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ــی  ــهرک های نفت ــاکنین ش ــم و س ــی ج ــردم بوم ــن م ــادی بی ــی زی ــض و بی عدالت تبعی
ــردم و  ــن م ــی را در بی ــی  و نارضایت ــی از دل زدگ ــا موج ــن نابرابری ه ــه ای ــود دارد ک وج

ــت. ــرده اس ــاد ک ــان ایج ــا جوان خصوص

بیمارســتان هایی کــه قــرار اســت ناجــی جــان مــردم باشــند، ســاالنه جــان ۶ میلیــون نفــر 
ــای  ــورد زباله ه ــت در م ــی بهداش ــازمان جهان ــزارش س ــن گ ــد. ای ــان می گیرن را در جه

بیمارســتانی اســت کــه بــه شــکل اصولــی جمــع آوری یــا دفــع نمی شــوند.

ــور  ــی کش ــاالب بین الملل ــه و ت ــن دریاچ ــدن بزرگ تری ــک ش ــه از خش ــش از دو ده بی
ــداوم  ــوده بلکــه ضمــن ت ــت نه تنهــا چاره ســاز نب ــی وعده هــای متعــدد دول می گــذرد ول

ــت. ــن زده اس ــت بوم دام ــن زیس ــکالت ای ــر مش ــا، ب چالش ه

ــتم،  ــعی داش ــردم و س ــت می ک ــزل حرک ــمت من ــه س ــه ب ــز ک ــای پایی ــی از روزه در یک
ــغول  ــه مش ــیدم ک ــری رس ــه رفتگ ــم ب ــد کن ــان را لگ ــده درخت ــک ش ــای خش برگ ه

جمــع آوری برگ هــا بــود و آن را در یــک نایلــون ســیاه می ریخــت.

جامعـه ایـــران
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جامعــه ایـــران

زنگ خطر برای تاالب ها به صدا درآمد

»سنبل آبی« مهمان ناخوانده آستارا/ هشدار درباره نگهداری این گیاه
»ســنبل آبــی« گیاهــی مهاجــم، آبــزی 
و شــناور کــه ایــن روزهــا مهمــان 
آبگیرهــای  از  یکــی  ناخوانــده 
ــرای  ــر را ب ــگ  خط ــت، زن ــتارا اس آس
تاالب هــای ایــن شــهر بــه صــدا در 

اســت. آورده 

گیــاه	»ســنبل	آبــی«	کــه	یــک	گیــاه	زیبــا	و	شــناور	اســت،	
گیاهــی	غیربومــی	و	وارداتــی	از	مناطــق	گرمســیری	آمریکای	
جنوبــی	اســت	کــه	در	آب	هــای	شــیرین	زندگــی	کــرده	و	در	
ــم	 ــاه	مهاج ــک	گی ــوان	ی ــه	عن ــود	ب ــتگاه	خ ــارج	از	زیس خ

ــزی	مطــرح	اســت. آب
تنــوع	زیســتی	بســیاری	از	ایــن	کشــورها	بــا	رشــد	برگ	هــای	
ــه	های	 ــا	ریش ــه	ب ــاه	درآب	ک ــن	گی ــم	ای ــترده	و	ضخی گس
ــودی	 ــر	ناب ــد،	باخط ــی	کن ــد	م ــا	تولی ــی	زیب ــزرگ	گل	های ب
مواجــه	شــود.	در	صــورت	کنتــرل	نشــدن	ایــن	گیــاه،	
تاالب	هــا	و	آبگیرهــا	را	پوشــش	داده	و	موجــب	کاهــش	
اکســیژن	موجــود	در	آب	و	جلوگیــری	از	رســیدن	نــور	
ــزی	داخــل	تاالب	هــا	 ــه	گیاهــان	و	موجــودات	آب خورشــید	ب

ــد. ــد	ش ــا	خواه و	آبگیره
	

ــی در آبگیــر ســفیر  ــی ســابقه ســنبل آب ــر ب تکثی
ــتارا  ــد آس امی

آبگیــر	»ســفیر	امیــد	آســتارا«		کــه	در	حاشــیه	جــاده	اصلــی	
ــرار	دارد،	حــدود	2	هکتــار	وســعت	 و	بیــن	المللــی	آســتارا	ق
داشــته	و	متعلــق	بــه	بخــش	خصوصــی	و	بــا	مالکیــت	افــراد	
مختلــف	اســت	ولــی	بــا	توجــه	بــه	اهمیــت	بحــث	هــای	مهم	
ــه	و	 ــت	منطق ــط	زیس ــت	از	محی ــی	و	حفاظ ــت	محیط زیس
همچنیــن	اهمیــت	اکوسیســتم،	دســتگاه	های	عضــو	شــورای	
پدافنــد	غیرعامــل	و	بــه	ویــژه	اداره	حفاظــت	محیط	زیســت	و	
شــهرداری	آســتارا	ایــن	روزهــا	بــه	دلیل	تکثیــر	گیــاه	مهاجم	
ــرای	 ــر	فعالیت	هــای		خــود	را	ب ــن	آبگی ــی«	در	ای »ســنبل	آب
جلوگیــری	از	رشــد	ایــن	گیــاه	و	مقابلــه	بــا	بــه	خطــر	افتــادن	

ــد. ــداران	ایــن	آبگیــر	طبیعــی	آغــاز	کرده	ان نفــس	جان
ــنبل	 ــم	»س ــاه	مهاج ــع	آوری	گی ــته	جم ــای	گذش در	روزه
ــورای	 ــه	ش ــا	مصوب ــتارا	ب ــد	آس ــفیر	امی ــر	س ــی«	از	آبگی آب
پدافنــد	غیــر	عامــل	شهرســتان	آســتارا	و	تشــکیل	کارگــروه	
ویــژه	بــا	دســتور	فرمانــدار	ایــن	شهرســتان	آغــاز	شــده	اســت	
ــا	 ــط	زیســت	آســتارا	ب ــن	رابطــه	اداره	حفاظــت	محی و	در	ای

ــط	زیســت	 ــتداران	محی ــکاری	دوس ــا	هم ــام	و	ب ــت	تم جدی
ــن	 ــاک	از	ای ــی	خطرن ــا	ول ــاه	زیب ــع	آوری	گی ــال	جم در	ح
آبگیــر	طبیعــی	هســتند	تــا	از	تکثیــر	آن	بــه	ســایر	مناطــق	
آبــی	و	تاالبــی	آســتارا	و	برهــم	خــوردن	اکوسیســتم	منطقــه	

ــود. ــری	ش جلوگی

ــاالن  ــات پیشــگیرانه و مشــارکت فع اهمیــت اقدام
محیــط زیســت 

ــا	 ــه	ب ــات	پیشــگیرانه	و	ضربتــی	در	بحــث	مقابل انجــام	اقدام
گیــاه	»ســنبل	آبــی«	بــا	توجــه	بــه	خطــرات	ایــن	گیــاه	بــه	
ــی	انســان	ها	بســیار	ضــروری	اســت	 ــزی	و	حت موجــودات	آب
و	در	ایــن	رابطــه	جــدا	از	فعالیــت	دســتگاه	های	اجرایــی	
مرتبــط	در	ایــن	زمینــه،	تشــکل	های	مردمــی	و	فعــاالن	
محیــط	زیســت	منطقــه	در	راســتای	اهــداف	و	وظایــف	
ســازمانی	خــود	در	زمینــه	اطــالع	رســانی	و	آگاهــی	بخشــی	
ــد.		 ــارکت	می	کنن ــع	آوری	آن	مش ــده	و	در	جم ــل	ش وارد	عم

	
ــاهده  ــتارا مش ــای آس ــاالب ه ــی در ت ــنبل آب س

ــت  ــده اس نش
ــاره	 ــا	اش ــتارا	ب ــت	آس ــط	زیس ــت	محی ــس	اداره	حفاظ رئی
ــوران	 ــط	مام ــه	توس ــای	منطق ــداوم	تاالب	ه ــش	م ــه	پای ب
حفاظــت	محیــط	زیســت،	
از	 نمونه	هایــی	 اظهارکــرد:	
ایــن	گیــاه	مهاجــم	در	بخشــی	
شــخصی	 ملــک	 یــک	 از	
در	شــهر	آســتارا	مشــاهده	
ــط	اداره	 ــه	توس ــود	ک ــده	ب ش
زیســت	 محیــط	 حفاظــت	

جمــع	آوری	شــد.
محمدرضا	روشــنی	گفــت:	این	
گیــاه	هــرز	در	تاالب	هــا،	آب	
بندان	هــا،	مصــب	رودخانه	هــا،	
زیســتگاه	های	 باتالق	هــا،	
ــی	کــم	عمــق	و	مکان	هــای	 آب
ــی	 ــی	از	عناصــر	غذای ــی	غن آب
ــد	 ــی	یاب ــترش	م ــد	و	گس رش

ــده	 ــاهده	نش ــتارا	مش ــتیل	آس ــاالب	اس ــبختانه	در	ت و	خوش
ــوزش	 ــوده	و	دوره	آم ــروری	ب ــا	آن	ض ــه	ب ــت	در	مقابل و	جدی
ــد	 ــورای	پدافن ــه	ش ــق	مصوب ــاره	مطاب ــن	ب ــاران	در	ای دهی

ــت. ــده	اس ــزار	ش ــتارا	برگ ــل	آس غیرعام
وی	ادامــه	داد:	ایــن	گیــاه	از	طریــق	بــذر،	ســاقه	و	افتــادن	در	
طبیعــت	رشــد	مــی	کنــد	و	بایــد	بــرای	ریشــه	کنی،	به	طــور	
مرتــب	پایــش	شــود	و	جمــع	آوری	ایــن	گیــاه	از	آبگیــر	ســفیر	

امیــد	آســتارا	در	حــال	انجــام	اســت.
	

ــد و  ــدم خری ــرای ع ــهروندان ب ــه ش ــدار ب هش
ــی ــنبل آب ــروش س ف

ــم	 ــاه	مهاج ــال	گی ــدم	انتق ــه	ع ــبت	ب ــتارا	نس ــدار	آس فرمان
ســنبل	آبــی	توســط	شــهروندان	و	گردشــگران	شهرســتان	به	

ــدار	داد. ــا	هش ــازل	و	مغازه	ه ــل	من داخ
یونــس	رنجکــش	در	مــورد	ایــن	گیــاه	کــه	عــالوه	بــر	آلــرژی	
زا	بــودن	احتمــال	ســرطان	زا	بــود	آن	نیــز	وجــود	دارد،	
ــی	از	آن	اســت	 ــای	رســیده	حاک ــفانه	گزارش	ه ــزود:	متاس اف
کــه	برخــی	از	افــراد	به	ویــژه	گردشــگران	ایــن	شهرســتان	بــا	
ــه	 ــدان	نســبت	ب ــاه	و	کاشــتن	آن	در	گل ــن	گی جمــع	آوری	ای
ــای	شــخصی	 ــازل	و	مغازه	ه ــه	داخــل	شــهر،	من حمــل	آن	ب
ــاک	 ــیار	خطرن ــل	بس ــن	عم ــه	ای ــد	ک ــدام	می	کنن ــود	اق خ

ــت. اس
وی	گفــت:	بــا	توجــه	بــه	قــدرت	تکثیــر	و	رشــد	ســریع	ایــن	
ــرای	 ــداری	آن	ب ــی	از	نگه ــدات	ناش ــم	و	تهدی ــاه	مهاج گی
ســاکنان	و	محیــط	زندگی	آنــان،	به	شــهروندان	و	گردشــگران	

ــد.	 ــز	کنن ــدام	پرهی ــن	اق ــه	مــی	شــود	از	ای توصی
رئیــس	شــورای	پدافنــد	غیرعامــل	آســتارا	ادامــه	داد:	از	
ــژه	شــهرداری	و	محیــط	 ــی	به	وی تمامــی	دســتگاه	های	اجرای
ــات	اطــالع	رســانی	 ــا	اقدام زیســت	خواســته	شــده	اســت	ت
نســبت	بــه	تهدیــدات	زیســتی	گیــاه	مهاجــم	»ســنبل	آبــی«	

ــد. ــداری	آن	آگاه	کنن ــرات	نگه ــردم	را	از	خط ــام	و	م را	انج
ــا	توجــه	بــه	جمــع	آوری	 رنجکــش	گفــت:	در	حــال	حاضــر	ب
ــردن	آن	در	ایــن	 ــی«	در	آســتارا	شــاهد	از	بیــن	ب »ســنبل	آب
ــه	ســایر	 ــال	آن	ب ــر	و	انتق ــا	خطــر	تکثی ــه	هســتیم	ام منطق
نقــاط	وجــود	دارد	و	در	ایــن	زمینــه	هوشــیاری	مــردم	بســیار	

ــز	اهمیــت	اســت. حائ

مهدی 
حسین نژادی
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جامعــه ایـــران

اسما محمودی

عــدم  و  شــن، خشکســالی  طوفــان 
ــن  ــرقی تری ــی در ش ــت زدای محرومی
بــا  را  روســتاییان  کرمــان  قســمت 
ــه  ــادی مواجــه کــرده و ب مشــکالت زی
ــر را در  ــایه فق ــوان س ــی ت ــادگی م س

ــد. ــق دی ــن مناط ای

شهرســتان	ریــگان	در	شــرقی	تریــن	بخــش	اســتان	کرمــان	
یکــی	از	محرومتریــن	شهرســتان	هــای	کشــور	اســت،	ایــن	
ــن	 ــه	ای ــد	ک ــی	افزای ــد	و	م ــی	گوی ــگان	م ــدار	ری را	فرمان
شهرســتان	درجــه	۹	محرومیــت	در	کشــور	را	دارد.	وقتــی	این	
ــک	 ــای	خش ــی	باده ــی	در	پ ــار	وزش	پ ــت	را	در	کن محرومی
کویــر	و	خشکســالی	بگذاریــم	و	بــه	آمــار	بارندگی	ریــگان	طی	
ــک	 ــه	ی ــم	فقــط	ب ــگاه	کنی ســال	گذشــته	و	ســال	جــاری	ن
نقطــه	مــی	رســیدم	و	آن	تشــدید	فقــر	و	محرومیــت	اســت.
ایــن	روزها	خبرهــای	زیــادی	از	مشــکالت	مردم	روستانشــین	
و	عشــایر	نشــین	و	حتــی	شهرنشــینان	ریــگان	بــه	گــوش	می	
ــکالت	 ــن	مش ــی	ای ــرای	بررس ــت	ب ــن	عل ــه	همی ــد	و	ب رس

ســری	بــه	یکــی	از	روســتاهای	ریــگان	زدیــم.
ایــن	شهرســتان	همــان	طــور	کــه	از	اســمش	مشــخص	اســت	
ــوان	 ــه	ســادگی	مــی	ت ــا	ب ــان	اســت	ام ــگ	و	بیاب ــو	از	ری ممل
ــودن	اقلیــم	شهرســتان	را	مشــاهده	کــرد،	یــک	 دو	قطبــی	ب
بخــش	کامــال	کوهســتانی	و	بخــش	دیگــر	بیابــان	خشــک	و	
ریــگ	زارهایــی	اســت	کــه	انتهــا	ندارنــد	امــا	شــباهت	هــر	دو	

ــی	آب	اســت. در	ب
ــی	از	 ــم«	وقت ــی	روی ــاد	م ــه	ســمت	روســتای	»حســین	آب ب
حســین	آبــاد	حــرف	مــی	زنیــم	یــاد	زمیــن	لــرزه	هــای	مکرر	
بــاالی	شــش	ریشــتر	دهــه	اخیــر	در	ریــگان	مــی	کنیــم	امــا	
جــای	نگرانــی	نیســت	چــون	در	ایــن	روســتا	خانــه	ای	بــرای	

ــدارد. فــرو	ریختــن	وجــود	ن
حســین	آبــاد	فقــط	۴۵	کیلومتــر	بــا	مرکــز	شهرســتان	فاصله	
ــه	 ــی	ب ــت	دارد،	راه	دسترس ــر	جمعی ــک	2۰۰	نف دارد	و	نزدی
ــوان	طــی	کــرد	 ــا	خــودروی	شــخصی	نمیت ــن	روســتا	را	ب ای
ــن	 ــینان	ای ــتا	نش ــرای	روس ــی	ب ــه	عجیب ــن	نکت ــه	ای البت
شهرســتان	نیســت	چــون	۹۰	درصــد	روســتاهای	ایــن	
شهرســتان	راه	آســفالت	ندارنــد،	بــه	جــز	روســتاییان	کمتــر	
کســی	بــه	روســتا	ســر	مــی	زنــد	و	گاهــی	اگــر	مســئولی	برای	
سرکشــی	بــه	روســتا	بیاییــد	از	ماشــین	هــای	شاســی	بلنــد	
اســتفاده	مــی	کنــد،	پــس	از	طــی	کــردن	مســیر	ســنگالخی	
بــه	روســتا	مــی	رســیم،	خانــه	هــا	اکثــرا	کپــری	و	یــا	کاه	گلی	
و	فرســوده	هســتند.	نخلهــا	و	درختــان	اطراف	روســتا	خشــک	

شــده	انــد	و	بــه	گفتــه	یــک	پیرمــرد	روســتایی	که	خــودش	را	
محمــد	معرفــی	مــی	کنــد	سالهاســت	در	حســین	آبــاد	بــاران	

نباریــده	اســت.
ایـن	ریـش	سـفید	که	لبـاس	بلوچـی	بـه	تـن	دارد	و	بـرای	در	
امـان	مانـدن	از	بـاد	دسـتارش	را	به	صـورت	گرفته	مـی	گوید:	
بـاران	نمـی	آیـد	اما	هـر	هفته	یـک	بار	طوفان	شـن	مـی	آید	و	
خانه	هایشـان	مملو	از	خاک	می	شـود.	سـالها	بـاران	نباریده	و	
چشـمه	و	چاه	و	قنات	خشـک	شـده	انـد،	آبی	برای	کشـاورزی	
باقـی	نمانـده	و	حتـی	نخلسـتان	هـا	خشـک	شـده	انـد،	اکثر	
جوانهـا	از	روسـتا	رفتـه	اند	و	کسـانی	هم	کـه	مانـده	اند	حتی	

توان	مالـی	مهاجـرت	ندارند.
یکــی	از	مشــکالت	عمــده	مــردم	ایــن	روســتا	در	کنــار	عــدم	
ــه	و	 ــن	راه	نصف ــازی	همی ــدم	بهس ــی،	ع ــود	راه	دسترس وج
ــا	 ــردم	ب ــال	م ــای	س ــه	برخــی	از	روزه ــه	اســت	بطوریک نیم
بیــل	و	کلنــگ	و	تراکتــور	ســنگ	هــای	مســیر	جــاده	را	کنــار	

ــا	موتــور	رفــت	و	آمــد	کننــد. مــی	زننــد	کــه	بتواننــد	ب
خبری	از	مدرسه	در	روستا	نیست

ــی	و	هزینــه	هــای	ســنگین	 پیرمــرد	از	نبــود	خدمــات	درمان
رفــت	و	آمــد	بــه	شــهر	بــرای	درمــان	بیمــاران	مــی	گویــد	و	
مــی	افزایــد،	گــرد	و	غبــار	آنقــدر	زیــاد	شــده	کــه	اکثــر	مــردم	
مشــکل	تنفســی	دارنــد	خیلــی	هــا	چــون	هزینــه	هــا	زیــاد	
ــاد	 ــد	و	دچــار	مشــکالت	زی ــری	نمــی	کنن ــی	شــود	پیگی م

ــد. شــده	ان
ایــن	روســتا	مدرســه	هــم	نــدارد،	پیرمــرد	مــی	گویــد:	اینجــا	
ــدن	 ــواد	خوان ــر	س ــی	دو	نف ــتند	یک ــواد	هس ــی	س ــه	ب هم
ــا	 ــه	و	ی ــتن	نام ــرای	نوش ــردم	ب ــه	م ــد	و	بقی ــتن	دارن و	نوش
ــد. ــه	آن	هــا	مراجعــه	مــی	کنن ــی	ب پیگیــری	مســائل	درمان

یارانه مهمترین منبع درآمد مردم
نیــازی	نیســت	پــای	درد	و	دل	مــردم	بنشــینی	اینجــا	بــه	هــر	
ســمت	بــروی	خــاک	و	شــن	اســت	حتــی	وقتــی	بــه	آســمان	
ــی	 ــار	م ــرد	و	غب ــید	را	در	پشــت	گ ــی	خورش ــی	کن ــگاه	م ن

بینیــد.
ــه	 ــد	و	ن ــاورزی	دارن ــه	کش ــالی	ن ــل	خشکس ــه	دلی ــردم	ب م
دامپــروری	شــغلی	بــرای	کســب	درآمــد	وجــود	نــدارد	مــردم	
ــا	 ــد	آن	ه ــع	درآم ــن	منب ــد	و	مهمتری ــی	کنن ــی	م روزمرگ
ــی	در	 ــردم	حت ــی	از	م ــه	برخ ــب	آنک ــا	جال ــت،	ام ــه	اس یاران
ــد	شناســنامه	ای	هــم	برایشــان	صــادر	نشــده	و	از	 زمــان	تول

ــد. ــده	ان ــی	نصیــب	مان ــه	هــم	ب ــن	یاران گرفتــن	همی
پیرمــرد	مــی	گویــد:	هــر	مــاه	بعــد	از	پرداخــت	یارانــه	چنــد	
نفــر	بــه	شــهر	مــی	رونــد	و	مایحتــاج	اهالــی	روســتا	را	

ــد. ــی	کنن ــداری	م خری
دهیـار	حسـین	آباد،	علـی	آبـورز	نـام	دارد	و	مـی	گویـد:	بارها	
بـرای	رفع	مشـکل	مردم	روسـتا	نامه	نـگاری	کردیم	و	به	شـهر	

رفتـه	ایم	اما	دردی	از	مشـکالت	دوا	نشـده	اسـت.

با حرف و شعار مشکلی حل نمی شود
ــه	و	 ــی،	مدرس ــز	درمان ــتا	مرک ــن	روس ــد:	ای ــی	گوی وی	م
ــع	 ــا	حــرف	و	شــعار	مشــکالت	رف ــات	مــی	خواهــد	و	ب امکان
نمــی	شــود،	مشــکل	اصلــی	مــا	خشــک	شــدن	قنــات	و	منابع	
ــزاق	 ــد	ارت ــل	نمــی	توانن ــن	دلی ــه	همی ــردم	ب آب	اســت	و	م
ــاد	 ــین	آب ــاکنان	حس ــت	س ــر	محرومی ــر	روز	ب ــد	و	ه کنن

ــود. ــی	ش ــزوده	م اف
آبــورز	مــی	گویــد:	بســیاری	مهاجــرت	کــرده	انــد	و	اگــر	ایــن	
وضعیــت	ادامــه	داشــته	باشــد	و	بقیــه	هــم	مــی	روند	و	روســتا	

خالــی	مــی	شــود.
آب	روسـتا	شـور	اسـت	و	بایـد	چشـم	انتظـار	تانکـر	آبرسـانی	
باشـیم،	مدرسـه	نداریـم	و	بچـه	هـا	تحصیـل	نمـی	کننـد	و	
امکانـات	درمانـی	و	بهداشـتی	هم	نداریـم	و	هر	چنـد	روز	یک	
بـار	طوفـان	شـن	خانـه	هایمـان	را	مملـو	از	خـاک	مـی	کند.

برای محرومیت زدایی اعتبار می خواهیم
ــا	 ــار	دارد	و	ب ــود	اعتب ــری	از	کمب ــگان	هــم	دل	پ ــدار	ری فرمان
تاییــد	محرومیــت	روســتاهای	شهرســتان	ریــگان	مــی	گوید:	
ــر	نشــین	وجــود	 ــوز	کپ ــگان	هن در	برخــی	از	روســتاهای	ری

ــه	هــا	روزگار	مــی	گذراننــد. ــن	خان دارد	و	مــردم	در	ای
ــه	 ــت	ک ــت	اس ــک	حقیق ــن	ی ــد:	ای ــی	گوی ــری	م ــن	باق امی
ایــن	روســتاها	دارای	محرومیــت	شــدید	هســتند	و	حتــی	راه	
ــات	 ــدارد	و	از	امکان ــا	وجــود	ن ــه	برخــی	از	آن	ه دسترســی	ب
اولیــه	هــم	بــی	نصیــب	مانــده	انــد،	بــرای	رفــع	این	مشــکالت	
ــت	 ــرای	محرومی ــاری	ب ــا	اعتب ــم	ام ــه	داری ــه	بودج ــاز	ب نی

ــدارد. ــن	روســتاها	وجــود	ن ــی	از	ای زدای
ــاد	را	هــم	از	جملــه	ایــن	روســتا	هــا	مــی	 باقــری	حســین	آب
دانــد	و	مــی	گویــد:	وقتــی	مــی	خواهیــم	محرومیــت	زدایــی	
ــل	 ــن	دلی ــه	همی ــم	ب ــه	داری ــف	بودج ــه	ردی ــاز	ب ــم	نی کنی
مســئوالن	در	ســطح	ملــی	و	اســتانی	بایــد	بــه	صــورت	ویــژه	
ایــن	روســتاها	را	از	پوشــش	قــرار	دهنــد	تــا	بتوانیــم	گامهــای	

ــم. ــرای	مــردم	برداری ــر	ب موث
حســین	آبادهــای	زیــادی	وجــود	دارنــد	کــه	هنــوز	در	انتظــار	
گامهــای	نخســت	توســعه	هســتند	و	مــردم	در	فقــر	مطلــق	
زندگــی	مــی	کننــد	و	بــرای	رفــع	ایــن	مشــکل	دولــت	بایــد	

ــردارد. ــی	ب ــای	جــدی	و	عمل گامه

اوج محرومیت در یک روستا

۴۵ کیلومتر تا زندگی/ خبری از ریشه کن کردن فقر مطلق نیست
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جامعــه ایـــران

اســتان  در  ریشــتری   ۶.4 زلزلــه 
کرمانشــاه آوار چندانــی نداشــت و 
مناطــق  ایــن  در  نوســاز  خانه هــای 
مقاومــت خوبــی از خــود نشــان دادنــد.

در	زلزلــه	مرگبــار	آبــان	۹6	اســتان	کرمانشــاه	کــه	یکــی	از	
ــود	و	حــدود	۷.۳	ریشــتر	 ــه	هــای	جهــان	ب بزرگتریــن	زلزل
قــدرت	داشــت،	در	چنــد	ثانیــه	ســاختمان	های	زیــادی	در	
کانــون	زلزلــه	و	مناطــق	اطــراف	آن	آوار	و	بــه	تلــی	از	خــاک	

تبدیــل	شــد.
پــس	از	وقــوع	ایــن	زلزلــه	جانــکاه	و	امدادرســانی	بــه	
ــید	 ــه	زده	رس ــق	زلزل ــازی	مناط ــه	بازس ــه	زدگان	کار	ب زلزل
ــازندگی	 ــیج	س ــپاه	و	بس ــه	س ــادی	از	جمل ــای	زی و	نهاده
ــای	 ــکن	پ ــاد	مس ــون	بنی ــئول	چ ــای	مس ــار	نهاده در	کن
ــن	 ــرای	مــردم	ای ــی	را	ب ــه	های ــار	خان ــن	ب ــا	ای ــد	ت کار	آمدن
ــا	ایــن	قــدرت	 ــی	ب ــه	های مناطــق	بســازند	کــه	دیگــر	زلزل

ــد. ــب	کن ــا	را	تخری ــد	آنه نتوان
در	طــی	مراحــل	ســاخت	همــه	مجریــان	و	دســت	اندرکاران	
زلزلــه	بــر	این	موضــوع	تاکیــد	داشــتند	و	همــه	آنهــا	معتقد	
ــد	کــه	ســاختمان	هایــی	کــه	بنــا	مــی	کننــد	بســیار	 بودن
مقــاوم	اســت	و	بــا	ایــن	زلزلــه	هــا	دیگــر	فــرو	نمــی	ریــزد،	
امــا	زمانــی	ایــن	مدعــا	بــه	اثبــات	مــی	رســد	کــه	بــار	دیگــر	
ــی	 ــه	قبل ــان	زلزل ــی	هم ــه	بزرگ ــه	ای	ب ــوع	زلزل ــاهد	وق ش
باشــیم،	اتفاقــی	بــرای	کرمانشــاهیان	رخ	داد	و	خوشــبختانه	
واحدهــای	کــه	بــا	ایــن	ادعــا	ســاخته	شــده	بودنــد	آزمایش	
ــتری	 ــه	6.۴	ریش ــل	زلزل ــد	و	در	مقاب ــس	دادن ــود	را	پ خ

ــد. مقاومــت	کردن
	

واحدهای احداثی توسـط سـپاه و بسـیج سازندگی 
مقاومـت خوبی در مقابـل زلزله نشـان دادند

مســئول	بســیج	ســازندگی	اســتان	کرمانشــاه	ضمــن	تاییــد	
ــا	شــده	توســط	 ــای	بن ــن	موضــوع	گفــت:	تمــام	واحده ای
ســپاه	و	بســیج	ســازندگی	مقاومــت	خوبــی	از	خــود	نشــان	

دادنــد	و	ســاکنان	آن	از	زلزلــه	پــر	قــدرت	رهیدنــد.
ســرهنگ	حســین	قبــادی	بصیــر	افــزود:	پــس	از	زلزلــه	۷.۳	
ریشــتری	آبــان	مــاه	ســال	گذشــته	بســیج	ســازندگی	چون	
دیگــر	عرصــه	هــا	و	کارزارهــای	مهــم	کشــور،	پــای	کار	آمــد	
ــار	ســایر	نهادهــای	مســئول	در	بازســازی	مناطــق	 و	در	کن

زلزلــه	زده	مشــارکت	کــرد.

ساخت ۸۶۱ واحد زلزله زده توسط بسیج سازندگی
وی	تعــداد	واحدهــای	تقبــل	شــده	توســط	بســیج	
ــداد	 ــن	تع ــه	از	ای ــرد	ک ــالم	ک ــد	اع ــازندگی	را	۸61	واح س

ــی	را	 ــاه	و	مابق ــتان	کرمانش ــازندگی	اس ــیج	س 1۰۹	را	بس
ســتادهای	معیــن	بســیج	ســازندگی	از	اســتانهای	مختلــف	

ــد. ــرده	ان ــل	ک ــازی	تقب ــرای	بازس ــور		ب کش
مســئول	بســیج	ســازندگی	اســتان	کرمانشــاه	تاکیــد	کــرد:	
ــح	اســتاندار	ســاخته	شــده	 ــا	همگــی	از	مصال ــن	واحده ای
ــازندگی	 ــیج	س ــک	بس ــر	کم ــالوه	ب ــز	ع ــارات	آن	نی و	اعتب
از	محــل	وام	مددجویــان	یــا	زلزلــه	زدگان،	تســهیالت	
بالعــوض	مددجــو	یــا	زلزلــه	زده	و	کمــک	دســتگاه	حمایتی	

ــوده	اســت. ــان	ب مددجوی
	

ــیج  ــی بس ــون تومان ــا ۳۰ میلی ــارکت ۲۰ ت مش
ســازندگی در بازســازی مســاکن زلزلــه زده

وی	تصریــح	کــرد:	بــرای	بازســازی	این	مســاکن	حــدود	۳۰	
میلیــون	تومــان	از	محــل	وام	پرداختــی،	۵	میلیــون	تومــان	
ــان	از	 ــون	توم ــوض	و	1۰	میلی ــای	بالع ــک	ه از	محــل	کم
محــل	دســتگاه	هــای	حمایتی)بــرای	مددجویان	بهزیســتی	
و	کمیتــه	امــداد(	و	بیــن	2۰	تــا	۳۰	میلیــون	تومــان	از	محل	

کمــک	هــای	بســیج	ســازندگی	هزینــه	شــده	اســت.
ایــن	مســئول	گفــت:	همــه	واحدهــای	مذکــور	تــا	مراحــل	
ــز	 ــاختمان	نی ــی	س ــازی	داخل ــاده	س ــاخت	و	آم ــی	س نهای
تکمیــل	شــده	و	از	ظرفیــت	گــروه	هــای	جهــادی	نیــز	برای	

ســاخت	واحدهــای	مذکــور		اســتفاده	شــده	اســت.
مســئول	بســیج	ســازندگی	اســتان	کرمانشــاه	گفــت:	
خوشــبختانه	واحدهــای	مذکــور	از	مقاومــت	بســیار	باالیــی	
ــد. ــت	کردن ــز	ثاب ــه	نی ــن	را	در	زلزل برخــوردار	هســتند	و	ای

ــه زده مقاومــت  ــاط زلزل ــی در نق واحدهــای احداث
ــد ــی از خــود نشــان دادن خوب

ســخنان	اســتاندار	کرمانشــاه	در	نشست	شــورای	هماهنگی	
ــا	حضــور	رئیــس	ســازمان	 مدیریــت	بحــران	اســتان	کــه	ب
مدیریــت	بحــران	کشــور	در	محــل	فرمانــداری	قصرشــیرین	
ــس	از	 ــی	پ ــای	احداث ــت	واحده ــز	مقاوم ــد	نی ــزار	ش برگ

زلزلــه	۷.۳	ریشــتری	ســال	گذشــته	را	تاییــد	مــی	کنــد.
ــه	 ــه	ب ــان	اینک ــا	بی ــن	نشســت	ب ــد	در	ای ــنگ	بازون هوش
ــه	6.۴ریشــتری	 ــردم	زلزل ــد	و	هوشــیاری	م لطــف	خداون
ــکونی	 ــای	مس ــت:	واحده ــت،	گف ــی	نداش ــارت	جان خس
شــهری	و	روســتایی	در	حــال	ســاخت	و	ســاخته	شــده	در	
زلزلــه	مقاومــت	مطلوبــی	از	خــود	نشــان		دادنــد	و	آســیب	

ــد. جــدی	ندیدن
	

گذشـته  شـب  زلزلـه  در  تخریبـی  واحـد  هیـچ 
شـتیم ا ند

مهــرداد	ســاالری،	معــاون	عمرانــی	اســتاندار	کرمانشــاه	نیز	
طــی	گفتگویــی	ایــن	موضــوع	را	تاییــد	کــرد.

ــای	 ــب	واحده ــی	از	تخری ــون	گزارش ــرد:	تاکن ــان	ک وی	بی
نوســاز	و	بازســازی	شــده	طــی	زلزلــه	شــب	گذشــته	بــه	مــا	

نرســیده	اســت.
ســاالری	افــزود:	البتــه	تعــدادی	از	واحدهــای	تعمیــری	در	
مناطــق	روســتایی	آســیب	دیــده	انــد	امــا	هیــچ	یــک	از	این	

واحدهــا	نیــز	تخریــب	نشــده	انــد.
وی	از	احصــا	تعــداد	و	وضعیــت	واحدهــای	خســارت	دیــده	
-کــه	اغلــب	از	واحدهــای	تعمیــری	هســتند-	طــی	امــروز	

ــر	داد. خب

مسئولین بافت های فرسوده را هم دریابند
ــه	 ــت	ک ــوع	اس ــن	موض ــر	ای ــی	بیانگ ــاال	همگ ــارات	ب اظه
خوشــبختانه	پــس	از	زلزلــه	۷.۳	ریشــتری	آبــان	مــاه	ســال	
گذشــته،	ســاخت	و	ســازها	در	ایــن	اســتان	شــکل	بهتــری	
بــه	خــود	گرفتــه	و	از	کیفیــت	باالتــری	نیــز	نســبت	بــه	قبل	
برخــوردار	هســتند	و	نمونــه	ایــن	خانــه	هــای	مقــاوم	را	مــی	
ــپاه	 ــازندگی	و	س ــیج	س ــی	بس ــای	احداث ــوان	در	واحده ت
ــا	را	 ــز	نتوانســت	آنه ــزرگ	نی ــه	ب ــه	زلزل ــرد	ک ــاهده	ک مش

ــکان	دهــد. ت
همــه	آنچــه	کــه	از	مقاومــت	ایــن	بناهــا	گفتــه	شــد،	مرهون	
رعایــت	اســتانداردهای	الزم	ســاخت	و	ســاز،	مصالــح	خــوب	
ــیجی	 ــران	بس ــان	و	جهادگ ــت	مهندس ــه	هم ــد	البت و	ص
اســت	کــه	در	ایــن	مناطــق	فعالیــت	کردنــد	و	ســقف	هــای	
از	دســت	رفتــه	را	بــا	مقاومتــی	دو	چنــدان	بــه	مــردم	زلزلــه	
زده	بازگردادنــد	تــا	در	پنــاه	ایــن	خانــه	هــای	امــن-	حتــی	

در	قــوی	تریــن	زلزلــه	هــا	نیــز-	بــا	آرامــش	ســر	کننــد.
البتــه	زلزلــه	هــای	ســال	گذشــته	و	امســال	کرمانشــاه	مــی	
ــن	 ــه	از	ای ــد	ک ــز	باش ــئولین	نی ــرای	مس ــری	ب ــد	تلنگ توان
ــه	رعایــت	اســتانداردهای	الزم	در	 ــر	توجــه	ب پــس	عــالوه	ب
ســاخت	و	ســاز،	بــه	نوســازی	بافــت	هــای	فرســوده	کــه	هــر	
آن	امــکان	تخریــب	آنهــا	در	زلزلــه	هــای	اینچینــی	وجــود	

دارد،	بیاندیشــند.

آسیب زلزله به ساختمان های تعمیری

تازه سازها امتحان خوبی پس دادند
طیبه قدمی
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جامعــه ایـــران

یــک  دل  در  کویــری  تپــه«  »قــوم 
منطقــه کوهســتانی بــه نــام آذربایجان 
اســت. برداشــت خــاک از ایــن منطقــه 
انداختــه  شــماره  بــه  را  آن  نفــس 
ــد  ــی گوین ــان م ــن شناس ــت. زمی اس
تشــکیل چنیــن کویــری ۳هــزار ســال 

ــد. ــی کش ــول م ط

ــه	کــه	 ــد،	خشــک	شــد،	مثــل	ارومی آب	را	از	دریاچــه	گرفتن
ــی	 ــر	م ــاک	را	از	کوی ــاال	خ ــم.	ح ــی	کنی ــش	م ــر	صدای کوی
ــا	چــه	اســمی	 ــه«	را	ب ــوم	تپ ــر	»ق ــس	کوی ــن	پ ــد.	از	ای گیرن

ــرد؟ ــم	ک ــاد	خواهی ی
بــه	تازگــی	خبــری	دربــاره	برداشــت	بی	رویــه	خــاک	از	
منطقــه	کویــری	قوم	تپــه	صوفیــان	آذربایجــان	شــرقی	
مطــرح	شــد.	»قوم	تپــه«	ای	کــه	بــه	گفتــه	زمیــن	شناســان	
ــر	 ــد	وســط	کوی ــا	می	توانی ــدارد:	»شــما	کجــای	دنی ــا	ن همت
ــد؟«	 ــدای	کوه	هــای	اطــراف	ببینی ــرف	را	در	بلن بایســتید	و	ب

ــود. ــم	ب ــاید	ه ــت.	ش ــه«	اس ــوال	»قوم	تپ ــن	س ــواب	ای ج

کارش تمام است!
ــای	 ــا	دم ــتانی	ب ــه	کوهس ــک	منطق ــان	ی ــه	آذربایج منطق
ــا	در	 ــز	)دقیق ــا	نزدیکــی	هــای	تبری معمــوال	ســرد	اســت.	ام
ــه	شــرقی	و	۳۵	 ــی	۵۰	درجــه	و	۴۸	دقیق موقعیــت	جغرافیای
درجــه	و	۴۸	دقیقــه	شــمالی	در	اســتان	آذربایجــان	شــرقی	و	
شــمال	شهرســتان	تبریــز(	کویــری	وجــود	دارد	کــه	آن	را	قوم	
تپــه	مــی	نامنــد.	کویــر	بــه	معنــای	گــرم	کلمــه.	آنقــدر	کویــر	
کــه	تــا	چندســال	پیــش	شــترها	آنجــا	بــرو	و	بیــا	داشــتند.	اما	
ســال	هاســت	کــه	از	خــاک	قــوم	تپه	برداشــت	مــی	شــود.	آن	
هــا	کــه	دیــده	انــد	مــی	گوینــد	دیگــر	»چیــز	زیــادی	نمانــده	

اســت«	و	»کارش	تمــام	اســت«.
عــده	ای،	از	برداشــت	خــاک	آن	منطقــه	بــه	ایــن	دلیــل	انتقــاد	
می	کننــد	کــه	ممکــن	اســت	تاریخــی	باشــد.	امــا	»قوم	تپــه،	
ــات	 ــه	تحقیق ــن	نتیج ــت.«	ای ــی	نیس ــه	تاریخ ــک	منطق ی
ــس،	اســتاد	دانشــگاه	 ــر	نیک	نف تاریخــی	و	بررســی	های	دکت
ــا	 ــه	صرف ــه	»قوم	تپ ــد	ک ــت.	او	می	گوی ــز	اس ــور	تبری پیام	ن
ــندی	 ــه	س ــت	و	هیچ	گون ــی	اس ــر	طبیع ــه	بک ــک	منطق ی

ــدارد.« ــودن	آن	وجــود	ن ــر	تاریخــی	ب مبنــی	ب
	

ظرفیت بادآورده را انسان می برد
دکتـر	نیک	نفـس	می	گویـد	بـا	این	حـال	»برداشـت	حتی	یک	
بیـل	از	خـاک	قوم	تپـه،	می	تواند	یـک	خیانت	تاریخی	باشـد.«	
او	توضیـح	می	دهـد:	»در	کشـور	مـا	2	منطقه	کویـری	معروف	
وجـود	دارد	امـا	قوم	تپه	نیـز	که	ناشـناخته	مانده	اسـت،	دقیقا	

شـرایط	همان	کویرهـا	را	دارد.«
توضیــح	 زمین	شــناس،	 محمــدی،	 هــادی	 این	بــاره	 در	
می	دهــد:	»از	لحــاظ	زمیــن	شناســی،	قــوم	تپــه	بــر	اثــر	وزش	
ــی	 ــی	در	طــی	2	ال ــه	شــمال	غرب ــوب	شــرقی	ب بادهــای	جن

ــزار	ســال	تشــکیل	شــده	اســت.« ۳ه

روزی روزگاری، قوم تپه حاشیه دریاچه ارومیه بود
حاشــیه	 قوم	تپــه	 »زمانــی	 کــه	 می	شــود	 مدعــی	 او	
ــود،	یعنــی	2-۳هــزار	ســال	پیــش.«	ایــن	 دریاچــه	ارومیــه	ب
ــی	 ــات	فراوان ــه	تحقیق ــوزه	قوم	تپ ــه	در	ح ــناس	ک زمین	ش
انجــام	داده،	می	گویــد	یک	بــار	ســال	۸6	از	آن	منطقــه	
ــار	ســال	۹۵؛	ســال	۸6	حــدود	۷تپــه	 بازدیــد	داشــته	و	یک	ب
در	قوم	تپــه	وجــود	داشــت	درحالــی	کــه	در	ســال	۹۵	تعــداد	

ــود. ــیده	ب ــک	رس ــه	ی ــا	ب ــن	تپه	ه ای
محمـدی	می	گویـد:	»اقلیم	شناسـان	معتقدند	برداشـت	خاک	
از	قوم	تپـه	مشـکلی	نـدارد،	چـون	می	توانـد	جایگزیـن	شـود؛	
زمین	شناسـان	مخالفنـد،	به	عقیـده	زمین	شناسـان	حتی	اگر	

قابـل	جبـران	باشـد	2الی	۳هـزار	سـال	طول	می	کشـد.«
او	می	گویـد	عـالوه	بـر	اینکـه	عـده	ای	مجـوز	برداشـت	خـاک	
از	قوم	تپـه	را	دارنـد،	عـده	ای	نیـز	بـدون	مجوز	شـبانه	بـه	جان	
ایـن	کویـر	می	افتنـد	و	خـاک	اش	را	می	برنـد.	بـه	گفتـه	ایـن	
بـه	عنـوان	ماسـه	بادی	و	در	 زمین	شـناس،	خـاک	قوم	تپـه	

کوره	پزخانه	هـا	مـورد	اسـتفاده	قـرار	می	گیـرد.
دکتــر	عاطفــه	مجتهــدی،	فعــال	محیــط	زیســتی	بــه	
ایــن	موضــوع	اعتــراض	می	کنــد:	»متاســفانه	در	حــوزه	
ــی	 ــات	تخصص ــاک،	تحقیق ــا	خ ــی	و	مخصوص زمین	شناس
ــاد	 ــه	زی ــوع	قوم	تپ ــل	موض ــن	دلی ــه	همی ــده	و	ب ــام	نش انج

ــت.« ــده	اس ــه	نش ــدی	گرفت ج
او	می	گویـد	کـه	موضـوع	برداشـت	خـاک	از	قوم	تپـه	چیـز	
جدیـدی	نیسـت	و	مربـوط	می	شـود	بـه	چندین	سـال	پیش.
امـا	مسـئله	مهم	این	اسـت	که	چـه	کسـانی	از	خاک	قـوم	تپه	
برداشـت	مـی	کنند	و	به	ایـن	خیانت	تاریخی	دسـت	می	زنند.	
نظـرات	مختلفی	در	این	باره	مطرح	اسـت.	عـده	ای	می	گویند	
بخش	هایـی	از	قوم	تپه	موقوفـی	و	متعلق	به	اوقاف	اسـت.	این	
را	دکتـر	نیک	نفس،	اسـتاد	تاریـخ	نیز	تایید	مـی	کند:	»بخش	

هایـی	از	قوم	تپه	موقوفـه	قائم	مقام	فراهانی	اسـت.«
ــوز	 ــادن	مج ــع	و	مع ــازمان	صنای ــد	س ــی	گوین ــده	ای	م ع
ــادن	 ــا	و	مع ــه	ه ــه	کارخان ــه	را	ب ــوم	تپ ــاک	ق برداشــت	از	خ
ــد	 ــز	معتقدن ــده	ای	دیگــر	نی اطــراف	صــادر	کــرده	اســت.	ع
ســازمان	میــراث	فرهنگــی	به	عنــوان	متولــی	منابــع	طبیعی،	

ــداده	اســت. ــام	ن ــه	اش	را	انج ــتی	وظیف ــه	درس ب

مقصر چه کسی است، چه می توان کرد؟
محمــد	رحمــت	پــور،	کارشــناس	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	
و	مســئول	ثبــت	آثــار	تاریخــی	آذربایجــان	شــرقی	تاییــد	می	
ــازمان	 ــی	اســت	و	س ــر	طبیع ــک	اث ــه	ی ــوم	تپ ــه	»ق ــد	ک کن

ــال	آن	وظایفــی	دارد.« ــراث	فرهنگــی	در	قب می
»بــا	ایــن	حــال	اکنــون	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	نمــی	تواند	
در	موضــوع	برداشــت	خــاک	از	قــوم	تپــه	ورود	کنــد.«	رحمت	
پــور	ایــن	موضــوع	را	مطــرح	مــی	کنــد	و	مــی	گویــد:	»مجــوز	
برداشــت	خــاک	از	قــوم	تپــه	پیــش	از	ســال	۸۴صــادر	شــده	
ــال	۸۴	 ــس	از	س ــی	پ ــراث	فرهنگ ــازمان	می ــا	س ــت،	ام اس

موظــف	شــد	تــا	از	آثــار	تاریخــی	حفاظــت	کنــد.«
	

خیانت قانونی
کارشــناس	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	بیــش	تــر	توضیــح	می	
دهــد:	»کســی	کــه	از	خــاک	قــوم	تپــه	برداشــت	مــی	کنــد،	
ماننــد	ایــن	اســت	کــه	از	زمیــن	خــود	برداشــت	مــی	کنــد،	

کامــال	قانونــی	اســت.«
بــه	گفته	رحمــت	پــور،	ســازمان	صنایع	و	معــادن	در	گذشــته	
قبــل	از	صــدور	مجــوز	بــرای	برداشــت	خــاک	از	یــک	منطقــه،	
ــا	 از	میــراث	فرهنگــی	اســتعالم	مــی	گرفــت	امــا	حــاال	صرف
تعهــد	مــی	گیــرد	کــه	اگــر	زمانــی	ثابــت	شــد	آن	منطقــه	اثر	

طبیعــی	اســت،	مجــوز	باطــل	شــود.
ــراث	 ــازمان	می ــا	س ــال	ه ــن	س ــی	ای ــد	در	ط ــی	گوی او	م
ــام	 ــی	انج ــادن	مکاتبات ــع	و	مع ــازمان	صنای ــا	س ــی	ب فرهنگ
داده	اســت	کــه	تکلیــف	روشــن	شــود	امــا	نــه	جوابــی	آمــده	
ــق	 ــد	طب ــی	گوی ــور	م ــزی	روشــن	شــده.	رحمــت	پ ــه	چی ن
آخریــن	اطالعاتــش،	یــک	تعاونــی	روســتایی	از	منطقــه	قــوم	

ــد. ــی	کن ــه	خــاک	برداشــت	م تپ

مرگ
حجت	االسـالم	جعفـری،	رئیـس	اداره		اوقـاف	آو	امـور	خیریه	
شهرسـتان	تبریـز	در	صفحه	شـخصی	خود	در	واکنـش	به	این	
موضـوع	نوشـته	اسـت:	»نمـی	دانم	چـرا	همـه	اش	عـادت	به	

تکـرار	داریـم	و	گویا	خوشـمان	مـی	آید.«
او	همچنین	نوشـته	که	2سـال	پیـش	موضوع	برداشـت	خاک	
از	قـوم	تپـه	-	آنچـه	او	»مـرگ	کویـر«	خوانـده	-	در	رسـانه	ها	

مطرح	شـده	امـا	دیگر	»مرثیـه	سـرایی«	فایده	ای	نـدارد.
امسـال	تبریـز	بـه	عنـوان	پایتخـت	گردشـگری	جهان	اسـالم	
انتخـاب	شـده	اسـت.	البتـه	بعـد	دی	ماه	بایـد	بگوییم	»شـده	
بـود.«	بعد	از	۵۷سـال	دیگر،	یکـی	دیگر	از	شـهرهای	ایران	می	
تواننـد	این	عنـوان	را	کسـب	کننـد.	قوم	تپـه	نیـز	در	نزدیکی	
هـای	تبریز	بـه	دلیل	موقعیـت	خاصش،	می	توانـد	یک	مقصد	
گردشـگری	کم	نظیـر	برای	مسـافران	داخلی	و	خارجی	باشـد.	
البتـه	اگـر	تا	پایـان	سـال	2۰1۸میـالدی	بتوانیـم	قـوم	تپه	را	

تنها	»کویـر«	آذربایجـان	بخوانیم.

 بهنام عبداللهی

برداشت غلط انسان از یک ظرفیت طبیعی؛

»قوم تپه«ای دیگر، شاید ۳هزار سال بعد/
مرگ تدریجی دوست خاکی تبریز
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جامعــه ایـــران

بــرگ ریــزان درختــان در حالــی در 
فصــل پاییــز بــه دردســری بــزرگ بــرای 
رفتگــران تبدیــل شــده کــه می تــوان 
ــه کــود  انبــوه برگ هــا را جمــع آوری و ب
تبدیــل کــرد تــا دوبــاره وارد چرخــه 

ــود. ــت ش طبیع

در	یکـی	از	روزهـای	پاییـز	کـه	بـه	سـمت	منـزل	حرکـت	
می	کـردم	و	سـعی	داشـتم،	برگ	هـای	خشـک	شـده	درختان	
را	لگـد	کنـم	بـه	رفتگـری	رسـیدم	کـه	مشـغول	جمـع	آوری	

برگ	هـا	بـود	و	آن	را	در	یـک	نایلـون	سـیاه	می	ریخـت.
از	او	سرنوشــت	برگ	هــا	را	جویــا	شــدم	و	وی	بــه	جملــه	

»آن	هــا	را	در	ســطل	زبالــه	می	ریزیــم«	بســنده	کــرد.
پاییــز	یکــی	از	تابلوهــای	زیبــای	طبیعــت	اســت	کــه	َده	هــا	
ــالوه	 ــا	ع ــن	برگ	ه ــد.	ای ــی	می	کن ــگ	در	آن	نقش	آفرین رن
ــد	 ــود	می	آورن ــه	وج ــهر	ب ــه	در	ش ــی	ک ــره	زیبای ــر	منظ ب
انســان	ها	 زندگــی	 در	 دیگــری	 شــیوه	 بــه	 می	تواننــد	

کننــد. نقش	آفرینــی	
بارهــا	شــنیده	ایم	کــه	محققــان	علــت	بــروز	برخــی	
در	 شــیمیایی	 کــود	 مانــدگاری	 میــزان	 را	 بیماری	هــا	
محصــوالت	کشــاورزی	عنــوان	کرده	انــد	ایــن	در	حالــی	
اســت	کــه	می	تــوان	بــا	کمــی	دقــت	و	حوصلــه	از	برگ	هــای	
پاییــزی	درختــان	کــودی	تهیــه	کــرد	کــه	نــه	تنهــا	عــوارض	
ــود. ــم	می	ش ــاک	ه ــدن	خ ــی	ش ــث	غن ــه	باع ــدارد	بلک ن

	
تولید خاک برگ از برگ های پاییزی

در	همیــن	راســتا	یــک	کارشــناس	محیــط	زیســت	گفــت:	ما	
درگیــر	زندگــی	شــهری	هســتیم	و	همیــن	برگ	هــای	زیبــا	
زرد	و	نارنجــی	می	توانــد	مشــکالتی	بــرای	شــهر	ایجــاد	کنــد	
بنابرایــن	بایــد	از	ســطح	شــهر	و	جاده	هــا	جمــع	آوری	شــود.
علــی	قاســمعلی	ادامــه	داد:	امــا	می	تــوان	جمــع	آوری	
برگ	هــای	پاییــزی	در	پارک	هــا	و	بوســتان	ها	را	ممنــوع	

ــت. ــی	اس ــیار	منطق ــه	کاری	بس ــرد	ک ک
وی	بــا	بیــان	این	کــه	می	تــوان	از	برگ	هــا،	خاک	بــرگ	
ــت،	 ــان	اس ــرای	گیاه ــدی	ب ــود	مفی ــه	ک ــرد	ک ــد	ک تولی
ــت:	 ــمعلی	گف ــت؛	قاس ــهروندان	داش ــرای	ش ــنهادی	ب پیش
ــه	 ــاط	و	کوچ ــی	حی ــای	اضاف ــد	برگ	ه ــهروندان	می	توانن ش

ــود	 ــاه	ک ــا	دو	م ــرف	تنه ــا	ظ ــرده	ت ــع	آوری	ک ــود	را	جم خ
ــند. ــته	باش ــود	داش ــه	خ ــرای	باغچ ــبی	ب مناس

کشاورزی ارگانیک با استفاده از الش برگ های پاییزی
ــک	 ــه	کشــاورزی	ارگانی ــه	این	ک ــا	نظــر	ب ــرد:	ب ــه	ک وی	اضاف
ــط	 ــه	مســئوالن	ذی	رب ــورد	توج ــالی	اســت	م ــد	س ــم	چن ه
قــرار	گرفتــه،	اســتفاده	از	کودهــای	طبیعــی	کــه	نمونــه	ای	از	
آن	الش	برگ	هــای	پاییــزی	بــوده	یکــی	از	بهتریــن	راهکارهــا	

اســت.
قاســمعلی	ادامــه	داد:	وجــود	بــرگ	و	تجزیــه	آن	مانــع	ســفت	
شــدن	خــاک	و	منفــذی	بــرای	رد	و	بــدل	شــدن	اکســیژن	در	

آن	اســت،	موضوعــی	کــه	در	مقولــه	رشــد	فضای	
ســبز	شــهری	بســیار	تأثیرگــذار	اســت.

ــه	آتــش	زدن	برگ	هــای	درختــان	اشــاره	و	 وی	ب
ایــن	امــر	را	ســبب	آلودگــی	هــوا	شــهر	دانســت.

ــتر	 ــه	خاکس ــی	ک ــمعلی	زمان ــه	قاس ــق	گفت طب
ناشــی	از	ســوختن	بــرگ	بــر	روی	خــاک	
ــدد،	 ــله	می	بن ــی	س ــن	بارندگ ــا	اولی ــزد	ب می	ری

بنابرایــن	مانــع	نفــوذ	آب	و	اکســیژن	بــه	داخــل	خاک	شــده	و	
ترکیــب	بافــت	ســطحی	آن	را	عــوض	می	کنــد.

ــن	 ــن	رفت ــبب	از	بی ــش	زدن	س ــن	آت ــرد:	ای ــه	ک وی	اضاف
ــا،	 ــواع	قارچ	ه ــد	ان ــا	مانن ــادی	از	میکروارگانیزم	ه ــم	زی حج
ــا	 ــاک	ب ــه	در	خ ــی	ک ــود	ذره	بین ــا	موج ــا	و	صده باکتری	ه

گیاهــان	همزیســتی	دارنــد،	می	شــود.
	

آتش زدن برگ ها غیرقانونی و قابل پیگیری است
ــه	 ــن	ک ــان	ای ــا	بی ــت	ب ــط	زیس ــناس	محی ــن	کارش ای
زدن	 آتــش	 هماننــد	 خــزان	 برگ	هــای	 زدن	 آتــش	
کلــش	 و	 کاه	 ماننــد	 زراعــی	 محصــوالت	 بقایــای	
ــدام	 ــون	اق ــی	اســت،	تأکیــد	کــرد:	براســاس	قان غیرقانون
بــه	ایــن	عمــل	بــه	دلیــل	آلــوده	کــردن	محیــط	و	
ــال	 ــاک	مصــوب	س ــوای	پ ــون	ه ــاده	2۰	قان ــاس	م براس

۹6	مســتوجب	مجــازات	اســت.
ــا	کــود	 ــه	کمپوســت	ی ــل	کــردن	شــاخ	و	برگ	هــا	ب ــا	تبدی ب
طبیعــی،	می	تــوان	بــه	راحتــی	بــه	خاکــی	حاصلخیز	و	ســالم	
ــهرداری	و	 ــه	ش ــورد	توج ــد	م ــر	بای ــن	ام ــت	و	ای ــت	یاف دس
راهــداری	کــه	بــه	جمــع	آوری	برگ	هــای	درون	و	بــرون	شــهر	

ــرد. ــرار	گی ــد،	ق ــادرت	می	کنن مب

حفر گودال و ریختن برگ ها در آن
ــرگان	 ــهرداری	گ ــهری	ش ــات	ش ــت	خدم ــت	معاون سرپرس
ــه	 ــایتی	ک ــرگان	در	س ــهرداری	گ ــت:	ش ــاره	گف ــن	ب در	ای
زباله	هــای	شــهری	را	می	ریــزد	چالــه	ای	حفــر	کــرده	و	
ــد. ــی	می	کن ــا	خال ــده	را	در	آنج ــع	آوری	ش ــای	جم برگ	ه
موسـی	الرضا	صفری	با	بیـان	این	کـه	روی	چاله،	خـاک	ریخته	
و	زمانـی	کـه	خاک	برگ	آماده	شـده	آن	را	به	سـازمان	سـیما	و	
منظـر	می	دهیم،	ادامه	داد:	امسـال	این	کار	شـروع	شـده	اما	در	
سـال	گذشـته	هم	برگ	ها	توسط	دانشـگاه	آزاد	اسـتفاده	شد.

ــا	داخــل	 ــه	باغچه	ه ــرگ	ب ــه	خاک	ب ــرد	ک ــد	ک ــری	تأکی صف
ــوند. ــش	زده	نمی	ش ــردد	و	آت ــهر	برمی	گ ش

جاده	هــای	 برگ	هــای	 سرنوشــت	 از	 اطــالع	 بــرای	
برون	شــهری	بــا	سرپرســت	اداره	ایمنــی	راه	و	حریــم	اداره	کل	
راهــداری	و	حمــل	و	نقــل	جــاده	ای	گلســتان	گفتگــو	کردیــم،	
ــارج	از	 ــم	راه	در	خ ــازی	حری ــت:	پاک	س ــه	گف ــعید	زنگان س
ــت. ــداری	اس ــده	راه ــر	عه ــتاها	ب ــهرها	و	روس ــدوده	ش مح

وی	بــا	بیــان	این	کــه	حریــم	راه	چندیــن	آیتــم	دارد	کــه	یکــی	
ــز	 ــامل	تمی ــزود:	پاکســازی	ش ــا	پاکســازی	اســت،	اف از	آن	ه

نگهداشــتن	جــاده	از	هرگونــه	نخالــه	و	زبالــه	اســت.
ــا	در	 ــکاران	م ــه	هم ــه	ب ــن	وظیف ــرد:	ای ــح	ک ــه	تصری زنگان
ــاز	 ــای	غیرمج ــت	و	نخاله	ه ــده	اس ــول	ش ــتان	ها	مح شهرس
نخاله	هــای	 و	 مــا	حمــل	شــده	 توســط	دســتگاه	های	

بازیافتــی	را	بــه	مراکــز	پســماند	تحویــل	می	دهیــم.
وی	با	بیـان	این	که	جمـع	آوری	برگ	درختان	وقت	گیر	اسـت،	
ادامـه	داد:	همـکاران	راهـداری	تا	جایی	که	ممکن	اسـت	آن	ها	
را	از	حریـم	راه	جمـع	آوری	کـرده	و	با	ماشـین	حمل	می	کنند.
زنگانــه	بیــان	کــرد:	دســتورالعمل	ایــن	اســت	کــه	برگ	هــا	را	

آتــش	نزننــد	زیــرا	بــه	آلودگــی	هــوا	منجــر	می	شــود.

جمع آوری برگ ها در جاده های بادگیر
ــا	توجــه	 وی	تصریــح	کــرد:	وظیفــه	مــا	پاکســازی	اســت	و	ب
بــه	بــاال	بــودن	حجــم	کار	جمــع	آوری	بــرگ	در	اولویــت	مــا	

ــوند. ــه	می	ش ــا	تجزی ــرا	آن	ه نیســت	زی
زنگانــه	تأکیــد	کــرد:	در	مســیرهای	بادگیــر	کــه	بــا	وزش	بــاد	
ــاز	 ــدگان	خطرس ــرای	رانن ــد	شــده	و	ب ــن	بلن ــا	از	زمی برگ	ه

می	شــوند،	برگ	هــا	را	جمــع	آوری	می	کنیــم.
ــای	 ــش	زدن	برگ	ه ــتان	آت ــداری	گلس ــئول	راه ــه	مس گرچ
درختــان	را	رد	کــرد	امــا	ایــن	عمــل	هــر	چنــد	محــدود	اتفاق	

افتــاده	اســت	و	امیدواریــم	دیگــر	شــاهد	آن	نباشــیم.
ــان	 ــرگ	درخت ــاخ	و	ب ــتفاده	از	ش ــه	اس ــه	این	ک ــه	ب ــا	توج ب
ــه	 ــد	و	ب ــه	خــاک	برگردان ــاره	ب ــی	را	دوب ــد	عناصــر	آل می	توان
ســالمت	انســان	ها	هــم	کمــک	کنــد،	ایــن	امــر	بایــد	بیشــتر	

مــورد	توجــه	مســئوالن	و	حتــی	مــردم	قــرار	گیــرد.
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جامعــه ایـــران

پلنــگ هــای منطقــه بشــاگرد اخیــرا 
وارد روســتاها شــده و دام هــا را از بیــن 
مــی برنــد. حملــه ایــن حیوانــات باعــث 

ــد. ــه اقتصــاد روســتاها آســیب ببین شــده ک

ــادری	 ــوان	ن ــیایی	دو	حی ــیاه	آس ــرس	س ــی	وخ ــگ	ایران پلن
هســتند	کــه	مــورد	توجــه	محیــط	زیســت	قــرار	دارنــد	تــا	بــا	
فراهــم	کــردن	زیســتگاه	امــن	،ایــن	حیوانــات	نــادر	را	حفــظ	

کننــد.
ــاگرد	دارای	 ــای	بش ــادر	در	کوهه ــوان	ن ــه	حی ــن	دو	گون ای
زیســتگاه	هســتند	کــه	محیــط	زیســت	نیــز	عــالوه	بــر	بیمــه	
کــردن	آنهــا	بــرای	وارد	کــردن	هرگونــه	خســارات	احتمالــی	

ــد. ــران	کن ــد	خســارت	وارد	شــده	را	جب ــردم	بتوان ــه	م ب
امــا	پلنــگ	کوههــای	بشــاگرد	بیــش	از	دوســال	اســت	کــه	از	
زیســتگاه	تعییــن	شــده	بــه	ســمت	روســتاها	نزدیــک	شــده	
انــد	و	خســارات	زیــادی	را	بــه	روســتائیان	وارد	کــرده	اســت.

امنیت دامهای روستائیان با خطر مواجه  شده است
حســین	چملــی	نــژاد	دهیــاری	روســتای	رینــن	بــزرگ	بیــان	
داشــت:	متاســفانه	حــدود	دوســال	اســت	کــه	در	روســتاهای	
ــه	 ــتائیان	ب ــای	روس ــه	دامه ــگ	ب ــه	پلن ــر	حمل ــاگرد	خب بش
ــه	مــردم	 گــوش	مــی	رســد	و	تاکنــون	خســارات	زیــادی	را	ب

تحمیــل	کــرده	اســت.
چملــی	نــژاد	عنــوان	کــرد:	ایــن	دامهــا	ســرمایه	هــای	مــردم	
و	روســتائیان	اســت	کــه	در	ایــن	شــرایط	بــد	اقتصــادی	مــی	

توانــد	گــره	گشــای	تامیــن	معیشــت	روســتائیان	باشــد.
دهیــار	روســتای	رینــن	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	ایــن	روســتا	
بیــش	از	1۰	راس	گوســفند	تــا	کنــون	توســط	پلنــگ	شــکار	
و	از	بیــن	رفتــه	اســت	گفــت:	امنیــت	دامهــای	روســتائیان	بــا	
خطــر	مواجــه	شــده	اســت	و	مــردم	از	ایــن	وضعیــت	ناراضــی	

و	ناراحــت	هســتند.
ــالده	 ــه	دو	ق ــه	یکشــنبه	شــب	حمل ــه	حادث ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــگ	 ــن	پلن ــت:	ای ــان	داش ــفندان	بی ــه	گوس ــه	گل ــگ	ب پلن
ــه	 ــتا	وارد	گل ــراف	روس ــری	اط ــروز	از	2	کیلومت ــا	عصــر	ام ه

ــد. ــده	بودن ــفندان	ش گوس
وی	بیــان	اینکــه	پلنــگ	هــا	بــه	هیــچ	یــک	از	اهالــی	روســتا	
آســیب	نرســاندند،	افــزود:	در	گذشــته	نیــز	بــه	دلیــل	
ــا	 ــگ	ه ــرای	پلن ــوک(	ب ــه	)خ ــود	طعم ــالی	و	کمب خشکس
شــاهد	حملــه	ایــن	حیــوان	هــا	بــه	گلــه	گوســفندان	در	ایــن	

ــم. ــوده	ای ــه	ب منطق
چملــی	زاده	خاطــر	نشــان	کــرد:	از	مــرداد	مــاه	امســال	
تاکنــون	بیــش	از	۴۰	رأس	گوســفند	در	روســتای	رینــن	
ــد. ــده	ان ــف	ش ــا	تل ــه	پلنگه ــر	حمل ــر	اث ــاگرد	ب ــزرگ	بش ب

ــدارن  ــارت دام ــران خس ــرای جب ــت ب ــط زیس محی
ــدام کنــد اق

ــت:	 ــران	گف ــش	گوه ــورای	بخ ــس	ش ــر	زاده	رئی ــواد	اکب ج
شــکار	دامهــای	روســتائیان	در	بشــاگرد	توســط	پلنــگ	
ــردم	و	 ــه	م ــده	اســت	ک ــل	ش ــه	تبدی ــی	در	منطق ــه	معضل ب

ــت. ــرده	اس ــی	ک ــردر	گم ــز	دوا	س ــئوالن	را	نی مس
اکبــرزاده	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	محیــط	زیســت	بایــد	هرچــه	
ســریعتر	بــرای	جلوگیــری	از	خطــرات	بیشــتر	فکــری	بــرای	
ایــن	حیــوان	درنــده	کنــد	گفــت:	ســال	گذشــته	ایــن	حیــوان	
یکــی	از	روستانشــینان	در	روســتای	دســتگرد	در	گاز	را	
ــردم	در	 ــیاری	از		م ــی	بس ــبب	ناراحت ــه	س ــرد		ک ــروح	ک مج

بخــش	شــد.
رئیـس	شـورای	بخش	گوهـران	گفـت:	محیط	زیسـت	هرچه	
سـریعتر	برای	جبران	خسـارات	وارد	شـده	به	مردم	و	دامداران	

اقـدام	،	و	بـرای	این	حیوان	زیسـتگاه	مناسـبی	فراهم	کند.
ــاگرد را از  ــتائیان بش ــردم و روس ــاد م ــگ اقتص پلن

ــت ــرده اس ــن ب بی
یوســف	حســینی	بخشــدار	بخــش	گوهــران	گفــت:	محافظت	
ــه	ای	باشــد	 ــه	گون ــد	ب از	ایــن	حیــوان	در	حــال	منقــرض	بای
ــر	معیــن	کــردن	زیســتگاه	حصارکشــی		شــده	 کــه	عــالوه	ب

مانــع	ورود	ایــن	حیــوان	بــه	روســتاها	شــود.
ــت	 ــون	محافظ ــوان	چ ــن	حی ــت:	ای ــان	داش ــینی	بی حس
شــده		ســازمان	محیــط	زیســت	اســت	بایــد	ایــن	دســتگاه	در	
محــدوده	خــاص	وبــا	حفــظ	حریــم	بــرای	نگهــداری	آن	اقدام	

ــا	روســتاییان	را	بیــش	از	ایــن	متضــرر	نکنــد. کنــد	ت
بخشــدار	گوهــران	عنــوان	کــرد:	در	طــول	دوســال	گذشــته	
ایــن	حیــوان	در	بیــش	از	ده	روســتا	بــه	دامهــای	مــردم	
ــده	 ــازی	ش ــده	س ــا	پرون ــرای	آنه ــرده	و	ب ــارت	وارد	ک خس

ــت. اس
حســینی	گفــت:	ایــن	گوســفندان	ودامهــای		اقتصــاد	
روســتائیان	اســت	کــه	پلنــگ	بــا	از	بیــن	بــردن	آنهــا	اقتصــاد	

ــد. ــی	کن ــود	م ــتائیان	را	ناب روس

پرونده دامداران  خسارت دیده روی میز محیط زیست
ــان	اینکــه	در	هــر	روســتایی	کــه	 ــا	بی بخشــدار	گوهــران	ب
ــرای	 ــده	ب ــالم	ش ــا	اع ــه	دامه ــگ	ب ــه	پلن گزارشــی	از	حمل
آنهــا	پرونــده	ســازی	شــده	اســت	گفــت:	پرونــده	خســارت	
بســیاری	از	ایــن		روســتائیان	و	دامــداران	روی	میــز	محیــط	
ــه	آنهــا	پرداخــت	 ــا	تاکنــون		خســارتی	ب زیســت	اســت	ام

نشــده	اســت.
ــی	از	 ــهروند	یک ــته	ش ــال	گذش ــت:	س ــان	داش ــینی	بی حس
ــد	 ــروح	ش ــت	و	مج ــگ	قرارگرف ــه	پلن ــورد	حمل ــتاها	م روس
کــه	پــس	از	بررســی	هــا	از	جوامــع	محلــی	و	نیــروی	انتطامی	
وپرونــد	ســازی	جهــت	جبــران	خســارت	ایــن	موضــوع	را	نیــز	
ــه	 ــد	ک ــزارش	داده	ش ــت	گ ــط	زیس ــتانداری	و	محی ــه	اس ب

ــرد. ــد	نک ــت	آن	را	تائی ــط	زیس ــناس	محی کارش
بخشــدار	گوهــران	بشــاگرد	گفت:مــردم	و	روســتائیان	بارها	از	
بخشــداری	خواســته	انــد	که	اگــر	محیــط	زیســت	در	پرداخت	
خســارت	و	فراهــم	کــردن	زیســتگاه	امــن	بــرای	ایــن	حیــوان	
ــا	 ــه	ب ــرد	ک ــد	ک ــود	خواهن ــوان	را	ناب ــن	حی ــد	ای ــل	کن تعل

خویشــتنداری	بــا	آنهــا	مانــع	نابــودی	پلنــگ	شــده	ایــم.
حســینی	گفت:	ایــن	بخشــداری	دیگــر	در	پرداخت	خســارت	

ــه	روســتائیان	 ــد	ب ــه	آنهــا	هیــچ	تعهــدی		نمــی	توان مــردم	ب
تضمیــن	کنــد		کــه	در	صــورت	پرداخــت	نکــردن	خســارات	
ــرای	پلنــگ	در	کوههــای	 و	فراهــم	نکــردن	زیســتگاه	امــن	ب
ــود. ــن	حیــوان	دور	از	انتظــار	نخواهــد	ب ــودی	ای بشــاگرد	ناب

شــرکت بیمــه خســارات وارد شــده بــه دامــداران را 
پرداخــت مــی کنــد

ایمـان	طیبـی	فـر	مسـئول	اداره	طبیعـی	اداره	کل	محیـط	
زیسـت	هرمزگان	با	اشـاره	خسـارات	وارد	شـده	توسـط	پلنگ	
به	دامـداران	و	روسـتائیان	در	شهرسـتان	بشـاگرد	گفـت:	این		
پلنـگ	در	حـال	حاضـر	بیمـه	اسـت	و	خسـارات	روسـتائیان	

توسـط	ایـن	شـرکت	بیمـه	پرداخـت	خواهد	شـد.
ــه	دام	و	 ــی	ک ــردم	و	دامداران ــت:	م ــان	داش ــر	بی ــی	ف طیب
گوســفند	آنهــا	توســط	پلنــگ	از	بیــن	رفتــه	اســت	بــا	مراجعه	
ــده	داده	 ــا	تشــکیل	پرون ــرای	آنه ــط	زیســت	ب ــه	اداره	محی ب
ــا	را		از	 ــه	آنه ــده	ب ــارات	وارد	ش ــوان	خس ــا	بت ــود	ت ــی	ش م

ــرد. ــت	ک ــه	پرداخ ــرکت	بیم ــق	ش طری
ــزگان	 ــط	زیســت	هرم ــی	اداره	کل	محی مســئول	اداره	طبیع
ــتائیان	 ــای	روس ــرمایه	ه ــا	س ــا	تنه ــن	دامه ــرد:	ای ــوان	ک عن
ــاد	 ــا	اقتص ــن	آنه ــن	رفت ــا	از	بی ــه	ب ــود	ک ــی	ش ــوب	م محس

ــی	شــود. ــا	مشــکل	مواجــه	م ــا	ب ــواده	ه خان
طیبــی	فــر	گفــت:	خشکســالی	وشــکارچیان	غیــر	مجاز	بــا	از	
بیــن	بــردن		غــذای	ایــن	حیــوان	در	زیســتگاه	خــود		ســبب	
شــده	انــد	تــا	ایــن	حیــوان	وارد	حریــم	روســتاها	شــود		وبــه	

ــه	کنــد. دامهــای	روســتائیان	حمل
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه		در	حــال	جمــع	آوری	میــزان	
خســارات	وارد	شــده	بــه	دامــداران	و	روســتائیان	در	بشــاگرد	
هســتیم	تصریــح	کــرد:	روســتائیان	خســارت	دیــده	بــا	
ــرای	 ــت	ب ــط	زیس ــا	محی ــکاری	ب ــده	و	هم ــکیل	پرون تش
ــا	 ــند	ت ــته	باش ــارات	داش ــزان	خس ــات	و	می ــل	اطالع تکمی
بتــوان	پرداختــی	خســارات	آنهــا	در	اســرع	وقــت	از	شــرکت	

ــم. ــه	کنی ــه	مطالب بیم
طیبــی	فــر	بیــان	داشــت:	ایــن	حیــوان	یــک	ســرمایه	بــرای	
حیــاط	وحــش	و	محیــط	زیســت	محســوب	مــی	شــود	ومردم	
و	روســتائیان	در	حفاظــت	از	آن	نهایــت	همــکاری	را	بــا	محیط	

زیســت	داشــته	باشــند.

مناطق حفاظت شده حصارکشی شود

تقابل پلنگ و روستاییان در بشاگرد
حبیب عید زاده

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 11 |  شماره 34 | آذر 97

جامعــه ایـــران

ــس از  ــالمندان پ ــدن س ــا مان دوران تنه
ــی  ــتقالل خانوادگ ــی و اس ــکیل زندگ تش
ــی  ــه م ــت ک ــکالتی اس ــدان از مش فرزن
توانــد افســردگی و ســندروم خطرناکــی 
ــن  ــرای ای ــد ب ــه بای ــود ک ــب ش را موج

ــد.  ــاده ش ــام آم ای

ــی	آورد،	 ــاد	م ــه	ی ــان	را	ب ــی		مشترکش ــال	های	اول	زندگ س
ــم	 ــد	و	نی ــای	ق ــدای	بچه	ه ــر	از	ص ــه	پ ــه	خان ــی	ک روزهای
قــدش	بــود.	ســر	و	صدایــی	کــه	گاهــی	همســایه	ها	را	شــاکی	

می	کــرد.
ــت	 ــش	را	اذی ــور	خواهرهای ــه	چط ــاد	آورد	ک ــه	ی ــی	را	ب عل
ــد	 ــرای	چن ــه	ب ــد	ک ــش	را	از	نظــر	گذران ــرد	و	دخترهای می	ک
ــه	 ــان	را	دور	باغچ ــه	برادرش ــواری	چگون ــه	دوچرخه	س دقیق
دنبــال	می	کردنــد.	آهــی	کشــید	و	زیــر	لــب	نجــوا	کــرد:	حــاال	
هــر	کدامشــان	یــک	گوشــه	دنیــا	مشــغول	زندگــی	خودشــان	
هســتند.	دوران	ســربازی	محمــد	را	مــرور	کــرد،	یــادش	آمــد	

ــه	برپــا	مــی		شــد. ــا	هــر	مرخصــی	او	جشــنی	در	خان ب
ــاد	 ــه	ی ــی		شــد	را	ب ــرق	در	شــادی	م ــه	غ ــه	خان ــی	ک روزهای
آورد.	خواســت	شیشــه	های	شکســته	همســایه	ها	را	در	
نتیجــه	بــازی	فوتبــال	بچه	هــا	در	کوچــه	بشــمارد	امــا	

ــرد. ــاری	نک ــه	اش	ی حافظ
ــد	 ــاد	خری ــاد.	ی ــا	افت ــدام	از	بچه	ه ــر	ک ــاد	ازدواج	ه ــه	ی ب
جهیزیــه	دخترهــا،	یــاد	برپایــی	ســور	و	ســات	عروســی	و	راه	

ــا. ــدام	از	آنه ــر	ک ــن	ه انداخت
ــه	پــرواز	پرنده	هــای	جــوان	از	آشــیانه	تشــبیه	 رفتنشــان	را	ب
کــرد	و	لبخنــد	محــوی	روی	لب	هایــش	جــا	خــوش	کــرد.

آنقــدر	غــرق	برگــزاری	آبرومندانــه	مجالــس	عروســی	بچه	هــا	

ــد	از	رفتنشــان	 ــت	بع ــد	وق ــان	را	چن ــم	دوری	ش ــه	غ ــود	ک ب
متوجــه	شــده	بــود.	مثــل	دســت	شکســته	ای	کــه	تــا	چنــد	

ــروع	درد... ــان	ش ــان	از	زم ــا	ام ــد؛	ام ــاعت	درد	نمی	کن س
بــا	خــود	اندیشــید	تــا	بــه	خــودم	آمــدم	بچه	هــا	رفتــه	بودنــد،	

اصــال	ایــن	خانــه	شــلوغ	چطــور	یــک	دفعــه	خالی	شــد؟
	

تجربه  تلخ سال های پیری
ــد	 ــم	بای ــالمندی	در	نظــر	بگیری ــاز	س ــالگی	را	آغ ــر	6۰	س اگ
ــداد	ســختی	را	 بگوییــم	اغلــب	ســالمندان	در	ایــن	ســن	روی
ــدری	را	 ــه	پ ــدان	خان ــه	فرزن ــی	ک ــد.	زمان ــه	می	کنن تجرب
تــرک	می	کننــد	و	بــه	ســراغ	زندگــی	خــود	می	رونــد	والدیــن	
ــه	مواجــه	می	شــوند	و	بدتریــن	 ــا	پدیــده	خالــی	شــدن	خان ب
بخــش	ماجــرا	ایــن	اســت	کــه	ایــن	تجربــه	تلــخ	درســت	در	
ــه	 ــاز	ب ــمی	نی ــر	جس ــراد	از	نظ ــه	اف ــی	ک ــاال	و	زمان ــن	ب س
ــر	شــدن	 ــه	و	پ ــه	توج ــاج	ب ــر	روحــی	احتی ــت	و	از	نظ مراقب

ــد. ــد،	رخ	می	ده ــی	دارن ــالء	عاطف خ

وقتی بچه ها می روند
ــود	 ــف	خ ــاده	ترین	تعری ــه	در	س ــدن	خان ــی	ش ــده	خال پدی
نوعــی	حــس	تنهایــی	و	افســردگی	اســت	کــه	بعــد	از	بــزرگ	
شــدن	فرزنــدان	و	تــرک	خانــه	توســط	آنهــا	پیــش	می	آیــد.
در	واقــع	ایــن	پدیــده	کــه	در	تعریــف	علمــی	خــود	بــه	یــک	
ســندرم	مشــهور	اســت،	در	نتیجــه	ازدواج	یــا	مهاجــرت	
ــل	 ــا	تحصی ــرای	اشــتغال	ی ــر	ب ــه	شــهرهای	دیگ ــدان	ب فرزن
ــد	 ــی	از	فرزن ــه	خال ــر	آن	خان خــود	را	نشــان	می	دهــد	و	در	اث
ــل	 ــن	غیرقاب ــرای	والدی ــد	داری	ب ــای	فرزن و	دوری	از	چالش	ه

تحمــل	می	شــود.
رهــاورد	ایــن	ســندرم	احســاس	افســردگی،	اضطــراب،	
ــر	اســاس	پژوهش	هــای	صــورت	 ــدوه	اســت	و	ب ناراحتــی	و	ان

گرفتــه	زنــان	بیــش	از	مــردان	در	معــرض	ابتــال	بــه	آن	قــرار	
ــد. دارن

تولد آهسته یک بحران
یــک	کارشــناس	ارشــد	روانشناســی	در	ایــن	رابطــه	می	گوید:	
از	آنجــا	کــه	تــرک	خانــه	پــدر	و	مــادر	توســط	جوانــان	یــک	
ــن	 ــانه	های	ای ــب	نش ــت،	اغل ــالم	اس ــی	و	س ــداد	طبیع روی
ســندرم	خــاص،	مــورد	غفلــت	و	بی	توجهــی	قــرار	می	گیــرد	
در	حالی	کــه	ایــن	مســئله	می	توانــد	حــس	افســردگی	و	

ــال	داشــته	باشــد. ــه	دنب ــن	ب ــرای	والدی ــی	را	ب بی	هدف
فاطمــه	فرهمنــد	خصــال	ادامــه	می	دهــد:	تــرک	»آشــیانه«	
ــی	 ــادر	تغییرات ــدر	و	م ــی	پ ــان	زندگ ــد	در	جری ــط	فرزن توس
اساســی	ایجــاد	می	کنــد	و	بســیاری	از	والدیــن	در	ایــن	موقــع	
ــزرگ		شــدند	و	از	پیــش	 اظهــار	می	کننــد:	»وقتــی	بچه	هــا	ب
ــگار	 ــد،	نگرانی	هــا	و	تنهایی	هایمــان	بیشــتر	شــد.	ان ــا	رفتن م
دیگــر	بلــد	نبودیــم	بــدون	حضــور	بچه	هــا	زندگــی		کنیــم!«	
ــن	 ــش	آن		را	از	والدی ــم	و	بی ــا	ک ــه	م ــه	هم ــالت	ک ــن	جم ای
شــنیده	ایم،	موقعیتــی	اســت	کــه	روان		شناســان	از	آن		

ــد. ــاد	می	کنن ــی«	ی ــیانه	خال ــندرم	آش ــوان	آن	»س به	عن
	

پدرها درد می کشند
اگــر	چــه	مادرهــا	بــه	دلیــل	آن	کــه	مراقبــان	اولیــه	
ــن	ســندرم	 ــر	ای ــا،	در	براب ــش	از	پدره ــودکان	هســتند،	بی ک
ــه	و	درد	 ــه	معنــای	نداشــتن	تجرب ــن	ب ــا	ای آســیب	پذیرند،	ام

ــت. ــت	نیس ــن	موقعی ــر	ای ــا	در	براب ــیدن	پدره نکش
بســیاری	از	پــدران	وقتــی	بــا	آشــیانه	خالــی	از	فرزنــد	روبــه	رو	
ــه	 ــن	تجرب ــرای	ای ــه	ب ــازه	متوجــه	می	شــوند	ک می	شــوند،	ت
و	مقابلــه	بــا	احساســات	گــذر	از	مرحلــه	تــرک	خانــه	توســط	
ــر	از	 ــه	خاط ــز	ب ــی	نی ــد،	برخ ــاده	نبوده	ان ــود	آم ــدان	خ فرزن

بررسی آسیب های تنهایی در سالمندان

تولد آهسته یک بحران در آشیانه خالی/ وقتی پرستوها کوچ می کنند

 رقیه بابایی
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دســت	دادن	فرصت	هایــی	کــه	در	گذشــته	بــرای	بــودن	
ــاه	 ــاس	گن ــته	اند،	احس ــود	داش ــواده	خ ــدان	و	خان ــا	فرزن ب
ــیانه	 ــندرم	آش ــی	از	س ــج	ناش ــوع،	رن ــن	موض ــد	و	ای می	کنن

ــد.				 ــدان	می	کن ــا	دوچن ــرای	آنه ــی	را	ب خال
شــدت	ایــن	ســندرم	در	همــه	مادرهــا	نیــز	یکســان	نیســت.	
بــه	گفتــه	فرهمند	خصــال،	مــادران	شــاغل	کمتــر	از	مــادران	
ــت	 ــه	کیفی ــوند،	البت ــندرم	می	ش ــن	س ــر	ای ــه	دار	درگی خان
رابطــه		بیــن	والدیــن	و	فرزنــدان	نیــز	در	ایــن	وضعیــت	تعیین		

کننــده	اســت.
ــن	 ــی	را	در	چنی ــاس	ناراحت ــروز	احس ــال،	ب ــد	خص فرهمن
مواقعــی	کامــاًل	طبیعــی	دانســته	و	می	گویــد:	برخــی	والدیــن	
بــا	این	تفکــر	کــه	زندگیشــان	بــه	پایــان	رســیده	آنقــدر	گریه	
ــس	 ــد	ک ــت	ندارن ــه	دوس ــتند	ک ــت	هس ــد	و	ناراح می	کنن

دیگــری	را	ببیننــد.

چاره چیست؟ 
ــدید	در	 ــی	ش ــی	و	اندوه ــد	ناراحت ــه	دوری	فرزن ــی		ک زمان
والدیــن	ایجــاد	کنــد،	قطعــاً	نیــاز	بــه	درمــان	ضــروری	اســت.	
ایــن	روانشــناس	توصیــه	می	کنــد:	در	ایــن	مواقــع	هــر	چــه	
ســریع	تر	احساســات	خــود	را	بــا	پزشــک	خــود	مطــرح	کنیــد.	
ممکــن	اســت	نیــاز	بــه	اســتفاده	از	قرص	هــای	ضدافســردگی	
داشــته	باشــید	و	بــرای	کنتــرل	احساســاتتان	بایــد	بــا	
متخصــص	روانشــناس	صحبــت	کنیــد.	در	عیــن	حال	ســعی	
کنیــد	از	دوســتانتان	حمایــت	بگیریــد	و	بــا	خودتــان	مهربــان	

باشــید.
وی	اضافــه	می	کنــد:	مشــورت	بــا	یــک	متخصــص	نخســتین	
ــا	ســندرم	آشــیانه		خالــی	اســت	و	افــراد	 اقــدام	در	مواجهــه	ب
بایــد	بــا	وضعیــت	جدیــد	خــود	بــا	آگاهــی	برخــورد	کننــد.

میان بُرهایی برای فرار
ــرک	 ــگام	ت ــد	هن ــن	بای ــال،	والدی ــد	خص ــه		فرهمن ــه		گفت ب
خانــه	توســط	فرزندانشــان	انــرژی	و	تمرکزشــان	را	روی	
ــان	و	 ــتان،	اطرافی ــود،	دوس ــه		خ ــورد	عالق ــرگرمی	های	م س

ــد. ــوف	کنن ــی	معط ــائل	زندگ ــر	مس دیگ
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بایــد	ســعی	کــرد	تــا	هویــت	والدیــن	
بــا	فرزندانشــان	بــه	رابطــه	میــان	دو	هم	ســال	تبدیــل	شــود،	
ــالوه	 ــت	حریم	هــای	شــخصی،	ع ــد:	رعای خاطرنشــان	می	کن
ــتقالل	 ــه	اس ــن،	ب ــس	طرفی ــزت		نف ــرام	و	ع ــظ	احت ــر	حف ب
روحــی	و	روانــی	افــراد	نیــز	منجــر	می	شــود	و	زندگــی	بــدون	

دیگــری	را	آســان	تر	می	کنــد.
ایــن	کارشــناس	ارشــد	روانشناســی	بالینــی	تأکیــد	می	کنــد:	

والدیــن	بایــد	پیــش	از	جدایــی	فرزندان	شــان	خــود	را	
بــرای	بــروز	آشــیانه		خالــی	آمــاده	کننــد،	آنهــا	بایــد	بداننــد	
مســافرت	های	بــدون	فرزنــد،	ورود	در	جمــع	همســن	و	
ــای	 ــی،	کاره ــای	گروه ــا	و	کاره ــرکت	در	گپ	ه ــاالن،	ش س
اجتماعــی،	داشــتن	تفریحــات	دســته	جمعــی	و	ایجــاد	
ــیب	های	 ــش	آس ــن	راه	در	کاه ــد	موثرتری ــتی	های	جدی دوس

ــت. ــی«	اس ــیانه		خال ــندرم	آش ــی	از	»س ناش
عملــی	 راه	هــای	 می	کنــد:	 تأکیــد	 فرهمنــد	خصــال	
مختلفــی	وجــود	دارد	کــه	کمــک	می	کنــد	والدیــن	
ــان	و	 ــد	زم ــا	بای ــال	آنه ــد.	مث ــدا	کنن ــری	پی ــاس	بهت احس
ــه	 ــد	را	ب ــی	کردن ــان	م ــرف	فرزندش ــاًل	ص ــه	قب ــرژی	ک ان
بخش	هــای	مختلــف	زندگــی	خــود	اختصــاص	دهنــد.	
به	خصــوص	مادرهــا	بایــد	فعالیت	هــای	قبــل	از	بچــه	
ــا	 ــد	و	پدره ــه	آن	برگردن ــادآوری	و	ب ــود	را	ی ــدن	خ دار	ش
ــی	 ــود	در	زندگ ــد	خ ــش	جدی ــا	نق ــد	ب ــالش	کنن ــز	ت نی
ــا	 ــت	آنه ــه	در	هوی ــری	ک ــن	تغیی ــان	و	همچنی فرزندانش

به	عنــوان	پــدر	صــورت	گرفتــه،	کنــار	بیاینــد.
	

استقبال از حادثه قبل از وقوع
ــن	 ــه	والدی ــد	ک ــنهاد	می	کنن ــان	پیش ــیاری	از	روانشناس بس
قبــل	از	جدایــی	رســمی	از	فرزندشــان	خانــه	را	بــرای	آشــیانه	
خالــی	آمــاده	کننــد.	به	عبــارت	دیگــر	آنهــا	از	والدیــن	
می	خواهنــد	پیــش	از	وقــوع	واقعــه	بــه	اســتقبال	آن	برونــد	تــا	

در	زمــان	رخ	داد	رســمی	
واقعــه،	آمادگــی	کافــی	

ــند. ــته	باش داش
فرهمنــد	 اعتقــاد	 بــه	
خصــال،	والدیــن	بایــد	
هنــوز	 کــه	 زمانــی	 در	
را	 خانــه	 فرزندانشــان	
از	 نکرده	انــد	 تــرک	
آنهــا	کمــک	گرفتــه	و	
ــی	 ــای	تنهای ــرای	روزه ب
برنامه	ریــزی	 خــود	
اســت	 بدیهــی	 کننــد.	
از	 فرزنــد	 شــناخت	
والدیــن	و	نیــز	انــرژی	و	
در	 جوانــان	 ایده	هــای	
پــر	کــردن	اوقــات	فراغــت	
اثربخشــی	 والدینشــان	

دارد. زیــادی	

توصیه های یواشکی
ایــن	کارشــناس	ارشــد	روانشناســی	همچنیــن	ادامــه	
می	دهــد:	یــک	نکتــه		بســیار	خصوصــی	بــرای	والدینــی	کــه	
ــن	اســت	 ــد	دارم	و	آن	ای ــرک	می	کنن ــه	را	ت فرزندانشــان	خان

ــد.« ــت	بدانی ــا	را	غنیم ــن	بچه	ه ــه	»رفت ک
ــدان	در	 ــور	فرزن ــه	حض ــر	چ ــد:	اگ ــان	می	کن وی	خاطرنش
ــا	 ــد،	ام ــی	می	بخش ــه	زندگ ــری	ب ــوی	دیگ ــگ	و	ب ــه	رن خان
نمی	تــوان	انــکار	کــرد	کــه	بچــه	دار	شــدن	بــا	افزایــش	
فشــارهای	مالــی،	افزایــش	وظایــف	و	مســئولیت	های	زندگــی	

ــت. ــراه	اس ــن	هم ــرای	والدی ب
بــه	گفتــه	فرهنمــد	خصــال،	مســلماً	رســیدگی	بــه	فرزنــد	
ــد	 ــا	و	قی ــه	و	محدودیت	ه ــن	گرفت ــادی	از	والدی ــت	زی وق
و	بندهــای	بســیاری	را	بــه	آن	هــا	تحمیــل	می	کنــد؛	
ــد	احســاس	 ــه	ســهم	خــود	می	توان ــی	کــه	ب محدودیت	های
ــراد	را	 ــویی	اف ــت	زناش ــز	رضای ــی	و	نی ــادمانی	در	زندگ ش
ــن،	 ــه	والدی ــا	از	خان ــن	بچه	ه ــن	رفت ــد.	بنابرای کاهــش	ده
ــر	 ــار	دیگ ــد	ب ــن	بتوانن ــا	والدی ــت	ت ــی	اس ــت	مغتنم فرص
ــت	 ــرده،	وق ــه	ک ــان	توج ــود	و	همسرش ــای	خ ــه	نیازه ب
بیشــتری	را	صــرف	خــود	و	زندگی	شــان	کننــد.	بیــش	
ــای	 ــد،	مهمانی	ه ــر	کنن ــارت	فک ــه	ســفر	و	زی از	گذشــته	ب
موردعالقه	شــان	را	ترتیــب	دهنــد	و	بــا	زندگــی	بــه	
ســبک	دلخــواه	خــود	کیفیــت	زندگــی	و	حتــی	ارتبــاط	بــا	

ــد. ــا	دهن ــر	را	ارتق یکدیگ
	

اما کمی حواسِ جمع
ــای	 ــان	در	ج ــکان	و	روانشناس ــای	پزش ــه	توصیه	ه ــر	چ اگ
خــود	ارزشــمند	و	کارســاز	اســت	امــا	فرزنــدان	هر	خانــواده	ای	
پــس	از	تــرک	خانــه	والدیــن	و	آشــیانه	چندیــن	ســاله		خــود	

بایــد	کمــی	حــواس	جمــع	نیــز	داشــته	باشــند.
از	آنجــا	کــه	تــرک	خانــه	پــدری	اغلــب	در	ســنین	جوانــی	و	
زمانــی	کــه	افــراد	بــه		طــور	نســبی	از	بلــوغ	فکــری	برخــوردار	
ــادی	نیســت	 ــار	زی ــن	انتظ ــد،	بنابرای ــاق	می	افت ــتند	اتف هس
ــه	 ــه	آن	خان اگــر	از	آنهــا	بخواهیــم	هــر	چنــد	وقــت	یکبــار	ب
برگردنــد	و	اجــازه	بدهنــد	پروســه	مواجهــه	بــا	آشــیانه	خالــی	

بــا	اندکــی	مالیمــت	بــرای	پدرومادرهــا	اتفــاق	بیفتــد.
پــدران	و	مادرهایمــان	را	در	ســن	ســالمندی	یــک	بــاره	رهــا	
ــا	و	 ــه	آنه ــر	زدن	ب ــرای	س ــه	ب ــان	را	همیش ــم	و	خودم نکنی
ادامــه	وظایــف	قبلــی	موظــف	بدانیــم.	ایــن	تصمیــم	قطعــاً	به	
ارتقــای	ارزش	هــای	انســانی	همــه	مــا	کمــک	خواهــد	کــرد.
یادمــان	نــرود	مــا	نیــز	روزی	پیــر	خواهیــم	شــد	و	رفتــاری	که	
مــا	بــا	والدیــن	مــان	داشــته	ایــم	بــدون	شــک	فرزندانمــان	بــا	

ــت. ــا	خواهند	داش م
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جامعــه ایـــران

دریاچه ارومیه در پیچ وعده ها آب می رود

 تاالبی که سراب شد
	

شــدن  خشــک  از  دهــه  دو  از  بیــش 
بزرگ تریــن دریاچــه و تــاالب بین المللــی 
کشــور می گــذرد ولــی وعده هــای متعــدد 
دولــت نه تنهــا چاره ســاز نبــوده بلکــه 
ــکالت  ــر مش ــا، ب ــداوم چالش ه ــن ت ضم

ایــن زیســت بوم دامــن زده اســت.

دریاچــه	ارومیــه	از	اواســط	دهــه	۷۰	شــروع	بــه	خشــک	شــدن	
کــرده	و	هرســال	بــا	کــم	شــدن	۴۰	ســانتیمتر	از	عمــق	آن	این	
ــود	 ــت	خ ــن	وضعی ــه	بحرانی	تری ــت	محیطی	ب ــل	زیس معض
یعنــی	از	بیــن	رفتــن	نزدیــک	بــه	۹۵	درصــد	از	وســعتش	بــه	

ــک	می	شــود. ــل	نزدی ــودی	کام ناب
هرچنــد	در	ایــن	دو	دهــه	اقدامــات،	ســمینارها	و	همایش	هــای	
متعــددی	توســط	دولت	هــای	روی	کار	آمــده	برگزارشــده	امــا	
همــه	ایــن	اقدامــات	در	حــد	شــعار	بــوده	و	خیلــی	از	آن	هــا	بــر	
روی	کاغــذ	باقــی	مانــد	تــا	اینکــه	بــا	فعالیــت	دولــت	یازدهــم	
ــای	دریاچــه	 ــر	احی ــی	ب ــن	شــعار	رئیس	جمهــوری	مبن و	اولی
ارومیــه	امیدهــا	بــرای	احیــای	دریاچــه	ارومیــه	قــوت	گرفــت.

دریاچه ارومیه اسیر سیاست شده است
امـا	عدم	تزریـق	اعتبـارات	موردنیـاز،	تغییر	نه	چنـدان	وضعیت	
فعلـی	دریاچه	ارومیه	به	همراه	تشـدید	خشـک	شـدن	دریاچه	
خیلـی	زود	نشـان	داد	ایـن	وعـده	نیـز	بیـش	از	آنکـه	اقدامـات	
عملی	و	در	خور	توجهی	در	پی	داشـته	باشـد	شـعار	بوده	اسـت.
ــی	 ــی	تالش	های ــال	های	ابتدای ــم	در	س ــت	یازده ــد	دول هرچن
آغــاز	کــرد	و	بــارش	مناســب	آن	ســال	ها	نیــز	کمــک	کار	خوبی	
ــدام	 ــون	اق ــا	تاکن ــت	شــد	ام ــی	دول ــای	تبلیغات ــرای	مانوره ب
قابل	توجهــی	جــز	احــداث	تونــل	انتقــال	آب	از	زاب	بــه	ســمت	
دریاچــه	در	خصــوص	احیــای	دریاچــه	صــورت	نگرفتــه	اســت	
ــی	ورودی	صفــر	شــرایط	را	 ــاالی	آب	دریاچــه	در	پ ــر	ب و	تبخی

مجــدد	بــه	مــرز	بحــران	پیــش	بــرد.
ــروژه	در	مســیر	احیــای	 ــر	و	امیــد	۴۴	پ ــت	تدبی در	زمــان	دول
ــد	بخــش	کوچکــی	از	 ــی	شــده	اســت	هرچن دریاچــه	عملیات
ایــن	طرح	هــا	به	صــورت	مســکن	و	مقطعــی	توانســت	بــه	مــدد	
ــی	نویدبخــش	 بارش	هــای	مناســب	در	برخــی	از	مقاطــع	زمان
ــاهده	 ــل	قابل	مش ــه	در	عم ــا	آنچ ــد	ام ــه	باش ــای	دریاچ احی
ــن	 ــداوم	بحــران	زیســت	محیطی	و	خشــک	شــدن	ای اســت	ت

ــت. ــی	اس ــاالب	بین	الملل ت
بــا	گذشــت	پنــج	ســال	از	آغــاز	بــه	کار	ســتاد	احیــای	
دریاچــه	ارومیــه،	شــواهد	حکایــت	از	حــال	ناخــوش	دریاچــه	
ــط	داده	و	 ــاء	رب ــتاد	احی ــدی	س ــه	ناکارآم ــده	ای	آن	را	ب دارد،	ع
دســتگاه	ها	کمبــود	اعتبــار	را	علــت	آن	می	داننــد	اما	مســئوالن	
ســتاد	احیــاء	نیز	معتقــد	هســتند	اگــر	اعتبــاری	تزریق	نشــود	

ــود. ــدوار	ب ــا	امی ــودن	طرح	ه ــش	ب ــه	نتیجه	بخ ــد	ب نبای
ــوری	و	 ــفر	رئیس	جمه ــی	س ــار	متوال ــه	ب ــرای	س ــد	ب هرچن
هیئــت	دولــت	آبــان	مــاه	ســال	جــاری	بــه	آذربایجــان	غربــی	
بــه	تعویــق	افتــاده	امــا	قــرار	اســت	هفتــه	آتــی	ایــن	ســفر	بــه	
اســتان	انجــام	شــود	امــا	نگاهــی	بــه	برنامه	هــای	ایــن	ســفر	و	
عــدم	بازدیــد	و	برنامــه	مشــخص	در	خصــوص	دریاچــه	ارومیــه	
ــن	زیســت	بوم	را	 ــای	ای ــه	احی ــم	ب ــت	دوازده ــی	دول بی	توجه
ــر	 ــی	ب ــا	مبن ــی	حرف	وحدیث	ه ــا	تمام ــد	ت ــوت	می	بخش ق
نــگاه	ابــزاری	و	انتخاباتــی	از	ســوی	دولــت	بــه	دریاچــه	ارومیــه	

ــد. ــر	باش ــت	نزدیک	ت ــه	واقعی ب
	

ــه  ــای دریاچ ــای احی ــرای طرح ه ــی ب ــال ریال امس
ــت ــه اس ــاص نیافت ــه اختص ارومی

رئیــس	اســتانی	ســتاد	احیــای	دریاچــه	ارومیــه	در	خصــوص	
ــا	 ــتاد	احی ــرد	س ــه	و	عملک ــه	ارومی ــت	دریاچ ــن	وضعی آخری
گفــت:	از	ســال	۹۵	تاکنــون	طرح	هــای	ســتاد	احیــای	دریاچــه	
ارومیــه	به	خصــوص	در	بخــش	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	و	
ــا	 ــاز	ب ــارات	موردنی ــق	اعتب ــدم	تزری ــل	ع ــه	دلی ــرو	ب وزارت	نی

ــت. ــال	اجراس ــدی	در	ح کن
فرهـاد	سـرخوش	بـا	بیـان	اینکـه	هم	اکنـون	وضعیـت	دریاچه	
ارومیـه	به	دلیل	عدم	ورودی	مناسـب	آب،	کاهـش	بارندگی	ها	و	
عدم	تسـریع	در	روند	اجـرای	طرح	های	احیـاء	همچنان	بحرانی	
اسـت	و	بـرای	رسـیدن	به	شـرایط	نرمـال	فاصلـه	زیـادی	داریم	
افزود:	از	سـال	۹۵	تاکنـون	اعتباری	بالغ	بر	۵۰۰	میلیـارد	تومان	
بـرای	اجـرای	طرح	هـای	احیـای	دریاچـه	ارومیه	مصوب	شـده	

ولی	تاکنـون	تخصیص	نیافته	اسـت.
ســرخوش	خاطرنشــان	کــرد:	عــدم	تخصیــص	اعتبــارات	
موردنیــاز	بــا	توجــه	بــه	گذشــت	فصــل	کاری	در	ســال	جــاری	
موجــب	رکــود	طرح	هــا	و	در	نتیجــه	عقــب	افتــادن	از	برنامــه	
ــه	شــده	اســت	 ــای	دریاچــه	ارومی ــرای	احی زمان	بندی	شــده	ب
ــی	 ــدام	قابل	توجه ــوص	اق ــن	خص ــت	در	ای ــون	دول ــه	تاکن ک

ــداده	اســت. انجــام	ن
رئیــس	اســتانی	ســتاد	احیــای	دریاچــه	ارومیــه	بــا	بیــان	اینکه	
از	مبلــغ	۵۰۰	میلیــارد	تومــان	اعتبــار	مصــوب	222	میلیــارد	

و	6۰۰	میلیــون	تومــان	ســهم	آذربایجــان	غربــی	اســت	گفــت:	
تمــام	موافقت	نامه	هــا	بــا	دســتگاه	های	اجرایــی	اســتان	
ــص	 ــا	در	صــورت	تخصی ــا	آماده	شــده	ت ــرای	طرح	ه ــرای	اج ب

ــد	کار	آغــاز	شــود. اعتبــارات	موردنیــاز	رون
	

ــرای  ــی ب ــزار سیاس ــه اب ــل ب ــه تبدی ــه ارومی دریاچ
ــت ــده اس ــده ای ش ع

ســرخوش	بــا	گالیــه	از	اینکــه	بــه	دلیــل	آغــاز	فصــل	بارش	هــا	
ــای	 ــای	ســتاد	احی ــه	طرح	ه ــرای	ادام ــان	مناســب	کاری	ب زم
دریاچــه	ارومیــه	امســال	سپری	شــده	اســت	افــزود:	عمــالً	اگــر	
بودجــه	ای	تــا	پایــان	ســال	نیــز	در	ایــن	زمینــه	تزریــق	شــود	
ــرد،	 ــش	ب ــوان	کاری	از	پی ــده	و	نمی	ت ــل	کاری	سپری	ش فص
امیــد	مــی	رود	دولــت	اعتبــارات	موردنیــاز	دریاچــه	ارومیــه	را	از	

ــع	تخصیــص	دهــد. ســال	آینــده	به	موق
ــد	 ــا	تأکی ــه	ب ــه	ارومی ــای	دریاچ ــتاد	احی ــتانی	س ــس	اس رئی
بــر	اینکــه	عــدم	تزریــق	اعتبــارات	موردنیــاز	طرح	هــای	
ســتاد	احیــا	چندیــن	ســال	احیــای	دریاچــه	ارومیــه	را	عقــب	
می	انــدازد	عنــوان	کــرد:	موضــوع	دریاچــه	ارومیــه	یــک	معضل	
ــا	ســالمت،	معیشــت	و	توســعه	 زیســت	محیطی	اســت	کــه	ب
منطقــه	ارتبــاط	مســتقیمی	دارد	و	هرگونــه	کوتاهــی	در	ایــن	

حــوزه	عواقــب	جبران	ناپذیــری	در	پــی	دارد.
ــک	 ــه	ی ــه	ارومی ــکل	دریاچ ــه	مش ــان	اینک ــا	بی ــرخوش	ب س
معضــل	زیســت	محیطی	اســت	اضافــه	کرد:	متأســفانه	عــده	ای	
ــه	 ــدن	دریاچ ــک	ش ــران	خش ــتان	بح ــی	اس ــور	و	حت در	کش
ارومیــه	را	بــه	ابــزار	سیاســی	بــرای	رســیدن	بــه	مقاصــد	خــود	
تبدیــل	کرده	انــد	و	اقــدام	در	خــوری	بــرای	نجــات	ایــن	تــاالب	

ــد. ــام	نمی	دهن ــی	انج بین	الملل
وی	بــا	اشــاره	بــه	کمک	هــای	دولــت	ژاپــن	و	همچنیــن	
ــن	در	 ــت:	ای ــه	گف ــه	ارومی ــات	دریاچ ــه	نج ــکو	در	زمین یونس
ــردن	 ــی	ک ــا	سیاس ــده	ای	ب ــور	ع ــه	در	کش ــت	ک ــی	اس حال
ــرای	 ــی	ب ــد	راه ــود	س ــه	خ ــه	ارومی ــران	دریاچ ــوع	بح موض
ــرفت	 ــع	پیش ــده	اند	و	مان ــای	احیاش ــد	طرح	ه ــریع	در	رون تس
مناســب	کار	بــرای	نجــات	ایــن	زیســت	بوم	ارزشــمند	هســتند.

	
امســال ۳۳ میلیــون مترمکعــب ورودی آب بــه 

داشــته ایم ارومیــه  دریاچــه 
رئیــس	اســتانی	ســتاد	احیــای	دریاچــه	ارومیــه	بــا	بیــان	اینکه	
حوضــه	آبریــز	دریاچــه	ارومیــه	توســط	21	رودخانــه	دائمــی	و	
ــن	در	 ــرد:	ای ــه	ک ــود	اضاف ــه	می	ش ــه	دوره	ای	تغذی ۳۹	رودخان
حالــی	اســت	کــه	امســال	بــه	دلیــل	بارش	هــای	مناســب	تنهــا	

سکینه اسمی
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۳۳	میلیــون	مترمکعــب	آب	وارد	دریاچــه	ارومیــه	شــده	اســت.
وی	بـا	بیان	اینکـه	دریاچه	ارومیه	یک	حوضه	آبی	بسـته	اسـت	
کـه	آب	آن	از	محـل	بـارش	مسـتقیم	و	روان	آب	ورودی	از	آب	
راهه	هـا	و	رودخانه	هـا	تأمیـن	می	شـود،	تأکیـد	کـرد:	بـا	توجـه	
بـه	ایـن	خشک	سـالی،	اگـر	طرح	هـای	احیـای	دریاچـه	ارومیه	
به	موقـع	اجرا	نمی	شـد،	اکنـون	دریاچـه	ارومیه	وجود	نداشـت.
ســرخوش	بــا	بیــان	اینکــه	مقررشــده	اســت	در	حوضــه	آبریــز	
دریاچــه	ارومیــه	در	1۴	شــهر	ســاالنه	1۰۵	میلیــون	مترمکعب	
پســاب	تصفیه	شــده	بــه	پیکــره	دریاچــه	ارومیــه	ســرازیر	شــود	
افــزود:	امســال	حجــم	فاضــالب	تصفیه	شــده	نیــز	بیــش	از		۴2	
ــن	فاضــالب	تصفیه	شــده	 ــه	ای ــون		مترمکعــب	اســت	ک میلی
به	منظــور	کمــک	بــه	احیــای	دریاچــه	ارومیــه،	پــس	از	تصفیه	

بــه	دریاچــه	ارومیــه	ســرازیر	می	شــود.
رئیس	سـتاد	اسـتانی	سـتاد	احیـای	دریاچـه	ارومیه	ادامـه	داد:	
بـا	بهره	بـرداری	از	سـید	»سـیلوه«	و	دو	تصفیه	خانـه	اسـتان	
شـاهد	ورود	سـاالنه	1۰۵	میلیون	مترمکعب	بـه	دریاچه	ارومیه	
خواهیـم	بود	کـه	به	دلیـل	عـدم	تزریق	به	موقـع	اعتبـارات	این	

طرح	هـا	هنوز	بـه	بهره	بـرداری	نرسـیده	اسـت.
ســرخوش	بــا	ابــراز	گالیــه	از	عملکرد	ضعیــف	دولــت	در	بخش	
ــه	کشــاورزی	و	نیــرو	 ــا	در	دو	وزارت	خان طرح	هــای	ســتاد	احی
افــزود:	کاهــش	مصــرف	آب	در	بخــش	کشــاورزی	بــرای	احیای	
ــن	راســتا	توســعه	 دریاچــه	ارومیــه	ضــروری	اســت	کــه	در	ای
آبیــاری	نویــن	و	تغییر	الگوی	کشــت	محصــوالت	کشــاورزی	از	

ــی	اســت. راهکارهــای	جبــران	کم	آب
ــه	 ــه	ارومی ــطح	آب	دریاچ ــام	س ــار	و	ارق ــن	آم ــه	آخری وی	ب
هــم	اشــاره	کــرد	و	افــزود:	امــروز	ســطح	تــراز	دریاچــه	
ــزار	و	۷22	 ــک	ه ــعت	آن	ی ــانتیمتر،	وس ــه	12۷۰.2۷	س ارومی
کیلومترمربــع	و	حجــم	آب	آن	یــک	میلیــارد	مترمکعب	اســت	
کــه	بــه	مــدد	بارش	هــای	مناســب	نســبت	بــه	ســال	گذشــته	
ــا	 ــا	ب ــراز	نشــان	می	دهــد	ام افزایــش	۸	درصــدی	در	ســطح	ت

ــم. ــادی	داری ــی	زی ــه	خیل ــک	فاصل ــراز	اکولوژی ت

	
ــه  ــه ارومی ــای دریاچ ــش احی ــت در بخ ــه دول کارنام

ــت ــول نیس قابل قب
نماینــده	مــردم	ارومیــه	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	نیــز	در	
خصــوص	آخریــن	وضعیــت	دریاچــه	ارومیــه	و	اقدامــات	دولت	
ــد	ســال	های	 ــه	در	حــال	حاضــر	همانن گفــت:	دریاچــه	ارومی
گذشــته	از	اوضــاع	خوبــی	برخــوردار	نیســت	و	بحــران	
ــه	را	 ــت	منطق ــالمت	و	معیش ــان	س ــت	محیطی	همچن زیس

تهدیــد	می	کنــد.
هـادی	بهادری	با	بیـان	اینکه	دولـت	یازدهم	در	ابتـدای	فعالیت	
خـود	با	تزریـق	اعتبارات	و	توجـه	ویژه	اقدامات	خوبـی	در	زمینه	
نجـات	دریاچه	ارومیـه	انجام	داد	افـزود:	اقدامـات	تا	حدی	مثمر	
ثمـر	بود	کـه	دریاچـه	ارومیـه	بـه	مرحله	تثبیت	رسـید	امـا	در	

مرحلـه	احیا	موفق	عمل	نشـده	اسـت.
ــا	بیــان	اینکــه	طرح	هــای	خوبــی	به	خصــوص	در	بخــش	 وی	ب
ــرو	 ــاورزی	و	وزارت	نی ــاد	کش ــار	وزارت	جه ــاری	تحت	فش آبی
در	قالــب	ســتاد	احیــای	دریاچــه	ارومیــه	تعریــف	شــد	عنــوان	
ــی	 ــرفت	فیزیک ــا	از	پیش ــر	طرح	ه ــال	حاض ــا	در	ح ــرد:	ام ک

خوبــی	برخــوردار	نیســتند.
ــت	 ــت	دول ــات	مثب ــی	از	اقدام ــه	یک ــان	اینک ــا	بی ــادری	ب به
اجــرای	طــرح	انتقــال	آب	از	»زاب«	بــه	دریاچــه	ارومیــه	اســت	
افــزود:	تونــل	انتقــال	آب	دریاچــه	ارومیــه	۳6	کیلومتــر	اســت	
کــه	آب	رودخانــه	زاب	را	از	ســد	»کانــی	ســیب«	بــه	رودخانــه	
ــه	 ــه	ب ــن	رودخان ــق	ای ــده	و	از	طری ــری	نق ــدار	در	۷	کیلومت گ

ــد. ــال	می	ده ــه	انتق ــه	ارومی دریاچ
	

را  احیــا  ســتاد  طرح هــای  اعتبــارات  دولــت 
تخصیــص دهــد

وی	خاطرنشــان	کــرد:	ایــن	طــرح	در	حــال	حاضــر	بــا	تزریــق	
اعتبــارات	ویــژه	از	صنــدوق	توســعه	ملی	بــا	پیشــرفت	فیزیکی	
ــی	از	آب	 ــام	آن	بخش ــا	اتم ــه	ب ــت	ک ــال	اجراس ــی	در	ح خوب

ــن	می	شــود. ــه	تأمی ــاز	دریاچــه	ارومی موردنی
نماینـده	مردم	ارومیه	در	مجلس	شـورای	اسـالمی	با	بیان	اینکه	
عملکـرد	و	کارنامـه	دولـت	در	بخـش	طرح	هـای	کشـاورزی	و	
وزارت	نیـرو	در	بخـش	دریاچـه	ارومیه	قابل	قبول	نیسـت	افزود:	
در	حـال	حاضر	احیای	دریاچـه	ارومیه	مهم	تریـن	مطالبه	مردم	

از	دولـت	به	خصـوص	در	سـفر	آتـی	رئیس	جمهوری	اسـت.
ــاری	 ــح	آبی ــرای	صحی ــه	اج ــه	ب ــرورت	توج ــر	ض ــادری	ب به
ــت	توجــه	 ــوان	کــرد:	دول ــد	و	عن ــه	تأکی تحت	فشــار	در	منطق
ویــژه	ای	بــه	تزریــق	اعتبــارات	موردنیــاز	در	حــوزه	کشــاورزی	
کــه	مهم	تریــن	نقــش	در	صرفه	جویــی	مصــرف	منابــع	آبــی	و	
نیــز	یکــی	از	عوامــل	اصلــی	بــه	وجــود	آمــدن	بحــران	دریاچــه	

ارومیــه	اســت	داشــته	باشــد.
وی	بــا	گالیــه	از	عــدم	تخصیــص	اعتبــارات	موردنیــاز	توســط	
دولــت	بــرای	اجــرای	طرح	هــای	ســتاد	احیــای	دریاچــه	
ــزی	 ــاری	برنامه	ری ــال	ج ــن	س ــد	از	همی ــت:	بای ــه	گف ارومی
مشــخصی	بــرای	تســریع	و	اجــرای	طرح	هــای	احیــای	دریاچه	

ــرد. ــه	صــورت	گی ارومی

سخن آخر...
هرچنـد	بـر	اسـاس	بررسـی	های	کارشناسـی	صـورت	گرفتـه،	
سدسـازی،	سـاخت	و	اتمام	میان	گذر	شـهید	کالنتری،	مصرف	
بی	رویـه	آب	در	بخش	کشـاورزی،	اسـتفاده	بیش	ازحـد	آب	های	
زیرزمینـی،	چاه	هـای	غیرمجـاز	بـه	همـراه	توسـعه	غیراصولی	
زمین	هـای	کشـاورزی	از	دالیـل	بـروز	بحـران	خشک	سـالی	
دریاچـه	ارومیه	اسـت	اما	کاهش	میـزان	بارش	ها	بـه	همراه	عدم	
تزریـق	اعتبـارات	موردنیاز	بـرای	اجـرا	و	اتمام	طرح	های	سـتاد	

احیـا	سـهم	زیـادی	در	این	میان	داشـته	اسـت.
ــی	از	 ــی	اســت	امســال	ریال ــا	جای ــه	ت ــق	حادث ــفانه	عم متأس
ــه	 ــای	دریاچ ــای	احی ــرای	طرح	ه ــرای	اج ــت	ب ــوی	دول س
ــن	 ــر	وســعت	ای ــرروز	ب ــه	اســت	و	ه ــص	نیافت ــه	تخصی ارومی

فاجعــه	زیســت	محیطی	افــزوده	می	شــود.
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 بــه گفتــه کارشناســان و شــاهدان عینــی 
ــاه  ــتگاه روب ــا زیس ــه« تنه ــت »اینچ دش
ــت  ــن نیس ــر ام ــران دیگ ــی در ای ترکمن
و در ســایه بی توجهی هــا ُکرســاک  بــه 
ــه  ــرای همیش ــا ب ــی رود ت ــرگ م داالن م

ــد. ــی بمان ــی از آن  باق نام

بــه	گفتــه	شــاهدان	عینــی	در	ســال	۹۵	از	1۴	النــه	
کرســاک	های	ایــران	در	دشــت	اینچــه	فقــط	چهــار	النــه	فعــال	

ــید. ــر	رس ــه	صف ــدد	ب ــن	ع ــته	ای ــال	گذش ــود	و	س ب
ــاه	ترکمنــی	در	 ــود	کــه	دیگــر	اثــری	از	روب حــدود	6۰	ســال	ب
ــن	 ــرده	از	ای ــه	ُم ــک	الش ــدن	ی ــدا	ش ــا	پی ــا	ب ــود	ام ــران	نب ای
حیــوان،	کرســاک		در	لیســت	جانــوران	در	معــرض	انقــراض	در	

ــرار	گرفــت. ــران	ق ای
روبــاه	ترکمنــی	کــه	بــه	آن	روبــاه	َســرُدم	ســیاه	و	یــا	ُکرســاک	
می	گوینــد	نوعــی	روبــاه	اســت	کــه	در	نواحــی	بیابانــی	و	نیمــه	
بیابانــی	آســیای	میانــه	زندگــی	می	کنــد	و	دشــت	گــرگان	در	

ایــران	تنهــا	زیســتگاه	ایــن	حیــوان	خجالتــی	اســت.
مســئوالن	حــوزه	محیــط	زیســت	گلســتان	می	گوینــد	پــس	
ــی	 ــاه	ترکمن ــه	روب ــرن	در	منطق ــم	ق ــش	از	نی ــه	بی از	آن	ک
دیــده	نشــده،	پیــدا	کــردن	چنــد	النــه	از	ایــن	حیــوان	باعــث	
خوشــحالی	و	امیــد	بــرای	حفــظ	نســل	ایــن	گونه	شــده	اســت.

روباه ترکمنی گونه ای نادر در ایران
ــت	 ــش	اداره	کل	حفاظ ــات	وح ــر	حی ــارت	ب ــس	اداره	نظ رئی
محیــط	زیســت	گلســتان	اظهــار	کــرد:	شــرایط	روبــاه	ترکمنی	
ــادر	در	 ــه	ای	ن ــه	عنــوان	گون در	کشــور	آنقــدر	بــد	شــده	کــه	ب
ایــران	مطــرح	اســت	و	دیــدن	چنــد	النــه	از	ایــن	جانــور	باعــث	

خوشــحالی	اســت.
ــه	الی	 ــه	کرســاک	ها	الب ــه	این	ک ــا	اشــاره	ب محمــود	شــکیبا	ب
تپــه	ماهورهــا	النــه	می	ســازند،	افــزود:	مــا	تمــام	زیســتگاه	های	
ــداری،	کارگاه	 ــاورزی،	دام ــن	کش ــه	زمی ــی	را	ب ــاه	ترکمن روب
تولیــدی	و	یــا	کارخانــه	تبدیــل	کرده	ایــم	و	ایــن	حیــوان	جایی	

بــرای	زیســت	ندارنــد.
ــی	 ــاه	ترکمن ــود	روب ــر	وج ــال	های	اخی ــه	داد:	در	س وی	ادام
ُمــرده	در	منطقــه	گــزارش	شــده	اســت	کــه	علــت	اصلــی	آن	
اســتفاده	از	طعمــه	مســموم	بــوده	اســت؛	همچنین	ســگ	های	
گلّــه	دشــمن	اصلــی	روباه	هــا	هســتند	و	کرســاک	هــا	را	

ــدارد. ــت	ن ــه	امنی ــه	در	منطق ــن	گون ــند	و	ای می	ُکش
ــرای	ادامــه	حیــات	نیــاز	دارد	 ــاه	ترکمنــی	ب بــه	گفتــه	وی	روب
ــای	انســانی	 ــا	فعالیت	ه ــد	ام ــت	کن در	ســطح	وســیعی	حرک
از	جملــه	کشــاورزی،	چــرای	گوســفندان	و	َسم	پاشــی	ها	
ــا	ملخ	هــای	مراکشــی	محــدوده	زندگــی	ایــن	 ــرای	مقابلــه	ب ب
ــی	 ــذای	اصل ــه	غ ــرات	را	ک ــدگان	و	حش ــداد	جون ــور	و	تع جان

ــت. ــرده	اس ــدود	ک ــت	را	مح کرساک	هاس
ــت	 ــش	اداره	کل	حفاظ ــات	وح ــر	حی ــارت	ب ــس	اداره	نظ رئی
ــراوه	 ــا	م ــه	کــرد:	گمیشــان	ت محیــط	زیســت	گلســتان	اضاف
تپــه	تنهــا	زیســتگاه	ایــن	حیــوان	در	ایــران	اســت	و	نمی	توانیم	
یــک	منطقــه	را	حفاظــت	شــده	اعــالم	کــرده	و	تعــدادی	از	این	
روباه	هــا	را	حفــظ	کنیــم	؛	بایــد	تــالش	کنیــم	از	راه	آمــوزش	به	
مــردم	و	توضیــح	دادن	درجــه	اهمیــت	حضــور	ایــن	جانــور،	از	

روبــاه	ترکمنــی	حفاظــت	کنیــم.

تاکید بر معرفی نقش اکولوژیکی روباه ترکمنی
ــط	زیســت	 ــبق	محی ــران	اس ــی	از	مدی ــکیبا،	یک برخــالف	ش

ــی	 ــاک	های	باق ــظ	کرس ــرای	حف ــت	ب ــد	اس ــتان	معتق گلس
ــن	 ــی	ای ــل	زندگ ــه	مح ــز	این	ک ــم	ج ــاره	ای	نداری ــده	چ مان
تعــداد	محــدود	روبــاه	ترکمنــی	باقــی	مانــده	را	حفاظــت	شــده	

ــم. ــالم	کنی اع
رمضانعلــی	قائمــی	اظهــار	کــرد:	ایــن	گونــه	)روبــاه	ترکمنــی(	
در	بــاالی	هــرم	غذایــی	قــرار	دارد	و	نقــش	و	اهمیــت	آن	بــرای	
حفــظ	اکوسیســتم	کشــور	و	حفاظــت	از	ســایر	گونه	هــا	حائــز	

اهمیــت	اســت.
ــداد	 ــن	تع ــی	ای ــد	محــل	زندگ ــه	بای ــر	این	ک ــد	ب ــا	تاکی وی	ب
روبــاه	ترکمنــی	باقــی	مانــده	در	دشــت	گــرگان	)تنهــا	محــل	
ــالم	شــود،	 ــران(	حفاظــت	شــده	اع ــه	در	ای ــن	گون ــی	ای زندگ
متذکــر	شــد:	نــه	تنهــا	محــل	زیســت	کرســاک	ها	بایــد	منطقه	
حفاظــت	شــده	اعالم	شــود	بلکــه	بایــد	نقــش	اکولوژیکــی	این	

گونــه	بیشــتر	معرفــی	شــود.
ایــن	فعــال	محیــط	زیســت	ادامــه	داد:	روبــاه	ترکمنــی	گونــه	
حائــز	اهمیتــی	بــرای	کشــور	اســت	و	در	عیــن	آســیب	پذیــر	
ــه	در	 ــن	گون ــرار	دارد؛	ای ــراض	ق ــر	انق ــرض	خط ــودن	در	مع ب
ــر	 ــد	و	اگ ــک	اســتان	کشــور	زندگــی	می	کن ــک	گوشــه	از	ی ی
ــتگاه	های	 ــایر	دس ــت	و	س ــط	زیس ــوی	محی ــی	از	س بی	مباالت
ــی	 ــمار	باق ــداد	انگشــت	ش ــن	تع ــود	همی ــام	ش مســئول	انج

ــد. ــم	دی ــد	نخواهی ــال	های	بع ــه	را	در	س ــن	گون ــده	از	ای مان

آخرین تالش ها برای حفظ روباه ترکمنی
ــی	 ــت	بی	مباالت ــط	زیس ــوت	محی ــن	پیشکس ــه	ای در	حالی	ک
ــال	 ــک	فع ــا	ی ــد	ام ــز	نمی	دان ــه	را	جای ــن	گون ــوص	ای درخص
ــا	 ــته	از	تنه ــر	توانس ــال	های	اخی ــه	در	س ــت	ک ــط	زیس محی
بازمانــدگان	روبــاه	ترکمنــی	در	ایــران	عکس	و	فیلــم	تهیه	کند	
از	بی	مهــری	و	نبــود	حمایت	هــا	از	ایــن	گونــه	در	کشــور	گالیــه	
دارد	و	معتقــد	اســت	اگــر		خانــم	»لنــی	هــارت«	فعــال	محیــط	
زیســتی	کشــور	هلنــد	کــه	مرکــز	تحقیقاتــی-	درمانــی	ُفــک	
ــرد	 ــت		نمی	ک ــرده	اســت،	حمای ــال	ک خــزر	را	در	آشــوراده	فع

دیگــر	از	ایــن	گونــه	در	دشــت	اینچــه	هــم	اثــری	نبــود.
ســیاوش	روشــنیان	اظهــار	کرد:	نخســتین	بــار	ســال	1۳۸۹	در	
گشــت	زنــی	در	منطقــه	اینچــه	بــا	یــک	الشــه	روبــاه	ترکمنی	
مواجــه	شــدم	و	مســتندات	و	عکس	هــا	را	بــرای	ســازمان	
حفاظــت	محیــط	زیســت	ارســال	کــردم	در	شــرایطی	کــه	در	

6۰	ســال	گذشــته	هیــچ	کرســاکی	در	ایــران	مشــاهده	نشــده	
ــود. ب

ایــن	عــکاس	و	تیمــاردار	حیــات	وحــش	اضافــه	کــرد:	مجــدد	
درگشــت	زنی	ســال	1۳۹1	هنگامــی	کــه	اوج	سمپاشــی	بــرای	
ــک	 ــه	ی ــا	الش ــود	ب ــه	ب ــی	در	منطق ــخ	مراکش ــا	مل ــارزه	ب مب
ــر	اثــر	مســمومیت	تلــف	شــده	 ــاه	ترکمنــی	کــه	ب جفــت	روب
بودنــد	روبــرو	شــدم	و	بازهــم	موضــوع	را	بــه	ســازمان	حفاظــت	

محیــط	زیســت	گــزارش	کــردم.
وی	بــا	اشــاره	بــه	این	کــه	هفــت	ســال	بــرای	تحقیق،	عکاســی	
ــت	 ــه	وق ــه	اینچ ــی	در	منطق ــاه	ترکمن ــل	روب ــاء	نس و	احی
گذاشــتم،	تصریــح	کــرد:	از	ســال	۹۳	بــا	حمایــت	خانــم	لنــی	
ــال	1۳۹۵	 ــت	در	س ــت	و	در	نهای ــه	یاف ــا	ادام ــارت	پایش	ه ه
موفــق	شــدم	1۴	النــه	روبــاه	ترکمنــی	را	مشــاهده	کنــم	کــه	

ــود. ــه	فعــال	ب چهــار	الن
ــا	یــادآوری	این	کــه	در	همــان	ســال	فیلمبــرداری	 روشــنیان	ب
ــاید	کار	 ــه	داد:	ش ــد،	ادام ــام	ش ــه	انج ــن	گون ــی	از	ای و	عکاس
غیرکارشناســی	بــود	امــا	بــا	حمایت	هــای	خانــم	لنــی	هــارت	
بــه	توله	هــا	و	مــادر	غذارســانی	کــرده	و	بــا	کمــک	اهالــی	بومی	
و	چوپانــان	مانــع	آســیب	رســاندن	ســگ	های	گلــه	بــه	چهــار	

جفــت	روبــاه	ترکمنــی	در	منطقــه	شــدم.
وی	گفــت:	آن	ســال	ســه	النــه	روبــاه	ترکمنــی	دوقلــو	و	یــک	
النــه	چهارقلــو	داشــتند	و	فقــط	یکــی	از	توله	هــا	بــر	اثــر	ســیل	

و	بارندگــی	تلــف	شــد	و	۹	تولــه	در	طبیعــت	رهــا	شــدند.
ایــن	فعــال	حــوزه	محیــط	زیســت	بیــان	کــرد:	ســال	گذشــته	
از	گمیشــان	تــا	مــراوه	تپــه	پایــش	انجــام	شــد	امــا	هــچ	اثــری	
ــده	نشــد	و	اگــر	از	اینچــه	)تنهــا	 ــه	فعــال	در	منطقــه	دی از	الن
زیســتگاه	ایــن	حیــوان(	غفلــت	کنیــم	و	ایــن	گونــه	حمایــت	
نشــود	نمی	تــوان	امیــد	داشــت	دیگــر	در	ایــران	روبــاه	ترکمنی	

وجــود	داشــته	باشــد.
ــون	فقــط	دشــت	اینچــه	 ــاه	ترکمنــی	هــم	اکن زیســتگاه	روب
اســت	کــه	بــا	ادامــه	فعالیــت	کارخانه	هــای	صنعتــی	فعــال	در	
آن	و	غفلــت	جهــاد	کشــاورزی	در	ادامــه	سمپاشــی	بــه	جــای	
مبــارزه	بیولوژیــک	بــا	ملــخ	مراکشــی	و	چــرای	دام	و	همچنین	
ــن	 ــط	زیســت	دور	از	ذه ــازمان	حفاظــت	محی ــی	س بی	توجه
نیســت	کــه	روبــاه	ترکمنــی	بــه	جــای	قــرار	گرفتن	در	لیســت	

ــدد. ــا	بپیون ــه	خاطره	ه ــراض	ب ــرض	انق ــای	در	مع گونه	ه

با فعال نبودن النه های دشت گرگان
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ــه	ساخت	وســاز	و	درآمدهــای	هنگفــت	ایــن	 میــل	و	شــوق	ب
ــاورزی	را	 ــای	کش ــا	عط ــته	ت ــر	آن	داش ــیاری	را	ب بخــش	بس
ــای	 ــه	درآمده ــی	را	ب ــودهای	آن ــند	و	س ــش	ببخش ــه	لقای ب
ــد. ــح	دهن ــاورزی	ترجی ــای	کش ــا	آب	باریکه	ه ــی	ی تدریج

ــطح	 ــدن	س ــر	مان ــاهد	بای ــدران	ش ــار	مازن ــه	و	کن در	گوش
قابل	توجهــی	از	مــزارع،	گندمزارهــا	و	شــالیزارها	و	یــا	باغــات	
ــن	حــال	وروز	 ــه	ای ــا	را	ب ــروش،	آن	ه هســتیم	کــه	ســودای	ف
ــوت	الیمــوت	ســبز	 ــروز	ق ــه	دی ــی	ک ــه	اســت،	مزارع انداخت

می	کردنــد،	امــروز	در	آن	ویــال	ســبز	می	شــود.
شهرســتان	های	غــرب	مازنــدران	بــه	دلیــل	موقعیــت	طبیعی	
و	بــاال	بــودن	قیمــت	زمیــن	بیشــتر	از	دیگــر	نواحــی	مازندران	
بــا	رشــد	قــارچ	گونــه	ویالهــا	و	ساخت	وســاز	در	مــزارع	مواجه	
بــوده	اســت	و	نتایــج	مطالعــه	نشــان	می	دهــد	کــه	بیشــترین	
میــزان	تمایــل	به	منظــور	تغییــر	کاربــری	مربــوط	بــه	
ســاخت	مســکن	بــوده	اســت	کــه	بــه	علــت	نیــاز	بــه	مســکن	
ــی	آن	 ــر	و	در	پ ــال	های	اخی ــن	در	س ــت	زمی ــش	قیم و	افزای
تغییــر	کاربــری	توســط	کشــاورزان	بــرای	رســیدن	بــه	ســطح	

درآمــدی	مطلــوب	اســت.
	همچنیــن	افزایــش	در	متغیرهــای	ســن،	داشــتن	شــغل	غیر	
کشــاورزی،	هزینــه	کل	تولیــدات	زراعــی-	باغــی	و	خســارات	
واردشــده،	باعــث	افزایــش	تغییــر	کاربــری	و	نیــز	افزایــش	در	
ــا	 ــزان	اجاره	به متغیرهــای	کشــاورزی،	مســاحت	اراضــی،	می
و	درآمــد	کشــاورزی،	باعــث	کاهــش	تغییــر	کاربــری	اراضــی	

خواهــد	شــد.
در	ایــن	راســتا	اجــرای	سیاســت	هایی	نظیــر	کاهــش	
هزینــه	نهاده	هــای	کشــاورزی،	تنظیــم	قیمــت	برنــج	در	

بــازار	بــا	در	نظــر	گرفتــن	نــرخ	تــورم،	توزیــع	عادالنــه	ثــروت	
و	اعطــای	تســهیالت	مالــی	کم	بهــره	و	بلندمــدت	بــه	
کشــاورزان	کم	درآمــد	و	نیــز	برنامه	ریزی	هایــی	در	جهــت	

اراضــی	توصیــه	می	شــود. یکپارچه	ســازی	

دامنه گسترده تغییر کاربری اراضی
هرســاله	مســاحت	قابل	مالحظــه	ای	از	اراضــی	زراعــی	و	باغــی	
ــاز	 ــای	غیرمج ــر	کاربری	ه ــد	تغیی ــرض	تهدی ــتان	در	مع اس
نظیــر	احــداث	ســاختمان	های	مســکونی،	تجــاری	و	ویالهــای	
تفریحــی	قــرار	دارنــد	کــه	پیشــگیری	و	برخــورد	بــا	ایــن	امور	
چنــدان	موردتوجــه	قــرار	نگرفتــه	اســت.	ســؤال	مهــم	اینکــه	
تغییــر	کاربــری	و	ساخت	وســاز	بی	رویــه	و	قــارچ	گونــه	
ــی	 یک	شــبه	انجــام	نمی	شــود	پــس	چــرا	دســتگاه	های	متول
ــی	 ــد	و	متول ــه	نمی	کنن ــدام	مقابل ــن	اق ــا	ای ــر	ب ــدو	ام در	ب

اصلــی	پیشــگیری	از	ایــن	اقــدام	کیســت؟
بــرای	یافتــن	پاســخ	ایــن	ســؤال	بــه	ســراغ	بهــرام	درخشــان	
ــدران	 ــاورزی	مازن ــاد	کش ــازمان	جه ــی	س ــور	اراض ــر	ام مدی
ــد	تدریجــی	 ــی	از	رون ــارات	قابل	تأمل ــه	وی	در	اظه ــم	ک رفتی
و	ترفندهــای	افــراد	بــرای	تغییــر	غیرمجــاز		کاربــری	اراضــی	

ســخن	گفــت.
ــترده	ای	دارد	و	از	 ــه	گس ــری	دامن ــر	کارب ــد:	تغیی وی	می	گوی
ــاز	 ــه	و	غیرمج ــارچ	گون ــازهای	ق ــا	ساخت	وس ــزی	ت خاک	ری

ــود. ــامل	می	ش را	ش
ــف	 ــق	مختل ــری	در	مناط ــر	کارب ــد	تغیی ــه	داد:		رون وی	ادام
اســتان	متفــاوت	اســت،	در	نواحــی	شــرقی	بیشــتر	بــه	
برداشــت	خــاک	یــا	فنــس	کشــی	و	دیوارکشــی	محدودشــده	

ــای	 ــا،	تفکیک	ه ــاخت	ویاله ــامل	س ــی	ش ــی	غرب و	در	نواح
غیرمجــاز	و	ایجــاد	شــهرک	های	رفاهــی	و	تفریحــی	غیرمجــاز	

می	شــود.
درخشــان	بــا	اظهــار	اینکــه	رونــد	تغییــر	کاربــری	غیرمجــاز	
معمــوالً	گام	بــه	گام	و	تدریجــی	اســت	افــزود:	در	واقــع	تغییــر	
ــی	اســت	به	عنــوان	 ــری	ناشــی	از	برخــی	خألهــای	قانون کارب
ــن	 ــا	ای ــزد	ب ــر	ی ــر	نظی ــتان	های	دیگ ــردی	از	اس ــه	ف نمون
ــه	 ــدام	ب ــوان	کــه	عاشــق	کشــاورزی	و	زراعــت	هســتم	اق عن
خریــد	زمیــن	کشــاورزی	می	کنــد	و	ازآنجاکــه	خریدوفــروش	
ــت	 ــوع	نیس ــی	ممن ــاورزی	و	زراع ــی	کش ــا	اراض ــزارع	ی م
ــرای	 ــن	گام	ب ــن	اولی ــت،	بنابرای ــوی	آن	را	گرف ــوان	جل نمی	ت

ــود. ــته	می	ش ــری	برداش ــر	کارب تغیی

ــه  ــاز در معامل ــاز و غیرمج ــای مج ــش بنگاه ه نق
ــاورزی  ــی کش اراض

ــدران	 ــاورزی	مازن ــاد	کش ــازمان	جه ــی	س ــور	اراض ــر	ام مدی
ــن	و	 ــی	زمی ــاز	را	در	معرف ــاز	و	غیرمج ــای	مج ــش	بنگاه	ه نق
ــر	 ــت	در	گام	اول	تغیی ــاورزی	و	درنهای ــی	کش ــه	اراض معامل
کاربــری	مؤثــر	دانســت	و	ادامــه	داد:	ازآنجاکــه	عمــوم	اراضــی	
ــی	 ــرد	غیربوم ــان	ف ــتند	هم ــند	هس ــدون	س ــاورزی	ب کش
ــظ	 ــه	حف ــه	بهان ــدی	ب ــاورزی	در	گام	بع ــی	عاشــق	کش مدع
زمیــن	اقــدام	بــه	فنــس	کشــی	و	دیوارکشــی	زمیــن	
ــری	 ــر	کارب ــرای	تغیی ــر	ب ــد	و	گام	دیگ خریداری	شــده	می	کن

برداشــته	می	شــود.
وی	اظهــار	داشــت:	همــان	زمیــن	کشــاورزی	خریداری	شــده	
ســال	بعــد	از	خریــد	بایــر	می	مانــد	و	ازآنجایی	کــه	اگــر	زمیــن	

فاصله ای کوتاه از مزرعه تا ویال

چرخه ناکارآمد مقابله با زمین خواری/ 
جای پای مزارع ویال سبز می شود

ــاز  ــری غیرمج ــر کارب ــازی و تغیی ویالس
دشــت ها و مــزارع ســبز مازنــدران را 
نشــانه رفتــه و هــر روز از ســطح اراضــی 
می شــود؛  کاســته  کشــاورزی  قطــب 
ــه  ــد چرخ ــان می ده ــه نش ــی ک موضوع
ــت. ــد اس ــان ناکارآم ــا متخلف ــورد ب برخ

جامعــه ایـــران

علیرضا نوری 
کجوریان
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پنــج	ســال	مــداوم	بایــر	مانــد	مشــمول	اراضــی	بایــر	و	تصرف	
ــعی	 ــد	س ــک	جدی ــدار	و	مال ــود،	خری ــت	می	ش ــوی	دول از	س
ــد	و	 ــال	کن ــا	کاشــت	نه ــی	ی ــه	کن ــه	چال ــد	شــروع	ب می	کن
ســپس	جــاده	کشــی	می	کنــد	و	در	نهایــت	تفکیــک،	بنابراین	

ــد. ــی	می	کن ــری	را	ط ــر	کارب ــای	تغیی ــج	گام	ه به	تدری
درخشــان	بــا	تأکید	بــر	اینکــه	طبــق	قانــون،	تغییــر	غیرمجاز	
ــورد	 ــه	برخ ــف	ب ــا	مکل ــود	و	م ــی	می	ش ــرم	تلق ــری	ج کارب
هســتیم	عنــوان	می	کنــد:	هرکســی	پشــت	پــرده	ایــن	قضیــه	
وجــود	دارد	خائــن	به	تمام	معنــا	اســت	چراکــه	باعــث	از	بیــن	

ــود. ــور	می	ش ــرمایه	های	کش ــن	س رفت
ــدران	 ــاورزی	مازن ــاد	کش ــازمان	جه ــی	س ــور	اراض ــر	ام مدی
ــم	شــهرها	 ــن	اراضــی	اســتان	در	حری ــا	بیــان	اینکــه	بهتری ب
واقــع	شــده	اســت،	رونــد	تبدیــل	روســتاها	بــه	شــهر	و	ایجــاد	
شــهرهایی	ماننــد	هــوالر،	ارطــه	و	یــا	شهرســتان	های	جدیــد	
نظیــر	ســیمرغ	را	ســبب	از	دســت	دادن	ســطحی	وســیعی	از	

ــه	شــهر	شــدن	دانســت. ــا	بهان اراضــی	کشــاورزی	ب
وی	گفــت:	همچنیــن	شــاهد	آن	هســتیم	کــه	بیش	از	ســرانه	
ــرار	داده	 ــی	ق ــادی	اراض ــای	ه ــل	طرح	ه ــاز	در	داخ موردنی
ــزارع	و	 ــل	م ــاز	تبدی ــز	زمینه	س ــئله	نی ــن	مس ــود	و	ای می	ش

ــه	مســکن	و	ویــال	اســت. اراضــی	ب

جرائم موجود بازدارنده نیست
ــاز	 ــترین	دوره	ساخت	وس ــه	بیش ــوان	اینک ــا	عن ــان	ب درخش
تــا	۸۵	 بــه	ســال	های	۷۴	 تغییــر	غیرمجــاز	کاربــری	
برمی	گــردد،	جرائــم	و	برخوردهــای	موجــود	را	غیــر	بازدارنــده	
برشــمرد	و	گفــت:	قانون	گــذار	قبــاًل	فقــط	اقــدام	بــه	جریمــه	
ــورت	 ــف	ص ــا	تخل ــب	ب ــا	متناس ــن	جریمه	ه ــرد	و	ای می	ک

ــوده	اســت. ــده	نب ــود	و	بازدارن ــه	نب گرفت
توســط	 ساخت	وســازها	 بیشــتر	 اینکــه	 بیــان	 بــا	 وی	
ــه	 ــا	انجــام	شــده	اســت	ادام ــژه	تهرانی	ه ــا	و	به	وی غیربومی	ه
ــا	 ــه	جریمه	ه ــد	ک ــه	ش ــذار	متوج ــال	۸۵	قانون	گ داد:	از	س
بازدارنــده	ساخت	وســازهای	غیرمجــاز	نیســت	ازایــن	رو	
ــا	شــدت	بیشــتر	در	دســتور	کار	 قلع	وقمــع	ساخت	وســازها	ب
قــرار	گرفــت	و	ایــن	مســئله	تــا	حــدی	جلــوی	رشــد	شــتابان	

ــت. ــری	را	گرف ــر	کارب تغیی
مدیــر	امــور	اراضــی	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	مازنــدران	بــه	
ــاز	 ــازهای	غیرمج ــا	ساخت	وس ــه	ب ــرای	مقابل ــی	ب ــأل	قانون خ
اشــاره	و	اضافــه	کــرد:	ازآنجایی	کــه	مــا	ضابــط	قــوه	قضاییــه	
نیســتیم	و	در	حــد	اخطــار	عمــل	می	کنیــم،	از	زمــان	اخطــار	
تــا	صــدور	حکــم	قلع	وقمــع	زمان	بــر	اســت	و	ایــن	مســئله	از	

ــی	رود. ــه	شــمار	م ــا	ب چالش	ه
ــن	زمین	هــا	و	دشــت	های	 ــا	اظهــار	اینکــه	بهتری درخشــان	ب
ســبز	را	بــر	اثــر	ساخت	وســازهای	غیرمجــاز	و	تغییــر	کاربــری	
ــت	هایی	 ــد	گش ــه	بع ــال	۹2	ب ــزود:	از	س ــت	داده	ایم	اف ازدس
بــرای	شناســایی	تخلفــات	غیرمجــاز	راه	انــدازی	کردیــم	و	این	

مســئله	نیــز	در	رونــد	پیشــگیری	تأثیرگــذار	بــوده	اســت.

ضعف در اجرای قوانین
بــه	تأکیــد	صاحب	نظــران،	چرخــه	مقابلــه	بــا	تغییــر	غیرمجاز	
کاربــری	اراضــی	بــه	دلیــل	ضعــف	در	اجــرای	قوانیــن،	نبــود	
متولــی	مشــخص	و	کمبــود	امکانــات	عقیــم	و	ناکارآمــد	مانده	
اســت	و	مراکــز	اولیــه	برخــورد	بــا	تغییــر	کاربــری	کشــاورزی،	
مراکــز	جهــاد	کشــاورزی	در	دهستان	هاســت	کــه	متأســفانه	
در	ســال	های	گذشــته	توجــه	چندانــی	بــه	آن	نشــده	اســت.

مســئول	امــور	اراضــی	جهــاد	کشــاورزی	شهرســتان	
ــای	دیوارکشــی	 ــاً	زمین	ه ــه	عموم ــان	اینک ــا	بی ــوادکوه،	ب س
ــده	 ــل	عم ــود،	دلی ــتفاده	می	ش ــاورزی	اس ــرای	کش ــده،	ب ش
دیوارکشــی	را	محافظــت	از	کشــت	دانســت	و	افــزود:	منطقــه	
دامــی	و	جنگلــی	بــوده	و	روســتائیان	بــرای	حفاظــت	از	
کشــت	خــود	در	برابــر	حیوانــات	اهلــی	و	وحشــی	اقــدام	بــه	

می	کننــد. دیوارکشــی	
علــی	ناصــری	بــا	اذعــان	بــه	وجــود	تغییــر	کاربــری	و	
ساخت	وســاز	غیرمجــاز	در	شهرســتان	ســوادکوه،	خاطرنشــان	
کــرد:	امــا	بیشــتر	تغییــر	کاربری	هــا	مربــوط	بــه	پالک	بنــدی	

ــت. ــی	اس و	دیوارکش
وی	بــا	بیــان	اینکــه	فنس	کشــی	و	دیوارکشــی	اراضــی	
غیربافــت،	غدغــن	اســت،	ادامــه	داد:	ایــن	امــور	نیازمنــد	اخــذ	
ــه	 ــا	ایــن	مراحــل	ب ــی	اســت	ام مجــوز	و	ســیر	مراحــل	قانون
دالیــل	گوناگــون	ازجملــه	ناآگاهــی	افــراد	انجــام	نمی	شــود	و	

ــد. ــی	می	کنن ــه	دیوارکش ــدام	ب ــود	اق ــراد	خ اف
ناصــری	بــا	بیــان	اینکــه	در	حــال	حاضــر	بیشــتر	ایــن	افــراد	
ــل	مشــکالتی	 ــه	دلی ــت:	ب ــی	هســتند،	گف ــی	و	مازندران بوم
ــیار	 ــی	بس ــراد	غیربوم ــور	اف ــد	حض ــی،	درص ــون	کم	آب همچ
ــر	اســتان	 ــراد	غی ــی	اف ــراد	غیربوم ــم	شــده	و	منظــور	از	اف ک

ــت. ــدران	اس مازن

کمبود امکانات گشت های بازرسی 
ــاران	و	 ــیر	را	دهی ــن	مس ــده	در	ای ــائل	عم ــی	از	مس وی	یک
شــوراهایی	دانســت	کــه	باوجــود	وقــوف	بــر	زمیــن	غیربافــت	
ــه	خریــداران	به	ویــژه	خریــداران	غیــر	 و	بافــت،	ایــن	امــر	را	ب
ســوادکوهی	گوشــزد	نمی	کننــد	و	ازنظــر	قانونــی	نیــز	تبعاتی	

ــدارد. ــرای	آن	هــا	وجــود	ن ب
ــه	 ــی	دو	س ــه	ط ــان	اینک ــا	بی ــری	ب ناص
ساخت	وســاز	 رونــد	 اخیــر،	 ســال	
غیرمجــاز	کاهش	یافتــه	ایــن	امــر	را	
ناشــی	از	برخــورد	قاطــع	و	آگاهــی	
مــردم	نســبت	بــه	قانــون	دانســت	و	
افــزود:	عمومــاً	افــراد	غیرســوادکوهی	کــه	
ــت	 ــوان	باف ــت	را	به	عن ــای	غیرباف زمین	ه
ــد	و	در	 ــت	می	خورن ــه	بن	بس ــد	ب می	خرن
ایــن	رابطــه	دهیــاران	و	شــورا	می	تواننــد	
ــا	 ــا	م ــا	ارجــاع	داده	ت ــه	م ــراد	را	ب ــن	اف ای
ــم	 ــن	آگاه	کنی ــت	زمی ــا	را	از	وضعی آن	ه

امــا	دهیــاران	چنیــن	کاری	را	نیــز	انجــام	نمی	دهنــد	و	شــاید	
اگــر	به	جــای	دهیــار	از	مــا	اســتعالم	گرفتــه	می	شــد	تغییــر	

ــم. ــاهد	بودی ــری	را	ش ــری	کمت کارب
کارشــناس	امــور	اراضــی	جهــاد	کشــاورزی	شهرســتان	
ــی	و	کوهســتانی	 ــه	وســعت،	پراکندگ ــاره	ب ــا	اش ــوادکوه	ب س
بــودن	منطقــه	و	تعــدد	روســتاها،	گشــت	بازرســی	در	مناطق	
را	به	واســطه	کمبــود	امکانــات	ســخت	عنــوان	کــرد	و	افــزود:	
ــت	 ــده،	دور	نوب ــک	رانن ــود	ی ــده	و	باوج ــل	ذکرش ــه	دالی ب
ــاه	برســد	و	 ــا	دو	م ــک	ت ــه	ی ــاید	ب ــتا	ش ــر	روس گشــت	در	ه
ــک	 ــان	در	ی ــن	زم ــر	از	ای گاه	ساخت	وســاز	غیرمجــاز	در	کمت

روســتا	رخ	می	دهــد.
وی	میــزان	زمین	هــای	تغییــر	کاربــری	کشــاورزی	در	
شهرســتان	را	حــدود	۳	تا	۴	درصــد	کل	زمین	های	کشــاورزی	
شهرســتان	برشــمرد	و	گفت:	در	صــورت	اطالع	از	دیوارکشــی،	
ــر	از	 ــری	غی ــرد	قصــد	دیگ ــویم	ف ــر	مشــکوک	ش ــژه	اگ به	وی

ــت. ــم	گرف ــوی	آن	را	خواهی کشــاورزی	دارد،	جل
ناصــری	گفــت:	در	همیــن	روزهــای	اخیــر،	حــدود	11	مــورد	

ــم. ــب	کرده	ای ــتا	تخری دیوارکشــی	را	در	دو	روس
ــا	زمیــن	تغییــر	کاربــری	داده	شــده	»اِِجــت«	 وی	در	رابطــه	ب
ــز	 ــادی	نی ــد	آب ــه	ک ــت«	ک ــاز	»اج ــش	غیرمج ــت:	بخ گف
گرفتــه	بــود،	کــد	آن	توســط	بخشــداری	باطــل	اعالم	شــده	و	
در	بخشــی	کــه	در	حــوزه	مــا	قــرار	دارد،	تاکنون	۷	ســاختمان	
ــه	 ــده	و	بقی ــته	تخریب	ش ــال	گذش ــازده	دیوارکشــی	از	س و	ی
ساخت	وســازهای	غیرمجــاز	نیــز	در	دادگاه	در	حــال	پیگیــری	

اســت.
ــده	 ــوان	پدی ــی	به	عن ــری	اراض ــر	کارب ــان	از	تغیی کارشناس
ــد	 ــد	می	کنن ــاد	و	تأکی ــاورزی	ی ــزارع	کش ــت	م ــم	و	آف بدخی
ــروع	کار،	 ــان	ش ــد	از	هم ــد	بای ــن	رون ــا	ای ــه	ب ــرای	مقابل ب

ــرد. ــورت	گی ــدی	ص ــورد	ج برخ
مازنــدران	بــا	داشــتن	دشــت	های	ســبز	و	حاصلخیــز	
تولیدکننــده	بخــش	عمــده	ای	از	مــواد	غذایــی	کشــور	اســت	
ــر	 ــی	تأثی ــت	غذای ــن	امنی ــزارع	آن	در	تأمی ــظ	م ــه	حف ک
ــد	 ــیوه	های	هدفمن ــاذ	ش ــا	اتخ ــئوالن	ب ــزایی	دارد	و	مس بس
ــد	 ــاذ	کنن ــزارع	اتخ ــظ	م ــرای	حف ــی	ب ــاره	ای	اساس ــد	چ بای

چراکــه	همیشــه	زود،	دیــر	می	شــود.

جامعــه ایـــران
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همــان  بیمارســتانی  زباله هــای 
ــاکنان  ــه س ــت ک ــی اس ــوس کثیف کاب
و  شــب  هــر  بــزرگ  شــهرهای 
هــرروز می بیننــد. کابوســی کــه دیــر یــا زود ممکــن اســت 
انســان ها و محیط زیســت را بــه خــواب ابــدی فرابخوانــد.

بیمارســتان	هایی	کــه	قــرار	اســت	ناجــی	جــان	مــردم	
باشــند،	ســاالنه	جــان	6	میلیــون	نفــر	را	در	جهــان	می	گیرند.	
ایــن	گــزارش	ســازمان	جهانــی	بهداشــت	در	مــورد	زباله	هــای	
ــا	 ــی	جمــع	آوری	ی ــه	شــکل	اصول ــه	ب بیمارســتانی	اســت	ک

ــوند. ــع	نمی	ش دف
ــالی	 ــام	»ط ــا	ن ــه«	را	ب ــعه	یافته	»زبال ــان	توس ــد	جه هرچن
زباله	هــا	 برخــی	 امــا	همچنــان	 کثیــف«	می	شناســد،	
ــف	 ــای	کثی ــی	طاله ــد	قاط ــت	و	نبای ــان	جداس حساب	ش
شــوند،	چــون	آن	هــا	را	کثیــف	می	کننــد،	آن	قــدر	کثیــف	کــه	
ــماندهای	 ــت:	پس ــال	گذاش ــان	را	ط ــوان	اسم	ش ــر	نمی	ت دیگ

ــی. ــای	عفون ــا	زباله	ه ــتانی	ی بیمارس
بیمارســتان	ها،	 زباله	هــا	 ایــن	 اصلــی	 تولیدکننــده	
ــای	 ــی	مطب	ه ــگاه	ها	و	حت ــکی،	آزمایش ــای	پزش کلینیک	ه
جــزو	 بیمارســتانی	 پســماندهای	 هســتند.	 پزشــکی	
خطرناک	تریــن	پســماندها	شــناخته	می	شــوند	کــه	در	
صــورت	بــروز	هرگونــه	اختــالل	در	رونــد	جمــع	آوری	و	
ــک	معضــل	جــدی	 ــن	پســماندها،	ممکــن	اســت	ی ــع	ای دف

ــد. ــود	بیای ــه	وج ــهر	ب ــتی	در	ش بهداش
	

مستقیم به سوی فاضالب شهری
زیـادی	 تعـدادی	 تبریـز	 در	 کـه	 اسـت	 خوشـحالی	 باعـث	
بیمارسـتان	و	مرکـز	بهداشـتی	وجـود	دارد	و	آن	طور	کـه	آمار	
نشـان	می	دهـد،	مراکـز	درمانـی	و	بهداشـتی	تبریـز	بـرای	
1۰میلیـون	نفر	در	شـمالغرب	کشـور	و	بخشـی	از	کردسـتان	
ارائـه	خدمـت	می	کننـد.	این	را	بـا	گذرانـدن	چشـم	از	خیابان	

1۷شـهریور	تبریـز	می	تـوان	به	راحتـی	لمـس	کـرد.
امــا	بــرای	این	همــه	مرکــز	بهداشــتی،	تنهــا	۵مرکــز	

دارد. وجــود	 زبالــه	 بی	خطرســازی	
فریـدون	بابایـی	اقـدم،	عضـو	شـورای	شـهر	تبریـز	دراین	باره	
بـه	 تحویـل	 از	 پیـش	 زباله	هـا	 »بی	خطرسـازی	 می	گویـد:	
سـازمان	پسـماند	باید	یکی	از	تمهیدات	بیمارسـتان	ها	باشد«.
ــز	 ــی	و	نوک	تی ــای	عفون ــوع	زباله	ه ــر	دو	ن ــه	ه ــد	ک او	می	گوی
کــه	حاصــل	فعالیت	هــای	پزشــکی	و	درمانــی	هســتند	بایــد	

ــوند. ــازی	ش بی	خطرس
ــراً	 ــد:	»اخی ــالم	می	کن ــز	اع ــهر	تبری ــورای	ش ــو	ش ــن	عض ای
باخبــر	شــدیم	کــه	زباله	هــای	عفونــی	مســتقیماً	بــه	فاضالب	
شــهری	می	پیوندنــد	کــه	یــک	تهدیــد	جــدی	بــرای	

محیط	زیســت	ایــن	شــهر	به	حســاب	می	آیــد.«
ــن	شــهر	از	 ــی	می	شــود	برخــی	از	بیمارســتان	های	ای او	مدع
دســتگاه	اوتــوکالو	بــرای	بی	خطرســازی	زباله	هــای	عفونــی	و	
ــز	 ــای	نوک	تی ــازی	زباله	ه ــرای	بی	خطرس ــیفتی	باکس	ب از	س

بیمارســتانی	اســتفاده	نمی	کننــد.
	

همه چی آرومه!
بابایـی	اقـدم	از	اداره	کل	محیط	زیسـت	و	سـازمان	پسـماند	
بـه	 جدیـت	 مـورد	 ایـن	 در	 می	خواهـد	 تبریـز	 شـهرداری	
خـرج	بدهنـد:	»اداره	کل	محیط	زیسـت	اسـتان	بـا	اسـتفاده	
می	توانـد	 دارد	 اختیـار	 در	 کـه	 بازدارنـده	ای	 اهرم	هـای	 از	
بیمارسـتان	های	خاطـی	را	بـه	مراجـع	قضایی	معرفـی	کند.«

باس	نــژاد،	معــاون	پایــش	اداره	کل	محیط	زیســت	آذربایجــان	
شــرقی،	پیش	تــر	در	گفتگویــی	گفتــه	بــود:	»ســال	گذشــته	
پنــج	بیمارســتان	بی	خطرســازی	را	انجــام	نمی	دادنــد	کــه	بــه	
مراجــع	قضایــی	معرفــی	شــدند	اما	امــروز	هیــچ	بیمارســتانی	

ــدون	بــی	خطرســازی	رهــا	نمی	کنــد«. زباله	هــا	را	ب
همچنیــن	علیرضــا	اصغــری،	مدیرعامــل	ســازمان	مدیریــت	
پســماند	شــهرداری	تبریــز	دربــاره	ایــن	موضــوع	گفتــه	بــود:	
ــی	ســازمان	 ــف	ذات ــن	موضــوع	جــزو	وظای »باوجوداینکــه	ای
ــت	 ــه	عل ــی	ب ــت	ول ــهری	نیس ــماندهای	ش ــت	پس مدیری
احســاس	وظیفــه	انســانی	پیگیــر	موضــوع	دفع	پســماندهای	
ــت	 ــه	بهداش ــد	علی ــری	از	تهدی ــهر	و	جلوگی ــی	در	ش عفون
عمومــی	و	اجتماعــی	بــه	ایــن	موضــوع	اقــدام	کــرده	اســت.«
فرمانـدار	تبریـز	می	گویـد	کـه	همه	چیـز	طبـق	روال	انجـام	
و	 داده	ایـم	 تشـکیل	 شـهر	 پسـماند	 »کارگـروه	 می	شـود:	
غیرازایـن		یک	سـری	شـرکت	ها	مجـوز	گرفته	انـد	و	در	حـوزه	

می	کننـد«. کار	 بیمارسـتانی	 زباله	هـای	 بی	خطرسـازی	
او	می	گوید	اگر	با	بیمارسـتانی	مواجه	شـدید	کـه	در	این	حوزه	
همکاری	هـای	الزم	را	نـدارد	و	با	اقداماتش	محیط	زیسـت	را	به	

خطـر	می	انـدازد،	به	من	اطـالع	بدهید.
طبــق	آمــار	موثــق،	2۹بیمارســتان	در	تبریــز	وجــود	دارنــد	و	
عــالوه	بــر	ایــن،	بیــش	از	۵	هــزار	مطــب،	آزمایشــگاه	و	ســایر	

مراکــز	پزشــکی	هــم	در	ایــن	شــهر	فعالیــت	می	کننــد.
طبــق	اعــالم	اداره	کل	محیط	زیســت	اســتان،	میــزان	تولیــد	
ــزار	و	۷۰۰	 ــک	ه ــز	ی ــهر	تبری ــتانی	در	ش ــای	بیمارس زباله	ه
ــرم	 ــزار	و	۳۴۵	کیلوگ ــت	ه ــی،	هش ــه	عفون ــرم	زبال کیلوگ
زبالــه	تیــز	و	برنــده	و	1۳	هــزار	و	۳6۰	کیلوگــرم	زبالــه	از	نــوع	

خانگــی	اســت.

زندگی در ایران با آماری از سوئیس
دکتــر	عاطفــه	مجتهدی،	فعــال	محیط	زیســتی	و	کارشــناس	
ــار	 ــوری	آم ــی	ج ــای	متول ــد:	»نهاده ــوزه،	می	گوی ــن	ح ای

ــم.« ــی	می	کنی ــوئیس	زندگ ــگار	در	س ــه	ان ــد	ک می	دهن
ــروه	پســماند	 ــته	در	کارگ ــال	گذش ــد:	»س ــح	می	ده او	توضی
اســتان	مطالبه	هایــی	در	خصــوص	پســماندهای	بیمارســتانی	
ــرای	 ــه	ای	ب ــاً	برنام ــتان	واقع ــه	اس ــد	ک ــوم	ش ــرح	و	معل مط

ــا	ایــن	موضــوع	نــدارد.« مقابلــه	ب
بــه	گفتــه	مجتهــدی،	در	حــال	حاضــر	یک	شــرکت	خصوصی	

بــرای	جمــع	آوری	پســماندهای	بیمارســتانی	اقــدام	می	کند	و	
ماشــین	آن	شــرکت	در	ســطح	شــهر	تــردد	دارد	امــا	مســئله	
ــه	 ــل	دادن	ب ــل	از	تحوی ــد	قب ــه	پســماندها	بای ــن	اســت	ک ای

ــوند. ــازی	ش ــرکت	بی	خطرس ــن	ش ای
می	کننــد	 ادعــا	 مســئوالن	 طرفــی	 از	 می	گویــد	 او	
بیمارســتان	ها	 خــود	 در	 بیمارســتانی	 زباله	هــای	 کــه	
بی	خطرســازی	می	شــوند	و	از	طــرف	دیگــر	در	نزدیکــی	
روســتای	اســپیران،	کارگاهــی	بــرای	عادی	ســازی	زباله	هــای	

می	کنــد. فعالیــت	 بیمارســتانی	
ــر	 ــی	اگ ــت،	حت ــناس	محیط	زیس ــن	کارش ــده	ای ــه	عقی ب
در	ســطح	خیابان	هــا	 بیمارســتانی	 زباله	هــای	 شــیرابه	
ریختــه	شــود،	می	توانــد	بــه	فاجعــه		بهداشــتی	ختــم	شــود.
و	 بیمارسـتان	ها	 بـر	 »عـالوه	 می	کنـد:	 اعـالم	 مجتهـدی	
کلینیک	هـای	رسـمی،	تعـداد	زیـادی	مطـب	پزشـکی	در	این	
شـهر	فعالیـت	می	کنند	کـه	آن	ها	هـم	زباله	های	بیمارسـتانی	
تولیـد	می	کنند	امـا	به	نظر	می	رسـد	متولیـان	امـر	نمی	توانند	

همـه	کلینیک	هـا	را	پوشـش	بدهنـد.«
به	گفته	او،	در	قانون	پسـماندهای	کشـور	موضوع	پسماندهای	
بیمارسـتانی	بـر	عهـده	علوم	پزشـکی	اسـت	امـا	در	اسـتان	ما	
زمانـی	کـه	دیدند	ایـن	موضـوع	واقعـاً	»بی	صاحب«	مانـده،	به	

یـک	اقدام	مشـارکتی	تبدیـل	کردند.
شــهروندانی	کــه	حوالــی	بیمارســتان	ها	خانــه	دارنــد	و	آنجــا	
ــای	 ــزان	از	زباله	ه ــه	چــه	می ــد	ک ــد،	می	دانن زندگــی	می	کنن
ــالوه	 ــوند.	ع ــی	می	ش ــای	معمول ــی	زباله	ه ــتانی	قاط بیمارس
بــر	ایــن	اگــر	روزی	بــه	کوه	هــای	زبالــه	کــه	در	حوالــی	شــهر	
ــته	 ــرتی	داش ــا	معاش ــا	زباله	گرده ــد	و	ب ــد	بروی قرارگرفته	ان
ــغ	 ــرنگ،	تی ــه	س ــد	ک ــما	می	گوین ــه	ش ــا	ب ــید،	آن	ه باش
جراحــی،	دســتکش	و	بانداژهــای	آغشــته	بــه	خــون	و	عفونت	
کنــار	پســماندهای	خانگــی،	چیــزی	اســت	کــه	هــرروز	بــا	آن	

ــوند. ــه	می	ش مواج
ــتی	 ــتانی،	مش ــای	بیمارس ــورد	زباله	ه ــز	در	م ــت	تبری وضعی
نمونــه	خــروار	اســت،	آمــاری	کــه	مســئوالن	وزارت	بهداشــت	
و	ســازمان	حفاظــت	محیط	زیســت	از	حجــم	زباله	هــای	
بیمارســتانی	کشــور	ارائــه	می	کننــد،	حــدود	۴۰۰	تــن	
ــه	ســمت	ســالمتی	 ــه	ب ــه	ک ــی	۴۰۰گلول در	روز	اســت.	یعن
ــر	 ــه	زودت ــد	هرچ ــئوالن	بای ــود.	مس ــلیک	می	ش ــا	ش آدم	ه

ــد. ــالح	کنن ــع	س ــتان	ها	را	خل بیمارس

فاجعه ای که کالن شهرها را تهدید می کند

کابوس کثیف زباله های بیمارستانی؛ سرنگ هایی برای نجات و علیه حیات!
بهنام عبداللهی
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جامعــه ایـــران

یــک ســال از زمیــن لــرزه هــای پیاپــی کرمــان مــی گــذرد 
و زلزلــه زده هــا در حالیکــه قــرار بــود در ابتــدای پاییــز در 
خانــه هایشــان باشــند اما هنــوز گرفتار مشــکالت ناشــی از 

رونــد کنــد بازســازی هســتند.

دهــم	آذرمــاه	ســال	۹6	بود	کــه	بعــد	از	زمیــن	لرزه	کرمانشــاه	
زلزلــه	ای	بــه	شــدت	6.1	ریشــتر	منطقــه	هجــدک	در	راور	را	
ــی	خانمــان	کــرد.	خوشــبختانه	در	 ــد	و	صدهــا	نفــر	را	ب لرزان
ایــن	زمیــن	لــرزه	خســارت	جانــی	روی	نــداد	امــا	اکثرخانــه	

هــای	مــردم	در	مناطــق	روســتایی	آســیب	دیــد.
دلیــل	عــدم	بــروز	خســارت	جانــی	مقــاوم	ســازی	بــود	کــه	در	
زمیــن	لــرزه	ســال	۸۳	در	ایــن	منطقــه	انجــام	شــد	امــا	زمین	
لــرزه	ســال	گذشــته	خانــه	هــا	را	چنــان	تــکان	داد	کــه	غیــر	

قابــل	ســکونت	شــدند.
ــرزه	ســال	گذشــته	گســلهای	 ــا	زمیــن	ل ــان	ب امســال	همزم

هجــدک	بــار	دیگــر	فعــال	شــده	انــد	و	زمیــن	لــرزه	هایــی	بــا	
شــدت	کــم	امــا	مــداوم	در	منطقــه	روی	مــی	دهــد.

ــاز	 ــده	ب ــب	ش ــه	تخری ــدک	2۰۰	خان ــار	در	هج ــن	ب ــا	ای ام
ســازی	شــده	اســت	و	حداقــل	اینکــه	مــردم	دیگــر	در	کانکس	
ــرار	از	 ــرای	ف ــی	ب ــه	اتاق ــر	خان ــتند	و	در	ه ــاکن	نیس ــا	س ه

ــود	دارد. ــه	وج ــتان	منطق ــرمای	کوهس س

زلزله زده های هجدک در خانه هایشان ساکن شدند
ــز	در	خصــوص	 ــان	نی ــتان	کرم ــاد	مســکن	اس ــرکل	بنی مدی
ــه	 ــد	هم ــی	گوی ــه	هجــدک	م ــای	منطق ــه	ه ــت	خان وضعی
ــد	بازســازی	و	در	 ــده	داده	بودن واحدهایــی	کــه	تشــکیل	پرون

ــد. ــه	ان ــرار	گرفت ــردم	ق ــار	م اختی
ســلطان	نــژاد	از	مســتحکم	بــودن	ایــن	خانــه	هــا	در	مقابــل	
زمیــن	لــرزه	هــای	حتمالــی	گســل	فعــال	هجــدک	خبرمــی	
دهــد	و	مــی	گویــد:	بــرای	ســاخت	ایــن	واحدهــا	از	تکنیکهای	
ســاخت	و	ســاز	پیشــرفته	و	ســبک	ســازی	اســتفاده	شــده	و	

خانــه	هــا	مقــاوم	هســتند.
وی	مــی	گویــد	عــالوه	بــر	2۰۰	خانــه	بــاز	ســازی	شــده	6۰۰	

خانــه	هــم	مقــاوم	ســازی	شــده	انــد.
زمیـن	لرزه	سـال	گذشـته	در	اوج	سـرمای	کوهسـتان	های	
مرتفـع	منطقـه	روی	داد	و	مـردم	ماههـا	در	چـادر	و	کانکس	
زندگـی	را	سـپری	کردنـد	و	هنوز	هـم	برخـی	دل	از	کانکس	
نشـینی	نمی	کننـد	و	آنهـا	را	جزیـی	از	خانه	هایشـان	کرده	

. ند ا
ــه	 ــر	ب ــرزه	ای	دیگ ــن	ل ــال	زمی ــان	س ــاه	هم ــا	۳۰	آذر	م ام
ــد	در	ایــن	زمیــن	 شــدت	۵.2	ریشــتر	کوهبنــان	را	هــم	لرزان
لــرزه	دو	هــزار	خانــه	آســیب	دیدنــد	کــه	از	2۰	تــا	1۰۰	درصد	

ــه	ایــن	ســازه	هــا	وارد	شــد. خســارت	ب
ــه	 ــرزه	هــم	خســارت	جانــی	ب خوشــبختانه	در	ایــن	زمیــن	ل
جــای	نمانــد	امــا	بــه	دلیــل	اینکــه	مقــاوم	ســازی	در	منطقــه	
انجــام	نشــده	بــود	اکثــر	خانــه	هــای	خشــت	و	گلــی	مــردم	

فــرو	ریخــت.
حــاال	در	آســتانه	زمیــن	لــرزه	کوهبنــان	اگــر	ســری	بــه	ایــن	
منطقــه	بزنیــد	هنــوز	هــم	خانــه	هــای	نیمــه	ســاخته	را	مــی	
بینیــد	کــه	مــردم	بــه	دلیــل	افزایــش	قیمــت	مصالــح	تــوان	

اتمــام	آنهــا	را	ندارنــد.
ــد	و	 ــوان	چــادر	دی ــه	هــا	مــی	ت هنــوز	هــم	در	برخــی	از	خان

ــازار	کانکــس	نشــینی	هــم	داغ	اســت. ب

مردم آرزو می کنند برف و باران نبارد
ســرمای	منطقــه	کوهبنــان	آنقــدر	جــان	ســوز	اســت	کــه	بــه	
ــاز	ســپری	کــرد.	 ــوان	شــب	را	در	محیــط	ب ســادگی	نمــی	ت
شــاید	اولیــن	پاییــز	و	زمســتانی	باشــد	کــه	مــردم	آرزو	مــی	
کننــد	نــه	بــاران	بیاییــد	و	نــه	بــرف	بــر	سرشــان	ببــارد	چــون	
اکثــر	خانــه	هــا	نیمــه	ســاز	هســتند	و	کار	بــه	کنــدی	پیــش	

ــی	رود. م
ــای	 ــرده	و	وامه ــل	ک ــود	عم ــدات	خ ــه	تعه ــاد	مســکن	ب بنی
ــت،	 ــده	اس ــت	ش ــردم	پرداخ ــه	م ــم	ب ــده	ه ــده	داده	ش وع
حتــی	وامــی	کــه	در	ماههــای	اخیــر	بــرای	جبــران	افزایــش	
ــه	 ــون	ب ــقف	۵	میلی ــا	س ــود	ت ــده	ب ــده	داده	ش ــا	وع قیمته
ــذار	 ــود	واگ ــه	هایشــان	در	حــال	ســاخت	ب ــه	خان ــرادی	ک اف
ــه	هــا	در	مرحلــه	ســیمان	کاری	داخــل	 شــده	امــا	اکثــر	خان

ــت. ــده	اس ــف	ش ــاختمان	متوق س

وقتی قیمت مصالح سر به فلک می کشد
ــره	 ــی	و	درب	و	پنج ــرق	کش ــج،	ب ــه،	پکی ــن،	لول ــت	آه قیم
ــردم	 ــای	درد	دل	م ــر	پ ــد	و	اگ ــی	کش ــک	م ــه	فل ــر	ب ــا	س ه
بنشــینید	بــه	جــز	آه	و	نالــه	از	گرانــی	مصالــح	چیــزی	نمــی	

ــنوید. ش
ــی	نیســت	و	 ــح	نظارت ــت	مصال ــر	قیم ــد	ب ــی	گوین ــردم	م م
هــر	کــس	هــر	چقــدر	بتوانــد	مصالــح	را	مــی	فروشــد.	آهــن	
کیلویــی	۷	هــزار	تومــان،	و	پکیــج	یــک	میلیونــی	۸	میلیــون	
شــده	اســت،	قیمــت	ســیمان	و	آجــر	و	میلگــرد	هــم	ســر	بــه	

فلــک	مــی	کشــد.
اگــر	چرخــی	در	شــهر	بزنیــد	حــدود	2۵	درصــد	از	خانــه	هــا	

بــه	صــورت	کامــل	تکمیــل	شــده	اســت.
یــاد	صحبتهــای	اوایل	تابســتان	ســال	جــاری	رئیــس	جمهور	
در	هجــدک	مــی	افتــم	کــه	وعــده	داد	کــه	تــا	تیرمــاه	ســال	
ــاکن	 ــود	س ــای	خ ــه	ه ــد	در	خان ــا	بای ــه	زده	ه ــاری	زلزل ج

شــوند.
جهش ناگهانی قیمتها دردسر ساز شد

امـا	جهـش	ناگهانی	قیمتهـا	معـادالت	را	به	هم	ریخته	اسـت،	

یک سال پس از زمین لرزه کرمان؛

کانکس نشینی در کوهبنان ادامه دارد/ اکثر خانه ها نیمه تمام هستند
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جامعــه ایـــران

افـرادی	که	کار	سـاخت	و	سـاز	را	شـروع	کـرده	اند	مـی	گویند	
مسـئوالن	تـالش	خـود	را	انجـام	داده	انـد	امـا	قیمتهـا	نمـی	

گـذارد	بـا	ایـن	مبالـغ	وام	کار	سـاخت	و	سـاز	تمام	شـود.
هنــوز	خیلــی	هــا	ســوز	ســرما	را	از	دیوارهــای	فلــزی	کانکــس	

هــا	احســاس	مــی	کننــد.
ــه	 ــری	اســت	ن ــران	خب ــه	از	خی ــا	ن ــن	روزه ــه	ای ــه	اینک نکت
ــه	حــال	 ــا	ب ــی	ه ــد	و	کوهبنان ــه	ان ــه	رفت ــا	هم ســلبریتی	ه

ــد. ــا	شــده	ان ــود	ره خ
اینهــا	کــه	بیــان	شــد	در	خصــوص	مردمــی	بــود	کــه	تــوان	
ــای	 ــه	کوچــه	ه ــی	ب ــا	را	داشــتند،	وقت ــه	ه ــازی	خان بازس
ــد	 ــی	بینی ــی	را	م ــت	و	گل ــای	خش ــه	ه ــد	خان ــهر	بروی ش
ــب	 ــه	تخری ــه	زلزل ــه	را	ک ــی	از	خان ــان	بخش ــه	ساکنانش ک
ــی	در	 ــال	زندگ ــد	و	در	ح ــرداری	کردن ــود	آوار	ب ــرده	ب ک
ــراد	 ــن	اف ــی	از	ای ــتند.	از	یک ــا	هس ــه	ه ــر	خان ــش	دیگ بخ
کــه	زنــی	ســالخورده	بــود	گفتگــو	کــردم.	پیــرزن	کــه	زهــرا	
ــدارم	و	 ــت	وام	را	ن ــی	دریاف ــوان	مال ــت:	ت ــت	گف ــام	داش ن
ــه	 ــداد	خان ــم	تع ــت	کن ــا	را	پرداخ ــط	ه ــم	قس ــی	توان نم
هایــی	مثــل	خانــه	مــن	زیــاد	اســت	امــا	مــا	نمــی	توانیــم	
وام	بگیریــم	چــون	امــکان	بازپرداخــت	وام	بــرای	مــا	وجــود	
نــدارد،	کشــاورز	هســتیم	و	پولــی	کــه	در	طــول	یــک	ســال	

ــم	 ــا	رو	ه ــادی	م ــای	ع ــه	ه ــاف	هزین ــم	کف ــی	آوری در	م
نمــی	دهــد	و	بــه	خــدا	تــوکل	کردیــم	در	خانــه	هــا	ســاکن	

ــدیم. ش
ــد	 پیــرزن	مــی	گویــد:	آنهــا	کــه	توانســتند	کانکــس	بگیرن
ــی	 ــی	زندگ ــا	خشــت	و	گل ــه	ه ــاط	خان ــم	در	حی ــوز	ه هن
مــی	کننــد	و	مــن	هــم	بــه	همســایه	هــا	ســپرده	ام	وقتــی	
خانــه	هایشــان	ســاخته	شــد	کانکسشــان	را	بــه	مــن	

ــد. بدهن
ســید	محمــد	تقــی	روح	االمینــی	عضــو	شــورای	شــهر	
ــی	 ــوب	م ــا	محس ــه	زده	ه ــزو	زلزل ــودش	ج ــان	خ کوهبن
شــود	و	در	حــال	ســاخت	خانــه	مســکونی	اســت	و	در	جریــان	

ــرار	دارد. ــهر	ق ــت	ش ــردم	و	وضعی ــکالت	م مش

در بهتریــن حالــت ۲۵ درصــد از خانــه هــای 
کوهبنــان بازســازی شــده انــد

وی	مــی	گویــد:	حجــم	کار	بــا	توجه	بــه	اینکــه	حــدود	دو	هزار	
خانــوار	در	کوهبنــان	زلزلــه	زده	هســتند	باالســت	و	بــا	وجــود	
اقداماتــی	کــه	دولــت	و	بنیــاد	مســکن	انجــام	دادنــد	اما	رشــد	
قیمتهــا	آنقــدر	باالســت	کــه	نمیتوانیــم	خانــه	هــا	را	تکمیــل	
کنیــم	ایــن	اواخــر	وامــی	۵	میلیونــی	بــه	مــردم	داده	شــد	امــا	

قیمــت	یــک	پکیــج	یــا	لولــه	کشــی	گاز	بســیار	بیشــتر	از	این	
۵	میلیــون	اســت.

ایــن	عضــو	شــورای	شــهر	بیــان	کــرد:	قیمتهــا	ســر	ســام	آور	
شــده	اســت	و	کســی	هــم	نیســت	روی	ایــن	افزایــش	قیمتهــا	

نظــارت	و	بــا	گــران	فروشــان	برخــورد	کنــد.
وی	مــی	گویــد:	خانه	هــا	در	مرحلــه	نــازک	کاری	درون	ســازه	
اکثــرا	متوقــف	شــده	انــد	و	امــکان	زندگــی	در	ایــن	خانــه	هــا	
وجــود	نــدارد	بــه	همیــن	دلیــل	هنــوز	هــم	شــاهد	کانکــس	

نشــینی	و	حتــی	چــادر	نشــینی	در	شــهر	هســتیم.
وی	مــی	گویــد:	2۰	تــا	2۵	درصــد	افــرادی	کــه	کار	ســاخت	
و	ســاز	را	شــروع	کردنــد	خانــه	هایشــان	بــه	اتمــام	رســیده	و	

بقیــه	نمــی	داننــد	چــه	کننــد.
روح	االمینــی	مــی	گویــد:	بخشــی	از	مــردم	هــم	از	ابتــدا	بــه	
دلیــل	اینکــه	نمــی	توانســتند	خانه	هــا	را	تکمیــل	کننــد	آوار	
ــده	و	 ــه	هــای	خســارت	دی ــد	و	در	همــان	خان ــرداری	نکردن ب

خشــت	و	گلــی	زندگــی	مــی	کننــد.
در	آســتانه	زمســتان	حــاال	مــردم	کوهبنــان	در	انتظــار	چــاره	
ــا	کنتــرل	قیمــت	هــای	 ــد	ب اندیشــی	هســتند	و	انتظــار	دارن
ــرای	زمســتان	جــان	 ــه	هــای	خــود	را	ب ــح	بتواننــد	خان مصال

ســوز	بــام	کرمــان	آمــاده	کننــد.

زیــادی  بی عدالتــی  و  تبعیــض 
بیــن مــردم بومــی جــم و ســاکنین 
شــهرک های نفتــی وجــود دارد کــه 
ــی را در  ــی  و نارضایت ــی از دل زدگ ــا موج ــن نابرابری ه ای
بیــن مــردم و خصوصــا جوانــان ایجــاد کــرده اســت.

شهرســتان	جــم	در	کنــار	عظیم	تریــن	میــدان	گازی	
ــی	از	 ــل	توجه ــش	قاب ــت	و	بخ ــه	اس ــرار	گرفت ــان	ق جه
ــراف	آن	 ــق	اط ــتان	و	مناط ــن	شهرس ــور	در	ای ــرژی	کش ان

می	شــود. تولیــد	
ــیمی	از	 ــت	و	گاز	و	پتروش ــع	نف ــاالن	صنای ــیاری	از	فع بس

ــتقر	در	 ــع	مس ــم،	صنای ــر	ج ــگاه	فج ــه	پاالیش جمل
پــارس	جنوبــی	و	دیگــر	شــرکت	های	بهره	بــردار	
ــد	 ــروت	عظیــم	در	شــهر	جــم	ســکونت	دارن ــن	ث ای
ــوا	 ــت	آب	و	ه ــر	وضعی ــهر	از	نظ ــن	ش ــه	ای ــرا	ک چ
ــت	 ــت	موقعی ــوی	صنع ــن	دوری	از	هیاه و	همچنی

مناســبی	دارد.
ــه	 ــای	اینک ــه	ج ــع	ب ــان	صنای ــب	کارکن ــه	اغل البت
در	بیــن	مــردم	ایــن	شــهر	زندگــی	کننــد،	در	
ســکونت	 جــم	 دل	 در	 مســتقر	 شــهرک	های	
ــدود	۳۰	 ــت	ح ــا	از	جمعی ــاس	آماره ــد	و	براس دارن
ــر	 ــزار	نف ــدود	1۰	ه ــم،	ح ــهر	ج ــری	ش ــزار	نف ه
ــز	 ــی	و	گاز	نی ــع	نفت ــتند.	صنای ــین	هس شهرک	نش
بهتریــن	امکانــات	را	بــرای	کارکنــان	و	ســاکنان	
شــهرک	های	خــود	در	جــم	فراهــم	کرده	انــد.

محرومیت مردم از امکانات شهرک ها
ــا	نــگاه	منفــی	 ایــن	حضــور	غیــر	بومیــان	از	ابتــدا	ب
بومیــان	اصلــی	شهرســتان	جــم	روبــرو	بــوده	اســت؛	
ــی	مصطفــی	ســاالری	اســتاندار	ســابق	بوشــهر	 حت
بــه	ایــن	نکتــه	اشــاره	کــرده	بــود	کــه	آســیب	هــای	
اجتماعــی	شــهرک	هــای	گاز	و	پتروشــیمی	در	

ــر	از	تصــور	اســت. شــهر	جــم	فرات
ــتان	 ــی	شهرس ــردم	بوم ــه	م ــی	اســت	ک ــن	درحال ــی	ای ول
جــم	از	خدمــات	بهداشــتی	و	امکانــات	تفریحــی	و	ورزشــی	
شــهرک	هــای	مســکونی	نفــت	محرومنــد	کــه	خــود	باعــث	
ــی	 ــان	و	حت ــردم،	جوان ــن	م ــی	در	بی ــی	دلزدگ ــاد	نوع ایج

مســئوالن	ایــن	شهرســتان	شــده	اســت.
بــا	وجــود	امکانــات	بســیار	خوبــی	کــه	در	داخــل	فنس	هــا	
وجــود	دارد،	متاســفانه	مــردم	جــم	از	ابتدایــی	تریــن	

ــتند. ــره	هس ــی	به ــز	ب ــات	نی امکان
ــادی	 ــم	ش ــن	ها	و	مراس ــی	از	جش ــهروندان	جم ــی	ش حت
برگــزار	شــده	در	شــهرک	ها	محرومنــد	و	بــا	تبعیــض	زیــاد	

ــود. ــا	پرداخــت	نمی	ش ــادابی	آن	ه ــهم	نشــاط	و	ش س

	
مســئولیت های اجتماعــی نفتی هــا فرامــوش 

ــت ــده اس ش
نایــب	رئیــس	شــورای	اســالمی	شــهر	جــم	اظهــار	داشــت:	
ــه	ایــن	 متأســفانه	مدیــران	نفتــی	و	شــرکت	های	وابســته	ب
ــه	خــود	در	حــوزه	 ــه	وظیف ــه	و	پتروشــیمی	ها	ب وزارت	خان
مســئولیت	های	اجتماعــی	مناطــق	پیرامــون	عمــل	نکــرده	

انــد.
ــا	مقصــر	دانســتن	مســئوالن	در	راســتای	 علــی	پریشــان	ب
مطالبه	گــری	حقــوق	مــردم	بیــان	داشــت:	نفتــی	هــا	
ــه	چهــار	دهــه	حضــور	خــود	در	شهرســتان	جــم	 قریــب	ب
ــد	روی	 ــته	ان ــگاه	نخواس ــد	و	هیچ ــوده	ان ــل	نب ــل	تعام اه

چیزهای خوب برای شهرک نشین  هاست

نفتی ها دور خود حصار کشیده اند/ تبعیض گسترده بین داخل و بیرون فنس
علی اکبر قیصری
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ــد. ــان	دهن ــردم	نش ــه	م ــوش	ب خ
وی	ادامــه	داد:	بایــد	مصــداق	چشــم	هــا	را	بایــد	شســت	و	
ــا	 ــه	عقیــده	مــن	ب ــد،	عمــل	شــود.	ب ــد	دی جــور	دیگــر	بای
نفتی	هــا	بایــد	بــا	زبــان	دیگــر	ســخن	گفــت	زبــان	گفتگــو	

و	تعامــل	بایــد	عــوض	شــود.
پریشــان	خاطــر	نشــان	کــرد:	زبــان	و	ادبیــات	دیــروز	
ــه	 ــی	ب ــان	یک ــود	و	زب ــد	ب ــردم	نخواه ــاز	م ــخگوی	نی پاس
ــده	 ــوخ	ش ــا	منس ــل	نفتی	ه ــخ	در	مقاب ــه	می ــا	ب ــل	دوت نع
ــازه	 ــا	هــم	یــک	صــدا	اســب	خــود	را	نعــل	ت ــد	ب اســت	بای
ــای	 ــته	ه ــات	جــدی	خواس ــوع	و	مطالب ــگاه	ن ــا	ن ــرد	و	ب ک
ــود. ــا	ش ــری	احی ــه	گ ــه	مطالب ــد	و	روحی ــر	ش ــود	پیگی خ

تبعیض پذیرفتنی نیست
نایــب	رئیــس	شــورای	اســالمی	شــهر	جــم	در	جــواب	ایــن	
ــع	می	شــوند	در	جشــن	 ــردم	بومــی	من ســؤال	کــه	چــرا	م
هــای	داخــل	شــهرک	ها	حضــور	یابنــد	تصریــح	کــرد:	بــی	
ــی	 ــن	مردم ــت	فی	مابی ــی	اس ــض	بزرگ ــی	و	تبعی احترام
ــه	 ــانی	ک ــا	کس ــد	ب ــان	می	دانن ــرای	مادریش ــم	س ــه	ج ک
تحــت	عنــوان	مهمــان	خــود	را	صاحــب	ایــن	آب	و	خــاک	
می	داننــد،	بایــد	مدیــر	آن	مجموعــه	روزی	ســیلی	بخورنــد	
ــت	 ــت	و	نجاب ــه	اصال ــود	ب ــرم	آور	خ ــگاه	ش ــن	ن ــا	ای ــه	ب ک

ــد. ــن	می	کن ــردم	توهی م
ــاهد	 ــار	ش ــک	ب ــفانه	ی ــت:	متاس ــئول	گف ــام	مس ــن	مق ای
این	گونــه	 بــا	 شهرســتان	 مدیــران	 جــدی	 برخــورد	

نبوده	ایــم. نابخردانــه	 رفتارهــای	
ــه	در	شــهر	 ــک	برنام ــا	اجــرای	ی ــان	اینکــه	صرف ــا	بی وی	ب
جــم	مــردم	را	قانــع	نمی	کنــد	اظهــار	داشــت:	اگــر	
ــادی	 ــن	ش ــد	ای ــد	بای ــادی	می	خواهن ــینان	ش شهرک	نش

فی	مابیــن	مــردم	بومــی	و	آنهــا	تقســیم	شــود.
	

خوبی ها در شهرک و بدها برای مردم بومی
وی	تصریــح	کــرد:	اینکــه	حقــوق	خــوب،	مزایــا،	آب	
ــرای	آنهــا	باشــد	و	در	 تصفیــه،	اســتخر	و	مــدارس	خــوب	ب
عــوض	آالیندگــی،	بی	آبــی،	آب	غیــر	بهداشــتی	و	بیــکاری	
ــازگار	 ــی	س ــچ	منطق ــا	هی ــن	ب ــد،	ای ــان	باش ــهم	بومی س

ــت. ــد	پذیرف ــه	ای	نخواه ــت	و	جامع نیس

افــزود:	 جــم	 شهرســتان	 اســالمی	 شــورای	 عضــو	
و	 می	کننــد	 مــردم	 حقــوق	 مطالبه	گــری	 مســئوالن	
ــردم	 ــه	م ــانی	ب ــت	رس ــدم	خدم ــنامه	در	ع ــا	بخش ده	ه
اســت	 ایــن	 مــن	 ســوال	 و	 می	گذارنــد	 میــز	 روی	
ــت	نیســت	 ــه	کار	دول ــا	ک بخشــنامه	ها	و	دســتورالعمل	ه

از	وزارت	خانــه	خــود	آنهاســت.
وی	متذکــر	شــد:	نماینــده	مــردم	در	مجلــس	بایــد	توجــه	
کنــد	کــه	اینجــا	مرودشــت،	شــیراز،	اصفهــان	نیســت	کــه	
ــاز	پاالیشــگاهی	داشــته	باشــند	و	متناســب	 ــا	دو	ف ــک	ی ی
ــرژی	کشــور	 ــا	آن	مطالبــه	گــری	کننــد،	اینجــا	قطــب	ان ب
ــل	 ــا	قب ــدر	اســت	و	آی ــان	چق ــت	ســهم	بومی اســت،	آن	وق
ــن	 ــر	ای ــه	س ــی	ب ــه	گل ــه	چ ــنامه	های	ظالمان ــن	بخش از	ای

ــد. ــتان	زده	ان ــت	و	شهرس مل
ــم	خواهــی	 ــا	کــی	و	کجــا	تظل ــان	اینکــه	ت ــا	بی پریشــان	ب
ــه	بخشــنامه،	 ــا	اینگون ــا	ب ــادآور	شــد:	آنه ــرد	ی ــد	ک خواهن
ــردم	 ــر	م ــه	را	ب ــه	روز	عرص ــتورالعمل	روز	ب ــه	و	دس مصوب

تنــگ	می	کننــد.

ــوس  ــت و گاز ملم ــران نف ــرای مدی ــکالت ب مش
ــود ش

فعــال	اجتماعــی	شهرســتان	جــم	اظهــار	داشــت:	مدیــران	
ــازی	 ــی،	نی ــتوانه	دولت ــل	پش ــه	دلی ــت	و	گاز	ب ــع	نف صنای
چندانــی	نمی	بیننــد	بــه	تکالیــف	خــود	در	رابطــه	بــا	

ــد. ــل	کنن ــون	عم ــط	پیرام محی
کرامــت	صبــوری	افــزود:	وقتــی	مدیــران	نفــت	و	گاز	
ــا	در	 ــود	آنه ــی	خ ــه	حت ــت	ک ــط	زیس ــائل	محی ــه	مس ب
آن	زندگــی	می	کننــد	توجهــی	ندارنــد،	چــه	انتظــاری	
ــم	کــه	ســهم	نشــاط	و	شــادابی	شــهروندان	جمــی	را	 داری

بپردازنــد.
وی	ادامــه	داد:	عــدم	ســکونت	و	حضــور	خانواده	هــای	
مدیــران	ارشــد	نفتــی	باعــث	عــدم	تعلــق	آنهــا	نســبت	بــه	

مشــکالت	منطقــه	می	شــود.
صبــوری	تصریــح	کــرد:	مــا	بایــد	دنبــال	ایــن	مــورد	باشــیم	
ــرای	مدیــران	نفــت	و	 کــه	مشــکالت	موجــود	در	منطقــه	ب

گاز	ملمــوس	شــود.
وی	بیــان	داشــت	:متأســفانه	بــا	توجــه	بــه	پشــتوانه	دولتــی	

ــرای	توجــه	نفــت	وگاز	بــه	 مدیــران	نفتــی	هیــچ	امیــدی	ب
مســائل	و	مشــکالت	زیســت	محیطــی	منطقــه	وجــود	

ــدارد. ن
	

لزوم توجه به مسائل پیرامونی
ــن	 ــه	ای ــش	ب ــدی	پی ــت	چن ــر	نف ــی	وزی ــاور	اجتماع مش
نکتــه	اشــاره	کــرده	بــود	کــه	فعالیت	هــای	نفــت	بــا	محــور	
مســئولیت	اجتماعــی	در	منطقــه	هــای	گازی	و	نفتــی	
ــه	عســلویه	و	حومــه	متمرکــز	شــده	اســت. کشــور	از	جمل
می	خواهیــم	 مــا	 طالبیــان،	 امیــر	 ســید	 گفتــه	 بــه	
بــا	 منطقــه	 در	 گاز	 و	 نفــت	 توســعه	 چرخ	دنــده	
چرخ	دنده	هــای	توســعه	اجتماعــی	و	فرهنگــی	هم	افــزا	
باشــد،	زیــرا	مــا	از	دیــدگاه	توســعه	بــه	ایــن	مناطــق	نــگاه	

. می	کنیــم
ــا	 ــت	ی ــرف	)نف ــک	ط ــک	ی ــم	کم ــا	معتقدی ــن	م همچنی
ــد	کمیتــه	امــدادی	نیســت،	 ــه	طــرف	دیگــر،	رون مــردم(	ب

ــردم	اســت. ــت	و	م ــرای	نف ــرد	ب ــرد	-	ب ــدی	ب ــه	رون بلک
علــی	اکبــر	قــره	بیگلــو	مدیــر	اجرایــی	مجتمــع	مســکونی	
ــض	 ــه	تبعی ــل	ب ــا	قائ ــه	م ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــارس	جــم	ب پ
نیســتیم	اظهــار	داشــت:	از	زمانــی	تصــدی	مــن	بــه	عنــوان	
ــنی	 ــه	جش ــم	هیچگون ــارس	ج ــهرک	پ ــی	ش ــر	اجرای مدی
ــته	 ــی	گذاش ــم	تبعیض ــه	بخواهی ــت	ک ــده	اس ــزار	نش برگ

ــیم. باش
احمــد	تهرانــی	نصــر	مدیــر	اجرایــی	شــهرک	پردیــس	جــم	
ــده	در	 ــزار	ش ــن	برگ ــر	جش ــاره	گ ــا	نظ ــت:	م ــار	داش اظه
ــن	 ــی	در	ای ــل	و	تصرف ــم	و	دخ ــوده	ای ــس	ب ــهرک	پردی ش
مراســم	نداشــته	ایــم	و	صفــر	تــا	صــد	جشــن	برگــزار	شــده	

ــت. ــوده	اس ــارگاد	ب ــیمی	پاس ــت	پتروش دس
ــا	 متأســفانه	همــوراه	شــاهد	تبعیــض	بیــن	مــردم	بومــی	ب
ــتیم،	 ــت	وگاز	هس ــکونی	نف ــای	مس ــهرک	ه ــاکنان	ش س
ــن	 ــه	ای ــه	ب ــت	ک ــئوالن	اس ــه	مس ــن	وظیف ــد	ای هرچن
ــدی	 ــزم	ج ــود	ع ــا	نب ــد،	ام ــارت	کنن ــه	و	نظ ــئله	توج مس
ــری	 ــرای	پیگی ــتانی	ب ــتانی	و	اس ــووالن	شهرس ــن	مس بی
ــت	 ــی	از	نف ــردم	بوم ــهم	م ــی	و	س ــئولیت	های	اجتماع مس
ــازم	 ــا	ب ــل	عمومــی	اســت،	قطع ــان	نقــل	محاف وگاز	همچن
ــود. شــاهد	ســکوت	همیشــگی	مســئولین	امــر	خواهیــم	ب

جامعــه ایـــران
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ــه  ــرما، قص ــخ زده درس ــتان ی ــه دس قص
کودکانــی اســت کــه سرنوشــت آنهــا در 
خیابــان رقــم مــی خــورد، کودکانــی کــه 
از تحصیــل و رفــاه محــروم مانــده انــد و 
ــر از آســیب در انتظارشــان  ــده ای پُ آین

اســت.

ــاع	 ــون	در	اجتم ــه	هم	اکن ــی	ک ــکالت	و	معضالت ــی	از	مش یک
شــاهد	آن	هســتیم	کــودکان	کار	و	یــا	کــودکان	خیابانــی	
ــرار	 ــرایط	ق ــن	ش ــی	در	ای ــل	مختلف ــه	دالی ــه	ب ــتند	ک هس
ــد.	در	واقــع	ایــن	کــودکان،	کودکانــی	هســتند	کــه	از	 گرفته	ان
ــر	 ــه	ه ــد	و	ب ــده	ان ــروم	مان ــی	مح ــای	کودک ــوق	و	لذت	ه حق

ــند. ــان	آور	باش ــد	ن ــل	مجبورن دلی
کـودکان	کار	زاده	آسـیب	هـای	اجتماعـی	هسـتند	و	خـود	در	
معـرض	آسـیب	های	اجتماعـی	بسـیار	قـرار	دارند	کـه	می	تواند	
مشـکالت	فراوانـی	را	بـرای	ایـن	کـودکان	و	جامعه	ایجـاد	کند	
به	همین	منظـور	سـاماندهی	و	جمع	آوری	این	کودکان	توسـط	
چندین	دسـتگاه	با	اولویت	بهزیسـتی	در	دسـتور	کار	قـرار	دارد.
ایــن	کــودکان	بــه	دالیــل	مختلــف	از	جملــه	فشــار	اقتصــادی،	
ــه	 ــواده	مجبــور	ب ــا	تامیــن	هزینه	هــای	خان اجبــار	والدیــن	و	ی
کار	هســتند	حتــی	گاهــا	مشــاهده	مــی	شــود	کــه	بســیاری	از	
ایــن	افــراد	در	مشــاغل	بســیار	ســخت	و	خطرناکــی	از	جملــه	
کارگاه	هــای	غیــر	اســتاندارد	زیرزمینــی	و	کوره	هــای	آجرپــزی	

مشــغول	بــه	فعالیــت	هســتند.
	

بازمانــدن از تحصیــل مشــکل اصلــی و مهم کــودکان 
کار

رئیــس	مرکــز	مشــاوره	و	خدمــات	روانشــناختی	دانش	آمــوزی	
ــار	داشــت:	 ــرورش	اســتان	مرکــزی	اظه ــوزش	و	پ اداره	کل	آم
ــی	 ــر	مشــکالت	و	مســائل	فرهنگــی	فراوان ــودکان	کار	درگی ک
ــژه	 ــگاه	وی ــه	و	ن ــورد	توج ــد	م ــائل	بای ــن	مس ــه	ای هســتند	ک
ــرای	رفــع	ایــن	 ــا	بتــوان	ب دســتگاه	های	متولــی	قــرار	گیــرد	ت

مســائل	چــاره	اندیشــی	کــرد.
ابراهیـم	فراهانـی	ضمـن	اشـاره	بـه	مشـکالت	اصلـی	و	مهـم	
کـودکان	کار	اضافـه	کـرد:	مهم	تریـن	مشـکل	ایـن	کـودکان	
بازمانـدن	از	تحصیـل	اسـت	کـه	همین	مسـئله	باعث	می	شـود	
نتواننـد	بـا	الگوهای	مناسـب	در	مدارس	آشـنا	شـوند	و	به	دلیل	
حضـور	در	خیابـان	یـا	فعالیـت	در	مـکان	هـای	غیرمجـاز	قطعا	
بـا	الگوهـای	نامناسـب	آشـنا	خواهنـد	شـد	کـه	همین	مسـاله	

زمینه	سـاز	آسـیب	های	اجتماعـی	فراوانـی	مـی	شـود.
وی	ادامـه	داد:	مشـکل	دیگر	این	کـودکان	مورد	آزار	و	شـکنجه	
جسـمی	و	روحـی	قـرار	گرفتـن	اسـت،	زیـرا	ایـن	کـودکان	بـه	
خاطر	شـرایط	سـنی	از	تـوان	دفاعـی	بسـیار	پایینی	برخـوردار	

هسـتند	و	اغلـب	به	دلیل	نداشـتن	حامـی	و	والدین	مسـئولیت	
پذیـر،	مـورد	آزار	قـرار	مـی	گیرند.

امروز کودک کار، فردا جوان پرخاشگر و انتقامجو
رئیس	مرکز	مشـاوره	و	خدمات	روانشـناختی	دانش	آموزی	اداره	
کل	آمـوزش	و	پرورش	اسـتان	مرکـزی	عنوان	کرد:	آسـیب	های	
عاطفـی	از	مشـکالتی	اسـت	کـه	ایـن	کـودکان	بـا	آن	مواجـه	
هسـتند،	زیـرا	نمی	تواننـد	دوران	کودکـی	و	شـاد	بـودن	را	بـه	
درسـتی	لمس	کنند	و	همین	مسـاله	سـبب	می	شـود	در	آینده	

افراد	سـخت	و	پرخاشـگر	و	خشـنی	شوند.
ــته	 ــد	دس ــودکان	کار	چن ــه	ک ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب فراهان
هســتند،	توضیــح	داد:	کــودکان	کار	اجبــاری	جــزو	یــک	
ــواده	کار	 ــه	اجبــار	خان دســته	از	ایــن	کــودکان	هســتند	کــه	ب
می	کننــد	در	حالــی	کــه	هیــچ	نیــازی	بــه	پــول	کار	ایــن	افــراد	
وجــود	نــدارد،	ایــن	کــودکان	تبدیــل	بــه	خطرناک	تریــن	نــوع	
شــخصیت	هــا	مــی	شــوند	کــه	عمدتــا	در	بزرگســالی	فقــط	به	

ــد. ــر	می	کنن ــی	فک ــام	جوی انتق
وی	اظهـار	داشـت:	کـودکان	کار	داوطلبانـه	و	کـودکان	کار	
اجیرشـده	دسـته		دیگر	کودکان	کار	هسـتند	کـه	در	هر	صورت	
تمامی	این	کودکان	با	مسـائل	و	مشـکالت	اجتماعی	و	فرهنگی	
بسـیار	زیادی	مواجه	انـد.	در	ایـن	زمینه	کنوانسـیون	های	دفاع	
از	حقـوق	کـودک	بایـد	مدیریـت	کارآمدتـری	داشـته	باشـد	تا	
تعـداد	ایـن	کودکان	بـه	حداقـل	و	حتی	صفـر	برسـد،	این	مهم	
نیـز	زمانـی	محقق	می	شـود	که	بـه	این	حـوزه	بودجه	مناسـبی	

تخصیص	داده	شـود.
	

ــتی  ــکالت معیش ــع مش ــازی و رف ــزوم توانمندس ل
کار کــودکان  خانواده هــای 

مدیــرکل	بهزیســتی	اســتان	مرکــزی	بــا	بیــان	اینکــه	کــودکان	
کار	از	اصلی	تریــن	آســیب	های	اجتماعــی	هســتند	گفــت:	
ــیب	های	 ــش	آس ــه	کاه ــد	در	زمین ــه	بای ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ب
اجتماعــی	بــا	جدیــت	بیشــتری	گام	برداشــته	شــود	بــه	همین	
ــن	و	 ــی	از	مهم	تری ــزو	یک ــودکان	کار	ج ــاماندهی	ک منظــور	س

ــت. ــتی	اس ــات	بهزیس ــن	اقدام ضروری	تری
ــم	 ــه	شش ــی	برنام ــاده	قانون ــح	داد:	در	م ــی	توضی ــرا	امین زه
ــا	صراحــت	بــه	ایــن	مســاله	کــه	بهزیســتی	متولــی	 توســعه	ب
اصلــی	ســاماندهی	کــودکان	کار	اســت	اشــاره	شــده،	البتــه	در	
کنــار	ایــن	ســازمان	حــدود	11	دســتگاه	نیــز	وظیفه	مشــارکت	

ــد. ــده	دارن ــر	عه ــکاری	را	ب و	هم
ــه	در	 ــرایطی	ک ــا	از	ش ــودکان	قطع ــن	ک ــرد:	ای ــوان	ک وی	عن
آن	قــرار	دارنــد	راضــی	نیســتند،	ایــن	افــراد	قربانــی	شــرایطی	
هســتند	کــه	ناخواســته	در	آن	واقــع	شــده	اند	بنابرایــن	بایــد	در	
زمینــه	رفــع	مشــکالت	آنــان	در	تمامــی	حوزه	هــا	بــا	جدیــت	

بیشــتری	گام	برداشــته	شــود.

ــد	 ــرد:	بای ــه	ک ــزی	اضاف ــتان	مرک ــتی	اس ــرکل	بهزیس مدی
ــا	 ــم	ت ــا	کنی ــم	و	مهی ــودکان	فراه ــن	ک ــرای	ای ــرایطی	را	ب ش
ــودکان	 ــا	ک ــل	ب ــکوفایی	و	تعام ــد	و	ش ــیر	رش ــد	در	مس بتوانن
ــد،	البتــه	ایــن	زمانــی	محقــق	خواهــد	شــد	 دیگــر	قــرار	گیرن
کــه	هــر	دســتگاه	مســئول	در	ایــن	زمینــه	بــه	وظایــف	خــود	

ــد. ــل	کن ــتی	عم ــه	درس ب
امینــی	بیــان	داشــت:	۸۰	درصــد	کــودکان	خیابانــی	کــودکان	
کار	هســتند	کــه	در	مشــاغلی	ماننــد	دستفروشــی	و	کارگــری	
مشــغول	بــه	فعالیتنــد	تــا	بتواننــد	بخشــی	از	نیازهای	خانــواده	
را	تامیــن	کننــد	و	در	ایــن	زمینــه	نیــز	در	معــرض	مخاطــرات	
ــوارد	 ــه	در	برخــی	م ــت	ک ــد	گرف ــرار	خواهن ــادی	ق بســیار	زی

جبــران	ناپذیــر	اســت.
	

معضــالت اقتصــادی و بیــکاری عامــل افزایــش 
کــودکان کار

ــا	 ــدا	ب ــکل	در	ابت ــن	مش ــع	ای ــرای	رف ــد	ب ــه	داد:	بای وی	ادام
ــا	آگاه	ســازی	 ــم	و	ب ــن	کــودکان	صحبــت	کنی خانواده	هــای	ای
آنهــا	از	مشــکالتی	کــه	ایــن	کــودکان	را	تهدیــد	می	کنــد	مانــع	
ــای	 ــه	ایجــاد	فعالیت	ه ــودکان	شــویم.	البت ــن	ک ــت	ای از	فعالی
کارآفرینانــه	اجتماعــی	در	کنــار	ایــن	فرهنگ	ســازی	می	توانــد	
تــا	حــدودی	در	زمینــه	رفــع	ایــن	معضــل	و	بــه	عبارتی	آســیب	

اجتماعــی	تاثیــر	گــذار	باشــد.
ــه	 ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــزی	ب ــتان	مرک ــتی	اس ــرکل	بهزیس مدی
تعــداد	زیــادی	از	ایــن	کــودکان	بــر	اســاس	شــرایط	و	بــه	اجبار	
خانــواده	مشــغول	بــه	کار	هســتند	افــزود:	شــاید	اگــر	در	زمینه	
ــراد	 ــن	اف ــای	ای ــی	و	معیشــتی	خانواده	ه ــای	مال ــن	نیازه تامی
ــایر	 ــد	س ــد	مانن ــز	بتوانن ــودکان	کار	نی ــود	ک ــته	ش گام	برداش
ــه	 ــر	ب ــم	ت ــه	مه ــه	و	از	هم ــای	کودکان ــه	فعالیت	ه ــودکان	ب ک

ــد. ــل	بپردازن تحصی
امینـی	تصریح	کرد:	توانمندسـازی	و	رفع	مشـکالت	معیشـتی	
خانواده	های	کـودکان	کار	یکـی	از	برنامه	های	مهـم	و	اولویت	دار	
اسـت	که	اگر	هر	دسـتگاهی	بـه	وظیفه	خـود	در	ایـن	بخش	به	
درسـتی	عمـل	کند	قطعـا	گامـی	تاثیرگـذار	در	زمینـه	کاهش	

تعـداد	کودکان	کار	برداشـته	خواهد	شـد.
ــودک	کار	 ــداد	1۸۰	ک ــه	تع ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــه	ب وی	در	ادام
در	شــهر	اراک	شناســایی	شــده	اظهــار	داشــت:	از	ایــن	تعــداد	
کــودک	۵۰	کــودک	اتبــاع	خارجــی،	افاغنــه	و	یــا	مربــوط	بــه	

اســتان	های	هم	جــوار	بوده	اندکــه	ســاماندهی	شــده	اند.
مدیــرکل	بهزیســتی	اســتان	مرکــزی	بیــان	کــرد:	1۳۰	کودک	
کاری	کــه	مربــوط	بــه	خــود	اراک	هســتند	نیــز	در	خــود	ایــن	
ــا	نظــارت	بهزیســتی	 ــک	موسســه	ب ــت	ی شــهر	تحــت	حمای
ــواده	هــای	آنهــا	 ــن	کــودکان	و	هــم	خان ــد	و	هــم	ای ــرار	دارن ق
خدمــات	مناســبی	را	از	ایــن	موسســه	دریافــت	می	کننــد	کــه	

زمینــه	ســاز	کاهــش	آســیب	در	ایــن	حــوزه	اســت

تاخت و تاز یک معضل اجتماعی

کودکان کار بازمانده ازتحصیل ورفاه/سرنوشتی که درخیابان رقم می خورد

ثمین
 مامقانی نژاد
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ــر ایران فرهنگ و هن

هنگامـی که بـوق ممتـد خودروهای در حـال عبور از عـرض خیابان را بـه تعجیل وا مـی دارد یا 
درگیـری لفظـی و گاهـی فیزیکی دو فـردی که بـی احتیاطـی یکـی از آن دو منجر بـه تصادف 
خودرو شـده و یا شـنیدن صدای دورگه و عصبانی عابری در پیاده رو که مشـغول مکالمه با آن 
سـوی خط اسـت، همه و همـه گویای نبـود کنترل خشـم و رفتارهـای هیجانی اسـت که گاهی 
منجر به قتل می شـود، موضوعی که دسـتگاه قضایی و انتظامی اسـتان هـم آن را تائید می کند.

سـالروز شـهادت میـرزا کوچـک جنگلـی عـالوه بـر ایجـاد فرصتـی مناسـب بـرای واکاوی و 
بازخوانی این نهضت می تواند زمینه سـاز تقویت گردشـگری تاریخی گیـالن با معرفی بناهای 

به جـا مانـده از آن دوران شـود.

شـهر مقـدس قم امـروز بـه برکـت ورود کریمه اهل بیـت)ع( مرکـز مهم علم و مذهب تشـیع 
اسـت؛ شـهری که بـه برکت قـدوم ایـن حضـرت امـروز پذیـرای زائرانـی از تمام نقـاط جهان 

اسـالم است.

یـوش و کومـه آقا تـوکا نهانخانـه و رازدار اندیشـه هـای نیمایی اسـت اگرچه نام نیما یوشـیج، 
شـاعر پـرآوازه جنـگل های شـمال و روز شـعر نـو در تقویـم ملـی از قلم افتاده اسـت.
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طــی نشســتی بــا حضــور عکاســان 
ــن  ــه اربعی ــاب حماس ــم بازت ــتان ق اس
مــورد  آنــان  نــگاه  از  حســینی)ع( 

تحلیــل و بررســی قــرار گرفــت.

نشســت	تخصصــی	بازتــاب	حماســه	اربعیــن	حســینی	از	نگاه	
ــا	حضــور	حجــت	 ــنبه	ب ــروب	دوش ــم	غ ــتان	ق ــان	اس عکاس
االســالم	احمــدی	رئیــس	کمیتــه	فرهنگــی	ســتاد	مرکــزی	
ــری	 ــی	هن ــازمان	فرهنگ ــل	س ــر	عام ــی	مدی ــن،	مقیم اربعی
ــیج	 ــازمان	بس ــئول	س ــی	مس ــم،	بابای ــهرداری	ق ــی	ش ورزش
هنرمنــدان	ســپاه	قــم	و	جمعــی	از	عکاســان	اســتان	در	ســالن	
جلســات	ســاختمان	حــوزه	نمایندگــی	ولــی	فقیــه	در	حــج	و	

ــارت	برگــزار	شــد. زی
در	ابتــدای	ایــن	نشســت	حجــت	االســالم	احمــدی	در	
ــی	 ــم،	برپای ــه	عکاســان	اســتان	ق ــدم	ب ــا	خیرمق ســخنانی	ب
ــتن	 ــتراک	گذاش ــتای	اش ــن	نشســت	تخصصــی	را	در	راس ای
ــات	و	تحلیــل	و	بررســی	شــرایط	عکاســی	در	مراســم	 تجربی

ــمرد. ــر	برش ــد	و	مؤث ــیار	مفی ــن	بس اربعی
وی	عنــوان	کــرد:	در	کمیتــه	فرهنگــی	ســتاد	مرکــزی	اربعین	
2۰	دســتگاه	فرهنگــی	حضــور	و	مشــارکت	دارنــد	کــه	تــالش	
ــه	 ــرای	جامع ــف	ب ــی	در	قالب	هــای	مختل می	شــود	برنامه	های

هــدف	تــدارک	دیــده	شــود.
ــس	 ــب	عک ــه	قال ــان	اینک ــا	بی ــدی	ب ــالم	احم ــت	االس حج
ــا	دارد،	 ــش	دادن	رویداده ــرای	نمای ــی	ب ــای	خوب ظرفیت	ه
ــانه	ای	 ــوت	رس ــن	حســینی)ع(	در	بایک ــم	اربعی ــزود:	مراس اف
قــرار	دارد	کــه	انعــکاس	و	نشــر	تصاویــر	راهپیمایــی	اربعیــن	
ــرای	شناســاندن	ایــن	حرکــت	عظیــم	شــیعیان	در	جهــان	 ب
بســیار	تأثیرگــذار	اســت	و	بــه	همیــن	دلیل	عکاســان	رســالت	
ــای	 ــود	زوای ــت	خ ــا	هم ــا	ب ــد	ت ــده	دارن ــر	عه ــنگینی	ب س

ــر	بکشــند. ــه	تصوی ــن	مراســم	را	ب ــف	ای مختل
	وی	از	اعــالم	آمادگــی	حــوزه	نمایندگــی	ولــی	فقیــه	در	حــج	
ــتان	 ــان	اس ــای	عکاس ــت	از	فعالیت	ه ــرای	حمای ــارت	ب و	زی
ــت:	 ــر	داد	و	گف ــینی)ع(	خب ــن	حس ــاده	روی	اربعی ــم	در	پی ق
ــز	 ــاب	نی ــاپ	کت ــس	و	چ ــگاه	عک ــی	نمایش ــه	برپای در	زمین
آمادگــی	داریــم	تــا	بــا	همــکاری	اســاتید	این	هنــر	در	اســتان	
ــا	مشــارکت	عکاســان	ایــن	مــوارد	را	اجرایــی	کنیــم. قــم	و	ب
ــوان	 ــن	عن ــزی	اربعی ــتاد	مرک ــی	س ــه	فرهنگ ــس	کمیت رئی
ــش	 ــانه	ای	پوش ــت	های	رس ــوان	سیاس ــا	عن ــی	ب ــرد:	کتاب ک
منتشــر	 را	 حســینی)ع(	 اربعیــن	 راهپیمایــی	 مراســم	
ــگاران	و	فعــاالن	رســانه	ای	بســیار	 ــرای	خبرن ــم	کــه	ب کرده	ای
ــا	در	حــوزه	عکاســی	نیــز	 ــوده	اســت	کــه	جــا	دارد	ت ــر	ب مؤث
ــن	 ــی	اربعی ــته	های	عکاس ــب	بایس ــی	در	قال ــن	محتوای چنی
ــه	 ــن	زمین ــه	در	ای ــود	ک ــن	ش ــه	و	تدوی ــینی)ع(	تهی حس
ــا	 ــن	کار	ب ــم	ای ــود	دارد	و	امیدواری ــکاری	وج ــی	هم آمادگ

ــرد. ــورت	گی ــی	ص ــان	قم ــت	عکاس محوری
	

انجمن عکاسان آئینی در قم تشکیل شود
مهــدی	توکلیــان	از	پیشکســوتان	و	اســاتید	عکاســی	اســتان	
ــار	داشــت:	عکاســان	اســتان	 ــن	نشســت	اظه ــز	در	ای ــم	نی ق
ــرادی	 ــی	و	انف ــورت	گروه ــه	ص ــر	ب ــال	های	اخی ــم	در	س ق
در	پیــاده	روی	اربعیــن	حســینی)ع(	شــرکت	داشــته	اند	و	
عکاســان	کمتــر	شــهری	هماننــد	قــم	بــه	ایــن	تعــداد	بــرای	
بــه	تصویــر	کشــاندن	حماســه	اربعیــن	در	ایــن	مســیر	حرکت	

کرده	انــد.
وی	بــا	تمجیــد	از	تالش	هــای	عکاســان	اســتان	قــم	در	ثبــت	
ــار	 ــینی)ع(	اظه ــن	حس ــی	اربعی ــه	یادماندن ــای	ب صحنه	ه
ــه	نظــر	می	رســد	قــم	ایــن	ظرفیــت	و	پتانســیل	را	 داشــت:	ب
داشــته	باشــد	کــه	انجمــن	عکاســان	آئینــی	را	تشــکیل	دهــد	

کــه	امیدواریــم	ایــن	امر	بــا	حمایــت	مراکــز	مختلف	هنــری	و	
فرهنگــی	قــم	از	جملــه	بعثــه	مقــام	معظــم	رهبــری	در	حج	و	
ــا	شــاهد	فعالیت	هــای	منســجم	تری	 ــارت	محقــق	شــود	ت زی

از	طــرف	عکاســان	دلســوز	و	متعهــد	قمــی	باشــیم.
وی	ابــراز	داشــت:	عکاســان	قمــی	بــا	تجهیزات	شــخصی	خود	
ــن	حســینی)ع(	 ــام	اربعی ــتی	در	ای ــچ	چشــم	داش ــدون	هی ب
ــر	 ــزار	هن ــا	اب ــود	را	ب ــن	خ ــا	دی ــوند	ت ــال	می	ش رهســپار	کرب
ــان	 ــه	عکاس ــه	ب ــه	حــق	اســت	ک ــار	ب ــن	انتظ ــد	و	ای ادا	کنن
رســانه	ای	قــم	بــه	صــورت	ویــژه	ای	دیــده	شــود	و	تســهیالت	
ــام	اربعیــن	پیــش	 ــرای	فعالیــت	آنهــا	در	ای ــی	و	الزم	ب حداقل

بینــی	شــود.
ــه	نظــر	می	رســد	یکــی	از	برنامه	هایــی	 ــد:	ب توکلیــان	می	گوی
کــه	می	توانــد	بــرای	عکاســانی	کــه	قصــد	عکاســی	در	مراســم	
اربعیــن	دارنــد	مفیــد	باشــد	یادگیــری	زبــان	عربــی	و	بومــی	
عراقــی	اســت	کــه	ایــن	امــر	می	توانــد	در	ارتبــاط	گیــری	بــا	

ــران	 ــه	زائ ــرای	ثبــت	خدمــت	رســانی	آنهــا	ب موکــب	داران	ب
کمــک	کنــد.

شناســاندن	 بــرای	 دارد	 ضــرورت	 کــرد:	 عنــوان	 وی	
ــی	 ــز	اقدامات ــور	نی ــه	کش ــی	ب ــان	قم ــای	عکاس توانمندی	ه
اســتان	 بــزرگ	 ســرمایه	های	 ایــن	 و	 گیــرد	 صــورت	

شــوند. معرفــی	 می	بایســت	
	

نمایشــگاه مســتقل عکــس اربعیــن عکاســان قمــی 
برپــا شــود

ــز	در	 ــا	نی ــزاری	رس ــس	خبرگ ــر	عک ــی	دبی ــن	قائم محس
ایــن	نشســت	اظهــار	داشــت:	در	طــی	ایــن	ســال	های	
اخیــر	عکاســان	قمــی	حضــور	فعالــی	در	پیــاده	روی	اربعیــن	
ــن	 ــاب	ای ــای	ن ــد	لحظه	ه ــا	بتوانن ــته	اند	ت ــینی)ع(	داش حس
رویــداد	بــزرگ	را	ثبــت	و	ضبــط	کــرده	و	در	رســانه	ها	بازنشــر	

ــد. دهن

طی نشستی در قم بررسی شد؛

بازتاب حماسه اربعین از نگاه عکاسان/ 
مشکالت ثبت باشکوه ترین حضوربازیگری

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

مهدی بخشی 
سورکی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــات	حداقلــی	در	 ــام	اربعیــن	امکان وی	گفــت:	متأســفانه	در	ای
اختیــار	عکاســان	قمــی	اســت	و	پــس	از	اربعیــن	نیــز	برنامه	ای	
بــرای	برپایــی	نمایشــگاه	مســتقل	عکــس	اربعیــن	عکاســان	
قمــی	از	ســوی	نهادهــای	فرهنگــی	و	هنــری	اســتان	تــدارک	

ــود. ــده	نمی	ش دی
ــی	قصــد	 ــه	عکاســانی	کــه	در	ســال	های	آت ــه	ب وی	در	توصی
ــد	 ــاده	روی	اربعیــن	حســینی)ع(	دارن عکاســی	در	مراســم	پی
گفــت:	شــناخت	درســت	از	این	رویــداد	کــه	ســبقه	در	روایات	
اهــل	بیــت	عصمــت	و	طهــارت	دارد	کــه	امــام	عســکری)ع(	
زیــارت	اربعیــن	را	نشــانه	مؤمــن	برشــمردند	می	توانــد	در	کار	
ــد	را	 ــق	می	کنن ــاری	کــه	خل عکاســان	تأثیرگــذار	باشــد	و	آث

متفــاوت	کنــد.

ــق  ــن در مناط ــاده روی اربعی ــی پی ــه عکاس تجرب
ــراق ــی ع جنوب

محمــد	اخالقــی	از	عکاســان	خبــری	بــا	ســابقه	قمــی	نیــز	در	
ایــن	نشســت	اظهــار	داشــت:	اینکــه	مــا	بــه	عنــوان	عــکاس	
صبــر	کنیــم	و	چنــد	روز	مانــده	بــه	اربعیــن	تصمیــم	رفتــن	به	
ــل	قبــول	نیســت	و	از	همیــن	امــروز	 ــم	قاب ــن	ســفر	بگیری ای
می	بایســت	بــرای	اربعیــن	ســال	آینــده	خــود	را	آمــاده	کنیــم	

ــیم. ــته	باش ــزی	داش ــرای	آن	برنامه	ری و	ب
ــت	و	 ــز	گف ــود	نی ــن	خ ــال	اربعی ــفر	امس ــات	س وی	از	تجربی
ــاق	گروهــی	 ــه	اتف ــار	ب ــن	ب ــرای	اولی ــوان	کــرد:	امســال	ب عن
ــی	عــراق	 ــی	رســانه	حرکــت	خــود	را	از	مناطــق	جنوب از	اهال
آغــاز	کردیــم	کــه	در	حــدود	۴۳۰	کیلومتــر	بــا	کربــال	فاصلــه	
ــاده	اســت	و	 ــوق	الع ــر	و	ف ــن	مناطــق	بســیار	بک داشــت	و	ای

ــه	 ــراه	دارد	ک ــه	هم ــان	ب ــرای	عکاس ــی	ب ــوژه	های	خوب س
ــیر	را	 ــن	مس ــان	ای ــده	عکاس ــال	آین ــم	س ــنهاد	می	کن پیش

ــد. ــه	کنن تجرب
اخالقــی	می	گویــد	اهالــی	عــراق	پیــاده	روی	اربعیــن	را	تقریبــاً	
از	2۰	روز	قبــل	از	اربعیــن	از	بصــره	آغــاز	می	کننــد	کــه	تمامی	
ــرای	 ــاب	ب ــوژه	های	ن ــف	از	س ــال	و	نج ــا	کرب ــیر	ت ــن	مس ای

عکاســی	و	ثبــت	ایــن	لحظــات	پــر	اســت.
ایـن	عکاس	خبری	بـا	بیان	اینکـه	در	روزهای	حضـورم	در	این	
مسـیر	پیـاده	روی	اربعیـن	با	خبـر	تولد	فرزنـدم	مواجه	شـدم،	
ادامـه	داد:	در	مشـورت	بـا	همسـرم	وی	عنـوان	کرد	کـه	من	و	
ایـن	فرزنـد	نیز	دلمـان	در	این	مسـیر	اسـت	و	هم	قدم	با	شـما	
خواهیـم	بـود	که	همیـن	موضـوع	باعث	دلگرمـی	بـرای	ادامه	

حضورم	در	مراسـم	پیـاده	روی	اربعین	شـد.
ــه	عکاســان	حاضــر	در	ایــن	نشســت	توصیــه	 وی	در	ادامــه	ب
ــان	 ــا	زب ــا	عراقی	ه ــر	ب ــری	بهت ــاط	گی ــرای	ارتب ــه	ب ــرد	ک ک
عربــی	را	فــرا	بگیرنــد	کــه	ایــن	امــر	بســیار	برایشــان	راهگشــا	

ــود. ــد	ب خواه
اخالقــی	از	ســبک	عکاســی	خــود	در	پیــاده	روی	اربعیــن	نیــز	
ــن	 ــد	از	ای ــک	بُع ــا	ی ــرده	تنه ــالش	ک ــه	ت ــت	ک ــه	گف اینگون
مراســم	را	نبینــد	و	در	کنــار	تصاویر	ســوژه	ای	جمعیــت	حاضر	

ــر	بکشــد. ــه	تصوی در	ایــن	مراســم	را	هــم	ب
	

کتاب عکس قم گنجینه ای برای معرفی استان
رئیــس	انجمــن	عکاســان	اســتان	قــم	نیــز	در	این	نشســت	در	
ســخنانی	اظهــار	داشــت:	بــرای	ثبــت	آثــار	اربعینــی	عکاســان	

قمــی	اقدامــات	مختلفــی	از	جملــه	برپایــی	نمایشــگاه	عکــس	
و	یــا	چــاپ	کتــاب	می	تــوان	انجــام	داد	کــه	در	گام	اول	تیمــی	
ــا	در	 ــد	ت ــان	باش ــار	عکاس ــت	آث ــده	دار	دریاف می	بایســت	عه
ــی	نمایشــگاه	 ــه	برپای ــف	از	جمل ــای	مختل ــت	در	قالب	ه نهای
و	چــاپ	کتــاب	عکــس	اربعیــن	در	معــرض	دیــد	عمــوم	قــرار	

گیــرد.
ابراهیــم	ســلیمانی	عنــوان	کرد:	عکاســان	خبــری	و	رســانه	ای	
اســتان	قــم	قابلیت	هــا	و	توانمندی	هــای	بســیار	خوبــی	

ــد	از	ایــن	ظرفیــت	اســتفاده	کــرد. ــد	کــه	بای دارن
ــم	در	 ــس	ق ــاب	عک ــن	کت ــه	تدوی ــاره	ب ــا	اش ــلیمانی	ب س
ســال	های	گذشــته	اظهــار	داشــت:	ایــن	پــروژه	در	دوره	
ــد	و	 ــاز	ش ــم	آغ ــابق	ق ــهردار	س ــری	ش ــای	دلب ــت	آق مدیری
خوشــبختانه	بــا	حمایت	هایــی	کــه	صــورت	گرفــت	دو	جلــد	
از	کتــاب	عکــس	قــم	بــه	چــاپ	رســید	کــه	ماحصــل	تــالش	

ــت. ــوده	اس ــی	ب ــان	قم عکاس
ــن	 ــت:	ای ــراز	داش ــم	اب ــتان	ق ــان	اس ــن	عکاس ــس	انجم رئی
ــرح	 ــای	مط ــرای	موزه	ه ــم	را	ب ــس	ق ــاب	عک ــه	کت مجموع
دنیــا	ارســال	کردیــم	کــه	پــس	از	مدتــی	بــا	نامــه	نگاری	هــای	
آنــان	بــرای	دریافــت	نســخه	های	بیشــتر	از	ایــن	کتــاب	کــه	
ــه	 ــت	مواج ــم	اس ــی	ق ــرای	معرف ــه	ای	ب ــت	گنجین در	حقیق
شــدیم	و	امیدواریــم	کتــاب	عکــس	اربعیــن	عکاســان	قمــی	

ــردآوری	و	چــاپ	شــود. ــز	گ نی
ــی	 ــز	فرهنگ ــم	مراک ــدس	ق ــهر	مق ــرد:	در	ش ــوان	ک وی	عن
و	هنــری	بســیاری	از	حــوزه	علمیــه	و	دفتــر	تبلیغــات	
اســالمی	گرفتــه	تــا	اداره	کل	ارشــاد	و	انجمن	هــا	و	نهادهــای	
ــد	کــه	جــا	دارد	ایــن	 ــه	حــج	و	زیــارت	وجــود	دارن وابســته	ب
ظرفیت	هــا	تجمیــع	شــده	و	اقدامــات	مانــدگاری	را	در	حــوزه	

ــد. ــم	بزنن عکــس	و	عکاســان	قمــی	رغ

ــه صــورت اختصاصــی  جشــنواره عکــس اربعیــن ب
ــرای عکاســان قمــی برگــزار شــود ب

امیــر	حســامی	نــژاد	از	عکاســان	خبــری	اســتان	قــم	نیــز	در	
ــن	 ــم	ای ــار	داشــت:	امیدواری ــن	نشســت	در	ســخنانی	اظه ای
نشســت	مقدمــه	ای	بــرای	تقویــت	ارتبــاط	عکاســان	بــا	بعثــه	
ــری	و	ســایر	نهادهــای	فرهنگــی	باشــد	و	 ــام	معظــم	رهب مق
ــری	 ــه	کمت ــا	دغدغ ــان	ب ــا	عکاس ــود	ت ــم	ش ــی	فراه فضای
ــه	 ــار	هنــری	ب ــق	آث ــه	خل ــوان	خــود	را	معطــوف	ب بتواننــد	ت

ــد. ــن	حســینی	کنن ــام	اربعی ــژه	در	ای وی
ــینی)ع(	 ــن	حس ــاده	روی	اربعی ــم	پی ــروز	مراس ــت:	ام وی	گف
ــر	 ــالمی	کمت ــر	اس ــی	و	غی ــورهای	غرب ــانه	های	کش در	رس
ــرار	 ــری	ق ــوت	خب ــی	در	بایک ــا	حت ــود	و	ی ــس	می	ش منعک
دارد؛	یکــی	از	راهکارهایــی	کــه	می	تــوان	ایــن	رویــداد	
ــوت	از	 ــاند	دع ــز	شناس ــر	نی ــورهای	دیگ ــر	را	در	کش بی	نظی
عکاســان	کشــورهای	غربــی	بــرای	مشــاهده	و	انعــکاس	ایــن	
ــد	در	فضــای	مجــازی	 ــه	عکاســان	می	توانن ــداد	اســت	ک روی
ــه	و	از	 ــاط	گرفت ــراد	ارتب ــن	اف ــا	ای ــی	ب ــبکه	های	اجتماع و	ش
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــن	 ــاده	روی	اربعی ــت	پی ــکاس	عظم ــرای	انع ــا	ب ــت	آنه ظرفی
ــرد. ــتفاده	ک ــینی	اس حس

ــا	 ــم	ب ــم	بتوانی ــراز	داشــت:	امیدواری ــری	اب ــکاس	خب ــن	ع ای
هماهنگی	هایــی	کــه	در	بعثــه	مقــام	معظــم	رهبــری	در	
ــی	جشــنواره	 ــرد	شــاهد	برپای ــارت	صــورت	می	گی حــج	و	زی
عکــس	اربعیــن	بــه	صــورت	اختصاصــی	بــرای	عکاســان	قمی	
باشــیم	و	کتــاب	عکــس	اربعیــن	عکاســان	اســتان	قــم	نیــز	بــا	

ــود. ــاپ	ش ــرد	چ ــورت	می	گی ــه	ص ــی	ک حمایت
	

ــر در  ــت تصاوی ــرای ثب ــود را ب ــوان خ ــان ت عکاس
ــد ــوف کنن ــن معط ــاده روی اربعی ــیر پی مس

ــم	نیــز	 ــدی	از	دیگــر	عکاســان	خبــری	اســتان	ق حمیــد	عاب
ــی	از	 ــت:	برخ ــار	داش ــخنانی	اظه ــی	س ــت	ط ــن	نشس در	ای
ــن	 ــاً	می	بایســت	در	بی ــه	حتم ــد	ک ــان	تصــور	می	کنن عکاس
ــی	 ــد	در	صورت ــی	کنن ــر	عکاس ــای	مطه ــن	و	حرم	ه الحرمی
ــه	کــه	از	اســم	مراســم	 ــه	باشــد	و	همانگون ــد	اینگون کــه	نبای
ــول	 ــت	در	ط ــت	می	بایس ــخص	اس ــن		مش ــاده	روی	اربعی پی
مســیر	پیــاده	روی	عظمــت	حضــور	زائــران	را	ثبــت	کــرد	و	در	

ــن	اســت. ــاده	روی	اربعی ــت	اصــل،	موضــوع	پی حقیق
عابــدی	گفــت:	اینکــه	تصــور	کنیــم	همــه	اتفاقــات	در	
محــدوده	حرم	هــا	رخ	می	دهــد	درســت	نیســت	و	نبایــد	
بیــش	از	انــدازه	بــرای	دریافــت	مجــوز	عکاســی	در	حرم	هــای	

ــت. ــرار	داش ــر	اص مطه
ــا	 ــری	کــه	در	بیــن	الحرمیــن	و	ی ــان	اینکــه	تصاوی ــا	بی وی	ب
ــال	های	 ــن	اســت	س ــت	می	شــود	ممک ــر	ثب ــای	مطه حرم	ه
ــر	را	ثبــت	 ــا	تجهیــزات	بهتــر	ایــن	تصاوی آینــده	عکاســانی	ب
کننــد	افــزود:	در	مســیر	پیــاده	روی	شــرایط	متفــاوت	بــوده	و	
ممکــن	اســت	یــک	عــکاس	صحنــه	ای	را	عکاســی	کنــد	کــه	

ایــن	ســوژه	بــرای	کمتــر	کســی	اتفــاق	بیفتــد.
ــه	 ــان	توصی ــه	عکاس ــم	ب ــتان	ق ــری	اس ــکاس	خب ــن	ع ای
کــرد:	قوانیــن	کشــور	عــراق	در	ایــام	اربعیــن	جهــت	فعالیــت	
ــت	 ــت	شــود	چــرا	کــه	عــدم	رعای عکاســی	می	بایســت	رعای
هــر	یــک	از	عکاســان	ممکــن	اســت	در	ادامــه	فعالیــت	ســایر	

ــود. ــاد	ش ــت	ایج ــل	و	محدودی ــا	خل عکاس	ه
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	از	امــروز	بایــد	بــرای	اربعیــن	ســال	
آینــده	برنامه	ریــزی	داشــت	افــزود:	بایــد	بــه	ســوژه	ها	و	

ــل	فکــر	 ــم	از	قب ــم	عکاســی	کنی ــه	می	خواهی ــی	ک موضوعات
ــه	در	 ــه	اینک ــیم	ن ــته	باش ــه	داش ــر	روی	آن	مطالع ــم	و	ب کنی
روزهــای	اربعیــن	و	در	حیــن	مراســم	پیــاده	روی	دنبال	ســوژه	

بگردیــم	کــه	چــه	جیــزی	را	عکاســی	کنیــم.
احمــد	ظهرابــی	از	دیگــر	عکاســان	خبــری	اســتان	قم	نیــز	در	
ایــن	نشســت	اظهــار	داشــت:	از	آنجــا	کــه	عکاســان	خبــری	
روحیــه	رقابتــی	دارنــد	در	ایــن	ســفر	نیــز	بــا	همیــن	روحیــه	
ــی	 ــش	بین ــکالت	پی ــا	مش ــه	ب ــه	البت ــردم	ک ــدا	ک ورود	پی
ــه	اینکــه	نتوانســتیم	مجــوز	 نشــده	ای	مواجــه	شــدم	از	جمل
عکاســی	در	حرم	هــای	مطهــر	را	دریافــت	کنیــم	کــه	همیــن	
ــی	در	 ــرای	عکاس ــری	را	ب ــد	دیگ ــا	رون ــد	ت ــب	ش ــر	موج ام

اربعیــن	انتخــاب	کنــم.
ــری	 ــد	عکاســی	خب ــس	از	آنکــه	نتوانســتم	رون وی	گفــت:	پ
را	آن	گونــه	کــه	بایــد	و	شــاید	دنبــال	کنــم	تصمیــم	گرفتــم	
ــادی	در	 ــوژه	های	زی ــم	و	س ــی	کن ــودم	عکاس ــرای	خ ــا	ب ت
مســیر	حرکــت	مــا	در	اربعیــن	پیــش	روی	قــرار	گرفــت	کــه	
ــی	در	 ــیره	آل	عیس ــب	عش ــه	موک ــوان	ب ــه	آن	می	ت از	جمل
مســیر	فــرات	اشــاره	کــرد	کــه	خادمــان	ایــن	موکــب	بــرای	
جابجایــی	زائــران	آنهــا	را	ســوار	بــر	قایق	هایــی	می	کردنــد	تــا	
ــان	پذیرایــی	کننــد	کــه	 ــا	اســکان	در	خانه	هــای	خــود	از	آن ب
ثبــت	ایــن	تصاویــر	برایــم	بســیار	جالــب	و	خاطــره	انگیــز	بود.
ــز	 ــال	نی ــه	کرب ــاره	ب ــت	دوب ــه	داد:	در	بازگش ــی	ادام ظهراب
عــزاداری	 لحظه	هــای	 الحرمیــن	 بیــن	 در	 توانســتیم	
موکب	هــا	را	عکاســی	کنیــم	کــه	در	مجمــوع	رضایــت	بخــش	

ــت. ــوده	اس ب
	

برخــی محدودیت هــا مانــع از ثبــت خیــل جمعیــت 
ــود ــن می ش ــران در اربعی زائ

ــن	 ــز	در	ای ــر	نی ــزاری	مه ــکاس	خبرگ ــی	ع ــدی	بخش مه
نشســت	اظهــار	داشــت:	عکاســان	خبــری	در	مراســم	
پیــاده	روی	اربعیــن	حســینی)ع(	تــالش	می	کننــد	تــا	
جلوه	هــای	خبــری	ایــن	رویــداد	بــزرگ	را	بــه	تصویــر	بکشــند	
ــد	 ــع	از	آن	می	شــود	کــه	بتوانن ــا	مان ــا	وجــود	محدودیت	ه ام
تصاویــری	از	نمــای	بــاال،	خیــل	جمعیــت	زائــران	را	بــه	تصویر	

ــانند. بکش
ــن	 ــس	از	اربعی ــای	پ ــی	روزنامه	ه ــرد:	در	بررس ــوان	ک وی	عن

حســینی)ع(	دیــده	می	شــود	کــه	بیــش	از	۸۰	درصــد	
ــن	 ــزاداران	در	بی ــور	ع ــر	حض ــور	از	تصاوی ــای	کش روزنامه	ه
الحرمیــن	بــه	عنــوان	کانــون	تجمــع	اربعیــن	اســتفاده	کردند	
کــه	البتــه	بــه	دلیــل	محدودیــت	فضایــی	بیــن	الحرمیــن	در	
مقایســه	بــا	جمعیــت	میلیونی	زائــران	اربعیــن	تنها	گوشــه	ای	

ــد. ــان	می	ده ــت	را	نش از	آن	جمعی
ــه	 ــدار	هفت ــد	در	دی ــع	تقلی ــی	از	مراج ــزود:	یک ــی	اف بخش
گذشــته	مســئوالن	ســتاد	مرکــزی	اربعیــن	نیــز	بیــان	کــرده	
ــه	 ــرای	ب ــن	ب ــداد	اربعی ــه	ای	از	روی ــه	گون ــد	ب ــه	بای ــد	ک بودن
نمایــش	گذاشــتن	اقتــدار	و	قــدرت	شــیعیان	اســتفاده	کــرد	و	
بایــد	برنامه	ریزی	هایــی	بــرای	آنکــه	ایــن	زائــران	میلیونــی	در	
مکانــی	تجمــع	پیــدا	کننــد	و	تصاویــر	آن	بــه	جهــان	مخابــره	

شــود	انجــام	گیــرد.
وی	بیــان	داشــت:	بــه	نظرمــی	رســد	هماهنگی	هایــی	
می	بایســت	بــا	مســئوالن	عراقــی	صــورت	گیــرد	تــا	عکاســان	
ایرانــی	بتواننــد	از	نماهای	بــاال،	جمعیــت	میلیون	زائــران	را	در	

ــند. ــر	بکش ــه	تصوی ــف	ب ــای	مختل مکان	ه
عــکاس	خبرگــزاری	مهــر	بــا	بیــان	اینکــه	در	اربعیــن	امســال	
بــا	محدودیت	هایــی	در	صــدور	مجوزهــای	عکاســی	در	
ــه	 ــم	اضاف ــه	بودی ــر	مواج ــای	مطه ــن	و	حرم	ه ــن	الحرمی بی
ــی	 ــان	ایران ــوی	عکاس ــادی	از	س ــت	هایی	زی ــرد:	درخواس ک
ــری	 ــای	خب ــا	پایگاه	ه ــه	ت ــمی	گرفت ــای	رس از	خبرگزاری	ه
ــه	صــدور	 ــتان	های	کوچــک	وجــود	دارد	ک شــهرها	و	شهرس
ــر	نیســت	 ــن	تعــداد	از	عکاســان	امــکان	پذی ــرای	ای مجــوز	ب
ــی	مســئوالن	 ــا	هماهنگ ــود	ب ــد	می	ش ــر	می	رس ــه	نظ ــه	ب ک
عراقــی	و	عتبــه	تمهیداتــی	اندیشــید	تا	عکاســان	رســانه	های	
شــناخته	شــده	و	رســمی	کشــور	بتواننــد	بــا	دریافــت	مجــوز	

ــد. عکاســی	کنن
ــی	 ــری	ورزش ــی	هن ــازمان	فرهنگ ــل	س ــر	عام ــی	مدی مقیم
شــهرداری	قــم	و	بابایــی	مســئول	ســازمان	بســیج	هنرمنــدان	
ــود	را	از	 ــت	خ ــی	حمای ــخنان	کوتاه ــز	در	س ــم	نی ــپاه	ق س
ــای	 ــم	در	زمینه	ه ــتان	ق ــری	اس ــان	خب ــای	عکاس فعالیت	ه
مختلــف	بــه	ویــژه	در	خصــوص	پوشــش	مراســم	پیــاده	روی	
ــد	و	همــت	عکاســان	خبــری	 اربعیــن	حســینی	اعــالم	کردن
ــی	 ــداد	ب ــن	روی ــای	ای ــر	کشــیدن	صحنه	ه ــه	تصوی ــم	در	ب ق

ــر	را	ســتردند. نظی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

کوچــک  میــرزا  شــهادت  ســالروز 
جنگلــی عــالوه بــر ایجــاد فرصتــی 
مناســب بــرای واکاوی و بازخوانــی 
ایــن نهضــت مــی توانــد زمینه ســاز 
تقویــت گردشــگری تاریخــی گیــالن 
بــا معرفــی بناهــای به جــا مانــده از آن 

دوران شــود.

ــطوره	 ــی	اس ــک	جنگل ــرزا	کوچ ــهادت	می ــادآور	ش 11	آذر	ی
ــب	 ــی	مناس ــاه	فرصت ــن	م ــت.	ای ــالن	اس ــردم	گی ــارزه	م مب
ــن	 ــا	ای ــی	ب ــه	نوع ــه	ب ــی	اســت	ک ــد	از	مکان	های ــرای	بازدی ب
ــرای	واکاوی	 ــه	ب ــوده	و	زمین ــاط	ب ــی	در	ارتب ــش	مردم جنب
ــد.	 ــی	گیــالن	را	فراهــم	می	کن ــخ	معاصــر	و	محل ــاره	تاری دوب
ــور	تاریخــی	جنبــش	 ــار	ت ــرای	نخســتین	ب ســال	گذشــته	ب
ــا	هــدف	معرفــی	ایــن	مــکان	هــا	برگــزار	شــد.	در	 جنــگل	ب

ــا. ــن	مکان	ه ــه	ای ــم	ب ــی	داری ــزارش	نگاه ــن	گ ای

ــتین  ــت نخس ــدان و قرائ ــبزه می ــی س ــاغ تاریخ ب
ــوری ــه جمه اعالمی

بـاغ	تاریخـی	سـبزه	میـدان،	از	معـدود	میادیـن	شـهر	رشـت	
اسـت	کـه	در	توسـعه	شـهری	ابعـاد	آن	تغییـر	نیافتـه	و	2۴	
خـرداد	1۳۹۰	در	فهرسـت	بناهـای	میراثـی	کشـور	بـه	ثبـت	
رسـید.	پیشـینه	سـاخت	این	باغ	به	دوره	ناصرالدین	شاه	قاجار	
مـی	رسـد	زمانـی	کـه	محمدقاسـم	خـان	والـی،	حاکـم	وقت	
گیـالن،	ایـن	بـاغ	را	بـرای	تجمعـات	و	تفریحات	مردم	رشـت	
سـاخت.	شـاید	مهمتریـن	واقعـه	در	ایـن	بـاغ	قرائـت	اعالمیه	
نخسـتین	جمهـوری	آسـیایی	بود	کـه	پـس	از	پیـروزی	میرزا	

کوچـک	جنگلـی	و	آمدنـش	بـه	رشـت	رخ	داد.
ــه	 ــاری	ک ــوالرژ«	تکنســین	چــک	تب ــان	ک ــه	»ی ــب	آنک جال
ــود،	 ــان	ب ــر	اســلحه	جنگلی ــور	تعمی در	جنبــش	جنــگل	مام
ــاغ	در	کتــاب	خاطــرات	خــود	دارد.	 ــن	ب ــر	جالبــی	از	ای تصوی
»شــب	های	ســبزه	میــدان	بســیار	زیبــا	بــود.	فضــای	کوچکی	
کــه	تقریبــا	تمامــی	آن	را	باغــی	بــا	هزاران	گل	ســرخ	خوشــبو	
مــی	پوشــاند.	در	جلــوی	قهوه	خانــه	و	هتلــی	کــه	متعلــق	بــه	
یــک	یونانــی	بــود،	پشــت	میزهــای	کوچکــی	مــی	نشســتیم.	
ــه	چــای	قهــوه	 ــود	در	قهــوه	خان جنــب	آن	ســینمایی	نیــز	ب
و	آب	خنــک	شــیرین	مــی	نوشــیدیم.	اینجــا	مــکان	تجمــع	
ــی	 ــده	م ــا	دی ــن	آنه ــز	در	بی ــان	نی ــت	و	ایرانی اروپایی	هاس
ــتیم	و	 ــی	نشس ــت	م ــر	وق ــا	دی ــب	ها	ت ــتر	ش ــوند.	بیش ش

ــم«.)ص:2۰2( ــز	صحبــت	مــی	کردی ــاره	همــه	چی درب
	

خانه میرزا کوچک جنگلی در محله استادسرا
اگرچـه	اسـناد	جدید	نشـان	می	دهـد	میرزا	کوچـک	جنگلی	

تبـار	قزوینـی	داشـت،	ولـی	دوره	رشـد،	نمـو	و	جوانـی	وی	در	
محلـه	استادسـرای	رشـت	بـوده	اسـت.	خانـه	میـرزا	کوچـک	
جنگلـی،	هرچند	امروز	جزو	یکی	از	مراکز	دیدنی	شـهر	رشـت	
اسـت،	ولی	تـا	دو	دهه	پیش	مخروبـه	ای	بیش	نبـود	و	در	زمان	
فعالیت	اولین	دوره	شـورای	شـهر	رشـت	و	در	زمان	شـهرداری	
»مرتضـی	شـگفت«	و	کمک	هـای	مردمـی	بازسـازی	و	از	نـو	
سـاخته	شـد.	حـاال	ایـن	خانـه	بخشـی	از	هویت	جدانشـدنی	
اسـتان	گیـالن	اسـت.	ایـن	خانـه	پـس	از	احیـا،	بالفاصلـه	در	
2۷	اسـفند	ماه	1۳۸6	در	فهرسـت	آثار	ملی	کشـور	به	شـماره	
22۵۰۸	و	فهرسـت	بناهـای	میراثـی	کشـور	به	ثبت	رسـید.

ــی	 ــی	ورزش ــازمان	فرهنگ ــار	س ــه	در	اختی ــن	خان ــون	ای اکن
ــن	 ــد	از	ای ــی	توانن ــدان	م شــهرداری	رشــت	اســت	و	عالقمن
عمــارت	دو	طبقــه	کــه	معمــاری	بومــی	گیــالن	دارد،	بازدیــد	

ــد. کنن

روســتای شــیخ محلــه، نخســتین میعــادگاه آغــاز 
جنبــش جنــگل

روسـتای	شـیخ	محله،	آبـادی	از	دهسـتان	هندخالـه	از	بخش	
تولم	از	توابع	شهرسـتان	صومعه	سراسـت.	این	روستا	نخستین	
مکانـی	بود	کـه	میرزا	کوچـک،	دکتر	حشـمت	طالقانـی،	یک	
نفـر	تفنگسـاز	و	۴	نفـر	همراه	شـبانه	از	رشـت	فرار	کـرده	و	به	
این	روسـتا	می	آینـد.	آنگونـه	که	مورخـان	نوشـته	اند،	میرزا	و	
یارانـش	بـا	یـک	قایـق	از	بنـدر	پیربـازار	وارد	سیاه	درویشـان	و	
سـپس	شـیخ	محلـه	شـده	و	در	جنگل	های	انبـوه	اطـراف	این	
روسـتا	به	یـک	ذغالی	برخـورد	کردند	که	نامـش	»همت«	بود.	
ایـن	۷	نفـر	این	نـام	را	به	فـال	نیـک	گرفتـه	و	در	تصمیم	خود	
بـرای	مبـارزه	با	اسـتعمار	و	اسـتبداد	مصمـم	می	شـوند.	تنها	
یادمـان	موجـود	در	ایـن	روسـتا	تندیـس	میرزا	کوچک	اسـت	
کـه	در	سـال	۹۳	و	همزمـان	با	صدمین	سـال	انقـالب	جنبش	
جنـگل	به	همـت	مجمع	اسـالمی	فرهنگیـان	گیالن	سـاخته	
شـد.	شـیخ	محله	امروز	نه	آن	بیشـه	1۰۳	سـال	پیش	اسـت	و	

نه	ذغـال	فـروش	دارد.		
	

ــگل و  ــش جن ــریه جنب ــر نش ــما، دفت ــام کس حم
ــان ــنای جنگلی ــس س مجل

ــگل	 دهســتان	»کســما«،	در	دوران	مشــروطه	و	جنبــش	جن

ــه	داده	اســت	و	اگــر	امــروز	ایــن	 خدمــات	قابــل	توجهــی	ارائ
ــی	در	آن	 ــرا	اســت،	ول ــتان	صومعه	س دهســتان	جــزو	شهرس

ــود. دوران	بزرگتــر	و	معروفتــر	از	»صومعــه	ســرا«	ب
زیـرا	 دارد	 جنـگل	 جنبـش	 از	 زیـادی	 خاطـرات	 کسـما	
شـکل	گیری	و	قـدرت	گرفتـن	جنگلیـان	از	همیـن	دهسـتان	
بـود.	حـاج	احمـد	کسـمایی	تاجـر	توتـون	و	ابریشـم	جـزو	
نخسـتین	افرادی	اسـت	که	به	میرزا	کوچک	دسـت	یـاری	داد	
و	بـا	پیوسـتن	وی،	بیشـتر	اهالـی	کسـما	و	از	جمله	بـرداران	و	

خواهـرزاده	و	دیگـر	اقـوام	وی	از	مبـارزان	جنـگل	شـدند.
کســما	خاطــرات	زیــادی	دارد	از	ســوخته	شــدن	بــازار،	
تخریــب	دفتــر	نشــریه	جنــگل	و	مجلــس	ســنای	جنگلیــان	و	
حمــام	کســما.	کهنــه	بــازار	کســما	دو	بــار	در	آتــش	ســوخت.	
یــک	بــار	خــود	جنگلیــان	آتــش	زدنــد	تــا	میــرزا	و	بخشــی	از	
جنگلیــان	بتواننــد	از	محاصــره	قــزاق	هــا	بــه	طــرف	جنــگل	
فــرار	کننــد	و	بــار	دیگــر،	رضــا	قــزاق	بعــد	از	یــخ	زدن	میــرزا،	
ــردن	 ــاری	نک ــر	ی ــماییان	را	بخاط ــا	کس ــوزاند	ت ــما	را	س کس

میــرزا	تنبیــه	کــرده	باشــد.
ایــن	آتــش	ســوزی	ها	از	یــک	ســو	و	عــدم	توجــه	مســئوالن	
ــگل	از	 ــش	جن ــای	جنب ــادگاری	ه ــظ	ی ــرای	حف ــی	ب محل
ســوی	دیگــر	ســبب	شــد	بیشــتر	ایــن	بناهــا	از	بیــن	بــرود.	بــا	
ایــن	حــال	بقایــای	دفتــر	تجارتخانــه	حــاج	احمــد	کســمایی	
در	ابتــدای	بــازار	و	همچنیــن	مخروبــه	خانــه	میراثــی	شــهید	
ابراهیــم	بــزاز	کســمایی،	بــرادر	حــاج	احمــد	کــه	میرزا	بــه	وی	
لقــب	»کبریــت	خــان«	داده	بــود	باقــی	مانده	اســت.	دو	ســال	
پیــش	ســردیس	ایــن	شــهید	توســط	بازماندگانش	ســاخته	و	

در	محــدوده	بــازار	کســما	نصــب	شــد.
متاسـفانه	بقایـای	مجلـس	سـنای	کسـما	نیـز	در	سـال	۹۳	
تخریـب	و	یـک	مجتمـع	آموزشـی	در	مرکـز	تصمیم	گیـری	
جنگلیـان	در	دوره	مشـروطه	و	جنبـش	جنگل	سـاخته	شـد.	
حمـام	کسـما	تنهـا	اثـر	آن	دوران	بـوده	که	احیا	شـده	اسـت.	
هرچنـد	تعریض	جـاده،	بخشـی	از	حمـام	تاریخی	کسـما	را	از	
بین	بـرد	ولی	بـه	همت	سـازمان	میـراث	فرهنگی	شهرسـتان	
صومعـه	سـرا،	ایـن	حمـام	دوره	قاجار	مرمت	شـد.	ایـن	حمام	
در	جنگ	معـروف	»مفاخر	الملک«	که	برای	کشـتن	جنگلیان	
از	سـوی	دولـت	بـه	کسـما	قشـون	کشـیده	بودنـد	بـه	عنوان	

درمانـگاه	مجروحـان	جنگی	اسـتفاده	شـده	اسـت.

بازخوانی نهضت جنگل فرصتی برای تقویت 
گردشگری تاریخی در گیالن است مهری 
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

گوراب زرمیخ و بقایای مدرسه نظام جنگلیان
گــوراب	زرمیــخ	در	بخــش	میرزاکوچــک	جنگلــی	و	در	
ــم	 ــگاه	مه ــن	پای ــرار	دارد.	دومی ــرا	ق ــه	س ــتان	صومع شهرس
ــخ	 ــوراب	زرمی ــت،	گ ــت	فعالی ــال	نخس ــان	در	دو	س جنگلی
ــکان	 ــم	ام ــه	ه ــکان	ب ــن	دو	م ــی	ای ــل	نزدیک ــه	دلی ــود.	ب ب
تــردد	ســران	جنــگل	بیــن	گــوراب	زرمیــخ،	کســما	و	فومنات	
ــد،	بســیاری	از	 ــه	کــه	مورخــان	نوشــته	ان فراهــم	شــد.	آنگون
دیدارهــای	میــرزا	کوچــک	بــا	ســران	دولتــی	و	حتی	ســفرای	
ــت.		 ــاده	اس ــاق	افت ــخ	اتف ــوراب	زرمی ــس	در	گ روس	و	انگلی
همچنین	نوشـته	اند	میرزا	کوچـک	خانه	ای	در	گـوراب	زرمیخ	
داشـت	کـه	در	طبقه	فوقانـی	آن	شـب	ها	نشسـت	های	ادبی	با	
حضور	میرزا	حسـین	خان	کسـمایی،	سـردبیر	روزنامه	جنگل	
برگـزار	و	در	همیـن	مـکان	بـرای	تهیـج	و	روحیـه	پهلوانـی	

جنگلیان،	اشـعار	شـاهنامه	را	مـی	خواندند.
تنهــا	اثــر	باقیمانــده	درگــوراب	زرمیــخ،	بقایــای	مدرســه	نظام	
ــب	 ــای	داوطل ــکان	نیروه ــن	م ــه	در	ای ــت	ک ــان	اس جنگلی
ــد.	 ــی	دیدن ــوزش	م ــدازی	آم ــی	و	تیران ــول	نظام ــارز،	اص مب
پس	از	پیشــرفت	جنگلیان	و	ایجــاد	نهادهــای	اداری	و	نظامی،	
ــزاز	 ــم	ب ــه	ریاســت	ابراهی ــگ	در	کســما	ب ــورای	جن ــک	ش ی
کســمایی	و	یــک	کمیســیون	نظامــی	در	گــوراب	زرمیــخ	بــه	
ــفانه	 ــرزا	کوچــک	تشــکیل	شــد.	متاس ریاســت	شــخص	می
محوطــه	اصلــی	مدرســه	نظــام	تخریــب	و	تبدیــل	به	مدرســه	
ــی	از	ســاختمان	مدرســه	نظــام	 ــا	بقایای ــون	تنه شــده	و	اکن

ــده	اســت. باقیمان
تندیــس	بــزرگ	میــرزا	کوچــک	در	میــدان	اصلــی	شــهر،	تنها	

ســمبل	حضــور	جنگلیــان	در	گــوراب	زرمیخ	اســت.

ماسوله رودخان و مقر حسن خان آلیانی
ــگل	دارد.	 ــش	جن ــادی	از	جنب ــرات	زی ــان	خاط ــه	آلی منطق
به	ویــژه	در	دو	ســال	آخــر	نهضــت.	ایــن	محــدوده	از	ماکلــوان	
تــا	روســتاهای	کیــش	دره،	زیــده	و	میــان	رز،	مقرخــان	و	مورد	
ــی	 ــی	حســن	خــان	آلیان ــن	محــدوده	یعن ــردم	ای ــاد	م اعتم
معــروف	بــه	معیــن	الرعایــا	بــود.	از	نــکات	جالــب	توجــه	وجود	
ــما	 ــال	کس ــرای	اتص ــان	ب ــه	جنگلی ــت	ک ــی	اس ــاده	فرع ج
ــن	 ــبختانه	ای ــاختند.	خوش ــوله	س ــوان	و	ماس ــمت	ماکل به	س

ــال	هنــوز	موجــود	اســت. جــاده	در	مســیر	کان
در	ســه	راهــی	ماکلــوان،	ماســوله	رودخــان	قــرار	دارد	و	
ســومین	جنــگ	معــروف	جنگلیــان	کــه	موفقیت	هــای	
ــوان	و	 ــی	ماکل ــه	راه ــت،	در	س ــان	داش ــم	برایش ــادی	ه زی
ــوله	 ــبانه	از	ماس ــان	ش ــان«	رخ	داد.	جنگلی ــوله	رودخ »ماس
حرکــت	و	ســحرگاه	بــه	قزاق	هایــی	کــه	در	حوالــی	رودخانــه	

اردو	زده	و	خوابیــده	بودنــد،	شــبیخون	مــی	زننــد	و	در	همیــن	
جنــگ	بــود	کــه	مقــدار	زیــادی	اســلحه	و	اســب	و	تجهیــزات	
جنگــی	نصیــب	نیروهــای	جنــگل	مــی	شــود.	فرماندهــی	این	

ــده	داشــت. ــا«	برعه ــن	الرعای ــگل	را	»معی جن
	

روستای زیده باال و مخروبه های عمارت معین الرعایا
ــده	و	 ــت؛	زی ــی	داش ــر	اصل ــی	دو	مق ــان	آلیان ــن	خ حس
کیــش	دره.	در	روســتای	زیــده،	عمارتــی	متعلــق	بــه	معیــن	
ــه	 ــگل	ب ــه	در	ســال	های	آخــر	جنبــش	جن ــود	ک ــا	ب الرعای
ــروی	مســجد	 قصــد	اســتقرار	جنگلیــان	ســاخته	شــد.	روب
ــا	نامگــذاری	شــده	 ــام	معیــن	الرعای ــه	ن زیــده،	کوچــه	ای	ب
ــده	مــی	شــود.	 ــن	عمــارت	دی ــای	ای و	داخــل	کوچــه،	بقای
ــل	 ــال	1۳6۹	منجی ــه	س ــش	از	زلزل ــا	پی ــارت	ت ــن	عم ای
کامــال	ســرپابود.	بعــد	از	زلزلــه	و	تــرک	برداشــتن	عمــارت،	
ــد	 ــی	کنن ــت	نم ــارت	را	مرم ــت	عم ــکان	وق ــفانه	مال متاس
ــه	 ــده	و	در	خان ــی	را	کن ــارت	اصل ــای	عم ــره	ه و	در	و	پنج
جدیــد	بــکار	مــی	برنــد	و	همیــن	عامــل	تخریــب	خانــه	ای	
ــگل	در	 ــش	جن ــادی	از	جنب ــرات	زی ــه	خاط ــود	ک ــی	ش م

خــود	داشــت.
خوشــبختانه	تصویــر	این	عمــارت	هنــوز	نــزد	بــرادرزاده	میرزا	
ــادگار	 ــی	ی ــیروس	جنگل ــت.	س ــی	اس ــی	باق ــک	جنگل کوچ
ازدواج	بــرادر	میــرزا	بــا	دختــر	حســن	خــان	آلیانی	اســت.	وی	
یــادآور	مــی	شــود	کــه	هــر	ســال	در	ســالروز	شــهادت	میــرزا،	
ــه	 ــه	محل ــارت	ب ــن	عم ــای	ای ــدن	بقای ــرای	دی ــئوالن	ب مس
معیــن	الرعایــا	مــی	آینــد.	ولــی	همتــی	بــرای	از	نــو	ســاختن	

ایــن	عمــارت	نیســت.

کیش دره؛ کارگاه اسلحه سازی 
عمــارت	دیگــر	معیــن	الرعایــا	در	کیــش	دره	و	زادگاه	حســن	
ــواده	اش	هــم	در	یــک	عمــارت	دو	طبقــه	و	 ــود	و	خان خــان	ب
بــاغ	بــزرگ	ســاکن	بودنــد.	ســال	آخــر	نهضــت	جنــگل،	میرزا	
کوچــک،	گائــوک	آلمانــی	و	یــان	کــوالرژ	مامــور	اســلحه	میرزا	
در	کیــش	دره	مســتقر	بودنــد	و	آن	گونــه	کــه	ایــن	تکنســین	
چــک	تبــار	نوشــته،	اســلحه	هــای	جنگلیــان	را	در	کــوه	هــا	و	

جنــگل	هــای	اطــراف	کیــش	دره	پنهــان	کــرده	بودنــد.
ــاخت	 ــرای	س ــان	ب ــه	حســن	خ ــن	ک ــوره	ذوب	آه ــز	ک به	ج
تجهیــزات	دفاعــی	در	کیــش	دره	برپــا	کــرده	بود،	یــک	کارگاه	
پارچــه	بافــی	هــم	در	ایــن	منطقــه	ســاخته	و	بــرای	جنگلیان	
ــی	 ــه	م ــه	تهی ــای	منطق ــا	جغرافی ــب	ب ــی	متناس لباس	های
ــا	نیســت	و	 ــن	کارگاه	ه ــری	از	ای ــچ	اث ــفانه	هی ــد.	متاس کردن
ــه	 ــه	ای	ک ــگ	و	رو	رفت ــوی	رن ــی	تابل ــی	حت ــئوالن	محل مس

ــا	در	کیــش	دره	نصــب	شــده	 ــاد	میــرزا	و	معیــن	الرعای ــه	ی ب
ــد. ــد	نمــی	کنن را	تجدی

	
ــوک و  ــرزا و گائ ــگاه می ــان رز؛ پناه ــتای می روس

ــی ــان عمواغل ــگاه حیدرخ قتل
روســتای	میــان	رز،	یکــی	از	روســتاهای	کوهســتانی	بخــش	
آلیــان	شهرســتان	فومــن	اســت	کــه	زیــر	نفــوذ	معیــن	الرعایا	
ــه	 ــه	تصریــح	برخــی	از	مورخــان،	دو	هفتــه	منتهــی	ب ــود.	ب ب
پایــان	جنبــش	جنــگل،	میــرزا	و	ســفیر	آلمانی	تبــارش	یعنی	
گائــوک	در	ایــن	روســتا	و	در	خانــه	کربالیــی	ابراهیــم	میــان	
ــا	دو	ســال	 ــه	ت ــن	خان ــد.	ای ــه	پنهــان	بودن ــزرگ	محل رزی،	ب
ــی	توجهــی	 ــر	ب ــه	متاســفانه	در	اث ــود	ک ــی	ب ــم	باق پیــش	ه

ــب	و	ویالســازی	شــد. ــان،	تخری ــی	و	وارث مســئوالن	محل
خانــه	دیگــر	بنایــی	اســت	کــه	حیدرخــان	عمواغلــی،	یکــی	از	
شــخصیت	های	بانفــوذ	جنــگل	در	آن	اســیر	بــود	و	بــه	گفتــه	
روایت	هــای	محلــی	در	همیــن	روســتا	و	نزدیــک	بــه	رودخانــه	
ــه	 ــه	قتــل	رســید.	خوشــبختانه	ایــن	خان ــه	ور«	ب »ســیاه	وان
هنــوز	پابرجاســت	ولــی	بــه	عنــوان	انبــار	و	طویلــه	اســتفاده	
مــی	شــود.	الزم	بــه	ذکــر	اســت	بخش	هــای	زیــادی	از	فیلــم	

ســردار	جنــگل	در	ایــن	روســتا	فیلمبــرداری	شــده	اســت.
گورســتان ســلیماندارب، مدفن میــرزا و بســیاری از 

ــش جنگل ــران جنب س
وقتــی	11	آذر	1۳۰۰	میــرزا	کوچــک	در	گردنــه	گــدوک	یــخ	
زد،	ســر	وی	را	بــرای	ارســال	بــه	تهــران	جــدا	کردنــد.	بعدهــا	
ــاک	 ــه	خ ــران	ب ــاد	ته ــن	آب ــار	راه	حس ــرزا	در	چه ــر	می س
ــانی	 ــش	نش ــتگاه	آت ــروز	ایس ــه	ام ــی	ک ــد.	مکان ــپرده	ش س
ــاه	 ــتای	خانق ــرزا	را	در	روس ــدن	می ــت	و	ب ــدوده	اس آن	مح
ــه	 ــهریور	1۳2۰	ک ــای	ش ــد	از	کودت ــپردند.	بع ــاک	س ــه	خ ب
منجــر	بــه	اســتعفای	نخســتین	شــاه	پهلــوی	شــد،	دقیقــا	2۰	
ســال	طــول	کشــید	تــا	بــدن	میــرزا	را	از	روســتای	خانقــاه	بــه	
ــز	در	 ــرزا	را	نی ســلیماندارب	منتقــل	کننــد	و	بعدهــا	ســر	می

ــد. ــلیمانداراب	بازگرداندن ــه	س ــران	ب ــکوت	از	ته س
تــا	زمــان	پهلــوی	اول	کــه	میــرزا	بــه	عنــوان	یاغــی	معرفــی	
شــده	بــود،	خفقانــی	بــود	کــه	امــکان	ســاخت	مــزار	و	یادمــان	
ــرای	میــرزا	وجــود	نداشــت.	پــس	از	آن	دوســتداران	میــرزا	 ب
توانســتند	ســنگ	مــزار	ســاده	ای	بــرای	وی	در	ســلیمانداراب	

نصــب	کننــد.
ــزار	 ــد	م ــالش	کردن ــر	ت ــی	خی ــالب	1۳۵۷	گروه ــد	از	انق بع
میــرزا	را	از	حالــت	متروکــه	خــارج	کننــد.	بعــد	از	ســه	ســال	
تــالش	و	بــا	کمک	هــای	مالــی	مــردم	و	خیریــن،	یــک	بنــای	
آجــری	۸	ضلعــی	بــا	طراحــی	و	اجــرای	»محمد	تقــی	رزازی«	

بــر	مــزار	میــرزا	قــرار	گرفــت.		
ســال	1۳۷1	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	گیــالن	دوبــاره	بنای	
ــر	 ــالوه	ب ــر	شــد	و	ع ــا	بلندت ــاع	بن ــر	داد	ارتف ــگاه	را	تغیی آرام
ســتون	های	دور	آرامــگاه	یــک	کالهــک	چوبــی	۸	ضلعــی	نیــز	
بــاالی	آرامــگاه	قــرار	گرفــت.	مــزار	میــرزا	کوچــک	خــان	در	
ــت	 ــماره	۸۷۸2	در	فهرس ــه	ش ــرداد	1۳۸2	و	ب ــخ	1۰	خ تاری

بناهــای	میراثــی	کشــور	بــه	ثبــت	رســید.
ــیاری	 ــر	بس ــتان	پیک ــن	گورس ــه	در	ای ــه	اینک ــب	توج جال
ــد	 ــاج	احم ــه	ح ــک	از	جمل ــرزا	کوچ ــق	می ــاران	صدی از	ی
کســمایی،	میــرزا	حســین	خــان	کســمایی،	اســماعیل	
ــی	و	 ــی	ورزل ــیخ	عل ــور،	ش ــرتیپ	پ ــر	س ــی،	جهانگی جنگل
ــی	 ــم	فخرای ــی	ابراهی ــگل	یعن ــخ	جن ــورخ	تاری ــتین	م نخس

وجــود	دارد.
ــازمان	 ــئوالن	س ــود	دارد	مس ــت	وج ــن	ظرفی ــه	ای ــال	ک ح
ــا	 ــد	ب ــالن	بای ــتان	گی ــگری	اس ــی	و	گردش ــراث	فرهنگ می
برنامه	ریــزی	درســت	از	ایــن	ظرفیت	هــا	کــه	بخشــی	از	
تاریــخ	گیــالن	و	گیالنیــان	را	تشــکیل	مــی	دهــد	عــالوه	بــر	
بازخوانــی	و	واکاوی	نهضــت	جنــگل	بــرای	جذب	گردشــگری	
بــه	ویــژه	گردشــگر	خارجــی	اســتفاده	کــرده	و	تاریــخ	غنــی	

ــد. ــش	بگذارن ــه	نمای ــی	و	ب ــالن	را	معرف ــردم	گی م
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

عامــل قتــل	هــای اســتان گلســتان بــر 
اســاس اعــالم رســمی دســتگاه قضایی 
و انتظامــی بیشــتر ناشــی از ناتوانــی 
در مهــار خشــم بــوده وبــه گفتــه 
ــت از  ــرون رف ــا راه ب ــان تنه کارشناس
ــای  ــارت ه ــوزش مه ــران آم ــن بح ای

زندگــی اســت.

ــور	از	 ــال	عب ــای	در	ح ــد	خودروه ــوق	ممت ــه	ب ــی	ک هنگام
عــرض	خیابــان	را	بــه	تعجیــل	وا	مــی	دارد	یــا	درگیــری	لفظــی	
و	گاهــی	فیزیکــی	دو	فــردی	کــه	بــی	احتیاطــی	یکــی	از	آن	دو	
منجــر	بــه	تصــادف	خــودرو	شــده	و	یــا	شــنیدن	صــدای	دورگه	
ــا	آن	 ــه	ب ــه	مشــغول	مکالم ــاده	رو	ک ــری	در	پی ــی	عاب و	عصبان
ســوی	خــط	اســت،	همــه	و	همــه	گویــای	نبــود	کنتــرل	خشــم	
و	رفتارهــای	هیجانــی	اســت	کــه	گاهــی	منجــر	بــه	قتــل	مــی	
شــود،	موضوعــی	کــه	دســتگاه	قضایــی	و	انتظامــی	اســتان	هــم	

آن	را	تائیــد	مــی	کنــد.
بــه	گفتــه	ایــن	مســئوالن	»بیشــتر	قتــل	هایــی	کــه	در	اســتان	
ــرادی	 ــی	و	توســط	اف ــزی	قبل ــه	ری ــدون	برنام ــد	ب ــی	ده رخ	م
صــورت	مــی	گیــرد	کــه	در	کنتــرل	خشــم	و	رفتارهــای	
ــا	 ــل	ه ــن	قت ــرا	بیشــتر	ای ــوان	هســتند	زی ــی	خــود	نات هیجان
در	پــی	مشــاجره	بــر	ســر	موضوعــات	کــم	اهمیــت	و	ناشــی	از	
ــی	 ــکاب	آن ــه	ارت خشــم	اتفــاق	مــی	افتــد	«	اعتــراف	قاتــالن	ب
قتــل	و	بررســی	پرونــده	آن	هــا	هــم	گــواه	همیــن	امــر	اســت.
بــه	اعتقــاد	برخــی	جامعــه	شناســان	کــم	بــودن	دامنــه	
معاشــرت	هــای	اجتماعــی،	احســاس	تنهایــی	یــا	طــرد	شــدن	
ــده	 ــل	عم ــه	و	کار	از	عوام ــواده،	مدرس ــط	خان ــش	در	محی و	تن

ــت. ــه	اس ــونت	در	جامع ــش	خش افزای
	

ــم  ــه خش ــر ب ــدن منج ــرد ش ــی و ط ــاس تنهای احس
ــود ــی ش م

ــد:	 ــی	گوی ــاره	م ــن	ب ــی	در	ای ــه	شناس ــرای	جامع ــک	دکت ی
ــدودی	دارد،	در	 ــیار	مح ــی	بس ــات	اجتماع ــه	ارتباط ــردی	ک ف
صــورت	بــروز	مشــکل	بــه	دلیــل	نداشــتن	مشــورت،	واکنشــی	

ــد. ــی	ده ــام	م ــیده	انج نیاندیش
ــبب	 ــدن	را	س ــرد	ش ــی	و	ط ــاس	تنهای ــداده	احس ــرزاد	دل ف
ناکامــی	فــرد	مــی	دانــد	و	مــی	گویــد:	ایــن	احســاس	بــه	مــرور	

ــود. ــی	ش ــه	افســردگی	و	خشــم	م منجــر	ب
ایــن	مــدرس	دانشــگاه	مــی	افزایــد:	تنــش	در	محیــط	خانــواده،	
ــک،	 ــع	کوچ ــن	جوام ــا	ای ــت	ب ــاط	نادرس ــتان	و	ارتب کار،	دوس

باعــث	پرخاشــگری	فــرد	در	موقعیتــی	دیگــر	مــی	شــود.
او	معتقــد	اســت:	میــزان	تعامــل	فــرد	بــا	گــروه	هــای	اجتماعــی	
ــی	 ــر	اجتماع ــن	متغی ــرا	ای ــر	دارد	زی ــم	تاثی ــش	خش در	کاه

ماننــد	ســپر	عمــل	مــی	کنــد.
دلــداده	به	آمــوزش	مهــارت	کنتــرل	خشــم	در	ســنین	کودکی،	

نوجوانــی	و	بزرگســالی	در	مدرســه	و	خانــواده	تاکیــد	مــی	کنــد	
و	مــی	گویــد:	رســانه	هــا	هــم	در	کاهــش	پرخاشــگری	جامعــه	

بســیار	تاثیرگذار	هســتند.
ایــن	دکتــرای	جامعــه	شناســی	نبــود	ســرگرمی	و	مکانــی	برای	
تخلیــه	هیجانــات	را	از	دیگــر	عوامــل	بــروز	خشــونت	مــی	داند	و	
مــی	افزایــد:	اگــر	ســازو	کار	اجتماعــی	بــرای	تخلیــه	هیجانات	و	
نیازهــای	روانــی	شــهروندان	نباشــد	آنهــا	بــه	طــور	قطع	آســیب	

ــی	بینند. م
وی	بخشــی	از	عوامــل	خشــونت	جامعــه	را	یادگیــری	اجتماعــی	
مــی	دانــد	و	ادامــه	مــی	دهــد:	بــه	عنــوان	مثــال	اگــر	2۰	درصد	
از	جامعــه	خشــونت	بــه	خــرج	دهنــد	ایــن	امــر	بــه	افــراد	دیگــر	

هــم	ســرایت	مــی	کنــد.
	ناکامی مهمترین عامل بروز خشم است

یــک	کارشــناس	ارشــد	آســیب	شناســی	اجتماعــی	هــم	ناکامی	
ــی	 ــد	و	م ــی	دان ــراد	م ــم	در	اف ــروز	خش ــل	ب ــن	عام را	مهمتری
گویــد:	زمانــی	کــه	فــرد	در	رســیدن	بــه	اهــداف	خــود،	بــه	ویژه	
اهــداف	مــادی،	موانعــی	بــر	ســر	راه	خــود	ببینــد	بــه	رفتارهــای	

ــی	آورد. پرخاشــگرانه	و	تنــش	زا	روی	م
ــه	 ــای	اقتصــادی	از	جمل ــی	ه ــد:	ناکام ــی	افزای ــوی	م ــر	عل امی
ــل	 ــراج	از	مح ــا	اخ ــتگی	ی ــد،	ورشکس ــش	درآم ــکاری،	کاه بی
ــا	زن	 ــا	مــرِد	تامیــن	کننــده	زندگــی	ی کار	باعــث	مــی	شــود	ت
سرپرســت	خانــوار	بــه	دلیــل	کاهــش	درآمــد	نتوانــد	نیازهــای	
ضــروری	خانــواده	را	بــرآورده	کنــد	از	ایــن	رو	در	شــرایط	
ــن	 ــای	خش ــال	رفتاره ــه	احتم ــرد	ک ــی	گی ــرار	م ــواری	ق دش

ــد. ــی	یاب ــش	م افزای
ــه	نظــر	مــی	رســد	 یــن	مــدرس	دانشــگاه	ادامــه	مــی	دهــد:	ب
ســاماندهی	اقتصــادی	کشــور،	توزیــع	مناســب	ثــروت،	منابــع	
ــراد	در	 ــن	اف ــرار	گرفت ــی	از	ق ــه	طبقات ــش	فاصل ــد	و	کاه درآم
ــن	 ــی	تامی ــی	از	ناتوان ــِی	ناش ــن	و	ناراحت ــای	خش ــت	ه موقعی

ــت. ــد	کاس معیشــت،	خواه
بـه	گفته	وی،	رشـد	نیافتگـی	جامعه	ایـران	از	نظر	روانشـناختی	
و	مولفـه	هـای	خودشناسـی	باعـث	شـده	تا	افـراد	احساسـات	و	
هیجانـات	خـود	از	قبیـل	اضطراب،	غم،	شـادی،	خشـم	و	تنفر	را	

بـه	خوبـی	درک	نکـرده	و	در	کنتـرل	آن	ناتوان	باشـند.
ایــن	کارشــناس	ارشــد	آســیب	شناســی	اجتماعــی	بــه	آموزش	
ــی	و	 ــای	اجتماع ــارت	ه ــری	مه ــهروندی	و	فراگی ــی	ش زندگ
ارتباطــی	تاکیــد	مــی	کنــد	و	مــی	گویــد:	متاســفانه	هیــچ	نــوع	

آموزشــی	از	ایــن	دســت	در	حــال	حاضــر	وجــود	نــدارد	و	بدتــر	
اینکــه	برنامــه	ای	هــم	از	ســوی	مســئوالن	وجــود	نــدارد.

نشاط اجتماعی در جامعه باید دیده شود
امــا	مدیــرکل	امــور	اجتماعــی	اســتانداری	گلســتان	ضمــن	ابراز	
نگرانــی	از	کاهــش	آســتانه	تحمــل	گســتانی	هــا،	مــی	گویــد:	
ــر	همیــن	اســاس	 ــل	خشــونت	اســت	ب نشــاط	اجتماعــی	مقاب
برنامــه	هایــی	بــرای	ایجــاد	نشــاط	اجتماعــی	در	جامعــه	بایــد	

دیــده	شــود.
ــد	نشــاط	 ــی	مانن ــد:	موضوعات ــی	افزای ــی	م عبدالرضــا	چراغعل
ــه	از	 ــف	جامع ــار	مختل ــات	اقش ــری	مطالب ــی	و	پیگی اجتماع

ــت. ــای	ماس ــت	ه اولوی
ــی	 ــه	ناش ــی	ک ــانی	جرایم ــالع	رس ــانه	را	در	اط ــش	رس وی	نق
ــد	و	 ــی	کن ــی	م ــر	ارزیاب ــوده	موث ــم	ب ــرل	خش ــدم	کنت از	ع
ــا	اطــالع	 ــم	ب ــانه	ه ــدم		اصحــاب	رس ــد:	معتق ــی	ده ــه	م ادام
ــی	در	مهارخشــم	 ــی	از	جرایمــی	ناشــی	از	ناتوان رســانی	منطق
و	پشــیمانی	هــای	پــس	از	آن	مــی	تواننــد	زمینــه	ســاز	کنتــرل	

ــند. ــراد	باش ــم	در	اف خش
چراغعلــی	آمــوزش	و	پــرورش	را	از	دیگــر	نهادهــای	تاثیرگــذار	
ــر	 ــد:	پیگی ــی	گوی ــد	و	م ــی	دان ــراد	م ــونت	اف ــش	خش در	کاه
ایجــاد	زنــگ	نشــاط	در	کل	مــدارس	اســتان	هســتیم	تــا	بتوانیم	
نشــاط	اجتماعــی	را	از	ایــن	طریــق	بــه	جامعــه	تزریــق	کنیــم.
وی	مشــکالت	اقتصــادی،	بیمــاری	های	خــاص	و	حــوادث	را	در	
تشــدید	خشــونت	موثــر	مــی	دانــد	و	اضافــه	مــی	کنــد:	در	طرح	
نشــاط	اجتماعــی	بــه	فعالیــت	هــای	ورزشــی،	هنــری،	مذهبــی	

و	محیــط	زیســتی	توجــه	مــی	شــود.
مدیــرکل	امــور	اجتماعــی	اســتانداری	گلســتان	بــا	بیــان	اینکــه	
ــرای	ایجــاد	نشــاط	اجتماعــی	جامعــه	 ــد	ب ــا	بای تمامــی	نهاده
هــدف	خــود	تــالش	کننــد،	مــی	افزایــد:	توجــه	بــه	طرح	نشــاط	

اجتماعــی	در	ارزیابــی	مدیــران	تاثیرگــذار	خواهــد	بــود.
بــر	اســاس	اظهــار	نظــر	کارشناســان	در	ایــن	گــزارش،	آمــوزش	
در	ســنین	مختلــف	و	ایجــاد	فضــای	ســرگرمی	میزان	خشــونت	
ــه	اینکــه	دســتگاه	هــای	 جامعــه	را	کاهــش	مــی	دهــد	نظــر	ب
فرهنگــی	در	ایــن	حــوزه	دارای	مســئولیت	هســتند	انتظــار	می	
رود	بــرای	رفــع	ایــن	مشــکل	تدبیــری	بیاندیشــند	تــا	وضعیــت	
روحــی	و	اجتماعــی	افــراد	در	جامعــه	از	شــرایط	بهتــری	

برخــوردار	شــود.

بیشتر قتل ها درگلستان بدون برنامه ریزی قبلی است

وقتی ناتوانی در مهار خشم آلت قتل می شود/ لزوم آموزش مهارت زندگی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

خــدا  نــوِر  انــدوه  در  خرم آبــاد 
فرورفتــه و پیکــر مطهــر شــهید وطــن 
ــه  ــا بدرق ــوی« ب ــدا موس ــور خ ــید ن »س
ــتان  ــهیدپرور لرس ــردم ش ــکوه م باش

ــد. ــییع ش تش

ــوی	 ــدا	موس ــور	خ ــید	ن ــهید	»س ــر	ش ــییع	پیک ــم	تش مراس
مفــرد«	در	محــل	فرماندهــی	انتظامــی	لرســتان	برگــزار	شــد.
خیــل	عظیمــی	از	مــردم	شــهید	پــرور	لرســتان	و	فرماندهــان	
ــس	 ــد	و	پ ــم	حضــور	یافتن ــن	مراس ــی	در	ای ــی	و	انتظام نظام
ــی	 ــاختمان	فرمانده ــی	در	س ــه	نظام ــم	بدرق ــرای	مراس از	اج
ــه	ســمت	 ــن	شــهید	را	ب ــر	ای ــی	لرســتان،	پیکــر	مطه انتظام

ــد. ــاد	تشــییع	ش ــرم	آب ــهدای	خ ــزار	ش گل
مجلــس	شــورای	 در	 لرســتان	 نماینــدگان	 همچنیــن	
اســالمی،	ســردار	مویــدی	رئیــس	ســتاد	مبــارزه	بــا	قاچــاق	
کاال،	ســردار	احمدرضــا	رادان	رئیــس	مرکــز	مطالعــات	
ــاه،	 ــتاندار	کرمانش ــتان،	اس ــتاندار	لرس ــا،	اس ــردی	ناج راهب
ــن	مراســم	 ــز	در	ای ــه	در	لرســتان	و	...	نی ــی	فقی ــده	ول نماین

ــتند. ــور	داش حض
پیکــر	مطهــر	شــهید	»نورخــدا	موســوی«	پــس	از	تشــییع	بــا	
حضــور	پرشــکوه	مــردم	و	مســئوالن	در	گلــزار	شــهدای	شــهر	

ــه	خــاک	ســپرده	شــد. ــاد	ب خرم	آب
ــرای	 ــور	خــدا	موســوی	در	تاریــخ	1۷	اســفند	1۳۸۷	ب ســید	ن
ــک	ریگــی	ملعــون	 ــا	گروهــک	تروریســتی	عبدالمال ــه	ب مقابل
ــی	 ــه	جنــد	الشــیطان	عــازم	منطقــه	الر	شــد.	مدت معــروف	ب
از	شــروع	عملیــات	نگذشــته	بــود	کــه	گلولــه		بــه	پیشــانی	وی	

ــرد. برخــورد	ک
ــور	خــدا	پیکــر	نیمه	جانــش	را	به	ســختی	فــراوان	 هم	رزمــان	ن
بــه	بیمارســتان	زاهــدان	رســاندند	بعــد	از	عمــل	ایشــان	بهبود	
ــه		 ــا	درج ــان	ب ــد	و	ایش ــل	نش ــش	حاص ــی	در	وضعیت چندان
جانبــازی	1۰۰	درصــد	حــدود	1۰	ســال	زندگی	نباتی	داشــت.	

وی	در	شــب	رحلــت	پیامبــر	مهربانــی	آســمانی	شــد.

ســید نــور خــدا محبــوب همــه و متعلــق بــه وطــن 
ــم ــین)ع( آماده ای ــب وار در راه حس ــت/ زین اس

ــه	 ــان	اینک ــا	بی ــوی	ب ــدا	موس ــور	خ ــید	ن ــهید	س ــر	ش همس
مــن	امــروز	واقعــا	خجالــت	کشــیدم	کــه	چــرا	مــردم	بــه	مــن	
تســلیت	مــی	گوینــد،	ســید	نورخــدا	دیگــر	مــال	مــن	نیســت،	
ســید	نورخــدا	متعلــق	بــه	وطــن	اســت،	اظهــار	داشــت:	امــروز	
همــه	بــرای	تشــییع	پیکــر	ســید	نورخــدا	از	راه	دور	و	نزدیــک	

ــد. آمدن
کبــری	حافظــی	تصریــح	کــرد:	نورخــدا	محبــوب	شــده	بــود،	
ــود	و	 ــود،	چــون	هدفــش	قشــنگ	ب چــون	راهــش	قشــنگ	ب

ــود. ســرباز	وطــن	و	ســرباز	امــام	مهدی)عــج(	ب
ــید	 ــر	س ــه	همس ــم	ک ــی	کن ــار	م ــه	افتخ ــان	اینک ــا	بی وی	ب
نورخــدا	هســتم،	افــزود:	امــروز	گریــه	نمیکنــم	چــون	وقتــی	
صحبــت	هــای	حضــرت	زینــب)س(	را	بعــد	از	شــهادت	همــه	
نزدیکانــش	مــی	خوانــدم،	اثــری	از	انــدوه	و	گریــه	ندیــدم.	امروز	
ــود	را	پــس	از	1۰	ســال	 ــه	مــن	ســپرده	ب امانتــی	کــه	خــدا	ب

ــم. ــه	خــدا	برمــی	گردان پرســتاری	ب
ــه	 ــه	داد:	آنچ ــوی	ادام ــدا	موس ــور	خ ــید	ن ــهید	س ــر	ش همس
در	تــوان	داشــتم	بــرای	پرســتاری	از	ســید	نورخــدا	گذاشــتم،	
ــدا	 ــوی	خ ــه	س ــدا	ب ــه	نورخ ــت	ک ــدا	اس ــت	خ ــروز	خواس ام
برگــردد	و	مــن	پیکــر	ســید	نورخــدا	را	کــه	بــا	جــان	و	دل	از	آن	

ــه	خــاک	مــی	ســپارم. ــودم	را	ب مراقبــت	کــرده	ب

اظهارات مســئوالن در مراســم تشــییع پیکر شــهید 
ــوی نورخدا موس

آیــت	اهلل	میرعمــادی:	»نورخــدا«	الگــوی	مجاهدان	فی	ســبیل	
اهلل/	رهبــری	همــواره	جویــای	احوال	شــهید	موســوی	بود

نماینــده	ولی	فقیــه	در	لرســتان	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	به	لقــاء	اهلل	
پیوســتن	شــهید	نورخدا	موســوی	مصیبت	بســیار	دردناکی	در	
لرســتان	بــوده	اســت،	گفــت:	نورخــدا	در	مبــارزه	بــا	تروریســت	
هــا	غیــرت	و	شــهامت	خــود	را	بــه	نمایــش	گذاشــت	و	الگویــی	

بــرای	همــه	مجاهــدان	فــی	ســبیل	اهلل	شــد.
ــه	 ــک	ده ــه	داد:	ی ــادی	ادام ــد	میرعم ــید	احم ــت	اهلل	س آی
تحمــل	رنــج	و	جانبــازی	در	راه	خدا	ســبب	شــد	شــهید	نورخدا	

موســوی	محــوری	بــرای	میثــاق	دلــدادگان	شــهدا،	امام	شــهدا	
و	تقویــت	روحیــه	جامانــدگان	شــهادت	باشــد؛		خانــواده	ایــن	

شــهید	نقــش	اساســی	در	زندگــی	شــهید	داشــتند.		
وی	بــا	بیــان	اینکــه	همســر	صبــور	و	خســتگی	ناپذیــر	ایشــان	
در	طــول	ایــن	مــدت	زینــب	وار	در	کنــار	شــهید	بــود،	گفــت:	
ایــن	فرهنــگ	باعــث	افتخــار،	عظمــت،	بزرگــی	و	ایســتادگی	

ملــت	اســت.
نماینــده	ولی	فقیــه	در	لرســتان	گفــت:	رهبــر	معظــم	انقــالب	
ــا	شــدند	و	 کــه	در	مــاه	رمضــان	احــوال	ســید	نورخــدا	را	جوی
ایــن	امــر	ســبب	دیــدار	خانــواده	ایــن	شــهید	گرانقــدر	بــا	رهبر	

معظــم	انقــالب	نیــز	شــد.

ــهید  ــون ش ــروز را مدی ــت ام ــتری: امنی ــردار اش س
»نــور خــدا« هســتیم/ ابــالغ تســلیت دفتــر رهبری
فرمانــده	ناجــا	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	شــهید	نورخــدا	در	مصــاف	
ــه	 ــش	ب ــال	پی ــت	1۰	س ــالب	و	امنی ــام،	انق ــمنان	نظ ــا	دش ب
درجــه	جانبــازی	نائــل	آمــد،	گفــت:	بعــد	از	ایــن	جانبــازی	1۰	
ســال	در	حالــت	نباتــی	زندگــی	کــرد	و	بایــد	بــه	همســر	صبور،	
فرزنــدان	دالور	و	پــدر	و	مــادر	ایــن	شــهید	تبریــک	و	تســلیت	

گفــت.
ــون	 ــا	مدی ــروز	م ــت	ام ــت:	امنی ــردار	حســین	اشــتری	گف س
شــهید	نورخــدا	و	شــهیدان	بزرگــوار	میهــن،	جانبــازان،	هدایت	

هــای	رهبــری	و	هوشــیاری	مــردم	اســت.
ــم	و	 ــظ	نظ ــی	حاف ــروی	انتظام ــه	نی ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی وی	ب
امنیــت	کشــور	اســت،	گفــت:	نیروهــای	مســلح	بــرای	امنیــت	
ایــن	مــرز	و	بــوم،	پاســداری	از	ارزش	هــای	اســالمی	و	...	آمــاده	

ــا	آرامــش	و	امنیــت	مــردم	را	ارتقــا	دهنــد. هســتند	ت
فرمانــده	ناجــا	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	مــا	بایــد	بدانیــم	هــر	چــه	
داریــم	از	شــهدا	و	جانبــازان	اســت	و	بایــد	قــدردان	آنها	باشــیم،	
گفــت:	بــه	رهبــری	شــهادت	ســید	نــور	خــدا	را	اطــالع	دادیــم	
و	االن	در	تمــاس	تلفنــی	کــه	گرفتــه	شــد،	اعــالم	کردنــد	کــه	
رهبــری	فرمــوده	انــد	»در	مراســم	شــرکت	کردیــد	ســالم	مــا	
را	بــه	مــردم	لرســتان	و	خانــواده	شــهید	برســانید	و	از	قــول	مــا	

شــهادت	ایشــان	را	تبریــک	و	تســلیت	بگوییــد«.

تشییع پیکر شهید موسوی

خرم آباد در اندوه نوِر خدا/ بدرقه باشکوه شهید وطن توسط مردم

زهرا حسینی
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کــه  شــهری  در  »کتابگــردی«  روز 
داعیــه پایتختــی کتــاب ایــران دارد 
ــالش  ــب آن ت ــیر کس ــالها در مس و س
مــی کنــد از ســوی مدیــران شــهرداری 
و شــورای شــهر جــدی گرفتــه نشــد.

مدیـرکل	فرهنگ	و	ارشـاد	اسـالمی	اسـتان،	به	مناسـبت	روز	
کتابگـردی	بـا	همراهی	حجت	االسـالم	محمد	صـادق	مهرابی	
مدیـر	کل	تبلیغـات	اسـالمی	فـارس	و	دبیـر	انجمـن	اهل	قلم	
فـارس	و	تنـی	چنـد	از	خبرنـگاران	و	عکاسـان	حـوزه	فرهنگ	
از	کتابفروشـی	های	شـیراز	بصـورت	سـرزده	بازدید	داشـتند.
صابــر	ســهرابی	مدیــرکل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	اســتان	
فــارس	ظهر	پنجشــنبه	بــه	صــورت	ســرزده	از	۵	کتابفروشــی	

قدیــم	و	۴	کتابفروشــی	جدیــد	بازدیــد	کــرد.
درآخریـن	روز	هفتـه	کتاب	بـه	نـام	روز	کتابگـردی	نامگذاری	
شـده	اسـت؛	از	این	رو	برخی	از	مسـئوالن	در	این	روز	به	بازدید	
از	کتابفروشـی	هـای	سـطح	شـهر	مـی	پردازنـد	و	مدیـرکل	
فرهنگ	و	ارشـاد	اسـالمی	فارس	همدر	حاشـیه	ایـن	بازدیدها	
گفـت:	بـه	مناسـبت	کتابگـردی	در	هفته	کتـاب،	بـا	همکاری	
انجمـن	اهـل	قلـم،	توانسـتیم	از	۵	کتابفروشـی	قدیـم	و	۴	

کتابفروشـی	جدیـد	شـیراز	بازدیـد	کنیم.
صابــر	ســهرابی	ادامــه	داد:	مســایل	و	مشــکالتی	کــه	در	ایــن	
بازدیــد	مطــرح	شــد	بیشــتر	بحــث	گرانــی	کاغــذ	اســت	کــه	
ــی	 ــا	برپای ــر	اســت	و	وزارت	ارشــاد	ب ــا	آن	درگی ــه	ب کل	جامع
نمایشــگاه	هــا،	بــن	کتــاب	و	تخفیــف	خریــد	کتــاب	و	...	مانند	
طــرح	پاییــزه	کتــاب	ســعی	دارد	تــا	ســبد	فرهنگــی	خانــواده	

هــا	را	بــا	مســایل	پیــش	آمــده	رونــق	ببخشــد.

سعی داریم تا سبد فرهنگی خالی نشود
ــی	 ــی	خال ــبد	فرهنگ ــن	س ــا	ای ــم	ت ــعی	داری ــزود:	س وی	اف
نشــود	و	بــر	آنیــم	تــا	در	اولیــن	فرصتــی	که	بعــد	از	نمایشــگاه	
ــه	کتابفروشــی	هــای	شــیراز	 ــا	اتحادی ــد	ب کتــاب	پیــش	بیای

نشســتی	داشــته	باشــیم.
ــه	 ــارس	اضاف ــتان	ف ــی	اس ــگ	عموم ــورای	فرهن ــس	ش رئی
ــان	 ــد	بی ــن	بازدی ــه	در	ای ــرد:	یکــی	از	مباحــث	دیگــری	ک ک
شــد	بحــث	مالیــات	بــود	کــه	برآنیــم	تــا	اگــر	راهــی	هســت	از	

ــم. ــی	تخفیفــی	بگیری ــا	اداره	مالیات ــی	ب ــق	رایزن طری
ــن	 ــی	از	مهمتری ــاب	و	کتابخوان ــج	کت ــرد:	تروی ــوان	ک وی	عن
وظایفــی	اســت	کــه	دســتگاه	هــای	فرهنگــی	بــر	عهــده	دارند	
ــن	 ــترش	ای ــرای	گس ــد	ب ــوان	دارن ــه	در	ت ــه	ک ــد	آن	چ و	بای

ــد. فرهنــگ	بگذارن
ســهرابی	بــا	اشــاره	بــه	عصــر	انفجــار	اطالعــات	گفــت:	در	این	
ــذ	 ــتفاده	از	کاغ ــه	اس ــازی	ک ــای	مج ــود	فض ــا	وج ــان	و	ب زم
ــاز	حــال	و	هــوای	کتــاب	و	کاغــذ	متفــاوت	از	 کمتــر	شــده	ب
تمــام	فضــای	موجــود	اســت؛	مــا	هــم	ســعی	داریــم	بــا	برپایی	
نمایشــگاه	هــا	فضــای	کتــاب	را	رونــق	دهیــم،	امیدواریــم	در	

ســال	آینــده	ایــن	مشــکالت	برطــرف	شــود.
ــئول	 ــم	زاده،	مس ــدون	قاس ــداد	فری ــن	روی ــا	ای ــد	ب در	پیون
ــه	موضوعــی	کــه	 ــا	اشــاره	ب کتابفروشــی	دانــش	در	شــیراز	ب
ایــن	روزهــا	اهالــی	فرهنــگ	بــه	ویــژه	نویســندگان،	ناشــران	
و	کتابفروشــان	را	آزرده	ســاخته،	درخصــوص	قاچــاق	کتــاب،	
گفــت:	برخــی	از	ناشــران	ماننــد	آنهایــی	کــه	شــناخته	شــده	
هســتند	ممکــن	اســت	2۰	عنــوان	درخشــان	داشــته	باشــند	
کــه	جبــران	کتــاب	هــای	کــم	فــروش	آنــان	را	بکنــد،	بنابــر	
ــان	و	 ــار	خیاب ــاب	در	کن ــروش	کت ــه	صــورت	ف ــه	ب ــن	آنچ ای
دستفروشــان	کتــاب	رونــق	یافتــه	اســت	موضوعــی	اســت	که	

همــت	مســئوالن	را	مــی	طلبــد.

ــو را  ــت و ریس ــای افس ــاب ه ــاالی کت ــمارگان ب ش
ــم ــی نکنی ــاب ارزیاب ــق کت ــانه رون نش

وی	درعیــن	حــال	بــا	تقدیــر	از	آنچــه	مدتــی	اســت	بــه	همت	
وزارت	ارشــاد	و	اتحادیــه	ناشــران	پــی	گیــری	شــده	و	برخــی	
ــت،	 ــده	اس ــط	ش ــف	و	ضب ــاق	کش ــاب	قاچ ــای	کت از	انباره
افــزود:	نبایــد	شــمارگان	بــاالی	کتــاب	هــای	افســت	و	ریســو	
را	نشــانه	رونــق	کتــاب	ارزیابــی	کــرد	و	آنــرا	راه	درآمــدی	برای	
دستفروشــان	دانســت	زیــرا	از	مســیر	درســت	چنانچــه	کتاب	
بــه	دســت	مخاطــب	برســد	دیگــر	ناشــران،	چاپخانــه	داران	و	
کارگــران	ایــن	بخــش	ها	متضــرر	نمــی	شــوند	و	کتابفروشــی	

مســیر	صحیــح	خــود	را	مــی	پیمایــد.
ــوق	 ــی،	مســئول	پات ــاور	رحمان ــه	ب ــه	ب ــن	درحالیســت	ک ای
ــه	 ــاب	ب ــخه	ای	کت ــمارگان	2۰۰	نس ــم	ش ــیراز	ه ــاب	ش کت
ــاط	دارد	در	 ــران	ارتب ــات	ای ــه	ادبی ــژه	درخصــوص	آنچــه	ب وی
ــای	 ــرح	ه ــت	و	ط ــور	نیس ــن	کش ــگاه	ای ــأن	و	جای ــور	ش خ
پاییــزه،	تابســتانه	و	عیدانــه	کتــاب	ممــری	بــرای	زیــان	کمتر	

ــت. ــی	هاس کتابفروش
این	کتابفـروش	با	توجـه	به	آغـاز	هفدهمین	نمایشـگاه	کتاب	
اسـتان	فارس	کـه	از	روز	شـنبه	۳	آبان	آغاز	خواهد	شـد،	گفت:	
مـا	در	پاتـوق	کتـاب	بـه	خاطـر	روز	کتابگـردی	بـه	مراجعـان	
افـزون	بـر	تخفیـف	طـرح	پاییـزه	کتـاب،	درصـدی	هـم	بـه	

مناسـبت	ایـن	روز	تخفیـف	در	نظـر	گرفتیم.
وی	نمایشــگاه	کتــاب	فــارس	را	فرصتــی	بــرای	حضــور	
کتابفروشــی	هــای	شــیراز	عنــوان	کــرد	کــه	بتواننــد	جبــران	

ــد. ــود	کنن ــاالنه	خ ــروش	س ف
ــت	از	 ــور	حمای ــه	منظ ــردی	ب ــرح	کتابگ ــت،	ط ــی	اس گفتن
کتاب	فروشــی	های	کشــور	و	بــا	تاکیــد	بــر	حمایــت	از	
ــا	 ــی	در	۴	ســال	گذشــته	همزمــان	ب کتاب	فروشــی	های	محل
هفتــه	کتــاب	در	سراســر	کشــور	برگزار	شــده	اســت	و	بیســت	
و	ششــمین	دوره	هفتــه	کتــاب	جمهــوری	اســالمی	ایــران	نیز	
ــان	تــا	1	 ــا	شــعار	»حــال	خــوش	خوانــدن«	از	تاریــخ	2۴	آب ب
آذرمــاه	بــا	مشــارکت	بیــش	از	6۰	نهــاد	و	ســازمان	در	سراســر	

کشــور	برگــزار		شــد.
کتابفروشـی	هـای	اسـفند،	محمـدی،	شـهر	کاغـذی،	پاتـوق	
کتـاب،	بـالدی	و	کتابفروشـی	های	مسـتقر	در	مسـیر	کوچه	و	
گـذر	دهنادی	از	جمله	مـکان	هایی	بودند	که	در	ایـن	روز	مورد	

بازدیـد	و	اهـدای	شـاخه	گل	و	لـوح	تقدیر	قـرار	گرفتند.

پیگیری تخفیف مالیاتی 

شهرداری و شورای شهر »کتابگردی« را جدی نگرفت
	 محمد حسین 
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ــه برکــت ورود کریمــه اهــل  ــروز ب ــم ام  شــهر مقــدس ق
بیــت)ع( مرکــز مهــم علــم و مذهب تشــیع اســت؛ شــهری 
کــه بــه برکــت قــدوم ایــن حضــرت امــروز پذیــرای 

ــت. ــالم اس ــان اس ــاط جه ــام نق ــی از تم زائران

ــه	 ــام	رضــا	علی ــر	حضــرت	ام ــه)س(	خواه حضــرت	معصوم
ــن	جعفــر	 ــام	هفتــم	حضــرت	موســی	ب ــر	ام الســالم	و	دخت
ــال	2۰1	 ــوار	در	س ــوی	بزرگ ــن	بان ــت	ای ــالم	اس ــه	الس علی
ــرادر	خــود	بــه	خراســان	 قمــری	در	پــی	هجــرت	اجبــاری	ب
و	تحمــل	یــک	ســال	دوری	بــرادر	از	مدینــه	راهــی	خراســان	
شــدند	و	عوامــل	مســتبد	عباســی	در	شــهر	ســاوه	بــه	کاروان	
ــهادت	 ــه	ش ــان	او	را	ب ــه	و	همراه ــه	حمل ــوی	مکرم ــن	بان ای

می	رســانند.
ــرت	 ــر	حض ــه	ب ــی	ک ــم	و	اندوه ــر	غ ــر	اث ــات	ب ــق	روای طب
ــرادر	وارد	می	شــود	در	ســاوه	بیمــار	و	 معصومــه)س(	از	دوری	ب
بــر	طبــق	خواســته	ایــن	بانــو	او	را	بــه	قــم	منتقــل	می	کننــد؛	
حضــرت	معصومــه)س(	فقــط	1۷	روز	در	»بیــت	النــور«	
اقامــت	و	در	ایــن	مــدت	بســیار	کوتــاه	منشــأ	خیــرات	و	بــرکات	

ــوند. ــهر	می	ش ــن	ش ــر	ای ــیاری	ب بس
بــرکات	وجــودی	ایــن	کریمــه	اهــل	بیــت)س(	از	آن	روز	
تاکنــون	ایــن	شــهر	را	متحــول	کــرد	تــا	جایــی	کــه	امــروز	ایــن	
شــهر	مقــدس	مرکــز	علــم	و	اجتهــاد	و	نقطــه	عطــف	مذهــب	
ــرورش	 ــت	و	پ ــم	و	تربی ــه	ق تشــیع	شــد؛	وجــود	حــوزه	علمی
مجتهدانــی	کــه	در	جهــان	اســالم	حرفــی	بــرای	گفتــن	دارنــد	

ــارک	اســت. ــدوم	مب ــن	ق ــرکات	ای از	دیگــر	ب
ــم	 ــان	و	رژی ــوت	زم ــا	طاغ ــارزه	ب ــم	مب ــگاه	مه ــم	پای ــهر	ق ش
ــه	طــوری	کــه	نهــال	انقــالب	از	همیــن	شــهر	 ــود	ب ــوی	ب پهل
شــکل	گرفــت	و	مبــارزات	سیاســی	حضرت	امــام	خمینــی)ره(	
ــی	از	1۰۰	 ــهر	طلبه	های ــن	ش ــک	در	ای ــد	این ــاز	ش ــم	آغ از	ق
کشــور	مختلــف	دوره	هــای	مختلــف	حــوزوی	و	علــم	تشــیع	را	
فــرا	می	گیرنــد	و	شــیعیانی	از	سراســر	جهــان	طی	مســیر	کرده	
ــارگاه	منــور	ایــن	کریمــه	شــرفیاب	می	شــوند. ــارت	ب ــه	زی و	ب

شهر قم، مرکز تشیع
ــل	 ــم	تحصی ــهر	ق ــه	در	ش ــی	ک ــای	آفریقای ــی	از	طلبه	ه یک
می	کنــد	دربــاره	برکــت	وجــود	حضــرت	معصومــه)س(	گفــت:	
شــهر	قــم	هــر	چنــد	بــه	لحــاظ	جغرافــی	یــک	شــهر	کوچکــی	
اســت	ولــی	بــه	دلیــل	وجــود	و	برکــت	حضــرت	معصومــه)س(	
امــروز	بــه	یــک	مرکــز	علــم	و	اجتهــاد	جهــان	تشــیع	درآمــده	
و	طلبه	هایــی	از	سراســر	دنیــا	بــرای	تحصیــل	و	اجتهــاد	شــهر	

ــد. ــاب	می	کنن ــم	را	انتخ ق
»علــی	المنشــاوی«	از	دیگــر	طلبه	هایــی	اســت	کــه	از	کشــور	
ــه	 ــا	ب ــه	المصطفــی	را	انتخــاب	کــرده	ت ــم	جامع ــن	در	ق بحری

علــوم	دینــی	و	تشــیع	آشــنا	شــود.
او	بیـان	کرد:	وجود	حضـرت	کریمه	اهل	بیت)ع(	منشـأ	برکاتی	
اسـت	در	این	شـهر	طلبه	هایـی	مسـافت	های	طوالنـی	را	طی	تا	
بـا	علـوم	قرآنـی	و	حـوزوی	آشـنا	شـوند	وجـود	حـوزه	علمیه	و	
دانشـگاه	علمـی	»جامعـه	المصطفـی«	کـه	طلبه	هایـی	از	چند	
کشـور	و	چنـد	زبان	دنیـا	در	آن	تحصیل	می	کنند	امـروز	یکی	از	

بـرکات	این	بارگاه	اسـت.

قم، امید زائران ایرانی و خارجی
یکـی	از	زائرانـی	که	از	غرب	کشـور	بـرای	زیارت	بـارگاه	حضرت	
معصومـه)س(	بـه	قـم	سـفر	کـرده	می	گویـد:	بـارگاه	حضـرت	
معصومـه)س(	امـروز	پناه	و	امید	زائرانی	اسـت	که	مسـافت	های	

طوالنـی	را	طـی	و	بـرای	زیـارت	به	شـهر	قـم	سـفر	می	کنند.
وی	افــزود:	ایــن	بــارگاه	در	طــول	ســال	میزبان	عاشــقانی	اســت	
ــی	هســتند؛	بی	شــک	 ــارگاه	نوران ــن	ب ــارت	ای ــه	مشــتاق	زی ک
شــهر	قــم	ماننــد	دیگــر	عتبــات	مقدســه	تشــیع	امــروز	نقطــه	

عطــف	جهــان	اســالم	اســت.
»محمــد	تاجیک«	از	شــیعیان	کشــور	کشــور	آذربایجان	اســت	
بــه	گفتــه	وی،	نخســین	بــاری	اســت	کــه	بــه	شــهر	قــم	ســفر	
می	کنــم	خیلــی	آرزو	داشــتم	خواهــر	حضــرت	امــام	رضــا)ع(	را	
زیــارت	کنــم	و	امــروز	ایــن	آرزو	محقــق	شــد	وقتــی	از	نزدیــک	
بــارگاه	و	گنبــد	طالیــی	ایــن	بانــوی	بزرگــوار	را	مشــاهده	کردم	

از	شــوق	بــه	گریــه	افتــادم.
وی	افـزود:	بایـد	مـردم	قم	بـه	وجـود	این	بـارگاه	در	شـهر	خود	
افتخـار	کننـد	چرا	کـه	هرچـه	دارنـد	از	برکـت	وجـود	حضرت	
معصومه)س(	اسـت	این	شـهر	از	شـهرهای	مذهبـی	و	معنوی	و	
علمی	جهان	اسـالم	اسـت	خوشـحالم	کـه	چنین	توفیقـی	پیدا	

کـردم	تا	بـارگاه	حضرتـش	را	زیـارت	کنم.
یکـی	از	زائـران	عراقی	بـارگاه	حضـرت	معصومـه	گفت:	بـارگاه	
حضـرت	معصومـه)س(	امـروز	در	کنـار	دیگر	بارگاه	های	تشـیع	
پنـاه	زائرانی	اسـت	که	مسـافت	هایی	را	بـرای	زیارت	طـی	کرده	
تـا	ایـن	بـارگاه	مقـدس	را	زیـارت	کننـد	وجود	ایـن	بانـو	باعث	
ورود	گردشـگرانی	از	جهان	اسـالم	است	این	شـهر	در	کنار	شهر	

نجـف	مرکز	رشـد	دین	و	مذهب	تشـیع	اسـت.
ــارگاه	 ــن	ب ــت	ای ــه	برک ــم	ب ــزود:	شــهر	ق ــی	اف محســن	الربیع
امــروز	از	شــهرهای	مهــم	بــرای	رشــد	علــم	قرآنــی	و	حــوزوی	
اســت	عــالوه	بــر	ایــن	کــه	یــک	شــهر	مذهبــی	اســت	مراجــع	
گــران	قــدری	ماننــد	حضــرت	امــام	خمینــی)ره(	بــرای	مبــارزه	

بــا	طاغــوت	ایــن	شــهر	را	انتخــاب	کــرد.

ــود  ــت وج ــه برک ــه ب ــوزه علمی ــری ح ــکل گی ش
ــت)س( ــل بی ــه اه کریم

ــرت	 ــت:	ورود	حض ــم	گف ــه	ق ــوزه	علمی ــاتید	ح ــک	از	اس ی
معصومــه)س(	بــه	شــهر	قــم	از	ســه	بعــد	بایــد	بررســی	شــود	
ــم	باعــث	رشــد	علمــا	و	 ــه	شــهر	ق ــا	ورود	خــود	ب ــو	ب ــن	بان ای
ــه	و	 ــوزه	علمی ــری	ح ــکل	گی ــی،	ش ــوم	دین ــن	عل مجتهدی

ــد. ــم	ش ــف	در	ق ــالد	مختل ــیعیانی	از	ب ــور	ش حض
ــری	 ــا	شــکل	گی ــزود:	ب ــان	اف حجــت	االســالم	محســن	غروی
ــم	 ــوم	و	تعلی ــز	عل ــه	مرک ــن	شــهر	ب ــم	ای ــه	در	ق حــوزه	علمی
ــز	 ــن	مرک ــد	هم	چنی ــف	ش ــع	مختل ــا	و	مراج ــرورش	علم و	پ
ــای	 ــود	ملیت	ه ــوت	ب ــم	و	طاغ ــه	رژی ــی	علی ــارزات	سیاس مب
مختلفــی	در	ایــن	شــهر	زندگــی	و	پایگاهــی	بــرای	اجتمــاع	و	

ــت. ــیعیان	شداس ــلمین	و	ش ــدت	مس وح
ــه)س(	 ــرت	معصوم ــود	حض ــت	وج ــه	برک ــه	وی،	ب ــه	گفت ب
جامعــه	المصطفــی	دانشــگاه	بین	المللــی	جهــان	اســالم	شــکل	
گرفــت	تاجایــی	کــه	امــروز	طلبه	هایــی	از	1۰۰	کشــور	جهــان	

ــد. ــل	می	کنن ــهر	تحصی ــن	ش در	ای

کریمه ای که قدم هایش منشأ برکت و طلوع نور علم در شهر قم شد
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــه و  ــوکا نهانخان ــا ت ــه آق ــوش و کوم ی
رازدار اندیشــه هــای نیمایــی اســت 
نیمــا یوشــیج، شــاعر  نــام  اگرچــه 
پــرآوازه جنــگل هــای شــمال و روز 
شــعر نــو در تقویــم ملــی از قلــم 

افتــاده اســت.

یــوش	بــا	نیمــا	و	اشــعارش	و	اندیشــه	هایــش	شــهره	جهانــی	
ــرای	رفتــن	 ــا	شــوی.	ب ــی	اســت	نشــان	آن	را	جوی دارد	و	کاف
بــه	زادگاه	نیمــا	و	خانــه	اش	کــه	یــادگار	خاطــره	هــای	شــاعر	
افســانه	ای	اســت	از	نــور	بایــد	دو	ســاعت	بــه	ســمت	ارتفاعات	

در	بلــده	پیــش	رویــد.
ــی	آب	 ــذر	از	جــاده	رویای ــده	و	گ ــور	-	بل مســیر	دو	ســاعته	ن
ــای	بکــر	 ــگل	ه ــا	و	جن ــه	ه ــان	گردن ــدرود،	از	می ــری،	گلن پ
و	زیبــای	شــمال	کــه	تیــغ	ویالســازی	بــر	پیکــره	آن	نشســته	
اســت	را	بــه	شــوق	روســتای	یــوش	و	دیــدن	خانــه	نیمــا	کــه	

بــه	مــوزه	تبدیــل	شــده	را	تحمــل	مــی	کنیــم.
آوای	زنــگ	کــوچ	دام	هــا،	گلــه	هــای	گوســفند	کــه	از	حاشــیه	
جــاده	مــی	گــذرد	و	راهــی	کــه	در	میــان	مــه	غلیــظ	پاییــزی	
ــی	 ــعر	نیمای ــای	ش ــه	نماده ــه	و	هم ــود	هم ــی	ش ــم	م گ
ــدا	در	مســیر	 ــد.	چهارفصــل	خ ــی	کن ــی	م ــن	تداع را	در	ذه
کوهســتانی	و	گاه	جنگلــی	نــور	بــه	ســمت	بلــده	هویــدا	مــی	
ــاران	و	 ــم	ب ــم	ن ــا	ن شــود	از	مــه	غلیــظ	صبحگاهــی	گرفتــه	ت
گونــه	هــای	خیــس	بــرگ	درختــان	و	بــرف	خفیــف	پاییــزی	
کــه	بــر	شــانه	جــاده	نشســته.	گویــی	در	میــان	منظومــه	های	
نیمــا	ســیر	مــی	کنــی	و	یــوش	و	نیما	تــرا	چشــم	در	راه	اســت.
پـس	از	طـی	دو	سـاعت	به	شـهر	بلـده	مـی	رسـیم	و	آنچه	که	
بیـش	از	همـه	توجـه	را	جلب	مـی	کنـد	تصویر	نیما	اسـت	که	
بـر	بیلبـوردی	نقش	بسـته	و	دیده	می	شـود.	برای	رسـیدن	به	
یـوش	بـاز	بایـد	پنـج	شـش	کیلومتـری	برانیـد.	با	رسـیدن	به	
یـوش	مـی	تـوان	صـدای	گام	های	نیمـا	و	صـدای	نفـس	پدر	
شـعر	نو	را	شـنید	روسـتایی	کـه	بیـش	از	هر	جـای	ایـران	یاد	
و	خاطـره	نیمـا	را	دارد.	ناخودآگاه	اشـعار	نیمـا	در	ذهن	خطور	

مـی	کنـد	و	بـر	زبان	جـاری	می	شـود.
کوچـه	پـس	کوچه	هـای	سـنگفرش	شـده	یـوش	و	اهالی	که	
بـا	شـعر	و	موسـیقی	مونـس	شـده	اند	قـدر	نیمـا	را	بهتـر	می	
داننـد	اگرچـه	نـام	نیمـا	و	روز	شـعر	نـو	در	تقویـم	ملـی	ثبـت	
نشـده	اسـت.	میـراث	فرهنگـی	چندسـالی	اسـت	بـه	احیـای	
بافـت	باارزش	دهکـده	یوش	پرداختـه	و	یوش	اکنـون	به	محل	

بازدیـد	ادبـا،	شـعرا	و	گردشـگران	تبدیل	شـده	اسـت.
ــواری	نیســت.	از	 ــدان	دش ــا،	کار	چن ــه	نیم ــه	خان ــیدن	ب رس
ــه	 ــد	و	ب ــان	می	ده ــو	نش ــه	ت ــه	را	ب ــی،	راه	خان ــه	بپرس هرک
ــورد	 ــدرم/	طــرف	ی ــده	اســم	از	عمــارت	پ ــه	نیمــا«	»مان گفت
ــاالر/	طــرف	یــورد	جنوبــی	اش:	ســردر/	طــرف	 شــمالی	اش:	ت
بیــرون	آن:	طویله	ســرا...«	امــروز	طویله	ســرایی	باقــی	نمانــده	

ــد.	 ــی	مانده	ان ــا	باق ــردر	پابرج ــاالر	و	س ــا	ت ام
ــده	 ــازی	ش ــای	بازس ــک،	دیواره ــگ	و	باری ــای	تن ــه	ه کوچ
ــی	دارد	 ــعار	نیمای ــه	از	اش ــای	برگرفت ــه	نامه ــا	کاه	و	گل	ک ب
ــوکا	رســید.	کوچــه	 ــا	ت ــه	آق ــه	کوم ــا	ب ــرد	ت ــد	طــی	ک را	بای
هــای	منتهــی	بــه	خانــه	نیمــا	شــیبدار	و	ســنگفرش	اســت	و	
ــاز	 ــه	ســختی	انجــام	مــی	شــود	امــا	ب تــردد	خــودرو	در	آن	ب
ــا	ماشــین	ایــن	مســیر	باریــک	و	 گردشــگران	اصــرار	دارنــد	ب

ــد. شــیبدار	را	طــی	کنن
خانــه	نیما	کــه	به	مــوزه	تبدیــل	شــده	دو	ورودی	داالن	شــکل	
دارد	و	روی	دیوارهــا	عکــس	هایــی	از	نیمــا	و	مراحل	بازســازی	
ــو	دیــده	مــی	شــود.	دورادور	حیــاط	پلــه	 ــه	پــدر	شــعر	ن خان
هــای	وردی	حجــره	هــای	مختلف	خانــه	نیمایــی	قــرار	دارد	و	
اتــاق	هــای	تــو	در	تــو	کــه	بــه	یکدیگــر	راه	دارنــد.	جاذبــه	این	

خانــه	تاریخــی	را	بیشــتر	کــرده	اســت.
در	حیــاط	خانــه	ســنگ	مــزار	نیمــا	بــه	چشــم	مــی	آیــد	کــه	

ســپیده	دم	پنجشــنبه	1۴	دیمــاه	1۳۳۸	غــروب	پــدر	شــعر	نو	
بــر	آن	نگاشــته	شــده	اســت،	حیاطــی	کــه	در	میانــه	آن،	ســه	
ســنگ	قبــر	بــه	چشــم	می	خــورد؛	ســنگی	از	آن	نیمــا.	ســنگ	
ــنگی	 ــر،	س ــنگ	دیگ ــت	و	س ــرش	بهج ــرای	خواه ــر	ب دیگ
اســت	کــه	بــر	گــور	ســیروس	طاهبــاز	نهــاده	شــده	بــا	بیتــی	
از	حافــظ	بــر	آن:	»بــه	خــاک	پــای	تــو	ســوگند	و	نــور	دیــده	

حافــظ/	کــه	بــی	رخ	تــو	فــروغ	از	چــراغ	دیــده	ندیــدم.	«
ــوش	 ــه	ی ــال	6۸	ب ــا	س ــر	نیم ــد	پیک ــی	گوین ــه	م ــه	ک آنگون
ــی	شــد	و	از	آن	 ــه	نیمــا	در	ســال	۷2	ثبــت	مل منتقــل	و	خان
پــس	کار	مرمــت	و	بازآفرینــی	خانــه	نیما	شــروع	شــده	اســت.
ــا	و	 ــا	برخــی	عکس	ه ــل	شــده	ت ــوزه	تبدی ــه	م ــه		نیمــا	ب خان
وســایل	شــخصی	پــدر	شــعر	نــوی	فارســی	را	در	خــود	جــای	
دهــد.	عینــک	و	قلــم	و	لبــاس	و	کفــش	و	چــراغ	و	پیه	ســوز...	
در	خانــه	می	گــردی	و	روزهایــی	را	در	ذهــن	مجســم	
می	کنــی	کــه	نیمــا	و	بــرادرش	الدبــن	و	خواهــرش	بهجــت	از	
ــاد	کودکانه	شــان	در	فضــای	 ــاال	می	رفتنــد	و	فری ــوار	ب در	و	دی

ــد.	 ــه	می	پیچی خان
هــدی	ایــزدی	معــاون	میــراث	فرهنگــی	مازنــدران	و	مســئول	
مرمــت	خانــه	نیمــا	بــا	اشــاره	بــه	ثبــت	شــش	اثــر	تاریخــی	و	
بــاارزش	در	روســتای	یــوش	از	جملــه	خانــه	نیمــا	گفــت:	خانه	
نیمــا	در	ســال	6۸	ثبــت	ملــی	شــد	و	پیکــر	نیمــا	نیــز	ســال	
۷2	بــه	یــوش	منتقــل	شــده	و	از	آن	تاریــخ	مرمت	و	بازســازی	

آن	شــروع	شــده	اســت.
مسـئول	مرمـت	خانه	نیمـا	اظهـار	داشـت:	مرمت	و	بازسـازی	
خانـه	نیمـا	براسـاس	مسـتندات	صـورت	گرفـت	زیـرا	برخـی	
جاهـای	منـزل	بیـن	۴۰	تـا	۸۰	یـا	۹۰	درصـد	تخریـب	شـده	
بـود	و	بـا	عکس	هـا	و	مسـتندنگاری	ها	طبق	سـبک	و	سـیاق	

گذشـته	بازسـازی	و	مرمت	شـده	اسـت.
وی	گفــت:	در	ســال	۷6	یکصدمیــن	ســالگرد	نیما	یوشــیج	در	
منزلــش	در	یــوش	جشــن	گرفتــه	شــد	و	ســال	۸۸	نیــز	خانــه	
مــوزه	نیمــا	افتتــاح	و	ســال	۸۹	نیــز	کل	روســتای	یــوش	بــه	
عنــوان	بافــت	بــاارزش	تاریخــی	ثبــت	شــده	اســت	و	در	حــال	
حاضــر	هــر	ســال	بــاالی	۵۰	هــزار	نفــر	از	خانــه	نیمــا	بازدیــد	
مــی	کننــد	و	هــدف	ایــن	اســت	کــه	بافــت	روســتای	یــوش	

ماننــد	ابیانــه،	ماســوله	و	کنــدوان	حفــظ	شــود.
مسـئول	مرمت	خانـه	نیما	با	اشـاره	بـه	راه	اندازی	پایـگاه	نیما	

بـرای	مدیریت	خانـه	نیما	اظهـار	داشـت:	این	پایـگاه	با	کمک	
بنیـاد	مسـکن	اقدام	به	سـنگفرش	کوچـه	ها	و	معابر	روسـتای	
یـوش	کـرده	اسـت	و	خانـه	هـای	دارای	بافـت	بـاارزش	ماننـد	

خانه	باغشـاه،	حمـام	تاریخـی	و	خانه	نیما	اسـت.	
وی	از	ثبـت	ملـی	شـش	بنـای	ثبتـی	در	روسـتای	یـوش	خبر	
داد	و	گفـت:	خانـه	نیما،	حمـام	تاریخـی،	عمارت	شـاه،	مقبره	
کیا	داود	از	جمله	آن	اسـت	و	بافت	روسـتای	یـوش	با	محوریت	
سنتی	ثبت	شـده	و	سـاخت	و	سـازها	باید	مطابق	با	معماری	و	

گونه	هـای	تعریف	شـده	احداث	شـود.	

نیما شاعر فراموش نشدنی معاصر است
نیمــا	یوشــیج	؛	شــاعر	و	نظریه	پــرداز	شــعر	فارســی	،	فراموش	
ــر	 ــه	ب ــت	ک ــر	ماس ــعر	معاص ــخصیت	ش ــن	ش ــدنی	تری نش
جریــان	شــعر	بــا	نگاهــی	بومــی	و	گســترش	امکانــات	زبــان	و	
ــام	 ــردن		ن ــی	ک ــی	و	جهان ــی	مازندران ــی	و	محل ــش	بوم گوی
هــا	و	نشــانه	هــای	منطقــه	ای	جریــان	تــازه	ای	را	بــرای	شــعر	

ــم	زد. معاصــر	رق
محمــود	شــالویی	مدیــرکل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	
ــو	 ــی	را	)	ن ــوالت	ادب ــن	تح ــا	ای ــد:	نیم ــی	گوی ــدران	م مازن
گرایــی	(	نامیــد	و	علــی	رغــم	مخالفــت	هــای	صــورت	گرفتــه	
ــا	حضــور	در	زادگاه	خــود	و	ســخت	کوشــی	و	 در	آن	عصــر	,	ب
جدیــت	تمــام	ضمــن	ایجــاد	نظریــه	جدیــد	در	حــوزه	ادبیات	
ــنتی	 ــات	س ــای	ادبی ــت	و	غن ــر	کیفی ــت	ب ــدرن	,	توانس م

ــذارد	. ــگرفی	بگ ــر	ش ــدران	تاثی مازن
وی	افــزود:	او	هرگــز	از	گویــش	بومــی	خــود	غافــل	نمانــد	و	در	
الیــه	هــای	شــعر	نیمــا	,	اشــیاء		جانــداران	و	طبیعــت	خــاص	
مازنــدران	قابــل	دریافــت	و	بازشناســی	اســت	وتحــول	زیبایی	
شــناختی	شــعر	نویــن	ایــران	را	بایــد	مدیــون		فرهنــگ	و	هنر	

مازنــدران	و	شــاعر	بلنــد	آوازه	اش	نیمــا	یوشــیج	دانســت
ــم	 ــون	در	تقوی ــان	تاکن ــه	21	آب ــا	اینک ــذا	ب ــه	داد:	ل وی	ادام
ــا	 ــا	روز	»نیم ــو	»	ی ــعر	ن ــوان	روز	»ش ــه	عن رســمی	کشــور	ب
یوشــیج	»	بــه	ثبــت	نرســید	امــا	بــرای	اهالــی	فرهنــگ	و	هنر	
ایــران	و	فارســی	زبانــان	جهــان	بــه	عنــوان	نیمــا	و	شــعر	نــو	

شــناخته	مــی	شــود.
21	آبــان	مــاه	یکصــد	و	بیســت	و	یکمیــن	ســالروز	تولــد	نیمــا	

یوشــیج	پــدر	شــعر	نــو	اســت.

نیما تو را چشم در راه است

»کومه آقاتوکا«؛ یوش با نیما جهانی شد
علیرضا نوری 
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»شــال  قبیــل  از  رســومی  و  آداب 
انــدازون« در شــب یلــدا در روســتاهای 
اســتان البــرز بــه ویــژه روســتاهای 
محــور کــرج - چالــوس در نــوع خــود 

خواندنــی اســت.

ــرج	 ــژه	روســتاهای	محــور	ک ــرز	به	وی روســتاهای	اســتان	الب
-	چالــوس	قدمتــی	هزارســاله	دارنــد	و	ماننــد	نگینــی	پنهــان	
در	دل	سلســله	جبــال	البــرز	می	درخشــند.	روســتاییان	
ــد	 ــن	عالقه	من ــن	ایران	زمی ــن	های	که ــه	جش ــار	ب ــن	دی ای
ــه	 ــد	ک ــژه	و	مختــص	خوددارن هســتند	و	آداب		و	رســومی	وی

ــی	و	شــنیدنی	اســت. ــوع	خــود	دیدن در	ن
در	ایــن	رهگــذر	محــراب	رجبــی	رئیس	بنیــاد	البرزشناســی	و	
مشــاوره	اســتاندار	البــرز	در	تشــریح	ایــن	آداب	و	رســوم	گفت:	
ــاً	 ــود	عمدت ــا	می	ش ــه	پ ــران	ب ــالت	ای ــه	در	ف جشــن	هایی	ک
ریشــه	در	فرهنــگ	زرتشــت	دارنــد	ولــی	جشــن	شــب	یلــدا	
ــا	روز	 ــاکان	م ــت.	نی ــت	اس ــر	از	دوران	زرتش ــیار	قدیمی	ت بس

ــد.		 ــده	ان ــر	می	نامی ــش	مه اول	زمســتان	را	روز	زای
رئیس	بنیــاد	البرزشناســی	گفــت:	در	بســیاری	از	جشــن	های	
کهــن	در	فــالت	ایــران	بــه	اقتضــای	زمــان	و	مــکان	تغییراتــی	
ــتخوش	 ــدا	دس ــب	یل ــن	ش ــی	جش ــت	ول ــده	اس اعمال	ش
تغییــر	نشــده	اســت	و	عموم	مــردم	ایــران	و	ســاکنان	فــالت	از	
جملــه	افغانســتان،	تاجیکســتان،	آناتولــی	و	بین	النهریــن	این	

ــد. ــا	می	کنن جشــن	را	برپ

ــرز در  ــتاهای الب ــی روس ــتگاری اهال ــم خواس مراس
ــدا شــب یل

ــن	 ــالت	در	ای ــاکنان	ف ــا	و	س ــه	ایرانی	ه ــزود:	هم ــی	اف رجب

شــب	بــه	شــادمانی	پرداختــه	و	بــا	فراموشــی	غم	هــا	لحظاتــی	
ــد. ــپری	می	کنن ــم	س ــار	ه خــوش	را	در	کن

ــی	 ــرد:	بســیاری	از	اهال ــان	ک ــاد	البرزشناســی	بی ــس	بنی رئی
روســتاهای	محــور	کــرج	-	چالــوس	هنــوز	معتقدند	که	شــب	
ــن	 ــان	روســتا	در	ای ــرد.	جوان ــزار	ک ــد	ســبک	برگ ــدا	را	بای یل
ــزرگ	روســتا	چیســتان	هایی	را	 ــه	ب ــا	حضــور	در	خان شــب	ب
ــه	 ــد	و	ب ــه	می	شــود	حــل	می	کنن ــزرگان	گفت ــه	توســط	ب ک

می	پردازنــد. لطیفه	گویــی	
وی	افــزود:	اهالــی	روســتاهای	محــور	کــرج	-	چالــوس	
ــده	 ــای	خشک	ش ــواع	برگ	ه ــا	ان ــی	ب ــدا	غذای ــب	یل در	ش
ــو	و	 ــالس،	آلبال ــیب،	گی ــو،	س ــو،	زردآل ــه،	هل ــا	ازجمل میوه	ه
آلــو	می	پزنــد	و	بــه	زبــان	محلــی	بــه	ایــن	غــذا	»لــورک«	یــا	

می گوینــد.  »lorak«
رجبــی	در	ادامــه	افــزود:	روســتاییان	البــرز	در	شــب	یلــدا	مثل	
ــد	 ــد	و	معتقدن ــار	می	خورن ــه	و	ان دیگــر	نقــاط	کشــور	هندوان
ــل	 ــول	فص ــود	در	ط ــث	می	ش ــت	و	باع ــک	اس ــه	خن هندوان
زمســتان	کمتــر	ســرماخورده	و	در	تابســتان	نیــز	از	گرمازدگی	

محفــوظ	بماننــد.
ــدازون«	 ــه	به	رســم	»شــال	ان ــرز	در	ادام مشــاور	اســتاندار	الب
اشــاره	کــرد	و	گفــت:	اهالــی	روســتاهای	اســتان	البــرز	
ــه	 ــالی	را	ک ــد	ش ــرا	می	کنن ــدا	اج ــب	یل ــم	را	در	ش ــن	رس ای
کیســه	ای	بــه	آن	دوخته	شــده	از	دریچــه	خانه	هایشــان	
ــدازه	 ــدام	به	ان ــی	هرک ــد	و	اهال ــزان	می	کنن ــرون	آوی ــه	بی ب

ــد. ــرار	می	ده ــزی	ق ــه	چی ــن	کیس ــان	در	ای وسعش
ــور	 ــتاهای	مح ــدازون	در	روس ــال	ان ــم	ش ــزود:	رس ــی	اف رجب
کــرج	-	چالــوس	زمانــی	که	شــخصی	به	خواســتگاری	کســی	
ــر	 ــواده	دخت ــه	خان ــود	به	طوری	ک ــرا	می	ش ــز	اج ــی	رود	نی م
شــالی	پشــمی	را	هنــگام	مراجعــت	خانــواده	پســر	از	دریچــه	
ــه	 ــر	در	کیس ــد	اگ ــزان	می	کنن ــرون	آوی ــه	بی ــود	ب ــه	خ خان
دوخته	شــده	بــه	شــال،	تــوت	و	یــا	شــیرینی	بگذارنــد	یعنــی	

جــواب	خانــواده	دختــر	مثبــت	اســت	و	اگــر	چیــزی	در	ایــن	
کیســه	قــرار	ندهنــد	یعنــی	جــواب	منفــی	اســت.

بازی گل یا پوچ با پوست گردو
رئیــس	بنیــاد	البرزشناســی	گفــت:	اهالــی	روســتاهای	محــور	
ــد	 ــه	می	اندازن ــه	شــب	چل ــفره	ای	ک ــه	س ــوس	ب ــرج	-	چال ک
»مــی َزد« یــا »miyazd« می گوینــد در ایــن ســفره 
غذاهــای	ســبک	و	انــواع	برگ	هــای	خشک	شــده	میــوه	

می	گذارنــد	و	از	میهمانــان	خــود	پذیرایــی	می	کننــد.
وی	در	ادامـه	اضافـه	کرد:	در	برخـی	از	روسـتاهای	البرز	برخی	

از	جشـن	های	کهـن	تیـرگان	و	مهـرگان	نیز	برپا	می	شـود.
ــاه	در	 ــه	در	مهرم ــرگان	ک ــن	مه ــوص	جش ــی	در	خص رجب
ــرج	-	 ــع	در	محــور	ک روســتاهای	»َکســیل«	و	»ِکال	رود«	واق
چالــوس	برپــا	می	شــود،	گفــت:	در	ایــن	جشــن	زنــان	روســتا	
َســمنو	می	پزنــد	و	گندم	هــا	را	دختــرکان	در	آب	چشــمه	
ــه	زده	و	 ــا	ریش ــد	ت ــت	می	کنن ــانند	و	مراقب ــتا	می	خیس روس

ــاده	پخــت	شــود. آم
رجبــی	بــه	یکــی	دیگــر	از	رســوم	اهالــی	روســتاهای	اســتان	
البــرز	در	شــب	یلــدا	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	جوانــان	بــا	جمــع	
ــرا	 ــوچ	را	اج ــازی	گل	یاپ ــتا	ب ــزرگ	روس ــه	ب ــدن	در	خان ش
ــت	 ــازی	از	پوس ــن	ب ــه	در	ای ــاوت	ک ــن	تف ــا	ای ــد	ب می	کنن
ــت	 ــده	اس ــاوی	تقسیم	ش ــمت	مس ــه	دو	قس ــه	ب ــردوی	ک گ
اســتفاده	می	کننــد	در	یکــی	از	پوســت	های	گــردو	انگشــتری	
ــده	 ــرد	برن ــه	ف ــازی	انگشــتر	ب ــس	از	ب ــد	و	پ ــان	می	کنن پنه
اهــدا	می	شــود	و	در	بســیاری	مواقــع	از	انگشــتر	خــود	

ــد. ــتفاده	می	کنن ــخص	اس ش
رئیــس	بنیــاد	البرزشناســی	در	پایــان	گفــت:	اهالــی	
ــب	 ــد	از	ش ــه	روز	بع ــوس	ب ــرج	-	چال ــور	ک ــتاهای	مح روس
ــی	روز	 ــور	روز	یعن ــی	خ ــد	معن ــور	روز«	می	گوین ــدا	»خ یل

خورشــید.
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اداره »کــج  دار و مریــز« هنرســتان های 
تجهیــزات  از  مصائبــی  و  لرســتان 
و  بی پولــی  تــا  گرفتــه  فرســوده 
امــر،  متولیــان  قدیمــی؛  امکانــات 
ایــن  آمــوزان  دانــش  و  مدیــران 

کــرد. عاجــز  را  مــدارس 

هماهنگــی	توســعه	رشــته	هــای	فنــی	و	حرفــه	ای	بــا	رویکرد	
ــاد	 ــرم	آب ــر	خ ــی	ولیعص ــتان	فن ــکالت	هنرس ــی	مش بررس
ــا	حضــور	مســئوالن	 ــن	هنرســتان	و	ب در	ســالن	جلســات	ای

ــد. ــزار	ش ــتان	برگ ــتانداری	لرس ــرورش	و	اس ــوزش	و	پ آم
ــتان،	 ــی	هنرس ــور	اجرای ــری	ام ــرای	پیگی ــار	ب ــود	اعتب کمب
ــزات	 ــات	و	تجهی ــودن	امکان ــه	روز	نب ــزات،	ب ــود	تجهی کمب
هنرســتان،	تغییــر	ســرفصل	هــای	کتــب	درســی	و	فرســوده	
ــاد	از	 ــرم	آب ــر	خ ــی	ولیعص ــتان	فن ــاختمان	هنرس ــودن	س ب
ــه	مســئوالن	 ــود	ک ــن	جلســه	ب مســائل	مطــرح	شــده	در	ای

ــد. ــائل	را	دادن ــن	مس ــری	ای ــرای	پیگی ــاعد	ب ــول	مس ق
ــی	 ــی	و	مهارت ــای	فن ــوزش	ه ــعه	آم ــر	روی	توس ــه	ه ــا	ب ام
بــه	عنــوان	یکــی	از	سیاســت	هــای	اصلــی	وزارت	آمــوزش	و	
پــرورش	از	مســائلی	اســت	کــه	نیازمنــد	توجــه	ویــژه	اســت؛	
موضوعــی	کــه	در	هنرســتان	هــا	مغفــول	مانــده	اســت	و	روز	
ــرد	و	در	 ــی	ب ــت	م ــه	وخام ــا	را	رو	ب ــت	آن	ه ــه	روز	وضعی ب
مقابــل	دانــش	آموزانــی	قــرار	دارنــد	کــه	بــا	مشــاهده	شــرایط	
بــد	آمــوزش	در	هنرســتان	هــا	دیگــر	رقبتــی	بــه	تحصیــل	در	

ــد	داشــت. ــا	نخواهن آن	ه
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	عمــده	اشــتغال	کشــور	در	بخــش	
ــه	نیــروی	 هــای	مهارتــی	و	فنــی	قــرار	دارد	و	نیــاز	جامعــه	ب

ــد. ــه	روز	افزایــش	مــی	یاب انســانی	دارای	مهــارت	روز	ب

ــا،  ــاظ فض ــه لح ــفانه ب ــر متاس ــتان ولیعص هنرس
ــد  ــر از ح ــی پایین ت ــات کارگاه ــزات و امکان تجهی

ــت ــار اس انتظ
ــاه	ســال	 ــان	م ــن	و	در	آب ــز	پیــش	از	ای اســتاندار	لرســتان	نی
جــاری	در	بازدیــد	از	هنرســتان	فنــی	ولیعصــر	خــرم	آبــاد	بــر	

ــزوم	بهســازی	آن	تاکیــد	کــرده	بــود. ل
ســید	موســی	خادمــی	بــا	اشــاره	بــه	ایــن	مجموعــه	
کــه	بــرای	خیلــی	از	جوانــان،	مدیــران	و	کارآفرین	هــا	
ــل	 ــه	تحوی ــه	جامع ــی	را	ب ــراد	خوب ــوده	و	اف ــز	ب خاطره	انگی
داده	اســت،	اظهــار	کــرد:	ایــن	مجموعــه	بــه	دلیــل	گذشــت	
ــه	وجــود	آمــده	 زمــان	و	فرســودگی	کــه	در	سیســتم	آن	ب
ــه	ویــژه	در	شــرایطی	کــه	تأکیــد	 مشــکالت	زیــادی	دارد	ب
ــر	ایــن	اســت	دانش	آمــوزان	بــه	ســمت	رشــته	های	فنــی	 ب

ــد. ــی	برون و	مهارت
ــرد	و	 ــه	ک ــتر	توج ــز	بیش ــن	مراک ــه	ای ــد	ب ــزود:	بای وی	اف

تجهیــزات	و	امکانــات	الزم	آنهــا	را	فراهــم	کنیــم.
ــه	 ــفانه	ب ــتان	متاس ــن	هنرس ــت:	ای ــتان	گف ــتاندار	لرس اس
ــر	از	 ــی	پایین	ت ــات	کارگاه ــزات	و	امکان ــا،	تجهی ــاظ	فض لح
حــد	انتظــار	اســت،	بدیــن	روی	به	همــراه	آمــوزش	و	پــرورش	
بایــد	تــالش	کــرد	کــه	در	حــد	تــوان	و	امکانــات	وضعیــت	را	

ــر	داد. ــزی	کــه	هســت	تغیی ــر	از	آن	چی بهت
خادمــی	افــزود:	بخــش	بیشــتری	از	کار	ملــی	اســت	
ــت	 ــی	از	جمعی ــد	باالی ــی	رود	درص ــار	م ــی	انتظ ــه	وقت چراک
دانش	آمــوزان	بــه	ســمت	رشــته	های	مهارتــی	و	فنــی	
حرکــت	کننــد	بنابرایــن	منابــع	الزم	را	بایــد	بــرای	آن	

کنیــم. پیش	بینــی	

ــادر  ــتان ص ــدن هنرس ــی ش ــت امنای ــوز هیئ مج
ــم! ــون میکنی ــت را دگرگ ــاله وضعی ــک س ــود ی ش
حســن	رضــا	چگنــی	مدیــر	آمــوزش	و	پــرورش	ناحیــه	یک	
ــکالت	 ــه	مش ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــخنانی	ب ــاد	در	س ــرم	آب خ

ــای	 ــن	از	نهاده ــدون	کمــک	گرفت هنرســتان	ولیعصــر	را	ب
ــر	 ــت:	اگ ــار	داش ــم،	اظه ــل	کنی ــم	ح ــی	توانی ــی	م دولت
مجــوز	هیئــت	امنایــی	شــدن	هنرســتان	را	بدهنــد	و	یــک	
ــکالت	را	 ــم	مش ــی	توانی ــیم	م ــته	باش ــت	داش ــال	فرص س

ــم. ــل	کنی ح
ــارکت	 ــه	و	مش ــتفاده	از	بودج ــا	اس ــه	ب ــان	اینک ــا	بی وی	ب
هــای	مردمــی	و	شــهریه	مــی	توانیــم	هنرســتانی	در	خــور	
شــان	و	جایــگاه	اســتان	داشــته	باشــیم،	تصریــح	کــرد:	اگــر	
ــوان	از	توانمنــدی	 ــی	نیســت،	مــی	ت ــز	عمل ــدام	نی ــن	اق ای
ــوزان	 ــش	آم ــتان	و	دان ــود	هنرس ــای	خ ــت	ه ــا	و	ظرفی ه

ــت. ــره	گرف به
ــا	 ــاد	ب ــرم	آب ــک	خ ــه	ی ــرورش	ناحی ــوزش	و	پ ــر	آم مدی
ــا	 ــت	ه ــق	تجــاری	ســازی	ظرفی ــر	اینکــه	از	طری ــد	ب تاکی
ــه	را	اداره	 ــن	مجموع ــوان	ای ــی	ت ــان	م ــدات	هنرجوی و	تولی
کــرد،	افــزود:	مــا	اتــکای	بــه	دولــت	را	قبــول	نداریــم	و	مــی	
ــتان،	 ــدی	هنرس ــزات	تولی ــروش	تجهی ــق	ف ــم	از	طری توانی
ــکالت	آن	را	 ــم	و	مش ــه	داری ــرپا	نگ ــتان	را	س ــن	هنرس ای

ــم. حــل	کنی
ــی	از	 ــر	یک ــتان	ولیعص ــه	هنرس ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب چگن
هنرســتان	هــای	بــی	نظیــر	در	غــرب	کشــور	اســت	و	وســعت	
ــدن	 ــی	ش ــت	امنای ــوز	هیئ ــر	مج ــت:	اگ ــت،	گف ــاال	اس آن	ب
بدهنــد،	ایــن	هنرســتان	در	ســال	آینــده	دگرگــون	می	شــود.

ــی  ــزات قدیم ــا تجهی ــوده ب ــای فرس ــتان ه هنرس
ــتان ــت لرس روی دس

ــوزش	و	 ــطه	آم ــوزش	متوس ــاون	آم ــران	مع ــر	اهلل	بازگی نص
پــرورش	لرســتان	نیــز	در	ســخنانی	با	اشــاره	بــه	اینکــه	زمانی	
بــه	توســعه	پایــدار	مــی	رســیم	کــه	از	نیــروی	انســانی	خــود	
ــه	دارای	 ــانی	ک ــروی	انس ــت:	نی ــار	داش ــم،	اظه ــره	ببری به

ــد	محــور	توســعه	شــود. ــی	توان ــارت	باشــد	م مه
وی	بــا	بیــان	اینکــه	در	مجمــوع	16۰	هنرســتان	در	
ــی	و	1۰۸	 ــا	فن ــورد	آن	ه ــه	۵2	م ــود	دارد	ک ــتان	وج لرس
مــورد	مهارتــی	هســتند،	تصریــح	کــرد:	هنرســتان	هــای	ما	
ــده	 ــه	ش ــزات	مواج ــود	تجهی ــا	کمب ــتند	و	ب ــوده	هس فرس
ــل	 ــد	و	در	مقاب ــر	کــرده	ان ــا	تغیی ــد،	کتــب	هنرســتان	ه ان

ــم. ــه	روزی	نداری ــزات	ب تجهی

ــتان	 ــرورش	لرس ــوزش	و	پ ــطه	آم ــوزش	متوس ــاون	آم مع
یــادآور	شــد:	از	ســوی	دیگــر	ســند	تحــول	بنیادیــن	
ــال	1۴۰۰	 ــا	س ــد	ت ــه	بای ــم	ک ــرورش	را	داری ــوزش	و	پ آم
ــته	 ــه	ســوی	رش ــوزان	را	ب ــش	آم ــر	۵۰	درصــد	دان ــغ	ب بال
هــای	فنــی	و	مهارتــی	ســوق	دهیــم؛	بــا	کمبــود	تجهیــزات	

ــود. ــی	ش ــق	نم ــاق	محق ــن	اتف ــات	ای و	امکان
بازگیــران	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	تجــاری	ســازی	هنرســتان	هــا	
از	راه	هــای	بــرون	رفــت	از	مشــکالتی	اســت	کــه	گریبــان	گیر	
ــذار	در	 ــرمایه	گ ــک	س ــا	ی ــه	داد:	ی ــده	اســت،	ادام ــا	ش آن	ه
ایــن	حــوزه	ورود	کنــد	و	یــا	یــک	تعاونــی	فرهنگیان	تشــکیل	

شــود	و	از	تولیــدات	هنرســتان	هــا	حمایــت	مالــی	شــود.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	از	ســوی	دیگــر	اســتانداری	و	دســتگاه	
ــه	از	 ــد	ک ــی	مشــخص	کنن ــد	ردیف ــی	توانن ــی	م ــا	دولت ه
ــود	و	 ــداری	ش ــا	خری ــتان	ه ــدات	هنرس ــق	آن	تولی طری
بــه	ایــن	طریــق	از	هنرســتان	هــا	حمایــت	شــود،	تصریــح	
ــداری	 ــث	نگه ــد	در	بح ــی	توانن ــا	م ــان	م ــرد:	هنرجوی ک
ــاس	و	 ــت	لب ــا،	دوخ ــین	ه ــر	ماش ــات	ادارات،	تعمی تاسیس
ــا	 ــل	ادارات	از	آن	ه ــد	و	در	مقاب ــک	کنن ــه	ادارات	کم ...	ب

ــد. ــت	کنن حمای
معــاون	آمــوزش	متوســطه	آمــوزش	و	پــرورش	لرســتان	
ــه	 ــهیالت	ب ــه	تس ــرای	ارائ ــن	ب ــک	کارآفری ــد:	بان ــادآور	ش ی
ــا	 ــدات	ب ــازی	تولی ــاری	س ــتای	تج ــا	در	راس ــتان	ه هنرس
آمــوزش	و	پــرورش	تفاهــم	نامــه	دارد	امــا	ایــن	تفاهــم	نامــه	

ــت. ــده	اس ــی	نش ــتان	اجرای در	لرس

در نگهــداری مجموعــه عاجــز هســتیم و دســت بــه 
دامــن اســتانداری شــده ایــم

ــاد	نیــز	 ــر	هنرســتان	ولیعصــر	خــرم	آب مجتبــی	لطفــی	مدی
بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	برخــی	مدیــران	اســتان	از	جملــه	احمــد	
مرادپــور	معــاون	هماهنگــی	امــور	عمرانــی	اســتاندار	لرســتان	
ــت:	 ــار	داش ــد،	اظه ــرده	ان ــل	ک ــتان	تحصی ــن	هنرس در	ای
ــه	ای	 ــتند	در	جلس ــد	داش ــتاندار	تاکی ــی	اس ــاون	عمران مع
مشــکالت	هنرســتان	پیگیــری	شــود،	اســتاندار	لرســتان	نیــز	
ــزوم	رفــع	مشــکالت	تاکیــد	 ــر	ل در	بازدیــدی	کــه	داشــتند	ب

ــتند. داش
ــتان	 ــدن	هنرس ــی	ش ــت	امنای ــه	هیئ ــان	اینک ــا	بی وی	ب
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مســئله	ای	اســت	کــه	بــه	مــا	در	اداره	امــور	اجرایــی	
ــروز	 ــا	ام ــرد:	م ــح	ک ــد،	تصری ــی	کن ــک	م ــتان	کم هنرس
ــه	 ــز	عاجــز	هســتیم	و	دســت	ب ــه	نی ــداری	مجموع در	نگه

ــم. ــده	ای ــتانداری	ش ــن	اس دام
مدیــر	هنرســتان	ولیعصــر	خــرم	آبــاد	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	از	
نظام	مهندســی	ســاختمان	لرســتان	مــی	خواهیــم	در	جریان	
ــزاری	دوره	 ــا	در	برگ ــای	م ــدی	ه ــه	ای	از	توانمن ــم	نام تفاه
هــای	آموزشــی	اســتفاده	کننــد،	ادامــه	داد:	بعــد	از	سیســتم	
۳-۳-6	همــه	کتــاب	هــای	درســی	رشــته	هــای	فنــی	تغییــر	
ــوز	 ــا	زد؛	هن ــه	م ــه	ای	ب ــود	ضرب ــوع	خ ــن	موض ــد	و	ای یافتن
بســترهای	الزم	بــرای	تدریــس	فراهــم	نشــده	بود	و	ســرفصل	

هــا	تغییــر	کــرد.
ــر	اینکــه	هنرســتان	هــای	اســتان	هــای	 ــا	تاکیــد	ب لطفــی	ب
دیگــر	کشــور	روی	غلتــک	افتــاده	انــد	امــا	هنــوز	هیــچ	گونــه	
ــزود:	 ــده	اســت،	اف ــا	نیام ــای	م ــه	هنرســتان	ه ــی	ب تجهیزات
امــروز	حتــی	بــرای	تامیــن	مــواد	اولیــه	مــورد	نیــاز	هنرجویان	
دچــار	مشــکل	هســتیم؛	حتــی	نمــی	توانیــم	ســیم	جــوش	

مــورد	نیــاز	هنرجویــان	را	خریــداری	کنیــم.

ــه	 ــوزان	پای ــش	آم ــه	دان ــال	هم ــرد:	امس ــان	ک وی	خاطرنش
ــم	 ــرده	ای ــام	ک ــت	ن ــی	ثب ــت	امنای ــرط	هیئ ــه	ش ــم	را	ب ده
ــان	 ــا	۳۰۰	هزارتوم ــاالنه	2۵۰	ت ــت	س ــا	پرداخ ــن	ب و	والدی

ــد. ــکلی	ندارن ــهریه	مش ش

نمی دانیم چطور دانش آموزان را سرگرم کنیم!
ــز	در	 ــاد	نی ــرم	آب ــر	خ ــتان	ولیعص ــان	هنرس ــده	معلم نماین
ــده	 ــا	مان ــردم	روی	دســت	م ســخنانی	گفــت:	بچــه	هــای	م

ــم. ــرگرم	کنی ــا	را	س ــور	آن	ه ــم	چط ــی	دانی ــد	و	نم ان
ــاز	 ــورد	نی ــزات	م ــن	تجهی ــرورت	تامی ــر	ض ــد	ب ــا	تاکی وی	ب
تدریــس	ســرفصل	ها	کتــب	آمــوزش	دانــش	آمــوزان،	خطاب	
بــه	مســئوالن	یــادآور	شــد:	عمــر	بچــه	هــا	را	تلــف	نکنیــم	و	
هرچــه	زودتــر	امکانــات	مــورد	نیــاز	دانــش	آمــوزان	را	تامیــن	

کنیــم.

تنهــا بــرای تجهیــز هنرســتان ولیعصــر خــرم آبــاد 
۱۶ میلیــارد تومــان اعتبــار نیــاز اســت

محمــد	چگنی	مدیــرکل	نوســازی،	توســعه	و	تجهیــز	مدارس	

لرســتان	نیــز	در	ســخنانی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بــا	اعتبــارات	
ــار	 ــرد،	اظه ــوان	کاری	ک ــدارس	نمــی	ت محــدود	نوســازی	م
ــرای	هنرســتان	هــای	 داشــت:	اعتبــارات	اختصــاص	یافتــه	ب
لرســتان	2۰	میلیــون	تومــان	اســت،	در	حالــی	کــه	تنهــا	برای	
ــار	 ــان	اعتب ــارد	توم ــاد	16	میلی هنرســتان	ولیعصــر	خــرم	آب

نیــاز	اســت.
ــا	 ــرای	اصــالح	وضعیــت	هنرســتان	ه ــان	اینکــه	ب ــا	بی وی	ب
اگــر	اقدامــی	بایــد	شــود،	بایــد	در	ســطح	ملــی	صــورت	بگیرد	
ــه	شــود،	 ــاری	در	بودجــه	در	نظــر	گرفت ــای	اعتب ــف	ه و	ردی
تصریــح	کــرد:	هنرســتان	ولیعصــر	۵	هکتــار	اســت	و	مدیریت	
ایــن	مجموعــه	شــوخی	بــردار	نیســت؛	نگهــداری	و	حراســت	

آن	خــود	بحــث	جدایــی	اســت.
ــتان	 ــدارس	لرس ــز	م ــعه	و	تجهی ــازی،	توس ــرکل	نوس مدی
ــتان	 ــزوگام	هنرس ــفالت	و	ای ــرای	آس ــه	ب ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی ب
ولیعصــر	ورود	کردیــم	و	در	ادامــه	نیــز	کمــک	خواهیــم	کــرد،	
ــان	نمــی	 ــوش	دارو	اســت	و	درم ــات	ن ــن	اقدام ــا	ای ــزود:	ام اف
کنــد؛	موضــوع	بایــد	بــه	صــورت	کلــی	در	شــورای	آمــوزش	و	

ــرورش	اســتان	مطــرح	شــود. پ
ــا	پیگیــری	هــای	صــورت	 ــه	اینکــه	ب ــا	اشــاره	ب چگنــی	ب
ــی	 ــف	مل ــار	در	ردی ــان	اعتب ــون	توم ــه	۸۰۰	میلی گرفت
گرفتــه	ایــم	و	بــا	تعــدادی	از	خیریــن	نیــز	صحبــت	
ــا	۴۰۰	 ــک	۳۰۰	ت ــرای	کم ــاعد	ب ــول	مس ــه	ق ــده	ک ش
ــن	 ــه	ای ــد	ب ــا	بای ــه	داد:	ام ــد،	ادام ــی	را	داده	ان میلیون
ــی	 ــت	امنای ــورت	هیئ ــه	در	ص ــرد	ک ــه	ک ــوع	توج موض
شــدن	هنرســتان	بــر	اســاس	قانــون	دیگــر	نمــی	توانیــم	

ــیم. ــته	باش ــی	داش ــه	آن	کمک ب
وی	یــادآور	شــد:	مجمــوع	اعتبــارات	نوســازی	مــدارس	
لرســتان	22	میلیــارد	تومــان	بــوده	اســت	کــه	از	ایــن	میــزان	

ــد. ــص	داده	ان ــان	تخصی ــارد	توم ــا	6.۵	میلی تنه

پیــش از اینکــه زیرســاختی در هنرســتان هــا ایجاد 
شــود، ســرفصل هــای کتــب درســی تغییــر کرد

فرشــاد	یوســفوند	مدیــرکل	دفتــر	فنــی	اســتانداری	لرســتان	
نیــز	در	ســخنانی	بــا	تاکید	بــر	اینکه	هنرســتان	ولیعصــر	خرم	
آبــاد	برنــدی	بــرای	لرســتان	اســت،	اظهار	داشــت:	بســیاری	از	
مســئولین	اســتان	از	همیــن	هنرســتان	فــارغ	التحصیل	شــده	

انــد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	متاســفانه	پیــش	از	اینکــه	زیرســاختی	در	
هنرســتان	هــا	تامین	شــود،	ســرفصل	هــای	کتب	درســی	آن	
هــا	تغییر	کــرده	اســت،	تصریــح	کــرد:	شــرایط	اقتصــادی	هم	
ــذا	 مناســب	نیســت	و	وضعیــت	اعتبــارات	کاهشــی	اســت،	ل
ــات	حداکثــر	 ــع	شــود	و	از	حداقــل	امکان ــد	مدیریــت	مناب بای

اســتفاده	را	داشــته	باشــیم.
ــر	 ــد	ب ــا	تاکی ــتان	ب ــتانداری	لرس ــی	اس ــر	فن ــرکل	دفت مدی
اینکــه	در	مــورد	هیئــت	امنایی	شــدن	هنرســتان	نیز،	ســابقه	
نشــان	داده	هرجــا	مــردم	ورود	کــرده	انــد	مشــکالت	راحــت	
ــرای	هیئــت	امنایــی	شــدن	 ــر	حــل	شــده	اســت،	افــزود:	ب ت
ــاد	پیگیــری	 ــدار	خــرم	آب هنرســتان	شــخصا	از	طریــق	فرمان
خواهــم	کــرد	و	تــا	رســیدن	بــه	نتیجــه	تــالش	مــی	کنــم.

یوســفوند	ادامــه	داد:	بــرای	تجــاری	ســازی	تولیــدات	
ــا	 ــی	مــی	شــود	ت ــن	رایزن ــک	کارآفری ــا	بان ــز	ب هنرســتان	نی

حمایــت	هــای	الزم	صــورت	گیــرد.
ــم	 ــوب	خواهی ــه	مکت ــز	نام ــتان	نی ــه	ادارات	اس ــزود:	ب وی	اف
ــتان	 ــن	هنرس ــای	ای ــدی	ه ــا	و	توانمن ــت	ه ــه	از	ظرفی داد	ک
اســتفاده	کننــد؛	از	1۰	دقیقــه	بعــد	از	جلســه	پیگیــری	هــای	

ــاز	خواهــم	کــرد. خــود	را	آغ
ــر	اســاس	ایــن	گــزارش،	کاهــش	حجــم	نیــروی	بیــکار	در	 ب
لرســتان	بــه	توســعه	آمــوزش	هــای	مهارتــی	و	فنــی	وابســته	
ــی	 ــه	ای	م ــی	پای ــوان	ظرفیت ــه	عن ــا	ب ــتان	ه اســت	و	هنرس
ــروی	 ــکاری	و	ورود	نی ــش	بی ــی	در	کاه ــش	مهم ــد	نق توانن

ــته	باشــند. ــازار	کار	داش ــه	ب ــارت	ب انســانی	دارای	مه
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یــک روحانــی تبریــزی، ســختی تبلیــغ 
در حــوزه کــودک و نوجــوان را بــا 
روش هــای منحصربفــرد، نــه تنهــا 
ــت. ــه آن داده اس ــی ب ــت خاص ــه جذابی ــرده بلک ــان ک آس

ــا	 ــه	ه ــا	بچ ــمی،	ب ــاس	رس ــان	لب ــا	هم ــی	ب ــک	روحان ی
ــه	تماشــای	مســابقه	 ــازی	مــی	کنــد	و	ب تنیــس	روی	میــز	ب
فوتبــال	دســتی	بیــن	بچــه	هــای	مســجد	مــی	نشــیند	و	در	
شــادی	پــس	از	گل	تیــم	برنــده	ســهیم	مــی	شــود؛	آنقــدر	بــا	
نوجوانــان	بــه	راحتــی	ارتبــاط	برقــرار	مــی	کنــد	کــه	همــه	را	

ــرده	اســت. مجــذوب	خــود	ک
ایــن	مبلــغ	فعال	حــوزه	کــودک	و	نوجــوان،	روش	هــای	خاص	
ــوع،	 ــه	روز	و	متن ــذاب	و	ب ــای	ج ــیوه	ه ــا	ش ــود	را	دارد	و	ب خ
ــی	 ــا	روش	های ــرد،	ب ــی	ب ــش	م ــه	پی ــن	حــوزه	را	ب ــغ	ای تبلی
کــه	جــواب	هــم	گرفتــه	و	حــاال	در	محافــل	نســل	نوجــوان	و	
جــوان	صحبــت	از	ایــن	روحانــی	خــوش	برخــوردی	اســت	که	

کــودک	درون	او	هنــوز	در	ایــن	ســن	فعــال	اســت.
ــی	 ــی،	روحان ــین	قدوس ــلمین	حس ــالم	والمس ــت	االس حج
فعــال	حــوزه	کــودک	و	نوجــوان	اســتان	آذربایجــان	شــرقی	
کــه	در	قالــب	موسســه	دارالتحقیــق	شــهید	مطهــری)ره(	در	
شــهر	تبریــز	فعالیــت	مــی	کنــد	و	امــروز	بســیاری	از	نوجوانان	

شــهرهای	دیگــر	نیــز	او	را	بــه	خوبــی	مــی	شناســند.

در نوجوانی خود را به شکل روحانی درآوردم
ــو	 حجــت	االســالم	والمســلیمن	حســین	قدوســی	در	گفتگ
ــا	خاطــره	شــیرینی	صحبتــش	را	آغــاز	 ــگار	مهــر،	ب ــا	خبرن ب
ــه	 ــی	ب ــواده	مذهب ــده	در	خان ــد:	»بن ــی	گوی ــد	و	م ــی	کن م
دنیــا	آمــدم	قبــل	از	اینکــه	طلبــه	و	روحانــی	بشــوم	بــه	لباس	
روحانیــت	عالقــه	داشــتم	و	حتــی	تصویــر	و	عکســی	از	زمــان	
دانــش	آمــوزی	بــه	یــادگار	دارم	کــه	مالفــه	لحــاف	و	تشــک	
ــده	را	 ــادر	وال ــده	و	چ ــرم	پیچی ــه	دور	س ــکل	عمام ــه	ش را	ب
ــه	و	یکــی	از	کتــاب	هــای	 ــه	دوش	انداخت ــا	ب ــه	صــورت	عب ب

ــه	ام.« ــه	دســت	گرفت ــم	را	ب پدربزرگ
وی	از	تصمیمی	می	گوید	که	سـه	دهه	از	عملی	شـدن	آن	می	
گـذرد:	»بعد	از	اینکـه	از	حوزه	علمیه	قم	به	تبریز	بازگشـتم	در	
برخـی	نهادهـا	فعالیت	می	کـردم،	اما	تصمیم	گرفتیـم	به	طور	
مسـتقل	یک	موسسـه	فرهنگی	تاسـیس	کنیم	و	امروز	حدود	

۳۰	سـال	اسـت	که	این	حرکت	ادامه	دارد.«
ــت	 ــه	عل ــاره	ب ــا	اش ــوان	ب ــودک	و	نوج ــوزه	ک ــال	ح ــن	فع ای
مهــم	ایــن	اقــدام	گروهــی	ســخن	بــه	میــان	مــی	آورد:	»بعــد	
از	انقــالب	اســالمی،	شــور	و	نشــاط	عمومــی	نیــاز	فرهنگــی	
جامعــه	را	تامیــن	مــی	کــرد	و	نهــاد	هــای	فرهنگــی	هــم	بــا	
حرکــت	هــای	انقالبــی	در	گرم	نگــه	داشــتن	جبهــه	فرهنگی	
تــالش	هــای	خوبــی	داشــتند	ولــی	بــا	گذشــت	زمــان	و	عادی	
شــدن	جــو	عمومــی،	نیــاز	بــه	مراکــز	فرهنگــی	آزاد	اندیشــی	

کامــال	احســاس	مــی	شــد	و	در	ایــن	راســتا	بــود	کــه	رفقــای	
ــق	 ــدیم	دارالتحقی ــم	ش ــتیم	و	مصم ــم	نشس ــه	دور	ه طلب

ــدازی	کنیــم.« اســتاد	شــهید	مطهــری	)ره(	را	راه	ان
ــد:	 ــح	مــی	کن حجــت	االســالم	والمســلمین	قدوســی	تصری
»طــرح	یــادواره	حضــرت	امــام	خمینــی)ره(	2۰	ســال	برگــزار	
شــد،	فیلــم	هــا	و	ســی	دی	هــا	و	جــزوه	و	کتــاب	هایــی	نیــز	

توســط	ایــن	موسســه	منتشــر	مــی	شــود.«
بــه	گفته	ایــن	فعــال	حــوزه	کــودک	و	نوجــوان،	فعالیــت	های	
ــتان	آذربایجــان	 ــری	اس ــهید	مطه ــق	ش موسســه	دارالتحقی
شــرقی،	در	شــهرهای	دیگــر	رواج	پیــدا	کــرده	اســت:	»قصــد	
داریــم	در	ایــن	زمینــه،	افــرادی	تربیــت	کنیــم	تــا	ایــن	نهضت	

ادامــه	پیــدا	کنــد.«
ــد:	 ــی	ده ــه	م ــی	ادام ــلمین	قدوس ــالم	والمس ــت	االس حج
ــه	در	 ــن	موسس ــف	در	ای ــهرهای	مختل ــم	و	ش ــی	از	ق »طالب
کالس	هــای	ویــژه	روش	تبلیــغ	و	تدریــس	بــا	تصویر	شــرکت	
مــی	کننــد	و	ایــن	شــیوه	امــروز	در	شــهرهای	مختلــف	فراگیر	

شــده	اســت.«

ــهید  ــغ ش ــه دارالتبلی ــریال در موسس ــد س تولی
مطهــری)ره(

ایــن	موسســه	در	عرصــه	هــای	مختلــف	از	جملــه	دیجیتــال	
ــا	 ــی	مدی ــای	مالت ــزار	ه ــرم	اف ــد	ن ــد،	تولی ــی	کن ــت	م فعالی
تحــت	وینــدوز	بــا	مضامیــن	دینــی	و	مذهبــی	نیــز	از	فعالیــت	
هــای	دارالتحقیق	شــهید	مطهــری	در	طــول	ســالیان	فعالیت	

خــود	بــوده	اســت.
ــد	 ــی،	تولی ــه	فرهنگ ــری	در	عرص ــهید	مطه ــق	ش دارالتحقی
ــی	و	 ــن	دین ــا	مضامی ــتانی	ب ــای	داس ــین	ه ــم	و	انیمیش فیل
ــالش	 ــه	حاصــل	ت ــه	خــود	دارد	ک ــز	در	کارنام ــی	را	نی مذهب
ــب	 ــت،	جال ــه	اس ــل	مجموع ــایر	عوام ــی	و	س ــتاد	قدوس اس
اینکــه	ایــن	روحانــی	در	بیشــتر	فیلــم	هــا	بــه	ایفــای	نقــش	

ــت. ــه	اس پرداخت
	سـریال	»محمدرسـول	اهلل)ص(،	سـریال	»غدیـر«،	»ماشـین	
انقـالب«،	»حضـرت	مهدی)عـج(،	سـریال	امـام	حسـین)ع(،	
آفرینش«،سـریال	»مـرگ«،	سـریال	 سـریال	»فاطمـه	گل	
»آخریـن	سـفر«	و...	از	گروه	سـریال	هـای	اعتقادات	اسـت	که	
بـه	کوشـش	دارالتحقیـق	شـهید	مطهـری	تهیه	شـده	اسـت.

لذت تبلیغ برای کودکان و نوجوانان
ــغ	 ــای	تبلی ــه	ه ــیرین	ســخن،	از	جذب ــی	ش ــن	روحان ــا	ای ام
ســخن	بــه	میــان	مــی	آورد:	»جذبــه	ای	کــه	در	ایــن	رشــته	
دیــدم	ایــن	اســت	کــه	انســان	مــی	توانــد	در	جامعــه	نقــش	
ــوی	 ــه	س ــوان	ب ــوان	و	ج ــک	نوج ــی	ی ــد،	وقت ــن	باش آفری

نمــاز	و	صــراط	مســتقیم	جــذب	مــی	شــود،	انســان	در	خــود	
ــد.« ــی	کن احســاس	شــور	و	نشــاط	م

ــه	در	 ــا	تجرب ــی	ب ــن	روحان ــب	ای ــای	جال ــی	از	روش	ه یک
تبلیــغ	حــوزه	کــودک	و	نوجــوان،	اســتفاده	از	تصویــر	
ــالمی	 ــی	و	اس ــای	دین ــوزه	ه ــن	آم ــرای	تبیی ــس	ب و	عک
ــا	 ــر	ب ــا	تصوی ــغ	ب ــد:	»روش	تبلی ــی	ده ــه	م اســت،	او	ادام
عنــوان	روش	پــرده	خوانــی	نیــز	از	ابتــکارات	ایــن	موسســه	
اســت	کــه	در	همایــش	شــیوه	هــای	نویــن	تبلیــغ	از	ســوی	
ــرار	 ــل	ق ــورد	تجلی ــیرازی	م ــکارم	ش ــی	م ــت	اهلل	العظم آی

ــت.« گرف
موسســه	دارالتحقیــق	شــهید	مطهــری)ره(	بــه	همــت	
مســئوالن	و	در	یــک	اقــدام	جالــب	فرهنگــی،	در	یکــی	از	خانه	
هــای	تاریخــی	تبریــز	مســتقر	شــده	و	بــه	فعالیــت	هــای	خود	
ادامــه	مــی	دهــد:	مدیــر	این	موسســه	عنــوان	مــی	کنــد:	»در	
ــا«	در	 ــدی	ه ــی	»مجته ــه	تاریخ ــر	در	خان ــای	اخی ــال	ه س
ــز	مســتقر	شــدیم	و	اردوهــای	دانــش	آمــوزی	و	جشــن	 تبری
ــه	 ــه	و	خان ــن	موسس ــوزان	در	ای ــش	آم ــف	دان ــای	تکلی ه

تاریخــی	برگــزار	مــی	شــود.«

یک توصیه به نسل جوان
ــد	 ــا	چن ــوان	ام ــودک	و	نوج ــوزه	ک ــال	ح ــی	فع ــن	روحان ای
ــام	روحانیــت	و	 ــه	ن ــه	نســل	جــوان	دارد:	»راهــی	ب توصیــه	ب
طلبگــی	و	علمــای	اســالم	از	افتخــارات	ماســت،	اگــر	دشــمن	
نیــز	بــر	روی	فعالیــت	هــای	متمرکــز	شــده	تــا	ســدی	علیــه	
ــای	 ــخصیت	ه ــه	ش ــت	ک ــن	اس ــرای	ای ــد،	ب ــاد	کن ــا	ایج م
ــد	 ــان	بای ــد،	جوان ــده	ان ــت	ش ــه	تربی ــن	عرص ــی	در	ای بزرگ
ــز	 ــه	در	تبری ــود	ک ــی	ب ــد،	زمان ــه	دهن ــا	را	ادام ــن	علم راه	ای

ــد.« ــی	کردن ــی	م ــزرگ	زندگ ــم	ب ــان	۴۰	عال همزم
ــم	 ــی	کن ــفارش	م ــان	س ــه	جوان ــد:	»ب ــی	ده ــه	م وی	ادام
رشــته	انتخابــی	تحصیلــی	خودشــان	را	در	پزشــکی	و	ریاضــی	
ــوی	و	 ــک	معن ــت،	پزش ــی	و	روحانی ــد،	طلبگ ــدود	نکنن مح

ــت.« ــی	اس روح
ــراد	 ــی	از	اف ــه	یک ــی	ب ــلمین	قدوس ــالم	والمس ــت	االس حج
ــد:	 ــی	کن ــوان	م ــرده	و	عن ــاره	ک ــه	اش ــن	زمین ــق	در	ای موف
العظمــی	ســبحانی	در	تبریــز	شــاگرد	اول	 »آیــت	اهلل	
مــدارس	و	دبیرســتان	هــای	تبریــز	بــود	امــا	علیرغــم	اینکــه	
ــا	 ــد	ام ــاب	کنن ــا	را	انتخ ــته	ه ــن	رش ــتند	بهتری ــی	توانس م
ــزرگ	 ــار	ب ــروز	افتخ ــه	ام ــوند	ک ــی	ش ــه	م ــوزه	علمی وارد	ح

ــتند.« ــیع	هس ــب	تش ــان	و	مکت آذربایج
ــد	 ــان	بدانن ــد:	»جوان ــح	مــی	کن ــق	تصری ــی	موف ــن	روحان ای
کــه	اگــر	حرکــت	کننــد	و	تــالش	داشــته	باشــند	خداونــد	نیز	

بــه	حمایــت	آن	هــا	آمــده	و	آن	هــا	را	یــاری	مــی	کنــد«.

وقتی »کودک درون« یک روحانی فعال می شود بیت اله احمدی
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پایتختـی گردشـگری کشـورهای اسـالمی«، آنچـه برای شـهرهای مسـلمان جهان 
آرزوسـت، بـرای تبریـز خاطره شـد. امـا خاطره ای شـیرین یـا تلخ؟

به تازگـی مجموعـه معمـاری  دسـتکندی در شهرسـتان اشـتهارد کشف شـده کـه 
متولیـان می گوینـد تافتـه ای جـدا بافتـه در قیاس بـا دیگـر معماری هـای صخره ای 

ایـران اسـت ومتولیـان تـالش دارنـد ایـن مجموعـه را ثبت ملـی کنند.

»برج سـازها«،  می کننـد:  خـراب  کـه  درحالـی  می سـازند،  می کننـد  فکـر  آن هـا 
»بسـازوبفروش ها« و همـه آن هایـی کـه جیب شـان مهم تـر از شهرشـان اسـت.

شـروع خاکبـرداری در محل پل قدیمی چمارسـرای رشـت سـبب خوشـحالی اهل 
ایـن محـل شـد که بـا احیـای دوبـاره ایـن پـل خاطـرات دوران کودکیشـان سـر از 

خاک بیـرون مـی آورد.

میــرٍاث ایــــران
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یعنــی    »2018 »تبریــز  رویــداد 
ــان  ــز می ــگری تبری ــی گردش پایتخت
57 کشــور اســالمی بــا اتمــام ســال 
حــال  می رســد  پایــان  بــه   2018
زمــان آن اســت کــه دســتاوردهای 
ــه  ــم البت ــی کنی ــداد را ارزیاب ــن روی ای
باشــد. دســتاوردی  اگــر 

ــرای	 ــه	ب ــالمی«،	آنچ ــورهای	اس ــگری	کش ــی	گردش پایتخت
ــز	خاطــره	 ــرای	تبری شــهرهای	مســلمان	جهــان	آرزوســت،	ب

ــخ؟ ــا	تل ــا	خاطــره	ای	شــیرین	ی شــد.	ام
مــردم	می	گوینــد	»قــدر	رویــداد	تبریــز	2۰1۸	را	ندانســتیم	و	
ایــن	یعنــی	عمــالً	ایــن	فرصــت	جهانــی	را	از	دســت	دادیــم«	
ــه	 ــاوت	ک ــن	تف ــا	ای ــد،	ب ــن	را	می	گوین ــم	همی ــئوالن	ه مس
آن	هــا	امیدوارنــد	»هر	شکســت	مقدمــه	یک	پیــروزی	باشــد!«
رویــداد	جهانــی	»تبریــز	2۰1۸«،	یعنــی	انتخــاب	تبریــز	
به	عنــوان	پایتخــت	گردشــگری	جهــان	اســالم	بیــن	شــهرهای	
۵۷	کشــور	اســالمی	در	ســال	2۰1۸.	اگــر	یکــی	دیگــر	از	
ــزد	 ــوان	نام ــن	عن ــرای	کســب	ای ــد	ب ــران	بخواه شــهرهای	ای

ــد. ــر	کن ــال	صب ــد	۵۷	س ــوند،	بای ش
	

ــر  ــال ۲۰۱۸ منحص ــه س ــز ۲۰۱۸« ب ــئوالن: »تبری مس
نمی شــود

ــی	 ــداد	جهان ــه	اتمــام	ایــن	روی حــاال	کــه	حــدود	یــک	مــاه	ب
ــم،	 ــب	برگردی ــه	عق ــا	ب ــت	ت ــی	اس ــده،	فرصــت	خوب باقی	مان
ــد	واقع	شــده	 ــدر	مفی ــز	چق ــرای	تبری ــداد	ب ــن	روی ــم	ای ببینی

ــت؟ اس
ــز2۰1۸	 ــد:	تبری ــه	عملکردشــان	می	گوین مســئوالن	در	توجی
تنهــا	یــک	آغــاز	بــود.	بــا	ایــن	رویــداد	تبریز	در	مســیر	توســعه	
ــات	 ــده	اتفاق ــت	در	آین ــرار	اس ــت	و	ق ــرار	گرف ــگری	ق گردش

خوبــی	بیفتــد.
فرهنگــی،	 میــراث	 مدیــرکل	 آبــدار،	 مرتضــی	 مثــالً	
ــش	 ــه	نق ــرقی	ک ــان	ش ــگری	آذربایج ــتی	و	گردش صنایع	دس
ــری	و	 ــد:	پیگی ــز	2۰1۸«	را	دارد،	می	گوی ــتاد	»تبری ــر	س دبی
انجــام	پروژه	هــای	گردشــگری	تنهــا	بــه	ســال	2۰1۸	منحصــر	
نمی	شــود	بلکــه	در	ســال	های	بعــدی	نیــز	پیگیــر	ایــن	

طرح	هــا	خواهیــم	بــود.
ــز	2۰1۸	 ــداد	تبری ــدن	روی ــس	از	مطرح	ش ــدار	پ ــه	آب ــه	گفت ب
شــاهد	پیشــرفت	هایی	در	تمامــی	حوزه	هــای	مرتبــط	بــا	
گردشــگری	در	ایــن	شــهر	بودیــم.	او	می	گویــد:	از	جملــه	
ــاالی	 ــیار	ب ــش	بس ــه	افزای ــوان	ب ــده،	می	ت ــای	انجام	ش کاره

ــه	 ــه	ای	ک ــرد	به	گون ــاره	ک ــز	اش ــای	تبری ــای	هتل	ه تخت	ه
تعــداد	ایــن	تخت	هــا	تــا	قبــل	از	رویــداد	تبریــز	2۰1۸،	هفــت	
ــا	در	نظــر	 ــداد	و	ب ــن	روی ــود	کــه	بعدازای هــزار	و	۴۰۰	تخــت	ب
گرفتــن	۵2	مجــوز	زیرســاخت	های	گردشــگری	و	هتــل،	ایــن	

ــورد	رســیده	اســت. ــزار	و	1۰۰	م ــه	1۳	ه ــداد	تخــت	ب تع
	

آمار مسافران ورودی به تبریز رشد داشت
آبــدار	در	یــک	برنامــه	تلویزیونــی	زنــده	ادعــا	کــرده	بــود	کــه	
میــزان	ورودی	مســافران	بــه	تبریــز	بــه	خاطــر	رویــداد	»تبریــز	
ــه	مجــری	 ــته	اســت	درحالی	ک ــادی	داش ــش	زی 2۰1۸«	افزای
برنامــه	با	چنــد	حســاب	سرانگشــتی،	ادعای	آبــدار	را	نادرســت	

خوانــده	بــود.
آبــدار	حــاال	توضیــح	می	دهــد:	میــزان	ورودی	مســافران	
داخلــی	در	تابســتان	امســال	1۷درصــد	و	مســافران	خارجــی	

۴2درصــد	نســبت	بــه	تابســتان	ســال	گذشــته	افزایش	داشــته	
ــت. اس

فرشــاد	رســتمی،	معــاون	گردشــگری	اداره	کل	میــراث	
فرهنگــی	اســتان	نیــز	می	گویــد:	تعــداد	گردشــگران	داخلــی	
ــون	و	 ــه	میلی ــل	س ــال	قب ــتان	س ــتان	در	تابس ــه	اس ورودی	ب
1۰۰	هــزار	بــوده	کــه	ایــن	تعــداد	تابســتان	امســال	بــه	چهــار	

ــت. ــیده	اس ــر	رس ــزار	نف ــون	و	۴۰۰	ه میلی
ــز	در	مرکــز	شــهر	 علــی	معصومــی،	یکــی	از	مغــازه	داران	تبری

ــت.« ــد،	نیس ــه	می	گوین ــور	ک ــد:	»آن	ط می	گوی
ــداد	 ــاره	روی ــئوالن	درب ــه	مس ــی	ک ــت	آمارهای ــد	اس او	معتق
»تبریــز	2۰1۸«	ارائــه	می	کننــد،	ســنخیت	چندانــی	بــا	
ــهر	 ــن	ش ــم	در	ای ــا	ه ــد:	م ــه	می	ده ــدارد	و	ادام ــت	ن واقعی
زندگــی	می	کنیــم،	کجاســت	این	همــه	مســافر؟	چــرا	

مســافران	از	جلــوی	مغــازه	ماهــا	رد	نمی	شــوند؟
ــای	 ــه	به	ج ــد	ک ــنهاد	می	کن ــئوالن	پیش ــه	مس ــی	ب معصوم
آمارهــای	 و	 جلســات	 بــا	 خودشــان	 کــردن	 ســرگرم	
»غیرواقعــی«	فکــری	بــه	حــال	مشــکالت	زیرســاختی	و	
اساســی	شــهر	بکننــد.	منظــورش	همــان	آســفالت	و	وضعیــت	

نامطلــوب	مکان	هــای	دیدنــی	و	گردشــگری	اســت.
جلســات	زیادی	در	مــورد	رویــداد	»تبریــز	2۰1۸«	برگزارشــده	
اســت،	هــم	در	تهــران	و	هــم	در	تبریــز.	از	زمانــی	کــه	تبریــز	از	
ــت	 ــوان	پایتخ ــالمی	به	عن ــای	اس ــازمان	همکاری	ه ــوی	س س
ــد،	 ــی	ش ــال	2۰1۸معرف ــالم	در	س ــان	اس ــگری	جه گردش
ســتادهای	اســتانی	و	ملــی	تشــکیل	شــدند	کــه	در	ســتاد	ملی	
گاه	معــاون	اول	رئیس	جمهــور،	اغلــب	رئیــس	ســازمان	میــراث	
فرهنگــی	و	همیشــه	اســتاندار	و	نماینــدگان	آذربایجان	شــرقی	
حضــور	داشــتند؛	در	ســتاد	ملــی	نیــز	مدیــران	کل	اداراتــی	که	

ــرای	رویــداد	برنامه	هایــی	برگــزار	کننــد. ــود	ب قــرار	ب
خروجــی	جلســات،	ایــن	بــود	کــه	16۰برنامــه	توســط	
ــا	 ــزار	شــود،	ام ــز	برگ ــن	مناســبت	در	تبری ــه	ای 22دســتگاه	ب
نشــد.	مدیرکل	میــراث	فرهنگــی	آذربایجــان	شــرقی	در	برنامه	
ــتگاه	 ــان	22دس ــن	هم ــه	زمی ــوپ	را	ب ــه	ت ــی	مطالب تلویزیون

ــد. ــل	می	کردن ــان	عم ــه	وظیفه	ش ــد	ب ــه	بای ــت	ک انداخ

میـراث ایــران

پایان رویدادی که هیچ گاه آغاز نشد؛

»تبریز ۲۰۱۸« آرزوهای شیرینی که داشتیم و 
خاطرات تلخی که ماند بهنام عبداللهی
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میـراث ایــران

حتی یـک درصد از اعتبارات سـفر اسـتانی 
رئیس جمهـور محقق نشـده اسـت

امــا	خــودش	در	شــانزدهمین	جلســه	ســتاد	اجرایی	
ــابق	 ــتاندار	س ــور	اس ــا	حض ــه	ب ــز	2۰1۸«	ک »تبری
ــود:	در	 ــه	ب ــد،	گفت ــزار	ش ــرقی	برگ ــان	ش آذربایج
راســتای	ایــن	رویــداد	اقدامــات	ارزشــمندی	از	
ــه	 ــه	ک ــی	انجــام	پذیرفت ســوی	2۳	دســتگاه	اجرای
طــی	۹	مــاه	گذشــته	نمودهــای	ملــی	و	بین	المللــی	

ــته	اســت. داش
او	دربــاره	خروجــی	جلســات	نیــز	توضیــح	داده	
ــه	 ــه	ب ــش	از	6۸۰	مصوب ــات	بی ــن	جلس ــود:	در	ای ب
تصویــب	رســید	و	بــا	ایجــاد	ردیــف	اعتبــاری	ویــژه	
تبریــز	2۰1۸	در	بودجــه	ســال	۹۷،	اعتبــارات	ملــی،	
تملــک	دارایــی	و	هزینــه	ای	مشــخص	شــد.	در	واقع	

مشــخص	شــد،	امــا	تخصیــص	نیافــت.
معصومــه	آقاپــور	علیشــاهی،	نماینــده	مــردم	
شبســتر	چنــد	روز	پیــش	در	صحــن	علنــی	مجلس	
ــد	از	 ــک	درص ــی	ی ــت:	حت ــالمی	گف ــورای	اس ش
ــور	در	 ــای	رئیس	جمه ــتانی	آق ــفر	اس ــارات	س اعتب
ــت. ــرده	اس ــدا	نک ــص	پی ــز2۰1۸«	تخصی »تبری

ــر	 ــد.	دکت ــکالت	را	ببین ــته	مش ــت	خواس او	از	دول
روحانــی	1۵اردیبهشــت	ماه	امســال	بــه	تبریــز	
ــداد	 ــتانی،	روی ــفر	اس ــک	س ــب	ی ــا	در	قال ــد	ت آم
»تبریــز2۰1۸«	را	افتتــاح	کنــد.	گفتنــد	او	بــا	خــود	

ــی	آورد. ــم	م ــول	ه پ
ــز2۰1۸«	 ــتاد	»تبری ــر	س ــدار،	دبی ــی	آب ــا	مرتض ام
ــز	2۰1۸،	 ــی	تبری ــار	نهای ــق	اعتب ــد:	»طب می	گوی
مبلــغ	۵۰	میلیــارد	تومــان	در	حــوزه	تملــک	دارایی،	
1۸	میلیــارد	تومــان	در	حــوزه	جــاری	و	2۰	میلیــارد	
تومــان	در	ســفر	ریاســت	جمهــوری	بــرای	تملــک	
اراضــی	ربــع	رشــیدی	تصویب	شــده	امــا	تخصیــص	
ــا	 ــن	تنه ــی	نشــده	اســت.«	ای ــارات	نهای ــن	اعتب ای

مشــتی	از	خــروار	اســت.

چه خبر از برنامه ها؟
ــود؟	 ــداد	چــه	ب ــن	روی ــه	مصــوب	ای ــا	16۰	برنام ام
بــا	مراجعــه	بــه	ســایت	رســمی	»تبریــز2۰1۸«	بــا	
ــرت	 ــل	کنس ــن	مث ــای	روتی ــری	برنامه	ه ــک	س ی
خواننده	هــای	پــاپ،	نمایشــگاه	های	ســاالنه	ای	
مثــل	نمایشــگاه	کتــاب	و...	مواجــه	می	شــویم	کــه	
به	حســاب	رویــداد	»تبریــز2۰1۸«	گذاشــته	اند.	
چنــد	برنامــه	هــم	هســت	کــه	مختــص	ایــن	رویداد	
ــرا	نشــده	اســت. ــا	اج ــک	از	آن	ه ــا	هیچ	ی اســت	ام
ــداد	 ــن	روی ــان	ای ــا	پای ــاه	ت ــک	م ــا	ی ــاال	تنه ح
کــه	 رویــدادی	 اســت.	 باقی	مانــده	 جهانــی	
بهتریــن	شــکل	ممکــن	 بــه	 آن	 از	 می	شــد	
بــرای	معرفــی	تبریــز	بــه	جهــان	اســتفاده	
ــات	 ــر	اتفاق ــد	آغازگ ــه	می	ش ــدادی	ک ــرد.	روی ک
گردشــگری	خــوب	بــرای	تبریــز	باشــد.	در	برهــه	
کنونــی	کــه	تحریم	هــا	قصــد	دارنــد	اقتصــاد	
ــن	 ــگری	بهتری ــاید	گردش ــد،	ش ــود	کنن ــا	را	ناب م

ــد. ــخت	باش ــای	س ــرای	روزه ــلحه	ب اس
محمــد	کالمــی،	تحلیلگــر	مســائل	اقتصــادی	
می	گویــد:	کاهــش	ارزش	پــول	ملــی	می	توانــد	
بــرای	مــا	یــک	فرصــت	باشــد	کــه	تولیــدات	داخلی	
خودمــان	را	بــه	مســافران	خارجــی	بفروشــیم.	
راهــکار	ایــن	درآمــد	نیــز	رونــق	گردشــگری	اســت.
دی	مــاه	 در	 »تبریــز2۰1۸«	 جهانــی	 رویــداد	
امســال	بــا	پایــان	ســال	2۰1۸	میــالدی	بــه	پایــان	
ــردم	 ــر	م ــه	نظ ــه	ب ــدادی	ک ــان	روی ــد.	پای می	رس

ــود. ــده	ب ــاز	نش ــچ	گاه	آغ هی

	

به تازگــی مجموعــه معمــاری  دســتکندی در شهرســتان 
اشــتهارد کشف شــده کــه متولیــان می گوینــد تافتــه ای 
ــره ای  ــای صخ ــر معماری ه ــا دیگ ــاس ب ــه در قی ــدا بافت ج
ــه را  ــن مجموع ــد ای ــالش دارن ــان ت ــت ومتولی ــران اس ای

ــد. ــی کنن ــت مل ثب

ــی	دســت	نخورده	 ــای	طبیع ــرزمین	پدیده	ه ــرز	س ــتان	الب اس
و	بناهــای	تاریخــی	فــراوان	واقــع	در	شــمال	ایــران	و	در	دامنــه	
رشــته	های	کوه	هــای	البــرز	مرکــزی	مقصــدی	مناســب	
بــرای	گردشــگری	اســت.	وجــود	آب	وهــوای	متنــوع،	ویژگــی	
ــرزی	 ــوع	الب ــیده	و	در	مجم ــتان	بخش ــن	اس ــه	ای ــی	ب خاص
دیدنــی	و	شــنیدنی	را	در	پیش	چشــم	مســافران	و	گردشــگران	

ــرار	داده	اســت. ــان	ق و	همچنیــن	محقق
ــای	 ــر	اشــتهارد	و	تپه	ه ــای	کشــور،	کوی یکــی	از	مناطــق	زیب
ــرز،	 ــوب	الب ــا	در	جن ــری	زیب ــت؛	کوی ــی	آن	اس رنگین	کمان
اســتانی	کــه	چهارفصــل	را	باهــم	دارد،	ســی	و	یکمیــن	
ــزی	 ــرز	مرک ــته	کوه	های	الب ــه	رش ــه	در	دامن ــران	ک ــتان	ای اس
ــت. ــی	اس ــگری	فراوان ــای	گردش ــده	و	دارای	جاذبه	ه واقع	ش
در	ادامــه	بایــد	گفــت؛	کاوش	هــای	باستان	شناســی	در	اســتان	
البــرز	بــه	ســمت	و	ســویی	پیــش	رفتــه	اســت	کــه	نویدبخــش	
یافته	هایــی	جدیــد	در	حــوزه	تاریــخ	و	تمــدن	ایرانمــان	اســت،	
ــتهارد	 ــتان	اش ــدوده	شهرس ــون	در	مح ــه	اکن ــه	ای	ک به	گون
ــه	معمــاری	دســتکند	 ــق	ب ــه	بناهــای	تاریخــی	متعل مجموع
وجــود	دارد	کــه	در	ســاختار	آن	تولیــد	فضــا	از	طریــق	ایجــاد	

فضاهایــی	در	بســتر	کــوه	و	ســنگ	اســت.
ــا	برداشــتن	تــوده	 در	معمــاری	دســتکند	فضاهــای	دلخــواه	ب
ــده	در	 ــای	ایجادش ــا	در	دل	حفره	ه ــاد	بناه ــره	ای	و	ایج صخ
صخره	هــا	بــه	وجــود	می	آیــد،	اینــک	ایــن	شــاهکار	معمــاری	
در	شهرســتان	اشــتهارد	کشف	شــده	کــه	متولیــان	بــه	دنبــال	

ثبــت	ملــی	آن	هســتند.

ــی	اداره	کل	 ــوزه	باستان	شناس ــئول	ح ــژاد	مس ــرزان	احمدن ف
میــراث	فرهنگــی	اســتان	البــرز	در	خصــوص	پــروژه	معمــاری	
دســتکند	اشــتهارد	بابیــان	اینکــه	موقعیــت	مکانــی	قرارگیری	
آن	در	ایــن	شهرســتان	میــان	نقــاط	روســتایی	»صحــت	آبــاد«	
و	»قشــالق	دایلــر«	اســت،	اظهــار	کــرد:	ایــن	مــکان	بــه	لحــاظ	
زمین	شناســی	مشــتمل	بــر	یکســری	کوه	هــای	ســنگی	

اســت	کــه	حالــت	گنبــدی	شــکل	دارنــد.
	

ویژگی های معماری دستکند اشتهارد
ــروژه	 ــن	پ ــری	ای ــل	قرارگی ــاک	مح ــوِع	خ ــرد:	ن ــان	ک وی	بی
به	گونــه	ای	اســت	کــه	کنــدن	خــاک	آنجــا	راحت	تــر	از	
ســنگ	های	ســخت	تر	دیگــر	اســت؛	بــه	همیــن	دلیــل	
ــت	 ــن	موقعی ــتکند	در	ای ــاری	دس ــای	معم ــه	بناه مجموع
مکانــی	در	شهرســتان	اشــتهارد	شــکل	گرفته	اســت	کــه	
ــار	 ــای	صخــره	ای	مجــزا	در	کن ــا	1۴	بن ــون	حــدود	1۳	ت تاکن
همدیگــر	امــا	بافاصله	هــای	دور	و	نزدیــک	در	آن	محــل	

اســت. شناسایی	شــده	
ــی	 ــراث	فرهنگ ــی	اداره	کل	می ــوزه	باستان	شناس ــئول	ح مس
اســتان	البــرز	توضیــح	داد:	در	محــل	قرارگیــری	ایــن	بناهــای	
دســتکند	بــه	بقایــای	ســفالی	دســت	پیداکرده	ایــم	که	بیشــتر	
ــوم	و	 ــده	های	س ــر	س ــالمی	و	اواخ ــه	دوران	اس ــق	ب آن	متعل
چهــارم	تــا	دوره	صفــوی	اســت،	امــا	چنــد	تکــه	از	آن	هــم	بــه	
دوره	اشــکانی	تعلــق	دارد	کــه	ممکــن	اســت	جــزو	ســفال	های	
ــه	 ــن	منطق ــود	ای ــه	خ ــوط	ب ــوده	و	مرب ــا	ب ــراه	چوپان	ه هم

نباشــد.
ــاز	اســت	کاوش	هــای	 ــر	اینکــه	نی ــد	ب ــا	تأکی ــژاد	ب احمــد	ن
ــود،	 ــام	ش ــه	انج ــن	منطق ــتری	در	ای ــی	بیش باستان	شناس
ــواهد	 ــه	ش ــن	ب ــا	به	یقی ــن	کنکاش	ه ــب	ای ــزود:	در	قال اف
ــت	 ــه	موقعی ــا	توجــه	ب ــت،	ب ــم	یاف بیشــتری	دســت	خواهی
جغرافیایــی	ایــن	منطقــه	کــه	بــه	بیابــان	اشــتهارد	نزدیــک	
ــن	منطقــه	 اســت	وجــود	چنیــن	معمــاری	صخــره	ای	در	ای
ــه	رســیدگی	 ــاز	ب ــی	خــاص	اســت	کــه	نی ــورد	خیل ــک	م ی

ــژه	دارد. وی

کشف سفال های اشکانی از دل صخره 

دستکند اشتهارد تافته ای جدا بافته از معماری  
صخره ای ایران

نیوشا فتحی زاده
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میـراث ایــران

تــالش بــرای ثبــت ملــی مجموعــه معمــاری 
اشــتهارد دســتکند 

وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	قالــب	پــروژه	معمــاری	دســتکند	
اشــتهارد،	حــدود	1۳	تــا	1۴	بنــا	یافــت	شــده	اســت،	گفــت:		
ــی	و	دو	 ــدادی	دو	اتاق ــی،	تع ــک	اتاق ــا	ت ــن	بناه ــی	از	ای برخ
ــا	 ــن	بناه ــتند	و	ورودی	ای ــاق	هس ــه	ات ــم	دارای	س ــورد	ه م
ــه	 ــا	ب ــدادی	از	ورودی	ه ــه	تع ــف	اســت	به	نحوی	ک ــز	مختل نی
ــه	شــرق	اســت. ســمت	جنــوب	و	بخشــی	دیگــر	هــم	رو	ب

ایــن	کارشــناس	ارشــد	حــوزه	باستان	شناســی	عنــوان	کــرد:	
ــرب	 ــمال	و	غ ــمت	ش ــه	س ــچ	ورودی	ب ــا	هی ــن	بناه در	ای
ــر	اســاس	 ــن	نشــان	می	دهــد	کــه	ب تعریف	نشــده	اســت	و	ای
ــرب	در	 ــمال	و	غ ــه	از	ش ــه	ک ــاد	منطق ــت	ب ــری	و	جه نورگی
ایــن	منطقــه	مــی	وزد	ورودی	هــای	بناهــا	طراحــی	و	جانمایی	

شــده	اســت.
ــز	 ــا	نی ــن	خانه	ه ــقف	ای ــه	در	س ــان	اینک ــژاد	بابی ــد	ن احم
حفــره	ای	بــرای	ورود	نــور	بــه	داخــل	بنــا	تعبیه	شــده	اســت،	
گفــت:	در	حــال	حاضــر	بــه	دنبــال	ثبــت	معمــاری	دســتکند	
اشــتهارد	در	لیســت	میــراث	تاریخــی	کشــور	هســتیم؛	زیــرا	
در	فصــول	ســرد	ســال	چوپان	هــا	از	ایــن	بناهــا	بــرای	اقامــت	
موقــت	اســتفاده	می	کننــد	و	بــا	ثبــت	آن	مراقبت	هــای	
ــی	 ــای	تاریخ ــن	بناه ــداری	از	ای ــوص	نگه ــژه	ای	در	خص وی

اســتان	اعمــال	خواهــد	شــد.
وی	توضیــح	داد:	همــه	مســتندات	الزم	بــرای	ثبــت	پــروژه	
ــه	 ــک	مجموع ــب	ی ــتهارد	را	در	قال ــتکند	اش ــاری	دس معم

جمــع	آوری	کرده	ایــم،	نامه	نگاری	هــای	قانونــی	در	ایــن	
ــم	داد	 ــاه	انجــام	خواهی ــان	م ــر	آب ــا	آخ ــز	ت خصــوص	را	نی
ــر	 ــن	اث ــت	کشــوری،	ای ــدی	ثب ــش	بع ــم	درهمای ــا	بتوانی ت
ــی	 ــی	معرف ــراث	مل ــرای	ثبــت	در	لیســت	فهرســت	می را	ب

ــم. کنی
ــی	 ــراث	فرهنگ ــی	اداره	کل	می ــوزه	باستان	شناس مســئول	ح
ــروژه	 ــود	در	پ ــای	موج ــزود:	بناه ــه	اف ــرز	در	ادام ــتان	الب اس
ــورد	 ــارده	م ــدود	چه ــه	ح ــتهارد	ک ــتکند	اش ــاری	دس معم
ــرا	 ــر	ایجادشــده	اند	زی ــن	از	یکدیگ ــی	معی هســتند	در	فواصل
پســتی	وبلندی	صخره	هــا	در	نقــاط	مختلــف	آن	محــل	
پیوســته	نیســت	در	مســافتی	یــک	و	نیــم	کیلومتــری	شــاهد	

ــا	هســتیم. ــن	بناه ــری	ای قرارگی
احمــد	نــژاد	در	خصــوص	قیــاس	معماری	دســتکند	اشــتهارد	
بــا	معمــاری	روســتای	صخــره	ای	میمند	اســتان	کرمــان	بیان	
ــی	 ــه	قدیم ــک	رودخان ــتر	ی ــد	در	بس ــتای	میمن ــرد:	روس ک
ــوی	 ــا	در	دو	س ــا	بناه ــه	در	آنج ــورت	ک ــده	بدین	ص ایجادش

ــروژه	معمــاری	 ــه	احداث	شــده	اســت	امــا	در	پ بســتر	رودخان
ــد	و	 ــی	کرده	ان ــا	را	خال ــل	صخره	ه ــتهارد	داخ ــتکند	اش دس
ــده	 ــر	ش ــا	دای ــا	بناه ــده	در	صخره	ه ــای	ایجادش در	حفره	ه

اســت.
ــاری	 ــت:	معم ــی	گف ــد	باستان	شناس ــناس	ارش ــن	کارش ای
ــی	 ــه	بیابان ــک	نقط ــع	در	ی ــتهارد	درواق ــده	در	اش کشف	ش
ایجادشــده	کــه	در	فاصلــه	کمــی	از	دامنه	هــای	جنوبــی	
ــاری	 ــا	معم ــده	ت ــب	ش ــر	موج ــن	ام ــرار	دارد	و	ای ــرز	ق الب
دســتکند	اشــتهارد	تافتــه	ای	جــدا	بافتــه	در	قیــاس	بــا	دیگــر	

معماری	هــای	صخــره	ای	ایــران	باشــد.
وی	تأکیــد	کــرد:	در	نزدیکــی	ایــن	مجموعــه	معمــاری	
ــا	و	پتانســیل	های	 صخــره	ای	شهرســتان	اشــتهارد	ظرفیت	ه
ویــژه	ای	همچــون	رود	شــور،	دریاچــه	نمــک،	بیابــان،	
ــت	تاریخــی	شهرســتان	 ــار	نمکــی	و	باف ــای	رنگــی،	غ کوه	ه
ــرایط	 ــم	ش ــار	ه ــی	در	کن ــه	همگ ــود	دارد	ک ــتهارد	وج اش
ــد. ــا	ایجــاد	می	کن ــگری	آنج ــث	گردش ــی	را	در	بح خاص

احمــد	نــژاد	اضافــه	کــرد:	پیونــد	تاریــخ	و	طبیعــت	را	
ــن	 ــم	و	ای ــاهده	کنی ــتهارد	مش ــم	در	اش ــی	می	توانی به	خوب
ــت. ــرز	اس ــتان	الب ــرای	اس ــژه	ای	ب ــرایط	وی ــک	ش ــم	ی مه

سرمایه گذاری بخش خصوصی نیاز است
ــه	جاذبه	هــای	گردشــگری	 ــه	ارزشــی	ک احمــد	ترکاشــوند	ب
ــد	 ــته	باش ــادی	داش ــاظ	اقتص ــد	از	لح ــه	می	توان ــک	منطق ی
اشــاره	کــرد	و	گفــت:	حمایــت	از	چنیــن	ظرفیت	هایــی	

اســت	،	 خصوصــی	 بخــش	 ســرمایه	گذاری	 نیازمنــد	
ــی	 ــگری	معرف ــته	های	گردش ــب	بس ــد	در	قال ــا	بای ظرفیت	ه
شــوند	به	یقیــن	اســتان	البــرز	از	ظرفیت	هــای	خــوب	

گردشــگری	بهره	منــد	اســت.
معــاون	گردشــگری	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	البــرز	
ادامــه	داد:	فرصت	هــا	و	ظرفیت	هــای	گردشــگری	بــرای	
ــه	 ــا	ب ــن	ظرفیت	ه ــر	ای ــال	اگ ــتند	ح ــذاب	هس ــردم	ج م

بهــره	وری	اقتصــادی	برســند	دارای	ارزش	می	شــوند.
وی	تأکیــد	کــرد:	معتقدیــم	ظرفیت	هــای	گردشــگری	اســتان	
ــارکت	 ــه	مش ــرا	ک ــود	چ ــی	ش ــی	معرف ــش	خصوص ــه	بخ ب
ــان	 ــه	ارمغ ــتان	ب ــرای	اس ــادی	ب ــرمایه	گذاران	آورده	اقتص س

ــی	آورد. م
ــته	 ــک	بس ــف	ی ــور	تعری ــرد:	به	منظ ــه	ک ــوند	اضاف ترکاش
ــنجی	 ــرح،	امکان	س ــه	ط ــات	اولی ــد	مطالع ــگری	بای گردش
اقتصــادی	و	یــا	تأمیــن	زیرســاخت	های	الزم	انجــام	و	در	

اختیــار	ســرمایه	گذار	قــرار	داده	شــود.

معــاون	گردشــگری	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	
ــه	 ــا	اشــاره	ب ــرز	در	بخــش	دیگــری	از	ســخنان	خــود	ب الب
جاذبه	هــای	گردشــگری	شهرســتان	اشــتهارد	به	ویــژه	
کشف	شــده	 به	تازگــی	 کــه	 دســتکندی	 معمــاری	
ــورت	 ــتهارد	در	ص ــتکند	اش ــاری	دس ــت:	معم ــت،	گف اس
ــی	 ــه	یک ــی	ب ــش	خصوص ــارکت	بخ ــرمایه	گذاری	و	مش س
از	جاذبه	هــای	ارزشــمند	گردشــگری	اســتان	تبدیــل	

. د می	شــو
ــر	اســاس	طــرح	 ترکاشــوند	گفــت:	حجــم	ســرمایه	گذاری	ب
ــوان	 ــم	می	ت ــن	مه ــام	ای ــا	انج ــود،	ب ــرآورد	می	ش ــه	ب اولی
بســته	گردشــگری	ویــژه	ای	بــرای	شهرســتان	اشــتهارد	

ــرد. ــف	ک تعری
وی	تأکیــد	کــرد:	شهرســتان	اشــتهارد	کویــر	زیبایــی	
دارد،	ایــن	شهرســتان	از	جاذبه	هــای	اصلــی	گردشــگری	
ــار	معمــاری	دســتکند	ایجــاد	 ــن	در	کن بهره	منداســت	به	یقی
ــاظ	 ــاری	لح ــیه	ای	اقم ــای	حاش ــر	جاذبه	ه ــگاه	و	دیگ اقامت

ــد. ــد	ش خواه
معــاون	گردشــگری	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	
ــه	اینکــه	در	ایــن	مجموعــه	گردشــگری	 ــا	اشــاره	ب البــرز	ب
ــرای	جشــنواره	های	 ــر	اشــتهارد	ب اســتفاده	از	ظرفیــت	کوی
نجــوم	و	مســابقات	ورزشــی	می	توانــد	بــه	کار	بــرده	
ــا	ایجــاد	پیســت	مخصــوص	شترســواری،	 ــزود:	ب شــود،	اف
ایــن	 اطــراف	 در	 اتومبیل	رانــی	 یــا	 و	 موتورســواری	
خانه	هــای	دســتکند	می	تــوان	یــک	مجموعــه	کامــل	

ــرد. ــف	ک ــگری	تعری گردش
ــادی	 ــه	زی ــه	طبیعت	گــردی	عالق ترکاشــوند	گفــت:	مــردم	ب
ــه	 ــک	جاذب ــار	ی ــی	در	کن ــل	وقت ــن	دلی ــه	همی ــد،	ب دارن
ــی	 ــات	رفاه ــی	و	امکان ــای	کاف گردشــگری	خــوب	ظرفیت	ه
گنجانــده	شــود	در	حقیقــت	یــک	بســته	مناســب	اقتصــادی	
ــرای	ســرمایه	گذاری	و	 تعریــف	می	شــود	کــه	از	هــر	لحــاظ	ب

مشــارکت	بخــش	خصوصــی	مناســب	اســت.

ــکل  ــت ش ــان از مدنی ــان دوری انس ــتکندها زم دس
گرفتــه انــد

وی	در	خصــوص	شــاخصه	های	مناســب	معمــاری	دســتکند	
ــن	 ــت:	ای ــگری،	گف ــه	گردش ــک	جاذب ــوان	ی ــتهارد	به	عن اش
خانه	هــا	زمانــی	شــکل	گرفته	کــه	انســان	ها	از	مدنیــت	و	
ــا	 ــن	خانه	ه ــت	ای ــد	و	در	حقیق ــه	دور	بوده	ان ــینی	ب شهرنش
زمــان	ساختشــان	اقامتگاه	هایــی	اولیــه	بــرای	ســکونت	مــردم	

بوده	انــد.
معــاون	گردشــگری	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	البــرز	
گفــت:	خانه	هــای	معمــاری	دســتکند	اشــتهارد	از	ایــن	لحــاظ	
ــخ	و	 ــود	تاری ــه	در	دل	خ ــت	ک ــت	اس ــز	اهمی ــذاب	و	حائ ج
ــه	مــردم	معرفــی	می	کنــد. فرهنــگ	یــک	دوره	تاریخــی	را	ب
ترکاشــوند	اضافــه	کــرد:	معمــاری	خانه	هــای	تاریخــی	
دســتکند	اشــتهارد	ازلحــاظ	شناســاندن	ســبک	زندگــی	بــه	
مردمــی	کــه	اکنــون	امکانــات	متنــوع	بــرای	گــذران	زندگــی	
ــق	 ــرا	از	طری ــد	جالب	توجــه	اســت؛	زی خــود	را	در	اختیاردارن
ــا	 ــوان	ب ــن	خانه	هــا	می	ت ــه	در	دل	ای ــت	و	معمــاری	نهفت هوی
ــنا	 ــی	بشــر	در	آن	دوران	آش ــیوه	زندگ ــا	و	ش ــخ	آن	روزه تاری

شــد.
وی	همچنیــن	تأکیــد	کــرد:	به	یقیــن	اســتفاده	از	ظرفیــت	
جاذبه	هــای	گردشــگری	اســتان	البــرز	ازجملــه	تپــه	
ــاوجبالغ،	 ــام	س ــی	ام ــرای	یِنگ ــاد،	کاروانس ــی	نظرآب ازبک
حمــام	مصبــاح	و	کاروانســرای	شاه	عباســی	کــرج	و	یــا	
معمــاری	دســتکند	اشــتهارد	همگــی	نیازمنــد	انجــام	
ــل	 ــه	کام ــر	اســاس	آن	مجموع ــا	ب ــات	الزم	اســت	ت مطالع
گردشــگری	در	اطــراف	ایــن	جاذبه	هــا	تعریــف	شــود	
ســرمایه	گذاری	 بــا	 اقدامــات	 بعدازایــن	 درنهایــت	 و	
ــن	 ــادی	از	چنی ــرداری	اقتص ــه	بهره	ب ــی	ب ــش	خصوص بخ

رســید. جاذبه	هایــی	
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میـراث ایــران

هرچند مســئوالن گلســتانی جشــنواره 
موفــق درجــذب  اقدامــی  را  اقــوام 
ــان  ــا کارشناس ــی دانندام ــگر م گردش
ایــن گفتــه را ردکــرده و معتقدنــد 
جشــنواره،  از  دوره   12 باگذشــت 
آمارگردشــگران بــه اســتان افزایشــی 

ــت. ــته اس نداش

ــا	هــدف	نمایــش	آئیــن،	رســوم	 جشــنواره	اقــوام	ســال	۸۴	ب
ــد	 ــتان	کلی ــتان	گلس ــن	در	اس ــران	زمی ــوام	ای ــگ	اق و	فرهن
ــی	آداب،	 ــنواره	معرف ــزاری	جش ــس	برگ ــدا	نف ــورد،	در	ابت خ
رســوم	و	فرهنــگ	اقــوام	جــای	جــای	کشــور	در	ایــن	برنامــه	
ــنواره	 ــن	جش ــا	ای ــان	بعده ــه	کارشناس ــه	گفت ــه	ب ــود	ک ب
کارکــرد	اصلــی	خــود	را	از	دســت	داده	و	تبدیــل	به	نمایشــگاه	
ــای	 ــتان	ه ــوغات	اس ــتی	و	س ــع	دس ــگاهی	از	صنای و	فروش

ــف	شــد. مختل
بــه	بــاور	ایــن	کارشناســان	بــا	گذشــت	دوازده	دوره	از	برگزاری	
ــن	برنامــه	خروجــی	ملموســی	 ــوام،	ای جشــنواره	فرهنــگ	اق
ماننــد	افزایــش	تعــداد	گردشــگر	داخلــی	و	خارجی	در	اســتان	

نداشــته	اســت.
ــی	 ــن	الملل ــنواره	بی ــران	جش ــب	نظ ــن	صاح ــاد	ای ــه	اعتق ب
فرهنــگ	اقــوام	بــا	پشــت	سرگذاشــتن	12	دوره،	هنــوز	
کارکــرد	گردشــگری	نــدارد	و	آمــاری	کــه	مســئوالن	از	آن	یاد	
ــی	نیســت. ــرد	اســت	و	واقع ــه	عملک ــد	صــرف	ارائ ــی	کنن م

	
تبدیل جشنواره اقوام به فروشگاه و نمایشگاه 

رئیــس	انجمــن	حامیــان	بافت	هــا	و	محوطــه	هــای	تاریخــی	
ســرزمین	گــرگان	کــه	معتقــد	اســت	جشــنواره	اقــوام	قابلیت	
ــی	 ــت	عمل ــی	را	دارد،	عل ــی	و	خارج ــگر	داخل ــذب	گردش ج
ــن	 ــه	ای ــران	ب ــطحی	مدی ــرش	س ــم	را	نگ ــن	مه ــدن	ای نش
ــن	 ــفانه	ای ــد:	متاس ــی	افزای ــد	و	م ــی	کن ــالم	م ــنواره	اع جش
برنامــه	فرهنگــی	تبدیــل	بــه	فروشــگاه	مــواد	غذایــی	و	صنایع	

دســتی	شــده	اســت.
ــد	 ــنواره	بای ــه	جش ــن	ک ــان	ای ــا	بی ــکی	ب ــح	میرفندرس فات
ــوم	 ــا		آداب	و	رس ــف	ب ــوام	مختل ــنایی	اق ــرای	آش ــتری	ب بس
ایــن	اســتان	باشــد،	مــی	افزایــد:		هــر	ســاله	ایــن	جشــنواره	به	
ســمت	فروشــگاهی	بــرای	ارائــه	محصــوالت	غذایــی	و	صنایع	

ــی	رود. دســتی	پیــش	م
ایــن	فعــال	حــوزه	گردشــگری	ادامــه	مــی	دهــد:	در	قســمت	
روســتایی،	بــه	جــز	دو	الــی	ســه	غرفــه	کــه	رقــص	هــای	بومی	
و	محلــی	برگــزار	مــی	شــد،	بقیــه	غرفــه	هــا	بــه	فــروش	آش	
ــع	 ــالن	صنای ــن	در	س ــد	همچنی ــده	بودن ــدود	ش ــان	مح و	ن
ــه	 ــوط	ب ــا	مرب ــه	ه ــه	۸۰	درصــد	غرف ــب	ب ــم	قری ــتی	ه دس

اســتان	گلســتان	بــود.
بــه	اعتقــاد	میرفندرســکی،	بــه	رغــم	صــرف	هزینــه	بــاال	برای	

ایــن	جشــنواره،	هنــوز	ایــن	رویــداد	فرهنگــی	در	اســتان	قادر	
ــه	جــذب	گردشــگر	در	هنــگام	برگــزاری	جشــنواره	نبــوده	 ب

اســت.
وی	ادامــه	مــی	دهــد:	در	جشــنواره	رنــگ	هــا	یــا	جشــن	بهاره	
در	هنــد	و	جشــنواره	گوجــه	فرنگــی	در	اســپانیا	در	مــی	یابیم	
کــه	ایــن	رویدادهــا	ســاالنه	میلیــون	هــا	گردشــگر	را	بــه	ایــن	
کشــورها	ســرازیر	می	کنــد	درحالــی	کــه	جشــنواره	فرهنــگ	
ــر	 ــی	منج ــن	خروج ــه	چنی ــوز	ب ــس	از	12	دوره	هن ــوام	پ اق

نشــده	اســت.
	

اقدامات جشنواره جزو بدلیجات گردشگری است
ــوزه	 ــوام	در	ح ــگ	اق ــی	فرهن ــن	الملل ــنواره	بی ــف	جش ضع
جــذب	گردشــگر	بــه	اســتان	گلســتان،	موضوعــی	اســت	کــه	
ــی	 ــد	م ــم	آن	را	تائی ــگری	ه ــد	گردش ــناس	ارش ــک	کارش ی
کنــد	و	مــی	گویــد:	اقداماتــی	کــه	اکنــون	در	جشــنواره	انجــام	

مــی	شــود،	جــزو	بدلیجــات	گردشــگری	اســت.
مهــدی	ســقایی	مــی	افزایــد:	جشــنواره	بیــن	المللــی	فرهنگ	
اقــوام	بــا	پشــت	سرگذاشــتن	بیــش	از	11	دوره،	هنــوز	کارکرد	
ــی	 ــاد	م ــه	مســئوالن	از	آن	ی ــاری	ک ــدارد	و	آم گردشــگری	ن

کننــد	ِصــرف	ارائــه	عملکــرد	اســت	و	واقعــی	نیســت.
ــنواره	را	 ــف	جش ــاط	ضع ــی	از	نق ــگاه	یک ــدرس	دانش ــن	م ای
ــچ	 ــت	هی ــد	اســت:	دول ــد	و	معتق ــی	دان ــودن	آن	م ــی	ب دولت
وقــت	کارفرمــای	خوبــی	نیســت	چراکــه	نهادهــا	تنهــا	
ــزارش	 ــه	گ ــه	ارائ ــوط	ب ــا	را	من ــنواره	ه ــن	جش ــزاری	ای برگ
عملکــرد	مــی	داننــد	بــه	همیــن	خاطــر	جشــنواره	فرهنــگ	
اقــوام	از	اهــداف	اصلــی	خــودش	ماننــد	جــذب	گردشــگر	دور	

ــد. ــی	مان م
وی	پائیــن	بــودن	مشــارکت	
ــر	از	ضعــف	 ــی	را	یکــی	دیگ مل
هــای	جشــنواره	اقــوام	مــی	
ــش	 ــد:	افزای ــی	گوی ــد	و	م دان
نیازمنــد	 ملــی	 مشــارکت	
تعامــل	و	تبــادل	بیــن	اســتانی	
اســت؛	اقدامــی	کــه	مســئوالن	
ــدم	 ــرای	آن	ق ــد	ب ــتان	بای اس

بردارنــد.
ارشــد	 کارشــناس	 ایــن	
ــه	مــی	دهــد:	 گردشــگری	ادام

اگــر	نفــس	برگــزاری	جشــنواره	اقــوام	عبــور	از	گسســت	های	
قومــی	اســت	بایــد	مشــارکت	اقــوام	مختلــف	کشــور	را	در	این	

ــود. ــان	داده	ش ــی	نش ــه	خوب ــه	ب برنام
ــن	 ــت	ای ــام	واقعی ــار	و	ارق ــالم	آم ــم	اع ــه	رغ ــه	او،	ب ــه	گفت ب
اســت	کــه	بــاز	هــم	گلســتان	نتوانســته	جایــگاه	واقعــی	خــود	

ــاورد. ــه	دســت	بی در	گردشــگری	کشــور	ب
ــگاه	 ــه	جای ــزوم	رســیدن	اســتان	ب ــد	اســت:	ل ســقایی	معتق
واقعــی	گردشــگردی	در	کشــور	نیازمنــد	یــک	بازنگــری	
ــد	از	 ــر	بای ــن	خاط ــه	همی ــت	ب ــردی	اس ــاختاری	و	کارک س

ــویم. ــارج	ش ــتانی	خ ــت	اس محدودی
ایــن	مــدرس	دانشــگاه	در	بخشــی	دیگــر	از	ســخنانش	ضمــن	
ــوغات	 ــگاه	س ــه	فروش ــوام	ب ــنواره	اق ــل	جش ــاد	از	تبدی انتق
و	صنایــع	دســتی،	اضافــه	مــی	کنــد:	از	آنجایــی	کــه	هــدف	
اصلــی	جشــنواره	فرهنــگ	اقــوام	برقــراری	تعامــالت	فرهنگی	
ــه	آداب،	 ــن	برنام ــد	در	ای ــت	بای ــگر	اس ــذب	گردش ــرای	ج ب
ــا	و	 ــا،	اشــعار،	نواه ــی	ه ــد	الالی ــوام	مانن فرهنــگ	و	ســنن	اق
بــازی	هــای	بومــی	و	محلــی	بــه	نمایــش	گذاشــته	شــود	کــه	

ــده	مــی	شــود. در	جشــنواره	کمتــر	دی
	

گلستان در جذب گردشگر موفق بوده است
علــی	رغــم	اظهــارات	کارشناســان	مبنــی	بــر	گردشــگر	پذیــر	
ــگ	 ــنواره	فرهن ــدن	جش ــل	مان ــی	حاص ــتان	و	ب ــودن	اس نب
اقــوام	در	حــوزه	جــذب	مســافر	و	تبــادالت	فرهنگــی	مدیرکل	
ــتان	 ــگری	گلس ــتی	و	گردش ــع	دس ــی،	صنای ــراث	فرهنگ می
معتقــد	اســت	اســتان	ظــرف	ســه	ســال	گذشــته	در	جــذب	

گردشــگر	بســیار	موفــق	بــوده	اســت.
ــه	گفتــه	ابراهیــم	کریمــی،	اســتمرار	در	برپایــی	جشــنواره	 ب
ــا	 ــا	صنعــت	گردشــگری	اســتان	شــده	ت ــوام	موجــب	ارتق اق
ــال	۹۴	 ــتان	در	س ــری	اس ــزار	نف ــت	۳۰۴	ه ــه	اقام ــی	ک جای
را	بــه	یــک	میلیــون	و	۷۰۰	هــزار	گردشــگر	در	ســال	جــاری	

ــانده	اســت. رس
بــا	توجــه	بــه	اختــالف	نظــر	کارشناســان	و	مدیــران	اســتانی	
انتظــار	مــی	رود	تــا	مســئوالن	از	ظرفیــت	متخصصیــن	ایــن	
ــای	 ــوام	در	ســال	ه ــرای	جشــنواره	اق ــرده	و	ب ــره	ب حــوزه	به
آینــده	پذیــرای	نقــد	و	ارائــه	راهکارهــای	متخصصیــن	حــوزه	
گردشــگری	باشــند	تــا	شــاهد	رونــق	صنعــت	گردشــگری	که	
کمــک	شــایانی	بــه	چرخــه	اقتصــادی	اســتان	مــی	کنــد،	در	

ســال	هــای	آتــی	باشــیم.

جشنواره بین المللی اقوام تا سطح نمایشگاه و فروشگاه سقوط کرده است

الهام رئوفی فر
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شــهر تبریــز آثــار تاریخــی و دیدنــی 
بســیاری دارد امــا در ســال های اخیــر 
ــوس  ــا را محب ــع آن ه ــازه های مرتف س
کرده انــد شــهرداری عنــوان مــی کنــد کــه مجوزهایــی کــه 
صــادر می کنــد کامــال بــا ضوابــط میــراث فرهنگــی اســت.

آن	هــا	فکــر	می	کننــد	می	ســازند،	درحالــی	کــه	خــراب	
همــه	 و	 »بســازوبفروش	ها«	 »برج	ســازها«،	 می	کننــد:	
آن	هایــی	کــه	جیب	شــان	مهم	تــر	از	شهرشــان	اســت.

در	تمــام	شــهرهای	توســعه	یافته	و	حتــی	توســعه	نیافته	
دنیــا،	ســاخت	و	ســاز	بــرج		و	ســاختمان	های	بلنــد	در	
مناطــق	تاریخــی	شــهر	ممنــوع	اســت.	اینجــا	هــم	هســت،	

امــا	می	ســازند.
ــورهای	 ــگری	کش ــت	گردش ــوان	پایتخ ــه	عن ــه	ب ــز	ک تبری
ــر	از	 ــده،	پ ــاب	ش ــالدی	انتخ ــال	2۰1۸	می ــالمی	در	س اس
همیــن	مناطــق	اســت.	مناطقــی	کــه	گاه	چندیــن	صدســال	
و	گاه	چندیــن	هزارســال	قدمــت	دارنــد،	زیبــا	هســتند،	اصیل	
هســتند	امــا	در	حصــار	ســاختمان	های	مــدرن	و	چنــد	

ــد. ــرار	گرفته	ان ــه	ق 1۰طبق
	

آسمان خراش های هویت خراش
می	گوینــد	تبریــز	شــهر	مدرنــی	شــده	اســت.	راســت	
می	گوینــد،	در	مقایســه	بــا	برخــی	از	شــهرهای	ایــران،	خــوب	
آمــده	اســت.	امــا	معیــاری	کــه	بــرای	مدرن	بــودن	یــک	شــهر	
ــی	و	 ــه	کنون ــد،	وجــود	ســازه	های	بلندمرتب در	نظــر	می	گیرن
ــزی	 ــه	چی ــت.	البت ــده	اس ــه	آین ــمان	خراش	های	چندده آس
کــه	مــا	بــه	عنــوان	»آســمان	خراش«	یــاد	می	کنیــم،	از	
ــل	متحــد	اســت،	 ــه	ســازمان	فرهنگــی	مل نظــر	یونســکو	ک

»هویت	خــراش«	اســت.
بــر	اســاس	معیارهــای	ســازمان	جهانــی	یونســکو،	احــداث	بنا	
ــن	خاصــی	دارد	 ــار	تاریخــی،	شــرایط	و	قوانی در	محــدوده	آث
ــار	تاریخــی	خدشــه	 ــه	آث ــه	ب ــت	شــود	و	گرن ــد	رعای ــه	بای ک

می	شــود. وارد	
ــار	تاریخــی	 ــر	آث ــه	ب ــاختمان	هایی	ک ــد:	س یونســکو	می	گوی
تحت	الشــعاع	 موجــب	 یــا	 می	کننــد	 پیــدا	 اشــرافیت	
ــار	 ــرش	آث ــای	پذی ــار	می	شــوند،	معیاره ــن	آث ــن	ای قرارگرفت

ــد. ــی	کنن ــه	دار	م ــی	را	خدش ــت	جهان در	فهرس
ــد	 ــی	نبای ــز.	یعن ــازار	تبری ــی	ب ــده	یعن ــر	ثبت	جهانی	ش اث
ــد	احــداث	شــود.	 ــز	ســاختمان	های	بلن ــازار	تبری ــون	ب پیرام
ــی	و	 ــه	تاریخ ــه	۸	)منطق ــهردار	منطق ــاد،	ش ــا	پاک	نه رض

فرهنگــی(	تبریــز	ادعــا	می	کنــد	»نمی	شــود«.
	

»تراکم فروشی نداریم«
هــر	مجــوزی	کــه	داده	می	شــود،	در	قالــب	قوانیــن	و	ضوابــط	
ــد.	او	 ــاد	می	گوی ــاک	نه ــن	را	پ ــت.	ای ــی	اس ــراث	فرهنگ می
ــد:	 ــز	رد	می	کن ــه	را	نی ــن	منطق ــه	تراکم	فروشــی	در	ای هرگون
ــد	چــون	 ــاق	نمی	افت ــه	۸	اتف ــا	تراکم	فروشــی	در	منطق اساس
ــراث	فرهنگــی	 ــات	می ــداد	طبق ــی	و	تع ــط	ارتفاع ــع	ضواب تاب

هســتیم.
ــد:	 ــه	۸	می	گوی ــهرداری	منطق ــای	ش او	درخصــوص	درآمده
»از	هرگونــه	حمایــت	و	کمکــی	که	از	ســوی	شــهرداری	مرکز	
ــرد	اســتقبال	 ــری	صــورت	بگی ــر	دســتگاه	دیگ ــا	ه ــز	ی تبری
ــا	از	 ــد	م ــه	درآم ــود	ک ــل	نمی	ش ــن	دلی ــا	ای ــم	ام می	کنی

ــد.« ــی	باش ــل	تراکم	فروش مح
ــی	دارای	 ــراث	فرهنگ ــازمان	می ــر	تاریخــی	از	نظــر	س ــر	اث ه
حریــم	اســت،	حریــم	درجــه	یــک	و	حریــم	درجــه	دو،	
ساخت	وســاز	در	حریــم	آثــار	تاریخــی	بایــد	بــا	رعایــت	

ــرد. ــورت	بگی ــی	ص ــراث	فرهنگ ــط	می ضواب
ــت	 ــده	اس ــک	آم ــم	درجه	ی ــط	حری ــال	در	ضواب ــرای	مث ب
ــری	 ــا	کارب ــا	ب ــداث	بن ــاز	و	اح ــوع	ساخت	وس ــر	ن ــه	»ه ک
ــت«.	 ــوع	اس ــده	ممن ــدوده	اشاره	ش ــکونی	در	مح ــر	مس غی
همچنیــن	»ارتفــاع	بناهــا	در	ایــن	محــدوده	از	ســطح	زمیــن	
بــا	احتســاب	کرســی	چینی	یــک	طبقــه	)ارتفــاع	۴/۵	متــر	از	

ــود« ــن	می	ش ــاور(	تعیی ــر	مج ــف	معب ک
ســازمان	میــراث	فرهنگــی	درخصــوص	ســاختمان	های	
بلندمرتبــه	ای	کــه	پیش	تــر	در	حریــم	آثــار	تاریخــی	ســاخته	
ــه	 ــد	مرتب ــاختمان	های	بلن ــت	س ــد:	»وضعی ــده	می	گوی ش
داخــل	حریــم	درجــه	یــک،	در	وضعیــت	فعلــی	باقــی	بمانــد	و	
پــس	از	پایــان	عمــر	مفیــد	بــه	حداکثــر	یــک	طبقــه	)ارتفــاع	

۴/۵	متــر	از	کــف	معبــر	مجــاور(	تبدیــل	شــوند.«
ــن	 ــا	ای ــی	دارد	ب ــرایطی	این	چنین ــز	ش ــه	دو	نی ــم	درج حری
تفــاوت	کــه	در	حریــم	درجــه	دو	اجــازه	ســاخت	ســاختمان	

دوطبقــه	داده	می	شــود.
فریــدون	بابایــی	اقــدم،	عضــو	شــورای	شــهر	تبریــز	در	
این	بــاره	بیش	تــر	توضیــح	می	دهــد:	در	تمــام	شــهرهای	
جهــان،	بافــت	تاریخــی	ضوابــط	متفاوتــی	نســبت	بــه	
ــا	از	ایجــاد	شــهرداری	 ــدف	م ــد	و	ه ــاط	شــهر	دارن ســایر	نق
فرهنگی-تاریخــی	منطقــه	۸	تبریــز	نیــز،	حفاظــت	از	همیــن	

ــود«. ــت	ب باف
او	دربـاره	نمـای	شـهری	کـه	بایـد	در	مناطـق	تاریخـی	حفظ	
شـود،	توضیح	می	دهـد:	»از	زمان	تاسـیس	شـهرداری	منطقه	
۸،	بـا	نماهـای	متفاوتـی	در	ایـن	منطقـه	مواجـه	هسـتیم	که	

سـعی	می	شـود	بافـت	تاریخـی	منطقـه	در	گرفته	شـود.
او	شــهرداری	را	ملــزم	می	دانــد	کــه	تنهــا	در	چارچــوب	
قوانیــن	میــراث	فرهنگــی	مجــوز	ساخت	وســاز	صــادر	کنــد:	
اخیــرا	از	ســوی	یونســکو،	در	طــرح	جامــع	شــهری	تصویــب	

شهر تحت تاثیر برج سازها

هویت خراش های تبریز رشد می کند/ بافت تاریخی در حصار سازه های بلند
بهنام عبداللهی
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شــد	کــه	عــالوه	بــر	بافــت	تاریخــی،	حریــم	منظــری	نیــز	در	
ــود. ــه	ش ــر	گرفت ــا	در	نظ آن	محدوده	ه

به	ســازی	 و	 عمــران	 شــرکت	 بابایی	اقــدم،	 گفتــه	 بــه	
شــهرداری	تبریــز	۹مــاه	فرصــت	گرفتــه	بــود	تــا	در	محــدوده	
تاریخــی	مرکــز	شــهر،	طرحــی	تفصیلــی	پیــاده	کنــد	کــه	بــا	
طــرح	جامــع	متفــاوت	بــود	امــا	ایــن	فرصــت	۹ماهــه،	ســال	

ــری	نیســت. ــم	خب ــوز	ه ــود	و	هن ــده	ب ۹۵	داده	ش
ــه	۸	 ــز	در	منطق ــی	تبری ــت	تاریخ ــار	و	باف ــام	آث ــه	تم البت
ــا	 ــار	ی ــوزه	قاج ــال	پارک	-م ــرای	مث ــوند،	ب ــه	نمی	ش خالص
ــرار	 ــز	ق ــه	1۰تبری ــهرداری	منطق ــز	در	ش ــعرا	تبری مقبره	الش

ــتند. ــه	هس ــر	مواج ــن	خط ــا	همی ــد	و	ب گرفته	ان

توسعه شهر بر اساس طرح تفصیلی
یــن	عضــو	شــورای	شــهر	تبریــز	می	گوید	کــه	ســاختمان	های	
مرتفــع	در	حریــم	مقبره	الشــعرا	و	پارک	-مــوزه	قاجــار،	مربوط	
بــه	زمانــی	می	شــوند	کــه	هنــوز	مــدارس	شــیخ	عطار	و	
ــه	 ــل	ب ــوزه	قاجــار	تبدی ــد	و	م ــک	نشــده	بودن فیوضــات	تمل

ــود. ــده	ب ــوزه	نش پارک	-م
ــد:	 ــن	می	گوی ــز	چنی ــی	نی ــاره	تراکم	فروش ــدم	درب بابایی	اق
ــام	 ــیونی	به	ن ــز	کمیس ــهر	تبری ــورای	ش ــارم	ش در	دوره	چه
ــه	 ــد	ک ــهرداری	تشــکیل	ش ــق	ش ــطح	مناط ــات	در	س توافق
ــا	 ــرد	ام ــنهاد	می	ک ــی	را	پیش ــی،	تراکم	فروش ــرای	درآمدزای ب

ــن	کمیســیون	اســتعفا	کــردم. بنــده	شــخصا	از	ای
به	گفته	او،	کمیسـیون	یادشـده	سـپس	با	ورود	مراجع	نظارتی	
منحـل	شـد:	انحـالل	ایـن	کمیسـیون	نشـان	می	دهد	کـه	در	
شـهرمان	طـرح	تفصیلـی	مصـوب	داریـم	و	اگـر	قـرار	باشـد	

پروانـه	ای	صـادر	شـود	بایـد	بر	اسـاس	آن	باشـد.

به فکر درآمد شهرداری هم باشیم
ــه	فکــر	درآمــد	شــهرداری	 ــد	ب ــا	بای ــد	ام بابایی	اقــدم	می	گوی
هــم	باشــیم:	شــهرداری	تبریــز	ماهانــه	چندیــن	میلیاردتومان	
بــه	کارکنانــش	حقــوق	می	پــردازد	کــه	ارقامــی	قابــل	تامــل	
اســت	و	اگــر	می	خواهیــم	قیــد	تراکم	فروشــی	را	بزنیــم،	بایــد	

بــه	فکــر	راه	کارهــای	جایگزیــن	بــرای	درآمدزایــی	باشــیم.
ــهریور	 ــز	در	۳1ش ــهردار	تبری ــهین	باهر،	ش ــرج	ش ــه	ای البت
امســال	گفتــه	بــود	کــه	هیــچ	مشــکلی	در	پرداخــت	حقــوق	

ــم. ــز	نداری ــهرداری	تبری ــان	ش کارکن
	

لطفا عکس ها را زشت نکنید
ــه	 ــم	ب ــت؟	تراک ــی	چیس ــق	تراکم	فروش ــف	دقی ــا	تعری ام
ــن،	 ــت	و	زمی ــت،	جمعی ــاختمان،	فعالی ــبت	س ــوان	نس عن
معیــاری	اســت	کــه	نحــوه	و	نــوع	رابطــه	بیــن	چهــار	مؤلفــه	
ــعه	 ــد	و	توس ــد	رش ــد	و	در	روال	و	رون ــرار	می	کن ــوق	را	برق ف
ــدور	 ــهرها	مق ــی	در	ش ــعه	افق ــه	توس ــی	ک ــهری،	هنگام ش

ــویم. ــرو	می	ش ــم	روب ــش	تراک ــا	افزای ــد	ب نباش
بـه	بیانی	سـاده	تر	تراکم	فروشـی	یعنی	صدور	مجوز	بـه	احداث	
سـاختمان	هایی	بلند	بدون	در	نظر	گرفتن	نـوع	بافت،	ظرفیت	
و	امکانـات	منطقـه.	چیزی	کـه	طاهرخانی،	معاون	وزیر	سـابق	
راه	و	شهرسـازی	از	آن	به	عنـوان	»نفرین	تراکم	فروشـی،	بالی	

جان	شـهرها«	یاد	کـرده	بود.
بــه	مناســبت	انتخــاب	تبریــز	بــه	عنــوان	پایتخــت	
گردشــگری	جهــان	اســالم	در	ســال	جــاری	میــالدی،	
مناطــق	 از	 بســیاری،	 دوربین	به	دســت	 گردشــگران	
ــا	 ــد.	آن	ه ــفر	کرده	ان ــهر	س ــن	ش ــه	ای ــان	ب ــف	جه مختل
عکس	هــای	خوبــی	از	آثــار	و	بافــت	تاریخــی	تبریــز	
می	گیرنــد	امــا	بــا	مــرور	عکس	هــا،	متوجــه	حضــور	
زشــت	 را	 عکس	هــا	 کــه	 می	شــوند	 ســاختمان	هایی	
ــن	 ــع	گرفت ــه	موق ــانی	ک ــد	کس ــت	مانن ــد؛	درس کرده	ان
ــد،	 ــور	می	کنن ــان	عب ــل	دوربین	م ــادگاری	از	مقاب عکــس	ی
و	همیشــه	 نمی	کننــد	 عبــور	 کــه	 تفــاوت	 ایــن	 بــا	

ند. یســتاده	ا ا
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میـراث ایــران

پــل چمارســرای رشــت بدون داشــتن 
بــا  و هماهنگــی  مطالعاتــی  طــرح 
میــراث فرهنگــی گیــالن بــرای مرمــت خاکبــرداری شــد، 
امــروز مســئوالن ایــن اقــدام را اشــتباه و احیــای ایــن پــل را 

ــد. ــی دانن ــار م ــن اعتب ــه تأمی ــوط ب من

ــرای	 ــی	چمارس ــل	قدیم ــل	پ ــرداری	در	مح ــروع	خاکب ش
ــا	 ــه	ب ــد	ک ــل	ش ــن	مح ــل	ای ــحالی	اه ــبب	خوش ــت	س رش
ــل	خاطــرات	دوران	کودکیشــان	ســر	 ــن	پ ــاره	ای ــای	دوب احی
ــط	 ــالن	فق ــوب	گی ــوای	مرط ــی	آورد.	ه ــرون	م ــاک	بی از	خ
ــر	روی	ایــن	اثــر	دوره	قاجــار	نبــوده	 عامــل	رشــد	درختــان	ب
ــطحی	 ــای	س ــته	آب	ه ــال	های	گذش ــفانه	در	س ــه	متاس بلک
ــل	 ــن	پ ــه	روی	همی ــک	لول ــا	ی ــت	ب ــه	رش ــن	محل غربی	تری

ــده	اســت. ــه	ش تخلی
ایــن	ســال	ها	رشــد	گیاهــان	هــرز	زیــاد	در	کنــار	پــل	بتنــی	
بــه	محــل	امنــی	بــرای	تجمــع	اراذل	و	اوبــاش	غــرب	رشــت	
تبدیــل	شــده	بــود.	ایــن	را	یکــی	از	ســاکنان	محلــه	چمارســرا	
ــد.	 ــه	گوهــررود	مغــازه	دارد	مــی	گوی ــی	رودخان کــه	در	حوال
ایــن	شــهروند	خوشــحال	بــود	کــه	بــا	خاکبــرداری	و	از	بیــن	
رفتــن	ایــن	پناهــگاه	امنیــت	ســاکنان	محلــه	نیــز	بیشــتر	می	

شــود.		
ــا	ببینــم	 ــه	ســراغ	او	رفتــم	ت ــاره	ب ــاه	بعــد	کــه	دوب ــا	دو	م ام
ــه	کجــا	 آخریــن	وضعیــت	مرمــت	پــل	خشــتی	چمارســرا	ب
ــک	 ــم	ی ــی	دان ــن	نم ــد:	م ــی	گوی ــی	م ــا	ناراحت ــیده	ب رس
مســئول	در	ایــن	شــهر	زنــده	نیســت!	در	اوج	گرمای	تابســتان	
کارگرهــای	بیچــاره	را	اســیر	کردند	تــا	خاک	هــا	را	گودبرداری	
کننــد	حــال	که	هــوا	خــوب	و	بــرای	کار	مرمت	مســاعد	اســت	

هیــچ	اقدامــی	انجــام	نمــی	شــود.
وی	بــا	گالیــه	از	صــدا	و	ســیما	بــرای	عــدم	تهیــه	گــزارش	از	
ایــن	وضعیــت	نامناســب	و	مشــکالت	اهــل	محــل،	ادامــه	می	
ــن	محــل	شــروع	 ــازه	مشــکالت	ای ــاران	ت ــا	شــروع	ب دهــد:	ب

مــی	شــود	ایــن	وضعیــت	بــر	کســب	و	کار	مــردم	و	بازاریــان	
ایــن	محــل	نیــز	تأثیــر	گذاشــته	اســت.

ایــن	شــهروند	رشــتی	کــه	خاطــرات	زیــادی	از	رفــت	و	آمــد	
ــه	 ــد:	بچــه	ک ــل	خشــتی	چمارســرا	دارد،	می	افزای ــر	روی	پ ب
ــا	مــادرم	از	روی	همیــن	پــل	مــی	رفتیــم	آن	ســوی	 بــودم،	ب
رودخانــه	تــا	از	چشــمه	آب	بیاوریــم.	پــل	خیلــی	زیبایــی	بود،	
از	روی	همیــن	پــل	بــا	اســب	و	گاری	بــار	و	مســافر	گــذر	مــی	
ــر	روی	 ــز	ب ــرزا	کوچــک	را	نی ــم	می ــی	از	فیل ــرد.	بخش	های ک
همیــن	پــل	ضبــط	کرده	انــد.	کمــی	جلوتــر	هــم	ســاختمان	
قدیمــی	اســت	کــه	زمــان	نهضــت	جنــگل،	ایســتگاه	مرزبانی	
ــود.	کســی	به	فکــر	ایــن	ســاختمان	میراثــی	هــم	نیســت. ب

وی	بــا	اشــاره	بــه	تمیــزی	و	گوارایــی	آب	چشــمه	چمارســرا،	
ــرای	 ــن	چشــمه	ب ــه	از	آب	همی ــی	محل ــه	می	دهــد:	اهال 	ادام
ــزن	 ــت	مخ ــا	مدت	هاس ــد	ام ــی	کردن ــتفاده	م ــوردن	اس خ
پمــپ	بنزیــن	چمارســرا	بــه	آب	چشــمه	نشــت	مــی	کنــد	و	

دیگــر	قابــل	شــرب	نیســت.		
ایــن	شــهروند	مــی	افزایــد:	بــا	شــروع	خاکبــرداری	از	ایــن	پل	
ــل	خشــتی	و	چشــمه	 ــن	پ ــره	ای ــود	باالخ ــان	خــوش	ب دلم

احیــا	مــی	شــود	ولــی	از	آن	هــم	فعــال	خبــری	نیســت.
	

تنها پل خشتی باقیمانده از ۱۰ پل شهر رشت
از	1۰	پــل	خشــتی	روی	2	رودخانــه	رشــت	تنهــا	همیــن	یک	
پــل	خشــتی	باقیمانــده	پلــی	کــه	1۹ســال	پیش	در	فهرســت	
بناهــای	میــراث	ملــی	ثبــت	شــده	و	هنــوز	رنــگ	احیــا	به	خود	
ندیــده	اســت.	پلــی	کــه	همــه	آینــد	و	رونــد	بــه	غــرب	گیالن	

و	فومــن	از	روی	ایــن	پــل	انجــام	مــی	شــود.
براســاس	گزارشــات	تاریخــی،	تــا	اوایــل	قــرن	بیســتم،	6	پــل	

ــار	 ــیاه	رودب ــا	س ــالن	ی ــار	صیق ــه	رودب ــر	رودخان ــتی	ب خش
ــه	 ــر	رودخان ــز	ب ــتی	نی ــل	خش ــت	و	۴	پ ــرار	داش ــت	ق رش
گوهــررود	احــداث	شــده	بــود.	6۰	ســال	پیــش	دو	پــل	
ــل	 ــل	خشــتی	)پ ــه	۸۰	پ ــب	و	ده ــررود	تخری خشــتی	گوه
عــراق(	کــه	حــد	جنوبــی	رشــت	را	تعییــن	مــی	کــرد	توســط	
شــهرداری	خــراب	شــد.	اگرچــه	تنهــا	پــل	خشــتی	باقیمانده	
رشــت	بــه	همــت	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	
و	گردشــگری	گیــالن	ثبــت	ملــی	و	از	گزنــد	تخریــب	در	امان	
مانــد	امــا	از	زمانــی	کــه	در	جــوار	ایــن	پــل	خشــتی	یــک	پــل	
بتنــی	احــداث	شــد،	تمــام	ضایعــات	پــل	جدیــد	را	روی	پــل	
خشــتی	ریختنــد	و	بــار	ایــن	بــی	توجهــی	بــه	حــدی	بــود	که	
ــا	رســوبات	 ــه	آن	ب ــه	داشــت	حــاال	دو	دهن ــه	۳	دهن ــی	ک پل

ــون	شــده	اســت. مدف
ــه	دلیــل	نزدیکــی	بــه	چشــمه	آب	 پــل	خشــتی	چمارســرا	ب
شــرب	چمارســرا،	بــه	همیــن	نــام	خوانــده	مــی	شــود.	البتــه	
ــزرگ	و	 ــاغ	ب ــه	ب ــی	ب ــل	نزدیک ــه	دلی ــتی	ب ــل	خش ــن	پ ای
ــه	 ــاغ	ب ــی	ســاالر	مشــکات	و	یخچــال	طبیعــی	درون	ب میراث

ــده	مــی	شــود.		 ــل	مشــکات	هــم	خوان ــام	پ ن
بــه	تصریــح	جهانگیــر	ســرتیپ	پــور،	شــهردار	رشــت	)	1۳۳1	
تــا	1۳۳۳	خورشــیدی(	در	کتــاب	»نامهــا	و	نامــداران	گیالن«	
اطــراف	ایــن	پــل	تمامــا	مزرعــه	بــود.	تــا	چنــد	ســال	پیــش	
قســمت	شــمالی	ایــن	محلــه	را	باغ	های	چــای	و	صیفــی	کاری	
ــه	کــوی	 ــل	ب ــدا	تبدی ــه	بع ــی	داد	ک و	قلمســتان	تشــکیل	م
ــا	 ــازی	ب ــازی	و	خانه	س ــدی	و	خیابان	س ــد	و	در	آن	قطعه	بن ش

ــت. ــرمایه	های	خصوصــی	صــورت	گرف س
ــی	 ــن	م ــز	تعیی ــی	رشــت	را	نی ــد	غرب ــل	خشــتی	ح ــن	پ ای
ــه	ســمت	فومــن	 ــردد	مســافران	از	مرکــز	اســتان	ب کــرد	و	ت

خاکبرداری بدون طرح مطالعاتی

مرمت تنهاپل خشتی رشت درگیر اما واگرها
مهری شیرمحمدی
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و	غــرب	گیــالن	از	طریــق	پــل	خشــتی	چمارســرا	انجــام	مــی	
شــود.	ایــن	پــل	در	زمــان	اســتقرار	نیروهــای	مبــارز	جنــگل	
ــرب،	 ــای	غ ــان	در	جنگله ــک	خ ــرزا	کوچ ــری	می ــه	رهب ب
مهمتریــن	راه	ارتباطــی	بیــن	رشــت	و	فومــن	بــود.	بنابرایــن	

ــت. ــده	گرف ــد	نادی ــز	نبای ــل	را	نی ــن	پ ــوی	ای ارزش	معن
	

پلــی کــه ســال ۱۳۷۸ در فهرســت بناهــای میراثــی 
کشــور ثبــت شــد

کارشــناس	مســئول	ثبــت	بناهــای	تاریخــی	میــراث	
فرهنگــی	گیــالن	می	گویــد:	»چمارســرا«	و	یــا	بــه	گویــش	
محلــی	»چومارســرا«،	در	واقــع	غربــی	تریــن	محلــه	رشــت	
ــتی	در	 ــل	خش ــن	پ ــش	ای ــال	پی ــدود	1۰۰	س ــت.		ح اس
بیــرون	بافــت	شــهر	قــرار	داشــت	و	در	واقــع	ابتــدای	مســیر	
ــن	 ــود	و	ای ــت	ب ــهر	رش ــم	ش ــت	قدی ــرق	باف ــه	ش ــرب	ب غ
محلــه	بــا	شــاهراه	رشــت	و	فومــن	ارتبــاط	داشــت	و	بعــد	از	
توســعه	شــهر	رشــت،	پــل	نیــز	در	محــدوده	شــهری	قــرار	

ــت. گرف
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــد:	ب ــی	افزای ــی	م ــدی	میرصالح ــید	مه س
ــه	دوره	 ــوط	ب ــرا	مرب ــتی	چمارس ــل	خش ــاری،	پ ــوع	معم ن
ــده	 ــوده	پرون ــوم	ب ــل	نامعل ــه	ســازنده	پ قاجــار	اســت.	البت
ــاده	و	 ــال	۷۸	آم ــتان	س ــر	تاریخــی	در	تابس ــن	اث ــی	ای ثبت
ــرا	 ــتی	چمارس ــل	خش ــال	پ ــان	س ــاه	هم ــرداد	م در	2۵	م
بــه	شــماره	2۳۷6	در	فهرســت	بناهــای	میراثــی	بــه	ثبــت	

ــید. رس
ــد	 ــاره	می	کن ــتی	اش ــل	خش ــن	پ ــای	ای ــی	ه ــه	ویژگ وی	ب
و	یادآورمی	شــود:	ایــن	پــل	دارای	یــک	دهانــه	اصلــی	و	
دهانه	هایــی	در	طرفیــن	اســت	ولــی	بــه	دلیــل	مدفــون	شــدن	
ــه	 ــا	دهان ــاک،	تنه ــای	خ ــر	الیه	ه ــن	زی ــای	طرفی دهانه	ه
اصلــی	نمایــان	اســت.	مصالــح	بــکار	رفتــه	در	ایــن	اثــر،	از	آجر	
و	مــالط	و	ســاروج	اســت.	معمــار	ایــن	پــل	بیشــترین	ســعی	
ــه	 ــر	ب ــرده	و	کمت ــکار	ب ــا	ب خــود	را	در	اســتحکام	بخشــی	بن

ــا	پرداختــه	اســت. تزیینــات	خــود	بن
صالحــی	ادامــه	می	دهــد:	در	زمــان	نهضــت	جنــگل	بــه	دلیــل	
اینکــه	مرکــز	اولیــه	مبــارزات	جنــگل	در	غــرب	گیــالن	و	در	
»گــوراب	زرمیــخ«	بــود،	تنهــا	راه	ارتباطــی	جنگلــی	هــا	بــه	
رشــت	همیــن	پــل	بــود	و	از	همیــن	جهــت	ایــن	پــل	بســیار	

بــا	اهمیــت	اســت.

خســرو خــان گرجــی، بانــی و ســازنده پــل خشــتی 
چمارســرا

اگرچــه	در	گــزارش	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	گیــالن،	
مســتنداتی	مبنــی	بــر	بانــی	و	ســازنده	پــل	خشــتی	
چمارســرا	قیــد	نشــده	ولــی	در	دو	کتــاب	مرجــع	شــناخت	

گیــالن	یعنــی	کتــاب	»از	آســتارا	تــا	اســتراباد«	
دکتــر	منوچهــر	ســتوده	و	کتــاب	»والیــت	
ــرو	 ــو،	»خس ــی	رابین ــنت	لوئ ــرز«،	یاس دارالم
خــان	گرجــی«		حاکــم	وقــت	گیــالن	بــه	
عنــوان	بانــی	و	ســازنده	پــل	خشــتی	چمارســرا	

ــت. ــده	اس ــی	ش معرف
خســروخان	گرجــی	در	1۳ربیــع	االول	ســال	
12۳۰	هجــری)1۸1۵	میــالدی(	حاکــم	گیــالن	
شــد	و	ســاخت	پــل	خشــتی	لوشــان	بــر	رودخانــه	

ــت. ــده	اس ــای	مان ــز	از	وی	به	ج ــاهرود	نی ش
حــال	تابســتان	امســال	ســازمان	عمــران	و	
ــال	 ــد	از	1۹س ــت	بع ــهرداری	رش ــی	ش بازآفرین
عملیــات	گیــاه	زدایــی	و	خاکبــرداری،	وعــده	
ــل	خشــتی	چمارســرا	را	داد.	وعــده	ای	 ــای	پ احی
ــده	 ــاه	مســکوت	مان ــن	مهرم ــان	یافت ــا	پای ــه	ب ک

ــت. اس
اگرچــه	معــاون	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	در	
ــورد	 ــر	م ــن	اداره	ناظ ــد:	ای ــی	گوی ــه	ای	م جلس
ــرده	 ــی	ک ــهرداری	معرف ــه	ش ــروژه	را	ب ــد	پ تایی
اســت،	ولــی	بودجــه	ای	بــرای	کمــک	بــه	مرمــت	

ــن	نشــده	اســت.		 ــل	تعیی ــن	پ ای
ــهرداری	 ــی	ش ــران	و	بازآفرین ــازمان	عم مدیرس
ــان	 ــه	ای	بی ــاره	در	جلس ــن	ب ــز	در	ای ــت	نی رش
ــر	 ــدون	نظ ــل	ب ــرداری	از	روی	پ ــد:	خاکب می	کن
ســازمان	عمــران	و	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	
صــورت	گرفتــه	اســت.	هنــوز	طــرح	مطالعه	شــده	
ــن	 ــهرداری	تدوی ــل	در	ش ــای	پ ــی	از	احی مدون
نشــده	و	تنهــا	مطالعــات	بخشــی	از	حاشــیه	
ــل	صــورت	 ــا	پ ــدای	شــهریاران		ت ــه	از	ابت رودخان

ــت.		 ــه	اس گرفت
ــن	 ــای	ای ــار	احی ــزاد:	اعتب ــی	اف ــی	م ــن	روای هوم
ــد	از	محــل	اعتبــارات	دولتــی	بازآفرینــی	 پــل	بای

ــد	 ــن	ک ــار	ای ــوز	اعتب ــود	و	هن ــن	ش ــی	تامی ــای	میراث بناه
ــت. ــده	اس ــن	نش ــت	تامی ــوی	دول ــهرداری	از	س ــه	ش بودج
بــا	ایــن	حــال	ســازمان	عمــران	درنظــر	دارد،	مطالعــه	احیــای	
پــل	چمارســرا	را	در	دســتور	کار	خــود	قــرار	دهــد	تــا	بــا	نظــر	
اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	ایــن	پــل	در	آینــده	مرمــت	شــود.
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ــه  ــه ب ــا توج ــم ب ــتان ق ــتی اس ــع دس صنای
ــل  ــه دلی ــه دارد ب ــی ک ــت و جایگاه قدم
ــت  ــروش و حمای ــرای ف ــازاری ب ــود ب نب
ــت. ــه اس ــول رفت ــه اف ــج رو ب ــه تدری ــدان ب ــدن هنرمن نش

ــه	 ــرار	گرفت ــور	ق ــز	کش ــی	و	در	مرک ــهرهای	مذهب ــم	از	ش ق
اســت	و	در	طــول	ســال	گردشــگران	داخلــی	و	خارجــی	
بســیاری	بــرای	زیــارت	بــارگاه	حضــرت	معصومــه)س(	بــه	قم	
ــره	شــهرهای	گردشــگر	 ــن	شــهر	در	زم ــد	و	ای ســفر	می	کنن
ــان	 ــن	گردشــگران	جه ــی	در	بی ــر	کشــور	و	نقطــه	عطف پذی

ــرار	دارد. ــالم	ق اس
صنایــع	دســتی	ایــن	اســتان	بــا	قدمتــی	چندیــن	هــزار	ســاله	
ــد	 ــاخته	و	تولی ــی	س ــدان	قم ــای	هنرمن ــا	دســت	توان ــه	ب ک

ــن	دارد. ــرای	گفت ــی	ب ــود	حرف می	ش
ــت	 ــال	اس ــم	فع ــتان	ق ــتی	در	اس ــع	دس ــته	صنای ۳۰۰	رش
ــه	رشــد	ورود	گردشــگران	 ــا	توجــه	ب ــوز	ب ــه	هن ــی	ک در	حال
داخلــی	و	خارجــی	بــه	ایــن	شــهر	از	بــازار	خوبــی	برخــوردار	
ــرو	اســت	 ــم	روب ــا	تحری ــه	کشــور	ب نیســتند	در	شــرایطی	ک
ــروش	محصــوالت	 ــرای	ف ــازاری	ب ــردن	ب ــدا	ک ــت	و	پی حمای
صنایــع	دســتی	می	توانــد	در	رونــق	اشــتغال	و	اقتصــاد	پایــدار	

قــم	نقــش	مهمــی	را	ایفــا	کنــد.
ــی	 ــای	زیارت ــار	مکان	ه ــم	در	کن ــتان	ق ــتی	اس ــع	دس صنای
ــی	از	 ــه	یک ــد	ب ــود	می	توان ــت	ش ــر	حمای ــوغات	آن	اگ و	س
ــت	 ــه	موقعی ــه	ب ــا	توج ــل	و	ب ــگری	تبدی ــای	گردش جاذبه	ه
زیارتــی	و	جایــگاه	معنــوی	ایــن	شــهر	یــک	بــازار	پــر	رونقــی	
ــرای	 ــار	ب ــرای	قــم	باشــد	و	هنــر	دســتان	هنرمنــد	ایــن	دی ب
گردشــگران	داخلــی	و	خارجــی	ورودی	بــه	قــم	معرفــی	

ــد. ــد	ش خواه
می	تــوان،	 را	 قــم	 اســتان	 دســتی	 صنایــع	 مهم	تریــن	
خرممهــره	ســازی،	ســنگ	تراشــی،	خراطــی	چــوب،	
درودگــری،	ســرامیک	ســازی	و	ســفال،	گیــوه	دوزی،	
چلنگــری	و	بافته	هــای	ســنتی	و	عــالوه	بــر	آن	کاشــی	کاری	و	

ــرد. ــام	ب ــی	را	ن ــی	باف قال

ــرای وجــود یــک بازارچــه  آرزوی هنرمنــدان قــم ب
دائمــی

یکــی	از	هنرمنــدان	صنایــع	دســتی	قمــی	کــه	بــه	قالــی	بافی	
ــازار	کهنــه	تنهــا	محــل	 ــاف	فعالیــت	دارد،	گفــت:	ب دســت	ب
فــروش	قالی	هــای	دســت	بــاف	مــا	بــوده	کــه	بــه	دلیــل	بــی	
ــاده	 ــق	افت ــازار	و	شــلوغی	آن	دیگــر	از	رون ــن	ب ــه	ای مهــری	ب
اســت	و	روی	خوشــی	بــه	هنرمنــدان	صنایــع	دســتی	نشــان	
نمی	دهــد؛	هنــر	قالــی	بافــی	از	هنرهــای	قدیمــی	اســتان	قــم	
اســت	کــه	بــه	دلیــل	رقابــت	قالی	هــای	ماشــینی	و	صنعتــی	

بــا	آن	از	فــروش	خوبــی	برخــوردار	نیســت.
ســید	علــی	کریمــی	افــزود:	هنرمنــدان	اســتان	قــم	در	آرزوی	
ــا	محصــوالت	دســت	 ــک	بازارچــه	دائمــی	اســت	ت وجــود	ی

بافــت	خــود	را	بتواننــد	بفروشــند	در	حالــی	کــه	اســتان	قــم	
از	شــهرهای	زیارتــی	و	گردشــگری	مهــم	کشــور	اســت	جــای	
ــرم	 ــار	ح ــبی	در	کن ــه	مناس ــک	بازارچ ــه	ی ــف	دارد	ک تأس

ــدارد. ــع	دســتی	ن ــی	صنای ــرای	معرف ــر	ب مطه

نبود تبلیغ برای هنرچند هزار ساله خرمهره
ــد	و	ســاخت	 ــه	تولی ــه	ب ــدان	قمــی	ک ــر	از	هنرمن یکــی	دیگ
ــرد:	 ــان	ک ــت	دارد	بی ــال	فعالی ــدت	1۵	س ــه	م ــره	ب خرمه
ــگر	 ــود	گردش ــال	از	وج ــام	فصــول	س ــه	در	تم ــهری	ک در	ش
ــتی	 ــع	دس ــه	صنای ــت	ک ــز	اس ــف	انگی ــت	تأس ــد	اس بهره	من
ــرای	آن	هیــچ	تبلیغــی	نشــده	اســت	 ایــن	شــهر	مغفــول	و	ب
ــزه	 ــی	انگی ــا	ب ــی	از	آنه ــره	خیل ــته	خرمه ــدان	رش هنرمن
ــد. ــروش	ندارن ــرای	ف ــبی	ب ــازار	مناس ــه	ب ــرا	ک ــده	اند	چ ش
محسـن	عباسـی	افـزود:	خیلـی	از	هنرمندان	هم	بـه	جز	بحث	
نبـود	حمایـت	و	بـازار	مناسـب	بـرای	فـروش	بیمه	نیسـتند	و	
امنیت	شـغلی	هـم	ندارنـد	مسـئوالن	صنایـع	دسـتی	باید	به	
فکـر	ایجـاد	بازارچه	هـای	صنایـع	دسـتی	و	دادن	تسـهیالت	
مناسـب	به	هنرمندان	باشـند	در	غیر	اینصورت	صنایع	دسـتی	

اسـتان	قـم	بـه	تدریج	رو	بـه	فراموشـی	خواهـد	رفت.

نبــود بــازار فــروش چالــش اصلــی صنایــع دســتی 
اســتان قــم

معــاون	صنایــع	دســتی،	اداره	کل	
میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	
و	گردشــگری	اســتان	قــم	گفــت:	
بــا	توجــه	بــه	برنــد	گردشــگر	پذیر	
بــودن	اســتان	قــم	نمایشــگاه	های	
ــای	 ــاالنه،	بازارچه	ه ــه	ای	س منطق
فصلــی	و	موقــت	و	همچنیــن	
فروشــگاه	های	 از	 حمایــت	
اعطــای	 و	 دســتی	 صنایــع	
گواهینامــه	اعتمــاد	بــه	آن	هــا	
ــود	 ــا	وج ــی	ب ــود	ول ــام	می	ش انج
همــه	ایــن	تالش	هــا	هنــوز	جــای	
ــازار	تخصصــی	و	دائمــی	 ــی	ب خال

ــت. ــی	اس ــم	خال ــتی	در	ق ــع	دس صنای
مهــدی	نصــر	اصفهانــی	گفــت:	بــرای	رونــق	صنایــع	دســتی	و	
حمایــت	از	فعــاالن	عرصــه	صنایع	دســتی،	هنرمندان	اســتان	
ــزام	و	در	نمایشــگاه	های	 ــه	نمایشــگاه	های	خارجــی	اع ــم	ب ق
هفتــه	فرهنگــی	در	خــارج	از	کشــور	حضــور	خواهنــد	داشــت	
عــالوه	بــر	آن	از	فعــاالن	حــوزه	تجــارت	الکترونیک	و	تشــکیل	
کارگــروه	و	انجمــن	صــادارت	صنایــع	دســتی	از	دیگــر	

ــی	اســت. ــدان	قم ــتی	از	هنرمن ــع	دس ــای	صنای حمایت	ه
ــتی	در	 ــع	دس ــته	صنای ــت	۵۰	رش ــه	فعالی ــاره	ب ــا	اش وی	ب
اســتان	قــم	اظهــار	داشــت:	در	اســتان	قــم	۵۰	رشــته	صنایــع	
ــم	در	 ــد	ه ــزار	هنرمن ــش	از	۴	ه ــت	دارد	و	بی ــتی	فعالی دس
ــدای	از	 ــد	ج ــت	دارن ــتی	فعالی ــع	دس ــد	صنای ــه	تولی زمین
آمــار	هنرمنــدان	شهرســتانی	بایــد	گفــت	اســتان	قــم	یکــی	
ــع	دســتی	 ــن	اســتان	های	کشــور	در	حــوزه	صنای از	فعال	تری
ــورآالت	ســنتی	 ــی	ماننــد	منبــت	و	زی اســت	کــه	در	هنرهای

ــژه	ای	دارد. ــگاه	وی جای

ــری از  ــره گی ــرای به ــار الزم ب ــن اعتب ــود تأمی نب
ــدان ــه هنرمن ــات بیم خدم

معــاون	صنایــع	دســتی،	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	
دســتی	و	گردشــگری	اســتان	قــم	گفــت:	تــا	ســال	۹۳	
ــع	دســتی	 ــدان	صنای ــر	از	هنرمن ــزار	و	2۰۰	نف ــک	ه ــا	ی تنه
اســتان	قــم	بــرای	بیمــه	شــدن	و	اســتفاده	از	خدمــات	تأمیــن	
ــه	 ــد	ب ــه	بع ــال	۹۳	ب ــی	از	س ــدند	ول ــی	ش ــی	معرف اجتماع
ــه	 ــت	بیم ــه	ظرفی ــار	ب ــود	اعتب ــی	و	نب ــل	مشــکالت	مال دلی
ــن	 ــیاری	از	ای ــت	و	بس ــده	اس ــزوده	نش ــوز	اف ــدگان	هن ش

ــتند. ــه	نیس ــدان	بیم هنرمن
ــع	 ــروش	صنای ــازار	ف ــترین	ب ــزود:	بیش ــی	اف ــر	اصفهان نص
دســتی	اســتان	قــم	بــه	هنــر	تولیــد	مبلمــان	منبــت	و	تولیــد	
ــود	بازارچــه	 ــه	نب ــا	توجــه	ب ــی	ب انگشــتر	اختصــاص	دارد	ول
ــع	 ــوز	صنای ــع	دســتی	هن ــی	تخصصــی	صنای مناســب	دائم
ــتند	 ــوردار	نیس ــی	برخ ــق	خوب ــتان	از	رون ــن	اس ــتی	ای دس
ــا	همــان	انگشترســازی	 هرچنــد	رشــته	زیــورآالت	ســنتی	ی
بــه	دلیــل	حضــور	در	مراکــز	تجــاری	فعــال	نزدیــک	حــرم	از	

ــتند. ــوردار	هس ــی	برخ ــروش	خوب ــق	ف رون

نبض حیات صنایع دستی قم کند می زند

 رنج هنرمندان قمی از بی حمایتی
هیفاء پردل
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میـراث ایــران

»عمــارت جنانی«به عنــوان اولیــن بنــای 
چندطبقــه همــدان درحالی بــا بارندگی 
نه چنــدان زیــاد روزهــای اخیــر در 
تخریب شــده  دچــار  قســمت هایی 
کــه خبرگــزاری مهــر اســفندماه ســال 
گذشــته برلــزوم مرمــت آن تأکیــد 

ــود. ــرده ب ک

دی	مــاه	ســال	گذشــته	بــود	کــه	شــهرداری	همــدان	۳	خانــه	
ــرد	و	 ــب	ک ــان	همــدان	را	تخری ــه	کبابی واجــد	ارزش	در	محل
درحالی	کــه	طــی	روزهــای	بعــد	موجــی	از	انتقــادات	نســبت	
ــود؛	 ــه	ب ــورت	گرفت ــدان	ص ــهرداری	هم ــدام	ش ــن	اق ــه	ای ب

ــه	ادامــه	کار	پرداخــت. ــه	انتقــادات	ب ــدون	توجــه	ب ب
ــان	 ــه	کارشناس ــه	گفت ــه	ب ــی	رخ	داد	ک ــاق	در	حال ــن	اتف ای
میــراث	فرهنگــی	همــدان	محلــه	کبابیــان	و	تمــام	عناصــر	و	
کالبــد	پیرامــون	آن	در	فهرســت	آثــار	ملــی	ایــران	ثبت	شــده	
بــود	به	طوری	کــه	یگانــه	مرکــز	محلــه	در	همــدان	بــه	شــمار	

ــود. ــی	ب ــار	مل ــه	ثبــت	آث ــت	ک می	رف
پس	ازایــن	اتفــاق	کــه	گفتــه	می	شــد	بــدون	اطــالع	اعضــای	
ــهر	 ــورای	ش ــس	ش ــده؛	رئی ــدان	انجام	ش ــهر	هم ــورای	ش ش
همــدان	از	مــردم	عذرخواهــی	کــرد	و	شــهردار	همــدان	نیــز	
ــالم	ترین	 ــوان	س ــی	به	عن ــت	تاریخ ــن	باف ــای	ای ــول	احی ق

ــدان	را	داد. ــی	هم ــت	تاریخ باف

ــان  ــه کبابی ــی محل ــت تاریخ ــای باف ــری از احی خب
ــت  ــدان نیس هم

امــا	آنچه	ایــن	روزهــا	مشــهود	اســت	اینکــه	خبــری	از	احیای	
بافــت	تاریخــی	محلــه	کبابیــان	همــدان	نیســت	و	طرحی	که	
ــای	 ــایر	پروژه	ه ــد	س ــا	مانن ــن	روزه ــده	ای ــول	آن	داده	ش ق
ــا	 ــرد	و	ب ــر	می	ب ــی	بس ــکوت	عمران ــدان	در	س ــی	هم عمران
کشــیدن	دیــواری	بــه	دور	آن	روزهــای	خــوش	را	بــه	انتظــار	

نشســته	اســت.
در	ایــن	وادی	آنچــه	قابل	توجــه	اســت	اینکــه	خانه	هــای	
ــان	 ــه	کبابی ــالص«	در	محل ــی«	و	»اخ ــیان«،	»بهرام »شمس
شــهر	همــدان	کــه	مربــوط	بــه	دوره	قاجــار	و	پهلــوی	بودنــد	
به	تازگــی	اعتبــار	مرمــت	آن	هــا	تأمین	شــده	بــود	و	قــرار	بــود	
مرمــت	آن	هــا	آغــاز	شــود	امــا	شــهردار	چنیــن	مجالــی	را	نداد	

ــرد. ــب	ک و	آن	را	تخری
قصــد	از	بیــان	موضــوع	تخریــب	خانه	هــای	تاریخــی	و	
ــه	حــال	خــود	رهــا	 ــه	کبابیــان	همــدان	و	ب قدیمــی	در	محل

شــدن	وضعیــت	اینکــه؛	ایــن	روزهــا	بــار	دیگــر	تخریــب	دامن	
یکــی	دیگــر	از	آثــار	و	خانه	هــای	تاریخــی	همــدان	را	گرفتــه	

ــت. اس
خانــه	ای	کــه	ســال	گذشــته	و	در	پــی	اقــدام	عجوالنــه	
شــهرداری	همــدان	در	تخریــب	۳	خانــه	تاریخــی؛	رســانه	ها	را	
حســاس	کــرد	و	به	طــور	ویــژه	بــه	آن	پرداختنــد	و	بــر	مرمــت	

آن	قبــل	از	تهدیــد	جــدی	بنــا	تأکیــد	کردنــد.
ــدگاه	 ــا	»تبعی ــادان«	ی ــافرخانه	آب ــی«،	»مس ــارت	جنان «عم
آیــت	اهلل	مدنــی«	یــک	بنــای	تاریخــی	بــا	بیــش	از	۸۰	ســال	
عمــر	اســت	کــه	آن	را	نمونه		خاصــی	از	معمــاری	اواخــر	دوران	

ــد. ــوی	می	دانن ــل	پهل ــار	و	اوای قاج
ــوده	 ایــن	بنــا	نخســتین	بنــای	۳	طبقــه	در	شــهر	همــدان	ب
ــرار	 ــان	شهدا)شــورین	ســابق(	شــهر	همــدان	ق کــه	در	خیاب
دارد	و	ایــن	روزهــا	حــال	وروز	خوشــی	نــدارد	و	تخریــب	بــالی	

جــان	آن	شــده	اســت.
ــه	 ــی	پس	ازآنک ــای	تاریخ ــن	بن ــوص	ای ــیت	در	خص حساس
ــاره	 ــدان	به	یک	ب ــان	هم ــه	کبابی ــی	در	محل ــه	قدیم ۳	خان
تخریــب	شــدند	دوچنــدان	شــد	چراکــه	دوســتداران	
میــراث	فرهنگــی	بنــای	تخریبــی	بعــدی	را	عمــارت	جنانــی	
می	دانســتند	و	بــر	همیــن	اســاس	مــوج	جــدی	بــرای	هدایت	
مدیــران	بــه	ســمت	مرمــت	ایــن	بنــا	شــکل	گرفــت	امــا	پــس	

ــه	فراموشــی	ســپرده	 ــه	داســتان	ب از	گذشــته	یکــی	دو	هفت
شــد	تــا	اینکــه	آبــان	مــاه	امســال	و	در	پــی	بــارش	بارانــی	کــه	
ــی	 ــز	نبــود	ناودان	هــای	عمــارت	جنان چنــدان	قابل	توجــه	نی
مســدود	شــدند	و	آب	بــاران	به	جــای	هدایــت	بــه	حیــاط	بــه	

ــی	را	تخریــب	کــرد. ــوار	جنان ــا	رفــت	و	دی زیربن
البتــه	اوایــل	امســال	نیــز	به	یک	بــاره	توجــه	مــردم	و	
دوســتداران	میــراث	فرهنگــی	بــه	خانــه	جنانــی	جلــب	شــد	
چراکــه	خبرهایــی	از	برنامه	ریــزی	بــرای	تخریــب	عمــدی	این	
ــز	رســانه	ها	و	 ــار	نی ــن	ب ــه	گــوش	می	رســید	کــه	ای ــه	ب برنام
دوســتداران	میــراث	فرهنگــی	وارد	عمــل	شــدند	و	بــه	همــت	
کســبه	و	ســرقفلی	داران	عمــارت	جنانــی	بخشــی	از	عمــارت	
کــه	مــورد	تخریــب	عمــدی	قرارگرفتــه	بــود	بازســازی	شــد.
در	همــان	ایــام	معــاون	میــراث	فرهنگــی	همــدان	وارد	
میــدان	شــد	و	بــه	مصاحبــه	در	خصــوص	ایــن	بنــا	پرداخــت	
ــوی	 ــی	از	س ــی	کارشناس ــاس	ارزیاب ــر	اس ــه	ب ــان	اینک و	بابی
میــراث	فرهنگــی	کشــور	بخــش	پشــتی	عمــارت	جنانــی	که	
فروریختــه	ارزش	تاریخــی	نــدارد	و	در	ایــن	ســاختمان	تنهــا	
بخــش	جــداره	ورودی	آن	واجد	ارزش	اســت،	گفت:	بازســازی	
ــش	 ــدم	افزای ــی	جــداره	و	ع ــارت	به	شــرط		بازآفرین ــن	عم ای

ــع	اســت. ــاال	مان ــی	ب ــاع	فعل ــاع	آن	از	ارتف ارتف
مالــک طــرح هتــل ســنتی را بــه معاونــت 

بخشی از نخستین بنای چندطبقه همدان ریخت

»عمارت جنانی« در چند قدمی نابودی/ مالک تمایل به تخریب بنا دارد
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میـراث ایــران

ــه  ــی ارائ ــراث فرهنگ ــازمان می ــرمایه گذاری س س
داده اســت

احمــد	ترابــی	بابیــان	اینکه	پیشــنهاد	ایــن	مجموعه	بــه	مالک	
ابتــدا	حفــظ	بنــا	اســت	و	در	ایــن	راســتا	طــرح	و	مشــاور	آن	به	
مالــک	معرفی	شــده	اســت،	گفــت:	مالــک	طــرح	هتل	ســنتی	
ــی	 ــراث	فرهنگ ــازمان	می ــرمایه	گذاری	س ــت	س ــه	معاون را	ب
ارائــه	داده	و	بــه	علــت	اینکــه	جــداره	ایــن	بنــادر	حــال	ثبــت	
ملــی	اســت	میــراث	فرهنگــی	نمی	توانــد	بــه	علــت	تخریــب	
عمــدی	از	مالــک	شــکایت	کنــد	و	بــر	همیــن	اســاس	عواقــب	
هرگونــه	تخریــب	و	ســقوط	ســاختمان	در	خیابــان	شــهدا	بــه	
ــه	شــهرداری	همــدان	 ــوده	و	ایــن	موضــوع	ب ــک	ب عهــده	مال

ــت. ــده	اس ــز	اعالم	ش نی
ــار	دیگــر	 پس	ازایــن	اتفــاق	و	رســانه	ای	شــدن	موضــوع	یک	ب
ــان	 ــه	آب ــا	اینک ــت	ت ــا	رف ــه	کم ــی	ب ــارت	جنان ــت	عم وضعی
مــاه	امســال	بــاران	تلنگــری	بــه	مدیــران	میــراث	فرهنگــی	و	
مدیــران	شــهرداری	زد	تــا	به	صــورت	جــدی	موضــوع	مرمــت	

بنــا	را	در	دســتور	کار	قــرار	دهنــد.
مســئوالن	 بنــا	 از	 بخشــی	 ریــزش	 و	 اتفــاق	 همیــن	
دســت	اندرکار	را	گــرد	هــم	آورد	تــا	شــاید	بــا	اتخــاذ	
ــی	 ــه	به	نوع ــا	ک ــن	بن ــب	ای ــع	تخری ــی	مان ــی	منطق تصمیم
شناســنامه	خیابــان	شــورین	نیــز	بــه	شــمار	مــی	رود	شــوند.

حفظ	عمارت	جنانی	بر	عهده	میراث	فرهنگی	است	
شــهردار	همــدان	در	ایــن	نشســت	بــر	لــزوم	حفــظ	عمــارت	
جنانــی	تأکیــد	کــرد	و	بابیــان	اینکــه	بناهــای	قدیمــی	
ــر	 ــت:	ب ــود،	گف ــظ	ش ــد	حف ــدان	بای ــهر	هم ــاارزش	ش و	ب
ــده	 ــر	عه ــی	ب ــارت	جنان ــظ	عم ــه	حف ــون	وظیف ــاس	قان اس
میــراث	فرهنگــی	اســت	و	ازآنجایی	کــه	ایــن	بنــا	مالــک	دارد	

ــدارد. ــه	آن	را	ن ــازه	ورود	ب ــهرداری	اج ش
عبــاس	صوفــی	بابیــان	اینکــه	عمــارت	جنانــی	براثــر	
ــب	 ــرض	تخری ــته	در	مع ــال	گذش ــک	از	س ــهل	انگاری	مال س
ــای	 ــمتی	از	نم ــز	قس ــر	نی ــای	اخی ــه	و	در	بارش	ه قرارگرفت
داخلــی	ایــن	عمــارت	تخریب	شــده	اســت،	گفــت:	هــر	
ســاختمان	قدیمــی	در	شــهر	همــدان	کــه	قابلیــت	نوســازی	

ــود. ــظ	ش ــد	حف ــازی	دارد	بای و	بازس

عهــده  بــر  تنهــا  دراین بــاره  تصمیم گیــری 
نیســت شــهرداری 

وی	بابیــان	اینکــه	عمــارت	جنانــی	مالــک	دارد	و	ایــن	موضوع	
اجــازه	دخــل	و	تصــرف	را	از	شــهرداری	گرفتــه	اســت،	گفــت:	
تصمیم	گیــری	دراین	بــاره	تنهــا	بــر	عهــده	شــهرداری	

نیســت.
ــی	 ــزش	بخش ــال	ری ــه	احتم ــان	اینک ــی	بابی ــاس	صوف عب
ــران	و	 ــرای	عاب ــی	ب ــه	جان ــروز	حادث ــی	و	ب ــای	بیرون از	نم
ــهرداری	 ــت:	ش ــود	دارد،	گف ــل	وج ــن	مح ــهروندان	در	ای ش
عــالوه	بــر	ابالغ	نامــه	بــه	مالــک،	بــا	احتمــال	تاریخــی	بــودن	
ایــن	عمــارت،	طــی	نامــه	ای	بــه	میــراث	فرهنگــی	خواســتار	
اســتعالم	و	تعییــن	تکلیــف	وضعیــت	تاریخــی	ایــن	بناشــده	

ــت. اس
وی	در	ادامــه	افــزود:	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	حــدود	یک	ســال	از	
ایــن	قضیــه	می	گــذرد،	متأســفانه	تاکنــون	اقدامــی	از	ســوی	
ــع	 ــا	رف ــت	و	ی ــی	در	خصــوص	مرم ــراث	فرهنگ ــک	و	می مال

خطــر	صــورت	نگرفتــه	اســت.
ــاره	 مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	همــدان	نیــز	دراین	ب
ــی	 ــار	تاریخ ــت	آث ــی	در	فهرس ــارت	جنان ــه	عم ــان	اینک بابی
ــه	 ــورت	گرفت ــی	های	ص ــاس	بررس ــر	اس ــا	ب ــده	ام ثبت	نش
ــد	 ــارت	واج ــداره	عم ــازمان،	ج ــن	س ــناس	ای ــط	کارش توس
ــن	خصــوص	 ــد	حفــظ	شــود،	گفــت:	در	ای ارزش	اســت	و	بای
ــگاه	 ــاخت	اقامت ــدای	وام،	س ــر	اه ــویقی	نظی ــته	های	تش بس
ســنتی	و	هتــل	ســنتی	بــرای	حفــظ	حقــوق	و	منافــع	مالــک	

ــده	اســت. ــه	وی	پیشنهادش ب

مالک تمایل به تخریب عمارت دارد 
ــی	از	 ــون	اقدام ــفانه	تاکن ــه	متأس ــان	اینک ــر	بابی ــی	مالمی عل
ســوی	مالــک	صــورت	نگرفتــه	اســت،	گفــت:	طبــق	شــواهد	
ــارت	دارد	 ــب	عم ــه	تخری ــل	ب ــک	تمای ــا،	مال و	گمانه	زنی	ه
کــه	بایــد	دراین	بــاره	چاره	اندیشــی	شــود	کــه	بــا	چــه	مدلــی	

می	تــوان	بــا	حفــظ	جــداره	عمــارت،	خطــر	احتمالــی	را	رفــع	
کــرد.

مالمیــر	در	ادامــه	افــزود:	اگــر	رفــع	خطــر	احتمالــی	منــوط	به	
ــه	اجــرای	قانــون	 تخریــب	جــداره	عمــارت	باشــد،	موظــف	ب

هســتیم.
ــدی	 ــه	چن ــت	ک ــده	اس ــی	عنوان	ش ــا	در	حال ــن	صحبت	ه ای
ــگ	و	 ــرکل	فرهن ــدان	و	مدی ــهردار	هم ــه		ش ــل	در	جلس قب
ارشــاد	اســالمی	اســتان	همــدان؛	مدیــرکل	و	فرهنگ	و	ارشــاد	
ــت	 ــدان	درخواس ــهردار	هم ــدان	از	ش ــتان	هم ــالمی	اس اس
بــرای	 تاریخــی	همــدان	 از	خانه	هــای	 تعــدادی	 کــرد	
بهره	برداری	هــای	مختلــف	در	اختیــار	حــوزه	فرهنــگ	و	هنــر	

ــرد. ــرار	بگی ق

ــای  ــه ه ــه خان ــی ب ــای تاریخ ــه ه ــل خان تبدی
فرهنــگ و هنــر

علیرضــا	درویــش	نــژاد	بابیــان	اینکــه	می	تــوان	از	ایــن	
خانه	هــا	به	عنــوان	محلــی	بــرای	تشــکیل	انجمن	هــای	
ادبــی،	ایجــاد	مــوزه		هنــری	و	خانه	شــعر	و	موســیقی	اســتفاده	
ــن	موضــوع	 ــه	ای ــرد،	خواســتار	توجــه	شــهردار	همــدان	ب ک

ــد. ش
ــنهاد،	 ــن	پیش ــا	ای ــت	ب ــن	موافق ــز	ضم ــدان	نی ــهردار	هم ش
ــوزه	 ــت	در	ح ــام	ظرفی ــا	تم ــدان	ب ــهرداری	هم ــت:	ش گف

برنامه	هــای	فرهنــگ	و	هنــری	پــای	کار	اســت.
ــان	 ــظ	ج ــون	حف ــاس	قان ــر	اس ــت؛	ب ــلم	اس ــه	مس آنچ
اشــخاص	مقــدم	بــر	حفــظ	آثــار	تاریخــی	اســت	و	در	
ایــن	خصــوص	رفــع	خطــر	احتمالــی	در	قســمت	فرســوده	
ــا	 ــرورت	دارد	ام ــش	ض ــی	بیش	ازپی ــارت	جنان ــداره	عم ج
ــع	خطــر	 ــن	رف ــذار	ای ــد	از	ســوی	قانون	گ ــادآور	ش ــد	ی بای
ــه	 ــت	و	درصورتی	ک ــا	نیس ــب	بن ــتلزم	تخری ــه	مس همیش
ــر	 ــت	امکان	پذی ــر	و	مرم ــا	تعمی ــا	ب ــظ	بن ــداری	و	حف نگه
ــات	کارشناســی	و	 ــات	و	عملی ــا	انجــام	اقدام ــد	ب باشــد	بای
ــی	 ــر	احتمال ــع	خط ــتای	رف ــادر	راس ــب	بن ــی	از	تخری فن

ــرد ــره	ب به
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آبــاده بــه عنــوان شــهر جهانــی منبــت 
ظرفیــت جدیــدی بــرای گردشــگری 
ایجــاد کــرده اســت تــا ایــن هنــر یــک 
ــه  ــاره ب ــان دوب ــاله ج ــزار و 500 س ه

صنایــع دســتی بدهــد.

شــهر	آبــاده	۳۰	تیرمــاه	امســال	در	شــورای	انتخــاب	شــهرها	
ــر	نظــر	معاونــت	صنایــع	دســتی	 و	روســتاهای	ملــی	کــه	زی
ســازمان	میــراث	فرهنگــی	کشــور	فعالیــت	دارد،	بــه	عنــوان	

شــهر	ملــی	منبــت	معرفــی	شــد.
ــق	 ــع	دســتی	مطاب ــی	در	حــوزه	صنای ثبــت	شــهرهای	جهان
ــدی	شــده	در	سراســر	کشــور	اســت.	 ــان	بن ــه	زم ــک	برنام ی
در	ایــن	میــان	چنــدی	قبــل	منبــت	شــهر	آبــاده	گواهینامــه	
ــان	 ــو(	و	نش ــری	)وایپ ــت	فک ــی	مالکی ــن	الملل ــازمان	بی س
جغرافیــا	را	دریافــت	کــرد	کــه	ایــن	نشــان،	راه	را	بــرای	ملــی	
و	جهانــی	شــدن	شــهر	آبــاده	بــه	عنــوان	شــهر	منبــت	کوتــاه	

ــرد. ک
ــه	 ــود	ک ــاه	ب ــان	م ــوع	در	دوم	آب ــن	موض ــالم	ای ــس	از	اع پ
ــد	 ــاده	آمدن ــه	آب ــان	شــورای	جهانــی	صنایــع	دســتی	ب ارزیاب
ــرار	دهنــد. ــی	آن	را	مــورد	بررســی	ق ــده	ثبــت	جهان ــا	پرون ت
ــتی	و	 ــع	دس ــی،	صنای ــراث	فرهنگ ــر	کل	می ــه	مدی ــه	گفت ب
ــا	 ــا	و	بررســی	ه ــی	ه ــارس	چنانچــه	در	ارزیاب گردشــگری	ف
ــاه	دیگــر	 ــا	دو	م ــازات	الزم	را	کســب	کنــد	ت ــن	شــهر	امتی ای
آبــاده	شــهر	جهانــی	منبــت	مــی	شــود.	حــاال	کمتــر	از	دو	ماه	
از	ان	ماجــرا	مــی	گــذرد	کــه	اعــالم	شــد	آبــاده	شــهر	جهانــی	

منبــت	شــده	اســت.
بــا	ثبــت	آبــاده	بــه	عنــوان	شــهر	منبــت،	این	شــهر	نخســتین	

شــهر	صنایــع	دســتی	در	اســتان	فــارس	خواهــد	بود.

منبت یک هنر دست ساز با قدمت ۱۵۰۰ ساله
ــزار	 ــه	از	ه ــت	ک ــاز	اس ــت	س ــای	دس ــی	از	هنره ــت	یک منب
و۵۰۰	ســال	قبــل	در	ایــران	رواج	داشــته	اســت.	در	ایــن	هنــر	
ــه	صــورت	 ــا	ب ــش	ه ــود،	نق ــی	ش ــتفاده	م ــوب	اس ــه	از	چ ک
ــد. ــرار	مــی	گیرن ــه	چــوب	ق ــر	روی	زمین نقــش	برجســته	ب

ریشــه	کلمــه	منبــت	از	کلمــه	نبــات	گرفته	شــده	و	بــه	معنی	
رویانیــده	اســت	و	بــه	ایــن	دلیــل	بوده	کــه	برجســتگی	گل	و	
گیــاه	بــر	روی	چــوب،	ســنگ،	و	ماننــد	روئیــدن	گیاه	بــر	روی	

آن	بوده	اســت.
در	هنــر	منبــت	حکاکــی	و	کنــده	کاری	روی	چــوب	صــورت	
مــی	گیــرد	.کهــن	تریــن	آثــار	منبــت	کاری	در	اســتان	فارس	
ــد	)ع(	در	 ــر	محم ــه	ســید	می ــه	متبرک ــت	بقع ــدوق	منب صن
شــیراز	اســت	کــه	متعلــق	بــه	ســده	هفتــم	هجــری	قمــری	

اســت.
ــه	 ــت	هرچ ــان	اس ــوب	درخت ــواع	چ ــت	ان ــه	منب ــواد	اولی م
ــت	 ــر	باشــد	کار	منب ــر	و	فشــرده	ت ــم	ت ــس	چــوب	محک جن
ــردو،	 ــوب	گ ــل	چ ــت	مث ــر	اس ــا	دوام	ت ــر	و	ب ــر	و	زیبات بهت
ــورد	نظــر	روی	چــوب	 ــدا	طــرح	م ــه	ابت ــی	ک شمشــاد،	گالب
کشــیده	شــده	و	حکاکــی	شــده	و	ســپس	بــه	صــورت	

برجســته	و	حجــم	دار	درآورده	می	شــود.
ــی	 ــادی	م ــر	اقتص ــم	از	نظ ــت	ه ــی	منب ــهر	جهان ــاال	ش ح
توانــد	بــرای	اســتان	فــارس	ارزش	افــزوده	داشــته	باشــد	هــم	
ــاده	و	اســتان	 ــه	آب در	حــوزه	گردشــگری	ظرفیــت	هایــی	را	ب

ــرده	اســت. ــه	ک ــارس	اضاف ف
در	ایــن	رابطــه	مدیــر	کل	میــراث	فرهنگــی	صنایــع	دســتی	و	
گرشــگری	اســتان	فــارس	در	رابطــه	بــا	ثبــت	جهانی	آبــاده	به	
عنــوان	شــهر	جهانی	منبت	گفــت:	میــراث	فرهنگــی	از	مدتها	
قبــل	پرونــده	ثبــت	جهانــی	آبــاده	بــه	عنــوان	شــهر	منبــت	را	

بــه	جــد	در	دســتور	کار	خــود	داشــت.
مصیــب	امیــری	ادامــه	داد:	در	ایــن	راســتا	بــا	اقدامــات	صورت	

گرفتــه	چنــد	روز	قبــل	شــهر	آبــاده	بــه	عنــوان	شــهر	جهانــی	
ــه	ثبت	رســید. منبــت	ب

وی	اظهــار	کــرد:	نزدیــک	بــه	یــک	مــاه	قبــل	عــده	ای	ارزیاب	
بــرای	بررســی	ایــن	موضــوع	بــه	آبــاده	آمــده	و	از	نزدیــک	بــا	

ایــن	هنــر	و	فعالیــت	برخــی	از	مــردم	آشــنا	شــدند.
ــع	دســتی	و	گردشــگری	 ــراث	فرهنگــی،	صنای ــر	کل	می مدی
ــه	 ــاده	ب ــت	آب ــا	ثب ــه	ب ــرد:	در	رابط ــد	ک ــارس	تاکی ــتان	ف اس
عنــوان	شــهر	منبــت	میــراث	فرهنگــی	مــی	تــوان	اقدامــات	
ــن	 ــت	ای ــا	ثب ــم	ب ــور	حت ــه	ط ــام	داد	و	ب ــترده	ای	را	انج گس
شــهر	شــاهد	حضــور	گردشــگران	بســیاری	در	آبــاده	و	اســتان	

ــود. ــم	ب خواهی
ــذب	 ــرای	ج ــی	ب ــراث	فرهنگ ــات	می ــا	اقدام ــه	ب وی	در	رابط
گردشــگر	در	ایــن	شــهر	بیــان	کــرد:	بــه	طــور	حتــم	از	ایــن	
بــه	بعــد	در	نمایشــگاه	هــای	مختلفــی	کــه	در	ســطح	کشــور	
در	حــوزه	گردشــگری	برگــزار	مــی	شــود	بــرای		معرفــی	ایــن	
شهرســتان	نیــز	تبلیغــات	گســترده	ای	انجــام	خواهــد	شــد.

ــا	ثبــت	 ــا	بن ــک	شــهر	ی ــی	کــه	ی ــد	کــرد:	زمان امیــری	تاکی
جهانــی	مــی	شــود	قطعــا	مــردم	بــرای	بازدیــد	و	آشــنایی	بــا	

ایــن	بنــا	بــه	شــهر	ســفر	مــی	کننــد.
در	ایــن	میــان	رییــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	
و	گردشــگری	شهرســتان	آبــاده	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در		ایــن	
شهرســتان	بیــش	از	پنــج	هــزار	نفــر	در	رشــته	منبت	ســنتی	
ــن	 ــد،	گفــت:	بیــش	از	۵۰	کارگاه	تجــاری	در	ای فعالیــت	دارن

رشــته	در	شــهر	آبــاده	فعــال	اســت.
داوود	جعفرپــور	افــزود:	در	آبــاده	در	هــر		خانه	ای	یــک	کارگاه	
ــازار	 ــه	۹۰	درصــد	از	ب ــه	ای	ک ــه	گون ــال	اســت		ب ــت	فع منب
صنایــع	دســتی	ایــن	شــهر	در	دســتان	منبــت	گــران	اســت.
ــت	 ــای	دس ــی	از	هنره ــت	یک ــه	منب ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ســاز	ایرانــی	اســت	کــه	از	هــزار	و۵۰۰	ســال	قبــل	در	برخــی	
از	مناطــق	کشــور	رواج	داشــته،	اظهــار	کــرد:	بر	اســاس	اســناد	
ــاده	 ــهر	آب ــارس	ش ــتان	ف ــت	در	اس ــتگاه	منب ــی	خاس تاریخ

اســت.

جاذبه های هنر ۱۵۰۰ ساله

شهر جهانی منبت گردشگران را فرا می خواند
هادی فتحی

میـراث ایــران
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ــده  ــی ثبت ش ــهر جهان ــن ش ــوان کوچک تری ــن به عن اللجی
در تکاپــوی معرفــی در دنیــا اســت امــا در ایــن میــان 
ــده و  ــوع ش ــن موض ــد راه ای ــاده س ــکالتی پیش پاافت مش
طــی مســیر بــرای شناســاندن ظرفیت هــا را دشــوار کــرده 

ــت. اس

ــر	در	2۳	 ــزار	نف ــر	1۵	ه ــزون	ب ــی	اف ــا	جمعیت ــن«	ب »اللجی
ــش	از	 ــده	و	بی ــدان	واقع	ش ــتان	هم ــز	اس ــری	مرک کیلومت
ــل	و	 ــد،	تکمی ــط	تولی ــرد،	کوچــک	و	متوس ــد	خ 12۰۰	واح
فــروش	ســفال	و	ســرامیک	را	در	خــود	جــای	داده	اســت	
ــن	 ــردم	ای ــد	م ــش	از	6۰	درص ــت	بی ــه	فعالی ــه	ای	ک به	گون
شــهر	بــا	صنعــت	ســفال	و	ســرامیک	اعــم	از	تولیــد،	تکمیــل،	

ــت. ــط		اس ــل	مرتب ــادرات،	حمل	ونق ــروش،	ص ف
ســاختار	منحصربه	فــرد	تولیــد	ســفال	در	ایــن	شــهر	
ــورده	 ــم	خ ــت	رق ــد	طبیع ــه	ای	توســط	دســت	توانمن به	گون
ــد،	 ــا	تولی ــه	ت ــواد	اولی ــف	م ــواع	مختل ــه	ان ــه	از	تهی اســت	ک
ــرامیک	 ــفال	و	س ــادرات	س ــت	ص ــع	و	درنهای ــل،	توزی تکمی
همگــی	یــا	در	اللجیــن	انجــام	می	شــود	یــا	قابلیــت	انجــام	آن	

ــود	دارد. ــهر	وج ــن	ش در	ای
ســال	۹۴	و	درحالی	کــه	ماه	هــا	را	یکــی	پــس	از	دیگــری	
ــار	زمزمه	هایــی	 ــرای	نخســتین	ب پشــت	ســر	می	گذاشــتیم	ب
ــی	 ــهر	جهان ــوان	ش ــن	به	عن ــدن	اللجی ــت	ش ــر	ثب ــی	ب مبن
ســفال	بــه	گــوش	رســید	تــا	اینکــه	داوران	یونســکو	
ــه	 ــور	یافت ــن	حض ــهر	اللجی ــال	۹۵	در	ش ــت	ماه	س اردیبهش
ــی	 ــهر	را	موردبررس ــن	ش ــازی	در	ای ــر	سفال	س ــب	هن و	جوان

ــد. ــرار	دادن ق

همیــن	اتفاق	ســبب	شــد	جدیــت	در	ثبــت	اللجیــن	به	عنوان	
شــهر	جهانــی	ســفال	دوچنــدان	شــود	و	در	نهایــت	زحمــات	
و	تالش	هــای	مســئوالن،	هنرمنــدان	اللجینــی	و	رســانه	های	
اســتان	بــه	ثمــر	نشســت	و	اللجیــن	به	عنــوان	شــهر	جهانــی	

ســفال	بــه	ثبــت	ســازمان	جهانــی	یونســکو	رســید.
ــرار	 ــن	ق ــر	ذره	بی ــن	زی ــاز	اللجی ــن	امتی ــب	ای ــس	از	کس پ
ــظ	 ــن	حف ــرای	اللجی ــوان	ب ــن	عن ــد	ای ــه	بای ــت	چراک گرف
می	شــد	و	تنهــا	در	حــد	یــک	اســم	بــه	آن	بســنده	نمی	شــد.
ــهر	 ــاکنان	ش ــودن	س ــد	ب ــی	مقی ــرای	بررس ــا	ب پیگیری	ه
اللجیــن	بــه	آنچــه	داوران	یونســکو	در	ثبــت	جهانــی	ســفال	
ــه	 ــا	اینک ــت	ت ــه	داش ــد	ادام ــرده	بودن ــوان	ک ــن	عن اللجی
ســال	گذشــته	و	در	اولیــن	ســالگرد	معرفــی	شــهر	جهانــی	
ســفال	اللجیــن	یک	بــار	دیگــر	کارشناســانی	رهســپار	
ــه	ای	دیگــر	بررســی	 ــب	را	از	زاوی ایــن	شــهر	شــدند	و	جوان

ــد. کردن

اللجین کوچک ترین شهر جهانی ثبت شده
امســال	نیــز	در	دومیــن	ســالگرد	ایــن	رویــداد؛	اللجیــن	کــه	
ــرح	 ــده	مط ــی	ثبت	ش ــهر	جهان ــن	ش ــوان	کوچک	تری به	عن
ــه	 ــار	قضی ــن	ب ــا	ای ــت	ام ــرار	گرف ــد	ق ــورد	بازدی ــت	م اس
ــطه	 ــاری	به	واس ــال	ج ــدان	در	س ــه	هم ــود	چراک ــاوت	ب متف
ــوان	پایتخــت	گردشــگری	کشــورهای	 انتخــاب	شــدن	به	عن
ــا	 آســیایی	و	نیــز	میزبانــی	از	اجــالس	جهانــی	گردشــگری	ب
ــی	هــر	 ــرای	معرف ــا	ب ــود	و	تالش	ه ــرو	ب شــرایط	خاصــی	روب
ــا	 ــای	آن	ب ــایر	ظرفیت	ه ــدان	و	س ــر	هم ــتر	و	بهت ــه	بیش چ

ــد. ــال	می	ش ــوت	دنب ق
ــژه	 ــی	ســفال	اللجیــن	به	طــور	وی در	ایــن	میــان	شــهر	جهان

ــاتی	 ــتر	جلس ــه	در	بیش ــت	به	طوری	ک ــرار	داش ــه	ق موردتوج
کــه	به	منظــور	برنامه	ریــزی	بــرای	بهتــر	برگــزار	کــردن	
رویدادهــای	»همــدان	2۰1۸«	دنبــال	می	شــد	ردپــای	
اللجیــن	وجــود	داشــت	و	خواســته	و	ناخواســته	ذهــن	را	بــه	

ــاند. ــود	می	کش ــمت	خ س

عایدی اللجین از رویداد »همدان۲۰۱۸« چه بود
بــا	تمــام	ایــن	تفاســیر	دو	رویــداد	بین	المللــی	همــدان	برگزار	
شــد	و	بــه	پایــان	رســید	امــا	اینکــه	از	محــل	برگــزاری	ایــن	
برنامه	هــا	چــه	چیــزی	عایــد	اللجیــن	شــد	و	آیــا	مشــکالتی	
ــا	 ــانه	ها	و	خبرگزاری	ه ــر	رس ــی	تیت ــد	گاه ــر	از	چن ــه	ه ک
ــه	 ــت	ک ــؤالی	اس ــر	س ــا	خی ــت	ی ــده	اس ــع	ش ــد	رف می	ش

ــه	اســت. ــه	بررســی	بیشــتر	آن	پرداخت ــر	ب ــگار	مه خبرن
توضیــح	 در	 همــدان	 اســتان	 گردشــگری	 کارشــناس	
ــر	 ــگار	مه ــا	خبرن ــو	ب ــن	در	گفتگ ــهر	اللجی ــای	ش ویژگی	ه
بابیــان	اینکــه	اللجینی	هــا	بــا	هنــر	ســفالگری	عجیــن	
ــغول	اند،	 ــفالگری	مش ــر	س ــه	هن ــردم	ب ــتر	م ــتند	و	بیش هس
ــق	دارد	 ــران	رون ــای	ای ــفالگری	در	جای	ج ــه	س ــت:	اگرچ گف
امــا	فقــط	اللجیــن؛	پایتخــت	ســفالگری	جهــان	اســت	و	ایــن	

نشــان	دهنده	متفــاوت	بــودن	اللجیــن	اســت.
ــادرات	 ــه	اول	ص ــن	رتب ــه	اللجی ــان	اینک ــاری	بابی ــال	غف لی
ــاز	 ــن	امتی ــاص	داده	و	ای ــود	اختص ــه	خ ــور	را	ب ــفال	کش س
هنــر	 و	 صنایع	دســتی	 گفــت:	 داراســت،	 همچنــان	 را	
ــا	 ــاله	دارد	ت ــد	هزارس ــابقه	ای	چن ــن	س ــفالگری	در	اللجی س
ــرت	از	 ــول	در	حی ــان	مغ ــز	خ ــده	چنگی ــه	گفته	ش ــی	ک جای
هنــر	ســفالگری	اللجینی	هــا،	دســتور	داد	کــه	از	هنرمنــدان	

ــود. ــه	ش ــفالگری	آموخت ــر	س ــی،	هن اللجین
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وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	هنــر	ســفالگری	نســل	بــه	نســل	بــه	
مــردم	شــهر	اللجیــن	رســیده	و	ســفالگری،	میــراث	اجــدادی	
ــن	 ــی	در	اللجی ــر	کس ــت:	اگ ــت،	گف ــهر	اس ــن	ش ــردم	ای م
ــژه	 ــود،	به	وی ــفالگر	نش ــد	س ــختی	می	توان ــود	به	س ــد	ش متول

اگــر	پــدرش	هــم	ســفالگر	باشــد.
ــزار	 ــش	از	۸	ه ــن	بی ــه	در	اللجی ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــاری	ب غف
مــدل	ســفال	بــا	لعاب	هــا	و	ســایزهای	متفــاوت	تولیــد	
ــک	 ــت،	ی ــر	جمعی ــزار	نف ــا	1۷	ه ــهر	ب ــن	ش ــود	و	ای می	ش
هــزار	و	2۰۰	کارگاه	ســفالگری	و	۳۰۰	واحــد	فروشــگاهی	دارد	
ــه	داد:	 ــد،	ادام ــام	می	دهن ــروش	را	انج ــی	و	ف ــه	کار	بازاریاب ک
اشــتغال	زایی	اللجیــن	بــه	حــدی	اســت	کــه	نه	تنهــا	خــود	را	
ســیراب	کــرده	بلکــه	بــاری	هــم	از	روی	دوش	مرکــز	اســتان	

برداشــته	اســت.
وی	بابیــان	اینکــه	باوجــود	ظرفیت	هــای	بســیار	در	اللجیــن	
ــت:	 ــه	اســت،	گف ــن	منطق ــر	ای ــان	گی ــز	گریب مشــکالتی	نی
درحالی	کــه	بارهــا	بــرای	رفــع	معضــل	ضایعات	ســفال	جلســه	
برگــزار	و	تدابیــری	اتخاذشــده	امــا	همچنــان	ایــن	مشــکل	که	

چهــره	نامناســبی	نیــز	بــه	شــهر	داده	پابرجاســت.
پســماند	تولیــدی	در	شــهر	اللجیــن	موضوعــی	اســت	
ــهر	 ــن	ش ــرامیک	در	ای ــفال	و	س ــد	س ــابقه	تولی ــه	س ــه	ب ک

ــهر	 ــدی	در	ش ــماند	تولی ــه	پس ــان	اینک ــرددوی	بابی برمی	گ
ــفال	و	 ــد	س ــابقه	تولی ــه	س ــه	ب ــی	اســت	ک ــن	موضوع اللجی
ســرامیک	در	ایــن	شــهر	برمی	گــردد،	گفــت:	ایــن	مســئله	بــه	

معضلــی	جــدی	تبدیل	شــده	اســت.
ــی	در	 ــفال	چین ــود	س ــکل	وج ــه	مش ــان	اینک ــاری	بابی غف
بــازار	اللجیــن	نیــز	بارهــا	مطــرح	و	البتــه	در	خصــوص	رفــع	
ــکالت	 ــع	مش ــت:	رف ــت،	گف ــده	اس ــی	انجام	ش آن	اقدامات
ــل	 ــرد	تبدی ــهری	منحصربه	ف ــه	ش ــن	را	ب ــود	اللجی موج

ــرد. ــد	ک خواه
معــاون	صنایع	دســتی	اداره	کل	میــراث	فرهنگی،	گردشــگری	
و	صنایع	دســتی	اســتان	همــدان	نیــز	در	گفتگــو	بــا	خبرنــگار	
مهــر	بابیــان	اینکه	ســفال	اللجیــن	بعدازآنکــه	عنــوان	جهانی	
ــب	 ــی	کس ــت:	در	پ ــد،	گف ــد	ش ــک	برن ــب	ی ــت	صاح گرف
ــرای	آن	 ــد	ب ــک	برن ــن	ی ــفال	اللجی ــدن	س ــاز	جهانی	ش امتی

تعریــف	شــد	و	در	بحــث	تبلیغــات	مدنظــر	قــرار	گرفــت.
علیرضــا	قاســمی	بابیــان	اینکــه	برندســازی	را	در	تمــام	
ــم	 ــن	ه ــت:	اللجی ــم،	گف ــری	می	کنی ــتی	پیگی صنایع	دس
ــی	شــد	و	در	پــی	آن	 ــد	جهان ــا	ایــن	عنــوان	دارای	یــک	برن ب
عرصــه	بــرای	حضــور	محصــوالت	در	نمایشــگاه	های	داخلــی	

ــد. ــاز	ش ــی	ب و	خارج
بــا	 توانســتیم	 اســاس	 ایــن	 بــر	 اینکــه	 بابیــان	 وی	
مختلــف	 کشــورهای	 در	 متعــدد	 برنامه	ریزی	هــای	
محصــوالت	ســفال	اللجیــن	را	معرفــی	کنیــم،	گفت:	یکــی	از	

مســائلی	کــه	در	بحــث	صنایع	دســتی	مطــرح	اســت	فــروش	و	
بــازار	عرضــه	اســت	کــه	عنــوان	شــهر	جهانــی	ســفال	اللجین	
کمــک	کــرد	تــا	بتوانیــم	بــه	بازارهــای	جهانــی	دســت	یابیم.
فرهنگــی،	 میــراث	 کل	 اداره	 صنایع	دســتی	 معــاون	
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــدان	ب ــتان	هم گردشــگری	و	صنایع	دســتی	اس
ــارت	 ــطح	مه ــش	س ــرای	افزای ــف	ب ــای	مختل برنامه	ریزی	ه
و	آمــوزش	صنعتگــران،	گفــت:	ایــن	مهــم	در	راســتای	
افزایــش	کیفیــت	بــرای	حضــور	در	بــازار	جهانــی	انجــام	شــد	
ــر	 ــی	نظی ــات	حمایت ــز	اقدام ــا	نی ــز	این	ه ــه	به	ج ــا	اینک کم
پرداخــت	تســهیالت	بــه	ســفالگران	انجام	شــده	اســت.

قاســمی	بابیــان	اینکــه	اقدامــات	انجام	شــده	مــا	شــامل	چنــد	
بخــش	اســت،	گفــت:	آمــوزش	شــاغلین،	بــاال	بــردن	ســطح	
ــژه	 ــف	وی ــای	مختل ــق	آموزش	ه ــران	از	طری ــی	صنعتگ علم
شــاغلین،	پرداخــت	تســهیالت	ارزان	قیمــت	و	حضــور	در	
نمایشــگاه	های	خارجــی	ســفال	از	عمده	تریــن	برنامه	هــا	
ــود. ــال	می	ش ــز	دنب ــان	نی ــده	و	همچن ــه	انجام	ش ــت	ک اس

ــه  ــتان را ب ــادرات اس ــد ص ــن ۸ درص ــفال اللجی س
ــت ــاص داده اس ــود اختص خ

فرهنگــی،	 میــراث	 کل	 اداره	 صنایع	دســتی	 معــاون	

ــرد:	 ــد	ک ــدان	تأکی ــتان	هم ــتی	اس ــگری	و	صنایع	دس گردش
اولیــن	محصــول	صنعتــی	و	صادراتــی	اســتان	همــدان	ســفال	
ــه	خــود	 اللجیــن	اســت	کــه	۸	درصــد	صــادرات	اســتان	را	ب
ــه	 ــری	سیاســت	هایی	کــه	گفت ــا	به	کارگی اختصــاص	داده	و	ب

ــزان	هســتیم. ــن	می ــش	ای ــال	افزای ــه	دنب شــد	ب
وی	عنــوان	کــرد:	ثبــت	جهانــی	شــهری	همچــون	اللجیــن،	
ــوده	و	روی	گردشــگری	خارجــی،	اقتصــاد	 ــی	ب ــوان	مهم عن
ــتی	 ــادرات	صنایع	دس ــعه	ص ــی	و	توس ــغال	زای ــی،	اش محل

ــر	دارد. ــتقیم	تأثی ــور	مس به	ط
قاســمی	همچنیــن	بابیــان	اینکــه	فروشــگاه	ها	در	شــهر	
ــی	 ــت:	برخ ــوند،	گف ــیم	می	ش ــته	تقس ــه	دودس ــن	ب اللجی
ــه	 ــه	عرض ــن	ب ــفال	اللجی ــه	س ــار	عرض ــگاه	ها	در	کن فروش
ــه	 ــن	ب ــا	اللجی ــد	ام ــادرت	می	ورزن ــم	مب ــی	ه ــفال	چین س
ــا	 ــد	تنه ــفال	بای ــی	س ــهر	جهان ــه	ش ــدن	ب ــر	تبدیل	ش خاط
فروشــنده	ســفال	تولیــدی	منطقــه	خــود	باشــد	کــه	از	زمــان	
ــات	 ــفال	جلس ــی	س ــهر	جهان ــه	ش ــن	ب ــدن	اللجی تبدیل	ش
ــرات	و	 ــاف،	تعزی ــگاه	ها،	اصن ــان	فروش ــا	صاحب ــددی	ب متع
ســایر	دســتگاه	های	مرتبــط	برگزارشــده	تــا	از	عرضــه	ســفال	

ــود. ــری	ش ــهر	جلوگی ــن	ش ــی	در	ای چین

عرضه سفال چینی بسیار کم شده است
وی	بابیــان	اینکــه	بازدیدهــای	مشــترک	از	وضعیــت	عرضــه	
ســفال	نیــز	بــه	انجــام	رســیده	و	اخطارهــا	و	تذکرها	داده	شــده	

اســت،	گفــت:	تاکنــون	بیشــتر	اقدامــات	انجام	شــده	در	
راســتای	فرهنگ	ســازی	صــورت	گرفتــه	و	تذکرهــا	داده	شــده	

اســت	و	عرضــه	ســفال	چینــی	بســیار	کــم	شــده	اســت.
امــا	در	خصــوص	انباشــت	روزافــزون	ضایعــات	ســفال	و	
ســرامیک	و	دفــع	آن	در	محیط	زیســت	نیــز	شــهردار	اللجیــن	
در	گفتگــو	باخبرنــگار	مهــر	بابیــان	اینکــه	کارگاه	هــای	تولیــد	
ســفال	اللجیــن	روزانــه	مقــدار	قابل	توجهــی	ضایعــات	تولیــد	
ــن	 ــفال	در	اللجی ــات	س ــوع	ضایع ــت:	موض ــد،	گف می	کنن

ــدی	نیســت. مشــکل	جدی
ــم	 ــات	در	حری ــن	ضایع ــه	ای ــان	اینک ــی	بابی ــد	محب حمی
جاده	هــا،	حریــم	رودخانــه	و	داخــل	زمین	هــا	ریختــه	و	
ــود،	 ــی	می	ش ــای	زیرزمین ــاک	و	آب	ه ــی	خ ــب	آلودگ موج
ــفال	از	شــهر	 ــات	س ــال	ضایع ــرای	انتق ــکار	ب ــت:	۳	پیمان گف
ــا	 ــی	کارگاه	ه ــد	برخ ــده	هرچن ــر	گرفته	ش ــن	در	نظ اللجی
ــات	 ــی	ضایع ــورت	هفتگ ــی	به	ص ــه	و	برخ ــورت	روزان به	ص

خــود	را	دفــن	می	کننــد.

ــل  ــرای ح ــی ب ــع تبدیل ــدازی صنای ــزوم راه ان ل
معضــل ضایعــات ســفال و ســرامیک و گــچ

وی	بابیــان	اینکــه	قــرار	بــود	فکــری	بــرای	جمــع	آوری	

ضایعــات	ســفال	موجــود	در	حریــم	رودخانــه	قره	چــای	
صــورت	گیــرد	و	شــهرداری	نیــز	بــرای	کمــک	اعــالم	آمادگی	
ــزوم	 ــه	ل ــت،	ب ــده	اس ــی	نش ــون	اقدام ــا	تاکن ــود،	ام ــرده	ب ک
ــات	 ــل	ضایع ــل	معض ــرای	ح ــی	ب ــع	تبدیل ــدازی	صنای راه	ان
ــا	ایجــاد	 ــرد:	ب ــوان	ک ــچ	اشــاره	و	عن ســفال	و	ســرامیک	و	گ
صنایــع	تبدیلــی	و	اســتفاده	از	ایــن	ضایعــات	در	صنایع	نســوز	

ــرد. ــل	ک ــکل	را	ح ــوان	مش می	ت
ــه	 ــن	زمین ــی	در	ای ــع	تبدیل ــاد	صنای ــه	ایج ــان	اینک وی	بابی
ــادی	 ــهیالت	زی ــرح	و	تس ــه	ط ــرمایه	گذار،	ارائ ــه	س ــاز	ب نی
دارد،	گفــت:	هرچنــد	به	تازگــی	ســرمایه	گذاری	بــرای	ایجــاد	
صنایــع	تبدیلــی	اعــالم	آمادگــی	کــرده	امــا	در	مرحلــه	تغییــر	
کاربــری	زمیــن	باقی	مانــده	و	در	صــورت	اخــذ	مجــوز	تغییــر	
کاربــری	از	جهــاد	کشــاورزی،	می	توانــد	بــه	دنبــال	تســهیالت	

باشــد.
محبــی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	شــهرداری	اللجیــن	از	
ــی	 ــع	تبدیل ــاد	صنای ــرای	ایج ــرمایه	گذاری	ب ــا	و	س طرح	ه
ــی	 ــع	تبدیل ــوان	کــرد:	ایجــاد	صنای ــد،	عن اســتقبال	می	کن
راهــکاری	بــرای	برون	رفــت	از	معضــل	انباشــت	ایــن	

ــت. ــات	اس ضایع
ــه	 ــدان	2۰1۸«	ب ــه	»هم ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــن	ب وی	همچنی
معرفــی	جاذبه	هــا	و	تســهیالت	گردشــگری	اســتان	همــدان	
و	به	ویــژه	اللجیــن	کمــک	کــرد،	گفــت:	اللجیــن	نبایــد	ایــن	

ــاز	را	از	دســت	بدهــد. فرصــت	و	امتی

میـراث ایــران
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اقتصــاد ایــــران

ــهری  ــام ش ــه ن ــف و ب ــای  مختل ــا برنده ــارم ب ــون ط ــدان دور زیت روزگاری نه چن
دیگــر در بــازار عرضــه می شــد، هرچنــد هنــوز هــم ایــن معضــل وجــود دارد ولــی 

ــته. ــدت گذش ــه به ش ن

ــر به عنــوان پنجــاه و ســومین میــراث مهــم کشــاورزی  نظــام تولیــد انگــور در مالی
جهــان بــه ثبــت رســید تــا بــا جهانی شــدن شــهر »خوشــه های طالیــی« بــرگ زریــن 

دیگــری در دفترچــه افتخــارات اســتان همــدان جلــوه کنــد.

ــج  ــی از نبــود مدیریــت یکپارچــه شــهری رن پایتخــت مســکن مهــر ایــران، در حال
مــی بــرد، کــه نیــاز بــه زیرســاخت هــای مختلــف و انضبــاط شــهری بــه شــدت در 

آن حــس مــی شــود.

مــزارع بی انتهــای ســبز و دشــت های مملــو از گل هــای رنگارنــگ، ســرزمین 
چهارفصــل اردبیــل را در تولیــد عســل شــهره جهــان کــرده اســت تــا در تولیــد ایــن 

ــد. ــته باش ــن داش ــرای گفت ــادی ب ــای زی ــفابخش حرف ه ــول ش محص
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روز  چنــد  از  بعــد  ســرانجام 
کش وقــوس و طــرح مطالبــات 
هفت تپــه،  نیشــکر  کارگــران 
ــرکت  ــن ش ــران ای ــاه کارگ ــک م ــوق ی ــت حق ــا پرداخ ب
ــری  ــن پیگی ــت، همچنی ــرکت برگش ــن ش ــه ای ــش ب آرام

بــرای تحقــق ســایر مطالبــات کارگــران ادامــه دارد.

شــرکت	کشــت	و	صنعــت	نیشــکر	هفت	تپــه	از	بنگاه	هــای	
اقتصــادی	مشــکل	دار	اســت	کــه	طــی	چنــد	مــاه	اخیــر	بــه	
ــتمزد	 ــوق	و	دس ــت	حق ــی،	پرداخ ــکل	نقدینگ ــل	مش دلی

کارگــران	بــا	تأخیــر	چندماهــه	مواجــه	شــده	اســت.
ــم	 ــای	مبه ــر	خبره ــس	از	نش ــش	و	پ ــدود	2۰	روز	پی از	ح
در	خصــوص	فــراری	شــدِن	مدیرعامــل	ایــن	شــرکت	
خصوصــی،	کارگــران	بــرای	شــفاف	تر	شــدن	موضــوع	
ــود	را	در	 ــات	خ ــد	و	اعتراض ــی	زدن ــه	تجمع	های ــت	ب دس

منطقــه	هفت	تپــه	شــروع	کردنــد.
ماجــرا	ازآنجــا	شــروع	شــد	کــه	شــایعه	اختــالس	و	تخلفات	
ارزی	و	فــراری	شــدن	مدیــران	ایــن	شــرکت	بــر	ســر	
زبان	هــا	افتــاد.	پــس	ازآن	بــود	کــه	برخــی	مقامــات	قضایــی	
بــدون	ذکــر	نــام	فــرد	یــا	شــرکت،	تلویحــاً	متــواری	شــدن	

ــد. مدیــر	ایــن	شــرکت	را	تأییــد	کردن
تجمعــات	رفته	رفتــه	بــه	شــهر	و	بــازار	شــوش	کشــیده	شــد	
تــا	اینکــه	کارگــران	تصمیــم	گرفتنــد	محــل	تجمعــات	را	به	

مقابــل	فرمانــداری	منتقــل	کنند.

ریزودرشت مشکالت کارگران هفت تپه
ــل	 ــرض	در	مقاب ــران	معت ــات	پیوســته	کارگ ــس	از	تجمع پ
فرمانــداری	و	حتــی	مصــالی	نماز	جمعــه،	دامنــه	اعتراضات	
در	قالــب	خانوادگــی	بــه	ســطح	بــازار	شــوش	کشــیده	شــد.	
در	همیــن	خصــوص	خبرهــای	ضدونقیضــی	از	تعــداد	

ــد. ــر	ش ــدگان	منتش بازداشت	ش
اســتاندار	خوزســتان	در	واکنــش	بــه	اخبــار	منتشرشــده	از	
ــه	 ــر	داد	درصورتی	ک ــر	خب ــار	کارگ ــدن	چه ــت	ش بازداش
فعــاالن	کارگــری	تعــداد	بازداشــتی	ها	را	بیــش	از	ایــن	

ــد. ــرده	بودن ــالم	ک اع
ــه	طــی	 ــوه	قضائی ــود	کــه	ســخنگوی	ق در	همیــن	حــال	ب
ــل	 ــاره	مدیرعام ــه	»درب ــرد	ک ــالم	ک ــه	ای	رســماً	اع مصاحب
ــراری	 ــه	وی	ف ــم	ک ــد	بگوی ــه	بای کشــت	و	صنعــت	هفت	تپ
بــوده	و	اصــاًل	زنــدان	نیســت	کــه	فرصتــی	بــه	او	داده	شــود	

ــا	مشــکالت	را	حــل	کنــد«. ت
همچنیـن	دربـاره	تغییـر	مالکیـت	نیشـکر	هفت	تپـه	نیـز	
جعفـر	سـبحانی،	مشـاور	رئیـس	سـازمان	خصوصی	سـازی	
گفتـه	اسـت:	»نیشـکر	هفت	تپـه	برنامـه	واگـذاری	جدیـد	
نـدارد	و	ایـن	بحث	فعـاًل	مطرح	نیسـت.	مشـکالت	کارگری	
بایـد	برطـرف	شـده	و	خریـدار	به	تعهـدات	خود	عمـل	کند.	
بااین	حال	بنگاهی	که	سـال	های	قبل	واگذارشـده،	با	مسـائل	

این	چنینـی	به	سـرعت	ملغـی	نمی	شـود.«

ــتور  ــع دس ــی و تاب ــه: انقالب ــت تپ ــران هف کارگ
ــتیم ــری هس رهب

ــه	 ــر	مطالب ــن	شــرایط،	کارگــران	عــالوه		ب ــه	ای ــا	توجــه	ب ب
حقــوق	چهــار	مــاه	معوقــه		خــود،	از	دولــت	می	خواهنــد	تــا	
مالکیــت	بخــش	خصوصــی	بــر	نیشــکر	هفت	تپــه	را	پایــان	
ــرای	رســاندن	صــدای	خــود	طــی	 ــران	ب ــن	کارگ ــد.	ای ده

ــد. ــی	زدن ــه	تجمع	های ــته	دســت	ب ــای	گذش روزه

رســانه	های	ضدانقــالب	از	همــان	ابتــدای	اعتــراض	
ــه	 ــوق	ماهان ــردن	حق ــت	نک ــه	دریاف ــبت	ب ــران	نس کارگ
ــن	 ــش	ای ــه	پوش ــدام	ب ــت	دار	اق ــکلی	جه ــه	ش ــود،	ب خ
ــل	 ــه	ســمتی	کــه	خــود	تمای ــداد	و	جهت	دهــی	آن	ب روی
داشــتند	کردنــد	ولــی	واقعیــت	میدانــی	حکایــت	دیگــری	
ــه	 ــا	ب ــه	تنه ــد	ک ــالم	کردن ــا	اع ــران	باره ــت	و	کارگ داش
در	 و	 کارگــری	خــود	هســتند	 دنبــال	حق	وحقــوق	
اظهــارات	متعــددی	خــط	خــود	را	از	ضــد	انقــالب	جــدا	

ــد. کردن
ــا	 ــه	ب ــکر	هفت	تپ ــرکت	نیش ــری	ش ــده	کارگ ــک	نماین ی
ــی	و	 ــه	اینکــه	همــه	کارگــران	ایــن	شــرکت	انقالب اشــاره	ب
ــانه	هایی	 ــر	رس ــت:	اگ ــری	هســتند،	گف ــتور	رهب ــع	دس تاب
ــادره	 ــود	مص ــود	خ ــه	س ــران	را	ب ــق	کارگ ــات	به	ح مطالب
کارگــران	 و	 اســت	 عقده	گشــایی	 نوعــی	 می	کننــد	
ــتمزد	و	 ــه	مشــکالت	دس ــیدگی	ب ــر	از	رس ــتی	غی درخواس

ــدارد.	 ــود	ن ــی	خ صنف
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	مــا	از	رهبرمــان	یــاد	گرفته	ایــم	کــه	
در	برابــر	زور	ســکوت	نکنیــم،	اظهــار	کــرد:	زور	ایــن	اســت	
ــیاه	 ــه	روزگار	س ــدی	را	ب ــرکت	تولی ــک	ش ــده	ای	ی ــه	ع ک
ــر	 ــا	در	براب ــد	و	م ــران	را	نمی	دهن ــوق	کارگ کشــاندند	و	حق

ایــن	مــورد	ســکوت	نکردیــم.
ســرانجام	امــروز	بــا	پرداخــت	یــک	مــاه	از	حقــوق	کارگــران	
ــرکت	 ــن	ش ــه	ای ــش	ب ــه،	آرام ــکر	هفت	تپ ــرکت	نیش ش
ــن	 ــکالت	ای ــه	مش ــد	ک ــده	داده	ان ــئوالن	وع ــید	و	مس رس

ــود. ــع	ش ــه	زودی	رف ــدی	ب ــد	تولی واح

ــران اقتصاد ایـ

کارگران پاسخ رسانه های خارجی را دادند 

»هفت تپه« به ساحل آرامش رسید
 قاسم منصور آل کثیر
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معترضان آزاد شدند/ حقوق معوقه پرداخت شد
ــکاری	 ــه	بی ــاغل	و	بیم ــداری	مش ــت	از	پای ــرکل	حمای مدی
ــرکت	 ــران	ش ــام	کارگ ــه	آزادی	تم ــاره	ب ــا	اش وزارت	کار	ب
کشــت	و	صنعــت	نیشــکر	هفت	تپــه،	از	پرداخــت	یــک	مــاه	

ــر	داد. ــن	شــرکت	خب ــران	ای ــوق	کارگ ــات	مع از	مطالب
کریــم	یــاوری	دربــاره	آخریــن	وضعیــت	پرداخــت	
مطالبــات	چهارماهــه	کارگــران	شــرکت	کشــت	و	صنعــت	
نیشــکر	هفت	تپــه	گفــت:	طبــق	وعــده	روز	گذشــته	
مســئوالن،	مقــرر	شــد	تــا	پایــان	وقــت	اداری	امــروز،	یک	
ــن	شــرکت	پرداخــت	 ــاه	از	حقــوق	معــوق	کارگــران	ای م
شــود	کــه	امــروز	ایــن	وعــده،	محقــق	و	به	حســاب	آن	هــا	

ــز	شــد. واری
ــات	 ــه	مطالب ــران	ب ــراض	کارگ ــدت	اعت ــزود:	طــی	م وی	اف
معــوق،	حــدود	2۰	کارگــر	ایــن	شــرکت	زندانــی	شــدند	که	
ــر	از	کارگــران	طــی	روزهــای	گذشــته	آزاد	شــدند	و	 1۵	نف
ــز	دادســتان	شهرســتان	شــوش	وعــده	داد	 روز	گذشــته	نی
در	صــورت	عــدم	مشــکل	خــاص،	مابقــی	کارگــران	نیــز	آزاد	
شــوند	کــه	خوشــبختانه	امــروز	پنــج	نفــر	دیگــر	از	کارگران	

ــدان	آزاد	شــدند. از	زن
مجمــوع	 خوزســتان	 اســتاندار	 گفتــه	 بــه	
ــرکت	 ــران	ش ــه	کارگ ــه	ب ــورت	گرفت ــای	ص پرداخت	ه
ــه	 ــت	ک ــوده	اس ــال	ب ــارد	ری ــتاد	میلی ــه	هش هفت	تپ
توســط	مالــک	به	حســاب	کارگــران	شــرکت	واریــز	
ــاه	 ــه	اســت	کــه	یــک	م شــد.	شــریعتی	همچنیــن	گفت
ــای	 ــی	روزه ــز	ط ــران	نی ــر	کارگ ــه	دیگ ــوق	معوق حق

ــد. ــد	ش ــز	خواه ــان	واری ــه	حسابش ــی	ب آت
اســتاندار	خوزســتان	بــا	اشــاره	بــه	پیگیــری	بــرای	موضــوع	
شــرکت	نیشــکر	هفت	تپــه	تصریــح	کــرد:	وضعیــت	پرونــده	
ــتگاه	های	 ــز	از	دس ــه	نی ــی	و	هفت	تپ ــروه	مل ــان	گ متهم
قضایــی	دنبــال	شــود	و	ایــن	موضــوع	را	پیگیــری	می	کنیــم	

تــا	مشــکالت	پیرامــون	آن	نیــز	برطــرف	شــود.
ــوش	 ــتری	ش ــس	دادگس ــی	رئی ــری	چگن ــادق	جعف ص
ــتگاه	 ــت:	دس ــه	اس ــانه	ها	گفت ــه	رس ــی	ب ــم	در	اظهارات ه
ــف	 ــر	ضعی ــوان	قش ــران	به	عن ــت	از	کارگ ــی	حمای قضای
ــات	 ــام	مطالب ــته	و	تم ــود	دانس ــف	خ ــه	را	از	وظای جامع
ــان	 ــرده	و	همچن ــری	ک ــا	را	پیگی ــی	آن	ه ــق	و	قانون به	ح

ــرد. ــد	ک ــری	خواه پیگی
ادامــه	داد:	در	جریــان	تجمعــات	صنفــی	اخیــر	 وی	
کارگــران	هفت	تپــه	بــا	توجــه	بــه	رصــد	نیروهــای	
ــوذ	 ــد	نف ــه	قص ــرادی	ک ــی	بعضــی	از	اف ــی	و	امنیت اطالعات
ــران	را	داشــتند	 ــن	کارگ ــی	ای ــات	صنف ــوف	تجمع ــه	صف ب
ــدند	و	 ــایی	ش ــی	شناس ــای	امنیت ــع	نیروه ــا	ورود	به	موق ب
ــران	 ــت	و	کارگ ــورت	گرف ــا	ص ــاره	آن	ه ــات	الزم	درب اقدام
بازداشت	شــده	هــم	در	پایــان	وقــت	اداری	امــروز	بــا	
تخفیــف	قــرار	تأمیــن	کیفــری	توســط	دادســتان	محتــرم	

آزاد	شــدند.
ــی	جامعــه	 جعفــری	افــزود:	دســتگاه	قضــا	مطالبــات	قانون
ــای	 ــت	احی ــرده	و	جه ــری	ک ــه	را	پیگی ــری	هفت	تپ کارگ
واحــد	صنعتــی	نیشــکر	هفت	تپــه	به	عنــوان	ســرمایه	
و	پشــتوانه	اقتصــادی	شهرســتان	شــوش	،	همراهــی	و	

همــکاری	الزم	را	انجــام	خواهــد	داد.

مطالبات کارگران به تدریج واریز خواهد شد
ــر	اســاس	ایــن	گــزارش،	قــرار	اســت	بخــش	دوم	حقــوق	 ب
ــز	 ــا	واری ــاب	آن	ه ــاه	به	حس ــا	1۵	آذرم ــران	ت ــوق	کارگ مع
شــود.	همچنیــن	مابقــی	مطالبــات	کارگــران	ایــن	شــرکت	

ــد. ــد	ش ــز	خواه ــج	واری ــز	به	تدری نی
ــس	 ــرژی	مجل ــیون	ان ــس	کمیس ــنوند	رئی ــدون	حس فری
ــران	 ــکالت	کارگ ــه	مش ــاره	ب ــا	اش ــالمی	ب ــورای	اس ش
ــس	 ــا	رئی ــدار	ب ــرد:	در	دی ــوان	ک ــه	عن ــکر	هفت	تپ نیش

کارگــران	 مشــکالت	 اســالمی،	 شــورای	 مجلــس	
مجموعــه	هفت	تپــه	بررســی	و	تمهیــدات	موردنیــاز	

اســت. پیش	بینی	شــده	
وی	افــزود:	در	دیــدار	بــا	وزیــر	اقتصــاد	پرداخــت	
مجموعــه	هفت	تپــه	 کارگــران	 مــاه	 یــک	 حقــوق	
موردتوجــه	قــرار	گرفــت	و	منابــع	مالــی	آن	نیــز	

تأمیــن	شــد.
حســنوند	بــا	بیــان	اینکــه	بررســی	کارکــرد	و	شــرایط	خرید	
مجموعــه	هفت	تپــه	مــورد	تأکیــد	بــوده،	گفــت:	کارکــرد	و	
ــه	هفت	تپــه	بررســی	می	شــود. ــداران	کارخان شــرایط	خری
بنابرایــن	گــزارش،	شــرکت	کشــت	و	صنعــت	نیشــکر	
	1۰ و	 شــوش	 شــهر	 کیلومتــری	 	1۴ در	 هفت	تپــه	
ــرار	 ــل	ق ــاش	چغازنبی ــورات	دورانت ــد	زیگ ــری	معب کیلومت
دارد.	در	ایــن	شــرکت	بیــش	از	۵	هــزار	نفــر	نیــرو	به	صــورت	

ــتند. ــاغل	هس ــتقیم	ش مس
کشــت	و	صنعــت	هفت	تپــه،	قدیمی	تریــن	کارخانــه	
تولیــد	شــکر	از	نیشــکر	در	کشــور	اســت	کــه	نیم	قــرن	از	
تأســیس	آن	می	گــذرد	و	طبــق	اصــل	۴۴	قانــون	اساســی	
ــازی	 ــازمان	خصوصی	س ــوی	س ــال	1۳۹۴	از	س ــر	س اواخ
از	چرخــه	دولتــی	خــارج	و	بــه	بخــش	خصوصــی	واگــذار	

شــد.
ــراز	 ــه	ایــن	واگــذاری	اب از	همــان	ابتــدا	کارگــران	نســبت	ب
نارضایتــی	کردنــد	و	از	آن	روز	تاکنــون	بارهــا	شــاهد	
ــم. ــه	بودی ــوق	معوق ــت	و	حق ــه	مدیری ــبت	ب ــراض	نس اعت
ــه	از	 ــوق	معوق ــاه	حق ــار	م ــت	چه ــدم	پرداخ ــن	ع همچنی
ــکر	 ــرکت	نیش ــران	ش ــراض	کارگ ــورد	اعت ــوارد	م ــر	م دیگ
ــدی	 ــه	طبقه	بن ــری	ازجمل ــات	کارگ ــود.	مطالب ــه	ب هفت	تپ
ــفاف	شــدن	 ــه	و	ش ــت	بیم ــه	وضعی مشــاغل،	رســیدگی	ب
ــران	 ــکات	مدنظــر	کارگ ــر	ن ــن	شــرکت	از	دیگ ــت	ای مالکی

ــرکت	اســت. ــن	ش ای
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 خرمــا یکــی از مهم تریــن محصــوالت 
کشــاورزی کشــور اســت و اقتصــادی 
نخیــالت  حــوزه  در  فعالیــت  بــودن 
نیازمنــد همــواره کــردن راه خرمــا بــرای 
ــعه  ــی و توس ــای جهان ــور در بازاره حض

صــادرات ایــن محصــول اســت.

خرمــا	یکــی	از	محصــوالت	مهــم	کشــاورزی	کشــور	اســت	کــه	
ــن	 ــرای	ای ــه	ب ــی	ک ــاال	و	قابلیت	های ــی	ب ــم	ارزش	غذای علی	رغ
ــازار	 ــی	در	ب ــون	راه	خــود	را	به	خوب محصــول	وجــود	دارد،	تاکن

نیافتــه	اســت.
ــی	اســت	کــه	خرمــا	را	 نبــض	اقتصــاد	نخــل	در	دســت	دالالن
بــه	قیمتــی	ارزان	از	نخــل	داران	می	خرنــد	و	پــس	از	مدتــی	بــا	
قیمتــی	چنــد	برابــری	آن	را	وارد	بــازار	می	کننــد	و	البتــه	اغلــب	
ــه	 ــی	ب ــود	و	راه	خوب ــرف	می	ش ــور	مص ــل	کش ــا	در	داخ خرم

بیــرون	از	کشــور	نیافتــه	اســت.
سـاالنه	حـدود	هفت	میلیـون	تن	خرما	در	سـطح	جهـان	تولید	
می	شـود	کـه	سـهم	ایـران	از	این	میـزان	حـدود	یک	میلیـون	و	
۵۰	هزار	تن	اسـت	و	ایـران	به	عنوان	دومین	کشـور	تولیدکننده	

خرمـا	بعد	از	کشـور	مصر	شـناخته	می	شـود.
میــزان	تولیــد	خرمــای	کشــور	بســیار	بیشــتر	از	میــزان	مصرف	
ــن	محصــول	 ــرای	اینکــه	چــرخ	اقتصــاد	ای خــام	آن	اســت	و	ب
ــول	 ــن	محص ــرآوری	ای ــی	و	ف ــع	تبدیل ــد	صنای ــد	بای بچرخ
گســترش	یافته	و	راه	مناســب	و	هموارتــری	را	در	بازارهــای	

ــدا	کنــد. ــی	پی جهان
ــته	بندی	های	 ــد	بس ــور	نیازمن ــای	کش ــادرات	خرم ــعه	ص توس
ــا	 ــق	ب ــتاندارد،	بهداشــتی	و	مطاب شــیک	و	مشتری	پســند،	اس
ســلیقه	و	ذائقه	مشــتریان	اســت	کــه	در	گذشــته	کمتر	بــه	این	

مهــم	به	ویــژه	بــرای	محصــول	خرمــای	اســتان	بوشــهر	توجــه	
شــده	اســت	و	بایــد	در	ایــن	مســیر	حرکــت	شــود.

ایجاد زنجیره پیوسته تولید تا صادرات خرما
ــکات	 ــا	صــادرات	یکــی	از	ن ــد	ت ــره	پیوســته	تولی ایجــاد	زنجی
ــذاری	را	در	 ــترین	تاثیرگ ــد	بیش ــه	می	توان ــت	ک ــی	اس مهم
بهبــود	وضعیــت	اقتصــاد	نخیــالت	داشــته	باشــد؛	در	حالــی	که	
اکنــون	کشــاورزان	کمتریــن	ســود	را	از	فــروش	محصــول	خود	
دارنــد	و	ســود	اصلــی	نصیــب	دالالن	می	شــود،	ایجــاد	زنجیــره	
ــد	 ــادرات	می	توان ــروش	و	ص ــا	ف ــرآوری	ت ــد	و	ف ــته	تولی پیوس

اقتصــاد	نخــل	را	متحــول	کنــد.
یکـی	از	مهمتریـن	اقداماتـی	که	باید	در	این	راسـتا	انجام	شـود،	
تقویـت	نهادهـا	و	انجمن	هـای	محلی	نخـل	و	خرما	اسـت	که	با	
ایجاد	همبسـتگی	بیـن	نخل	داران،	بـازار	از	دسـت	دالالن	خارج	

شـده	و	نخـل	داران	بر	بـازار	خرما	حاکم	می	شـوند.
	

خرما مشتری پسند شود
ــی	 ــر	نکات ــز	از	دیگ ــی	و	بســته	بندی	نی ــع	تبدیل توســعه	صنای
اســت	کــه	بایــد	مــد	نظــر	باشــد.	ارتبــاط	بیــن	صادرکننــدگان	
بــا	تولیدکننــدگان	کــه	همان	نخــل	داران	هســتند	بایــد	تقویت	
ــت	 ــت،	اســتاندارد	و	وضعی ــا	مســائلی	همچــون	کیفی شــود	ت

بهداشــت	و	ســالمت	خرمــا	بهتــر	و	بیشــتر	رعایــت	شــود.
در	ســال	های	گذشــته	برخــی	صادرکننــدگان	محصــول	
خرمــا	اقــدام	بــه	صــادرات	فلــه	ای	و	یــا	بســته	بندی	های	
ــتان	 ــای	اس ــتی	خرم ــتاندارد	و	غیربهداش ــت،	غیراس بی	کیفی
ــازار	ایــن	 ــا	ب ــد	کــه	ایــن	موضــوع	باعــث	شــد	ت بوشــهر	کردن

ــود. ــرو	ش ــی	روب ــا	چالش	های ــان	ب ــول	در	جه محص
ــی	 ــه	خوب ــد	ب ــی	بای ــای	جهان ــور	در	بازاره ــرای	حض ــا	ب خرم
ــه	 ــب	ک ــی	مناس ــا	بازاریاب ــود	و	ب ــرآوری	ش ــته	بندی	و	ف بس

ــر	 ــا	ب ــت،	خرم ــا	اس ــادرات	خرم ــوده	ص ــه	مفق ــون	حلق اکن
اســاس	ســلیقه	مشــتریان	خارجــی	بســته	بندی	شــود	تــا	بــازار	

ــد. ــه	آن	نشــان	ده ــال	بیشــتری	ب اقب

برخی قوانین سنگی پیش پای صادرات است
مهــدی	بحرینــی	عضــو	انجمــن	ملــی	خرمــا	در	گفت	وگــو	بــا	
خبرنــگار	بــا	تأکیــد	بــر	لــزوم	تــالش	بــرای	توســعه	صــادرات	
خرمــا	اظهــار	داشــت:	صادرکننــدگان	بــا	مشــکالت	عدیــده	ای	
ــکالت	 ــن	مش ــی	از	ای ــه	یک ــتند	ک ــه	هس ــادرات	مواج در	ص
ــداً	مشــکالتی	 ــوازی	اســت	و	جدی ــاً	م ــدد	و	بعض ــن	متع قوانی

ــت. ــکالت	ارزی	اس ــش	مش ــه	مهم	ترین ــده	ک ایجادش
ــه	 ــا	و	ب ــامانه	نیم ــه	س ــدن	ارز	ب ــه	برگردان ــان	اینک ــا	بی وی	ب
دولــت	در	مــدت	ســه	مــاه	از	مشــکالت	پیــش	روی	صــادرات	
اســت،	تصریــح	کــرد:	گاهــا	برگشــت	ارز	حاصــل	از	فــروش	تــا	
شــش	مــاه	هــم	زمان	بــر	اســت؛	چــون	فــروش	نقــدی	نیســت	
ــروش	را	در	مــدت	 ــی	اگــر	بعــد	از	صــادرات	ارز	حاصــل	از	ف ول
ســه	ماهه	برنگرداننــد	به	عنــوان	قاچــاق	کننــده	ارز	مــورد	

ــرار	خواهنــد	گرفــت. پیگــرد	ق
کـه	 اسـت	 ایـن	 دیگـر	 مهـم	 مـورد	 داد:	 ادامـه	 بحرینـی	
صادرکننـدگان	تمامـی	هزینه	هـای	صـادرات	مثـل	کرایـه	یـا	
مسـافرت	و	هتـل	و	غیـره	خـود	را	بـا	ارز	آزاد	1۳	هـزار	تومانـی	
انجـام	می	دهنـد	ولـی	محصـول	خـود	را	بایـد	بـا	قیمـت	چهار	
هـزار	تومـان	در	اختیـار	دولـت	قـرار	بدهنـد	کـه	ایـن	عمـاًل	
صـادرات	خرمـا	را	بـا	چالش	بسـیار	جـدی	مواجه	کرده	اسـت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	مشــکالت	و	قوانیــن	دســت	وپا	گیــر	
ــه	کــرد:	تســهیل	 ــر	علــت	اســت،	اضاف ــد	ب گمرکــی	هــم	مزی
ــرد	 ــد	ک ــک	خواه ــده	کم ــه	صادرکنن ــی	ب ــورات	خیل ــن	ام ای
ــره	ای	 ــک	فروشــگاه	زنجی ــا	ی ــراردادی	ب ــی	ق چــون	شــما	وقت
ــد،	 ــگاه	می	بندی ــای	آن	فروش ــن	خرم ــرای	تأمی در	کشــوری	ب

خرما مشتری پسند شود

اقتصاد نخل در گرو توسعه صادرات/ راه خرما در بازار جهانی هموار شود

سعید رضایی
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ــر	در	 ــس	موردنظ ــن	جن ــات	تأمی ــن	موضوع ــی	از	مهم	تری یک
ــیدن	 ــض	نرس ــت	و	به	مح ــاه	اس ــر	م ــخص	در	ه ــی	مش زمان
محصــول	بــا	شــما	فســخ	قــرارداد	کــرده	و	فــوراً	رقبــای	شــما	
ــن	 ــت	قوانی ــن	وضعی ــا	ای ــال	ب ــد.	ح ــد	ش ــن	خواهن جایگزی
دســت	و	پاگیــر	و	خلق	الســاعه	گمرکــی	و	ارزی	امــکان	رقابــت	

ــدارد. ــا	وجــود	ن ــا	دیگــر	رقب ب

نقش مهم صنایع تبدیلی و بسته بندی
ایـن	عضـو	انجمن	خرمـای	اسـتان	بوشـهر	افـزود:	بـرای	تولید	
محصولـی	بـا	کیفیـت	بـرای	صـادرات	هماهنگـی	و	ارتبـاط	
تنگاتنـگ	بیـن	کشـاورز	و	شـرکت	های	فـرآوری	و	بسـته	بندی	
و	همچنیـن	ماشـین	آالت	مـدرن	و	مکانیزه	بسـیار	مهم	اسـت.
وی	بـا	بیان	اینکـه	کشـاورزان	اولین	حلقه	مهـم	تولید	محصول	
باکیفیـت	بـرای	صادرات	هسـتند،	اظهار	داشـت:	نقـش	صنایع	
تبدیلـی	و	بسـته	بندی	در	صـادرات	کامـاًل	روشـن	اسـت	و	
روی	آوردن	بـه	بسـته	بندی	های	شـیک	و	چند	گرمی	و	بررسـی	
میدانـی	ذائقـه	بـازار	و	حتـی	رنگ	بسـته	بندی	در	هر	کشـوری	

تأثیـر	زیـادی	در	اسـتقبال	از	محصـول	را	دارد.
ــوارد	 ــن	م ــق	در	ای ــرکت	های	موف ــروز	ش ــت:	ام ــی	گف بحرین
ــه	 ــکاب	ب ــای	کب ــد.	خرم ــل	می	کنن ــق	عم ــیار	دقی ــز	بس ری
خاطــر	غنــای	مــواد	غذایــی	نشــان	داده	کــه	اگــر	بســته	بندی	
ــت	و	 ــه	اس ــیار	موردتوج ــود	بس ــام	ش ــازار	انج ــند	ب موردپس
ــه	 ــا	دارد	ک ــن	خرم ــرای	فعالی ــی	ب بســیار	حاشــیه	ســود	خوب
ــته	بندی	 ــر	از	بس ــر	متأث ــال	های	اخی ــن	س ــبی	ای ــق	نس رون

ــت. ــن	اس ــند	فعالی ــوب	و	بازارپس خ

خرما استاندارد و بهداشتی باشد
وی	تأکیــد	کــرد:	بحــث	مهــم	دیگــری	کــه	وجــود	دارد	بــرای	
صــادرات	به	کشــورهای	جهــان	اول	بهداشــت	و	اســتانداردهای	
آن	هــا	اســت	کــه	باغــدار	و	تولیدکننــده	بایــد	بســیار	هماهنگ	
ــه	کــود	دهــی،	سم	پاشــی،	برداشــت،	 عمــل	کــرده	و	در	مرحل
ــت	 ــتاندارها	رعای ــت	و	اس ــد	بهداش ــته	بندی	بای ــل	و	بس حم
شــود	چــون	مخصوصــاً	در	مورد	سم	پاشــی	اســتانداردها	بســیار	

ــت. ــخت	گیرانه	اس س
ایــن	فعــال	حــوزه	خرمــا	بیــان	کــرد:	در	مرحلــه	بســته	بندی	
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــث	مهم ــا	بح ــتفاده	از	ضدعفونی	کننده	ه اس
ــات	 ــه	انســتیتو	تحقیق ــران	کار	را	ب ــای	ای ــی	خرم ــن	مل انجم
ــرای	 ــچ	ضــرری	ب ــه	هی ــا	ک ــرای	خرم ــی	ب ــتاده	و	محلول فرس
انســان	نــدارد	و	مــورد	تأییــد	اروپــا	هــم	هســت	تولیــد	کــرد	و	
گازهــای	قدیمــی	بــرای	ضدعفونــی	کــه	از	نظــر	اســتانداردهای	

ــن	چرخــه	حــذف	شــد. ــود	از	ای ــی	مــردود	ب ــی	اروپای غذای
	

کمتر از ۱۵ درصد خرما صادر می شود
ــر	ارزش	 ــادی	از	نظ ــیار	زی ــت	بس ــا	از	اهمی ــه	خرم درحالی	ک
غذایــی	برخــوردار	اســت	ولــی	ایــن	محصــول	به	خوبــی	
معرفــی	نشــده	اســت	و	علی	رغــم	ســهم	کمــی	کــه	در	زمینــه	
ــدار	صــادرات	آن	 ــردم	کشــورمان	دارد،	مق ــن	م مصــرف	در	بی

ــت. ــد	اس ــر	از	1۵	درص ــز	کمت نی
ــار	 ــهر	اظه ــی	بوش ــاق	بازرگان ــس	ات ــزدرازی	رئی ــید	گ خورش

داشــت:	یکــی	از	ضعف	هــای	مهــم	پیــش	روی	صــادرات	خرمــا	
ــکیل	تر	و	 ــد	ش ــه	بای ــت	ک ــته	بندی	اس ــه	بس ــف	در	زمین ضع

ــود. ــندتر	ش مشتری	پس
وی	بــا	تأکیــد	بــر	لــزوم	معرفــی	محصــول	خرمــا	در	بازارهــای	
داخلــی	و	جهانــی	بیــان	کــرد:	خرمــا	می	توانــد	بــه	محصــوالت	
متنوعــی	همچــون	شــیره	و	قنــد	و	شــکالت	و	...	تبدیــل	شــود	
کــه	بایــد	بــا	عبــور	از	نگرش	هــای	ســنتی،	بــه	ســمت	صنعتــی	

شــدن	تولیــد	و	فــروش	برویــم.
ــد	 ــه	تولی ــاره	ب ــا	اش ــهر	ب ــدر	بوش ــی	بن ــاق	بازرگان ــس	ات رئی
ــدود	 ــا	از	ح ــول	خرم ــن	محص ــزار	ت ــش	از	1۵۰	ه ــاالنه	بی س
ــرد:	 ــان	ک ــهر	بی ــتان	بوش ــه	نخــل	در	اس ــون	اصل شــش	میلی
فقــط	2۰	هــزار	تــن	از	محصــول	خرمــای	تولیــدی	اســتان	بــه	

ــود. ــادر	می	ش ــور	ص ــارج	از	کش خ
وی	بـا	اشـاره	بـه	برخـی	چالش	هـای	پیـش	روی	خرمـا	بیـان	
کرد:	در	سـطح	دنیا	حساسـیت	بسـیار	زیـادی	بر	روی	سـموم	و	
کودهای	مورد	اسـتفاده	در	کشـاورزی	وجـود	دارد	و	باید	نظارت	
در	ایـن	زمینه	بیشـتر	شـده	و	کشـاورزان	و	صنعت	گـران	به	این	

مسـائل	اسـتاندارد	و	بهداشـتی	توجه	کنند.
ــا	اشــاره	بــه	اهمیــت	بــاالی	برگــزاری	نمایشــگاه،	 گــزدرازی	ب
کالس	هــا	و	دوره	هــای	خــاص	نخــل	داری،	باغــداری،	فــراوری	و	
عمــل	آوری	خرمــا	خاطرنشــان	کــرد:	مهــارت	افزایــی	از	الزامات	
توســعه	خرمــا	اســت	و	دانــش	باغــداران	و	تولیدکننــدگان	باید	

ــود. ــانی	ش به	روزرس
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بخــش	عمــده	خرمــای	تولیــدی	کشــور	در	
ــازار	 ــن	ب ــه	داد:	مهم	تری ــود،	ادام ــی	مصــرف	می	ش ــازار	داخل ب
هــدف	صادراتــی	محصــول	خرمــا	اوراسیاســت	و	مقــداری	هــم	
ــا	 ــش	اول	را	دارد	و	ب ــر	نق ــه	قط ــت	ک ــارس	اس ــوزه	خلیج	ف ح

هنــد	هــم	رابطــه	خوبــی	داریــم.
رئیـس	اتـاق	بازرگانی	بندر	بوشـهر	بـا	تأکید	بـر	لـزوم	توجه	به	
صنایع	بسـته	بندی	و	فـرآوری	خرما	افزود:	برخی	از	کشـورها	در	
ایـن	زمینه	بـه	پیشـرفت	های	بسـیار	خوبـی	رسـیده	اند	ولی	ما	

هنـوز	کار	چندانـی	در	این	زمینـه	نکرده	ایم.
	

طاقت نخل های مقاوم طاق شد
ــرآوری	 ــادرات،	ف ــه	ص ــد	ب ــه	بای ــژه	ای	ک ــگاه	وی ــار	ن در	کن
و	بســته	بندی	خرمــا	شــود،	بایــد	حمایــت	بیشــتری	از	
ــش	 ــاز	بخ ــن	آب	موردنی ــه	تأمی ــژه	در	زمین ــاورزان	به	وی کش
ــادی	 ــکالت	زی ــود	آب	مش ــرد.	کمب ــورت	گی ــاورزی	ص کش
ــه	 ــرده	اســت	ک ــاد	ک ــهر	ایج ــتان	بوش ــای	اس ــرای	نخل	ه را	ب
ــت. ــرده	اس ــرو	ک ــدی	روب ــر	ج ــا	خط ــالت	را	ب ــده	نخی آین

ــالمی	 ــورای	اس ــس	ش ــتان	در	مجل ــردم	دشتس ــده	م نماین
بــا	تأکیــد	بــر	لــزوم	توجــه	بــه	تأمیــن	آب	نخلســتان	ها	
ــای	اســتان	بوشــهر	در	 ــش	از	۷۰	درصــد	خرم ــرد:	بی ــان	ک بی
دشتســتان	تولیــد	می	شــود	و	اقتصــاد	و	معیشــت	بســیاری	از	

ــتگی	دارد. ــا	بس ــل	و	خرم ــه	نخ ــار	ب ــن	دی ــردم	ای م
ــی	و	کاهــش	 ــه	کم	آب ــه	اینک ــا	اشــاره	ب ــر	ســعادت	ب محمدباق
ــا	را	 ــر	نخل	ه ــال	کم ــول	س ــاری	در	ط ــای	آبی ــداد	دوره	ه تع
خــم	کــرده	اســت،	افــزود:	طرحــی	بــرای	تغییــر	شــیوه	آبیاری	
ــی	 ــده	ول ــی	ش ــن	اجرای ــه	نوی ــنتی	ب ــاری	س ــل	آبی و	تبدی

ــه	نتیجــه	نرســیده	اســت. ــون	ب تاکن
وی	بـا	اشـاره	به	نقش	بسـیار	مهم	اجـرای	»طرح	نخلسـتان«	و	
عبـور	از	آبیـاری	سـنتی	به	سـمت	آبیـاری	نوین	بیان	کـرد:	این	
طـرح	نخلـداران	اسـتان	بوشـهر	را	از	مشـکالت	کم	آبـی	نجـات	

می	دهـد	کـه	بایـد	در	اجرای	آن	تسـریع	شـود.
ــا	 ــس	شــورای	اســالمی	ب ــردم	دشتســتان	در	مجل ــده	م نماین
ــه	جهــاد	کشــاورزی	و	نیــرو	 ــر	همــکاری	دو	وزارتخان تأکیــد	ب
بــرای	تســریع	در	تکمیــل	طــرح	نخلســتان،	افــزود:	مدیریــت	
ــور	از	 ــا	راه	عب ــار	تنه ــاری	تحت	فش ــتفاده	از	روش	آبی آب	و	اس

ــت. ــی	اس ــکالت	بی	آب مش

گونه های اقتصادی نخیالت کشت شوند
ــاد	 ــر	جه ــت	وزی ــاون	زارع ــاورز	مع ــاس	کش ــه	عب ــه	گفت ب
ــزار	 ــالت	کشــور	2۵۰	ه ــر	کشــت	نخی کشــاورزی،	ســطح	زی
هکتــار	بــا	۹۳	واریتــه	محلــی	و	منطقــه	ای	اســت	کــه	از	
ایــن	تعــداد	16	رقــم	تجــاری	و	پنــج	رقــم	بیشــتر	در	عرصــه	

ــت. ــادرات	اس ص
ــاورزی	 ــد	محصــوالت	کش ــادی	جدی ــام	اقتص ــر	ارق وی،	تکثی
ــاورزی	دانســت	و	 ــاد	کش ــای	وزارت	جه ــت	برنامه	ه را	در	اولوی
افــزود:	در	ایــن	راســتا	دولــت	با	هــدف	بازســازی	نخیــالت	برای	

ــد. ــت	می	کن ــه	پرداخ ــد	یاران ــای	جدی ــد	نهال	ه تولی
معـاون	زارعـت	وزیر	جهـاد	کشـاورزی	با	بیـان	اینکـه	درختان	
خرمـا	و	پسـته	درخت	هـای	مقاوم	نسـبت	بـه	کم	آبی	به	شـمار	
می	رونـد	خاطرنشـان	کـرد:	همین	امر	سـبب	شـده	از	پرداختن	

بـه	امور	فنـی	این	تولیـدات	غافل	شـویم.
وی	بــه	توانمنــدی	اســتان	ها	در	تولیــد	خرمــا	پرداخــت	و	
ــح	کــرد:	برخــی	از	واریته	هــای	نخیــالت	در	اســتان	های	 تصری
ــه	 ــه	گون ــان	و	سیســتان	و	بلوچســتان	نســبت	ب ــارس،	کرم ف
خرمــای	دیگــر	اســتان	ها	مرطــوب	هســتند	و	رســاندن	آن	هــا	

ــازار	پرهزینــه	اســت. ــه	ب ب
ــا	 ــار	را	یکــی	از	ضعف	ه ــد	در	هــر	هکت کشــاورز	عملکــرد	تولی
ــی	در	 ــب	ول ــد	مناس ــود	تولی ــت:	باوج ــار	داش ــت	و	اظه دانس
ــروز	 ــده	و	ام ــل	نش ــی	حاص ــا	توفیق ــرد	خرم ــش	عملک افزای
نقطه	ضعــف	اصلــی	ایــن	محصــول	پائیــن	بــودن	ســطح	

ــت. ــرد	آن	اس عملک
اقتصــاد	نخــل	و	خرمــا	عــالوه	بــر	کشــاورزان	به	عنــوان	حلقــه	
ــن	 ــا	ای ــط	ب ــران	مرتب ــرد	صنعت	گ ــه	عملک ــتگی	ب اول،	بس
ــوری	 ــی	و	کش ــای	محل ــی،	انجمن	ه ــاق	بازرگان ــول،	ات محص
خرمــا	و	کشــاورزی،	صادرکننــدگان	و	مســئوالن	دارد	کــه	بایــد	
تســهیل	گری	الزم	بــرای	بهبــود	وضعیــت	بــازار	صــادرات	ایــن	

محصــول	انجــام	شــود.
ــر	 ــواری	ب ــرات	ناگ ــد	اث ــا	می	توان ــازار	خرم ــه	ب ــی	ب بی	توجه
ــا	 ــل	و	خرم ــق	نخ ــط	از	طری ــه	فق ــی	ک ــاد	خانواده	های اقتص
معیشــت	خــود	را	می	گذراننــد	داشــته	باشــد	و	مســئوالن	بایــد	

ــد. ــه	کنن ــاورزان	توج ــه	کش ــش	ب بیش	ازپی
البتــه	کشــاورزان	نیــز	نقــش	مهــم	و	اساســی	در	ایــن	زمینــه	
ــدازی	شــرکت	های	 ــا	ایجــاد	صنایــع	تبدیلــی	و	راه	ان ــد	و	ب دارن
بســته	بندی	و	در	دســت	گرفتــن	بــازار	می	تواننــد	بــرای	

ــد. محصــول	تولیــدی	خــود	تعییــن	تکلیــف	کنن
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ــران اقتصاد ایـ

ــل و  ــازار آجی ــر ب ــت ارز ب ــش قیم  افزای
ــث  ــته و باع ــر گذاش ــز تاثی ــکبار نی خش
ــدا  ــب یل ــتانه ش ــردم در آس ــا م ــده ت ش
تــوان خریــد خشــکبار بــرای گرامــی 
ــته  ــود را نداش ــی خ ــنت قدیم ــت س داش

باشــند.

ایــن	روزهــا	بــا	نزدیــک	شــدن	بــه	اولیــن	شــب	زمســتان	کــه	
ــب	 ــه	عنوان»ش ــه	از	آن	ب ــنت	دیرین ــک	س ــا	در	ی ــی	ه ایران
یلــدا«	نــام	مــی	برنــد	انتظــار	مــی	رفــت	بــازار	خریــد	آجیــل	
ــردم	و	 ــد	م ــدرت	خری ــش	ق ــا	کاه ــود	ام ــکبار	داغ	ش و	خش
افزایــش	چنــد	برابــری	قیمــت	آجیــل	بــر	بــازار	ســایه	افکنده	
و	بــه	نظــر	مــی	رســد	محافــل	بســیاری	امســال	در	بلندتریــن	

ــدون	آجیــل	برگــزار	خواهــد	شــد. شــب	ســال	ب
ــردم	توســط	 ــورد	نیــاز	م ــل	م ــی	از	آجی ــه	بخش ــر	چ اگ
ــرخ	ارز	 ــرات	ن ــود	و	تغیی ــی	ش ــن	م ــی	تامی کشــاورزان	داخل
ــد،	 ــاد	مواجــه	کن ــا	نوســان	زی ــن	بخــش	را	ب ــد	ای نمــی	توان
امــا	وضعیــت	حاکــم	بــر	بــازار	چیــزی	جــدای	از	ایــن	موضوع	
ــیاری	از	 ــت	بس ــه	قیم ــی	ک ــه	صورت ــد	ب ــی	ده ــان	م را	نش
ــه	نســبت	ســال	گذشــته	 ــر	ب ــا	افزایــش	۳	براب خشــکباری	ب
مواجــه	و	بســیاری	از	فعــاالن	ایــن	صنــف	بــا	کاهــش	فــروش	

ــد.	 ــده	ان ــه	رو	ش روب
ــدا	آجیــل	فروشــی	هــای	مشــهد	 حــاال	در	آســتانه	شــب	یل
کــه	ســال	هــای	گذشــته	بــازار	گرمــی	در	ایــن	ایــام	داشــتند	
بــا	نبــود	مشــتری	مواجــه	شــده	و	مــردم	نیــز		بــا	ایــن	قیمــت	

هــا	تــوان	خریــد	آجیــل	شــب	یلــدا	را	ندارنــد.
ــازار	مشــهد	هــر	 ــی	نشــان	مــی	دهــد	در	ب مشــاهدات	میدان
ــل	سفارشــی	 ــان،	آجی ــزار	توم ــاز	1۰۴	ه ــل	ممت ــو	آجی کیل
ــز	 ــان،	مغ ــزار	توم ــنتی	1۹۹	ه ــز	س ــان،	مغ ــزار	توم 1۳۴	ه
خــام	1۷6	هــزار	تومــان	و	مغــز	سفارشــی	1۷۸	هــزار	تومــان	

قیمــت	داشــت.	

تالش برای کاهش قیمت آجیل 
رئیــس	اتحادیــه	آجیــل	و	خشــکبار	مشــهد	در	همیــن	رابطــه	
ــا	افزایــش	قیمــت	دالر	 ــاه	هــای	گذشــته	ب ــار	کــرد:	از	م اظه
ــا	 ــی	ب ــته	اســت	ول ــودی	داش ــز	ســیر	صع ــل	نی قیمــت	آجی
کاهــش	قیمــت	ارز	بــازار	آجیــل	نیــز	تحــت	تاثیــر	قــرار	گرفت	

و	رونــد	کاهشــی	نیــز	اتفــاق	افتــاد.
ــای	 ــه	ه ــبت	هفت ــه	نس ــزود:	ب ــی	اف ــی	ممقان ــا	ارزان علیرض
ــالم	 ــان	در	اق ــزار	توم ــا	۴۰	ه ــت	۳۰	ت ــش	قیم ــته	کاه گذش
مختلــف	آجیــل	داشــته	ایــم	کــه	اگــر	رونــد	کاهشــی	ارز	ادامه	

داشــته	باشــد	تــا	شــب	یلــدا	ایــن	کاهــش	قیمــت	هــا	ادامــه	
ــد	داشــت. خواه

ارزانــی	ممقانــی	تاکیــد	کــرد:	صــادرات	در	مــاه	هــای	گذشــته	
بــه	علــت	باالرفتــن	قیمــت	ارز	و	توجیــح	اقتصــادی	مقــداری	
بیشــتر	شــده	بــود	ولــی	اکنــون	کمتــر	شــده	و	علــت	افزایــش	
قیمــت	پســته	در	بــازار	صــادرات	نبــود	بلکــه	کاهــش	حجــم	
تولیــد	در	کشــور	بــود	کــه	نســبت	بــه	ســال	گذشــته	تــا	۵۰	

درصــد	کاهــش	تولیــد	داشــته	ایــم.
ــات	 ــم	و	ثب ــازار	نداری ــودی	در	ب ــه	کمب ــچ	گون ــت:	هی وی	گف
قیمتــی	و	ســیر	نزولــی	قیمــت	هــا	نیــز	آغــاز	شــده	اســت	ولی	
اگر	جلــوی	واردات	بعضــی	اقالم	مثــل	تخمــه	آفتابگردان،بادام	
ــدا	 ــه	شــود	ممکــن	اســت	در	آســتانه	شــب	یل ــی	گرفت زمین
بــا	کاهــش	ایــن	اقــالم	مواجــه	شــویم	و	قیمــت	هــا	افزایــش	

داشــته	باشــد.
ــادام	 ــزود:	ب ــهد	اف ــکبار	مش ــل	و	خش ــه	آجی ــس	اتحادی رئی
ــازار	از	مبــادی	غیــر	قانونــی	وارد	کشــور	 هنــدی	موجــود	در	ب
مــی	شــود	و	بــا	اینکــه	ایــن	محصــول	مشــابه	داخلــی	نــدارد	
ولــی	اجــازه	واردات	ایــن	محصــول	را	نمــی	دهنــد	و	هــر	چقدر	
بــا	جهــاد	کشــاورزی	در	ایــن	خصــوص	مذاکــره	شــده	اســت	

هنــوز	بــه	نتیجــه	ای	نرســیده	اســت.
ــمی	 ــادی	رس ــدی	از	مب ــادام	هن ــر	ب ــرد:	اگ ــح	ک وی	تصری
وارد	شــود	نظــارت	بــر	رعایــت	مســائل	بهداشــتی	آن	بیشــتر	
مــی	شــود	و	حتــی	قیمــت	آن	نیــز	

ــد. ــد	ش ــرل	خواه کنت
رئیـس	اتحادیـه	آجیـل	و	خشـکبار	
شـب	 بـرای	 کـرد:	 اضافـه	 مشـهد	
چلـه	در	حـال	برنامه	ریزی	هسـتیم	
را	 العـاده	 فـوق	 هـای	 فـروش	 کـه	
در	فروشـگاههای	منتخـب	برگـزار	
کنیم	تـا	بازار	کنترل	شـود	و	شـاهد	

افزایـش	قیمـت	نباشـیم.
حاضــر	 حــال	 داد:در	 ادامــه	 وی	
مشــکل	خاصــی	در	بــاز	آجیــل	
نداریــم	فقــط	بــا	تــورم	ایجــاد	
شــده	قــدرت	خریــد	مــردم	کاهــش	
یافتــه	و	تقاضــا	بــرای	خریــد	آجیــل	

نیــز	کاهــش	داشــته	اســت	کــه	ایــن	باعــث	شــده	بعضــی	از	
ــد	 ــد	درام ــوند	و	نتوانن ــکل	ش ــار	مش ــروش	دچ ــای	ف واحده
داشــته	باشــند	کــه	اگــر	ایــن	رونــد	ادامــه	داشــته	باشــد	باعث	

ــد. ــد	ش ــا	خواه ــن	واحده ــی	ای تعطیل
ــرای	شــکایت	از	 ــی	تاکیــد	کــرد:	شــهروندانی	ب ــی	ممقان ارزان
هــر	گونــه	گرانفروشــی	یــا	ارائــه	آجیــل	نامرغــوب	مــی	تواننــد	

بــه	اتحادیــه	یــا	اتــاق	اصنــاف	مراجعــه	کننــد.	

افزایش هزینه های تولید شیرینی 
ــوص	 ــهد	در	خص ــتی	مش ــیرینی	و	بس ــه	ش ــس	اتحادی رئی
تدابیــر	اندیشــیده	شــده	بــرای	شــب	یلــدا	اظهــار	کرد:	امســال	
بــه	دلیــل	افزایــش	هزینــه	هــای	تولیــد	و	مــواد	اولیــه	قیمــت	
ــروش	 ــر	ف ــن	موضــع	ب ــه	و	همی ــش	یافت ــز	افزای شــیرینی	نی
واحدهــای	صنفــی	ایــن	حــوزه	نیــز	تاثیــر	گذاشــته	اســت.	

ــرار	 ــن	راســتا	ق ــد:	در	همی ــی	کن ــح	م ــی	تصری محمــد	فرزان
اســت	جلســه	مشــترکی	بــا	دیگــر	اتحادیــه	هــای	مرتبــط	بــا	
عرضــه	محصــوالت	شــب	یلــدا	از	جملــه	آجیــل	و	میــوه	برگزار	
و	تصمیمــات	الزم	بــرای	عرضــه	محصــوالت	بــا	نــرخ	مناســب	

تــر	بــه	مــردم	گرفتــه	شــود.	
ــا	را	 ــاد	قیمــت	ه ــد	انتظــار	کاهــش	زی ــرد:	نبای ــد	ک وی	تاکی
داشــته	باشــیم	و	تــالش	مــا	ایــن	اســت	که	برخــی	از	شــیرینی	
ــه	مــردم	معرفــی	 ــد	را	ب فروشــی	هــا	کــه	تــوان	باالتــری	دارن
ــا	قیمــت	مناســب	 کنیــم	تــا	شــهروندان	مشــهدی	بتواننــد	ب

تــری	شــیرینی	شــب	یلــدای	خــود	را	تهیــه	کننــد.
ــرد:	 ــار	ک ــهد	اظه ــتی	مش ــیرینی	و	بس ــه	ش ــس	اتحادی رئی
تولیــد	کیــک	هــای	میــوه	ای	و	انــواع	باقلــوا	بــرای	شــب	یلــدا	
توســط	شــیرینی	فروشــی	ها	بــه	انجــام	رســیده	و	شــهروندان	

مــی	تواننــد	از	ایــن	محصــوالت	اســتفاده	کننــد.	

شب یلدای متفاوت
بــه	نظــر	مــی	رســد	امســال	بــا	توجــه	بــه	گرانــی	چنــد	برابری	
ــب	 ــردم	ش ــد،	م ــدرت	خری ــش	ق ــیرینی	و	کاه ــل	و	ش آجی
ــه	کننــد	و	در	ایــن	شــرایط	دولــت	 یلدایــی	متفاوتــی	را	تجرب
ــه	 ــز	ک ــی	نی ــورت	مقطع ــه	ص ــد	ب ــی	بای ــای	حمایت و	نهاده
شــده	در	بــازار	مداخلــه	کــرده	و	زمینــه	پاسداشــت	این	ســنت	

دیرینــه	را	فراهــم	کننــد.

 قیمت ها نجومی است

جای خالی آجیل در»شب یلدا«
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ــران اقتصاد ایـ

می تــوان خاســتگاه  را  طــارم  منطقــه   
ــه  ــرد ک ــوان ک ــران عن ــون ای ــی زیت اصل
توانســته بــا تولیــد 07 رقــم از ایــن 
محصــول، ســهم مهمــی در توســعه منطقه 
داشــته باشــد امــا همچنــان ایــن صنعــت 
بــرای رونــق بــا مشــکالت زیــادی مواجــه 

ــت. اس

روزگاری	نه	چنــدان	دور	زیتــون	طــارم	بــا	برندهــای		مختلــف	
ــد	 ــازار	عرضــه	می	شــد،	هرچن ــام	شــهری	دیگــر	در	ب ــه	ن و	ب
ــدت	 ــه	به	ش ــی	ن ــود	دارد	ول ــل	وج ــن	معض ــم	ای ــوز	ه هن
ــرای	 ــف	ب ــل	مختل ــه	دالی ــی	ب ــون	کاران	طارم ــته.	زیت گذش
ــود	را	 ــول	خ ــد	محص ــور	بودن ــود	مجب ــول	خ ــروش	محص ف
ــه	یکــی	از	اســتان	های	هم	جــوار	منتقــل	 به	صــورت	فلــه	ای	ب
ــارم	 ــون	ط ــتان	زیت ــرآوری	آن	اس ــای	ف ــا	در	واحده ــد	ت کنن
فــراوری	شــود.	زیتونــی	کــه	بعــد	از	فــرآوری	بــا	اســم	و	برنــد	

ــد. ــه	می	ش ــازار	عرض ــهر	در	ب آن	ش
دره	ســبز	و	خــوش	آب	وهــوای	طــارم،	ایــن	روزهــا	در	حالــی	
ــداران	 ــاورزان	و	باغ ــات	کش ــتن	زحم ــر	نشس ــه	ثم ــاهد	ب ش
خــود	اســت	کــه	تنــوع	تولیــدات	کشــاورزی	و	باغــی	در	ایــن	
ــه	قطــب	کشــاورزی	و	باغــی	 ــه،	باعــث	شــده	طــارم	ب منطق

ــل	شــود. اســتان	زنجــان	تبدی
عبــور	رودخانــه	قــزل	اوزن	به	عنــوان	شــاهرگ	حیاتــی	از	ایــن	
ــرده	 ــدان	ک ــاورزی	را	دوچن ــای	کش ــتان	توانمندی	ه شهرس
ــا	 ــق	اقتصــادی	طــارم	شــده،	ت و	باعــث	رشــد،	توســعه	و	رون
حــدی	کــه	به	عنــوان	قطــب	کشــاورزی	مخصوصــاً	در	زمینــه	

تولیــد	محصــول	زیتــون	بــه	شــمار	مــی	رود.
اصلــی	 قطــب	 زنجــان	 اســتان	 در	 طــارم	 شهرســتان	
تولیــد	زیتــون	در	کشــور	محســوب	می	شــود	و	بیــش	از	
ــی	 ــون	کاران	طارم ــار	را	زیت ــازار	رودب ــون	ب ــد	زیت ۹۰	درص
ــن	 ــی	از	باکیفیت	تری ــارم	یک ــون	ط ــد.		زیت ــن	می	کنن تأمی
ــود.	آوازه	 ــا	محســوب	می	ش ــی	دنی ــای	کشــور	و	حت زیتون	ه
زیتــون	طــارم	در	کشــورهای	مختلــف	به	خصوص	کشــورهای	

همســایه	و	حاشــیه	خلیج	فــارس	شــنیده	می	شــود.
ــه	و	 ــورت	توج ــده	در	ص ــرآوری	ش ــوالت	ف ــون	و	محص زیت
دقــت	نظــر،	می	توانــد	در	کنــار	تأمیــن	نیــاز	بــازار	داخــل،	در	

زمینــه	صــادرات	نیــز	نقــش	مهمــی	ایفــا	کنــد.

صنایــع تبدیلــی و اســتحصال روغن زیتــون در 
ــتور کار دس

رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	اســتان	زنجــان	دراین	بــاره	
ــی	و	 ــع	تبدیل ــعه	صنای ــد	توس ــر	رون ــال	حاض ــت:	در	ح گف

ــت. ــام	اس ــت	انج ــون	در	دس ــتحصال	روغن	زیت اس
حســین	جعفــری	بــه	زنجیــره	تولیــد	در	اســتان	اشــاره	کــرد	
و	افــزود:	یکــی	از	راه	هــای	مهــم	افزایــش	بهــره	وری	در	بخــش	
صنایــع	تبدیلــی،	تکمیــل	زنجیره	هــای	تولیــد	و	عرضه	اســت	

ــم. ــام	می	بری ــد	از	آن	ن ــره	تولی ــوان	زنجی ــه	به	عن ک

۲۱ درصــد  ســطح زیر کشــت زیتــون در شهرســتان 
طــارم قــرار  دارد

جعفــری	بــا	بیــان	اینکــه	توســعه	صنایــع		تبدیلــی	در	اســتان	
ــد	 ــت،	تأکی ــازمان	اس ــم	س ــه	مه ــت	و	برنام ــان	در	اولوی زنج
ــیس	 ــه	تأس ــره	پروان ــته	6۰	فق ــال	گذش ــی	دو	س ــرد:	ط ک

ــم.	 ــادر	کرده	ای ــون	ص ــرآوری	زیت ــد	ف واح
وی	افــزود:	بــا	فعــال	شــدن	و	بهره	بــرداری	از	واحدهــای	

فــرآوری	زیتــون	اســتان	زنجــان	مهم	تریــن	فــرآوری	کننــده	
ــود.	 ــور	می	ش ــون	در	کش ــول	زیت محص

ــار	اراضــی	 ــه	اینکــه	از	1۰۴	هــزار	هکت ــا	اشــاره	ب جعفــری	ب
زیــر	کشــت	زیتــون	در	کشــور	21	درصــد	متعلــق	بــه	اســتان	
زنجــان	اســت،	افــزود:	اســتان	زنجــان	رتبــه	نخســت	در	تولید	

و	ســطح	زیــر	کشــت	زیتــون	کشــور	را	دارد.
ــک	 ــتان	ی ــه	۷۰	در	اس ــدای	ده ــه	در	ابت ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــزود:		 ــون	وجــود	داشــت،	اف ــار	اراضــی	زیت ــزار	و	2۳۰	هکت ه
در	حــال	حاضــر	ایــن	مســاحت	بــه	1۹	هــزار	هکتــار	رســیده	
کــه	1۳	هــزار	هکتــار	آن	بــارور	اســت.	تولیــد	زیتــون	اســتان	

ــا	۴۰	هــزار	تــن	اســت. زنجــان	ســاالنه	بیــن	۳۵	ت
ــی	از	 ــون	ناش ــت	زیت ــد	قیم ــرد:	6۰	درص ــراز	ک ــری	اب جعف
ــت	 ــدن	برداش ــزه	ش ــا	مکانی ــت	و	ب ــتی	آن	اس ــت	دس برداش
ــتان	 ــون	اس ــگاه	زیت ــده	و	جای ــر	ش ــت	آن	کمت ــون	قیم زیت

توســعه	می	یابــد.	
ــح	 رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	اســتان	زنجــان	تصری
کــرد:	توســعه	صنایــع	تبدیلــی	محصــوالت	کشــاورزی	مدنظر	
ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	اســتان	زنجــان	اســت	و	مــا	بــرای	

تحقــق	ایــن	امــر	مهــم	جــدی	هســتیم.
جعفــری	بــا	بیــان	اینکــه	توســعه	صنایــع	تبدیلــی	زیتــون	در	
ــم	در	 ــزار	مه ــک	اب ــاورزی	ی ــوزه	کش ــت	و	ح ــتور	کار	اس دس
توســعه	اقتصــاد	و	اشــتغال	پایــدار	در	اســتان	زنجــان	اســت،	
گفــت:	مرکــز	بــر	افزایــش	تولیــد	در	واحد	ســطح،	اســتحصال	
قلمــه	اســتاندارد	عــاری	از	بیمــاری	بــه	تفکیــک	رقــم،	
توســعه	سیســتم	آبیــاری	قطــره	ای،	اجــرای	عملیــات	پیونــد	
و	اصــالح	باغــات،	اجــرای	عملیــات	بازجــوان	ســازی	درختان،	
شناســایی	و	ســاماندهی	کارگاه	هــای	فــرآوری	زیتــون	تأکیــد	
دارد	و	شناســایی	و	مکان	یابــی	اراضــی	مســتعد	ازجملــه	
اقدامــات	در	دســت	اجــرای	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	بــرای	

توســعه	تولیــد	زیتــون	در	اســتان	زنجــان	اســت.		

بزرگ ترین کلکسیون زیتون خاورمیانه در زنجان
ــوالت	 ــرآوری	محص ــان	ف ــتان	زنج ــرد:	در	اس ــار	ک وی	اظه
ــرآوری	 ــد	ف ــته	و	1۸	واح ــی	داش ــعه	خوب ــاورزی	توس کش

ــن	 ــزار	ت ــت	2۹	ه ــت	و	ظرفی ــال	اس ــارم	فع ــون	در	ط زیت
ــم. ــتان	را	داری ــون	در	اس ــرآوری	زیت ف

ــا	بیــان	 رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	اســتان	زنجــان	ب
ــار	 ــزار	هکت ــور	1۰۴	ه ــون	کش ــات	زیت ــزان	باغ ــه	می اینک
بــرآورد	شــده	اســت	کــه	از	ایــن	میــزان	21	درصــد	در	اســتان	
ــده	 ــون	در	عم ــت:	زیت ــرار	دارد،	گف ــت	ق ــر	کش ــان	زی زنج
ــب	 ــوان	قط ــارم	به	عن ــود	و	ط ــد	می	ش ــارم	تولی ــق	ط مناط
تولیــد	زیتــون	کشــور	شناخته	شــده	و	در	ســطح	زیــر	کشــت	

ــه	نخســت	کشــور	را	دارد. ــد	رتب و	تولی
ــون	در	 ــرف	روغن	زیت ــزان	مص ــه	می ــان	اینک ــا	بی ــری	ب جعف
ــابقه	 ــت	و	س ــیده	اس ــرم	رس ــه	1۵۰	گ ــرم	ب ــور	از	2۰	گ کش
کشــت	زیتــون	در	زنجــان	بــه	ســال	های	بســیار	دور	
برمی	گــردد،	افــزود:	بزرگ	تریــن	ایســتگاه	تحقیقــات	زیتــون	
بــا	۷۰	رقــم	در	اســتان	زنجــان	قــرار	دارد.	همچنیــن	اســتان	
ــه	را	نیــز	در	 ــن	کلکســیون	زیتــون	خاورمیان زنجــان	غنی	تری

ــار	دارد. اختی
وی	بــا	بیــان	اینکــه	در	فــرآوری		برنــد	مناســب	بــرای	
ــای	 ــدارد	و	کارگاه	ه ــود	ن ــتان	وج ــون	شهرس ــدات	زیت تولی
خانگــی	توســعه	پیــدا	کــرده	اســت،	ادامــه	داد:	بایــد	شــرایط	
ــر	آن	متأســفانه	 ــرار	گیــرد.	عــالوه	ب بهداشــتی	موردتوجــه	ق
بــه	صنایــع	جانبــی	زیتــون	توجــه	خوبــی	نشــده	و	بایــد	توجه	
کــرد	کــه	می	تــوان	از	زیتــون	در	تولیــد	2۸	محصــول	فــرآوری	

شــده	اســتفاده	کــرد.

واردات روغن زیتون معضلی جدی 
امــا	واردات	زیتــون	و	بیــش	از	آن	روغن	زیتــون،	یکــی	
از	معضــالت	جــدی	ایــن	محصــول	کشــور	اســت	کــه	
ــی	 ــد.	در	حال ــی	وارد	می	کن ــد	داخل ــه	تولی ــادی	ب آســیب	زی
روغن	زیتــون	وارد	کشــور	می	شــود	کــه	در	زمینــه	تولیــد	آن	

ــتیم. ــی	هس غن
واردکننــدگان	دلیــل	اقــدام	خــود	را	وجــود	پالــم	در	
ــدام	خــود	را	موجــه	 روغن	زیتــون	داخلــی	عنــوان	کــرده	و	اق

. می	کننــد
رئیــس	شــورای	ملــی	زیتــون	ایران	بــا	انتقــاد	از	حاشیه	ســازی	

مشکالت زیتون کاران را آزار می دهد

حاشیه سازی برای صنعت زیتون/ واردات روغن زیتون با ارز دولتی!

زهرا مقدمی
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ــران اقتصاد ایـ

ــوص	 ــون	در	خص ــون	و	روغن	زیت ــدگان	زیت ــی	واردکنن برخ
در	 پالــم	 زیتــون	شهرســتان	طــارم،	گفــت:	موضــوع	

نــدارد. صحــت	 به	هیچ	وجــه	 روغن	زیتــون	
ــازار	 ــه	وضعیــت	حــال	حاضــر	ب ــا	اشــاره	ب مهــدی	عباســی	ب
زیتــون	و	چالش	هایــی	کــه	پیــش	روی	ایــن	محصــول	وجــود	
دارد،	افــزود:	خوشــبختانه	واردات	زیتــون	ممنــوع	اســت،	
بااین	حــال	ایــن	محصــول	به	صــورت	قاچــاق	از	مبــادی	
ــد	 ــل	رص ــفانه	قاب ــه	متأس ــود	ک ــور	وارد	می	ش ــی	کش غرب

ــت. نیس
ــن	 ــزار	ت ــی	1۵	ه ــن	12	ال ــالیانه	بی ــه	س ــان	اینک ــا	بی وی	ب
مصــرف	روغن	زیتــون	در	کشــور	اســت،	تصریــح	کــرد:	
پیش	بینــی	بــرای	تولیــد	روغن	زیتــون	در	ســال	جــاری	بیــن	
۵	الــی	6	هــزار	تــن	اســت	کــه	بالطبــع	بــرای	جبــران	کمبــود	
ــه	واردات	آن	 ــد	نســبت	ب ــور	بای ــل	کش ــون	در	داخ روغن	زیت
اقــدام	کنیــم	امــا	مهــم	این	اســت	کــه	بــا	کــدام	گــروه	کاالیی	

ــن	واردات	انجــام	شــود. ای
	

دالر ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن زیتون!
ایــن	مســئول	بــا	بیــان	اینکــه	متأســفانه	اخیــراً	وزارت	
ــا	 ــون	ب ــث	واردات	روغن	زیت ــارت،	بح ــدن	و	تج ــت،	مع صنع
ارز	دولتــی	را	مطــرح	کــرده	اســت	کــه	ایــن	موضــوع،	واردات	

روغن	زیتــون	را	در	زمــره	کاالهــای	گــروه	اول	قــرار	می	دهــد،	
ادامــه	داد:	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	
ــن،	 ــر	ای ــالوه	ب ــت.	ع ــف	اس ــوع	مخال ــن	موض ــا	ای ــاًل	ب کام
کمیســیون	کشــاورزی	مجلــس،	کمیســیون	صنعــت،	معــدن	
ــی	 ــورای	مل ــتانی،	ش ــای	اس ــس،	انجمن	ه ــارت	مجل و	تج
زیتــون	ایران،	کمیســیون	اصــل	۹۰،	اتــاق	بازرگانی	ایــران	و	...	

ــا	ایــن	کار	مخالــف	هســتند. نیــز	ب
عباســی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	از	دلیــل	اصــرار	وزارت	
ــون	 ــر	واردات	روغن	زیت ــی	ب ــارت	مبن ــدن	و	تج ــت،	مع صنع
بــا	ارز	دولتــی	بی	اطــالع	هســتیم،	درحالی	کــه	واردات	
ــودن	 ــا	ســالمت	محور	ب ــاًل	ب ــی	کام ــا	ارز	دولت ــون	ب روغن	زیت
ــن	در	 ــع	یقی ــرد:	قط ــار	ک ــات	دارد،	اظه ــون	مناف روغن	زیت
ــون	 ــده	روغن	زیت ــرای	تولیدکنن ــعه	یافته	ب ــورهای	توس کش
ــده	 ــرای	واردکنن ــه	ب ــه	اینک ــد	ن ــت	می	کنن ــه	پرداخ یاران

ــد. ــت	کنن ــه	پرداخ یاران

رقابت غیرعادالنه در تولید و واردات زیتون
ایــن	مســئول	بــا	یــادآوری	اینکــه	تولیــد	زیتــون	بــا	
ارز	آزاد	صــورت	گرفتــه	و	از	ارز	دولتــی	در	ایــن	بخــش	

زمانــی	 دغدغه	هــا	 ایــن	 افــزود:	 نیســت،	 خبــری	
ــه	واردات	 ــدام	ب ــی	اق ــا	ارز	دولت ــه	ب ــدان	می	شــود	ک دوچن
روغن	زیتــون	کننــد	و	ایــن	یــک	رقابــت	غیرعادالنــه	
ــور	را	از	 ــون	کش ــت	زیت ــاخت	های	صنع ــه	زیرس ــت	ک اس
ــوع	اقتصــاد،	دامپینــگ	اطــالق	 ــن	ن ــه	ای ــرد	و	ب بیــن	می	ب
می	شــود	کــه	در	ایــن	نــوع	اقتصــاد،	کشــور	واردکننــده	بــا	
ــد	در	 ــاخت	های	تولی ــا	زیرس ــعی	دارد	ت ــن	س ــت	پایی قیم
کشــور	رقیــب	را	از	بیــن	بــرده	و	در	ســال	های	بعــد	قیمــت	

ــد. ــش	ده ــر	افزای ــن	براب واردات	را	چندی
رئیس	شــورای	ملــی	زیتــون	ایــران	تصریــح	کــرد:	دولتمردان	
ــه	ایــن	ترفندهــا	 مــا	بایــد	به	قــدری	هوشــمند	باشــند	کــه	ب
کــه	از	ســوی	رقبــا	در	صنعــت	زیتــون	در	حــال	انجــام	اســت	
ــند؛	 ــرد،	آگاه	باش ــام	می	پذی ــدگان	انج ــطه	واردکنن و	به	واس
چراکــه	تــداوم	ایــن	امــر	باعــث	خواهــد	شــد	روغن	زیتــون	از	

ســفره	مــردم	حــذف	شــود.
وی	در	خصــوص	وضعیــت	صنایــع	تبدیلــی	در	حــوزه	زیتــون	
نیــز	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	اخیــراً	جلســه	ای	با	معــاون	ســازمان	
حفاظــت	محیط	زیســت	در	حــوزه	پســاب	زیتــون	و	کنســرو	
ــار	کــرد:	در	حــال	حاضــر	یکــی	 ــون	تشــکیل	شــد،	اظه زیت
ــون	در	کل	 ــی	زیت ــع	تبدیل ــکالت	صنای ــن	مش از	بزرگ	تری
ــمار	 ــاب	به	ش ــث	پس ــان	بح ــتان	زنج ــژه	در	اس ــور	به	وی کش

مــی	رود.	به	هرحــال	صنعــت	زیتــون	در	ایــران	یــک	صنعــت	
نوپــا	اســت	کــه	قبــاًل	در	زمینــی	بــه	مســاحت	۵۰۰	هکتــار	و	

ــد	می	شــود. ــار	تولی ــزار	هکت ــش	از	2۰	ه ــروز	در	بی ام
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــون،	صنعت ــه	زیت ــان	اینک ــا	بی ــی	ب عباس
ــدن	 ــی	ش ــمت	صنعت ــه	س ــته	و	ب ــو	داش ــت	روبه	جل حرک
ــع	 ــز	به	تب ــی	نی ــه	کنون ــت	و	در	بره ــت	اس ــال	حرک در	ح
ــی	 ــع	تبدیل ــن	صنای ــع	یقی ــات،	قط ــعه	باغ ــداث	و	توس اح
در	حــال	رشــد	خواهــد	بــود،	یــادآور	شــد:	در	حــال	حاضــر	
بزرگ	تریــن	مشــکل	مــا	در	حــوزه	صنایــع	تبدیلــی،	
ــئوالن	 ــفانه	مس ــه	متأس ــت	ک ــون	اس ــاب	زیت ــث	پس بح
راهــکار	 نتوانســته	اند	 امــروز	 بــه	 تــا	 محیط	زیســت	
مناســبی	در	ایــن	خصــوص	ارائــه	دهنــد	و	ســعی	کرده	انــد	
ــه	زمیــن	 ــوپ	را	ب ــی	کننــد	و	ت ــن	موضــوع	شــانه	خال از	ای

ــد. ــی	بیندازن ــع	تبدیل ــای	صنای واحده
ــروز	و	 ــادی	ام ــرایط	اقتص ــه	ش ــه	ب ــا	توج ــه	داد:	ب وی	ادام
نوســانات	ارزی،	صنایــع	تبدیلــی	پادرهــوا	هســتند	و	در	برهــه	
ــرای	ایــن	واحدهــا	نمی	مانــد	 کنونــی	ســرمایه	در	گردشــی	ب
کــه	بخواهنــد	اعتبــار	یک	میلیــاردی	را	بــرای	احــداث	

تصفیه	خانــه	هزینــه	کننــد.

ــن	 ــه	ای ــخ	ب ــران	در	پاس ــون	ای ــی	زیت ــورای	مل ــس	ش رئی
ــه	 ــا	چ ــون	ت ــم	در	روغن	زیت ــود	پال ــوع	وج ــه	موض ــؤال	ک س
حــد	صحــت	دارد،	گفــت:	بحــث	پالــم	در	روغن	زیتــون	
ترفندهــای	 ایــن	جــزو	 و	 نــدارد	 به	هیچ	وجــه	صحــت	
ــب	 ــوان	برچس ــه	به	عن ــت	ک ــاف	اس ــدگان	بی	انص واردکنن
ــون	 ــد	روغن	زیت ــا	بگوین ــبانند	ت ــون	می	چس ــه	روغن	زیت ب

ــت. ــوردار	نیس ــت	الزم	برخ ــی	از	کیفی داخل
فــرآوری	زیتــون	و	گســترش	صــادرات	آن،	بــه	رونــق	
ــا	 ــد،	ام ــک	می	کن ــی	کم ــول	و	درآمدزای ــن	محص ــد	ای تولی
ــا	 ــه	نه	تنه ــت	ک ــی	اس ــوزه،	مانع ــن	ح ــا	در	ای بی	تدبیری	ه
نمی	گــذارد	تولیــد	ایــن	محصــول	رشــد	کنــد،	بلکــه	زمینــه	

ورود	محصــوالت	خارجــی	را	نیــز	همــوار	می	کنــد.
ــد	کشــت	و	 ــه	رش ــد	روب ــه	رون ــاره	ب ــا	اش ــارم	ب ــدار	ط فرمان
ــت:	در	 ــتان،	گف ــن	شهرس ــارم	در		ای ــول	ط ــت	محص برداش
صــورت	رفــع	کامــل	مشــکل	کم	آبــی	شــاهد	توســعه	کشــت	

ــود. ــم	ب ــه	خواهی ــن	منطق ــون	در	ای و	برداشــت	زیت
فریــدون	هاشــم	نــژاد	بیــان	اینکــه	در	حــال	حاضــر	
ــن	 ــزرگ	و	همچنی ــون	در	۷	کارگاه	ب ــرآوری	زیت ــث	ف بح
ــه	 ــزود:	در	زمین ــود،	اف ــام	می	ش ــی	انج 2۰۰	کارگاه	خانگ
ــه	 ــون	توج ــتحصال	زیت ــوزه	اس ــه	ح ــون	ب ــرآوری	زیت ف

می	شــود. ویــژه	ای	
ــن	بخــش	در	 ــون	بهتری ــتحصال	روغن	زیت ــه	داد:	اس وی	ادام
زمینــه	فــرآوری	زیتــون	اســت	و	باغــدار	نیــز	در	ایــن	خصوص	

ــادی	داشــته	باشــد. ــد	ارزش	افــزوده	زی می	توان
ــون	 ــای	زیت ــایر	فرآوری	ه ــت	س ــد	اس ــژاد		معتق ــم	ن هاش
باعــث	ایجــاد	برخــی	آســیب	های	زیســت	محیطی	می	شــود	
ــاال	 ــزوده	ب ــار	ارزش	اف ــون	در	کن ــتحصال	روغن	زیت ــی	اس ول

ــدارد. ــی	ن ــت	محیطی	خاص ــی	زیس آلودگ

صــادرات ضعیــف طــارم ناشــی از بی تدبیــری 
ــت ــئوالن اس مس

زیتــون	کاران	طارمــی،	کم	توجهــی	بــه	صــادرات	ایــن	
ــه	 ــد	ک ــاورزی	می	دانن ــوزه	کش ــی	در		ح ــول	را	ضعف محص

ســود	مناســب	را	از	تولیدکننــدگان	می	گیــرد.
ــه	 ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ــون	کار	طارم ــک	زیت ــان	ی ــن	می در	ای
ــه	 ــی	در	زمین ــل	مهم ــب	عام ــی	مناس ــازار	صادرات ــود	ب نب
نداشــتن	حاشــیه	ســود	مطمئن	بــرای	باغــداران	زیتــون	کار	
ــد	 ــون	نیازمن ــال	حاضــر	زیت ــزود:	در	ح ــی	اســت،	اف طارم
ــم	 ــا	اس ــون	ب ــادرات	زیت ــرای	ص ــب	ب ــتر	مناس ــاد	بس ایج
و	برنــد	طــارم	اســت	و	بایــد	بــرای	تحقــق	ایــن	امــر	

ــد. ــالش	کنن ــئوالن	ت مس
ــه	اینکــه	زیتــون	طــارم	به	عنــوان	یــک	 ــا	اشــاره	ب شــعبانی	ب
ــر	از	زیتون	هــای	تولیــد	داخــل	و	خــارج	 محصــول	باکیفیت	ت
از	کشــور	اســت،	افــزود:	زیتــون	طــارم	پتانســیل	خوبــی	برای		
قــرار	گرفتــن	در	اقــالم	صادراتــی	ایــران	دارد	ولــی	نبــود	تدبیر	
مناســب	در	ایــن	زمینــه	مانــع	از	تحقــق	صــادرات	زیتــون	بــه	

نــام	طــارم	شــده	اســت.
ــع	آب	در	 ــت	مناب ــود	مدیری ــون	و	نب ــن	زیت ــت	پائی وی	قیم
باغــات	طــارم	و	کمبــود	صنایــع	تبدیلــی	را	از	عواملــی	عنــوان	
کــرد	کــه	توســعه	صنعــت	زیتــون	در	شهرســتان	طــارم	را	بــا	

ــرده		اســت. مشــکل	مواجــه	ک
مشــکالت	حــوزه	زیتــون	کاری	در	اســتان	زنجــان،		از	دیربــاز	
وجــود	داشــته	و	راهکارهــای	مقطعــی	هرگــز	باعــث	نشــده	
کــه	زیتــون	کاران	بــه	آینــده	روشــن	در	ایــن	صنعــت	امیــدوار	

باشــند.
ــارم،	 ــون	ط ــرای	زیت ــازان	ب ــا	حاشیه	س ــه	ت 	از	دالالن	گرفت
همــه	یــک	هــدف	را	دنبــال	کردنــد	و	آن	ســود	شــخصی	بوده	
ــع	 ــوزه	رف ــن	ح ــکالت	ای ــال	ها	مش ــت	س ــا	گذش ــروز		ب و	ام
ــرای	 نشــده،	مافیــای	واردکننــدگان	روغن	زیتــون	و	زیتــون	ب
ــاد	 ــه	ایج ــدام	ب ــون،	اق ــوان	زیت ــت	ج ــه	صنع ــه	زدن	ب ضرب

حاشــیه	کرده	انــد.
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ــران اقتصاد ایـ

از محصــوالت جدیــد  یکــی  زعفــران 
زراعــی چهارمحــال و بختیــاری اســت 
کــه تولیــد آن در ایــن اســتان طــی ســال 
هــای اخیــر افزایــش داشــته و هــم اکنون 
بــه یکــی از ســوغات ایــن اســتان تبدیــل 

ــت. ــده اس ش

کشـت	زعفران	در	اسـتان	چهارمحـال	و	بختیاری	چند	سـالی	
اسـت	که	مـورد	توجه	قـرار	گرفتـه	اسـت.	در	ابتدا	کشـت	این	
محصول	بـه	صورت	پایلـوت	در	چند	نقطـه		این	اسـتان	انجام	
شـد	و	پس	از	نتیجـه	گیری	مطلوب،	کشـت	ایـن	محصول	در	

این	اسـتان	مـورد	توجه	قـرار	گرفت.
ــی	 ــدودی	از	اراض ــیار	مح ــمت	بس ــدا	قس ــاورزان	در	ابت کش
ــاص	 ــول	اختص ــن	محص ــت	ای ــه	کش ــود	را	ب ــاورزی	خ کش
ــد	کــه	کــه	پــس	از	نتیجــه	گیــری	مناســب	و	افزایــش	 دادن
ــون	 ــم	اکن ــد	و	ه ــش	دادن ــت	را	افزای ــطح	کش ــد،	س درآم
بســیاری	از	کشــاورزان	کشــت	دیگــر	محصــوالت	کشــاورزی	
ــد	 ــه	تولی ــا	ب ــد	و	تنه ــرده	ان ــا	ک ــتان	ره ــن	اس ــج	در	ای رای

ــد. ــه	ان ــران	پرداخت زعف
ــه	شــرایط	آب	و	هوایــی	 ــا	توجــه	ب 	عمــل	آوری	ایــن	گیــاه	ب
و	کوهســتانی	چهارمحــال	و	بختیــاری	بــرای	بســیاری	از	
ــاور	کردنــی	نبــود	امــا	پــس	از	مدتــی	و	کســب	 کشــاورزان	ب
ــه	در	ایــن	زمینــه	متوجــه	شــدند	کــه	قابلیــت	کشــت	 تجرب
ایــن	محصــول	در	ســطح	اســتان	وجــود	دارد.	در	حــال	حاضــر	
ســطح	قابــل	توجهــی	از	اراضــی	چهارمحــال	و	بختیــاری	بــه	
کشــت	ایــن	محصــول	اختصــاص	یافتــه	اســت		و	این	اســتان	
در	حــال	تبدیــل	بــه	یکــی	از	تولیــد	کننــدگان	برتــر	زعفــران	

در	ســطح	کشــور	اســت.
ــال	و	 ــی	چهارمح ــد	زراع ــی	از	محصــوالت	جدی ــران	یک زعف
بختیــاری	اســت	کــه	تولیــد	آن	در	ایــن	اســتان	طــی	ســال	
هــای	اخیــر	افزایــش	داشــته	اســت	و	هــم	اکنــون	بــه	یکــی	از	

ســوغات	هــای	ایــن	اســتان	تبدیــل	شــده	اســت.
ــوزه	 ــه	در	ح ــاری	ک ــال	و	بختی ــاورزان	چهارمح ــی	از	کش یک
ــت	 ــد:	کش ــی	گوی ــد	م ــی	کن ــت	م ــران	فعالی ــت	زعف کش
ــه	 ــا	توجــه	ب ــاری	ب ــران	در	چهارمحــال	و	بختی ــد	زعف و	تولی
داشــتن	زمســتان	بســیار	ســرد	و	شــرایط	معتدل	کوهســتانی	

ــت. ــی	رف ــه	شــمار	م ــر	ممکــن	ب ــدا	کاری	غی در	ابت
امیــری	بیــان	کــرد:	ابتــدا	ایــن	محصــول	کشــاورزی	توســط	
برخــی	از	کشــاورزان	در	مناطقــی	از		شــهرکرد	و	فــرخ	
شــهر	کشــت	شــد	کــه	نتایــج	بســیار	خوبــی	از	کشــت	ایــن	

ــد. ــت	آم ــه	دس ــاورزی	ب ــول	کش محص

ــی	از	 ــران	یک ــت	زعف ــر	کش ــال	حاض ــرد:	در	ح ــان	ک وی	بی
ــی	رود	و	 ــه	شــمار	م ــن	اســتان	ب ــد	در	ای محصــوالت	پردرآم
کشــاورزان	نســبت	بــه	کشــت	ایــن	محصــول	گرایــش	پیــدا	

ــد. کــرده	ان
وی	تاکیــد	کــرد:	کشــاورزان	در	فصــل	برداشــت	جــدا	از	تولید	
ــند	و	از	 ــی	فروش ــز	م ــران	را	نی ــای	زعف ــرگ	ه ــران،	گلب زعف

ایــن	فــروش	درامــد	بســار	خوبــی	کســب	مــی	کننــد.
	

ســطح زیــر کشــت زعفــران در چهارمحــال و 
بختیــاری۱۹۰ هکتــار اســت

مدیــر	باغبانــی	جهادکشــاورزی	اســتان	چهارمحــال	و	
ــا	اشــاره	بــه	اینکــه	ســطح	زیــر	کشــت	زعفــران	 بختیــاری	ب
در	چهارمحــال	و	بختیــاری1۹۰	هکتــار	اســت،	بیــان	کــرد:	از	

ــت. ــارور	اس ــار	ب ــزان	1۵۰	هکت ــن	می ای
ــی	 ــش	بین ــالجاری	پی ــرد:		در	س ــان	ک ــیرانی	بی ــم	ش ابراهی
مــی	شــود	حــدود	6۰۰	کیلوگــرم	زعفــران	از	مــزارع	اســتان	

ــود. ــاری	برداشــت	ش ــال	و	بختی چهارمح
مدیــر	باغبانــی	جهادکشــاورزی	اســتان	چهارمحــال	و	
بختیــاری	ادامــه	داد:	تولیــد	زعفــران	در	ســطح	اســتان	
ــت. ــته	اس ــد	داش ــد	۳۰	درص ــاری		رش ــال	و	بختی چهارمح
ــتان	 ــزارع	اس ــران	از	م ــت	زعف ــن	برداش ــزود:	میانگی 	وی	اف
چهارمحــال	و	بختیــاری	چهــار	کیلوگــرم	در	هرهکتــار	اســت.
مدیــر	باغبانــی	جهادکشــاورزی	اســتان	چهارمحــال	و	
بختیــاری	اظهــار	داشــت:	بیشــترین	میــزان	زعفــران	
چهارمحــال	و	بختیــاری	در	شهرســتان	هــای	شــهرکرد،	

فارســان،	بــن	و	کیــار	تولیــد	مــی	شــود.
اینکــه	 بــه	 اشــاره	 بــا	 وی	
ســطح	 در	 زعفــران	 کشــت	
افزایــش	 موجــب	 اســتان	
ــود،	 ــی	ش ــاورزان	م ــد	کش درام
ــاورزی	 ــاد	کش ــرد:	جه ــان	ک بی
زعفــران	 تولیــد	 راســتای	 در	
دارویــی	 گیاهــان	 کشــت	 و	
حمایــت	هــای	ویــژه	ای	در	نظــر	

اســت. گرفتــه	
ــی	جهادکشــاورزی	 ــر	باغبان مدی
اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	
کــم	 تســهیالت	 پرداخــت	
ــی	 ــتائیان	را	یک ــه	روس ــره	ب به
در	 توســعه	ای	 برنامه	هــای	 از	
مســیر	توســعه	کشــت	زعفران	و	

گیاهــان	دارویــی	در	ایــن	اســتان	بیــان	کــرد	و	گفــت:	توســعه	
ــن	 ــتان	از	مهمتری ــروم	اس ــق	مح ــران	در	مناط ــت	زعف کش

ــت. ــاورزی	اس ــاد	کش ــای	جه ــه	ه برنام
ــه	 ــه	اینکــه	توســعه	بخــش	کشــاورزی	زمین ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــرد:	کشــت	 ــان	ک ــی	اســت،	بی ــق	اقتصــاد	مقاومت ســاز	تحق
زعفــران	در	ســطح	اســتان	موجــب	افزایــش	ایجــاد	اشــتغال	

ــد	شــده	اســت. و	تولی
کارشــناس	ارشــد	زراعــت	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	زعفــران	یکــی	
ــه	شــمار	مــی	رود	کــه	مــی	 از	محصــوالت	بخــش	زراعــت	ب
ــود،	 ــن	بســیاری	از	محصــوالت	کشــاورزی	ش ــد	جایگزی توان
ادامــه	داد:	میــزان	ارزش	افــزوده	و	درامــدی	کــه	تولیــد	
ایــن	محصــول	کشــاورزی	دارد	بــا	هیــچ	یــک	از	محصــوالت	

ــل	مقایســه	نیســت. کشــاورزی	قاب
محمــود	حســینی	بیــان	کــرد:	نیــاز	آبــی	کــم	از	مهمتریــن	

ــه	شــمار	مــی	رود. ــران		ب ویژگــی	هــای	کشــت	زعف
ــر	 ــت:	تغیی ــار	داش ــاورزی	اظه ــناس	بخــش	کش ــن	کارش ای
ــش	 ــاری	و	کاه ــال	وبختی ــی	در	چهارمح ــرایط	آب	و	هوای ش
ــاورزی	 ــش	کش ــع	آب	بخ ــش	مناب ــب	کاه ــا	موج ــارش	ه ب
ــوالت	 ــیاری	از	محص ــد	بس ــون	تولی ــم	اکن ــت	و	ه ــده	اس ش
ــی	 ــت	م ــتان	کش ــن	اس ــته	در	ای ــه	در	گذش ــاورزی	ک کش

ــت. ــه	اس ــش	یافت ــدند	کاه ش
ــرای	 ــی	ب ــیار	خوب ــن	بس ــران	جایگزی ــرد:	زعف ــان	ک وی	بی
بســیاری	از	محصــوالت	بــا	نیــاز	آبــی	بــاال	اســت	کــه	درامــد	

ــاال	اســت. ــز	بســیار	ب ــد	آن	نی تولی
ــاز	اســت	و	ســاالنه	 ــه	صــورت	پی ــران	ب ــرد:	زعف ــان	ک وی	بی
دو	بــار	آبیــاری	نیــاز	دارد	و	مراحــل	داشــت	آن	هزینــه	بســیار	
پاییــن	تریــن	نســبت	بــه	دیگــر	محصــوالت	کشــاورزی	دارد.
حســینی	تاکیــد	کــرد:	حرکــت	در	مســیر	توســعه	و	کشــت	
زعفــران	زمینــه	ســاز	حفــظ	اشــتغال	پایــدار	بخــش	

کشــاورزی	در	ایــن	اســتان	اســت.
ــان	کــرد:	کشــت	و	تولیــد	زعفــران	طــی	ســال	هــای		 وی	بی
ــیار	 ــرد	بس ــاری	عملک ــال	و	بختی ــتان	چهارمح ــر	در	اس اخی
ــورد	 ــن	محصــول	م ــد	توســعه	ای ــی	داشــته	اســت	و	بای خوب
ــه	 ــن	زمین ــا	در	ای ــت	ه ــرد	و	حمای ــرار	گی ــتر	ق ــه	بیش توج

ــود. بیشــتر	ش
	در	حــال	حاضــر	برخــی	از	کشــاورزان	در	ایــن	اســتان	اقــدام	
بســته	بنــدی	زعفــران	در	بســته	هــای	یــک	گرمــی،	دو	گرمی	
و	...	کــرده	انــد	و	نــام	خــود	را	بــه	عنــوان	برنــد	انتخــاب	کــرده	
انــد.	در	برخــی	از	فروشــگاه	هــای	اســتان	زعفــران	اســتان		در	
حــال	فــروش	اســت	و	هــم	اکنــون	در	حــال	تبدیــل	بــه	یکــی	

از	ســوغات	هــای	مهــم	اســتان	اســت.

رشد ۳۰ درصدی تولید زعفران
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ــران اقتصاد ایـ

ــوان  ــر به عن ــور در مالی ــد انگ ــام تولی نظ
مهــم  میــراث  ســومین  و  پنجــاه 
کشــاورزی جهــان بــه ثبــت رســید تــا بــا 
ــی«  ــه های طالی ــهر »خوش ــدن ش جهانی ش
دفترچــه  در  دیگــری  زریــن  بــرگ 
ــد. ــوه کن ــدان جل ــتان هم ــارات اس افتخ

ــه	 ــدان	اســت	ک ــی	از	شهرســتان	های	اســتان	هم ــر	یک مالی
بــه	لحــاظ	بهره	منــدی	از	ظرفیت	هــای	کشــاورزی	دارای	

ــژه	ای	در	اســتان	و	کشــور	اســت.	 ــگاه	وی جای
ایــن	شهرســتان	به	طــور	ویــژه	بــا	دارا	بــودن	1۰	هــزار	و	۴۹۸	
ــاغ	انگــور	کــه	بیــش	از	1۰	هــزار	و	1۰۰	هکتــار	آن	 هکتــار	ب
بــارور	اســت	از	جایــگاه	منحصربه	فــردی	در	کشــور	برخــوردار	

اســت.
ــم	 ــر	رق ــام	انگــور	کشت	شــده	در	شهرســتان	مالی عمــده	ارق
ــام	 ــایر	ارق ــت	و	س ــز	اس ــمش	قرم ــفید	و	کش ــمش	س کش
ــاهانی،	 ــگری،	ش ــری،	عس ــی،	فخ ــی،	یاقوت ــون	صاحب همچ
ــتان	 ــن	شهرس ــز	در	ای ــیاه	نی ــور	س ــا	و	انگ ــا،	منق ریش	باب
ــایر	 ــازه	خــوری	و	س ــرای	مصــارف	ت ــه	ب کشــت	می	شــود	ک

فرآورده	هــای	دیگــر	اســتفاده	می	شــود.
ــوان	دومیــن	شهرســتان	اســتان	همــدان	شــهر	 ــر	به	عن مالی
ــن	 ــیاری	ای ــب	دارد	و	بس ــور«	لق ــی	انگ ــه	های	طالی »خوش
ــش	 ــمش	مرغوب ــور	و	کش ــیره	انگ ــلق،	ش ــا	باس ــهر	را	ب ش
می	شناســند؛	کشــمش	ایــن	شهرســتان	یکــی	از	انــواع	
ــی	از	 ــاالنه	بخش ــه	س ــت	ک ــران	اس ــمش	در	ای ــوب	کش مرغ
ــد. ــه	خــود	اختصــاص	می	ده صــادرات	اســتان	همــدان	را	ب

ــدان را  ــتان هم ــور اس ــد انگ ــد تولی ــر ۶۰ درص مالی
ــت ــاص داده اس ــود اختص ــه خ ب

ــزار	 ــش	از	1۰	ه ــا	بی ــر	ب ــتان	مالی ــار	شهرس ــاس	آم ــر	اس ب

ــر	 ــاغ	انگــور	و	برخــورداری	از	6۴	درصــد	اراضــی	زی ــار	ب هکت
ــن	محصــول	 ــد	ای ــد	از	تولی ــتان،	6۰	درص ــور	اس کشــت	انگ
ــود	اختصــاص	داده	و	کشــمش	 ــه	خ ــدان	ب ــتان	هم را	در	اس
مالیــر	یکــی	از	محصــوالت	مهــم	صادراتــی	اســتان	همــدان	

محســوب	می	شــود.
ــا	 ــی	ب ــان	غرب ــتان	آذربایج ــد	از	اس ــتان	بع ــن	شهرس ای
تولیــد	2۳	درصــد	کشــمش	کشــور،	رتبــه	دوم	تولیــد	
بــه	خــود	 را	 اول	 رتبــه	 ازنظــر	کیفیــت	 و	 کشــمش	

اســت. داده	 اختصــاص	
ــا	 ــمش	ت ــور	و	کش ــد	انگ ــر	در	تولی ــاخص	مالی ــگاه	ش جای
آنجاســت	کــه	پژوهشــکده	انگــور	و	کشــمش	دانشــگاه	مالیــر	
به	عنــوان	یکــی	از	مراکــز	پژوهشــی	وابســته	بــه	وزارت	
علــوم،	تحقیقــات	و	فنــاوری	به	منظــور	پاســخگویی	بــه	
بخشــی	از	نیازهــای	پژوهشــی	کشــور	در	حــوزه	علــوم	انگــور	
ــرده	 ــه	کارک ــاز	ب ــال	1۳۹1	آغ ــی	از	س ــای	جانب و	فرآورده	ه

ــت. اس

۳۰ درصد باغات استان همدان در مالیر است 
رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	اســتان	همــدان	در	ایــن	
خصــوص	بابیــان	اینکــه	اســتان	همــدان	در	بخش	کشــاورزی	
و	محصــوالت	مختلــف		ظرفیت	هــای	خوبــی	دارد،	بــه	وجــود	
۷۳	هــزار	هکتــار	بــاغ	در	اســتان	همــدان	اشــاره	کــرد	و	گفت:	
از	ایــن	میــزان	۳۰	درصــد	باغــات	در	مالیــر	اســت	و	بیــش	از	

ــد	 ــر	تولی ــور		اســتان	همــدان	در	مالی ــا	6۰	درصــد	انگ ۵۰	ت
می	شــود.

منصــور	رضوانــی	جــالل	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	مالیــر	
ــه	در	 ــر	همیش ــداران	مالی ــت	و	باغ ــی	اس ــتانی	باغ شهرس
تولیــدات	انــواع	محصــوالت	باغــی	پیشــگام	بوده	انــد،	گفــت:	
میانگیــن	تولیــد	انگــور	در	جهــان	در	هر	هکتــار	1۰.۵تــن،	در	
کشــور	1۴	تــن،	در	اســتان	همــدان	1۹	تــن	و	در	شهرســتان	

ــت. ــن	اس ــش	از	2۳	ت ــر	بی مالی
رضوانــی	جــالل	بابیــان	اینکــه	مالیــر	در	تولیــد	انگــور	نمونه	و	
برتــر	اســت،	یــادآور	شــد:	ایــن	شهرســتان	در	بخــش	باغبانــی	

ــی	دارد. ــای	خوب ظرفیت	ه
مالیــر	 شهرســتان	 شــد	 ســبب	 ویژگی	هــا	 همیــن	
ــد	 ــاص	ده ــود	اختص ــه	خ ــی	را	ب ــی	جهان ــراً	عنوان اخی
به	طوری	کــه	پیــرو	توافقــات	محمــود	حجتــی	وزیــر	
ــو	 ــرکل	فائ ــاد	کشــاورزی	و	گرادســیانر	واســیلوا	مدی جه
در	خصــوص	گســترش	شناســایی	جهانــی	پیشــینه	
و	 ایــران	 در	 کشــاورزی	 زیســتی	 تنــوع	 و	 تاریخــی	
تکمیــل	پرونده	هــای	مربوطــه،	نظــام	تولیــد	انگــور	
در	مالیــر	به	عنــوان	پنجــاه	و	ســومین	میــراث	مهــم	

ــید. ــت	رس ــه	ثب ــان	ب ــاورزی	جه کش
بنــا	بــر	اعــالم	فائــو	ایــن	دســتاورد	مهــم	بــا	پذیــرش	
ــالس	 ــده	در	اج ــای	ارائه	ش ــتندات	و	دفاعیه	ه ــدارک،	مس م
گــروه	مشــاوران علمــی دبیرخانــه میراث هــای مهــم 

بازارهای دنیا در انتظار انگور مالیر؛
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ــران اقتصاد ایـ

ــم  ــا ده ــم ت ــخ هفت ــی )GIAHS( از تاری ــاورزی جهان کش
ــو در شــهر رم حاصــل  ــاه جــاری در مقــر ســازمان فائ آذرم
ــتان  ــوزان« شهرس ــوت »دره ج ــا پایل ــت ب ــن ثب ــد و ای آم

ــت. ــورت گرف ــر ص مالی
در همیــن زمینــه نماینــده مــردم مالیــر در مجلس شــورای 
میراث هــای  ثبــت  اینکــه  توضیــح  بــا  اســالمی 
عمــل  ابتــکار   )GIAHS( جهانــی  مهــم  کشــاورزی 
ســازمان فائــو اســت، گفــت: هــدف از ایــن ابتــکار 
عمــل، شناســایی، معرفــی و حفاظــت	از	میــراث	کشــاورزی	

ــت. ــی	اس جهان
ــت	 ــت	ثب ــه	درخواس ــده	ک ــر	پرون ــت:	ه ــی	گف محمدکاظم
ــش	 ــار	نق ــرایط	و	معی ــد	ش ــد	واج ــام	را	دارد	بای ــن	نظ در	ای
ــتایی،	 ــای	روس ــت	خانواره ــی	و	معیش ــت	غذای آن	در	امنی
تنــوع	زیســتی	کشــاورزی،	دانــش	محلــی	و	بومــی	و	ســنتی،	
ــی،	و	 ــازمان	های	اجتماع ــی	و	س ــای	ارزش ــگ	و	نظام	ه فرهن
ــد	و	 ــاورزی	باش ــگری	کش ــی	و	گردش ــم	اندازهای	طبیع چش
همچنیــن	کشــور	درخواســت	کننده	بایــد	یــک	برنامــه	عمــل	
ــو	را	 ــه	فائ ــعه	آن	ب ــت	و	توس ــت	و	صیان ــرای	حفاظ ــع	ب جام

ــد	. ــه	ده ارائ

حضور نمایندگان فائو در مالیر
ــرای	ثبــت	جهانــی	انگــور	مالیــر	 کاظمــی	بابیــان	اینکــه	ب
ــر	حاضــر	 ــاه	امســال	در	مالی ــان	م ــو	2۴	آب ــدگان	فائ نماین
ــوز	 ــام	و	مج ــال	انج ــی	در	1۰	آذر	امس ــی	های	نهای و	بررس
ثبــت	جهانــی	انگــور	مالیــر	صــادر	شــد،	گفــت:	ایــن	اتفــاق	
ــن	 ــتان	های	زری ــهر	تاکس ــارات	ش ــر	افتخ ــی	ب ــرگ	زرین ب

ــزود. اف
محمدکاظمــی	بابیــان	اینکــه	ایــن	دســتاورد	ملــی	و	
ــوزه	 ــر	در	ح ــتان	مالی ــق	شهرس ــاز	رون ــه	ای	بسترس منطق
اقتصــاد	کشــاورزی	خواهــد	بــود،	گفــت:	شناســاندن	
بیش	ازپیــش	ظرفیت	هــای	شهرســتان	مالیــر	بــا	اتــکا	
بــه	فرصت	هــای	ایجادشــده	و	تــالش	مضاعــف	بــرای	
ــی	و	 ــاورزی	و	صنعت ــد	کش ــه	تولی ــزوده	در	چرخ ارزش	اف
ــی	 ــرایط	کنون ــی	در	ش ــای	اصل ــا	اولویت	ه ــایر	حوزه	ه س

ــت. اس
وی	بــا	اشــاره	بــه	ثبــت	جهانــی	انگــور	و	اقدامــات	
ــی	 ــن	راســتا،	خواســتار	همراهــی	و	همدل انجام	شــده	در	ای
ثمره	هــای	 از	 بهره	گیــری	 بــرای	 مســئوالن	 بیشــتر	
ــن	 ــوازن	ای ــی	مت ــه	آبادان ــم	در	عرص ــای	مه ــن	رویداده ای

شهرســتان	شــد.

ــوزه  ــر در ح ــتغال مالی ــد و اش ــده تولی ــهم عم س
ــت ــمش اس ــور و کش انگ

فرمانــدار	ویــژه	مالیــر	نیــز	بابیــان	اینکــه	مالیــر	بیــش	از	1۰	
هــزار	هکتــار	بــاغ	انگــور	دارد	و	ســهم	عمــده	تولید	و	اشــتغال	
ــار	 ــن	شهرســتان	در	حــوزه	انگــور	و	کشــمش	اســت،	اظه ای
داشــت:	ســاالنه	بــه	همــت	باغــداران	مالیــری	بیــش	از	2۵۰	
ــت	 ــتان	برداش ــن	شهرس ــوب	در	ای ــور	مرغ ــن	انگ ــزار	ت ه
می	شــود	کــه	بیــش	از	۴۰	هــزار	تــن	آن	بــه	کشــمش	تبدیــل	

ــود. ــادر	می	ش و	ص
ــش	 ــاورزی	بخ ــوزه	کش ــه	ح ــان	اینک ــی	بابی ــاب	اهلل	فتح ب
عظیمــی	از	اشــتغال	و	اقتصــاد	شهرســتان	مالیــر	را	بــه	
ــدود	 ــت	ح ــت:	از	جمعی ــت،	گف ــاص	داده	اس ــود	اختص خ
ــتقیم	 ــور	مس ــن	به	ط ــزار	ت ــر،	1۰۰	ه ــری	مالی ۳۰۰	هزارنف
ــق	کشــاورزی	و	باغــداری	مشــغول	فعالیــت	هســتند	 از	طری

و	درآمــد	کســب	می	کننــد.
معــاون	اســتاندار	همــدان	همچنیــن	بابیــان	اینکــه	2۵	درصد	
ــت	 ــت:	ثب ــود،	گف ــد	می	ش ــر	تولی ــور	در	مالی ــمش	کش کش
ــب	 ــر	دســتاوردهای	بســیاری	نصی ــور	مالی جهانی	شــدن	انگ

ــن	شهرســتان	خواهــد	کــرد. ای
همچنیــن	در	پــی	ثبــت	جهانــی	انگــور	مالیــر	کــه	شــامگاه	
شــنبه	اعــالم	شــد	اســتاندار	همــدان	بــا	صــدور	پیامــی	ایــن	

اتفــاق	خجســته	را	تبریــک	گفــت.
ســید	ســعید	شــاهرخی	در	پیــام	خــود	بابیــان	اینکــه	ثبــت	
ــاه	و	 ــوان	پنج ــر	به	عن ــور	در	مالی ــد	انگ ــام	تولی ــی	نظ جهان
ــر	 ــدی	دیگ ــان	تأکی ــاورزی	جه ــم	کش ــراث	مه ــومین	می س
بــر	شایســتگی	ها،	توانمندی	هــا	و	ظرفیت	هــای	بی	نظیــر	
ــن	موفقیــت	مهــم	و	 اســتان	همــدان	اســت،	آورده	اســت:	ای
افتخــاری	کــه	بــرای	اســتان	بــه	نــام	مالیــر	کســب	شــد	را	بــه	
مــردم	شــریف	اســتان	و	مــردم	شهرســتان	مالیــر،	باألخــص	
کشــاورزان	ســخت	کوش	ایــن	شهرســتان	تبریــک	می	گویــم	
ــاورزی؛	 ــاد	کش ــر	جه ــوب	وزی ــکاری	خ ــری	و	هم و	از	پیگی
ســازمان	جهــاد	و	کشــاورزی	اســتان	و	نمایندگان	شهرســتان	
کــه	نقــش	ویــژه	ای	در	ایــن	ثبــت	جهانــی	داشــتند،	قدردانــی	

می	کنــم.	

ــای  ــته ها و توانمندی ه ــازی از داش ــد س ــداوم برن ت
اســتان 

ــا	تأکیــد	 ــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	مصمــم	هســتیم	ب شــاهرخی	ب
بر	نقــش	ویــژه	مــردم	و	همدلــی	و	وحــدت	در	اســتان،	تــداوم	
برنــد	ســازی	از	داشــته	ها	و	توانمندی	هــای	اســتان	را	در	
مســیر	توســعه	با	صیانــت	از	دســترنج	تولیدکننــدگان	داخلی	
ادامــه	دهیــم،	ابــراز	امیــدواری	کــرده	اســت:	روزبــه	روز	شــاهد	
اســتان	در	حوزه	هــای	مختلــف	 بیشــتر	 موفقیت	هــای	

باشــیم.
ــزاران	 ــان	ه ــه	از	می ــت	ک ــه	الزم	اس ــن	نکت ــر	ای ــه	ذک البت
درخواســت	واصلــه	از	کشــورهای	مختلــف،	پیش	ازایــن	
فقــط	۵2	درخواســت	در	کل	جهــان	موفــق	بــه	عبــور	از	
ــه	 ــد	ک ــده	بودن ــو	ش ــت	فائ ــام	ثب ــخت	گیرانه	نظ ــد	س فرآین
ــان	 ــات	کاش ــر	قن ــی	ب ــاورزی	مبتن ــام	کش ــورمان	نظ از	کش
ــت	 ــن	فهرس ــان	ای ــی	در	می ــراث	جهان ــن	می ــوان	اولی به	عن

قــرار	دارد.
ــه	لحــاظ	برخــورداری	از	تاریــخ	 ــران	ب جمهــوری	اســالمی	ای
ــتی	 ــوع	زیس ــاورزی	و	تن ــش	کش ــه	ای	در	بخ ــدن	ریش و	تم
میــراث	 بعــد	 از	 مهمــی	 ظرفیت	هــای	 منحصربه	فــرد،	
جهانــی	کشــاورزی	دارد	کــه	در	تفاهم	نامه	هــای	وزیــر	جهــاد	
ــده	 ــه	ش ــاد	توج ــن	ابع ــه	ای ــو	ب ــرکل	فائ ــا	مدی ــاورزی	ب کش

ــت. اس
در	ایــن	راســتا	پــس	از	ثبــت	کشــاورزی	مبتنــی	بــر	قنــات	
در	ســال	1۳۹۳	و	نیــز	انگــور	مالیــر	در	روز	گذشــته،	
چنــد	پرونــده	دیگــر	نیــز	توســط	وزارت	جهــاد	کشــاورزی	
تکمیــل	و	بــه	دبیرخانــه	میــراث	جهانــی	کشــاورزی	

اســت ارسال	شــده	
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ــران اقتصاد ایـ

ــان  ــرای درم گردشــگران خارجــی کــه ب
بــا  می تواننــد  کشورمی شــوند  وارد 
ارزآوری بــاال، حــاِل اقتصــاد را بهبــود 
ایجــاد  بــرای  را  شــرایط  و  بخشــند 

اشــتغال جدیــد فراهــم کننــد.

پیشــرفت	های	علمــی	کــه	پزشــکان	شــیراز	در	طــول	
ســال	های	اخیــر	کســب	کردنــد	باعــث	شــده	ایــن	شــهر	بــه	
قطــب	پزشــکی	تبدیــل	شــود	و	شــیراز	همــواره	محــل	رجوع	
ــد. ــور	باش ــوب	کش ــژه	جن ــور	به	وی ــر	کش ــی	از	سراس بیماران
ــز	تســری	 ــه	ســایر	کشــورها	نی ــت	ب ــن	مرکزی ــروز	ای ــا	ام ام
ــردن	 ــی	ک ــرای	ط ــز	ب ــی	نی ــاران	خارج ــاال	بیم ــه	و	ح یافت
ــی	از	 ــد.	بیماران ــیراز	می	آین ــه	ش ــود	ب ــی	خ ــل	درمان مراح
ــروز	از	 ــا	ام ــی	اروپ ــارس	و	حت ــیه	خلیج	ف ــورهای	حاش کش
ــد	 ــره	می	برن ــیرازی	به ــان		ش ــکی	متخصص ــات	پزش خدم
ــام	شــیراز	در	عرصــه	پزشــکی	و	ســالمت	بیش	ازپیــش	 ــا	ن ت

ــد. بدرخش

۲۰۷۰ گردشگر سالمت وارد فارس شده اند
ــوان	 ــالمت	به	عن ــگری	س ــه	گردش ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ای
ــد	 ــا	می	توان ــن	روزه ــگری	ای ــوزه	گردش ــاد	ح ــی	از	ابع یک
ــوده	و	 ــارس	و	کشــور	ب ــرای	اقتصــاد	ف ــری	ب کمک	حــال	مؤث
باوجــود		مشــکالت	اقتصــادی،	ارزآوری	مناســبی	را	بــه	همراه	

ــد. ــته	باش داش
معــاون	درمــان	دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	شــیراز	در	رابطــه	بــا	
ــرای	جــذب	گردشــگر	ســالمت	 ــن	دانشــگاه	ب برنامه	هــای	ای
گفــت:	از	ابتــدای	ســال	جــاری	تاکنــون	حــدود	دو	هــزار	و	۷۰	

نفــر	گردشــگر	ســالمت	وارد	اســتان	فــارس	شــده	اند.
عبدالخالــق	کشــاورزی	بیــان	کــرد:	ایــن	گردشــگران	بیشــتر	
ــن	 ــتیک	و	همچنی ــی	پالس ــم،	جراح ــی	چش ــرای	جراح ب
ــتان	 ــه	اس ــد	و...	ب ــتان	پیون ــی	بیمارس ــای	تخصص جراحی	ه

فــارس	آمده	انــد.
وی	در	پاســخ	بــه	اینکــه	بیشــتر	ایــن	بیمــاران	از	چــه	
کشــورهایی	بوده	انــد،	ادامــه	داد:	بیشــتر	گردشــگران	ســالمت	
از	کشــورهای	عمــان،	عــراق	و	قطــر	بوده	انــد	البتــه	از	برخــی	
از	کشــورهای	اروپایــی	ازجملــه	انگلســتان	و	ســوئد	نیــز	

بیمارانــی	داشــته	ایم.
معــاون	درمــان	دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	شــیراز	بــا	اشــاره	بــه	
اینکــه	آمــار	گردشــگران	ســالمت	از	اروپــا	در	حــال	افزایــش	
اســت،	افــزود:	بــرای	اغلــب	بیمارســتان	های	خصوصــی	
ــی	جــذب	توریســت	ســالمت	صادرشــده	 شــیراز		مجــوز	مل
ــر	 ــی	تأثی ــاران	خارج ــداد	بیم ــش	تع ــر	در	افزای ــن	ام ــه	ای ک

بســزایی	داشــته	اســت.
ــود	از	 ــخنان	خ ــری	از	س ــش	دیگ ــاورزی	در	بخ ــر	کش دکت
ــکی	 ــوم	پزش ــگاه	عل ــان	و	دانش ــن	عم ــراردادی	بی ــاد	ق انعق

ــد	 ــر	داد	و	تأکی ــک	خب ــک	کلینی ــدازی	ی ــرای	راه	ان ــیراز	ب ش
ــار	 ــد	اعتب ــه	۵۰	درص ــده	ک ــاس	مقررش ــن	اس ــر	ای ــرد:	ب ک
توســط	ســرمایه	گذار	و	مابقــی	توســط	دانشــگاه	علــوم	
ــش	 ــر	در	افزای ــن	ام ــه	ای ــود	ک ــن	ش ــیراز	تأمی ــکی	ش پزش

ــت. ــذار	اس ــز	تأثیرگ ــالمت	نی ــوزه	س ــگران	ح گردش
وی	گفــت:	در	ایــن	راســتا	مقررشــده	کــه	پزشــکان	متخصص	
از	شــیراز	اعزام	شــده	و	بیمــاران	را	ویزیــت	کننــد	امــا	جراحــی	
ــی	و	تخصصــی	شــیراز	انجــام	 ــاران	در	بیمارســتان	دولت بیم

شــود.

برنامه  برای اعزام بیماران از تاجیکستان و عراق 
معــاون	درمــان	دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	شــیراز	گفــت:	عالوه	
ــاران	از	تاجیکســتان	 ــزام	بیم ــرای	اع ــی	ب ــن	برنامه	های ــر	ای ب
ــه	 ــت	البت ــتور	کار	اس ــژه	در	دس ــورت	وی ــز	به	ص ــراق	نی و	ع
ــیراز	 ــان	در	ش ــه	درم ــود	ک ــزی	ش ــه	ای	برنامه	ری ــد	به	گون بای

ــد. ــه	باش به	صرف
کشــاورزی	از	فعالیــت	دایــره	گردشــگری	ســالمت	در	
دانشــگاه	علــوم	پزشــکی	شــیراز	خبــر	داد	و	تأکیــد	کــرد:	باید	
جاذبه	هــای	خوبــی	بــرای	جــذب	گردشــگر	در	حوزه	ســالمت	
ــی	در	 ــتا	برنامه	های ــن	راس ــه	در	ای ــد	ک ــته	باش ــود	داش وج

ــت. ــتور	کار	اس دس
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــتان	دارای	 ــن	اس ــه	ای ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــارس	ب ــتان	ف اس
پتانســیل	های	زیــادی	در	حــوزه	گردشــگری	اســت	گفــت:	در	
ــتان	 ــژه	ای	در	اس ــای	وی ــکی	ظرفیت	ه ــی	و	پزش ــوزه	علم ح
ــر	روی	 ــاس	همیشــه	ب ــن	اس ــر	ای ــه	ب ــود	دارد	ک ــارس	وج ف

ــود. ــژه	ای	می	ش ــد	وی ــالمت	تأکی ــگری	س گردش
ــر	روی	 ــا	بیــان	اینکــه	از	ابتــدای	امســال	ب مصیــب	امیــری	ب
گردشــگری	ســالمت	تمرکــز	زیــادی	شــده	اســت،	افــزود:	بــر	
ایــن	اســاس	در	نمایشــگاه	گردشــگری	که	قــرار	اســت	آذرماه	
برگــزار	شــود	یکــی	از	موضوعــات	و	محورهــای	اساســی	

نمایشــگاه	گردشــگری	ســالمت	اســت.
وی	بــا	اعــالم	اینکــه	از	ابتــدای	امســال	2۸	هــزار	و	۵۰۰	
ــارس	 ــتان	ف ــه	اس ــان	ب ــور	عم ــط	از	کش ــگر		فق ــر	گردش نف
آمده	انــد،	بیــان	کــرد:	بــرای	جــذب	گردشــگر	در	ایــن	حــوزه	
ــا	 ــن،	هتل	ه ــه	ایرالی ــات	ازجمل ــاخت	ها	و	امکان ــد	زیرس بای
ــن	رابطــه	 ــارس	در	ای ــه	اســتان	ف ــه	البت ــم	باشــد	ک و...	فراه

زیرســاخت	های	خوبــی	هــم	دارد.
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی

ــه	ارزآوری	گردشــگران	 ــه	اینک ــا	اشــاره	ب ــارس	ب اســتان	ف
ــک	گردشــگر	 ــه	ی ــی	ک ــت:	زمان ــاد	اســت،	گف ســالمت	زی
بــرای	درمــان	بــه	ایــران	و	اســتان	فــارس	می	آیــد	
ــر	 ــالوه	ب ــرا	ع ــی	آورد	زی ــود	م ــا	خ ــادی	را	ب ــاً	ارز	زی قطع
ــم	 ــد	و...	ه ــل،	رفت	وآم ــه	هت ــان،	هزین ــای	درم هزینه	ه

دارد.
ــرای	 ــان	و	...	ب ــای	درم ــد	هزینه	ه ــه	بای ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــی	 ــزود:	ارز	خارج ــد،	اف ــه	باش ــم	مقرون	به	صرف ــگر	ه گردش
بــه	اقتصــاد	کشــور	و	اســتان	فــارس	کمــک	می	کنــد	ازایــن	رو	
ضــروری	اســت	بــر	روی	جــذب	گردشــگر	ســالمت	تمرکــز	و	

ــرد. ــم	ک ــور	وی	فراه ــرای	حض ــاخت	ها	را	ب زیرس
ــگر	 ــتر	گردش ــهد	بیش ــه	مش ــوان	نمون ــت:	به	عن ــری	گف امی
ــت	 ــه	وضعی ــه	ب ــا	توج ــارس	ب ــتان	ف ــا	اس ــی	دارد	ام مذهب
تاریخــی	و	گردشــگری	کــه	دارد	عــالوه	بــر	گردشــگر	مذهبی،	
ــج	 ــه	پن ــه	ای	ک ــم	گردشــگر	دارد	به	گون ــن	دو	حــوزه	ه در	ای
ــد	 ــارس	آمده	ان ــه	ف ــی	ب ــون	گردشــگر	خارجــی	و	داخل میلی
ــد	 ــتان	بای ــکی	اس ــت	پزش ــه	وضعی ــه	ب ــا	توج ــن	رو	ب ازای
شــرایطی	فراهــم	شــود	تــا	در	جــذب	گردشــگر	ســالمت	هــم	

ــت	یابیم. ــی	دس ــه	توفیقات ــم	ب بتوانی

گردشگری سالمت اشتغال را هم رونق می دهد
ــتی	 ــگری	و	صنایع	دس ــی،	گردش ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
اســتان	فــارس	گفــت:	به	طــور	حتــم	اگــر	در	حــوزه	
ــویم	 ــگر	ش ــذب	گردش ــه	ج ــق	ب ــالمت	موف ــگری	س گردش
ــه	 ــم	ب ــتغال	ه ــوزه	اش ــوان	در	ح ــر	ارزآوری	می	ت ــالوه	ب ع

دســت	یافت. موفقیــت	
ــگر	ســالمت	 ــرای	جــذب	گردش ــه	ب ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
ــذب	 ــازوکارهای	ج ــد	س ــه	داد:	بای ــده،	ادام ــذاری	ش هدف	گ
ــن	 ــم	در	ای ــا	بتوانی ــت	ت ــر	گرف ــالمت	را	در	نظ ــگر	س گردش

ــم. ــل	کنی ــق	عم ــگر	موف ــز	در	جــذب	گردش ــوزه	نی ح
ــز	 ــالمی	نی ــورای	اس ــس	ش ــیراز	در	مجل ــردم	ش ــده	م نماین
در	ایــن	رابطــه	گفــت:	موضــوع	گردشــگری	ســالمت	حــوزه	
ــارس	و	 ــتان	ف ــرای	اس ــد	ب ــت	و	می	توان ــی	اس ــیار	خوب بس

ــود. ــع	ش ــد	واق کشــور	مفی
مســعود	رضایــی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	حــوزه	گردشــگری	
ســالمت	می	تــوان	کار	کــرد،	افــزود:	ایــن	مســئله	یــک	
ــزی	 ــرای	آن	برنامه	ری ــد	ب ــه	بای ــت	ک ــی	اس ــوع	اساس موض
ــب	 ــوان	قط ــیراز	به	عن ــژه	ش ــور	و	به	وی ــرا	در		کش ــود	زی ش

پزشــکی	ظرفیت	هــای	زیــادی	وجــود	دارد.

ظرفیت های گردشگری سالمت؛

بیماران خارجی که حال اقتصاد را
خوب می کنند هادی فتحی
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ــاهد	 ــواره	ش ــته	هم ــارس	از	گذش ــتان	ف ــه	داد:	اس وی	ادام
حــوزه	 کشــورهای	 از	 ســالمت	 گردشــگران	 حضــور	
ــن	موضــوع	تمرکــز	 ــر	روی	ای ــد	ب ــا	بای ــوده	ام ــارس	ب خلیج	ف
ــالمت	 ــوزه	س ــادی	را	در	ح ــگران	زی ــوان	گردش ــا	بت ــرد	ت ک

ــرد. ــذب	ک ج

لزوم تأمین زیرساخت ها
ــس	شــورای	اســالمی	 ــردم	شــیراز	در		مجل ــده	م ــن	نماین ای
یکــی	ضرورت	هــا	بــرای	جــذب	گردشــگر	ســالمت	را	فراهــم	
ــگری	 ــت:	گردش ــرد	و	گف ــوان	ک ــاخت	ها	عن ــردن	زیرس ک
کــه	بــرای	درمــان	بــه	اســتان	و	شــیراز	می	آیــد	بایــد	
زیرســاخت	های	حضــورش	تأمیــن	باشــد	و	بتوانــد	از	امکانــات	

ــد. ــتفاده	کن ــی	اس ــی	خوب رفاه
رضایـی	بیـان	کـرد:	متأسـفانه	در	اسـتان	فـارس	در	حـوزه	
حمل	ونقـل	و	...	موفـق	نبوده	ایم	ازایـن	رو	باید	در	ایـن	حوزه	ها	

هـم	بـرای	جـذب	گردشـگر	سـالمت	برنامه	ریـزی	کرد.
ــاد	 ــالمت	در	اقتص ــگری	س ــه	گردش ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــا	 ــد	ب ــن	راســتا	بای ــادی	دارد،	ادامــه	داد:		در	ای ــر	زی ــز	تأثی نی
ــگر	 ــت	گردش ــوان	امنی ــا	بت ــد	ت ــق	وارد	ش ــزی	دقی برنامه	ری
ــگری	و	اقتصــادی	 ــه	گردش ــف	ازجمل ــای	مختل را	در	حوزه	ه

ــرد. ــم	ک فراه
ــه	 ــد	شــرایط	ورود	بخــش	خصوصــی	را	ب ــی	گفــت:	بای رضای
ــرد	و	توســعه	گردشــگری	ســالمت	 ــن	بخــش	تســهیل	ک ای
ــگاه	 ــی،	دانش ــش	خصوص ــان	بخ ــجام	می ــا	انس ــیراز	ب در	ش
ــش	 ــتان	های	بخ ــکی	و	بیمارس ــام	پزش ــکی،	نظ ــوم	پزش عل

ــود. ــام	ش ــی	انج ــی	و	دولت خصوص
وی	بــا	بیــان	اینکــه	ظرفیــت	گردشــگری	ســالمت	در	شــیراز	
مغفــول	مانــده	اســت،	افــزود:	گردشــگری	ســالمت	و	بخــش	
درمــان	یکــی	از	توانمندی	هــای	اســتان	فــارس	و	شــهر	

ــرار	گیــرد. ــد	موردتوجــه	ق شــیراز	اســت	کــه	بای

راه اندازی شهر سالمت در شیراز
نماینــده	دیگــر	مــردم	شــیراز	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	
نیــز	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	یکــی	از	مزیت	هــای	اســتان	فــارس	
ــی	 ــی	و	مذهب ــی،	تاریخ ــوزه	فرهنگ ــر	ح ــالوه	ب ــیراز	ع و	ش
فرصت	هــای	پزشــکی	و	ســالمت	اســت	گفــت:	ایــن	اســتان	
ــکی	دارای	 ــی	و	پزش ــه	درمان ــف	از	جمل ــای	متخل در	حوزه	ه
ــرایط	 ــه	ش ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــت	ک ــادی	اس ــیل	های	زی پتانس

ــرد. ــتفاده	ک ــا	اس ــن	فرصت	ه ــد	از	ای ــود	بای موج

ــیراز	 ــالمت	در	ش ــهر	س ــدازی	ش ــون	راه	ان ــری	پیرام علی	اکب
ــی	 ــرار	اســت	شــهر	ســالمت	در	قســمت	غرب ــرد:	ق ــان	ک بی
ــک	 ــتا	تمل ــن	راس ــه	در	ای ــود	ک ــدازی	ش ــیراز	راه	ان ــهر	ش ش
ــی	 ــکالت	محل ــی	مش ــط	کم ــه	و	فق ــورت	گرفت ــن	ص زمی

ــد. ــد	ش ــع	خواه ــه	زودی	رف ــه	ب ــود	دارد	ک وج
ــدازی	شــهر	ســالمت	 ــا	راه	ان وی	بیــان	کــرد:	به	طــور	حتــم	ب
ــی	بیشــتر	از	وضــع	 ــوان	از	فرصت	هــای	درمان در	شــیراز	می	ت
ــوزه	 ــگر	در	ح ــذب	گردش ــه	ج ــرد	و	ب ــتفاده	ک ــود	اس موج

ــد. ــد	ش ــم	کمــک	خواه ســالمت	ه
ــای	 ــه	داد:	فرصت	ه ــس	ادام ــیراز	در	مجل ــردم	ش ــده	م نماین
پزشــکی	زیــادی	هــم	در	حــوزه	درمــان	و	هــم	مراکــز	درمانــی	
ــد	از	تمامــی	 تخصصــی	در	شــهر	شــیراز	وجــود	دارد	کــه	بای

ــرد. ــتفاده	ک ــا	اس ــن	فرصت	ه ای
ــه	 ــی	ک ــت:	زمان ــرد	و	گف ــاره	ک ــا	اش ــه	تحریم	ه ــری	ب اکب
ــی	 ــرای	پویای ــن	روش	ب ــم	هســتند	بهتری کشــورها	در	تحری
اقتصــاد	جــذب	گردشــگر	در	حوزه	هــای	فرهنگــی،	تاریخــی	و	
ســالمت	اســت	زیــرا	ایــن	امــر	باعــث	پویایــی	اقتصــاد	خواهد	

شــد.
ــاد	 ــد	و	ایج ــب	درآم ــای	کس ــی	از	راه	ه ــرد:	یک ــان	ک وی	بی
ــد	ایــن	موضــوع	 ــن	رو	بای شــغل	جــذب	گردشــگر	اســت	ازای
ــرد. ــرار	گی ــه	ق ــی	موردتوج ــئله	اساس ــک	مس ــوان	ی به	عن

ــه	اینکــه	بایــد	در	حــوزه	 ــا	اشــاره	ب نماینــده	مــردم	شــیراز	ب
ــر	باشــد،	گفــت:	مــردم	 ــان	ارزان	ت گردشــگری	ســالمت	درم
ــال	 ــه	دنب ــه	ب ــان	همیش ــوزه	درم ــر	در	ح ــورهای	دیگ کش
بهتریــن	پزشــکان	و	درمــان	هســتند	ازایــن	رو	بایــد	بــا	
ــف	و	 ــردم	کشــورهای	مختل ــه	م شناســاندن	شــهر	شــیراز	ب
پتانســیل	های	درمانــی	ایــن	اســتان	بــرای	جــذب	گردشــگر	

ــرد. ــدام	ک ــالمت	اق س
ــرد:	گردشــگر	ســالمت	در	ایجــاد	فضــای	 ــد	ک ــری	تأکی اکب

ــر	اســت. ــر	کســب	وکار	مؤث بهت
وی	گفــت:	گردشــگری	ســالمت	آثــار	قابل	توجهی	بــر	اقتصاد	
ــن	 ــه	از	ای ــود	درصورتی	ک ــعه	آن	دارد	بااین	وج ــهر	و	توس ش
ــای	 ــوان	از	مزای ــود،	نمی	ت ــتفاده	نش ــوه	اس ــای	بالق قابلیت	ه

ــد. ــد	ش ــت	بهره	من ــن	صنع حاصــل	از	ای
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ــی  پایتخــت مســکن مهــر ایــران، در حال
از نبــود مدیریــت یکپارچــه شــهری رنــج 
مــی بــرد، کــه نیــاز بــه زیرســاخت هــای 
مختلــف و انضبــاط شــهری بــه شــدت در 

آن حــس مــی شــود.

نبــود	مدیریــت	یکپارچــه	شــهری	و	نداشــتن	زیرســاخت	های	
اداری	در	پرنــد	موجــب	شــده	اســت،	تــا	پایتخــت	مســکن	مهر	
ــروز	برخــی	مشــکالت	و	 ــی	شــاهد	ب ــد	گاه ــر	از	چن ــران	ه ای
ــهر	 ــن	ش ــه	در	ای ــر	ادارات	مربوط ــه	اگ ــد	ک ــی	باش دغدغه	های
ــر	 ــم	ت ــتند،	ک ــده	داش ــر	عه ــدی	را	ب ــت	واح ــد،	مدیری جدی
شــاهد	بــروز	برخــی	مشــکالت	شــهری	و	یــا	خدماتــی	در	ایــن	

شــهر	جدیــد	بودیــم.
»رشـد	قـارچ	گونـه	کیوسـک	های	مطبوعاتـی«	در	پیاده	روها	
و	حاشـیه	پارک	هـا	و	خیابان	هـای	پرتـردد	پرنـد	یکـی	از	این	
مشـکالت	اسـت	کـه	نبـود	نظـارت	و	یـا	مدیریـت	شـهری	
موجـب	شـده	اسـت	تـا	سـازمان	های	مربوطـه	بـرای	کسـب	
درآمـد	بیشـتر	و..	اجازه	نصـب	این	دکه	هـای	بی	قـواره	را	هم	

در	بلوارهـای	شـهری	بدهنـد.
ــه	 ــدام	ب ــی	اق ــک	مطبوعات ــوان	کیوس ــا	عن ــه	ب ــی	ک دکه	های
فــروش	همــه	نــوع	محصــوالت	و	کاالهــا	و	حتــی	ســاندویچ	و	یا	
غذاهایــی	گــرم	و	ســرد	می	کننــد	و	نظــارت	مطلوبــی	بــر	رونــد	
اداره	و	فــروش	محصــوالت	مرتبــط	آن	هــا	از	ســوی	نهادهــای	

ــرد. ــورت	نمی	گی ــئول	ص مس
ابتـدای	بلـوار	میـدان	بهشـت	جنـب	کتابخانـه	پرنـد	درسـت	

روبروی	مسـجد	امام	حسـن)ع(	شـاهد	اسـتقرار	یکـی	از	این	
کیوسـک	های	بی	قـواره	ای	هسـتیم	کـه	در	ابتدای	بلـوار	و	در	
کنـار	تندیـس	ورودی	آن	قرارگرفتـه	اسـت.	کیوسـکی	کـه	
اسـتقرار	آن	حتی	می	توانـد	از	نگاه	پلیس	راهنمایـی	و	رانندگی	
جای	سـؤال	باشـد	چراکه	رانندگان	در	حین	گـردش	به	منتهی	
الـِی	خـود	دیـد	کافی	نسـبت	به	اطـراف	خـود	را	ندارنـد	چراکه	
کیوسـکی	6	متـری	در	ابتـدای	بلوار	مستقرشـده	اسـت	و	مانع	

دیـد	رانندگان	هسـت.
»بلـوار	فروشـی«	در	پرنـد	پیش	ازاین	هم	سـابقه	داشـته	اسـت	
آنجـا	کـه	اداره	بـرق	بـا	پرداخـت	هزینـه	ای	دکل	برقـی	بـزرگ	
خـود	را	در	ورودی	شـهر	پرنـد	یعنی	ابتـدای	بلوار	شـهید	باهنر	
قـرارداد	تا	عالوه	بر	اینکه	سـیمای	بصـری	و	ورودی	شـهر	نازیبا	
شـود	،	تندیـس	شـهید	باهنـر	کـه	نمـاد	یـک	مدیر	جهـادی	و	
محبـوب	ایـران	اسـالمی	اسـت	هم	دیگـر	دیـده	نشـود	چراکه	
سـایه	دکل	بزرگـی	کـه	نزدیک	بـه	۴۰	متـر	ارتفـاع	دارد	بر	این	

تندیـس	سـنگینی	می	کند.

شـهردار: نظـارت بـر کیوسـک ها وظیفـه شـهرداری 
نیست

ــن	دکل	 ــت	ای ــرق	می	توانس ــان،	اداره	ب ــه	کارشناس ــه	گفت ب
برقــی	را	از	زیرزمیــن	عبــور	دهــد،	امــا	بــا	موافقــت	شــهرداران	

وقــت	ایــن	نقاشــی	نازیبــا	در	ورودی	شــهر	پرنــد	ترســیم	شــد	
ــن	 ــدن	چنی ــا	دی ــوند	ب ــد	وارد	می	ش ــه	پرن ــه	ب ــرادی	ک ــا	اف ت
ــای	 ــهر	دکل	ه ــوان	ش ــهر،	عن ــدای	ورودی	ش ــری	در	ابت تصوی

ــود. ــی	ش ــان	تداع ــواره	برایش ــتناک	و	بی	ق وحش
از	دیگـر	سـو،	تجـاری	کـردن	پارکینگ	هـا	و	فضاهـای	مشـاع	
در	پایتخـت	مسـکن		مهـر	ایـران	مدتی	اسـت،	به	یکـی	دیگر	از	

دغدغه	هـای	شـهروندان	پرنـدی	تبدیل	شـده	اسـت.
ــی	 ــای	اصل ــه	در	اطــراف	میدان	ه ــی	ک ــای	برج	های پارکینگ	ه
ــاختمان	ها	 ــهروندان	در	برخــی	س ــال	ش ــاه	ح ــرای	رف ــهر	ب ش
ــی	 ــردن	بخش	های ــاری	ک ــا	تج ــا	ب ــت،	ام ــده	اس طراحی	ش
از	ایــن	پارکینگ	هــا	کــه	توســط	کمیســیون	مــاده	1۰۰	
ــک	و	 ــش	ترافی ــرد،	شــاهد	افزای ــورت	می	گی ــهرداری	ص ش
ــد	هســتیم. ــی	شــهر	پرن ــردد	ســنگین	در	خیابان	هــای	اصل ت
ــا	اشــاره	بــه	اســتقرار	کیوســک	 سرپرســت	شــهرداری	پرنــد	ب
در	ابتــدای	بلوارهــا،	گفــت:	اســتقرار	یــک	کیوســک	در	داخــل	
ــه	 ــی	ک ــروه	آن	هســت،	کارگروه ــد	کارگ ــد	تائی ــهر	نیازمن ش
بــا	مدیریــت	فرمانــداری	ربــاط	کریــم،	اداره	فرهنــگ	و	مجــوز	
شــورای	شــهر	تشــکیل	و	در	مــورد	نصــب	و	یــا	اســتقرار	
ــرد. ــری	الزم	صــورت	می	گی ــی	تصمیم	گی کیوســک	مطبوعات
صمـد	محمدی	با	اشـاره	به	این	که	رشـد	فزاینده	کیوسـک	های	
مطبوعاتـی	در	پرند	و	یا	نصب	آن	ها	در	مکان	های	غیراسـتاندارد	

را	بایـد	از	شـهردارهای	قبلی	سـؤال	کرد،	افزود:	نصب	کیوسـک	
در	داخـل	بلـوار	بهشـت	از	چنـد	مـاه	پیـش	از	مدیریـت	بنـده	
صـورت	گرفته	اسـت	و	مالکیت	عمومی	آن	با	شـهرداری	اسـت	
ولـی	نظـارت	بهداشـتی	ویـا	سـاماندهی	صنفی	کیوسـک	ها	به	

کارگـروه	مربوطـه	برمی	گردد.

تجاری	کردن	پارکینگ	های	برج	های	مسکونی		
ــک	ها	 ــتقرار	کیوس ــا	اس ــد	ب ــهرداری	پرن ــرد:	ش ــد	ک وی	تأکی
ــق	نیســت	 ــوار	فروشــی	مواف ــط	و	بل ــر	مرتب ــای	غی در	مکان	ه
و	اگــر	گــروه	مربوطــه	نظارتــی	بــر	این	گونــه	موضــوع	
غیراســتاندارد	داشــته	باشــد	اقدامــات	الزم	از	ســوی	شــهرداری	

صــورت	می	گیــرد.
ــی	 ــردن	برخ ــاری	ک ــه	در	تج ــدی	ک ــن	قانونمن ــر	ای ــالوه	ب ع
پارکینگ	هــا	در	میدان	هــا	اصلــی	شــهر	پرنــد	از	ســوی	
برخــی	قوانیــن	و	لوایــح	شــهرداری	در	ایــن	شــهر	جدید	شــاهد	
هســتیم،	شــرکت	عمــران	پرنــد	هــم	بــا	تجــاری	کــردن	برخی	
زمین	هــای	مشــاع	شهرنشــینان	در	خیابان	هــای	اصلــی	
ــز	 ــاخت	مراک ــه	س ــدام	ب ــین	اق ــر	نش ــای	مه ــردد	فازه و	پرت

تجــاری	می	کنــد.
زمین	هایــی	کــه	در	اطــراف	برج	هــای	بلندمرتبــه	و	1۵	
ــر	 ــا	در	نظ ــاکنان	آن	ه ــرای	س ــگ	ب ــوان	پارکین ــه	به	عن طبق

ــبز	 ــه	فضــای	س ــدن	ب ــای	تبدیل	ش ــت	و	به	ج ــده	اس گرفته	ش
و	کاشــت	درخــت،	شــاهد	رشــد	تیرهــای	آهنینــی	هســتیم،	

ــوند. ــا	می	ش ــده	و	ی ــاری	تبدیل	ش ــز	تج ــه	مراک ــه	ب ک
ــاد	 ــهید	صی ــا»	ش ــا)ع(	«	و	ی ــام	رض ــان	»ام ــدای	خیاب در	ابت
شــیرازی«	و	خیابــان	»	شــهید	محالتــی«	در	شــهرک	آفتــاب	
پرنــد	می	تــوان	ایــن	موضــوع	را	به	روشــنی	دیــد،	آنجــا	
ــده	و	 ــده	ش ــده	شهرنشــینان	برچی ــای	حصــار	ش ــه	دیواره ک
پارکینــگ		برج	هــای	مســکونی	بــه	مغــازه	و	یــا	بازارچــه	تبدیل	

می	شــوند.
ــرقی	 ــع	ش ــد	در	ضل ــران	پرن ــرکت	عم ــم	ش ــر	ه ــه	اخی هفت
ــن	 ــروش	زمی ــان	و	ف ــه	قطــع	درخت ــدام	ب ــاب	اق شــهرک	آفت
هــا	مشــاع	بــرای	ســاخت	مراکــز	تجــاری	اقــدام	کــرده	اســت،	
زمیــن	هایــی	کــه	عــالوه	بــر	قطــع	درختــان	دیوارهــای	حصــار	
ــم	از	 ــهرک	ه ــن	ش ــکونی	ای ــای	مس ــرج	ه ــراف	ب ــی	اط کش
ســوی	عمــران	تخریــب	و	زمیــن	هــای	مشــاع	بدیــن	منظــور	

ــروش	رســیده	اســت. ــه	ف ب

هشدار نسبت به تجاری کردن پارکینگ ها
ــران	 ــل	شــرکت	عم ــی	مدیرعام ــد	محســن	وطن	خواه هرچن
ــاط	 ــران	پیشــین	ارتب ــه	مدی ــن		قبیــل	معضــالت	را	ب ــد	ای پرن
ــا	 ــردن	پارکینگ	ه ــاری	ک ــت:	تج ــد	اس ــا	معتق ــد،	ام می	ده

ــا	 ــا	نیســت	و	آنچــه	صــورت	گرفتــه	اســت	ب در	دســتور	کار	م
ــران	 ــی	عم ــادر	تخصص ــرکت	م ــی	ش ــد	قانون ــارت	و	تائی نظ

ــت. هس
ساخت	وســازهایی	کــه	اطــراف	برج	هــای	شهرنشــینان	در	
ــن	 ــا	قوانی ــرد،	ب ــد	صــورت	می	گی ــای	پرن ــاز	۵	و	دیگــر	فازه ف
اســتاندارد	شهرســازی	چنــدان	ســنخیتی	نــدارد،	چراکــه	اگــر	
حادثــه	ای	طبیعــی	یــا	غیرطبیعــی	در	ایــن	برج	های	مســکونی	
ــود. ــم	ب ــری	خواهی رخ	دهــد،	شــاهد	فاجعه	هــای	جبران	ناپذی
ــد	 ــر	آن	تأکی ــدی	ب ــانان	پرن ــی	از	آتش	نش ــه	یک ــی	ک موضوع
ــراف	 ــاری	در	اط ــازهای	تج ــد:	ساخت	وس ــد	و	می	گوی می	کن
ــع	 ــا	در	مواق ــو،	ت ــب	می	ش ــد	موج ــکونی	پرن ــای	مس برج	ه
ــرای	 ــور	ب ــدرت	مان ــا	دیگــر	حــوادث،	ق ــروز	آتش	ســوزی	و	ی ب

ــا	خطــر	از	مــا	گرفتــه	شــود. رویارویــی	ب
ــرون	 ــا	در	بی ــه	فضاه ــت	این	گون ــر	اس ــد:	بهت ــی	افزای وی	م
از	محوطه	هــای	شهرنشــینان	طراحــی	شــود،	تــا	شــاهد	
نباشــیم. مکان	هــا	 این	گونــه	 در	 ناگــواری	 فاجعه	هــای	

شــهر	جدیــد	پرنــد	مشــکالت	و	دغدغــه	هایــی	کــه	بــه	برخــی	
از	آن	هــا	در	ایــن	گــزارش	اشــاره	شــد،	مــی	توانــد	بــا	داشــتن	
ســاختار	سیاســی	و	اداری	واحــد،	معیــن	و	ویــژه	کــم	تر	شــاهد	
ایــن	گونــه	مشــکالتی	باشــد	کــه	نبــود	نظــارت	و	مســئولیت	

پذیــری	بــر	گســترش	آنهــا	ســایه	انداختــه	اســت.

ذبیح اهلل اصغری

فقدان انضباط شهری پرند
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ــران اقتصاد ایـ

بــرای  کــه  حمایت هایــی  وجــود  بــا 
رونق بخشــی بــه صنعــت زنبــورداری 
می رســد  نظــر  بــه  می شــود،  کشــور 
ارائــه  بســته بندی،  برندســازی،  در 
رفــع  و  تخصصــی  آموزش هــای 
ــا  ــان ب ــورداران همچن ــای زنب نیازمندی ه

هســتیم. مواجــه  کمبودهایــی 

مــزارع	بی	انتهــای	ســبز	و	دشــت	های	مملــو	از	گل	هــای	
رنگارنــگ،	ســرزمین	چهارفصــل	اردبیــل	را	در	تولیــد	عســل	
ــول	 ــن	محص ــد	ای ــا	در	تولی ــت	ت ــرده	اس ــان	ک ــهره	جه ش
ــن	داشــته	باشــد. ــرای	گفت ــادی	ب شــفابخش	حرف	هــای	زی
ــگ	در	 ــاب	طالیی	رن ــر	ن ــن	گوه ــد	ای ــه	تولی ــرایطی	ک در	ش
ــه	 ــران	ب ــود،	هم	اکنــون	ای ــن	ب ــر	از	1۰	هــزار	ت گذشــته	کمت
ــا	افتخــار	بعــد	 تولیــد	ســاالنه	۸۸	هــزار	تــن	دســت	یافته	و	ب
ــده	 ــر	تولیدکنن ــه	کشــور	برت ــن	س ــه،	در	بی ــن	و	ترکی از	چی

ــرار	دارد. ــان	ق جه
شــکی	نیســت	کــه	در	شــرایط	فعلــی،	اقدامــات	جدی	تــری	
بــرای	توانمندســازی	و	حمایــت	همه	جانبــه	زنبــورداران	
بــرای	درآمدزایــی	مناســب،	رشــد	اشــتغال	و	رونــق	اقتصادی	

نیــاز	اســت.
ازآنجاکــه	کارآفرینــی	در	عرصــه	کشــاورزی	به	مراتــب	
ــور	 ــرورش	زنب ــایر	بخش	هاســت،	پ ــازده	و	ســاده	تر	از	س زودب
و	تولیــد	عســل	خالــص	و	ارگانیــک	یکــی	از	راه	هــای	مناســب	

ــود. ــوب	می	ش ــتغالی	محس ــرای	خوداش ب

لزوم برخورد با تولید عسل تقلبی
یکــی	از	اقدامــات	مهــم،	نظــارت	بــر	تولیــد	ایــن	محصــول	و	
برخــورد	جــدی	بــا	سوءاســتفاده	کنندگانــی	اســت	کــه	اقــدام	
بــه	تولیــد	عســل	تقلبــی	می	کننــد	کــه	عــالوه	بــر	لطمــه	بــه	
تولیدکننــدگان	واقعــی،	نــام	ایــن	محصــول	را	نیــز	خدشــه	دار	
ــکی	 ــوم	پزش ــگاه	عل ــس	دانش ــال	رئی ــی	امس ــد.	ط می	کنن
ــهد	 ــن	ش ــش	از	1۰	ت ــط	بی ــل	از	کشــف	و	ضب ــتان	اردبی اس

عســل	تقلبــی	در	ایــن	اســتان	خبــر	داده	بــود.
ــدن	و	 ــت،	مع ــازمان	صنع ــس	س ــی	ریی ــد	عامل ــید	حام س
تجــارت	اســتان	اردبیــل	در	ایــن	رابطــه	گفــت:	عســل	اردبیل	
بــا	توجــه	بــه	ویژگــی	و	کیفیــت	خــاص	کــه	نشــات	گرفتــه	
ــبالن	 ــای	س ــه	ه ــل	و	دامن ــت	اردبی ــاص	دش ــت	خ از	طبیع
ــری	 ــت	فک ــی	مالکی ــازمان	جهان ــت	در	س ــرای	ثب ــت،		ب اس

ــود. ــدا	شــده	ب کاندی
وی	بــا	اشــاره	بــه	رونــد	ثبت	ایــن	برنــد	جهانــی	تصریــح	کرد:	
پــس	از	جمــع	آوری	و	ارائــه	اســناد	و	مــدارک	مــورد	نیــاز	بــه	
ایــن	ســازمان	در	نهایــت	عســل	اردبیــل	بــه	لحــاظ	شــرایط	و	
ویژگــی	هــای	الزم	و	مطابــق	بــا	اســتانداردها	بــرای	ثبــت	بــه	
نــام	اردبیــل	انتخــاب	و	بــه	نــام	محــدوده	جغرافیایــی	اردبیــل	

در	ایــن	ســازمان	ثبــت	جهانــی	شــد.
ــر	اینکــه	ثبــت	ایــن	محصــول	در	مجموعــه	 ــا	تاکیــد	ب وی	ب
ــی بیــش از پیــش عســل  ــازمان )WIPO( باعــث معرف س
اردبیــل	در	ســطح	جهــان	خواهــد	شــد،	بیــان	داشــت:	

ثبــت	جهانــی	عســل	ســبالن	باعــث	افزایــش	شــناخت	ایــن	
ــازار	 ــادرات	در	ب ــا	و	ص ــش	تقاض ــه	افزای ــول	و	در	نتیج محص

ــد. ــد	ش ــی	خواه ــای	جهان ه
ــی	یکــی	دیگــر	از	ویژگــی	هــای	ثبــت	عســل	ســبالن	 عامل
در	ســازمان	جهانــی	مالکیــت	فکــری	را	جلوگیــری	از	تولیــد	
ــل	در	 ــد:	عس ــادآور	ش ــمرد	و	ی ــول	برش ــن	محص ــی	ای تقلب
نقــاط	مختلــف	دنیــا	تولیــد	مــی	شــود	امــا	حتــی	اگر	عســلی	
ــا	اســتانداردهای	عســل	ســبالن	در	جاهــای	دیگــری	هــم	 ب
تولیــد	شــود	بــاز	هــم	در	زمــان	مراجعــه	بــه	خاســتگاه	ایــن	
ــناخته	 ــل	ش ــام	عســل	اردبی ــه	ن ــط	ب ــا	فق محصــول	در	دنی

ــد	شــد. خواه

تقلب آشکار در عرضه عسل خالص و طبیعی
یکــی	از	زنبــورداران	اســتان	اردبیــل	در	مــورد	راه	هــای	معرفی	
هــر	چــه	بهتــر	عســل	تولیــدی	ســبالن	در	کشــور	و	جهــان	
ــدون	 ــی	ب ــای	زیرزمین ــی	از	کارگاه	ه ــفانه	برخ ــت:	متأس گف
ــه	تولیــد	 ــدام	ب ــت	الزامــات	تولیــد	به	صــورت	تقلبــی	اق رعای
عســل	می	کننــد	کــه	ایــن	موضــوع	تولیــد	عســل	در	اســتان	

را	بــه	خطــر	خواهــد	انداخــت.
پیــرزاده	عســل	طبیعــی	ســبالن	را	یکــی	از	بهتریــن	
ــی	 ــان	معرف ــی	جه ــور	و	حت ــده	در	کش ــل	های	تولیدش عس
ــد	و	 ــل	تولی ــا	در	مراح ــش	نظارت	ه ــه	داد:	افزای ــرد	و	ادام ک
ــه	 ــت	و	در	ادام ــش	کیفی ــی	افزای ــل	اصل ــل	عام ــروش	عس ف

ــود. ــد	ب ــمند	خواه ــول	ارزش ــن	محص ــازی	ای برندس
وی	ادامــه	داد:	بــا	حمایــت	و	پشــتیبانی	واقعــی	بایــد	

کام زنبورداران همچنان تلخ است

فرازوفرودهای صنعت زنبورداری/ بازارهای جهانی چشم به راه عسل ایرانی
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ــران اقتصاد ایـ

جلــوی	نابــودی	صنعــت	زنبــورداری	اســتان	گرفتــه	شــود	
و	عــالوه	بــر	قــرار	گرفتــن	عســل	در	ســبد	خانوارهــا،	بایــد	
ایــن	محصــول	را	بــه	تمامــی	مســافران	و	گردشــگران	نیــز	

ــرد. ــی	ک معرف

کام عسل فروشان نباید تلخ شود
ــح	 ــن	خصــوص	تصری ــز	در	ای ــورداران	نی ــر	از	زنب ــی	دیگ یک
کــرد:	موفقیــت	در	تولیــد	عســل	خالــص	نیازمند	برخــورداری	
از	آموزش	هــای	تخصصــی	بــوده	و	جــدی	گرفتــن	آمــوزش	و	
مهارت	هــای	در	نظــر	گرفته	شــده	بــه	برندســازی	تولیــد	ایــن	

مــاده	ارزشــمند	غذایــی	کمــک	خواهــد	کــرد.
ــرایط	و	 ــتفاده	از	ش ــا	سوء	اس ــه	ب ــرادی	ک ــزود:	اف ــی	اف فتح
ــل	های	 ــروش	عس ــه	ف ــدام	ب ــتر	اق ــی	بیش ــرای	درآمدزای ب
تقلبــی	و	فاقــد	کیفیــت	می	کننــد	ضربــه	بزرگــی	بــه	صنعــت	
ــم	 ــران	را	رق ــازار	دیگ ــادی	ب ــه	زده	و	کس ــورداری	منطق زنب

می	زننــد.
وی	بهبــود	بــازار	فــروش	عســل	را	امــری	دوجانبــه	دانســت	و	
ــه	مســئوالن	تصمیم	ســاز	 ــن	قضی ــح	داد:	یک	ســوی	ای توضی
هســتند	کــه	در	کنــار	ارائــه	تســهیالت	مناســب،	بــا	

کار	 شــرایط	 آوردن	 فراهــم	 و	 تخصصــی	 آموزش	هــای	
می	تواننــد	بــازار	خوبــی	بــرای	فروشــندگان	و	تولیدکننــدگان	
رقــم	بزننــد	و	از	ســوی	دیگــر	نیــز	عامــالن	توزیــع	بــا	رعایــت	
انصــاف	نبایــد	در	تولیــد	محصــول	ارزشــمند	و	دارای	کیفیــت	

ســهل	انگاری	کننــد.
مــورد	دیگــری	کــه	در	ایــن	حــوزه	ضــروری	بــه	نظــر	
می	رســد،	تحول	آفرینــی	در	صنعــت	زنبــورداری	اســت	
ــد.	 ــش	یاب ــره	وری	آن	افزای ــدی	و	به ــت	عســل	تولی ــا	کیفی ت
ــل	 ــتان	اردبی ــاورزی	اس ــاد	کش ــس	جه ــه	رئی ــه	ای	ک نکت
ــای	 ــه	طرح	ه ــرده	ک ــالم	ک ــرار	داده	و	اع ــاره	ق آن	را	مورداش
مطالعاتــی	و	تحقیقاتــی	در	ایــن	زمینــه	انجــام	شــده	اســت.

ضــرورت تحول آفرینــی در صنعــت زنبــورداری 
ــور کش

رئیــس	جهــاد	کشــاورزی	اردبیــل،	اســتان	کوهســتانی	
کشــورمان	را	قطــب	تولیــد	عســل	در	ایــران	نامیــده	و	از	فعــال	
ــر	 ــل	خب ــل	در	اردبی ــته	بندی	عس ــه	بس ــودن	16	کارخان ب

می	دهــد.
ــه	تولیــد	عســل	در	 ــه	گفتــه	نیکشــاد	در	راســتای	توجــه	ب ب
اردبیــل	طرح	هــای	مطالعاتــی	و	تحقیقاتــی	در	مراکــز	و	
مناطــق	مختلف	انجام	شــده	تــا	در	توانمندســازی	و	بهــره	وری	

ــود. ــام	ش ــایانی	انج ــک	ش ــورداران	کم ــش	زنب بیش	ازپی
وی	اضافــه	کــرد:	بــا	مســتقر	بــودن	انجمــن	ملــی	زنبورعســل	
ــکوفایی	 ــرای	ش ــه	ب ــی	ک ــه	اقدام ــل،	هرگون ــور	در	اردبی کش
ــدگان	عســل	الزم	 ــره	وری	تولیدکنن ــش	به اقتصــادی	و	افزای
اســت،	در	محوریــت	برنامه	هــا	قــرار	می	گیــرد	تــا	کام	

ــخ	نشــود. ــن	بخــش	تل ــاالن	ای فع
رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	اســتان	اردبیــل	بــر	
از	 دامنــه	دار	 حمایت	هــای	 از	 برخــورداری	 ضــرورت	
تولیدکننــدگان	محصــوالت	ارگانیــک	و	اشــتغال	زا	تأکید	کرد	
ــه		بســیاری	 ــورداری	یکــی	از	مشــاغل	موردعالق ــزود:	زنب و	اف
ــن	 ــا	ای ــه	در	صــورت	آشــنایی	مناســب	ب ــوده	ک ــرادی	ب از	اف
ــزان	 ــش	می ــه	افزای ــبی	در	زمین ــای	مناس ــته	فرصت	ه رش
تولیــد	عســل	اســتان	و	کیفیت	بخشــی	بــه	محصــوالت	

ــد. ــد	ش ــم	خواه ــدی	فراه تولی
ــتغال	زایی	 ــه،	اش ــن	عرص ــر	در	ای ــت	دیگ ــز	اهمی ــه	حائ نکت

ــد. ــاد	می	کن ــورداری	ایج ــه	زنب ــت	ک ــی	اس خوب

اشتغال زایی قابل قبول با تولید عسل
ــتان	 ــاورزی	اس ــاد	کش ــی	جه ــدات	دام ــود	تولی ــاون	بهب مع

ــن	عســل	در	 ــد	بیــش	از	پنــج	هــزار	و	6۳۵	ت اردبیــل	از	تولی
اردبیــل	خبــر	داده	که	ســهم	تولیــد	کندوهــای	مدرن	بیشــتر	

از	کندوهــای	ســنتی	گــزارش	شــده	اســت.
نوبخــت	اژدری	ادامــه	داد:	در	حــال	حاضــر	ســه	هــزار	و	16۸	
زنبــوردار	در	اســتان	اردبیــل	بــه	همــراه	دو	هــزار	و	2۵۰	کارگر	
ــزان	اشــتغال	زایی	 ــد	عســل	هســتند	و	می ــه	تولی مشــغول	ب
ــه	 ــن	عرص ــی	را	در	ای ــل	قبول ــتقیم	قاب ــتقیم	و	غیرمس مس

شــاهد	هســتیم.
از	 انجام	شــده	 سرشــماری	 آخریــن	 شــد:	 یــادآور	 وی	
زنبورســتان	های	اســتان	از	وجــود	بیــش	از	۳6۰	هــزار	کنــدو	
در	اردبیــل	خبــر	می	دهــد	کــه	تنهــا	هــزار	و	2۰۰	کنــدوی	آن	

ــد. ــت	می	کنن ــی	فعالی ــنتی	و	بوم ــیوه	س ــه	ش ب
امــا	نکتــه	ای	کــه	در	زمینــه	عرضــه	عســل	بســیار	خودنمایــی	
کــرده	و	ضعفــی	جــدی	محســوب	می	شــود،	نداشــتن	
بســته	بندی	مناســب	و	به	اصطــالح	مشتری	پســند	اســت	
کــه	ایــن	امــر	به	ویــژه	وقتــی	بحــث	صــادرات	مطــرح	شــود،	

ــد. ــی	می	کن ــیار	خودنمای بس
ــا	 ــد	داشــته	ام ــه	آن	تأکی ــز	ب ــه	مســئوالن	نی موضوعــی	ک
راهــکاری	عملــی	بــرای	آن	ندارنــد	و	مثــل	همیشــه	و	
ــه	آن،	 ــر	ضــرورت	توجــه	ب بســیاری	مــوارد	دیگــر،	فقــط	ب

تأکیددارنــد.

بسته بندی مناسب عسل
رئیــس	انجمــن	زنبــورداران	و	تولیدکننــدگان	عســل	کشــور	
ــمند،	 ــی	ارزش ــت	آوردن	محصول ــه	دس ــرای	ب ــت:	ب ــز	گف نی
ــرآوری	و	بســته	بندی	عســل	 ــه	تولیــد،	ف ــد	در	ســه	مرحل بای
ــه	ای	 ــر	مرحل ــه	در	ه ــود	و	چنانچ ــام	ش ــت	انج ــت	دق نهای
ــداران	 ــه	خری ــه	آن	ب دچــار	نقصــان	شــویم،	در	معرفــی	و	ارائ

ــم	شــد. ــا	مشــکالتی	مواجــه	خواهی ب
عبدالرضــا	بیگنــاه	ادامــه	داد:	فضاســازی	الزم	بــرای	معرفی	
ــور	و	در	 ــطح	کش ــفابخش	در	س ــاده	ش ــوان	م ــل	به	عن عس
بیــن	اقشــار	مختلــف	مــردم	بایــد	انجــام	پذیــرد	و	انجمــن	
ــرورت	 ــر	ض ــز	ب ــل	نی ــدگان	عس ــورداران	و	تولیدکنن زنب
ــژه	ای	 ــد	وی ــن	موضــوع	تأکی ــه	ای ــه	بیشــتر	نســبت	ب توج

دارد.
ــود	در	 ــد	می	ش ــران	تولی ــه	در	ای ــد:	عســلی	ک ــادآور	ش وی	ی
ــزار	 ــد	و	عرضــه	۷۰	ه ــان	شــهرت	داشــته	و	تولی ســطح	جه
تــن	عســل	به	صــورت	ســالیانه	از	پتانســیل	ویــژه	کشــورمان	

ــد. ــر	می	ده خب
ــه	 ــزار	گون ــار	ه ــش	از	چه ــورداری	از	بی ــزود:	برخ ــاه	اف بیگن
گیــاه	شــفابخش	در	ارتفاعــات	ســبالن،	تالــش	و	باغــرو،	
عســل	ســبالن	را	متفــاوت	از	دیگــر	مناطــق	کــرده	و	تمامــی	
ــتر	در	 ــای	بیش ــب	موفقیت	ه ــرای	کس ــای	الزم	ب ظرفیت	ه

ــود	دارد. ــی	وج ــای	جهان بازاره
عســل	 تولیدکننــدگان	 و	 زنبــورداران	 انجمــن	 رئیــس	
ــتان	های	 ــی	از	اس ــوان	یک ــل	به	عن ــه	داد:	اردبی ــور	ادام کش
و	 مســافر	 میلیون	هــا	 پذیــرای	 ســالیانه	 گردشــگرپذیر	
ــه	 ــادر	ب ــه	ق ــوده	و	چنانچ ــی	ب ــی	و	خارج ــگر	داخل گردش
ــیم،	در	 ــل	باش ــل	اردبی ــب	عس ــی	مناس ــته	بندی	و	معرف بس
ــم	 ــی	برخــوردار	خواهی ــازار	مطلوب ــز	از	ب خــارج	از	اســتان	نی

ــد.	 ش
از	 بســیاری	 گذشــته	 ماه	هــای	 در	 داد:	 توضیــح	 وی	
ــد	 ــل	ش ــل	تعطی ــل	در	اردبی ــته	بندی	عس ــای	بس کارخانه	ه
و	در	حــال	حاضــر	واحدهــای	محــدودی	در	حــال	فعالیــت	در	

ــتند. ــش	هس ــن	بخ ای
	

تصــرف بازارهــای جهانــی بــا تولیــد عســل 
ارگانیــک 

درحالی	کــه	بعــد	از	چیــن	و	ترکیــه،	به	عنــوان	ســومین	
ــان	شــناخته	می	شــویم،	 ــزرگ	عســل	در	جه ــده	ب تولیدکنن
باوجــود	برخــورداری	از	بــازار	خــوب	در	ســطح	داخلــی	
می	تــوان	در	تصــرف	بازارهــای	جهانــی	نیــز	به	مراتــب	

موفق	تــر	از	اآلن	ظاهــر	شــد.
ــر	روی	 ــان	ب ــورهای	جه ــیاری	از	کش ــه	بس ــرایطی	ک در	ش
ســرمایه	گذاری	های	 طبیعــی	 و	 خالــص	 عســل	 تولیــد	
ــرای	معرفــی	 ــی	انجــام	داده	و	در	حــال	فرهنگ	ســازی	ب خوب
ــن	 ــتند،	میانگی ــفابخش	هس ــی	ش ــاده	غذای ــوان	م آن	به	عن
مصــرف	ســرانه	عســل	در	کشــور	در	حــدود	یــک	کیلوگــرم	

عنــوان	می	شــود.
افزایــش	توانمنــدی	زنبــورداران	بــا	بهره	منــدی	از	علــوم	
نویــن،	کیفی	ســازی	تولیــدات	و	برندســازی	آن	بــرای	کســب	
موفقیت	هــای	بیشــتر	در	تصاحــب	بازارهــای	جهانــی	از	
جملــه	نــکات	حائــز	اهمیتــی	اســت	کــه	نبایــد	مــورد	غفلــت	

ــرد. ــرار	گی ق
و	 کشــاورزی	 کالن	 سیاســت	های	 کــردن	 بــه	روز	
ارگانیــک	 فرآورده	هــای	 مصــرف	 ترویــج	 صنعتــی،	
زنبورعســل	و	یافتــن	جایــگاه	ویــژه	بــرای	فــروش	عســل	
ــی	در	 ــی	و	خارج ــف	داخل ــای	مختل ــدی	در	بازاره تولی
ــته	بندی	 ــرآوری	و	بس ــای	ف ــه	کارخانه	ه ــه	ب ــار	توج کن
عالقه	منــدان	 و	 زنبــورداران	 بــرای	 خوبــی	 مشــوق	
ــش	 ــزه	و	آرام ــا	انگی ــا	ب ــود	ت ــد	ب ــغل	خواه ــن	ش ــه	ای ب
ــت	 ــه	فعالی ــغول	ب ــورداری	مش ــت	زنب ــتری	در	صنع بیش

ــوند. ش
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ــران اقتصاد ایـ

ــتان و  ــمال سیس ــردم ش ــا م ــن روزه  ای
بــرای تهیــه ســیلندر گاز  بلوچســتان 
مصرفــی خــود ســاعت هــا در صــف مــی 
ــدف  ــه ه ــا ب ــه تنه ــی ن ــا گاه ــتند ام ایس
خــود نمــی رســند بلکــه هیــچ کــس هــم 

پاســخگوی آن هــا نیســت.

ــن	 ــی	آخری ــتان	در	حال ــتان	و	بلوچس ــمال	سیس ــردم	ش م
ــا	 ــن	روزه ــه	ای ــد	ک ــی	گذارن ــر	م ــت	س ــز	را	پش ــاه	پایی م
زمــان	زیــادی	از	وقــت	شــان	را	بــرای	دســت	یابــی	بــه	یکــی	
از	ضــروری	تریــن	نیازهایشــان	در	صــف	هــای	طوالنــی	
ســیلندرهای	گاز	مــی	گذراننــد،	البتــه	گاهــی	ایــن	ایســتادن	

ــه. ــم	ن ــی	ه ــد	و	گاه ــی	ده ــا	نتیجــه	م ه
ــا	ســرد	شــدن	هــوا	نیــاز	 ــرار	اســت	کــه	ب داســتان	از	ایــن	ق
مــردم	شــمال	سیســتان	و	بلوچســتان	بــه	گاز	افزایــش	پیــدا	
کــرده	اســت	امــا	رفــع	ایــن	نیــاز	ضــروری	در	شــهرهایی	کــه	
هنــوز	لولــه	کشــی	گاز	خانگــی	ندارنــد	بســیار	دشــوار	شــده	
اســت	و	در	واقــع	تقاضــای	زیاد	مــردم	بــرای	دسترســی	به	گاز	
منجــر	به	صــف	هــای	طوالنــی،	ازدحــام	جمعیــت	و	در	نتیجه	

نارضایتــی	شــهروندان	شــده	اســت.
تــا	ســال	1۳۹۳		اســتان	سیســتان		و	بلوچســتان	تنها	اســتان	
کشــور	بــود	کــه	از	نعمــت	گاز	لولــه	کشــی	بــی	بهــره	بــود	و	
ــرای	مــردم	ایــن	اســتان	 ایــن	مســاله	مشــکالت	فروانــی	را	ب
ــا	اینکــه	باالخــره	در	ســال	۹۳	پــس	 ــود	ت ــه	وجــود	آورده	ب ب
از	رســیدن	خــط	لولــه	گاز	بــه	ایرانشــهر	مــردم	ایــن	شــهر	از	
نعمــت	گاز	بهــره	منــد	شــدند	امــا	باقــی	اســتان	همچنــان	از	

نعمــت	گاز	بــی	بهــره	بودنــد.
ــه	داشــت	 ــان	ادام ــان	ســال	۹۵	همچن ــا	پای ــن	موضــوع	ت ای
تــا	اینکــه	باالخــره	بــا	تبلیغــات	فــراوان	در	تاریــخ	1۰		اســفند	
ســال	۹۵	بــا	حضــور	رئیــس	جمهــور	مشــعلی	در	میــدان	گاز	
ــاه	 ــه	در	آذر	م ــون	ک ــا	تاکن ــد،	ام ــن	ش ــدان	روش ــهر	زاه ش
ــن	شــهر	 ــان	مشــکل	گاز	در	ای ــم	همچن ــرار	داری ســال	۹۷	ق
وجــود	دارد	و	رونــد	گازرســانی	بــه	منــازل	مــردم	نیــز	بســیار	
کنــد	اســت	و	از	آن	بدتــر	کــه	هیــچ	مســئولی	از	شــرکت	گاز	

در	ایــن	خصــوص	پاســخگو	نیســت.

عــدم پاســخگویی مســئوالن در سیســتان و 
بلوچســتان بــه رویــه ای عــادی تبدیل شــده اســت
البتـه	ظاهـرا	موضـوع	عدم	پاسـخگویی	مسـئوالن	در	اسـتان	
سیسـتان	و	بلوچسـتان	بـه	رویـه	ای	عـادی	تبدیـل	شـده	
از	همیـن	رو	در	چنیـن	شـرایطی	انتظـار	مـی	رود	حداقـل	
مسـئوالن	مربوطه	برنامـه	ای	مـدون	و	جامع	بـرای	تامین	گاز	
مـورد	نیاز	مـردم	تدویـن	کننـد	و	در	خصوص	آن	پاسـخگوی	

اصحـاب	رسـانه	بـه	عنـوان	نماینـدگان	مردم	باشـند.
ــه	در	صــف	 ــی	ک ــهروندان	زاهدان ــی	از	ش ــی	یک ــد	ریگ محم
طوالنــی	گاز	در	منطقــه	»زیبــا	شــهر«	زاهــدان	ایســتاده	بــود	
اظهــار	داشــت:	بــا	وجــود	اینکه	۳	ســال	پیــش	مشــعل	گاز	در	
شــهر	زاهــدان	روشــن	شــد	امــا	هنــوز	در	پاییــز	و	زمســتان	بــا	

کمبــود	گاز	مواجــه	هســتیم.
وی	افــزود:	چنــد	ســاعت	اســت	کــه	در	صــف	گاز	ایســتاده	ام	
ــا	شــاید	یکــی	از	ماشــین	هــای	شــرکت	گاز	کــه	ســیلندر	 ت
ــف	 ــن	ص ــه	ای ــد،	البت ــا	بیای ــن	ج ــه	ای ــد	ب ــی	کن ــع	م توزی
آنچنــان	طوالنــی	اســت	کــه	بایــد	چندیــن	ســاعت	دیگــر	هم	

ــت	بگــذارم. وق
ــع	 ــت:	توزی ــع	گاز	گف ــوه	توزی ــی	از	نح ــراز	نارضایت ــا	اب وی	ب
ــام	 ــه	ازدح ــر	ب ــدان	منج ــهر	زاه ــطح	ش ــم	گاز	در	س نامنظ
جمعیــت	شــده	اســت	کــه	الزم	اســت	متولیــان	بــه	ایــن	امــر	
هــم	توجــه	کننــد	و	بــا	نزدیــک	شــدن	بــه	فصــل	ســرما	الاقل	

ــع	و	تعــداد	ســیلندرها	را	افزایــش	بدهنــد. مراکــز	توزی
یکــی	دیگــر	از	شــهروندان	زاهدانــی	نیــز	بــا	گالیه	از	ایســتادن	

ــف	 ــن	ص ــت:	ای ــار	داش ــیلندر	گاز	اظه ــف	س ــی	در	ص طوالن
ــه	 ــردم	دغدغ ــرای	م ــت	ب ــام	جمعی ــی	و	ازدح ــای	طوالن ه
ــه	 ــود	و	قحطــی	گاز	را	ب ــده	اســت	و	نب ــران	کنن ــن	و	نگ آفری
ــه	 ــران	ب ــد	از	همیــن	رو	الزم	اســت	مدی ــا	مــی	کن ــردم	الق م
ــد. ــر	رســیدگی	کنن ــی	جــدی	ت ــه	صورت ــن	مشــکالت	ب ای

علـی	پیـری	ادامـه	داد:	در	چنین	شـرایطی	طبیعی	اسـت	که	
افـرادی	نیز	به	فکر	سـودجویی	افتاده	و	بخواهند	سـیلندرهای		

گاز	را	بـه	قیمت	گزاف	به	شـهروندان	بفروشـند.
ــن	 ــه	از	ای ــده	ای	ک ــه	ع ــا	ســوال	اینجاســت	ک ــت:	ام وی	گف
ــد	تعــداد	 شــرایط	ســوء	اســتفاده	مــی	کننــد	و	پــس	از	خری
ــه	قیمــت	گزافــی	مــی	فروشــند،	 ــادی	کپســول	آنهــا	را	ب زی

ــد. ــی	آورن ــن	ســیلندرها	را	از	کجــا	م ای
وی	بیـان	داشـت:	در	برخـی	مـوارد	بـرای	فـرار	از	صـف	هـای	
طوالنـی	یک	کپسـول	6	هـزار	تومانـی	را	به	قیمـت	۵۰	تومان	
هـم	خریـداری	کـرده	ام	و	طبیعی	اسـت	کـه	این	فروشـنده	با	

سـودی	کـه	بدسـت	آورده	بـه	ایـن	حرفـه	ادامه	مـی	دهد.
ــه	 ــبکه	لول ــر	ش ــریع	ت ــه	س ــر	چ ــل	ه ــتار	تکمی وی	خواس
ــر	 ــزود:	اگ ــد	و	اف ــدان	ش ــهر	زاه ــی	در	ش ــذاری	گاز	خانگ گ
وعــده	هــای	دولــت	در	خصــوص	تامیــن	گاز	خانگــی	عملــی	

ــم. ــرو	نبودی ــن	مشــکالتی	روب ــا	چنی ــون	ب ــد	اکن ــی	ش م
البتـه	نظیر	ایـن	مشـکالت	در	منطقـه	سیسـتان	و	همینطور	
در	شهرسـتان	خاش	هم	مشـاهده	می	شـود	و	شـهروندان	این	

مناطق	از	توزیع	نامناسـب	کپسـول	هـای	گاز	گالیـه	دارند.
ــت:	 ــار	داش ــی	اظه ــهروندان	زابل ــی	از	ش ــزه،	یک ــر	پاکی ناص
ــره	 ــه	ذخی ــل	از	رســیدن	فصــل	ســرما	ب ــد	قب مســئوالن	بای
ســازی	گاز	مایــع	اقــدام	کننــد	تــا	کمبــودی	در	ایــن	بخــش	

ایجــاد	نشــود.
وی	افـزود:	رئیـس	جمهـور	در	سـفر	سـال	گذشـته	شـان	بـه	
زابـل	گفتنـد	که	لوله	کشـی	از	زاهـدان	به	زابـل	بـه	زودی	آغاز	

می	شـود	و	از	مهـر	مـاه	سـال۹۷	گاز	بـه	زابـل	می	رسـد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	وعــده	رئیــس	جمهــور	در	خصوص	رســیدن	
ــز	در	حــال	تمــام	شــدن	 ــه	داد:	حــاال	پایی ــل	ادام ــه	زاب گاز	ب
ــال	 ــه	دنب ــی	ب ــای	طوالن ــف	ه ــان	در	ص ــا	همچن ــت	و	م اس

ــتیم. ــیلندر	گاز	هس س
ــرایطی	را	 ــد	ش ــردان	بای ــت:	دولتم ــی	گف ــهروند	زابل ــن	ش ای
فراهــم	کننــد	تــا	بــا	داشــتن	ذخایــر	عظیــم	گازی	مــا	در	ایــن	

گوشــه	از	کشــور	اینگونــه	بــا	کمبــود	مواجــه	نشــویم.
وی	افـزود:	واقعـا	گنـاه	مـا	چیسـت	کـه	بـا	وجـود	مشـکالتی	

همچون،	خشکسـالی،	بیـکاری،	تـورم	و	آلودگی	هوای	ناشـی	
از	گـرد	و	خاک	در	منطقه	سیسـتان	باید	بـرای	گاز،	نفت،	و	آب	

آشـامیدنی	هـم	در	صف	هـای	طوالنی	بایسـتیم.
	

افزایــش ۸۰۰ تنــی ســهمیه گاز در شهرســتان زابل/ 
ــدار زاهدان ــخگویی فرمان ــدم پاس ع

ــی	 ــش	۸۰۰	تن ــل	از	افزای ــدار	زاب ــی،	فرمان ــا	گنج غالمرض
ــا	 ــر	داد	و	اظهــار	داشــت:	ب ــن	شهرســتان	خب ســهمیه	گاز	ای
پیگیــری	هــای	صــورت	گرفتــه	و	اهتمــام	اســتاندار	سیســتان	
ــتان	 ــهمیه	شهرس ــه	س ــع	ب ــن	گاز	مای ــتان	۸۰۰	ت و	بلوچس
ــا	همــکاری	 ــه	زودی	و	ب ــه	شــد	کــه	ان	شــاءاهلل	ب ــل	اضاف زاب
مــردم	شــاهد	بهبــود	وضعیــت	گاز	در	شهرســتان	زابــل	

ــود. ــم	ب خواهی
وی	بــا	اشــاره	بــه	پیشــرفت	فیزیکــی	۹۸	درصــدی	ایســتگاه	
ــس	از	 ــن	ایســتگاه	پ ــل،	گفت:ای گاز	)CNG(	شهرســتان	زاب
بهــره	بــرداری	یــک	چهــارم	گاز	مصــارف	خانگــی	شــهر	زابــل	

را	تامیــن	خواهــد	کــرد.
فرمانــدار	زابــل	افــزود:	بــرای	حــل	مشــکل	و	خــروج	از	بحران	
ــه	همراهــی	و	حمایــت	مــردم	اســت	از	همیــن	رو	 گاز	نیــاز	ب
ضــرورت	دارد	شــهروندان	گرانقــدر	مــا	را	در	شناســایی	و	
برخــورد	بــا	متخلفــان،	گرانفروشــان	و	محتکران	یــاری	کنند.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	تمامــی	بازرســان	و	ناظــران	عضــو	
ــبانه	 ــورت	ش ــه	ص ــل	ب ــتان	زاب ــازار	شهرس ــم	ب ــتاد	تنظی س
ــالم	و	 ــه	اق ــا	و	تســهیل	در	تهی ــن	نیازه ــر	تامی ــه	فک روزی	ب
کاالهــای	ضــروری	شــهروندان	گرامــی	هســتند،	بیــان	
داشــت:	از	شــهروندان	فهیــم	خواهشــمندیم	هرگونــه	تخلــف	
در	خصــوص	گرانفروشــی	و	احتــکار	را	از	طریــق	ســامانه	
ــرات	 هــای	12۴	اداره	صنعــت	معــدن	و	تجــارت	و	1۳۵	تعزی

ــد. ــالم	کنن ــی	اع حکومت
ــتان	 ــدار	شهرس ــاون	فرمان ــدار	و	مع ــا	فرمان ــار	ب ــن	ب چندی
ــدام	 ــچ	ک ــفانه	هی ــه	متاس ــت	ک ــاس	گرف ــم	تم ــدان	ه زاه
ــی	از	 ــس	یک ــه	بخش	رئی ــینعلی	ش ــد	و	حس ــخگو	نبودن پاس
ــخگویی	در	 ــم	پاس ــدان	ه ــه	زاه ــای	گازی	منطق ــرکت	ه ش

ــرد. ــول	ک ــری	موک ــان	دیگ ــه	زم ــه	را	ب ــن	زمین ای
اینکــه	مســئوالن	حتــی	پاســخگوی	عملکــرد	خــود	نیســتند	
خــودش	بــه	تنهایــی	نشــان	دهنــده	وضعیــت	گاز	رســانی	در	
زاهــدان	اســت	امــا	نکتــه	اساســی	ایــن	اســت	کــه	مــردم	برای	

رفــع	مشکلشــان	بایــد	بــه	کجــا	مراجعــه	کننــد.

مسئوالن پاسخگو نیستند

گازی که به زاهدان رسید اما به زاهدانی ها نه
جواد قنبری
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ــران اقتصاد ایـ

طــرح تنظیــم بــازار و توزیــع گوشــت های 
قرمــز وارداتــی در برخــی اســتان های 
کشــور ازجملــه خراســان جنوبی بــه دلیل 
عــدم اطالع رســانی به موقــع و ســهمیه 
ــردم شــده اســت. ــه م کــم موجــب گالی

مدتــی	اســت	کــه	طــرح	تنظیــم	بــازار	بــرای	تأمین	گوشــت	
ــد	خــورده	 ــا	در	کشــور	کلی ــاز	ســبد	خانواره ــز	موردنی قرم
ــی	 ــاز	پروتئین ــته	نی ــون	توانس ــه	تاکن ــی	ک ــت،	طرح اس
خانواده	هــای	زیــادی	را	تأمیــن	کنــد،	امــا	دراین	بیــن	
ــت	 ــن	گوش ــع	ای ــت	توزی ــهریان	در	6	نوب ــده	ای	از	همش ع

ــده	اند. ــه	آن	نش ــه	تهی ــق	ب ــم	موف ــار	ه ــی	یک	ب حت
ــد	 ــزرگ	بیرجن ــگاه	ب ــازار	در	دو	فروش ــم	ب ــت	تنظی گوش
توزیع	شــده	اســت،	یکــی	از	شــهروندان	کــه	توانســته	
گوشــت	منجمــد	را	از	یکــی	از	فروشــگاه	هــای	زنجیــره	ای	
ــا	محــل	 ــد:	محــل	کارم	اســدیه	ام ــد	می	گوی ــداری	کن خری
ــع	 ــنیدم	توزی ــم	ش ــت	از	همکاران ــد	اس ــی	ام	بیرجن زندگ
گوشــت	وارداتــی	بــا	قیمــت	تنظیــم	بــازار	شروع	شــده	و	بــا	
مراجعــه	بــه	فروشــگاه	توانســتم	ســهمیه	ای	کــه	بــرای	هــر	

ــم. ــه	کن ــت	را	تهی ــده	اس ــر	گرفته	ش ــواده	در	نظ خان
گویــا	 البتــه	 می	دهــد:	 ادامــه	 مهــدی	شــمس	آبادی	
ــطح	 ــی	در	س ــوع	به	خوب ــن	موض ــاره	ای ــانی	درب اطالع	رس
ــادی	از	اعضــای	فامیــل	 شــهر	انجام	نشــده	چــون	تعــداد	زی

ــد. ــالع	بودن ــت	بی	اط ــن	گوش ــع	ای ــاره	توزی ــودم	درب خ
ــز	 ــود	نی ــده	ب ــد	ش ــه	خری ــق	ب ــه	موف ــری	ک ــهروند	دیگ ش
ــازه	ای	 ــه	مغ ــت	ب ــد	گوش ــرای	خری ــد:	ب ــاره	می	گوی دراین	ب
ــودم	 ــه	ب ــان	پاســداران	رفت ــازار	روز	شــهرداری	در	خیاب در	ب
ــن	 ــت	ویتری ــد	پش ــت	های	منجم ــه	گوش ــمم	ب ــه	چش ک
افتــاد	وقتــی	قیمــت	را	از	او	پرســیدم	گفــت	ایــن	گوشــت	بــا	
نــرخ	۵۰	هــزار	تومــان	بــه	فــروش	می	رســد	امــا	می	توانیــد	
گوشــت	منجمــد	بــا	نــرخ	دولتــی	یــا	همــان	تنظیــم	بــازار	را	
ــه	 ــروش	ک ــای	ف ــان	از	نمایندگی	ه ــزار	توم ــت	2۹	ه باقیم
ــه	 ــتند	تهی ــهرها	هس ــطح	ش ــی	های	س ــرغ	فروش ــب	م اغل

کنیــد.
نرگــس	جعفــری	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	وقتــی	بــه	نمایندگــی	
فــروش	گوشــت	قرمــز	منجمــد	در	بــازار	روز	پاســداران	رفتم	
گوشــت	تمام	شــده	بــود	اضافــه	کــرد:	توانســتم	بــه	زحمــت	
ــری	 ــای	دیگ ــگاه	ه ــه	فروش ــه	ب ــا	مراجع ــاد	ب ــی	زی خیل

گوشــت	قرمــز	منجمــد	را	تهیــه	کنــم.
	

گالیه ها از عدم اطالع رسانی ها
ــق	 ــن	از	طری ــر	ای ــالوه	ب ــد:	ع ــه	می	کن ــهروند	اضاف ــن	ش ای
یکــی	از	اقــوام	متوجــه	توزیــع	گوشــت	قرمــز	گــرم	بــا	نــرخ	
مصــوب	هم	شــدم،	بــه	همیــن	دلیــل	باوجــود	صف	و	مــوارد	
مربــوط	بــه	اینکــه	هــر	چیــز	ارزانــی	را	بایــد	بــا	زحمــت	بــه	

دســت	آورد	موفــق	بــه	تهیــه	گوشــت	گــرم	هــم	شــدم.
بــا	مراجعــه	بــه	یکــی	از	فروشــگاه	های	بــزرگ	ســطح	شــهر	
بیرجنــد	کــه	توزیــع	گوشــت	تنظیم	بــازار	را	بــر	عهــده	دارد،	

ــز	 ــت	قرم ــع	گوش ــدد	توزی ــان	مج ــاره	زم ــنده	درب از	فروش
ــن	 ــا	ای ــنده	ب ــد،	فروش ــرم	می	پرس ــت	گ ــد	و	گوش منجم
ــن	 ــوع	گوشــت	در	ای ــن	ن ــر	ای ــال	حاض ــه	در	ح ــح	ک توضی
ــع	مجــدد	آن	 ــه	توزی ــگاه	تمام	شــده	اســت	نســبت	ب فروش

ابــراز	بی	اطالعــی	می	کنــد.
ــانی	 ــه	اطالع	رس ــه	از	اینک ــا	گالی ــز	ب ــری	نی ــهروند	دیگ ش
خــوب	نبــوده	اســت	می	گویــد:	وقتــی	بــه	فروشــگاه	مراجعه	
کــردم	بــا	صــف	طوالنــی	مواجــه	شــدم	و	چــون	بــرای	ماندن	
در	ایــن	صــف	برنامه	ریــزی	نکــرده	بــودم	بــه	خانــه	برگشــتم	
ــردم	 ــه	ک ــدد	مراجع ــه	مج ــان	روز	ک ــر	هم ــا	بعدازظه ام

ــود. گوشــت	تمــام	شــده	ب
ــر	از	 ــه	دی ــه	اینک ــتانی	ها	نســبت	ب ــم	اس ــادی	از	ه ــده	زی ع
ــد	و	امیدوارنــد	در	توزیــع	 ماجــرا	مطلــع	شــدند	گالیــه	دارن
ــی	 ــد.	حت ــه	کنن ــد	آن	را	تهی ــن	محصــول	بتوانن مجــدد	ای
گروه	هــای	هــدف	جامعــه	ماننــد	مددجویــان	کمیتــه	
ــه	 ــه	همــان	طریقــی	ک ــد	ب ــز	بای ــا	بهزیســتی	نی ــداد	و	ی ام
ــد	 ــدام	می	کردن ــد	اق ــه	کردن ــت	را	تهی ــردم	گوش ــوم	م عم
ــن	 ــز	از	ای ــان	نی ــن	هم	وطن ــل	بخشــی	از	ای ــن	دلی ــه	همی ب

ــد. ــتفاده	کنن ــت	نتوانســتند	اس موقعی

اطالع رسانی با صنعت و معدن بود
»تمــام	اقدامــات	تأمیــن	و	توزیــع	در	شــبکه	به	وســیله	
پشــتیبانی	امــور	دام	و	ســازمان	جهاد	کشــاورزی	انجام	شــده	
ــه	 ــع	وظیف ــکان	توزی ــان	و	م ــانی	زم ــا	اطالع	رس ــت	ام اس
ســازمان	صنعــت	معــدن	و	تجارت	بــوده	اســت«؛	این	پاســخ	

نیاز پروتئینی خانواده ها تأمین نشد؛

گوشت های وارداتی بازار را تنظیم نکرد/اطالع رسانی ضعیف ومعطلی مردم

فاطمه زیراچی
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ــران اقتصاد ایـ

مدیــر	توســعه	بازرگانــی	و	جانشــین	رئیــس	ســازمان	جهــاد	
کشــاورزی	خراســان	جنوبــی	اســت	بــه	ایــن	ســؤال	کــه	چرا	

ــت. ــوده	اس ــف	ب ــانی	ها	ضعی اطالع	رس
ــت	 ــد	و	دریاف ــوه	خری ــاره	نح ــاری	درب ــی	بیج محمدعل
ــد:	واردات	 ــح	می	ده ــتان	توضی ــرای	اس ــهمیه	ب ــن	س ای
ــم	 ــر	اســاس	تراک ــه	اســتان	های	کشــور	ب ــن	گوشــت	ب ای
ــن	گوشــت	 ــم	ای ــاره	بتوانی ــه	دوب ــی	اســت	و	اینک جمعیت
را	وارد	اســتان	کنیــم	بســته	بــه	نــرخ	ارز،	موجــود	
ــودن	گوشــت	در	برزیــل،	میــزان	خریــد	توســط	بخــش	 ب

خصوصــی	و	...	دارد.
وی	ادامــه	داد:	خریــداران	بخــش	خصوصــی	بــه	وزارت	جهاد	
ــه	 ــد	ب ــران	کردن ــی	گوشــت	را	وارد	ای ــد	وقت ــد	می	دهن تعه
شــبکه	توزیــع	بســپارند،	حــاال	بســته	بــه	اینکــه	چــه	تعــداد	
ــدر	ارز	 ــد،	چق ــی	باش ــش	خصوص ــد	در	بخ ــب	خری داوطل
توســط	بانــک	مرکــزی	بــه	آن	هــا	تحویــل	شــود،	چقــدر	از	
کشــور	خارجــی	بتــوان	خریــد	کاال	کــرد	ســهمیه	ها	توزیــع	
ــاس	 ــر	اس ــی	را	ب ــان	جنوب ــهم	خراس ــا	س ــه	م ــود	ک می	ش

ــم. ــت	کرده	ای ــی	دریاف ــب	جمعیت ضری
بیجــاری	دربــاره	اطالع	رســانی	ضعیــف	در	خصــوص	توزیــع	
ایــن	فــراورده	اعــالم	می	کنــد:	در	کمیســیون	تنظیــم	بــازار	
اســتان	مصــوب	شــد	کــه	اطالع	رســانی	ایــن	موضــوع	
توســط	صنعــت	و	معــدن	انجــام	شــود	بنابرایــن	آن	هــا	بایــد	

ــند. ــخ	گو	باش پاس
	

ــرغ  ــی در م ــزار تومان ــز ۲۹ ه ــت قرم ــع گوش توزی
فروشــی ها

ــه	 ــوص	اینک ــا	در	خص ــی	گالیه	ه ــه	برخ ــاره	ب ــا	اش وی	ب
گوشــت	های	منجمــد	در	قصابی	هــا	بــا	نــرخ	۵۰	هــزار	
ــی	 ــه	در	قصاب ــد:		آنچ ــت،	می	گوی ــده	اس ــان	توزیع	ش توم
بــوده	گوشــت	قرمــز	منجمــد	بــا	نــرخ	آزاد	بــوده	اســت	کــه	

ــدارد. ــاورزی	ن ــاد	کش ــه	جه ــی	ب ربط
	مدیــر	توســعه	بازرگانــی	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	
خراســان	جنوبــی	بــا	رد	اینکــه	در	قصابی	هــا	گوشــت	قرمــز	
ــرای	 منجمــد	دولتــی	وجــود	داشــته	باشــد	تأکیــد	کــرد:	ب
ــبکه	 ــک	ش ــتان	ی ــی	در	اس ــر	دولت ــت	مدنظ ــع	گوش توزی
توزیــع	زیــر	نظــر	ناظــران	تنظیــم	بــازار	و	بازرســان	صنعت	و	

ــدن	تشــکیل	شــد. مع
وی	بــا	اشــاره	بــه	بازرســی	های	نامحســوس	از	ســطح	مراکــز	
ــرم	 ــت	گ ــد	و	گوش ــز	منجم ــت	قرم ــت:	گوش ــع	گف توزی
ــده	 ــی	ها	توزیع	ش ــرغ	فروش ــق	م ــتر	از	طری ــد	بیش منجم
کــه	مــردم	در	تشــخیص	و	تهیــه	آن	دچــار	تردیــد	و	مشــکل	
ــا	گوشــت	 ــی	ب ــکان	جابه	جای ــی	فروشــنده	ام نشــوند	و	حت

خــودش	را	نداشــته	باشــد.
ــع	 ــز	توزی ــی	از	فروشــندگان	مراک ــد:	حت ــد	می	کن وی	تأکی
خواسته	شــده	اســت	کــه	بنــر	یــا	پارچــه	نوشــته	ای	داشــته	
باشــند	کــه	محــل	توزیــع	گوشــت	قرمــز	منجمــد	بــا	نــرخ	
دولتــی	را	نشــان	دهــد،	داخــل	مغــازه	نیــز	قیمــت	در	
ــال	و	در	 ــوی	یخچ ــز	بایــد	در	جل معــرض	دیــد	و	کاال	نی

ــد. ــد	باش ــرض	دی مع
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	تمــام	مالحظــات	انجام	شــده	
اســت	می	گویــد:	کاال	در	حــدی	بــوده	کــه	نمی	توانیــم	
ــاید	 ــم	ش ــن	کنی ــه	آن	را	تأمی ــار	جامع ــه	اقش ــرای	هم ب
ــری	 ــرد	دیگ ــا	ف ــرده	ام ــع	شــده	و	آن	را	تهیه	ک ــردی	مطل ف
دیــر	مطلــع	شــده	و	نتوانســته	آن	را	تهیــه	کنــد	و	بعــد	هــم	
ــع	خــوب	نیســت	 ــه	داشــته	باشــد	کــه	سیســتم	توزی گالی
درحالی	کــه	هــدف	مــا	کاهــش	دغدغــه	مــردم	بــوده	
به	خصــوص	قشــری	کــه	از	نظــر	مالــی	مشــکالت	بیشــتری	

ــد. دارن
ــز	 ــن	کاال	در	مرک ــع	ای ــود:	در	توزی ــادآور	می	ش ــاری	ی بیج
اســتان	بیشــتر	ســعی	شــد	شــمال	شــهر	پوشــش	داشــته	

باشــد	تــا	جنــوب	شــهر	عــالوه	بــر	ایــن	دو	فروشــگاه	
ــوده	 ــته	ب ــن	مداربس ــه	دوربی ــز	ب ــه	مجه ــره	ای	را	ک زنجی
و	نظــم	بهتــری	بــرای	فــروش	کاال	در	آن	وجــود	دارد	

. ند ه	ا تعیین	شــد

قرمــز گــرم  توزیــع گوشــت  مشــقت ها در 
وارداتــی

نیــز	 گــرم	 گوشــت	 توزیــع	 در	 می	دهــد:	 ادامــه	 وی	
اطالع	رســانی	های	الزم	قبــل	از	توزیــع	انجــام	شــد	امــا	
ــرای	دریافــت	ایــن	محصــول	 زحمــت	و	مشــقتی	کــه	مــا	ب
ــود	چراکــه	از	 داشــتیم	بســیار	خســته	کننده	و	پراســترس	ب
زمــان	بارگیــری	گوشــت	از	کشــور	برزیــل	تــا	تحویــل	آن	به	
ــود. ــده	ب ــان	تعیین	ش ــط	6	روز	زم ــنده	فق ــت	فروش دس

ــه	 ــیتی	ک ــتان	و	حساس ــافت	اس ــه	مس ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــز	 ــرم	قرم ــت	گ ــع	گوش ــرای	توزی ــکی	ب ــر	دامپزش از	نظ
ــع	آن	 ــت	و	توزی ــد:	در	دریاف ــوان	می	کن ــود	دارد	عن وج
در	11	شهرســتان	اســتان	از	زمانــی	کــه	ماشــین	ها	از	
فــرودگاه	امــام)ره(	بارگیــری	کردنــد	تــا	زمــان	توزیــع	آن	
ســختی	بســیاری	بــه	لحــاظ	فشــار	کاری	وجــود	داشــت،	
بــر	ایــن	اســاس	انتظــار	دارم	رســانه	ها	حــق	مطلــب	را	در	

ــد. ــه	ادا	کنن ــن	زمین ای
بیجــاری	تمــام	مشــکالتی	کــه	در	ایــن	زمینــه	وجود	داشــته	
ــرادی	 ــن	اف ــا	تعیی ــکی	ت ــا	دامپزش ــی	ب ــت	از	هماهنگ اس
ــال	دار	مناســب	 ــین	های	یخچ ــه	ماش ــن	و	مشــخص	ک امی
ــن	 ــا	نیــروی	انتظامــی	کــه	ای داشــته	باشــند،	هماهنگــی	ب
گوشــت	را	به	عنــوان	گوشــت	قاچــاق	توقیــف	نکننــد	
ــع	 ــرای	توزی ــن	ب ــراد	امی ــتان	ها	و	اف ــا	شهرس ــی	ب هماهنگ
ــا	 ــن	تالش	ه ــل	ای ــد	در	مقاب ــمرد	و	می	خواه و...	را	برمی	ش
هرچنــد	کــه	وظیفــه	آن	هــا	بــوده	اســت	بخــش	پــر	لیــوان	

ــم. را	ببینی
وی	دربــاره	اینکــه	آیــا	توزیــع	گوشــت	قرمــز	ادامــه	
ــز	 ــد:	همه	چی ــخ	می	ده ــر؟	پاس ــا	خی ــت	ی ــد	داش خواه
ــه	 ــا	ازآنجایی	ک ــات	کشــوری	اســت	ام ــه	تصمیم بســته	ب
نســبت	بــه	بخشــی	از	برنامه	هــا	آگاهی	هایــی	وجــود	دارد	
ــرای	 ــهمیه	هایی	ب ــاص	س ــان	دهنده	اختص ــد	کار	نش رون
کشــور	تــا	آخــر	ســال	اســت	امــا	به	طــور	حتــم	هرچقــدر	
کــه	بــرای	اســتان	در	نظــر	گرفتــه	شــود	را	دریافــت	

ــرد. ــم	ک خواهی
ــک	 ــتان	ی ــز	در	اس ــت	قرم ــر	گوش ــرد:	مباش ــد	ک وی	تأکی
شــرکت	تولیــدی	گوشــت	مــرغ	اســت	بنابراین	گوشــت	های	

قرمــز	دولتــی	به	هیچ	عنــوان	وارد	قصابی	هــا	نمی	شــود	و	
ــرار	داد. ــر	ســؤال	ق ــع	را	زی ــد	کل	سیســتم	توزی نبای

ــدی	 ــت	منجم ــن	گوش ــرد:	همی ــح	ک ــه	تصری وی	در	ادام
کــه	توســط	ارز	دولتــی	بــا	نــرخ	۴	هــزار	و	2۰۰	تومــان	وارد	
ــا	ارز	۹	هــزار	تومــان	و	از	طریــق	ســامانه	 کشــور	می	شــود	ب

ــود. ــم	وارد	می	ش ــا	ه نیم
وی	گفــت:	شــهروندان	دقــت	الزم	را	داشــته	باشــند	کــه	در	
ایــن	اســتان	گوشــت	قرمــز	و	گــرم	بــا	نــرخ	مصــوب	دولتــی	
توســط	مــرغ	فروشــی	ها	توزیــع	می	شــود	و	آنچــه	در	
ــد	و	 ــت	منجم ــوان	گوش ــت	و	به	عن ــود	اس ــا	موج قصابی	ه
ــه	 ــوط	ب ــد	مرب ــروش	می	رس ــه	ف ــان	ب ــزار	توم ــم	۵۰	ه رق

ــت. ــاورزی	نیس ــاد	کش ــازمان	جه س

۶ مرحله توزیع گوشت قرمز منجمد وارداتی
مدیــر	توســعه	بازرگانــی	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	
ــه	 ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ــرد:	ب ــح	ک ــی	تصری ــان	جنوب خراس
ــع	 ــای	توزی ــه	محل	ه ــد	ک ــردم	می	دانن ــتر	م ــون	بیش اکن
در	شهرســتان	ها	کجاســت	بــا	پرس	وجــو	می	تواننــد	
یکــی	دو	روز	قبــل	از	اینکــه	چــه	زمانــی	گوشــت	در	
ــا	قیمــت	 اختیــار	آن	مرکــز	قــرار	می	گیــرد،	ایــن	کاال	را	ب

ــد. ــه	کنن ــب	تهی مناس
ــه	 ــون	حــدود	6	مرحل ــام	مســئول	تاکن ــن	مق ــه	ای ــه	گفت ب
ــا	 ــد	در	اســتان	انجام	شــده	ام ــز	منجم ــع	گوشــت	قرم توزی
ــی	 ــوده	و	حت ــع	نب ــع	آن	مطل ــوه	توزی ــوز	از	نح ــده	ای	هن ع

ــده	اند. ــن	کاال	نش ــه	ای ــه	تهی ــق	ب ــز	موف ــار	نی یک	ب
ــن،	 ــن،2	ت ــن،	۴۰	ت ــن،	۴۰	ت ــون	21	ت ــه	داد:	تاکن 	وی	ادام
ــه	در	 ــی	شــش	مرحل ــز	ط ــن	گوشــت	قرم ــن	و	۸۰	ت ۳۰	ت

ــت. ــده	اس ــتان	توزیع	ش اس
ــازار	در	اســتان	هــم	 ــع	تخم	مــرغ	تنظیــم	ب ــاره	توزی وی	درب
ــن	اســت	 ــرغ	در	اســتان	حــدود	۷۵	ت ــد	تخم	م ــت:	تولی گف

ــود. ــادرات	می	ش ــن	آن	ص ــه	6۰	ت ک
ــد	 ــتان	تعه ــداران	اس ــه	مرغ ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــاری	ب بیج
ــع	 ــازار	توزی ــم	ب ــه	قیمــت	تنظی ــرغ	را	ب ــه	تخم	م ــد	ک کردن
کننــد	می	افزایــد:	در	واردات	تخم	مــرغ	بــه	اســتان	بــا	توجــه	
ــان	 ــت	2۰۰	توم ــر	و	...	قیم ــود	مباش ــل،	س ــه	حم ــه	کرای ب
ــروز	در	 ــداران	ام ــی	مرغ ــا	هماهنگ ــا	ب ــت	ام ــش	داش افزای

ــم. ــکلی	نداری ــازار	مش ــم	ب ــرغ	تنظی ــع	تخم	م توزی
قیمــت	گوشــت	قرمــز	نســبت	بــه	دو	مــاه	قبــل	کــه	افزایش	
ــا	 چشــمگیری	داشــته	هیــچ	تغییــری	نکــرده	اســت	و	گوی

ایــن	تدبیــر	دولــت	هــم	چنــدان	راهگشــا	نبــوده	اســت.
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دوروزه  ســفری  در  روحانــی  حســن 
مهمــان مــردم اســتان ســمنان زادگاه 
ــزار  ــا 10 ه ــفر ام ــن س ــود، ای ــودش ب خ
میلیــارد تومــان تفاهم نامــه بــرای اســتان 

ــت. ــراه داش ــه هم ب

متعــددی	 برنامه	هــای	 دوروزه	 ایــن	ســفر	 در	 روحانــی	
ــا	 ــان	پروژه	ه ــاح	هم	زم ــا	افتت ــن	آن	ه ــه	مهم	تری ــت	ک داش
در	شــورای	اداری،	اجالســیه	سراســری	نمــاز،	حضــور	در	
جمــع	دانشــگاهیان	و	همچنیــن	نشســت	خبــری	بــا	حضــور	

ــد. ــوب	می	ش ــانه	محس ــاب	رس اصح

استقبال مردم شاهرود
نکتــه	قابل	توجــه	در	بــدو	ورود	روحانــی	امــا	اســتقبال	پرشــور	
مردمــی	در	مســیر	تــردد	وی	و	همچنیــن	اســتادیوم	تختــی	
شــاهرود	بــود،	به	نحوی	کــه	بیــش	از	ســه	هــزار	نفــر	در	
بیــرون	درب	ورزشــگاه	باقــی	ماندنــد	تــا	جایــی	کــه	حســینی	
ــاره	آن	گفــت:	از	 شــاهرودی	نماینــده	شــاهرود	و	میامــی	درب
حضــور	پرشــور	مــردم	کــه	دشــمنان	را	ناکام	گذاشــت	تشــکر	

می	کنیــم.
وی	افــزود:	اســتقبال	مــردم	از	کاروان	هیئــت	دولــت	و	
ــن	 ــت	و	ای ــر	اس ــاهرود	بی	نظی ــور	در	ش ــخص	رئیس	جمه ش
امــر	نشــان	می	دهــد	کــه	مــردم	همیشــه	درصحنــه	اســتان	
ســمنان	بــار	دیگــر	بــا	آرمان	هــای	انقــالب	اســالمی	تجدیــد	

بیعــت	کرده	انــد.
ــمنان	و	 ــتان	س ــردم	اس ــت:	م ــت	گف ــه	مل ــو	خان ــن	عض ای
ــار	دیگــر	نشــان	دادنــد	کــه	 خصوصــا	شهرســتان	شــاهرود	ب
در	بزنگاه	هــای	تاریــخ	معاصــر	ایــران	اســالمی	و	هرکجــا	کــه	
نظــام	نیازمنــد	حضــور	مردمــی	اســت،	باشــکوه	و	قدرتمنــد	

ــتند. ــر	هس حاض
	

تالش آمریکا برای تضعیف ما است
رئیس	جمهــور	امــا	در	اولیــن	گام	بــه	اســتادیوم	تختی	رســید	
ــط	 ــف	رواب ــرای	تضعی ــکا	ب ــای	آمری ــه	تالش	ه ــاره	ب ــا	اش و	ب
تجــاری	و	اقتصــادی	ایــران	بــا	ســایر	کشــورها	گفــت:	آمریــکا	
ــان	 ــه	و	جه ــران	را	در	منطق ــط	تجــاری	ای ــادر	نیســت	رواب ق
قطــع	کنــد.	آن	هــا	بایــد	بداننــد	در	سراســر	ایــن	ســرزمین،	
مــردم	مــا	بــا	کشــورهای	منطقــه	و	جهــان،	روابــط	فرهنگــی،	
ــاط	 ــا	ارتب ــرد.	م ــد	ک ــظ	خواهن ــی	را	حف ــادی	و	سیاس اقتص
خــود	را	باهمســایگانمان،	کشــورهای	اســالمی	و	جهــان	حفظ	

کــرده	و	توســعه	خواهیم	داد.
روحانــی	گفــت:	آمریــکا	تــالش	می	کنــد	اروپــا،	چیــن،	
ــران	را	از	مــا	جــدا	کنــد،	آن	هــا	 هندوســتان	و	همســایگان	ای
بــه	دنبــال	ترویــج	ایــران	هراســی	در	ســطح	منطقــه	و	جهــان	
ــان	و	 ــی	در	جه ــچ	ملت ــمن	هی ــران	دش ــت	ای ــتند،	مل هس
ــا	 ــود،	آمریکایی	ه ــد	ب ــت	و	نخواه ــایگان	نیس ــژه	همس به	وی
ــایه	و	کشــورهای	 ــا	و	کشــورهای	همس ــان	م ــد	می نمی	توانن
اســالمی،	تفرقــه	و	دشــمنی	ایجــاد	کننــد،	مــا	روابطمــان	را	با	

ــم	داد. ــترش	خواهی ــه	روز	گس ــان	روزب جه
ــکا	در	 ــر	آمری ــت	های	اخی ــه	شکس ــاره	ب ــا	اش ــی	ب روحان
ــت	 ــن	شکس ــت:	اولی ــار	داش ــران	اظه ــت	ای ــا	مل ــه	ب مقابل
ــان	 ــت	های	جدیدش ــه	در	سیاس ــود	ک ــن	ب ــا	ای آمریکایی	ه
علیــه	ایــران،	سیاســتمداران	و	ملت	هــای	جهــان	بــا	آن	هــا	
ــک	و	 ــور	کوچ ــی،	دو	کش ــز	یک ــد؛	به	ج ــی	نکرده	ان همراه
ــا	 ــوری	در	دنی ــچ	کش ــتی.	هی ــوس	صهیونیس ــم	منح رژی
از	آمریــکا	پیــروی	نکــرد	و	همــه	آن	هــا	تحریم	هــای	
ناعادالنــه	آمریــکا	علیــه	ایــران	را	محکــوم	کردنــد.	آن	هــا	در	
مجمــع	عمومــی	ســازمان	ملــل،	شــورای	امنیــت	ســازمان	
ــران	شکســت	 ــت	ای ــه	از	مل ــی	اله ــل	و	دادگاه	بین	الملل مل

ــد. خوردن

پایان انتظار شاهرودی ها
رئیس	جمهــور	امــا	در	بیــن	ســخنانش	مــرز	هوایــی	فــرودگاه	
بین	المللــی	شــاهرود	را	نیــز	اعــالم	کــرد	کــه	مــورد	تشــویق	
مــردم	قــرار	گرفــت.	روحانــی	البتــه	در	بــدو	ورود	بــه	فــرودگاه	
شــاهرود	در	آغــاز	ســفر	اســتانی	هیئــت	دولــت	11	میلیــارد	

ــود. ــاح	کــرده	ب ــز	افتت ــرودگاه	را	نی ــن	ف ــان	پروژه	ای توم
ســاختمان	بــرج	مراقبــت	و	تکنیــکال	بــالک،	ســوله	بــرق	دو 
ــای  ــاژ، تابلوه ــت پاس ــای KVA ۵۰۰، پس ــزل ژنراتوره دی
سیســتم روشــنایی ســطح پــروازی کــه تولیــد داخلــی نیــز 
VOR/ محســوب می شــود در کنــار ســامانه کمــک ناوبــری
ــت،  ــت کامپک ــرواز FIDS، پس ــالن پ ــتم اع DME، سیس
ــورد  ــرودگاه شــاهرود، م خــط 2۰ کیلوولــت و گازرســانی ف

ــت. ــرار	گرف ــرداری	ق بهره	ب

آب و کار می خواهیم
در	مراسـم	اسـتقبال	از	روحانـی	امـا	نماینـده	ولـی	فقیـه	در	
اسـتان	سـمنان	و	همچنین	امام	جمعه	شـاهرود	نیز	سخنانی	
کوتـاه	داشـتند،	آیـت	اهلل	سـید	محمـد	شـاهچراغی	در	جمع	
مـردم	بابیان	اینکه	مشـکل	ویژه	اسـتان	آب	و	اشـتغال	اسـت،	
گفـت:	اگـر	آب	باشـد	کار	و	نـان	نیـز	وجـود	دارد.	وی	بابیـان	
اینکـه	مـردم	اسـتان	سـمنان	منتظـر	آب	هسـتند	وی	افزود:	
اگـر	رئیس	جمهـور	بـه	مقولـه	آب	وارد	شـوند،	یـادگاری	از	

رئیس	جمهـور	بـرای	همیشـه	به	جـا	می	مانـد.
ــز	 ــاهرود	نی ــه	ش ــی	امام	جمع ــاس	امین ــالم	عب ــت	االس حج
ــرورت	 ــک	ض ــوزه	آب	ی ــرمایه	گذاری	در	ح ــه	س ــان	اینک بابی
بــرای	ایــن	شهرســتان	اســت،	گفــت:	امیدواریــم	ایــن	هدیــه	
ــه	اســتان	ســمنان	دهــد	همچنیــن	بایــد	 را	رئیس	جمهــور	ب
ــای	 ــاهرود	دارای	ظرفیت	ه ــتان	ش ــتان	و	شهرس ــت	اس گف
خــوب	توســعه	ازلحــاظ	کشــاورزی	و	صنعتــی	و	گردشــگری	
اســت	کــه	امیدواریــم	بتوانیــم	شــاهد	بــرکات	خوبــی	در	ایــن	

ــیم. ــا	باش ــن	حوزه	ه ــفر	در	ای س
ــه	 ــی	اســت	ک ــای	خوب ــاهرود	دارای	ظرفیت	ه ــزود:	ش وی	اف
امیدواریــم	در	ایــن	ســفر	نــگاه	ویــژه	ای	بــه	ایــن	شهرســتان	
صــورت	گیــرد	تــا	درزمینــه	هــای	مختلــف	شــاهد	تحوالتــی	

خوبــی	باشــیم.
	

نیروگاه های شاهرود و سمنان جان گرفتند
ــی	 ــیکل	ترکیب ــروگاه	س ــار	نی ــی	بخــش	بخ ــات	اجرای عملی
ــروگاه	 ــن	نی ــاهرود	و	همچنی ــطامی	ش ــهید	بس ــروگاه	ش نی

ــه	 ــروی	کابین ــر	نی ــان	وزی ــا	اردکانی ــا	حضــور	رض ســمنان	ب
دوازدهــم	آغــاز	شــد	ایــن	طرح	هــا	در	دو	نوبــت	صبــح	و	عصــر	

ــی	شــدند. کلنــگ	زن
رضــا	اردکانیــان	ضمــن	بیــان	اینکــه	عملیــات	اجرایــی	بخش	
بخــار	نیــروگاه	ســیکل	ترکیبــی	شــهید	بســطامی	شــاهرود	
و	همچنیــن	نیــروگاه	ســمنان	آغازشــده	اســت،	بیــان	کــرد:	
افزایــش	تولیــد	و	پاســخگویی	بــه	رشــد	بــار،	افزایــش	راندمان	
نیــروگاه	بــه	میــزان	۵۰	درصــد،	صرفه	جویــی	ســاالنه	
ــش	 ــب	و	کاه ــون	مترمکع ــزان	2۴۴	میلی ــه	می ــوخت	ب س
ــرح	 ــن	ط ــای	ای ــره	مزیت	ه ــی	محیط	زیســت	در	زم آالیندگ

ــت. اس
وزیــر	نیــرو	گفــت:	توربیــن	بخــار،	ژنراتــور	بــه	ظرفیــت	16۰	
ــک	 ــتم	خن ــی	و	سیس ــاب	حرارت ــای	بازی ــگاوات،	بویلره م
کننــده	اصلــی	از	نــوع	خشــک	دارای	ویژگی	هــای	ایــن	

نیروگاه	هــا	هســتند.

اختصاص تسهیالت ۲۰ هزار میلیارد تومانی به تولید
در	ایــن	ســفر	وزرای	کابینــه	نیــز	بــه	شهرســتان	های	مختلف	
ســفر	کردنــد،	رضــا	رحمانــی	کــه	در	شــاهرود	حضور	داشــت	
ــع	 ــاهرود	و	در	جم ــوالد	ش ــه	ف ــد	از	کارخان ــیه	بازدی در	حاش
خبرنــگاران	بابیــان	اینکــه	منابــع	موجــود	در	کشــور	و	اســتان	
ســمنان	بایــد	بــه	تولیــد	وارد	شــود،	تأکیــد	کــرد:	از	مدیــرکل	
صنعــت	معــدن	اســتان	ســمنان	می	خواهیــم	تــا	در	راســتای	
ارتقــای	تولیــد	بجنگــد	تــا	شــاهد	رفــع	موانــع	و	به	خصــوص	

در	حــوزه	عــدم	تبــادالت	بانکــی	باشــیم.
رحمانــی	بابیــان	اینکــه	هفتــه	آینــده	دولــت	تبصــره	
1۸بودجــه	را	بــا	تفاهم	نامــه	ای	بیــن	وزارت	کشــور	و	صنعــت	
ــزار	 ــرد:	تســهیالت	2۰	ه ــان	ک ــد،	بی ــه	می	کن ــدن	را	ارائ مع
ــاص	 ــد	اختص ــه	تولی ــاری	ب ــال	ج ــی	در	س ــارد	تومان میلی
ــز	 ــزان	نی ــن	می ــور	همی ــه	مذک ــی	تفاهم	نام ــده	و	ط داده	ش

ــت ــده	اس ــر	گرفته	ش ــی	در	نظ ــال	آت ــرای	س ــاً	ب عین
ــازی	 ــر	راه	و	شهرس ــا	وزی ــفر	ام ــن	س ــش	ای ــر	بخ در	دیگ
ــر	داد	 ــار	خب ــروژه	در	گرمس ــی	دو	پ ــگ	زن ــاح	و	کلن از	افتت
و	گفــت:	ارتقــای	ایمنــی	ســفر	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	
ــان	 ــالمی	بابی ــد	اس ــت	محم ــا	اس ــن	طرح	ه ــای	ای مزیت	ه
اینکــه	دو	پــروژه	حــوزه	راه	ســازی	در	گرمســار	افتتــاح	
و	کلنــگ	زنــی	می	شــود،	و	یکــی	از	ایــن	طرح	هــا	کــه	
ــه	 ــود	ک ــرد	ب ــم	پروژه	ایوان	کی-آبس ــاح	آن	بودی ــاهد	افتت ش
می	توانــد	در	کاهــش	تلفــات	و	خســارات	ناشــی	از	تصادفــات	

ماحصل سفر روحانی به زادگاه

 پروژه هایی که دوباره جان گرفتند
محمدحسن 
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ــد. ــذار	باش ــاده	ای	تأثیرگ ج
ــاهد	 ــی	آن	را	ش ــگ	زن ــه	کلن ــروژه	ای	ک ــر	پ ــزود:	دیگ وی	اف
بودیــم	طــرح	پــروژه	تعریــض	مســیر	ایــوان	کــی	بــه	گرمســار	
ــاهد	 ــه	زودی	ش ــم	ب ــه	امیدواری ــت	ک ــدرو	اس ــد	کن ــا	بان ب

ــیم. ــل	آن	باش تکمی
	

روحانی در جمع دانشجویان
ــور	 ــفر	حض ــن	س ــای	ای ــن	رویداده ــیه	تری ــی	از	پرحاش یک
ــا	 ــه	ب ــود	ک ــوم	پزشــکی	ســمنان	ب ــی	در	دانشــگاه	عل روحان
ــود،	 ــراه	ب ــف	هم ــاح	مختل شــعارهای	دانشــجویان	در	دو	جن
ــرد:	 ــان	ک ــجویان	خاطرنش ــه	دانش ــاب	ب ــور	خط رئیس	جمه
ــروزی	 ــای	پی ــه	معن ــم	ب ــن	جمــع	می	بین ــروز	در	ای آنچــه	ام
دانشــگاه	و	جنبــش	دانشــجویی	اســت	کــه	در	ســال	۳2	آغــاز	

ــه	کمــال	رســید. شــد	و	در	ســال	۵۷	ب
روحانــی	در	واکنــش	بــه	ســخنان	مطرح	شــده	از	ســوی	
ــف	دانشــجویی	و	تشــکل	های	 نماینــدگان	و	قشــرهای	مختل
دانشــجویی،	گفــت:	چــه	زمانــی	مــا	چنیــن	فضایــی	داشــتیم	
کــه	دانشــجوی	عزیــز	مــا	بــا	آزادی	کامــل	و	بــا	لحــن	دلخــواه	
خــود	دولــت	را	نقــد	کنــد،	نقــد	حتمــاً	حــق	شماســت	و	نقــد	

دلســوزانه	و	درســت	بــه	نفــع	آینــده	کشــور	خواهــد	بــود.
رئیس	جمهــور	در	پاســخ	بــه	انتقــادات	دانشــجویان	کــه	
ــت:	 ــد،	گف ــرح	می	کردن ــکا	را	مط ــه	آمری ــاد	ب ــث	اعتم بح
ــه	 ــد.	چ ــاد	کردی ــکا	اعتم ــه	آمری ــرا	ب ــد	چ ــما	می	گویی ش
کســی	اعتمــاد	کــرده	اســت؟	مگــر	مــا	در	برابــر	کســی	کــه	
مذاکــره	می	کنــد	حتمــاً	بایــد	اعتمــاد	داشــته	باشــیم؟	مگــر	
ــا	او	مذاکــره	 ــه	صــدام	اعتمــاد	داشــتیم	کــه	بعــد	جنــگ	ب ب
کردیــم؟	در	دوران	امــام	راحــل	وزیــر	خارجــه	وقــت	دو	ســال	
تمــام	بــا	عــراق	مذاکــره	کــرد.	مگــر	مــا	در	آن	دوره	بــه	صــدام	

ــم؟ ــره	کردی ــه	مذاک اعتمــاد	داشــتیم	ک
ــوده	 ــت	ب ــا	درس ــره	م ــه	مذاک ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــی	ب روحان
اســت،	گفــت:	ایــن	مذاکــرات	به	اتفــاق	همــه	مســئولین،	اعــم	
ــت،		رهبــری،	مجلــس	و	شــورای	نگهبــان	انجــام	شــد	 از	دول
و	همــه	باهــم	ایــن	کار	را	کردیــم	و	بســیار	هــم	کار	درســتی	

ــوده	اســت. ب

طرح ها تا پایان دولت دوازدهم به پایان می رسند
ــر	ورزش	و	 ــود	وزی ــی	ب ــردم	میام ــان	م ــر	مهم ــلطانی	ف س
ــاره	 ــان	بابیــان	اینکــه	تمــام	طرح	هایــی	کــه	دولــت	درب جوان
آن	هــا	ســخن	می	گویــد	در	دولــت	دوازدهــم	بــه	اتمــام	
ــرای	 می	رســند،	گفــت:	یــک	هــزار	و	2۰۰	میلیــارد	تومــان	ب
ــه	ســمنان	در	نظــر	گرفته	شــده	 پروژه	هــای	ســفر	اســتانی	ب
کــه	طــی	ســه	ســال	آتــی	بــه	طرح	هــا	و	پروژه	هــا	اختصــاص	

ــت. خواهــد	یاف
ــام	 ــهم	تم ــارات	س ــن	اعتب ــه	در	ای ــان	اینک ــلطانی	فر	بابی س
هشــت	شهرســتان	اســتان	ســمنان	لحــاظ	شــده	اســت،	بیان	
ــردا	در	 ــه	ف ــور	در	شــورای	اداری	اســتان	ک ــرد:	رئیس	جمه ک
پایــان	ســفر	دولــت	برگــزار	می	شــود،	بــه	ریــز	ایــن	مســائل	

اشــاره	خواهــد	کــرد.
وی	افــزود:	امــروز	در	ســطح	بدنــه	دولــت	امــا	تمــام	
تخصیص	هــا	به	گونــه	ای	اســت	کــه	طرح	هــا	تــا	پایــان	
دولــت	بــه	اتمــام	می	رســند	و	نگرانــی	از	بابــت	اجــرای	آن	هــا	

ــت. ــد	داش ــود	نخواه وج
	

افتتاح ۳ طرح
ــی	 ــی	و	مهندس ــکده	فن ــاختمان	دانش ــز	س ــان	نی در	دامغ
دانشــگاه	دامغــان	بــا	حضــور	معــاون	پارلمانــی	رئیس	جمهــور	
ــا	زیربنــای	 ــروژه	آموزشــی	در	زمینــی	ب ــن	پ افتتــاح	شــد.	ای
پنــج	هــزار	و	2۰۰	مترمربــع	و	از	ســال	۹۰	عملیــات	اجرایــی	
ــد	 ــر	و	امی ــت	تدبی ــفر	دول ــات	دور	اول	س ــاز	و	از	مصوب آن	آغ
ــال	 ــارد	ری ــزار	میلی ــروژه	62	ه ــن	پ ــرای	احــداث	ای اســت،	ب
اعتبــار	تأمیــن	و	هزینــه	شــده	اســت	کــه	16	کالس،	شــش	
ــامل	 ــر	را	ش ــایت	کامپیوت ــار	کارگاه،	دو	س ــگاه،	چه آزمایش

می	شــود	و	16	عضــو	هیئت	علمــی	دارد.
ــا	حضــور	وزیــر	تعــاون،	کار	 در	غــرب	اســتان	ســمنان	نیــز	ب
و	رفــاه	اجتماعــی	کابینــه	دوازدهــم	در	حاشــیه	ســفر	هیئــت	
دولــت	بــه	اســتان	ســمنان،	زمیــن	چمــن	مصنوعــی	ســرخه	
افتتــاح	شــد،	ایــن	پــروژه	در	1۵	هــزار	مترمربــع	زمیــن،	ظرف	
ــدی	 ــه	مؤی ــه	گفت ــت،	ب ــده	اس ــاه	احداث	ش ــت	م ــدت	هف م
ــم	 ــن	دو	و	نی ــن	زمی ــرای	ســاخت	ای ــدار	ســرخه	ب زاده	فرمان

میلیــارد	تومــان	اعتبــار	اســتانی	و	ملــی	صــرف	شــده	اســت.
در	پــروژه	ای	دیگــر	امــا	در	ســمنان	فــاز	دوم	دانشــکده	
گردشــگری	دارای	16	کالس،	۹	آزمایشــگاه	و	پنج	اتــاق	اداری	
و	یــک	ســایت	رایانــه	بــه	بهره	بــرداری	رســید،	ایــن	طــرح	در	
فــاز	دوم	چهــار	میلیــارد	تومــان	هزینــه	در	بــر	خواهد	داشــت	
و	قــرار	اســت	در	21	مــاه	آینــده	احــداث	شــود.	گفتنــی	اســت	

وزیــر	علــوم	ایــن	طــرح	را	در	مرکــز	اســتان	افتتــاح	کــرد.

روحانی در جمع فعاالن اقتصادی و نخبگان
رئیس	جمهــور	بــا	نخبــگان	و	فعــاالن	اقتصــادی	اســتان	
ســمنان	نیــز	در	ســالن	هالل	احمــر	دیــدار	کــرد،	وی	بابیــان	
اینکــه	بانک	هــا	بایــد	بــه	کمــک	اقتصــاد	کشــور	آینــد،	گفت:	
امــروز	معتقدیــم	کــه	بــار	ســنگینی	بــر	دوش	بانک	هــا	اســت،	
ــد. ــا	نمی	چرخ ــت	بانک	ه ــدون	فعالی ــا	ب ــور	م ــاد	کش 	اقتص

ــطح	 ــوان	را	در	س ــی	لی ــا	نیمه	خال ــه	م ــان	اینک ــی	بابی روحان
کشــور	بیــش	از	آن	کــه	اســت	می	بینیــم	و	نیمه	پــر	را	
ــت	 ــرد:	درس ــد	ک ــم،	تأکی ــاهده	می	کنی ــر	مش ــوالً	کمت معم
ــت	و	 ــم	اس ــورمان	تحری ــم،	کش ــکالت	داری ــه	مش ــت	ک اس
کشــوری	ماننــد	آمریــکا	و	رژیمــی	ماننــد	صهیونیســم	بــا	مــا	
ــرای	 ــم	ب ــلمان	ه ــر	مس ــای	به	ظاه ــه	و	برخــی	دولت	ه مقابل
مــا	توطئــه	می	کننــد	و	شــرایط	مــا	عالــی	نیســت	امــا	بایــد	

همــه	دست	به	دســت	هــم	دهیــم
رئیس	جمهــور	در	ادامــه	بیــان	کــرد:	همــه	مســائلی	کــه	برای	
ــد	 ــه	مــردم	نمی	گوییــم	چراکــه	بای ــت	اتفــاق	می	افتــد	ب دول
ــم	 ــا	نمی	خواهی ــم،	م ــدا	کنی ــده	ای	پی ــز	فای ــن	نی ــرای	گفت ب
باهــم	دعــوا	کنیــم،	همــه	آمده	ایــم	تــا	کشــور	را	اداره	کنیــم،	
آن	قــدر	چیزهــا	در	دل	و	ذهــن	دارم	کــه	نمی	توانــم	بگویــم	نه	
اینکــه	نتوانــم،	امــا	مفیــد	نمی	بینــم،	مــن	امــروز	در	دانشــگاه	
ــه	 ــدم	دانشــجویی	ک ــی	دی ــم	وقت ــه	فکــر	فرورفت ــداری	ب مق
بایــد	فعــال	باشــد	و	اطــالع	داشــته	باشــد	برخی	شــان	ناقــص	
اطالعــات	دارنــد	و	از	فعالیت	هــای	سیاســی	و	اقتصــادی	
ــد	همــه	 ــا	بای ــه	م ــد	حال	آنک ــر	اطــالع	دارن و	فرهنگــی	کمت

دســت	در	دســت	هــم	دهیــم.
افــزود:	برخــی	موضوعــی	مطــرح	می	کننــد	کــه	 وی	

ــران اقتصاد ایـ
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عــوض	 را	 مقــررات	 و	 بخش	نامــه	 چــرا	 می	گوییــم	
می	کنیــم	بــرای	ایــن	اســت	کــه	بــا	فضایــی	مواجــه	
هســتیم	کــه	کمتــر	قابــل	پیش	بینــی	بــوده	اســت	و	
ــه	از	هــر	 ــادر	شــود	ک ممکــن	اســت	در	ذهــن	انســان	متب
ــا	دو	نفــر	خطــا	کنــد	 ــک	ت ــد	ی 1۰۰	نفــر	کــه	ارز	می	گیرن
ــال	۵۰	 ــرای	مث ــر	ب ــم	از	1۰۰	نف ــرش	را	نمی	کردی ــا	فک ام

ــد. ــا	کنن ــر	خط نف
	

انتقاد از صدا و سیما
ــز	در	 ــرورش	نی ــوزش	و	پ ــر	آم ــی	وزی ــد	بطحای ــید	محم 	س
حاشــیه	ایــن	ســفر	و	در	جمع	مســئوالن	شهرســتان	ســمنان	
ــر	 ــرداری	از	دو	واحــد	آموزشــی	در	ســفر	کاروان	تدبی از	بهره	ب
ــد	 ــزود:	دو	واح ــر	داد	و	اف ــمنان	خب ــتان	س ــه	اس ــد	ب و	امی
آموزشــی	12	کالســه	بــا	ظرفیــت	پذیــرش	۳6۰	دانش	آمــوز	
در	اســتان	ســمنان،	بااعتبــاری	بالــغ		بــر	۴1	میلیــارد	ریــال	از	
محــل	اعتبــارات	دولتــی	و	مشــارکت	خیریــن	احــداث		شــده	

اســت.
وی	بیــان	کــرد:	صداوســیما	بــا	تبلیــغ	مکــرر	آگهــی	
کتاب	هــای	کمــک		آموزشــی،	نظــام	تعلیــم	و	تربیــت	را	دچــار	
ــای	 ــغ	کتاب	ه ــد	و	تبلی ــن	رون ــه	ای ــد،	ادام ــش	می	کن چال
ــش	 ــوری	در	دان ــه	مح ــت	حافظ ــه	تقوی ــی	ب کمک	آموزش
ــداف	 ــق	اه ــع	تحق ــوع	مان ــن	موض ــد	و	ای ــوزان	می	انجام آم

ــت. ــت	اس ــم	و	تربی تعلی
ــدود	 ــال	۸۵	ح ــرد:	در	س ــان	ک ــه	بی ــه	در	ادام ــو	کابین عض
ــازی	و	 ــب	و	بازس ــد	تخری ــور	نیازمن ــدارس	کش ــوم	م دوس
ــرای	بازســازی	 ــا	اقدامــات	انجام	گرفتــه	ب ــود،	ب خطرآفریــن	ب
مــدارس	و	احــداث	مــدارس	جدیــد،	خوشــبختانه	امــروز	ایــن	
ــور	 ــدارس	کش ــوم	م ــروز	2	س ــده	و	ام ــس	ش ــبت	برعک نس

ــت. ــازی	اس ــد	بازس ــوم	آن	نیازمن ــا	یک	س ــن	و	تنه ایم

افزایش خدمات تأمین اجتماعی
وزیــر	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعــی	نیــز	در	حاشــیه	این	ســفر	
بــا	ابــراز	اینکــه	از	ســال	۹2	تاکنــون	تعــداد	بیمارســتان	های	
ــدا	کــرد	 ــش	پی ــاب	افزای ــه	۷6	ب تأمیــن	اجتماعــی	کشــور	ب
کــه	نشــان	از	عــزم	دولــت	بــرای	خدمت	رســانی	اســت،	
ــرداری	از	۵2	 ــن	بهره	ب ــون	همچنی ــال	۹2	تاکن ــت:	از	س گف
ــه	 ــت	قرارگرفت ــی	و	بیمــه	ای	در	دســتور	کار	دول طــرح	درمان
ــده	 ــه	ش ــار	هزین ــان	اعتب ــا	توم ــا	میلیارده ــرای	آن	ه ــه	ب ک

ــت. اس
ــی	روی	 ــازه	زمان ــه	درب ــان	اینک ــریعتمداری	بابی ــد	ش محم
ــزان	 ــن	می ــم	همچنی ــم	و	دوازده ــت	یازده ــدن	دول کار	آم
ــی	 ــای	حمایت ــش	نهاده ــت	پوش ــان	تح ــی	مددجوی دریافت
نیــز	۳۰۰	تــا	۵۰۰	درصــد	افزایش	یافتــه	اســت،	تأکیــد	کــرد:	
۷1	درصــد	مــردم	تحــت	پوشــش	خدمــات	تأمیــن	اجتماعی	

هســتند	کــه	بخــش	عظیمــی	از	آن	هــا	در	روســتاها	ســکونت	
ــد. دارن

رئیس	ســازمان	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	
هــم	در	حاشــیه	بازدیــد	از	پروژه	هــای	گردشــگری	اســتان	
ســمنان،	دربــاره	حمایــت	از	اشــتغال	حــوزه	گردشــگری،	گفت:	
یــک	هــزار	و	2۰۰	میلیــارد	تومان	تســهیالت	ارزان	قیمــت	حوزه	

ــود. ــا	می	ش ــگری	اعط گردش
رونــق	 و	 توســعه	 اینکــه	 بابیــان	 مونســان	 علی	اصغــر	
محورهایــی	 اشــتغال	زایی	 همچنیــن	 و	 صنایع	دســتی	
هســتند	کــه	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	بــه	آن	هــا	نــگاه	ویژه	
دارد،	تأکیــد	کــرد:	در	راســتای	همیــن	نــگاه	یک	هــزار	و	2۰۰	
میلیــارد	تومــان	تســهیالت	ارزان	قیمت	اشــتغال	گردشــگری	

ــود. ــا	می	ش ــور	اعط ــر	کش در	سراس
در	رویــدادی	دیگــر	محمــود	حجتــی	وزیــر	جهــاد	کشــاورزی	
نیــز		بابیــان	اینکــه	نقشــه	راه	بــرای	اجــرای	طرح	هــای	
ــون	دالر	 ــت:	22	میلی ــت،	گف ــده	اس ــزداری	ترسیم	ش آبخی
ــزود:	 ــت؛	وی	اف ــاص	یاف ــا	اختص ــن	طرح	ه ــرای	ای ــال	ب امس
ــرای	 ــدف	اج ــان	باه ــارد	توم ــامل	۷۰۰	میلی ــزان	ش ــن	می ای
ــد	 ــاص	خواه ــوان	داری	اختص ــزداری	و	آبخ ــای	آبخی طرح	ه

ــت یاف
ــش	 ــت	افزای ــخن	می	گف ــاری	ها	س ــع	گرمس ــه	در	جم وی	ک
ــالی	را	 ــا	خشک	س ــه	ب ــی	و	مقابل ــفره	های	زیرزمین ــه	س تغذی
دو	اولویــت	اجــرای	طرح	هــای	آبخیــزداری	دانســت	و	تأکیــد	
ــه	 ــد	دارد	چراک ــا	تأکی ــن	طرح	ه ــر	روی	ای ــت	ب ــرد:	دول ک
ــش	پوشــش	 ــی	و	افزای ــایش	آب ــل	فرس ــرل	عوام ــث	کنت باع

ــود. ــور	می	ش ــع	کش ــی	مرات گیاه
	

ــی  ــه میزبان ــاز ب ــری نم ــیه سراس ــزاری اجالس برگ
ــمنان س

امــا	 روحانــی	 برنامه	هــای	ســفر	 مهم	تریــن	 از	 یکــی	
اجالســیه	سراســری	نمــاز	بــود	کــه	بــا	پیــام	رهبــر	معظــم	
ــی	 ــم	قرائت ــن	مراس ــد،	در	ای ــزار	ش ــالمی	برگ ــالب	اس انق
ــد،	 ــی	ســخنرانی	کردن ــاز	و	روحان ــه	نم ــس	ســتاد	اقام رئی
ــت	 ــری	را	قرائ ــام	رهب ــاهچراغی	پی ــت	اهلل	ش ــن	آی همچنی
کــرد.	روحانــی	در	ایــن	مراســم	بــا	ابــراز	اینکــه	نمــاز	یــک	
عبــادت	صــرف	یــا	یــک	فــرع	دیــن	مثــل	ســایر	فــروع	دین	
نیســت،	نمــاز	همــه	چهــره	اســالم	اســت	و	صــورت	اســالم	
نمــاز	محســوب	می	شــود،	افــزود:	جوهــر	دیــن،	ایمــان	بــه	
خــدا	و	اعتقــاد	به	حــق	اســت	و	عمــل	بــه	دســتورات	الهــی	
ــما	 ــود،	ش ــداد	می	ش ــن	قلم ــم	دی ــاز	پرچ ــا	نم ــت	ام اس
ــاز	 ــدون	نم ــن	ب ــذا	دی ــید	ل ــم	می	شناس ــا	پرچ ــور	را	ب کش

ــدن	نیســت. ــناخته	ش ــل	ش قاب
نماینــده	رئیس	جمهــور	در	امــر	نمــاز	نیــز	در	ایــن	اجالســیه	
ــاز	 ــر	نم ــج	ام ــی	در	تروی ــتگاه	های	اجرای ــه	دس ــان	اینک بابی

ــور	در	 ــی	کش ــتگاه	اجرای ــت:	۹	دس ــوند،	گف ــدم	ش پیش	ق
اجالســیه	ســرا	ســری	نمــاز	تجلیــل	شــدند.	محمدحســین	
ــای	 ــا	شــامل	برنامه	ه ــان	اینکــه	ارزیابی	ه ــی	ضمــن	بی رضای
ــرد:	 ــه	ک ــت،	اضاف ــی	اس ــطح	مدیریت ــه	س ــق	در	س موردتواف
ــا،	 ــاس	ظرفیت	ه ــر	اس ــی	ب ــتگاه	های	اجرای ــک	از	دس هری
ــرار	 ــی	ق ــورد	ارزیاب ــود	م ــی	خ ــف	قانون ــت	و	تکالی مأموری
ــد	پیشــرفت	هــر	 گرفــت	کــه	ضمــن	پرهیــز	از	مقایســه	رون

ــت. ــوده	اس ــه	ب ــتگاه	موردتوج دس
ــا	اشــاره	 رئیــس	ســتاد	اقامــه	نمــاز	نیــز	در	ایــن	اجالســیه	ب
ــه	 ــالمی	ب ــالب	اس ــم	انق ــر	معظ ــام	رهب ــی	از	پی ــه	فرازهای ب
اجالســیه	نمــاز،	افــزود:	اولیــن	ســخنرانی	امــام	خمینــی)ره(	
ــه	 ــک	ب ــه	نزدی ــت	ک ــی	صــورت	گرف ــرار	شــاه	زمان ــد	از	ف بع
ظهــر	بــود	و	لــذا	بــه	آقــا	ســید	احمــد	فرمــود	کــه	نمــاز	چــه	
ــذا	امــام	)ره(	 ــد	همیــن	االن،	ل ــع	اســت	و	ایشــان	فرمودن موق
ــوش	 ــان	آن	را	گ ــه	جهانی ــخنرانی	ک ــه	س ــان	لحظ در	هم
ــت	 ــان	از	اهمی ــم	نش ــن	مه ــد	و	ای ــل	کردن ــد	تعطی می	کردن

ــاز	اســت. نم
حجت	االســالم	محســن	قرائتــی	گفــت:	روزی	آیــت	اهلل	
کــه	 درزمانــی	 را	 یادداشــتی	 رفســنجانی	 هاشــمی	
رئیس	جمهــور	بــود	بــه	مــن	داد	کــه	بــر	روی	آن	نوشته	شــده	
بــود	از	تمــام	امکانــات	کشــور	بــرای	نمــاز	اســتفاده	کنیــد	و	
مــن	ایــن	یادداشــت	را	بــه	رهبــر	معظــم	انقــالب	اســالمی	نیز	
نشــان	دادم	و	ایشــان	نیــز	تائیــد	کردنــد	و	لــذا	ایــن	اهمیــت	

ــت. ــاز	اس نم

روحانی مهمان همشهریان خود
ــه	 ــالمی	در	ادام ــران	اس ــور	ای ــی	رئیس	جمه ــن	روحان حس
ــا	حضــور	 ــه	اســتان	ســمنان	ب ســفر	دوروزه	هیئــت	دولــت	ب
ــر	ســر	مــزار	والدیــن	خــود	حاضــر	شــد،	وی	در	 در	ســرخه	ب
ــت	 ــک	واقعی ــه	این	ی ــان	اینک ــز	بابی ــردم	ســرخه	نی جمــع	م
اســت	کــه	انقــالب	در	اســتان	ســمنان	از	ســرخه	شــروع	شــد،	
گفــت:	مــا	در	اواخــر	مذاکــرات	هســته	ای	از	زبــان	ســرخه	ای	

ــم. اســتفاده	کردی
ــان	های	 ــرخه	دارای	انس ــت	س ــرزمین	پربرک ــت:	س وی	گف
ــم،	مجاهــد	و	پرهیــزکار	اســت.	مــن	فرامــوش	نمی	کنــم	 عال
کــه	یــک	ســاعت	بــه	اذان	صبح	بســیاری	از	مــردم	در	مســجد	
بودنــد؛	اینجــا	ســرزمین	دالوران	اســت	از	ســوی	دیگــر	بایــد	
ــار	تشــنه	اســت	و	مــردم	از	مســئوالن	 ــر	دی ــار	کوی گفــت	دی
آب	آشــامیدنی	و	پایــدار	می	خواهنــد.	وعــده	آقــای	اردکانیــان	
وزیــر	نیــرو	ایــن	اســت	کــه	ان	شــاءاهلل	تابســتان	۹۹	آب	ســالم	
ــرای	۳۰	ســال	 ــه	ســرخه	خواهــد	رســید.	ایــن	آب	ســالم	ب ب

آینــده	ســرخه	خواهــد	بــود.
رئیــس	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	نیــز	هم	زمــان	بــا	
ــان	در	 ــمت	خ ــی	حش ــای	تاریخ ــی	از	بن ــخنرانی	روحان س

ــران اقتصاد ایـ
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ــه	حشــمت	دارای	یــک	مجموعــه	 ســرخه	بازدیــد	کــرد.	خان
ــاغ،	 ــه،	ب ــزل	مســکونی،	دارالحکوم ــار	من ــامل	چه ــزرگ	ش ب
ــس	از	ســال	ها	فقــط	 ــروز	و	پ ــوده	کــه	ام حمــام	و	مدرســه	ب
دوخانــه	از	آن	باقیمانــده	اســت	کــه	می	تــوان	آن	هــا	را	
بهســازی	و	احیــا	کــرد.	بادگیرهــای	دوقلــوی	خانــه	حشــمت	
ــر	اســالمی،	 ــا	و	درخــور	هن ــا	تزئین	هــای	بســیار	زیب خــان	ب
ایرانــی	امــروز	در	زمــره	شــاخصه	های	ویــژه	شهرســتان	

ســرخه	محســوب	می	شــوند.
	

آخرین برنامه های روحانی
روحانــی	در	پایــان	ســفر	دوروزه	امــا	در	شــورای	اداری	اســتان	
ــد،	وی	 ــر	ش ــگاران	حاض ــع	خبرن ــپس	در	جم ــمنان	و	س س
در	نشســت	شــورای	اداری	موضــوع	آب	را	از	مهم	تریــن	
مســائل	اســتان	ســمنان	برشــمرد	و	گفــت:	مشــکل	آب	یــک	
مســئله	ملــی	اســت	و	بحــث	ایــن	اســتان	و	آن	اســتان	در	آن	
مطــرح	نمی	شــود،	آب	آشــامیدن	حــق	مــردم	اســت	و	کســی	
نمی	توانــد	بــرای	آن	حــرف	بزنــد،	مــن	بــه	مــردم	خوزســتان	

ــد	حرفــی	زد. هــم	گفتــم	کــه	روی	آب	شــرب	نبای
روحانــی	دربــاره	انتقــال	آب	دریــای	خــزر	نیــز	بــا	تأکیــد	بــر	
ــرا	 ــدارد	زی ــا	مــال	خــدا	اســت	و	حــق	آب	هــای	ن اینکــه	دری
آبــی	اســت	کــه	خداونــد	در	اختیــار	مــا	گذاشــته	و	بایــد	ایــن	
را	شــیرین	کنیــم	و	بــه	دســت	مــردم	برســانیم،	گفــت:		عمــده	
ــد	بخــش	 ــه	بای ــت	ک ــرمایه	گذاری	اس ــتا	س ــن	راس کار	در	ای

ــد. خصوصــی	کار	را	انجــام	ده
وی	بــا	اشــاره	بــه	امضــاء	1۰	هــزار	میلیــارد	تومــان	تفاهم	نامه	
ــال	و	 ــا	اگــر	فع ــن	تفاهم	نامه	ه در	اســتان	ســمنان،	گفــت:	ای
اجرایــی	شــود	می	توانیــم	تحــول	خوبــی	را	در	اســتان	شــاهد	

باشــیم،	لــذا	نبایــد	بگذاریــم	طرح	هــا	طوالنــی	شــود.
ــن	 ــر	ای ــا	ب ــالش	م ــه	ت ــان	اینک ــه	بابی ــور	در	ادام رئیس	جمه
ــت:	 ــم،	گف ــذار	کنی ــتان	ها	واگ ــه	اس ــا	را	ب ــا	کاره ــت	ت اس
ــه	اســتان	ها	واگــذار	 ــا	کــرده	و	ب ــا	را	ره ــد	کاره پایتخــت	بای
کنــد،	امــروز	شــاهدیم	کــه	بعضــاً	یــک	کار	کوچــک	دریکــی	
از	اســتان	ها	بــه	دلیــل	نامه	نــگاری	بــا	مرکــز	تهــران	و	
ــر	 ــه	اگ ــد	حال	آنک ــول	می	انجام ــه	ط ــا	ب ــه	مدت	ه وزارتخان
ــی	 ــران	کل	اســتان	ها	و	حت ــم،	مدی ــارات	را	واگــذار	کنی اختی
اســتاندار	و	شــورای	برنامه	ریــزی	آن	اســتان	می	تواننــد	امــور	

ــد. ــام	دهن ــی	انج را	به	خوب

آزادترین دانشگاه های جهان راداریم
ــگاران	نیــز	از	امضــاء	1۰هــزار	 رئیس	جمهــور	در	جمــع	خبرن
میلیــارد	تومــان	تفاهم	نامــه	ســرمایه	گذاری	در	ســمنان	خبــر	
ــی	 ــرودگاه	بین	الملل ــو	و	ف ــی،	کارگ ــرز	هوای ــت:	م داد	و	گف
ــه	 ــت	ب ــفر	دول ــای	س ــن	طرح	ه ــه	مهم	تری ــاهرود	ازجمل ش

ــود. اســتان	ب
وی	بابیــان	اینکــه	دانشــگاه	های	مــا	آزادتریــن	دانشــگاه	های	
ــر	 ــت:	فک ــراز	داش ــتند،	اب ــا	هس ــان	نقده ــاظ	بی ــا	ازلح دنی
نمی	کنــم	در	کمتــر	کشــوری	یافــت	شــود	کــه	دانشــجویان	
ــا	از	 ــوالً	م ــد	معم ــرح	کنن ــان	را	مط و	تشــکل	ها	آزاد	نظراتش
ــته	 ــال	گذش ــا	س ــم	ام ــد	می	کنی ــران	بازدی دانشــگاه	های	ته
در	سیســتان	و	بلوچســتان	و	امســال	در	ســمنان	مراســم	روز	

دانشــجو	برگــزار	شــد.
ــی	بابیــان	اینکــه	در	ایــن	دولــت	اســت	کــه	همــه	16	 روحان
آذرهــا	بــا	گرمــی	و	نشــاط	فــراوان	در	سراســر	کشــور	برگــزار	
می	شــود	و	ســخنران	های	مختلــف	صحبــت	می	کننــد،	
تصریــح	کــرد:	ســال	گذشــته	یــک	هــزار	و	2۰۰	نشســت	در	
ــذا	خوشــحالیم	کــه	هــم	در	مهرمــاه	و	 16	آذر	برگــزار	شــد	ل

ــم. ــگاهیان	بوده	ای ــار	دانش ــاه	در	اختی آذرم
رئیس	جمهــور	بابیــان	اینکــه	آب	مهم	تریــن	موضــوع	
ــه	 ــراز	داشــت:	هم اســتان	ســمنان	محســوب	می	شــود،	اب
ــی	 ــی	آب	همراه ــث	صرفه	جوی ــردم	در	بح ــه	م ــا	ازجمل م
ــد	 ــد	از	آب	آشــامیدنی	اســتفاده	کنن ــا	بای ــردم	م ــد،	م کنن

ــد	 ــز	بای ــت	نی ــم،	دول ــک	کنی ــم	کم ــه	ه ــه	ب ــذا	هم و	ل
ــیاری	 ــرمایه	های	بس ــرده	و	س ــم	ک ــهیالت	الزم	را	فراه تس

ــود. ــام	ش انج

بیمــه راننــدگان و کامیــون داران در اصالحیــه 
بودجــه ســال ۹۷

در	ســاعات	پایانــی	ســفر	دو	روزه	هیئــت	دولت	اما	انوشــیروان	
محســنی	بندپــی	سرپرســت	ســازمان	تأمیــن	اجتماعــی	هــم	
بابیــان	اینکــه	بیمــه	راننــدگان	و	کامیــون	داران	در	اصالحیــه	
بودجــه	ســال	۹۷	قــرار	گرفــت،	گفــت:	بــا	ایــن	اقــدام	
ــد	 ــی	بهره	من ــن	اجتماع ــات	تأمی ــر	از	خدم ــون	نف یک	میلی

می	شــوند.
وی	ضمــن	بیــان	اینکــه	بــا	پیشــنهاد	دولــت	و	مصوبــه	
مجلــس	بــرای	تــداوم	بیمــه	راننــدگان	و	کامیــون	داران	
ــر	 ــان	در	نظ ــارد	توم ــزار	و	2۰۰	میلی ــادل	دو	ه ــاری	مع اعتب
ــتگاه	های	 ــی	رود	دس ــار	م ــرد:	انتظ ــه	ک ــد،	اضاف ــه	ش گرفت

مســئول	از	ایــن	الیحه	هــا	حمایــت	کننــد.
ــان	اینکــه	 سرپرســت	ســازمان	تأمیــن	اجتماعــی	ضمــن	بی
ــد	 ــازمان	نیازمن ــن	س ــر	در	ای ــداف	موردنظ ــق	اه ــرای	تحق ب
ــبختانه	 ــت:	خوش ــراز	داش ــتیم،	اب ــت	هس ــای	دول حمایت	ه
ــدگان	 ــف	بودجــه	رانن ــس	و	اختصــاص	ردی ــه	مجل ــا	مصوب ب
ــتگی	 ــی	و	بازنشس ــی،	درمان ــات	اجتماع ــد	از	خدم می	توانن

ــد. ــن	ســازمان	اســتفاده	کنن ای

روحانی سمنان را ترک کرد
درنهایــت	روحانــی	اســتان	ســمنان	را	بــا	افتتــاح	۳۴۳	
ــان	 ــارد	توم ــاد	1۰	هــزار	میلی ــروژه	به	طــور	متمرکــز	و	انعق پ
تــرک	کــرد،	 اجــرای	طرح	هــای	مختلــف	 تفاهم	نامــه	
ــی	 ــا	عمل ــن	طرح	ه ــزان	از	ای ــه	می ــد	چ ــد	دی ــت	بای درنهای
ــه	و	 ــار	بودج ــه	انتظ ــد	ب ــر	بای ــزان	دیگ ــه	می ــوند	و	چ می	ش

ــینند. ــارات	بنش اعتب
ــه	تمــام	 ــا	به	طــور	خالصــه	ب ــن	گــزارش	ســعی	شــد	ت در	ای
ــود،	 ــاره	ش ــمنان	اش ــتان	س ــه	اس ــی	ب ــفر	روحان ــاد	س ابع
ســفری	کــه	دو	روز	طــول	کشــید	و	حواشــی	بســیاری	
ــای	 ــب	در	اجــرای	برنامه	ه ــه	بی	برنامگــی	عجیب	وغری ازجمل
هیئــت	دولــت	را	بــه	همــراه	داشــت،	بی	برنامگــی	کــه	باعــث	
ــران	کل	 ــی	مدی ــود	و	حت ــده	ب ــگاران	ش ــردرگمی	خبرن س
اســتانی،	معاونــان	اســتاندار	ســمنان	و	مقامــات	اســتانی	هــم	
ــن	ســؤال	کــه	برنامــه	بعــدی	چیســت	و	در	 ــه	ای در	پاســخ	ب

ــد. ــز	بودن ــود	عاج ــزار	می	ش ــا	برگ کج
درنهایــت	روحانــی	بــا	هواپیمــا	به	شــاهرود	آمــد	و	بــا	هواپیما	
از	ســمنان	رفــت،	هواپیمایــی	کــه	در	شــاهرود	مــرز	هوایــی	و	
فــرودگاه	بین	المللــی	را	بــه	ارمغــان	آورد	و	در	ســمنان	شــرایط	
توســعه	روزافــزون	فــرودگاه	مرکــز	اســتان	را	فراهــم	کــرد	تــا	
ــتان	 ــی	در	اس ــرز	هوای ــن	م ــاهد	دومی ــک	ش ــده	نزدی در	آین
ــخت	کوش	 ــردم	س ــق	م ــه	الی ــه	ای	ک ــیم	مقول ــمنان	باش س

اســتان	ســمنان	اســت.

ــران اقتصاد ایـ
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هشــت هــزار فرصــت شــغلی در اســتان 
ــیگار و  ــای س ــات مافی ــا اقدام ــتان ب گلس
واردات توتــون از دســت مــی رود و حــاال 
چشــم توتــون کاران بــه تصمیــم و تدبیــر 
مســئوالن بــرای رفــع ایــن چالش هــا 

ــت. ــده اس ــه ش دوخت

کشــت	توتــون	در	گلســتان	بــا	بیــش	از	هشــت	دهــه	قدمــت،	
۷۰	درصــد	از	۹	هــزار	تــن	تولیــد	ســاالنه	کشــور	را	بــه	خــود	
ــا	 ــرارداد	کشــت	ب ــر	ق ــا	در	ســال	های	اخی اختصــاص	داده	ام

ــت. ــه	اس ــدت	کاهش	یافت ــاورزان	به	ش کش
ــه	یک	ســوم	شــالی	آب	مصــرف	 ــی	اســت	ک ــون	محصول توت
می	کنــد،	جایگزیــن	مناســبی	بــرای	کشــت	برنــج	شــناخته	

ــاورزان	دارد. ــرای	کش ــم	ب ــی	ه ــد	خوب ــود	و	درآم می	ش
مردادمــاه	ســال	گذشــته	رئیــس	مرکــز	برنامه	ریــزی	و	
نظــارت	بــر	دخانیــات	کشــور	در	جلســه	تبیین	سیاســت	های	
وزارت	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	در	حــوزه	دخانیــات	کــه	در	
گــرگان	برگــزار	شــده	بــود،	از	پنــج	برابــر	شــدن	تولیــد	فعلــی	
ــون	 ــه	هم	اکن ــود	ک ــه	ب ــر	داده	و	گفت ــور	خب ــون	در	کش توت
ــر	کشــت	توتــون	کشــور	تنهــا	2۰	درصــد	از	نیــاز	 ســطح	زی
داخــل	را	تأمیــن	می	کنــد	و	تــا	پایــان	برنامــه	ششــم	توســعه	
بایــد	ســاالنه	بیــن	۴۰	تــا	۵۰	هــزار	تــن	تولید	داشــته	باشــیم.
ــون	در	گلســتان	کــه	 ــا	در	دو	ســه	ســال	اخیــر	تولیــد	توت ام
ــت	از	6	 ــور	اس ــول	در	کش ــن	محص ــد	ای ــی	تولی ــب	اصل قط
ــت	و	 ــیده	اس ــن	رس ــزار	و	۷۰۰	ت ــه	ه ــال	ب ــن	در	س ــزار	ت ه
کشــاورزان	معتقدنــد	کــه	دســت	هایی	در	کار	اســت	تــا	
شــرایط	کشــت	هرســال	ســخت	تر	شــود	و	تولیــد	داخــل	بــه	

ــر	برســد. صف
یکــی	از	توتــون	کاران	گلســتانی	گفــت:	در	ســال	های	گذشــته	
طرح	هــای	حمایتــی	بــرای	افزایــش	کشــت	توتــون	زیــاد	بــود	
ــیده	و	 ــل	رس ــه	حداق ــا	ب ــر	حمایت	ه ــال	های	اخی ــا	در	س ام
ــدا	 ــش	پی ــول	افزای ــن	محص ــت	ای ــت	قیم ــال	اس ــار	س چه

نکــرده	اســت.

دست های مافیا در کار است
ــی	 ــئوالن	به	راحت ــه	مس ــان	این	ک ــا	بی ــتمی	ب ــواد	مالرس ج
ــوم	 ــزود:	معل ــد،	اف ــت	نکنی ــون	کش ــد	توت ــالم	می	کنن اع
نیســت	چــه	دســت	هایی	در	کار	اســت؛	ســال	گذشــته	
ــرف	 ــرد	و	از	ط ــل	ک ــد	را	تعطی ــات	خری ــرف	دخانی ازیک	ط
ــد	 ــد	می	کردن ــات	خری ــای	دخانی ــه	همپ ــاری	ک ــر	تّج دیگ
ــان	رســاندند. ــزار	توم ــه	6	ه ــان	ب ــزار	توم قیمــت	را	از	1۰	ه
ــت	 ــرارداد	کش ــات	ق ــرکت	دخانی ــال	ش ــه	داد:	امس وی	ادام
ــد	 ــر	می	رس ــه	نظ ــانده	و	ب ــل	رس ــه	حداق ــاورزان	را	ب ــا	کش ب
اقســاط	 دریافــت	 بــرای	 فقــط	 هــم	 قراردادهــا	 ایــن	

نه	هاســت. گرمخا
ــون	 ــار	توت ــته	۳۰	هکت ــال	های	گذش ــرد:	در	س ــه	ک وی	اضاف
کشــت	می	کــردم	امــا	امســال	رغبتــی	بــه	کشــت	نداشــتیم؛	
هم	اکنــون	6۰۰	گرمخانــه	کــه	بــا	حداقــل	هزینــه	1۰	
میلیــون	تومانــی	احداث	شــده	بــدون	اســتفاده	رهاشــده	و	یــا	

بــه	انبــار	تبدیل	شــده	اند.
مالرســتمی	گفــت:	دســت	های	مافیایــی	در	کار	اســت؛	چنــد	
ــزاران	 ــت	رفته	و	ه ــتان	ازدس ــغلی	در	گلس ــت	ش ــزار	فرص ه
ــون	 ــماری	توت ــداد	انگشت	ش ــا	تع ــده	اند	ام ــکار	ش ــر	بی نف
ــودهای	کالن	 ــد	و	س ــد	وارد	می	کنن ــج	درص ــه	پن ــا	تعرف را	ب

می	برنــد.

وی	تصریــح	کــرد:	ســال	گذشــته	اســتاندار	و	مســئوالن	
صنعــت	و	معــدن	قول	هایــی	دادنــد	و	بــه	کشــاورزان	
ــا	در	 ــم	ام ــد	نگــران	نباشــید	مشــکالت	را	حــل	کرده	ای گفتن
ــه	 ــا	را	ب ــطح	قرارداده ــات	س ــرارداد،	دخانی ــتن	ق ــان	بس زم
ــار	 ــک	هکت ــش	داد	)ی ــته	کاه ــال	های	گذش ــارم	س یک	چه
را	بــه	دو	هــزار	و	۵۰۰	مترمربــع	کاهــش	داد(	در	ایــن	شــرایط	
ــود	 ــه	نب ــک	از	کشــاورزان	مقرون	به	صرف ــرای	هیچ	ی کشــت	ب

ــد. ــت	نکردن ــا	کش و	خیلی	ه
هرچنــد	کشــاورزان	از	وعده	هــای	مســئوالن	صنعــت،	معــدن	
ــتانی	 ــون	کاران	گلس ــکالت	توت ــل	مش ــرای	ح ــارت	ب و	تج
ــارت	 ــدن	و	تج ــت،	مع ــس	صنع ــا	رئی ــد	ام ــر	می	دهن خب
ــت	 ــون	و	از	دس ــت	توت ــری	در	کش ــوپ	بی	تدبی ــتان	ت گلس
رفتــن	فرصت	هــای	شــغلی	ایــن	حــوزه	را	در	زمیــن	شــرکت	

دخانیــات	می	انــدازد.
حســینقلی	قوانلــو	اظهار	کــرد:	توتــون	کاران	امســال	بــه	چند	
دلیــل	رغبتــی	بــه	کشــت	نداشــتند؛	یکــی	آن	کــه	پرداخــت	
ــا	 ــید	و	ب ــال	رس ــه	امس ــته	ب ــال	گذش ــای	س ــول	قرارداده پ
تأخیــر	چندیــن	ماهــه	پرداخــت	شــد	و	دیگــر	آن	که	شــرکت	

ــا	کشــاورزان	را	کاهــش	داد. دخانیــات	ســطح	قــرارداد	ب
ــات	 ــرکت	دخانی ــالیان	دراز	ش ــه	س ــادآوری	این	ک ــا	ی وی	ب
ــوده	اســت،	افــزود:	 تنهــا	متولــی	کشــت	توتــون	در	کشــور	ب
ــفانه	در	دو	 ــد	متأس ــی	ش ــات	خصوص ــه	دخانی ــد	از	آن	ک بع
ــون	 ــد	توت ــه	نمی	توان ــل	این	ک ــه	دلی ــاالً	ب ــر	احتم ــال	اخی س
ــت؛	 ــه	هس ــر	چ ــکل	ه ــد؛	مش ــادر	کن ــا	ص ــد	و	ی را	بفروش

سال	به	ســال	میــزان	قــرارداد	را	کــم	می	کنــد.
رئیــس	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	گلســتان	ادامــه	داد:	ســال	
ــرارداد	 گذشــته	شــرکت	دخانیــات	گلســتان	دو	هــزار	تــن	ق
بســته	بــود	و	امســال	ایــن	رقــم	را	بــه	هــزار	و	۷۰۰	تن	رســاند	
ــوده	 ــرگان	ب ــاد	و	گ ــه	عمــده	کاهــش	در	شــهرهای	علی	آب ک

اســت.

به دنبال سرمایه گذاران جدید هستیم
ــال	 ــه	دنب ــارت	ب ــدن	و	تج ــت،	مع ــرد:	صنع ــه	ک وی	اضاف
ســرمایه	گذاران	جدیــد	اســت	کــه	مســتقیم	بــا	کشــت	کاران	
)کشــاورزان(	قــرارداد	ببنــدد؛	متأســفانه	به	رغــم	این	کــه	

ــم	 ــالش	داری ــید	و	ت ــران	نباش ــم	نگ ــت	کارها	گفتی ــه	کش ب
ــه	 ــون	را	ب ــه	کشــت	توت ــتایی	کمک	هزین ــهیالت	روس از	تس
جریــان	بیندازیــم	امــا	کشــاورزان	اعتمــاد	ندارنــد	و	می	گویند	

ــد. ــرارداد	ببندن ــد	ق ــا	دخانیــات	بای فقــط	ب
ــزار	 ــه	ه ــته	س ــال	گذش ــه	س ــه	این	ک ــاره	ب ــا	اش ــو	ب قوانل
تــن	مــازاد	تولیــد	در	گلســتان	داشــتیم،	بیــان	کــرد:	دالالن	
بخشــی	از	تولیــد	مــازاد	را	بــه	قیمــت	توافقــی	خریدنــد	و	در	
نهایــت	شــرکت	دخانیــات	به	اجبــار	۳۰۰	تــا	۴۰۰	تــن	توتــون	
ــم	 ــن	کار	را	ه ــر	همی ــد؛	اگ ــتان	را	خری ــر	اس ــدی	آخ تولی
ــت	 ــید	و	زحم ــون	می	پوس ــن	توت ــزار	ت ــم	ه ــام	نمی	دادی انج

ــت. ــدر	می	رف ــت	کاران	ه کش
وی	بــا	بیــان	این	کــه	امســال	تعرفــه	واردات	توتــون	1۰	
درصــد	افزایــش	یافتــه	اســت،	تصریــح	کــرد:	ســال	آینــده	هم	
1۰	درصــد	دیگــر	بــه	تعرفــه	واردات	توتــون	افزوده	می	شــود	و	
بــا	ایــن	قیمــت	دالر	امســال	صــادرات	به	صرفــه	اســت؛	ســال	
ــه	 ــرط	این	ک ــود	به	ش ــد	ب ــوب	خواه ــون	خ ــازار	توت ــده	ب آین
کشــاورزان	بــاور	کننــد	جــای	نگرانــی	نیســت	و	توتون	کشــت	

کننــد.
درحالی	کــه	قوانلــو	شــرکت	دخانیــات	را	عامــل	اصلــی	
کاهــش	ســطح	زیــر	کشــت	توتــون	و	از	دســت	رفتــن	
ــا	 ــد	ام ــالم	می	کن ــوزه	اع ــن	ح ــغلی	در	ای ــای	ش فرصت	ه
مدیــر	مجتمــع	دخانیــات	اســتان	گلســتان	تأکیــد	دارد	کــه	
ــی	 ــت	و	متول ــات	نیس ــت	دخانی ــت	گذاری	ها	در	دس سیاس
دســتگاه	دیگــری	اســت	و	دخانیــات	هــم	از	ســایر	دســتگاه	ها	

مجــوز	می	گیــرد.
مهــدی	حاجیلــری	اظهــار	کــرد:	در	اواخــر	دولــت	دهــم	و	بــا	
مصوبــه	هیئت	وزیــران	)2۷/۴/۹1(	وظایــف	حاکمیتــی	از	

ــات	ســلب	شــد. شــرکت	دخانی
ــورات	 ــام	ام ــه	تم ــن	مصوب ــل	از	ای ــا	قب ــد:	ت ــادآور	ش وی	ی
ــود	 ــون	کاران	در	حــوزه	دخانیــات	ب ــون	و	توت ــه	توت ــوط	ب مرب
و	شــرکت	دخانیــات	بــا	کشــاورزان	پیمــان	می	بســت	و	

کشــاورزان	را	حمایــت	می	کــرد.
ــارات	را	از	 ــال	1۳۹1	اختی ــه	در	س ــس	از	آن	ک ــزود:	پ وی	اف
ــهام	 ــل	۴۴	س ــاس	اص ــر	اس ــد	و	ب ــات	گرفتن ــرکت	دخانی ش
شــرکت	واگــذار	شــد؛	مرکــز	برنامه	ریــزی	و	نظــارت	دخانیات	

هزاران فرصت شغلی دود شد

مافیای سیگار توتون کاران را زمین گیر کرد

زهرا بهرامی

ــران اقتصاد ایـ
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کشــور	در	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجارت	اســتقراریافته	
و	ازلحــاظ	قانونــی	دیگــر	مباحــث	ایــن	حــوزه	بــه	شــرکت	
دخانیــات	ارتبــاط	نــدارد	و	بــا	توجــه	بــه	نیــاز	به	کشــاورزان	

ــم. ــرارداد	می	بندی ق

درهای کشور به روی خارجی ها باز شد
مدیــر	مجتمــع	دخانیــات	اســتان	گلســتان	گفــت:	
پس	ازایــن	تغییــرات	شــرکت	دخانیــات	هــم	یــک	شــرکت	
ــد	 ــه	تولی ــد	ک ــرکت	هایی	ش ــایر	ش ــد	س ــی	مانن خصوص
می	کننــد	و	دیگــر	مــا	تصمیم	گیــر	و	سیاســت	گذار	
نیســتیم	کــه	چــه	میــزان	کشــت	شــده	اســت	و	چــه	مقدار	

توتــون	تولیــد	می	شــود.
ــت	از	 ــرای	کش ــم	ب ــات(	ه ــا	)دخانی ــرد:	م ــه	ک وی	اضاف
ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	مجــوز	دریافــت	
ــان	مجــوز	 ــه	در	گذشــته	خودم ــرایطی	ک ــم	در	ش می	کنی

می	دادیــم.
حاجیلــری	تصریــح	کــرد:	از	ســال	1۳۹2	بــه	بعــد	درهــای	
کشــور	بــه	روی	خارجی	هــا	بــاز	شــد	و	کمپانی	هــای	
ــهم	 ــون	س ــدند	و	هم	اکن ــران	ش ــی	وارد	ای ــزرگ	خارج ب
ریالــی	بــازار	توتــون	کمتــر	از	6	درصــد	متعلــق	بــه	شــرکت	

ــات	اســت. دخانی
ــون	 ــازار	توت ــی	ب ــهم	اصل ــون	س ــرد:	هم	اکن ــان	ک وی	بی
کشــور	در	اختیــار	شــرکت	های	دیگــر	اســت	کــه	۹۴	
درصــد	ســهم	ریالــی	را	دارنــد	امــا	یــک	کیلوگــرم	توتــون	

داخلــی	مصــرف	نمی	کننــد.
ــت،	 ــازمان	صنع ــمی	س ــار	رس ــاس	آم ــر	اس ــت:	ب وی	گف
ــخ	 ــارد	ن ــا	۵۰	میلی ــن	۴6	ت ــال	بی ــارت	امس ــدن	و	تج مع
ســیگار	در	داخــل	تولیدشــده	کــه	بــه	حــدود	۵۰	هــزار	تــن	

ــاز	داشــت. ــون	نی ــرگ	توت ب
ــادآوری	 ــا	ی ــتان	گلســتان	ب ــات	اس ــع	دخانی ــر	مجتم مدی
ــف	 ــای	مختل ــی	از	توتون	ه ــیگار	ترکیب ــن	س ــه	خرم این	ک
اســت،	افــزود:	هم	اکنــون	فقــط	شــرکت	دخانیــات	از	
توتــون	داخلــی	در	خرمنــش	اســتفاده	می	کنــد	اگــر	
کمپانی	هــای	خارجــی	کــه	در	ایــران	ســیگار	تولیــد	
ــتفاده	 ــی	اس ــون	داخل ــد	از	توت ــا	2۰	درص ــد	تنه می	کنن

ــم. ــم	می	آوری ــون	ک ــا	توت ــد	م کنن
ــل	 ــتان	تعطی ــون	در	گلس ــت	توت ــر	کش ــه	داد:	اگ وی	ادام
ــی(	 ــرایط	فعل ــد	ش ــی	)مانن ــرایط	حداقل ــا	در	ش ــود	و	ی ش
ــزار	فرصــت	شــغلی	اســتان	از	 ــا	هشــت	ه ــت	ت باشــد	هف
بیــن	مــی	رود	و	محصــول	جایگزیــن	دیگــری	بــرای	تأمیــن	

ــدارد. ــود	ن ــتان	وج ــاورزان	اس ــارج	کش مخ
ــرای	 ــا	پیشــنهادهای	خــود	ب ــه	کــرد:	م ــری	اضاف حاجیل
ــتاندار،	 ــه	اس ــتانی	را	ب ــون	کاران	گلس ــکل	توت ــل	مش ح
اعــالم	 	... و	 معــدن	 و	 مســئوالن	ســازمان	صنعــت	
کرده	ایــم	و	معتقدیــم	دولــت	می	توانــد	بــا	یکــی	دو	
مصوبــه	)کاهــش	واردات،	افزایــش	تعرفــه	واردات	و	
اســتفاده	۳۰	درصــدی	از	توتــون	داخــل(	مشــکل	را	

ــد. ــل	کن ــه	ای	ح ریش
وی	خاطرنشــان	کــرد:	گلســتان	بیــش	از	۷۰	درصــد	
توتــون	کشــور	را	تولیــد	می	کنــد	و	ســایر	اســتان	های	
تولیدکننــده	توتــون	ماننــد	گیــالن،	مازنــدران	و	کردســتان	
بــا	مشــکالت	مــا	در	اســتان	مواجــه	نیســتند	چراکــه	تولید	
ــد	موجــود	در	کشــت	 ــه	رون ــا	ادام ــد	ام قابل	توجهــی	ندارن
ــه	 ــرای	گلســتان	ب ــی	ب ــکاری	و	بحــران	اجتماع ــون	بی توت

ــد	داشــت. ــراه	خواه هم
بــا	کاهــش	ســطح	کشــت	توتــون	در	گلســتان	و	از	
ــد	 ــر	می	رس ــه	نظ ــغلی	ب ــای	ش ــن	فرصت	ه ــت	رفت دس
ــا	مصــرف	 ــارزه	ب ــن	حــوزه	به	جــای	مب سیاســت	گذاران	ای
ســیگار،	مبــارزه	بــا	تولیــد	و	صنعــت	را	در	دســتور	کار	قــرار	
داده	انــد	کــه	آن	هــم	بــه	نفــع	کمپانی	هــای	خارجــی	تولیــد	

ــت. ــران	اس ــیگارت	در	ای س

ذخایــر  از  قابل توجهــی  میــزان 
ــتان  ــور در کردس ــالی کش ــن و ط آه
ــر  ــال های اخی ــی س ــا ط ــرار دارد ام ق
ظرفیــت ایــن معــادن بــه محلــی برای 
خــام فروشــی تبدیل شــده اســت و 
خبــری از راه انــدازی صنایــع تبدیلــی 

ــت. ــرآوری نیس و ف

اســتان	کردســتان	در	بخــش	معــدن	یکــی	از	اســتان	های	
برتــر	کشــور	اســت	و	علیرغــم	ایــن	ظرفیــت	بــاال	و	مهــم،	
متأســفانه	از	ایــن	پتانســیل	به	خوبــی	اســتفاده	نمی	شــود	
و	تمامــی	مــواد	معدنــی	استخراج	شــده	اســتان	به	صــورت	
ــارج	از	 ــی	خ ــور	و	حت ــتان	های	کش ــایر	اس ــه	س ــام	ب خ

ــود. ــادر	می	ش ــور	ص کش
ــی	 ــه	معدن ــر	قابل	توج ــتان	دارای	ذخای ــتان	کردس اس
اســت	و	ســنگ	های	تزیینــی	بــا	تنــوع	فــراوان	در	
ــه	 ــی	در	ســطح	منطق ــاده	معدن ــگ،	شــاخص	ترین	م رن
را	تشــکیل	می	دهنــد.	ســنگ	های	تزیینــی	ماننــد	
مرمریــت،	مرمریــت	قرمــز،	گرانیــت	و	تراورتــن	و	عناصر	
ســاختمانی	از	جملــه	کوارتــز،	فلــد	ســپات،	میــکا،	
دولومیــت،	فلوریــن،	بریــل،	نمــک	آبــی،	عناصــر	فلــزی	
ماننــد	ســنگ	آهن،	منگنــز	آنتیمــوان،	مــس،	طــال	
و	باریــت	را	می	تــوان	از	دیگــر	ظرفیت	هــای	معدنــی	

ــرد. ــوان	ک ــتان	عن ــتان	کردس اس
تنــوع	موجــود	در	معــادن	کردســتان	ایــن	قابلیــت	را	
می	دهــد	کــه	در	کنــار	هــر	معــدن،	صنایــع	فــرآوری	نیــز	
ــل	 ــکاری	و	تعام ــایه	هم ــم	در	س ــن	مه ــرد	و	ای ــاد	ک ایج

ــت. ــر	اس ــت	میس ــی	و	دول ــش	خصوص بخ

لزوم جلوگیری از خام فروشی 
بعــد	از	اســتخراج	معــادن،	موضــوع	مهــم،	فــرآوری	عناصر	
آن	در	داخــل	کشــور	اســت	کــه	متأســفانه	در	ایــن	زمینــه	
نیــز،	ضعــف	شــدیدی	در	کشــور	وجــود	داشــته	و	اغلــب،	
مــواد	حاصــل	از	معــادن	به	صــورت	خــام	صــادر	می	شــود	

ــه	همــراه	دارد،	 ــر	آســیب	های	چشــمگیری	ب ــن	ام کــه	ای
ــری	 ــد	براب ــم	ازنظــر	اقتصــادی،	ســودهای	چن ــه	ه چراک
ــه	 ــه	جامع ــتغال	زایی	ک ــت	اش ــم	فرص ــت	رفته	و	ه ازدس

نیــاز	مبرمــی	بــه	آن	دارد،	از	بیــن	مــی	رود.
ــم	 ــا	حجــم	ک ــت	ب ــه	دول ــا	بخشــی	اســت	ک ــدن	تنه مع
ــور	 ــر	کش ــان	در	سراس ــور	یکس ــد	به	ط ــرمایه	می	توان س
فرصــت	شــغلی	ایجــاد	کنــد،	چراکــه	خوشــبختانه	
ــاده	 ــدن	آم ــج	مع ــا	پن ــار	ت ــل	چه ــتان	حداق ــر	اس در	ه

دارد. وجــود	 ســرمایه	گذاری	
ــن	 ــه	ای ــت	ک ــی	اس ــی	موضوع ــام	فروش ــری	از	خ جلوگی
روزهــا	از	آن	زیــاد	می	شــنویم	و	می	خوانیــم.	رویکــرد	
تــازه	ای	کــه	قــرار	اســت	بــه	معــدن	و	مهم	تــر	از	آن	صنایــع	

ــاره	بدهــد. ــی	جــان	دوب معدن
معــادن	غنــی	فراوانــی	در	کردســتان	وجــود	دارد	کــه	بــه	
دلیــل	نبــود	صنایــع	فــرآوری،	مــواد	به	دســت	آمده	از	ایــن	
ــوان	 ــه	می	ت ــود	ک ــه	می	ش ــازار	عرض ــه	ب ــام	ب ــادن،	خ مع
ــه	ایجــاد	 ــادن،	ب ــار	مع ــرآوری	در	کن ــع	ف ــا	ایجــاد	صنای ب

اشــتغال	و	رونــق	اقتصــادی	اســتان	کمــک	کــرد.
مســئوالن	کردســتان	بارهــا	خواســتار	جلوگیــری	از	خــام	
فروشــی	مــواد	معدنــی	و	ایجــاد	صنایــع	فــرآوری	در	کنــار	
ــالوه	 ــیوه	ع ــن	ش ــد	ای ــده	اند	و	معتقدن ــتان	ش ــادن	اس مع
ــش	 ــه	افزای ــر	ب ــان،	منج ــرای	جوان ــتغال	ب ــاد	اش ــر	ایج ب

ــود. ــتان	می	ش ــادی	اس ــق	اقتص ــزوده	و	رون ارزش	اف
ــرداری	 در	حــال	حاضــر	ســهم	اســتان	کردســتان	از	بهره	ب
و	اســتخراج	مــواد	معدنــی	بــه	دلیــل	خــام	فروشــی	مــواد،	
برجــای	گذاشــتن	هزینه	ســنگین	راه	ســازی،	اســتهالک	و	
فرســوده	کــردن	آســفالت	جــاده	و	آلودگــی	ناشــی	از	تــردد	
ــنگین	در	 ــه	س ــنگین	و	نیم ــای	س ــدازه	خودروه بیش	ازان

محورهــای	ایــن	اســتان	اســت.

ــتان  ــی در کردس ــواد معدن ــن م ــون ت ۶۱۰ میلی
اســت شناسایی شــده 

رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	
ــی	در	 ــواد	معدن ــن	م ــون	ت ــت:	61۰	میلی ــتان	گف کردس
کردســتان	ذخیره	شــده	و	در	راســتای	بهره	بــرداری	از	

معضل بیکاری در قطب معادن طال 

خام فروشی بالی جان معادن؛
چرخ صنایع تبدیلی نمی چرخد

آرمان نصرالهی

ــران اقتصاد ایـ
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ــت. ــده	اس ــه	صادرش ــا	۳۹1	پروان آن	ه
ــتان	از	 ــتان	کردس ــه	اس ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ــد	دره	وزم محم
نظــر	معدنــی	و	زمین	شناســی	دارای	ســاختار	مختلفــی	
اســت،	اظهــار	داشــت:	1۸	مــاده	معدنــی	در	کردســتان	
ــال،	مــس،	ســرب،	روی،	طــال،	 ــی	مت ــه	پل شناسایی	شــده	ک
آهــن	و	ســنگ	های	مرمــر،	مرمریــت،	چینــی	و	غیــره	از	

ــتند. ــا	هس آن	ه
ــا	 ــه	ب ــب	۳۹1	پروان ــی	در	قال ــواد	معدن ــن	م ــزود:	ای وی	اف
ذخیــره	61۰	میلیــون	تــن	و	اســتخراج	اســمی	2۰	میلیــون	

تــن	در	ســال	بهره	بــرداری	می	شــود.
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجارت	اســتان	کردســتان	
ادامــه	داد:	مــواد	معدنــی	مــا	شــامل	طــال	و	آهــن	و	پلــی	متال	
اســت	و	دو	پروانــه	بهره	بــرداری	در	بخــش	طــال	صــادر	شــده	

اســت.
دره	وزمــی	بــا	بیــان	اینکــه	بــا	بهره	بــرداری	از	معــدن	
ــال	 ــنگ	ط ــن	کانس ــون	ت ــج	میلی ــش	از	پن ــاریگونی	بی س
ــات	 ــن	اتفاق ــام	ای ــا	انج ــد:	ب ــادآور	ش ــود،	ی ــتخراج	می	ش اس
ــد	و	 ــد	می	کن ــور	را	تولی ــالی	کش ــد	ط ــتان	۷۰	درص کردس
ــد	داشــت. ــال	خواه ــد	ط ــوزه	تولی ــه	اول	کشــور	را	در	ح رتب

در  نویـن  اکتشـافی  عملیـات 
اسـت شـده  آغـاز  اسـتان 

وی	بــا	بیــان	اینکــه	شهرســتان	ســقز	
ــع	طــالی	اســتان	اســت،	 نیــز	از	مناب
بیــان	کــرد:	به	منظــور	اینکــه	ذخیــره	
ــرمایه	گذاری	 ــف	و	س ــتری	کش بیش
عملیــات	 شــود	 انجــام	 آن	 روی	
اکتشــافی	نویــن	در	اســتان	آغــاز	

ــت. ــده	اس ش
ــدن	و	 ــت،	مع ــازمان	صنع ــس	س رئی
تجــارت	اســتان	کردســتان	در	ادامــه	
ــر	از	 ــی	دیگ ــنگ	آهن	یک ــت:	س گف
معــادن	اســتان	کردســتان	اســت	
ــه	 ــن	پروان ــون	ت ــرای	۷۵	میلی ــه	ب ک
و	 داده	شــده	 بهره	بــرداری	قطعــی	
ــش	از	2۰۰	 ــا	بی ــی	م ــر	احتمال ذخای

ــت. ــن	اس ــون	ت میلی
دره	وزمــی	در	بخــش	دیگــری	از	
ســخنان	خــود	بیان	کــرد:	اکتشــافات	
نویــن	و	فــرآوری	معــادن	اســتان	
ــت	 ــا	حرک ــت	دارد	و	ب ــیار	اهمی بس
در	ایــن	دو	مســیر	می	توانیــم	بــه	
پیشــرفت	های	بســیاری	دســت	پیــدا	

ــم. کنی
وی	گفــت:	بایــد	ذخایــر	جدیــد	

ــن	 ــا	ای ــرد	ت ــرار	گی ــرمایه	گذاران	ق ــار	س ــف	و	در	اختی کش
ــی	آن	 ــتان	از	ارزش	واقع ــد	و	اس ــرآوری	کنن ــام	را	ف ــواد	خ م

شــود. بهره	منــد	
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجارت	اســتان	کردســتان	
بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	مطالعــات	معــادن	در	اســتان	بســیار	امــا	
ــار	 ــر	اســت،	اظه ــی	کمت ــا	1۵	درصــد	و	حت ــافات	تنه اکتش
داشــت:	12	هــزار	و	۵۰۰	کیلومترمربــع	در	قالــب	چنــد	پهنــه	
مطالعــه	شــده	کــه	ایــن	میــزان	در	حــدود	۴۰	درصــد	از	کل	

اســتان	اســت.

ــتان  ــی کردس ــع معدن ــرداری از مناب ــد بهره ب رون
نگران کننــده اســت

نماینــده	مــردم	شهرســتان	های	ســنندج،	کامیــاران	و	
دیوانــدره	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	در	خصــوص	معــادن	
ایــن	اســتان،	گفــت:	رونــد	بهره	بــرداری	از	منابــع	معدنــی	در	
ــده	 ــت	نگران	کنن ــب	محیط	زیس ــتان	و	تخری ــتان	کردس اس

ــت. اس
ــتان	 ــیل	های	اس ــی	از	پتانس ــزود:	یک ــادان	اف ــدی	فرش مه
ــی	وجــود	 ــع	طبیع ــد	از	کشــاورزی،	آب	و	مناب کردســتان	بع
معــادن	خــدادادی	اســت	کــه	در	ایــن	منطقــه	وجــود	دارد	و	
ــن	 ــته	از	ای ــالیان	گذش ــی	س ــوان	ط ــود	به	هیچ	عن بااین	وج
ــن	اســتان	 ــادن	در	راســتای	توســعه	و	اشــتغال	زایی	در	ای مع

ــت. ــه	اس ــورت	نگرفت ــی	ص اقدام
وی	بــا	بیــان	اینکــه	خــام	فروشــی	مشــکل	اصلــی	اســتخراج	
ــک	از	 ــه	داد:	هیچ	ی ــت،	ادام ــتان	اس ــتان	کردس ــادن	اس مع
ســرمایه	گذاران	در	خصــوص	فــرآوری	محصــوالت	ایــن	
معــادن	اقدامــی	انجــام	نداده	انــد	و	تنهــا	بــه	دنبــال	برداشــت	

ــادن	هســتند. از	مع
نماینــده	مــردم	شهرســتان	های	ســنندج،	کامیــاران	و	
دیوانــدره	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	یــادآور	شــد:	عــده	ای	
بــا	برداشــت	غیراصولــی	از	معادن	اســتان	کردســتان	منطقه	را	
ــانده	اند	 ــودی	کش ــه	ناب ــد	و	محیط	زیســت	را	ب ــران	کرده	ان وی

ــد. ــا	کردن ــا	را	ره و	ســپس	آن	ه
اســتان	کردســتان	در	حــوزه	معــدن	نیازمنــد	ســرمایه	گذاری	
خارجــی	در	دو	بخــش	مطالعــات	زمین	شناســی	و	اکتشــافات	
ــرآوری	 ــوالد	و	ف ــای	ف ــاد	مجتمع	ه ــت	و	ایج ــی	اس تکمیل

ســنگ	کردســتان	بــا	ظرفیــت	بــاال	ازجملــه	اقدامات	اساســی	
درزمینــه	ایجــاد	صنایــع	جانبــی	و	فــرآوری	اســت.

اســتان	کردســتان	از	نظــر	میــزان	درآمــد	ســرانه	در	وضعیــت	
نامناســبی	قــرار	دارد	و	همچنیــن	نرخ	بیــکاری	در	کردســتان	
اکنــون	بیــش	از	۳۰	درصــد	اســت	و	اســتفاده	از	ظرفیت	هــای	
ــد	 ــکالت	می	توان ــن	مش ــع	ای ــتای	رف ــتان	در	راس ــن	اس ای

مؤثــر	باشــد.
بخــش	معــدن	یکــی	از	ظرفیت	هــای	بســیار	خــوب	اســتان	
کردســتان	محســوب	می	شــود	کــه	در	صــورت	ایجــاد	صنایــع	
ــرز	رســمی	 ــق	م ــرآوری	و	صــادرات	محصــوالت	آن	از	طری ف
باشــماق	مریــوان	می	تــوان	بــه	افزایــش	میــزان	درآمــد	

ــدار	کمــک	کــرد. ســرانه	و	ایجــاد	اشــتغال	پای

ــتان  ــی در کردس ــش خصوص ــرمایه گذاران بخ س
ــوند ــت ش ــد حمای بای

ــا	ســرمایه	گذاری	در	حــوزه	 اســتاندار	کردســتان	در	رابطــه	ب

ــف	 ــا	مخال ــه	م ــان	اینک ــا	بی ــتان	ب ــتان	کردس ــدن	در	اس مع
بهره	بــرداران	معــادن	نیســتیم	و	از	ســرمایه	گذاران	نیــز	
ــه	 ــدور	پروان ــد	از	ص ــد	بع ــت:	نبای ــم،	گف ــت	می	کنی حمای

بهره	بــرداری	بــرای	ســرمایه	گذار	آن	را	رهــا	کنیــم.
بهمــن	مرادنیــا	اظهــار	داشــت:	انتظــار	مــی	رود	اگــر	معادنــی	
ــده	اند	و	 ــود	ش ــار	رک ــی	دچ ــر	دلیل ــه	ه ــه	ب ــود	دارد	ک وج
می	تــوان	بــا	واگــذاری	بــه	ســرمایه	گذاری	دیگــر	آن	را	فعــال	

کــرد،	بایــد	ایــن	کار	صــورت	گیــرد.
وی	افــزود:	ایجــاد	اشــتغال	در	حــوزه	معــادن	ظرفیــت	
ــادن	 ــردن	مع ــال	ک ــا	فع ــت	و	ب ــتان	اس ــرای	اس ــبی	ب مناس
راکــد	می	تــوان	بــه	دولــت	در	زمینــه	ایجــاد	اشــتغال	کمــک	

ــرد. ک
ــدن	و	 ــش	مع ــرمایه	گذاری	در	بخ ــق	س ــاهد	رون ــی	ش زمان
ــادی		 ــای	اقتص ــه	در	فض ــود	ک ــم	ب ــی	خواهی ــع	معدن صنای
کشــور	از	پایــداری	و	ثبــات	الزم	برخــوردار	باشــیم.	بــا	
معدنــی	 صنایــع	 و	 معــدن	 بخــش	 در	 ســرمایه	گذاری	
صــادرات	 و	 فــروش	 از	 ناشــی	 ارزش	افــزوده	 می	تــوان	
مــواد	معدنــی	را	افزایــش	داد	و	ســرمایه	گذاری	در	حــوزه	
ــع	آن	 ــاف	و	به	تب ــای	اکتش ــق	بخش	ه ــث	رون ــرآوری	باع ف

می	شــود. بهره	بــرداری	

تأکیــد	رهبــر	معظــم	انقــالب	بــر	بخــش	معــدن	و	تأییــد	بــر	
ــع	 ــدن	و	صنای ــش	مع ــد	در	بخ ــرد	جدی ــاذ	رویک ــزوم	اتخ ل
معدنــی	نیــز	مزیــد	بــر	علــت	شــده	تــا	مســئوالن	بــا	
جدیــت	و	اهتمــام	بیشــتری	بــه	ایــن	ســمت	حرکــت	کننــد	
و	از	خــام	فروشــی	مــواد	معدنــی	جلوگیــری	کــرده	و	زنجیــره	
ــرخ	اقتصــاد،	 ــا	چ ــد	ت ــل	کنن ــزوده	را	در	کشــور	کام ارزش	اف

ــد. ــر	بچرخ ــتغال	روان	ت ــاد	اش ــی	و	ایج ــد	مل تولی
ــی	 ــع	معدن ــکات	مهــم	در	بخــش	معــدن	و	صنای یکــی	از	ن
ایــن	اســت	کــه	همچنــان	افــرادی	کــه	در	بخــش	فــرآوری	
مــواد	معدنــی	ســرمایه	گذاری	کــرده	و	نســبت	بــه	ســاخت	
ــوند.	 ــت	نمی	ش ــد،	حمای ــدام	می	کنن ــرآوری	اق ــه	ف کارخان
ــن	 ــه	ای ــه	ب ــورت	توج ــه	در	ص ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ای
ــن	 ــت	در	ای ــرای	فعالی ــزه	ب ــا	انگی ــت	از	آن	ه ــراد	و	حمای اف
ــد	 ــت	تولی ــه	ظرفی ــد	و	در	نتیج ــد	ش ــاد	خواه بخــش	ایج
محصــوالت	نهایــی	افزایش	یافتــه	و	از	خــام	فروشــی	

جلوگیــری	می	شــود.

ــران اقتصاد ایـ
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اســتان  جمعیــت  از  نیمــی  از  بیــش   
کرمــان در زمینــه کشــاورزی مشــغول 
ــس  ــا مگ ــن روزه ــا ای ــتند ام ــه کار هس ب
مدیترانــه ای در کنــار تغییــر اقلیــم و 
خشکســالی بــالی جــان کشــاورزی در 

اســتان شــده اســت.

ــا	 ــراوان	ام ــادن	ف ــودن	مع ــم	دارا	ب ــان	علیرغ ــتان	کرم اس
اشــتغال	و	اقتصــادش	بــر	کشــاورزی	تکیــه	کــرده	اســت،	این	
ــا	خشکســالی	 ــال	ب ــه	2۰	س ــتانی	ک ــتباه	در	اس ــم	اش تصمی
ــان	 ــه	کرم ــن	ده ــد	از	چندی ــده	بع ــث	ش ــت	باع ــر	اس درگی
بــا	مشــکالت	متعــددی	در	بخــش	تامیــن	آب	و	نهــاده	هــای	

ــد	مواجــه	شــود. تولی
ــاورزی	 ــتر	کش ــری	بیش ــیب	پذی ــب	آس ــاله	موج ــن	مس ای
اســتان	در	مقابــل	آفــت	هــای	مختلــف	شــده	اســت	و	هــر	از	
چنــد	گاهــی	شــاهد	طغیــان	یکــی	از	آفــت	هــای	کشــاورزی	
ــره	 ــا	زنج ــته	و	ی ــیل	پس ــه	پس ــوان	ب ــی	ت ــه	م ــتیم	ک هس
ــتان	 ــرب	اس ــراط	در	غ ــرم	خ ــرق	و	ک ــمال	و	ش ــا	در	ش خرم
اشــاره	کــرد	کــه	میلیاردهــا	تومــان	طــی	ســالهای	اخیــر	بــه	
ــت. ــارت	زده	اس ــور	خس ــتان	کش ــن	اس ــاورزی	بزرگتری کش
طبق	آمــار	در	کشــور	میانگیــن	اشــتغال	در	بخش	کشــاورزی	
1۸	درصــد	اســت	امــا	در	شــمال	اســتان	کرمــان	۳۵	درصــد	و	
در	جنــوب	کرمــان	۴۵	درصــد	از	مــردم	بــه	صــورت	مســتقیم	
در	بخــش	کشــاورزی	شــاغل	هســتند	و	تعــداد	قابــل	توجهی	
از	مــردم	نیــز	در	صنایــع	وابســته	بــه	کشــاورزی	مشــغول	بــه	
کار	هســتند	کــه	تقریبا	نیمــی	از	فرصتهای	شــغلی	کرمــان	را	

ــی	دهند. تشــکیل	م
ایــن	روزهــا	امــا	آفتــی	دیگــر	نیــز	کشــاورزی	اســتان	کرمــان	
ــار	آورده	و	 ــه	ب ــنگینی	ب ــارتهای	س ــه	و	خس ــدف	گرفت را	ه
ــه	عنــوان	مهمتریــن	تهدیــد	 کارشناســان	کشــاورزی	از	آن	ب
ــه	 ــد	ک ــی	کنن ــاد	م ــا	ی ــش	آفته ــتان	در	بخ ــاورزی	اس کش
اگــر	کنتــرل	نشــود	مــی	توانــد	گریبــان	کشــاورزان	را	بســیار	

ــرد. ــر	از	قبــل	بگی محکمت
رئیــس	جهــاد	مشــاورزی	شــمال	اســتان	کرمــان	گفته	اســت	
ــته،	 ــد	پس ــت	و	تولی ــطح	زیرکش ــان	در	س ــتان	کرم ــه	اس ک
خرمــا،	آرتمیــا،	گــردو،	کــرک	و	محصــوالت	جالیــزی	رتبــه	
اول	کشــور	را	دارد،	ضمــن	اینکــه	رتبــه	ســوم	مرکبــات،	رتبــه	
ــادام	و	 ــد	ب ــارم	تولی ــه	چه ــه	ای	و		رتب ــد	و	ذرت	دان دوم	کنج

ــه	خــود	اختصــاص	داده	اســت. زعفــران	را	نیــز	ب
امــا	در	جنــوب	کرمــان	تعــداد	محصوالت	اســتراتژیک	بیشــتر	
ــه	 ــل	ب ــارج	از	فص ــوالت	خ ــد	محص ــد	و	تولی ــی	باش ــز	م نی
خصــوص	محصــوالت	جالیــزی	بــه	جنــوب	کرمــان	موقعیتی	
ــال	در	 ــای	س ــام	فصــل	ه ــه	در	تم ــتراتژیک	داده	بطوریک اس
ــواع	محصــوالت	ادامــه	 مــزارع	جنــوب	کرمــان	کار	کشــت	ان

دارد.
ــادگی	 ــه	س ــام	دارد	و	ب ــه	ای	ن ــس	مدیترانی ــت	مگ ــن	آف ای
ــد	روز	در	 ــرض	چن ــوه	را	در	ع ــاغ	می ــای	ب ــد	هکتاره میتوان
برگیــرد	و	همــه	محصــول	را	بــه	میــوه	هــای	گندیــده	تبدیــل	

ــد. کن

مگس مدیترانه ای یک تهدید بیوتروریسمی است
کار	تهدیــد	مگــس	مدیترانــه	ای	در	اســتان	کرمــان	بــه	جایی	
رســیده	اســت	کــه	حمیــد	مالنــوری	در	خصــوص	ایــن	آفــت	
اعتقــاد	دارد	کــه	مگــس	مدیترانــه	ای	تهدید	بیوتروریســمی	و	

حتــی	امنیتــی	اســت.
ــارج	 ــت	از	خ ــن	آف ــه		ای ــد	ک ــی	گوی ــوری	م ــد	مالن حمی
ــب	 ــدرت	تخری ــا،	ق ــی	ه ــق	بررس ــده	و	طب از	کشــور	وارد	ش

ــد. ــدر	ده ــع	را	ه ــد	مناب ــی	توان ــی	دارد	و	م باالی
ــا	اشــاره	بــه	شــیوع	ایــن	آفــت	در	شهرســتان	هــا	مــی	 وی	ب
ــرای	کنتــرل	 ــزی	علمــی	و	منســجم	ب ــد	کــه	برنامــه	ری گوی
ــت	و	 ــه	اس ــرار	گرفت ــتور	کار	ق ــت	در	دس ــن	آف ــای	ای کانونه
ــای	ســنگین	 ــد	خســارت	ه ــن	تهدی ــم	ای ــازه	نمــی	دهی اج

ــد. ــان	ایجــاد	کن ــری	در	کرم ت
ســحر	محمــد	تقــی	زاده،	کارشــناس	گیــاه	پزشــکی	
ــت	 ــت	آف ــن	آف ــه	ای	مهمتری ــد:	مگــس	مدیترانی مــی	گوی
ــی	شــود	و	ســابقه	 ــان	محســوب	م ــوه	در	جه ــان	می درخت
ــن	 ــاورزی	دارد،	ای ــت	کش ــه	صنع ــنگین	ب ــارتهای	س خس
ــال	 ــر	س ــرا	در	ه ــی	رود	زی ــن	نم ــادگی	از	بی ــه	س ــت	ب آف
ــدت	 ــه	ش ــد	و	ب ــاد	کن ــل	را	ایج ــد	21	دوره	نس ــی	توان م

ــود. ــی	ش ــر	م تکثی
ــدف	 ــن	ه ــوان	مهمتری ــه	عن ــیاه	ریشــه	را	ب ــان	س وی	درخت
ایــن	آفــت	برشــمرد	و	بیــان	کــرد:	هــر	مگــس	مــاده	12	تخم	
در	هــر	میــوه	مــی	گــذارد	و	الروهــا	از	میــوه	هــا	تغذیــه	مــی	
کننــد	و	بــه	ســرعت	تبدیــل	بــه	حشــره	بالــغ	مــی	شــوند	و	
ایــن	رونــد	را	بــا	ســرعتی	خــارق	العــاده	ادامــه	مــی	دهنــد.

ــای	 ــوه	ه ــت/	می ــیوع	آف ــل	ش ــن	عام ــوه	مهمتری واردات	می
ــوند ــن	ش ــن	دف ــق	زمی ــوزانده	در	عم ــد	س ــوده	بای آل

وی	گفــت:	بــرای	مقابلــه	بــا	ایــن	حشــره	بــه	ســرمای	شــدید	
نیــاز	داریــم	ضمــن	اینکــه	بایــد	محــل	هــای	آلــوده	قرنطینــه	
شــوند	و	از	واردات	بــی	رویــه	میــوه	از	کشــورهای	مختلــف	هم	

بــرای	مقابلــه	بــا	انتقــال	آفــت	جلوگیــری	شــود.
ــن	 ــز	در	ای ــان	نی ــتان	کرم ــاورزی	شهرس ــاد	کش ــر	جه مدی
ــی	در	 ــن	بررس ــت	در	آخری ــن	آف ــد:	ای ــی	گوی ــوص	م خص
گلبــاف	بــه	عنــوان	یکــی	از	کانونهــای	درختــان	ســیاه	ریشــه	
شهرســتان	کرمــان	دیــده	شــده	اســت	مقابلــه	بــا	ایــن	آفــت	
بایــد	فــوری	انجــام	شــود	بــه	همیــن	دلیــل	کشــاورزان	بایــد	
در	صــورت	مشــاهده	ریــزش	میــوه	و	یــا	وجــود	کــرم	در	میــوه	
ــرار	 ــان	ق ــاورزی	را	در	جری ــان	کش ــه	کارشناس ــا	بالفاصل ه

ــد. دهن
محمــد	مســعودی	بیــان	کــرد:	میــوه	هــای	آلــوده	بــه	هیــچ	
ــل	شــوند	 ــی	دیگــر	منتق ــه	مکان ــا	ب ــار	و	ی ــد	انب ــوان	نبای عن
بلکــه	بایــد	بالفاصلــه	جــدا	ســازی	و	ســوزانده	شــود	و	بقایــای	

ــن	شــود. آن	در	عمــق	۵۰	ســانتیمتری	زمیــن	دف
ــتان	 ــای	شهرس ــی	از	باغه ــازی	برخ ــن	از	پاکس وی	همچنی
کرمــان	از	ایــن	آفــت	خبــر	داد	و	بیــان	کــرد:	اگــر	همــکاری	
کشــاورزان	نباشــد	شــاهد	شــیوع	ایــن	آفــت	خواهیــم	بــود	و	
محصــوالت	کشــاورزان	بیــش	از	گذشــته	تهدیــد	و	تخریــب	

مــی	شــود.
گفتــه	مــی	شــود	کــه	کارت	زرد	و	تلــه	هــای	فرمونــی	
ــا	 ــا	ایــن	آفــت	هســتند	امــا	ب ــه	ب مهمتریــن	روشــهای	مقابل
وجــود	همــه	اقدامــات	خبرهــا	حاکــی	از	شــیوع	ایــن	آفــت	در	

ــت. ــان	اس ــتان	کرم ــوب	اس ــرق	و	جن ش
ــن	 ــت	در	ای ــن	آف ــیوع	ای ــم	از	ش ــاورزی	ب ــاد	کش مدیرجه
شهرســتان	خبــر	مــی	دهــد	همچنیــن	مدیرجهــاد	کشــاوری	
ــوان	 ــه	عن ــه	ای	ب ــس	مدیتران ــز	از		مگ ــان	نی ــوب	کرم جن
مهمتریــن	آفتــی	یــاد	مــی	کند	کــه	کشــاورزی	۷	شهرســتان	

ــد. ــی	کن ــد	م ــان	را	تهدی ــوب	کرم جن
حــاال	بــه	نظــر	مــی	رســد	بــرای	مقابلــه	بــا	ایــن	تهدیــد	روز	
ــه	 ــیاه	ریش ــان	س ــای	درخت ــوه	ه ــار	می ــد	در	کن ــزون	بای اف
ــی	 ــای	فرمون ــه	ه ــگ	و	تل ــای	زرد	رن ــب	کارته ــاهد	نص ش
ــد	همچنیــن	ســم	پاشــی	 ــرل	کنن ــت	را	کنت باشــیم	کــه	آف
ماالتیــون	و	پروتئیــن	هیدرولیــزات	مــی	تــوان	بــرای	کنتــرل	

ــر	باشــد. ــت	موث ــن	آف ای
ــه	 ــه	ای	ک ــموم	و	هزین ــت	س ــش	قیم ــر	افزای ــوی	دیگ از	س
مبــارزه	بــا	آفــت	بــر	روی	دســت	کشــاورزان	مــی	گــذارد	بــه	

ــل	شــده	اســت. یکــی	از	چالشــهای	کشــاورزان	تبدی

چالش جدید پیش روی کشاورزی

یک حشره زندگی نیمی از مردم کرمان را تهدید می کند

اسما محمودی

ــران اقتصاد ایـ
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تصویـر ایران

پاییز هزار رنگ گلستان

ــگاران  ــان و خبرن ــط عکاس ــور توس ــاط کش ــی نق ــاه از اقص ــک م ــول ی ــه در ط ــری ک ــوع تصوی ــای متن ــزارش ه گ
ــه انتخــاب زدن از میانشــان کاری دشــوار اســت امــا  ــوده کــه دســت ب خبرگــزاری منتشــر مــی شــود آنقــدر گســترده ب
نــگاه مــا در ایــن آلبــوم تصویــری بیــش از نگاهــی خبــری بــه رویدادهــای یــک مــاه گذشــته،قائل بــه نگاهــی هنرمندانه 

ــران بچرخــد. ــم ای ــه اقلی ــگاه شــما ب ــد صفحــه ن ــاه چن ــن فرصــت کوت ــوده و اینکــه در همی ب

کارون میزبان پرندگان ماهی خوار
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آزادی ۵ تن از مرزبانان 
ربوده شده در میرجاوه

مراسم تکریم و معارفه استاندار مازندران

سفر معاون اول رئیس جمهور به هرمزگان
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آئین تعویض پرچم گنبد 
حضرت عبدالعظیم الحسنی 

بازگشت پیکر ۷۲ شهید تازه 
تفحص شده به میهن اسالمی

کنگره ملی ۲۰۰۰ شهید 
استان خراسان جنوبی
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صف های طوالنی دریافت 
سیلندر گاز در زابل
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آیین بزرگداشت دومین سالگرد زنده یاد 
سلیم موذن زاده اردبیلی

حادثه تروریستی چابهار
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برداشت انار از مزارع شهرضا

زندگی ۶۰ ساله با زیورآالت
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سومین نمایشگاه ملی 
صنایع دستی در بیرجند
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رالی جاده ابریشم در سمنان

بیستمین نمایشگاه بین المللی 
کتاب در مشهد

تصویـر ایران

عبور آزمایشی راه آهن قزوین - رشت 
پس از سال ها انتظار
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