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کش وقوس های بازسازی مناطق زلزله زده بعد از یک سال

اولین های شناسایی جنگ چه کسانی بودند؟

داستان 80 ساله سر سرباز هخامنشی

نقشه های تولیدکننده فرش، نقش بر آب شد

همراه با زائران اربعین روی خط تصاویر
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این روزهــا صفحــه اقتصــادی روزنامه هــا به انــدازه صفحــه حــوادث ، هیجان انگیــز، 
ــرج  ــرج و م ــی، ه ــاس، گران فروش ــکار کاال، اخت ــت. احت ــده اس ــخ ش ــب و تل پرمخاط

ــخ. ــا تل ــاه ام ــاید کوت ــی ش ــازار و خبرهای درب

امــروزه چالــش بیــکاری و نبــود شــغل مناســب در کشــور بســیار پررنــگ بــوده و بــرای 
همــگان قابل لمــس اســت و بســیاری از شــرایط موجــود گایــه دارنــد.

کرکــره مغــازه را بــه امیــد کســب روزی حــال بــاال مــی زنــد »بســم اهلل« ... همیــن یعنــی 
عزمــش را جــزم کــرده تــا لقمــه ای نــان بــدون شــبهه ســر ســفره اش بگــذارد چــه کــم 

و چــه زیــاد.

در روزهایــی کــه قیمــت بعضــی از کاالهــای مــورد نیــاز مــردم لحظــه ای تغییــر مــی کنــد، 
هنــوز هســتند افــرادی کــه بــا رجــوع بــه وجــدان کاری خــود همچنــان کاالی خــود را بــه 

قیمــت خریــد قبــل از گرانــی بــه مــردم مــی فروشــند.

حمایت از تولید ملی
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ــود  ــا وج ــر ب ــد پذی ــای تجدی ــرژی ه ان
خشسکســالی هــای چنــد ســال اخیــر 
خوزســتان و کاهــش تولیــد بــرق در 
حــال تبدیــل شــدن بــه فرصتــی بــی نظیر 
ــت.  ــتان اس ــن اس ــان ای ــرای کارآفرین ب

امیــر	رســتمی	متولــد	نهــم	اردیبهشــت	ســال	۱۳۶۶		اســت.	
کارشناســی	و	کارشناســی	ارشــد	را	در	رشــته	مهندســی	بــرق	
قــدرت	دانشــگاه	شــهید	چمــران	اهــواز	گذرانــده	و	در	حــال	حاضــر	
دانشــجوی	دکتــری	بــرق	قــدرت	دانشــگاه	شــیراز	اســت.	وی	هــم	
اکنــون	بــه	عنــوان	یکــی	از	کارآفرینــان	حــوزه	انــرژی	هــای	نــو	در	

ــبی	دارد. ــای	مناس ــت	ه ــتان	فعالی ــتان	خوزس اس
تابســتان	جــاری	اتفاقــا	شــرایطی	را	بــرای	اغلــب	مــردم	و	ســازمان	
هــا	و	شــرکت	هــای	خصوصــی	ایجــاد	کــرد	کــه	بــه	شــدت	آنهــا	
را	بــه	ســمت	اســتفاده	از	انــرژی	هــای	نــو	متمایــل	کــرد.	بــه	علــت	
خشکســالی	و	کاهــش	تولیــد	بــرق،	شــرکت	توزیــع	نیــروی	بــرق	
شــرایط	ســختی	را	پشــت	ســر	گذاشــت.	بــرای	نمونــه	بــرق	اغلــب	
ــه	در	طــول	 ــرای	ســاعت	۱2:۳۰	دقیق ــک	هــا	ب ســازمان	هــا	و	بان
ــم	 ــه	رغ ــد	ب ــور	بودن ــا	مجب ــد	و	آنه ــی	ش ــد	قطــع	م تابســتان	بای
ــی	 ــود	م ــل	محــل	کار	خ ــه	تعطی ــدام	ب ــغله	کاری،	اق ــتن	مش داش
کردنــد.	همیــن	شــرایط	باعــث	شــده	اســت	کــه	برخــی	ســازمان	
ــر	 ــای	تجدیدپذی ــرژی	ه ــتفاده	از	ان ــه	اس ــی	ب ــل	فراوان ــا	تمای ه

داشــته	باشــند.
اتفاقــا	اســتان	خوزســتان	شــرایط	بســیاری	مناســبی	بــرای	اســتفاده	
از	انــرژی	هــا	نــو	بــه	خصــوص		انــرژی	خورشــیدی	دارد.	بــه	دلیــل	
ــد	 ــرای	تولی ــی	ب ــع	خوب ــول	روز،	مناب ــید	در	ط ــور	خورش ــش	ن تاب
ــن	 ــوان	از	ای ــه	می	ت ــود	دارد	ک ــتان	وج ــیدی	در	اس ــرژی	خورش ان
منابــع	بــرای	کاهــش	بــار	شــبکه	بــرق	الکتریکــی	اســتفاده	کــرد.	
ــال	 ــدی	دنب ــور	ج ــتان	به	ط ــیدی	در	خوزس ــرژی	خورش ــد	ان تولی
می	شــود؛	به	گونــه	ای	کــه	از	ســال	های	گذشــته	در	برخــی	از	
روســتاها	و	مناطــق	صعب	العبــور	کــه	امــکان	احــداث	شــبکه	بــرق	
ــن	 ــرای	تامی ــیدی	ب ــای	خورش ــدارد	از	پانل	ه ــود	ن ــی	وج الکتریک

ــود. ــتفاده	می	ش ــارف	اس ــایر	مص ــنایی	و	س روش
ــدا	 ــا	۹۰	اســتفاده	از	انرژی	هــای	خورشــیدی	ابت در	ســال	های	۸۸	ت
در	روســتاهای	صعب	العبــور	ایــذه،	اللــی،	دزفــول،	مسجدســلیمان	
و	تــاالب	شــادگان	انجــام	شــد.	تاکنــون	۱۸۰	خانــوار	روســتایی	بــا	
هزینــه	چهــار	میلیــارد	تومــان	بــرای	تامیــن	بــرق	خــود	از	انــرژی	
ــت	بام	 ــر	پش ــر	ه ــل	ب ــب	پان ــده	اند.	نص ــد	ش ــیدی	بهره	من خورش
خانــه	روســتایی	بــه	ازای	هــر	کیلــو	وات	۱۶	تــا	۱۷	میلیــون	تومــان	
ــز	 ــادی	نی ــرژی	ب ــرق	از	ان ــرژی	ب ــد	ان ــه	دارد.	در	بحــث	تولی هزین
ــود. ــد	و	مصــرف	می	ش ــرژی	تولی ــن	ان ــهر	ای ــون	در	ماهش هم	اکن
ــتفاده	 ــترش	اس ــرای	گس ــه	ب ــار	اختصاص	یافت ــه	اعتب ــه	ب ــا	توج ب
از	انــرژی	تجدیدپذیــر	بــرای	نصــب	پانل	هــای	خورشــیدی	
می	تــوان	تــا	پایــان	امســال	از	۴5۰	مشــترک	خانگــی	بــرای	

نصــب	پانــل	خورشــیدی	ثبت	نــام	کــرد	کــه	5۰	درصــد	هزینــه	آن	
ــه	نصــب	 ــه	در	این	صــورت	هزین ــرو	اســت	ک ــده	وزارت	نی ــر	عه ب
پانــل	خورشــیدی	بــرای	هــر	مشــترک	بیــن	چهــار	تــا	پنــج	میلیون	

ــود. ــد	ب ــان	خواه توم
همیــن	تمایــل	بــه	ســمت	اســتفاده	از	انــرژی	هــای	تجدیــد	پذیــر	
باعــث	مــی	شــود،	توجــه	بــه	ایــن	بخــش	از	ســوی	کارآفرینــان	بــا	
بهــره	مناســبی	همــراه	باشــد	و	بــه	عبارتــی	از	هــم	اکنــون	شــرکت	
هــای	خصوصــی	بایــد	برنامــه	ریــزی	بــرای	ورود	بــه	ایــن	صعــت	
ــه	گســترش	در	دســت	 ــازار	ایــن	رشــته	رو	ب ــا	ب را	داشــته	باشــند	ت

شــرکت	هــای	غیــر	اســتانی	نباشــد.
امیـر	رسـتمی	یکـی	از	افـرادی	اسـت	کـه	در	عیـن	جوانی	یکـی	از	
کارآفرینـان	بخـش	انـرژی	نـو	به	شـمار	می	رود	که	توانسـته	اسـت	
فعالیـت	هـای	خوبـی	در	این	بخـش	داشـته	باشـد.	وی	در	خصوص	
آغـاز	فعالیـت	هایـش	مـی	گویـد:	در	سـال	۱۳۸۹	و	زمانی	کـه	دوره	
کارشناسی	ارشـد	را	شـروع	کردم،	همزمان	یک	نیروگاه	2۰	کیلووات	
خورشـیدی	در	دانشـگاه	شـهید	چمـران	اهـواز	در	حال	سـاخت	بود.	
دکتـر	جورابیـان	رئیـس	وقت	دانشـکده	مهندسـی	دانشـگاه	شـهید	
چمـران	اهـواز	از	مـن	خواسـت	کـه	گروهـی	تشـکیل	بدهـم	از	
دانشـجویان	دانشـکده	مهندسـی	با	عنوان	)گروه	انرژی	خورشیدی(	
کـه	در	آن	دانشـجوهای	عالقه	منـد	از	گروههای	مختلف	آموزشـی	
دانشـکده	مهندسـی	به	تحقیق	و	پژوهـش	در	بخش	هـای	مختلف	
نیـروگاه	خورشـیدی	بپردازنـد.	تشـکیل	ایـن	گروه	شـروعی	بـود	به	
فعالیـت	مـن	در	زمینـه	انـرژی	هـای	تجدیـد	پذیر	کـه	تاکنـون	نیز	

ادامه	داشـته	اسـت.
وی	مــی	افزایــد:	در	ســال	۱۳۹۰	بــا	ارائــه	یک	ایــده	در	زمینــه	انرژی	
هــای	تجدیــد	پذیــر	وارد	مرکز	رشــد	دانشــگاه	شــهید	چمران	شــدم.	
ــاوری	 ــم	و	فن ــارک	عل ــتقرار	آن	در	پ ــرکتی،	و	اس ــیس	ش ــا	تاس ب
ــدی	 ــورت	ج ــه	ص ــرکت	ب ــل	ش ــوان	مدیرعام ــه	عن ــتان	ب خوزس
ــت	 ــال	۱۳۹۳	از	ســوی	معاون ــه	دادم	و	در	س ــودم	را	ادام ــت	خ فعالی
علمــی	و	فنــاوری	ریاســت	جمهــوری	بــه	عنــوان	شــرکت	دانــش	
ــد	 ــی	تائی ــال	۱۳۹۴	گواه ــدیم.	در	س ــت	ش ــد	صالحی ــان	تائی بنی
صالحیــت	آزمایشــگاه	فتوولتائیــک	را	از	اداره	اســتاندارد	بــه	عنــوان	
اولیــن	آزمایشــگاهی	در	کشــور	کــه	در	ایــن	زمینــه	فعالیــت	میکنــد	
ــش	 ــورای	پژوه ــوی	ش ــال	از	س ــان	س ــم.	در	هم ــت	کردی دریاف
اســتان	خوزســتان	بــه	عنــوان	شــرکت	دانــش	بنیــان	برتــر	اســتان	

خوزســتان	انتخــاب	شــدیم.
ایــن	کارآفریــن	برتــر	خوزســتانی	در	خصــوص	فعالیــت	هایــش	نیز	
مــی	گویــد:	فعالیــت	هایــی	کــه	در	شــرکت	انجــام	مــی	دهیــم	را	
مــی	تــوان	بــه	دو	بخــش	کلــی	فعالیــت	هــای	پژوهشــی	و	کارهای	
اجرایــی	تقســیم	بنــدی	کــرد	و	آنهــا	را	بــه	کمــک	همــکاران	خــود	

کــه	عمدتــا	از	فــارغ	التحصیــالن	دانشــگاه	شــهید	چمــران	اهــواز	
هســتند،	انجــام	مــی	دهــم.	در	بخــش	پژوهــش	بــا	انجــام	اولویــت	
هــای	پژوهشــی	ارگان	هــای	مختلــف	کــه	بــه	نوعــی	بــه	انــرژی	
ــاز	پژوهشــی	آن	 ــع	نی ــر	رف ــد	عــالوه	ب ــاط	دارن ــر	ارتب ــد	پذی تجدی
ــی	 ــع	م ــه	رف ــود	را	در	آن	زمین ــای	خ ــش	ه ــئوالها	و	چال ارگان،	س
کنیــم؛	همچنیــن	انجــام	اینگونــه	کارهــای	پژوهشــی	باعــث	بهبود	
فعالیــت	هــای	شــرکت	در	بخــش	اجــرا	مــی	شــود.	در	بخــش	اجــرا	
ــه	طــرح	 ــه	تهی ــی	از	جمل ــه	انجــام	فعالیــت	های ــوان	ب ــز	مــی	ت نی
اتصــال	بــه	شــبکه	بیــش	از	5۰	مــگاوات	نیــروگاه	تجدیــد	پذیــر	در	
ــواز	و	 ــی	شــهر	اه ــرژی	ادارات	دولت ــزی	ان اســتان	خوزســتان،	ممی
ــووات	اســتانداری	 ــروگاه	خورشــیدی	۳۰	کیل ــن	احــداث	نی همچنی
خوزســتان	کــه	بزرگتریــن	نیــروگاه	خورشــیدی	متصــل	بــه	شــبکه	

در	شــهر	اهــواز	اســت،	اشــاره	کــرد.
رســتمی	ادامــه	مــی	دهــد:	بــا	توجــه	بــه	اهمیــت	مباحــث	مربــوط	
به	انــرژی	در	کشــور	بــه	ویــژه	اســتان	خوزســتان	امیــدوارم	در	آینده	
ــه	طــرح	هــای	مختلــف	در	زمینــه	بهینــه	ســازی	مصــرف	 ــا	ارائ ب
انــرژی	و	همچنیــن	ترویــج	اســتفاده	از	انــرژی	هــای	تجدیــد	پذیــر	
گامــی	موثــر	در	افزایــش	اســتفاده	منابــع	تجدیــد	پذیــر	انــرژی	در	

ســطح	اســتان	خوزســتان	برداریــم.
وی	تصریـح	مـی	کند:	در	طول	هشـت	سـالی	کـه	به	عنـوان		مدیر	
عامـل	یکـی	از	شـرکت	هـای	عضو	پـارک	علـم	و	فنـاوری	بـا	این	
مجموعـه	و	پیـش	از	آن	بـا	مرکز	رشـد	دانشـگاه	شـهید	چمـران	در	
ارتبـاط	بوده	ام	شـاهد	تالش	های	شـبانه	کارکنـان	زحمت	کش	این	
مجموعـه	بوده	ام	کـه	تمام	تـالش	خود	را	بـه	منظور	بهبود	شـرایط	
کسـب	و	کار	دانـش	بنیـان	در	اسـتان	خوزسـتان	بـه	کار	بسـته	اند	و	
نقش	بسـزایی	را	در	بهبود	نسـبی	شـرایط	ایفا	کرده	انـد؛	البته	به	رغم	
تمـام	تـالش	هایی	که	صـورت	گرفتـه،	هنـوز	راه	زیادی	تا	رسـیدن	

به	شـرایط	مطلوب	وجـود	دارد.
ــای	 ــه	ه ــن	دغدغ ــی	از	مهمتری ــد:	یک ــی	کن ــح	م ــتمی	تصری رس
بخــش	خصوصــی	در	شــرایط	حاضــر	وضعیــت	نامناســب	اقتصادی	
ــت	 ــن	وضعی ــر	ای ــه	زودت ــر	چ ــم	ه ــه	امیدواری در	کشــور	اســت	ک
ــش	 ــی،	در	بخ ــاد	در	ادارات	دولت ــث	فس ــد.	بح ــدا	کن ــود	پی بهب
ــد	 ــه	نیازمن ــز	موضــوع	دیگــری	اســت	ک ــا	نی ــروژه	ه ــذاری	پ واگ
ــث	 ــت.	در	مباح ــوع	اس ــن	موض ــا	ای ــئوالن	ب ــدی	مس ــورد	ج برخ
ــه	 ــی	ک ــوق	های ــم	مش ــه	رغ ــز	ب ــات	نی ــه	و	مالی ــه	بیم ــوط	ب مرب
دولــت	بــرای	شــرکت	هــای	دانــش	بنیــان	در	نظــر	گرفتــه	اســت	
اداراتــی	ماننــد	ســازمان	امــور	مالیاتــی	و	ســازمان	تامیــن	اجتماعــی	
ــا	 در	بیشــتر	مواقــع	از	اجــرای	ایــن	معافیــت	هــا	اجتنــاب	کــرده		ب
ــاص	 ــرایط	خ ــیم	ش ــف	و	ترس ــای	مختل ــره	ه ــد	و	تبص ــه	بن ارائ

ــد. ــا	دارن ــتورالعمل	ه ــن	دس ــو	ای ــرای،	ســعی	در	لغ اج

انرژی های نوفرصتی برای کارآفرینی

خوزستان بهره منداز انرژی خورشیدی
کوثر کریمی
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حمایت از تولید ملی

ــه  ــر ک ــان برت  رضــا ســواری از کارآفرین
ــه  ــان ســرمایه اولی ــا دو هــزار توم ــا ب تنه
و یــک دســتگاه موتورســیکلت کار خــود 
را آغــاز کــرده امــروز از صاحبــان بــزرگ 
مرغــداری  صنعــت  کامــل  زنجیــره 

ــت. ــور اس کش

ــالی	 ــرغ	پرط ــوان	م ــرکت	کی ــل	ش ــر	عام ــواری	مدی ــا	س رض
ــاورز	 ــط	کش ــواده	متوس ــک	خان ــال	۱۳۴۴	در	ی ــد	س ــاد	متول مهاب
ــال	۶۳	 ــه	در	س ــت	ک ــاد	اس ــرده		رش	مهاب ــتای	گ ــدار	در	روس ودام
بــا	یــک	دســتگاه	موتــور	ســیکلت	و	دو	هــزار	تومــان	ســرمایه	اولیه	
فعالیــت	خــود	را	آغــاز	کــرده	امــروز	یکــی	از	کارآفرینــان	برتــر	و	نیز	
از	صاحبــان	بــزرگ	زنجیــره	کامــل	صنعــت	مرغــداری	کشــور	بــه	

ــی	رود. ــمار	م ش
تولیــد	۳۰	میلیــون	قطعــه	جوجــه	یــک	روزه،	۹	هــزار	تــن	گوشــت	
ســفید	بــه	همــراه	۱۰۰	هزارتــن	خــوراک	دام	و	طیــور	تنهــا	گوشــه	
ــه	کشــوری	اســت	کــه	 ای	از		فعالیــت	هــای	ایــن	کارآفریــن	نمون
ــورت	 ــه	ص ــواده	ب ــتقیم	۷2۳	خان ــتغال	مس ــه	اش ــته	زمین توانس
ــد. ــه	صــورت	غیرمســتقیم	فراهــم	کن مســتقیم	و	هــزاران	نفــر	ب

ســواری	کــه	در	ســال	۶۳	تنهــا	بــا	یــک	دســتگاه	موتــور	ســیکلت،	
ــت	 ــه	فعالی ــرمایه	اولی ــان	س ــزار	توم ــی	و	دو	ه ــس	طالی ــک	قف ی
خــود	را	آغــاز	کــرده	ضمــن	آنکــه	بیــش	از	۱۱	بــار	مرغــدار	نمونــه	
ــه	 ــال	۸۷	ب ــی	و	س ــر	مل ــن	برت ــال	۸5	کارآفری ــده،	س کشــوری	ش
عنــوان	مدیــر	نمونه	ملــی	انتخــاب	و	نشــان	ملــی	بهــره	وری	اولین	
ــرده	 ــود	ک ــال	۱۳۹5	را	از	آن	خ ــاورزی	در	س ــش	کش ــاد	بخ المپی
ــا	گذشــت	بیــش	از	۳۴	ســال	فعالیــت	قلــه	هــای	 اســت	و	هنــوز	ب

ترقــی	را	همچنــان	طــی	مــی	کنــد.
بــا	اینکــه	ســواری	بــه	موفقیــت	هــای	زیــادی	در	صنعت	مرغــداری	
کشــور	کســب	کــرده	امــا	همچنــان	بــه	صــورت	مســتقیم	و	شــبانه	
روزی	هــر	روز	مشــغول	فعالیــت	در	واحدهــای	تولیــدی	ایجاد	شــده	
اش	اســت	و	مــی	گویــد	پشــتکار	شــاه	کلیــد	همــه	موفقیــت	هایش	

بــوده	اســت.
ــش	از	۳۰۰	 ــرای	بی ــتغال	ب ــاد	اش ــا	ایج ــت	ب ــته	اس ــواری	توانس س
ــواده	آن	هــا	را	تحــت	پوشــش	بیمــه	خــود	قــرار	دهــد	و	بــرای	 خان
همــه	آن	هــا	آپارتمــان	ســازی	کنــد.	او	کــه	روزی	بــا	درآمــد	مــرغ	
فروشــی	اش	توانســته	بــود	فقــط	یــک	مرغــداری	ســاده	در	یکــی	از	
روســتاهای	مهابــاد	خریــداری	نمایــد	در	حــال	حاضــر	بیســت	واحــد	
پیشــرفته	مرغــداری	صنعتــی	و	مطابــق	بــا	اســتانداردهای	جهانــی	
دارد	و	چندیــن	بــار	مرغــدار	نمونــه	کشــوری	و	جهــان	شــده	اســت.
کســی	واقعــا	فکــر	نمی	کــرد	کــه	تولــد	یــک	جوجــه	و	دو	هــزار	
تومــان	ســرمایه	و	یــک	موتــور	ســیکلت	بتوانــد	روزی	سرنوشــت	
ــه	در	 ــواری	ک ــا	س ــد.	رض ــر	ده ــروم	را	تغیی ــه	مح ــک	منطق ی
ــی	و	 ــس	خال ــک	قف ــول	و	ی ــان	پ ــزار	توم ــا	دو	ه ــال	۶۳	ب س
ــای	 ــرغ	فروشــی	را	در	ســطح	کوره	ه ــک	موتورســیکلت	کار	م ی
ــا	پشــتکار	و	جهــاد	 ــاد	آغــاز	کــرد	ب آجرپــزی	و	روســتاهای	مهاب
اقتصــادی	و	کوشــش	و	تالشــش	توانســته	بیشــتر	از	۳۰۰	
عنــوان	جایــزه	و	افتخــار	در	ســطح	بیــن	اللملــی	و	داخــل	کشــور	
به	دســت	بیــاورد	و	بــه	عنــوان	یکــی	از	کارآفرینــان	برتــر	و	نخبــه	
ــه	 ــه	از	دســت	هم ــدار	و	کشــاورز	نمون اقتصــادی	کشــور	و	مرغ
ــوح	و	 ــه	ل ــد	پای ــات	بلن ــور	و	وزرا	و	مقام ــور	کش ــای	جمه روس

ــد. ــت	کن ــدال	افتخــار	دریاف م
رضــا	ســواری	کارآفریــن	کشــوری	متولــد	۱۳۴۴	شهرســتان	مهاباد	
در	اســتان	آذربایجــان	غربــی	واقــع	در	2۰۰	کیلومتــری	مــرز	ایــران	
و	عــراق	اســت،در	زیــر	بــه	پرســش	هایی	در	مــورد	اینکــه	چگونــه	
بــا	ســرمایه	انــدک	تبدیــل	بــه	کارآفرینــی	موفــق	شــد،	پاســخ	داد:

ــود  ــای خ ــت ه ــوه فعالی ــه نح ــاره ب ــن اش *ضم
ــان  ــی از صاحب ــوان یک ــه عن ــد ب ــور ش ــد چط بگویی

ــد؟ ــده ای ــرح ش ــور مط ــداری کش ــت مرغ صنع
پــس	از	ســپری	شــدن	دوره	ســربازی	ام	بــا	توجه	بــه	تأثیرپذیــری	از	
شــغل	بــرادرم	کــه	مــرغ	فــروش	بــود	و	عالقــه	شــدید	خود	بــا	یک	
قفــس	خالــی	و	مبلــغ	دو	هــزار	تومــان	موجــودی	و	یــک	دســتگاه	
موتورســیکلت	شــغل	مرغ		فروشــی	ســیار	در	ســطح	شــهر	مهابــاد	و	

منطقــه	راشــروع	کــردم.
در	آن	زمــان	مرغــداری	در	شهرســتان	مهابــاد	بســیار	انــدک	
ــه،	 ــکان،	مراغ ــه	شــهر	های	مل ــد	ب ــرغ	بای ــد	م ــود	و	جهــت	خری ب
آذرشــهرو….	می	رفتــم،	کار	مــن	مــی		طلبیــد	بــه	درب	هــر	
ــغل	 ــا	ش ــی	ب ــس	های ــس	و	قف ــد	قف ــا	خری ــم	و	ب ــداری	بکوب مرغ

ــوم. ــنا	ش ــش	آش ــش	از	پی ــداری	بی ــاس	مرغ حس
ــداد	 ــودن	تع ــاال	ب ــادی	و	ب ــخت	اقتص ــرایط	س ــه	ش ــه	ب ــا	توج ب
ــا	 ــودم	ت ــروز	در	ایــن	فکــر	ب بیــکاران	و	نبــود	شــغل	مناســب	روز	ب
بلکــه	روزی	بتوانــم	مجموعــه	بزرگــی	از	بیــکاران	منطقــه	را	گردهم	
آورده	و	در	مجموعــه		ای	از	مجتمــع	بــه	همــراه	هــم	گردهــم	آییــم	
ــه	 ــا	عــزم	و	اراده	واعتقــاد	ب ــد	و	ب ــه	لطــف	خداون کــه	ایــن	مهــم	ب
ــد	و	 ــر	ش ــبانه		روزی	میس ــالش	ش ــدی	و	ت ــاوری	و	توانمن خودب
توانســتم	یــک	واحــد	مرغــداری	پنــج	هــزار	قطعــه			ای	را	بــا	دو	نفــر	
پرســنل	در	ســه		راهــی	محمدیــار	سروســامان	داده	و	رســما“	بنــام	

ــم. ــکار	کن ــدار	شــروع	ب مرغ

*هــم اکنــون گســترده فعالیــت هایتــان در چــه زمینه 
هایی ادامــه دارد؟

ــواده،	پرســنل	 ــد	و	حمایــت	خان ــا	عنایــت	خداون در	حــال	حاضــر	ب
و	پشــتکارم	یــک	زنجیــره	کامــل	در	بخــش	صنعــت	مرغــداری	و	
ــار	ایجــاد	واحدهــای	مرغــداری،	 کشــاورزی	را	دارا	هســتم	و	در	کن
ــد	 ــه	کشــی،واحد	تولی ــه	جوج ــتی،	کارخان ــرغ	گوش ــادر،	م ــرغ	م م
خــوراک	و	دام	و	نیــز	کشــتارگاه	در	زمینه	کشــاورزی	و	باشــگاه	داری	
ــا	شــش	واحــد	مــرغ	 ــز	فعالیــت	مــی	کنــم	ودر	زمــان	حاضــر	ب نی
گوشــتی	بــه	ظرفیــت	۳25هــزار	قطعــه	وتولیــد	ســالیانه	۹	هــزار	تن	
ــه	ظرفیــت	2۰5	هــزار	 گوشــت	ســفید	و	پنــج	واحــد	مــرغ	مــادر	ب
ــه	دار	در	 ــرغ	نطف ــون	تخــم	م ــد	۳5	میلی ــادر	و	تولی ــرغ	م ــه	م قطع
ــون	 ــد	ســالیانه	۳۰	میلی ــا	تولی ــک	واحــد	جوجــه		کشــی	ب دوره	و	ی
ــور	 ــوراک	دام	و	طی ــه	خ ــک	کارخان ــک	روزه	و	ی ــه		ی ــه	جوج قطع
آبزیــان	بــه	ظرفیــت	۶۰هــزار	تــن	در	ســال	و	دو	واحــد	کشــتارگاه	

ــد	 ــک	واح ــاعت	و	ی ــه	در	س ــزار	قطع ــت	۱۸	ه ــه	ظرفی ــی	ب صنعت
ــن	در	ســال	 ــت	۴5۰۰	ت ــه	ظرفی ــر	ب ــاالی	صف ــر	و	ب ســردخانه	زی
ــه	 ــی	ب ــن	های ــع	در	زمی ــر	مرب ــر	۸۰	هــزار	مت ــغ	ب و	تأسیســاتی	بال
ــات	 ــبز	و	باغ ــای	س ــه	فض ــی	ب ــه	همگ ــار	ک ــاحت	۱۰۰	هکت مس

ــد،	فعــال	هســتم. ــه	تبدیــل	شــده		ان نمون
در	زمینــه	اشــتغال	نیــز	بــه	طــور	مســتقیم	بــرای	۷2۳خانواده)حدود	
ــش	 ــر	بخ ــتقیم	در	زی ــر	مس ــور	غی ــه	ط ــه(	و	ب ــر	عائل 2۰۰۰	نف
ــی	)۳5۰۰(	 ــداد	تقریب ــه	تع ــوف	ب ــغلها	و	صن ــواع	ش ــه	و	ان مربوط
ــرای	 ــی	ب ــگاه	ورزش ــاً	باش ــی	دارم،	ضمن ــار	همراه ــواده	افتخ خان
ــتان	در	مســاحت	 ــم	شهرس ــردم	فهی ــوم	م ــنل	شــرکت	و	عم پرس
5۴۰	متــر	مربــع،	بــا	بهتریــن	امکانــات	ایجــاد	کــرده		ام	و	در	زمینــه	
فوتبــال	نیــز	تیــم	فوتبــال	شــرکت	کیــوان	مــرغ	در	حــال	حاضــر	

ــته	ســه	کشــوری	را	دارد. ــتان	و	دس ــر	اس ــگ	برت ــاز	لی امتی
ایجــاد	یــک	واحــد	گلخانــه	هیــدرو	پونیــک	پــرورش	گل	رز	هلندی	
ــک	 ــاد	ی ــراه	ایج ــه	هم ــاخه	ب ــون	ش ــک	میلی ــالیه	ی ــد	س ــا	تولی ب
ــده	در	 ــای	بن ــت	ه ــری	از	فعالی ــور	بخــش	دیگ ــردخانه	دو	منظ س
ــه	مــردم	 ــاد	اســت	کــه	افتخــار	خدمــت	ب شهرســتان	مــرزی	مهاب

ــور	را	دارم. ــز	کل	کش ــتان	و	نی ــتان	و	شهرس اس

*اگــر بخواییــد بــه رمــز موفقیــت خــود را بــه عنــوان 
ــاره  ــه اش ــای کار در جامع ــان جوی ــه جوان ــه ب توصی

کنیــد چــه مــی گوییــد؟
تــا	بــه	امــروز	توانســته	ام	۱۱	بــار	مرغــدار	نمونه	کشــوری	شــوم	و	از	
دســت	تمام	روســای	جمهــور	از	جملــه	آقایــان	رفســنجانی،	خاتمی،	
احمدی	نــژاد	و	روحانــی	لــوح	تقدیــر	دریافــت	کــردم.	همچنیــن	در	
ســال	۸5	کارآفریــن	برتــر	ملــی	و	در	ســال	۸۷	مدیــر	نمونــه	ملــی	
شــناخته	شــدم	و	در	ســال	2۰۰۴	بــه	عنــوان	واحــد	نمونــه	جهانــی	

انتخــاب	شــدم.
ــت	 ــول	دریاف ــدرم	پ ــم	از	پ ــال	ه ــک	ری ــی	ی ــروز	حت ــه	ام ــا	ب ت
ــدم	 ــدرم	را	می	دی ــته	پ ــه	بس ــت	های	پین ــه	دس ــی	ک ــردم	زمان نک
بــه	هیــچ	وجــه	نمی	توانســتم	از	او	پولــی	را	بخواهــم	و	امــروز	تمــام	
زمین	هــای	کشــاورزی	میراثــی	پــدرم	را	بــه	خواهرهــا	و	برادرهایــم	

داده	ام.
امــروز	عــده	ای	از	جوانــان	معتقدنــد	کــه	در	کار	پیــدا	کــردن	
ــدا	 ــا	اصــال	کاری	مناســب	و	در	خــور	آنهــا	پی بدشــانس	هســتند	ی
ــان	 ــن	انس ــدارم،	ای ــاد	ن ــانس	اعتق ــه	ش ــال	ب ــن	اص ــود	م نمی	ش
ــما	 ــر	ش ــه	نظ ــازد.	ب ــانس	را	می	س ــودش	ش ــرای	خ ــه	ب ــت	ک اس

پشتکار شاه کلید موفقیت

از مرغ فروشی دوره گرد تا زنجیره تولید کشور

سکینه اسمی
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ــا	 ــرای	م ــام	ب ــم	از	پشــت	ب ــه	بنشــینیم	و	بخواهی ــود	در	خان می	ش
ــی	داشــته	باشــد	و	 ــد	هدف ــد؟	هــر	کســی	بای ــه	و	ماشــین	بیای خان

ــد. ــالش	کن ــه	آن	ت ــیدن	ب ــرای	رس ب
معتقــد	هســتم	نبایــد	جوانــان	فقــط	بــه	فکــر	کار	اداری	باشــند	یــا	
اگــر	پــول	هنگفتــی	بــه	عنــوان	ســرمایه	اولیــه	بــرای	کســب	و	کار	
انگیــزه	اصلــی	آنهــا	باشــد	تنهــا	شــاه	کلیــد	موفقیــت	بــه	نظــر	من	
پشــتکار	و	همــت	خــود	فــرد	اســت	کــه	مــی	توانــد	رســیدن	بــه	قله	
هــای	ترقــی	را	همــوار	کنــد	مــن	بــا	اینکه	هــم	اکنــون	در	ســن	5۴	
ســالگی	قــرار	دارم	و	از	دیــد	اجتمــاع	یــه	فــرد	موفــق	و	ثروتمنــدی	
محســوب	می	شــوم	امــا	همچنــان	در	طــول	شــبانه	روز	شــخصا	در	
محــل	فعالیــت	هــای	خــود	حاضــر	شــده	و	بــه	امــور	رســیدگی	می	
کنــم	چــرا	کــه	اگــر	ایــن	پشــتکار	و	تــالش	نباشــد	نمــی	توانــم	بــه	
موفقیــت	برســم	بــه	جوانــان	عزیــز	توصیــه	مــی	کنــم	امــا	همت	و	
پشــتکار	را	ســرلوحه	قــرار	دهنــد	و	ســراغ	شــغل	مــورد	عالقــه	خود	

باشــند	چــرا	کــه	ایــن	دو	عامــل	موفقیــت	بــه	شــمار	مــی	رود.

ــی  ــیر کار و زندگ ــکالتی در مس ــختی و مش ــه س *چ
ــا  ــا آنه ــیوه ای ب ــه ش ــا چ ــد و ب ــرده ای ــه ک تجرب

ــد؟ ــورد کردی برخ
آنقــدر	در	زندگــی	ام	شکســت	خورده	ام	امــا	هیــچ	گاه	امیــد،	پشــتکار	
و	تــوکل	بــه	خداونــد	را	فرامــوش	نکــرده	ام	چــرا	کــه	اگر	انســان	در	

مســیر	زندگــی	بــا	مشــکالت	و	شکســت	روبــرو	نشــود	نمــی	تــوان	
بــه	قلــه	ترقــی	و	موفقیــت	برســد.

در	حــال	حاضــر	خــودم	یــک	زنجیــره	یکپارچــه	از	تولیــد	دارم	کــه	
شــامل	واحــد	مــرغ	مــادر،	تولیــد	مــرغ	گوشــتی،	کارخانــه	خــوراک	
دام	و	طیــور	اســت	تمــام	ایــن	مــوارد	بــه	تنهایــی	و	بــدون	همــت	به	
دســت	نیامــده	در	ایــن	مســیر	بــا	مشــکالت	زیــادی	روبه	رو	شــده	و	
همچنــان	نیــز	مواجــه	هســتم	امــا	اگر	انســان	هــدف	مشــخصی	در	
زندگــی	داشــته	باشــد	و	کمــی	همــت	را	چاشــنی	کارش	کنــد	قطعــا	

موفــق	مــی	شــود.
	

ــا در  ــت و نهاده ــوی دول ــی از س ــت های ــه حمای *چ
ــد؟ ــته ای ــود داش ــت خ ــیر فعالی مس

ــه	آرمــان	هــای	ملــی	همچــون	 همــه	مــی	دانیــم	کــه	رســیدن	ب
خودکفایــی	و	رهایــی	از	وابســتگی	اقتصــادی،	رفــع	بیــکاری	و	ارتقاء	
ســطح	زندگــی	و	درآمــد	ملــی	نیازمنــد	عــزم	ملــی	اســت	عزمــی	
ــی	 ــی	را	م ــگران	واقع ــوی	تالش ــتکار	و	ارادۀ	ق ــالش	و	پش ــه	ت ک

طلبــد.
هــر	چنــد	در	طــول	فعالیــت	هــای	کاری	ام	حمایــت	هــای	دولتــی	
زیــادی	را	تجربــه	نکــرده	ام	تنهــا	پشــتکار	خــودم،	حمایــت	خانــواده	
و	پرســنل	وفــادار	و	ســخت	کوشــم	عامــل	مهــم	موفقیــت	هایــم	به	

شــمار	مــی	رونــد.

ــش  ــکالتی پی ــایل و مش ــه مس ــر چ ــال حاض *در ح
ــود  ــور وج ــداری در کش ــت مرغ ــت صنع روی فعالی

دارد؟
مجوزهــای	بی	رویــه	بــرای	مرغــداری	و	عــدم	سیاســتگذاری	
مناســب	باعــث	مشــکل	صنعــت	مرغــداری	بــه	همــراه	واردات	در	
مقاطــع	زمانــی	موجــب	بــروز	مشــکالتی	در	ایــن	صنعــت	شــده	اما	
از	مهمتریــن	مشــکالت	موجــود	وجــود	بروکراســی	هــای	پرپیــچ	و	

ــا	مشــکل	مواجــه	مــی	ســازد. خــم	ادارای	اســت	کــه	کار	را	ب

*حکایــت قــرار دادن موتورســیکلتی کــه بــا آن 
ــد  ــر در واح ــد در س ــرده ای ــاز ک ــود را آغ ــت خ فعالی

ــت؟ ــان چیس ــدی خودت تولی
ایــن	موتورســیکلت	را	پشــت	شیشــه	و	در	ورودی	کارخانــه	
گذاشــته	ام	کــه	هیچ	وقــت	فرامــوش	نکنــم	از	کجــا	کارم	را	
شــروع	کــردم	و	احســاس	غــرور	نداشــته	باشــم؛	همیشــه	یــادم	
ــزار	 ــور،	دو	ه ــک	موت ــا	ی ــواری	کارش	را	ب ــا	س ــه	رض ــد	ک باش
تومــان	پــول	و	یــک	قفــس	شــروع	کــرد؛	عــالوه	برایــن	قصــه	
ــال	 ــل	چندس ــه	مث ــی	ک ــی	از	جوان	های ــه	خیل ــور	ب ــن	موت ای
ــر	 ــه	از	صف ــد	ک ــد	را	بده ــن	امی ــد	ای ــد	می	توان ــن	بودن ــش	م پی
هــم	می	تــوان	شــروع	کــرد	و	فقــط	بایــد	انگیــزه	داشــت	و	کار	و	

ــت. ــان	داش ــرد	و	ایم ــالش	ک ت

حمایت از تولید ملی
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توســعه  اصلــی  عوامــل  از  دانش بنیــان  شــرکت های   
اقتصــادی، رشــد تولیــد ملــی و یکــی از راهکارهــای اساســی 
ــتند،  ــتراتژیک هس ــوالت اس ــدار در محص ــی پای خودکفای
ــت  ــد حمای ــور نیازمن ــی کش ــرایط کنون ــه در ش ــی ک ظرفیت

اســت. جدی تــر 

امــروزه	چالــش	بیــکاری	و	نبــود	شــغل	مناســب	در	کشــور	بســیار	
ــیاری	از	 ــت	و	بس ــس	اس ــگان	قابل	لم ــرای	هم ــوده	و	ب ــگ	ب پررن
ــد	 ــا	بای ــن	گالیه	ه ــار	ای ــا	در	کن ــد.	ام ــه	دارن شــرایط	موجــود	گالی
بــه	ایــن	موضــوع	نیــز	توجــه	داشــت	کــه	شــاید	نــوع	نــگاه	جوانــان	
بــه	شــغل	مشــکل	دارد،	زیــرا	برخــی	اشــتغال	را	تنهــا	اســتخدام	در	

ــد. ــی	می	دانن ــز	دولت ــا	مراک ادارات	و	ی
برخــی	دیگــر	نیــز	از	شــغل	مناســب	انتظــار	حقــوق	و	دســتمزدهای	
بــاال	دارنــد	کــه	به	طــور	حتــم	ایــن	انتظــار	بــرای	همــه	جوینــدگان	
کار	قابــل	تحقــق	نیســت.	انتظــار	اســتخدام	و	رســیدن	راحــت	بــه	
ــکاری	در	 ــار	بی ــش	آم ــاهد	افزای ــروز	ش ــه	ام ــده	ک ــث	ش ــز	باع می
ــه	 ــیم	و	آنچ ــا	باش ــوص	تحصیل	کرده	ه ــان	و	به	خص ــان	جوان می
ــتباه	 ــوزش	اش ــوع	آم ــرد	ن ــت	ک ــات	برداش ــن	اتفاق ــوان	از	ای می	ت
ــای	 ــه	اســتفاده	از	توانایی	ه ــه	ب ــدارس	و	دانشــگاه	ها	اســت	ک در	م

ــود. ــه	می	ش ــر	توج ــردی	کمت ف
ــب	 ــتفاده	مناس ــردی	و	اس ــای	ف ــری	از	مهارت	ه ــوزش	بهره	گی آم
از	امکانــات	موجــود،	چنانچــه	بــا	فکــر	و	برنامه	ریــزی	همــراه	باشــد	

می	توانــد	بــه	ایجــاد	شــغل	بینجامــد.
یکــی	از	اساســی	ترین	زیرســاخت	های	اقتصــاد	دانش	بنیــان	و	
ــرمایه		 ــان،	س ــرکت	های	دانش	بنی ــتراتژی	ش ــق	اس ــاز	تحق پیش	نی
انســانی	خــالق،	نــوآور	و	دانشــی	اســت	کــه	بــا	توجــه	بــه	ترکیــب	
جمعیتــی	کشــور	و	جمعیــت	بــاالی	جوانــان	تحصیل	کــرده	و	
ــرمایه		 ــن	س ــن	و	باارزش	تری ــوان	بزرگ	تری ــانی	به	عن ــروی	انس نی

کشــور،	بایــد	موردتوجــه	قــرار	گیــرد.
ــرکت	های	 ــد:	ش ــور	می	گوی ــاوری	رئیس	جمه ــی	و	فن ــاون	علم مع
ــان	 ــارد	توم ــزار	میلی ــش	از	۶۰	ه ــان	در	ســال	گذشــته	بی دانش	بنی
فــروش	داشــته	اند	کــه	رقــم	قابل	توجهــی	اســت	و	نشــان	
ــرکت	ها	 ــن	ش ــط	ای ــاد	توس ــی	از	اقتص ــدد	قابل	توجه ــد	ع می	ده

تأمیــن	می	شــود.
ســورنا	ســتاری	تصریــح	کــرد:	باوجــود	فعالیت	هــای	شــرکت	های	
دانش	بنیــان	یــک	سیســتم	کارآفرینی،	فرهنــگ	کارآفرینی	و	نســل	
ــق	می	شــود	 ــه	سیســتم	اقتصــاد	کشــور	تزری ــی	ب ــد	کارآفرین جدی
ــد	در	 ــا	می	توانن ــرکت	ها	مدت	ه ــودن	ش ــوان	ب ــه	ج ــه	ب ــا	توج و	ب

خدمــت	اقتصــاد	کشــور	باشــند.
ــزار	و	۷۰۰	 ــر	۳	ه ــال	حاض ــه	در	ح ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــتاری	ب س
ــا	 ــت:	ب ــد،	گف ــت	می	کنن ــور	فعالی ــان	در	کش ــرکت	دانش	بنی ش
فعالیــت	ایــن	شــرکت	ها	۳۰۰	هــزار	شــغل	مســتقیم	ایجــاد	شــده	

ــت. اس
در	کشــور	پهنــاور	ایــران	کــه	هــر	نقطــه	آن،	پتانســیل	های	
مخصــوص	بــه	خــود	را	دارد،	بــه	همــان	نســبت	نیــز	تعــدد	
ــاهده	 ــا	مش ــدی	از	ظرفیت	ه ــان	و	بهره	من ــای	دانش	بنی فعالیت	ه

. د می	شــو

ــان  ــرکت های دانش بنی ــت ش ــارس: ظرفی ــتان ف اس
در حــوزه بــرق و الکترونیــک

بــه	اســتان	فــارس	می	رویــم	تــا	بــا	تعــدادی	از	کارآفرینــان	جــوان	
ــوی	 ــه	گفتگــو	بنشــینیم.	بان ــان	ب در	حــوزه	شــرکت	های	دانش	بنی
ــه	 ــد	از	دوران	دانشــگاه	ب ــد:	بع ــن	شــیرازی	می	گوی ــوان	کارآفری ج
ایــن	نتیجــه	رســیدم	کــه	بایــد	از	توانایــی	و	اســتعدادهای	شــخصی	
ــه	در	دوران	 ــم	درحالی	ک ــتفاده	کن ــتغال	اس ــاد	کار	و	اش ــرای	ایج ب
تحصیــل	ماننــد	دیگــر	نوجوانــان	و	دانــش	آمــوزان	بــه	دنبال	پشــت	

میــز	نشســتن	بــودم.
مـژگان	جعفریـان	کـه	امـروز	به	عنـوان	یـک	بانـوی	تحصیل	کـرده	
موفـق	در	بـازار	کسـب	وکار	خصوصـی	کشـور	و	اسـتان	فـارس	
شـناخته	می	شـود	نـوع	نـگاه	خانواده	هـا	بـه	اشـتغال	را	نیز	بـر	آینده	

جوانـان	تأثیرگذار	دانسـت	و	گفت:	سیسـتم	نظام	آموزشـی	کشـور	و	
نـگاه	خانواده	هـا	همـواره	بـه	سـمت	حفـظ	کـردن	مطلب	و	داشـتن	
نمره	هـای	مناسـب	بـوده	کـه	در	نهایـت	به	مهنـدس	با	دکتر	شـدن	

ختـم	می	شـود.

باید آفریننده کار باشیم
وی	افــزود:	نظــام	آموزشــی	بایــد	بــه	ســمتی	حرکــت	کنــد	کــه	نوع	
نــگاه	بــه	شــغل	از	حالــت	ســنتی	خــارج	شــود	و	جوانــان	آفریننــده	
کار	و	نــه	ادامه	دهنــده	اشــتغال	های	ســنتی	موجــود	در	کشــور	

باشــند.
نایب	رئیــس	کانــون	زنــان	بــازرگان	اســتان	فــارس	تصریــح	کــرد:	
ــه	 ــد	بســازیم	بلک ــا	کارمن ــه	از	بچه	ه ــم	ک ــه	ســمتی	بروی ــد	ب نبای
ــدی	 ــا	و	توانمن ــب	ظرفیت	ه ــای	مناس ــه	آموزش	ه ــا	ارائ ــد	ب بای
ــده	شــاهد	ایجــاد	شــغل	های	 ــا	در	آین ــم	ت ــرورش	دهی بچه	هــا	را	پ

جدیــد	باشــیم.
ــدازی	یــک	شــرکت	 ــه	راه	ان ــم	ب ــادآور	شــد:	ســال	۷۹	تصمی وی	ی
الکترونیکــی	گرفتیــم	کــه	بــا	کمــک	همســرم	و	تعــدادی	از	اعضای	
ــا	تحصیــالت	مرتبــط،	ایــن	کار	انجــام	شــد	و	در	زمــان	 ــواده	ب خان

ــدازی	به	طــور	مســتقیم	حــدود	۱۰	نفــر	شــاغل	شــدند. راه	ان
نایب	رئیــس	کانــون	زنــان	بــازرگان	اســتان	فــارس	افــزود:	
مجموعــه	ســاخت	دوربین	هــای	مداربســته،	ســاخت	دســتگاه	های	
ــر	 ــا	مدنظ ــای	روز	دنی ــتفاده	از	تکنولوژی	ه ــا	اس دی	وی	دی	و....	را	ب
ــوان	 ــک	را	به	عن ــرق	و	الکترونی ــوزه	ب ــل	ح ــم	و	در	اص ــرار	دادی ق

ــم. ــاب	کردی ــت	انتخ ــاخه	های	فعالی ــی	از	ش یک
ــرق	 ــه	ب ــا	در	مجموع ــادآور	شــد:	در	حــال	حاضــر	تنه ــان	ی جعفری
ــه	کار	هســتند	 و	الکترونیــک	۱2	نفــر	به	طــور	مســتقیم	مشــغول	ب
ــوند. ــف	وارد	کار	می	ش ــکاران	مختل ــا	پیمان ــی	پروژه	ه ــا	در	تمام ام
چنانچــه	در	مــدارس	و	دانشــگاه	ها	اســتفاده	از	مهارت	هــای	
ــود،	در	 ــوزش	داده	ش ــی	آم ــود	به	خوب ــای	موج ــردی	و	ظرفیت	ه ف
هــر	نقطــه	ای	جوانانــی	کــه	در	ســن	اشــتغال	قــرار	دارنــد،	به	جــای	
ــا	بهتریــن	 اینکــه	دســت	روی	دســت	گذاشــته	و	منتظــر	باشــند	ت
شــغل	بــرای	آن	هــا	پیــش	آیــد،	خــود	شــغلی	را	متناســب	بــا	عالئق	

ــرد. ــد	ک ــاد	خواهن ــات	ایج ــا	و	امکان و	توانائی	ه
ــان در  ــرکت های دانش بنی ــت ش ــزد: ظرفی ــتان ی اس

حــوزه نــرم افــزار و ســخت افــزار

به	عنــوان	نمونــه	توســعه	یــزد	تــا	چنــدی	پیــش	در	صنایعــی	نظیــر	
ــی	 ــروز	برخ ــا	ب ــا	ب ــود	ام ــمگیر	ب ــاجی	چش ــوالد	و	نس ــی،	ف کاش
ــع	 ــه	ســمت	صنای ــه	حرکــت	ب ــد	ســالی	اســت	ک مشــکالت،	چن

ــت. ــه	اس ــز	گرفت ــی	نی ــتاب	خوب ــده	و	ش ــان	آغازش دانش	بنی
ــع	 ــدن	مناب ــک	ش ــی	و	خش ــالی	های	پی	درپ ــروز	خشک	س ــا	ب ب
ــه	یــزد	 ــه	نحــوی	شــد	کــه	یــزد	کــم	آب	اکنــون	ب آبــی	شــرایط	ب
بــی	آب	تبدیل	شــده	و	شــرایط	بحرانــی	در	ایــن	اســتان	حاکم	اســت	
ــا	مشــکالت	 ــز	ب ــرب	نی ــرای	آب	ش ــی	ب ــردم	گاه ــه	م به	نحوی	ک

جــدی	مواجــه	هســتند.
ــت،	برخــی	مســئوالن	 ــوت	گرف ــن	شــرایط	در	اســتان	ق ــی	ای وقت
کم	کــم	نگــران	شــدند	و	تــالش	کردنــد	تــا	صنایعــی	را	در	اســتان	
مســتقر	کننــد	کــه	هــم	کم	آبخــواه	باشــد	و	هــم	آالیندگــی	
بــرای	 دیگــر	 ســوی	 از	 و	 باشــد	 نداشــته	 زیســت	محیطی	
فارغ	التحصیــالن	دانشــگاهی	کــه	حجــم	باالیــی	از	بیــکاران	یــزد	را	

ــد. ــاد	کن ــتغال	ایج ــد،	اش ــکیل	می	دهن تش
ــه	 ــت	ب ــک	توانس ــوزه	الکترونی ــزدی	در	ح ــان	ی ــی	از	کارآفرین یک
موفقیت	هــای	چشــمگیری	دســت	پیــدا	کنــد،	شــرکتی	راه	انــدازی	
ــول	 ــه	آن،	تح ــته	ب ــای	وابس ــخت	افزار	و	نرم	افزاره ــه	س و	در	زمین
جــدی	در	اســتان	ایجــاد	کــرد	ضمــن	اینکــه	توانســت	بســیاری	از	

ــرد. ــه	کار	بگی ــته	را	ب ــن	رش ــل	در	ای ــان	فارغ	التحصی جوان

فعالیــت یــک شــرکت دانش بنیــان یــزدی در زمینــه 
ــاوگان حمــل و نقــل نرم افزارهــای مدیریــت ن

ــرکت	 ــن	ش ــت:	ای ــرکت	گف ــن	ش ــی	ای ــر	فن ــد	گنجــی،	مدی حام
دیســپاچینگ،	 نــاوگان	حمل	ونقــل،	 نرم	افزارهــای	مدیریــت	
ــخت	افزارهای	 ــردی،	س ــای	کارب ــازمان	ها،	نرم	افزاره ــت	س مدیری
ــری	 ــر،	ناوب ــال	اخی ــد	س ــی	متر	و	در	چن ــی،	تاکس ــش	خودروی پای

ــت. ــرده	اس ــدازی	ک ــازها	را	راه	ان ــرای	خودروس ب
ــت	آن	 ــده	و	فعالی ــال	۸۴	تأسیس	ش ــرکت	از	س ــن	ش ــزود:	ای وی	اف
در	چنــد	ســال	نخســت	بــه	پایــش	خــودرو	معطــوف	بــود	امــا	طــی	
چنــد	ســال	اخیر،	بیشــتر	بــه	ســمت	های	تــک	شــدن	پیــش	رفته	و	

البتــه	موفقیت	هــای	خوبــی	نیــز	کســب	کــرده	اســت.
ــتغال	 ــر	اش ــرای	2۰	نف ــون	ب ــه	اکن ــان	ک ــرکت	دانش	بنی ــن	ش ای
ایجــاد	کــرده،	تنهــا	درصورتی	کــه	نــرخ	ارز	ثابــت	شــود،	درآن	واحــد	
امــکان	ایجــاد	شــغل	بــرای	۱۱۰	فارغ	التحصیــل	دانشــگاهی	را	دارد،	

دانش بنیان ها پنجره ای به بیکران

 کارآفرین های استانی چه می کنند؟
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یعنــی	همــان	طیفــی	کــه	بیشــترین	آمــار	بیــکاران	یــزد	را	تشــکیل	
می	دهنــد.

در	حــوزه	گردشــگری	امــا	شــرایط	اندکــی	بهتــر	اســت	زیــرا	ایــران	
ــدی	ارزان	 ــی	مقص ــورهای	اروپای ــیاری	از	کش ــرای	بس ــون	ب اکن
ــته	 ــال	گذش ــز	از	س ــزد	نی ــه	ی ــت	و	ازآنجاک ــفر	اس ــرای	سیروس ب
شــهرتی	جهانــی	یافتــه،	آمــار	گردشــگران	خارجــی	هنــوز	خــوب	

ــت. اس

تولیــد نرم افــزاری بــرای ســاماندهی اقامــت و 
یــزد در  گردشــگران  گشــت وگذار 

ــر	 ــجویان	غی ــی	دانش ــه	برخ ــه	البت ــزدی	ک ــان	ی ــی	از	جوان گروه
ــدام	 ــتند،	اق ــت	هس ــغول	فعالی ــا	مش ــن	آن	ه ــز	در	بی ــزدی	نی ی
ــت،	 ــت	اقام ــاماندهی	وضعی ــرای	س ــی	ب ــد	نرم	افزارهای ــه	تولی ب
ــی	 ــی	و	خارج ــگران	داخل ــای	گردش ــایر	نیازه ــت	وگذار	و	س گش

کرده	انــد.
ــگران	 ــت:	گردش ــار	داش ــروه	اظه ــن	گ ــر	ای ــی،	مدی ــه	فالح اله
خارجــی	ازآنجاکــه	اغلــب	بــا	تورهــای	مســافرتی	ســفر	می	کننــد،	
مشــکل	چندانــی	در	زمینــه	اســکان	ندارنــد	امــا	گردشــگران	داخلی	
ــه	 ــتاره	ک ــد	س ــای	چن ــتفاده	از	هتل	ه ــوان	اس ــا	ت ــه	آن	ه ــه	هم ک

ــد. البتــه	تعــداد	آن	هــا	نیــز	در	یــزد	کــم	اســت	را	ندارن
ــر	 ــی	ب ــچ	نظارت ــاً	هی ــون	تقریب ــرد:	اکن ــان	ک ــی	خاطرنش فالح
ــود	 ــا	وج ــان	آن	ه ــز	می ــی	نی ــه	رقابت ــوئیت	ها	نیســت	و	ازآنجاک س
نــدارد،	هرکــس	بــا	هــر	شــرایط	و	امکانــات	و	قیمتــی	کــه	بخواهــد،	
ــن	شــرایط	گاه	 ســوئیت	خــود	را	اجــاره	می	دهــد	کــه	متأســفانه	ای
ــت. ــرده	اس ــه	وارد	ک ــا	لطم ــزد	و	یزدی	ه ــروی	ی ــار	و	آب ــه	اعتب ب

وی	بیــان	کــرد:	گــروه	مــا	اقــدام	بــه	تهیــه	نرم	افــزاری	کــرده	کــه	
در	ایــن	نرم	افــزار،	فضــای	رقابتــی	بیــن	ســوئیت	داران	ایجادشــده	
ــاره	دارد،	مشــخصات،	عکــس،	 ــرای	اج ــی	ب ــه	فضای و	هرکــس	ک
امکانــات،	آدرس	و	...	را	در	ســایت	قــرار	می	دهــد	و	گردشــگر	
ــا	 ــب	ب ــن	را	متناس ــود،	بهتری ــای	موج ــان	گزینه	ه ــد	از	می می	توان

بودجــه	خــود	انتخــاب	کنــد.
وی	عنــوان	کــرد:	توســط	جوانــان	مســتعد	و	نخبــه	ای	کــه	بــا	ایــن	
ــای	 ــزار	در	حوزه	ه ــایت	و	نرم	اف ــن	س ــد،	ای ــکاری	دارن ــروه	هم گ
دیگــر	گردشــگری	ازجملــه	رســتوران	ها،	فســت	فودها،	آثــار	
ــت. ــی	اس ــال	طراح ــی	و	...	در	ح ــای	تفریح ــی،	مجتمع	ه تاریخ
فالحــی	ادامــه	داد:	در	ایــن	گــروه	اکنــون	حــدود	۱5	نفــر	از	جوانــان	
فارغ	التحصیــل	در	رشــته	برنامه	نویســی،	IT،	گردشــگری	و	...	
فعالیــت	هســتند	و	بــا	تکمیــل	نرم	افزارهــا	و	معرفــی	کامــل	آن	هــا،	

ــم. ــتغال	زایی	کنی ــز	اش ــر	نی ــر	دیگ ــرای	5۰	نف ــم	ب می	توانی

ــی در  ــت کارآفرین ــی: ظرفی ــان غرب ــتان آذربایج اس
ــداری ــت مرغ ــوزه صنع ح

ــا	 ــد	ب ــه	می	خواهن ــانی	ک ــتند	کس ــا	هس ــان	دانش	بنیان	ه در	می
ــن	 ــوده	و	کارآفری ــده	ب ــات	تولیدکنن ــل	امکان ــت	خالی	و	حداق دس
باشــند،	نمونــه	ایــن	افــراد	رضــا	ســواری	اســت	کــه	در	آذربایجــان	
ــزار	 ــیکلت	و	دو	ه ــتگاه	موتورس ــک	دس ــا	ی ــال	۶۳	ب ــی	در	س غرب
تومــان	ســرمایه	اولیــه	فعالیــت	خــود	را	آغــاز	کــرده	و	امــروز	یکی	از	
کارآفرینــان	برتــر	و	نیــز	از	صاحبــان	بــزرگ	زنجیــره	کامــل	صنعت	

ــه	شــمار	مــی	رود. مرغــداری	کشــور	ب
تولیــد	۳۰	میلیــون	قطعــه	جوجــه	یــک	روزه،	۹	هــزار	تــن	گوشــت	
ــا	 ــور	تنه ــوراک	دام	و	طی ــن	خ ــزار	ت ــراه	۱۰۰	ه ــه	هم ــفید	ب س
گوشــه	ای	از		فعالیت	هــای	ایــن	کارآفریــن	نمونــه	کشــوری	اســت	
ــورت	 ــواده	به	ص ــتقیم	۷2۳	خان ــتغال	مس ــه	اش ــته	زمین ــه	توانس ک
ــد. ــم	کن ــر	را	به	صــورت	غیرمســتقیم	فراه ــزاران	نف مســتقیم	و	ه
ــداری	 ــت	مرغ ــادی	در	صنع ــای	زی ــواری	موفقیت	ه ــه	س ــا	اینک ب
کشــور	کســب	کــرده	امــا	همچنــان	به	صــورت	مســتقیم	و	
شــبانه	روزی	هــرروز	مشــغول	فعالیــت	در	واحدهــای	تولیــدی	خــود	
اســت	و	می	گویــد:	پشــتکار	شــاه	کلید	همــه	موفقیت	هایــش	بــوده	

ــت. اس
ــش	از	۳۰۰	 ــرای	بی ــتغال	ب ــاد	اش ــا	ایج ــت	ب ــته	اس ــواری	توانس س
ــواده	آن	هــا	را	تحــت	پوشــش	بیمــه	خــود	قــرار	دهــد	و	بــرای	 خان

ــرغ	 ــد	م ــا	درآم ــه	روزی	ب ــد.	او	ک ــازی	کن ــا	آپارتمان	س ــه	آن	ه هم
ــود	فقــط	یــک	مرغــداری	ســاده	در	یکــی	 فروشــی	اش	توانســته	ب
از	روســتاهای	مهابــاد	خریــداری	کنــد	در	حــال	حاضــر	بیســت	واحد	
پیشــرفته	مرغــداری	صنعتــی	و	مطابــق	بــا	اســتانداردهای	جهانــی	
دارد	و	چندیــن	بــار	مرغــدار	نمونــه	کشــوری	و	جهــان	شــده	اســت.
وی	در	مــورد	نــگاه	خــود	بــه	کار	و	زندگــی	و	اشــتباه	جوانــان	امــروز	
ــدا	 ــه	در	کار	پی ــد	ک ــان	معتقدن ــده	ای	از	جوان ــروز	ع ــد:	ام می	گوی
کــردن	بدشــانس	هســتند	یــا	اصــاًل	کاری	مناســب	و	در	خــور	آن	ها	
پیــدا	نمی	شــود	مــن	اصــاًل	بــه	شــانس	اعتقــاد	نــدارم،	ایــن	انســان	
ــما	 ــر	ش ــه	نظ ــازد.	ب ــانس	را	می	س ــودش	ش ــرای	خ ــه	ب ــت	ک اس
ــا	 ــرای	م ــت	بام	ب ــم	از	پش ــینیم	و	بخواهی ــه	بنش ــود	در	خان می	ش
خانــه	و	ماشــین	بیایــد؟	هرکســی	بایــد	هدفــی	داشــته	باشــد	و	برای	

رســیدن	بــه	آن	تــالش	کنــد.
معتقــد	هســتم	نبایــد	جوانــان	فقــط	بــه	فکــر	کار	اداری	باشــند	یــا	
پــول	هنگفتــی	به	عنــوان	ســرمایه	اولیــه	بــرای	کســب	وکار	انگیــزه	
ــن	 ــر	م ــه	نظ ــت	ب ــاه	کلید	موفقی ــا	ش ــد،	تنه ــا	باش ــی	آن	ه اصل
ــه	 ــیدن	ب ــد	رس ــه	می	توان ــت	ک ــرد	اس ــود	ف ــت	خ ــتکار	و	هم پش
قله	هــای	ترقــی	را	همــوار	کنــد	مــن	بــا	اینکــه	هم	اکنــون	در	ســن	
5۴	ســالگی	قــرار	دارم	و	از	دیــد	اجتمــاع	یک	فــرد	موفــق	و	ثروتمند	
ــخصًا	 ــبانه	روز	ش ــول	ش ــان	در	ط ــا	همچن ــوم	ام ــوب	می	ش محس
ــیدگی	 ــور	رس ــه	ام ــده	و	ب ــود	حاضرش ــای	خ ــل	فعالیت	ه در	مح
ــم	 ــد	نمی	توان ــالش	نباش ــتکار	و	ت ــن	پش ــر	ای ــه	اگ ــم	چراک می	کن
بــه	موفقیــت	برســم؛	بــه	جوانــان	عزیــز	توصیــه	می	کنــم	همــت	و	
پشــتکار	را	ســرلوحه	قــرار	دهنــد	و	ســراغ	شــغل	موردعالقــه	خــود	

باشــند	چــرا	کــه	ایــن	دو	عامــل	موفقیــت	بــه	شــمار	مــی	رود.
ــه	 ــه	و	در	ورودی	کارخان ــت	شیش ــی	ام	را	پش ــیکلت	قدیم موتورس
گذاشــته	ام	کــه	هیچ	وقــت	فرامــوش	نکنــم	از	کجــا	کارم	را	شــروع	
کــردم	و	احســاس	غــرور	نداشــته	باشــم؛	همیشــه	یــادم	باشــد	کــه	
رضــا	ســواری	کارش	را	بــا	یــک	موتــور،	دو	هــزار	تومان	پــول	و	یک	
قفــس	شــروع	کــرد؛	عــالوه	بــر	ایــن	قصــه	ایــن	موتــور	بــه	خیلــی	
از	جوان	هایــی	کــه	مثــل	چنــد	ســال	پیــش	مــن	بودنــد	می	توانــد	
ــرد	و	 ــروع	ک ــوان	ش ــم	می	ت ــر	ه ــه	از	صف ــد	ک ــد	را	بده ــن	امی ای
فقــط	بایــد	انگیــزه	داشــت	و	کار	و	تــالش	کــرد	و	ایمــان	داشــت.

شــرکت های  ظرفیــت  خوزســتان:  اســتان 
دانش بنیــان در حــوزه انرژی هــای تجدیدپذیــر
امــا	در	اســتانی	مثــل	خوزســتان	کــه	از	اســتان	های	جنوبــی	کشــور	
ــم	 ــع	عظی ــن	منب ــت،	ای ــر	اس ــد	پذی ــای	تجدی ــع	انرژی	ه و	منب
ــل	شــود. ــان	تبدی ــرای	کارآفرین ــر	ب ــی	بی	نظی ــه	فرصت توانســته	ب
ــتفاده	از	 ــرای	اس ــبی	ب ــیار	مناس ــرایط	بس ــتان	ش ــتان	خوزس اس
ــل	 ــه	دلی ــیدی	دارد.	ب ــرژی	خورش ــو	به	خصــوص	ان ــای	ن انرژی	ه
ــد	 ــرای	تولی ــی	ب ــع	خوب ــول	روز،	مناب ــید	در	ط ــور	خورش ــش	ن تاب
ــن	 ــوان	از	ای ــه	می	ت ــود	دارد	ک ــتان	وج ــیدی	در	اس ــرژی	خورش ان
منابــع	بــرای	کاهــش	بــار	شــبکه	بــرق	الکتریکــی	اســتفاده	کــرد.
تولیــد	انــرژی	خورشــیدی	در	خوزســتان	به	طورجــدی	دنبــال	

می	شــود؛	به	گونــه	ای	کــه	از	ســال	های	گذشــته	در	برخــی	از	
روســتاها	و	مناطــق	صعب	العبــور	کــه	امــکان	احــداث	شــبکه	بــرق	
ــن	 ــرای	تأمی ــیدی	ب ــای	خورش ــدارد	از	پانل	ه ــود	ن ــی	وج الکتریک

ــود. ــتفاده	می	ش ــارف	اس ــایر	مص ــنایی	و	س روش
امیــر	رســتمی	یکــی	از	افــرادی	اســت	کــه	در	عیــن	جوانی	یکــی	از	
کارآفرینــان	بخــش	انــرژی	نــو	بــه	شــمار	مــی	رود	و	توانســته	اســت	

فعالیت	هــای	خوبــی	در	ایــن	بخــش	داشــته	باشــد.
ــال	۱۳۸۹	 ــد:	در	س ــش	می	گوی ــاز	فعالیت	های ــوص	آغ وی	در	خص
ــان	 ــردم،	هم	زم ــه	دوره	کارشناســی	ارشــد	را	شــروع	ک ــی	ک و	زمان
یــک	نیــروگاه	2۰	کیلــووات	خورشــیدی	در	دانشــگاه	شــهید	چمران	
ــت	دانشــکده	مهندســی	 ــس	وق ــود.	رئی ــال	ســاخت	ب ــواز	در	ح اه
ــی	 ــه	گروه ــت	ک ــن	خواس ــواز	از	م ــران	اه ــهید	چم ــگاه	ش دانش
ــوان	 ــا	عن ــی	ب ــکده	مهندس ــجویان	دانش ــم	از	دانش ــکیل	بده تش
)گــروه	انــرژی	خورشــیدی(	کــه	در	آن	دانشــجوهای	عالقه	منــد	از	
گروه	هــای	مختلــف	آموزشــی	دانشــکده	مهندســی	بــه	تحقیــق	و	
ــد.	 ــروگاه	خورشــیدی	بپردازن ــف	نی پژوهــش	در	بخش	هــای	مختل
تشــکیل	ایــن	گــروه	شــروعی	بــود	بــرای	فعالیــت	مــن	در	زمینــه	

ــه	داشــته	اســت. ــون	ادام ــه	تاکن ــر	ک ــد	پذی ــای	تجدی انرژی	ه
ــه	 ــده	در	زمین ــک	ای ــه	ی ــا	ارائ ــال	۱۳۹۰	ب ــد:	در	س وی	می	افزای
ــهید	 ــگاه	ش ــد	دانش ــز	رش ــر	وارد	مرک ــد	پذی ــای	تجدی انرژی	ه
چمــران	شــدم.	بــا	تأســیس	شــرکتی	و	اســتقرار	آن	در	پــارک	علــم	
ــورت	 ــرکت	به	ص ــل	ش ــوان	مدیرعام ــتان	به	عن ــاوری	خوزس و	فن
ــوی	 ــال	۱۳۹۳	از	س ــه	دادم	و	در	س ــودم	را	ادام ــت	خ ــدی	فعالی ج
معاونــت	علمــی	و	فنــاوری	ریاســت	جمهــوری	به	عنــوان	شــرکت	

دانش	بنیــان	تائیــد	صالحیــت	شــدیم.	در	ســال	۱۳۹۴	گواهــی	تائید	
ــوان	 ــتاندارد	به	عن ــک	را	از	اداره	اس ــت	آزمایشــگاه	فتوولتائی صالحی
ــد	 ــت	می	کن ــه	فعالی ــن	زمین ــه	در	ای ــور	ک ــگاه	کش ــن	آزمایش اولی
ــش	 ــورای	پژوه ــوی	ش ــال	از	س ــان	س ــم.	در	هم ــت	کردی دریاف
ــتان	 ــر	اس ــان	برت ــرکت	دانش	بنی ــوان	ش ــتان	به	عن ــتان	خوزس اس

ــدیم. ــتان	انتخــاب	ش خوزس
ایــن	کارآفریــن	برتــر	خوزســتانی	در	خصــوص	فعالیت	هایــش	نیــز	
ــود	 ــث	بهب ــی	باع ــای	پژوهش ــه	کاره ــام	این	گون ــد:	انج می	گوی
ــرا	 ــود.	در	بخــش	اج ــرا	می	ش ــرکت	در	بخــش	اج ــای	ش فعالیت	ه
ــرح	 ــه	ط ــه	تهی ــی	ازجمل ــام	فعالیت	های ــه	انج ــوان	ب ــز	می	ت نی
ــر	 ــد	پذی ــروگاه	تجدی ــگاوات	نی ــش	از	5۰	م ــه	شــبکه	بی اتصــال	ب
در	اســتان	خوزســتان،	ممیــزی	انــرژی	ادارات	دولتــی	شــهر	اهــواز	
و	همچنیــن	احــداث	نیــروگاه	خورشــیدی	۳۰	کیلــووات	اســتانداری	
ــه	 ــل	ب ــیدی	متص ــروگاه	خورش ــن	نی ــه	بزرگ	تری ــتان	ک خوزس

ــرد. ــواز	اســت،	اشــاره	ک شــبکه	در	شــهر	اه

اسـتان چهارمحـال و بختیـاری: ظرفیت شـرکت های 
دانش بنیـان در حـوزه پـرورش و تولید گل

کمــی	آن	ســوتر	امــا،	در	اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری،	محققــان	
و	کارآفرینــان	توانســته	اند	بــه	فنــاوری	تولیــد	پایــه	تجــاری	گل	رز	

هلنــدی	دســت	یابنــد	و	ایــن	مهــم	را	تجاری	ســازی	کننــد.

حمایت از تولید ملی
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ــان	 ــور	و	جه ــطح	کش ــواع	گل	در	س ــن	ان ــی	از	مهم	تری گل	رز	یک
بــه	شــمار	مــی	رود	کــه	بیشــترین	تجــارت	را	بــه	خــود	اختصــاص	
ــمار	 ــه	ش ــواع	گل	رز	ب ــن	ان ــدی	از	مهم	تری ــت.	گل	رز	هلن داده	اس
مــی	رود	کــه	بــه	علــت	زیبایــی	موردتوجــه	دوســتداران	گل	در	دنیــا	

و	کشــور	اســت.
ــوده	اســت	کــه	 ــه	ب ــد	گل	رز	در	کشــور	این	گون ــداول	تولی روش	مت
ــه	 ــی	ازجمل ــورهای	خارج ــا	ارز	از	کش ــاری	گل	رز	ب ــای	تج پایه	ه
هلنــد،	هندوســتان،	آلمــان	و	کنیــا	خریــداری	و	در	گلخانه	هــا	
کشــت	می	شــده	اســت	و	شــش	الــی	هشــت	ســال	از	ایــن	بوته	هــا	

بهره	گیــری	و	گل	رز	تولیــد	می	شــد.
یکــی	از	محققــان	دانشــگاه	شــهرکرد	بــا	مشــاهده	وضعیــت	موجود	
بــه	همــراه	دیگــر	محققــان	تــالش	کــرد	بــرای	کاهــش	وابســتگی	
بــه	خــارج	از	کشــور	در	ایــن	مســیر	حرکــت	کنــد	و	توانســت	طــی	
ســه	ســال	بــه	دانــش	و	فنــاوری	تولیــد	پایــه	تجــاری	گل	رز	دســت	

ــد. ــاوری	را	بومی	ســازی	کن ــن	فن ــد	و	ای یاب
ــع	 ــه	مقط ــت	و	س ــال	۱۳5۷	اس ــد	س ــزی	متول ــعید	ری ــر	س دکت
ــپری	 ــران	س ــگاه	ته ــرا	را	در	دانش ــانس	و	دکت ــانس،	فوق	لیس لیس
کــرده	اســت.	تخصــص	او	گیاهــان	زینتــی	اســت.	ایــن	کارآفریــن	
ــارک	 ــان	در	پ ــرکت	دانش	بنی ــک	ش ــاد	ی ــا	ایج ــت	ب ــته	اس توانس
علــم	و	فنــاوری	اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	و	انجــام	تحقیقات	

ــد. ــه	تجــاری	گل	رز	دســت	یاب ــاوری	پای ــه	فن شــبانه	روزی	ب
ســعید	ریــزی	می	گویــد:	بــا	کمــک	کارشناســان	و	انجــام	
ــای	 ــد	پایه	ه ــاوری	تولی ــه	فن ــتیم	ب ــف	توانس ــای	مختل آزمایش	ه
تجــاری	رز	دســت	یابیــم	و	هم	اکنــون	تجاری	ســازی	ایــن	فنــاوری	
و	تولیــد	آن	را	در	ســطح	کشــور	آغــاز	کرده	ایــم.	مــا	توانســتیم	تولیــد	
ــام	 ــی	انج ــور	مصنوع ــری	از	ن ــا	بهره	گی ــاری	رز	را	ب ــای	تج پایه	ه

ــم. دهی
ــال	 ــان	س ــول	از	پای ــن	محص ــازی	ای ــه	داد:	تجاری	س وی	ادام
ــته	 ــاه	گذش ــد	م ــرف	چن ــتیم	ظ ــت	و	توانس ــده	اس ۹۶	آغازش
ــول	 ــد	و	محص ــدگان	منعق ــا	تولیدکنن ــی	ب ــای	مختلف قرارداده
ــه	 ــد	پای ــاری	تولی ــی	و	تج ــرح	علم ــم.	ط ــال	کنی ــود	را	ارس خ
تجــاری	گل	رز	بــا	بهره	منــدی	از	تســهیالت	پــارک	علــم	و	
ــن	اســتان	انجــام	شــده	 ــاری	در	ای ــاوری	چهارمحــال	و	بختی فن
ــاره	 ــا	اج ــری		ب ــزار	مت ــک	ه ــرح	در	فضــای	ی ــن	ط اســت	و	ای

ــت. ــده	اس ــام	ش ــهرکرد	انج ــگاه	ش ــن	در	دانش زمی
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	قیمــت	محصــول	وارداتــی	پایــه	تجــاری	
ــن	محصــول	 ــورو	اســت		و	واردات	ای ــی	ســه	ی گل	رز	حــدود	دو	ال
ــخت	 ــر	و	س ــیار	هزینه	ب ــدگان	بس ــاورزان	و	تولیدکنن ــرای	کش ب
ــا	 ــز	ب ــی	نی ــه	آلودگ ــت	ک ــان	داده	اس ــه	نش ــت:	تجرب ــود،	گف ب

محصول	هــای	وارداتــی	وارد	گلخانــه	می	شــد.

وی	بیــان	کــرد:	مــا	توانســتیم	بــا	دســت	یابی	بــه	فنــاوری	و	تولیــد	
پایــه	تجــاری	گل	رز	دسترســی	گلخانــه	دار	بــه	تولیــد	باکیفیــت	و	
ــت	 ــارم	قیم ــیار	پایین	تر)یک	چه ــت	بس ــا	قیم ــی	و	ب ــدون	آلودگ ب

محصــول	وارداتــی(	را	فراهــم	کنیــم.
ــن	 ــده	در	ای ــی	کسب	ش ــش	علم ــدی	از	دان ــزود:	بهره	من ــزی	اف ری
بخــش	و	توســعه	بخــش	تولیــد	از	مهم	تریــن	برنامه	هــا	در	ســطح	
ــام	 ــش	انج ــن	بخ ــای	الزم	در	ای ــت	و	برنامه	ریزی	ه ــتان	اس اس

شــده	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	حــال	حاضــر	۹	نفــر	در	تولیــد	پایــه	گل	
رز	تجــاری	در	ایــن	طــرح	فعالیــت	می	کننــد،	اظهــار	داشــت:	دو	نفــر	
ــط	و	 ــگاهی	مرتب ــته	های	دانش ــل	رش ــداد	فارغ	التحصی ــن	تع از	ای

هفــت	نفــر	دیگــر	نیــز	سرپرســت	خانــوار	هســتند.

اســتان بوشــهر: ظرفیــت کارآفرینــی در حــوزه 
گلخانــه ای محصــوالت 

ــوالت	 ــز	محص ــهر	نی ــورمان،	بوش ــی	کش ــتان	جنوب ــر	اس در	دیگ
گلخانــه	ای	و	کشــاورزی	دســتمایه	یــک	کارآفریــن	خــالق	

قرارگرفتــه	اســت.
ابراهیــم	آســیایی	گفــت:	شــرکتی	کــه	راه	انــدازی	کــرده	ام	در	زمینــه	
محصــوالت	گلخانــه	ای	و	کشــاورزی	مشــغول	بــه	فعالیــت	اســت	
ــی	و	 ــطح	مل ــمندی	در	س ــای	ارزش ــال	موفقیت	ه ــن	۱۴	س و	در	ای

اســتانی	کســب	کــرده	اســت.
آســیایی	افــزود:	در	ایــن	مــدت	تــالش	شــد	از	دانــش	و	
تکنولــوژی	روز	دنیــا	و	آمــوزش	نیــروی	انســانی	بــه	نحــو	
مطلــوب	اســتفاده	کنــم	و	بــه	حمــداهلل	زمینــه	اشــتغال	۳۰۰	نفــر		

ــت. ــده	اس ــم	ش فراه
وی	از	مســئوالن	انتظــار	دارد	از	کارآفریــن	و	تعاونی	هــای	برتــر	
اســتان	حمایــت	شــود	تــا	آن	هــا	بیشــتر	تشــویق	و	ترغیــب	شــوند.
ــی	 ــات	مهندس ــوزه	خدم ــه	در	ح ــز	در	ک ــماعیلی	نی ــن	اس حس
و	منابــع	طبیعــی	فعالیــت	دارد	یکــی	از	موفقیت	هــای	خــود	
ــاد	 ــان	و	ایج ــی	کارشناس ــی	و	مهندس ــوان	فن ــتفاده	از	ت را	اس
ــون	5۰	 ــان	اینکــه	تاکن ــا	بی ــوان	کــرد.	اســماعیلی	ب اشــتغال	عن
شــغل	ایجــاد	کــرده	اســت،	بــر	ضــرورت	حمایــت	از	کارآفرینــان	

ــرد. ــد	ک ــز	تأکی نی
صفــری،	کارآفریــن	دیگــری	اســت	کــه	۱۷	ســال	در	حــوزه	
ــاالنه	 ــد:	س ــت	می	گوی ــت	اس ــه	فعالی ــغول	ب ــتی	مش صنایع	دس
بیــش	از	5۰	شــغل	ایجــاد	می	شــود	و	برگــزاری	دوره	هــای	آموزشــی	

ــت. ــتور	کار	اس ــی	در	دس ــراث	فرهنگ ــر	می ــر	نظ زی
ــاال	 ــر	ب ــالوه	ب ــردم	ع ــالش	ک ــدت	ت ــن	م ــزود:	در	ای ــری	اف صف
بــردن	کیفیــت	کالس	هــا	کیفیــت	کاال	را	نیــز	افزایــش	بدهــم	و	در	

ــم. ــز	موفــق	بودی ــه	صــادرات	نی زمین
ــتان	از	 ــر	شهرس ــئوالن	ه ــم	مس ــار	داری ــد:	انتظ ــادآور	ش وی	ی
ــتفاده	 ــتان	اس ــتان	و	اس ــود	شهرس ــتی	خ ــوالت	صنایع	دس محص

ــوند. ــویق	ش ــت	و	تش ــا	حمای ــا	آن	ه ــد	ت کنن

ــان  ــرکت های دانش بنی ــت ش ــدان: ظرفی ــتان هم اس
در حــوزه صنعــت خــودرو

در	اســتان	همــدان	نیــز	شــماری	از	کارآفرینــان	در	بخــش	
ــن	 ــی	از	ای ــی	یک ــعود	جنان ــه	مس ــد	ک ــت	دارن ــان	فعالی دانش	بنی
کارآفرینــان	اســت.	وی	کــه	فارغ	التحصیــل	رشــته	صنایــع	هوایــی	
ــرد،	 ــتگاهی	منحصربه	ف ــد	دس ــا	تولی ــت	ب ــکا	اس ــور	امری از	کش
ــت. ــرده	اس ــاز	ک ــتگاهی	بی	نی ــن	دس ــور	را	از	واردات	این	چنی کش
مســعود	جنانــی	بابیــان	اینکــه	دســتگاه	چهــارکاره	تســت،	
شستشــو	و	تعویــض	روغــن	گیربکــس	اتوماتیــک	و	روغــن	
کهنــه	موتــور	خودروهــای	ســبک	و	ســنگین	را	بــه	تولیــد	
ــه	دنبــال	 رســانده	اســت،	گفــت:	از	ابتــدای	دوران	دانشــجویی	ب

ایــده	پردازی	هــای	نــو	بــودم.
وی	بابیــان	اینکــه	همیشــه	بــه	فراخــور	فرهنــگ	و	نیــاز	ایرانــی	بــه	
فکــر	تولیــدات	جدیــد	هســتم،	گفــت:	دو	ســال	و	نیــم	پیــش	ایــران	
واردکننــده	دســتگاه	تعویــض	روغــن	اتوماتیــک	گیربکــس	بــود	و	

ــرد. ــن	وارد	می	ک ــتگاه	را	از	چی دس
ــی	آن	 ــاال	و	کار	آی ــتگاه	ب ــن	دس ــت	ای ــه	قیم ــان	اینک ــی	بابی جنان
ــود،	ادامــه	داد:	از	دو	ســال	پیــش	ایــده	طراحــی	و	اجــرای	 پاییــن	ب
ــس	از	یــک	ســال	دســتگاه	 ــم	رســید	و	پ ــه	ذهن دســتگاه	۴	کاره	ب
چهــارکاره	تســت،	شستشــو	و	تعویــض	روغــن	گیربکــس	اتوماتیک	
و	روغــن	کهنــه	موتــور	خودروهــای	ســبک	و	ســنگین	را	ســاختم.
ــیده	 ــد	رس ــه	تولی ــتگاه	ب ــن	دس ــون	ای ــه	هم	اکن ــان	اینک وی	بابی
ــدی	را	 ــداد	۴	دســتگاه	تولی ــه	تع ــد	اولی ــس	از	تولی اســت،	گفــت:	پ
در	مراکــز	تعمیــر	خودروهــا	مســتقر	کردیــم	تــا	ضمــن	اســتفاده	از	
ــر	 ــی	دســتگاه	را	بهت ــه	کارای ــی	ک ــی	احتمال ــرات	جزئ ــا،	تغیی آن	ه

ــم. ــال	کنی ــر	روی	آن	اعم ــایی	و	ب ــرد	شناس می	ک

تولید نیمه انبوه دستگاه 
ــده	۴	بخــش	 ــدی	بن ــان	اینکــه	دســتگاه	تولی ــن	بابی ــن	کارآفری ای
ــک	 ــه	ی ــا	ب ــی	تنه ــتگاه	واردات ــه	دس ــرد	درحالی	ک ــی	گی را	دربرم
ــر	 ــز	تعمی ــر	در	مراک ــال	حاض ــت:	در	ح ــت،	گف ــش	می	پرداخ بخ
خــودرو	بــرای	هــر	یــک	از	ایــن	۴	بخــش	یــک	دســتگاه	جداگانــه	
ــل	25	 ــوع	حداق ــا	درمجم ــت	آن	ه ــه	قیم ــود	ک ــتفاده	می	ش اس

ــود. ــامل	می	ش ــان	را	ش ــون	توم میلی
وی	بــه	مزایــای	اســتفاده	از	ایــن	دســتگاه	نیــز	اشــاره	کــرد	و	بابیــان	
ــتفاده	از	 ــه	اس ــاز	ب ــر	نی ــتگاه	دیگ ــن	دس ــتفاده	از	ای ــا	اس ــه	ب اینک
دســتگاه	کمپــرس	بــاد	نیســت،	گفــت:	مخــازن	تخلیــه	روغــن	نــو	
و	کهنــه	نیــز	در	بــاالی	دســتگاه	مستقرشــده	و	مشــتری	می	توانــد	

تعویــض	و	جایگزینــی	روغــن	را	مشــاهده	کنــد.
جنانــی	بابیــان	اینکــه	۶۰۰	میلیــون	تومــان	تســهیالت	درخواســت	
کرده	ایــم	تــا	تولیــد	انبــوه	را	شــروع	کنیــم،	گفــت:	اگــر	بــه	تولیــد	
انبــوه	برســیم	مصــرف	داخــل	را	در	فــاز	اول	جوابگــو	خواهیــم	بــود	

چراکــه	مدیریــت	تولیــد	اولویــت	اســت.
بــا	ایــن	تفاســیر	آنچــه	مســلم	اســت	اینکــه	بــا	توانمنــد	کــردن	و	
تشــویق	و	زمینه	ســازی	فعالیــت	کارآفرینــان	در	قالــب	شــرکت	های	
دانش	بنیــان،	کشــور	تــوان	رویارویــی	بــا	هرگونــه	تهدیــد	و	تحریــم	
اقتصــادی	را	خواهــد	داشــت	بنابرایــن	بایــد	حمایــت	از	ایــن	گــروه	

اولویــت	باشــد.
حمایت	هــای	مســئوالن	از	کارآفرینــان	به	تنهایــی	جوابگــو	نیســت	
و	افــرادی	کــه	خواســتار	ایجــاد	شــغل	و	کارآفرینــی	بــرای	خــود	و	
ــه	ای	 ــای	الزم	را	به	صــورت	حرف ــد	آموزش	ه ــتند	بای ــران	هس دیگ

و	تخصصــی	فرابگیرنــد.
ــق	اقتصــادی	کشــور	و	توســعه	 ــان	نقــش	مهمــی	در	رون کارآفرین
بخــش	اشــتغال	دارنــد	و	بایــد	تــالش	شــود	کــه	بــا	ارائــه	خدمــات	
ــان	 ــای	کارآفرین ــد	فعالیت	ه ــه	رش ــب،	زمین ــای	مناس و	حمایت	ه

فراهــم	شــود.

حمایت از تولید ملی
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توسـعه صنعتـی یـزد تـا چنـدی پیـش در 
نظیـر کاشـی، فـوالد و نسـاجی  صنایعـی 
چشـمگیر بـود امـا چنـد سـالی اسـت کـه 
حرکت به سـمت صنایـع دانش بنیـان آغاز 
شـده و شـتاب خوبـی نیـز گرفتـه اسـت. 

یـزد	گرچـه	از	ابتدای	پیدایش،	اسـتانی	کـم	آب	با	اقلیم	گرم	و	خشـک	
بـود،	امـا	در	طول	دو	دهه	اخیـر،	صنایع	آبخواه	بسـیاری	از	جمله	صنایع	

فوالدی	و	کاشـی	و	سـرامیک	در	این	اسـتان	مستقر	شد.
ایــن	صنایــع	بــه	حــدی	پیشــرفت	داشــت	کــه	اکنــون	یــزد	را	قطــب	
ــد	کاشــی	و	 ــد	و	۴5	درصــد	تولی ــد	کاشــی	و	ســرامیک	می	خوانن تولی
ســرامیک	کشــور	در	ایــن	اســتان	انجــام	می	شــود	و	در	زمینــه	صنایــع	
فــوالدی	نیــز	همیــن	اتفــاق	افتــاده	و	برخــی	مســئوالن	همچنــان	در	
صــدد	توســعه	صنایــع	فــوالدی	بــوده	و	آن	را	افتخــاری	بــرای	اســتان	

ــد. ــزد	می	دانن ی
ــی	 ــع	آب ــدن	مناب ــک	ش ــی	و	خش ــالی	های	پی	درپ ــروز	خشکس ــا	ب ب
شــرایط	بــه	نحــوی	شــد	کــه	یــزد	کــم	آب	اکنــون	بــه	یــزد	بــی	آب	
ــه	 ــم	اســت	ب ــن	اســتان	حاک ــی	در	ای ــل	شــده	و	شــرایط	بحران تبدی
نحــوی	کــه	مــردم	گاهــی	بــرای	آب	شــرب	نیــز	بــا	مشــکالت	جدی	
مواجــه	هســتند	بــه	ویــژه	خــط	انتقــال	آب	بــا	مشــکل	مواجــه	شــود.
ــکاری	 ــوا	و	بی ــی	ه ــران	آب،	آلودگ ــش	بح ــا	افزای ــا	ب دانش	بنیان	ه

ــد ــا	گرفتن ــزد	پ ــا	در	ی تحصیلکرده	ه
ــئوالن	 ــی	مس ــت،	برخ ــوت	گرف ــتان	ق ــرایط	در	اس ــن	ش ــی	ای وقت
ــتان	 ــی	را	در	اس ــا	صنایع ــد	ت ــالش	کردن ــدند	و	ت ــران	ش ــم	نگ کم	ک
مســتقر	کننــد	کــه	هــم	کم	آبخــواه	باشــد	و	هــم	آالیندگــی	زیســت	
ــالن	 ــرای	فارغ	التحصی ــر	ب ــد	و	از	ســوی	دیگ ــته	باش محیطــی	نداش
دانشــگاهی	کــه	حجــم	باالیــی	از	بیــکاران	یــزد	را	تشــکیل	می	دهند،	

اشــتغال	ایجــاد	کنــد.
وقتـی	یـزد	در	حـوزه	صنایع	کاشـی	و	سـرامیک	و	فـوالد	و	...	از	سـایر	
اسـتان	ها	پیشـی	گرفت	و	به	یک	اسـتان	صنعتـی	تبدیل	شـد،	آلودگی	
هـوا،	مهاجـرت	کارگـران	سـاده	از	سـایر	اسـتان	ها	بـه	یـزد،	مهاجرت	
نخبـگان	و	فـارغ	التحصیـالن	دانشـگاهی	بـه	شـهرهای	دیگـر	و	...	
گریبـان	یزد	را	گرفت	و	این	شـرایط	بیشـتر	دلسـوزان	یزد	را	به	سـمت	
ایجـاد	صنایعـی	کـه	امـروز	از	آن	بـه	عنـوان	صنایـع	دانش	بنیـان	یاد	

می	شـود،	هدایـت	کـرد.
خوشــبختانه	یــزد	در	ایــن	زمینــه	ظرفیت	هــای	بســیار	خوبــی	داشــت 
و وجــود نخبــگان بــه ویــژه در حــوزه IT شــتاب صنایــع های تــک 

را ســرعت بخشــید.
ــوزه IT و  ــزد در ح ــان ی ــع دانش بنی ــب صنای ــروز اغل ــه ام گرچ
الکترونیــک فعالیــت می کننــد امــا کم کــم ایده هــای جوانــان 
ــای  ــی فعالیت ه ــردن برخ ــان ک ــوزه دانش بنی ــزدی در ح ــه ی نخب

ــد. ــدا می کن ــروز پی ــور و ب ــز ظه گردشــگری نی
ــل  ــک و IT مراح ــوزه الکترونی ــان در ح ــای دانش بنی ــب ایده ه اغل
ــکالت	 ــم مش ــروز به رغ ــرده و ام ــی ک ــود را ط ــد خ ــل و رش تکام
ــه	کارآفرینــی	رســیده	اند	امــا	در	حــوزه	گردشــگری	 ــه	مرحل بســیار	ب
هنــوز	نیــاز	بــه	کار	بیشــتری	اســت	بــه	ویــژه	آنکــه	یــزد	بــه	عنــوان	
شــهر	جهانــی	معرفــی	شــده	و	بــه	طــور	قطــع	از	ایــن	پــس	حضــور	

گردشــگران	خارجــی	در	یــزد	افزایــش	بیشــتری	خواهــد	داشــت.
یکـی	از	افـرادی	کـه	در	حـوزه	الکترونیـک	توانسـت	بـه	موفقیت	های	
چشـمگیری	دسـت	پیـدا	کنـد،	شـرکتی	بـا	عنـوان	»طیف	زمیـن«	را	
راه	انـدازی	کرد	و	در	زمینه	سـخت	افـزار	و	نرم	افزارهای	وابسـته	به	آن،	
تحـول	جـدی	در	اسـتان	ایجاد	کـرد	ضمن	اینکه	توانسـت	بسـیاری	از	

جوانـان	فارغ	التحصیـل	در	ایـن	رشـته	را	بـه	کار	بگیرد.

فعالیـت یـک شـرکت دانش بنیـان یـزدی در زمینـه 
نقـل و  حمـل  نـاوگان  مدیریـت  نرم افزارهـای 

ــف	 ــت:	طی ــن	گف ــف	زمی ــرکت	طی ــی	ش ــر	فن ــی،	مدی ــد	گنج حام
زمیــن	نــرم	افزارهــای	مدیریــت	نــاوگان	حمل	و	نقــل،	دیســپاچینگ،	
ــردی،	ســخت	افزارهــای	 ــرم	افزارهــای	کارب مدیریــت	ســازمان	ها،	ن
پایــش	خودرویــی،	تاکســی	متــر	و	در	چنــد	ســال	اخیــر،	ناوبــری	برای	

ــدازی	کــرده	اســت. خودروســازها	را	راه	ان
وی	افــزوود:	ایــن	شــرکت	از	ســال	۸۴	تاســیس	شــده	و	فعالیــت	آن	در	

چنــد	ســال	نخســت	بــه	پایــش	خــودرو	معطــوف	بــود	امــا	طــی	چنــد	
ســال	اخیــر،	بیشــتر	بــه	ســمت	های	تــک	شــدن	پیــش	رفتــه	و	البتــه	

موفقیت	هــای	خوبــی	نیــز	کســب	کــرده	اســت.
گنجــی	تصریــح	کــرد:	خــط	تولیــد	بردهــای	الکترونیکــی	و	مونتــاژ	
قطعــات	الکترونیکــی	نیــز	در	ســال	جــاری	راه	انــدازی	شــد	کــه	البتــه	

ــی	انجــام	نمی	دهــد. فعــال	متوقــف	شــده	و	فعالیت

ــرای  ــت ب ــود ظرفی ــر و وج ــرای 20 نف ــتغالزایی ب اش
ــر ــغل 110 نف ــاد ش ایج

ــال	 ــن	شــرکت	را	در	ح ــتغالزایی	مســتقیم	توســط	ای ــزان	اش وی،	می
ــرای	2۰	نفــر	اعــالم	کــرد	و	افــزود:	ایــن	شــرکت	در	حــال	 حاضــر	ب
ــل	 ــه	دلی ــا	ب ــر	را	دارد	ام ــرای	۱۱۰	نف ــتغالزایی	ب ــت	اش حاضــر	ظرفی
ــش	و	 ــا	دان ــم	ام ــرو	نداری ــذب	نی ــکان	ج ــادی	ام ــکالت	اقتص مش

زیرســاخت	های	الزم	فراهــم	اســت.
گنجـی	تصریـح	کـرد:	مشـکل	موجود	این	اسـت	کـه	اکنـون قطعات 
الکترونیکـی نظیـر ICD یـا حتی بـرد کامـل الکترونیکـی	در	داخل	
کشـور	تولید	نمی	شـود	و	ما	ناچار	به	خرید	آن	از	خارج	از	کشـور	هستیم	
امـا	وقتـی	قیمـت	دالر	ثانیه	ای	در	نوسـان	اسـت،	نه	مـا	امـکان	انعقاد	
قـرارداد	بـا	یـک	قیمت	ثابـت	تا	پایـان	سـال	را	داریـم	و	نه	خودروسـاز	
می	توانـد	دائـم	رقم	هـای	متفاوت	به	مـا	پرداخـت	کند	بنابرایـن	اکنون	

عمال	ورشکسـته	هسـتیم.

امنیـت و ثبـات اقتصـادی تنهـا خواسـته دانش بنیان ها 
بـرای ادامـه فعالیت 

وی	بــا	اظهــار	امیــدواری	نســبت	بــه	اینکــه	بتــوان	بــه	ســرعت	بــه	
امنیــت	و	ثبــات	اقتصــادی	برســیم،	افــزود:	متاســفانه	اکنــون	شــرایط	
ــد	 ــز	نمی	توان ــی	نی ــس	مصنوع ــی	تنف ــه	حت ــت	ک ــوی	اس ــه	نح ب

ــد. ــه	بازگردان ــت	اولی ــه	حال ــک	را	ب ــع	های	ت ــیاری	از	صنای بس
این	شـرکت	دانش	بنیـان	که	اکنون	برای	2۰	نفر	اشـتغال	ایجـاد	کرده،	
تنهـا	در	صورتـی	کـه	نـرخ	ارز	ثابـت	شـود،	در	آن	واحـد	امـکان	ایجاد	
شـغل	بـرای	۱۱۰	فـارغ	التحصیـل	دانشـگاهی	را	دارد،	یعنـی	همـان	

طیفـی	که	بیشـترین	آمـار	بیـکاران	یـزد	را	تشـکیل	می	دهند.
ــرا	ایــران	 در	حــوزه	گردشــگری	امــا	شــرایط	اندکــی	بهتــر	اســت	زی
اکنــون	بــرای	بســیاری	از	کشــورهای	اروپایــی	مقصــدی	ارزان	بــرای	
ــهرتی	 ــته	ش ــال	گذش ــز	از	س ــزد	نی ــا	ی ــفر	اســت	و	از	آنج ــیر	و	س س

ــوز	خــوب	اســت. ــه،	آمــار	گردشــگران	خارجــی	هن ــی	یافت جهان

و  اقامــت  بــرای ســاماندهی  نرم افــزاری  تولیــد 
یــزد در  گردشــگران  گشــت وگذار 

گروهــی	از	جوانــان	یــزدی	کــه	البتــه	برخــی	دانشــجویان	غیــر	یزدی	
ــه	تولیــد	نــرم	 نیــز	در	بیــن	آنهــا	مشــغول	فعالیــت	هســتند،	اقــدام	ب
افزارهایــی	بــرای	ســاماندهی	وضعیــت	اقامــت،	گشــت	و	گذار	و	ســایر	

ــد. نیازهــای	گردشــگران	داخلــی	و	خارجــی	کرده	ان
الهــه	فالحــی،	مدیــر	ایــن	گــروه	اظهــار	داشــت:	گردشــگران	خارجی	
از	آنجــا	کــه	اغلــب	بــا	تورهــای	مســافرتی	ســفر	می	کننــد،	مشــکل	
چندانــی	در	زمینــه	اســکان	ندارنــد	امــا	گردشــگران	داخلــی	کــه	همــه	
آنهــا	تــوان	اســتفاده	از	هتل	هــای	چنــد	ســتاره	کــه	البتــه	تعــداد	آنهــا	
نیــز	در	یــزد	کــم	اســت	را	ندارنــد.	وی	افــزود:	از	مدت	هــا	پیــش	اجــاره	
ــگران	 ــب	گردش ــه	و	اغل ــزد	رواج	یافت ــخصی	در	ی ــوئیت	های	ش س
داخلــی	کــه	از	وضعیــت	مالــی	چنــدان	خوبــی	نیــز	برخــوردار	نیســتند،	

بیشــتر	تمایــل	بــه	اســتفاده	از	ایــن	ســوئیت	ها	دارنــد.
ــن	 ــر	ای ــی	ب ــچ	نظارت ــا	هی ــون	تقریب ــرد:	اکن فالحــی	خاطرنشــان	ک
ــود	 ــا	وج ــان	آنه ــز	می ــی	نی ــه	رقابت ــا	ک ــت	و	از	آنج ــوئیت	ها	نیس س
نــدارد،	هرکــس	بــا	هــر	شــرایط	و	امکانــات	و	قیمتــی	کــه	بخواهــد،	
ســوئیت	خــود	را	اجــاره	می	دهــد	کــه	متاســفانه	ایــن	شــرایط	گاه	بــه	

ــت.	 ــرده	اس ــه	وارد	ک ــا	لطم ــزد	و	یزدی	ه ــروی	ی ــار	و	آب اعتب
وی	بیـان	کـرد:	گـروه	ما	اقـدام	به	تهیه	نـرم	افـزاری	کرده	کـه	در	این	
نـرم	افزار،	فضـای	رقابتی	بین	سـوئیت	داران	ایجاد	شـده	و	هرکس	که	
فضایـی	بـرای	اجـاره	دارد،	مشـخصات،	عکـس،	امکانـات،	آدرس	و	...	
را	در	سـایت	قـرار	می	دهـد	و	گردشـگر	می	توانـد	از	میـان	گزینه	هـای	

موجـود،	بهتریـن	را	متناسـب	با	بودجـه	خود	انتخـاب	کند.
ــت	بیــن	ســوئیت	داران	 ــدام،	یــک	رقاب ــن	اق ــادآور	شــد:	ای فالحــی	ی
ایجــاد	کــرده	و	حداقــل	آنهــا	را	بــه	ســمت	نظافــت	بیشــتر،	اســتفاده	از	

وســایل	و	امکانــات	بهتــر	ترغیــب	کــرده	اســت.
ــا	ایــن	 ــه	ای	کــه	ب ــان	مســتعد	و	نخب ــوان	کــرد:	توســط	جوان وی	عن
ــای	 ــزار	در	حوزه	ه ــرم	اف ــایت	و	ن ــن	س ــد،	ای ــکاری	دارن ــروه	هم گ
دیگــر	گردشــگری	از	جملــه	رســتوران	ها،	فســت	فودها،	آثــار	
تاریخــی،	مجتمع	هــای	تفریحــی	و	...	در	حــال	طراحــی	اســت.

امــکان	 و	 دانشــگاهی	 فارغ	التحصیــل	 	۱5 بــرای	 کارآفرینــی	
اشــتغالزایی	بــرای	5۰	نفــر	دیگــر	در	صــورت	توســعه

فالحــی	ادامــه	داد:	در	ایــن	گــروه	اکنــون	حــدود	۱5	نفــر	از جوانــان 
ــگری	و	...	 ــی، IT، گردش ــه نویس ــته برنام ــل در رش ــارغ التحصی ف
ــا	تکمیــل	نــرم	افزارهــا	و	معرفــی	کامــل	آنهــا،	 فعالیــت	هســتند	و	ب

ــم. ــتغالزایی	کنی ــز	اش ــر	نی ــر	دیگ ــرای	5۰	نف ــم	ب می	توانی
وی	اظهــار	امیــدواری	کــرد	کــه	متولیــان	امــر	آنهــا	را	در	زمینــه	ارائــه	
ــا	ایــن	گــروه	جــوان	 مجوزهــا	همراهــی	کننــد	و	همــکاری	الزم	را	ب

داشــته	باشــند.
در	شــرایطی	کــه	بحــران	آب	از	یک	ســو	و	گالیه	هــای	مکــرر	مــردم	
ــوا،	 ــی	ه ــا،	آلودگ ــکاری	تحصیلکرده	ه ــه	بی ــر	در	زمین ــوی	دیگ از	س
مهاجــرت	کارگــران	ســاده	از	ســایر	اســتان	ها	و	حتــی	خــارج	از	کشــور	
ــت	 ــه	نظــر	می	رســد	راه	برون	رف ــش	اســت،	ب هــر	روز	در	حــال	افزای
از	ایــن	مشــکالت،	توجــه	جدی	تــر	بــه	صنایــع	های	تــک	یــا	همــان	
ــزدی	 ــان	ی ــرا	جوان ــد	زی ــزد	باش ــتان	ی ــان	در	اس ــع	دانش	بنی صنای

توانایــی	خــود	در	ایــن	زمینــه		را	بارهــا	بــه	اثبــات	رســانده	اند.

شتاب خوب یزد در حوزه آی تی

گام های بزرگ برای گردشگری دانش بنیان
نیره شفیعی

حمایت از تولید ملی
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توســعه  راه هــای  مهمتریــن  از  یکــی 
ناشــی  مشــکات  کاهــش  و  اشــتغال 
فعالیت هــای  از  حمایــت  بیــکاری،  از 
ــا  ــد ب ــئوالن بای ــت و مس ــه اس کارآفرینان
احســاس مســئولیت، یــار کارآفرینــان 

باشــند.

کارآفرینــی	مفهومــی	اســت	کــه	تاکنــون	از	دیدگاه	هــای	مختلــف	
ــه	 ــد	ک ــن	باورن ــر	ای ــه	ب ــه	اســت	و	هم ــرار	گرفت ــورد	بررســی	ق م
کارآفرینــی	موتــور	محرکــه	توســعه	اقتصــادی	کشــورهای	توســعه	

یافتــه	و	در	حــال	توســعه	اســت.
بـه	دلیـل	نقش	و	جایـگاه	ویـژه	کارآفرینـان	در	روند	توسـعه	و	رشـد	
اقتصـادی،	بسـیاری	از	دولت	هـا	در	کشـورهای	توسـعه	یافتـه	و	
درحال	توسـعه	تـالش	می	کنند	بـا	حداکثـر	امکانات	و	بهـره	برداری	
از	دسـتاوردهای	تحقیقاتـی،	شـمار	هـر	چـه	بیشـتری	از	جامعـه	را	
کـه	دارای	ویژگی	هـای	کارآفرینـی	هسـتند	بـه	آموزش	در	راسـتای	
کارآفرینـی	و	فعالیت	هـای	کارآفرینانـه	تشـویق	و	هدایـت	کننـد.

ــی	کشــور،	یکــی	از	بهتریــن	راه	هــای	 ــه	شــرایط	کنون ــا	توجــه	ب ب
موجــود	در	راســتای	برطــرف	ســاختن	کاهــش	وابســتگی	جوامــع	
اســالمی	بــه	غــرب	و	حفــظ	اســتقالل	و	پافشــاری	بــر	ارزش	هــای	

ــر	خــود	اقتصــاد	مقاومتــی	اســت.	 حاکــم	ب
ــرای	 ــر	معظــم	انقــالب	ب ــار	توســط	رهب ــن	ب ــرای	اولی ــن	واژه	ب ای
ــادی،	 ــای	اقتص ــه	ه ــام	عرص ــمنان	در	تم ــم	دش ــت	از	تهاج صیان
ــل	 ــای	عم ــوان	راهنم ــه	عن ــدی	و...	ب ــی،	تولی ــی،	فرهنگ اجتماع
همــه	مســئوالن	و	مــردم	در	برابــر	فشــارها	و	تهدیــدات	دشــمنان	به	
عنــوان	ایــده	ای	مبتکرانــه	و	بســیار	خالقانــه	مطــرح	شــده	اســت.
ــن	 ــم	تری ــن	و	مه ــی	تری ــی	از	اصل ــوان	یک ــه	عن ــی	ب کارآفرین
ــادی	 ــعه	اقتص ــی	توس ــه	اصل ــروز	و	محرک ــای	ام ــات	دنی موضوع
محســوب	مــی	شــود	و	نقــش	آن	در	نــوآوری	یــا	ایجــاد	فضاهــای	

ــت. ــن	اس ــگان	روش ــر	هم ــب	وکار	ب ــد	کس جدی

مسئوالن یار کارآفرینان باشند
براســتی	چقــدر	مــا	در	کشــور	بــه	کارآفرینــان	توجــه	داریــم	و	آیــا	
از	آنهــا	حمایــت	مــی	کنیــم؟	یکــی	از	درخواســت	های	کارآفرینــان	
ایــن	اســت	کــه	مســئوالن	همیشــه	یــار	و	یــاور	مــا	باشــند	و	ایــن	

موضــوع	تنهــا	در	مناســبت	هــای	خاصــی	نباشــد.
ابراهیــم	آســیایی	مدیرعامــل	شــرکت	کوثــر	یکــی	از	کارآفرینانــی	
اســت	کــه	خواســتار	حمایــت	مســئوالن	از	کارآفرینــان	اســت.	وی	
گفــت:	ایــن	شــرکت	در	زمینه	محصــوالت	گلخانــه	ای	و	کشــاورزی	
ــای	 ــال	موفقیت	ه ــن	۱۴	س ــت	و	در	ای ــت	اس ــه	فعالی ــغول	ب مش

ارزشــمندی	در	ســطح	ملــی	و	اســتانی	کســب	کــرده	اســت.

آسـیایی	افـزود:	در	این	مدت	تـالش	شـد	از	دانش	و	تکنولـوژی	روز	
دنیـا	و	آمـوزش	نیروی	انسـانی	به	نحـو	مطلوب	اسـتفاده	کنـم	و	به	

حمـد	اهلل	زمینـه	اشـتغال	۳۰۰	نفر	را	فراهم	شـده	اسـت.
آســیایی	از	مســئوالن	انتظــار	دارد	از	کارآفریــن	و	تعاونی	هــای	برتــر	

اســتان	حمایــت	شــود	تــا	آنهــا	بیشــتر	تشــویق	و	ترغیب	شــوند.
	

ضرورت حمایت از کارآفرینان
حســن	اســماعیلی	مدیرعامــل	شــرکت	تعاونــی	بیــرم	کشــت	نیــز	
در	کــه	در	حــوزه	خدمــات	مهندســی	و	منابــع	طبیعــی	فعالیــت	دارد	
یکــی	از	موفقیت	هــای	خــود	را	اســتفاده	از	تــوان	فنــی	و	مهندســی	

کارشناســان	و	ایجــاد	اشــتغال	عنــوان	کــرد.
اســماعیلی	بــا	بیــان	اینکــه	تاکنــون	5۰	شــغل	ایجــاد	کــرده	اســت،	

بــر	ضــرورت	حمایــت	از	کارآفرینــان	نیــز	تاکیــد	کــرد.

کارآفرینان تشویق شوند
ــوزه	 ــال	در	ح ــه	۱۷	س ــر	ک ــتاقان	هن ــرکت	مش ــل	ش ــر	عام مدی
صنایــع	دســتی	مشــغول	بــه	فعالیــت	اســت	گفــت:	ســاالنه	بیــش	
از	5۰	شــغل	ایجــاد	می	شــود	و	برگــزاری	دوره	هــای	آموزشــی	زیــر	

ــراث	فرهنگــی	در	دســتور	کار	اســت. نظــر	می
ــاال	 ــر	ب ــالوه	ب ــردم	ع ــالش	ک ــدت	ت ــن	م ــزود:	در	ای ــری	اف صف
بــردن	کیفیــت	کالس	هــای	کیفیــت	کاال	نیــز	افزایــش	بدهــم	و	به	

ــم. حمــد	اهلل	در	زمینــه	صــادرات	نیــز	موفــق	بودی
ــتان	از	 ــر	شهرس ــئوالن	ه ــم	مس ــار	داری ــد:	انتظ ــادآور	ش وی	ی
ــع	دســتی	خــود	شهرســتان	و	اســتان	اســتفاده	 محصــوالت	صنای

ــوند. ــویق	ش ــت	و	تش ــا	حمای ــا	آنه ــد	ت کنن
	

فعالیت های کارآفرینان حمایت می شود
ــانی	 ــع	انس ــعه	مناب ــادی	و	توس ــور	اقتص ــی	ام ــاون	هماهنگ مع

ــن	 ــی	از	مهمتری ــت:	یک ــار	داش ــهر	اظه ــتاندار	بوش اس
ــت	 ــتغال	اس ــئله	اش ــا	مس ــه	م ــروز	جامع ــکالت	ام مش
کــه	تــالش	داریــم	بــا	توســعه	اشــتغال	ایــن	مشــکالت	

ــم. را	بکاهی
ــم	و	 ــیار	مه ــش	بس ــه	نق ــاره	ب ــا	اش ــر	ب ــعید	زرین	ف س
ــان	در	توســعه	فضــای	کســب	و	کار	 تاثیرگــذار	کارآفرین
ــه	 ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ــرد:	ب ــان	ک ــادی	بی ــق	اقتص و	رون
ــه	 ــد	ب ــتند	می	توانن ــه	هس ــب	تجرب ــان	صاح کارآفرین
ــق	اقتصــادی	 ــدن	فضــای	کســب	و	کار	و	رون ــر	ش بهت

ــد. ــک	کنن ــور	کم کش
وی	از	تــالش	ویــژه	بــرای	حمایــت	از	فعالیت	هــای	کارآفرینــان	در	
اســتان	بوشــهر	خبــر	داد	و	خاطرنشــان	کــرد:	از	اجــرای	طرح	هــای	
اشــتغال	زایی،	کارآفرینــی	و	توســعه	فضــای	کســب	و	کار	بــه	

ــم. ــت	می	کنی ــژه	حمای ــورت	وی ص
معــاون	اســتاندار	بوشــهر	بــا	بیــان	اینکــه	آمــوزش	یکــی	از	
ــه	 ــت،	ادام ــی	اس ــعه	کارآفرین ــرای	توس ــا	ب ــن	راهکاره مهمتری
ــه	 ــد	ک ــه	ای	باش ــه	گون ــد	ب ــه	بای ــنین	مدرس ــا	از	س داد:	آموزش	ه
دانش	آمــوزان	براســاس	توانمنــدی	و	مزیــت	هــر	منطقــه	بــه	دنبــال	
ــود	 ــرای	خ ــغل	ب ــاد	ش ــر	ایج ــالوه	ب ــه	ع ــند	ک ــغل	هایی	باش ش

ــد. ــم	کنن ــز	فراه ــران	را	نی ــرای	دیگ ــغل	ب ــه	ش زمین
ــی	 ــش	کارآفرین ــی	در	بخ ــای	دولت ــه	حمایت	ه ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــه	راهنمایی	هــای	 ــا	ارائ ــز	ب گفــت:	دولــت	در	زمینــه	کارآفرینــی	نی
الزم،	مشــاوره	و	تســهیالت	صنــدوق	کارآفرینــی	و	بانک	هــا	

ــد. ــام	می	ده ــش	انج ــن	بخ ــت	الزم	را	از	ای حمای
	

توسعه کارآفرینی نیازمند مهارت افزایی
حمایت	هــای	مســئوالن	از	کارآفرینــان	بــه	تنهایــی	جوابگو	نیســت	
و	افــرادی	کــه	خواســتار	ایجــاد	شــغل	و	کارآفرینــی	بــرای	خــود	و	
دیگــران	هســتند	بایــد	آموزش	هــای	الزم	را	بــه	صــورت	حرفــه	ای	

و	تخصصــی	فــرا	بگیرنــد.
ــا	 ــز	ب ــهر	نی ــتان	بوش ــی	اس ــاه	اجتماع ــاون،	کار	و	رف ــرکل	تع مدی
ــعه	 ــت:	توس ــار	داش ــان	اظه ــژه	از	کارآفرین ــت	وی ــر	حمای ــد	ب تاکی
اشــتغال	نیازمنــد	کارآفرینــی	اســت	و	در	ایــن	مســیر	بایــد	آمــوزش	

ــه	شــود. ــای	مناســب	ارائ ه
حمیدرضــا	پنــاه	از	اجــرای	طرح	هــای	کارآفرینــی	در	مراکــز	
آمــوزش	مهارتــی	اســتان	بوشــهر	خبــر	داد	و	افــزود:	مهارت	آمــوزی	
پلــی	میــان	دانــش	و	کســب	وکار	اســت	و	بــرای	تحقــق	اهــداف	مد	

نظــر	بایــد	آمــوزش	را	توســعه	دهیــم.
وی	تصریـح	کرد:	کسـب	مهارت	و	مهـارت	افزایی	بـه	کارجو	اعتماد	
بـه	نفس	داده	و	سـبب	به	وجـود	آمدن	فعالیـت	بهتر	او	شـده	و	زمینه	
خالقیـت	و	نـوآوری	را	فراهم	آورده	و	گاهـی	می	توانـد	در	ارائه	ایده	و	

ابتـکار	جدید	در	حـوزه	اقتصاد		موفق	شـود.
مدیــرکل	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	اســتان	بوشــهر	بــا	تاکیــد	بر	
نقــش	آموزش	هــای	مهارتــی	بــر	اشــتغالزایی	و	کارآفرینــی	تصریــح	
ــه	در	 ــارت	ک ــذاری	اســت	و	مه ــی	ســرمایه	گ ــوزش	نوع ــرد:	آم ک
ــه	کارگیــری	دانسته	هاســت،	کلیــد	موفقیــت	هــر	 واقــع	توانایــی	ب

بنــگاه	اقتصــادی	اســت.
وی	افـزود:	آموزش	فرهنـگ	کار،	مهارت	و	کارآفرینی	بایـد	در	دوران	
ابتدایـی	صورت	بگیرد	تـا	ذهن	کـودک	از	همان	ابتدا	بـا	این	مباحث	

آشـنا	شـود	و	در	جوانی	به	مشـکل	بیکاری	برنخورد.
کارآفرینـان	نقش	مهمی	در	رونق	اقتصادی	کشـور	و	توسـعه	بخش	
اشـتغال	دارند	و	باید	تالش	شـود	که	بـا	ارائه	خدمـات	و	حمایت	های	

مناسـب،	زمینه	رشـد	فعالیت	های	کارآفرینان	فراهم	شـود.

کارآفرینی نیازمند حمایت

 مسئوالن یار کارآفرینان باشند
 قاسم بازیاری

حمایت از تولید ملی
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در  روزهــا  ایــن  آنچــه  علی رغــم 
بســیاری از رســانه ها دربــاره بــازار و 
ــود،  ــیاه نمایی می ش ــبه س ــاف و کس اصن
ــام  ــا تم ــه ب ــی ک ــتند بازاریان ــوز هس هن
از  را  انصــاف  اقتصــادی،  فشــارهای 

بســاط خــود کــم نمی کننــد.

این	روزهــا	صفحــه	اقتصــادی	روزنامه	هــا	به	انــدازه	صفحــه	
حــوادث	،	هیجان	انگیــز،	پرمخاطــب	و	تلــخ	شــده	اســت.	احتــکار	
کاال،	اختــالس،	گران	فروشــی،	هــرج	و	مــرج	دربــازار	و	خبرهایــی	

شــاید	کوتــاه	امــا	تلــخ.
هــرروز	می	شــنویم	کــه	وضــع	بــازار	خراب	تــر	می	شــود،	
ــی	 ــه	هرقیمت ــزی	را	ب ــس	هرچی ــه	هرک ــم	ک ــرروز	می	بینی ه
کــه	می	خواهــد	می	فروشــد،	هــرروز	حــس	می	کنیــم	کــه	
عــده	ای	بخاطــر	منافــع	شــخصی	و	زودگــذر	خودشــان	اقتصــاد	

ــد. ــاد	می	دهن ــه	ب ــور	را	ب کش
مــردم	می	گوینــد	مســئوالن،	مســئوالن	می	گوینــد	مــردم؛	
ــه	 ــه	ب ــده	اند	ک ــک	ش ــم	نزدی ــه	ه ــدر	ب ــام	آنق انگشــت	های	اته
ــد.	و	کســی	کــه	می	خواهــد	اوضــاع	 ــل	دوســویه	می	مانن ــک	پ ی
فعلــی	اقتصــاد	کشــور	را	بهبــود	بخشــد،	بایــد	دقیقــا	وســط	پــل	
قــرار	بگیــرد	و	هــم	آن	طــرف	قضیــه	را	ببینــد	و	هــم	این	طــرف.
اینکــه	مســئوالن	به	فکــر	مــردم	نباشــند	و	بــرای	بیرون	کشــیدن	
ــار	 ــعار	در	اختی ــز	ش ــی	ج ــالق	طناب	های ــور	از	بات ــاد	کش اقتص
نداشــته	باشــند،	بــد	اســت.	امــا	اینکــه	مــردم	هــم	بــه	فکــر	خــود	
نباشــند،	تلــخ	اســت.	تلــخ	مثــل	ســاعت	هایی	پــس	از	زلزلــه	کــه	

ــد. ــده	دزدی	کنن ــای	ویران	ش ــر	خانه	ه ــده	ای	از	زی ع
قضیــه	همین	قــدر	صریــح	و	تنــد	اســت.	احتــکار	کاال	صرفــا	برای	
ــزی	 ــودی	اقتصــاد	کشــور،	چی ــه	قیمــت	ناب منافــع	شــخصی	و	ب
کم	تــر	از	دزدی	و	خیانــت	نــدارد.	به	هــر	روی	شــرح	قضیــه	امــروز	

کشــورمان	ایــن	اســت.	امــا	ایــن	تمــام	ماجــرا	نیســت.
ــان	آن	 ــه	مردم ــد	ک ــه	می	آی ــک	جامع ــی	ســراغ	ی شکســت	زمان
جامعــه	در	نیمــه	خالــی	لیــوان	غــرق	شــده	باشــند.	درســت	اســت	
ــئولین	و	 ــه	مس ــبت	ب ــردم	نس ــردم،	م ــه	م ــبت	ب ــردم	نس ــه	م ک
مســئولین	نســبت	بــه	مــردم	کم	اعتمادتــر	شــده	اند	و	ایــن	نتیجــه	
برخــی	انحراف	هاســت،	امــا	ایــن	را	هــم	نبایــد	فرامــوش	کــرد	که	
مخالفیــن	نظــام،	بــا	بــازوان	رســانه	ای	خــود	ســعی	دارنــد	ریشــه	
ــع	را	از	 ــد	وض ــعی	دارن ــد.	س ــاری	کنن ــا	را	آبی ــن		بی	اعتمادی	ه ای

اینــی	کــه	هســت،	بدتــر	کننــد.
در	اوضــاع	فعلــی	جامعــه	مــا – کــه حــال خوبــی هــم نــدارد – 
مضرتریــن	چیــز	همــان	ســیاه	نمایی	اســت.	همــان	کــه	سراســر	
بــازار	را	خیانــت	کار	و	محتکــر	نشــان	می	دهنــد،	همــان	کــه	القــا	
می	کننــد	دیگــر	حــالل	و	حــرام	در	کشــور	مــا	از	اهمیــت	چندانــی	
برخــوردار	نیســت.	اینکــه	دیگــر	نمی	تــوان	کاری	کــرد	و	کار	از	کار	

گذشــته	اســت.

امــا	اینگونــه	نیســت.	قــدم	زدن	در	بــازار	می	توانــد	بــه	شــما	نشــان	
ــتند	 ــی	هس ــوز	بازاریان ــا	هن ــت.	اینج ــه	نیس ــه	این	گون ــد	ک بده
کــه	همــان	ســبک	قدیمــی	خــود	یعنــی	درآوردن	نــان	حــالل	را	
ــی	 ــوان	بازاریان ــوز	می	ت ــازار	هن ــتوهای	ب ــد.	در	پس ــه	می	دهن ادام
را	پیــدا	کــرد	کــه	ســاعت	بــه	ســاعت	قیمــت	جنس	هــای	خریــد	

ــتند	... ــوز	هس ــد.	هن ــش	نمی	دهن ــان	را	افزای قدیمی	ش
حــاج	رضــا	امیــدی	مغــازه	ای	نقلــی	در	یکــی	از	راســته	های	بــازار	
تاریخــی	تبریــز	دارد،او	خواروبــار	می	فروشــد.	وارد	مغــازه	اش	
ــزان	اســت.	 ــر	چهــره	اش	آوی کــه	می	شــویم	لبخنــدی	شــیرین	ب
ایــن	لبخنــد	ایــن	روزهــا	در	بــازار	کمیــاب	شــده	اســت.	بیش	تــر	
ــه	 ــد.	بی	آنک ــی	می	رون ــراغ	گران ــالم	س ــد	از	س ــا	بع مغازه	داره
ــا	 ــد	و	این	روزه ــان	می	گوین ــال	بدش ــی	از	ح ــان	را	بپرس احوال	ش

ایــن	لبخنــد	واقعــا	کمیــاب	اســت.
»گرانــی	هســت،	ســختی	هســت،	امــا	این	هــا	دلیــل	نمی	شــوند	
ــد:	 ــح	می	ده ــا	توضی ــاج	رض ــم«.	ح ــا	بگذاری ــر	پ ــز	را	زی همه	چی
ــروش	 ــد	و	ف ــه	و	خری ــی	معامل ــه	وقت ــت	ک ــن	اس ــم	ای »کار	مه
وجدان	مــان	را	هــم	در	نظــر	بگیریــم.	متاســفانه	برخــی	از	جوانــان	
ــه	 ــد	ک ــر	نمی	کنن ــن	فک ــه	ای ــد،	ب ــت	می	کنن ــازار	فعالی ــه	در	ب ک
ــر	 ــه	بیش	ت ــت	ک ــن	اس ــان	ای ــر	و	ذکرش ــا	فک ــد،	تنه ــود	کنن س
ســود	کننــد	و	همیــن	باعــث	می	شــود	روز	بــه	روز	وضــع	

ــود.« ــر	ش ــان	بدت اقتصادم
ــی	دارم.«	 ــرای	خــودم	قانون	های ــازه	ام	ب ــن	در	مغ ــد:	»م او	می	گوی
ــا	 ــر	لوبی ــال	اگ ــرد:	»مث ــز	را	می	گی ــا	دســتمال	گــرد	و	خــاک	می ب
ــردا	 را	بخــرم		۱۰هــزار	تومــان،	۱۱هــزار	تومــان	می	فروشــم.	و	ف
ــوان	 ــه	عن ــن	را	ب ــم.	ای ــزار	می	فروش ــرم،	۱۶ه ــزار	بخ ــر	۱5ه اگ
مثــال	گفتــم	و	منظــورم	ایــن	اســت	کــه	بایــد	بــرای	ســودهایمان	

ــویم«. ــل	بش ــی	قائ چارچوب	های
شــنیده	 باربرهــا	 صــدای	 رضــا،	 حــاج	 مغــازه		 همــان	 از	
ــوی	 ــم	از	جل ــان	ه ــه	خودش ــذرد	ک ــزی	نمی	گ ــوند،	چی می	ش
ــا	 ــن.«	آن	ه ــاز	ک ــیر	رو	ب ــا	مس ــااهلل...	آق ــد:		»ی ــازه	می	گذرن مغ
ــه	 ــی	ک ــان	مبالغ ــا	هم ــد،	ب ــن	کار	را	می	کنن ــت	همی سال	هاس

می	گیرنــد. سال	هاســت	
ــرده	 ــه	ک ــش	را	احاط ــام	صورت ــرق	تم ــه	ع ــا	ک ــی	از	باربره یک
اســت،	درحالــی	کــه	نفس	هایــی	عمیــق	امــا	تنــد	تنــد	می	کشــد	
می	گویــد:	»همه	چیــز	گــران	شــده،	امــا	مــا	بــا	همــان	نرخــی	کار	

می	کنیــم	کــه	سال	هاســت«.
محمــود	آقــا	و	دوســتانش	می	گوینــد	کــه	ســختی	بــازار	را	آن	هــا	

ــا	 ــری«،	ام ــان	دیگ ــودش	را	کس ــا	س ــند	»ام ــه	دوش	می	کش ب
راضــی	هســتند؛	مثــل	بســیاری	از	راننــدگان	تاکســی.	راننــدگان	
ــاژ	 ــل	پاس ــا	مقاب ــی	ت ــان	دارای ــدای	خیاب ــه	از	ابت تاکســی	هایی	ک
امیرنــو	منتظــر	می	ماننــد	تــا	نوبت	شــان	برســد	و	مســافر	پرکننــد	

ــد. ــه	مقصــد	برون و	ب
هرچنــد	راننــدگان	تاکســی	ها	بــه	شــاکی	بــودن	معروفنــد	و	از	این	
و	آن	گلــه	و	شــکایت	دارنــد،	امــا	همین	رانندگان	تاکســی	هســتند	
کــه	موقــع	پیاده	شدنشــان	مــی	گوینــد	»خــدا	را	شــکر.	اگــر	ایــن	

نبــود	چــکار	می	کردیــم«.
ــزاده	یکــی	از	همــان	راننــدگان	ایــن	مســیر	 آقــای	یوســف	مهری
ــا	 ــد:	»شــغل		م ــا	هم	مســیر	می	شــود.	او	می	گوی ــا	م اســت	کــه	ب
ــا	گران	فروشــی	 ــکان	کم	فروشــی	ی ــه	ام ــه	ای	هســت	ک ــه	گون ب
در	آن	هــا	وجــود	نــدارد.	روزی	کــه	بــدون	اعــالم	تاکســیرانی	حتی	
۱۰۰تومــان	بــه	کرایــه	اضافــه	کنیــم،	صــدای	مــردم	درمی	آیــد.«
او	از	ســختی	ها	هــم	می	گویــد:	»اینکــه	از	صبــح	الطلــوع	
ماشــین	را	روشــن	می	کنیــم	و	در	هــوای	گــرم	و	ایــن	
ــب	 ــم	و	ش ــا	می	افتی ــان	خیابان	ه ــه	ج ــا	ب ــک	طاقت	فرس ترافی
ــا	 ــرار،	واقع ــه	تک ــن	قضی ــح	همی ــم	صب ــود	و	می	خوابی می	ش

ــت«. ــخت	اس س
از	رســانه	هایی	کــه	 آقــای	مهریــزاده	شــکایت	می	کنــد	
را	 اقتصــادی	 مفســدان	 یــا	 قاچاقچی	هــا	 فقــط	 و	 فقــط	
بــزرگ	می	کننــد:		»جامعــه	مــا	پــر	اســت	از	انســان	های	
ــد	مشــغول	 ــدون	اینکــه	صدایشــان	دربیای زحمت	کشــی	کــه	ب
ســخت	ترین	کارهــا	هســتند.	بایــد	همــه	ببیننــد.	عــده	
ای	تمــام	سعی	شــان	حفــظ	اســتقالل	کشــورمان	اســت	و	
ــر	 ــه	ب ــم	بی	آنک ــان	می	خری ــه	ج ــکالت	را	ب ــخت	ترین	مش س

ــم.« ــعار	بدهی ــه	ش ــم،	بی	آنک ــت	بگذاری ــی	من ــر	کس س
ــبه	 ــاف	و	کس ــی	از	اصن ــتند	برخ ــوز،	هس ــه	هن ــتند.	البت هس
بــازار	کــه	در	بساط	شــان	انصــاف	هــم	دارنــد.	هســتند	کســانی	
کــه	تامیــن	منافــع	خودشــان	را	در	تامیــن	منافــع	جامعــه	
ــی	 ــع	هســتند	ول ــم	قان ــه	ک ــه	ب ــد.	هســتند	کســانی	ک می	بینن
ــه	موجــود	باشــد.	در	 ــه	هم ــم	در	خان ــن	ک ــد	همی دوســت	دارن
ــوان	 ــا	دستفروشــی	می	ت ــروش	ارز	ت ــد	و	ف ــی	از	خری ــر	صنف ه
ــان	 ــئوالن	خودش ــه	مس ــرد.	البت ــدا	ک ــانی	را	پی ــن	کس همچی
ــان	 ــه	در	سخنرانی	هایش ــم	ک ــانی	داری ــن	کس ــد	چنی می	دانن
ــد	 ــم«،	می	دانن ــی	داری ــوب	و	قانع ــان	خ ــا	مردم ــد	»م می	گوین

ــد. ــدر	نمی	دانن ــا	ق ام
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قالــب  در  کارآفرینــان  فعالیــت   
ــور  ــوان کش ــان ت ــرکت های دانش بنی ش
در رویارویــی بــا تحریــم اقتصــادی را 
تقویــت می کنــد و مســعود جنانــی از 
ایــن بخــش در همــدان  کارآفرینــان 
ــت. ــته اس ــتا برداش ــن راس ــی در ای گام

کارآفرینــی	فرآینــدی	اســت	کــه	منجــر	بــه	ایجــاد	رضایتمنــدی	و	
یــا	تقاضــای	جدیــد	می	شــود،	در	واقــع	کارآفرینــی	عبــارت	اســت	از	
ــردی	از	 ــد	ایجــاد	ارزش	از	راه	تشــکیل	مجموعــه	منحصربه	ف فرآین

ــا. ــری	از	فرصت	ه ــور	بهره	گی ــع	به	منظ مناب
در	ایــن	میــان	فــردی	کــه	مســئولیت	اولیــه	وی	جمــع	آوری	منابــع	
الزم	بــرای	شــروع	کســب	وکار	اســت	و	یــا	کســی	کــه	منابــع	الزم	
بــرای	شــروع	و	یــا	رشــد	کســب	وکاری	را	بســیج	می	کنــد	و	تمرکــز	
ــد	 ــات	جدی ــا	خدم ــول	ی ــد،	محص ــعه	فرآین ــوآوری	و	توس ــر	ن او	ب

اســت	همــان	کارآفریــن	خواهــد	بــود.
ــی	 ــاخه	ای	از	کارآفرین ــان	ش ــی	دانش	بنی ــان	کارآفرین ــن	می در	ای
اســت	و	بــا	توجــه	بــه	تعریــف	و	کارکردهــای	شــرکت	های	
دانش	بنیــان،	ایــن	شــرکت	ها،	به	عنــوان	بنگاه	هــای	اقتصــاد	
ــا	 ــوع	اقتصــاد	ایف ــن	ن ــان،	نقــش	محــوری	در	ســاختار	ای دانش	بنی

می	کننــد.

ــرای  ــبی ب ــت مناس ــان ظرفی ــرکت های دانش بنی ش
روبــه رو شــدن بــا شــرایط تحریــم را دارا هســتند

ــود	و	 ــای	خ ــه	ویژگی	ه ــه	ب ــا	توج ــان،	ب ــرکت	های	دانش	بنی ش
پویایــی	و	تطبیــق	بــا	شــرایط	محیــط	پیرامونــی	و	انعطاف	پذیــری	
بــاال،	ظرفیــت	مناســبی	بــرای	روبــه	رو	شــدن	بــا	شــرایط	تحریــم	را	

دارا	هســتند.	
ــر	اســاس	شایسته	ســاالری	 ــروت	ب ــر	ث ــع	عادالنه	ت همچنیــن	توزی
در	چنیــن	شــرکت	هایی،	تأثیــر	زیــادی	در	عدالــت	اقتصــادی	دارد	و	
ــودن	ایــن	شــرکت	ها،	 ــر	ب ــه	توانمندت ــا	توجــه	ب از	ســوی	دیگــر،	ب
ــا	شــرکت	های	ســنتی،	ســبب	افزایــش	بهــره	وری	و	 در	مقایســه	ب

ــی	واگذارشــده	خواهــد	شــد.	 کارآمــدی	شــرکت	های	دولت
بــا	توجــه	بــه	این	کــه	یکــی	از	عوامــل	اساســی	رشــد	تولیــد	ســرانه		
ــان	 ــادی	دانش	بنی ــای	اقتص ــان	و	بنگاه	ه ــاد	دانش	بنی ــی،	اقتص مل
اســت،	یکــی	از	راهکارهــای	اساســی	خودکفایــی	پایــدار	در	
ــش	بهــره	وری	 ــاوری	و	افزای ــای	فن محصــوالت	اســتراتژیک،	ارتق
ــعه		 ــاد	و	توس ــودن	اقتص ــان	نم ــق	دانش	بنی ــد	از	طری ــل	تولی عوام

شــرکت	های	دانش	بنیــان	اســت.	
یکــی	از	اساســی	ترین	زیرســاخت	های	اقتصــاد	دانش	بنیــان	و	
ــرمایه		 ــان،	س ــرکت	های	دانش	بنی ــتراتژی	ش ــق	اس ــاز	تحق پیش	نی
انســانی	خــالق،	نــوآور	و	دانشــی	اســت	کــه	بــا	توجــه	بــه	ترکیــب	
جمعیتــی	کشــور	و	جمعیــت	بــاالی	جوانــان	تحصیل	کــرده	و	
ــرمایه		 ــن	س ــن	و	باارزش	تری ــوان	بزرگ	تری ــانی	به	عن ــروی	انس نی

کشــور،	بایــد	موردتوجــه	قــرار	گیــرد.
ــان	در	 ــز	شــماری	از	کارآفرین ــدان	نی ــتان	هم ــان	در	اس ــن	می در	ای
ــی	یکــی	از	 ــد	کــه	مســعود	جنان ــان	فعالیــت	دارن بخــش	دانش	بنی

ــان	اســت. ــن	کارآفرین ای
ــکا	 ــی	از	کشــور	امری ــع	هوای ــل	رشــته	صنای ــه	فارغ	التحصی وی	ک
ــور	را	از	واردات	 ــرد	کش ــتگاهی	منحصربه	ف ــد	دس ــا	تولی ــت	ب اس

ــت. ــرده	اس ــاز	ک ــتگاهی	بی	نی ــن	دس این	چنی

از ابتــدای دوران دانشــجویی بــه دنبــال ایــده 
بــودم نــو  پردازی هــای 

ــو	 ــتگاه	۴	کاره	تســت،	شستش ــه	دس ــان	اینک ــی	بابی ــعود	جنان مس

ــور	 ــه	موت ــن	کهن ــک	و	روغ ــس	اتوماتی ــن	گیربک ــض	روغ و	تعوی
خودروهــای	ســبک	و	ســنگین	را	بــه	تولید	رســانده	اســت،	گفــت:	از	
ابتــدای	دوران	دانشــجویی	بــه	دنبــال	ایــده	پردازی	هــای	نــو	بــودم.
وی	بابیــان	اینکــه	همیشــه	بــه	فراخــور	فرهنــگ	ایرانــی	بــه	فکــر	
ــران	 ــش	ای ــم	پی ــال	و	نی ــت:	دو	س ــتم،	گف ــد	هس ــدات	جدی تولی
واردکننــده	دســتگاه	تعویــض	روغــن	اتوماتیــک	گیربکــس	بــود	و	

دســتگاه	را	از	چیــن	وارد	می	کــرد.
ــی	 ــاال	و	کار	آی ــتگاه	ب ــن	دس ــت	ای ــه	قیم ــان	اینک ــی	بابی جنان
ــی	و	 ــده	طراح ــش	ای ــال	پی ــه	داد:	از	2	س ــود،	ادام ــن	ب آن	پایی
اجــرای	دســتگاه	۴	کاره	بــه	ذهنــم	رســید	و	پــس	از	یــک	ســال	
ــض	روغــن	گیربکــس	 دســتگاه	۴	کاره	تســت،	شستشــو	و	تعوی
اتوماتیــک	و	روغــن	کهنــه	موتــور	خودروهــای	ســبک	و	ســنگین	

ــاختم. را	س
وی	بابیــان	اینکــه	هم	اکنــون	ایــن	دســتگاه	بــه	تولیــد	
رســیده	اســت،	گفــت:	پــس	از	تولیــد	اولیــه	تعــداد	۴	دســتگاه	
ــا	 ــم	ت ــتقر	کردی ــا	مس ــر	خودروه ــز	تعمی ــدی	را	در	مراک تولی
ــه	 ــی	ک ــی	احتمال ــرات	جزئ ــا	تغیی ــتفاده	از	آن	ه ــن	اس ضم
کارایــی	دســتگاه	را	بهتــر	می	کــرد	شناســایی	و	بــر	روی	

ــم. ــال	کنی آن	اعم

به دنبال تولید نیمه انبوه دستگاه هستیم
جنانــی	بابیــان	اینکــه	نتیجه	هــا	جمــع	آوری	و	بــر	روی	کار	نهایــی	
ــردن	 ــس	از	کار	ک ــی	پ ــب	جزئ ــری	معای ــت:	یکس ــد،	گف ــرا	ش اج
ــوم	و	 ــارک	عل ــون	در	پ ــد	و	هم	اکن ــع	ش ــخص	و	رف ــتگاه	مش دس
ــوه	 ــه	انب ــد	نیم ــال	تولی ــه	دنب ــده	و	ب ــدان	مستقرش ــاوری	هم فن

ــتیم. ــتگاه	هس دس
ــده	۴	بخــش	 ــدی	بن ــان	اینکــه	دســتگاه	تولی ــن	بابی ــن	کارآفری ای
ــک	 ــه	ی ــا	ب ــی	تنه ــتگاه	واردات ــه	دس ــرد	درحالی	ک ــی	گی را	دربرم
ــر	 ــز	تعمی ــر	در	مراک ــال	حاض ــت:	در	ح ــت،	گف ــش	می	پرداخ بخ
خــودرو	بــرای	هــر	یــک	از	ایــن	۴	بخــش	یــک	دســتگاه	جداگانــه	
ــل	25	 ــوع	حداق ــا	درمجم ــت	آن	ه ــه	قیم ــود	ک ــتفاده	می	ش اس

ــود. ــامل	می	ش ــان	را	ش ــون	توم میلی
وی	بابیــان	اینکــه	دســتگاه	تولیــدی	بنــده	طــرح	نــو	و	جدیــد	اســت	
و	تولیــد	هــر	یــک	عــدد	از	آن	حداکثــر	۱۰	میلیــون	تومــان	هزینــه	
تولیــد	دارد،	گفــت:	ایــن	دســتگاه	فضــای	کمتــری	را	در	تعمیــرگاه	

ــد. ــود	اختصــاص	می	ده ــه	خ ب
ــرد	 ــاره	ک ــز	اش ــتگاه	نی ــن	دس ــتفاده	از	ای ــای	اس ــه	مزای وی	ب

ــه	 ــاز	ب ــر	نی ــتگاه	دیگ ــن	دس ــتفاده	از	ای ــا	اس ــه	ب ــان	اینک و	بابی
ــازن	 ــت:	مخ ــت،	گف ــاد	نیس ــرس	ب ــتگاه	کمپ ــتفاده	از	دس اس
تخلیــه	روغــن	نــو	و	کهنــه	نیــز	در	بــاالی	دســتگاه	مستقرشــده	
ــی	روغــن	را	مشــاهده	 ــد	تعویــض	و	جایگزین و	مشــتری	می	توان

ــد. کن
وی	بابیــان	اینکــه	ایــن	دســتگاه	شستشــوی	مــدار	کنتــرل	کیفیــت	
روغــن	ماشــین	را	انجــام	می	دهــد،	گفــت:	خوشــبختانه	پتانســیل	
ــه	کشــورهای	حــوزه	 ــن	دســتگاه	و	صــادرات	آن	ب ــوه	ای ــد	انب تولی

خلیج	فــارس	وجــود	دارد.
ــه	و	کار	 ــم	کــه	تســهیالت	گرفت ــال	آنی ــه	دنب ــان	اینکــه	ب وی	بابی
را	باقــدرت	بیشــتری	پیــش	ببریــم	امــا	در	ایــن	مســیر	مشــکالتی	
وجــود	دارد،	گفــت:	تســهیالت	درخواســتی	بــرای	ادامــه	کار	
بازپرداختــی	۶	ســاله	دارد	و	بــر	همیــن	اســاس	از	بنــده	خواسته	شــده	
مکانــی	کــه	بــرای	انجــام	کار	اجــاره	می	کنــم	۶	ســاله	باشــد	و	ایــن	
ــی	 ــت	و	کس ــاله	اس ــا	یک	س ــه	اجاره	نامه	ه ــت	ک ــه	اس درحالی	ک
ــه	مــدت	۶	ســال	نیســت. ــه	اجــاره	دادن	مــکان	خــود	ب حاضــر	ب

جنانــی	بابیــان	اینکــه	۶۰۰	میلیــون	تومــان	تســهیالت	درخواســت	
کرده	ایــم	تــا	تولیــد	انبــوه	را	شــروع	کنیــم،	گفــت:	اگــر	بــه	تولیــد	
انبــوه	برســیم	مصــرف	داخــل	را	در	فــاز	اول	جوابگــو	خواهیــم	بــود	

چراکــه	مدیریــت	تولیــد	اولویــت	اســت.
ــران	 ــازار	ای ــیل	ب ــد	از	پتانس ــرای	تولی ــه	ب ــان	اینک وی	بابی
ــه	 ــل	تهی ــاز	را	از	داخ ــات	موردنی ــم	و	قطع ــتفاده	می	کنی اس
خواهیــم	کــرد	تــا	ضمــن	اشــتغال	زایی	بــرای	عــده	ای	
نکنیــم،	 پرداخــت	 واردات	 بــرای	 اضافه	تــری	 هزینــه	
گفــت:	در	برنامه	ریــزی	انجام	شــده	تولیــد	۱۰۰	دســتگاه	

اســت. پیش	بینی	شــده	
لیزینــگ	 دولــت	 و	 جامعــه	 از	 انتظاراتــش	 توضیــح	 در	 وی	
ــدرت	 ــه	ق ــان	اینک ــد	و	بابی ــتار	ش ــدی	را	خواس ــتگاه	های	تولی دس
ــتگاه	ها	را	از	 ــد	دس ــت	می	توان ــت	و	دول ــن	اس ــردم	پایی ــد	م خری
ــای	 ــار	تعمیرگاه	ه ــاطی	در	اختی ــورت	اقس ــداری	و	به	ص ــا	خری م
خــودرو	قــرارداد،	گفــت:	ایــن	اتفــاق	تأمیــن	ســرمایه	در	گــردش	مــا	

ــت. ــد	داش ــراه	خواه را	هم
بــا	ایــن	تفاســیر	آنچــه	مســلم	اســت	اینکــه	بــا	توانمنــد	کــردن	و	
تشــویق	و	زمینه	ســازی	فعالیــت	کارآفرینــان	در	قالــب	شــرکت	های	
دانش	بنیــان،	کشــور	تــوان	رویارویــی	بــا	هرگونــه	تهدیــد	و	تحریــم	
اقتصــادی	را	خواهــد	داشــت	بنابرایــن	بایــد	حمایــت	از	ایــن	گــروه	

اولویــت	باشــد.

شرکت های دانش بنیان ظرفیتی برای رویارویی با تحریم اقتصادی

پروین  قادری 
دانشمند

حمایت از تولید ملی
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 کرکــره مغــازه را بــه امید کســب 
روزی حــال بــاال مــی زنــد »بســم 
اهلل« ... همیــن یعنــی عزمــش را 
جــزم کــرده تــا لقمــه ای نــان بــدون شــبهه ســر ســفره اش 

بگــذارد چــه کــم و چــه زیــاد.

کرکــره	مغــازه	را	بــه	امیــد	کســب	روزی	حــالل	بــاال	مــی	زنــد	»بســم	
اهلل«	...	همیــن	»بســم	اهلل«	یعنــی	عزمــش	را	جــزم	کــرده	تــا	لقمــه	ای	
نــان	بــدون	شــبهه	ســر	ســفره	اش	بگــذارد	چــه	کــم	و	چــه	زیاد.مهــم	
ایــن	اســت	کــه	حــالل	باشــه	شــاید	ایــن	عبــارت	را	ایــن	روزهــا	کمتــر	
ــالل	 ــالل	را	ح ــه	روزی	ح ــی	ک ــتند	آدم	های ــوز	هس ــا	هن ــنویم	ام بش

بســیاری	از	مشــکالت	مــی	داننــد.
ــر	برکــت	 ــد	ســحرخیز	باشــی	و	صــادق،	روزی	ات	پ همچنــان	معتقدن
مــی	شــود.	ایــن	آدم	هــای	بــی	غــل	و	غــش	حســاب	کتــاب	دارنــد	و	
طــرف	حسابشــان	آن	روزی	ده	الیتناهــی	اســت.	آن	هــا	بــه	کــم	و	زیاد	
درآمدشــان	نمــی	نگرنــد	بلکــه	بــه	برکــت	آن	مــی	اندیشــند	کــه	فراتــر	

از	مقــدار	مــادی	اســت	و	ورای	درک	بســیاری	از	کاســبان
روزی	حــالل	را	در	ســودی	دو	ســویه	مــی	جوینــد	نــه	منفعــت	یکطرفه	
از	بــرادر	مســلمان	خــود.	اینهــا	گاه	در	معاملــه	زیــان	هــم	مــی	کننــد	اما	
بهــای	غــش	نکــردن	در	معاملــه	را	بیــش	از	ایــن	هــا	مــی	داننــد.	آنهــا	
درک	کــرده	انــد	نبایــد	بــه	هیــچ	بهانــه	ای	حتــی	قحطــی،	جنــس	یــا	
خدمتــی	را	بیــش	از	بهــای	واقعــی	اش	بفروشــند،	ظاهــر	و	باطــن	کاال	
ــه	 ــه	بهان ــد	ب و	خدمتشــان	یکــی	اســت	،احتــکار	و	کــم	فروشــی	ندارن
ــل	نمــی	 ــدار	تحمی ــه	خری ــول	خــرد	آدامــس	و	شــکالت	ب نداشــتن	پ
کننــد	و	ترازوهایشــان	مثــل	اعتقاداتشــان	دقیــق	و	اســتاندارد	اســت.

ــه	دریافــت	کــرده	کــه	 ــرت	شــده	و	مبلغــی	را	اضاف بارهــا	حواســش	پ
حتــی	مشــتری	هــم	متوجــه	آن	نشــده	امــا	بالفاصلــه	در	پــی	مشــتری	
ــس	داده.	گاه	آن	را	در	 ــازاد	را	پ ــغ	م ــت	مبل ــب	حاللی ــا	طل ــه	و	ب رفت

ــه	. ــات	انداخت ــدوق	صدق صن
ــن	 ــرده	و	حس ــز	ک ــی	ارزش	پرهی ــاروای	کاالی	ب ــغ	ن ــق	و	تبلی از	تمل
ــت	 ــرده	اس ــت	ک ــف	رعای ــه	طی ــش	در	هم ــتری	های ــا	مش ــق	را	ب خل
شــرایط	مالــی	مشــتری	را	درک	کــرده	و	تــا	حــد	امــکان	از	تخفیفــات	

ــرده	اســت. ــغ	نک ــک	دری و	کم
ــهر	 ــز	ش ــدان	مرک ــبزه	می ــال	۴۸	در	س ــه	از	س ــردی	ک ــان	پیرم پروانی
زنجــان	مغــازه	خواروبــار	فروشــی	دارد،	مغــازه	ای	کــه	هنــوز	با	گذشــت	
ــی	 ــوی	کهنگ ــت.	ب ــرده	اس ــظ	ک ــود	را	حف ــنتی	خ ــکل	س ــالها	ش س
ــاس	اســت	فضــای	دلچســب	و	 ــوی	اجن ــا	ب ــه	ب ــه	آمیخت ــوازی	ک دلن

ــد. ــم	مــی	زن نوســتالژی	رق
پروانیـان	که	با	راهنمایی	یکی	از	آشـنایان	به	سـراغش	رفتیم،	عالقه	ای	
بـه	مصاحبه	نـدارد	و	بـا	همان	روحیـه	خـاص	زنجانی	هـای	اصیل،	می	
گویـد:	دیگر	انصاف	نمانـده،	از	زمانی	که	ربا	لباس	رسـمی	بـه	تن	کرد	و	

حالل	شـد	دیگر	انصـاف	در	جامعه	نمانده	اسـت.
ــی	 ــا	حــرام	اســت،	م ــرآن	رب ــوده	ق ــه	فرم ــه	اینکــه	ب ــا	اشــاره	ب وی	ب
افزایــد:	چطــور	مــی	شــود	کــه	از	یــک	طــرف	مــی	گوئیــم	مســلمان	
هســتیم	و	از	طــرف	دیگــر	فرمــان	قــرآن	را	رعایــت	نمــی	کنیــم	و	بانک	

هــا	بــا	تبلیغــات	گســترده	ســودهای	کالن		مــی	دهنــد.
ــا	بیــان	اینکــه	امــروز	دروغ	و	بــی	انصافــی	در	 ــازاری	زنجانــی	ب ایــن	ب
جامعــه	زیــاد	شــده	اســت،	ادامه	مــی	دهــد:	در	جامعــه	ای	کــه	دروغ	زیاد	

شــود	آن	جامعــه	دیگــر	بــه	جایــی	نمــی	رســد.
پروانیــان	بــا	یــادآوری		کســب	هــای	گذشــته،	بــه	رعایــت	انصــاف	در	
کســب	و	کارهــای	ایــام	نــه	چنــدان	دور	اشــاره	کــرده	و	مــی	افزایــد:	در	
گذشــته	نــه	چنــدان	دور	همــه	چیــز	در	جــای	خــود	بــود	و	همــه	احتــرام	
هــم	را	داشــتند	و	کاســبی	کــه	یــک	تــک	تومانــی	پولــش	اضافــه	مــی	
ــی	 ــول	حرام ــا	پ ــی	شــد	ت ــودن	آن	م ــا	حــالل	ب ــر	حــرام	ی شــد	پیگی

قاطــی	مالــش	نشــود.
بــه	گفتــه	پروانیــان	متاســفانه	برخــی	از	کاســب	هــا	تنهــا	فکرشــان	این	
اســت	کــه	چگونــه	و	به	هــر	قیمتــی	جیبشــان	را	پر	کننــد.	بــدون	اینکه	

منشــأ	و	حــرام	و	حــالل	بــودن	آن	را	در	نظــر	بگیرنــد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	رونــد	موجــود	در	زمینــه	نبــود	انصــاف	در	کاســبی	

هــا	روزبــه	رو	زیــاد	مــی	شــود،	ادامــه	مــی	دهــد:	ربــا	از	یــک	طــرف	و	
از	طــرف	دیگــر	گرانــی	روز	بــه	روز	باعــث	مــی	شــود	انصــاف	و	عدالــت	
در	کســب	روزی	حــالل	کمرنــگ	شــود	و	در	برخــی	مــوارد	نــرخ	هــای	

غیرمنصفانــه	روز	بــه	روز	افزایــش	نامعقــول	داشــته	باشــد.
پروانیــان	مــی	گویــد:	اگــر	مغــازه	داری	بگویــد	طــی	دهــه	هــای	اخیــر	
توانســته	اســت	ترقــی	کنــد	من	بــاور	نمــی	کنــم		بــرای	اینکــه	کاالیی	
را	کــه	۹	تومــان	فروختــه	ام،	خواســته	ام	بخــرم	۱۰	تومــان	بــوده	اســت	
ــه	ســاده	و	سرانگشــتی	نمــی	 ــا	معادل ــا	انصــاف	ب و	کاســب	واقعــی	و	ب

توانــد	در	ایــن	بــازار	ترقــی	کنــد.
وی	اجـاره	بهـای	سـنگین		مغـازه	های	بـازار	و	سـایر	مراکز	خرید	شـهر	
زنجـان	را	عامـل	دیگـر	روند	افسارگسـیخته	گرانی	هـا	در	بـازار	می	داند	
و	مـی	گویـد:	مغـازه	داری	که	ماهانـه	۶	میلیون	تومـان	اجاره	مغـازه	اش	
اسـت	بـرای	پرداخـت	اجاره	بهـا	و	کسـب	سـود،	افزایش	قیمـت	زیادی	

بـرای	فـروش	کاالهـای	خـود	در	نظر	مـی	گیرد.
پروانیــان	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	کاســب	در	هــر	شــرایط	بایــد	انصــاف	را	
در	نظــر	بگیــرد	و	یقیــن	داشــته	باشــد	کــه	حســاب		و	کتابــی	در	آن	دنیا	
ــون	 ــد:	از	ســال	۴۸	تاکن ــد	پاســخگو	باشــد،	مــی	افزای هســت	کــه	بای
مغــازه	دار	اســت	و	تاکنــون	چنــن	روند	افســار	گســیخته	گرانــی	را	حتی	

در	زمــان	جنــگ	۸	ســاله	ایــران	و	عــراق	ندیــده	اســت.
وی	بــا	یــادآوری	اینکــه	در	زمــان	جنــگ	هشــت	ســاله	نیــز	همــه	چیــز	
ســرجای	خــودش	بــود	و	گرانــی	هــای	افسارگســیخته	وجــود	نداشــت،	
ــی	 ــردم	خیل ــراق،	م ــران	و	ع ــگ	ای ــان	جن ــود:	در	زم ــی	ش ــر	م متذک
ــت	 ــود	وضعی ــرای	بهب ــز	ب ــا	نی ــود	و	کاســب	ه ــه	هــم	ب حواسشــان	ب
ــرای	پشــتیبانی	 ــاف	ب ــد	و	اصن معیشــتی	جامعــه	همــکاری	مــی	کردن
جبهــه	هــا	کمــک	مــی	کردنــد	و	در	داخــل	شــهرها	نیــز	اصنــاف	قیمت	

هــا	را	افزایــش	نمــی	دادنــد.
ــا	خــواری	و	 ــاز	متذکــر	مــی	شــود	کــه	حــرام	خــوری	و	رب ــان	ب پروانی
اینکــه	برخــی	هــا	خودخــواه	هســتند	باعــث	شــده	جامعــه	بــا	چالــش	

ــی	مواجــه	باشــد. ــد	گران هــای	بزرگــی	همان
یــک		مغــازه	دار	زنجانــی	کــه	5۰	ســال	اســت	در	بــازار	تاریخــی	زنجان	
مشــغول	بــه	فعالیت	اســت،	وجــود	انصــاف	در	معاملــه	را	عامــل	مهم	در	
بابرکــت	بــودن	روزی	و	افزایــش	ثــروت	عنــوان	مــی	کنــد	و	مــی	گوید:	
مالــی	کــه	بــا	ســدهای	غیــر	منطقــی	و	نامشــروع	باشــد	مطمنــا	یــک	

روز	را	از	بیــن	خواهــد	رفــت.
ــه	خاطــره	ای	از	کســب	 ــان	شــود	ب ــود	اســمش		بی ــل	نب ــه	مای وی	ک
درآمــد	نامشــروع	و	حــرام	اشــاره	کــرده	و	مــی	گویــد:	فــردی	در	شــهر	
زنجــان	در	کســب	و	کار	خــود	مــال	حــرام	مخلــوط	کــرد	و	در	نهایــت،	از	

مــال	خــود	هیــچ	خیــری	ندیــده	و	ســود	نبــرده.
ــا	وجــود	گرانــی	ارز	و	نبــود	 ــا	بیــان	اینکــه	ب ایــن	مغــازه	دار	زنجانــی	ب
ــرد	و	 ــتفاده	ک ــوء	اس ــده	س ــش	آم ــد	از	فضــای	پی ــازار	نبای ــات	در	ب ثب
ــی	 ــان	قدیم ــد:	بازاری ــی	افزای ــود،	م ــاوت	ب ــی	تف ــردم	ب ــه	م نســبت	ب
زنجــان	همــواره	شــاهد	چنیــن	اوضاعــی	در	بــازار	بودنــد	ولــی	هرگــز	

ــه	 ــه	جامع ــی	را	ب ــا،	گران ــت	ه ــش	قیم ــا	افزای ــد	ب ــرده	ان ــالش	نک ت
ــد. ــل	کنن تحمی

ــه	 ــان	ک ــتان	زنج ــاف	اس ــاق	اصن ــس	ات ــوی	رئی ــود	موس ــید	محم س
ــد:	تراشــکاری	شــغلی	یــدی	و	ســخت	 تراشــکار	اســت	نیــز	مــی	گوی
اســت	و	همیشــه	صبــح	کــه	کار	خــودم	را	شــروع	مــی	کنــم	،	بــا	خــود	
مــی	گویــم	بهتــر	اســت	ســفره	ام	خالــی	باشــد	ولــی	خالــص	و	پــاک	

ــگ	و	حــرام. ــا	اینکــه	رنگارن باشــد	ت
موســوی	بــا	بیــان	اینکــه	محــور	اعتقــادت	اصنــاف	زنجــان	توجــه	بــه	
حــرام	و	حــالل	بــودن	روزی	اســت،	مــی	گویــد:	جامعه	بــه	گونــه	ای	در	
حــال	حرکــت	اســت	کــه	مــوج	گرانــی	هــا	کســب	روزی		حــالل	را	بــا	

مشــکل	مواجــه	کــرد	و	مــردم	دچــار			مشــکل	شــده	انــد.
ــه	ای	شــده	کــه	کســب	 ــه	گون ــا	بیــان	اینکــه	شــرایط	جامعــه	ب وی	ب
روزی	حــالل	بــا	خطــر	مواجــه	و	برخــی	ســودجوها	بــا	ایجــاد	مشــاغل	
کاذب،	کاســبی	هــای	حــالل	را	بــا	چالــش	مواجــه	کردنــد،	ادامــه	مــی	

دهــد:	بایــد	عدالــت	و	انصــاف	در	کســب	و	کارهــا	رعایــت	شــود.
موسـوی		با	تاکیـد	بر	لـزوم	رعایت	انصـاف	و	عدالـت	در	پرداخت	حقوق	
ادامـه	مـی	دهد:	نبـود	عدالـت	در	پرداخت	حقوق	باعث	شـده	فـردی	که	
در	جلـو	کـوره	بـا	حـرارت	2۰۰	درجـه		کار	مـی	کنـد	بـا	فـردی	کـه	در	
بهتریـن	شـرایط	کار	اداری	آسـان	انجام	می	دهد	یکسـان	حقوق	بگیرند	

و	حتـی		در		برخـی	واقـع	کمتـر	از	آن	نیز	حقـوق	بگیرد.
ــا	 ــی	ب ــه	گران ــان	اینک ــا	بی ــان	ب ــتان	زنج ــاف	اس ــاق	اصن ــس	ات رئی
ــه	 ــی	در	جامع ــوج	گران ــد:	االن	م ــی	گوی ــاوت	دارد،	م ــی	تف گرانفروش
ایجــاد	شــده	کــه	همــه	را	وادار	بــه	گرانفروشــی	کــرده	اســت.	
ــا	وجــود	آرامــش	در	جامعــه،	برخــی	 گرانفروشــی	زمانــی	اســت	کــه	ب

ــد. ــات	بکنن ــا	خدم ــران	کاال	ی ــروش	گ ــه	ف ــدام		ب اق
علویــون	رئیــس	هیــت	امنــای	بــازار	تاریخــی	زنجــان	بــا	بیــان	اینکــه	
بازاریــان	اســتان	زنجــان	همــواره	بــا	درک	وضعیــت	جامعه	بــرای	ایجاد	
آرامــش	در	صحنــه	اقتصــاد	اســتان	زنجــان	تــالش	کــرده	انــد،	تاکیــد	
مــی	کنــد:	بــا	وجــود	نوســانات	نــرخ	ارز	و	نبــود	ثبــات	در	قیمــت	هــا،	
بازاریــان	زنجــان	تــالش	کــرده	انــد	افزایــش	قیمــت	نداشــته	باشــند.

علویــون	مــی	افزاید:	متاســفانه	نبــود	ثبــات	در	بــازار	کشــور	و	همچنین	
نبــود	معیــار	بــرای	قیمــت	گــذاری	و	تالطــم	بــازار	ارز	باعــث	می	شــود	
ــازار	زنجــان	 ــود	ب ــن	وج ــا	ای ــی	ب ــی	ایجــاد	شــود.	ول ــوادآگاه	گران ناخ

ســعی	کــرده	بــا	مــوج	گرانــی	هــا	همــراه	نشــود.
ــب	 ــودجود	و	فرصــت	طل ــده	ای	س ــواره	ع ــد:	هم ــی	ده ــه	م وی	ادام
هســتند	کــه	در	فضــای	ملتهــب	قیمت	هــا	اقــدام	بــه	احتکار	مــی	کنند	

کــه	خوشــبختانه	در	بــازار	زنجــان	ایــن	امــر	صــدق	نمــی	کنــد.
ایـن	روزها	که	انصـاف	واژه	ای	غریـب	و	بی	دفاع	در	برابـر	هجمه	گرانی	
هـا	شـده	اسـت،	کاسـبان	و	بازاریانی	هسـتند	که	بـه	حداقل	ها	در	سـود	
راضـی	و	انصـاف	را	سـرلوحه	خـود	قـرار	داده	انـد	و	در		آشـفته	بـازاری	
کـه	برخی	هـا	سودشـان	را	در	پرکردن	جیبهایشـان	مـی	داننـد،	بازاریان	
منصفـی	هسـتند	کـه	سودشـان	را	در	سـود	مـردم	و	جامعه	مـی	دانند.

مسیر سخت کسب روزی حالل در چالش نابرابر با جبر روزگار
امیرحسین عظیمی
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از  بعضــی  قیمــت  کــه  روزهایــی  در 
کاالهــای مــورد نیــاز مــردم لحظــه ای 
تغییــر مــی کنــد، هنــوز هســتند افــرادی 
ــود  ــدان کاری خ ــه وج ــوع ب ــا رج ــه ب ک
همچنــان کاالی خــود را بــه قیمــت خریــد 
ــه مــردم مــی فروشــند. ــی ب ــل از گران قب

نوســانات	قیمــت	ارز	و	تغییــر	و	تحوالتــی	کــه	در	چنــد	مــاه	اخیــر	
ــا	و	 ــت	کااله ــش	قیم ــه	افزای ــاده	منجــر	ب ــاق	افت در	کشــور	اتف

ــازار	شــده	اســت. محصــوالت	مختلفــی	در	ســطح	ب
ــده	ای	 ــود	ع ــی	ش ــاد	م ــازار	ایج ــامانی	در	ب ــن	نابس ــرگاه	چنی ه
ــتر	 ــود	بیش ــد	و	س ــور	کســب	درآم ــه	منظ ــر	ب ــتفاده	گ ــوء	اس س
ــه	فــروش	رســاندن	محصــوالت	 ــکار	کاالهــا	و	ب ــه	احت ــدام	ب اق
خریــد	گذشــته	بــا	قیمــت	روز	کــرده	و	اینگونــه	جیــب	هــای	خود	

ــر	مــی	کننــد. را	پ
ــا	 ــالمی	م ــه	اس ــرادی	در	جامع ــن	اف ــود	چنی ــفانه	وج متاس
موجــب	شــده	بســیاری	از	علمــا	و	روحانیــون	نســبت	بــه	چنین	
برخــوردی	واکنــش	نشــان	دهنــد	و	بــار	دیگــر	یــادآوری	کننــد	
ــوده	و	شایســته	و	در	شــان	 ــرام	ب ــا	ح ــه	ه ــه	معامل ــه	اینگون ک

ــلمانان	نیســت. مس
علــی	رغــم	این	تاکیــدات	همچنــان	عــده	ای	کاالهــای	خریداری	
شــده	خــود	را	انبــار	کــرده	و	از	توزیــع	آن	در	بــازار	خــود	داری	مــی	
ــا	 ــی	اســت	کــه	تعــداد	زیــادی	از	بازاریــان	ب کننــد	و	ایــن	در	حال
ــه	 ــود	را	ب ــان	کاالی	خ ــود	همچن ــدان	کاری	خ ــه	وج ــوع	ب رج
قیمــت	خریــد	قبــل	از	گرانــی	بــه	مــردم	مــی	فروشــند	و	اعتبــار	

خــود	را	بــرای	ســود	بیشــتر	بــه	حــراج	نمــی	گذارنــد

لزوم مصادره کاالهای احتکار شده به نفع مسلمان ها
ماموســتا	ســجادی	بــه	مســئله	اقتصــاد	و	موضوعاتــی	هــم	چــون	

احتــکار	از	دیــدگاه	دیــن	مبیــن	اســالم	و	شــریعت	اشــاره	کــرد	و	
گفــت:	یکــی	از	احــکام	و	توصیــه	هــای	اســالم،	قــرآن	و	پیامبــر	
رعایــت	عدالــت	در	مســئله	اقتصــاد	هــم	از	ســوی	فروشــنده	و	هم	

خریــدار	اســت.
ــتای	 ــم	در	راس ــا	ه ــد	ب ــردم	بای ــه	م ــه	هم ــان	اینک ــا	بی وی	ب
جلوگیــری	از	گرانــی	همــکاری	و	همراهــی	داشــته	باشــند،	عنوان	
کــرد:	تاثیــرات	منفی	تحریــم	براقتصاد	برکســی	پوشــیده	نیســت	
ولــی	تمامــی	هیاهویــی	کــه	دراقتصــاد	مــا	ایجــاد	شــده	نشــات	

گرفتــه	از	ایــن	موضــوع	نیســت.
وی	بیــان	کــرد:	مــا	در	تمامــی	حــوزه	هــا	وابســته	بــه	کشــورهای	
خارجــی	نیســتیم	و	در	تولیــد	محصــوالت	زیــادی	خودکفــا	
هســتیم	و	بــی	شــک	ایــن	گرانــی	و	افزایــش	قیمــت	هــا	نبایــد	

ــود. ــی	ش ــای	داخل ــامل	کااله ش
ماموســتا	ســجادی	انبــار	و	احتــکار	کاال	را	امــری	خــالف	دیــن	و	
ــد	 ــد	و	اظهارداشــت:	پیامبراکــرم)ص(	فرمودن شــرع	اســالم	خوان
ــه	 احتــکار	حــرام	اســت،	متاســفانه	برخــی	از	مســلمانان	اقــدام	ب
احتــکار	کاال	بــه	ویــژه	کاالهــای	اساســی	و	ضــروری	هــم	چــون	
ــه	 ــا	قیمــت	بیشــتری	ب ــا	ب ــد،	ت محصــوالت	خوراکــی	مــی	کنن

ــردم	بفروشــند. م
ــکار	کاال	هــم	نوعــی	خــود	تحریمــی	 ــار	و	احت وی	ادامــه	داد:	انب
ــدگان	 ــا	احتکارکنن ــدت	ب ــه	ش ــد	ب ــود	و	بای ــی	ش ــوب	م محس
ــود	 ــه	خ ــن	کار	را	ب ــام	ای ــرات	انج ــی	ج ــا	کس ــود	ت ــورد	ش برخ

ــد. نده
وی	بــا	اشــاره	بــه	فرمــوده	پیامبــر	گرامــی	اســالمی	که	هر	کســی	

در	معاملــه	غــش	و	خیانــت	کنــد	از	ما	نیســت،	افــزود:	افــرادی	که	
اقــدام	بــه	احتــکار	کاال	و	خیانــت	در	معاملــه	مــی	کننــد	در	قیامت	

مــورد	شــفاعت	پیامبــر	قــرار	نمــی	گیرد.
ــه	 ــر	هم ــرد:	اگ ــان	ک ــی	برجســته	اهــل	ســنت	بی ــن	روحان ای
مــا	مســلمان	هــا	در	کار	و	معاملــه	خــود	صــادق	و	نســبت	بــه	
ــم	 ــت	نکنی ــیم	و	خیان ــته	باش ــه	داش ــم	و	عاطف ــر	رح همدیگ
ــش	 ــم	افزای ــا	ه ــم	ه ــده	ناشــی	از	تحری ــش	آم مشــکالت	پی

ــد. ــدا	نمــی	کن پی
ماموســتا	ســجادی	همچنیــن	گفــت:	بــر	مبنــای	اســالم	دســت	
ــد	و	 ــن	کار	را	نکنن ــر	ای ــا	دیگ ــود	ت ــع	ش ــد	قط ــراد	بای ــن	اف ای
کاالهــای	انبــار	شــده	هــم	بایــد	بــه	نفــع	مســلمان	هــا	مصــادره	

ــع	شــود. ــن	آنهــا	توزی وبی
بــا	چنــد	تــن	از	مغــازه	داران	و	فروشــندگان	ســنندجی	کــه	در	نــزد	
مــردم	شــهر	بســیار	مــورد	اعتمــاد		و	بــه	مغــازه	دارانــی	منصــف	و	
ــا	وضعیــت	 ــاط	ب ــی	در	ارتب عــادل	شــهره	هســتند،	گفــت	و	گوی
ــن	 ــان	در	چنی ــالت	بازاری ــا	و	رس ــکالت	آنه ــازار	و	مش ــی	ب کنون

شــرایطی	پرداختیــم.
اکثــر	ایــن		مغــازه	داران	و	فروشــندگان	در	شــهر	عنــوان	کردند	
ــه	 ــر	ب ــاه	هــای	اخی ــر	م ــن	براب ــا	قیمــت	چندی ــاس	ب ــه	اجن ک
ــده	 ــفانه	عم ــن	متاس ــالوه	برای ــود	و	ع ــی	ش ــه	م ــا	عرض آنه
فــروش	هــای	تهــران	حتــی	بــا	قیمــت	بیشــتر	هــم	حاضــر	بــه	
تحویــل	کاال	بــه	آنهــا		نیســتند	و	بســیاری	از	شــرکت	هــا	هــم	
ــه	اقتصــادی	 ــد	چــرا	کــه	صرف ــی	وارد	نمــی	کنن دیگــر	کاالی

ــدارد. ــرای	آنهــا	ن ب

بازاری اعتبار خود راحراج نمی کند

فروش کاالبا قیمت خریدقبل ازگرانی
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افزایــش بــی رویــه قیمــت کاالهــا منجــر بــه بــی 
اعتمــادی مــردم شــده اســت

ــه	 ــدی	ک ــی	ول ــوازم	خانگ ــگاه	ل ــب	فروش ــدی	صاح فاضــل	ول
55	ســال	ســن	دارد	و	پــدرش	نیــز	در	ایــن	حــوزه	فعالیــت	داشــته	
ــروش	 ــد	و	ف ــه	خری ــدرم	ب ــازه	پ اســت،	گفــت:	از	کودکــی	در	مغ
ــون	 ــی	را	تاکن ــرایط	مختلف ــودم	و	ش ــغول	ب ــی	مش ــوازم	خانگ ل

ــرده	ام. ــه	ک تجرب
ــه	 ــه	اینکــه	در	عمــر	کاری	خــود	ســه	مرتب ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــازار	 ــا	در	ب ــت	کااله ــری	قیم ــن	براب ــش	چندی ــاهد	افزای ش
بــوده	ام،	بیــان	کــرد:	زمــان	جنــگ	تحمیلــی	ایــران	و	
عــراق	هــم	چنیــن	شــرایطی	بوجــود	آمــد	و	قیمــت	کاالهــا	

ــد. ــر	ش ــن	براب چندی
ــا	 ــم	ب ــژاد	ه ــدی	ن ــت	احم ــرد:	در	دوره	دوم	دول ــوان	ک وی	عن
افزایــش	قیمــت	ارز	و	نابســامانی	کــه	در	بــازار	بوجــود	آمــد	و	تغییر	
هــر	روزه	قیمــت	هــا	،	در	تامیــن	کاال	و	محصــوالت	مشــکالتی	

ــه	ثبــات	رســید. ــی	بعــد	از	مدتــی	ب پیــش	آمــد،	ول
ــچ	وجــه	 ــه	هی ــی	ب ــد	قبل ــرخ	خری ــا	ن ــه	داد:	کاال	را	ب ــدی	ادام ول
ــه	 ــوده	در	طــول	یــک	هفت ــه	کنیــم	و	حتــی	ب نمــی	توانیــم	تهی
ــی	 ــن	باعــث	ب ــرده	و	ای ــدا	ک ــش	پی ــد	افزای قیمــت	جنــس	جدی

ــده	اســت. ــردم	ش ــادی	م اعتم
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	افزایــش	قیمــت	هــا	و	نامتعــادل	بــودن	
ــرد:		 ــه	ک ــده	اســت،	اضاف ــردم	ش ــه	کاهــش	خریدم آن	منجــر	ب
ــتر	 ــی	بیش ــد	و	حت ــر	25	درص ــاه	اخی ــن	دو	م ــا	در	ای ــروش	م ف
نســبت	بــه	ابتــدای	ســال	و	ســال	گذشــته	کاهــش	پیــدا	کــرده	

ــت. اس
وی	عنــوان	کــرد:	متاســفانه	برخــی	شــرکت	هــا	هــم	خریــد	های	
قبلــی	خــود	را	بــه	نــرخ	جدیــد	بــه	مــا	عرضــه	مــی	کننــد	تنهــا	

محــدود	شــرکت	هــای	داخلــی	اینگونــه	عمــل	نمــی	کننــد.
ــن	نابســامانی	در	قیمــت	کاالهــا	موجــب	 ــان	کــرد:	ای ــدی	بی ول
شــده	اســت	مبالغــی	کــه	مــا	بــرای	خریــد	کاال	بــه	فروشــندگان	

ــم	برگشــت	داده	شــود. عمــده	در	تهــران	پرداخــت	کردی
ــود	را	 ــور	خ ــدام	مذک ــل	اق ــندگان	دلی ــن	فروش ــه	داد:	ای وی	ادام
افزایــش	قیمــت	هــا	عنــوان	کردنــد	و	اینکــه	بــا	قیمــت	توافقــی	

قبلــی	قــادر	بــه	عرضــه	کاال	بــه	مــا	نیســتند.
ــاز	 ــایل	موردنی ــش	وس ــاه	پی ــی	دو	م ــر	ط ــرد:		اگ ــان	ک وی	بی
آشــپزخانه	بــرای	جهیزیــه	عــروس	بــا	2۰	میلیــون	تومــان	قابــل	
تهیــه	بــود	اکنــون	بــا	5۰	میلیــون	تومــان	هــم	بــه	ســختی	مــی	

ــرد. ــل	ک ــوان	آن	را	تکمی ت
ــا	هــم	 ــردم	و	فروشــندگان	م ــد	از	م ــی	توانی وی	اظهارداشــت:	م
ــداری	 ــل	خری ــه	از	قب ــی	ک ــام	کاالهای ــا	تم ــید	م ــوال	بپرس س
کردیــم	بــا	نــرخ	قدیمــی	آن	عرضــه	کردیــم	و	حتــی	خــود	در	این	
راســتا	هــم	ضــرر	کردیــم	ولــی	حاضــر	نشــدیم	بــه	اعتبــار	خــود	

لطمــه	بزنیــم.

افزایش 300 درصدی قیمت لوازم خانگی
ســینا	نامــداری	از	دیگــر	فروشــندگان	لــوازم	خانگی	در	ســنندج	با	
اشــاره	بــه	اینکــه	بیشــتر	لــوازم	خانگــی	خارجــی	هســتند،	گفــت:	
قیمــت	لــوازم	خانگــی	امســال	نســبت	بــه	ســال	گذشــته	25۰	تــا	

۳۰۰	درصــد	افزایــش	پیــدا	کــرده	اســت.
ــرخ	 ــا	ن ــی	را	ب ــد	قدیم ــاس	خری ــفانه	اجن ــرد:	متاس ــان	ک وی	بی
جدیــد	بــه	مــا	عرضــه	مــی	کننــد	و	حتــی	ســهمیه	بنــدی	کردنــد	
ــا	 ــه	م ــم	کاال	ب ــی	دهی ــا	ســفارش	م ــر	از	آنچــه	م و	بســیار	کمت

ــود. ــی	ش ــل	داده	م تحوی
ســتار	فیضــی	یکــی	ازافــرادی	کــه	در	حــوزه	باربــری	در	ســنندج	
کار	مــی	کنــد	گفــت:	چنــد	خــودرو	و۶	کارگــر	بــرای	مــا	کار	مــی	

کــرد	ولــی	در	ایــن	دو	مــاه	ســه	کارگــر	از	کار	بیــکار	شــدند.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	قیمــت		کاال	چندیــن	برابــر	شــده	ولــی	
نــرخ	باربــری	هیــچ	تغییــری	نکــرده	اســت،	بیــان	کــرد:	در	طــول	
ــاه	کار	 ــا	دو	م ــذرد	تنه ــی	گ ــاری	م ــال	ج ــه	از	س ــی	ک ۶	ماه
داشــتیم	و	اگــر	اوضــاع	همیــن	گونــه	ادامــه	یابــد	مجبــور	خواهیم	
شــد	بــه	ســه	کارگــر	باقــی	مانــده	خــود	حقــوق	روز	مــزد	پرداخت	

کنیــم	و	یــا	حتــی	عــذر	آنهــا	را	بخواهیــم.

ــی  ــای قبل ــد ه ــنندجی  خری ــد س ــان معتم بازاری
ــد ــی کنن ــه م ــته عرض ــرخ گذش ــا ن ــود را ب خ

ــردم	 ــد	م ــوان	معتم ــه	عن ــه	ب ــی	ک ــازه	های ــر	مغ از	دیگ

ــه	 ــت،	ک ــیان	اس ــاک	عباس ــده	پوش ــناخته	ش ــنندج	ش س
ــده	 ــور	عم ــه	ط ــا	ب ــه	م ــا	ک ــت:	از	آنج ــنده	آن	گف فروش
و	در	تعــداد	زیــاد	همیشــه	خریــد	مــی	کنیــم	فعــال	
ــود	 ــازه	وج ــی	در	مغ ــداد	کاف ــه	تع ــا	ب ــی	م ــای	قبل خریده
دارد	و	بــا	همــان	قیمــت	قبلــی	هــم	بــه	مــردم	مــی	

فروشــیم.
ــروز	 ــوده	ام ــان	ب ــزار	توم ــه	۸۰	ه ــلواری	ک ــرد:	ش ــوان	ک وی	عن
ــزار	 ــت	آن	۹۸	ه ــد	باب ــم	بای ــداری	کنی ــران	خری ــر	آن	را	از	ته اگ
ــده	 ــر	و	آین ــاه	اخی ــی	م ــم	ط ــم	و	امیدواری ــت	کنی ــان	پرداخ توم

ــادل	برســد. ــه	تع ــازار	ب ــت	ب وضعی
ــت:	 ــف	و	کفــش	فروشــی	هــای	شــهر	ســنندج	گف یکــی	از	کی
قیمــت	کیــف	و	کفــش	۱۰۰	درصــد	رشــد	داشــته	ه	و	جالب	اســت	
حتــی	جنــس	بنجــل	چینــی	هــم	در	بــازار	وجــود	نــدارد	کــه	آن	را	

خریــداری	کنیــم	و	بفروشــیم.
وی	بیــان	کــرد:	متاســفانه	اکثــر	عمــده	فروشــی	هــا	در	تهــران	
کاالهــای	خــود	را	انبــار	کردنــد	و	بــه	ما	فروشــندگان	شهرســتانی	
عرضــه	نمــی	کننــد	و	دلیــل	آن	را	هــم	ثابــت	نبــودن	قیمــت	آنها	

عنــوان	مــی	کننــد.
ــا	 ــازه	دار	ه ــن	مغ ــط	ای ــه	توس ــترکی	ک ــب	مش ــر	مطال از	دیگ
عنــوان	شــد	ایــن	بــود	کــه	روزانــه	تعــداد	زیــادی	خریــدار	بــه	آنها	
ــازه	 ــودن	کاال	مغ ــه	دلیــل	گــران	ب ــی	بیشــتر	آنهــا	ب مراجعــه	ول
ــداد	 ــد	کــه	تع ــد	بودن ــه	من ــراد	گل ــن	اف ــد	و	ای ــرک	مــی	کنن را	ت
زیــادی	از	مشــتریان	آنهــا	را	در		افزایــش	قیمــت	کاال	مقصــر	مــی	
ــوده	و	 ــی	اســت	کــه	مشــکل	کشــوری	ب دانســتند	و	ایــن	در	حال

ــد. ــچ	نقشــی	در	آن	ندارن آنهــا	هی
ــد	کــه	کاالهــای	 ــان	منصفــی	وجــود	دارن ــوز	بازاری اینکــه	هن
ــردم	 ــه	م ــی	آن	ب ــرخ	قبل ــان	ن ــا	هم ــد	گذشــته	خــود	را	ب خری
ــر	 ــود	را	ب ــع	خ ــرص	و	طم ــم	ح ــد	و	چش ــی	کنن ــه	م عرض
افزایــش	ســود	و	درآمــد	چندیــن	برابــری	خــود	بســتند،	آن	هــم	
ــه	 ــدواری	دارد	ک ــای	امی ــازار،	ج ــامان	ب ــرایط	نابس ــن	ش در	ای
هنــوز	انســان	هایــی	هســتند	کــه	بــه	هیــچ	قیمتــی	حاضــر	بــه	
ــار	و	اعتمــاد	خــود	را	بیــن	 کســب	روزی	حــرام	نیســتند	و	اعتب

ــد. ــچ	قیمتــی	از	دســت	نمــی	دهن ــا	هی مــردم	ب

حمایت از تولید ملی
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ترویج کسب حالل در جامعه نیازمند 
فرهنگ سازی

 خانواده موثرترین نهاد
	

کســب روزی حــال و انصــاف در کســب 
و کار بــه عنــوان یــک ارزش دینــی و 
ــه  ــه در جامع ــت ک ــی اس ــی از مباحث عرف
نیــاز بــه نهادینــه ســازی و فرهنــگ 
ســازی دارد و موثرتریــن نهــاد اجتماعــی 

ــت. ــواده اس ــه خان ــن زمین در ای

کســب	روزی	حــالل	یکــی	از	موضوعاتــی	اســت	کــه	در	دیــن	
مبیــن	اســالم	بــا	ســفارش	فــراوان	مــورد	تاکیــد	قــرار	گرفتــه	و	
در	روایــات	ائمــه	معصومیــن)ع(	نیــز	بــه	کــرات	در	رابطــه	بــا	آن	

تاکیــد	شــده	اســت.
ــرکات	 ــار	و	ب ــی	آث ــردی	و	اجتماع ــه	ف ــه	از	دو	جنب ــن	مقول ای
ــب	 ــه	اول	کس ــه	دارد،	در	وهل ــخص	و	جامع ــرای	ش ــی	ب فراوان
روزی	حــالل	فــرد	را	بــه	ارتقــای	معنــوی	و	انســانی	مــی	رســاند	
ــی	 ــان	م ــه	نمای ــرد	در	جامع ــن	ف ــل	ای ــر	عم ــس	از	آن	تاثی و	پ
شــود	کــه	افزایــش	اعتمــاد	و	آرامــش	عمومــی	از	جملــه	اثــرات	

ــت. آن	اس
ــرف	 ــی،	کســب	روزی	حــالل	در	ع ــوزه	دین ــر	ح ــالوه	ب ع
ــد	و	 ــورد	تاکی ــک	ارزش	م ــوان	ی ــه	عن ــز	ب ــا	نی ــه	م جامع
ــن	ارزش	 ــت	ای ــوان	گف ــی	ت ــت	و	م ــگان	اس ــرام	هم احت
ــال	 ــه	دنب ــه	هــای	اخالقمــداری	را	ب اجتماعــی	ســایر	مولف

ــود	دارد. خ
ــرار	 ــه	ق ــورد	توج ــا	م ــه	م ــاز	در	جامع ــاله	از	دیرب ــن	مس ای
داشــته	و	برخــورداری	از	چنیــن	خصلتــی	هــم	از	نظــر	دینــی،	
هــم	انســانی	و	هــم	عرفــی	یــک	ارزش	واال	بــه	شــمار	
ــوان	آن	را	 ــی	ت ــازی	م ــگ	س ــا	فرهن ــروز	ب ــه	ام ــی	رود	ک م

گســترش	داد.
	

ــود  ــر س ــالل از ه ــب روزی ح ــوی کس ــده معن فای
ــت ــر اس ــادی باالت م

یکــی	از	کســبه	قدیمــی	و	شــناخته	شــده	اراک	کــه	بــه	گفتــه	
ــی	 ــه	فروش ــف	پارچ ــت	در	صن ــال	اس ــش	از	۴۰س ــود	بی خ
ــاف	 ــه	انص ــش	ب ــی	های ــم	صنف ــان	ه ــت	دارد	و	در	می فعالی
ــه	 ــه	ب ــار	داشــت:	کســانی	ک ــروف	اســت،	اظه و	اخــالق	مع
ــن	 ــد،	از	ای ــی	رون ــروع	م ــاد	و	نامش ــال	زی ــب	م ــال	کس دنب
ــب	روزی	 ــوی	کس ــده	معن ــه	فای ــتند	ک ــل	هس ــاله	غاف مس
ــه	 ــرام	ب ــوال	ح ــت	ام ــه	باب ــادی	ک ــود	م ــر	س ــالل	از	ه ح

ــت. ــر	اس ــد،	باالت ــی	رس ــان	م انس
ــان	کــرد:	ممکــن	اســت	کــه	کســب	مــال	حــرام	و	 ــری	بی اکب
نامشــروع	و	بــه	دســت	آوردن	امــوال	فــراوان	از	ایــن	کار	در	ابتــدا	
ــه	 ــت	ک ــد	گف ــت	بای ــا	در	نهای ــرد	خوشــایند	باشــد،	ام ــرای	ف ب
ــن	دچــار	ضــرر	 ــا	گذاشــتن	اخــالق	و	دی ــر	پ ــا	زی ــراد	ب ــن	اف ای
ــان	 ــرور	در	زندگیش ــه	م ــان	ب ــن	زی ــد	و	ای ــده	ان ــارت	ش و	خس

ــد. ــد	ش ــان	خواه نمای
ایــن	کاســب	اخالقمــدار	و	منصــف	خاطرنشــان	ســاخت:	در	دین	
ــن	 ــد	منصــف	باشــد؛	همی ــا	ســفارش	شــده	کــه	کاســب	بای م
انصــاف	داشــتن،	ســود	پایــدار	وی	را	بــه	دنبــال	دارد	و	مشــتریان	

را	در	بلندمــدت	بــه	کاســب	جــذب	مــی	کنــد.
وی	تصریــح	کــرد:	از	طــرف	دیگــر	براســاس	اخــالق	
ــر	 ــا	ه ــازار	ب ــاص	ب ــرایط	خ ــد	از	ش ــب	نبای ــن،	کاس و	دی

ــال	 ــب	م ــه	کس ــد	و	ب ــتفاده	کن ــوء	اس ــری	س ــل	دیگ عام
نامشــروع	بپــردازد.

ــالل	در	 ــرام	و	ح ــه	ح ــم	ک ــد	بدانی ــرد:	بای ــه	ک ــری	اضاف اکب
ــا	آن	 ــه	هــم	نزدیــک	اســت	و	قطع کســب	و	کار	و	تجــارت	ب
کــس	کــه	بــی	توجــه	بــه	ســفارش	دیــن	و	قــرآن،	بــه	دنبــال	
ــاه	 ــن	گن ــش	همی ــد،	روزی	در	آت ــرام	باش ــب	روزی	ح کس
ــه	فریــاد	 خواهــد	ســوخت	و	دیگــر	دارایــی	و	اموالــش	هــم	ب

ــید. ــد	رس او	نخواه
	

تربیــت فرزنــدان صالــح و شایســته در گــرو 
کســب روزی حــالل

ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــزی	ب ــتان	مرک ــالمی	اس ــات	اس ــرکل	تبلیغ مدی
ــت:	 ــار	داش ــالل،	اظه ــارت	ح ــب	و	کار	و	تج ارزش	واالی	کس
ــالل	 ــب	روزی	ح ــرم)ص(	کس ــول	اک ــی	از	رس ــای	روایت برمبن

ــی	رود. ــمار	م ــه	ش ــادت	ب ــک	عب ی
حجــت	االســالم	صفــر	قربانپــور	افــزود:	افــراد	جامعــه	بایــد	
تــالش	در	کســب	روزی	حــالل	کننــد	و	بــا	قناعــت	مصــرف	
ــازل	خواهــد	 ــز	ن ــد	نی ــرکات	خداون ــه	ایــن	ترتیــب	ب کننــد،	ب
شــد	و	یکــی	از	مهمتریــن	اثــرات	پیــروی	از	اخــالق	در	

ــدان	 ــت	فرزن ــالل،	تربی ــه	روزی	ح ــه	ب ــب	و	کار	و	توج کس
ــت. ــته	اس ــح	و	شایس صال

ــرد:	در	 ــان	ک ــزی	بی ــتان	مرک ــالمی	اس ــات	اس ــرکل	تبلیغ مدی
مقابــل	درآمدهــای	حــرام	آثــار	منفــی	فراوانــی	در	زندگــی	فردی	

و	اجتماعــی	اشــخاص	بــه	دنبــال	دارد.
وی	خاطرنشــان	ســاخت:	ورود	امــوال	کســب	شــده	
ــه	اصطــالح	خــوردن	 ــواده	و	ب ــه	فضــای	خان نامشــروع	ب
ــل	 ــراد	موجــب	زائ ــا	در	زندگــی	اف ــه	تنه لقمــه	حــرام،	ن
ــه	در	 ــود،	بلک ــی	ش ــادی	م ــوی	و	م ــرکات	معن ــدن	ب ش
ــد	 ــکل	خواه ــروز	مش ــب	ب ــز	موج ــدان	نی ــت	فرزن تربی

ــد. ش
ــرد:	 ــح	ک ــزی	تصری ــتان	مرک ــالمی	اس ــات	اس ــرکل	تبلیغ مدی
اینگونــه	کارهــا	فضــای	جامعــه	را	نیــز	دچــار	بــی	اعتمــادی	می	

ســازد	و	در	اجتمــاع	نیــز	مســاله	ایجــاد	مــی	کنــد.
ــود	را	 ــن	خ ــا	والدی ــواده	ه ــر	در	خان ــه	داد:	اگ ــور	ادام قربانپ
ــا	 ــد،	قطع ــی	بدانن ــی	و	دین ــت	مباحــث	اخالق ــه	رعای ــزم	ب مل
ایــن	رفتــار	در	فرزنــدان	نیــز	نهادینــه	خواهــد	شــد،	بــه	ویــژه	
ــواردی	 ــه	م ــق	شــرعی	و	حــالل	از	جمل ــال	از	طری کســب	م

ــدان	تبییــن	شــود ــرای	فرزن ــد	ب اســت	کــه	بای

 پریسا 
مامقانی نژاد
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اســتان  در  کارآفرینــان  و  محققــان 
چهارمحــال و بختیــاری توانســته انــد 
بــه فنــاوری تولیــد پایــه تجــاری گل 
ــم را  ــن مه ــد و ای ــت یابن ــدی دس رز هلن

تجــاری ســازی کننــد.

گل	رز	یکــی	از	مهمتریــن	انــوع	گل	در	ســطح	کشــور	و	جهــان	بــه	
شــمار	مــی	رود	کــه	بیشــترین	تجــارت	را	بــخ	خــود	اختصــاص	داده	
اســت.	گل	رز	هنــدی	از	مهمتریــن		نــوع	گل	رز	بــه	شــمار	مــی	رود	
ــا	و	کشــور	 ــه	علــت	زیبایــی	مــورد	توجــه	دوســتداران	گل	در	دنی ب

اســت.
تولیــد	گل	رز	در	کشــور	در	گلخانــه	هــا	انجــام	مــی	شــود	و	ایجــاد	
ــه	ســبب	رویــش	مناســب	ایــن	گل	مــی	 شــرایط	بهینــه	در	گلخان
شــود.	گل	رز	بــرای	کشــت	بــذر	نــدارد	و	بایــد	از	روش	قلمــه	و	روش	

»اســتنتینگ«	بهــره	گیــری	کــرد.
روش	متــداول	تولیــد	گل	رز	در	کشــور	ایــن	گونــه	بــوده	اســت	کــه	
پایــه	هــای	تجــاری	گل	رز	بــا	ارز	از	کشــور	هــای	خرجــی	از	جملــه	
هلنــد،	هندوســتان،	آلمــان	و	کنیــا	خریــداری	مــی	شــده	اســت	و	در	
گلخانــه	هــا	کشــت	مــی	شــده	اســت	و	شــش	الــی	هشــت	ســال	
از	ایــن	بوتــه	هــا	بهــره	گیــری	مــی	شــود	و	گل	رز	تولیــد	مــی	شــد.
یکــی	از	محققــان	دانشــگاه	شــهرکرد	بــا	مشــاهده	وضعیــت	موجود	
بــه	همــراه	دیگــر	محققــان	تــالش	کــرد	بــرای	کاهــش	وابســتگی	
بــه	خــارج	از	کشــور	در	ایــن	مســیر	حرکــت	کنــد	و	توانســت	طــی	
ســه	ســال	بــه	دانــش	و	فنــاوری	تولیــد	پایــه	تجــاری	گل	رز	دســت	

یابــد	و	ایــن	فنــاوری	را	بومــی	ســازی	کنــد.
ــع	 ــه	مقط ــت	و	س ــال	۱۳5۷	اس ــد	س ــزی	متول ــعید	ری ــر	س دکت
لیســانس،	فــوق	لیســانس	و	دکتــرا	را	در	دانشــگاه	تهــران	ســپری	
کــرده	اســت.	تخصــص	او	گیاهــان	زینتــی	اســت.	ایــن	کارافریــن	
توانســته	اســت	بــا	ایجــاد	یک	شــرکت	دانــش	بنیــان	در	پــارک	علم	
و	فنــاری	اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	و	انجــام	تحقیقات	شــبانه	

ــد. ــه	تجــاری	گل	رز	دســت	یاب ــاوری	پای ــه	فن روزی	ب
ــف	در	 ــکالت	و	ضع ــی	از	مش ــد:	یک ــی	گوی ــق	م ــن	محق 	ای
ــه	گل	 ــد	پای ــاوری	تولی ــم	و	فن ــود	عل ــد	گل	رز	نب ــتای	تولی راس
ــه	زده	گل	رز	 ــه	قلم ــود.	پای ــا	ب ــه	ه ــت	در	گلخان ــرای	کش رز	ب
ــد	و	 ــف	همچــون	آلمــان،	هلن در	گذشــته	از	کشــور	هــای	مختل
هندوســتان	وارد	کشــور	مــی	شــد	و	ایــن	مهــم	موجــب	خــروج	
ــرای	تولیــد	 ارز	از	داخــل	کشــور	و	ایجــاد	مشــکالت	مختلفــی	ب
ــرح	 ــودآوری	ط ــش	س ــال	افزای ــه	احتم ــود	ک ــی	ش ــدگان	م کنن

ــی	داد. ــش	م ــد	گل	را	کاه تولی
ســعید	ریــزی	مــی	گویــد	از	دو	الــی	ســه	ســال	گذشــته		تحقیقــات	
علمــی	بــرای	دســت	یابــی	بــه	فنــاوری	تولیــد	پایــه	هــای	گل	رز	
ــس	 ــاری	را	آغــاز	کــرده	اســت	و	پ خارجــی	در	چهارمحــال	و	بختی
ــم	 ــه	آن	مه ــیار	ب ــش	بس ــالش	و	کوش ــا	ت ــال	ب ــه	س ــدت	س از	م
ــش	 ــام	آزمای ــان	و	انج ــک	کارشناس ــا	کم ــت.	ب ــه	اس ــت	یافت دس
هــای	مختلــف	توانســتیم	بــه	فنــاوری	تولیــد	پایــه	هــای	تجــاری	
ــاوری	و	 ــن	فن ــازی	ای ــاری	س ــون	تج ــم	اکن ــم	و	ه ــت	یابی رز	دس
تولیــد	آن	را	در	ســطح	کشــور	آغــاز	کــرده	ایــم.	مــا	توانســتیم	تولیــد	
پایــه	هــای	تجــاری	رز	را	بــا	بهــره	گیــری	از	نــور	مصنوعــی	انجــام	

ــم. دهی

ــال	 ــان	س ــول	از	پای ــن	محص ــازی	ای ــاری	س ــه	داد:	تج وی	ادام
ــته	 ــاه	گذش ــد	م ــرف	چن ــتیم	ظ ــت	و	توانس ــده	اس ــاز	ش ۹۶	آغ
قراردادهــای	مختلفــی	بــا	تولید	کننــدگان	منعقــد	کنیــم	و	محصول	
خــود	را	ارســال	کنیم.	طرح	علمــی	و	تجــاری	تولیدپایه	تجــاری	گل	
رز	بــا	بهره	منــدی	از	تســهیالت	پــارک	علــم	و	فنــاوری	چهارمحال	
ــرح	در	 ــن	ط ــده	اســت	و	ای ــام	ش ــتان	انج ــن	اس ــاری	در	ای و	بختی
فضــای	یــک	هــزار	متــری		بــا	اجــاره	زمیــن	در	دانشــگاه	شــهرکرد	

انجــام	شــده	اســت.
وی	بیــان	کــرد:	کســب	دانــش	و	فنــاوری	تولیــد	پایــه	گل	رز	ســه	
ــای	 ــوج	ه ــول	م ــرد.	ط ــان	ب ــی	زم ــی	و	علم ــال	کار	تحقیقات س
ــه	گل	رز	بارهــا	آزمایــش	شــد.	 ــد	پای ــرای	تولی ــر	ب ــور	ب ــف	ن مختل
بهینــه	ســازی	شــرایط	تولیــد	طــی	چنــد	فــاز	تحقیقاتــی	انجام	شــد	
تــا	توانســتم	پــس	از	ســه	ســال	بــه	فنــاوری	تولیــد	ایــن	محصــول	

ــه	ای	دســت	یابیــم. بخــش	گلخان
	

تولیــد پایــه تجــاری گل رز توســط نــور مصنوعــی در 
دانشــگاه شــهرکرد آغــاز شــده اســت

ایــن	محقــق	بیــان	کــرد:	در	حــال	حاضــر	تولیــد	پایــه	تجــاری	گل	
رز	توســط	نــور	مصنوعــی	در	دانشــگاه	شــهرکرد	آغــاز	شــده	اســت	
و	فــروش	آن	بــه	واحــد	هــای	خصوصــی	تولیــد	گل	در	حــال	انجــام	

اســت.
وی	با	اشــاره	بــه	اینکــه	قیمت	محصــول	وارداتــی	پایه	تجــاری	گل	
رز	حــدود	دو	الــی	ســه	یــورو	اســت		و	واردات	ایــن	محصــول	بــرای	
ــود.	 ــر	و	ســخت	ب ــه	ب ــدگان	بســیار	هزین ــد	کنن کشــاورزان	و	تولی
ــا	محصــول	هــای	 ــز	ب ــه	آلودگــی	نی ــه	نشــان	داده	اســت	ک تجرب
ــای	 ــه	ه ــته	واردات	پای ــد.			در	گذش ــی	ش ــه	م ــی	وارد	گلخان واردات
گل	رز	از	کشــور	کنیــا	دارای	آلودگــی	هایــی	بــود	کــه	موجــب	ایجاد	

خســارت	بــرای	تولیــد	کننــده	گل	رز	در	کشــور	مــی	شــد.
وی	بیــان	کــرد:	مــا	توانســتیم	بــا	دســت	یابــی	بــه	فنــاوری	و	تولیــد	
پایــه	تجــاری	گل	رز	دسترســی	گلخانــه	دار	بــه	تولیــد	بــا	کیفیــت	و	
بــدون	آلودگــی	و	بــا	قیمــت	بســیار	پاییــن	تر)یــک	چهــارم	قیمــت	

محصــول	وارداتــی(	را	فراهــم	کنیــم.
ــدی	از	داشــتن	علمــی	کســب	شــده	در	 ــان	کــرد:	بهــره	من وی	بی
ــن	برنامــه	هــا	در	 ــد	از	مهمتری ایــن	بخــش	و	توســعه	بخــش	تولی
ســطح	اســتان	اســت	و	برنامــه	ریــزی	هــای	الزم	در	ایــن	بخــش	

انجــام	شــده	اســت.
ایــن	کارآفریــن	تاکیــد	کــرد:	در	حــال	حاضــر	قــرارداد	هــای	تولیــد	
بــا	گلخانــه	هــای	مختلــف	کشــور	منعقــد	شــده	اســت	و	تولیــدات			
ــن	 ــون	ای ــم	اکن ــت	و	ه ــده	اس ــداری	ش ــاه	خری ــاه	آذرم ــا	م ــا	ت م
ــتان	 ــان،	اس ــارس،	اصفه ــای	اراک،	ف ــتان	ه ــرای	اس ــول	ب محص

هــای	شــمالی	کشــور	و...	ارســال	شــده	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکه	در	حــال	حاضــر	۹	نفــر	در	تولید	پایــه	گل	رز	
تجــاری	در	ایــن	طــرح	فعالیــت	مــی	کننــد،	اظهــار	داشــت:	دو	نفــر	

از	ایــن	تعــداد	اشــتغال	فــارغ	التحصیــل	رشــته	هــای	دانشــگاهی	
مرتبــط	وهفــت	نفــر	دیگــر	نیــز	سرپرســت	خانــوار	هســتند.

او	مــی	گویــد:	قیمــت	پاییــن	و	کیفیــت	بــاال	پایــه	گل	رز	تجــاری	
ــه	 ــت	ک ــده	اس ــبب	ش ــدی	س ــد	تولی ــن	واح ــده	در	ای ــازی	ش س
قراردادهــای	مختلفــی	بــا	تولیــد	کننــدگان	در	مــدت	زمــان	کوتاهی	

پــس	از	تجــاری	ســازی	محصــول	منعقــد	کنیــم.
ایــن	محقــق	و	کارآفریــن	ادامــه	داد:	گل	رز	تحــت	عنــوان	پادشــاه	
گل	هــا	مشــهور	اســت	و	بیشــترین	تجــارت	جهانــی	در	حــوزه	گل	
اختصــاص	بــه	گل	رز	دارد.	گل	رز	محصولــی	اســت	کــه	نمــی	توان	
ــه	و	روش	 ــیله	قلم ــه	وس ــذر	کشــت	داد	و	کشــت	آن	ب ــق	ب از	طری
ــی	 ــتنتینگ«	روش ــت.	روش	»اس ــر	اس ــکان	پذی ــتنتینگ«	ام »اس
اســت	کــه	همزمــان	قلمــه	و	پیونــد	بــا	مدیریــت	عوامــل	محیطــی	
در	گلخانــه	هوشــمند	انجــام	مــی	شــود	وپایــه	تجــاری	رز	تولید	می	
شــود	و	ایــن	مهــم	دارای	فنــاوری	و	علــم	بــرای	تولیــد	بــا	کیفیــت		

پایــه	تجــاری	رز	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	تکنیــک	و	فنــاوری	تولیــد	پایــه	گل	رز	تجــاری	
در	دســت	چنــد	کشــور	از	جملــه	هندوســتان،	هلنــد	و	آلمــان		کنیــا	
اســت،	تاکیــد	کــرد:	در	گذشــته	پایــه	هــای	تجــاری	رز	تولیــد	شــده	
توســط	گلخانــه	دارهــا	از	ایــن	کشــور	هــا	خریــداری	و	کشــت	مــی	
ــال	گل	 ــت	س ــی	هش ــت	ال ــد	هف ــی	توان ــده	م ــد	کنن ــد	و	تولی ش

برداشــت	کنــد	و	کســب	درامــد	کنــد.
	

واحد تولیدی پایه تجاری رز هلندی در دانشگاه شهرکرد
ــتان	 ــژه	اس ــه	وی ــران	ب ــور	ای ــرد:	کش ــان	ک ــه	بی ــزی	در	ادام ری
ــدی	 ــان	هلن ــی	کارشناس ــی	ارزیاب ــاری	ط ــال	و	بختی چهارمح
ــرای	 ــق	ب ــن	مناط ــی	از	بهتری ــته	یک ــال	گذش ــد	س ــی	چن ط
توســعه	کشــت	گل	رز	دنیــا	بــه	شــمار	مــی	رود	و	ایــن	ظرفیــت	
مــی	توانــد	اســتان	و	کشــور	را	بــه	یکــی	از	صادرکننــدگان	برتــر	
ــه	 ــاری	ب ــتان	چهارمحــال	و	بختی ــد.	اس ــل	کن ــا	تبدی گل	رز	دنی
ــت	 ــا	کیفی ــن	و	ب ــب	بهتری ــی	مناس ــرایط	آب	و	هوای ــت	ش عل
تریــن	گل	رز	را	در	کشــور	و	حتــی	جهــان	تولیــد	مــی	کنــد	کــه	
ــالم	 ــد	اع ــور	هلن ــان	گل	کش ــر	کارشناس ــق	نظ ــم	طب ــن	مه ای

ــت. ــده	اس ش
ریــزی	ادامــه	داد:	وجــود	ظرفیــت	مناســب	بــرای	پــرورش	گل	رز	در	
کشــور	بــه	ویــژه	اســتان	بایــد	مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد	و	ســرمایه	

گــذاری	در	ایــن	بخــش	انجــام	شــود.
وی	بیــان	کــرد:	کمرنــگ	بــودن	فرهنــگ	خریــد	کاالی	ایرانــی	نیز	
در	ایــن	بخش	ســبب	شــده	اســت	تــا	نگــرش	برخــی	گلخانــه	دار	به	
ســمت	محصــول	خارجی	باشــد	و	هنــوز	نمــی	تواننــد	اعتمــاد	کنند	
و	ســفارش	بوتــه	هــای	خارجــی	را	بــرای	کشــت	مــی	دهنــد،	کــه	

ایــن	مهــم	نیازمنــد	فرهنــگ	ســازی	دارد.
وی	بیــان	کــرد:	ایــن	محصــول	قابلیــت	صــادرات	نیــز	دارد	کــه	باید	

دولــت	زمینــه	ســرمایه	گــذاری	را	در	ایــن	بخــش	فراهــم	کند.

دستیابی به فناوری تولیدپایه تجاری گل رز

 کاهش وابستگی به هلند
 سید محمد رضا 

موسوی

حمایت از تولید ملی
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ــرف  ــا برط ــه ب ــکاتی دارد ک ــرد مش ــزی بروج ــش مرک ــع بخ ــتای»نلخاص« از تواب روس
شــدن آن هــا توســط دســتگاه های اجرایــی شهرســتانی و اســتانی مجــدداً احیــاء شــده و 

ــردد. ــتا برمی گ ــی روس ــی اهال ــه زندگ ــادی ب ــق و ش رون

ــه زندگــی کــردن، بعــد از ســیاهی  ــا نداشــته باشــیم محکومیــم ب امیــد داشــته باشــیم ی
هایــی کــه باالتــر از آن رنگــی نیســت و زمانــی کــه راهــی جــز زندگــی کــردن نداریــم 

ــدن مــی ســازیم. ــرای جنگی خــود را ب

روز شــانزدهم مهــر مــاه ســال جــاری بــود کــه خبرگــزاری هــای داخلــی خبــری تــکان 
ــی از  ــاط یک ــوار حی ــزش دی ــه ری ــر اینک ــی ب ــد مبن ــار دادن ــز را انتش ــم انگی ــده و غ دهن
مــدارس روســتایی از توابــع آمــوزش  و پــرورش ناحیــه دو ســنندج منجــر بــه فــوت یــک 

دانــش آمــوز شــد.

ــتان  ــت اس ــای محیط زیس ــن روزه ــت ای ــن حکای ــد! ای ــری می رس ــاغ ب ــن ب ــر دم از ای ه
ــود از  ــرار ب ــه ق ــری ک ــی از 10 گورخ ــاف نیم ــر، ات ــن خب ــت و در تازه تری ــمنان اس س
ــری و  ــر منتقــل شــوند! آن هــم در اوج بی تدبی ــی کوی ــارک مل ــه پ ــوران ب زیســت کره ت

بی توجهــی مســئوالن.

جامعـه ایـــران
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جامعــه ایـــران

روستای»نلخاص« از توابع بخش مرکزی بروجرد مشکاتی 
دارد که با برطرف شدن آن ها توسط دستگاه های اجرایی 
شهرستانی و استانی مجدداً احیاء شده و رونق و شادی به 

زندگی اهالی روستا برمی گردد.

ــا	 ــرد	ب ــری	بروج ــت	در	۴۸	کیلومت ــتایی	اس ــاص«	روس »نلخ
۱۰5	نفــر	جمعیــت	و	۳۱	خانــوار	کــه	شــغل	اغلــب	مــردم	روســتا	
کشــاورزی،	دامپــروری	و	باغــداری	اســت؛	علــی	رغــم	دور	
افتــاده	بــودن	روســتا	و	نزدیکــی	آن	بــه	مــرز	اســتان	مرکــزی	راه	

ــت. ــفالت	اس ــتا	آس ــه	روس ــی	ب دسترس
ــاند.	 ــی	کش ــتا	م ــه	روس ــو	را	ب ــاده	ت ــت	و	ج ــوار	اس ــیر	هم مس
ــده	کــه	 ــان	سرســبز	و	پراکن ــا	بافــت	قدیمــی،	درخت روســتایی	ب

ــته	ای	دور	دارد. ــده	از	گذش ــا	مان ــه	ج ــی	ب ــان	از	باغات نش
مــردم	روســتا	بــرای	عــرض	خیــر	مقــدم	و	اســتقبال	از	مســئوالن	
شهرســتانی	و	اســتانی	در	حســینیه	روســتا	جمــع	شــده	انــد؛	اهالی	
روســتا	از	مشــکالت	خــود	نیــز	می	گوینــد؛	از	نداشــتن	آب	شــرب،	
کمبــود	آب	کشــاورزی،	نبــود	امکانــات	مناســب	آموزشــی،	نبــود	
مرکــز	بهداشــت	و	درمــان،	عدم	گاز	کشــی،	عــدم	زیرســازی	معابر	
روســتایی	و	نبــود	دکل	مخابــرات	بــرای	آنتــن	دهــی	اپراتورهــای	

تلفــن	همــراه...
از	مشــکالت	خــود	مــی	گوینــد	امــا	همچنــان	مــی	خواهنــد	در	
روســتای	خــود	بماننــد	و	زندگــی	را	در	»نلخــاص«	رونــق	دهنــد.

ــه  ــانی ب ــرای گاز رس ــس ب ــده مجل ــه نماین نام
»نلخــاص«

غالمرضــا	لطفعلیــان	مدیرعامــل	شــرکت	گاز	لرســتان	در	رابطــه	
بــا	گاز	رســانی	بــه	روســتای	»نلخــاص«	بروجــرد	اظهــار	داشــت:	
در	شهرســتان	بروجــرد	بیــش	از	۹5	درصــد	روســتاها	گاز	رســانی	

شــده	اســت.
وی	افــزود:	پــروژه	گاز	رســانی	بــه	حــدود	2۴	روســتا	بــه	عــالوه	
روســتای	»نلخــاص«	ضمیمــه	درخواســت	نامــه	نماینــده	مــردم	
بروجــرد	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	بــوده	کــه	بــه	وزیــر	ارجاع	

داده	شــده	اســت.
ــم	 ــر	بتوانی ــرد:	اگ ــح	ک ــتان	تصری ــرکت	گاز	لرس ــل	ش مدیرعام
ــا	پایــان	امســال	بگیریــم	از	حیــث	 موافقــت	ایــن	2۴	روســتا	را	ت
ــبز	 ــتان	س ــرد	را	شهرس ــتان	بروج ــم	شهرس ــتایی	میتوانی روس

ــم. ــی	کنی معرف
لطفعلیــان	بــا	بیــان	اینکــه	مســافت	روســتای	نلخــاص	هــم	بــه	
اســتان	مرکــزی	و	هــم	لرســتان	زیــاد	اســت،	ادامــه	داد:	هزینــه	
ــون	 ــر	۱5	میلی ــال	حاض ــعاب	در	ح ــر	انش ــرای	ه ــانی	ب گاز	رس
تومــان	اســت	کــه	مقــرون	بــه	صرفــه	نیســت	و	در	حــال	حاضــر	

منتظــر	کســب	تکلیــف	از	وزارت	هســتیم.
ــه	 ــه	ب ــی	دادن	نام ــب	یعن ــکار	مناس ــه	دو	راه ــاره	ب ــا	اش وی	ب
مدیــر	عامــل	شــرکت	گاز	ایــران	و	مشــارکت	در	اجــرای	عملیــات	
گازرســانی	بــه	روســتای	»نلخــاص«	بروجــرد،	تاکیــد	کرد:	ســپاه	
امکانــات	خوبــی	دارد	و	اگــر	فرمانــداری	ویــژه	بروجــرد	بتوانــد	بــا	
ســپاه	تفاهــم	نامــه	ای	منعقــد	کنــد	تــا	طــول	مســیر	گازرســانی	

بــه	روســتا	را	حفــاری	و	هزینــه	هــا	کاهــش	یابــد.
رضــا	آریایــی	فرمانــدار	ویــژه	بروجرد	بــا	در	اختیــار	قــرار	دادن	یک	
دســتگاه	بیــل	مکانیکــی	زنجیری	پیکــو	بــه	اداره	کل	گاز	لرســتان	
ــاص«	 ــتای	»نلخ ــه	روس ــانی	ب ــیر	گاز	رس ــاری	مس ــت	حف جه

بروجــرد	موافقــت	کــرد.

تســهیالت مقــاوم ســازی خانــه هــای روســتاییان 
پرداخــت مــی شــود

مدیــر	کل	بنیاد	مســکن	انقــالب	اســالمی	لرســتان	نیــز	در	رابطه	
ــادی	 ــرح	ه ــرای	ط ــدم	اج ــر	و	ع ــازی	معاب ــر	س ــکل	زی ــا	مش ب
روســتای	»نلخــاص«،	اظهــار	داشــت:	حــدود	۳۰۰	پــروژه	نیمــه	
ــوار	منتظــر	بهســازی	در	 ــاالی	2۰	خان تمــام	و	هــزار	روســتای	ب

ســطح	اســتان	داریــم.
ــا	بیــان	اینکــه	تکمیــل	و	انجــام	ایــن	پــروژه	 مســعود	رضایــی	ب
ــه	در	 ــی	ک ــزود:	آن	موضوع ــد،	اف ــی	طلب ــدی	م ــزم	ج ــا	ع ه
اجــرای	طــرح	هــادی	روســتایی	مشــخص	اســت	تامیــن	اعتبــار	

ــت. ــی	اس ــارکت	مردم و	مش
ــاص	 ــتای	نلخ ــادی	روس ــرح	ه ــرای	ط ــه	اج ــاره	ب ــا	اش وی	ب
بروجــرد	تاکیــد	کــرد:	بهتــر	اســت	قبــل	از	اجــرای	طــرح	هــادی،	
عملیــات	حفــاری	بــرای	گازرســانی	بــه	روســتا	انجــام	و	قبــل	از	

ــود. ــتا	مشــخص	ش ــر	روس ــک	گاز	معاب زدن	الم
ــه	داد:	 ــاد	مســکن	انقــالب	اســالمی	لرســتان	ادام ــر	کل	بنی مدی
ــاوم	 ــی	کــه	قصــد	مق ــه	متقاضیان ــاد	مســکن	آمادگــی	دارد	ب بنی
ــون	 ــغ	25	میلی ــد	مبل ــه	طــور	کامــل	دارن ســازی	ســاختمان	را	ب
تومــان	تســهیالت	پرداخــت	کنــد	تــا	اهالــی	روســتا	بتواننــد	عقب	

نشــینی	واحــد	مســکونی	را	انجــام	دهنــد.
ــون	 ــغ	۳	میلی ــوار	کوچــه	مبل ــرای	تخریــب	دی ــی	گفــت:	ب رضای
تومــان	وام	قــرض	الحســنه	بــه	متقاضیــان	اهــل	روســتا	پرداخت	
خواهــد	شــد	و	ســعی	مــی	کنیــم	بــا	فراهــم	کــردن	بســتر	کار	از	
طریــق	نماینــدگان	مجلــس،	کمیتــه	برنامــه	ریــزی	فرمانــداری	

ویــژه	بروجــرد	بــه	بهبــود	رونــد	عملیــات	زیرســازی	معابــر	کمک	
کنیــم.

ــار	 ــه	اظه ــن	رابط ــرد	در	ای ــژه	بروج ــدار	وی ــی	فرمان ــا	آریای رض
داشــت:	بهســازی	معابــر	روســتای	»نلخــاص«	بروجــرد	امســال	

انجــام	نخواهــد	شــد.
وی	افــزود:	عملیــات	حفــاری	مســیر	گاز	رســانی	بــه	روســتا	زمان	
مــی	بــرد	و	بــا	توجــه	بــه	نزدیکــی	فصــل	ســرما	ایــن	بخــش	از	
پــروژه	امســال	انجــام	نمــی	شــود	امــا	در	دســتور	کار	قــرار	مــی	
گیــرد	کــه	در	ســال	۹۸	بنیــاد	مســکن	لرســتان	اولویــت	اول	را	بــه	

زیــر	ســازی	و	اجــرای	طــرح	هــادی	ایــن	روســتا	بدهنــد.
ــه	در	 ــی	ک ــازی	های ــرد:	بهس ــد	ک ــرد	تاکی ــژه	بروج ــدار	وی فرمان
روســتاها	انجــام	مــی	شــود	از	صفــر	تــا	صــد	آن	بــر	عهــده	بنیــاد	

مســکن	انقــالب	اســالمی	اســت.
ــاد	مســکن	انقــالب	اســالمی	لرســتان	 ــادآور	شــد:	بنی ــی	ی آریای
ــتای	 ــازی	روس ــادی	و	بهس ــرح	ه ــرای	ط ــت	اج ــن	نی ــا	حس ب
ــاری	مســیر	گاز	رســانی،	 ــه	حف ــوط	ب »نلخــاص«	بروجــرد	را	من
اجــرای	عملیــات	لولــه	کشــی	گاز،	جابجایــی	المــک	گاز	و	...	مــی	
دانــد	تــا	بــا	دوبــاره	کاری	موجــب	بازگشــایی	معابر	روســتا	نشــود.

»نلخاص« روستایی که احیاء می شود

رونق به زندگی روستاییان برمی گردد
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جامعــه ایـــران

ــر 15 روز  ــک ه ــه و پزش ــک روز در هفت ــورز ی به
ــد ــی آی ــاص« م ــه »نلخ ــار ب ــک ب ی

محمدعلــی	دریــک	معــاون	دانشــگاه	علوم	پزشــکی	لرســتان	نیز	
در	رابطــه	بــا	خانــه	بهداشــت	روســتای	»نلخــاص«	بروجــرد	کــه	
ــه	داد:	یکــی	از	عوامــل	 ــال	اســت،	ادام ــر	فع در	حــال	حاضــر	غی
ــع،	 ــرح	جام ــر	ط ــتاها	براب ــتی	در	روس ــای	بهداش ــن	واحده تعیی
ــوری	 ــورت	کش ــه	ص ــه	ب ــت	ک ــبکه	اس ــعه	ش ــترش	و	توس گس

ــن	عامــل	آن	جمعیــت	اســت. ــن	مــی	شــود	و	مهمتری تعیی
وی	افــزود:	هــر	۱۰	ســال	یکبــار	بازنگــری	طــرح	های	گســترش	
صــورت	مــی	گیــرد	کــه	بــه	دلیــل	پاییــن	بــودن	جمعیــت	زیــر	
ــه	جمــع	آوری	واحــد	بهداشــتی	مــی	شــود	 5۰۰	نفــر	مبــادرت	ب
ــتاها	 ــه	روس ــت	ب ــای	بهداش ــه	ه ــاری	خان ــورت	اقم ــه	ص و	ب
خدمــات	مــی	دهنــد؛	در	رابطــه	بــا	روســتای	»نلخــاص«	از	طریق	
روســتای	»گوشــه	محســن	بــن	علــی«	اقــدام	بــه	ارائــه	خدمــات	
ــگاه	در	 ــس	دانش ــتور	رئی ــا	دس ــته	ب ــال	گذش ــه	ای	را	در	س برنام

ســطح	اســتان	در	پیــش	گرفتیــم.
ــا	 ــرد:	ب ــح	ک ــتان	تصری ــکی	لرس ــوم	پزش ــگاه	عل ــاون	دانش مع
ــن	 دســتور	رئیــس	دانشــگاه	لیســت	روســتاهایی	کــه	مشــابه	ای
روســتا	هســتند	و	در	گذشــته	واحــد	بهداشــتی	داشــته	انــد،	
ــت	و	 ــه	وزارت	بهداش ــت	و	ب ــده	اس ــع	آوری	ش ــخص	و	جم مش
درمــان	ارســال	شــده	و	تــا	از	طریــق	وزارت	خانــه	دســتور	موافقت	
ــد	امــکان	ایجــاد	مرکــز	بهداشــت	جدیــد	صــادر	نخواهــد	 نگیرن

ــد. ش
ــری	 ــی	گی ــه	پ ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــرد:	البت ــان	ک ــر	نش ــک	خاط دری
ــزاری	 ــن	مشــکل	و	برگ ــع	ای ــرای	رف ــدار	بروجــرد	ب هــای	فرمان

نشســت	هــای	مکــرر،	چــون	جمعیــت	
روســتا	زیــر	2۰۰	نفر	اســت	مجــدد	پی	
ــم	 ــم	کــه	اگــر	بتوانی گیــری	مــی	کنی
ــا	یــک	بهــورز	 از	روســتای	همجــوار	ب
ــه	منظــور	 ــه	ب ــرای	یــک	روز	در	هفت ب
رفــع	مســائل	بهداشــتی	مــردم	روســتا	
هماهنــگ	کنیــم	کــه	مســتقر	شــود.

وی	گفــت:	یکــی	از	گزینــه	هــای	
احیــای	ایــن	واحــد	اســتقرار	یــک	روز	
ــترک	 ــت	مش ــورز	و	فعالی ــه	به در	هفت
حــوزه	بهداشــت	و	دیگــر	پــروژه	هــای	
فرهنگــی	مثمــر	ثمــر	در	روســتا	و	بــه	

ــت. ــی	اس ــع	اهال نف
ــز	 ــرد	نی ــدار	بروج ــی	فرمان ــا	آریای رض
ــازی	و	 ــاوم	س ــارات	مق ــت	اعتب پرداخ
ــتای	 ــت	روس ــه	بهداش ــازی	خان بازس
محــل	 از	 را	 بروجــرد	 »نلخــاص«	
ــژه	 ــداری	وی ــی	فرمان ــارات	عمران اعتب
بروجــرد	در	ســال	۹۷	را	از	برنامــه	

هــای	فرمانــداری	در	جهــت	رفــع	مشــکل	خانه	بهداشــت	روســتا	
ــتا	را	از	 ــت	روس ــه	بهداش ــات	خان ــز	امکان ــرد	و	تجهی ــوان	ک عن
ــرد. ــوب	ک ــتان	مص ــکی	لرس ــوم	پزش ــگاه	عل ــف	دانش وظای

ــج	و	در	 ــک	معال ــار	پزش ــک	ب ــر	۱5	روز	ی ــرد:	ه ــح	ک وی	تصری
ــه	بهداشــت	مســتقر	شــود. ــک	روز	هــم	بهــورز	در	خان ــه	ی هفت

ــرای  ــتاییان ب ــه روس ــی ب ــی مل ــذاری اراض واگ
ــی ــع طبیع ــوزه مناب ــای ح ــرح ه ــرای ط اج

امیــر	ثقلینــی	رئیــس	اداره	منابــع	طبیعــی	و	آبخیــزداری	بروجــرد	
نیــز	در	رابطــه	بــا	اراضــی	ملــی	زیــر	کشــت	روســتای	نلخــاص	
توســط	اهالــی	روســتا	اظهــار	داشــت:	در	حــوزه	هــای	مختلــف	با	
ــرده	 ــی	را	اجــرا	ک ــروژه	هــای	مختلف ــن	روســتا	پ ــور	آب	در	ای ام
ــه	 ــا	توجــه	ب ــع	در	ســال	جــاری	ب ــه	قــرق	مرات ــا	در	زمین ــم	ام ای
وظیفــه	ای	کــه	بــر	دوش	ســازمان	بــود	توانســتیم	5۰۰	هکتــار	از	

اراضــی	ملــی	روســتا	را	قــرق	کنیــم.
وی	افــزود:	در	ایــن	راســتا	حــدود	۷	میلیــون	و	5۰۰	هــزار	تومــان	
ــه	اهالــی	روســتا	پرداخــت	خواهــد	شــد	و	همچنیــن	در	زمینــه	 ب
ــع	داری	طــرح	هــای	راکــدی	کــه	بیــش	از	25	ســال	راکــد	 مرت

مانــده	بــود	را	امســال	ورود	پیــدا	کــرده	ایــم.
رئیـس	اداره	منابع	طبیعـی	و	آبخیـزداری	بروجرد	تصریـح	کرد:	در	
کنـار	آن	سـعی	مـی	کنیم	ایـن	اراضی	کـه	در	اینجـا	وجـود	دارد	و	
دچـار	ایرادهایی	اسـت	را	برای	کشـت	و	کار	مـردم	را	اصالح	کنیم	

تـا	اهالـی	بتوانند	بـه	کشـاورزی	و	زراعت	ادامـه	بدهند.
ثقلینــی	ادامــه	داد:	همچنیــن	یــک	عملیــات	کپــه	کاری	کــه	بــه	
مســاحت	۶۰	هکتــار	بــوده	در	ســال	گذشــته	انجــام	شــده	اســت	
و	بــه	روســتاییانی	کــه	مشــارکت	داشــته	انــد	مبلــغ	۱2	میلیــون	

تومــان	هــم	پرداخــت	شــده	اســت.
ــن	آمادگــی	 ــع	طبیعــی	بروجــرد	ای وی	خاطــر	نشــان	کــرد:	مناب
ــوزه	 ــاص	در	ح ــتای	نلخ ــی	روس ــدام	از	اهال ــر	ک ــه	ه را	دارد	ک
اراضــی	ملــی	درخواســت	طــرح	رایــگان،	نقشــه	بــرداری	رایگان،	
ارائــه	تســهیالت	اشــتغالزایی،	ارائه	بــذر	و	نهــال	بادام،	تســهیالت	
گیاهــان	دارویــی،	طرح	رایــگان	جنــگل	کاری	اقتصــادی	و...	دارند	

را	بــه	صــورت	مشــارکتی	بــه	آنهــا	اراضــی	واگــذار	کنــد.

آب رسانی به روستا از طریق ایجاد مجتمع
محمــدی	معــاون	شــرکت	آب	منطقــه	ای	لرســتان	نیــز	در	ایــن	
رابطــه	ادامــه	داد:	طــی	بازدیــدی	کــه	اواخــر	خرداد	ســال	گذشــته	
ــه	صــورت	 ــد	ب ــن	آب	شــرب	روســتا	بای ــه	داشــتیم	تامی از	منطق

ایجــاد	مجتمــع	اجرایــی	شــود.
ــتایی	در	 ــرب	روس ــن	آب	ش ــرای	تامی ــه	ب ــک	نقط ــزود:	ی وی	اف
نظــر	گرفتیــم	کــه	قــرار	شــد	از	طریــق	شــرکت	آب	و	فاضــالب	
ــل	 ــا	مشــکل	را	ح ــود	ت ــذار	ش ــت	واگ ــدارک	مالکی ــتایی	م روس

ــم. کنی
معــاون	شــرکت	آب	منطقــه	ای	لرســتان	تصریــح	کــرد:	اگــر	این	
ــتای	 ــن	روس ــور	قطــع	آب	شــرب	چندی ــه	ط ــود	ب کار	انجــام	ش
پاییــن	دســت	در	ایــن	منطقــه	تامیــن	خواهــد	شــد	و	مشــکل	آب	

شــرب	آنهــا	حــل	مــی	شــود.
محمــدی	بــا	بیــان	اینکــه	ایــن	موضــوع	بایــد	در	ســیکل	وزارت	
خانــه	ارجــاع	داده	شــود	تــا	آب	شــرب	منطقــه	تامیــن	مــی	شــود،	
ــن	 ــه	را	تامی ــم	آب	منطق ــی	توانی ــورت	م ــر	ص ــه	داد:	در	ه ادام

ــم. کنی
وی	افــزود:	تامیــن	آب	کشــاورزی	در	حیطــه	وزارتخانــه	اســت	که	
حداقــل	امســال	هیچگونــه	دســتورالعملی	
ــی	و	 ــع	طبیع ــق	مناب ــم	مگــر	از	طری نداری
ــه	صــورت	 ــی	ب ــت	های ــزداری	فعالی آبخی

خــود	گــردان	انجــام	شــود.
ــه	ای	لرســتان	 ــاون	شــرکت	آب	منطق مع
تاکیــد	کــرد:	در	زمینــه	احــداث	بنــد	خاکی	
در	ســطح	اســتان	خیلــی	از	عملیــات	هــای	
ــام	 ــه	تم ــه	صــورت	نیم ــه	ای	ب آب	منطق
ــده	اســت	امــا	در	زمینــه	تامیــن	 باقــی	مان
آب	شــرب	پتانســیل	و	قابلیــت	وجــود	دارد،	
ــچ	 ــم	و	هی ــرده	ای ــت	ک ــالم	موجودی اع

ــم. ــی	نداری ــه	محدودیت گون
بــه	هــر	روی،	رونــق	زندگــی	در	روســتاها	
موضوعــی	اســت	کــه	در	دســتور	کار	دولت	
ــری	از	 ــا	جلوگی ــا	ب ــت	ت ــه	اس ــرار	گرفت ق
ــز	 ــهر،	مراک ــه	ش ــتاییان	ب ــرت	روس مهاج
تولیــد	روســتایی	پابرجــا	بماننــد	و	عــالوه	
ــتغالزایی	 ــه	اش ــاد	زمین ــق	اقتص ــر	رون ب

ــم	شــود. ــز	فراه ــتاییان	نی ــرای	روس ب
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جامعــه ایـــران

یــک پژوهشــگر مهندســی عمــران 
ــه  ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــل ب ــل و نق و حم
تمــام  در  بایــد  ارزش  مهندســی 
طرح هــا و تصمیمــات ترافیکــی وجــود 
داشــته باشــد، گفــت: شــهرداری ها 

بــه ایــن موضــوع توجــه ندارنــد.

ــرده	کشــور	انگســتان	در	مقطــع	 حســین	واشــقانی،	تحصیل	ک
دکتــری	عمــران	و	مدیریــت	پــروژه	و	پژوهشــگر	در	رشــته	های	
ــن	از	 مهندســی	ســاخت	و	مهندســی	ارزش	اســت.	وی	همچنی
مدیــران	باســابقه	ایــن	حــوزه	محســوب	می	شــود	کــه	مدیریــت	
در	چنــد	شــهر	را	تجربــه	کــرده.	او	در	حــال	حاضــر	مشــاور	امــور	
عمرانــی	اســتاندار	البــرز	و	مشــاور	ســازمان	قطــار	شــهری	کــرج	
امــا	مدتــی	ســابقه	معاونــت	حمــل	و	نقــل	و	ترافیک	شــهرداری	

قــم	را	هــم	در	کارنامــه	خــود	دارد.
ــم	در	 ــزرگ	ق ــکل	ب ــد	و	مش ــوب	می	شناس ــم	را	خ ــقانی	ق واش
عرصــه	مدیریــت	ترافیــک	را	خودمحــور	بــودن	شــهر	می	دانــد.	
مشــکلی	کــه	موجــب	شــده	میلیاردهــا	تومــان	صــرف	ایجــاد	
زیرســاخت	های	شــهری	شــود	امــا	بــاز	هــم	بخــش	عمــده	ای	از	

مــردم	ناراضــی	باشــند.
گفت	وگوی	این	متخصص	شهری	را	می	خوانید:

وضعیت ترافیکی شهر قم را چطور می بینید؟
ــه	 ــر	ب ــهر	دیگ ــش	از	چندکالنش ــم	بی ــهر	ق ــوع	در	ش در	مجم
ــا	 ــود؛	ام ــت	داده	می	ش ــک	اهمی ــل	و	ترافی ــل	و	نق ــوزه	حم ح
ــد.	 ــه	ندارن ــم	مداخل ــن	در	ق ــل	ف ــه	اه ــت	ک ــن	اس ــکل	ای مش
دالیــل	خــاص	خــودش	را	هــم	دارد؛	امــا	موضــوع	حمــل	و	نقل،	
بســیار	حســاس	و	بحــران	زاســت	کــه	اگــر	اهــل	فــن	در	هــر	
شــهر	و	اســتانی	صحبــت	و	مداخلــه	نکننــد،	مشــکالت	زیــادی	
ــد	 ــط	بای ــد	فق ــر	می	کنن ــده	ای	فک ــاًل	ع ــی	آورد؛	مث ــار	م ــه	ب ب
اتوبــوس	خریــد.	عــده	ای	فقــط	متــرو.	عــده	ای	فقــط	خیابــان	و	

ــت. ــا	نیس ــا	این	ه ــع	ام تقاط
ــوس	 ــار	2۰۰	دســتگاه	اتوب ــا	یکب ــران	م ــروزه	مدی ــفانه	ام متأس

ــان	 ــا	میلیاردهــا	توم ــد.	ی ــه	هــم	می	ریزن ــد	و	شــهر	را	ب می	آورن
ــط	 ــی	غل ــکان	یاب ــا	م ــد	ام ــرو	می	زنن ــد	و	مت ــه	می	کنن هزین
می	کننــد.	بــه	هرحــال	موضــوع	حمــل	و	نقــل	ماننــد	جراحــی	
مغــز	بایــد	بــه	مویرگ	هایــی	کــه	در	ایــن	مغــز	جریــان	دارد	هــم	
توجــه	کنــد	و	بــرای	هــر	شــارعی،	تصمیمــی	داشــته	باشــد	کــه	
در	مجمــوع،	ایــن	تصمیمــات	متناســب	و	موجــب	حیــات	شــهر	

باشــد.
موضــوع	مهــم	دیگــر	مهندســی	فرهنــگ	اســت.	وقتــی	شــما	
در	قــم	قــرار	اســت	معضــل	ترافیــک	را	حــل	کنیــد	بایــد	بــرای	
موتورســوارها	هــم	برنامــه	و	ضوابــط	داشــته	باشــید.	اینکــه	در	
شــورای	ترافیــک،	بحث	هایــی	بــدون	کارشناســی	و	ادلــه	متقــن	
مطــرح	شــود	و	هــر	ارگانــی	حــرف	خــودش	را	بزنــد	و	هرکــس	
ــع	نمی	شــود. ــد،	مشــکلی	رف از	زعــم	خــودش	موضــوع	را	ببین

تجربــه جهانــی در زمینــه مدیریــت ترافیــک 
ــد؟ ــم چیســت و چــه می گوی ــد ق شــهرهایی مانن
ــودرو.	 ــه	خ ــرای	انســان	اســت	و	ن ــی،	شــهر	ب ــه	جهان در	تجرب
ــت	و	 ــی	ارزش	اس ــت	و	مهندس ــه	مدیری ــل	همیش ــل	و	نق حم
هرچیــزی	بایــد	ســرجای	خــودش	قــرار	گیــرد.	مــن	2۸	کشــور	
ــم	 ــر	از	ق ــا	کوچک	ت ــر	ی ــهرهای	بزرگ	ت ــه	ش ــدم	ک ــا	را	دی دنی
هیچکــدام	چنین	ترافیــک	و	وضعیتــی	را	ندارند	و	کامــاًل	ترافیک	
مطبوعــی	دارنــد.	خب	چــرا؟	چــون	اینجــا	شــهر	را	برای	خــودرو	
ــرای	 ــردم	ب ــود.	م ــرف	نمی	ش ــم	برط ــکلی	ه ــازند	و	مش می	س

ــد. ــتفاه	می	کنن ــودرو	اس ــم	از	خ ــدن	ه ــان	خری ن
ــم	 ــک	خان ــودک	ی ــک	ک ــه	ی ــت	ک ــان	نیس ــرای	انس ــهر	ب ش
ــته	 ــاه	داش ــایش	و	رف ــواده	در	آن	آس ــک	خان ــول	ی ــک	معل ی
ــن	 ــا	ای ــد	ب ــید	ببینی ــردم	بپرس ــما	از	م ــن	االن	ش ــند.	همی باش
هزینــه	ســنگین	در	طرح	هــای	ترافیکــی،	چقــدر	عمــوم	مــردم	
رضایــت	دارنــد؟	مــا	نبایــد	فقــط	خــودروداران	را	ببینیــم.	مابقــی	
مــردم	هــم	بــرای	اداره	شــهر	بــه	همــان	انــدازه	هزینــه	پرداخت	

می	کننــد.

چــرا بــا وجــود علــم و تکنولــوژی و صــرف هزینــه، 
ــوب نمی رســیم؟ ــه وضــع مطل ب

ــی	و	 ــی،	هوای ــل	دریای ــل	و	نق ــه	در	حم ــی	ک ــوان	کس ــه	عن ب
ــه	از	 ــه	جــرأت	ایــن	را	می	گویــم	کــه	ن زمینــی	ســوابقی	دارم،	ب
نظــر	تکنولــوژی	و	تجهیــزات	بلکــه	از	نظــر	فکــِر	مهندســی	5۰	
ســال	عقبیــم.	مــا	تــا	نفهمیــم	چــه	چیــزی	را	بــرای	چــه	کســی	
ــد	 ــم؛	مانن ــه	می	روی ــی	راه ــه	ب ــم،	ب ــام	دهی ــم	انج می	خواهی
دانشــگاه	ها	کــه	پــر	از	تولیــد	دکتــر	و	مهنــدس	اســت	امــا	بعــد	

ــوند. ــنپ	می	ش ــده	اس رانن
	

ــرو،  ــبرد مت ــا پیش ــان ب ــم همزم ــهرداری ق ش
ــطحه  ــطح و چندس ــع غیرهمس ــای تقاط پروژه ه
ــما  ــر ش ــد. نظ ــرا می کن ــهر اج ــطح ش را در س

ــت؟ چیس
ــئولیِت	 ــم	در	مس ــدی	ه ــکال	ج ــت.	اش ــت	نیس ــاًل	درس اص
همزمــاِن	معــاون	امــور	زیربنایــی	شــهرداری	در	ســازمان	
ــهر	 ــرو	و	ش ــه	مت ــی	ب ــه	بزرگ ــن	لطم ــت.	ای ــهری	اس قطارش
ــذر	و	 ــه	ای	از	زیرگ ــط	مجموع ــهر	فق ــن	ش ــده	ای ــد.	آین می	زن
روگــذر	و	تقاطــع	غیرضــروری	اســت	کــه	مطالبــه	خــودرو	را	باال	

می	بــرد.
شــهر	بــا	توســعه	پایــدار	کــه	چنیــن	معیارهایــی	نــدارد.	
ــالن	کاری	 ــردن	بی ــاال	ب ــرای	ب ــه	ب ــوام	فریبان ــای	ع حرف	ه
کامــاًل	مــردود	اســت.	ایجــاد	معبــر	و	تقاطــع،	سالهاســت	
ــک	اســت.	هرکســی	 ــن	ترافی برخــالف	اصــول	مهندســی	نوی
ــن	 ــد.	ای ــزی	نمی	دان ــل	چی ــل	و	نق ــد	از	حم ــن	کار	را	می	کن ای
ــه	اقتصــادی	و	فنــی	و	اجتماعــی	 کارهــا	منســوخ	شــده	و	توجی
ــا	 ــه	ب ــوادث	غیرمترقب ــر	ح ــهرها	را	در	براب ــاً	ش ــدارد	و	اتفاق ن

بحــران	مواجــه	می	کنــد.

خطــوط بــی آرتــی در دوره مدیریــت قبلــی 
شــهرداری قــم ایجــاد شــد و در ایــن دوره جمــع 
ــد؟ ــی می کنی ــور ارزیاب ــاق را چط ــن اتف ــد. ای ش
فقط	ســلیقه	اســت.	مگــر	در	دوره	قبــل	بــرای	ایجــاد	آن،	مطالعه	
و	فکــر	درســتی	نشــده	در	جهــت	توســعه	و	تســریع	حمــل	و	نقل	
عمومــی؟	هرچیــزی	می	توانــد	خــوب	یــا	بــد	باشــد،	بــه	شــرطی	
کــه	مطالعــات	ارزش	شــود؛	یعنــی	عرضــه	و	تقاضــا	معنــا	پیــدا	
ــه	را	کــه	کنــار	هــم	می	گذاریــد	نتیجــه	 کنــد	و	دو	طــرف	معادل
ــژه،	 ــوط	وی ــن	خط ــد.	در	همی ــته	باش ــراه	داش ــه	هم ــی	ب مثبت
مهم	تریــن	موضوعــات،	مــکان	یابــی،	مطالعــات	جــذب	ســفر،	

عرضــه	و	تقاضــا	و...	اســت.
ــا	جایــی	کــه	مــن	می	دانــم	ظرفیــت	 البتــه	خیابان	هــای	قــم	ت
چنیــن	خطوطــی	را	نــدارد.	هرچیــزی	بــه	انــدازه	خوب	اســت.	در	
حمــل	و	نقــل	از	دوره	ای	تــب	خطــوط	ویــژه	و	متــرو	بــه	یکبــاره	
همــه	جــا	داغ	شــد،	بــدون	اینکــه	مطالعــات	کافــی	و	ظرفیــت	
ــرو	 ــال	مت ــاًل	رشــت	االن	دنب ــا	باشــد؛	مث ــرای	آن	ه شناســی	ب

اســت	در	حالــی	کــه	نیــاز	ایــن	شــهر	نیســت.
ــب	 ــا	بســیار	عق ــل	در	کشــور	م ــم	حمــل	و	نق ــد	بپذیری ــا	بای م
ــد	اتوبــوس	 ــرای	خری ــر	از	دیگــر	نقــاط	دنیاســت.	اگــر	ب افتاده	ت
ــت	 ــکل	و	ظرفی ــدازه	و	ش ــد	ان ــم،	بای ــور	می	روی ــک	کش ــه	ی ب
و	امکانــات	فنــی	آن	را	بــا	کشــور	خودمــان	بســنجیم	نــه	
ــط	 ــم	و	فق ــه	نداری ــی	مطالع ــه	یعن ــا	هم ــدأ.	این	ه ــور	مب کش

سلیقه	هاســت	کــه	کار	می	کنــد.
در	قــم	ماننــد	تمــام	کالنشــهرها	مدیــران	علــی	رغــم	آنکــه	بــه	
ظاهــر	دلســوز	هســتند	امــا	بــدون	مطالعــاِت	هزینه	هــای	ارزش	
ــای	 ــی،	هزینه	ه ــای	ترافیک ــام	پروژه	ه ــل	و	انج ــل	و	نق در	حم
هنگفتــی	می	کننــد	کــه	بعــداز	مــدت	کوتاهــی	تاریــخ	مصــرف	
آن	هــا	تمــام	می	شــود؛	در	حالــی	کــه	یــک	پــروژه	حمــل	و	نقــل	
بایــد	حداقــل	ســی	ســال	عمــر	داشــته	باشــد.	در	۱۰	ســال	اخیــر	
چنــد	پــروژه	مفیــد	بــدون	اصــالح	و	اضافــه	کاری	در	قــم	انجــام	
ــا	 ــی	نداشــته	ی ــه	طرح	هــای	تکمیل ــازی	ب شــده	کــه	دیگــر	نی

پروژه های میلیاردی بدون مهندسی ارزش

 آفت اداره سلیقه ای شهر در قم

زینب آخوندی
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جامعــه ایـــران

نــدارد؟	بیــن	کالنشــهرها	تنهــا	در	اصفهــان	و	مشــهد	مقــداری	
کارهــای	اصولــی	شــده	و	مابقــی	مشــکل	دارنــد.

همیـن اصفهان کـه مثـال می زنید باالخره شـهردار 
فعلـی قم، 12 سـال شـهردار اصفهان بـوده. چطور 
کارهایـی می توانـد انجـام دهـد کـه در قـم غلـط 

اسـت و در اصفهـان درسـت بوده؟
اشــکال	کار	در	همیــن	جاســت	کــه	مــا	شــهردار	موفــق	در	یــک	
شــهر	دیگــری	را	در	قــم	یــا	جــای	دیگــر	هــم	موفــق	می	دانیــم.	
شــهرداری	غیــر	از	مدیرکلــی	در	یــک	دســتگاه	اســت.	
ــی	 ــش	مهندس ــر،	دان ــه	مهم	ت ــی	دارد.	از	هم ــات	فراوان مالحظ

ــت. ــازی	اس ــران	و	شهرس عم

ــهر  ــف ش ــاط مختل ــکات در نق ــام تمل ــث انج بح
ــد؟ ــد می کنی ــان را تأیی ــداث خیاب ــرای اح ب

ــه	 این	هــا	کامــاًل	مــردود	اســت.	تئــوری	و	تــزی	کــه	بنــده	ارائ
دادم	ایــن	اســت	کــه	بایــد	خیابان	هــا	در	شــهرها	الغــر	شــوند.	
ــورد	و	 ــد،	می	خ ــی	دهی ــه	خوراک ــاق	را	هرآنچ ــرد	چ ــک	ف ی
امتنــاع	نــدارد	تــا	جایــی	کــه	نهایتــاً	از	همیــن	چاقــی	و	ابتالئــات	
آن،	دچــار	مــرگ	می	شــود.	یــک	شــهر	و	خیابــان	هــم	همیــن	
اســت.	شــما	هرقــدر	خیابــان	بــاز	کنیــد،	ماشــین	در	آن	مــی	رود.	
روزی	می	رســد	کــه	مــردم	مجبــور	شــوند	بیــرون	برونــد	تــا	جــا	

و	خیابــان	بــرای	خودروهــا	باشــد.

ــم  ــا ه ــداث بزرگراه ه ــا اح ــه ب ــران ک ــد ته مانن
مشــکل برطــرف نشــد و امــروز ترافیــک بــه آنجــا 
هــم رســیده و از ایــن بــه بعــد فقــط شــاهد تونــل 
ســازی و پــل ســازی و دوطبقــه کــردن بزرگراه هــا 

هســتیم.

بلــه	دقیقــاً.	فلســفه	ایجــاد	معبــر	چیســت؟	بــرای	راحتــی	مــردم	
اســت؛	امــا	وقتــی	مــردم	راضــی	نیســتند	و	بافــت	شــهر	را	به	هم	
می	زنیــد،	یعنــی	مبنــای	فکری	تــان،	شــهِر	خودرومحــور	اســت	
و	ایــن	یعنــی	خدمــت	نمی	کنیــد.	در	حالــی	کــه	بایــد	خیابان	هــا	
را	محــدود	کنیــد	بــه	محــدوده	ای	از	حرکت	هــا	و	فقــط	وســائل	
ــا	 ــند	ت ــته	باش ــری	داش ــردد	حداکث ــکان	ت ــی	ام ــه	عموم نقلی
بهداشــت	روانــی	و	محیــط	زیســتی	و	ایمنــی	و	امنیــت	بیشــتری	

بــرای	زندگــی	انســان	فراهــم	باشــد.
اگــر	نخواهیــم	صحبــت	از	فســاد	و	رانــت	و	ایجــاد	فرصــت	برای	
برخــی	پیمانــکاران	کنیــم،	امــا	ایــن	روشــی	کــه	شــهرداران	در	
ــی	 ــش	مهندس ــالف	روش	و	من ــد،	برخ ــش	گرفته	ان ــران	پی ای

حمــل	و	نقــل	دنیاســت.
ــن	خیابان	کشــی	ها	باعــث	می	شــود	شــهر،	صمیمیــت	خــود	 ای
را	از	دســت	بدهــد.	این	هــا	ایجــاد	مــرز	بنــدی	می	کنــد.	خیابــان	
آکســفورد	لنــدن،	در	چهــل	ســال	پیــش،	دو	الیــن	رفت	داشــت	
ــه	نشــده؛	 ــم	ســانت	اضاف ــروز	هــم	نی ــن	برگشــت.	ام و	دو	الی
امــا	پیاده	روهــا	و	مبلمــان	شــهری،	گســترش	پیــدا	کــرده	چــون	

انســان	و	تــردد	شــهروندان	مهــم	اســت.

ــالت  ــرای تعطی ــخصی را ب ــایل ش ــا وس در دنی
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــم ب ــد. آن ه ــف کرده ان تعری
ــد.  ــفر کنن ــی س ــی و خصوص ــد خانوادگ می خواهن
ــود،  ــه می ش ــودرو اضاف ــه خ ــرف ک ــن ح ــس ای پ
بایــد خیابــان و تقاطــع اضافــه شــود، عــذری بدتر 
از گنــاه اســت. پــس عامــه مــردم ایــن وســط چه 

می شــوند؟
ــر	 ــا	درنظ ــم	ب ــت	و	آن	ه ــررات	اس ــع	مق ــد،	وض ــوع	بع موض
ــال	 ــوع	شــهرداری	و	اعم ــن	ن ــردم	از	ای ــردم.	م ــع	م ــن	نف گرفت
قوانیــن	راهنمایــی	و	رانندگــی	بــه	ســود	خودروســواران،	خســته	

ــی	 ــا	نظرخواه ــد.	از	آن	ه ــد	مشــارکت	دهن ــردم	را	بای ــدند.	م ش
ــد	 ــالت.	بای ــق	و	مح ــا	در	مناط ــرای	طرح	ه ــرای	اج ــد	ب کنن
چرخــه	عمــر	کلــی	هــر	طــرح	را	افــکار	عمومــی	بداننــد.	ایــن	
ــا	 ــوارض	آن	ه ــا	بودجــه	و	ع ــه	شــهر	ب ــی	اســت	ک حــق	مردم

می	شــود. اداره	
مــن	اطمینــان	بــه	شــما	می	دهــم	اکثــر	پروژه	هــای	اجــرا	شــده	
ــد،	در	 ــال	دارن ــا	۱۰	س ــا	5	ت ــر	ب ــری	براب ــا،	عم در	شــهرهای	م
حالــی	که	دســت	کــم	بایــد	دارای	عمــر	و	پاســخگویِی	۳۰	ســاله	
ــی	کــه	اجــرا	می	شــود	 ــه	طرح	های ــا	نســبت	ب ــردم	م باشــند.	م
ــی	و	 ــل	عموم ــل	و	نق ــرای	حم ــه	ب ــی	ک ــه	مدیریت ــبت	ب و	نس
ــت	 ــن	نقــص	در	مدیری ــاد	شــدند.	ای ــی	اعتم ــک	اســت	ب ترافی

ــات. ــه	مشــکل	بودجــه	و	امکان اســت	ن

ــلوغ ترین  ــم و ش ــز ق ــاده راه در مرک ــروژه پی دو پ
ــده.  ــرا ش ــم اج ــرم در ق ــراف ح ــای اط خیابان ه
ــد؟ ــی می کنی ــت ارزیاب ــات را مثب ــن اقدام ــا ای آی
ــراف	 ــم	و	اط ــزِی	شــهر	ق ــک	محــدوده	مرک ــه.	طــرح	ترافی بل
حــرم	مطهــر	در	دوره	بنــده	اجــرا	شــد	و	جالــب	اســت	کــه	ابتــدا	
مغــازه	داران	مخالــف	بودنــد	امــا	بعــد	از	اجــرا،	همــه	آن	هــا	چنان	

تقدیــری	از	مــا	کردنــد	کــه	قابــل	پیــش	بینــی	نبــود.
قــدم	نخســت	هــم	همیــن	اســت	و	مطالعــات	الزم	دارد	کــه	بــر	
اســاس	جغرافیــای	مناســب	و	بازدهِی	مــورد	انتظــار	باشــد.	ما	در	
ــم.	در	 ــه	و	ده	ســال	اجــرا	می	کنی کشــورمان	یــک	ســال	مطالع

دنیــا	ایــن	رونــد	برعکــس	اســت.
ــا	و	 ــام	طرح	ه ــی	ارزش	در	تم ــن،	مهندس ــرف	م ــن	ح مهم	تری
اقدامــات	و	تصمیمــات	ترافیکــی	اســت.	ایــن	موضــوع	مهمــی	
اســت	کــه	معاونیــن	فنــی	و	عمرانــی	و	زیربنایــِی	شــهرداری	ها	
بــه	آن	عالقــه	ندارنــد.	چــون	طرح	هایشــان	را	از	توجیــه	

می	انــدازد.
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 تعــداد فــراوان موش هــای درشــت 
ــس  ــه پ ــا در کوچ ــوالن آنه ــه و ج جث
کوچه هــای شــهر چمــران امــان از 

ــت. ــده اس ــهر بری ــن ش ــاکنان ای ــهروندان و س ش

ــذاری	 ــه	بگ ــران	ک ــهر	چم ــای	ش ــه	و	خیابان	ه ــه	کوچ ــدم	ب ق
محــال	ممکــن	اســت	کــه	حداقــل	یــک	جفــت	از	ایــن	جانــوران	
ــز	 ــال	جــوالن	و	جســت	و	گری ــدش	آور	را	در	ح ــه	چن درشــت	جث
نبینــی.	جانــوران	مــوذی	و	درشــت	قامتــی	بــه	نــام	»ِگرزه	مــوش«
ــق	 ــش	از	طری ــه	ســال	ها	پی ــی	ک ــر	بوم ــر	غی ــور	مهاج ــن	جان ای
اســکله		و	بنــدرگاه	توســط	کشــتی	های	حامــل	غــالت،	میهمــان	
ــت	 ــاکنان	پرجمعی ــه	یکــی	از	س ــروز	ب ــدند	ام ــدر	ماهشــهر	ش بن
ــه	 ــی	و	از	جمل ــهرهای	جنوب ــژه	ش ــه	وی ــتان	ب ــهرهای	خوزس ش

ــده	اند.	 ــران	ش ــهر	چم ش
»هانــی«	جــوان	چمرانــی	اســت	کــه	شــب	هنگام	و	در	
ــور	 ــن	جان ــورد	گــزش	شــدید	ای ــار	م ــن	ب ــان	خــواب،	چندی می
ــت	 ــه	دچــار	مجروحی ــن	ناحی ــرد	و	از	چندی ــرار	می	گی ــوذی	ق م
ــراوان	 ــران	ف ــهر	چم ــوارد	در	ش ــن	م ــای	ای ــود.	نمونه	ه می	ش
اســت	و	عــالوه	بــر	ایــن،	خطــر	انتقــال	بیماری	هــای	واگیــرداِر	
ــهر	را	 ــن	ش ــهروندان	ای ــز	ش ــا	نی ــود	گرزه	موش	ه ــی	از	وج ناش

تهدیــد	می	کنــد.
یکــی	از	شــهروندان	چمرانــی	می	گویــد:	وجــود	گرزه	هــا	
در	کوچــه	و	خیابان	هــای	شــهر	واقعــًا	آزار	دهنــده	اســت	و	
نمی	دانــم	چــرا	چــاره	ای	بــرای	ایــن	وضعیــت	اندیشــیده	

. د نمی	شــو
ــش	یکــی	از	 ــدی	پی ــد:	چن ــه	می	ده سیدشــاکر	محســن	نژاد	ادام
ــق	مجــرای	فاضــالب	آشــپزخانه	وارد	 ــن	گرزه	موش	هــا	از	طری ای
منزلمــان	شــد	و	بــه	دلیــل	اینکــه	ایــن	جانــور	مــوذی	بــه	ســختی	
گرفتــار	تلــه	می	شــود	حــدود	ســه،	چهــار	روز	خــواب	و	آســایش	را	

از	خانــواده	مــا	ربــود.
ــتگاه	های	 ــر	و	دس ــان	ام ــدوارم	متولی ــد:	امی ــه	می	کن وی	اضاف
ذیربــط	بــرای	حــل	ایــن	مشــکل	هرچــه	ســریع	تر	فکــر	چــاره	ای	
ــن	 ــد.	ای ــی	دهن ــار	رهای ــت	نابهنج ــن	وضعی ــا	را	از	ای ــرده	و	م ک
وضعیــت	واقعــاً	غیــر	قابــل	تحمــل	اســت	و	زندگــی	را	بــرای	مــا	

ســخت	و	مشــکل	کــرده	اســت.

گرزه موش ها، ناقل سالک و طاعون 
ــان	واســط،	 ــد:	موش	هــا	میزب یــک	کارشــناس	بهداشــت	می	گوی
مخــزن	و	ناقــل	بیماری	هایــی	همچــون	ســالک	و	طاعــون	

ــرای	ســالمت	انســان	بســیار	خطرآفریــن	 ــد	ب هســتند	و	می	توانن
باشــند.	پیــش	از	ایــن	هنــگام	گزیــده	شــدن	فــرد	توســط	
گرزه	موش	هــا	واکســن	هــاری	بــه	شــخص	مــورد	گــزش	تزریــق	
می	شــد	امــا	اکنــون	فقــط	بــه	شستشــوی	زخــم	و	تزریق	واکســن	

ــود. ــنده	می	ش ــزاز	بس ک
ایمــان	محمــدی	می	افزایــد:	هرچنــد	تاکنــون	ابتــالی	بــه	
ــا	 ــزش	گرزه	موش	ه ــود	و	گ ــی	از	وج ــردار	ناش ــای	واگی بیماری	ه
گــزارش	نشــده	امــا	طبیعتــاً	وجــود	ایــن	جانــوران	مــوذی	تهدیــد	

ــت. ــهروندان	اس ــالمت	ش ــرای	س ــدی	ب ج

وظیفه مرکز بهداشت نیست
رئیــس	مرکــز	بهداشــت	شهرســتان	بنــدر	ماهشــهر	مــی	گویــد::	
ایــن	مشــکل	مختــص	شــهر	چمــران	و	شهرســتان	بندر	ماهشــهر	
نیســت	و	تمــام	خوزســتان	بــا	ایــن	معضــل	درگیــر	اســت.	مبــارزه	
ــز	بهداشــت	نیســت	بلکــه	 ــف	مرک ــا	گرزه	موش	هــا	جــزو	وظای ب

شــهرداری	ها	مســئول	ایــن	موضــوع	هســتند.	
ــازی	 ــا	بهس ــد	ب ــهرداری		بای ــد:	ش ــی	کن ــار	م ــوری	اظه ــی	ن عل
ــه	 ــردن	الن ــن	ب ــاز،	از	بی ــای	روب ــاماندهی	جوی	ه ــط،	س محی
ــور	 ــا	ایــن	جان ــه	ب ــی	و	بهداشــتی	زبال گرزه	موش	هــا	و	دفــع	اصول
مبــارزه	کننــد.	مــا	نیــز	وظیفــه	داریــم	بــا	نظــارت	بــر	شــهرداری	
ــا	 ــارزه	ب ــرای	مب ــط	ب ــازی	محی ــه	بهس ــف	ب ــاد	را	مکل ــن	نه ای

ــم. ــوذی	کنی ــوران	م جان
وی	ادامــه	مــی	دهــد:	البتــه	در	ســال	های	گذشــته	صنعــت	
پتروشــیمی	اقــدام	بــه	سمپاشــی	جوی	هــای	آب	بــرای	مبــارزه	بــا	
ــزوم	اســتفاده	از	ســم	های	 ــل	ل ــه	دلی ــا	ب ــد	ام گرزه	موش	هــا	کردن
وســیع	الطیف	ایــن	موضــوع	بــا	ممنوعیــت	از	ســوی	اداره	حفاظــت	

از	محیــط	زیســت	مواجــه	شــده	اســت.

ممنوعیتی برای سمپاشی وجود ندارد
رئیــس	اداره	حفاظــت	از	محیط	زیســت	شهرســتان	بندر	ماهشــهر	
نیــز	در	ایــن	رابطــه	مــی	گویــد:	هیــچ	محدودیــت	و	ممنوعیتــی	
بــرای	سمپاشــی	وجــود	نــدارد	امــا	تأکیــد	مــا	بــر	ایــن	بــود	کــه	
از	روش	هــای	علمــی	اســتفاده	شــود	و	بایــد	مشــخص	شــود	نــوع	
ســموم	مــورد	اســتفاده	باعــث	تغییــر	ژنتیــک	در	مــوش	و	دیگــر	

حیوانــات	خواهــد	شــد	یــا	خیــر؟
ایــرج	ســلیمانی	عنــوان	مــی	کنــد:	فقــط	نگرانی	هایــی	در	
ــن	شــد	 ــر	ای ــرار	ب ــداول	وجــود	داشــت	و	ق ــورد	روش	هــای	مت م
ــای	 ــرده	و	از	روش	ه ــاور	ک ــن	مش ــه	گرفت ــدام	ب ــهرداری	ها	اق ش
ــود.	 ــرداری	ش ــور	الگوب ــق	کش ــر	مناط ــتفاده	در	دیگ ــورد	اس م
تأکیــد	مــا	بــر	ایــن	اســت	کــه	از	روش	هــای	علمــی	مــورد	تأییــد	
ــری	 ــوی	جلوگی ــا	از	ایجــاد	مشــکالت	بعــدی	و	ثان ــری	ت بهره	گی

ــود. ش
ــد	 ــا	نیازمن ــه	گرزه	موش	ه ــوذی	از	جمل ــوران	م ــا	جان ــارزه	ب مب
ــه	 ــی	از	جمل ــای	متول ــتگاه	ها	و	نهاده ــکاری	و	مشــارکت	دس هم
شــهرداری،	مرکــز	بهداشــت	و	اداره	محیــط	زیســت	اســت.	انتظــار	
مــی	رود	ایــن	ســه	دســتگاه	در	بنــدر	ماهشــهر	دســت	بــه	دســت	
یکدیگــر	داده	و	معضــل	شــهروندان	چمرانــی	را	هرچــه	ســریع	تر	

حــل	کننــد.

شهر چمران در تصرف ِگرزه موش ها

 موش هایی در قد و قامت گربه
فرشاد آل ناصر 
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» تـل زردکـی« و » کالِرگـی« از جملـه 
بـوده  جنوبـی  خراسـان  روسـتاهای 
کـه عـاوه بـر میـدان تـازی فقـر، از 

بـرق و آب محـروم هسـتند. ماننـد  امکاناتـی 

روســتا	را	همــه	مــی	شناســند.	مکانــی	کــه	چنــد	یــا	چندیــن	
ــه	زندگــی	مشــغول	مــی	شــوند.	 ــواده	ســاکن	هســتند	و	ب خان
روســتا،	جایــی	اســت	کــه	از	امکانــات	شــهری	فاصلــه	زیــادی	
ــد	 ــت	دارن ــه	بهداش ــه	خان ــا	ن ــه	بعض ــه	ای	ک ــه	گون دارد	ب
ــی.	 ــرای	زندگ ــاز	ب ــورد	نی ــات	م ــایر	امکان ــک	و	س ــه	بان و	ن
ــال	از	 ــان	ماالم ــینه	ش ــه	س ــد	ک ــان	دارن ــی	مهرب ــا	مردمان ام

ــت. ــادگی	اس ــت	و	س عطوف
در	ایــن	بیــن،	روســتاهایی	در	خراســان	جنوبــی	وجــود	داشــته	
کــه	از	حداقــل	تریــن	هــای	زندگــی	هــم	بــی	بهــره	مانــده	اند.	
نبــود	آب،	بــرق	و	منابــع	اشــتغال	دردهایــی	اســت	کــه	بــر	تــن	

ایــن	روســتاها	فریــاد	مــی	زننــد.
بــرای	تماشــای	بی	مهــری	هــای	روزگار	قــدم	در	این	روســتاها	
مــی	گذاریــم.	مســیر	شهرســتان	نهبنــدان	را	پیــش	مــی	گیریم	
و	از	جــاده	هــای	پیــچ	در	پیــچ	و	خاکــی	حاشــیه	این	شهرســتان	
ــم.	 ــی	روی ــی«	م ــی	«	و	»	کالرگ ــل	زردک ــتاهای	»ت ــه	روس ب
ــود	 ــابه	خ ــتای	مش ــی	از	روس ــه	کم ــا	فاصل ــی	ب ــل	زردک ت

ــرار	دارد. کالرگــی	ق
آفتــاب	بــر	تــن	خشــک	روســتا	تازیانــه	مــی	زنــد	و	پرتوهــای	
ــد.		آســمانش	 ــی	کن ــر	م ــش	را	عطشــان	ت ســوزانش،	مردمان
ــتا	 ــگ	روس ــی	رن ــقف	ب ــر	س ــش	را	ب ــی	رنگ ــادر	آب ــم	چ ه
ــک	و	 گســترانده	و	در	ســکوتی	ســنگین	در	انتظــار	شــبی	تاری

ــد. ــی	گذران ــان	م ــنایی	زم ــدون	روش ب
ــی	 ــتا	و	ب ــفندان	در	روس ــور	گوس ــده،	حض ــای	تفتی ــت	ه دش
ــی	 ــادآوری	م ــود	آب	را	ی ــه	نب ــه	و	هم ــداران،	هم ــی	دام تاب
کننــد.	زندگــی	هــر	کــدام	از	خانوارهــای	ایــن	روســتا	در	اتاقــی	
تقریبــا	۱5	متــری	محاصــره	شــده	کــه	نشــان	از	فقــر	آن	هــا	

دارد.
ــم	 ــات	ه ــه	قن ــد	ک ــی	رس ــه	اوج	م ــی	ب ــی	جای ســختی	زندگ
آخریــن	بارقــه	هــای	امیــد	را	تقدیــم	روســتاییان	کــرده	و	ســال	

هاســت	کــه	خفتــه	اســت.

روستا به دور از دنیای رسانه
ــت	اوج	 ــذاری،	نگاه ــی	گ ــتا	م ــه	روس ــه	ب ــدم	ک ــن	ق اولی
محرومیــت	روســتا	را	ترســیم	مــی	کنــد.	چراکــه	هیــچ	وجــود	
ــبکه	 ــود	پوشــش	ش ــل	نب ــه	دلی ــتا	ب ــن	روس ــردم	ای ــدارد.	م ن
ــه	هــم	 ــار	روزان ــرق،	حتــی	از	اخب ــی	ب ــی	و	جــای	خال تلویزیون
غافــل	هســتند.	آنهــا	دنیــا	را	در	چهاردیــواری	روســتا	خالصــه	
ــد. ــا	ســه	گوســفند	دل	خــوش	دارن ــه	داشــتن	دو	ت کــرده	و		ب

خانمــی	بلنــد	قامــت	و	ســبز	چهــره	مــا	را	بــه	داخــل	منزلــش	
ــاب	 ــن	آفت ــی	نمــی	خواهــد	بیــش	از	ای ــد.	گوی ــرا	مــی	خوان ف

ــد. ــر		چهــره	مــان	بتاب داغ	روســتا،	ب
ــی	 ــته	و	زندگ ــه	گذاش ــش	را	خان ــه	نام ــری	ک ــی	۱۴	مت اتاقک
شــش	نفــره	اش	را	در	آن	ســپری	مــی	کنــد.	قریــب	رو	دو	متــر	
از	انتهــای	خانــه	را	وســایل	زندگــی	اش	ماننــد	پتــو،	بالشــت	و	
ــن	دســت	 ــم	در	پایی ــه	اســت.	گاز	ه ــرف	گرفت ــدد	ظ ــد	ع چن

ــه	کپســولی	وصــل	اســت. ــرار	دارد	و	ب ــه	ق خان
ــه	 ــام	نشــده	ک ــش	تم ــی	های ــوز	ســالم	و	خوشــامد	گوی هن
ــی	 ــار	م ــان	را	حص ــتا،	دورم ــی	روس ــادی	از	اهال ــراد	زی اف

ــد. کنن
تمـام	شـواهد	بیـان	مـی	کنـد	کـه	هیـچ	ندارنـد	امـا	در	ابتـدا	
شـکایتی	هـم	نمـی	کننـد.	در	ازای	هـر	سـوالمان	پاسـخی	می	

دهنـد	و	سـپس	لبخنـدی	مـی	زننـد	و	سـکوت	مـی	کننـد.
کــم	کــم	محفــل	گفــت	و	گوهایمــان	بــه	درازا	کشــیده	شــده	
ــاز	مــی	شــود.	مشــکالت	روســتا	را	 و	پــای	گالیــه	هــا	هــم	ب
جویــا	مــی	شــوم.	یکــی	از	نبــود	بــرق		مــی	گویــد	و	دیگــری	
از	کمبــود	پزشــک.	یکــی	در	ال	بــه	ال	از	ســختی	هــای	زندگــی	
شــخصی	اش	مــی	گویــد	و	آن	یکــی	دیگــر	هــم	از		نبــود	آب	

ــکایت	دارد. ش

تجربه شش سال زندگی در تاریکی
ــی	 ــان	م ــتا	بی ــه	مشــکالت	روس ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــه	اردن فاطم
کنــد:	از	شــش	ســال	گذشــته	در	روســتا	زندگــی	مــی	کنــم	و	از	

نعمــت	بــرق	محــروم	هســتیم.
ــت	 ــدا	دارای	هش ــتا	در	ابت ــن	روس ــد:	ای ــی	ده ــه	م وی	ادام
ــد. ــوده	ان ــت	ب ــا	پرجمعی ــواده	ه ــن	خان ــا	ای ــوده	ام ــوار	ب خان
ــج	 ــر	پن ــال	حاض ــه	در	ح ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ــه	اردن فاطم
ــه	 ــد:	ب ــی	افزای ــد،	م ــده	ان ــدگار	ش ــتا	مان ــوار	در	روس خان
دلیــل	فقــر،	نبــود	درآمــد	و	اشــتغال	نمــی	توانیــم	بــه	جایــی	
ــور	هســتیم	در	ایــن	روســتای	تاریــک	 ــم	و	مجب دیگــر	بروی

ــم. ــی	کنی زندگ
وی	بــا	بــا	بیــان	اینکــه	ایــن	روســتا	دارای	چهــار	دانــش	آمــوز	
اســت،	بیــان	مــی	کنــد:	از	کالس	هفتــم	ابتدایــی	بایــد	بــا	پای	

پیــاده	بــه	شوســف	برونــد	تــا	ادامــه	تحصیــل	دهنــد.

مصرف گوشت بسیار پایین است
یکــی	دیگــر	از	اهالــی	روســتا	بیــان	مــی	کنــد:	بــه	دلیــل	نبــود	
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بــرق،	وســایل	برقــی	ماننــد	تلویزیــون	و	یخچــال	نداریــم.
ــد	 ــت	بای ــرف	گوش ــرای	مص ــه	ب ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ــا	اردن نس
ــم،	 ــده	بخوری ــا	دو	وع ــک	ی ــم	و	در	ی ــح	کنی ــفندی	ذب گوس
مــی	افزایــد:	در	شــرایط	کنونــی	گوســفندی	هــم	نداریــم	کــه	

ــم. ــح	کنی ــم	ذب بخواهی
وی	ادامــه	مــی	دهــد:	مصــرف	گوشــت	در	ایــن	روســتا	بســیار	
پاییــن	بــوده	و	اغلــب	مــواد	خوراکــی	از	شــیر	و	ماســت	اســت.
ــد:	 ــی	کن ــان	م ــتا	بی ــی	روس ــه	راه	خاک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب اردن
ــیاری	از	مســئوالن	از	 ــده	بس ــث	ش ــی	باع ــیر	خاک ــن	مس ای
ایــن	روســتا	دوری	کننــد	و	کمتــر	کســی	بــه	دیدارمــان	مــی	

ــد. آی
وی	بــا	بیــان	اینکــه	مــردم	ایــن	روســتا	نیازمنــد	توجــه	
مســئوالن	هســتند،	مــی	گویــد:	طــی	چنــد	روز	گذشــته	کمیته	
امــداد	امــام)ره(	بازدیــد	هایــی	از	ایــن	روســتا	داشــته	و	کمــک	

ــی	داشــته	اســت. ــه	اهال ــی	را	ب های

هنرهای دستی به باد می رود
یکــی	از	اهالــی	روســتای	»	کالرگــی«	هــم	بــا	اشــاره	بــه	نبــود	

ــان	روســتایی	از	 ــرای	روســتاییان	بیــان	مــی	کنــد:	زن شــغل	ب
ــر	شــکوفا	 ــه	اگ ــد	ک ــی	برن ــه	ارث	م ــی	ب ــتگان،	هنرهای گذش

شــود	در	درآمــد	زایــی	روســتا	نقــش	بســزایی	دارد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	آمــوزش	هــای	صنایــع	دســتی	بــه	بانــوان	
روســتا	ارائــه	شــود،	مــی	افزایــد:	همچنیــن	بایــد	از	هنرهــای	
ــواده	 ــا	منبــع	درآمــدی	بــرای	خان ایــن	افــراد	حمایــت	شــود	ت

باشــد.
اردنــی	بــا	اشــاره	بــه	مشــکالت	روســتا	بیــان	مــی	کنــد:	ایــن	
روســتا	از	نبــود	آب،	بــرق	و	تلفــن	رنــج	مــی	بــرد	و	بایــد	مــورد	

توجــه	مســئوالن	قــرار	گیــرد.
وی	ادامــه	مــی	دهــد:	اگــر	در	ایــن	روســتا	فــردی	بیمــار	شــود	
ــرای	 ــودش	ب ــا	خ ــرود	و	ی ــن	ب ــاری	از	بی ــا	درد	بیم ــد	ب ــا	بای ی
ــتا	و	دور	 ــی	روس ــیر	خاک ــه	مس ــد	چراک ــری	کن ــودش	دکت خ
ــرای	حضــور	پزشــک	ســخت	 ــات	شــرایط	را	ب ــودن	از	امکان ب

ــد. مــی	کن

بانوان روستایی هم بیکار هستند
یکــی	از	اهالــی	روســتای	کالرگــی	بیــان	مــی	کنــد:	تــا	چنــدی	

پیــش	در	ایــن	روســتا	ســرویس	بهداشــتی	و	حمــام	هــم	وجــود	
نداشــت.

وی	کــه	نمــی	خواهــد	نامــی	از	او	بــرده	شــود	بــا	بیــان	اینکــه	
ــا	مقــدار	اندکــی	آب	در	منــزل	اســتحمام	مــی	کردیــم،	مــی	 ب
ــا	روســتای	پاییــن	دســتی	مشــترک	 افزایــد:	تانکــر	آب	هــم	ب

بــوده	و	نمــی	توانســتیم	زیــاد	برداشــت	داشــته	باشــیم.
ایــن	بانــوی	روســتایی	ادامــه	مــی	دهــد:	بــا	کمــک	مســئوالن	
کمیتــه	امــداد)ره(	یــک	ســرویس	بهداشــتی	و	حمــام	احــداث	

شــده	و	شــرایط	آبرســانی	هــم	تغییــر	کــرده	اســت.
ــکالت	 ــر	مش ــتاییان	را	از	دیگ ــرای	روس ــغل	ب ــود	ش وی	نب
روســتا	مــی	دانــد	و	مــی	گویــد:	تمــام	منابــع	درآمــدی	روســتا	
ماننــد	کشــاورزی	و	دامــداری	از	بیــن	رفتــه	و	بانــوان	روســتایی	

هــم	بیــکار	هســتند.
	

ضعف فرهنگی در روستا
ــی	 ــود	روحان ــان	اینکــه	کمب ــا	بی امــام	جمعــه	شوســف	هــم	ب
یکــی	از	مشــکالت	ایــن	منطقــه	اســت،	گفــت:	ایــن	مناطــق	

ــف	فرهنگــی	هســتند. دارای	ضع
ــرارگاه	 ــت	ق ــه	فعالی ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــالم	خزای ــت	االس حج
پیشــرفت	و	آبادانــی	بیــان	کــرد:	در	قالــب	اجــرای	برنامــه	های	

ــه	مناطــق	اعــزام	مــی	شــود. ــی	ب ــرارگاه	روحانیون ــن	ق ای
ــی	 ــات	فرهنگ ــتاها	اقدام ــن	روس ــه	در	ای ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــش	 ــان	بی ــد	متولی ــزود:	بای ــت،	اف ــده	اس ــام	نش ــی	انج خوب
ــات	 ــه	اقدام ــرا	ک ــد	چ ــه	کنن ــق	توج ــن	مناط ــه	ای ــن	ب از	ای

ــد. ــی	خواه ــترده	ای	م گس
حجــت	االســالم	خزایــی	بیــان	کــرد:	ایــن	روســتاها	مســجد	و	

حســینیه	ای	ندارنــد	و	توجــه	ویــژه	ای	را	مــی	خواهــد.

مختصری از اولین حمایت ها
معــاون	حمایــت	و	ســالمت	کمیتــه	امــداد	امــام	)	ره(	
خراســان	جنوبــی	هــم	بــا	اشــاره	بــه	حمایــت	هــای	انجــام	
شــده	از	ایــن	روســتاها	بیــان	کــرد:	در	تمــام	ایــن	روســتاها	
ــتفاده	 ــام	)ره(	اس ــداد	ام ــه	ام ــش	کمیت ــت	پوش ــردم	تح م

ــد. ــی	کنن م
ــت	و	 ــاون	حمای ــفر	مع ــه	س ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــر	نخع ــی	اکب عل
ــان	کــرد:	طــی	 ــه	امــدام	امــام	)ره(	بی ــواده	کمیت ســالمت	خان
ایــن	ســفر	روســتاهای	فــوق	بحــران	کــه	آب	و	بــرق	ندارنــد،	

ــد. ــه	ان ــرار	گرفت ــورد	توجــه	ق م
معــاون	حمایــت	و	ســالمت	کمیتــه	امــداد	امــام	)	ره(	خراســان	
جنوبــی	بیــان	کــرد:	تاکنــون	کار	احداث	ســرویس	بهداشــتی	و	

حمــام	در	2۱	نقطــه	روســتایی	بــه	اتمــام	رســیده	اســت.
وی	بیــان	کــرد:	آبگرمکــن	گازی،	منبــع	آب	5۰۰	لیتــری	
ــرای	هــر	حمــام	 ــواده،	مخــزن	هــزار	لیتــری	ب ــرای	هــر	خان ب
ــروف	 ــرویس	ظ ــواده،	س ــر	خان ــرای	ه ــزی	ب ــوراک	پ ،	گاز	خ
ــواده	تهیــه	شــده	 ــرای	هــر	خان اشــپزخانه،	ســرویس	خــواب	ب

ــت. اس
نخعــی	بــا	بیــان	اینکــه	بــرای	هــر	خانــواده	ســبد	عذایــی	بــه	
میــزان	ســه	میلیــون	ریــال	توزیــع	شــده	اســت،	گفــت:	در	هــر	

روســتا	حداقــل	دو	نوبــت	پزشــک	حضــور	داشــته	اســت.
معــاون	حمایــت	و	ســالمت	کمیتــه	امــداد	امــام	)	ره(	خراســان	
جنوبــی	بیــان	کــرد:	در	2۳	روســتای	هــدف	در	طــرح	
محرومیــت	زدایــی،	تعمیــرات	جزئــی	تمــام	منــازل	انجــام	می	

ــود. ــی	ش ــفید	کاری	م ــود	س ش
اگرچــه	کمیتــه	امــداد	امــام)ره(	بــه	عنــوان	اولیــن	حامــی	پــای	
ــتاهایی	 ــن	روس ــن	چنی ــت	از	ای ــع	محرومی ــا	رف ــده	ام کار	آم
نیازمنــد	توجــه	بیشــتر	از	ســوی	ســایر	دســتگاه	هــای	متولــی	و	
خیــران	اســت	تــا	بــا	همدلــی	و	همــکاری	زخــم	هــای	چندیــن	

ســاله	ایــن	روستانشــینان	را	مرهــم	شــوند.

جامعــه ایـــران
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طـرح زنده گیـری و انتقـال 10 رأس 	
گورخـر بیـن پارک هـای ملـی تـوران 
و کویـر در راسـتای احیـای ایـن گونـه 
نـادر بـا تلـف شـدن پنـج رأس گـور و 
درخطر قـرار گرفتن پنـج رأس دیگر 
بـر صـدر اخبـار کشـور قـرار گرفـت.

ــری	می	رســد!	ایــن	حکایــت	ایــن	روزهــای	 ــاغ	ب هــر	دم	از	ایــن	ب
محیط	زیســت	اســتان	ســمنان	اســت	و	در	تازه	تریــن	خبــر،	اتــالف	
ــه	 ــوران	ب ــت	کره	ت ــود	از	زیس ــرار	ب ــه	ق ــری	ک ــی	از	۱۰	گورخ نیم
ــری	و	 ــم	در	اوج	بی	تدبی ــوند!	آن	ه ــل	ش ــر	منتق ــی	کوی ــارک	مل پ

ــئوالن. ــی	مس بی	توجه
ایــن	البتــه	بــار	نخســت	نیســت	کــه	چنیــن	َدم	هایــی	از	ایــن	بــاغ	
ــمنان	 ــتان	س ــت	اس ــت	از	محیط	زیس ــت	حفاظ ــرگ	و	درخ بی	ب
می	رســد.	همیــن	2۰	روز	پیــش	بــود	کــه	زنــده	گیــری	یــک	پلنــگ	
ــود	 ــاالی	بیارجمنــد	شــاهرود	پنــاه	آورده	ب ــه	باغــات	قلعــه	ب کــه	ب
ــر	درســت		2۰	روز	 ــن	خب ــور	منجــر	شــود،	ای ــن	جان ــه	اتــالف	ای ب
ــر	 ــوز	۹	ماهــه	کــه	براث ــه	ی بعــدازآن	منتشــر	شــد	کــه	اتــالف	تول
ــه	را	 ــود	کام	هم ــده	ب ــر	ش ــار	شکســتگی	کم ــودرو	دچ ــت	خ اصاب
ــده	 ــدیدی	دی ــیب	ش ــت	آس ــت	اس ــه	درس ــوزی	ک ــرد.	ی ــخ	ک تل
ــتن	 ــائبه	نگه	داش ــن	ش ــو	و	همچنی ــا	پت ــی	آن	ب ــا	جابه	جای ــود	ام ب
بی	مــوردش	در	شــاهرود	و	انتقــال	دیرهنــگام	آن	بــه	تهــران	افــکار	
ــد. ــوق	می	ده ــئوالن	س ــری	مس ــوی	بی	تدبی ــه	س ــی	را	ب عموم

	
بی مهری به محیط زیست

ــوارد	 ــخگوی	م ــد	پاس ــمنان	بای ــتان	س ــت	اس اداره	کل	محیط	زیس
ــالق	 ــوش	یی ــه	خ ــت	منطق ــال	مالکی ــون	انتق ــددی	همچ متع
شــاهرود	بــه	آزادشــهر	و	عــدم	اجــرای	حصارکشــی	جاده	میاندشــت	
بــرای	عبــور	یوزهــا	باشــد	کــه	اداره	کل	راه	و	ترابــری	بارهــا	اعــالم	
کــرده	تــا	زمانــی	کــه	جانمایــی	آن	از	ســوی	محیط	زیســت	ابــالغ	
نشــود،	نمی	توانــد	ایــن	پــروژه	را	بــه	اتمــام	برســاند،	در	کنــار	عــدم	
موضع	گیــری	روشــن	در	قبــال	تخریب	هــای	محیط	زیســتی	
معــدن	بوکســیت	شــاهوار	و	همچنیــن	جــاده	کشــی	در	جنــگل	ابــر	
کــه	اگــر	تشــکل	های	مردمــی	در	شــاهرود	و	کشــور	نبودنــد،	امــروز	

ــب	می	نوشــتیم. ــد	مطل ــگل	بای ــن	جن ــاره	ای درب
گریبــان	 اخیــر	 ســال	های	 در	 فراوانــی	 بی	مهری	هــای	
محیط	زیســت	کشــور	و	همچنیــن	اســتان	ســمنان	را	گرفتــه	
اســت	از	قطــع	درختــان	متعــدد	کــه	نمونــه	آن	در	مرکــز	تحقیقــات	
ــری	درســت	 ــا	عــدم	موضع	گی ــم	خــورد	ت کشــاورزی	شــاهرود	رق

در	قبــال	معــادن	و	صنایــع	ســبب	شــده	تــا	ایــن	اســتان	در	
ــه	 ــد	البت ــرو	باش ــددی	روب ــای	متع ــا	چالش	ه ــر	ب ــال	های	اخی س
اجبــار	صنایــع	بــه	نصــب	فیلتــر	تصفیــه	بــر	روی	دودکش	هایشــان	
و	همچنیــن	جلوگیــری	از	فعالیــت	چنــد	کارخانــه	آالینــده	از	جملــه	

ــت. ــت	اس ــط	زیس ــازمان	محی ــای	س موفقیت	ه
از	ســوی	دیگــر	تنهــا	گورخرهــا	نیســتند	کــه	بایــد	مراقب	خودشــان	
باشــند	تــا	توســط	مأمــوران	حفاظــت	محیط	زیســت	تلــف	نشــوند	
بلکــه	ایــن	چهارپایــان	نیــز	هســتند	کــه	پــی	پــی	آر،	یــا	طاعــون	
ــر	 ــی	ب ــان	در	کمینشــان	نشســته	و	باوجــود	شــائبه	ای	مبن چهارپای
ــش	 ــوچ	و	می ــز	و	ق ــد	کل	و	ب ــی	مانن ــدادی	از	گونه	های ــالف	تع ات
براثــر	ایــن	طاعــون	از	ســال	۹5	تاکنــون	در	پــارک	صیــدوا	

ــد. ــیم	نکرده	ان ــنی	را	ترس ــت	روش ــان	وضعی ــئوالن	همچن مس

ضربه به سر احتماالً عامل مرگ گورها است
ــه	 ــم،	ماجــرا	ازآنجــا	شــروع	شــد	ک ــا	بازگردی ــه	گورخره ــه	مقول ب
بــرای	ازدیــاد	نســل	ایــن	جانــور	و	همچنیــن	احیــای	آن	قــرار	بــه	
ــا	 ــر	گرمســار	شــد	ام ــی	کوی ــارک	مل ــه	پ ــور	ب ــدادی	گ ــال	تع انتق
ــت	 ــازمان	حفاظ ــات	س ــدم،	از	مقام ــان	مق ــه	خرازی ــور	ک همان	ط
ــارک	 ــه	پ ــر	ب ــال۱۰	رأس	گورخ ــد:	»انتق ــت	می	گوی محیط	زیس
ــی	 ــه	زیســتگاه	قبل ــه	ب ــی	مجــدد	گون ــدف	معرف ــر	باه ــی	کوی مل
انجــام	شــد	کــه	متأســفانه	یــک	رأس	گورخــر	در	ابتــدای	عملیــات	
تلــف	شــد،	دو	رأس	دیگــر	در	حیــن	انتقــال	بــه	پــارک	ملــی	کویــر	
تلــف	شــدند	و	پــس	از	عملیــات	زنــده	گیــری	دو	رأس	دیگــر	نیــز	
ــد.« ــف	ش ــر	تل ــج	رأس	گورخ ــی	از	۱۰	رأس،	پن ــدند.	یعن ــف	ش تل
وی	می	افزایــد:	»بررســی	ها	حاکــی	از	ایــن	اســت	کــه	علــت	تلــف	
شــدن	دو	رأس	در	حیــن	زنده	گیــری	
بــه	 حیــوان	 اصابــت	ســر	 احتمــااًل	
دیوارهــای	جانبــی	جعبــه	حمــل	گورخــر	
شــدن	 تلــف	 دالیــل	 اســت،	 بــوده	
ــات	 گورخرهــای	دیگــر	کــه	بعــد	از	عملی
ــا	همــکاری	 ــف	شــدند	ب ــری	تل ــده	گی زن
ــارت	 ــمنان	و	نظ ــتان	س ــکی	اس دامپزش
در	 محیط	زیســت	 حفاظــت	 ســازمان	

ــت.« ــی	اس ــال	بررس ح
	

استفاده از تجربیات دیگران
ــی	 ــی	قربان ــه	مجتب ــور	ک ــا	همان	ط ام
عــکاس	 و	 محیط	زیســت	 کارشــناس	
طبیعــت	می	گویــد:	دامــداران	اســتان	
دام	 هــزار	 ده	هــا	 ســاالنه	 ســمنان	

تلفاتــی	 امــا	یک	دهــم	درصــد	هــم	 را	جابه	جــا	می	کننــد	
ــت	 ــود	اداره	کل	حفاظ ــه	می	ش ــال	چگون ــد	ح ــت	ندارن ازاین	دس
محیط	زیســت	اســتان	این	گونــه	دچــار	خطــا	شــده	باشــد.
وی	می	گویــد:	در	مقولــه	پلنــگ	هــم	کــه	چنــدی	قبــل	تلــف	شــد	
شــائبه	اضافــه	دوز	تزریقــی	داروی	بیهوشــی	ایــن	حیــوان	را	تلــف	
ــی	هیچ	کــس	 ــد	کــه	یعن ــن	ســؤال	پیــش	می	آی کــرده	اســت	و	ای
نبــوده	کــه	در	آن	زمــان	بدانــد	چــه	دوز	از	داروی	بیهوشــی	را	بایــد	به	
پلنــگ	بخت	برگشــته	تزریــق	کــرد؟	نکتــه	جالــب	اینجــا	اســت	که	
آقایــان	از	اظهارنظــر	در	ایــن	خصــوص	نیــز	خــودداری	می	کننــد.

ــزرگ	 ــای	ب ــال	گونه	ه ــت:	»انتق ــاره	نوش ــاد	دراین	ب ــه	اعتم روزنام
جثــه	حیات	وحــش	از	منطقــه	ای	بــه	منطقــه	دیگــر	آن	هــم	بــا	ایــن	
مســافت	نیازمنــد	دانــش	کافــی	اســت	که	کشــور	مــا	در	ایــن	زمینه	
ــای	 ــز	همکاری	ه ــاره	ای	ج ــت	و	چ ــب	اس ــی	عق ــش	جهان از	دان
بین	المللــی	نداریــم	و	بایــد	حتمــاً	از	همــکاری	کارشناســان	
ــان	 ــا	زم ــع	ت ــا	به	واق ــا	آی ــم.«	ام ــتفاده	کنی ــی	اس ــه	خارج باتجرب
نداشــتن	ایــن	فناوری	هــا	بایــد	دســت	بــه	کشــتار	گونه	هــای	نــادر	
بزنیــم؟	مگــر	روزانــه	صدهــا	اســب	باارزش	هــای	میلیــون	تومانــی	
ــان	در	شــمال	شــرق	کشــور	جابه	جــا	 توســط	ترکمن	هــای	عزیزم

ــد؟ ــی	می	دهن ــن	تلفات ــا	هم	چنی ــا	آن	ه ــوند؟	آی نمی	ش

پروژه ای محکوم به شکست
یکــی	دیگــر	از	کارشناســان	حیات	وحــش	می	گویــد:	طــرح	انتقــال	
ــر	 ــی	کوی ــارک	مل ــه	پ ــوران	ب ــی	ت ــارک	مل ــر	از	پ ۱۰	رأس	گورخ
ــا	تلــف	شــدن	پنــج	رأس	گورخــر	و	درخطــر	قــرار	گرفتــن	 حــاال	ب
ــوب	 ــه	خ ــت	و	چ ــت	خورده	اس ــاًل	شکس ــر	عم ــج	رأس	دیگ پن
اســت	کــه	حداقــل	در	ایــن	زمینــه	عذرخواهــی	اداره	کل	حفاظــت	

محیط	زیســت	در	نشــریات	و	خبرگزاری	هــا	اعــالم	شــود.
ــت	 ــا	اس ــه	آنج ــن	حادث ــه	ای ــت:	فاجع ــد	اس ــی	معتق ــام	طبس اله
کــه	نــر	گــروه	۱۰	راســی	از	گورهــا	تلف	شــده	اســت	و	ایــن	یعنــی	
امــکان	زادآوری	اصــاًل	وجــود	نــدارد	و	همــان	بهتــر	کــه	پنــج	گــور	
ــاًل	 ــه	اص ــوند	چراک ــده	ش ــوران	بازگردان ــه	ت ــم	ب ــده	ه باقی	مان
بردنشــان	بی	فایــده	اســت	و	بعــد	از	ســال	ها	هیــچ	زادآوری	را	

ــت. ــد	داش نخواهن
برخــی	نشــریات	مکتــوب	در	واکنــش	بــه	ایــن	موضــوع	نوشــتند:	
»بایــد	دیــد	ســازمان	حفاظــت	محیط	زیســت	بــرای	جبــران	
ــح	 ــه	توضی ــادی	و	زیســت	محیطی	چ ــن	خســارت	م بخشــی	از	ای
ــن	 ــاید	ای ــا	ش ــد«	ام ــه	می	کن ــده	ارائ ــای	آین ــی	در	روزه تکمیل
ــد	 ــه	نمی	دانن ــد	ک ــات	نمی	کنن ــمنان	حی ــتان	س ــریات	در	اس نش
اداره	کل	حفاظــت	محیط	زیســت	دربــاره	خیلــی	از	مســائل	تاکنــون	

ــوده	اســت. پاســخگو	نب

محمدحسین 
عابدی
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 خطا  یا  بی مسئولیتی
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جامعــه ایـــران

 امیــد داشــته باشــیم یا نداشــته باشــیم 
محکومیــم بــه زندگــی کــردن، بعــد از 
ســیاهی هایــی کــه باالتــر از آن رنگــی 
ــم  ــه راهــی جــز زندگــی کــردن نداری ــی ک نیســت و زمان

خــود را بــرای جنگیــدن مــی ســازیم.

در	کودکــی	هایمــان	زمــان	زیــادی	را	صــرف	مامــان	بــازی	
ــان	 ــاط	منزلم ــن	در	حی ــوا	و	کارت ــا	مق ــی	ب ــه	های ــم	و	خان میکردی
ــرات	 ــاختیم،	خاط ــی	س ــان	م ــای	کوچکم ــک	ه ــرای	عروس ب
ــواری	 ــار	دی ــان	چه ــد	در	هم ــی	ش ــه	م ــان	خالص ــه	م کودکان
ــرای	بعضــی	از	 ــروز	ب ــا	ام ــود	ام ــازی	ب ــا	ب ــرای	م ــه	ب ــذی	ک کاغ

ــی!. ــر	زندگ ــک	عم ــهر	ی ــن	ش ــردم	ای م
امـا	در	میـان	همـه	ایـن	زندگـی	هـای	کاغـذی	انجمن	هـای	مردم	
نهادی	دسـت	در	دسـت	هم	دادند	و	خشـت	بر	روی	خشـت	گذاشتند	
تـا	به	کابـوس	های	شـبانه	کارتن	خوابـی	پایان	داده	و	سـقفی	آجری	

برای	سـاکنان	ایـن	خانه	هـای	کارتنی	فراهـم	کنند.
ــتقالل،	وارد	 ــدان	اس ــی	می ــفید	حوال ــزرگ	س ــک	در	ب ــا	ورودی	ی ب
ســاختمانی	قدیمــی	مــی	شــوی،	دیــوار	هــای	آجــری	و	ســاختمانی	
کــه	هدیــه	میــراث	فرهنگــی	اصفهــان	بــه	انجمــن	کارتــن	خــواب	
ــادی	کــه	هــر	یــک	از	آنهــا	 ــاق	هــای	زی ــا	ات ــود	ب هــای	اســتان	ب
ــتی	و	 ــرویس	بهداش ــپزخانه،	س ــه،	آش ــی،	درمانخان ــالن	ورزش س

ــود. ــه	شــده	ب کتابخان
کمــی	جلوتــر	ســالنی	بــود	بــا	اتاقــک	هــای	آجــری	و	قــوس	دار	که	
بــه	کاروانســراهای	دوره	عباســی	شــباهت	زیــادی	داشــت،	در	هــر	
ــود	و	مــردی	در	اتاقــک	آجــری	ســیاه	 ــاق	فرشــی	پهــن	شــده	ب ات
آرامــش	را	مــزه	مــزه	میکــرد	آرامشــی	کــه	ســالها	در	میــان	کوچــه	

پــس	کوچــه	هــای	ایــن	شــهر	بــه	دنبالــش	مــی	گشــت.

امید نداشتم اما از زندگی ناامید نشدم
ــرش	را	 ــه	۱۴	ســالی	اســت	دخت ــان	ســال	ک ــدری	می ــا	پ ــی	آق عل
ــده،	داســتان	زندگــی	خــود	را	روایــت	کــرد	و	گفــت:	۱۴	ســال	 ندی
کارتــن	خــواب	بــودم	و	زمانــی	بــه	ایــن	راه	کشــیده	شــدم	کــه	بــا	
ــرم	را	 ــو	همس ــا	چاق ــردم	و	در	دادگاه	ب ــدا	ک ــالف	پی ــرم	اخت همس
مجــروح	کــردم	و	از	آن	بعد	بازداشــت	شــدم	و	بعــد	از	آزادی	از	زندان،	
ــه	ســیاهی	رســیدم	کارتنــی	را	 اعتیــاد	پیــدا	کــردم	و	زمانــی	کــه	ب

ــردم. ــی	ام	انتخــاب	ک ــرای	محــل	زندگ ب
ــد	و	نزدیــک	۱۴	 ــه	مــن	ندادن ــدم	را	ب ــت	فرزن وی	ادامــه	داد:	حضان
ســال	مــی	شــود	او	را	ندیــدم	بــه	جــز	یکبــار	که	بــه	طــور	اتفاقــی	با	
پیرمــردی	دیدمــش	و	زمانــی	تمــام	جهــان	روی	ســرم	خــراب	شــد	
کــه	دختــر	و	هــم	خــون	مــن،	مــرد	غریبــه	را	پــدر	صــدا	زد،	در	آن	

لحظــه	تمــام	غــم	هــای	جهــان	مــرا	گرفــت.
ــی	و	 ــاقه	طالی ــکوییت	س ــته	بیس ــک	بس ــه	داد:	ی ــا	ادام ــی	آق عل
یــک	ســاندیس	غــذای	ســه	روزه	ام	در	دوران	کارتــن	خوابــی	بــود	و	
2۰	کیلــو	بیشــتر	وزن	نداشــتم	کــه	وارد	ایــن	گرمخانــه	شــدم	و	بــا	
حمایــت	هــا	و	محبــت	هایــی	کــه	از	جانــب	بچــه	هــای	انجمــن	

ــردم	 ــرک	ک ــواد	مخــدر	را	ت ــر	اینکــه	م ــت	عــالوه	ب صــورت	گرف
توانســتم	بــه	وزن	ایــده	عالــی	برســم	و	پایــم	را	کــه	شکســته	بــود	

عمــل	کنــم	و	بــه	زندگــی	ادامــه	دهــم.
در	ایــن	گرمخانــه،	تعــداد	مــردان	بــر	زنــان	غلبــه	کــرده	بــود	امــا	
زنــان	ایــن	گرمخانــه	نیــز	کــم	درد	نکشــیده	بودنــد،	مــادر	و	دختری	
کــه	حــدود	دو	هفتــه	میشــد	در	ایــن	گرمخانــه	آمــده	بودنــد	زندگــی	
پــر	داســتانی	را	از	شــهر	تبریــز	بــا	خــود	حمــل	مــی	کردنــد.	مــادر	
کــه	ســی	و	پنــج	ســال	بیشــتر	نداشــت	از	زندگــی	پرپیــچ	و	خمــش	
گفــت:	اهــل	تبریــز	هســتم	و	در	همانجــا	ازدواج	کــردم	و	صاحــب	
دختــری	شــدم	امــا	بخــت	بــا	مــن	یــار	نبــود	و	خشــونت	همســرم	
مــرا	وادار	بــه	طــالق	و	تــرک	منــزل	کــرد،	ابتــدا	مدتــی	را	در	تبریــز	
گذرانــدم	و	بعــد	بــه	پیشــنهاد	یکــی	از	دوســتانم	بــا	مــردی	کــه	چند	
ده	ســال	از	مــن	بزرگتــر	بــود	در	اراک	ازدواج	کــردم	امــا	خوشــی	آن	
زمــان	نیــز	دوام	نداشــت	و	بعــد	مرگــش	بــا	دختــرم	راهــی	اصفهــان	
شــدم،	کســی	را	نداشــتم	و	در	پــارک	هــا	و	خانــه	خرابــه	هــا	زندگــی	
ــی	اش	 ــد	زندگ ــم	نمیخواه ــتم	و	دل ــرم	هس ــران	دخت ــردم،	نگ ک

اینگونــه	ادامــه	پیــدا	کنــد.
ــود	 ــرش	کــرده	ب ــان	پیرت ــادر	ســی	ســاله	کــه	ســختی	زم ــن	م ای
ادامــه	داد:	فرزنــدم	مدرســه	نرفتــه	و	قــرار	اســت	یــا	بــه	شــهرمان	
تبریــز	منتقــل	شــویم	یــا	در	همیــن	اصفهــان	و	در	همیــن	گرمخانه	
بمانیــم	و	بــا	کمــک	ایــن	انجمــن	دختــرم	را	بــه	مدرســه	بفرســتم.

بهبود هزار نفر از کارتن خواب های اصفهان
رئیــس	انجمــن	کارتــن	خــواب	هــای	اســتان	اصفهــان	اظهــار	کرد:	
بیــش	از	هــزار	نفــر	از	کارتــن	خــواب	هــا	در	اصفهــان	بهبــود	یافتــه	

انــد	و	بــه	زادگاهشــان	هدایــت	شــده	انــد.
وی	ادامــه	داد:	کارتــن	خــواب	هــا	بــه	دلیــل	ممانعــت	و	جلوگیــری	
شــهرداری	اصفهــان	خیلــی	در	شــهر	دیــده	نمی	شــوند	و	بیشــتر	به	
حاشــیه	شــهر	و	مناطقــی	کــه	ســاختمان	هــای	نیمــه	کاره	وجــود	

دارد	منتقــل	شــده	انــد.
محســن	انصــاری	افــزود:	تعــداد	زنــان	بــی	خانمــان	اســتان	بــه	صد	
نفــر	مــی	رســد	کــه	بســیار	در	معــرض	خطــر	قــرار	دارنــد	و	ســعی	
ــه	هــا،	امنیــت	 ــه	گــرم	خان ــال	آنهــا	ب ــا	جمــع	آوری	و	انتق شــده	ب

ــرار	شــود. الزم	برق
وی	گفــت:	طــی	دو	ســالی	کــه	بــا	کمــک	خیریــن	گــرم	خانــه	ای	
بــرای	بــی	خانمــان	هــای	اســتان	ســاخته	شــد	حــدود	هــزار	نفــر	از	
آنهــا	ســامان	یافتــه	انــد	و	بعضــا	پســت	هــای	اجتماعــی	خوبــی	نیز	

بــه	دســت	آورده	انــد.
ــان	 ــا	بی ــن	خــواب	هــای	اســتان	اصفهــان	ب رئیــس	انجمــن	کارت

اینکــه	هــدف	انجمــن،	کاهــش	آســیب	هــای	افــراد	اســت،	افــزود:	
بایــد	در	زمینــه	اعتیــاد	آســیب	هــا	را	کاهــش	داد	چراکــه	معتــادان	
بــرای	رســیدن	بــه	مــواد	مخــدر	دســت	بــه	هــر	کاری	مــی	زننــد	و	
همیــن	امــر	باعــث	افزایــش	آســیب	هــای	اجتماعــی	خواهــد	شــد.

ــود  ــی از بهب ــای دولت ــازمان ه ــت س ــدم حمای ع
ــان ــای اصفه ــواب ه ــن خ کارت

وی	بـا	اشـاره	به	اینکه	انجمـن،	مردم	نهاد	اسـت	و	بـا	کمک	خیرین	
اداره	می	شـود،	اظهار	کرد:	سـازمان	ها	و	مسـئولین	در	راستای	بهبود	
اوضـاع	بی	خانمان	های	شـهر	هیچ	حمایتـی	نکرده	اند	بـه	گونه	ای	
کـه	حتی	بـرای	گرفتـن	شناسـنامه	المثنی	برخـی	کارتن	خـواب	ها	

موفـق	بـه	رایزنی	با	ثبـت	احوال	نشـده	ایم.
انصــاری	در	ادامــه	افــزود:	بــی	خانمانــی	جــرم	نیســت،	بلکــه	بــی	
توجهــی	و	کوتاهــی	مســئولین	باعــث	ایــن	اتفاقــات	مــی	شــود.

ــن	 ــترین	کارت ــه	بیش ــان	ک ــی	در	اصفه ــا	مناطق ــاط	ب وی	در	ارتب
ــا	بیشــتر	 ــن	خــواب	ه ــه	کارت ــی	ک ــت:	از	آنجای خــواب	را	دارد،	گف
بــه	حاشــیه	شــهرها	کشــیده	شــده	انــد	در	مناطقــی	ماننــد	حصــه،	
ــی	 ــان	در	نزدیک ــاد	و	مهرنج ــوی	آب ــدژ،	ج ــه،	کهن ــان،	زینب ارزن

ــم. ــا	را	داری ــن	خوابه ــترین	کارت ــان	بیش ــتای	فالورج روس
رئیــس	انجمــن	کارتــن	خــواب	هــای	اســتان	اصفهــان	در	پاســخ	
ســوال	مبنــی	بــر	اینکــه	کــدام	شهرســتان	هــای	اســتان	بیشــترین	
آمــار	کارتــن	خــواب	را	دارد،	تصریــح	کــرد:	از	آنجایــی	کــه	کارتــن	
خــواب	هــا	بــه	حاشــیه	شــهر	رانــده	شــده	انــد،	شهرســتان	هــا	را	
ــوان	از	اســتان	اصفهــان	تفکیــک	کــرد	و	در	زمینــه	تعــداد	 نمــی	ت

کارتــن	خــواب	هــا	آمــار	دقیقــی	ثبــت	نشــده	اســت.

ترک زادگاه آسیب های بیشتری را به همراه دارد
وی	بیــان	کــرد:	کارتــن	خــواب	هــا	وقتــی	بــه	مرحلــه	بــی	خانمانی	
مــی	رســند	و	مجبــور	بــه	تــرک	محــل	زادگاه	خــود	مــی	شــوند	در	
کمیــن	مشــکالت	زیــادی	قــرار	مــی	گردنــد	و	هــدف	انجمــن	ایــن	
اســت	کــه	پــس	از	بهبــودی،	ایــن	کارتــن	خــواب	هــا	را	به	شــهرها	

و	در	بعضــی	مــوارد	بــه	کشــور	هــای	خــود	بــاز	گردانــد.
ــی	 ــن	خــواب	های ــا	در	شــهر	اصفهــان	کارت ــه	داد:	م انصــاری	ادام
از	اســتان	هــای	خوزســتان،	شــمال	و	اتبــاع	غیــر	ایرانــی	از	جملــه	
افغانســتانی	هــا،	ســوری	و	عــرب	داشــته	ایــم	کــه	بعــد	از	بهبــودی	

بــه	ســفارت	خانــه	معرفــی	شــده	انــد.
وی	افــزود:	انجمــن	کارتــن	خــواب	هــای	اســتان	اصفهــان	آمادگی	
خدمــت	رســانی	بــه	بــی	خانمــان	هــا	را		در	صورتــی	کــه	خــود	افراد	

بخواهنــد	بــه	گــرم	خانه	هــا	بیاینــد	و	حمایــت	شــوند،	دارد.

اینجا زندگی در خانه های کارتنی تمام می شود

 ساختن برای جنگیدن 
کیمیا صادقی
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 کش وقوس هــای بازســازی مناطــق 
ــد از  ــاه بع ــتان کرمانش ــه زده اس زلزل
گذشــت حــدود یکســال همچنــان 
وجــود  بــا  مــردم  و  دارد  ادامــه 
مشــکات در تکاپــو بــرای ســاخت 

یــک ســقف هســتند.

ــم	 ــه	ه ــم	ب ــه	در	چش ــاه	ک ــن	در	کرمانش ــتناک	زمی ــرزش	وحش ل
زدنــی	همه	چیــز	را	آوار	کــرد	هنــوز	هــم	گهگاهــی	کابــوس	شــبانه	
ــبی	 ــه	ش ــت؛	از	آن	ک ــم	اس ــه	عظی ــن	حادث ــردگان	ای جان	به	درب
ســقف	هایی	کــه	روزی	بــا	هــزاران	امیــد	بنــا	شــده	بــود	آوار	شــد	.
خبرهــای	آن	شــب	حکایــت	از	یــک	فاجعــه	بــزرگ	داشــت؛	
ــه	 ــن	زلزل ــب	مرگبارتری ــه	لق ــتر	ک ــدرت	۷.۳	ریش ــه	ق ــه	ای	ب زلزل
ــوع	 ــه	وق ــن	نقطــه	کشــور	ب ــت	در	گمنام	تری ــان	را	گرف 2۰۱۷	جه
ــرزه	مهیــب	بــود	کــه	 ــود؛	»ازگلــه«	کانــون	ایــن	زمین	ل پیوســته	ب
برخــی	از	مســئوالن	شــاید	بــرای	اولیــن	بــار	حتــی	نامش	را	شــنیده	

ــد. بودن
بعــد	از	شــب	واقعــه،	جان	به	دربــردگان	ایــن	زلزلــه		شــب	و	
ــا	 ــد؛	ت ــپری	کردن ــز	۹۶	س ــز	غم	انگی ــی	را	در	پایی ــای	پرتنش روزه
ــی	 ــای	مضطرب ــود	و	نگاه	ه ــی	ب ــه	ویران ــرد	هم ــم	کار	می	ک چش
کــه	اشــک	ناامیــدی	از	آن	هــا	می	باریــد،	وضعیــت	روحــی	

زلزله	زده	هــا	به	شــدت	تضعیــف	شــده	بــود.
ــه	آن	و	 ــگ	زدن	ب ــرای	چن ــد	ب ــی	بودن ــک	دلگرم ــال	ی ــه	دنب هم
ــر	معظــم	انقــالب	در	 ــان	زندگــی؛	حضــور	رهب ــه	جری برگشــتن	ب
ــه	انتظــارش	 ــود	ک ــزی	ب ــگار	همــان	چی ــا	ان ــه	زده	ام مناطــق	زلزل

ــی	در	 ــا	نقطــه	عطف ــگان	آن	ه ــه	هم را	می	کشــیدند؛	حضــوری	ک
ــای	 ــا	را	در	دل	ه ــد	امیده ــا	می	دانن ــه	زلزله	زده	ه ــانی	ب کمک	رس
مــرده	زنــده	کــرد	و	خدمت	رســانی	بــه	مــردم	بعــد	از	حضــور	ایشــان	

ســامان	یافــت.
ــه	 ــه	گفت ــه	ب ــود	ک ــدی	ب ــه	ح ــر	ب ــه	ویرانگ ــن	زلزل ــعت	ای وس
مســئوالن	۹	شهرســتان	و	۱۹۰۰	روســتای	اســتان	را	درگیــر	کــرد؛	
بیــش	از	۳۷	هــزار	واحــد	مســکونی	به	طــور	کامــل	تخریــب	شــد	و	
حــدود	۶۰	هــزار	واحــد	نیــز	بــه	تعمیــرات	اساســی	بــرای	ســکونت	

ــاز	داشــتند. نی
ــادی	از	 ــای	زی ــذرد؛	خانه	ه ــه	می	گ ــاه	از	زلزل ــدود	۱۱	م ــاال	ح ح
ــه	 ــرده	و	هم ــن	ک ــه	ت ــی	ب ــه	زندگ ــده	اند؛	شــهر	جام ــو	ساخته	ش ن
ــس	 ــل	دوران	پ ــار	دیگــر	مث ــا	یک	ب ــد	ت دست	به	دســت	هــم	داده	ان

از	جنــگ	تحمیلــی	شــهر	را	بســازند.
	

13 هزار واحد بازسازی شده آماده بهره برداری است
ــالمی	در	 ــالب	اس ــکن	انق ــاد	مس ــرکل	بنی ــی،	مدی ــک	عاطف باب
ــت:	 ــار	داش ــق	اظه ــن	مناط ــازی	ای ــار	بازس ــن	آم خصــوص	آخری
تاکنــون	۱۰۳	هــزار	و	۶۹۱	واحــد	زلزلــه	زده	بــرای	دریافــت	
ــزار	 ــه	۶۶	ه ــده	اند	ک ــل	معرفی	ش ــای	عام ــه	بانک	ه ــهیالت	ب تس
و	۳۹۰	واحــد	آن	تعمیــری	و	۳۷	هــزار	و	۳۰۱	واحــد	احداثــی	اســت.
ــزار	 ــن	۱۰۳	ه ــوع	ای ــده	از	مجم ــای	منعقدش ــداد	قرارداده وی	تع
ــد	 ــزار	و	۷۷۶	واح ــک	را	۹۶	ه ــه	بان ــده	ب ــد	معرفی	ش و	۶۹۱	واح
اعــالم	کــرد	و	افــزود:	۳۳	هــزار	و	۹۰	واحــد	نیز	تاکنــون	آواربــرداری	

شــده	اند.
مدیــرکل	بنیــاد	مســکن	انقــالب	اســالمی	اســتان	کرمانشــاه	افزود:	
ــه	اجــرای	اســکلت	رســیده	و	۱۹	 ــه	مرحل 25	هــزار	و	۴۷۳	واحــد	ب

هــزار	و	۸۶۶	واحــد	اجــرای	ســقف	شــده	اســت.
عاطفــی	تصریــح	کــرد:	بنیــاد	مســکن	بــرای	تحویــل	۱2	هــزار	و	
2۸۰	واحــد	نــوع	یــک	تــا	پایــان	شــهریورماه	امســال	تعهــد	کــرده	
بــود	کــه	در	حــال	حاضــر	بیــش	از	تعهــد	و	۱۳	هــزار	و	2۸۸	واحــد	

ــت. ــرداری	اس ــاده	بهره	ب آم
وی	کل	تســهیالت	بازســازی	و	کمک	هــای	بالعــوض	بــه	
ــزود:	2۳۰	 ــرد	و	اف ــالم	ک ــان	اع ــارد	توم ــه	زدگان	را	۱۸۰۰	میلی زلزل
ــه	زدگان	پرداخــت	 ــه	زلزل میلیــارد	تومــان	کمک	هــای	بالعــوض	ب

ــت. ــده	اس ش
	

جشن پایان بازسازی در قصرشیرین
فرمانــدار	قصرشــیرین	اظهــار	داشــت:	در	بخــش	روســتایی	بیــش	
از	۳۰۰	واحــد	تخریــب	صددرصــدی	داشــتیم	و	حــدود	۹۰۰	واحــد	
تعمیــری	کــه	کار	تقریبــاً	بــه	اتمــام	رســیده	و	بــه	زودی	جشــن	پایان	

بازســازی	را	خواهیــم	گرفــت.
تاتــار	افــزود:	در	شــهر	نیــز	تقریبــاً	کار	تمــام	شــده	اســت،	البتــه	بــه	
ــروع	 ــر	ش ــیرین	کار	را	دی ــای	قصرش ــای	طاقت	فرس ــر	گرم خاط
کردیــم؛	۶۰۰	واحــد	تخریبــی	داشــتیم	کــه	از	ایــن	۶۰۰	واحــد	۳۰۰	

واحــد	آن	۷۰	درصــد	پیشــرفت	ســاخت	دارد.
ــوط	 ــز	مرب ــر	نی ــد	دیگ ــه	داد:	۳۰۰	واح ــیرین	ادام ــدار	قصرش فرمان
ــدون	مجــوز	 ــیه	شــهر	ب ــاًل	در	حاش ــه	قب ــی	اســت	ک ــه	خانه	های ب
ــدند،	 ــب	ش ــودن	تخری ــاوم	نب ــت	مق ــه	عل ــد	و	ب ــده	بودن ساخته	ش
چــون	در	طــرح	شــهر	نبودنــد	برنامــه	ای	بــرای	آن	وجــود	نداشــت	
،	امــا	اســتاندار	کرمانشــاه	کمــک	کردنــد	و	بــرای	آن	نقشــه	تهیــه	و	
بــه	شــهر	الحــاق	شــده	اســت	و	هفتــه	آینــده	هــم	بازســازی	ایــن	

ــرد. ــورت	می	گی ــد	ص ۳۰۰	واح

تکاپو برای یک »سقف«

کش وقوس  بازسازی مناطق زلزله زده بعد از یکسال

حسین جلیلیان
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تاتــار	بیــان	داشــت:	مــا	تنهــا	شــهری	بودیــم	کــه	۱۶۰	قطعــه	زمین	
بــه	مســتاجرین	اهــدا	کردیــم،	نوســانات	قیمــت	نیــز	وجــود	دارد	که	
ــه	کل	کشــور	اســت	نه	فقــط	قصرشــیرین،	ســرپل	ذهاب	 ــوط	ب مرب
و	یــا	هــر	شــهر	دیگــری،	امــا	چــون	مــا	کار	را	از	قبــل	آغــاز	کــرده	
بودیــم	زیــاد	تأثیــری	در	شــهر	مــا	نداشــت؛	مشــکل	خاصــی	نداریم	

و	تمــام	کارهــا	بــا	قــدرت	در	حــال	پیشــرفت	اســت.
	

هیچ مسئولی پاسخگوی مشکالت موجود نیست
حجت	االســالم	فاطمی	نســب	امام	جمعــه	ســرپل	ذهاب	اظهــار	
ــه	گذشــته	اســت	و	در	کل	خدمــات	 داشــت:	حــدود	۱۱	مــاه	از	زلزل
خوبــی	در	بحــث	بازســازی	ارائه	شــده،	وضعیــت	در	روســتاها	
نســبت	بــه	شــهر	بهتــر	اســت	و	حــدود	۸۰	درصــد	کار	انجام	شــده	و	
طبــق	وعــده	ای	کــه	مســئولین	داده	انــد	تــا	اســفندماه	کار	بــه	اتمــام	

می	رســد.

امام	جمعــه	ســرپل	ذهاب	افــزود:	بــه	دالیــل	مختلفــی	وضعیــت	در	
شــهر	قابل	قبــول	نیســت،	دلیــل	اول	بــه	خاطــر	نوســانات	قیمــت	
ــح	در	شــهر	اســت	و	 ــدم	وجــود	برخــی	مصال ــت	دوم	ع اســت،	عل
مجبوریــم	برویــم	از	شــهرهای	دیگــر	همچــون	کامیــاران	مصالــح	

تهیــه	کنیــم.
ــت:	 ــان	داش ــار	بی ــل	ب ــرخ	حمل	ونق ــش	ن ــه	افزای ــاره	ب ــا	اش وی	ب
عــالوه	بــر	ایــن	موضــوع	مدتــی	اســت	بنیــاد	مســکن	آهــن	آالت	را	
بــه	قیمــت	پایــه	توزیــع	نمی	کنــد	و	بخشــی	از	ســیمان	رایــگان	نیز	
هنــوز	توزیــع	نشــده	و	این	هــا	باعــث	نارضایتــی		مــردم	شــده	اســت.
ــی	در	 ــچ	نظارت ــرد:	هی ــح	ک ــب	تصری ــالم	فاطمی	نس حجت	االس
شــهر	وجــود	نــدارد	و	هیــچ	مســئولی	از	طــرف	دولــت	پاســخگوی	
ــردم	 ــی	م ــث	دل	زدگ ــائل	باع ــن	مس ــت	و	ای ــع	نیس ــن	وض ای

ــود. ــل	ش ــم	ح ــه	امیدواری ــود	ک می	ش
ــح	را	حتــی	 امام	جمعــه	ســرپل	ذهاب	بیــان	داشــت:	برخــی	از	مصال
ــکان	 ــث	اس ــرد،	در	بح ــه	ک ــوان	تهی ــز	نمی	ت ــاال	نی ــت	ب ــه	قیم ب
ــه	قــرار	گرفتــن	در	فصــل	پاییــز	و	 ــا	توجــه	ب ــز	ب موقــت	مــردم	نی
آب	گرفتگــی	بایــد	تدابیــری	از	ســوی	اســتاندار	و	فرمانــدار	صــورت	
گیــرد؛	مــردم	بــرای	خریــد	ســیمان	و	دیگــر	مصالــح	دچــار	مشــکل	

ــدارد. ــچ	توجیهــی	ن هســتند	کــه	این	هــا	هی
	

تامیــن 11 هــزار تــن آهــن آالت /صــدور 9300 
ــاخت ــه س پروان

ــن	 ــورد	آخری ــاب	در	م ــرپل	ذه ــدار	س ــا	فرمان ــی	نی ــت	جمال محب
وضعیــت	بازســازی	در	ســرپل	ذهــاب	اظهــار	داشــت:	کارهــا	خــوب	
ــا	همــکاری	 ــز	داشــتیم	کــه	ب ــه	مشــکالتی	نی پیــش	مــی	رود	البت
ــن	آهــن	خریداری	شــده	و	 ــزار	ت ــع	شــد،	حــدود	۱۱	ه اســتاندار	رف
بنیــاد	مســکن	نیــز	ســیمان	را	بــه	قیمــت	کیســه	ای	۷۰۰۰	تومــان	و	

ــد. ــع	می	کن ــگان	توزی ــا	رای ی
ــون	۹۳۰۰	 ــتیم	اکن ــه	داش ــی	ک ــد	تخریب ــزود:	از	۶۷۰۰	واح وی	اف
پروانــه	ســاخت	صــادر	کرده	ایــم	کــه	ایــن	یعنــی	مــردم	تمایــل	بــه	
ــرای	 ــت	ب ــک	فرص ــوان	ی ــه	به	عن ــن	زلزل ــد	و	از	ای ــازی	دارن بازس

می	کننــد،	 اســتفاده	 بازســازی	
ــود	دارد	 ــز	وج ــت	نی ــانات	قیم نوس
کــه	فقــط	مختــص	ســرپل	ذهــاب	
ــوان	در	 ــام	ت ــا	تم ــا	ب ــت،	ام نیس
ــتیم. ــکالت	هس ــع	مش ــال	رف ح

ــت:	 ــاب	گف ــرپل	ذه ــدار	س فرمان
در	بحــث	روســتایی	تقریبــًا	کار	
ــام	رســیده،	حــدود	۶۰۳۰	 ــه	اتم ب
اتمــام	 بــه	 روســتا	 در	 واحــد	
ــه	زودی	شــاهد	اتمــام	 رســیده	و	طبــق	وعــده	ســتاد	بازســازی	ب
ــری	 ــد	تعمی ــزار	واح ــدود	۱2	ه ــهر	ح ــود؛	در	ش ــم	ب آن	خواهی
نــوع	دو	و	ســه	داشــتیم	کــه	تاکنــون	۱۰	هــزار	و	5۰۰	واحــد	آن	

اســت. تأمین	شــده	
ــس	در	 ــدود	5۰۰۰	کانک ــون	ح ــه	اکن ــان	اینک ــا	بی ــا	ب جمالی	نی
شــهر	وجــود	دارد	کــه	مربــوط	بــه	خانه	هــای	تخریبــی	و	تعمیــری	
ــرق	 ــهرداری،	ادارات	آب	و	ب ــرد:	ش ــح	ک ــت،	تصری ــتأجران	اس مس
ــه	 ــته	ایم	ک ــردم	خواس ــد	و	از	م ــای	کار	آمدن ــتگاه	ها	پ ــر	دس و	دیگ
ــه	باعــث	 ــی	ک ــا	جای ــه	و	ی ــود	در	حاشــیه	رودخان ــای	خ کانکس	ه
آب	گرفتگــی	می	شــود	را	جابجــا	کننــد	و	مــا	امکانــات	ایــن	
ــم	 ــرار	می	دهی ــان	ق ــار	آن ــرده	و	در	اختی ــم	ک ــی	را	فراه جابجای
ــد	و	 ــل	کنن ــری	منتق ــکان	امن	ت ــه	م ــود	را	ب ــای	خ ــا	کانکس	ه ت

ــوند. متضــرر	نش
ــی	 ــم	مکان	های ــرای	ترمی ــز	ب ــهرداری	نی ــت:	ش ــان	داش وی	بی
کــه	احتمــال	آب	گرفتگــی	وجــود	دارد	در	حــال	اقــدام	اســت،	
ــال	 ــز	در	ح ــاک	نی ــای	خطرن ــیه	ها	و	مکان	ه ــر	برخــی	از	حاش معاب
بازگشــایی	هســتند،	حــدود	۹۰	درصــد	پارک	هــای	مــا	خالــی	شــدند	
و	شــهربازی	نیــز	فعال	شــده	اســت	و	مــردم	در	حــال	زندگــی	

ــتند. ــود	هس ــره	خ روزم

3000 مستاجر زلزله زده همچنان در بالتکلیفی
شــهر	 مســتأجر	 	۳۰۰۰ گذشــته	 ســال	 آبان	مــاه	 زلزلــه	 در	
ــاره	ای	را	 ــان	ســقف	های	اج ــان	شــدند	و	هم ســرپل	ذهاب	بی	خانم
هــم	از	دســت	دادنــد	و	در	بالتکلیفــی	روزگار	می	گذراننــد؛	روزگاری	
کــه	در	کانکس	هــای	۱۶	متــری	بــا	خانوارهــای	اغلــب	پرجمعیــت	
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــان	وعده	های ــا	دل	خوشی	ش ــود	و	تنه ــر	می	ش س

ــون	محقــق	نشــده	اســت. تاکن
ــتأجران	 ــه	مس ــگان	ب ــن	رای ــدای	زمی ــرای	اه ــت	ب ــده	دول وع
ــدود	 ــت	ح ــد	از	گذش ــروز	بع ــده	و	ام ــی	نش ــوز	عمل ــه	زده	هن زلزل
۱۱	مــاه	از	زلزلــه	فرمانــدار	ایــن	شهرســتان	می	گویــد	تــازه	زمیــن	

ــتند. ــش	هس ــال	پاالی ــان	در	ح ــده	و	متقاضی ــی	ش جانمای
بــا	ایــن	رونــد	کنــد	کار	و	همچنیــن	مشــکالت	بانک	هــا	در	اعطــای	

تســهیالت	و	کمبــود	و	گرانــی	مصالح	شــاید	ایــن	انتظار	مســتأجران	
بــرای	صاحب	خانــه	شــدن	بیــش	از	یــک	ســال	هــم	طــول	بکشــد.

	
ــرپا  ــم س ــه  زده ه ــدی زلزل ــد تولی ــک واح ــی ی حت

ــت ــده اس نش
ــاب	 ــژه	ســرپل	ذه ــه	زده	به	وی ــی	مناطــق	زلزل شــهرک	های	صنعت
ــد	و	برخــی	از	آن	هــا	 ــادی	دیدن ــه	آســیب	های	زی ــن	زلزل ــز	در	ای نی
ــای	 ــران	و	واحده ــد؛	صنعتگ ــب	ش ــل	تخری ــور	کام ــی	به	ط حت
ــت،	 ــر	صنع ــریعتمداری	وزی ــش	ش ــد	روز	پی ــفر	چن ــدی	در	س تولی
ــده	 ــل	نش ــای	عم ــق	از	وعده	ه ــن	مناط ــه	ای ــارت	ب ــدن	و	تج مع

ــتند. ــه	داش گالی
اغلــب	آن	هــا	از	عــدم	امهــال	وام	هایشــان	گله	منــد	بودنــد؛	
ــر	 ــت	و	پاگی ــررات	دس ــدید	اداری	و	مق ــی	ش ــن	بوروکراس همچنی
بانک	هــا	بــرای	اعطــای	تســهیالت	و	مشــکالتی	کــه	بیمــه	
و	مالیــات	بــرای	آن	هــا	ایجــاد	کــرده	بودنــد	نیــز	از	دیگــر	

بــود. تولیدکننــدگان	 دغدغه	هــای	
محســن	رســتمی	سرپرســت	ســازمان	صمــت	کرمانشــاه	در	
ــر	 ــا	وزی ــاب	ب ــه	زده	ســرپل	ذه ــران	مناطــق	زلزل نشســت	صنعتگ
ــی	در	 ــار	داشــت:	۶۰	واحــد	صنعت ــدن	و	تجــارت	اظه ــت،	مع صنع
ــن	 ــه	از	ای ــدند	ک ــارت	ش ــار	خس ــه	دچ ــر	زلزل ــاب،	براث ــرپل	ذه س

تعــداد	۴۹	واحــد	درخواســت	تســهیالت	داشــته	اند.
ــرای	 ــد	ب ــن	۴۹	واح ــورد	از	ای ــه	م ــه	س ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــرای	 ــزود:	تالش	هــا	ب ــد،	اف ــدام	نکردن دریافــت	تســهیالت	اق
پرداخــت	تســهیالت	بــه	۴۶	واحــد	متقاضــی	در	دســت	اقــدام	

ــت. اس
سرپرســت	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	کرمانشــاه	
ابــراز	داشــت:	25	مــورد	پرداخــت	تســهیالت	مصــوب	کــه	۱۴	مورد	

ــه	پرداخت	شــده	اســت. نیــز	منجــر	ب
ــت	 ــهیالت	را	دریاف ــه	تس ــرادی	ک ــه	اف ــان	اینک ــا	بی ــتمی	ب رس
ــی	 ــت:	بانک	های ــد،	گف ــدام	کردن ــازی	اق ــه	بازس ــبت	ب ــد	نس کردن
ــد	و	 ــه	زده	را	لحــاظ	نمی	کنن ــای	زلزل ــی	واحده ــرایط	بحران ــه	ش ک
ــا	متقاضیــان	واحدهــای	زلزلــه	زده	در	مقایســه	 برخــورد	یکســانی	ب
ــت	 ــر	راه	پرداخ ــر	س ــدی	ب ــی	ج ــد	مانع ــادی	دارن ــرایط	ع ــا	ش ب

ــتند. ــهیالت	هس تس
وی		بــا	بیــان	اینکــه	برخــی	از	واحدهــای	مذکــور	در	تملــک	
ــه	 ــاز	ب ــتان	نی ــن	شهرس ــد	در	ای ــزود:	25	واح ــتند	اف ــا	هس بانک	ه
امهــال	وام	دارنــد	کــه	کل	بدهــی	آنــان۱۶۰	میلیــارد	ریــال	اســت.
بـه	گزارش	مهـر،	هرچند	هزاران	سـقف	آوار	شـده	از	نو	ساخته	شـده،	
امـا	مشـکالت	ریزودرشـت	این	مناطـق	هنـوز	پابرجاسـت؛	یک	ماه	
دیگر	به	سـالگرد	ایـن	زلزله	غم	انگیـز	مانده	و	هنوز	خیـل	عظیمی	از	

مـردم	در	تکاپو	برای	یک	سـقف	هسـتند.
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جدیــد،  تحصیلــی  ســال  آغــاز  بــا 
ــدارس  ــم در م ــت تعلی ــوع کیفی موض
آموزشــی  تجهیــزات  وضعیــت  و 
مدنظــر والدیــن دانــش آمــوزان قــرار 
مــی گیــرد و ایــن انتظــار وجــود دارد 
ــن مســائل  ــه ای کــه نظــام آموزشــی ب

ــد. ــته باش ــدی داش ــه ج توج

ــرای	 ــو	ب ــو	و	هیاه ــد،	تکاپ ــه	بع ــه	شــهریورماه	ب ــاله	از	نیم ــر	س ه
ــایی	 ــاز	بازگش ــس	از	آغ ــود	و	پ ــی	ش ــاز	م ــه	آغ ــه	مدرس ــن	ب رفت
مــدارس،	دغدغــه	و	نگرانــی	نســبت	بــه	شــرایط	فضــای	تدریــس،	
امکانــات	و	کیفیــت	آمــوزش	بــه	فرزنــدان،	والدیــن	را	درگیــر	خــود	

ــد. مــی	کن
از	ســوی	دیگــر	مدیــران	و	مســئوالن	آمــوزش	و	پــرورش	طــی	بازه	
زمانــی	ســه	ماهــه	قبــل	از	آغــاز	ســال	تحصیلــی	جدیــد،	بایســتی	
امــور	مختلفــی	را	مــورد	توجــه	قــرار	دهنــد	از	جملــه	ایمــن	ســازی	
مــدارس،	بهســازی	و	نوســازی،	تامیــن	نیــروی	انســانی	الزم،	توزیع	
کتــب	درســی	و...	کــه	در	ایــن	میــان	یکــی	از	مهمتریــن	اقدامــات	
ــس	و	 ــت	کار	تدری ــش	کیفی ــرای	افزای ــزی	ب ــه	ری ــتی	برنام بایس
ــوزش	 ــطح	آم ــای	س ــور	ارتق ــه	منظ ــات	الزم	ب ــازی	امکان مهیاس

باشــد.
در	حـال	حاضـر	کیفیـت	یکـی	از	محورهـای	اصلـی	همـه	مباحـث	
آموزشـی	بـوده	و	ارتقـای	آن	از	مهمترین	تکالیف	آمـوزش	و	پرورش	
اسـت.	کیفیت	آمـوزش	چندین	حـوزه	از	جملـه	فرآیند	تعلیـم	دانش	

آمـوزان	و	امکانـات	و	تجهیـزات	آموزشـی	را	در	بر	مـی	گیرد.
ایــن	عوامــل	از	درون	مجموعــه	نظــام	آمــوزش	و	پــرورش	موجــب	
ارتقــای	کیفیــت	خدمــات	آموزشــی	و	پرورشــی	مــی	شــوند	و	نظــام	
آموزشــی	مــی	توانــد	بــا	مدیریــت	کارآمــد	و	موثــر	و	برنامــه	ریــزی	

اصولــی،	نقشــی	مهمــی	در	ایــن	زمینــه	داشــته	باشــد.	
	

ــتلزم  ــم مس ــرای تعلی ــوب ب ــرایط مطل ــاد ش ایج
ــار ــرف اعتب ص

مدیــرکل	آمــوزش	و	پــرورش	اســتان	مرکــزی	ضمــن	بیــان	اینکــه	
امســال	2۴۰	هــزار	دانــش	آمــوز	در	دوره	هــای	مختلــف	تحصیلــی	
در	اســتان	مشــغول	بــه	فراگیــری	دانــش	هســتند،	اظهــار	داشــت:	
ارتقــای	شــرایط	در	مــدارس	و	افزایــش	کیفیــت	تعلیــم	و	تدریــس	

یکــی	از	دغدغــه	هــای	آمــوزش	و	پــرورش	اســت.
شــهریار	فوالدونــد	افــزود:	تــالش	الزم	صــورت	گرفتــه	تــا	کمبــود	
نیــرو	در	آمــوزش	و	پــرورش	اســتان	بــا	اســتفاده	از	ظرفیــت	چهــار	
هــزار	نفــر	پرســنل	حــق	التدریــس	جبــران	شــود	و	از	ســوی	دیگــر	
ایــن	نیروهــا	بــا	فراگیــری	آمــوزش	هــای	مــورد	نظــر،	از	آمادگــی	و	

مهــارت	الزم	بــرای	تدریــس	برخــوردار	باشــند.
تــالش	کــرده	ایــم	تــا	کمبــود	نیــرو	در	آموزش	
و	پــرورش	اســتان	بــا	اســتفاده	از	ظرفیــت	
ــس	 ــق	التدری ــنل	ح ــر	پرس ــزار	نف ــار	ه چه
ــا	 ــن	نیروه ــر	ای ــوی	دیگ ــود	و	از	س ــران	ش جب
بــا	فراگیــری	آمــوزش	هــای	مــورد	نظــر،	
از	آمادگــی	و	مهــارت	الزم	بــرای	تدریــس	
ــرورش	 ــوزش	و	پ ــندمدیرکل	آم ــوردار	باش برخ
اســتان	مرکــزی	بیــان	کــرد:	در	همیــن	راســتا	
اقدامــات	الزم	بــه	منظــور	آمــاده	ســازی	و	
ــای	ســطح	 ــن	ارتق ــدارس	و	همچنی ــز	م تجهی
دانــش	نیروهــای	انســانی	در	تابســتان	صــورت	
گرفتــه	تــا	بتوانیــم	خدمــات	آموزشــی	مناســب	
تــری	را	بــه	دانــش	آمــوزان	در	تمامــی	مقاطــع	

ــم. ــه	دهی ارائ
ــی	۹۷-۹۸	 ــرد:	در	ســال	تحصیل ــوان	ک وی	عن
در	اســتان	بیــش	از	۱۴	هــزار	نفــر	پرســنل	
موظــف	و	حــدود	چهــار	هــزار	نفــر	نیــروی	حق	
ــات	 ــزار	کالس	درس	خدم ــس	در	دو	ه التدری

ــد. ــی	دهن ــه	م ــوزان	ارائ ــش	آم ــه	دان ــی	را	ب ــی	و	پرورش آموزش
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــزی	ب ــتان	مرک ــرورش	اس ــوزش	و	پ ــرکل	آم مدی
ــی	مــدارس	و	 ــدای	تعطیل ــه	کــرد:	از	ابت ــروژه	مهــر	اضاف اجــرای	پ
آغــاز	تابســتان،	مجموعــه	ای	از	همــکاران	در	اجــرای	پــروژه	مهــر	
در	قالــب	چندیــن	کمیتــه	فعالیــت	خــود	را	شــروع	کردنــد	تــا	مــوارد	
ــرای	مــدارس	و	 ــه	تامیــن	تجهیــزات	الزم	ب مهــم	و	اصلــی	از	جمل

ــد. ــری	کنن ــروی	انســانی	را	پیگی ــازی	نی ــاده	س آم
ــم	 ــی	و	مه ــائل	اصل ــی	از	مس ــرد:	یک ــان	ک ــر	نش ــد	خاط فوالدون
ــوزان	 ــش	آم ــم	دان ــرای	تعلی ــوب	ب ایجــاد	شــرایط	مناســب	و	مطل
در	مــدارس	اســت،	در	ایــن	زمینــه	برنامــه	ای	مبنــی	بــر	هوشــمند	
ســازی	۱۰	درصــدی	مــدارس	بــه	صــورت	ســاالنه	وجــود	داشــت	
کــه	طــی	دو	ســال	بــا	در	نظــر	گرفتــن	اعتبــارات	انجــام	شــد،	البتــه	
ایــن	اقــدام	در	بخــش	دولتــی	کمتــر	از	2۰	درصــد	بــود	و	بــا	کمــک	

خیــران	و	اولیــای	دانــش	آمــوزان	صــورت	گرفــت.
مدیــرکل	آمــوزش	و	پــرورش	اســتان	مرکــزی	ادامــه	داد:	هوشــمند	
ــل	 ــا	تحمی ــه	م ــادی	را	ب ــه	هــای	بســیار	زی ســازی	مــدارس	هزین
مــی	کنــد،	امــا	اگــر	بدانیــم	ایــن	مــدارس	اســتفاده	حداکثــری	دارد	
قطعــا	در	ایــن	مســیر	حرکــت	خواهیــم	کــرد،	در	غیــر	ایــن	صــورت	

هزینــه	کــرد	در	ایــن	بخــش	جــزو	اولویــت	هــا	نیســت.

ــان در  ــرای معلم ــی ب ــای آموزش ــزاری دوره ه برگ
ــت ــام اس ــال انج ح

ــتان	 ــرورش	اس ــوزش	و	پ ــزی	آم ــه	ری ــش	و	برنام ــاون	پژوه مع
مرکــزی	در	ایــن	زمینــه	اظهــار	داشــت:	بــه	منظــور	ارائــه	خدمــات	
ــال	۱2۷	 ــتان	امس ــدای	تابس ــب،	از	ابت ــت	مناس ــا	کیفی ــی	ب آموزش
ــد	 ــو	و	جدی ــب	ن ــژه	کت ــت	وی ــن	خدم ــوزش	ضم ــوان	دوره	آم عن

ــده	اســت. ــزار	ش ــزی	برگ ــتان	مرک ــطه	در	اس ــع	متوس مقط
بــه	منظــور	ارائــه	خدمــات	آموزشــی	بــا	کیفیــت	مناســب،	از	ابتــدای	
تابســتان	امســال	۱2۷	دوره	آمــوزش	ضمــن	خدمــت	ویــژه	کتــب	
جدیــد	مقطــع	متوســطه	در	اســتان	مرکــزی	برگزار	شــده	اســتاحمد	
ــه	منظــور	 ــن	دوره	هــای	آموزشــی	کــه	ب ــان	کــرد:	ای حســینی	بی
توجیــه	دبیران	اســتان	برگــزار	شــد،	شــامل	۳۳	دوره	کلــی،	25	دوره	
دانــش	افزایــی	متمرکــز	کشــوری	و	۶۹	دوره	آموزشــی	الکترونیکــی	

ویــژه	کتــب	جدیــد	بــوده	اســت.
ــای	 ــه	منظــور	ارتق ــوارد	ذکــر	شــده	ب ــر	م ــه	داد:	عــالوه	ب وی	ادام
ســطح	مهــارت	هــای	حرفــه	ای	دبیــران	پایــه	دوازدهــم	در	تدریس	
ــه	 ــی	۹۸-۹۷	ب ــال	تحصیل ــی	در	س ــد،	5۸	دوره	آموزش ــب	جدی کت
ــه	صــورت	غیــر	حضــوری	 صــورت	حضــوری	و	۶۹	عنــوان	دوره	ب

برگــزار	شــده	اســت.
معـاون	پژوهـش	و	برنامـه	ریـزی	آمـوزش	و	
پـرورش	اسـتان	مرکزی	عنـوان	کرد:	مدرسـان	
هنرسـتان	های	فنـی	و	حرفه	ای	نیز	بـه	منظور	
بهبـود	فرآینـد	یاددهـی	عـالوه	بـر	شـرکت	در	
آمـوزش	هـای	ضمن	خدمـت	کتب	جدیـد،	می	
تواننـد	از	کتـب	راهنمـای	معلم	که	توسـط	دفتر	
تالیـف	کتـب	درسـی	شـاخه	فنـی	و	حرفـه	ای	

تهیـه	شـده	اسـتفاده		کنند.
بــه	نظــر	مــی	رســد	در	راســتای	ارتقــای	ســطح	
آمــوزش	در	مــدارس،	مجموعــه	ای	از	مباحــث	
ــه	روز	 ــوزگاران	و	ب ــای	آم ــارت	ه ــه	مه از	جمل
بــودن	دانــش	و	روش	تدریــس	و	همچنیــن	
ــات	مطلــوب	و	تجهیــزات	 برخــورداری	از	امکان
بــه	منظــور	تعلیــم	موثرتــر	و	ماندگارتــر	نقــش	
مهــم	ایفــا	مــی	کننــد	و	چنانچــه	زمینــه	تحقق	
مــوارد	مذکــور	فراهــم	شــود،	مــی	تــوان	انتظــار	
داشــت	کــه	ســطح	تعلیــم	و	آمــوزش	در	

ــد. ــا	یاب ــدارس	ارتق م

دغدغه والدین نسبت به سطح آموزش در مدارس
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ــار  ــتان ب ــوز کردس ــش آم ــرگ دان م
دیگــر فرصتــی شــد تــا بــازار داغ 
ــای  ــبکه ه ــژه در ش ــه وی ــایعات ب ش
اجتماعــی گــرم شــده و هــر کســی در جایــگاه خــود 

ســناریویی بــرای ایــن اتفــاق طراحــی کنــد.

روز	شــانزدهم	مهــر	مــاه	ســال	جــاری	بــود	کــه	خبرگــزاری	هــای	
داخلــی	خبــری	تــکان	دهنــده	و	غــم	انگیــز	را	انتشــار	دادنــد	مبنــی	
بــر	اینکــه	ریــزش	دیــوار	حیــاط	یکــی	از	مــدارس	روســتایی	از	توابع	
آمــوزش		و	پــرورش	ناحیــه	دو	ســنندج	منجــر	بــه	فــوت	یــک	دانش	

آمــوز	شــد.
مدیــر	آمــوزش	و	پــرورش	ناحیــه	دو	ســنندج	در	ایــن	رابطــه	گفــت:	
صبــح	روز	دوشــنبه	۱۶	مهــر،	دنیــا	ویســی	دانــش	آمــوز	پایــه	اول	
دبســتان	روســتای	گرمــاش	از	توابــع	شهرســتان	ســنندج	بــه	دلیــل	
ریــزش	دیــوار	فرســوده	حیــاط	مدرســه	جــان	خــود	را	از	دســت	داد.
ــه	 ــن	حادث ــوع	ای ــوه	وق ــریح	نح ــی	در	تش ــعید	کنعان ــد	س محم
اظهارداشــت:	قبــل	از	ظهــر	دوشــنبه	۱۶	مهــر	۹۷	ریــزش	بخشــی	
از	دیــوار	حیــاط	مدرســه	روســتایی	بــه	علــت	فرســوده	بــودن	بنــا،	
ــا	ویســی	 ــام	دنی ــه	ن ــه	اول	دبســتان	ب ــوزان	پای ــش	آم یکــی	از	دان
مصــدوم	و	توســط	مدیر،آمــوزگار	و	پــدرش	بــه	بیمارســتان	بعثــت	
ــن	 ــات	وارده	ای ــر	جراح ــر	اث ــفانه	ب ــا	متأس ــد،	ام ــرده	ش ــنندج	ب س

ــرد. ــوت	ک ــودک	ف ک
پــس	از	وقــع	ایــن	حادثــه،	افــراد	معلــوم	الحالــی	مدعــی	شــدند	دنیا	
پیــش	از	اینکــه	فــوت	کنــد،	مــورد	تعــرض	و	تجــاوز	قــرار	گرفتــه	و	
ایــن	احتمــال	وجــود	دارد	کــه	ریــزش	دیــوار،	ســناریویی	بــرای	قتل	

دنیــا	و	مخفــی	کــردن	تجــاوز	بــه	او	صــورت	گرفتــه	باشــد.
ــد	 ــح	روز	بع ــتان	صب ــتان	کردس ــرورش	اس ــوزش	و	پ ــرکل	آم مدی
ــی	 ــرای	بررس ــروه	ب ــک	کارگ ــدازی	ی ــرا	از	تشــکیل	و	راه	ان از	ماج

ــر	داد. ــوز	خب ــش	آم ــن	دان ــرگ	ای م
رشــید	قربانــی	اظهــار	داشــت:	متاســفانه	شــمار	زیــادی	از	مــدارس	
ــاز	 ــل	نی ــن	دلی ــه	همی ــتان	فرســوده	هســتند	و	ب ــتان	کردس در	اس
ــتان	 ــدارس	در	اس ــازی	م ــاوم	س ــوزه	مق ــارات	ح ــه	اعتب ــت	ک اس
افزایــش	یابــد	تــا	دیگــر	شــاهد	بــروز	حــوادث	این	چنیــن	در	اســتان	

نباشــیم.
ــانی	 ــالع	رس ــف	در	اط ــل	ضع ــه	دلی ــر	ب ــن	خب ــار	ای ــس	از	انتش پ
دقیــق	در	ایــن	خصــوص	شــایعات	بســیاری	در	دنیــای	مجــازی	و	
رســانه	هــای	خــارج	از	کشــور	در	خصــوص	علــل	فــوت	ایــن	دانش	
ــودک	را	 ــن	ک ــواه	ای ــب	خان ــه	قل ــد	ک ــه	دســت	ش ــوز	دســت	ب آم

ــوت	دخترشــان	آزرد. ــر	ف ــش	از	خب بی

ــی  ــکی قانون ــه پزش ــنندج ب ــتان س ــتور دادس دس
ــی ــا ویس ــه دنی ــرض ب ــای تع ــی ادع ــرای بررس ب
ــه	پزشــکی	 ــن	شــایعات	دادســتان	ســنندج	ب ــس	ازای ــه	پ بالفاصل
قانونــی	دســتور	داد	ادعــای	تعــرض	بــه	دنیــا	ویســی	را	بررســی	کند	
و	در	همیــن	زمینــه	دادســتان	ســنندج	بیــان	کــرد:	بــا	توجــه	بــه	این	
ــات	الزم	 ــی	دســتور	دادم	بررســی	و	معاین ــه	پزشــکی	قانون ادعــا،	ب
بــرای	تأییــد	یــا	رد	ایــن	ادعــا	را	انجــام	دهــد	امــا	تــا	ایــن	لحظــه	
هنــوز	نظریــه	پزشــکی	قانونــی	اعــالم	نشــده	اســت	اما	بــه	محض	

وصــول	گــزارش،	بــه	اطــالع	مــردم	خواهــد	رســید.
ــه	در	قبــل	از	ظهــر	روز	دوشــنبه	 اکبــر	جوهــری	افــزود:	ایــن	حادث
ــی	در	 ــه	قدیم ــوار	مدرس ــن	دی ــرو	ریخت ــر	ف ــر	اث ــته	ب ــه	گذش هفت
روســتای	گرمــاش	اتفــاق	افتــاد	کــه	متاســفانه	منتهــی	بــه	فــوت	
دختــر	هفــت	ســاله	بــه	نــام	دنیــا	ویســی	شــد.	بالفاصلــه	معــاون	
دادســتان	و	بازپــرس	ویــژه	قتــل	و	اکیپــی	از	کارآگاهــان	آگاهــی	در	
صحنــه	حاضــر	شــدند	و	دســتور	همــه	جانبــه	قضایــی	در	خصــوص	

ــه	و	مســببین	آن	صــادر	شــده	اســت. ــن	حادث ای
ــا	 ــه	ت ــی	خواهــم	ک ــت	اســتان	م ــا	محب ــردم	ب ــه	داد:	از	م وی	ادام
پــس	از	وصــول	نظریــه	قطعــی	پزشــکی	قانونــی	و	تشــخیص	علت	
مــرگ	اعــالم	نتیجــه	بررســی	هــا	بــر	احساســات	خــود	غلبــه	کنند.	
ــا	همــه	دســتورات	الزم	را	 ــی	نداشــته	باشــند	م ــچ	نگران مــردم	هی

صــادر	کــرده	ایــم	و	بــا	جدیــت	پیگیــر	موضــوع	مــرگ	دنیــا	ویســی	
هســتیم.

دادســتان	عمومــی	اســتان	کردســتان	بــا	اشــاره	بــه	فضاســازی	هــا	
در	رابطــه	بــا	مــرگ	ایــن	دختــر	بچــه	یادآورشــد:	ایــن	فضاســازی	
ــرد	و	از	خبرگــزاری	هــا	و	 هــا	جــز	التهــاب،	کاری	از	پیــش	نمــی	ب
شــبکه	هــای	اســتانی	درخواســت	مــی	کنــم	اوال	تــا	روشــن	شــدن	
قضیــه	فعــال	خبــر	رســانی	نکننــد	و	متعاقبــا	پــس	از	بررســی	هــا،	

علــت	مــرگ	را	بــه	اطــالع	مــردم	اســتان	مــی	رســانیم.
ــر	 ــای	اخی ــازی	ه ــه	در	فضاس ــان	اینک ــا	بی ــن	ب ــری	همچنی جوه
ــد،	گفــت:	فعــال	نتیجــه	بررســی	 ــه	تهمــت	کشــانده	ان بحــث	را	ب
هــا	مشــخص	نشــده	اســت	و	هنــوز	پزشــکی	قانونــی	نظریــه	خــود	

ــه	نکــرده	اســت. را	ارائ
ــر	 ــن	تاثی ــدون	کوچکتری ــی	ب ــتگاه	قضای ــت:	دس وی	اظهارداش
از	فضاســازی	هــا	کار	خــود	را	بــر	اســاس	بازســازی	صحنــه،	
مســتندهای	قانونــی	و	نظریــه	پزشــکی	قانونــی	انجــام	مــی	دهــد	

ــم. ــی	کنی ــخص	م ــرگ	را	مش ــت	م ــااهلل	عل و	انش

ــر  ــوز دخت ــش آم ــل دان ــا قت ــاوز و ی ــایعه تج ش
روســتای گرمــاش کــذب اســت

ــنندج،	 ــای	س ــتان	ه ــردم	شهرس ــده	م ــه	نماین ــن	زمین در	همی
دیوانــدره	و	کامیــاران	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	نیــز	بیــان	کرد:	
ــر	روســتای	 ــا	قتــل	دانــش	آمــوز	دخت ــه	شــایعه	تجــاوز	و	ی هرگون

ــم. ــی	کن ــب	م ــه	شــدت	تکذی ــاش	را	ب گرم
ســید	احســن	علــوی	در	رابطــه	بــا	فــوت	دنیــا	ویســی،	دانــش	آمــوز	
ــواهد	 ــد:	ش ــادآور	ش ــنندج	ی ــاش	س ــتای	گرم ــر	روس ــتان	ظف دبس
حاکــی	از	آن	اســت	کــه	زمــان	ســاخت	مدرســه	روســتای	گرمــاش	
ــیار	 ــردد	و	بس ــی	گ ــر	م ــالب	اســالمی	ب ــروزی	انق ــل	از	پی ــه	قب ب
فرســوده	بــوده	اســت	کــه	مــی	بایســت	هــر	چــه	زودتــر	بازســازی	
مــی	شــد.	براســاس	اظهــارات	و	شــواهد	محلــی	در	روز	حادثــه	ایــن	
دانــش	آمــوز	بــه	دنبــال	تــوپ	خــود	در	کنــار	حفــره	دیــوار	مــی	دود	
ــوار	مســتهلک	و	فرســوده	مدرســه	روی	ســرش	 کــه	متاســفانه	دی

آوار	مــی	شــود	و	جــان	مــی	ســپارد.
وی	ادامــه	داد:	شــایعه	هرگونــه	قتــل	و	یــا	تجــاوز	بــه	ایــن	دانــش	
آمــوز	را	تکذیــب	مــی	کنــم	و	امــروز	هــم	در	بازدیــد	از	ایــن	روســتا	
ــم. ــن	موضــوع	را	نیافتی ــر	صحــت	ای ــه	شــواهدی	دال	ب هیچگون

ــاران	 ــدره	و	کامی ــنندج،	دیوان ــای	س ــتان	ه ــردم	شهرس ــده	م نماین
در	مجلــس	شــورای	اســالمی	در	ادامــه	گفــت:	اســتان	کردســتان	
ــوده	 ــاک	ب ــم	و	پ ــای	عال ــان	ه ــتگاه	انس ــگاه	و	خاس ــواره	جای هم
اســت	و	اینگونــه	شــایعات	در	مــرام	و	مســلک	هیــچ	کــردی	جایــی	

ــدارد. ن
ــماری	از	 ــوژه	ش ــروزه	س ــه	ام ــی	ک ــودک	گرماش ــی	ک ــا	ویس دنی
رســانه	هــا	شــده	اســت	در	ســن	هفــت	ســالگی	بــه	دلیــل	تخریــب	
دیــوار	فرســوده	و	کهنــه	مدرســه	چشــم	از	دنیــا	فــرو	بســت	و	تمــام	
شــایعات	در	ایــن	خصــوص	کــذب	محــض	اســت	و	خانــواده	دنیــا	

نیــز	ایــن	موضــوع	را	تائیــد	کــرده	انــد.

ــه و  ــوار کهن ــزی دی ــرو ری ــی از ف ــا ناش ــرگ دنی م
ــود ــاش ب ــه گرم ــوده مدرس فرس

توفیــق	ویســی	عمــوی	دنیــا	مــرگ	دنیــا	را	ناشــی	از	فــرو	ریــزی	
دیــوار	کهنــه	و	فرســوده	مدرســه	گرمــاش	عنــوان	کــرد	و	از	اینکــه	
شــماری	از	رســانه	هــا	بــدون	گفــت	و	گــو	بــا	خانــواده	دنیــا	و	اعالم	

نظــر	پزشــکی	قانونــی	خبــر	منتشــر	مــی	کننــد	معتــرض	شــد.
وی	بــا	اعــالم	اینکــه	خانــواده	مــا	از	رســانه	هــای	کــه	خبــر	کــذب	
منتشــر	کــرده	انــد	بــه	مراجــع	قضایــی	شــکایت	می	کننــد،	افــزود:	
مــا	نســبت	بــه	مــرگ	دنیــا	بــه	دلیــل	فــرو	ریختــن	دیــوار	کهنــه	و	
ــه	 ــراد	ب ــم	و	اینکــه	شــماری	از	اف ــان	داری فرســوده	مدرســه	اطمین
مســایل	دیگــر	و	غیــر	واقعــی	در	فضــای	مجــازی	دامــن		زده	و	مــی	

زننــد	جــای	تاســف	دارد.
ــه	 ــاط	مدرس ــوار	حی ــت:	دی ــرا	گف ــریح	ماج ــا	در	تش ــوی	دنی عم
گرمــاش	از	ســال	هــا	قبــل	شــکاف	برداشــته	و	بچــه	هــا	از	درون	

ــد. ــی	کردن ــردد	م ــوار	ت ــکاف	دی ــن	ش ای
بــه	گفتــه	وی	در	روز	حادثــه،	دنیــا	و	همکالســی	هایــش	مشــغول	
تــوپ	بــازی	بودنــد	کــه	تــوپ	بــا	شــوت	یکــی	از	دانــش	آمــوزان	به	
بیــرون	از	حیــاط	مدرســه	مــی	رود	و	دنیــا	از	درون	همیــن	شــکاف	
ــت	 ــن	برگش ــد	و	در	حی ــی	جه ــرون	م ــه	بی ــوپ	ب ــرای	آوردن	ت ب
کــه	دســت	بــه	دیــوار	مخروبــه	مــی	گیــرد،	دیــوار	بــر	روی	جســم	

نحیــف	کودکــی	دنیــا	آوار	مــی	شــود.
ــوار	 ــب	دی ــا	تنهــا	ناشــی	از	تخری ــا	اعــالم	اینکــه	مــرگ	دنی وی	ب
مدرســه	اســت	و	اینکــه	شــماری	از	افــراد	دایــه	مهربــان	تــر	از	مــادر	
ــای	افســوس	دارد،	در	خصــوص	انتشــار	 ــد	ج ــا	شــده	ان ــرای	دنی ب

شایعه سازی به قیمت آبروی یک خانواده

پای اطالع رسانی صحیح می لنگد
کیمیا صادقی
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عکــس	منتشــر	شــده	نیــز	در	فضــای	مجــازی	انتقــاد	کــرد	و	گفت:	
عکــس	دختــر	بچــه	ایی	کــه	یــک	خــروس	ســیاه	در	آغــوش	گرفته	
متعلــق	بــه	دنیــا	نیســت	ایــن	درحالــی	اســت	کــه	ایــن	عکــس	بــه	
اشــتباه	در	صفحــه	اول	خبرگــزاری	هــا	و	روزنامــه	هــای	کشــوری	

منتشــر	شــده	اســت.

نبود بودجه و دیوار ترک خورده جان دنیا را گرفت
سالهاســت	دربــاره	خرابــی	هــای	مدرســه	ای	کــه	بیــش	از	چهــار	
ــته	 ــه	نوش ــد.	نام ــدار	داده	ان ــذرد،	هش ــی	گ ــرش	م ــه	از	عم ده
ــول	 ــد	پ ــی	گفتن ــود.	م ــوش	کســی	بدهکارشــان	نب ــا	گ ــد،	ام ان
ــر	 ــا	ب ــی	دنی ــه	دای ــت	ک ــی	اس ــرف	های ــا	ح ــن	ه ــم.	ای نداری
ــوار	 ــود.	ایــن	دی ــوار	قبــال	تــرک	برداشــته	ب ــان	مــی	آورد:	دی زب
ــردم	 ــود.	م ــی	ش ــی	م ــه	منته ــه	مدرس ــویی	در	گوش ــه	دستش ب
ــد.	مبــادا	ســاختمان	 روســتا	همیشــه	نگــران	همیــن	تــرک	بودن
ــرورش	مــی	گفــت	 روی	ســر	بچــه	هــا	آوار	شــود.	آمــوزش		و		پ
بودجــه	نداریــم	و	آخــرش	همیــن	دیــوار	تــرک	خــورده	دنیایمــان	
را	گرفــت.	بــه	کســی	هــم	اجــازه	تخریــب	دیــوار	را	نــداده	بودنــد	
ــود	 ــه	ب ــازه	رفت ــال	ت ــا	امس ــد.	دنی ــرمان	نیای ــال	س ــن	ب ــا	ای ت

کالس	اول	ابتدایــی.
صبــاح	مالیــی	داغــدار	اســت.	هــر	کلمــه	ای	کــه	بــر	زبــان	مــی	
آورد،	حجمــی	از	بغــض	را	فــرو	مــی	دهــد.	او	هــم	مثــل	اهالــی	
ــدر	 ــه	پ ــه	خان ــد:	فاصل روســتا	صــدا	از	گلویــش	بیــرون	نمــی	آی
دنیــا	تــا	مدرســه	بیشــتر	از	۱۰۰	متــر	نیســت.	بــرای	همیــن	دنیــا	
گاهــی	وقــت	هــا	در	زنــگ	هــای	تفریــح	بــه	خانــه	مــی	رفــت	و	
دوبــاره	بــه	مدرســه	برمــی	گشــت.	روز	حادثــه	هــم	زنــگ	ورزش	

بــود	و	بچــه	هــا	تــوی	حیــاط	بــازی	مــی	کردنــد	کــه	دنیــا	بــرای	
ــا	آب	 ــتای	م ــت.	در	روس ــه	برگش ــه	خان ــادرش	ب ــه	م ــک	ب کم
ــاعت	 ــم	س ــا	نی ــه	ت ــا	در	روز	2۰	دقیق ــت،	ام ــی	هس ــه	کش لول
ــمه	ای	 ــه	روز	از	چش ــرای	بقی ــردم	ب ــت	و	م ــل	نیس ــتر	وص بیش
ــه	 ــا	ب کــه	در	نزدیکــی	مدرســه	اســت،	اســتفاده	مــی	کننــد.	دنی
خانــه	کــه	برگشــت	همــراه	مــادرش	بــه	چشــمه	رفتنــد	و	ظــرف	
ــه	 ــاره	ب ــا	دوب ــد.	بعــد	دنی ــه	بردن ــه	خان ــد	و	ب ــر	آب	کردن هــا	را	پ

مدرســه	برگشــت.
ــازی	 دایــی	دنیــا	ادامــه	مــی	دهــد:	او	و	بچــه	هــا	ســرگرم	تــوپ	ب
ــود.	 ــاعت	۱۱:۳۰	ب ــنبه	س ــه	رخ	داد.	روز	دوش ــه	آن	حادث ــد	ک بودن
تــوپ	افتــاد	کنــار	دیــوار.	دنیــا	رفت	تــوپ	را	بیــاورد	کــه	دیــوار	روی	
او	آوار	شــد.	یکــی	از	ســاکنان	روســتا	صحنــه	را	دیــد	و	داد	و	فریــاد	
کــرد.	دقایقــی	بعد	هــم	چنــد	نفــر	از	روســتا	خودشــان	را	به	مدرســه	
ــرآوار	بیــرون	کشــیدند.	 ــا	را	از	زی رســاندند	و	پیکــر	نیمــه	جــان	دنی
ــد	 ــا	نزدیکــی	ســنندج	بردن ــم	او	را	ت ــم	معل ــا	ماشــین	خان ســپس	ب
کــه	در	بیــن	مســیر	آمبوالنــس	رســید.	او	را	بــه	بیمارســتان	بــرد،	اما	

ــش	را	از	دســت	داد. ــاورد	و	جان خواهــرزاده	ام	دوام	نی
ــا	بغــض	ادامــه	مــی	دهــد:	»دنیــا	دختــر	بــزرگ	 او	همیــن	طــور	ب
ــدام	 ــاال	م ــه	ح ــاله	دارد	ک ــار	س ــرادر	چه ــک	ب ــود.	او	ی ــرم	ب خواه
ــد	 ــی	دانن ــا	نم ــادر	دنی ــدر	و	م ــرد.	پ ــی	گی ــرش	را	م ــراغ	خواه س

ــردد«. ــی	گ ــر	برنم ــرش	دیگ ــد	خواه ــه	او	بگوین ــور	ب چط
ــهود	 ــتان	مش ــق	در	کردس ــح	و	دقی ــانی	صحی ــالع	رس ــف	اط ضع

ــت اس
ــه	 ــا	از	پای ــانه	ه ــری	رس ــه	گ ــی	و	مطالب ــئولیت	اجتماع مس
ــی	در	 ــروزی	اســت	ول ــع	ام ــه	جوام ــه	جانب ــای	توســعه	هم ه

ــه	 ــی	مواج ــا	موانع ــش	ب ــه	و	نق ــن	وظیف ــتان	ای ــتان	کردس اس
ــا	 ــئولیت	ه ــرای	مس ــه	اج ــه	ب ــگاه	و	توج ــر	ن ــه	تغیی ــت	ک اس
ــن	 ــت	از	ای ــرون	رف ــد	در	ب ــی	توان ــانه	م ــی	رس ــوی	اهال از	س

ــد. ــر	باش ــت	موث وضعی
ــئولیت	 ــف	و	مس ــه	وظای ــد	ب ــه	بتوانن ــرای	اینک ــا	ب ــانه	ه رس
اجتماعــی	خــود	عمــل	کننــد	نیــاز	بــه	شــرایط	و	امکاناتــی	دارنــد	
کــه	بــه	نظــر	مــی	رســد	ایــن	شــرایط	در	کردســتان	زیــاد	فراهــم	
نیســت	و	بــی	توجهــی	بــه	مســئولیت	اجتماعــی	و	انجــام	درســت	
ــق	 ــرای	تحق ــط	ب ــای	غل ــی	شــود	روش	ه ــف،	موجــب	م وظای
خواســته	هــا	و	مطالبــات	جایگزیــن	شــود	و	در	مجمــوع	بــه	نظــر	
ــی	 ــار	م ــه	انتظ ــه	ک ــتان	آن	گون ــای	اس ــانه	ه ــد	رس ــی	رس م
ــای	 ــئولیت	ه ــه	مس ــا	ب ــند	ی ــذار	باش ــد	تاثیرگ ــته	ان رود	نتوانس

ــد. ــل	کنن ــود	عم ــی	خ اجتماع
ــزاری	و	 ــتانی	خبرگ ــوز	کردس ــش	آم ــرگ	دان ــه	م ــر	در	قضی اگ
ــتی	کار	 ــه	درس ــتان	از	روز	اول	ب ــتان	کردس ــی	اس ــریات	محل نش
ــایعات	 ــن	ش ــر	ای ــاید	دیگ ــد	ش ــانی	را	انجــام	داده	بودن اطــالع	رس
نادرســت	در	خصــوص	علــل	فــوت	دنیــا	ویســی	در	دنیــای	مجازی	
بــه	راه	انداختــه	نمــی	شــد	و	قلــب	جریحــه	دار	خانــواده	دنیــا	بیــش	

ــد. ــی	ش ــن	آزرده	نم از	ای
البتــه	نکتــه	مهمتــر	در	ایــن	ماجــررا	بــار	دیگــر	ضعــف	در	اطــالع	
ــف	در	 ــن	ضع ــفانه	ای ــود	و	متاس ــتان	ب ــتان	کردس ــانی	در	اس رس
ــی	 ــای	اجتماعــی	و	حت ــا	شــبکه	ه اطــالع	رســانی	باعــث	شــد	ت
رســانه	هــای	ضــد	انقــالب	ورود	پیــدا	کــرده	و	بــازار	شــایعه	داغ	داغ	
شــود	کــه	البتــه	هماننــد	ایــن	وضعیــت	در	حــوادث	و	اتفاقاتــی	دیگر	

ــز	دارای	ســابقه	اســت. نی
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	خوزســتان بــه میهمــان نوازی شــهره 
اســت امــا ایــن رســم بــرای میهمانــان 

آســمان مــاه مهــر، صــدق نمــی کنــد.
ــاه مهــر  هــر ســاله آســمان خوزســتان از شــروع فصــل م
ــه از  ــت ک ــی اس ــا ارزش ــان ب ــان میهمان ــفند، میزب ــا اس ت
عرض هــای شــمالی بــه حاشــیه شــهرهای جنوبــی و 
ســاحلی کشــور مهاجــرت می کننــد؛ در حالــی کــه از 
کمیــن صیــادان بی خبرنــد. فصلــی کــه بــه فصــل بازگیــری 

ــت. ــهور اس مش

یکــی	از	صیادانــی	کــه	بــه	اســتخدام	گرفتــه،	بــه	او	خبــر	داده	کــه	
سفارشــش	حاضــر	شــده	و	آمــاده	انتقــال	اســت.	بــرای	رفتــن	بــه	
ــاده	می	شــویم.	اســم	روســتا	 روســتایی	در	نزدیکــی	هندیجــان	آم
را	بــه	مــن	نمی	گویــد،	امــا	اجــازه	داده	او	را	در	ایــن	ســفر	همراهــی	
کنــم.	»جابــر«	پرنده	هــا	را	خــوب	می	شناســد.	او	انــواع	پرنده	هــای	
شــکاری	را	بــا	آشــنایی	کامــل	و	جزئیــات	دقیــق	توصیــف	می	کنــد؛	

حرفــه	موروثــی	پدربزرگــش،	عموهایــش،	پــدرش	و	حــاال	او.	
جابــر	تنهــا	یکــی	از	هــزاران	واســطه	در	سرتاســر	خوزســتان	اســت	
کــه	بــه	واســطِه	ســفارش	قوش	بــازاِن	کشــورهای	حاشــیه	خلیــج	
ــکاری	 ــای	ش ــی	گونه	ه ــر	قانون ــادی	غی ــد	و	صی ــه	صی ــارس	ب ف
ــح	 ــن	تفری ــرا	بزرگتری ــت	زی ــغول	اس ــان	مش ــن	آن ــوب	در	بی محب
افــراد	پولــدار	کشــورهای	ایــن	حــوزه،	شــکار	و	جفت	گیــرِی	

ــت.	 ــکاری	اس ــدگان	ش ــف	پرن ــای	مختل گونه	ه

فرودگاِه پرندگان شکاری
قــوش	بــازی	بیشــتر	در	مناطق	عــرب	نشــین	و	اقــوام	خاصــی	رایج	
اســت.	مســیر	رامشــیر،	رامهرمــز،	ماهشــهر،	اطــراف	اهــواز،	آبــادان،	
امیدیــه	و	خرمشــهر	اصطالحــاً	فــرودگاه	پرنــدگان	شــکاری	گــران	
ــروع	 ــان	ش ــون	توم ــک	میلی ــان	از	ی ــه	ارزشش ــت	ک ــی	اس قیمت
ــه	 ــد.	البت ــان	می	رس ــون	توم ــی	۱۸۰	میلی ــا	۱۷۰	ال ــود	و	ت می	ش
جابــر	می	گویــد	واســطه		بیــش	از	ایــن	مبالــغ	پرنــده	شــکاری	را	بــه	
شــیوخ	عــرب	می	فروشــد.	ایــن	قیمتــی	اســت	کــه	بــرای	معاملــه	
بــا	صیــادان	عــرف	شــده	اســت.	پرنــده	شــکاری	بــاز	و	شــاهین	کــه	
ــفارش	و	 ــترین	س ــهره	اســت	و	»بحــری«	بیش ــان«	ش ــه	»باالب ب

باالتریــن	قیمــت	را	دارنــد.
ســود	بــاالی	داللــی	پرنــدگان	شــکاری،	طــی	کــردن	کیلومترهــا	
ــدن	 ــان	خری ــه	ج ــتان	و	ب ــراف	خوزس ــای	اط ــه	بیابان	ه ــیر	ب مس

ــد. ــه	می	کن ــر	توجی ــرای	جاب ــفر	را	ب ــرات	س خط

انواع پرندگان شکاری 
ــک	 ــدان	بان ــه	کارمن ــتر	ب ــش	بیش ــلوار	و	پیراهن ــوی	ش ــط	ات خ
ــب	 ــر	جل ــن	کمت ــرای	همی ــکارچی،	ب ــا	دالل	و	ش ــباهت	دارد	ت ش
توجــه	می	کنــد.	بیشــتر	دوســت	دارد	اطالعاتــش	راجــع	بــه	
پرنــدگان	شــکاری	را	بــه	رخ	بکشــد؛»	ســه	نمونــه	پرنــده	شــکاری	
ــران	 ــه	در	ای ــاز«	ک ــل	»ب ــا	هســتند.	مث ــِد	م ــا	صی ــم.	اصلی	ه داری
خیلــی	معاملــه	نمی	شــه،	چیــن	اونــا	رو	خریــداری	می	کنــه.	
کشــورهای	عربــی	برایشــان	ریســک	نمی	کننــد	چــون	بــاز	بــا	یک	
پــا	شــکار	می	کنــه	و	احتمــال	مصــدوم	شــدنش	زیــاده،	ارتفــاع	هــم	
زیــاد	نمی	گیــره	و	فقــط	یــک	نــوع	خــاص	شــکار	می	کنــه.	تربیــت	
پذیــر	و	پایبنــد	بــه	مربــی	اش	نیســت	و	احتمــال	فــرار	کردنــش	هم	
زیــاده.	نــوع	دوم	»چــرخ«،	عربهــا	بهــش	میگــن	»طیر«.	نوع	ســوم	
ــه	چــون	بیشــتر	 ــه	»بحــری«	معروف ــا	ب ــن	عربه »شــاهین«	و	بی
دوســت	داره	شــکارش	اطــراف	آب	و	خلیــج	فــارس	باشــه،	بحــری	
وحشــیه.	تــوی	تــاالب	مرغابــی	شــکار	مــی	کنــه	و	ســرعتش	توی	
شــیرجه	زدن	فوق	العــاده		باالســت،	ســرعتش	بــه22۰	کیلومتــر	بــر	

ســاعت	هــم	ممکنــه	برســه.«
ــبقت	 ــد	و	س ــی	می	کن ــاده	رانندگ ــرعتی	در	ج ــان	س ــا	چن ــر	ب جاب
ــا	توجــه	 ــم	ت ــم	فکــر	می	کن ــظ	جان ــه	حف ــه	بیشــتر	ب ــرد	ک می	گی
ــتو	 ــردم	»حواس ــه	ضبطشــان	ک ــکر	ک ــدا	را	ش ــش،	خ ــه	حرفهای ب
ــه	 ــی	ام«	و	ادام ــده	رال ــن	رانن ــه.	م ــی	نمی	افت ــن،	اتفاق ــه	م ــده	ب ب
می	دهــد:»	شــاهین	موســمی	یــا	همــون	فصلــی،		خریــد	و	فــروش	
میشــه	و	پرهــاش	شــکننده	ســت	کســی	زیــاد	بــرای	قیمــِت	بــاال	
ــت	۴۰	 ــم	نهای ــری	ه ــن	بح ــه.	االن	بهتری ــک	نمی	کن زدن	ریس
ــاد	 ــه	دالل	می	فروشــی؛	زی ــاد	می	خــری	و	ب ــن	از	صی ــون	توم میلی

ــداره	قیمتــش	معیــِن«.	 ســود	ن

شهرت جهانِی شاهین
ــت	 ــر	در	اینترن ــاری	جاب ــات	آم ــت	اطالع ــرای	صح ــان	ب همزم
ــده	 ــن	پرن ــه	ای ــع	ب ــگفتی	راج ــر	ش ــا	تیت ــردم	و	ب ــتجو	می	ک جس

ارزشــمند	روبــرو	شــدم.	در	ســایتی	نوشــته	اســت	»پرنــده	شــاهین	
در	زمــان	انجــام	شــیرجه	شــکار،	خــود	را	بــه	ارتفــاع	باالیی	رســانده	
ــاعت	 ــر	س ــر	ب ــه	۳۸۹	کیلومت ــک	ب ــرعتی	نزدی ــا	س ــپس	ب و	س
ــر	 ــر	از	حداکث ــرعتی	باالت ــد.	س ــه	می	کن ــکار	حمل ــوی	ش ــه	س ب
ســرعت	»یوزپلنــگ«	و	بیشــتر	از	ســرعت	خــودروی	»جاگــوار«	و	
»	فرمــول	واِن	مــک	الرن	«.	ایــن	پرنــده	بــه	ســریعترین	پرنــده	و	
حتــی	ســریعترین	جانــدار	جهــان	تبدیــل	شــده	و	تابــه	حــال	هیــچ	
ــاِن	شــیرجه	زدن	 ــده	ای	نتوانســته	رکــورد	ســرعت	شــاهین	زم پرن

ــرای	شــکار	را	بشــکند«. ب
بعــد	از	شــناخت	بیشــترم	از	ایــن	پرنــده	شــگفت	آور،	اشــتیاقم	بــرای	
هــر	چــه	زودتــر	از	نزدیــک	دیدنــش	بــر	ترســم	از	ســرعت	بــاالی	
خــودرو	غلبــه	می	کــرد.	بعــد	از	ســه	ســاعت	رانندگــی	ســالمت	بــه	
مقصــد	رســیدیم	و	معاملــه	انجــام	می	گیــرد.	جابــر	از	صیــِد	صیــاد	
ــش	 ــا	دم	قیمت ــف	ت ــچ	از	کت ــا	بحــری		۱5	این ــدارد؛	گوی ــت	ن رضای
متغیــر	اســت	امــا	طــول	و	عــرض	یــک	اینــچ	زیــاد	قیمــت	نــدارد؛	
گویــا	معمــواًل	عــرِض	شــاهین	مهــم	تــر	اســت.	شــکاِر	صیــاد	بــاب	
دل	جابــر	نیســت	امــا	اینکــه	چــه	صیــدی	نصیــب	صیــاد	شــود	هم	
ــر	 ــی	اگ ــد،	حت ــه	می	آی ــن	منطق ــه	ای ــار	ب ــر	ب ــت.	ه ــی	اس شانس
ــه	 ــد	ب ــردد،	می	گوی ــی	برنمی	گ ــد،	دســت	خال ــر	بمان ــا	منتظ مدته

ــدگان	شــکاری	عالقــه	دارم.	 شــکار	پرن

ترفندهای معمول بازگیری 
ــدگان	شــکاری	را	کــه	از	۱۷	ســالگی	 ــواع	ترفندهــای	شــکار	پرن ان
ــه	 ــاد	گرفت ــش	ی ــدر	و	عموهای ــات	و	مهــارت	خاصــی	از	پ ــا	جزئی ب
تعریــف	میکنــد:	روش	هــای	صیــدی	کــه	معمــواًل	رایــج	اســت،	بــه	
ــه،	 ــروف	اســت.	در	روش	کوخ ــناطه«	مع ــه«	و	»ش ــوع	»کوخ دو	ن
ــراه	 ــه	هم ــد	ب ــر	می	کن ــودش	حف ــدازه	خ ــه	ان ــی	ب ــاد	گودال صی
آذوغــه	و	بــه	انــدازه	محــل	اســتراحتش؛	گــودال	را	اســتتار	می	کنــد	
ــواًل	 ــکاری،	معم ــده	ش ــک	پرن ــود.	ی ــروع	می	ش ــی	ش ــده		بان و	دی
قرقــی	و	یــک	کبوتــر،	تــور	و	یــک	مشــت	پــر	ســیاه	بلنــد	بــه	همراه	
ــه	 ــه	ب ــر	فاصل ــا	۱۰	مت ــا	۶	ت ــدد	و	ب ــی	می	بن ــه	قرق ــا	را	ب دارد.	پره
هــوا	می	پرانــد	و	کبوتــر	را	بــه	زمیــن	میــخ	می	کنــد.	قرقــی	در	هــوا	
ــده	شــکارِی	مــورد	نظــر،	طعمــه	را	 ــا	اینکــه	پرن ــاب	می	خــورد	ت ت
ــد	و	 ــی	کن ــد	زرنگ ــودش	می	خواه ــال	خ ــه	خی ــد.	ب از	دور	می	بین
طعمــه	قرقــی	را	از	چنگــش	در	بیــاورد.	قرقــی	بــه	محــض	دیــدن	
پرنــده	شــکاری	جیــغ	می	زنــد،	صیــاد	قرقــی	را	پاییــن	مــی	آورد	تــا	
پرنــده	کبوتــر	را	ببینــد،	پرنــده	بــه	ســمت	کبوتــر	شــیرجه	می	زنــد	و	
بــا	گرفتــن	طعمــه	اش،	خــود	طعمــه	صیــاد	می	شــود.	چــون	صیــاد	

ــد. ــش	برمی	گردان ــه	روی ــور	را	ب ــان	ت ــان	زم در	هم

صیادی با شناطه
روش	دیگــری	مشــهور	بــه	شــناطه	کــه	پاپیــون	ماننــد	و	پروانــه	ای	
ــد	و	در	 ــه	طرفیــن	می	زنن ــد	ب ــخ	بلن ــرش	دو	ن شــکل	اســت	و	از	زی
بــال	کبوتــر	ماننــِد	جلیقــه	قــرار	می	گیــرد	کــه	مانــع	بــال	زدنــش	
ــه	می	شــود	 ــاز	تعبی ــرِه	ب ــل	گ ــی	مث ــون	نخ	های نشــود.	پشــت	پاپی
ــان	روی	 ــد	و	همراهش ــربی	می	بندن ــه	س ــر	وزن ــای	کبوت ــه	پ و	ب

موتورســیکلت	آن	را	می	چرخاننــد.	
جابــر	در	رانــدن	موتورســیکلت	هــم	مهــارت	خاصــی	دارد،	امــا	کمی	
ــه	محــض	 ــتائیان	ب ــون	روس ــره	دارد؛	چ ــده	نشــدن	دله ــرای	دی ب
ــان	گــزارش	دهنــد	و	یــا	خــود	 دیــدن	ممکــن	اســت	بــه	محیطبان
ــر،	 ــد.	جاب ــر	را	می	بین ــده	شــکاری،	کبوت ــع	شــوند.	باالخــره	پرن مان
کبوتــر	را	رهــا	می	کنــد	بــه	امیــد	ایــن	کــه	پرنــده	شــکارچی،	کبوتر	
ــه	ســربی	دور	پایــش	روی	 ــر	ســنگینی	وزن ــر	اث ــر	ب ــد.	کبوت را	ببین
ــکار	 ــض	ش ــه	مح ــکاری	ب ــده	ش ــای	پرن ــد.	پاه ــن	می	افت زمی
ــد.	هــر	چــه	می	خواهــد	اوج	 ــر	می	کن ــاز	گی ــوی	گــره	ب صیــدش	ت
ــاع	 ــد.	در	ارتف ــا	نمی	توان ــر	و	نخ	ه ــای	کبوت ــه	پ ــر	وزن ــرد	در	اث بگی
ــره	روی	 ــود	باالخ ــته	می	ش ــا	خس ــد	ت ــال	می	زن ــدر	ب ــم	آن	ق ک
ــت	بیشــتری	 ــر	جذابی ــرای	جاب ــن	روش	ب ــاد.	ای ــن	و	در	دام	افت زمی
نســبت	بــه	روش	کوخــه	دارد.	از	طرفــی	کوخــه	بــا	اولیــن	بارندگــی	
دچــار	آبگرفتگــی	شــده	و	خــراب	می	شــود.	بعــد	از	بارندگــی	
ــرت	 ــی	مهاج ــتند	ول ــترس	هس ــر	در	دس ــر	کمت ــای	مهاج پرنده	ه

شکارچی مهمان در دام شکارچی میزبان

 سفری پرچالش برای صید شاهین
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پرنــدگان	جوان	تــر	ادامــه	دارد.	صیــاِد	محلــی،	وجهــی	را	کــه	توافــق	
ــر	 ــدنش	جاب ــض	دور	ش ــه	مح ــا	ب ــی	رود،	ام ــرد	و	م ــرده	می	گی ک
ــگ	 ــد	زرن ــدار	بای ــد:	»خری ــدی	و	تحســیِن	خــودش	می	گوی ــا	رن ب
باشــه؛	صیــد	رو	زیــر	قیمــت	بــرداره	کــه	از	دو	طــرف	ســود	کنــه.«	
امــا	همیشــه	دالل	ســود	بیشــتری	می	کنــد،	چــون	صیــادان	خــود	

ــه	فــروش	نیســتند. قــادر	ب

مسیرهای حمل و نقل پرندگان شکاری
ــا	 ــه	ج ــکاری	هم ــای	ش ــهر	پرنده	ه ــراف	ش ــای	اط در	بیابان	ه
هســتند	و	تنهــا	نوعشــان	فــرق	می	کنــد.	قیمت	هــا	متفــاوت	اســت؛	
بــه	خصــوص	بــرای	چــرخ	و	باالبــان.	چــرخ	طــول	و	عرضــش	مهم	
ــاه	 ــار	م ــر	و	دیگــر	دالالن	حــدود	چه ــا	۱2	جاب ــرج	۶	ت اســت.	از	ب
وقــت	بــرای	صیــد،	خریــداری	و	فروشــش	دارنــد	تــا	صیــد	را	بــرای	
ــیوخ	 ــتند	و	ش ــارس	بفرس ــج	ف ــه	کشــورهای	خلی ــل	ب ــل	و	نق حم
عــرب	بــا	تربیــت	پرنــدگان	شــکاری	بــه	تفریــح	و	شــکار	بپردازنــد.	
ــد	و	از	قیمت	هــا	 ــا	هــم	در	ارتباطن ــران	ب صیادهــا	از	همــه	جــای	ای
اطــالع	دارنــد.	صیــد	هــر	کجــا	ممکــن	اســت	باشــد.	بعــد	از	صیــد	
و	تحویــل	بــه	دالل،	لنج	هایــی	کــه	دالالن	ســراغ	دارنــد	از	آبــادان	
و	خرمشــهر	و	بیشــتر	از	بنــدر	گنــاوه،	هندیجــان	و	دیلــم	کار	حمل	و	
ــد.	یکــی	از	 ــدگان	شــکاری	را	انجــام	می	دهن ــِی	پرن ــِل	غیرقانون نق
لنــج	دارهــا	می	گویــد:	از	طریــق	رفــت	و	آمدهــای	»خلیــج	فــارس«	

ــوند.	 ــدا	می	ش ــتری	ها	پی ــه	مش ــت	ک اس

قوش بازان چه کسانی هستند؟
جابــر	دوســت	دارد	پرنــده	شــکاری	داشــته	باشــد،	می	گویــد:	
متأســفانه	در	کشــور	ایــران	مــا	نمی	توانیــم	پرنــده	را	پیــش	خودمان	
ــک	 ــرای	شــکاِر	ی ــط	ب ــده	شــکاری	را	فق ــم؛	چــون	پرن ــگاه	داری ن
نــوع	پرنــده	می	شــود	تربیــت	کــرد.	ایــن	پرنــده	»آهوبــره«	نــام	دارد	
و	در	کشــور	مــا	رو	بــه	انقــراض	اســت.	در	کشــورهای	خلیــج	فارس	
ــد	 ــد	و	نمی	توانن ــره	را	در	جاهــای	دیگــر	شــکار	می	کنن چــون	آهوب

بــرای	شــکار	آهوبــره	بــه	ایــران	ســفر	کننــد	منعــی	ندارنــد.	
لــذت	شــکار	و	تربیــت	پرنــده	شــکاری	باعــث	ایــن	صیــد	می	شــود.	
ــان	 ــد	و	در	بیاب ــت	می	کنن ــدگان	شــکارچی	را	تربی ــازان،	پرن قوش	ب
رهــا	کــرده،	آنقــدر	در	بیابــان		بــا	خــودرو	بــه	دنبــال	شــکار	می	افتنــد	
تــا	پرنــده	شــکارچی	آن	را	بــه	چنــگ	بیــاورد.	پرنــده	شــکارچی	بعــد	
از	شــکار	صیــدش	برنمی	گــردد.	بعــد	از	ردیابــی	توســط	صاحبــش	
ــا	دیدنــش	از	او	فــرار	نمی	کنــد،	ایــن	نکتــه	تربیــت	 پیــدا	شــده	و	ب

شــدنش	اســت.	
ــا	 ــر	ادع ــت.	جاب ــدی	اس ــه	پردرآم ــکاری،	حرف ــده	ش ــت	پرن تربی
می	کنــد:	شــیوخ	قطــر	بــه	دفعــات	بــرای	تشــخیص	و	نگهــداری	و	
تربیــت	پرنده	هایشــان	بــا	شــرایطی	چــون	اقامــت،	خانــه	و	امکانات	
رفاهــی	کامــل	بــا	حقــوق	چشــمگیری	بــه	او	پیشــنهاد	داده	بودنــد.
ــن	را	 ــه	ای ــی	اســت.	البت ــر	آدم	آب	زیرکاه ــری	جاب شــریک	موفرف
ــوردان	 ــه	صخره	ن ــبیه	ب ــم	ش ــش	ه ــد.	لباس	های ــر	می	گوی جاب
اســت.	او	کــم	حــرف	و	دائمــاً	چهــره	اش	عبــوس	اســت،	امــا	گاهــی	
ــه	 ــده	رو	اگ ــد:	»	پرن ــد.	می	گوی ــاره	می	کن ــی	اش ــکات	خوب ــه	ن ب
تونســتی	خــوب	بفروشــی	کــه	هیچــی،	امــا	اگــه	خونگــی	شــد	و	
ــده	 ــون	پرن ــره	چ ــروش	نمی ــه	ف ــد	دیگ ــت	مون ــال	پیش ــک	س ی
شــکاری	بایــد	وحشــی	باشــه	و	زیــر	دســت	مربــی	خــودش	فقــط	

ــه«.	 ــه	عــادت	کن ــه	اشــخاص	خون ــد	ب تربیــت	بشــه	نبای
ــه	اســم	 »ســجاد«	خــودش	عاشــق	شــکار	نوعــی	چــرخ	اســت	ب
ــت	 ــاب	اس ــی	دارد،	کمی ــب	عراق ــل	و	نس ــه	اص ــنجاری«	ک »س
ــرخ	و	 ــد:	چ ــت	دارد.	می	گوی ــان	قیم ــارد	توم ــک	میلی ــدود	ی و	ح
»ادهــم«	از	همیــن	خانــواده	هســتند.	بیشــتر	چــرخ	خریــد	و	فروش	
ــراق	 ــه	ع ــی	ب ــل	نزدیک ــه	دلی ــهر	ب ــادان	و	خرمش ــود.	در	آب می	ش
ــر	 ــری	و	تکثی ــرای	جفت	گی ــراق	ب ــرد.	در	ع ــدش	ک ــوان	صی می	ت
ــازان	اســت.	نــوع	دیگــری	هــم	هســت	کــه	 مــورد	عالقــه	قوش	ب
تلفیــق	دو	گونــه	»چــرِخ	ســبز«	بــا	»چــرِخ	ســفید«	اســت	کــه	بــه	
ــج،	 ــوزه	خلی ــاهین	در	ح ــه	ش ــبت	ب ــش	نس ــل	وحشــی	تر	بودن دلی
قیمــت	باالیــی	دارد.	»پیــش	مــا	قیمتی	نــداره	چــون	اصالــت	پرنده	

بایــد	حفــظ	بشــه،	شــاهیِن	یــا	چــرخ	معلــوم	نیســت.«
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سفره های پهن شده دالالن برای شکارچیاِن مهاجر
ــه	 ــه	اش	ب ــل	عالق ــه	دلی ــده	ب ــداری	پرن ــل	نگه ــه	دلی ــجاد	ب س
ــاد	 ــه	ب ــد	ســالش	را	ب ــن	چن ــداز	ای ــدگان	شــکاری	تمــام	پس	ان پرن
ــاد	 ــد:	»دســت	زی ــا	می	گوی ــدارد	تنه ــر	شــکایتی	ن داده	اســت.	جاب
شــده،	صیــاد	زیــاده.	قبــل	تــر	یــک	نفــر	صیــاد	بــود.	توافقــی	خرید	

ــده	ان.«	 ــک	پرن ــال	ی ــر	دنب ــد.	االن	2۰	نف ــروش	می	ش و	ف
دالالن	بـرای	پیشـی	گرفتـن	از	رقیبان	بایـد	در	روسـتاها	تبلیغ	
کننـد	و	خـرج	یـک	مـاه	خانـواده	صیـاد	را	بدهنـد،	کلـی	پـول	
و	 ُمالثانـی	 چوئبـده،	 ِزرگان،	 بماننـد.	 منتظـر	 و	 کننـد	 خـرج	
َخسـرج	روسـتاهایی	هسـتند	کـه	جابـر	و	سـجاد	زیـاد	رفـت	و	

می	کننـد.	 آمـد	

ممنوعیت شکار پرندگان شکاری
ــفارش	دهندگان	 ــدی	از	س ــود	عای ــه	س ــا	ب ــادان	و	دالالن	تنه صی
قوش	بــاز	فکــر	می	کننــد،	امــا	نمی	داننــد	دلیــل	ایــن	کــه	
ــد،	قاچــاق	 ســنگین	ترین	مجــازات	در	بیــن	تخلفــات	شــکار	و	صی
ــط	زیســت	اســت.	 ــدن	محی ــدگان	شــکاری	اســت	آســیب	دی پرن
ــدگان	شــکاری	برخــورد	کــرد	 ــا	قاچــاق	پرن ــد	ب اینکــه	چــرا	بای
و	محیط	بانــان	شــبانه	روز	در	حــال	گشــت	زنی	و	برخــورد	بــا	
ــده	یــگان	اداره	کل	حفاظــت	محیــط	 متخلفــان	هســتند	را	فرمان
ــن	 ــد:	»ای ــان	می	کن ــه	بی ــن	گون ــتان	ای ــتان	خوزس ــت	اس زیس
ــز	 ــتند	و	در	لیســت	قرم ــراض	هس ــه	انق ــدگان	رو	ب نســل	از	پرن
ســازمان	ملــل	قــرار	دارنــد.	جمعیــت	آنــان	رصــد	شــده	و	
ســختگیری	ها	اعمــال	می	شــود	و	اگــر	مراقبــت	نشــوند،	
ــن	 ــم	از	ای ــر	ه ــده	دیگ ــک	پرن ــاهد	ی ــده	ش ــال	های	آین در	س

ــود«.	 ــم	ب ــدگان	نخواهی پرن
ــگاه	 ــر	جای ــوی	دیگ ــد:	از	س ــیرمحمدی«	می	گوی ــن	آقاش »حس
ارزش	پرنــدگان	شــکاری	بــه	دلیل	نقشــی	اســت	که	در	اکوسیســتم	
ــت	و	 ــر	جمعی ــاِی	پ ــِت	گونه	ه ــل	ِ	جمعی ــا	و	تعدی ــذف		گونه	ه در	ح
ــت	 ــای	شــکاری	جمعی ــد.	پرنده	ه ــازی	می	کنن ــرای	تناســب	ب برق
مارهــا	و	جونــدگان	را	کنتــرل	می	کننــد	و	در	ایــن	زنجیــره	غذایــی	
هــر	جــا	مشــکلی	پیــش	بیایــد،	از	جــای	دیگــر	مشــکل	جدی	تــری	
ایجــاد	می	شــود.	آقاشــیرمحمدی،	دلیــل	دیگــر	ممنوعیــِت	شــکار	
ــای	 ــا	گونه	ه ــا	ب ــرِی	آنه ــکاری	را	جفت	گی ــدگان	ش ــاق	پرن و	قاچ
ــادن	 ــر	افت ــه	خط ــد:	»ب ــد	می	کن ــد	و	تأکی ــوان	می	کن ــر	عن دیگ

ــل	جــدی	اســت«. ــای	اصی ســالمت	ژنتیکــی	گونه	ه

ارتباط بیکاری روستائیان با افزایش صید
ــزون	 ــش	روزاف ــل	افزای ــی	از	دالی ــد:	یک ــئول	می	گوی ــن	مس ای
صیــد	و	صیــادی	در	فصــل	مهاجــرت	پرنــدگان	شــکاری،	معضــل	

بیــکاری	در	روستاهاســت.	آقاشــیرمحمدی	بــا	اشــاره	بــه	گســترش	
ــدگان	 ــاق	پرن ــکار	و	قاچ ــا	ش ــارزه	ب ــق	مب ــرل	دقی ــت	و	کنت فعالی
شــکاری	می	گویــد:	شــکار،	شــکارچی	و	شــکاربان	همیشــه	
هســت،	امــا	از	ســال	گذشــته	تاکنــون	بــا	ارائــه	ترفندهــای	جدیــد	
ــرده	و	واســطه	ها	 ــروع	ک ــان	ش ــا	متخلف ــه	ای	را	ب ــارزه	همه	جانب مب
و	مســیرهای	حمــل	و	نقــل	را	نیــز	شناســایی	کرده	ایــم	کــه	اگــر	در	
دامــگاه	موفــق	بــه	برخــورد	نشــدیم،	در	مســیر	بــا	کمــک	نیروهای	
ــن	کار	 ــازده	ای ــه	ب ــم.	البت ــه	دام	بیاندازی ــان	را	ب ــی	متخلف انتظام

ــت. ــد	نیس صددرص

متناسب نبودن خطرات کاِر محیطبانان با حقوق آنها
ــود	 ــازان	و	س ــح	پرنده	ب ــکان	تفری ــاد	ام ــرای	ایج ــن	ب ــن	بی در	ای
عایــدی	دالالن	و	صیــادان،	محیط	بانــان	بــا	خطراتــی	مواجــه	
هســتند	کــه	نتیجــه	آن	درگیــری	بــا	شــکارچیان،	زخمــی	و	کشــته	

ــت.	 ــدن	اس ش
آقاشــیرمحمدی	بــا	بیــان	ســختی	های	کار	شــبانه	روزی	محیطبانان	
در	اوج	گرمــا	و	ســرما	و	بــا	کمبــود	امکانــات	و	ابــزار	و	نبــود	
پشــتیبانی	های	قانونــی	از	ارائــه	بســته	حمایتــی	بــرای	محیطبانــان	
ــت	 ــدوار	اس ــد	و	امی ــر	می	ده ــالمی	خب ــورای	اس ــس	ش ــه	مجل ب
کــه	تصویــب	آن	قطعــی	شــود.	او	همچنیــن	از	نبــود	تناســب	بیــن	
ــان	انتقــاد	می	کنــد. ســختی	های	کار	و	حقــوق	و	مزایــای	محیطبان

برخورد قاطعانه با شکارچیان متخلف
فرمانـده	یـگان	اداره	کل	حفاظـت	محیـط	زیسـت	خوزسـتان	تأکید	

شـناخت	 بـا	 قضاییـه	 قـوه	 می	کنـد:	
خوبـی	که	از	موضـوع	شـکار	غیرمجاز	
و	 قاطعانـه	 برخـورد	 دارد،	 پرنـدگان	
احـکام	خوبی	نیـز	در	خصـوص	حبس	
کـرده	 صـادر	 متخلـف	 شـکارچیان	
اسـت	کـه	می	تـوان	بـه	تبصـره	2	ماده	
۱۳	قانـون	شـکار	و	صیـد	اشـاره	کـرد.	
طبـق	ایـن	قانـون،	هـر	شـخصی	کـه	
مبـادرت	بـه	زنده	گیـری،	شـکار،	حمـل	
و	نگهـداری،	خریـد	و	فـروش	و	قاچـاق	
قبیـل	شـاهین،	 از	 پرنـدگان	شـکاری	
بحـری،	باالبان	و	دلیجه	کنـد،	عالوه	بر	
محکومیت	بـه	حداکثر	مجـازات	حبس	
مقـرر	در	ایـن	مـاده	به	مـدت	۳	سـال	و	
پرداخـت	جـزای	نقـدی	از	یـک	میلیون	
و	۸۰۰	هـزار	تا	2۰میلیـون	ریال	محکوم	

می	شـود.

لزوم آشتی با محیط زیست
آقاشــیرمحمدی	در	صحبــت	هایــش	مــدام	از	دریافــت	گزارش	های	
مردمــی	گرفتــه	از	مالــکان	زمین	هــا	و	همیارهایــی	می	گویــد	کــه	به	
دلیــل	عالقه	منــدی	بــه	طبیعــت	بــا	دیــدن	شــکارچی	و	تخریــب،	
ــان		در	سراســر	اســتان	و	 ــکاران	محیط	ب ــه	هم ــزارش	ب ــا	دادن	گ ب
اجــازه	شــکار	نــدادن	بــه	شــکارچیان	بــه	زاد	و	ولــد	پرنــدگان	مهاجر	
ــن	 ــد.	او	مهمتری ــادی	می	کنن ــک	زی ــه	کم ــان	در	منطق و	امنیتش
عامــل	کاهــش	تخلــف	و	شــکار	غیرقانونــی	را	گســترش	فرهنــِگ	

ــد. ــا	محیــط	زیســت	می	دان دوســتی	ب

سختی ها و تبعات حفظ حیات وحش
مدیــر	کل	حفاظــت	محیــط	زیســت	خوزســتان	بــا	بیــان	عملکــرد	
ــه	 ــرِی	ســالی	ک ــد:	در	فصــل	بازگی ۸	ماهــه	اول	ســال	۹۶	می	گوی
گذشــت	ضمــن	تشــدید	گشــت،	هماهنگــی	و	کنترل	هــا	پیــش	از	
ــی	و	پیشــگیری	از	شــکار	 ــرت،	حفاظــت	اصول ــاز	فصــل	مهاج آغ
یــا	زنده	گیــری	غیرمجــاز	پرنــدگان	بــا	همــکاری	یــگان	حفاظــت	
ــایر	 ــتان	و	س ــه	اس ــتان	های	تابع ــتان	و	شهرس ــط	زیســت	اس محی
نیروهــای	انتظامــی،	مراجــع	اطالعاتــی	و	قضایــی	و	جوامــع	محلی	
و	دوســتداران	محیــط	زیســت	تعــداد	۴۴۸	نفــر	متخلــف	دســتگیر	و	

تعــداد	۱۱۰	بــاب	کوخــه	و	محمیــه	تخریــب	شــد.
ــان	 ــد:	از	متخلف ــن	می	افزای ــان	زاده«	همچنی ــا	الهیج »احمدرض
ــه	از	 ــه	قطع ــتاندار،	س ــا،	۱5	پس ــواع	گونه	ه ــده	از	ان ــداد	۷۸۰	پرن تع
ــراه	۱۶	قبضــه	اســلحه	غیرمجــاز	و	۸۴	قبضــه	 ــه	هم ــدگان	ب خزن
اســلحه	مجــاز	و	۸۸2	مــورد	ادوات	و	وســایل	کشــف	و	توقیــف	شــد.	
ــار	و	 ــاز،	تیم ــکار	غیرمج ــن	ش ــف	در	حی ــتگیری	۱۳	متخل او	از	دس
ــت	 ــکاری	در	طبیع ــده	ش ــه«	پرن ــداد	۱۰5	»بهل ــازی	تع ــا	س ره

ــر	داد. ــتان	خب اس
ــد:	 ــرکل	حفاظــت	محیــط	زیســت	خوزســتان	اظهــار	می	کن مدی
ــون	 ــارد	و	5۰۰	میلی ــه	محیــط	زیســت	۶5	میلی ــزان	آســیب	ب می
ریــال	تخمیــن	زده	شــد	کــه	تاکنــون	فقــط	یــک	میلیــارد	ریــال	
آن	وصــول	شــده	اســت.	او	همچنیــن	پیشــرفت	چشــمگیر	
ــاالی	 ــارکت	ب ــا	مش ــکاری	را	ب ــدگان	ش ــاق	پرن ــا	قاچ ــارزه	ب مب
ــوع	زیســت	 ــات	وحــش	و	تن ــظ	حی ــرای	حف ــرده	ب ــل	نامب عوام
محیطــی	را	در	مقایســه	آمــار	ســال	های	قبــل	نســبت	بــه	
ســال	جدیــد	موثــر	دانســت	و	آمادگــی	کامــل	نیروهــای	یــگان	
ــرای	ســال	جــاری	و	اقــدام	و	عمــل	 حفاظــت	محیــط	زیســت	ب
ــان	و	 ــاهده	متخلف ــام	و	مش ــه	پی ــر	گون ــول	ه ــل	وص در	مقاب
مــوارد	مشــکوک	را	از	طریــق	شــماره	اداره	کل	حفاظــت	محیــط	

ــرد. ــالم	ک ــتان	اع زیســت	اس
دالیــل	زیــادی	از	جملــه	لــزوم	آشــتی	بــا	محیــط	زیســت	و	حفــظ	
آن	وجــود	دارد،	تــا	آســمان	خوزســتان	را	بــرای	میهمانانــی	کــه	چند	
ماهــی	از	ســال،	مــا	را	بــه	میزبانــی	برمــی	گزیننــد،	امــن	کنیــم	و	
نــان	خودمــان	را	بــه	بهانــه	تفریــح	و	لــذت	جویــی	همســایگان	مان	

بــا	خــون	میهمانــان	مســافر	ســرزمینمان	چــرب	نکنیــم.
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ــر ایران فرهنگ و هن

روزگار دفـاع مقـدس صحنـه خلـق زیبایی هـای بسـیاری اسـت. صحنه هایی بدیع کـه ترکیب 
آب وآتـش و حماسـه از آن تابلویـی همیشـه ماندگار در تاریخ سـاخته اسـت.

ترویـج فرهنـگ کتاب و کتاب خوانی یکی از موضوعات بسـیار مهمی اسـت که بـه عنوان یکی 
از ضروریات و پیش نیازهای توسـعه و پیشـرفت در هر جامعه محسـوب می شود.

در حالیکـه این روزها مسـئوالن فرهنگی از حضور بازیگران سـینما و تولید فیلم در استانشـان 
حمایت می کنند مسـئوالن گلسـتانی کمترین پشتیبانی هم از هنرمند اسـتانی خود برای تولید 

و اکران فیلمی که در سـینماهای کشـور امروز پخش می شـود، نداشـتند.

رد پـای دیـوان حافـظ در زندگـی ما ایرانی هـا وجـود دارد؛ حضوری کـه این کتـاب را تبدیل به 
اَبَر کتابی در دنیای زبان فارسـی و کتابی همیشـه حاضـر در اکثر خانه های فارسـی زبانان کرده 

است.
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نمایشگاه طراحی گرافیک »سرو نقره 
ای« در شیراز برگزار خواهد شد.

معتبرتریـن  از  ای«  نقـره  »سـرو 
رویدادهـای طراحـی گرافیـک ایـران 
برگـزاری  دوره   ۵ طـی  کـه  اسـت 
همـواره یکـی از فعالیـت هـای کان 
گرافیـک  طراحـان  صنفـی  انجمـن 

رود. مـی  شـمار  بـه  ایـران 

بــا	توجه	بــه	اینکــه	چنــدی	پیــش	معــاون	هنــری	اداره	کل	فرهنگ	
و	ارشــاد	اســالمی	اســتان	فــارس	از	برپایــی	ایــن	رویــداد	در	شــیراز	
خبــر	داد،	مهــرزاد	دیریــن	داور	»طراحــی	نشــانه«،	»طراحــی	هویت	
بصــری«	پنجمیــن	طراحــی	گرافیــک	»ســرو	نقــره	ای«	گفــت:	از	
آنجــا	کــه	ســرو	نقــره	ای	دوســاالنه	شــده،	قاعدتــا	بایــد	ســال	آینده	

برگــزار	شــود	زیــرا	ســال	گذشــته	در	آبــان	و	آذرمــاه	برگــزار	شــد.
ــه	 ــره	ای	ب ــده	دوره	هــای	ســوم	و	چهــارم	ســرو	نق وی	کــه	برگزی
شــمار	مــی	رود	درعیــن	حــال	تصریــح	کــرد:	مگــر	برگــزار	کننــده	
فرهنــگ	و	ارشــاد	باشــد	کــه	بخواهــد	بطــور	مســتقل	نمایشــگاهی	

از	آثــار	ســال	گذشــته	بــه	نمایــش	بگــذارد.
خودشان	حق	برگزاری	به	تنهایی	ندارند

ایــن	هنرمنــد	طــراح	گرافیــک	بــا	بیــان	اینکــه	شــاید	بخواهند	یک	
دوســاالنه	دیگــر	برگــزار	کننــد،	افــزود:	خودشــان	حــق	برگــزاری	
بــه	تنهایــی	ندارنــد	زیــرا	برگــزاری	ســرو	نقــره	ای	از	برنامــه	هــای 
  NGO ــک ــه ی ــران ک ــک ای ــان گرافی ــی طراح ــن صنف انجم

محســوب	مــی	شــود،	اســت.
ــداد	 ــن	روی ــی	ای ــان	برپای ــا	در	جری ــه	آی ــن	درخصــوص	اینک دیری

ــز	در	 ــچ	چی ــرای	هی ــا	را	ب گرافیــک	محــور	اســت،	اعــالم	کــرد:	م
جریــان	قــرار	نمــی	دهنــد	و	مــا	فقــط	بیــل	و	کلنــگ	مــی	زنیــم	و	

طــراح	گرافیــک	کــه	نیســتیم!
ــره	ای	 ــرو	نق ــاالنه	س ــزاری	دوس ــه	5	دوره	برگ ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــوده	اســت،	 ــران	ب ــک	ای ــان	گرافی ــی	طراح ــن	صنف ــط	انجم توس
عنــوان	کــرد:	ســرو	نقــره	همــواره	توســط	انجمــن	برگــزار	شــده	و	
فقــط	یــک	دوره	بــا	همــکاری	وزارت	فرهنــگ	و	ارشــاد	برپــا	شــد.
ــی	مســتقل	 ــدادی	خیل ــره	ای	روی ــح	کــرد:	ســرو	نق ــن	تصری دیری
اســت	مگــر	اینکــه	انجمــن	توافقــی	کــرده	باشــد	تــا	بــا	همــکاری	

ــار	آن	در	شــیراز	برگــزار	شــود. فرهنــگ	و	ارشــاد	نمایشــگاه	آث
ــره	ای	 ــرو	نق ــی	س ــی	اصل ــرد:	حام ــالم	ک ــال	اع ــن	ح ــا	ای وی	ب
انجمــن،	»ایکو-	دی«)ســازمان	جهانــی	طراحــی	حرفــه	ای(	اســت.
از	ســویی	در	تمــاس	بــا	دبیرخانــه	انجمن	صنفــی	طراحــان	گرافیک	
ــه	 ــد	ک ــیراز	ش ــاالنه	در	ش ــن	دوس ــزاری	ای ــای	برگ ــران	جوی ای
آنــان	نیــز	بــر	ایــن	موضــوع	صحــه	گذاشــته	و	اعــالم	کردنــد	کــه	
نمایشــگاه	دوســاالنه	ســرو	نقــره	ای	در	این	شــهر	برگزار	می	شــود،	
البتــه	ایــن	در	حالیســت	کــه	تاریــخ	قطعــی	توســط	دبیرخانــه	اعالم	
نشــد	و	فقــط	بــر	ایــن	تصریــح	مــی	شــود	کــه	بــرای	شــرکت	در	
ــان	 ــی	طراح ــن	صنف ــای	انجم ــره	ای	اعض ــرو	نق ــاالنه	س دوس

ــران	مــی	تواننــد	شــرکت	کننــد. گرافیــک	ای
هنوز	نتوانستیم	به	توافق	مالی	برسیم

ایــن	درحالیســت	کــه	معــاون	هنــری	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	

اســتان	فــارس	بــا	بیــان	اینکــه	پیشــنهاد	برگــزاری	دوســاالنه	ســرو	
نقــره	ای	۴	مــاه	پیــش	از	ســوی	ایــن	اداره	کل	بــه	دفتــر	هنرهــای	
تجســمی	وزارت	ارشــاد	داده	شــد،	گفــت:	بــا	توجــه	بــه	تنگناهایــی	
کــه	در	حــوزه	هنــر	وجــود	دارد	و	از	ســویی	شــاهد	کاهــش	فزاینــده	
مبلــغ	تفاهــم	نامــه	هــا	هســتیم،	مــا	هنــوز	نتوانســتیم	بــه	توافــق	

مالــی	برســیم.
از	ســویی	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	مهــدی	رنجبــر	از	مذاکــرات	مدیرکل	
فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	اســتان	فــارس	ظــرف	روزهای	گذشــته	
ــق	 ــا	مواف ــرد:	آنه ــوان	ک ــداد،	عن ــن	روی ــون	ای ــران	پیرام در	ته
برگــزاری	ســرونقره	ای	در	فــارس	هســتند،	امــا	بخشــی	کــه	تفاهم	
ــت	 ــدک	اس ــیار	ان ــاری	بس ــال	ج ــده،	در	س ــی	ش ــا	م ــه	امض نام
ــته	و	 ــتان	بس ــل	اس ــا	۸۰	درصــدی	داخ ــه	۷۰	ت ــا	بودج ــا	ب و	تقریب
توســط	شــهرداری،	اســتانداری	و	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	تامین	

ــود. ش
بــا	ایــن	حــال	بــه	گفتــه	معــاون	هنــری	فرهنــگ	و	ارشــاد	فــارس،	
درحالیکــه	بودجــه	دوســاالنه	ســرونقره	ای	اســتانی	اســت،	امــا	بــه	
شــکل	ملــی	و	در	قــد	و	قــواره	کشــوری	بایــد	برگــزار	شــود،	یعنــی	
اینکــه	حتــی	تهیــه	بلیــت	ســفر	هنرمندانــی	کــه	از	تهــران	هــم	بــه	

شــیراز	خواهنــد	آمــد	برعهــده	ماســت.
»ســرو	نقــره	ای«	بزرگتریــن	رویــداد	طراحــان	گرافیــک	اســت	کــه	
ســال	گذشــته	همزمــان	بــا	2۰	ســالگی	انجمــن	طراحــان	گرافیک	

بــا	گرامیداشــت	مرتضــی	ممیــز	برگــزار	شــد.

»سرو نقره ای«برافراشته می شود
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

صحنــه  مقــدس  دفــاع  روزگار 
خلــق زیبایی هــای بســیاری اســت. 
ترکیــب  کــه  بدیــع  صحنه هایــی 
ــی  ــه از آن تابلوی ــش و حماس آب وآت
ــاخته  ــخ س ــدگار در تاری ــه مان همیش

اســت.

ــا	 ــال	55	ب ــان.	س ــی	قهرم ــان	کودک ــود	و	از	هم ــط	ب ــه	ش بچ
ــان	کشــور	در	 ــدال	طــال	در	رشــته	ژیمناســتیک،	قهرم ــج	م پن
ــه	 ــه	ب ــود	ک ــن	ب ــر	از	ای ــرواز	ت ــد	پ ــا	او	بلن ــان	شــد.	ام رده	جوان
ــد.	اســمش	ناجــی	 ــا	کن ــدان	هــای	ورزشــی	اکتف ــی	می قهرمان

ــدس. ــدازه	مق ــن	ان ــی	همی ــش	در	زندگ ــود	و	هدف ب
ســال	5۸	و	تنهــا	وقتــی	کــه	۱۹	ســاله	بــود	بــا	حکــم	»محمــد	
جهــان	آرا«	رفــت	و	ســپاه	شــادگان	را	راه	انــدازی	کــرد.	خیلــی	
ــرد	و	 ــت	ک ــادگان	را	تربی ــای	ش ــد.	یکــی	از	بچــه	ه آنجــا	نمان
ــم	 ــاز	ه ــا	ب ــهر	برگشــت	ت ــه	خرمش ــت	و	ب ــود	گذاش ــای	خ ج
کودکانــه	هایــش	را	در	کنــار	شــط،	نهرهــا	و	مردمــی	که	هــر	روز	
بــا	صــدای	بلبــل	خرمــا	و	جاشــوها	عاشــقی	مــی	کننــد،	تکــرار	

ــد. کن
ــدس	 ــاع	مق ــاز	دوران	دف ــده	و	جانب ــرلی	زاده،	رزمن ــی	ش ناج
ــدگار	۴5	روزه	 ــه	مان ــه	حماس ــود	ک ــرادی	ب ــته	اف ــزو	آن	دس ج
ــق	کــرد.	کســی	کــه	اگرچــه	جایــی	 مقاومــت	خرمشــهر	را	خل
ــا	ایــن	عنــوان	یــاد	نمــی	شــود	امــا	در	واقــع	او	جــزو	 ــه	ب از	او	ب
نخســتین	غواصــان	و	گروه	تجســس	و	شناســایی	دفــاع	مقدس	
بــود.	وقتــی	کــه	عملیــات	شناســایی	هنــوز	ســازوکار	و	ســامان	

ــت. نداش

چنگ در جنگ
ســال	5۹	و	وقتــی	ناجــی	اهــل	دره)منطقــه	ای	در	خرمشــهر(	2۰	
ســاله	شــد	ورق	ایــن	شــهر	هــم	برگشــت.	تحــرکات	مــرزی	و	
خیلــی	چیزهــای	غیــر	عــادی	درون	آرام	امثــال	ناجــی	را	متالطم	
ــاس	 ــور«	و	»عب ــی	بخت ــهادت	»موس ــوز	ش ــی	هن ــرد.	ناج ک
ــه	خاطــر	 فرحــان	اســدی«	اولیــن	شــهدای	دفــاع	مقــدس	را	ب
ــه	در	۳۱	شــهریور	کــه	 ــی	ن ــد	اســت	جنــگ	تحمیل دارد	و	معتق
ــن	دو	شــهید،	 ــا	شــهادت	ای ــاه	ب ــر	م ــر	و	در	2۰	تی ــاه	زودت دو	م

ــد. آغازش
ــی	 ــن	های ــود.	اولی ــت	ب ــای	خــط	مقاوم ــن	ه ناجــی	جــزو	اولی
کــه	در	شــروع	یــورش	عراقــی	هــا،	شــب	را	زیــر	ســقف	آســمان	
ــت	 ــان	اول	مقاوم ــن	از	هم ــد:	م ــی	کن ــف	م ــرد.	تعری ــح	ک صب
در	خرمشــهر	بــودم	در	همــان	خــط	مقــدم.	عــراق	از	دو	ســمت	
یکــی	جــاده	اهــواز	-	خرمشــهر	و	یکــی	ســیل	بنــد	وارد	شــهر	
شــد.	مــن	همــان	شــب	کــه	عراقــی	هــا	از	ســمت	ســیل	بنــد	

وارد	خرمشــهر	شــدند	بــه	همــراه	چهــار	نفــر	دیگــر	در	ســیل	بند	
خوابیــدم	امــا	مجروحیــت	نگذاشــت	بیشــتر	از	۱۰	تیــر	بــا	بچــه	

هــا	در	خرمشــهر	مقاومــت	کنــم.
۱۰	تیــر	مــاه	5۹	عــراق	مدرســه	»دریابــد	رســایی«	کــه	محــل	
ــی	 ــوپ	بســت	و	ناج ــه	ت ــود	را	ب ــران	ب ــای	ای ــتراحت	نیروه اس

ــن	اســت. ــدگان	آن	شــب	خونی شــرلی	زاده	یکــی	از	بازمان
تعریــف	مــی	کنــد:	اولیــن	بــار	کــه	مجــروح	شــدم	۱۰	تیــر	بــود.	
آن	شــب	بــا	تعــدادی	از	بچــه	هــا	مثــل	شــهید	علــی	حســینی،	
تقــی	محســنی	فــر،	حســن	طاهریــان	و	ســید	عبــاس	بحرالعلوم	
بــرای	اســتراحت	بــه	مدرســه	دریابــد	رســایی	رفتــه	بودیــم.	مــن	
در	کالس	خــواب	بــودم.	تــوپ	مــی	زدنــد	و	مــوج	شــلیک	مــن	
را	بــه	آن	ســوی	اتــاق	پرتــاپ	مــی	کــرد.	مــن	همــان	شــب	از	دو	
ناحیــه	در	پــا	مجــروح	شــدم.	گوشــت	پــای	چپــم	از	بــاالی	زانــو	
کنــده	و	پــرده	گــوش	چپــم	بخاطــر	مــوج	انفجــار	پــاره	شــد،	هر	

چنــد	خــودم	در	ابتــدا	متوجــه	نبــود.

روی ریل برگشت
ــه	 ــا	ب ــت	و	از	آنج ــتان	نف ــه	بیمارس ــان	ب ــرای	درم ــی	را	ب ناج
ــاع	را	در	 ــا	دف ــان	ج ــا	از	هم ــد	ت ــی	کنن ــل	م ــادگان	منتق ش

ــد. ــتیبانی	کن ــهر	پش خرمش
ــهرها	 ــر	ش ــه	از	دیگ ــی	ک ــه	های ــادگان	بچ ــد:	در	ش ــی	گوی م
مــی	آمدنــد	تــا	بــه	خرمشــهر	برونــد	را	ســاماندهی	و	بــا	یکــی	از	
افــرادی	کــه	شــهر	را	خــوب	مــی	شــناختند	راهــی	مــی	کردیــم.	

وقتــی	خرمشــهر	اشــتغال	شــد	هــم	شــادگان	بــودم.
او	از	همــان	ابتــدای	ســقوط	خرمشــهر،	بــرای	بــاز	پــس	گیــری	
شــهرش	نقشــه	کشــید	و	بــا	همیــن	هــدف	داســتان	رفتنــش	به	
محضــر	رهبــری	کــه	در	آن	زمــان	نماینــده	امــام	در	ســتاد	جنگ	
بــود	را	هــم	تعریــف	مــی	کنــد.	نقشــه	ای	کــه	نتیجــه	اش	طبق	
گفتــه	هــای	شــرلی	زاده	گرفتــن	۳۰۰	تــا	۳5۰	قبضــه	موشــک	
انــداز	یــک	کیلومتــری	بــه	نــام	دارگــون	بــود.	ســالح	هایــی	که	
ناجــی	بــه	بهانــه	رساندنشــان	بــه	خرمشــهر	از	طریــق	آب	خــود	
را	بــه	شــهری	رســاند	کــه	مــی	خواســت	هــر	طــور	شــده	آن	را	از	

دســت	دشــمن	پــس	بگیــرد.
ــدم	 ــان	آرا	را	دی ــهر	جه ــقوط	خرمش ــد	از	س ــد:	بع ــه	می	ده ادام
ــا	توجــه	بــه	شــناختمان	از	منطقــه	از	 و	بــه	وی	پیشــنهاد	دادم	ب
طریــق	آب	و	راه	ســپتیک	هــای	فاضــالب	بــه	قســمت	غربــی	
خرمشــهر	کــه	در	دســت	دشــمن	بــود،	نفــوذ	کنیــم	و	همــان	جا	
بــا	دشــمن	در	گیــر	شــویم	کــه	جهــان	آرا	گفــت	گروهــی	دیگــر		
مدتــی	اســت	بــرای	انجــام	ایــن	کار	در	حــال	تمریــن	هســتند.	
بــرای	همیــن	ســالح	هــا	را	کــه	تحویــل	گرفتیــم	از	طریــق	لنج	
از	ماهشــهر		بــه	خرمشــهر	آوردم	و	بــه	هتــل	پرشــن	کــه	مقــر	

بچــه	هــای	ســپاه	خرمشــهر	بــود	رفتــم.

تالشی برای آزادی
ــم	 ــاز	ه ــش	از	۴5	روز	دوری	ب ــد	از	بی ــه	بع ــود	ک ــا	ب ــان	ج هم
رضــا	دشــتی	دوســت	و	همکالســی	دبیرســتانش	را	دیــد.	کســی	
کــه	بــرای	آزاد	ســازی	خرمشــهر	نقشــه	ای	مشــابه	کشــیده	بود	
ــرای	 ــیر	ب ــل	در	بهمنش ــر	از	۱۰	روز	قب ــر	دیگ ــه	نف ــا	دو	س و	ب
طــی	کــردن	کارون	و	نفــوذ	بــه	منطقــه	اشــغال	شــده	خرمشــهر	

تمریــن	مــی	کــرد.
او	بــه	اولیــن	دیــدارش	بــا	رضــا	اشــاره	مــی	کنــد	و	مــی	گویــد:		
ــی	از	 ــی	خواه ــنیده	ام	م ــید	ش ــن	پرس ــدم	از	م ــه	دی ــا	را	ک رض
ــرای	 ــم	ب ــه	داری ــت	ک ــا	االن	۱۰	روز	اس ــوی.	م ــه	رد	ش رودخان
همیــن	کار	تمریــن	مــی	کنیــم	اجــازه	بــده	تیم	مــن	ایــن	تابوی	

روایت بازمانده آن شب خونین

 اولین های شناسایی جنگ چه کسانی بودند؟
سیده فاطمه 
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وحشــت	را	بشــکند.	شــما	و	گروهــت	بعــد	از	ما	
بــه	منطقــه	ســقوط	کــرده	نفــوذ	کــن.

ــد	 ــه	همــراه	حمی ناجــی	هــم	قبــول	کــرد.	و	ب
قبطی)قبتــی(	و	رســول	بحرالعلــوم،	گــروه	
ــت	 ــازه	گرف ــط	اج ــکیل	داد	و	فق ــری	تش دیگ
شــب	عملیــات	بــه	همــراه	گــروه	دشــتی	کــه	
شــامل	محمــود	ربیعــی	و	تقــی	عزیزیــان	
ــوه	کار	و	 ــا	نح ــد	ت ــاحل	باش ــار	س ــود	در	کن ب
ــود	 ــرار	ب ــی	کــه	ق محــل	گــره	زدن	ســر	طناب
ــه	و	دل	 ــه	آن	ســوی	رودخان ــیله	اش	ب ــه	وس ب
دشــمن	برونــد	را	ببنــد	و	بــرای	انجــام	عملیات	

ــپارد. ــر	بس ــدی	بخاط بع

اولین شب خیس
دارد.	 خاطــر	 بــه	 هنــوز	 را	 شــب	 آن	 او	

ــراه	رضــا	 ــه	هم ــود،	شــب	ب ــل	آذر	ب ــد:	اوای ــی	کن ــف	م تعری
و	گروهــش	بــه	لــب	ســاحل	آمــدم.	نقــاط	را	رضــا	دشــتی	از	
قبــل	شناســایی	کــرده	بــود.	رضــا	در	»کــوت	شــیخ«	نقطــه	
ــاب	 ــا	را	انتخ ــازار	صف ــبی	و	ب ــان	چاس ــه	روی	خیاب ای	روب
ــود	چــون	از	هرجــای	 ــود	کــه	بهتریــن	نقطــه	هــم	ب کــرده	ب
ــد	 ــر	رس	دی ــویم	در	تی ــه	رد	ش ــود	از	رودخان ــرار	ب ــر	ق دیگ

ــد. ــی	زدن ــروه	را	م ــم	و	گ ــی	گرفتی ــرار	م ــا	ق ــی	ه بعث
ــا	 ــه	آب	زد	ام ــا	ب ــد:	آن	شــب	یکــی	از	بچــه	ه ــی	ده ــه	م ادام
جریــان	تنــد	آب	او	را	در	مســیری	دیگــر	قــرار	داد.	رضــا	همــان	
موقــع	از	مــن	پرســید	حــاال	چــه	کار	کنیــم،	مــی	توانــی	بــروی	
آن	طــرف	رودخانــه	ســر	طنــاب	را	گــره	بزنــی؟	مــن	هــم	گفتــم	

تالشــم	را	مــی	کنــم.
ناجـی	آن	شـب	چنـد	کیلومتـر	به	سـمت	پـل	قدیـم	و	دورتـر	از	
محل	تعیین	شـده	رفـت	و	با	یک	تیوپ	السـتیک	پیـکان	خود	را	

در	آب	انداخـت	تـا	بـا	جریـان	آب	به	نقطـه	مورد	نظر	برسـد.
ــا	 ــودم	و	ب ــده	ب ــاب	دور	آرنجــم	پیچی ــداری	طن ــد:	مق ــی	گوی م
جریــان	آب	بــه	نقطــه	مــورد	نظــر	نزدیــک	مــی	شــدم.	هفــت	
تــا	هشــت	متــر	مانــده	بــه	محــل،	طنــاب	ســنگین	شــد	و	نمــی	
ــاز	جلــو	 توانســتم	آن	را	بکشــم.	یــک	دســتم	را	پــارو	کــردم	و	ب
ــوپ	 ــودم	را	از	تی ــیدم	خ ــه	رس ــل	ک ــی	مح ــه	نزدیک ــم	.	ب رفت
بیــرون	انداختــم	و	باچنــد	دســت	شــنا	خــودم	را	بــه	دیوار	ســاحل	

ــاندم. رس
مــی	افزایــد:	بــه	پلــه	هــا	و	محلــی	رســیدم	کــه	بــه	آن	محــل	

بــه	زبــان	عربــی	شــریعه	مــی	گویــم.	محلــی	
بــود	کــه	آن	موقــع	مــردم	بــا	بلــم	خــود	را	از	آن	
ــه	ایــن	ســو	مــی	رســاندند	 ــه	ب ســوی	رودخان
تــا	از	بــازار	صفــا	خریــد	کننــد.	همــان	جــا	بین	
ــود	کــه	 دیــوار	ســیل	بنــد	و	شــریعه،	ترکــی	ب
طنــاب	را	در	آن	تــرک	جــا	انداختــم	و	گــره	زدم	
ــه	کار	 ــیم	زدم	ک ــی	س ــا	ب ــه	رض ــدش	ب و	بع
تمــام	شــد	مــن	دیگــر	برنمــی	گــردم	لبــاس	و	
ســالح	برایــم	بیاوریــد	کــه	مــن	بــا	شــما	ادامه	

مــی	دهــم.
ناجــی	هنــوز	التهــاب	آن	شــب	ســرد	در	
ــی	دشــمن	را	بخاطــر	 ــد	قدم ــی	و	در	چن تنهای
ــرای	 ــاعته	اش	ب ــس	دو	س ــار	خی دارد.	آن	انتظ
رســیدن	همرزمانــش	کــه	ســرمایش	تــا	مغــز	

ــود. ــرده	ب ــر	ک ــتخوان	او	را	درگی اس
ناجــی	بعــد	از	آن	شــب	چهــار	بــار	دیگــر	از	طریــق	آب	خــود	را	به	
منطقــه	اشــغال	شــده	خرمشــهر	مــی	رســاند	و	آن	طــور	کــه	می	
گویــد	بــه	شناســایی	مقــر	فرماندهــی،	مهمــات	و	ســالح	هــای	
ــا	 ــری	ب ــه	درگی ــار	کار	ب ــن	ب ــردازد	کــه	در	آخری دشــمن	مــی	پ

نیــروی	هــای	دشــمن	هــم	مــی	رســد.
ــی	 ــه	جوان ــم	نیســتند.	کســانی	ک ــال	ناجــی	شــرلی	زاده	ک امث
ــد	و	 خــود	را	در	التهــاب	و	دلهــره	جنگــی	هشــت	ســاله	گذراندن
ــد	کــه	قهرمــان	باشــند	و	 همیشــه	یــک	هــدف	را	دنبــال	کردن
ــب	 ــه	مرات ــه	از	جنــس	طــال	کــه	بهایــش	ب مدالشــان	شــاید	ن
ــاز	پــس	گیــری	 ــذت	ب بیشــتر	باشــد.	بهایــش	آزادی	اســت	و	ل

ــد. ــرای	ماندنــش	جــان	دادن ــی	هــا	ب خاکــی	کــه	خیل

ــران  ــدی مهاج ــاب ۵ جل ــه کت مجموع
ــادآوری ۴۶۴  ــرای ی ــت ب ــی اس تاش
ــکوت  ــه در س ــا ک ــه من ــاج  ع ــهید ف ش
ــده اند. ــپرده ش ــی س ــه فراموش ــا ب دنی

ــت	و	 ــد	از	بیس ــد	بع ــد	می	بینی ــگاه	کنی ــه	ن ــن	ک ــه	م ــاال	ب »ح
چنــد	ســال	دوبــاره	همــان	منصــور	شــده	ام.	همــه	دوبــاره	صدایــم	
ــادم	نیفتــد	بیســت	و	چنــد	ســال	 می	کننــد	منصــور.	می	خواهنــد	ی
ــد	 ــت.	نمی	دانن ــر	اس ــن	بدت ــه	همی ــد	ک ــوده	ام.	نمی	دانن ــؤاد	ب ابوف
کــه	مــن	حتــی	وقتــی	هنــوز	فــؤاد	بــه	دنیــا	نیامــده	بــود،	ابوفــؤاد	
بــودم	از	بــس	دلــم	می	رفــت	بــرای	پســر	داشــتن.	فــؤاد	یعنــی	دل.	
تــوی	آن	بلبشــوی	آبــادان	کــه	آتــش	از	زمیــن	و	آســمان	می	باریــد	
ــود.	از	 ــود.	دِل	همــه	ب اســمش	را	گذاشــتیم	دل.	راســتی	هــم	دل	ب
همــه	بیشــتر	دل	مــن.«	ایــن	بخشــی	از	روایــت	روزهــای	پــدری	
ــنیدن	 ــرای	ش ــار	ب ــده	انتظ ــت	کارش	ش ــال	اس ــه	۳	س ــت	ک اس
صــدای	پســرش،	صدایــی	کــه	روزهایــی	بــرای	خــودش	بروبیایــی	
ــش	 ــرآن	خواندن	های ــد	از	ق ــای	بع ــوز	»اهلل	اکبر«ه ــت	و	هن داش

ــر	کــرده	اســت. ــدر	و	مــادر	را	پ گــوش	پ
ــک	زده	 ــری	ل ــرای	ســنگ	قب ــادر	دلشــان	ب ــدر	و	م ــن	پ و	حــاال	ای
غــرق	بوســه	اش	کننــد	»قبــول،	بقیــع	جــای	کمــی	نیســت.	قربــان	
ــک	 ــادان،	ی ــا	برمیگشــت	آب ــدن	پســر	از	من ــر	ب ــی	اگ خاکــش!	ول
جایــی	بــود	کــه	عصرهــا	قبــل	از	این	کــه	بیایــم	خانــه	بــروم	ســری	
ــود	کــه	مهنــاز	پنج	شــنبه	ها	یــک	چیــزی	بخــرد	و	 ــم.	جایــی	ب بزن
بــرود	پیــش	پســرش.	حــاال	کــه	قســمتمان	ایــن	نشــد	کــه	پســر	
ــم	 ــرش	بروی ــادر	و	خواه ــا	م ــود	و	ب ــاد	بش ــممان	دام ــوی	چش جل
ــم.« ــی	داشــتیم	بروی ــاًل	یــک	جای ــه	اش،	اگــر	برمی	گشــت	اق خان
فــؤاد	مشــعلی	یکــی	از	5	شــهید	قرآنــی	و	۴۶۴	شــهید	فاجعــه	منــا	
اســت	کــه	ایــن	تنهــا	بخشــی	از	شــرح	دوری	اش	بــود،	مهاجرانــی	

کــه	از	خانــه	خــود	بــه	ســوی	او	هجــرت	کردنــد	و	آســمانی	شــدند	
امــا	حــاال	بعــد	از	۳	ســال	خیلی	هــا	فراموششــان	کرده	انــد،	
ــواده	هنــری	 مجموعــه	5	جلــدی	کتــاب	مهاجــران	تالشــی	از	خان
تبلیغــی	عقیــق	و	روایت	هایــی	از	زندگــی	شــهیدان	محســن	
حســنی	کارگــر،	حــاج	حســن	دانــش،	فــؤاد	مشــعلی،	محمدســعید	

ســعیدی	زاده	و	مالامیــن	بــاوی	اســت	بــرای	یــادآوری	فاجعــه	ای	
ــخ	فرامــوش	شــود. ــد	در	تاری کــه	نبای

بــه	ایــن	بهانــه	بــا	مهــدی	شــریفی	مدیرخانــواده	هنــری	تبلیغــی	
عقیــق	و	دبیــر	مجموعــه	مهاجــران	بــه	گفــت	و	گــو	نشســته	اســت	

ــد. ــه	می	آی ــه	در	ادام ک

روایتی از هجرتی که ابدی شد

 معرفی شهدای قرآنی فاجعه منا
وجیهه 

غالمحسین زاده
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ــه  ــا و چگون ــران از کج ــه مهاج ــد مجموع ــده تولی ای
ــد؟ ــرح ش مط

ســال	۹۴	چنــد	روز	بعــد	از	حادثــه	منــا	کــه	غــم	بــزرگ	ملــی	کل	
ــای	 ــا	بچه	ه ــد	ت ــته	ش ــراری	گذاش ــود،	ق ــه	ب ــرا	گرفت کشــور	رو	ف
ــه	 ــن	فاجع ــتن	ای ــه	داش ــده	نگ ــون	را	در	زن ــهم	خودش ــق	س عقی
تلــخ	ایفــا	کننــد.	به	خاطــر	ارتباطــی	کــه	بــا	مرکــز	قــرآن	ســازمان	
ــاره	 ــی	رو	درب ــق	اطالعات ــن	طری ــد	از	ای ــتیم	و	می	ش ــاف	داش اوق
ــم،		 ــار	بگیری ــه	ســرعت	و	ســهولت	در	اختی ــا	ب ــی	من شــهدای	قرآن
ایــن	پیشــنهاد	مطرح	شــد	کــه	تمرکــز	کنیــم	روی	شــهدای	قرآنی.
نســخه	اولیــه	کتــاب	مهاجــران	بــا	فاصلــه	خیلــی	کمــی	از	حادثــه	
ــی	از	زندگــی	شــهید	 ــط	شــامل	قطعات ــه	فق ــگارش	شــد	ک ــا	ن من
حســنی	کارگــر	و	شــهید	مهــدی	دانــش	بــود.	ایــن	کتابچــه	تــک	
ــر	و	 ــاف	منتش ــازمان	اوق ــط	س ــدودی	توس ــطح	مح ــدی	در	س جل

ــع	شــد. توزی
امــا	ایــن	فقــط	یــک	شــروع	بــود	و	هنــوز	جــای	کار	داشــت.	اوایــل	
ــور	 ــه	ط ــران	ب ــدی	مهاج ــه	5	جل ــد	مجموع ــده	تولی ــال	۹5،	ای س
ــواده	هنــری	تبلیغــی	عقیــق	مطــرح	شــد	و	طــرح	 جدی	تــر	در	خان

ــب	شــد. ــن	مجموعــه	تصوی ــگارش	ای ن
	

هدف از نگارش مجموعه مهاجران چیست؟
ــانه	و	 ــه	رس ــال	در	عرص ــای	فع ــی	بچه	ه ــه	تمام ــم	ک ــا	معتقدی م
ــی	 ــن	حجــاج	قربان ــاد	ای ــه	هــر	نحــوی	ی ــه	ب ــر	الزم	اســت	ک هن
را	زنــده	نگــه	دارنــد	و	دســت	بــه	دســت	هــم	بدهیــم	تــا	نگذاریــم	
ــخ	فرامــوش	شــود.	 ــت	حــکام	ســعودی	در	تاری ــی	و	جنای بی	کفایت
ــخ،	از	 ــه	تل ــن	فاجع ــده	نگــه	داشــتن	ای ــرای	زن ــد	ب ــی	نمی	کن فرق

چــه	چیــزی	و	چــه	کســی	بنویســیم.
مهم	تریـن	هـدف	پرداختـن	بـه	اصـل	واقعه	اسـت.	ما	در	عیـن	حال	
روی	کاروان	5	نفـره	قرآنـی	دسـت	گذاشـتیم.	بیـن	قربانیـان	حادثه	
منـا	چهره	هـای	مختلفی	حضور	داشـتند	که	هـر	کـدام	دارای	حرفه،		

شـغل،	جایـگاه	اجتماعـی	و	خانوادگی	مختلفـی	بودند.
بعضــی	مشــهورتر	و	بعضی	هــا	گمنام	تــر	بودنــد	و	شــهدای	قرآنــی	
ــده	 ــزه	برگزی ــن	ســفر	جای ــا	وجــه	اشــتراکی	داشــتند.	اینکــه	ای من
ــوان	و	 ــه	ج ــود.	هم ــور	ب ــی	کش ــابقات	قرآن ــا	در	مس ــدن	آن	ه ش
ــه	 ــور	ب ــی	کش ــرمایه	های	قرآن ــد	و	از	س ــه	بودن ــده	دار	و	نخب آین
ــث	 ــه	باع ــود	ک ــی	ب ــا	امتیازات ــن	ویژگی	ه ــد.	ای ــاب	می	آمدن حس
ــته	 ــز	داش ــن	شــهدای	عزی ــه	ای ــری	ب ــه	ویژه	ت ــم	توج ــا	ه ــد	م ش

ــم. ــرار	دهی ــر	ق ــن	اث ــه	ای ــا	را	درون	مای ــی	آن	ه ــیم	و	زندگ باش

ــتند و  ــانی هس ــه کس ــه چ ــن مجموع ــان ای مخاطب
ــت؟ ــه چیس ــن مجموع ــری ای ــب هن قال

ایــن	مجموعــه	را	بایــد	در	قفســه	تاریــخ	شــفاهی	جــا	بدهیــم.	چون	

متن	هــا	برآمــده	از	مصاحبه	هــا	و	گفتگوهایــی	اســت	کــه	بــا	
اطرافیــان	شــهدا	انجام	شــده	اســت.	در	عین	حــال،	نویســندگانی	که	
ایــن	مصاحبه	هــا	را	نــگارش	کردنــد	همــه	از	داســتان	نویس	های	بــا	
تجربــه	و	حرفــه	ای	هســتند	و	پرداخت	هایشــان	روی	متن	هــا	از	نــوع	
ــوان	 ــت	و	خوش	خ ــث	جذابی ــه	باع ــوده	ک ــتانی	ب ــری	داس روایت	گ

ــا	شــده	اســت. شــدن	کتاب	ه
قالــب	روایــت	در	ایــن	مجموعــه	را	قطعــات	کوتــاه	قــرار	دادیــم	تــا	
ــی	 ــه	راحت ــد	ب ــم	بتوانن ــا	ه ــن	مخاطب	ه ــی	کم	حوصله	تری حت
ــن	کتاب	هــا	را	ورق	 ــی	ای ــه.	شــما	وقت ــرار	کن ــاط	برق ــن	ارتب ــا	مت ب
ــی	 ــخصیت	قرآن ــک	ش ــی	ی ــل	از	زندگ ــا	۶	فص ــا	5	ت ــد،	ب می	زنی

مواجــه	می	شــوید.
ــه	 ــل	ب ــر	فص ــهادت.	ه ــج	و	ش ــفِر	ح ــای	س ــا	روزه ــی	ت از	کودک
قطعــات	کوتــاه	یــک	تــا	دو	صفحــه	ای	تقســیم	شــده	اســت.	دامنــه	
مخاطبــان	ایــن	کار	وســیع	اســت	و	همــه	ســنین	بــا	هــر	ســطح	و	

ــند. ــر	باش ــن	اث ــد	مخاطــب	ای ــینه	ای	می	توانن پیش

انتخاب نویسنده ها چطور انجام شد؟
ــه	و	 ــا	تجرب ــنده	های	ب ــه	از	نویس ــتیم	ک ــن	گذاش ــر	ای ــا	را	ب ــا	بن م
حرفــه	ای	بــرای	نــگارش	ایــن	اثــر	دعــوت	کنیــم.	خانم	هــا	اعظــم	
ــی،	 ــی	رکن ــان	محمدعل ــی	و	مریم	الســادات	حســینی	و	آقای عظیم
امیرحســین	معتمــد	و	علــی	غبیشــاوی	نویســنده	های	خــوش	ذوق	و	
بــا	تجربــه	ای	بــودن	کــه	همگــی	قبــاًل	صاحــب	آثــار	منتشــر	شــده	

و	افتخــارات	هنــری	بودنــد.

از	طرفــی	همگــی	از	لحــاظ	اعتقــادی،	نــوع	زیســت	و	تجــارب	
ــن	مجموعــه	همســویی	داشــت	 ــا	موضــوع	ای حرفه	ای	شــان	ب
ــرار	 ــر	برق ــا	اث ــری	ب ــاط	بهت ــه	ارتب ــرد	ک ــن	کمــک	می	ک و	ای

ــد. کنن
	

ــدر  ــد و چق ــروع ش ــه ش ــی و چگون ــد کار از ک فراین
ــرد؟ ــان ب زم

مــا	۳	مرحلــه	را	در	تولیــد	مجموعــه	مهاجــران	تعریــف	و	عملیاتــی	
ــهید	 ــود.	ش ــات	ب ــع	آوری	اطالع ــش	و	جم ــاز	پژوه ــم.	اول	ف کردی
حســنی	اهــل	مشــهد	بودنــد،	شــهید	دانــش	اهل	یزد	و	ســه	شــهید	
عزیــز	کــه	عضو	گــروه	تواشــیح	باقرالعلــوم)ع(	بودنــد،	ســاکن	آبادان	
بودنــد.	الزم	بــود	تیم	هایــی	تشــکیل	بدیــم	کــه	بــه	ایــن	ســه	شــهر	
ســفر	کننــد	و	بــا	خانواده	هــا،	دوســتان،	اســاتید	و	همــکاران	قرآنــی	
ــد.	 ــع	آوری	کنن ــات	جم ــد	و	اطالع ــه	کنن ــهید	مصاحب ــن	5	ش ای
نزدیــک	بــه	۴	مــاه	زمــان	صرف	شــد	تــا	ایــن	اطالعــات	گــردآوری	

شــود.
ــا	اواســط	 ــگارش	داســتانی	از	اواســط	ســال	۹5	ت ــاز	دوم	یعنــی	ن ف
ــه	در	 ــید.	البت ــول	کش ــال	ط ــه	یک	س ــک	ب ــی	نزدی ــال	۹۶	یعن س
ــدام	 ــت	و	م ــورت	می	گرف ــت	هایی	ص ــت	و	برگش ــدت	رف ــن	م ای

متن	هــا	بازنویســی	و	اصــالح	می	شــد.
ــاز	 ــید	و	وارد	ف ــام	رس ــه	اتم ــگارش	ب ــره	ن ــال	۹۶	باالخ ــر	س اواخ
ــی	 ــای	مختلف ــع.	ایده	ه ــاپ	و	توزی ــاز	چ ــی	ف ــدیم؛	یعن ــوم	ش س
داشــتیم	بــرای	نحــوه	انتشــار	و	پخــش	ایــن	کتــاب.	بــا	چنــد	ناشــر	
وارد	مذاکــره	شــدیم	و	نهایتــاً	بــا	انتشــارات	کتابســتان	معرفــت	بــه	
توافــق	رســیدیم	کــه	در	قالــب	مشــارکت	ایــن	اثــر	چــاپ	و	توزیــع	
ــه	 ــن	برســد.	در	حــال	حاضــر	در	مرحل ــه	دســت	مخاطبی شــود	و	ب
پخــش	ایــن	مجموعــه	قــرار	داریــم	و	هــم	بــه	صــورت	آنالیــن	و	
هــم	بــه	صــورت	حضــوری	فــروش	کتــاب	درکل	کشــور	را	شــروع	

کرده	ایــم.

ــختی ها و  ــهدا و س ــای ش ــا خانواده ه ــه ب از مواجه
شــیرینی های کار بگوییــد.

ــه	 ــتند	و	آگ ــه	هس ــن	قص ــی	ای ــران	اصل ــهدا	بازیگ ــواده	ش خان
همیــاری	و	هم	دلی	آنهــا	نبــود	هیــچ	وقــت	ایــن	مجموعــه	بــه	ثمــر	
نمی	نشســت.	در	۳	ســال	گذشــته	از	مؤسســات	و	ســازمان	های	
ــن	خانواده	هــا	مراجعــه	 ــه	ای ــه	ب ــرای	گفتگــو	و	مصاحب مختلفــی	ب
ــت	و	دلخــوری	 ــج	می	توانســت	باعــث	اذی ــه	تدری ــن	ب ــد	و	ای کردن
یــک	خانــواده	شــود.	چــرا	کــه	یــادآوری	روزهــای	ســخت	زندگــی	
و	مــرور	خاطــرات	عزیزانــی	کــه	از	دســت	دادنــد	آرامــش	را	از	آن	هــا	

ــد. ــلب	می	کن س
بــا	ایــن	حــال،	ایــن	عزیــزان	نهایــت	همــکاری	رو	بــا	تیــم	پژوهش	
مــا	داشــتند	و	امیــدوارم	نتیجــه	کار	طــوری	بــوده	باشــد	کــه	آن	هــا	

هــم	رضایــت	داشــته	باشــند.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

اول  تــازه  شــد  آغــاز  کــه  جنــگ 
مرزنشــین  مــردم  بــرای  آوارگــی 
ــه  ــه هایشــان را ب ــود کــه دشــمن خان ب
ســنگری بــرای نبــرد بــا کشــورمان 

تبدیــل کــرده بــود. 

ــم	 ــخ،	غ ــای	تل ــرات	آن	روزه ــادآوری	خاط ــا	ی ــم	ب ــوز	ه هن
ــم	دارد؛	 ــق	ه ــود.	ح ــی	ش ــتولی	م ــره	اش	مس ــر	چه ــی	ب عجیب
در	عــرض	چنــد	روز،	حــوادث	تلــخ	بــی	شــماری	را	بــه	چشــمان	
ــن	کل	 ــت	رفت ــا،	از	دس ــایه	ه ــرگ	همس ــود.	م ــده	ب ــود	دی خ
زندگــی	و	آواره	شــدن	خانــواده	اش	حوادثــی	نبودنــد	کــه	بتــوان	
ــا	گذشــت	۳۸	ســال،	آنهــا	را	از	ذهــن	دور	کنــد.	اکنــون	 حتــی	ب
ســید	عبــاس	موســوی	۷2	ســاله	کنــار	مــا	نشســته	تــا	ســری	بــه	
آن	خاطــرات	تلــخ	آغــاز	جنــگ	تحمیلــی	عــراق	علیــه	ایــران	در	

ــم.	 ــال	۱۳5۹	بزنی س
جنــگ	تحمیلــی	بــه	گونــه	ای	بــرای	کشــورمان	رقــم	خــورد	کــه	
مــردم	خرمشــهر	و	اغلــب	شــهرهای	مــرزی	خوزســتان	را	در	عرض	
چنــد	روز،	وســط	یــک	میــدان	جنــگ	تمــام	عیــار	کشــانده	بــود	و	
اکنــون	آنهــا	بــدون	هیــچ	حامــی	ســازماندهی	شــده	ای	بایــد	خــود،	
خانــواده،	فامیــل،	دوســتان	و	وســایل	زندگــی	را	از	وســط	آن	همــه	
ــا	بــن	دنــدان	مســلح	 خشــونت	لجام	گســیخته	از	ســوی	دشــمن	ت

بعثــی	نجــات	دهنــد.	
ســید	عبــاس	در	میانــه	چنیــن	جنگــی	بــود.	پســر	بــزرگ	خانــواده	
کــه	بایــد	بــه	همــراه	پــدرش،	طرحــی	نجــات	بخــش	بــرای	رهایی	
چنــد	ســر	عائلــه	از	آتــش	دشــمن	مــی	یافتنــد.	محــل	زندگی	شــان	
ــه	 ــرز	و	ب ــا	م ــدم	ت ــد	ق ــی	چن ــود	یعن ــتایی	در	خرمشــهر	ب در	روس
ــرار	 ــه	ق ــط	معرک ــگ	در	وس ــدای	جن ــان	ابت ــل	در	هم ــن	دلی همی

گرفتــه	بودنــد.	
ــش	 ــرار	از	آت ــرگ	و	ف ــی	از	م ــرای	رهای ــگ	ب ــدای	جن ــا	در	ابت آنه
وحشــیانه	دشــمن	یــک	تصمیــم	مــی	گیرنــد:	»ســاخت	ســنگر	در	
ــی	قطعــا	در	شــرایط	ترســناکی	 ــود	ول ــه«.	تصمیــم	عجیبــی	ب خان
کــه	آنهــا	قــرار	گرفتــه	بودنــد	چنیــن	ابتکاراتــی	دور	از		ذهن	نیســت	
امــا	ســاخت	ســنگر	هــم	قواعــدی	دارد	و	بــه	مصالــح	نیــاز	دارد.	در	

ــواده	 ــده	خان ــتور	فرمان ــه	دس ــش	ب ــاس	و	برادران ــید	عب ــت	س نهای
یعنــی	پدرشــان	دســت	بــه	کار	می	شــوند	و	شــروع	بــه	حفــر	گــودال	
مــی	کننــد.	آنهــا	کــه	اصــول	ســنگ	ســازی	را	بلــد	نبودنــد؛	تصمیم	
مــی	گیرنــد	کــه	ایــن	ســنگر،	دو	راه	خروجــی	داشــته	باشــد	تــا	اگــر	
دشــمن،	یــک	ســمت	را	بمبــاران	کــرد	آنهــا	از	راه	دیگــر	فــرار	کنند.	
ــان	 ــن	می ــی	در	ای ــود	ول ــی	ش ــاز	م ــنگر	آغ ــاخت	س ــات	س عملی
ــدان	جنــگ	و	 ــد.	چــرا	آنهــا	کــه	وســط	می ابهامــی	پیــش	مــی	آی
آتــش	قــرار	گرفتــه	انــد؛	خــروج	از	شــهر	را	انتخــاب	نکردنــد؟	ســید	
ــه	»کســی	در	 ــد	ک ــدی	اشــاره	می	کن ــه	کلی ــن	نکت ــه	ای ــاس	ب عب
خرمشــهر	فکــر	نمــی	کــرد	کــه	ایــن	جنــگ	قــرار	اســت	هشــت	
ــد	روز	 ــد	جنــگ،	چن ســال	طــول	بکشــد	و	همــه	فکــر	مــی	کردن
دیگــر	بــا	دخالــت	مســئوالن	ایرانــی	و	ســازمان	هــای	جهانــی	بــا	

عقــب	نشــینی	عــراق	بــه	پایــان	مــی	رســد	بــه	
ــهر	 ــم	در	ش ــم	گرفتی ــا	تصمی ــل	م ــن	دلی همی
ــاورزی	و	 ــن	کش ــام،	زمی ــه،	احش ــم	و	خان بمانی

نخــل	هــای	خــود	را	حفــظ	کنیــم«.

خروج از روستا 
آنهــا	مشــغول	ســاخت	ســنگر	بودنــد	کــه	
پیشــروی	عــراق	ادامــه	پیــدا	مــی	کنــد.	مدافعــان	
ــرای	نجــات	 ــه	شــهر	ب شــهر	کــه	دســتور	تخلی
جــان	مــردم	را	داشــتند	بــه	ســراغ	ســید	عبــاس	
ــد	 ــد	از	چن ــا	را	بع ــد	و	آنه ــی	آین ــواده	اش	م و	خان
ــه	 ــرک	خان ــه	ت ــع	ب ــن،	قان ــار	رفت ــت	کلنج نوب
مــی	کننــد	بــه	همیــن	دلیــل	بــاز	هــم	دســتوری	
ــود.	 ــی	ش ــادر	م ــزرگ«	ص ــید	ب ــب	»س از	جان
ــه	و	 ــه	یافت ــد	خاتم ــات	ســاخت	ســنگر	بای عملی
خانــواده	بــرای	آغــاز	مهاجــرت	از	شــهر	و	رفتــن	

ــوند. ــاده	ش ــوم	آم ــه	مقصــد	نامعل ب
ــه	 ــی	ب ــدرم	راض ــد:	»پ ــی	گوی ــاس	م ــید	عب س
رفتــن	نبــود	و	مدافعــان	شــهر	در	چندیــن	نوبــت	
ــا	 ــایه	ه ــر	از	همس ــی	دیگ ــا	و	برخ ــه	م ــه	خان ب
ــه	 ــرک	خان ــه	ت ــور	ب ــه	زور	مجب ــا	را	ب ــد	و	م آمدن
ــهر	را	 ــد	ش ــا	حاضــر	نبودن ــی	ه ــد.	خیل می	کردن
تــرک	کننــد	ولــی	دشــمن	نزدیــک	و	نزدیــک	تر	

ــا	 ــه	اســارت	آنهــا	دربیاینــد	و	ی ــی	ب ــود	اهال ــود	و	ممکــن	ب شــده	ب
شــهید	شــوند.	یکــی	از	وظایــف	رزمنــدگان	ایرانــی	همیــن	بــود	که	
ــه	دســت	دشــمن	 ــا	ب ــد	ت ــی	کنن ــردم	خال خرمشــهر	را	از	وجــود	م

ــیر	نشــوند«. اس
ــم	 ــدان	ه ــواده	اش	چن ــاس	و	خان ــید	عب ــرای	س ــهر	ب ــروج	از	ش خ
ــواده	کــه	 ــر	از	اعضــای	خان ــه	غی ــا	ب ــود.	آنه ــم	ســاده	ای	نب تصمی
ــرادران	 ــتند.	ب ــام	داش ــیله	و	احش ــی	وس ــد	کل ــر	بودن ــدود	22	نف ح
ــه	ســید	 ــه	گفت ــی	شــوند	و	خروجــی	جلســه	ب ــدر	وارد	شــور	م و	پ
ــا	و	اردک	 ــرغ	ه ــا،	گوســفندان،	م ــن	مــی	شــود:	»گاوه ــاس	ای عب
ــا	از	تشــنگی	و	 ــه	امــان	خــدا	رهــا	مــی	کنیــم	ت هــا	را	در	روســتا	ب
گرســنگی	تلــف	نشــوند.	نگــران	نخــل	هــا	نبودیــم	چــون	جــزر	و	
مــد	نهرهــا،	آب	کافــی	را	بــه	آنهــا	مــی	رســاند.	وســایل	را	هــم	در	
خانــه	مــی	گذاریــم	و	درهــا	را	قفــل	مــی	کنیــم.	ظــروف	چینــی	که	
پــدر	خانــواده	از	کویــت	بــا	خــود	آورده	بــود	و	مــادر	خانــواده	عالقــه	
عجیبــی	بــه	آنهــا	داشــت	هــم	در	مکانــی	در	میــان	نخــل	هــا	دفــن	
شــدند	تــا	در	بازگشــت	دوبــاره	در	خاطــرات	خــوش	اســتفاده	از	آنهــا	

ــواده	را	دورهــم	جمــع	کننــد«. تکــرار	شــود	و	خان

با خودمان بیل بردیم برای دفن همراهان
آنهــا	تصمیــم	مــی	گیرنــد	غیــر	از	مــدارک،	پــول،	طــال،	تعــدادی	
پتــو	و	مقــداری	لبــاس،	یــک	وســیله	را	بــا	خــود	ببرنــد.	شــاید	تصور	
ایــن	تصمیــم	هــم	مــو	بــه	تــن	آدم	ســیخ	مــی	کنــد	ولــی	پدر	ســید	
ــا	تجربــه	ســال	هــا	زندگــی	و	لمــس	واقعیــت	هــای	آن	 عبــاس	ب
ــم	 ــل«	ه ــدد	بی ــه		»دو	ع ــد	ک ــی	کن ــالم	م ــای	جنگــی،	اع روزه
بــا	خودمــان	ببریــم	کــه	اگــر	کســی	شــهید	شــد	بتوانیــم	وی	را	در	
مکانــی	دفــن	کنیــم	چــون	مقصــد	آنهــا	در	واقــع	نامعلــوم	بــود.	

از	خــوش	شانســی	ایــن	خانــواده	ایــن	بــود	کــه	آنهــا	در	آن	زمــان	
یــک	دســتگاه	وانــت	داشــتند.	بــه	گفتــه	ســید	عبــاس	»آن	زمــان	
بــه	نــدرت	پیــش	مــی	آمــد	خانــواده	ای	ماشــین	داشــته	باشــد	برای	
همیــن	در	هنــگام	آغــاز	جنــگ،	خروج	از	شــهر	ســخت	بود	چــرا	که	
ماشــینی	در	خرمشــهر	بــرای	انتقــال	مــردم	نمانــده	بــود.	هــر	کــس	
در	روزهــای	جنــگ	ماشــین	داشــت	بــرای	خــودش	پادشــاهی	مــی	
کــرد	چــون	مــی	توانســت	اعضــای	خانــواده	اش	را	نجــات	دهــد«.	
خانــواده	ســید	عبــاس	از	طریــق	آبــادان	بــه	اهــواز	مــی	رونــد	ولــی	
بــه	مقصــدی	نامعلــوم	چــون	آنها	هیــچ	آشــنایی	در	اهــواز	نداشــتند.	
ــی	را	 ــرایط	دلخراش ــواده	اش	ش ــاس	و	خان ــید	عب ــا	س ــیر	ام در	مس
تجربــه	مــی	کننــد.	جــاده	آبــادان	-	اهــواز	زیر	بمبــاران	دشــمن	قرار	
ــان	جنگــی	واقعــی	کــه	تاکنــون	 ــواده	از	می داشــت	و	اعضــای	خان

روایتی متفاوت ازروزهای اول جنگ

به جای ظروف چینی زندگیمان ترک خورد
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

حتــی	تصــوری	از	آن	در	ذهــن	نداشــتند	عبــور	مــی	کردنــد.	خانواده	
هــای	فراوانــی	در	طــول	جــاده	بــا	پــای	پیــاده	در	حرکــت	بودنــد	و	
اجســادی	هــم	در	طــول	مســیر	قابــل	دیــدن	بــود	کــه	ایــن	ســفر	را	

بــرای	خانــواده،	پرمشــقت	کــرده	بــود.	

زنی با کودکی در بغل 
ــد:	»در	 ــی	کن ــض	م ــد	بغ ــی	رس ــه	م ــا	ک ــه	اینج ــاس	ب ــید	عب س
مســیر	ناگهــان	پــدرم،	زنــی	تنهــا	را	دیــد	کــه	بــه	صــورت	چهــار	
ــزی	را	در	 ــده	نشســته	و	چی ــه	صــورت	خمی ــاده	ب ــار	ج ــو	در	کن زان
میــان	دســتان	خــود	فشــار	مــی	دهــد.	ماشــین	را	متوقــف	کردیــم	و	
بــه	ســمت	زن	رفتیــم.	صحنــه	دلخراشــی	بــود.	آن	مــادر	کودکی	را	
در	آغــوش	داشــت	و	بــه	علــت	بمبــاران	دشــمن	خــودش	زخمــی	و	
کودکــش	شــهید	شــده	بــود.	طولــی	نکشــید	کــه	مــادر	هــم	فــوت	
کــرد	.	خواســتیم	آنهــا	را	دفــن	کنیــم	کــه	مــادرم	کــه	در	آن	شــرایط	
ــا	را	 ــد	آنه ــازه	نداری ــت	اج ــود	گف ــده	ب ــش	را	بری ــه	امان ــه	و	نال گری
دفــن	کنیــد	و	بایــد	آنهــا	را	تــا	اهــواز	بــا	خــود	ببریــم.	ماشــین	مــا	
جــا	نداشــت	ولــی	آنهــا	را	بــا	خــود	آوردیــم	و	در	راه	بــه	بیمارســتان	

صحرایــی	تحویــل	دادیــم«.
ــواز	و	 ــه	اه ــواده	ب ــیدن	خان ــرای	رس ــوی	ماج ــاس	موس ــید	عب س
ــام	»جنــگ	زده«	ملقــب	شــده	بودنــد	را	 ــه	ن روزهایــی	کــه	آنهــا	ب
نیــز	توضیــح	مــی	دهــد:	»وقتــی	بــه	اهــواز	رســیدیم	انصافــا	برخی	
ــی	 ــتند	اهال ــالع	داش ــون	اط ــداهلل	چ ــوت	عب ــیر	ک ــردم	در	مس م
ــتند	در	 ــود	هس ــهرهای	خ ــرک	ش ــال	ت ــهر	در	ح ــادان	و	خرمش آب
ــتند	در	 ــر	داش ــی	اگ ــا	اتاق ــی	از	آنه ــد	و	برخ مســیر	و	مســاجد	بودن
اختیــار	مــردم	قــرار	مــی	دادنــد	مــا	نیــز	از	ســوی	یکــی	از	همیــن	
ــار	 ــی	را	در	اختی ــاق	نســبتا	بزرگ ــا	ات ــه	شــدیم	و	آنه ــی	پذیرفت اهال
ــم	کــه	 ــد	و	حــدود	دو	مــاه	را	در	اتاقــی	ســپری	کردی ــرار	دادن مــا	ق
بــه	علــت	نبــود	فضــای	کافــی،	مــا	مردهــا	و	برخــی	زن	هــا	برخــی	

ــم«.	 ــم	نشســته	بخوابی ــور	بودی شــب	هــا	مجب

کسی به مدرسه نرفت 
جنــگ	زمانــی	آغــاز	شــد	کــه	دانــش	آمــوزان	شــهرهای	مرزنشــین	
ــاز	 ــرای	آغ ــود	را	ب ــوی	خ ــای	ن ــف	ه ــا	و	کی ــاس	ه ــتان،	لب خوزس

ســال	تحصیلــی	جدیــد	خریــده	بودنــد	امــا	جنــگ	بــه	آنهــا	امــان	
نــداد	و	اغلــب	فرزنــدان		ایــن	شــهرها	یــک	ســال	از	تحصیــل	عقب	
ــه	علــت	صدمــات	روحــی	ناشــی	از	 ــی	برخــی	دیگــر	ب ــد	ول افتادن

جنــگ	دیگــر	هیچــگاه	بــه	مدرســه	نرفتنــد.	
ــگ	 ــد،	جن ــده	دارن ــهر	عقی ــادان	و	خرمش ــده	آب ــای	رزمن بچه	ه
ــی	 ــد	ول ــاز	ش ــهریورماه	۱۳5۹	آغ ــمی	روز	۳۱	ش ــکل	رس ــه	ش ب
ــه	 ــرا	ک ــود	چ ــده	ب ــاز	ش ــل	از	آن	روز	آغ ــمی	قب به	صــورت	غیررس
تحــرکات	روزهــای	قبــل	ارتــش	عــراق	در	مرزهــا	نشــان	مــی	داد	
ــه	شــهرهای	 ــد	ب ــد	و	قصــد	دارن آنهــا	ســودایی	شــوم	در	ســر	دارن
اخطارهــای	 و	 توصیه	هــا	 ولــی	 کننــد	 ایــران	دســت	اندازی	
ــا	 ــد	ت ــه	می	ش ــوش	انداخت ــت،	پشــت	گ ــه	دول ــپاه	ب ــای	س بچه	ه
اینکــه	عــراق	بــا	اســتفاده	از	ارتــش	تــا	بــن	دنــدان	مســلح	خــود	بــه	

ــورش	آورد. ــران	ی ــای	ای مرزه
ــران	را	آغــاز	 ــه،	دشــمن	پیشــروی	در	خــاک	ای در	دومیــن	روز	حمل
ــک	 ــزارش	داد:	»حــدود	2۰۰	تان ــواز	گ ــرد.	لشــکر	۹2	زرهــی	اه ک
عراقــی	از	شــلمچه	عبــور	کــرد	و	بــه	۶	کیلومتری	خرمشــهر	رســید.	
ــه	حــدود	۱۰۰	 ــه	طــوری	ک ــرار	دارد،	ب ــش	شــدید	ق ــر	آت شــهر	زی
نفــر	شــهید	و	مجــروح	شــده	انــد«.	ایــن	شــهدا	و	مجروحــان	اغلــب	
همیــن	مــردم	بی	دفــاع	شــهر	بودنــد	کــه	حتــی	فرصــت	فــرار	از	آن	

همــه	خشــونت	بعثــی	را	نداشــتند.

سقوط خرمشهر 
جان	فشــانی	های	 همــه	 وجــود	 بــا	 نهایــت	 در	 خرمشــهر	
ــاه	۱۳5۹	 ــان	م ــارم	آب ــار	چه ــران،	در	غــروب	غمب ــدگان	ای رزمن
بــه	اشــغال	دشــمن	درآمــد	و	ســقوط	کــرد.	روزی	کــه	هــر	ثانیــه	
ــای	 ــًا	بچه	ه ــهر	و	خصوص ــان	خرمش ــرای	مدافع ــه	اش	ب و	دقیق
ایــن	شــهر،	مملــو	از	بغض	هــای	فروخــورده	ای	بــود	کــه	همــراه	
آفتــاب	کم	رمــق	آبــان	ماهــی،	در	میــان	امــواج	خروشــان	کارون	

غــرق	می	شــدند.
ــمن	در	 ــادی	دش ــه	ش ــدای	هلهل ــاه،	ص ــان	م ــارم	آب ــامگاه	چه ش
ــه	 ــی	ک آن	ســوی	شــط،	به	وضــوح	شــنیده	می	شــد	و	دل	رزمندگان
در	کــوت	شــیخ	موضــع	گرفتــه	بودنــد	را	خــون	می	کــرد.	خرمشــهر	

در	پــس	۳۴	روز	مقاومــت	جانانــه	ســقوط	کــرده	بــود.

ناگفته های بی شمار 
مردمــی	کــه	در	روزهــای	نخســت	جنــگ	در	آبــادان	و	خرمشــهر	و	
ســایر	شــهرهای	مــرزی	ســاکن	بودنــد	ناگفتــه	هــای	بــی	شــماری	
ــدام	 ــر	ک ــه	ه ــد	ک ــی	در	دل	دارن ــگ	زدگ ــای	جن ــگ	و	روزه از	جن
ــه	از	 ــک	نمون ــاس	ی ــید	عب ــت.	س ــور	اس ــی	قط ــود	کتاب ــرای	خ ب
هــزاران	فردی	اســت	کــه	هنــوز	تداعــی	خاطراتشــان	ازجنــگ	روح	
آنهــا	را	مــی	خراشــد	چــرا	کــه	یــک	شــبه	زندگــی	باصفــا	و	خــوش	

آنهــا	بــه	تباهــی	مبــدل	شــده	بــود.
ســید	عبــاس	بــه	روزهایی	اشــاره	مــی	کند	کــه	جنــگ	پایــان	یافته	
بــود	و	بــه	تنهایــی	بعــد	از	هشــت	ســال	بــه	خانــه	و	روســتای	خــود	
ــه	روســتا	پاهایــش	 ــود.	روزی	کــه	او	هنــگام	رســیدن	ب برگشــته	ب
ــا	 ــو	زد	و	ب ــدای	روســتا	زان ــان	ابت ــوان	حرکــت	نداشــتند	و	در	هم ت
ــه	 ــی	ک ــای	خوش ــرای	روزه ــه	ب ــرد.	گری ــه	ک ــد	گری ــدای	بلن ص
ــته	 ــه	نوش ــان	ک ــه	هایش ــرای	خان ــه	ب ــدند.	گری ــرار	نش ــر	تک دیگ
ــد	جــوری	دل	ســید	را	 ــه	هــای	آنهــا	ب هــای	عراقی	هــا	روی	ویران
ــه	امــان	خــدا	ســپردند	و	 ــرای	احشــامی	کــه	ب ــه	درد	مــی	آورد؛	ب ب
بــرای	خاطــرات	کودکــی	تــا	جوانــی	کنــار	نهرهــای	پــرآب	و	نخــل	
ــار	جنــگ	از	بیــن	 هــای	سرســبز	کــه	همــه	در	روزهــای	تیــره	و	ت
رفــت	و	ســرانجام	بغــض	فــرو	خفتــه	ای	از	ســید	عبــاس	رهــا	شــده	
بــود	بــه	دلیــل	ایــن	کــه	او	در	همــان	روزهــای	ســخت	آوارگــی	و	
جنــگ	زدگــی	در	اهــواز،	پــدرش	را	بــه	علــت	شــدت	ســختی	هــا	از	
دســت	داده	بــود	و	او	اکنــون	وارد	روســتایی	شــده	بــود	کــه	وجــب	به	
وجبــش	جــای	خاطــرات	پــدر	و	اقتــدار	بــی	مثالــش	کــه	چــون	کوه	

ــواده	را	رهبــری	مــی	کــرد	را	داشــت. خان
سـید	عبـاس	هنـگام	برگشـت	از	روسـتا	ناگهان	یـادش	بـه	ظروف	
چینـی	دفن	شـده	در	دل	نخلسـتان	مـی	افتد.	سـراغ	آنها	مـی	رود	و	
بعـد	از	اندکی	جسـتجو،	مـکان	آنهـا	را	پیدا	مـی	کند.	کمـی	زمین	را	
حفـر	می	کنـد	و	به	آنهـا	می	رسـد.	ظروف	چینـی	که	شـاید	بهترین	
هدیـه	برای	مـادر	سـید	عبـاس	در	آن	روزهای	سـخت	و	تلخ	باشـد،	
همگـی	سـالم	بودنـد.	سـید	عبـاس	در	همین	خصـوص	مـی	گوید:	
»ظـروف	چینی	را	سـالم	پیدا	کـردم	ولـی	زندگی	مان	تـرک	عمیقی	
برداشـته	بود	و	دیگر	به	روسـتا	برنگشـتیم.	در	اهواز	ماندیـم	و	زندگی	

را	دوبـاره	از	نـو	آغـاز	کردیم«.
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ــور  ــاط کش ــیاری از نق ــد در بس هرچن
ــود  ــه کمب ــکاتی در زمین ــاهد مش ش
کتــاب و کمبــود کتابخانــه هســتیم 
ولــی در بردخــون بــا وجــود اینکــه کتابخانــه و منابــع 
ــت. ــوان اس ــود کتابخ ــکل کمب ــی مش ــت ول ــود اس موج

ترویــج	فرهنــگ	کتــاب	و	کتاب	خوانــی	یکــی	از	موضوعــات	بســیار	
مهمــی	اســت	کــه	بــه	عنــوان	یکــی	از	ضروریــات	و	پیش	نیازهــای	

توســعه	و	پیشــرفت	در	هــر	جامعــه	محســوب	می	شــود.
بــر	توســعه	زیرســاخت	ها	و	تامیــن	منابــع	بــرای	توســعه	کتابخوانی	
تاکیــد	بســیار	زیــادی	صــورت	گرفتــه	و	در	بســیاری	از	نقــاط	کشــور	
نیــز	شــاهد	کمبودهایــی	در	ایــن	زمینــه	هســتیم	کــه	بایــد	بــرای	

رفــع	ایــن	کمبودهــا	تــالش	زیــادی	صــورت	بگیــرد.
ــبی	 ــه	فضــای	مناس ــای	صــورت	گرفت ــالش	ه ــا	ت ــون	ب در	بردخ
بــرای	کتابخوانــی	فراهــم	شــده	اســت	و	منابــع	مــورد	نیــاز	بــرای	
ــه	 ــده	اســت	و	البت ــم	ش ــز	فراه ــاوت	نی ــلیقه	های	متف ــا	س ــراد	ب اف
ــی	 ــرد	ول ــه	صــورت	گی ــن	زمین ــز	در	ای ــالش	بیشــتری	نی ــد	ت بای

ــود	کتابخــوان	اســت. ــی	از	مشــکالت	کمب یک

کمبود کتابخوان داریم
علــی	اخالقــی	بخشــدار	بردخون	بــا	بیــان	اینکــه	کتابخانــه	و	منابع	
ــه	 داریــم	ولــی	مشــکل	کمبــود	کتابخــوان	اســت،	گفــت:	کتابخان
ــم	آمــوزی	 ــرای	افزایــش	فهــم	و	آگاهــی	و	عل فضــای	مناســبی	ب
اســت	کــه	بایــد	بــا	تشــویق،	ترغیــب	و	گســترش	فعالیت	هــا	توجه	

مــردم	را	بــه	علــم	و	معرفــت	افزایــش	دهیــم.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	فضــای	کتابخانــه	ای	در	دســترس	اســت،	افزود:	
ــذار	 ــا	و	ادارات	فرهنگــی	و	تأثیرگ ــا	همــکاری	و	مشــارکت	نهاده ب
توجــه	بــه	خواســته	هــای	افــراد	کتابخــوان	را	بیشــتر	کنیــم	و	کتاب	

را	بــه	درون	خانــواده	هــا	ببریــم.
اخالقـی	اضافه	کرد:	انقالب	اسـالمی	انقالبی	فرهنگـی	بود	و	کتاب	
زیربنـای	آگاهـی	اسـت	پس	تـالش	خـود	را	بـر	افزایـش	کتابخوان	
قـرار	دهیم	زیـرا	آگاهی	سـطح	فرهنگی	جامعـه	را	بیشـتر	می	کند.
ــه	 ــن	کتابخان بخشــدار	بردخــون	خواســتار	تشــکیل	انجمــن	خیری
ســاز	و	حامــی	کتاب	شــد	و	گفــت:	اختصــاص	نیــم	درصد	عــوارض	
شــهرداری	هــا	باعــث	تقویــت	فعالیت	هــا	و	گســترش	برنامــه	های	
فرهنگــی	مــی	شــود	کــه	ضــرورت	دارد	شــهرداری	بردخــون	نیــز	

ســهم	خــود	را	بــه	کتابخانــه	عمومــی	پرداخــت	کنــد.
وی	ابــراز	داشــت:	ایجــاد	تســهیالت	بــرای	مــردم	ضروری	اســت	و	
احــداث	کتابخانــه	عمومــی	در	روســتای	شــهنیا	با	جمعیت	مناســب	
و	همجــواری	بــا	چنــد	روســتای	دیگــر	موجــب	افزایــش	مطالعــه	در	
بیــن	مــردم	مــی	شــود	کــه	امیدواریــم	بــا	توجــه	بــه	پیشــینه	قبلــی	

زمینــه	ســاخت	کتابخانــه	روســتایی	در	شــهنیاء	فراهم	شــود.
رئیــس	انجمــن	کتابخانــه	هــای	عمومــی	بردخــون	بر	حضــور	همه	
اقشــار	بویــژه	بانــوان	در	فعالیــت	هــای	کتابخوانــی	تأکیــد	کــرد	و	از	
ــای	انجــام	شــده	در	راســتای	گســترش	 ــت	ه ــا	و	فعالی ــالش	ه ت

فرهنــگ	کتابخوانــی	در	منطقــه	تقدیــر	کــرد.
	

ایجاد کتابخانه سیار
رئیـس	اداره	آمـوزش	و	پرورش	منطقه	بردخون	نیز	صبح	دوشـنبه	در	
نشسـت	با	فعاالن	انجمن	کتابخوانـی	گفت:	مدارس	بـا	کتاب	الفتی	
دیرینـه	دارنـد	که	تـالش	کـرده	ایم	بـرای	حضـور	دانش	آمـوزان	و	

فرهنگیـان	در	کتابخانه		زمینه	سـازی	کنیم.
ــد،	 ــه	ندارن ــتاها	کتابخان ــه	روس ــان	اینک ــا	بی ــودی	ب ــر	محم ظهی
افــزود:	بــرای	دسترســی	آســان	افــراد	بــه	کتــاب	و	بــه	دلیــل	اینکــه	
برخــی	قــادر	بــه	حضــور	در	کتابخانــه	هــا	نیســتند	ایجــاد	کتابخانــه	

ســیار	مناســب	اســت	کــه	امیدواریــم	عملــی	شــود.
ــرد:	 ــه	ک ــد	و	اضاف ــی	تأکی ــه	عموم ــه	کتابخان ــاء	درج ــر	ارتق وی	ب
ــوزان،	 ــش	آم ــان	و	دان ــا	فرهنگی ــت	ب ــدارس،	نشس ــور	در	م حض
ــازی	 ــگ	س ــی	و	فرهن ــی	و	کتابخوان ــابقات	فرهنگ ــزاری	مس برگ

ــد. ــه	کن ــراد	کتابخــوان	اضاف ــار	اف ــر	آم ــد	ب ــی	توان مناســب	م

ــنجی	 ــون	نیازس ــه	بردخ ــرورش	منطق ــوزش	و	پ ــس	اداره	آم رئی
را	ضــروری	دانســت	و	گفــت:	بیشــترین	جامعــه	آمــاری	بردخــون	
ــور	و	 ــرای	حض ــت	ب ــه	الزم	اس ــتند	ک ــادان	هس ــاورزان	و	صی کش
گرایــش	ایــن	افــراد	بــه	مطالعــه	و	کتابخوانــی	برنامــه	ریــزی	شــود.

روستاها دارای کتابخانه می شوند
ــای	 ــه	ه ــس	کتابخان ــی	رئی ــوی	کرامات ــدی	موس ــیدمحمد	مه س
ــه	در	 ــاد	کتابخان ــه	ایج ــاره	ب ــا	اش ــر	ب ــتان	دی ــی	شهرس عموم
روســتاهای	بــاالی	هــزار	و	5۰۰	نفــر	جمعیــت	اظهــار	کــرد:	ایجــاد	
و	تقویــت	زیرســاخت	هــای	فرهنگــی	و	گســترش	فضــای	مطالعــه	
در	جامعــه	زمینــه	ســاز	رشــد	اســت	و	بردخــون	بــه	دلیــل	گذشــته	

ــد	توجــه	بیشــتر	اســت. ــز	نیازمن افتخارآمی
وی	افــزود:	بــا	برنامــه	ریزی	هــای	انجــام	شــده	کتابخانه	روســتایی	
ــت	 ــروری	اس ــه	ض ــود	ک ــی	ش ــداث	م ــهنیاء	اح ــتای	ش در	روس
مقدمــات	کار	فراهــم	شــود	و	زمیــن	مناســب	بــرای	ســاخت	فضای	
مطلــوب	کتابخانــه	ای	در	ایــن	روســتا	پیــش	بینــی	و	تأمیــن	شــود.
موســوی	کراماتی	تشــکیل	کتابخــوان	مدرســه	را	ضــروری	خواند	و	
گفــت:	زنگــی	بــرای	معرفــی	کتــاب	در	مــدارس	پیــش	بینــی	شــود	
ــا	تبلیغــات	مناســب،	فرهنــگ	ســازی	در	بیــن	دانــش	آمــوزان	 و	ب
ــگ	 ــج	فرهن ــه	تروی ــی	ب ــگاه	کتابخوان ــاد	باش ــان	و	ایج و	فرهنگی

مطالعــه	و	گرایــش	بــه	کتــاب	کمــک	کنیــم.
رئیـس	کتابخانـه	هـای	عمومـی	شهرسـتان	دیـر،	کنکـور	را	آفـت	
مطالعـه	خوانـد	و	ابراز	داشـت:	دانش	آموزان	از	سـنین	پاییـن	به	فکر	
کنکـور	و	مطالعه	منابع	مرتبط	با	کنکور	هسـتند	و	ایـن	عامل	موجب	
تنفر	آنـان	از	کتـاب	و	مطالعه	اجبـاری	کتب	خاص	کنکور	می	شـود.
وی	با	اشـاره	بـه	قانـون	پرداخت	نیـم	درصـد	از	عوارض	شـهرداری	
ها	بـه	کتابخانـه	های	عمومـی،	تصریـح	کـرد:	شـهرداری	بردخون	
در	سـه	سـال	اخیر	هیچگونـه	پرداختـی	در	ایـن	زمینه	بـه	کتابخانه	
عمومـی	نداشـته	کـه	موجب	بروز	مشـکالتی	شـده	و	ممکن	اسـت	
نهـاد	کتابخانـه	هـای	عمومـی	کشـور	بـه	صـورت	مسـتقیم	درصد	

مشـخص	را	از	درآمـد	شـهرداری	کسـر	کند.
	

حمایت از کتابخانه عمومی
ــز	 ــون	نی ــهر	بردخ ــالمی	ش ــورای	اس ــس	ش ــدزاده	رئی ــد	عاب احم
ــه	عمومــی	 ــرای	پرداخــت	عــوارض	و	حمایــت	از	کتابخان گفــت:	ب

ــع	شــود. ــا	مشــکالت	رف ــم	ت ــی	کنی همــکاری	م
ــهنیاء	دارای	 ــتای	ش ــت:	روس ــز	گف ــهنیاء	نی ــتای	ش ــار	روس دهی
کتابخانــه	بــوده	امــا	حــدود	۱5	ســال	کتابخانــه	تعطیــل	و	متروکــه	
شــد	و	منابــع	و	کتــب	موجــود	نیــز	پراکنــده	و	مفقــود	شــده	اســت.
ــم	 ــالش	کردی ــش	ت ــال	پی ــک	س ــزود:	از	ی ــری	اف ــا	حصی رض

کتابخانــه	روســتا	احیــاء	شــود	امــا	عــده	ای	بــه	بهانــه	اینکــه	زمیــن	
کتابخانــه	فاقــد	ســند	اســت	کار	را	تعطیــل	نمودنــد	امــا	در	روســتا	
زمیــن	هایــی	بــا	کاربــری	فرهنگــی	موجــود	اســت	کــه	بــرای	آماده	

ســازی	کتابخانــه	اقــدام	مــی	کنیــم.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	روســتای	شــهنیاء	جمعیــت	2۰۷۰	نفــری	دارد،	
اضافــه	کــرد:	در	بســته	فرهنگــی	نماینــده	مجلــس	اعتبــاری	بــرای	
ــه	 ــده	ک ــی	ش ــش	بین ــهنیاء	پی ــتای	ش ــه	در	روس ــداث	کتابخان اح

امیدواریــم	عملیاتــی	شــود.

لزوم عالقمندکردن مردم به مطالعه
حسـین	شـهنیایی	مسـئول	کتابخانه	عمومی	امـام	هـادی	بردخون	
گفـت:	کتابخانه	عمومی	امـام	هادی)ع(	شـهر	بردخـون	۶۳۰		عضو	
فعـال	دارد.	کتابخانـه	عمومـی	بردخـون	افـراد	مختلفـی	از	خانوادها	
ماننـد	مـادران،	نوجوانـان	و	جوانـان	را	تحـت	پوشـش	قـرار	داده	و	از	

سـنین	پایین	تا	سـالخوردگان	عضـو	کتابخانه	هسـتند.
ــز	 ــدان	نی ــد	فرزن ــاب	بخوانن ــادران	کت ــدران	و	م ــر	پ ــزود:	اگ وی	اف
ــه	دلیــل	اینکــه	هــدف	 ــد	و	ب ــدا	مــی	کنن ــه	مطالعــه	گرایــش	پی ب
تنهــا	مطالعــه	نیســت	تــالش	کــرده	ایــم	کتــب	و	منابــع	مختلــف	و	
متنــوع	را	تأمیــن	کنیــم	زیــرا	بــاور	داریــم	نیــاز	جامعــه	بــه	منابــع	در	

آینــده	آنــان	موثــر	اســت.
ــالش	 ــون	ت ــی	بردخ ــه	عموم ــرد:	کتابخان ــه	ک ــهنیایی	اضاف ش
ــهر	 ــای	ش ــد	و	نیازه ــردم	بخــش	را	پوشــش	ده ــد	کل	م ــی	کن م
و	روســتاها	را	تأمیــن	کنــد	و	بــا	حمایــت	شــورای	اســالمی	و	

ــد. ــی	کن ــر	م ــال	تقدی ــان	فع ــهرداری	از	کتابخوان ش
مسـئول	کتابخانه	عمومی	بردخـون	ابراز	داشـت:	فعالیت	های	جنبی	
در	زمینـه	برپایـی	نمایشـگاه	هـا،	برگـزاری	کالس	هـای	فرهنگی	
هنـری	و		کارگاه	هـای	روابـط	فرزنـد	بـا	والدیـن	تشـکیل	شـده	که	
امیدواریـم	بـا	حمایـت	و	همـکاری	همـه	مسـئوالن	کارشناسـی	

متخصـص	بـرای	آمـوزش	خانـواده	هـا	در	منطقـه	دعوت	شـود.
وی	بــا	تأکیــد	بــر	همــکاری	بــا	آمــوزش	و	پــرورش	گفــت:	حضــور	
در	مــدارس	و	آشــنایی	دانــش	آمــوزان	بــا	کتــاب	و	فرهنــگ	
ســازی	بــا	مشــارکت	گــروه	هــای	هنــری	مــی	توانــد	زمینــه	ســاز	

ــه	شــود. ــه	مطالع ــان	ب ــدی	آن عالقمن
کتابخانــه	عمومــی	بردخــون	از	اوائــل	انقــالب	اســالمی	زیــر	نظــر	
ــی	 ــع	فرهنگ ــال	۱۳۷۴	در	مجتم ــت	و	از	س ــازندگی	وق ــاد	س جه
هنــری	زیــر	نظــر	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	فعالیــت	مــی	کــرد	
ــاختمان	مســتقل	 ــداث	س ــال	۱۳۸۴	و	اح ــک	در	س ــس	از	تفکی و	پ
در	ســال	۱۳۹۴	بــه	نــام	کتابخانــه	عمومــی	امــام	هــادی)ع(	تحــت	
ــهر	 ــی	در	ش ــای	عموم ــه	ه ــاد	کتابخان ــر	نه ــر	نظ ــارت	و	زی نظ

ــد. ــدان	خدمــت	رســانی	مــی	کن ــه	عالقمن بردخــون	ب

کتابخانه و منابع در بردخون موجود است

 کمبود کتاب خوان داریم
 نامجو زحمتکش

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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ــتانی  ــردان گلس ــرب، کارگ ــد ع محم
ــن  ــه ای ــینمایی »داش آکل« ک ــم س فیل
ــینماهای  ــران در س ــال اک ــا درح روزه
کشــور اســت مــی گویــد کــه مســئوالن 

ــد. ــرده ان ــی از او نک ــتان حمایت گلس

»در	حالیکــه	ایــن	روزهــا	مســئوالن	فرهنگــی	از	حضــور	بازیگــران	
ســینما	و	تولیــد	فیلــم	در	استانشــان	حمایــت	مــی	کننــد	مســئوالن	
گلســتانی	کمتریــن	پشــتیبانی	هــم	از	هنرمنــد	اســتانی	خــود	بــرای	
تولیــد	و	اکــران	فیلمــی	کــه	در	ســینماهای	کشــور	امــروز	پخــش	
می	شــود،	نداشــتند«	اینهــا	گالیــه	محمد	عــرب	هنرمند	گلســتانی	

اســت	کــه	در	جریــان	ســفر	بــه	ایــن	اســتان	مطــرح	مــی	کنــد.
او	کــه	پیــش	از	ایــن	تجربــه	نویســندگی	و	کارگردانــی	فیلــم	هایــی	
ماننــد	»قنــد	تلــخ«،	»یــک	الــف	ناقابــل«	و	»ســمفونی	تاریــک«	
را	بــر	عهــده	داشــته	ایــن	بــار	تهیــه	کنندگــی	و	کارگردانــی	»داش	
آکل«	را	انجــام	داده	کــه	بــه	گفتــه	خــودش	مــورد	قضــاوت	اهالــی	
رســانه	و	برخــی	منتقدیــن	قــرار	گرفتــه	اســت.	عــرب	مــی	گویــد	
نقــد	را	بــه	شــرط	منصفانــه	بــودن	مــی	پذیــرد	امــا	بــدون	تماشــای	

ــد	آن	انصــاف	نیســت. »داش	آکل«	نق
	

* توضیحـی دربـاره داسـتان و علـت نـام گـذاری اثر 
دهید؟ مـی 

داســتان	برداشــتی	آزاد	از	اثــر	فاخــر	ادبــی	زنــده	یــاد	صــادق	هدایت	
اســت	و	منصــور	براهینــی	بــه	عنــوان	نویســنده	فیلــم	هــم	بســیار	
خالقانــه	فیلمنامــه	را	نوشــته	اســت.	در	ابتــدا	نــام	فیلم	آتــش	و	قدار	
گذاشــته	شــد	کــه	بــه	پیشــنهاد	برخــی	دوســتان	بــه	»داش	آکل«	

تغییــر	پیــدا	کــرد.

* چــه بازیگرانــی در ایــن فیلــم هنرنمایــی مــی کنند 
و تــا چــه میــزان مســئوالن اســتان شــمارا در تولیــد 

ایــن اثــر هنــری حمایــت کردنــد؟
ــینمای	 ــران	س ــن	بازیگ ــه	ای	تری ــر	از	حرف ــن	اث ــق	ای ــرای	خل ب
کشــور	ماننــد	حســین	یــاری،	مهــران	غفوریــان،	فاطمــه	گــودرزی،	
محمــد	رضــا	شــرفی	نیــا	بهــره	بــرده	شــد	ضمــن	اینکــه	اهلل	قلــی	
نظــری	و	قــدرت	اهلل	صالحــی	از	گلســتان	هــم	در	ایــن	فیلــم	نقــش	
آفرینــی	داشــتند.	همچنیــن	در	بخــش	طراحــی	صحنــه	و	گرافیــک	
ــد.	 ــتفاده	ش ــراد	اس ــن	اف ــم	از	بهتری ــی	ه ــل	فن و	عکاســی	و	عوام
هیــچ	اســتانی	ماننــد	گلســتان	در	بخــش	حمایــت	از	هنرمنــدان	تــا	
ایــن	حــد	ضعیــف	نیســت.	صــداو	ســیما	و	حــوزه	هنــری	اســتان	
کــه	هیــچ	گونــه	همــکاری	نداشــتند	و	اداره	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	

گلســتان	هــم	در	حــد	رفــع	تکلیــف	کار	انجــام	داد
تــالش	بــر	ایــن	بــود	کــه	در	ابتــدا	از	فضــای	اســتان	بــرای	فیلــم	
ــی	کــه	مســئوالن	در	اســتان	 ــا	از	آنجای ــرداری	اســتفاده	شــود	ام ب
هیــچ	کــدام	همــکاری	نکردنــد	فیلمبــرداری	در	شــهرک	ســینمایی	

غزالــی	انجــام	گرفــت.

ــرایطی	 ــچ	ش ــت	هی ــا	تح ــتیم	ام ــادی	داش ــع	زی ــتان	توق از	اس
کمــک	نکردنــد	بــه	همیــن	خاطــر	ناچــار	بــه	دریافــت	تســهیالت	
ــا	 ــه	ب ــدم	درحالیک ــتان	ش ــات	اس ــی	از	موسس ــدی	از	یک 2۰	درص
ــار		درصــد	 ــت	وام	چه ــکان	دریاف مســاعدت	مســئوالن	اســتان	ام

ــود. میســر	ب
متاســفانه	بــرای	مســئوالن	اســتان،	ســینما	بــه	عنوان	یــک	صنعت	
درآمــدزا	و	اشــتغال	زا	جــا	نیافتــاده	اســت	و	هنــوز	بــه	گمــان	آن	هــا	
ــه	 ــتان	را	ب ــاد	اس ــرخ	اقتص ــد	چ ــط	قادرن ــی	فق ــای	صنعت واحده
ــد	درحال	یکــه	اینطــور	نیســت.	در	صنعــت	ســینما	 گــردش	درآورن
بــا	ســاخت	یــک	فیلــم	دســت	کــم	۸۰۰	نفــر	بــه	صــورت	مســتقیم	

مشــغول	بــه	کار	مــی	شــوند.
هیــچ	اســتانی	ماننــد	گلســتان	در	بخــش	حمایــت	از	هنرمنــدان	تــا	
ایــن	حــد	ضعیــف	نیســت.	صــداو	ســیما	و	حــوزه	هنــری	اســتان	
کــه	هیــچ	گونــه	همــکاری	نداشــتند	و	اداره	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	

گلســتان	هــم	در	حــد	رفــع	تکلیــف	کار	انجــام	داد.
حمایــت	مســئوالن	نــه	در	هنــگام	تولیــد	فیلــم	کــه	حتــی	در	زمــان	
اکــران	هــم	شــامل	حالم	نشــد	زیــرا	حداقــل	تبلیغــات	ممکــن	را	در	
شــهر	بــرای	ایــن	فیلــم	انجــام	دادنــد	در	حالیکــه	اگــر	ایــن	فیلــم	
ــه	آن	 ــود	بیشــتر	ب ــه	یــک	کارگــردان	در	اســتان	دیگــر	ب متعلــق	ب

بهــا	مــی	دادنــد.
	

* امــکان اینکــه بخشــی از فیلبــرداری ها 
در اســتان انجــام شــود، وجــود داشــت؟ 

ــرا	 ــد	زی ــم	باش ــه	فراه ــه	زمین ــرطی	ک ــه	ش ــه	ب بل
بخشــی	از	فیلــم	کــه	نیــاز	بــه	فیلمبــرداری	در	خانــه	
ــی	 ــت	تاریخ ــد	از	باف ــی	ش ــت	را	م ــاری	داش قاج
گــرگان	و	بناهــای	ایــن	منطقــه	بهــره	بــرد	امــا	بــه	
واســطه	نبــود	همــکاری	مســئوالن	گلســتانی	ناچــار	
بــه	ســاخت	خانــه	دوره	قاجــار	در	شــهرک	ســینمایی	
شــدیم.	ســاخت	خانــه	قاجاری	در	شــهرک	ســینمایی	
تهــران	۸5۰	میلیــون	تومــان	هزینــه	داشــت.	بیش	از	
ــم	 ــاخت	فیل ــه	صــرف	س ــان	هزین ــارد	توم 2.5	میلی
شــد،	درحالیکــه	بــا	حمایــت	مســئوالن	می	توانســت	

ــغ	در	اســتان	صــرف	شــود. بخشــی	از	ایــن	مبال
ــا	نمایــش	بافــت	تاریخــی	 ــوارد	ب ــن	م گذشــته	از	ای

گــرگان	و	خانــه	هــای	قاجــاری	در	قالــب	فیلــم	»داش	آکل«	ایــن	
ــتان	را	در	 ــی	اس ــای	تاریخ ــه	ه ــت	جاذب ــی	توانس ــری	م ــر	هن اث
کشــور	مطــرح	کنــد	کــه	ایــن	امــر	بــه	افزایــش	گردشــگر	اســتان	

ــادی	مــی	کــرد. هــم	کمــک	زی

* آیا مسئوالن رده باالی استان حمایتی داشتند ؟
ــا	 ــتیم	ام ــه	نوش ــی	نام ــتاندار	قبل ــت	و	اس ــتاندار	وق ــه	اس ــا	ب باره
ــه	 ــی	ک ــد	مملکت ــد	بدانن ــران	بای ــد.	مدی ــری	داده	نش ــب	اث ترتی
ــن	حــوزه	 ــه	ای ــد	ب فرهنــگ	نداشــته	باشــد	مــرده	اســت	پــس	بای
ــه	 ــورد	توج ــر	م ــه	کمت ــی	ک ــرد	موضوع ــه	ک ــش	توج ــش	از	پی بی

ــت. ــتانی	اس ــئوالن	اس مس
ــا	 ــه	آن	ه ــا	ب ــاد	اســت	ام ــد	زی ــروی	مســتعد	و	توانمن در	اســتان	نی
کمتــر	بهــا	داده	مــی	شــود.	ماننــد	بــرزو	نیــک	نــژاد	و	امثــال	ایشــان	
کــه	اکنــون	هنرمنــد	مطــرح	کشــور	شــدند،	گلســتانی	هســتند	کــه	

بــه	دلیــل	همیــن	بــی	مهــری	هــا	دیگــر	در	اســتان	نیســتند.
ــال	 ــد	س ــتان	در	چن ــا	گلس ــده	ت ــث	ش ــران	باع ــد	مدی ــن	رون همی
ــد.	 ــته	باش ــری	نداش ــاظ	هن ــه	لح ــبی	ب ــی	مناس ــته	خروج گذش
کاغذبــازی	هــای	اداری	و	ســخت	گیــری	هــای	نهادهــای	دولتــی	
بســیار	دســت	و	پــای	هنرمنــدان	و	حتــی	بخــش	خصوصــی	را	برای	

انجــام	هــر	اقدامــی	بســته	اســت.
اگــر	مدیــران	بــا	همیــن	روال	پیــش	رونــد	بــرای	۱۰	ســال	آینــده	
ــا	در	 ــه	تنهــا	هنرمنــد	برجســته	ای	از	اســتان	نخواهیــم	داشــت	ت ن
کشــور	بدرخشــد	بلکــه	همیــن	هنرمنــدان	پیشکســوت	و	صاحــب	

نظــر	را	هــم	بــه	نوعــی	دفــن	خواهیــم	کــرد.
	

* بــه نظــر شــما چــه چیــزی باعــث ایــن مشــکل در 
اســتان شــده اســت؟

ــوزه	 ــر	متخصــص	در	ح ــد	و	مدی ــر	کارآم ــردن	از	مدی ــتفاده	نک اس
ــال	 ــوان	مث ــه	عن ــل	اســت.	ب ــن	عوام ــر	یکــی	از	ای ــگ	و	هن فرهن
مدیــر	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	فعلــی	اســتان	چــه	تخصصــی	در	حوزه	

ــد. ــر	دارن ــگ	و	هن فرهن
همچنــان	کــه	مــن	نمــی	توانــم	مدیــر	مدرســه	باشــم	ایشــان	هــم	
ــائل	 ــا	مس ــند	ام ــتان	باش ــاد	اس ــگ	و	ارش ــد	مدیرفرهن ــی	توانن نم
ــر	در	 ــوان	مدی ــه	عن ــرادی	ب ــن	اف ــور	چنی ــبب	حض ــی	س جناح

ــت. ــده	اس ــف	ش ــای	متخل ــتگاه	ه دس

مدیران حمایتی از »داش آکل« نکردند

 هنرمندان را از گلستان می رانند
 الهام رئوفی فر
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 امروزه صنعت گردشـگری در بسـیاری 
از کشـورهای دنیـا موتور محرکـی برای 
پویایی و رشـد همه جانبه اسـت که »گردشـگری موسیقی« 

نیـز از جملـه مهمترین بخش های آن اسـت.

امــروزه	صنعــت	گردشــگری	در	بســیاری	از	کشــورهای	دنیــا	
ــام	 ــه	در	تم ــه	جانب ــد	هم ــی	و	رش ــرای	پویای ــی	ب ــور	محرک موت
ســطوح	اقتصــادی،	فرهنگــی	و	اجتماعــی	اســت	بــه	طــوری	کــه		
گردشــگری	یکــی	از	پربــازده	تریــن	فعالیــت	هــای	اقتصادی	اســت	
و	بــه	بــاور	کارشناســان	نخســتین	دلیل	توســعه	صنعت	گردشــگری		
رونــق	اقتصــادی	آن	اســت	از	ســویی	نبایــد	نقــش		ابعــاد	فرهنگی	و	

اجتماعــی	ایــن	رویــداد	را	نیــز	نادیــده	گرفــت.
ــعه	 ــرای	توس ــی	ب ــم	و	حیات ــع	مه ــگ	منب ــر	فرهن ــویی	دیگ از	س
ــش		 ــط	و	افزای ــی		در	تســهیل	رواب ــز	عامل ــگری	اســت	و	نی گردش
ســطح	احتــرام	بیــن	گردشــگر	و	جامعــه	میزبــان	اســت		بــه	طــوری	
کــه	گردشــگری	نقــش	مهمــی	در	ارتقــای	فرهنگــی	هــر	جامعــه	
ــگری	 ــواع	گردش ــی	از	ان ــیقی«	یک ــگری	موس ای	دارد	و	»گردش
اســت	کــه	در	حــوزه	گردشــگری	فرهنــگ	جــای	دارد	بــه	طــوری	
کــه		ایــن	نــوع	از	گردشــگری	نقــش	بســزایی	در	حفــظ	و	پویایــی	
ــه	 ــویی	باتوج ــی		سیســتان	بلوچســتان		دارد،	از	س ــیقی		محل موس
بــه	قدمــت	و	اصالــت	کهــن	ایــن	خطــه	از	کشــور،	موســیقی	هــای	
متنــوع،	بکــر	و	دســت	نخــورده،	پــرورش	هنرمنــدان	یگانــه	و	بــی	
ــه	طــوری	 ــیقی	آن	اســت	ب ــای	موس ــت	ه ــر	بخشــی	از	قابلی نظی
ــد	نقــش	مهمــی	در	 ــد	گردشــگری	و	موســیقی	مــی	توان کــه	پیون
ــد	و	 ــاء	و	ســرزندگی	موســیقی	سیســتان	و	بلوچســتان	ایفــا	کن احی
نیــز	عاملــی	بــرای	توســعه	فرهنگــی	و		افزایــش	درآمــد	زایــی	برای	

ایــن	منطقــه	کــم	برخــوردار	باشــد.
طراحــی	و	تــداوم	جشــنواره	هــای	موســیقی،	کنســرت	هــای	محلی	
در	ســطح	ملــی	و	بیــن	المللــی	و	ارائــه	و	گنجانــدن	برخــی	فعالیــت	
ــه	 ــیقی	ب ــگری	موس ــته	های	گردش ــتفاده	در	بس ــل	اس ــای	قاب ه
گردشــگران	نقش	مهمــی	در	پویایــی،	احیاء	و	ســرزندگی	موســیقی	

سیســتان	و	بلوچســتان	دارد.
	

پیوند ناگسستنی موسیقی و گردشگری
ــی	 ــع	عموم ــالس	مجم ــال	۱۹۸۰	در	اج ــه	در	س ــل	ک ــه	مانی بیانی
ســازمان	جهانــی	گردشــگری	مطــرح	شــد،	ضمــن	برشــمردن	آثــار	
مثبــت	فرهنگــی	و	اجتماعــی	ناشــی	از	گردشــگری	داخلــی	و	بیــن	
المللــی،	از	دولــت	هــا	خواســت	کــه	در	حفظ	منابــع	فرهنگی	کوشــا	
باشــند	بــه	نحــوی	کــه	اســتفاده	مســتمر	باعــث	از	بیــن	رفتــن	آنهــا	
نشــود	و	از	آنجایــی	کــه	بــه	نظــر	کارشناســان	فرهنــگ	و	موســیقی	
ــر	 ــل	و	عناص ــی	از	عوام ــیقی	یک ــا	موس ــد،	قطع ــده	ان ــم	تنی در	ه

فرهنــگ	ســاز	و	فرهنگــی	بــه	شــمار	مــی	آیــد.
محســن	کالنتــری،	عضــو	هیئــت	علمــی	دانشــگاه	تهــران	در	یکی	
ــی،	 ــگری	فرهنگ ــش	گردش ــد:		افزای ــی	نویس ــود	م ــاالت	خ از	مق
ــعه	 ــود	توس ــه	خ ــر	مجموع ــی	را	در	زی ــای	متنوع ــگری	ه گردش
ــتاوردهای	 ــن	دس ــم	تری ــی	از	مه ــیقی	یک ــگری	موس داد	و	گردش
گردشــگری	فرهنگــی	بــوده	اســت.	گردشــگری	موســیقی	ســفری	
ــا	یــک	 اســت	کــه	هــدف	از	آن	شــرکت	در	فســتیوال	موســیقی	ی
ــوع	برنامــه	موســیقیایی	 ــا	شــرکت	در	هــر	ن کنســرت	موســیقی	ی
باشــد.	تفاوتــی	نمــی	کنــد	مقصــد	گردشــگران	یــک	شــهر	بــزرگ	
یا	یــک	روســتای	کوچــک	باشــد			،	نغمــه	هــا	و	آواهــا	گردشــگران	را	

بــا	خــود	بــه	هــر	ســو	مــی	برنــد.
کارشناســان	قابلیــت	هایــی	کــه	در	احیــاء	یــک	موســیقی	بــا	نقــش	
گردشــگری	موثــر	تلقــی	مــی	کننــد،	شــامل	مــوارد	زیــر	مــی	دانند:		
دیــدار	گردشــگران	بــا	خواننــدگان		و	آهنــگ	ســازان	خــاص	و	گروه	
هــای	موســیقی،	شــرکت	در	کنســرت	هــا،	بازدیــد	از	مــکان	هــای	

ــره	موســیقی	 ــدار	از	زادگاه،	محــل	زندگــی	و	مقب ســاخت	ســاز،	دی
ــان	 ــه	موســیقی	دان ــوزه	هــای	موســیقی		و	خان ــد	از	م ــان،	بازدی دان
ــای	 ــارت	ه ــی	و	کســب	مه ــیقی	محل ــا	موس ــنایی	ب ــی			،	آش قدیم
ــرکات	 ــارکت	در	ح ــا	مش ــی	ی ــیقی	بوم ــن	موس ــد	در	نواخت جدی
ــی	 ــی	و	فصل ــای	دائم ــواره	ه ــز	ایجــاد	جش ــی	و	نی ــوزون	گروه م

موســیقی	در	ســطوح	ملــی	و	بیــن	المللــی.
از	ایــن	رو	بــه	کارگیــری	ایــن	قابلیــت	هــا	در	بســته	هــای	
ــی	در	 ــش	مهم ــتان	نق ــتان	و	بلوچس ــیقی	سیس ــگری	موس گردش
ــیقی	و	 ــه	موس ــوری	ک ــه	ط ــه	دارد	ب ــن	منطق ــیقی	ای ــاء	موس احی
گردشــگری	در	کنــار	هــم	مــی	تواننــد	نقــش	مهمــی	در	افزایــش	
ــته	 ــه	داش ــادی	منطق ــعه	اقتص ــن	توس ــادی	و	همچنی ــاط	و	ش نش

ــند. باش
ــت	 ــگ	و	هوی ــتان	از	فرهن ــتان	و	بلوچس ــی	سیس ــیقی	بوم موس
کهــن	مــردم	نشــات	گرفتــه	و	در	تمــام	شــئونات	زندگــی	مردمــان	
ــیقی	 ــا	موس ــود	دارد	قطع ــیقی	وج ــی	از	موس ــه	رد	پای ــن	منطق ای
ــاء	و	 ــوده	و	احی ــوردار	ب ــتنی	برخ ــد	ناگسس ــگری	از	پیون و	گردش
شناســایی	موســیقی	ایــن	خطــه	در	قالــب	گســترش	جشــنواره	های	
ــیقی	 ــای	گردشــگری	موس ــه		بســته	ه ــی،	ارائ ــن	الملل ــی	و	بی مل
ــه	و	 ــن	منطق ــیقی	ای ــا	موس ــنایی	ب ــه	منظورآش ــگران	ب ــه	گردش ب
نوازنــدگان	صاحــب	نــام	موســیقی	ایــن	خطــه	از	کشــور	نقــش	حائز	

ــی	دارد.	 ــگری	فرهنگ ــعه	گردش ــی	در	توس اهمیت
	

موســیقی بلــوچ همچــون فرهنــگ بلــوچ غنــی و پــر 
بــار اســت

ســوگل	خجســته،	پژوهشــگر	موســیقی،	و	فــارغ	التحصیــل	
ــران	و	 ــر	ته ــگاه	هن ــی(	از	دانش ــی	)ن ــیقی	ایران ــی	موس نوازندگ
نوازنــده	نــی	کشــورمان	دربــاره	ویژگــی	هــای	موســیقی	سیســتان	
و	بلوچســتان	،	مــی	گویــد:	نواحــی	دور	افتــاده	بــه	لحــاظ	جغرافیایی	
مثــل	سیســتان	و	بلوچســتان	کــه	از	مناطــق		مرکــزی	ایــران	فاصله	
دارنــد	دارای	موســیقی	بکــر	تــر	و	خالــص	تــری	هســتند	زیــرا	ســفر	
بــه	ایــن	مناطــق	بــه	دلیــل	مســافت	زیــاد	آســان	نیســت	در	نتیجــه	
نواحــی	کــه	کمتــر	توریســت	یــا	مهاجــر	دارد	فرهنــگ	آن	بکــر	تــر	

باقــی	مــی	مانــد.
ــگ	 ــیقی	از	فرهن ــه	موس ــد:	از	آنجــا	ک ــی	کن ــر	نشــان	م وی	خاط
جــدا	نیســت،	موســیقی	ایــن	منطقــه	ماننــد	فرهنــگ	آن	بکــر	مانده	
ــه	نفــع	ایــن	موســیقی	و	 ــودن	ب اســت	و	خوشــبختانه	ایــن	بکــر	ب
ــا	 ــیقی	ی ــک	موس ــع	ی ــیاری	از	مواق ــرا	در	بس ــده	زی ــگ	ش فرهن
ــی	 ــوام	دارد	گاه ــن	ع ــادی	در	بی ــهرت	زی ــه	ش ــگ	ک ــک	فرهن ی
دســتخوش	تغییراتــی	مــی	شــود	کــه	چنــدان	دلچســب	نیســت.	به	

بیــان	دیگــر	هــر	کســی	بــا	دانــش	ناکافــی	در	مــورد	یک	موســیقی	
یــا	یــک	فرهنــگ	بیانیــه	ای	مــی	دهــد	و	یــا	اثــر	هنــری	خلــق	می	

کنــد	و	بــر	عنــوان	موســیقی	آن	منطقــه	تاثیــر	مــی	گــذارد.
وی	ادامــه	مــی	دهــد:	در	اینجــا	چــون	آگاهــی		و	معرفتــی	در	خــور	
آن	موســیقی	وجــود	نــدارد	بــه	اصالــت	موســیقی	آن	منطقــه	لطمــه	
وارد	مــی	شــود	و	انتشــار	ایــن	گونــه	آثــار	و	اســتمرار	آنهــا	در	بــازار	
فرهنگــی	لطمه	ســنگینی	به	شــناخت	مــردم	از	یــک	فرهنــگ	وارد	

مــی	کننــد.
وی	اظهــار	مــی	کنــد:	موســیقی	بلــوچ	مهجــور	نمانــده	بهتــر	اســت	
بگوییــم	بکــر	مانــده	و	خــواص	آن	را	بیشــتر	مــی	شناســند	تا	عــوام.
ــه	 ــوم	اســت	ب ــت	آن	ق ــوم	هوی ــد:	موســیقی	هــر	ق ــی	افزای وی	م
طــوری	کــه	وقتــی	موســیقی	را	از	فرهنگــی	حــذف	کنیــد		یعنــی	
هویــت	آنهــا	را	گرفتــه	ایــد.	موســیقی	از	فرهنــگ	و	هویــت	انســان	
هــا	جــدا	نیســت	بلکــه	همچــون	تــارو	پــود	در	هــم	تنیــده	اســت	
و	جدایــی	ناپذیــر.	موســیقی	بلــوچ	همچــون	فرهنــگ	بلــوچ	غنــی	
ــگ	و	 ــازی	در	فرهن ــخاوتمندی	و	دســت	و	دلب ــار	اســت	س ــر	ب و	پ
موســیقی	آنهــا	وجــود	دارد،	ســخاوتی	کــه	در	تحریــر	هــا	و	چهچــه	
هــای	آواز	خوانــان	بلــوچ	مــوج	مــی	زنــد	و	تحریرهــا	بــا	فراوانــی	و	
بــدون	تــرس	از	تمــام	شــدن	تقدیــم	بــه	شــنوندگان	ایــن	موســیقی	

مــی	شــود.	

ســیال بــودن بداهــه گونــه بــودن و بافــت موزاییکــی 
خصوصیــات بــارز موســیقی بلــوچ اســت

ایــن	پژوهشــگر	و	نوازنــده	کشــورمان	ادامــه	می	دهــد:	اگــر		ملودی	
را	یکــی	از	ارکان	اصلــی	تشــکیل	دهنــده	هــر	نــوع	موســیقی	اســت	
ــه	 ــیم	ک ــی	رس ــه	م ــن	نتیج ــه	ای ــم	ب ــرار	دهی ــی	ق ــورد	بررس م
ملــودی	در	موســیقی	بلوچســتان	قابلیــت	تغییــر	پذیــری	دارد	یعنــی	
در	فضــای	بداهــه	گونــه	و	ســیال	همــراه	بــا	تغییــرات	موزاییکــی	و	
جزئــی	در	حرکــت	اســت	بــه	بیــان	دیگــر	موســیقی	بلــوچ	توســط	
ــه	 ــن	موســیقی	کــه	آشــنایی	کامــل	ب ــدگان	ای ــدگان	و	خوانن نوازن
ــک	طــرح	 ــا	ی ــد	ب ــن	موســیقی	دارن ــم	ای ــودی	و	ریت چارچــوب	مل
مشــخص	اجــرا	مــی	شــود	امــا	در	اجــرا	از	ارکان	تکــرار	همــراه	بــا	
تغییــرات	موزائیکــی،	ســیال	و	بداهــه	گونــه	اســتفاده	مــی	شــود.

ــت	 ــودن	و	باف ــه	ب ــه	گون ــودن	بداه ــیال	ب ــد:	س ــی	افزای 	وی	م
ــوع	از	 ــن	ن ــارز	ای ــات	ب ــالت	از	خصوصی ــرار	جم ــی	و	تک موزاییک

ــت. ــیقی	اس موس

انواع  ملودی ها در موسیقی بلوچ 
ــد	 ــه	چن ــی	ب ــیقی	بلوچ ــا	در	موس ــودی	ه ــه	مل ــان	اینک ــا	بی وی	ب

احیاء موسیقی بومی سیستان و بلوچستان عامل توسعه گردشگری
مریم گمشاد
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دســته	تقســیم	مــی	شــوند،	خاطــر	نشــان	مــی	کنــد:	ایــن	ملــودی	
ــراق(. ــروک	)موســیقی	ف ــد	از	لیکــو	و	زهی هــا	عبارتن

وی	ادامــه	مــی	دهــد:	»موتــک«	نوعــی	مریثــه	یــا	مویه	اســت.	این	
آواز	بــه	صــورت	گروهــی	توســط	زنــان	بــدون	ســاز	اجــرا	می	شــود	
و	ابیــات	و	ترجیــح	بنــد	هایــش	بیــن	خواننــدگان	و	گــروه	تعویــض	

مــی	شــوند.
ــیقی	 ــری	از	موس ــوع	دیگ ــردی«	ن ــه	»ک ــان	اینک ــا	بی ــته	ب خجس
ــوع	از	 ــن	ن ــرد:	ای ــان	ک ــر	نش ــت،	خاط ــتان	اس ــه	بلوچس منطق
ــیقی	 ــن	موس ــور	رواج	دارد	ای ــهر	و	بمپ ــتر	در	ایرانش ــیقی	بیش موس
در	آغــاز	شــکل	گیــری	اش	توســط	زنــان	بلــوچ	موقــع	آرد	کــردن	

ــد. ــی	ش ــده	م ــی	خوان ــنگی	قدیم ــتازهای	س ــا	دس ــدم	ب گن
وی	اظهــار	مــی	کنــد:		لیکــو،	زهیــروک	و	کــردی	هــر	ســه	دارای	
ــده	مــی	 ــزان	خوان ــراق	عزی ــرای	ف ــر	آزاد	هســتند	و	هــر	ســه	ب مت

ــود. ش
وی		مــی	افزایــد:	اشــعار	تاریخی)جنیــد	خــان،	دادشــاه	بلوچ(،	اشــعار	
عشــقی	)عــزت	و	میــرک،	شــیخ	مریــد	و	هانــی(،	اشــعار	اجتماعــی	
)میــر	ســپند	خــان،	مرادخــان(،	اشــعار	حماســی	مثــل	اشــعار	چاکــر،	
گوهــرام،	میــر	قنبر،	موســیقی	صاحبــان	)موســیقی	دراویــش(	نیز	از	

انــواع	دیگــر	ملودهــای	بلوچــی	اســت.

موسیقی حماسی
ــوع	از	موســیقی	اشــعار	 ــن	ن ــد:	در	ای ــی	کن وی	خاطــر	نشــان	م
ــدرز	اجــرا	مــی	شــوند،	 ــد	و	ان حماســی،	عشــقی،	اجتماعــی	و	پن
ــعار	 ــه	اش ــام	دارد	ک ــوان	ن ــاعر	و	پهل ــیقی	ش ــن	موس مجــری	ای
ــای	 ــه	معن ــوان«	ب ــد	واژه	»پهل ــی	کن ــرا	م ــاز	و	آواز	اج ــا	س را	ب
ــت	 ــا	اس ــا	و	دالوری	ه ــجاعت	ه ــده	ش ــه	دهن ــا	ارائ ــده	ی خوانن
ــاالن	هســتند	کــه	 ــان	و	نق ــان	همــان	راوی ــن	پهلوان ــع	ای در	واق
روایــت	هــای	حماســی،	تاریخــی،	عشــقی	و	...	را	نقــل	و	روایــت	

ــد. ــی	کنن م
ــت	 ــن	روای ــا	ای ــد:	آنه ــان	مــی	کن ــن	پژوهشــگر	موســیقی	بی ای
ــکل	 ــن	ش ــه	همی ــد	و	ب ــه	ان ــرا	گرفت ــینه	ف ــه	س ــینه	ب ــا	را	س ه
حفــظ	مــی	کننــد	آنهــا	حتــی	قادرنــد	مســیر	رویدادهــای	
تاریخــی	را	عــوض	کننــد،	از	اســتادان	مســلم	ایــن	نــوع	از	
ــه	 ــی	ک ــه	زمان ــود	ک ــان	هــوت«	ب ــال	خ موســیقی	اســتاد	»کم
ــا	بزرگتریــن	 ــد	م ــی	را	وداع	گفــت	اســتاد	شــجریان	گفتن دار	فان

ــم. ــت	دادی ــران	را	از	دس ــده	ای خوانن
وی	مــی	افزایــد:	در	ایــن	موســیقی	اســتایل	خواننــده	هنــگام	اجــرا	
ــت	 ــدای	روای ــه	در	ابت ــه	ک ــن	گون ــه	صــورت	خاصــی	اســت	بدی ب
ــد	و	 ــی	نوازن ــورگ«	م ــاز	»تنب ــا	س ــینند	و	ب ــی	نش ــو	م روی	دو	زان
آواز	مــی	خواننــد	و	گاهــی		یکــی	از	دســت	هایــش	را	پشــت	گــوش	
ــه	نقطــه	 ــا	رســیدن	ب ــد	رفتــه	رفتــه	ب مــی	گــذارد	و	آواز	مــی	خوان

اوج	داســتان	بــه	صــورت	نیــم	خیــز	با	ســینه	
ــتری	 ــر	بیش ــا	تاثی ــد	ت ــی	خوان ــراخ	م ای	ف
ــیقی	 ــرای	موس ــذارد،	اج ــان	بگ روی	مخاطب
ــراوان	اســت	و	 ــارت	ف ــد	مه حماســی	نیازمن
یکــی	از	دشــوارترین	ســبک	هــای	موســیقی	

بلوچســتان	اســت.

موسیقی عرفانی  
وی	بـا	بیـان	اینکـه	موسـیقی	عرفانـی	از	دو	بخـش	تشـکیل	شـده	
ادامـه	مـی	دهـد:	یـک	بخـش	موسـیقی	»گواتی«	اسـت	کـه	ذکر	
هـای،	خـدا،	رسـول	و	غـوث	اعظـم	در	آن	اجـرا	مـی	شـود	و	بخش	
دیگر	موسـیقی	دراویش	صاحبان	سـراوان	اسـت	که	از	اشعار	شمس	

تبریـزی،	حافـظ،	جامـی،	سـعدی	و	غیره	اسـتفاده	مـی	کنند.
وی		مــی	افزایــد:	در	محافــل	دراویــش	کــه	گاهــی	تمــام	شــب	بــه	
درازا	مــی	کشــد،	موســیقی	عمــده	تریــن	وظیفــه	را	دارا	اســت	و	بــه	
صــورت	آوازی		اجــرا	مــی	شــود	و	تنهــا	ســاز	همراهــی	کننــده	رباب	
ــه	طــوری	کــه	نواختــن	ســایر	ســازها	را	در	ایــن	محافــل	 اســت	ب

جایــز	نمــی	داننــد.
	

انواع سازهای بلوچی
ایــن	پژوهشــگر	موســیقی	و	نوازنــده	کشــورمان	ســازهای	بلوچی	را	

شــامل	مــوارد	زیــر	معرفــی	کــرد:
ممبرانوفون:	)	پوست	صدا(	دهلک	)کوبه	ای(

کوردوفــون:	)زه	صــدا(	تنبــورک،	ربــاب،	بنجــو	)مضرابــی(،	قیچک)	
آرشــه	ای	و	کششــی(

آئروفون:	)هواصدا(	دونلی،	نل،	سورنا
ایدئوفون:	)	خود	صدا(	طشت	و	کوزه

کالویه	ای	و	بادی:	هارمونیم	یا	هارمونی	یا	باجه
کنجری:	همان	دایره	زنگی	است	)	کوبه	ای(

نقش بارز موسیقی بلوچستان در رونق گردشگری  
ــد:	 ــی	کن ــر	نشــان	م ــده	کشــورمان	خاط ــن	پژوهشــگر	و	نوازن 	ای
ــرا	 ــت	زی ــایندی	اس ــاق	خوش ــوال	اتف ــا	اص ــنواره	ه ــزاری	جش برگ
در	شناســاندن	فرهنــگ	موســیقیایی	یــک	قــوم	تاثیــر	بســزایی	دارد	
جشــنواره	هــا	مــی	تواننــد	عامــل	توســعه	گردشــگری	هــم	باشــند،	
ــا	از	 ــورداری	آنه ــا	برخ ــم	در	خصــوص	جشــنواره	ه ــورد	مه ــا	م ام
ــا	کــه	انتخــاب	 کیفیــت	در	ســطح	بیــن	المللــی	اســت	بدیــن	معن
ــه	ای	 ــوان	جشــنواره	کامــال	حرف ــدگان	و	عن داوران	و	شــرکت	کنن
و	بــدون	هیــچ	گونــه	مافیایــی	صــورت	گیــرد	و	از	اســتاندارد	هــای	
جهانــی	برخــوردار	باشــد	البتــه	رســیدن	بــه	ایــن	اســتاندارد	زمــان	
ــی	 ــا	ممارســت	و	همدل ــل	اجــرا	اســت	ب ــا	کامــال	قاب ــرد	ام مــی	ب

ــدان	. ــتان	و	هنرمن هنردوس

وضعیــت بــد معیشــتی موزیســین هــای سیســتان و 
بلوچســتان

یکــی	از	نوازنــدگان		موســیقی	بلوچــی	اظهــار	داشــت:	هنرمنــدان	

ایــن	منطقــه		بــرای	تامیــن	امــرار	معــاش	خــود	بــه	اجبــار	منحصرا	
در	مراســم	هــای	عروســی	اجــرا		مــی		کننــد	بــه	طــوری	کــه	ایــن	
ــج	 ــه	واســطه	نوازندگــی	رن ــادی	ب ــدان	از	بیمــاری	هــای	زی هنرمن

مــی	برنــد	و	هیــچ	بیمــه	ای		هــم	بــه		آنهــا	تعلــق	نمــی	گیــرد.
وی	خاطــر	نشــان	کــرد:		بســیاری	از	اســاتید	مشــهور	ایــن	منطقــه	
پابــه	ســن	گذاشــته	و	تعــداد	شــاگردان	شــان	بســیار	انــدک	اســت	و	
طبیعتــا	وقتــی	هنرمنــدان	در	فقــر	مطلــق	بــه	ســر	مــی	برنــد	میزان	
ــه	یادگیــری	موســیقی	نیــز	کاهــش	پیــدا	کــرده	 عالقــه	منــدی	ب

اســت.
ــه	 ــن	منطق ــیقی	ای ــج		موس ــوزش	و	تروی ــاره	آم ــزود:	درب وی	اف
ســازمان	هــای	وابســته		حمایــت	همــه	جانبــه	از	هنرمنــدان	نمــی	

ــد.		 کنن
ــیقی	 ــی	موس ــورهای	اروپای ــیاری	از	کش ــه	در	بس ــان	اینک وی	بابی
بلوچــی	شــناخته	شــده	تــر	اســت،	خاطــر	نشــان	کــرد:		نوازنــدگان	
ایــن	منطقــه	در	بســیاری	از	جشــنواره	هــای	بیــن	المللــی	شــرکت	
ــرای	افتخــاری	از	 کــرده	و	بســیاری	از	ایــن	موســیقی	دان	هــا	دکت
کشــورهای	اروپایــی	دارنــد	بــه	طــور	مثــال	»شــیر	محمد	اســپنداز«	
نوازنــده	»دونلــی«	کــه	دارای	دکتــرای	افتخــاری	از	کشــور	فرانســه	
اســت	در	حــال	حاضــر	در	وضعیــت	بــد	معیشــتی	بــه	ســر	مــی	بــرد	

و	انگشــتانش	دیگــر	قــدرت	نواختــن	نــدارد.
ــی«	 ــده	»دونل ــپندار«،	نوازن ــتاد	»اس ــد:	اس ــی	کن ــار	م وی	اظه
پیشــنهاد	»ژاک	شــیراک«،	رئیــس	جمهــور	وقــت	فرانســه	را	مبنــی	
بــر	اینکــه	اگــر	در	اروپــا	ایــن	هنــر	را	ترویــج	دهــد	از	وی	بــه	صورت	
ــه	 ــخ	ب ــرده	و	در	پاس ــود	را	رد	ک ــی	ش ــت		م ــر	و	حمای ــی	تقدی عال
ــا	فرانســه	 ــاک	بلوچســتان	را	ب ــک	وجــب	خ ــه	ی ــیراک«	گفت »ش

ــرد.	 عــوض	نخواهــد	ک
	در	مجمــوع	آن	چیــزی	کــه	واضــح	اســت	ایــن	اســت	که	موســیقی	
سیســتان	و	بلوچســتان	که	بخشــی	از	هویــت	فرهنگی	ایــن	منطقه	
اســت	از	پتانســل	هــای	منحصــر	بــه	فــردی	برخــوردار	اســت	کــه	
امــروزه	متاســفانه	بــه	دلیــل	بــی	توجهــی	بــه	آمــوزش	ایــن	هنــر	
ــته	 ــاتید	برجس ــیاری	از	اس ــرا	بس ــت	زی ــی	اس ــرض	فراموش در	مع
ایــن	هنــر	در	دوران	ســالخوردگی	بــه	ســر	مــی	برنــد	و	بــی	توجهی	
بــه	ترویــج	ایــن	هنــر	خطــر	بزرگــی	بــرای	موســیقی	بومــی	ایــن	
منطقــه	اســت	و	بــه	طــور	قطــع	توجــه	بــه	موســیقی	ایــن	منطقــه	
ــت	 ــن	خطــه	اســت	موجــب	تقوی ــی	ای ــگ	غن ــی	فرهن ــه	تداع ک
ــه	 ــه	نفــس	و	روحی ــاد	ب ــش	اعتم ــت	فرهنگــی	و	ســبب	افزای هوی

محلــی	بــرای	مردمــان	ایــن	خطــه	از	کشــور	مــی	شــود.
ــه	 ــیقی،	ارائ ــای	موس ــنواره	ه ــترش	جش ــن	گس ــر	ای ــالوه	ب ع
ــا	محوریــت	جذابیــت	هــای	 بســته	هــای	گردشــگری	موســیقی	ب
موســیقیای	و	حمایــت	از	هنرمنــدان	ایــن	عرصــه	قطعــا	در	احیــای	
ــد	و	در	 ــی	کن ــزایی	م ــک	بس ــور	کم ــه	از	کش ــن	خط ــیقی	ای موس
رونــق	اقتصــادی	ایــن	منطقــه	کــم	برخــوردار	نیــز	نقــش	موثــری	
خواهــد	داشــت	کــه	متاســفانه	مســئوالن	امــر	از	جملــه	مســئوالن	
اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	سیســتان	
ــی	 ــد	و	حت ــن	خصــوص	ندارن ــه	ای	در	ای ــچ	برنام و	بلوچســتان	هی

پاســخگوی	عملکــرد	خــود	نیــز	نیســتند.

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 49 | شماره 33 | آبان 97

ایــن روزهــا شــهر شــیراز و آرامــگاه 
مســئوالن  میزبــان  لســان الغیب 
تــا  اســت  دوســتان  فرهنــگ  و 
ــه ای  مراســم های یــادروز حافــظ بهان
ــد  ــاعری باش ــت ش ــرای گرامیداش ب
ــای  ــتر خانه ه ــش در بیش ــه دیوان ک

ایرانــی وجــود دارد.

یکــی	از	چهره	هــای	مشــهور	شــیرازی		در	دنیــا	بــدون	شــک	حافــظ	
ــته	 ــای	گذاش ــم	برج ــدان	حجی ــعاری	نه	چن ــوان	اش ــه	دی ــت	ک اس
ــک	 ــر	ی ــن	اث ــوان	نامی	تری ــاعر	را	می	ت ــن	ش ــاب	ای ــت.	کت اس
ــه	از	زندگــی	او	اطالعــات	دســت	اول	 ــی	دانســت	ک نویســنده	ایران

ــادی	موجــود	نیســت. زی
رد	پــای	دیــوان	حافــظ	در	زندگــی	مــا	ایرانی	هــا	وجــود	دارد؛	
ــای	 ــی	در	دنی ــر	کتاب ــه	اَبَ ــل	ب ــاب	را	تبدی ــن	کت ــه	ای حضــوری	ک
زبــان	فارســی	و	کتابــی	همیشــه	حاضــر	در	اکثــر	خانه	هــای	

فارســی	زبانان	کــرده	اســت.
بــر	اســاس	آنچــه	اســتاد	بهاءالدیــن	خرمشــاهی	بــه	گــواه	گرفتــه	
ــه	هندوســتان	 ــاب	در	کلکت ــن	کت ــی	ای ــن	نســخه	چاپ اســت؛	اولی
ــا	 ــروز	ب ــا	ام و	حــدود	ســال	۱۱۷۰	شمســی	منتشرشــده	اســت	و	ت
ــی	 ــمار	از	بعض ــت	های	پرش ــون	و	افس ــاپ	گوناگ ــش	از	۳۰۰	چ بی
ــدود	5۰	 ــا	ح ــی،	ب ــی-	غن ــاپ	قزوین ــر	چ ــای	مشــهور	نظی چاپ	ه
ــار	در	 ــمارگان	انتش ــر	ش ــب	ازنظ ــی	بی	رقی ــه،	کتاب ــت	جداگان افس

ــت. ــران	اس ــی	در	ای ــای	ادب ــر	کتاب	ه ــن	دیگ بی
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	ارقــام	و	اعــداد	یادشــده	را	بایــد	بــا	توجــه	
بــه	ایــن	نکتــه	در	نظــر	آورد	کــه	تقریبــاً	هیچ	کســی	در	هیــچ	زمانی	
ــی	 ــای	درس ــون	کتاب	ه ــاب،	همچ ــن	کت ــدن	ای ــه	خری ــار	ب ناچ
ــت	 ــر	و	خواس ــت	خاط ــا	رضای ــخه	ها	ب ــن	نس ــام	ای ــده	و	تم نش

ــه	شــده	اســت. مشــتری	چــاپ	و	فروخت
	

شعرهای خواجه بسیار دستورمند است
بــر	ایــن	اســاس	اســت	کــه	منصــور	پایمــرد،	حافظ	پــژوه	شــیرازی	
ــش	 ــه	خوی ــزی	را	در	جان	مای ــظ	چــه	راز	و	رم ــد:	شــعر	حاف می	گوی
ــش	 ــوی	خوی ــتاقان	را	به	س ــل	مش ــه	خی ــه	این	گون ــان	دارد	ک نه
می	کشــاند	و	دیــوان	اشــعارش	هرســال	در	شــمارگانی	فــرا	میلیونــی	
ــه	 ــف	ب ــای	مختل ــد	و	قواره	ه ــون	و	ق و	در	شــکل	و	شــمایل	گوناگ

ــود. ــاب	عرضــه	می	ش ــازار	کت ب
وی	ادامـه	می	دهـد:	اگـر	از	نظر	روسـاخت	و	صـورت	به	شـعر	حافظ	
نگاه	کنیـم،	در	کنار	همشـهری	نام	آشـنایش،	سـعدی،	ازنظر	نحوی	
از	شـعرهای	بسـیار	دسـتورمند	ادب	فارسـی	اسـت	و	ارکان	دستوری	
بسـیاری	مصراع	هـا	و	ابیـات،	درسـت	در	جایـگاه	نحـوی	خویـش	

قرارگرفتـه	اسـت	و	کمتـر	بـه	جابه	جایی	نیـاز	دارد.
وی	همچنیــن	عنــوان	می	کنــد:	واژگان	دشــوار	و	مهجــور	و	خــارج	
از	عــرف	زبــان	روزگارش،	به	قــدری	در	دیوانــش	انــدک	اســت	کــه	
ــه	کار	نبســته	اســت؛	 ــی	را	ب ــن	واژگان ــاً	چنی ــوان	گفــت	تقریب می	ت
حتــی	بهــره	وری	از	دانش	هــای	مختلــف،	رســم	و	رســوم	و	فرهنــگ	
زمانــه	اش	نیز	نســبت	بــه	بســیاری	شــاعران،	کمتــر	اســت،	بنابراین	
ــوان	گفــت	کــه	دشــواری	واژگانــی	و	اطالعــات	برون	متنــی	 نمی	ت
ــه	شــرح	و	 ــه	ب ــن	شــاعر	این	گون ــا	اشــعار	ای ســبب	شــده	اســت	ت

تفســیر	نیــاز	داشــته	باشــند.
وی	دربــاره	اینکــه	چــرا	شــعر	حافــظ	این	چنیــن	در	تاروپــود	زمــان	
تنیــده	شــده	اســت،	می	گویــد:	نمی	تــوان	شــک	کــرد	کــه	
ــد	 ــن	چن ــژه	در	ای ــظ	به	وی ــه	شــرح	شــعر	حاف ــرد	ب ــه	رویک این	هم
دهــه	اخیــر	نســبت	بــه	دیگــر	ســخنوران،	خــواه	شــاعران	عــارف	یا	
عارفــان	شــاعر	قلمــرو	پهنــاور	زبــان	فارســی،	بــه	اقبــال	خوانندگان	

ــردد. ــان	برمی	گ ــای	آن ــعر	او	و	تقاض ــه	ش ب
ــه	 ــت	ک ــن	تقاضاس ــد:	ای ــوان	می	کن ــی	عن ــتاد	ادب	فارس ــن	اس ای
همچــون	دیگــر	امــور	بــازاری،	چنیــن	عرضــه	شــرح	انگیــزی	برای	
شــارحان	و	البتــه	بیشــتر	بــرای	کتــاب	ســازان	ایــن	عرصــه	پدیــد	

ــت. آورده	اس

آینه گون بودن شعر حافظ
ــد	 ــظ	تأکی ــعر	حاف ــزی	ش ــا	گری ــه	راز	معن ــاره	ب ــا	اش ــرد	ب پایم
ــته	از	 ــه	برخاس ــظ	ک ــعر	حاف ــودن	ش ــون	ب ــه	گ ــد:	از	آین می	کن
ــم،	 ــه	بگذری ــه	آن	اســت	ک ــن	و	چندالی ــز	و	نمادی سرشــت	رمزآمی
ــرح	دار	و	 ــز	و	ش ــا	گری ــظ	را	معن ــعر	حاف ــه	ش ــی	ک ــن	اصل مهم	تری
تأویل	پذیــر	می	ســازد،	خصیصــه	پارادوکســی	شــعر	اوســت.

ــیاری	 ــه	بس ــی	ک ــر	موضوع ــیرازی	ب ــخنور	ش ــب	و	س ــن	ادی ای
حافظ	پژوهــان	بــر	آن	انگشــت	گذاشــته	اند	بــه	ایــن	گــزاره	
ــص	 ــا	آن	را	مخت ــیروس	شمیس ــر	س ــه	دکت ــه	ازجمل ــد	ک می	رس
اصلــی	ســبک	شــخصی	حافــظ	می	دانــد	و	دکتــر	شــفیعی	کدکنــی	
نیــز	بــا	تأکیــد	بــر	ایــن	نکتــه	اظهــار	می	کنــد	کــه	ســاختار	شــعر	و	
ــر	مبنــای	اجتمــاع	نقیضیــن	دور	می	زنــد	و	 مــدار	اندیشــه	حافــظ	ب
طنــز	و	ایهــام	کــه	دو	ویژگــی	شــعر	خواجــه	اســت،	از	ایــن	مختصــه	

سررشــته	می	گیــرد.
ــگاه	 ــی	دانش ــت	هیئت	علم ــو	تمام	وق ــوی،	عض ــی	عل ــک	رفیع باب
هنــر	اصفهــان	در	مقالــه	ای	بــا	عنــوان	»کتابــی	بــرای	داشــتن«	که	
در	شــماره	۶	مجلــه	فرهنگــی	هنــری	»آنــگاه«	بــه	چــاپ	رســید،	
ــاب	 ــک	کت ــدن	ی ــرایط	تبدیل	ش ــی	از	ش ــد:	»یک ــوان	می	کن عن
بــه	اثــری	کالســیک	ایــن	اســت	کــه	بتوانیــم	دربــاره	محتوایــش	
صحبــت	کنیــم	بــدون	آنکــه	لزومــاً	آن	را	خوانده	باشــیم.	امــا	دیوان	
حافــظ	شــیرازی	در	زندگــی	مــا	ایرانیــان	کتابــی	به	مراتــب	فراتــر	از	
ــش	را	 ــظ	و	دیوان ــه	حاف ــااًل	هم ــا	احتم ــف	اســت؛	نه	تنه ــن	تعری ای
ــک	مصــراع	 ــد	دســت	کم	ی ــیاری	می	توانن ــه	بس ــند،	بلک می	شناس
از	اشــعار	او	را	از	حفــظ	بخواننــد،	بی	آنکــه	آن	مصــراع	را	شــخصاً	در	
دیــوان	حافــظ	دیــده	یا	حتــی	ســواد	خوانــدن	آن	را	داشــته	باشــند.«
ــی	از	 ــظ	خیل ــعار	حاف ــا	اش ــنایی	ب ــن	آش ــد:	ای ــه	می	ده وی	ادام
اوقــات	از	طریــق	گــوش	دادن	بــه	موســیقی	ســنتی،	برنامــه	هــای	
ــظ	 ــک	آشــنای	حاف ــان	ی ــا	شــنیدن	از	زب ــی	ی ــی	و	تلویزیون رادیوی

ــت. ــده	اس ــت	حاصل	ش دوس
بــر	اســاس	ایــن	بــاور	اســتاد	دانشــگاه	هنــر	اصفهــان،	صاحب	خانــه	
ــاً	در	 ــظ	تقریب ــوان	حاف ــد؛	دی ــه	نباش ــد،	چ ــوان	باش ــه	کتاب	خ چ
ــیاری	از	 ــه	بس ــباب	خان ــی	از	اس ــود	دارد	و	جزئ ــه	ای	وج ــر	خان ه

ایرانی	هاســت.

ــظ	 ــوان	حاف ــی	دی ــور	دائم ــد:	حض ــه	می	کن ــوی	اضاف ــی	عل رفیع
ــاب	 ــن	کت ــه	ای ــم	ب ــود	بتوانی ــث	می	ش ــا	باع ــی	ایرانی	ه در	زندگ
نه	تنهــا	از	جهــت	محتــوا	کــه	تاکنــون	موضــوع	تحقیقــات	فراوانــی	
بــوده	اســت،	بلکــه	ازلحــاظ	حضــور	مــادی	و	به	منزلــه	یــک	شــیء	

در	زندگــی	روزمــره	توجــه	کنیــم.

برنامه های یادروز حافظ
صابــر	ســهرابی	مدیــرکل	فرهنگ	و	ارشــاد	اســالمی	اســتان	فارس	
گفــت:	برنامه	هــای	یــادروز	حافــظ	امســال	از	هجدهــم	مهرمــاه	در	
شــیراز	آغــاز	شــد		و	شــامل	برنامه	هــای	فرهنگــی،	هنــری،	علمــی	

و	کارگاه	هــای	تخصصــی	بــوده	اســت.
ــگاه	 ــی	نمایش ــال	پیش	بین ــظ	امس ــادروز	حاف ــرای	ی ــت:	ب وی	گف
ــی،	 ــتادان	امیرخوان ــور	اس ــا	حض ــظ	ب ــتاقان	حاف ــی	مش خوشنویس
ــی	 ــر	خوشنویس ــدگار	هن ــای	مان ــک	زاده،	از	چهره	ه ــیرازی	و	مل ش
ایــران،	شــده	اســت؛	در	حاشــیه	ایــن	نمایشــگاه	کارگاه	هــای	

ــود. ــا	می	ش ــز	برپ ــی	نی تخصص
ــود،	 ــور	محســوب	می	ش ــان	کش ــود	از	خوشنویس ــه	خ ــهرابی	ک س
ــا	حضــور	جمعــی	از	نســتعلیق	نویســان	 از	برپایــی	نشســت	هایی	ب
جنــوب	ایــران	اشــاره	و	اضافــه	کــرد:	نمایشــگاه	مشــتاقان	حافــظ	
روز	جمعــه	2۰	مهــر	ســاعت	۱۷	در	نگارخانــه	وصــال	برپا	می	شــود.
ــگاه	 ــه	نمایش ــان	اینک ــا	بی ــارس	ب ــاد	ف ــگ	و	ارش ــرکل	فرهن مدی
ــوب	کشــور	 ــدان	خوشــنویس	جن ــالش	هنرمن یادشــده	حاصــل	ت
ــت،	 ــده	اس ــظ	خلق	ش ــعار	حاف ــری	از	اش ــا	بهره	گی ــه	ب ــت	ک اس
گفــت:	ایــن	نمایشــگاه	بــه	مــدت	یــک	هفتــه	در	شــیراز	برپا	اســت.
مدیــرکل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	بــا	بیــان	اینکــه	ویژه	برنامــه		
بزرگداشــت	حافــظ	شــامگاه	نوزدهــم	مهرماه	و	بــا	حضور	مونســان،	
معــاون	رئیس	جمهــور	و	رئیــس	ســازمان	میــراث	فرهنگــی،	
صنایع	دســتی	و	گردشــگری	برگــزار	می	شــود،	گفــت:	محــل	

ــت. ــان	الغیب	اس ــگاه	لس ــوار	آرام ــه	در	ج ــن	برنام ــزاری	ای برگ
ــگاه	او	 ــظ	در	آرام ــت	حاف ــم	بزرگداش ــاه	مراس ــاله	2۰	مهرم هرس
ــی	و	بســیاری	 ــی	و	خارج ــا	حضــور	پژوهشــگران	ایران ــیراز	ب در	ش
کشــورهای	فارســی	زبــان	و	برخــی	مجامــع	فرهنگــی	بیــن	المللی	

برگــزار	می	شــود.

حضورمعنادار دیوان حافظ در خانه ایرانیها

بر مدار شعر خواجه اهل راز
محمد حسین 

نیکوپور
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نوسـانات نـرخ ارز و به تبـع آن التهـاب و تأثیـرات منفـی کـه در بـازار داشـته بـر 
کسـب و کار فعـاالن حـوزه صنایع دسـتی نیـز تأثیـر گذاشـته اسـت و عمـًا بنـا بـر 

اذعـان فعـاالن ایـن حـوزه بـازار صنایع دسـتی را راکـد کـرده اسـت.

مدتی اسـت از روسـتای تاریخی شـاهکوه سـفلی که یکی از روسـتاهای شهرسـتان 
گـرگان بـه شـمار مـی رود خبرهایـی مبنـی بر سـاخت و سـاز غیـر مجاز بـه گوش 

می رسـد.

هشـت تـا 10 هزار پله در شـهر پـل سـفید وجـود دارد و به جـای آنکه ایـن پله ها 
برنـدی بـرای گردشـگری و درآمدزایی باشـد بـه رنج و سـختی اهالی مبدل شـده 

است.

میــرٍاث ایــــران
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هشــت تــا 10 هــزار پلــه در شــهر پــل 
ــه  ــای آنک ــه ج ــود دارد و ب ــفید وج س
ایــن پله هــا برنــدی بــرای گردشــگری 
و درآمدزایــی باشــد بــه رنــج و ســختی 

اهالــی مبــدل شــده اســت.

ــته		 ــه	رش ــر	دامن ــا	ب ــی	زیب ــا	طبیعت ــک	ب ــهری	کوچ ــفید	ش پل	س
ــهوری	 ــای	مش ــا	پل	ه ــر	ب ــی	زیبات ــوط	ریل ــرز،	خط ــای	الب کوه	ه
چــون	ورســک،	بــا	بناهــای	باســتانی	ای	همچــون	اســپهبد	
ــه	دلیــل	نداشــتن	 خورشــید	و	قلعــه	کنگلــو	در	نزدیکــی	خویــش،	ب
زیرســاخت	های	کافــی،	جاذبــه	ای	بــرای	ســرمایه	گذاری	نــدارد	
ــن	 ــا	اهمیت	تری ــال،	ب ــن	ح ــن	و	در	عی ــاید	بی	اهمیت	تری ــه	ش و		پل
ــج	 ــد	رن ــادی،	می	توان ــت	م ــر	واقعی ــه	در	براب ــد	ک ــا	باش نمونه	ه
ــرای	 ــدی	ب ــا	برن ــاکنان	آن	باشــد	ی ــه	س ــد	روزان و	ســختی	رفت	وآم
حضــور	گردشــگر	و	درآمدزایــی.	دوگانــه	ای	کــه	بــه	دلیل	تــوان	مالی	

ــت. ــنگین	تر	اس ــختی	آن	س ــج	و	س ــه		رن ــن،	کف پایی
حــدود	۷۰	ســال	دارد	و	هــر	چنــد	پلــه	کــه	بــاال	مــی	رود،	می	ایســتد	
تــا	نفســی	بگیــرد	و	دوبــاره	بــاز	چنــد	پلــه	دیگــر.	به	نیمــه	پله	هــا	که	
می	رســد،	خســتگی	امانــش	را	بریــده	و	بــر	روی	ســکویی	می	نشــیند؛	
هنــوز	شــاید	بیــش	از	صــد	پلــه	دیگر	مانــده	باشــد	و	ایــن	کار	هــر	روز	
پیــرزن	اســت.	خانــه	اش	در	بلنــدای	ایــن	معبــر	پلکانــی	قــرار	دارد	و	او	
مجبــور	اســت	بــرای	خریــد	روزانــه،	دیــد	و	بازدیــد	اقــوام،	رفتــن	بــه	
درمانــگاه	در	بــاران	و	بــرف	و	آفتــاب	از	ایــن	پله	هــا	بگــذرد	چــرا	کــه	

راه	دیگــری	وجــود	نــدارد.
بــرف	ســنگینی،	چند	ســال	پیــش	در	شــهر	باریــده	بــود	و	او	بــه	مدت	
هفــت	روز	نانــی	در	خانــه	نداشــت	تــا	ســرانجام	روز	هفتــم	کــه	کمی	
از	بــرف	و	یخبنــدان	کاســته	شــده	بــود،	کفش	هــای	پالســتیکی	اش	
ــه	هــزار	زحمــت	از	ایــن	 ــا	پــای	برهنــه	و	ب ــه	دســت	گرفتــه	و	ب را	ب
پله	هــا	پاییــن	آمــده	و	نــان	خریــده	بــود.	از	روزهــای	قدیــم	می	گویــد،	
روزگاری	کــه	آب	مصرفــی	را	از	رودخانــه	تــالر	بــا	ســطل	بــه	اینجــا	
می	آوردنــد	و	او	و	شــش	فرزنــدش	انــگار	تمــام	روز	مشــغول	ایــن	کار	
بودنــد	و	پشــته	های	هیــزم	بــه	پشــت	از	ایــن	پله	هــا	بــاال	می	رفــت	
امــا	اکنــون	دیگــر	رمقــی	برایــش	نمانــده	و	پولــی	هــم	نــدارد	کــه	از	
اینجــا	بــه	پاییــن	دســت	شــهر،	جایــی	کــه	پلــه	نــدارد،	بــرود.	اینهــا	
خاطــرات	واقعــی	ســکینه	وهابــی	اســت.	زنــی	کــه	بــه	تنهایــی	در	
ــا	ســیصد	و	 ــری	ب ــاالی	معب ــی	در	ب ــه	ویران ــه	ای	قدیمــی	و	رو	ب خان

ــد. ــی	می	کن ــه	زندگ ــدی	پل ان
بــی	پولــی	و	فقــر	درد	پیرمــرد	همســایه	پاییــن	دســتی	او	نیز	هســت.	
روزبــه	ســلیمانی،	بیســت	ســال	پیــش	خانــه	ای	در	میانــه	ایــن	معبــر	
پلکانــی	خریــده،	چــرا	کــه	وســعش	بــه	پــول	خانه	هــای	پایین	دســت	
شــهر	نمی	رســید	و	وارد	خانــه	اش	هــم	کــه	می	شــوی،	شــکاف	هایی	
سرتاســر	خانــه	را	فــرا	گرفتــه	و	ایســتادن	در	کنــار	آن	نیــز	تــرس	در	

ــن	از	 ــن	رفت ــاال	و	پایی ــت	ســن،	ب ــد.	کهول ــی	ایجــاد	می	کن دل	آدم
ــد:	 ــز	ســخت	کــرده	و	می	گوی ــرای	او	نی ــن	پله	هــای	فرســوده	را	ب ای
ــاال	 ــم	و	ب ــه	آن	را	می	گرفتی ــود	داشــت	ک ــرده	ای	وج ــل	ن کاش	الاق
می	آمدیــم	و	در	روزهــای	یخبنــدان	بــه	کمکــش	پاییــن	می	رفتیــم.
ایــن	معبــر	تنهــا	معبــر	پلکانــی	شــهر	پل	ســفید	نیســت؛	چــرا	کــه	
ــی،	 ــاده	ترانزیت ــت	و	ج ــم	اس ــوادکوه	ک ــطح	دره	س ــاحت	مس مس
ــر	 ــن	ام ــد	و	ای ــرار	گرفته	ان ــه	دره	ق ــز	در	میان ــه	نی ــن	و	رودخان راه	آه
ــا	و	 ــه	کوه	ه ــه	دامن ــفید	ب ــای	شــهر	پل	س ــا	خانه	ه موجــب	شــده	ت
ــر،	بیشــتر	آنهــا	از	 ــه	دلیــل	شــیب	تنــد	معاب تپه	هــا	کــوچ	کننــد	و	ب
نــوع	پلکانــی	و	از	ایــن	رو،	مســیر	دسترســی	بــه	بســیاری	از	خانه	هــا	

ــه. ــه	اســت؛	بی	شــمار	پل ــه	پل ــاده	ک ــه	ج ن
در	ایــن	شــهر	بــه	ازای	هــر	نفــر	یــک	پلــه	وجــود	دارد.	همیــن	امــر	
موجــب	شــده	کــه	در	چنــد	ســال	اخیــر	ایــن	شــهر	به	عنــوان	شــهر	
ــراد	ســالمند	و	بیمــار	 ــرای	اف پله	هــا	معرفــی	شــود،	پله	هایــی	کــه	ب
فقــط	دشــواری	رفت	وآمــد	را	موجــب	شــده	امــا	هســتند	افــرادی	کــه	
ســختی	بــاال	رفتــن	از	ایــن	پله	هــا	را	بــه	جــان	می	خرنــد	تا	شــیرینی	
زندگــی	در	بلندی	هــای	بادگیــر	و	زیبــای	ایــن	شــهر	را	مــزه	کننــد.	
همچــون	علــوی	کــه	خانــه	اش	را	در	بلندای	معبــری	پلکانی	ســاخته	
ــا	 ــد.	ب ــای	آن	می	دان ــره	زیب ــش	را	منظ ــل	انتخاب ــن	دلی و	مهم	تری
لوازمــی	ابتدایــی،	نقالــه	ای	برقــی،	از	ابتــدای	پلــکان	نصــب	کــرده	و	
ــر	 ــن	فک ــد:	در	ای ــتند	و	می	گوی ــاال	می	فرس ــا	آن	ب ــه	را	ب ــوازم	خان ل
هســتم	تــا	صندلــی	ای	هــم	بــه	آن	وصــل	کنــم	و	خــود	و	خانــواده	ام	

ــم. ــر	از	آن	اســتفاده	کنی ــوان	باالب به	عن
ابراهیــم	نیــز	یکــی	دیگــر	از	جوانــان	ایــن	شــهر	اســت	کــه	خانه	اش	
بــر	فــراز	یکــی	دیگــر	از	ایــن	معابــر	پلکانــی	قــرار	گرفتــه	و	می	گوید:	
ــن	 ــتند.	مهم	تری ــدی	هس ــم	ب ــی	و	ه ــم	دارای	خوب ــا	ه ــن	پله	ه ای
بــدی	آن،	در	هنــگام	بیمــاری	اســت	کــه	عوامــل	اورژانــس	بخاطــر	
ــد	و	 ــا		بیاین ــن	خانه	ه ــه	ای ــوند	ب ــر	می	ش ــختی	حاض ــه	س ــا	ب پله	ه
یــا	اینکــه	نیروهــای	خدماتــی	شــهرداری	کمتــر	ایــن	معابــر	را	تمیــز	
می	کننــد	و	نیروهــای	خدمات	رســان	ماننــد	آب،	بــرق	و	گاز	بــه	هــزار	
ــا	 ــماره	کنتوره ــتن	ش ــرای	نوش ــا	ب ــوند	ت ــر	می	ش ــر	حاض ــا	و	اگ ام
بیاینــد	و	امــا	خوبی	هایــش	منظــره	زیبــای	آن،	خنــکای	هوا	حتــی	در	
گرم	تریــن	روزهــای	ســال	و	هــم	اینکــه	پلــه	بــرای	ریــه	افــراد	ســالم	

و	چربی	ســوزی	بســیار	خــوب	اســت.
ــای	 ــه	جغرافی ــاره	ب ــا	اش ــفید،	ب ــهردار	پل	س ــاو،	ش ــان	پاری رمض
ــد:	 ــد	و	می	گوی ــر	می	دان ــهر	را	اجتناب	ناپذی ــه	در	ش ــود	پل ــهر،	وج ش

ــدود	 ــه،	ح ــاالی	بیســت	پل ــی	ب ــر	پلکان ــمارش	معاب ــر	اســاس	ش ب
۸هــزارو۸۰۰	پلــه	در	شــهر	وجــود	دارد	کــه	بــا	جمعیــت	نزدیــک	بــه	
۸هــزار	و	۸۰۰	نفــری	شــهر	پل	ســفید	می	تــوان	گفــت	کــه	در	ایــن	
ــه	وجــود	دارد	و	اگــر	تمــام	پله	هــا	 ــه	ازای	هــر	نفــر	یــک	پل شــهر	ب
شــمارش	شــود،	شــاید	ایــن	رقــم	بــه	حــدود	ده	هــزار	پلــه	نیز	برســد.
بــا	ایــن	احتمــال	کــه	در	هیــچ	کجــای	ایــران	شــهری	نیســت	کــه	
بــه	ازای	هــر	شــهروند	یــک	پلــه	عمومــی	وجــود	داشــته	باشــد،	پلــه		
ــرای	جــذب	 ــی	ب ــرای	شــهر	پل	ســفید	و	امکان ــدی	ب ــد	برن می	توانن
ــت	 ــازی	در	اولوی ــن	برندس ــا	ای ــد،	ام ــد	باش گردشــگر	و	ایجــاد	درآم
شــهرداری	پل	ســفید	قــرار	نــدارد	و	پاریــاو	در	ایــن	رابطــه	می	گویــد:	
ــا	 ــا	ب ــد	م ــت	و	هرچن ــت	اس ــود	قابلی ــای	وج ــر	مبن ــازی	ب برندس
شــمارش	پله	هــا	ایــن	قابلیــت	را	احصــا	کرده	ایــم	امــا	بــرای	تبدیــل	
شــدن	به	عنــوان	یــک	برنــد	نیازمنــد	نوشــتن	طــرح	هســتیم	تــا	همه	
جوانــب	بررســی	شــود	کــه	بــا	توجــه	بــه	شــرایط	مالــی	شــهرداری	
ــت	آب	هــای	 ــری	همچــون	هدای و	ضــرورت	انجــام	مســائل	مهم	ت
ســطحی،	لغــزش	و	رانــش،	ایــن	امــر	در	اولویت	هــای	اولیــه	مــا	قــرار	

ــدارد. ن
ــا	 ــه	پله	ه ــانی	هم ــان	گازرس ــد:	در	زم ــفید	می	گوی ــهردار	پل	س ش
شکســته	شــد	و	مــا	آنهــا	را	بــه	همــان	شــکل	ســابق	مرمــت	کردیــم	
ــاوت	و	 ــت	بســیار	متف ــرای	برندســازی،	ســبک	و	ســیاق	مرم ــا	ب ام
ــه	ســرمایه	گذاری	 ــاز	ب ــد	گردشــگری	شــدن	نی ــر	اســت.	برن هزینه	ب
بخــش	خصــوص	دارد	و	بــا	توجــه	بــه	محرومیت	ســوادکوه	بــه	دلیل	
ــز	در	آن	 ــرمایه	گذاری	نی ــه	س ــل	ب ــاخت	ها،	می ــود	زیرس ــدم	وج ع
پاییــن	اســت	و	نمونــه	بــارز	ایــن	محرومیــت	آن	اســت	که	شــهرهای	
ایــن	شهرســتان	جــزو	آخریــن	شــهرهای	اســتان	بــود	که	گازرســانی	

شــدند.
ــاره	حــرف	 ــی	هم ــع	مال ــان،	مناب ــت	و	آرم ــان	واقعی ــل	می در	تقاب
نهایــی	را	می	گوینــد	و	در	ایــن	بیــن،	شــهرهای	کوچــک	بــا	درآمــد	
ــد	و	 پاییــن،	در	تأمیــن	نیازهــای	اولیــه	و	ضروریــات	خــود	می	دون
ــس	از	 ــر،	پ ــد	فزون	ت ــا	درآم ــر	ب ــهرهای	بزرگ	ت ــند	و	ش نمی	رس
ــی	و	 ــر	همچــون	زیبای ــه	امــور	ســطح	باالت ــات	ب گــذر	از		ضروری
منظــر	شــهری	می	اندیشــند	و	همیــن	امــر،	موجــب	جــذب	
ــوب،	 ــه	معی ــک	چرخ ــده	و	در	ی ــا	ش ــرای	آنه ــتر	ب ــرمایه	بیش س
شــهرهای	کوچــک	همــاره	در	واقعیت	هــای	تلــخ	درجــا	می	زننــد	
ــهر	 ــان	ش ــه	آرم ــد	و	ب ــی	می	کنن ــزرگ	درآمدزای ــهرهای	ب و	ش

ــوند. ــر	می	ش ــش	نزدیکت ــور	خوی متص
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پل سفید؛ شهر پله ها

 غفلت از برند گردشگری پله ها
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داســتان 80 ســاله ســرقت سرســرباز  
هخامنشــی بــا بازگشــت آن بــه ایــران 
رســید. پایــان  بــه 
یــک  جــاری  ســال  مــاه  مــرداد 
ــه  ــم داد ک ــورک حک ــی در نیوی قاض
ــال  ــه 80 س ــی ک ــرباز هخامنش سرس
ــار  ــود ب ــوده شــده ب ــران رب ــل از ای قب

دیگــر بــه ایــن کشــور بازگــردد.

ــر	 ــد	کــه	دفت ــر	ســال	2۰۱۷	رســانه	هــا	گــزارش	کردن 2۱	اکتب
ــا	پلیــس	 ــورک	همــراه	ب دادســتان	منطقــه	منهتــن	شــهر	نیوی
ــه	توقیــف	یــک	نقــش	برجســته	هخامنشــی	 محلــی	موفــق	ب
در	نمایشــگاه	هنرهــای	زیبــای	اروپایــی	در	نیویــورک	شــد	کــه	
ــرت	 ــام	»روب ــه	ن ــدن	ب ــری	ســاکن	لن ــک	دالل	هن از	ســوی	ی
ِویــس«	بــا	قیمــت	۱.2	میلیــون	دالر	بــه	فــروش	گذاشــته	شــده	

ــود. ب
امــا	ماجــرای	ســرقت	سرســرباز	هخامنشــی	چــه	بــود.	بــر	ایــن	
اســاس	حمیــد	فدایــی	مدیــر	پایــگاه	میــراث	جهانــی	پارســه	-	
پاســارگاد	ماجــرای	ســرقت	سرســرباز	هخامنشــی	کــه	مربــوط	

بــه	۸۰	ســال	قبــل	اســت	را	تشــریح	کــرد.
وی	گفــت:	سرســرباز	هخامنشــی	مربــوط	به	تــاالر	شــمالی	کاخ	

شوراســت	کــه	۸۰	ســال	قبــل	بــه	ســرقت	رفتــه	بود.
ــوی	 ــه	از	س ــی	ک ــی	کاوش ــال	۱۹۳2	ط ــزود:	در	س ــی	اف فدای
ــاالر	 ــن	بخــش	از	ت ــار	در	ای ــن	ب ــرای	اولی ــیکاگو	ب موسســه	ش

ــد. ــه	دســت	آم ــته	ب ــوش	برجس ــن	نق ــد،	ای ــام	ش انج
ــن	نقــش	برجســته	ســرقت	شــده	 ــه	اینکــه	ای ــا	اشــاره	ب وی	ب
ابعــادش	5۰	ســانتی	متــر	بــوده،	ادامــه	داد:	از	ســال	۱۹۳2	یعنــی	
ــن	 ــال	۱۹۳۶	ای ــا	س ــته	ت ــش	برجس ــن	نق ــف	ای ــان	کش از	زم

ــر	 ــوده	و	در	همــان	ســال	ب ــی	ب نقــش	برجســته	در	محــل	اصل
اســاس	گــزارش	های	رســمی	موسســه	شــرق	شناســی	کــه	کار	
کاوش	را	بــر	عهــده	داشــته	گــزارش	مــی	شــود	کــه	ایــن	نقــش	

برجســته	بــه	ســرقت	رفتــه	اســت.
ــا	 ــت:	ب ــارگاد	گف ــه	-	پاس ــی	پارس ــراث	جهان ــگاه	می ــر	پای مدی
ــر	جســته	موضــوع	از	ســوی	 ــن	نقــش	ب ــه	ســرقت	ای توجــه	ب
ایــن	مرکــز	بــه	وزیــر	وقــت	فرهنــگ	و	آمــوزش	ایــران	گــزارش	
ــه	 مــی	شــود	و	بدیــن	ترتیــب	ســرقت	ایــن	نقــش	برجســته	ب

صــورت	رســمی	اعــالم	مــی	شــود.
ــا	ســال	۱۹5۰	یعنــی	۱۴	ســال	 وی	اظهــار	کــرد:	از	آن	زمــان	ت
بعــد	از	گــزارش	مفقــودی	هیــچ	اطالعــی	پیرامــون	انتقــال	ایــن	
نقــش	برجســته	در	دســت	نیســت	تــا	اینکــه	در	ســال	۱۹5۰	این	
نقــش	برجســته	گویا	بــه	مــوزه	مونتــرال	کانــادا	اهــدا	می	شــود.
فدایــی	ادامــه	داد:	عــالوه	بــر	ایــن	بخــش	دیگــری	از	ایــن	نقش	
برجســته	کــه	در	مجــاورت	ایــن	نقــش	بــوده	به	مــوزه	تورنتــو	در	
کانــادا	اهــدا	مــی	شــود	کــه	در	ایــن	رابطــه	اطالعاتــی	در	دســت	

. نیست
ــوزه	 ــال	2۰۱۱	در	م ــا	س ــی	ت ــرباز	هخامنش ــزود:	سرس وی	اف
مونتــرال	کانــادا	بــوده	و	حتــی	چندیــن	بــار	در	نمایشــگاه	هــای	
ــا	اینکــه	در	ســال	 ــرار	داده	شــده	ت ــد	ق ــف	در	معــرض	دی مختل
2۰۱۱	از	مــوزه	مونتــرال	ســرقت	مــی	شــود	و	یــک	ســال	بعــد	

ــه	طــور	رســمی	اعــالم	مــی	شــود. موضــوع	ســرقت	ب
مدیــر	پایــگاه	میــراث	جهانــی	پارســه	-	پاســارگاد	گفــت:	بعــد	
از	اعــالم	رســمی	ســرقت،	ایــن	نقــش	برجســته	در	نمایشــگاه	
هــای	مختلــف	از	جملــه	نمایشــگاه	هــای	لنــدن،	هلنــد	و...	بــه	
نمایــش	گذاشــته	شــده	تــا	اینکــه	در	ســال	2۰۱۷	کســانی	کــه	
ایــن	نقــش	برجســته	را	داشــته	انــد	از	طریــق	یــک	وب	ســایت	

ــد. ــرار	مــی	دهن آن	را	در	معــرض	حــراج	ق

ــوده،	 ــورک	ب ــایت	در	نیوی ــن	وب	س ــه	ای ــان	اینک ــا	بی ــی	ب فدای
ادامــه	داد:	بــه	محــض	اطــالع	از	ایــن	موضــوع	از	طریــق	قانونی	
ایــن	مســئله	پیگیــری	و	اعــالم	شــد	کــه	ایــن	نقــش	برجســته	
مربــوط	بــه	ایــران	اســت	از	ایــن	رو	از	ســوی	ریاســت	جمهــوری	
و	وزارت	امــور	خارجــه	و	مرکــز	الهــه	ایــن	پرونــده	حقوقــی	بــه	

جریــان	افتــاد.
وی	اظهــار	کــرد:	بــا	پیگیــری	هــای	صــورت	گرفتــه	دادگاهــی	
در	نیویــورک	در	مردادمــاه	ســال	جــاری	حکــم	بــه	تحویــل	ایــن	
نقــش	برجســته	بــه	ایــران	داده	و	مقدمــات	آن	نیــز	انجــام	شــده	

اســت.
ــاره	 ــا	اش ــارگاد	ب ــه	-	پاس ــی	پارس ــراث	جهان ــگاه	می ــر	پای مدی
بــه	اینکــه	ایــن	نقــش	برجســته	بــه	نماینــده	دائمــی	ایــران	در	
ــس	از	 ــم	پ ــه	طــور	حت ــت:	ب ــل	شــد،	گف ــل	تحوی ــازمان	مل س
انتقــال	ایــن	نقــش	برجســته	بــه	ایــران	ایــن	اثــر	ارزشــمند	بــه	

تخــت	جمشــید	منتقــل	مــی	شــود.
وی	گفــت:	بــه	دنبــال	آن	هســتیم	کــه	این	نقــش	برجســته	را	در	
همــان	محلــی	کــه	بــه	ســرقت	رفتــه	نصــب	کنیــم	و	بــه	طــور	
حتــم	در	آینــده	ای	نزدیک	سرســرباز	هخامنشــی	در	جــای	اصلی	

نصــب	مــی	شــود.

داستان 80 ساله سرسرباز هخامنشی

 سرباز در محل اصلی خود نصب می شود

هادی فتحی
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میـراث ایــران

ماجــرای صــف کشــی لودرهــا در   
عرصــه بنــای تاریخــی نــور محــال 
برج هــای  ســاخت  بــرای  همــدان 
دوقلــو بــا تــاش فعــاالن مدنــی و 
ــاید  ــا ش ــد ت ــف ش ــگاران متوق خبرن
ایــن بــار تــاش هــا بــرای حفــظ یــک 
واقــع شــود. موثــر  تاریخــی  اثــر 

چنــدی	قبــل	ساخت	وســاز	برج	هــای	دوقلــوی	همــدان	
درســت	در	عرصــه	یــک	بنــای	تاریخــی	ثبــت	ملــی	شــده	کــه	
ــدان	 ــردم	هم ــتی	م ــت	بهداش ــدف	امنی ــار	باه ــر	دوره	قاج اواخ
ساخته	شــده	بــود	کار	را	به	جایــی	رســاند	تــا	فعــاالن	مدنــی	

ــد. ــان	دهن ــش	نش ــاق	واکن ــن	اتف ــه	ای ــبت	ب نس
ــور	 ــای	تاریخــی	ن ــا	در	عرصــه	بن ــرای	صــف	کشــی	لودره ماج
محــال	همــدان	درســت	در	همــان	روزهایــی	رســانه	ای	شــد	کــه	
همــدان	میزبــان	برپایــی	افتتاحیــه	رویــداد	همــدان2۰۱۸	پایتخت	
ــازمان	 ــئوالن	س ــود	و	مس ــیایی	ب ــورهای	آس ــگری	کش گردش
میــراث،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	کشــور	نیــز	در	ایــن	مراســم	

حضــور	داشــتند.

ــرای حفاظــت از  ــو ب توقــف ســاخت برج هــای دوقل
بنــای تاریخــی نــور محــال 

در	پــی	ایــن	اتفــاق	پرویــز	پرســتویی	و	امیــر	شــهاب	رضویــان	2	
ســینماگر	ایرانــی	در	همــان	روزهــا	بــه	ایــن	اقــدام	واکنش	نشــان	
دادنــد	و	در	نامــه	ای	از	مســئوالن	شــهر	همــدان	درخواســت	کردند	
کــه	ســاخت	برج	هــای	دوقلــو	را	بــرای	حفاظــت	از	بنــای	تاریخــی	

نــور	محــال	متوقــف	کننــد.
در	نامــه	پرویــز	پرســتویی	و	امیــر	شــهاب	رضویــان	بــه	نیکبخــت،	
ــرکل	 ــر	مدی ــدان،	مالمی ــهردار	هم ــی	ش ــدان،	صوف ــتاندار	هم اس
پیمــان	 و	 همــدان	 گردشــگری	 و	 صنایع	دســتی	 میــراث،	
ــه،	مدیــرکل	کمیتــه	امــداد	اســتان	همــدان	آمــده	اســت:	 ترکمان
»همان	طــور	کــه	مســتحضر	هســتید،	چنــدی	اســت	در	عرصــه	
ــرواز،	 ــارک	پ ــا	پ ــور	محــال	ی ــه	عمــارت	تاریخــی	ن ــم	اولی و	حری
ــه	 ــاًل	ب ــه	عم ــت	ک ــده	اس ــرج	آغازش ــا	2	ب ــک	ی ــاز	ی ساخت	وس
ایــن	بنــای	ارزشــمند،	امــکان	توســعه	فضــای	ســبز	و	منظــر	آن	

ــاند.« ــد	رس ــیب	خواه آس
ایــن	2	ســینماگر	ایرانــی	در	نامــه	خــود	تأکیــد	کــرده		بودنــد:	»بــا	
ــایر	ادارات،	 ــهرداری	و	س ــوی	ش ــادره	از	س ــوز	ص ــه	مج ــه	ب توج
بهتــر	اســت	عــالوه	بــر	منافــع	عمــوم	مــردم	و	آینــدگان،	منافــع	
مالــک	زمیــن	نیــز	در	نظــر	گرفتــه	و	بــا	تهاتــر،	زمیــن	دیگــری	به	

کمیتــه	امــداد	واگــذار	شــود.«
ــه	 ــود	ب ــه	خ ــان	در	نام ــهاب	رضوی ــر	ش ــتویی	و	امی ــز	پرس پروی
ــوان	 ــد:	»مــا	به	عن مســئوالن	اســتان	همــدان	اعــالم	کــرده	بودن
دوســتداران	میــراث	فرهنگــی	ایــن	کهــن	شــهر،	خواهشــمندیم	با	
توجــه	بــه	اینکــه	همــدان	به	عنــوان	پایتخت	گردشــگری	آســیا	در	
ــاز	 ــن	ساخت	وس ــف	ای ــه	توق ــده،	نســبت	ب ــال2۰۱۸	معرفی	ش س
دســتور	الزم	را	صــادر	فرماییــد	تــا	از	یــک	اثــر	تاریخــی	و	جاذبــه	

گردشــگری	مهــم	حفاظــت	شــود.«
امــا	پیگیری	هــا	از	شــهرداری	همــدان	در	مــورد	ماجــرای	ســاخت	
ــال	 ــه	س ــرد	ک ــدان	مشــخص	ک ــهر	هم ــو	در	ش ــای	دوقل برج	ه
ــا	 ــت	ب ــدان،	موافق ــاده5	در	هم ــیون	م ــه	کمیس ــته	در	جلس گذش
ــای	 ــک	بن ــم	درجه	ی ــو	در	عرصــه	و	حری ــای	دوقل ــاخت	برج	ه س

ــور	محــال	اعالم	شــده	اســت. ــی	شــده	ن ــت	مل تاریخــی	ثب
ــوزان	 ــگاران	و	دلس ــی	و	خبرن ــاالن	مدن ــاق	فع ــن	اتف ــی	ای در	پ
ــا	 ــا	ب ــدند	ت ــت	به	کار	ش ــر	دس ــدان	باردیگ ــی	هم ــراث	فرهنگ می
اقدامــی	به	موقــع	مانــع	تخریــب	حریــم	ایــن	اثــر	تاریخــی	شــوند.
ــه	همیــن	جــا	ختــم	نشــد	و	پــس	از	تالش	هــای	 امــا	موضــوع	ب
ــراث	فرهنگــی	اســتان	 ــی	و	دوســتداران	می ــاالن	مدن ــراوان	فع ف
بــرای	توقــف	ســاخت	2	بــرج	در	محوطــه	عمــارت	تاریخــی	نــور	

ــن	 ــا	ای ــی	ب ــهروندان	همدان ــر	از	ش ــی	۴۰۰	نف ــال	و	همراه مح
موضــوع	در	قالــب	نوشــتن	نامــه	ای	بــه	پرویــز	پرســتویی	و	امیــر	
ــا	 ــن	برج	ه ــاخت	ای ــف	س ــتار	توق ــه	خواس ــان	ک ــهاب	رضوی ش
بودنــد	و	تعــدادی	از	اعضــای	شــورای	شــهر	نیــز	از	امضاکننــدگان	
ایــن	نامــه	هســتند،	اســتاندار	در	نامــه	ای	بــه	معــاون	عمرانــی	خود	
و	شــهرداری	دســتور	بررســی	موضــوع	را	صــادر	کــرد	و	قــرار	شــد	
تــا	اعــالم	نتیجــه	نهایــی،	ســاخت	ایــن	برج	هــا	متوقــف	شــود	امــا	
صبــح	دیــروز	لودرهــای	پیمانــکار	بــه	جــان	محوطــه	نــور	محــال	

ــد. ــاز	کردن ــان	آغ ــا	قطــع	درخت ــد	و	کار	ساخت	وســاز	را	ب افتادن

ــور محــال فعــاًل  ساخت وســاز در عرصــه عمــارت ن
متوقــف شــد

ــده	در	 ــاد	ش ــانه	ای	ایج ــوج	رس ــی	م ــاس	و	در	پ ــن	اس ــر	همی ب
زمینــه	ضــرورت	حفــظ	حریــم	بناهــای	تاریخــی	رئیــس	شــورای	
شــهر	همــدان	از	محوطــه	مــورد	بحــث	بازدیــد	کــرد	کــه	در	ایــن	

ــد	دســتور	توقــف	کار	را	صــادر	کــرد. بازدی
کامــران	گــردان	کــه	ظهــر	ســه	شــنبه	ســوم	مهرمــاه	از	ایــن	
محوطــه	بازدیــد	کــرد؛	گفــت:	اعضــای	شــورا	برســاخت	و	ســاز	
ــل	 ــوده	و	وارد	عم ــاس	ب ــال	حس ــور	مح ــارت	ن در	عرصــه	عم
ــودن	 ــی	ب ــوع	و	تاریخ ــت	موض ــه	اهمی ــه	ب ــا	توج ــدند	و		ب ش
ــد	اعضــای	شــورا،	از	برج	ســازی	 ــا	تأکی ــور	محــال	ب عمــارت	ن
ــن	 ــا	تعیی ــال	ت ــور	مح ــارت	ن ــه	عم ــاز	در	عرص و	ساخت	وس

ــد. ــری	ش ــی	جلوگی ــف	نهای تکلی
ــال	 ــرواز	در	س ــارک	پ ــن	پ ــد:	زمی ــادآور	ش ــردان	ی ــران	گ کام
ــه	شــهرداری	 ــی)ره(	ب ــام	خمین ــداد	ام ــه	ام ۱۳۸۴	از	طــرف	کمیت
واگذارشــده	بــود	کــه	ســاخت	پــارک	از	ســال	۸۶	آغاز	شــد	و	ســال	
ــه	ای	 ــن	مصوب ــی	زمی ــرای	مابق ــج	ب ــاده	پن ــیون	م ۹۰	در	کمیس
بــرای	کمیتــه	امــداد	صادرشــده	و	میــراث	فرهنگــی	نیــز	موافقــت	
کــرده	اســت؛	امــا	اکنــون	اعضــای	شــورا	نیــز	مخالــف	ســاخت	در	

ــاارزش	هســتند. ایــن	عرصــه	ب
ــق	 ــا	تواف ــر	را	ب ــن	موردنظ ــوان	زمی ــه	می	ت ــان	اینک وی	بابی
کمیتــه	امــداد	بــه	پــارک	پــرواز	الحــاق	کــرد،	افــزود:	بــا	توجــه	
ــی	 ــال	و	تاریخ ــور	مح ــارت	ن ــت	عم ــیت	و	اهمی ــه	حساس ب
ــکان	 ــن	م ــاز	در	ای ــری	از	ساخت	وس ــرای	جلوگی ــا،	ب ــودن	بن ب

ــا	 ــهرداری	ب ــا	در	ش ــورا	ی ــن	ش ــت	در	صح ــتین	فرص در	نخس
حضــور	اعضــای	شــورا،	شــهردار	و	ذینفعــان	زمیــن،	جلســه	ای	
ــات	 ــوارد،	تصمیم ــی	م ــن	بررس ــا	ضم ــد	ت ــد	ش ــزار	خواه برگ

ــود. ــاذ	ش ــتی	اتخ درس
رئیــس	شــورای	شــهر	همــدان	تأکیــد	کــرد:	شــهرداری	
ــی،	 ــراث	فرهنگ ــازمان	می ــا	س ــه	ای	ب ــکیل	جلس ــا	تش ــد	ب بای
صنایع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	نظریــه	قطعــی	ایــن	ارگان	
را	دریافــت	کنــد	زیــرا	ایــن	مهــم	درنهایــت	بــر	عهــده	میــراث	

ــت. ــی	اس فرهنگ
وی	ادامــه	داد:	بایــد	هــر	چــه	ســریع	تر	نســبت	بــه	تعییــن	تکلیــف	
ــای	 ــم	بن ــا	ه ــود	ت ــاذ	ش ــات	مقتضــی	اتخ ــن،	تصمیم ــن	زمی ای
تاریخــی	حفــظ	و	حریــم	آن	رعایــت	شــده	و	هــم	منافــع	مالــک	

حفــظ	شــود.
ــای	 ــن	مجــاور	بن ــا	ساخت	وســاز	در	زمی ــد	اســت:	ب ــردان	معتق گ
نــور	محــال،	قطعــاً	ایــن	عمــارت	تحــت	شــعاع	قرارگرفتــه	و	بنــا	
آســیب	خواهــد	دیــد	و	مــا	نیــز	مخالــف	ساخت	وســاز	هســتیم	کــه	
طبــق	دســتور	شــورای	شــهر	همــدان،	فعــاًل	شــهرداری	از	هرگونه	
ــا	 ــت	م ــا	درنهای ــرد	ام ــری	ک ــن	جلوگی ــن	زمی ساخت	وســاز	در	ای

تابــع	قانــون	هســتیم.
ــی	را	 ــل	قانون ــداد	مراح ــه	ام ــه	کمیت ــم	اینک ــت:	علی	رغ وی	گف
طــی	کــرده،	بــا	تشــکیل	جلســه	و	توافقــات	ســعی	خواهیــم	کــرد	
بــه	نحو	مقتضــی	مــوارد	بررســی	و	تصمیــم	مناســبی	اتخاذ	شــود.
ــه	مســئوالن	 ــم	نشــد	و	بااینک ــه	اینجــا	خت ــم	موضــوع	ب ــاز	ه ب
شــهرداری	و	حفاظــت	میــراث	فرهنگــی	با	حضــور	در	محــل	مانع	
از	کار	شــدند	امــروز	ســخنگوی	شــورا	شــهر	بــا	انتشــار	پیامــی	در	
ــه	شــهروندان	 ــروه	هــای	فضــای	مجــازی	خطــاب	ب یکــی	از	گ
ــارج	از	 ــور	را	خ ــای	مذک ــاخت	برج	ه ــری	از	س ــی	جلوگی همدان

ــارات	شــورای	شــهر	دانســته	اســت. اختی
ــی	 ــار	تاریخــی	ســند	هویت ــال	آنچــه	مســلم	اســت؛	آث ــه	هرح ب
ماســت	و	درســت	اســت	کــه	مالکیــت	زمینــی	کــه	ایــن	روزهــا	
ــا	کمیتــه	امــداد	اســت	امــا	مالکیــت	معنــوی	 صحبتــش	اســت	ب
ــران	 ــردم	ای ــه	م ــه	هم ــق	ب ــور	محــال	متعل ــارت	تاریخــی	ن عم
ــه	 ــوق	هم ــه	حق ــاوز	ب ــه	آن	تج ــاز	در	محوط ــت	و	ساخت	وس اس

ــود. ــوب	می	ش ــران	محس ــردم	ای م

برج های دوقلو بر عمارت آمریکایی ها سایه می افکند

»نورمحال«حفظ شود
محمد قدیمی
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میـراث ایــران

فعـاالن صنایع دسـتی از مشـکاتی کـه   
بـه بهانـه نوسـانات نـرخ ارز بـه وجود 
بـازار،  رکـود  از  و  می گوینـد  آمـده 
افزایـش قیمـت مـواد اولیـه و کاهـش 
می نالنـد. مـردم  خریـد  قـدرت 

ــه	در	 ــی	ک ــرات	منف ــاب	و	تأثی ــع	آن	الته ــرخ	ارز	و	به	تب ــانات	ن نوس
ــز	 ــتی	نی ــوزه	صنایع	دس ــاالن	ح ــب	و	کار	فع ــر	کس ــته	ب ــازار	داش ب
ــر	اذعــان	فعــاالن	ایــن	حــوزه	 ــا	ب تأثیــر	گذاشــته	اســت	و	عمــاًل	بن

ــت. ــرده	اس ــد	ک ــتی	را	راک ــازار	صنایع	دس ب
صنایع	دســتی	در	ســال		»حمایــت	از	کاالی	ایرانــی«	می	توانــد	
ــه	 ــن	عرص ــاالن	ای ــور	و	فع ــرای	کش ــدی	ب ــع	درآم ــوان	منب به	عن
ــور	از	 ــاد	کش ــد	اقتص ــود	بای ــه	می	ش ــه	گفت ــور	ک ــد،	همان	ط باش
اقتصــاد	نفتــی	خــارج	شــود	همیــن	بــس	کــه	صنایع	دســتی	بهتریــن	
ــدون	نفــت	کشــور	باشــد	امــا	 ــرای	اقتصــاد	ب ــد	ب جایگزیــن	می	توان
ایــن	نــوع	نگرش	هــا	در	حــد	شــعار	و	ســخنرانی	باقی	مانــده	و	بــرای	
ــه	 ــتی	چ ــدات	صنایع	دس ــه	تولی ــی	من	جمل ــادرات	غیرنفت ــد	ص رش

ــت؟ ــه	اس ــی	انجام	گرفت اقدام
طبیعــی	اســت	اگــر	عملکــرد	مســئولین	اســتانی	و	کشــوری	در	حوزه	
حمایــت	از	صنایع	دســتی	مــورد	بررســی	قــرار	گیــرد	و	بــا	توجــه	بــه	
وضعیــت	بــازار	فــروش	و	شــرایط	کســب	و	کار	فعــاالن	ایــن	عرصــه	
ــد،	 ــی	نمی	گیرن ــل	قبول ــره	قاب ــم	نم ــم	می	بینی ــرار	دهی ــر	ق را	مدنظ
ــه	در	 ــت	ک ــور	نیس ــی	آن	ط ــه	ول ــز	انجام	گرفت ــی	نی ــه	اقدامات البت

ــد. ــر	باش ــتی	مؤث ــدات	صنایع	دس کســب	و	کار	و	صــادرات	تولی
ــازار	ملتهــب	 ــه	ب ــی	ک ــاالن	حــوزه	صنایع	دســتی	در	شــرایط	فعل فع
اســت	و	قیمــت	مــواد	اولیــه	به	صــورت	سرســام	آور	افزایــش	می	یابــد	
انتظــار	دارنــد	تــا	در	تأمیــن	مــواد	اولیــه	مــورد	مســاعدت	قــرار	گیرند،	
ایــن	در	حالــی	اســت	بررســی	های	اولیــه	نشــان	می	دهــد	وضعیــت	
ــت	 ــار	می	رف ــه	انتظ ــور	ک ــتی	کاران	آن	ط ــب	و	کار	صنایع	دس کس

خــوب	نیســت	و	نیــاز	بــه	اقــدام	اورژانســی	دارنــد.
ــرف	 ــت	ح ــتی	اس ــاالن	صنایع	دس ــت	فع ــخن	از	حمای ــی	س وقت
ــرای	شــانه	 ــه	میــان	می	آیــد	و	گاهــاً	متولیــان	ب خریدهــای	مــردم	ب
ــی	را	 ــت	از	صنایع	دســتی	کار	اصل ــد	در	حمای ــردن	می	گوین ــی	ک خال

ــد! ــد	انجــام	دهن مــردم	بای
ــا	 ــت	ی ــی	اس ــار	مردم ــی	اقش ــور	از	تمام ــا	منظ ــان	آی ــن	می 	در	ای
ــر	 ــی	اگ ــه	حت ــد	جامع ــار	کم	درآم ــاً	اقش ــه؟	یقین ــه	جامع ــر	مرف قش
ــتی	را	 ــدات	صنایع	دس ــد	تولی ــوان	خری ــند	ت ــم	باش ــد	ه عالقه	من
نخواهنــد	داشــت	چــون	افزایــش	قیمــت	مــواد	اولیــه	زمینــه	افزایش	
قیمــت	تولیــد	نهایــی	را	فراهــم	می	کنــد	و	از	طرفــی	دیگــر	نیز	قشــر	
ــس	 ــد	پ ــی	بازمانده	ان ــای	زندگ ــن	هزینه	ه ــود	در	تأمی ــد	خ کم	درآم

حتمــاً	منظــور	از	حمایــت	مــردم،	قشــر	پردرآمــد	اســت.
ــه	وضعیــت	فعــاالن	 از	این	هــا	گذشــته	در	ایــن	گــزارش	مختصــر	ب
ــادآوری	 ــا	ی ــم	ت ــا	پرداخته	ای ــتی	و	مشــکالت	آن	ه ــوزه	صنایع	دس ح
ــی	را	 ــر	و	فرهنــگ	ایران کنیــم	کــه	صنایع	دســتی	ضمــن	اینکــه	هن
ــن	 ــدات	ای ــادرات	تولی ــه	ص ــه	ب ــه	توج ــذارد	بلک ــش	می	گ ــه	نمای ب

ــد. ــته	باش ــد	ارزآوری	داش ــه	می	توان عرص

ــل  ــتی حداق ــاالن صنایع دس ــئوالن از فع ــت مس حمای
معنــوی باشــد

ــر	 ــتان	اه ــتی	شهرس ــگاه	صنایع	دس ــر	آموزش ــی	فرضــی	مدی مجتب
اظهــار	کــرد:	نبــود	کــوره	ســفال	پزی،	افزایــش	چنــد	برابــری	مــواد	
اولیــه	صنایع	دســتی	و	به	تبــع	آن	افزایــش	قیمــت	تولیــدات،	کاهــش	
قــدرت	خریــد	مــردم،	فراهم	ســازی	زمینــه	بــرای	صــادرات	و	حضــور	
از	 بین	المللــی	 نمایشــگاه	های	 تولیدکننــدگان	صنایع	دســتی	در	

ــت. ــتی	اس ــوزه	صنایع	دس مشــکالت	ح
وی	بــا	اشــاره	به	اینکــه	فعالیــت	در	عرصــه	صنایع	دســتی	در	شــرایط	
ــوزه	 ــت	در	ح ــزود:	فعالی ــان	آور	اســت،	اف ــی	بســیار	ســخت	و	زی فعل
صنایع	دســتی	عــالوه	بــر	آرامشــی	کــه	دارد	بلکــه	هنــر	و	خالقیــت	

ــد. ــکوفا	می	کن ــرد	را	ش ف
مدیــر	آموزشــگاه	صنایع	دســتی	شهرســتان	اهــر	ادامــه	داد:	بــا	
این	کــه	از	دغدغه	هــا	و	گســتردگی	حــوزه	فعالیــت	مســئوالن	

اطــالع	داریــم	هیــچ	گاه	ســعی	نکردیــم	تــا	خودمــان	را	بــه	
مســئوالن	تحمیــل	کنیــم	و	بگوییــم	ســهم	مــا	از	جامعــه	چیســت؟	
ــوی	 ــت	معن ــی	و	عدم	حمای ــه	بی	محل ــم	ک ــدر	بگوی ــی	همین	ق ول

هنرمنــدان	صنایع	دســتی	را	منــزوی	می	کنــد.
فرضــی	از	گســترش	آموزش	هــای	صنایع	دســتی	در	روســتاهای	
ــه	 ــئوالن	ب ــم	مس ــار	نداری ــت:	انتظ ــر	داد	و	گف ــر	خب ــتان	اه شهرس
ــن	کاری	 ــا	حداقل	تری ــد	ام ــول	بدهن ــاالن	حــوزه	صنایع	دســتی	پ فع

ــت. ــوی	اس ــت	معن ــد	حمای ــام	دهن ــد	انج ــه	می	توانن ک
وی	بــا	تأکیــد	بــر	لــزوم	حمایــت	معنــوی	و	خریــد	تولیــدات	فعــاالن	
حــوزه	صنایع	دســتی	گفــت:	اخیــراً	از	فرماندار	شهرســتان	درخواســت	
کردیــم	تــا	از	مــا	حمایت	کننــد	و	ایشــان	نامــه	ای	بــه	ادارات	نوشــتند	
ــد	 ــم	تأکی ــفانه	علی	رغ ــی	متأس ــگزارم	ول ــت	سپاس ــن	باب ــه	از	ای ک
فرمانــدار	متأســفانه	حتــی	مــوردی	همــکاری	از	ادارات	دولتــی	

ندیده	ایــم.

افزایــش قیمــت مــواد اولیــه مشــکلی جــدی در 
صنایــع دســتی

فرضــی	اضافــه	کــرد:	در	آموزشــگاه	صنایع	دســتی	اهــر	پانــزده	رشــته	
صنایع	دســتی	تدریــس	و	حــدوداً	در	ســال	5۰۰	تــا	نزدیــک	بــه	۱۰۰۰	
هنرجــو	آمــوزش	می	بیننــد	ولــی	بــا	توجــه	بــه	مشــکالت	اقتصــادی	
عالقــه	مــردم	نســبت	بــه	شــرکت	در	کالس	هــای	آموزشــی	

ــده	اســت. ــر	ش ــتی	کمت صنایع	دس
مدیـر	آموزشـگاه	صنایع	دسـتی	شهرسـتان	اهـر	تأکیـد	کـرد:	وقتـی	
هنرجویـان	دوره	هـای	آموزشـی	را	در	آموزشـگاه	صنایع	دسـتی	اهـر	
سـپری	می	کننـد	صـدور	حکـم	هنرجویـان	از	سـوی	اداره	کل	میراث	
زمان	بـر	 آذربایجان	شـرقی	 گردشـگری	 و	 فرهنگـی،	صنایع	دسـتی	
اسـت	به	گونه	ای	کـه	ماه	ها	طول	می	کشـد	تـا	دسـتگاه	مربوطه	حکم	
هنرجویـان	را	در	رابطـه	بـا	پایان	دوره	آموزشـی	صادر	کنـد	این	امر	نیز	

موجـب	نارضایتـی	هنرجویان	می	شـود.
وی،	افزایــش	قیمــت	مــواد	اولیــه	تولیــدات	صنایع	دســتی	و	کاهــش	
قــدرت	خریــد	مــردم	را	از	دیگــر	موانــع	حــوزه	صنایع	دســتی	عنــوان	
کــرد	و	یــادآور	شــد:	متأســفانه	بایــد	بگویــم	شــاید	بیــش	از	5۰	درصد	
مــردم	اهــر	از	وجــود	آموزشــگاه	صنایع	دســتی	کــه	۱۱	ســال	قدمــت	
دارد	آشــنایی	ندارنــد	و	اکنــون	بــا	وجــود	مشــکالت	متعــددی	چــون	
کاهــش	تعــداد	هنرجویــان	و	افزایــش	مــواد	اولیــه،	اســترس	تأمیــن	

ــگاه	را	دارم. ــای	آموزش اجاره	به

عوامل رکود بازار صنایع دستی
شــاهین	کریمــی	فعــال	حــوزه	قلم	زنــی	کــه	۹	ســال	از	زمــان	آغــاز	
ــرایط	 ــت	و	ش ــذرد	از	وضعی ــتی	می	گ ــکارش	در	عرصــه	صنایع	دس ب
کاری	ایــن	روزهــا	می	گویــد:	بنــده	از	ســال	۸۸	بــر	حســب	عالقــه	ای	
ــغول	 ــتی	مش ــته	صنایع	دس ــی	از	رش ــوزه	قلم	زن ــه	ح ــتم	ب ــه	داش ک
ــر	 ــی	را	در	اه ــتین	کارگاه	قلم	زن ــال	۹۰	نخس ــده	ام	و	در	س ــه	کارش ب

ــدازی	کــرده	ام. راه	ان
ــون	 ــه	همچ ــواد	اولی ــت	م ــش	قیم ــه	افزای ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــذار	 ــز	تأثیرگ ــتی	نی ــدات	صنایع	دس ــازار	تولی ــر	ب ــس	ب ــات	م ملزوم
ــول	 ــال	در	ط ــور	مث ــت:	به	ط ــت،	گف ــته	اس ــدی	گذاش ــیاری	ب بس
ــان	 ــزار	توم ــت	2۰۰	ه ــه	قیم ــه	را	ب ــواد	اولی ــته	م ــال	های	گذش س
ــروش	 ــگام	ف ــر	روی	آن	هن ــی	ب ــا	قلم	زن ــم	و	ب ــداری	می	کردی خری
5۰	هــزار	تومــان	ســود	می	کردیــم	امــا	اکنــون	همــان	مــواد	اولیــه	را	
ــا	قیمــت	دو	برابــر	خریــداری	می	کنیــم	کــه	حتــی	نمی	توانیــم	2۰	 ب

ــم. ــود	کنی ــان	هم	س ــزار	توم ه
ــازار	 ــی	ب ــال	حــوزه	صنایع	دســتی	ادامــه	داد:	در	شــرایط	فعل ــن	فع ای
ــد	 ــه	و	خری ــا	افزایش	یافت ــن	مغازه	ه ــتی	در	ویتری ــت	صنایع	دس قیم
ــوزه	 ــاالن	ح ــتمزد	فع ــر	دس ــا	ب ــا	نه	تنه ــده	ام ــر	ش ــز	کمت ــردم	نی م

ــه	اســت. ــزوده	نشــده	بلکــه	کاهــش	هــم	یافت صنایع	دســتی	اف
ــواد	 ــد	م ــه	لحــاظ	تولی ــرخ	ارز	ب ــانات	ن ــان	اینکــه	نوس کریمــی	بابی
ــر	افزایــش	قیمــت	مــواد	اولیــه	 اولیــه	در	داخــل	کشــور	نمی	توانــد	ب
تأثیرگــذار	باشــد،	تصریــح	کــرد:	نکتــه	جالــب	اینجاســت	کــه	مــس	
از	اســتخراج	تــا	تبدیــل	کنســانتره	بــه	مــس	در	داخــل	کشــور	انجــام	
می	گیــرد	و	نیــازی	بــه	خــارج	نداریــم	ولــی	چــرا	قیمــت	مــواد	اولیــه	

ــت. ــخص	نیس ــد	مش ــش	می	یاب افزای
وی،	بیمــه	فعــاالن	حــوزه	صنایع	دســتی	را	از	دیگــر	مشــکالت	ایــن	
قشــر	عنــوان	کــرد	و	گفــت:	فعــاالن	حــوزه	صنایع	دســتی	بــه	لحــاظ	
ــدام	 ــراث	فرهنگــی	اق ــازمان	می ــم	و	س ــی	داری ــد	اندک ــه	درآم این	ک
بــه	خصوصــی	نکــرده	تــا	بــه	حــال	نه	تنهــا	بنــده	بلکــه	هیچ	یــک	از	
همــکاران	نتوانســته	اند	تحــت	پوشــش	بیمــه	قــرار	بگیرنــد	و	فعالیت	
در	حــوزه	تنهــا	محــدود	بــه	یــک	دوره	از	جوانــی	اســت	و	در	مقطعــی	

ــر	نیســت. ــی	امکان	پذی ــت	در	عرصــه	قلم	زن فعالی
ایــن	فعــال	حــوزه	صنایع	دســتی	تأکیــد	کــرد:	تــا	چنــد	ســال	گذشــته	
در	کارگاه	قلم	زنــی	شــش	نفــر	مشــغول	بــه	کار	بودنــد	به	طــوری	کــه	
سفارشــات	آن	قــدر	خــوب	کــه	از	صبــح	تــا	دیــر	وقــت	مشــغول	بــکار	
بودیــم	امــا	اکنــون	بــا	افــت	بــازار	خریــد	و	فــروش	تنهــا	دو	نفــر	در	

فعاالن صنایع دستی در گیرودار مشکالت
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کارگاه	مشــغول	هســتیم.

خریــد تولیــدات صنایع دســتی بومــی از ســوی مــردم نوعــی 
حمایــت اســت

مجیــد	کارگــر	یکــی	دیگــر	از	فعــاالن	حــوزه	صنایع	دســتی	گفــت:	بــه	نظــر	
بنــده	فعالیــت	در	برخــی	رشــته	های	صنایع	دســتی	نیــازی	بــه	ســرمایه	کالن	
آن	چنانــی	نــدارد	و	بــازار	هــدف	مــا	در	فــروش	تولیــدات	صنایع	دســتی	عمدتــًا	
ــت	 ــازار	و	معیش ــت	ب ــه	از	وضعی ــت	چراک ــتان	ها	و	شهرستان	هاس ــایر	اس س
مــردم	اهــر	اطــالع	کافــی	داریــم	بــه	همیــن	خاطــر	ســعی	کرده	ایــم	تــا	بــرای	
اینکــه	کســب	و	کارمــان	راکــد	نمانــد	بیشــتر	بــه	بازاریابی	خــارج	از	شهرســتان	

توجــه	کنیــم.
ــا	 ــن	مهــم	دســت	یافته	ایم	ت ــه	ای ــزود:	در	طــول	یــک	ســال	گذشــته	ب وی	اف
ســازمان	ها	و	نهادهایــی	کــه	قصــد	دارنــد	در	مراســمات	و	برنامه	هــای	تجلیــل	
ــد	در	 ــتفاده	کنن ــز	اس ــوان	جوای ــتی	به	عن ــدات	صنایع	دس ــد	از	تولی ــه	دارن ک
همیــن	راســتا	سفارشــاتی	هــم	از	اقصی	نقــاط	کشــور	داشــتیم	و	ایــن	موفقیت	
ــی	 ــبکه	های	اجتماع ــازی	و	ش ــای	مج ــی	فض ــی	و	بازاریاب ــق	معرف را	از	طری

ــم. ــب	کرده	ای کس
ایـن	فعـال	حـوزه	صنایع	دسـتی	با	اشـاره	بـه	اینکـه	اسـتفاده	مـردم	از	تولیدات	
صنایع	دسـتی	ایرانـی	به	جـای	تولیـدات	چینـی	نیـاز	بـه	فرهنگ	سـازی	دارد،	
گفت:	خوشـبختانه	برخی	از	ادارات	دولتی	در	مراسـمات	از	تولیدات	صنایع	دستی	
به	عنـوان	هدایـا	اسـتفاده	می	کننـد	و	بـا	توجـه	بـه	اینکـه	سـال	جاری	به	عنوان	
سـال	حمایـت	از	کاالی	ایرانـی	نام	گـذاری	شـده	امیدواریـم	مـردم	حداقـل	در	
حمایـت	از	فعـاالن	حـوزه	صنایع	دسـتی	از	تولیـدات	این	قشـر	خریـداری	کنند.
کارگــر	بابیــان	اینکــه	قیمــت	مــواد	اولیــه	تولیــدات	صنایع	دســتی	در	مقایســه	
ــث	 ــت:	در	بح ــت،	گف ــته	اس ــری	داش ــد	براب ــش	چن ــته	افزای ــال	گذش ــا	س ب
ــان	 ــد	چــوب	درخت ــی	در	خری ــع	چوب ــازک	کاری	صنای ــرای	ن ــن	چــوب	ب تأمی
بومــی	مــدام	شــاهد	افزایــش	قیمــت	هســتیم	و	به	عبارتی	دیگــر	تأمیــن	مــواد	
اولیــه	بــرای	فعــاالن	حــوزه	صنایع	دســتی	کاری	بســی	دشــوار	و	ســخت	شــده	

اســت.
ــی	 ــش	و	معرف ــرای	عرضــه،	نمای ــی	ب ــر	محل ــهر	اه ــرد:	در	ش ــه	ک وی	اضاف
مســتقیم	تولیــدات	صنایع	دســتی	نداریــم	شــاید	همیــن	باعــث	شــده	تــا	اغلب	
بــه	اهمیــت	صنایع	دســتی	پــی	نبرنــد	امــا	مــا	بیــکار	ننشســتیم	و	تولیــدات	را	از	
طریــق	فضــای	مجــازی	بــه	ســایر	مــردم	اســتان	ها	و	شهرســتان	ها	معرفــی	

کردیــم.
	

برپایی بازارچه دائمی صنایع دستی در شهرستان اهر
ایـن	فعـال	حـوزه	صنایع	دسـتی	بـا	تأکیـد	بـر	اینکـه	برپایـی	بازارچـه	دائمـی	
صنایع	دسـتی	در	شهرسـتان	اهـر	همیشـه	در	حد	حرفـی	باقی	مانـده	و	پیگیری	
نشـده	اسـت،	گفـت:	برپایـی	بازارچـه	دائمـی	صنایع	دسـتی	در	شهرسـتان	اهر	
همـواره	در	جشـنواره	ها،	مراسـمات،	رقابت	هـای	انتخاباتی	و	...	مطرح	می	شـود	
و	بـه	نظـر	بنـده	راهـکار	عملـی	خوبی	نیسـت	کـه	مـا	در	اهـر	بازارچـه	دائمی	
صنایع	دسـتی	داشـته	باشـیم	چون	فعاالن	این	حوزه	مجبور	هسـتند	تا	دسـت	از	

کار	و	تـالش	کشـیده	و	در	عرفـه	یـا	محل	نمایشـگاه	حضـور	یابند.
ــی	و	 ــد	در	معرف ــه	می	توان ــکاری	ک ــن	راه ــرد:	بهتری ــان	ک ــر	خاطرنش کارگ
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــد	ای ــر	باش ــر	ثم ــر	مثم ــتی	اه ــدات	صنایع	دس ــروش	تولی ف
نمایشــگاه	های	دوره	ای	و	در	بــازه	زمانــی	مشــخص	راه	انــدازی	کننــد	و	حداقــل	
می	تــوان	بــا	اســتقرار	کانکــس	یــا	محلــی	موقــت	تولیــدات	تمامــی	فعــاالن	
حــوزه	صنایع	دســتی	بــه	نمایــش	گذاشــته	شــود	و	حتمــاً	هــم	الزم	نیســت	که	

بــرای	هــر	هنرمنــد	یــک	غرفــه	برپــا	کننــد.
ــه	اینکــه	آن	طــور	کــه	انتظــار	مــی	رود	از	هنرمنــدان	عرصــه	 ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــد:	 ــادآور	ش ــود،	ی ــی	نمی	ش ــت	چندان ــر	حمای ــتان	اه ــتی	شهرس صنایع	دس
منظــور	از	حمایــت	تنهــا	بــه	دولــت	ختــم	نمی	شــود	بلکــه	بخشــی	از	حمایــت	
ــر	 ــد	ب ــم	می	توان ــر	ه ــی	دیگ ــت	و	بخش ــده	دول ــر	عه ــتی	ب از	صنایع	دس
ــان	 ــردم	اصفه ــم	م ــال	بگوی ــور	مث ــه	به	ط ــی	این	ک ــد	یعن ــردم	باش ــده	م عه
در	خریدهــا	عمدتــاً	از	تولیــدات	بومــی	خودشــان	اســتفاده	می	کننــد	و	اگــر	ایــن	
فرهنــگ	در	اهــر	نیــز	حاکــم	شــود	یقینــاً	هنرمنــدان	پشــتوانه	ای	بــزرگ	بــه	

دســت	می	آورنــد.
بــا	همــه	ایــن	اوصــاف	امیدواریــم	تــا	شــاهد	حمایــت	عملــی	و	جــدی	مدیران	
اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	آذربایجان	شــرقی	از	
هنرمنــدان	صنایــع	دســتی	اســتان	و	بــه	خصــوص	شهرســتان	اهــر	کــه	قطب	
ــع	دســتی	در	اســتان	اســت،	باشــیم	و	ایــن	حمایــت	هــا	در	حــد	 تولیــد	صنای

شــعار	و	حــرف	باقــی	نمانــد.
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در    بندرگـز  گمـرک  تاریخـی  بنـای 
گلسـتان، کـه بیـش از یـک قـرن خود 
چشـم  امـروز  داشـته  نگـه  سـرپا  را 
امیـد بـه تخصیص اعتبـار دارد تـا مانع 
شـود. آن  ویرانـی  و  فراموشـی 

ــت	 ــتان	اس ــی	گلس ــق	تاریخ ــی	از	مناط ــز	یک ــتان	بندرگ شهرس
ــه	دلیــل	موقعیــت	اســتراتژیکی	و	جغرافیایــی	و	نقطــه	اتصــال	 و	ب
ســه	اســتان	گلســتان،	مازنــدران	و	ســمنان	همــواره	مــورد	عالقــه	
پادشــاهان،	بــزرگان	کشــور	و	حتــی	تجــار	خارجــی	بــود.	بــه	همین	
ــادر	و	قطــب	اقتصــادی	 ــن	بن ــی	از	بزرگتری ــوان	یک ــه	عن ــل	ب دلی
کشــور	محســوب	مــی	شــد.	ســاختمان	گمــرک	هــم	یــادگار	دوران	

ــن	منطقــه	اســت. ــی	تجــارت	در	ای طالی
در	شــهر	بندرگــز	وقتــی	از	مــردم	ســراغ	ســاختمان	گمــرک	را	مــی	
ــتان	را	 ــی	شهرس ــات	و	دارای ــت	آدرس	اداره	مالی ــدا	برای ــری	ابت گی
تشــریح	مــی	کننــد.	ســاختمانی	کــه	زمانــی	محــل	داد	و	ســتد	مردم	
ایــن	منطقــه	بــود	امــروز	در	حیــاط	ملکــی	کــه	مــی	گوینــد	متعلــق	
بــه	اداره	داراییســت	محصــور	شــده	اســت.	وقتــی	مقابــل	ایــن	بنای	
تاریخــی	مــی	ایســتی	شــکوه	و	عظمتــی	کــه	یــک	قــرن	آن	را	بــا	
ــا	وجــود	 ــگاه	داشــته،	مشــاهده	مــی	کنــی.	اینکــه	ســازه	ب خــود	ن
رطوبــت	منطقــه	و	بــدون	هیــچ	برنامــه	مرمتــی	هنــوز	ســرپا	مانده،	
مایــه	شــگفتی	اســت.	گویــی	ســماجت	ایــن	بنــا	بــرای	مانــدگاری،	

نقــل	تاریخــی	از	پیشــنیان	بــه	نســل	امــروز	اســت.
ــی	 ــه	م ــا	اینگون ــاخت	بن ــح	س ــران	در	توضی ــب	نظ ــی	صاح برخ
گوینــد	کــه	ســاختمان	گمــرک	بندرگــز	بــا	طــرح	و	نظــارت	کامــل	
ــه	 ــد	ک ــداث	ش ــی	اح ــال	۱2۸۱	شمس ــی	در	س ــین	بلژیک مهندس
ــت. ــرار	گرف ــرداری	ق ــره	ب ــورد	به ــم	م ــس	از	آن	ه ــه	پ بالفاصل

	
ســاختمان گمــرک قدیمــی تریــن بناهای تاسیســات 

بندری اســت
بــه	بــاور	ایــن	کارشناســان،	ســاختمان	گمــرک	در	حــال	حاضــر	از	
قدیمــی	تریــن	بناهــای	تاسیســات	بنــدری	ایــن	شــهر	اســت	کــه	
پــس	از	گذشــت	چندیــن	دهــه	از	عمــر	آن	همچنــان	از	اســتحکام	و	

مقاومــت	بســیار	خوبــی	برخــوردار	اســت	.
ــح	 ــی	در	توضی ــای	تاریخ ــار	و	بناه ــت	آث ــناس	مرم ــک	کارش ی
ویژگــی	هــای	ایــن	ســازه،	مــی	گویــد:	ســاختمان	تاریخــی	گمرک،	
بنایــی	آجــری	اســت	با	ضخامــت	دیــواره	های	۴۰	ســانتی	متــری	از	

جنــس	مــالت	ماســه	دریایــی	و	ســیمان	اســت.
ــه	 ــی	ب ــف	کرس ــا	دارای	ک ــد:	بن ــی	افزای ــتاقی	،	م ــان	باالرس احس
ارتفــاع	2۷۰	ســانتی	متــر	اســت	و	از	چهــار	طــرف	دارای	هواکــش	
ــه	 ــا	شــرایط	محیطــی	و	اقلیمــی	منطق ــازگاری	ب ــرای	س ــی	ب های

ســاخته	شــده	اســت.
وی	نقــش	ایــن	هواکــش	هــا	را	در	کوران	هــوا	بســیار	موثــر	ارزیابی	
مــی	کنــد	و	ادامــه	مــی	دهــد:	در	ســال	هــای	بعــد	از	تاســیس	برای	
ایــن	کــه	بتواننــد	بــه	طبقــه	همکف	بنــا	کاربــری	دهنــد	تمامــی	آن	

هواکــش	هــا	را	از	بیــن	بــرده	اند.
باالرســتاقی	مــی	افزایــد:	بنــا	دارای	پنجــره	هــای	متعــددی	اســت	

کــه	آن	هــم	نقــش	بســزایی	در	کــوران	هــوا	و	اســتفاده	مناســب	از	
نــور	طبیعــی	را	ایفــا	مــی	کننــد.

ــی	 ــد	و	م ــی	دان ــا	م ــرای	بن ــروری	ب ــاز	ض ــک	نی ــت	را	ی وی	مرم
افزایــد:	نیــاز	اســت	تــا	بــرای	پیشــگیری	از	تخریــب	ســازه،	هرچــه	
ســریعتر	مســئوالن	بــرای	بهســازی	و	مرمــت	ســاختمان	گمــرک	

ــد. ــدام	کنن اق
	

ساختمان گمرک نیازمند تخصیص 80 میلیون 
امــا	معــاون	میــراث	فرهنگــی	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	
ــازه	در	 ــن	س ــت	ای ــتان	از	مرم ــتان	گلس ــگری	اس ــتی	و	گردش دس
ســال	گذشــته	خبــر	مــی	دهــد	و	مــی	گویــد:	ســال	گذشــته	ایــن	

بنــا	تحویــل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	شــد.
ــرای	 ــان	ب ــون	توم ــغ	۳۰	میلی ــه	مبل ــان	اینک ــا	بی ــوت	ب ــارا	اخ س
مرمــت	بنــا	در	ســال	گذشــته	هزینــه	شــده،	مــی	افزایــد:	در	ســال	
جــاری	۸۰	میلیــون	تومــان	بــرای	مرمــت	ســازه	مصــوب	شــد	کــه	

البتــه	هنــوز	تخصیــص	نیافتــه	اســت.
ــی	 ــار	۸۰	میلیون ــص	اعتب ــس	از	تخصی ــد:	پ ــی	ده ــه	م وی	ادام
ــکان	 ــد	و	ام ــی	رس ــان	م ــه	پای ــروژه	ب ــن	پ ــت	ای ــال	کار	مرم امس

ــت. ــم	اس ــتفاده	از	آن	فراه اس
ــخص	 ــاختمان	مش ــری	س ــوز	کارب ــه	هن ــالم	اینک ــا	اع ــوت	ب اخ
نشــده،	مــی	افزایــد:	از	آنجایــی	کــه	اداره	میــراث	فرهنگــی	بندرگــز	
ــر	ایــن	اســت	کــه	کاربــری	ســازه	 ســرگردان	اســت	ترجیــح	مــا	ب

ــد. ــت،	اداری	باش ــس	از	مرم پ
ــری	 ــر	کارب ــتی	را	از	دیگ ــع	دس ــی	و	صنای ــناد	دارای ــوزه	اس وی	م
هــای	پیشــنهادی	ســاختمان	پــس	از	مرمــت	آن	اعــالم	مــی	کند	و	
مــی	گویــد:	تــا	زمــان	مرمــت	تکلیــف	کاربــری	بنــا	هــم	مشــخص	

خواهــد	شــد.
	

 اقدامــات میــراث فرهنگــی بیشــتر پاکســازی اســت 
تــا مرمــت 

درحالــی	کــه	معــاون	میــراث	فرهنگــی	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	
صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	از	تخصیــص	اعتبــار	و	مرمت	
ســاختمان	گمــرک	خبــر	مــی	دهــد	رئیس	شــورای	اســالمی	شــهر	
بندرگــز	معتقــد	اســت	کــه	بیشــتر	نــام	ایــن	اقــدام	میــراث	فرهنگی	

پاکســازی	اســت	تــا	مرمــت	بنــا.
ــی	راه	 ــراث	فرهنگ ــه	می ــان	اینک ــا	بی ــاهی	ب ــل	جهانش فاض
ــی	 ــرده،	م ــازی	ک ــن	و	بازس ــداز	ورودی	را	بت ــه	و	دســت	ان پل
ــز	 ــواره	هــای	ســاختمان	و	پنجــره	را	تمی ــد:	دوســتان	دی افزای
کردنــد	بــه	همیــن	خاطــر	بیشــتر	مــی	تــوان	اســم	پاکســازی	

ــت. را	گذاش
ــتان	 ــی	اس ــراث	فرهنگ ــندی	از	ورود	می ــار	خرس ــن	اظه وی	ضم
بــرای	مرمــت	قدیمــی	تریــن	بنــای	تاریخــی	بندرگــز،	مــی	افزایــد:	

کار	تــا	اینجــا	بــه	قــدری	بــزرگ	نبــوده	کــه	بــه	چشــم	بیایــد.
جهانشــاهی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	میــراث	فرهنگــی	اســتان	از	رونــد	
معمــول	عقبتــر	اســت،	ادامه	مــی	دهد:	ســال	گذشــته	صورتجلســه	
ــد	و	 ــی	منعق ــراث	فرهنگ ــی	و	می ــرکل	مالیات ــور	مدی ــا	حض ای	ب
تحویــل	میــراث	شــد	امــا	تاکنــون	اقدامــی	در	راســتای	آن	انجــام	

نشــده	اســت.
وی	مرمــت	و	بهســازی	بناهــای	تاریخــی	بندرگــز	را	بســتری	بــرای	
افزایــش	تعــداد	گردشــگران	در	ایــن	شهرســتان	مــی	دانــد	و	مــی	
افزایــد:	در	حــال	حاضــر	هیــچ	بنــای	تاریخــی	ایــن	شهرســتان	بــه	

دلیــل	فرســودگی،	قابــل	بازدیــد	بــرای	مســافران	نیســت.
ــوی،	 ــای	کردک ــتان	ه ــردم	شهرس ــده	م ــش	نماین ــال	پی دو	س
ــالمی	 ــورای	اس ــس	ش ــز	در	مجل ــان	و	بندرگ ــن،	گمیش بندرترکم
ــن	 ــدار	ای ــاق	فرمان ــه	اتف از	ســاختمان	تاریخــی	گمــرک	بندرگــز	ب

ــود. ــرده	ب ــد	ک ــتان	بازدی شهرس
رامیــن	نورقلــی	پــور	درایــن	بازدیــد	خواســتار	تبدیــل	کاربــری	ایــن	
بنــا	بــه	مــوزه	تاریخــی	شــده	و	گفتــه	بــود	کــه	بعــد	از	ســاماندهی	
محوطــه	ســاختمان	گمــرک	مــی	تــوان	از	آن	بــرای	ایجــاد	پــارک	

مــوزه	هــم	اســتفاده	کــرد
امــا	گویــی	ایــن	بازدیدهــا	و	اظهــار	نظــر	مســئوالن	هــم	ســودی	
بــرای	بنــا	نداشــته	اســت	چراکــه	هنــوز	تکلیــف	کاربــری	ســازه	و	
ــرای	 ــد	ب ــی	رس ــر	م ــه	نظ ــت	آن	مشــخص	نیســت.	ب ــد	مرم رون
شــهری	ســاحلی	ماننــد	بندگــز	کــه	گردشــگران	زیــادی	هرســاله	
ــای	 ــت	بناه ــد	مرم ــی	آین ــب	آن	م ــی	مناس ــرایط	اقلیم ــرای	ش ب
ــار	 ــاده	ســازی	آث ــاز	جــدی	اســت	چراکــه	آم ــک	نی تاریخــی	آن	ی
تاریخــی	بــرای	بازدیــد	عمــوم	یکــی	از	بســترهای	توســعه	صنعــت	

ــی	رود. ــه	شــمار	م گردشــگری	ب

نیاز ساختمان تاریخی گمرک بندرگز به مرمت

 اعتبارات قطره چکانی است
 الهام رئوفی فر
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ســال 9۵ تفاهــم نامــه ای بــرای احیــاء 
بافــت تاریخــی گــرگان امضــا شــد 
ــی  ــر آن م ــاه از عم ــی 30 م و در حال
گــذرد کــه بــه تازگــی شــهرداری پای 
ــد  ــم تاکی ــان ه ــده و کارشناس کار آم
دارنــد نیــاز بــه مشــارکت شــهروندان 

ــت. اس

ــال	های	 ــرگان	در	س ــی	گ ــت	تاریخ ــی	از	باف ــل	توجه ــش	قاب بخ
گذشــته	بــه	علــت	کم	توجهــی	و	مــوازی	کاری	دســتگاه	های	
متولــی	تخریــب	شــده	و	حــاال	پــس	از	گذشــت	۳۰	مــاه	از	امضــاء	
تفاهم	نامــه	بــرای	احیــاء	ایــن	بافــت	عــزم	شــهرداری	هــم	ماننــد	

ــده	تفاهــم	جــزم	شــده	اســت. ــان	و	امضاءکنن ســایر	متولی
ــه	مســاحت	۱5۰	هکتــار	در	ســال	۱۳۱۰	 بافــت	قدیمــی	گــرگان	ب
ــیده	و	دارای	ارزش	 ــت	رس ــه	ثب ــور	ب ــی	کش ــار	مل ــت	آث در	فهرس

ــت. ــی	و	تاریخــی	اس فرهنگ
ــه	 ــی	ب ــت	تاریخ ــن	باف ــی	از	ای ــته	بخش	های ــال	های	گذش در	س
ــن	 ــی	از	بی ــتگاه	های	متول ــوازی	کاری	دش ــی	و	م ــل	کم	توجه دلی
رفــت	و	پیگیری	هــای	مکــرر	برخــی	رســانه	ها	و	انجمــن	حامیــان	
ــره	و	امضــاء	 ــز	مذاک ــای	می ــان	را	پ ــرگان	متولی ــت	تاریخــی	گ باف

ــده	کشــاند. ــت	زن ــن	باف ــاء	ای ــرای	احی ــه	ب تفاهم	نام
ــی-	 ــای	تاریخ ــاء	گذره ــت	احی ــه	جه ــه	چندجانب ــن	تفاهم	نام ای
فرهنگــی	شــهر	گــرگان	در	۳۱	فروردیــن	مــاه	۱۳۹5	بــه	مناســبت	
ــن	اداره	کل	راه	و	 ــی،	بی ــای	تاریخ ــا	و	محوطه	ه ــی	بناه روز	جهان
شهرســازی	و	میــراث	فرهنگــی	گلســتان	و	شــهرداری	گــرگان	بــه	
امضــاء	رســید	اما	حســین	صادقلــو،	شــهردار	ســابق	گــرگان	هرچند	
ــرای	 ــه	اج ــادی	ب ــا	اعتق ــرد	ام ــه	را	امضــاء	ک ــن	تفاهم	نام ــای	ای پ

ــت. آن	نداش
حــاال	۳۰	مــاه	از	امضــاء	تفاهم	نامــه	ای	کــه	قــرار	بــود	در	یــک	بــازه	
زمانــی	چنــد	ســاله	پنــج	گــذر	تاریخــی	و	فرهنگــی	گــرگان	را	احیاء	

کنــد	می	گــذرد	و	هنــوز	بــه	غیــر	از	مرمــت	چنــد	بنــای	تاریخــی	و	
تکایــا	اتفــاق	خــاص	و	قابــل	لمــس	دیگــری	نیفتاده	اســت.

مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	گلســتان	
ــاء	 ــه	را	امض ــن	تفاهم	نام ــای	ای ــه	پ ــت	ک ــری	اس ــا	مدی ــه	تنه ک
ــه	 ــت	ب ــی	اس ــود	باق ــازمانی	خ ــت	س ــر	پس ــان	ب ــرده	و	همچن ک
ــل	از	امضــای	 ــا	قب ــادی	داشــت؛	ت گفــت:	تفاهم	نامــه	محاســن	زی
تفاهم	نامــه	هــر	یــک	از	دســتگاه	هــا	بــه	طــور	انفــرادی	در	بافــت	
ــته	 ــی	داش ــه	تفاهم ــدون	این	ک ــد	ب ــرگان	کار	می	کردن تاریخــی	گ

باشــند.
	

شهرداری حضور جدی نداشت
ابراهیــم	کریمــی	بــا	اشــاره	بــه	این	کــه	پــس	از	امضــای	
ــت،	 ــدی	نداش ــور	ج ــرگان	حض ــهرداری	گ ــم	ش ــه	ه تفاهم	نام
افــزود:	ایــن	راه	به	طــور	ناقــص	دنبــال	می	شــد	امــا	پــس	از	
ــیده	ایم. ــل	رس ــی	کام ــه	همگرای ــال	ب ــش	از	دو	س ــت	بی گذش
وی	ادامــه	داد:	مدیریــت	شــهری	جدیــد	گــرگان	و	شــهردار	
هم	اکنــون	نــگاه	ویــژه	ای	بــه	احیــاء	بافــت	تاریخــی	گــرگان	دارنــد	

ــده	ایم. ــوزه	ش ــن	ح ــدی	در	ای ــاز	جدی و	وارد	ف
مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	گلســتان	
اضافــه	کــرد:	ورود	بــه	فــاز	جدیــد	احیــاء	بافــت	تاریخــی	گــرگان	بــا	
بازدیــد	مشــترک	از	بافــت	تاریخــی	یــزد	آغــاز	شــد؛	شــهرداری	یزد	

یــک	بافــت	تاریخــی	را	بــه	بافــت	زنــده	تبدیــل	کــرده	اســت.
ــزد	 ــد	از	بافــت	تاریخــی	ی ــه	این	کــه	پــس	از	بازدی ــا	اشــاره	ب وی	ب
توافقــات	گذشــته	جدی	تــر	دنبــال	شــد،	تصریــح	کــرد:	هم	اکنــون	
ــال	 ــگ	دنب ــور	هماهن ــرگان	را	به	ط ــی	گ ــت	تاریخ ــاء	باف کار	احی
ــم	در	 ــالش	داری ــک	محــور	ت ــردن	ی ــا	مشــخص	ک ــم	و	ب می	کنی

نیمــه	دوم	ســالجاری	توافقــات	را	بــه	نتیجــه	برســانیم.
ــت	 ــا	در	باف ــر	۳۰	بن ــع	خط ــرای	رف ــق	ب ــام	تواف ــی	از	انج کریم
ــا	همــکاری	شــهرداری	و	معاونــت	پیشــگیری	 تاریخــی	گــرگان	ب
از	وقــوع	جــرم	دادگســتری	گلســتان	خبــر	داد	و	بیــان	کــرد:	
ــیاری	 ــای	بس ــته	نگرانی	ه ــال	های	گذش ــه	در	س ــانه	ها	و	جامع رس
درخصــوص	از	بیــن	رفتــن	خانه	هــای	تاریخــی	در	گــرگان	داشــتند	
ــاق	 ــای	تاریخــی	اتف ــن	۳۰	بن ــت	ای ــه	مرم ــر	و	ورود	ب ــع	خط و	رف

ــوزه	اســت. ــن	ح ــی	در	ای مثبت
ــه	 ــا	امضــاء	تفاهــم	نامــه	چندجانبــه	ب ــر	این	کــه	ب ــا	تاکیــد	ب وی	ب
ــرگان	 ــت	تاریخــی	گ ــه	باف ــیدن	ب ــکل	بخش ــاختار	و	ش ــال	س دنب
بودیــم،	گفــت:	نداشــتن	یــک	پایــگاه	رســمی	بــرای	پاســخ	دادن	به	
ــت	یکــی	از	چالش	هــای	 ــا	و	اســتعالم	ها	درخصــوص	باف دغدغه	ه
ــدازی	 ــا	راه	ان ــی	هــم	ب ــن	نگران ــود	کــه	ای ــن	حــوزه	ب جــدی	در	ای

پایــگاه	ملــی	بافــت	تاریخــی	گــرگان	رفــع	شــد.

چالش نداشتن ابزار تشویقی برای مرمت بناها
کریمــی	از	نداشــتن	ابــزار	تشــویقی	بــرای	مالــکان	جهــت	مرمــت	
بناهــای	تاریخــی	بــه	عنــوان	چالــش	جــدی	دیگــر	در	ایــن	حــوزه	
ــت	 ــهیالت	ارزان	قیم ــان	تس ــارد	توم ــزود:	۴.5	میلی ــرد	و	اف ــام	ب ن
بــرای	بهــره	بــرداری	در	حــوزه	مرمــت	و	گردشــگری	بافــت	

ــم. ــت	دادی ــرگان	جه تاریخــی	گ
ــهرداری	 ــت	و	ش ــازی	باف ــر	بهس ــکاری	دفت ــا	هم ــه	داد:	ب وی	ادام
گــرگان	تــالش	کردیــم	بتوانیــم	حمایــت	مدیــران	عالــی	از	بافــت	
ــی	 ــاون	عمران ــتاندار	و	مع ــم	و	اس ــتر	کنی ــرگان	را	بیش ــی	گ تاریخ
ــورد	 ــت	را	م ــاء	باف ــای	احی ــد	برنامه	ه ــول	داده	ان ــم	ق ــتاندار	ه اس

ــد. ــرار	دهن ــت	ق حمای

احیاء بافت تاریخی گرگان مطالبه اجتماعی شود

افزایش مشارکت شهروندان
زهرا بهرامی
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مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	گلســتان	
ــا	در	 ــی	از	موفقیت	ه ــل	توجه ــش	قاب ــه	بخ ــه	این	ک ــاره	ب ــا	اش ب
حــوزه	احیــاء	بافــت	تاریخــی	گــرگان	بــه	اعتبــارات	پیونــد	خــورده	
اســت،	گفــت:	میــراث	بــه	تنهایــی	قــادر	نیســت	کارهــای	بــزرگ	
ــع	 ــا	تجمی ــم	ب ــالش	کردی ــن	رو	ت ــد	از	ای ــام	ده ــت	انج در	باف
اعتبــارات	هــر	ســه	مجموعــه	)شــهرداری،	میــراث،	دفتر	بهســازی(	
ــه	را	 ــن	نتیج ــن	بهتری ــان	ممک ــن	زم ــذاری	در	کمتری و	هدف	گ

ــم. بگیری
وی	خاطرنشـان	کـرد:	امیـد	داریـم	بـا	تعامـل	انجـام	شـده	بیـن	
دسـتگاهی،	شـاهد	اتفاقات	خـاص	در	بافـت	تاریخی	گرگان	باشـیم	

و	ایـن	تعامـل	بـه	مـردم،	سـاکنان	و	مالـکان	هـم	تسـری	یابـد.

احیاء کالبد کافی نیست
ــه	 ــرگان	تفاهم	نام ــابق	گ ــهردار	س ــو	ش ــین	صادقل ــد	حس هرچن
ــت	تاریخــی	گــرگان	را	امضــاء	کــرده	 ــاء	باف ــرای	احی ــه	ب چندجانب
بــود	امــا	تــا	خداحافظــی	از	شــهرداری	مرکــز	اســتان	اعتقــادی	بــه	
احیــاء	بافــت	نــدات	نکتــه	ای	کــه	کریمــی	هــم	بــدان	اشــاره	کــرد	و	
هماهنگــی	در	احیــاء	بافــت	تاریخــی	گــرگان	را	یکی	از	نتایــج	امضاء	
ــود	در	 ــا	دادب ــا	حضــور	عبدالرض ــه	دانســت.	ب ــه	چندجانب تفاهم	نام
ســمت	شــهرداری	گــرگان	هرچنــد	عــزم	شــهرداری	بــرای	احیــاء	
ایــن	بافــت	تاریخــی	و	ارزشــمند	جــزم	شــده	اما	معــاون	شهرســازی	
ــن	 ــد	ای ــاء	کالب ــد	اســت؛	احی ــرگان	معتق ــاری	شــهرداری	گ و	معم

بافــت	تاریخــی	بــه	تنهایــی	کافــی	نیســت.
مجیــد	طاهــری	اظهــار	کــرد:	بخشــی	از	رویکــردی	جدیــد	
مدیریــت	شــهری	گــرگان	کــه	بــا	جدیــت	بیشــتری	بــه	موضــوع	
بافــت	تاریخــی	گــرگان	ورود	کــرده	حاصــل	حساســیت	هایی	
ــاد	 ــردم	نه ــتان	و	تشــکل	های	م ــانه	های	اس ــی	رس ــه	برخ ــود	ک ب
ــی	 ــت	تاریخ ــوع	باف ــی	در	موض ــتگاه	های	اجرای ــرد	دس ــه	عملک ب

گــرگان	داشــته	اند.
وی	افــزود:	بــه	اعتقــاد	مــن	اصــرار	رســانه	ها	و	تشــکل	های	مــردم	
ــد	دســتگاه	 ــود	کــه	چن ــاء	بافــت	تاریخــی	گــرگان	ب ــر	احی نهــاد	ب
اجرایــی	اســتان	را	پــای	میــز	مذاکــره	نشــاند	و	دســتگاه	ها	وادار	بــه	

تفاهــم	کــرد.
ــه	 ــس	از	امضــاء	تفاهم	نام ــه	یکــی	دو	ســال	پ ــد	این	ک ــا	تایی وی	ب
اتفــاق	خاصــی	نیفتــاد،	ادامــه	داد:	در	ایــن	مــدت	از	ظرفیــت	میــراث	
فرهنگــی	در	بافــت	فقــط	درخصــوص	اظهــار	نظــر	در	صــدور	پروانه	

ــا	اســتفاده	می	شــد.	 و	نقشــه	و	نم
معــاون	شهرســازی	و	معمــاری	شــهرداری	گــرگان	اضافــه	کــرد:	در	
ایــن	دوره،	مدیریــت	شــهری	)شــورا	و	شــهرداری(	در	کنــار	احیــاء	و	
توجــه	بــه	کالبــد	بــه	عملکــرد	بافــت	تاریخــی	گــرگان	هــم	ورود	

کــرده	اســت.
وی	تصریــح	کــرد:	ابتــدا	مطالعــات	ســال	های	گذشــته	)۸۶	و	۸۷(	را	
مــورد	بازبینــی	قراردادیــم	و	بــا	کمــک	مشــاوران	مختلف	و	بررســی	

جوانــب	موضوعــی،	پــروژه	تعریــف	و	عملیــات	را	آغــاز	کردیــم.
وی	از	آغــاز	طــرح	مرمــت	خانــه	دارویــی	کــه	حــدود	هشــت	ســال	
قبــل	توســط	شــهرداری	تملــک	شــده	بــود،	خبــر	داد	و	تاکیــد	کــرد:	
بحــث	بافــت	تاریخــی	گــرگان	تــک	بناهــا	نیســت	و	تــا	ایــن	بافت	
جــاذب	نباشــد	)چــه	بــرای	گرگانی	هــا	و	چــه	مســافران(	نمی	توانــد	

بــه	برنــد	مرکــز	اســتان	تبدیــل	شــود.
ــدارد	و	 ــده	ای	ن ــت	فای ــی	باف ــاء	خال ــد:	احی ــر	ش ــری	متذک طاه
این	کــه	صرفــا	تــالش	داشــته	باشــیم	کالبــد	را	احیــاء	کنیــم	کافــی	

ــند. ــت	اول	باش ــد	اولوی ــم	بای ــردم	و	توریس نیســت	و	م
ــرای	بافــت	تاریخــی	گــرگان	 ــا	یــادآوری	این	کــه	می	تــوان	ب وی	ب
رویکردهــای	مختلفــی	تعریــف	کــرد،	گفــت:	احیــاء	یکــی	از	پنــج	
محــور	اصلــی	بافــت	تاریخــی	گــرگان	بــا	رویکــرد	گردشــگری	در	
دســتور	کار	مدیریــت	شــهری	گــرگان	در	ایــن	دوره	قــرار	گرفتــه	و	

احیــاء	خیابــان	غــذا	بــا	همیــن	هــدف	اســت.
وی	توضیــح	داد:	بافــت	تاریخــی	گــرگان	بافــت	زنــده	اســت	و	برای	
احیــاء	آن	و	تعریــف	رویکردهــا	به	مشــارکت	شــهروندان	نیــاز	داریم	
و	در	ایــن	راســتا	بایــد	بــه	مــردم	و	شــرایط	اقتصــادی	ســاکنان	بافت	

نــگاه	ویژه		ای	داشــته	باشــیم.

نیازمند مطالبه گری اجتماعی هستیم
امــا	نــگاه	مدیــر	دفتــر	بهســازی	و	احیــاء	بافــت	تاریخــی	گــرگان	
کمــی	بــا	نــگاه	مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی	و	معــاون	شهرســازی	
شــهرداری	گــرگان	متفــاوت	اســت،	حســین	کتولــی	گفــت:	امضــاء	
ــته	 ــی	خواس ــتگاه	های	دولت ــدن	دس ــو	ش ــرای	همس ــه	ب تفاهم	نام

ــود. ــردم	ب م
ــاق	 ــه	اتف ــس	از	امضــاء	تفاهم	نام ــه	یکســال	پ ــان	این	ک ــا	بی وی	ب
ــا	 ــه	ب ــد	تفاهم	نام ــد	بن ــزود:	نقشــه	گذرهــا	و	بن ــاد،	اف خاصــی	نیفت
ــردم	 ــوزه	و	م ــن	ح ــال	در	ای ــاد	فع ــردم	نه ــکل	های	م ــک	تش کم
تهیــه	شــد	و	دولتی	هــا	اعتمــاد	کــرده	و	پــای	آن	ر	امضــاء	کردنــد.
کتولـی	از	امضـاء	تفاهم	نامـه	بـرای	احیـاء	بافـت	تاریخـی	گـرگان	
توسـط	دولتی	هـا	بـه	عنـوان	ظرفیـت	بی	نظیر	نـام	بـرد	و	ادامـه	داد:	
هم	اکنـون	دسـتگاه	های	دولتـی	بـرای	احیـاء	ایـن	بافـت	تاریخـی	

همـگام	شـده	اند	امـا	در	مرحلـه	گـزارش	عملکـرد	نیسـتیم.
وی	بــا	تاکیــد	بــر	این	کــه	در	ابتــدای	کار	در	بافــت	تاریخــی	گــرگان	
ــن	 ــد	واگ ــرگان	مانن ــی	گ ــت	تاریخ ــرد:	باف ــه	ک ــتیم،	اضاف هس
ــل	 ــه	روی	ری ــا	امضــاء	تفاهم	نام ــه	ب ــود	ک ــده	ب ــارج	ش ــل	خ از	ری
قــرار	گرفتــه	اســت.	مدیــر	دفتــر	بهســازی	و	احیــاء	بافــت	تاریخــی	
ــاری	 ــف	اعتب ــهرداری	ردی ــون	ش ــرد:	هم	اکن ــح	ک ــرگان	تصری گ
ویــژه	بــرای	بافــت	گــرگان	درنظــر	گرفتــه	در	شــرایطی	کــه	میــزان	
درآمــد	شــهرداری	ماننــد	هفــت	یــا	هشــت	ســال	گذشــته	نیســت	و	

ایــن	مهــم	یــک	نقطــه	قــوت	در	عملکــرد	مدیریــت	شــهری	جدید	
ــود. ــوب	می	ش ــرگان	محس گ

وی	بیـان	کـرد:	در	ایـن	شـرایط	کـه	شـهرداری	ردیـف	اعتبـاری	
اختصـاص	داده	و	دیگـر	بـا	چالـش	این	کـه	مدیـرکل	اسـتانی	نداند	
بافـت	تاریخـی	گـرگان	تـک	بنـا	نیسـت،	مواجـه	نیسـتیم،	مـردم	
و	رسـانه	ها	بایـد	تـالش	کند	کـه	شـهرداری	بتوانـد	در	حـوزه	بافت	
کار	کنـد.	کتولـی	متذکر	شـد:	در	ایـن	شـرایط	به	یـک	مطالبه	گری	
اجتماعـی	و	رسـانه	ای	نیـاز	داریم	تا	دسـت	شـهرداری	بـرای	اجرای	

پروژه	هـا	و	برنامـه	احیـاء	بـا	رویکردهـای	جدیـد	بـاز	شـود.
وی	تاکیـد	کرد:	در	حوزه	آگاهی	بخشـی	به	شـهروندان	بایـد	با	قوت	
ورود	کنیـم	تـا	همه	بـه	این	بـاور	برسـیم	توسـعه	پایـدار	و	بلندمدت	

شـهر	گرگان	تنهـا	از	بافـت	تاریخی	آن	میّسـر	می	شـود.
کتولــی	یــادآور	شــد:	تنهــا	از	مســیر	مطالبه	گــری	و	مشــارکت	مردم	
ــتر	 ــوان	بس ــت	می	ت ــه	دستگاه	هاس ــی	هم ــکاری	و	همگرای و	هم
ــت	 ــد	داش ــرد	و	امی ــا	ک ــرگان	را	پوی ــی	گ ــت	تاریخ ــادی	باف اقتص
بافــت	زنــده	گــرگان	ماننــد	بافــت	کاشــان	گردشــگر	پذیــر	شــود.
حــال	پــس	از	گذشــت	۳۰	مــاه	از	امضــاء	تفاهم	نامــه	عــزم	
ــرای	 ــان	اج ــده	و	متولی ــزم	ش ــاء	ج ــرای	احی ــرگان	ب ــهرداری	گ ش
ــه	 ــاء	ب ــوع	احی ــدن	موض ــل	ش ــا	تبدی ــد	ب ــد	دارن ــه	امی تفاهم	نام
ــن	 ــادی	در	ای ــی	اقتص ــاهد	پویای ــه	زودی	ش ــی	ب ــه	اجتماع مطالب

ــیم. ــتان	باش ــز	اس ــده	در	مرک ــی	زن ــت	تاریخ باف
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بافـت   در  غیرمجـاز  سـاز  و  سـاخت 
اخیـرا  کـه  سـفلی  شـاهکوه  تاریخـی 
درفهرسـت آثـار ملی بـه ثبت رسـیده، 
موجـب نگرانـی کارشناسـان و اهالـی 
روسـتا شده اسـت؛ مسـئوالن قلع و قمع 
داننـد. مـی  باقیمانـده  راه  تنهـا  را 

ــی	 ــه	یک ــفلی	ک ــاهکوه	س ــی	ش ــتای	تاریخ ــت	از	روس ــی	اس مدت
ــی	 ــی	رود	خبرهای ــه	شــمار	م ــرگان	ب ــتان	گ ــتاهای	شهرس از	روس
مبنــی	بــر	ســاخت	و	ســاز	غیــر	مجــاز	بــه	گــوش	مــی	رســد.	اهالی	
روســتا،	فعــاالن	و	عالقمنــدان	بــه	حــوزه	میــراث	فرهنگــی	بارهــا	

ــد. ــد	اعــالم	کردن نگرانــی	خــود	را	از	ایــن	رون
امــا	تاکنــون	اقدامی	پیشــگیرانه	بــرای	این	رونــد	از	ســوی	نهادهای	
متولی	مشــاهده	نشــده	اســت.	حاصــل	این	نــوع	رفتــار	دســتگاه	ها،	
ســاخت	بنــای	پنــج	طبقــه	و	ســه	طبقــه	آن	هــم	در	میــدان	مرکزی	

روســتای	شــاهکوه	ســفلی	است.
ــتا	 ــت	تاریخــی	روس ــاز	در	باف ــاور	کارشناســان،	ســاخت	و	س ــه	ب ب
بایــد	از	ارتفــاع	همــراز	و	همگــون	برخــوردار	باشــد	همچنیــن	نــوع	
مصالــح	بــه	کار	رفتــه	در	ســازه	هــم	بایــد	بــا	ســایر	بناهــای	روســتا	
ــازهای	 ــه	در	ســاخت	و	س ــی	ک ــته	باشــد.	موضوع ــی	داش همخوان

اخیــر	روســتای	شــاهکوه	ســفلی	رعایــت	نشــده	اســت.

نگرانی کارشناسان از تبدیل شاهکوه به زیارت
در	همیـن	رابطـه	گـزارش	و	گفتگوهایی	تهیه	شـد	و	در	یکـی	از	این	
گفتگوهـا	بـا	جاوید	ایمانیـان	دکترای	مرمـت	آثار	تاریخـی	و	مدرس	
دانشـگاه،	او	نسـبت	بـه	سـاخت	و	سـازهای	غیرمجـاز	در	روسـتای	
شـاهکوه	سـفلی	اظهـار	نگرانـی	کـرد	و	از	تبدیـل	بافـت	تاریخـی	
ایـن	منطقـه	بـه	روسـتای	زیارت	گـرگان	کـه	امـروزه	محلـی	برای	

سـاختمان	هـای	ناهمگـون	و	بلندمرتبه	شـده،	هشـدار	داد.
	بــه	گفتــه	وی،	وجــود	ارزش	تاریخــی	و	طبیعــی	در	عرصــه	و	حریم	
روســتای	شــاهکوه	ســفلی،	فرصتــی	بــرای	تبدیــل	ایــن	منطقــه	به	
روســتاهای	تاریخــی	کشــور	ماننــد	ابیانــه،	میمند	و	ماســوله	اســت.

ــی	 ــا	ضمــن	آگاهــی	از	شــرایط	فعل ــم	ت ــه	ســراغ	او	رفتی ــاره	ب دوب
ــده	 ــام	ش ــازهای	انج ــاخت	و	س ــاره	س ــتری	درب ــات	بیش توضیح

ــیم. ــته	باش داش
ایمانیــان	آمــوزش	و	فرهنــگ	ســازی	جامعــه	محلــی	و	روســتایی	را	
بــرای	توســعه	صنعــت	گردشــگری	شــاهکوه	ســفلی	دارای	اهمیت	
ــه	ارزش	 ــی	روســتا	ب ــا	اهال ــاز	اســت	ت ــد:	نی ــد	و	مــی	افزای مــی	دان
هــای	تاریخــی	و	طبیعــی	پیرامــون	خــود	واقــف	شــوند	زیرا	تنهــا	در	

ایــن	صــورت	جامعــه	محلــی	بــرای	حفــظ	بافــت	و	گســترش	طرح	
هــای	گردشــگری	مشــارکت	خواهــد	کــرد.

ایـن	مـدرس	دانشـگاه	نقـش	سـازمان	هـا	و	نهادهـای	مرتبـط	بـا	
ابزارهـای	حقوقی	و	قانونـی	را	برای	حفظ	بافت	روسـتا	دارای	اهمیت	
مـی	دانـد	و	می	گویـد:	برای	پیشـگیری	از	ادامه	سـاخت	و	سـازهای	
غیـر	مجـاز	تنهـا	ابزارهـای	حقوقـی	و	قانونی	موثـر	واقع	می	شـود.

	
قلع و قمع ساخت و ساز غیرمجاز

ــگری	 ــتی	و	گردش ــع	دس ــی،	صنای ــراث	فرهنگ ــس	اداره	می رئی
گــرگان	بــه	اســتفاده	از	اهــرم	هــای	قانونــی	تاکیــد	مــی	کنــد	و	می	
افزایــد:	در	نامــه	ای	کــه	توســط	ایــن	اداره	تنظیــم	شــده	خواســتار	
ــع	 ــع	و	قم ــه	و	قل ــی	ضابط ــازهای	ب ــاخت	و	س ــری	از	س جلوگی

ــر	مجــاز	شــدیم. ــی	غی ــای	احداث بناه
یاســر	قندهــاری	بــا	بیــان	اینکــه	ایــن	موضــوع	بــه	صــورت	جــدی	
پیگیــری	خواهــد	شــد،	مــی	افزایــد:	اگــر	مانــع	ایــن	نــوع	ســاخت	
و	ســازها	نشــویم	شــاهکوه	شــبیه	روســتای	زیــارت	خواهــد	شــد.

ــاز	 ــاخت	و	س ــر	س ــتر	ب ــارت	بیش ــرای	نظ ــه	ب ــد	ماهان وی	از	بازدی
ــد:	 ــی	افزای ــد	و	م ــی	ده ــر	م ــفلی	خب ــاهکوه	س ــتای	ش در	روس
قــرار	شــد	تیمــی	متشــکل	میــراث	فرهنگــی،	بخشــداری	و	بنیــاد	
ــه	روســتا	داشــته	باشــند.		قندهــاری	 ــه	سرکشــی	ب مســکن	ماهان
ــد	از	اداره	 ــت	روســتا	بای ــا	در	باف ــرای	احــداث	بن ــان	اینکــه	ب ــا	بی ب
میــراث	فرهنگــی	گــرگان	اســتعالم	گرفتــه	شــود،	ادامــه	مــی	دهد:	
ــا	 ــاع	بن ــح،	ارتف ــتفاده	از	مصال ــم	از	اس ــاز	اع ــاخت	و	س ــه	س هرگون
ــراث	 ــازمان	می ــط	س ــاس	ضواب ــر	اس ــد	ب ــاختمان	بای ــای	س و	نم

ــود. ــی	انجــام	ش فرهنگ
بــر	اســاس	مــاده	5۶۰	قوانیــن	مجــازات	اســالمی	بــرای	متجاوزین	
بــه	میــراث	فرهنگــی،	»هــر	کــس	بــدون	اجــازه	از	ســازمان	میراث	
فرهنگــی	کشــور	یــا	بــا	تخلــف	از	ضوابــط	مصــوب	و	اعــالم	شــده	
ــی	 ــی	-	تاریخ ــار	فرهنگ ــم	آث ــور	در	حری ــازمان	مذک ــوی	س از	س
مبــادرت	بــه	عملیاتــی	نمایــد	کــه	ســبب	تزلــزل	بنیــان	آنهــا	شــود،	
ــا	 ــار	و	بناهــای	مذکــور	خرابــی	ی ــه	آث ــا	در	نتیجــه	آن	عملیــات	ب ی
لطمــه	وارد	آیــد،	عــالوه	بــر	رفــع	آثــار	تخلــف	و	پرداخــت	خســارات	

وارده	بــه	حبــس	از	یــک	تــا	ســه	ســال	محکــوم	مــی	شــود«.
	

ــاخت و  ــا س ــی ب ــع و قانون ــریع، قاط ــورد س برخ
ــاز ــر مج ــازهای غی س

ــر	همیــن	اســاس	جانشــین	دادســتان	مرکــز	اســتان	از	برخــورد	 	ب
ســریع،	قاطــع	و	قانونــی	بــا	ســاخت	و	ســازهای	غیرمجــاز	در	بافــت	
تاریخــی	روســتای	شــاهکوه	ســفلی	خبــر	مــی	دهــد	و	مــی	افزایــد:	

وظیفــه	دادســتان	اســت	کــه	بــا	جــرم	برخــورد	کنــد.

مســعود	ســلیمانی	بــا	بیــان	اینکــه	دادســتان	طبــق	قانــون	اساســی	
نظــارت	بــر	اجــرای	قوانیــن	در	کشــور	دارد،	مــی	گویــد:	سیاســت	ما	
ایــن	اســت	کــه	روســتاهایی	بکــری	ماننــد	شــاهکوه	بــه	عاقبــت	

برخــی	روســتاها	ماننــد	زیــارت	گــرگان	گرفتــار	نشــود.
وی	بررســی	ســاخت	و	ســازهای	غیــر	مجــاز	را	در	کمیســیون	مــاده	
۹۹	اســتانداری	اعــالم	مــی	کنــد	و	مــی	افزایــد:	در	ایــن	کمیســیون	
برخــی	مواقــع	جریمــه	و	گاهــی	مجــوز	قلــع	و	قم	صــادر	می	شــود.
وی	نظــارت	بــر	ســاخت	و	ســاز	روســتاها	را	وظیفــه	بنیــاد	مســکن	
اســتان	مــی	دانــد	و	ادامــه	مــی	دهــد:	در	طــرح	هــادی	روســتا	اگــر	
ــاد	 ــرد	بنی ــکل	بگی ــی	ش ــه	قانون ــارج	از	ضابط ــاز	خ ــاخت	و	س س

ــع	آن	شــود. ــد	مان مســکن	مــی	توان
جانشـین	دادسـتان	مرکز	اسـتان	می	افزاید:	اینگونه	نیسـت	که	بنیاد	
مسـکن	فقط	مجـوز	سـاخت	را	بدهـد	بلکه	نظـارت	بر	احـداث	خانه	

های	روسـتایی	هـم	در	حیطـه	وظایف	آنها	قـرار	دارد.

تخلف در ساخت و ساز ربطی به بنیاد مسکن ندارد
درحالــی	کــه	جانشــین	دادســتان	مرکــز	اســتان	نظــارت	بــر	نحــوه	
ســاخت	و	ســاز	خانــه	هــای	روســتایی	را	از	وظایــف	بنیــاد	مســکن	
اعــالم	می	کنــد	مدیــرکل	بنیاد	مســکن	انقالب	اســالمی	گلســتان	
هرگونــه	تخلــف	در	ســاخت	بنــای	روســتایی	را	بــی	ارتبــاط	بــا	ایــن	
دســتگاه	مــی	دانــد	و	معتقــد	اســت	که	تخلــف	در	ســاخت	و	ســاز	به	
ایــن	دســتگاه	مربــوط	نمــی	شــود	چراکــه	قوانیــن	اجرایــی	در	ایــن	

بخــش	بــرای	بنیــاد	مســکن	وجــود	نــدارد.
محمدتقــی	زمانــی	نژاد	بــا	بیــان	اینکه	بنیــاد	مســکن	در	هر	روســتا	
ناظــر	فنــی	دارد،	مــی	افزایــد:	ایــن	موضــوع	خــارج	از	شــرح	وظایف	
ماســت	و	معرفــی	آنهــا	بــه	مــا	مربــوط	نمــی	شــود	بلکــه	دهیــاری،	

فرمانــداری	و	اســتانداری	مــی	تواننــد	در	ایــن	حــوزه	ورود	کننــد.
وی	خواســتار	عــدم	ارائــه	امتیــاز	آب،	بــرق	و	گاز	از	ســوی	نهادهــای	
متولــی	بــه	ســازندگان	متخلــف	مــی	شــود	و	مــی	افزایــد:	یکــی	از	
ــر	مجــاز	در	روســتاها	 ــا	ســاخت	و	ســازهای	غی ــه	ب راه	هــای	مقابل

عــدم	صــدور	ایــن	نــوع	امتیازهاســت.
هرچند	که	ثبت	روسـتای	شـاهکوه	سـفلی	گـرگان	در	فهرسـت	آثار	
ملـی	بایـد	نقطه	قـوت	و	بسـتری	بـرای	رونـق	صنعت	گردشـگری	
ایـن	منطقـه	می	شـد	امـا	نبـود	نظـارت	درسـت	از	سـوی	نهادهای	
متولـی	و	ناهماهنگـی	دسـتگاه	ها	بـا	یکدیگـر،	فرصتی	بـرای	افراد	
سـودجو	مهیـا	کرده	تـا	با	سـاخت	و	سـاز	بی	ضابطـه	از	این	شـرایط	
بـه	نفع	خـود	بهـره	ببرنـد.	نظر	بـه	اینکـه	برخورد	بـا	چنیـن	افرادی	
در	قوانیـن	مجازات	اسـالمی	بـرای	متجاوزیـن	به	میـراث	فرهنگی	
صراحتـا	اعالم	شـده	انتظار	مـی	رود	تا	دسـتگاه	های	متولی	نسـبت	

بـه	این	موضـوع	واکنـش	نشـان	دهند.

سازه های بی ضابطه در روستاهای تاریخی گلستان تخریب می شود

 الهام رئوفی فر

میـراث ایــران

http://mehrnews.com


اقتصــاد ایــــران

عنــوان »شــاهراه صادراتــی غــرب کشــور« را یــدک می کشــد؛ اســتانی کــه در مســیر 
ــی غــرب  ــه، دروازه صادرات ــه غــرب کشــور قرارگرفت ــی شــرق ب ــدور ترانزیت کری
ــا  ــن ی ــر همــواره جــزو اولی ــرزی آن در ســال های اخی ــران اســت و پایانه هــای م ای

ــوده اســت. دومیــن پایانه هــای فعــال مــرزی کشــور ب

بی توجهــی بــه آبخیــزداری و مدیریــت جامــع آبریــز در ادوار گذشــته ســبب شــده 
ــه  ــادی ب ــارت های زی ــیاب خس ــدن س ــاری ش ــدد و ج ــای متع ــر بارندگی ه براث

ــود. ــدران وارد ش ــه مازن ــور ازجمل ــف در کش ــای مختل بخش ه

اســت  شناخته شــده  ایــران  ســبز  طــای  معــدن  به عنــوان  کــه  تویســرکان 
ایــن روزهــا در تکاپــوی برگــزاری جشــنواره ای ملــی اســت تــا به واســطه آن 
ــرار  ــی ق ــرض معرف ــتر در مع ــود را بیش ــگری خ ــادی و گردش ــای اقتص ظرفیت ه

ــد. ده
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در  مهمــی  نقــش  اســتاندارد  امــروزه 
بخــش هــای مختلــف کشــور دارد، یکــی 
ــت  ــادرات کاال اس ــا ص ــش ه ــن بخ از ای
کــه ایــن مهــم در مــرز مهــران هــم 

ــود. ــی ش ــام م ــون انج اکن

اســتاندارد	بــه	مصــرف	کننــدگان	اطمینــان	مــی	دهد	کــه	محصول	
ــی	 ــل	قبول ــت	در	ســطح	قاب ــی	و	کیفی دارای	نشــان	از	لحــاظ	ایمن
بــرای	مصــرف	قــرار	دارد	و	در	زمــان	تولیــد	بــر	پروســه	تولیــد	آنهــا	

نظــارت	الزم	صــورت	گرفتــه	اســت.
زهــرا	خدایــاری	از	شــهروندان	اســتان	گفــت:	چنــد	ســالی	اســت	که	
از	مــرز	مهــرن	کاالهــای	زیــادی	صــادر	و	وارد	مــی	شــود	کــه	ایــن	
خــود	مــی	توانــد	بــرای	رونــق	اســتان	و	نیــز	کشــور	موثــر	و	پررنگ	

باشــد.
وی	گفــت:	اگــر	مســوالن	اســتان	نظــارت	بیشــتری	در	ایــن	مــرز	
داشــته	باشــند	و	موقعیــت	هــای	شــغلی	بیشــتر	در	ایــن	مــرز	ایجــاد	
کننــد	قطعــا	جوانــان	زیــادی	مــی	تواننــد	مشــغول	بــه	کار	و	فعالیت	

شــوند	کــه	ایــن	خــود	نیــز	بــه	نفــع	اقتصــاد	خواهــد	بــود.
وی	همچنیــن	دربــاره	ورود	و	خــروج	کاالهــا	از	مــرز	مهــران	گفــت:	
در	مــرز	بایــد	نظــارت	جــدی	تــری	صــورت	گیــرد	کــه	کاالی	غیــر	
ــه	 ــه	ب ــی	ک ــرا	کاالی ــه	نشــود	زی ــت	مبادل ــی	کیفی ــا	ب اســتاندارد	ی
عنــوان	مثــال	از	مــرز	وارد	کشــور	مــا	مــی	شــود	و	در	کشــور	مــورد	
ــر	آن	کاال	انجــام	گیــرد	 ــد	نظــارت	ب اســتفاده	قــرار	مــی	گیــرد	بای
کــه	مبــادا	کاالی	بــی	کیفیتــی	باشــد	زیــرا	ایــن	مهــم	در	اقتصــاد	و	

چرخــه	زندگــی	مــردم	تاثیــر	فراوانــی	دارد.

نظــارت اســتاندارد بــر کاالهــای صــادر شــده از مــرز 
مهــران

اســماعیل	مهــدوی	پــور	رئیــس	اداره	اســتاندارد	شهرســتان	مهــران	
در	ایــن	زمینــه	اظهار	داشــت:	اداره	اســتاندارد	شهرســتان	مهــران	در	
ســال	۱۳۸۳	در	مــرز	بیــن	المللــی	بهــرام	آبــاد	مهــران	فعالیــت	خود	
را	در	خصــوص	نظــارت	بــر	کاالهــای	وارداتــی	و	صادراتــی،	انجــام	
بازرســی	و	نمونــه	بــرداری،	انجــام	آزمــون	هــای	تعییــن	ماهیــت	و	
صــدور	گواهینامــه	هــای	انطبــاق	کاالهــای	صادراتــی	و	وارداتــی	با	
اســتانداردهای	ملــی	و	انجــام	بازرســی	و	نظــارت	نمونــه	بــرداری	از	
واحدهــای	تولیــدی	مراکــز	عرضــه	و	فــروش	محصوالت	مشــمول	

اســتاندارد	مقــررات	اســتاندارد	اجبــاری	آغــاز	کــرده	اســت.
	۴ دارای	 مهــران	 شهرســتان	 اســتاندارد	 اداره	 افــزود:	 وی	
ــی	 ــاختمانی	و	غذای ــوژی،	س ــیمیایی،	میکروبیول ــگاه	ش آزمایش
ــر	اســتاندارد	 اســت	کــه	نقــش	بســزایی	در	توســعه	و	نظــارت	ب

ملــی	و	حقــوق	مصــرف	کننــدگان	دارد.
مهــدوی	پــور	در	خصــوص	قانــون	اســتاندارد	خدمــات	
ــر	اســاس	 ــه	گمــرک	بیــان	داشــت:	ب ــوط	ب آزمایشــگاهی	مرب
تبصــره	یــک	مــاده	۳2	قانــون	تقویــت	و	توســعه	نظــام	

اســتاندارد	گمــرکات	کشــور	را	موظــف	
آزمایشــگاهی	 خدمــات	 کــه	 کــرده	
آزمایشــگاه	 از	 یــا	 را	 خــود	 موردنیــاز	
هــای	ســازمان	ملــی	اســتاندارد	و	یــا	
از	آزمایشــگاه	هایــی	کــه	دارای	تاییــد	
صالحیــت	از	ســازمان	ملــی	اســتاندارد	

هســتند	را	دریافــت	کننــد.
وی	تصریــح	کــرد:	در	خصــوص	ماهیــت	
کاالهــای	صادراتــی	و	وارداتــی	نیــز	بــا	توجــه	
ــری،	 ــکل	ظاه ــه،	ش ــخصات	نمون ــه	مش ب
ــواد،	 ــی	م ــه	برخ ــا	ب ــری		آنه ــش	پذی واکن
توضیحــات	صاحــب	کاال	و	صنعتــی	کــه	
ــون	 ــد،	آزم ــی	گیرن ــرار	م ــتفاده	ق ــورد	اس م
هــای	الزم	را	انجــام	و	بررســی	مــی	شــوند	و	
گواهینامــه	تعییــن	ماهیــت	صــادر	و	در	اختیــار	

ــرد. ــی	گی ــرار	م ــرک	ق گم

80 هزار تن کاالی استاندار از مرز مهران صادر شد
رئیــس	اداره	اســتاندارد	شهرســتان	مهــران	بــا	اشــاره	بــه	عملکــرد	
ایــن	اداره	در	شــش	ماهــه	اول	ســال	جــاری	اضافــه	کــرد:	میــزان	
کاالهــای	صادراتــی	کــه	از	ابتــدای	ســال	تاکنــون	توســط	گمــرک	
اســتان	بــه	ایــن	اداره	ارجــاع	شــده	حــدود	۸۰	هــزار	و	5۴۴	تــن	بــه	
ــار	 ــن	آم ــه	ای ــوده	ک ــزار	و	۶۶۳	دالر	ب ــون	و	۷۴۷	ه ارزش	۳۹	میلی
مربــوط	بــه	یــک	هــزار	و	۷۴۱	اظهــار	نامــه	صادراتــی	کــه	توســط	

گمــرک	ارجــاع	شــده	اســت.
وی	گفــت:	از	ایــن	مقــدار	صــادرات	بیشــترین	کاالیــی	کــه	صــادر	
شــده	مربــوط	بــه	صنایــع	ســاختمانی	از	جملــه	کاشــی	و	موزائیــک	
اســت	کــه	حــدود	55	درصــد	حجــم	صــادرات	را	در	اســتان	بــه	خود	
اختصــاص	داده	و	نیــز	22	درصــد	ایــن	مقــدار	مربــوط	بــه	صنایــع	
شــیمیایی	ماننــد	کربنــات	کلســیم	و	الســتیک	خــرد	شــده	اســت.

وی	بیــان	داشــت:	کمتریــن	میــزان	صــادرات	نیــز	صنایــع	پزشــکی	
اســت	کــه	حــدود	2۹	هــزار	صــدم	درصــد	ایــن	مقــدار	کــه	بیشــتر	

وســایل	ارتوپــدی	از	جملــه	مــچ	بنــد	و	زانوبنــد	هســتند.
مهــدوی	پــور	اظهــار	داشــت:	در	دیگــر	صنعــت	هــا	نیــز	کاالهــای	
ــد،	 ــدود	۱۳	درص ــی	ح ــک	و	فلزشناس ــامل	مکانی ــده	ش ــادر	ش ص
دســته	بنــدی	ســلولزی	۷.5	درصــد،		اوزان	مقیــاس	هــا	۱2	صــدم	

درصــد،		چــرم	و	نســاجی	۶۳	صــدم	درصــد	،	خــودرو	و	نیــرو	
ــت. ــوده	اس ــد	ب ــدم	درص ــه	25	ص محرک

ــه	در	 ــی	ک ــن	ماهیت ــای	تعیی ــون	ه ــداد	آزم ــرد:	تع ــح	ک وی	تصری
ــوده	کــه	 ــورد	ب ــه	حــدود	22۱	م ــی	صــورت	گرفت ــازده	زمان ــن	ب ای
ــع	شــیمیایی	از	 ــه	حــوزه	صنای ــوط	ب ــا	مرب ــون	ه ــن	آزم بیشــتر	ای
جملــه	کربنــات	کلســیم	و	در	صنایــع	ســاختمانی	و	معدنــی	بیشــتر	
آزمــون	هــای	ســنگ	هــای	ســاختمانی	ســنگ	آهــن	بــوده	اســت.

ســهم انــدک اســتان ایــالم در بیــن کاالهــای صــادر 
شــده از مــرز مهــران

رئیــس	اداره	اســتاندارد	شهرســتان	مهــران	در	ادامه	گفت:	متاســفانه	
ــه	کشــور	 ــرز	مهــران	ب ــی	کــه	از	م ــن	محصــوالت	و	کاالهای از	بی
ــوالت	 ــالم	از	محص ــیمان	ای ــط	س ــوند	فق ــی	ش ــادر	م ــراق	ص ع
ــه	کشــور	عــراق	صــادر	مــی	شــود	کــه	ســهم	 ــدی	اســتان	ب تولی
ــوالت	 ــر	محص ــتان	دارد	دیگ ــا	اس ــن	کااله ــی	در	ای ــیار	اندک بس
ــوالت	 ــر	محص ــر	و	دیگ ــک،	آج ــد	موزایی ــتان	مانن ــدی	اس تولی

ــد. ــادرات	ندارن ــهمی	در	ص س
وی	افــزود:	بازاریابــی	تولیــد	کنندگانــی	کــه	محصــوالت	را	در	اســتان	
تولیــد	مــی	کننــد	بســیار	ضعیــف	اســت	کــه	بایــد	بازاریابــی	در	ایــن	
ــرد،	بیشــترین	 ــی	صــورت	گی ــه	خوب ــتا	ب راس
کاالیــی	کــه	از	ایــن	حــوزه	صنایــع	ســاختمانی	
صــادر	مــی	شــود	مربــوط	بــه	اســتان	اصفهــان	
اســت	زیــرا	بازاریابــی	را	بــه	خوبــی	مــی	داننــد	
امــا	اســتان	ایــالم	متاســفانه	چنیــن	فعالیتــی	
نــدارد	و	ایــن	مــی	طلبــد	کــه	جوانــان	بــا	همت	
اســتان	و	تولیدکننــدگان	تــالش	خود	را	بیشــتر	
کننــد	و	بازاریابــی	قوی	داشــته	باشــند	و	بتوانند	
ســهم	بیشــتری	را	از	کاالهای	صادراتــی	از	مرز	
مهــران	بــه	اســتان	خــود	اختصــاص	دهنــد.

مهــدوی	پــور	افــزود:	چــه	بســا	نیــز	بســیاری	
از	کاالهایــی	کــه	در	اســتان	مــا	تولیــد	مــی	
ــر	از	دیگــر	اســتان	 شــود	کیفیــت	آنهــا	باالت
هــا	اســت	امــا	چــون	بازاریابــی	در	این	راســتا	
ــر	 ــا	کمت ــهم	م ــت	س ــف	اس ــیار	ضعی بس

ــد	شــد. خواه

ــران اقتصاد ایـ

استاندارد الزمه رونق صادرات از مرز مهران

نشانی که اطمینان بخش است
رمضان نوری
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ــران اقتصاد ایـ

روغن هــای  بی رویــه  واردات 
خارجــی  بی کیفیــت  زیتــون 
بــه کشــور ســبب تغییــر ذائقــه 
مصــرف کننــده داخلــی و از رونــق افتــادن برندهــای 

اســت. در کشــور شــده  ایــن محصــول  باکیفیــت 

ــران	اطــالع	دقیقــی	در	دســت	 ــه	ای از	زمــان	دقیــق	ورود	زیتــون	ب
ــک	 ــا	ی ــون	توســط	انســان	کاشــته	شــده	و	ی نیســت.		اینکــه	زیت
گیــاه	وحشــی	خــودرو	اســت	نیــز	اطــالع	دقیقــی	در	دســت	نیســت.
ــن	 ــده	شــد.	ای ــاد	گــرگان	دی ــی	آب ــار	در	عل ــون«	نخســتین	ب »زیت
درخــت	بــه	صــورت	پایــه	و	منفــرد	در	اســتان	های	کرمــان،	
ــال	 ــده	و	در	ح ــاهده	ش ــز	مش ــارس	نی ــتان	و	ف ــتان	و	بلوچس سیس
حاضــر	نیــز	تــک	درخت	هــای	باقیمانــده	ای	از	آن	نیــز	در	
دامنه	هــای	زاگــرس	بیــن	قصرشــیرین	تــا	داراب	وجــود	دارد.
گرچــه	دره	طــارم	بیشــترین	ســطح	زیــر	کشــت	درختــان	زیتــون	در	
ــون	 ــروش	زیت ــد	و	ف ــز	خری ــن	مراک ــی	عمده	تری ــران	را	دارد،	ول ای
ــر	 ــال	های	اخی ــرار	دارد.	در	س ــار	ق ــهر	رودب ــالن	و	ش ــتان	گی در	اس
ــد.	 ــاز	کرده	ان ــول	را	آغ ــن	محص ــد	ای ــز	تولی ــتان	ها	نی ــر	اس دیگ
براســاس	آمــار	منتشــر	شــده	توســط	ســازمان	فائــو،	کشــور	اســپانیا	
بــا	تولیــد	۶	میلیــون	و	55۹	هــزار	ُتــن	زیتــون	در	ســال	بزرگتریــن	
کشــور	تولیدکننــده	ایــن	محصــول	در	جهــان	اســت	و	بعد	از	اســپانیا	
ــا	تولیــد	۳	 نیــز	کشــورهای	یونــان	و	ایتالیــا	هرکــدام	بــه	ترتیــب	ب
ــای	دوم	و	 ــه	ه ــن	در	رتب ــون	ت ــن	و	2	میلی ــزار	ت ــون	و	2۰۰	ه میلی
ســوم	قــرار	دارنــد	و	ایــران	بــا	تولیــد	۸5	هــزار	تــن	زیتــون	در	ســال	

در	رتبــه	بیســتم	دنیــا	قــرار	دارد.
امــا	ســوال	اینجاســت	کــه	چــرا	ایــن	محصــول	اســتراتژیک،	هنــوز	
نتوانســته	جایــگاه	خــود	را	در	داخــل	ایــران	بدســت	آورد؟	باغــداران	
از	حمایت	هــای	نامناســب	دســتگاه	های	دولتــی	و	رابطه	هایــی	
ــده	 ــون	ش ــای	زیت ــودی	باغ	ه ــبب	ناب ــعه	س ــای	توس ــه	ج ــه	ب ک
ــد	داخــل	 ــه	تولی ــد	و	از	ورود	زیتون	هــای	خارجــی	کــه	ب مــی	گوین
ضربــه	زده	گالیــه	دارنــد.	در	ایــن	میــان	امــا	وجــود	آفــت	مگــس	
در	ســال	های	گذشــته	در	باغــات	زیتــون	از	همــه	بدتــر	بــوده	اســت.		

	
واردات بی رویه روغن زیتون بی کیفیت 

خانلــر	نوروزونــد	چگینــی	کــه	از	ســال	۷۰	زیتــون	کاری	را	آغازکرده	
و	بارهــا	بــه	عنــوان	باغــدار	نمونــه	انتخــاب	شــده	اســت	بــه	ایجــاد	
ــی	 ــاره	م ــی	اش ــای	دولت ــتفاده	از	یارانه	ه ــا	اس ــون	ب ــای	زیت باغ	ه
ــون	 ــت	فن ــدم	رعای ــل	ع ــه	دلی ــا	ب ــن	باغ	ه ــد:	ای ــی	گوی ــد	م کن
ــد. کشــاورزی	و	مدیریــت	درحــال	حاضــر	خشــک	و	رهــا	شــده	ان
ــرای	باغــدار	تامیــن	 ــد	آب	را	ب ــت	بای ــه	اینکــه	دول ــا	اشــاره	ب وی	ب
کنــد،	مــی	افزایــد:	متاســفانه	بــا	وجــود	برخــی	حمایت	هــای	دولــت	

وجــود	رابطه	هــا	ســبب	شــده	افــرادی	کــه	دلســوز	باغــدار	نیســتند	
باغــات	را	در	اختیــار	گرفتــه	و	بــه	دلیــل	عــدم	مدیریــت،	تجربــه	و	

ــه	حــال	خــود	رهــا	کننــد. دانــش	کافــی	باغ	هــا	را	ب
نوروزونــد	چگینــی	همچنیــن	بــه	واردات	روغــن	زیتــون	بی	کیفیــت	
خارجــی	نیــز	اشــاره	مــی	کنــد	و	یادآورمی	شــود:	زیتــون		باغ	هایــش	
بــه	دلیــل	کیفیــت	بــاال	بــه	کارخانه	هــای	بــزرگ	در	ســطح	کشــور	
ــاال،	صــادر	هــم	مــی	 ــه	دلیــل	اســتانداردهای	ب فروختــه	شــده	و	ب

شــود.
ــران	و	باغــات	 ــه	ای ــه	ورود	آفــت	مگــس	زیتــون	ب ــا	اشــاره	ب وی	ب
زیتــون	نیــز	توضیــح	می	دهــد:	متاســفانه	هیــچ	نهــاد	تحقیقاتــی	از	
ســوی	جهــاد	کشــاورزی	و	ســایر	ارگان	هــای	مرتبــط	بــرای	درمــان	

ایــن	بیمــاری	درختــان	راهــکاری	ارائــه	نــداده	اســت.		
افزایـد:	 ایـن	موضـوع	مـی	 از	 انتقـاد	 نوروزونـد	چگینـی	ضمـن	
کارشناسـان	ایسـتگاه	تحقیقـات	زیتـون	بایـد	بـرای	برون	رفـت	از	
چنیـن	بیماری	هایـی	بـه	باغـداران	کمـک	کننـد	و	بـا	بـه	کارگیری	

راه	هـای	علمـی	از	ضـرر	بیشـتر	باغـداران	جلوگیـری	کننـد.
	

عدم حمایت دولت از باغداران زیتون 
ایــرج	امینــی	باغــدار	دیگــری	بــا	۱۶5	هکتــار	بــاغ	زیتــون	بــا	بیــان	
اینکــه	بزرگتریــن	مشــکل	باغــداران	عــدم	حمایــت	از	ســوی	دولت	
عنــوان	و	مــی	گویــد:	در	همــه	کشــورها،	باغــداران	از	حمایت	هــای	
دولتــی	برخــوردار	هســتند	و	از	تســهیالت	بانکــی	بــا	کارمــزد	زیــر۴	

درصــد	بهــره	منــد	مــی	شــوند.
ــازی	 ــد:	نوس ــی	افزای ــه	م ــوری	در	ادام ــه	کش ــدار	نمون ــن	باغ ای
ــا	 ــی	ب ــهیالت	بانک ــا	تس ــت	ام ــت	اس ــت	دول ــد	حمای ــاغ	نیازمن ب
بهره	هــای	بســیار	باالیــی	بــوده	کــه	بــرای	باغــداران	بــا	توجــه	بــه	
هزیتــه	بــاالی	نگهــداری	بــاغ	به	صرفــه	نبــوده	و	مناســب	نیســت.
وی	واردات	بــی	رویــه	روغن	هــای	زیتــون	خارجــی	و	تغییــر	ذائقــه	
مصرف	کننــده	را	از	عوامــل	دیگــر	بی	مهــری	بــه	باغــداران	داخلــی	
ــد:	روغــن	 ــوان	و	خاطرنشــان	مــی	کن ــت	عن ــون	از	ســوی	دول زیت
ــا	واردات	 ــود	ام ــی	ش ــد	م ــر	مصــرف	تولی ــازاد	ب ــل	م ــون	داخ زیت
ــور	 ــل	کش ــه	داخ ــت	ب ــی	کیفی ــون	ب ــای	زیت ــه	روغن	ه بی	روی
توســط	افــراد	ســودجو	ســبب	شــده	کــه	عمــال	شــناخت	و	ذائقــه	

ــرود. مــردم	از	روغــن	باکیفیــت	زیرســوال	ب
ــا	راه	 ــون	تنه ــس	زیت ــت	مگ ــه	آف ــاره	ب ــا	اش ــن	ب ــی	همچنی امین

ــا	ایــن	آفــت	را	کنتــرل	آن	عنــوان	و	توضیــح	مــی	دهــد:	 مقابلــه	ب
ــت	و	 ــداران	اس ــرای	باغ ــوز	ب ــان	س ــی	خانم ــون	بالی ــس	زیت مگ
ــه	راحتــی	وارد	ایــران	شــد	و	امــروز	شــاهد	 متاســفانه	ایــن	آفــت	ب

ــر	کشــور	هســتیم.		 ــون	سراس ــات	زیت ــه	باغ ــه	آن	ب حمل

عدم همگرایی نهادهای متولی 
ــه	روغــن	کشــی	در	 برندســازی	محصــول	زیتــون،	احــداث	کارخان
منطقــه	و	حمایــت	از	محصــوالت	داخلــی،	از	دیگــر	خواســته	هایــی	
ــد. ــی	دارن ــت	و	دســتگاه	های	متول ــون	کاران	از	دول اســت	کــه	زیت

اداراتــی	نظیــر	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت،	اســتاندارد،	جهــاد	
کشــاورزی	و	علــوم	پزشــکی	متولیــان	حــوزه	زیتــون	هســتند.	امــا	
ــتگاه	های	 ــن	دس ــان	ای ــی	الزم	می ــد	هماهنگ ــی	رس ــر	م ــه	نظ ب
متولــی	وجــود	نــدارد	و	هیــچ	نــگاه	واحــدی	در	ادارات	یادشــده	برای	
ــود	 ــازی	آن	وج ــتغال	و	برندس ــعه	اش ــون،		توس ــکل	زیت ــل	مش ح

ــدارد. ن
ــان	 ــا	بی ــالن	ب ــاد	کشــاورزی	گی ــازمان	جه ــون	س ــناس	زیت کارش
ــون	اشــتغالزایی	 ــی	اصــالح	زیت اینکــه	یکــی	از	اهــداف	طــرح	مل
ــذاری	 ــرمایه	گ ــای	س ــت	ه ــب	فرص ــد	در	قال ــی	توان ــت	و	م اس
ــای	 ــاغ	ه ــعه	ب ــد:	توس ــد	می	گوی ــق	یاب ــول	تحق ــن	محص در	ای
جدیــد،	اصــالح	و	نگهــداری	باغــات	قدیمــی،	ایجــاد	شــرکت	های	
ــروش	 ــد	و	ف ــای	تخصصــی	خری ــاد	بازارچه	ه ــان،	ایج ــش	بنی دان
فرآورده	هــای	زیتــون	و	ایجــاد	مــوزه	تخصصــی	زیتــون	بــا	
ــق	 ــن	هــدف	را	محق ــد	ای ــی	توان مشــارکت	بخــش	خصوصــی	م

ــازد. س
صالحــی	رفــع	مشــکالت	دســت	انــدرکاران	حــوزه	زیتــون	اعــم	از	
باغــدار	و	شــرکت	ها	را	درگــرو	تشــکیل	تعاونــی	و	اتحادیــه	ای	مجــزا	
مــی	دانــد	و	مــی	افزایــد:	راه	انــدازی	ایــن	تعاونــی	و	اتحادیــه	مــی	
توانــد	خواســته	ها	و	انتظــارات	ایــن	فعــاالن	را	مطــرح	و	در	پیگیــری	

و	ســاماندهی	بهتــر	آن	نقــش	آفریــن	باشــد.
	

عــدم شناســایی ارقــام پرمحصــول زیتــون بــا توجه 
بــه اقلیــم 

ــبز	 ــرکت	س ــل	ش ــی	مدیرعام ــاور	فن ــی	و	مش ــناس	باغبان کارش
ــل	از	 ــال	ها	قب ــه	س ــون	را	ب ــی	زیت ــتان	آسیب	شناس ــون	گلس زیت
کاشــت	نهــال	زیتــون	در	گیــالن	عنــوان	مــی	کنــد	و	مــی	گویــد:	
ــوع	 ــه	اقلیم	هــای	متن ــا	توجــه	ب ــام	مناســب	ب عــدم	شناســایی	ارق
ســبب	شــد	باغــات	بــه	گونــه	ای	طراحــی	و	کاشــته	شــود	کــه	اکثرا	
فاقــد	توجیــه	اقتصــادی	بــوده	بــه	گونــه	ای	کــه	در	حــال	حاضــر	بعد	

ــی	مواجــه	هســتند. ــا	کــم	محصول از2۰	ســال	باغــداران	ب
ــل	 ــن	معض ــه	بزرگتری ــان	اینک ــا	بی ــینی	ب ــران	میرحس ــید	کام س
ــت،	 ــجم	اس ــکیالت	منس ــود	تش ــالن	نب ــون	در	گی ــدارای	زیت باغ
ــدارد	 ــی	ن ــچ	متول ــون	رهــا	شــده	و	هی ــد:	زیت خاطرنشــان	مــی	کن
و	فعاالنــی	کــه	در	حــوزه	واردات	روغــن	زیتــون	فعالیــت	مــی	کننــد	

ــد. ــون	کشــور	ندارن ــد	زیت ــچ	ســهمی	در	تولی هی
مدیرعامــل	شــرکت	خوشــه	صنعتــی	زیتــون	بــا	اشــاره	بــه	
ــدازی	ایــن	واحــد	در	ســال	۸۹،	اظهــار	مــی	کنــد:	 چگونگــی	راه	ان
ــتغالزایی	 ــادی	و	اش ــه	اقتص ــی	در	زمین ــای	فراوان ــد	مزای ــن	واح ای
بــرای	اســتان	گیــالن	داشــته	در	ســال	های	اخیــر	محصــول	تفالــه	
خشــک	زیتــون،	تولیــد	دمنــوش	بــرگ	زیتــون،	عــرق	بــرگ	زیتون	
و	کلوچــه	زیتــون	بــه	خــط	تولیــد	ایــن	واحــد	اضافــه	شــده	اســت.
محمــد	رمضانــی	تاثیــر	نهادهــای	حمایتگــر	و	پشــتیبان	در	موفقیت	
خوشــه	صنعتــی	را	بســیار	مهــم	مــی	دانــد	و	مــی	افزایــد:	اگرچــه	
ــد	در	 ــی	مراحــل	ســختی	پشــت	سرگذاشــته	ان خوشــه	های	صنعت
صــورت	حمایــت	مدیــران	و	نهادهــای	اجرایــی	مــی	توانــد	شــاهد	

نتایــج	خوبــی	در	آینــده	بــود.

تغییر ذائقه مردم با واردات روغن زیتون خارجی

برندی که اعتبار ندارد
 عباس ایمانی پارسا

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 63 | شماره 33 | آبان 97

ــران اقتصاد ایـ

لــزوم ســرمایه گــذاری در تولیــد محصــوالت جانبــی 
زیتــون

ــان	 ــا	بی ــاره	ب ــار	در	این	ب ــون	رودب ــات	زیت ــتگاه	تحقیق ــس	ایس رئی
ــی	 ــل	شــده	اســت،	م ــد	تبدی ــک	برن ــه	ی ــار	ب ــون	رودب اینکــه	زیت
گویــد:	در	طــول	ســه	هــزار	ســال	گذشــته	هیــچ	زیتونــی	نتوانســته	
ــی	 ــه	خوب ــار	ب ــون	رودب ــردم	زیت ــالن	شــود	و	م ــون	گی ــب	زیت رقی

مــی	شناســند.
ــه	راهکارهــای	ســرمایه	گذاری	در	ایــن	 ــا	اشــاره	ب زهــرا	یوســفی	ب
ــتاندارد،	 ــون	اس ــات	زیت ــداث	باغ ــد:	اح ــی	ده ــول	ادامه	م محص
ــا	 ــته	بندی	ب ــرآوری	و	بس ــی،	ف ــات	قدیم ــازی	باغ ــالح	و	نوس اص
ــون	 ــایر	محصــوالت	زیت ــتفاده	از	س ــون	و	اس ــن	زیت ــت	روغ کیفی
ماننــد	تفالــه	میــوه	زیتــون	و	بــرگ	و	پســآب	آن	مــی	توانــد	
ــادی	 ــرمایه	گذاری	و	اقتص ــرای	س ــی	ب ــل	توجه ــای	قاب فرصت	ه

ــد. ــار	باش ــون	در	رودب ــت	زیت ــردن	کش ک
ــوم	 ــر	مــواد	غذایــی	دانشــگاه	عل ــاره	کارشــناس	نظــارت	ب در	این	ب
پزشــکی	گیــالن	بــه	بررســی	فراینــد	نظــارت،	صــدور	مجوزهــای	
ــد:	 فرآورده	هــای	زیتــون	در	معاونــت	غــذا	و	دارو	اشــاره	و	مــی	گوی
انــواع	روغــن	زیتــون	خــام	و	تصفیه	شــده،	زیتون	پــرورده	و	کنســرو	
زیتــون	کــه	تنــوع	زیــادی	نیــز	دارنــد،	مجوزهــای	مجزایــی	را	برای	
ــت	غــذا	و	دارو	دریافــت	 ــازار	از	ســوی	معاون ــه	ب ــد	و	عرضــه	ب تولی

مــی	کننــد.
ســمیه	عبداللهــی	تعــداد	واحدهــای	تولیــدی	روغــن	زیتــون	
درگیــالن	را	کــه	دارای	مجــوز	معاونــت	غــذا	و	دارو	را	دارنــد	دو	واحد	
عنــوان	و	خاطرنشــان	می	کنــد:	مابقــی	واحدهــای	فعــال	بــه	دلیــل	
آلودگــی	محیطــی	موفــق	بــه	دریافــت	نظــر	مســاعد	اســتعالم	های	

ســازمان	محیــط	زیســت	نشــده	انــد.		
	

لزوم معرفی بازاری جدید برای زیتون رودبار
در	همیــن	رابطــه	نائــب	رئیــس	مرکــز	خدمــات	ســرمایه	گــذاری	
اســتان	گیــالن	توضیــح	می	دهــد:	رودبــار	بــرای	همــه	مــردم	ایران	
ــا	 بــه	عنــوان	مرکــز	تجــارت	زیتــون	در	کشــور	شــناخته	شــده	و	ب
وجــود	چنیــن	امتیــازی	نیــاز	اســت	کــه	بــازار	جدیــدی	بــرای	زیتون	

رودبــار	تعریــف	شــود.
بــه	گفتــه	ایــن	مســئول	بــازار	زیتــون	مــی	توانــد	بــا	در	کنــار	هــم	
ــا	 ــک	کنسرســیوم	ی ــب	ی ــازار	در	قال ــن	ب ــدان	ای ــراردادن	قدرتمن ق

ــرد. ایســتگاه	و	شــهرک	زیتــون	شــکل	بگی
منصــور	موالیی	پــور	یکــی	دیگــر	از	فرصــت	هــای	ســرمایه	
ــد	و	 ــی	کن ــوان	م ــگری	عن ــون	را	گردش ــت	زیت ــذاری	در	صنع گ
می	افزایــد:	حضــور	گردشــگران	در	گیــالن	بایــد	بــرای	مــردم	ایــن	

اســتان	و	منطقــه	رودبــار	درآمــدزا	باشــد	و	مهــم	ایــن	اســت	کــه	از	
گردشــگری	بــه	صــورت	هدفمنــد	درآمدزایی	شــود	و	پتانســیل	های	
هــر	منطقــه	بــرای	توســعه	گردشــگری	مــورد	اســتفاده	قــرار	گیــرد.		
ــگری	 ــاظ	گردش ــه	از	لح ــر	منطق ــیل	های	ه ــناخت	پتانس وی	ش
خــاص	و	تخصصــی	را	ســبب	جلــب	ســرمایه	گذاران	مــی	دانــد	کــه	

منجــر	بــه	درآمدزایــی	بــرای	اســتان	مــی	شــود.
مدیـرکل	امـور	اقتصـادی	و	دارایـی	گیـالن	همچنیـن	بـه	نقـش	
دسـتگاه	های	دولتـی	اشـاره	و	توضیـح	می	دهـد:	وظیفـه	دولـت	و	
دسـتگاه	های	دولتی	اطالع	رسـانی	اسـت	و	نباید	اسـتانداردهایی	که	
برخـی	دسـتگاه	ها	بـرای	محصـول	زیتـون	مقرر	مـی	کننـد	موانعی	
برای	صـادرات	محصوالت	گیالن	شـود.	مصرف	کننـدگان	تصمیم	
گیرنده	هسـتند	کـه	چه	محصولـی	و	با	چـه	قیمتی	را	مصـرف	کنند	
و	بـازار	نشـان	مـی	دهـد	کیفیت	محصـوالت	و	قیمـت	آن	هـا	تا	چه	

میـزان	مورد	اسـتقبال	قـرار	مـی	گیرد.

تغییــر ذائقــه مــردم بــا ورود روغــن زیتــون خارجــی، 
برنــدی کــه از اعتبــار افتــاد

ــی	و	 ــرف	داخل ــازار	مص ــد،	ب ــی	رس ــر	م ــه	نظ ــیر	ب ــن	تفاس ــا	ای ب
خارجــی	در	گــروی	ســاختاری	ســه	گانــه	اســت	کــه	در	وهلــه	اول	
ــد	 ــدار	بای ــتا	باغ ــن	راس ــردد.	در	ای ــی	گ ــون	بازم ــداران	زیت ــه	باغ ب
توجــه	و	همــت	کافــی	در	اصــالح	باغــات	زیتــون	متناســب	بــا	اقلیم	
ــوه	 ــول،	نح ــودن	محص ــک	ب ــد.	ارگانی ــته	باش ــود	داش ــه	خ منطق
حمــل	بــرای	روغــن	کشــی	و	رعایت	اصــول	اســتاندارد	و	بهداشــت،	

خالــص	بــودن	روغــن	عرضــه	شــده	نیــز	از	دیگــر	گام	های	نخســت	
در	رفــع	معضــل	توســعه	زیتــون	اســت.		

ــی	 ــتگاه	های	دولت ــه	دس ــته	ب ــع	وابس ــیاری	از	موان ــع	بس ــه	رف البت
ــارت،	 ــدن	و	تج ــت،	مع ــاورزی،	صنع ــاد	کش ــه	جه ــی	از	جمل متول
اســتاندارد،	معاونــت	غــذا	و	داروی	علــوم	پزشــکی	اســت.	نهادهــای	
ــول	 ــن	محص ــه	ای ــری	ب ــی	نگ ــد	بخش ــر	بخواهن ــده	اگ ــاد	ش ی
ــت	 ــی	در	جه ــع	و	هماهنگ ــگاه	جام ــای	ن ــه	ج ــتراتژیک	را	ب اس
ــت	 ــنددر	نهای ــته	باش ــی	داش ــد	مل ــول	و	برن ــن	محص ــعه	ای توس
فراینــدی	پیــش	مــی	آیــد	کــه	ماحصــل	آن	از	اعتبــار	افتــادن	زیتون	
ــده	و	ورود	 ــرف	کنن ــه	مص ــر	ذائق ــی،	تغیی ــون	داخل ــن	زیت و	روغ

ــت. ــی	اس ــوالت	خارج ــه	محص بی	روی
ــه	داران	و	 ــز	از	ســوی	کارخان ــدی	و	عرضــه	نی در	ســاختار	بســته	بن
کارگاه	هــا	بایــد	بازنگــری	شــود.	داشــتن	نــگاه	بلندمدت	و	صــادرات	
محــور	مــی	توانــد	تــا	حــدود	زیــادی،	مشــکالت	پیــش	روی	ایــن	
محصــول	مهــم	و	اســتراتژیک	را	بــردارد.	ولــی	الزمــه	آن	تشــکیل	
اتحادیــه	هــا	و	یــا	نهــادی	متولــی	اســت	کــه	بتوانــد	ایــن	ســاختار	
ســه	گانــه	را	همــگام	و	هماهنــگ	بــا	هــم	بــه	جلــو	هدایــت	کنــد	و	

ــردارد.		 ــع	پیــش	روی	ایــن	محصــول	را	ب موان
ــه	 ــی	و	ارائ ــن	کش ــزرگ	روغ ــه	ب ــون،	کارخان ــوزه	زیت ــکیل	م تش
ــه	 ــی	ن ــا	در	افق ــت	ت ــرآغازی	اس ــورس	س ــون	در	ب ــول	زیت محص
ــا	 ــدگان	ب ــی	از	صادرکنن ــوان	یک ــه	عن ــز	ب ــران	نی ــدان	دور،	ای چن
کیفیــت	محصــول	روغــن	زیتــون	در	ردیــف	کشــورهایی	همچــون	

ــرد. ــرار	گی ــا	ق اســپانیا	و	ایتالی
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نقشــه های صنعــت فــرش ماشــینی آران 
ــده  ــن تولیدکنن ــوان دومی ــدگل به عن و بی
جهــان بــا ضربه هــای پی درپــی ناشــی 
ــران اقتصــادی  ــم گی ــری تصمی از بی تدبی
و خطــر تعطیلــی 7۵0 واحــد تولیــدی 

ــر آب شــده اســت. نقــش ب

آمــار	بیــکاری	ایــن	شهرســتان	در	اســتان	اصفهــان	کــه	
ــد	 ــی	می	کنن ــز	روزگار	ط ــج	دار	و	مری ــع	آن	ک ــت	صنای سال	هاس
ــد،	از	متوســط	 ــتغال	زایی	را	ندارن ــاز	اش ــه	نی ــوان	پاســخگویی	ب و	ت

ــت. ــر	اس ــم	کمت ــوری	ه کش
همــه	وضعیــت	خــوب	شــغلی	و	صنعتــی	در	آران	و	بیــدگل	مدیــون	
چرخ	هــای	صنعــت	فــرش	ماشــینی	اســت	کــه	توانســته	بــود	بــرای	
ــر	از	5	 ــه	کمت ــکاری	را	ب ــار	بی ــد	و	آم ــر	کار	ایجــاد	کن ــزار	نف 2۰	ه

درصــد	برســاند.
آمــار	بیــکاری	کمتــر	از	5	درصــد	در	یکــی	از	شهرســتان	های	
ــر	 ــکاری	اش	از	متوســط	کشــوری	هــم	باالت ــار	بی ــه	آم اســتانی	ک
ــس	 ــزه	ای	از	جن ــود،	معج ــزه	ب ــک	معج ــبیه	ی ــزی	ش ــوده،	چی ب

ــی. ــر	ایران ــود	و	هن تاروپ
ــع	هــم	تکــراری	و	 ــه	صنای ــرای	هم ــه	ب ــد	ک ــای	تولی ــا	غصه	ه ام
یکســان	شــده	اســت،	دامن	صنعــت	پررونق	و	موفــق	فــرش	آران	و	
بیــدگل	را	هــم	گرفــت	و	اکنــون	بیشــترین	معرفی	شــدگان	بــه	بیمه	
ــای	 ــران	کارخانه	ه ــه	کارگ ــق	ب ــتان	متعل ــن	شهرس ــکاری	در	ای بی
تولیــد	فــرش	اســت،	کارخانه	هایــی	کــه	زیــر	بــار	بیمــاری	احتــکار	
ــودش	 ــد،	تاروپ ــش	تولی ــات	بخ ــرخ	ارز	و	تصمیم ــامانی	ن و	بی	س

ــدارد. ــه	کار	ن ــرای	ادام ــی	ب ــته	و	توان ازهم	گسس

فــرش	آران	و	بیــدگل	طــی	ســال	های	اخیــر	بــا	تــالش	
تولیدکننــدگان	و	در	شــرایط	ثبــات	در	حالی	توانســته	بــود	۸۰	درصد	
عرصــه	تولیــد	و	عرضــه	را	در	ایــن	حــوزه	بــه	خــود	اختصــاص	دهد	
کــه	حتــی	بــا	صــادرات،	ایــن	فــرش	زیــر	پــای	مشــتری	اروپایــی	و	
ــا	بســیاری	از	 ــن	صنعــت	ب ــود	و	ارزآوری	ای ــه	ب ــی	هــم	رفت آفریقای

ــرد. ــری	می	ک ــور	براب ــزرگ	در	کش ــع	ب صنای
امــا	حــاال	طــی	چنــد	مــاه	همــه	نقشــه	های	کشــیده	شــده	بــرای	
فــرش	آران	نقــش	بــر	آب	شــده	و	دیگــر	در	شــهرک	های	صنعتــی	
این	شهرســتان	خبــری	از	بــرو	و	بیــای	تولیدکننــده،	کارگــر،	خریدار	

و	صادرکننــده	نیســت.
رئیــس	اداره	صنعــت	و	معــدن	و	تجــارت	آران	و	بیــدگل	در	خصوص	
وضعیــت	اســفبار	واحدهــای	تولیــد	فــرش	ماشــینی	اظهــار	داشــت:	
ــوزه	 ــه	در	ح ــدگل،	۷5۰	کارخان ــی	در	آران	و	بی ــد	صنعت از	۸۰۰	واح
ــت	 ــر	ثب ــه	خاط ــه	ب ــد	ک ــت	می	کن ــینی	فعالی ــرش	ماش ــد	ف تولی
ــه	 ــت	خــود	مشــغول	ب ــا	2۰	درصــد	از	ظرفی ــل،	ب سفارشــات	از	قب

فعالیــت	هســتند.
ــه	 ــت	ک ــانات	قیم ــازار	و	نوس ــات	ب ــدم	ثب ــت:	ع ــان	داش وی	بی
ــی	را	از	فعــاالن	 ــاوت	اســت	و	قــدرت	پیش	بین ــردا	متف ــا	ف امــروز	ب
ــت	 ــک	حال ــه	را	در	ی ــه	و	هم ــازار	گرفت ــب	و	ب ــادی	و	کس اقتص
ســرگردانی	قــرار	داده	اســت	ســبب	شــده	کــه	هیچ	یــک	از	
ــرش	 ــد	ف ــه	تولی ــدام	ب ــرش	ماشــینی	ریســک	و	اق کارخانجــات	ف
ــا	چــه	نــرخ	و	مــواد	اولیــه	ای	فــرش	را	 نکننــد	چراکــه	نمی	داننــد	ب

ــد. ــازار	عرضــه	کنن ــد	در	ب ــی	بای ــه	نرخ ــا	چ ــد	و	ب ببافن
مجتبــی	محلوجــی	نبــود	نقدینگــی	در	دســت	تولیدکننــدگان	فرش	
ــن	 ــد	ای ــش	روی	تولی ــکالت	پی ــر	از	مش ــی	دیگ ــینی	را	یک ماش
ــق«	از	 ــرح	رون ــتا	»ط ــن	راس ــزود:	در	همی محصــول	دانســت	و	اف
ســوی	وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	بــه	اجــرا	درآمــد	و	قوانیــن	

ــات	 ــان	کارخانج ــه	صاحب ــد	به	طوری	ک ــهیل	می	کن ــی	را	تس بانک
ــا	 ــه	آن	ه ــی	هســتند	ب ــا	دارای	بده ــد	ی ــه	چــک	برگشــتی	دارن ک

ــرد. ــق	می	گی ــت	تعل معافی
ــرمایه	در	 ــب	س ــرح	در	قال ــن	ط ــه	در	ای ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
گــردش	و	ســرمایه	ثابــت	از	محــل	منابــع	بانکــی	بابــت	تجهیــزات	
ــای	 ــه	واحده ــی	ب ــات	نقدینگ ــاز	کارخانج ــتگاه	های	موردنی و	دس
ــی	 ــه	متقاض ــرادی	ک ــه	داد:	اف ــد،	ادام ــاص	می	یاب ــدی	اختص تولی
ــام	 ــاب	ثبت	ن ــن	ی ــازمان	بهی ــوع	تســهیالت	هســتند	در	س ــن	ن ای

ــد. ــت	کنن ــت	نقدینگــی	دریاف و	کمکــی	باب

مردم احتکارکنندگان نخ و الیاف را گزارش دهند  
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــدگل	ب ــارت	آران	و	بی ــدن	و	تج ــت،	مع ــس	صنع رئی
ــینی	 ــرش	ماش ــد	ف ــا	در	تولی ــده	م ــی	از	مشــکالت	عم ــه	یک اینک
ــا	احتــکار	ایــن	 واســطه	گران	و	دالالن	نــخ	و	الیــاف	هســتند	کــه	ب
ــد،	 ــار	مشــکل	کرده	ان ــرش	را	دچ ــد	ف ــه،	تولی ــواد	اولی ــوع	از	م دو	ن
گفــت:	در	حــوزه	فرش	ماشــینی	شــاهد	احتکار	نــخ	و	الیاف	هســتیم	
و	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	ایــن	مــواد،	باقیمــت	ارز	ســال	گذشــته	
واردشــده	اســت	و	امــروز	بــا	نــرخ	آزاد	بــه	تولیدکننــدگان	بــه	فروش	

می	رســد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	چــون	احتــکار	کننــدگان	هر	ســاعت	انبــار	خود	
ــکار	 ــاهد	احت ــر	ش ــم	اگ ــردم	می	خواهی ــد	از	م ــوض	می	کنن را	ع
ــا	ســامانه	۱2۴	 ــت	ب ــاف	در	انبارهــا	هســتند	در	اســرع	وق ــخ	و	الی ن
ــوده	 ــق	نب ــا	دقی ــاال	نظارت	ه ــه	داد:	از	ب ــد،	ادام ــع	کنن ــا	را	مطل م
اســت	و	همیــن	مســئله	باعــث	شــده	کــه	بــا	کمبــود	نــخ	و	الیــاف	
ــه	دســت	 ــا	قیمــت	گــزاف	توســط	واســطه	ها	ب مواجــه	شــویم	و	ب

ــدگان	برســد. تولیدکنن
محلوجــی	بــا	اعــالم	اینکــه	در	حــال	حاضــر	هیچ	یــک	از	

رج به رج با رنج تولیدکننده؛ نقشه های تولیدکننده فرش نقش بر آب شد
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ــران اقتصاد ایـ

ــت	 ــل	نیس ــل	تعطی ــور	کام ــینی	به	ط ــرش	ماش ــای	ف کارخانه	ه
بلکــه	در	یــک	حالــت	رکــود	کار	می	کننــد	زیــرا	نمی	داننــد	
وضعیــت	بــازار	چگونــه	اســت،	ادامــه	داد:	در	حــال	حاضــر	بســیاری	
ــکار	 ــدگل	بی ــینی	آران	و	بی ــرش	ماش ــات	ف ــران	کارخانج از	کارگ

شــده	اند.
ــدات	و	 ــزان	تولی ــی	از	می ــار	دقیق ــال	آم ــه	امس ــان	اینک ــا	بی وی	ب
صــادرات	فــرش	ماشــینی	در	دســت	نداریــم،	افــزود:	ســال	گذشــته		
ــی	 ــدگل	یعن ــینی	آران	و	بی ــرش	ماش ــع	از	ف ــون	مترمرب ۴5	میلی
معــادل	۷۰	درصــد	از	تولیــدات	بــه	کشــورهای	همســایه،	اروپایــی	

ــی	صــادر	شــد. و	آفریقای

ــص  ــان و ترخی ــا ارز 4200 توم ــازه واردات کاال ب اج
ــا ارز آزاد! کاال ب

ــز	 ــان	نی ــتان	اصفه ــارت	اس ــدن	و	تج ــت،	مع ــه	صنع ــر	خان مدی
ــواد	 ــن	م ــع	و	تأمی ــه	صنای ــی	ب ــص	ارز	دولت ــوص	تخصی در	خص
اولیــه	کارخانجــات	اظهــار	داشــت:	در	حــال	حاضــر	تمــام	فعــاالن	
ــواد	 ــردن	م ــور	واردک ــی	به	منظ ــت	ارز	دولت ــرای	دریاف اقتصــادی	ب
اولیــه	پشــت	درب	وزارتخانــه	ایســتاده	اند	و	از	طبقــه	پاییــن	تــا	بــاال	
ــرار	 ــت	ســرگردانی	ق ــود	در	حال ــم	خ صــف	اســت	و	مســئوالن	ه

ــد. دارن
وی	بــا	بیــان	اینکــه	در	مــواردی	صاحبــان	کارخانــه	مــواد	اولیــه	را	با	
ــه	کشــور	رســیده،	 ــاس	ب ــه	اجن ــروز	ک ــد	و	ام ارز	۴2۰۰	وارد	کرده	ان
ــن	 ــد	و	همی ــت	می	کن ــا	دریاف ــاوت	ارز	را	از	آن	ه ــت،	مابه	التف دول
مســئله	ســبب	اعتــراض	بســیاری	از	فعــاالن	اقتصادی	شــده	اســت	
ــع	 ــود	به	طورقط ــاوت	ب ــن	مابه	التف ــت	ای ــر	دریاف ــرار	ب ــر	ق ــه	اگ ک
ــف	 ــع	مختل ــروز	صنای ــرد:	ام ــه	ک ــم،	اضاف ــی	وارد	نمی	کردی جنس
اگــر	بداننــد	یــک	مــاه	بــازار	ثابــت	می	مانــد	قطعــاً	اقــدام	بــه	واردات	
ــاعت	 ــا	س ــاعت	ب ــن	س ــرایط	ای ــی	ش ــا	حت ــد	ام ــروش	می	کنن و	ف

دیگــر	متفــاوت	اســت.
محمدرضــا	برکتیــن	افــزود:	در	ایــن	شــرایط	کــه	هرکســی	لقمه	ای	
ــتند	 ــن	هس ــال	ای ــه	دنب ــه	ب ــورد	هم ــت	می	خ ــک	دالر	و	نف از	کی
ــان	 ــن	عامــل	ســبب	شــده	صاحب ــد	و	همی کــه	از	آن	ســودی	ببرن
ــه	 ــه	اقــدام	ب کارخانجــات	امــروز	نداننــد	در	ایــن	آشــفته	بازار	چگون

ــازار	کننــد. تولیــد	و	عرضــه	کاال	در	ب
وی	تصریــح	کــرد:	سیاســت	گذاران	حمایتــی	از	فعــاالن	اقتصــادی	
نمی	کننــد	و	تصمیمــات	آن	هــا	منطقــی	نیســت	و	چــون	در	
تصمیمــات	از	نظــر	کارشناســی	افــراد	خبــره	اقتصــادی	در	همــان	
ــات	 ــه	تصمیم ــواره	ضرب ــن	هم ــد	بنابرای ــتفاده	نمی	کنن ــوزه	اس ح

اشــتباه	آن	هــا	را	تولیدکننــدگان	خورده	انــد.

ــه  ــواد اولی ــکل م ــل مش ــرای ح ــع ب ــان صنای صاحب
ــد ــدام کنن اق

ــا	اشــاره	بــه	 معــاون	سیاســی	-	امنیتــی	اســتاندار	اصفهــان	هــم	ب
مشــکل	نبود	مــواد	اولیــه	واحدهــای	تولیــدی	فــرش	ماشــینی	آران	

و	بیــدگل،	افــزود:	واحدهــای	صنعتــی	نبایــد	توقــع	داشــته	باشــند	
ــا	ارزی	کــه	بــرای	تهیــه	مایحتــاج	مــردم	در	 قیمــت	مــواد	اولیــه	ب

ــود. ــه	ش ــرد،	تهی ــرار	می	گی ــترس	ق دس
ــل	 ــا	ح ــه	ب ــرد:	در	رابط ــد	ک ــی	تأکی ــی	نائین ــا	طباطبائ حمیدرض
مشــکل	مــواد	اولیــه	در	حــال	حاضــر	برخــی	از	شــرکت	های	

ــت	 ــن	ظرفی ــا	پایین	تری ــود	ب ــل	خ ــل	اکری ــد	پ ــتی	مانن باالدس
ــد	در	 ــع	بای ــان	صنای ــود	صاحب ــس	خ ــتند	پ ــت	هس ــال	فعالی در	ح
راســتای	حــل	ایــن	مشــکل	گام	هایــی	را	بردارنــد	البتــه	در	آینــده	ای	
ــری	مجــدد	موضــوع	 ــرای	پیگی ــک	جلســه	ای	را	در	اســتان	ب نزدی

برگــزار	می	کنیــم.
ــرش	ماشــینی	آران	 ــرای	ف ــب	ب ــه	کشــورهای	رقی در	شــرایطی	ک
و	بیــدگل	همــواره	دنبــال	فرصتــی	بــرای	گرفتــن	ســهم	صادراتــی	
ایــران	در	جهــان	بوده	انــد،	مســئوالن	به	جــای	کمــک	و	دســتگیری	
ــک	 ــکاری	را	از	روی	دوش	ی ــار	بی ــی	ب ــه	زمان ــده	ای	ک از	تولیدکنن
ــا	 ــکالت	ب ــل	مش ــه	ح ــه	ب ــود،	او	را	توصی ــته	ب ــتان	برداش شهرس
تــوان	خــودش	می	کننــد	امــا	بایــد	از	ایــن	مســئوالن	پرســید	مگــر	
تولیدکننــده	در	رقــم	زدن	ایــن	شــرایط	بی	ثبــات	اقتصــادی	چقــدر	
نقــش	داشــته	اســت	کــه	هــم	بایــد	واحــد	تولیــدی	خــود	را	بــه	هــر	
روشــی	ســرپا	نگــه	دارد	و	هــم	بایــد	تــاوان	تصمیمات	اشــتباه	بــازار،	

صنعــت،	صــادرات	و	واردات	را	پــس	بدهــد؟
فــرش	آران	و	بیــدگل	یــک	رقیــب	جــدی	ترکیــه	ای	دارد	کــه	قطعــًا	
در	ایــن	وضعیــت	بیــکار	نخواهــد	نشســت	و	همان	طــور	کــه	در	یک	
ــا	انفعــال	دولتمــردان	وقــت،	ســهم	صــادرات	فــرش	 دهــه	اخیــر	ب
دســتبافت	ایــران	بــه	دســت	ترکیــه،	هنــد	و	پاکســتان	افتــاد،	ایــن	
ــرای	 ــه	فکــر	نجــات	ایــن	صنعــت	بیفتیــم،	ب ــار	نیــز	اگــر	دیــر	ب ب
ــا	 ــدگل	در	دنی ــینی	آران	و	بی ــرش	ماش ــهرت	ف ــام	و	ش ــه	ن همیش

محــو	خواهــد	شــد.
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ــران اقتصاد ایـ

کشـور  غـرب  صادراتـی  دروازه   
زیرسـاخت ها  تقویـت  به شـرط 
می توانـد  مـرزی  بازارچه هـای  و 
شـاهراهی برای رسـیدن به دریـای مدیترانه باشـد و ضمن 
ایجـاد فرصت هـای جدیـد، اقتصـاد ایـران را از تهدیدهـا 

دهـد. نجـات 

ــد؛	 ــدک	می	کش ــور«	را	ی ــرب	کش ــی	غ ــاهراه	صادرات ــوان	»ش عن
اســتانی	کــه	در	مســیر	کریــدور	ترانزیتــی	شــرق	بــه	غــرب	کشــور	
ــای	 ــت	و	پایانه	ه ــران	اس ــرب	ای ــی	غ ــه،	دروازه	صادرات قرارگرفت
ــن	 ــا	دومی ــن	ی ــزو	اولی ــواره	ج ــر	هم ــال	های	اخی ــرزی	آن	در	س م

ــت. ــوده	اس ــور	ب ــرزی	کش ــال	م ــای	فع پایانه	ه
ــتراتژیک	 ــی	و	اس ــادی،	سیاس ــد	اقتص ــه	از	بع ــی	ک ــا	مرزهای تنه
ــاه	 ــای	کرمانش ــد	مرزه ــداد	یاب ــه	امت ــای	مدیتران ــا	دری ــد	ت می	توان
اســت	کــه	هــم	بــرای	اســتان	یــک	فرصــت	اســت	و	هــم	می	توانــد	

ــد	نجــات	دهــد. اقتصــاد	کشــور	را	از	تهدی
ــان«	و	 ــمی	»پرویزخ ــرز	رس ــتن	دو	م ــا	داش ــاه	ب ــتان	کرمانش اس
ــمی«،	 ــومار«،	»شوش ــرزی	»س ــه	م ــار	بازارچ ــروی«	و	چه »خس
ــرز	مشــترک	 ــر	م ــدود	۳۷۱	کیلومت ــوه«	ح ــیخ	صله«	و	»تیله	ک »ش
ــن	 ــت	ای ــن	مزی ــران	دارد؛	مهم	تری ــی	ای ــایه	غرب ــراق،	همس ــا	ع ب
مــرز	حســاس	کشــور	همســایگی	بــا	دو	قســمت	اقلیم	کردنشــین	و	

ــت. ــراق	اس ــزی	ع ــین	و	مرک ــش	عرب	نش بخ
ایــن	وســعت	مــرز	و	همســایگی	بــا	دو	قســمت	عــراق	موجب	شــده	
تــا	در	برهه	هایــی	از	زمــان	کــه	بــه	دلیــل	مشــکالت	داخلــی	عــراق	
ــار	 ــف	نشــده	و	ب ــا	بسته	شــده،	تجــارت	متوق ــن	مرزه برخــی	از	ای
صــادرات	و	واردات	بــه	مرزهــای	دیگــر	اســتان	منتقــل	شــود	و	ایــن	
بخش	هــا	هــم	شــاهد	رونــق	فعالیت	هــای	خــود	باشــند	کــه	ایــن	
امــر	یکــی	از	بســترهای	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتــی	هــم	هســت	و	

بســتن	یــک	معبــر	اقتصــاد	را	تضعیــف	نکــرد.

ــای  ــن مرزه ــن و قدیمی تری ــروی« از مهم تری »خس
ایــران بــا عــراق 

روزانــه	۸۰۰	دســتگاه	کامیــون	کاالهــای	صادراتــی	به	طــور	
میانگیــن	از	مــرز	پرویزخــان	بــه	منطقــه	کردســتان	عــراق	صــادر	
می	شــود	و	همچنیــن	روزانــه	به	طــور	میانگیــن	5۰۰	دســتگاه	
ــتان	 ــم	کردس ــدأ	اقلی ــی	از	مب ــی	و	ایران ــان	عراق ــر	سوخت	رس تانک
عــراق	از	طریــق	مــرز	رســمی	پرویزخــان	بــه	مقصــد	بنــادر	جنوبــی	
ــود. ــران	می	ش ــالمی	ای ــوری	اس ــاک	جمه ــورمان،	وارد	خ کش

ــن	 ــن	و	قدیمی	تری ــی	از	مهم	تری ــم	یک ــروی	ه ــمی	خس ــرز	رس م
مرزهــای	ایــران	بــا	عــراق	اســت؛	برخی	هــا	ایــن	مــرز	را	آبادتریــن	
گــذرگاه	مــرزی	بعــد	از	جنــگ	تحمیلــی	می	داننــد	کــه	در	مقایســه	
ــزات	مســافری	و	تجــاری	 ــا	ســایر	مرزهــای	کشــور	دارای	تجهی ب

مطلوبــی	اســت.
بازارچــه	ســومار	هــم	از	نظــر	فاصلــه	مکانــی	و	زمانــی	نزدیک	ترین	
بازارچــه	اســتان	و	حتــی	غــرب	کشــور	بــه	پایتخــت	عــراق	
ــه	 ــن	بازارچ ــه	ای ــراق	ب ــهر	ع ــن	ش ــده	و	نزدیک	تری ــوب	ش محس

ــه	 ــه	در	فاصل ــت	ک ــی	اس ــتان	دیال ــع	در	اس ــی«	واق ــهر	»مندل ش
تقریبــی2۰	کیلومتــری	نقطــه	صفــر	مــرزی	قــرار	دارد	و	همیــن	امر	

ــه	ایــن	مــرز	شــده	اســت. ــال	ب هــم	موجــب	اقب
یکــی	دیگــر	از	بازارچه	هــای	فعــال	اســتان	بازارچــه	مــرزی	
ــاختی	 ــکالت	زیرس ــه	مش ــن	بازارچ ــه	ای ــت	ک ــمی«	اس »شوش
همچــون	راه	ارتباطــی،	محوطه	ســازی	و	پوشــش	ارتباطــی	
ــر	ظرفیــت	 ــن	ام ــا	در	صــورت	تحقــق	ای ــت	و	تلفــن	دارد	ام اینترن
بســیار	خوبــی	پیــش	روی	صــادرات	اســتان	قــرار	می	دهــد.

	مبــادالت	مــرزی	مناســب	بازارچــه	»شــیخ	صلــه«	کــه	در	ثــالث	
باباجانــی	واقع	شــده	نشــان	می	دهــد	کــه	در	ایــن	بازارچــه	
قابلیت	هــای	خوبــی	بــرای	توســعه	حجــم	مبــادالت	مــرزی	وجــود	
ــش	 ــه	نق ــن	بازارچ ــارت	در	ای ــد	تج ــه	رش ــش	رو	ب ــذا	افزای دارد	ل
مؤثــری	در	توســعه	اقتصــادی	منطقــه	و	زندگــی	مرزنشــینان	دارد.
امــا	مهم	تریــن	ظرفیــت	موجــود	بــرای	رونــق	و	توســعه	اقتصــاد	در	
شهرســتان	زلزلــه	زده	ســرپل	ذهــاب	بازارچــه	مــرزی	»تیلــه	کــوه«	
اســت	کــه	در	صــورت	رونــق	می	توانــد	منبــع	درآمــد	خوبــی	بــرای	

مرزنشــینان	آســیب	دیده	از	زلزلــه		باشــد.
ــدن	 ــب	ارزان	ش ــر	دالر	موج ــال	در	براب ــش	ارزش	ری ــراً	کاه اخی
کاالهــای	صادراتــی	ایرانــی	بــرای	عراقی	هــا	شــده	و	همیــن	امــر	
ــده	 ــی	ش ــای	صادرات ــرای	کااله ــا	ب ــش	تقاض ــب	افزای ــم	موج ه

ــت. اس

افزایــش صــادرات اگــر بــا افزایش 
تولیــد همــراه باشــد فرصــت خوبی 

اســت
کیــوان	کاشــفی	رئیــس	اتــاق	بازرگانــی	
ــای	 ــام	کااله ــت:	تم ــاه	گف ــتان	کرمانش اس
ــه	 ــا	توج ــی	ب ــاورزی	و	صنعت ــدی،	کش تولی
ــال	بســیار	ارزان	تمــام	 ــه	کاهــش	ارزش	ری ب
می	شــود	و	ایــن	اشــتیاق	ایجادشــده	کــه	
ایــن	محصــوالت	بــه	بازارهــای	دیگــر	ســوق	
داده	شــود؛	درصورتی	کــه	بتوانیــم	قــدرت	
تولیــد	خــود	را	افزایــش	دهیــم	می	توانــد	

ــد. ــی	باش ــت	خوب فرص
ــدت	 ــدن	م ــن	ارزان	ش ــه	ای ــت:	البت وی	گف

ــوری	شــکل	 ــا	ط ــا	و	درآمده ــه	هزینه	ه مشــخصی	دارد	و	رفته	رفت
می	گیــرد	کــه	کاالهــای	مــا	ارزان	نخواهنــد	مانــد	و	مطابــق	بــا	نرخ	
ــاع	 ــی	اوض ــد	ماه ــا	چن ــن	تنه ــوند	بنابرای ــذاری	می	ش ارز	قیمت	گ

ــت. ــه	اس ــه	این	گون ب
ــد	در	 ــت	بای ــزود:	دول ــی	اســتان	کرمانشــاه	اف ــاق	بازرگان ــس	ات رئی
ایــن	مواقــع	روی	دو	نــوع	کاال	شــامل	کاالهــای	اساســی	و	خوراکی	

ــد. ــه	نده ــروج	بی	روی ــازه	خ ــد	و	اج ــته	باش ــل	داش ــارت	کام نظ
ــا	 ــل	مرزه ــارات	در	خصــوص	تبدی ــی	اظه ــورد	برخ ــفی	در	م کاش
ــم	 ــایه	ه ــورهای	همس ــاج	کش ــد	مایحت ــرای	خری ــزی	ب ــه	مرک ب
ــه	 ــم	ب ــادان	آن	ه ــهر	و	آب ــز	خرمش ــا	ج ــرد:	در	بازارچه	ه ــوان	ک عن
ــا	 ــردد	عراقی	ه ــاهد	ت ــدان	ش ــا	بصــره	چن ــاه	ب ــه	کوت ــل	فاصل دلی
بــرای	خریــد	نیســتیم	البتــه	در	ایــن	منطقــه	ترددهــا	بــدون	ویــزا	
ــام	 ــی	هایی	انج ــم	چاره	اندیش ــرای	آن	ه ــه	ب ــود	ک ــام	می	ش انج

ــده	اســت. ش
وی	افــزود:	مرزهــا	در	کرمانشــاه	طوالنــی	اســت	و	تردد	بــرای	خرید	
خیلــی	مقرون	به	صرفــه	نیســت	همچنیــن	ویــزا	برقــرار	اســت	البتــه	
بــا	توجــه	بــه	نــرخ	پــول	مــا،	تعــداد	گردشــگران	افزایش	یافتــه	امــا	

این	گونــه	نیســت	کــه	کاالهــای	اساســی	مــا	را	بخرنــد.
بــه	گفتــه	کاشــفی،	تــا	یــک	ســال	آینــده	کــه	ســطوح	قیمتــی	بــا	
ســطوح	قیمــت	دالر	تطبیــق	یابــد	ایــن	وضعیــت	ادامــه	دارد	و	چون	
ــت	 ــه	نیس ــت	و	مقرون	به	صرف ــبتاً	ارزان	اس ــی	نس ــای	ایران کااله

ــم. ــده	ای	را	وارد	کنی ــچ	کاالی	ساخته	ش ــه	هی ک

صــادرات یــک میلیــارد دالر کاال از مرزهای کرمانشــاه 
ــال در 5 ماهه امس

ــرکل	گمــرکات	اســتان	کرمانشــاه	صــادرات	 ــدری	مدی ــل	حی خلی
کاال	در	5	ماهــه	ســال	جــاری	از	مرزهــای	اســتان	را	یــک	میلیــارد	
و	۶۳	میلیــون	و	۷۸۰		هــزار	و	۳۶2		دالر	اعــالم	کــرد	و	افــزود:	وزن	
کاالهــای	صادرشــده	2	میلیــون	و	2۰۰		هــزار	و	۳۷2	تــن	بــوده	کــه	
ــه	خــارج	از	کشــور	صــادر	 از	طریــق	مرزهــای	اســتان	کرمانشــاه	ب

شــده	اســت.
ــدت	مشــابه	 ــه	م ــزان	صــادرات	نســبت	ب ــن	می ــه	وی،	ای ــه	گفت ب
ســال	گذشــته	از	لحــاظ	ارزش	رشــد	5۴	درصــدی		و	از	حیــث	وزن	

ــز	رشــد	2۷	درصــدی	داشــته	اســت. نی
ــح	کــرد:	از	مجمــوع	 ــرکل	گمــرکات	اســتان	کرمانشــاه	تصری مدی

افق های روشن دروازه صادراتی غرب

 شاهراهی برای رسیدن به »مدیترانه«
حسین جلیلیان
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فــوق		5۱۶		میلیــون	و	55۴	هــزار	و	۴۰	دالر	آن	بــا	وزن	5۳۸		هــزار	
و	2۳۳	تــن	از	طریــق	گمــرک	بازارچــه	مــرزی	ســومار		بــه	خــارج	
از	کشــور	صــادر	شــده	اســت	کــه	نســبت	بــه	مــدت	مشــابه	ســال	
گذشــته	از	حیــث	ارزش	۷5	درصــد	و	از	حیــث	وزن	نیــز	۱۰۰	رشــد	

داشــته	اســت.
ــرک	 ــی	از	گم ــادرات	خروج ــدت		ص ــن	م ــزود:	در	ای ــدری	اف حی
پرویزخــان	۳۹5	میلیــون	و	2۷2	هــزار	و	۴۸۶	دالر	کاال	بــه	وزن	
یک	میلیــون	و	۱22	هــزار	و	۶۳۴	تــن	بــوده	کــه	نســبت	بــه	مــدت	
مشــابه	ســال	گذشــته	از	حیــث	ارزش	۳5	درصــد	افزایــش	و	ازلحاظ	

ــی	هــم	رشــد	۴۳	درصــدی	داشــته	اســت	. وزن
ــز	 ــروی		نی ــرک	خس ــی	از	گم ــادرات	خروج ــت:	ص ــان	داش وی	بی
5۱		میلیــون	و	۴۷۸	هــزار	و	۷5۱	دالر	کاال	بــه	وزن	۱۷۸	هــزار	
ــته	 ــدت	مشــابه	ســال	گذش ــه	م ــه	نســبت	ب ــن	اســت	ک و	522	ت
ــش	 ــد	افزای ــاظ	وزن	۴۸	درص ــد		و	ازلح ــث	ارزش	۱۳2	درص از	حی

ــت	. ــته	اس داش
مدیــرکل	گمــرکات	اســتان	کرمانشــاه	میــزان	صــادرات	خروجــی	از	
گمــرک	بازارچــه	مــرزی	شــیخ	صلــه	را	۷۹	میلیــون	و	۸5۶	هــزار	و	

۶5۱	دالر	کاال	بــه	وزن	۱۳۳	هــزار	و	۱22	تــن	اعــالم	کــرد.
ــادرات	 ــزان	ص ــاری		می ــال	ج ــه	س ــزود:	در	پنج	ماه ــدری	اف حی
خروجــی	از	گمــرک	بازارچــه	مــرزی	شوشــمی	2۰	میلیــون	و	۶۱۸	
هــزار	و	۴۳۴	دالر	کاال		بــه	وزن		22۷	هــزار	و		۸5۹	تــن	بــوده	اســت.
مدیــرکل	گمــرکات	کرمانشــاه	عمــده	کاالهــای	صادراتــی	از	طریق	

ــیب	زمینی	 ــی،	س ــه	داری	و	پاکیزگ ــوازم	خان ــرکات	را		ل ــن	گم ای
محفــوظ	شــده،	انــواع	کاشــی	دیــواری،	گوجه	فرنگــی	تــازه	
ــودر،	 ــورت	پ ــه	به	ص ــد	لول ــی،	گری ــای	آب ــردکرده،	کولره ــا	س ی
ــواع	بســتی،		رول	نایلــون،	کیســه		 کیســه	دســته	دار	پالســتیکی،	ان
پالســتیکی	،	جــوال	و	کیســه	بــرای	بســته	بندی	کاال	از	نــوار	
ــرده	 ــش	اوراق	فش ــه	و	روک ــوار	لب ــن،	ن ــا	پلی	پروپیل ــن	ی پلی	اتیل
چوبــی،	ظــروف	مالمیــن	و	یک	بارمصــرف،	پــودر	یــا	مایــع	
ــه	 ــوق	ب ــای	ف ــتر	کااله ــزود:	بیش ــرد	و	اف ــوان	ک ــویی	عن لباسش

ــت. ــده	اس ــادر	ش ــراق	ص ــور	ع کش

افزایش 53 درصدی صادرات از مرزهای استان
ــی	 ــارت	خارج ــعه	تج ــی	و	توس ــاون	بازرگان ــماعیلی	مع ــی	اس عل
ــت:	 ــاه	گف ــتان	کرمانش ــارت	اس ــدن	و	تج ــت،	مع ــازمان	صنع س
ــال	5۳	 ــت	امس ــه	نخس ــی	نیم ــتان	ط ــای	اس ــادرات	از	مرزه ص
ــی	از	 ــوالت	صادرات ــده	محص ــت	و	عم ــته	اس ــد	داش ــد	رش درص
ــات	 ــاختمانی	و	صیفی	ج ــح	س ــیمان،	مصال ــاه،	س ــتان	کرمانش اس

ــت. اس
وی	افــزود:	بــرای	اســتفاده	از	حداکثــر	ظرفیــت	بازارچه	هــای	
ــادرات	از	 ــال	ص ــود	بااین	ح ــم	ش ــاخت	ها	فراه ــد	زیرس ــرزی	بای م
مرزهــای	اســتان	طــی	نیمــه	نخســت	امســال	5۳	درصــد	نســبت	
بــه	۶	مــاه	قبــل	از	آن	افزایــش	داشــته	کــه	ایــن	از	رونــق	صــادرات	

ــان	دارد. نش

بازارچه هــای مــرزی بایــد در بحــران و تحریــم 
باشــد گره گشــا 

مــردم	 نماینــده	 حســینی	کیا	 جــواد	 ســید	 	حجت	االســالم	
ســنقروکلیایی	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	بازارچه	هــای	مــرزی	
را	ســکو	و	ظرفیتــی	بــرای	صــادرات	هــر	کشــور	دانســت	و	تصریــح	
ــر	 ــکالت	ه ــی	از	مش ــد	بخش ــد	بتوانن ــا	بای ــن	بازارچه	ه ــرد:	ای ک
منطقــه	را	حــل	و	راه	تنفســی	بــرای	بحران	هــا	و	تحریم	هــا	باشــد.
ــه	کاالهــای	واردشــده	 ــن	اســت	ک ــی	ای ــزود:	مشــکلی	فعل وی	اف
اولویت	هــای	اصلــی	کشــور	نیســت	و	بایــد	فعالیــت	صادرکننــدگان	
و	واردکننــدگان	و	نیــز	اقــالم	مربوطــه	از	زمــان	ورود	بــه	کشــور	تــا	
ــوند. ــنامه	دار	ش ــد	و	شناس ــدگان	نظام	من ــان	مصرف	کنن ــع	می توزی
نماینــده	مــردم	ســنقروکلیایی	معتقــد	اســت	کــه	اگــر	ایــن	
ــی	 ــراد	بوم ــت	اف ــا	اولوی ــخص	و	ب ــوب	مش ــا	چارچ ــا	ب فعالیت	ه

ــد.	 ــد	ش ــاد	خواه ــری	ایج ــت	بهت ــرد	وضعی ــام	گی انج
وی	افــزود:	متأســفانه	آن	جایــگاه	نظارتــی	کــه	بــر	صــادرات	بایــد	
باشــد	وجــود	نــدارد	کــه	بایــد	به	صــورت	کارشناســی	شــده	مناطقی	
ــل	 ــد	تعطی ــت	دارن ــدون	اولوی ــش	از	صــادرات	و	ب ــی	بی ــه	واردات ک

شــوند.
مرزهــای	اســتراتژیک	اســتان	کرمانشــاه	می	توانــد	شــاهراهی	برای	
رســیدن	بــه	دریــای	مدیترانــه	باشــد	و	اقتصــاد	ایــران	را	از	تهدیدهــا	
ــن	بحــران	گره	گشــا	باشــد	به	شــرط	آنکــه	 ــی	بخشــد	و	در	ای رهای

ــت	شــود. زیرســاخت	های	آن	تقوی

ــران اقتصاد ایـ

 ۲۵۲ حــدود  بــا  غربــی  آذربایجــان   
کیلومتــر مــرز مشــترک بــه همــراه ســهم 
کاالهــای  صــادرات  از  درصــدی   ۵۵
غیرنفتــی بــه کشــور عــراق، نقــش مهمــی 
در توســعه تجــارت خارجــی در کشــور و 

منطقــه بــر عهــده دارد.

بررســی	تازه	تریــن	آمــار	تجــارت	خارجــی	نشــان	می	دهــد،	
5	کشــور	عمــده	مقصــد	صــادرات	ایــران	در	نیمــه	نخســت	
ــی،	 ــارات	متحــده	عرب ــن،	عــراق،	ام ــه	ترتیــب	چی ســال	جــاری	ب

ــتند. ــد	هس ــتان	و	هن افغانس
ــای	 ــده	کااله ــان	عم ــه	میزب ــت	ک ــوری	اس ــن	کش ــراق	دومی ع
ــت،	 ــوده	اس ــاری	ب ــال	ج ــت	س ــه	نخس ــران	در	نیم ــی	ای صادرات
ــن	کاال	 ــزار	ت ــون	و	۶۱۸	ه ــدت	۹	میلی ــن	م ــه	در	ای ــه	ای	ک به	گون
ــور	کاال	 ــن	کش ــه	ای ــون	دالر	ب ــارد	و	5۶۴	میلی ــه	ارزش	۴	میلی ب
ــاظ	 ــد	و	ازلح ــی	۱۶.۹۸	درص ــاظ	وزن ــه	ازلح ــت	ک ــده	اس صادرش
ارزش	۱۹.۷۴	درصــد	از	کل	ارزش	صــادرات	ایــران	را	شــامل	

می	شــود.
ــزار	 ــک	ه ــدود	ی ــتن	ح ــا	داش ــی	ب ــان	آذربایجــان	غرب ــن	می در	ای
کیلومتــر	مــرز	مشــترک	بــا	ترکیــه،	جمهــوری	آذربایجــان	و	عــراق	
ــرد	 ــره	می	ب ــی	به ــای	غیرنفت ــادرات	کااله ــاالی	ص ــت	ب از	مزی
کــه	دراین	بیــن	اقلیــم	کردســتان	عــراق	از	جایــگاه	خاصــی	بــرای	

توســعه	صــادرات	اســتان	برخــوردار	اســت.
ــهر	 ــنویه،	پیرانش ــتان	اش ــه	شهرس ــق	س ــتان	از	طری ــن	اس ای
ــترک	دارد	 ــرز	مش ــراق	م ــتان	ع ــم	کردس ــا	اقلی ــت	ب و	سردش
و	هم	اکنــون	مبــادالت	اســتان	بــا	کشــور	عــراق	از	طریــق	
گمــرک	حــاج	عمــران	در	پیرانشــهر	و	کیلــه	در	سردشــت	

می	گیــرد. صــورت	
ــی	در	 ــن	گمرک ــهیل	قوانی ــاماندهی	و	تس ــر	س ــال	های	اخی در	س
ــتان	و	 ــای	اس ــادرات	کااله ــزان	ص ــش	می ــب	افزای ــتان	موج اس
ــه	 ــه	عــراق	شــده	اســت	ک ــی	ب ــق	آذربایجــان	غرب کشــور	از	طری
ــدن	 ــمی	ش ــوص	رس ــش	به	خص ــه	بیش	ازپی ــان	توج ــن	می در	ای
ــد	زمینــه	رشــد	مبــادالت	اقتصــادی	 مــرز	کیلــه	سردشــت	می	توان

ــد. ــرف	باش دو	ط
ــان	 ــار	و	بازرگان ــترده	تج ــور	گس ــاهد	حض ــر	ش ــای	اخی در	ماه	ه
خارجــی	ازجملــه	عــراق	در	بازارچــه	و	گمــرکات	مــرزی	و	افزایــش	

ــرای	 میــزان	خریــد	کاال	هســتیم	کــه	ایــن	امــر	فرصــت	خوبــی	ب
رشــد	صــادرات	کاالهــا	بــه	خــارج	از	کشــور	فراهــم	کــرده	اســت.
ــر	 ــی	ب ــی	مبن ــت	حرف	وحدیث	های ــن	فرص ــار	ای ــد	در	کن هرچن
ــا	 ــا	ب ــده	ام ــان	آم ــه	می ــز	ب کاهــش	کاال	در	اســتان	های	مــرزی	نی
ممنوعیــت	خــروج	کاالهــای	اساســی	ازجملــه	ارزاق	عمومــی	جای	
ــروش	 ــرای	ف ــه	ای	ب ــر	زمین ــن	ام ــه	ای ــوده	بلک ــی	نب ــچ	نگران هی
کاالهــای	ایرانــی	از	طریــق	بازارچــه	و	گمــرکات	مــرزی	اســتان	که	
دروازه	ورود	ایــران	بــه	بازارهــای	اروپایــی	هســتند	فراهــم	کــرده	که	

بایــد	از	آن	بهینــه	اســتفاده	کــرد.
ــرزی	 ــتان	های	م ــده	در	اس ــود	آم ــه	وج ــای	ب ــه	فرصت	ه ــه	ب توج
بحران	هــای	 از	 خــروج	 بــرای	 مناســبی	 راهــکار	 می	توانــد	

ــد. ــتان	باش ــور	و	اس ــادی	کش اقتص

55 درصــد از صــادرات آذربایجــان غربــی بــه کشــور 
ــرد ــورت می گی ــراق ص ع

ــی	 ــان	غرب ــارت	آذربایج ــدن	و	تج ــت،	مع ــازمان	صنع ــس	س رئی
ــی	55	درصــد	از	صــادرات	کاالهــای	اســتان	 گفــت:	ســاالنه	5۰	ال
ــت	 ــان	دهنده	اهمی ــه	نش ــود	ک ــام	می	ش ــراق	انج ــور	ع ــه	کش ب

ــت. ــور	اس ــن	کش ــای	ای بازاره
جعفــر	صــادق	اســکندری	بــا	اشــاره	بــه	هم	مــرزی	اســتان	بــا	ســه	
کشــور	عــراق،	ترکیــه	و	جمهــوری	آذربایجــان	افــزود:	باوجوداینکــه	
آذربایجــان	غربــی	تنهــا	اســتان	هم	مــرز	بــا	ترکیــه	اســت	امــا	بــه	
ــی	 ــی	ســهم	صادرات ــه	بازارهــای	اروپای ــه	ب ــل	دسترســی	ترکی دلی
ــا	در	 ــز	اســت	ام ــن	کشــور	ناچی ــه	ای ــتان	ب ــران	و	اس ــای	ای کااله
ــه	کشــور	 ــی	اســتان	ب ــل	بیشــترین	حجــم	کاالهــای	صادرات مقاب

سهم رو به رشد عراق از کاالهای ایرانی

 بازارچه های مرزی تقویت شوند
سکینه اسمی
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ــران اقتصاد ایـ

ــرد. ــورت	می	گی ــراق	ص ع
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بــا	ســاماندهی	بازارچــه	و	گمــرکات	مــرزی	در	
شــهرهای	پیرانشــهر	و	سردشــت	هرســال	شــاهد	رشــد	روزافــزون	
میــزان	صــادرات	کاالهــا	بــه	کشــور	عــراق	هســتیم	اظهار	داشــت:	
ســیمان،	محصــوالت	کشــاورزی،	میــوه	و	مصنوعــات	پالســتیکی	

بیشــترین	کاالهــای	صادراتــی	بــه	کشــور	عــراق	اســت.
اسـکندری	با	اشاره	به	شـرایط	اقتصادی	کشـور	و	اعمال	تحریم	های	
ظالمانـه	علیه	کشـورمان	عنـوان	کـرد:	این	شـرایط	هرچند	بـر	بازار	
تولیـد	و	صـادرات	و	واردات	تأثیرگـذار	بـوده	ولـی	در	حـال	حاضر	به	
دلیـل	کاهـش	ارزش	پول	کشـورمان	شـاهد	حضور	گسـترده	تجار	و	
بازرگانان	عراق	و	کشـورهای	همسـایه	بـه	گمـرکات	و	بازارچه	های	

مرزی	کشـور	به	خصوص	اسـتان	هسـتیم.

صــدور و خــروج کاالهــای اساســی و ارزاق عمومــی از 
مرزهــای کشــور ممنوع اســت

ــی	 ــان	غرب ــارت	آذربایج ــدن	و	تج ــت،	مع ــازمان	صنع ــس	س رئی
ــل	 ــه	دلی ــی	ب ــی	به	خصــوص	عراق ــار	خارج ــترده	تج حضــور	گس
شــرایط	موجــود	اقتصــادی	در	بازارچه	هــا	و	گمــرکات	مــرزی	
ــود	 ــری	از	کمب ــرای	جلوگی ــرد:	ب ــوان	ک ــت	و	عن ــی	دانس را	طبیع
ــای	 ــوص	بازارچه	ه ــتان	به	خص ــردم	در	اس ــی	م ــای	اساس کااله
ــد	و	صــدور	کاالهــای	اساســی	و	 ــرزی	و	گمــرکات	کشــور،	خری م

ــت. ــده	اس ــوع	ش ــه	دار	ممن یاران
اســکندری	بــا	اشــاره	بــه	اعمــال	محدودیت	هــای	خرید	و	صــادرات	
توســط	ســازمان	توســعه	تجــارت	خارجــی،	ســتاد	مبــارزه	بــا	قاچاق	
کاال	و	ارز	افــزود:	خریــد	و	صــدور	کاالهــای	اساســی،	ارزاق	عمومــی	

و	یارانــه	دار	هم	اکنــون	از	مرزهــا	و	گمــرکات	ممنــوع	اســت.
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	آذربایجــان	غربــی	بــا	
تأکیــد	بــر	اینکــه	بــا	ممنوعیــت	صــدور	کاالهــای	اساســی	خریــد	
ســایر	کاالهــا	توســط	تجــار	خارجــی	به	خصــوص	عــراق	موجــب	
افزایــش	صــادرات	شــده	و	بــه	نفــع	کشــور	و	اســتان	اســت	گفــت:	
در	زمینــه	ســیب	عــراق	یکــی	از	بازارهــای	ســنتی	و	اصلــی	ســیب	
ایرانــی	به	خصــوص	اســتان	اســت	کــه	امســال	پیش	بینــی	
می	شــود	رشــد	2۰	الــی	25	درصــدی	صــادرات	ســیب	بــه	خــارج	از	

ــیم. ــاهد	باش ــراق	را	ش ــور	به	خصــوص	ع کش
اســکندری	میــزان	صــادرات	اســتان	طــی	ســال	جــاری	را	بــا	رشــد	
ــت:	از	 ــرد	و	گف ــوان	ک ــون	دالر	عن ــاالی	۳۰۰	میلی ۶۰	درصــدی	ب
ایــن	میــزان	5۰	الــی	55	درصــد	بــه	کشــور	عــراق	بــوده	اســت.

	
استقبال گسترده تجار عراق از بازارهای ایرانی 

رئیــس	گمــرک	کیلــه	سردشــت	کــه	نزدیک	تریــن	مــرز	ایــران	بــه	

عــراق	محســوب	می	شــود	معتقــد	اســت	اســتقبال	تجــار	خارجــی	
ــرکات	 ــه	و	گم ــر	از	بازارچ ــای	اخی ــی	طــی	ماه	ه به	خصــوص	عراق
مــرزی	و	نیــز	افزایــش	میــزان	صــادرات	ارتبــاط	خیلــی	مســتقیمی	

بــا	شــرایط	اقتصــادی	و	کاهــش	ارزش	پــول	ملــی	نــدارد.
ســعید	احمدآبــادی	بــا	بیــان	اینکــه	هرســال	شــاهد	افزایــش	میزان	
صــادرات	کاالهــای	ایرانــی	بــه	کشــور	عــراق	هســتیم	عنــوان	کرد:	
ایــن	میــزان	امســال	بــا	رشــد	2۰۰	درصــدی	بــه	۹۰	میلیــون	دالر	
ــد	 ــرای	خری ــی	ب ــار	عراق ــدی	تج ــان	از	عالقه	من ــه	نش ــیده	ک رس

کاالهــای	ایرانــی	اســت.
وی	ارزانــی	قیمــت	و	به	صرفــه	بــودن	کاالهــای	ایرانــی	بــا	توجــه	
ــن	 ــان	را	از	مهم	تری ــریع	و	آس ــل	س ــاال،	حمل	ونق ــت	ب ــه	کیفی ب
ــی	 ــای	ایران ــی	از	کااله ــار	عراق ــتقبال	تج ــش	اس ــل	افزای دالی
ــتی،	 ــوینده	و	بهداش ــواد	ش ــی،	م ــیمان	پاکت ــت:	س ــت	و	گف دانس
ــزوگام،	 ــن،	ای ــامیدنی،	آبگرمک ــی	و	آش ــواد	غذای ــی،	م ــه	معدن پوک
ــه	 مصنوعــات	پالســتیکی،	فلــزی	و	شیشــه	ای	اقــالم	صادراتــی	ب

ــتند. ــراق	هس ع
ــش	 ــز	شــاهد	افزای ــان	اینکــه	ســال	گذشــته	نی ــا	بی ــادی	ب احمدآب
ــرد:	 ــان	ک ــم	خاطرنش ــراق	بودی ــور	ع ــه	کش ــادرات	ب ــزان	ص می
ــی	 ــار	خارج ــرای	تج ــی	ب ــرایط	گمرک ــهیل	ش ــازی	و	تس روان	س
ــی	 ــار	اشــتراکات	فرهنگــی،	اجتماعــی	و	حت ــه	عــراق	در	کن ازجمل
اقتصــادی	از	دالیــل	دیگــر	اســتقبال	عراقی	هــا	از	کاالهــای	ایرانــی	

ــت. اس
	

ــور  ــع ام ــامانه جام ــه س ــت ب ــه سردش ــرک کیل گم
ــت ــل اس ــور متص ــی کش گمرک

وی	بــا	بیــان	اینکــه	کاهــش	ارزش	پــول	ملــی	و	شــرایط	اقتصــادی	
ــی	از	 ــه	عراق ــر	اســتقبال	تجــار	خارجــی	ازجمل ــر	ب ــد	بی	تأثی هرچن
بازارچــه	و	گمــرکات	اســتان	و	کیلــه	سردشــت	نیســت	افــزود:	ایــن	
گمــرک	بــا	داشــتن	فاصلــه	2۰	کیلومتــری	بــا	اولیــن	شــهر	در	اقلیم	
ــه	 ــراق	ب ــور	ع ــه	کش ــرک	ب ــن	گم ــراق،	نزدیک	تری ــتان	ع کردس

شــمار	مــی	رود.
ــرک	سردشــت	 ــال	حاضــر	گم ــه	در	ح ــان	اینک ــا	بی ــادی	ب احمدآب
متصــل	بــه	ســامانه	جامــع	امــور	گمرکــی	کشــور	اســت	افــزود:	در	
ایــن	ســامانه	صادرکننــدگان	نیــاز	بــه	مراجعــه	حضــوری	ندارنــد	و	
ــور	 ــت	ام ــق	اینترن ــد	از	طری ــرک	می	توانن ــه	گم ــه	ب ــدون	مراجع ب

ــد. صــادرات	خــود	را	انجــام	دهن
ــن	 ــدن	ای ــمی	ش ــتار	رس ــت	خواس ــه	سردش ــرک	کیل ــس	گم رئی
گمــرک	شــد	و	گفــت:	بــا	رســمی	شــدن	گمــرک	کیلــه	سردشــت	
فعالیــت	ایــن	گمــرک	ضمــن	نظــم	دهــی	و	ســاماندهی	2۴	ســاعته	
ــن	 ــی	صــادرات	از	ای ــت	کنون شــده	و	شــاهد	رشــد	بیــش	از	وضعی

ــود. ــم	ب گمــرک	خواهی
اظهــارات	اســکندری	و	احمدآبــادی	در	خصــوص	افزایش	صــادرات	
از	بازارچــه	مــرزی	سردشــت	در	حالــی	عنــوان	می	شــود	کــه	
ــدان	از	 ــالمی	چن ــورای	اس ــس	ش ــه	در	مجل ــردم	ارومی ــده	م نماین
ــت	و	 ــی	نیس ــرزی	راض ــرکات	م ــه	و	گم ــود	بازارچ ــت	موج وضعی

گالیه	منداســت.
ــه	وجــود	آمــده	در	پــی	 هــادی	بهــادری	اظهــار	داشــت:	شــرایط	ب
ــرای	 ــی	ب ــد	فرصت ــای	تهدی ــور	به	ج ــادی	کش ــکالت	اقتص مش
ــرزی	 ــتان	های	م ــق	اس ــا	از	طری ــت	ت ــی	اس ــدگان	داخل تولیدکنن
زمینــه	حضــور	در	بازارهــای	کشــورهای	همســایه	و	حتــی	اروپایــی	
ــارت	 ــزی	و	نظ ــد	برنامه	ری ــر	نیازمن ــن	ام ــا	ای ــد	ام ــم	کنن را	فراه

ــت. ــئوالن	اس ــوی	مس ــی	از	س اصول
	

ــه و  ــر بازارچ ــارت ب ــرل و نظ ــش کنت ــرورت افزای ض
ــرزی  ــرکات م گم

ــان	کشــورهای	 ــد	گســترده	تجــار	و	بازرگان ــه	خری ــا	اشــاره	ب وی	ب
همســایه	بخصــوص	عــراق	از	بازارچــه	و	گمــرکات	مــرزی	
آذربایجــان	غربــی	اظهــار	داشــت:	بــه	دلیــل	بی	دقتــی	و	
نبــود	نظــارت	کافــی	در	بخــش	 کم	توجهــی	مســئوالن	و	
محصــوالت	کشــاورزی	شــاهد	خریــد	گســترده	کشــورهای	
همســایه	و	عــراق	هســتیم	کــه	ایــن	امــر	در	ماه	هــای	آتــی	موجــب	
کمبــود	برخــی	محصــوالت	در	کشــور	و	اســتان	می	شــود.

ــه	 ــالمی	اضاف ــورای	اس ــس	ش ــه	در	مجل ــردم	ارومی ــده	م نماین
ــروش	 ــای	ف ــتان	به	ج ــدگان	اس ــئوالن	و	تولیدکنن ــر	مس ــرد:	اگ ک
ــه	فــرآوری	 خــام	برخــی	محصــوالت	ازجملــه	کشــاورزی	اقــدام	ب
ــق	 ــاز	رون ــند،	زمینه	س ــته	باش ــادرات	داش ــرده	و	ص محصــوالت	ک

ــد. ــد	ش ــه	خواه ــتان	و	منطق اقتصــادی	در	اس
ــی	از	 ــای	اساس ــدور	کااله ــت	ص ــر	ممنوعی ــد	ب ــا	تأکی ــادری	ب به
ــش	نظــارت	و	بازرســی	در	بازارچــه	 ــا	خواســتار	افزای ــق	مرزه طری
و	گمــرکات	مــرزی	شــد	و	گفــت:	آذربایجــان	غربــی	از	ســالیان	دور	
ــادالت	 ــه،	عــراق	و	جمهــوری	آذربایجــان	تب ــا	ســه	کشــور	ترکی ب
اقتصــادی	خوبــی	دارد	و	شــرایط	فعلــی	نیــز	بایــد	زمینه	ســاز	
حضــور	کاالهــای	ایرانــی	به	صــورت	فــرآوری	شــده	و	مناســب	در	

ــی	شــود. ــای	اروپای ــی	بازاره ــن	کشــورها	و	حت ــای	ای بازاره
دشــمنان	نظــام	بــا	اعمــال	تحریم	هــای	بی	رحمانــه	ســعی	
ــت	 ــی	اس ــن	در	حال ــد	ای ــور	دارن ــاد	کش ــردن	اقتص ــج	ک در	فل
ــه	زور	 ــن	ب ــرده	ت ــت	ک ــار	دهــه	اســت	ثاب ــران	چه ــت	ای ــه	مل ک
ــد	 ــه	تولی ــه	ب ــی	و	توج ــاد	مقاومت ــا	اقتص ــه	ب ــد،	بلک نمی	ده
تحریم	هــای	 بــه	 دیگــری	 قاطــع	 پاســخ	 ایرانــی	 کاالی	

اقتصــادی	دشــمنان	خواهــد	داد.
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به عنـوان معـدن طـای  کـه  تویسـرکان 
ایـن  اسـت  شناخته شـده  ایـران  سـبز 
روزهـا در تکاپوی برگزاری جشـنواره ای 
و  اقتصـادی  ظرفیت هـای  آن  به واسـطه  تـا  اسـت  ملـی 
گردشـگری خود را بیشـتر در معـرض معرفی قـرار دهد.

ــی	 ــی	اندک ــی	می	کن ــرکان	ط ــد	تویس ــه	مقص ــه	ب ــدان	را	ک هم
ــدی	 ــر	بلن ــه	ب ــتان	تویســرکان	و	آنگاه	ک ــه	ورودی	شهرس ــده	ب مان
جــاده	منتهــی	بــه	ایــن	شهرســتان	می	رســی	زیبایــی	رنــگ	ســبز	
ــر	 ــه	هســتند	ناگزی ــی	کــه	همــه	از	یــک	جنــس	و	یک	گون درختان

ــد. ــب	می	کن ــود	جل ــه	خ ــت	را	ب توجه
ایــن	سرســبزی	و	زیبایــی	حاصل	حضــور	دســته	جمعی	درختــان	در	
جای	جــای	شهرســتان	تویســرکان	و	باغ	هــا	و	حتــی	معابر	آن	اســت	
ــوان	 ــاق	عن ــن	اتف ــر	شــاخه	دارند	و	همی ــار	ســنگین	گــردو	ب کــه	ب

معــدن	طــالی	ســبز	را	نصیــب	تویســرکان	کــرده	اســت.
درســت	اســت	کــه	ایــران	به	عنــوان	یکــی	از	نقاطــی	کــه	بیشــترین	
تولیــد	گــردوی	جهــان	را	دارد	شــناخته	می	شــود	امــا	در	ایــن	میــان	
شهرســتان	تویســرکان	در	اســتان	همــدان	به	عنــوان	معــدن	

طــالی	ســبز	کشــور	صاحــب	ایــن	نــام	شــده	اســت.

تویســرکان بــه لحــاظ شــرایط آب و هوایی خــاص از 
مناطــق عمده گــردو کاری کشــور اســت 

بررســی	شــرایط	کشــاورزی	و	منطقــه	ای	اســتان	همــدان	بیانگر	آن	
ــی	خــاص	 ــه	لحــاظ	شــرایط	آب	و	هوای ــن	اســتان	ب اســت	کــه	ای
ــه	ای	 ــت	به	گون ــور	اس ــردو	کاری	کش ــده	گ ــق	عم ــی	از	مناط یک
کــه	پراکنــش	ایــن	محصــول	در	ســطح	اســتان	همــدان	مشــهود	
الونــد	 و	فــراوان	اســت	و	تویســرکان	واقــع	در	دامنه	هــای	

ــت. ــردو	اس ــت	گ ــرای	کش ــه	ب ــب	ترین	منطق مناس
ــزار	و	5۰۰		 ــدود	5	ه ــا	ح ــد	ب ــات	الون ــوب	ارتفاع تویســرکان	در	جن
ــتان	و	 ــردو	کاری	اس ــر	کشــت،	قطــب	گ ــطح	زی ــار	س ــزار	هکت ه
کشــور	محســوب	می	شــود	و	عمده	تریــن	ارقــام	تجــاری	گــردو	در	

ــر	اســت. ــدرو،	ســر	و	چندل ــران	شــامل	فرانکــت،	الرا،	پ ای
گردوهــای	تولیــدی	اســتان	همــدان	ازنظــر	میــزان	چربــی،	درصــد	
ــز	از	 ــتی	مغ ــفیدی	و	درش ــوه	و	س ــه	کل	می ــبت	ب ــز	نس ــاالی	مغ ب

ــن	گردوهــای	جهــان	هســتند. بهتری
ــه	 ــده	توج ــبب	ش ــته	س ــای	برجس ــا	و	ویژگی	ه ــن	خاصیت	ه همی
مســئوالن	امــر	طــی	ســال	های	اخیــر	بیشــتر	متوجــه	تویســرکان	
ــعه	 ــتای	توس ــم	در	راس ــدادادی	ه ــت	خ ــن	ظرفی ــا	از	ای ــود	ت ش
اقتصــادی	و	هــم	در	راســتای	توســعه	گردشــگری	بهــره	الزم	بــرده	

ــود. ش

ــار از  ــر در 3000 هکت ــم چندل ــردوی رق ــت گ کش
ــرکان  ــات تویس باغ

گــردوی	شهرســتان	تویســرکان	ازنظــر	کیفیــت	و	تولیــد	رتبــه	اول	
ــه	دوم	کشــور	را	دارد	و	 ــر	کشــت،	رتب کشــوری	و	ازنظــر	ســطح	زی
همیــن	امتیــاز	ســبب	شــده	برنامــه	کشــت	گــردوی	رقــم	چندلــر	در	

۳۰۰۰	هکتــار	از	باغــات	تویســرکان	مدنظــر	باشــد.
رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	اســتان	همــدان	در	ایــن	
خصــوص	بابیــان	اینکــه	بیــش	از	یک	میلیــون	هکتــار	گــردو	کاری	
در	جهــان	وجــود	دارد	کــه	از	ایــن	میــزان	بیــش	از	۳.5	میلیــون	تــن	
گــردو	جمــع	آوری	می	شــود،	گفــت:	از	ایــن	میــزان	5۰۰	هــزار	تن	در	
چرخــه	صــادرات	اســت	و	ایــران	ازلحــاظ	ســطح	زیــر	کشــت	گــردو	

مقــام	دوم	دنیــا	را	بــه	خــود	اختصــاص	داده	اســت.
منصــور	رضوانــی	جــالل	بابیــان	اینکــه	ســن	اقتصــادی	گــردو	در	
تمــام	دنیــا	۴۰	تــا	5۰	ســال	اســت،	امــا	گاهــی	برخــی	کشــاورزان	
ــن	 ــه	ای ــد	ک ــداری	می	کنن ــال	نگه ــا	2۰۰	س ــردو	را	ت ــت	گ درخ
موجــب	کاهــش	ثمــر	دهــی	ایــن	درخــت	می	شــود،	گفــت:	بــرای	
حفــظ	رتبــه	گــردوی	تویســرکان	نیازمنــد	ایجــاد	تحول	و	سرشــاخه	
زنــی	درختــان	هســتیم	و	بــرای	افزایــش	بهــره	وری	گــردو	بایــد	بــه	

ایــن	محصــول	بیشــتر	توجــه	کــرد.

ــزار	و	 ــش	از	5	ه ــتن	بی ــا	داش ــرکان	ب ــه	تویس ــان	اینک وی	بابی
ــی	 ــا	مرغوبیت ــول	ب ــن	محص ــد	ای ــردو	و	تولی ــاغ	گ ــار	ب 5۰۰	هکت
ــت،	 ــه	اس ــران	نام	گرفت ــردوی	ای ــت	گ ــی،	پایتخ ــاس	جهان در	مقی
ــرکان	 ــردوی	تویس ــای	گ ــالح	باغ	ه ــود	اص ــور	بهب افزود:به	منظ
ــد	 ــد	از	پیون ــای	بع ــاخه	کاری	و	مراقبت	ه ــی	سرش کارگاه	آموزش

ــت. ــده	اس ــرکان	برگزارش ــان	در	تویس درخت
رضوانــی	جــالل	بابیــان	اینکــه	ســال	گذشــته	کار	علمــی	در	باغات	
گــردوی	اســتان	همــدان	شــروع	شــد	و	بیــش	از	2۰	هــزار	پیونــدک	
گــردو	در	باغــات	تویســرکان	انجــام	گرفــت،	گفــت:	گیرایــی	ایــن	

ــت. ــا	۸۰	درصــد	اس پیوندک	ه

طــرح سرشــاخه کاری طــی مــدت 5 ســال اجرایــی 
خواهــد شــد

منصــور	رضوانــی	جالل	بــا	اشــاره	بــه	اینکه	طــرح	سرشــاخه	کاری	
طــی	مــدت	5	ســال	اجرایــی	خواهــد	شــد،	عنــوان	کــرد:	نخســتین	

ــتان	 ــال	در	شهرس ــزار	نه ــا	۱۰	ه ــور	ب ــردو	در	کش ــادری	گ ــاغ	م ب
تویســرکان	مجــوز	گرفتــه	کــه	نهــال	گــردوی	گواهی	شــده	تولیــد	

خواهــد	کــرد.
ــن	 ــه	ای ــان	اینک ــز	بابی ــرکان	نی ــاورزی	تویس ــاد	کش ــر	جه مدی
شهرســتان	مرکــز	طــرح	اصــالح	و	سرشــاخه	کاری	درختــان	
ــرح	 ــن	ط ــرای	ای ــدف	از	اج ــت:	ه ــت،	گف ــور	اس ــردوی	کش گ
کاهــش	ســرمازدگی	درختــان	گــردو	و	افزایــش	بیــش	از	دو	برابــری	

ــت. ــداران	اس ــد	باغ ــش	درآم ــول	و	افزای محص
ــرح	 ــه	دادن	ط ــتای	ادام ــه	در	راس ــان	اینک ــری	بابی ــعود	اکب مس
سرشــاخه	کاری	درختــان	گــردو	کارگاه	مراقبت	هــای	بعــد	از	
ــداران	تویســرکان	و	 ــر	از	باغ ــت:	۶۰۰	نف ــد	تشــکیل	شــد،	گف پیون
سراســر	اســتان	همــدان	در	۷	کالس	اســتانی	و	۱2	کالس	ناحیــه	ای	
ــون	 ــته	تاکن ــال	گذش ــر	س ــاورزی	از	مه ــاد	کش ــر	جه ــر	نظ زی

نــد. آموزش	دیده	ا
ــن	کالس	هــا	 ــده	در	ای ــراد	آموزش	دی ــدواری	کــرد:	اف ــراز	امی وی	اب

معدن طالی سبز ایران در تکاپوی معرفی

تویسرکان ناشناخته مانده است
اکرم عبادی

ــران اقتصاد ایـ
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ــران اقتصاد ایـ

ــاخه	 ــرای	طــرح	سرش ــوزش	و	اج ــل	آم ــده	منشــأ	و	عام ســال	آین
ــند. ــترده	باش ــورت	گس کاری	به	ص

امــا	فراتــر	از	نــگاه	اقتصــادی	و	از	بعــد	گردشــگری	امــروز	نهمیــن	
جشــنواره	ملــی	گــردوی	تویســرکان	کلیــد	خواهــد	خــورد	چراکــه	
کارشناســان	برگــزاری	ایــن	جشــنواره	را	زمینه	ســاز	پویایــی	اقتصــاد	

ــد. ــن	شهرســتان	می	دانن و	توســعه	گردشــگری	ای

برگزاری جشنواره گردو در تویسرکان
بــه	اعتقــاد	کارشناســان	برگــزاری	جشــنواره	گــردو	به	عنــوان	یــک	
ــای	 ــه	ارتق حرکــت	تأثیرگــذار	در	اقتصــاد	شهرســتان	نه	تنهــا	زمین
کمیــت	و	کیفیــت	گــردوی	تویســرکان	را	ممکــن	می	کنــد	بلکــه	با	
معرفــی	بیشــتر	ایــن	ظرفیــت	پــای	گردشــگران	و	مســافران	را	نیــز	

بیش	ازپیــش	بــه	شهرســتان	بازخواهــد	کــرد.
ــی	در	 ــردو	حرکت ــنواره		گ ــزاری	جش ــه	برگ ــت	ک ــه	پیداس ناگفت
ــتان	 ــاورزی	شهرس ــای	بخــش	کش ــی	توانمندی	ه ــتای	معرف راس
ــی	 ــی	و	کیف ــعه	مل ــه	توس ــئوالن	ب ــژه	مس ــه	وی ــذب	توج و	ج

محصــوالت	باغــی	شهرســتان	به	ویــژه	گــردو	اســت.
در	همیــن	خصــوص	مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی،	
ــوان	 ــدان	عن ــتان	هم ــگری	اس ــتی	و	گردش صنایع	دس
کــرد:	رئیــس	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	کشــور	امــروز	
ــان	 ــردو؛	میهم ــی	گ ــهر	جهان ــور	حضــور	در	ش به	منظ

ــن	مراســم	در	تویســرکان	اســت. کشــوری	ای
ملــی	 جشــنواره	 اینکــه	 بابیــان	 مالمیــر	 علــی	
گــردوی	تویســرکان	می	توانــد	فرصــت	مناســبی	
ــت	و	 ــن	ظرفی ــتر	ای ــه	بیش ــاندن	هرچ ــرای	شناس ب
توانمندی	هــای	بهشــت	غــرب	ایــران	در	عرصــه	ملــی	
ــزان	و	 ــه	ری ــرد:	برنام ــوان	ک ــد،	عن ــی	باش و	بین	الملل
ــن	 ــن	ای ــن	آغازی ــرای	آئی ــش	ب ــن	همای مســئوالن	ای
جشــنواره	در	نمایشــگاهی	۷۶	غرفــه	در	نظــر	گرفته	انــد	
ــه	 ــن	منطق ــاخص	ای ــدی	ش ــی	توانمن ــه	معرف ــه	ب ک

می	پــردازد.
ــی	 ــنواره	معرف ــن	جش ــرد	ای ــرد:	رویک ــد	ک وی	تأکی
ــش	 ــژه	در	بخ ــرکان	به	وی ــوه	تویس ــای	بالق ظرفیت	ه
گردشــگری	اســت	کمــا	اینکــه	معرفــی	توانمندی	های	
ــی	 ــع	تبدیل ــگری،	صنای ــداری،	گردش ــاورزی،	باغ کش
وابســته	به	گــردو	و	شناســاندن	شهرســتان	تویســرکان	
ــردوی	کشــور	از	اهــداف	دیگــر	 ــوان	پایتخــت	گ به	عن

ــردو	در	تویســرکان	اســت. ــزاری	جشــن	گ برگ
ــب	 ــردو	را	موج ــی	گ ــنواره	مل ــزاری	جش ــر	برگ مالمی
ــورد	 ــور	در	م ــاورزی	دانش	مح ــای	کش ــا	فعالیت	ه ارتق
ایــن	محصــول	دانســت	و	عنــوان	کــرد:	ایجــاد	تحرک	
بــرای	راه	انــدازی	صنایــع	تبدیلــی	گــردو	در	شهرســتان	
ــد	 ــن	جشــنواره	خواه ــای	ای ــر	مزای تویســرکان	از	دیگ

ــود. ب
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	معرفــی	جاذبه	هــای	
تویســرکان	 متنــوع	 قابلیت	هــای	 و	 گردشــگری	

در	بخش	هــای	مختلــف	از	اهــداف	جنبــی	برگــزاری	ایــن	
ــتادان	 ــور	اس ــت:	حض ــار	داش ــود،	اظه ــوب	می	ش ــنواره	محس جش
و	صاحب	نظــران	عرصــه	محصــوالت	کشــاورزی	و	گــردو	در	
ــوان	 ــتان	به	عن ــن	شهرس ــگاه	ای ــت	جای ــب	تثبی ــرکان	موج تویس

پایتخــت	ملــی	گــردوی	کشــور	می	شــود.
گــردوی	 ملــی	 همایــش	 اطالع	رســانی	 کمیتــه	 مســئول	
ــرای	برگــزاری	هرچــه	 ــر	الزم	ب ــان	اینکــه	تدابی تویســرکان	بابی
ــد	فرصــت	 ــن	همایــش	مهــم	کــه	می	توان ــر	و	باشــکوه	تر	ای بهت
ــه	 ــرای	شناســاندن	هرچــه	بیشــتر	ایــن	شهرســتان	ب مناســبی	ب
ــت:	 ــت،	گف ــده	اس ــیده	ش ــد،	اندیش ــور	باش ــاط	کش ــی	نق اقص
در	نمایشــگاهی	هم	زمــان	بــا	ارائــه	محصــوالت	گــردوی	
تویســرکان	صنعــت	مبــل	و	منبــت	ایــن	منطقــه	نیــز	بــه	

نمایــش	گذاشــته	می	شــود.
ــت	 ــر	دس ــگاه	هن ــن	نمایش ــه	در	ای ــان	اینک ــری	بابی ــداهلل	قم عب
هنرمنــدان	مبــل	و	منبــت	از	شــهرک	عین	آبــاد	و	روســتاهای	اشــتر	
ــت:	 ــد،	گف ــش	درمی	آی ــه	نمای ــید	شــهاب	ب ــوه	و	س ــل،	جیجانک م
ــامل	 ــت	ش ــوغات	اس ــده	س ــور	عم ــه	به	ط ــر	ک ــای	دیگ غرفه	ه

گــردو،	ســیر،	بــادام،	عرضــه	کیــف	و	دیگــر	وســایل	چرمــی،	شــاطه	
ــود. ــد	ب ــردو	خواه ــت	کن	گ ــتگاه	پوس ــی	و	دس حلوای

تمبــر یادبــود همایــش گــردو و مبــل و منبــت 
می شــود رونمایــی  تویســرکان 

ــود	همایــش	گــردو	 ــر	یادب ــن	مراســم	تمب ــان	اینکــه	در	ای وی	بابی
ــدواری	 ــراز	امی ــی	می	شــود،	اب ــت	تویســرکان	رونمای ــل	و	منب و	مب
ــا	حضــور	 ــن	شــکل	و	ب ــه	بهتری ــردو	ب ــش	گ ــن	همای ــرد:	نهمی ک

ــزار	شــود. ــی	برگ مردم
ــل	و	 ــردو	و	مب ــی	گ ــش	مل ــانی	همای ــه	اطالع	رس ــئول	کمیت مس
ــی،	 ــابقات	فرهنگ ــزاری	مس ــن	از	برگ ــرکان	همچنی ــت	تویس منب
هنــری	و	ورزشــی	و	برپایــی	نمایشــگاه	عکــس	به	عنــوان	

برنامه	هــای	جانبــی	ایــن	همایــش	یادکــرد.
ــا	 ــوص	ب ــن	خص ــز	در	ای ــرکان	نی ــاورزی	تویس ــاد	کش ــر	جه مدی
تأکیــد	بــر	اینکــه	تثبیــت	جایــگاه	گــردوی	تویســرکان	در	کشــور	از	
اهــداف	اصلــی	برگــزاری	همایــش	ملــی	گــردو	اســت،	افــزود:	ایــن	
ــگری	 ــای	گردش ــی	جاذبه	ه ــای	معرف ــد	زمینه	ه ــش	می	توان همای
و	طبیعــی	تویســرکان	بــه	دیگــر	نقــاط	کشــور	را	

ــازد. ــم	س ــش	فراه بیش	ازپی
مســعود	اکبــری	عنــوان	کــرد:	برگــزاری	کالس	هــای	
ــی	 ــه	گیاه ــاخه	کاری	و	تغذی ــد	سرش ــی	پیون آموزش
کلینیــک	 یــا	 ایســتگاه	 برپایــی	 همچنیــن	 و	
ــخ	 ــی	و	پاس ــکات	آموزش ــه	ن ــرای	ارائ ــکی	ب گیاه	پزش
ــردو	کاران	در	 ــداران	و	گ ــی	باغ ــؤاالت	احتمال ــه	س ب
ــات	 ــا	آف ــارزه	ب ــرای	مب ــان	ب ــازی	آن ــتای	آشناس راس
و	بیماری	هــای	ایــن	محصــول	نیــز	از	برنامه	هــای	

ــت. ــنواره	اس ــش	و	جش ــی	همای جانب
آنچــه	مســلم	اســت؛	گــردو	نــه	تنهــا	یــک	محصــول	
بلکــه	ظرفیتــی	 اســت	 چندمنظــوره	کشــاورزی	
بی	بدیــل	بــرای	بهــره	وری	در	حــوزه	گردشــگری	
ــخ،	 ــی	تاری ــاد	معرف ــد	نم ــی	رود	و	می	توان ــه	شــمار	م ب
شهرســتان	 غنــی	 تمــدن	 و	 پیشــینه	 فرهنــگ،	

تویســرکان	باشــد.
ــن	 ــت	ای ــد	از	ظرفی ــران	بای ــبز	ای ــالی	س ــد	ط مه
ــق،	 ــای	دقی ــا	برنامه	ریزی	ه ــی	ب ــزرگ	اله ــت	ب موهب
ــد	بیشــترین	بهــره	وری	 علمــی،	کارشناســانه	و	هدفمن
ــه	اقتصــاد	خــود	ایجــاد	 ــق	بخشــی	ب را	در	مســیر	رون
ــردم،	 ــوم	م ــکاری	عم ــا	هم ــز	ب ــر	ج ــن	ام ــد	و	ای کن
و	 تشــکل	ها	 و	 مختلــف	 اجرایــی	 دســتگاه	های	

نمی	شــود. محقــق	 مردم	نهــاد	 ســازمان	های	
ــوع	 ــی	و	ن ــاظ	فرهنگ ــه	لح ــاس	و	ب ــن	اس ــر	همی ب
اندیشــه	عمومــی	نیــز	همچنــان	کــه	در	حــال	حاضــر	
عمــده	اقتصــاد	مــردم	شهرســتان	تویســرکان	مبتنــی	
بــر	باغــداری	و	کشــاورزی	و	به	ویــژه	محصــول	
گــردو	اســت	بایــد	ایــن	امــر	بــه	یــک	بــاور	عمومــی	

ــل	شــود. تبدی
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ــران اقتصاد ایـ

۶01 فقــره ســیل مخــرب طــی ۶ مــاه 
رخ  حالــی  در  جــاری  ســال  نخســت 
داد کــه کم توجهــی بــه آبخیــزداری و 
گذشــته،  ســال های  در  آبخــوان داری 
حســرت و خســارت های میلیــاردی را 

بــه ارمغــان آورده اســت.

بی	توجهــی	بــه	آبخیــزداری	و	مدیریــت	جامــع	آبریــز	در	ادوار	
گذشــته	ســبب	شــده	براثــر	بارندگی	هــای	متعــدد	و	جــاری	شــدن	
ســیالب	خســارت	های	زیــادی	بــه	بخش	هــای	مختلــف	در	

ــود. ــدران	وارد	ش ــه	مازن ــور	ازجمل کش
ــق	 ــور	و	مناط ــوان	داری	در	کش ــزداری	و	آبخ ــه	آبخی ــی	ب کم	توجه
شــمالی	در	حالــی	اســت	کــه	طبــق	بررســی	و	پایــش	کارشناســان،	
شــدت	ســیل	ها	بــه	دلیــل	نوســانات	و	تغییــرات	اقلیمــی	
ــار	از	 ــون	هکت ــون	۱۱	میلی ــن	تاکن ــت	و	دراین	بی ــه	اس افزایش	یافت
ــای	 ــار	از	عرصه	ه ــزار	هکت ــر	از	2۰۰	ه ــور	و	کمت ــای	کش عرصه	ه
ــه	 ــرار	گرفت ــای	آبخــوان	داری	ق ــدران	تحــت	پوشــش	طرح	ه مازن

ــت. اس
بــه	تأکیــد	کارشناســان	ســرمایه	گذاری	روی	طرح	های	آبخیــزداری	
و	آبخــوان	داری	در	باالدســت	عــالوه	بــر	کنتــرل	و	کاهــش	شــدت	
بخش	هــای	 در	 را	 خســارت	 و	 ریســک	پذیری	 ســیالب	ها،	

پایین	دســت	به	طــور	قابل	توجهــی	کاهــش	می	دهــد.
ــیالب	و	 ــرل	س ــر	کنت ــرکل	دفت ــور	مدی ــین	پ ــم	حس ابوالقاس
آبخــوان	داری	ســازمان	جنگل	هــا	بــا	اشــاره	بــه	وقــوع	5۶	مــورد	
ــر	در	 ــیل	اخی ــت:	در	س ــار	داش ــدران	اظه ــتان	مازن ــیل	در	اس س
ــر	 ــهر	2۶2	میلی	مت ــی	و	در	نوش ــر	بارندگ ــر	۳۱۳	میلی	مت رامس
ــاران	طــی	ســه	ســاعت	 ــر	ب ــه	۸۶	میلی	مت ــت	شــد	ک ــارش	ثب ب
ــور	 ــق	کش ــی	مناط ــال	برخ ــه	س ــارش	س ــدازه	ب رخ	داد	و	به	ان

ــت. ــوده	اس ب
وی	بــا	بیــان	اینکــه	اغلــب	مناطــق	کشــور	خشــک	و	نیمه	خشــک	

ــال	 ــاه	س ــی	۶	م ــیل	ط ــورد	س ــن	۱۰۶	م ــت:	همچنی ــت،	گف اس
ــزداری	داری	 ــای	آبخی ــرای	طرح	ه ــور	رخ	داد	و	اج ــاری	در	کش ج
ــون	مترمکعــب	از	حجــم	 ــا۱۹۰	میلی و	آبخــوان	داری	ســبب	شــد	ت

ــود. ــته	ش ــیل	کاس ــدت	س ــرل	و	از	ش ــیالب	ها	کنت س
مدیــرکل	دفتــر	کنتــرل	ســیالب	و	آبخــوان	داری	ســازمان	
جنگل	هــا	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	به	جــای	مقابلــه	و	جبــران	
ــگیری	در	 ــمت	پیش ــه	س ــر	ب ــه	کمت ــا	هزین ــد	ب ــارت	بای خس
باالدســت	بپردازیــم	و	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	کشــور	مــا	مشــکالت	
گفــت:	 اســت	 مواجــه	 ســیل	 و	 کم	آبــی	 و	 خشک	ســالی	
ــی	در	 ــش	گیاه ــای	پوش ــاک	و	احی ــایش	خ ــری	از	فرس جلوگی
ــز	 ــع	آبخی ــرح	جام ــزداری	و	ط ــوزه	آبخی ــرزمین	در	ح ــه	س پهن

ــت. ــرح	اس مط
ــت	 ــردم	در	ســطوح	مدیری ــی	م ــر	مشــارکت	واقع ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
آبخیــز	اظهــار	داشــت:	مــردم	بایــد	در	حوزه	هــای	آبخیــز	به	عنــوان	
صاحبــان	عرصــه	نقش	آفرینــی	کننــد	و	در	گذشــته	عملیــات	
ــور	 ــز	کش ــای	آبخی ــار	از	حوزه	ه ــون	هکت ــزداری	در	۱۱	میلی آبخی
انجام	شــده	اســت	و	برابــر	پیش	بینــی	برنامــه	ششــم	توســعه	
ــور	 ــز	کش ــای	آبخی ــار	از	حوزه	ه ــون	هکت ــزداری	در۱۰	میلی آبخی
ــه	 ــس	ب ــت	و	مجل ــام	دول ــان	از	اهتم ــن	نش ــود	و	ای ــام	می	ش انج

ــوزه	اســت. ــن	ح ای
ــدوق	توســعه	 ــارات	صن وی	گفــت:	در	ســال	جــاری	از	محــل	اعتب
ملــی،	به	طــور	گســترده	در	اقصــی	نقــاط	کشــور	فعالیــت	
ــدی	 ــه	زمان	بن ــر	برنام ــت	و	براب ــدام	اس ــت	اق ــزداری	در	دس آبخی
ــاه	 ــان	آذرم ــا	پای ــازه	ای	ت ــات	مکانیکــی	و	س ــده	اقدام پیش	بینی	ش

می	رســد. بهره	بــرداری	 بــه	

خسارت 700 میلیاردی سیالب
ــات	 ــای	تأسیس ــه	بخش	ه ــان	ب ــارد	توم ــر	۷۰۰	میلی ــیل	اخی س
ــارت	وارد	 ــدران	خس ــکن	در	مازن ــاورزی	و	مس ــی،	کش و	زیربنای
ــرمایه	گذاری	 ــان	س ــارد	توم ــا	۴۰	میلی ــا	ب ــه	تنه ــرد	درحالی	ک ک
مازنــدران	 غــرب	 منطقــه	 	۱۰ در	 سرشــاخه	ها	 ایجــاد	 و	
می	توانســتیم	از	بــروز	خســارت	های	میلیــاردی	جلوگیــری	

ــم. کنی
ــم	 ــه	به	رغ ــد	ک ــان	می	ده ــدران	نش ــر	در	مازن ــیل	اخی ــش	س پای
بــاال	بــودن	شــدت	ســیالب،	اثــرات	تخریبــی	آن	در	مناطقــی	کــه	
ــیار	 ــود،	بس ــده	ب ــوان	داری	اجراش ــزداری	و	آبخ ــای	آبخی طرح	ه

ــوده	اســت. ــر	از	ســایر	مناطــق	ب کمت
ــاد«	در	غــرب	 ــگ«،	»ماشــلک«	و	»کاظم	آب ــر	نیرن سرشــاخه	»گی
مازنــدران	توانســت	بــا	انباشــت	مقادیــر	زیــادی	از	حجــم	ســیالب	و	
درختــان	ریشــه	کن	و	افتــاده	مانــع	آســیب	به	شــهرها	و	روســتاهای	

ــوند. ــت	ش پایین	دس
جــواد	جاللــی	رئیــس	اداره	مناطــق	طبیعــی	عباس	آبــاد	می	گویــد:	
ــا	اجــرای	طــرح	سرشــاخه	گیــر	کاظــم	رود،	روســتاهای	حاشــیه	 ب
نظیــر	ماشــل	آبــاد،	هردآبــرود،	کالکــرده،	پســنده	و	غیــره	از	خطــر	

ــد. ــون	مانده	ان ــیل	مص س
ــی	 ــدن	و	آب	گرفتگ ــدود	ش ــه	مس ــاره	ب ــا	اش ــال	ب وی	درعین	ح
ــن	 ــروج	ای ــتار	خ ــگل،	خواس ــل	جن ــای	داخ ــا	و	کانال	ه پل	ه
آوردهــا	بــرای	پیشــگیری	از	خســارت	ها	در	حــوادث	بعــدی	
شــد	و	گفــت:	درمجمــوع	اجــرای	طرح	هــای	آبخیــزداری	و	
ــزایی	 ــش	بس ــیالب	ها	نق ــرل	س ــار	و	کنت ــر	در	مه ــاخه	گی سرش

ــت. ــته	اس داش

علل خسارات میلیاردی سیالب شمال؛ 

غفلت از آبخوان داری دردسرساز شد
علیرضا نوری 
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ــران اقتصاد ایـ

کمتــر از 200 هــزار هکتــار اراضــی مازنــدران تحــت 
پوشــش طــرح هــای آبخیــزداری

ــی	دارد	و	 ــای	مل ــار	عرصه	ه ــون	هکت ــش	از	دو	میلی ــدران	بی مازن
اکنــون	کمتــر	از	2۰۰	هــزار	هکتــار	آن	تحــت	پوشــش	طرح	هــای	
آبخیــزداری	اســت	و	کمبــود	منابــع	مالــی	ازجملــه	دالیــل	
ــه	 ــت	ک ــتانی	اس ــیل	در	اس ــگیری	از	س ــرای	پیش ــی	ب کم	توجه
رکــورددار	ســیل	های	مخــرب	در	دهــه	کنونــی	بــه	شــمار	مــی	رود.		
هرچنــد	جلوگیــری	از	فرســایش	خــاک	و	احیــای	پوشــش	گیاهــی	
ــز	 ــع	آبخی ــرح	جام ــزداری	و	ط ــوزه	آبخی ــرزمین	در	ح ــه	س در	پهن
ــعه	 ــم	توس ــه	شش ــی	رود	و	در	برنام ــمار	م ــه	ش ــداف	ب ــه	اه ازجمل
۱۰	میلیــون	هکتــار	از	عرصه	هــا	تحــت	پوشــش	طرح	هــای	
ــای	 ــدران	از	طرح	ه ــهم	مازن ــا	س ــرد	ام ــرار	می	گی ــوان	داری	ق آبخ

ــز	اســت. ــان	ناچی ــزداری	همچن آبخی
ــه	اهلل	 ــه	ســید	وجی ــه	گفت ــن	وضعیــت	درحالی	کــه	اســت	کــه	ب ای
ــرای	۱۰	 ــرای	اج ــدران	ب ــی	مازن ــع	طبیع ــرکل	مناب ــوی	مدی موس
طــرح	سرشــاخه	گیــر	اضطــراری	تنهــا	۳۰	تــا	۴۰	میلیــارد	تومــان	
ــا	اجــرای	آن	می	تــوان	شــدت	ســیالب	ها	را	 اعتبــار	نیــاز	اســت	و	ب

ــه	حداقــل	رســاند. در	آینــده	ب

پنج سال و 56 فقره سیل 
بــرای	 فــوری	 اقدامــات	 از	 یکــی	 موســوی	
ــات	 ــت	از	تأسیس ــیل	و	حفاظ ــرات	س ــش	اث کاه
گیــر	 سرشــاخه	 احــداث	 را	 پایین	دســت	 در	
ــوزه	 ــات	ح ــرح	مطالع ــرای	ط ــرد	و	از	اج ــان	ک بی
آبخیــز	در	۱۰۰	هــزار	هکتــار	از	عرصه	هــای	
ــای	 ــات	طرح	ه ــت:	مطالع ــر	داد	و	گف ــه	خب منطق
آبخیــزداری	و	آبخــوان	داری	در	غــرب	اســتان	

می	شــود. انجــام	
مدیــرکل	منابــع	طبیعــی	غــرب	مازنــدران	بــا	اظهار	
ــر	 ــا	براث ــاخه	گیره ــر	سرش ــازه	ها	نظی ــه	س اینک
ــل	 ــای	داخ ــا	و	لوله	ه ــر	و	کانال	ه ــر	پ ــیالب	اخی س
ــگل	مســدود	شــده	اســت	گفــت:	خوشــبختانه	 جن
تأسیســات	منابــع	طبیعــی	دچــار	آســیب	نشــد	ولــی	
الیروبــی	انهــار	و	پل	هــا	و	کانال	هــای	داخــل	

ــت. ــگل	الزم	اس جن

طبــق	بررســی	ها	در	پنــج	ســال	گذشــته	5۶	فقــره	ســیل	بــا	بــارش	
ــاه	 ــیل	مهرم ــه	س ــدران	رخ	داد	ک ــر	در	مازن ــش	از	۱۰۰	میلی	مت بی
ــیل	 ــدیدترین	س ــری	ش ــارش	۳۰۰	میلی	مت ــا	ب ــاری	ب ــال	ج س

محســوب	می	شــود.
جنگل	هــا	 ســازمان	 ســیالب	 کنتــرل	 دفتــر	 مدیــرکل	 	
ــه	 ــش	برنام ــت	پوش ــز	تح ــوزه	آبخی ــر	2۷۸	ح ــد:	بالغ	ب می	گوی
ــه	اینکــه	 ــا	توجــه	ب ــرل	ســیالب	و	آبخــوان	داری	اســت	و	ب کنت
ــی	آورد،	 ــار	م ــه	ب ــه	ب ــد	از	زلزل ــارت	را	بع ــترین	خس ــیل	بیش س
ــا	رویکــرد	پیشــگیری	از	ســیل	 ــد	ب ــه	ســیالب	بای مدیریــت	پهن
ــن	و	 ــوذ	آب	در	زمی ــی	در	باالدســت،	نف ــای	پوشــش	گیاه و	احی

ــود. ــی	ش ــاک	اجرای درون	خ

ــا	اظهــار	اینکــه	 ابوالقاســم	حســین	پــور	ب
ــدت	 ــش	ش ــا	افزای ــر	ب ــال	های	اخی در	س
ســیالب	ها	در	کشــور	مواجــه	بوده	ایــم	
مازنــدران	 اســتان	 می	دهــد:	 ادامــه	
جــزو	مناطــق	بــا	شــدت	ســیل	بــاال	
و	ســیل	خیزی	زیــاد	در	کشــور	اســت	
و	در	ســال	جــاری	۴5	هــزار	هکتــار	از	
حوزه	هــای	آبخیــز	غــرب	مازنــدران	در	
برنامــه	اجــرای	طــرح	ملــی	آبخیــزداری	و	
ــت. ــده	اس ــرار	داده	ش ــوان	داری	ق آبخ

ــیل در  ــرات س ــک و مخاط ــش ریس ــال کاه ــه دنب ب
ــیم  ــور باش کش

ــه	اثربخشــی	کارهــای	آبخیــزداری	در	پیشــگیری	 ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــیل	را	 ــک	س ــتی	ریس ــای	باالدس ــت:	کاره ــد	اس ــیل،	معتق از	س
کاهــش	می	دهــد	و	بایــد	بــه	دنبــال	کاهــش	ریســک	و	مخاطــرات	
ســیل	در	کشــور	باشــیم	و	وقتــی	حوزه	هــای	آبخیــز	ایمــن	باشــند	
ریســک	ســیل	خودبه	خــود	کاهــش	می	یابــد	و	عــالوه	بــر	ایــن	در	
پایین	دســت	نیــز	بایــد	بــه	مــواردی	ازجملــه	عــدم	تخریــب	بســتر	

رودخانــه	و	تجــاوز	بــه	آن	توجــه	کــرد.
ــون	 ــوت	در	دو	میلی ــز	به	صــورت	پایل ــع	آبخی ــت	جام ــرح	مدیری ط

ــده	 ــل	اجراش ــال	قب ــور	از	دو	س ــز	کش ــای	آبخی ــار	از	حوزه	ه هکت
اســت	و	بــه	گفته	حســین	پــور،	الگــوی	مدیریــت	جامع	ســیالب	در	

حــال	بازنگــری	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	هفــت	گام	اجرایــی	در	مدیریــت	جامــع	حــوزه	
آبریــز	و	آبخیــز	پیش	بینی	شــده	اســت	یــادآور	شــد:	اســتعداد	
ــای	 ــتگاه	ها	و	ارگان	ه ــجام	دس ــردم	و	انس ــارکت	م ــرزمین،	مش س
ــول	 ــزداری	اص ــوزه	آبخی ــع	ح ــت	جام ــل	در	مدیری ــی	دخی دولت

ــت. ــی	اس مهم
ــران	 ــیالب	ها	در	ای ــدت	س ــه	ش ــد	ک ــان	می	ده ــا	نش ــش	ه پای
ــرزمینی	 ــائل	س ــی	و	مس ــانات	اقلیم ــرات	و	نوس ــل	تغیی ــه	دلی ب
ــیل	 ــورد	س ــدود	5۶	م ــا	۹5	ح ــال	۹۰	ت ــی	س ــه	و	ط افزایش	یافت
ــای	 ــه	طرح	ه ــه	ب ــر	توج ــن	ام ــت	و	ای ــدران	رخ	داده	اس در	مازن

آبخیــزداری	را	الزامــی	می	ســازد.
همچنیــن	طبــق	آمــار	۱۰۶	مــورد	ســیل	طــی	۶	مــاه	در	کشــور	
رخ	داد	کــه	اجــرای	طرح	هــای	آبخیــزداری	و	آبخــوان	داری	
ــب	از	حجــم	ســیالب	ها	 ــون	مترمکع ــا	۱۹۰	میلی ــده	ت ســبب	ش
ــود	 ــری	ش ــت	جلوگی ــه	پایین	دس ــارت	ب ــروز	خس ــرل	و	از	ب کنت
و	ازایــن	رو	بجــای	جبــران	خســارت	های	حــوادث	بایــد	بــا	
ــم	و	 ــه	ســمت	پیشــگیری	در	باالدســت	بپردازی ــر	ب ــه	کمت هزین
ــوب	 ــش	محس ــن	بخ ــرمایه	گذاری	در	ای ــی	س ــزداری	نوع آبخی

می	شــود.
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ســال های  در  آبدانــی  کشــاورزان   
ــرو  ــا مشــکات متعــددی روب ــر ب اخی
بوده انــد کــه در صورتــی کــه حمایــت 
ــه  ــن عرص ــود در ای ــت خ ــه فعالی ــه ادام ــادر ب ــوند ق نش

ــود. ــد ب نخواهن

شهرســتان	دیــر	در	جنــوب	اســتان	بوشــهر	بــه	عنــوان	قطــب	تولید	
گوجه	فرنگــی	خــارج	از	فصــل	کشــور	شــناخته	می	شــود	و	ســاالنه	
ــی	 ــد	گوجه	فرنگ ــه	تولی ــه	ب ــن	منطق ــددی	در	ای ــاورزان	متع کش

ــوند. ــغول	می	ش مش
ــدان	اســت	 یکــی	از	نقــاط	مهــم	تولیــد	گوجــه	فرنگــی	بخــش	آب
ــش	 ــه	بخ ــت	ک ــر	اس ــزار	نف ــدود	۱۰	ه ــی	ح ــه	دارای	جمعیت ک
ــه	کشــاورزی	و	کاشــت	و	 ــه	در	زمین ــن	منطق عظیمــی	از	مــردم	ای

ــتند. ــت	هس ــه	فعالی ــغول	ب ــی	مش ــد	گوجه	فرنگ تولی
در	ســال	های	اخیــر	فعالیــت	در	حــوزه	تولیــد	گوجه	فرنگــی	در	
منطقــه	آبــدان	ســخت	و	ســخت	تر	شــده	اســت	و	هــر	ســال	شــاهد	
اضافــه	شــدن	مشــکلی	جدیــدی	بــه	مشــکالت	ســابق	کشــاورزان	

ــاکان	حــل	نشــده	اند. ــه	کم ــه	هســتیم	ک ــن	منطق ای
ــه	 ــن	منطق ــود	آب	یکــی	از	مشــکالت	قدیمــی	کشــاورزان	ای کمب
اســت	و	جدیــدا	شــور	شــدن	آب	هــم	بــه	کمبــود	منابــع	ابــی	اضافه	
ــرای	 ــن	ب ــد	از	آب	پیرین	ک ــر	بای ــاورزان	ناگذی ــت	و	کش ــده	اس ش
ابیــاری	محصــوالت	خــود	اســتفاده	کننــد؛	البتــه	اگــر	آبــی	باشــد.
ــکل	 ــز	مش ــول	نی ــروش	محص ــرای	ف ــب	ب ــازار	مناس ــود	ب نب
ــول	 ــت	محص ــل	برداش ــاله	در	فص ــر	س ــت	و	ه ــدی	نیس جدی
تکــرار	می	شــود	بــه	گونــه	ای	کــه	در	برخــی	مــوارد	قیمــت	2۰۰	
ــورد	و	 ــم	می	خ ــی	رق ــرم	گوجه	فرنگ ــر	کیلوگ ــرای	ه ــی	ب تومان
ــی	محصــول	 ــدارد	و	برخ ــه	اقتصــاد	ن ــت	اصــال	صرف ــن	قیم ای

ــد. ــا	می	کنن ــود	را	ره خ
ــد	 ــه	نیازمن ــن	عرص ــت	در	ای ــرای	فعالی ــاورزان	ب ــیاری	از	کش بس
ــود	 ــاج	خ ــد	مایحت ــرای	خری ــت	ب ــهیالت	ارزان	قیم ــت	تس دریاف
ــا	همــکاری	بانک	هــای	عامــل	و	تســهیل	 هســتند	کــه	بایســتی	ب

ــود. ــام	ش ــبی	انج ــات	مناس ــه	اقدام ــن	زمین ــئوالن	در	ای مس
	

لزوم توجه به نیازهای کشاورزان
ــر	 ــال	در	ام ــابقه	۴۰س ــه	س ــدان	ک ــاورزان	بخــش	آب ــی	از	کش یک
ــت:	 ــان	داش ــاورزی	دارد	بی کش
در	حالــی	کــه	کشــاورزان	نقــش	
مهمــی	در	عرصــه	تولیــد	دارنــد،	
متاســفانه	مســئوالن	حمایتــی	از	

ــد. ــاورز	نمی	کنن کش
ــد:	 ــادآور	ش ــا	ی ــار	عارفی	نی مخت
مســئوالن	به	داد	قشــر	کشــاورز	
برســند؛	باتوجــه	بــه	فصــل	
ــد	از	 ــئوالن	بای ــاورزی	مس کش
ــه	فکــر	کشــاورز	 ــن	االن	ب همی
باشــند	چــرا	کــه	کشــاورزان	

ــد. ــراوان	دارن ــکالت	ف مش
ایــن	کشــاورز	افــزود:	نبــود	
خریــد	 بــرای	 کم	بهــره	 وام	
آب	شــیرین	کن	یــک	معضــل	

بــزرگ	بــرای	کشــاورزان	ایــن	منطقــه	اســت.

خسارت کشاورزان جبران شود
ــز	گفــت:	متاســفانه	در	روز	گذشــته	و	 ــی	نی دیگــر	کشــاورز	آبدان
بــر	اثــر	بارندگــی	و	تگــرگ	محصــوالت	کشــاورزی	مــا	آســیب	
ــه	 ــریعتر	ب ــه	س ــئوالن	هرچ ــم	مس ــار	داری ــت	و	انتظ ــده	اس دی

ــند. ــر	باش فک
درویشــی	ادامــه	داد:	متاســفانه	در	ســال	های	گذشــته	مزرعــه	
کشــاورزان	بــر	اثــر	ســیل	از	بیــن	رفــت	امــا	متاســفانه	تاکنــون	هیچ	
مبلغــی	بــه	کشــاورزان	حادثــه	دیــده	تعلــق	نگرفتــه	و	در	عیــن	حال	

ــد. ــل	نمی	کنن ــد	و	عم ــده	می	دهن ــئوالن	وع مس
وی	بیــان	کــرد:	متاســفانه	بــا	وجود	مشــکالت	ســال	گذشــته	برای	
کشــاورزان	و	اعتــراض	کشــاورزان	هنــوز	مشــکالت	برطرف	نشــده	
اســت	و	مســئالن	اهمیتــی	بــه	کشــاورزان	ایــن	منطقــه	نمی	دهند.

	
کشاورزان نیازمند حمایت

ــارش	 ــاد	و	ب ــر	وزش	ب ــت:	براث ــدان	گف ــاد	کشــاورزی	آب ــر	جه مدی
تگــرگ	در	دو	روز	گذشــته	متاســفانه	خســارت	جــدی	به	کشــاورزان	

بخــش	آبــدان	وارد	شــده	اســت.
ســید	غالمرضــا	حســینی	بیــان	داشــت:	بــر	اثــر	وزش	بــاد	و	بــارش	
تگــرگ	و	بــاران	در	دو	روز	گذشــته	متاســفانه	دو	هــزار	و	۳۰۰	هکتار	
از	مــزارع	کشــاورزی	بخــش	آبــدان	خســارت	جــدی	وارد	شــد	کــه	

مبلــغ	۱۰	میلیــارد	ریــال	خســارت	بــرآورد	شــده	اســت.
ــه	کــرد:	پیــش	 ــر	داد	و	اضاف حســینی	از	حمایــت	از	کشــاورزان	خب
ــی	از	 ــه	فرنگ ــن	گوج ــزار	ت ــا	۴۰	ه ــال	۳5	ت ــود	امس ــی	می	ش بین

ــدان	برداشــت	شــود. ــزارع	گوجــه	فرنگــی	آب م
ــه	 ــن	منطق ــردم	ای ــیاری	از	م ــاش	بس ــرار	مع ــد	و	ام ــا	راه	درآم تنه
ــد	 ــئوالن	بای ــه	مس ــت	ک ــی	اس ــه	فرنگ ــد	گوج ــاورزی	و	تولی کش
تــالش	ویــژه	ای	بــرای	حمایــت	از	ایــن	کشــاورزان	داشــته	باشــند.
ــه	 ــرایطی	ک ــهر	در	ش ــتان	بوش ــاورزی	اس ــاد	کش ــئوالن	جه مس
کشــاورزان	آبدانــی	بیــش	از	هــر	زمــان	دیگــری	بــه	حمایــت	نیــاز	
ــه	 ــن	منطق ــاورزان	ای ــه	کش ــری	ب ــگاه	بهت ــتی	ن ــد،	می	بایس دارن
داشــته		باشــند	و	در	دیــدار	بــا	کشــاورزان	مشــکالت	آنهــا	را	ببیننــد.

قطب تولید گوجه فرنگی کشور اسیر مشکالت متعدد

 کشاورزان حمایت شوند

رضا محمدی

ــران اقتصاد ایـ
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تصویـر ایران

حال و هوای سامرا در آستانه اربعین حسینی

روایــت ایــن عاشــقانه از هفته هــا قبــل از اربعیــن شــروع می شــود و تــا روزهــا بعــد از اربعیــن ادامــه دارد، از ایامــی کــه 
همه چیــز مهیــای عــرض ارادتــی دیگــر اســت. موکب هــا در شــهرها و مســیر پیــاده روی زائــران پــا می گیــرد؛ دیوارهــا 

ــد. ــه می زن ــیر ضج ــول مس ــف در ط ــای مختل ــه زبان ه ــا ب ــوند و نوحه ه ــیاه پوش می ش ــا س و خیابان ه
ــر از  ــان مه ــط عکاس ــده توس ــر ثبت ش ــه تصاوی ــی ب ــر« نگاه ــه »ایران مه ــران« مجل ــر ای ــش »تصوی ــماره از بخ ــن ش در ای

ــم اربعیــن داریــم. راهپیمایــی عظی

حال و هوای نجف و حرم امیرالمومنین)ع( در آستانه اربعین
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تصویـر ایران

ازدحام جمعیت برای دریافت 
دینار در مرز مهران

وضعیت مرز مهران

صف دریافت دینار در نجف اشرف
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اقامه نماز مغرب در حرم امیر المومنین )ع(

تردد زائران اربعین حسینی از مرز چذابه

تردد زائران خارجی اربعین 
حسینی از مرز شلمچه
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بازدید وزیر کشور و رئیس جمعیت 
هالل احمر از پایانه های مرزی

تصویـر ایران

بازدید فرمانده مرزبانی ناجا از مرز چذابه

خدمت رسانی به زائران اربعین 
در مراکز درمانی هالل احمر
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اقامه نماز مغرب در حرم 
امیر المومنین )ع(

حال و هوای حرم امیرالمومنین )ع( 
در آستانه اربعین
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عزاداری زائران اربعین 
حسینی در نجف اشرف
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تصاویر هوایی از مرز های 
مهران و چزابه

زیارت قبرستان وادی السالم 
نجف توسط زائران اربعین

تصویـر ایران

تصاویر هوایی از مرز های 
مهران و چزابه
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حال و هوای کربال در آستانه اربعین 
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عکاسی از پشت بام حرم 
حضرت عباس )ع(

زائران پیاده اربعین در مسیر قدیم 
کوفه به کربال

زائران اربعین حسینی در 
حرم امیرالمومنین)ع(
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مضیف حرم امام علی )ع( 
میزبان زائران اربعین

موکب عترت بوتراب 
پذیرای زائران اربعین

موکب میقات الرضا)ع(
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