس
ــن ــت،ای ــودهاس ــترب ــودکبیش ــینمایک ــاازس ومادره
ــه ــرددک ــینماییهابرمیگ ــامس ــمکشناتم ــهکش ــرب ام
ــه ــدودب ــودکرامح ــنوارهک ــدجش ــدبای ــوزنمیدانن هن
ــودکان« ــرایک ــا»ب ــدی ــودکانکنن ــارهک ــایدرب فیلمه
ــلتوجــه ــهقاب ــد؛نکت ــراردهن ــاق ــزدرلیســتفیلمه رانی
ــته ــندس ــانای ــزمی ــبینی ــادلمناس ــهتع ــتک ــناس ای
ــور ــهط ــداردوب ــودن ــودکوج ــنوارهک ــادرجش فیلمه
ــدار ــاالنوهش ــرایبزرگس ــبب ــایمناس ــولفیلمه معم
ــارهنــوعتربیــتکــودکدرایــنجشــنوارهبــر دهنــدهدرب
ــای ــصدنی ــهمخت ــیدغدغ ــدهوب ــاد،آموزن ــایش فیلمه

کــودکانغلبــهمیکنــد.
ــزدر ــفنی ــدان،مســئوالنمختل ــرهنرمن ــالوهب امســالع

برخــیســانسهابــهتماشــایفیلمهــایجشــنوارهآمدنــد،
درایــنمیــانگرچــهعملکــردارشــاداســالمیدرطــولیک
ســالگذشــتهدرحــوزهفرهنــگبــهویــژهدرزمینــهفیلمو
ســینمامــوردانتقــادکارشناســاناســتاماحضورمســئوالن
ایــننهــادوصحبــتحمایــتازجشــنوارهکــودکایــننوید
ــرد ــانازعملک ــاداصفه ــایدادارهارش ــهش ــدک ــیده رام
ــوزه ــارح ــتهوب ــتبرداش ــوددس ــهخ ــیومنفعالن خنث

فرهنــگدراســتانراتــاحــدویبرعهــدهبگیــرد.

ــدان  ــای هنرمن ــراری صحبت ه ــم تک ــران فیل اک
ــودک ــینمای ک ــاره س درب

ــان،هنرمنــدانو نکتــهدیگــراینکــهصحبتهــایکارگردان
بازیگــراندربــارهســینمایکودکدرســتمشــابهســالهای
گذشــتهاســت،گویــیهــرســالفیلــمصحبتهــای
هنرمنــداندربــارهســینمایکــودکرابــاردیگــردر
جشــنوارهاینــواکــرانمیکنیــم،صحبــتازضــرورت
ــمکــودک، ــژهاکــرانفیل ــهســالنهایوی ــزکشــورب تجهی
ســاختفیلــمبــرایدنیــایکــودکانبــهجــایبزرگســاالن،
ــع ــودکانورف ــمدرشــخصیتســازیورشــدک ــرفیل تاثی
مشــکالتاکــرانازمــواردیاســتکــهتیتــرتکــراریاخبــار

ــت. ــکلدادهاس ــدانراش هنرمن

چنین جشنواره ای را در افق آرزو داریم   
ــنخواســتههامســئوالن ــهای ــشب ــیاســتدرواکن طبیع
ــرای ــیب ــایفراوان ــدهوعیده ــاعدووع ــایمس ــزقوله نی
ــالهنشــان ــرس ــرراته ــرارمک ــاتک ــدام ــدهدارن ســالآین
میدهــدنمیتــوانبــهایــنوعدههــادلبســتمگــر
اینکــهمســئوالنبــهجــای»آینــدهنزدیــک«واژهایجدیدتر
رامــوردهــدفقــراردارند،جشــنوارهکودکــیرادرافــقآرزو
داریــمکــهمســئوالنازکارهــایانجــامشــدهســخنگویند،
امیدواریــمجشــنوارهایراآغــازکنیــمکــهمســئوالنبگویند
ــا ــم،صده ــورداری ــودکدرکش ــینمایک ــدادس ــالنتع ف
فیلــمکــودکدرســالگذشــتهاکــرانشــدهاســت،تاکنــون
ایــنمیــزانحمایــتازکارگردانــانکــودکداشــتیمواینکه
دههــامانــعراازپیــشپــایکارگردانــانکــودکونوجــوان
ــد ــتقبل»خواه ــلمس ــهفع ــنوارهایک ــهجش ــتیمن برداش
شــد«تنهــایکــهتــازجمــالتمســئوالنباشــد؛مســئوالن
عزیــز!مــاوهنرمنــدانعرصــهکــودکچنیــنجشــنوارهای

ــم. ــقآرزوداری رادراف

تپش تند قلب سینماهای اصفهان برای کودکان/ تنور جشنواره گرم شد

فاطمه کازرونی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

 آشــنایی بــا تاریــخ انقــاب و نظام اســامی و تجدیــد پیمان 
ــواردی اســت کــه باعــث  ــه م ــن راه از جمل ــا شــهیدان ای ب
ــوزه  ــد از »م ــه بازدی ــروه ب ــورای اداری ق ــای ش ــد اعض ش

ــد. ــت برون ــه دول ــران« در هفت ــرت ای عب

ــخ ــدهاســت.تاری ــشدرآم ــهنمای ــالبب ــاعصــارهانق اینج
ــواه ــدهوگ ــالبندی ــارانانق ــتی ــهصالب ــیب ــرانمردان ای
ایــنادعــادرودیــواربغــضآلــود»مخــوفتریــنشــکنجه
گاهرژیــمپهلــوی«اســت.نبــضانســانهــایبیــزارازظلــم
ــر ــسه ــدونف ــیزن ــکانم ــنم ــراندرای ــتمبیدادگ وس

ــد. ــیافت ــهشــمارهم انســانآزادهایب
ــه ــدونال ــارانانقــالبدراینجــاضجــههــازدن اگــرروزیی
مظلومیتشــانگــوشافــالکراشــکافت،اکنــونبــاتبدیــل
ــران« ــرتای ــوزهعب ــه»م ــوفب ــدانمخ ــنزن ــدنای ش
جنایــاتآندورانبــهشــکلملمــوسدرمعــرضدیــدهمه

ــهاســت. ــرارگرفت ــایآزادیخــواهق انســانه
اینجــاجایــیاســتکــههــرایرانــیبایــدحداقــلیکبــاربــه
آنجــابــرودوباتمــاموجــودآنچــهدرگذشــتهاینســرزمین
رخدادهراببینــدوحــسکنــد.بــرهمیــناســاسهمزمــان
ــراه ــههم ــروهب ــورایاداریق ــایش ــتاعض ــهدول ــاهفت ب
ــداز ــهبازدی ــکروزهب ــتاندرســفریی ــگارانشهرس خبرن

ــران«رفتنــد. »مــوزهعبــرتای

قدمت زندان
عملیــاتاجرایــیایــنســاختماندرســال۱۳۱۱بــه
دســتور»رضــاپهلــوی«وبــانظــارتوطراحــیمهندســان
ــدودر ــازش ــورآغ ــهربانیکلکش ــهش ــیدرمجموع آلمان
ســال۱۳۱۶بــاکاربــریزنــدانوبــهنــامتوقیــفگاهعدلیــه
بــهبهــرهبــرداریرســید.پــسازقیــام۱۵خــرداددرســال
ــوی،در ــمپهل ــهرژی ــیعلی ــارزاتمردم ۴۲وگســترشمب
بهمــنســال۵۰دراجــرایدســتور»محمدرضــاپهلــوی«،
کمیتــهمشــترکضــدخرابکاریســاواکوشــهربانیکشــور

شاهنشــاهیبــاالگوبــرداریازدســتگاهامنیتــیانگلیــسدر
ــدانموقــتاطالعــاتشــهربانیتشــکیلشــد. محــلزن

ــل ــنمح ــتگاهمهمتری ــنبازداش ــال۵۱ای ــلس ازاوای
ــود ــیانقالبیــونب ــهاطالعات بازداشــت،شــکنجهوتخلی
ــا ــای۵۰ت ــاله ــدهدرس ــرش ــنادمنتش ــقاس وطب
۵۷تعــدادزیــادیازمبــارزاناعــماززنومــرددر
ــدهو ــتش ــتگیروبازداش ــهدس ــایکمیت ــاته عملی
ــودرا ــانخ ــاج ــرشــکنجهه ــززی ــاننی ــدهایازآن ع

ــد. ــتدادن ازدس
ایـنمـکانبـهعنـوانزنـدانمـدرنایـراندرزمـانخـود
شـناختهشـدهبودوسـاختآنبـهگونـهایاسـتکههیچ

گونـهصدایـیازداخـلبـهبیـرونوبالعکـسنمـیرود.

بخش های زندان
ســاختماناصلــیکمیتــهدرســهطبقــهبــهصــورتمــدور
ــه ــتک ــرادیاس ــیوانف ــدعموم ــدهودارای۶بن ــاش بن
زندانیــانبــهمحــضورودباچشــمانبســتهازمســیرتعریف

ــیشــدند. ــوردادهم شــدهومشــخصعب
ــاقنگهــداری ــدانشــاملبخــشهایــیازقبیــلات ایــنزن
البســه،محوطــهاصلــی،اتــاقشــکنجه،شــکنجهگــران،زیر
ــهدریچــهو ــچگون ــدونهی ــانب ــاتزندانی ۸ومحــلمالق

ــودهاســت. روشــناییب
ــداز ــاالبع ــهح ــهایاســتک ــهگون ــدانب ــنزن فضــایای
گذشــتایــنهمهســالهنــوزهــمبــاورودبــهآناحســاس
خفقــانووحشــتتمامــیوجــودآدمــیراگرفتــهونوعــی

ــد. ــیکن ــوذم ــهدرونآدمنف ــیب ــرسونگران ت

زندانی که موزه شد
بـهگفتـهمدیر»مـوزهعبرتایـران«ایـنبازداشـتگاهدر۲۲
بهمـن۵۷سـاعت۱۶عصرتوسـطمبـارزانانقالبیتسـخیر
وفـروریخـتوبرهمیناسـاسهمـهسـالهدرایـنتاریخو

سـاعت،برنامـهویـژهایدرمـوزهبرگزارمیشـود.
»قاسـمحسـنپـور«افـزود:»پـسازتغییـرکاربـریایـن

آسـیب و بازسـازی کار ایـران، عبـرت مـوزه بـه زنـدان
شناسـیسـاختمانبـانظرمثبـتسـازمانمیـراثفرهنگی
وگردشـگریکشـورآغازوبـااخذنظراتکارشناسـیبهیک

کارگاهآمـوزشتاریـخمعاصـرتبدیـلشـد«.
اوبــابیــاناینکــهایــنمــوزهدرســال۷۹تأســیسوبــهطور
رســمیدرهشــتمبهمــنمــاه۸۲افتتــاحگردیــد،تصریــح
کــرد:»ظرفیــتاســمیایــنبازداشــتگاه۲۰۰نفــراســتاما
درمجمــوعآنزمــان۸۰۰نفــررادرخــودجــایدادهبــود.«
ــردر ــا۳۰۰نف ــد۲۵۰ت ــنازبازدی ــور«همچنی ــنپ »حس
طــولروزبــهویــژهدرمناســبتهــایمختلــفازایــنمــوزه
ــن ــرازای ــزارنف ــته۱۳ه ــالگذش ــت:»س ــردادوگف خب
مجموعــهبازدیــدکردنــدودرنــوروزهــمهــزارو۵۰۰بازدید

کننــدهبــهایــنمــوزهآمدنــد.«
ــده ــدکنن ــترینبازدی ــوزهبیش ــرم ــاراتمدی ــقاظه مطاب

ــت. ــتاناس ــنوتابس ــایبهم ــاهه ــهم ــصب مخت
»قاســمحســنپــور«بخــشپــالکهــایاســامیزندانیــان
سیاســیبازداشــتشــدهدرکمیتــهمشــترککــهدر
راهــرویورودیمــوزهبــاعنــوان»اینجــادیوارهــاســخنمی
گوینــد«بــهدیــوارنصــبشــدهانــدراازبخــشهــایمــورد

ــدگاندانســت. ــهبازدیدکنن عالق
اوهمچنیــنبــهبنــدچهــرههــایمانــدگاربــهعنــواندیگــر
بخــشهــایبــابازدیــدبیشــتراشــارهکــردکــهبــاتصاویــر
زندانیــانبازداشــتشــدههمــراهاســتوآنانــیکــهدراثــر
شــکنجهکشــتهشــدهانــد،درایــنبنــدمشــخصهســتند.

عبرتی ابدی
ــهمــیتــوانازدیوارهایــی درایــنســفریــکروزهچگون
ــه ــیک ــکنجهگاه ــاازش ــدی ــرازحرفن ــهپ ــتک گذش
ــواناز ــیت ــهم ــرد،چگون ــیب ــؤالم ــرس ــانیترازی انس
بنــدبــهبنــدایــنمــکانبــدوندرکواقعــیعبــورکــرد.
ــخ ــنازتاری ــرتگرفت ــرت«اســتوعب ــوزهعب اینجــا»م
ــتو ــاآموخ ــددرسه ــانبای ــودهوهمچن ــانب ــیپای ب

ــراداد. ــوشف گ

شنیدن نوای انقالب در موزه عبرت/اینجا دیوارها سخن می گویند 

http://mehrnews.com


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 عده ای 

مشـتری پروپاقـرص آن و تعـدادی هـم بـه تولیـد آن مشـغول هسـتند.

منطقـه زیبای الموت در اسـتان قزویـن با داشـتن قلعه های تاریخی متعـدد ازجمله 
»حسـن صبـاح«، غارهـای شـگفت انگیز، دریاچـه زیبـای »اوان« و چشـم اندازهای 

طبیعـی پذیرای گردشـگران اسـت.

می گفتنـد مسـافران پاسـپورت به دسـت پشـت مرزهـا منتظـر تحویل شـدن سـال 
۲۰۱8 میـادی نیسـتند، می گفتنـد رویـداد »تبریـز۲۰۱8« تنهـا یک آغاز اسـت و 

قـرار نیسـت امسـال اتفـاق خاصی بیفتـد، امـا افتاد.

گرچـه مرمـت پـل تاریخـی آق قا 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.

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

ــاپاپــوشســنتیاســتکــهتولیــد گیــوهنوعــیکفــشی
واســتفادهازآندراســتانفــارسرواجداشــتهوبــاوجــود
ــدهای ــمع ــوزه ــقهن ــیمناط ــدندربرخ ــوخش منس
مشــتریپروپاقــرصآنوتعــدادیهــمبــهتولیــدآن

ــتند. ــغولهس مش
ــرای ــبب ــادوامومناس ــبک،ب ــتس ــیاس ــوهپایپوش گی
راهپیماییهــایطوالنــیدرمســیرهایناهمــواروبــا
ــشآن ــرادپیدای ــباف ــات،اغل ــنخصوصی ــهای ــهب توج
ــواع ــایران ــشس ــرازپیدای ــیاردورت ــیبس ــهروزگاران راب
ــده ــثش ــرباع ــنام ــدوهمی ــبتدادهان ــانس پایپوشه
ــدبخــورد. ــاافســانههاپیون ــاتاریخچــهپیدایــشگیــوهب ت
گیــوههماکنــونبــانامهــایمختلفــیدربســیاریاز
ــتان، ــاه،کردس ــتانکرمانش ــهاس ــورازجمل ــقکش مناط
اصفهــان، اســتان از وســیعی قســمتهای لرســتان،
چهارمحــالوبختیــاری،شــهرهایآبــاده،کازرون،بهبهــان،
همچنیــنروســتایکمیجــانیــاســنیجاناســتانمرکزی

و...تولیــدمیشــود.
ــی ــهبرخ ــتک ــهایاس ــرانبهگون ــوهازای ــادراتگی ص
ــتریان ــوندالریومش ــنمیلی ــادراتچندی ــاازص آماره
پــروپــاقــرصآنورآبــیحکایــتدارد.حتــیدربرخــی
ــوهدرصــدر ــدکردســتانوکرمانشــاهگی ــامانن اســتانه

ــراردارد. ــتیق ــعدس ــادراتصنای ص
ــی ــم،جای ــارسمیروی ــهاســتانف ــزارشب ــنگ ــادرای ام
ــود، ــوبمیش ــوهمحس ــموگی ــتوخات ــدمنب ــهمه ک

جایــیکــهگیوههایــیمتناســببــاســلیقهروزدرآن
تولیــدمیشــود.

ازجملــههنرمندانــیکــهدرایــنحــوزهدســتبــهابتــکار
ــیدر ــالق،کارگاه ــایخ ــننیروه ــهکارگرفت ــاب زدهوب
زمینــهگیــوهدوزیراهانداختــه،صبــاحســینیاســتکــه

ــدزدهاســت. ــههــمپیون ــازارراب ــروب هن
ویگفــت:درابتــدا،کارایــنگــروهتهیــهوتولیــدکیــفو
ــوآورییکــیاز ــان ــودکــهپــسازمدتــیب کفــشچــرمب

ــم. ــیکردی ــهطراحــیگیوههای ــدامب طراحــان،اق

پاپوشی سنتی با قدمت ۳ هزار سال
ــه ــیک ــونگیوههای ــارسپیرام ــتانف ــداس ــنهنرمن ای
طراحــیوتولیــدمیشــودمیگویــد:گیوههایــیکــه
ــاقدمــت۳هــزارســالدرایــرانهنــوز تولیــدمیکنیــمب
پابرجاســت،امــافقــطبــهخاطــراینکــهیــکنــوعویــک

ــفانهمنســوخشــدهاســت. ــدداردمتأس بُع
ــابیــاناینکــهازرویههــایاصلــیگیــوهســنتیکــه ویب
ــد: ــهمیده ــود،ادام ــتفادهمیش ــتاس ــکاس ــخارگانی ن
بــااســتفادهازچــرمارگانیــکمجموعــهکفشهــایمــدرن
ــامــوادیازجملــهچــرمو ــازارهســتراب کــهامــروزهدرب
ــورداســتقبال ــهخوشــبختانهم ــمک ــدمیکنی ــوهتولی گی

قــرارگرفــت.
را ســنتی پاپوشهــای هنرمنــد، تولیدکننــده ایــن
ــردهو ــوانک ــاعن ــیپ ــرایراحت ــشب ــبترینکف مناس

ــم ــیداری ــایمختلف ــرانگیوهه ــرای ــد:درسراس میگوی
بــراینمونــهدرشــهرکرد،کردســتانودیگــرنقــاطکشــور
ــارسرا ــوهف ــاآنچــهگی ــرســنتیوجــوددارد،ام ــنهن ای
متفــاوتمیســازد،نــوعگرهــیاســتکــهآنرامیســازد
درحالیکــهدیگــرگیوههــابافــتهســتند،ازایــنرو
ــرود،آنقســمت ــنب ــتازبی ــکبخــشازباف ــهی چنانچ
خــرابمیشــود،امــاگــرهگیــوهفــارسدرصــورت
ــاختار ــدوس ــیبینمیبین ــچآس ــمهی ــدنه ــیش قیچ
ــده ــارس»رووال«نامی ــالحدرف ــهبهاصط ــوهک ــیگی اصل

ــیرود. ــننم ــتازبی ــیاس ــیرازهاصل ــودوش میش
حســینیویژگــیگیــوهفــارسکــهآنراازدیگــر
را میســازد متفــاوت ایرانــی ســنتی پاپوشهــای
ــخ ــردن ــد:کارب ــمردهومیافزای ــودنآنبرش ــکب ارگانی
ــر ــزازدیگ ــارسآنرامتمای ــوهف ــتگی ــیدردوخ طبیع
ــا ــهالیافه ــهبقی ــبتب ــخنس ــران ــازد،زی ــامیس نمونهه

بهتــروبادوامتــراســت.

راحتــی و خنکــی پــا در گیــوه فارس/عــدم 
وابســتگی بــه ارز و مــواد اولیــه خارجــی 

ــارسرا ــوهف ــادرگی ــیپ ــیوخنک ــالراحت اودرعینح
ــه ــد:وقتیک ــمردهومیگوی ــایآنبرش ــرتفاوته ازدیگ
ــچفشــاری ــارساســتفادهمیشــود،هی ــوهســنتیف ازگی
متوجــهپــانیســتوبهآســانیهــمتمیــزمیشــود،
دیگــرتمایــزگیــوهفــارسنســبتبــهدیگــرنقــاطایــران

میـراث ایــران

احیای پاپوش سنتی به شیوه مدرن و خالقانه؛ 
با »گیوه« تا ونیز رفتیم!

هادی فتحی
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ــرایتمیــزکــردنگیــوهدر اســتفادهازِگلگیــوهاســت؛ب
دیگــرنقــاطایــرانآنرامیشــویندیــاازمایعــاتدیگــری
ــارسازِگل ــتانف ــهدراس ــددرحالیک ــتفادهمیکنن اس

اســتفادهمیشــود.
ــنتی ــوهس ــتریگی ــترینمش ــدبیش ــویهنرمن ــنبان ای
و میکنــد عنــوان جامعــه مرفــه اقشــار را فــارس
میگویــد:حتــیبــرایمراســمعروســیوشــادیاســتفاده

ــت. ــدهاس ــجش ــوهرای ازگی
حسـینیبـااعـالماینکـهگیـوهیـکتولیـدداخلیاسـتو
هیچگونـهوابسـتگیبهارزومواداولیهسـاختخـارجندارد،
عنـوانمیکند:نخگیوهدرروسـتاهاتوسـطبانوانریسـیده
میشـودوبانوانـیکـهدرروسـتاهاایـن»رووال«راآمـاده

میکننـددرمسـیرکارآفرینـیقـرارمیگیرند.
ــرمجموعــه ــتکــهبــهگفتــهمدی ــیاس ایــندرحال
ــنتی ــرس ــهدرهن ــانیک ــدادکس ــنتیتع ــایس گیوهه
ــاید ــدکهســتندوش ــدان ــارسباقیماندهان ــوهدوزیف گی
ــنکار ــهای ــرب ــکنف ــارس،ی ــهرهایف ــکازش ــری دره

ــد. ــغولباش مش

با گیوه فارس تا ونیز
اوازصــادراتتولیــداتســنتیفــارسدرزمینــهگیــوههــم
ــارس ــایف ــیازگیوهه ــد:بخش ــدومیافزای ــرمیده خب
ــه ــتیمک ــنهس ــرای ــدهوپیگی ــاارسالش ــزایتالی ــهونی ب
ــنکاررا ــاای ــایاروپ ــهبازاره ــکاوبقی ــیاوآمری ــرایآس ب

ادامــهدهیــم.
را خارجــی مشــتریهای اســتقبال درعینحــال وی
ــای ــتبازاره ــیمثب ــد:ویژگ ــمردهومیگوی ــوببرش خ
ــکرا ــاختههایارگانی ــهدستس ــتک ــناس ــیای اروپای
بســیارمیپســندندومــورداســتقبالقــرارمیدهنــد.
حســینیدرمــوردشــکلوفــرمخــاصگیــوهعنــوانکــرد:
نخــیبــودنایــنکفــشســنتیآنرامناســببــرایحفظ
پــاکــردهووقتــیپوشــیدهمیشــودحالــتپــارابــهخــود
میگیــردوهیــچفشــاریبــهپــاواردنمیکنــد،حتــیمــا
گیوههــایپاشــنهدارتولیــدکردیــمکــهموردپســندبانــوان

اســت.
ــد ــدهــماشــارهمیکن ــهمشــکالتتولی ــنب ــنکارآفری ای
ومیگویــد:ازآنجاکــهتولیــدگیــوهکاربســیاربزرگــی
ــاز ــوه«آغ ــکگی ــیی ــرایران ــعار»ه ــاش ــت،کارراب اس
ــت ــیرارعای ــواردعلم ــیم ــهتمام ــماینک ــم،بهرغ کردی
ــور ــهکش ــهب ــیک ــایبیکیفیت ــاکفشه ــم،ام میکنی

واردمیشــود،کمــیکارراســختمیســازد.
حســینیبااینوجــودازداشــتنمشــکلعدمحمایــت
ــکلی ــامش ــبختانهم ــد:خوش ــدومیگوی ــهنمیکن گالی
ــمار ــهش ــنب ــراکارینوی ــتیمزی ــتنداش ــتحمای ازباب
مــیرودکــههنــریمنســوخرااحیــاکــردهاســت؛
ــهســر پشــتیبانیداشــتیمامــاازنظــرمالــیدرمضیقــهب

. میبریــم
ــام ــتن ــطدول ــدتوس ــتیبانیازتولی ــهپش ــازب ویازنی
ــی ــوهمبتن ــتگی ــکجف ــدی ــد:تولی ــردومیافزای میب
ــان ــازیزم ــتآمادهس ــاعتجه ــش،حــدود۳۰س ــردان ب
ــش ــانراکاه ــازم ــمت ــیرابافتی ــرههای ــهزی ــردک میب
دهــد،درنهایــتتــا۲۰ســاعتممکــناســتزمــانتولیــد

ــد. ــشده راکاه

ــا ۷۰  ــن ۵۰ ت ــنتی میانگی ــوه س ــت گی ــک جف ی
ــه دارد  ــان هزین ــزار توم ه

ــنتی ــوهس ــتگی ــکجف ــدی ــینیتولی ــهحس ــهگفت ب
بهطــورمیانگیــن۵۰تــا۷۰هــزارتومــانهزینــهداردکــه
دربازارهــایداخلــیبیــن۱۵۰تــا۲۰۰هــزارتومانبســته
ــت ــاقیم ــهب ــود،البت ــهمیش ــهعرض ــوادبهکاررفت ــهم ب

ــاًل ــهکام ــدک ــرمباش ــرهآنچ ــرزی ــماگ ــمداری ــره باالت
ــت. ــکاس ارگانی

ــوه ــد:گی ــتهومیگوی ــاددانس ــیارزی ــوهرابس اودوامگی
ــود ــدننمیش ــادش ــاگش ــارکوچــکی ــواندچ بههیچعن
ــل ــودنخاصیــتارتجاعــیداردامــاقاب ــخب ــهخاطــرن وب
ــردنازِگل ــزهک ــرایپاکی ــوانب ــتومیت ــواس شستش
گیــوهاســتفادهکــردکــهمنحصــربــهاســتانفــارساســت.
ایــنهنرمنــدگیــوهدوزازعــدمورودکشــورهایدیگــردر
ــدو ــندیمیکن ــرازخرس ــنتیاب ــوشس ــنپاپ ــدای تولی
میگویــد:خوشــبختانهبــاوجــودیکــهدردیگــرتولیــدات
ســنتیوصنایعدســتیشــاهدورودبرخــیکاالهــای
ــوز ــههن ــنزمین ــتیم،درای ــیهس ــرایران ــتغی بیکیفی

ــدهنشــدهاســت. ــوردیدی م
ــه ــتهک ــکلگذش ــوهدوزیازش ــد:گی ــدمیکن ویتأکی
ــای ــرمبن ــدهوب ــود،خارجش ــاگردیب ــتاد،ش ــوراس بهط

ــود. ــدمیش ــوزشدادهوتولی ــشآم دان

گیــوه ثبــت ملــی نشــده/اولویت بــا گبــه، خاتــم و 
منبــت اســت

ــتی ــگریوصنایعدس ــی،گردش ــراثفرهنگ ــرکلمی مدی
اســتانفــارسمیگویــد:گیــوهثبــتملــینشــدهزیــرابــه

ایــنســادگینیســت.
مصیــبامیــریبــابیــاناینکــهســهموضــوعاصلــیبــرای
ــوان ــته،عن ــتداش ــارساولوی ــتانف ــیدراس ــتمل ثب
میکنــد:خاتــم،منبــتوگبــهدرجریــانثبــتملــیقــرار
گرفتنــدکــهتــازهموفــقشــدیم»منبــت«آبــادهراپــساز

ــم. ــیکنی ــتمل ــیوثب ــامعرف مدته
اوبااینوجـودثبـتملـیخاتـموگبـهفـارسرااولویـت
میـراثفرهنگـیاسـتانمیدانـدومیگویـد:اینهـادر
اهمیـتقـرارداردوزماننیـازداردتـابهثبتملیبرسـند.
امیــریبیــمونگرانــیتصاحــبهنــرگیوهبافــییــا
ــح ــردهوتصری ــوهدوزیراتوســطدیگــرکشــورهاردک گی
ــد:بعضــیصنایعدســتیوهنرهــایســنتیخــاص میکن
ــتو ــه،منب ــهخاســتگاهگب ــراینمون ــااســت،ب کشــورم
ــراغ ــهس ــدب ــابای ــتوم ــارساس ــتانف ــازیاس خاتمس
ــد ــرارمیکنن ــههمــهاق ــیدرصنایعدســتیک ــوارداصل م

ــم. ــت،بروی ــهاینجاس ــقب متعل
ــتی ــگریوصنایعدس ــی،گردش ــراثفرهنگ ــرکلمی مدی
ــانیســت ــهآنمعن ــنب ــهای ــتک ــداس ــودمعتق بااینوج
کــهبــهدنبــالثبــتملــیگیــوهنباشــیم،تأکیــدکــرد:این

ــد. ــتدارن ــااولوی ــامهمترینه ــوددارد،ام ــکانوج ام
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میـراث ایــران

کل  اداره  گردشــگری  معــاون   
آذربایجــان  فرهنگــی  میــراث 
ــا ۱۰۰ درصــد  ــد تقریب شــرقی می گوی
هتل هــای تبریــز پــر اســت، همیــن باعــث شــده مســافران 
زیــادی ســرگردان بماننــد و کمبــودی خوشــحال کننده در 

تبریــز احســاس شــود.

آمدنـد،برخـالفآنچهتصـورمیکردیم،امسـالمسـافرانبه
تبریـزآمدند.میگفتندمسـافرانپاسـپورتبهدسـتپشـت
مرزهـامنتظـرتحویلشـدنسـال۲۰۱۸میـالدینیسـتند،
میگفتنـدرویـداد»تبریز۲۰۱۸«تنهـایکآغازاسـتوقرار

نیسـتامسـالاتفاقخاصـیبیفتد،امـاافتاد.
حــاالدرنیمههــایشــهریورماه،معــاونگردشــگریادارهکل
ــب ــد:»ضری ــرقیمیگوی ــانش ــیآذربایج ــراثفرهنگ می
اشــغالهتلهــایتبریــزواســتانتقریبــا۱۰۰درصــد

ــرشــدهاســت! ــنیعنــیظرفیــتپ اســت.«ای
حــاالمســافرانازتاکســیهای»ازمــنبپــرس«ســراغ
ــدکــهشــبهابیــرون ــارکمســافررامیگردن ســوییتوپ
ــادیگــر ــیی ــهائلگل ــد.اگــرشــبهاب نماننــدکــهمیمانن
پارکهــایبــزرگتبریــزســریبزنیــد،بــاچادرهــای
ــادیمواجــهمیشــویدکــهپناهــگاهمســافرانپایتخــت زی

ــدهاند. ــالمیش ــورهایاس ــگریکش گردش
ــن ــئوالنای ــهروندانومس ــرایش ــهب ــنصحن ــایدای ش
ــای ــم»ج ــزه ــرهدرتبری ــهباالخ ــدک ــرباش ــهردلپذی ش
ســوزنانداختــننیســت«امــاایــنموضــوعبــرایمســافران
ــات ــیتبلیغ ــاکل ــد»ب ــامیگوین ــت.آنه ــایندنیس خوش
ــه ــزراب ــالمتبری ــاناس ــگریجه ــتگردش ــارهپایتخ درب
ــی ــاقخال ــدوحــاالیــکات عنــوانمقصــدانتخــابکردهان

درهتلهــایایــنشــهرپیــدانمیشــود.«
ــم ــزرگبزنی ــویب ــکتابل ــزی ــدرویدربتبری ــاالبای ح
ــافران ــتمس ــدذهنی ــنمیتوان ــراســت«وای ــتپ »ظرفی
ــعه ــیدرمســیرتوس ــهتازگ ــهب ــهرمانک ــهش رانســبتب
گردشــگریقــرارگرفتــهاســت،عــوضکنــد.اینکهبســیاری
ــپس ــندوس ــرگردانباش ــهرس ــطحش ــافراندرس ازمس
برگردنــدبــهشهرشــان،اینکــهمســافرانبعــدازبرگشــتنبه
شهرشــانبــههــردوســتوآشــناییبگوینــد»تبریــزشــهر

ــینیســت. ــرایمســافرتنیســت«،اتفــاقخوب ــیب خوب
ــر ــشوه ــدخدابخ ــممجی ــارزاده،ه ــماعیلجب ــماس ه
اســتانداردیگــریکــهرویکاربیایــد،بــرضــرورتاحــداث
ــیاز ــهیک ــلک ــد.هت ــدمیکن ــهرتاکی ــنش ــلدرای هت

مهمتریــنزیرســاختهایگردشــگریاســت.
فرشــادرســتمی،معــاونگردشــگریادارهکلمیــراث
ــه ــهب ــاتوج ــد:»ب ــرقیمیگوی ــانش ــیآذربایج فرهنگ
ــورت ــز۲۰۱۸«ص ــداد»تبری ــوردروی ــهدرم ــیک تبلیغات
گرفتــهبــودخوشــحالیمکــهاکنــونشــاهداینهســتیمکه
تبریــزبــهعنــوانیکــیازمقاصــدگردشــگریمهــمتوســط

ــت«. ــدهاس ــابش ــگرانانتخ گردش


»حضور مسافران، بستر سرمایه گذاری را امن می کند«
اوکمبــودهتــلرایــکموضــوعقابلتوجــهمیدانــد:
»مجــوزســاخت۲۵هتــلراصــادرکردهایــمکــهبــااحــداث
ــهظرفیــتهتلهــایاســتان ایــنهتلهــا۳هــزارتخــتب

اضافــهخواهــدشــد«.
امنیـت موجـب را تبریـز در مسـافران حضـور رسـتمی
سـرمایهگذارانمیدانـدوتوضیـحمیدهـد:»سیاسـتهای
دولـت،اسـتقبالمسـافرانودیگـرپتانسـیلهایتبریـز،
بسـتریامـنبـرایسـرمایهگذارانایجـادمیکنـدتـابـه

سـاختواحـداثهتـلدرایـنشـهربپردازنـد.«
غیررسـمی اقامتگاههـای موضـوع میـان، ایـن در البتـه
و هتلهـا کمبـود میشـود. مطـرح نیـز مسـافران بـرای
هتلآپارتمانهایمناسـبازمشـکالتتمامشـهرهایایران
بهشـمارمیآیدواقامتگاههایغیررسـمیدرسراسـرکشور،
یـکرسـمیتخاصـییافتهاسـت.حـاالتبریـزهمبـاحجم

بـاالیمسـافران،بـهآندسـتهازشـهرهامیپیونـدد.
امــامدیــرکلمیــراثفرهنگــی،صنایعدســتیوگردشــگری
آذربایجــانشــرقیازپلمــپاقامتگاههــایغیررســمی
ــگران ــیازگردش ــد:»بخش ــدارمیگوی ــد.آب ــرمیده خب
داخلــیوخارجــیتوســطافــرادســودجوبــهمراکــزاقامتــی
غیرمجــازوشــخصیهدایــتشــدهواســکانمییافتنــدکــه
ــونو ــرنظــارتخــالفقان ــدنهادهــایمربوطــهدرام ازدی

الزمبــهپیگیــریقانونــیبــود.«
بـهگفتـهآبـدار،فعالیتایـناقامتگاههـاخسـارتهایمادی
ومعنـویرابـهدنبـالدارد:»خانههـایمسـافرکـهبـامجوز
فعالیـتمیکننـد،مجـازبـهپذیـرشمسـافرانهسـتندکه

تعـدادایـنخانههـانیـزمعدودومشـخصاسـت.«

پیچ و خم ساخت هتل 
ســرمایهگذارانکــهدرایــنطــرفقضیــهایســتادهاند،حــاال
ــد ــایجدی ــداثهتله ــرایاح ــادیالزمراب ــهاقتص توجی
ــدر ــلآنق ــداخــذمجــوزوســاختهت ــارون ــاآی ــد،ام دارن

آســاناســت؟
ســرمایهگذاراندرجلســاتمختلفــیکــهبــااســتاندار
ــا ــدماهه ــه»بای ــدک ــتهاند،گفتهان ــرقیداش ــانش آذربایج
بــرویوبیایــیتــابتوانــیمجــوزبگیــری.«بــهگفتــهآنهــا،
گرفتــنمجــوز»تــازهاولسختیهاســت.«چــراکــهجنــگ
ودعــوابــاشــهرداریســرعوارضهــایکالنونجومــیتــازه

ــود. ــروعمیش ش

شــهرداریتبریــزتصمیــمگرفتــهکــهبــرایســاخت
هتــلعوارضــیدرنظــرنگیــردوهمیــنهــمبــرای
ســرمایهگذارانموضوعــیخوشــحالکنندهاســتامــایکــی
ــه»در ــردک ــفمیک ــهایتعری ــرمایهگذاراندرجلس ازس
ــوانتمــام کشــورهایاروپایــیدرعــرضنیــمســاعتمیت
ــردایهمــان کارهــایاداریاحــداثهتــلراانجــامدادوف

ــرد.« ــروعک ــازراش ــاختوس روزس
حــاالبرخــیازســرمایهگذارانبــرایــنباورنــدکــهاگــراقدام
ــارو ــردرفصــلبه ــزبیشت ــد،تبری ــلکنن ــهســاختهت ب
تابســتانشــاهدحضورمســافراناســتوهتــلداریدردیگر

ــدارد. فصلهــایســالتوجیــهاقتصــادین
ــاره ــگریدراینب ــوزهگردش ــالح ــی،فع ــرمهرخان جعف
تبریــز در اجرایــی کالن »سیاســتهای میگویــد:
میتوانــدبــهگونــهایباشــدکــهایــننگرانــیبهجــاومهــم

ســرمایهگذارانراحــلکنــد.«
بـهگفتـهاو،برنامهها،همایشهـاوکنگرههایمهـمتبریزدر
فصـلتابسـتانبرگـزارمیشـودومهمانـانایـنبرنامههاکه
ازتهـرانیـادیگـرشـهرهامیآیندباعـثمیشـوندظرفیت

هتلهاپرشـودومسـافرانسـرگردانشـوند.
مهرخانــیتوصیــهمیکنــد:»اگــربــهگونــهایبرنامهریــزی
کنیــمکــهبرنامههــایمهممــاندرفصــلپاییــزوزمســتان
ــد ــورمییابن ــزحض ــردرتبری ــافرانکمت ــوالمس ــهمعم ک
برگــزارشــود،هــمهتلهــاخالــینمیماننــدوهــم

ــوند«. ــهنمیش ــکلمواج ــامش ــدگانب برگزارکنن
ــد:»در ــالمطــرحمیکن ــوانمث ــهعن ــرهکیــشراب اوجزی
ــیار ــبوبس ــواینامناس ــشه ــرهکی ــتانجزی فصــلتابس
گرمــیداردوبــههمیــنخاطــرمقصــدخوبــیبــرای
گردشــگرانتابســتانینیســتبــههمیــندلیــلمســئوالن
ــای ــرایتوره ــژهایب ــایوی ــاتومزای ــهرتخفیف ــنش ای
ــن ــهای ــدب ــمبای ــاه ــهم ــدک ــرمیگیرن ــتانیدرنظ تابس

ــم«. ــلکنی ــیوهعم ش


سال بعد نوبت ما خواهد بود
ــر ــراردارد،درنیمــهپ ــهق ــنطــرفقضی ــزدرای حــاالتبری
ــرق ــوانغ ــرلی ــهپ ــهدرنیم ــتک ــناس ــمای ــوان.مه لی
ــم ــم؛بتوانی ــرونبیایی ــربلندازآنبی ــمس ــویموبتوانی نش
ــرای ــهراب ــموعرص ــشبدهی ــانراافزای ــتخودم ظرفی

ــم. ــمکنی ــهرفراه ــکجهانش ــهی ــدنب ــلش تبدی
ــدســعی ــابای ــد؛ام ــرکردن ــاراغافلگی امســالمســافرانم
ــاهــزاران ــرکنیــم،ب ــاآنهــاراغافلگی کنیــمســالبعــدم

ــا. ــیدرهتله ــادهپذیرای ــاقآم ــزارات ه

ظرفیت تکمیل/ کمبود هتل در تبریز احساس شد
 بهنام عبداللهی
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میـراث ایــران

ــه یحیــی یکــی از کهــن تریــن محوطــه هــای تاریخــی   تپ
ــوان  ــه عن ــه از آن ب ــی رود ک ــمار م ــه ش ــرق ب ــدن ش تم
حلقــه وصــل حــوزه ســند و مصــر یــاد مــی شــود امــا ســال 
هاســت کــه ایــن محوطــه تاریخــی مــورد بــی مهــری قــرار 

ــه اســت. گرفت

ــیاز ــفیک ــاهدکش ــلش ــالقب ــدس ــانچن ــتانکرم اس
ــه قدیمــیتریــنمحوطــههــایتاریخــیدرکنــارهرودخان
هلیــلبــودازایــنتمــدنتاریخــیبــهنــام»ارت«یــادمــی
ــنمحوطــهقدیمــی ــوحهــایکشــفشــدهدرای شــودول
تریــنخطــوطنوشــتهشــدهتوســطبشــررادرخــودجــای
دادهبــود،ازآنزمــانتــاکنــوننــهتنهــاکاووشهــادرایــن
منطقــهمتوقــفشــدبلکــهتحقیقــاتعلمــیبــرایبرمــال
ــی ــلنامعلوم ــهدالی ــمب ــدنه ــنتم ــایای ــدنرازه ش

ــفشــدهاســت. متوق
ــودچــون ــدازایــنمســالهمتعجــبب امــاخیلــیهــمنبای
اســتانکرمــانســابقهچنیــناقداماتــیرادرکارنامــهخــود
ــرازتمــدنارتوتپــه دارد،تنهــاچنــدکیلومتــرآنســوت
ــه ــیخفت ــهتمدن ــدلدرشهرســتانارزوئی ــارصن هــایکن
ــتو ــاکبرداش ــرازخ ــال۱۳۴۳س ــهدرس ــودداردک وج
دومرتبــهدرهمــانســالهــامــوردکاووشقــرارگرفــتاما
همــهچیــزدرخصــوصتمــدنتپــهیحیــیهــممســکوت

ــدهاســت. مان
ــا ــدوب ــهندارن ــنتپ ــودای ــیازوج ــاناطالع ــردمکرم م
وجــوداکتشــافاتقابــلتوجهــیکــهدرایــنمنطقــهصورت
گرفــتامــاتورهــایگردشــگریکــهبــهکرمــانمــیآینــد

هــمازایــنمحوطــهوبناهایــیکــهرویایــنتپــهبنــاشــده
اســتچیــزینمــیداننــد.

ــکونت ــالس ــزارس ــتدارای۷ه ــیدرحقیق ــهیحی تپ
بشــریازدوراننوســنگیاســتوگفتــهمــیشــود
ــی ــرانب ــدنای ــهدرتم ــنمنطق ــیدرای ــتمرارزندگ اس

ــت. ــودهاس ــابقهب س
ــهوصــل ــنتمــدنحلق ــانای ــتانشناس ــالمباس ــقاع طب
بیــنتمــدنحــوزهدرهســند،شــهرســوخته،تمــدنهلیــل،
تمــدنفــارس،شــوش،بیــنالنهریــنومصــربــودهاســت.
ایــنمنطقــهجــزونخســتینمــکانهایــیبــودهکــهانســان
درآنیکجانشــینیراتجربــهکــردهوتمدنــیدرایــنمنطقه
شــکلگرفتــهکــهموجــباســتمراردرهــزارههــایمختلف

بــودهاســت.
ــنو ــدوچی ــدنهن ــانتم ــخدان ــیازتاری ــدبرخ ــرچن ه
ــههــایشــهرنشــینی ــابیــنالنهریــنرانخســتینتجرب ی
انســانمــیداننــدکــهطبــقدادههــایبــهدســتآمــدهدر
ایــنمنطقــه،ایرانــیهــاســالهــاقبــلازســایرتمــدنهــا

ــد. شهرنشــینیراآغــازکــردهبودن
ــنتپــهارتفاعــیمعــادل۲۰متــروقطــریمعــادل۱۸۷ ای
ــه ــنمنطق ــهدرای ــنک ــاتکرب ــقآزمایش ــردارد،طب مت
صــورتگرفتــهبقایــایخانــههایکشــفشــدهدربرخــیاز
الیــههــایســطحیایــنتپــهمربــوطبــه۱۳۴۳ســالقبــل
ازمیــالدبــودهاســت،نخســتینکاووشهــادرایــنتپــهدر
ســال۱۳۴۲انجــامشــدهواشــیایمختلــفدرکنــارآثــاری
ازقلعــهوخانــههــاپدیــدارشــدهاســتکــهمصالــحاصلــی
خانــههــاازخشــتخــامبــودهوداخــلخانــههــانیــزدارای

رنــگآمیــزیبــودهاســت.

آثــاریازســنگصابــون،مهــرههــا،ظــروفســفالی،
ــت ــهیاف ــنمنطق ــوحدرای ــه۲۴ل ــزاروالبت ــتخوان،اب اس
ــدن»ارت« ــواحتم ــونال ــمهمچ ــواحه ــنال ــهای ــدهک ش
ــد،ایــنلــوحهــا۳۸۰۰ســالقدمــت رزمگشــایینشــدهان
دارنــدوثابــتمــیکننــدهمزمــانبــاتمــدنعیالمــیمردم

ــد. ــودهان ــزدارایخــطب ــینی ــدنیحی تم

سال ها از آخرین کاووش در تپه یحیی می گذرد
ــی ــنوغن ــیازبزرگتری ــوانیک ــهعن ــیب ــهیحی ازتپ
ــاد ــهی ــیدرخاورمیان ــانشناس ــایانس ــنکارگاهه تری
ــه ــاتوجــهب مــیشــودوگفتــهمــیشــودایــنتمــدنب
ــرای ــگاهیب ــددانش ــیتوان ــهداردم ــیک ــتوغنای قدم
ــرایمطالعــهنخســتینتمــدنهــای باســتانشناســانب

ــد. ــریباش بش
ــدکــه ــودهان ــیایــنمــردمدارایتمدنــیغنــیب درحال
ــن ــیدرای ــارتمدن ــلازمیــالدآث درســالهای۲۲۰۰قب
ــیدر ــفزندگ ــلتوق ــهدلی ــده،اینک ــفش ــهمتوق منطق
ــادر ــدهام ــخصنش ــتمش ــودهاس ــهب ــهچ ــنمنطق ای
ــاریازتمــدناســالمییافــتشــده ــنتپــهآث اطــرافای

ــت. اس
ــای ــهه ــودمحوط ــاوج ــراب ــتچ ــخصنیس ــوزمش هن
تاریخــیکــهبســیاریازتئــوریهــایتاریخــیدانشــمندان
رازیــرســوالمــیبــردهنــوزدانشــمندانایرانــینتوانســته
انــدداشــتههایشــانرادرزمینــهتمــدنغنــیایــرانبــهرخ
تمــدنهایــیبکشــندکــهبــهاشــتباهبــهعنــواننخســتین
ــگاهها ــطدردانش ــرعخ ــامخت ــینوی ــایشهرنش تمدنه

معرفــیمــیشــوند.

فراموشی تمدن ۷ هزار ساله/ تپه تاریخی خاک می خورد
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ــگاههای ــیودانش ــراثفرهنگ ــدمی ــیرس ــرم ــهنظ ب
کشــوربایــدکارمنســجموعلمــیرادرخصــوصادامــه
ــیاز ــایباستانشناس ــهدادهه ــداومارائ ــاوت کاووشه

ــد. ــازکنن ــی«آغ ــهیحی تمــدنهــای»ارت«و»تپ
امــااگــرنگاهــیبــهوضعیــتکنونــیایــندوتپــهبیندازیــم
ــار ــیرامــیبینیــم.تپــهکن ــنناتوان ــاحــدودیدلیــلای ت
ــدهو ــاش ــتره ــیرودسالهاس ــیههلیل ــدلدرحاش صن
نگرانــیهــادرزمینــهفرســایشبــادیوآبــیهــرروز
بیشــترمــیشــودوازتپــهیحیــینیــزکمتــرکســیاطــالع
داردومــردممحلــیاطــرافایــنتپــهنیــزمــیگوینــدنــه
ــنمــکانآوردهنمــیشــوندبلکــه ــهای تنهــاگردشــگرانب
بــهجــزچنــدنگهبــانکــهازمنطقــهحفاظــتمــیکننــد
هیــچاقــدامقابــلتوجهــیبــرایمعرفــیایــنمنطقــهانجام

نشــدهاســت.

مختــاراســکندرزاده،نماینــدهمیــراثفرهنگــیدرارزوئیــه
ــا ــد:م ــیگوی ــهم ــنتپ ــتای ــنوضعی ــوصآخری درخص
انتظــارداریــمایــنتمــدنتاریخــیکــهمظلــومواقــعشــده
اســتازوضعیــتکنونــیخــارجشــودومــوردتوجــهجوامع

علمــیوتاریخــیکشــورقــرارگیــرد.

ــاک  ــای خ ــه ه ــر الی ــدن زی ــال تم ــزار س ۷ ه
فرامــوش شــد

ویافــزود:تمــدن۷هــزارســالهتپــهیحیــیازدوران
ــالد ــلازمی ــالقب ــزارس ــا۵ه ــدهوت ــازش ــنگیآغ نوس

ســکونتگاهبــودهاســت.
اســکندرزادهبیــانکــرد:
از قبــل منطقــه ایــن
انقــالبتوســطدوتیــم
کاووششــدهکــهمنجــر
بــهکشــفیاتقابــلتوجهــی
شــدهاســتکــهمــیتــوان
بــهمجســمهدوگانــهاشــاره

ــرد. ک
ویبیــانکــرد:الــواحگلــی
ــه ــنمنطق ــتیدرای وخش
کشــفشــدهوقابلیــتتوســعهکاووشهــادرمنطقــهوجود
ــیروی ــایمطالعات ــرکاره ــاردیگ ــکب ــمی داردوامیدواری

ایــنتپــهآغــازشــود.
ویبــهوجــودهفــتالیــهفرهنگــیدرتپــهیحیــیاشــاره
کــردوگفــت:ایــنتپــهمجموعــهایازآثــاروتمــدن
ــادوران ــنگیت ــنازدوراننوس ــرانزمی ــایبشــریدرای ه

ــت. ــانیاناس ساس
ازفعــاالنمیــراثفرهنگــی محمــداســالمییکــی
ــی ــنتمدنهای ــهیحیــییکــیازکهــنتری اظهارداشــت:تپ
اســتکــهدرایــرانوجهــانکشــفشــدهامــامتاســفانهآن

طــورکــهبایــدبــهایــنمحوطــهتوجــهنشــدهومدتهاســت
ــه ــنمنطق ــتانشناســیدرای ــیوباس ــاتعلم ــهمطالع ک
ــیاز ــییک ــهیحی ــهتپ ــتدرصورتیک ــدهاس ــامنش انج
مکانهــایبکــریاســتکــههــزارانســالازدوراننوســنگی
بــهبعــدســکونتگاهانســانبــودهاســت.بســیاریازیافتــه
هــایموجــوددرایــنمنطقهســربهمهــرمانــدهانــدوهنوز
ــن ــطحبی ــکاندرس ــنم ــیای ــتایمعرف ــیدرراس اقدام
المللــیصــورتنگرفتــهاســتدرواقــعاهمیــتعلمــیایــن
ــلمقایســه ــتقاب ــارصنــدلدرجیرف ــهکن ــاتپ محوطــهب

ــت. اس
ــه ــزدرشهرســتانبافــتوارزوئی ــزود:گردشــگرینی ویاف
بیشــتردرزمینــههــایطبیعــتگــردیرونــقداردو
ــیدر تقریبــامــردمکرمــانهــمنمــیداننــدچنیــنتمدن
ایــناســتانوجــودداشــتهاســت،سرشــاخههــایرودخانــه
ــن ــیتری ــیازغن ــهیک ــنرودخان ــرافای ــلرودواط هلی
ســایتهایتاریخــیایــرانمحســوبمــیشــودامــاکمبــود
ــیده ــئوالنط ــبمس ــزیمناس ــهری ــدمبرنام ــاروع اعتب
ــقرا ــنمناط ــهرویای ــازهکاووشومطالع ــراج ــایاخی ه

ــد. نمــیده
اســالمیبیــانکــرد:بســیاریازتمدنهــایهــمعصــربــاتپه
ــل یحیــیماننــدشــوشهــرچنــدکــهازنظــرقدمــتقاب
ــد ــیماننــدخــطراندارن ــاعناصــرتمدن توجــههســتندام
واینکــهتوجــهالزمبــهایــنمحوطــهتاریخــینشــدهاســت
جــایســوالداردومســئوالنبایــددرایــنزمینــهپاســخگو

باشــند.
ویگفــت:بیشــتریناشــیاییافــتشــدهدرایــنمنطقــهاز
جنــسســنگصابــوناســتوظرافتــیکــهدرســاختاین
اشــیاءوجــودداردنشــانمــیدهــدایــنمــردمازابزارهــاو
تجهیــزاتقابــلمالحظــهایبرخــورداربــودهانــدوهمیــن
ــا ــیب ــایخوب ــرفته ــمپیش ــیه ــهنظام ــوردرزمین ط

توجــهبــهظرفیــتهــایعصــرخــودداشــتهانــد.
ویادامــهداد:ظرفیــتهــایفرهنگــی،اجتماعــیومــردم
شــناختیایــنتپــهقابــلتوجــهمــیباشــدچــونایــنتپــه
دارایالیــههــایمختلــفتاریخــیاســتکــهآخریــنالیــه

مربــوطبــهدورانساســانیاناســت.
ظرفیتهــایتاریخــیاســتانکرمــانباوجــودهمهپتانســیل
ــرد ــاعملک ــبیب ــچتناس ــاهی ــهداردام ــوهایک ــایبالق ه
مســئوالنوبودجــهاختصــاصدادهشــدهبــهاســتاننــدارد
ــرتاریخــیازدوران وگفتــهمــیشــودحداقــل۱۷هــزاراث
مختلــفشــاملمعاصــرتــانوســنگیدراســتانوجــوددارد

کــهحتــیثبــتملــیهــمنشــدهانــد.
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غـرب  جنـوب  در  قادرآبـاد  قلعـۀ    
اسـتان کرمـان که ۲۰۰ سـال تاریخ را 
با خـود بـه همـراه دارد ایـن روزهـا در 
معـرض خطر نابـودی قرار گرفته اسـت و بخش هـای قابل 

توجهـی از قلعـه در حـال تخریـب اسـت.

ــت ــرثب ــتاث ــیوهف ــتمل ــرثب ــان۷۰۰اث ــتانکرم اس
جهانــیجهانــیدارد؛ایــندرحالــیاســتکــهبــهگفتــة
ــن ــیدرای ــایتاریخ ــی،غن ــراثفرهنگ ــانمی کارشناس
اســتانبســیاربیشتــراســتوتعــدادقابــلتوجهــیازاثــر
شــاخصطبیعــی،غیرملمــوسوتاریخــیاســتانکرمــان
میتوانــددرفهرســتآثــارثبــتملــیقــرارگیــردوبرخــی
ازآثــارکرمــاننیــزدرنوبــتثبــتجهانــیقــراردارنــد.

ــتان ــگریدراس ــةگردش ــیدرزمین ــیلغن ــنپتانس ای
ــت ــارثب ــیازآث ــهبرخ ــودداردک ــیوج ــاندرحال کرم
ــی ــلبیتوجه ــهدلی ــدهب ــارثبتنش ــیازآث ــیوبرخ مل
ــت ــیردس ــر،اس ــالهایاخی ــداریدرس ــتونگه درمرم
ــادیوگاهتعرضــاتانســانیشــدهاندو ــیوب فرســایشآب

ــد. ــرارگرفتهان ــودیق ــرضناب ــادرمع ــیازآنه برخ
ــام اگــربخواهیــمنمونــهاینزدیــکبــهشــهرکرمــانران
ــیو ــایتاریخ ــیاریازخانهه ــمرویبس ــممیتوانی ببری
حتــیبــاغتاریخــیکالنتــردســتبگذاریــمواگــرنمونهای
فراموششــدهرابخواهیــمنــامببریــم،میتوانیــمبــهقلعــة
ــتان ــرباس ــوبغ ــتدرجن ــتانباف ــاددرشهرس قادرآب

کرمــاناشــارهکنیــم.
ــم ــیه ــاتدقیق ــالنواطالع ــچپ ــههی ــادک ــةقادرآب قلع
ــراث ــهمی ــوردتوج ــرم ــت،کمت ــترسنیس ازآندردس
فرهنگــیکرمــانقــرارگرفتــهاســتوهماکنــون۷۰
ــز ــایرقســمتهانی ــهوس ــنرفت ــاازبی ــنبن ــدازای درص
بــهدلیــلقــرارگرفتــندرمجــاورتزمینهــایکشــاورزی
وهمچنیــناعتقــادبرخــیازمــردمبــهاینکــهخشــتهای
ــر ــاکموث ــردنخ ــزک ــرایحاصلخی ــیب ــایتاریخ بناه

ــت. ــودیاس ــرضناب ــت،درمع اس
ــاورت ــادرمج ــتام ــناختهاس ــدناش ــرچن ــهه ــنقلع ای
ــتگاههای ــیازخواس ــهیک ــرارداردک ــیق ــةتپهیحی قلع
ــی ــودقدمت ــهمیش ــودهوگفت ــریب ــیبش ــمزندگ مه
ــا معــادلپنــجهــزارســالقبــلازمیــالدمســیحداردوب
توجــهبــههــزارانســالاســتمرارزندگــیبشــردرپیرامون
ــلتوجهــیدرتمــدنشــرقدارد. ــنتمــدن،نقــشقاب ای
ــون ــیپیرام ــمزندگ ــوزه ــالهاهن ــتس ــسازگذش پ
تپهیحیــیادامــهداردوقلعــةقادرآبــادنیــزجــزویاز

تاریــخایــنمنطقــهمحســوبمیشــود.
واقعــةحملــةآقامحمدخــانبــهکرمــانوجنایاتــیکــهدر
ایــناســتانانجــامداد،ازایــنشــاهخونخــوارولشــکرش،
چهــرهایمنحــوسدرذهــنمــردمســاختهاســت؛بــاایــن
ــده ــانش ــخکرم ــیازتاری ــزبخش ــهنی ــنواقع ــودای وج
ــداوم ــزدرت ــادنی ــةقادرآب ــداثقلع ــتاح ــتوحکای اس

ــهاســت. ــنحادث همی
ــردیکــه ــوادگانف ــانیکــیازن ــنقلعــهاززب داســتانای
پــسازحملــةآقامحمدخــانقاجــار،ایــنقلعــهراســاخته

شــنیدنیاســت.
جنــوب کرمــان، اســتان جنوبشــرقی در قادرآبــاد
شهرســتانبافــتودرنزدیکــیتپهیحیــیقــرارداردو
ــامرکــزاســتانتقریبــا۲۲۰ًکیلومتــراســت. ــةآنت فاصل

ــاددراســتانهرمــزگان، ــاشهرســتانحاجیآب ازجنــوبب
ــتان ــاشهرس ــرقب ــت،ازش ــتانباف ــاشهرس ــمالب ازش
جیرفــتوازغــرببــاشهرســتانهایســیرجانوارزوئیــه

ــت. ــایهاس همس
ــتالر ــموق ــریالریحاک ــاننصی ــطتیمورخ ــهتوس قلع
ــز ــنمراک ــیازفعالتری ــودوروزگارییک ــاختهمیش س

ــودهاســت. ــتب ــیشهرســتانباف جمعیت


۷۰ درصد قلعه نابود شده است
ــا ــریالریب ــاننصی ــریخ ــوةدخت ــور،ن ــازایرانپ فرحن
اشــارهبــهوضعیــتنامناســبایــنقلعهوعــدمنگهــداریو
حفاظــتازآن،ازتخریــب۷۰درصــدیقلعــةقادرآبــادکــه

ــد. ــالهدارد،میگوی ــتس ــیدویس ارزشتاریخ
ویدرمــوردتیمورخــاننصیــریالری،نــوةدختــری

ــت، ــودهاس ــادب ــةقادرآب ــکقلع ــهمال ــدک ــانزن کریمخ
ــای ــتدره ــارپش ــانقاج ــیآقامحمدخ ــد:وقت میافزای
بســتةکرمــانگرفتــارمیشــود،چندیــنبــاربــه
ــدو ــهمینویس ــوده،نام ــمالرب ــهحاک ــانالریک نصیرخ
ازاوکمــکمیخواهــد؛نصیرخــانابتــداامتنــاعمیکنــد،
ــد. ــکاومیآی ــهکم ــانب ــرارآقامحمدخ ــسازاص ــاپ ام
ایرانپــورادامــهمیدهــد:کرمــانبــدونخونریــزی
ــردم ــةم ــهکین ــانک ــاآقامحمدخ ــودام ــرفمیش تص
ــنهاد ــانپیش ــهنصیرخ ــود،ب ــهب ــهدلگرفت ــانراب کرم
ــه ــردهوشــهرب ــورک ــانراک ــردمکرم ــدچشــمم میده
ــهنصیرخــان ــدتســهروزدردســتســربازانباشــدک م
ــانراتصــرف ــاکرم ــدم ــردومیگوی ــنرانمیپذی الریای
ــول ــم.آقامحمدخــانقب ــهشــیرازبرمیگردی ــموب کردهای
نمیکنــدومتأســفانهآنچــهمیخواهــدرادرکرمــان

نماد تاریخ۲۰۰ ساله در معرض نابودی/ قلعه کهن در محاصره سودجویان

فهیمه رضاقلی
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انجــاممیدهــد.
ــردد ــیرازبرمیگ ــمتش ــهس ــانب ــد:نصیرخ ویمیافزای
ــود؛ ــانمیش ــةآقامحمدخ ــثکین ــوعباع ــنموض وهمی
ــیر ــدواورادرمس ــهمیکن ــانحمل ــهنصیرخ ــبانهب ش
بازگشــتبــهشــیرازمیکشــد؛فرزنــدشتیمورخــان
الریرازنــدانمیکنــدوتمــامامــالکآنهــادرشــیرازرا
مصــادرهکــردهوســپستیمورخــانرابــهقادرآبــادتبعیــد

میکنــد.
را افــرادی تیمورخــان میدهــد: ادامــه ایرانپــور
ــههمــراهخــودشمــیآوردو بهعنــوانخــدموحشــمب
شــروعبــهآبادانــیدرقادرآبــادمیکنــد.چندیــنجنــگ
ــیکــهتیمورخــان ــازمان ــادانجــاممیشــود.ت درقادرآب
الریزنــدهبــود،هیــچکــسشــهامترویارویــیبــاایــن
ــان، ــرگتیمورخ ــدازم ــابع ــته،ام ــانالریرانداش خ
روانــة و میگیــرد را او فرزنــدان کرمــان حاکــم
ــان ــایفوالدخ ــهنامه ــداوب ــد؛دوفرزن ــدانمیکن زن
وســهرابخانرامیکشــد،امــافرزنــدکوچــکاو
عباسخــانبــاپســرحاکــمدوســتمیشــودکــه

ــت. ــدهاس ــتناوش ــعکش ــرمان ــنام همی


 میراث فرهنگی حمایت کنند
ویبااشـارهبهاینکـهعباسخانآخرینفرزنـدتیمورخان
بودهکـهبههمـراهفرزندانـشدرقلعـهزندگیکردهاسـت،
ادامـهمیدهـد:بعـدازمـرگعباسخـانالریفرزنـداو
حسـینخانبـرایتحصیـلبهشـیرازمـیرودومتأسـفانه
درایـنزمـانقلعهتوسـطیهودیهـاوپسازآنهاتوسـط

نوکرهـاغارتمیشـود.
ــه ــان،ب ــدانعباسخ ــد:فرزن ــانمیکن ــورخاطرنش ایرانپ
ترتیــبنصیرخــان،حســینخان،تیمورخــان،پرویندخــت
وایراندخــتهســتندکــهمتأســفانههمــةایــنافــرادفوت
ــهدلیــلحضــورنداشــتندر ــدوفرزندانشــانهــمب کردن
ایــنمنطقــه،تاکنــوننتوانســتهانداقدامــیبــرایبازســازی

آنانجــامدهنــد.
ــن ــادیازای ــیارزی ــنادبس ــود:اس ــادآورمیش ــوری ایرانپ

خانــدانوکارهایــیراکــهدرشــیرازوکرمــانانجــامدادنــد
ــرة ــرنقاشــیازچه ــکتصوی ــنی موجــوداســت؛همچنی
ــریالری ــینخاننصی ــدحس ــةفرزن ــاندرخان تیمورخ

ــیدارد. ــمارزشتاریخ ــهآنه ــودداردک وج
ــیدر ــتمآب ــکسیس ــهی ــنقلع ــد:ای ــهمیده ویادام
ــتو ــوداس ــوزموج ــههن ــتهک ــاختمانداش ــطس وس
ــاختماندر ــدنس ــکش ــبخن ــردشآبدرآنموج گ
ــوب ــهازچ ــود.درِقلع ــادمیش ــرمقادرآب ــتانهایگ تابس
آبنــوسبــودهوقلعــهبــهروشزندیــهســاختهشــدهاســت.
همچنیــنقلعــه،دوبــرجدیدهبانــیداشــتهکــهتــاچنــدی

ــودهاســت. پیــشموجــودب
ــوب،شــرقو ــارازشــمال،جن ــد:دوهکت ــورمیافزای ایرانپ
ــودهکــهتوســط ــهجــزءمســتثنیاتآنب ــنقلع غــربای
کشــاورزانتصاحــبشــدهویــکبــاغمیــوهداشــتهکــهآن

هــمنابــودشــدهاســت.


ــده  ــب باقیمان ــدد تخری ــود در ص ــود ج ــراد س اف
ــتند ــه هس قلع

ــی ــطبرخ ــهتوس ــدقلع ــه۷۰درص ــاناینک ــابی ویب
کشــاورزانتخریــبشــده،ادامــهمیدهــد:متأســفانه
ــب ــهتخری ــتب ــرهم ــهکم ــاورزانمنطق ــیازکش برخ
باقیمانــدةقلعــهبســتهاندتــابهطــورکلــینابــودش
کننــد؛درواقــع۲۰۰ســالتاریــخگمشــدةکرمــاندر

ــت. ــدناس ــنش ــالدف ــاددرح قادرآب
ویتأکیــدمیکنــد:انتظــارمــیرودادارهکلمیــراث
ــایر ــتانوس ــگریاس ــتیوگردش ــعدس ــی،صنای فرهنگ
ــه ــرقلع ــببیشت ــویتخری ــتاندرکار،جل ــئوالندس مس
رابگیرنــدوبــرایآبادنــیآنهزینــهکننــدیــاحداقــلوام
بــدونبهــرهدراختیــارورثــهبگذارنــدتــابتواننــداقــدامبــه

ــد. ــتآنکنن مرم
ــع ــنقلعــهدوهــزارو۸۹۸متــرمرب مجمــوعمســاحتای
اســتوقســمتباالیــیوســاختمانهایمرکــزیآن
ــه ــاممجموع ــرداردوحم ــادل۶۳در۴۶مت ــادیمع ابع
کــهخــارجازقلعــهقــرارداشــتهتــا۱۵ســالقبــلوجــود

ــت. ــتهاس داش


ــورت  ــه ص ــت ب ــت مرم ــات مالکی ــورت اثب در ص
ــود ــی ش ــاز م ــارکتی آغ مش

محمــدافضلــی،مســئولروابــطعمومــیمیــراثفرهنگــی
اســتانکرمــاندرایــنزمینــهاظهارداشــت:اســتانکرمان
ــهدر ــدداســتک ــایمتع ــارتاریخــیوقلعهه ــوازآث ممل
ــک ــری ــدوه ــرارگرفتهان ــتانق ــفاس ــایمختل بخشه
ازآنهــابخشــیازتاریــخاســتانکرمــانهســتند،امــادر
ــا ــیب ــرثبــتجهان ــرثبــتملــیوهفــتاث کنــار۷۰۰اث
ــت ــوزثب ــههن ــمک ــایتاریخــیداری ــزاربن حــدود۱۷ه
ملــیهــمنشــدهاندوهــرازگاهــیوارثــانویــاشــوراهای

محلــیدرخواســتبازســازیایــنبناهــارادارنــد.
ــاکمبــوداعتبــاردر ویتصریــحکــرد:میــراثفرهنگــیب
بخشهــایمختلــفمواجــهاســتونمیتوانــدراســاً
بــرایمرمــتبنــااقــدامکنــد،امــاامــکانمرمتمشــارکتی
ایــنبناهــاازجملــهقلعــةقادرآبــادبــهصــورت۵۰بــه۵۰
وجــوددارد،امــابایــدمالکیــتووضعیــتوقفــیبــودنبنــا

کامــاًلمشــخصشــود.
ــناســتکــه ــهای ــنبخــشقضی ــانکــرد:مهمتری ویبی
همــةمالــکانوورثــهبایــددرزمینــةمرمــتبنــارضایــت
کامــلداشــتهباشــندودرایــنصــورتمــاآمــادةهمکاری

هســتیم.
ــخو ــوصتاری ــددرخص ــهبای ــاتاولی ــت:مطالع ویگف
اصالــتبنــاصــورتگیــردودرنهایــتپروســةمرمــتبــه

ــازشــود. ــاًلعلمــیآغ صــورتکام
افضلــیادامــهداد:متاســفانهتعــدادزیــادیبناهــای
مرمتنشــدهدراســتانداریــمودلیــلآنهــمتاریــخغنــی
اســتانکرمــانوکمبــوداعتبــارمیــراثفرهنگــیاســت.
قلعــةقادرآبــادیکــیازایــن۱۷هــزاربنــایفراموششــده
اســتکــهالبتــهمیتــوانبــااولویتبنــدی،بناهــای
شــاخصتاریخــیراشناســاییوپــسازثبــتملــیزمینــه
ــخاســتانکرمــان ــرایمرمــتواحیــایبناهــاوتاری راب

فراهمکرد.
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ــا  ــی آق ق ــل تاریخ ــت پ ــه مرم  گرچ
ــران  ــان نگ ــا کارشناس ــده ام ــام ش تم
هســتند و مــی گوینــد مرمــت ایــن 
ــیب  ــی و آس ــر اصول ــی غی ــر تاریخ اث
میــراث  کــه  موضوعــی  زاســت؛ 
فرهنگــی گلســتان آن را رد مــی کنــد.

پــلآققــالیــادگاریتاریخــی۸۰۰ســالهاســتکــهقدمت
آنبــهدورانصفویــانبرمیگــردد.ایــنپــلتاریخــیدارای
ــی تزیینــاتآجــریزیبایــیاســتکــهبهعنــوانیکــیازب
نظیرتریــنآثــارتاریخــیایــراندرشهرســتانآققــالقــرار
ــرتاریخــی ــناث ــودنای ــردب ــهف ــاوجــودمنحصــرب دارد.ب
ــابخشــیازآنرا ــروســیالبه ــایاخی ــاله کاوشدرس
ــذب ــاج ــتانب ــیاس ــراثفرهنگ ــامی ــردام ــبک تخری

ــت. ــهمرمــتآنگرف ــمب ــاریتصمی اعتب
بهمــنســال۹۶بــودکــهمســئوالناســتانیوشهرســتانی
ــدود ــهح ــالک ــیآقق ــلتاریخ ــاییپ ــتوبازگش ازمرم
یــکدهــهمرمــتآنبــهدلیــلمحدودیــتهــایاعتبــاری
ــوع ــنموض ــداای ــددرابت ــردادن ــد.خب ــولانجامی ــهط ب
ــه ــراثفرهنگــیراب ــهحــوزهمی ــدانب خوشــحالیعالقمن
دنبــالداشــتتــااینکــهچنــدیپیــشدرفضــایمجــازی
ــلازآن، ــایواردهحاص ــیبه ــیوآس ــراصول ــتغی مرم

ــد. ــرحش ــنمط ــطمتخصصی توس

فقــدان تخصــص پیمانــکار باعــث تخریــب بخشــی 
از تزئینــات پــل شــد

ــئولیت ــهمس ــکاریک ــانپیمان ــنکارشناس ــادای ــهاعتق ب
مرمــتپــلرابــرعهــدهداشــته،فاقــدتخصــصوصالحیــت
الزمدرایــنحــوزهبــوده؛امــریکــهیــککارشــناسمرمت
آثــاروبناهــایتاریخــیهــمبــهآنصحــهمــیگــذاردومی
ــرکتراهو ــکش ــهی ــکارک ــدانتخصــصپیمان ــد:فق گوی
ســاختمانبــودهباعــثشــدهتــابخشــیازتزئینــاتپــلآق

قــالازبیــنبــرود.
ــی ــلارزشتاریخ ــنپ ــد:ای ــیافزای ــانم ــانبذرافش احس
زیــادیداردبــههمیــنخاطــربایــدکاربــادقــتوتوجــهبر

رویآنانجــاممــیشــد.
ــالرا ــدس ــسازچن ــلپ ــتپ ــدنمرم ــفمان ویبالتکلی
عامــلایــنتصمیــمغیــرمنتظــرهمیــراثفرهنگــیاســتان
ــکاراوایــلســال۹۶کارشرا مــیدانــدومــیگویــد:پیمان
ــان ــهپای آغــازکــردودرزمســتانهمــانســالمرمــتراب

ــانید. رس
بــهگفتــهبذرافشــان،اگــرمرمــتپــلهــمانجــامنمــیشــد
ــه ــودچــونب ــرتاریخــیب ــناث ــرایای ــمآســیبیب ــازه ب
محــضوقــوعســیالب،امــکانتخریــبپــلوجــودداشــت.
ــار ــتآث ــرایمرم ــرکتمتخصــصب ــتفادهازش ــهاس ویب
ــداز ــد:بای وبناهــایتاریخــیتاکیــدمــیکنــدومــیگوی
شــرکتهــایمتخصــصمرمتــیکــهتحصیــالتوســوابق
ــردر ــهکمت ــیک ــود؛موضوع ــتفادهش ــد،اس ــیدارن اجرای

ــیشــود. ــهآنتوجــهم اســتانب
ــتار ــیخواس ــایتاریخ ــاربناه ــتآث ــناسمرم ــنکارش ای
اســتفادهازپیمانــکارانغیــربومــیمــیشــودوعلــتآنرا
تجربــهوتخصــصبــاالیایــنشــرکتهــامــیدانــدومــی
گویــد:رقــمپاییــنمناقصــهمانــعاســتقبالشــرکتهــای
ــر ــارتاریخــیاســتانمــیشــودب ــربومــیازمرمــتآث غی
ــکارانبومــیکــهصالحیــتورزومــه همیــناســاسپیمان

ــوند. ــیش ــدهدارم ــتآنراعه ــد،مرم الزمراندارن

ــهشــرکت ــذاریآنب ــیوواگ ــاراتمرمت ــعاعتب ویتجمی
هــایغیــربومــیراراهــکارمناســبیبــرایکاهــشآســیب
ــد ــیبای ــد:ازطرف ــیگوی ــدوم ــیدان ــارتاریخــیم ــهآث ب
ــرورش ــتانپ ــمدراس ــهومتخصــصه ــاتجرب ــکارب پیمان
ــابتــواندرآینــدهازظرفیــتبومــیاســتفادهکــرد. ــدت یاب


مرمت پل آق قال اقدامی ناموفق بود

ــای ــتوبناه ــاءباف ــتواحی ــدمرم ــناسارش ــککارش ی
ــردهوآنرا ــادک ــالانتق ــلآقق ــتپ ــمازمرم ــیه تاریخ
ــن ــد:درای ــیگوی ــدم ــیکن ــیم ــقارزیاب ــیناموف اقدام
پــروژهکــهاعتبــارزیــادیهــمداشــت،پیمانــکاربــدونهیچ
پیشــینهایدرزمینــهمرمــت،انتخــابشــدکــهبســیاریاز

ــنمســالهاســت. آســیبهــاناشــیازی
محدثــهمیرحســینیمــیافزایــد:بخــشهایــیازپــلکــه
ــک ــاری،تکنی ــی،معم ــاظتاریخ ــهلح ــیب ــطحمل درس
ســاختوبــهویــژهارائــهآجــرکاریآنمنحصربفــردبــود،بــا

اســتفادهازبیــلمکانیکــی،تخریــبشــد.

ــک ــونی ــلمکانیکــیدرپیرام ــهاو،اســتفادهازبی ــهگفت ب
ــهواســطهایجــادلــرزش،تنــشوضعــفدر اثــرتاریخــیب
ســازه،خــالفضوابــطمیــراثفرهنگــیاســتچــهرســدبه

اســتفادهازآنبــراییــکاثــرتاریخــی.
ــر ــالتوســطدکت ــلآقق ــد:طراحــیپ ــیده ــهم ویادام
داریــوشحیــدریکــهمعتربرتریــنمتخصــصمرمتســازه
هــایســنتیوناظــرعالــِیعالــیقاپــو،ســیوســهپــل،پل
ــاوبســیاری ــهه خواجــوومشــاورطــرحواجــراکبوترخان
ــران ــردتاریخــیدرای ــهف ــایمنحصــرب ــازهه ــرازس دیگ
ــااینحــالطــرحدرآرشــیوادارهکل هســتند،تهیــهشــد.ب
میــراثفرهنگــیاســتانقــرارگرفــتوپیمانــکاریانتخــاب
شــدکــهبــهگفتــهخــودایشــانافتخارشــاناجــرایزیرگذر

گلشــهربــودهاســت.
بــهگفتــهمیرحســینی،مرمتــیکــهدرپــلتاریخــیآققال
اجــراشــدههیــچتناســبیبــاطــرحتصویبــیکــهازســوی

داریــوشحیــدریتهیــهشــده،نــدارد.
ــای ــتوبناه ــاءباف ــتواحی ــدمرم ــناسارش ــنکارش ای
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ــه ــرایاینک ــرحب ــنط ــکارای ــد:پیمان ــیگوی ــی،م تاریخ
ــاو ــاقه ــرایت ــه،اج ــقالزحم ــتح ــیباب ــهکم هزین
ــی ــتادکارِاصفهان ــکاس ــدازی ــابپردازن ــدیآنه کنوبن
درجــهســوماســتفادهکــرد.بــدونتوجــهبــهاینکــهطــرح
ومحاســباتارائــهشــدهازســویمشــاوربایــداجــراشــود.
ــازهســازایــنپــل ــههــایت ــد:درواقــعدهان ویمــیافزای
براســاستجربــهیــکاســتادکاردرجــهســومســنتیاجــرا
شــدهوآنهمــهمحاســباتفنــی،فکــر،زمــانوبودجــهای
ــدهگرفتــهشــد. ــرایتهیــهطــرحصــرفشــده،نادی کــهب
ایــنمــدرسدانشــگاهمعتقــداســتکــهاعتبــارتخصیــص
یافتــهبــهپــلآققــالمــیتوانســتصــرفمرمــتبخشــی
ازپــلشــودنــهاینکــهاقداماتــیماننــدســاماندهیدیــوارو
اتصــالپــلبــهخیابــانکــهدروظایــفشــهرداریتعریــف

شــدههــمبــاایــناعتبــارانجــامشــود.


طرح داریوش حیدری ایراد زیادی داشت
ــروژهآق ــکارپ ــهانتخــابپیمان ــیکــهکارشناســانب درحال
ــی ــراصول ــرکتراغی ــنش ــتای ــردهومرم ــادک ــالانتق ق
ــنطرحــی ــهکارنگرفت ــدوازب ــیدانن ــدتخصــصم وفاق
کــهبــهگفتــهآنهــاتوســطمعتربرتریــنمتخصــصمرمــت

ــد،مســئول ــهدارن ــهگالی ــایســنتیانجــامگرفت ســازهه
دفتــرفنــیادارهکلمیــراثفرهنگــیگلســتانتمامــیایــن
ــرای ــوشحیــدریب ــاداتراردمــیکنــدوطــرحداری انتق
پــلآققــالرادارایایــراداتبســیارمــیدانــدومــیافزایــد:
بــرایطرحــیکــهایشــاندادهبودنــدهیــچاســتادکاریپیدا

نشــدکــهایــنکارراانجــامدهــد.
جملیــهپورقاســمبــابیــاناینکــهکارشناســانازســنگینی
پــلمرمــتشــدهانتقــادمــیکننــد،مــیگویــد:ایــنپــل
درمقایســهبــاطــرحآقــایحیــدریبســیارســبکترمرمــت

شــدهاســت.
ویاعتبــارمرمــتپــلآققــالدرســال۹۶را۴۹۰میلیــون
ــرایمرمــت تومــاناعــالممــیکنــدوادامــهمــیدهــد:ب
ایــناثــرتاریخــیازســال۸۴تــا۹۶بالــغبــریــکمیلیــارد

تومــانهزینــهشــدهاســت.
پورقاســمدرتوضیــحاســتفادهازپیمانــکارغیــرمتخصــص،
اینگونــهتوضیــحمــیدهــد:درایــنطــرحبــهجــزمرمــت،
عملیــاتاجرایــیماننــدســنگچیــنهــمبایــدبــرایپــل
انجــاممــیشــدکــهایــنکارازعهــدهشــرکتابنیهســاخته

اســت.
ویبــابیــاناینکــهحجــمکارهــایمرمتــیپــل،یــکســوم

عملیــاتاجرایــیآنبــود،مــیافزایــد:درایــننــوعمناقصــه
همــهشــرکتهــایابنیــهایمــیتواننــدشــرکتکننــدبه

ایــنترتیــبکارخالفــیاتفــاقنیافتــادهاســت.
ــتان ــیگلس ــراثفرهنگ ــیادارهکلمی ــرفن ــئولدفت مس
اســتفادهازبیــلمکانیکــیدرایــنطــرحراناگزیرمــیداندو
مــیافزایــد:حجــمگلوالیپــلرانمیتوانســتیمبادســت
ــاره ــرداریکن ــنخاطــرخاکب ــههمی ــمب ــهجــاکنی جــاب

هــایبنــابــابیــلمکانیکــیانجــامشــد.
ویتخریــبتزئینــاتپــلتاریخــیآققــالدرحیــنمرمــت
ــل، ــاتخــرابشــدهپ ــد:تزئین ــیگوی ــدوم ــیکن راردم
الحاقــیبــودوازنظــرمــنارزشــینداشــت؛نمــیخواســتم
آنچــهازدورهقاجــاربــررویبنــاآمــدهرادوبــارهاجــراکنــم

بــههمیــنخاطــرقــابســادهگرفتــم.
پــلآققــالاثــریبــهجــامانــدهازدورهصفــویاســتکــه
دریــکدهــهگذشــتهبــهدلیــلانجــامکاوشورهــاســازی
آنبــههمیــنحــالووقــوعســیالبکــهواکنــشطبیعــی
ایــنمنطقــهدرفصولــیازســالاســت،آســیبهــایزیادی
دیــدتــااینکــهســالگذشــتهپــسازکــشوقــوسهــای
فــراوان،مرمــتآنانجــامشــدوبــهمنظــوراســتفادهعابران

مــوردبهــرهبــرداریقــرارگرفــت.

فرهنگــی،  میــراث  مدیــرکل 
صنایع دســتی و گردشــگری اســتان 
بــرای  اعتبــار  اختصــاص  از  البــرز 
ــت:  ــر داد و گف ــد خب ــدی کاخ مرواری ــقف گنب ــت س مرم

اســت. شــده  انجــام  صمصــام«  »قلعــه  نورپــردازی 

ــاری ــصاعتب ــهتخصی ــارهب ــناش ــریضم ــنصاب فخرالدی
ــروژه ــام۱۵پ ــورانج ــاریبهمنظ ــالج ــدایس ــهازابت ک
و صنایعدســتی فرهنگــی، میــراث کل اداره مســتقل
گردشــگریاســتانالبــرزاجرایــیشــدهاســت،اظهــارکــرد:
ایــناعتبــاراتحــدوددومیلیــاردو۵۰۰میلیــونتومــانو
بــرایانجــامپروژههایــیمشــتملبــرطرحهــایمطالعاتــی

ــت. ــیاس ــاتمرمت واقدام
ــابرشــمردنپروژههــایدردســتاجــرای ویدرادامــهب
ایــنادارهکل،گفــت:درخصــوص»قلعــهصمصــام«
ــی ــااقدامات ــراهب ــیوســقفهم ــایبیرون ــتجداره مرم

نظیــرنصــبدروپنجــرهونورپــردازیآنانجامشــده
ــت. اس

ــگری ــتیوگردش ــی،صنایعدس ــراثفرهنگ ــرکلمی مدی
ــه ــیقلع ــرد:انجــامطــرحمطالعات ــانک ــرزبی ــتانالب اس
ــه ــمک ــالمیکنی ــرافآنرادنب ــدودهاط ــامومح صمص
درقالــبایــنطــرحبــاتکیــهبرعناصرمنظــرشــهری،ســه
ــن ــم،درای ــشمیگذاری ــهنمای ــرانراب ــخای دورهازتاری
ــا ــروژهداشــتهایمت ــکارپ ــاپیمان ــیب ــزمذاکرات رابطــهنی

ــهدهــد. ــاارائ ــهم ــنطــرحب ــاای دیدگاهــیمرتبــطب
ــات ــلتوضیح ــریدرتکمی صاب
ــت: ــرح،گف ــنط ــاای ــطب مرتب
یــک جانمایــی دنبــال بــه
ــی ــوقفرهنگ ــاپات ــگاهی میدان
ــرتاریخــی ــهاث درحدفاصــلس
هســتیم کــرج شــهر مهــم
کــهبرایــناســاسقراراســت
ــل ــکپ ــوی،ی ــلصف ــانپ می

تاریخــیمتعلــقبــهدورهپهلــویوهمچنیــنقلعــه
ــار ــهدورهقاج ــتآنب ــهقدم ــرجک ــامک تاریخــیصمص

بازمیگــردد،چنیــنفضایــیایجــادشــود.

پل تاریخی کرج
ــوق ــاپات ــگاهی ــکمیدان ــادی ــدفازایج ــهه ویدرادام
فرهنگــیمیــانســهاثــرتاریخیمهــمشــهرکــرجراتعیین
ــم ــاد،مراس ــزاریاعی ــیوبرگ ــرایگردهمای ــلب ــکمح ی
ــزود: ــفبرشــمردواف مذهبــیشــهروجشــنوارههایمختل

ــا ــام ــهریب ــئوالنش ــهمس ــتک ــهنیازاس ــنزمین درای
ــد. ــکاریکنن هم

احیای کاروانسرای یَنگی امام مدنظر است
ــگری ــتیوگردش ــی،صنایعدس ــراثفرهنگ ــرکلمی مدی
ــام« ــیام ــروژهکاروانســرای»یَنگ ــوردپ ــرزدرم اســتانالب
ــروژه ــنپ ــبای ــت:درقال ــزگف ــاوجبالغنی ــتانس شهرس
مرمــت،آجرفــرشکــردنوعایــقکاریســقفایــن

مجموعــهتاریخــیانجــاممیشــود.
ــال ــیودنب ــروژهمطالعات ــکپ ــامی ــهداد:انج ــریادام صاب
کــردناهدافــیبــرایاحیــایکاروانســراییَنگــیامــامنیــز
مدنظــراســتکــهقصــدداریــمبــرایاجــرایآنبــراســاس

مرمت سقف گنبدی کاخ مروارید/نورپردازی »قلعه صمصام«
ساره نوری
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اعــالمنظــرمشــاور،طــرحپیــشرفتــهوکاربــریدرســتی
بــرایایــنکاروانســراتعریــفکنیــم.

ــاآخریــناقدامــاتمرمــتکاخ ویتوضیــحداد:دررابطــهب
ــریمشــاور ــااســتفادهازبهکارگی ــزب ــدمهرشــهرنی مرواری
ــتور ــدیکاخدردس ــقفگنب ــتس ــثمرم ــالحبح ذیص
کاراســتامــاانجــامهرگونــهاقدامــیدرایــنمــوردمســتلزم
ــوص ــگاهیدرخص ــوطوآزمایش ــایمبس ــهگزارشه ارائ

ســازهســقفاســتکــهپیگیــرآنهســتیم.


کاروانسرای یَنگی امام
ــگری ــتیوگردش ــی،صنایعدس ــراثفرهنگ ــرکلمی مدی
اســتانالبــرزازانجــاممطالعــاتفــازدوبــرایخانــهدکتــر
مصــدقدرشهرســتاننظرآبــادخبــردادوگفــت:بــهدنبــال
ارائــهراهکارهایــیدرقالــبیــکطــرحودرخصــوصنحــوه

اســتفادهازایــنخانــهدرآینــدهخواهیــمبــود.
صابــریافــزود:تصمیمگیــریدرخصــوصآمادهســازی
کاخســلیمانیهکــرجوبازگشــاییمجــددآنتــاپایــان
ــال ــهدنب ــتک ــیاس ــرپروژههای ــزازدیگ ــارینی ــالج س
ــا، ــایپنجرهه ــهنصــبپردهه ــیازجمل ــموعملیات میکنی
فعالســازیسیســتماطفــایحریــقویــاســاماندهی

ــت. ــدهاس ــریش ــهپیگی ــنمجموع ــرقای ــتمب سیس
ویازتملــکعرصــهایدرمحــدودهحمــامتاریخــیمصبــاح
ــه ــتوادام ــمآنســخنگف ــازیحری ــرجوآزادس ــهرک ش
ــدیکــیازامالکــیکــه ــهخری ــنمــوردنســبتب داد:درای
ــام ــاتالزمراانج ــتاقدام ــعاس ــامواق ــنحم ــمای درحری

ــم. دادهای
ــگری ــتیوگردش ــی،صنایعدس ــراثفرهنگ ــرکلمی مدی
اســتانالبــرزدرادامــهبابیــاناینکــهانجــامپــروژهمطالعاتی
ســایتمــوزه»اُزبکــی«واقــعدرشهرســتاننظرآبــادمدنظــر
اســت،گفــت:درایــنراســتاتــالشمیکنیــمتــابــا
کمــکمشــاورطــرحاقداماتــیازجملــهتعییــنمســیرهای
ــام ــهری،انج ــایش ــانه ــریمبلم ــگری،بهکارگی گردش
ــتیرادر ــرویسهایبهداش ــیس ــاجانمای ــردازیوی نورپ

ــم. ــیکنی ــهباســتانیازبکــیعملیات محــدودهتپ


تپه اُزبکی
صابــریتشــریحکــرد:آمادهســازیمنبــرتاریخــیروســتای
»اَرنگــه«بخــشآســارانیــزبــراینمایــشعمومــیو
ــک ــوردی ــنم ــهدرای ــودک ــاممیش ــیانج ــدمردم بازدی
ــف ــتازآنتعری ــرایحفاظ ــرب ــرافمنب ــدودهایاط مح
میشــود،ســکوییمناســبنیــزبهمنظــورقرارگیــریمنبــر

ــد. ــدانکن ــوذپی ــهدرونآننف ــتب ــارطوب ــدهت تهیهش

اختصاص ۹۰ میلیون تومان برای مرمت قلعه صمصام
فضـای و داخلـی جدارههـای مرمـت کـرد: عنـوان وی
خشـتی-گلیداخـلبنـایتاریخیامامـزادهزیـدورحمان
)ع(شهرسـتاناشـتهاردنیـزدنبـالمیشـودودرکنـاراین

پـروژه،مرمـتجدارههـاوکفسـازیبافـتروسـتایورده،
مرمـتحمامبیلقـانکرجوحمامروسـتایهیوشهرسـتان

سـاوجبالغنیـزدردسـتاجرااسـت.
ــعدســتیوگردشــگری ــی،صنای ــراثفرهنگ ــرکلمی مدی
ــم ــنحری ــیراتعیی ــایاجرای ــرپروژهه ــرزدیگ ــتانالب اس
ــتو ــم)ع(ماهدش ــزادهقاس ــدودهامام ــیمح ــهتاریخ تپ
ــن ــحداد:درای ــمردوتوضی ــرجبرش ــهک ــنآقتپ همچنی
خصــوصطرحهــایمطالعاتــیوتحقیقاتــیانجامشــده
ــمدر ــهوحری ــنهادعرص ــهوپیش ــهتهی ــوندرمرحل واکن

ــتیم. ــاهس ــنتپهه ــرافای اط
صابــریدربخــشدیگــریازســخنانخــودبــهریــزهزینــه
ــی، ــراثفرهنگ ــفادارهکلمی ــایمختل ــادرپروژهه کرده
ــار ــاساعتب ــراس ــرزوب ــگریالب ــتیوگردش ــعدس صنای
تخصــصدادهشــدهاشــارهکــردوگفــت:بــرایمرمــتقلعــه
ــن ــاتای ــونودرخصــوصانجــاممطالع صمصــام۹۰میلی
قلعــهومحــدودهپیرامــونآننیــز۶۰میلیــونتومــاناعتبار

لحــاظشــدهاســت.
ــروژهکاروانســراییَنگــی ــرایپ ــارمنظــورشــدهب ویاعتب
امــامســاوجبالغرادربخــشمطالعــاتاحیــاومقاومســازی
ــونودربخــشمرمــتآن ــر۱۳۰میلی ــنکاروانســرابراب ای

۲۷۰میلیــونتومــاناعــالمکــرد.
ــعدســتیوگردشــگری ــی،صنای ــراثفرهنگ ــرکلمی مدی
ــز ــدنی ــتکاخمرواری ــوصمرم ــرد:درخص ــانک ــرزبی الب
ــارات ــیاعتب ــعتمام ــیاروتجمی ــایبس ــسازدوندگیه پ
ــنمنظــورلحــاظشــدهاســت، ــازمانبدی ــهازســویس ک
ــاردو۲۰۰ ــکمیلی ــقفآنی ــتس ــرایمرم ــتیمب توانس

ــم. ــتکنی ــاردریاف ــاناعتب ــونتوم میلی

ویاشــارهکــرد:بــرایانجــاممطالعــاتخانــهدکتــرمصــدق
۲۰میلیــونتومــانوبهمنظــورمرمــتوتجهیــزکاخ
ــانلحــاظشــده ــونتوم ــمحــدود۱۷۵میلی ــلیمانیهه س
اســتکــهدرکنــارایــنمــوارددرخصــوصتملــکعرصــه
ــاتجمیــعاعتبــاری اطــرافحمــامتاریخــیمصبــاحهــمب
کــهبــرایپــروژهمردآبــادوایــنحمــاممنظــورشــدهبــود

ــت. ــدهاس ــارتعیینش ــوناعتب ــوع۲۱۰میلی درمجم

اختصــاص ۶۰ میلیــون تومــان بــه مطالعــات ســایت 
مــوزه اُزبکــی 

صابــریگفــت:بــرایانجــاممطالعــاتســایتمــوزهازبکــی
۶۰میلیــونتومــانازمحــلاوراقصــرفشــدهوبهمنظــور
ــون ــز۱۳میلی ــهنی ــتایارنگ ــیروس ــرتاریخ ــتمنب مرم

ــم. ــرگرفتهای ــاردرنظ ــاناعتب توم
صابــریبیــانکــرد:بهمنظــورمرمــتامامــزادهزیــد
ــده ــارتعیینش ــاناعتب ــونتوم ــز۶۲میلی ــان)ع(نی ورحم
ــتانی ــاراتاس ــفاعتب ــانآنازردی ــونتوم ــه۲۲میلی ک
ــرایروســتایوردهنیــز هزینــهشــدهودربحــثمرمتــیب

ــت. ــدهاس ــورش ــانمنظ ــونتوم ۶۰میلی
ــانو ــتایبیلق ــامروس ــتحم ــرایمرم ــرد:ب ــوانک ویعن
حمــامروســتای»هیــو«نیــزبــهترتیــب۵۰و۱۳۰میلیــون

اعتبــارلحــاظوتعییــنکــردهایــم.
ــعدســتیوگردشــگری ــی،صنای ــراثفرهنگ ــرکلمی مدی
ــه ــمتپ ــنحری ــتتعیی ــرد:باب ــهک ــاناضاف ــرزدرپای الب
اطــرافامامــزادهقاســم)ع(وهمچنیــنآقتپهنیــزدرکلاز
محــلاعتبــاراتاســتانیحــدود۴۳میلیــونتومــانمنظــور

شــدهاســت.
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جذب   ظرفیت  که  بسترهایی  از  یکی 
اقتصادی  توسعه  و  سرمایه گذاری 
است،  »گردشگری«  صنعت  دارد،  را 
گردی  بوم  حوزه  در  که  پتانسیلی 
از  روستاها  رونق  ضمن  می تواند 
بعدی  تبعات  و  روستائیان  مهاجرت 

آن جلوگیری کند.

تأثیـرکمآبـیوازبیـنرفتـناشـتغالهاییکـهنسـلبـه
نسـلبیـنروسـتائیانمنتقـلمیشـدبـرکسـیپوشـیده
نیسـتامـامسـئلهاصلیکهطـیچندسـالاخیردرسـطح
کشـوروخراسـانشـمالیکـه۵۲درصـدجمعیـتآنرا
روسـتاییانتشـکیلدادهانـد،بسـیارنمایانشـدهمهاجرتو
حاشیهنشـینیاسـتکهآسـیبهایفراوانیرادربخشهای
اقتصـادی،اجتماعـیوفرهنگـیبـهکشـورواردکردهاسـت.
مســلماًخــودروســتاییانمیداننــدکــهمهاجــرتبــهشــهر
ــی ــلزندگ ــایاصی ــگونماده ــنفرهن ــنرفت ســببازبی
آنــانمیشــودامــامهمتریــنعلــتمهاجــرتآنــان
ــت ــتیاس ــتمعیش ــودوضعی ــتغالوبهب ــهرها،اش ــهش ب
ــدگاری،ایجــاد ــرایمان درحالیکــهفرصتهــایمتنوعــیب
ــتاها ــونروس ــایگوناگ ــیجاذبهه ــیمعرف ــتغالوحت اش
وجــوددارد؛البتــهالزمــهحفــظبســترهایاصلــیزندگــی

ــتاســت. ــیوحمای ــردازی،راهنمای ــدهپ ــتاییای روس
طــیچنــدســالاخیــرســازمانمیــراثفرهنگــیو
گردشــگریبهمنظــورمانــدگاریروســتاییانورفــعمشــکل
آســیبهایاجتماعــیکشــور،مهاجرتهــاوحاشیهنشــینی
طــرحبــومگــردیرامطــرحکــردهاســت،ایــدهایکــهعالوه
ــی ــه،ســببمعرف ــرمنطق ــگوتمــدنه ــظفرهن ــرحف ب
ــدهو ــگرانش ــذبگردش ــفوج ــواممختل ــوماق آدابورس
ــت ــهباف ــیدگیب ــتغالزاییورس ــیآناش ــنویژگ مهمتری
ــژهروســتاهاییکــهقابلیــتگردشــگری روستاهاســتبهوی

ــتند. راداراهس
گفتنـیاسـتخراسـانشـمالیبهعنـواناسـتانینوپـابـا
داشـتنبیـشاز۸۰۰روسـتاکـهبیشـترآنهـاظرفیـت
بـه راداراهسـتندهمچنـان بـومگـردی گردشـگریو
سـببآمادهنبودنزیرسـاختهاونداشـتنبرنامهاساسـی
شـاهدمهاجـرتروسـتائیانبهشـهرها،عدمرونـقصنعت
گردشـگریوحتـیعبـور۲۰میلیـونمسـافرازاسـتان

اسـت.
متأســفانهباوجــودظرفیتهایــیکــهدربخــشگردشــگری
ــد ــهبای ــورک ــاآنط ــودام ــاهدهمیش ــردیمش ــومگ وب
ــی ــافرانمعرف ــهمس ــمالیراب ــانش ــتهایمخراس نتوانس
کنیــموایــناســتانتنهــامحــلعبــور۲۰میلیــونمســافر
ــنمســافرانشــمال ــامرضــا)ع(وهمچنی ــارتام ــرایزی ب

کشــورشــدهاســت.
پیداســتکــهاگــرازکوچکتریــنموقعیتهــابــهبهتریــن
ــعهیافتگیرادر ــاًتوس ــود،قطع ــتفادهش ــناس ــکلممک ش
پــیخواهــدداشــت،ازایــنرواســتفادهازحتــییــکدرصــد
ظرفیــتگردشــگریروســتاییخراســانشــمالیمیتوانــد
بســیاریازگرههــایتوســعهایواقتصــادیدرایــنبخــش
ــی ــومگــردییکــیازارکاناصل ــهب ــدچراک رابرطــرفکن

توســعهپایــداردرجوامــعروســتاییاســت.
ــذب ــترج ــردیبس ــومگ ــایب ــهاقامتگاهه ــماینک بهرغ
ــتاییانو ــدگاریروس ــورمان ــتانهابهمنظ ــگردراس گردش
ــد، ــممیکن ــادیرافراه ــیواقتص ــعمشــکالتاجتماع رف
ــدی ــاســببگالیهمن ــناقامتگاهه ــهای ــشبیروی ــاافزای ام

ــت. ــدهاس ــوزهش ــنح ــرمایهگذارانای س

افزایــش چشــم گیر اقامتگاه هــای بــوم گــردی 
ــافر ــه مس ــل و خان ــه هت ــبت ب نس

ــال ــکس ــیی ــد:ط ــگریمیگوی ــناسگردش ــککارش ی
اخیــراقامتگاههــایبــومگــردینســبتبــههتلهــاو
ــادی ــشزی ــمالیافزای ــانش ــافردرخراس ــایمس خانهه

ــت. ــتهاس داش
ــد: ــارمیکن ــردی«،اظه ــومگ ــف»ب ــریدرتعری ــراکب امی
جامعــه توســط ارائهشــده تعریــف آخریــن طبــق
ــا ــردیی ــومگ ــال۲۰۱۵ب ــمدرس ــیاکوتوریس بینالملل
ــی ــایطبیع ــهجاذبهه ــئوالنهب ــفریمس ــمس اکوتوریس
ــب ــتفادهازمواه ــاراس ــگردرکن ــهدرآنگردش ــتک اس
ــی ــایفرهنگ ــاویژگیه ــفرب ــردنازس ــذتب ــیول طبیع
گذشــتهوفعلــیمنطقــهآشــنامیشــودوافــزونبــررعایــت
ــع ــدازجوام ــوروخری ــاحض ــتبوم،ب ــظزیس ــولحف اص
ــیو ــودآوراجتماع ــایس ــادفعالیته ــثایج ــی،باع محل

اقتصــادیمــردمآنمنطقــهمیشــود.
ــردیدر ــومگ ــایب ــرورتدارداقامتگاهه ــد:ض ویمیافزای
ــاری ــامعم ــهب ــتاهاک ــیهمچــونروس ــایطبیع محیطه
بومــیوجاذبههــایطبیعــیســازگاریدارد،احــداثشــود.
ایــنکارشــناسگردشــگریبیــانمیکنــد:متأســفانه
امــروزدراقامتگاههــایبــومگــردیمســئلهآمــوزش
مطــرحنیســتدرحالیکــهبایــدبومیــانمنطقــهبــاانجــام
کاروزندگــیروزمــرهدرمنطقــه،حــالوهــوایگذشــتهرا
بــرایگردشــگرانبــهنمایــشبگذارنــدامــاچنیــنموضوعی
ــیازگذشــتهشبیهســازی ــانمای مشــاهدهنمیشــودوتنه

شــدهاســت.
ــای ــندربرخــیازاقامتگاهه ــد:همچنی ــحمیکن ویتصری
ــیدرنظــرگرفتهشــدهکــهفرصــترا ــومگــردیاتاقهای ب
ــه ــد،درحالیک ــترمیکن ــگربیش ــدگاریگردش ــرایمان ب

لزومــیبــرایخانــهمســافروجــودنــدارد.

ــر نگــرش مــردم  ــرای تغیی ــوم گــردی فرصتــی ب ب
ــه روســتاها نســبت ب

مدیــریکــیازاقامتگاههــایبــومگــردیدرخراســان
شــمالیمیگویــد:کمتــرازیــکســالاســتکــهازســاخت
وخدماتدهــیچنــداقامتــگاهبــومگــردیدراســتان
ــاهنگــرشمــردمنســبت میگــذردکــهدرایــنمــدتکوت

ــردهاســت. ــرک ــهروســتاهاتغیی ب
ســلمانعلــویفــراظهــارمیکنــد:درایــنمــدتاســتقبال
مــردمبومــیاســتانفراتــرازانتظــاراتبــودهوایــنامیــدرا

میدهــدکــهدرآینــدهبازدیدهــاچندیــنبرابــرشــود.
اصلـی اینکـههـدف بـه توجـه بـا فـرمیافزایـد: علـوی
مانـدگاری و گردشـگر جـذب گـردی بـوم اقامتگاههـای
روسـتاییاناسـتبایدازاینظرفیتبرایریشـهکنیبیکاری
بهـرهبردکـهاینامرباحمایتهایمسـئوالنشـدنیاسـت.
گســترش بــا دارد ضــرورت میکنــد: تصریــح وی
اقامتگاههــاظرفیــتاشــتغالهــریــکازمجموعههــا

چندیــنبرابــرشــود.
مدیـرایـناقامتـگاهبـومگـردیدرمرکـزاسـتانخراسـان
شـمالیبیـانمیکنـد:بـاتوجـهبـهتجربـهایکـهبنـدهدر
مـدتهشـتمـاهفعالیـتدراقامتـگاهبـومگردیبهدسـت
آوردهام،خراسـانشـمالیپتانسـیلهایزیـادیداردکهباید
بسـترتبدیلایناسـتعدادهایبالقـوهبهبالفعلفراهمشـود.
علــویفــربــابیــاناینکــهتاکنــون۳۰درصــدطــرح
ــت، ــردهاس ــادهک ــودپی ــگاهخ ــدهرادراقامت پیشبینیش
میگویــد:اقامتــگاهموردنظــردرروســتاییخالیازســکنهبا
هزینــهبــاالی۳۰۰میلیــونتومــانساختهشــدهکــهاجــرای
ــئوالنرا ــدیمس ــتج ــرححمای ــدهط ــدباقیمان ۷۰درص

میطلبــد.
ــرجــذب ــالوهب ــیع ــایبوم ــد:اقامتگاهه ــهمیده ویادام
عالقهمنــدانبومــیاســتانوخــارجاســتانبایــددر
راســتایمعرفــیمنطقــهبــهگردشــگرانســایرنقــاطدنیــا
نیــزباشــدکــهایــنمجموعــهبــااســتفادهازپخــشکلیــپ
درچندیــنکشــوراقــدامبــهمعرفــیاقامتــگاهبــومگــردی
خــود،شهرســتانبجنــوردوخراســانشــمالیکــردهاســت.
ویمیگویــد:چنانچــهفــردیانگیــزهایبــرایکاروتوســعه
اســتانداشــتهباشــدبایــدبــاعالقــهدرراســتایرســیدنبه
ــش ــتاندازهاوافزای ــندس ــالشودراینبی ــودت ــدفخ ه

ــد. ــتکن ــارامدیری قیمته

ــا  ــا را ب ــی اقامتگاه ه ــاخت ها معرف ــود زیرس کمب
ــت ــرده اس ــرو ک ــکل روب مش

مدیــریکــیازاقامتگاههــایبــومگــردیدرروســتایهــدف
گردشــگریفیــروزهمیگویــد:بــرایمعرفــیاقامتــگاه

بوم گردی دریچه ای به توسعه اقتصادی؛فصل شکوفایی روستاها فرامی رسد؟

الهام یزدان پناه
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میـراث ایــران

ــز ــرســطحشــهردرمســیرجــادهنی ــالوهب ــومگــردیع ب
ــرای ــروهســتیمبهطوریکــهب ــدهایروب ــامشــکالتعدی ب
معرفــیاقامتــگاهوآشــناییوراهنمایــیمســافرانبــهداخل
ــون ــهدومیلی ــوماهان ــرتابل ــرایه ــریب ــتا،راهوتراب روس
تومــاندریافــتمیکنــدوایــنبــرایاقامتــگاهتــازه
تأســیسکــهدرآمــدزیــادینــدارد،صرفــهاقتصــادینــدارد.
ــن ــندهــیتلف ــد:ضعــفآنت ــارمیکن ــروزهاظه ــمفی میث
ــوم ــاالیاقامتگاههــایب ــتوصــدورتعــدادب همــراه،اینترن
گــردیبــرایهــرروســتاازدیگــرمشــکالتابتدایتأســیس

ــت. ــااس اقامتگاهه
ویبیــانمیکنــد:روســتایفیــروزهبهعنــوانپایلــوت
ــزاســتانخراســانشــمالی ــکاردرمرک ــدونبی روســتایب
معرفیشــدهوبــهایــنمنظــوریــکمیلیــاردتومــانبودجــه
ــقنشــدهاســت. ــیتزری ــونریال ــاتاکن ــهام اختصاصیافت

ــد:متأســفانه ــهمیده ــردیادام ــومگ ــگاهب ــتاقامت مدیری
ــهود ــمالیمش ــانش ــادرخراس ــناقامتگاهه ــضبی تبعی
اســتبهطوریکــهبرخــیازمســئوالنتنهــاازیــک
اقامتگاههــاحمایتهــایویــژهدارنــدکــهایــنســبب

ــت. ــدهاس ــاش ــراقامتگاهه ــیدیگ نارضایت
ــوم ــایب ــتقبالازاقامتگاهه ــهاس ــاناینک ــابی ــروزهب فی
گــردیبــهنســبتمســافتتغییــرمیکنــد،میگویــد:ایــن
اقامتــگاهدرروزهــایغیــرتعطیــلبــااســتقبالبســیارکــم

ــرواســت. مســافرانروب
مانــدن و گــردی بــوم ظرفیتهــای شناســاندن وی
ــیتأســیس طوالنیمــدتمســافرانخارجــیراهــدفاصل
اقامتگاههــااعــالمکــردومیافزایــد:متأســفانهشــمار

ــت. ــماس ــیارک ــیبس ــافرانخارج مس
ــروزهرا ــتایفی ــارروس ــهوآبش ــوه،رودخان ــت،ک ویطبیع
ازظرفیتهــایبکــرایــنمنطقــهمیدانــدومیگویــد:
ایــنظرفیتهــاتأثیــربســیاریدراقتصــادروســتاخواهــد
گذاشــتامــازمانــیمؤثــرخواهــدبــودکــهتبعیضهــاکنــار
رودوبــرایمعرفــیروســتاهمکاریهــایالزمانجــامشــود.

ضرورت ایجاد جاذبه در اقامتگاه های بوم گردی
سرپرســتســازمانمیــراثفرهنگــی،صنایعدســتیو
گردشــگریخراســانشــمالیمیگویــد:ایجــادجاذبــه
دراقامتگاههــایبــومگــردینقــشاساســیدرجــذب

گردشــگردارد.
باوجوداینکــه میکنــد: اظهــار پنــاه یــزدان حبیــب
اقلیمهــایمختلفــی از روســتاهایخراســانشــمالی
ــوع ــایمتن ــردنجاذبهه ــمک ــافراه ــتام ــورداراس برخ
ــرایمعرفــیوجــذب ــهســبکســنتیب ــردازیب ــدهپ وای
گردشــگردراقامتگاههــایبــومگــردی،تأثیــربســزاییدارد.
ــیس ــتتأس ــه۱۸۰درخواس ــاناینک ــابی ــاهب ــزدانپن ی
اقامتــگاهبومگــردیدرخراســانشــمالیبــهمیــراث
ــوز ــون۲۷مج ــد:تاکن ــت،میافزای ــدهاس ــیارائهش فرهنگ
صــادروتــاپایــانســال۹۷،نزدیــکبــه۸۰اقامتــگاهافــزوده

میشــود.
ــردیدر ــومگ ــگاهب ــوزاقامت ــدمج ــدورچن ــارهص ویدرب
یــکروســتا،توضیــحمیدهــد:افزایــششــماراقامتگاههــا
ــش ــببافزای ــیس ــهرقابت ــرجنب ــالوهب ــتاع ــکروس دری
کیفیــتخدمــاتبــهمســافرانوگردشــگرانخارجــی

ــتدارد. ــیاهمی ــراثفرهنگ ــرایمی ــنب ــهای ــودک میش
ایــنمســئولادامــهمیدهــد:اقامتگاههــابــههنــگامپیــک
مســافرگنجایــشالزمرادارنــد،بهطوریکــهبرخــیاز
ــرای ــانب ــتاقامتش ــگریظرفی ــدفگردش ــتاهایه روس
ــت. ــدهاس ــلتکمیلش ــاهقب ــکم ــلازی ــایتعطی روزه

یــزدانپنــاهبیــانمیکنــد:بهمنظــورشناســاندنومعرفــی
ــای ــمالیبرنامهه ــانش ــردیخراس ــومگ ــایب اقامتگاهه
ــتفادهاز ــازی،اس ــغدرفضــایمج ــیهمچــونتبلی مختلف
ــی ــورورایزن ــطحکش ــازیدرس ــانههایمج ــترس ظرفی
ــت. ــاماس ــتانج ــتانهادردس ــایراس ــغدرس ــرایتبلی ب

ویطــرحاپلیکیشــنمعرفــیبــومگــردیخراســان
شــمالیراازجملــهاقدامــاتمهــمدرراســتایمعرفــیایــن
مجموعههــاعنــوانکــردهومیافزایــد:هموطنــانبــا
اســتفادهازاپلیکیشــنمیتواننــدمنطقــهموردنظــرخــودرا

ــد. ــاییورزروکنن شناس
سرپرســتســازمانمیــراثفرهنگــی،صنایعدســتیو
ــن ــد:مهمتری ــارمیکن ــمالیاظه ــانش ــگریخراس گردش
ــوم ــایب ــیساقامتگاهه ــسازتأس ــازمانپ ــنس ــدفای ه
ــهمســافراندرمحیطــی ــاتمناســبب ــهخدم ــردیارائ گ

ــت. ــایریاس ــتاییوعش روس
مزیــت مهمتریــن میکنــد: تصریــح پنــاه یــزدان
روســتاهایهــدفگردشــگریخراســانشــمالیعــالوهبــر
وجــودفضــایســبز،کــوه،آبشــارورودخانــه،داشــتنآبو

ــت. ــیناس ــبودلنش ــیمناس هوای

آموزش مدیران اقامتگاه های بوم گردی
مدیریـت دارد ضـرورت میکنـد: توصیـه ادامـه در وی
اقامتگاههـایبـومگـردیبـرایجـذبگردشـگردرجهـت
فراهـمآوریتمامـیامکاناترفاهیگردشـگراناقـدامکنند.
ایــنمســئولیکــیازرمزهــایموفقیــتاقامتگاههــای
ــد: ــایســنتیدانســتومیگوی ــهغذاه ــردیراارائ ــومگ ب
ــا ــنتیازاقامتگاهه ــرس ــایغی ــویغذاه ــرورتداردمن ض
ــد. ــشبرون ــیپی ــایبوم ــهســمتپخــتغذاه حــذفوب
یــزدانپنــاهاظهــارمیکنــد:یکــیازنــکاتمثبــت
اقامتگاههــا،اشــتغالهاییخانوادگــیاســتکــهســبب
کاهــشهزینههــابــرایمدیریــتمجموعــهمیشــود.
ــک ــردی،کم ــومگ ــایب ــراناقامتگاهه ــوزشمدی ویآم
ــه ــوروارائ ــاطکش ــایرنق ــهس ــاب ــیاقامتگاهه ــهمعرف ب
تســهیالتراازجملــهبرنامههــایســازمانمیــراثفرهنگــی

ــرد. ــالمک اع
سرپرســتســازمانمیــراثفرهنگــی،صنایعدســتیو
گردشــگریخراســانشــمالیبــابیــاناینکــهنگــرش
جامعــهنســبتبــهاقامتگاههــایبــومگــردیمثبــت
ــا ــاب ــناقامتگاهه ــتای ــنمدیری ــد:بنابرای ــت،میگوی اس
ــالش ــهت ــیمجموع ــیرمعرف ــبدرمس ــیوههایمناس ش

ــند. ــقباش ــایکاریموف ــادرفض ــندت ــتهباش داش
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اســتان  در  المــوت  زیبــای  منطقــه   
قلعه هــای  داشــتن  بــا  قزویــن 
»حســن  ازجملــه  متعــدد  تاریخــی 
ــای »اوان« و  ــه زیب ــگفت انگیز، دریاچ ــای ش ــاح«، غاره صب
چشــم اندازهای طبیعــی پذیــرای گردشــگران اســت.

قزویــندارایجاذبههــایطبیعــیوتاریخــیفراوانــی
ــفرهای ــکروزهس ــدی ــوانمقص ــدبهعن ــهمیتوان ــتک اس
تابســتانیانتخــابشــود،منطقــهالمــوتیکــیازمقصدهای
جالــبودیدنــیبــرایگــردشتابســتانیاســتکــهآنطــور

کــهبایــدموردتوجــهقــرارنگرفتــهاســت.
دریاچــه»اوان«یکــیازنقــاطگردشــگریمنطقــهالمــوت
ــاحتداردو ــعمس ــزارمترمرب ــشاز۷۰ه ــهبی ــتک اس
ــر ــهحــدود۶مت ــنقســمتب ــهدرعمیقتری ــقدریاچ عم
میرســد.ایــندریاچــهازمحیــطخــارجخــودآبــیرا
ــعآناز ــامنب ــدوتنه ــتنمیکن ــتقیمدریاف ــورمس بهط
ــزوالتجــویوچشــمههایموجــوددرکــفدریاچــه آبن

ــتند. هس
دریاچــهاوانبــافاصلــهحــدود۲ســاعتبــاقزویــنو
ــن ــروف»حس ــهمع ــیقلع ــراندرنزدیک ــاته ــاعتب ۴س
صبــاح«قــراردارد،ازطرفــیدرفصــلتابســتان،آبدریاچــه
محلمناســبیبــرایماهــیگیــری،آبتنــیوقایقســواری
اســت.درایــنفصــلقایقهــایپدالــیپذیــرایگردشــگران
ــم ــارق ــرایآنه ــشراب ــیلذتبخ ــودودقایق ــدب خواه

ــدزد. خواه
ایــندریاچــهازجملــهدریاچههــایطبیعــیکشــور

اســتکــهبهواســطهچشــماندازبینظیــرش،یکــیاز
ــهشــمار اولویتهــایاصلــیدریاچــهگــردیگردشــگرانب
مــیرود.جــادهمناســبتــاکنــاردریاچــهوامکانــاترفاهــی
کــهدراطرافآندردســترسگردشــگرانوطبیعــتگردان
ــردی ــایطبیعتگ ــیازمقصده ــهیک ــه،اُوانراب قرارگرفت
ــت. ــردهاس ــلک ــنتبدی ــوصقزوی ــرانبهخص ــرای بینظی

مسیر دسترسی
ــوت ــهالم ــهمنطق ــخصیب ــینش ــاماش ــدب ــربخواهی اگ
ــه ــنادام ــکقزوی ــانزدی ــرجرات ــانتهران-ک ــد،اتوب بروی
دهیــد.چنــدکیلومتــرقبــلازشــهرقزویــن،»۲کیلومتــر
ــت ــمتراس ــیس ــیرفرع ــن«مس ــیقزوی ــدازعوارض بع
اتوبــانکــهبــاتابلــو»المــوت«نشــاندادهشــدهرادرپیــش

ــد. بگیری
بعــداز۴۰کیلومتــربــهرجایــیدشــتمیرســید.ازرجایــی
دشــتتــادریاچــهاوان۲۰کیلومتــرفاصلــهاســت.ازاینجــا
ــهبعــدواردیــکجــادهکوهســتانیزیبــامیشــوید.بعــد ب
ازورودبــهمســیردریاچــهکــهدرســمتچــپقــرارداردو
طــی۸کیلومتــرازکنــارروســتایزرآبــادمیگذریــدوبعــد
ازعبــورازیــکگردنــه،چشــمتانبــهدریاچــهاوانخواهــد

افتــاد.

رینگ گردشگری اوان در انتظار گردشگران
نــادرمحمدیمعــاونگردشــگریادارهکلمیــراثفرهنگی،
صنایعدســتیوگردشــگری،تصریــحکــرد:منطقــهالمــوت
یکــیازمناطــقپرجاذبــهوپــرپتانســیلگردشــگریقزوین
ــی ــهطبیع ــهتاریخــیوجاذب ــهجاذب ــهازدوجنب ــتک اس

اهمیــتداردوبــهگردشــگریاســتانقزویــنکمــکزیادی
کــردهاســت.

ویافــزود:قلعههــایاســماعیلیهماننــدقلعــه»حســن
صبــاح«واقــعدرروســتایگازرخــانمقصــداصلــی
گردشــگرانخارجــیاســت،طبیعتــاًبایــدازایــنظرفیــت
اســتفادهکنیــمتــابخشهــایدیگــرمنطقــهرابــه
گردشــگرانمعرفــیکنیــم،عمومــاًگردشــگرانخارجــیبــا
برنامــهســفرمیآینــدکــهتغییــرایــنبرنامــهســفرکمــی

ــت. ــختاس س
فرهنگــی، میــراث کل اداره گردشــگری معــاون
ــالش ــدت ــرد:بای ــارک ــگریاظه ــتیوگردش صنایعدس
کنیــمدیگــرظرفیتهــایاســتانرادربرنامــهســفر
گردشــگرانقــراردهیــم؛تغییــرایــنبرنامــهکارســختی
اســتامــابــاتوجــهبــهظرفیتهــایموجــودایــن

امــکانوجــوددارد.
ویتأکیــدکــرد:دریاچــهاوانیکــیازظرفیتهــایخــوب
ــوان ــهآنبهعن ــاب ــهم ــتک ــهاس ــنمنطق ــگریای گردش
ــامل۴ ــهش ــمک ــگاهمیکنی ــگری«ن ــگگردش ــک»رین ی
روســتایاوان،وربــن،زرآّبــادوزواردشــتاســت،ایــنرینــگ
گردشــگریدارایجاذبههــایطبیعــی،مذهبــیوتاریخــی

اســت.
محمــدیبیــانکــرد:هــدفمــاایــناســتکــهگردشــگران
فقــطدریاچــهرانبیننــدبلکــهمســیرهایپیادهایمشــخص
ــند، ــاطباش ــزدرارتب ــردمنی ــام ــگرانب ــاگردش ــمت کنی
ــرداری ــالبهرهب ــراواندرح ــنمهمانپذی ــناولی همچنی
ــاحت۲۵۰ ــهدرمس ــماولدریاچ ــاماندهیحری ــتوس اس

متــرآغــازشــدهاســت.

میـراث ایــران

قایق سواری در دریاچه  »اوان«/ به طبیعت شگفت انگیز الموت سفر کنید
پایا ماندگار
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زیســتمحیطی آســیبهای کــرد: خاطرنشــان وی
ــازیو ــمس ــهوحری ــهقرارگرفت ــهاوانموردتوج دریاچ
ســاختاســتراحتگاههاآغازشــدهکــهدرگامبعــدی
تــا اســت مطــرح هــم ســرمایهگذاری بســتههای
ــتوران، ــتمحیطی،رس ــیبزیس ــت،آس ــت،بهداش نظاف
ــه ــرمایهگذارموردتوج ــطس ــاتوس ــگاهواقامتگاهه فروش

ــرد. ــرارگی ق
فرهنگــی، میــراث کل اداره گردشــگری معــاون
ــای ــرد:اقامتگاهه ــدک ــگریتأکی ــتیوگردش صنایعدس
بــومگــردیدرمنطقــهالمــوتبــارویکــردافزایــش
ــده ــروش ــیروب ــتقبالخوب ــااس ــیسوب ــگرتأس گردش
ــردی ــومگ ــگاهب ــناقامت ــاداولی ــتایزرآب اســت.درروس
ــال ــکس ــنی ــردمدرای ــانم ــهاذع ــهب ــدهک تأسیسش
ــدگردشــگرانخارجــیاز ــگاهبازدی ــمتأســیساقامت ونی
ایــنروســتاچندیــنبرابــرشــدهو۱۶اقامتــگاهدرحــال
ســاختوصــدورمجــوزاســتکــهتوزیــعمکانــیدرنظــر

اســت. گرفتهشــده

اقامتگاه های بوم گردی الزمه جذب گردشگر
ــومگــردی حســینشــهرکیمدیــریکــیازاقامتگاههــایب
منطقــهالمــوتدرایــنخصــوصگفــت:گردشــگرانزیادی
ــاه ــهدرســهم ــدبهطوریک ــدمیکنن ــهبازدی ــنمنطق ازای
اولســالجــاریتعــدادیــکهــزارو۵نفــردراقامتــگاهبــوم

گــردیمــااقامــتداشــتند.
ــه ــدقلع ــیمانن ــایمهم ــوتدارایجاذبهه ــزود:الم ویاف
ــادو ــتایزرآب ــهاوان،روس ــارود،دریاچ ــاح،گرم حســنصب
کــوهخشــچالاســت؛امــاگردشــگراندرســفریــکروزهبــه
ایــنمنطقــهمعمــوالًقلعــهحســنصبــاحودریاچــهاوانرا

ــد. ــابمیکنن انتخ
ــتاهای ــردیدرروس ــگاهبومگ ــد:اقامت ــادآورش ــهرکیی ش
زرآبــادواقامــتبــومگــردیآشــیانهعقابهــانزدیکتریــن
اقامتگاههــابــهدریاچــههســتند،همچنیــنخانههــای
روســتاییومهمانپذیــرروســتایاواننیــزمکانهــای
ــا ــددرآنج ــگرانمیتوانن ــهگردش ــتندک ــخصیهس مش

ــد. ــتکنن اقام

قلعه لمبسر
قلعــهلمبســردرشــمالدشــتقزویــندرمنطقــهالمــوتو

شــمالشــرقیروســتایرازمیــانقــراردارد.
ــهقلعــهلمبســرازقزویــنحــدود۶۳کیلومتــراســت فاصل
ودر۲کیلومتــریروســتایرازمیــانقــرارداردوبــرای
ــنوارد ــروجازقزوی ــدازخ ــدبع ــندژبای ــهای ــیب دسترس
جــادهسرســبزوزیبــایالمــوتشــویدودردوراهــیمعلــم
ــه ــپسقلع ــهوس ــمکالی ــیرمعل ــاد،مس ــهعلیآب ــهب کالی

ــد. ــشبگیری ــوتراپی الم
ایــنقلعــهکــهمعروفتریــنقلعــهالمــوتبعــداز»آشــیانه
عقــاب«یــاهمــان»قلعــهحســنصبــاح«اســت،درعصــر
ســلجوقیهودردورهتســلطاســماعیلیهدرســرزمینالمــوت
بنــاشــد.ایــنقلعــهبــهدلیــلموقعیــتاســتراتژیک
ومعمــاریمنحصربهفــردشحتــیازدژالمــوتنیــز

مســتحکمتربــودهاســت.
قلعــهدربلندتریــننقطــهکــوهوســیعومســطحی
ــلنفــوذی ــاپرتگاههــایغیرقاب واقعشــدهوازســهطــرفب
ــهزمینــیوســیعومســطح احاطهشــدهوازطــرفدیگــرب
ــرایمردمــانالمــوت ختــممیشــود.لمبســرهنــوزهــمب

ــت. ــزورازاس ــیورم ــراززیبای پ

خارود چشم اندازی زیبا
ــه ــنگب ــیازس ــاازدلکوه ــمهزیب ــنچش ــارود«ای »خ
کوهســارانجــاریمیشــودودرروســتایپرچکــوهوتالتــر
قــراردارد،دربخــشرودبــارالمــوتغربــیدراســتانقزوین

ودرهمســایگیاســتانگیــالن...
ــه ــردوپرجاذب ــیمنحصربهف ــارطبیع چشــمهخــارود،ازآث
المــوتغربــیاســتکــهدر۲۵کیلومتــریشــهررازمیــان،
ــا ــاوب ــارزیب ــنچشمهس ــراردارد.ای ــشق ــنبخ ــزای مرک
طــراوتکــهدوســتدارانطبیعــتزیــادیرابهســویخــود
ــاران ــهکوهس ــنگب ــیازس ــدوازدلکوه ــبمیکن جل
و دارد قــرار پرچکــوه روســتای در میشــود؛ جــاری
ــد ــگرعالقهمن ــزارگردش ــاه ــددهه ــاماندهیآنمیتوان س
ــوت ــشالم ــنوبخ ــتانقزوی ــهاس ــیراب ــارطبیع ــهآث ب

ــیبکشــاند. غرب


قلعه عقاب ها/ روایتی از تاریخ
قلعــهالمــوتدژیتاریخــیواقعدرشــمالشــرقیروســتای
گازرخــاندراســتانقزویــنوبــربلنــدایصخــرهایمرتفــع
ــال ــوددرس ــهمیش ــت.گفت ــریاس ــاع۲۱۶۳مت ــهارتف ب
۴۸۶هجــریشــخصیبــهنــامحســنصبــاحایــنقلعــهرا
ــامدژ ــهن ــلالمــوتراب ــندلی ــههمی ــدوب تصــرفمیکن

ــند. ــممیشناس ــاح«ه »حســنصب

چگونه به قلعه الموت برویم؟ 
تاریخیتریــن و دیدنیتریــن از یکــی المــوت قلعــه

جاذبههــایگردشــگریایــراناســتکــهگردشــگران
ــتان ــهاس ــدب ــهبای ــنقلع ــدازای ــرایبازدی ــادیدارد.ب زی
ــدود۱۰۸ ــنح ــهرقزوی ــهازش ــنقلع ــد.ای ــنبروی قزوی
ــاعته ــا۳س ــی۲ت ــادلزمان ــهمع ــهداردک ــرفاصل کیلومت

ــت. اس
ــه ــهب ــاتوج ــانب ــنزم ــدنای ــیش ــلطوالن ــهدلی البت
ــک ــمآنوباری ــیرپرپیچوخ ــهدارد،راهومس ــافتیک مس
بــودنجــادهدربعضــیازقســمتهااســت.البتــهدر
طــولمســیرمناظــرزیبــاوچشــمنوازیوجــوددارد
وبــههمیــندلیــلمســیرآنمســیریخســتهکننده

ــود. ــدب نخواه
و اســتراحتگاهها مســیر طــول در ایــن بــر عــالوه
محلهایــیبــرایپذیرایــیهــموجــودداردکــهدر
صــورتتمایــلمیتــواندرآنهــامدتــیراســپریکــرد.
ــخ ــرارزشتاری ــارپ ــیازآث ــوانیک ــوتبهعن ــهالم قلع
ــه ــرانب ــیای ــارمل ــراندرســال۱۳۸۱درفهرســتآث ای

ــید. ــترس ثب
ــای ــوازدیدنیه ــنممل ــتانقزوی ــوتدراس ــهالم منطق
ــداوقــاتخوشــی تاریخــیوطبیعــیزیباســتکــهمیتوان
رابــرایخانوادههــاومســافرانوگردشــگرانداخلــیو

ــد. ــمکن ــیفراه خارج

میـراث ایــران
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اقتصــاد ایــــران

پــس از خســارت بــه بــاغ هــای پســته کرمــان حــاال خبرهــا از دومیــن قطــب تولیــد 
ــه ســال  ــن محصــول هــم نســبت ب ــد ای ــت از آن دارد کــه تولی ــران حکای گــردو ای

ــد. ــده ان ــی مان گذشــته 8۰ درصــد کاهــش یافتــه و کشــاورزان دســت خال

افزایــش بی رویــه مصالــح ســاختمانی از یــک ســو و فعالیــت دالالن از ســویی دیگــر، 
ساخت وســاز در بیرجنــد را بــا رکــود رو بــه رو کــرده اســت.

بازخوانــی آخریــن نتایــج آمارگیــری از نیــروی کار کــه اوایــل مرداد امســال توســط 
ــکاری در  ــود دارد، بی ــی را در خ ــکات قابل تأمل ــد ن ــر ش ــران منتش ــار ای ــز آم مرک
ــدان  ــا را دوچن ــن نگرانی ه ــت و ای ــن اس ــال اوج گرفت ــروم در ح ــتان های مح اس

می کنــد. 

ــرار  ــه ق ــورد توج ــته م ــد شایس ــا در ح ــت ام ــران اس ــاد ای ــن دوم اقتص ــاون رک تع
نگرفتــه، مشــکات مختلــف بــر ســر راه ایــن حــوزه موجــب شــده تــا ایــن فرصــت 

ــد. ــی بمان ــول باق ــی مغف ــت از کاالی ایران ــتغال زایی و حمای ــد و اش ــرای تولی ب
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تعـاون رکـن دوم اقتصـاد ایران اسـت اما 
در حد شایسـته مورد توجه قـرار نگرفته، 
مشـکات مختلف بـر سـر راه ایـن حوزه 
موجب شـده تـا این فرصـت بـرای تولید 
و اشـتغال زایی و حمایـت از کاالی ایرانـی 

مغفـول باقـی بماند.

ــع ــاتومناب ــهامکان ــازیکلی ــرایطوفعالس ــنش »تأمی
ــور ــوربهمنظ ــیکش ــانیوعلم ــرمایههایانس ــیوس مال
توســعهکارآفرینــیوبــهحداکثــررســاندنمشــارکتآحــاد
ــویق ــهیلوتش ــاتس ــادیب ــایاقتص ــهدرفعالیته جامع
ــدونقــش ــاءدرآم ــرارتق ــدب ــیوتأکی ــایجمع همکاریه
ــتهای ــایسیاس ــط«ازبنده ــدومتوس ــاتکمدرآم طبق
اقتصــادمقاومتــیاســتکــهدرآنبــرلــزومتوجــهبــهحوزه

ــدشــدهاســت. ــاونتأکی تع
ــی ــد،یکپارچگ ــتغالمول ــی،اش ــادی،فقرزدای ــداقتص رش
تمرکــز مدیریــت، و کارآفرینــی تقویــت اجتماعــی،
ســرمایههایکوچــکدرقالــبســرمایههایمتوســطو
ــکلگیریبخــش ــدافش ــیازاه ــابخش ــاتنه کالن؛اینه
ــهشــکلگیریایــن تعــاوناســتکــهدرقوانیــنمربــوطب

ــت. ــهاس ــدقرارگرفت ــوردتأکی ــشم بخ
بهرغـمهمـهتأکیـداتمتأسـفانهفرهنـگتعـاونهنـوزدر
کشـورپاییناسـتونیازبهفعالیـتجدیتردرایـنزمینهو
ترویـجفرهنگتعـاونداریم.قـراربودتـاپایـانبرنامهپنجم
توسـعهسـهمبخشتعاوندرکشـوربـه۲۵درصدبرسـداما

هنـوزاینسـهمبههفـتدرصدهمنرسـیدهاسـت.
برمبنــایقانــون،وزارتتعــاون،کارورفــاهاجتماعــی
ــتواز ــاوناس ــشتع ــازیبخ ــتوفعالس ــهتقوی ــزمب مل
ــتشــود.درحــالحاضــربخشــیاز ــدغفل ــنمهــمنبای ای
تعاونیهــایکشــورنیمــهفعــالهســتندکــهبایســتیفعــال
ــر ــنحــوزهب ــابهاینترتیــباثرگــذاریفعالیــتای شــوندت

ــیشــود. اشــتغالواقتصــادکشــورعملیات
ســیدحمیــدکالنتــریمعــاونتعــاونوزارتتعــاون،
ــش ــرنق ــدب ــاتأکی ــهب ــنرابط ــیدرای ــاهاجتماع کارورف
تعاونیهــادرکوچکســازیدولــتوواگــذاریپروژههــا
ــد:درپنــجســالگذشــته ــیمیگوی ــهشــرکتهایتعاون ب
۲۲هــزارو۴۰۰تعاونــیجدیــدایجادشــدکــهدرنتیجه۷۶
ــن ــیرشــدداشــتهایم.همچنی ــدادتعاون درصــدازنظــرتع
۳۵۳هــزارشــغلجدیــدازمحــلاقتصــادتعاونیهــاایجــاد

ــد. ــانمیده ــدیرانش ــد۷۹درص ــهرش ــدک ش
ویتصریــحکــرد:درایــنپنــجســال۶هــزارو۴۰۰تعاونــی
ــی،۲۵۰ ــیصنعت ــزارو۴۰۰تعاون ــاورزی،۴ه ــدکش جدی
ــزارو ــتبافو۷ه ــرشدس ــیف ــدن،۶۸۰تعاون ــیمع تعاون
ــمازآی ــفاع ــایمختل ــاتدرحوزهه ــیخدم ۴۵۰تعاون
ــی ــن۲۵۶تعاون ــتو...همچنی ــگری،بهداش ــی،گردش ت

ــت. ــدهاس ــدازیش ــلراهان حملونق
معـاونوزیـرتعاونبـابیـاناینکـه۱۱میلیوننفردرکشـور
تعاونیهـا ازآنجاییکـه گفـت: هسـتند، تعاونیهـا عضـو
راخـوداعضـاادارهوکنتـرلمیکننـدکمتریـنفسـاددر
مجموعـهتعاونیهـاشـاهدیم،همچنینشـرکتهایتعاونی
نقـشمؤثـریدرفقرزدایـیازمناطـقمحرومایفـامیکنند،
تعاونیهـا مـردم ُخـرد پولهـای از اسـتفاده بـا چراکـه
ایجادشـدهوعـالوهبرایجاداشـتغالبهجمـعآورینقدینگی
SME نیـزمیپردازنـد.بـاتوجـه بـه اینکـه تعاونی هـا جـزء
ها هسـتند بـا هـر تعاونیجدیـدبهطـورمیانگیـن۱۴تا۱۵

شـغلایجـادمیشـود.

رکن دوم اقتصاد کشور متزلزل است
مطابــقاصــل۴۳قانــوناساســیتعاونیهــابهعنــوانرکــن
ــای ــرایفعالیته ــبیب ــلمناس ــورمح ــادکش دوماقتص
ناظــربــرکارآفرینــیوتوســعهکارآفرینــیهســتندچراکــه
مهمتریــندســتاوردهایاقتصــادیواجتماعــینیــزحاصــل
ــعه ــهتوس ــتیابیب ــهدس ــیک ــاجای ــتت ــارکتاس مش
ــدونمشــارکتهمــه ــاب ــداروبهنوعــیپوی ــه،پای همهجانب

ــهمیســرنیســت. اقشــارجامع
تعاونــییــکاهــرممناســببــرایتوســعهاقتصــادیاســت
ــد،ارتقــایســطحدرآمــدو ــددرافزایــشتولی ــرامیتوان زی
بهبــودوضعیــتاجتماعــیمــردممؤثــرباشــدوبــهحــدی
قــویظاهــرشــودکــهتوســعهکارآفرینــیدرشــرکتهای

ــد. ــمبزن ــیرارق تعاون
ــاتوجــهبــهکارکــردوماهیــتکارهــاچنانچــهمشــارکت ب
ــری ــارکتحداکث ــهمش ــرب ــدمنج ــیباش ــبتعاون درقال
ســرمایههایاجتماعــیجامعــهخواهــدشــدچراکــهرابطــه

ــوددارد. ــیوج ــاوکارآفرین ــنتعاونیه ــیبی نزدیک
ــرای ــیب ــزاقدامات ــداننی ــتانهم ــتادراس ــنراس درهمی
ــی ــویکارآفرین ــابهس ــتآنه ــاوهدای ــتتعاونیه تقوی
ــادرجهــت ــنراهکاره ــهیکــیازمؤثرتری انجامشــدهچراک
رفــعمعضــلبیــکاریدرجامعــهایجــادفرصتهــایشــغلی

ــیاســت. ــدوکارآفرین جدی
ــدان ــتانهم ــادیاس ــیواقتص ــوراجتماع ــناسام کارش
بابیــاناینکــهجمعیــتجــوانوســیلمتقاضیــانکار
ایجــاد ضــرورت دانشــگاهی فارغالتحصیــالن بهویــژه
ــش ــرایکاه ــت:ب ــت،گف ــردهاس ــدانک ــتغالرادوچن اش
ــی ــهیک ــودداردک ــیوج ــایمختلف ــکاریراهه معضــلبی
ازمؤثرتریــنراهکارهــاایجــادفرصتهــایشــغلیجدیــدو

ــت. ــیاس کارآفرین

تعاون از ساختارهای مناسب برای جذب جوانان
محمدرضانظـریبـاتأکیـدبـرشناسـاییوارائـهراهکارهای
مناسـبیکـهشـرایطالزمبـرایایجـاداشـتغالوتحقـق
کارآفرینـیرادرسـطحجامعـهفراهـمکنـد،گفـت:یکـیاز
سـاختارهایمناسـببرایجذبجوانانبخشتعاوناسـت.
ــاون ــیدربخــشتع ــهکارآفرین ــهتوجــهب ــاناینک ویبابی
کاهــشنــرخبیــکاریرابــهدنبــالخواهــدداشــت،گفــت:

ــی ــرکارآفرین ــریازعناص ــابهرهگی ــدب ــامیتوانن تعاونیه
ماننــدخالقیــت،نــوآوری،شناســاییوبهرهگیــریاز
ــودرا ــیخ ــیواثربخش ــکپذیری،کارای ــاوریس فرصته

ــد. ــلکنن ــریعم ــکلموفقت ــهش ــشدادهوب افزای
نظـریبابیـاناینکـهدرراسـتایسـاماندهیکارآفرینـیدر
بخشتعـاونبنیادهـایتوسـعهکارآفرینـیوتعاونازسـال
۱۳۸۶دراسـتانهایکشـورشـروعبهکارکردنـد،گفت:این
بنیادهـا،کارجویـانرادسـتهبندیکـردهومنابـعدولتـیو

مردمـیرادرمسـیرکارآفرینـیجهـتمیدهنـد.
ــدان ــتانهم ــیاس ــاهاجتماع ــاون،کارورف ــرکلتع مدی
ــانیوکار ــرمایهانس ــرس ــاونب ــاستع ــهاس ــاناینک بابی
ــش ــهافزای ــاوندرجامع ــت:تع ــت،گف ــیاستواراس جمع
ــق ــرمایهگذاریورون ــشس ــتغال،افزای ــاداش ــد،ایج تولی
ــدکورشــد ــعســرمایههایان ــر،تجمی ــد،کاهــشفق تولی
وشــکوفاییاســتعدادهایانســانیوبهــرهوریجامعــهرابــه

همــراهدارد.
ســیداحمــدتوصیفیــانبابیــاناینکــهتعــاونمســیر
ــردن ــیدارک ــدارومعن ــعهپای ــقتوس ــرایتحق ــدالب اعت
ــایاقتصــادیمناســب ــیدرفعالیته مشــارکتهایمردم
اســت،افــزود:ایجــاداشــتغالپایــداردربســترتعــاون
شــکلمیگیــردزیــراتعــاونفرصتــیبــرایبــروزوظهــور

خالقیتهــایفــردیواجتماعــیمهیــامیکنــد.

ــدان  ــی در هم ــات کارآفرین ــاوره و خدم ــز مش مراک
فعــال هســتند

ویبــهمقولــهکارآفرینــیدرتعاونیهــااشــارهکــردوبابیــان
ــیدرهمــدان ــاتکارآفرین ــزمشــاورهوخدم اینکــه۴مرک
ــراندرپنجــرهجمعیتــیوفرصــت ــالاســت،گفــت:ای فع
ــور ــتکش ــدجمعی ــشاز۷۰درص ــرارداردوبی ــیق طالی
ــهیکســوم ــکب ــدونزدی ــا۶۴ســالســندارن ــن۱۵ت بی

جمعیــتبیــن۲۵تــا۴۰ســالههســتند.
ــد ــرتوانمن ــاناگ ــلعظیمــیازجوان ــاناینکــهخی ویبابی
شــوندوتحصیــالت،شــغلومســکنداشــتهباشــندوازدواج
کننــدمیتواننــدیــکجهــشاقتصــادیرادرایــرانایجــاد
کننــد،گفــت:بایــدزمینــهکارآفرینــیجوانــاندرتعاونیهــا

فراهــمشــود.
توصیفیــانتعــدادکلاتحادیــهوتعاونیهــایفعــالاســتان

ــران اقتصاد ایـ

»تعاون« فرصت مغفول اشتغال زایی؛ رکن دوم اقتصاد ایران متزلزل است

پروین قادری 
دانشمند
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ــران اقتصاد ایـ

ــغلی ــتش ــافرص ــیب ــزارو۱۴۱تعاون ــکه ــدانرای هم
ــداد ــنتع ــت:ازای ــردوگف ــوانک ــرعن ــزارو۹۲۸نف ۱۲ه
ــد(،۲۳۶ ــتومعدن)۲۴درص ــتهصنع ــیدررش ۲۷۰تعاون
ــیدر ــاورزی)۲۱درصد(،۴۴۶تعاون ــتهکش ــیدررش تعاون
رشــتهخدمات)۳۹درصــد(،۱۰۵تعاونــیدربخشمســکنو
عمران)۹درصــد(۱۴اتحادیــهشــرکتتعاونی)یــکدرصــد(
ــت ــد(فعالی ــاون)۶درص ــتاتع ــبروس ــیدرقال و۷۰تعاون

ــد. دارن
ویازتشــکیلبنیــادتوســعهتعــاونبــرایکمــکبــه
ــرادی ــژهاف ــتانبهوی ــادیاس ــایاقتص ــگانعرصهه نخب
کــهدرحــوزهدانشبنیــانفعالیــتدارنــد،خبــردادوگفــت:
ــوانایــنقشــردرجهــتتوســعهوتقویــت بهرهگیــریازت
تعاونیهــاواشــاعهفرهنــگتعــاوندرجامعــهمدنظــر

ــت. اس

ــت  ــا فرص ــد ب ــی جدی ــرکت تعاون ــکیل ۲۲ ش تش
ــر ــغلی ۳۶۹ نف ش

ویدرتوضیــحاقدامــاتانجامشــدهطــیســالجــاری
ــافرصــتشــغلی ــدب ــیجدی ازتشــکیل۲۲شــرکتتعاون
۳۶۹نفــرســخنگفــتواظهــارداشــت:تشــکیل۷شــرکت
ــغلی۸۰ ــتش ــافرص ــاونب ــتاتع ــبروس ــیدرقال تعاون
ــهیالت ــالتس ــاردری ــشاز۱۱۰میلی ــتبی ــروپرداخ نف
ــرکت ــه۸ش ــتاییب ــتغالروس ــباش ــادرقال ــهتعاونیه ب
ــات ــراقدام ــرازدیگ ــتغالمســتقیم۱۰۵نف ــااش ــیب تعاون

ــت. ــودهاس ب
ــیدر ــرکتتعاون ــدهش ــکیل۱۶پرون ــهتش ــانب توصیفی
ــرد ــارهک ــهیالتاش ــتتس ــرایدریاف ــلب ــایعام بانکه
وبرگــزاریدورههــایآموزشــیعمومــیوتخصصــیدر
ــردو ــوانک ــیراعن ــهکارآفرین ــرادب ــویقاف ــتایتش راس
ــهتعــاون۳۸ ــاهفت ــانب گفــت:طــیســالجــاریوهمزم
طــرحشــرکتتعاونــیبــااشــتغالزایی۲۷۱نفــردراســتان

ــود. ــاحمیش ــدانافتت هم
ویگفــت:ازایــنتعــداد۱۰تعاونــیبــافرصــتشــغلی۱۱۴
نفــردررشــتهصنعتــی،۲تعاونــیبــافرصــتشــغلی۱۲نفر
دررشــتهعمرانــی،۴تعاونــیبــافرصــتشــغلی۳۶درقالب
ــردر ــغلی۸۵نف ــافرصــتش ــیب ــاون،۱۸تعاون ــتاتع روس
ــافرصــتشــغلی۲۴نفــردر ــیب رشــتهخدمــاتو۴تعاون

رشــتهکشــاورزیاســت.

ورود نخبــگان در شــرکت های تعاونــی تحــت 
ــاون ــعه تع ــاد توس ــوان بنی عن

ــی ــوصمعرف ــگاههادرخص ــادانش ــاطب ــانارتب توصیفی
ــد: ــادآورش ــراردادوی ــارهق ــاصرامورداش ــایخ تعاونیه
ورودنخبــگاندرشــرکتهایتعاونــیتحــتعنــوان
ــترک ــیمش ــرحتحقیقات ــامط ــاون،انج ــعهتع ــادتوس بنی

بــادانشــگاههاوبرگــزاریســمینار،کارگاهوبازدیــداز
تعاونیهــابــاهمــکاریدانشــگاههامدنظــراســت.

رئیــسمرکــزمطالعــاتوپژوهشهــایشــورایشــهر
همــداننیــزبابیــاناینکــهدرراســتایتحقــقهــدف
ــود ــعهوبهب ــبوکار«،توس ــتدارکس ــهردوس ــدان؛ش »هم
فضــایکســبوکاروکارآفرینــیدرشــهرطــرح»راهانــدازی
ــوی ــه(«ازس ــدان)فّک ــهرهم ــرایکســبوکارش فرهنگس
ایــنمرکــزپژوهشــیمطــرحشــد،تأکیــدکــرد:ایــنطــرح
ــوزه ــیدرح ــهروندانهمدان ــازیش ــتتوانمندس ــااولوی ب
ــتاقشــارآســیبپذیردر ــااولوی ــیب کســبوکاروکارآفرین

ــت. ــهاس ــتورقرارگرفت دس
حمیــدبادامــینجــاتبــاتأکیــدبــراینکــهامــروزهمدیریــت
شــهرینقــشمهمــیرادرتوســعهاقتصــادیایفــامیکنــد،
گفــت:مرکــزمطالعــاتوپژوهشهــایشــورایشــهر
ــن ــرگرفت ــادرنظ ــوروب ــنکش ــتنادقوانی ــهاس ــدانب هم
عواملــیچــونمنبعمحــوری،محلهمحــوری،فرهنــگ
کارآفرینــی،راهبردمحــوریوســاختارمدیریتــیمبتنــیبــر
ــن ــنای ــهتدوی ــیشــهرینســبتب شــاخصهایکارآفرین

ــدامکــردهاســت. طــرحاق
ــاناینکــهکارآفرینــیوکســبوکارهای بادامــینجــاتبابی
ــرای ــهایب ــی،پای ــرداساس ــکرویک ــوانی ــهریبهعن ش
تقویــتبخــشخصوصــیوتأمیــنزیرســاختهایمناســب
ــتو ــهفرص ــزود:ارائ ــود،اف ــوبمیش ــشمحس ــنبخ ای
ــروز ــرایب ــهروندانب ــهش ــهب ــهوکمهزین ــاتاولی امکان
ایدههــایکســبوکارخالقانــهوکارآفرینانــه،یکــیاز
رویکردهــایمدیریــتشــهریهمــداندرنقــشتســهیلگر

ــت. ــهریاس ــیش ــوزهکارآفرین ح
ویاســتفادهازظرفیتهــایمحلــیبــرایتوســعهفرهنــگ
ــا ــورارتق ــیبهمنظ ــرادمحل ــازیاف ــیوتوانمندس کارآفرین
ــی ــایاساس ــهراازرویکرده ــاتهمهجانب ــعهخدم وتوس
ایــنطــرحبرشــمردوگفــت:محــورفعالیــتفرهنگســرای
کســبوکارشــهرهمــدانآمــوزش،ترویــج،مشــاوره،
مهارتآمــوزی و توانمندســازی حمایــت، پژوهــش،
ــازی ــغلوزمینهس ــتدرش ــعهخالقی ــدوتوس ــرایرش ب

ــت. ــرهوراس ــریوبه ــتغالحداکث ــیواش کارآفرین
ــرایط ــلش ــهدلی ــدانب ــههم ــاناینک ــاتبابی ــینج بادام
ــریدر ــبوقرارگی ــیمناس ــتجغرافیای ــیوموقعی اقلیم
ــی، ــعطبیع ــهمناب ــیب ــرانودسترس ــیای ــاهراهارتباط ش
ــوان ــودنبهعن ــرحب ــنمط ــیوهمچنی ــدادادیوتاریخ خ
قطــبعلمــیغــربکشــور،دارایظرفیــتبالقــوهو
ــتانها ــایراس ــهس ــبتب ــینس ــیفراوان ــایرقابت مزیته
ــت؛ ــهریاس ــعهکســبوکارهایش ــادوتوس ــوزهایج درح
گفــت:بااینحــالبهمنظــورتوانمندســازیوبالفعــلکــردن
ــنهاد ــهر،پیش ــیش ــایفعل ــهوکمبوده ــواننهفت ــنت ای
ایجــادفرهنگســرایکســبوکاروکارآفرینــیشــهرهمــدان

اســت. مطرحشــده

ــی  ــب وکار و کارآفرین ــرای کس ــدازی فرهنگس راه ان
ــدان  در هم

ــبوکار ــرایکس ــعفرهنگس ــرحجام ــهط ــارهب ــااش ویب
ــرحدر ــنط ــت:ای ــه(گف ــدان)فّک ــهرهم ــیش وکارآفرین
ســازمانشــهرداریهمــدانبهعنــوانواحــدتوانمندســازی
کســبوکاروکارآفرینــیباهــدفســاماندهی،توســعهو
ــب ــهتصوی ــدانب ــهرهم ــیش ــگکارآفرین ــایفرهن ارتق

ــت. ــیدهاس رس
بادامــینجــاتگفــت:حمایــتازمشــاغلخانگــی،
ــانکســبکار،شــرکتهای ــان،صاحب ــتازکارآفرین حمای
ــیو ــیاجتماع ــعهکارآفرین ــنتوس ــانوهمچنی دانشبنی

ــت. ــه«اس ــرح»فّک ــدافط ــراه ــازمانیازدیگ س
ــهردر ــورایش ــایش ــاتوپژوهشه ــزمطالع ــسمرک رئی
ادامــهبرپایــیفرهنگســراهایکســبوکاروکارآفرینــی
بهمنظــورارتقــایمشــارکتهایشــهروندیبــرایاشــتغال
پایــدارراازراهبردهــایاساســیایــنطــرحبرشــمردو
ــرایکارآفرینــی ــدهب گفــت:شــهرهابایــدفرصتهــایارزن
واشــتغالزاییایجــادکننــد،زیــرادرگیــرشــدنشــهروندان
ــرای ــازیب ــبظرفیتس ــیموج ــایکارآفرین ــافعالیته ب

ــد. ــدش ــانیخواه خدمترس
ــالمی ــورایاس ــایش ــاتوپژوهشه ــزمطالع ــسمرک رئی
ــی ــیضرورت ــهکارآفرین ــراینک ــدب ــاتأکی ــدانب ــهرهم ش
اجتنابناپذیــربــرایبقــایتمــامســازمانهاونهادهــا
اســت،عنــوانکــرد:»شــهردوســتدارکســبوکار«شــهری
ــرایتســهیلو ــاتآنشــهرب اســتکــهســازمانهاوامکان
تشــویقفعالیتهــایکارآفرینانــهبســیجمیشــوندوتــالش
میکننــدتــاروحیــهکارآفرینــیدرتمــامبخشهــاو

ــمشــود. ــیشــهرحاک فضــایعموم
ویابــرازامیــدواریکــرد:بــاهمــکاریادارهکلتعــاون،کار
ــری ــوگی ــدالگ ــرورش،رون ــیوآموزشوپ ــاهاجتماع ورف
ــتم ــکاکوسیس ــهی ــدنب ــکش ــتاینزدی ــحدرراس صحی

ــرد. ــدانســرعتگی ــهرهم ــوبدرش ــیمطل کارآفرین
ــی ــاوننقش ــهتع ــتاینک ــلماس ــهمس ــیرآنچ ــنتفاس باای
مهــمدرکارآفرینــیوشــکوفاییاقتصــادیداردودرصــورت
توجــهبــهتحقــقمفاهیــمآن،شــاهدافزایــشکارآفرینیدر

ــود. ــمب ــفخواهی ــایمختل بخشه
تعــاونمشــارکتعمومــیرادرعرصــهتولیــدملــیتقویــت
رامیکنــدوبــههمیــندلیــلدرصــورتتوجــهبــهتعــاون،
ــدو ــهتولی ــیب ــفاجتماع ــارمختل ــرمایهگذارانواقش س
کارآفرینــیعالقهمنــدوظرفیــتاقتصــادیکشــورتوســعه
ــژه ــهبهوی ــفجامع ــارمختل ــاون؛اقش ــهتع ــدچراک مییاب
ــت ــنفرص ــهای ــدک ــدمیکن ــهتولی ــانراواردچرخ جوان

ــرایشــکوفاییاقتصــادیجامعــهاســت. مناســبیب
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ــران اقتصاد ایـ

نوغانــداری  قطــب  روزگاری  گیــان 
ایــن  امــا  بــود  ابریشــم در کشــور  و 
ــال  و  ــر ح ــه اخی ــی دو ده ــه ط ــت ک صنع
روز خوشــی نداشــته اســت بــا اجــرای 
تــازه  جانــی  حمایتــی  بســته های 
ــت  ــد حمای ــان نیازمن ــی همچن ــه ول یافت

اســت. مســئوالن 

ــه۴۰۰۰ســالپیــش قدمــتصنعــتابریشــمدرجهــانب
ــه ــوهتهی ــانح ــارچینیه ــتینب ــراینخس ــردد.ب برمیگ
ــد. ــهدســتآوردن ــااســتفادهازکــرمابریشــمراب ابریشــمب
بیــشازســههــزارســالایــنحشــرهدرانحصــاردربــارایــن
ــق ــالدیازطری ــممی ــرنشش ــهدرق ــااینک ــودت ــورب کش

ــرانشــد. جــادهابریشــمواردای
درایــراننژادهــایمختلفــیازکــرمابریشــماعمازمــاالوان،
هراتــی،کرمانشــاهی،خراســانی،ژاپنــی،فرانســویوبغدادی
پــرورشدادهمیشــودوبــراســاسآمــاریکــهمرکــز
ــه ــراندرزمین ــردای ــالمک ــوراع ــداریکش ــعهنوغان توس
ــخابریشــمدررتبــههشــتمجهــاناســت. ــهون تولیــدپیل
ــور ــاندرکش ــدابریشــمجه ــکدرص ــای ــونتنه ــماکن ه
ــود ــدباوج ــانمیده ــارنش ــنآم ــودوای ــدمیش ــاتولی م
ــه ــارســیدنب ــوزت ــنحــوزههن ــایبســیاردرای ظرفیته

ــم. ــهداری ــانفاصل ــوبدرجه ــگاهمطل جای
متأســفانهدردهههــایگذشــتهشــاهدافــولایــنصنعــت
ــم ــالنبودهای ــتانگی ــتگاهآندراس ــژهخاس ــرانبهوی درای
ــندر ــزارو۵۰۰تُ ــهابریشــماز۵ه ــدپیل ــهتولی بهطوریک

ســال۷۰بــه۸۵۰تـُـندرســال۹۶وتولیــدنــخابریشــمنیز
ــرای ــنســالرســیدهکــهب ــندرای ــه۱۳۶تُ ــنب از۸۵۰تُ
ــوبو ــتآنمطل ــوانوظرفی ــهت ــاتوجــهب ــنصنعــتب ای

مناســبنیســت.
درایــنمیــاناســتانگیــالنبــاتولیــدبیــشاز۵۰درصــد
ــه ــنزمین ــوردرای ــایکش ــیازقطبه ــر«یک ــهت »پیل
ــسکشــیدنو ــراینف ــهب ــدیک محســوبمیشــود،تولی
رونــقدوبــارهصنعــتابریشــمنقشــیحیاتــیایفــامیکنــد.
البتــهمتأســفانهدردهههــایگذشــتهبــهدلیــلبیتوجهــی
ــرای ــمب ــهابریش ــرورشپیل ــودنپ ــهنب ــئوالن،بهصرف مس
ــرای ــیب ــررغبت ــایالزم،دیگ ــودحمایته کشــاورزانونب
ــدارد. پــرورشایــنمحصــولدرمیــانکشــاورزانوجــودن

تعطیلی دو کارخانه ابریشم گیالن
ایــراندارایچهــارکارخانــهابریشمکشــیاســتکــهازایــن
تعــدادســهکارخانهدراســتانگیالنوجــودداردومتأســفانه
دوواحــدآندرشهرســتانهایصومعهســراورشــتدر
ســالهایگذشــتهتعطیــلشــدهوســومینواحــد،شــرکت
ــا ــرودب ــتانلنگ ــالندرشهرس ــرقگی ــمش ــعابریش صنای
ــوان ــمبهعن ــخابریش ــنن ــشاز۱۲۵تُ ــالیانهبی ــدس تولی
بزرگتریــنواحــدتولیــدیکشــوردرحــالفعالیــتاســت.
بــهعقیــدهنماینــدهصومعهســراوعضــوکمیســیون
اقتصــادیمجلــسشــورایاســالمیدیگــرچیــزیبــهنــام
ــن ــدهوای ــینمان ــالنباق ــتانگی ــمدراس ــتابریش صنع
ــاورزی ــایکش ــرازبخشه ــیاریدیگ ــدبس ــتهمانن صنع
ایــناســتانطــیســالهایگذشــتهبــهدلیــلبیتوجهــی،
درآمــدانــدک،ســختیکاروعــدمحمایتهــایالزماز

ــت. ــدهاس ــئوالننابودش ــویمس س
ــهصنعــتابریشــم ســیدکاظــمدلخــوشوضعیــتکارخان
صومعهســراکــهزمانــیقطــباصلــیتولیــدابریشــم
ــفناک ــزاس ــودهرانی ــورب ــیکش ــالنوحت ــتانگی دراس
ــرا ــمصومعهس ــهابریش ــدکارخان ــردهومیگوی ــفک توصی
بهرغــمداشــتنامکانــاتوتجهیــزاتالزموظرفیــتایجــاد
ــودهو ۸۰۰فرصــتشــغلیاز۱۵ســالگذشــتهتعطیــلب

ــت. ــئوالناس ــهمس ــیدگیوتوج ــمانتظاررس چش


ــم  ــع ابریش ــان صنای ــان صاحب ــت در می ــود رغب نب
ــت ــن صنع ــاره ای ــای دوب ــرای احی ب

رئیــسســازمانصنعــت،معــدنوتجــارتگیــالنبــهوجود
چهــارواحــدصنعتــیمرتبــطبــاصنایــعابریشــمدراســتان
ــک ــای ــدادتنه ــنتع ــفانهازای ــرد:متأس ــارک ــارهواظه اش
واحــدصنعتــیآنهــمتنهــابــا۳۰درصــدظرفیــتدرحــال

فعالیــتاســت.
ــای ــیواحده ــتباق ــدمفعالی ــلع ــوشدالی ــاددلقپ فره
صنعتــیراکمبــودمــادهاولیــه)پیلــهتــرابریشــم(،مشــکل

ــزاتاعــالمکــرد. ســرمایهدرگــردشوفرســودگیتجهی
ویبــااشــارهبــهاینکــهواحدهــایصنعتــیگیــالنبــه۷۰۲
تـُـنپیلــهتــرابریشــمبــرایفعالیــتنیــازدارنــد،گفــت:این
ــهتولیــدیابریشــمدرگیــالن ــیاســتکــهکلپیل درحال

حــدود۴۳۰تُــناســت.
رئیــسســازمانصنعــت،معــدنوتجــارتگیــالناز
آمادگــیایــنســازماندرراســتایاعطــایتســهیالتبــرای
ــرمایهدر ــکلس ــلمش ــینآالتوح ــدماش ــازی،خری نوس
ــرد: ــردادوخاطرنشــانک ــیخب ــایصنعت ــردشواحده گ

»صنعت ابریشم« چشم انتظار حمایت/ نوغانداری از پیله درمی آید؟
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ــران اقتصاد ایـ

ــه بانکهــایعامــلیکــیازشــروطپرداخــتتســهیالتب
ایــنواحدهــاراتأمیــنمــادهاولیــهمیداننــدکــهمتأســفانه

ــاکمبــودمواجــههســتیم. ــنحــوزهب درای
ــم ــلمه ــرازعوام ــیدیگ ــد:یک ــادآورش ــنی ویهمچنی
غیرفعــالبــودنایــنواحدهــانبــودرغبــتدرمیــان
ــهو ــادهاولی ــودم ــتکمب ــهعل ــعب ــنصنای ــانای صاحب
بهصرفــهنبــودنایــنکاربــرایراهانــدازیواحیــایدوبــاره

ــت. ــیاس ــایصنعت واحده
ــی ــداریصنعت ــتنوغان ــهصنع ــاناینک ــابی ــوشب دلقپ
بازارپســند،ســودآوروارزشــمنداســت،تصریــحکــرد:همــه
ــت، ــنصنع ــارهای ــایدوب ــکوفاییواحی ــرایش ــاب تالشه
ــهابریشــمدرســطح افزایــشوارتقــایکیفیــتتولیــدپیل
اســتانگیــالندرحــالانجــاماســتتــاایــنصنعــتجانــی

ــرد. ــارهبگی دوب
ویبــهبرخــیاقدامــاتســازمانصنعــت،معــدنوتجــارت
گیــالنبــرایرونــقدوبــارهایــنصنعــتاشــارهکــردوادامه
داد:بــرایاینکــهســرمایهگذارانبتواننــدبــاارائــهطرحهــای
ــن ــانای ــعدانشبنی ــرازتســهیالتبخــشصنای توجیهپذی
ســازمانبهرهمنــدشــوند،تولیــدنــخبازیافتــی،ریســندگی
بــرای اولویــتدار بهعنــوانصنایــع پارچــه تولیــد و
ســرمایهگذاریدرحــوزهصنعــت،معــدنوتجــارتاســتان

گیــالنمعرفــیشــدهاســت.


مرکــز  اولویــت  نوغانــداری  توســعه  و  احیــا 
کشــور نوغانــداری 

رئیــسمرکــزتوســعهنوغانــداریکشــوربااشــارهبهتوســعه
ــرایپــرورش»پیلــهتــر« ــداریورغبــتکشــاورزانب نوغان
ــار ــر،اظه ــالهایاخی ــیس ــالنط ــژهدرگی ــمبهوی ابریش
کــرد:درســالجــاری۲۶هــزارجعبــهتخــمنوغــاندرمیان

نوغانــداران۲۲اســتانکشــورتوزیــعشــدهاســت.
توسـعه و احیـا اینکـه بیـان بـا پـور داداش علیاصغـر
نوغانـداریازاولویتهـایایـنمرکـزاسـت،افـزود:درحـال
حاضـرگیالن،خراسـانرضوی،گلسـتان،خراسـانشـمالی،
مازنـدران،آذربایجـانشـرقیواصفهـانبهترتیببیشـترین
پرورشدهنـدگانوتولیدکننـدگانکـرمابریشـمهسـتند.
ویخاطرنشــانکــرد:تولیــدنهــالتــوتاصالحشــده،تولیــد
ــوزشوتوانمندســازی ــوبدرکشــور،آم ــانمرغ تخــمنوغ
ــرم ــرورشک ــگپ ــایفرهن ــان،احی ــدارانوکارشناس نوغان
ابریشــم،افزایــشقیمــتخریــدتضمینــی،کنتــرلتعرفــه
گمرکــی،حمایــتمالــیوتســهیالتیازجملــهاولویتهــاو

ــداریکشــوراســت. ــزتوســعهنوغان سیاســتهایمرک
رئیــسمرکــزتوســعهنوغانــداریکشــوربــااشــارهبــهاینکــه
ــهگســترش ــادیب ــداریبســتگیزی توســعهصنعــتنوغان
ــته ــایگذش ــفانهدردههه ــت:متأس ــوتدارد،گف ــاتت باغ
بــهدلیــلوجــودبرخــیسیاســتهایغیرحمایتــیوســعت
توتســتانهایکشــوراز۲۰هــزارهکتــاربــه۱۴هــزارو۷۰۰

هکتــاررســیدهاســت.
ویبــهبرخــیاقدامــاتایــنمرکــزدرایــنزمینــهوافزایش
ــال ــاالی۲۵س ــرب ــهعم ــهب ــاتوج ــتانهاب ــعتتوتس وس
آنهــااشــارهوتصریــحکــرد:سیاســتایــنمرکــزدرزمینــه
ــت ــاکاش ــانب ــداددرخت ــشتع ــتانها،افزای ــعهتوتس توس
ــرورش ــتخرهایپ ــا،اس ــالیزارها،باغه ــیهش ــالدرحاش نه
ــایروســتاییاســت. ــاومحوطــهخانهه ــی،دامداریه ماه


ــاره  ــق دوب ــرای رون ــت ب ــی دول ــای حمایت برنامه ه

ــم ــت ابریش ــداری و صنع نوغان
ــته ــالگذش ــهدرس ــاناینک ــابی ــهب ــوردرادام داداشپ
درهمیــنراســتا۳۲۰هــزاراصلــهنهــالتــوتدر۱۹
ــاری ــالج ــرد:درس ــارک ــد،اظه ــعش ــتانکشــورتوزی اس
ــررویتوزیــع۴۰۰هــزاراصلــهنهــالتــوت هدفگــذاریب

ــهدارد. ــزادام ــینی ــالهایآت ــهدرس ــودهک ب

ــنصنعــت ــولای ــهاف ــاتوجــهب ــهاینکــهب ــااشــارهب ویب
طــیدودهــهگذشــتهدرســالهایاخیــربرنامههــای
حمایتــیازســویدولــتبــرایاحیــایدوبــارهایــنصنعــت
تدویــنواجرایــیشــدهاســت،افــزود:قیمتگــذاریو
خریــدتضمینــییکــیازبســتههایحمایتــیدولــتبــرای

ــنصنعــتاســت. ــاالنای فع
رئیــسمرکــزتوســعهنوغانــداریکشــوربــابیــاناینکــهدر
ســالگذشــتهشــاهدرشــد۱۱۰درصــدیدرزمینــهخریــد
ــن ــت:ای ــم،گف ــال۹۱بودهای ــاس ــهب ــیدرمقایس تضمین
قیمــتازهشــتهــزارو۶۰۰تومــانســال۹۱بــه۱۸هــزار

و۱۰۴تومــانســال۹۶و۹۷رســیدهاســت.
ــماز ــرابریش ــهت ــنپیل ــد۹۷۰تُ ــهخری ــارهب ــااش ویب
ــرد: ــانک ــون،خاطرنش ــاریتاکن ــالج ــتماهس اردیبهش
ایــنمیــزانبــهارزشاقتصــادی۳۰میلیــاردتومــانبــانــرخ
بــازارآزادتوســطبخــشخصوصــیبــامیانگیــنهــرکیلــو
ــدارانخریداریشــدهکــهنشــاناز ۳۴هــزارتومــانازنوغان

ــتدارد. ــنصنع ــارهای ــقدوب رون


افزایــش ۲۶ درصــدی تعرفــه واردات نــخ ابریشــم در 
ســال جــاری 

ــخابریشــمرا ــهوارداتن ــوردرادامــهافزایــشتعرف داداشپ
یکــیدیگــرازبرنامههــایحمایتــیدولــتبــاپیگیریهــای
ایــنمرکــزعنــوانوتصریــحکــرد:نــرختعرفــهوارداتنــخ
ــه۲۶درصــددرســال ابریشــماز۱۵درصــددرســال۹۶ب

جــاریرســید.
ــمدر ــخابریش ــهن ــرختعرف ــشن ــهکاه ــاناینک ــابی ویب
ســالهایگذشــتهمشــکالتیرابــرایصنایــعابریشــم
ســنتیوصنعتــیبــهوجــودآوردهبــود،افــزود:بــاتوجــهبــه
تعطیلــیوغیرفعــالبــودنبرخــیازکارخانههــایصنعتــی
ــنحــوزه ــهدرای ــرروی ــدتغیی وکارگاههــایســنتینیازمن
ــه، ــاپیگیریهــایصــورتگرفت ــمکــهخوشــبختانهب بودی

ــیشــد. اجرای
ــه ــنب ــورهمچنی ــداریکش ــعهنوغان ــزتوس ــسمرک رئی
ــداران ــتازنوغان ــدوقحمای ــدازیصن ــتمجــوزراهان دریاف
ــدوقســبب ــنصن ــدازیای ــت:راهان ــردوگف ــزاشــارهک نی
ــارهــمو جمــعشــدنهمــهذینفعــانایــنصنعــتدرکن

ــود. ــکالتمیش ــلمش ــاییوح شناس
ــدهدر ــرتولیدش ــهت ــاالیپیل ــتب ــهکیفی ــارهب ــااش ویب
کشــور،خاطرنشــانکــرد:پیلــهابریشــمتولیدشــدهبهعنوان
ــعابریشمکشــیومحصــوالتابریشــمی ــهصنای ــواداولی م
ــاس ــدشــالوروســری،لب ــرشابریشــم،تولی ــژهدرف بهوی

ــود. ــتفادهمیش ــتیاس ــمیوصنایعدس ابریش
ــمدر ــدابریش ــرهتولی ــرزنجی ــئولاگ ــنمس ــهای ــهگفت ب

ــتغال ــایاش ــادفرصته ــهایج ــودزمین ــالش ــورفع کش
ــد. ــدش ــمخواه ــدفراه ــدارودرآم پای


نقــش تعیین کننــده گیــالن در رونــق دوبــاره 

نوغانــداری و ابریشــم
ــداریو ــتنوغان ــتصنع ــهوضعی ــهب ــوردرادام داداشپ
ابریشــمدراســتانگیــالنبهعنــوانقطــبایــنصنعــتدر
کشــورنیــزاشــارهکــردوافــزود:بــاتوجــهبــهاینکــهگیــالن
درتولیــدنهادههــایمرتبــطبــاصنعــتنوغانــداریپیشــرو
ــیو ــتگاههایاجرای ــیدس ــورتمام ــنمنظ ــههمی اســتب
ــتان ــناس ــمدرای ــانوابریش ــانوغ ــطب ــیمرتب تحقیقات

ــوددارد. وج
ــه ــاناینک ــابی ــورب ــداریکش ــعهنوغان ــزتوس ــسمرک رئی
بیــشاز۵۰درصــدپیلهترابریشــمکشــوردراســتانگیالن
تولیــدمیشــود،گفــت:ایــناســتاننقــشتعیینکننــدهای
دررونــقواحیــایصنعــتنوغانــداریوابریشــمکشــورایفــا

میکنــد.
ــوزه ــیدرح ــوارگیالن ــزارخان ــته ــتهش ــهفعالی ویب
ــادر ــنخانواره ــرد:ای ــانک ــارهوخاطرنش ــداریاش نوغان
ــم ــهابریش ــرورشپیل ــهپ ــتانب ــارتوتس ــزارهکت ــشه ش

میپردازنــد.
داداشپوربااشـارهبهاینکهدرسـالگذشـته۴۳۰تُن»پیله
تـر«ابریشـمدرگیالنتولیدشـدهاسـت،گفـت:هرچنداین
میـزانبـرایفعالیـتدوبـارهکارخانههـاوصنایـعابریشـم
کافینیسـتولـیگامهاییبرایرونـقوافزایـشتولیدپیله

ابریشـمدرایناسـتانبرداشـتهشـدهاست.
ویبــاتأکیــدبــراینکــهمســئوالنکشــوردرحــوزه
ــژهای ــگاهوی ــهاســتانگیــالنن ــداریب برنامهریــزیونوغان
ــن ــارهای ــقدوب ــاورون ــرایاحی ــرد:ب ــحک ــد،تصری دارن
ــم ــرمابریش ــرورشک ــهپ ــاورزانب ــبکش ــتوترغی صنع
ــئوالن ــهمس ــکاریهم ــاموهم ــداهتم ــالننیازمن درگی

بهویــژهمجمــعنماینــدگاناســتانهســتیم.
نجــاتصنعــتنوغانــداریوابریشــمکشــوردرگــروایجــاد
ــق ــاورزان،تلفی ــرکش ــبنظ ــرایجل ــرب ــوقهایمؤث مش
پژوهشهــای اجــرای و علمــی نویــن دســتاوردهای
کاربــردیدرایــنحــوزهاســت.صنعتنوغانــداریوابریشــم
بــاتوجــهبــهظرفیــتوقابلیــتبســیاربــاالدرزمینــهایجاد
درآمــدواشــتغالبــرایخانوارهــابهویــژهخانوارهــای
روســتاییبایــدموردتوجــهمســئوالنقــرارگیردومســئوالن
بایــدبــرایحفــظنســلجــواندرروســتاهاوجلوگیــریاز
مهاجــرتآنهــاوهمچنیــنتوســعهروســتاهادرراســتای
رونــقدوبــارهایــنصنعــتتالشــیمضاعــفکــردهو

ــد. ــادهن ــودراارتق ــیخ ــتههایحمایت بس
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ــران اقتصاد ایـ

 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 ۳۰ تــا ۵۰ درصــدی داشــته اســت.

ایـنروزهابانزدیکشـدنبهشـروعسـالتحصیلـیمدارس
ودانشـگاههابـازارفـروشلـوازمالتحریـرداغشـدهوخانواده
هـابـرایتامیـنمایحتاجنوشـتافزارفرزنـدانخـودازقبیل
دفترچه،مدادوخودکارراهیفروشـگاههامیشـوندتابسـته
بـهتوانمالـیخودمحصـوالتموردنظـرراخریـداریکنند.
امـاامسـالبـهدلیلنوسـاننـرخارزبـازارنوشـتافـزارنیزاز
گرانـیهـامسـتثنینشـدهولـوازمالتحریـرموجـوددربازار
نسـبتبهسـالگذشـتهافزایـشقیمـت۳۰تـا۵۰درصدی
داشـتهوبسـیاریازمحصوالتـیکـهسـالهـایگذشـتهبـا
تخفیـفبهمـردمعرضهمیشـدهدرلیسـتافزایـشقیمت

قـرارگرفتـهاند.
اگرچـهاینافزایـشقیمتموجبشـدهتاخریدهـایوالدین
بـرایدانشآمـوزانمقداریکاهـشیابد،امابـهصرفهنبودن
ورودلـوازمالتحریـرخارجـیفرصـتمناسـبیرادراختیـار
تولیدکننـدگانداخلـیقـراردادهتابتوانندسـهمبیشـتریاز
بـازارنوشـتافـزاررابـهخـوداختصاصدهنـد.طبـقآخرین
آمـارارائـهشـدهتوسـطمتولیانحـوزهنوشـتافـزاردرحال
حاضـرحـدود۴۰درصدبـازارلـوازمالتحریرکشـوردراختیار

کاالهـایخارجـیکهعمدتـاچینیهسـتندقـراردارد.
وزیـرآموزشوپرورشنیزمردادامسـالدرنمایشـگاهنوشـت
افـزارایرانیاعـالمکردهبودگـردشمالیحوزهلـوازمالتحریر
درکشـورحدود۶هـزارمیلیاردتومـانبودهو۵۰تـا۶۰هزار
نفـردرایـنعرصـهمشـغولبـهفعالیـتهسـتندودرصوتی
کـهتولیـدملـیدراینبخـشتقویتشـودنـهتنهااشـتغال
بیشـتریتولیدشـدهبلکهازخروجارزنیزجلوگیریخواهدشد.
توجـهبههویـتایرانیواسـالمیدرتصاویرمورداسـتفادهدر
نوشـتافـزارنیزامسـالبهصـورتجدیتـریدنبالشـدهو
شـخصیتهایبومیجاینمادهـایغربیوآمریکایـیرادر

رویجلـددفترچـههایدانـشآمـوزانگرفتهاند.


افزایش ۵۰ درصدی قیمت نوشت افزار
درهمیـنرابطـهمحمـدرسـتگارمقـدمگفـت:امسـالدر
مجمـوعوبـهطـورمیانگیـن۵۰درصـدافزایـشقیمـتدر
حـوزهنوشـتافزارداشـتهایـموایـنافزایـشناشـیازگران

شـدنمـواداولیـهپتروشـیمیاسـت.
ویافزود:حدود۹۰۰فروشـندهنوشـتافزاردرمشهدفعالیت
دارندوبیشـترتولیداتداخلـیدراینمغازههـابهفروشمی
رسـدواگرمـواداولیـهتولیدیهـاتامینشـودتـا۹۰درصد
بـازاررامـیتوانبـااجنـاسداخلیتامیـنکردضمـناینکه
رغبتشـهروندانبـهخریدجنـسایرانینیزطیچندسـال

اخیرافزایشیافتهاسـت.
رئیـساتحادیهنوشـتافـزارادامـهداد:تعـدادبسـیارکمیاز
خانـوادههاکـهبدنبالجنـسلوکسهسـتندازنوشـتافزار

خارجیاسـتفادهمـیکنند.
ویتصریـحکرد:تاکنونهیچگونهکسـریدربازارمشـاهده
ویـاگـزارشنشـدهاسـتودربـازارمشـهدهیچمشـکلیاز

بابـتتامیننوشـتافـزاروجودنـدارد.
رسـتگارمقـدمتصریـحکرد:درمشـهدتولیـدینوشـتافزار
بسـیارکماسـتوبیشـترتولیداتبازارازتولیدیهایسـایر

شـهرهاازقبیـلتهـرانواصفهـانوتبریزتامینمیشـود.
ویبیـانکرد:توزیـعکتبدرسـینیزدرفروشـگاههاشـروع

شـدهاسـتوهیـچمشـکلیدرایـنحـوزهوجـودنـداردو
کسـرینیـزگـزارشنشـدهاسـتهمچنینبـهمنظـوررفاه
حالشـهروندانتعـدادیازفروشـندگاندرنمایشـگاهپاییزه
شـرکتخواهنـدداشـتواجنـاسایرانـیرابـهشـهروندان

عرضـهکردنـد.
رئیـساتحادیـهنوشـتافـزارمشـهدادامـهداد:بـاتوجـهبـه
افزایـشقیمـتهاینوشـتافـزارازتوانمردمکاسـتهشـده
اسـتکهبایددولتدرایـنخصوصتدابیرالزمرابیاندیشـد.
ویاضافـهکـرد:تصاویرشـخصیتهایخارجیبـررویجلد
دفاتـرکمشـدهاسـتودفاتـرعمدتـاًتولیـداتداخلیاسـت
بنابرایـناسـتفادهازتصایـرشـخصیتهایکارتونـیخارجی
خیلیکمشـدهاسـتضمناینکـهدرصورتیکـهاتحادیهدر
واحـدیمتوجـهعرضهدفتـرباتصاویرممنوعهشـودبـاواحد

خاطـیبرخـوردمیکند.

توزیع کتب درسی در حال انجام است 
کل اداره پشـتیبانی و توسـعه معـاون رابطـه همیـن در
آموزشوپـرورشخراسـانرضـوینیـزبـهتوزیعکتـابهای

درسـیدانـشآمـوزانازدهـهدومشـهریورخبـرداد.
علـیابـریاولدرخصـوصروندتوزیـعکتبدرسـیمدارس
درسـالتحصیلـی۱۳۹۷-۱۳۹۸،عنـوانکـرد:توزیـعکتب
درسـیازاسـتانبهنواحیومناطقدرتمامیمقاطعدرسـی

ازابتـدایمردادشـروعشـدهوتا۲۰شـهریورادامـهدارد.
ویادامهداد:توزیعکتبدرسـیازناحیهومنطقهبهمدرسـه
درمقطـعابتدایـیاز۱۲شـهریورودرمقطـعفنیوحرفـهای
وکارودانـشاز۲۰شـهریورشـروعشـدهاسـتوتـاپایـان
شـهریورادامهمییابـدوازاولمهرمیاندانشآمـوزانتوزیع

خواهدشـد.
معاونتوسـعهوپشـتیبانیادارهکلآموزشوپرورشخراسان
رضـوییـادآورشـد:توزیعکتـبدرسـیمتوسـطهاولودوم
نظـریبیـندانشآموزان،توسـطکتابفروشـیهایمجـازاز

سـومشـهریورماهشروعشـدهاست.
ابـریاولهمچنیـنبـااشـارهبـهرونـددریافـتکتابهـای
درسـیازتهـران،گفت:تاکنـوندرمقطعابتدایـیصددرصد
کتـبدرسـیازتهـراندریافـتوبیـنمناطـقتوزیـعشـده
اسـتوهیچگونـهکسـریدرکتـباینمقطـعوجودنـدارد.
ویادامهداد:درمقاطعمتوسـطهاولودومنظریومتوسـطه
دومفنیوحرفـهایوکارودانـشنیـز،بـهجـزپایـهدوازدهم،
درسـایرمقاطعصددرصدکتبدرسـیدریافتشـدهاسـت.
معاونتوسـعهمدیریتوپشـتیبانیادارهکلآموزشوپرورش

خراسـانرضـویدرخصـوصکتبدرسـیپایـهدوازدهمنیز
بیانکـرد:کتبدرسـیپایههـایدوازدهممتوسـطهنظریو
فنیوحرفـهایوکارودانشاز۲۰شـهریورواصلخواهدشـد.
ویدربـارهافزایـشقیمـتکتابهـایدرسـی،عنـوانکـرد:
خوشبختانـهنوسـاناتارزیدرقیمـتکتابهـایدرسـی
هیچگونـهتأثیـرینداشـتهوبهـایکتـبدرسـینسـبتبه

سـالگذشـتهتـا۵درصـدافزایـشپیـداکردهاسـت.


عرضه لوازم التحریر با قیمت مناسب
مدیـرکلآموزشوپرورشخراسـانرضویبـهموضوعخرید
لـوازمالتحریرتوسـطاولیـاءودانشآمـوزاندرآسـتانهفصل
بازگشـاییمـدارساشـارهکردوگفـت:بهمنظورارائهنوشـت
افـزارباقیمتمناسـببهدانـشآموزانفروشـگاههـایویژه
ایبـهصـورتنمایشـگاهیدرمشـهدوچندشـهرخراسـان

رضویدایرشـدهاسـت.
قاسـمعلیخدابنـدهافـزود:درایـننمایشـگاههاتنهانوشـت
افـزارایرانـیکـهدارایقیمـتوکیفیتمناسـبیهسـتندبه
عرضـهمیشـودودانشآمـوزانمـیتوانندتمامـیمایحتاج
خـودراازایـنمراکزکهمـوردتاییـدآموزشوپرورشاسـت

تهیـهکنند.
ویخاطرنشـانکرد:همچنیـنفرودشـگاههایضریحآفتاب
نیـزکهوابسـتهبهآمـوزشوپـرورشهسـتنددرایـنایامبه
صـورتویـژهبـهعرضهنوشـتافـزاروکتـابهایمـوردنیاز

دانشآمـوزانمـیپردازند.
مدیـرکلآمـوزشوپـرورشخراسـانرضـویدرخصـوص
تامیـننوشـتافـزارمـوردنیـازدانـشآمـوزانبـیبضاعـت
نیـزگفـت:بـرایتامیـنمایحتاجدرسـیایـندانـشآموزان
بـاهمـکارینهادهـایخیریهلـوازمالتحریـرتهیهشـدهودر

اختیـارآنهـاقـراردادهمیشـود.
خدابنـدهاظهارکـرد:همچنیـنلـوزامالتحریـرونوشـتافزار
الزمازمحـلکمـکهـایمردمـیدرجشـنعاطفـههـای
خریـداریومیاندانـشآموزانبـیبضاعتتوزیعمیشـود.

توجه به فرهنگ ایرانی- اسالمی
نکتـهحائـزاهمیتدرحـوزهلـوازمالتحریـرجـدایازقیمت
محصـوالت،توجـهبـهمحتـوایفرهنگـیوپیامهاییاسـت
کـهازاینطریقبـهدانشآموزانارائهمیشـودوبهتراسـت
نهادهـایمتولیبـهتصاویرمورداسـتفادهرویجلـددفترچه
هـاویاکتـابهایکمـکآموزشـیولـوزامالتحریـرنظارت

بیشتریداشـتهباشند.

افزایش ۵۰درصدی قیمت نوشت افزار درمشهد/رونق لوازم التحریر داخلی
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ــران اقتصاد ایـ

افزایــش بی رویــه مصالــح ســاختمانی 
ــویی  ــت دالالن از س ــو و فعالی ــک س از ی
دیگــر، ساخت وســاز در بیرجنــد را بــا 

ــت. ــرده اس ــه رو ک ــود رو ب رک

اخیـر، روزهـای مصالـحسـاختمانیطـی بهـای افزایـش
آشـفتهبازاریازمسـکنبـهراهانداختـهاسـت.بنـابـهگفته
مسـئوالن،رشـد۱۰۰درصـدیقیمتمصالحـیمانندفوالد

بیرغبتـیمسکنسـازانخبـرمیدهـد. از
چیـزیکـهدراینبیـنبـههیاهـویافزایشقیمتهـارنگ
میدهـد،حضـوردالالندربـازارخریـدوفـروشمصالـح
سـاختمانیاسـتکـهدربرخـیازمـواردپدیـدهایبـهنـام
احتـکاررامنجـرشـدهاسـت.بـدونشـکدسـتدالالننه
تنهابازارمسـکنراآشـفتهکـردهبلکهاعتمادمسکنسـازان

رادرالبـهالیسـودهایحبابـیخـودگـمکـردهاسـت.
رکـودبـازار،افزایـشتمامشـدهقیمـتمسـکنواجارهبهـا
ونوسـاناتقیمـتمصالـحسـاختمانی،صنـوفوابسـتهبـا
ساختوسـازمسـکنرابـهمـرزتعطیلـیکشـاندهوصـدای

فریادخواهـیآنهـارابلنـدکـردهاسـت.

تنها دالالن سود می برند
فعلـی شـرایط در کـرد: بیـان سـاختمان پیمانـکار یـک

اسـت. بههمریختـه مسـکن ساختوسـاز
سـعیدقدبابابیاناینکهبازارسـاختوسـازمطلوبنیسـت،
افـزود:افزایـشقیمتمصالـحوزمینهـاباعثکسـادیبازار

مسـکنوساختوسازشـدهاست.
ویبـااشـارهبهنقـشدالالندربازارساختوسـازبیـانکرد:

درتمامبـازارایـران،تنهادالالنسـودمیبرند.
باعـث دالالن حضـور افـزود: ساختوسـاز پیمانـکار ایـن
افزایـشقیمتزمیـنودرنهایـتقیمتباالیتمامشـدهدر

میشـوند. مسـکن
قدبـابیـانکـرد:بایدچـارهایاساسـیبـرایرفعمشـکالت
فعلیاعمازنوسـاناتشـدیدقیمتهادرمصالحسـاختمانی

وکوتاهکردندسـتدالالناندیشـیدهشـود.
یکفروشـندهمصالحسـاختمانیبیانکـرد:درروزهایاخیر
نمـیتوانقیمتمشـخصیبـرایمصالحسـاختمانیتعیین
کـرد.رضاعلیپـورکهمصالحیاعمازسـنگرابـهفروشمی
رسـاند،افـزود:اگرچهسـنگبارشـدقیمـتزیـادیروبهرو
نبودهامـادیگرکاالهاییمانندسـیمان،شیشـه،لولهافزایش

زیادییافتهاسـت.
ویبـابیاناینکهاینشـرایطزمینهحضـوردالالنراافزایش

مـیدهـد،افـزود:بایدپیـشازاینکـهبازارسـاختوسـازبه
طـورکلـیازرونقبیفتـد،چارهایجدیاندیشـیدهشـود.


افزایش ۲۰ درصدی قیمت سیمان

مصالـح کـرد: بیـان سـاختمانی مصالـح اتحادیـه رئیـس
سـاختمانیماننـدسـنگ۱۵درصـدافزایـشیافتـهاسـت.
حسـینچوپانـیبـابیـاناینکـهبرخـیازاجنـاسماننـد
سـیمانافزایش۲۰درصدیداشـتهاسـت،افـزود:افزایش
قیمـتسـیمانبـهدلیـلافزایـشکرایـهحمـلاسـتچـرا
کـهازسـمنانومشـهدواردمیشـود.ویازافزایـشپنـج
درصـدیپـودرگـچخبـردادوافـزود:وقتـیمـواداولیـه
ماننـدسـیمان،سـنگوگچگرانشـود،قیمتسـاختمان

نیـزافزایـشمییابـد.
چوپانـیبـابیـاناینکـهدربـازارکمبـودمصالحسـاختمانی
وجـودنـدارد،افـزود:افزایـشقیمتهـاتـوانخریدمـردمو

مسکنسـازانراکاهـشدادهاسـت.
ویبـااشـارهبـهحضـوردالالندرآشـفتهبازارمسـکنبیـان
کـرد:خوشـبختانهباتوجهبهنظارتوبازرسـیهایمسـتمر،

انبـاردپوویااحتکارکاالکشـفنشـدهاسـت.

قیمت فوالد ۱۰۰ درصد افزایش یافت
نائـبرئیـساتحادیـهصنعـتپروفیـلبیرجندبـااشـارهبه
وضعیـتقیمـتفـوالددربازارمسـکنبیـانکرد:درکشـور
وخراسـانجنوبـینـهتنهاکمبـودفـوالدنداریمبلکـهمازاد

بـرمصـرفداریم.
علیرضـاچهکنـدیبیـانکـرد:نوسـاناتوافزایـششـدید
قیمـتفـوالدوعرضـهناقـصفـوالددرداخـل،بازارمسـکن

سـازانرادچـارمشـکلکـردهاسـت.
ویاظهـارکـرد:آهـنآالتازطریـقبورسعرضهمیشـودو

تعاونیهـابایـدازشـرکتهایخاصیخریـدکنند.
قیمـت کـه میشـود باعـث امـر ایـن افـزود: چهکنـدی
آهـنآالتمانندفـوالد۷۰درصـدداخلبورسوبـازارتفاوت

قیمـتداشـتهباشـد.
نماینـدهآهنفروشـاندراتحادیهصنعـتپروفیلادامـهداد:
قیمتهـرکیلوفوالددرداخلبـورسوبازار،دوهـزارو۵۰۰
تومانبـایکدیگرتفـاوتدارد.ویبیانکرد:اگـرقیمتفوالد
بـاهمـاننرخـیکـهدربـورستوزیـعمیشـود،بـهدسـت

مصرفکننـدهبرسـد،مشـکلکنونیرفعمیشـود.
صـورت بـه را فـوالد نبایـد اینکـه بیـان بـا چهکنـدی
قطرهچکانـیعرضـهکننـد،افـزود:درحالحاضـریکهفته
عرضـهفـوالدداریـموتـادوهفتـهدیگـرعرضـهنداریـم.

نائـبرئیـساتحادیـهصنعـتپروفیـلبیرجنـداظهـارکرد:

نسـبتبهابتدایسـالدرفـوالد۷۰تـا۱۰۰درصـدافزایش
داریم. قیمـت


پای دالالن در بازار ساخت وساز مسکن

ویبـااشـارهبـهسوءاسـتفادهدالالنازشـرایطفعلـیبیـان
کرد:برخـیازدالالنفـوالدراازکارخانهخریـداریمیکنند

وبـهامیدگـرانشـدن،آنهـارادرانبـاردپـومیکنند.
چهکندیخواسـتاررفعمشـکلفعلـیوکوتاهکردندسـت
دالالنشـدوافـزود:فعالیـتایـنافرادضربـهزیادیبـهبازار
مسـکنوسـاختوسـازهامیزند.ویبیـانکرد:بـرایرفع
اینمشـکلبایدشـیوهتوزیعفوالدبهروشقبـاًلبازگرددواز
طریـقبـورسعرضهنشـود.چهکندیافـزود:اگـرمیخواهد
آهـنآالتازطریـقبـورسعرضهشـودبایدشـرایطیفراهم

کردتـاباهمـاننرخبـهدسـتمصرفکنندهبرسـد.
را فـوالد فعلـیشـرکتهایی بیـانکـرد:درشـرایط وی
خریـداریکـردهوتامقصـدنهایی،قیمـتدوبرابرمیشـود.

آهن آالت جیره بندی می شود
چهکنـدیازجیرهبنـدیآهـنآالتبـرایاسـتانهاخبرداد
وگفـت:بهدنبـالپیگیرهایانجامشـده،قرارشـدهتعاونیها

سـهمیهایمشـخصازبورسخریداریکنند.
نائـبرئیـساتحادیـهصنعـتپروفیـلبیرجنـدبیـانکـرد:
سـهمتعاونـیخراسـانجنوبـی۲۵۰تـندرهفتهاسـتکه

بـازهـمپاسـخگوینیازاسـتاننیسـت.
ویادامـهداد:بـرایاجـرایآنطـرحاطالعـاتراازتعاونـی

اخذکـردهامـاهنـوزعملیاتینشـدهاسـت.
نماینـدهآهنفروشـاندراتحادیـهصنعتپروفیـلبیرجندبا
بیـاناینکهآهـنآالتوضعیتخوبـیندارد،گفـت:قیمتها
طـییـکروزبارهـاتغییرمیکنـدوایـنامربـازارراکسـاد

کردهاسـت.


افزایش دو برابری قیمت آلومینیوم
رئیـساتحادیهشیشـهوآلومینیومکارانبیرجنـدبیانکرد:
دربهمنمـاهسـالگذشـتهقیمـتهـرکیلـوآلومینیـوم۱۸
هـزارتومانبـودهکهامروزبـه۳۸هزارتومانرسـیدهاسـت.
احمـدعلیـزادهبابیـاناینکهافزایـشقیمت،خریـدوفروش
راتعطیـلکـردهاسـت،گفـت:طـیسـالهایگذشـتهروند
افزایشـیوجـودداشـتامارشـدقیمتمشـخصشـدهبود.

ویبـابیـاناینکـهدرشـرایطفعلـیافزایشقیمـتبیشاز
حداسـت،گفت:بایدقیمتهامناسـبشـودتامـردمقدرت

خریدداشـتهباشند.
علیـزادهبابیـاناینکـهدرشـرایطکنونیهفتهاییـکدرب
آلومینیـومفروشنـدارد،افزود:قریببـه۹۵درصدکارخرید

وفروشخوابیدهاسـت.
رئیـساتحادیـهشیشـهوآلومینیـومکارانبیرجنـدبیـان
کـرد:درسـهسـالگذشـتهایـناتحادیـهنـهتنهـاعضـو
جدیـدینداشـتهبلکـهتعـداداعضـااز۱۱۰عضوبـه۹۷نفر
کاهشیافتهانـد.ویرکـودبـازار،افزایشاجارهبهاونوسـانات
قیمـتراعلـتکاهشاعضـایایناتحادیـهدانسـتوافزود:
بـاادامـهرونـدتـایـکسـالدیگـر۶۰درصـدصنـوفایـن

اتحادیـهتعطیـلمیشـوند.
اینگونــهکــهپیداســتشــرایطکنونــینگرانیهــایزیــادی
ــودآورده ــهوج ــکنب ــازومس ــاندرساختوس ــرایبازاری ب
اســتکــهبــاادامــهرونــد،بحــرانمســکنگرفتــارجامعــه
ــدراهــکاریاساســی خواهــدشــد.آنچــهمســلماســتبای
بــرایرفــعایــنمعضــلفراگیــراندیشــیدهشــودتــابــاری

ــد. دیگــرمــردمبــهمســلخنرون

حال ناخوش ساخت وساز مسکن در بیرجند/صدای پای دالالن می آید

فهیمه رحمتی
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جمعیــت  افزایــش  ناقــص،  اشــتغال 
کافــی  مهــارت  عــدم  کار،  جویــای 
تــا  شــده  و...باعــث  فارغ التحصیــان 
ــان در اســتان های محــروم جــوالن بدهــد؛  بیــکاری همچن
حــاال عــاوه بــر محرومیــت، زخــم بیــکاری هــم مشــکات 

را مضاعــف کــرده اســت.

بازخوانــیآخریــننتایــجآمارگیــریازنیــرویکارکــه
اوایــلمــردادامســالتوســطمرکــزآمــارایــرانمنتشــرشــد
ــتانهای ــکاریدراس ــوددارد،بی ــیرادرخ ــکاتقابلتأمل ن
محــرومدرحــالاوجگرفتــناســتوایــننگرانیهــارا

دوچنــدانمیکنــد.
ــارامســال،اســتانهایچهارمحــال ــار،دربه ــراســاسآم ب
ــد ــا۱۹.۴درص ــاهب ــد،کرمانش ــا۲۲.۸درص ــاریب وبختی
بــا۱۸.۶درصــددرصــدر بلوچســتان و وسیســتان
اســتانهایدارایبیشــترینجمعیــتبیــکارقــرارگرفتنــد.
بــاایــنحســابتقریبــاًیکســومجمعیــتفعــالدراســتان

ــتند. ــکارهس ــاریبی ــالوبختی چهارمح


بیکاری همچنان در استان های محروم موج می زند
ــرای ــانب ــدهمتولی ــودوع ــهباوج ــتک ــیاس ــندرحال ای
بهبــودرونــداشــتغالدراســتانهایمحــروم،درصــد
بیــکارینســبتبــهبهــارســالگذشــتهدراســتان
ــتانسیســتان ــاری۲.۵درصــدودراس چهارمحــالوبختی

ــتان ــتودراس ــهاس ــدافزایشیافت ــتان۵.۹درص وبلوچس
ــاکاهــشمواجــهشــده ــا۰.۸درصــدب ــزتنه کرمانشــاهنی

ــت. اس
ــترین ــابیش ــتانهایب ــدیاس ــایبع ــندرردهه همچنی
ــا۱۵.۶ ــرزب ــد،الب ــا۱۵.۹درص ــتانب ــکاری،لرس ــرخبی ن
ــا۱۵.۴درصــد ــا۱۵.۵درصــدویــزدب درصــد،خوزســتانب

ــد. ــراردارن ق
ایــندرحالــیاســتکــهنــرخبیــکاریدراســتانلرســتان
ــا ــودهاســتوامســالب بهــارســالگذشــته۱۱.۸درصــدب

ــودهاســت. ۴.۱درصــدافزایــشمواجــهب


۲۷ میلیون نفر به دنبال کار هستند
ــه ــاناینک ــخنانیبابی ــراندرس ــارای ــزآم ــسمرک رئی
۲۷میلیــونو۴۰۰هــزارنفــردرکشــوردنبــالکار
ــکار ــربی ــزارنف ــونو۳۰۰ه ــهمیلی ــزود:س ــتند،اف هس
مطلــقدرکشــوروجــودداردکــهیعنــیطــیایــنمــدت
ــامل ــدراش ــادل۱۲.۱درص ــدومع ــچکارینکردهان هی

میشــود.
انوشــیروانمحســنیبندپــیسرپرســتوزارتتعــاون،
ــهوضعیــتاشــتغال ــااشــارهب ــاهاجتماعــیهــمب کارورف
درکشــورواینکــهســاالنهحــدود۸۰۰هــزارنفــرواردبــازار
ــتمتعهــدشــدهاســتدرســال کارمیشــوند،گفــت:دول

ــد. ــادکن ــغلایج ــزارش ــشاز۹۵۰ه ــاریبی ج
ویبــاتأکیــدبــراینکــهبایــددولــتدرخصــوصاشــتغال
روســتاییبرنامههــایمدونــیدارد،گفــت:بــابرخــورداری

ــیو ــعهمل ــدوقتوس ــارددالرازصن ــممیلی ــکونی ازی
همچنیــنشــشهــزارمیلیــاردتومــانآوردهچهــار
ــاورزی، ــقکش ــابارون ــودت ــممیش ــرایطفراه ــکش بان
ــتایی ــدارروس ــتغالپای ــگریاش ــتیوگردش صنایعدس

ــود. ــادش ایج
محســنیبندپــیباتأکیــدبــراینکــهبایــدزمینهمانــدگاری
روســتاییاندرروســتاهافراهــمشــود،گفــت:طبــق
برنامهریزیهــایانجامشــدهزمینــهاشــتغال۱۵۰هــزار

روســتاییفراهــممیشــود.
درجلســهاخیــرســؤالنماینــدگانازرئیسجمهــورنیــز،
ــسدرخصــوص ــردمدرمجل ــدگانم ــومنماین ــؤالس س
ــز ــشنی ــنبخ ــهدرای ــودک ــکاریب ــشبی ــتافزای عل
نماینــدگانبــا۷۴رأیموافــق،۱۹۰رأیمخالــفو۸
ــن ــردرصح ــدهحاض ــوع۲۷۲نماین ــعازمجم رأیممتن

ندانســتند. قانعکننــده را رئیسجمهــور پاســخهای
ــروم ــتانهایمح ــکاریدراس ــرخبی ــشن ــدافزای ــارون ام
کشــورآنجــانگرانکنندهتــرمیشــودکــهبــاافزایــش
تــورمهــمهمــراهباشــدوشــاخصیبــهنــامشــاخصفالکت
ــف ــتانهاتعری ــناس ــتای ــزانمحرومی ــفمی ــرایتعری ب
ــه ــتانب ــاهولرس ــاری،کرمانش ــالوبختی ــود.چهارمح ش
ــا۳۲.۹درصــد،۳۰.۵و۲۶.۴درصــدســهاســتان ــبب ترتی
ــد ــابمیآین ــتبهحس ــاخصفالک ــوردرش ــتکش نخس
ــی، ــانغرب ــتان،آذربایج ــتانوبلوچس ــتانهایسیس واس
خوزســتان،یــزد،ایــالموالبــرزدرردههــایبعــدیشــاخص

فالکــتقرارگرفتهانــد.
ازهمیــنآمــارمشــخصمیشــودکــهچــهاســتانهاییدر
کشــورجمعیــتباالیــیازبیــکارانرادرخــودجایدادهانــد
ــا ــدب ــابای ــتغالدرآنه ــاداش ــرایایج ــاب وبرنامهریزیه
ــهدر ــیک ــود؛موضوع ــالش ــژهایدنب ــوتوی ــتوق جدی
ــده ــااعالمش ــفباره ــتگذاریهایمختل ــعارهاوسیاس ش
ــر ــزیراتغیی ــلچی ــادرعم ــنبرنامهریزیه ــوزای ــاهن ام

ــدادهاســت. ن

بیکاری دغدغه نخست لرستانی ها است
ــال۹۳و ــتانس ــهتابس ــم،ب ــربروی ــیعقبت ــدکم بگذاری
زمانــیکــهدرارتقایــیشــگفتانگیزنــرخبیــکاریدر
لرســتانبــاهفــتدرصــدکاهــشبــه۱۳.۳درصــدرســید،
ــعوف ــتانرامش ــئوالنلرس ــیزودمس ــهخیل ــیک موضوع
ــهداشــته ــابهــارســالبعــدادام ــنشــادمانیت ــاای کــردت

ــد. باش
ــر ــلخب ــمحام ــرانبازه ــارای ــزآم ــال۹۴مرک ــارس به
ــتاز ــهحکای ــریک ــود،خب ــتانیهاب ــرایلرس ــیب خوش

زخم بیکاری بر تِن محرومیت/ استان های بیکار، بیکارتر شدند!
زهرا حسینی
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ــد ــه۱۰.۷درص ــتانب ــناس ــکاریدرای ــرخبی ــشن کاه
داشــتتــااســتانیکــهســالهاعنــوانقهرمانــیبیــکاری
ــهمیانههــایجــدولبیــکاری رایــدکمیکشــیدحــاالب

ــد. بیای
ــی ــطجدول ــتانهایوس ــهاس ــهجرگ ــتانب ورودلرس
ســوی از اینکــه بهرغــم بیــکاری نــرخ درزمینــه
ــد ــالممیش ــژهاع ــتاوردیوی ــواندس ــئوالنبهعن مس
را اســتان ایــن مــردم نگرانیهــای امــاهمچنــان
رفــعنکــردتــابیــکاریهمچنــاندغدغــهنخســت

باشــد. لرســتانیها
تــااینجــایماجــرارونــدکاهشــینــرخبیــکاریدر
لرســتاندرنــوعخــودقابلتوجــهبــود،امــاگــزارش
مرکــزآمــارایــراندرزمســتان۹۴حکایــتازنــرخ
بیــکاری۱۴.۵درصــدیبــرایلرســتاندارد؛شــاید
لرســتانبــاایــننــرخبیــکاریهمچنــانتــاصــدرجــدول
ــم ــنرق ــهای ــیمقایس ــدول ــتهباش ــهداش ــکارانفاصل بی
ــتان۹۳و۱۰.۷ ــدیزمس ــکاری۱۱.۵درص ــرخبی ــان ب
درصــدیبهــار۹۴بهنوعــیرشــدبیــکاریدرایــن

اســتانرانشــانمیدهــد.

پای »اشتغال ناقص« در میان است
ــاملرســتاندرصــدر ــهن ــرمیشــدک ماجــراآنجــاعمیقت
ــرخاشــتغالناقــصقــراردارد،امــا ــان لیســتاســتانهایب

اشــتغالناقــصیعنــیچــه؟
افــراددارایاشــتغالناقــصشــاملتمــامشــاغالنیاســت
کــهدرهفتــهمرجــع،حاضــردرســرکاریــاغیــبموقــت
ــود ــررک ــادینظی ــلاقتص ــهدالی ــودهوب ــلکارب ازمح
ــرار ــر،ق ــاعتکاربیشت ــاس ــردنکارب ــدانک کاری،پی
داشــتندرفصــلغیــرکاریوکمتــراز۲۴ســاعت
ــیدر ــامکاراضاف ــرایانج ــادهب ــانوآم ــرده،خواه کارک

ــد. ــعبودهان ــهمرج هفت
اشــتغالناقــصچگونــهمحاســبهمیشــود؟ســهماشــتغال
ــتغال ــتدارایاش ــبتجمعی ــتازنس ــارتاس ــصعب ناق

ــهجمعیــتشــاغل،ضــربدر۱۰۰. ناقــصب
بــهزبــانســادهاشــتغالناقــصنشــاندهندهریســک
ــرخبیــکاریناگهانــی ــازارکارواحتمــالافزایــشن ــاالیب ب
بــهدنبــالازدســترفتــناشــتغالاســت،موضوعــیکــهدر
لرســتانوضعیــتآننســبتبــهدیگــراســتانهابحرانیتــر

گزارششــدهاســت.
ــد ــهمیگوی ــصک ــفاشــتغالناق ــقتعری کارشناســانطب
نوعــیازاشــتغالاســتکــهفــردامــکانفعالیــتبــهمیــزان
۴۴ســاعتدرهفتــه)میــزاناســتاندارد(رانــداردوبــهدلیل
ــد ــادرآم ــتغالب ــوعاش ــنن ــازارو...،ای ــگاهوب ــرایطبن ش
ــارج ــنمخ ــکانتأمی ــاغالنام ــتوش ــراهنیس ــلهم کام

ــدداشــت. خــودرادراشــتغالناقــصنخواهن

ــتغالی  ــاب اش ــتان و حب ــازار لرس ــاالی ب ــک ب ریس
ــد ــه ترکی ک

قرارگیــریلرســتاندرصــدراســتانهایبــااشــتغال
ناقــصنگرانیهــارادرایــنزمینــهمضاعــفکــردو
ــکاریدرلرســتان ــرخبی ــدکاهشــین ــهرون نشــاندادک
ــکان ــهام ــودهک ــابب ــدحب ــربهمانن طــیســالهایاخی
ــده ــابترکی ــنحب ترکیــدنآنوجــودداشــتوحــاالای

ــت! اس
ــای ــهازنیمهه ــتانک ــکاریلرس ــرخبی ــین ــدکاهش رون
ســال۹۳شروعشــدهبــودوتــابهــار۹۴هــمادامــهداشــت
ــار۹۷ ــاربه ــهوآم ــودگرفت ــهخ ــیب ــکلسینوس ــاالش ح
حکایــتازرشــدبــاالیبیــکاریدرایــناســتاناســتونرخ
بیــکاریایــناســتاناز۱۱.۸بهارســالگذشــتهبــه۱۵.۹در

بهــارامســالرســیدهاســت.
امــا علــت ایــن افزایــش ۴.۱ درصــدی نــرخ بیــکاری 

در لرســتان چیســت؟
گــودرزامیــریمعــاوناقتصــادیاســتانداریلرســتانعلــت
موضــوعراافزایــشجمعیــتفعــالاســتانمیدانــدو
ــز ــطمرک ــکاریتوس ــتغالوبی ــاراش ــاءآم ــد:احص میگوی
آمــارانجــاممیشــودوگاهــابهصــورتفصلــیاتفــاق
میافتــد،معمــوالًدرفصــلتابســتانوبهــاردرصــدبیــکاری
ــرده ــشپیداک ــانافزای ــتفعالم ــاجمعی بیشــتراســتوم
اســتوتعــدادیبــهاســتانبرگشــتهاندوبــههمیــن
ــد ــار۱۵.۹درص ــلبه ــتاندرفص ــکاریاس ــاربی ــلآم دلی

اعالمشــدهاســت.
ویافــزود:درمقایســهبــاســالگذشــتهکــهنــرخبیــکاری
ــود،بیــکاریدراســتانرشــدداشــتهو حــدود۱۲درصــدب
ــتفعالمــان۲.۵ ــهجمعی ــناســتک ــلآنای یکــیازدالی

درصــدبیشــترشــدهاســت.
ــاخص ــوانازش ــتانرامیت ــاللرس ــتفع ــشجمعی افزای
ــارکت ــرخمش ــرد؛ن ــاءک ــادیاحص ــارکتاقتص ــرخمش ن
اقتصــادیعبــارتاســتازنســبتجمعیــتفعال)شــاغلو
ــهجمعیــتدرســنکاروایــنشــاخصدرمــورد بیــکار(ب
ــه ــالب ــودهوامس ــته۳۴.۲ب ــالگذش ــارس ــتاندربه لرس

ــت. ــیدهاس ۳۶.۶رس
وارث جمعیــت جویــای کاری هســتیم کــه بــاالی ۶۰ 

درصــد آن هــا مهــارت ندارنــد
ــن ــتاندرای ــیلرس ــاهاجتماع ــاون،کارورف ــرکلتع مدی
رابطــهبــااشــارهبــهاینکــهمتولیرونــدافزایشــیوکاهشــی
شــاخصهایاقتصــادیازجملــهنــرخبیــکاریمرکــز
ــیدر ــچدخالت ــاهی ــت:م ــارداش ــت،اظه ــراناس ــارای آم
ــری ــههــدفآمارگی ــنجامع ــاوتعیی سرشــماری،برآورده
نداریــم؛تنهــامرجــعرســمیاعالمنــرخبیــکاریدرکشــور

ــت. ــاراس ــزآم هممرک
ــت ــرجمعی ــالحاض ــهدرح ــاناینک ــتاببابی ــیآش عل
ــت ــتوجمعی ــراس ــزارنف ــونو۸۰۰ه ــتانیکمیلی لرس
فعــالایــناســتان۵۵۱هــزارو۶۳۲نفــراعالمشــده
ــتان ــادیلرس ــارکتاقتص ــرخمش ــرد:ن ــحک ــت،تصری اس
ــه۳۶.۶ ــار۹۷ب ــودهودربه ــته۳۴.۲ب ــالگذش ــارس دربه
رســیدهاســت؛ایــنافزایــشبــهمعنایکاهــشنــرخبیکاری
نیســت،ایــنافزایــشبــهایــنمعنیاســتکــهورودیبــازار
کاربیشــترشــدهوفارغالتحصیــالنبیشــتریواردبــازار

کارشــدهاند.
وییــادآورشــد:بنابرایــنشــاخصنــرخمشــارکت
هــم بیــکاری افزایــش روی میتوانــد اقتصــادی
اثــرداشــتهباشــد،فــرددانشــجوبــودهوامــروز
فارغالتحصیــلشــدهوبــهجمــعافــرادجویــایکار
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ــران اقتصاد ایـ

اســت. اضافهشــده
مدیــرکلتعــاون،کارورفــاهاجتماعــیلرســتانبــاتأکیــد
ــی ــگکاروتخصص ــتفرهن ــرایتقوی ــدب ــهبای ــراینک ب
ــم، ــالشکنی ــگاهت ــیدردانش ــتههایتحصیل ــدنرش ش
ــه ــتیمک ــایکاریهس ــتجوی ــاوارثجمعی ــزود:م اف
ــارت ــیمه ــد،وقت ــارتندارن ــامه ــاالی۶۰درصــدآنه ب
نداشــتهباشــنداقبــالبــرایجــذبآنــاندرمراکــز

اقتصــادیکــممیشــود.
ــگاه ــتودانش ــنصنع ــاطبی ــدارتب ــتاببای ــهآش ــهگفت ب
ارتقــایابــد،دانشــجوهــمآمــوزشتئــوریداشــتهباشــدهم
عملــی،چــراکــههــرکارفرمایــیهــمدنبــالایــناســتکه
قیمــتتمامشــدهمحصــولوخدمــتخــودراکاهــشدهــد

وایــنکاربــاجــذبنیــرویماهــراتفــاقمیافتــد.
ویادامــهداد:مــابــهدنبــالایــنهســتیمکــهبــااســتفادهاز
امکانــاتفنــیوحرفــهای،مراکــزکاریابــی،طــرحکارورزی
ــته ــالندانشــگاهیراداش ــارتفارغالتحصی ــایمه و...ارتق

باشــیم.
مدیــرکلتعــاون،کارورفــاهاجتماعــیلرســتانیــادآورشــد:
البتــهآمــاربیــکاریفصلــیمبنــایقطعــیبــراییکســال

نیســت.

بــرای  و  ماندنــد  بیــکار  کــه  وعده هایــی 
نشــدند شــغل  لرســتانی ها 

ــتانیها ــرلرس ــالهایاخی ــهدرس ــتک ــیاس ــندرحال ای
ــر ــویمســئوالنام ــددیازس ــایمتع ــاهددادنوعدهه ش
بــرایایجــاداشــتغالدراســتانبودهانــد؛وعدههایــی
ــاالی ــتب ــروزجمعی ــیدوام ــرنرس ــهثم ــدامب ــههیچک ک
ــی ــزعلم ــهمراک ــادانشآموخت ــبآنه ــهاغل ــیک بیکاران
کشــورهســتندناامیــدازپیــداکــردنکاردراســتانخــود
بــهاســتانهایدیگــرمهاجــرتمیکننــد؛موضوعــی
ــیازاســتانهایمهاجــر ــالرســتانیک ــثشــدهت ــهباع ک

ــد. فرســتکشــورباش
ــااشــارهبــهاینکــهدر اســتاندارلرســتاننیــزدرســخنانیب
ــاً ــمدقیق ــتاننمیتوانی ــواناس ــابهعن ــتغالم ــورداش م
ــی ــود،بخش ــادمیش ــتغالیایج ــهاش ــمچ ــفکنی تعری
ــار ــت،اظه ــاداس ــیاقتص ــاتکل ــلجریان ــتغالحاص ازاش
داشــت:همــهمنابــعدولــتکــهدراســتاننیســت،خیلیها
خودشــانمنابــعدارنــدوگــردشمالــیدربیــنخــودمردم
ــالم ــماع ــاًمیتوانی ــهدقیق ــتغالیک ــااش ــت،تنه ــزهس نی

ــایاقتصــادی ــقطرحه ــهازطری ــماشــتغالیاســتک کنی
ــهیالت ــردوتس ــوزمیگی ــودومج ــلمیش ــاوص ــهم ب

میدهیــم.
ــنســرجمع ــهبنابرای ــاناینک ــیبابی ــیدموســیخادم س
اشــتغالایجادشــدهراازطریــقآمــارمیتــوانبــهدســت
آورد،تصریــحکــرد:مبنــایســنداشــتغالقبلــیلرســتان
ــتهدر ــتغالدرگذش ــاداش ــارایج ــهآم ــود،ارائ ــطب غل
اســتانبــهایــنشــکلبــودهکــهبهطــورمثــالادارهراهو
شهرســازیچــهمیــزاناعتبــارداردوبــهازایهــرشــغل
ــزان ــهازایمی ــنب ــتوبنابرای ــازاس ــارنی ــدراعتب چق
ــارایــندســتگاهچــهتعــدادشــغلایجــادمیشــود. اعتب
ــت ــاردرس ــهآم ــیوهارائ ــنش ــهای ــراینک ــدب ــاتأکی ویب
نیســت،افــزود:درمــورددیگــریبنیــادشــهیدتعــدادیاز
ــهدســتگاههامعرفــیکــرده ــرایشــاغلشــدنب ــرادراب اف
ــودواز ــدهب ــتغالثبتش ــاراش ــداددرآم ــنتع ــودوای ب
ســویدیگــرادارهمربوطــهایکــهشــخصرابــهکارگرفتــه
ــودنیــزایــنافــرادرادرآمــارایجــاداشــتغالخــودثبــت ب

ــود. ــردهب ک
اســتاندارلرســتانبــااشــارهبــهاینکــهبحــثمــا
ایــنبــودکــهروشتدویــنآمــاراشــتغالاســتان
ــالم ــزاع ــرنی ــالحاض ــهداد:درح ــت،ادام ــتباهاس اش
ایجــاد اســتان ۳۰هــزارشــغلدر نمیکنــمکــه
میکنــم،ممکــناســتبعضیهــادرکشــورچنیــن
ــنکار ــهلحــاظعلمــیای ــنب ــام ــدام ــاریرابگوین آم

نمیدانــم. درســت را

کاهــش آمــار بیمــه اجبــاری نشــان از رشــد 
دارد اســتان  در  بیــکاری 

خادمــیبابیــاناینکهمیزاناشــتغالایجادشــدهدراســتانرا
میتــوانبــااســتنادبــهآمــاربیمــهایاعــالمکــردکــهوقتی
ــن ــمای ــممیبینی ــگاهمیکنی ــارین ــهاجب ــاربیم ــهآم ب
آمــاردراســتانکاهــشدارد،تصریــحکــرد:قبــولدارمنــرخ
بیــکاریدراســتانبــاالاســتوبایــدتــالشکنیــمازمنابــع
ــرایایجــاداشــتغالاســتفاده دولتــیوبخــشخصوصــیب

کنیــم.
امــاتحلیــلآمارهــایمختلــفوســخنانمســئوالنمــارا
ــه ــتآنک ــاند؛نخس ــیمیرس ــدینهای ــکجمعبن ــهی ب
بــرایتثبیــتاشــتغالایجادشــدهاقدامــینشــدهوعوامــل
ــداری ــهناپای ــودمنجــرب ــهرک ــفازجمل اقتصــادیمختل
ــای ــالوجوی شــغلشــدهاســت؛دومآنکــهجمعیــتفع
ــن ــرایای ــلفرصــتشــغلیب ــهودرمقاب کارافزایشیافت
ــال ــتفع ــرادایجــادنشــدهاســت؛ســوماینکــهجمعی اف
کشــورکــهعمــدهآنرافارغالتحصیــالنجویــایکار
ــتغال ــرایاش ــایالزمب ــدمهارته ــدفاق تشــکیلمیده
ــاورزی ــی،کش ــادی،صنعت ــفاقتص ــایمختل درعرصهه

ــتند. و...هس
ــا ازســویدیگــربیثباتــیاقتصــادکشــورباعــثشــدهت
جوانــانکمتــرریســکحضــوردربــازارراداشــتهباشــندو
بــهدنبــالدریافــتتســهیالتاعطایــیازســوینهادهــای
ــرای ــیب ــرایخــودوکارآفرین ــفوایجــادشــغلب مختل
ــا ــدهت ــثش ــلباع ــنعام ــند.همی ــانباش ــرجوان دیگ
ــبوکار ــادکس ــرایایج ــتهب ــهدرگذش ــمک ــیه جوانان
ــتوپا ــوددس ــرایخ ــغلیب ــردهوش ــکک ــدریس جدی
ــازاررااز ــتدرب ــتوفعالی ــدرترقاب ــاالق ــدح کردهان

ــد. ــتبدهن دس
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خراســان جنوبــی بــه عنــوان قطــب تولیــد 
ــاالنه  ــد س ــور و تولی ــرق کش ــرغ در ش م
۳4 میلیــون قطعــه امــا همچنــان درگیــر 

نوســانات قیمتــی اســت.

خراســانجنوبــیبــاداشــتنبیــشاز۶۶۷واحــدمرغــداری
ــون ــاالنه۳۴میلی ــدس ــتتولی ــتانوظرفی ــتیدراس گوش
ــی ــهیک ــرغب ــتم ــدگوش ــهتولی ــرغدرچرخ ــهم قطع
ازاســتانهایبرتــرکشــورتبدیــلشــدهوعــالوهبــر
ــر ــازدیگ ــتان،نی ــتیاس ــازگوش ــننی ــیدرتامی خودکفای

ــد. ــیکن ــنم ــزتامی ــتانهارانی اس
گوشــتمــرغبــهدلیــلقیمــتمتعــادلتــریکــهنســبت
بــهگوشــتقرمــزداردحجــمبیشــتریازســبدخانــوارهای
متوســطومتوســطروبــهپاییــنرابــهخــوداختصــاصداده
اســت،وایــنتقاضــاگاهــیبــاوزنــهتعییــنقیمــتبــازارکه
همــانفرمــولعرضــهوتقاضــااســتجــوردرنمــیآیــد.تــا
جایــیکــههــرچنــدوقــتیــکبــارصــدایمــردمومیــز
چــارهاندیشــیمســئوالنرابــهخــوداختصــاصمــیدهــد.
خراســانجنوبــیازجملــهاســتانهایــیاســتکــهتولیــد
ــا ــنصنعــتب ــازاســتاناســت،ای ــرغدرآنبیشــترازنی م
رشــدصعــودیدرســالهــایاخیــرتوانســتهنــامصنعــت
مــادراســتانراازآنخــودکنــد،بــههمیــندلیــلعــدهای
ازشــهروندانبــاشــنیدنایــنتعابیــرانتظــاردارنــدتــابــازار
ــه ــتنچرخ ــاداش ــمب ــتانآنه ــناس ــرغدرای ــتم گوش
ــهکشــورازنوســانکمتــروحتــی کامــلتولیــد،نســبتب

ــریبرخــوردارباشــد. قیمــتپاییــنت
تفکــریکــهوقتــیآنرابــرایمرغــدارانبیــانمــیکنــی
ــههــای ــدمگــرهزین ــاراناراحــتکــردهومــیگوین آنه
ــی ــتووقت ــوراس ــدایازکش ــتانج ــناس ــددرای تولی
ــنی ــالروش ــخکام ــودپاس ــیش ــانم ــئوالنبی ــرایمس ب
دارند»قیمــتمــرغدرایــناســتانمطلــوبوحتــیکمتــر

ــت«. ــراس ــایدیگ ــتانه ازاس
ــرغ ــدم ــایتولی ــهه ــکروزهوهزین ــهی ــتانجوج داس
خــودشروایــتهفتــادمــنکاغــذاســت،امــاتابســتان۹۷
بــرایمرغــدارانکشــوروالبتــهخراســانجنوبــیتابســتانی
ــرق ــهدلیــلقطــعب ــیب ــاتناگهان ــود،تلف ــشب ــرازچال پ
ــکســرش ــهی ــیک ــادههای ــونه ــشدالروازآنس وافزای
بــهبــازارهــایجهانــیوارداتوصــلاســتوســردیگــرش
ــردهداردکــهحتــیمســئوالنوزارت ــیپــسپ دســتهای
جهــادکشــاورزیرانیــزازدرمــانمســتاصلکــردهاســت.


قیمت مرغ تابع عوامل گوناگون

ــهای ــتومنطق ــادیاس ــلزی ــععوام ــرغتاب ــتم »قیم
نیســت«ایــنیــکپاســخروشــنمعــاونبهبــودتولیــدات

ــیاســت ــادکشــاورزیخراســانجنوب ــیســازمانجه دام
بــراینوســانقیمــتمــرغدراســتانیکهتولیــدمــرغدرآن

بیشــترازجمعیتــشاســت.
ســیدجــاللمدرســیادامــهمــیدهــد:بخــشعمــدهای
ــهاســتانهــایدیگــروحتــی ــاب ــدمــرغاســتانم ازتولی
خــارجازکشــورصــادرمــیشــود،پــسایــنطــورنیســت
ــن ــرای ــود،ب ــهش ــازارعرض ــوددرب ــدش ــهتولی ــههرچ ک
اســاسفاکتــورهــایتعییــنکننــدهقیمــتدرکشــورتمام

بازاهــایمــرغراتحــتتاثیــرمــیگــذارد.
ویبیــانکــرد:بــاایــنوجــوددرشــرایطبحرانــیونوســان
شــدیدقیمتــیقیمــتمــرغدرایناســتانشــرایطمناســب

تــریداشــتهاســت.
ویبــااشــارهبــهجلســهایکــهمســئوالنســازمان
جهادکشــاورزیبــااتحادیــهمرغــدارانوروســایکشــتارگاه
هــایاســتانداشــتهانــداعــالممــیکنــد:طــیاینجلســه
ــروش ــدوف ــانتولی ــولپیشــنهاداتســازمان،متولی ــاقب ب
قبــولکردنــدبخشــیازمرغــیکــهدراســتانتوزیــعمــی
شــودبــاقیمــتمناســبتــریبــهدســتمشــتریبرســد.
)ناگفتــهنمانــدکــهایــنیــکتوافــقداخلــیبــودهاســت.(
ویتاکیــددارددرحــالحاضــرقیمــتمــرغگــرمتولیــدی
ــتان ــرازاس ــرغ،کمت ــیم ــاعبحران ــوداوض ــاوج ــتانب اس

هــایدیگــراســت.

قیمت مرغ  در استان قابل قبول است
مدرســیاضافــهکــرد:خراســانجنوبــیفقــطدودرصــدکل
ــاایــنمیــزان تولیــدمــرغکشــوررادردســتدارد،پــسب
ــمواز ــنکنی ــهایقیمــتتعیی ــممنطق ــدنمــیتوانی تولی
طرفــیداشــتنیــکچرخــهکامــلدرتولیــدگوشــتمــرغ

ربطــیبــهقیمــتآنپیــدانمــیکنــد.
ویاشــارهایبــهفاکتورهــایتولیــدازجملــهمیــزانتولیــد
ــی ــرغداردوم ــدم ــزانتولی ــیمی ــکروزهوحت ــهی جوج
گویــد:مــانمــیتوانیــمتولیــدکننــدهراوادارکنیــمکــههــر
چــهتولیــدمــیکنــدرادربــازاراســتانبــهفــروشبرســاند
چــراکــهبــاایــنروشتولیــدپایــداررازیــرســوالبــردهایم.
ــد ــرایطتولی ــردنش ــد:جــداک ــیده ــحم مدرســیتوضی
ــتو ــتینیس ــوریکاردرس ــرایطکش ــتانازش ــرغاس م

ــد. ــیکن ــررم ــدهرامتض ــدکنن ــتتولی درنهای
ویمــیگویــد:ایــننکتــهرانیــزبــهیــادداشــتهباشــیدکه
۸۰درصــدنهــادههــایمــوردنیــازمرغــداریهــایاســتان
ازخــارجاســتانتامیــنمــیشــود،ازطرفــیچونخراســان

ــعنیســت ــتمتوزی ــیسیس ــایاصل ــاهراهه ــیدرش جنوب
کرایــهحمــلبــرایتولیــدکننــدگانبیشــترمــیشــود.

بـهگفتهایـنمقـاممسـئولدرحـالحاضربـاتدابیـریکه
اندیشـیدهشـدهقیمـتمـرغدراسـتانقابلقبولاسـت.


توزیع گسترده مرغ منجمد در راستای تنظیم بازار

درایــنبــارهسرپرســتادارهکلپشــتیبانیامــورداماســتان
خراســانجنوبــیدرگفــتوگــوبــامهــراعــالممــیکنــد:
مــرغمنجمدبــهانــدازهکافــیدرســردخانههایپشــتیبانی
ــت ــادلقیم ــانتع ــازم ــعت ــدهوتوزی ــرهش ــوردامذخی ام

ادامــهخواهــدداشــت.
ــن ــون۲۰۰ت ــهتاکن ــنک ــهای ــارهب ــااش ــدیروشــنب مه
ــد: ــعشــدهاســت،مــیافزای ــرغمنجمــددراســتانتوزی م
ــازاروحمایــتازاقشــارکــمدرامــدو درراســتایتنظیــمب
تــازمانــیکــهقیمــتگوشــتمــرغدرســطحاســتانبــه
ــای ــتوج ــدداش ــهخواه ــعادام ــنتوزی ــدای ــادلبرس تع
ــد ــرغمنجم ــعم ــنوتوزی ــتتامی ــیباب ــهنگران ــچگون هی

ــدارد. ــودن وج
بــهگفتــهویهــماســتانیهــامــیتواننــدبــامراجعــهبــه
ــرغ ــدم ــهخری ــبتب ــدهنس ــنش ــروشتعیی ــزف ۳۵مرک
ــدو ــاندربیرجن ــزارو۶۷۰توم ــت۶ه ــاقیم ــدب منجم
قیمــت۶هــزارو۷۲۰درقایــنوســایرشهرســتانهــاخرید

ــد. ــدامکنن ــرخمصــوباق ــهن راب
ویادامــهداد:گوشــتقرمــزمنجمــدنیــزبــهمیــزانکافــی
درســردخانهپشــتیبانیامــورداماســتانذخیــرهودرموعــد

مقــررتوزیــعخواهــدشــد.
ــن ــلهــزارو۳۰۰ت روشــنهمچنیــنازتخصیــصوتحوی
ــانو ــدارانآری ــهدام ــهدواتحادی ــرب ــدروزاخی جــودرچن
عشــایریاســتانخبــردادوگفــت:دربحــثتامیــننهــاده
ــاتوجــهبــهتخصیــصســهمیه هــایذرت،جــو،وســویاب
ــای ــیدرانباره ــلتوجه ــرقاب ــتانمقادی ــهاس ــبب مناس
پشــتیبانیامــورداماســتانذخیــرهشــدهوالباقــیدرحــال

ــهاســتاناســت. حمــلب
گفتنــیاســتتــازمــانتهیــهایــنگــزارشمــرغگــرمدر
کشــتارگاههــاوفروشــگاههــایعرضــهمســتقیم۱۰هــزارو
۱۰تومــانودرخــردهفروشــیهــا۱۰هــزارو۸۱۰تومــان

بــودهاســت.
ــرغدراوضاعــیاســتکــه ــدم ــههــرحــالشــرایطتولی ب
ــدو ــشیاب ــرانکاه ــایدبح ــد،ش ــزمان ــرپایی ــدمنتظ بای

ــد. ــلبرس ــهحداق ــیب ــاناتقیمت نوس

مرغ از سفره مردم پر کشید/ عوامل موثر بر قیمت ها

فاطمه زیراچی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 77 |  شماره 31 | شهریور 97

ــران اقتصاد ایـ

ــته  ــای پس ــاغ ه ــه ب ــارت ب ــس از خس پ
ــب  ــن قط ــا از دومی ــاال خبره ــان ح کرم
تولیــد گــردو ایــران حکایــت از آن دارد 
کــه تولیــد ایــن محصــول هــم نســبت بــه 
ســال گذشــته 8۰ درصــد کاهــش یافته و 

ــد. ــده ان ــی مان ــت خال ــاورزان دس کش

ــتان ــردواس ــایگ ــاغه ــهب ــدیدب ــارتش ــاازخس خبره
کرمــانحکایــتدارد،اســتانکرمــانســاالنه۸۰۰۰میلیارد
تومــانتولیــدمــیکنــدکــهاکثــراازصــادراتپســته،خرمــا
ــروتنصیــبمــردمکرمــانمــیشــودکــه وگــردوایــنث
حــدود۳۰درصــدظرفیتهــایشــغلیاســتانکرمــانرانیــز

شــاملمــیشــود.
طبــقاعــالمســازمانجهــادکشــاورزیکرمــانیــکچهارم
ــندر ــدوای ــوددارن ــانوج ــتانکرم ــایکشــوردراس باغه
ــاناز ــتانکرم ــیدراس ــزانبارندگ ــهمی ــتک ــیاس حال
متوســطکشــورهــمکمتــراســتودرســالگذشــتهآمــار
ــد ــل۷۰درص ــالقب ــهس ــبتب ــاننس ــیدرکرم بارندگ
ــیازمعضــالت ــهیک ــودآبب ــتوکمب ــهاس ــشیافت کاه

ــلشــدهاســت. ــانتبدی اســتانکرم
ازســویدیگــرتغییــراتاقلیمــیهــمدرکرمــانرویداده
ــهیکبــاره اســتکــهالبتــههیــچکــدامازایــندوپدیــدهب
درکرمــانروینــدادهوازســالهاقبــلنشــانههــاوشــاخص
ــد ــهرون ــاننشــانازادام ــایهواشناســیدراســتانکرم ه
خشکســالیدراســتانکرمــانداشــتوتغییــراتاقلیمــی
ــا ــودام ــازشــدهب ــانآغ ــمدر۱۰ســالگذشــتهدرکرم ه
درمقابــلایــنتهدیــداتبــهنظــرمــیآیــدبرنامــهریــزی

دقیقــیصــورتنگرفتــهاســت.
ازطرفــیایــنســوالمطــرحاســتکــهدراســتانیماننــد
کرمــانبــاایــنحجــمخشکســالیوکمبــودآب،چــرایــک
ــد ــرا۹۵درص ــودداردوچ ــوروج ــایکش ــارمازباغه چه
ــودو۷۰ ــیش ــتفادهم ــشاس ــنبخ ــاندرای ــایکرم آبه
درصــدازایــنآبهــاهــمبــهدلیــلکشــاورزیســنتیهــدر

ــیرود. م
ــول ــنمحص ــهارزآورتری ــتهک ــدپس ــاریتولی ــالج درس
کشــاورزیکشــوراســتدراســتانکرمــان۹۰درصــد
کاهــشیافتــهاســتکــهبــهدلیــلخشکســالی،تغییــرات
اقلیمــیوآفتهایــیماننــدپســیلپســتهبــودهاســت،میزان
ــش ــاوافزای ــرهخرم ــیوعزنج ــلش ــهدلی ــاب ــدخرم تولی
پدیــدهخشــکیدگیخوشــههــایخرمــاکاهــشچشــمگیر
یافتــهاســتکــهالبتــهدلیــلایــنپدیــدههــمجــزودســته
ــزدر ــردونی ــدگ ــزانتولی ــامی ــیاســتام ــراتاقلیم تغیی
کرمــان۸۰درصــدکاهــشیافتــهکــهدلیــلایــنکاهــش
ــهکــرمخــراط ــراتاقلیمــیوالبت هــمخشکســالیوتغیی

ــت. اس

ــردو را در  ــت گ ــر کش ــطح زی ــترین س ــان بیش کرم
ــار دارد اختی

کرمانــیهــانخســتینســطحزیــرکشــتگــردورابــاحدود
ــرو ــایمثم ــاملباغه ــهش ــدک ــاغدارن ــارب ــزارهکت ۱۸ه
نهالســتانهاهســتندامــابــهدلیــلوجــوداقــالمکــمبــازده
ــزان ــهمی ــتاندرزمین ــناس ــداندومی ــدازهم ــانبع کرم
ــه ــترازاینک ــولبیش ــنمحص ــهای ــتک ــردواس ــدگ تولی
واردبازارهــایداخلــیشــودبــهکشــورهایروســیه،عربــی،

ــیشــود. ــاصــادرم آســیایدورواروپ
امــاخبرهــاازایــنباغهــاحکایــتازایــنداردکــهبــهدلیــل
ســرمایشــدیداوایــلســالجــاریواواخــرســالگذشــته

بســیاریازدرختــاندچارســرمازدگیشــدهانــدوباقیمانده
محصــولهــمگرفتــارآفــتکــرمخــراطشــدهاســت.

ــاتغییــراتاقلیمــی اینکــهچــراتحقیقــاتالزممتناســبب
بــرایکنتــرلحجــمخســارتهاصــورتنگرفتــهاســتوچرا
ــا ــرمخــراطوزنجــرهخرم ــدپســیلپســته،ک ــیمانن آفات
ــی ــایم ــهج ــانب ــادیدرکرم ــارتهایزی ــانخس همچن
گذارنــدوســالهایتایــنوضــعادامــهدارد،ســوالیاســتکه

ــدجــوابآنرابدهنــد. مســئوالنبخــشکشــاورزیبای
ــی ــادبوم ــتازاقتص ــیوحمای ــرنفت ــادراتغی ــتص تقوی
ــم ــریبســیارمه ــیام درراســتایتوســعهاقتصــادمقاومت
اســتکــهبایــددربخــشکشــاورزیاســتانکرمــانمــورد
ــراقتصــادی ــردوازکشــتمحصــوالتغی ــرارگی ــهق توج
جلوگیــریشــودوتمــامتــواناســتانبــرایحفــظ
ظرفیتهــایاقتصــادیدرایــنبخشــهابــهکارگرفتــهشــود.
ــان ــفکرم ــوالتمختل ــایمحص ــهباغه ــارتهاب ــاخس ام
ــل ــراازقب ــهچ ــدهاســتک ــوالش ــنس ــرحای موجــبط
ــام ــاتالزمانج ــیاقدام ــدهدمای ــراتعم ــنتغیی ــروزای ب
نشــدهاســتواینکــهچــراایــنآفتهــاکنترلنشــدهاســت؟

ــت: ــتاظهارداش ــتانباف ــاورزیشهرس ــادکش ــسجه رئی
ــه ــتک ــردواس ــتگ ــاورزیباف ــولکش ــنمحص مهمتری
بخــشقابــلتوجهــیازنیــازبــازاراســتانکرمــانراتامیــن

ــیشــود. ــزصــادرم ــدهمحصــولنی ــدوباقیمان ــیکن م
احمــدکریمــیگوغــریبیــانکــرد:محصــولگــردویبافت
بــهدلیــلشــرایطآبوهوایــیازکیفیــتبســیارمطلوبــی
ــه ــودب ــیش ــدم ــکتولی ــالارگانی ــتوکام ــورداراس برخ
ــف ــیدرکشــورهایمختل ــتازمشــتریانیخوب همیــنعل

ــت. ــورداراس برخ

۸۰ درصــد تولیــد گــردو در کرمــان کاهــش یافتــه 
ــت اس

ــل ــارتقاب ــاریخس ــالج ــفانهدرس ــهداد:متاس ویادام
ــت ــهمحصــولکشــاورزانواردشــدهاســت،باف ــیب توجه
بیشــترینســطحزیرکشــتگــردودراســتانکرمــانرادارد
وحــدود۷هــزارهکتــاربــاغدرشهرســتانوجــودداردامــا
طبــقبررســیهــایصــورتگرفتــه۸۰درصــدازمحصــول

ســالجــاریدچــارخســارتشــدهاســت.

خزان باغ های بافت در فصل برداشت/ دست های کشاورزان در پوست گردو

اسما محمودی
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ــران اقتصاد ایـ

ــز ــلپایی ــیتابســتانواوای ــایانتهای ــت:روزه کریمــیگف
زمــانبرداشــتگــردواســتکــهعمــالبــهدلیــلســرمای
ــهاز ــلتوجی ــشقاب ــال۹۷بخ ــنس ــفند۹۶وفرودی اس

ــت. ــهاس ــترفت ــولازدس محص
ــتان ــراطدرشهرس ــرمخ ــتک ــیوعآف ــنازش ویهمچنی
خبــردادوبیــانکــرد:ازروشــهایمختلفــیبــرایکنتــرل
ایــنآفــتتــالشکــردهایــمامــادرســالجــاریبــهدلیــل
ســرمازدگیوخشکســالیوضعیــفشــدندرختــانآفــت

خســارتهــایبیشــتریداشــتهاســت.
ویازکشـاورزانخواسـتباغهایخـودرادرمقابلتغییرات
اقلیمـیوآفـاتبیمهکنندتـادرصورتبروزتنـشهایاین

چنینیخسـارتهایآنانجبرانشـود.
حســینعلیخانــییکــیازتولیــدکننــدگانگــردودر
ــرات ــانتغیی ــاورزاندرجری ــت:کش ــتگف ــتانباف شهرس
ــاافــتشــدیدهــوا ناگهانــیدمایــینبودنــدوبــهیکبــارهب
ــرایبــهصفــر مواجــهشــدند،هــرچنــدراههــایقطعــیب
رســاندهخســارتوجــودنــداردامــاروشــهاییعلمــی
بــرایبــهحداقــلرســاندنخســارتوجــودداردکــهالبتــه
بســیاریازکشــاورزانیــاآمــوزشالزمراندیــدهبودنــدویــا

ــتند. ــاتنداش امکان
ویافــزود:کــرمخــراطهــمسالهاســتبــهجــاندرختــان
افتــادهاســتوازهــرروشــیکــهبــهمــاگفتــهشــدهاســت

همــکاریکــردهایــموبــهنتیجــهنرســیدهایــم.

ــت ــاورزیمراقب ــیکش ــتههای ــرازداش ــرد:اگ ــانک ویبی
نکنیــمچگونــهمــیخواهیــماقتصــادبومــیراتقویــتکنیم
ــتکشــاورزهســتندوزندگــی ــردمشهرســتانباف ــرم اکث

آنهــاوابســتهبــههمیــندرختــانگــردواســت.
علیخانــیگفــت:همایــشبرگــزارکردنــد،انجــمراهانــدازی
ــه ــکب ــچی ــاهی ــاختندام ــادیس ــهاقتص ــدوخوش کردن
دادمــانرســید،کشــتوبرداشــتهنــوزهــمســنتی
ــی ــداردوحت ــرآوریدراســتانوجــودن ــهف اســت،کارخان
یــکبرنــدشــناختهشــدهبــرایگــردوایجــادنشــدهاســت
ــی ــوروقت ــقکش ــایرمناط ــردمس ــیاریازم ــهبس بطوریک
مــیشــنوندکرمــاندومیــنتولیــدکننــدهگــردودرکشــور
اســتباورشــاننمــیشــوداینهــابــهایــندلیــلاســتکــه

ــینشــدهاســت. ــامعرف ــایم توانمندیه
ویبیــانکــرد:گــردوبهصــورتعمــدهوفلــهایبــهدالالن
فروختــهمــیشــودوگاهــابــهنــامدیگــراســتانهادربــازار

فــروشمــیرود.

ــع  ــچ منب ــت و هی ــده اس ــی مان ــتانمان خال دس
درآمــدی نداریــم

ــری ــاورزانراب ــیازکش ــمیک ــیه ــمسالدین ــدش محم
ــد ــهبای ــشروچگون ــالپی ــمدرس ــیدان ــت:نم اســتگف
ــر ــتانراب ــادشهرس ــماقتص ــتکنی ــانرامدیری ــیم زندگ
ــت. ــدهاس ــاش ــنمحصــولبن ــردووای ــانگ ــهدرخت برپای

ویگفــت:درایــنشهرســتانشــشهــزارهکتــاربــاغگردو
وجــودداردوبــاکیفیــتتریــنمحصــولاســتانراتولیــدو
واردبــازارمــیکنیــمامــابــاوجــوداینکــهمــیگوینــدرابــر
پــربــارانتریــنشهرســتاناســتانکرمــاناســتدرســال
جــاریهنــوزیــکبــارهــمبــاراندررابــرنباریــدهاســتو
بــاخشکســالیبــیســابقهدســتوپنجــهنــرممــیکنیــم.
شــمسالدینیبیــانکــرد:میگوینــدبایــدآبیــاریمکانیزه
ــهآبیــاریغــرقآبــینیــازدارد کنیــدامــادرخــتگــردوب
ونمــیتــوانیــکدرخــتبــاایــنعظمــتراقطــرهقطــره

آبیــاریکــرد.
ویبیــانکــرد:منابــعآبــیشهرســتانرابــررابایــدحفــظ
کنیــموازکشــتمحصــوالتبــیکیفیــتخــودداری
کنیــمومحصولــیراکشــتکنیــمکــهبیشــترینبازدهــی

اقتصــادیرادارد.
ــی ــانباق ــیرارویدرخت ــوامحصول ــرمایه ــت:س ویگف
نگذاشــتهاســتوبرخــیبــاغهاهیــچمحصولــیندارنــدواز
ســویدیگــرآبــیهــمبــرایآبیــاریدرختــانوجــودنــدارد.
گــردودرکرمــاندرحالــیدرحجــمبســیاربــاالتولیــدمــی
ــرایاســتفادهازپوســتســبز شــودکــههیــچبرنامــهایب
ــردو ــدیگ ــابســتهبن ــنمحصــولوی ــیای وپوســتچوب
صــورتنگرفتــهاســتوطــیســالهــایاخیــرازافــرادی
کــهخــودرامتصــدیگــردومعرفــیمــیکننــدفقــطوعده

وعیــدشــنیدهشــدهاســت.

جنــوب  در  »دمزآبــاد«  روســتاییان 
شــرقی پایتخــت، درحالی کــه بســیاری 
از هم وطنــان از مشــکل بیــکاری رنــج 
می برنــد، بــا همــت و تــاش ایــن مشــکل 

را به طــور کامــل حــل کرده انــد.

در۵۴کیلومتــریجنــوبشــرقشــهرتهــرانروســتایی
زیبــابــهنــام»دمزآبــاد«واقعشــدهاســت،ایــنروســتا۵
کیلومتــربــاشــهرورامیــنفاصلــهداشــتهودرهمســایگی
روســتاهای»آبباریــک«و»جعفرآبــادجنگل«قــرارداردو

ازتوابــعبخــش»جوادآبــاد«ورامیــناســت.
ــتاهای ــایرروس ــاد«راازس ــه»دمزآب ــئلهایک ــامس ام
اطــرافمتمایــزکــردهاســت،نــرخبیــکاریصفــر
ــاد« ــختکوش»دمزآب ــردمس ــت،م ــتااس ــنروس ای
و پیشــرفت جهــت در وصفناپذیــر تالشــی بــا
ــی ــروزبهجای ــاام ــد،ت ــالشکردهان ــتات ــعهروس توس
از یکــی را دمزآبــاد میتــوان کــه رســیدهاند،
تهــران اســتان در روســتایی اشــتغال قطبهــای

دانســت.
دمزآبادیهــا موردعالقــه فعالیتهــای از باغبانــی
ــای ــازمینه ــاوی ــارخانهه ــبدرکن ــهاغل ــت،ک اس
کشــاورزیاینروســتابــاکاشــتدرختــانمثمــر،اقدام
بــهایجــادباغاتــیســبز،زیبــاوپــرمیــوهکردنــد،تــااز
ایــنطریــقعــالوهبــراســتفادهازمیــوهایــندرختــان،
ــز ــهشــهرهافرســتادهوفضــایروســتارانی ــاراب آنه

ــد. ــرحکنن مف
ــان ــت:مبلم ــنگف ــدارورامی ــیواداریفرمان ــاونمال مع
ــن ــتاهایورامی ــدازروس ــشاز۹۰درص ــتاییدربی روس
ــنروســتاهادر ــیدرای ــاتزیربنای ــلشــدهوخدم تکمی

حــالانجــاماســتوهمچنیــنازدهیــارانخواســتهشــده
ــتاهایی ــزازروس ــادنی ــد،دمزآب ــتغالبرون ــراغاش ــهس ب

ــودهاســت. ــقب ــهموف ــنزمین ــهدرای اســت،ک
ــن ــدیای ــایتولی ــنه ــت:پیراه ــورگف ــیبورب مجتب
روســتامــورداســتقبالمــردمشهرســتانورامیــنودیگــر
مناطــققــرارگرفتــهاســتوازدهیــاروشــورایاســالمی
روســتاخواســتهشــدهکــهیــکفروشــگاهیبــرایعرضه
محصــوالتدمزآبــاددرهمیــنروســتاراهانــدازیکننــد،
ــر ــالوهب ــد،ع ــیآین ــتام ــهروس ــهب ــیک ــاعالقمندان ت
ــدی ــدازمحصــوالتتولی ــذاربتوانن ــحوگشــتوگ تفری

خــودروســتاخریــدکننــد.

ــت: ــادبگف ــندردمزآب ــدگانپیراه ــیازتولیدکنن یک
ــه ــوزیراهانداخت ــرایکارآم ــنکارگاهراب ــدایکارای ابت
ــهکار ــرراب ــیتوانســتیم۱۵نف ــسازمدت ــاپ ــم،ام بودی

ــم. بگیری
ــادی ــرایطاقتص ــهش ــوالک ــنس ــهای ــخب ویدرپاس
ــا ــتهی ــنکارگاهداش ــدای ــرتولی ــیب ــرمنف ــیاث کنون
ــال ــم،درح ــرپذیرفتی ــدودیتاثی ــاح ــت:ت ــر،گف خی
حاضــر۱۰کارگــرداریــم،امــااگــرایــنکارگاهحمایــت
شــود،تــا۴۰کارگــردرآنقــادربــهاشــتغالهســتند،
ــهوســایزهایخیلــی ــامردان ــهت مــاپیراهــنبچــهگان
بــزرگتولیــدمــیکنیــموخیاطــیبــهطــورتخصصــی

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

وحید محمدی 
یکتا
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ــران اقتصاد ایـ

ــنموضــوع ــرشــدهاســتوازای ــنروســتافراگی درای
ــحالیم. خوش

ــده ــامش ــادانج ــهدردمزآب ــیک ــاتخوب ــیازاقدام یک
ــط ــتاتوس ــنروس ــیای ــایبوم ــهه ــظخان ــت،حف اس
ــنتی ــریس ــکلظاه ــاش ــهه ــنخان ــت،ای ــیاس اهال
روســتاراحفــظکــردهانــدوازطرفــیاســتعدادمناســبی

ــد. ــردیدارن ــومگ ــگاهب ــدازیاقامت ــرایراهان ب

بــوم گــردی در خانــه هــای روســتایی دمزآبــاد بــا 
طعــم »دمــی بلغــور«

ــه ــدامب ــهاق ــواک ــیپیش ــیقدیم ــیازاهال ــریک دخت
حفــظبافــتخانــهپــدربــزرگخــودکــردهاســت،اظهــار
داشــت:مــن،خواهرهــاوبرادرانــمکودکــیخــودرادراین
ــن ــمدرای ــدربزرگ ــهپ ــراک ــم،چ ــپریکردی ــزلس من
منــزلزندگــیمــیکــرد،زمانــیکــهپــدربزرگــمفــوت
کــرد،ایــنخانــهرهــاشــد،۲ســالپیــشیکبــاربــهاین
خانــهآمــدم،درحــالتبدیــلشــدنبــهیــکخرابــهبــود.
ــوان ــهعن ــکانراب ــنم ــادرمای ــدروم ــت:پ ویگف
ــهقبــولنداشــتندومــیخواســتند،خــرابشــود، خان
ــطل ــموس ــهآمدی ــنخان ــهای ــرمب ــنوخواه ــام ام

ــت، ــرقنداش ــم،آبوب ــاندادی ــهدرخت ــطلآبب س
ــه ــموب خــاکهــایایــنجــاراخودمــانجمــعکردی
آنشــکلوشــمایلدادیــموبــههمــتمــادرم،پــدرم،
بــرادروخواهــرمجانــیدوبــارهبــهایــنخانــهدادیــمو

ــم. ــادکردی ــکانراآب ــنم ذرهذرهای
ویاضافــهکــرد:درحــالحاضــرگردشــگرانبــه
ــعه ــدتوس ــدوقص ــیکنن ــدم ــتوآم ــکانرف ــنم ای
آنرانیــزداریــم،مــیخواهیــمیــکمــوزهکوچــکاز
روســتادرایــنمــکانبســازیم،اینجــاخبــریازصــدای
ماشــینوهیاهــویشــهرنیســت،هرچــههســت،
ــتا ــیروس ــت،ویژگ ــتاس ــدگانوطبیع ــدایپرن ص
دوریازهیاهوهــایشــهریاســتومــاازایــنویژگــی

ــم. ــرهبردی به
ــتای ــنتیروس ــایس ــیازغذاه ــور«یک ــیبلغ »دم
دمزآبــاداســت،بــرایاطــالعازچگونگــیپخــتایــن
ــم،وی ــوالکردی ــادس ــواندمزآب ــیازبان ــذاازیک غ
گفــت:بــرایپخــتایــنغــذاابتــداپیــازداغکردیــم
ــه ــم،لپ ــتدادی ــهراتف ــانوگوج ــپسبادمج وس
ــیدو ــیجوش ــهکم ــسازآنک ــموپ ــیریختی باقال
ــم ــزرویآنریختی ــوررانی ــجوبلغ ــد،برن ــهش پخت

ــاده ــد،آم ــهش ــیدوپخت ــهدمکش ــسازآنک وپ
ــت. ــوردناس خ

ــا ــیارزیب ــادبس ــنتیدمزآب ــایس ــهه ــاریخان معم
ــاددر ــاالنحــوزهگردشــگریدمزآب اســت،یکــیازفع
خصــوصایــنمعمــاریایــنچنیــنتوضیــحداد:قبــال
ــودنداشــتو ــدهوج ــککنن ــایلخن ــیووس ــرآب کول
ــی ــام ــازلبرپ ــیدرمن ــیارخنک ــایبس ــنه زیرزمی
شــد،کــهکاهــشدمــایچشــمگیرینســبتبــه

ــت. ــرداش ــندیگ اماک
ــهدر ــههم ــم،ک ــرادرو۷خواهری ــا۴ب ــهداد:م ویادام
همیــنخانــهزندگــیمــیکردیــم،حــالمــیخواهیــم،
ایــنخانــهرامجــددابازســازیکنیــم،تــاگردشــگرانبــه
ایــنروســتابیاینــدوبــانحــوهزندگــیروســتایی،پخــت

ــانو...آشــناشــوند. ن

ــتغال  ــتی اش ــی و گوش ــان زینت ــرورش ماهی پ
ــاد ــتاییان دمزآب ــده ای از روس ــش عم بخ

ــرورشماهیــانزینتــی،ازدیگــرمشــاغلروســتاییدر پ
دمزآبــاداســت،یکــیازپــرورشدهنــدگانجــوانماهــی
زینتــیدردمزآبــادبــهگفت:بــرایپــرورشماهــیزینتی
ــدمو۶ســالپیــش ــهایدی ــیوحرف ــوزشفن ــداآم ابت
ابتــدابــایــککارگاهکوچــککارراآغــازکــردمواکنــون

ــوعماهــیراپــرورشمــیدهــم. ۲۰ن
ــادرونــقخاصــی پــرورشماهــیخوراکــینیــزدردمزآب
دارد،بــههمیــندلیــلبــهســراغیکــیازپــرورش
دهنــدگانماهــیخوراکــیرفتیــم،تــادرایــنخصــوص
اطالعــاتبیشــتریکســبکنیــم،ویگفــت:دردمزآبــاد
ــرورش ــورپ ــزکپ ــزلآالونی ــدق ماهــیســردآبادیمانن
ــی ــرورشماه ــتخرهایپ ــناس ــود،ازآبای ــیش دادهم
بــرایســبزیجاتوکشــاورزینیــزاســتفادهمــیکنیــم.

ــرورش  ــاف در دمزآباد/پ ــوی قالیب ــت ۷۰ بان فعالی
ــک کب

ــهدر ــیک ــنقدم ــت:اولی ــارداش ــاداظه ــاردمزآب دهی
ــا ــاخته ــالحزیرس ــتیم،اص ــادبرداش ــتایدمزآب روس
بــود،کــهابتــداســعیکردیــمشــبکههــایآبرســانی
رااصــالحکنیــم،کــهدرایــنراســتایــکهــزارو۷۰۰
متــرازلولــهخــطانتقــالآبشــربایــنروســتا

ــد. ــضش تعوی
مجیــدمیررجــبگفــت:دربهســازیمعابــربــزرگتریــن
ــه ــم،ک ــراکردی ــادرااج ــتاییبخــشجوادآب ــروژهروس پ
درایــنراســتاحــدود۱۷هــزارمتــرمربــعازمعابــرایــن
ــذاریوآســفالتانجــامشــدو روســتاشــاملجــدولگ
ــف ــهای ــزتوانســتیم،بوســتانمحل ــورفرهنگــینی درام
ــم زمیــنچمــنورزشــیوســالنورزشــیراانجــامدادی
ــادراشــکل ــتایدمزآب ــوانروس ــهبان وتوانســتیم،کمیت

ــم. دهی
ــت: ــادگف ــتایدمزآب ــوانروس ــهبان ــئولکمیت مس
ــت، ــیاس ــادیقالیباف ــواندمزآب ــتبان ــدهفعالی عم
کــه۷۰نفــربانــویقالیبــافزیــرنظــرکمیتــه
بانــوانفعالیــتدارنــدوتابلــوفــرشهــایبیــن
المللــیبــابرنــد»میناخانــی«کــهثبــتجهانــی

ــد. ــیکنن ــدم ــتراتولی ــدهاس ش
پــرورشکبــکدیگــرفعالیــتروســتاییاندمزآباداســت،
یکــیازپــرورشدهنــدگانکبــکگفــت:ایــنمجموعــه
راازســال۹۳راهانداختیــم،اولیــنروســتاییهســتیم،که
دراســتانتهــرانپــرورشکبــکمــیدهیــموازتولیــد
ــتو ــدگوش ــتتولی ــهودرنهای ــهدار،جوج ــمنطف تخ

عرضــهبــهبــازارراعهــدهدارهســتیم.
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ــر- ــک هن ــوان ی ــتباف به عن ــرش دس ف
تولیــد  ارتقــای  در  ســودآور  صنعــت 
ــی  ــاد مل ــق اقتص ــی و رون ــص داخل ناخال
ــن  ــه ای ــده ای دارد ک ــیار ارزن ــش بس نق
ــرای  ــئوالن ب ــت مس ــت حمای ــر اهمی ام
را  محصــول  ایــن  صــادرات  توســعه 

می کنــد. دوچنــدان 

بیـن در ایـران مـردم هنرمنـدی نمـاد دسـتباف، فـرش
ملتهـایمختلـفاسـتوجهـانهنـرایـرانرابـافـرش
و بهتریـن ایرانـی دسـتباف فـرش میشناسـد. دسـتباف
زیباتریـننـوعفـرشدردنیـااسـتوحـدودیکسـومفرش
دسـتبافکلدنیـادرایـرانبافتـهمیشـود.بـاایـناوصـاف
میطلبدبرایتوسـعهصـادراتفرشتمهیـداتوراهکارهای
مختلـفدردسـتورکارقـرارگیـرد؛چراکـهصـادراتفـرش

دسـتبافدرتوسـعهاقتصـادنیـزبسـیارمؤثـراسـت.
کلصــادراتفــرشدرچهارماهــهابتــدایســالجــاریهزار
ــن ــهای ــودهک ــوندالرب ــهارزش۹۹.۶میلی ــنب و۹۸۳.۸ت
رقــمدرســال۹۶،هــزارو۲۳۰.۷تــنبــهارزش۸۹میلیــون
دالربــودهاســتکــه۶۱.۱درصــدبــهلحــاظوزنــیو۲۱.۴

درصــدبــهلحــاظارزشــیرشــدداشــتهاســت.
طــیچنــدســالگذشــتهبــهخاطــررفــعبرخــیتحریمهــا
ــتباف ــرشدس ــایف ــرتاروپوده ــدهب ــتنخن ــاهدنشس ش
ــورد ــیدرم ــانگرانیهای ــابازگشــتتحریمه ــیب ــمول بودی

صــادراتفــرشدســتبافوجــوددارد.
رئیــسمرکــزملــیفــرشایــراندرواکنشبــهایــنموضوع

ــی ــنکاالهای ــهاولی ــیازجمل ــتبافایران ــرشدس ــت:ف گف
رئیسجمهــوری ترامــپ، ازســویدونالــد بــودکــه
ایاالتمتحــدهآمریــکادرفهرســتکاالهــایتحریمــی
ــرش ــدازف ــکانبای ــردمآمری ــهم ــت،درحالیک ــرارگرف ق
ــدت ــدامبهش ــناق ــدوای ــرومبمانن ــیمح ــتبافایران دس
ــادرات ــدص ــهرش ــود؛اگرچ ــوممیش ــرانمحک ــویای ازس
ــدای ــهابت ــکاطــی۴ماه ــهآمری ــیب ــرشدســتبافایران ف
ســالجــاریهــمبهخوبــینشــاندادکــهتقاضــابــرایایــن
هنر-صنعــتاصیــلایرانــیهمچنــاندرآمریــکاوجــوددارد

ــردد. ــدنآننمیگ ــرآوردهش ــعازب ــممان وتحری


تولیــد فــرش بــر اســاس نیــاز بــازار جهانــی، یکــی 
ــت ــی اس ــه کنون ــا در بره از ضرورت ه

ــانماینــدهمــردمزنجــاندرمجلــسشــورایاســالمی وام
درایــنزمینــهمعتقــداســتکــهمتأســفانهصــادراتفــرش
ــتگرفتــه ــیکــهدول ــینداشــتهوتصمیمات وضعیــتخوب
اســت،درجهــتتشــویقبــرایوارداتبــودونــهصــادرات.
علــیوقــفچــیمیگویــد:امیدواریــمبــاآزادســازیارزبــه
ــل ــاازحداق ــودت ــتدادهش ــیفرص ــایصادرات مجموعهه

ــد. ــااســتفادهببرن ظرفیته
ــن ــاونابســامانیهاای ــد:یکــیازنقده ــفچــیمیافزای وق
ــا ــاطب ــیدرارتب ــایجهان ــفانهبازاره ــامتأس ــهم ــتک اس

ــم. ــناختیمورویآنکارنکردی ــرشرانش ف
ویبــااشــارهبــهاینکــهتولیــدفــرشبــراســاسنیــازبــازار
جهانــی،یکــیازضرورتهــادربرهــهکنونــیاســت،ادامــه
ــافکــرمیکنیــمآنچــهدرگذشــتهمیبافتیــم میدهــد:م
بهتریــناســتولــیبایــدبــراســاسخواســتههاونیازهــای

بــازارجهانــیرویکــردخــودراتغییــربدهیــم.
ــراندر ــرشای ــاالیف ــاناینکــهظرفیــتب ــابی وقفچــیب
ــوان ــولبهعن ــنمحص ــهازای ــتک ــدهاس ــثش ــاباع دنی
پاســپورتمعنــویایــراندرجهــانیــادکنیــم،میافزایــد:
امــروزیکــیازضرورتهــادرایــنحــوزه،توجــهبــهفــرش
ــت. ــتیاس ــتدس ــروصنع ــکهن ــوانی بهخصــوصبهعن
ویبــااشــارهبــهاینکــهعلیرغــمتحریــمکشــورمان،
ــردم ــایم ــراندرخانهه ــرشای ــورف ــاهدحض ــروزش ام
ــح ــوشهســتیم،تصری ــرشوکفپ ــوانتابلوف ــکابهعن آمری
میکنــد:ایــنحضــور،حاکــیازجایــگاهغنــیفرهنگــیمــا

ــم. ــتکنی ــتراتقوی ــنظرفی ــدای اســتوبای
ــد ــاتأکی ــتب ــهمل ــارمدرخان ــردمزنجــانوط ــدهم نماین
ــهآن ــدب ــهبای ــروزک ــرورتام ــنض ــهاصلیتری ــراینک ب
توجــهکنیــم،تکیــهنکــردنبــهدولتهــاوتقویــتبخــش
ــی ــهمعن ــنب ــهای ــدک ــهداد:هرچن خصوصــیاســت،ادام

ــورنیســت. ــاتکالنکش ــهتصمیم ــردنب ــهنک توج
ــائلرا ــیازمس ــربرخ ــهاگ ــهاینک ــارهب ــااش ــیب وقفچ
رعایــتکنیــم،قطــعیقیــنکمــاکانمیــدانداربــازارجهانی
ــا، ــنبحثه ــیازای ــرد:یک ــارک ــود،اظه ــمب ــرشخواهی ف
بحــثاستانداردســازیمحصــوالتمختلــففــرشازجملــه
ــانیو... ــرویانس ــد،نی ــوازمتولی ــزارآالت،ل ــه،اب ــواداولی م
اســتکــهحتمــاًبایــدبهســرعتدردســتورکارقــرارگیــرد.
نماینــدهمــردمزنجــاندرمجلــسشــورایاســالمیافــزود:
ــفانه ــت.متأس ــازاراس ــثب ــهبح ــنزمین ــهدومدرای نکت
تولیداتمــانبــازارمحــورنیســتوایــنبــدانمعنــیاســت
کــهمحصوالتمــانرابــراســاسنیــازبــازارتولیــدنکردهایــم،
ــانراصــددرصــد ــدرویکردم ــروزبای ــنخاطــرام ــههمی ب

سنگینی مشکالت روی دوش فرش بافان/ روند صادرات فرش ُکند شد

 زهرا مقدمی
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ــرشرا ــیف ــایجهان ــدنیازه ــاًبای ــموحتم ــردهی تغیی
ــول ــنمحص ــی،ای ــایجهان ــاسنیازه ــراس ــموب ببینی

ــم. ــدکنی ــمندراتولی ارزش
ــن ــانازقوانی ــنذینفع ــالعیافت ــزوماط ــرل ــیب ــفچ وق
ــال ــرد:درح ــحک ــدوتصری ــرشتأکی ــثف مصــوبدربح
حاضــرمــاقانــونحمایــتازاســتادکارانوفعــاالن
صنایعدســتیراداریــمکــهمتأســفانهقریــببهاتفــاق
مســئوالنوخــودذینفعــان،اطالعــیازایــنقوانیــنندارند
ودرنتیجــهنمیتواننــدازفرصتهایــیکــهدرکشــور

وجــوددارد،اســتفادهکننــد.
ــژه ــدبهوی ــهبای ــدیک ــوعبع ــرد:موض ــانک ویخاطرنش
دروضــعکنونــیبــهآنتوجــهشــود،بحــثپــرورشکــرم
ــتو ــااس ــیازضرورته ــکیک ــهبیش ــتک ــماس ابریش
ــه ــدیمواج ــاوارداتبیشازح ــهب ــنزمین ــفانهدرای متأس
ــوژی ــمتکنول ــهمیتوانی ــتک ــیاس ــندرحال ــتیم،ای هس
تولیــدوفنــاوریکــرمابریشــمرادرکشــورداشــتهباشــیم.

فرش شناسنامه دوم زنجان است
درهمیــنزمینــهرئیــسســازمانصنعــت،معــدنوتجارت
ــزار ــشاز۵۰ه ــهزنجــانبی ــاناینک ــابی ــتانزنجــانب اس
ــرادفعــال بافنــدهفــرشدارد،گفــت:درگذشــتهبرخــیاف
ــه ــهیالتبیم ــدازتس ــتهبودن ــینتوانس ــتقالیباف درصنع
ــاپایشــیکــهتوســط ــیخوشــبختانهب ــدول اســتفادهکنن
ســازمانتأمیــناجتماعــیاســتانزنجــانگرفــت،قالیبافان
واقعــیبیمــهشــدند.ناصــرفغفــوریابــرازمیکنــد:فــرش
ــرش ــدف ــالبای ــتوبااینح ــاناس ــنامهدومزنج شناس

ــد. ــداکن ــگاهخــودراپی زنجــانجای
رئیــسســازمانصنعــت،معــدنوتجــارتاســتانزنجــان
ــتان ــیاس ــایصادرات ــدفرشه ــد:۴۵درص ــارمیکن اظه
زنجــانفــرشابریشــمو۵۵درصــدفــرشپشــمیو
ــایابریشــم ــدهایازفرشه ــرشاســتوبخــشعم تابلوف

بافتهشــدهدراســتانصــادرمیشــود.
فغفــوریادامــهمیدهــد:اســتانزنجــاندربحــثصنعــت
فــرشظرفیتهــایخوبــیداردوبایــدزیرســاختهای
ــرایتحقــقایــنامــرمهــمموردتوجــهقــرارگیــرد. الزمب

ــز ــاننی ــتانزنج ــتاییاس ــرشروس ــهف ــلاتحادی مدیرعام
ــاچالــشمواجــه ــابیــاناینکــهصــادراتفــرشاســتانب ب
اســت،ابــرازمیکنــد:فــرشهــمبهعنــوانیــککاال
دســتخوشوضعیــتاخیــرکشــورشــدهوبــاگــرانشــدن
دالرقیمــتمــواداولیــهافزایــش۵۰درصــدیداشــتهاســت
ــد ــم۱۵۰درص ــرشابریش ــهف ــواداولی ــتم ــیقیم وحت

ــتهاســت. رشــدداش
ــرش ــادراتف ــعهص ــهتوس ــاناینک ــابی ــیب ــرباباخان ناص
ــه ــت،ادام ــاختهاییاس ــنزیرس ــدتأمی ــتبافنیازمن دس
میدهــد:بایــدتســهیالتویــژهبــرایتولیدکننــدگانفــرش

ــود. ــهش ــتبافارائ دس

ویبــابیــاناینکــه۸۵درصــدازفــرشدســتبافکشــوردر
ــر ــنام ــمازای ــتانه ــناس ــودوای ــدمیش ــتاهاتولی روس
ــی۱۵درصــد ــا۱۰ال ــد:تنه ــرازمیکن مســتثنانیســت،اب

ــود. ــهمیش ــهریبافت ــقش ــتبافدرمناط ــرشدس ف

فرش دستباف، مکمل کشاورزی است
ــرشدســتبافرامکمــلکشــاورزیدراســتان ــی،ف باباخان
عنــوانکــردهومیگویــد:بایــدایــنصنعــتحمایــتشــود؛
ــدومعیشــتروســتاییانراتأمیــنکــردهواز چراکــهدرآم
مهاجــرتروســتاییانبــهشــهرهانیــزجلوگیــریمیکنــد.
ــراز ــهفــرشروســتاییاســتانزنجــاناب مدیرعامــلاتحادی
ــد ــوانخری ــدندالر،ت ــرانش ــاگ ــفانهب ــد:متأس میکن
مــردمنیــزکــمشــدهوروســتاییانبــرایتولیــدفــرش،مواد
اولیــهراازســازمانمیخواهنــدوخواهــانایــنهســتندکــه

ــم. ــامبدهی ــاانج ــرمایهگذاریرام س
ــش ــدنق ــتانمیتوان ــاداس ــروزدراقتص ــرشام ــتف صنع
ــیتحقــقایــنامــرمهــمنیازمنــد مؤثــریراایفــاکنــدول
ــت ــشقیم ــاوکاه ــعچالشه ــهیالتورف ــتتس پرداخ

ــت. ــهاس ــواداولی ــدهم تمامش
رئیــسادارهفــرشســازمانصنعــت،معــدنوتجــارت
اســتانزنجــاناظهــارمیکنــد:طــیچهارماهــهاولامســال
میــزانصــادراتفرشدســتبافاســتانســهمیلیــونو۷۸۵

ــودهاســت. هــزاردالرب
محســنجعفــریمیافزایــد:طــیســالگذشــتهدرهمیــن
بــازهزمانــیمیــزانصــادراتفــرشاســتانســهمیلیــونو
ــودهودرســالجاریســهدرصــدکاهــش ۸۸۰هــزاردالرب

صــادراتفــرشدســتبافاســتانبــودهاســت.
رئیــسادارهفــرشســازمانصنعت،معــدنوتجارتاســتان
زنجــانتأکیــدمیکنــد:فــرشاســتانزنجــانبهکشــورهای
حــوزهخلیجفــارس،آلمــان،کانــادا،روســیه،لبنــان،ایتالیــا،

برزیــل،فرانســهوانگلیــسصــادرمیشــود.
جعفریبـابیـاناینکـههدفگـذاریامسـالبرایصـادرات
اسـت، دالر میلیـون زنجـان۱۲ اسـتان دسـتباف فـرش
میگوید:درسـالهایگذشـتهفرشاستانبهکشـورآمریکا

نیـزصـادرمیشـدکـهاینامـرامـروزمحقـقنمیشـود.
رئیــسادارهفــرشســازمانصنعــت،معــدنوتجــارت
ــتباف ــرشدس ــتف ــد:کیفی ــهمیده ــانادام ــتانزنج اس
ــی ــنطبیع ــدهوهمچنی ــوبش ــیارخ ــانبس ــتانزنج اس
ــرشزنجــانشــاملپشــم،ابریشــمو ــهف ــواداولی ــودنم ب
ــود. ــامیش ــنفرشه ــتای ــشکیفی ــثافزای ــگباع رن
ــز ــرشدســتبافدرزنجــاننی ــتف ویدرخصــوصوضعی
ــر ــتتاج ــور،دس ــیکش ــرایطسیاس ــد:ش ــارمیکن اظه

ــادرات ــدیص ــش۲درص ــتوکاه ــافنیس ــرشوقالیب ف
ــزدر ــالنی ــهامس ــیچهارماه ــانط ــتبافزنج ــرشدس ف

ــودهاســت. ــنتحــوالتب نتیجــهای
رئیــسادارهفــرشســازمانصنعت،معــدنوتجارتاســتان
ــرشابریشــمزنجــانبیشــترین ــهف ــاناینک ــابی زنجــانب
مشــتریانخــودراازکشــورهایچیــن،روســیهوژاپــندارد،
ــنکشــورها ــهای ــرشابریشــمب ــد:صــادراتف ــرازمیکن اب

ــرایاســتانخــوباســت. ب

زنجــان در بحــث صــادرات فــرش دســتباف تاجــر 
ــدارد بومــی ن

فــرش فــرارویصــادرات بــهچالشهــای جعفــری
ــد: ــارهکردهومیگوی ــزاش ــاننی ــتانزنج ــتبافدراس دس
نبــودتجــاربومــی،چالــشدیگــرصــادراتفــرشدســتباف
اســتاناســت؛دردهــه۷۰و۸۰ایــناســتان۲۵تاجــرفرش
ــینی ــدهاندوجانش ــرش ــاپی ــای ــروزآنه ــیام ــتول داش
بــرایخــودنداشــتندویــااینکــهواردمشــاغلدیگــرشــدند.
ــش ــورچال ــیکش ــورمداخل ــد:ت ــانمیکن ویخاطرنش
ــن دیگــریدرصــادراتفــرشدســتبافاســتاناســتوای
ــرش ــیقابلپذی ــورهایاروپای ــرایکش ــورمانب ــورمکش ت
ــاالاســتو ــدهدرکشــورب ــتتمامش ــهقیم نیســت؛چراک

ــد. ــولنمیکنن ــورمراقب ــنت ــیای ــورهایاروپای کش
ــرای ــهب ــواداولی ــدنم ــرانش ــد:گ ــانمیکن ــریبی جعف
تولیــدفــرش،چالــشدیگــریاســتکــهفــرارویصــادرات

فــرشدراســتاناســت.

افزایــش قیمــت مــواد اولیــه فــرش، تولیــد را کنــد 
می کنــد

رئیــسادارهفــرشســازمانصنعــت،معــدنوتجــارت
اســتانزنجــانمیگویــد:قیمــتمــواداولیــه۵۰الــی
ــود ــثمیش ــرباع ــنام ــردهوای ــشپیداک ۶۰درصــدافزای
ــرایخریــدنداشــتهباشــدکــهایــن تولیدکننــدهرغبتــیب

ــد. ــانمیده ــهنش ــهعین ــادراتب ــودرادرص ــمخ مه
اقتصــادی، تحریمهــای اعمــال میشــود: یــادآور وی
ــاالی ــتب ــدگانوقیم ــدمصرفکنن ــدرتخری ــشق کاه
ــرش ــادراتف ــزانص ــشمی ــثکاه ــرشباع ــدهف تمامش

دســتبافاســتانمیشــود.
فــرشزنجــانبــاهمــهمشــکالتوچالشهــاظرفیتهــای
ــواربیتوجهــی شــکوفانشــدهبســیاریداردکــهپشــتدی
پنهــانمانــدهوالزماســتبــانــگاهویــژهبــرایرفــعموانــع
ــت ــنهنر-صنع ــترای ــیبیش ــهبالندگ ــکالتزمین ومش

ســودآورمهیــاشــود.
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ــران اقتصاد ایـ

و  بــارش هــا در چهارمحــال  کاهــش 
بختیــاری موجــب کاهــش منابــع آب 
زیــر زمینــی و خشــک شــدن باغــات 

شــده اســت.
ــی از  ــاری یک ــال و بختی ــتان چهارمح اس
اســتان هــای پــر بــارش و پــر آب کشــور 
ــا مشــکل  ــروزه ب ــه ام ــود ک در گذشــته ب
کــم بارشــی مواجــه شــده اســت. بــارش هــا در چهارمحــال 
و بختیــاری ســال بــه ســال کاهــش مــی یابــد و مشــکل کــم 

ــی شــود. ــه روز بیشــتر م ــن اســتان روز ب ــی در ای آب

ــر ــیتاثی ــرزمین ــعآبزی ــررویمناب ــاب ــارشه کاهــشب
گذاشــتهاســت،قنــاتهــایکــیپــسازدیگــریدرحــال
خشــکشــدنهســتند.آبدهــیچــاههــاروزبــهروزکمتر
ــز ــلپایی ــتانهفص ــزدرآس ــاهنی ــیازچ ــودوبرخ ــیش م

ــد. خشــکشــدهان
ــای ــاخهه ــدنسرش ــکش ــاتوخش ــهباغ ــیب ــانگاه ب
درختــانگــردووبــاداممتوجــهمیشــویمکــهایــندرختان
ــد.در ــودهان ــدنب ــیبهــرهمن درفصــلتابســتانازآبکاف
حــالحاضــردرختــانباغــاتبهعلــتکمبــودمنابــعآبدر

ــناســتاندرحــالخشــکشــدنهســتند. ای
از مناطقــی در درختــان شــدن خشــک وضعیــت
روســتاهایشهرســتان و لــردگان جملــهشهرســتان
ــه ــو،ایرانچــه(ب ــزاده،ســورک،دهن شهرکرد)دســتگردامام
خوبــیمشــاهدهمــیشــود.برخــیباغــاتبــهصــورتکامل

ــد. ــدهان ــکش ــقخش ــنمناط درای
ــه ــاریدرزمین ــالوبختی ــیچهارمح ــرکلهواشناس مدی
کــمآبــیوکاهــشبــارشهــاگفــت:اســتانچهارمحــالو
بختیــاریبــامشــکلکاهــشبــارشهــامواجــهشــدهاســت

وکــمآبــیدرایــناســتانایجــادشــدهاســت.
ــن ــادرای ــارشه ــشب ــرد:کاه ــانک ــابی ــاهرخپارس ش
اســتانازســالزراعــی۸۶-۸۷آغــازشــدهاســتوهمچنــان

ــهدارد. ادام
ویبــابیــاناینکــهتجمیــعکمبــودبــارشدرایــناســتان
ــار ــت،اظه ــیدهاس ــررس ــیمت ــزارو۳۰۰میل ــکه ــهی ب
ــاری ــالوبختی ــاالنهچهارمح ــارشس ــنب ــت:میانگی داش

ــت. ــراس ــیمت ۵۸۰میل
مدیــرکلهواشناســیچهارمحــالوبختیــاریبــااشــارهبــه
اینکــهعمدهبــارشهــایچهارمحــالوبختیاریدرگذشــته
بــهصــورتبــرفبــودهاســت،اظهــارداشــت:درحــالحاضر
الگــویبــارشدرچهارمحــالوبختیــاریتغییــرکردهاســت
ــاران ــورتب ــهص ــتانب ــلزمس ــولفص ــادرط ــارشه وب

اســت.
ــه ــاب ــارشه ــدب ــته۶۵درص ــرد:درگذش ــحک ویتصری
ــیشــدهاســتو ــزارشم ــناســتانگ ــرفدرای صــورتب
ــادر ــارشه ــروز۲۰درصــدب ــهام ــیاســتک ــندرحال ای

ــرفاســت. ــهصــورتب ــتانب ــناس ای
مدیــرکلهواشناســیچهارمحــالوبختیــاریبــااشــارهبــه
کاهــش۴۶درصــدیبارندگــیدرچهارمحــالوبختیــاری،
اظهــارداشــت:میــزانبارندگــیســالزراعــیجــاری
چهارمحــالوبختیــارینســبتبــهمیانگیــنســالزراعــی

ــیدارد. ــشبارندگ ــدکاه ــته۴۱درص گذش
ــاری ــیج ــالزراع ــیس ــزانبارندگ ــرد:می ــوانک ویعن
ــدت ــدم ــنبلن ــهمیانگی ــارینســبتب چهارمحــالوبختی

ــیدارد. ــشبارندگ ــدکاه ــابه۴۶درص دورهمش
مدیــرکلهواشناســیاســتانچهارمحــالوبختیــاریادامــه
ــالو ــاریچهارمح ــیج ــالزراع ــیس ــزانبارندگ داد:می
بختیــارینســبتبــهســالزراعــیکامــل۴۶درصــدکاهش

ــیدارد. بارندگ
ــی ــالزراع ــیس ــیبارندگ ــنوزن ــرد:میانگی ــدک ویتاکی
جــاریچهارمحــالوبختیــاری۳۱۲.۴میلــیمتــرگــزارش

شــدهاســت.
ــهداد: ــاریادام ــالوبختی ــیچهارمح ــرکلهواشناس مدی
طــیپیــشبینــیهــایانجــامشــدهدرســالزراعــیجدید
ــارشهــاازســالگذشــتهبیشــترمــیشــودامــاجبــران ب

کننــدهکمبــودبــارشهــانیســت.
ــهکاهــش ــعآبواســتاددانشــگاهدرزمین کارشــناسمناب
ــالو ــوادرچهارمح ــایه ــشدم ــت:افزای ــاگف ــارشه ب
بختیــاریازمهمتریــندالیــلتغییــرالگــویبــارشازبــرف

ــودهاســت. ــارانب ــهب ب
علــیحســینصبــوریبیــانکــرد:افزایــشگازهــایگلخانه
ایموجــبگــرمشــدنهــوامــیشــوندکــهایــنامــرنیــز
درپــیصنعتــیشــدنوتوســعهواحــدهــایصنعتــیایجاد

مــیشــود.
ــیلی ــوختهایفس ــتفادهازس ــشاس ــهداد:افزای ویادام
ــطح ــهایدرس ــایگلخان ــشگازه ــیدرافزای ــشمهم نق

ــوردارد. ــتانوکش اس
ایــنکارشــناسمنابــعآبتاکیــدکــرد:طــیبررســیهــای
ــهدوره ــبتب ــردادنس ــاهم ــوادرم ــایه ــدهدم ــامش انج

مشــابهســالگذشــته۱.۷درجــهســانتیگرادونســبتبــه
میانگیــنبلنــدمــدت۱.۵درجــهافزایــشداشــتهاســت.

ویگفـت:تغییرالگـویبارشدرایناسـتانازبـرفبهباران
موجـبشـدهاسـتکـهآبحاصـلازبـارشدرخـاکنفوذ
نکنـدوازطریـقآبهـایجـاریورودخانـههـاازاسـتان
خارجشـود.ایندرحالیاسـتکـهمنابعزیـرآبزیرزمینی
درایناسـتانتقویتنمیشـوندوسـطحآبهایزیرزمینی

درایـناسـتانکاهشمـییابد.
ویبیـانکـرد:کاهـشسـطحآبهـایزیرزمینـیموجـب
فرونشسـتزمینمیشـودکهدرحـالحاضردربسـیاریاز

مناطـقچهارمحالوبختیاریمشـاهدهشـدهاسـت.
قنـاتهـادرچهارمحـالوبختیـارییکـیازمهمتریـن
منابـعتامیـنکنندهآببخـشکشـاورزیوباغیدراسـتان
چهارمحـالوبختیـاریبهشـمارمـیرونـدکهدرتابسـتان

امسـالبـاکاهـششـدیدآبدهـیمواجـهشـدهاند.
ــر ــتقیمدیگ ــورتمس ــهص ــتانب ــناس ــادرای ــاته قن
ــیاریاز ــدوبس ــنکنن ــاتراتامی ــدآبباغ ــیتوانن نم
ــات ــارقن ــتاندرکن ــناس ــداراندرای ــاورزانوباغ کش

باغات بام ایران در حال خشک شدن/
 آب دهی قنات ها ۶۰ درصد کاهش یافت
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ــدت ــهم ــداب ــدوآبرادرابت ــردهان ــادک ــتخرایج اس
ــا ــدت ــیکنن ــازیم ــرهس ــاعتذخی ــی۲۴س ــشال ش
ــاری ــرایآبی ــپسآبراب ــدوس ــشیاب ــمآبافزای حج

ــد. ــیکنن ــرفم مص
درایــنمیــانمشــاهدهتعــدادبیشــمارتانکــرهایفلــزیدر
باغــاتکشــاورزیخــودبیانگــروضعیــتکمبــودآببــرای

آبیــاریباغــاتدرایــناســتاناســت.
یکــیازکشــاورزانروســتایدســتگردامامــزادهشهرســتان
ــا ــهب ــنمنطق ــاورزانای ــدارانوکش ــت:باغ ــهرکردگف ش
مشــکلکــمآبــیمواجهشــدهانــدوباغــاتایــنمنطقــهدر

حــالخشــکشــدناســت.
اســماعیلیبیــانکــرد:منابــعآبزیرزمینــیدرایــنمنطقه
بســیارکــمشــدهاســتوبرخــیازچــاههــایآبخشــک

شــدهاســت.
ویادامــهداد:باغــداراندرحــالحاضــردربرخــیمناطــق
بــهامیــداینکــهبــارشهــادرســالآینــدهافزایــشیابنــدو
ــاری ــرایآبی ــرطــرفشــودازتانکــرب ــیب مشــکلکــمآب
ــودو ــپریش ــالس ــتانامس ــاتابس ــدت ــیکنن ــتفادهم اس

ــانخشــکنشــوند. درخت
ویگفــت:برخــیباغــداراننیــزبــاغهــارارهــاکــردهانــدو
هزینــهاینیــزبــرایآبیــاریبــاتانکــرنمــیکننــدکــهایــن

باغــاتخشــکشــدهانــد.

۱۰۰۰ هکتــار باغــات گــردو در چهارمحــال و بختیاری 
خشــک شد

معــاونبهبــودتولیــداتگیاهــیســازمانجهــادکشــاورزی
ــا ــهب ــنزمین ــزدرای ــارینی ــالوبختی ــتانچهارمح اس
اشــارهبــهاینکــهکاهــشبــارشهــاوکمبــودمنابــعآببــر
رویباغــاتاســتانتاثیــرگذاشــتهاســت،گفــت:درختــان
گــردویچهارمحــالوبختیــاریبــهخاطــرکــمآبیخشــک

شــدند.
ــال ــردویچهارمح ــانگ ــهدرخت ــهاینک ــارهب ــااش ویب
ــار ــدند،اظه ــکش ــیخش ــمآب ــرک ــهخاط ــاریب وبختی
داشــت:یــکهــزارهکتــارازدرختــانگــردویچهارمحــال
وبختیــاریبــهعلــتکــمآبیوخشکســالیخشــکشــدند.
معــاونبهبــودتولیــداتگیاهــیســازمانجهــادکشــاورزی
ــناســتان ــرد:ای ــوانک ــاریعن اســتانچهارمحــالوبختی
دارایهفــتهــزارهکتــاربــاغگــردواســتکــهیــکهــزار
ــا ــارشه ــشب ــالیوکاه ــتخشکس ــهعل ــارازآنب هکت

خشــکشــدهاســت.

 خشک شدن ۳۰۰ قنات در چهارمحال و بختیاری
مدیـرآبوخـاکوامـورفنـیومهندسـیجهادکشـاورزی
چهارمحـالوبختیـارینیـزدرایـنزمینهبااشـارهبـهاینکه
تعدادقناتهایخشـکشـدهچهارمحالوبختیاریافزایش

یافـت،اظهـارداشـت:درحـالحاضـربیـشاز۳۰۰قنـات
چهارمحـالوبختیاریخشـکشـدهاسـت.

طاهــرنوربخــشعنــوانکــرد:دراســتانچهارمحــالو
بختیــاری۸۴۰قنــاتوجــوددارد.

مدیــرآبوخــاکوامــورفنــیومهندســیجهادکشــاورزی
ــای ــاته ــامقن ــرد:تم ــدک ــاریتاکی ــالوبختی چهارمح
چهارمحــالوبختیــاریبــاکاهــشآبدهــی۴۰تــا۶۰
درصــدیمواجــهشــدهانــد.ویادامــهداد:الیروبــیقنــات
ــا ــتت ــهاس ــرارگرفت ــهق ــوردتوج ــتانم ــناس ــادرای ه

ــد. ــشیاب ــاورزیکاه ــشکش ــایبخ ــارته خس
ــن ــاتدرای ــتقیمــتباغ ــیازوضعی ــایمیدان بررســیه
ــه ــبتب ــاتنس ــتباغ ــهقیم ــدک ــیده ــانم ــتاننش اس
ــرای ــعآبب ــودمناب ــت.کمب ــهاس ــشیافت ــتهکاه گذش
آبیــاریباغــاتبــررویقیمــتباغــاتتاثیــرگذاشــتهاســت

ــت. ــشدادهاس ــاراکاه ــته وقیم
ــه ــشیافت ــتانافزای ــطحاس ــاتدرس ــاباغ ــندهه فروش

ــت. ــهاس ــشیافت ــزکاه ــداراننی ــدادخری وتع
ایــندرحالــیاســتکــهبایــدتمهیــداتالزمبــرایخشــک
ــودو ــهش ــرگرفت ــتاندرنظ ــطحاس ــاتدرس ــدنباغ ش
ــک ــود.خش ــامش ــهانج ــنزمین ــایالزمدرای ــته حمای
ــرخ ــشن ــدارانوافزای ــکاریباغ ــببی ــاتموج ــدنباغ ش

ــود. ــیش ــتانم ــطحاس ــکاریدرس بی

ــران اقتصاد ایـ

 بنــدر »گــوادر« پاکســتان و بنــدر چابهــار 
دو بنــدری هســتند کــه بــا توجــه بــه 
ــش  ــه زودی در آرای ــه ب ــوالت منطق تح
سیاســی-اقتصادی جدیــد بــه دو بنــدر 
راهبــردی خــارج از خلیــج فــارس تبدیــل 

ــوند. ــی ش م

چابهــارو»گــوادر«دوبنــدرکوچــکماهیگیــریســالهای
دوربــافاصلــهحداکثــر۶۵مایــلازهــمکــههرکــدامشــاهد
حضــورابرقدرتهــایاقتصــادیبــاســرمایهگذاریهای
عظیــمبــرایدسترســیبــهبازارهــایافغانســتانوآســیای

میانــهاســت.
دریــکدهــهاخیــربــهدلیــلاتفاقاتــیکــهدرخلیجفــارس
ــدهو ــتتمامش ــوزهقیم ــهدرح ــیک ــنتحوالت وهمچنی
ــاق ــهســایرکشــتیهااتف هزینههــایحملونقــلوصدالبت
افتــاده،آرایــشاقتصادی-سیاســیمنطقــهدرحــالتغییــر
اســت.بخــشعمــدهفعالیتهــایاقتصــادی،تولیــدی
ــمت ــهس ــتب ــالحرک ــارسدرح ــجف ــیازخلی وترانزیت
ــارت ــدهتج ــرعم ــالحاض ــتند؛درح ــانهس ــایعم دری
ــارس ــجف ــادرخلی ــددربن ــی۹۰درص ــرانیعن ــیای دریای
ــددر ــکدرص ــای ــزروتنه ــایخ ــددردری ــت،۹درص اس

ــان. عم
»گــوادر«درپاکســتان،چابهــاردرجمهــوریاســالمیایــران
و»صحــار«درعمــانســهبنــدرمهــمخــارجازخلیــجفارس
ــه ــریگرفت ــبقتراازدیگ ــویس ــدامگ ــههرک ــتندک هس
ــا ــانآنه ــتند؛درمی ــیهس ــرفتروزافزون ــالپیش ودرح
ــا ــاب ــتام ــراس ــرومطمئنت ــدبهصرفهت ــارهرچن چابه

ــریدرحــالپیشــرفتاســت. ــدکندت رون


زمان تعیین کننده جذب بار و کاال
براســاستوافقــاتانجــامشــدهبیــندوکشــورچینیهــا
دریــکبــازهزمانــی۱۵ســاله،۶۲میلیــارددالردربنــدر
»گــوادر«پاکســتاندر۶۵مایلــیچابهــارســرمایهگذاری
میکننــدکــهتاکنــوننیــز۱۴میلیــاردالرازحجــم
ســرمایهگذاریخــودراواردمیــدانکردهانــد؛بنــدر

ــازهزمانــی۱۰ســاله،۲۵ »صحــار«عمــاننیــزدریــکب
میلیــارددالرســرمایهگذاریخارجــیجــذبکــردهو
ــرای ــزخــودراب ــم«عمــاننی ــازهتاســیس»دوق ــدرت بن
ــاده ــهیــکهــابتوزیعــیمنطقــهایآم ــلشــدنب تبدی

میکنــد.
امــاهرچنــد»صحــار«وســپسدرمراحــلبعــد»دوقــم«
ــرای ــاب ــتندام ــرفتهس ــالپیش ــاندرح ــورعم درکش
چابهــارجــاینگرانــیبیشــتردرمقایســهبــابنــدر
»گــوادر«احســاسمیشــود؛چابهــاروگــوادرهــردو

ــاروکاالدر ــذبب ــاج ــهب ــدک ــادهمیکنن ــودراآم خ
ــادی ــایاقتص ــرقدرته ــارس،راهاب ــجف ــارجازخلی خ
همچــونچیــنوهنــدودرمراحــلبعــدســایرکشــورهای
ــهبازارهــایدســتنخوردهافغانســتان ــدراب ــوسهن اقیان

ــد. ــازکنن ــهب ــیایمیان وآس
ــرکشــورهایمحصــوردرخشــکیآســیای ازســویدیگ
ــا ــیب ــاطدریای ــرایارتب ــیب ــلفراوان ــزتمای ــهنی میان
آبهــایآزادازراهچابهــاروگــوادردارنــد؛فــارغاز
ــال ــممث ــورهاباه ــنکش ــیازای ــیبرخ ــکالتسیاس مش

فرصت ها و تهدیدهای بندرهای چابهار و 
گوادر/ رقابت تجاری دریای عمان

امیرحسین 
عظیمی
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ــران اقتصاد ایـ

ــدهجــذب ــانتعیینکنن ــازم ــاپاکســتانام افغانســتانب
صاحبــانبــاروکاالیایــنکشورهاســتکــهباعــثشــده

ــد. ــربمان ــبت ــالعق ــارفع ــدرچابه بن
بنــدر»گــوادر«بــاســرمایهگذاریعظیــمچینیهــا
خــودراآمــادهمیکنــدتــادرســال۲۰۵۰میــالدی
ــر ــدوعالوهب ــالبرس ــندرس ــونت ــت۴۰۰میلی بهظرفی
ــا ــدب ــوسهن ــوزهاقیان ــنوح ــیا،چی ــرقآس ــاطش ارتب
ــنرا ــتمرچی ــاطمس ــتان،ارتب ــهوافغانس ــیایمیان آس
بهعنــوانآنتــنفرعــیجــادهابریشــمبــاقفقــاز،روســیهو

ــد. ــرارکن ــابرق شــرقاروپ
ــاط ــردارد،ارتب ــارادرس ــنروی ــاهمی ــمدقیق ــاره چابه
ــه، ــیایمیان ــاآس ــدب ــوسهن ــوزهاقیان ــورهایح ــاکش ب
افغانســتان،قفقــازتــاشــرقاروپــا؛امــانــهمیــزان
ســرمایهگذاریدرچابهــارونــهمقــدارتوســعهآنمتناســب
ــر۱ ــونحداکث ــارتاکن ــوادرپاکســتاناســت،درچابه ــاگ ب
میلیــارددالرســرمایهگذاریداخلــیصــورتگرفتــهوافــق
ــن ــونت ــت۷۷میلی ــهظرفی ــیدنب ــمرس ــعهآنه توس
ــه ــیگــوادرون ــاافــق۴۰۰میلیون ــهب درســالاســتکــهن
ــب ــامتناس ــارددالریچینیه ــرمایهگذاری۱۴میلی ــاس ب

ــت. اس
و توســعه میــزان در فاحــش اختالفــات همیــن
ســرمایهگذاریاســتکــهموجــباظهــارنگرانــیبرخــی
مدیــرانشــدهاســت.رئیسمجمــعنماینــدگانسیســتان
وبلوچســتاناظهــارداشــت:بــاتوجــهبــهتوســعهســریع
ــع ــلبهموق ــدمتکمی ــارع ــبچابه ــایهورقی ــادرهمس بن
بنــدرچابهــاروپسکرانههــایریلــیوجــادهایآن
خســاراتیرابــهکشــورواردمیکنــدکــهجبــرانآن

چندیــندهــهزمــانمیبــرد.
بــهگفتــهمحمــدنعیــمامینــیفــرد،باوجــودتأکیــدمکــرر
رهبــرمعظــمانقــالبمبنــیبــرتوســعهســواحلمکــرانو
ــن ــعهایدرای ــایتوس ــاطرحه ــارام ــدرچابه ــژهبن بهوی
ــعمالــی ــداداریوکمبــودمناب بنــدرهمچنــاندرگیــررون
ــای ــرایپروژهه ــلدراج ــاتعل ــیرودب ــمآنم ــتوبی اس
ــارومشــتریدربنــادررقیــبضــرر زیرســاختیوجــذبب

ــود. ــورواردش ــهکش ــریب جبرانناپذی
بلوچســتان و سیســتان نماینــدگان مجمــع رئیــس
نیازمنــد چابهــار بنابرایــن میکنــد: خاطرنشــان
ســرمایهگذاران حضــور بــرای بیشــتر تســهیلگری
ــای ــرایطرحه ــااج ــیآنب ــیوهمزمان ــیوخارج داخل
زیرســاختیاســتوایــنهمزمانــینیازمنــدمنابــعمالــی
ــم ــنمه ــهای ــتک ــرایپروژههاس ــخصب ــنومش روش

ــرای ــژهب ــعوی ــرایاختصــاصمناب ــیراب ــزممل ارادهوع
ــاختیدر ــایزیرس ــریعدرپروژهه ــفوتس ــنتکلی تعیی

میطلبــد. چابهــار
ــد ــدگانسیســتانوبلوچســتانتاکی رئیــسمجمــعنماین
میکنــد:کشــورچیــنرقابــتتنگاتنگــیراازطریــقبنــدر
ــی۱۰ ــازهزمان ــکب ــهدری ــردهک ــدک ــوادرایجــادوتعه گ
ــه ــدک ــهکن ــههزین ــنمنطق ــارددالردرای ــاله۴۸میلی س
ــون ــوریهمچ ــطکش ــرتوس ــغموردنظ ــامبل ــمب ــنرق ای
هنــدکــه۸۰میلیــوندالررابــرایســرمایهگــذاریدربندر
چابهــاردرنظــرگرفتــهقابــلمقایســهنیســت،بنابرایــنباید
ــاحجــمســرمایهگــذاری ــتب ــمکــهرقاب ــیبدانی ــهخوب ب
صــورتگرفتــهتوســطچینــیهــابــهعنــوانیکــیازقدرت
هــایجهانــیکــه۴میلیــارددالرذخیــرهارزیداردبــههیچ
وجــهکارآســانینبــودهونیازمنــدیــکبرنامــهریــزیمدون

اســت.


گوادر فرصتی برای چابهار البته با توسعه هم زمان
یــککارشــناساقتصــاددریامحــورامــانظــردیگــریداردو
توســعهگــوادررافرصتــیبــرایچابهــارمیدانــدومیگویــد:
گــوادرمیتوانــددرترانزیــتوترانشــیپکاالیآســیای

میانــهبــهمــاکمــککنــد.
حســینشــهدادیمیافزایــد:بحــثبــرســربــودنو
ــودنگــوادربهتــر ــدببینیــمب ــانبــودنگــوادراســت،بای ی
اســتویــانبــودنآنقاعدتــادرمباحــثتخصصــیخدمات
بنــدریوترانزیــتوترانشــیپیکــهمیخواهــدانجــامشــود

ــد. ــیکمــکمیکن ــاخیل ــهم ــوادرب گ
ویتصریــحمیکنــد:درحــالحاضــربــاوجــودآســیبپذیر
بــودنخلیــجفــارس،تنهایــکدرصــدتجــارتایــرانخارج
ازخلیــجفــارساســت،مــابایــددرابتــدایامــربــاکمــکبه
توســعهبنــادرخــارجخلیــجفــارسازجملــهچابهــاربــاررا
ــهبنــادرخــارجازخلیــجفــارسهدایــتکنیــموســپس ب

چســبندگیبــارایجــادکنیــم.
ایــنکارشــناسمیگویــد:بهنظــرمــنهمزمــانبــا
ــوانمکمــل ــوادربهعن ــهتوســعهگ ــدب ــاربای توســعهچابه
ــارس ــارازخلیــجف ــتب ــرایهدای ــم.ب چابهــارکمــککنی
بــهدریــایعمــانوچابهــارنیــزبایــددرچابهــارتســهیالت
ــگو ــابرندین ــارراب ــموب ــمکنی ــاختفراه ــموزیرس دهی

ــم. ــدرچســبندهکنی ــگبن مارکتین
ــوادر ــاروگ ــار،صح ــدرچابه ــد:بن ــدمیکن ــهدادیتاکی ش
ــارس ــجف ــارجازخلی ــوپمســیریخ ــکل ــددری میتوانن
ــی،برندینــگومارکتینــگرا مکمــلهــمباشــندوبازاریاب

ــد. ــوپمســیریانجــامدهن ــنل ــمدرای ــاه مکمــلب
ویمیگویــد:وجــودپتانســیلترانزیتــیوترانشــیپی
خــارجازحــوزهخلیــجفــارسموجــبشــدهاســت
بنــادرچابهــار،صحــاروگــوادربــاســرمایهگــذاریهــای
ــتابنده ــتش ــاحرک ــهب ــرامنطق ــهوف ــورهایمنطق کش
ایدرزمینــهزیــرســاختهــایبنــدریوتجهیزاتــیدر

ــند. ــتباش ــالفعالی ح
ایــنکارشــناساقتصــاددریامحوردرعیــنحالخاطرنشــان
ــار ــوادروصح ــار،گ ــودنچابه ــلب ــودمکم ــد:باوج میکن
ــش ــارسودرآرای ــجف ــارجازخلی ــادریدرخ ــوانبن بهعن
ــل ــاتکمی ــدب ــاربای ــاچابه ــهام ــادیمنطق ــداقتص جدی
ــارو ــهصح ــادهب ــیوج ــهایریل ــاختهایپسکران زیرس
ــارو ــاجــذبب ــدونشــکب ــهب ــژهگــوادربرســدوگرن بهوی
چســبندگیکاالدرگــوادروصحــار؛ضربــاتجبرانناپذیری

ــود. ــورواردمیش ــهکش ب
هرچهباشــد؛هرچنــدچابهــاروگــوادردرمباحــثتخصصی
ــان ــاتوسعهش ــندام ــمباش ــله ــدمکم ــدریمیتوانن بن
بایــدمتــوازنباشــد؛چیــزیکــهچابهــارفعــالدرآنعقــب
اســتونیــازبــهعــزمجامــعبــرایتکمیــلزیرســاختهای

ــیوجــادهایاشرادارد. ریل

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 85 |  شماره 31 | شهریور 97

امســال بــا وجــود کاهــش 4۳۰ هزارتنــی 
ــا  ــی ب ــان غرب ــیب در آذربایج ــد س تولی
شناســایی و رایزنــی بازارهــای هــدف 
ــزان  ــود می ــی ش ــی م ــش بین ــد، پی جدی
صــادرات ایــن محصــول افزایــش خوبــی 

ــد. ــته باش داش

ــد ــدیتولی ــی۴۵درص ــهم۴۰ال ــاس ــیب ــانغرب آذربایج
ســیبکشــورازســالیانگذشــتهتــاکنــونرتبــهاولتولیــد
ایــنمحصــولرابــهخــوداختصــاصدادهوامســالنیــزبــا
وجــودکاهــش۴۳۰هزارتنــیمحصــول،همچنانرتبــهاول

رادارد.
ــیدر ــایزیردرخت ــیبه ــبس ــوینامناس ــالدپ ــرس ه
ــا ــانهه ــوژهروزواولرس ــهس ــتانب ــایاس ــادهه ــارج کن
ــیشــد ــلم ــنمحصــولاســتراتژیکتبدی درخصــوصای
کــهامســالبــراســاستدابیــراندیشــیدهشــدهدپــویایــن

ــوعاســت. ــاممن ــادهه ــارج محصــولدرکن
درحــالحاضــرمعیشــتبیــشاز۸۰هــزارخانــواراســتان
ــی ــوالتباغ ــدمحص ــقتولی ــتقیمازطری ــورتمس ــهص ب
ــه ــد،ب ــسازتولی ــازارپ ــالب ــرس ــاه ــودام ــنمیش تامی
صرفــهنبــودنهزینــههــایتولیــدوفــروش،هزینــهبــاالی
کارگــر،نبــودســورتوبســتهبنــدیمناســب،وجــود
ــد ــعتبدیلــیوخری دالالنوواســطههــا،ســودجوییصنای
ــیب ــهس ــاورزیازجمل ــوالتکش ــازلمحص ــتن ــاقیم ب
ــاد ــاواقتص ــنخانواره ــشرویای ــادیراپی ــکالتزی مش

ــد. ــیده ــرارم ــتانق اس
ایــنمشــکالتدرکنــارنبــودتجهیــزاتوماشــینآالتروز
ــهعــراقو ــاربازارهــایســنتیســیباســتانازجمل درکن
ترکیــهنیــزموجــبشــدهبــودبــازارســیبآذربایجــانغربی
ــادردو ــدام ــتاننکن ــدارانواس ــدباغ ــیعای ــودچندان س
ســالاخیــرشناســاییبازارهــایجدیــد،ممنوعیــتدپــوی
ــش ــاوافزای ــادهه ــارج ــیدرکن ــایزیردرخت ــیبه س
قیمــتخریــدســیبزیردرختــیبارقــههــایامیــدرادردل

ــردهاســت. ــدهک ــدارانزن باغ


امســال کاهــش ۴۳۰ هزارتنــی ســیب در آذربایجــان 
غربــی داریــم 

ــیدر ــانغرب ــاورزیآذربایج ــادکش ــازمانجه ــسس رئی
خصــوصآخریــنوضعیــتتولیــدســیبدراســتانگفــت:
امســالپیــشبینیمــیشــودازباغــاتســیباســتان۷۷۰
هزارتــنمحصــولبرداشــتشــود.ایــندرحالــیاســتکــه
ســالگذشــتهمیــزانســیبتولیــدیاســتانیــکمیلیــون

ــود. ــنب و۲۰۰هزارت
ــارشتگــرگوســرمای ــمزادهســرمازدگیب اســمعیلکری
ــدیاســتان ــزانســیبتولی ــلکاهــشمی ــارهراازعوام به
عنــوانکــردوگفــت:ازمیــزانســیبتولیــدی۱۵۰هزارتن
ســیبدرجــهیــک،۳۰۰هزارتــنســیبممتــاز،۱۷۰
ــیب ــزس ــننی ــکو۱۰۰هزارت ــهی ــیبدرج ــنس هزارت

ــهاســت. درجــهس
ویبــابیــاناینکــهاســتانآذربایجــانغربــیازلحــاظمقدار
کشــتوتولیــدســیبدرختی،رتبــهنخســتکشــوررادارد
ادامــهداد:پراکندگــیباغهــایســیببــهوســعتشــهرهای
آذربایجــانغربــیاســتوشهرســتانارومیــهبادارابــودن۵۹
درصــدازایــنباغهــارتبــهنخســتتولیــدســیبآذربایجــان
غربــیراداراســتوشهرســتانهایســلماس،مهاباد،اشــنویه،

نقــدهومیانــدوآبدررتبــههــایبعــدیقــراردارنــد.
ــزار ــتانرا۵۶ه ــاتســیبدراس ویســطحزیرکشــتباغ
هکتــاراعــالمکــردواظهــارداشــت:بــاوجــودکاهشســیب
تولیــدیدراســتانبخشــیازمحصــولتولیــدیبــهمصــرف

تــازهخــوریرســیدهوپــسازذخیــرهســازیمیــزانســیب
ــد ــبعی ــازارش ــمب ــرایتنظی ــهخصــوصب ــازب ــوردنی م

بخشــینیــزبــهکشــورهایخارجــیصــادرمــیشــود.


دپــوی ســیب هــای زیردرختــی در کنــار جــاده هــا 
ممنــوع اســت

کریــمزادهدرخصــوصمشــکلبــازارپــسازتولیــدســیب
ــری ــرایجلوگی ــادیب ــرزی دراســتانگفــت:امســالتدابی
ــدی ــایتولی ــیبه ــویس ــهدپ ــکالتازجمل ــروزمش ازب
ــه ــدازجمل ــایجدی ــابازاره ــیب ــا،رایزن ــادهه ــارج درکن
ــاانجــام افغانســتانوپاکســتان،حــذفدالالنوواســطهه

ــهشــدهاســت. گرفت
ــای ــیبه ــیازس ــالبخش ــرس ــهه ــاناینک ــابی ویب
زیردرختــیتولیــدیدرکنــارجــادههــایاســتاننگهــداری
مــیشــدافــزود:ایــناقــدامضمــنبدنــامشــدنبازارســیب
اســتان،بــهلحــاظبهداشــتینیــزموجــببــروزمشــکالتی
ــکاری ــاهم ــتب ــدهاس ــررش ــالمق ــهامس ــدک ــیش م
انتظامــیاســتانوتشــدیدنظــارتمعاونــتبهداشــت
دانشــگاهعلــومپزشــکیازدپــویســیبهــایزیردرختــی

ــود. ــریش ــاجلوگی ــادهه ــارج درکن
ــا ــیب ــانغرب ــاورزیآذربایج ــادکش ــازمانجه ــسس رئی
بیــاناینکــهســیبهــایزیردرختــیکــهبــهصــورتفلــه
ــیاســتان ــعتبدیل ــهکارخانجــاتصنای ــروشب ــرایف ایب
دپــومــیشــدندامســالدرکیســههــاینایلونــینگهــداری
خواهنــدشــداضافــهکــرد:امســالســیبهــایصنعتــیو
زیــردرختــیبــهقیمــت۶الــی۷هــزارریــالخریــداریمی

ــران اقتصاد ایـ
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ــاتوجــهبــهافزایــشقیمــتپیــشبینــیمــی شــودکــهب
ــالهای ــلس ــیمث ــازارســیبزیردرخت شــودمشــکلیدرب

گذشــتهشــاهدنباشــیم.
کریــمزادهدرخصــوصحــذفدالالنوواســطههــاازبــازار
ــادر ــهتنه ــان ــطهه ــت:دالالنوواس ــتانگف ــیباس س
بــازارســیببلکــهدرتمامــیبخــشهــایخریــدوفــروش
همیشــهعدهایواســطهوداللوجــودداردیکــیازکارهایی
ــن ــنبخــشانجــامدادســاماندهیای ــواندرای ــیت ــهم ک
دالالنوواســطههــاهســتندچــراکــهخــذفآنهــاتقریبــا

ــرنیســت. امکانپذی


ایجــاد خــط ویــژه و ســبز بــرای محصــوالت 
غربــی آذربایجــان  در گمــرکات  کشــاورزی 

ــتان ــدیاس ــایتولی ــیبه ــادراتس ــوصص ویدرخص
گفــت:ســالگذشــتهدرمجمــوع۷۰۰هــزارتــنســیباز

ــزان۵۰ ــنمی ــهازای ــارجصــادرشــدهک ــهخ کلکشــورب
ــا ــودوامســالب ــیب ــتانآذربایجــانغرب ــهماس درصــدس
ــی ــیم ــشبین ــدپی ــایجدی ــابازاره ــیب ــهرایزن ــهب توج

ــد. ــشیاب ــزانافزای ــنمی شــودای
ــهصادراتــی،ایجــادغرفــههــای ــدازیپایان کریــمزادهراهان
ــورس ــادب ــاورزی،ایج ــوالتکش ــتقیممحص ــهمس عرض
منطقــهایوتقویــتحضــورتشــکلهایبخشکشــاورزیدر
افزایــشصــادراتمحصــوالتکشــاورزیراازاقدامــاتایــن
ــرایحــلمشــکالتپیــش ســازماندرراســتایتســهیلب

ــازارســیباســتانعنــوانکــرد. رویب
ــاییخچــالدار ــونه ــودکامی ویدرخصــوصمشــکلنب
ونیــزموضــوعبســتهبنــدیمناســبســیبهــایتولیــدی
گفــت:درطــولدوســالگذشــتهبرایحلمشــکلســورت
ــره ــمبه ــهیالتک ــایتس ــهاعط ــدامب ــدیاق ــتهبن وبس
بانکــیبــهصادرکننــدگانکــردهایــمکــهامســالنیــزبرنامه
ریــزیشــده۱۰۰میلیاردتومــانوامبــهصــورتســرمایهدر
گــردشبــهصادرکننــدگانســیباســتانپرداخــتشــود.

کریــمزادهدرخصــوصمشــکلکامیــونهــاییخچــالدار
ــازی ــازیوبهس ــارینوس ــطاعتب ــلخ ــت:ازمح ــزگف نی
ــاد ــایایج ــلوامه ــزازمح ــاورزیونی ــیونکش مکانیزاس
اشــتغالپایــدارروســتاییتــالشداریــماقــدامبــهخریــدو
نوســازینــاوگانکنیــمکــهامیدواریــمایــنهــدفامســال

محقــقشــود.
ــرای ــژهوســبزدرگمــرکاتاســتانب ویازایجــادخــطوی
ــاورزی ــوالتکش ــلمحص ــایحام ــتخودروه ــرددراح ت

ــل ــهدلی ــزود:ب ــردادواف ــیبخب ــهس ــیازجمل صادرات
ــالداربخشــیازمحصــوالت ــاییخچ ــونه ــودکامی کمب
ــژهحمــل ــاماشــینهــایوی ــهســیبب کشــاورزیازجمل
ــی ــادرم ــارجص ــهخ ــاورزیب ــیکش ــوالتصادرات محص
ــهدلیــلصــفخودروهــادربرخــیمواقــعدر ــیب شــودول
ــرای ــبزب ــژهوس ــطوی ــتخ ــدهاس ــیش ــرکاترایزن گم
تــرددخودروهــایحامــلمحصــوالتصادراتــیکشــاورزی
ازســیببــدونمعطلــیدرصفتوســطگمــرکاتدراســتان

ــود. ــادش ایج
رئیــسســازمانجهــادکشــاورزیآذربایجــانغربــیعــراق،
ــج افغانســتان،پاکســتان،روســیهوکشــورهایحــوزهخلی
ــوان ــیبعن ــیس ــایصادرات ــنبازاره ــارسراازمهمتری ف
کــردوگفــت:پیــشبینــیمــیشــودامســالصــادراتقابل
توجهــیازســیبهــایتولیــدیبــهایــنکشــورهاداشــته

باشــیم.

ــا ارز  ــد محصــوالت کشــاورزی ب ــه هــای تولی هزین
شــناور حســاب مــی شــود 

ــهدرخصــوص ــدارانارومی ــیباغ مدیرعامــلشــرکتتعاون
وضعیــتبــازارســیباســتاندرســالجاریگفــت:متاســفانه
ــارشتگــرگشــاهد ــلشــرایطجــویوب ــهدالی امســالب
ــدســیبدراســتان ــهتولی ــلتوجهــیدرزمین کاهــشقاب
ــداران ــانباغ ــرروزی ــبض ــیموج ــهتنهای ــهب ــمک بودی

اســتانشــدهاســت.
امیــرمــرادیبــابیــاناینکــهســالگذشــتهمیانگیــنتولیــد
ســیبدرهــرهکتــار۲۵تــنبــودکــهامســالایــنمیــزان
ــندر ــت:ای ــارداش ــتاظه ــهاس ــشیافت ــنکاه ــه۱۲ت ب
حالــیاســتکــههزینــههــایصــرفشــدهدرهــرهکتــار
ــا ــتهام ــادیداش ــشزی ــالافزای ــیامس ــودهوحت ــتب ثاب
میانگیــنتولیــدکمتــرازســالگذشــتهبــودکــهایــنامــر

ــهمنــدیباغــدارانشــدهاســت. موجــبگالی
ــری ــشدوبراب ــاافزای ــدارب ــهامســالباغ ــاناینک ــابی ویب
قیمــتنهــادههــاازجملــهکــودوســمومشــیمیایی،جعبــه
هــایبســتهبنــدیپالســتیکیوکاغــذهــایبســتهبنــدی
بــههمــراههزینــههــایآبیــاریوکارگــرمواجــهبودافــزود:
امابــهدلیــلســرمازدگیمحصــولکمتــریدرواحدســطح
برداشــتمــیکنــدکهگویــایمیــزانضــرروزیانباغــداران

اســت.
مــرادیبــابیــاناینکــهدرزمــانحاضــرهزینــههــایانجــام
ــازار ــناورب ــاسارزآزادوش ــراس ــدارانب ــطباغ ــدهتوس ش
حســابمــیشــودگفــت:ایــندرحالــیاســتکــهســال

گذشــتهقیمــتهــرکیلــوســیبزیردرختــی۴۰۰تومــان
ــان ــه۶۰۰توم ــدیب ــد۲۰درص ــارش ــالب ــهامس ــودک ب
ــول ــدمحص ــهتولی ــاوهزین ــادهه ــتنه ــاقیم ــیدهام رس
ــهوضعیــتارز۱۵۰درصــدرشــد ــاتوجــهب ــرایباغــدارب ب

ــتهاســت. داش
مدیرعامــلشــرکتتعاونــیباغــدارانارومیــههمچنیــنبــا
ــذاریارزی ــپردهگ ــوصس ــتدرخص ــدامدول ــادازاق انتق
افــزود:الاقــلبخــشکشــاورزیبایــدازایــناقداممســتثنی
شــودچــراکــهبــهشــدتباعــثضــرروزیــانباغــدارانمی
شــودچــونباغــدارانهزینــههــایتولیــدرابــانرخســومارز
پرداخــتمــیکننــدوســپردهگــذاریارزیبــانــرخدولتــی

بــهضــرربخــشکشــاورزیاســت.


خــرد بــودن باغــات مشــکل اساســی بــازار ســیب 
ــی اســت در آذربایجــان غرب

ــاناینکــههــرســالکارخانجــات ــابی ــنب ــرادیهمچنی م
ــل ــافص ــانب ــترهمزم ــودبیش ــرایس ــتانب ــیاس تبدیل
خریــدظرفیــتخــودراکاهــشمــیدهنــدوبهانــه
هــاینبــودســرمایهدرگــردشدارنــدتــامحصــوالت
ــد ــهمانن ــالب ــزود:امس ــداف ــریبخرن ــتکمت ــاقیم راب
ــماگــرســیبومحصــوالت ســالگذشــتهاعــالمکــردهای
ــرخمناســب ــان ــتانب ــهواس ــدیدرارومی ــاورزیتولی کش
ــایر ــاس ــیب ــاسرایزن ــراس ــودب ــدارینش ــوبخری ومص
اســتانهامحصــولتولیــدیبــهکارخانجــاتصنایــعتبدیلــی
ســایراســتانهامنتقــلکــردهوبــهفــروشمــیرســانیمتــا

ــوند. ــررنش ــنمتض ــشازای ــدارانبی باغ
ــع ــهکارخانجــاتصنای ــدارانارومی ــیباغ ــلتعاون مدیرعام
تبدیلــیونبــودقیمــتمشــخصخریــدراازدیگــر
چالشهــایپیــشرویبــازارســیباســتاناعــالمواضافــه
ــود ــخص،وج ــبومش ــدمناس ــتخری ــودقیم ــرد:نب ک
دالالنوواســطههادرکنــاروجــودکارخانجــاتصنایــع
تبدیلــیکــهنهایــتتــالشرابــرایخریــدارزانمحصــوالت
ــل ــفانهمعض ــدمتاس ــیبمیکنن ــهس ــاورزیازجمل کش
ــا حــلنشــدهایاســتکــهکشــاورزاناســتانهــرســالب

ــتند. ــرهس آندرگی
ــر ــتانراازدیگ ــیبدراس ــاتس ــودنباغ ــردب ــرادیخ م
مشــکالتپیــشرویبازارســیباســتانعنــوانکــردگفت:
خــردبــودنباغــاتســیباســتانســببشــدهکشــاورزان
ــایروزو ــتنازتکنیکه ــهاقتصــادینداش ــلصرف ــهدلی ب
مکانیزاســیونبخــشکشــاورزینتواننــداســتفادهکننــدو
همچنــانمحصــوالتتولیــدیافــتکیفیتداشــتهباشــند.
اظهــاراتمــرادیدرحالــیصــورتمــیگیــردکــهرئیــس
ســازمانصنعــت،معــدنوتجــارتآذربایجــانغربیامســال
بــهبــازارخــوبصــادراتســیبازاســتانخــوشبیناســت
واظهارداشــت:ســالگذشــتهبــراســاسرایزنــیبــابازارهای
ــش ــیدربخ ــادراتخوب ــتانص ــهافغانس ــدازجمل جدی
ســیبراشــاهدبودیــمکــهامســالپیــشبینــیمــیشــود

ایــناتفــاقتکــرارشــود.
ــابیــاناینکــهســالگذشــته جعفــرصــادقاســکندریب
۲۵۰الــی۳۰۰هــزارتــنســالگذشــتهســیبتولیــدی
ــال ــزود:امس ــداف ــادرش ــورص ــارجازکش ــهخ ــتانب اس
ــتاناز ــیباس ــنتیس ــایس ــابازاره ــیب ــنرایزن ضم
جملــهعــراقوترکیــهبازارهــایجدیــدازجملــهروســیه،
ــای ــیبه ــهس ــدب ــزعالقمن ــتاننی ــتانوپاکس افغانس

ــتند. ــتانهس ــدیاس تولی
ــار ــیدرکن ــایزیردرخت ــیبه ــویس ویدرخصــوصدپ
جــادههــانیــزگفــت:امســالبــراســاسبرنامــهریــزیهای
صــورتگرفتــهایــنمشــکلحــلشــدهکــهامیدواریــمبــا
اجرایــیشــدننظــارتبهداشــتواقــدامبــهموقــعانتظامی
اســتاندیگــرشــاهددپــوینامناســبایــنمحصــول

ــانباشــیم. ــارجــادهه اســتراتژیکدرکن

ــران اقتصاد ایـ
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پایان چشم انتظاری ۳۶ ساله خانواده 
شهید ابوالفضل کلهر

ــگاران  ــان و خبرن ــط عکاس ــور توس ــاط کش ــی نق ــاه از اقص ــک م ــول ی ــه در ط ــری ک ــوع تصوی ــای متن ــزارش ه گ
ــه انتخــاب زدن از میانشــان کاری دشــوار اســت امــا  ــوده کــه دســت ب خبرگــزاری منتشــر مــی شــود آنقــدر گســترده ب
نــگاه مــا در ایــن آلبــوم تصویــری بیــش از نگاهــی خبــری بــه رویدادهــای یــک مــاه گذشــته،قائل بــه نگاهــی هنرمندانه 

ــران بچرخــد. ــم ای ــه اقلی ــگاه شــما ب ــد صفحــه ن ــاه چن ــن فرصــت کوت ــوده و اینکــه در همی ب

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

ورود پیکرهای مطهر ۹ شهید گمنام و 
یک شهید مدافع حرم به کرمان

ورود پیکر مطهر ۱۱ شهید به مشهد
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اعالم عزای حسینی و تعویض 
پرچم حسینیه اعظم زنجان

آیین » مجمع پال « درروستای 
کوهستان بهشهر

آئین سنتی یا عباس
 یا عباس در شاهرود
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دسته عزاداری مشق شمشیر 
نجفی های مقیم قم
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حرکت نمادین کاروان نینوا در بیرجند

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

غبار روبی ضریح مطهر حضرت 
عبدالعظیم حسنی)ع(
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مراسم شاه حسین گویان 
در تبریز
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مراسم شیرخوارگان حسینی 
در استانها 

هشتمین تجمع عاشورائیان کرج
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مراسم شیرخوارگان حسینی 
در استانها 
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