کشوقوسهای بازسازی مناطق زلزلهزده بعد از یک سال
اولینهای شناسایی جنگ چه کسانی بودند؟
داستان  80ساله سر سرباز هخامنشی
نقشههای تولیدکننده فرش ،نقش بر آب شد
همراه با زائران اربعین روی خط تصاویر
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فهرست مطالب

شناسنامه مجله

مدیر مسئول :علی عسگری
شـورا ی سـردبیری :سید امیرحسـن دهقانی،
مسـلم معین
دبیرتحریریه :صدیقه حسینی
مدیر هنری :محبوبه عزیزی

ـی
ـد ملـ
ـت از تولیـ
حمایـ

4

جامعــه ایــران

20

«نلخاص» روستایی که احیاء میشود/رونق به زندگی روستاییان برمیگردد

21

پروژههای میلیاردی بدون مهندسی ارزش /آفت اداره سلیقهای شهر در قم

23

شهر چمران در تصرف گِرزهموشها /موشهایی در قد و قامت گربه

25

محرومیت در کویر موج می زند/تل زردکی و کال ِرگی در جستجوی امکانات

26

معنی جدید زندهگیری و احیای حیاتوحش در سمنان /خطا  یا  بیمسئولیتی

28

اینجا زندگی در خانههای کارتنی تمام میشود  /ساختن برای جنگیدن

29

تکاپو برای یک «سقف»/کشوقوس بازسازی مناطق زلزلهزده بعد از یکسال

30

دغدغه والدین نسبت به سطح آموزش در مدارس /لزوم ارتقای کیفیت تعلیم

32

شایعه سازی به قیمت آبروی یک خانواده/پای اطالع رسانی صحیح می لنگد

33

شکارچی مهمان در دام شکارچی میزبان /سفری پرچالش برای صید شاهین

35

فرهنگ و هنـر ایران

38

بـا تشـکر از :دبیران اسـتانی خبرگـزاری مهر
و سرپرسـتان  31اسـتان خبرگزاری مهر
شماره تماس43051190 :

پستالکترونیک:
Township@mehrnews.com

آدرس :ايــران ،تهــران ،خيابــان اســتاد نجــات
الهــي ،کوچــه بيمــه ،پــاک ۱۸
عالقمنــدان مــی تواننــد مقــاالت و مطالــب خــود را
بــرای مجلــه ایــران مهــر ارســال کننــد.

«سرو نقره ای»برافراشته می شود/تاریخ قطعی ازسوی دبیرخانه اعالم نشد

39

روایت بازمانده آن شب خونین /اولینهای شناسایی جنگ چه کسانی بودند؟

40

روایتی از هجرتی که ابدی شد /معرفی شهدای قرآنی فاجعه منا

41

روایتی متفاوت ازروزهای اول جنگ/به جای ظروف چینی زندگیمان ترک خورد

43

کتابخانه و منابع در بردخون موجود است /کمبود کتابخوان داریم

45

مدیران حمایتی از «داش آکل» نکردند /هنرمندان را از گلستان می رانند

46

احیاء موسیقی بومی سیستان و بلوچستان عامل توسعه گردشگری

47

حضورمعنادار دیوان حافظ در خانه ایرانیها/بر مدار شعر خواجه اهل راز

49
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میــراث ایــران

50

پل سفید؛ شهر پلهها /غفلت از برند گردشگری پلهها

51

داستان  ۸۰ساله سرسرباز هخامنشی /سرباز در محل اصلی خود نصب می شود

52
52

برجهای دوقلو بر عمارت آمریکاییها سایه میافکند«/نورمحال»حفظ شود

53

فعاالن صنایعدستی در گیرودار مشکالت /ظرفیتی ارزآور که مغفول مانده

54

نیاز ساختمان تاریخی گمرک بندرگز به مرمت /اعتبارات قطره چکانی است

56

احیاء بافت تاریخی گرگان مطالبه اجتماعی شود/افزایش مشارکت شهروندان

57

سازه های بی ضابطه در روستاهای تاریخی گلستان تخریب می شود

59

اقتصــاد ایــران

60

استاندارد الزمه رونق صادرات از مرز مهران/نشانی که اطمینان بخش است

61

تغییر ذائقه مردم با واردات روغن زیتون خارجی/برندی که اعتبار ندارد

62

رج به رج با رنج تولیدکننده؛ نقشههای تولیدکننده فرش نقش بر آب شد

64

افقهای روشن دروازه صادراتی غرب /شاهراهی برای رسیدن به «مدیترانه»

66

سهم رو به رشد عراق از کاالهای ایرانی /بازارچههای مرزی تقویت شوند

67

معدن طالی سبز ایران در تکاپوی معرفی/تویسرکان ناشناخته مانده است

69

علل خسارات میلیاردی سیالب شمال؛ غفلت از آبخوانداری دردسرساز شد

71

قطب تولید گوجهفرنگی کشور اسیر مشکالت متعدد /کشاورزان حمایت شوند

73

تصویــر ایــران

74

اینروزهــا صفحــه اقتصــادی روزنامههــا بهانــدازه صفحــه حــوادث ،هیجانانگیــز،
پرمخاطــب و تلــخ شــده اســت .احتــکار کاال ،اختــاس ،گرانفروشــی ،هــرج و مــرج
دربــازار و خبرهایــی شــاید کوتــاه امــا تلــخ.
امــروزه چالــش بیــکاری و نبــود شــغل مناســب در کشــور بســیار پررنــگ بــوده و بــرای
همــگان قابللمــس اســت و بســیاری از شــرایط موجــود گالیــه 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.
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کوثرکریمی

انــرژی هــای تجدیــد پذیــر بــا وجــود
خشسکســالی هــای چنــد ســال اخیــر
خوزســتان و کاهــش تولیــد بــرق در
حــال تبدیــل شــدن بــه فرصتــی بــی نظیر
بــرای کارآفرینــان ایــن اســتان اســت.

امیــر رســتمی متولــد نهــم اردیبهشــت ســال   ۱۳۶۶اســت.
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
اســتان خوزســتان فعالیــت هــای مناســبی دارد.
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
ســازمان هــا و بانــک هــا بــرای ســاعت  ۱۲:۳۰دقیقــه در طــول
تابســتان بایــد قطــع مــی شــد و آنهــا مجبــور بودنــد بــه رغــم
داشــتن مشــغله کاری ،اقــدام بــه تعطیــل محــل کار خــود مــی
کردنــد .همیــن شــرایط باعــث شــده اســت کــه برخــی ســازمان
هــا تمایــل فراوانــی بــه اســتفاده از انــرژی هــای تجدیدپذیــر
داشــته باشــند.
اتفاقــا اســتان خوزســتان شــرایط بســیاری مناســبی بــرای اســتفاده
از انــرژی هــا نــو بــه خصــوص  انــرژی خورشــیدی دارد .بــه دلیــل
تابــش نــور خورشــید در طــول روز ،منابــع خوبــی بــرای تولیــد
انــرژی خورشــیدی در اســتان وجــود دارد کــه میتــوان از ایــن
منابــع بــرای کاهــش بــار شــبکه بــرق الکتریکــی اســتفاده کــرد.
تولیــد انــرژی خورشــیدی در خوزســتان بهطــور جــدی دنبــال
میشــود؛ بهگونــهای کــه از ســالهای گذشــته در برخــی از
روســتاها و مناطــق صعبالعبــور کــه امــکان احــداث شــبکه بــرق
الکتریکــی وجــود نــدارد از پانلهــای خورشــیدی بــرای تامیــن
روشــنایی و ســایر مصــارف اســتفاده میشــود.
در ســالهای  ۸۸تــا  ۹۰اســتفاده از انرژیهــای خورشــیدی ابتــدا
در روســتاهای صعبالعبــور ایــذه ،اللــی ،دزفــول ،مسجدســلیمان
و تــاالب شــادگان انجــام شــد .تاکنــون  ۱۸۰خانــوار روســتایی بــا
هزینــه چهــار میلیــارد تومــان بــرای تامیــن بــرق خــود از انــرژی
خورشــیدی بهرهمنــد شــدهاند .نصــب پانــل بــر هــر پشــتبام
خانــه روســتایی بــه ازای هــر کیلــو وات  ۱۶تــا  ۱۷میلیــون تومــان
هزینــه دارد .در بحــث تولیــد انــرژی بــرق از انــرژی بــادی نیــز
هماکنــون در ماهشــهر ایــن انــرژی تولیــد و مصــرف میشــود.
بــا توجــه بــه اعتبــار اختصاصیافتــه بــرای گســترش اســتفاده
از انــرژی تجدیدپذیــر بــرای نصــب پانلهــای خورشــیدی
میتــوان تــا پایــان امســال از  ۴۵۰مشــترک خانگــی بــرای
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انرژیهای نوفرصتی برای کارآفرینی

خوزستان بهرهمنداز انرژی خورشیدی
نصــب پانــل خورشــیدی ثبتنــام کــرد کــه  ۵۰درصــد هزینــه آن
بــر عهــده وزارت نیــرو اســت کــه در اینصــورت هزینــه نصــب
پانــل خورشــیدی بــرای هــر مشــترک بیــن چهــار تــا پنــج میلیون
تومــان خواهــد بــود.
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
را داشــته باشــند تــا بــازار ایــن رشــته رو بــه گســترش در دســت
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  ۱۳۸۹و زمانی کـه دوره
کارشناسی ارشـد را شـروع کردم ،همزمان یک نیروگاه  ۲۰کیلووات
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  ۱۳۹۰بــا ارائــه یک ایــده در زمینــه انرژی
هــای تجدیــد پذیــر وارد مرکز رشــد دانشــگاه شــهید چمران شــدم.
بــا تاســیس شــرکتی ،و اســتقرار آن در پــارک علــم و فنــاوری
خوزســتان بــه عنــوان مدیرعامــل شــرکت بــه صــورت جــدی
فعالیــت خــودم را ادامــه دادم و در ســال  ۱۳۹۳از ســوی معاونــت
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بــه عنــوان شــرکت دانــش
بنیــان تائیــد صالحیــت شــدیم .در ســال  ۱۳۹۴گواهــی تائیــد
صالحیــت آزمایشــگاه فتوولتائیــک را از اداره اســتاندارد بــه عنــوان
اولیــن آزمایشــگاهی در کشــور کــه در ایــن زمینــه فعالیــت میکنــد
دریافــت کردیــم .در همــان ســال از ســوی شــورای پژوهــش
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 التحصیــان دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز
هســتند ،انجــام مــی دهــم .در بخــش پژوهــش بــا انجــام اولویــت
هــای پژوهشــی ارگان هــای مختلــف کــه بــه نوعــی بــه انــرژی
تجدیــد پذیــر ارتبــاط دارنــد عــاوه بــر رفــع نیــاز پژوهشــی آن
ارگان ،ســئوالها و چالــش هــای خــود را در آن زمینــه رفــع مــی
کنیــم؛ همچنیــن انجــام اینگونــه کارهــای پژوهشــی باعــث بهبود
فعالیــت هــای شــرکت در بخــش اجــرا مــی شــود .در بخــش اجــرا
نیــز مــی تــوان بــه انجــام فعالیــت هایــی از جملــه تهیــه طــرح
اتصــال بــه شــبکه بیــش از  ۵۰مــگاوات نیــروگاه تجدیــد پذیــر در
اســتان خوزســتان ،ممیــزی انــرژی ادارات دولتــی شــهر اهــواز و
همچنیــن احــداث نیــروگاه خورشــیدی  ۳۰کیلــووات اســتانداری
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
بــا ارائــه طــرح هــای مختلــف در زمینــه بهینــه ســازی مصــرف
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 تلاش 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 تلاش هایی که صـورت گرفتـه ،هنـوز راه زیادی تا رسـیدن
به شـرایط مطلوب وجـود دارد.
رســتمی تصریــح مــی کنــد :یکــی از مهمتریــن دغدغــه هــای
بخــش خصوصــی در شــرایط حاضــر وضعیــت نامناســب اقتصادی
در کشــور اســت کــه امیدواریــم هــر چــه زودتــر ایــن وضعیــت
بهبــود پیــدا کنــد .بحــث فســاد در ادارات دولتــی ،در بخــش
واگــذاری پــروژه هــا نیــز موضــوع دیگــری اســت کــه نیازمنــد
برخــورد جــدی مســئوالن بــا ایــن موضــوع اســت .در مباحــث
مربــوط بــه بیمــه و مالیــات نیــز بــه رغــم مشــوق هایــی کــه
دولــت بــرای شــرکت هــای دانــش بنیــان در نظــر گرفتــه اســت
اداراتــی ماننــد ســازمان امــور مالیاتــی و ســازمان تامیــن اجتماعــی
در بیشــتر مواقــع از اجــرای ایــن معافیــت هــا اجتنــاب کــرده  بــا
ارائــه بنــد و تبصــره هــای مختلــف و ترســیم شــرایط خــاص
اجــرای ،ســعی در لغــو ایــن دســتورالعمل هــا دارنــد.
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پشتکار شاه کلید موفقیت

از مرغ فروشی دوره گرد تا زنجیره تولید کشور
سکینه اسمی

رضــا ســواری از کارآفرینــان برتــر کــه
تنهــا بــا دو هــزار تومــان ســرمایه اولیــه
و یــک دســتگاه موتورســیکلت کار خــود
را آغــاز کــرده امــروز از صاحبــان بــزرگ
زنجیــره کامــل صنعــت مرغــداری
کشــور اســت.

رضــا ســواری مدیــر عامــل شــرکت کیــوان مــرغ پرطــای
مهابــاد متولــد ســال  ۱۳۴۴در یــک خانــواده متوســط کشــاورز
ودامــدار در روســتای گــرده رش مهابــاد اســت کــه در ســال ۶۳
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
شــمار مــی رود.
تولیــد  ۳۰میلیــون قطعــه جوجــه یــک روزه ۹ ،هــزار تــن گوشــت
ســفید بــه همــراه  ۱۰۰هزارتــن خــوراک دام و طیــور تنهــا گوشــه
ای از  فعالیــت هــای ایــن کارآفریــن نمونــه کشــوری اســت کــه
توانســته زمینــه اشــتغال مســتقیم  ۷۲۳خانــواده بــه صــورت
مســتقیم و هــزاران نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم فراهــم کنــد.
ســواری کــه در ســال  ۶۳تنهــا بــا یــک دســتگاه موتــور ســیکلت،
یــک قفــس طالیــی و دو هــزار تومــان ســرمایه اولیــه فعالیــت
خــود را آغــاز کــرده ضمــن آنکــه بیــش از  ۱۱بــار مرغــدار نمونــه
کشــوری شــده ،ســال  ۸۵کارآفریــن برتــر ملــی و ســال  ۸۷بــه
عنــوان مدیــر نمونه ملــی انتخــاب و نشــان ملــی بهــره وری اولین
المپیــاد بخــش کشــاورزی در ســال  ۱۳۹۵را از آن خــود کــرده
اســت و هنــوز بــا گذشــت بیــش از  ۳۴ســال فعالیــت قلــه هــای
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.
ســواری توانســته اســت بــا ایجــاد اشــتغال بــرای بیــش از ۳۰۰
خانــواده آنهــا را تحــت پوشــش بیمــه خــود قــرار دهــد و بــرای
همــه آنهــا آپارتمــان ســازی کنــد .او کــه روزی بــا درآمــد مــرغ
فروشـیاش 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 نمیکــرد کــه تولــد یــک جوجــه و دو هــزار
تومــان ســرمایه و یــک موتــور ســیکلت بتوانــد روزی سرنوشــت
یــک منطقــه محــروم را تغییــر دهــد .رضــا ســواری کــه در
ســال  ۶۳بــا دو هــزار تومــان پــول و یــک قفــس خالــی و
یــک موتورســیکلت کار مــرغ فروشــی را در ســطح کورههــای
آجرپــزی و روســتاهای مهابــاد آغــاز کــرد بــا پشــتکار و جهــاد
اقتصــادی و کوشــش و تالشــش توانســته بیشــتر از ۳۰۰
عنــوان جایــزه و افتخــار در ســطح بیــن اللملــی و داخــل کشــور
بهدســت بیــاورد و بــه عنــوان یکــی از کارآفرینــان برتــر و نخبــه
اقتصــادی کشــور و مرغــدار و کشــاورز نمونــه از دســت همــه
روســای جمهــور کشــور و وزرا و مقامــات بلنــد پایــه لــوح و
مــدال افتخــار دریافــت کنــد.
رضــا ســواری کارآفریــن کشــوری متولــد  ۱۳۴۴شهرســتان مهاباد
در اســتان آذربایجــان غربــی واقــع در  ۲۰۰کیلومتــری مــرز ایــران
و عــراق اســت،در زیــر بــه پرس ـشهایی در مــورد اینکــه چگونــه
بــا ســرمایه انــدک تبدیــل بــه کارآفرینــی موفــق شــد ،پاســخ داد:

*ضمــن اشــاره بــه نحــوه فعالیــت هــای خــود
بگوییــد چطــور شــد بــه عنــوان یکــی از صاحبــان
صنعــت مرغــداری کشــور مطــرح شــده ایــد؟
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
بــود و جهــت خریــد مــرغ بایــد بــه شــهرهای ملــکان ،مراغــه،
آذرشــهرو… .میرفتــم ،کار مــن مــی طلبیــد بــه درب هــر
مرغــداری بکوبــم و بــا خریــد قفــس و قفــس هایــی بــا شــغل
حســاس مرغــداری بیــش از پیــش آشــنا شــوم.
بــا توجــه بــه شــرایط ســخت اقتصــادی و بــاال بــودن تعــداد
بیــکاران و نبــود شــغل مناســب روز بــروز در ایــن فکــر بــودم تــا
بلکــه روزی بتوانــم مجموعــه بزرگــی از بیــکاران منطقــه را گردهم
آورده و در مجموعـه ای از مجتمــع بــه همــراه هــم گردهــم آییــم
کــه ایــن مهــم بــه لطــف خداونــد و بــا عــزم و اراده واعتقــاد بــه
خودبــاوری و توانمنــدی و تــاش شــبانه روزی میســر شــد و
توانســتم یــک واحــد مرغــداری پنــج هــزار قطعـه ای را بــا دو نفــر
پرســنل در س ـه راهــی محمدیــار سروســامان داده و رســما“ بنــام
مرغــدار شــروع بــکار کنــم.
*هــم اکنــون گســترده فعالیــت هایتــان در چــه زمینه
هایی ادامــه دارد؟
در حــال حاضــر بــا عنایــت خداونــد و حمایــت خانــواده ،پرســنل
و پشــتکارم یــک زنجیــره کامــل در بخــش صنعــت مرغــداری و
کشــاورزی را دارا هســتم و در کنــار ایجــاد واحدهــای مرغــداری،
مــرغ مــادر ،مــرغ گوشــتی ،کارخانــه جوجــه کشــی،واحد تولیــد
خــوراک و دام و نیــز کشــتارگاه در زمینه کشــاورزی و باشــگاه داری
نیــز فعالیــت مــی کنــم ودر زمــان حاضــر بــا شــش واحــد مــرغ
گوشــتی بــه ظرفیــت ۳۲۵هــزار قطعــه وتولیــد ســالیانه  ۹هــزار تن
گوشــت ســفید و پنــج واحــد مــرغ مــادر بــه ظرفیــت  ۲۰۵هــزار
قطعــه مــرغ مــادر و تولیــد  ۳۵میلیــون تخــم مــرغ نطفــه دار در
دوره و یــک واحــد جوج ـه کشــی بــا تولیــد ســالیانه  ۳۰میلیــون
قطعــه جوجــه یــک روزه و یــک کارخانــه خــوراک دام و طیــور
آبزیــان بــه ظرفیــت ۶۰هــزار تــن در ســال و دو واحــد کشــتارگاه

صنعتــی بــه ظرفیــت  ۱۸هــزار قطعــه در ســاعت و یــک واحــد
ســردخانه زیــر و بــاالی صفــر بــه ظرفیــت  ۴۵۰۰تــن در ســال
و تأسیســاتی بالــغ بــر  ۸۰هــزار متــر مربــع در زمیــن هایــی بــه
مســاحت  ۱۰۰هکتــار کــه همگــی بــه فضــای ســبز و باغــات
نمونــه تبدیــل شــده انــد ،فعــال هســتم.
در زمینــه اشــتغال نیــز بــه طــور مســتقیم بــرای ۷۲۳خانواده(حدود
 ۲۰۰۰نفــر عائلــه) و بــه طــور غیــر مســتقیم در زیــر بخــش
مربوطــه و انــواع شــغلها و صنــوف بــه تعــداد تقریبــی ()۳۵۰۰
خانــواده افتخــار همراهــی دارم ،ضمنــ ًا باشــگاه ورزشــی بــرای
پرســنل شــرکت و عمــوم مــردم فهیــم شهرســتان در مســاحت
 ۵۴۰متــر مربــع ،بــا بهتریــن امکانــات ایجــاد کــرده ام و در زمینــه
فوتبــال نیــز تیــم فوتبــال شــرکت کیــوان مــرغ در حــال حاضــر
امتیــاز لیــگ برتــر اســتان و دســته ســه کشــوری را دارد.
ایجــاد یــک واحــد گلخانــه هیــدرو پونیــک پــرورش گل رز هلندی
بــا تولیــد ســالیه یــک میلیــون شــاخه بــه همــراه ایجــاد یــک
ســردخانه دو منظــور بخــش دیگــری از فعالیــت هــای بنــده در
شهرســتان مــرزی مهابــاد اســت کــه افتخــار خدمــت بــه مــردم
اســتان و شهرســتان و نیــز کل کشــور را دارم.
*اگــر بخواییــد بــه رمــز موفقیــت خــود را بــه عنــوان
توصیــه بــه جوانــان جویــای کار در جامعــه اشــاره
کنیــد چــه مــی گوییــد؟
تــا بــه امــروز توانســتهام  ۱۱بــار مرغــدار نمونه کشــوری شــوم و از
دســت تمام روســای جمهــور از جملــه آقایــان رفســنجانی ،خاتمی،
احمدینــژاد و روحانــی لــوح تقدیــر دریافــت کــردم .همچنیــن در
ســال  ۸۵کارآفریــن برتــر ملــی و در ســال  ۸۷مدیــر نمونــه ملــی
شــناخته شــدم و در ســال  ۲۰۰۴بــه عنــوان واحــد نمونــه جهانــی
انتخــاب شــدم.
تــا بــه امــروز حتــی یــک ریــال هــم از پــدرم پــول دریافــت
نکــردم زمانــی کــه دســتهای پینــه بســته پــدرم را میدیــدم
بــه هیــچ وجــه نمیتوانســتم از او پولــی را بخواهــم و امــروز تمــام
زمینهــای کشــاورزی میراثــی پــدرم را بــه خواهرهــا و برادرهایــم
دادهام.
امــروز عــدهای از جوانــان معتقدنــد کــه در کار پیــدا کــردن
بدشــانس هســتند یــا اصــا کاری مناســب و در خــور آنهــا پیــدا
نمیشــود مــن اصــا بــه شــانس اعتقــاد نــدارم ،ایــن انســان
اســت کــه بــرای خــودش شــانس را میســازد .بــه نظــر شــما
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میشــود در خانــه بنشــینیم و بخواهیــم از پشــت بــام بــرای مــا
خانــه و ماشــین بیایــد؟ هــر کســی بایــد هدفــی داشــته باشــد و
بــرای رســیدن بــه آن تــاش کنــد.
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 ۵۴
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 تــاش 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.
*چــه ســختی و مشــکالتی در مســیر کار و زندگــی
تجربــه کــرده ایــد و بــا چــه شــیوه ای بــا آنهــا
برخــورد کردیــد؟
آنقــدر در زندگـیام شکسـتخورده ام امــا هیــچ گاه امیــد ،پشــتکار
و تــوکل بــه خداونــد را فرامــوش نکــرده ام چــرا کــه اگر انســان در

حمایت از تولید ملی
NEWSAGENCY

MEHR

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.
*چــه حمایــت هایــی از ســوی دولــت و نهادهــا در
مســیر فعالیــت خــود داشــته ایــد؟
همــه مــی دانیــم کــه رســیدن بــه آرمــان هــای ملــی همچــون
خودکفایــی و رهایــی از وابســتگی اقتصــادی ،رفــع بیــکاری و ارتقاء
ســطح زندگــی و درآمــد ملــی نیازمنــد عــزم ملــی اســت عزمــی
کــه تــاش و پشــتکار و ارادۀ قــوی تالشــگران واقعــی را مــی
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.

*در حــال حاضــر چــه مســایل و مشــکالتی پیــش
روی فعالیــت صنعــت مرغــداری در کشــور وجــود
دارد؟
مجوزهــای بیرویــه 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
خــم ادارای اســت کــه کار را بــا مشــکل مواجــه مــی ســازد.
*حکایــت قــرار دادن موتورســیکلتی کــه بــا آن
فعالیــت خــود را آغــاز کــرده ایــد در ســر در واحــد
تولیــدی خودتــان چیســت؟
ایــن موتورســیکلت را پشــت شیشــه و در ورودی کارخانــه
گذاشــتهام کــه هیچوقــت 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
تومــان پــول و یــک قفــس شــروع کــرد؛ عــاوه برایــن قصــه
ایــن موتــور بــه خیلــی از جوانهایــی کــه مثــل چندســال
پیــش مــن بودنــد میتوانــد ایــن امیــد را بدهــد کــه از صفــر
هــم میتــوان شــروع کــرد و فقــط بایــد انگیــزه داشــت و کار و
تــاش کــرد و ایمــان داشــت.
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شــرکتهای دانشبنیــان از عوامــل اصلــی توســعه
اقتصــادی ،رشــد تولیــد ملــی و یکــی از راهکارهــای اساســی
خودکفایــی پایــدار در محصــوالت اســتراتژیک هســتند،
ظرفیتــی کــه در شــرایط کنونــی کشــور نیازمنــد حمایــت
جدیتــر اســت.

امــروزه چالــش بیــکاری و نبــود شــغل مناســب در کشــور بســیار
پررنــگ بــوده و بــرای همــگان قابللمــس اســت و بســیاری از
شــرایط موجــود گالیــه دارنــد .امــا در کنــار ایــن گالیههــا بایــد
بــه ایــن موضــوع نیــز توجــه داشــت کــه شــاید نــوع نــگاه جوانــان
بــه شــغل مشــکل دارد ،زیــرا برخــی اشــتغال را تنهــا اســتخدام در
ادارات و یــا مراکــز دولتــی میداننــد.
برخــی دیگــر نیــز از شــغل مناســب انتظــار حقــوق و دســتمزدهای
بــاال دارنــد کــه بهطــور حتــم ایــن انتظــار بــرای همــه جوینــدگان
کار قابــل تحقــق نیســت .انتظــار اســتخدام و رســیدن راحــت بــه
میــز باعــث شــده کــه امــروز شــاهد افزایــش آمــار بیــکاری در
میــان جوانــان و بهخصــوص تحصیلکردههــا باشــیم و آنچــه
میتــوان از ایــن اتفاقــات برداشــت کــرد نــوع آمــوزش اشــتباه
در مــدارس و دانشــگاهها اســت کــه بــه اســتفاده از تواناییهــای
فــردی کمتــر توجــه میشــود.
آمــوزش بهرهگیــری از مهارتهــای فــردی و اســتفاده مناســب
از امکانــات موجــود ،چنانچــه بــا فکــر و برنامهریــزی همــراه باشــد
میتوانــد بــه ایجــاد شــغل بینجامــد.
یکــی از اساســیترین زیرســاختهای اقتصــاد دانشبنیــان و
پیشنیــاز تحقــق اســتراتژی شــرکتهای دانشبنیــان ،ســرمایه 
انســانی خــاق ،نــوآور و دانشــی اســت کــه بــا توجــه بــه ترکیــب
جمعیتــی کشــور و جمعیــت بــاالی جوانــان تحصیلکــرده و
نیــروی انســانی بهعنــوان بزرگتریــن و باارزشتریــن ســرمایه 
کشــور ،بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد.
معــاون علمــی و فنــاوری رئیسجمهــور میگویــد :شــرکتهای
دانشبنیــان در ســال گذشــته بیــش از  ۶۰هــزار میلیــارد تومــان
فــروش داشــتهاند کــه رقــم قابلتوجهــی اســت و نشــان
میدهــد عــدد قابلتوجهــی از اقتصــاد توســط ایــن شــرکتها
تأمیــن میشــود.
ســورنا ســتاری تصریــح کــرد :باوجــود فعالیتهــای شــرکتهای
دانشبنیــان یــک سیســتم کارآفرینی ،فرهنــگ کارآفرینی و نســل
جدیــد کارآفرینــی بــه سیســتم اقتصــاد کشــور تزریــق میشــود
و بــا توجــه بــه جــوان بــودن شــرکتها مدتهــا میتواننــد در
خدمــت اقتصــاد کشــور باشــند.
ســتاری بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر  ۳هــزار و ۷۰۰
شــرکت دانشبنیــان در کشــور فعالیــت میکننــد ،گفــت :بــا
فعالیــت ایــن شــرکتها  ۳۰۰هــزار شــغل مســتقیم ایجــاد شــده
اســت.
در کشــور پهنــاور ایــران کــه هــر نقطــه آن ،پتانســیلهای
مخصــوص بــه خــود را دارد ،بــه همــان نســبت نیــز تعــدد
فعالیتهــای دانشبنیــان و بهرهمنــدی از ظرفیتهــا مشــاهده
میشــود .
اســتان فــارس :ظرفیــت شــرکتهای دانشبنیــان
در حــوزه بــرق و الکترونیــک
بــه اســتان فــارس میرویــم تــا بــا تعــدادی از کارآفرینــان جــوان
در حــوزه شــرکتهای دانشبنیــان بــه گفتگــو بنشــینیم .بانــوی
جــوان کارآفریــن شــیرازی میگویــد :بعــد از دوران دانشــگاه بــه
ایــن نتیجــه رســیدم کــه بایــد از توانایــی و اســتعدادهای شــخصی
بــرای ایجــاد کار و اشــتغال اســتفاده کنــم درحالیکــه در دوران
تحصیــل ماننــد دیگــر نوجوانــان و دانــش آمــوزان بــه دنبال پشــت
میــز نشســتن بــودم.
مـژگان جعفریـان کـه امـروز بهعنـوان یـک بانـوی تحصیلکـرده
موفـق در بـازار کسـبوکار خصوصـی کشـور و اسـتان فـارس
شـناخته میشـود نـوع نـگاه خانوادههـا بـه اشـتغال را نیز بـر آینده
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دانشبنیانها پنجرهای به بیکران

کارآفرینهای استانی چه میکنند؟

جوانـان تأثیرگذار دانسـت و گفت :سیسـتم نظام آموزشـی کشـور و
نـگاه خانوادههـا همـواره بـه سـمت حفـظ کـردن مطلب و داشـتن
نمرههـای مناسـب بـوده کـه در نهایـت به مهنـدس با دکتر شـدن
ختـم میشـود.
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 ادامهدهنــده اشــتغالهای ســنتی موجــود در کشــور
باشــند.
نایبرئیــس کانــون زنــان بــازرگان اســتان فــارس تصریــح کــرد:
نبایــد بــه ســمتی برویــم کــه از بچههــا کارمنــد بســازیم بلکــه
بایــد بــا ارائــه آموزشهــای مناســب ظرفیتهــا و توانمنــدی
بچههــا را پــرورش دهیــم تــا در آینــده شــاهد ایجــاد شــغلهای
جدیــد باشــیم.
وی یــادآور شــد :ســال  ۷۹تصمیــم بــه راهانــدازی یــک شــرکت
الکترونیکــی گرفتیــم کــه بــا کمــک همســرم و تعــدادی از اعضای
خانــواده بــا تحصیــات مرتبــط ،ایــن کار انجــام شــد و در زمــان
راهانــدازی بهطــور مســتقیم حــدود  ۱۰نفــر شــاغل شــدند.
نایبرئیــس کانــون زنــان بــازرگان اســتان فــارس افــزود:
مجموعــه ســاخت دوربینهــای مداربســته ،ســاخت دســتگاههای
دیویدی و ....را بــا اســتفاده از تکنولوژیهــای روز دنیــا مدنظــر
قــرار دادیــم و در اصــل حــوزه بــرق و الکترونیــک را بهعنــوان
یکــی از شــاخههای فعالیــت انتخــاب کردیــم.
جعفریــان یــادآور شــد :در حــال حاضــر تنهــا در مجموعــه بــرق
و الکترونیــک  ۱۲نفــر بهطــور مســتقیم مشــغول بــه کار هســتند
امــا در تمامــی پروژههــا پیمانــکاران مختلــف وارد کار میشــوند.
چنانچــه در مــدارس و دانشــگاهها اســتفاده از مهارتهــای
فــردی و ظرفیتهــای موجــود بهخوبــی آمــوزش داده شــود ،در
هــر نقطـهای جوانانــی کــه در ســن اشــتغال قــرار دارنــد ،بهجــای
اینکــه دســت روی دســت گذاشــته و منتظــر باشــند تــا بهتریــن
شــغل بــرای آنهــا پیــش آیــد ،خــود شــغلی را متناســب بــا عالئق
و توانائیهــا و امکانــات ایجــاد خواهنــد کــرد.
اســتان یــزد :ظرفیــت شــرکتهای دانشبنیــان در
حــوزه نــرم افــزار و ســخت افــزار

بهعنــوان نمونــه توســعه یــزد تــا چنــدی پیــش در صنایعــی نظیــر
کاشــی ،فــوالد و نســاجی چشــمگیر بــود امــا بــا بــروز برخــی
مشــکالت ،چنــد ســالی اســت کــه حرکــت بــه ســمت صنایــع
دانشبنیــان آغازشــده و شــتاب خوبــی نیــز گرفتــه اســت.
بــا بــروز خشکســالیهای پیدرپــی و خشــک شــدن منابــع
آبــی شــرایط بــه نحــوی شــد کــه یــزد ک ـمآب اکنــون بــه یــزد
بـیآب تبدیلشــده و شــرایط بحرانــی در ایــن اســتان حاکم اســت
بهنحویکــه مــردم گاهــی بــرای آب شــرب نیــز بــا مشــکالت
جــدی مواجــه هســتند.
وقتــی ایــن شــرایط در اســتان قــوت گرفــت ،برخــی مســئوالن
کمکــم نگــران شــدند و تــاش کردنــد تــا صنایعــی را در اســتان
مســتقر کننــد کــه هــم کمآبخــواه باشــد و هــم آالیندگــی
زیســتمحیطی نداشــته باشــد و از ســوی دیگــر بــرای
فارغالتحصیــان دانشــگاهی کــه حجــم باالیــی از بیــکاران یــزد را
تشــکیل میدهنــد ،اشــتغال ایجــاد کنــد.
یکــی از کارآفرینــان یــزدی در حــوزه الکترونیــک توانســت بــه
موفقیتهــای چشــمگیری دســت پیــدا کنــد ،شــرکتی راهانــدازی
و در زمینــه ســختافزار و نرمافزارهــای وابســته بــه آن ،تحــول
جــدی در اســتان ایجــاد کــرد ضمــن اینکــه توانســت بســیاری از
جوانــان فارغالتحصیــل در ایــن رشــته را بــه کار بگیــرد.
فعالیــت یــک شــرکت دانشبنیــان یــزدی در زمینــه
نرمافزارهــای مدیریــت نــاوگان حمــل و نقــل
حامــد گنجــی ،مدیــر فنــی ایــن شــرکت گفــت :ایــن شــرکت
نرمافزارهــای مدیریــت نــاوگان حملونقــل ،دیســپاچینگ،
مدیریــت ســازمانها ،نرمافزارهــای کاربــردی ،ســختافزارهای
پایــش خودرویــی ،تاکســیمتر و در چنــد ســال اخیــر ،ناوبــری
بــرای خودروســازها را راهانــدازی کــرده اســت.
وی افــزود :ایــن شــرکت از ســال  ۸۴تأسیسشــده و فعالیــت آن
در چنــد ســال نخســت بــه پایــش خــودرو معطــوف بــود امــا طــی
چنــد ســال اخیر ،بیشــتر بــه ســمت هایتــک شــدن پیــش رفته و
البتــه موفقیتهــای خوبــی نیــز کســب کــرده اســت.
ایــن شــرکت دانشبنیــان کــه اکنــون بــرای  ۲۰نفــر اشــتغال
ایجــاد کــرده ،تنهــا درصورتیکــه نــرخ ارز ثابــت شــود ،درآنواحــد
امــکان ایجــاد شــغل بــرای  ۱۱۰فارغالتحصیــل دانشــگاهی را دارد،
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یعنــی همــان طیفــی کــه بیشــترین آمــار بیــکاران یــزد را تشــکیل
میدهنــد.
در حــوزه گردشــگری امــا شــرایط اندکــی بهتــر اســت زیــرا ایــران
اکنــون بــرای بســیاری از کشــورهای اروپایــی مقصــدی ارزان
بــرای سیروســفر اســت و ازآنجاکــه یــزد نیــز از ســال گذشــته
شــهرتی جهانــی یافتــه ،آمــار گردشــگران خارجــی هنــوز خــوب
اســت.
تولیــد نرمافــزاری بــرای ســاماندهی اقامــت و
گشــتوگذار گردشــگران در یــزد
گروهــی از جوانــان یــزدی کــه البتــه برخــی دانشــجویان غیــر
یــزدی نیــز در بیــن آنهــا مشــغول فعالیــت هســتند ،اقــدام
بــه تولیــد نرمافزارهایــی بــرای ســاماندهی وضعیــت اقامــت،
گشــتوگذار و ســایر نیازهــای گردشــگران داخلــی و خارجــی
کرد هانــد.
الهــه فالحــی ،مدیــر ایــن گــروه اظهــار داشــت :گردشــگران
خارجــی ازآنجاکــه اغلــب بــا تورهــای مســافرتی ســفر میکننــد،
مشــکل چندانــی در زمینــه اســکان ندارنــد امــا گردشــگران داخلی
کــه همــه آنهــا تــوان اســتفاده از هتلهــای چنــد ســتاره کــه
البتــه تعــداد آنهــا نیــز در یــزد کــم اســت را ندارنــد.
فالحــی خاطرنشــان کــرد :اکنــون تقریبــ ًا هیــچ نظارتــی بــر
ســوئیتها نیســت و ازآنجاکــه رقابتــی نیــز میــان آنهــا وجــود
نــدارد ،هرکــس بــا هــر شــرایط و امکانــات و قیمتــی کــه بخواهــد،
ســوئیت خــود را اجــاره میدهــد کــه متأســفانه ایــن شــرایط گاه
بــه اعتبــار و آبــروی یــزد و یزدیهــا لطمــه وارد کــرده اســت.
وی بیــان کــرد :گــروه مــا اقــدام بــه تهیــه نرمافــزاری کــرده کــه
در ایــن نرمافــزار ،فضــای رقابتــی بیــن ســوئیت داران ایجادشــده
و هرکــس کــه فضایــی بــرای اجــاره دارد ،مشــخصات ،عکــس،
امکانــات ،آدرس و  ...را در ســایت قــرار میدهــد و گردشــگر
میتوانــد از میــان گزینههــای موجــود ،بهتریــن را متناســب بــا
بودجــه خــود انتخــاب کنــد.
وی عنــوان کــرد :توســط جوانــان مســتعد و نخبـهای کــه بــا ایــن
گــروه همــکاری دارنــد ،ایــن ســایت و نرمافــزار در حوزههــای
دیگــر گردشــگری ازجملــه رســتورانها ،فســتفودها ،آثــار
تاریخــی ،مجتمعهــای تفریحــی و  ...در حــال طراحــی اســت.
فالحــی ادامــه داد :در ایــن گــروه اکنــون حــدود  ۱۵نفــر از جوانــان
فارغالتحصیــل در رشــته برنامهنویســی ،IT ،گردشــگری و ...
فعالیــت هســتند و بــا تکمیــل نرمافزارهــا و معرفــی کامــل آنهــا،
میتوانیــم بــرای  ۵۰نفــر دیگــر نیــز اشــتغالزایی کنیــم.
اســتان آذربایجــان غربــی :ظرفیــت کارآفرینــی در
حــوزه صنعــت مرغــداری
در میــان دانشبنیانهــا هســتند کســانی کــه میخواهنــد بــا
دســتخالی و حداقــل امکانــات تولیدکننــده بــوده و کارآفریــن
باشــند ،نمونــه ایــن افــراد رضــا ســواری اســت کــه در آذربایجــان
غربــی در ســال  ۶۳بــا یــک دســتگاه موتورســیکلت و دو هــزار
تومــان ســرمایه اولیــه فعالیــت خــود را آغــاز کــرده و امــروز یکی از
کارآفرینــان برتــر و نیــز از صاحبــان بــزرگ زنجیــره کامــل صنعت
مرغــداری کشــور بــه شــمار م ـیرود.
تولیــد  ۳۰میلیــون قطعــه جوجــه ی ـکروزه ۹ ،هــزار تــن گوشــت
ســفید بــه همــراه  ۱۰۰هــزار تــن خــوراک دام و طیــور تنهــا
گوش ـهای از  فعالیتهــای ایــن کارآفریــن نمونــه کشــوری اســت
کــه توانســته زمینــه اشــتغال مســتقیم  ۷۲۳خانــواده بهصــورت
مســتقیم و هــزاران نفــر را بهصــورت غیرمســتقیم فراهــم کنــد.
بــا اینکــه ســواری موفقیتهــای زیــادی در صنعــت مرغــداری
کشــور کســب کــرده امــا همچنــان بهصــورت مســتقیم و
شــبانهروزی هــرروز مشــغول فعالیــت در واحدهــای تولیــدی خــود
اســت و میگویــد :پشــتکار شــاهکلید همــه موفقیتهایــش بــوده
اســت.
ســواری توانســته اســت بــا ایجــاد اشــتغال بــرای بیــش از ۳۰۰
خانــواده آنهــا را تحــت پوشــش بیمــه خــود قــرار دهــد و بــرای
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همــه آنهــا آپارتمانســازی کنــد .او کــه روزی بــا درآمــد مــرغ
فروش ـیاش توانســته بــود فقــط یــک مرغــداری ســاده در یکــی
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
میگویــد :امــروز عــدهای از جوانــان معتقدنــد کــه در کار پیــدا
کــردن بدشــانس هســتند یــا اصـ ً
ا کاری مناســب و در خــور آنها
پیــدا نمیشــود مــن اصـ ً
ا بــه شــانس اعتقــاد نــدارم ،ایــن انســان
اســت کــه بــرای خــودش شــانس را میســازد .بــه نظــر شــما
میشــود در خانــه بنشــینیم و بخواهیــم از پشــتبام بــرای مــا
خانــه و ماشــین بیایــد؟ هرکســی بایــد هدفــی داشــته باشــد و برای
رســیدن بــه آن تــاش کنــد.
معتقــد هســتم نبایــد جوانــان فقــط بــه فکــر کار اداری باشــند یــا
پــول هنگفتــی بهعنــوان ســرمایه اولیــه بــرای کسـبوکار انگیــزه
اصلــی آنهــا باشــد ،تنهــا شــاهکلید موفقیــت بــه نظــر مــن
پشــتکار و همــت خــود فــرد اســت کــه میتوانــد رســیدن بــه
قلههــای ترقــی را همــوار کنــد مــن بــا اینکــه هماکنــون در ســن
 ۵۴ســالگی قــرار دارم و از دیــد اجتمــاع یک فــرد موفــق و ثروتمند
محســوب میشــوم امــا همچنــان در طــول شــبانهروز شــخص ًا
در محــل فعالیتهــای خــود حاضرشــده و بــه امــور رســیدگی
میکنــم چراکــه اگــر ایــن پشــتکار و تــاش نباشــد نمیتوانــم
بــه موفقیــت برســم؛ بــه جوانــان عزیــز توصیــه میکنــم همــت و
پشــتکار را ســرلوحه قــرار دهنــد و ســراغ شــغل موردعالقــه خــود

میشــود؛ بهگونــهای کــه از ســالهای گذشــته در برخــی از
روســتاها و مناطــق صعبالعبــور کــه امــکان احــداث شــبکه بــرق
الکتریکــی وجــود نــدارد از پانلهــای خورشــیدی بــرای تأمیــن
روشــنایی و ســایر مصــارف اســتفاده میشــود.
امیــر رســتمی یکــی از افــرادی اســت کــه در عیــن جوانی یکــی از
کارآفرینــان بخــش انــرژی نــو بــه شــمار مـیرود و توانســته اســت
فعالیتهــای خوبــی در ایــن بخــش داشــته باشــد.
وی در خصــوص آغــاز فعالیتهایــش میگویــد :در ســال ۱۳۸۹
و زمانــی کــه دوره کارشناســی ارشــد را شــروع کــردم ،همزمــان
یــک نیــروگاه  ۲۰کیلــووات خورشــیدی در دانشــگاه شــهید چمران
اهــواز در حــال ســاخت بــود .رئیــس وقــت دانشــکده مهندســی
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز از مــن خواســت کــه گروهــی
تشــکیل بدهــم از دانشــجویان دانشــکده مهندســی بــا عنــوان
(گــروه انــرژی خورشــیدی) کــه در آن دانشــجوهای عالقهمنــد از
گروههــای مختلــف آموزشــی دانشــکده مهندســی بــه تحقیــق و
پژوهــش در بخشهــای مختلــف نیــروگاه خورشــیدی بپردازنــد.
تشــکیل ایــن گــروه شــروعی بــود بــرای فعالیــت مــن در زمینــه
انرژیهــای تجدیــد پذیــر کــه تاکنــون ادامــه داشــته اســت.
وی میافزایــد :در ســال  ۱۳۹۰بــا ارائــه یــک ایــده در زمینــه
انرژیهــای تجدیــد پذیــر وارد مرکــز رشــد دانشــگاه شــهید
چمــران شــدم .بــا تأســیس شــرکتی و اســتقرار آن در پــارک علــم
و فنــاوری خوزســتان بهعنــوان مدیرعامــل شــرکت بهصــورت
جــدی فعالیــت خــودم را ادامــه دادم و در ســال  ۱۳۹۳از ســوی
معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری بهعنــوان شــرکت

باشــند چــرا کــه ایــن دو عامــل موفقیــت بــه شــمار م ـیرود.
موتورســیکلت قدیمــیام را پشــت شیشــه و در ورودی کارخانــه
گذاشــتهام کــه هیچوقــت 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؛ عــاوه بــر ایــن قصــه ایــن موتــور بــه خیلــی
از جوانهایــی کــه مثــل چنــد ســال پیــش مــن بودنــد میتوانــد
ایــن امیــد را بدهــد کــه از صفــر هــم میتــوان شــروع کــرد و
فقــط بایــد انگیــزه داشــت و کار و تــاش کــرد و ایمــان داشــت.

دانشبنیــان تائیــد صالحیــت شــدیم .در ســال  ۱۳۹۴گواهــی تائید
صالحیــت آزمایشــگاه فتوولتائیــک را از اداره اســتاندارد بهعنــوان
اولیــن آزمایشــگاه کشــور کــه در ایــن زمینــه فعالیــت میکنــد
دریافــت کردیــم .در همــان ســال از ســوی شــورای پژوهــش
اســتان خوزســتان بهعنــوان شــرکت دانشبنیــان برتــر اســتان
خوزســتان انتخــاب شــدیم.
ایــن کارآفریــن برتــر خوزســتانی در خصــوص فعالیتهایــش نیــز
میگویــد :انجــام اینگونــه کارهــای پژوهشــی باعــث بهبــود
فعالیتهــای شــرکت در بخــش اجــرا میشــود .در بخــش اجــرا
نیــز میتــوان بــه انجــام فعالیتهایــی ازجملــه تهیــه طــرح
اتصــال بــه شــبکه بیــش از  ۵۰مــگاوات نیــروگاه تجدیــد پذیــر
در اســتان خوزســتان ،ممیــزی انــرژی ادارات دولتــی شــهر اهــواز
و همچنیــن احــداث نیــروگاه خورشــیدی  ۳۰کیلــووات اســتانداری
خوزســتان کــه بزرگتریــن نیــروگاه خورشــیدی متصــل بــه
شــبکه در شــهر اهــواز اســت ،اشــاره کــرد.

اســتان خوزســتان :ظرفیــت شــرکتهای
دانشبنیــان در حــوزه انرژیهــای تجدیدپذیــر
امــا در اســتانی مثــل خوزســتان کــه از اســتانهای جنوبــی کشــور
و منبــع انرژیهــای تجدیــد پذیــر اســت ،ایــن منبــع عظیــم
توانســته بــه فرصتــی بینظیــر بــرای کارآفرینــان تبدیــل شــود.
اســتان خوزســتان شــرایط بســیار مناســبی بــرای اســتفاده از
انرژیهــای نــو بهخصــوص انــرژی خورشــیدی دارد .بــه دلیــل
تابــش نــور خورشــید در طــول روز ،منابــع خوبــی بــرای تولیــد
انــرژی خورشــیدی در اســتان وجــود دارد کــه میتــوان از ایــن
منابــع بــرای کاهــش بــار شــبکه بــرق الکتریکــی اســتفاده کــرد.
تولیــد انــرژی خورشــیدی در خوزســتان بهطورجــدی دنبــال

اسـتان چهارمحـال و بختیـاری :ظرفیت شـرکتهای
دانشبنیـان در حـوزه پـرورش و تولید گل
کمــی آنســوتر امــا ،در اســتان چهارمحــال و بختیــاری ،محققــان
و کارآفرینــان توانســتهاند بــه فنــاوری تولیــد پایــه تجــاری گل رز
هلنــدی دســت یابنــد و ایــن مهــم را تجاریســازی کننــد.
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زمینــه صــادرات نیــز موفــق بودیــم.
وی یــادآور شــد :انتظــار داریــم مســئوالن هــر شهرســتان از
محصــوالت صنایعدســتی خــود شهرســتان و اســتان اســتفاده
کننــد تــا آنهــا حمایــت و تشــویق شــوند.

گل رز یکــی از مهمتریــن انــواع گل در ســطح کشــور و جهــان
بــه شــمار م ـیرود کــه بیشــترین تجــارت را بــه خــود اختصــاص
داده اســت .گل رز هلنــدی از مهمتریــن انــواع گل رز بــه شــمار
مـیرود کــه بــه علــت زیبایــی موردتوجــه دوســتداران گل در دنیــا
و کشــور اســت.
روش متــداول تولیــد گل رز در کشــور اینگونــه بــوده اســت کــه
پایههــای تجــاری گل رز بــا ارز از کشــورهای خارجــی ازجملــه
هلنــد ،هندوســتان ،آلمــان و کنیــا خریــداری و در گلخانههــا
کشــت میشــده اســت و شــش الــی هشــت ســال از ایــن بوتههــا
بهرهگیــری و گل رز تولیــد میشــد.
یکــی از محققــان دانشــگاه شــهرکرد بــا مشــاهده وضعیــت موجود
بــه همــراه دیگــر محققــان تــاش 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 بومیســازی کنــد.
دکتــر ســعید ریــزی متولــد ســال  ۱۳۵۷اســت و ســه مقطــع
لیســانس ،فوقلیســانس و دکتــرا را در دانشــگاه تهــران ســپری
کــرده اســت .تخصــص او گیاهــان زینتــی اســت .ایــن کارآفریــن
توانســته اســت بــا ایجــاد یــک شــرکت دانشبنیــان در پــارک
علــم و فنــاوری اســتان چهارمحــال و بختیــاری و انجــام تحقیقات
شــبانهروزی بــه فنــاوری پایــه تجــاری گل رز دســت یابــد.
ســعید ریــزی میگویــد :بــا کمــک کارشناســان و انجــام
آزمایشهــای مختلــف توانســتیم بــه فنــاوری تولیــد پایههــای
تجــاری رز دســت یابیــم و هماکنــون تجاریســازی ایــن فنــاوری
و تولیــد آن را در ســطح کشــور آغــاز کردهایــم .مــا توانســتیم تولیــد
پایههــای تجــاری رز را بــا بهرهگیــری از نــور مصنوعــی انجــام
دهیــم.
وی ادامــه داد :تجاریســازی ایــن محصــول از پایــان ســال
 ۹۶آغازشــده اســت و توانســتیم ظــرف چنــد مــاه گذشــته
قراردادهــای مختلفــی بــا تولیدکننــدگان منعقــد و محصــول
خــود را ارســال کنیــم .طــرح علمــی و تجــاری تولیــد پایــه
تجــاری گل رز بــا بهرهمنــدی از تســهیالت پــارک علــم و
فنــاوری چهارمحــال و بختیــاری در ایــن اســتان انجــام شــده
اســت و ایــن طــرح در فضــای یــک هــزار متــری  بــا اجــاره
زمیــن در دانشــگاه شــهرکرد انجــام شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت محصــول وارداتــی پایــه تجــاری
گل رز حــدود دو الــی ســه یــورو اســت  و واردات ایــن محصــول
بــرای کشــاورزان و تولیدکننــدگان بســیار هزینهبــر و ســخت
بــود ،گفــت :تجربــه نشــان داده اســت کــه آلودگــی نیــز بــا
محصولهــای وارداتــی وارد گلخانــه میشــد.

وی بیــان کــرد :مــا توانســتیم بــا دسـتیابی بــه فنــاوری و تولیــد
پایــه تجــاری گل رز دسترســی گلخانــه دار بــه تولیــد باکیفیــت و
بــدون آلودگــی و بــا قیمــت بســیار پایینتر(یکچهــارم قیمــت
محصــول وارداتــی) را فراهــم کنیــم.
ریــزی افــزود :بهرهمنــدی از دانــش علمــی کسبشــده در ایــن
بخــش و توســعه بخــش تولیــد از مهمتریــن برنامههــا در ســطح
اســتان اســت و برنامهریزیهــای الزم در ایــن بخــش انجــام
شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در حــال حاضــر  ۹نفــر در تولیــد پایــه گل
رز تجــاری در ایــن طــرح فعالیــت میکننــد ،اظهــار داشــت :دو نفــر
از ایــن تعــداد فارغالتحصیــل رشــتههای دانشــگاهی مرتبــط و
هفــت نفــر دیگــر نیــز سرپرســت خانــوار هســتند.
اســتان بوشــهر :ظرفیــت کارآفرینــی در حــوزه
محصــوالت گلخانــهای
در دیگــر اســتان جنوبــی کشــورمان ،بوشــهر نیــز محصــوالت
گلخانــهای و کشــاورزی دســتمایه یــک کارآفریــن خــاق
قرارگرفتــه اســت.
ابراهیــم آســیایی گفــت :شــرکتی کــه راهانــدازی کــردهام در زمینــه
محصــوالت گلخان ـهای و کشــاورزی مشــغول بــه فعالیــت اســت
و در ایــن  ۱۴ســال موفقیتهــای ارزشــمندی در ســطح ملــی و
اســتانی کســب کــرده اســت.
آســیایی افــزود :در ایــن مــدت تــاش شــد از دانــش و
تکنولــوژی روز دنیــا و آمــوزش نیــروی انســانی بــه نحــو
مطلــوب اســتفاده کنــم و بــه حمــداهلل زمینــه اشــتغال  ۳۰۰نفــر  
فراهــم شــده اســت.
وی از مســئوالن انتظــار دارد از کارآفریــن و تعاونیهــای برتــر
اســتان حمایــت شــود تــا آنهــا بیشــتر تشــویق و ترغیــب شــوند.
حســن اســماعیلی نیــز در کــه در حــوزه خدمــات مهندســی
و منابــع طبیعــی فعالیــت دارد یکــی از موفقیتهــای خــود
را اســتفاده از تــوان فنــی و مهندســی کارشناســان و ایجــاد
اشــتغال عنــوان کــرد .اســماعیلی بــا بیــان اینکــه تاکنــون ۵۰
شــغل ایجــاد کــرده اســت ،بــر ضــرورت حمایــت از کارآفرینــان
نیــز تأکیــد کــرد.
صفــری ،کارآفریــن دیگــری اســت کــه  ۱۷ســال در حــوزه
صنایعدســتی مشــغول بــه فعالیــت اســت میگویــد :ســاالنه
بیــش از  ۵۰شــغل ایجــاد میشــود و برگــزاری دورههــای آموزشــی
زیــر نظــر میــراث فرهنگــی در دســتور کار اســت.
صفــری افــزود :در ایــن مــدت تــاش کــردم عــاوه بــر بــاال
بــردن کیفیــت کالسهــا کیفیــت کاال را نیــز افزایــش بدهــم و در

اســتان همــدان :ظرفیــت شــرکتهای دانشبنیــان
در حــوزه صنعــت خــودرو
در اســتان همــدان نیــز شــماری از کارآفرینــان در بخــش
دانشبنیــان فعالیــت دارنــد کــه مســعود جنانــی یکــی از ایــن
کارآفرینــان اســت .وی کــه فارغالتحصیــل رشــته صنایــع هوایــی
از کشــور امریــکا اســت بــا تولیــد دســتگاهی منحصربهفــرد،
کشــور را از واردات اینچنیــن دســتگاهی بینیــاز کــرده اســت.
مســعود جنانــی بابیــان اینکــه دســتگاه چهــارکاره تســت،
شستشــو و تعویــض روغــن گیربکــس اتوماتیــک و روغــن
کهنــه موتــور خودروهــای ســبک و ســنگین را بــه تولیــد
رســانده اســت ،گفــت :از ابتــدای دوران دانشــجویی بــه دنبــال
ایــده پردازیهــای 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
دســتگاه را از چیــن وارد میکــرد.
جنانــی بابیــان اینکــه قیمــت ایــن دســتگاه بــاال و کار آیــی آن
پاییــن بــود ،ادامــه داد :از دو ســال پیــش ایــده طراحــی و اجــرای
دســتگاه  ۴کاره بــه ذهنــم رســید و پــس از یــک ســال دســتگاه
چهــارکاره تســت ،شستشــو و تعویــض روغــن گیربکــس اتوماتیک
و روغــن کهنــه موتــور خودروهــای ســبک و ســنگین را ســاختم.
وی بابیــان اینکــه هماکنــون ایــن دســتگاه بــه تولیــد رســیده
اســت ،گفــت :پــس از تولیــد اولیــه تعــداد  ۴دســتگاه تولیــدی را
در مراکــز تعمیــر خودروهــا مســتقر کردیــم تــا ضمــن اســتفاده از
آنهــا ،تغییــرات جزئــی احتمالــی کــه کارایــی دســتگاه را بهتــر
میکــرد شناســایی و بــر روی آن اعمــال کنیــم.
تولید نیمه انبوه دستگاه
ایــن کارآفریــن بابیــان اینکــه دســتگاه تولیــدی بنــده  ۴بخــش
را دربرمــی گیــرد درحالیکــه دســتگاه وارداتــی تنهــا بــه یــک
بخــش میپرداخــت ،گفــت :در حــال حاضــر در مراکــز تعمیــر
خــودرو بــرای هــر یــک از ایــن  ۴بخــش یــک دســتگاه جداگانــه
اســتفاده میشــود کــه قیمــت آنهــا درمجمــوع حداقــل ۲۵
میلیــون تومــان را شــامل میشــود.
وی بــه مزایــای اســتفاده از ایــن دســتگاه نیــز اشــاره کــرد و بابیــان
اینکــه بــا اســتفاده از ایــن دســتگاه دیگــر نیــاز بــه اســتفاده از
دســتگاه کمپــرس بــاد نیســت ،گفــت :مخــازن تخلیــه روغــن نــو
و کهنــه نیــز در بــاالی دســتگاه مستقرشــده و مشــتری میتوانــد
تعویــض و جایگزینــی روغــن را مشــاهده کنــد.
جنانــی بابیــان اینکــه  ۶۰۰میلیــون تومــان تســهیالت درخواســت
کردهایــم 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 زمینهســازی فعالیــت کارآفرینــان در قالــب شــرکتهای
دانشبنیــان ،کشــور تــوان رویارویــی بــا هرگونــه تهدیــد و تحریــم
اقتصــادی را خواهــد داشــت بنابرایــن بایــد حمایــت از ایــن گــروه
اولویــت باشــد.
حمایتهــای مســئوالن از کارآفرینــان بهتنهایــی جوابگــو نیســت
و افــرادی کــه خواســتار ایجــاد شــغل و کارآفرینــی بــرای خــود و
دیگــران هســتند بایــد آموزشهــای الزم را بهصــورت حرفــهای
و تخصصــی فرابگیرنــد.
کارآفرینــان نقــش مهمــی در رونــق اقتصــادی کشــور و توســعه
بخــش اشــتغال دارنــد و بایــد تــاش شــود کــه بــا ارائــه خدمــات
و حمایتهــای مناســب ،زمینــه رشــد فعالیتهــای کارآفرینــان
فراهــم شــود.
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نیره شفیعی

توسـعه صنعتـی یـزد تـا چنـدی پیـش در
صنایعـی نظیـر کاشـی ،فـوالد و نسـاجی
چشـمگیر بـود امـا چنـد سـالی اسـت کـه
حرکت به سـمت صنایـع دانشبنیـان 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
تولیــد کاشــی و ســرامیک میخواننــد و  ۴۵درصــد تولیــد کاشــی و
ســرامیک کشــور در ایــن اســتان انجــام میشــود 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
یــزد میداننــد.
بــا بــروز خشکســالیهای پیدرپــی و خشــک شــدن منابــع آبــی
شــرایط بــه نحــوی شــد کــه یــزد ک ـمآب اکنــون بــه یــزد ب ـیآب
تبدیــل شــده و شــرایط بحرانــی در ایــن اســتان حاکــم اســت بــه
نحــوی کــه مــردم گاهــی بــرای آب شــرب نیــز بــا مشــکالت جدی
مواجــه هســتند بــه ویــژه خــط انتقــال آب بــا مشــکل مواجــه شــود.
دانشبنیانهــا بــا افزایــش بحــران آب ،آلودگــی هــوا و بیــکاری
تحصیلکردههــا در یــزد پــا گرفتنــد
وقتــی ایــن شــرایط در اســتان قــوت گرفــت ،برخــی مســئوالن
کمکــم نگــران شــدند و تــاش کردنــد تــا صنایعــی را در اســتان
مســتقر کننــد کــه هــم کمآبخــواه باشــد و هــم آالیندگــی زیســت
محیطــی نداشــته باشــد و از ســوی دیگــر بــرای فارغالتحصیــان
دانشــگاهی کــه حجــم باالیــی از بیــکاران یــزد را تشــکیل میدهند،
اشــتغال ایجــاد کنــد.
وقتـی یـزد در حـوزه صنایع کاشـی و سـرامیک و فـوالد و  ...از سـایر
اسـتانها پیشـی گرفت و به یک اسـتان صنعتـی تبدیل شـد ،آلودگی
هـوا ،مهاجـرت کارگـران سـاده از سـایر اسـتانها بـه یـزد ،مهاجرت
نخبـگان و فـارغ التحصیلان 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
میشـود ،هدایـت کـرد.
خوشــبختانه یــزد در ایــن زمینــه ظرفیتهــای بســیار خوبــی داشــت
و وجــود نخبــگان بــه ویــژه در حــوزه  ITشــتاب صنایــع هایتــک
را ســرعت بخشــید.
گرچــه امــروز اغلــب صنایــع دانشبنیــان یــزد در حــوزه  ITو
الکترونیــک فعالیــت میکننــد امــا کمکــم ایدههــای جوانــان
نخبــه یــزدی در حــوزه دانشبنیــان کــردن برخــی فعالیتهــای
گردشــگری نیــز ظهــور و بــروز پیــدا میکنــد.
اغلــب ایدههــای دانشبنیــان در حــوزه الکترونیــک و  ITمراحــل
تکامــل و رشــد خــود را طــی کــرده و امــروز بهرغــم مشــکالت
بســیار بــه مرحلــه کارآفرینــی رســیدهاند امــا در حــوزه گردشــگری
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 موفقیتهای
چشـمگیری دسـت پیـدا کنـد ،شـرکتی بـا عنـوان «طیف زمیـن» را
راهانـدازی کرد و در زمینه سـخت افـزار و نرم افزارهای وابسـته به آن،
تحـول جـدی در اسـتان ایجاد کـرد ضمن اینکه توانسـت بسـیاری از
جوانـان فارغالتحصیـل در ایـن رشـته را بـه کار بگیرد.
فعالیـت یـک شـرکت دانشبنیـان یـزدی در زمینـه
نرمافزارهـای مدیریـت نـاوگان حمـل و نقـل
حامــد گنجــی ،مدیــر فنــی شــرکت طیــف زمیــن گفــت :طیــف
زمیــن نــرم افزارهــای مدیریــت نــاوگان حمل و نقــل ،دیســپاچینگ،
مدیریــت ســازمانها ،نــرم افزارهــای کاربــردی ،ســخت افزارهــای
پایــش خودرویــی ،تاکســی متــر و در چنــد ســال اخیــر ،ناوبــری برای
خودروســازها را راه انــدازی کــرده اســت.
وی افــزوود :ایــن شــرکت از ســال  ۸۴تاســیس شــده و فعالیــت آن در
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چنــد ســال نخســت بــه پایــش خــودرو معطــوف بــود امــا طــی چنــد
ســال اخیــر ،بیشــتر بــه ســمت هایتــک شــدن پیــش رفتــه و البتــه
موفقیتهــای خوبــی نیــز کســب کــرده اســت.
گنجــی تصریــح کــرد :خــط تولیــد بردهــای الکترونیکــی و مونتــاژ
قطعــات الکترونیکــی نیــز در ســال جــاری راهانــدازی شــد کــه البتــه
فعــا متوقــف شــده و فعالیتــی انجــام نمیدهــد.
اشــتغالزایی بــرای  ۲۰نفــر و وجــود ظرفیــت بــرای
ایجــاد شــغل  ۱۱۰نفــر
وی ،میــزان اشــتغالزایی مســتقیم توســط ایــن شــرکت را در حــال
حاضــر بــرای  ۲۰نفــر اعــام کــرد و افــزود :ایــن شــرکت در حــال
حاضــر ظرفیــت اشــتغالزایی بــرای  ۱۱۰نفــر را دارد امــا بــه دلیــل
مشــکالت اقتصــادی امــکان جــذب نیــرو نداریــم امــا دانــش و
زیرســاختهای الزم فراهــم اســت.
گنجـی تصریـح کـرد :مشـکل موجود این اسـت کـه اکنـون قطعات
الکترونیکـی نظیـر  ICDیـا حتی بـرد کامـل الکترونیکـی در داخل
کشـور تولید نمیشـود و ما ناچار به خرید آن از خارج از کشـور هستیم
امـا وقتـی قیمـت دالر ثانیهای در نوسـان اسـت ،نه مـا امـکان انعقاد
قـرارداد بـا یـک قیمت ثابـت تا پایـان سـال را داریـم و نه خودروسـاز
میتوانـد دائـم رقمهـای متفاوت به مـا پرداخـت کند بنابرایـن اکنون
عمال ورشکسـته هسـتیم.
امنیـت و ثبـات اقتصـادی تنهـا خواسـته دانشبنیانها
بـرای ادامـه فعالیت
وی بــا اظهــار امیــدواری نســبت بــه اینکــه بتــوان بــه ســرعت بــه
امنیــت و ثبــات اقتصــادی برســیم ،افــزود :متاســفانه اکنــون شــرایط
بــه نحــوی اســت کــه حتــی تنفــس مصنوعــی نیــز نمیتوانــد
بســیاری از صنایــع هایتــک را بــه حالــت اولیــه بازگردانــد.
این شـرکت دانشبنیـان که اکنون برای  ۲۰نفر اشـتغال ایجـاد کرده،
تنهـا در صورتـی کـه نـرخ ارز ثابـت شـود ،در آن واحـد امـکان ایجاد
شـغل بـرای  ۱۱۰فـارغ التحصیـل دانشـگاهی را دارد ،یعنـی همـان
طیفـی که بیشـترین آمـار بیـکاران یـزد را تشـکیل میدهند.
در حــوزه گردشــگری امــا شــرایط اندکــی بهتــر اســت زیــرا ایــران
اکنــون بــرای بســیاری از کشــورهای اروپایــی مقصــدی ارزان بــرای
ســیر و ســفر اســت و از آنجــا یــزد نیــز از ســال گذشــته شــهرتی
جهانــی یافتــه ،آمــار گردشــگران خارجــی هنــوز خــوب اســت.
تولیــد نرمافــزاری بــرای ســاماندهی اقامــت و
گشــتوگذار گردشــگران در یــزد
گروهــی از جوانــان یــزدی کــه البتــه برخــی دانشــجویان غیــر یزدی
نیــز در بیــن آنهــا مشــغول فعالیــت هســتند ،اقــدام بــه تولیــد نــرم
افزارهایــی بــرای ســاماندهی وضعیــت اقامــت ،گشــت و گذار و ســایر

نیازهــای گردشــگران داخلــی و خارجــی کردهانــد.
الهــه فالحــی ،مدیــر ایــن گــروه اظهــار داشــت :گردشــگران خارجی
از آنجــا کــه اغلــب بــا تورهــای مســافرتی ســفر میکننــد ،مشــکل
چندانــی در زمینــه اســکان ندارنــد امــا گردشــگران داخلــی کــه همــه
آنهــا تــوان اســتفاده از هتلهــای چنــد ســتاره کــه البتــه تعــداد آنهــا
نیــز در یــزد کــم اســت را ندارنــد .وی افــزود :از مدتهــا پیــش اجــاره
ســوئیتهای شــخصی در یــزد رواج یافتــه و اغلــب گردشــگران
داخلــی کــه از وضعیــت مالــی چنــدان خوبــی نیــز برخــوردار نیســتند،
بیشــتر تمایــل بــه اســتفاده از ایــن ســوئیتها دارنــد.
فالحــی خاطرنشــان کــرد :اکنــون تقریبــا هیــچ نظارتــی بــر ایــن
ســوئیتها نیســت و از آنجــا کــه رقابتــی نیــز میــان آنهــا وجــود
نــدارد ،هرکــس بــا هــر شــرایط و امکانــات و قیمتــی کــه بخواهــد،
ســوئیت خــود را اجــاره میدهــد کــه متاســفانه ایــن شــرایط گاه بــه
اعتبــار و آبــروی یــزد و یزدیهــا لطمــه وارد کــرده اســت.
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 میدهـد و گردشـگر میتوانـد از میـان گزینههـای
موجـود ،بهتریـن را متناسـب با بودجـه خود انتخـاب کند.
فالحــی یــادآور شــد :ایــن اقــدام ،یــک رقابــت بیــن ســوئیتداران
ایجــاد کــرده و حداقــل آنهــا را بــه ســمت نظافــت بیشــتر ،اســتفاده از
وســایل و امکانــات بهتــر ترغیــب کــرده اســت.
وی عنــوان کــرد :توســط جوانــان مســتعد و نخب ـهای کــه بــا ایــن
گــروه همــکاری دارنــد ،ایــن ســایت و نــرم افــزار در حوزههــای
دیگــر گردشــگری از جملــه رســتورانها ،فســتفودها ،آثــار
تاریخــی ،مجتمعهــای تفریحــی و  ...در حــال طراحــی اســت.
کارآفرینــی بــرای  ۱۵فارغالتحصیــل دانشــگاهی و امــکان
اشــتغالزایی بــرای  ۵۰نفــر دیگــر در صــورت توســعه
فالحــی ادامــه داد :در ایــن گــروه اکنــون حــدود  ۱۵نفــر از جوانــان
فــارغ التحصیــل در رشــته برنامــه نویســی ،IT ،گردشــگری و ...
فعالیــت هســتند و بــا تکمیــل نــرم افزارهــا و معرفــی کامــل آنهــا،
میتوانیــم بــرای  ۵۰نفــر دیگــر نیــز اشــتغالزایی کنیــم.
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه متولیــان امــر آنهــا را در زمینــه ارائــه
مجوزهــا همراهــی کننــد و همــکاری الزم را بــا ایــن گــروه جــوان
داشــته باشــند.
در شــرایطی کــه بحــران آب از یکســو و گالیههــای مکــرر مــردم
از ســوی دیگــر در زمینــه بیــکاری تحصیلکردههــا ،آلودگــی هــوا،
مهاجــرت کارگــران ســاده از ســایر اســتانها و حتــی خــارج از کشــور
هــر روز در حــال افزایــش اســت ،بــه نظــر میرســد راه برونرفــت
از ایــن مشــکالت ،توجــه جدیتــر بــه صنایــع هایتــک یــا همــان
صنایــع دانشبنیــان در اســتان یــزد باشــد زیــرا جوانــان یــزدی
توانایــی خــود در ایــن زمین ـه را بارهــا بــه اثبــات رســاندهاند.
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یکــی از مهمتریــن راههــای توســعه
اشــتغال و کاهــش مشــکالت ناشــی
از بیــکاری ،حمایــت از فعالیتهــای
کارآفرینانــه اســت و مســئوالن بایــد بــا
احســاس مســئولیت ،یــار کارآفرینــان
باشــند.

کارآفرینــی مفهومــی اســت کــه تاکنــون از دیدگاههــای مختلــف
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت و همــه بــر ایــن باورنــد کــه
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 دولتهـا در کشـورهای توسـعه یافتـه و
درحال توسـعه تلاش میکنند بـا حداکثـر امکانات و بهـره برداری
از دسـتاوردهای تحقیقاتـی ،شـمار هـر چـه بیشـتری از جامعـه را
کـه دارای ویژگیهـای کارآفرینـی هسـتند بـه آموزش در راسـتای
کارآفرینـی و فعالیتهـای کارآفرینانـه تشـویق و هدایـت کننـد.
بــا توجــه بــه شــرایط کنونــی کشــور ،یکــی از بهتریــن راههــای
موجــود در راســتای برطــرف ســاختن کاهــش وابســتگی جوامــع
اســامی بــه غــرب و حفــظ اســتقالل و پافشــاری بــر ارزش هــای
حاکــم بــر خــود اقتصــاد مقاومتــی اســت.
ایــن واژه بــرای اولیــن بــار توســط رهبــر معظــم انقــاب بــرای
صیانــت از تهاجــم دشــمنان در تمــام عرصــه هــای اقتصــادی،
اجتماعــی ،فرهنگــی ،تولیــدی و ...بــه عنــوان راهنمــای عمــل
همــه مســئوالن و مــردم در برابــر فشــارها و تهدیــدات دشــمنان به
عنــوان ایــدهای مبتکرانــه و بســیار خالقانــه مطــرح شــده اســت.
کارآفرینــی بــه عنــوان یکــی از اصلــی تریــن و مهــم تریــن
موضوعــات دنیــای امــروز و محرکــه اصلــی توســعه اقتصــادی
محســوب مــی شــود و نقــش آن در نــوآوری یــا ایجــاد فضاهــای
جدیــد کســب وکار بــر همــگان روشــن اســت.
مسئوالن یار کارآفرینان باشند
براســتی چقــدر مــا در کشــور بــه کارآفرینــان توجــه داریــم و آیــا
از آنهــا حمایــت مــی کنیــم؟ یکــی از درخواس ـتهای 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 گلخانـهای و کشــاورزی
مشــغول بــه فعالیــت اســت و در ایــن  ۱۴ســال موفقیتهــای
ارزشــمندی در ســطح ملــی و اســتانی کســب کــرده اســت.
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مسئوالن یار کارآفرینان باشند
آسـیایی افـزود :در این مدت تلاش شـد از دانش و تکنولـوژی روز
دنیـا و آمـوزش نیروی انسـانی به نحـو مطلوب اسـتفاده کنـم و به
حمـد اهلل زمینـه اشـتغال  ۳۰۰نفر را فراهم شـده اسـت.
آســیایی از مســئوالن انتظــار دارد از کارآفریــن و تعاونیهــای 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 موفقیتهــای خــود را اســتفاده از تــوان فنــی و مهندســی
کارشناســان و ایجــاد اشــتغال عنــوان کــرد.
اســماعیلی بــا بیــان اینکــه تاکنــون  ۵۰شــغل ایجــاد کــرده اســت،
بــر ضــرورت حمایــت از کارآفرینــان نیــز تاکیــد کــرد.
کارآفرینان تشویق شوند
مدیــر عامــل شــرکت مشــتاقان هنــر کــه  ۱۷ســال در حــوزه
صنایــع دســتی مشــغول بــه فعالیــت اســت گفــت :ســاالنه بیــش
از  ۵۰شــغل ایجــاد میشــود و برگــزاری دورههــای آموزشــی زیــر
نظــر میــراث فرهنگــی در دســتور کار اســت.
صفــری افــزود :در ایــن مــدت تــاش کــردم عــاوه بــر بــاال
بــردن کیفیــت کالسهــای کیفیــت کاال نیــز افزایــش بدهــم و به
حمــد اهلل در زمینــه صــادرات نیــز موفــق بودیــم.
وی یــادآور شــد :انتظــار داریــم مســئوالن هــر شهرســتان از
محصــوالت صنایــع دســتی خــود شهرســتان و اســتان اســتفاده
کننــد تــا آنهــا حمایــت و تشــویق شــوند.
فعالیتهای کارآفرینان حمایت میشود
معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی و توســعه منابــع انســانی
اســتاندار بوشــهر اظهــار داشــت :یکــی از مهمتریــن
مشــکالت امــروز جامعــه مــا مســئله اشــتغال اســت
کــه تــاش داریــم بــا توســعه اشــتغال ایــن مشــکالت
را بکاهیــم.
ســعید زرینفــر بــا اشــاره بــه نقــش بســیار مهــم و
تاثیرگــذار کارآفرینــان در توســعه فضــای کســب و کار
و رونــق اقتصــادی بیــان کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه
کارآفرینــان صاحــب تجربــه هســتند میتواننــد بــه
بهتــر شــدن فضــای کســب و کار و رونــق اقتصــادی

کشــور کمــک کننــد.
وی از تــاش ویــژه بــرای حمایــت از فعالیتهــای کارآفرینــان در
اســتان بوشــهر خبــر داد و خاطرنشــان کــرد :از اجــرای طرحهــای
اشــتغالزایی ،کارآفرینــی و توســعه فضــای کســب و کار بــه
صــورت ویــژه حمایــت میکنیــم.
معــاون اســتاندار بوشــهر بــا بیــان اینکــه آمــوزش یکــی از
مهمتریــن راهکارهــا بــرای توســعه کارآفرینــی اســت ،ادامــه
داد :آموزشهــا از ســنین مدرســه بایــد بــه گونــهای باشــد کــه
دانشآمــوزان براســاس توانمنــدی و مزیــت هــر منطقــه بــه دنبــال
شــغلهایی باشــند کــه عــاوه بــر ایجــاد شــغل بــرای خــود
زمینــه شــغل بــرای دیگــران را نیــز فراهــم کننــد.
وی بــا اشــاره بــه حمایتهــای دولتــی در بخــش کارآفرینــی
گفــت :دولــت در زمینــه کارآفرینــی نیــز بــا ارائــه راهنماییهــای
الزم ،مشــاوره و تســهیالت صنــدوق کارآفرینــی و بانکهــا
حمایــت الزم را از ایــن بخــش انجــام میدهــد.
توسعه کارآفرینی نیازمند مهارتافزایی
حمایتهــای مســئوالن از کارآفرینــان بــه تنهایــی جوابگو نیســت
و افــرادی کــه خواســتار ایجــاد شــغل و کارآفرینــی بــرای خــود و
دیگــران هســتند بایــد آموزشهــای الزم را بــه صــورت حرف ـهای
و تخصصــی فــرا بگیرنــد.
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان بوشــهر نیــز بــا
تاکیــد بــر حمایــت ویــژه از کارآفرینــان اظهــار داشــت :توســعه
اشــتغال نیازمنــد کارآفرینــی اســت و در ایــن مســیر بایــد آمــوزش
هــای مناســب ارائــه شــود.
حمیدرضــا پنــاه از اجــرای طرحهــای کارآفرینــی در مراکــز
آمــوزش مهارتــی اســتان بوشــهر خبــر داد و افــزود :مهارتآمــوزی
پلــی میــان دانــش و کسـبوکار 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 میتوانـد در ارائه ایده و
ابتـکار جدید در حـوزه اقتصاد  موفق شـود.
مدیــرکل تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی اســتان بوشــهر بــا تاکیــد بر
نقــش آموزشهــای مهارتــی بــر اشــتغالزایی و کارآفرینــی تصریــح
کــرد :آمــوزش نوعــی ســرمایه گــذاری اســت و مهــارت کــه در
واقــع توانایــی بــه کارگیــری دانستههاســت ،کلیــد موفقیــت هــر
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 حمایتهای
مناسـب ،زمینه رشـد فعالیتهای کارآفرینان فراهم شـود.
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علیرغــم آنچــه ایــن روزهــا در
بســیاری از رســانهها دربــاره بــازار و
اصنــاف و کســبه ســیاهنمایی میشــود،
هنــوز هســتند بازاریانــی کــه بــا تمــام
فشــارهای اقتصــادی ،انصــاف را از
بســاط خــود کــم نمیکننــد.

اینروزهــا صفحــه اقتصــادی روزنامههــا بهانــدازه صفحــه
حــوادث ،هیجانانگیــز ،پرمخاطــب و تلــخ شــده اســت .احتــکار
کاال ،اختــاس ،گرانفروشــی ،هــرج و مــرج دربــازار و خبرهایــی
شــاید کوتــاه امــا تلــخ.
هــرروز میشــنویم کــه وضــع بــازار خرابتــر میشــود،
هــرروز میبینیــم کــه هرکــس هرچیــزی را بــه هرقیمتــی
کــه میخواهــد میفروشــد ،هــرروز حــس میکنیــم کــه
عــدهای بخاطــر منافــع شــخصی و زودگــذر خودشــان اقتصــاد
کشــور را بــه بــاد میدهنــد.
مــردم میگوینــد مســئوالن ،مســئوالن میگوینــد مــردم؛
انگشــتهای اتهــام آنقــدر بــه هــم نزدیــک شــدهاند کــه بــه
یــک پــل دوســویه میماننــد .و کســی کــه میخواهــد اوضــاع
فعلــی اقتصــاد کشــور را بهبــود بخشــد ،بایــد دقیقــا وســط پــل
قــرار بگیــرد و هــم آن طــرف قضیــه را ببینــد و هــم اینطــرف.
اینکــه مســئوالن به فکــر مــردم نباشــند و بــرای بیرون کشــیدن
اقتصــاد کشــور از باتــاق طنابهایــی جــز شــعار در اختیــار
نداشــته باشــند ،بــد اســت .امــا اینکــه مــردم هــم بــه فکــر خــود
نباشــند ،تلــخ اســت .تلــخ مثــل ســاعتهایی پــس از زلزلــه کــه
عــدهای از زیــر خانههــای ویرانشــده دزدی کننــد.
قضیــه همینقــدر صریــح و تنــد اســت .احتــکار کاال صرفــا برای
منافــع شــخصی و بــه قیمــت نابــودی اقتصــاد کشــور ،چیــزی
کمتــر از دزدی و خیانــت نــدارد .بههــر روی شــرح قضیــه امــروز
کشــورمان ایــن اســت .امــا ایــن تمــام ماجــرا نیســت.
شکســت زمانــی ســراغ یــک جامعــه میآیــد کــه مردمــان آن
جامعــه در نیمــه خالــی لیــوان غــرق شــده باشــند .درســت اســت
کــه مــردم نســبت بــه مــردم ،مــردم نســبت بــه مســئولین و
مســئولین نســبت بــه مــردم کماعتمادتــر شــدهاند و ایــن نتیجــه
برخــی انحرافهاســت ،امــا ایــن را هــم نبایــد فرامــوش کــرد که
مخالفیــن نظــام ،بــا بــازوان رســانهای خــود ســعی دارنــد ریشــه
ایــن بیاعتمادیهــا را آبیــاری کننــد .ســعی دارنــد وضــع را از
اینــی کــه هســت ،بدتــر کننــد.
در اوضــاع فعلــی جامعــه مــا – کــه حــال خوبــی هــم نــدارد –
مضرتریــن چیــز همــان ســیاهنمایی اســت .همــان کــه سراســر
بــازار را خیان ـتکار و محتکــر نشــان میدهنــد ،همــان کــه القــا
میکننــد دیگــر حــال و حــرام در کشــور مــا از اهمیــت چندانــی
برخــوردار نیســت .اینکــه دیگــر نمیتــوان کاری کــرد و کار از کار
گذشــته اســت.
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امــا اینگونــه نیســت .قــدمزدن در بــازار میتوانــد بــه شــما نشــان
بدهــد کــه اینگونــه نیســت .اینجــا هنــوز بازاریانــی هســتند
کــه همــان ســبک قدیمــی خــود یعنــی درآوردن نــان حــال را
ادامــه میدهنــد .در پســتوهای بــازار هنــوز میتــوان بازاریانــی
را پیــدا کــرد کــه ســاعت بــه ســاعت قیمــت جنسهــای خریــد
قدیمیشــان را افزایــش نمیدهنــد .هنــوز هســتند ...
حــاج رضــا امیــدی مغــازهای نقلــی در یکــی از راســتههای بــازار
تاریخــی تبریــز دارد،او خواروبــار میفروشــد .وارد مغــازهاش
کــه میشــویم لبخنــدی شــیرین بــر چهــرهاش آویــزان اســت.
ایــن لبخنــد ایــن روزهــا در بــازار کمیــاب شــده اســت .بیشتــر
مغازهدارهــا بعــد از ســام ســراغ گرانــی میرونــد .بیآنکــه
احوالشــان را بپرســی از حــال بدشــان میگوینــد و اینروزهــا
ایــن لبخنــد واقعــا کمیــاب اســت.
«گرانــی هســت ،ســختی هســت ،امــا اینهــا دلیــل نمیشــوند
همهچیــز را زیــر پــا بگذاریــم» .حــاج رضــا توضیــح میدهــد:
«کار مهــم ایــن اســت کــه وقتــی معاملــه و خریــد و فــروش
وجدانمــان را هــم در نظــر بگیریــم .متاســفانه برخــی از جوانــان
کــه در بــازار فعالیــت میکننــد ،بــه ایــن فکــر نمیکننــد کــه
ســود کننــد ،تنهــا فکــر و ذکرشــان ایــن اســت کــه بیشتــر
ســود کننــد و همیــن باعــث میشــود روز بــه روز وضــع
اقتصادمــان بدتــر شــود».
او میگویــد« :مــن در مغــازهام بــرای خــودم قانونهایــی دارم».
بــا دســتمال گــرد و خــاک میــز را میگیــرد« :مث ـا اگــر لوبیــا
را بخــرم  ۱۰هــزار تومــان۱۱ ،هــزار تومــان میفروشــم .و فــردا
اگــر ۱۵هــزار بخــرم۱۶ ،هــزار میفروشــم .ایــن را بــه عنــوان
مثــال گفتــم و منظــورم ایــن اســت کــه بایــد بــرای ســودهایمان
چارچوبهایــی قائــل بشــویم».
از همــان مغــازه  حــاج رضــا ،صــدای باربرهــا شــنیده
میشــوند ،چیــزی نمیگــذرد کــه خودشــان هــم از جلــوی
مغــازه میگذرنــد« :یــااهلل ...آقــا مســیر رو بــاز کــن ».آنهــا
سالهاســت همیــن کار را میکننــد ،بــا همــان مبالغــی کــه
سالهاســت میگیرنــد.
یکــی از باربرهــا کــه عــرق تمــام صورتــش را احاطــه کــرده
اســت ،درحالــی کــه نفسهایــی عمیــق امــا تنــد تنــد میکشــد
میگویــد« :همهچیــز گــران شــده ،امــا مــا بــا همــان نرخــی کار
میکنیــم کــه سالهاســت».
محمــود آقــا و دوســتانش میگوینــد کــه ســختی بــازار را آنهــا

بــه دوش میکشــند «امــا ســودش را کســان دیگــری» ،امــا
راضــی هســتند؛ مثــل بســیاری از راننــدگان تاکســی .راننــدگان
تاکســیهایی کــه از ابتــدای خیابــان دارایــی تــا مقابــل پاســاژ
امیرنــو منتظــر میماننــد تــا نوبتشــان برســد و مســافر پرکننــد
و بــه مقصــد برونــد.
هرچنــد راننــدگان تاکسـیها بــه شــاکی بــودن معروفنــد و از این
و آن گلــه و شــکایت دارنــد ،امــا همین رانندگان تاکســی هســتند
کــه موقــع پیادهشدنشــان مــی گوینــد «خــدا را شــکر .اگــر ایــن
نبــود چــکار میکردیــم».
آقــای یوســف مهریــزاده یکــی از همــان راننــدگان ایــن مســیر
اســت کــه بــا مــا هممســیر میشــود .او میگویــد« :شــغل مــا
بــه گون ـهای هســت کــه امــکان کمفروشــی یــا گرانفروشــی
در آنهــا وجــود نــدارد .روزی کــه بــدون اعــام تاکســیرانی حتی
۱۰۰تومــان بــه کرایــه اضافــه کنیــم ،صــدای مــردم درمیآیــد».
او از ســختیها هــم میگویــد« :اینکــه از صبــح الطلــوع
ماشــین را روشــن میکنیــم و در هــوای گــرم و ایــن
ترافیــک طاقتفرســا بــه جــان خیابانهــا میافتیــم و شــب
میشــود و میخوابیــم صبــح همیــن قضیــه تکــرار ،واقعــا
ســخت اســت».
آقــای مهریــزاده شــکایت میکنــد از رســانههایی کــه
فقــط و فقــط قاچاقچیهــا یــا مفســدان اقتصــادی را
بــزرگ میکننــد« :جامعــه مــا پــر اســت از انســانهای
زحمتکشــی کــه بــدون اینکــه صدایشــان دربیایــد مشــغول
ســختترین کارهــا هســتند .بایــد همــه ببیننــد .عــده
ای تمــام سعیشــان حفــظ اســتقالل کشــورمان اســت و
ســختترین مشــکالت را بــه جــان میخریــم بیآنکــه بــر
ســر کســی منــت بگذاریــم ،بیآنکــه شــعار بدهیــم».
هســتند .البتــه هنــوز ،هســتند برخــی از اصنــاف و کســبه
بــازار کــه در بساطشــان انصــاف هــم دارنــد .هســتند کســانی
کــه تامیــن منافــع خودشــان را در تامیــن منافــع جامعــه
میبیننــد .هســتند کســانی کــه بــه کــم قانــع هســتند ولــی
دوســت دارنــد همیــن کــم در خانــه همــه موجــود باشــد .در
هــر صنفــی از خریــد و فــروش ارز تــا دستفروشــی میتــوان
همچیــن کســانی را پیــدا کــرد .البتــه مســئوالن خودشــان
میداننــد چنیــن کســانی داریــم کــه در سخنرانیهایشــان
میگوینــد «مــا مردمــان خــوب و قانعــی داریــم» ،میداننــد
امــا قــدر نمیداننــد.
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شرکتهای دانشبنیان ظرفیتی برای رویارویی با تحریم اقتصادی

پروین قادری
دانشمند

فعالیــت کارآفرینــان در قالــب
شــرکتهای دانشبنیــان تــوان کشــور
در رویارویــی بــا تحریــم اقتصــادی را
تقویــت میکنــد و مســعود جنانــی از
کارآفرینــان ایــن بخــش در همــدان
گامــی در ایــن راســتا برداشــته اســت.

کارآفرینــی فرآینــدی اســت کــه منجــر بــه ایجــاد رضایتمنــدی و
یــا تقاضــای جدیــد میشــود ،در واقــع کارآفرینــی عبــارت اســت از
فرآینــد ایجــاد ارزش از راه تشــکیل مجموعــه منحصربهفــردی از
منابــع بهمنظــور بهرهگیــری از فرصتهــا.
در ایــن میــان فــردی کــه مســئولیت اولیــه وی جمـعآوری منابــع
الزم بــرای شــروع کسـبوکار اســت و یــا کســی کــه منابــع الزم
بــرای شــروع و یــا رشــد کسـبوکاری را بســیج میکنــد و تمرکــز
او بــر نــوآوری و توســعه فرآینــد ،محصــول یــا خدمــات جدیــد
اســت همــان کارآفریــن خواهــد بــود.
در ایــن میــان کارآفرینــی دانشبنیــان شــاخهای از کارآفرینــی
اســت و بــا توجــه بــه تعریــف و کارکردهــای شــرکتهای
دانشبنیــان ،ایــن شــرکتها ،بهعنــوان بنگاههــای اقتصــاد
دانشبنیــان ،نقــش محــوری در ســاختار ایــن نــوع اقتصــاد ایفــا
میکننــد.
شــرکتهای دانشبنیــان ظرفیــت مناســبی بــرای
روب ـهرو شــدن بــا شــرایط تحریــم را دارا هســتند
شــرکتهای دانشبنیــان ،بــا توجــه بــه ویژگیهــای خــود و
پویایــی و تطبیــق بــا شــرایط محیــط پیرامونــی و انعطافپذیــری
بــاال ،ظرفیــت مناســبی بــرای روبـهرو شــدن بــا شــرایط تحریــم را
دارا هســتند.
همچنیــن توزیــع عادالنهتــر ثــروت بــر اســاس شایستهســاالری
در چنیــن شــرکتهایی ،تأثیــر زیــادی در عدالــت اقتصــادی دارد و
از ســوی دیگــر ،بــا توجــه بــه توانمندتــر بــودن ایــن شــرکتها،
در مقایســه بــا شــرکتهای ســنتی ،ســبب افزایــش بهــرهوری و
کارآمــدی شــرکتهای دولتــی واگذارشــده خواهــد شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از عوامــل اساســی رشــد تولیــد ســرانه 
ملــی ،اقتصــاد دانشبنیــان و بنگاههــای اقتصــادی دانشبنیــان
اســت ،یکــی از راهکارهــای اساســی خودکفایــی پایــدار در
محصــوالت اســتراتژیک ،ارتقــای فنــاوری و افزایــش بهــرهوری
عوامــل تولیــد از طریــق دانشبنیــان نمــودن اقتصــاد و توســعه 
شــرکتهای دانشبنیــان اســت.
یکــی از اساســیترین زیرســاختهای اقتصــاد دانشبنیــان و
پیشنیــاز تحقــق اســتراتژی شــرکتهای دانشبنیــان ،ســرمایه 
انســانی خــاق ،نــوآور و دانشــی اســت کــه بــا توجــه بــه ترکیــب
جمعیتــی کشــور و جمعیــت بــاالی جوانــان تحصیلکــرده و
نیــروی انســانی بهعنــوان بزرگتریــن و باارزشتریــن ســرمایه 
کشــور ،بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد.
در ایــن میــان در اســتان همــدان نیــز شــماری از کارآفرینــان در
بخــش دانشبنیــان فعالیــت دارنــد کــه مســعود جنانــی یکــی از
ایــن کارآفرینــان اســت.
وی کــه فارغالتحصیــل رشــته صنایــع هوایــی از کشــور امریــکا
اســت بــا تولیــد دســتگاهی منحصربهفــرد کشــور را از واردات
اینچنیــن دســتگاهی بینیــاز کــرده اســت.
از ابتــدای دوران دانشــجویی بــه دنبــال ایــده
پردازیهــای نــو بــودم
مســعود جنانــی بابیــان اینکــه دســتگاه  ۴کاره تســت ،شستشــو

و تعویــض روغــن گیربکــس اتوماتیــک و روغــن کهنــه موتــور
خودروهــای ســبک و ســنگین را بــه تولید رســانده اســت ،گفــت :از
ابتــدای دوران دانشــجویی بــه دنبــال ایــده پردازیهــای نــو بــودم.
وی بابیــان اینکــه همیشــه بــه فراخــور فرهنــگ ایرانــی بــه فکــر
تولیــدات جدیــد هســتم ،گفــت :دو ســال و نیــم پیــش ایــران
واردکننــده دســتگاه تعویــض روغــن اتوماتیــک گیربکــس بــود و
دســتگاه را از چیــن وارد میکــرد.
جنانــی بابیــان اینکــه قیمــت ایــن دســتگاه بــاال و کار آیــی
آن پاییــن بــود ،ادامــه داد :از  ۲ســال پیــش ایــده طراحــی و
اجــرای دســتگاه  ۴کاره بــه ذهنــم رســید و پــس از یــک ســال
دســتگاه  ۴کاره تســت ،شستشــو و تعویــض روغــن گیربکــس
اتوماتیــک و روغــن کهنــه موتــور خودروهــای ســبک و ســنگین
را ســاختم.
وی بابیــان اینکــه هماکنــون ایــن دســتگاه بــه تولیــد
رســیده اســت ،گفــت :پــس از تولیــد اولیــه تعــداد  ۴دســتگاه
تولیــدی را در مراکــز تعمیــر خودروهــا مســتقر کردیــم تــا
ضمــن اســتفاده از آنهــا تغییــرات جزئــی احتمالــی کــه
کارایــی دســتگاه را بهتــر میکــرد شناســایی و بــر روی
آن اعمــال کنیــم.
به دنبال تولید نیمه انبوه دستگاه هستیم
جنانــی بابیــان اینکــه نتیجههــا جم ـعآوری و بــر روی کار نهایــی
اجــرا شــد ،گفــت :یکســری معایــب جزئــی پــس از کار کــردن
دســتگاه مشــخص و رفــع شــد و هماکنــون در پــارک علــوم و
فنــاوری همــدان مستقرشــده و بــه دنبــال تولیــد نیمــه انبــوه
دســتگاه هســتیم.
ایــن کارآفریــن بابیــان اینکــه دســتگاه تولیــدی بنــده  ۴بخــش
را دربرمــی گیــرد درحالیکــه دســتگاه وارداتــی تنهــا بــه یــک
بخــش میپرداخــت ،گفــت :در حــال حاضــر در مراکــز تعمیــر
خــودرو بــرای هــر یــک از ایــن  ۴بخــش یــک دســتگاه جداگانــه
اســتفاده میشــود کــه قیمــت آنهــا درمجمــوع حداقــل ۲۵
میلیــون تومــان را شــامل میشــود.
وی بابیــان اینکــه دســتگاه تولیــدی بنــده طــرح نــو و جدیــد اســت
و تولیــد هــر یــک عــدد از آن حداکثــر  ۱۰میلیــون تومــان هزینــه
تولیــد دارد ،گفــت :ایــن دســتگاه فضــای کمتــری را در تعمیــرگاه
بــه خــود اختصــاص میدهــد.
وی بــه مزایــای اســتفاده از ایــن دســتگاه نیــز اشــاره کــرد

و بابیــان اینکــه بــا اســتفاده از ایــن دســتگاه دیگــر نیــاز بــه
اســتفاده از دســتگاه کمپــرس بــاد نیســت ،گفــت :مخــازن
تخلیــه روغــن نــو و کهنــه نیــز در بــاالی دســتگاه مستقرشــده
و مشــتری میتوانــد تعویــض و جایگزینــی روغــن را مشــاهده
کنــد.
وی بابیــان اینکــه ایــن دســتگاه شستشــوی مــدار کنتــرل کیفیــت
روغــن ماشــین را انجــام میدهــد ،گفــت :خوشــبختانه پتانســیل
تولیــد انبــوه ایــن دســتگاه و صــادرات آن بــه کشــورهای حــوزه
خلیجفــارس وجــود دارد.
وی بابیــان اینکــه بــه دنبــال آنیــم کــه تســهیالت گرفتــه و کار
را باقــدرت بیشــتری پیــش ببریــم امــا در ایــن مســیر مشــکالتی
وجــود دارد ،گفــت :تســهیالت درخواســتی بــرای ادامــه کار
بازپرداختــی  ۶ســاله دارد و بــر همیــن اســاس از بنــده خواستهشــده
مکانــی کــه بــرای انجــام کار اجــاره میکنــم  ۶ســاله باشــد و ایــن
درحالیکــه اســت کــه اجارهنامههــا یکســاله اســت و کســی
حاضــر بــه اجــاره دادن مــکان خــود بــه مــدت  ۶ســال نیســت.
جنانــی بابیــان اینکــه  ۶۰۰میلیــون تومــان تســهیالت درخواســت
کردهایــم 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.
وی بابیــان اینکــه بــرای تولیــد از پتانســیل بــازار ایــران
اســتفاده میکنیــم و قطعــات موردنیــاز را از داخــل تهیــه
خواهیــم کــرد تــا ضمــن اشــتغالزایی بــرای عــدهای
هزینــه اضافهتــری بــرای واردات پرداخــت نکنیــم،
گفــت :در برنامهریــزی انجامشــده تولیــد  ۱۰۰دســتگاه
پیشبینیشــده اســت.
وی در توضیــح انتظاراتــش از جامعــه و دولــت لیزینــگ
دســتگاههای تولیــدی را خواســتار شــد و بابیــان اینکــه قــدرت
خریــد مــردم پاییــن اســت و دولــت میتوانــد دســتگاهها را از
مــا خریــداری و بهصــورت اقســاطی در اختیــار تعمیرگاههــای
خــودرو قــرارداد ،گفــت :ایــن اتفــاق تأمیــن ســرمایه در گــردش مــا
را همــراه خواهــد داشــت.
بــا ایــن تفاســیر آنچــه مســلم اســت اینکــه بــا توانمنــد کــردن و
تشــویق و زمینهســازی فعالیــت کارآفرینــان در قالــب شــرکتهای
دانشبنیــان ،کشــور تــوان رویارویــی بــا هرگونــه تهدیــد و تحریــم
اقتصــادی را خواهــد داشــت بنابرایــن بایــد حمایــت از ایــن گــروه
اولویــت باشــد.

صفحه  | 15شماره  | 33آبان 97

حمایت از تولید ملی
NEWSAGENCY

MEHR

مسیرسختکسبروزیحاللدرچالشنابرابرباجبرروزگار
کرکــره مغــازه را بــه امید کســب
امیرحسین عظیمی
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 حــال 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 حــال باشــه شــاید ایــن عبــارت را ایــن روزهــا کمتــر
بشــنویم امــا هنــوز هســتند آدم هایــی کــه روزی حــال را حــال
بســیاری از مشــکالت مــی داننــد.
همچنــان معتقدنــد ســحرخیز باشــی و صــادق ،روزی ات پــر برکــت
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 حــال 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
و خدمتشــان یکــی اســت ،احتــکار و کــم فروشــی ندارنــد بــه بهانــه
نداشــتن پــول خــرد آدامــس و شــکالت بــه خریــدار تحمیــل نمــی
کننــد و ترازوهایشــان مثــل اعتقاداتشــان دقیــق و اســتاندارد اســت.
بارهــا حواســش پــرت شــده و مبلغــی را اضافــه دریافــت کــرده کــه
حتــی مشــتری هــم متوجــه آن نشــده امــا بالفاصلــه در پــی مشــتری
رفتــه و بــا طلــب حاللیــت مبلــغ مــازاد را پــس داده .گاه آن را در
صنــدوق صدقــات انداختــه .
از تملــق و تبلیــغ نــاروای کاالی بــی ارزش پرهیــز کــرده و حســن
خلــق را بــا مشــتری هایــش در همــه طیــف رعایــت کــرده اســت
شــرایط مالــی مشــتری را درک کــرده و تــا حــد امــکان از تخفیفــات
و کمــک دریــغ نکــرده اســت.
پروانیــان پیرمــردی کــه از ســال  ۴۸در ســبزه میــدان مرکــز شــهر
زنجــان مغــازه خواروبــار فروشــی دارد ،مغــازه ای کــه هنــوز با گذشــت
ســالها شــکل ســنتی خــود را حفــظ کــرده اســت .بــوی کهنگــی
دلنــوازی کــه آمیختــه بــا بــوی اجنــاس اســت فضــای دلچســب و
نوســتالژی رقــم مــی زنــد.
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.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه بــه فرمــوده قــرآن ربــا حــرام اســت ،مــی
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.
ایــن بــازاری زنجانــی بــا بیــان اینکــه امــروز دروغ و بــی انصافــی در
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
شــد پیگیــر حــرام یــا حــال بــودن آن مــی شــد تــا پــول حرامــی
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 حــال 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 حــال 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  ۹تومــان فروختــه ام ،خواســته ام بخــرم  ۱۰تومــان بــوده اســت
و کاســب واقعــی و بــا انصــاف بــا معادلــه ســاده و سرانگشــتی نمــی
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  ۶میلیون 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
هســت کــه بایــد پاســخگو باشــد ،مــی افزایــد :از ســال  ۴۸تاکنــون
مغــازه دار اســت و تاکنــون چنــن روند افســار گســیخته گرانــی را حتی
در زمــان جنــگ  ۸ســاله 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،
متذکــر مــی شــود :در زمــان جنــگ ایــران و عــراق ،مــردم خیلــی
حواسشــان بــه هــم بــود و کاســب هــا نیــز بــرای بهبــود وضعیــت
معیشــتی جامعــه همــکاری مــی کردنــد و اصنــاف بــرای پشــتیبانی
جبهــه هــا کمــک مــی کردنــد و در داخــل شــهرها نیــز اصنــاف قیمت
هــا را افزایــش نمــی دادنــد.
پروانیــان بــاز متذکــر مــی شــود کــه حــرام خــوری و ربــا خــواری و
اینکــه برخــی هــا خودخــواه هســتند باعــث شــده جامعــه بــا چالــش
هــای بزرگــی همانــد گرانــی مواجــه باشــد.
یــک  مغــازه دار زنجانــی کــه  ۵۰ســال 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.
وی کــه مایــل نبــود اســمش  بیــان شــود بــه خاطــره ای از کســب
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.
ایــن مغــازه دار زنجانــی بــا بیــان اینکــه بــا وجــود گرانــی ارز و نبــود
ثبــات در بــازار نبایــد از فضــای پیــش آمــده ســوء اســتفاده کــرد و
نســبت بــه مــردم بــی تفــاوت بــود ،مــی افزایــد :بازاریــان قدیمــی
زنجــان همــواره شــاهد چنیــن اوضاعــی در بــازار بودنــد ولــی هرگــز

تــاش نکــرده انــد بــا افزایــش قیمــت هــا ،گرانــی را بــه جامعــه
تحمیــل کننــد.
ســید محمــود موســوی رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان زنجــان کــه
تراشــکار اســت نیــز مــی گویــد :تراشــکاری شــغلی یــدی و ســخت
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
باشــد تــا اینکــه رنگارنــگ و حــرام.
موســوی بــا بیــان اینکــه محــور اعتقــادت اصنــاف زنجــان توجــه بــه
حــرام و حــال بــودن روزی اســت ،مــی گویــد :جامعه بــه گونــه ای در
حــال حرکــت اســت کــه مــوج گرانــی هــا کســب روزی  حــال را بــا
مشــکل مواجــه کــرد و مــردم دچــار   مشــکل شــده انــد.
وی بــا بیــان اینکــه شــرایط جامعــه بــه گونــه ای شــده کــه کســب
روزی حــال بــا خطــر مواجــه و برخــی ســودجوها بــا ایجــاد مشــاغل
کاذب ،کاســبی هــای حــال 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  ۲۰۰درجـه  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.
رئیــس اتــاق اصنــاف اســتان زنجــان بــا بیــان اینکــه گرانــی بــا
گرانفروشــی تفــاوت دارد ،مــی گویــد :االن مــوج گرانــی در جامعــه
ایجــاد شــده کــه همــه را وادار بــه گرانفروشــی کــرده اســت.
گرانفروشــی زمانــی اســت کــه بــا وجــود آرامــش در جامعــه ،برخــی
اقــدام  بــه فــروش گــران کاال یــا خدمــات بکننــد.
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 تــاش کــرده انــد ،تاکیــد
مــی کنــد :بــا وجــود نوســانات نــرخ ارز و نبــود ثبــات در قیمــت هــا،
بازاریــان زنجــان تــاش 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
ناخــوادآگاه گرانــی ایجــاد شــود .ولــی بــا ایــن وجــود بــازار زنجــان
ســعی کــرده بــا مــوج گرانــی هــا همــراه نشــود.
وی ادامــه مــی دهــد :همــواره عــده ای ســودجود و فرصــت طلــب
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.
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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.

نوســانات قیمــت ارز و تغییــر و تحوالتــی کــه در چنــد مــاه اخیــر
در کشــور اتفــاق افتــاده منجــر بــه افزایــش قیمــت کاالهــا و
محصــوالت مختلفــی در ســطح بــازار شــده اســت.
هــرگاه چنیــن نابســامانی در بــازار ایجــاد مــی شــود عــده ای
ســوء اســتفاده گــر بــه منظــور کســب درآمــد و ســود بیشــتر
اقــدام بــه احتــکار کاالهــا و بــه فــروش رســاندن محصــوالت
خریــد گذشــته بــا قیمــت روز کــرده و اینگونــه جیــب هــای خود
را پــر مــی کننــد.
متاســفانه وجــود چنیــن افــرادی در جامعــه اســامی مــا
موجــب شــده بســیاری از علمــا و روحانیــون نســبت بــه چنین
برخــوردی واکنــش نشــان دهنــد و بــار دیگــر یــادآوری کننــد
کــه اینگونــه معاملــه هــا حــرام بــوده و شایســته و در شــان
مســلمانان نیســت.
علــی رغــم این تاکیــدات همچنــان عــده ای کاالهــای خریداری
شــده خــود را انبــار کــرده و از توزیــع آن در بــازار خــود داری مــی
کننــد و ایــن در حالــی اســت کــه تعــداد زیــادی از بازاریــان بــا
رجــوع بــه وجــدان کاری خــود همچنــان کاالی خــود را بــه
قیمــت خریــد قبــل از گرانــی بــه مــردم مــی فروشــند و اعتبــار
خــود را بــرای ســود بیشــتر بــه حــراج نمــی گذارنــد
لزوممصادرهکاالهایاحتکارشدهبهنفعمسلمانها
ماموســتا ســجادی بــه مســئله اقتصــاد و موضوعاتــی هــم چــون
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بازاری اعتبار خود راحراج نمی کند

فروش کاالبا قیمت خریدقبل ازگرانی
احتــکار از دیــدگاه دیــن مبیــن اســام و شــریعت اشــاره کــرد و
گفــت :یکــی از احــکام و توصیــه هــای اســام ،قــرآن و پیامبــر
رعایــت عدالــت در مســئله اقتصــاد هــم از ســوی فروشــنده و هم
خریــدار اســت.
وی بــا بیــان اینکــه همــه مــردم بایــد بــا هــم در راســتای
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
شــامل کاالهــای داخلــی شــود.
ماموســتا ســجادی انبــار و احتــکار کاال را امــری خــاف دیــن و
شــرع اســام خوانــد و اظهارداشــت :پیامبراکــرم(ص) فرمودنــد
احتــکار حــرام اســت ،متاســفانه برخــی از مســلمانان اقــدام بــه
احتــکار کاال بــه ویــژه کاالهــای اساســی و ضــروری هــم چــون
محصــوالت خوراکــی مــی کننــد ،تــا بــا قیمــت بیشــتری بــه
مــردم بفروشــند.
وی ادامــه داد :انبــار و احتــکار کاال هــم نوعــی خــود تحریمــی
محســوب مــی شــود و بایــد بــه شــدت بــا احتکارکننــدگان
برخــورد شــود تــا کســی جــرات انجــام ایــن کار را بــه خــود
ندهــد.
وی بــا اشــاره بــه فرمــوده پیامبــر گرامــی اســامی 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.
ایــن روحانــی برجســته اهــل ســنت بیــان کــرد :اگــر همــه
مــا مســلمان هــا در کار و معاملــه خــود صــادق و نســبت بــه
همدیگــر رحــم و عاطفــه داشــته باشــیم و خیانــت نکنیــم
مشــکالت پیــش آمــده ناشــی از تحریــم هــا هــم افزایــش
پیــدا نمــی کنــد.
ماموســتا ســجادی همچنیــن گفــت :بــر مبنــای اســام دســت
ایــن افــراد بایــد قطــع شــود تــا دیگــر ایــن کار را نکننــد و
کاالهــای انبــار شــده هــم بایــد بــه نفــع مســلمان هــا مصــادره
وبیــن آنهــا توزیــع شــود.
بــا چنــد تــن از مغــازه داران و فروشــندگان ســنندجی کــه در نــزد
مــردم شــهر بســیار مــورد اعتمــاد  و بــه مغــازه دارانــی منصــف و
عــادل شــهره هســتند ،گفــت و گویــی در ارتبــاط بــا وضعیــت
کنونــی بــازار و مشــکالت آنهــا و رســالت بازاریــان در چنیــن
شــرایطی پرداختیــم.
اکثــر ایــن  مغــازه داران و فروشــندگان در شــهر عنــوان کردند
کــه اجنــاس بــا قیمــت چندیــن برابــر مــاه هــای اخیــر بــه
آنهــا عرضــه مــی شــود و عــاوه برایــن متاســفانه عمــده
فــروش هــای تهــران حتــی بــا قیمــت بیشــتر هــم حاضــر بــه
تحویــل کاال بــه آنهــا  نیســتند و بســیاری از شــرکت هــا هــم
دیگــر کاالیــی وارد نمــی کننــد چــرا کــه صرفــه اقتصــادی
بــرای آنهــا نــدارد.
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افزایــش بــی رویــه قیمــت کاالهــا منجــر بــه بــی
اعتمــادی مــردم شــده اســت
فاضــل ولــدی صاحــب فروشــگاه لــوازم خانگــی ولــدی کــه
 ۵۵ســال ســن دارد و پــدرش نیــز در ایــن حــوزه فعالیــت داشــته
اســت ،گفــت :از کودکــی در مغــازه پــدرم بــه خریــد و فــروش
لــوازم خانگــی مشــغول بــودم و شــرایط مختلفــی را تاکنــون
تجربــه کــرده ام.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در عمــر کاری خــود ســه مرتبــه
شــاهد افزایــش چندیــن برابــری قیمــت کاالهــا در بــازار
بــوده ام ،بیــان کــرد :زمــان جنــگ تحمیلــی ایــران و
عــراق هــم چنیــن شــرایطی بوجــود آمــد و قیمــت کاالهــا
چندیــن برابــر شــد.
وی عنــوان کــرد :در دوره دوم دولــت احمــدی نــژاد هــم بــا
افزایــش قیمــت ارز و نابســامانی کــه در بــازار بوجــود آمــد و تغییر
هــر روزه قیمــت هــا  ،در تامیــن کاال و محصــوالت مشــکالتی
پیــش آمــد ،ولــی بعــد از مدتــی بــه ثبــات رســید.
ولــدی ادامــه داد :کاال را بــا نــرخ خریــد قبلــی بــه هیــچ وجــه
نمــی توانیــم تهیــه کنیــم و حتــی بــوده در طــول یــک هفتــه
قیمــت جنــس جدیــد افزایــش پیــدا کــرده و ایــن باعــث بــی
اعتمــادی مــردم شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش قیمــت هــا و نامتعــادل بــودن
آن منجــر بــه کاهــش خریدمــردم شــده اســت ،اضافــه کــرد  :
فــروش مــا در ایــن دو مــاه اخیــر  ۲۵درصــد و حتــی بیشــتر
نســبت بــه ابتــدای ســال و ســال گذشــته کاهــش پیــدا کــرده
اســت.
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.
ولــدی بیــان کــرد :ایــن نابســامانی در قیمــت کاالهــا موجــب
شــده اســت مبالغــی کــه مــا بــرای خریــد کاال بــه فروشــندگان
عمــده در تهــران پرداخــت کردیــم برگشــت داده شــود.
وی ادامــه داد :ایــن فروشــندگان دلیــل اقــدام مذکــور خــود را
افزایــش قیمــت هــا عنــوان کردنــد و اینکــه بــا قیمــت توافقــی
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قبلــی قــادر بــه عرضــه کاال بــه مــا نیســتند.
وی بیــان کــرد  :اگــر طــی دو مــاه پیــش وســایل موردنیــاز
آشــپزخانه بــرای جهیزیــه عــروس بــا  ۲۰میلیــون تومــان قابــل
تهیــه بــود اکنــون بــا  ۵۰میلیــون تومــان هــم بــه ســختی مــی
تــوان آن را تکمیــل کــرد.
وی اظهارداشــت :مــی توانیــد از مــردم و فروشــندگان مــا هــم
ســوال بپرســید مــا تمــام کاالهایــی کــه از قبــل خریــداری
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  ۳۰۰درصدی 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  ۲۵۰تــا
 ۳۰۰درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت.
وی بیــان کــرد :متاســفانه اجنــاس خریــد قدیمــی را بــا نــرخ
جدیــد بــه مــا عرضــه مــی کننــد و حتــی ســهمیه بنــدی کردنــد
و بســیار کمتــر از آنچــه مــا ســفارش مــی دهیــم کاال بــه مــا
تحویــل داده مــی شــود.
ســتار فیضــی یکــی ازافــرادی کــه در حــوزه باربــری در ســنندج
کار مــی کنــد گفــت :چنــد خــودرو و ۶کارگــر 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
 ۶ماهــی کــه از ســال جــاری مــی گــذرد تنهــا دو مــاه کار
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.
بازاریــان معتمــد ســنندجی خریــد هــای قبلــی
خــود را بــا نــرخ گذشــته عرضــه مــی کننــد
از دیگــر مغــازه هایــی کــه بــه عنــوان معتمــد مــردم

ســنندج شــناخته شــده پوشــاک عباســیان اســت ،کــه
فروشــنده آن گفــت :از آنجــا کــه مــا بــه طــور عمــده
و در تعــداد زیــاد همیشــه خریــد مــی کنیــم فعــا 
خریدهــای قبلــی مــا بــه تعــداد کافــی در مغــازه وجــود
دارد و بــا همــان قیمــت قبلــی هــم بــه مــردم مــی
فروشــیم.
وی عنــوان کــرد :شــلواری کــه  ۸۰هــزار تومــان بــوده امــروز
اگــر آن را از تهــران خریــداری کنیــم بایــد بابــت آن  ۹۸هــزار
تومــان پرداخــت کنیــم و امیدواریــم طــی مــاه اخیــر و آینــده
وضعیــت بــازار بــه تعــادل برســد.
یکــی از کیــف و کفــش فروشــی هــای شــهر ســنندج گفــت:
قیمــت کیــف و کفــش  ۱۰۰درصــد 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.
از دیگــر مطالــب مشــترکی کــه توســط ایــن مغــازه دار هــا
عنــوان شــد ایــن بــود کــه روزانــه تعــداد زیــادی خریــدار بــه آنها
مراجعــه ولــی بیشــتر آنهــا بــه دلیــل گــران بــودن کاال مغــازه
را تــرک مــی کننــد و ایــن افــراد گلــه منــد بودنــد کــه تعــداد
زیــادی از مشــتریان آنهــا را در  افزایــش قیمــت کاال مقصــر مــی
دانســتند و ایــن در حالــی اســت کــه مشــکل کشــوری بــوده و
آنهــا هیــچ نقشــی در آن ندارنــد.
اینکــه هنــوز بازاریــان منصفــی وجــود دارنــد کــه کاالهــای
خریــد گذشــته خــود را بــا همــان نــرخ قبلــی آن بــه مــردم
عرضــه مــی کننــد و چشــم حــرص و طمــع خــود را بــر
افزایــش ســود و درآمــد چندیــن برابــری خــود بســتند ،آن هــم
در ایــن شــرایط نابســامان بــازار ،جــای امیــدواری دارد کــه
هنــوز انســان هایــی هســتند کــه بــه هیــچ قیمتــی حاضــر بــه
کســب روزی حــرام نیســتند و اعتبــار و اعتمــاد خــود را بیــن
مــردم بــا هیــچ قیمتــی از دســت نمــی دهنــد.

حمایت از تولید ملی
NEWSAGENCY

MEHR

97
آبان 97
| 33مرداد
شماره| 30
| 18شماره
صفحه| 18
صفحه

ترویج کسب حالل در جامعه نیازمند
فرهنگ سازی

خانواده موثرترین نهاد

پریسا
مامقانینژاد

کســب روزی حــال و انصــاف در کســب
و کار بــه عنــوان یــک ارزش دینــی و
عرفــی از مباحثــی اســت کــه در جامعــه
نیــاز بــه نهادینــه ســازی و فرهنــگ
ســازی دارد و موثرتریــن نهــاد اجتماعــی
در ایــن زمینــه خانــواده اســت.

کســب روزی حــال یکــی از موضوعاتــی اســت کــه در دیــن
مبیــن اســام بــا ســفارش فــراوان مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه و
در روایــات ائمــه معصومیــن(ع) نیــز بــه کــرات در رابطــه بــا آن
تاکیــد شــده اســت.
ایــن مقولــه از دو جنبــه فــردی و اجتماعــی آثــار و بــرکات
فراوانــی بــرای شــخص و جامعــه دارد ،در وهلــه اول کســب
روزی حــال فــرد را بــه ارتقــای معنــوی و انســانی مــی رســاند
و پــس از آن تاثیــر عمــل ایــن فــرد در جامعــه نمایــان مــی
شــود کــه افزایــش اعتمــاد و آرامــش عمومــی از جملــه اثــرات
آن اســت.
عــاوه بــر حــوزه دینــی ،کســب روزی حــال در عــرف
جامعــه مــا نیــز بــه عنــوان یــک ارزش مــورد تاکیــد و
احتــرام همــگان اســت و مــی تــوان گفــت ایــن ارزش
اجتماعــی ســایر مولفــه هــای اخالقمــداری را بــه دنبــال
خــود دارد.
ایــن مســاله از دیربــاز در جامعــه مــا مــورد توجــه قــرار
داشــته و برخــورداری از چنیــن خصلتــی هــم از نظــر دینــی،
هــم انســانی و هــم عرفــی یــک ارزش واال بــه شــمار
مــی رود کــه امــروز بــا فرهنــگ ســازی مــی تــوان آن را
گســترش داد.
فایــده معنــوی کســب روزی حــال از هــر ســود
مــادی باالتــر اســت
یکــی از کســبه قدیمــی و شــناخته شــده اراک کــه بــه گفتــه
خــود بیــش از ۴۰ســال اســت در صنــف پارچــه فروشــی
فعالیــت دارد و در میــان هــم صنفــی هایــش بــه انصــاف
و اخــاق معــروف اســت ،اظهــار داشــت :کســانی کــه بــه
دنبــال کســب مــال زیــاد و نامشــروع مــی رونــد ،از ایــن
مســاله غافــل هســتند کــه فایــده معنــوی کســب روزی
حــال از هــر ســود مــادی کــه بابــت امــوال حــرام بــه
انســان مــی رســد ،باالتــر اســت.
اکبــری بیــان کــرد :ممکــن اســت کــه کســب مــال حــرام و
نامشــروع و بــه دســت آوردن امــوال فــراوان از ایــن کار در ابتــدا
بــرای فــرد خوشــایند باشــد ،امــا در نهایــت بایــد گفــت کــه
ایــن افــراد بــا زیــر پــا گذاشــتن اخــاق و دیــن دچــار ضــرر
و خســارت شــده انــد و ایــن زیــان بــه مــرور در زندگیشــان
نمایــان خواهــد شــد.
ایــن کاســب اخالقمــدار و منصــف خاطرنشــان ســاخت :در دین
مــا ســفارش شــده کــه کاســب بایــد منصــف باشــد؛ همیــن
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 اخــاق
و دیــن ،کاســب نبایــد از شــرایط خــاص بــازار بــا هــر

عامــل دیگــری ســوء اســتفاده کنــد و بــه کســب مــال
نامشــروع بپــردازد.
اکبــری اضافــه کــرد :بایــد بدانیــم کــه حــرام و حــال در
کســب و کار و تجــارت بــه هــم نزدیــک اســت و قطعــا آن
کــس کــه بــی توجــه بــه ســفارش دیــن و قــرآن ،بــه دنبــال
کســب روزی حــرام باشــد ،روزی در آتــش همیــن گنــاه
خواهــد ســوخت و دیگــر دارایــی و اموالــش هــم بــه فریــاد
او نخواهــد رســید.
تربیــت فرزنــدان صالــح و شایســته در گــرو
کســب روزی حــال
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان مرکــزی بــا اشــاره بــه
ارزش واالی کســب و کار و تجــارت حــال ،اظهــار داشــت:
برمبنــای روایتــی از رســول اکــرم(ص) کســب روزی حــال
یــک عبــادت بــه شــمار مــی رود.
حجــت االســام صفــر قربانپــور افــزود :افــراد جامعــه بایــد
تــاش در کســب روزی حــال کننــد و بــا قناعــت مصــرف
کننــد ،بــه ایــن ترتیــب بــرکات خداونــد نیــز نــازل خواهــد
شــد و یکــی از مهمتریــن اثــرات پیــروی از اخــاق در

کســب و کار و توجــه بــه روزی حــال ،تربیــت فرزنــدان
صالــح و شایســته اســت.
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان مرکــزی بیــان کــرد :در
مقابــل درآمدهــای حــرام آثــار منفــی فراوانــی در زندگــی فردی
و اجتماعــی اشــخاص بــه دنبــال دارد.
وی خاطرنشــان ســاخت :ورود امــوال کســب شــده
نامشــروع بــه فضــای خانــواده و بــه اصطــاح خــوردن
لقمــه حــرام ،نــه تنهــا در زندگــی افــراد موجــب زائــل
شــدن بــرکات معنــوی و مــادی مــی شــود ،بلکــه در
تربیــت فرزنــدان نیــز موجــب بــروز مشــکل خواهــد
شــد.
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان مرکــزی تصریــح کــرد:
اینگونــه کارهــا فضــای جامعــه را نیــز دچــار بــی اعتمــادی می
ســازد و در اجتمــاع نیــز مســاله ایجــاد مــی کنــد.
قربانپــور ادامــه داد :اگــر در خانــواده هــا والدیــن خــود را
ملــزم بــه رعایــت مباحــث اخالقــی و دینــی بداننــد ،قطعــا
ایــن رفتــار در فرزنــدان نیــز نهادینــه خواهــد شــد ،بــه ویــژه
کســب مــال از طریــق شــرعی و حــال از جملــه مــواردی
اســت کــه بایــد بــرای فرزنــدان تبییــن شــود
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محققــان و کارآفرینــان در اســتان
چهارمحــال و بختیــاری توانســته انــد
بــه فنــاوری تولیــد پایــه تجــاری گل
رز هلنــدی دســت یابنــد و ایــن مهــم را
سیدمحمدرضا تجــاری ســازی کننــد.
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دستیابی به فناوری تولیدپایه تجاری گل رز

کاهش وابستگی به هلند

موسوی

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
بــه علــت زیبایــی مــورد توجــه دوســتداران گل در دنیــا و کشــور
اســت.
تولیــد گل رز در کشــور در گلخانــه هــا انجــام مــی شــود و ایجــاد
شــرایط بهینــه در گلخانــه ســبب رویــش مناســب ایــن گل مــی
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 تــاش 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.
دکتــر ســعید ریــزی متولــد ســال  ۱۳۵۷اســت و ســه مقطــع
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
روزی بــه فنــاوری پایــه تجــاری گل رز دســت یابــد.
ایــن محقــق مــی گویــد :یکــی از مشــکالت و ضعــف در
راســتای تولیــد گل رز نبــود علــم و فنــاوری تولیــد پایــه گل
رز بــرای کشــت در گلخانــه هــا بــود .پایــه قلمــه زده گل رز
در گذشــته از کشــور هــای مختلــف همچــون آلمــان ،هلنــد و
هندوســتان وارد کشــور مــی شــد و ایــن مهــم موجــب خــروج
ارز از داخــل کشــور و ایجــاد مشــکالت مختلفــی بــرای تولیــد
کننــدگان مــی شــود کــه احتمــال افزایــش ســودآوری طــرح
تولیــد گل را کاهــش مــی داد.
ســعید ریــزی مــی گویــد از دو الــی ســه ســال گذشــته  تحقیقــات
علمــی بــرای دســت یابــی بــه فنــاوری تولیــد پایــه هــای گل رز
خارجــی در چهارمحــال و بختیــاری را آغــاز کــرده اســت و پــس
از مــدت ســه ســال بــا تــاش و کوشــش بســیار بــه آن مهــم
دســت یافتــه اســت .بــا کمــک کارشناســان و انجــام آزمایــش
هــای مختلــف توانســتیم بــه فنــاوری تولیــد پایــه هــای تجــاری
رز دســت یابیــم و هــم اکنــون تجــاری ســازی ایــن فنــاوری و
تولیــد آن را در ســطح کشــور آغــاز کــرده ایــم .مــا توانســتیم تولیــد
پایــه هــای تجــاری رز را بــا بهــره گیــری از نــور مصنوعــی انجــام
دهیــم.

وی ادامــه داد :تجــاری ســازی ایــن محصــول از پایــان ســال
 ۹۶آغــاز شــده اســت و توانســتیم ظــرف چنــد مــاه گذشــته
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
و بختیــاری در ایــن اســتان انجــام شــده اســت و ایــن طــرح در
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
ســال کار تحقیقاتــی و علمــی زمــان بــرد .طــول مــوج هــای
مختلــف نــور بــر بــرای تولیــد پایــه گل رز بارهــا آزمایــش شــد.
بهینــه ســازی شــرایط تولیــد طــی چنــد فــاز تحقیقاتــی انجام شــد
تــا توانســتم پــس از ســه ســال بــه فنــاوری تولیــد ایــن محصــول
بخــش گلخانــه ای دســت یابیــم.
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
کشــاورزان و تولیــد کننــدگان بســیار هزینــه بــر و ســخت بــود.
تجربــه نشــان داده اســت کــه آلودگــی نیــز بــا محصــول هــای
وارداتــی وارد گلخانــه مــی شــد   .در گذشــته واردات پایــه هــای
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.
وی بیــان کــرد :بهــره منــدی از داشــتن علمــی کســب شــده در
ایــن بخــش و توســعه بخــش تولیــد از مهمتریــن برنامــه هــا در
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   
مــا تــا مــاه آذرمــاه خریــداری شــده اســت و هــم اکنــون ایــن
محصــول بــرای اســتان هــای اراک ،فــارس ،اصفهــان ،اســتان
هــای شــمالی کشــور و ...ارســال شــده اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکه در حــال حاضــر  ۹نفــر 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
ســازی شــده در ایــن واحــد تولیــدی ســبب شــده اســت کــه
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
از طریــق بــذر کشــت داد و کشــت آن بــه وســیله قلمــه و روش
«اســتنتینگ» امــکان پذیــر اســت .روش «اســتنتینگ» روشــی
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
شــد و تولیــد کننــده مــی توانــد هفــت الــی هشــت ســال گل
برداشــت کنــد و کســب درامــد کنــد.
واحد تولیدی پایه تجاری رز هلندی در دانشگاه شهرکرد
ریــزی در ادامــه بیــان کــرد :کشــور ایــران بــه ویــژه اســتان
چهارمحــال و بختیــاری طــی ارزیابــی کارشناســان هلنــدی
طــی چنــد ســال گذشــته یکــی از بهتریــن مناطــق بــرای
توســعه کشــت گل رز دنیــا بــه شــمار مــی رود و ایــن ظرفیــت
مــی توانــد اســتان و کشــور را بــه یکــی از صادرکننــدگان برتــر
گل رز دنیــا تبدیــل کنــد .اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــه
علــت شــرایط آب و هوایــی مناســب بهتریــن و بــا کیفیــت
تریــن گل رز را در کشــور و حتــی جهــان تولیــد مــی کنــد کــه
ایــن مهــم طبــق نظــر کارشناســان گل کشــور هلنــد اعــام
شــده اســت.
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.

روســتای«نلخاص» از توابــع بخــش مرکــزی بروجــرد مشــکالتی دارد کــه بــا برطــرف
شــدن آنهــا توســط دســتگاههای اجرایــی شهرســتانی و اســتانی مجــددا ً احیــاء شــده و
رونــق و شــادی بــه زندگــی اهالــی روســتا برمیگــردد.
امیــد داشــته باشــیم یــا نداشــته باشــیم محکومیــم بــه زندگــی کــردن ،بعــد از ســیاهی
هایــی کــه باالتــر از آن رنگــی نیســت و زمانــی کــه راهــی جــز زندگــی کــردن نداریــم
خــود را بــرای جنگیــدن مــی ســازیم.
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
ش و پــرورش ناحیــه دو ســنندج منجــر بــه فــوت یــک
مــدارس روســتایی از توابــع آمــوز 
دانــش آمــوز شــد.
هــر دم از ایــن بــاغ بــری میرســد! ایــن حکایــت ایــن روزهــای محیطزیســت اســتان
ســمنان اســت و در تازهتریــن خبــر ،اتــاف نیمــی از  10گورخــری کــه قــرار بــود از
زیس ـتکره تــوران بــه پــارک ملــی کویــر منتقــل شــوند! آن هــم در اوج بیتدبیــری و
بیتوجهــی مســئوالن.

جامعـه ایـــران

صفحه  | 21شماره  | 33آبان 97

روستای«نلخاص» از توابع بخش مرکزی بروجرد مشکالتی
دارد که با برطرف شدن آنها توسط دستگاههای اجرایی
شهرستانی و استانی مجددا ً احیاء شده و رونق و شادی به
زندگی اهالی روستا برمیگردد.
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«نلخاص» روستایی که احیاء میشود

رونق به زندگی روستاییان برمیگردد

«نلخــاص» روســتایی اســت در  ۴۸کیلومتــری بروجــرد بــا
 ۱۰۵نفــر جمعیــت و  ۳۱خانــوار کــه شــغل اغلــب مــردم روســتا
کشــاورزی ،دامپــروری و باغــداری اســت؛ علــی رغــم دور
افتــاده بــودن روســتا و نزدیکــی آن بــه مــرز اســتان مرکــزی راه
دسترســی بــه روســتا آســفالت اســت.
مســیر همــوار اســت و جــاده تــو را بــه روســتا مــی کشــاند.
روســتایی بــا بافــت قدیمــی ،درختــان سرســبز و پراکنــده کــه
نشــان از باغاتــی بــه جــا مانــده از گذشــته ای دور دارد.
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.
نامــه نماینــده مجلــس بــرای گاز رســانی بــه
«نلخــاص»
غالمرضــا لطفعلیــان مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان در رابطــه
بــا گاز رســانی بــه روســتای «نلخــاص» بروجــرد اظهــار داشــت:
در شهرســتان بروجــرد بیــش از  ۹۵درصــد روســتاها گاز رســانی
شــده اســت.
وی افــزود :پــروژه گاز رســانی بــه حــدود  ۲۴روســتا بــه عــاوه
روســتای «نلخــاص» ضمیمــه درخواســت نامــه نماینــده مــردم
بروجــرد در مجلــس شــورای اســامی بــوده کــه بــه وزیــر ارجاع
داده شــده اســت.
مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان تصریــح کــرد :اگــر بتوانیــم
موافقــت ایــن  ۲۴روســتا را تــا پایــان امســال بگیریــم از حیــث
روســتایی میتوانیــم شهرســتان بروجــرد را شهرســتان ســبز
معرفــی کنیــم.
لطفعلیــان بــا بیــان اینکــه مســافت روســتای نلخــاص هــم بــه
اســتان مرکــزی و هــم لرســتان زیــاد اســت ،ادامــه داد :هزینــه
گاز رســانی بــرای هــر انشــعاب در حــال حاضــر  ۱۵میلیــون
تومــان اســت کــه مقــرون بــه صرفــه نیســت و در حــال حاضــر
منتظــر کســب تکلیــف از وزارت هســتیم.
وی بــا اشــاره بــه دو راهــکار مناســب یعنــی دادن نامــه بــه
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
جهــت حفــاری مســیر گاز رســانی بــه روســتای «نلخــاص»
بروجــرد موافقــت کــرد.
تســهیالت مقــاوم ســازی خانــه هــای روســتاییان
پرداخــت مــی شــود
مدیــر کل بنیاد مســکن انقــاب اســامی لرســتان نیــز در رابطه
بــا مشــکل زیــر ســازی معابــر و عــدم اجــرای طــرح هــادی
روســتای «نلخــاص» ،اظهــار داشــت :حــدود  ۳۰۰پــروژه نیمــه
تمــام و هــزار روســتای بــاالی  ۲۰خانــوار منتظــر بهســازی در

ســطح اســتان داریــم.
مســعود رضایــی بــا بیــان اینکــه تکمیــل و انجــام ایــن پــروژه
هــا عــزم جــدی مــی طلبــد ،افــزود :آن موضوعــی کــه در
اجــرای طــرح هــادی روســتایی مشــخص اســت تامیــن اعتبــار
و مشــارکت مردمــی اســت.
وی بــا اشــاره بــه اجــرای طــرح هــادی روســتای نلخــاص
بروجــرد تاکیــد کــرد :بهتــر اســت قبــل از اجــرای طــرح هــادی،
عملیــات حفــاری بــرای گازرســانی بــه روســتا انجــام و قبــل از
زدن المــک گاز معابــر روســتا مشــخص شــود.
مدیــر کل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی لرســتان ادامــه داد:
بنیــاد مســکن آمادگــی دارد بــه متقاضیانــی کــه قصــد مقــاوم
ســازی ســاختمان را بــه طــور کامــل دارنــد مبلــغ  ۲۵میلیــون
تومــان تســهیالت پرداخــت کنــد تــا اهالــی روســتا بتواننــد عقب
نشــینی واحــد مســکونی را انجــام دهنــد.
رضایــی گفــت :بــرای تخریــب دیــوار کوچــه مبلــغ  ۳میلیــون
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.
رضــا آریایــی فرمانــدار ویــژه بروجــرد در ایــن رابطــه اظهــار
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  ۹۸بنیــاد مســکن لرســتان اولویــت اول را بــه
زیــر ســازی و اجــرای طــرح هــادی ایــن روســتا بدهنــد.
فرمانــدار ویــژه بروجــرد تاکیــد کــرد :بهســازی هایــی کــه در
روســتاها انجــام مــی شــود از صفــر تــا صــد آن بــر عهــده بنیــاد
مســکن انقــاب اســامی اســت.
آریایــی یــادآور شــد :بنیــاد مســکن انقــاب اســامی لرســتان
بــا حســن نیــت اجــرای طــرح هــادی و بهســازی روســتای
«نلخــاص» بروجــرد را منــوط بــه حفــاری مســیر گاز رســانی،
اجــرای عملیــات لولــه کشــی گاز ،جابجایــی المــک گاز و  ...مــی
دانــد تــا بــا دوبــاره کاری موجــب بازگشــایی معابر روســتا نشــود.
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بهــورز یــک روز در هفتــه و پزشــک هــر  ۱۵روز
یــک بــار بــه «نلخــاص» مــی آیــد
محمدعلــی دریــک معــاون دانشــگاه علوم پزشــکی لرســتان نیز
در رابطــه بــا خانــه بهداشــت روســتای «نلخــاص» بروجــرد کــه
در حــال حاضــر غیــر فعــال اســت ،ادامــه داد :یکــی از عوامــل
تعییــن واحدهــای بهداشــتی در روســتاها برابــر طــرح جامــع،
گســترش و توســعه شــبکه اســت کــه بــه صــورت کشــوری
تعییــن مــی شــود و مهمتریــن عامــل آن جمعیــت اســت.
وی افــزود :هــر  ۱۰ســال یکبــار بازنگــری طــرح های گســترش
صــورت مــی گیــرد کــه بــه دلیــل پاییــن بــودن جمعیــت زیــر
 ۵۰۰نفــر مبــادرت بــه جمــع آوری واحــد بهداشــتی مــی شــود
و بــه صــورت اقمــاری خانــه هــای بهداشــت بــه روســتاها
خدمــات مــی دهنــد؛ در رابطــه بــا روســتای «نلخــاص» از طریق
روســتای «گوشــه محســن بــن علــی» اقــدام بــه ارائــه خدمــات
برنامــه ای را در ســال گذشــته بــا دســتور رئیــس دانشــگاه در
ســطح اســتان در پیــش گرفتیــم.
معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان تصریــح کــرد :بــا
دســتور رئیــس دانشــگاه لیســت روســتاهایی کــه مشــابه ایــن
روســتا هســتند و در گذشــته واحــد بهداشــتی داشــته انــد،
مشــخص و جمــع آوری شــده اســت و بــه وزارت بهداشــت و
درمــان ارســال شــده و تــا از طریــق وزارت خانــه دســتور موافقت
نگیرنــد امــکان ایجــاد مرکــز بهداشــت جدیــد صــادر نخواهــد
شــد.
دریــک خاطــر نشــان کــرد :البتــه بــا توجــه بــه پــی گیــری
هــای فرمانــدار بروجــرد بــرای رفــع ایــن مشــکل و برگــزاری
نشســت هــای مکــرر ،چــون جمعیــت
روســتا زیــر  ۲۰۰نفر اســت مجــدد پی
گیــری مــی کنیــم کــه اگــر بتوانیــم
از روســتای همجــوار بــا یــک بهــورز
بــرای یــک روز در هفتــه بــه منظــور
رفــع مســائل بهداشــتی مــردم روســتا
هماهنــگ کنیــم کــه مســتقر شــود.
وی گفــت :یکــی از گزینــه هــای
احیــای ایــن واحــد اســتقرار یــک روز
در هفتــه بهــورز و فعالیــت مشــترک
حــوزه بهداشــت و دیگــر پــروژه هــای
فرهنگــی مثمــر ثمــر در روســتا و بــه
نفــع اهالــی اســت.
رضــا آریایــی فرمانــدار بروجــرد نیــز
پرداخــت اعتبــارات مقــاوم ســازی و
بازســازی خانــه بهداشــت روســتای
«نلخــاص» بروجــرد را از محــل
اعتبــارات عمرانــی فرمانــداری ویــژه
بروجــرد در ســال  ۹۷را از برنامــه
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هــای فرمانــداری در جهــت رفــع مشــکل خانه بهداشــت روســتا
عنــوان کــرد و تجهیــز امکانــات خانــه بهداشــت روســتا را از
وظایــف دانشــگاه علــوم پزشــکی لرســتان مصــوب کــرد.
وی تصریــح کــرد :هــر  ۱۵روز یــک بــار پزشــک معالــج و در
هفتــه یــک روز هــم بهــورز در خانــه بهداشــت مســتقر شــود.
واگــذاری اراضــی ملــی بــه روســتاییان بــرای
اجــرای طــرح هــای حــوزه منابــع طبیعــی
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
امــور آب در ایــن روســتا پــروژه هــای مختلفــی را اجــرا کــرده
ایــم امــا در زمینــه قــرق مراتــع در ســال جــاری بــا توجــه بــه
وظیفــه ای کــه بــر دوش ســازمان بــود توانســتیم  ۵۰۰هکتــار از
اراضــی ملــی روســتا را قــرق کنیــم.
وی افــزود :در ایــن راســتا حــدود  ۷میلیــون و  ۵۰۰هــزار تومــان
بــه اهالــی روســتا پرداخــت خواهــد شــد و همچنیــن در زمینــه
مرتــع داری طــرح هــای راکــدی کــه بیــش از  ۲۵ســال راکــد
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  ۶۰هکتــار بــوده در ســال گذشــته انجــام شــده اســت
و بــه روســتاییانی کــه مشــارکت داشــته انــد مبلــغ  ۱۲میلیــون
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تومــان هــم پرداخــت شــده اســت.
وی خاطــر نشــان کــرد :منابــع طبیعــی بروجــرد ایــن آمادگــی
را دارد کــه هــر کــدام از اهالــی روســتای نلخــاص در حــوزه
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
از منطقــه داشــتیم تامیــن آب شــرب روســتا بایــد بــه صــورت
ایجــاد مجتمــع اجرایــی شــود.
وی افــزود :یــک نقطــه بــرای تامیــن آب شــرب روســتایی در
نظــر گرفتیــم کــه قــرار شــد از طریــق شــرکت آب و فاضــاب
روســتایی مــدارک مالکیــت واگــذار شــود تــا مشــکل را حــل
کنیــم.
معــاون شــرکت آب منطقــه ای لرســتان تصریــح کــرد :اگــر این
کار انجــام شــود بــه طــور قطــع آب شــرب چندیــن روســتای
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،
ادامــه داد :در هــر صــورت مــی توانیــم آب منطقــه را تامیــن
کنیــم.
وی افــزود :تامیــن آب کشــاورزی در حیطــه وزارتخانــه اســت که
حداقــل امســال هیچگونــه دســتورالعملی
نداریــم مگــر از طریــق منابــع طبیعــی و
آبخیــزداری فعالیــت هایــی بــه صــورت
خــود گــردان انجــام شــود.
معــاون شــرکت آب منطقــه ای لرســتان
تاکیــد کــرد :در زمینــه احــداث بنــد خاکی
در ســطح اســتان خیلــی از عملیــات هــای
آب منطقــه ای بــه صــورت نیمــه تمــام
باقــی مانــده اســت امــا در زمینــه تامیــن
آب شــرب پتانســیل و قابلیــت وجــود دارد،
اعــام موجودیــت کــرده ایــم و هیــچ
گونــه محدودیتــی نداریــم.
بــه هــر روی ،رونــق زندگــی در روســتاها
موضوعــی اســت کــه در دســتور کار دولت
قــرار گرفتــه اســت تــا بــا جلوگیــری از
مهاجــرت روســتاییان بــه شــهر ،مراکــز
تولیــد روســتایی پابرجــا بماننــد و عــاوه
بــر رونــق اقتصــاد زمینــه اشــتغالزایی
بــرای روســتاییان نیــز فراهــم شــود.
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بــه عنــوان کســی کــه در حمــل و نقــل دریایــی ،هوایــی و
زمینــی ســوابقی دارم ،بــه جــرأت ایــن را میگویــم کــه نــه از
نظــر تکنولــوژی و تجهیــزات بلکــه از نظــر فکـ ِر مهندســی ۵۰
ســال عقبیــم .مــا تــا نفهمیــم چــه چیــزی را بــرای چــه کســی
میخواهیــم انجــام دهیــم ،بــه بــی راهــه میرویــم؛ ماننــد
دانشــگاهها کــه پــر از تولیــد دکتــر و مهنــدس اســت امــا بعــد
راننــده اســنپ میشــوند.

پروژههای میلیاردی بدون مهندسی ارزش

آفت اداره سلیقهای شهر در قم

زینبآخوندی

یــک پژوهشــگر مهندســی عمــران
و حمــل و نقــل بــا تأکیــد بــر اینکــه
مهندســی ارزش بایــد در تمــام
طرحهــا و تصمیمــات ترافیکــی وجــود
داشــته باشــد ،گفــت :شــهرداریها
بــه ایــن موضــوع توجــه ندارنــد.

حســین واشــقانی ،تحصیلکــرده کشــور انگســتان در مقطــع
دکتــری عمــران و مدیریــت پــروژه و پژوهشــگر در رشــتههای
مهندســی ســاخت و مهندســی ارزش اســت .وی همچنیــن از
مدیــران باســابقه ایــن حــوزه محســوب میشــود 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.
واشــقانی قــم را خــوب میشناســد و مشــکل بــزرگ قــم در
عرصــه مدیریــت ترافیــک را خودمحــور بــودن شــهر میدانــد.
مشــکلی کــه موجــب شــده میلیاردهــا تومــان صــرف ایجــاد
زیرســاختهای شــهری شــود امــا بــاز هــم بخــش عمــدهای از
مــردم ناراضــی باشــند.
گفتوگوی این متخصص شهری را میخوانید:
وضعیت ترافیکی شهر قم را چطور میبینید؟
در مجمــوع در شــهر قــم بیــش از چندکالنشــهر دیگــر بــه
حــوزه حمــل و نقــل و ترافیــک اهمیــت داده میشــود؛ امــا
مشــکل ایــن اســت کــه اهــل فــن در قــم مداخلــه ندارنــد.
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
بــه بــار مــیآورد؛ مثــ ً
ا عــدهای فکــر میکننــد فقــط بایــد
اتوبــوس خریــد .عــدهای فقــط متــرو .عــدهای فقــط خیابــان و
تقاطــع امــا اینهــا نیســت.
متأســفانه امــروزه مدیــران مــا یکبــار  ۲۰۰دســتگاه اتوبــوس

میآورنــد و شــهر را بــه هــم میریزنــد .یــا میلیاردهــا تومــان
هزینــه میکننــد و متــرو میزننــد امــا مــکان یابــی غلــط
میکننــد .بــه هرحــال موضــوع حمــل و نقــل ماننــد جراحــی
مغــز بایــد بــه مویرگهایــی 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 ،بحثهایــی بــدون کارشناســی و ادلــه متقــن
مطــرح شــود و هــر ارگانــی حــرف خــودش را بزنــد و هرکــس
از زعــم خــودش موضــوع را ببینــد ،مشــکلی رفــع نمیشــود.
تجربــه جهانــی در زمینــه مدیریــت ترافیــک
شــهرهایی ماننــد قــم چیســت و چــه میگویــد؟
در تجربــه جهانــی ،شــهر بــرای انســان اســت و نــه خــودرو.
حمــل و نقــل همیشــه مدیریــت و مهندســی ارزش اســت و
هرچیــزی بایــد ســرجای خــودش قــرار گیــرد .مــن  ۲۸کشــور
دنیــا را دیــدم کــه شــهرهای بزرگتــر یــا کوچکتــر از قــم
هیچکــدام چنین ترافیــک و وضعیتــی را ندارند و کامـ ً
ا ترافیک
مطبوعــی دارنــد .خب چــرا؟ چــون اینجــا شــهر را برای خــودرو
میســازند و مشــکلی هــم برطــرف نمیشــود .مــردم بــرای
نــان خریــدن هــم از خــودرو اســتفاه میکننــد.
شــهر بــرای انســان نیســت کــه یــک کــودک یــک خانــم
یــک معلــول یــک خانــواده در آن آســایش و رفــاه داشــته
باشــند .همیــن االن شــما از مــردم بپرســید ببینیــد بــا ایــن
هزینــه ســنگین در طرحهــای ترافیکــی ،چقــدر عمــوم مــردم
رضایــت دارنــد؟ مــا نبایــد فقــط خــودروداران را ببینیــم .مابقــی
مــردم هــم بــرای اداره شــهر بــه همــان انــدازه هزینــه پرداخت
میکننــد.
چــرا بــا وجــود علــم و تکنولــوژی و صــرف هزینــه،
بــه وضــع مطلــوب نمیرســیم؟

شــهرداری قــم همزمــان بــا پیشــبرد متــرو،
پروژههــای تقاطــع غیرهمســطح و چندســطحه
را در ســطح شــهر اجــرا میکنــد .نظــر شــما
چیســت؟
اصــ ً
مســئولیت
ا درســت نیســت .اشــکال جــدی هــم در
ِ
همزمــان معــاون امــور زیربنایــی شــهرداری در ســازمان
ِ
قطارشــهری اســت .ایــن لطمــه بزرگــی بــه متــرو و شــهر
میزنــد .آینــده ایــن شــهر فقــط مجموعــهای از زیرگــذر و
روگــذر و تقاطــع غیرضــروری اســت کــه مطالبــه خــودرو را باال
میبــرد.
شــهر بــا توســعه پایــدار کــه چنیــن معیارهایــی نــدارد.
حرفهــای عــوام فریبانــه بــرای بــاال بــردن بیــان کاری
کامــ ً
ا مــردود اســت .ایجــاد معبــر و تقاطــع ،سالهاســت
برخــاف اصــول مهندســی نویــن ترافیــک اســت .هرکســی
ایــن کار را میکنــد از حمــل و نقــل چیــزی نمیدانــد .ایــن
کارهــا منســوخ شــده و توجیــه اقتصــادی و فنــی و اجتماعــی
نــدارد و اتفاقــ ًا شــهرها را در برابــر حــوادث غیرمترقبــه بــا
بحــران مواجــه میکنــد.
خطــوط بــی آرتــی در دوره مدیریــت قبلــی
شــهرداری قــم ایجــاد شــد و در ایــن دوره جمــع
شــد .ایــن اتفــاق را چطــور ارزیابــی میکنیــد؟
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 میتوانــد خــوب یــا بــد باشــد ،بــه شــرطی
کــه مطالعــات ارزش شــود؛ یعنــی عرضــه و تقاضــا معنــا پیــدا
کنــد و دو طــرف معادلــه را کــه کنــار هــم میگذاریــد نتیجــه
مثبتــی بــه همــراه داشــته باشــد .در همیــن خطــوط ویــژه،
مهمتریــن موضوعــات ،مــکان یابــی ،مطالعــات جــذب ســفر،
عرضــه و تقاضــا و ...اســت.
البتــه خیابانهــای قــم تــا جایــی کــه مــن میدانــم ظرفیــت
چنیــن خطوطــی را نــدارد .هرچیــزی بــه انــدازه خوب اســت .در
حمــل و نقــل از دورهای تــب خطــوط ویــژه و متــرو بــه یکبــاره
همــه جــا داغ شــد ،بــدون اینکــه مطالعــات کافــی و ظرفیــت
شناســی بــرای آنهــا باشــد؛ مث ـ ً
ا رشــت االن دنبــال متــرو
اســت در حالــی کــه نیــاز ایــن شــهر نیســت.
مــا بایــد بپذیریــم حمــل و نقــل در کشــور مــا بســیار عقــب
افتادهتــر از دیگــر نقــاط دنیاســت .اگــر بــرای خریــد اتوبــوس
بــه یــک کشــور میرویــم ،بایــد انــدازه و شــکل و ظرفیــت
و امکانــات فنــی آن را بــا کشــور خودمــان بســنجیم نــه
کشــور مبــدأ .اینهــا همــه یعنــی مطالعــه نداریــم و فقــط
سلیقههاســت کــه کار میکنــد.
در قــم ماننــد تمــام کالنشــهرها مدیــران علــی رغــم آنکــه بــه
ظاهــر دلســوز هســتند امــا بــدون مطالعــاتِ هزینههــای ارزش
در حمــل و نقــل و انجــام پروژههــای ترافیکــی ،هزینههــای
هنگفتــی میکننــد کــه بعــداز مــدت کوتاهــی تاریــخ مصــرف
آنهــا تمــام میشــود؛ در حالــی کــه یــک پــروژه حمـلو نقــل
بایــد حداقــل ســی ســال عمــر داشــته باشــد .در  ۱۰ســال اخیــر
چنــد پــروژه مفیــد بــدون اصــاح و اضافــه کاری در قــم انجــام
شــده کــه دیگــر نیــازی بــه طرحهــای تکمیلــی نداشــته یــا
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نــدارد؟ بیــن کالنشــهرها تنهــا در اصفهــان و مشــهد مقــداری
کارهــای اصولــی شــده و مابقــی مشــکل دارنــد.
همیـن اصفهان کـه مثـال میزنید باالخره شـهردار
فعلـی قم ۱۲ ،سـال شـهردار اصفهان بـوده .چطور
کارهایـی میتوانـد 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 میدانیــم.
شــهرداری غیــر از مدیرکلــی در یــک دســتگاه اســت.
مالحظــات فراوانــی دارد .از همــه مهمتــر ،دانــش مهندســی
عمــران و شهرســازی اســت.
بحــث انجــام تملــکات در نقــاط مختلــف شــهر
بــرای احــداث خیابــان را تأییــد میکنیــد؟
اینهــا کام ـ ً
ا مــردود اســت .تئــوری و تــزی کــه بنــده ارائــه
دادم ایــن اســت کــه بایــد خیابانهــا در شــهرها الغــر شــوند.
یــک فــرد چــاق را هرآنچــه خوراکــی دهیــد ،میخــورد و
امتنــاع نــدارد تــا جایــی کــه نهایتـ ًا از همیــن چاقــی و ابتالئــات
آن ،دچــار مــرگ میشــود .یــک شــهر و خیابــان هــم همیــن
اســت .شــما هرقــدر خیابــان بــاز کنیــد ،ماشــین در آن مـیرود.
روزی میرســد کــه مــردم مجبــور شــوند بیــرون برونــد تــا جــا
و خیابــان بــرای خودروهــا باشــد.
ماننــد تهــران کــه بــا احــداث بزرگراههــا هــم
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 بزرگراههــا
هســتیم.
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بلــه دقیقـ ًا .فلســفه ایجــاد معبــر چیســت؟ بــرای راحتــی مــردم
اســت؛ امــا وقتــی مــردم راضــی نیســتند و بافــت شــهر را به هم
میزنیــد ،یعنــی مبنــای فکریتــان ،شــه ِر خودرومحــور اســت
و ایــن یعنــی خدمــت نمیکنیــد .در حالــی کــه بایــد خیابانهــا
را محــدود کنیــد بــه محــدودهای از حرکتهــا و فقــط وســائل
نقلیــه عمومــی امــکان تــردد حداکثــری داشــته باشــند تــا
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
ایــران پیــش گرفتهانــد ،برخــاف روش و منــش مهندســی
حمــل و نقــل دنیاســت.
ایــن خیابانکش ـیها باعــث میشــود شــهر ،صمیمیــت خــود
را از دســت بدهــد .اینهــا ایجــاد مــرز بنــدی میکنــد .خیابــان
آکســفورد لنــدن ،در چهــل ســال پیــش ،دو الیــن رفت داشــت
و دو الیــن برگشــت .امــروز هــم نیــم ســانت اضافــه نشــده؛
امــا پیادهروهــا و مبلمــان شــهری ،گســترش پیــدا کــرده چــون
انســان و تــردد شــهروندان مهــم اســت.
در دنیــا وســایل شــخصی را بــرای تعطیــات
تعریــف کردهانــد .آن هــم بــه ایــن دلیــل کــه
میخواهنــد خانوادگــی و خصوصــی ســفر کننــد.
پــس ایــن حــرف کــه خــودرو اضافــه میشــود،
بایــد خیابــان و تقاطــع اضافــه شــود ،عــذری بدتر
از گنــاه اســت .پــس عامــه مــردم ایــن وســط چه
میشــوند؟
موضــوع بعــد ،وضــع مقــررات اســت و آن هــم بــا درنظــر
گرفتــن نفــع مــردم .مــردم از ایــن نــوع شــهرداری و اعمــال
قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی بــه ســود خودروســواران ،خســته
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شــدند .مــردم را بایــد مشــارکت دهنــد .از آنهــا نظرخواهــی
کننــد بــرای اجــرای طرحهــا در مناطــق و محــات .بایــد
چرخــه عمــر کلــی هــر طــرح را افــکار عمومــی بداننــد .ایــن
حــق مردمــی اســت کــه شــهر بــا بودجــه و عــوارض آنهــا
اداره میشــود.
مــن اطمینــان بــه شــما میدهــم اکثــر پروژههــای اجــرا شــده
در شــهرهای مــا ،عمــری برابــر بــا  ۵تــا  ۱۰ســال دارنــد ،در
ـخگویی  ۳۰ســاله
حالــی که دســت کــم بایــد دارای عمــر و پاسـ
ِ
باشــند .مــردم مــا نســبت بــه طرحهایــی کــه اجــرا میشــود
و نســبت بــه مدیریتــی کــه بــرای حمــل و نقــل عمومــی و
ترافیــک اســت بــی اعتمــاد شــدند .ایــن نقــص در مدیریــت
اســت نــه مشــکل بودجــه و امکانــات.
دو پــروژه پیــاده راه در مرکــز قــم و شــلوغترین
خیابانهــای اطــراف حــرم در قــم اجــرا شــده.
آیــا ایــن اقدامــات را مثبــت ارزیابــی میکنیــد؟
مرکــزی شــهر قــم و اطــراف
بلــه .طــرح ترافیــک محــدوده
ِ
حــرم مطهــر در دوره بنــده اجــرا شــد و جالــب اســت کــه ابتــدا
مغــازه داران مخالــف بودنــد امــا بعــد از اجــرا ،همــه آنهــا چنان
تقدیــری از مــا کردنــد کــه قابــل پیــش بینــی نبــود.
قــدم نخســت هــم همیــن اســت و مطالعــات الزم دارد کــه بــر
بازدهی مــورد انتظــار باشــد .ما در
اســاس جغرافیــای مناســب و
ِ
کشــورمان یــک ســال مطالعــه و ده ســال اجــرا میکنیــم .در
دنیــا ایــن رونــد برعکــس اســت.
مهمتریــن حــرف مــن ،مهندســی ارزش در تمــام طرحهــا و
اقدامــات و تصمیمــات ترافیکــی اســت .ایــن موضــوع مهمــی
ـی شــهرداریها
اســت کــه معاونیــن فنــی و عمرانــی و زیربنایـ ِ
بــه آن عالقــه ندارنــد .چــون طرحهایشــان را از توجیــه
میانــدازد.
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تعــداد فــراوان موشهــای درشــت
فرشاد آلناصر
جثــه و جــوالن آنهــا در کوچــه پــس
کوچههــای شــهر چمــران امــان از
شــهروندان و ســاکنان ایــن شــهر بریــده اســت.

قــدم بــه کوچــه و خیابانهــای شــهر چمــران کــه بگــذاری
محــال ممکــن اســت کــه حداقــل یــک جفــت از ایــن جانــوران
درشــت جثــه چنــدشآور را در حــال جــوالن و جســت و گریــز
نبینــی .جانــوران مــوذی و درشــت قامتــی بــه نــام «گِرزهمــوش»
ایــن جانــور مهاجــر غیــر بومــی کــه ســالها پیــش از طریــق
اســکله و بنــدرگاه توســط کشــتیهای حامــل غــات ،میهمــان
بنــدر ماهشــهر شــدند امــروز بــه یکــی از ســاکنان پرجمعیــت
شــهرهای خوزســتان بــه ویــژه شــهرهای جنوبــی و از جملــه
شــهر چمــران شــدهاند.
«هانــی» جــوان چمرانــی اســت کــه شــبهنگام و در
میــان خــواب ،چندیــن بــار مــورد گــزش شــدید ایــن جانــور
مــوذی قــرار میگیــرد و از چندیــن ناحیــه دچــار مجروحیــت
میشــود .نمونههــای ایــن مــوارد در شــهر چمــران فــراوان
اســت و عــاوه بــر ایــن ،خطــر انتقــال بیماریهــای واگیــردا ِر
ناشــی از وجــود گرزهموشهــا نیــز شــهروندان ایــن شــهر را
تهدیــد میکنــد.
یکــی از شــهروندان چمرانــی میگویــد :وجــود گرزههــا
در کوچــه و خیابانهــای شــهر واقعــ ًا آزار دهنــده اســت و
نمیدانــم چــرا چــارهای بــرای ایــن وضعیــت اندیشــیده
نمیشــو د .
سیدشــاکر محس ـننژاد ادامــه میدهــد :چنــدی پیــش یکــی از
ایــن گرزهموشهــا از طریــق مجــرای فاضــاب آشــپزخانه وارد
منزلمــان شــد و بــه دلیــل اینکــه ایــن جانــور مــوذی بــه ســختی
گرفتــار تلــه میشــود حــدود ســه ،چهــار روز خــواب و آســایش را
از خانــواده مــا ربــود.
وی اضافــه میکنــد :امیــدوارم متولیــان امــر و دســتگاههای
ذیربــط بــرای حــل ایــن مشــکل هرچــه ســریعتر فکــر چــارهای
کــرده و مــا را از ایــن وضعیــت نابهنجــار رهایــی دهنــد .ایــن
وضعیــت واقع ـ ًا غیــر قابــل تحمــل اســت و زندگــی را بــرای مــا
ســخت و مشــکل کــرده اســت.
گرزهموشها ،ناقل سالک و طاعون
یــک کارشــناس بهداشــت میگویــد :موشهــا میزبــان واســط،
مخــزن و ناقــل بیماریهایــی همچــون ســالک و طاعــون
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شهر چمران در تصرف گِ رزهموشها

موشهایی در قد و قامت گربه

هســتند و میتواننــد بــرای ســامت انســان بســیار خطرآفریــن
باشــند .پیــش از ایــن هنــگام گزیــده شــدن فــرد توســط
گرزهموشهــا واکســن هــاری بــه شــخص مــورد گــزش تزریــق
میشــد امــا اکنــون فقــط بــه شستشــوی زخــم و تزریق واکســن
کــزاز بســنده میشــود.
ایمــان محمــدی میافزایــد :هرچنــد تاکنــون ابتــای بــه
بیماریهــای واگیــردار ناشــی از وجــود و گــزش گرزهموشهــا
گــزارش نشــده امــا طبیعتـ ًا وجــود ایــن جانــوران مــوذی تهدیــد
جــدی بــرای ســامت شــهروندان اســت.
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
بــا گرزهموشهــا جــزو وظایــف مرکــز بهداشــت نیســت بلکــه

شــهرداریها مســئول ایــن موضــوع هســتند.
علــی نــوری اظهــار مــی کنــد :شــهرداری بایــد بــا بهســازی
محیــط ،ســاماندهی جویهــای روبــاز ،از بیــن بــردن النــه
گرزهموشهــا و دفــع اصولــی و بهداشــتی زبالــه بــا ایــن جانــور
مبــارزه کننــد .مــا نیــز وظیفــه داریــم بــا نظــارت بــر شــهرداری
ایــن نهــاد را مکلــف بــه بهســازی محیــط بــرای مبــارزه بــا
جانــوران مــوذی کنیــم.
وی ادامــه مــی دهــد :البتــه در ســالهای گذشــته صنعــت
پتروشــیمی اقــدام بــه سمپاشــی جویهــای آب بــرای مبــارزه بــا
گرزهموشهــا کردنــد امــا بــه دلیــل لــزوم اســتفاده از س ـمهای
وســیعالطیف 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 روشهــای 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 نگرانیهایــی در
مــورد روشهــای متــداول وجــود داشــت و قــرار بــر ایــن شــد
شــهرداریها اقــدام بــه گرفتــن مشــاور کــرده و از روشهــای
مــورد اســتفاده در دیگــر مناطــق کشــور الگوبــرداری شــود.
تأکیــد مــا بــر ایــن اســت کــه از روشهــای علمــی مــورد تأییــد
بهرهگیــری تــا از ایجــاد مشــکالت بعــدی و ثانــوی جلوگیــری
شــود.
مبــارزه بــا جانــوران مــوذی از جملــه گرزهموشهــا نیازمنــد
همــکاری و مشــارکت دســتگاهها و نهادهــای متولــی از جملــه
شــهرداری ،مرکــز بهداشــت و اداره محیــط زیســت اســت .انتظــار
م ـیرود ایــن ســه دســتگاه در بنــدر ماهشــهر دســت بــه دســت
یکدیگــر داده و معضــل شــهروندان چمرانــی را هرچــه ســریعتر
حــل کننــد.

جامعــه ایـــران
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« تـل زردکـی» و « کالِرگـی» از جملـه
احمد رنجبری
روسـتاهای خراسـان جنوبـی بـوده
کـه علاوه بـر میـدان تـازی فقـر ،از
امکاناتـی ماننـد بـرق و آب محـروم هسـتند.

روســتا را همــه مــی شناســند .مکانــی کــه چنــد یــا چندیــن
خانــواده ســاکن هســتند و بــه زندگــی مشــغول مــی شــوند.
روســتا ،جایــی اســت کــه از امکانــات شــهری فاصلــه زیــادی
دارد بــه گونــه ای کــه بعضــا نــه خانــه بهداشــت دارنــد
و نــه بانــک و ســایر امکانــات مــورد نیــاز بــرای زندگــی.
امــا مردمانــی مهربــان دارنــد کــه ســینه شــان ماالمــال از
عطوفــت و ســادگی اســت.
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
بــه روســتاهای «تــل زردکــی » و « کالرگــی» مــی رویــم.
تــل زردکــی بــا فاصلــه کمــی از روســتای مشــابه خــود
کالرگــی قــرار دارد.
آفتــاب بــر تــن خشــک روســتا تازیانــه مــی زنــد و پرتوهــای
ســوزانش ،مردمانــش را عطشــان تــر مــی کنــد  .آســمانش
هــم چــادر آبــی رنگــش را بــر ســقف بــی رنــگ روســتا
گســترانده و در ســکوتی ســنگین در انتظــار شــبی تاریــک و
بــدون روشــنایی زمــان مــی گذرانــد.
دشــت هــای تفتیــده ،حضــور گوســفندان در روســتا و بــی
تابــی دامــداران ،همــه و همــه نبــود آب را یــادآوری مــی
کننــد .زندگــی هــر کــدام از خانوارهــای ایــن روســتا در اتاقــی
تقریبــا  ۱۵متــری محاصــره شــده کــه نشــان از فقــر آن هــا
دارد.
ســختی زندگــی جایــی بــه اوج مــی رســد کــه قنــات هــم
آخریــن بارقــه هــای امیــد را تقدیــم روســتاییان کــرده و ســال
هاســت کــه خفتــه اســت.
روستا به دور از دنیای رسانه
اولیــن قــدم کــه بــه روســتا مــی گــذاری ،نگاهــت اوج
محرومیــت روســتا را ترســیم مــی کنــد .چراکــه هیــچ وجــود
نــدارد .مــردم ایــن روســتا بــه دلیــل نبــود پوشــش شــبکه
تلویزیونــی و جــای خالــی بــرق ،حتــی از اخبــار روزانــه هــم
غافــل هســتند .آنهــا دنیــا را در چهاردیــواری روســتا خالصــه
کــرده و  بــه داشــتن دو تــا ســه گوســفند دل خــوش دارنــد.
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محرومیت در کویر موج می زند

تل زردکی و کالِرگی در جستجوی امکانات

خانمــی بلنــد قامــت و ســبز چهــره مــا را بــه داخــل منزلــش
فــرا مــی خوانــد .گویــی نمــی خواهــد بیــش از ایــن آفتــاب
داغ روســتا ،بــر  چهــره مــان بتابــد.
اتاقکــی  ۱۴متــری کــه نامــش را خانــه گذاشــته و زندگــی
شــش نفــره اش را در آن ســپری مــی کنــد .قریــب رو دو متــر
از انتهــای خانــه را وســایل زندگــی اش ماننــد پتــو ،بالشــت و
چنــد عــدد ظــرف گرفتــه اســت .گاز هــم در پاییــن دســت
خانــه قــرار دارد و بــه کپســولی وصــل اســت.
هنــوز ســام و خوشــامد گویــی هایــش تمــام نشــده کــه
افــراد زیــادی از اهالــی روســتا ،دورمــان را حصــار مــی
کننــد.
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
و پــای گالیــه هــا هــم بــاز مــی شــود .مشــکالت روســتا را
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

شــکایت دارد.
تجربه شش سال زندگی در تاریکی
فاطمــه اردنــی بــا اشــاره بــه مشــکالت روســتا بیــان مــی
کنــد :از شــش ســال گذشــته در روســتا زندگــی مــی کنــم و از
نعمــت بــرق محــروم هســتیم.
وی ادامــه مــی دهــد :ایــن روســتا در ابتــدا دارای هشــت
خانــوار بــوده امــا ایــن خانــواده هــا پرجمعیــت بــوده انــد.
فاطمــه اردنــی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر پنــج
خانــوار در روســتا مانــدگار شــده انــد ،مــی افزایــد :بــه
دلیــل فقــر ،نبــود درآمــد و اشــتغال نمــی توانیــم بــه جایــی
دیگــر برویــم و مجبــور هســتیم در ایــن روســتای تاریــک
زندگــی کنیــم.
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.
نســا اردنــی بــا بیــان اینکــه بــرای مصــرف گوشــت بایــد
گوســفندی ذبــح کنیــم و در یــک یــا دو وعــده بخوریــم،
مــی افزایــد :در شــرایط کنونــی گوســفندی هــم نداریــم کــه
بخواهیــم ذبــح کنیــم.
وی ادامــه مــی دهــد :مصــرف گوشــت در ایــن روســتا بســیار
پاییــن بــوده و اغلــب مــواد خوراکــی از شــیر و ماســت اســت.
اردنــی بــا اشــاره بــه راه خاکــی روســتا بیــان مــی کنــد:
ایــن مســیر خاکــی باعــث شــده بســیاری از مســئوالن از
ایــن روســتا دوری کننــد و کمتــر کســی بــه دیدارمــان مــی
آیــد.
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
هایــی را بــه اهالــی داشــته اســت.

شــغل بــرای روســتاییان بیــان مــی کنــد :زنــان روســتایی از
گذشــتگان ،هنرهایــی بــه ارث مــی برنــد کــه اگــر شــکوفا
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
ایــن افــراد حمایــت شــود تــا منبــع درآمــدی بــرای خانــواده
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
یــا بایــد بــا درد بیمــاری از بیــن بــرود و یــا خــودش بــرای
خــودش دکتــری کنــد چراکــه مســیر خاکــی روســتا و دور
بــودن از امکانــات شــرایط را بــرای حضــور پزشــک ســخت
مــی کنــد.

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

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
بــا مقــدار اندکــی آب در منــزل اســتحمام مــی کردیــم ،مــی
افزایــد :تانکــر آب هــم بــا روســتای پاییــن دســتی مشــترک
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.
وی نبــود شــغل بــرای روســتاییان را از دیگــر مشــکالت
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
امــام جمعــه شوســف هــم بــا بیــان اینکــه کمبــود روحانــی
یکــی از مشــکالت ایــن منطقــه اســت ،گفــت :ایــن مناطــق
دارای ضعــف فرهنگــی هســتند.
حجــت االســام خزایــی بــا اشــاره بــه فعالیــت قــرارگاه
پیشــرفت و آبادانــی بیــان کــرد :در قالــب اجــرای برنامــه های
ایــن قــرارگاه روحانیونــی بــه مناطــق اعــزام مــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه در ایــن روســتاها اقدامــات فرهنگــی
خوبــی انجــام نشــده اســت ،افــزود :بایــد متولیــان بیــش
از ایــن بــه ایــن مناطــق توجــه کننــد چــرا کــه اقدامــات
گســترده ای مــی خواهــد.
حجــت االســام 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 ســامت کمیتــه امــداد امــام ( ره)
خراســان جنوبــی هــم بــا اشــاره بــه حمایــت هــای انجــام
شــده از ایــن روســتاها بیــان کــرد :در تمــام ایــن روســتاها
مــردم تحــت پوشــش کمیتــه امــداد امــام (ره) اســتفاده
مــی کننــد.
علــی اکبــر نخعــی بــا اشــاره بــه ســفر معــاون حمایــت و
ســامت خانــواده کمیتــه امــدام امــام (ره) بیــان کــرد :طــی
ایــن ســفر روســتاهای فــوق بحــران کــه آب و بــرق ندارنــد،
مــورد توجــه قــرار گرفتــه انــد.
معــاون حمایــت و ســامت کمیتــه امــداد امــام ( ره) خراســان
جنوبــی بیــان کــرد :تاکنــون کار احداث ســرویس بهداشــتی و
حمــام در  ۲۱نقطــه روســتایی بــه اتمــام رســیده اســت.
وی بیــان کــرد :آبگرمکــن گازی ،منبــع آب  ۵۰۰لیتــری
بــرای هــر خانــواده ،مخــزن هــزار لیتــری بــرای هــر حمــام
 ،گاز خــوراک پــزی بــرای هــر خانــواده ،ســرویس ظــروف
اشــپزخانه ،ســرویس خــواب بــرای هــر خانــواده تهیــه شــده
اســت.
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 ســامت کمیتــه امــداد امــام ( ره) خراســان
جنوبــی بیــان کــرد :در  ۲۳روســتای هــدف در طــرح
محرومیــت زدایــی ،تعمیــرات جزئــی تمــام منــازل انجــام می
شــود ســفید کاری مــی شــود.
اگرچــه کمیتــه امــداد امــام(ره) بــه عنــوان اولیــن حامــی پــای
کار آمــده امــا رفــع محرومیــت از ایــن چنیــن روســتاهایی
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.
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خطا یا بیمسئولیتی

معنی جدید زندهگیری و احیای حیاتوحش در سمنان

محمدحسین
عابدی

طـرح زندهگیـری و انتقـال  10رأس
گورخـر بیـن پارکهـای 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.

هــر دم از ایــن بــاغ بــری میرســد! ایــن حکایــت ایــن روزهــای
محیطزیســت اســتان ســمنان اســت و در تازهتریــن خبــر ،اتــاف
نیمــی از  ۱۰گورخــری کــه قــرار بــود از زیســتکره تــوران بــه
پــارک ملــی کویــر منتقــل شــوند! آن هــم در اوج بیتدبیــری و
بیتوجهــی مســئوالن.
ایــن البتــه بــار نخســت نیســت کــه چنیــن َدمهایــی از ایــن بــاغ
بیبــرگ و درخــت حفاظــت از محیطزیســت اســتان ســمنان
میرســد .همیــن  ۲۰روز پیــش بــود کــه زنــده گیــری یــک پلنــگ
کــه بــه باغــات قلعــه بــاالی بیارجمنــد شــاهرود پنــاه آورده بــود
بــه اتــاف ایــن جانــور منجــر شــود ،ایــن خبــر درســت   ۲۰روز
بعــدازآن منتشــر شــد کــه اتــاف تولــه یــوز  ۹ماهــه کــه براثــر
اصابــت خــودرو دچــار شکســتگی کمــر شــده بــود کام همــه را
تلــخ کــرد .یــوزی کــه درســت اســت آســیب شــدیدی دیــده
بــود امــا جابهجایــی آن بــا پتــو و همچنیــن شــائبه نگهداشــتن
بیمــوردش در شــاهرود و انتقــال دیرهنــگام آن بــه تهــران افــکار
عمومــی را بــه ســوی بیتدبیــری مســئوالن ســوق میدهــد.
بیمهری به محیطزیست
اداره کل محیطزیســت اســتان ســمنان بایــد پاســخگوی مــوارد
متعــددی همچــون انتقــال مالکیــت منطقــه خــوش ییــاق
شــاهرود بــه آزادشــهر و عــدم اجــرای حصارکشــی جاده میاندشــت
بــرای عبــور یوزهــا باشــد کــه اداره کل راه و ترابــری بارهــا اعــام
کــرده تــا زمانــی کــه جانمایــی آن از ســوی محیطزیســت ابــاغ
نشــود ،نمیتوانــد ایــن پــروژه را بــه اتمــام برســاند ،در کنــار عــدم
موضعگیــری روشــن در قبــال تخریبهــای محیطزیســتی
معــدن بوکســیت شــاهوار و همچنیــن جــاده کشــی در جنــگل ابــر
کــه اگــر تشــکلهای مردمــی در شــاهرود و کشــور نبودنــد ،امــروز
دربــاره ایــن جنــگل بایــد مطلــب مینوشــتیم.
بیمهریهــای فراوانــی در ســالهای اخیــر گریبــان
محیطزیســت کشــور و همچنیــن اســتان ســمنان را گرفتــه
اســت از قطــع درختــان متعــدد کــه نمونــه آن در مرکــز تحقیقــات
کشــاورزی شــاهرود رقــم خــورد تــا عــدم موضعگیــری درســت

در قبــال معــادن و صنایــع ســبب شــده تــا ایــن اســتان در
ســالهای اخیــر بــا چالشهــای متعــددی روبــرو باشــد البتــه
اجبــار صنایــع بــه نصــب فیلتــر تصفیــه بــر روی دودکشهایشــان
و همچنیــن جلوگیــری از فعالیــت چنــد کارخانــه آالینــده از جملــه
موفقیتهــای ســازمان محیــط زیســت اســت.
از ســوی دیگــر تنهــا گورخرهــا نیســتند کــه بایــد مراقب خودشــان
باشــند تــا توســط مأمــوران حفاظــت محیطزیســت تلــف نشــوند
بلکــه ایــن چهارپایــان نیــز هســتند کــه پــی پــی آر ،یــا طاعــون
چهارپایــان در کمینشــان نشســته و باوجــود شــائبهای مبنــی بــر
اتــاف تعــدادی از گونههایــی ماننــد کل و بــز و قــوچ و میــش
براثــر ایــن طاعــون از ســال  ۹۵تاکنــون در پــارک صیــدوا
مســئوالن همچنــان وضعیــت روشــنی را ترســیم نکردهانــد.
ضربه به سر احتماالً عامل مرگ گورها است
بــه مقولــه گورخرهــا بازگردیــم ،ماجــرا ازآنجــا شــروع شــد کــه
بــرای ازدیــاد نســل ایــن جانــور و همچنیــن احیــای آن قــرار بــه
انتقــال تعــدادی گــور بــه پــارک ملــی کویــر گرمســار شــد امــا
همانطــور کــه خرازیــان مقــدم ،از مقامــات ســازمان حفاظــت
محیطزیســت میگویــد« :انتقــال ۱۰رأس گورخــر بــه پــارک
ملــی کویــر باهــدف معرفــی مجــدد گونــه بــه زیســتگاه قبلــی
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
تلــف شــدند .یعنــی از  ۱۰رأس ،پنــج رأس گورخــر تلــف شــد».
وی میافزایــد« :بررس ـیها حاکــی از ایــن اســت کــه علــت تلــف
شــدن دو رأس در حیــن زندهگیــری
احتمــا ًال اصابــت ســر حیــوان بــه
دیوارهــای جانبــی جعبــه حمــل گورخــر
بــوده اســت ،دالیــل تلــف شــدن
گورخرهــای دیگــر کــه بعــد از عملیــات
زنــده گیــری تلــف شــدند بــا همــکاری
دامپزشــکی اســتان ســمنان و نظــارت
ســازمان حفاظــت محیطزیســت در
حــال بررســی اســت».
استفاده از تجربیات دیگران
امــا همانطــور کــه مجتبــی قربانــی
کارشــناس محیطزیســت و عــکاس
طبیعــت میگویــد :دامــداران اســتان
ســمنان ســاالنه دههــا هــزار دام

را جابهجــا میکننــد امــا یکدهــم درصــد هــم تلفاتــی
ازایندســت ندارنــد حــال چگونــه میشــود اداره کل حفاظــت
محیطزیســت اســتان اینگونــه دچــار خطــا شــده باشــد.
وی میگویــد :در مقولــه پلنــگ هــم کــه چنــدی قبــل تلــف شــد
شــائبه اضافــه دوز تزریقــی داروی بیهوشــی ایــن حیــوان را تلــف
کــرده اســت و ایــن ســؤال پیــش میآیــد کــه یعنــی هیچکــس
نبــوده کــه در آن زمــان بدانــد چــه دوز از داروی بیهوشــی را بایــد به
پلنــگ بختبرگشــته تزریــق کــرد؟ نکتــه جالــب اینجــا اســت که
آقایــان از اظهارنظــر در ایــن خصــوص نیــز خــودداری میکننــد.
روزنامــه اعتمــاد دراینبــاره نوشــت« :انتقــال گونههــای بــزرگ
جثــه حیاتوحــش از منطقـهای بــه منطقــه دیگــر آن هــم بــا ایــن
مســافت نیازمنــد دانــش کافــی اســت که کشــور مــا در ایــن زمینه
از دانــش جهانــی عقــب اســت و چــارهای جــز همکاریهــای
بینالمللــی نداریــم و بایــد حتمــ ًا از همــکاری کارشناســان
باتجربــه خارجــی اســتفاده کنیــم ».امــا آیــا بهواقــع تــا زمــان
نداشــتن ایــن فناوریهــا بایــد دســت بــه کشــتار گونههــای نــادر
بزنیــم؟ مگــر روزانــه صدهــا اســب باارزشهــای میلیــون تومانــی
توســط ترکمنهــای عزیزمــان در شــمال شــرق کشــور جابهجــا
نمیشــوند؟ آیــا آنهــا همچنیــن تلفاتــی میدهنــد؟
پروژهای محکومبه شکست
یکــی دیگــر از کارشناســان حیاتوحــش میگویــد :طــرح انتقــال
 ۱۰رأس گورخــر از پــارک ملــی تــوران بــه پــارک ملــی کویــر
حــاال بــا تلــف شــدن پنــج رأس گورخــر و درخطــر قــرار گرفتــن
پنــج رأس دیگــر عمــ ً
ا شکســتخورده اســت و چــه خــوب
اســت کــه حداقــل در ایــن زمینــه عذرخواهــی اداره کل حفاظــت
محیطزیســت در نشــریات و خبرگزاریهــا اعــام شــود.
الهــام طبســی معتقــد اســت :فاجعــه ایــن حادثــه آنجــا اســت
کــه نــر گــروه  ۱۰راســی از گورهــا تلفشــده اســت و ایــن یعنــی
امــکان زادآوری اصـ ً
ا وجــود نــدارد و همــان بهتــر کــه پنــج گــور
باقیمانــده هــم بــه تــوران بازگردانــده شــوند چراکــه اصــ ً
ا
بردنشــان بیفایــده اســت و بعــد از ســالها هیــچ زادآوری را
نخواهنــد داشــت.
برخــی نشــریات مکتــوب در واکنــش بــه ایــن موضــوع نوشــتند:
«بایــد دیــد ســازمان حفاظــت محیطزیســت بــرای جبــران
بخشــی از ایــن خســارت مــادی و زیســتمحیطی چــه توضیــح
تکمیلــی در روزهــای آینــده ارائــه میکنــد» امــا شــاید ایــن
نشــریات در اســتان ســمنان حیــات نمیکننــد کــه نمیداننــد
اداره کل حفاظــت محیطزیســت دربــاره خیلــی از مســائل تاکنــون
پاســخگو نبــوده اســت.
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امیــد داشــته باشــیم یا نداشــته باشــیم
کیمیا صادقی
محکومیــم بــه زندگــی کــردن ،بعــد از
ســیاهی هایــی کــه باالتــر از آن رنگــی
نیســت و زمانــی کــه راهــی جــز زندگــی کــردن نداریــم
خــود را بــرای جنگیــدن مــی ســازیم.

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY
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اینجا زندگی در خانههای کارتنی تمام میشود

ساختن برای جنگیدن

در کودکــی هایمــان زمــان زیــادی را صــرف مامــان بــازی
میکردیــم و خانــه هایــی بــا مقــوا و کارتــن در حیــاط منزلمــان
بــرای عروســک هــای کوچکمــان مــی ســاختیم ،خاطــرات
کودکانــه مــان خالصــه مــی شــد در همــان چهــار دیــواری
کاغــذی کــه بــرای مــا بــازی بــود امــا امــروز بــرای بعضــی از
مــردم ایــن شــهر یــک عمــر زندگــی!.
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.
بــا ورودی یــک در بــزرگ ســفید حوالــی میــدان اســتقالل ،وارد
ســاختمانی قدیمــی مــی شــوی ،دیــوار هــای آجــری و ســاختمانی
کــه هدیــه میــراث فرهنگــی اصفهــان بــه انجمــن کارتــن خــواب
هــای اســتان بــود بــا اتــاق هــای زیــادی کــه هــر یــک از آنهــا
ســالن ورزشــی ،درمانخانــه ،آشــپزخانه ،ســرویس بهداشــتی و
کتابخانــه شــده بــود.
کمــی جلوتــر ســالنی بــود بــا اتاقــک هــای آجــری و قــوس دار که
بــه کاروانســراهای دوره عباســی شــباهت زیــادی داشــت ،در هــر
اتــاق فرشــی پهــن شــده بــود و مــردی در اتاقــک آجــری ســیاه
آرامــش را مــزه مــزه میکــرد آرامشــی کــه ســالها در میــان کوچــه
پــس کوچــه هــای ایــن شــهر بــه دنبالــش مــی گشــت.

صــورت گرفــت عــاوه بــر اینکــه مــواد مخــدر را تــرک کــردم
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 طــاق 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
کــردم ،نگــران دختــرم هســتم و دلــم نمیخواهــد زندگــی اش
اینگونــه ادامــه پیــدا کنــد.
ایــن مــادر ســی ســاله کــه ســختی زمــان پیرتــرش کــرده بــود
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.

امید نداشتم اما از زندگی ناامید نشدم
علــی آقــا پــدری میــان ســال کــه  ۱۴ســالی اســت دختــرش را
ندیــده ،داســتان زندگــی خــود را روایــت کــرد و گفــت ۱۴ :ســال
کارتــن خــواب بــودم و زمانــی بــه ایــن راه کشــیده شــدم کــه بــا
همســرم اختــاف پیــدا کــردم و در دادگاه بــا چاقــو همســرم را
مجــروح کــردم و از آن بعد بازداشــت شــدم و بعــد از آزادی از زندان،
اعتیــاد پیــدا کــردم و زمانــی کــه بــه ســیاهی رســیدم کارتنــی را
بــرای محــل زندگــی ام انتخــاب کــردم.
وی ادامــه داد :حضانــت فرزنــدم را بــه مــن ندادنــد و نزدیــک ۱۴
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.
علــی آقــا ادامــه داد :یــک بســته بیســکوییت ســاقه طالیــی و
یــک ســاندیس غــذای ســه روزه ام در دوران کارتــن خوابــی بــود و
 ۲۰کیلــو بیشــتر وزن نداشــتم کــه وارد ایــن گرمخانــه شــدم و بــا
حمایــت هــا و محبــت هایــی کــه از جانــب بچــه هــای انجمــن

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
شــده بــا جمــع آوری و انتقــال آنهــا بــه گــرم خانــه هــا ،امنیــت
الزم برقــرار شــود.
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.
رئیــس انجمــن کارتــن خــواب هــای اســتان اصفهــان بــا بیــان

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.
عــدم حمایــت ســازمان هــای دولتــی از بهبــود
کارتــن خــواب هــای اصفهــان
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.
وی در ارتبــاط بــا مناطقــی در اصفهــان کــه بیشــترین کارتــن
خــواب را دارد ،گفــت :از آنجایــی کــه کارتــن خــواب هــا بیشــتر
بــه حاشــیه شــهرها کشــیده شــده انــد در مناطقــی ماننــد حصــه،
ارزنــان ،زینبــه ،کهنــدژ ،جــوی آبــاد و مهرنجــان در نزدیکــی
روســتای فالورجــان بیشــترین کارتــن خوابهــا را داریــم.
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
نمــی تــوان از اســتان اصفهــان تفکیــک کــرد و در زمینــه تعــداد
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.
انصــاری ادامــه داد :مــا در شــهر اصفهــان کارتــن خــواب هایــی
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.
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تکاپو برای یک «سقف»

س بازسازی مناطق زلزلهزده بعد از یکسال
کشوقو 

حسین جلیلیان

کشوقوسهــای بازســازی مناطــق
زلزلــهزده اســتان کرمانشــاه بعــد از
گذشــت حــدود یکســال همچنــان
ادامــه دارد و مــردم بــا وجــود
مشــکالت در تکاپــو بــرای ســاخت
یــک ســقف هســتند.

لــرزش وحشــتناک زمیــن در کرمانشــاه کــه در چشــم بــه هــم
زدنــی همهچیــز را آوار کــرد هنــوز هــم گهگاهــی کابــوس شــبانه
جانبهدربــردگان ایــن حادثــه عظیــم اســت؛ از آن کــه شــبی
ســقفهایی کــه روزی بــا هــزاران امیــد بنــا شــده بــود آوار شــد .
خبرهــای آن شــب حکایــت از یــک فاجعــه بــزرگ داشــت؛
زلزلــهای بــه قــدرت  ۷.۳ریشــتر کــه لقــب مرگبارتریــن زلزلــه
 ۲۰۱۷جهــان را گرفــت در گمنامتریــن نقطــه کشــور بــه وقــوع
پیوســته بــود؛ «ازگلــه» کانــون ایــن زمینلــرزه مهیــب بــود کــه
برخــی از مســئوالن شــاید بــرای اولیــن بــار حتــی نامش را شــنیده
بودنــد.
بعــد از شــب واقعــه ،جانبهدربــردگان ایــن زلزلــه شــب و
روزهــای پرتنشــی را در پاییــز غمانگیــز  ۹۶ســپری کردنــد؛ تــا
چشــم کار میکــرد همــه ویرانــی بــود و نگاههــای مضطربــی
کــه اشــک ناامیــدی از آنهــا میباریــد ،وضعیــت روحــی
زلزلهزدههــا بهشــدت تضعیــف شــده بــود.
همــه دنبــال یــک دلگرمــی بودنــد بــرای چنــگ زدن بــه آن و
برگشــتن بــه جریــان زندگــی؛ حضــور رهبــر معظــم انقــاب در
مناطــق زلزل ـهزده امــا انــگار همــان چیــزی بــود کــه انتظــارش

را میکشــیدند؛ حضــوری کــه همــگان آنهــا نقطــه عطفــی در
کمکرســانی بــه زلزلهزدههــا میداننــد امیدهــا را در دلهــای
مــرده زنــده کــرد و خدمترســانی بــه مــردم بعــد از حضــور ایشــان
ســامان یافــت.
وســعت ایــن زلزلــه ویرانگــر بــه حــدی بــود کــه بــه گفتــه
مســئوالن  ۹شهرســتان و  ۱۹۰۰روســتای اســتان را درگیــر کــرد؛
بیــش از  ۳۷هــزار واحــد مســکونی بهطــور کامــل تخریــب شــد و
حــدود  ۶۰هــزار واحــد نیــز بــه تعمیــرات اساســی بــرای ســکونت
نیــاز داشــتند.
حــاال حــدود  ۱۱مــاه از زلزلــه میگــذرد؛ خانههــای زیــادی از
نــو ساختهشــدهاند؛ شــهر جامــه زندگــی بــه تــن کــرده و همــه
دستبهدســت هــم دادهانــد تــا یکبــار دیگــر مثــل دوران پــس
از جنــگ تحمیلــی شــهر را بســازند.
 ۱۳هزار واحد بازسازی شده آماده بهرهبرداری است
بابــک عاطفــی ،مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی در
خصــوص آخریــن آمــار بازســازی ایــن مناطــق اظهــار داشــت:
تاکنــون  ۱۰۳هــزار و  ۶۹۱واحــد زلزلــهزده بــرای دریافــت
تســهیالت بــه بانکهــای عامــل معرفیشــدهاند کــه  ۶۶هــزار
و  ۳۹۰واحــد آن تعمیــری و  ۳۷هــزار و  ۳۰۱واحــد احداثــی اســت.
وی تعــداد قراردادهــای منعقدشــده از مجمــوع ایــن  ۱۰۳هــزار
و  ۶۹۱واحــد معرفیشــده بــه بانــک را  ۹۶هــزار و  ۷۷۶واحــد
اعــام کــرد و افــزود ۳۳ :هــزار و  ۹۰واحــد نیز تاکنــون آواربــرداری
شــدهاند.
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســتان کرمانشــاه افزود:
 ۲۵هــزار و  ۴۷۳واحــد بــه مرحلــه اجــرای اســکلت رســیده و ۱۹

هــزار و  ۸۶۶واحــد اجــرای ســقف شــده اســت.
عاطفــی تصریــح کــرد :بنیــاد مســکن بــرای تحویــل  ۱۲هــزار و
 ۲۸۰واحــد نــوع یــک تــا پایــان شــهریورماه امســال تعهــد کــرده
بــود کــه در حــال حاضــر بیــش از تعهــد و  ۱۳هــزار و  ۲۸۸واحــد
آمــاده بهرهبــرداری اســت.
وی کل تســهیالت بازســازی و کمکهــای بالعــوض بــه
زلزلــهزدگان را  ۱۸۰۰میلیــارد تومــان اعــام کــرد و افــزود۲۳۰ :
میلیــارد تومــان کمکهــای بالعــوض بــه زلزل ـهزدگان پرداخــت
شــده اســت.
جشن پایان بازسازی در قصرشیرین
فرمانــدار قصرشــیرین اظهــار داشــت :در بخــش روســتایی بیــش
از  ۳۰۰واحــد تخریــب صددرصــدی داشــتیم و حــدود  ۹۰۰واحــد
تعمیــری کــه کار تقریبـ ًا بــه اتمــام رســیده و بـهزودی جشــن پایان
بازســازی را خواهیــم گرفــت.
تاتــار افــزود :در شــهر نیــز تقریبـ ًا کار تمــام شــده اســت ،البتــه بــه
خاطــر گرمــای طاقتفرســای قصرشــیرین کار را دیــر شــروع
کردیــم؛  ۶۰۰واحــد تخریبــی داشــتیم کــه از ایــن  ۶۰۰واحــد ۳۰۰
واحــد آن  ۷۰درصــد پیشــرفت ســاخت دارد.
فرمانــدار قصرشــیرین ادامــه داد ۳۰۰ :واحــد دیگــر نیــز مربــوط
بــه خانههایــی اســت کــه قب ـ ً
ا در حاشــیه شــهر بــدون مجــوز
ساختهشــده بودنــد و بــه علــت مقــاوم نبــودن تخریــب شــدند،
چــون در طــرح شــهر نبودنــد برنام ـهای 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
 ۳۰۰واحــد صــورت میگیــرد.
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تاتــار بیــان داشــت :مــا تنهــا شــهری بودیــم کــه  ۱۶۰قطعــه زمین
بــه مســتاجرین اهــدا کردیــم ،نوســانات قیمــت نیــز وجــود دارد که
مربــوط ب ـهکل کشــور اســت نهفقــط قصرشــیرین ،ســرپلذهاب
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
حجتاالســام فاطمینســب امامجمعــه ســرپلذهاب اظهــار
داشــت :حــدود  ۱۱مــاه از زلزلــه گذشــته اســت و در کل خدمــات
خوبــی در بحــث بازســازی ارائهشــده ،وضعیــت در روســتاها
نســبت بــه شــهر بهتــر اســت و حــدود  ۸۰درصــد کار انجامشــده و
طبــق وعــدهای کــه مســئولین دادهانــد تــا اســفندماه کار بــه اتمــام
میرســد.

امامجمعــه ســرپلذهاب افــزود :بــه دالیــل مختلفــی وضعیــت در
شــهر قابلقبــول نیســت ،دلیــل اول بــه خاطــر نوســانات قیمــت
اســت ،علــت دوم عــدم وجــود برخــی مصالــح در شــهر اســت و
مجبوریــم برویــم از شــهرهای دیگــر همچــون کامیــاران مصالــح
تهیــه کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه افزایــش نــرخ حملونقــل بــار بیــان داشــت:
عــاوه بــر ایــن موضــوع مدتــی اســت بنیــاد مســکن آهـنآالت را
بــه قیمــت پایــه توزیــع نمیکنــد و بخشــی از ســیمان رایــگان نیز
هنــوز توزیــع نشــده و اینهــا باعــث نارضایتـی مــردم شــده اســت.
حجتاالســام فاطمینســب تصریــح کــرد :هیــچ نظارتــی در
شــهر وجــود نــدارد و هیــچ مســئولی از طــرف دولــت پاســخگوی
ایــن وضــع نیســت و ایــن مســائل باعــث دلزدگــی مــردم
میشــود کــه امیدواریــم حــل شــود.
امامجمعــه ســرپلذهاب بیــان داشــت :برخــی از مصالــح را حتــی
بــه قیمــت بــاال نیــز نمیتــوان تهیــه کــرد ،در بحــث اســکان
موقــت مــردم نیــز بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در فصــل پاییــز و
آبگرفتگــی بایــد تدابیــری از ســوی اســتاندار و فرمانــدار صــورت
گیــرد؛ مــردم بــرای خریــد ســیمان و دیگــر مصالــح دچــار مشــکل
هســتند کــه اینهــا هیــچ توجیهــی نــدارد.
تامیــن  ۱۱هــزار تــن آهــنآالت /صــدور ۹۳۰۰
پروانــه ســاخت
محبــت جمالــی نیــا فرمانــدار ســرپل ذهــاب در مــورد آخریــن
وضعیــت بازســازی در ســرپل ذهــاب اظهــار داشــت :کارهــا خــوب
پیــش م ـیرود البتــه مشــکالتی نیــز داشــتیم کــه بــا همــکاری
اســتاندار رفــع شــد ،حــدود  ۱۱هــزار تــن آهــن خریداریشــده و
بنیــاد مســکن نیــز ســیمان را بــه قیمــت کیسـهای  ۷۰۰۰تومــان و
یــا رایــگان توزیــع میکنــد.
وی افــزود :از  ۶۷۰۰واحــد تخریبــی کــه داشــتیم اکنــون ۹۳۰۰
پروانــه ســاخت صــادر کردهایــم کــه ایــن یعنــی مــردم تمایــل بــه
بازســازی دارنــد و از ایــن زلزلــه بهعنــوان یــک فرصــت بــرای

بازســازی اســتفاده میکننــد،
نوســانات قیمــت نیــز وجــود دارد
کــه فقــط مختــص ســرپل ذهــاب
نیســت ،امــا بــا تمــام تــوان در
حــال رفــع مشــکالت هســتیم.
فرمانــدار ســرپل ذهــاب گفــت:
در بحــث روســتایی تقریبــ ًا کار
بــه اتمــام رســیده ،حــدود ۶۰۳۰
واحــد در روســتا بــه اتمــام
رســیده و طبــق وعــده ســتاد بازســازی ب ـهزودی شــاهد اتمــام
آن خواهیــم بــود؛ در شــهر حــدود  ۱۲هــزار واحــد تعمیــری
نــوع دو و ســه داشــتیم کــه تاکنــون  ۱۰هــزار و  ۵۰۰واحــد آن
تأمینشــده اســت.
جمالینیــا بــا بیــان اینکــه اکنــون حــدود  ۵۰۰۰کانکــس در
شــهر وجــود دارد کــه مربــوط بــه خانههــای تخریبــی و تعمیــری
مســتأجران اســت ،تصریــح کــرد :شــهرداری ،ادارات آب و بــرق
و دیگــر دســتگاهها پــایکار آمدنــد و از مــردم خواســتهایم کــه
کانکسهــای خــود در حاشــیه رودخانــه و یــا جایــی کــه باعــث
آبگرفتگــی میشــود را جابجــا کننــد و مــا امکانــات ایــن
جابجایــی را فراهــم کــرده و در اختیــار آنــان قــرار میدهیــم
تــا کانکسهــای خــود را بــه مــکان امنتــری منتقــل کننــد و
متضــرر نشــوند.
وی بیــان داشــت :شــهرداری نیــز بــرای ترمیــم مکانهایــی
کــه احتمــال آبگرفتگــی وجــود دارد در حــال اقــدام اســت،
معابــر برخــی از حاشــیهها و مکانهــای خطرنــاک نیــز در حــال
بازگشــایی هســتند ،حــدود  ۹۰درصــد پارکهــای مــا خالــی شــدند
و شــهربازی نیــز فعالشــده اســت و مــردم در حــال زندگــی
روزمــره خــود هســتند.
 ۳۰۰۰مستاجر زلزلهزده همچنان در بالتکلیفی
در زلزلــه آبانمــاه ســال گذشــته  ۳۰۰۰مســتأجر شــهر
ســرپلذهاب بیخانمــان شــدند و همــان ســقفهای اجــارهای را
هــم از دســت دادنــد و در بالتکلیفــی روزگار میگذراننــد؛ روزگاری
کــه در کانکسهــای  ۱۶متــری بــا خانوارهــای اغلــب پرجمعیــت
ســر میشــود و تنهــا دلخوشیشــان وعدههایــی اســت کــه
تاکنــون محقــق نشــده اســت.
وعــده دولــت بــرای اهــدای زمیــن رایــگان بــه مســتأجران
زلزلــهزده هنــوز عملــی نشــده و امــروز بعــد از گذشــت حــدود
 ۱۱مــاه از زلزلــه فرمانــدار ایــن شهرســتان میگویــد تــازه زمیــن
جانمایــی شــده و متقاضیــان در حــال پاالیــش هســتند.
بــا ایــن رونــد کنــد کار و همچنیــن مشــکالت بانکهــا در اعطــای

تســهیالت و کمبــود و گرانــی مصالح شــاید ایــن انتظار مســتأجران
بــرای صاحبخانــه شــدن بیــش از یــک ســال هــم طــول بکشــد.
حتــی یــک واحــد تولیــدی زلزلــ ه زده هــم ســرپا
نشــده اســت
شــهرکهای صنعتــی مناطــق زلزل ـهزده بهویــژه ســرپل ذهــاب
نیــز در ایــن زلزلــه آســیبهای زیــادی دیدنــد و برخــی از آنهــا
حتــی بهطــور کامــل تخریــب شــد؛ صنعتگــران و واحدهــای
تولیــدی در ســفر چنــد روز پیــش شــریعتمداری وزیــر صنعــت،
معــدن و تجــارت بــه ایــن مناطــق از وعدههــای عمــل نشــده
گالیــه داشــتند.
اغلــب آنهــا از عــدم امهــال وامهایشــان گلهمنــد بودنــد؛
همچنیــن بوروکراســی شــدید اداری و مقــررات دســت و پاگیــر
بانکهــا بــرای اعطــای تســهیالت و مشــکالتی کــه بیمــه
و مالیــات بــرای آنهــا ایجــاد کــرده بودنــد نیــز از دیگــر
دغدغههــای تولیدکننــدگان بــود.
محســن رســتمی سرپرســت ســازمان صمــت کرمانشــاه در
نشســت صنعتگــران مناطــق زلزلــهزده ســرپل ذهــاب بــا وزیــر
صنعــت ،معــدن و تجــارت اظهــار داشــت ۶۰ :واحــد صنعتــی در
ســرپل ذهــاب ،براثــر زلزلــه دچــار خســارت شــدند کــه از ایــن
تعــداد  ۴۹واحــد درخواســت تســهیالت داشــتهاند.
وی بــا بیــان اینکــه ســه مــورد از ایــن  ۴۹واحــد بــرای
دریافــت تســهیالت اقــدام نکردنــد ،افــزود :تالشهــا بــرای
پرداخــت تســهیالت بــه  ۴۶واحــد متقاضــی در دســت اقــدام
اســت.
سرپرســت ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان کرمانشــاه
ابــراز داشــت ۲۵ :مــورد پرداخــت تســهیالت مصــوب کــه  ۱۴مورد
نیــز منجــر بــه پرداختشــده اســت.
رســتمی بــا بیــان اینکــه افــرادی کــه تســهیالت را دریافــت
کردنــد نســبت بــه بازســازی اقــدام کردنــد ،گفــت :بانکهایــی
کــه شــرایط بحرانــی واحدهــای زلزلــهزده را لحــاظ نمیکننــد و
برخــورد یکســانی بــا متقاضیــان واحدهــای زلزل ـهزده در مقایســه
بــا شــرایط عــادی دارنــد مانعــی جــدی بــر ســر راه پرداخــت
تســهیالت هســتند.
وی  بــا بیــان اینکــه برخــی از واحدهــای مذکــور در تملــک
بانکهــا هســتند افــزود ۲۵ :واحــد در ایــن شهرســتان نیــاز بــه
امهــال وام دارنــد کــه کل بدهــی آنــان ۱۶۰میلیــارد ریــال اســت.
بـه گزارش مهـر ،هرچند هزاران سـقف آوار شـده از نو ساختهشـده،
امـا مشـکالت ریزودرشـت این مناطـق هنـوز پابرجاسـت؛ یک ماه
دیگر به سـالگرد ایـن زلزله غمانگیـز مانده و هنوز خیـل عظیمی از
مـردم در تکاپو برای یک سـقف هسـتند.
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ثمین
مامقانی نژاد

بــا آغــاز ســال تحصیلــی جدیــد،
موضــوع کیفیــت تعلیــم در مــدارس
و وضعیــت تجهیــزات آموزشــی
مدنظــر والدیــن دانــش آمــوزان قــرار
مــی گیــرد و ایــن انتظــار وجــود دارد
کــه نظــام آموزشــی بــه ایــن مســائل
توجــه جــدی داشــته باشــد.

هــر ســاله از نیمــه شــهریورماه بــه بعــد ،تکاپــو و هیاهــو بــرای
رفتــن بــه مدرســه آغــاز مــی شــود و پــس از آغــاز بازگشــایی
مــدارس ،دغدغــه و نگرانــی نســبت بــه شــرایط فضــای تدریــس،
امکانــات و کیفیــت آمــوزش بــه فرزنــدان ،والدیــن را درگیــر خــود
مــی کنــد.
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
بایســتی برنامــه ریــزی بــرای افزایــش کیفیــت کار تدریــس و
مهیاســازی امکانــات الزم بــه منظــور ارتقــای ســطح آمــوزش
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.
ایجــاد شــرایط مطلــوب بــرای تعلیــم مســتلزم
صــرف اعتبــار
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان مرکــزی ضمــن بیــان اینکــه
امســال  ۲۴۰هــزار 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 :تــاش 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.
تــاش کــرده ایــم تــا کمبــود نیــرو در آموزش
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 باشــندمدیرکل آمــوزش و پــرورش
اســتان مرکــزی بیــان کــرد :در همیــن راســتا
اقدامــات الزم بــه منظــور آمــاده ســازی و
تجهیــز مــدارس و همچنیــن ارتقــای ســطح
دانــش نیروهــای انســانی در تابســتان صــورت
گرفتــه تــا بتوانیــم خدمــات آموزشــی مناســب
تــری را بــه دانــش آمــوزان در تمامــی مقاطــع
ارائــه دهیــم.
وی عنــوان کــرد :در ســال تحصیلــی ۹۷-۹۸
در اســتان بیــش از  ۱۴هــزار نفــر پرســنل
موظــف و حــدود چهــار هــزار نفــر نیــروی حق
التدریــس در دو هــزار کالس درس خدمــات
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دغدغه والدین نسبت به سطح آموزش در مدارس

لزوم ارتقای کیفیت تعلیم

آموزشــی و پرورشــی را بــه دانــش آمــوزان ارائــه مــی دهنــد.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان مرکــزی بــا اشــاره بــه
اجــرای پــروژه مهــر اضافــه کــرد :از ابتــدای تعطیلــی مــدارس و
آغــاز تابســتان ،مجموعــه ای از همــکاران در اجــرای پــروژه مهــر
در قالــب چندیــن کمیتــه فعالیــت خــود را شــروع کردنــد تــا مــوارد
مهــم و اصلــی از جملــه تامیــن تجهیــزات الزم بــرای مــدارس و
آمــاده ســازی نیــروی انســانی را پیگیــری کننــد.
فوالدونــد خاطــر نشــان کــرد :یکــی از مســائل اصلــی و مهــم
ایجــاد شــرایط مناســب و مطلــوب بــرای تعلیــم دانــش آمــوزان
در مــدارس اســت ،در ایــن زمینــه برنامــه ای مبنــی بــر هوشــمند
ســازی  ۱۰درصــدی 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  ۲۰درصــد بــود و بــا کمــک
خیــران و اولیــای دانــش آمــوزان صــورت گرفــت.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان مرکــزی ادامــه داد :هوشــمند
ســازی مــدارس هزینــه هــای بســیار زیــادی را بــه مــا تحمیــل
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.

برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای معلمــان در
حــال انجــام اســت
معــاون پژوهــش و برنامــه ریــزی آمــوزش و پــرورش اســتان
مرکــزی در ایــن زمینــه اظهــار داشــت :بــه منظــور ارائــه خدمــات
آموزشــی بــا کیفیــت مناســب ،از ابتــدای تابســتان امســال ۱۲۷
عنــوان دوره آمــوزش ضمــن خدمــت ویــژه کتــب نــو و جدیــد
مقطــع متوســطه در اســتان مرکــزی برگــزار شــده اســت.
بــه منظــور ارائــه خدمــات آموزشــی بــا کیفیــت مناســب ،از ابتــدای
تابســتان امســال  ۱۲۷دوره آمــوزش ضمــن خدمــت ویــژه کتــب
جدیــد مقطــع متوســطه در اســتان مرکــزی برگزار شــده اســتاحمد
حســینی بیــان کــرد :ایــن دوره هــای آموزشــی کــه بــه منظــور
توجیــه دبیران اســتان برگــزار شــد ،شــامل  ۳۳دوره کلــی ۲۵ ،دوره
دانــش افزایــی متمرکــز کشــوری و  ۶۹دوره آموزشــی الکترونیکــی
ویــژه کتــب جدیــد بــوده اســت.
وی ادامــه داد :عــاوه بــر مــوارد ذکــر شــده بــه منظــور ارتقــای
ســطح مهــارت هــای حرفــه ای دبیــران پایــه دوازدهــم در تدریس
کتــب جدیــد ۵۸ ،دوره آموزشــی در ســال تحصیلــی  ۹۷-۹۸بــه
صــورت حضــوری و  ۶۹عنــوان دوره بــه صــورت غیــر حضــوری
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 علاوه 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
از جملــه مهــارت هــای آمــوزگاران و بــه روز
بــودن دانــش و روش تدریــس و همچنیــن
برخــورداری از امکانــات مطلــوب و تجهیــزات
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
مــدارس ارتقــا یابــد.

صفحه  | 33شماره  | 33آبان 97

مــرگ دانــش آمــوز کردســتان بــار
کیمیا صادقی
دیگــر فرصتــی شــد تــا بــازار داغ
شــایعات بــه ویــژه در شــبکه هــای
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  ۱۶مهــر ،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.
محمــد ســعید کنعانــی در تشــریح نحــوه وقــوع ایــن حادثــه
اظهارداشــت :قبــل از ظهــر دوشــنبه  ۱۶مهــر  ۹۷ریــزش بخشــی
از دیــوار حیــاط مدرســه روســتایی بــه علــت فرســوده بــودن بنــا،
یکــی از دانــش آمــوزان پایــه اول دبســتان بــه نــام دنیــا ویســی
مصــدوم و توســط مدیر،آمــوزگار و پــدرش بــه بیمارســتان بعثــت
ســنندج بــرده شــد ،امــا متأســفانه بــر اثــر جراحــات وارده ایــن
کــودک فــوت کــرد.
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.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش اســتان کردســتان صبــح روز بعــد
از ماجــرا از تشــکیل و راه انــدازی یــک کارگــروه بــرای بررســی
مــرگ ایــن دانــش آمــوز خبــر داد.
رشــید قربانــی اظهــار داشــت :متاســفانه شــمار زیــادی از مــدارس
در اســتان کردســتان فرســوده هســتند و بــه همیــن دلیــل نیــاز
اســت کــه اعتبــارات حــوزه مقــاوم ســازی مــدارس در اســتان
افزایــش یابــد تــا دیگــر شــاهد بــروز حــوادث این چنیــن در اســتان
نباشــیم.
پــس از انتشــار ایــن خبــر بــه دلیــل ضعــف در اطــاع رســانی
دقیــق در ایــن خصــوص شــایعات بســیاری در دنیــای مجــازی و
رســانه هــای خــارج از کشــور در خصــوص علــل فــوت ایــن دانش
آمــوز دســت بــه دســت شــد کــه قلــب خانــواه ایــن کــودک را
بیــش از خبــر فــوت دخترشــان آزرد.
دســتور دادســتان ســنندج بــه پزشــکی قانونــی
بــرای بررســی ادعــای تعــرض بــه دنیــا ویســی
بالفاصلــه پــس ازایــن شــایعات دادســتان ســنندج بــه پزشــکی
قانونــی دســتور داد ادعــای تعــرض بــه دنیــا ویســی را بررســی کند
و در همیــن زمینــه دادســتان ســنندج بیــان کــرد :بــا توجــه بــه این
ادعــا ،بــه پزشــکی قانونــی دســتور دادم بررســی و معاینــات الزم
بــرای تأییــد یــا رد ایــن ادعــا را انجــام دهــد امــا تــا ایــن لحظــه
هنــوز نظریــه پزشــکی قانونــی اعــام نشــده اســت اما بــه محض
وصــول گــزارش ،بــه اطــاع مــردم خواهــد رســید.
اکبــر جوهــری افــزود :ایــن حادثــه در قبــل از ظهــر روز دوشــنبه
هفتــه گذشــته بــر اثــر فــرو ریختــن دیــوار مدرســه قدیمــی در
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
ایــن حادثــه و مســببین آن صــادر شــده اســت.
وی ادامــه داد :از مــردم بــا محبــت اســتان مــی خواهــم کــه تــا
پــس از وصــول نظریــه قطعــی پزشــکی قانونــی و تشــخیص علت
مــرگ اعــام نتیجــه بررســی هــا بــر احساســات خــود غلبــه کنند.
مــردم هیــچ نگرانــی نداشــته باشــند مــا همــه دســتورات الزم را
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پای اطالع رسانی صحیح می لنگد

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
هــا جــز التهــاب ،کاری از پیــش نمــی بــرد و از خبرگــزاری هــا و
شــبکه هــای اســتانی درخواســت مــی کنــم اوال تــا روشــن شــدن
قضیــه فعــا خبــر رســانی نکننــد و متعاقبــا پــس از بررســی هــا،
علــت مــرگ را بــه اطــاع مــردم اســتان مــی رســانیم.
جوهــری همچنیــن بــا بیــان اینکــه در فضاســازی هــای اخیــر
بحــث را بــه تهمــت کشــانده انــد ،گفــت :فعــا نتیجــه بررســی
هــا مشــخص نشــده اســت و هنــوز پزشــکی قانونــی نظریــه خــود
را ارائــه نکــرده اســت.
وی اظهارداشــت :دســتگاه قضایــی بــدون کوچکتریــن تاثیــر
از فضاســازی هــا کار خــود را بــر اســاس بازســازی صحنــه،
مســتندهای قانونــی و نظریــه پزشــکی قانونــی انجــام مــی دهــد
و انشــااهلل علــت مــرگ را مشــخص مــی کنیــم.
شــایعه تجــاوز و یــا قتــل دانــش آمــوز دختــر
روســتای گرمــاش کــذب اســت
در همیــن زمینــه نماینــده مــردم شهرســتان هــای ســنندج،
دیوانــدره و کامیــاران در مجلــس شــورای اســامی نیــز بیــان کرد:
هرگونــه شــایعه تجــاوز و یــا قتــل دانــش آمــوز دختــر روســتای
گرمــاش را بــه شــدت تکذیــب مــی کنــم.
ســید احســن علــوی در رابطــه بــا فــوت دنیــا ویســی ،دانــش آمــوز
دبســتان ظفــر روســتای گرمــاش ســنندج یــادآور شــد :شــواهد
حاکــی از آن اســت کــه زمــان ســاخت مدرســه روســتای گرمــاش
بــه قبــل از پیــروزی انقــاب اســامی بــر مــی گــردد و بســیار
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
کــه متاســفانه دیــوار مســتهلک و فرســوده مدرســه روی ســرش
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
هیچگونــه شــواهدی دال بــر صحــت ایــن موضــوع را نیافتیــم.

نماینــده مــردم شهرســتان هــای ســنندج ،دیوانــدره و کامیــاران
در مجلــس شــورای اســامی در ادامــه گفــت :اســتان کردســتان
همــواره جایــگاه و خاســتگاه انســان هــای عالــم و پــاک بــوده
اســت و اینگونــه شــایعات در مــرام و مســلک هیــچ کــردی جایــی
نــدارد.
دنیــا ویســی کــودک گرماشــی کــه امــروزه ســوژه شــماری از
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.
مــرگ دنیــا ناشــی از فــرو ریــزی دیــوار کهنــه و
فرســوده مدرســه گرمــاش بــود
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 اعــام 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
فرســوده مدرســه اطمینــان داریــم و اینکــه شــماری از افــراد بــه
مســایل دیگــر و غیــر واقعــی در فضــای مجــازی دامــن  زده و مــی
زننــد جــای تاســف دارد.
عمــوی دنیــا در تشــریح ماجــرا گفــت :دیــوار حیــاط مدرســه
گرمــاش از ســال هــا قبــل شــکاف برداشــته و بچــه هــا از درون
ایــن شــکاف دیــوار تــردد مــی کردنــد.
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
بــرای آوردن تــوپ بــه بیــرون مــی جهــد و در حیــن برگشــت
کــه دســت بــه دیــوار مخروبــه مــی گیــرد ،دیــوار بــر روی جســم
نحیــف کودکــی دنیــا آوار مــی شــود.
وی بــا اعــام اینکــه مــرگ دنیــا تنهــا ناشــی از تخریــب دیــوار
مدرســه اســت و اینکــه شــماری از افــراد دایــه مهربــان تــر از مــادر
بــرای دنیــا شــده انــد جــای افســوس دارد ،در خصــوص انتشــار
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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
دهــه از عمــرش مــی گــذرد ،هشــدار داده انــد .نامــه نوشــته
انــد ،امــا گــوش کســی بدهکارشــان نبــود .مــی گفتنــد پــول
نداریــم .ایــن هــا حــرف هایــی اســت کــه دایــی دنیــا بــر
زبــان مــی آورد :دیــوار قبــا تــرک برداشــته بــود .ایــن دیــوار
بــه دستشــویی در گوشــه مدرســه منتهــی مــی شــود .مــردم
روســتا همیشــه نگــران همیــن تــرک بودنــد .مبــادا ســاختمان
روی ســر بچــه هــا آوار شــود .آمــوزش و پــرورش مــی گفــت
بودجــه نداریــم و آخــرش همیــن دیــوار تــرک خــورده دنیایمــان
را گرفــت .بــه کســی هــم اجــازه تخریــب دیــوار را نــداده بودنــد
تــا ایــن بــا ســرمان نیایــد .دنیــا امســال تــازه رفتــه بــود
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
روســتا صــدا از گلویــش بیــرون نمــی آیــد :فاصلــه خانــه پــدر
دنیــا تــا مدرســه بیشــتر از  ۱۰۰متــر 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
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بــود و بچــه هــا تــوی حیــاط بــازی مــی کردنــد کــه دنیــا بــرای
کمــک بــه مــادرش بــه خانــه برگشــت .در روســتای مــا آب
لولــه کشــی هســت ،امــا در روز  ۲۰دقیقــه تــا نیــم ســاعت
بیشــتر وصــل نیســت و مــردم بــرای بقیــه روز از چشــمه ای
کــه در نزدیکــی مدرســه اســت ،اســتفاده مــی کننــد .دنیــا بــه
خانــه کــه برگشــت همــراه مــادرش بــه چشــمه رفتنــد و ظــرف
هــا را پــر آب کردنــد و بــه خانــه بردنــد .بعــد دنیــا دوبــاره بــه
مدرســه برگشــت.
دایــی دنیــا ادامــه مــی دهــد :او و بچــه هــا ســرگرم تــوپ بــازی
بودنــد کــه آن حادثــه رخ داد .روز دوشــنبه ســاعت  ۱۱:۳۰بــود.
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
رســاندند و پیکــر نیمــه جــان دنیــا را از زیــرآوار بیــرون کشــیدند.
ســپس بــا ماشــین خانــم معلــم او را تــا نزدیکــی ســنندج بردنــد
کــه در بیــن مســیر آمبوالنــس رســید .او را بــه بیمارســتان بــرد ،اما
خواهــرزاده ام دوام نیــاورد و جانــش را از دســت داد.
او همیــن طــور بــا بغــض ادامــه مــی دهــد« :دنیــا دختــر بــزرگ
خواهــرم بــود .او یــک بــرادر چهــار ســاله دارد کــه حــاال مــدام
ســراغ خواهــرش را مــی گیــرد .پــدر و مــادر دنیــا نمــی داننــد
چطــور بــه او بگوینــد خواهــرش دیگــر برنمــی گــردد».
ضعــف اطــاع رســانی صحیــح و دقیــق در کردســتان مشــهود
اســت
مســئولیت اجتماعــی و مطالبــه گــری رســانه هــا از پایــه
هــای توســعه همــه جانبــه جوامــع امــروزی اســت ولــی در
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اســتان کردســتان ایــن وظیفــه و نقــش بــا موانعــی مواجــه
اســت کــه تغییــر نــگاه و توجــه بــه اجــرای مســئولیت هــا
از ســوی اهالــی رســانه مــی توانــد در بــرون رفــت از ایــن
وضعیــت موثــر باشــد.
رســانه هــا بــرای اینکــه بتواننــد بــه وظایــف و مســئولیت
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
وظایــف ،موجــب مــی شــود روش هــای غلــط بــرای تحقــق
خواســته هــا و مطالبــات جایگزیــن شــود و در مجمــوع بــه نظــر
مــی رســد رســانه هــای اســتان آن گونــه کــه انتظــار مــی
رود نتوانســته انــد تاثیرگــذار باشــند یــا بــه مســئولیت هــای
اجتماعــی خــود عمــل کننــد.
اگــر در قضیــه مــرگ دانــش آمــوز کردســتانی خبرگــزاری و
نشــریات محلــی اســتان کردســتان از روز اول بــه درســتی کار
اطــاع رســانی را انجــام داده بودنــد شــاید دیگــر ایــن شــایعات
نادرســت در خصــوص علــل فــوت دنیــا ویســی در دنیــای مجازی
بــه راه انداختــه نمــی شــد و قلــب جریحــه دار خانــواده دنیــا بیــش
از ایــن آزرده نمــی شــد.
البتــه نکتــه مهمتــر در ایــن ماجــررا بــار دیگــر ضعــف در اطــاع
رســانی در اســتان کردســتان بــود و متاســفانه ایــن ضعــف در
اطــاع رســانی باعــث شــد تــا شــبکه هــای اجتماعــی و حتــی
رســانه هــای ضــد انقــاب ورود پیــدا کــرده و بــازار شــایعه داغ داغ
شــود کــه البتــه هماننــد ایــن وضعیــت در حــوادث و اتفاقاتــی دیگر
نیــز دارای ســابقه اســت.
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شکارچی مهمان در دام شکارچی میزبان

سفری پرچالش برای صید شاهین

خوزســتان بــه میهمــان نوازی شــهره
امل درویش
اســت امــا ایــن رســم بــرای میهمانــان
آســمان مــاه مهــر ،صــدق نمــی کنــد.
هــر ســاله آســمان خوزســتان از شــروع فصــل مــاه مهــر
تــا اســفند ،میزبــان میهمانــان بــا ارزشــی اســت کــه از
عرضهــای شــمالی بــه حاشــیه شــهرهای جنوبــی و
ســاحلی کشــور مهاجــرت میکننــد؛ در حالــی کــه از
کمیــن صیــادان بیخبرنــد .فصلــی کــه بــه فصــل بازگیــری
مشــهور اســت.

یکــی از صیادانــی کــه بــه اســتخدام گرفتــه ،بــه او خبــر داده کــه
سفارشــش حاضــر شــده و آمــاده انتقــال اســت .بــرای رفتــن بــه
روســتایی در نزدیکــی هندیجــان آمــاده میشــویم .اســم روســتا
را بــه مــن نمیگویــد ،امــا اجــازه داده او را در ایــن ســفر همراهــی
کنــم« .جابــر» پرندههــا را خــوب میشناســد .او انــواع پرندههــای
شــکاری را بــا آشــنایی کامــل و جزئیــات دقیــق توصیــف میکنــد؛
حرفــه موروثــی پدربزرگــش ،عموهایــش ،پــدرش و حــاال او.
جابــر تنهــا یکــی از هــزاران واســطه در سرتاســر خوزســتان اســت
ـازان کشــورهای حاشــیه خلیــج
کــه بــه واســط ِه ســفارش قوشبـ ِ
فــارس بــه صیــد و صیــادی غیــر قانونــی گونههــای شــکاری
محبــوب در بیــن آنــان مشــغول اســت زیــرا بزرگتریــن تفریــح
گیــری
افــراد پولــدار کشــورهای ایــن حــوزه ،شــکار و جفت
ِ
گونههــای مختلــف پرنــدگان شــکاری اســت.
فرودگا ِه پرندگان شکاری
قــوش بــازی بیشــتر در مناطق عــرب نشــین و اقــوام خاصــی رایج
اســت .مســیر رامشــیر ،رامهرمــز ،ماهشــهر ،اطــراف اهــواز ،آبــادان،
امیدیــه و خرمشــهر اصطالحـ ًا فــرودگاه پرنــدگان شــکاری گــران
قیمتــی اســت کــه ارزششــان از یــک میلیــون تومــان شــروع
میشــود و تــا  ۱۷۰الــی  ۱۸۰میلیــون تومــان میرســد .البتــه
جابــر میگویــد واســطه بیــش از ایــن مبالــغ پرنــده شــکاری را بــه
شــیوخ عــرب میفروشــد .ایــن قیمتــی اســت کــه بــرای معاملــه
بــا صیــادان عــرف شــده اســت .پرنــده شــکاری بــاز و شــاهین کــه
بــه «باالبــان» شــهره اســت و «بحــری» بیشــترین ســفارش و

باالتریــن قیمــت را دارنــد.
ســود بــاالی داللــی پرنــدگان شــکاری ،طــی کــردن کیلومترهــا
مســیر بــه بیابانهــای اطــراف خوزســتان و بــه جــان خریــدن
خطــرات ســفر را بــرای جابــر توجیــه میکنــد.
انواع پرندگان شکاری
خــط اتــوی شــلوار و پیراهنــش بیشــتر بــه کارمنــدان بانــک
شــباهت دارد تــا دالل و شــکارچی ،بــرای همیــن کمتــر جلــب
توجــه میکنــد .بیشــتر دوســت دارد اطالعاتــش راجــع بــه
پرنــدگان شــکاری را بــه رخ بکشــد؛« ســه نمونــه پرنــده شــکاری
داریــم .اصلیهــا صیــ ِد مــا هســتند .مثــل «بــاز» کــه در ایــران
خیلــی معاملــه نمیشــه ،چیــن اونــا رو خریــداری میکنــه.
کشــورهای عربــی برایشــان ریســک نمیکننــد چــون بــاز بــا یک
پــا شــکار میکنــه و احتمــال مصــدوم شــدنش زیــاده ،ارتفــاع هــم
زیــاد نمیگیــره و فقــط یــک نــوع خــاص شــکار میکنــه .تربیــت
پذیــر و پایبنــد بــه مربـیاش نیســت و احتمــال فــرار کردنــش هم
زیــاده .نــوع دوم «چــرخ» ،عربهــا بهــش میگــن «طیر» .نوع ســوم
«شــاهین» و بیــن عربهــا بــه «بحــری» معروفــه چــون بیشــتر
دوســت داره شــکارش اطــراف آب و خلیــج فــارس باشــه ،بحــری
وحشــیه .تــوی تــاالب مرغابــی شــکار مــی کنــه و ســرعتش توی
شــیرجه زدن فوقالعــاده باالســت ،ســرعتش بــه ۲۲۰کیلومتــر بــر
ســاعت هــم ممکنــه برســه».
جابــر بــا چنــان ســرعتی در جــاده رانندگــی میکنــد و ســبقت
میگیــرد کــه بیشــتر بــه حفــظ جانــم فکــر میکنــم تــا توجــه
بــه حرفهایــش ،خــدا را شــکر کــه ضبطشــان کــردم «حواســتو
بــده بــه مــن ،اتفاقــی نمیافتــه .مــن راننــده رالــیام» و ادامــه
میدهــد «:شــاهین موســمی یــا همــون فصلــی  ،خریــد و فــروش
ـت بــاال
میشــه و پرهــاش شــکننده ســت کســی زیــاد بــرای قیمـ ِ
زدن ریســک نمیکنــه .االن بهتریــن بحــری هــم نهایــت ٤۰
میلیــون تومــن از صیــاد میخــری و بــه دالل میفروشــی؛ زیــاد
ـن».
ســود نــداره قیمتــش معیـ ِ
جهانی شاهین
شهرت
ِ
همزمــان بــرای صحــت اطالعــات آمــاری جابــر در اینترنــت
جســتجو میکــردم و بــا تیتــر شــگفتی راجــع بــه ایــن پرنــده

ارزشــمند روبــرو شــدم .در ســایتی نوشــته اســت «پرنــده شــاهین
در زمــان انجــام شــیرجه شــکار ،خــود را بــه ارتفــاع باالیی رســانده
و ســپس بــا ســرعتی نزدیــک بــه  ٣٨٩کیلومتــر بــر ســاعت
بــه ســوی شــکار حملــه میکنــد .ســرعتی باالتــر از حداکثــر
ســرعت «یوزپلنــگ» و بیشــتر از ســرعت خــودروی «جاگــوار» و
وان مــک الرن » .ایــن پرنــده بــه ســریعترین پرنــده و
« فرمــول ِ
حتــی ســریعترین جانــدار جهــان تبدیــل شــده و تابــه حــال هیــچ
ـان شــیرجه زدن
پرنــدهای نتوانســته رکــورد ســرعت شــاهین زمـ ِ
بــرای شــکار را بشــکند».
بعــد از شــناخت بیشــترم از ایــن پرنــده شــگفتآور ،اشــتیاقم بــرای
هــر چــه زودتــر از نزدیــک دیدنــش بــر ترســم از ســرعت بــاالی
خــودرو غلبــه میکــرد .بعــد از ســه ســاعت رانندگــی ســامت بــه
مقصــد رســیدیم و معاملــه انجــام میگیــرد .جابــر از صی ـ ِد صیــاد
رضایــت نــدارد؛ گویــا بحــری  ۱۵اینــچ از کتــف تــا دم قیمتــش
متغیــر اســت امــا طــول و عــرض یــک اینــچ زیــاد قیمــت نــدارد؛
ـرض شــاهین مهــم تــر اســت .شــکا ِر صیــاد بــاب
گویــا معمــو ًال عـ ِ
دل جابــر نیســت امــا اینکــه چــه صیــدی نصیــب صیــاد شــود هم
شانســی اســت .هــر بــار بــه ایــن منطقــه میآیــد ،حتــی اگــر
مدتهــا منتظــر بمانــد ،دســت خالــی برنمیگــردد ،میگویــد بــه
شــکار پرنــدگان شــکاری عالقــه دارم.
ترفندهای معمول بازگیری
انــواع ترفندهــای شــکار پرنــدگان شــکاری را کــه از  ۱۷ســالگی
بــا جزئیــات و مهــارت خاصــی از پــدر و عموهایــش یــاد گرفتــه
تعریــف میکنــد :روشهــای صیــدی کــه معمــو ًال رایــج اســت ،بــه
دو نــوع «کوخــه» و «شــناطه» معــروف اســت .در روش کوخــه،
صیــاد گودالــی بــه انــدازه خــودش حفــر میکنــد بــه همــراه
آذوغــه و بــه انــدازه محــل اســتراحتش؛ گــودال را اســتتار میکنــد
و دیــده بانــی شــروع میشــود .یــک پرنــده شــکاری ،معمــو ًال
قرقــی و یــک کبوتــر ،تــور و یــک مشــت پــر ســیاه بلنــد بــه همراه
دارد .پرهــا را بــه قرقــی میبنــدد و بــا  ٦تــا  ١٠متــر فاصلــه بــه
هــوا میپرانــد و کبوتــر را بــه زمیــن میــخ میکنــد .قرقــی در هــوا
ـکاری مــورد نظــر ،طعمــه را
تــاب میخــورد تــا اینکــه پرنــده شـ ِ
از دور میبینــد .بــه خیــال خــودش میخواهــد زرنگــی کنــد و
طعمــه قرقــی را از چنگــش در بیــاورد .قرقــی بــه محــض دیــدن
پرنــده شــکاری جیــغ میزنــد ،صیــاد قرقــی را پاییــن مـیآورد تــا
پرنــده کبوتــر را ببینــد ،پرنــده بــه ســمت کبوتــر شــیرجه میزنــد و
بــا گرفتــن طعمـهاش ،خــود طعمــه صیــاد میشــود .چــون صیــاد
در همــان زمــان تــور را بــه رویــش برمیگردانــد.
صیادی با شناطه
روش دیگــری مشــهور بــه شــناطه کــه پاپیــون ماننــد و پروانــه ای
شــکل اســت و از زیــرش دو نــخ بلنــد بــه طرفیــن میزننــد و در
بــال کبوتــر مانن ـ ِد جلیقــه قــرار میگیــرد کــه مانــع بــال زدنــش
نشــود .پشــت پاپیــون نخهایــی مثــل گــر ِه بــاز تعبیــه میشــود
و بــه پــای کبوتــر وزنــه ســربی میبندنــد و همراهشــان روی
موتورســیکلت آن را میچرخاننــد.
جابــر در رانــدن موتورســیکلت هــم مهــارت خاصــی دارد ،امــا کمی
بــرای دیــده نشــدن دلهــره دارد؛ چــون روســتائیان بــه محــض
دیــدن ممکــن اســت بــه محیطبانــان گــزارش دهنــد و یــا خــود
مانــع شــوند .باالخــره پرنــده شــکاری ،کبوتــر را میبینــد .جابــر،
کبوتــر را رهــا میکنــد بــه امیــد ایــن کــه پرنــده شــکارچی ،کبوتر
را ببینــد .کبوتــر بــر اثــر ســنگینی وزنــه ســربی دور پایــش روی
زمیــن میافتــد .پاهــای پرنــده شــکاری بــه محــض شــکار
صیــدش تــوی گــره بــاز گیــر میکنــد .هــر چــه میخواهــد اوج
بگیــرد در اثــر وزنــه پــای کبوتــر و نخهــا نمیتوانــد .در ارتفــاع
کــم آن قــدر بــال میزنــد تــا خســته میشــود باالخــره روی
زمیــن و در دام افتــاد .ایــن روش بــرای جابــر جذابیــت بیشــتری
نســبت بــه روش کوخــه دارد .از طرفــی کوخــه بــا اولیــن بارندگــی
دچــار آبگرفتگــی شــده و خــراب میشــود .بعــد از بارندگــی
پرندههــای مهاجــر کمتــر در دســترس هســتند ولــی مهاجــرت
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پرنــدگان جوانتــر ادامــه دارد .صیــا ِد محلــی ،وجهــی را کــه توافــق
کــرده میگیــرد و مــیرود ،امــا بــه محــض دور شــدنش جابــر
ـین خــودش میگویــد« :خریــدار بایــد زرنــگ
بــا رنــدی و تحسـ ِ
باشــه؛ صیــد رو زیــر قیمــت بــرداره کــه از دو طــرف ســود کنــه».
امــا همیشــه دالل ســود بیشــتری میکنــد ،چــون صیــادان خــود
قــادر بــه فــروش نیســتند.
مسیرهای حمل و نقل پرندگان شکاری
در بیابانهــای اطــراف شــهر پرندههــای شــکاری همــه جــا
هســتند و تنهــا نوعشــان فــرق میکنــد .قیمتهــا متفــاوت اســت؛
بــه خصــوص بــرای چــرخ و باالبــان .چــرخ طــول و عرضــش مهم
اســت .از بــرج  ٦تــا  ١۲جابــر و دیگــر دالالن حــدود چهــار مــاه
وقــت بــرای صیــد ،خریــداری و فروشــش دارنــد تــا صیــد را بــرای
حمــل و نقــل بــه کشــورهای خلیــج فــارس بفرســتند و شــیوخ
عــرب بــا تربیــت پرنــدگان شــکاری بــه تفریــح و شــکار بپردازنــد.
صیادهــا از همــه جــای ایــران بــا هــم در ارتباطنــد و از قیمتهــا
اطــاع دارنــد .صیــد هــر کجــا ممکــن اســت باشــد .بعــد از صیــد
و تحویــل بــه دالل ،لنجهایــی کــه دالالن ســراغ دارنــد از آبــادان
و خرمشــهر و بیشــتر از بنــدر گنــاوه ،هندیجــان و دیلــم کار حمل و
ـی پرنــدگان شــکاری را انجــام میدهنــد .یکــی از
نقـ ِ
ـل غیرقانونـ ِ
لنــج دارهــا میگویــد :از طریــق رفــت و آمدهــای «خلیــج فــارس»
اســت کــه مشــتریها پیــدا میشــوند.
قوش بازان چه کسانی هستند؟
جابــر دوســت دارد پرنــده شــکاری داشــته باشــد ،میگویــد:
متأســفانه در کشــور ایــران مــا نمیتوانیــم پرنــده را پیــش خودمان
نــگاه داریــم؛ چــون پرنــده شــکاری را فقــط بــرای شــکا ِر یــک
نــوع پرنــده میشــود تربیــت کــرد .ایــن پرنــده «آهوبــره» نــام دارد
و در کشــور مــا رو بــه انقــراض اســت .در کشــورهای خلیــج فارس
چــون آهوبــره را در جاهــای دیگــر شــکار میکننــد و نمیتواننــد
بــرای شــکار آهوبــره بــه ایــران ســفر کننــد منعــی ندارنــد.
لــذت شــکار و تربیــت پرنــده شــکاری باعــث ایــن صیــد میشــود.
قوشبــازان ،پرنــدگان شــکارچی را تربیــت میکننــد و در بیابــان
رهــا کــرده ،آنقــدر در بیابــان بــا خــودرو بــه دنبــال شــکار میافتنــد
تــا پرنــده شــکارچی آن را بــه چنــگ بیــاورد .پرنــده شــکارچی بعــد
از شــکار صیــدش برنمیگــردد .بعــد از ردیابــی توســط صاحبــش
پیــدا شــده و بــا دیدنــش از او فــرار نمیکنــد ،ایــن نکتــه تربیــت
شــدنش اســت.
تربیــت پرنــده شــکاری ،حرفــه پردرآمــدی اســت .جابــر ادعــا
میکنــد :شــیوخ قطــر بــه دفعــات بــرای تشــخیص و نگهــداری و
تربیــت پرندههایشــان بــا شــرایطی چــون اقامــت ،خانــه و امکانات
رفاهــی کامــل بــا حقــوق چشــمگیری بــه او پیشــنهاد داده بودنــد.
شــریک موفرفــری جابــر آدم آب زیرکاهــی اســت .البتــه ایــن را
جابــر میگویــد .لباسهایــش هــم شــبیه بــه صخرهنــوردان
اســت .او کــم حــرف و دائمـ ًا چهــرهاش عبــوس اســت ،امــا گاهــی
بــه نــکات خوبــی اشــاره میکنــد .میگویــد « :پرنــده رو اگــه
تونســتی خــوب بفروشــی کــه هیچــی ،امــا اگــه خونگــی شــد و
یــک ســال پیشــت مونــد دیگــه فــروش نمیــره چــون پرنــده
شــکاری بایــد وحشــی باشــه و زیــر دســت مربــی خــودش فقــط
تربیــت بشــه نبایــد بــه اشــخاص خونــه عــادت کنــه».
«ســجاد» خــودش عاشــق شــکار نوعــی چــرخ اســت بــه اســم
«ســنجاری» کــه اصــل و نســب عراقــی دارد ،کمیــاب اســت
و حــدود یــک میلیــارد تومــان قیمــت دارد .میگویــد :چــرخ و
«ادهــم» از همیــن خانــواده هســتند .بیشــتر چــرخ خریــد و فروش
میشــود .در آبــادان و خرمشــهر بــه دلیــل نزدیکــی بــه عــراق
میتــوان صیــدش کــرد .در عــراق بــرای جفتگیــری و تکثیــر
مــورد عالقــه قوشبــازان اســت .نــوع دیگــری هــم هســت کــه
ـرخ ســفید» اســت کــه بــه
ـرخ ســبز» بــا «چـ ِ
تلفیــق دو گونــه «چـ ِ
دلیــل وحشــیتر بودنــش نســبت بــه شــاهین در حــوزه خلیــج،
قیمــت باالیــی دارد« .پیــش مــا قیمتی نــداره چــون اصالــت پرنده
ـاهین یــا چــرخ معلــوم نیســت».
بایــد حفــظ بشــه ،شـ ِ
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لزوم آشتی با محیط زیست
آقاشــیرمحمدی در صحبــت هایــش مــدام از دریافــت گزارشهای
مردمــی گرفتــه از مالــکان زمینهــا و همیارهایــی میگویــد کــه به
دلیــل عالقهمنــدی بــه طبیعــت بــا دیــدن شــکارچی و تخریــب،
بــا دادن گــزارش بــه همــکاران محیطبــان  در سراســر اســتان و
اجــازه شــکار نــدادن بــه شــکارچیان بــه زاد و ولــد پرنــدگان مهاجر
و امنیتشــان در منطقــه کمــک زیــادی میکننــد .او مهمتریــن
ـگ
عامــل کاهــش تخلــف و شــکار غیرقانونــی را گســترش فرهنـ ِ
دوســتی بــا محیــط زیســت میدانــد.

شکارچیان مهاجر
سفرههای پهن شده دالالن برای
ِ
ســجاد بــه دلیــل نگهــداری پرنــده بــه دلیــل عالقــهاش بــه
پرنــدگان شــکاری تمــام پسانــداز ایــن چنــد ســالش را بــه بــاد
داده اســت .جابــر شــکایتی نــدارد تنهــا میگویــد« :دســت زیــاد
شــده ،صیــاد زیــاده .قبــل تــر یــک نفــر صیــاد بــود .توافقــی خرید
و فــروش میشــد .االن  ۲۰نفــر دنبــال یــک پرنــده ان».
دالالن بـرای پیشـی گرفتـن از رقیبان بایـد در روسـتاها تبلیغ
کننـد و خـرج یـک مـاه خانـواده صیـاد را بدهنـد ،کلـی پـول
خـرج کننـد و منتظـر بماننـدِ .زرگان ،چوئبـدهُ ،مالثانـی و
خَ سـرج روسـتاهایی هسـتند کـه جابـر و سـجاد زیـاد رفـت و
آمـد میکننـد.
ممنوعیت شکار پرندگان شکاری
صیــادان و دالالن تنهــا بــه ســود عایــدی از ســفارشدهندگان
قوشبــاز فکــر میکننــد ،امــا نمیداننــد دلیــل ایــن کــه
ســنگینترین مجــازات در بیــن تخلفــات شــکار و صیــد ،قاچــاق
پرنــدگان شــکاری اســت آســیب دیــدن محیــط زیســت اســت.
اینکــه چــرا بایــد بــا قاچــاق پرنــدگان شــکاری برخــورد کــرد
و محیطبانــان شــبانهروز در حــال گشــتزنی و برخــورد بــا
متخلفــان هســتند را فرمانــده یــگان اداره کل حفاظــت محیــط
زیســت اســتان خوزســتان ایــن گونــه بیــان میکنــد« :ایــن
نســل از پرنــدگان رو بــه انقــراض هســتند و در لیســت قرمــز
ســازمان ملــل قــرار دارنــد .جمعیــت آنــان رصــد شــده و
ســختگیریها اعمــال میشــود و اگــر مراقبــت نشــوند،
در ســالهای آینــده شــاهد یــک پرنــده دیگــر هــم از ایــن
پرنــدگان نخواهیــم بــود».
«حســن آقاشــیرمحمدی» میگویــد :از ســوی دیگــر جایــگاه
ارزش پرنــدگان شــکاری بــه دلیل نقشــی اســت که در اکوسیســتم
هــای پــر جمعیــت و
در حــذف گونههــا و تعدیــ 
ِ
لِ
جمعیــت گونه ِ
برقــرای تناســب بــازی میکننــد .پرندههــای شــکاری جمعیــت
مارهــا و جونــدگان را کنتــرل میکننــد و در ایــن زنجیــره غذایــی
هــر جــا مشــکلی پیــش بیایــد ،از جــای دیگــر مشــکل جدیتــری
ـت شــکار
ایجــاد میشــود .آقاشــیرمحمدی ،دلیــل دیگــر ممنوعیـ ِ
گیــری آنهــا بــا گونههــای
و قاچــاق پرنــدگان شــکاری را جفت
ِ
دیگــر عنــوان میکنــد و تأکیــد میکنــد« :بــه خطــر افتــادن
ســامت ژنتیکــی گونههــای اصیــل جــدی اســت».
ارتباط بیکاری روستائیان با افزایش صید
ایــن مســئول میگویــد :یکــی از دالیــل افزایــش روزافــزون
صیــد و صیــادی در فصــل مهاجــرت پرنــدگان شــکاری ،معضــل

بیــکاری در روستاهاســت .آقاشــیرمحمدی بــا اشــاره بــه گســترش
فعالیــت و کنتــرل دقیــق مبــارزه بــا شــکار و قاچــاق پرنــدگان
شــکاری میگویــد :شــکار ،شــکارچی و شــکاربان همیشــه
هســت ،امــا از ســال گذشــته تاکنــون بــا ارائــه ترفندهــای جدیــد
مبــارزه همهجانبــهای را بــا متخلفــان شــروع کــرده و واســطهها
و مســیرهای حمــل و نقــل را نیــز شناســایی کردهایــم کــه اگــر در
دامــگاه موفــق بــه برخــورد نشــدیم ،در مســیر بــا کمــک نیروهای
انتظامــی متخلفــان را بــه دام بیاندازیــم .البتــه بــازده ایــن کار
صددرصــد نیســت.
متناسب نبودن خطرات کا ِر محیطبانان با حقوق آنها
در ایــن بیــن بــرای ایجــاد امــکان تفریــح پرندهبــازان و ســود
عایــدی دالالن و صیــادان ،محیطبانــان بــا خطراتــی مواجــه
هســتند کــه نتیجــه آن درگیــری بــا شــکارچیان ،زخمــی و کشــته
شــدن اســت.
آقاشــیرمحمدی بــا بیــان ســختیهای کار شــبانهروزی محیطبانان
در اوج گرمــا و ســرما و بــا کمبــود امکانــات و ابــزار و نبــود
پشــتیبانیهای قانونــی از ارائــه بســته حمایتــی بــرای محیطبانــان
بــه مجلــس شــورای اســامی خبــر میدهــد و امیــدوار اســت
کــه تصویــب آن قطعــی شــود .او همچنیــن از نبــود تناســب بیــن
ســختیهای کار و حقــوق و مزایــای محیطبانــان انتقــاد میکنــد.
برخورد قاطعانه با شکارچیان متخلف
فرمانـده یـگان اداره کل حفاظـت محیـط زیسـت خوزسـتان تأکید
میکنـد :قـوه قضاییـه بـا شـناخت
خوبـی که از موضـوع شـکار غیرمجاز
پرنـدگان دارد ،برخـورد قاطعانـه و
احـکام خوبی نیـز در خصـوص حبس
شـکارچیان متخلـف صـادر کـرده
اسـت کـه میتـوان بـه تبصـره  ۲ماده
 ١٣قانـون شـکار و صیـد اشـاره کـرد.
طبـق ایـن قانـون ،هـر شـخصی کـه
مبـادرت بـه زندهگیـری ،شـکار ،حمـل
و نگهـداری ،خریـد و فـروش و قاچـاق
پرنـدگان شـکاری از قبیـل شـاهین،
بحـری ،باالبان و دلیجه کنـد ،عالوه بر
محکومیت بـه حداکثر مجـازات حبس
مقـرر در ایـن مـاده به مـدت  ٣سـال و
پرداخـت جـزای نقـدی از یـک میلیون
و  ٨۰۰هـزار تا ۲٠میلیـون ریال محکوم
میشـود.

سختیها و تبعات حفظ حیات وحش
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان بــا بیــان عملکــرد
ـری ســالی کــه
 ۸ماهــه اول ســال  ٩٦میگویــد :در فصــل بازگیـ ِ
گذشــت ضمــن تشــدید گشــت ،هماهنگــی و کنترلهــا پیــش از
آغــاز فصــل مهاجــرت ،حفاظــت اصولــی و پیشــگیری از شــکار
یــا زندهگیــری غیرمجــاز پرنــدگان بــا همــکاری یــگان حفاظــت
محیــط زیســت اســتان و شهرســتانهای تابعــه اســتان و ســایر
نیروهــای انتظامــی ،مراجــع اطالعاتــی و قضایــی و جوامــع محلی
و دوســتداران محیــط زیســت تعــداد  ٤٤٨نفــر متخلــف دســتگیر و
تعــداد  ۱۱٠بــاب کوخــه و محمیــه تخریــب شــد.
«احمدرضــا الهیجــان زاده» همچنیــن میافزایــد :از متخلفــان
تعــداد  ۷۸٠پرنــده از انــواع گونههــا ١۵ ،پســتاندار ،ســه قطعــه از
خزنــدگان بــه همــراه  ١٦قبضــه اســلحه غیرمجــاز و  ٨٤قبضــه
اســلحه مجــاز و  ۸٨۲مــورد ادوات و وســایل کشــف و توقیــف شــد.
او از دســتگیری  ١٣متخلــف در حیــن شــکار غیرمجــاز ،تیمــار و
رهــا ســازی تعــداد « ١٠۵بهلــه» پرنــده شــکاری در طبیعــت
اســتان خبــر داد.
مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت خوزســتان اظهــار میکنــد:
میــزان آســیب بــه محیــط زیســت  ٦۵میلیــارد و  ۵۰۰میلیــون
ریــال تخمیــن زده شــد کــه تاکنــون فقــط یــک میلیــارد ریــال
آن وصــول شــده اســت .او همچنیــن پیشــرفت چشــمگیر
مبــارزه بــا قاچــاق پرنــدگان شــکاری را بــا مشــارکت بــاالی
عوامــل نامبــرده بــرای حفــظ حیــات وحــش و تنــوع زیســت
محیطــی را در مقایســه آمــار ســالهای قبــل نســبت بــه
ســال جدیــد موثــر دانســت و آمادگــی کامــل نیروهــای یــگان
حفاظــت محیــط زیســت بــرای ســال جــاری و اقــدام و عمــل
در مقابــل وصــول هــر گونــه پیــام و مشــاهده متخلفــان و
مــوارد مشــکوک را از طریــق شــماره اداره کل حفاظــت محیــط
زیســت اســتان اعــام کــرد.
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.

روزگار دفـاع مقـدس صحنـه خلـق زیباییهـای بسـیاری اسـت .صحنههایی بدیع کـه ترکیب
آبوآتـش و حماسـه از آن تابلویـی همیشـه ماندگار در تاریخ سـاخته اسـت.
ترویـج فرهنـگ کتاب و کتابخوانی یکی از موضوعات بسـیار مهمی اسـت که بـه عنوان یکی
از ضروریات و پیشنیازهای توسـعه و پیشـرفت در هر جامعه محسـوب میشود.
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 ایرانیهـا وجـود دارد؛ حضوری کـه این کتـاب را تبدیل به
اَبَر کتابی در دنیای زبان فارسـی و کتابی همیشـه حاضـر در اکثر خانههای فارسـیزبانان کرده
است.
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محمدحسین
نیکوپور

نمایشگاه طراحی گرافیک «سرو نقره
ای» در شیراز برگزار خواهد شد.
«سـرو نقـره ای» از معتبرتریـن
رویدادهـای طراحـی گرافیـک ایـران
اسـت کـه طـی  ۵دوره برگـزاری
همـواره یکـی از فعالیـت هـای کالن
انجمـن صنفـی طراحـان گرافیـک
ایـران بـه شـمار مـی رود.

بــا توجه بــه اینکــه چنــدی پیــش معــاون هنــری اداره کل فرهنگ
و ارشــاد اســامی 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.
وی کــه برگزیــده دوره هــای ســوم و چهــارم ســرو نقــره ای بــه
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
انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک ایــران کــه یــک NGO
محســوب مــی شــود ،اســت.
دیریــن درخصــوص اینکــه آیــا در جریــان برپایــی ایــن رویــداد
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«سرو نقره ای»برافراشته می شود

تاریخ قطعی ازسوی دبیرخانه اعالم نشد
گرافیــک محــور اســت ،اعــام کــرد :مــا را بــرای هیــچ چیــز در
جریــان قــرار نمــی دهنــد و مــا فقــط بیــل و کلنــگ مــی زنیــم و
طــراح گرافیــک کــه نیســتیم!
وی بــا بیــان اینکــه  ۵دوره برگــزاری دوســاالنه ســرو نقــره ای
توســط انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک ایــران بــوده اســت،
عنــوان کــرد :ســرو نقــره همــواره توســط انجمــن برگــزار شــده و
فقــط یــک دوره بــا همــکاری وزارت فرهنــگ و ارشــاد برپــا شــد.
دیریــن تصریــح کــرد :ســرو نقــره ای رویــدادی خیلــی مســتقل
اســت مگــر اینکــه انجمــن توافقــی کــرده باشــد تــا بــا همــکاری
فرهنــگ و ارشــاد نمایشــگاه آثــار آن در شــیراز برگــزار شــود.
وی بــا ایــن حــال اعــام کــرد :حامــی اصلــی ســرو نقــره ای
انجمــن« ،ایکو-دی»(ســازمان جهانــی طراحــی حرفـهای) اســت.
از ســویی در تمــاس بــا دبیرخانــه انجمن صنفــی طراحــان گرافیک
ایــران جویــای برگــزاری ایــن دوســاالنه در شــیراز شــد کــه
آنــان نیــز بــر ایــن موضــوع صحــه گذاشــته و اعــام 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
دوســاالنه ســرو نقــره ای اعضــای انجمــن صنفــی طراحــان
گرافیــک ایــران مــی تواننــد شــرکت کننــد.
هنوز نتوانستیم به توافق مالی برسیم
ایــن درحالیســت کــه معــاون هنــری فرهنــگ و ارشــاد اســامی

اســتان فــارس بــا بیــان اینکــه پیشــنهاد برگــزاری دوســاالنه ســرو
نقــره ای  ۴مــاه 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 اســامی اســتان فــارس ظــرف روزهای گذشــته
در تهــران پیرامــون ایــن رویــداد ،عنــوان کــرد :آنهــا موافــق
برگــزاری ســرونقره ای در فــارس هســتند ،امــا بخشــی کــه تفاهم
نامــه امضــا مــی شــده ،در ســال جــاری بســیار انــدک اســت
و تقریبــا بــا بودجــه  ۷۰تــا  ۸۰درصــدی داخــل اســتان بســته و
توســط شــهرداری ،اســتانداری و فرهنــگ و ارشــاد اســامی تامین
شــود.
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 نقــرهای» بزرگتریــن رویــداد طراحــان گرافیــک اســت کــه
ســال گذشــته همزمــان بــا  ۲۰ســالگی انجمــن طراحــان گرافیک
بــا گرامیداشــت مرتضــی ممیــز برگــزار شــد.
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سیده فاطمه
هالالت

روزگار دفــاع مقــدس صحنــه
خلــق زیباییهــای بســیاری اســت.
صحنههایــی بدیــع کــه ترکیــب
آبوآتــش و حماســه از آن تابلویــی
همیشــه مانــدگار در تاریــخ ســاخته
اســت.

بچــه شــط بــود و از همــان کودکــی قهرمــان .ســال  ۵۵بــا
پنــج مــدال طــا در رشــته ژیمناســتیک ،قهرمــان کشــور در
رده جوانــان شــد .امــا او بلنــد پــرواز تــر از ایــن بــود کــه بــه
قهرمانــی میــدان هــای ورزشــی اکتفــا کنــد .اســمش ناجــی
بــود و هدفــش در زندگــی همیــن انــدازه مقــدس.
ســال  ۵۸و تنهــا وقتــی کــه  ۱۹ســاله بــود بــا حکــم «محمــد
جهــان آرا» رفــت و ســپاه شــادگان را راه انــدازی کــرد .خیلــی
آنجــا نمانــد .یکــی از بچــه هــای شــادگان را تربیــت کــرد و
جــای خــود گذاشــت و بــه خرمشــهر برگشــت تــا بــاز هــم
کودکانــه هایــش را در کنــار شــط ،نهرهــا و مردمــی که هــر روز
بــا صــدای بلبــل خرمــا و جاشــوها عاشــقی مــی کننــد ،تکــرار
کنــد.
ناجــی شــرلی زاده ،رزمنــده و جانبــاز دوران دفــاع مقــدس
جــزو آن دســته افــرادی بــود کــه حماســه مانــدگار  ۴۵روزه
مقاومــت خرمشــهر را خلــق کــرد .کســی کــه اگرچــه جایــی
از او بــه بــا ایــن عنــوان یــاد نمــی شــود امــا در واقــع او جــزو
نخســتین غواصــان و گروه تجســس و شناســایی دفــاع مقدس
بــود .وقتــی کــه عملیــات شناســایی هنــوز ســازوکار و ســامان
نداشــت.
چنگ در جنگ
ســال  ۵۹و وقتــی ناجــی اهــل دره(منطقــه ای در خرمشــهر) ۲۰
ســاله شــد ورق ایــن شــهر هــم برگشــت .تحــرکات مــرزی و
خیلــی چیزهــای غیــر عــادی درون آرام امثــال ناجــی را متالطم
کــرد .ناجــی هنــوز شــهادت «موســی بختــور» و «عبــاس
فرحــان اســدی» اولیــن شــهدای دفــاع مقــدس را بــه خاطــر
دارد و معتقــد اســت جنــگ تحمیلــی نــه در  ۳۱شــهریور کــه
دو مــاه زودتــر و در  ۲۰تیــر مــاه بــا شــهادت ایــن دو شــهید،
آغازشــد.
ناجــی جــزو اولیــن هــای خــط مقاومــت بــود .اولیــن هایــی
کــه در شــروع یــورش عراقــی هــا ،شــب را زیــر ســقف آســمان
صبــح کــرد .تعریــف مــی کنــد :مــن از همــان اول مقاومــت
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
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وارد خرمشــهر شــدند بــه همــراه چهــار نفــر دیگــر در ســیل بند
خوابیــدم امــا مجروحیــت نگذاشــت بیشــتر از  ۱۰تیــر بــا بچــه
هــا در خرمشــهر مقاومــت کنــم.
 ۱۰تیــر مــاه  ۵۹عــراق مدرســه «دریابــد رســایی» کــه محــل
اســتراحت نیروهــای ایــران بــود را بــه تــوپ بســت و ناجــی
شــرلی زاده یکــی از بازمانــدگان آن شــب خونیــن اســت.
تعریــف مــی کنــد :اولیــن بــار کــه مجــروح شــدم  ۱۰تیــر 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
ناجــی را بــرای درمــان بــه بیمارســتان نفــت و از آنجــا بــه
شــادگان منتقــل مــی کننــد تــا از همــان جــا دفــاع را در

خرمشــهر پشــتیبانی کنــد.
مــی گویــد :در شــادگان بچــه هایــی کــه از دیگــر شــهرها
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  ۳۰۰تــا  ۳۵۰قبضــه موشــک
انــداز یــک کیلومتــری بــه نــام دارگــون بــود .ســاح 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.
ادامــه میدهــد :بعــد از ســقوط خرمشــهر جهــان آرا را دیــدم
و بــه وی پیشــنهاد دادم بــا توجــه بــه شــناختمان از منطقــه از
طریــق آب و راه ســپتیک هــای فاضــاب 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 ســاح 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
همــان جــا بــود کــه بعــد از بیــش از  ۴۵روز دوری بــاز هــم
رضــا دشــتی دوســت و همکالســی دبیرســتانش را دیــد .کســی
کــه بــرای آزاد ســازی خرمشــهر نقشــه ای مشــابه کشــیده بود
و بــا دو ســه نفــر دیگــر از  ۱۰روز قبــل در بهمنشــیر بــرای
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  :
رضــا را کــه دیــدم از مــن پرســید شــنیده ام مــی خواهــی از
رودخانــه رد شــوی .مــا االن  ۱۰روز اســت کــه داریــم بــرای
همیــن کار تمریــن مــی کنیــم اجــازه بــده تیم مــن ایــن تابوی
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وحشــت را بشــکند .شــما و گروهــت بعــد از ما
بــه منطقــه ســقوط کــرده نفــوذ کــن.
ناجــی هــم قبــول کــرد .و بــه همــراه حمیــد
قبطی(قبتــی) و رســول بحرالعلــوم ،گــروه
دیگــری تشــکیل داد و فقــط اجــازه گرفــت
شــب عملیــات بــه همــراه گــروه دشــتی کــه
شــامل محمــود ربیعــی و تقــی عزیزیــان
بــود در کنــار ســاحل باشــد تــا نحــوه کار و
محــل گــره زدن ســر طنابــی کــه قــرار بــود
بــه وســیله اش بــه آن ســوی رودخانــه و دل
دشــمن برونــد را ببنــد و بــرای انجــام عملیات
بعــدی بخاطــر بســپارد.
اولین شب خیس
او آن شــب را هنــوز بــه خاطــر دارد.
تعریــف مــی کنــد :اوایــل آذر بــود ،شــب بــه همــراه رضــا
و گروهــش بــه لــب ســاحل آمــدم .نقــاط را رضــا دشــتی از
قبــل شناســایی کــرده بــود .رضــا در «کــوت شــیخ» نقطــه
ای روبــه روی خیابــان چاســبی و بــازار صفــا را انتخــاب
کــرده بــود کــه بهتریــن نقطــه هــم بــود چــون از هرجــای
دیگــر قــرار بــود از رودخانــه رد شــویم در تیــر رس دیــد
بعثــی هــا قــرار مــی گرفتیــم و گــروه را مــی زدنــد.
ادامــه مــی دهــد :آن شــب یکــی از بچــه هــا بــه آب زد امــا
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

وجیهه
غالمحسینزاده

مجموعــه کتــاب  ۵جلــدی مهاجــران
تالشــی اســت بــرای یــادآوری ۴۶۴
شــهید فــاج عــه منــا کــه در ســکوت
دنیــا بــه فراموشــی ســپرده شــدهاند.

«حــاال بــه مــن کــه نــگاه کنیــد میبینیــد بعــد از بیســت و
چنــد ســال دوبــاره همــان منصــور شــدهام .همــه دوبــاره صدایــم
میکننــد منصــور .میخواهنــد یــادم نیفتــد بیســت و چنــد ســال
ابوفــؤاد بــودهام .نمیداننــد کــه همیــن بدتــر اســت .نمیداننــد
کــه مــن حتــی وقتــی هنــوز فــؤاد بــه دنیــا نیامــده بــود ،ابوفــؤاد
بــودم از بــس دلــم میرفــت بــرای پســر داشــتن .فــؤاد یعنــی دل.
تــوی آن بلبشــوی آبــادان کــه آتــش از زمیــن و آســمان میباریــد
دل همــه بــود .از
اســمش را گذاشــتیم دل .راســتی هــم دل بــودِ .
همــه بیشــتر دل مــن ».ایــن بخشــی از روایــت روزهــای پــدری
اســت کــه  ۳ســال اســت کارش شــده انتظــار بــرای شــنیدن
صــدای پســرش ،صدایــی کــه روزهایــی بــرای خــودش بروبیایــی
داشــت و هنــوز «اهلل اکبر»هــای بعــد از قــرآن خواندنهایــش
گــوش پــدر و مــادر را پــر کــرده اســت.
و حــاال ایــن پــدر و مــادر دلشــان بــرای ســنگ قبــری لــک زده
غــرق بوسـهاش کننــد «قبــول ،بقیــع جــای کمــی نیســت .قربــان
خاکــش! ولــی اگــر بــدن پســر از منــا برمیگشــت آبــادان ،یــک
جایــی بــود کــه عصرهــا قبــل از اینکــه بیایــم خانــه بــروم ســری
بزنــم .جایــی بــود کــه مهنــاز پنجشــنبهها یــک چیــزی بخــرد و
بــرود پیــش پســرش .حــاال کــه قســمتمان ایــن نشــد کــه پســر
جلــوی چشــممان دامــاد بشــود و بــا مــادر و خواهــرش برویــم
خان ـهاش ،اگــر برمیگشــت اق ـ ً
ا یــک جایــی داشــتیم برویــم».
فــؤاد مشــعلی یکــی از  ۵شــهید قرآنــی و  ۴۶۴شــهید فاجعــه منــا
اســت کــه ایــن تنهــا بخشــی از شــرح دوریاش بــود ،مهاجرانــی

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.
مــی گویــد :مقــداری طنــاب دور آرنجــم پیچیــده بــودم و بــا
جریــان آب بــه نقطــه مــورد نظــر نزدیــک مــی شــدم .هفــت
تــا هشــت متــر مانــده بــه محــل ،طنــاب ســنگین شــد و نمــی
توانســتم آن را بکشــم .یــک دســتم را پــارو کــردم و بــاز جلــو
رفتــم  .بــه نزدیکــی محــل کــه رســیدم خــودم را از تیــوپ
بیــرون انداختــم و باچنــد دســت شــنا خــودم را بــه دیوار ســاحل
رســاندم.
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
ســوی رودخانــه بــه ایــن ســو مــی رســاندند
تــا از بــازار صفــا خریــد کننــد .همــان جــا بین
دیــوار ســیل بنــد و شــریعه ،ترکــی بــود کــه
طنــاب را در آن تــرک جــا انداختــم و گــره زدم
و بعــدش بــه رضــا بــی ســیم زدم کــه کار
تمــام شــد مــن دیگــر برنمــی گــردم لبــاس و
ســاح برایــم بیاوریــد کــه مــن بــا شــما ادامه
مــی دهــم.
ناجــی هنــوز التهــاب آن شــب ســرد در
تنهایــی و در چنــد قدمــی دشــمن را بخاطــر
دارد .آن انتظــار خیــس دو ســاعته اش بــرای
رســیدن همرزمانــش کــه ســرمایش تــا مغــز
اســتخوان او را درگیــر کــرده بــود.
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 ســاح هــای
دشــمن مــی پــردازد کــه در آخریــن بــار کار بــه درگیــری بــا
نیــروی هــای دشــمن هــم مــی رســد.
امثــال ناجــی شــرلی زاده کــم نیســتند .کســانی کــه جوانــی
خــود را در التهــاب و دلهــره جنگــی هشــت ســاله گذراندنــد و
همیشــه یــک هــدف را دنبــال کردنــد کــه قهرمــان باشــند و
مدالشــان شــاید نــه از جنــس طــا کــه بهایــش بــه مراتــب
بیشــتر باشــد .بهایــش آزادی اســت و لــذت بــاز پــس گیــری
خاکــی کــه خیلــی هــا بــرای ماندنــش جــان دادنــد.

روایتی از هجرتی که ابدی شد

معرفی شهدای قرآنی فاجعه منا
کــه از خانــه خــود بــه ســوی او هجــرت کردنــد و آســمانی شــدند
امــا حــاال بعــد از  ۳ســال خیلیهــا فراموششــان کردهانــد،
مجموعــه  ۵جلــدی کتــاب مهاجــران تالشــی از خانــواده هنــری
تبلیغــی عقیــق و روایتهایــی از زندگــی شــهیدان محســن
حســنی کارگــر ،حــاج حســن دانــش ،فــؤاد مشــعلی ،محمدســعید

ســعیدی زاده و مالامیــن بــاوی اســت بــرای یــادآوری فاجعــه ای
کــه نبایــد در تاریــخ فرامــوش شــود.
بــه ایــن بهانــه بــا مهــدی شــریفی مدیرخانــواده هنــری تبلیغــی
عقیــق و دبیــر مجموعــه مهاجــران بــه گفــت و گــو نشســته اســت
کــه در ادامــه میآیــد.

فرهنــگ و هنــر ایــران
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از طرفــی همگــی از لحــاظ اعتقــادی ،نــوع زیســت و تجــارب
حرفهایشــان بــا موضــوع ایــن مجموعــه همســویی داشــت
و ایــن کمــک میکــرد کــه ارتبــاط بهتــری بــا اثــر برقــرار
کننــد.

ایــده تولیــد مجموعــه مهاجــران از کجــا و چگونــه
مطــرح شــد؟
ســال  ۹۴چنــد روز بعــد از حادثــه منــا کــه غــم بــزرگ ملــی کل
کشــور رو فــرا گرفتــه بــود ،قــراری گذاشــته شــد تــا بچههــای
عقیــق ســهم خودشــون را در زنــده نگــه داشــتن ایــن فاجعــه
تلــخ ایفــا کننــد .بهخاطــر ارتباطــی کــه بــا مرکــز قــرآن ســازمان
اوقــاف داشــتیم و میشــد از ایــن طریــق اطالعاتــی رو دربــاره
شــهدای قرآنــی منــا بــه ســرعت و ســهولت در اختیــار بگیریــم ،
ایــن پیشــنهاد مطرح شــد کــه تمرکــز کنیــم روی شــهدای قرآنی.
نســخه اولیــه کتــاب مهاجــران بــا فاصلــه خیلــی کمــی از حادثــه
منــا نــگارش شــد کــه فقــط شــامل قطعاتــی از زندگــی شــهید
حســنی کارگــر و شــهید مهــدی دانــش بــود .ایــن کتابچــه تــک
جلــدی در ســطح محــدودی توســط ســازمان اوقــاف منتشــر و
توزیــع شــد.
امــا ایــن فقــط یــک شــروع بــود و هنــوز جــای کار داشــت .اوایــل
ســال  ،۹۵ایــده تولیــد مجموعــه  ۵جلــدی مهاجــران بــه طــور
جدیتــر در خانــواده هنــری تبلیغــی عقیــق مطــرح شــد و طــرح
نــگارش ایــن مجموعــه تصویــب شــد.
هدف از نگارش مجموعه مهاجران چیست؟
مــا معتقدیــم کــه تمامــی بچههــای فعــال در عرصــه رســانه و
هنــر الزم اســت کــه بــه هــر نحــوی یــاد ایــن حجــاج قربانــی
را زنــده نگــه دارنــد و دســت بــه دســت هــم بدهیــم تــا نگذاریــم
بیکفایتــی و جنایــت حــکام ســعودی در تاریــخ فرامــوش شــود.
فرقــی نمیکنــد بــرای زنــده نگــه داشــتن ایــن فاجعــه تلــخ ،از
چــه چیــزی و چــه کســی بنویســیم.
مهمتریـن هـدف پرداختـن بـه اصـل واقعه اسـت .ما در عیـن حال
روی کاروان  ۵نفـره قرآنـی دسـت گذاشـتیم .بیـن قربانیـان حادثه
منـا چهرههـای مختلفی حضور داشـتند که هـر کـدام دارای حرفه ،
شـغل ،جایـگاه اجتماعـی و خانوادگی مختلفـی بودند.
بعضــی مشــهورتر و بعضیهــا گمنامتــر بودنــد و شــهدای قرآنــی
منــا وجــه اشــتراکی داشــتند .اینکــه ایــن ســفر جایــزه برگزیــده
شــدن آنهــا در مســابقات قرآنــی کشــور بــود .همــه جــوان و
آینــدهدار و نخبــه بودنــد و از ســرمایههای قرآنــی کشــور بــه
حســاب میآمدنــد .ایــن ویژگیهــا امتیازاتــی بــود کــه باعــث
شــد مــا هــم توجــه ویژهتــری بــه ایــن شــهدای عزیــز داشــته
باشــیم و زندگــی آنهــا را درونمایــه ایــن اثــر قــرار دهیــم.
مخاطبــان ایــن مجموعــه چــه کســانی هســتند و
قالــب هنــری ایــن مجموعــه چیســت؟
ایــن مجموعــه را بایــد در قفســه تاریــخ شــفاهی جــا بدهیــم .چون

متنهــا برآمــده از مصاحبههــا و گفتگوهایــی اســت کــه بــا
اطرافیــان شــهدا انجام شــده اســت .در عین حــال ،نویســندگانی که
ایــن مصاحبههــا را نــگارش کردنــد همــه از داســتاننویسهای بــا
تجربــه و حرفـهای هســتند و پرداختهایشــان روی متنهــا از نــوع
روایتگــری داســتانی بــوده کــه باعــث جذابیــت و خوشخــوان
شــدن کتابهــا شــده اســت.
قالــب روایــت در ایــن مجموعــه را قطعــات کوتــاه قــرار دادیــم تــا
حتــی کمحوصلهتریــن مخاطبهــا هــم بتواننــد بــه راحتــی
بــا متــن ارتبــاط برقــرار کنــه .شــما وقتــی ایــن کتابهــا را ورق
میزنیــد ،بــا  ۵تــا  ۶فصــل از زندگــی یــک شــخصیت قرآنــی
مواجــه میشــوید.
از کودکــی تــا روزهــای ســف ِر حــج و شــهادت .هــر فصــل بــه
قطعــات کوتــاه یــک تــا دو صفحـهای تقســیم شــده اســت .دامنــه
مخاطبــان ایــن کار وســیع اســت و همــه ســنین بــا هــر ســطح و
پیشــینهای میتواننــد مخاطــب ایــن اثــر باشــند.
انتخاب نویسندهها چطور انجام شد؟
مــا بنــا را بــر ایــن گذاشــتیم کــه از نویســندههای بــا تجربــه و
حرف ـهای بــرای نــگارش ایــن اثــر دعــوت کنیــم .خانمهــا اعظــم
عظیمــی و مریمالســادات حســینی و آقایــان محمدعلــی رکنــی،
امیرحســین معتمــد و علــی غبیشــاوی نویســندههای خــوشذوق و
بــا تجربـهای بــودن کــه همگــی قبـ ً
ا صاحــب آثــار منتشــر شــده
و افتخــارات هنــری بودنــد.

فراینــد کار از کــی و چگونــه شــروع شــد و چقــدر
زمــان بــرد؟
مــا  ۳مرحلــه را در تولیــد مجموعــه مهاجــران تعریــف و عملیاتــی
کردیــم .اول فــاز پژوهــش و جمــعآوری اطالعــات بــود .شــهید
حســنی اهــل مشــهد بودنــد ،شــهید دانــش اهل یزد و ســه شــهید
عزیــز کــه عضو گــروه تواشــیح باقرالعلــوم(ع) بودنــد ،ســاکن آبادان
بودنــد .الزم بــود تیمهایــی تشــکیل بدیــم کــه بــه ایــن ســه شــهر
ســفر کننــد و بــا خانوادههــا ،دوســتان ،اســاتید و همــکاران قرآنــی
ایــن  ۵شــهید مصاحبــه کننــد و اطالعــات جمــعآوری کننــد.
نزدیــک بــه  ۴مــاه زمــان صرف شــد تــا ایــن اطالعــات گــردآوری
شــود.
فــاز دوم یعنــی نــگارش داســتانی از اواســط ســال  ۹۵تــا اواســط
ســال  ۹۶یعنــی نزدیــک بــه یکســال طــول کشــید .البتــه در
ایــن مــدت رفــت و برگشــتهایی صــورت میگرفــت و مــدام
متنهــا بازنویســی و اصــاح میشــد.
اواخــر ســال  ۹۶باالخــره نــگارش بــه اتمــام رســید و وارد فــاز
ســوم شــدیم؛ یعنــی فــاز چــاپ و توزیــع .ایدههــای مختلفــی
داشــتیم بــرای نحــوه انتشــار و پخــش ایــن کتــاب .بــا چنــد ناشــر
وارد مذاکــره شــدیم و نهایتـ ًا بــا انتشــارات کتابســتان معرفــت بــه
توافــق رســیدیم کــه در قالــب مشــارکت ایــن اثــر چــاپ و توزیــع
شــود و بــه دســت مخاطبیــن برســد .در حــال حاضــر در مرحلــه
پخــش ایــن مجموعــه قــرار داریــم و هــم بــه صــورت آنالیــن و
هــم بــه صــورت حضــوری فــروش کتــاب درکل کشــور را شــروع
کردهایــم.
از مواجهــه بــا خانوادههــای شــهدا و ســختیها و
شــیرینیهای کار بگوییــد.
خانــواده شــهدا بازیگــران اصلــی ایــن قصــه هســتند و آگــه
همیــاری و همدلیآنهــا نبــود هیــچ وقــت ایــن مجموعــه بــه ثمــر
نمینشســت .در  ۳ســال گذشــته از مؤسســات و ســازمانهای
مختلفــی بــرای گفتگــو و مصاحبــه بــه ایــن خانوادههــا مراجعــه
کردنــد و ایــن بــه تدریــج میتوانســت باعــث اذیــت و دلخــوری
یــک خانــواده شــود .چــرا کــه یــادآوری روزهــای ســخت زندگــی
و مــرور خاطــرات عزیزانــی کــه از دســت دادنــد آرامــش را از آنهــا
ســلب میکنــد.
بــا ایــن حــال ،ایــن عزیــزان نهایــت همــکاری رو بــا تیــم پژوهش
مــا داشــتند و امیــدوارم نتیجــه کار طــوری بــوده باشــد کــه آنهــا
هــم رضایــت داشــته باشــند.
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جنــگ کــه آغــاز شــد تــازه اول
آوارگــی بــرای مــردم مرزنشــین
بــود کــه دشــمن خانــه هایشــان را بــه
ســنگری بــرای نبــرد بــا کشــورمان
تبدیــل کــرده بــود.

هنــوز هــم بــا یــادآوری خاطــرات آن روزهــای تلــخ ،غــم
عجیبــی بــر چهــره اش مســتولی مــی شــود .حــق هــم دارد؛
در عــرض چنــد روز ،حــوادث تلــخ بــی شــماری را بــه چشــمان
خــود دیــده بــود .مــرگ همســایه هــا ،از دســت رفتــن کل
زندگــی و آواره شــدن خانــواده اش حوادثــی نبودنــد کــه بتــوان
حتــی بــا گذشــت  ۳۸ســال ،آنهــا را از ذهــن دور کنــد .اکنــون
ســید عبــاس موســوی  ۷۲ســاله کنــار مــا نشســته تــا ســری بــه
آن خاطــرات تلــخ آغــاز جنــگ تحمیلــی عــراق علیــه ایــران در
ســال  ۱۳۵۹بزنیــم.
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
خشــونت لجامگســیخته از ســوی دشــمن تــا بــن دنــدان مســلح
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 زندگیشــان
در روســتایی در خرمشــهر بــود یعنــی چنــد قــدم تــا مــرز و بــه
همیــن دلیــل در همــان ابتــدای جنــگ در وســط معرکــه قــرار
گرفتــه بودنــد.
آنهــا در ابتــدای جنــگ بــرای رهایــی از مــرگ و فــرار از آتــش
وحشــیانه دشــمن یــک تصمیــم مــی گیرنــد« :ســاخت ســنگر در
خانــه» .تصمیــم عجیبــی بــود ولــی قطعــا در شــرایط ترســناکی
کــه آنهــا قــرار گرفتــه بودنــد چنیــن ابتکاراتــی دور از  ذهن نیســت
امــا ســاخت ســنگر هــم قواعــدی دارد و بــه مصالــح نیــاز دارد .در

نهایــت ســید عبــاس و برادرانــش بــه دســتور فرمانــده خانــواده
یعنــی پدرشــان دســت بــه کار میشــوند 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.
عملیــات ســاخت ســنگر آغــاز مــی شــود ولــی در ایــن میــان
ابهامــی پیــش مــی آیــد .چــرا آنهــا کــه وســط میــدان جنــگ و
آتــش قــرار گرفتــه انــد؛ خــروج از شــهر را انتخــاب نکردنــد؟ ســید
عبــاس بــه ایــن نکتــه کلیــدی اشــاره میکنــد کــه «کســی در
خرمشــهر فکــر نمــی کــرد کــه ایــن جنــگ قــرار اســت هشــت
ســال طــول بکشــد و همــه فکــر مــی کردنــد جنــگ ،چنــد روز
دیگــر بــا دخالــت مســئوالن ایرانــی و ســازمان هــای جهانــی بــا
عقــب نشــینی عــراق بــه پایــان مــی رســد بــه
همیــن دلیــل مــا تصمیــم گرفتیــم در شــهر
بمانیــم و خانــه ،احشــام ،زمیــن کشــاورزی و
نخــل هــای خــود را حفــظ کنیــم».
خروج از روستا
آنهــا مشــغول ســاخت ســنگر بودنــد کــه
پیشــروی عــراق ادامــه پیــدا مــی کنــد .مدافعــان
شــهر کــه دســتور تخلیــه شــهر بــرای نجــات
جــان مــردم را داشــتند بــه ســراغ ســید عبــاس
و خانــوادهاش مــی آینــد و آنهــا را بعــد از چنــد
نوبــت کلنجــار رفتــن ،قانــع بــه تــرک خانــه
مــی کننــد بــه همیــن دلیــل بــاز هــم دســتوری
از جانــب «ســید بــزرگ» صــادر مــی شــود.
عملیــات ســاخت ســنگر بایــد خاتمــه یافتــه و
خانــواده بــرای آغــاز مهاجــرت از شــهر و رفتــن
بــه مقصــد نامعلــوم آمــاده شــوند.
ســید عبــاس مــی گویــد« :پــدرم راضــی بــه
رفتــن نبــود و مدافعــان شــهر در چندیــن نوبــت
بــه خانــه مــا و برخــی دیگــر از همســایه هــا
آمدنــد و مــا را بــه زور مجبــور بــه تــرک خانــه
میکردنــد .خیلــی هــا حاضــر نبودنــد شــهر را
تــرک کننــد ولــی دشــمن نزدیــک و نزدیــک تر

شــده بــود و ممکــن بــود اهالــی بــه اســارت آنهــا دربیاینــد و یــا
شــهید شــوند .یکــی از وظایــف رزمنــدگان ایرانــی همیــن بــود که
خرمشــهر را از وجــود مــردم خالــی کننــد تــا بــه دســت دشــمن
اســیر نشــوند».
خــروج از شــهر بــرای ســید عبــاس و خانــوادهاش چنــدان هــم
تصمیــم ســاده ای نبــود .آنهــا بــه غیــر از اعضــای خانــواده کــه
حــدود  ۲۲نفــر بودنــد کلــی وســیله و احشــام داشــتند .بــرادران
و پــدر وارد شــور مــی شــوند و خروجــی جلســه بــه گفتــه ســید
عبــاس ایــن مــی شــود« :گاوهــا ،گوســفندان ،مــرغ هــا و اردک
هــا را در روســتا بــه امــان خــدا رهــا مــی کنیــم تــا از تشــنگی و
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
تکــرار شــود و خانــواده را دورهــم جمــع کننــد».
با خودمان بیل بردیم برای دفن همراهان
آنهــا تصمیــم مــی گیرنــد غیــر از مــدارک ،پــول ،طــا ،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
عبــاس بــا تجربــه ســال هــا زندگــی و لمــس واقعیــت هــای آن
روزهــای جنگــی ،اعــام مــی کنــد کــه  «دو عــدد بیــل» هــم
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 خانــوادهاش را نجــات دهــد».
خانــواده ســید عبــاس از طریــق آبــادان بــه اهــواز مــی رونــد ولــی
بــه مقصــدی نامعلــوم چــون آنها هیــچ آشــنایی در اهــواز نداشــتند.
در مســیر امــا ســید عبــاس و خانــوادهاش شــرایط دلخراشــی را
تجربــه مــی کننــد .جــاده آبــادان  -اهــواز زیر بمبــاران دشــمن قرار
داشــت و اعضــای خانــواده از میــان جنگــی واقعــی کــه تاکنــون
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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
ســید عبــاس بــه اینجــا کــه مــی رســد بغــض مــی کنــد« :در
مســیر ناگهــان پــدرم ،زنــی تنهــا را دیــد کــه بــه صــورت چهــار
زانــو در کنــار جــاده بــه صــورت خمیــده نشســته و چیــزی را در
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
گریــه و نالــه امانــش را بریــده بــود گفــت اجــازه نداریــد آنهــا را
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».
ســید عبــاس موســوی ماجــرای رســیدن خانــواده بــه اهــواز و
روزهایــی کــه آنهــا بــه نــام «جنــگ زده» ملقــب شــده بودنــد را
نیــز توضیــح مــی دهــد« :وقتــی بــه اهــواز رســیدیم انصافــا برخی
مــردم در مســیر کــوت عبــداهلل چــون اطــاع داشــتند اهالــی
آبــادان و خرمشــهر در حــال تــرک شــهرهای خــود هســتند در
مســیر و مســاجد بودنــد و برخــی از آنهــا اتاقــی اگــر داشــتند در
اختیــار مــردم قــرار مــی دادنــد مــا نیــز از ســوی یکــی از همیــن
اهالــی پذیرفتــه شــدیم و آنهــا اتــاق نســبتا بزرگــی را در اختیــار
مــا قــرار دادنــد و حــدود دو مــاه را در اتاقــی ســپری کردیــم کــه
بــه علــت نبــود فضــای کافــی ،مــا مردهــا و برخــی زن هــا برخــی
شــب هــا مجبــور بودیــم نشســته بخوابیــم».
کسی به مدرسه نرفت
جنــگ زمانــی آغــاز شــد کــه دانــش آمــوزان شــهرهای مرزنشــین
خوزســتان ،لبــاس هــا و کیــف هــای نــوی خــود را بــرای آغــاز
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ســال تحصیلــی جدیــد خریــده بودنــد امــا جنــگ بــه آنهــا امــان
نــداد و اغلــب فرزنــدان ایــن شــهرها یــک ســال از تحصیــل عقب
افتادنــد ولــی برخــی دیگــر بــه علــت صدمــات روحــی ناشــی از
جنــگ دیگــر هیچــگاه بــه مدرســه نرفتنــد.
بچههــای رزمنــده آبــادان و خرمشــهر عقیــده دارنــد ،جنــگ
بــه شــکل رســمی روز  ۳۱شــهریورماه  ۱۳۵۹آغــاز شــد ولــی
بهصــورت غیررســمی قبــل از آن روز آغــاز شــده بــود چــرا کــه
تحــرکات روزهــای قبــل ارتــش عــراق در مرزهــا نشــان م ـیداد
آنهــا ســودایی شــوم در ســر دارنــد و قصــد دارنــد بــه شــهرهای
ایــران دســتاندازی کننــد ولــی توصیههــا و اخطارهــای
بچههــای ســپاه بــه دولــت ،پشــت گــوش انداختــه میشــد تــا
اینکــه عــراق بــا اســتفاده از ارتــش تــا بــن دنــدان مســلح خــود بــه
مرزهــای ایــران یــورش آورد.
در دومیــن روز حملــه ،دشــمن پیشــروی در خــاک ایــران را آغــاز
کــرد .لشــکر  ۹۲زرهــی اهــواز گــزارش داد« :حــدود  ۲۰۰تانــک
عراقــی از شــلمچه عبــور کــرد و بــه  ۶کیلومتری خرمشــهر رســید.
شــهر زیــر آتــش شــدید قــرار دارد ،بــه طــوری کــه حــدود ۱۰۰
نفــر شــهید و مجــروح شــده انــد» .ایــن شــهدا و مجروحــان اغلــب
همیــن مــردم بیدفــاع شــهر بودنــد کــه حتــی فرصــت فــرار از آن
همــه خشــونت بعثــی را نداشــتند.
سقوطخرمشهر
خرمشــهر در نهایــت بــا وجــود همــه جانفشــانیهای
رزمنــدگان ایــران ،در غــروب غمبــار چهــارم آبــان مــاه ۱۳۵۹
بــه اشــغال دشــمن درآمــد و ســقوط کــرد .روزی کــه هــر ثانیــه
و دقیقــهاش بــرای مدافعــان خرمشــهر و خصوصــ ًا بچههــای
ایــن شــهر ،مملــو از بغضهــای فروخــوردهای بــود کــه همــراه
آفتــاب کمرمــق آبــان ماهــی ،در میــان امــواج خروشــان کارون
غــرق میشــدند.
شــامگاه چهــارم آبــان مــاه ،صــدای هلهلــه شــادی دشــمن در
آنســوی شــط ،بهوضــوح شــنیده میشــد و دل رزمندگانــی کــه
در کــوت شــیخ موضــع گرفتــه بودنــد را خــون میکــرد .خرمشــهر
در پــس  ۳۴روز مقاومــت جانانــه ســقوط کــرده بــود.
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ناگفته های بی شمار
مردمــی کــه در روزهــای نخســت جنــگ در آبــادان و خرمشــهر و
ســایر شــهرهای مــرزی ســاکن بودنــد ناگفتــه هــای بــی شــماری
از جنــگ و روزهــای جنــگ زدگــی در دل دارنــد کــه هــر کــدام
بــرای خــود کتابــی قطــور اســت .ســید عبــاس یــک نمونــه از
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
برگشــته بــود .روزی کــه او هنــگام رســیدن بــه روســتا پاهایــش
تــوان حرکــت نداشــتند و در همــان ابتــدای روســتا زانــو زد و بــا
صــدای بلنــد گریــه کــرد .گریــه بــرای روزهــای خوشــی کــه
دیگــر تکــرار نشــدند .گریــه بــرای خانــه هایشــان کــه نوشــته
هــای عراقیهــا روی ویرانــه هــای آنهــا بــد جــوری دل ســید را
بــه درد مــی آورد؛ بــرای احشــامی کــه بــه امــان خــدا ســپردند و
بــرای خاطــرات کودکــی تــا جوانــی کنــار نهرهــای پــرآب و نخــل
هــای سرســبز کــه همــه در روزهــای تیــره و تــار جنــگ از بیــن
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
خانــواده را رهبــری مــی کــرد را داشــت.
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 زندگیمان تـرک عمیقی
برداشـته بود و دیگر به روسـتا برنگشـتیم .در اهواز ماندیـم و زندگی
را دوبـاره از نـو آغـاز کردیم».
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هرچنــد در بســیاری از نقــاط کشــور
نامجوزحمتکش
شــاهد مشــکالتی در زمینــه کمبــود
کتــاب و کمبــود کتابخانــه هســتیم
ولــی در بردخــون بــا وجــود اینکــه کتابخانــه و منابــع
موجــود اســت ولــی مشــکل کمبــود کتابخــوان اســت.

فرهنــگ و هنــر ایــران
NEWSAGENCY

MEHR

کتابخانه و منابع در بردخون موجود است

کمبود کتابخوان داریم

ترویــج فرهنــگ کتــاب و کتابخوانــی یکــی از موضوعــات بســیار
مهمــی اســت کــه بــه عنــوان یکــی از ضروریــات و پیشنیازهــای
توســعه و پیشــرفت در هــر جامعــه محســوب میشــود.
بــر توســعه زیرســاختها 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 تــاش زیــادی صــورت بگیــرد.
در بردخــون بــا تــاش هــای صــورت گرفتــه فضــای مناســبی
بــرای کتابخوانــی فراهــم شــده اســت و منابــع مــورد نیــاز بــرای
افــراد بــا ســلیقههای متفــاوت نیــز فراهــم شــده اســت و البتــه
بایــد تــاش بیشــتری نیــز در ایــن زمینــه صــورت گیــرد ولــی
یکــی از مشــکالت کمبــود کتابخــوان اســت.
کمبود کتابخوان داریم
علــی اخالقــی بخشــدار بردخون بــا بیــان اینکــه کتابخانــه و منابع
داریــم ولــی مشــکل کمبــود کتابخــوان اســت ،گفــت :کتابخانــه
فضــای مناســبی بــرای افزایــش فهــم و آگاهــی و علــم آمــوزی
اســت کــه بایــد بــا تشــویق ،ترغیــب و گســترش فعالیت هــا توجه
مــردم را بــه علــم و معرفــت افزایــش دهیــم.
وی بــا بیــان اینکــه فضــای کتابخانـهای در دســترس اســت ،افزود:
بــا همــکاری و مشــارکت نهادهــا و ادارات فرهنگــی و تأثیرگــذار
توجــه بــه خواســته هــای افــراد کتابخــوان را بیشــتر کنیــم و کتاب
را بــه درون خانــواده هــا ببریــم.
اخالقـی اضافه کرد :انقالب اسلامی انقالبی فرهنگـی بود و کتاب
زیربنـای آگاهـی اسـت پس تلاش خـود را بـر افزایـش کتابخوان
قـرار دهیم زیـرا آگاهی سـطح فرهنگی جامعـه را بیشـتر می کند.
بخشــدار بردخــون خواســتار تشــکیل انجمــن خیریــن کتابخانــه
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
تــاش هــا و فعالیــت هــای انجــام شــده در راســتای گســترش
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 تلاش کـرده ایم بـرای حضـور دانش آمـوزان و
فرهنگیـان در کتابخانه  زمینه سـازی کنیم.
ظهیــر محمــودی بــا بیــان اینکــه روســتاها کتابخانــه ندارنــد،
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.
وی بــر ارتقــاء درجــه کتابخانــه عمومــی تأکیــد و اضافــه کــرد:
حضــور در مــدارس ،نشســت بــا فرهنگیــان و دانــش آمــوزان،
برگــزاری مســابقات فرهنگــی و کتابخوانــی و فرهنــگ ســازی
مناســب مــی توانــد بــر آمــار افــراد کتابخــوان اضافــه کنــد.

رئیــس اداره آمــوزش و پــرورش منطقــه بردخــون نیازســنجی
را ضــروری دانســت و گفــت :بیشــترین جامعــه آمــاری بردخــون
کشــاورزان و صیــادان هســتند کــه الزم اســت بــرای حضــور و
گرایــش ایــن افــراد بــه مطالعــه و کتابخوانــی برنامــه ریــزی شــود.
روستاها دارای کتابخانه می شوند
ســیدمحمد مهــدی موســوی کراماتــی رئیــس کتابخانــه هــای
عمومــی شهرســتان دیــر بــا اشــاره بــه ایجــاد کتابخانــه در
روســتاهای بــاالی هــزار و  ۵۰۰نفــر جمعیــت اظهــار کــرد :ایجــاد
و تقویــت زیرســاخت هــای فرهنگــی و گســترش فضــای مطالعــه
در جامعــه زمینــه ســاز رشــد اســت و بردخــون بــه دلیــل گذشــته
افتخارآمیــز نیازمنــد توجــه بیشــتر اســت.
وی افــزود :بــا برنامــه ریزی هــای انجــام شــده کتابخانه روســتایی
در روســتای شــهنیاء احــداث مــی شــود کــه ضــروری اســت
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
و بــا تبلیغــات مناســب ،فرهنــگ ســازی در بیــن دانــش آمــوزان
و فرهنگیــان و ایجــاد باشــگاه کتابخوانــی بــه ترویــج فرهنــگ
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
احمــد عابــدزاده رئیــس شــورای اســامی شــهر بردخــون نیــز
گفــت :بــرای پرداخــت عــوارض و حمایــت از کتابخانــه عمومــی
همــکاری مــی کنیــم تــا مشــکالت رفــع شــود.
دهیــار روســتای شــهنیاء نیــز گفــت :روســتای شــهنیاء دارای
کتابخانــه بــوده امــا حــدود  ۱۵ســال کتابخانــه تعطیــل و متروکــه
شــد و منابــع و کتــب موجــود نیــز پراکنــده و مفقــود شــده اســت.
رضــا حصیــری افــزود :از یــک ســال پیــش تــاش کردیــم

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  ۲۰۷۰نفــری دارد،
اضافــه کــرد :در بســته فرهنگــی نماینــده مجلــس اعتبــاری بــرای
احــداث کتابخانــه در روســتای شــهنیاء پیــش بینــی شــده کــه
امیدواریــم عملیاتــی شــود.
لزوم عالقمندکردن مردم به مطالعه
حسـین شـهنیایی مسـئول کتابخانه عمومی امـام هـادی بردخون
گفـت :کتابخانه عمومی امـام هادی(ع) شـهر بردخـون   ۶۳۰عضو
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.
وی افــزود :اگــر پــدران و مــادران کتــاب بخواننــد فرزنــدان نیــز
بــه مطالعــه گرایــش پیــدا مــی کننــد و بــه دلیــل اینکــه هــدف
تنهــا مطالعــه نیســت تــاش کــرده ایــم کتــب و منابــع مختلــف و
متنــوع را تأمیــن کنیــم زیــرا بــاور داریــم نیــاز جامعــه بــه منابــع در
آینــده آنــان موثــر اســت.
شــهنیایی اضافــه کــرد :کتابخانــه عمومــی بردخــون تــاش
مــی کنــد کل مــردم بخــش را پوشــش دهــد و نیازهــای شــهر
و روســتاها را تأمیــن کنــد و بــا حمایــت شــورای اســامی و
شــهرداری از کتابخوانــان فعــال تقدیــر مــی کنــد.
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
عالقمنــدی آنــان بــه مطالعــه شــود.
کتابخانــه عمومــی بردخــون از اوائــل انقــاب اســامی زیــر نظــر
جهــاد ســازندگی وقــت و از ســال  ۱۳۷۴در مجتمــع فرهنگــی
هنــری زیــر نظــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی فعالیــت مــی کــرد
و پــس از تفکیــک در ســال  ۱۳۸۴و احــداث ســاختمان مســتقل
در ســال  ۱۳۹۴بــه نــام کتابخانــه عمومــی امــام هــادی(ع) تحــت
نظــارت و زیــر نظــر نهــاد کتابخانــه هــای عمومــی در شــهر
بردخــون بــه عالقمنــدان خدمــت رســانی مــی کنــد.

NEWSAGENCY

الهامرئوفیفر

محمــد عــرب ،کارگــردان گلســتانی
فیلــم ســینمایی «داش آکل» کــه ایــن
روزهــا درحــال اکــران در ســینماهای
کشــور اســت مــی گویــد کــه مســئوالن
گلســتان حمایتــی از او نکــرده انــد.
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مدیران حمایتی از «داش آکل» نکردند

هنرمندان را از گلستان می رانند

«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
«داش آکل» نقــد آن انصــاف نیســت.
* توضیحـی دربـاره داسـتان و علـت نـام گـذاری اثر
مـی دهید؟
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؟
بــرای خلــق ایــن اثــر از حرفــه ای تریــن بازیگــران ســینمای
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
و عکاســی و عوامــل فنــی هــم از بهتریــن افــراد اســتفاده شــد.
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
تــاش بــر ایــن بــود کــه در ابتــدا از فضــای اســتان بــرای فیلــم
بــرداری اســتفاده شــود امــا از آنجایــی کــه مســئوالن در اســتان
هیــچ کــدام همــکاری نکردنــد فیلمبــرداری در شــهرک ســینمایی
غزالــی انجــام گرفــت.

از اســتان توقــع زیــادی داشــتیم امــا تحــت هیــچ شــرایطی
کمــک نکردنــد بــه همیــن خاطــر ناچــار بــه دریافــت تســهیالت
 ۲۰درصــدی از یکــی از موسســات اســتان شــدم درحالیکــه بــا
مســاعدت مســئوالن اســتان امــکان دریافــت وام چهــار  درصــد
میســر بــود.
متاســفانه بــرای مســئوالن اســتان ،ســینما بــه عنوان یــک صنعت
درآمــدزا و اشــتغال زا جــا نیافتــاده اســت و هنــوز بــه گمــان آنهــا
واحدهــای صنعتــی فقــط قادرنــد چــرخ اقتصــاد اســتان را بــه
گــردش درآورنــد درحالیکــه اینطــور نیســت .در صنعــت ســینما
بــا ســاخت یــک فیلــم دســت کــم  ۸۰۰نفــر 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
متعلــق بــه یــک کارگــردان در اســتان دیگــر بــود بیشــتر بــه آن
بهــا مــی دادنــد.
* امــکان اینکــه بخشــی از فیلبــرداری ها
در اســتان انجــام شــود ،وجــود داشــت؟
بلــه بــه شــرطی کــه زمینــه فراهــم باشــد زیــرا
بخشــی از فیلــم کــه نیــاز بــه فیلمبــرداری در خانــه
قاجــاری داشــت را مــی شــد از بافــت تاریخــی
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  ۸۵۰میلیــون تومــان هزینــه داشــت .بیش از
 ۲.۵میلیــارد تومــان هزینــه صــرف ســاخت فیلــم
شــد ،درحالیکــه بــا حمایــت مســئوالن می توانســت
بخشــی از ایــن مبالــغ در اســتان صــرف شــود.
گذشــته از ایــن مــوارد بــا نمایــش بافــت تاریخــی

گــرگان و خانــه هــای قاجــاری در قالــب فیلــم «داش آکل» ایــن
اثــر هنــری مــی توانســت جاذبــه هــای تاریخــی اســتان را در
کشــور مطــرح کنــد کــه ایــن امــر بــه افزایــش گردشــگر اســتان
هــم کمــک زیــادی مــی کــرد.
* آیا مسئوالن رده باالی استان حمایتی داشتند ؟
بارهــا بــه اســتاندار وقــت و اســتاندار قبلــی نامــه نوشــتیم امــا
ترتیــب اثــری داده نشــد .مدیــران بایــد بداننــد مملکتــی کــه
فرهنــگ نداشــته باشــد مــرده اســت پــس بایــد بــه ایــن حــوزه
بیــش از پیــش توجــه کــرد موضوعــی کــه کمتــر مــورد توجــه
مســئوالن اســتانی اســت.
در اســتان نیــروی مســتعد و توانمنــد زیــاد اســت امــا بــه آنهــا
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.
همیــن رونــد مدیــران باعــث شــده تــا گلســتان در چنــد ســال
گذشــته خروجــی مناســبی بــه لحــاظ هنــری نداشــته باشــد.
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  ۱۰ســال آینــده
نــه تنهــا هنرمنــد برجســته ای از اســتان نخواهیــم داشــت تــا در
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؟
اســتفاده نکــردن از مدیــر کارآمــد و مدیــر متخصــص در حــوزه
فرهنــگ و هنــر یکــی از ایــن عوامــل اســت .بــه عنــوان مثــال
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد فعلــی اســتان چــه تخصصــی در حوزه
فرهنــگ و هنــر دارنــد.
همچنــان کــه مــن نمــی توانــم مدیــر مدرســه باشــم ایشــان هــم
نمــی تواننــد مدیرفرهنــگ و ارشــاد اســتان باشــند امــا مســائل
جناحــی ســبب حضــور چنیــن افــرادی بــه عنــوان مدیــر در
دســتگاه هــای متخلــف شــده اســت.
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احیاء موسیقی بومی سیستان و بلوچستان عامل توسعه گردشگری
امروزه صنعت گردشـگری در بسـیاری
مریمگمشاد
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
موتــور محرکــی بــرای پویایــی و رشــد همــه جانبــه در تمــام
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.
از ســویی دیگــر فرهنــگ منبــع مهــم و حیاتــی بــرای توســعه
گردشــگری اســت و نیــز عاملــی  در تســهیل روابــط و افزایــش  
ســطح احتــرام بیــن گردشــگر و جامعــه میزبــان اســت  بــه طــوری
کــه گردشــگری نقــش مهمــی در ارتقــای فرهنگــی هــر جامعــه
ای دارد و «گردشــگری موســیقی» یکــی از انــواع گردشــگری
اســت کــه در حــوزه گردشــگری فرهنــگ جــای دارد بــه طــوری
کــه  ایــن نــوع از گردشــگری نقــش بســزایی در حفــظ و پویایــی
موســیقی  محلــی  سیســتان بلوچســتان  دارد ،از ســویی باتوجــه
بــه قدمــت و اصالــت کهــن ایــن خطــه از کشــور ،موســیقی هــای
متنــوع ،بکــر و دســت نخــورده ،پــرورش هنرمنــدان یگانــه و بــی
نظیــر بخشــی از قابلیــت هــای موســیقی آن اســت بــه طــوری
کــه پیونــد گردشــگری و موســیقی مــی توانــد نقــش مهمــی در
احیــاء و ســرزندگی موســیقی سیســتان و بلوچســتان ایفــا کنــد و
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
هــای قابــل اســتفاده در بســتههای گردشــگری موســیقی بــه
گردشــگران نقش مهمــی در پویایــی ،احیاء و ســرزندگی موســیقی
سیســتان و بلوچســتان دارد.
پیوند ناگسستنی موسیقی و گردشگری
بیانیــه مانیــل کــه در ســال  ۱۹۸۰در اجــاس مجمــع عمومــی
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
در هــم تنیــده انــد ،قطعــا موســیقی یکــی از عوامــل و عناصــر
فرهنــگ ســاز و فرهنگــی بــه شــمار مــی آیــد.
محســن کالنتــری ،عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه تهــران در یکی
از مقــاالت خــود مــی نویســد :افزایــش گردشــگری فرهنگــی،
گردشــگری هــای متنوعــی را در زیــر مجموعــه خــود توســعه
داد و گردشــگری موســیقی یکــی از مهــم تریــن دســتاوردهای
گردشــگری فرهنگــی بــوده اســت .گردشــگری موســیقی ســفری
اســت کــه هــدف از آن شــرکت در فســتیوال موســیقی یــا یــک
کنســرت موســیقی یــا شــرکت در هــر نــوع برنامــه موســیقیایی
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

ســاخت ســاز ،دیــدار از زادگاه ،محــل زندگــی و مقبــره موســیقی
دانــان ،بازدیــد از مــوزه هــای موســیقی و خانــه موســیقی دانــان
قدیمــی ،آشــنایی بــا موســیقی محلــی و کســب مهــارت هــای
جدیــد در نواختــن موســیقی بومــی یــا مشــارکت در حــرکات
مــوزون گروهــی و نیــز ایجــاد جشــواره هــای دائمــی و فصلــی
موســیقی در ســطوح ملــی و بیــن المللــی.
از ایــن رو بــه کارگیــری ایــن قابلیــت هــا در بســته هــای
گردشــگری موســیقی سیســتان و بلوچســتان نقــش مهمــی در
احیــاء موســیقی ایــن منطقــه دارد بــه طــوری کــه موســیقی و
گردشــگری در کنــار هــم مــی تواننــد نقــش مهمــی در افزایــش
نشــاط و شــادی و همچنیــن توســعه اقتصــادی منطقــه داشــته
باشــند.
موســیقی بومــی سیســتان و بلوچســتان از فرهنــگ و هویــت
کهــن مــردم نشــات گرفتــه و در تمــام شــئونات زندگــی مردمــان
ایــن منطقــه رد پایــی از موســیقی وجــود دارد قطعــا موســیقی
و گردشــگری از پیونــد ناگسســتنی برخــوردار بــوده و احیــاء و
شناســایی موســیقی ایــن خطــه در قالــب گســترش جشــنواره های
ملــی و بیــن المللــی ،ارائــه  بســته هــای گردشــگری موســیقی
بــه گردشــگران بــه منظورآشــنایی بــا موســیقی ایــن منطقــه و
نوازنــدگان صاحــب نــام موســیقی ایــن خطــه از کشــور نقــش حائز
اهمیتــی در توســعه گردشــگری فرهنگــی دارد.
موســیقی بلــوچ همچــون فرهنــگ بلــوچ غنــی و پــر
بــار اســت
ســوگل خجســته ،پژوهشــگر موســیقی ،و فــارغ التحصیــل
نوازندگــی موســیقی ایرانــی (نــی) از دانشــگاه هنــر تهــران و
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.
وی خاطــر نشــان مــی کنــد :از آنجــا کــه موســیقی از فرهنــگ
جــدا نیســت ،موســیقی ایــن منطقــه ماننــد فرهنــگ آن بکــر مانده
اســت و خوشــبختانه ایــن بکــر بــودن بــه نفــع ایــن موســیقی و
فرهنــگ شــده زیــرا در بســیاری از مواقــع یــک موســیقی یــا
یــک فرهنــگ کــه شــهرت زیــادی در بیــن عــوام دارد گاهــی
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.
وی مــی افزایــد :موســیقی هــر قــوم هویــت آن قــوم اســت بــه
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
و پــر بــار اســت ســخاوتمندی و دســت و دلبــازی در فرهنــگ و
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
مــورد بررســی قــرار دهیــم بــه ایــن نتیجــه مــی رســیم کــه
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
نوازنــدگان و خواننــدگان ایــن موســیقی کــه آشــنایی کامــل بــه
چارچــوب ملــودی و ریتــم ایــن موســیقی دارنــد بــا یــک طــرح
مشــخص اجــرا مــی شــود امــا در اجــرا از ارکان تکــرار همــراه بــا
تغییــرات موزائیکــی ،ســیال و بداهــه گونــه اســتفاده مــی شــود.
وی مــی افزایــد :ســیال بــودن بداهــه گونــه بــودن و بافــت
موزاییکــی و تکــرار جمــات از خصوصیــات بــارز ایــن نــوع از
موســیقی اســت.
انواع ملودی ها در موسیقی بلوچ
وی بــا بیــان اینکــه ملــودی هــا در موســیقی بلوچــی بــه چنــد
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دســته تقســیم مــی شــوند ،خاطــر نشــان مــی کنــد :ایــن ملــودی
هــا عبارتنــد از لیکــو و زهیــروک (موســیقی فــراق).
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.
خجســته بــا بیــان اینکــه «کــردی» نــوع دیگــری از موســیقی
منطقــه بلوچســتان اســت ،خاطــر نشــان کــرد :ایــن نــوع از
موســیقی بیشــتر در ایرانشــهر و بمپــور رواج دارد ایــن موســیقی
در آغــاز شــکل گیــری اش توســط زنــان بلــوچ موقــع آرد کــردن
گنــدم بــا دســتازهای ســنگی قدیمــی خوانــده مــی شــد.
وی اظهــار مــی کنــد  :لیکــو ،زهیــروک و کــردی هــر ســه دارای
متــر آزاد هســتند و هــر ســه بــرای فــراق عزیــزان خوانــده مــی
شــود.
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.
موسیقیحماسی
وی خاطــر نشــان مــی کنــد :در ایــن نــوع از موســیقی اشــعار
حماســی ،عشــقی ،اجتماعــی و پنــد و انــدرز اجــرا مــی شــوند،
مجــری ایــن موســیقی شــاعر و پهلــوان نــام دارد کــه اشــعار
را بــا ســاز و آواز اجــرا مــی کنــد واژه «پهلــوان» بــه معنــای
خواننــده یــا ارائــه دهنــده شــجاعت هــا و دالوری هــا اســت
در واقــع ایــن پهلوانــان همــان راویــان و نقــاالن هســتند کــه
روایــت هــای حماســی ،تاریخــی ،عشــقی و  ...را نقــل و روایــت
مــی کننــد.
ایــن پژوهشــگر موســیقی بیــان مــی کنــد :آنهــا ایــن روایــت
هــا را ســینه بــه ســینه فــرا گرفتــه انــد و بــه همیــن شــکل
حفــظ مــی کننــد آنهــا حتــی قادرنــد مســیر رویدادهــای
تاریخــی را عــوض کننــد ،از اســتادان مســلم ایــن نــوع از
موســیقی اســتاد «کمــال خــان هــوت» بــود کــه زمانــی کــه
دار فانــی را وداع گفــت اســتاد شــجریان گفتنــد مــا بزرگتریــن
خواننــده ایــران را از دســت دادیــم.
وی مــی افزایــد :در ایــن موســیقی اســتایل خواننــده هنــگام اجــرا
بــه صــورت خاصــی اســت بدیــن گونــه کــه در ابتــدای روایــت
روی دو زانــو مــی نشــینند و بــا ســاز «تنبــورگ» مــی نوازنــد و
آواز مــی خواننــد و گاهــی  یکــی از دســت هایــش را پشــت گــوش
مــی گــذارد و آواز مــی خوانــد رفتــه رفتــه بــا رســیدن بــه نقطــه
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اوج داســتان بــه صــورت نیــم خیــز با ســینه
ای فــراخ مــی خوانــد تــا تاثیــر بیشــتری
روی مخاطبــان بگــذارد ،اجــرای موســیقی
حماســی نیازمنــد مهــارت فــراوان اســت و
یکــی از دشــوارترین ســبک هــای موســیقی
بلوچســتان اســت.
موسیقیعرفانی
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
اســت بــه طــوری کــه نواختــن ســایر ســازها را در ایــن محافــل
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
ایــن پژوهشــگر و نوازنــده کشــورمان خاطــر نشــان مــی کنــد:
برگــزاری جشــنواره هــا اصــوال اتفــاق خوشــایندی اســت زیــرا
در شناســاندن فرهنــگ موســیقیایی یــک قــوم تاثیــر بســزایی دارد
جشــنواره هــا مــی تواننــد عامــل توســعه گردشــگری هــم باشــند،
امــا مــورد مهــم در خصــوص جشــنواره هــا برخــورداری آنهــا از
کیفیــت در ســطح بیــن المللــی اســت بدیــن معنــا کــه انتخــاب
داوران و شــرکت کننــدگان و عنــوان جشــنواره کامــا حرفــه ای
و بــدون هیــچ گونــه مافیایــی صــورت گیــرد و از اســتاندارد هــای
جهانــی برخــوردار باشــد البتــه رســیدن بــه ایــن اســتاندارد زمــان
مــی بــرد امــا کامــا قابــل اجــرا اســت بــا ممارســت و همدلــی
هنردوســتان و هنرمنــدان .
وضعیــت بــد معیشــتی موزیســین هــای سیســتان و
بلوچســتان
یکــی از نوازنــدگان  موســیقی بلوچــی اظهــار داشــت :هنرمنــدان
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ایــن منطقــه  بــرای تامیــن امــرار معــاش خــود بــه اجبــار منحصرا
در مراســم هــای عروســی اجــرا  مــی  کننــد بــه طــوری کــه ایــن
هنرمنــدان از بیمــاری هــای زیــادی بــه واســطه نوازندگــی رنــج
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
عالقــه منــدی بــه یادگیــری موســیقی نیــز کاهــش پیــدا کــرده
اســت.
وی افــزود :دربــاره آمــوزش و ترویــج  موســیقی ایــن منطقــه
ســازمان هــای وابســته  حمایــت همــه جانبــه از هنرمنــدان نمــی
کننــد  .
وی بابیــان اینکــه در بســیاری از کشــورهای اروپایــی موســیقی
بلوچــی شــناخته شــده تــر اســت ،خاطــر نشــان کــرد  :نوازنــدگان
ایــن منطقــه در بســیاری از جشــنواره هــای بیــن المللــی شــرکت
کــرده و بســیاری از ایــن موســیقی دان هــا دکتــرای افتخــاری از
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.
وی اظهــار مــی کنــد :اســتاد «اســپندار» ،نوازنــده «دونلــی»
پیشــنهاد «ژاک شــیراک» ،رئیــس جمهــور وقــت فرانســه را مبنــی
بــر اینکــه اگــر در اروپــا ایــن هنــر را ترویــج دهــد از وی بــه صورت
عالــی تقدیــر و حمایــت  مــی شــود را رد کــرده و در پاســخ بــه
«شــیراک» گفتــه یــک وجــب خــاک بلوچســتان را بــا فرانســه
عــوض نخواهــد کــرد.
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
در معــرض فراموشــی اســت زیــرا بســیاری از اســاتید برجســته
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
کــه تداعــی فرهنــگ غنــی ایــن خطــه اســت موجــب تقویــت
هویــت فرهنگــی و ســبب افزایــش اعتمــاد بــه نفــس و روحیــه
محلــی بــرای مردمــان ایــن خطــه از کشــور مــی شــود.
عــاوه بــر ایــن گســترش جشــنواره هــای موســیقی ،ارائــه
بســته هــای گردشــگری موســیقی بــا محوریــت جذابیــت هــای
موســیقیای و حمایــت از هنرمنــدان ایــن عرصــه قطعــا در احیــای
موســیقی ایــن خطــه از کشــور کمــک بســزایی مــی کنــد و در
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
و بلوچســتان هیــچ برنامــه ای در ایــن خصــوص ندارنــد و حتــی
پاســخگوی عملکــرد خــود نیــز نیســتند.
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محمدحسین
نیکوپور

ایــن روزهــا شــهر شــیراز و آرامــگاه
لســانالغیب میزبــان مســئوالن
و فرهنــگ دوســتان اســت تــا
مراس ـمهای یــادروز حافــظ بهان ـهای
بــرای گرامیداشــت شــاعری باشــد
کــه دیوانــش در بیشــتر خانههــای
ایرانــی وجــود دارد.

یکــی از چهرههــای مشــهور شــیرازی در دنیــا بــدون شــک حافــظ
اســت کــه دیــوان اشــعاری نهچنــدان حجیــم برجــای گذاشــته
اســت .کتــاب ایــن شــاعر را میتــوان نامیتریــن اثــر یــک
نویســنده ایرانــی دانســت کــه از زندگــی او اطالعــات دس ـتاول
زیــادی موجــود نیســت.
رد پــای دیــوان حافــظ در زندگــی مــا ایرانیهــا وجــود دارد؛
حضــوری کــه ایــن کتــاب را تبدیــل بــه اَبَــر کتابــی در دنیــای
زبــان فارســی و کتابــی همیشــه حاضــر در اکثــر خانههــای
فارســیزبانان کــرده اســت.
بــر اســاس آنچــه اســتاد بهاءالدیــن خرمشــاهی بــه گــواه گرفتــه
اســت؛ اولیــن نســخه چاپــی ایــن کتــاب در کلکتــه هندوســتان
و حــدود ســال  ۱۱۷۰شمســی منتشرشــده اســت و تــا امــروز بــا
بیــش از  ۳۰۰چــاپ گوناگــون و افســتهای پرشــمار از بعضــی
چاپهــای مشــهور نظیــر چــاپ قزوینــی -غنــی ،بــا حــدود ۵۰
افســت جداگانــه ،کتابــی بیرقیــب ازنظــر شــمارگان انتشــار در
بیــن دیگــر کتابهــای ادبــی در ایــران اســت.
ایــن در حالــی اســت کــه ارقــام و اعــداد یادشــده را بایــد بــا توجــه
بــه ایــن نکتــه در نظــر آورد کــه تقریبـ ًا هیچکســی در هیــچ زمانی
ناچــار بــه خریــدن ایــن کتــاب ،همچــون کتابهــای درســی
نشــده و تمــام ایــن نســخهها بــا رضایــت خاطــر و خواســت
مشــتری چــاپ و فروختــه شــده اســت.
شعرهای خواجه بسیار دستورمند است
بــر ایــن اســاس اســت کــه منصــور پایمــرد ،حافظپــژوه شــیرازی
میگویــد :شــعر حافــظ چــه راز و رمــزی را در جانمایــه خویــش
نهــان دارد کــه اینگونــه خیــل مشــتاقان را بهســوی خویــش
میکشــاند و دیــوان اشــعارش هرســال در شــمارگانی فــرا میلیونــی
و در شــکل و شــمایل گوناگــون و قــد و قوارههــای مختلــف بــه
بــازار کتــاب عرضــه میشــود.
وی ادامـه میدهـد :اگـر از نظر روسـاخت و صـورت به شـعر حافظ
نگاه کنیـم ،در کنار همشـهری نامآشـنایش ،سـعدی ،ازنظر نحوی
از شـعرهای بسـیار دسـتورمند ادب فارسـی اسـت و ارکان دستوری
بسـیاری مصراعهـا و ابیـات ،درسـت در جایـگاه نحـوی خویـش
قرارگرفتـه اسـت و کمتـر بـه جابهجایی نیـاز دارد.
وی همچنیــن عنــوان میکنــد :واژگان دشــوار و مهجــور و خــارج
از عــرف زبــان روزگارش ،بهقــدری در دیوانــش انــدک اســت کــه
میتــوان گفــت تقریب ـ ًا چنیــن واژگانــی را بــه کار نبســته اســت؛
حتــی بهــرهوری از دانشهــای مختلــف ،رســم و رســوم و فرهنــگ
زمانـهاش نیز نســبت بــه بســیاری شــاعران ،کمتــر اســت ،بنابراین
نمیتــوان گفــت کــه دشــواری واژگانــی و اطالعــات برونمتنــی
ســبب شــده اســت تــا اشــعار ایــن شــاعر اینگونــه بــه شــرح و
تفســیر نیــاز داشــته باشــند.
وی دربــاره اینکــه چــرا شــعر حافــظ اینچنیــن در تاروپــود زمــان
تنیــده شــده اســت ،میگویــد :نمیتــوان شــک کــرد کــه
اینهمــه رویکــرد بــه شــرح شــعر حافــظ بهویــژه در ایــن چنــد
دهــه اخیــر نســبت بــه دیگــر ســخنوران ،خــواه شــاعران عــارف یا
عارفــان شــاعر قلمــرو پهنــاور زبــان فارســی ،بــه اقبــال خوانندگان
بــه شــعر او و تقاضــای آنــان برمیگــردد.
ایــن اســتاد ادب فارســی عنــوان میکنــد :ایــن تقاضاســت کــه
همچــون دیگــر امــور بــازاری ،چنیــن عرضــه شــرح انگیــزی برای
شــارحان و البتــه بیشــتر بــرای کتــاب ســازان ایــن عرصــه پدیــد
آورده اســت.
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حضورمعنادار دیوان حافظ در خانه ایرانیها
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آینه گون بودن شعر حافظ
پایمــرد بــا اشــاره بــه راز معنــا گریــزی شــعر حافــظ تأکیــد
میکنــد :از آینــه گــون بــودن شــعر حافــظ کــه برخاســته از
سرشــت رمزآمیــز و نمادیــن و چندالیــه آن اســت کــه بگذریــم،
مهمتریــن اصلــی کــه شــعر حافــظ را معنــا گریــز و شــرح دار و
تأویلپذیــر میســازد ،خصیصــه پارادوکســی شــعر اوســت.
ایــن ادیــب و ســخنور شــیرازی بــر موضوعــی کــه بســیاری
حافظپژوهــان بــر آن انگشــت گذاشــتهاند بــه ایــن گــزاره
میرســد کــه ازجملــه دکتــر ســیروس شمیســا آن را مختــص
اصلــی ســبک شــخصی حافــظ میدانــد و دکتــر شــفیعی کدکنــی
نیــز بــا تأکیــد بــر ایــن نکتــه اظهــار میکنــد کــه ســاختار شــعر و
مــدار اندیشــه حافــظ بــر مبنــای اجتمــاع نقیضیــن دور میزنــد و
طنــز و ایهــام کــه دو ویژگــی شــعر خواجــه اســت ،از ایــن مختصــه
سررشــته میگیــرد.
بابــک رفیعــی علــوی ،عضــو تماموقــت هیئتعلمــی دانشــگاه
هنــر اصفهــان در مقالـهای بــا عنــوان «کتابــی بــرای داشــتن» که
در شــماره  ۶مجلــه فرهنگــی هنــری «آنــگاه» بــه چــاپ رســید،
عنــوان میکنــد« :یکــی از شــرایط تبدیلشــدن یــک کتــاب
بــه اثــری کالســیک ایــن اســت کــه بتوانیــم دربــاره محتوایــش
صحبــت کنیــم بــدون آنکــه لزومـ ًا آن را خوانده باشــیم .امــا دیوان
حافــظ شــیرازی در زندگــی مــا ایرانیــان کتابــی بهمراتــب فراتــر از
ایــن تعریــف اســت؛ نهتنهــا احتمــا ًال همــه حافــظ و دیوانــش را
میشناســند ،بلکــه بســیاری میتواننــد دســتکم یــک مصــراع
از اشــعار او را از حفــظ بخواننــد ،بیآنکــه آن مصــراع را شــخص ًا در
دیــوان حافــظ دیــده یا حتــی ســواد خوانــدن آن را داشــته باشــند».
وی ادامــه میدهــد :ایــن آشــنایی بــا اشــعار حافــظ خیلــی از
اوقــات از طریــق گــوش دادن بــه موســیقی ســنتی ،برنامــه هــای
رادیویــی و تلویزیونــی یــا شــنیدن از زبــان یــک آشــنای حافــظ
دوســت حاصلشــده اســت.
بــر اســاس ایــن بــاور اســتاد دانشــگاه هنــر اصفهــان ،صاحبخانــه
چــه کتابخــوان باشــد ،چــه نباشــد؛ دیــوان حافــظ تقریبــ ًا در
هــر خانــهای وجــود دارد و جزئــی از اســباب خانــه بســیاری از
ایرانیهاســت.

رفیعــی علــوی اضافــه میکنــد :حضــور دائمــی دیــوان حافــظ
در زندگــی ایرانیهــا باعــث میشــود بتوانیــم بــه ایــن کتــاب
نهتنهــا از جهــت محتــوا کــه تاکنــون موضــوع تحقیقــات فراوانــی
بــوده اســت ،بلکــه ازلحــاظ حضــور مــادی و بهمنزلــه یــک شــیء
در زندگــی روزمــره توجــه کنیــم.
برنامه های یادروز حافظ
صابــر ســهرابی مدیــرکل فرهنگ و ارشــاد اســامی اســتان فارس
گفــت :برنامههــای یــادروز حافــظ امســال از هجدهــم مهرمــاه در
شــیراز آغــاز شــد  و شــامل برنامههــای فرهنگــی ،هنــری ،علمــی
و کارگاههــای تخصصــی بــوده اســت.
وی گفــت :بــرای یــادروز حافــظ امســال پیشبینــی نمایشــگاه
خوشنویســی مشــتاقان حافــظ بــا حضــور اســتادان امیرخوانــی،
شــیرازی و ملــکزاده ،از چهرههــای مانــدگار هنــر خوشنویســی
ایــران ،شــده اســت؛ در حاشــیه ایــن نمایشــگاه کارگاههــای
تخصصــی نیــز برپــا میشــود.
ســهرابی کــه خــود از خوشنویســان کشــور محســوب میشــود،
از برپایــی نشس ـتهایی بــا حضــور جمعــی از نســتعلیق نویســان
جنــوب ایــران اشــاره و اضافــه کــرد :نمایشــگاه مشــتاقان حافــظ
روز جمعــه  ۲۰مهــر ســاعت  ۱۷در نگارخانــه وصــال برپا میشــود.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد فــارس بــا بیــان اینکــه نمایشــگاه
یادشــده حاصــل تــاش هنرمنــدان خوشــنویس جنــوب کشــور
اســت کــه بــا بهرهگیــری از اشــعار حافــظ خلقشــده اســت،
گفــت :ایــن نمایشــگاه بــه مــدت یــک هفتــه در شــیراز برپا اســت.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــا بیــان اینکــه ویژهبرنام ـه 
بزرگداشــت حافــظ شــامگاه نوزدهــم مهرماه و بــا حضور مونســان،
معــاون رئیسجمهــور و رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری برگــزار میشــود ،گفــت :محــل
برگــزاری ایــن برنامــه در جــوار آرامــگاه لســانالغیب اســت.
هرســاله  ۲۰مهرمــاه مراســم بزرگداشــت حافــظ در آرامــگاه او
در شــیراز بــا حضــور پژوهشــگران ایرانــی و خارجــی و بســیاری
کشــورهای فارســی زبــان و برخــی مجامــع فرهنگــی بیــن المللی
برگــزار میشــود.

نوسـانات نـرخ ارز و بهتبـع آن التهـاب و تأثیـرات منفـی کـه در بـازار داشـته بـر
ً
عملا بنـا بـر
کسـب و کار فعـاالن حـوزه صنایعدسـتی نیـز تأثیـر گذاشـته اسـت و
اذعـان فعـاالن ایـن حـوزه بـازار صنایعدسـتی 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  10هزار 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.

میــراث ایــــران
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سمیه
اسماعیل زاده

هشــت تــا  10هــزار پلــه در شــهر پــل
ســفید وجــود دارد و بــه جــای آنکــه
ایــن پله هــا برنــدی بــرای گردشــگری
و درآمدزایــی باشــد بــه رنــج و ســختی
اهالــی مبــدل شــده اســت.

پلســفید شــهری کوچــک بــا طبیعتــی زیبــا بــر دامنــه رشــته 
کوههــای البــرز ،خطــوط ریلــی زیباتــر بــا پلهــای مشــهوری
چــون ورســک ،بــا بناهــای باســتانیای همچــون اســپهبد
خورشــید و قلعــه کنگلــو در نزدیکــی خویــش ،بــه دلیــل نداشــتن
زیرســاختهای کافــی ،جاذبــهای بــرای ســرمایهگذاری نــدارد
و  پلــه شــاید بیاهمیتتریــن و در عیــن حــال ،بــا اهمیتتریــن
نمونههــا باشــد کــه در برابــر واقعیــت مــادی ،میتوانــد رنــج
و ســختی رفتوآمــد روزانــه ســاکنان آن باشــد یــا برنــدی بــرای
حضــور گردشــگر و درآمدزایــی .دوگانـهای کــه بــه دلیل تــوان مالی
پاییــن ،کفــه رنــج و ســختی آن ســنگینتر اســت.
حــدود  ۷۰ســال دارد و هــر چنــد پلــه کــه بــاال م ـیرود ،میایســتد
تــا نفســی بگیــرد و دوبــاره بــاز چنــد پلــه دیگــر .به نیمــه پلههــا که
میرســد ،خســتگی امانــش را بریــده و بــر روی ســکویی مینشــیند؛
هنــوز شــاید بیــش از صــد پلــه دیگر مانــده باشــد و ایــن کار هــر روز
پیــرزن اســت .خانـهاش 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 پلههــا 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 ،کفشهــای پالســتیکیاش
را بــه دســت گرفتــه و بــا پــای برهنــه و بــه هــزار زحمــت از ایــن
پلههــا پاییــن آمــده و نــان خریــده بــود .از روزهــای قدیــم میگویــد،
روزگاری کــه آب مصرفــی را از رودخانــه تــار بــا ســطل بــه اینجــا
میآوردنــد و او و شــش فرزنــدش انــگار تمــام روز مشــغول ایــن کار
بودنــد و پشــتههای هیــزم بــه پشــت از ایــن پلههــا بــاال میرفــت
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
خان ـهای قدیمــی و رو بــه ویرانــی در بــاالی معبــری بــا ســیصد و
انــدی پلــه زندگــی میکنــد.
بــی پولــی و فقــر درد پیرمــرد همســایه پاییــن دســتی او نیز هســت.
روزبــه ســلیمانی ،بیســت ســال پیــش خانـهای در میانــه ایــن معبــر
پلکانــی خریــده ،چــرا کــه وســعش بــه پــول خانههــای پاییندســت
شــهر نمیرســید و وارد خانـهاش هــم کــه میشــوی ،شــکافهایی
سرتاســر خانــه را فــرا گرفتــه و ایســتادن در کنــار آن نیــز تــرس در
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دل آدمــی ایجــاد میکنــد .کهولــت ســن ،بــاال و پاییــن رفتــن از
ایــن پلههــای فرســوده را بــرای او نیــز ســخت کــرده و میگویــد:
کاش الاقــل نــردهای وجــود داشــت کــه آن را میگرفتیــم و بــاال
میآمدیــم و در روزهــای یخبنــدان بــه کمکــش پاییــن میرفتیــم.
ایــن معبــر تنهــا معبــر پلکانــی شــهر پلســفید نیســت؛ چــرا کــه
مســاحت مســطح دره ســوادکوه کــم اســت و جــاده ترانزیتــی،
راه آهــن و رودخانــه نیــز در میانــه دره قــرار گرفتهانــد و ایــن امــر
موجــب شــده تــا خانههــای شــهر پلســفید بــه دامنــه کوههــا و
تپههــا کــوچ کننــد و بــه دلیــل شــیب تنــد معابــر ،بیشــتر آنهــا از
نــوع پلکانــی و از ایــن رو ،مســیر دسترســی بــه بســیاری از خانههــا
نــه جــاده کــه پلــه اســت؛ بیشــمار پلــه.
در ایــن شــهر بــه ازای هــر نفــر یــک پلــه وجــود دارد .همیــن امــر
موجــب شــده کــه در چنــد ســال اخیــر ایــن شــهر بهعنــوان شــهر
پلههــا معرفــی شــود ،پلههایــی کــه بــرای افــراد ســالمند و بیمــار
فقــط دشــواری رفتوآمــد را موجــب شــده امــا هســتند افــرادی کــه
ســختی بــاال رفتــن از ایــن پلههــا را بــه جــان میخرنــد تا شــیرینی
زندگــی در بلندیهــای بادگیــر و زیبــای ایــن شــهر را مــزه کننــد.
همچــون علــوی کــه خانـهاش را در بلندای معبــری پلکانی ســاخته
و مهمتریــن دلیــل انتخابــش را منظــره زیبــای آن میدانــد .بــا
لوازمــی ابتدایــی ،نقال ـهای برقــی ،از ابتــدای پلــکان نصــب کــرده و
لــوازم خانــه را بــا آن بــاال میفرســتند و میگویــد :در ایــن فکــر
هســتم تــا صندلـیای هــم بــه آن وصــل کنــم و خــود و خانــوادهام
بهعنــوان باالبــر از آن اســتفاده کنیــم.
ابراهیــم نیــز یکــی دیگــر از جوانــان ایــن شــهر اســت کــه خانهاش
بــر فــراز یکــی دیگــر از ایــن معابــر پلکانــی قــرار گرفتــه و میگوید:
ایــن پلههــا هــم دارای خوبــی و هــم بــدی هســتند .مهمتریــن
بــدی آن ،در هنــگام بیمــاری اســت کــه عوامــل اورژانــس بخاطــر
پلههــا بــه ســختی حاضــر میشــوند بــه ایــن خانههــا بیاینــد و
یــا اینکــه نیروهــای خدماتــی شــهرداری کمتــر ایــن معابــر را تمیــز
میکننــد و نیروهــای خدماترســان ماننــد آب ،بــرق و گاز بــه هــزار
امــا و اگــر حاضــر میشــوند تــا بــرای نوشــتن شــماره کنتورهــا
بیاینــد و امــا خوبیهایــش منظــره زیبــای آن ،خنــکای هوا حتــی در
گرمتریــن روزهــای ســال و هــم اینکــه پلــه بــرای ریــه افــراد ســالم
و چربیســوزی بســیار خــوب اســت.
رمضــان پاریــاو ،شــهردار پلســفید ،بــا اشــاره بــه جغرافیــای
شــهر ،وجــود پلــه در شــهر را اجتنابناپذیــر میدانــد و میگویــد:

بــر اســاس شــمارش معابــر پلکانــی بــاالی بیســت پلــه ،حــدود
۸هــزارو ۸۰۰پلــه در شــهر وجــود دارد کــه بــا جمعیــت نزدیــک بــه
۸هــزار و  ۸۰۰نفــری شــهر پلســفید میتــوان گفــت کــه در ایــن
شــهر بــه ازای هــر نفــر یــک پلــه وجــود دارد و اگــر تمــام پلههــا
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 ،پلـه 
میتواننــد برنــدی بــرای شــهر پلســفید و امکانــی بــرای جــذب
گردشــگر و ایجــاد درآمــد باشــد ،امــا ایــن برندســازی در اولویــت
شــهرداری پلســفید قــرار نــدارد و پاریــاو در ایــن رابطــه میگویــد:
برندســازی بــر مبنــای وجــود قابلیــت اســت و هرچنــد مــا بــا
شــمارش پلههــا ایــن قابلیــت را احصــا کردهایــم امــا بــرای تبدیــل
شــدن بهعنــوان یــک برنــد نیازمنــد نوشــتن طــرح هســتیم تــا همه
جوانــب بررســی شــود کــه بــا توجــه بــه شــرایط مالــی شــهرداری
و ضــرورت انجــام مســائل مهمتــری همچــون هدایــت آبهــای
ســطحی ،لغــزش و رانــش ،ایــن امــر در اولویتهــای اولیــه مــا قــرار
نــدارد.
شــهردار پلســفید میگویــد :در زمــان گازرســانی همــه پلههــا
شکســته شــد و مــا آنهــا را بــه همــان شــکل ســابق مرمــت کردیــم
امــا بــرای برندســازی ،ســبک و ســیاق مرمــت بســیار متفــاوت و
هزینهبــر اســت .برنــد گردشــگری شــدن نیــاز بــه ســرمایهگذاری
بخــش خصــوص دارد و بــا توجــه بــه محرومیت ســوادکوه بــه دلیل
عــدم وجــود زیرســاختها ،میــل بــه ســرمایهگذاری نیــز در آن
پاییــن اســت و نمونــه بــارز ایــن محرومیــت آن اســت که شــهرهای
ایــن شهرســتان جــزو آخریــن شــهرهای اســتان بــود که گازرســانی
شــدند.
در تقابــل میــان واقعیــت و آرمــان ،منابــع مالــی همــاره حــرف
نهایــی را میگوینــد و در ایــن بیــن ،شــهرهای کوچــک بــا درآمــد
پاییــن ،در تأمیــن نیازهــای اولیــه و ضروریــات خــود میدونــد و
نمیرســند و شــهرهای بزرگتــر بــا درآمــد فزونتــر ،پــس از
گــذر از  ضروریــات بــه امــور ســطح باالتــر همچــون زیبایــی و
منظــر شــهری میاندیشــند و همیــن امــر ،موجــب جــذب
ســرمایه بیشــتر بــرای آنهــا شــده و در یــک چرخــه معیــوب،
شــهرهای کوچــک همــاره در واقعیتهــای تلــخ درجــا میزننــد
و شــهرهای بــزرگ درآمدزایــی میکننــد و بــه آرمــان شــهر
متصــور خویــش نزدیکتــر میشــوند.
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سرباز در محل اصلی خود نصب می شود
داســتان  80ســاله ســرقت سرســرباز
هخامنشــی بــا بازگشــت آن بــه ایــران
رســید.
پایــان
بــه
مــرداد مــاه ســال جــاری یــک
قاضــی در نیویــورک حکــم داد کــه
هادی فتحی
سرســرباز هخامنشــی کــه  80ســال
قبــل از ایــران ربــوده شــده بــود بــار
دیگــر بــه ایــن کشــور بازگــردد.

 ۲۱اکتبــر ســال  ۲۰۱۷رســانه هــا گــزارش کردنــد کــه دفتــر
دادســتان منطقــه منهتــن شــهر نیویــورک همــراه بــا پلیــس
محلــی موفــق بــه توقیــف یــک نقــش برجســته هخامنشــی
در نمایشــگاه هنرهــای زیبــای اروپایــی در نیویــورک شــد کــه
از ســوی یــک دالل هنــری ســاکن لنــدن بــه نــام «روبــرت
ِویــس» بــا قیمــت  ۱.۲میلیــون دالر بــه فــروش گذاشــته شــده
بــود.
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  ۸۰ســال قبــل اســت را تشــریح کــرد.
وی گفــت :سرســرباز هخامنشــی مربــوط به تــاالر شــمالی کاخ
شوراســت کــه  ۸۰ســال قبــل بــه ســرقت رفتــه بود.
فدایــی افــزود :در ســال  ۱۹۳۲طــی کاوشــی کــه از ســوی
موسســه شــیکاگو بــرای اولیــن بــار در ایــن بخــش از تــاالر
انجــام شــد ،ایــن نقــوش برجســته بــه دســت آمــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن نقــش برجســته ســرقت شــده
ابعــادش  ۵۰ســانتی متــر بــوده ،ادامــه داد :از ســال  ۱۹۳۲یعنــی
از زمــان کشــف ایــن نقــش برجســته تــا ســال  ۱۹۳۶ایــن

نقــش برجســته در محــل اصلــی بــوده و در همــان ســال بــر
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.
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی پارســه  -پاســارگاد گفــت :بــا
توجــه بــه ســرقت ایــن نقــش بــر جســته موضــوع از ســوی
ایــن مرکــز بــه وزیــر وقــت فرهنــگ و آمــوزش ایــران گــزارش
مــی شــود و بدیــن ترتیــب ســرقت ایــن نقــش برجســته بــه
صــورت رســمی اعــام مــی شــود.
وی اظهــار کــرد :از آن زمــان تــا ســال  ۱۹۵۰یعنــی  ۱۴ســال
بعــد از گــزارش مفقــودی هیــچ اطالعــی پیرامــون انتقــال ایــن
نقــش برجســته در دســت نیســت تــا اینکــه در ســال  ۱۹۵۰این
نقــش برجســته گویا بــه مــوزه مونتــرال کانــادا اهــدا می شــود.
فدایــی ادامــه داد :عــاوه 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 .
وی افــزود :سرســرباز هخامنشــی تــا ســال  ۲۰۱۱در مــوزه
مونتــرال کانــادا بــوده و حتــی چندیــن بــار در نمایشــگاه هــای
مختلــف در معــرض دیــد قــرار داده شــده تــا اینکــه در ســال
 ۲۰۱۱از مــوزه مونتــرال ســرقت مــی شــود و یــک ســال بعــد
موضــوع ســرقت بــه طــور رســمی اعــام مــی شــود.
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی پارســه  -پاســارگاد گفــت :بعــد
از اعــام رســمی ســرقت ،ایــن نقــش برجســته در نمایشــگاه
هــای مختلــف از جملــه نمایشــگاه هــای لنــدن ،هلنــد و ...بــه
نمایــش گذاشــته شــده تــا اینکــه در ســال  ۲۰۱۷کســانی کــه
ایــن نقــش برجســته را داشــته انــد از طریــق یــک وب ســایت
آن را در معــرض حــراج قــرار مــی دهنــد.

فدایــی بــا بیــان اینکــه ایــن وب ســایت در نیویــورک بــوده،
ادامــه داد :بــه محــض اطــاع از ایــن موضــوع از طریــق قانونی
ایــن مســئله پیگیــری و اعــام 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.
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی پارســه  -پاســارگاد بــا اشــاره
بــه اینکــه ایــن نقــش برجســته بــه نماینــده دائمــی ایــران در
ســازمان ملــل تحویــل شــد ،گفــت :بــه طــور حتــم پــس از
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.
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محمد قدیمی

ماجــرای صــف کشــی لودرهــا در
عرصــه بنــای تاریخــی نــور محــال
همــدان بــرای ســاخت برجهــای
دوقلــو بــا تــاش فعــاالن مدنــی و
خبرنــگاران متوقــف شــد تــا شــاید
ایــن بــار تــاش هــا بــرای حفــظ یــک
اثــر تاریخــی موثــر واقــع شــود.

میـراث ایــران
NEWSAGENCY
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برجهای دوقلو بر عمارت آمریکاییها سایه میافکند

«نورمحال»حفظ شود

چنــدی قبــل ساختوســاز برجهــای دوقلــوی همــدان
درســت در عرصــه یــک بنــای تاریخــی ثبــت ملــی شــده کــه
اواخــر دوره قاجــار باهــدف امنیــت بهداشــتی مــردم همــدان
ساختهشــده بــود کار را بهجایــی رســاند تــا فعــاالن مدنــی
نســبت بــه ایــن اتفــاق واکنــش نشــان دهنــد.
ماجــرای صــف کشــی لودرهــا در عرصــه بنــای تاریخــی نــور
محــال همــدان درســت در همــان روزهایــی رســانهای شــد کــه
همــدان میزبــان برپایــی افتتاحیــه رویــداد همــدان ۲۰۱۸پایتخت
گردشــگری کشــورهای آســیایی بــود و مســئوالن ســازمان
میــراث ،صنایعدســتی و گردشــگری کشــور نیــز در ایــن مراســم
حضــور داشــتند.
توقــف ســاخت برجهــای دوقلــو بــرای حفاظــت از
بنــای تاریخــی نــور محــال
در پــی ایــن اتفــاق پرویــز پرســتویی و امیــر شــهاب رضویــان ۲
ســینماگر ایرانــی در همــان روزهــا بــه ایــن اقــدام واکنش نشــان
دادنــد و در نامـهای از مســئوالن شــهر همــدان درخواســت کردند
کــه ســاخت برجهــای دوقلــو را بــرای حفاظــت از بنــای تاریخــی
نــور محــال متوقــف کننــد.
در نامــه پرویــز پرســتویی و امیــر شــهاب رضویــان بــه نیکبخــت،
اســتاندار همــدان ،صوفــی شــهردار همــدان ،مالمیــر مدیــرکل
میــراث ،صنایعدســتی و گردشــگری همــدان و پیمــان
ترکمانــه ،مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان همــدان آمــده اســت:
«همانطــور کــه مســتحضر هســتید ،چنــدی اســت در عرصــه
و حریــم اولیــه عمــارت تاریخــی نــور محــال یــا پــارک پــرواز،
ساختوســاز یــک یــا  ۲بــرج آغازشــده اســت کــه عمــ ً
ا بــه
ایــن بنــای ارزشــمند ،امــکان توســعه فضــای ســبز و منظــر آن
آســیب خواهــد رســاند».
ایــن  ۲ســینماگر ایرانــی در نامــه خــود تأکیــد کــرده بودنــد« :بــا
توجــه بــه مجــوز صــادره از ســوی شــهرداری و ســایر ادارات،
بهتــر اســت عــاوه بــر منافــع عمــوم مــردم و آینــدگان ،منافــع
مالــک زمیــن نیــز در نظــر گرفتــه و بــا تهاتــر ،زمیــن دیگــری به
کمیتــه امــداد واگــذار شــود».
پرویــز پرســتویی و امیــر شــهاب رضویــان در نامــه خــود بــه
مســئوالن اســتان همــدان اعــام کــرده بودنــد« :مــا بهعنــوان
دوســتداران میــراث فرهنگــی ایــن کهــن شــهر ،خواهشــمندیم با
توجــه بــه اینکــه همــدان بهعنــوان پایتخت گردشــگری آســیا در
ســال ٢٠١٨معرفیشــده ،نســبت بــه توقــف ایــن ساختوســاز
دســتور الزم را صــادر فرماییــد تــا از یــک اثــر تاریخــی و جاذبــه
گردشــگری مهــم حفاظــت شــود».
امــا پیگیریهــا از شــهرداری همــدان در مــورد ماجــرای ســاخت
برجهــای دوقلــو در شــهر همــدان مشــخص کــرد کــه ســال
گذشــته در جلســه کمیســیون مــاده ۵در همــدان ،موافقــت بــا
ســاخت برجهــای دوقلــو در عرصــه و حریــم درجهیــک بنــای
تاریخــی ثبــت ملــی شــده نــور محــال اعالمشــده اســت.
در پــی ایــن اتفــاق فعــاالن مدنــی و خبرنــگاران و دلســوزان
میــراث فرهنگــی همــدان باردیگــر دســتبهکار شــدند تــا بــا
اقدامــی بهموقــع مانــع تخریــب حریــم ایــن اثــر تاریخــی شــوند.
امــا موضــوع بــه همیــن جــا ختــم نشــد و پــس از تالشهــای
فــراوان فعــاالن مدنــی و دوســتداران میــراث فرهنگــی اســتان
بــرای توقــف ســاخت  ۲بــرج در محوطــه عمــارت تاریخــی نــور

محــال و همراهــی  ۴۰۰نفــر از شــهروندان همدانــی بــا ایــن
موضــوع در قالــب نوشــتن نام ـهای بــه پرویــز پرســتویی و امیــر
شــهاب رضویــان کــه خواســتار توقــف ســاخت ایــن برجهــا
بودنــد و تعــدادی از اعضــای شــورای شــهر نیــز از امضاکننــدگان
ایــن نامــه هســتند ،اســتاندار در نامـهای بــه معــاون عمرانــی خود
و شــهرداری دســتور بررســی موضــوع را صــادر کــرد و قــرار شــد
تــا اعــام نتیجــه نهایــی ،ســاخت ایــن برجهــا متوقــف شــود امــا
صبــح دیــروز لودرهــای پیمانــکار بــه جــان محوطــه نــور محــال
افتادنــد و کار ساختوســاز را بــا قطــع درختــان آغــاز کردنــد.
ساختوســاز در عرصــه عمــارت نــور محــال فع ـ ً
ا
متوقــف شــد
بــر همیــن اســاس و در پــی مــوج رســانه ای ایجــاد شــده در
زمینــه ضــرورت حفــظ حریــم بناهــای تاریخــی رئیــس شــورای
شــهر همــدان از محوطــه مــورد بحــث بازدیــد کــرد کــه در ایــن
بازدیــد دســتور توقــف کار را صــادر کــرد.
کامــران گــردان کــه ظهــر ســه شــنبه ســوم مهرمــاه از ایــن
محوطــه بازدیــد کــرد؛ گفــت :اعضــای شــورا برســاخت و ســاز
در عرصــه عمــارت نــور محــال حســاس بــوده و وارد عمــل
شــدند و  بــا توجــه بــه اهمیــت موضــوع و تاریخــی بــودن
عمــارت نــور محــال بــا تأکیــد اعضــای شــورا ،از برجســازی
و ساختوســاز در عرصــه عمــارت نــور محــال تــا تعییــن
تکلیــف نهایــی جلوگیــری شــد.
کامــران گــردان یــادآور شــد :زمیــن پــارک پــرواز در ســال
 ۱۳۸۴از طــرف کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) بــه شــهرداری
واگذارشــده بــود کــه ســاخت پــارک از ســال  ۸۶آغاز شــد و ســال
 ۹۰در کمیســیون مــاده پنــج بــرای مابقــی زمیــن مصوبــهای
بــرای کمیتــه امــداد صادرشــده و میــراث فرهنگــی نیــز موافقــت
کــرده اســت؛ امــا اکنــون اعضــای شــورا نیــز مخالــف ســاخت در
ایــن عرصــه بــاارزش هســتند.
وی بابیــان اینکــه میتــوان زمیــن موردنظــر را بــا توافــق
کمیتــه امــداد بــه پــارک پــرواز الحــاق کــرد ،افــزود :بــا توجــه
بــه حساســیت و اهمیــت عمــارت نــور محــال و تاریخــی
بــودن بنــا ،بــرای جلوگیــری از ساختوســاز در ایــن مــکان

در نخســتین فرصــت در صحــن شــورا یــا در شــهرداری بــا
حضــور اعضــای شــورا ،شــهردار و ذینفعــان زمیــن ،جلس ـهای
برگــزار خواهــد شــد تــا ضمــن بررســی مــوارد ،تصمیمــات
درســتی اتخــاذ شــود.
رئیــس شــورای شــهر همــدان تأکیــد کــرد :شــهرداری
بایــد بــا تشــکیل جلســهای بــا ســازمان میــراث فرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری اســتان نظریــه قطعــی ایــن ارگان
را دریافــت کنــد زیــرا ایــن مهــم درنهایــت بــر عهــده میــراث
فرهنگــی اســت.
وی ادامــه داد :بایــد هــر چــه ســریعتر نســبت بــه تعییــن تکلیــف
ایــن زمیــن ،تصمیمــات مقتضــی اتخــاذ شــود تــا هــم بنــای
تاریخــی حفــظ و حریــم آن رعایــت شــده و هــم منافــع مالــک
حفــظ شــود.
گــردان معتقــد اســت :بــا ساختوســاز در زمیــن مجــاور بنــای
نــور محــال ،قطع ـ ًا ایــن عمــارت تحــت شــعاع قرارگرفتــه و بنــا
آســیب خواهــد دیــد و مــا نیــز مخالــف ساختوســاز هســتیم کــه
طبــق دســتور شــورای شــهر همــدان ،فعـ ً
ا شــهرداری از هرگونه
ساختوســاز در ایــن زمیــن جلوگیــری کــرد امــا درنهایــت مــا
تابــع قانــون هســتیم.
وی گفــت :علیرغــم اینکــه کمیتــه امــداد مراحــل قانونــی را
طــی کــرده ،بــا تشــکیل جلســه و توافقــات ســعی خواهیــم کــرد
بــه نحو مقتضــی مــوارد بررســی و تصمیــم مناســبی اتخاذ شــود.
بــاز هــم موضــوع بــه اینجــا ختــم نشــد و بااینکــه مســئوالن
شــهرداری و حفاظــت میــراث فرهنگــی با حضــور در محــل مانع
از کار شــدند امــروز ســخنگوی شــورا شــهر بــا انتشــار پیامــی در
یکــی از گــروه هــای فضــای مجــازی خطــاب بــه شــهروندان
همدانــی جلوگیــری از ســاخت برجهــای مذکــور را خــارج از
اختیــارات شــورای شــهر دانســته اســت.
بــه هرحــال آنچــه مســلم اســت؛ آثــار تاریخــی ســند هویتــی
ماســت و درســت اســت کــه مالکیــت زمینــی کــه ایــن روزهــا
صحبتــش اســت بــا کمیتــه امــداد اســت امــا مالکیــت معنــوی
عمــارت تاریخــی نــور محــال متعلــق بــه همــه مــردم ایــران
اســت و ساختوســاز در محوطــه آن تجــاوز بــه حقــوق همــه
مــردم ایــران محســوب میشــود.
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علی دایالری

فعـاالن صنایعدسـتی از مشـکالتی کـه
بـه بهانـه نوسـانات نـرخ ارز بـه وجود
آمـده میگوینـد و از رکـود بـازار،
افزایـش قیمـت مـواد اولیـه و کاهـش
قـدرت خریـد مـردم مینالنـد.

نوســانات نــرخ ارز و بهتبــع آن التهــاب و تأثیــرات منفــی کــه در
بــازار داشــته بــر کســب و کار فعــاالن حــوزه صنایعدســتی نیــز
تأثیــر گذاشــته اســت و عم ـ ً
ا بنــا بــر اذعــان فعــاالن ایــن حــوزه
بــازار صنایعدســتی را راکــد کــرده اســت.
صنایعدســتی در ســال «حمایــت از کاالی ایرانــی» میتوانــد
بهعنــوان منبــع درآمــدی بــرای کشــور و فعــاالن ایــن عرصــه
باشــد ،همانطــور کــه گفتــه میشــود بایــد اقتصــاد کشــور از
اقتصــاد نفتــی خــارج شــود همیــن بــس کــه صنایعدســتی بهتریــن
جایگزیــن میتوانــد بــرای اقتصــاد بــدون نفــت کشــور باشــد امــا
ایــن نــوع نگرشهــا در حــد شــعار و ســخنرانی باقیمانــده و بــرای
رشــد صــادرات غیرنفتــی منجملــه تولیــدات صنایعدســتی چــه
اقدامــی انجامگرفتــه اســت؟
طبیعــی اســت اگــر عملکــرد مســئولین اســتانی و کشــوری در حوزه
حمایــت از صنایعدســتی مــورد بررســی قــرار گیــرد و بــا توجــه بــه
وضعیــت بــازار فــروش و شــرایط کســب و کار فعــاالن ایــن عرصــه
را مدنظــر قــرار دهیــم میبینیــم نمــره قابــل قبولــی نمیگیرنــد،
البتــه اقداماتــی نیــز انجامگرفتــه ولــی آنطــور نیســت کــه در
کســب و کار و صــادرات تولیــدات صنایعدســتی مؤثــر باشــد.
فعــاالن حــوزه صنایعدســتی در شــرایط فعلــی کــه بــازار ملتهــب
اســت و قیمــت مــواد اولیــه بهصــورت سرســامآور افزایــش مییابــد
انتظــار دارنــد تــا در تأمیــن مــواد اولیــه مــورد مســاعدت قــرار گیرند،
ایــن در حالــی اســت بررس ـیهای اولیــه نشــان میدهــد وضعیــت
کســب و کار صنایعدســتی کاران آنطــور کــه انتظــار میرفــت
خــوب نیســت و نیــاز بــه اقــدام اورژانســی دارنــد.
وقتــی ســخن از حمایــت فعــاالن صنایعدســتی اســت حــرف
خریدهــای مــردم بــه میــان میآیــد و گاه ـ ًا متولیــان بــرای شــانه
خالــی کــردن میگوینــد در حمایــت از صنایعدســتی کار اصلــی را
مــردم بایــد انجــام دهنــد!
در ایــن میــان آیــا منظــور از تمامــی اقشــار مردمــی اســت یــا
قشــر مرفــه جامعــه؟ یقینــ ًا اقشــار کمدرآمــد جامعــه حتــی اگــر
عالقهمنــد هــم باشــند تــوان خریــد تولیــدات صنایعدســتی را
نخواهنــد داشــت چــون افزایــش قیمــت مــواد اولیــه زمینــه افزایش
قیمــت تولیــد نهایــی را فراهــم میکنــد و از طرفــی دیگــر نیز قشــر
کمدرآمــد خــود در تأمیــن هزینههــای زندگــی بازماندهانــد پــس
حتم ـ ًا منظــور از حمایــت مــردم ،قشــر پردرآمــد اســت.
از اینهــا گذشــته در ایــن گــزارش مختصــر بــه وضعیــت فعــاالن
حــوزه صنایعدســتی و مشــکالت آنهــا پرداختهایــم تــا یــادآوری
کنیــم کــه صنایعدســتی ضمــن اینکــه هنــر و فرهنــگ ایرانــی را
بــه نمایــش میگــذارد بلکــه توجــه بــه صــادرات تولیــدات ایــن
عرصــه میتوانــد ارزآوری داشــته باشــد.
حمایــت مســئوالن از فعــاالن صنایعدســتی حداقــل
معنــوی باشــد
مجتبــی فرضــی مدیــر آموزشــگاه صنایعدســتی شهرســتان اهــر
اظهــار کــرد :نبــود کــوره ســفالپزی ،افزایــش چنــد برابــری مــواد
اولیــه صنایعدســتی و بهتبــع آن افزایــش قیمــت تولیــدات ،کاهــش
قــدرت خریــد مــردم ،فراهمســازی زمینــه بــرای صــادرات و حضــور
تولیدکننــدگان صنایعدســتی در نمایشــگاههای بینالمللــی از
مشــکالت حــوزه صنایعدســتی اســت.
وی بــا اشــاره به اینکــه فعالیــت در عرصــه صنایعدســتی در شــرایط
فعلــی بســیار ســخت و زیــانآور اســت ،افــزود :فعالیــت در حــوزه
صنایعدســتی عــاوه بــر آرامشــی کــه دارد بلکــه هنــر و خالقیــت
فــرد را شــکوفا میکنــد.
مدیــر آموزشــگاه صنایعدســتی شهرســتان اهــر ادامــه داد :بــا
اینکــه از دغدغههــا و گســتردگی حــوزه فعالیــت مســئوالن
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فعاالن صنایعدستی در گیرودار مشکالت

ظرفیتی ارزآور که مغفول مانده

اطــاع داریــم هیــچگاه ســعی نکردیــم تــا خودمــان را بــه
مســئوالن تحمیــل کنیــم و بگوییــم ســهم مــا از جامعــه چیســت؟
ولــی همینقــدر بگویــم کــه بیمحلــی و عدمحمایــت معنــوی
هنرمنــدان صنایعدســتی را منــزوی میکنــد.
فرضــی از گســترش آموزشهــای صنایعدســتی در روســتاهای
شهرســتان اهــر خبــر داد و گفــت :انتظــار نداریــم مســئوالن بــه
فعــاالن حــوزه صنایعدســتی پــول بدهنــد امــا حداقلتریــن کاری
کــه میتواننــد انجــام دهنــد حمایــت معنــوی اســت.
وی بــا تأکیــد بــر لــزوم حمایــت معنــوی و خریــد تولیــدات فعــاالن
حــوزه صنایعدســتی گفــت :اخیــراً از فرماندار شهرســتان درخواســت
کردیــم تــا از مــا حمایت کننــد و ایشــان نامـهای بــه ادارات نوشــتند
کــه از ایــن بابــت سپاســگزارم ولــی متأســفانه علیرغــم تأکیــد
فرمانــدار متأســفانه حتــی مــوردی همــکاری از ادارات دولتــی
ندیدهایــم.
افزایــش قیمــت مــواد اولیــه مشــکلی جــدی در
صنایــع دســتی
فرضــی اضافــه کــرد :در آموزشــگاه صنایعدســتی اهــر پانــزده رشــته
صنایعدســتی تدریــس و حــدوداً در ســال  ۵۰۰تــا نزدیــک بــه ۱۰۰۰
هنرجــو آمــوزش میبیننــد ولــی بــا توجــه بــه مشــکالت اقتصــادی
عالقــه مــردم نســبت بــه شــرکت در کالسهــای آموزشــی
صنایعدســتی کمتــر شــده اســت.
مدیـر آموزشـگاه صنایعدسـتی شهرسـتان اهـر تأکیـد کـرد :وقتـی
هنرجویـان دورههـای آموزشـی را در آموزشـگاه صنایعدسـتی اهـر
سـپری میکننـد صـدور حکـم هنرجویـان از سـوی ادارهکل میراث
فرهنگـی ،صنایعدسـتی و گردشـگری آذربایجانشـرقی زمانبـر
اسـت بهگونهای کـه ماهها طول میکشـد تـا دسـتگاه مربوطه حکم
هنرجویـان را در رابطـه بـا پایان دوره آموزشـی صادر کنـد این امر نیز
موجـب نارضایتـی هنرجویان میشـود.
وی ،افزایــش قیمــت مــواد اولیــه تولیــدات صنایعدســتی و کاهــش
قــدرت خریــد مــردم را از دیگــر موانــع حــوزه صنایعدســتی عنــوان
کــرد و یــادآور شــد :متأســفانه بایــد بگویــم شــاید بیــش از  ۵۰درصد
مــردم اهــر از وجــود آموزشــگاه صنایعدســتی کــه  ۱۱ســال قدمــت
دارد آشــنایی ندارنــد و اکنــون بــا وجــود مشــکالت متعــددی چــون
کاهــش تعــداد هنرجویــان و افزایــش مــواد اولیــه ،اســترس تأمیــن
اجارهبهــای آموزشــگاه را دارم.

عوامل رکود بازار صنایعدستی
شــاهین کریمــی فعــال حــوزه قلمزنــی کــه  ۹ســال از زمــان آغــاز
بــکارش در عرصــه صنایعدســتی میگــذرد از وضعیــت و شــرایط
کاری ایــن روزهــا میگویــد :بنــده از ســال  ۸۸بــر حســب عالقـهای
کــه داشــتم بــه حــوزه قلمزنــی از رشــته صنایعدســتی مشــغول
بــه کارشــدهام و در ســال  ۹۰نخســتین کارگاه قلمزنــی را در اهــر
راهانــدازی کــردهام.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه افزایــش قیمــت مــواد اولیــه همچــون
ملزومــات مــس بــر بــازار تولیــدات صنایعدســتی نیــز تأثیرگــذار
بســیاری بــدی گذاشــته اســت ،گفــت :بهطــور مثــال در طــول
ســالهای گذشــته مــواد اولیــه را بــه قیمــت  ۲۰۰هــزار تومــان
خریــداری میکردیــم و بــا قلمزنــی بــر روی آن هنــگام فــروش
 ۵۰هــزار تومــان ســود میکردیــم امــا اکنــون همــان مــواد اولیــه را
بــا قیمــت دو برابــر خریــداری میکنیــم کــه حتــی نمیتوانیــم ۲۰
هــزار تومــان همســود کنیــم.
ایــن فعــال حــوزه صنایعدســتی ادامــه داد :در شــرایط فعلــی بــازار
قیمــت صنایعدســتی در ویتریــن مغازههــا افزایشیافتــه و خریــد
مــردم نیــز کمتــر شــده امــا نهتنهــا بــر دســتمزد فعــاالن حــوزه
صنایعدســتی افــزوده نشــده بلکــه کاهــش هــم یافتــه اســت.
کریمــی بابیــان اینکــه نوســانات نــرخ ارز بــه لحــاظ تولیــد مــواد
اولیــه در داخــل کشــور نمیتوانــد بــر افزایــش قیمــت مــواد اولیــه
تأثیرگــذار باشــد ،تصریــح کــرد :نکتــه جالــب اینجاســت کــه مــس
از اســتخراج تــا تبدیــل کنســانتره بــه مــس در داخــل کشــور انجــام
میگیــرد و نیــازی بــه خــارج نداریــم ولــی چــرا قیمــت مــواد اولیــه
افزایــش مییابــد مشــخص نیســت.
وی ،بیمــه فعــاالن حــوزه صنایعدســتی را از دیگــر مشــکالت ایــن
قشــر عنــوان کــرد و گفــت :فعــاالن حــوزه صنایعدســتی بــه لحــاظ
اینکــه درآمــد اندکــی داریــم و ســازمان میــراث فرهنگــی اقــدام
بــه خصوصــی نکــرده تــا بــه حــال نهتنهــا بنــده بلکــه هیچیــک از
همــکاران نتوانســتهاند تحــت پوشــش بیمــه قــرار بگیرنــد و فعالیت
در حــوزه تنهــا محــدود بــه یــک دوره از جوانــی اســت و در مقطعــی
فعالیــت در عرصــه قلمزنــی امکانپذیــر نیســت.
ایــن فعــال حــوزه صنایعدســتی تأکیــد کــرد :تــا چنــد ســال گذشــته
در کارگاه قلمزنــی شــش نفــر مشــغول بــه کار بودنــد بهطــوری کــه
سفارشــات آنقــدر خــوب کــه از صبــح تــا دیــر وقــت مشــغول بــکار
بودیــم امــا اکنــون بــا افــت بــازار خریــد و فــروش تنهــا دو نفــر در
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کارگاه مشــغول هســتیم.
خریــد تولیــدات صنایعدســتی بومــی از ســوی مــردم نوعــی
حمایــت اســت
مجیــد کارگــر یکــی دیگــر از فعــاالن حــوزه صنایعدســتی گفــت :بــه نظــر
بنــده فعالیــت در برخــی رشــتههای صنایعدســتی نیــازی بــه ســرمایه کالن
آنچنانــی نــدارد و بــازار هــدف مــا در فــروش تولیــدات صنایعدســتی عمدتـ ًا
ســایر اســتانها و شهرستانهاســت چراکــه از وضعیــت بــازار و معیشــت
مــردم اهــر اطــاع کافــی داریــم بــه همیــن خاطــر ســعی کردهایــم تــا بــرای
اینکــه کســب و کارمــان راکــد نمانــد بیشــتر بــه بازاریابی خــارج از شهرســتان
توجــه کنیــم.
وی افــزود :در طــول یــک ســال گذشــته بــه ایــن مهــم دس ـتیافتهایم تــا
ســازمانها و نهادهایــی کــه قصــد دارنــد در مراســمات و برنامههــای تجلیــل
کــه دارنــد از تولیــدات صنایعدســتی بهعنــوان جوایــز اســتفاده کننــد در
همیــن راســتا سفارشــاتی هــم از اقصی نقــاط کشــور داشــتیم و ایــن موفقیت
را از طریــق معرفــی و بازاریابــی فضــای مجــازی و شــبکههای اجتماعــی
کســب کردهایــم.
ایـن فعـال حـوزه صنایعدسـتی با اشـاره بـه اینکـه اسـتفاده مـردم از تولیدات
صنایعدسـتی ایرانـی بهجـای تولیـدات چینـی نیـاز بـه فرهنگسـازی دارد،
گفت :خوشـبختانه برخی از ادارات دولتی در مراسـمات از تولیدات صنایعدستی
بهعنـوان هدایـا اسـتفاده میکننـد و بـا توجـه بـه اینکـه سـالجاری بهعنوان
سـال حمایـت از کاالی ایرانـی نامگـذاری شـده امیدواریـم مـردم حداقـل در
حمایـت از فعـاالن حـوزه صنایعدسـتی از تولیـدات این قشـر خریـداری کنند.
کارگــر بابیــان اینکــه قیمــت مــواد اولیــه تولیــدات صنایعدســتی در مقایســه
بــا ســال گذشــته افزایــش چنــد برابــری داشــته اســت ،گفــت :در بحــث
تأمیــن چــوب بــرای نــازککاری صنایــع چوبــی در خریــد چــوب درختــان
بومــی مــدام شــاهد افزایــش قیمــت هســتیم و بهعبارتیدیگــر تأمیــن مــواد
اولیــه بــرای فعــاالن حــوزه صنایعدســتی کاری بســی دشــوار و ســخت شــده
اســت.
وی اضافــه کــرد :در شــهر اهــر محلــی بــرای عرضــه ،نمایــش و معرفــی
مســتقیم تولیــدات صنایعدســتی نداریــم شــاید همیــن باعــث شــده تــا اغلب
بــه اهمیــت صنایعدســتی پــی نبرنــد امــا مــا بیــکار ننشســتیم و تولیــدات را از
طریــق فضــای مجــازی بــه ســایر مــردم اســتانها و شهرســتانها معرفــی
کردیــم.
برپایی بازارچه دائمی صنایعدستی در شهرستان اهر
ایـن فعـال حـوزه صنایعدسـتی بـا تأکیـد بـر اینکـه برپایـی بازارچـه دائمـی
صنایعدسـتی در شهرسـتان اهـر همیشـه در حد حرفـی باقیمانـده و پیگیری
نشـده اسـت ،گفـت :برپایـی بازارچـه دائمـی صنایعدسـتی در شهرسـتان اهر
همـواره در جشـنوارهها ،مراسـمات ،رقابتهـای انتخاباتی و  ...مطرح میشـود
و بـه نظـر بنـده راهـکار عملـی خوبی نیسـت کـه مـا در اهـر بازارچـه دائمی
صنایعدسـتی داشـته باشـیم چون فعاالن این حوزه مجبور هسـتند تا دسـت از
کار و تلاش کشـیده و در عرفـه یـا محل نمایشـگاه حضـور یابند.
کارگــر خاطرنشــان کــرد :بهتریــن راهــکاری کــه میتوانــد در معرفــی و
فــروش تولیــدات صنایعدســتی اهــر مثمــر ثمــر باشــد ایــن اســت کــه
نمایشــگاههای دورهای و در بــازه زمانــی مشــخص راهانــدازی کننــد و حداقــل
میتــوان بــا اســتقرار کانکــس یــا محلــی موقــت تولیــدات تمامــی فعــاالن
حــوزه صنایعدســتی بــه نمایــش گذاشــته شــود و حتمـ ًا هــم الزم نیســت که
بــرای هــر هنرمنــد یــک غرفــه برپــا کننــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه آنطــور کــه انتظــار م ـیرود از هنرمنــدان عرصــه
صنایعدســتی شهرســتان اهــر حمایــت چندانــی نمیشــود ،یــادآور شــد:
منظــور از حمایــت تنهــا بــه دولــت ختــم نمیشــود بلکــه بخشــی از حمایــت
از صنایعدســتی بــر عهــده دولــت و بخشــی دیگــر هــم میتوانــد بــر
عهــده مــردم باشــد یعنــی اینکــه بهطــور مثــال بگویــم مــردم اصفهــان
در خریدهــا عمدتـ ًا از تولیــدات بومــی خودشــان اســتفاده میکننــد و اگــر ایــن
فرهنــگ در اهــر نیــز حاکــم شــود یقین ـ ًا هنرمنــدان پشــتوانهای بــزرگ بــه
دســت میآورنــد.
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
تولیــد صنایــع دســتی در اســتان اســت ،باشــیم و ایــن حمایــت هــا در حــد
شــعار و حــرف باقــی نمانــد.

میـراث ایــران
NEWSAGENCY
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الهام رئوفی فر

بنـای تاریخـی گمـرک بندرگـز در
گلسـتان ،کـه بیـش از یـک قـرن خود
را سـرپا نگـه داشـته امـروز چشـم
امیـد بـه تخصیص اعتبـار دارد تـا مانع
فراموشـی و ویرانـی آن شـود.

شهرســتان بندرگــز یکــی از مناطــق تاریخــی گلســتان اســت
و بــه دلیــل موقعیــت اســتراتژیکی و جغرافیایــی و نقطــه اتصــال
ســه اســتان گلســتان ،مازنــدران و ســمنان همــواره مــورد عالقــه
پادشــاهان ،بــزرگان کشــور و حتــی تجــار خارجــی بــود .بــه همین
دلیــل بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن بنــادر و قطــب اقتصــادی
کشــور محســوب مــی شــد .ســاختمان گمــرک هــم یــادگار دوران
طالیــی تجــارت در ایــن منطقــه اســت.
در شــهر بندرگــز وقتــی از مــردم ســراغ ســاختمان گمــرک را مــی
گیــری ابتــدا برایــت آدرس اداره مالیــات و دارایــی شهرســتان را
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
خــود نــگاه داشــته ،مشــاهده مــی کنــی .اینکــه ســازه بــا وجــود
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.
برخــی صاحــب نظــران در توضیــح ســاخت بنــا اینگونــه مــی
گوینــد کــه ســاختمان گمــرک بندرگــز بــا طــرح و نظــارت کامــل
مهندســین بلژیکــی در ســال  ۱۲۸۱شمســی احــداث شــد کــه
بالفاصلــه پــس از آن هــم مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفــت.
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 .
یــک کارشــناس مرمــت آثــار و بناهــای تاریخــی در توضیــح
ویژگــی هــای ایــن ســازه ،مــی گویــد :ســاختمان تاریخــی گمرک،
بنایــی آجــری اســت با ضخامــت دیــواره های  ۴۰ســانتی متــری از
جنــس مــات ماســه دریایــی و ســیمان اســت.
احســان باالرســتاقی  ،مــی افزایــد :بنــا دارای کــف کرســی بــه
ارتفــاع  ۲۷۰ســانتی متــر اســت و از چهــار طــرف دارای هواکــش
هایــی بــرای ســازگاری بــا شــرایط محیطــی و اقلیمــی منطقــه
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
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نیاز ساختمان تاریخی گمرک بندرگز به مرمت

اعتبارات قطره چکانی است

کــه آن هــم نقــش بســزایی در کــوران هــوا و اســتفاده مناســب از
نــور طبیعــی را ایفــا مــی کننــد.
وی مرمــت را یــک نیــاز ضــروری بــرای بنــا مــی دانــد و مــی
افزایــد :نیــاز اســت تــا بــرای پیشــگیری از تخریــب ســازه ،هرچــه
ســریعتر مســئوالن بــرای بهســازی و مرمــت ســاختمان گمــرک
اقــدام کننــد.
ساختمان گمرک نیازمند تخصیص  ۸۰میلیون
امــا معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی ،صنایــع
دســتی و گردشــگری اســتان گلســتان از مرمــت ایــن ســازه در
ســال گذشــته خبــر مــی دهــد و مــی گویــد :ســال گذشــته ایــن
بنــا تحویــل میــراث فرهنگــی اســتان شــد.
ســارا اخــوت بــا بیــان اینکــه مبلــغ  ۳۰میلیــون تومــان بــرای
مرمــت بنــا در ســال گذشــته هزینــه شــده ،مــی افزایــد :در ســال
جــاری  ۸۰میلیــون تومــان بــرای مرمــت ســازه مصــوب شــد کــه
البتــه هنــوز تخصیــص نیافتــه اســت.
وی ادامــه مــی دهــد :پــس از تخصیــص اعتبــار  ۸۰میلیونــی
امســال کار مرمــت ایــن پــروژه بــه پایــان مــی رســد و امــکان
اســتفاده از آن فراهــم اســت.
اخــوت بــا اعــام اینکــه هنــوز کاربــری ســاختمان مشــخص
نشــده ،مــی افزایــد :از آنجایــی کــه اداره میــراث فرهنگــی بندرگــز
ســرگردان اســت ترجیــح مــا بــر ایــن اســت کــه کاربــری ســازه
پــس از مرمــت ،اداری باشــد.
وی مــوزه اســناد دارایــی و صنایــع دســتی را از دیگــر کاربــری
هــای پیشــنهادی ســاختمان پــس از مرمــت آن اعــام 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 اســامی شــهر
بندرگــز معتقــد اســت کــه بیشــتر نــام ایــن اقــدام میــراث فرهنگی

پاکســازی اســت تــا مرمــت بنــا.
فاضــل جهانشــاهی بــا بیــان اینکــه میــراث فرهنگــی راه
پلــه و دســت انــداز ورودی را بتــن و بازســازی کــرده ،مــی
افزایــد :دوســتان دیــواره هــای ســاختمان و پنجــره را تمیــز
کردنــد بــه همیــن خاطــر بیشــتر مــی تــوان اســم پاکســازی
را گذاشــت.
وی ضمــن اظهــار خرســندی از ورود میــراث فرهنگــی اســتان
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
ای بــا حضــور مدیــرکل مالیاتــی و میــراث فرهنگــی منعقــد و
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.
دو ســال پیــش نماینــده مــردم شهرســتان هــای کردکــوی،
بندرترکمــن ،گمیشــان و بندرگــز در مجلــس شــورای اســامی
از ســاختمان تاریخــی گمــرک بندرگــز بــه اتفــاق فرمانــدار ایــن
شهرســتان بازدیــد کــرده بــود.
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
رونــد مرمــت آن مشــخص نیســت .بــه نظــر مــی رســد بــرای
شــهری ســاحلی ماننــد بندگــز کــه گردشــگران زیــادی هرســاله
بــرای شــرایط اقلیمــی مناســب آن مــی آینــد مرمــت بناهــای
تاریخــی آن یــک نیــاز جــدی اســت چراکــه آمــاده ســازی آثــار
تاریخــی بــرای بازدیــد عمــوم یکــی از بســترهای توســعه صنعــت
گردشــگری بــه شــمار مــی رود.
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زهرا بهرامی

ســال  95تفاهــم نامــه ای بــرای احیــاء
بافــت تاریخــی گــرگان امضــا شــد
و در حالــی  30مــاه از عمــر آن مــی
گــذرد کــه بــه تازگــی شــهرداری پای
کار آمــده و کارشناســان هــم تاکیــد
دارنــد نیــاز بــه مشــارکت شــهروندان
اســت.

بخــش قابــل توجهــی از بافــت تاریخــی گــرگان در ســالهای
گذشــته بــه علــت کمتوجهــی و مــوازیکاری دســتگاههای
متولــی تخریــب شــده و حــاال پــس از گذشــت  ۳۰مــاه از امضــاء
تفاهمنامــه بــرای احیــاء ایــن بافــت عــزم شــهرداری هــم ماننــد
ســایر متولیــان و امضاءکننــده تفاهــم جــزم شــده اســت.
بافــت قدیمــی گــرگان بــه مســاحت  ۱۵۰هکتــار در ســال ۱۳۱۰
در فهرســت آثــار ملــی کشــور بــه ثبــت رســیده و دارای ارزش
فرهنگــی و تاریخــی اســت.
در ســالهای گذشــته بخشهایــی از ایــن بافــت تاریخــی بــه
دلیــل کمتوجهــی و مــوازی کاری دشــتگاههای متولــی از بیــن
رفــت و پیگیریهــای مکــرر برخــی رســانهها و انجمــن حامیــان
بافــت تاریخــی گــرگان متولیــان را پــای میــز مذاکــره و امضــاء
تفاهمنامــه بــرای احیــاء ایــن بافــت زنــده کشــاند.
ایــن تفاهمنامــه چندجانبــه جهــت احیــاء گذرهــای تاریخــی-
فرهنگــی شــهر گــرگان در  ۳۱فروردیــن مــاه  ۱۳۹۵بــه مناســبت
روز جهانــی بناهــا و محوطههــای تاریخــی ،بیــن اداره کل راه و
شهرســازی و میــراث فرهنگــی گلســتان و شــهرداری گــرگان بــه
امضــاء رســید اما حســین صادقلــو ،شــهردار ســابق گــرگان هرچند
پــای ایــن تفاهمنامــه را امضــاء کــرد امــا اعتقــادی بــه اجــرای
آن نداشــت.
حــاال  ۳۰مــاه از امضــاء تفاهمنامـهای کــه قــرار بــود در یــک بــازه
زمانــی چنــد ســاله پنــج گــذر تاریخــی و فرهنگــی گــرگان را احیاء
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احیاء بافت تاریخی گرگان مطالبه اجتماعی شود

افزایش مشارکت شهروندان

کنــد میگــذرد 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
کــه تنهــا مدیــری اســت کــه پــای ایــن تفاهمنامــه را امضــاء
کــرده و همچنــان بــر پســت ســازمانی خــود باقــی اســت بــه
گفــت :تفاهمنامــه محاســن زیــادی داشــت؛ تــا قبــل از امضــای
تفاهمنامــه هــر یــک از دســتگاه هــا بــه طــور انفــرادی در بافــت
تاریخــی گــرگان کار میکردنــد بــدون اینکــه تفاهمــی داشــته
باشــند.
شهرداری حضور جدی نداشت
ابراهیــم کریمــی بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از امضــای
تفاهمنامــه هــم شــهرداری گــرگان حضــور جــدی نداشــت،
افــزود :ایــن راه بهطــور ناقــص دنبــال میشــد امــا پــس از
گذشــت بیــش از دو ســال بــه همگرایــی کامــل رســیدهایم.
وی ادامــه داد :مدیریــت شــهری جدیــد گــرگان و شــهردار
هماکنــون نــگاه ویــژهای بــه احیــاء بافــت تاریخــی گــرگان دارنــد
و وارد فــاز جدیــدی در ایــن حــوزه شــدهایم.
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.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پــس از بازدیــد از بافــت تاریخــی یــزد
توافقــات گذشــته جدیتــر دنبــال شــد ،تصریــح کــرد :هماکنــون
کار احیــاء بافــت تاریخــی گــرگان را بهطــور هماهنــگ دنبــال
میکنیــم و بــا مشــخص کــردن یــک محــور تــاش داریــم در

نیمــه دوم ســالجاری توافقــات را بــه نتیجــه برســانیم.
کریمــی از انجــام توافــق بــرای رفــع خطــر  ۳۰بنــا در بافــت
تاریخــی گــرگان بــا همــکاری شــهرداری و معاونــت پیشــگیری
از وقــوع جــرم دادگســتری گلســتان خبــر داد و بیــان کــرد:
رســانهها و جامعــه در ســالهای گذشــته نگرانیهــای بســیاری
درخصــوص از بیــن رفتــن خانههــای تاریخــی در گــرگان داشــتند
و رفــع خطــر و ورود بــه مرمــت ایــن  ۳۰بنــای تاریخــی اتفــاق
مثبتــی در ایــن حــوزه اســت.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــا امضــاء تفاهــم نامــه چندجانبــه بــه
دنبــال ســاختار و شــکل بخشــیدن بــه بافــت تاریخــی گــرگان
بودیــم ،گفــت :نداشــتن یــک پایــگاه رســمی بــرای پاســخ دادن به
دغدغههــا و اســتعالمها درخصــوص بافــت یکــی از چالشهــای
جــدی در ایــن حــوزه بــود کــه ایــن نگرانــی هــم بــا راهانــدازی
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
نــام بــرد و افــزود ۴.۵ :میلیــارد تومــان تســهیالت ارزان قیمــت
بــرای بهــره بــرداری در حــوزه مرمــت و گردشــگری بافــت
تاریخــی گــرگان جهــت دادیــم.
وی ادامــه داد :بــا همــکاری دفتــر بهســازی بافــت و شــهرداری
گــرگان تــاش کردیــم بتوانیــم حمایــت مدیــران عالــی از بافــت
تاریخــی گــرگان را بیشــتر کنیــم و اســتاندار و معــاون عمرانــی
اســتاندار هــم قــول دادهانــد برنامههــای احیــاء بافــت را مــورد
حمایــت قــرار دهنــد.
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مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایع دســتی و گردشــگری گلســتان
بــا اشــاره بــه اینکــه بخــش قابــل توجهــی از موفقیتهــا در
حــوزه احیــاء بافــت تاریخــی گــرگان بــه اعتبــارات پیونــد خــورده
اســت ،گفــت :میــراث بــه تنهایــی قــادر نیســت کارهــای بــزرگ
در بافــت انجــام دهــد از ایــنرو تــاش کردیــم بــا تجمیــع
اعتبــارات هــر ســه مجموعــه (شــهرداری ،میــراث ،دفتر بهســازی)
و هدفگــذاری در کمتریــن زمــان ممکــن بهتریــن نتیجــه را
بگیریــم.
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
هرچنــد حســین صادقلــو شــهردار ســابق گــرگان تفاهمنامــه
چندجانبــه بــرای احیــاء بافــت تاریخــی گــرگان را امضــاء کــرده
بــود امــا تــا خداحافظــی از شــهرداری مرکــز اســتان اعتقــادی بــه
احیــاء بافــت نــدات نکتـهای کــه کریمــی هــم بــدان اشــاره کــرد و
هماهنگــی در احیــاء بافــت تاریخــی گــرگان را یکی از نتایــج امضاء
تفاهمنامــه چندجانبــه دانســت .بــا حضــور عبدالرضــا دادبــود در
ســمت شــهرداری گــرگان هرچنــد عــزم شــهرداری بــرای احیــاء
ایــن بافــت تاریخــی و ارزشــمند جــزم شــده اما معــاون شهرســازی
و معمــاری شــهرداری گــرگان معتقــد اســت؛ احیــاء کالبــد ایــن
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 حساســیتهایی
بــود کــه برخــی رســانههای اســتان و تشــکلهای مــردم نهــاد
بــه عملکــرد دســتگاههای اجرایــی در موضــوع بافــت تاریخــی
گــرگان داشــتهاند.
وی افــزود :بــه اعتقــاد مــن اصــرار رســانهها و تشــکلهای مــردم
نهــاد بــر احیــاء بافــت تاریخــی گــرگان بــود کــه چنــد دســتگاه
اجرایــی اســتان را پــای میــز مذاکــره نشــاند و دســتگاهها وادار بــه
تفاهــم کــرد.
وی بــا تاییــد اینکــه یکــی دو ســال پــس از امضــاء تفاهمنامــه
اتفــاق خاصــی نیفتــاد ،ادامــه داد :در ایــن مــدت از ظرفیــت میــراث
فرهنگــی در بافــت فقــط درخصــوص اظهــار نظــر در صــدور پروانه
و نقشــه و نمــا اســتفاده میشــد.
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 ســالهای گذشــته ( ۸۶و  )۸۷را
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 گرگانیهــا و چــه مســافران) نمیتوانــد
بــه برنــد مرکــز اســتان تبدیــل شــود.
طاهــری متذکــر شــد :احیــاء خالــی بافــت فایــدهای نــدارد و
اینکــه صرفــا تــاش داشــته باشــیم کالبــد را احیــاء کنیــم کافــی
نیســت و مــردم و توریســم بایــد اولویــت اول باشــند.
وی بــا یــادآوری اینکــه میتــوان بــرای بافــت تاریخــی گــرگان
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 ویژهای داشــته باشــیم.

نیازمندمطالبهگریاجتماعیهستیم
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
تفاهمنامــه بــرای همســو شــدن دســتگاههای دولتــی خواســته
مــردم بــود.
وی بــا بیــان اینکــه یکســال پــس از امضــاء تفاهمنامــه اتفــاق
خاصــی نیفتــاد ،افــزود :نقشــه گذرهــا و بنــد بنــد تفاهمنامــه بــا
کمــک تشــکلهای مــردم نهــاد فعــال در ایــن حــوزه و مــردم
تهیــه شــد و دولتیهــا اعتمــاد کــرده و پــای آن ر امضــاء کردنــد.
کتولـی از امضـاء تفاهمنامـه بـرای احیـاء بافـت تاریخـی گـرگان
توسـط دولتیهـا بـه عنـوان ظرفیـت بینظیر نـام بـرد و ادامـه داد:
هماکنـون دسـتگاههای دولتـی بـرای احیـاء ایـن بافـت تاریخـی
همـگام شـدهاند امـا در مرحلـه گـزارش عملکـرد نیسـتیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در ابتــدای کار در بافــت تاریخــی گــرگان
هســتیم ،اضافــه کــرد :بافــت تاریخــی گــرگان ماننــد واگــن
از ریــل خــارج شــده بــود کــه بــا امضــاء تفاهمنامــه روی ریــل
قــرار گرفتــه اســت .مدیــر دفتــر بهســازی و احیــاء بافــت تاریخــی
گــرگان تصریــح کــرد :هماکنــون شــهرداری ردیــف اعتبــاری
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
گــرگان محســوب میشــود.
وی بیـان کـرد :در ایـن شـرایط کـه شـهرداری ردیـف اعتبـاری
اختصـاص داده و دیگـر بـا چالـش اینکـه مدیـرکل اسـتانی نداند
بافـت تاریخـی گـرگان تـک بنـا نیسـت ،مواجـه نیسـتیم ،مـردم
و رسـانهها بایـد تلاش کند کـه شـهرداری بتوانـد در حـوزه بافت
کار کنـد .کتولـی متذکر شـد :در ایـن شـرایط به یـک مطالبهگری
اجتماعـی و رسـانهای نیـاز داریم تا دسـت شـهرداری بـرای اجرای
پروژههـا 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
میسـر میشـود.
شـهر گرگان تنهـا از بافـت تاریخی آن ّ
کتولــی یــادآور شــد :تنهــا از مســیر مطالبهگــری و مشــارکت مردم
و همــکاری و همگرایــی همــه دستگاههاســت میتــوان بســتر
اقتصــادی بافــت تاریخــی گــرگان را پویــا کــرد و امیــد داشــت
بافــت زنــده گــرگان ماننــد بافــت کاشــان گردشــگر پذیــر شــود.
حــال پــس از گذشــت  ۳۰مــاه از امضــاء تفاهمنامــه عــزم
شــهرداری گــرگان بــرای احیــاء جــزم شــده و متولیــان اجــرای
تفاهمنامــه امیــد دارنــد بــا تبدیــل شــدن موضــوع احیــاء بــه
مطالبــه اجتماعــی بــه زودی شــاهد پویایــی اقتصــادی در ایــن
بافــت تاریخــی زنــده در مرکــز اســتان باشــیم.
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سازه های بی ضابطه در روستاهای تاریخی گلستان تخریب می شود

الهام رئوفی فر

سـاخت و سـاز غیرمجـاز در بافـت
تاریخـی شـاهکوه سـفلی کـه اخیـرا
درفهرسـت آثـار ملی بـه ثبت رسـیده،
موجـب نگرانـی کارشناسـان و اهالـی
روسـتا شده اسـت؛ مسـئوالن قلع و قمع
را تنهـا راه باقیمانـده مـی داننـد.

مدتــی اســت از روســتای تاریخــی شــاهکوه ســفلی کــه یکــی
از روســتاهای شهرســتان گــرگان بــه شــمار مــی رود خبرهایــی
مبنــی بــر ســاخت و ســاز غیــر مجــاز بــه گــوش مــی رســد .اهالی
روســتا ،فعــاالن و عالقمنــدان بــه حــوزه میــراث فرهنگــی بارهــا
نگرانــی خــود را از ایــن رونــد اعــام کردنــد.
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.
بــه بــاور کارشناســان ،ســاخت و ســاز در بافــت تاریخــی روســتا
بایــد از ارتفــاع همــراز و همگــون برخــوردار باشــد همچنیــن نــوع
مصالــح بــه کار رفتــه در ســازه هــم بایــد بــا ســایر بناهــای روســتا
همخوانــی داشــته باشــد .موضوعــی کــه در ســاخت و ســازهای
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.
دوبــاره بــه ســراغ او رفتیــم تــا ضمــن آگاهــی از شــرایط فعلــی
توضیحــات بیشــتری دربــاره ســاخت و ســازهای انجــام شــده
داشــته باشــیم.
ایمانیــان آمــوزش و فرهنــگ ســازی جامعــه محلــی و روســتایی را
بــرای توســعه صنعــت گردشــگری شــاهکوه ســفلی دارای اهمیت
مــی دانــد و مــی افزایــد :نیــاز اســت تــا اهالــی روســتا بــه ارزش
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
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
گــرگان بــه اســتفاده از اهــرم هــای قانونــی تاکیــد مــی کنــد و می
افزایــد :در نامــه ای کــه توســط ایــن اداره تنظیــم شــده خواســتار
جلوگیــری از ســاخت و ســازهای بــی ضابطــه و قلــع و قمــع
بناهــای احداثــی غیــر مجــاز شــدیم.
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.
وی از بازدیــد ماهانــه بــرای نظــارت بیشــتر بــر ســاخت و ســاز
در روســتای شــاهکوه ســفلی خبــر مــی دهــد و مــی افزایــد:
قــرار شــد تیمــی متشــکل میــراث فرهنگــی ،بخشــداری و بنیــاد
مســکن ماهانــه سرکشــی بــه روســتا داشــته باشــند  .قندهــاری
بــا بیــان اینکــه بــرای احــداث بنــا در بافــت روســتا بایــد از اداره
میــراث فرهنگــی گــرگان اســتعالم گرفتــه شــود ،ادامــه مــی دهد:
هرگونــه ســاخت و ســاز اعــم از اســتفاده از مصالــح ،ارتفــاع بنــا
و نمــای ســاختمان بایــد بــر اســاس ضوابــط ســازمان میــراث
فرهنگــی انجــام شــود.
بــر اســاس مــاده  ۵۶۰قوانیــن مجــازات اســامی بــرای متجاوزین
بــه میــراث فرهنگــی« ،هــر کــس بــدون اجــازه از ســازمان میراث
فرهنگــی کشــور یــا بــا تخلــف از ضوابــط مصــوب و اعــام شــده
از ســوی ســازمان مذکــور در حریــم آثــار فرهنگــی  -تاریخــی
مبــادرت بــه عملیاتــی نمایــد کــه ســبب تزلــزل بنیــان آنهــا شــود،
یــا در نتیجــه آن عملیــات بــه آثــار و بناهــای مذکــور خرابــی یــا
لطمــه وارد آیــد ،عــاوه بــر رفــع آثــار تخلــف و پرداخــت خســارات
وارده بــه حبــس از یــک تــا ســه ســال محکــوم مــی شــود».
برخــورد ســریع ،قاطــع و قانونــی بــا ســاخت و
ســازهای غیــر مجــاز
بــر همیــن اســاس جانشــین دادســتان مرکــز اســتان از برخــورد
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
 ۹۹اســتانداری اعــام 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
ســاخت و ســاز خــارج از ضابطــه قانونــی شــکل بگیــرد بنیــاد
مســکن مــی توانــد مانــع آن شــود.
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
اعــام می کنــد مدیــرکل بنیاد مســکن انقالب اســامی 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
راه هــای مقابلــه بــا ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز در روســتاها
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 اسلامی بـرای متجاوزیـن به میـراث فرهنگی
صراحتـا اعالم شـده انتظار مـی رود تا دسـتگاه های متولی نسـبت
بـه این موضـوع واکنـش نشـان دهند.

عنــوان «شــاهراه صادراتــی غــرب کشــور» را یــدک میکشــد؛ اســتانی کــه در مســیر
کریــدور ترانزیتــی شــرق بــه غــرب کشــور قرارگرفتــه ،دروازه صادراتــی غــرب
ایــران اســت و پایانههــای مــرزی آن در ســالهای اخیــر همــواره جــزو اولیــن یــا
دومیــن پایانههــای فعــال مــرزی کشــور بــوده اســت.
بیتوجهــی بــه آبخیــزداری و مدیریــت جامــع آبریــز در ادوار گذشــته ســبب شــده
براثــر بارندگیهــای متعــدد و جــاری شــدن ســیالب خســارتهای زیــادی بــه
بخشهــای مختلــف در کشــور ازجملــه مازنــدران وارد شــود.
تویســرکان کــه بهعنــوان معــدن طــای ســبز ایــران شناختهشــده اســت
ایــن روزهــا در تکاپــوی برگــزاری جشــنوارهای ملــی اســت تــا بهواســطه آن
ظرفیتهــای اقتصــادی و گردشــگری خــود را بیشــتر در معــرض معرفــی قــرار
دهــد.
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امــروزه اســتاندارد نقــش مهمــی در
بخــش هــای مختلــف کشــور دارد ،یکــی
از ایــن بخــش هــا صــادرات کاال اســت
کــه ایــن مهــم در مــرز مهــران هــم
اکنــون انجــام مــی شــود.

اســتاندارد بــه مصــرف کننــدگان اطمینــان مــی دهد کــه محصول
دارای نشــان از لحــاظ ایمنــی و کیفیــت در ســطح قابــل قبولــی
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
اســتاندارد یــا بــی کیفیــت مبادلــه نشــود زیــرا کاالیــی کــه بــه
عنــوان مثــال از مــرز وارد کشــور مــا مــی شــود و در کشــور مــورد
اســتفاده قــرار مــی گیــرد بایــد نظــارت بــر آن کاال انجــام گیــرد
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  ۱۳۸۳در 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.
وی افــزود :اداره اســتاندارد شهرســتان مهــران دارای ۴
آزمایشــگاه شــیمیایی ،میکروبیولــوژی ،ســاختمانی و غذایــی
اســت کــه نقــش بســزایی در توســعه و نظــارت بــر اســتاندارد
ملــی و حقــوق مصــرف کننــدگان دارد.
مهــدوی پــور در خصــوص قانــون اســتاندارد خدمــات
آزمایشــگاهی مربــوط بــه گمــرک بیــان داشــت :بــر اســاس
تبصــره یــک مــاده  ۳۲قانــون تقویــت و توســعه نظــام
اســتاندارد گمــرکات کشــور را موظــف
کــرده کــه خدمــات آزمایشــگاهی
موردنیــاز خــود را یــا از آزمایشــگاه
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
بــه مشــخصات نمونــه ،شــکل ظاهــری،
واکنــش پذیــری  آنهــا بــه برخــی مــواد،
توضیحــات صاحــب کاال و صنعتــی کــه
مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد ،آزمــون
هــای الزم را انجــام و بررســی مــی شــوند و
گواهینامــه تعییــن ماهیــت صــادر و در اختیــار
گمــرک قــرار مــی گیــرد.

اقتصاد ایـــران
NEWSAGENCY

MEHR

استاندارد الزمه رونق صادرات از مرز مهران

نشانی که اطمینان بخش است

 ۸۰هزار 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  ۸۰هــزار و  ۵۴۴تــن بــه
ارزش  ۳۹میلیــون و  ۷۴۷هــزار و  ۶۶۳دالر بــوده کــه ایــن آمــار
مربــوط بــه یــک هــزار و  ۷۴۱اظهــار 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  ۵۵درصــد حجــم صــادرات را در اســتان بــه خود
اختصــاص داده و نیــز  ۲۲درصــد 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  ۲۹هــزار 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
صــادر شــده شــامل مکانیــک و فلزشناســی حــدود  ۱۳درصــد،
دســته بنــدی ســلولزی  ۷.۵درصــد  ،اوزان مقیــاس هــا  ۱۲صــدم

درصــد  ،چــرم و نســاجی  ۶۳صــدم درصــد  ،خــودرو و نیــرو
محرکــه  ۲۵صــدم درصــد بــوده اســت.
وی تصریــح کــرد :تعــداد آزمــون هــای تعییــن ماهیتــی کــه در
ایــن بــازده زمانــی صــورت گرفتــه حــدود  ۲۲۱مــورد بــوده کــه
بیشــتر ایــن آزمــون هــا مربــوط بــه حــوزه صنایــع شــیمیایی از
جملــه کربنــات کلســیم و در صنایــع ســاختمانی و معدنــی بیشــتر
آزمــون هــای ســنگ هــای ســاختمانی ســنگ آهــن بــوده اســت.
ســهم انــدک اســتان ایــام در بیــن کاالهــای صــادر
شــده از مــرز مهــران
رئیــس اداره اســتاندارد شهرســتان مهــران در ادامه گفت :متاســفانه
از بیــن محصــوالت و کاالهایــی کــه از مــرز مهــران بــه کشــور
عــراق صــادر مــی شــوند فقــط ســیمان ایــام از محصــوالت
تولیــدی اســتان بــه کشــور عــراق صــادر مــی شــود کــه ســهم
بســیار اندکــی در ایــن کاالهــا اســتان دارد دیگــر محصــوالت
تولیــدی اســتان ماننــد موزاییــک ،آجــر و دیگــر محصــوالت
ســهمی در صــادرات ندارنــد.
وی افــزود :بازاریابــی تولیــد کنندگانــی کــه محصــوالت را در اســتان
تولیــد مــی کننــد بســیار ضعیــف اســت کــه بایــد بازاریابــی در ایــن
راســتا بــه خوبــی صــورت گیــرد ،بیشــترین
کاالیــی کــه از ایــن حــوزه صنایــع ســاختمانی
صــادر مــی شــود مربــوط بــه اســتان اصفهــان
اســت زیـرا بازاریابــی را بــه خوبــی مــی داننــد
امــا اســتان ایــام متاســفانه چنیــن فعالیتــی
نـدارد و ایــن مــی طلبــد کــه جوانــان بــا همت
اســتان و تولیدکننــدگان تــاش خود را بیشــتر
کننــد و بازاریابــی قوی داشــته باشــند و بتوانند
ســهم بیشــتری را از کاالهای صادراتــی از مرز
مهـران بــه اســتان خــود اختصــاص دهنــد.
مهــدوی پــور افــزود :چــه بســا نیــز بســیاری
از کاالهایــی کــه در اســتان مــا تولیــد مــی
شــود کیفیــت آنهــا باالتــر از دیگــر اســتان
هــا اســت امــا چــون بازاریابــی در این راســتا
بســیار ضعیــف اســت ســهم مــا کمتــر
خواهــد شــد.

اقتصاد ایـــران
NEWSAGENCY

عباس ایمانی پارسا واردات بیرویــه روغنهــای
زیتــون بیکیفیــت خارجــی
بــه کشــور ســبب تغییــر ذائقــه
مصــرف کننــده داخلــی و از رونــق افتــادن برندهــای
باکیفیــت ایــن محصــول در کشــور شــده اســت.
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تغییر ذائقه مردم با واردات روغن زیتون خارجی

برندی که اعتبار ندارد

مقابلــه بــا ایــن آفــت را کنتــرل آن عنــوان و توضیــح مــی دهــد:
مگــس زیتــون بالیــی خانمــان ســوز بــرای باغــداران اســت و
متاســفانه ایــن آفــت بــه راحتــی وارد ایــران شــد و امــروز شــاهد
حملــه آن بــه باغــات زیتــون سراســر کشــور هســتیم  .

از زمــان دقیــق ورود زیتــون بــه ایــران اطــاع دقیقــی در دســت
نیســت  .اینکــه زیتــون توســط انســان کاشــته شــده و یــا یــک
گیــاه وحشــی خــودرو اســت نیــز اطــاع دقیقــی در دســت نیســت.
«زیتــون» نخســتین بــار در علــی آبــاد گــرگان دیــده شــد .ایــن
درخــت بــه صــورت پایــه و منفــرد در اســتانهای کرمــان،
سیســتان و بلوچســتان و فــارس نیــز مشــاهده شــده و در حــال
حاضــر نیــز تــک درختهــای باقیمانــدهای از آن نیــز در
دامنههــای زاگــرس بیــن قصرشــیرین تــا داراب وجــود دارد.
گرچــه دره طــارم بیشــترین ســطح زیــر کشــت درختــان زیتــون در
ایــران را دارد ،ولــی عمدهتریــن مراکــز خریــد و فــروش زیتــون
در اســتان گیــان و شــهر رودبــار قــرار دارد .در ســالهای اخیــر
دیگــر اســتانها نیــز تولیــد ایــن محصــول را آغــاز کردهانــد.
براســاس آمــار منتشــر شــده توســط ســازمان فائــو ،کشــور اســپانیا
بــا تولیــد  ۶میلیــون و  ۵۵۹هــزار ُتــن زیتــون در ســال بزرگتریــن
کشــور تولیدکننــده ایــن محصــول در جهــان اســت و بعد از اســپانیا
نیــز کشــورهای یونــان و ایتالیــا هرکــدام بــه ترتیــب بــا تولیــد ۳
میلیــون و  ۲۰۰هــزار تــن و  ۲میلیــون تــن در رتبــه هــای دوم و
ســوم قــرار دارنــد و ایــران بــا تولیــد  ۸۵هــزار 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 حمایتهــای نامناســب دســتگاههای دولتــی و رابطههایــی
کــه بــه جــای توســعه ســبب نابــودی باغهــای زیتــون شــده
مــی گوینــد و از ورود زیتونهــای خارجــی کــه بــه تولیــد داخــل
ضربــه زده گالیــه دارنــد .در ایــن میــان امــا وجــود آفــت مگــس
در ســالهای گذشــته در باغــات زیتــون از همــه بدتــر بــوده اســت  .
واردات بیرویه روغن زیتون بی کیفیت
خانلــر نوروزونــد چگینــی کــه از ســال  ۷۰زیتــونکاری را آغازکرده
و بارهــا بــه عنــوان باغــدار نمونــه انتخــاب شــده اســت بــه ایجــاد
باغهــای زیتــون بــا اســتفاده از یارانههــای دولتــی اشــاره مــی
کنــد مــی گویــد :ایــن باغهــا بــه دلیــل عــدم رعایــت فنــون
کشــاورزی و مدیریــت درحــال حاضــر خشــک و رهــا شــده انــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دولــت بایــد آب را بــرای باغــدار تامیــن
کنــد ،مــی افزایــد :متاســفانه بــا وجــود برخــی حمایتهــای دولــت

وجــود رابطههــا ســبب شــده افــرادی کــه دلســوز باغــدار نیســتند
باغــات را در اختیــار گرفتــه و بــه دلیــل عــدم مدیریــت ،تجربــه و
دانــش کافــی باغهــا را بــه حــال خــود رهــا کننــد.
نوروزونــد چگینــی همچنیــن بــه واردات روغــن زیتــون بیکیفیــت
خارجــی نیــز اشــاره مــی کنــد و یادآورمیشــود :زیتــون باغهایــش
بــه دلیــل کیفیــت بــاال بــه کارخانههــای بــزرگ در ســطح کشــور
فروختــه شــده و بــه دلیــل اســتانداردهای بــاال ،صــادر هــم مــی
شــود.
وی بــا اشــاره بــه ورود آفــت مگــس زیتــون بــه ایــران و باغــات
زیتــون نیــز توضیــح میدهــد :متاســفانه هیــچ نهــاد تحقیقاتــی از
ســوی جهــاد کشــاورزی و ســایر ارگانهــای مرتبــط بــرای درمــان
ایــن بیمــاری درختــان راهــکاری ارائــه نــداده اســت  .
نوروزونـد چگینـی ضمـن انتقـاد از ایـن موضـوع مـی افزایـد:
کارشناسـان ایسـتگاه تحقیقـات زیتـون بایـد بـرای برون رفـت از
چنیـن بیماریهایـی بـه باغـداران کمـک کننـد و بـا بـه کارگیری
راههـای علمـی از ضـرر بیشـتر باغـداران جلوگیـری کننـد.
عدم حمایت دولت از باغداران زیتون
ایــرج امینــی باغــدار دیگــری بــا  ۱۶۵هکتــار بــاغ زیتــون بــا بیــان
اینکــه بزرگتریــن مشــکل باغــداران عــدم حمایــت از ســوی دولت
عنــوان و مــی گویــد :در همــه کشــورها ،باغــداران از حمایتهــای
دولتــی برخــوردار هســتند و از تســهیالت بانکــی بــا کارمــزد زیــر۴
درصــد بهــره منــد مــی شــوند.
ایــن باغــدار نمونــه کشــوری در ادامــه مــی افزایــد :نوســازی
بــاغ نیازمنــد حمایــت دولــت اســت امــا تســهیالت بانکــی بــا
بهرههــای بســیار باالیــی بــوده کــه بــرای باغــداران بــا توجــه بــه
هزیتــه بــاالی نگهــداری بــاغ بهصرفــه نبــوده و مناســب نیســت.
وی واردات بــی رویــه روغنهــای زیتــون خارجــی و تغییــر ذائقــه
مصرفکننــده را از عوامــل دیگــر بیمهــری بــه باغــداران داخلــی
زیتــون از ســوی دولــت عنــوان و خاطرنشــان مــی کنــد :روغــن
زیتــون داخــل مــازاد بــر مصــرف تولیــد مــی شــود امــا واردات
بیرویــه روغنهــای زیتــون بــی کیفیــت بــه داخــل کشــور
توســط افــراد ســودجو ســبب شــده کــه عمــا شــناخت و ذائقــه
مــردم از روغــن باکیفیــت زیرســوال بــرود.
امینــی همچنیــن بــا اشــاره بــه آفــت مگــس زیتــون تنهــا راه

عدم همگرایی نهادهای متولی
برندســازی محصــول زیتــون ،احــداث کارخانــه روغــن کشــی در
منطقــه و حمایــت از محصــوالت داخلــی ،از دیگــر خواســته هایــی
اســت کــه زیتــونکاران از دولــت و دســتگاههای متولــی دارنــد.
اداراتــی نظیــر صنعــت ،معــدن و تجــارت ،اســتاندارد ،جهــاد
کشــاورزی و علــوم پزشــکی متولیــان حــوزه زیتــون هســتند .امــا
بــه نظــر مــی رســد هماهنگــی الزم میــان ایــن دســتگاههای
متولــی وجــود نــدارد و هیــچ نــگاه واحــدی در ادارات یادشــده برای
حــل مشــکل زیتــون  ،توســعه اشــتغال و برندســازی آن وجــود
نــدارد.
کارشــناس زیتــون ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــان بــا بیــان
اینکــه یکــی از اهــداف طــرح ملــی اصــاح زیتــون اشــتغالزایی
اســت و مــی توانــد در قالــب فرصــت هــای ســرمایه گــذاری
در ایــن محصــول تحقــق یابــد میگویــد :توســعه بــاغ هــای
جدیــد ،اصــاح و نگهــداری باغــات قدیمــی ،ایجــاد شــرکتهای
دانــش بنیــان ،ایجــاد بازارچههــای تخصصــی خریــد و فــروش
فرآوردههــای زیتــون و ایجــاد مــوزه تخصصــی زیتــون بــا
مشــارکت بخــش خصوصــی مــی توانــد ایــن هــدف را محقــق
ســازد.
صالحــی رفــع مشــکالت دســت انــدرکاران حــوزه زیتــون اعــم از
باغــدار و شــرکتها را درگــرو تشــکیل تعاونــی و اتحادیـهای مجــزا
مــی دانــد و مــی افزایــد :راه انــدازی ایــن تعاونــی و اتحادیــه مــی
توانــد خواســتهها 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
کارشــناس باغبانــی و مشــاور فنــی مدیرعامــل شــرکت ســبز
زیتــون گلســتان آسیبشناســی زیتــون را بــه ســالها قبــل از
کاشــت نهــال زیتــون در گیــان عنــوان مــی کنــد و مــی گویــد:
عــدم شناســایی ارقــام مناســب بــا توجــه بــه اقلیمهــای متنــوع
ســبب شــد باغــات بــه گونـهای طراحــی و کاشــته شــود کــه اکثرا
فاقــد توجیــه اقتصــادی بــوده بــه گونـهای کــه در حــال حاضــر بعد
از ۲۰ســال باغــداران بــا کــم محصولــی مواجــه هســتند.
ســید کامــران میرحســینی بــا بیــان اینکــه بزرگتریــن معضــل
باغــدارای زیتــون در گیــان نبــود تشــکیالت منســجم اســت،
خاطرنشــان مــی کنــد :زیتــون رهــا شــده و هیــچ متولــی نــدارد
و فعاالنــی کــه در حــوزه واردات روغــن زیتــون فعالیــت مــی کننــد
هیــچ ســهمی در تولیــد زیتــون کشــور ندارنــد.
مدیرعامــل شــرکت خوشــه صنعتــی زیتــون بــا اشــاره بــه
چگونگــی راه انــدازی ایــن واحــد در ســال  ،۸۹اظهــار مــی کنــد:
ایــن واحــد مزایــای فراوانــی در زمینــه اقتصــادی و اشــتغالزایی
بــرای اســتان گیــان داشــته در ســالهای 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
خوش ـههای صنعتــی مراحــل ســختی پشــت سرگذاشــته انــد در
صــورت حمایــت مدیــران و نهادهــای اجرایــی مــی توانــد شــاهد
نتایــج خوبــی در آینــده بــود.
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لــزوم ســرمایه گــذاری در تولیــد محصــوالت جانبــی
زیتــون
رئیــس ایســتگاه تحقیقــات زیتــون رودبــار در اینبــاره بــا بیــان
اینکــه زیتــون رودبــار بــه یــک برنــد تبدیــل شــده اســت ،مــی
گویــد :در طــول ســه هــزار ســال گذشــته هیــچ زیتونــی نتوانســته
رقیــب زیتــون گیــان شــود و مــردم زیتــون رودبــار بــه خوبــی
مــی شناســند.
زهــرا یوســفی بــا اشــاره بــه راهکارهــای ســرمایهگذاری در ایــن
محصــول ادامهمــی دهــد :احــداث باغــات زیتــون اســتاندارد،
اصــاح و نوســازی باغــات قدیمــی ،فــرآوری و بســتهبندی بــا
کیفیــت روغــن زیتــون و اســتفاده از ســایر محصــوالت زیتــون
ماننــد تفالــه میــوه زیتــون و بــرگ و پســآب آن مــی توانــد
فرصتهــای قابــل توجهــی بــرای ســرمایهگذاری و اقتصــادی
کــردن کشــت زیتــون در رودبــار باشــد.
در اینبــاره کارشــناس نظــارت بــر مــواد غذایــی دانشــگاه علــوم
پزشــکی گیــان بــه بررســی فراینــد نظــارت ،صــدور مجوزهــای
فرآوردههــای زیتــون در معاونــت غــذا و دارو اشــاره و مــی گویــد:
انــواع روغــن زیتــون خــام و تصفیه شــده ،زیتون پــرورده و کنســرو
زیتــون کــه تنــوع زیــادی نیــز دارنــد ،مجوزهــای مجزایــی را برای
تولیــد و عرضــه بــه بــازار از ســوی معاونــت غــذا و دارو دریافــت
مــی کننــد.
ســمیه عبداللهــی تعــداد واحدهــای تولیــدی روغــن زیتــون
درگیــان را کــه دارای مجــوز معاونــت غــذا و دارو را دارنــد دو واحد
عنــوان و خاطرنشــان میکنــد :مابقــی واحدهــای فعــال بــه دلیــل
آلودگــی محیطــی موفــق بــه دریافــت نظــر مســاعد اســتعالمهای
ســازمان محیــط زیســت نشــده انــد  .
لزوم معرفی بازاری جدید برای زیتون رودبار
در همیــن رابطــه نائــب رئیــس مرکــز خدمــات ســرمایه گــذاری
اســتان گیــان توضیــح میدهــد :رودبــار بــرای همــه مــردم ایران
بــه عنــوان مرکــز تجــارت زیتــون در کشــور شــناخته شــده و بــا
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
قــراردادن قدرتمنــدان ایــن بــازار در قالــب یــک کنسرســیوم یــا
ایســتگاه و شــهرک زیتــون شــکل بگیــرد.
منصــور موالییپــور یکــی دیگــر از فرصــت هــای ســرمایه
گــذاری در صنعــت زیتــون را گردشــگری عنــوان مــی کنــد و
میافزایــد :حضــور گردشــگران در گیــان بایــد بــرای مــردم ایــن
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اســتان و منطقــه رودبــار درآمــدزا باشــد و مهــم ایــن اســت کــه از
گردشــگری بــه صــورت هدفمنــد درآمدزایی شــود و پتانســیلهای
هــر منطقــه بــرای توســعه گردشــگری مــورد اســتفاده قــرار گیــرد  .
وی شــناخت پتانســیلهای هــر منطقــه از لحــاظ گردشــگری
خــاص و تخصصــی را ســبب جلــب ســرمایهگذاران مــی دانــد کــه
منجــر بــه درآمدزایــی بــرای اســتان مــی شــود.
مدیـرکل امـور اقتصـادی و دارایـی گیلان همچنیـن بـه نقـش
دسـتگاههای دولتـی اشـاره و توضیـح میدهـد :وظیفـه دولـت و
دسـتگاههای دولتی اطالع رسـانی اسـت و نباید اسـتانداردهایی که
برخـی دسـتگاهها 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 آنهـا تا چه
میـزان مورد اسـتقبال قـرار مـی گیرد.
تغییــر ذائقــه مــردم بــا ورود روغــن زیتــون خارجــی،
برنــدی کــه از اعتبــار افتــاد
بــا ایــن تفاســیر بــه نظــر مــی رســد ،بــازار مصــرف داخلــی و
خارجــی در گــروی ســاختاری ســه گانــه اســت کــه در وهلــه اول
بــه باغــداران زیتــون بازمــی گــردد .در ایــن راســتا باغــدار بایــد
توجــه و همــت کافــی در اصــاح باغــات زیتــون متناســب بــا اقلیم
منطقــه خــود داشــته باشــد .ارگانیــک بــودن محصــول ،نحــوه
حمــل بــرای روغــن کشــی و رعایت اصــول اســتاندارد و بهداشــت،

خالــص بــودن روغــن عرضــه شــده نیــز از دیگــر گامهای نخســت
در رفــع معضــل توســعه زیتــون اســت  .
البتــه رفــع بســیاری از موانــع وابســته بــه دســتگاههای دولتــی
متولــی از جملــه جهــاد کشــاورزی ،صنعــت ،معــدن و تجــارت،
اســتاندارد ،معاونــت غــذا و داروی علــوم پزشــکی اســت .نهادهــای
یــاد شــده اگــر بخواهنــد بخشــی نگــری بــه ایــن محصــول
اســتراتژیک را بــه جــای نــگاه جامــع و هماهنگــی در جهــت
توســعه ایــن محصــول و برنــد ملــی داشــته باشــنددر نهایــت
فراینــدی پیــش مــی آیــد کــه ماحصــل آن از اعتبــار افتــادن زیتون
و روغــن زیتــون داخلــی ،تغییــر ذائقــه مصــرف کننــده و ورود
بیرویــه محصــوالت خارجــی اســت.
در ســاختار بســته بنــدی و عرضــه نیــز از ســوی کارخان ـهداران و
کارگاههــا 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
موانــع پیــش روی ایــن محصــول را بــردارد  .
تشــکیل مــوزه زیتــون ،کارخانــه بــزرگ روغــن کشــی و ارائــه
محصــول زیتــون در بــورس ســرآغازی اســت تــا در افقــی نــه
چنــدان دور ،ایــران نیــز بــه عنــوان یکــی از صادرکننــدگان بــا
کیفیــت محصــول روغــن زیتــون در ردیــف کشــورهایی همچــون
اســپانیا و ایتالیــا قــرار گیــرد.
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رج به رج با رنج تولیدکننده؛ نقشههای تولیدکننده فرش نقش بر آب شد

عاطفه قلعریز

نقش ـههای صنعــت فــرش ماشــینی آران
و بیــدگل بهعنــوان دومیــن تولیدکننــده
جهــان بــا ضربههــای پیدرپــی ناشــی
از بیتدبیــری تصمیــم گیــران اقتصــادی
و خطــر تعطیلــی  750واحــد تولیــدی
نقــش بــر آب شــده اســت.

آمــار بیــکاری ایــن شهرســتان در اســتان اصفهــان کــه
سالهاســت صنایــع آن کــج دار و مریــز روزگار طــی میکننــد
و تــوان پاســخگویی بــه نیــاز اشــتغالزایی را ندارنــد ،از متوســط
کشــوری هــم کمتــر اســت.
همــه وضعیــت خــوب شــغلی و صنعتــی در آران و بیــدگل مدیــون
چرخهــای صنعــت فــرش ماشــینی اســت کــه توانســته بــود بــرای
 ۲۰هــزار نفــر کار ایجــاد کنــد و آمــار بیــکاری را بــه کمتــر از ۵
درصــد برســاند.
آمــار بیــکاری کمتــر از  ۵درصــد در یکــی از شهرســتانهای
اســتانی کــه آمــار بیــکاریاش از متوســط کشــوری هــم باالتــر
بــوده ،چیــزی شــبیه یــک معجــزه بــود ،معجــزهای از جنــس
تاروپــود و هنــر ایرانــی.
امــا غصههــای تولیــد کــه بــرای همــه صنایــع هــم تکــراری و
یکســان شــده اســت ،دامن صنعــت پررونق و موفــق فــرش آران و
بیــدگل را هــم گرفــت و اکنــون بیشــترین معرفیشــدگان بــه بیمه
بیــکاری در ایــن شهرســتان متعلــق بــه کارگــران کارخانههــای
تولیــد فــرش اســت ،کارخانههایــی کــه زیــر بــار بیمــاری احتــکار
و بیســامانی نــرخ ارز و تصمیمــات بخــش تولیــد ،تاروپــودش
ازهمگسســته و توانــی بــرای ادامــه کار نــدارد.

فــرش آران و بیــدگل طــی ســالهای اخیــر بــا تــاش
تولیدکننــدگان و در شــرایط ثبــات در حالی توانســته بــود  ۸۰درصد
عرصــه تولیــد و عرضــه را در ایــن حــوزه بــه خــود اختصــاص دهد
کــه حتــی بــا صــادرات ،ایــن فــرش زیــر پــای مشــتری اروپایــی و
آفریقایــی هــم رفتــه بــود و ارزآوری ایــن صنعــت بــا بســیاری از
صنایــع بــزرگ در کشــور برابــری میکــرد.
امــا حــاال طــی چنــد مــاه همــه نقش ـههای کشــیده شــده بــرای
فــرش آران نقــش بــر آب شــده و دیگــر در شــهرکهای 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:
از  ۸۰۰واحــد صنعتــی در آران و بیــدگل ۷۵۰ ،کارخانــه در حــوزه
تولیــد فــرش ماشــینی فعالیــت میکنــد کــه بــه خاطــر ثبــت
سفارشــات از قبــل ،بــا  ۲۰درصــد از ظرفیــت خــود مشــغول بــه
فعالیــت هســتند.
وی بیــان داشــت :عــدم ثبــات بــازار و نوســانات قیمــت کــه
امــروز بــا فــردا متفــاوت اســت و قــدرت پیشبینــی را از فعــاالن
اقتصــادی و کســب و بــازار گرفتــه و همــه را در یــک حالــت
ســرگردانی قــرار داده اســت ســبب شــده کــه هیچیــک از
کارخانجــات فــرش ماشــینی ریســک و اقــدام بــه تولیــد فــرش
نکننــد چراکــه نمیداننــد بــا چــه نــرخ و مــواد اولی ـهای فــرش را
ببافنــد و بــا چــه نرخــی بایــد در بــازار عرضــه کننــد.
مجتبــی محلوجــی نبــود نقدینگــی در دســت تولیدکننــدگان فرش
ماشــینی را یکــی دیگــر از مشــکالت پیــش روی تولیــد ایــن
محصــول دانســت و افــزود :در همیــن راســتا «طــرح رونــق» از
ســوی وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت بــه اجــرا درآمــد و قوانیــن

بانکــی را تســهیل میکنــد بهطوریکــه صاحبــان کارخانجــات
کــه چــک برگشــتی دارنــد یــا دارای بدهــی هســتند بــه آنهــا
معافیــت تعلــق میگیــرد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در ایــن طــرح در قالــب ســرمایه در
گــردش و ســرمایه ثابــت از محــل منابــع بانکــی بابــت تجهیــزات
و دســتگاههای موردنیــاز کارخانجــات نقدینگــی بــه واحدهــای
تولیــدی اختصــاص مییابــد ،ادامــه داد :افــرادی کــه متقاضــی
ایــن نــوع تســهیالت هســتند در ســازمان بهیــن یــاب ثبتنــام
و کمکــی بابــت نقدینگــی دریافــت کننــد.
مردم احتکارکنندگان نخ و الیاف را گزارش دهند
رئیــس صنعــت ،معــدن و تجــارت آران و بیــدگل بــا اشــاره بــه
اینکــه یکــی از مشــکالت عمــده مــا در تولیــد فــرش ماشــینی
واســطهگران و دالالن نــخ و الیــاف هســتند کــه بــا احتــکار ایــن
دو نــوع از مــواد اولیــه ،تولیــد فــرش را دچــار مشــکل کردهانــد،
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
میرســد.
وی بــا بیــان اینکــه چــون احتــکار کننــدگان هر ســاعت انبــار خود
را عــوض میکننــد از مــردم میخواهیــم اگــر شــاهد احتــکار
نــخ و الیــاف در انبارهــا هســتند در اســرع وقــت بــا ســامانه ۱۲۴
مــا را مطلــع کننــد ،ادامــه داد :از بــاال نظارتهــا دقیــق نبــوده
اســت و همیــن مســئله باعــث شــده کــه بــا کمبــود نــخ و الیــاف
مواجــه شــویم و بــا قیمــت گــزاف توســط واســطهها بــه دســت
تولیدکننــدگان برســد.
محلوجــی بــا اعــام اینکــه در حــال حاضــر هیچیــک از
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کارخانههــای فــرش ماشــینی بهطــور کامــل تعطیــل نیســت
بلکــه در یــک حالــت رکــود کار میکننــد زیــرا نمیداننــد
وضعیــت بــازار چگونــه اســت ،ادامــه داد :در حــال حاضــر بســیاری
از کارگــران کارخانجــات فــرش ماشــینی آران و بیــدگل بیــکار
شــد هاند.
وی بــا بیــان اینکــه امســال آمــار دقیقــی از میــزان تولیــدات و
صــادرات فــرش ماشــینی در دســت نداریــم ،افــزود :ســال گذشــته  
 ۴۵میلیــون مترمربــع از فــرش ماشــینی آران و بیــدگل یعنــی
معــادل  ۷۰درصــد از تولیــدات بــه کشــورهای همســایه ،اروپایــی
و آفریقایــی صــادر شــد.
اجــازه واردات کاال بــا ارز  ۴۲۰۰تومــان و ترخیــص
کاال بــا ارز آزاد!
مدیــر خانــه صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان اصفهــان نیــز
در خصــوص تخصیــص ارز دولتــی بــه صنایــع و تأمیــن مــواد
اولیــه کارخانجــات اظهــار داشــت :در حــال حاضــر تمــام فعــاالن
اقتصــادی بــرای دریافــت ارز دولتــی بهمنظــور واردکــردن مــواد
اولیــه پشــت درب وزارتخانــه ایســتادهاند و از طبقــه پاییــن تــا بــاال
صــف اســت و مســئوالن هــم خــود در حالــت ســرگردانی قــرار
دارنــد.
وی بــا بیــان اینکــه در مــواردی صاحبــان کارخانــه مــواد اولیــه را با
ارز  ۴۲۰۰وارد کردهانــد و امــروز کــه اجنــاس بــه کشــور رســیده،
دولــت ،مابهالتفــاوت ارز را از آنهــا دریافــت میکنــد و همیــن
مســئله ســبب اعتــراض بســیاری از فعــاالن اقتصادی شــده اســت
کــه اگــر قــرار بــر دریافــت ایــن مابهالتفــاوت بــود بهطورقطــع
جنســی وارد نمیکردیــم ،اضافــه کــرد :امــروز صنایــع مختلــف
اگــر بداننــد یــک مــاه بــازار ثابــت میمانــد قطعـ ًا اقــدام بــه واردات
و فــروش میکننــد امــا حتــی شــرایط ایــن ســاعت بــا ســاعت
دیگــر متفــاوت اســت.
محمدرضــا برکتیــن افــزود :در ایــن شــرایط کــه هرکســی لقمهای
از کیــک دالر و نفــت میخــورد همــه بــه دنبــال ایــن هســتند
کــه از آن ســودی ببرنــد و همیــن عامــل ســبب شــده صاحبــان
کارخانجــات امــروز نداننــد در ایــن آشــفتهبازار چگونــه اقــدام بــه
تولیــد و عرضــه کاال در بــازار کننــد.
وی تصریــح کــرد :سیاس ـتگذاران حمایتــی از فعــاالن اقتصــادی
نمیکننــد و تصمیمــات آنهــا منطقــی نیســت و چــون در
تصمیمــات از نظــر کارشناســی افــراد خبــره اقتصــادی در همــان
حــوزه اســتفاده نمیکننــد بنابرایــن همــواره ضربــه تصمیمــات
اشــتباه آنهــا را تولیدکننــدگان خوردهانــد.
صاحبــان صنایــع بــرای حــل مشــکل مــواد اولیــه
اقــدام کننــد
معــاون سیاســی  -امنیتــی اســتاندار اصفهــان هــم بــا اشــاره بــه
مشــکل نبود مــواد اولیــه واحدهــای تولیــدی فــرش ماشــینی آران
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و بیــدگل ،افــزود :واحدهــای صنعتــی نبایــد توقــع داشــته باشــند
قیمــت مــواد اولیــه بــا ارزی کــه بــرای تهیــه مایحتــاج مــردم در
دســترس قــرار میگیــرد ،تهیــه شــود.
حمیدرضــا طباطبائــی نائینــی تأکیــد کــرد :در رابطــه بــا حــل
مشــکل مــواد اولیــه در حــال حاضــر برخــی از شــرکتهای

باالدســتی ماننــد پــل اکریــل خــود بــا پایینتریــن ظرفیــت
در حــال فعالیــت هســتند پــس خــود صاحبــان صنایــع بایــد در
راســتای حــل ایــن مشــکل گامهایــی را بردارنــد البتــه در آینــدهای
نزدیــک جلس ـهای را در اســتان بــرای پیگیــری مجــدد موضــوع
برگــزار میکنیــم.
در شــرایطی کــه کشــورهای رقیــب بــرای فــرش ماشــینی آران
و بیــدگل همــواره دنبــال فرصتــی بــرای گرفتــن ســهم صادراتــی
ایــران در جهــان بودهانــد ،مســئوالن بهجــای کمــک و دســتگیری
از تولیدکننــدهای کــه زمانــی بــار بیــکاری را از روی دوش یــک
شهرســتان برداشــته بــود ،او را توصیــه بــه حــل مشــکالت بــا
تــوان خــودش میکننــد امــا بایــد از ایــن مســئوالن پرســید مگــر
تولیدکننــده در رقــم زدن ایــن شــرایط بیثبــات 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 ترکیـهای دارد کــه قطعـ ًا
در ایــن وضعیــت بیــکار نخواهــد نشســت و همانطــور کــه در یک
دهــه اخیــر بــا انفعــال دولتمــردان وقــت ،ســهم صــادرات فــرش
دســتبافت ایــران بــه دســت ترکیــه ،هنــد و پاکســتان افتــاد ،ایــن
بــار نیــز اگــر دیــر بــه فکــر نجــات ایــن صنعــت بیفتیــم ،بــرای
همیشــه نــام و شــهرت فــرش ماشــینی آران و بیــدگل در دنیــا
محــو خواهــد شــد.

اقتصاد ایـــران
NEWSAGENCY

دروازه صادراتـی غـرب کشـور
حسین جلیلیان
بهشـرط تقویـت زیرسـاختها
و بازارچههـای مـرزی میتوانـد
شـاهراهی برای رسـیدن به دریـای مدیترانه باشـد و ضمن
ایجـاد فرصتهـای جدیـد ،اقتصـاد ایـران را از تهدیدهـا
نجـات دهـد.

عنــوان «شــاهراه صادراتــی غــرب کشــور» را یــدک میکشــد؛
اســتانی کــه در مســیر کریــدور ترانزیتــی شــرق بــه غــرب کشــور
قرارگرفتــه ،دروازه صادراتــی غــرب ایــران اســت و پایانههــای
مــرزی آن در ســالهای اخیــر همــواره جــزو اولیــن یــا دومیــن
پایانههــای فعــال مــرزی کشــور بــوده اســت.
تنهــا مرزهایــی کــه از بعــد اقتصــادی ،سیاســی و اســتراتژیک
میتوانــد تــا دریــای مدیترانــه امتــداد یابــد مرزهــای کرمانشــاه
اســت کــه هــم بــرای اســتان یــک فرصــت اســت و هــم میتوانــد
اقتصــاد کشــور را از تهدیــد نجــات دهــد.
اســتان کرمانشــاه بــا داشــتن دو مــرز رســمی «پرویزخــان» و
«خســروی» و چهــار بازارچــه مــرزی «ســومار»« ،شوشــمی»،
«شــیخصله» و «تیلهکــوه» حــدود  ۳۷۱کیلومتــر مــرز مشــترک
بــا عــراق ،همســایه غربــی ایــران دارد؛ مهمتریــن مزیــت ایــن
مــرز حســاس کشــور همســایگی بــا دو قســمت اقلیم کردنشــین و
بخــش عربنشــین و مرکــزی عــراق اســت.
ایــن وســعت مــرز و همســایگی بــا دو قســمت عــراق موجب شــده
تــا در برهههایــی از زمــان کــه بــه دلیــل مشــکالت داخلــی عــراق
برخــی از ایــن مرزهــا بستهشــده ،تجــارت متوقــف نشــده و بــار
صــادرات و واردات بــه مرزهــای دیگــر اســتان منتقــل شــود و ایــن
بخشهــا هــم شــاهد رونــق فعالیتهــای خــود باشــند کــه ایــن
امــر یکــی از بســترهای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی هــم هســت و
بســتن یــک معبــر اقتصــاد را تضعیــف نکــرد.
«خســروی» از مهمتریــن و قدیمیتریــن مرزهــای
ایــران بــا عــراق
روزانــه  ۸۰۰دســتگاه کامیــون کاالهــای صادراتــی بهطــور
میانگیــن از مــرز پرویزخــان بــه منطقــه کردســتان عــراق صــادر
میشــود و همچنیــن روزانــه بهطــور میانگیــن  ۵۰۰دســتگاه
تانکــر سوخترســان عراقــی و ایرانــی از مبــدأ اقلیــم کردســتان
عــراق از طریــق مــرز رســمی پرویزخــان بــه مقصــد بنــادر جنوبــی
کشــورمان ،وارد خــاک جمهــوری اســامی ایــران میشــود.
مــرز رســمی خســروی هــم یکــی از مهمتریــن و قدیمیتریــن
مرزهــای ایــران بــا عــراق اســت؛ برخیهــا ایــن مــرز را آبادتریــن
گــذرگاه مــرزی بعــد از جنــگ تحمیلــی میداننــد کــه در مقایســه
بــا ســایر مرزهــای کشــور دارای تجهیــزات مســافری و تجــاری
مطلوبــی اســت.
بازارچــه ســومار هــم از نظــر فاصلــه مکانــی و زمانــی نزدیکترین
بازارچــه اســتان و حتــی غــرب کشــور بــه پایتخــت عــراق
محســوب شــده و نزدیکتریــن شــهر عــراق بــه ایــن بازارچــه
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افقهای روشن دروازه صادراتی غرب

شاهراهی برای رسیدن به «مدیترانه»

شــهر «مندلــی» واقــع در اســتان دیالــی اســت کــه در فاصلــه
تقریبــی ۲۰کیلومتــری نقطــه صفــر مــرزی قــرار دارد و همیــن امر
هــم موجــب اقبــال بــه ایــن مــرز شــده اســت.
یکــی دیگــر از بازارچههــای فعــال اســتان بازارچــه مــرزی
«شوشــمی» اســت کــه ایــن بازارچــه مشــکالت زیرســاختی
همچــون راه ارتباطــی ،محوطهســازی و پوشــش ارتباطــی
اینترنــت و تلفــن دارد امــا در صــورت تحقــق ایــن امــر ظرفیــت
بســیار خوبــی پیــش روی صــادرات اســتان قــرار میدهــد.
مبــادالت مــرزی مناســب بازارچــه «شــیخ صلــه» کــه در ثــاث
باباجانــی واقعشــده نشــان میدهــد کــه در ایــن بازارچــه
قابلیتهــای خوبــی بــرای توســعه حجــم مبــادالت مــرزی وجــود
دارد لــذا افزایــش رو بــه رشــد تجــارت در ایــن بازارچــه نقــش
مؤثــری در توســعه اقتصــادی منطقــه و زندگــی مرزنشــینان دارد.
امــا مهمتریــن ظرفیــت موجــود بــرای رونــق و توســعه اقتصــاد در
شهرســتان زلزلـهزده ســرپل ذهــاب بازارچــه مــرزی «تیلــه کــوه»
اســت کــه در صــورت رونــق میتوانــد منبــع درآمــد خوبــی بــرای
مرزنشــینان آســیبدیده از زلزل ـه باشــد.
اخیــراً کاهــش ارزش ریــال در برابــر دالر موجــب ارزان شــدن
کاالهــای صادراتــی ایرانــی بــرای عراقیهــا شــده و همیــن امــر
هــم موجــب افزایــش تقاضــا بــرای کاالهــای صادراتــی شــده
اســت.
افزایــش صــادرات اگــر بــا افزایش
تولیــد همــراه باشــد فرصــت خوبی
اســت
کیــوان کاشــفی رئیــس اتــاق بازرگانــی
اســتان کرمانشــاه گفــت :تمــام کاالهــای
تولیــدی ،کشــاورزی و صنعتــی بــا توجــه
بــه کاهــش ارزش ریــال بســیار ارزان تمــام
میشــود و ایــن اشــتیاق ایجادشــده کــه
ایــن محصــوالت بــه بازارهــای دیگــر ســوق
داده شــود؛ درصورتیکــه بتوانیــم قــدرت
تولیــد خــود را افزایــش دهیــم میتوانــد
فرصــت خوبــی باشــد.
وی گفــت :البتــه ایــن ارزان شــدن مــدت

مشــخصی دارد و رفتهرفتــه هزینههــا و درآمدهــا طــوری شــکل
میگیــرد کــه کاالهــای مــا ارزان نخواهنــد مانــد و مطابــق بــا نرخ
ارز قیمتگــذاری میشــوند بنابرایــن تنهــا چنــد ماهــی اوضــاع
بــه اینگونــه اســت.
رئیــس اتــاق بازرگانــی اســتان کرمانشــاه افــزود :دولــت بایــد در
ایــن مواقــع روی دو نــوع کاال شــامل کاالهــای اساســی و خوراکی
نظــارت کامــل داشــته باشــد و اجــازه خــروج بیرویــه ندهــد.
کاشــفی در مــورد برخــی اظهــارات در خصــوص تبدیــل مرزهــا
بــه مرکــزی بــرای خریــد مایحتــاج کشــورهای همســایه هــم
عنــوان کــرد :در بازارچههــا جــز خرمشــهر و آبــادان آنهــم بــه
دلیــل فاصلــه کوتــاه بــا بصــره چنــدان شــاهد تــردد عراقیهــا
بــرای خریــد نیســتیم البتــه در ایــن منطقــه ترددهــا بــدون ویــزا
انجــام میشــود کــه بــرای آنهــم چارهاندیشــیهایی انجــام
شــده اســت.
وی افــزود :مرزهــا در کرمانشــاه طوالنــی اســت و تردد بــرای خرید
خیلــی مقرونبهصرفــه نیســت همچنیــن ویــزا برقــرار اســت البتــه
بــا توجــه بــه نــرخ پــول مــا ،تعــداد گردشــگران افزایشیافتــه امــا
اینگونــه 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
کاالهــای ایرانــی نســبت ًا ارزان اســت و مقرونبهصرفــه نیســت
کــه هیــچ کاالی ساختهشــدهای را وارد کنیــم.
صــادرات یــک میلیــارد دالر کاال از مرزهای کرمانشــاه
در  ۵ماهه امســال
خلیــل حیــدری مدیــرکل گمــرکات اســتان کرمانشــاه صــادرات
کاال در  ۵ماهــه ســال جــاری از مرزهــای اســتان را یــک میلیــارد
و  ۶۳میلیــون و   ۷۸۰هــزار و   ۳۶۲دالر اعــام کــرد و افــزود :وزن
کاالهــای صادرشــده  ۲میلیــون و   ۲۰۰هــزار و  ۳۷۲تــن بــوده کــه
از طریــق مرزهــای اســتان کرمانشــاه بــه خــارج از کشــور صــادر
شــده اســت.
بــه گفتــه وی ،ایــن میــزان صــادرات نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال گذشــته از لحــاظ ارزش رشــد  ۵۴درصــدی  و از حیــث وزن
نیــز رشــد  ۲۷درصــدی داشــته اســت.
مدیــرکل گمــرکات اســتان کرمانشــاه تصریــح کــرد :از مجمــوع
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فــوق    ۵۱۶میلیــون و  ۵۵۴هــزار و  ۴۰دالر آن بــا وزن   ۵۳۸هــزار
و  ۲۳۳تــن از طریــق گمــرک بازارچــه مــرزی ســومار  بــه خــارج
از کشــور صــادر شــده اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال
گذشــته از حیــث ارزش  ۷۵درصــد و از حیــث وزن نیــز  ۱۰۰رشــد
داشــته اســت.
حیــدری افــزود :در ایــن مــدت  صــادرات خروجــی از گمــرک
پرویزخــان  ۳۹۵میلیــون و  ۲۷۲هــزار و  ۴۸۶دالر کاال بــه وزن
یکمیلیــون و  ۱۲۲هــزار و  ۶۳۴تــن بــوده کــه نســبت بــه مــدت
مشــابه ســال گذشــته از حیــث ارزش  ۳۵درصــد افزایــش و ازلحاظ
وزنــی هــم رشــد  ۴۳درصــدی داشــته اســت .
وی بیــان داشــت :صــادرات خروجــی از گمــرک خســروی  نیــز
  ۵۱میلیــون و  ۴۷۸هــزار و  ۷۵۱دالر کاال بــه وزن  ۱۷۸هــزار
و  ۵۲۲تــن اســت کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته
از حیــث ارزش  ۱۳۲درصــد  و ازلحــاظ وزن  ۴۸درصــد افزایــش
داشــته اســت .
مدیــرکل گمــرکات اســتان کرمانشــاه میــزان صــادرات خروجــی از
گمــرک بازارچــه مــرزی شــیخ صلــه را  ۷۹میلیــون و  ۸۵۶هــزار و
 ۶۵۱دالر کاال بــه وزن  ۱۳۳هــزار و  ۱۲۲تــن اعــام کــرد.
حیــدری افــزود :در پنجماهــه ســال جــاری  میــزان صــادرات
خروجــی از گمــرک بازارچــه مــرزی شوشــمی  ۲۰میلیــون و ۶۱۸
هــزار و  ۴۳۴دالر کاال  بــه وزن   ۲۲۷هــزار و   ۸۵۹تــن بــوده اســت.
مدیــرکل گمــرکات کرمانشــاه عمــده کاالهــای صادراتــی از طریق

سکینه اسمی

آذربایجــان غربــی بــا حــدود ۲۵۲
کیلومتــر مــرز مشــترک بــه همــراه ســهم
 ۵۵درصــدی از صــادرات کاالهــای
غیرنفتــی بــه کشــور عــراق ،نقــش مهمــی
در توســعه تجــارت خارجــی در کشــور و
منطقــه بــر عهــده دارد.

بررســی تازهتریــن آمــار تجــارت خارجــی نشــان میدهــد،
 ۵کشــور عمــده مقصــد صــادرات ایــران در نیمــه نخســت
ســال جــاری بــه ترتیــب چیــن ،عــراق ،امــارات متحــده عربــی،
افغانســتان و هنــد هســتند.
عــراق دومیــن کشــوری اســت کــه میزبــان عمــده کاالهــای
صادراتــی ایــران در نیمــه نخســت ســال جــاری بــوده اســت،
بهگونــهای کــه در ایــن مــدت  ۹میلیــون و  ۶۱۸هــزار تــن کاال
بــه ارزش  ۴میلیــارد و  ۵۶۴میلیــون دالر بــه ایــن کشــور کاال
صادرشــده اســت کــه ازلحــاظ وزنــی  ۱۶.۹۸درصــد و ازلحــاظ
ارزش  ۱۹.۷۴درصــد از کل ارزش صــادرات ایــران را شــامل
میشــود.
در ایــن میــان آذربایجــان غربــی بــا داشــتن حــدود یــک هــزار
کیلومتــر مــرز مشــترک بــا ترکیــه ،جمهــوری آذربایجــان و عــراق
از مزیــت بــاالی صــادرات کاالهــای غیرنفتــی بهــره میبــرد
کــه دراینبیــن اقلیــم کردســتان عــراق از جایــگاه خاصــی بــرای
توســعه صــادرات اســتان برخــوردار اســت.
ایــن اســتان از طریــق ســه شهرســتان اشــنویه ،پیرانشــهر
و سردشــت بــا اقلیــم کردســتان عــراق مــرز مشــترک دارد
و هماکنــون مبــادالت اســتان بــا کشــور عــراق از طریــق
گمــرک حــاج عمــران در پیرانشــهر و کیلــه در سردشــت
صــورت میگیــرد.
در ســالهای اخیــر ســاماندهی و تســهیل قوانیــن گمرکــی در
اســتان موجــب افزایــش میــزان صــادرات کاالهــای اســتان و
کشــور از طریــق آذربایجــان غربــی بــه عــراق شــده اســت کــه
در ایــن میــان توجــه بیشازپیــش بهخصــوص رســمی شــدن
مــرز کیلــه سردشــت میتوانــد زمینــه رشــد مبــادالت اقتصــادی
دو طــرف باشــد.
در ماههــای اخیــر شــاهد حضــور گســترده تجــار و بازرگانــان
خارجــی ازجملــه عــراق در بازارچــه و گمــرکات مــرزی و افزایــش
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ایــن گمــرکات را  لــوازم خانــهداری و پاکیزگــی ،ســیبزمینی
محفــوظ شــده ،انــواع کاشــی دیــواری ،گوجهفرنگــی تــازه
یــا ســردکرده ،کولرهــای آبــی ،گریــد لولــه بهصــورت پــودر،
کیســه دســتهدار پالســتیکی ،انــواع بســتی  ،رول نایلــون ،کیســه  
پالســتیکی  ،جــوال و کیســه بــرای بســتهبندی کاال از نــوار
پلیاتیلــن یــا پلیپروپیلــن ،نــوار لبــه و روکــش اوراق فشــرده
چوبــی ،ظــروف مالمیــن و یکبارمصــرف ،پــودر یــا مایــع
لباسشــویی عنــوان کــرد و افــزود :بیشــتر کاالهــای فــوق بــه
کشــور عــراق صــادر شــده اســت.
افزایش  ۵۳درصدی صادرات از مرزهای استان
علــی اســماعیلی معــاون بازرگانــی و توســعه تجــارت خارجــی
ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان کرمانشــاه گفــت:
صــادرات از مرزهــای اســتان طــی نیمــه نخســت امســال ۵۳
درصــد رشــد داشــته اســت و عمــده محصــوالت صادراتــی از
اســتان کرمانشــاه ،ســیمان ،مصالــح ســاختمانی و صیفیجــات
اســت.
وی افــزود :بــرای اســتفاده از حداکثــر ظرفیــت بازارچههــای
مــرزی بایــد زیرســاختها فراهــم شــود بااینحــال صــادرات از
مرزهــای اســتان طــی نیمــه نخســت امســال  ۵۳درصــد نســبت
بــه  ۶مــاه قبــل از آن افزایــش داشــته کــه ایــن از رونــق صــادرات
نشــان دارد.

بازارچههــای مــرزی بایــد در بحــران و تحریــم
گرهگشــا باشــد
حجتاالســام ســید جــواد حســینیکیا نماینــده مــردم
ســنقروکلیایی در مجلــس شــورای اســامی بازارچههــای مــرزی
را ســکو و ظرفیتــی بــرای صــادرات هــر کشــور دانســت و تصریــح
کــرد :ایــن بازارچههــا بایــد بتواننــد بخشــی از مشــکالت هــر
منطقــه را حــل و راه تنفســی بــرای بحرانهــا و تحریمهــا باشــد.
وی افــزود :مشــکلی فعلــی ایــن اســت کــه کاالهــای واردشــده
اولویتهــای اصلــی کشــور نیســت و بایــد فعالیــت صادرکننــدگان
و واردکننــدگان و نیــز اقــام مربوطــه از زمــان ورود بــه کشــور تــا
توزیــع میــان مصرفکننــدگان نظاممنــد و شناســنامهدار شــوند.
نماینــده مــردم ســنقروکلیایی معتقــد اســت کــه اگــر ایــن
فعالیتهــا بــا چارچــوب مشــخص و بــا اولویــت افــراد بومــی
انجــام گیــرد وضعیــت بهتــری ایجــاد خواهــد شــد.
وی افــزود :متأســفانه آن جایــگاه نظارتــی کــه بــر صــادرات بایــد
باشــد وجــود نــدارد کــه بایــد بهصــورت کارشناســی شــده مناطقی
کــه وارداتــی بیــش از صــادرات و بــدون اولویــت دارنــد تعطیــل
شــوند.
مرزهــای اســتراتژیک اســتان کرمانشــاه میتوانــد شــاهراهی برای
رســیدن بــه دریــای مدیترانــه باشــد و اقتصــاد ایــران را از تهدیدهــا
رهایــی بخشــد و در ایــن بحــران گرهگشــا باشــد بهشــرط آنکــه
زیرســاختهای آن تقویــت شــود.

سهم رو به رشد عراق از کاالهای ایرانی

بازارچههای مرزی تقویت شوند
میــزان خریــد کاال هســتیم کــه ایــن امــر فرصــت خوبــی بــرای
رشــد صــادرات کاالهــا بــه خــارج از کشــور فراهــم کــرده اســت.
هرچنــد در کنــار ایــن فرصــت حرفوحدیثهایــی مبنــی بــر
کاهــش کاال در اســتانهای مــرزی نیــز بــه میــان آمــده امــا بــا
ممنوعیــت خــروج کاالهــای اساســی ازجملــه ارزاق عمومــی جای
هیــچ نگرانــی نبــوده بلکــه ایــن امــر زمینــهای بــرای فــروش
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.
توجــه بــه فرصتهــای بــه وجــود آمــده در اســتانهای مــرزی
میتوانــد راهــکار مناســبی بــرای خــروج از بحرانهــای
اقتصــادی کشــور و اســتان باشــد.

 ۵۵درصــد از صــادرات آذربایجــان غربــی بــه کشــور
عــراق صــورت میگیــرد
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت آذربایجــان غربــی
گفــت :ســاالنه  ۵۰الــی  ۵۵درصــد از صــادرات کاالهــای اســتان
بــه کشــور عــراق انجــام میشــود کــه نشــاندهنده اهمیــت
بازارهــای ایــن کشــور اســت.
جعفــر صــادق اســکندری بــا اشــاره بــه هممــرزی اســتان بــا ســه
کشــور عــراق ،ترکیــه و جمهــوری آذربایجــان افــزود :باوجوداینکــه
آذربایجــان غربــی تنهــا اســتان هممــرز بــا ترکیــه اســت امــا بــه
دلیــل دسترســی ترکیــه بــه بازارهــای اروپایــی ســهم صادراتــی
کاالهــای ایــران و اســتان بــه ایــن کشــور ناچیــز اســت امــا در
مقابــل بیشــترین حجــم کاالهــای صادراتــی اســتان بــه کشــور
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عــراق صــورت میگیــرد.
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 تحریمهای
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 بازارچههای
مرزی کشـور بهخصوص اسـتان هسـتیم.
صــدور و خــروج کاالهــای اساســی و ارزاق عمومــی از
مرزهــای کشــور ممنوع اســت
رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت آذربایجــان غربــی
حضــور گســترده تجــار خارجــی بهخصــوص عراقــی بــه دلیــل
شــرایط موجــود اقتصــادی در بازارچههــا و گمــرکات مــرزی
را طبیعــی دانســت و عنــوان کــرد :بــرای جلوگیــری از کمبــود
کاالهــای اساســی مــردم در اســتان بهخصــوص بازارچههــای
مــرزی و گمــرکات کشــور ،خریــد و صــدور کاالهــای اساســی و
یارانــه دار ممنــوع شــده اســت.
اســکندری بــا اشــاره بــه اعمــال محدودیتهــای 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 هماکنــون 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 بهخصــوص 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 بهخصــوص اســتان اســت کــه امســال پیشبینــی
میشــود رشــد  ۲۰الــی  ۲۵درصــدی صــادرات ســیب بــه خــارج از
کشــور بهخصــوص عــراق را شــاهد باشــیم.
اســکندری میــزان صــادرات اســتان طــی ســال جــاری را بــا رشــد
 ۶۰درصــدی بــاالی  ۳۰۰میلیــون دالر عنــوان کــرد و گفــت :از
ایــن میــزان  ۵۰الــی  ۵۵درصــد بــه کشــور عــراق بــوده اســت.
استقبال گسترده تجار عراق از بازارهای ایرانی
رئیــس گمــرک کیلــه سردشــت کــه نزدیکتریــن مــرز ایــران بــه
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عــراق محســوب میشــود معتقــد اســت اســتقبال تجــار خارجــی
بهخصــوص عراقــی طــی ماههــای اخیــر از بازارچــه و گمــرکات
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  ۲۰۰درصــدی بــه  ۹۰میلیــون دالر
رســیده کــه نشــان از عالقهمنــدی تجــار عراقــی بــرای خریــد
کاالهــای ایرانــی اســت.
وی ارزانــی قیمــت و بهصرفــه بــودن کاالهــای ایرانــی بــا توجــه
بــه کیفیــت بــاال ،حملونقــل ســریع و آســان را از مهمتریــن
دالیــل افزایــش اســتقبال تجــار عراقــی از کاالهــای ایرانــی
دانســت و گفــت :ســیمان پاکتــی ،مــواد شــوینده و بهداشــتی،
پوکــه معدنــی ،مــواد غذایــی و آشــامیدنی ،آبگرمکــن ،ایــزوگام،
مصنوعــات پالســتیکی ،فلــزی و شیش ـهای اقــام صادراتــی بــه
عــراق هســتند.
احمدآبــادی بــا بیــان اینکــه ســال گذشــته نیــز شــاهد افزایــش
میــزان صــادرات بــه کشــور عــراق بودیــم خاطرنشــان کــرد:
روانســازی و تســهیل شــرایط گمرکــی بــرای تجــار خارجــی
ازجملــه عــراق در کنــار اشــتراکات فرهنگــی ،اجتماعــی و حتــی
اقتصــادی از دالیــل دیگــر اســتقبال عراقیهــا از کاالهــای ایرانــی
اســت.
گمــرک کیلــه سردشــت بــه ســامانه جامــع امــور
گمرکــی کشــور متصــل اســت
وی بــا بیــان اینکــه کاهــش ارزش پــول ملــی و شــرایط اقتصــادی
هرچنــد بیتأثیــر بــر اســتقبال تجــار خارجــی ازجملــه عراقــی از
بازارچــه و گمــرکات اســتان و کیلــه سردشــت نیســت افــزود :ایــن
گمــرک بــا داشــتن فاصلــه  ۲۰کیلومتــری بــا اولیــن شــهر در اقلیم
کردســتان عــراق ،نزدیکتریــن گمــرک بــه کشــور عــراق بــه
شــمار م ـیرود.
احمدآبــادی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر گمــرک سردشــت
متصــل بــه ســامانه جامــع امــور گمرکــی کشــور اســت افــزود :در
ایــن ســامانه صادرکننــدگان نیــاز بــه مراجعــه حضــوری ندارنــد و
بــدون مراجعــه بــه گمــرک میتواننــد از طریــق اینترنــت امــور
صــادرات خــود را انجــام دهنــد.
رئیــس گمــرک کیلــه سردشــت خواســتار رســمی شــدن ایــن
گمــرک شــد و گفــت :بــا رســمی شــدن گمــرک کیلــه سردشــت
فعالیــت ایــن گمــرک ضمــن نظــم دهــی و ســاماندهی  ۲۴ســاعته
شــده و شــاهد رشــد بیــش از وضعیــت کنونــی صــادرات از ایــن
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گمــرک خواهیــم بــود.
اظهــارات اســکندری و احمدآبــادی در خصــوص افزایش صــادرات
از بازارچــه مــرزی سردشــت در حالــی عنــوان میشــود کــه
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــورای اســامی چنــدان از
وضعیــت موجــود بازارچــه و گمــرکات مــرزی راضــی نیســت و
گالیهمنداســت.
هــادی بهــادری اظهــار داشــت :شــرایط بــه وجــود آمــده در پــی
مشــکالت اقتصــادی کشــور بهجــای تهدیــد فرصتــی بــرای
تولیدکننــدگان داخلــی اســت تــا از طریــق اســتانهای مــرزی
زمینــه حضــور در بازارهــای کشــورهای همســایه و حتــی اروپایــی
را فراهــم کننــد امــا ایــن امــر نیازمنــد برنامهریــزی و نظــارت
اصولــی از ســوی مســئوالن اســت.
ضــرورت افزایــش کنتــرل و نظــارت بــر بازارچــه و
گمــرکات مــرزی
وی بــا اشــاره بــه خریــد گســترده تجــار و بازرگانــان کشــورهای
همســایه بخصــوص عــراق از بازارچــه و گمــرکات مــرزی
آذربایجــان غربــی اظهــار داشــت :بــه دلیــل بیدقتــی و
کمتوجهــی مســئوالن و نبــود نظــارت کافــی در بخــش
محصــوالت کشــاورزی شــاهد خریــد گســترده کشــورهای
همســایه و عــراق هســتیم کــه ایــن امــر در ماههــای آتــی موجــب
کمبــود برخــی محصــوالت در کشــور و اســتان میشــود.
نماینــده مــردم ارومیــه در مجلــس شــورای اســامی اضافــه
کــرد :اگــر مســئوالن و تولیدکننــدگان اســتان بهجــای فــروش
خــام برخــی محصــوالت ازجملــه کشــاورزی اقــدام بــه فــرآوری
محصــوالت کــرده و صــادرات داشــته باشــند ،زمینهســاز رونــق
اقتصــادی در اســتان و منطقــه خواهــد شــد.
بهــادری بــا تأکیــد بــر ممنوعیــت صــدور کاالهــای اساســی از
طریــق مرزهــا خواســتار افزایــش نظــارت و بازرســی در بازارچــه
و گمــرکات مــرزی شــد و گفــت :آذربایجــان غربــی از ســالیان دور
بــا ســه کشــور ترکیــه ،عــراق و جمهــوری آذربایجــان تبــادالت
اقتصــادی خوبــی دارد و شــرایط فعلــی نیــز بایــد زمینهســاز
حضــور کاالهــای ایرانــی بهصــورت فــرآوری شــده و مناســب در
بازارهــای ایــن کشــورها و حتــی بازارهــای اروپایــی شــود.
دشــمنان نظــام بــا اعمــال تحریمهــای بیرحمانــه ســعی
در فلــج کــردن اقتصــاد کشــور دارنــد ایــن در حالــی اســت
کــه ملــت ایــران چهــار دهــه اســت ثابــت کــرده تــن ب ـهزور
نمیدهــد ،بلکــه بــا اقتصــاد مقاومتــی و توجــه بــه تولیــد
کاالی ایرانــی پاســخ قاطــع دیگــری بــه تحریمهــای
اقتصــادی دشــمنان خواهــد داد.
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اکرم عبادی تویسـرکان کـه بهعنـوان معـدن طلای
سـبز ایـران شناختهشـده اسـت ایـن
روزهـا در تکاپوی برگزاری جشـنوارهای
ملـی اسـت تـا بهواسـطه آن ظرفیتهـای اقتصـادی و
گردشـگری خود را بیشـتر در معـرض معرفی قـرار دهد.

اقتصاد ایـــران
NEWSAGENCY
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معدن طالی سبز ایران در تکاپوی معرفی

تویسرکان ناشناخته مانده است

همــدان را کــه بــه مقصــد تویســرکان طــی میکنــی اندکــی
مانــده بــه ورودی شهرســتان تویســرکان و آنگاهکــه بــر بلنــدی
جــاده منتهــی بــه ایــن شهرســتان میرســی زیبایــی رنــگ ســبز
درختانــی کــه همــه از یــک جنــس و یکگونــه هســتند ناگزیــر
توجهــت را بــه خــود جلــب میکنــد.
ایــن سرســبزی و زیبایــی حاصل حضــور دســتهجمعی درختــان در
جایجــای شهرســتان تویســرکان و باغهــا و حتــی معابر آن اســت
کــه بــار ســنگین گــردو بــر شــاخهدارند و همیــن اتفــاق عنــوان
معــدن طــای ســبز را نصیــب تویســرکان کــرده اســت.
درســت اســت کــه ایــران بهعنــوان یکــی از نقاطــی کــه بیشــترین
تولیــد گــردوی جهــان را دارد شــناخته میشــود امــا در ایــن میــان
شهرســتان تویســرکان در اســتان همــدان بهعنــوان معــدن
طــای 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 منطقـهای اســتان همــدان بیانگر آن
اســت کــه ایــن اســتان بــه لحــاظ شــرایط آب و هوایــی خــاص
یکــی از مناطــق عمــده گــردو کاری کشــور اســت بهگونــهای
کــه پراکنــش ایــن محصــول در ســطح اســتان همــدان مشــهود
و فــراوان اســت و تویســرکان واقــع در دامنههــای الونــد
مناســبترین منطقــه بــرای کشــت گــردو اســت.
تویســرکان در جنــوب ارتفاعــات الونــد بــا حــدود  ۵هــزار و   ۵۰۰
هــزار هکتــار ســطح زیــر کشــت ،قطــب گــردو کاری اســتان و
کشــور محســوب میشــود و عمدهتریــن ارقــام تجــاری گــردو در
ایــران شــامل فرانکــت ،الرا ،پــدرو ،ســر و چندلــر اســت.
گردوهــای تولیــدی اســتان همــدان ازنظــر میــزان چربــی ،درصــد
بــاالی مغــز نســبت بــهکل میــوه و ســفیدی و درشــتی مغــز از
بهتریــن گردوهــای جهــان هســتند.
همیــن خاصیتهــا و ویژگیهــای برجســته ســبب شــده توجــه
مســئوالن امــر طــی ســالهای اخیــر بیشــتر متوجــه تویســرکان
شــود تــا از ایــن ظرفیــت خــدادادی هــم در راســتای توســعه
اقتصــادی و هــم در راســتای توســعه گردشــگری بهــره الزم بــرده
شــود.
کشــت گــردوی رقــم چندلــر در  ۳۰۰۰هکتــار از
باغــات تویســرکان
گــردوی شهرســتان تویســرکان ازنظــر کیفیــت و تولیــد رتبــه اول
کشــوری و ازنظــر ســطح زیــر کشــت ،رتبــه دوم کشــور را دارد و
همیــن امتیــاز ســبب شــده برنامــه کشــت گــردوی رقــم چندلــر در
 ۳۰۰۰هکتــار از باغــات تویســرکان مدنظــر باشــد.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان همــدان در ایــن
خصــوص بابیــان اینکــه بیــش از یکمیلیــون هکتــار گــردو کاری
در جهــان وجــود دارد کــه از ایــن میــزان بیــش از  ۳.۵میلیــون تــن
گــردو جمـعآوری میشــود ،گفــت :از ایــن میــزان  ۵۰۰هــزار تن در
چرخــه صــادرات اســت و ایــران ازلحــاظ ســطح زیــر کشــت گــردو
مقــام دوم دنیــا را بــه خــود اختصــاص داده اســت.
منصــور رضوانــی جــال بابیــان اینکــه ســن اقتصــادی گــردو در
تمــام دنیــا  ۴۰تــا  ۵۰ســال اســت ،امــا گاهــی برخــی کشــاورزان
درخــت گــردو را تــا  ۲۰۰ســال نگهــداری میکننــد کــه ایــن
موجــب کاهــش ثمــر دهــی ایــن درخــت میشــود ،گفــت :بــرای
حفــظ رتبــه گــردوی تویســرکان نیازمنــد ایجــاد تحول و سرشــاخه
زنــی درختــان هســتیم و بــرای افزایــش بهــرهوری گــردو بایــد بــه
ایــن محصــول بیشــتر توجــه کــرد.

وی بابیــان اینکــه تویســرکان بــا داشــتن بیــش از  ۵هــزار و
 ۵۰۰هکتــار بــاغ گــردو و تولیــد ایــن محصــول بــا مرغوبیتــی
در مقیــاس جهانــی ،پایتخــت گــردوی ایــران نامگرفتــه اســت،
افزود:بهمنظــور بهبــود اصــاح باغهــای گــردوی تویســرکان
کارگاه آموزشــی سرشــاخه کاری و مراقبتهــای بعــد از پیونــد
درختــان در تویســرکان برگزارشــده اســت.
رضوانــی جــال بابیــان اینکــه ســال گذشــته کار علمــی در باغات
گــردوی اســتان همــدان شــروع شــد و بیــش از  ۲۰هــزار پیونــدک
گــردو در باغــات تویســرکان انجــام گرفــت ،گفــت :گیرایــی ایــن
پیوندکهــا  ۸۰درصــد اســت.
طــرح سرشــاخه کاری طــی مــدت  ۵ســال اجرایــی
خواهــد شــد
منصــور رضوانــی جالل بــا اشــاره بــه اینکه طــرح سرشــاخه کاری
طــی مــدت  ۵ســال اجرایــی خواهــد شــد ،عنــوان کــرد :نخســتین

بــاغ مــادری گــردو در کشــور بــا  ۱۰هــزار نهــال در شهرســتان
تویســرکان مجــوز گرفتــه کــه نهــال گــردوی گواهیشــده تولیــد
خواهــد کــرد.
مدیــر جهــاد کشــاورزی تویســرکان نیــز بابیــان اینکــه ایــن
شهرســتان مرکــز طــرح اصــاح و سرشــاخه کاری درختــان
گــردوی کشــور اســت ،گفــت :هــدف از اجــرای ایــن طــرح
کاهــش ســرمازدگی درختــان گــردو و افزایــش بیــش از دو برابــری
محصــول و افزایــش درآمــد باغــداران اســت.
مســعود اکبــری بابیــان اینکــه در راســتای ادامــه دادن طــرح
سرشــاخه کاری درختــان گــردو کارگاه مراقبتهــای بعــد از
پیونــد تشــکیل شــد ،گفــت ۶۰۰ :نفــر از باغــداران تویســرکان و
سراســر اســتان همــدان در  ۷کالس اســتانی و  ۱۲کالس ناحیـهای
زیــر نظــر جهــاد کشــاورزی از مهــر ســال گذشــته تاکنــون
آموز شدید هانــد.
وی ابــراز امیــدواری کــرد :افــراد آموزشدیــده در ایــن کالسهــا
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ســال آینــده منشــأ و عامــل آمــوزش و اجــرای طــرح سرشــاخه
کاری بهصــورت گســترده باشــند.
امــا فراتــر از نــگاه اقتصــادی و از بعــد گردشــگری امــروز نهمیــن
جشــنواره ملــی گــردوی تویســرکان کلیــد خواهــد خــورد چراکــه
کارشناســان برگــزاری ایــن جشــنواره را زمینهســاز پویایــی اقتصــاد
و توســعه گردشــگری ایــن شهرســتان میداننــد.
برگزاری جشنواره گردو در تویسرکان
بــه اعتقــاد کارشناســان برگــزاری جشــنواره گــردو بهعنــوان یــک
حرکــت تأثیرگــذار در اقتصــاد شهرســتان نهتنهــا زمینــه ارتقــای
کمیــت و کیفیــت گــردوی تویســرکان را ممکــن میکنــد بلکــه با
معرفــی بیشــتر ایــن ظرفیــت پــای گردشــگران و مســافران را نیــز
بیشازپیــش بــه شهرســتان بازخواهــد کــرد.
ناگفتــه پیداســت کــه برگــزاری جشــنواره گــردو حرکتــی در
راســتای معرفــی توانمندیهــای بخــش کشــاورزی شهرســتان
و جــذب توجــه ویــژه مســئوالن بــه توســعه ملــی و کیفــی
محصــوالت باغــی شهرســتان بهویــژه گــردو اســت.
در همیــن خصــوص مدیــرکل میــراث فرهنگــی،
صنایعدســتی و گردشــگری اســتان همــدان عنــوان
کــرد :رئیــس ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور امــروز
بهمنظــور حضــور در شــهر جهانــی گــردو؛ میهمــان
کشــوری ایــن مراســم در تویســرکان اســت.
علــی مالمیــر بابیــان اینکــه جشــنواره ملــی
گــردوی تویســرکان میتوانــد فرصــت مناســبی
بــرای شناســاندن هرچــه بیشــتر ایــن ظرفیــت و
توانمندیهــای بهشــت غــرب ایــران در عرصــه ملــی
و بینالمللــی باشــد ،عنــوان کــرد :برنامــه ریــزان و
مســئوالن ایــن همایــش بــرای آئیــن آغازیــن ایــن
جشــنواره در نمایشــگاهی  ۷۶غرفــه در نظــر گرفتهانــد
کــه بــه معرفــی توانمنــدی شــاخص ایــن منطقــه
میپــردازد.
وی تأکیــد کــرد :رویکــرد ایــن جشــنواره معرفــی
ظرفیتهــای بالقــوه تویســرکان بهویــژه در بخــش
گردشــگری اســت کمــا اینکــه معرفــی توانمندیهای
کشــاورزی ،باغــداری ،گردشــگری ،صنایــع تبدیلــی
وابســته به گــردو و شناســاندن شهرســتان تویســرکان
بهعنــوان پایتخــت گــردوی کشــور از اهــداف دیگــر
برگــزاری جشــن گــردو در تویســرکان اســت.
مالمیــر برگــزاری جشــنواره ملــی گــردو را موجــب
ارتقــا فعالیتهــای کشــاورزی دانشمحــور در مــورد
ایــن محصــول دانســت و عنــوان کــرد :ایجــاد تحرک
بــرای راهانــدازی صنایــع تبدیلــی گــردو در شهرســتان
تویســرکان از دیگــر مزایــای ایــن جشــنواره خواهــد
بــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه معرفــی جاذبههــای
گردشــگری و قابلیتهــای متنــوع تویســرکان
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در بخشهــای مختلــف از اهــداف جنبــی برگــزاری ایــن
جشــنواره محســوب میشــود ،اظهــار داشــت :حضــور اســتادان
و صاحبنظــران عرصــه محصــوالت کشــاورزی و گــردو در
تویســرکان موجــب تثبیــت جایــگاه ایــن شهرســتان بهعنــوان
پایتخــت ملــی گــردوی کشــور میشــود.
مســئول کمیتــه اطالعرســانی همایــش ملــی گــردوی
تویســرکان بابیــان اینکــه تدابیــر الزم بــرای برگــزاری هرچــه
بهتــر و باشــکوهتر ایــن همایــش مهــم کــه میتوانــد فرصــت
مناســبی بــرای شناســاندن هرچــه بیشــتر ایــن شهرســتان بــه
اقصــی نقــاط کشــور باشــد ،اندیشــیده شــده اســت ،گفــت:
در نمایشــگاهی همزمــان بــا ارائــه محصــوالت گــردوی
تویســرکان صنعــت مبــل و منبــت ایــن منطقــه نیــز بــه
نمایــش گذاشــته میشــود.
عبــداهلل قمــری بابیــان اینکــه در ایــن نمایشــگاه هنــر دســت
هنرمنــدان مبــل و منبــت از شــهرک عینآبــاد و روســتاهای اشــتر
مــل ،جیجانکــوه و ســید شــهاب بــه نمایــش درمیآیــد ،گفــت:
غرفههــای دیگــر کــه بهطــور عمــده ســوغات اســت شــامل
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گــردو ،ســیر ،بــادام ،عرضــه کیــف و دیگــر وســایل چرمــی ،شــاطه
حلوایــی و دســتگاه پوســتکن گــردو خواهــد بــود.
تمبــر یادبــود همایــش گــردو و مبــل و منبــت
تویســرکان رونمایــی میشــود
وی بابیــان اینکــه در ایــن مراســم تمبــر یادبــود همایــش گــردو
و مبــل و منبــت تویســرکان رونمایــی میشــود ،ابــراز امیــدواری
کــرد :نهمیــن همایــش گــردو بــه بهتریــن شــکل و بــا حضــور
مردمــی برگــزار شــود.
مســئول کمیتــه اطالعرســانی همایــش ملــی گــردو و مبــل و
منبــت تویســرکان همچنیــن از برگــزاری مســابقات فرهنگــی،
هنــری و ورزشــی و برپایــی نمایشــگاه عکــس بهعنــوان
برنامههــای جانبــی ایــن همایــش یادکــرد.
مدیــر جهــاد کشــاورزی تویســرکان نیــز در ایــن خصــوص بــا
تأکیــد بــر اینکــه تثبیــت جایــگاه گــردوی تویســرکان در کشــور از
اهــداف اصلــی برگــزاری همایــش ملــی گــردو اســت ،افــزود :ایــن
همایــش میتوانــد زمینههــای معرفــی جاذبههــای گردشــگری
و طبیعــی تویســرکان بــه دیگــر نقــاط کشــور را
بیشازپیــش فراهــم ســازد.
مســعود اکبــری عنــوان کــرد :برگــزاری کالسهــای
آموزشــی پیونــد سرشــاخه کاری و تغذیــه گیاهــی
و همچنیــن برپایــی ایســتگاه یــا کلینیــک
گیاهپزشــکی بــرای ارائــه نــکات آموزشــی و پاســخ
بــه ســؤاالت احتمالــی باغــداران و گــردو کاران در
راســتای آشناســازی آنــان بــرای مبــارزه بــا آفــات
و بیماریهــای ایــن محصــول نیــز از برنامههــای
جانبــی همایــش و جشــنواره اســت.
آنچــه مســلم اســت؛ گــردو نــه تنهــا یــک محصــول
چندمنظــوره کشــاورزی اســت بلکــه ظرفیتــی
بیبدیــل بــرای بهــرهوری در حــوزه گردشــگری
بــه شــمار م ـیرود و میتوانــد نمــاد معرفــی تاریــخ،
فرهنــگ ،پیشــینه و تمــدن غنــی شهرســتان
تویســرکان باشــد.
مهــد طــای ســبز ایــران بایــد از ظرفیــت ایــن
موهبــت بــزرگ الهــی بــا برنامهریزیهــای دقیــق،
علمــی ،کارشناســانه و هدفمنــد بیشــترین بهــرهوری
را در مســیر رونــق بخشــی بــه اقتصــاد خــود ایجــاد
کنــد و ایــن امــر جــز بــا همــکاری عمــوم مــردم،
دســتگاههای اجرایــی مختلــف و تشــکلها و
ســازمانهای مردمنهــاد محقــق نمیشــود.
بــر همیــن اســاس و بــه لحــاظ فرهنگــی و نــوع
اندیشــه عمومــی نیــز همچنــان کــه در حــال حاضــر
عمــده اقتصــاد مــردم شهرســتان تویســرکان مبتنــی
بــر باغــداری و کشــاورزی و بهویــژه محصــول
گــردو اســت بایــد ایــن امــر بــه یــک بــاور عمومــی
تبدیــل شــود.
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علیرضا نوری
کجوریان

 601فقــره ســیل مخــرب طــی  ۶مــاه
نخســت ســال جــاری در حالــی رخ
داد کــه کمتوجهــی بــه آبخیــزداری و
آبخــوانداری در ســالهای گذشــته،
حســرت و خســارتهای میلیــاردی را
بــه ارمغــان آورده اســت.

بیتوجهــی بــه آبخیــزداری و مدیریــت جامــع آبریــز در ادوار
گذشــته ســبب شــده براثــر بارندگیهــای متعــدد و جــاری شــدن
ســیالب خســارتهای زیــادی بــه بخشهــای مختلــف در
کشــور ازجملــه مازنــدران وارد شــود.
کمتوجهــی بــه آبخیــزداری و آبخــوانداری در کشــور و مناطــق
شــمالی در حالــی اســت کــه طبــق بررســی و پایــش کارشناســان،
شــدت ســیلها بــه دلیــل نوســانات و تغییــرات اقلیمــی
افزایشیافتــه اســت و دراینبیــن تاکنــون  ۱۱میلیــون هکتــار از
عرصههــای کشــور و کمتــر از  ۲۰۰هــزار هکتــار از عرصههــای
مازنــدران تحــت پوشــش طرحهــای آبخــوانداری قــرار گرفتــه
اســت.
بــه تأکیــد کارشناســان ســرمایهگذاری روی طرحهای آبخیــزداری
و آبخــوانداری در باالدســت عــاوه بــر کنتــرل و کاهــش شــدت
ســیالبها ،ریســکپذیری و خســارت را در بخشهــای
پاییندســت بهطــور قابلتوجهــی کاهــش میدهــد.
ابوالقاســم حســین پــور مدیــرکل دفتــر کنتــرل ســیالب و
آبخــوانداری ســازمان جنگلهــا بــا اشــاره بــه وقــوع  ۵۶مــورد
ســیل در اســتان مازنــدران اظهــار داشــت :در ســیل اخیــر در
رامســر  ۳۱۳میلیمتــر بارندگــی و در نوشــهر  ۲۶۲میلیمتــر
بــارش ثبــت شــد کــه  ۸۶میلیمتــر بــاران طــی ســه ســاعت
رخ داد و بهانــدازه بــارش ســه ســال برخــی مناطــق کشــور
بــوده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه اغلــب مناطــق کشــور خشــک و نیمهخشــک
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علل خسارات میلیاردی سیالب شمال؛

غفلت از آبخوانداری دردسرساز شد
اســت ،گفــت :همچنیــن  ۱۰۶مــورد ســیل طــی  ۶مــاه ســال
جــاری در کشــور رخ داد و اجــرای طرحهــای آبخیــزداری داری
و آبخــوانداری ســبب شــد تــا ۱۹۰میلیــون مترمکعــب از حجــم
ســیالبها کنتــرل و از شــدت ســیل کاســته شــود.
مدیــرکل دفتــر کنتــرل ســیالب و آبخــوانداری ســازمان
جنگلهــا بــا تأکیــد بــر اینکــه بهجــای مقابلــه و جبــران
خســارت بایــد بــا هزینــه کمتــر بــه ســمت پیشــگیری در
باالدســت بپردازیــم و بــا اشــاره بــه اینکــه کشــور مــا مشــکالت
خشکســالی و کمآبــی و ســیل مواجــه اســت گفــت:
جلوگیــری از فرســایش خــاک و احیــای پوشــش گیاهــی در
پهنــه ســرزمین در حــوزه آبخیــزداری و طــرح جامــع آبخیــز
مطــرح اســت.
وی بــا تأکیــد بــر مشــارکت واقعــی مــردم در ســطوح مدیریــت
آبخیــز اظهــار داشــت :مــردم بایــد در حوزههــای آبخیــز بهعنــوان
صاحبــان عرصــه نقشآفرینــی کننــد و در گذشــته عملیــات
آبخیــزداری در  ۱۱میلیــون هکتــار از حوزههــای آبخیــز کشــور
انجامشــده اســت و برابــر پیشبینــی برنامــه ششــم توســعه
آبخیــزداری در ۱۰میلیــون هکتــار از حوزههــای آبخیــز کشــور
انجــام میشــود و ایــن نشــان از اهتمــام دولــت و مجلــس بــه
ایــن حــوزه اســت.
وی گفــت :در ســال جــاری از محــل اعتبــارات صنــدوق توســعه
ملــی ،بهطــور گســترده در اقصــی نقــاط کشــور فعالیــت
آبخیــزداری در دســت اقــدام اســت و برابــر برنامــه زمانبنــدی
پیشبینیشــده اقدامــات مکانیکــی و ســازهای تــا پایــان آذرمــاه
بــه بهرهبــرداری میرســد.

خسارت  ۷۰۰میلیاردی سیالب
ســیل اخیــر  ۷۰۰میلیــارد تومــان بــه بخشهــای تأسیســات
و زیربنایــی ،کشــاورزی و مســکن در مازنــدران خســارت وارد
کــرد درحالیکــه تنهــا بــا  ۴۰میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری
و ایجــاد سرشــاخهها در  ۱۰منطقــه غــرب مازنــدران
میتوانســتیم از بــروز خســارتهای میلیــاردی جلوگیــری
کنیــم.
پایــش ســیل اخیــر در مازنــدران نشــان میدهــد کــه بهرغــم
بــاال بــودن شــدت ســیالب ،اثــرات تخریبــی آن در مناطقــی کــه
طرحهــای آبخیــزداری و آبخــوانداری اجراشــده بــود ،بســیار
کمتــر از ســایر مناطــق بــوده اســت.
سرشــاخه «گیــر نیرنــگ»« ،ماشــلک» و «کاظمآبــاد» در غــرب
مازنــدران توانســت بــا انباشــت مقادیــر زیــادی از حجــم ســیالب و
درختــان ریشـهکن و افتــاده مانــع آســیب به شــهرها و روســتاهای
پاییندســت شــوند.
جــواد جاللــی رئیــس اداره مناطــق طبیعــی عباسآبــاد میگویــد:
بــا اجــرای طــرح سرشــاخه گیــر کاظــم رود ،روســتاهای حاشــیه
نظیــر ماشــل آبــاد ،هردآبــرود ،کالکــرده ،پســنده و غیــره از خطــر
ســیل مصــون ماندهانــد.
وی درعینحــال بــا اشــاره بــه مســدود شــدن و آبگرفتگــی
پلهــا و کانالهــای داخــل جنــگل ،خواســتار خــروج ایــن
آوردهــا بــرای پیشــگیری از خســارتها در حــوادث بعــدی
شــد و گفــت :درمجمــوع اجــرای طرحهــای آبخیــزداری و
سرشــاخه گیــر در مهــار و کنتــرل ســیالبها نقــش بســزایی
داشــته اســت.
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کمتــر از  ۲۰۰هــزار هکتــار اراضــی مازنــدران تحــت
پوشــش طــرح هــای آبخیــزداری
مازنــدران بیــش از دو میلیــون هکتــار عرصههــای ملــی دارد و
اکنــون کمتــر از  ۲۰۰هــزار هکتــار آن تحــت پوشــش طرحهــای
آبخیــزداری اســت و کمبــود منابــع مالــی ازجملــه دالیــل
کمتوجهــی بــرای پیشــگیری از ســیل در اســتانی اســت کــه
رکــورددار ســیلهای مخــرب در دهــه کنونــی بــه شــمار مـیرود  .
هرچنــد جلوگیــری از فرســایش خــاک و احیــای پوشــش گیاهــی
در پهنــه ســرزمین در حــوزه آبخیــزداری و طــرح جامــع آبخیــز
ازجملــه اهــداف بــه شــمار مــیرود و در برنامــه ششــم توســعه
 ۱۰میلیــون هکتــار از عرصههــا تحــت پوشــش طرحهــای
آبخــوانداری قــرار میگیــرد امــا ســهم مازنــدران از طرحهــای
آبخیــزداری همچنــان ناچیــز اســت.
ایــن وضعیــت درحالیکــه اســت کــه بــه گفتــه ســید وجیــه اهلل
موســوی مدیــرکل منابــع طبیعــی مازنــدران بــرای اجــرای ۱۰
طــرح سرشــاخه گیــر اضطــراری تنهــا  ۳۰تــا  ۴۰میلیــارد تومــان
اعتبــار نیــاز اســت و بــا اجــرای آن میتــوان شــدت ســیالبها را
در آینــده بــه حداقــل رســاند.
پنج سال و  ۵۶فقره سیل
موســوی یکــی از اقدامــات فــوری بــرای
کاهــش اثــرات ســیل و حفاظــت از تأسیســات
در پاییندســت را احــداث سرشــاخه گیــر
بیــان کــرد و از اجــرای طــرح مطالعــات حــوزه
آبخیــز در  ۱۰۰هــزار هکتــار از عرصههــای
منطقــه خبــر داد و گفــت :مطالعــات طرحهــای
آبخیــزداری و آبخــوانداری در غــرب اســتان
انجــام میشــود.
مدیــرکل منابــع طبیعــی غــرب مازنــدران بــا اظهار
اینکــه ســازهها نظیــر سرشــاخه گیرهــا براثــر
ســیالب اخیــر پــر و کانالهــا و لولههــای داخــل
جنــگل مســدود شــده اســت گفــت :خوشــبختانه
تأسیســات منابــع طبیعــی دچــار آســیب نشــد ولــی
الیروبــی انهــار و پلهــا و کانالهــای داخــل
جنــگل الزم اســت.

طبــق بررسـیها در پنــج ســال گذشــته  ۵۶فقــره ســیل بــا بــارش
بیــش از  ۱۰۰میلیمتــر در مازنــدران رخ داد کــه ســیل مهرمــاه
ســال جــاری بــا بــارش  ۳۰۰میلیمتــری شــدیدترین ســیل
محســوب میشــود.
مدیــرکل دفتــر کنتــرل ســیالب ســازمان جنگلهــا
میگویــد :بالغبــر  ۲۷۸حــوزه آبخیــز تحــت پوشــش برنامــه
کنتــرل ســیالب و آبخــوانداری اســت و بــا توجــه بــه اینکــه
ســیل بیشــترین خســارت را بعــد از زلزلــه بــه بــار مــیآورد،
مدیریــت پهنــه ســیالب بایــد بــا رویکــرد پیشــگیری از ســیل
و احیــای پوشــش گیاهــی در باالدســت ،نفــوذ آب در زمیــن و
درون خــاک اجرایــی شــود.

ابوالقاســم حســین پــور بــا اظهــار اینکــه
در ســالهای اخیــر بــا افزایــش شــدت
ســیالبها در کشــور مواجــه بودهایــم
ادامــه میدهــد :اســتان مازنــدران
جــزو مناطــق بــا شــدت ســیل بــاال
و ســیلخیزی زیــاد در کشــور اســت
و در ســال جــاری  ۴۵هــزار هکتــار از
حوزههــای آبخیــز غــرب مازنــدران در
برنامــه اجــرای طــرح ملــی آبخیــزداری و
آبخــوانداری قــرار داده شــده اســت.
بــه دنبــال کاهــش ریســک و مخاطــرات ســیل در
کشــور باشــیم
وی بــا اشــاره بــه اثربخشــی کارهــای آبخیــزداری در پیشــگیری
از ســیل ،معتقــد اســت :کارهــای باالدســتی ریســک ســیل را
کاهــش میدهــد و بایــد بــه دنبــال کاهــش ریســک و مخاطــرات
ســیل در کشــور باشــیم و وقتــی حوزههــای آبخیــز ایمــن باشــند
ریســک ســیل خودبهخــود کاهــش مییابــد و عــاوه بــر ایــن در
پاییندســت نیــز بایــد بــه مــواردی ازجملــه عــدم تخریــب بســتر
رودخانــه و تجــاوز بــه آن توجــه کــرد.
طــرح مدیریــت جامــع آبخیــز بهصــورت پایلــوت در دو میلیــون

هکتــار از حوزههــای آبخیــز کشــور از دو ســال قبــل اجراشــده
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 پیشبینیشــده اســت یــادآور شــد :اســتعداد
ســرزمین ،مشــارکت مــردم و انســجام دســتگاهها و ارگانهــای
دولتــی دخیــل در مدیریــت جامــع حــوزه آبخیــزداری اصــول
مهمــی اســت.
پایــش هــا نشــان میدهــد کــه شــدت ســیالبها در ایــران
بــه دلیــل تغییــرات و نوســانات اقلیمــی و مســائل ســرزمینی
افزایشیافتــه و طــی ســال  ۹۰تــا  ۹۵حــدود  ۵۶مــورد ســیل
در مازنــدران رخ داده اســت و ایــن امــر توجــه بــه طرحهــای
آبخیــزداری را الزامــی میســازد.
همچنیــن طبــق آمــار  ۱۰۶مــورد ســیل طــی  ۶مــاه در کشــور
رخ داد کــه اجــرای طرحهــای آبخیــزداری و آبخــوانداری
ســبب شــده تــا  ۱۹۰میلیــون مترمکعــب از حجــم ســیالبها
کنتــرل و از بــروز خســارت بــه پاییندســت جلوگیــری شــود
و ازایــنرو بجــای جبــران خســارتهای حــوادث بایــد بــا
هزینــه کمتــر بــه ســمت پیشــگیری در باالدســت بپردازیــم و
آبخیــزداری نوعــی ســرمایهگذاری در ایــن بخــش محســوب
میشــود.

اقتصاد ایـــران
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قطب تولید گوجهفرنگی کشور اسیر مشکالت متعدد

کشاورزان حمایت شوند

کشــاورزان آبدانــی در ســالهای
رضا محمدی
اخیــر بــا مشــکالت متعــددی روبــرو
بودهانــد کــه در صورتــی کــه حمایــت
نشــوند قــادر بــه ادامــه فعالیــت خــود در ایــن عرصــه
نخواهنــد بــود.

شهرســتان دیــر در جنــوب اســتان بوشــهر بــه عنــوان قطــب تولید
گوجهفرنگــی خــارج از فصــل کشــور شــناخته میشــود و ســاالنه
کشــاورزان متعــددی در ایــن منطقــه بــه تولیــد گوجهفرنگــی
مشــغول میشــوند.
یکــی از نقــاط مهــم تولیــد گوجــه فرنگــی بخــش آبــدان اســت
کــه دارای جمعیتــی حــدود  ۱۰هــزار نفــر اســت کــه بخــش
عظیمــی از مــردم ایــن منطقــه در زمینــه کشــاورزی و کاشــت و
تولیــد گوجهفرنگــی مشــغول بــه فعالیــت هســتند.
در ســالهای اخیــر فعالیــت در حــوزه تولیــد گوجهفرنگــی در
منطقــه آبــدان ســخت و ســختتر شــده اســت و هــر ســال شــاهد
اضافــه شــدن مشــکلی جدیــدی بــه مشــکالت ســابق کشــاورزان

ایــن منطقــه هســتیم کــه کمــاکان حــل نشــدهاند.
کمبــود آب یکــی از مشــکالت قدیمــی کشــاورزان ایــن منطقــه
اســت و جدیــدا شــور شــدن آب هــم بــه کمبــود منابــع ابــی اضافه
شــده اســت و کشــاورزان ناگذیــر بایــد از آبپیرینکــن بــرای
ابیــاری محصــوالت خــود اســتفاده کننــد؛ البتــه اگــر آبــی باشــد.
نبــود بــازار مناســب بــرای فــروش محصــول نیــز مشــکل
جدیــدی نیســت و هــر ســاله در فصــل برداشــت محصــول
تکــرار میشــود بــه گون ـهای کــه در برخــی مــوارد قیمــت ۲۰۰
تومانــی بــرای هــر کیلوگــرم گوجهفرنگــی رقــم میخــورد و
ایــن قیمــت اصــا صرفــه اقتصــاد نــدارد و برخــی محصــول
خــود را رهــا میکننــد.
بســیاری از کشــاورزان بــرای فعالیــت در ایــن عرصــه نیازمنــد
دریافــت تســهیالت ارزانقیمــت بــرای خریــد مایحتــاج خــود
هســتند کــه بایســتی بــا همــکاری بانکهــای عامــل و تســهیل
مســئوالن در ایــن زمینــه اقدامــات مناســبی انجــام شــود.
لزوم توجه به نیازهای کشاورزان
یکــی از کشــاورزان بخــش آبــدان کــه ســابقه ۴۰ســال در امــر
کشــاورزی دارد بیــان داشــت:
در حالــی کــه کشــاورزان نقــش
مهمــی در عرصــه تولیــد دارنــد،
متاســفانه مســئوالن حمایتــی از
کشــاورز نمیکننــد.
مختــار عارفینیــا یــادآور شــد:
مســئوالن به داد قشــر کشــاورز
برســند؛ باتوجــه بــه فصــل
کشــاورزی مســئوالن بایــد از
همیــن االن بــه فکــر کشــاورز
باشــند چــرا کــه کشــاورزان
مشــکالت فــراوان دارنــد.
ایــن کشــاورز افــزود :نبــود
وام کمبهــره بــرای خریــد
آبشــیرینکن یــک معضــل

بــزرگ بــرای کشــاورزان ایــن منطقــه اســت.
خسارت کشاورزان جبران شود
دیگــر کشــاورز آبدانــی نیــز گفــت :متاســفانه در روز گذشــته و
بــر اثــر بارندگــی و تگــرگ محصــوالت کشــاورزی مــا آســیب
دیــده اســت و انتظــار داریــم مســئوالن هرچــه ســریعتر بــه
فکــر باشــند.
درویشــی ادامــه داد :متاســفانه در ســالهای گذشــته مزرعــه
کشــاورزان بــر اثــر ســیل از بیــن رفــت امــا متاســفانه تاکنــون هیچ
مبلغــی بــه کشــاورزان حادثــه دیــده تعلــق نگرفتــه و در عیــن حال
مســئوالن وعــده میدهنــد و عمــل نمیکننــد.
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 نمیدهند.
کشاورزان نیازمند حمایت
مدیــر جهــاد کشــاورزی آبــدان گفــت :براثــر وزش بــاد و بــارش
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  ۳۰۰هکتار
از مــزارع کشــاورزی بخــش آبــدان خســارت جــدی وارد شــد کــه
مبلــغ  ۱۰میلیــارد ریــال خســارت بــرآورد شــده اســت.
حســینی از حمایــت از کشــاورزان خبــر داد و اضافــه کــرد :پیــش
بینــی میشــود امســال  ۳۵تــا  ۴۰هــزار تــن گوجــه فرنگــی از
مــزارع گوجــه فرنگــی آبــدان برداشــت شــود.
تنهــا راه درآمــد و امــرار معــاش بســیاری از مــردم ایــن منطقــه
کشــاورزی و تولیــد گوجــه فرنگــی اســت کــه مســئوالن بایــد
تــاش ویــژهای بــرای حمایــت از ایــن کشــاورزان داشــته باشــند.
مســئوالن جهــاد کشــاورزی اســتان بوشــهر در شــرایطی کــه
کشــاورزان آبدانــی بیــش از هــر زمــان دیگــری بــه حمایــت نیــاز
دارنــد ،میبایســتی نــگاه بهتــری بــه کشــاورزان ایــن منطقــه
داشــته باشــند و در دیــدار بــا کشــاورزان مشــکالت آنهــا را ببیننــد.
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روایــت ایــن عاشــقانه از هفتههــا قبــل از اربعیــن شــروع میشــود و تــا روزهــا بعــد از اربعیــن ادامــه دارد ،از ایامــی کــه
همهچیــز مهیــای عــرض ارادتــی دیگــر اســت .موکبهــا در شــهرها و مســیر پیــادهروی زائــران پــا میگیــرد؛ دیوارهــا
و خیابانهــا ســیاهپوش میشــوند و نوحههــا بــه زبانهــای مختلــف در طــول مســیر ضجــه میزنــد.
در ایــن شــماره از بخــش «تصویــر ایــران» مجلــه «ایرانمهــر» نگاهــی بــه تصاویــر ثبتشــده توســط عکاســان مهــر از
راهپیمایــی عظیــم اربعیــن داریــم.

حال و هوای سامرا در آستانه اربعین حسینی

حال و هوای نجف و حرم امیرالمومنین(ع) در آستانه اربعین
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ازدحام جمعیت برای دریافت
دینار در مرز مهران

صف دریافت دینار در نجف اشرف

وضعیت مرز مهران
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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 فرمانده مرزبانی ناجا از مرز چذابه

بازدید وزیر کشور و رئیس جمعیت
هالل احمر از پایانه های مرزی

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

عزاداری زائران اربعین
حسینی در نجف اشرف
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تصاویر هوایی از مرز های
مهران و چزابه

تصاویر هوایی از مرز های
مهران و چزابه

زیارت قبرستان وادی السالم
نجف توسط زائران اربعین
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حال و هوای کربال در آستانه اربعین حسینی

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
حرمامیرالمومنین(ع)
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مضیف حرم امام علی (ع)
میزبان زائران اربعین

موکب عترت بوتراب
پذیرای زائران اربعین

موکب میقات الرضا(ع)

