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بــرای تــوران، علی اصغــر، زینــب و شــبنم ســفر بــه مشــهد مقــدس یــک رویــای شــیرین 
ــده اند،  ــا ش ــفر مهی ــرای س ــه ب ــد روزی ک ــواده در چن ــن خان ــوای ای ــال و ه ــت و ح اس

وصــف نانشــدنی اســت.

ــدارس سیســتان و بلوچســتان موجــب شــد کــه  ــر آتــش ســوزی هــای مکــرر در م خب
همــه بــه دنبــال مقصــران ایــن حــوادث باشــند؛ امــا گویــا نمــی خواهنــد بــه مســبب اصلــی 

ایــن اتفــاق کــه گازرســانی نکــردن اســت، توجــه کننــد.

ســنجاب ایرانــی از مهمتریــن گونــه هــای جانــوری ایــام، طــی ســال هــای اخیر بــه دالیل 
مختلــف در معــرض انقــراض قــرار گرفتــه، در ایــن بیــن محیــط زیســت برنامــه ای برای 

حفاظــت ویــژه از ایــن گونــه طراحــی کــرده اســت.

اجــرای کمپیــن »لبخنــد« در تمــام ســازه های تبلیغاتــی مشــهد بازخوردهــای اجتماعــی، 
نظــرات مثبــت و منفــی زیــادی را در ایــن شــهر بــه دنبــال داشــته اســت.

جامعـه ایـــران
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جامعــه ایـــران

عیسیخندقزائردارد؛

»توران«پساز۶۲سالدعوتشد
ــی  ــدق، روســتایی در حوال  عیســی خن
ــری  ــت، زائ ــر داش ــروز زائ ــاری ام س
ــفری  ــن س ــرای چنی ــال ب ــه ۲۶ س ک
اکنــون  و  می کــرد  لحظه شــماری 
از  را  فداکاریــش  و  صبــوری  مــزد 

خــدای مهربــان گرفتــه اســت.

ــه	مشــهد	 ــوران،	علی	اصغــر،	زینــب	و	شــبنم	ســفر	ب ــرای	ت ب
ــن	 ــای	شــیرین	اســت	و	حــال	و	هــوای	ای ــک	روی مقــدس	ی
ــده	اند،	 ــا	ش ــفر	مهی ــرای	س ــه	ب ــد	روزی	ک ــواده	در	چن خان

وصــف	نانشــدنی	اســت.
تــوران	می	گویــد	آرزوی	دیگــری	نــدارد	و	حــاال	راحــت	
می	توانــد	چشــم	از	دنیــا	بکنــد	چراکــه	بــه	آرزوی	۶۲	
ــت.	 ــیده	اس ــتم	)ع(	رس ــام	هش ــارت	ام ــرای	زی ــاله	اش	ب س
شــادی	و	شــعف	در	چشــمان	فرزنــدان	تــوران	مــوج	می	زنــد،	
ــد	کــه	خانوادگــی	و	دســته	جمعی	 هیــچ	گاه	تصــور	نمی	کردن

ــوند. ــا	)ع(	مشــرف	ش ــام	رض ــارت	ام ــه	زی ب

توران کیست
	»تــوران	صدیقــی«	بانــوی	روســتایی	از	اهالی	عیســی	خندق	
در	حوالــی	ســاری	اســت،	مــادری	کــه	هماننــد	دیگــر	مــادران	
ــا	تمــام	وجــود	 ــار	و	ازخودگذشــتگی	را	ب ــن	ســرزمین،	ایث ای
ــی	او	و	 ــل	زندگ ــد	حاص ــت	فرزن ــت،	هف ــرده	اس ــی	ک معن
خیــراهلل	صفــری	اســت،	همســرش	هفــت	ســالی	اســت	کــه	
ــار	زندگــی	و	پرســتاری	از	 ــی	ب ــوران	به	تنهای فــوت	کــرده	و	ت

ــد. ــه	دوش	می	کش ــش	را	ب ــد	معلول ــه	فرزن س
ــول	 ــد	معل ــه	فرزن ــب	س ــر	و	زین ــژه،	علی	اصغ ــا	منی ــوران	ب ت
خــود	کــه	از	روزهــای	نوجوانــی	بــا	بیمــاری	دســت	وپنجه	نرم	
می	کننــد،	زندگــی	می	کنــد،	هــر	روز	برایشــان	هــم	مــادری	و	

ــد. ــتاری	می	کن ــم	پرس ه
منیــژه،	بزرگ	تریــن	فرزنــد	معلــول	تــوران	اســت	و	۳۹	ســال	
ــد	 ــی	دو	فرزن ــای	جوان ــژه	در	روزه ــل	ازدواج	منی دارد.	حاص
ــادر،	 ــدر	از	م ــی	پ ــس	از	جدای ــر	او	پ اســت	کــه	شــبنم،	دخت
ــر،	 ــد.	علی	اصغ ــی	می	کن ــادر	زندگ ــار	م ــرده	و	در	کن ازدواج	ک
۳۲	ســال	دارد	و	مجــرد	اســت	و	تــوران	هــرروز	اســتحمامش	
می	کنــد،	بــه	او	غــذا	می	دهــد	و	هــرروز	او	را	بــه	زمیــن	

ــرد. ــتا	می	ب ــال	روس فوتب
زینــب،	ســومین	فرزنــد	معلــول	تــوران،	در	۲0	ســالگی	رنجی	
ــه	 ــک	روز	از	خان ــرد.	او	ی ــادر	وارد	ک ــی	م ــر	زندگ ــف	ب مضاع
خــارج	می	شــود	و	بازگشــتش	هفــت	ســال	طــول	می	کشــد،	
ــه	یــاد	دارد	کــه	از	گــرگان	راهــی	گنبــد	شــد	 زینــب	تنهــا	ب
ــا	 ــد،	ب ــتی	گنب ــی	در	بهزیس ــال	زندگ ــن	س ــس	از	چندی و	پ
ــود	و	 ــدا	می	ش ــده	پی ــتی،	گم	ش ــدان	بهزیس ــاس	کارمن تم
بــه	خانــه	برمی	گــردد.	در	تمام	روزهــای	غیبــت	زینــب،	
ــدش،	مــرگ	 ــد	از	یافتــن	فرزن ــوران	کــه	پــس	از	قطــع	امی ت
ــد	 ــرای	عــزای	فرزن ــود،	هرمــاه	مراســمی	ب ــاور	کــرده	ب او	را	ب
ــال	 ــس	از	7	س ــرد،	پ ــا	می	ک ــتا	برپ ــت	رفته	اش	در	روس ازدس
بــا	بازگشــت	او	بــه	خانــه،	امیــد	مــادر	بــرای	ادامــه	زندگــی	از	

ــو	زاده	شــد. ن
ثبت زندگی توران در قاب تصویر

ــا	 ــد	ت ــش	روزگار	می	گذران ــا	آرزوی ــال	ب ــال	های	س ــوران	س ت
آنکــه	گزارشــی	از	زندگــی	ایــن	بانــوی	فــداکار	بــا	عنــوان	۶۲	
ــر	 ــزاری	مه ــان	در	خبرگ ــاه	غریب ــوت	ش ــال	در	آرزوی	دع س

ــود. ــر	می	ش منتش
امیرعلــی	رزاقــی	عــکاس	خبرگــزاری	مهــر	مازنــدران	دربــاره	
ــه	ای	 ــن	خیری ــالها	انجم ــد:	س ــزارش	می	گوی ــن	گ ــوژه	ای س
داریــم	و	مدت	هــا	اســت	بــه	یکســری	از	خانواده	هــای	
نیازمنــد	در	قالــب	ســبد	کاال،	تأمیــن	جهیزیــه،	کمک	خــرج	
آموزشــی	و	غیــره	کمــک	کنیــم	و	برحســب	اتفــاق	مــوردی	
بــه	مــا	معرفــی	شــد	کــه	مشــکالت	عجیبــی	ازجملــه	چنــد	
فرزنــد	معلــول	داشــت	و	بــا	ایــن	فرضیــه	و	شــناخت	به	ســراغ	
تــوران	رفتیــم	تــا	ببینیــم	چــه	کمکــی	از	دســت	مــا	بــر	ایــن	

ــد. ــواده	برمی	آی خان
ــدم	 ــنا	ش ــواده	آش ــکالت	خان ــا	مش ــی	ب ــت:	وقت ــی	گف رزاق
ــا	ســبد	کاال	حــل	نمی	شــود	 ــه	مســئله	ب متوجــه	شــدیم	ک
ــات	 ــا	اتفاق ــاز	دارد	ت ــی	نی ــارکت	مردم ــک	مش ــه	ی ــه	ب بلک

ــد. ــواده	اش	بیفت ــوران	و	خان ــرای	ت ــی	ب خوب
ــم،	 ــی	رفت ــرای	عکاس ــه	ب ــی	ک ــد:	روز	اول ــه	می	ده وی	ادام
تــوران	ســفر	بــه	مشــهد	را	مطــرح	کــرد.	اینکه	ســالیان	ســال	
از	بچه	هــای	معلــول	نگهــداری	می	کنــم	و	تنهــا	آرزویــم	
ایــن	اســت	کــه	بــه	مشــهد	و	پابوســی	امــام	رضــا	)ع(	بــروم،	
می	گفــت	»دلــم	می	خواهــد	بــه	مشــهد	بــروم	و	بعــد	بمیــرم	
ــث	 ــن	موضــوع	باع ــدارم«	و	ای ــا	ن ــن	دنی ــری	در	ای و	کار	دیگ
ــزارش	راه	 ــا	و	گ ــی	عکس	ه ــرم	تمام ــم	بگی ــه	تصمی ــد	ک ش
ــهد	 ــوران	را	در	مش ــورم	ت ــد	و	در	تص ــدا	کن ــهد	پی ــه	مش ب

می	دیــدم.
رزاقــی	ادامــه	می	دهــد:	انتشــار	گــزارش	تصویــری	در	
ــازی	 ــای	مج ــی	در	فض ــر	کلیپ	های ــر	و	نش ــزاری	مه خبرگ
ســبب	شــد	تــا	مــردم	و	خیــران	و	مهــرورزان	پــای	کار	بیاینــد	
ــا	واریــزی	10	یــا	۲0	هــزار	تومــان	پــول	 و	برخی	هــا	حتــی	ب

ــد. ــاق	خــوب	مشــارکت	کنن ــن	اتف ــد	در	ای ســعی	کردن
ــرواز	 ــه	تهیــه	بلیــت	پ ــا	اشــاره	ب عــکاس	خبرگــزاری	مهــر	ب
بــرای	خانــواده	تــوران	گفــت:	بــا	توجــه	به	شــرایط	جســمانی	

ــا	 ــدان	را	ب ــوران	و	فرزن ــم	ت ــم	گرفتی ــوران	تصمی ــدان	ت فرزن
ــه	مشــهد	اعــزام	کنیــم. یــک	خــودروی	ون	ب

وی	بــا	اظهــار	اینکــه	وقتــی	بــه	تــوران	خبــر	ســفر	مشــهد	را	
دادم،	مــات	و	مبهــوت	شــده	بــود	و	بــاور	نمی	کــرد،	گفــت:	اول	
قــرار	بــود	تــوران	و	علی	اصغــر	را	بــه	مشــهد	اعــزام	کنیــم	امــا	
جــوی	در	خانــه	بــود،	انــگار	همــه	می	خواســتند	روانه	مشــهد	
شــوند	و	بــا	اینکه	کســی	عنــوان	نکــرده	بود	امــا	در	نــگاه	همه	
ایــن	تقاضــا	مــوج	مــی	زد	و	وقتــی	گفتــم	آیــا	دوســت	داریــد	
ــواده	 ــد	خوشــحالی	اعضــای	خان ــه	مشــهد	بروی خانوادگــی	ب

ــود. ــدنی	ب وصف	نش
رزاقــی	کــه	در	ســفر	مشــهد	مقدس	همســفر	خانــواده	تــوران	
ــفر	 ــن	س ــه	ای ــن	اســت	ک ــد:	قصــدم	ای ــه	می	ده اســت	ادام
برایشــان	خــوب	باشــد	قطعــاً	تــوران	ماننــد	بی	بــی	شــهربانو	
ــوی	نیازمنــد	ســاروی	کــه	ســالها	قبــل	گــزارش	زندگــی	 بان
وی	در	خبرگــزاری	مهــر	منتشرشــده	بــود،	فرامــوش	نخواهــد	

شــد	و	هرمــاه	نیــز	از	آنــان	حمایــت	خواهیــم	کــرد.
بــا	انتشــار	گــزارش	تصویــری	زندگــی	تــوران،	برخــی	
مســئوالن	نیــز	به	ســراغ	تــوران	رفتنــد،	مدیــرکل	بهزیســتی	
ــده	 ــاروی	وع ــور	س ــوی	صب ــر	از	بان ــن	تقدی ــدران	ضم مازن
ــر	را	داد،	 ــام	علی	اکب ــه	ن ــوران	ب ــدان	ت ــی	از	فرزن ــتغال	یک اش
همچنیــن	مجیــد	حســین	زادگان	اســتاندار	مازنــدران	تیمــی	
ــوران	 ــواده	ت ــت	خان ــه	وضعی ــیدگی	ب ــی	و	رس ــرای	بررس ب

ــکیل	داد. تش
ــه	مشــهد	می	شــود	و	مــزد	بیــش	از	چنــد	 تــوران	امــروز	روان
ــره	از	 ــای	روزم ــول،	انجــام	کاره ــداری	از	ســه	معل ــه	نگه ده
نظافــت	و	شست	وشــو	تــا	غــذا	دادن	بــه	آن	هــا	در	کنــار	هفــت	
ــرای	برگشــت	زینــب،	 ــه	ب ــه	در	خان ســال	چشــم	دوختــن	ب
ــه	اســت.	 ــان	گرفت ــاه	غریب ــواده	را	از	ش ــده	خان ــر	گم	ش دخت
نــگاه	تــوران	بــه	زندگــی	ژرف	اســت	و	بــه	ریاضــت	هــر	روزه	
خــود	نگاهــی	متفــاوت	دارد	و	معتقــد	اســت	حضــور	۳	فرزنــد	
معلــول	در	خانــه	او	موهبــت	خداونــد	اســت	و	خــدا	او	را	بــرای	

انجــام	ایــن	امــر	انتخــاب	کــرده	اســت.
تــوران	صدیقــی،	تنهــا	یــک	آرزو	داشــت؛	زیــارت	امــام	
هشــتم.	ســفر	بــه	مشــهد	ســقف	آرزوهــای	او	بــود...	زیارتــت	

ــوران. ــول	ت قب

علیرضا نوری 
کجوریان
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جامعــه ایـــران

هادی فتحی

اســتفاده از مدرن تریــن روش هــای 
و  پوســت  اهــدای  دنیــا،  درمانــی 
بیمارســتانی  کیفــی  مراقبت هــای 
ــد  ــکان بتوانن ــه پزش ــده ک ــث ش باع
ســوختگی های عمیــق را نیزدرمــان 
کننــد تــا دریچه هــای امیــدی بــه روی 

ــود. ــاز ش ــاران ب بیم

ــای	 ــا	درصده ــوختگی	ب ــاران	س ــش	بیم ــال	پی ــد	س تاچن
ــل	داشــتند.	 ــودی	کام ــان	و	بهب ــه	درم ــد	ب ــر	امی ــاال	کمت ب
ــد	 ــث	می	ش ــان	باع ــی	درم ــده		و	طوالن ــای	پیچی روش	ه
ــان	دچــار	برخــی	مشــکالت	 ــد	درم بیمــار		در	طــول	فرآین

ــد. ــت	بده ــود	را	از	دس ــان	خ ــود	و	ج ــت	ش ــر	عفون نظی
حتــی	در	ســوختگی	های	بــا	درصدهــای	پاییــن	نیز	همیشــه	
ــا	کار	را	 ــه	نه	تنه ــت	ک ــود	داش ــت	وج ــی	ازاین	دس خطرات
بــرای	درمــان	ســخت	تر	می	کــرد	بلکــه	هزینه	هــای	زیــادی	
نیــز	روی	دســت	سیســتم	درمانــی	و	بیمــاران	می	گذاشــت.	
ــر	توانســته	اند	 ــا	متخصصــان	در	شــیراز	طــی	مــدت	اخی ام
شــرایط	بهتــری	بــرای	درمــان	ســوختگی	رقــم	بزننــد	کــه	

ــا	متدهــای	روز	دنیــا	مطابقــت	دارد. کامــاًل	ب
شــیراز	به	عنــوان	اولیــن	شــهری	کــه	پیونــد	پوســت	را	انجام	
داد	ایــن	روزهــا	پذیــرای	بیمــاران	مختلفــی	از	نقــاط	مختلف	
کشــور	به	ویــژه	مناطــق	جنوبــی	اســت.	درمــان	ســوختگی	
بــا	اســتفاده	از	پوســت	اهدایــی	در	کنــار	مراقبت	هــای	قبــل	
و	بعــد	از	عمــل	باعــث	شــده	که	بیمــاران	بــا	ســوختگی	های	
عمیــق	و	درصدهــای	بــاال	نیــز	شــانس	زیــادی	بــرای	ادامــه	

ــدا	کنند. ــات	پی حی
ــه	 ــد	پوســت	ب ــک	متخصــص	حــوزه	پیون ــن	راســتا	ی در	ای
ــه	بیمــاران	 ــد	پوســت	ب بیمــاران	ســوختگی	پیرامــون	پیون
ســوختگی	فــارس	گفــت:	بانــک	پوســت	تعاریــف	چندگانــه	
ــزرگ	 ــیار	ب ــز	بس ــک	مرک ــک	در	ی ــن	بان ــد	ای دارد،	می	توان

پوســت	باشــد.
مهــدی	ایــاز	افــزود:	پوســت	در	همــان	ســاعات	اولیه	پــس	از	
فــوت	از	جســد	برداشــته	می	شــود	البتــه	بدیــن	گونــه	اســت	
ــام	 ــام	تســت	های	الزم	و	انج ــس	از	انج ــن	پوســت	پ ــه	ای ک
ــام	 ــه	انج ــای	منتقل ــدز	و	بیماری	ه ــت،	ای آزمایشــات	هپاتی
ــاز	 ــت	نی ــه	آن	پوس ــه	ب ــی	ک ــه	مکان ــپس	ب ــود	و	س می	ش

ــود. ــال	می	ش ــت	ارس اس
ــته	 ــز	برداش ــک	مرک ــد	در	ی ــت	می	توان ــه	داد:	پوس وی	ادام
شــود	و	در	یــک	مــکان	دیگــر	نگهــداری	شــود	و	بدیــن	گونه	
نیســت	کــه	بایــد	تمامــی	اقدامــات	از	برداشــتن	تــا	نگهداری	

فقــط	در	یــک	مرکــز	باشــد.

کاهش مرگ ومیر بیماران سوختگی با اهدای پوست
ــد	 ــه	رون ــارس	ب ــتان	ف ــوختگی	در	اس ــص	س ــن	متخص ای
ــاره	 ــت	اش ــدای	پوس ــا	اه ــوختگی	ب ــاران	س ــی	بیم درمان
ــد	ســال	گذشــته	 ــزود:	اهــدای	پوســت	طــی	چن ــرد	و	اف ک
در	اســتان	فــارس	باعــث	کاهــش	مرگ	ومیــر	ناشــی	از	
ســوختگی	شــده	و	ایــن	اســتان	از	اولیــن	اســتان	هایی	اســت	
ــام	 ــوختگی	انج ــاران	س ــه	بیم ــت	در	آن	ب ــد	پوس ــه	پیون ک

ــت. ــده	اس ش
ــش	اساســی	را	در	 ــد	پوســت	جه ــه	پیون ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــار	 ــت،	اظه ــرده	اس ــاد	ک ــوختگی	ایج ــاران	س ــان	بیم درم
ــار	در	اســتان	 ــرای	اولیــن	ب کــرد:	در	اســفندماه	ســال	۹1	ب
فــارس	اهــدای	پوســت	از	یــک	بیمــار	مــرگ	مغــزی	انجــام	
شــد	و	بدیــن	گونــه	اســتان	فــارس	عــالوه	بــر	پیونــد	اعضــا	
ازجملــه	کبــد	و	کلیــه	توانســت	در	حــوزه	پیونــد	پوســت	هم	

ــردارد. گام	مهمــی	ب
ایــاز	بــا	تقدیــر	و	تشــکر	از	تیــم	پیونــد	عضــو	دانشــگاه	علــوم	

ــوختگی	 ــا	س ــر	دنی ــرد:	در	سراس ــان	ک ــیراز	بی ــکی	ش پزش
ــات	 ــرگ	نج ــن،	از	م ــت	جایگزی ــا	پوس ــاال	را	ب ــد	ب ــا	درص ب
می	دادنــد	کــه	خوشــبختانه	ایــن	امــر	در	اســتان	فــارس	نیــز	
محقــق	شــده	به	گونــه	ای	کــه	درمــان	بیمــاران	ســوختگی	از	
50	درصــد	بــه	بــاال	بــه	شــرطی	کــه	اقدامــات	اولیــه	درمانی	

ــه	باشــد	قطعــی	شــده	اســت. ــی	صــوت	گرفت به	خوب
ــرد	و	 ــاره	ک ــوزه	اش ــن	ح ــان	در	ای ــای	درم ــه	روش	ه وی	ب
گفــت:	بــا	انجــام	عمــل	برداشــت	زودهنــگام	بافــت	ســوخته	
ــوختگی،	 ــار	س ــاران	دچ ــت	در	بیم ــان	پوس ــد	هم	زم و	پیون
ــان	 ــا	درم ــدرن	در	دنی ــیوه	های	م ــن	ش ــا	آخری ــاران	ب بیم

می	شــوند.
دکتــر	ایــاز	توضیــح	داد:	انجــام	ایــن	شــیوه	عمــل	جراحــی	
ــیرازی	 ــن	ش ــتان	قطب	الدی ــار	در	بیمارس ــن	ب ــرای	اولی ب
ــوختگی	های	 ــان	س ــول	درم ــه	روش	معم ــد	و	ب ــام	ش انج

ــده	اســت. ــل	ش ــز	تبدی ــن	مرک ــق	در	ای عمی
دکتــر	مهــدی	ایــاز	افــزود:	ســوختگی	بــر	اســاس	عمــق	بــه	
درجه	یــک	و	درجــه	دو	ســطحی،	درجــه	دو	عمقــی	،	درجــه	
ســه	و	درجــه	چهــار	تقســیم	می	شــود	کــه	شــیوه	درمــان	در	

هــر	مــورد	متفــاوت	اســت.
ــد	پوســت	گفــت:	درمــان	ســوختگی	 ــن	متخصــص	پیون ای
ــای	 ــا	داروه ــا	ب ــا	انته ــدا	ت ــطحی	از	ابت ــک	و	دوس درجه	ی
تســکین	دهنده	 و	 نرم	کننــده	 پمادهــای	 و	 مســکن	
موضعــی	تحــت	نظــر	پزشــک	انجــام	می	شــود	امــا	درمــان	
ســوختگی	های	درجــه	دو	عمقــی	و	عمیــق	متفــاوت	اســت.

ــا  ــتانداردهای دنی ــا اس ــق ب ــه مطاب ــیوه ای ک ش
می شــود  انجــام 

ــر	 ــال	حاض ــن	در	ح ــل	و	همچنی ــال	ها	قب ــزود:	از	س وی	اف
در	تعــداد	زیــادی	از	بیمارســتان	های	ســوختگی	شــیوه	
ــه	 ــر	این	گون درمــان	بیمــاران	درجــه	دوی	عمقــی	و	عمیق	ت
ــوختگی	روزی	 ــار	س ــمت	های	دچ ــه	قس ــت	ک ــوده	و	هس ب
یــک	تــا	دو	مرتبــه	و	گاهــی	یــک	روز	در	میــان	شستشــو	و	
پانســمان	می	شــوند	و	ایــن	تعویــض	پانســمان	آن	قــدر	ادامه	
می	یابــد	کــه	بــا	گذشــت	زمــان	پوســت	و	بافت	هــای	

ــج	 ــاه	به	تدری ــن	م ــا	چندی ــه	ت ــن	هفت ســوخته	طــی	چندی
و	به	خودی	خــود	از	بــدن	جــدا	شــوند.

دکتــر	ایــاز	بیــان	کــرد:	ســپس	در	ایــن	مرحلــه	اســت	کــه	
بیمــار	بــرای	عمــل	پیونــد	پوســت	از	خــودش،	مــورد	عمــل	

ــرد. ــرار	می	گی ــی	ق جراح
وی	ادامــه	داد:	در	طــول	ایــن	مدت	زمانــی	کــه	صــرف	آمــاده	
شــدن	زخــم	بــرای	پیونــد	پوســت	می	شــود	ممکــن	اســت	
ــه	 ــود	از	جمل ــاد	ش ــار	ایج ــرای	بیم ــی	ب ــکالت	مختلف مش
اینکــه	بــه	دلیــل	ترشــح	انــواع	ترکیبــات	و	ســموم	از	بافــت	
ــادن	 ــال	آن	ازکارافت ــه	دنب ــدن	و	ب ــرده	در	ب ــوخته	و	م س
ارگان	هــای	مختلــف	حیاتــی،	بیمــار	دچــار	مــرگ	شــود.

ــا	 ــق	ب ــه	مطاب ــیوه	ای	ک ــرد:	در	ش ــار	ک ــاز	اظه ــر	ای دکت
ــار	 ــار	دچ ــر	بیم ــود	اگ ــام	می	ش ــا	انج ــتانداردهای	دنی اس
ســوختگی	عمیــق	از	نظــر	شــرایط	عمومــی	ثبــات	داشــته	
و	امــکان	عمــل	جراحــی	بــرای	او	وجــود	داشــته	باشــد	بعــد	
ــد	از	 ــه	بع ــا	ســه	هفت ــر	دو	ت ــاعت	و	حداکث ــا	۴8	س از	۲۴	ت
ســوختگی	تحــت	عمــل	برداشــت	زودهنــگام	بافت	ســوخته	

ــرد. ــرار	می	گی ــان	ق ــت	هم	زم ــد	پوس و	پیون
ایــن	متخصــص	ســوختگی	افــزود:	ایــن	در	حالــی	اســت	که	
در	شــیوه	قدیمــی	درمــان،	بیمــار	چندیــن	هفتــه	و	حتــی	
تــا	چنــد	مــاه	پــس	از	ســوختگی	آمــاده	جراحــی	می	شــود.

پیوند پوست می تواند بیمار را از مرگ نجات دهد
دکتــر	ایــاز	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	برداشــت	زودهنــگام	بافــت	
ســوخته	و	پیونــد	پوســت	می	توانــد	بیمــار	را	از	مــرگ	نجات	
دهــد،	تأکیــد	کــرد:	بهتریــن	جایگزیــن	در	ســوختگی	های	
ــاً	 ــر	و	ترجیح ــان	دیگ ــت	انس ــتفاده	از	پوس ــاال	اس ــد	ب درص
ــرد	 ــرده	ف ــای	م ــه	بافت	ه ــه	ک ــن	گون ــت	بدی ــد	اس جس
ســوخته	برداشــت	می	شــود	و	محیــط	از	پوســت	های	ســالم	
خــودش	پوشــانده	شــده	و	در	نقاطــی	هــم	کــه	نیــاز	اســت	از	

ــود. ــتفاده	می	ش ــی	اس ــت	های	اهدای پوس
ــرای	 ــر	ب ــان	کمت ــرف	زم ــت	ص ــه	اهمی ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــرای	انجــام	عمــل	جراحــی	برداشــت	 آماده	ســازی	بیمــار	ب
ــت	در	 ــان	پوس ــد	هم	زم ــوخته	و	پیون ــت	س ــگام	باف زودهن
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ــت:	 ــی	گف ــیوه	قدیم ــه	ش ــبت	ب ــوختگی،	نس ــاران	س بیم
ــر	 ــع	و	تکثی ــرده	ناشــی	از	ســوختگی	محــل	تجم ــت	م باف
انــواع	میکروب	هــای	مقــاوم	بــه	درمــان	اســت	کــه	بــه	دلیــل	
عــدم	وجــود	پوســت	ســالم	به	راحتــی	وارد	خــون	شــده	و	بــا	
ایجــاد	عفونــت	خــون	می	توانــد	فــرد	را	دچــار	مــرگ	کنــد.
ــرای	 ــان	ب ــن	درم ــده	آل	تری ــه	ای ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
بیمــاران	ســوختگی	برداشــتن	پوســت	از	خــود	بیمار	اســت،	
اظهــار	کــرد:	تــا	جایــی	کــه	امــکان	داشــته	باشــد	از	پوســت	
ــا	 ــاز	ب ــورت	نی ــود	و	در	ص ــتفاده	می	ش ــخص	اس ــود	ش خ
تــوری	کــردن	بــا	پوســت	اهدایــی	نقــاط	موردنظــر	پوشــانده	
ــت	 ــه	زده	و	پوس ــرد	جوان ــت	ف ــان	پوس ــده	و	به	مرورزم ش

ــود. ــه	می	ش ــی	ریخت اهدای
ایــاز	بــا	بیــان	اینکه	عــالوه	بــر	ایــن	می	تــوان	از	قســمت	های	
ســالم	بیمــار	نیــز	پوســت	برداشــت،	گفــت:	البتــه	پوســت	
برداشــتن	از	فــرد	و	یــا	همــان	جســد	بدیــن	گونه	نیســت	که	
پوســت	به	طــور	کامــل	برداشــته	شــود	بلکــه	پوســت	بایــد	
ــازک	باشــد	و	طــوری	پیونــد	داده	شــود	کــه	پــس	 بســیار	ن
از	گذشــت	یــک	هفتــه	پوســت	خــود	فــرد	رشــد	کنــد	و	در	
صــورت	نیــاز	از	همیــن	پوســت	بــرای	ترمیــم	نقــاط	دیگــر	

نیــز	اســتفاده	شــود.

ــد	 ــه	پیون ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــوختگی	ب ــص	س ــن	متخص ای
ــرای	 ــرد:	ب ــار	ک ــت،	اظه ــت	اس ــی	موق ــت	های	اهدای پوس
نجــات	بیمــاران	ســوختگی	نیــاز	اســت	کــه	آن	قــدر	پوســت	
در	بانــک	اهــدا	پوســت	باشــد	کــه	هــر	زمــان	فــرد	نیــاز	بــه	
عمــل	داشــت	بــا	کمبــود	روبــه	رو	نشــویم	زیــرا	در	بیمــاران	
بــا	ســوختگی	بــاال	نیــاز	اســت	کــه	فــرد	چندیــن	بــار	تحــت	
جراحــی	قــرار	گیــرد	و	اگــر	پوســت	موردنیــاز	وجــود	داشــته	
ــام	 ــتری	انج ــرعت	بیش ــا	س ــار	ب ــان	بیم ــاً	درم ــد	قطع باش

می	شــود.
ــان	 ــن	راه	درم ــوان	بهتری ــان	به	عن ــیوه	درم ــن	ش وی	از	ای
ــا	از	 ــام	دنی ــزود:	در	تم ــرد	و	اف ــاد	ک ــوختگی	ی ــاران	س بیم
همیــن	شــیوه	بــرای		نجــات	بیمــاران	ســوختگی	درصــد	باال	

اســتفاده	می	شــود.

ــل  ــال قاب ــه س ــا س ــا دو ی ــی ت ــت اهدای پوس
نگهــداری اســت

ــا	ســه	 ــا	دو	ی ــی	ت ــه	پوســت	اهدای ــه	اینک ــا	اشــاره	ب ــاز	ب ای
ــول	 ــت:	به	طورمعم ــت،	گف ــداری	اس ــل	نگه ــم	قاب ــال	ه س
ایــن	پوســت	همــان	دو	ســه	روز	اول	اســتفاده	می	شــود	امــا	

ــت. ــم	آن	را	نگهداش ــال	ه ــه	س ــا	س ــا	دو	ی ــد	ت می	توان
وی	بیــان	کــرد:	بــر	اســاس	پزشــکی	بــه	صــالح	نیســت	کــه	
بیمــاران	بــا	ســوختگی	درصــد	بــاال	را	تحــت	عمــل	جراحــی	
قــرار	داد	زیــرا	امــکان	بهبــود	وجــود	نــدارد	مگــر	اینکــه	در	
بانــک	پوســت،	پوســت	کافــی	بــرای	پیونــد	وجــود	داشــته	
ــور	 ــد	به	ط ــته	باش ــود	نداش ــت	وج ــن	پوس ــر	ای ــد	اگ باش

حتــم	امــکان	نجــات	بیمــار	وجــود	نــدارد.
ــرای	بهبــود	بیمــاران	ســوختگی	پوســت	 وی	بیــان	کــرد:	ب
ــت	های	 ــن	پوس ــده	و	از	ای ــبکه	ای	درآم ــورت	ش ــرد	به	ص ف
ــرای	پوشــش	اســتفاده	می	کننــد	پــس	از	مدتــی	 اهدایــی	ب
ــرد	 ــود	ف ــت	خ ــد	و	پوس ــه	می	زن ــت	جوان ــن	پوس ــر	ای زی
جایگزیــن	می	شــود	امــا	اگــر	پوســت	اهدایــی	نباشــد	
پوســت	فــرد	مجــال	جوانــه	زدن	نــدارد	و	امــکان	نجــات	فرد	

نیســت.
ــدای	 ــرای	اه ــازی	ب ــتار	فرهنگ	س ــص	خواس ــن	متخص ای
پوســت	شــد	و	گفــت:	اگــر	مــردم	همــکاری	کننــد	و	
به	صــورت	مــداوم	در	بانــک	پوســت،	پوســت	وجــود	داشــته	
ــه	بیمــاران	ســوختگی	 ــد	ب ــرای	پیون باشــد	به	طــور	حتــم	ب

ــدارد. ــود	ن ــی	وج ــن	ناراحت ای
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	عمــده	بیمــاران	ســوختگی	درصــد	

ــرد:	 ــار	ک ــد،	اظه ــن	دارن ــال	س ــا	۴0	س ــن	۲0	ت ــاال	بی ب
به	طــور	حتــم	اگــر	ســوختگی	ایــن	افــراد	بهبــود	یابــد	آن	هــا	
قادرنــد	پــس	از	بهبــود	زندگــی	عــادی	خــود	را	ماننــد	قبل	از	

ســوختگی	دنبــال	کننــد.
وی	در	پاســخ	بــه	اینکــه	آیــا	درمــان	ایــن	بیمــاران	قطعــی	
اســت	و	اینکــه	پــس	از	ترخیــص	نیــاز	بــه	پیگیــری	درمــان	
ــه	 ــاز	ب ــراد	نی ــن	اف ــوختگی	ای ــوزه	س ــت:	در	ح ــد؟	گف دارن
ــی	 ــکالت	مفصل ــع	مش ــرای	رف ــط	ب ــد	و	فق ــان	ندارن درم
ــد	 ــده	باشــد	بای ــا	پیــش	آم ــرای	آن	ه ــه	ممکــن	اســت	ب ک
بــه	فیزیوتراپــی	مراجعــه	کننــد	البتــه	بــرای	چــرب	کــردن	
پوستشــان	بــه	کرم	هــای	ترکیبــی	ارزان	قیمــت	نیــاز	دارنــد.

رقم هــای  پوســت  جایگزیــن  پانســمان های 
دارد  میلیــاردی 

ــت:	 ــیراز	گف ــکی	ش ــوم	پزش ــگاه	عل ــان	دانش ــاون	درم مع
روش	هایــی	کــه	بــرای	درمــان	ســوختگی	در	دنیــا	اســتفاده	
می	شــود	یکســان	اســت	و	روش	هــای	مــا	نیــز	همــان	
متدهــای	روز	دنیاســت	امــا	درعین	حــال	وجــه	تفاوتــی	کــه	
ــاران	 ــه	از		بیم ــت	ک ــی	اس ــای	جانب ــود	دارد		مراقبت	ه وج

صــورت	می	گیــرد	چــه	در		مــکان	»ای	ســی	یــو«	،	چــه	در	
مرحلــه	کنتــرل	عفونــت	و	چــه	جایگزین	هایــی	کــه	انجــام	
ــک	 ــاران	کم ــود	بیم ــه	بهب ــا	ب ــه	این	ه ــه	هم ــود	ک می	ش

ــرده	اســت. ک
ــوع	 ــه	موض ــال	ب ــاورزی	درعین	ح ــق	کش ــر	عبدالخال دکت
ــی	 ــت:	کمک	های ــرد	و	گف ــاره	ک ــز	اش ــت	نی ــدای	پوس اه
ــی	 ــرد		خیل ــدای	پوســت	صــورت	می	گی ــه	در	بخــش	اه ک
ــر	 ــر	کمت ــا	مرگ	ومی کمــک	بزرگــی	محســوب	می	شــود		ت

ــد. رخ	ده
ــن	پوســت	 ــه	اینکــه	پانســمان	های	جایگزی ــا	اشــاره	ب وی	ب
رقم	هــای	میلیــاردی	دارد	و	یــک	بیمــار	۶0	الــی	70	
درصــدی	یــک	میلیــارد	تومــان	هزینــه	پانســمان	جایگزیــن	
پوســتش	می	شــود	کــه	وارداتــی	نیــز	هســت		امــا	اســتفاده	
ــار	را	 ــه	بیم ــرده	ک ــی	ک ــک	خوب ــی	کم ــت	اهدای از	پوس
ــان	 ــرای	درم ــان	ب ــت	خودش ــم	از	پوس ــا	کم	ک ــم	ت نگه	داری

ــم. ــتفاده	کنی اس
ــرای	 ــردم	ب ــک	م ــگ	کم ــه	فرهن ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
اهــدای	پوســت	و	همچنیــن	بخش	هــای	پشــتیبانی	کمــک	
ــورت	 ــریع	تر	ص ــوختگی	س ــاران	س ــان	بیم ــا	درم ــرده	ت ک
ــزات	پزشــکی	و	 ــه	تجهی ــون	در	زمین ــزود:	هم	اکن ــرد،	اف گی
ــا	مشــکلی	نداریــم	امــا	مشــکل	عمــده	 جراحــی	کســری	ی
بیمــاران	مــا	زمانــی	اســت	کــه	از	اســتان	های	مجــاور	
ــان	 ــع	زم ــود	و	آن	موق ــزام	می	ش ــیراز	اع ــه	ش ــر	ب ــا	تأخی ب

طالیــی	ازدســت	رفته	اســت.
وی	در	پاســخ	بــه	اینکــه	»بــا	اقدامــات	درمانــی	کــه	
ــای	 ــا	درصده ــاران	ب ــد	بیم ــه	ح ــا	چ ــرد	ت ــورت	می	گی ص
ــد؟«،	 ــدن	دارن ــده	مان ــکان	زن ــز	ام ــوختگی	نی ــاالی	س ب
ــه	دلیــل	اینکــه	آســیب	های	 گفــت:		بیمــاران	ســوختگی	ب
ــی	و	 ــائل	تنفس ــد	به	خصــوص	مس ــراه	دارن ــه	هم ــادی	ب زی
همچنیــن	اینکــه	شــایع	ترین	علــت	مرگ	ومیــر	آن	هــا	
ــن	 ــرای	ای ــی	را	ب ــد	خاص ــوان	درص ــت	نمی	ت ــت	اس عفون
ــم	 ــطح	اول	مه ــت	در	س ــا	مراقب ــرد	ام ــوان	ک ــوع	عن موض
اســت	ازایــن	رو	اگــر	بــرای	بیمــار	مراقبت	هــای	اولیــه	خوبــی	
نظیــر	کنتــرل	عفونــت	و...	صــورت	گیــرد	و	بیمــار	ســریع	تر	
ــوان	گفــت	کــه	در	 ــی	منتقــل	شــود	می	ت ــه	مراکــز	درمان ب
چنیــن	وضعــی	بیمــاری	کــه	تــا	۶0	الــی	70	درصــد	دارای	

ــت. ــه	داش ــده	نگ ــوان	زن ــز	می	ت ــت	را	نی ــوختگی	اس س

پیگیــری راه انــدازی مرکــز کشــت ســلولی 
مشــترک شــیراز و فرانســه

ــه	 ــن	اســت	ک ــا	ای ــذاری	م ــت:	هدف	گ وی	درعین	حــال	گف
بــرای	امســال	بیمــاران	بیــن	۶0	تــا	70	درصــد	ســوختگی	را	

نجــات	دهیــم.
ــه	 ــوم	پزشــکی	شــیراز	گفــت:	در	زمین معــاون	دانشــگاه	عل
کشــت	ســلولی	نیــز	کارهایــی	انجــام	دادیــم	کــه	البتــه	در	
ــه	 ــورت	گرفت ــی	ص ــای	دیابت ــک	و	زخم	ه ــای	کوچ اندازه	ه
امــا	ســعی	داریــم	در	شــش	مــاه	آینــده	بــا	راه	انــدازی	یــک	
ــدام	 ــاران	اق ــن	بیم ــای	ای ــرای	بق ــلولی؛	ب ــز	کشــت	س مرک
کنیــم	و	درعین	حــال	یــک	تیــم	از	فرانســه	نیــز	بــرای	
ــیراز	 ــه	ش ــترک	ب ــلولی	مش ــت	س ــز	کش ــدازی	مرک راه	ان
ســفر	خواهنــد	کــرد	کــه	ایــن	رویــداد	نیــز	ایــن	یــک	نقطــه	

امیــدواری	محســوب	می	شــود.
ــای	 ــه	ای	از	روش	ه ــد	در	نظــر	داشــت	آمیخت ــال	بای به	هرح
نویــن	درمانــی	ســوختگی	همــراه	بــا	اهــدای	پوســت	
می	توانــد	زندگــی	بســیاری	از	بیمــاران	ســوختگی	بــا	درصد	
بــاال	را	نجــات	دهــد	ازایــن	رو	می	تــوان	گفــت	اهــدای	
ــا	 ــن	روزه ــو	ای ــای	عض ــر	اهداه ــد	دیگ ــز	مانن ــت	نی پوس
ــرده	 ــرگ	ک ــان	ها	از	م ــات	انس ــرای	نج ــایانی	ب ــک	ش کم
اســت	کــه	بایــد	در	ایــن	خصــوص	اقدامــات	بیشــتری	بــرای	

فرهنگ	ســازی	انجــام	داد.
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جامعــه ایـــران

از  هایــی  عکــس  و  فیلــم  انتشــار 
ــع  ــان قط ــل درخت ــای حام ــون ه کامی
ــی  ــا ط ــانه ه ــباران در رس ــده ارس ش
اعتــراض  باعــث  اخیــر  روزهــای 
فعــاالن محیــط زیســت شــده و در 
ــان در  ــع درخت ــان قط ــن عام ــن بی ای

اســتان مشــخص نیســتند.

ــن	 ــه	ارســباران	بحــث	ای ــان	در	منطق قطــع	گســترده	درخت
روزهــای	محافــل	عمومــی	و	رســانه	هــا	اســت،	ســوژه	ای	کــه	
ــا	گذشــت	 ــد	و	ب ــار	آن	رد	ش ــادگی	از	کن ــه	س ــود	ب ــی	ش نم
روزهــا	نــه	تنهــا	مقصــر	اصلــی	قلــع	و	قمــع	درختــان	
ارســباران	پیــدا	نشــد	بلکــه	مــردم	حــال	بــه	تماشــای	دعوای	

ــد. ــی	نشســته	ان ــای	متول ــتگاه	ه دس
ــه	 ــان	در	منطق ــه	قطــع	وســیع	درخت ــا	ب ــش	ه ــی	واکن وقت
ارســباران	اوج	گرفــت؛	مســئوالن	اعــالم	کردنــد	کــه	درختــان	
بــاغ	هــای	شــخصی	قطــع	مــی	شــود	آن	هــم	درختــان	درجه	
ــه	 ــد	ک ــد	کردن ــر	و	پوســیده!	مســئوالن	تاکی ــی	ثم ســه	و	ب
حتــی	یــک	درخــت	جنگلــی	هــم	قطــع	نشــده	اســت	ولــی	
بــا	ایــن	حــال	درختــان	جنگلــی	قطــع	شــده	ای	توقیــف	و	بی	

اســاس	بــودن	آن	ادعاهــا	آشــکار	شــد.
فــرض	کنیــم	درختــان	باغــی	قطــع	مــی	شــوند.	مســئوالن	
اگــر	نمــی	پذیرنــد	کــه	قطــع	گســترده	باغــات	در	یــک	پهنــه	
زیســتی	اثــرات	مســتقیم	در	اقلیــم	آن	مــی	گــذارد	بایــد	بــر	
ــر	 ــاره	از	صف ــرده	و	دوب ــک	ک ــود	ش ــه	خ ــالت	و	تجرب تحصی

شــروع	کننــد.
ارســباران	یــک	ناحیــه	طبیعی	یکپارچه	اســت.	اکوسیســتمی	
ــه	 ــی	ب ــه	اجــزا	و	عناصــر	آن	پیوســتگی	و	وابســتگی	حیات ک
هــم	دارنــد.	از	عوامــل	اقلیمــی	)داخلــی	و	محلــی(	ارســباران	
یکــی	نیــز	پهنــه	هــای	گیاهــی	آن	اســت	کــه	عمدتــا	شــامل؛	

جنــگل،	باغــات	و	مراتــع	هســتند.
ایــن	عامــل	در	تامیــن	رطوبــت	منطقــه	و	تعدیــل	و	تلطیــف	
ــف	آن	 ــد	تضعی ــی	تردی ــزایی	دارد.	ب ــش	بس ــوای	آن	نق ه
ــا(	در	 ــی	و	خرد)میکروکلیم ــی	محل ــرات	اقلیم موجــب	تغیی
ــر	 ــرایط	حاض ــه	خصــوص	در	ش ــود.	ب ــی	ش ــه	م ــن	منطق ای
کــه	بارندگــی	در	منطقــه	کاهــش	یافتــه	و	خشکســالی	حاکم	
شــده	اســت.	ایــن	یــک	مســئله	علمــی	اســت	کــه	افزایــش	
یــک	درجــه	در	میانگیــن	دمــا	و	کاهــش	حتــی	10میلیمتــر	
بــارش	چــه	اثــرات	و	پیامدهــای	آب	و	هوایــی	گســترده	
ــات	 ــه	تبع ــرات	در	ادام ــن	اث ــی	دارد؟	ای ــه	داری	درپ و	دامن

ــد. ــی	کن ــدا	م ــیعی	پی ــی	وس ــادی	و	اجتماع اقتص
ــوان	 ــت	خ ــک	زیس ــت	در	ی ــک	درخ ــع	ی ــی	قط ــه	عبارت ب
هماننــد	دســت	بــردن	در	موتــور	خــودرو	و	بیــرون	کشــیدن	
ــتن	 ــم	گسس ــم	زدن	و	از	ه ــه	ه ــت.	ب ــیم	اس ــه	س ــک	تک ی

ــت. ــه	اس ــک	ناحی ــات	ی ــره	حی زنجی
دســتکاری	در	طبیعــت	و	آن	هــم	در	ســطح	گســترده	و	بــازه	
زمانــی	انــدک	در	واقــع	طغیــان	علیــه	نظــم	و	تعــادل	محیــط	
اســت	و	مســلما	انســان	هــای	ســودجو	کــه	شــناخت	و	درک	
ــدی	 ــک	بع ــت	ت ــه	طبیع ــد	و	ب ــا	ندارن ــن	معن ــتی	از	ای درس
ــات	بشــر	 ــت	و	حی ــه	حــال	طبیع ــد،	ب ــی	نگرن و	ســطحی	م

ــد. خطرناکن
ــه	 ــازار	و	پایان ــی	ب ــکل	ده ــی	ش ــه	عبارت ــری	و	ب ــکل	گی ش
چــوب	در	قــره	داغ	اشــتباهی	بــزرگ	اســت	و	بــا	نــام	درختــان	
باغــی	هــم	کــه	باشــد؛	باغــی	و	غیرباغــی	را	خواهــد	مکیــد	و	
حتــی	تــک	درخــت	هــای	یــادگاری	طبیعــت	را	هــم	قربانــی	

خواهــد	کــرد.
قطــع	وســیع	باغــات	عــالوه	بــر	تضعیــف	یکــی	از	تــوان	هــای	
محیطــی	دیریــن	و	مهــم	منطقه)باغــداری(،	صدمــات	جبران	

ناپذیــری	بــر	اقلیــم	منطقــه	مــی	گــذارد.
کمیتــه	نظــارت	بــر	صــدور	مجــوز	و	حمــل	درختــان	در	اهــر	

تشــکیل	مــی	شــود
فرمانــدار	شهرســتان	اهــر	نیــز	در	زمینه	قلــع	و	قمــع	درختان	
منطقــه	ارســباران	گفــت:	قطــع	درختــان	جنگلــی	بر	اســاس	
ــد	در	 ــر	کســی	بخواه ــن	جــرم	محســوب	می	شــود،	اگ قوانی
ــد	از	شــهرداری	 ــد	بای ــی	را	قطــع	کن مناطــق	شــهری	درخت
مجــوز	گیــرد	و	در	محــدوده	خــارج	از	شــهرها	حتــی	در	باغات	
ــان	باغــی	هــم	 ــر	قطــع	درخت ــرار	ب ممنوعیــت	دارد	و	اگــر	ق
باشــد	داشــتن	مجوزهــای	الزم	از	جهــاد	کشــاورزی	و	منابــع	

طبیعــی	ضــروری	اســت.
ــدد	 ــزاری	جلســات	متع ــه	برگ ــا	اشــاره	ب ــد	محمــودی	ب زاه
در	زمینــه	قطــع	درختــان	منطقــه	ارســباران	در	اســتانداری	
ــع	 ــرای	قط ــوز	ب ــدور	مج ــزود:	در	ص ــرقی	اف ــان	ش آذربایج
درختــان	باغــات	بایســتی	طبــق	قوانیــن	جــاری	عمــل	شــود	
ــز	چنیــن	مصــوب	 ــن	موضــوع	در	جلســه	اســتانی	نی کــه	ای

ــد. ش
ــردم	و	 ــد	از	م ــرد:	بای ــح	ک ــر	تصری ــتان	اه ــدار	شهرس فرمان
رســانه	ها	بــه	لحــاظ	حساســیتی	کــه	مــورد	قطــع	درختــان	
منطقــه	ارســباران	و	محیط	زیســت	داشــتند	قدردانــی	کنیــم،	

ــق	و	 ــی	مناط ــای	تنفس ــا	ریه	ه ــم	جنگل	ه ــی	می	گویی وقت
کشــور	هســتند	بایــد	بــر	مبنــای	آن	بــه	حفــظ	و	حراســت	از	
جنگل	هــا	و	منابــع	طبیعــی	حساســیت	بــه	خــرج	دهیــم	در	
ایــن	میــان	آماده	ایــم	تــا	بــرای	جلوگیــری	از	قطــع	درختــان	

در	منطقــه	بیــن	دســتگاه	ها	هماهنگــی	ایجــاد	کنیــم.
ــر	صــدور	مجــوز	و	 ــه	نظــارت	ب محمــودی	از	تشــکیل	کمیت
حمــل	درختــان	در	شهرســتان	اهــر	خبــر	داد	و	گفــت:	ایــن	
ــم	کمیتــه	 کمیتــه	در	اســتان	تشکیل	شــده	و	مــا	قصــد	داری
نظــارت	بــر	صــدور	مجــوز	و	حمــل	درختــان	را	نیــز	در	
شهرســتان	اهــر	تشــکیل	دهیــم	به	طــوری	کــه	طبــق	
دســتور	مقامــات	قضایــی	آذربایجــان	شــرقی	در	بحــث	حمل	
درختــان	قطع	شــده	نیــز	ممنوعیــت	اعمال	شــده	اســت.

	
قطــع گســترده درختــان منطقه ارســباران در ســال 

ــت ــده اس ــدید ش جاری تش
در	 هورانــد	 و	 خداآفریــن	 کلیبــر،	 مــردم	 نماینــده	
ــه	 ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی ــز	ب ــالمی	نی ــورای	اس ــس	ش مجل
ــیعی	 ــطح	وس ــباران	در	س ــه	ارس ــان	منطق ــع	درخت قط

علی دایالری

بیرونکشیدن۲۳تنچوبازدلمنطقه؛
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جامعــه ایـــران

ــراز	تاســف	قلــع	 ــا	اب صــورت	مــی	گیــرد،	اظهــار	کــرد:	ب
ــه	 ــه	هفت ــوط	ب ــباران	مرب ــه	ارس ــان	منطق ــع	درخت و	قم
ــی	 ــه	ط ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ــت	ای ــر	نیس ــای	اخی ه
ــان	 ــترده	درخت ــع	گس ــد	قط ــته	رون ــاه	گذش ــت	م هش

ــت. ــده	اس ــدید	ش ــه	تش ــن	منطق ای
قلــی	اهلل	قلــی	زاده	ادامــه	داد:	اجــرای	قانــون	تنفــس	جنــگل	
هــای	شــمال	کشــور	را	کــه	اجــازه	نمــی	دهــد	فعــاالن	حــوزه	
ــا	 ــده	ت ــث	ش ــد	باع ــع	کنن ــی	را	قط ــی	درخت ــع	چوب صنای
دالالن	و	واســطه	هــای	کارخانجــات	تولیــد	کاغــذ	بــه	منطقه	
ارســباران	هجــوم	بیاورنــد	و	در	ایــن	میــان	عمدتــاً	درختــان	
قطــع	شــده	ارســباران	بــه	خــارج	از	آذربایجــان	شــرقی	و	بــه	

اســتان	هــای	شــمالی	حمــل	مــی	شــدند.
وی	در	پاســخ	بــه	ایــن	پرســش	کــه	آیــا	منــع	قانونــی	بــرای	
جلوگیــری	از	قلــع	و	قمــع	درختــان	منطقــه	ارســباران	وجــود	
ــی	وجــود	دارد	 ــت	های ــی	ممنوعی ــت:	از	نظــر	قانون دارد؟	گف
بــه	طــوری	کــه	اگــر	کســی	بخواهــد	درختــان	بــاغ	شــخصی	
خــود	را	هــم	قطــع	کنــد	بایســتی	از	دســتگاه	هــای	ذی	ربــط	

مجــوز	دریافــت	کنــد.
ــس	 ــد	در	مجل ــن	و	هوران ــر،	خداآفری ــردم	کلیب ــده	م نماین
ــرض	و	دزدی	از	 ــف،	تع ــه	تخل ــاره	ب ــا	اش ــالمی	ب ــورای	اس ش
ــان	 ــوان	کتم ــی	ت ــباران	را	نم ــه	ارس ــی	منطق ــع	طبیع مناب
ــای	 ــا	قیمــت	ه ــزود:	متاســفانه	دالالن	و	واســطه	ه ــرد،	اف ک
باالیــی	بــرای	خریــد	درختــان	بــه	مــردم	مــی	دادنــد	و	مــردم	
بــه	دلیــل	مســائل	معیشــتی	و	اقتصــادی	شــان	تحریــک	بــه	

ــدند. ــی	ش ــان	م ــروش	درخت ف
ــح	کــرد:	قطــع	درختــان	پیــر	و	پوســیده	در	 قلــی	زاده	تصری
ــرای	 باغــات	امــری	طبیعــی	و	مرســومی	اســت	و	باغــداران	ب
ــت	 ــد	الزم	اس ــش	دهن ــات	را	افزای ــی	باغ ــه	بازده ــن	ک ای
ــا	 ــی	امســال	ب ــد	ول ــر	و	پوســیده	را	حــذف	کنن ــان	پی درخت
ــه	مســائل	پیــش	آمــده	قطــع	درختــان	در	منطقــه	 توجــه	ب

ــود. ــی	بیشــتر	از	حــد	تصــور	ب خیل
ــم	 ــدوه	و	حری ــون	در	مح ــق	قان ــرد:	طب ــان	ک وی	خاطرنش
ــوز	 ــدون	مج ــات	را	ب ــوان	باغ ــهر،	نمی	ت ــات	ش ــهرها	و	باغ ش
ــات	 ــورد	باغ ــی	در	م ــن	قانون ــا	چنی ــرد	ام ــع	ک ــع	و	قم قل

ــدارد. ــود	ن ــا	وج ــک	دره	ه ــتاها	و	نزدی ــخصی	روس ش
ــس	 ــد	در	مجل ــن	و	هوران ــر،	خداآفری ــردم	کلیب ــده	م نماین
شــورای	اســالمی	بــا	اشــاره	بــه	صــدور	مجــوز	قطــع	درختــان	
ــن	و	عمــارت	توســط	شــرکت	 در	مخــازن	ســدهای	خداآفری
ــان	مخــزن	ســد	 ــادآور	شــد:	درخت ــه	ای	اســتان	ی آب	منطق
ــط	 ــدن	توس ــتهلک	ش ــل	مس ــه	دلی ــارت	ب ــباران	و	عم ارس
ســازمان	آب	منطقــه	ای	قطــع	شــده	اند	کــه	شــامل	درختــان	

ــد. مثمــر	و	غیــر	مثمــر	بودن
	

محمولــه ۲۳ تنــی حامــل درختــان قطع شــده 
ــد ــف ش ــر توقی ــباران در اه ــه ارس ــی منطق جنگل
ــی	و	 ــع	طبیع ــات	مناب ــه	اقدام ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــن	برق نورالدی
ــل	 ــع	و	حم ــری	از	قط ــور	جلوگی ــتگاه	ها	به	منظ ــایر	دس س
درختــان	قطع	شــده	منطقــه	ارســباران	اظهــار	داشــت:	اخیــراً	
طــی	بازدیــد	از	مراکــز	چوب	بری	هــای	شهرســتان	اهــر،	
ــه	 ــه	شــد	و	ب ــا	مســتنداتی	تهی از	چــوب	آالت	موجــود	آن	ه
ــه	 ــم	ک ــورد	اخطــار	صــادر	کرده	ای ــری	ســه	م ــز	چوب	ب مراک
اگــر	در	زمــان	معیــن	نســبت	بــه	اخــذ	پروانــه	فعالیــت	اقــدام	

ــم. ــب	می	کنی ــد	پلم نکنن
ــا	 ــزود:	ت ــر	اف ــزداری	اه ــی	و	آبخی ــع	طبیع ــس	اداره	مناب رئی
ــم	از	 ــوع	اع ــر	ن ــان	از	ه ــوی	قطــع	و	حمــل	درخت اطــالع	ثان
قلمــه	یــا	جنگلــی	در	منطقــه	ارســباران	و	ســطح	آذربایجــان	
ــون	قطــع	درخــت	 ــه	تاکن ــا	این	ک ــوع	اســت	و	ب شــرقی	ممن
ــان	 ــاً	درخت ــا	صرف ــز	چوب	بری	ه ــوده	و	در	مراک ــی	نب جنگل
ــز	 ــده	نی ــردوی	قطع	ش ــان	گ ــود	داشــت	و	درخت ــر	وج صنوب
ــوز	 ــل	مج ــای	حام ــم	خودروه ــدک	ه ــداد	ان ــه	تع ــم	ب آن	ه

ــد. ــرده	بودن ــت	ک دریاف

ــزو	 ــادام	ج ــردو	و	ب ــار،	گ ــان	چن ــه	درخت ــان	اینک وی	بابی
درختــان	جنگلــی	محســوب	می	شــوند،	ادامــه	داد:	بــر	
ــه	 ــش	دغدغ ــرای	کاه ــتانی	ب ــات	اس ــم	مقام ــاس	تصمی اس
ــرای	 ــا	ب ــن	شــده	ت ــر	ای ــرار	ب ــانه	ها	ق ــباران	و	رس ــردم	ارس م
صــدور	مجــوز	و	حمــل	درختــان	جهــت	اســتفاده	از	صنایــع	
شــیوه	نامه	ای	تــا	یــک	مــاه	آینــده	تدویــن	و	در	ســطح	اســتان	
ــی	 ــباران	اجرای ــه	ارس ــژه	منطق ــرقی	و	به	وی ــان	ش آذربایج

ــود. ش
برقــی	از	توزیــع	ســاالنه	۲0	هــزار	اصلــه	نهــال	در	شهرســتان	
ــرورش	و	 ــور	پ ــا	به	منظ ــن	نهال	ه ــت:	ای ــر	داد	و	گف ــر	خب اه
ــل	 ــا	حداق ــود	ت ــع	می	ش ــی	توزی ــت	چوب ــتفاده	در	صنع اس
ــل	اســتحصال	شــوند	 شــش	ســال	آینــده	ایــن	درختــان	قاب
ــا	 ــتان	ب ــور	و	اس ــی	کش ــت	چوب ــد	صنع ــم	نبای ــذا	معتقدی ل

ــی	مواجــه	شــود. خلل
رئیــس	اداره	منابــع	طبیعــی	و	آبخیــزداری	اهــر	بــا	اشــاره	بــه	

ــه	 ــان	منطق ــل	درخت ــع	و	حم ــده	از	قط ــر	منتشــر	ش تصاوی
ــاظ	 ــه	لح ــرد:	ب ــح	ک ــازی	تصری ــای	مج ــباران	در	فض ارس
ــن،	 ــد	خداآفری ــدوده	س ــتا	در	مح ــن	روس ــری	چندی قرارگی
ــع	 ــی	مناب ــدون	هماهنگ ــتان	ب ــه	ای	اس ــرکت	آب	منطق ش
طبیعــی	دســتور	بــه	قلــع	و	قمــع	درختــان	در	محــدوده	ســد	
ــد	و	درختــان	قطع	شــده	در	ایــن	 خداآفریــن	را	صــادر	کرده	ان

ــد. ــی	بودن ــان	جنگل ــاً	درخت محــدوده	عمدت
وی	همچنیــن	از	کشــف	و	توقیــف	محموله	۲۳	تنــی	درختان	
ــت:	 ــر	داد	و	گف ــر	خب ــتان	اه ــی	در	شهرس ــده	جنگل قطع	ش
ــری	و	 ــن	بارگی ــتان	خداآفری ــه	از	شهرس ــه	ک ــن	محمول ای
ــروی	 ــکاری	نی ــا	هم ــرد	ب ــور	می	ک ــر	عب ــتان	اه از	شهرس
انتظامــی	توقیــف	شــد	کــه	بــا	همراهــی	تعزیــرات	حکومتــی	
تشــکیل	پرونــده	و	بــه	مراجــع	قضایــی	تحویــل	شــد	ایــن	در	
حالــی	اســت	کــه	محمولــه	ایــن	تریلــی	درختــان	قطع	شــده	

ــود. جنگلــی	ب
ــه	 ــن	ک ــور	آب	خداآفری ــناس	ام ــرد:	کارش ــد	ک ــی	تأکی برق
ــی	را	در	محــدوده	ســد	 ــان	جنگل ــع	و	قمــع	درخت مجــوز	قل
خداآفریــن	داده	بــود	بــدون	هماهنگــی	بــا	اداره	منابــع	
طبیعــی	و	آبخیــزداری	آذربایجــان	شــرقی	و	خداآفریــن	بــود	
و	کســانی	کــه	مســئول	حمــل	و	قطــع	درختــان	بودنــد	بایــد	

ــند. ــازات	باش ــر	مج منتظ
ــد	 ــا	تأکی ــر	ب ــزداری	اه ــی	و	آبخی ــع	طبیع ــس	اداره	مناب رئی
ــی	از	 ــچ	اطالع ــن	هی ــی	خداآفری ــع	طبیع ــه	مناب ــر	اینک ب

صــدور	مجــوز	بــرای	حمــل	و	قلــع	و	قمــع	درختــان	جنگلــی	
ــی	 ــت:	اقدام ــراز	داش ــت،	اب ــن	نداش ــد	خداآفری ــدوده	س مح
کــه	کارمنــد	امــور	آب	بــرای	حمــل	درختــان	جنگلــی	کــرده	

ــوده	اســت. ــی	ب غیرقانون
	

ممنوعیــت قطــع درختــان و چــوب آالت درختی در 
منطقه ارســباران

رئیــس	ســازمان	جهادکشــاورزی	اســتان	آذربایجــان	شــرقی	
نیــز	از	ممنوعیــت	قطــع	هرگونــه	درخــت	و	چــوب	آالت	باغی	
ــتان	 ــباران	اس ــه	ارس ــره	در	منطق ــره	و	غیرمثم ــم	از	مثم اع

ــر	داد. خب
ــه	 ــا	توج ــزود:	ب ــب	اف ــن	مطل ــان	ای ــن	بی ــر	فتحــی	ضم اکب
ــا	اطــالع	 ــا،	ت ــات	و	جنگله ــت	از	باغ ــزوم	حفــظ	و	صیان ــه	ل ب
ــم	از	 ــی	اع ــه	درخــت	و	چــوب	آالت	باغ ــوی	قطــع	هرگون ثان
ــتانهای	 ــتحفاظی	شهرس ــوزه	اس ــره	در	ح ــره	و	غیرمثم مثم

ــد،	ورزقــان	و	جلفــا	و	خــارج	 کلیبــر،	خداآفریــن،	اهــر،	هوران
ــی	شــهرها	بطــور	جــدی	ممنــوع	 ــم	قانون از	محــدوده	و	حری

ــت. اس
ــق	قطــع	 ــت	مطل ــا	ممنوعی ــت:	در	خصــوص	جنگله وی	گف
ــه	قــوت	خــود	باقــی	اســت	و	همــکاری	 درختــان	جنگلــی	ب
الزم	بــا	ادارات	منابــع	طبیعــی	و	محیــط	زیســت	شهرســتان	

ــه	عمــل	خواهــد	آمــد. ب
فتحــی	تاکیــد	کــرد:	بــزودی	بــا	هماهنگــی	مراجــع	ذیربــط	
ــه	و	 ــوص	تهی ــن	خص ــی	در	ای ــه	اجرائ ــیوه	نام ــتانی	ش اس
متعاقبــاً	بــه	شهرســتانهای	کلیبــر،	خداآفریــن،	اهــر،	هورانــد،	

ــد. ــد	گردی ــا	ارســال	خواه ــان	و	جلف ورزق
حــال	نامــه	ای	در	فضــای	مجــازی	منتشــر	شــده	کــه	نشــان	
مــی	دهــد	کارمنــد	امــور	آب	خداآفریــن	بــدون	اطــالع	منابــع	
ــد	 ــان	در	محــدوده	س ــرای	قطــع	درخت ــی	مجــوزی	ب طبیع
ــن	خصــوص	 ــا	در	ای ــی	ه ــرده	و	برخ ــادر	ک ــن	را	ص خداآفری
ــرو	 ــه	وزارت	نی ــق	ب ــد	چــون	محــدوده	ســد	متعل ــی	گوین م
اســت	قطــع	درختــان	جنگلــی	ایــن	محــدوده	از	ســد	قانونــی	
ــترده	 ــع	گس ــت	قط ــه	گرف ــوان	نتیج ــی	ت ــت،	م ــوده	اس ب
ــه	 ــن	ب ــی	از	مت ــای	اجرای ــتگاه	ه ــوای	دس ــا	دع ــان	ب درخت

ــه	اســت. حاشــیه	رفت
افــکار	عمومــی	مــردم	منطقــه	ارســباران	بــه	شــدت	از	قلــع	و	
قمــع	گســترده	درختــان	منطقــه	ارســباران	پریشــان	اســت	

ولــی	تــا	بــه	حــال	پاســخی	قانــع	کننــده	نشــنیده	انــد.

http://mehrnews.com


صفحه 10 | شماره 35 | بهمن 97 MEHR NEWSAGENCY

جامعــه ایـــران

 یکــی از پیچیــده تریــن مشــکات 
در جامعــه وقــوع جــرم و افزایــش 
ناهنجــاری اجتماعــی اســت کــه بعضــا 
بــه ســبب مشــکات اقتصــادی و برای 
رفــع نیازهــای حداقلــی رخ مــی دهــد

اوضاع	فرهنگـی،	اقتصـادی	و	اجتماعی	هر	کشـوری	بر	میزان	
جرائـم	آن	جامعه	تاثیر	گذار	اسـت	بـه	طوری	کـه	انگیزه	های	
مختلفی	سـبب	وقوع	جـرم	می	شـود	که	مشـکالت	اقتصادی	
و	افزایـش	قیمـت	هـا	یکـی	از	عوامـل	بـروز	ناهنجـاری	هـا	و	
سـرقت	ها	بشـمار	می	رود	و	این	نشـان	دهنده	رابطه	دو	طرفه	

بین	شـاخص	فالکـت	و	جرائم	اقتصادی	اسـت.
گفتنــی	اســت	طبــق	تحقیقــات	انجــام	شــده	تــورم	و	بیکاری	
در	کوتاه	مــدت	تأثیــر	مثبــت	بــر	جرائــم	اقتصــادی	گذاشــته	
و	در	درازمــدت	تأثیــر	منفــی	بــر	آن	داشــته	بــه	طــوری	کــه	
ــورد	نظــر	 ــه	اهــداف	م ــرای	رســیدن	ب ــراد	ب ســبب	شــده	اف
خــود،	فشــارهای	بیشــتری	را	تحمــل	کننــد	و	قــدرت	جامعه	
در	کنتــرل	آنــان	رو	بــه	زوال	بــرود،	بنابرایــن	دســتیابی	افــراد	
ــکاب	 ــزه	ارت ــش	و	انگی ــرای	کار	کاه ــی	ب ــت	قانون ــه	فرص ب

ــد. ــم	اقتصــادی	افزایــش	یاب جرائ
ــه	اینکــه	تحوالــت	صنعتــی،	اقتصــادی	 همچنیــن	باتوجــه	ب
و	اجتماعــی	ســبب	مهاجــرت	از	روســتاها	بــه	شــهرها	شــده	
ــش	و	 ــین	را	افزای ــیه	نش ــق	حاش ــترش	مناط ــد	و	گس و	رش
ــال	داشــته	اســت،	 ــه	دنب ــواع	آســیب	هــای	اجتماعــی	را	ب ان
در	ایــن	رابطــه	بیــکاری	و	فقــر	فرهنگــی	و	اقتصــادی	یکــی	از	

ــم	شــده	اســت. ــروز	و	رشــد	جرای ــن	عوامــل	ب مهمتری

تاثیر وضعیت اقتصادی بر سرقت های خرد
معـاون	اجتماعی	فرماندهی	انتظامی	خراسـان	شـمالی	درباره	
تاثیـر	وضعیـت	اقتصـادی	بـر	سـرقت	هـای	خـرد	مـی	گوید:	
وضعیـت	اقتصادی	خانـواده	ها	عـالوه	بـر	بیـکاری	و	اعتیاد	بر	

میـزان	وقـوع	سـرقت	های	خـرد	هم	تاثیـر	گذار	اسـت.
ــه	براســاس	 ــان	اینک ــا	بی ــق	ب ــی	مطل ــدر	اقبال ســرهنگ	حی
ــم	 ــر	جرائ ــر	ب ــم،	فق ــه	روانشناســان	و	علمــای	اهــل	عل نظری
مالــی	تاثیــر	گــذار	اســت،	اظهــار	مــی	کنــد:	غالب	شــدن	فقر	
بــر	زندگــی	ســبب	تغییــرات	اساســی	در	ســاختار	اجتماعی	و	
ذهــن	و	رفتــار	افــراد	مــی	شــود	کــه	ایــن	تغییــرات	یکــی	از	

عوامــل	نابهنجــار	در	ســطح	جامعــه	اســت.
اقبالــی	مطلــق	تغییــر	ناگهانــی	در	اســتانداردهای	زندگــی	و	
ــرار	گرفتــن	هنجــاری	هــا	در	معــرض	تغییــرات	دائمــی	را	 ق
از	جملــه	عوامــل	بــه	وجــود	آمــدن	ناهنجــاری	هــا	در	ســطح	
جامعــه	عنــوان	کــرده	و	مــی	افزایــد:	بنابرایــن	تغییــر	ناگهانی	
در	اســتانداردهای	زندگــی	ســبب	تغییــرات	ســریع	و	صریــح	

در	رفتارهــای	انســان	هــا	مــی	شــود.
ــراوان	را	از	دیگــر	 ــی	نظمــی،	نابســامانی	و	هرج	ومــرج	ف وی	ب
عوامــل	بــه	وجــود	آمــدن	جــرم	در	جامعــه	مطــرح	کــرد	و	می	

ــرای	افــراد	ســودجو	اســت	 ــد:	ایــن	موقعیــت	فرصتــی	ب گوی
تــا	بــرای	بــه	دســت	آوردن	یکســری	نیازهــای	اولیــه	زندگــی	

دســت	بــه	ســرقت	بزننــد.
ــمالی	 ــان	ش ــی	خراس ــی	انتظام ــی	فرمانده ــاون	اجتماع مع
تقــارن	هــای	مکانــی	و	زمانــی	را	از	دیگــر	عوامــل	وقــوع	جــرم	
ــکار	و	 ــرد	بزه ــود	ف ــد:	وج ــی	کن ــح	م ــالم	و	تصری ــزه	اع و	ب
مجــرم،	وجــود	کاال	در	دســترس	و	وضعیــت	نگهــداری	ســه	

ــه	وجــود	آمــدن	ســرقت	اســت. عامــل	ب
ــاختارهای	 ــات	در	س ــدان	ثب ــن	فق ــق	همچنی ــی	مطل قبال
ــی	 ــای	انحراف ــدن	رفتاره ــود	آم ــه	وج ــی	را	ســبب	ب اجتماع
دانســت	و	مــی	گویــد:	انســان	هــا	بــا	توجــه	بــه	قــرار	گرفتــن	
در	شــرایط	متفــاوت	و	بــه	لحــاظ	اعتقــادی	و	مذهبــی	

ــد. ــی	دهن ــان	م ــود	نش ــی	را	از	خ ــای	اجتماع رفتاره
ــرای	رفــع	حداقــل		نیازهــای	 ــد:	هــر	انســانی	ب وی	مــی	افزای
ــادات	و	 ــه	اعتق ــته	ب ــه	بس ــی	دارد	ک ــود	احتیاجات ــه	خ روزان
قانــون	بــرای	رفــع	آن	نیازهــا	اقــدام	می	کنــد	بــه	طــوری	کــه	
ــه	 ــد	و	برخــی	ب ــه	می	زنن ــال	مجرمان ــه	اعم برخــی	دســت	ب

نــان	شــب	قانــع	هســتند.
معــاون	اجتماعــی	فرماندهــی	انتظامی	خراســان	شــمالی	می	
ــا	کوچکتریــن	 ــراد	طمــع	کار	ب ــد:	مســلما	مجرمــان	و	اف گوی

ــه	می	زننــد. ــه	اعمــال	مجرمان فرصــت	دســت	ب
ــاب	در	محیــط	 ــان	اینکــه	دوســتان	ناب ــا	بی ــق	ب ــی	مطل اقبال
زمینــه	اســتفاده	از	مــواد	مخــدر	و	اعتیــاد	را	بــه	وجــود	مــی	
ــل	 ــراد	معض ــن	اف ــن	ای ــلما	در	بی ــد:	مس ــی	گوی ــد،	م آورن
بیــکاری	100درصــد	وجــود	دارد،	از	ایــن	رو	فــرد	بــرای	رفــع	

ــد. ــه	ســرقت	مــی	زن ــواد	دســت	ب ــاز	م نی
وی	ادامــه	مــی	دهــد:	همچنیــن	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	ســرقت	
هــای	خــرد	ســریعتر	بــه	ریــال	تبدیــل	می	شــود	بــه	همیــن	
ســبب	مجرمــان	بــرای	رفــع	نیــاز	روزمــره	خــود	بــه	ســمت	

ــد. ــی	رون ــرد	م ــرقت	های	خ س
یــن	مقــام	انتظامــی	اظهــار	مــی	کنــد:	بــر	اســاس	تحقیقاتــی	
ــه	 ــه	ب ــی	ک ــده	جرایم ــام	ش ــمالی	انج ــان	ش ــه	در	خراس ک
ــط	 ســبب	مشــکالت	اقتصــادی	رخ	مــی	دهــد	ناشــی	از	رواب

ــوده	اســت. بیــن	گروهــی	و	محیطــی	ب
اقبالــی	مطلــق	بــا	بیــان	اینکــه	امســال	وقــوع	جرایم	خــرد	در	
خراســان	شــمالی	رو	بــه	افزایــش	اســت،	مطــرح	مــی	کنــد:	
ــدت	مشــابه	 ــه	م ســرقت	های	خــرد	طــی	امســال	نســبت	ب

ســال	گذشــته	۳0	درصــد	رشــد	داشــته	اســت.
وی	ادامــه	مــی	دهــد:	تضعیــف	ارزش	هــای	اعتقــادی	و	
ــه	وجــود	آمــدن	 اخالقــی	در	جامعــه	یکــی	از	عامــل	هــای	ب

ــت. ــه	اس ــطح	جامع ــی	در	س ــی	نظم ــاری	و	ب ناهنج
وی	اضافــه	مــی	کنــد:	همچنیــن	پیشــرفت	اقتصــاد	مبتنــی	
بــر	روابــط	آزادی	انســان	هــا	و	آزادی	کــه	فــارغ	از	نظــم	باشــد	

امــروزه	در	زندگــی	افــراد	تاثیــر	دارد.

ــارت  ــت و نظ ــدون مدیری ــادی ب ــکالت اقتص مش
ــود ــی ش ــرف نم ــق برط دقی

رئیس	مجمع	نمایندگان	خراسـان	شـمالی	در	مجلس	شورای	
اسـالمی	نیـز	دربـاره	وضعیـت	سـخت	اقتصـادی	مـردم	مـی	
گویـد:	مشـکالت	اقتصـادی	مـردم	بـه	سـبب	مدیریـت	های	
ضعیـف	و	نبـود	نظـارت	هـای	دقیق	بـه	وجـود	آمده	اسـت.

علــی	قربانــی	بــا	بیــان	اینکــه	تــا	هنگامــی	کــه	نظــارت	هــای	
ــادی	 ــکالت	اقتص ــرد،	مش ــرار	نگی ــتور	کار	ق ــق	در	دس دقی
ــد:	مشــکل	 ــی	کن ــار	م ــد،	اظه ــد	ش ــرف	نخواه کشــور	برط
اقتصــادی	و	بیــکاری	زمینــه	ای	بــرای	وقــوع	جــرم	در	جامعــه	
ــود. اســت	کــه	شــدت	آن	براســاس	نیــاز	متفــاوت	خواهــد	ب
قربانـی	بـا	بیان	اینکـه	نوع	جـرم	در	جوامـع	مختلـف	از	اوضاع	
فرهنگـی،	اقتصـادی	و	اجتماعـی	آن	جامعه	تاثیر	مـی	پذیرد،	
مـی	افزاید:	وقوع	انـواع	جـرم	و	ناهنجاری	ها	در	جامعه	سـبب	
ایجاد	ناامنی	می	شـود	که	مشـکالتی	را	برای	دولت	و	دسـتگاه	

هـای	قضایی	به	همـراه	خواهد	داشـت.
ــردم	بخاطــر	 ــر	م ــز	شــدن	صب ــد:	لبری ــی	کن ــح	م وی	تصری
افزایــش	قیمــت	هــا	و	مشــکالت	ســخت	اقتصــادی	آشــکار	
اســت،	بنابرایــن	مــی	طلبــد	هرچه	ســریع	تــر	توانمندســازی	
مــردم	بــه	لحــاظ	اقتصــادی	و	معیشــتی	در	دســتور	کار	قــرار	

گیــرد	تــا	قــدرت	خریــد	آنــان	بــاال	رود.
نماینـده	مردم	بجنـورد،	گرمه،	جاجـرم،	راز	و	جـرگالن	و	مانه	
و	سـملقان	در	مجلـس	شـورای	اسـالمی	مـی	گویـد:	بنابراین	
ضـرورت	دارد	دولت	برای	پیشـگیری	از	افزایش	جرم	و	سـرقت	

ناشـی	از	مشـکل	اقتصادی،	چاره	اندیشـی	کند.
برایــن	اســاس،	افزایــش	قیمــت	هــا	و	مشــکالت	اقتصــادی	و	
بیــکاری	بــی	شــک	بــر	نــوع	زندگــی	مــردم	بــه	ویــژه	اقشــار	
کــم	درآمــد	تاثیــر	گــذار	اســت	چــرا	کــه	زمینــه	بــه	وجــود	
آمــدن	انــواع	آســیب	هــای	اجتماعــی	و	جرائــم	را	دنبــال	دارد	
و	همیــن	امــر	تاثیــر	منفــی	بــر	بدنــه	جامعــه	باقــی	خواهــد	
گذاشــت	و	شــاید	الگویــی	بــرای	دیگــر	افــراد	بــه	منظــور	رفع	
ــرای	ریشــه	کــن	 ــه	طــور	حتــم	ب نیازهــای	روزمــره	شــود.	ب
ــان	 ــد	آس ــه	بای ــی	در	جامع ــیب	و	جرم ــوع	آس ــر	ن ــدن	ه ش
ــرار	 ــتور	کار	ق ــی	در	دس ــوان	مال ــن	ت ــی	تامی ــن	راه	یعن تری

ــان	نشــود. ــزل	زی ــا	بیــش	از	ایــن	جامعــه	متزل گیــرد	ت
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جامعــه ایـــران

 خبــر آتــش ســوزی هــای مکــرر در 
مــدارس سیســتان و بلوچســتان موجــب 
ــه دنبــال مقصــران ایــن  شــد کــه همــه ب
حــوادث باشــند؛ امــا گویــا نمــی خواهنــد 
بــه مســبب اصلــی ایــن اتفــاق کــه 
گازرســانی نکــردن اســت، توجــه کننــد.

ــه«	و	 ــادر	»یگان ــاه	۹7	م ــنبه	۲7	آذر	م ــه	ش ــح	روز	س صب
»یکتــا«	دخترهــای	دوقلویــش	را	بــا	ســالم	و	صلوات	آمــاده	و	
راهــی	مدرســه	مــی	کنــد	امــا	بعــد	از	دو	ســاعت	خبــر	آتــش	
ــرعت	 ــه	س ــد،	ب ــی	دهن ــه	او	م ــا	را	ب ــه	آن	ه ــوزی	مدرس س
ــی	از	 ــط	یک ــا	فق ــاند	ام ــی	رس ــه	م ــه	مدرس ــودش	را	ب خ
ــه	و	 ــه	یگان دخترانــش	را	پیــدا	مــی	کنــد	و	داســتان	خواهران

ــی	رســد. ــان	م ــه	پای ــرای	همیشــه	ب ــن	روز	ب ــا	در	ای یکت
صبــح	روز	ســه	شــنبه	دبســتان	»اســوه	حســنه«	زاهــدان	بــر	
ــش	 ــر	اســتاندارد	دچــار	آت ــی	غی ــر	اســتفاده	از	چــراغ	نفت اث
ســوزی	مــی	شــود	و	۴	دانــش	آمــوز	کالس	اولــی	کــه	یکــی	از	
آن	هــا	»یکتــا	میرشــکار«	اســت	بــر	اثــر	ایــن	حادثــه	دردناک	

جــان	خــود	را	از	دســت	مــی	دهنــد.
البتــه	داســتان	مــدارس	نــا	ایمــن	در	سیســتان	و	بلوچســتان	
داســتان	امــروز	و	دیــروز	نیســت	و	متاســفانه	هــر	از	چندگاهی	
خبرهایــی	مبنــی	بــر	حوادثــی	در	ایــن	خصــوص	بــه	گــوش	
ــنه«	 ــوه	حس ــتان	»اس ــخ	دبس ــه	تل ــه	حادث ــد	ک ــی	رس م

ــا	اســت. ــی	از	آن	ه ــدان	یک زاه
ــا	ایمــن	فقــط	خطــر	 نکتــه	دیگــر	اینکــه	در	ایــن	مــدارس	ن
ــد،	بلکــه	 ــد	نمــی	کن ــوزان	را	تهدی ــش	آم ــش	ســوزی	دان آت
خطرهایــی	همچــون	زیــر	آوار	مانــدن	و	یا	اســتفاده	از	وســایل	

ــه	ســاز	اســت. ــا	ایمــن	هــم	حادث ن
پــس	از	حادثــه	تلــخ	مدرســه	»اســوه	حســنه«	زاهــدان	کــه	
منجــر	بــه	آســمانی	شــدن	۴	کــودک	7	ســاله	بــه	نــام	هــای	
»مونــا	خسروپرســت«،	»صبــا	عربــی«،	»مریــم	نوکنــدی«	و	
ــار	 ــر	در	صــدر	اخب ــن	خب ــی	ای ــا	میرشــکار«	شــد	مدت »یکت
ــن	 ــای	ای ــواده	ه ــا	خان ــف	ب ــرار	داشــت	و	مســئوالن	مختل ق
ــزارش	 ــن	گ ــا	در	ای ــد	ام ــدردی	کردن ــدارو	هم ــزان	دی عزی
ســعی	داریــم	کــه	بــه	یکــی	از	علــت	هــای	اصلــی	ایــن	حادثه	
کــه	کمتــر	بــه	آن	پرداختــه	شــده،	توجــه	کنیــم	و	الزم	اســت	
ــدان	 ــیاه	زاه ــنبه	س ــه	ش ــار	س ــر	اخب ــروری	ب ــل	از	آن	م قب

داشــته	باشــیم.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه ۲ زاهدان استعفا داد
ــش	 ــن	واکن ــوز	اولی ــش	آم ــن	۴	دان ــوت	ای ــر	ف ــس	از	خب پ
آمــوزش	و	پــرورش	سیســتان	و	بلوچســتان	اعــالم	ایــن	خبــر	
بــود	کــه	مدیــر	آمــوزش	و	پــرورش	ناحیــه	۲	زاهــدان	در	پــی	
حادثــه	پیــش	دبســتانی	و	دبســتان	دخترانه	»اســوه	حســنه«	
ــواده	هــای	داغدیــده	و	 ــا	خان ــراز	همــدردی	ب ــه	منظــور	اب و	ب

مصــدوم	از	ســمت	خویــش	اســتعفا	کــرد.
امــا	ایــن	اســتعفا	در	حالــی	بــود	کــه	بســیاری	از	مــردم	شــهر	
ــئوالن	 ــد	و	از	مس ــت	بودن ــران	و	ناراح ــان	نگ ــدان	همچن زاه
خواســتار	رســیدگی	جــدی	بــه	ایــن	موضــوع	بودنــد	تــا	اینکه	

دادســتان	زاهــدان	اعــالم	کــرد.

دســتور بازداشــت مدیــر و مربی آموزشــی مدرســه 
حادثــه دیــده زاهــدان صــادر شــد

ــی	و	 ــتان	عموم ــدی	راد	دادس ــی	موح ــالم	عل ــت	االس حج
ــش	 ــه	آت ــال	حادث ــه	دنب ــت:	ب ــار	داش ــدان	اظه ــالب	زاه انق

ســوزی	در	یــک	واحــد	آموزشــی	پیــش	دبســتانی	و	دبســتان	
غیــر	انتفاعــی	در	خیابــان	»مصطفی	خمینــی«	شــهر	زاهدان	

بالفاصلــه	تحقیقــات	در	ایــن	زمینــه	آغــاز	شــد.
دادســتان	عمومــی	و	انقــالب	زاهــدان	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	
ایــن	حادثــه	۴	کــودک	دچــار	ســوختگی	شــدند،	ادامــه	داد:	
بــا	بررســی	های	انجــام	شــده	قصــور	مدیــر	و	مربــی	آموزشــی	
ــادر	 ــا	ص ــت	آن	ه ــتور	بازداش ــن	رو	دس ــده	از	همی ــرز	ش مح

شــد.

وزیر آموزش و پرورش راهی زاهدان شد
وزیــر	آمــوزش	و	پــرورش	نیــز	بــرای	ابــراز	همــدردی	
حادثــه	 در	 فوت	شــده	 دانش	آمــوزان	 خانواده	هــای	 بــا	
آتش	ســوزی	مدرســه	غیردولتــی	»اســوه	حســنه«	بــه	

زاهــدان	ســفر	کــرد.
ســید	محمــد	بطحایــی	وزیــر	آمــوزش	و	پــرورش	بــه	همــراه	
شــماری	از	اعضــای	کمیســیون	آمــوزش	و	تحقیقــات	مجلس	
شــورای	اســالمی	بــا	حضــور	در	منــازل	۴	دانــش	آمــوز	فــوت	
ــی	»اســوه	 ــر	دولت ــش	ســوزی	دبســتان	غی ــه	آت شــده	حادث
حســنه«	زاهــدان	بــا	خانــواده	آنــان	دیــدار	و	ابــراز	همــدردی	

کــرد.
وزیــر	آمــوزش	و	پــرورش	تاکیــد	کــرد:	همــه	مســببین	حادثه	
آتــش	ســوزی	مدرســه	زاهــدان	کــه	حتــی	ســهوا	باعــث	بروز	
چنیــن	حادثه	ای	شــدند	بایــد	مــورد	بازخواســت	قــرار	بگیرند	

تــا	دیگر	شــاهد	چنیــن	اتفاقــات	ناگــواری	نباشــیم.
وزیــر	آمــوزش	و	پــرورش	گفــت:	ظــرف	دو	ســال	آینــده	تمام	
ــتان	و	 ــتان	سیس ــتاندارد	در	اس ــر	اس ــی	غی ــایل	گرمایش وس

ــود. ــع	آوری	می	ش ــتان	جم بلوچس
ســید	محمــد	بطحایــی	اظهــار	داشــت:	متاســفانه	امــروز	بــه	
ــات	 ــن	اتفاق ــاهد	چنی ــزات	ش ــع	و	تجهی ــف	مناب ــل	ضع دلی

ــتیم. ــرورش	هس ــوزش	و	پ ــواری	در	آم ناگ

ــرورش   ــوزش و پ ــان آم ــر از کارکن ــی ۱۱ نف معرف
سیســتان و بلوچســتان بــه کمیتــه تخلفــات اداری
ــتان	و	 ــرورش	سیس ــوزش	و	پ ــرکل	آم ــی	مدی ــا	نخع علیرض
بلوچســتان	نیــز	اظهــار	داشــت:	در	ارتبــاط	بــا	پرونــده	حادثــه	
مرکــز	پیــش	دبســتانی	و	ابتدایــی	غیردولتی	»اســوه	حســنه«	

ــوزش	و	 ــان	آم ــر	از	کارکن ــداد	11	نف ــدان	تع ــه	دو	زاه ناحی
ــی	 ــات	اداری	معرف ــه	تخلف ــیدگی	ب ــز	رس ــه	مرک ــرورش	ب پ
ــان	صــادر	خواهــد	 ــه	زودی	رای	در	مــورد	آن ــد	کــه	ب شــده	ان

شــد.
مدیــرکل	آمــوزش	و	پــرورش	سیســتان	و	بلوچســتان	افــزود:	
تحقیــق	و	تفحــص	در	خصــوص	ابعــاد	مختلــف	ایــن	پرونــده	

همچنــان	ادامــه	داد.
وی	از	تهیــه	بیــش	از	۴500	تیوســت	اســتاندارد	بــه	دســتور	
وزیــر	آمــوزش	و	پــرورش	خبــر	داد	و	گفــت:	بحــث	اســتاندارد	
ســازی	فضاهــای	آموزشــی	بــه	لحاظ	سرمایشــی	و	گرمایشــی	

بــه	صــورت	ویــژه	در	حــال	انجــام	اســت.
	

۴۵۰۰ بخــاری اســتاندارد بیــن مــدارس سیســتان و 
بلوچســتان توزیــع شــد

مدیــر	کل	آمــوزش	و	پــرورش	سیســتان	و	بلوچســتان	گفــت:	
۴	هــزار	و	500	دســتگاه	بخــاری	اســتاندارد	ظــرف	یــک	هفته	
گذشــته	در	مــدارس	سراســر	ایــن	اســتان	توزیع	شــده	اســت
ــود	کــه	از	روز	 ــی	ب ــن	هــا	تیترهــا	و	خالصــه	ای	از	خبرهای ای
حادثــه	دبســتان	دخترانــه	»اســوه	حســنه«	زاهــدان	تاکنــون	
در	رســانه	هــا	منتشــر	شــده	بــود	کــه	تقریبــا	در	همــه	آن	هــا	
مســئوالن	بــه	دنبــال	مقصریــن	و	مســببین	حادثــه	و	برخورد	
ــود	 ــی	ش ــعی	م ــه	س ــد	ک ــد	دارن ــتند	و	تاکی ــا	هس ــا	آن	ه ب
چنیــن	حوادثــی	دیگر	تکــرار	نشــود.	اما	متاســفانه	ایــن	پایان	

ماجــرا	نبــود.

ــش  ــک پی ــوزی ی ــش س ــب آت ــرق موج ــی ب اتصال
ــد ــدان ش ــتانی در زاه دبس

ــه	اســحاق	 ــاه	و	در	روزی	ک ــح	روز	ســه	شــنبه	11	دی	م صب
جهانگیــری	معــاون	اول	رئیــس	جمهــور	به	اســتان	سیســتان	
ــود،	مجــددا	یــک	واحــد	پیــش	 و	بلوچســتان	ســفر	کــرده	ب
ــدان	 ــر«	زاه ــان	»بزرگمه ــودک	در	خیاب ــتانی	و	مهدک دبس

طعمــه	حریــق	شــد.
ــرورش	 ــوزش	و	پ ــط	عمومــی	آم ــرادی	مســئول	رواب ــی	م عل
ــر	 ــار	داشــت:	ب ــه	اظه ــن	زمین سیســتان	و	بلوچســتان	در	ای
اثــر	اتصالــی	بــرق	در	پیــش	دبســتانی	و	مهــد	قرآنــی		»ایلیا«	
واقــع	در	خیابــان	بزرگمهــر	زاهــدان،	آتــش	ســوزی	جزئی	رخ	

درپایانخواهرانههای»یگانهویکتا«

مقصرانآتشسوزیدرمدارسسیستانوبلوچستانمشخصشدندولیمسببنه

جواد قنبری
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داد	کــه	بــا	اقــدام	بــه	موقــع	مهــار	شــد.
وی	افــزود:	ایــن	آتــش	ســوزی	جزئــی	در	دفتــر	مدیر	مدرســه	
رخ	داده	و	خوشــبختانه	همــه	دانــش	آمــوزان	و	پرســنل	ایــن	

مدرســه	در	صحــت	و	ســالمت	کامــل	بــه	ســر	مــی	برنــد.
البتــه	ایــن	حادثــه	بســیار	جزئــی	بــود	امــا	مــردم	زاهــدان	بــه	
دلیــل	حادثه	دبســتان	»اســوه	حســنه«	بســیار	از	آن	وحشــت	

کردنــد	امــا	ظاهــرا	بازهــم	ایــن	پایــان	ماجــرا	نبود.

چــراغ نفتــی بازهــم در مــدارس سیســتان و 
بلوچســتان حادثــه آفریــد 

ــتان	و	 ــرورش	سیس ــوزش	و	پ ــی	آم ــط	عموم ــئول	رواب مس
ــاه	هــم	 ــح	روز	چهارشــنبه	1۲	دی	م بلوچســتان	گفــت:	صب
در	مدرســه	»حجــت«	روســتای	»پلگــی	ســید«	شهرســتان	
ــد.	 ــار	ســوختگی	ش ــوزان	دچ ــش	آم ــی	از	دان ــک«	یک »زه
علــی	مــرادی	اظهــار	داشــت:	متاســفانه	علــی	رغــم	تاکیــدات	
ــائل	 ــت	مس ــرای	رعای ــرورش	ب ــوزش	و	پ ــوی	آم ــاد	از	س زی
ــدارس	 ــطح	م ــی	س ــایل	گرمایش ــتفاده	از	وس ــی	در	اس ایمن
ــهل	 ــل	س ــه	دلی ــوزان	ب ــش	آم ــی	از	دان ــم	یک ــتان	بازه اس

ــت. ــده	اس ــوختگی	ش ــار	س ــه	دچ ــر	مدرس ــگاری	مدی ان
مســئول	روابــط	عمومــی	آمــوزش	و	پــرورش	گفــت:	در	ایــن	
ــید«	از	 ــی	س ــتای	»پلگ ــت«	روس ــه	»حج ــه	در	مدرس حادث
توابــع	شهرســتان	زهــک	در	سیســتان	و	بلوچســتان	یکــی	از	
ــا	دچــار	ســوختگی	 ــه	ششــم	از	ناحیــه	پ دانــش	آمــوزان	پای
ــت. ــری	اس ــال	پیگی ــان	وی	در	ح ــه	بحــث	درم ــود	ک می	ش

ــر	 ــگاری	مدی ــه	علــت	ســهل	ان ــه	ب وی	ادامــه	داد:	ایــن	حادث
مدرســه	بــه	دلیــل	عــدم	رعایــت	مســائل	ایمنــی	رخ	می	دهــد	
ــت	درون	 ــن	نف ــال	ریخت ــوز	در	ح ــش	آم ــن	دان ــه	ای ــرا	ک چ
ــرد	و	 ــش	می	گی ــراغ	آت ــان	چ ــه	ناگه ــوده	ک ــی	ب ــراغ	نفت چ
ایــن	درحالــی	اســت	کــه	دانــش	آمــوزان	نبایــد	کار	پــر	کردن	

چــراغ	از	نفــت	را	انجــام	دهنــد.
مــرادی	تصریــح	کــرد:	طبــق	نظریــه	پزشــک	معالــج	
ســوختگی	پــای	»علــی	توتازهــی«	دانــش	آمــوز	پایــه	ششــم		

ــت. ــطحی	اس س
ــرد:	 ــوان	ک ــرورش	عن ــوزش	و	پ ــی	آم ــط	عموم مســئول	رواب
ــدا	 ــک	ورود	پی ــرورش	زه ــوزش	و	پ ــاق	آم ــن	اتف ــس	از	ای پ
ــده	 ــده	و	پرون ــالغ	ش ــو	اب ــه	لغ ــن	مدرس ــر	ای ــرده	و	مدی ک
ــات	اداری	 ــات	تخلف ــه	هی ــف	ب ــه	تخل ــرای	رســیدگی	ب وی	ب

ــت ــده	اس ــی	ش ــتان	معرف ــتان	و	بلوچس سیس
امــا	مهمتریــن	نکتــه	ایــن	اســت	کــه	دلیــل	اصلــی	همــه	
ــالف	 ــر	خ ــه	ب ــت	و	آن	اینک ــز	اس ــک	چی ــوادث	ی ــن	ح ای
همــه	شــعارهایی	کــه	تاکنــون	مطــرح	شــده	اســت	
ــن	موضــوع	هــر	 ــدارد«	و	ای »سیســتان	و	بلوچســتان	گاز	ن
ــتان	 ــن	اس ــواری	در	ای ــای	ناگ ــار	خبره ــث	انتش ــا	ع روز	ب

ــود. ــی	ش م
ــتان	و	 ــرزدار	سیس ــردم	م ــوا	م ــدن	ه ــرد	ش ــا	س ــا	ب قطع
بلوچســتان	بایــد	بــرای	گــرم	کــردن	خــود	از	وســایل	
ــان	 ــا	متاســفانه	چــون	همچن ــد	ام گرمایشــی	اســتفاده	کنن
بســیاری	از	شــهرهای	سیســتان	و	بلوچســتان	گاز	نــدارد	

ــب	 ــن	مطل ــا	در	ای ــه	م ــد	ک ــی	ده ــواری	روی	م حــوادث	ناگ
فقــط	بــه	چنــد	نمونــه	آن	کــه	فقــط	در	مــدارس	ایــن	اســتان	

ــم. ــاره	کردی ــود	اش رخ	داده	ب
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	تــا	ســال	1۳۹۳		اســتان	سیســتان		
و	بلوچســتان	تنهــا	اســتان	کشــور	بــود	کــه	از	نعمــت	گاز	لوله	
کشــی	بــه	کلــی	بــی	بهــره	بــود	کــه	ایــن	مســاله	مشــکالت	
ــود	 ــود	آورده	ب ــه	وج ــتان	ب ــن	اس ــردم	ای ــرای	م ــی	را	ب فراوان
تــا	اینکــه	باالخــره	در	ســال	۹۳	پــس	از	رســیدن	خــط	لولــه	
گاز	بــه	ایرانشــهر	تعــدادی	از	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	۹5	همچن ــا	پای ــن	موضــوع	ت ای
تــا	اینکــه	باالخــره	بــا	تبلیغــات	فــراوان	در	تاریــخ	10	اســفند	
ــدان	 ــور	مشــعلی	در	»می ــا	حضــور	رئیــس	جمه ســال	۹5	ب
گاز«	شــهر	زاهــدان	روشــن	شــد،	امــا	تاکنــون	کــه	در	آذر	مــاه	
ــن	شــهر	 ــان	مشــکل	گاز	در	ای ــم	همچن ــرار	داری ســال	۹7	ق
وجــود	دارد	و	رونــد	گازرســانی	بــه	منــازل	مــردم	نیــز	بســیار	

کنــد	اســت.
از	همیــن	رو	بــا	آغــاز	فصــل	ســرما	مــردم	سیســتان	و	
ــا	و	 ــراغ	ه ــا	چ ــم	ب ــال	ه ــتند	امس ــور	هس ــتان	مجب بلوچس
بخــاری	هــای	نفتــی	خانــه	و	کالس	درس	خــود	را	گــرم	کنند	
و	ایــن	یعنــی	همچنــان	احتمــال	وقــوع	حــوادث	دلخــراش	در	

ــود	دارد. ــور	وج ــه	از	کش ــن	منطق ای
در	مجمــوع	بــا	وجــود	اینکــه	همــه	معتقدنــد	قطعــا	در	بــروز	
ــد	 ــی	کنن ــی	م ــور	و	کوتاه ــرادی	قص ــی	اف ــی	حوادث چنین
امــا	بــه	نظــر	مــی	رســد	دلیــل	اصلــی	ایــن	اتفاقــات	ناگــوار	
ــیاری	از	 ــی	در	بس ــه	کش ــود	گاز	لول ــدم	وج ــر	آن	ع و	مقص
ــم	کــه	 مناطــق	سیســتان	و	بلوچســتان	اســت	کــه	امیدواری
ــر	 ــفر	اخی ــور	در	س ــس	جمه ــاون	اول	رئی ــه	مع ــور	ک همانط
ــه	 ــانی	ب ــد	گازرس ــد	رون ــول	دادن ــتان	ق ــن	اس ــه	ای ــود	ب خ

ــود. ــریع	ش ــتان	تس ــتان	و	بلوچس ــهرهای	سیس ش
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جامعــه ایـــران

 کــودکان کار بچــه هــای عادی هســتند، 
چشــم هایــی بــرای دیــدن تفــاوت هــا و 
تبعیــض هــا دارنــد و دســتانی کــه بــرای 
کارکــردن زیــادی کوچــک اســت و البتــه تفــاوت دیگــری 

هــم دارند،گویــی کودکیشــان را از آنهــا دزدیــده انــد.

بـه	عنـوان	معلم	به	موسسـه	مـردم	نهادی	کـه	برای	کـودکان	
کار	تاسـیس	شـده،	فرستاده	شـده	ام.	شناختی	نسـبت	به	این	
بچـه	هـا	ندارم	امـا	وقتـی	وارد	کالس	می	شـوم	مـی	فهمم	که	
شـبیه	بچـه	هـای	عـادی	هستند،چشـم	هایـی	بـرای	دیـدن	
تفـاوت	هـا	و	تبعیض	هـا	دارند،	دسـتانی	کـه	بـرای	کارکردن،	
زیـادی	کوچـک	اسـت	و	قلبـی	کـه	در	سـینه	شـان	مـی	تپد؛	
گرسـنگی،	ترس	و	خشـونت	را	به	خوبی	احسـاس	مـی	کنند،		
فقط	رنگ	پوستشـان	بـا	بچه	های	دیگـر	تفاوت	دارد؛	پوسـت	
هایـی	چـرم	مانند،	آفتاب	سـوخته	و	پرخـراش	و	البتـه	تفاوت	
دیگـری	هـم	دارنـد	گویـی	کودکیشـان	را	از	آنها	دزدیـده	اند.

جلسه اول
مــی	گویــم	قــرار	اســت	اینجــا	باشــگاه	کتابخوانــی	راه	
ــابقه	 ــک	مس ــم	و	در	ی ــادی	بخوانی ــای	زی ــم،	کتابه بیندازی
مهــم	شــرکت	کنیــم.	زیرچشــمی	بــه	هــم	نــگاه	مــی	کننــد	
ــه	 ــد	»ک ــی	پرس ــا	م ــی	از	آنه ــد.	یک ــی	خندن ــودی	م و	نخ
چــی	بشــود؟«	مــی	گویــم:	»مــی	توانیــد	در	بخــش	نامــه	بــه	
نویســنده	هــم	شــرکت	کنیــد	یــا	بــا	گوشــی	مــن	فیلــم	یــک	
ــدید.« ــده	ش ــا	را	برن ــزه	ه ــاید	جای ــازید،	ش ــه	ای	بس دقیق

-جایزه	ها	چیه؟	پول	هم	می	دهند؟
شـانه	هایـم	را	بـاال	مـی	انـدازم	و	مـی	گویـم:	»شـاید	امسـال	
پـول	باشـد«،	البتـه	کـه	دروغ	بزرگـی	اسـت.	هیچ	وقـت	برای	
خواندن	کتـاب،	پول	جایزه	نمـی	دهند.	برای	به	دسـت	آوردن	
پـول	باید	لواشـک	فروخت،	شیشـه	ماشـین	ها	را	تمیـز	کرد	و	
کفـش	های	خاکی	را	واکس	زد.	صدایشـان	بلند	می	شـود:	من	
شـرکت	نمـی	کنـم.	مـن	هیـچ	وقت	شـانس	نداشـتم.	مـا	که	

برنده	نمی	شـویم	عجـب	کالس	بیخـودی...
وســایل	نمایــش	را	بیــرون	مــی	آورم.	ماســک	هیــوال،	شــنل،	
ــا	دوســتش	نداشــته	 ــه	بچــه	ه ــم	معلمــی	ک ــی	دان ــاج.	م ت
ــوی	 ــا	را	جل ــت.	آنه ــورده	اس ــت	خ ــی	شکس ــند،	معلم باش
کالس	مــی	آورم	و	نمایــش	مــی	دهیــم.	داســتان	هــزار	و	یــک	
شــب	را	بــازی	مــی	کننــد.	یکــی	از	آنهــا	شــهرزاد	قصــه	گــو	
مــی	شــود	و	مــن	توضیــح	مــی	دهــم	کــه	چطــور	شــهرزاد	بــا	
ــه	را	کــه	گرفتــار	جنــون	و	 قصــه	هــا	توانســت	پادشــاه	دیوان
ــا	و	 ــم	کتابه ــی	گوی ــد.	م ــان	کن ــود	درم ــده	ب ــی	ش بدگمان
ــه	 ــکوفه	را	ک ــد.		ش ــری	دارن ــت	درمانگ ــا	خاصی ــتان	ه داس
ــی	 ــروق	م ــرق	و	ت ــتانش	را	ت ــته	و	انگش ــه	کالس	نشس گوش
شــکند	جلــوی	کالس	مــی	آورم	و	ماســک	هیــوال	را	بــه	او	می	
دهــم.	بــه	شــکوفه	مــی	گویــم	فریــاد	بزنــد،	صدایــی	از	گلــوی	
او	بیــرون	نمــی	آیــد.	بهــش	مــی	گویــم	بلنــد	تــر	و	بقیــه	نیــز	
ــدد.	 ــی	خن ــکوفه	م ــد.	ش ــی	آورن ــتان	را	در	م ــو	داس ادای	دی
ســعی	مــی	کنــد	مثــل	بقیــه	ادای	دیــو	هــزار	و	یــک	شــب	را	
در	بیــاورد.	مــی	گویــم	کــه	زیــر	الیــه	هــای	ظاهــری	داســتان	

هــا	مفاهیــم	بزرگــی	نهفتــه	اســت.

جلسه دوم
ــم.	 ــی	بین ــه	م ــوی	زارع	را	در	موسس ــران	دوقل ــروز	خواه ام
مثل	ســیبی	هســتند	کــه	از	وســط	نصــف	شــده	باشــند.	تنها	
تفاوتشــان	در	رنــگ	مانتویشــان	اســت.	یکــی	مانتــوی	ســبز	
ــتنی	و	 ــت	داش ــی.	دوس ــوی	ارغوان ــری	مانت ــیده	و	دیگ پوش

ــی	پرســم: ــا	م ــان	هســتند.	از	آنه مهرب
-	تمام	بچه	های	موسسه	کار	می	کنند؟

-بله
-پس	چرا	این	جا	کالس	می	آیند؟

ــی	 ــایی	م ــودکان	کار	را	شناس ــایی	موسســه،	ک ــم	شناس -تی
کنــد	و	بــا	خانــواده	هایشــان	صحبــت	مــی	کنــد	تــا	بگذارنــد	
بچــه	هــا	بــه	کالس	بیاینــد.	در	ازای	آن	موسســه	بــه	خانــواده	

هــا	ارزاق،	لبــاس	و	خدمــات	مــی	دهــد.
-فکر	می	کردم	این	بچه	ها	خانواده	ندارند!

-چــرا	خانــواده	دارنــد	و	خــود	خانــواده	هــا	بچــه	را	مجبــور	به	
ــرک	 ــه	را	ت ــا	پدرشــان	خان کار	مــی	کننــد.	بعضــی	از	آنهــا	ی
کــرده،	یــا	پــدر	معتــاد	و	معلــول	دارنــد	و	مجبورنــد	کار	کنند.
امـروز	دو	شـاگرد	جدید	به	کالسـم	اضافه	شـده	اند.	افسـانه	به	
کالس	دخترهـا	و	حسـین	بـه	کالس	پسـرها.	افسـانه	آنقدر	با	
عالقـه	بـه	درس	گوش	مـی	دهد	کـه	انگار	همیـن	یک	کالس	
در	کل	دنیـا	وجـود	دارد.	در	چشـم	هایـش	برقـی	از	هوش	می	
درخشـد.	می	پرسـم	کالس	چندم	اسـت	و	افسـانه	مـی	گوید	
تا	بـه	حال	بـه	مدرسـه	نرفته	اسـت.	بعـد	ناخن	هایـش	را	می	
جـود.	حسـین	بـی	حـال	گوشـه	ای	از	کالس	نشسـته.	انـگار	
حتـی	بـه	زور	پلک	می	زند.	الغر	و	ضعیف	اسـت	و	سـوء	تغذیه	
شـدید	دارد.	پدر	حسـین	تـرک	کرده	امـا	هنوز	بی	کار	اسـت.	
شـب	سـردرد	مـی	گیـرم.	صـورت	افسـانه	و	حسـین	همه	جا	
بـا	من	مـی	آینـد.	چطـور	مـی	شـود	در	عیـن	واحد	همـه	جا	
باشـند؟	به	خـودم	میگویم	نتـرس.	گرسـنگی	واگیر	نـدارد	اما	
غـم	واگیـر	داشـت.	غم	آنهـا	مثـل	دوده	بـه	بدنم	می	چسـبد،	

سـنگین	اسـت،	به	سـبکی	بدن	های	کوچکشـان	نیسـت.

جلسه سوم  
وارد	حیــاط	کــه	مــی	شــوم،	بچــه	هــا	بیــرون	مــی	دونــد	تــا	
وســایل	ســنگین	را	از	دســتم	بگیرنــد.	دارنــد	محبتشــان	را	به	
مــن	نشــان	مــی	دهنــد.	ایــن	چــه	نیرویــی	اســت	کــه	انســان	
هــا	را	بــه	هــم	وصــل	مــی	کنــد؟	بارهــا	مــی	گویــم	برنمــی	
گــردم	و	بــاز	بــرای	دیــدن	دوبــاره	شــان	انتظــار	مــی	کشــم.	
اســم	ایــن	حــس	متناقــض	چــه	مــی	توانــد	باشــد؟!	چنــد	روز	
ــه	 ــی،	خواســتم	ک ــد	مل ــی	تولی ــوان	حام ــروه	بان ــل،	در	گ قب
بــرای	پذیرایــی	از	بچــه	هــای	کالس	کمــک	کننــد.	عجیــب	
ــدون	اینکــه	مــن	را	بشناســند.	از	 ــد.	ب ــود	کــه	کمــک	کردن ب
امــروز	قــرار	اســت	بــرای	هرجلســه	کالســم	پذیرایــی	بیاورند:	
ــادام	زمینــی.	آنهــا	مصــداق	»اولئــک	 شــیر،	خرمــا،	میــوه،	ب

یســارعون	فــی	الخیــرات«	هســتند.

جلسه چهارم
امــروز	خانــم	گیالنــی،	مدیــر	اجرایــی	موسســه	را	مــی	بینــم.	
او	مســئول	کارگــروه	درمــان	و	آمــوزش	هــم	هســت.	وظایــف	
ســنگین	و	پردردســری	دارد	و	همــه	را	بــه	صــورت	داوطلبانــه	
ــه	 ــیده،	ک ــی	پوش ــبز	پررنگ ــوی	س ــد.	مانت ــی	ده ــام	م انج
ــه	 ــای	صفح ــس	ه ــت.	در	عک ــان	اس ــرگ	درخت ــگ	ب همرن
مجــازی	اش	هــم	میــان	درختــان	و	در	فضاهــای	ســبز	
ــت،	 ــه	اوس ــورد	عالق ــگ	م ــبز	رن ــت،	گویی	س ــتاده	اس ایس
ــا	 ــده،		ب ــرق	خوان ــی	ب ــت.	مهندس ــی	اس ــگ	زندگ ــبز	رن س
عرضــه	اســت	و	بــه	هیــچ	وجــه	احساســاتی	نیســت.	منتظــر	
ــد	و	کارهــای	ســخت	را	 کمــک	مردهــای	موسســه	نمــی	مان
ــی	 ــوک	نردبان ــل	ایســتادن	ن خــودش	انجــام	مــی	دهــد،	مث
بلنــد	و	وصــل	کــردن	پــرده	هــای	ســنگین	موسســه	یــا	جابه	
جایــی	کارتــن	هــای	بــزرگ	و	ســنگین.و	نکتــه	مهــم	اینکــه	

ــد. ــی	برن ــای	موسســه	از	او	حســاب	م بچــه	ه

ــا موسســه آشــنا شــدید؟  ــم گیالنــی چطــور ب خان
ــا بچــه کار آشــنایی داشــتید؟ قبــال هــم ب

اوایــل	ترجیــح	مــی	دادم	بــا	ان.جی.اوهایی	کــه	بــرای	بیماران	
ســرطانی	فعالیــت	مــی	کردنــد	همــکاری	کنــم	تــا	اینکــه	بــا	
موسســه	و	آقــای	مســائلی	از	طریــق	یکــی	از	دوســتانم	آشــنا	
شــدم.	زمانــی	کــه	وارد	موسســه	شــدم	اطالعــات	خاصــی	از	
کــودکان	کار	نداشــتم.	دیدگاهــم	نســبت	بــه	آنهــا	بچــه	هایی	
ــا	اصــرار	مــی	خواســتند	چیــزی	 ــود	کــه	ب ــه	ب ــزان	و	پیل آوی
ــی	 ــت	م ــه	فعالی ــدت	در	موسس ــک	م ــم	ی ــند.	گفت بفروش
کنــم	تــا	ببینــم	چــه	مــی	شــود	چراکــه		مهــم	ایــن	بــود	کــه	
قدمــی	بــردارم	حــاال	چــه	بــرای	بیمــاران	ســرطانی	چــه	برای	
کــودکان	کار.	در	موسســه	دنبــال	کارهــای	درمانــی	بچــه	هــا	
رفتــم.	بــا	رئیــس	بیمارســتان	هــا	دربــاره	موسســه	صحبــت	
مــی	کــردم	و	اینکــه	آیــا	مــی	توانیــم	بچــه	هــا	را	بــرای	درمان	
ــا	 ــردم	ی ــی	ک ــت	م ــا	صحب ــا	آزمایشــگاه	ه ــا	نه،ب ــم	ی بیاوری
ــی	 ــردم.	پیگیــر	کارهــای	درمان ــه	دکتــر	مــی	ب بچــه	هــا	را	ب
ــان	 ــروه	درم ــی	مســئول	کارگ ــد	از	مدت ــودم	و	بع ــا	ب بچــه	ه
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جامعــه ایـــران

ــر	اجرایــی	موسســه	و	مســئول	 ــه	عنــوان	مدی شــدم	و	االن	ب
کارگــروه	آمــوزش	فعالیــت	مــی	کنــم.

 کار شــما خیلــی ســنگین و پرزحمــت اســت و هیچ 
حقوقــی دریافــت نمــی کنیــد. چــرا این مســئولیت 

را قبــول کردیــد؟
ــک	 ــه	کم ــورت	داوطلبان ــه	ص ــه	ب ــن	موسس ــا	در	ای ــه	م هم
مــی	کنیــم.	از	انجــام	ایــن	کارهــا	حــس	خوبــی	مــی	گیــرم،	
ــه	ای	نیســت.	 ــد،	دیگــر	معامل ــا	خداون راســتش	دیدگاهــم	ب
ــم	را	 ــا	آن	حاجت ــم	ت ــی	کن ــن	کار	را	م ــم	دارم	ای ــی	گوی نم
بدهــی	یــا	فــالن	کار	را	برایــم		انجــام	دهــی	خــدا.	وقتــی	مــی	
بینــم	بچــه	ای	دکتــر	مــی	رود،	حالــش	خــوب	مــی	شــود	و	
ــه	او	توجــه	 خوشــحال	اســت	از	اینکــه	کســی	هســت	کــه	ب
کنــد	و	مراقبــش	باشــد،	حــس	خوبــی	مــی	گیــرم.	وقتــی	می	
ــا	درس	هایشــان	را	 ــد	ی ــی	مــی	گیرن بینــم	نمــره	هــای	خوب
ــد	حــس	 ــری	مــی	رون ــه	هــای	باالت قبــول	مــی	شــوند	و	پای
ــرای	 ــه	ب ــی	ک ــر	قدم ــد.	ه ــی	ده ــن	دســت	م ــه	م ــی	ب خوب
ــس	 ــن	پ ــه	م ــدار	را	ب ــا	برداشــته	ام	بیشــتر	از	آن	مق بچــه	ه
داده	انــد.	مــن	بچــه	نــدارم	امــا	گاهــی	حــس	مــی	کنــم	اینهــا	
بچــه	هــای	خــودم	هســتند.	چــون	واقعــا	حواسشــان	بــه	مــن	
هســت.	همــان	قــدر	کــه	آنهــا	بــرای	مــن	مهــم	هســتند	مــن	
هــم	بــرای	آنهــا	اهمیــت	دارم.	دوســت	داشــتم	حال	خــوب	را	
بــه	خــودم	و	دیگــران	بدهــم	و	خداراشــکر	ایــن	اتفــاق	افتــاد.	
وقتــی	بــه	اینجــا	آمــدم،	دیــدم	نســبت	بــه	بچــه	هــا	تغییــر	
کــرد.	مــن	بــا	ایــن	بچــه	هــا	بــزرگ	شــدم،	مــن	بــا	ایــن	بچــه	

هــا	چیزهــای	زیــادی	یــاد	گرفتــم.

 از خاطراتتان با بچه های کار بگویید؟
مــی	دانیــد،	وقتــی	بچــه	هــا	در	موسســه	هســتند	بــا	وقتــی	
ــد.	 ــاوت	دارن ــی	تف ــد،	خیل ــی	کنن ــان	کار	م ــوی	خیاب ــه	ت ک
ــای	 ــان	روی	پ ــتند.	در	خیاب ــا	زن	هس ــرد	ی ــگار	م ــرون	ان بی
خودشــان	ایســتاده	انــد	امــا	در	موسســه	بچــه	هســتند.	اینجا	
کودکــی	شــان	را	زندگــی	مــی	کننــد.	یــک	روز	دیــدم	یکــی	
از	ایــن	بچــه	هــا	یــک	غلــط	گیــر	و	دو	خــودکار	بــه	موسســه	
ــت	»اول	 ــت؟	گف ــا	چیس ــن	ه ــه	ای ــم	خال ــش	گفت آورد.	به
ــد	امــا	معلم	مــان	گفتــه	 ــه	مــا	دادی ســال	شــما	ایــن	هــا	را	ب
خــودکار	و	غلــط	گیــر	نیــاز	نیســت.	آوردم	کــه	شــما	بــه	بچــه	
هایــی	کــه	نیــاز	دارنــد	بدهیــد.«	شــاید	اگــر	مــن	بــودم	ایــن	
کار	را	نمــی	کــردم	و	وســایل	را	بــرای	ســال	دیگــرم	نگــه	مــی	
داشــتم.	ایــن	بچه	هــا	بی	انــدازه	بخشــنده	هســتند.	یــک	روز	
بــا	یکــی	از	کــودکان	کار	بــه	آزمایشــگاه	رفتــه	بودیــم	تــا	از	او	
خــون	بگیرنــد.	وقتــی	خــون	گرفتنــد،	بهــش	کیــک	دادم	تــا	
جــان	بگیــرد.	امــا	او	نصــف	کیــک	را	بــرد	بــرای	بچــه	ای	کــه	
آن	طــرف	ســالن	بغــل	پــدرش	بــود	و	داشــت	نــگاه	مــی	کــرد.	
ــی	 ــب	بزرگ ــر،	قل ــای	دیگ ــه	ه ــل	بچ ــم	مث ــودکان	کار	ه ک
ــون	 ــد	چ ــی	کنن ــه	گ ــه	بچ ــم	ک ــک	کنی ــد	کم ــد.	بای دارن
خیلــی	از	بچــه	گــی	شــان	نابــود	شــده؛	زیــر	ســایه	فقــر،	زیــر	
ســایه	فرهنــگ	پاییــن	و	حمایتــی	کــه	نیســت.	اگــر	حمایــت	
مــی	شــدند	تــا	فرهنــگ	کنتــرل	جمعیــت	و	فرهنگ	درســت	
زندگــی	کــردن	خانــواده	هایشــان	بــاال	بــرود،	مطمئنــا	

مشکالتشــان	کمتــر	مــی	شــد.

جلسه پنجم
ــه	 ــه	ب ــد	در	مســابقه	نام ــروز	همــه	بچــه	هــا	دوســت	دارن ام
ــرای	 ــه	ب ــود	هم ــی	ش ــرار	م ــد.	ق ــرکت	کنن ــنده	ش نویس
ــحالم	 ــند.	خوش ــه	بنویس ــد	نام ــاب	گردآفری ــنده	کت نویس
کــه	انگیــزه	پیــدا	کــرده	انــد.	خوشــحالم	کــه	دیگــر	نــا	امیــد	
ــانس	 ــم	ش ــی	کن ــگاه	م ــه	ن ــان	را	ک ــه	هایش ــتند.	نام نیس
ــا	 ــه	بچــه	ه ــن	ک ــا	همی ــدارد؛	ام ــرای	مســابقه	ن ــی	ب چندان
خودشــان	را	بــاور	کــرده	انــد	عالــی	اســت.	همیــن	کــه	مثــل	
بچــه	هــای	معمولــی	مــی	خواهنــد	در	مســابقه	شــرکت	کنند	

خیلــی	خــوب	اســت.	ســمانه	آخریــن	نفــری	اســت	کــه	نامــه	
اش	را	بــه	مــن	مــی	دهــد.	درون	نامه	نوشــته	اســت:	نویســنده	
کتــاب	گــرد	آفریــد،	مــن	هــم	دوســت	داشــتم	پــدری	مثــل	
پــدر	گردآفریــد	داشــتم؛	پــدری	کــه	در	ســختی	هــا	از	مــن	

ــرد... ــی	ک ــت	م حمای
علیرضــا	در	کالس	پســرها	بــا	مــن	قهــر	کــرده	اســت.	دســت	
ــدان	هایــش	را	روی	هــم	فشــار	مــی	 ــه	ســینه	نشســته،	دن ب
دهــد	و	اشــک	در	چشــم	هایــش	حلقــه	زده.	بــا	نفــرت	بــه	من	

نــگاه	مــی	کنــد.
-چی	شده	علیرضا؟

-هیچی
-چرا	یک	چیزیت	هست!
-هیچی!	گفتم	که	هیچی!

یکدفــه	از	کــوره	در	مــی	رود.	مــی	پرســد	»کالس	کــی	تمــام	
ــن	را	 ــام	م ــم.	باب ــر	کار	باش ــد	االن	س ــن	بای ــود؟	م ــی	ش م
حســابی	دعــوا	کــرده.	بــرای	چــی	موسســه	به	مــن	زنــگ	زده	
کــه	بیــا	کالس؟«	نزدیــک	اســت	کــه	اشــک	از	چشــم	هایــش	
پاییــن	بچکــد.	علیرضــا	همیشــه	طلبــکار	اســت.	تــا	وقتــی	به	
او	خدمــت	مــی	کننــد	راضــی	اســت	و	بعــد	دیگــر	هیــچ	کس	
را	نمــی	شناســد.	اگــر	جایــی	غیــر	از	کالس	او	را	ببینــم	مثــل	
غریبــه	هــا	رفتــار	مــی	کنــد	و	در	کالس	مثــل	طلبکارهاســت.	

گاهــی	حــس	مــی	کنــم	علیرضــا	هیــچ	عاطفــه	ای	نــدارد.

 جلسه ششم
امــروز	بعــد	از	کالس،	آقــای	نویــد	مســائلی،	مدیرعامــل	
موسســه	را	مــی	بینــم.	او	ســی	ســاله،	قــد	بلنــد	و	الغر	اســت.	
بارهــا	او	را	در	موسســه	دیــده	بــودم	امــا	فرصــت	صحبــت	پیدا	
نشــده	بــود.	مــی	پرســم:	موسســه	شــما	بچــه	هــای	زیــادی	را	
پوشــش	مــی	دهــد،	خدمــات	درمانــی،	آموزشــی	و	مشــاوره	

ارائــه	مــی	دهــد	و	بچــه	هــا	ارزاق	و	لبــاس	مــی	گیرنــد.

ــه  ــا ب ــد ت ــروع کردی ــا ش ــائلی از  کج ــای مس آق
ــیدید؟ ــا رس اینج

-خـب،	ورود	مـن	بـه	امـور	خیریـه	بـه	سـنین	نوجوانـی	ام	بر	
مـی	گـردد	کـه	در	فضـای	مسـجد	فعالیت	مـی	کـردم.	هدفم	
این	بـود	که	بچـه	های	کوچـک	و	نوجوان	هـای	محلـه	را	وارد	
فضـای	فرهنگی	مسـجد	بکنم.	وقتـی	وارد	دانشـگاه	شـدم،	از	
محلـه	خودمان	به	سـمت	محله	های	حاشـیه	نشـین	اصفهان	
رفتـم.	در	ابتـدای	کار	هزینـه	رفـت	و	آمـد	به	مناطق	حاشـیه	
نشـین	را	نداشـتم	و	به	سـختی	خـودم	را	به	آنجا	می	رسـاندم.	

در	مـدارس	آنجـا	بـه	بچـه	هـای	نیازمند	آمـوزش	مـی	دادم	و	
در	بحـث	درمان	بـه	آنها	کمـک	می	کـردم.	پزشـکان	و	دندان	
پزشـکان	داوطلـب	را	شناسـایی	مـی	کـردم	و	رابط	می	شـدم.	
رابـط	بین	مردم	حاشـیه	نشـین	بـا	افـرادی	که	می	توانسـتند	
کمـک	کنند	امـا	افـراد	نیازمنـد	را	نمی	شـناختند.	بعـد	از	آن	
تصمیم	گرفتم	حـوزه	کارم	را	تخصصی	تر	کنـم	و	کودکان	کار	

را	انتخـاب	کردم.

چرا کودکان کار؟
ــی	 ــه	م ــا	توج ــه	آنه ــر	ب ــه	کمت ــد	ک ــی	بودن ــون	کودکان چ
کردنــد.	فقــط	شــعاری	بــه	آنهــا	نــگاه	مــی	شــد	و	هیــچ	اقدام	
ــا	انجــام	نمــی	شــد.	 ــرای	آن	بچــه	ه ــذار	و	ریشــه	ای	ب اثرگ
ــاپ	 ــی	ش ــا،	کاف ــارک	ه ــودکان	کار	را	در	پ ــه	ک ــوزش	ب آم
ــه	 ــهر	ب ــطح	ش ــم	و	در	س ــروع	کردی ــا	ش ــتوران	ه ــا	و	رس ه
کــودکان	کار	آمــوزش	و	درس	مــی	دادیــم.	بعــد	از	چنــد	مــاه	
توانســتیم	اتــاق	خیلــی	کوچکــی	در	خیابــان	بزرگمهــر	اجاره	
کنیــم.	بعــد	هــم	خیــری	پیــدا	شــد	و	مکانــی	بــه	مــا	داد	کــه	
توانســتیم	فعالیــت	هــای	خــود	را	گســترده	تــر	دنبــال	کنیم.
-آقــای	مســائلی،	خیلــی	از	مــردم	کارهــای	خیــر	را	دوســت	

ــرای	انجامــش	را	ندارنــد. دارنــد	امــا	پــول	و	وقــت	کافــی	ب
مــن	بــا	ایــن	حــرف	مخالــف	هســتم.	کســانی	کــه	مــی	گویند	

پــول	نداریــم،	مــی	تواننــد	کــه	واســط	و	رابــط	خوبــی	بیــن	
ــد،	 ــی	دارن ــی	خوب ــت	مال ــه	وضعی ــانی	ک ــدان	و	کس نیازمن
ــی	اش	 ــان	در	زندگ ــر	انس ــم	اگ ــت	ه ــث	وق ــند.	در	بح باش
ــن	 ــام	ای ــه	تم ــد	ب ــی	توان ــد،	م ــته	باش ــان	داش ــت	زم مدیری
ــام	 ــازمان	نظ ــرژی	س ــد	ان ــئول	واح ــن	مس ــد.	م ــور	برس ام
مهندســی	ســاختمان	اســتان	اصفهانــم.	االن	دانشــجوی	
دکتــری	مهندســی	مکانیــک	دانشــگاه	اصفهــان	هــم	هســتم	
ــذارم	و	 ــی	گ ــت	م ــودکان	کار	وق ــرای	ک ــن	اوصــاف	ب ــا	ای و	ب

ــتم. ــان	هس ــر	کارهایش پیگی

ــن  ــا ای ــاط ب ــادی هــم در ارتب و حتمــا خاطــرات زی
ــد بچــه هــا داری

یکــی	از	خاطــرات	مــن	دربــاره	کــودکان	کار،	بــه	تابســتان	دو	
ــر	 ــع	آرزوی	۳0دخت ــردد.	آن	موق ــی	گ ــر	م ــته	ب ــال	گذش س
بچــه	8	تــا	1۲	ســال	را	ازشــان	گرفتــم.	برایــم	خیلــی	جالــب	
بــود	کــه	اکثرشــان	آرزوی	معنــوی	داشــتند.	مثــال	آرزو	
داشــتند	بــه	زیــارت	امــام	رضــا)ع(	برونــد	یــا	امــام	زمان)عــج(	
را	ببیننــد.	ایــن	جرقــه	بــه	ذهــن	مــن	خــورد	کــه	بچــه	هــا	
را	بــه	مشــهد	ببــرم	و	آنجــا	برایشــان	جشــن	تکلیــف	بگیــرم.	
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حــدود	پنــج	مــاه	هــر	کاری	کــردم	و	بــا	هــر	خیــری	صحبــت	
کــردم	بــه	نتیجــه	نمــی	رســید.	دیگــر	داشــتم	نــا	امیــد	مــی	
ــه	 ــام	رضــا)ع(	ب ــان	ام ــه	روزی	یکــی	از	خادم ــا	اینک شــدم	ت
موسســه	آمــد.	گفــت	مــن	از	طــرف	امــام	رضــا)ع(	آمــده	ام	و	
هزینــه	رفــت	و	آمــد	و	اســکان	بچه	هــا	را	مهمــان	اقا	هســتید.	
خــادم	گفــت	پولــی	کــه	در	ایــن	زمینــه	هزینــه	مــی	شــود،	
ــول	کــس	دیگــری	در	 ــام	رضــا	)ع(	اســت	و	پ ــول	خــود	ام پ
ایــن	زمنــه	هزینــه	نشــده	اســت.	مــا	مهمــان	امــام	شــدیم	و	
ــه	حــرم	خیلــی	برایــم	جالــب	 لحظــه	ورود	بچــه	هــای	کار	ب
ــود.	وقتــی	وارد	حــرم	شــدیم،	یکــی	از	بچــه	هــای	کار	کــه	 ب
معلــول	بــود	خــودش	را	کــف	صحــن	انداخــت	و	شــروع	کــرد	
بــه	گریــه	کــردن.	بــا	امــام	رضــا	شــروع	کــرد	بــه	حــرف	زدن	
تــا	خــدا	شــفایش	بدهــد.	بقیــه	بچــه	هــای	کار	و	مربــی	هــا	
دور	او	حلقــه	زدنــد	و	شــروع	کردنــد	بــه	گریــه	کــردن.	حس	و	

حــال	خیلــی	خوبــی	آنجــا	بــود.

باز هم از خاطراتتان  تعریف کنید
ــای	کار	 ــه	ه ــی	از	بچ ــش	یک ــرد،	پی ــی	س ــک	روز	خیل در	ی
ــا	 ــرد	ت ــی	ک ــاک	م ــا	را	پ ــین	ه ــه	ماش ــم.	داشــت	شیش رفت
مــن	را	دیــد	آمــد	و	بــا	مــن	خــوش	و	بــش	کــرد.	هــوا	خیلــی	
ــود.	پیراهــن	 ــم	پارســال	ب ــی	کن ــود.	فکــر	م ــی	ســرد	ب خیل
ــود	و	در	ســرما	مــی	لرزیــد.	ســوار	 خیلــی	نازکــی	پوشــیده	ب
ماشــینش	کردم	و	رفتیــم.	اما	هرچــه	در	آن	محدوده	گشــتیم	
تــا	برایــش	کاپشــن	بخــرم،	لبــاس	فروشــی	پیــدا	نکردیــم.	او	
اصــرار	داشــت	زودتــر	ســرکارش	برگــردد	چــون	بــه	پــول	نیاز	
داشــت.	او	را	برگردانــدم	و	کاپشــن	خــودم	را	بــه	او	دادم.	خیلی	
اصــرار	کــرد	کــه	نمــی	گیــرم	امــا	کاپشــن	را	بــه	او	دادم.	یــک	
هفتــه	گذشــت.	او	ایــن	موضــوع	را	بــه	بچــه	هــای	کار	خیابان	
ــه	 ــه	اصفهــان	گفت ــه	خان ــک	شــهر	و	مجتمــع	پنــج	طبق مل
بــود	و	همــه	بچــه	هــا	پــول	روی	هــم	گذاشــته	بودنــد	و	بــرای	
مــن	کاپشــن	خریــده	بودنــد.	بچــه	هــا	بــه	موسســه	آمدنــد.	
جشــن	کوچکــی	بــرای	مــن	گرفتنــد	و	کاپشــن	را	بهــم	هدیه	
ــد	 ــم،	چن ــا	مــی	کنی ــن	بچــه	ه ــه	ای ــد.	محبتــی	کــه	ب دادن
ــن	بچــه	هــا	 ــه	ای ــد	ب ــه	خودمــان	برمــی	گــردد	و	بای ــر	ب براب

ــاد	بدهیــم. محبــت	و	گذشــت	را	ی

زورخانه
ــد	از	 ــت	بع ــرار	اس ــت.	ق ــا	اردو	اس ــراه	ب ــروز	کالس	هم 	ام
کالس	بــا	بچــه	هــا	بــه	زورخانــه	برویــم.	جمعــه	هــا	زورخانــه	
ــا	دور	 ــم	دور	ت ــی	گوی ــا	م ــه	ه ــه	بچ ــگان	دارد.	ب ــه	رای برنام
ــی	را	 ــوان	تخت ــان	پهل ــش	جه ــد	و	نمای ــه	بزنن ــاط	حلق حی
اجــرا	مــی	کنیــم.	مــی	فهمنــد	کــه	تختــی	هــم	در	کودکــی	
ــا	کار	 ــل	کــرده	ت ــرک	تحصی ــدر	خــود	را	از	دســت	داده	و	ت پ
کنــد	و	خــرج	خانــواده	شــان	را	بدهــد.	میراحمــد	کــه	شــبیه	
تختــی	اســت،	نقــش	او	را	بــازی	مــی	کنــد.	صحنــه	کشــتی	
ــد.	 ــی	کنن ــازی	م ــم	ب ــر	روس	را	ه ــتی	گی ــا	کش ــی	ب تخت
همــان	کــه	دســتش	آســیب	دیــده	بــود	و	تختــی	در	مســابقه	
ــرد	 ــتفاده	نک ــرد	و	از	آن	اس ــرش	ب ــود	را	پشــت	س ــت	خ دس
تــا	شــرایط	کشــتی	مســاوی	باشــد.	بــه	بچــه	هــا	مــی	گویــم	
فریــاد	بکشــند	و	کشــتی	گیــران	را	تشــویق	کننــد.	عجیــب	
اســت	کــه	ســاکت	انــد.	چیــزی	نمــی	گوینــد؛	همــان	هایــی	
کــه	بــرای	ســاکت	کردنشــان	ســر	کالس	بایــد	جیــغ	بنفــش	
مــی	کشــیدم	والبتــه	فایــده	ای	هــم	نداشــت.	بعــد	اعضــای	
خانــواده	ام	بــا	ماشــین	هــای	شــخصی	بــه	موسســه	مــی	آیند	
تــا	بچــه	هــا	را	بــه	زورخانــه،	جایــی	کــه	تختــی	ورزش	را	از	
آنجــا	شــروع	کــرد،	ببریــم.	بچــه	هــای	زیــادی	مــی	بینــم	
ــرای	اردو	 ــا	ب ــتند	ام ــی	نیس ــگاه	کتابخوان ــزو	باش ــه	ج ک
ــم	نمــی	 ــد.	دل ــر	داده	ان ــه	هــم	خب ــا	ب ــد.	بچــه	ه ــده	ان آم
آیــد	بقیــه	را	نبــرم.	امــا	نگرانــم.	چــه	طــور	ایــن	همــه	بچــه	
ــت	 ــب	اس ــوند؟	عجی ــا	بش ــخصی	ج ــای	ش ــین	ه در	ماش
کــه	جــا	مــی	شــوند.	آنهــا	تخصــص	خاصــی	در	جاشــدن	
در	فضاهــای	کوچــک	دارنــد.	طــوری	جــا	مــی	شــوند	کــه	
ــگار	دیگــر	دیــده	نمــی	شــوند.	برایشــان	 ــگار	نیســتند.	ان ان
مهــم	نیســت	کجــا	بنشــینند.	حتــی	کــف	ماشــین	هــم	مــی	
خزنــد.	چهــار	ماشــین	راه	مــی	افتــد.	مــا	بــه	اردو	مــی	رویــم.	
ــا	 ــم.	م ــی	زنی ــت	م ــم.	دس ــی	خندی ــیم.	م ــی	کش ــغ	م جی

شــادترین	باشــگاه	کتابخوانــی	جهــان	هســتیم.
دوشنبه، جشن روز کودک

ــر	 ــاالر	هن ــودک،	در	ت ــبت	روز	ک ــه	مناس ــه	ب ــروز	موسس ام
جشــن	گرفتــه	اســت.	کــودکان	کار	از	طــرف	موسســه	دعوت	
شــده	انــد.	تعــدادی	کــودک	هــم	از	مناطــق	محــروم	اصفهان	
ــی	 ــن	نقطــه	ممکــن	ایســتاده	ام.	جای ــد.	مــن	بهتری امــده	ان
شــگفت	انگیــز	و	جادویــی؛	پشــت	پیشــخوانی	هســتم	کــه	به	
بچــه	هــا	پذیرایــی	مــی	دهنــد.	وقتــی	بســته	هــای	خوراکــی	
ــه	 ــم.	ب ــی	کن ــگاه	م ــه	صورتشــان	ن ــی	دهــم	ب ــا	م ــه	آنه را	ب
ــا	 ــرزو	صده ــان.	ام ــه	لبخندش ــان.	ب ــای	کوچکش ــت	ه دس
ــی	نظیــر	دیــده	ام.	وقتــی	بچــه	هــا	داخــل	ســالن	 لبخنــد	ب
مــی	رونــد،	کار	مــن	هــم	تمــام	مــی	شــود.	داخــل	تــاالر	مــی	
روم.	ســعید	را	مــی	بینــم	و	صدایــش	مــی	زنــم.	مــی	گویــد:	
ــه	کالس	نمــی	 ــی؟	مــی	پرســم	چــرا	دیگــر	ب ــه	اینجای اِ	خال
ــار	او	نشســته	 ــه	کن ــد؟	ســعید	ســاکت	اســت.	پســری	ک آی
ــد:	ســعید	دیگــر	نمــی	 ــاره	بلنــد	مــی	شــود	و	مــی	گوی یکب
خواهــد	بــه	کالس	بیایــد!	ایــن	چــرت	و	پــرت	هایــی	کــه	بــه	
بچــه	هــا	یــاد	مــی	دهــی	نــون	و	آب	مــی	شــود؟	ایــن	چــرت	
و	پــرت	هــا	را	بــه	مغــازه	دار	تحویــل	بدهــد	بهــش	نــون	مــی	
دهــد؟«	بــرادر	ســعید	اســت.	در	چشــم	هایــش	نفــرت	را	مــی	
ــی	 ــدر	ی	را	م ــد.	خشــنونت	را	و	قل ــی	زن ــوج	م ــه	م ــم	ک بین
بینــم	کــه	از	چشــم	هایــش	بیــرون	مــی	ریــزد.	مــی	خواهــم		
ــم	 ــا	ه ــه	ب ــی	ک ــج	شــنبه	های ــه	پن ــرم	ب ــرم.	بب ســعید	را	بب
ــربچه	 ــک	پس ــط	ی ــم	فق ــرادرش	ه ــا	ب ــتیم.	ام کالس	داش
اســت.	پســربچه	ای	کــه	روی	پنجــه	هــای	پایــش	ایســتاده	
ــو	 ــینه	اش	را	جل ــد.	س ــر	برس ــه	نظ ــن	ب ــد	م ــم	ق ــا	ه ت
ــای	 ــه	ه ــرت	از	کاس ــیده.	نف ــاال	کش ــش	را	ب داده	و	گردن
ــی	 ــمانم	م ــزد.	چش ــی	ری ــمانم	م ــمانش،	درون	چش چش
ســوزد.	پشــت	پیشــخوان	خالــی	برمــی	گــردم.	احســاس	بــی	
ــا	کتــاب	 ــم	هیــچ	گرســنه	ای	ب ارزشــی	مــی	کنــم.	مــی	دان
ــاخته	 ــم	س ــب	ات ــه	بم ــانی	ک ــا	کس ــد.	ام ــد	ش ــیر	نخواه س
انــد	هــم	گرســنه	نبودنــد.	فرماندهانــی	کــه	دســتور	جنــگ	و	
کشــتار	مــی	دهنــد	هــم	گرســنه	نیســتند.	شــاید	هیــچ	وقت	
ــه	آنهــا	 ــی	را	ب ــد	کــه	انســانیت	و	مهربان کســی	را	نداشــته	ان

ــاد	بدهــد. ی
جلسه نهم
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ــن	جــا	در	موسســه	همــه	نگــران	هســتند.	نگــران	جــا؛	 ای
کوچکتریــن	امکانــی	بــرای	وجــود	داشــتن	موسســه.	خانــم	
م	مــی	گویــد	موعــد	اجــاره	رســیده	و	بایــد	تخلیــه	کنیــم.	
ــل	 ــه	کجــا	منتق ــرار	اســت	ب ــی	پرســم	ق ــران	اســت.	م نگ
شــود؟	بــا	عصبانیــت	نگاهــم	مــی	کنــد	و	مــی	گویــد:	»هیچ	
جــا.	هنــوز	جایــی	پیــدا	نکــرده	انــد.«	مــی	گویــد	صاحــب	
خانــه	اجــاره	را	بــاال	بــرده	و	موسســه	تــوان	پرداخــت	آن	را	
ــای	بچــه	 ــالش	ه ــاره	مســابقه	و	ت ــم	م	درب ــا	خان ــدارد.	ب ن
هــا	صحبــت	مــی	کنــم.	مــی	گویــم	اگــر	موسســه	تخلیــه	
شــود	بچــه	هــا	حســابی	عقــب	مــی	افتنــد.		بیســت	ســاله	و	
قــد	بلنــد	اســت.	مــی	گویــد:	»مــا	اینقــدر	اینجــا	کارهــای	
مهــم	داریــم	و	شــما	فکــر	کــرده	ایــد	برنامــه	موسســه	فقــط	
همیــن	کالس	شماســت؟«		چطــور	دانشــمندان	نتوانســته	
ــگ	 ــم	و	فرهن ــنجش	ارزش	عل ــرای	س ــیله	ای	ب ــد	وس ان
بســازند؟	تلســکوپ	فضایــی	هابــل	مــی	توانــد	از	دورتریــن	
ــی	 ــتگاهی	م ــه	دس ــا	چ ــرد	ام ــر	بگی ــان	تصوی ــاط	کیه نق
ــر	 ــاید	اگ ــد؟	ش ــانها	را	ببین ــای	روح	و	درون	انس ــد	دنی توان
ایــن	دســتگاه	هــا	اختــراع	شــده	بــود،	ارزش	کار	فرهنگــی	

ــی	روم	 ــه	م ــل	کالس	ک ــد.	داخ ــی	ش ــتر	مشــخص	م بیش
ــه؟	در	را	 بچــه	هــا	مــی	پرســند	حــاال	چــه	مــی	شــود	خال
مــی	بنــدم.	حــس	مــی	کنــم	ایــن	جــا	گوشــه	کوچکــی	از	
ــه	 ــی	ک ــده؛	کالس	کوچک ــوش	ش ــه	فرام ــت	ک ــان	اس جه
ــود	 ــود	و	نب ــده	اســت.	ب ــاک	ش ــان	پ ــام	جه ــه	تم از	حافظ

ــم	نیســت. ــرای	هیچکســی	مه ــا	ب کالس	م
-خاله	حاال	چه	کار	کنیم؟	چه	می	شود؟

ــه	 ــرایطی	کالس	ادام ــر	ش ــت.	در	ه ــم	کالس	هس ــی	گوی م
دارد.	حتــی	اگــر	موسســه	تخلیــه	شــد	و	کالس	چنــد	هفتــه	
ــر	 ــه	در	موسســه	درگی ــه	هم ــم	نیســت	ک ــود.	مه ــو	ب ای	لغ
هســتند.	مهــم	نیســت	کــه	هیــچ	کــس	روی	شــرکت	مــا	در	
مســابقه	حســاب	نمــی	کنــد.	امیــد	مــا	بــه	خداســت.	پــس	ما	

امیدوارتریــن	باشــگاه	کتــاب	جهــان	هســتیم.

جلسه دهم
بعـد	از	دو	هفتـه	کنسـلی	کالس،	دوبـاره	بـه	موسسـه	برمـی	
گـردم.	صـدو	بیسـت	نفـر	از	اعضـای	گـروه	صفحـه	مجـازی	
موسسـه	قبول	کرده	انـد	تا	هر	مـاه	10	هزار	تومان	به	حسـاب	
موسسـه	واریـز	کننـد.	به	ایـن	ترتیب	پولـی	که	صاحـب	خانه	
روی	اجـاره	کشـیده	تامین	می	شـود	و	موسسـه	تا	سـال	دیگر	
پابرجاسـت.	وقتی	انسـان	ها	با	هم	هسـتند،	همـه	چیز	ممکن	
مـی	شـود	و	چیـزی	سـنگین	تـر	از	تنهایـی،	بـرای	شکسـتن	

انسـان	هـا	وجود	نـدارد.	امـروز	درباره	داسـتان	هـای	عامیانه	و	
قصـه	هـای	پریـان	صحبـت	می	کنـم.	ایـن	داسـتان	ها	پـر	از	
امیـد	و	پایان	های	خـوش	اند.	کـودکان	کار،	بیشـتر	از	هرچیر	
به	امید	نیاز	دارند.		وسـط	داسـتان	سـنگ	صبور،	شـکوفه	می	
گویـد:	»مـن	اگـر	دردهایـم	را	بـه	سـنگ	بگویـم	مـی	ترکد.«	
سـاکت	می	مانم.	کلمـه	ای	برای	گفتـن	پیدا	نمی	کنـم	اما	در	
کالس	برای	شـخصیت	های	داسـتانمان	عروسـی	می	گیریم؛	
یـک	بـار	برای	دختـر	انار	و	یـک	بار	بـرای	فاطمه	خانـم.	من	به	
بچـه	ها	مـی	گویم	جیغ	بکشـند.	کل	بکشـند	و	دسـت	بزنند.	
مـا	به	شـادی	عروسـی	های	خیالـی	نیـاز	داریم.		مـی	خندیم.	
شـعر	میخوانیم.	ما	عروسـک	سـنگ	صبوری	برای	غم	هایمان	
نداریـم	امـا	کالس	کوچکـی	داریـم	که	لحظـه	ای	غم	هـا	را	از	

یاد	مـا	ببرد.

دعا
ــفره	 ــا	س ــه	ه ــرای	بچ ــم	ب ــی	خواه ــر	کالس،	م ــروز	آخ ام
حضــرت	رقیــه	بگیــرم.	خودشــان	نمــی	داننــد.	امــروز	کالس	
ــر	و	 ــا	خواه ــا	ب ــه	ه ــی	از	بچ ــده	و	بعض ــلوغ	ش ــی	ش خیل

برادرهــای	کوچکشــان	آمــده	انــد.	ســفره	ســبز	را	بــه	آنها	می	
دهــم	تــا	پهــن	کننــد.	مــی	آینــد	دم	آشــپزخانه	و	خوراکــی	
هــا	را	مــی	برنــد.	خودشــان	ســفره	را	مــی	چیننــد.	چنــد	بچه	
ــوده	 ــا	نب ــا	عضــو	کالس	م ــه	در	موسســه	هســتند	ام هــم	ک
انــد	تــوی	کالس	مــی	آینــد.	کنــار	ســفره	جــا	نیســت.	چــراغ	
ــه	 ــه	ای	را	ک ــد.	شــمع	نصف ــی	کنن ــوش	م ــان	خام را	خودش
ــان	 ــتهای	کوچکش ــد.	دس ــرده	ان ــن	ک ــه	آورده	ام	روش از	خان
ــعله	 ــود.	ش ــوش	نش ــا	خام ــد	ت ــته	ان ــعله	گذاش ــار	ش را	کن
ــکان	 ــان	ت ــیده	ش ــج	کش ــک	رن ــای	کوچ ــورت	ه روی	ص
ــی	 ــم	در	کودک ــه	ه ــرت	رقی ــم	حض ــی	گوی ــورد.	م ــی	خ م
خیلــی	ســختی	کشــده	اســت.	بعــد		دعــا	مــی	کنــم	و	آنهــا	
ــد	کــه	شیشــه	 ــی	گوین ــد	م ــدر	بلن ــد.	آنق ــی	گوین ــن	م آمی
هــای	کالس	مــی	لــرزد.	دعــا	مــی	کنیــم	بــرای	خوشــبختی	
ــادر	بچــه	 ــدر	و	م ــرای	پ ــا،	ب ــض	ه ــرای	شــفای	مری شــان،	ب
هــای	کالس	کــه	مــی	دانــم	مریــض	هســتند،	بــرای	قبولــی	
ــرای	همــه	کــودکان	 باشــگاهمان	در	جــام	باشــگاه	هــا.	مــا	ب

ــم. ــا	مــی	کنی جهــان	دع

اردو
قبال	به	مسـئولم	در	شـهرداری،	خانم	سـودابه	حشـمتی	گفته	
بـودم	که	مـی	خواهم	بچـه	هـا	را	بـه	اردوی	علمی	ببـرم.	طی	
نامـه	نگاری	های	ایشـان،	امروز	ما	بـه	اردوی	باغ	پرنـدگان،	باغ	

پروانـه	ها،	مجموعه	صـدف	ها	و	مجموعه	خزنـدگان	می	رویم.	
بـه	خاطـر	باشـگاه	ایـن	اردو	برگزار	شـد	اما	خانم	حشـمتی	به	
مـن	گفـت	که	یـک	اتوبوس	رایـگان	و	بلیـط	ورودی	بـرای	۶0	
نفـر	از	بچـه	هـای	موسسـه	را	فراهم	کـرده	اسـت.	امـروز	بچه	
هـای	دیگـری	را	مـی	بینـم	که	تـا	به	حـال	ندیـده	بـودم.	آنها	
کوچـک	و	با	صـورت	هـای	زخمی	و	پوسـت	هـای	زرد	یا	قهوه	
ای	رنـگ	هسـتند.	بعضـی	لبـاس	هـای	مناسـبی	برای	سـرما	
نپوشـده	انـد	و	صورتهایشـان	مثل	کاغذهـای	مچاله	شـده،	در	
هـم	اسـت.	در	اتوبـوس	به	بچه	هـا	می	گویـم	که	جیـغ	بزنند.	
کل	بکشـند	و	دسـت	بزنند.	به	پسـرها	مـی	گویم	کـه	برایمان	
آواز	بخواننـد.	مـی	خندیـم.	مـا	شـادترین	باشـگاه	کتابخوانی	
جهـان	هسـتیم.	در	اردو	درباره	کتـاب	دائره	المعـارف	جانوران	
و	انـواع	جانـوران	صحبت	مـی	کنیم.	بچـه	ها	مـی	خواهند	در	
اردو	فیلم	بسـازند	و	در	مسـابقه	شـرکت	کنند.	خوشـحالم	که	
انگیـزه	دارنـد	و	دیگـر	نا	امید	نیسـتند.	خوشـحالم	کـه	نهایت	

تالش	خـود	را	مـی	کنند.

فرشته تاریک ترین شب
ــده	 ــه	آم ــه	موسس ــه	ای	ب ــرد	غریب ــی،	م ــا	تاریک ــراه	ب هم
ــش	 ــا	ابروهای ــی	اش	را	ت ــت	و	کاله	بافتن ــوان	اس ــت.	ج اس
پاییــن	کشــیده	و	او	مــی	گویــد	بــرای	110	خانــواده،	
ارزاق	شــب	یلــدا	آورده	اســت.	پــول	زیــادی	خــرج	کــرده؛	
ــک.	 ــال،	شــکالت،	برنجــک	و	گندم ــار،	پفی ــج،	ان ــرغ،	برن م
ــه	 ــت.	ب ــرده	اس ــدی	ک ــته	بن ــنگ	بس ــی	قش ــه	را	خیل هم
ــاورد.	 ــن	بی ــت	پایی ــا	ارزاق	را	از	وان ــم	ت ــی	روی ــش	م کمک
ــته	 ــی	بس ــا	وقت ــد	ام ــی	زن ــر	م ــی	غ ــده	و	خیل ــته	ش خس
هایــش	را	در	دســتان	بچــه	هــا	مــی	بینــد،	کمــر	خــم	شــده	
اش	صــاف	مــی	شــود.	لبخنــد	مــی	زنــد	و	مــی	بینــم	کــه	
چطــور	خداونــد	رضایــت	را	در	قلبــش	جــاری	کــرده	اســت.	
حــاال	آرام	شــده	و	بــه	صــورت	چــرم	ماننــد	بچــه	هــا	نــگاه	
ــه	 ــان	زل	زده.	هال ــای	کوچکش ــت	ه ــه	دس ــد.	ب ــی	کن م
ــدارد	 ــر	شــانه	هایــش	ن ــی	ب ــوری	دور	ســرش	نیســت.	بال ن
امــا	مــن	مــردی	را	مــی	بینــم	کــه	در	شــبی	تاریک	و	ســرد،	
دســت	خداونــد	شــده	اســت	و	مــی	بینــم	کــه	خدا	در	شــب	

ــاد	نبــرده	اســت. ــدا	هــم	بچــه	هــا	را	از	ی یل

جلسه آخر
ــم	 ــه	غ ــور	ک ــا	گذشــت	همانط ــدت	ه ــد.	م ــام	ش کالس	تم
هــا	و	شــادی	هــا	مــی	گذرنــد.	بچــه	هــا	دور	کیــک	تولــدی	
ــر،	شــنل	 ــاالر	هن ــد.	برایشــان	از	ت ــه	زده	ان ــه	آورده	ام	حلق ک
هــای	رنگارنــگ	امانــت	گرفتــه	ام.	شــنل	هــا	را	مــی	پوشــند	
ــه	 ــش	ب ــن	ماســک	نمای ــث	و	نگی ــد.	حدی ــی	گذارن ــاج	م و	ت
ــا	 ــد.	دیشــب	تعــدادی	از	کــودکان	کار	ب صورتشــان	مــی	زنن
کمــک	خانــم	گیالنــی	در	ایــن	کالس	برای	آقــا	مســائلی	تولد	
گرفتــه	بودنــد.	تزئینــات	دیشــب	هنــوز	هســت	و	حــاال	همــه	
چیــز	بــرای	تولــد	مــا	آمــاده	اســت.	از	خوشــحالی	بــاال	و	پایین	
ــم	یکــی	یکــی	پشــت	کیــک	 ــی	گوی ــد.	بهشــان	م ــی	پرن م
بایســتند	تــا	عکــس	بگیــرم	و	بعــد	عکــس	هرکــس	را	بــرای	
خــودش	ظاهــر	کنــم.	جشــن	تولــد،	آرزوی	خیلی	از	کــودکان	
ــد.	بعضــی	 ــی	زنن ــی	کشــند	و	دســت	م ــغ	م کار	اســت.	جی
ــی	 ــذ	نوشــت.	کاش	م ــوان	روی	کاغ ــی	ت ــا	را	نم از	لحظــه	ه
شــد	لحظــه	هــای	قشــنگ	را	مثــل	گل	الی	کتــاب	گذاشــت	
ــرف	شــادی	مــی	 ــد،	ب ــد.	بع ــن	نرون ــا	از	بی و	خشــک	کــرد	ت
ــدای	 ــم.	ص ــی	خندی ــن	م ــای	دروغی ــرف	ه ــر	ب ــیم.	زی پاش
خنــده،	موســیقی	قشــنگ	و	دلنشــینی	دارد.	موســیقی	
ــه	ســاختنش	 ــادر	ب عجیبــی	کــه	هیــچ	ســازی	در	جهــان	ق
نیســت.	بــه	بچــه	هــا	مــی	گویــم	مــا	برنــده	واقعــی	هســتیم.	
ــه.	 ــا	ن ــم	ی دیگــر	مهــم	نیســت	کــه	در	مســابقه	رتبــه	بیاوری
همیــن	کــه	بهتریــن	تالشــمان	را	کردیــم	برنــده	ایــم.	زندگی	
یعنــی	همیــن.	زندگــی	یعنــی	نهایــت	تــالش.	زندگــی	یعنی	

نهایــت	امیــد...
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و  دارم  ســال   14 طاهــره  »مــن 
ــه  ــن جمل ــن اولی ــتم« ای ــواد هس بی س
دختــرک نوجــواِن اســیر فقــر، اعتیاد و 
ازدواج اجبــاری در 1۲ ســالگی اســت.

ــه	 ــت	ک ــه	ای	اس ــن	جمل ــن	اولی ــدارم«	ای ــواد	ن ــن	س »م
ــرد	 ــر	می	ک ــاید	فک ــد،	ش ــاز	می	کن ــا	آن	آغ ــش	را	ب حرف	های

ــواد	باشــد. ــه	س ــاز	ب ــه	نی ــرای	مصاحب ب
نامــش	طاهــره	اســت	و	1۴	ســاله	و	اهــل	نکاســت	امــا	
ــد	و	 ــرآب	می	آی ــه	زی ــکا	ب ــادرش	از	ن ــراه	م ــی،	هم هرازگاه
خانــه	بــه	خانــه	گدایــی	می	کننــد	و	اکنــون	خســتگی	باعــث	
ــان	روی	یــک	ســکوی	بتنــی	بنشــیند	و	 شــده	ابتــدای	خیاب
ــه	 ــه	رفت ــه	خان ــه	ب ــان	خان ــای	خیاب ــا	انته ــدون	او	ت ــادر	ب م

ــت. اس
دلیــل	بی	ســوادی	اش	را	بیمــاری	مــادر	و	ازکارافتادگــی	پــدر	
می	دانــد	و	می	گویــد:	خیلــی	قبل	تــر،	اســب	بــه	پشــت	
ــد	و	 ــد	کار	کن ــر	نمی	توان ــت	دیگ ــد	زده	و	از	آن	وق ــدرم	لگ پ
ــروم.	 ــه	ب ــتم	مدرس ــن	نتوانس ــود	و	م ــض	ب ــم	مری ــادرم	ه م
ــواد	 ــم	س ــت	ه ــر	اس ــن	بزرگ	ت ــال	از	م ــه	دو	س ــرادرم	ک ب

ــدارد. ن
می	دهــد:	 ادامــه	 این	گونــه	 را	 حرف	هایــش	 طاهــره	
از	 امــا	 پرتقــال	چینــی	می	رفــت	 بــه	 بــرادرم	قبــاًل	
وقتی	کــه	دســتش	را	عمــل	کــرده،	دیگــر	نمی	توانــد	
خــوب	کار	کنــد	و	همــراه	پــدرم	ضایعــات	و	آشــغال	جمــع	
ــود	 ــالی	می	ش ــه	س ــم	دو	س ــادرم	ه ــن	و	م ــد	و	م می	کن
ــا	 ــه	م ــردم	ب ــم	و	م ــرآب(	می	آیی ــهر	)زی ــن	ش ــه	ای ــه	ب ک

لبــاس،	غــذا	و	پــول	می	دهنــد.
کم	کــم	کــه	زمــان	می	گــذرد،	انــگار	اعتمــادش	بیشــتر	
ــار	 ــن	یک	ب ــد:	راســتش	م ــا	می	گوی می	شــود	و	آخــر	حرف	ه

ــود.	خــودم	نمی	خواســتم	 ــی	1۲	ســالم	ب ــرده	ام.	وقت ازدواج	ک
امــا	پــدرم	بــه	زور	مــرا	بــه	مــردی	کــه	هــم	ســن	مــادرم	بــود	
و	زن	و	بچــه	داشــت،	شــوهر	داد.	چــون	کوچــک	بــودم،	مــرا	
بــرای	یــک	ســال	صیغــه	کردنــد،	شــوهرم	تریــاک،	شیشــه	و	
اصــاًل	همه	چیــز	مصــرف	می	کــرد	و	مــرا	کتــک	مــی	زد	و	بــه	
ــه	 ــه	خان ــار	ب ــت	و	چندب ــزا	می	گف ــادرم	ناس ــدر	و	م ــن	و	پ م
ــدرم	شــنید	کــه	او	 ــا	اینکــه	یــک	روز	پ ــرار	کــردم	ت ــدرم	ف پ
ــر	 ــع	دیگ ــان	موق ــت	و	هم ــن	می	گف ــه	م ــی	ب چه	حرف	های

از	او	جــدا	شــدم.
ــرف	 ــواد	مص ــم	م ــا	او	ه ــه	آی ــم	ک ــدرش	می	پرس ــاره	پ درب
می	کنــد،	در	پاســخ	می	گویــد:	پــدرم	آدم	خوبــی	اســت	
ــد	 ــان	لگ ــر	هم ــه	خاط ــد.	ب ــاک	مصــرف	می	کن ــط	تری و	فق
ــه	 ــه	کمیت ــی	ب ــا	وقت ــد	ام ــد	کار	کن ــر	نمی	توان ــب	دیگ اس
امــداد	رفتیــم،	آن	هــا	بــه	مــا	گفتنــد	کــه	پــدرم	از	آن	هــا	هــم	
ســالم	تر	اســت	و	می	توانــد	کار	کنــد،	در	حالکیــه	پــدرم	
ــات	 ــردن	ضایع ــرود	و	جمع	ک ــوب	راه	ب ــد	خ ــی	نمی	توان حت

را	هــم	به	ســختی	انجــام	می	دهــد.
فقــر،	بی	ســوادی،	اعتیــاد	پــدر،	گدایــی،	بیمــاری	والدیــن،	
ــاد	و	طــالق؛	 ــک	معت ــا	ی ــالگی	ب ــاری	در	1۲	س ازدواج	اجب
ــب	 ــا	موج ــت	و	همین	ه ــیب	ها	اس ــیون	آس ــره	کلکس طاه
شــده	کــه	دیگــر	امیــدی	به	روزهــای	بهتــر	نداشــته	باشــد	
ــود	 ــدا	ش ــی	پی ــه	کس ــت	ک ــن	اس ــش	ای ــت	آرزوی و	نهای
و	او	را	از	ایــن	وضعیــت	نجــات	دهــد،	چــون	خــودش	
ــری	در	 ــد	تغیی ــه	بتوان ــدارد	ک ــی	ن ــی	و	مهارت ــچ	توانای هی
ــون	 ــد	اکن ــر	می	کن ــاید	فک ــد.	ش ــاد	کن ــی	اش	ایج زندگ
ــا	را	 ــده	و	تفاوت	ه ــر	ش ــی	دی ــز	کم ــرای	همه	چی ــر	ب دیگ

ــد. ــاس	می	کن ــیار	احس بس
	برخــالف	او	امــا	ســمانه	خردســال	دوســت	دارد	بــه	مدرســه	
بــرود	و	کاره	ای	شــود؛	هرچنــد	دقیــق	نمی	دانــد	چند	ســالش	
اســت	امــا	فکــر	می	کنــد	کــه	امســال	ســن	مدرســه	رفتنــش	

اســت	ولــی	خانــواده	اش	او	را	بــه	مدرســه	نفرســتاده	اند.
سـمانه	دختـرک	حـدوداً	شش	سـاله	ای	اسـت	کـه	همـراه	

مادربزرگـش	گاهـی	روی	پـل	اصلـی	شـهر	زیـرآب	و	گاهـی	
در	شـهرهای	اطـراف	بـه	گدایـی	می	پردازنـد	و	هنگامی	کـه	
در	تاکسـی	بـا	او	هم	صحبـت	می	شـوم	و	صحبـت	بـه	دراز	
می	کشـد،	آن	چنـان	بزرگ	منشـی	دارد	کـه	هنـگام	پرداخـت	

کرایـه،	تعـارف	کنـد	تـا	کرایـه	مـرا	هـم	پرداخـت	کند.

استفاده ابزاری خانواده از کودکان
ــودکان	در	ذهــن	 ــری	ک ــه	از	تکدی	گ ــری	ک ــن	ام شــاید	اولی
آدمــی	نقــش	می	بنــدد،	وجــود	مافیایــی	اســت	کــه	کــودکان	
ــی	 ــه	ای	کارگردان ــا	را	به	گون ــار	آن	ه ــرد	و	رفت ــه	کار	می	گی را	ب
می	کنــد	کــه	بیشــترین	ترحم	هــا	را	بخــرد	امــا	بیشــتر	ایــن	
ــه	 ــه	کار	گرفت ــش	ب ــای	خوی ــوی	خانواده	ه ــودکان،	از	س ک
ــب	 ــدون	کس ــیار	و	ب ــیب	های	بس ــه	آس ــوند	و	باتجرب می	ش
ــه	 ــوند	و	چرخ ــرت	می	ش ــالی	پ ــای	بزرگس ــه	دنی ــی	ب مهارت

ــد. ــد	می	کنن ــیب	را	بازتولی ــر	و	آس فق
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــگر	اجتماع ــتیاقی،	پژوهش ــه	اش معصوم
ــت:	 ــی،	گف ــات	میدان ــه	و	مطالع ــان	تصــور	عام ــکاف	می ش
باآنکــه	بیشــترین	میــزان	داللــی	در	به	کارگیــری	کــودکان	
زباله	گــرد	وجــود	دارد	امــا	در	ایــن	قشــر	نیــز،	اکثــر	آن	هــا	
خــود	کارفرمــا	هســتند	و	برخــالف	تصــور	عامــه،	مطالعــات	
نشــان	می	دهــد	کــه	کــودکان	بــه	دلیــل	مشــکالت	
ــای	 ــوی	خانواده	ه ــی	از	س ــی	و	اجتماع ــادی،	فرهنگ اقتص
ــن	 ــان	ای ــوند	و	خانواده	هایش ــه	می	ش ــه	کار	گرفت ــود	ب خ
ــا	ترحم	محــور	 ــگ	م ــه	فرهن ــد	ک ــی	را	دارن هــوش	اجتماع
و	 هســتند	 قابل	ترحــم	 و	 مظلــوم	 کــودکان	 و	 بــوده	
ازایــن	رو،	از	کــودک	به	عنــوان	ابــزاری	بــرای	ایجــاد	درآمــد	

اســتفاده	می	کننــد.
ایــن	دکتــرای	جامعه	شــناس	بــا	بیــان	اینکــه	افزایــش	تعــداد	
ــئله	 ــک	مس ــورت	ی ــر،	آن	را	به	ص ــه	اخی ــودکان	کار	در	ده ک
اجتماعــی	مطــرح	کــرده	اســت،	افــزود:	در	شــهرهای	کوچک	
پیــش	از	ایــن	تکدی	گــری	کــودکان	رایــج	نبــوده	و	مــا	بیشــتر	
شــاهد	تکدی	گــری	بزرگســاالن	بوده	ایــم	امــا	کم	کــم	
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ــد	 ــال	بازتولی ــز	در	ح ــودکان	نی ــه	ک ــه	ک ــمتی	رفت ــه	س ب
ــتند. ــر	هس ــطحی	دیگ ــری	در	س تکدی	گ

ــه	لحــاظ	فرهنگــی،	 ــر	ب ــان	اینکــه	خانواده	هــای	فقی وی	بابی
ــز	در	 ــودکان	نی ــتند	و	ک ــر	هس ــادی	فقی ــی	و	اقتص اجتماع
ــرار	 ــر	ق ــگ	فق ــوب	فرهن ــه	معی ــا	در	چرخ ــن	خانواده	ه ای
ــدند	 ــه	ش ــا	متوج ــه	خانواده	ه ــزود:	هنگامی	ک ــد،	اف می	گیرن
کــه	کــودکان	می	تواننــد	بــه	اقتصــاد	خانــواده	کمــک	کننــد،	
از	آن	هــا	به	عنــوان	یــک	ابــزار	اســتفاده	کردنــد	و	یکــی	
از	دالیــل	افزایــش	کــودکان	کار	در	شــهرهای	کوچــک	را	
ــزاری	از	کــودکان	در	 شــاید	بتــوان	نتیجه	بخشــی	اســتفاده	اب

ــت. ــهرها	دانس کالن	ش
ــودکان	کار	در	 ــاهد	ک ــال،	در	کالن	شــهرها	بیشــتر	ش بااین	ح
ــری	 ــتیم،	ام ــلوغ	هس ــای	ش ــا	و	پیاده	روه ــطح	خیابان	ه س
ــر	 ــن	ام ــود	دارد	و	ای ــر	وج ــک	کمت ــهرهای	کوچ ــه	در	ش ک
نــه	بــه	خاطــر	کــم	بــودن	تعــداد	کــودکان	کار	کــه	بــه	دلیــل	
ــای	مســکونی	 ــودکان	در	محله	ه ــن	ک پراکندگــی	حضــور	ای
ــوان	 ــاید	بت ــه	ش ــری	ک ــه	اســت.	ام ــه	خان ــه	ب ــی	خان و	گدای
آن	را	بــه	بافــت	شــهری	ربــط	داد،	خانه	هــای	شــهرهای	
ــوده	و	بخشــی	از	زندگــی	 ــی	ب کوچــک	عمومــاً	غیــر	آپارتمان
افــراد	در	محله	هــا	و	بیــن	همســایه	ها	می	گــذرد	امــا	در	
ــی	 ــاختمان	ها	و	فردگرای ــی	س ــت	آپارتمان ــهرها	باف کالن	ش

شــدید،	دسترســی	بــه	صاحب	خانه	هــا	را	در	ســطح	محــالت	
کــم	می	کنــد.

ایــن	پژوهشــگر	حــوزه	اجتماعــی	نیــز	بــر	ایــن	امــر	صحــه	
ــون	 ــهری	همچ ــطح	کالن	ش ــد:	در	س ــته	و	می	گوی گذاش
ــوده	و	فردگرایــی	 تهــران	زندگــی	اکثــر	افــراد	آپارتمانــی	ب
بــاال	و	اعتمــاد	پاییــن	اســت	و	ازایــن	رو،	کــودکان	متکــدی	
ســعی	در	دیده	شــدن	در	فضــای	عمومــی	و	جــذب	ترحــم	
ــا	در	 ــد	ام ــی	دارن ــه	عموم ــف	در	عرص ــکال	مختل ــه	اش ب
شــهرهای	کوچــک	همچــون	شــهر	زیــرآب	بــه	دلیــل	بافت	
ــه	و	 ــه	صاحب	خان ــر	ب ــی	راحت	ت ــق	و	دسترس ــن	مناط ای
ــی	 ــری	خیابان ــتی،	تکدی	گ ــکاری	و	نوع	دوس ــه	هم روحی
ــا	 کمتــر	و	بیشــتر	در	محــالت	مســکونی	اســت،	هرچنــد	ب
بزرگ	تــر	شــدن	ایــن	شــهرها	و	تغییــر	بافــت	از	ســنتی	بــه	
مــدرن،	از	آپارتمــان	بــه	ویــال،	بــا	پدیــده	کــودکان	خیابــان	
در	ایــن	شــهرها	نیــز	بــا	شــدت	بیشــتری	مواجــه	خواهیــم	

شــد.
اشــتیاقی	بــا	بیــان	اینکــه	بــه	لحــاظ	آســیب	های	اجتماعــی	
ــهرهای	 ــهرها	و	ش ــودکان	در	کالن	ش ــن	ک ــزان	آســیب	ای می
خــرد	فرقــی	نــدارد،	تفــاوت	را	در	شــدت	بیشــتر	ایــن	
ــی	از	 ــه	بازماندگ ــیب	ها	ب ــه	آس ــوان	و	از	جمل ــیب	ها	عن آس
ادامــه	تحصیــل	را	ازدواج	در	کودکــی،	تجــاوز،	خشــونت	علیــه	

ــودک	را	از	 ــود	ک ــوع	خ ــدام	در	ن ــه	هرک ــودکان	دانســت	ک ک
ــی	دارد. ــاز	م ــن	چرخــه	آســیب	ب ــی	از	ای رهای

آگاهی الزمه رهایی از فرهنگ گداپروری
	وی	راهــکار	اساســی	بــرای	مقابلــه	بــا	ایــن	مســئله	را	در	ســه	
ــن	 ــات	در	ای ــی	اقدام ــی	و	کالن	و	هم	زمان ــرد،	میان ــطح	خ س
ســه	ســطح	دانســت	و	افــزود:	در	ســطح	خــرد	بایــد	بــه	فــرد	
ــدی	 ــب	توانمن ــرای	کس ــارت	الزم	ب ــوزش	و	مه ــد	آم نیازمن
بــرای	خــروج	از	چرخــه	فقــر	و	بســته	های	تنبیهــی	و	
تشــویقی	بــرای	به	کارگیــری	و	یــا	عــدم	به	کارگیــری	
کودکانشــان	داده	شــود	و	همچنیــن،	روی	آگاهــی	شــهروندان	
کار	شــود؛	اینکــه	دلســوزی	کوتاه	مــدت	آن	هــا	و	کمــک	فردی	
بــه	کــودکان	کار	چــه	پیامدهــای	درازمــدت	منفــی		بــرای	این	

ــد	داشــت. ــودکان	خواه ک
اشــتیاقی	بابیــان	اینکــه	کمــک	کــردن	هــم	نیازمند	ســازوکار	
ــات	 ــانه،	تبلیغ ــق	رس ــد	از	طری ــت:	بای ــت،	گف ــب	اس مناس
ــتر	 ــودکان	کار	بیش ــه	ک ــی،	ب ــای	آموزش ــی،	نظام	ه محیط
بپردازیــم.	اینکــه	کمــک	فــردی	مــا	بــه	ایــن	کــودکان	موجب	
مانــدگاری	آن	هــا	در	تلــه	محرومیــت	خواهــد	شــد	و	کمــک	
ــر	و	 ــد	فق ــوع	بازتولی ــک	ن ــه	ی ــک	بلک ــه	کم ــع	ن ــا	در	واق م
افزایــش	آســیب	اســت	و	ایــن	فــرد	در	آینــده	هیــچ	گاه	یــک	

ــود. ــرد	مســتقل	اجتماعــی	نخواهــد	ب ف
وی	راهــکار	ســطح	کالن	را	دولــت	و	اقدامــات	دولتــی	و	وضــع	
ــرد	و	 ــان	ک ــودکان	کار	بی ــت	ک ــود	وضعی ــرای	بهب ــن	ب قوانی
افــزود:	در	قانــون،	کار	کــودکان	ممنــوع	اســت	و	در	اساســنامه	
شــهرداری	ها	هــم	قانــون	منــع	به	کارگیــری	کــودکان	وجــود	
دارد	امــا	در	عمــل	می	بینیــم	کــه	کــودکان	در	فضــای	عمومی	
ــان	 ــهرداری	ها	آن	چن ــفانه	ش ــتند	و	متأس ــال	کار	هس در	ح
مداخلــه	نمی	کننــد	و	ســازمان	های	دولتــی	متولــی	نیــز	

ــد. قصــور	و	کــم	کاری	دارن
ــازمان	های	 ــت	س ــه	را	فعالی ــطح	میان ــکار	س ــتیاقی	راه اش
مردم	نهــاد	و	رســانه	ها	عنــوان	کــرد	و	افــزود:	آن	هــا	بــا	
ــر	 ــهرداری	ها	و	دیگ ــی،	ش ــای	دولت ــری	از	نهاده ــه	گ مطالب
ــری	در	 ــش	مؤث ــد	نق ــان	می	توانن ــات	رس ــازمان	های	خدم س
بهبــود	وضعیــت	ایــن	افــراد	داشــته	باشــند	و	از	دیگــر	ســوی،	
ــراد	را	 ــن	اف ــای	ای ــد	خانواده	ه ــانه	ها	می	توانن ــمن	ها	و	رس س

ــد. ــه	را	فراهــم	کنن ــکان	مداخل شناســایی	و	ام
ــی	 ــر	برخ ــات	مؤث ــه	اقدام ــاره	ب ــا	اش ــناس	ب ــن	جامعه	ش ای
ســمن	ها	در	شــهرهای	کالن،	بــر	اثربخشــی	ســمن	ها	در	
ــا	 ــت:	ام ــرد	و	گف ــد	ک ــودکان	کار	تأکی ــت	ک ــود	وضعی بهب
متأســفانه	بحــث	ســازمان	های	مردم	نهــاد	در	کشــور	مــا	
ــک	 ــهرهای	کوچ ــر	در	ش ــن	ام ــت	و	ای ــف	اس ــیار	ضعی بس

شــدت	بیشــتری	دارد.
مشــاهدات	بیانگــر	آن	اســت	کــه	کــودکان	کار	شــاید	نتیجــه	
مســتقیم	فقــر	اقتصــادی،	فرهنگــی	و	اجتماعی	والدیــن	خود	
باشــند،	امــا	فرهنــگ	ترحم	محــور	مــا	نیــز	در	ایــن	امــر	نقــش	
ــت.	 ــوده	اس ــر	ب ــد	آن	مؤث ــته	و	در	بازتولی ــتقیم	داش غیرمس
به	بیان	دیگــر،	کــودکان	به	عنــوان	قشــر	مظلــوم	قربانــی	
ترحــم	افــرادی	هســتند	کــه	کمــک	را	تنهــا	در	یاری	رســانی	
ــه	 ــدون	آنک ــد،	ب ــا	می	بینن ــه	آن	ه ــدت	ب ــادی	کوتاه	م اقتص
ــای	اساســی	 ــودکان	و	راه	ه ــری	ک ــه	منشــأ	ایجــاد	تکدی	گ ب

ــش	بیندیشــند. انســداد	آن	در	ســطح	خوی
دراین	بیــن،	کــودکان	کار	در	شــهرهای	کوچــک،	دچــار	
مظلومیــت	مضاعــف	هســتند؛	چــه	از	یک	ســوی	کــه	عمومــاً	
ســمن	ها	به	عنــوان	یــک	ســازمان	مردمــی	مطالبه	گــر	و	
ــر	 ــت	و	از	دیگ ــه	اس ــا	نگرفت ــهرها	پ ــن	ش ــر	در	ای مداخله	گ
ســوی،	پرســه	ایــن	کــودکان	در	محله	هــای	مســکونی	آن	هــا	
را	از	دیــد	عمــوم	پنهــان	داشــته	و	وجــود	آن	هــا	کمتــر	حــس	
می	شــود	و	تنهــا	افــرادی	آن	هــا	را	خواهنــد	دیــد	کــه	گمــان	
ــول	درد	 ــی	پ ــه	و	کم ــای	کهن ــدای	لباس	ه ــا	اه ــد	ب می	برن

ــود. ــان	می	ش ــا	درم آن	ه
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مــرگ  بیمــاران  اعضــای  پیونــد 
ــکی  ــه پزش ــک واقع ــا ی ــزی تنه مغ
ســاده نیســت، بلکــه ایــن افــراد 
ــن کار  ــا ای ــه ب ــد ک ــی رون ــود م ــات معب ــه ماق ــی ب در حال

بــه دیگــران زندگــی بخشــیده اند. شایســته 

از	موقعــی	کــه	بــه	دنیــا	می	آییــم	تــا	آخریــن	لحظــه	زندگــی	
نزدیک	تــر	از	هــر	لباســی	و	عزیزتــر	از	هــر	موجــودی	همــراه	
مــا	اســت.	بــرای	ســالمتیش	هزینــه،	بــه	تنومندیــش	افتخــار	
ــود،	دوری	 ــه	آن	وارد	ش ــیبی	ب ــن	آس ــه	کوچکتری و	از	اینک

می	کنیــم.
مقصود	همین	جسـم	و	جان	شـیرین	اسـت،	همین	بزرگترین	
امانـت	خداوند	در	دسـت	انسـان،	کـه	روزی	ناخواسـته	باید	از	
ایـن	رفیـق	همیشـگی	علی	رغـم	همـه	الفت	هـا	جدا	شـویم،	
روزی	کـه	مـردم	عـادی	آن	را	مـرگ	و	نیسـتی	و	عرفـا	و	اهـل	

معرفـت	روز	وصـل	بـه	معبـود	می	دانند.
ــه	 ــای	آنک ــه	ج ــند،	ب ــرک	و	باهوش ــراد	زی ــا	بســیاری	از	اف ام
ــه	 ــودی	ک ــان	را	در	روز	موع ــا	عزیزش ــود	ی ــن	خ ــای	ت اعض
ــد،	 ــرا	می	رســد،	مهمــان	خــاک	کنن ــرای	همــه	ف باالخــره	ب
ــرگ	 ــون	م ــرایطی	چ ــانیت	و	در	ش ــی	از	روی	انس ــا	رضایت ب
ــالمتیش	در	 ــه	س ــد	ک ــی	می	کنن ــم	وطن ــم	ه ــزی	تقدی مغ

ــت.		 ــداکاری	اس ــن	ف ــرو	همی گ

ــر  ــه ۶ نف ــوان ب ــک ج ــدن ی ــای ب ــی اعض وقت
می بخشــد ســالمتی 

از	ایــن	افــراد	فــداکار	و	ایثارگــر	در	خراســان	جنوبی	کــم	
نیســتند،	نمونــه	اش	را	همیــن	دو-	ســه	روز	قبــل	در	
ــم	 ــزی	جــوان	۲۴	ســاله	خوســفی	دیدی ــرگ	مغ ماجــرای	م
ــه	بیمــاران	نیازمنــد	 ــا	اهــداء	اعضــای	او	ب ــواده	اش	ب کــه	خان

ــد. ــت	کردن موافق
ایــن	عمــل	در	بیمارســتان		منتصریــه	مشــهد	صــورت	گرفت	
و	بــا	ایــن	عمــل	خیرخواهانــه	ســالمتی	بــه	۶	بیمار	برگشــت.
ــان	 ــت	عضــو	را	از	زب ــه	دریاف ــاز	ب ــر	نی ــه	نظــر	می	رســد	اگ ب
کســانی	کــه	سالمتی	شــان	بــا	ایــن	موضــوع	در	ارتبــاط	بــوده،	

بشــنویم	ضــرورت	کار	را	بیــش	از	گذشــته	حــس	کنیــم.
علیرضــا	رضایــی	جــوان	اهــل	خراســان	جنوبــی	که	ســال	۹0	
ــراد	 ــرد:	اف ــار	ک ــه	انجــام	داده	اســت	،	اظه ــد	کلی عمــل	پیون
ــرای	 ــد	ب ــق	می	توانن ــه	از	دو	طری ــد	کلی ــه	پیون ــد	ب نیازمن
دریافــت	کلیــه	اقــدام	کننــد	کــه	یــک	مســیر	از	راه	انجمــن	
حمایــت	از	بیمــاران	کلیــوی	و	تکمیــل	پرونــده	در	آن	انجمــن	

اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	در	زمــان	مــا	پرونــده	بــه	انجمــن	حمایت	
از	بیمــاران	کلیــوی	خراســان	رضــوی	ارســال	مــی	شــد،	بیــان	
کــرد:	بعــد	از	تکمیــل	پرونــده	در	انجمــن	حمایــت	از	بیمــاران	
ــه	روز	 ــات	ب ــتمر	و	آزمایش ــری	مس ــد	پیگی ــز	بای ــوی	نی کلی

داشــته	باشــیم.
رضایــی	بیــان	کــرد:	انجمــن	حمایــت	از	بیمــاران	کلیــوی	از	
ــد	 ــی	و	پیگیری	هــای	مســتمر	مســیر	خری طریــق	روال	قانون

ــد. ــم	می	کن ــه	را	فراه کلی
در	 کلیــوی	 بیمــاران	 بــرای	 دوم	 راه	 داد:	 ادامــه	 وی	
خراســان	جنوبی	مراجعــه	بــه	بیمارســتان	منتصریــه	مشــهد	
و	بخــش	فراورده	هــای	پیونــد	اعضــا	و	دریافــت	عضــو	از	
ــز	در	 ــیوه	نی ــن	ش ــه	در	ای ــت	ک ــزی	اس ــرگ	مغ ــاران	م بیم

نوبــت	قــرار	می	گیریــم.
از زمــان تشــکیل پرونــده تــا اهــداء عضــو ۱۴ مــاه 

طــول کشــید
ایـن	جـوان	اهـل	خراسـان	جنوبی	بـا	بیـان	اینکـه	از	زمـان	
تکمیـل	پرونـده	تـا	زمان	عمـل	پیوند	بـرای	من	1۴	مـاه	طول	
کشـید،	گفت:	روال	این	اسـت	که	افـراد	دریافـت	کننده	عضو،	
فـرد	اهداء	کننـده	را	نمی	شناسـند	ولی	بـا	پیگیری	هـای	پدر	
و	مـادرم	دریافتـم	فـردی	که	کلیـه	او	به	مـن	پیونده	زده	شـد	

فردی	از	خراسـان	شـمالی	و	شـهر	اسـفراین	بود.
رضایــی	اظهــار	کــرد:	در	زمینــه	خریــد	کلیــه	اگــر	کســی	از	
ــراد	شــیاد	 ــار	اف ــی	انجمــن	راه	را	طی	کنــد	گرفت مســیر	قانون
ــری	 ــه	ت ــه	اضاف ــور	نیســت	هزین ــردار	نشــده	و	مجب و	کالهب

ــد. پرداخــت	کن
وی	بیـان	کرد:	بعـد	از	اینکه	من	کلیه	خـودم	را	از	دسـت	دادم	
همه	اعضـای	خانـواده	ام،	پـدر،	مادر،	خواهـر،	برادر	و	همسـرم	
کارت	اهـداء	عضـو	را	پر	کردنـد	و	هر	دفعـه	که	بـرای	آزمایش	
بـه	مشـهد	می	رفتـم	یک	نفـر	از	اعضـای	خانـواده	را	بـا	خودم	

می	بـردم	تـا	مسـائل	را	از	نزدیک	لمـس	کنند.
رضایــی	یــادآور	شــد:	خاطــرم	هســت	یــک	بــار	همــراه	پــدرم	
بــا	صحنــه	تصادفــی	مواجــه	شــدیم	کــه	در	آن	فــردی	دچــار	
ــدرم	پرســیدم	اگــر	مــن	جــای	آن	 مــرگ	مغــزی	شــد	و	از	پ
جــوان	بــر	روی	تخــت	بــودم	چــه	می	کردیــد؟	آیــا	حاضــر	بــه	

ــد	اعضــای	مــن	می	شــدید؟ پیون
ایــن	دریافــت	کننــده	عضــو	اظهــار	کــرد:	وقتــی	مــرگ	مغزی	
ــداء	 ــا	اه ــی	شــود،	ب ــد	م ــم	پزشــکی	تأیی ــردی	توســط	تی ف
ــد،	 ــه	می	کن ــر	هدی ــه	۶،	7	نف ــالمتی	را	ب ــل	س ــو	حدأق عض
هــر	چنــد	تصمیــم	گیــری	بــرای	خانواده	هــا	در	ایــن	زمینــه	

ســهل	و	آســان	نیســت.
حمیـده	الهیاری	کـه	با	تحقیـق	و	بررسـی	کامـل	کارت	اهداء	
عضـو	را	تکمیـل	کـرده	و	اکنـون	سـفیر		تبلیـغ	اهـداء	عضـو	
در	خراسـان	جنوبی	اسـت،	اظهارکـرد:	بـی	شـک	تبلیغـات	و	
فرهنگ	سـازی	در	افزایـش	تمایـل	خانواده	ها	بـرای	اهداء	عضو	

عزیزشـان	کـه	دچار	مـرگ	مغـزی	شـده	تأثیرگذار	اسـت.
ــم،	ســخنرانی	های	 ــا	ســاخت	فیل ــوان	ب وی	بیــان	کــرد:	می	ت
منطقــی	و	بســیاری	از	روش	هــای	جــذاب	دیگــر	در	گرایــش	

افــراد	بــه	ایــن	امــر	مهــم	نقــش	آفریــن	بــود.
نقش رضایت خانواده در اهداء عضو

مرگهاییکهزندگیمیبخشند؛

روایتاهداءعضودرخراسانجنوبی
حکیمه بهمن زاده
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ســفیر	تبلیــغ	اهــداء	عضــو	در	خراســان	جنوبی	و	کارشــناس	
ــا	بیــان	اینکــه	در	بحــث	اهــداء	عضــو	یــک	نکتــه	 حقــوق		ب
ــرم	 ــر	ف ــی	اگ ــه	داد:	حت ــواده	اســت،	ادام ــت	خان ــم	رضای مه
ــورت	 ــیم	در	ص ــرده	باش ــر	ک ــو	را	پ ــداء	عض ــه	اه ــوط	ب مرب
ــواده	 ــت	خان ــو	رضای ــداء	عض ــرای	اه ــد	ب ــزی	بای ــرگ	مغ م

ــد. ــته	باش ــود	داش وج
ــو	 ــداء	عض ــای	اه ــن	در	کارت	ه ــرای	همی ــزود:	ب ــاری	اف الهی
ــت	 ــود	را	از	رضای ــواده	خ ــه	خان ــده	ک ــان	ش ــه	بی ــن	جمل ای
ــد	در	 ــاران	نیازمن ــه	بیم ــو	ب ــداء	عض ــر	اه ــی	ب ــی	مبن قلب

ــد. ــزی	آگاه	کنی ــرگ	مغ ــورت	م ص
وی	گفــت:	شــاید	منطقی	تــر	و	بهتــر	ایــن	باشــد،	در	صورتــی	
ــر	 ــون	پ ــی	چ ــا	رفتارهای ــزی	ب ــرگ	مغ ــل	از	م ــرد	قب ــه	ف ک
کــردن	کارت	اهــداء،	رضایــت	خــود	را	در	زمینــه	اهــداء	عضــو	
اعــالم	کــرده	نیــازی	بــه	رضایــت	خانــواده	نباشــد	کــه	البتــه	

ــد. ــی	را	می	طلب ــم	اصالحــات	قانون ــن	مه ای
	

از ابتــدای ســال اعضــای بــدن ۶ بیمــار مــرگ مغزی 
ــت ــده اس اهداء ش

هــادی	دهقــان	مســئول	مرکــز	بیماری	هــای	خــاص	
خراســان	جنوبی	بــا	اشــاره	بــه	تأثیــر	اهــداء	عضــو	در	ســالمت	

ــون	 ــال	تاکن ــدای	س ــرد:	از	ابت ــار	ک ــد	اظه ــاران	نیازمن بیم
اعضــای	شــش	بیمــار	مــرگ	مغــزی	در	خراســان	جنوبــی	بــه	

ــداء	شــده	اســت. ــد	اه ــاران	نیازمن بیم
وی	بیــان	کــرد:	وقتــی	مــرگ	مغــزی	یــک	نفــر	توســط	کادر	
ــا	هشــت	عضــو	او	چــون	چشــم،	 پزشــکی	تأییــد	می	شــود	ت
قرنیــه،	قلــب،	کبــد،	پوســت	و	برخــی	دیگــر	از	اعضــا	امــکان	
پیونــد	وجــود	دارد	کــه	البتــه	در	ایــن	زمینــه	ســرعت	و	زمــان	

بــرای	اهــداء	حائــز	اهمیــت	اســت.
مســئول	مرکــز	بیماری	هــای	خــاص	خراســان	جنوبی	ادامــه	
ــداء	 ــایی	اه ــل	شناس ــه	مراح ــه	هم ــه	اینک ــه	ب ــا	توج داد:	ب
ــزا	در	 ــم	مج ــط	دو	تی ــد	توس ــاران	نیازمن ــدگان	و	بیم کنن
ــازی	در	 ــاهد	دالل	ب ــرد،	ش ــورت	می	گی ــی	ص ــتم	دولت سیس

ــه	مهــم	ســالمت	محــور	نیســتیم. ــن	قضی ای
دهقـان	با	بیان	نقـش	رضایت	خانـواده	در	اهداء	اعضـا	و	برخی	
از	بافت	هـای	فردی	کـه	دچار	مرگ	مغزی	شـده	اسـت،	گفت:	
در	گذشـته	شـاید	برخـی	خانواده	هـا	مقاومـت	می	کردند	ولی	
امـروز	به	واسـطه	فرهنگ	سـازی	حـدود	70	درصـد	خانواده	ها	

بعـد	از	گفت	وگـو	ایـن	امـر	را	می	پذیرند.
وی	اظهــار	کــرد:	پیگیــری	رونــد	کار	مهــم	و	حســاس	پیونــد	
اعضــاء	توســط	دو	تیــم،	شــامل	تیــم	شناســایی	و	تیــم	پیونــد	

ــن	اســت	برخــی	از		 ــن	منظــر	ممک ــرد	و	از	ای صــورت	می	گی
بیمــاران	و	خانواده	هایشــان	اصــال	نداننــد	از	چــه	کســی	عضــو	

ــد. ــت	کرده	ان دریاف
ــان	 ــز	بیماری	هــای	خــاص	خراســان	جنوبی	بی مســئول	مرک
کــرد:	در	خراســان	جنوبی	معمــوال	فــرد	دچــار	مــرگ	مغــری	

بــرای	اهــداء	عضــو	بــه	مشــهد	اعــزام	می	شــود.
ــادآور	شــد:	در	حــال	حاضــر	در	کشــور		۲5	مرکــز	 دهقــان	ی
کار	شناســایی	و	۳0	مرکــز	نیــز	بحث	پیونــد	اعضــا	را	پیگیری	

می	کننــد.
ــر	احساســات	و	 ــه	ب ــا	غلب ــه	ب ــی	ک ــه	ســعادت	آنان خــوش	ب
ــو	 ــداء	عض ــه	اه ــی	ب ــت	راض ــی	از	روی	عقالنی ــا	رفتارهای ب
ــالمتی	 ــت	و	س ــرایط	صح ــا		در	ش ــوند	و	ی ــان	می	ش عزیزش
ــالم	 ــواده	اع ــه	خان ــم	ب ــر	مه ــن	ام ــرای	ای ــت	خــود	را	ب رضای

می	کننــد.
ــس	 ــر	ک ــد	ه ــی	فرمای ــه	م ــی	ک بی	شــک	در	پیشــگاه	خدای
ــات	 ــه	انســان	ها	را	نج ــی	هم ــد	گوی ــات	ده ــن	را	نج ــک	ت ی
ــد	 ــدارد	و	لبخن ــود	ن ــن	وج ــر	از	ای ــر	و	برت داده	کاری	بزرگت
ــر	و	 ــان	های	ایثاگ ــن	انس ــه	ای ــگاه	هم ــته	ن ــتگان	شایس فرش

ــت. ــداکار	اس ف

 ســنجاب ایرانــی از مهمتریــن گونــه 
ــای  ــال ه ــی س ــام، ط ــوری ای ــای جان ه
ــرض  ــف در مع ــل مختل ــه دالی ــر ب اخی
انقــراض قــرار گرفتــه، در ایــن بیــن 
بــرای  ای  برنامــه  زیســت  محیــط 
ــی  ــه طراح ــن گون ــژه از ای ــت وی حفاظ

کــرده اســت.

اســتان	ایــالم	دارای	۶۴0	هــزار	هکتــار	جنــگل	اســت	کــه	۹0	
درصــد	از	آن	را	درختــان	بلــوط	تشــکیل	مــی	دهــد	و	همیــن	
ــم	 ــق	مه ــی	از	مناط ــتان	یک ــن	اس ــده	ای ــث	ش ــل	باع عام

ــوری	و	گیاهــی	کشــور	باشــد. جان
سالهاســت	جنــگل	هــای	بلــوط	اســتان	بــا	مشــکالتی	نظیــر	
خشکســالی،	آتــش	ســوزی،	خشــکیدگی	و...مواجه	هســتند	و	
همیــن	عوامــل	باعــث	شــده	عــالوه	بــر	تخریــب	جنــگل	های	
اســتان،	حیــات	گونــه	هــای	جانــوری	مثــل	ســنجاب	نیــز	در	

خطــر	باشــد.
ــتان	 ــوری	در	اس ــای	جان ــه	ه ــی	از	گون ــی	یک ــنجاب	ایران س
ــه	 ــای	زاگــرس	ب ــگل	ه ــا	زیســت	در	جن ــه	ب ــالم	اســت	ک ای
ــا	 ــن	روزه ــا	ای ــد	ام ــوط	کمــک	مــی	کن ــان	بل ــات	درخت حی
زنــگ	خطــر	بــرای	انقــراض	ســنجاب	بــه	صــدا	درآمده	اســت.
ســنجاب	ایرانــی	در	ایــالم	لقــب	ســنجاب	بلــوط	کار	بــه	خــود	
ــه	شــاخص	ســالمت	جنــگل	هــای	 گرفتــه	اســت،	ایــن	گون
ــود	 ــه	وج ــن	گون ــه	ای ــی	ک ــر	جای ــی	در	ه ــوط	اســت	یعن بل
داشــته	باشــد	آن	جنــگل	از	ســالمت	کامــل	برخــوردار	اســت.
حــاال	چنــد	ســالی	اســت	کــه	یــک	ســری	اتفاقــات	
ــه	 ــم	حافظ ــان	ک ــن	حافظ ــا	ای ــده	ت ــث	ش ــایند	باع ناخوش
ــوند. ــه	رو	ش ــراض	روب ــر	انق ــا	خط ــوط	ب ــای	بل ــگل	ه جن

البتــه	دردســرهای	ســنجاب	فقــط	بــه	ایــن	بالهــا	ختــم	نمی	
ــرای	اســارت	 ــه	ب ــراد	ســودجویی	هــم	هســتند	ک شــود	و	اف
ــد	 ــی	زنن ــر	کاری	م ــه	ه ــت	ب ــتاندار	دس ــن	پس ــن	ای گرفت
ــع	 ــه	قط ــری	ک ــا	تب ــه	ت ــوط	گرفت ــان	بل ــوزاندن	درخت از	س

ــت. ــه	اس ــانه	گرفت ــرس	را	نش زاگ
گونـه	ای		کـه	در	بـازار	مشـتریان	خـاص	خـود	را	دارد	کـه	بـا	
قیمـت	های	هنگفت	و	میلیونـی	هم	خرید	و	فروش	می	شـود.

ســنجاب نقــش مهمــی در حفــظ و احیــای جنــگل 
ــوط دارد هــای بل

یکــی	از	محیــط	بانــان	محیــط	زیســت	اســتان	ایــالم	اظهــار	
ــوط	 ــای	بل ــه	ه ــی	دان ــنجاب	ایران ــی	س ــذای	اصل داشــت:	غ
ــان	کهنســال	 اســت،	محــل	زندگــی	آن	هــم	معمــوال	درخت
ــنجاب	 ــای	س ــی	ه ــرد:	از	ویژگ ــح	ک ــوط	اســت.	وی	تصری بل
ایرانــی	ذخیــره	کــردن	دانــه	هــای	بلــوط	در	زیرخــاک	اســت	
کــه	معمــوال	بــه	امیــد	ایــن	کــه	زمســتان	فصــل	بــی	غذایــی	
ــتان	 ــگام	زمس ــد	و	هن ــتفاده	کن ــا	اس ــه	ه ــن	دان ــت	از	ای اس
معمــوال	جــای	بســیاری	از	دانــه	هــا	را	فرامــوش	مــی	کنــد	و	
همیــن	امــر	باعــث	مــی	شــود	کــه	در	فصــل	بهــار	ایــن	دانــه	
هــا	جوانــه	زده	و	نهــال	هــای	جدیــد	بلــوط	را	ایجــاد	کننــد.

مهمترین دالیل انقراض سنجاب
ــط	 ــش	اداره	کل	محی ــات	وح ــر	حی ــارت	ب ــس	اداره	نظ رئی
ــل	 ــن	عوام ــار	داشــت:	از	مهمتری ــالم	اظه زیســت	اســتان	ای
تهدیــد	گونــه	ســنجاب	ایرانــی	مــی	تــوان	بــه	آتــش	ســوزی	
جنــگل	هــای	بلــوط،	خشکســالی	و	از	همــه	مهمتــر	حضــور	
افــراد	بــه	عنــوان	تفــرج	از	جنــگل	هــای	منطقــه	اشــاره	گــرد	
کــه	بــا	ایجــاد	ســروصدا	در	منطقــه	مهمتریــن	فاکتــور	امنیت	

زیســتی	آنهــا	را	بــه	هــم	بزننــد.
اکبـر	محمـدزاده		افزود:	بـا	توجه	به	ایـن	که	شهرسـتان	ایالم	
فاقـد	فضای	سـبز	کافی	در	داخل	شـهر	اسـت	و	سـرانه	فضای	
سـبز	مردم	بسـیار	پایین	اسـت،	بنابراین	منابع	طبیعـی	با	هم	
اندیشـی	و	همفکری	کارشناسـان	منطقه	جغاسـبز	بـه	عنوان	
پارک	جنگلـی	انتخاب	کردنـد	تا	مـردم	از	آن	اسـتفاده	کنند.

طرح حفاظت ویژه از سنجاب ایرانی انجام می شود
ــار	 ــالم	اظه ــتان	ای ــط	زیســت	اس ــر	کل	حفاظــت	محی 	مدی
داشــت:	اداره	محیــط	زیســت	اســتان	در	راســتای	حفاظــت	از	
تنــوع	زیســتی	و		جانــوری	اســتان	برنامــه	حفاظت	ویــژه	ای	را	

بــرای	ســنجاب	ایرانــی	در	ســال	آینــده	در	نظــر	دارد.
اسـداهلل	هاشـمی	افزود:	به	دنبال	این	هسـتیم	که	ایـن	طرح	را	
کارگروه	آمایش	سـرزمین	اسـتان	تصویب	کنیـم	و	یک	برنامه	
حفاظتـی	اختصاصی	در	شـورای	برنامـه	ریزی	اسـتان	برای	5	

سـال	آینده	ایـن	گونه	جانوری	در	اسـتان	طراحی	شـود.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	اســتان	ایــالم	گونــه	هــای	دیگری	
مثــل	خــرس	قهــوه	ای	و	پلنــگ	نیــز	نیــز	نیازمنــد	حفاظــت	
بیشــتر	هســتند،	گفــت:	تنــوع	زیســتی	و	جانــوری	در	اســتان	
بســیار	باالســت	و	بــرای	حفاظــت	ایــن	گونــه	هــا	مــردم	هــم	

بایــد	همــکاری	کننــد.
ــه	 ــت	از	گون ــرای	حفاظ ــازی	ب ــگ	س ــزود:	فرهن ــمی	اف هاش
هــای	جانــوری	اســتان	کــه	تعــدادی	از	آنهــا	حتــی	در	کشــور	
هــم	کمیــاب	هســتند،	ضــروری	اســت	و	محیــط	زیســت	بــا	
ــه	 ــن	گون ــرای	حفاظــت	ای ــای	الزم	ســعی	دارد	ب ــوزش	ه آم

ــوری	اقــدام	کنــد. هــای	جان
ــان	 ــالم	بی ــتان	ای ــت	اس ــط	زیس ــت	محی ــر	کل	حفاظ 	مدی
ــات	 ــفانه	صدم ــته	متاس ــای	گذش ــال	ه ــی	س ــت:	ط داش
ــی	از	 ــل	مختلف ــه	دالی ــتان	ب ــات	وحــش	اس ــه	حی ــادی	ب زی

ــت. ــده	اس ــکار	وارد	ش ــه	ش جمل
بـا	توجه	به	کـم		شـدن	جمعیت	سـنجاب	ها	در	جنـگل	های	
اسـتان	ایـالم	اجرای	طـرح	حفاظت	از	سـنجاب	مـی	تواند	این	

گونـه	زیبـا	و	بـاارزش	را	از	خطر	انقراض	نجـات	دهد.
اســتان	ایــالم	دارای	۳00	گونــه	جانــور	مهــره	دار،	۲00	گونــه	
ــا	و	 ــگل	ه ــار	از	جن ــزار	هکت ــش	از	1۴0	ه ــده	اســت	و	بی پرن
مراتــع	اســتان	تحــت	حفاظــت	محیــط	زیســت	قــرار	دارنــد.
وجــود	جنــگل	هــا	و	گونــه	هــای	متنــوع	جانــوری	در	اســتان	
ــرای	 ــتری	ب ــارات	بیش ــات	و	اعتب ــد	امکان ــی	کن ــاب	م ایج
ــه	 ــتان	ب ــن	اس ــود،	ای ــص	داده	ش ــا	تخصی ــت	از	آنه حفاظ
ــهرت	 ــرس	ش ــروس	زاگ ــه	ع ــا	ب ــگل	ه ــن	جن ــطه	همی واس

ــت. ــه	اس گرفت

حفاظتویژهانجاممیشود:
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تمــام  در  »لبخنــد«  کمپیــن  اجــرای 
مشــهد  تبلیغاتــی  ســازه های 
بازخوردهــای اجتماعــی، نظــرات مثبــت 
و منفــی زیــادی را در ایــن شــهر بــه 

اســت. داشــته  دنبــال 

ایــن	روزهــا	فضــای	رســانه	ای	مشــهد	درگیــر	موضوعاتــی	
شــده	اســت	کــه	درســت	یــا	غلــط	بخــش	زیــادی	از	انــرژی	
ــاالن	فرهنگــی،	اجتماعــی	و	سیاســی	را	از	طیــف	هــای	 فع

ــه	خــود	اختصــاص	داده	اســت. مختلــف	ب
ــی	 ــازهای	تبلیغات ــام	س ــد«	در	تم ــن	»لبخن ــرای	کمپی اج
مشــهد	بــا	هزینــه	چنــد	میلیــاردی	توســط	شــهرداری	ایــن	
ــد	 ــی	گذران ــود	را	م ــران	خ ــی	اک ــای	پایان ــه	روزه ــهر	ک ش
ــادی	توســط	مــردم	و	نخبــگان	 ــا	اســتقبال	و	انتقــادات	زی ب
سیاســی	و	فرهنگــی	مواجــه	شــد	بــه	صورتــی	که	برخــی	آن	
را	مرهمــی	بــر	درد	هــای	ایــن	روزهــای	مــردم	و	عــده	دیگــر	
ــهرداری	 ــه	ش ــر	مجموع ــم	ب ــر	حاک ــاب	تفک ــویه	حس تس
مشــهد	بــا	مدیــران	قبلــی	ایــن	مجموعــه	بــه	دلیــل	اکــران	

ــا	برجــام	مــی	داننــد. هــای	مخالفــت	ب
ــن	 ــز	در	ای ــهدی	نی ــهروندان	مش ــر	ش ــود	نظ ــن	وج ــا	ای ب
ــن	را	 ــن	کمپی ــرای	ای ــی	اج ــت	و	برخ ــاوت	اس ــه	متف رابط
ــه	صــورت	مصنوعــی	 ــودن	حتــی	ب ــرای	شــاد	ب ــه	ای	ب بهان
مــی	داننــد	و	عــده	ای	نیــز	معتقدنــد	اجــرای	ایــن	کمپیــن	
تنهــا	نمایــش	تبلیغاتــی	مدیریــت	شــهری	در	قبــال	عــدم	
اجــرای	برنامــه	هــای	تاثیرگــذار	فرهنگــی	در	مشــهد	اســت	
ــن	 ــای	ای ــت	ه ــوء	مدیری ــر	س ــی	ب ــیر	پوش ــن	مس ــا	از	ای ت

ــود. ــته	ش ــوزه	گذاش ح

سلیقه های مختلف مورد توجه قرار گیرد
در	همیـن	رابطه		کارشـناس	و	فعـال	حوزه	رسـانه	می	گوید:	
آنچـه	بـه	نظـر	در	موضـوع	اجـرای	کمپین»لبخند«	فـارغ	از	
جنبـه	هـای	مثبـت	و	نقدهایـی	کـه	از	سـمت	افـراد	و	گروه	
هـای	مختلف	بـه	اصل	موضوع	اسـت،	مهـم	جلوه	مـی	کند،	
حساسـیت	سـازی	جامعـه	با	ایـن	موضـوع	می	باشـد.	یعنی	
وقتـی	مـا	مـی	توانیـم	درصـد	زیـادی	از	قشـرهای	مختلـف	
مـردم	را	بـا	نگاه	مثبـت	یا	منفـی	به	ایـن	موضوع	حسـاس	و	
وارد	اظهـار	نظر	کنیـم،	یعنی	موفق	بـوده	ایم	کـه	کار	خود	را	

به	جامعـه	نشـان	بدهیم.

ــش	 ــه	پوی ــت	ک ــد	اس ــی	زاده	معتق ــان	مصطف سیداحس
ــاص	 ــهرداری	و	اختص ــط	ش ــه	توس ــم«	ک ــد	بزنی »لبخن
ــدد	 ــاط	متع ــف	و	نق ــاد	مختل ــو	در	ابع ــش	از	۴00	تابل بی
ــود	را	 ــام	خ ــده	اســت،	توانســته	اســت	پی ــاز	ش ــهر	آغ ش
ــی	 ــل	اصل ــی	از	عل ــد:	یک ــی	گوی ــاند	و	م ــردم	برس ــه	م ب
ــی	از	 ــترده	و	عظیم ــطح	گس ــروژه،	س ــن	پ ــت	ای موفقی
ــاص	 ــن	کار	اختص ــه	ای ــه	ب ــت	ک ــهری	اس ــای	ش فضاه
یافتــه	و	آنقــدر	ایــن	مــوارد	در	ســطح	شــهر	تکــرار	شــده	
اســت	کــه	کمتــر	شــهروندی	دیگــر	وجــود	خواهــد	
ــده	باشــد	و	 ــا	را	ندی ــن	تابلوه ــا	ای ــن	روزه ــه	ای داشــت	ک

ــد. ــخن	نگوی ــد	آن	س ــوع	لبخن از	موض
ــی	 ــات	اجتماع ــوم	ارتباط ــری	عل ــجوی	دکت ــه	دانش وی	ک
اســت،	تاکیــد	مــی	کنــد:	فــارغ	از	تعریف	هــا	و	یــا	انتقادهایی	
ــرده	 ــت	ک ــن	حرک ــی	از	ای ــراد	مختلف ــا	و	اف ــروه	ه ــه	گ ک

ــا	 ــاط	ب ــر	ارتب ــته	از	نظ ــه	توانس ــل	آن	را	ک ــد	اص ــد،	بای ان
ــرارداد.	البتــه	آن	هــم	 مــردم	موفــق	باشــد،	مــورد	توجــه	ق
ــن	آن	 ــی	تری ــوط	اســت	کــه	اصل ــل	مختلفــی	مرب ــه	دالی ب
حمایــت	مــادی	و	معنــوی	شــهرداری	از	ایــن	حرکــت	اســت	
چــرا	کــه	همــه	مــی	دانیــم	در	اختیــار	داشــتن	ایــن	تعــداد	
ــر	 ــرای	کمت ــاید	ب ــان	ش ــورت	همزم ــهری	بص ــوی	ش تابل

ــم	باشــد.	 ــازمانی	فراه ــا	س ــه	ی مجموع

لزوم اجرای طرح ها با کار پژوهشی
ایــن	پژوهشــگر	و	مــدرس	حــوزه	ارتباطــات	همچنیــن	بــه	
ــز	 ــا	نی ــت	رســانه	ای	شــخصیت	ه نقــش	تبلیغــات	و	حمای
ــاهد	آن	 ــروژه	ش ــن	پ ــد	در	ای ــی	گوی ــد	و	م ــی	کن ــاره	م اش
ــرا	 ــه	اکث ــه	البت ــانه	ک ــاالن	رس ــی	از		فع ــه	جمع ــم	ک بودی
ــی	 ــری	م ــی	و	فک ــاص	سیاس ــاح	خ ــک	جن ــه	ی ــوط	ب مرب
ــخصی	 ــات	ش ــت،	صفح ــن	حرک ــت	از	ای ــا	حمای ــند،	ب باش
خــود	در	فضــای	مجــازی	را	بــه	معرفــی	و	تحســین	ایــن	کار	
اختصــاص	دادنــد	کــه	ایــن	حرکــت	قطعــا	موثــر	و	مناســب	
ــراد	 ــک	ســری	اف ــد	فقــط	از	ی ــه	نظــر	نبای ــه	ب اســت	و	البت
مشــخص	و	همفکــر	و	هــم	تیــم	خــود	بــرای	معرفــی	کاری	
بــه	ایــن	وســعت	اســتفاده	کــرد.	کاش	همــه	افــراد	با	ســلیقه	
ــی	و	 ــرای	معرف ــود	را	ب ــف	خ ــی	مخال ــف	و	حت ــای	مختل ه
حتــی	نقــد	کار	خــود	دعــوت	کنیــم	کــه	البتــه	شــاهد	بودیم	
یکــی	از	اعضــای	ســابق	شــورای	شــهر	کــه	منتقــد	جــدی	
عملکــرد	دوره	جدیــد	شــورا	و	شــهرداری	مشــهد	می	باشــد،	
نیــز	ایــن	حرکــت	را	تحســین	و	از	آن	بــه	نیکــی	یــاد	کــرده	
اســت.	بــه	نظــر	ایــن	تعریــف	صدبرابــر	تمجیدهــای	مدیران	
ــد	 ــی	توان ــد	م ــم	جدی ــروه	تی ــی	و	همگ ــان	فعل و	کارشناس

موثــر	و	قابــل	اتکاتــر	باشــد.
ــه	بازخوردهــای	مردمــی	ایــن	 مصطفــی	زاده	همچنیــن	ب
حرکــت	اشــاره	مــی	کنــد	و	خاطرنشــان	مــی	ســازد	کــه	
در	همیــن	مــدت	کوتــاه	شــاهد	اظهــار	نظرهــای	متفــاوت	
ــه	 ــتیم	ک ــی	هس ــت	مردم ــتر	مثب ــا	و	بیش ــه	بعض و	البت
ــدن	 ــا	دی ــی	ب ــکالت	زندگ ــو	و	مش ــن	هیاه ــا	در	ای قطع
یــک	لبخنــد	و	یــک	شــعارزیبا	در	نقــاط	پرتــردد	و	

ضرورتدخالتهمهسالیقدرامورشهری؛

فرهنگشهروندیفقط»لبخند«نیست
مصطفی 
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ــد	 ــی	توانن ــه	ای	م ــرای	لحظ ــاید	ب ــهر،	ش ــک	ش پرترافی
آرامــش	درونــی	پیــدا	کننــد.	البتــه	طبیعــی	هــم	هســت	
کــه	عــده	دیگــری	از	مــردم	نیــز	ایــن	حرکــت	را	اســراف	
ــن	 ــا	ای ــد	ب ــد	و	نتوانن ــال	بدانن ــت	الم ــای	بی ــه	ه هزین
حرکــت	ارتبــاط	خوبــی	برقــرار	کننــد.	بــه	عنــوان	مثــال	
در	یــک	اظهــار	نظــر	مردمــی	مشــاهد	شــد	کــه	یکــی	از	
هنرمنــدان	شــهر	کــه	از	شــهرداری	بابــت	پــروژه	ای	طلب	
دارد،	اظهــار	نظــر	کــرده	بــود	»پــول	مــا	را	کــه	ندادیــد	و	
بــا	پــول	مــا	ایــن	حرکــت	هــا	را	انجــام	مــی	دهیــد.!«	و	یــا	
دیگرانــی	کــه	گالیــه	هایشــان	از	فشــار	اقتصــادی	و	تــورم	
را	بــه	دلیــل	همفکــری	تیــم	شــهرداری	و	شــورای	مشــهد	

ــد. ــن	پویــش	و	تابلوهــا	در	مــی	آورن ــت،	ســر	ای ــا	دول ب
ــه	شــباهت	ســازی	 ایــن	کارشــناس	رســانه	همچنیــن	ب
ایــن	تابلوهــا	هــا	توســط	گروهــی	از	فعــاالن	بــه	
ــهر	 ــطح	ش ــای	س ــن	تابلوه ــی	از	ای ــه	برخ دوره	ای	ک
ــی	 ــایل	سیاس ــام	و	مس ــه	برج ــوط	ب ــث	مرب ــه	مباح ب
ــد:	 ــی	گوی ــد	و	م ــی	کن ــاره	م ــت،	اش ــاص	داش اختص
ــم	 ــا	ه ــا	ب ــای	دوره	ای	در	شــهرداری	ه ــگاه	ه اصــوال	ن
ــت	هــای	هــر	دو	 ــا	و	اولوی ــاوت	اســت	و	رویکــرد	ه متف
بنــا	بــه	تشــخیص	و	اصــل	فکــری	افــراد	و	سیاســت	هــا	
ــر	 ــاب	ناپذی ــال	اجتن ــری	کام ــه	ام ــد	ک ــی	یاب ــر	م تغیی
ــا	 ــکا	و	اعتن ــل	ات ــی	رســد	آنچــه	قاب ــه	نظــر	م اســت.	ب

ــت. ــردم	اس ــت	م ــر	اکثری ــد	نظ ــی	باش م
مصطفــی	زاده،	معتقــد	اســت	نمــی	تــوان	بــه	ایــن	حرکــت	
ــد	 ــی	رس ــر	م ــه	نظ ــه	ب ــرا	ک ــه	چ ــخصی	داد	ک ــره	مش نم
ــت	 ــن	حرک ــرای	ای ــد	اج ــردم	از	رون ــی	از	م ــش	مهم بخ
ــاز	 ــتند	و	نی ــی	هس ــز	ناراض ــری	نی ــش	دیگ ــند	و	بخ خوش
اســت	یــک	کار	پژوهشــی	علمــی	و	مناســب	توســط	
ــه	 ــرای	هم ــج	آن	ب ــام	و	نتای ــهرداری	انج ــتگاهی	غیرش دس

ــود. ــر	ش منتش

مردم نیاز به نشاط اجتماعی دارند 
دبیــر	یکــی	از	پرمخاطــب	تریــن	کانالهــای	خبــری	مشــهد	
ــالل	 ــاط	ح ــه	نش ــه	ب ــن	جامع ــاد	م ــه	اعتق ــد:	ب ــی	گوی م
اجتماعــی	نیــاز	دارد	.ایــن	نشــاط	حــالل	اجتماعــی	دقیقــا		
زمانــی	بیشــتر	معنــا	پیــدا	مــی	کنــد	کــه	گرفتــاری	هــای	

عمومــی	بیشــتر	حــس	مــی	شــود.
زمانـی	کـه	مشـکالت	 افزایـد:	 زاده	مـی	 جمـال	رسـتم	
دیگـر	 از	سـویی	 و	 گرفتـه	 را	 مـردم	 گریبـان	 اقتصـادی	
دشـمن	هـم	سـعی	دارد	بـا	بزرگنمایی	بیشـتر	مشـکالت،	
روحیـه	اجتماعـی	را	تضعیـف	کنـد،	بایـد	در	کنـار	اجرای	
راه	حـل	هـای	ممکـن	بـرای	حـل	مشـکالت	اقتصـادی	
اقداماتـی	نیـز	بـرای	بهبـود	روحیـه	مـردم	انجـام	دهیـم.
ــتگاهی	 ــر	دس ــان	ه ــن	می ــد:	در	ای ــی	کن ــح	م وی	تصری
ــت	و	 ــه	دول ــی	وظیف ــن	ارزاق	عموم ــه	ای	دارد	و	تامی وظیف
وزارتخانــه	هاســت	کــه	قطعــا	ایــن	مهــم	توسط،شــهرداری	
یــا	مدیریــت	شــهری	ممکــن	نیســت		و	مدیریــت	شــهری	یا	
دســتگاه	هایــی	مثــل	وزارت	ارشــاد	و	صــدا	و	ســیما	و	بایــد	

در	جهــت	تقویــت	نشــاط	اجتماعــی	کمــک	کننــد.
فعــال	فضــای	مجــازی	تاکیــد	مــی	کنــد:	شــما	تصــور	کنید	
یــک	نفــر	از	صبــح	فقــط	بدبختــی	هــای	شــما	را	یــاداوری	
کنــد	شــب	چــه	بالیــی	ســرتان	مــی	اید.ایــن	وســط	یکــی	
ــدر	 ــد	چق ــاداوری	کن ــت	را	ی ــکات	مثب ــود	ن ــدا	ش ــم	پی ه

جــان	مــی	گیریــد.
رســتم	زاده	بــا	اشــاره	بــه	اجــرای	کمپیــن»	لبخند«	توســط	
ــه	 ــم	ب ــده	ای	ه ــاال	ع ــد:	ح ــی	گوی ــهد	م ــهرداری	مش ش
هزینــه	انجــام	شــده	بــرای	ایــن	کمپیــن		معترض	هســتندو	
ــه	 ــن	هزین ــده	و	ای ــه	ش ــدر	هزین ــا	چق ــید	واقع ــد	پرس بای
ــر	 ــرانه	ه ــهم	و	س ــود	س ــهری	ش ــت	ش ــر	جمعی ــیم	ب تقس
مشــهدی	چقــدر	مــی	شــود	و	اگــر	ایــن	اعتبــار	اینجــا	هزینه	

نمــی	شــد	کجــا	هزینــه	مــی	شــد؟	

خنده من از گریه غم انگیز تر است
کارشــناس	برنامــه	ریــزی	شــهری	مــی	گویــد:	ایــن	روزهــا	
اکــران	همزمــان	۴50	تابلــوی	تبلیغاتــی	بــا	موضــوع	لبخند	
در	شــهر	مشــهد	بــه	محــل	بحــث	و	تبــادل	نظــر	مخالفــان	و	

موافقانــی	تبدیــل	شــده	اســت.
ــه	 ــارغ	از	هزین ــد:	ف ــی	کن ــان	م ــری	بی ــر	جواه محمدیاس
ــد	 ــد	دی ــت	بای ــده	اس ــن	کار	ش ــرف	ای ــه	ص ــاردی	ک میلی
عایــدی	شــهر	از	ایــن	هزینــه	چــه	خواهــد	بــود؟	اینکــه	در	
شــرایط	ســخت	اقتصــادی	تابلوهایــی	در	شــهر	نمایان	شــود	
ــا	مصــداق	 ــزن	آی ــد	لبخنــد	ب ــه	شــهروند	بگوی کــه	فقــط	ب
خنــده	مــن	از	گریــه	غــم	انگیزتــر	اســت	نیســت؟آیا	خنــده	
ای	کــه	پشــت	آن	هیــچ	خوشــی	نباشــد	باعــث	سرخوشــی	
شــهروند	مــی	شــود	و	بــه	افزایــش	شــادابی	و	نشــاط	

ــود؟ ــی	ش ــر	م ــی	منج اجتماع
ــرح	و	 ــم	ط ــی	ه ــد:	ای	کاش	کم ــی	کن ــد	م وی	تاکی
برنامــه	پشــت	اینگونــه	هزینــه	هــا	در	شــهرداری	
ــد	 ــران	لبخن ــرف	اک ــای	ص ــه	ج ــد،	کاش	ب ــهد	باش مش
در	بیــش	از	چهــار	صــد	بیلبــورد	بــه	موضوعاتــی	از	
ــال	 ــد	مث ــی	ش ــه	م ــهروندی	پرداخت ــگ	ش ــل	فرهن قبی
ــی	در	 ــل	فرهنگ ــک	معض ــه	ی ــو	ب ــد	تابل ــر	ص ــر	ه اگ
ــر		 ــا	ب ــی	مطمئن ــد	از	مدت ــرد	بع ــی	ک ــاره	م ــهر	اش ش
ــکالت	 ــود	و	مش ــی	ب ــزار	م ــر	گ ــهروندان	تاثی ــار	ش رفت
فرهنــگ	شــهروندی	کاهــش	پیــدا	مــی	کــرد	و	از	ایــن	

ــد. ــی	آم ــت	م ــم	بدس ــی	ه ــه	نتایج هزین
ــه	تاکیــد	کــرد	اجــرای	طــرح	 ــن	نکت ــه	ای ــد	ب ــان	بای در	پای
ــا	اجــرای	 ــاء	فرهنــگ	شــهروندی	ب ــی	در	راســتای	ارتق های
ــان	 ــود	و	متولی ــی	ش ــق	نم ــن	محق ــک	کمپی ــد	روزه	ی چن
ــتفاده	 ــزی	منظــم	و	بااس ــه	ری ــک	برنام ــا	ی ــد	ب شــهری	بای
ــف	 ــا	ســالیق	مختل ــری	ب ــا	و	همفک ــاخت	ه ــه	زیرس از	هم

ــد. ــم	کنن ــم	را	فراه ــن	مه ــام	ای ــه	انج زمین

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 23 |  شماره 35 | بهمن 97

ــه  ــر در س ــئوالن ام ــارات مس ــر اظه بناب
ــق  ــازی مناط ــده، بازس ــال آین ــاه اول س م
ــان  ــه پای ــاه ب ــتان کرمانش ــه زده اس زلزل
می رســد. بیــش از یکســال از زلزلــه 7.3 
ریشــتری اســتان کرمانشــاه می گــذرد؛ 
ــر و رو  ــرای زی ــه ب ــکاه ک ــه ای جان زلزل
کــردن زندگــی هــزاران نفــر کافــی بود 

ــاد. ــز افت ــاق نی ــن اتف و ای

در	اولیــن	روزهــای	ایــن	زلزلــه	بــزرگ،	بســیاری	از	مســئولین	
ــازی	 ــرای	بازس ــی	ب ــده	و	وعیدهای ــتانی	وع ــوری	و	اس کش
ــورد	 ــی	در	م ــن	بحث	های ــد؛	همچنی ــه	زده	دادن ــق	زلزل مناط
واگــذاری	زمیــن	بــه	مســتاجران	زلزلــه	زده	و	ایجــاد	واحدهای	

مســکونی	بــرای	آنهــا	مطــرح	بــود.
خبرگــزاری	مهــر	کرمانشــاه	در	گزارشــی	تحــت	عنــوان	
»خانه	هــای	نیمــه	کاره	روی	دســت	مردم/آوارگــی	مســتاجران	
از	دیــار	زلزلــه	زده«	بــه	بررســی	ایــن	موضــوع	پرداخــت	و	پس	
از	آن	در	رســانه	هــای	مختلــف	واکنــش	هــای	زیــادی	در	ایــن	
ــه	نتیجــه	 مــورد	اتفــاق	افتــاد،	امــا	ایــن	وعــده	هنــوز	هــم	ب
ــی	و	 ــار	اجرای ــه	زده	در	انتظ ــتاجر	زلزل ــیده	و	۴000	مس نرس

عملیاتــی	شــدن	ایــن	موضــوع	هســتند.
پــس	از	۲	مــاه	از	گــزارش	مذکــور	بــار	دیگــر	آخریــن	وضعیت	
ــن	 ــاه	و	همچنی ــتان	کرمانش ــه	زده	اس ــاط	زلزل ــازی	نق بازس
بحــث	واگــذاری	زمیــن	بــه	مســتاجران	زلزلــه	زده	را	در	ایــن	

گــزارش	مــورد	پیگیــری	قــرار	دادیــم.

بهره بــرداری از ۲۳ هــزار واحــد زلزلــه زده در 
ــاه ــتان کرمانش اس

رضــا	خواجــه	ای،	رئیــس	ســتاد	بازســازی	مناطــق	زلزلــه	زده	
اســتان	کرمانشــاه	در	گفتگــو	بــا	خبرنــگار	مهــر	در	خصــوص	
آخریــن	وضعیــت	بازســازی	مناطــق	زلزلــه	زده	اســتان	
ــد	 ــزار	و	۹50	واح ــون	۲۳	ه ــت:	تاکن ــار	داش ــاه	اظه کرمانش
بازســازی	شــده	در	اســتان	بــه	بهــره	بــرداری	رســیده	اســت.
ــتان	 ــازی	در	اس ــتاد	بازس ــت	س ــدای	فعالی ــزود:	از	ابت وی	اف
کرمانشــاه	تاکنــون	۳5	هــزار	و	5۶7	واحــد	آرماتوربنــدی	در	
مناطــق	زلزلــه	زده	اســتان	اعــم	از	شــهری	و	روســتایی	انجــام	
شــده	اســت	و	بــرای	۳۲	هــزار	و	۹۴0	واحــد	اجــرای	اســکلت	
داشــته	ایــم؛	همچنیــن	بــرای	۲8	هــزار	و	۶05		واحــد	

ــوار	چینــی	انجــام	شــده	اســت. ــات	دی عملی
رئیــس	ســتاد	بازســازی	مناطــق	زلزلــه	زده	اســتان	کرمانشــاه	

از	انجــام	۲۴	هــزار	و	700	واحــد	عملیــات	گــچ	و	خــاک	
ــه	در	مناطــق	 ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ــرد:	ب ــح	ک ــر	داد	و	تصری خب
مختلــف	روســتایی	میانگیــن	پیشــرفت	فیزیکــی	ســتادهای	
ــدود	7۳	 ــز	ح ــهرها	نی ــوده	و	در	ش ــد	ب ــازی	۹۴	درص بازس
درصــد	پیشــرفت	فیزیکــی	اتفــاق	افتــاده،	برابــر	بــا	برنامــه	و	
ــا	 ــم	و	در	حــال	حاضــر	همــگام	ب زمانبنــدی	عمــل	کــرده	ای

ــتیم. ــت	هس ــدی	در	حرک ــه	زمانبن برنام

پایــان ســال ۹۷ و ۳ ماهــه ابتدایــی ســال ۹۸ 
ــد ــرداری می رس ــره ب ــه به ــده ب ــای باقیمان واحده
ایــن	مســئول	یــادآور	شــد:	هــم	اکنــون	بــا	احتســاب	
واحدهــای	در	معــرض	تخریــب	کار	بازســازی	۳۶	هــزار	واحــد	
در	اســتان	کرمانشــاه	آغــاز	شــده	کــه	۲۳	هــزار	و	۹50	واحــد	
ــه	و	کار	مابقــی	واحدهــا	 ــرار	گرفت ــرداری	ق آن	مــورد	بهــره	ب

ــز	در	دســت	اجــرا	اســت. نی

خواجــه	ای	از	توزیــع	آهــن	آالت	مــورد	نیــاز	در	منطقــه	خبــر	
داد	و	افــزود:	مشــکلی	از	نظــر	توزیــع	آهــن	آالت	نیــز	نداریم	و	
ایــن	اقــدام	کمــک	خوبــی	بــرای	اتمــام	عملیــات	بازســازی	در	
منطقــه	و	پاییــن	آوردن	قیمــت	تمــام	شــده	واحدهــا	اســت.

ــای	 ــرداری	از	واحده ــره	ب ــان	به خواجــه	ای	در	خصــوص	زم
ــارکت	 ــور	و	مش ــا	حض ــم	ب ــت:	امیدواری ــز	گف ــده	نی باقیمان
خــود	مــردم	تــا	پایــان	ســال	۹7	واحــد	هــای	بازســازی	شــده	
روســتایی	و	نیمــه	اول	ســال	۹8	نیــز	کار	بازســازی	واحدهــای	

شــهری	بــه	پایــان	برســد.
وی	بهره	بــرداری	از	واحدهــای	مذکــور	طــی	زمــان	ذکــر	
ــد	 ــردم	دانســت	و	تاکی شــده	را	مســتلزم	مشــارکت	خــود	م
کــرد:	ایــن	اتفــاق	ممکــن	نیســت	مگــر	اینکــه	مــردم	خــود	

ــند. ــته	باش ــدی	داش ــارکت	ج مش

هیــچ تضمینــی بــرای واگــذاری زمیــن بــه 
نــدارد وجــود  غیربومــی  مســتاجران 

محبـت	جمالی	نیـا،	فرماندار	سـرپل	ذهـاب	نیـز	در	خصوص	
آخریـن	اقدامات	در	بحـث	واگذاری	زمین	به	مسـتاجران	زلزله	
زده	بـه	خبرنـگار	مهر	گفـت:	مسـئله	زمین	مسـتاجران	بومی	
زلزلـه	زده	در	آینـده	نزدیـک	حل	می	شـود	و	راه	و	شهرسـازی	
پیگیـر	این	موضوع	شـده	و	تفاهـم	نامه	هایی	را	بـا	امالک	های	

متعـددی	منعقد	کرده	اسـت.
ــه	ای	 ــوز	معامل ــان	اینکــه	هن ــا	بی ــدار	ســرپل	ذهــاب	ب فرمان
ــن	 ــازی	چندی ــه	داد:	راه	و	شهرس ــت،	ادام ــده	اس ــام	نش انج
ــا	کســانی	کــه	در	حــوزه	شــهری	دارای	امــالک	 تفاهم	نامــه	ب
بودنــد،	برقــرار	کــرده	اســت	کــه	بــا	یکــی	از	آنهــا	کنــار	بیایــد.
جمالــی	نیــا	تاکیــد	کــرد:	قطعــاً	زمینــی	کــه	بتــوان	کاربــری	
ــای	 ــاظ	هزینه	ه ــه	لح ــرد	و	ب ــرا	ک ــای	الزم	را	روی	آن	اج ه
ــطحی	و	 ــای	س ــع	آبه ــرق،	گاز،	دف ــون	آب،	ب ــاخت	چ زیرس
توجیهــات	فنــی	بــه	صرفــه	تــر	باشــد،	انتخــاب	خواهــد	شــد.
ــات	راه	و	 ــت	اقدام ــاه	وضعی ــن	م ــان	بهم ــا	پای ــت:	ت وی	گف
شهرســازی	بــر	حســب	تصمیمــات	ســتاد	بازســازی	اســتان	

ــه	نتیجــه	مــی	رســد. ــر	آن	هســتند	ب کــه	اســتاندار	پیگی
ــث	 ــه	بح ــی	ک ــرد:	زمان ــد	ک ــاب	تاکی ــرپل	ذه ــدار	س فرمان
ــرای	 ــه	ب ــاً	از	تســهیالت	زلزل ــه	نتیجــه	برســد	قطع ــن	ب زمی
مســتاجرین	بومــی	کــه	واحدهــای	آنهــا	تخریب	شــده	اســت،	

خرداد۹۸جشنپایانبازسازیمناطقزلزلهزده
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ــی	شــود. اســتفاده	م
ــرای	 ــه	ب ــن	زمین ــی	در	ای ــچ	تضمین ــرد:	هی ــد	ک وی	تاکی
ــرای	مســتاجران	 ــدارد،	امــا	ب مســتاجران	غیربومــی	وجــود	ن
ــت	 ــا	مشــارکت	دول ــر	الزم	اندیشــیده	شــده	و	ب ــی	تدابی بوم
و	راه	و	شهرســازی	کــه	متولــی	امــر	اســت،	ایــن	مســتاجران	

ــد. ــد	ش ــاماندهی	خواهن س
ــی	 ــای	اعطای ــا	زمین	ه ــه	آی ــه	اینک ــخ	ب ــا	در	پاس ــی	نی جمال
ــود،	 ــد	ب ــا	خواه ــام	آنه ــه	ن ــه	ب ــه	زده	ب ــتاجران	زلزل ــه	مس ب
گفــت:	فعــال	بحــث	اینکــه	زمیــن	بــه	نــام	مســتاجر	شــود	یــا	
ــن	اســت	کــه	مســتاجران	بومــی	 ــا	ای ــه	نیســت	و	بحــث	م ن
شهرســتان	از	محــل	تســهیالت	زلزلــه	صاحــب	واحــد	شــوند.
وی	افــزود:	هــدف	مــا	ایــن	اســت	کــه	زلزلــه	بــه	یــک	فرصــت	
ــرای	کســانی	کــه	در	شهرســتان	ســرپل	ذهــاب	مســتأجر	 ب
ــن	در	 ــالک	زمی ــک	پ ــا	ی ــه	بس ــود	و	چ ــل	ش ــد،	تبدی بودن
اختیــار	چنــد	واحــد	قــرار	گیــرد	و	کار	بازســازی	بــه	صــورت	
ــرار	 ــر	ق ــک	نف ــار	ی ــا	در	اختی ــوه	ســازی	انجــام	شــود	و	ی انب
گیــرد.	حتــی	ممکــن	اســت	موضوعــات	دیگــری	مطرح	شــده	

و	فقــط	تســهیالت	اعطــا	شــود.
ــن	 ــه	در	ای ــد	گزین ــرد:	چن ــح	ک ــرپلذهاب	تصری ــدار	س فرمان
مــورد	مطــرح	بــوده	امــا	اکنــون	نــگاه	ویــژه	بــر	ایــن	اســت	که	
ــه	برنامــه	ریــزی	 ــرای	مســتاجران	از	محــل	تســهیالت	زلزل ب

صــورت	گیــرد	کــه	صاحــب	مســکن	شــوند.

ــرای	 ــکونی	ب ــای	مس ــاد	واحده ــرد:	ایج ــان	ک وی	خاطرنش
ــاب	 ــرپل	ذه ــتان	س ــی	شهرس ــه	زده	بوم ــتاجران	زلزل مس
ــای	 ــن	ه ــازی	زمی ــه	راه	و	شهرس ــت	ک ــن	اس ــتلزم	ای مس
مذکــور	را	بــر	اســاس	توجیهــات	فنــی	و	شــرایط	الزم	انتخاب	

ــد. ــام	ده ــری	آن	را	انج ــد	و	کارب کن
جمالــی	نیــا	گفــت:	پــس	از	اقدامــات	فــوق	موضوع	ســاخت	و	
ســاز	بــا	مشــارکت	خــود	مســتاجر	از	محــل	تســهیالت	زلزلــه	
ــی	 ــس	از	آن	چــه	اتفاق ــه	پ ــا	اینک ــد	شــد	ام ــری	خواه پیگی
خواهــد	افتــاد	و	اینکــه	ملــک	در	اختیــار	مســتاجر	یــا	دولــت	

باشــد،	در	مراحــل	بعــدی	مشــخص	مــی	شــود.
وی	تصریــح	کــرد:	چــون	تســهیالت	به	اســم	مســتاجر	اســت	
ــام	 ــه	ن ــت	ب ــت	مالکی ــاخت	ها	و	وضعی ــام	زیرس ــاً	تم قطع
ــرای	 ــالک	زمیــن	ب ــود	و	اینکــه	هــر	پ مســتاجران	خواهــد	ب
احــداث	یــک	واحــد	یــا	چنــد	بایــد	باشــد	نیــز	در	تصمیمــات	
بعــدی	مشــخص	مــی	شــود	امــا	حمیــت	و	جدیــت	بــر	ایــن	

اســت	کــه	ایــن	موضــوع	اتفــاق	بیفتــد.

رونــد بازســازی واحدهای زلزلــه زده در ســرپلذهاب 
ــت ــد اس ــدی رو به رش رون

ــرپل	 ــه	زده	س ــق	زلزل ــازی	مناط ــد	بازس ــا،	رون ــی	نی جمال

ذهــاب	را	مثبــت	ارزیابــی	کــرد	و	افــزود:	وضعیــت	بازســازی	
بــا	توجــه	بــه	همراهــی	دولــت	در	کار	و	مشــارکت	در	پرداخت	
تســهیالت،	رو	بــه	رشــد	اســت	و	بــه	خوبــی	پیــش	مــی	رود.
بــه	گفتــه	ایــن	مســئول،	نزدیــک	بــه	11	هــزار	واحــد	آســیب	
ــده	و	 ــر	ش ــاب	تعمی ــرپل	ذه ــهر	س ــری	در	ش ــده	تعمی دی
حــدود	8500	واحــد	تخریبــی	در	شــهر	و	روســتا	هــای	
ــا	 ــان	کار	آنه ــداث	و	پای ــز	اح ــاب	نی ــرپل	ذه ــتان	س شهرس

ــت. ــده	اس ــالم	ش اع
ــتان	 ــازی	شهرس ــرد:	کار	بازس ــان	ک ــا	خاطرنش ــی	نی جمال
ــد	شهرســازی	و	طــرح	 ــن	مت ســرپل	ذهــاب	براســاس	آخری
تفصیلــی	شــهر	پیــش	مــی	رود	و	بســیاری	از	مســائل	فنــی	
و	شهرســازی	کــه	قبــال	در	شهرســتان	ســرپل	ذهــاب	رعایــت	
نشــده	بــود،	در	بحــث	بازســازی	شــهر	مــد	نظــر	قــرار	گرفتــه	

ــود. ــت	می	ش ــت	و	رعای اس
وی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	در	داخــل	شــهر	ســرپل	ذهــاب	هیچ	
ــای	 ــوزه	ه ــت:	در	ح ــدارد،	گف ــود	ن ــی	وج ــه	کانکس مدرس
آموزشــی	و	مــدارس	نیــز	کارهــای	خوبــی	انجــام	شــده	اســت	
ــر	 ــه	کمت ــم	ک ــاخت	داری ــال	س ــه	در	ح ــال	57	مدرس و	عم
ــده	و	 ــی	مان ــه	باق ــن	57	مدرس ــد	کار	ای ــی	۲0	درص از	15	ال
امیدواریــم	تــا	اوایــل	خــرداد	ســال	آینــده	شــاهد	تحویــل	آنها	
ــدارس	در	 ــن	م ــرداری	از	ای ــرورش	و	بهره	ب ــوزش	و	پ ــه	آم ب

ســال	تحصیلــی	آینــده	باشــیم.

بیــش از ۸۰ درصــد مــردم زلزلــه زده قصرشــیرین در 
ــد ــه ســر می برن منازلشــان ب

ــز	در	 ــیرین	نی ــتان	قصرش ــدار	شهرس ــار،	فرمان ــی	تات مرادعل
ــت	 ــن	وضعی ــوص	آخری ــر	در	خص ــگار	مه ــا	خبرن ــو	ب گفتگ
بازســازی	شهرســتان	زلزلــه	زده	قصرشــیرین	اظهــار	داشــت:	
پــس	از	زلزلــه	7.۳	ریشــتری	ســال	گذشــته،	کار	بازســازی	در	
ایــن	شهرســتان	آغــاز	شــد	و	اکنــون	در	روســتاها	تقریبــا	بــه	

ــان	رســیده	اســت. پای
ــاالی	50	 ــرفت	ب ــیرین	از	پیش ــتان	قصرش ــدار	شهرس فرمان
درصــد	کار	بازســازی	در	شــهر	نیــز	خبــر	داد	و	افــزود:	عملیات	
اجرایــی	در	حــوزه	بازســازی	هــم	اکنــون	نیــز	در	حــال	انجــام	

اســت.
وی	در	پاســخ	بــه	اینکــه	چنــد	درصــد	مــردم	شهرســتان	هــم	
ــد	در	 ــد	درص ــته	اند	و	چن ــود	بازگش ــاکن	خ ــه	مس ــون	ب اکن
ــد؟	گفــت:	اکنــون	 ــه	ســر	مــی	برن چادرهــا	و	کانکــس	هــا	ب
اغلــب	مــردم	در	منــازل	خــود	بــه	ســر	می	برنــد،	البتــه	زلزلــه	
هــای	اخیــر	برخــی	از	آنــان	را	قــدری	نگــران	کــرده	اســت	و	

بــه	خواســته	خــود	بیــرون	از	منــازل	ســر	مــی	کننــد.
ــام	 ــازی	تم ــون	کار	بازس ــم	اکن ــرد:	ه ــان	ک ــار	خاطرنش تات
واحدهــای	تعمیــری	بــه	پایــان	رســیده	و	حــدود	80	درصــد	

ــده	اند. ــاکن	ش ــان	س ــتان	در	منازلش ــردم	شهرس م
وی	افــزود:	۲0	درصــد	باقــی	مانــده	نیــز	مربــوط	بــه	
واحدهــای	تخریبــی	بــوده	کــه	هــم	اکنــون	در	حال	بازســازی	
ــز	در	کانکــس	و	 ــراد	نی ــن	اف ــدام	هســتند	و	ای و	در	دســت	اق

ــد. ــر	می	برن ــه	س ــوت	ب پیل
ــازی	 ــه	کار	بازس ــه	اینک ــخ	ب ــیرین	در	پاس ــدار	قصرش فرمان
ــد؟	 ــی	رس ــان	م ــه	پای ــی	ب ــه	زمان ــا	چ ــور	ت ــای	مذک واحده
ــی	ســال	۹8	شــاهد	 ــه	ابتدای ــم	در	ســه	ماه ــت:	امیدواری گف

ــیم. ــا	باش ــن	واحده ــرداری	از	ای بهره	ب
ــده	و	 ــی	نمان ــی	باق ــون	کار	خاص ــم	اکن ــرد:	ه ــد	ک وی	تاکی
ــای	 ــن	واحده ــری	و	همچنی ــای	تعمی ــازی	واحده کار	بازس
روســتایی	بــه	پایــان	رســیده	اســت؛	همچنیــن	کار	بازســازی	
ــان	رســیده	و	در	 ــه	پای 50	درصــد	واحدهــای	شــهری	هــم	ب
مــورد	واحدهــای	دیگــر	کــه	باقیمانــده	انــد	نیــز	دولــت	مقصر	

ــد. نیســت	و	مــردم	خــود	دیــر	پــای	کار	آمدن

۲۵۵۰ واحــد تخریبــی روســتایی و ۴۲۰ واحــد 
ــرداری  ــره ب ــه به ــی ب ــالث باباجان ــهری در ث ش

ــت ــیده اس رس
صــادق	خــدادادی،	فرمانــدار	ثــالث	باباجانــی	نیــز	در	گفتگــو	
ــگار	مهــر	در	خصــوص	آخریــن	وضعیــت	بازســازی	 ــا	خبرن ب
ــی	اظهــار	داشــت:	1۳700	 ــالث	باباجان ــه	زده	ث ــه	زلزل منطق
ــن	 ــته	در	ای ــال	گذش ــه	س ــه	زلزل ــری	در	نتیج ــد	تعمی واح
شهرســتان	داشــتیم	کــه	تاکنــون	از	ایــن	تعــداد	1۲	هــزار	و	

ــرداری	رســیده	اســت. ــه	اتمــام	و	بهــره	ب 800	واحــد	ب
ــر	 ــه	در	اث ــتایی	ک ــد	روس ــزار	و	700	واح ــداث	۲	ه وی	از	اح
ــزود:	از	ایــن	 ــد	نیــز	خبــر	داد	و	اف ــه	تخریــب	شــده	بودن زلزل

ــرداری	رســیده	اســت. ــره	ب ــه	به ــداد	۲550	واحــد	ب تع
فرمانــدار	ثــالث	باباجانــی	تعــداد	واحدهــای	شــهری	تخریــب	
شــده	در	زلزلــه	ســال	گذشــته	را	در	شــهرهای	ازگلــه	و	تــازه	
آبــاد	7۹5	واحــد	اعــالم	کــرد	و	گفــت:	از	ایــن	تعداد	نیــز	۴۲0	

واحــد	بــه	بهــره	بــرداری	رســیده	اســت.
ــرداری	از	واحــد	 وی	در	خصــوص	برنامــه	زمــان	بنــدی	بهره	ب
هــای	باقیمانــده	نیــز	گفــت:	واحدهــای	باقیمانــده	روســتایی	
ــان	 ــا	پای ــهری	ت ــده	ش ــای	باقیمان ــال	و	واحده ــان	س ــا	پای ت
ــرداری	خواهنــد	 ــه	بهره	ب ســه	ماهــه	ابتدایــی	ســال	آینــده	ب

رســید.
خــدادادی	در	پاســخ	بــه	اینکــه	چــه	تعــداد	از	مــردم	
ــای	خــود	بازگشــته	 ــه	خانه	ه ــی	ب ــالث	باباجان ــتان	ث شهرس
ــد؟	 ــر	می	برن ــه	س ــادر	ب ــس	چ ــوز	در	کانک ــداد	هن ــه	تع و	چ
اظهارداشــت:	عمدتــا	مــردم	شهرســتان	بــه	خانه	هــای	
خــود	بازگشــته	انــد	و	عمــده	کســانی	نیــز	کــه	هنــوز	واحــد	
هــای	آنهــا	بــه	پایــان	نرســیده	در	کانکــس	هســتند	و	تعــداد	

ــند. ــادر	باش ــت	در	چ ــن	اس ــدودی	ممک مع
ــدار	ثــالث	باباجانــی	تصریــح	کــرد:	همچنیــن	ممکــن	 فرمان
اســت	تعــدادی	از	کســانی	هــم	کــه	واحــد	هــای	آنهــا	آمــاده	
ــه	در	کانکــس	و	چــادر	ســر	 ــرس	از	زلزل ــه	خاطــر	ت اســت،	ب
کننــد	امــا	عمــده	مــردم	شهرســتان	کــه	منــازل	آنهــا	

ــد. ــته	ان ــود	بازگش ــای	خ ــه	خانه	ه ــده،	ب ــازی	ش بازس
ــزرگ	 ــه	ب ــال	از	زلزل ــش	از	یکس ــه	بی ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ب
ــای	 ــدادی	از	واحده ــم	تع ــوز	ه ــذرد	و	هن ــی	گ ــاه	م کرمانش
ــا	 ــد،	طبیعت ــیده	ان ــرداری	نرس ــره	ب ــه	به ــده	ب ــیب	دی آس
تعــدادی	از	زلزلــه	زدگان	هنــوز	هــم	در	کانکــس	و	چــادر	بــه	
ســر	مــی	برنــد	لــذا	مــی	طلبــد	مســئولین	مربوطــه	در	ایــن	
زمینــه	همتــی	مضاعــف	داشــته	باشــند	تــا	پیــش	از	برنامــه	
زمانبنــدی	اعــالم	شــده	و	ســال	نــو	بــه	منازلشــان	بازگردنــد.
همچنیــن	ضــرورت	دارد	مســئولین	راه	و	شهرســازی	نیــز	که	
متولــی	تعییــن	تکلیــف	بحــث	واگــذاری	زمیــن	بــرای	ایجــاد	
مســکن		مســتاجران	زلزلــه	زده	هســتند	نیــز	در	انجــام	ایــن	
ــن	 ــف	ای ــر	تکلی ــه	زودت ــر	چ ــا	ه ــد	ت ــریع	کنن ــوع	تس موض

مســتاجران	زلزلــه	زده	نیــز	مشــخص	شــود.

جامعــه ایـــران
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ــر ایران فرهنگ و هن

»هنرمنـد بود و جهادگـر«، این دو واژه را مقام معظـم رهبری در قرآن اهدایی به خانواده »سـید 
محمد سـاجدی« پس از رحلتش نوشـته اند.

4۵ سـال از آن روز عید می گذرد، یک جشـن و پایکوبی و شیطنت کودکانی که منتظر هستند 
تـا نوبت تاب سـواری بـه آن ها برسـد، روزی کـه خدیجه هفت سـاله نوبت آخر تاب سـواری 
بـه او رسـید اما در اثر شـیطنت زیاد و یک لحظه غفلـت طناب تاب بـه دور بازوی چپش پیچید 

و دخترک هفت سـاله را راهی بیمارسـتان و در نهایت قطع شـدن دست کرد.

ترویج سـبک زندگی اسـامی به عنوان ضرورتی که به شـدت احسـاس می شـود و عامل موثر 
در کاهـش معضـات اجتماعی اسـت، تاکنون آنطورکـه باید موردتوجـه قرارنگرفتـه یا روش 

های پیاده سـازی آن اثرگذارنبوده اسـت.

کیوسـک  هـای زردرنگ کنـار خیابـان، یک زمانـی تنهـا راه ارتباطی مـا بودند، همـان  هایی که 
مقابلـش صـف مـی کشـیدیم و گاهی دنبـال پـول خرد می  گشـتیم تـا به کسـی زنـگ بزنیم و 
احوالـی از او بپرسـیم  اما شـاید فکـرش را هم نمی کردیم که زمانی فرا برسـد کـه دیگر نیازی 
به پرسـیدن این سـوال هم نباشـد و شـبکه هـای اجتماعـی در فضای مجـازی، هر لحظـه بروز 

بودن مـا را بـه همه نشـان دهند.
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ــن ســاخته  ــم »رد خــون« جدیدتری فیل
ــان در جشــنواره  محمدحســین مهدوی
ــد  ــش درآم ــه نمای ــم ب ــر ق ــم فج فیل
ــی  ــاگرانی قم ــین تماش ــا تحس ــه ب ک

ــد. ــه ش مواج

ــاعت	۲0	 ــانس	س ــت	در	س ــینما	تربی ــالن	س ــت	س جمعی
خــود	طبــق	برنامــه	ســی	و	هفتمیــن	جشــنواره	فیلــم	فجــر	
ــان	 ــه	تماشــای	رد	خــون	محمدحســین	مهدوی در	اســتان	ب
ــی	 ــینمای	قدیم ــن	س ــالن	ای ــام	س ــاً	تم ــتند،	تقریب نشس
شــهر	قــم	تکمیــل	شــده	و	همــه	منتظــر	بودنــد	تــا	ببیننــد	
ــار	چــه	داســتانی	 ــن	ب ــران	ای کارگــردان	جــوان	ســینمای	ای
ــرار	اســت	برایشــان	روایــت	کنــد. را	از	ســال	های	دهــه	۶0	ق
فیلــم	بــا	توضیحاتــی	در	خصــوص	ســال	های	پایانــی	جنــگ	
کــه	بــه	صــورت	متــن	اســت	آغــاز	و	در	همــان	ســکانس	های	
اول	بیننــده	بــا	شــخصیت	های	فیلــم	دو	ســال	قبــل	مهدویان	
یعنــی	ماجــرای	نیمــروز	مواجــه	می	شــود	کــه	در	جســتجوی	

منافقیــن	بــه	معــراج	شــهدا	رســیده	اند.

بیننــده	از	ماجــرای	نیمــروز	خاطــرات	خوبــی	بــه	یــاد	دارد	و	
ایــن	بــار	هم	بــه	دنبــال	آن	اســت	و	انتظــار	دارد	تــا	خــود	را	در	
حــال	و	هــوای	دهــه	شــصت	و	دنیایــی	از	نوســتالوژی	های	آن	

روزگار	حــس	کنــد.
ــر	 ــم،	جذاب	ت ــن	فیل بازســازی	تهــران	در	دهــه	شــصت	در	ای
از	ماجــرای	نیمــروز	بــه	نظــر	می	رســد	و	کارگــردان	بــا	
ــد. ــاز	می	کن ــود	را	ب ــن	خ ــاب	دوربی ــتری	ق ــان	بیش اطمین

روایت بی پرده، شفاف و صریح از جنایات منافقین
ــا	 ــرده	ت ــالش	ک ــروز	۲	ت ــرای	نیم ــم	ماج ــان	در	فیل مهدوی
ــن	 ــات	منافقی ــی	از	جنای ــفاف	و	صریح ــرده،	ش ــت	بی	پ روای
در	ماه	هــای	پایانــی	جنــگ	تحمیلــی	در	قالــب	یــک	داســتان	
ــن	 ــز	در	ای ــاً	نی ــد	و	انصاف ــر	بکش ــه	تصوی ــی	و	درام	ب عاطف
ــه	 ــن	را	ب ــن	کار	دوربی ــرای	ای ــوده	اســت	و	ب ــق	ب ــه	موف زمین
ــی	 ــرد	و	در	صحنه	های ــراق	می	ب ــرف	در	ع ــادگان	اش ــق	پ عم
ــوژی	 ــه	عقایــد	و	ایدئول ــان	پررنگ	تــر	اســت	ب کــه	حضــور	زن
ــت. ــا	اس ــه	آن	ه ــازمانی	از	جمل ــه	ازدواج	س ــردازد	ک می	پ

فیلم	حـول	ایـن	داسـتان	رغم	می	خـورد	کـه	یکـی	از	اعضای	
خانـواده	بـا	نفوذ	سـازمان	اطالعات	جذب	تشـکیالت	منافقین	

می	شـود	و	آن	هـا	را	دچـار	چالش	هایـی	می	کنـد.
فیلــم	در	نیــم	ســاعت	اول	ریتــم	آرام	و	داســتان	گونــه	ای	دارد	
و	بیننــده	منتظــر	اتفاقــات	جالــب	و	هیجان	انگیــز	اســت	کــه	
همین	طــور	هــم	می	شــود	و	فیلــم	در	اواســط	خــود	وارد	ژانــر	

ــار	می	شــود. جنگــی	تمــام	عی
اعضـای	مجاهدیـن	خلق	کـه	در	عـراق	و	پـادگان	اشـرف	النه	
کـرده	بودنـد	عملیات	مرصـاد	یا	همـان	فـروغ	جاویـدان	را	در	
سـال	۶7	با	هـدف	فتح	کرمانشـاه	و	تهـران	طراحـی	می	کنند	
کـه	مهدویـان	در	فیلـم	رد	خـون	جزئیـات	این	عملیـات	را	که	

تنهـا	چند	روز	پـس	از	پذیرش	قطعنامـه	5۹8	روی	داده	
را	به	تصویر	کشـیده	اسـت.

ــن	 ــده	ای ــاد	آم ــات	مرص ــرح	عملی ــه	در	ش ــه	ک آنچ
اســت	کــه	مجاهدیــن	خلــق	در	قالــب	تیپ	هــای	
ــرفته	 ــیار	پیش ــی	بس ــای	برزیل ــا	تانک	ه ــره،	ب ۲00	نف
بــا	80	آمبوالنــس	و	صدهــا	خــودروی	ســبک،	چندیــن	
بیمارســتان	های	 و	 آزمایشــگاه	 اســلحه،	 کامیــون	
ــان	 ــدند	و	آن ــران	ش ــز	وارد	ای ــیار	مجه ــی	و	بس صحرای
ــی	و	 ــاع،	غیرنظام ــردم	بی	دف ــیاری	از	م ــود	بس ــر	راه	خ در	س

ــد. ــار	می	بندن ــه	رگب ــی	را	ب نظام
کارگردان	جوان	فیلم	سـینمایی	رد	خـون،	جنایات	منافقین	را	
کـه	این	روزهـا	عده	ای	تـالش	می	کنند	تا	جای	شـهید	و	جالد	
را	عـوض	کنند	در	شـهر	اسـالم	آباد	که	به	اوج	خود	رسـیده	بود	
را	بـه	خوبـی	بـرای	نسـل	جدیـد	بـه	تصویر	کشـید؛	آنـگاه	که	
منافقین	عـده	زیاد	از	نظامیـان	را	به	دار	آویختنـد	و	در	ورودی	
بیمارسـتان	اسـالم	آباد	تیر	خالص	بـه	پیکر	بسـیاری	از	مردم	
بی	گنـاه	شـلیک	می	کننـد	و	حتی	به	بدن	هـای	آنـان	نیز	رحم	
نکردنـد	و	داعش	گونه	بدن	هـای	آن	ها	را	به	آتش	کشـیدند	در	

حالـی	که	قبـل	از	آن	نماز	خـود	را	به	جماعـت	خواندند.

نشان دادن نقش پررنگ شهید صیاد شیرازی
اوج	فیلـم	مهدویـان	در	ماجـرای	نیـم	روز	۲،	روایـت	مقاومـت	
رزمنـدگان	با	منافقیـن	در	۳0	کیلومتری	کرمانشـاه	در	گردنه	
چارزبـر	که	بعدهـا	به	تنگـه	مرصاد	معروف	شـده،	اسـت	آنگاه	
کـه	نیروهـای	شـهید	صیـاد	شـیرازی	در	ارتـش	امـان	لشـکر	
بی	انتهای	منافقیـن	را	بریدند	و	زمین	گیرشـان	کردنـد	و	اتفاقاً	
بخـش	اوج	درام	فیلـم	هـم	در	همیـن	گیـر	و	دار	درگیری	هـا	
جـان	می	گیـرد	و	نقـش	کمـال	بـا	بـازی	هـادی	حجـازی	فـر	
چهـره	دوسـت	داشـتنی	فیلم	هـای	مهدویـان	کـه	همـه	جـا	
می	گویـد	مـن	موسـی	خیابانـی	را	زدم	بـا	لیـال	خواهـرش	که	
به	جمع	منافقین	پیوسـته	پشـت	بی	سـیم	صحبـت	می	کند.
نشـان	دادن	نقـش	پررنگ	شـهید	صیاد	شـیرازی	کـه	چگونه	
مانـع	از	پیشـروی	منافقیـن	در	مرصـاد	شـد	بـا	همان	سـبک	
ایسـتاده	در	غبـار	برای	تماشـاگر	خـوش	آیند	و	جذاب	اسـت.
کارگــردان	از	پرداختــن	موضــوع	نفــوذ	در	باالتریــن	رده	
ــرایط	 ــخت	ترین	ش ــم	در	س ــی	آن	ه ــازمان	اطالعات ــک	س ی

کشــور	هراســی	نــدارد	و	ایــن	نشــان	از	روایــت	بی	طرفانــه	ای	
از	آنچــه	در	تاریــخ	انقــالب	اســالمی،	رخ	داده	می	باشــد؛	
ــازمان	 ــای	س ــن	نفوذی	ه ــی	از	بزرگ	تری ــاف	یک ــاس	زریب عب
مجاهدیــن	خلــق	در	قلــب	دســتگاه	های	اطالعاتــی	و	نظامــی	
نظــام	تــازه	تأســیس	جمهــوری	اســالمی	بــود	کــه	در	ماجرای	
ــه	 ــی	ب ــواد	عزت ــش	آن	را	ج ــه	نق ــادق	ک ــروز	توســط	ص نیم
ــرار	 ــه	خــارج	از	کشــور	ف ــا	ب ــا	کــرد	شناســایی	ام ــی	ایف خوب
می	کنــد	کــه	در	فیلــم	رد	خــون	دو	در	نقــش	فرمانــده	ارشــد	
ــه	 ــک	جانان ــرانجام	در	پات ــاد	س ــات	مرص ــن	در	عملی منافقی

ــد. ــت	می	رس ــه	هالک ــی	ب ــای	ایران نیروه
طوالنـی	بودن	فیلم	و	درگیر	شـدن	با	خرده	داسـتانی	هایی	که	
بیننده	را	کمی	خسـته	می	کنـد	و	همچنیـن	درنیامدن	برخی	
از	شـخصیت	های	از	جمله	رئیس	گروه	اطالعـات	و	مبهم	بودن	
قصـه	در	مقاطعـی	از	جمله	نقـاط	ضعف	این	فیلـم	می	توان	نام	
برد	اما	در	مجموع	این	فیلم	دسـته	کمی	از	سـایر	سـاخته	های	

ایـن	کارگردان	نـدارد	و	انتظارات	را	بـرآورده	می	کند.

مهدویــان معتقــد اســت فیلمــی کــه بــه درد امــروز 
جامعــه مــا نخــورد ارزشــی نخواهــد داشــت

محمدحســین	مهدویــان	دلیل	ســاخت	ماجــرای	نیمــروز	۲	را	
ــودن	شــخصیت	ها	عنــوان	کــرده	و	گفتــه	داســتان	 جــذاب	ب
ــرم	 ــه	نظ ــود	و	ب ــی	ب ــای	فراوان ــا	و	جذابیت	ه دارای	تنش	ه
می	شــد	از	دل	ایــن	عملیــات	کــه	در	مقطــع	حســاس	تاریــخ	

کشــور	رخ	داده	یــک	فیلــم	درام	خــوب	در	آورد.
	ایـن	کارگـردان	جـوان	سـیمای	ایـران	معتقـد	اسـت	فیلمی	
کـه	بـه	درد	امـروز	جامعه	مـا	نخـورد	ارزشـی	نخواهد	داشـت	
و	او	تأکیـد	دارد	در	سـاخت	فیلم	هـای	تاریخی	بایـد	پیوندی	با	
زندگـی	امروز	برقـرار	کرد	و	بایـد	از	حوادث	تاریخی	و	گذشـته	

درس	و	عبـرت	گرفـت	و	خطاهـا	و	اشـتباهات	را	پـی	برد.
ــالن	 ــت	س ــان،	جمعی ــون	مهدوی ــم	رد	خ ــاز	فیل ــان	ب ــا	پای ب
ــرای	ایــن	فیلــم	موفــق	و	عواملــش	 ســینمای	تربیــت	قــم،	ب
دســت	می	زننــد	و	تحســینش	می	کننــد	و	گفتگوهــای	بیــن	
ــه	 ــت	ک ــی	از	آن	اس ــینما	حاک ــرون	از	س ــاگران	در	بی تماش
ــه	 ایــن	فیلــم	توانســته	رضایــت	مخاطــب	را	جلــب	کنــد	و	ب
ــد	در	 ــز	بتوان ــنواره	نی ــن	جش ــون	در	ای ــد	رد	خ ــر	می	رس نظ
ــود. ــیمرغ	ش ــت	س ــدای	دریاف ــف	کاندی ــای	مختل بخش	ه

تحسینقمیهاازفیلم»ردخون«
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قصه هـای  بـه  و  کنـی  مـرور  کـه  را  قدیمـی  روایت هـای 
ماجـرا  پـای  یـک  حتمـا  بکشـی  سـرک  هـا  مادربـزرگ 
»کرسـی« اسـت و حکایـت دورهمی هایـی که حـاال کمرنگ 
محفـل  گرمابخـش  سـراغ  یلـدا  بهانـه  بـه  اسـت؛  شـده 

رفته ایـم. زمسـتانی 

ــه	در	شــب	هــای	 ــا	بخــش	اســت	ک ــزاری	گرم »کرســی«	اب
یلــدا	جایگاهــی	بــرای	گذرانــدن	»شــوچله«	و	دورهم	نشــینی	
هــای	خانوادگــی	محســوب	مــی	شــود	و	از	قدیــم	االیــام	مورد	

اســتفاده	مــردم	ســرزمین	و	دیــار	بروجــرد	بــوده	اســت.
ــرای	 ــاری	ب ــای	بخ ــه	ج ــه	ب ــیله	ای	اســت	ک »کرســی«	وس
ــه	و	محــل	تجمــع	اعضــای	 ــه	فضــای	خان گرمــا	بخشــیدن	ب

ــتفاده	میشــده	اســت. ــواده	اس خان
کرســی	چهــار	پایــه	دارد	و	از	چــوب	بــوده	کــه	بنــا	بــر	ســلیقه	
هــای	مختلــف	در	انــدازه	هــای	بــزرگ	و	کوچــک	ســاخته	می	
شــود.	ایــن	وســیله	چوبــی	طــوری	مهندســی	شــده	اســت	که	

در	تمامــی	نقــاط	خانــه	قابــل	تعبیه	و	اســتفاده	اســت.

»کرســی« بهانــه ای بــرای شــب نشــینی و دورهمی 
هــای خانوادگــی

ــرم«	از	 ــتای	»دره	گ ــد	از	روس ــور	در	بازدی ــن	منظ ــه	همی ب
ــع	بخــش	اشــترینان	بروجــرد	یکــی	از	اهالــی	روســتا	در	 تواب
ــیله	گرمایشــی	 ــوان	وس ــه	عن ــتفاده	کرســی	ب ــا	اس رابطــه	ب
ــیله	 ــی	وس ــتا	کرس ــن	روس ــای	ای ــه	ه ــر	خان ــت:	در	اکث گف
ــن	و	 ــه	اســت	گرچــه	چــراغ	عالءالدی گرمایشــی	فضــای	خان
بخــاری	هــم	هســت	امــا	اهالــی	روســتا	ترجیــح	مــی	دهنــد	

ــد. ــتفاده	کنن بیشــتر	از	کرســی	اس
وی	افــزود:	ســال	هاســت	کــه	مــردم	روســتای	»دره	گــرم«	از	
کرســی	اســتفاده	مــی	کننــد	و	بــا	آن	خــو	گرفتــه	انــد	چــون	
فقــط	بــه	عنــوان	وســیله	گرمایشــی	بــه	آن	نــگاه	نمــی	کننــد	
ــرای	شــب	نشــینی	و	دورهمــی	 ــه	ای	ب بلکــه	کرســی	را	بهان

هــای	خانوادگــی	و	فامیلــی	مــی	داننــد.
زهــرا	گــودرزی	بــا	بیــان	اینکــه	گرچــه	تهیه	ســوخت	کرســی	
ــن	 ــرای	تامی ــه	ب ــه	داد:	البت ــای	خــود	را	دارد،	ادام ــه	ه دغدغ
ــل	کرســی،	 ــردن	منق ــرای	روشــن	ک ــاز	ب ــورد	نی ســوخت	م
فصــل	ســرما	آغــاز	نشــده	بــه	فکــر	آن	هســتیم	لــذا	یــا	چــوب	
درختــان	خشــک	شــده	را	جمــع	آوری	مــی	کنیــم	یــا	زغــال	

آمــاده	مــی	خریــم.
ــبک	 ــوع	س ــرد:	ن ــان	ک ــر	نش ــتایی	خاط ــوی	روس ــن	بان ای
زندگــی	امــروز	نســبت	بــه	گذشــته	تغییــر	کــرده	اما	دیــدگاه	
مــردم	روســتای	»دره	گــرم«	ماننــد	دیگــر	روســتاهای	
ــه	 ــچ	وج ــه	هی ــی	ب ــتفاده	از	کرس ــه	اس ــبت	ب ــوار	نس همج

ــت. ــده	اس ــوض	نش ع

ــودن  ــرای مــردم بیشــتر نمــاد باهــم ب »کرســی« ب
ــواده را دارد خان

رقیــه	ســادات	موســوی	یکــی	دیگــر	از	اهالــی	روســتا	نیــز	در	
ایــن	رابطــه	افــزود:	کرســی	بــرای	مــردم	بیشــتر	نمــاد	باهــم	
ــای	 ــه	اعض ــت	ک ــی	اس ــه	خوب ــواده	را	دارد	و	بهان ــودن	خان ب

ــواده	و	فامیــل	را	دور	هــم	جمــع	مــی	کنــد. خان
ــه	 ــی	خان ــیله	گرمایش ــا	وس ــی	تنه ــرد:	کرس ــح	ک وی	تصری
نیســت	بلکــه	اغلــب	غذایــی	کــه	قــرار	اســت	بــرای	ظهــر	یــا	
شــام	آمــاده	کنیــم	را	مهیــا	کــرده	و	داخــل	منقــل	روی	آتــش	
زیــر	خاکســتر	مــی	گذاریــم	تــا	بــه	آرامــی	پختــه	شــود	و	گرم	
ــا	مثــال	کتــری	آب	را	اول	صبــح	روی	آتــش	منقــل	 ــد؛	ی بمان
کــه	زیــر	کرســی	داخــل	چهارپایــه	قــرار	دارد،	گذاشــته	و	بعد	

کــه	آب	جــوش	آمــد	چــای	را	دم	مــی	کنیــم.
ــی	 ــاف	کرس ــر	لح ــن	در	زی ــرار	گرفت ــه	داد:	ق ــوی	ادام موس
ــه	 ــدارد	ب لــذت	خاصــی	دارد	کــه	هیــچ	وســیله	گرمایشــی	ن

ویــژه	زمانــی	کــه	هــوا	ســردتر	مــی	شــود	وســیله	مناســبی	
ــواده	اســت. ــدن	اعضــای	خان ــه	و	ب ــردن	خان ــرم	ک ــرای	گ ب

بــه	گفتــه	ایــن	بانــوی	روســتایی	قــرار	گرفتــن	در	زیر	کرســی	
باعــث	مــی	شــود	افــراد	از	درد	دســت	و	پــا	در	امــان	بماننــد	و	

از	گرمــای	بیشــتری	بهــره	مند	شــوند.

ــرای  ــی ب ــی محل ــا بخش ــر از گرم ــه غی ــی ب کرس
ــت ــرات اس ــردن خاط ــو ک بازگ

ــالن«	از	 ــدل	گی ــتای	»گن ــی	روس ــدی	از	اهال ــن	محم حس
روســتاهای	همجــوار	»دره	گــرم«	نیــز	گفــت:	همیشــه	بــرای	
ــو	 ــرای	بازگ ــی	ب ــا	بخشــی	محل ــر	از	گرم ــه	غی ــا	کرســی	ب م

ــت. ــوده	اس ــی	ب ــرات	دوران	کودک ــردن	خاط ک
وی	گفــت:	امــروزه	در	بیشــتر	خانــه	هــای	پــدری	این	وســیله	
ــرای	 ــی	ب ــد	و	محل ــی	کن ــی	م ــوز	خودنمای ــش	هن گرمابخ
ــت	 ــر	اس ــار	یکدیگ ــواده	در	کن ــای	خان ــدن	اعض ــم	آم گرده
بــه	طوریکــه	بــا	وجــود	دیگــر	وســایل	گرمایشــی	امــا	مــردم	
ــه	 ــرا	ک ــد	چ ــتفاده	کنن ــی	اس ــد	از	کرس ــی	دهن ــح	م ترجی
وســیله	ای	بــی	خطــر	اســت	و	عوارضــی	چــون	گاز	گرفتگــی،	

ــدارد. ــی	و	...	ن خفگ
محمــدی	بیــان	داشــت:	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	مــردم	تمایــل	
ــگاه	 ــا	جای ــد	ام ــه	برون ــی	مدرنیت ــمت	زندگ ــه	س ــد	ب دارن
ــظ	 ــتا	حف ــن	روس ــردم	ای ــای	م ــه	ه ــتر	خان ــی	در	بیش کرس
شــده	اســت	چــون	اهالــی	بــرای	کرســی	کــه	بهانــه	ای	بــرای	
ــود،		ارزش	 ــی	ش ــواده	م ــای	خان ــدن	اعض ــع	ش ــم	جم دوره

ــد. خاصــی	قائلن
کلثــوم	دلیــران	کارشــناس	فرهنگــی	نیــز	در	رابطــه	بــا	کاربرد	
کرســی	در	بروجــرد	گفــت:	از	نظــر	فرهنــگ	مــردم	شناســی	
مــی	تــوان	کرســی	را	نمــادی	از	همبســتگی	و	اتحــاد	اعضــای	

خانــواده	و	فامیــل	دانســت.
وی	تصریــح	کــرد:	البتــه	در	حــال	حاضــر	وجــود	کرســی	در	
ــن	 ــی	شــود	و	ای ــده	م ــدرت	دی ــه	ن ــف	ب اســتان	هــای	مختل
ــای	 ــی	ه ــمت	زندگ ــه	س ــردم	ب ــل	م ــده	تمای ــان	دهن نش
امــروزی	بــدون	کرســی	و	اســتفاده	از	شــومینه،	پکیج،	شــوفاز	

ــوز	اســت. ــای	گازس و	بخــاری	ه
دلیــران	ادامــه	داد:	وجــود	فرهنــگ	غنــی	اســتحکام	بخشــی	
ــه	دورهمــی	هــای	شــبانه	در	 ــواده	و	اهمیــت	دادن	ب ــه	خان ب

ــا	 ــرد	ب ــار	بروج ــردم	دی ــده	اســت	م ــث	ش ــرما	باع فصــل	س
ــم	از	 ــوز	ه ــی	هن ــوع	گرمایش ــایل	متن ــری	وس ــر	کارب تغیی

ــد. ــتفاده	کنن ــی	اس کرس
وی	تاکیــد	کــرد:	اســتفاده	از	کرســی	هنــوز	در	بیشــتر	

دارد. رواج	 بروجــرد	 روســتاهای	
ایــن	کارشــناس	فرهنگــی	گفــت:	شــکل	و	شــمایل	کرســی	
ــی	 ــر	روی	لحــاف	مخصــوص	آن	انجــام	م ــه	ب ــی	ک و	تزئینات
شــود	خــود	زیبایــی	خاصــی	بــه	اتــاق	خانــه	هــا	مــی	بخشــد	
کــه	شــاید	دیگــر	وســایل	گرمایشــی	ایــن	جاذبــه	را	نداشــته	

باشــند.
ــرد	 ــردم	بروج ــن	م ــه	در	بی ــه	ک ــد:	آنچ ــادآور	ش ــران	ی دلی
ــی	 ــدا	و	دورهم ــب	یل ــی	در	ش ــود	کرس ــت	وج ــوم	اس مرس
ــام	 ــه	ن ــی	از	ســال	اســت	کــه	از	آن	ب هــای	ایــن	شــب	طوالن

ــد. ــی	کنن ــاد	م ــوچله«	ی »ش

قصــه گویــی در شــب هــای طوالنــی و ســرد 
زمســتان در کنــار »کرســی« 

ــی،	 ــراث	فرهنگ ــس	اداره	می ــدی	رئی ــه	یارمحم ــت	ال حج
صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	بروجــرد	در	رابطــه	بــا	اهمیــت	
اســتفاده	از	»کرســی«	بــه	جــای	بخــاری	در	میــان	مــردم	این	
شهرســتان،	گفــت:	در		اســتان	لرســتان	بــه	ویــژه	روســتاهای	
ــال	 ــن	س ــدان	و	قزوی ــی	از	هم ــرد،	بخــش	های ــمال	بروج ش

هاســت	از	کرســی	اســتفاده	مــی	شــود.
ــکل	 ــه	ش ــت	ب ــی	اس ــیله	ای	چوب ــی	وس ــت:	کرس وی	گف
چهارپایــه	کــه	در	انــدازه	هــای	مختلفــی	ســاخته	مــی	شــود	
ــای	 ــروزه	کارگاه	ه ــرد	ام ــی	بروج ــازار	قدیم ــن	ب و	در	همی

ــت. ــود	اس ــاخت	آن	موج س
رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	
بروجــرد	بــا	بیــان	اینکــه	اســتفاده	از	»کرســی«	از	ســال	هــای	
ــرد	 ــردم	بروج ــن	م ــدگار	در	بی ــی	مان ــوان	میراث ــه	عن دور	ب
ــای	 ــه	ه ــی	از	خان ــه	داد:	در	برخ ــت،	ادام ــوده	اس ــوم	ب مرس
ــژه	ای	 ــگاه	وی تاریخــی	و	قدیمــی	بروجــرد	»کرســی«	از	جای
برخــوردار	بــوده	اســت	بــه	این	شــکل	کــه	در	قســمتی	از	خانه	
فضایــی	بــرای	آن	تعبیــه	مــی	کردنــد	بــه	این	صــورت	کــه	در	
محــل	مــورد	نظــر	چالــه	ای	مــی	کندنــد	و	کرســی	را	مســتقر	
مــی	کردنــد	کــه	مبــادا	تــکان	بخــورد	و	ثابــت	بمانــد	تــا	آنجــا	

ازگرمابخشمحفلزمستانیبیشتربدانید؛
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــگاه	 ــان	جای ــاری	آن	زم ــری	در	معم ــبک	کارب ــن	س ــه	ای ک
خــاص	خــود	را	پیــدا	کــرده	اســت.

ــه	هــای	 یارمحمــدی	خاطــر	نشــان	کــرد:	»کرســی«	در	خان
تاریخــی	بروجــرد	عــالوه	بــر	ارزش	و	اعتبــاری	کــه	از	لحــاظ	
گرمایشــی	داشــته	محــل	تجمــع	اعضــای	خانــواده	در	شــب	
ــم	ســرگرمی	وجــود	نداشــته	 ــان	ه ــه	آن	زم ــوده	ک ــی	ب های

اســت.
وی	افــزود:	قصــه	گویــی	و	متــل	گویــی	در	شــب	هــای	
ــا	 ــی«	ب ــار	»کرس ــم	در	کن ــتان	آن	ه ــرد	زمس ــی	و	س طوالن
اعضــای	خانــواده	دو	مقولــه	ارزشــمند	هســتند	کــه	از	لحــاظ	
ــه	 ــا	ب ــام	ت ــم	االی ــژه	ای	از	قدی ــگاه	وی ــناختی	جای ــردم	ش م

ــت. ــده	اس ــراث	مان ــه	می ــل	ب ــل	در	نس ــروز	نس ام

ــواده  ــزرگ خان ــه ب ــی ب ــش کرس ــن بخ باالتری
دارد اختصــاص 

رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	
ــه	از	 ــا	بیــان	اینکــه	کرســی	هــم	ماننــد	یــک	خان بروجــرد	ب
ــته	 ــه	داد:	در	گذش ــت،	ادام ــوردار	اس ــاص	برخ ــگاه	خ جای
ــزرگ	 ــه	ب ــش	آن	ب ــن	بخ ــش	و	باالتری ــار	بخ ــی	از	چه کرس
خانــواده	و	بخشــی	کــه	بــه	درب	ورودی	اتــاق	نزدیــک	بــوده	

ــق	داشــته	اســت. ــواده	تعل ــادر	خان ــه	م ب
ــای	 ــس	فض ــات	در	مجل ــام	توجه ــزود:	نظ ــدی	اف یارمحم
پیرامــون	چهارچوبــی	کــه	بــه	آن	کرســی	گفتــه	مــی	شــود	
متمرکــز	بــوده	و	متناســب	بــا	شــان	و	منزلــت	افــراد	از	فضای	

کرســی	اســتفاده	مــی	شــده	اســت.
ــه	 ــرد	»کرســی«	در	خان ــذاری	کارب ــه	تاثیرگ ــا	اشــاره	ب وی	ب
هــای	مــردم	بروجــرد	تاکیــد	کــرد:	تجمــع	اعضــای	خانــواده	
و	فامیــل	بــه	موجــب	وجــود	کرســی	در	بیشــتر	منــازل	بویــژه	
ــگ	اســالمی	و	نشــات	 ــادی	از	فرهن ــدا	نم ــای	یل در	شــب	ه
ــه	 ــت	ک ــرد	اس ــار	بروج ــان	دی ــداری	مردم ــه	از	مردم گرفت

ایــن	فرهنــگ	متاســفانه	امــروزه	بــا	تغییــر	ســبک	زندگــی	و	
ــه	جــای	کرســی	 ــن	شــدن	بخــاری،	شــومینه	و	...	ب جایگزی

ــاط	فرامــوش	شــده	اســت. ــگ	و	در	برخــی	نق کــم	رن
رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	
ــه	 ــار	پای ــیله	چه ــک	وس ــا	ی ــی	تنه ــزود:	کرس ــرد	اف بروج
ــل	 ــدد	منق ــک	ع ــد	ی ــی	مانن ــه	از	اجزای ــی	نیســت	بلک چوب
ــاز	 ــورد	نی ــش	م ــردن	آت ــن	ک ــت	روش ــاش	جه ــی	و	مق آهن
یــک	مجموعــه	گرمایشــی	را	تشــکیل	مــی	دهنــد	کــه	نــوع	
ــاس	 ــر	اس ــق	ب ــی	مناط ــم	در	برخ ــاز	ه ــورد	نی ــوخت	م س

ــت. ــاوت	اس ــود	متف ــات	موج ــلیقه	و	امکان س
یارمحمــدی	گفــت:	در	برخــی	روســتاها	بــا	توجــه	بــه	ازدیــاد	
چــوب	از	درختــان	خشــک	کــه	قابلیــت	رشــد	ندارنــد	بــرای	
مصــرف	ســوخت	کرســی	اســتفاده	مــی	کننــد،	برخــی	زغــال	
آمــاده	خریــداری	کــرده	انبــار	مــی	کننــد	و	در	فصــل	ســرما	
ــروزه	 ــد	و	ام ــی	کنن ــردن	کرســی	اســتفاده	م ــرم	ک ــرای	گ ب
بیشــتر	بــه	لحــاظ	اینکــه	مــردم	خــود	را	بــه	دردســر	نیندازند	
از	بــرق	بــرای	گــرم	کــردن	کرســی	اســتفاده	مــی	کننــد	کــه	

ــاک	دارد. ــردی	خطرن ــه	کارب البت
ــای	 ــاف	ه ــی	لح ــرای	کرس ــه	ب ــان	خان ــه	وی	زن ــه	گفت ب
مخصــوص	رنگــی	و	بــزرگ	و	مربــع	شــکل	درســت	کــرده	یــا	
از	بــازار	خریــداری	مــی	کننــد	کــه	تزئیــن	روی	لحاف	کرســی	
در	اغلــب	مناطــق	بــاز	به	نــوع	ســلیقه	افــراد	بســتگی	دارد	که	
البتــه	در	بیشــتر	مواقــع	از	ماشــته	هــای	دســت	بــاف	محلــی	
بــرای	روی	لحــاف	کرســی	اســتفاده	مــی	شــود	کــه	بــاز	روی	
ایــن	ماشــته	دســت	بــاف	یــک	ســفره	از	جنــس	پالســتیک	
ــا	گذاشــتن	خوراکــی	و	تنقــالت	و	 ــا	ب ــه	مــی	شــود	ت انداخت
...	بــر	روی	کرســی	از	نفــوذ	آب	یــا	اثــر	آلودگــی	بــر	لحــاف	و	

ــود. ــری	ش ــای	روی	آن	جلوگی پارچــه	ه
ــردم	 ــد	از	م ــر	۹0	درص ــال	حاض ــت:	در	ح ــدی	گف یارمحم
روســتاهای	شــمال	بروجــرد	بــرای	گــرم	کــردن	خانــه	

ــرد	آن	را	 ــد	و	کارب ــی	کنن ــتفاده	م ــی	اس ــان	از	کرس هایش
ــد. ــه	دیگــر	وســایل	گرمایشــی	ترجیــح	مــی	دهن نســبت	ب

ــار   ــردم دی ــای م ــه ه ــش خان ــا بخ ــی« گرم »کرس
ــرد بروج

ــرد	 ــا	کارب ــه	ب ــز	در	رابط ــرد	نی ــدار	بروج ــی	فرمان ــا	آریای رض
»کرســی«	در	بیــن	مــردم	شهرســتان	اظهار	داشــت:	در	ســال	
هــای	گذشــته	مــردم	بروجــرد	هماننــد	دیگــر	نقاط	سردســیر	
کشــور	از	»کرســی«	بــه	عنــوان	وســیله	ای	بــرای	گــرم	کردن	

فضــای	خانــه	اســتفاده	مــی	کردنــد.
وی	افــزود:	کرســی	در	خانــه	هــای	مــردم	بروجــرد	از	جایــگاه	
ویــژه	ای	برخــوردار	بــوده	و	هســت،	آنچنانکــه	بــه	جــز	گرمــا	
ــم	شــدن	 ــرای	دور	ه ــی	ب ــه	محل ــه	فضــای	خان بخشــیدن	ب
ــه	خصــوص	در	 ــل	ب ــای	فامی ــا	اعض ــواده	و	گاه ــای	خان اعض
شــب	هــای	ســرد	فصــل	زمســتان	بــه	کار	مــی	رفتــه	اســت.
فرمانــدار	ویــژه	بروجــرد	تصریــح	کــرد:	امــروزه	ایــن	وســیله	
ــای	دور	 ــال	ه ــده	از	س ــا	مان ــی	بج ــه	میراث ــش	ک ــا	بخ گرم
ــه	 ــود	را	در	حافظ ــگاه	خ ــوز	جای ــت	هن ــرد	اس ــردم	بروج م

ــت. ــرده	اس ــظ	ک ــردم	حف م
آریایــی	ادامــه	داد:	اهمیــت	»کرســی«	در	خانــه	هــای	مــردم	
بروجــرد	تــا	آنجــا	بــود	کــه	از	آن	بــه	اجــاق	خانــه	هــم	تعبیــر	

مــی	شــده	اســت.
وی	بیــان	داشــت:	در	شهرســتان	بروجــرد	مانند	دیگــر	مناطق	
کشــور	ممکــن	اســت	خیلــی	از	میــراث	هــای	قدیمــی	از	بین	
ــه	 ــا	بخــش	خان ــی	گرم ــه	کرس ــا	ک ــا	از	آنج ــد	ام ــه	باش رفت
هــای	مــردم	دیــار	بروجــرد	بــوده	در	طــول	ســالیان	متمــادی	
حتــی	بــا	تغییــر	ســبک	زندگــی	و	جایگزیــن	شــدن	بخــاری	
هــای	آهنــی	و	گازســوز،	امــا	هنــوز	هــم	مــردم	در	برخــی	از	
روســتاهای	شــمال	بروجــرد	ترجیــح	مــی	دهنــد	همچنــان	از	

کرســی	اســتفاده	کننــد.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــواده  ــازی، خان ــای مج ــترش فض گس
هــا را بــاک کــرده و تلگــرام، بــه تلــه 
ــل  ــی تبدی ــای ایران ــواده ه ــی خان گرام
ــا، جــای دورهمــی هــا را  شــده و عکــس هــای ســلفی تنه

ــه اســت. گرفت

ــان،	یــک	زمانــی	تنهــا	 کیوســک		هــای	زردرنــگ	کنــار	خیاب
ــش	صــف	 ــه	مقابل ــی	ک ــد،	همــان		های ــا	بودن راه	ارتباطــی	م
مــی	کشــیدیم	و	گاهــی	دنبــال	پــول	خــرد	مــی		گشــتیم	تــا	
ــی	از	او	بپرســیم		امــا	شــاید	 ــگ	بزنیــم	و	احوال ــه	کســی	زن ب
ــه	 ــد	ک ــرا	برس ــی	ف ــه	زمان ــم	ک ــی	کردی ــم	نم ــرش	را	ه فک
دیگــر	نیــازی	بــه	پرســیدن	ایــن	ســوال	هــم	نباشــد	و	شــبکه	
هــای	اجتماعــی	در	فضــای	مجــازی،	هــر	لحظــه	بــروز	بــودن	

مــا	را	بــه	همــه	نشــان	دهنــد.
گاهــی	کــه	مکالمــه	تلفنــی	مــان	بــه	درازا	مــی	کشــید،	فــرد	
منتظــر	بیــرون	اتاقــک،	بــا	ســکه	دم	دســتش	بــه	شیشــه	می	
کوبیــد	کــه	لطفــا	زودتــر	تمــام	کــن،	امــا	در	فضــای	مجــای،	
ــان	 ــدن	گفتگوهایم ــی	ش ــه	طوالن ــت	ک ــی	نیس ــر	کس دیگ
ــی	 ــا	نیســت،	م ــرای	م ــی	ب ــر	مزاحمت ــد،	دیگ را	گوشــزد	کن
ــرگردان	 ــازی	س ــای	مج ــن	فض ــا	در	ای ــاعت	ه ــم	س توانی

ــیم. باش
فضــای	مجــازی	امــروزه	آن	کیوســک	هــا	را	کنــار	زده	و	صــف	
هــای	انتظــار	بــرای	شــنیدن	صــدای	دوســت	و	عزیزمــان	را	از	
بیــن	بــرده	اســت،	شــبکه	هــای	اجتماعــی،	عضــو	مشــترک	
تمــام	خانــواده	هــای	ایرانــی	شــده	و	گاهــی	از	همســر،	فرزند،	

پــدر	و	مــادر	هــم	بــه	آدم	نزدیــک	تــر	اســت!

خانــواده هــا بســترهای تهدیــد فضــای مجــازی را از 
بیــن ببرنــد

کارشــناس	ارشــد	روانشناســی	فضــای	مجــازی	را	یــک	تهدید	
بــرای	نســل	جــوان	دانســت	و	اظهــار	داشــت:	فضــای	مجازی	
بــدون	مدیریــت	آن،	یــک	تهدیــد	بــرای	نوجوانــان	محســوب	
ــترهای	 ــد	بس ــا	بای ــواده	ه ــن	خان ــن	بی ــود	و	در	ای ــی	ش م
ــی	 ــه	کل ــوان	ب ــی	ت ــه	نم ــه	ک ــد،	البت ــن	ببرن ــد	را	از	بی تهدی
ــا	 ــوان	ب ــردن	نســل	ج ــنا	ک ــا	آش ــد	ب ــر	شــد	و	بای آن	را	منک
نحوه	درســت	اســتفاده	از	شــبکه	هــای	اجتماعــی،	آن	هــا	را	از	

خطــرات	مصــون	نگــه	داشــت.
اکبــر	احمــدی	تاکیــد	کــرد:	اســتفاده	بی	هــدف	و	نادرســت	از	
شــبکه	هــای	اجتماعــی	جدیــد	موجب	افــت	شــاخص	اخالق	
و	بــه	مــرور	باعــث	بــروز	بــی	اخــالق	در	جامعــه	مــی	شــود	و	
ــز	در	 ــت	نی ــرم	و	جنای ــرود	ج ــن	ب ــالق	از	بی ــه	اخ ــی	ک زمان

جامعــه	گســترش	خواهــد	یافــت.
ــایل	 ــه	وس ــان	ب ــودکان	و	نوجوان ــروزه	ک ــی	ام وی	دسترس
ارتباطــی	را	بــی	حــد	و	مــرز	دانســت	و	افــزود:	ممکــن	اســت	
ــی،	 ــای	اجتماع ــبکه	ه ــه	ش ــا	ورود	ب ــان	ب ــودکان	و	نوجوان ک
ــا	ســن	 ــی	از	مســائل	را	متوجــه	شــوند	کــه	متناســب	ب خیل
ــه	ایــن	نکتــه	توجــه	 و	ســال	آن	هــا	نیســت،	والدیــن	بایــد	ب
داشــته	باشــند	کــه	فرزنــدان	آن	هــا	درایــن	ســنین	شــرایط	
روحــی	متناســب	را	بــرای	حــل	و	هضــم	آن	موضــوع	نداشــته	

باشــند.
ایــن	کارشــناس	ارشــد	روانشناســی	ورود	شــبکه	هــای	
ــی	 ــور	را	یک ــری		آن	در	کش ــترش	عضوگی ــی	و	گس اجتماع
ــروز	 ــت:	ام ــرد	و	گف ــوان	ک ــا	عن ــواده	ه ــای	خان ــه	ه از	دغدغ
شــاهد	اشــتراگ	گــذاری	محتواهــای	غیراخالقــی	و	مســموم	
زیــادی	در	فضــای	مجــازی	هســتیم	کــه	بــا	وجــود	فیلترینگ	
ــال	 ــم	در	ح ــوز	ه ــت	هن ــوی	دول ــده	از	س ــوان	ش ــای	عن ه

ــت	هســتند. فعالی
احمــدی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	
ــای	 ــان	ســرمایه	ه ــان	و	جوان نوجوان
کشــور	هســتند،	تصریــح	کــرد:	
نبایــد	اجــازه	داد	ایــن	ســرمایه	هــا	با	
ــی	تدبیــری	 عــدم	آگاهــی	خــود	و	ب
برخــی	مســئولین	در	دام	جنــگ	
نــرم	دشــمن	اســیر	شــوند	و	اینگونــه	

ــد. ــان	دهن ج

کنــار  در  بــودن  هــم  بــا 
خانــواده را »الیــک« بزنیــم
دوســت	داشــتنی	تریــن	انســان		
هــای	زندگــی	در	چهاردیــواری	خانه		
و	در	کنــار	مــا	هســتند،	امــا	هــر	روز	
بــه	یــک	بهانــه،	از	آن		هــا	غافــل	
مــی		شــویم	و	دیــواری	از	جنــس	
تلگــرام،	انســتاگرام،	فیســبوک	و	
دیگــر	شــبکه	هــای	اجتماعــی	بیــن	
ــواده	فاصلــه	 تــک	تــک	اعضــای	خان

ــت. ــه	اس انداخت
تکنولــوژی	بــه	شــرطی	مفیــد	و	ســازنده	خواهــد	بــود	کــه	بــا	
ــا	یکدیگــر	را	تســهیل	کنــد،	اگــر	 هــم	بــودن	و	ارتبــاط	مــا	ب
ــاره	 ــه	دوب ــر	ک ــان	بهت ــاند	هم ــه	آن	آســیبی	برس ــد	ب بخواه
ــع	 ــرای	رف ــم	و	ب ــار	بزنی ــه	دل	غ ــم،	ب ــاه	ببری ــگل	پن ــه	جن ب

ــم. گرســنگی	شــکار	کنی
اگــر	کمــی	ســرمان	را	از	گوشــی	همــراه	بلنــد	کنیــم	و	
نگاهمــان	را	بــه	اعضــای	خانــواده	بدوزیــم،	خواهیــم	دانســت	
کــه	خانــواده	هــم	چیــز	خوبــی	اســت	و	مــی	تــوان	حــرف	هــا	

ــرد. ــک	ک ــا	را	هــم	الی ــای	آن	ه ــگاه	ه و	ن

خانواده ها در فضای مجازی »بالک« شده اند
رئیــس	پلیــس	فتــا	اســتان	آذربایجان	شــرقی	طــالق	عاطفی	
را	از	ضررهــای	فضــای	ســایبری	عنــوان	کــرد	و	گفــت:	فضــای	
ــه	ظاهــر	زندگــی	مشــترک	را	 ــراد	ب مجــازی	باعــث	شــده	اف
حفــظ	و	زیــر	یــک	ســقف	زندگــی	کننــد	امــا	ســاعت	هــا	بــا	
یکدیگــر	ارتبــاط	کالمــی	نداشــته	و	بــا	گوشــی	و	تبلــت	هــای	
ــا	دوســتان	مجــازی	خــود	 ــاط	ب ــازی	و	ارتب خــود	مشــغول	ب

هســتند.
محســن	محمــودی	افــزود:	در	جامعــه	امــروزی،	شــبکه	هــای	
اجتماعــی	امــکان	گســترش	علــوم	ارتباطــات	را	فراهــم	مــی	
ــی	 ــدات	و	خطرات ــت	تهدی ــن	اس ــن	کار	ممک ــا	ای ــد،	ام کنن
ــه	همــراه	داشــته	 ــی	ب ــواده	هــای	ایران ــرای	فرهنــگ	خان را	ب

باشــد.
ایــن	مقــام	انتظامــی	بــا	اشــاره	بــه	تاثیــر	فضــای	مجــازی	در	
ــه	 ــی	اســالمی	تصریــح	کــرد:	والدیــن	ب ســبک	زندگــی	ایران
ــر	 ــی	نظــارت	ب ــی،	توانای ــدم	آشــنایی	و	ســواد	کاف خاطــر	ع
ــد	و	از	ســویی	 عملکــرد	فرزنــدان	خــود	در	ایــن	فضــا	را	ندارن
حضــور	در	فضــای	مجــازی	و	اینترنــت	نیــز	نیــاز	امــروزه	بشــر	
بــوده	و	ورود	فرزنــدان	بــه	ایــن	فضــا	اجتنــاب	ناپذیــر	اســت،	
ــذا	بهتریــن	روش	آمــوزش	نحــوه	اســتفاده	صحیــح	از	ایــن	 ل

فضاســت.
وی	در	رابطــه	بــا	طــالق	عاطفــی	بیــن	زوجیــن	تصریــح	کرد:	
چنــد	ســالی	اســت	کــه	طــالق	عاطفــی	بسترســازی	از	طالق	
ــی	 ــردی	و	اجتماع ــرب	ف ــار	مخ ــده	و	آث ــروزی	ش ــای	ام ه

باهمبودنهاییکهمنسوخشد؛

بالکخانوادهتوسطفضایمجازی
 بیت اله احمدی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــدان	 ــر	فرزن ــژه	ب ــه	وی ــواده	ب ــراد	خان ــر	اف ــادی	ب ــیار	زی بس
ــه	تنهــا	گــره	از	مشــکالت	 ــوژی	ن گذاشــته،	پیشــرفت	تکنول
زندگــی	بــاز	نکــرده	بلکــه	آتــش	اختــالف	و	برخــی	مشــکالت	
زندگــی	ماننــد	جدایــی،	از	بیــن	رفتــن	حرمــت	ها	و	گسســته	
شــدن	روابــط	بیــن	اعضــای	خانــواده	را	بیشــتر	کــرده	اســت.
ــرد:	 ــان	ک ــرقی	خاطرنش ــان	ش ــا	آذربایج ــس	فت ــس	پلی رئی
ــتان	و	 ــا	دوس ــاط	ب ــن	ارتب ــه	جایگزی ــه	رفت ــوژی	رفت تکنول
اعضــای	خانــواده	مــی	شــود	و	افــراد	بــه	جــای	هــم	صحبتــی	
و	مشــاوره	از	یکدیگــر	وقــت	خــود	را	با	دوســتان	مجــازی	و	در	

فضاهــای	مجــازی	مــی	گذراننــد.
ــا	 ــه	ب ــورت	مواجه ــهروندان	در	ص ــت:	ش ــان	گف وی	در	پای
مشــکالت	ســایبری	بــه	پلیــس	فتــا	مراجعــه	و	مشــکل	خــود	
ــا	 ــا	ب ــد	و	ی ــان	بگذارن ــس	در	می ــن	پلی ــان	ای ــا	کارشناس را	ب
ــزارش	 ــس	گ ــه	پلی ــوع	را	ب ــای	110	و	1۹7	موض ــماره	ه ش

ــد. دهن
	

بی سوادی رسانه ای
ــش	از	 ــا	پی ــوژی	ه ــایر	تکنول ــل	س ــازی	مث ــای	مج ــا	فض ام
آنکــه	ســواد	اســتفاده	آن	بــه	شــهروندان	آمــوزش	داده	شــود،	
ــدا	 ــوخ	پی ــا	رس ــواده	ه ــراد	و	خان ــان	اف ــرعت	در	می ــه	س ب
ــواد	فضــای	 ــن	س ــالف	چشــمگیری	بی ــی	اخت ــرد،	از	طرف ک
ــن		موضــوع	 ــدان	وجــود	دارد	کــه	ای ــن	و	فرزن مجــازی	والدی
باعــث	شــده	تــا	والدیــن	دربســیاری	از	مــوارد	نتواننــد	وظیفه	

ــی	خــود	را	انجــام	دهنــد	و	تبعــات	منفــی	اســتفاده	از	 نظارت
فضــای	مجــازی	بــرای	نســل	جــوان	و	نوجــوان	افزایــش	یابــد.
اســتفاده	بــی	حــد	و	حصر	از	شــبکه	هــای	اجتماعی،	بســیاری	
ــه	ای	 ــه	گون ــرده	اســت،	ب ــرو	ب ــود	ف ــوان	را	در	خ از	نســل	ج
کــه	تنهایــی	و	تنهاتر	شــدن،	بیگانگــی	بــا	خانــواده	و	رفتن	در	
غــاری	تاریــک	و	تــو	در	تــو،	فرزنــدان	مــا	را	تهدیــد	مــی	کنــد.

تنهایی و من همین االن یهویی!
اگــر	بــا	پدربــزرگ	هــا	و	مــادر	بــزرگ	ها	هــم	صحبت	شــوید،	
خاطراتــی	را	بیــان	مــی	کننــد	کــه	شــکل	قدیمــی	ارتبــاط	در	
گــروه	هــای	مجــازی	اســت،	آن	هــا	دور	یــک	کرســی	جمــع	
ــه	تناســب	روحیــه	و	شــخصیت	 مــی	شــدند	و	هــر	فــردی	ب
خــود،	بــه	بیــان	قصــه	و	نقــل	قــول	و	داســتان	مــی	پرداخــت	
ــه	چهــره	ســپری	مــی	 ــی	را	چهــره	ب ــه	ســاعت	های و	اینگون

ــد. کردن
امــا	در	کنــار	ایــن	خاطــره	هــای	قدیمــی،	تصویــری	از	یــک	
مهمانــی	امــروزی	را	تصــور	کنیــد،	وقتــی	همــه	در	یــک	اتــاق	
ــا	دیگــری	حــرف	 ــا	هیــچ	کــس	ب ــزرگ	جمــع	هســتند	ام ب
ــراه	شــان	اســت،	 ــن	هم ــد	و	همــه	سرشــان	در	تلف نمــی	زن
یــک	تصویــر	تکــراری	و	دردآور	امــا	نمــای	واقعــی	از	زندگــی	

پســاتلگرام	مــا	ایرانــی	هاســت.
کار	بــه	جایــی	رســیده	کــه	برخــی	اعضــای	خانــواده	حتــی	در	
زیــر	ســقف	خانــه	نیــز	بــه	صــورت	آنالیــن	بــا	هــم	در	ارتبــاط	

هســتند	و	بــه	عنــوان	مثــال	بــه	جــای	صــدا	کــردن	خواهــر	
ــام	و	 ــی،	پی ــای	اجتماع ــام	در	شــبکه	ه ــک	پی ــا	ی ــرادر،	ب و	ب
ــاق	مــی	رســانیم! ــوار	ات ــه	او	در	آن	ور	دی خواســته	خــود	را	ب
ــی	 ــلفی	م ــس	س ــان	عک ــی	هایم ــا	تنهای ــا	ب ــن	روزه ــا	ای م
ــال	 ــا	و	کان ــروه	ه ــای	گ ــه	در	غوغ ــم	ک ــر	نداری ــم	و	خب گیری
هــای	شــبکه	هــای	اجتماعــی،	هــر	روز	تنهــا	و	تنهاتــر	مــی	

ــت. ــان	نیس ــی	دور	و	برم ــویم	و	کس ش

 چاقوی تیز را درست استفاده کنیم
ــراری	ارتبــاط	 ــه	دنبــال	برق ــخ	ب بشــر	همــواره	در	طــول	تاری
ــی	از	 ــن	کار،	زمان ــرای	ای ــوده	و	ب ــون	خــود	ب ــا	پیرام آســان	ب
دود	و	آتــش	بهــره	بــرده	و	زمانــی	بــه	نامــه	و	پســت	و	تلگــراف	
پنــاه	آورده	اســت؛	تکنولــوژی	هــای	ارتباطــی	هــم	بــا	همیــن	
هــدف	پــا	بــه	عرصــه	گذاشــتند؛	ایــن	کــه	در	کســری	از	ثانیه	
و	بــا	کمتریــن	هزینــه	بتوانیــم	بــا	یکــی	از	اعضــای	خانــواده	و	

یــا	دوســتان	ارتبــاط	بگیریــم	چیــز	بــدی	نیســت.
اطــالع	رســانی	ســریع،	بــه	اشــتراک	گــذاری	مطالــب	
ارزشــمند،	ارتبــاط	راحــت	و	همزمــان	بیــن	چنــد	نفــر	در	یک	
گــروه	و	هــزار	فایــده	دیگــر	موجــب	مــی	شــود	تــا	نتوانیــم	به	
کل	ایــن	ابزارهــا	را	مضــر	بدانیــم	و	از	آن	هــا	دســت	بکشــیم،	
ــن	بیــن،	اســتفاده	درســت	از	 ــل	توجــه	در	ای تنهــا	نکتــه	قاب
ایــن	چاقــوی	تیــز	اســت!	بایــد	مراقــب	بــود	تــا	در	تلــه	تلگرام	

ــم... نیفتی

ترویــج ســبک زندگــی اســامی بــه 
شــدت  بــه  کــه  ضرورتــی  عنــوان 
ــر در  ــل موث ــی شــود و عام احســاس م
کاهــش معضــات اجتماعــی اســت، 
ــه  ــد موردتوج ــه بای ــون آنطورک تاکن
قرارنگرفتــه یــا روش هــای پیــاده 

اســت. اثرگذارنبــوده  ســازی آن 

ــی	 ــبک	زندگ ــج	»س ــه	تروی ــه	مقول ــت	ک ــالی	اس ــد	س چن
ایرانــی	اســالمی«	در	کشــور	مطــرح	شــده	و	مــوازات	پــر	رنگ	
شــدن	مســاله	تهاجــم	فرهنگــی	دشــمن	و	جنــگ	نرم	رســانه	
ای	و	مجــازی،	مقولــه	مذکــور	نیــز	ضــرورت	خــود	را	بیــش	از	

پیــش	نشــان	مــی	دهــد.
ــالمی	 ــی	اس ــی	ایران ــبک	زندگ ــاعه	س ــج	و	اش ــاله	تروی مس
ــه	 ــر	ب ــای	اخی ــال	ه ــی	س ــه	ط ــی	اســت	ک ــه	مباحث ازجمل
دفعــات	در	فرمایشــات	رهبــر	معظــم	انقــالب	اســالمی	مــورد	
تاکیــد	قــرار	گرفتــه	و	چنــدی	پیــش	طی	یــک	ســخنرانی	در	
دیــدار	بــا	جوانــان	اظهــار	داشــتند:	»یکــی	از	ابعــاد	پیشــرفت	
بــا	مفهــوم	اســالمی	عبــارت	اســت	از	ســبک	زندگــی	کــردن،	
رفتــار	اجتماعــی،	شــیوه		زیســتن،	ایــن	یــک	بُعــد	مهم	اســت.	
ــان،	 ــدف	انس ــه	ه ــم	ک ــگاه	کنی ــت	ن ــر	معنوی ــر	از	منظ اگ
رســتگاری	و	فــالح	اســت،	بایــد	بــه	ســبک	زندگــی	اهمیــت	
دهیــم؛	اگــر	بــه	معنویــت	و	رســتگاری	معنــوی	هــم	اعتقــاد	
نداشــته	باشــیم،	بــرای	زندگــی	راحــت	و	برخــوردار	از	امنیــت	
ــه	ســبک	زندگــی	مهــم	 ــن	ب ــاز	پرداخت ــی،	ب ــی	و	اخالق روان

است«.
ــن	 ــد:	»باط ــان	کردن ــن	بی ــالمی	همچنی ــالب	اس ــر	انق رهب
ــی	 ــبک	زندگ ــان	س ــت	از	هم ــارت	اس ــی	عب ــگ	غرب فرهن
مــادی	گناهآلــوِد	هویــت	زدا	و	ضدمعنویــت	و	دشــمن	
ــن	در	 ــالمِی	نوی ــدن	اس ــه	تم ــیدن	ب ــرط	رس ــت.	ش معنوی
ــی	پرهیــز	شــود.« ــن	اســت	کــه	از	تقلیــد	غرب درجــه	اول	ای
در	ســال	هــای	اخیــر	موضــوع	برجســته	ســازی	هویــت	دینی	
ــران	 ــد	صاحبنظ ــورد	تاکی ــالمی	م ــی	و	اس ــگ	ایران و	فرهن
ــت	 ــت	اهمی ــه	و	در	حقیق ــرار	گرفت ــز	ق ــگ	نی ــوزه	فرهن ح
ــانه	 ــرم	و	رس ــم	ن ــن	تهاج ــبب	اوج	گرفت ــه	س ــه	ب ــن	مقول ای

ــی	 ــاد	از	خودبیگانگ ــی	و	ایج ــت	زدای ــرای	هوی ــمن	ب ای	دش
ــت. ــده	اس ــدان	ش ــی	دو	چن فرهنگ

بــه	طور	کلــی	در	حــال	حاضر،	ســبک	زندگــی	در	کشــورهای	
ــن	 ــی	و	ای ــط	از	آداب	و	رســوم	اســالمی	و	غرب اســالمی	مختل
مســاله	ناشــی	از	عــدم	شــناخت	صحیــح	از	ســبک	زندگــی	
اســالمی	اســت.	حفــظ	ســبک	زندگــی	اســالمی	و	پایبنــدی	
بــه	آن	یکــی	از	مهــم	تریــن	عوامل	در	حفــظ	فرهنــگ	و	ارزش	

هــا	قلمــداد	مــی	شــود.
در	طــول	تاریــخ	یکــی	از	شــیوه	هــای	اســتعمارگری،	تهاجــم	
ــا	 ــوده	ت ــه	نگــرش	و	ســبک	زندگــی	در	جوامــع	اســالمی	ب ب

ــای	 ــی،	اقتص ــلط	فرهنگ ــرای	تس ــه	ب ــق	زمین ــن	طری از	ای
ــر	 ــل	از	تغیی ــردد.	قب ــم	گ ــدف	فراه ــه	ه ــی	جامع و	سیاس
ســبک	زندگــی،	نگــرش	و	دیــدگاه	افــراد	نســبت	بــه	مســائل	
اجتماعــی	و	فرهنگــی	دگرگــون	مــی	شــود	و	بــا	تغییــر	رفتار	
ــز	 ــر	نی ــرات	دیگ ــرای	تغیی ــه	ب ــرد،	زمین ــی	ف ــان	بین و	جه

ــردد. ــی	گ ــم	م فراه
سـبک	زندگـی	تمـام	بخش	هـای	زندگـی	فـردی	و	اجتماعی	
ازجملـه	فعالیـت	هـای	معیشـتی،	شـیوه	تشـکیل	خانـواده	و	
ازدواج،	پیـروی	یـا	عدم	پیروی	از	آداب	و	رسـوم،	نوع	معماری	و	
شهرسـازی،	شـیوه	تفریح،	نوع	کاالهای	مصرفی،	نـوع	نگرش،	

بیتوجهیبهیکضرورتاجتماعی

ترویجسبکزندگیاسالمیمغفولماند
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

رفتـار،	بـاور	و	اعتقادات	و...	را	شـامل	می	شـود.
همین	گسـتردگی	حوزه	سـبک	زندگی	دلیلی	بـر	اهمیت	این	
موضوع	اسـت	و	اگر	بررسـی	نسـبت	به	وضعیت	کنونی	داشته	
باشـیم،	محـرز	اسـت	که	غفلـت	از	سـبک	زندگی	اسـالمی	در	

جامعه	آسـیب	های	بسـیار	را	رقم	زده	اسـت.
	

روحانیــون در ترویــج ســبک زندگــی دینــی نقــش 
اثرگــذار ایفــا کننــد

مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	اســتان	مرکــزی	اظهــار	داشــت:	
ــار	 ــروز	در	کن ــه	ام ــن	آســیب	هــای	جامع یکــی	از	مهــم	تری
دیگــر	آســیب	هــای	اجتماعــی،	مســاله	توطئه	های	دشــمنان	
ــه	دنبــال	 ــود	کــردن	فرهنــگ	جامعــه	اســالمی	و	ب ــرای	ناب ب
ــه	 ــت	و	چنانچ ــه	اس ــت	جامع ــواده	و	در	نهای ــاد	خان آن	نه
ــی	 ــمن	آگاه ــن	دش ــات	نوی ــای	تبلیغ ــیوه	ه ــه	ش ــبت	ب نس
داشــته	باشــیم،	مــی	توانیــم	بســیاری	از	خطراتــی	کــه	امــروز	
در	جریــان	جنــگ	نــرم	رســانه	ای	و	هجمــه	فرهنگــی	از	هــر	

ــم. ــان	برداری ــا	را	احاطــه	کــرده،	از	می جهــت	م
حجــت	االســالم	صفــر	قربانپــور	افــزود:	بــا	توجــه	بــه	هجمــه	
ــه	 ــات	در	جامع ــف	معنوی ــور	تضعی ــه	منظ ــمن	ب ــای	دش ه
ــن	رابطــه	نقــش	 ــه	در	ای ــی	ک ــان	دین ــروز	مبلغ اســالمی،	ام
ــالمی	 ــی	اس ــبک	زندگ ــج	س ــتی	تروی ــد،	بایس ــذار	دارن اثرگ
ایرانــی	را	بــه	طــور	جــدی	در	دســتور	کار	قــرار	دهنــد	و	از	این	

مهــم	غفلــت	نشــود.
ــرد:	 ــان	ک ــزی	بی ــتان	مرک ــات	اســالمی	اس ــر	کل	تبلیغ مدی
ــه	در	 ــی	ک ــادی	و	وثوق ــوان	اعتق ــتفاده	از	ت ــا	اس ــت	ب روحانی
میــان	مــردم	نســبت	بــه	ایــن	قشــر	وجــود	دارد،	مــی	توانــد	
بــا	برنامــه	هــای	کاربــردی،	اعتقــادی	و	مباحــث	آموزشــی،	در	
ــر	 کاهــش	آســیب	هــای	اجتماعــی	و	انحرافــات	جامعــه	موث
باشــد	و	از	ســوی	دیگــر	قــدم	موثــر	در	هدایــت	اجتمــاع	بــه	

ــردارد. ســوی	ســبک	زندگــی	اصیــل	اســالمی	ب
وی	خاطرنشــان	ســاخت:	در	ایــن	میــان	آگاه	ســازی	جامعــه	
و	نســل	جــوان	نســبت	بــه	توطئــه	هــای	فرهنگــی	دشــمنان	
بــه	ویــژه	تبلیــغ	فرقــه	هــای	دینــی	از	کانــال	هــای	ارتباطــی	
ــر	مســایلی	 ــی،	از	دیگ ــی	غرب ــای	زندگ ــف	و	ســبک	ه مختل

اســت	کــه	مبلغــان	دینــی	در	راســتای	ترویــج	ســبک	زندگی	
اســالمی	بایــد	بــه	آن	توجــه	ویــژه	داشــته	باشــند.

مدیــر	کل	تبلیغــات	اســالمی	اســتان	مرکــزی	تصریــح	کــرد:	
اشــاعه،	تشــریح	و	تبییــن	ســبک	زندگی	اســالمی	با	اســتفاده	
ــت	 ــت	عصم ــل	بی ــیره	اه ــن	و	س ــای	معصومی ــت	ه از	روای
ــه	 ــه	در	جامع ــت	فقی ــگاه	والی ــریح	جای ــارت)ع(،	تش و	طه
اســالمی	و	آگاه	ســازی	جوانــان	نســبت	بــه	مســائل	موجــود	
ــد	در	 ــه	بای ــت	ک ــی	اس ــه	مباحث ــی	از	جمل ــای	دین و	باوره

ــرد. ــرار	گی ــی	ق ــان	دین ــتور	کار	مبلغ دس
قربانپــور	ادامــه	داد:	در	راســتای	ترویــج	ســبک	زندگــی	
ــتی	و	دوری	 ــاده	زیس ــون	س ــی	همچ ــه	های ــالمی،	مولف اس
ــروف	و	نهــی	از	 ــه	مع ــر	ب ــاز	و	ام ــه	نم ــری،	اقام از	اشــرافی	گ
ــئونات	اســالمی	در	 ــت	ش ــر،	ادای	خمــس	و	زکات،	رعای منک
ــار	 جامعــه،		عفــاف	و	حجــاب	اســالمی،	اشــاعه	فرهنــگ	ایث
ــای	 ــان	ه ــن	آرم ــن	تبیی ــق	و	همچنی ــهادت	در	راه	ح و	ش
ــر	 ــات	رهب ــهدا	و	منوی ــل،	ش ــام	راح ــالمی،	ام ــالب	اس انق

ــرد. ــرار	گی ــه	ق ــورد	توج ــتی	م ــالب	بایس ــم	انق معظ
	

ــذار در  ــی اثرگ ــازوی فرهنگ ــانه دو ب ــر و رس هن
ــت ــالمی اس ــی اس ــبک زندگ ــج س تروی

مدیـرکل	فرهنـگ	و	ارشـاد	اسـالمی	اسـتان	مرکـزی	اظهـار	
داشـت:	بـی	شـک	در	شـرایط	امـروز،	هنـر	و	رسـانه	دو	بازوی	
فرهنگـی	اثرگـذار	و	کارآمد	در	ترویج	سـبک	زندگی	اسـالمی	
هسـتند	که	می	تواننـد	فرهنگ	اسـالمی	و	معنویـت	قرآنی	را	

به	طـور	موثـر	در	جامعـه	ترویـج	و	اشـاعه	دهند.
محســن	شــریفی	افــزود:	امــروز	ترویــح	فرهنــگ	اســالمی	در	
جامعــه	مــا	یــک	ضــرورت	و	اولویــت	اســت	و	در	ایــن	رابطــه	
نشــر	آثــار	فاخــر	بــا	محتــوای	معنــوی	و	اشــاعه	آمــوزه	هــای	
معنــوی،	دینــی	و	قرآنــی	مــی	توانــد	در	کاهــش	آســیب		های	

اجتماعــی	نقــش	موثــر	داشــته	باشــد.
مدیــرکل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	اســتان	مرکــزی	ادامــه	
ــزاری	اســت	کــه	 ــان	هنــر	و	رســانه	اب داد:	بهــره	گیــری	از	زب
ــه	 ــان	را	ب ــه	واســطه	آن	جوان ــه	طــور	مطلــوب	مــی	تــوان	ب ب

ســمت	ســبک	زندگــی	اســالمی	ســوق	داد.

وی	بیــان	کــرد:	در	شــرایط	کنونــی،	وجــود	تکنولــوژی	هــای	
ــا	 ــژه	فضــای	مجــازی	ب ــه	وی ــات	ب ــن	ارتباطــات	و	اطالع نوی
ــان	 ــی	حــد	و	حصــرش،	موجــب	شــده	کــه	جوان ــات	ب امکان
نســبت	بــه	گذشــته	بیشــتر	در	معــرض	خطــر	و	هجمــه	های	

ــد. ــرار	بگیرن فرهنگــی	دشــمن	ق
مدیــرکل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	اســتان	مرکــزی	
ــی	 ــوی	و	دین ــم	معن ــن	مفاهی ــاخت:	تبیی ــان	س خاطرنش
ــه	 ــوان	ک ــل	ج ــرای	نس ــا	ب ــذار	خصوص ــای	اثرگ ــا	روش	ه ب
امــروز	بــه	شــدت	در	معــرض	آســیب	هــای	فضــای	مجــازی	
ــار	آن	 ــتند	و	در	کن ــمن	هس ــی	دش ــای	فرهنگ ــه	ه و	هجم
گســترش	فعالیــت		هــای	معنــوی	در	ســطح	جامعــه،	نقــش	

ــور	دارد. ــدف	مذک ــق	ه ــتای	تحق ــزایی	در	راس ــه	س ب
شــریفی	ضمــن	بیــان	اینکــه	آشــنا	شــدن	جوانــان	بــا	ســبک	
ــاد	 ــه	اســت	و	از	انحطــاط	نه ــی	هدایتگــر	جامع زندگــی	دین
ــرد:	 ــح	ک ــد،	تصری ــی	کن ــری	م ــه	جلوگی ــواده	و	جامع خان
در	ایــن	رابطــه	نکتــه	ای	کــه	بــه	طــور	جــدی	بایــد	مدنظــر	
ــن	حــوزه	 ــای	ای ــه	ه ــه	برنام ــرار	داده	شــود،	چگونگــی	ارائ ق
بــه	جوانــان	و	شــیوه	جــذب	جوانــان	در	خصــوص	ایــن	مقولــه	
یعنــی	ترویــج	ســبک	زندگــی	اســالمی	اســت؛	بایســتی	روش	
هایــی	را	بــه	کار	گیریــم	کــه	بیشــترین	جامعــه	هــدف	را	بــه	
ــه	 ــه	نتیجــه	ای	ب ــذار	باشــد	وگرن ــد	و	اثرگ خــود	جــذب	کن

ــال	نخواهــد	داشــت. دنب
مدیــرکل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	اســتان	مرکــزی	عنــوان	
ــی	و	 ــای	اصول ــه	ه ــح	و	برنام ــرد	صحی ــه	رویک ــرد:	چنانچ ک
اثرگــذار	در	رابطــه	بــا	ترویــج	ســبک	زندگی	اســالمی	داشــته	
ــه	تنهــا	از	فرهنــگ	دینــی	جامعــه	صیانــت	کــرده	 باشــیم،	ن
ــروز	 ــاهد	کاهــش	چشــمگیر	ب ــال	آن	ش ــه	دنب ــه	ب ــم،	بلک ای

ــود. آســیب	هــای	اجتماعــی	خواهیــم	ب
ــت	در	 ــروری	اس ــه	ض ــه	ای	ک ــد	دو	نکت ــی	رس ــر	م ــه	نظ ب
راســتای	ارتقــای	فرهنگــی	جامعــه	و	ترویــج	ســبک	زندگــی	
ــران	 ــری	از	رهب ــره	گی ــرار	داده	شــود،	به اســالمی	مدنظــر	ق
فکــری	و	روحانیــون	در	جامعــه	بــه	عنــوان	قشــر	اثرگــذار	و	در	
کنــار	آن	بهــره	گیــری	از	روش	هایــی	بــرای	انجــام	ایــن	مهــم	

اســت	کــه	بازخــورد	و	ثمــره	داشــته	باشــد.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــار در  ــس آبی ــاخته نرگ ــد« س ــل ش ــاه کام ــه م ــبی ک »ش
جشــنواره فیلــم فجــر در قــم اکــران شــد کــه بــا اســتقبال 

ــد. ــه ش ــی مواج ــاگران قم ــترده تماش گس

ــم	 ــک	فیل ــا	ی ــر	ب ــم	فج ــنواره	فیل ــن	جش ــی	و	هفتمی س
متفاوتــی	از	ســایر	آثــار	مواجــه	اســت،	فیلمــی	بــا	
کارگردانــی	یــک	زن	کــه	ســاخت	چهــار	فیلــم	موفــق	دیگر	

را	در	کارنامــه	خــود	دارد.
ــا	فیلــم	شــیار	1۴۳	 نرگــس	آبیــار	پــس	از	معرفــی	خــود	ب
کــه	توجــه	بســیاری	را	به	خــود	جلــب	کــرد،	فیلــم	متفاوت	
دیگــری	بــر	اســاس	یــک	داســتان	واقعــی	ســاخته	کــه	ایــن	
بــار	نیــز	می	تــوان	از	آن	بــه	عنــوان	پدیــده	جشــنواره	فیلــم	

فجــر	یــاد	کــرد.
ــاعت	و	۲0	 ــم	دو	س ــد«	فیل ــل	ش ــاه	کام ــه	م ــبی	ک »ش
دقیقــه	ای	نرگــس	آبیــار	به	روایــت	شــجاعانه	و	جســورانه	ای	
از	زندگــی	خانــواده	معــروف	ریگــی،	به	ویــژه	عبدالحمیــد	و	

ــردازد. ــی	می	پ ــد	ریگ عبدالمجی
ــص،	 ــم	نق ــای	ک ــم،	بازی	ه ــت	فیل ــل	موفقی ــی	از	دالی یک
ــد	 ــش	عبدالحمی ــکیبا	در	نق ــن	ش ــذار	هوت ــرا	و	تأثیرگ گی
ــت	و	 ــزه	اس ــش	فائ ــت	در	نق ــاز	شاکردوس ــن	الن و	همچنی
فیلمنامــه	نیــز	بــه	قــدری	دارای	حــرف	اســت	کــه	بیننــده	
ــته	 ــر	خس ــرص	آورش	کمت ــای	ح ــام	تنش	ه ــس	تم در	پ

می	شــود	و	انتظــار	اتفاقــات	بعــدی	را	می	کشــد.
ــه	و	 ــاعر	پیش ــد	ش ــقی	عبدالحمی ــرای	عاش ــم	از	ماج فیل
ــرای	 ــت	و	ب ــی	اس ــر	تهران ــک	دخت ــه	ی ــزه	ک ــب	و	فائ کاس
خریــد	همــراه	مــادرش	بــه	سیســتان	رفتــه،	جــان	

. د می	گیــر
نقــش	مــادر	عبدالحمیــد	از	همــان	ابتــدا	ســئواالت	فراوانــی	
ــا	ازدواج	 ــه	چــرا	ب ــد	ک را	در	ذهــن	مخاطــب	ایجــاد	می	کن
ــل	 ــرده	و	دلی ــت	ک ــی	مخالف ــر	تهران ــا	آن	دخت ــرش	ب پس
رفتارهــای	ســرد	و	عــادی	اش	بــا	عــروس	خانــواده	چیســت	
ــئواالتش	 ــخ	س ــه	پاس ــم	ب ــه	دوم	فیل ــده	در	نیم ــه	بینن ک

می	رســد.
ــم	 ــه	ه ــقانه	ای	از	ب ــت	عاش ــم	روای ــاعت	اول	فیل ــم	س نی
رســیدن	ایــن	دو	نفــر	اســت؛	هــر	چنــد	کــه	بــرای	بیننــده	
باورپذیــری	آن	ســخت	بــود	و	انتظــار	می	رفــت	بــه	نحــوی	
مجــاب	شــدن	خانــواده	ســنتی	دختــر	کــه	مــادرش	
ــه	 ــرش	دارد،	بیشــتر	پرداخت ــه	دخت وابســتگی	شــدیدی	ب

ــود. ش

ــی  ــده قم ــرای بینن ــزه ب ــادر فائ ــی م ــه قم لهج
ــت ــب اس جال

لهجــه	قمــی	مــادر	فائــزه	کــه	نقــش	آن	را	شــبنم	مقدمــی	
ایفــا	کــرده	بــرای	بیننــده	قمــی	جالــب	اســت	و	ایــن	تجربه	
در	فیلــم	نفــس	کار	قبلــی	نرگــس	آبیــار	نیــز	تکــرار	شــده	
ــمی	 ــین	قاس ــن	محمدحس ــل	آن	ادای	دی ــاید	دلی ــه	ش ک
تهیــه	کننــده	ایــن	فیلــم	کــه	همســر	خانــم	آبیــار	اســت	به	

قــم	محــل	تولــدش	باشــد.
ــا	 ــا	التهاب	ه ــوند	ام ــه	دار	می	ش ــا	بچ ــزه	بعده ــد	و	فائ حمی
و	تنــش	فیلــم	نرگــس	آبیــار،	پــس	از	عزیمــت	آن	دو	
ــم	 ــث،	رغ ــور	ثال ــی	در	کش ــرای	پناهندگ ــتان	ب ــه	پاکس ب

می	خــورد.
تصاویــری	کــه	کارگــردان	از	چهــره	پاکســتان	در	
ــد	 ــه	می	کن ــور	ارائ ــن	کش ــه	ای ــزه	ب ــدای	ورود	فائ ابت
جالــب	و	جــذاب	اســت	و	یــک	تــرس	و	دلهــره	ای	
ــم	 ــه	ه ــی	و	ب ــی،	بی	نظم ــدن	ناامن ــی	از	دی ــه	ناش ک
ــور	 ــن	کش ــی	ای ــهری	و	اجتماع ــی	ش ــی	زندگ ریختگ
ــا	 ــد	و	از	همان	ج ــال	می	ده ــده	انتق ــه	بینن ــت	را	ب اس
ــه	چــه	سرنوشــتی	در	 ــران	می	شــود	ک ــزه	نگ ــرای	فائ ب

ــت. ــارش	اس انتظ
کمتــر	کســی	اســت	در	ایــران	کــه	نــام	عبدالمالک	ریگــی	را	
نشــنیده	باشــد	و	از	اقدامــات	وحشــیانه	ایــن	گــروه	تکفیری	
در	سیســتان	و	مناطقــی	مــرزی	ایــران	و	پاکســتان	بــی	خبر	

. شد با
فیلــم	در	نیمــه	دوم	خــود	روایــت	بــی	پــرده	ای	از	ایدئولوژی	
ــد	و	 ــان	می	ده ــده	نش ــه	بینن ــتی	ب ــان	تروریس ــن	جری ای
ــک	ریگــی	را	ترســیم	می	کنــد	 ــی	نقــاب	عبدالمال چهــره	ب
ــا	قــدرت	بیــان	خــود	و	تعالیــم	غلطــی	کــه	 ــه	ب کــه	چگون
بــه	نــام	اســالم	اندوختــه؛	دســت	بــه	کشــتار	و	خــون	ریــزی	

ــد. ــوم	می	زنن ــردم	مظل م
عبدالمالــک	ریگــی	نــام	جنــداهلل	را	بــر	روی	گــروه	
تروریســتی	خــود	گذاشــت	و	بــه	روایــت	فیلــم،	ایــن	
ــوق	 ــاع	از	حق ــی	خــود	را	دف ــروه	تروریســتی	هــدف	اصل گ
ــتان	 ــنت	در	اس ــل	س ــوچ	و	اه ــوم	بل ــی	ق ــی	و	مذهب مل
سیســتان	و	بلوچســتان	می	دانــد	امــا	در	مقاطعــی	از	فیلــم	
مخالفت	هــای	اهالــی	سیســتان	بــا	عملکــرد	عبدالمالــک	را	

. می	بینیــم

ــاب  ــره بی نق ــده چه ــم بینن ــی از فیل در بخش های
ــد ــی را می بین ــروه ریگ گ

در	بخشــی	از	فیلــم	»شــبی	کــه	مــاه	کامــل	شــد«	جنایــات	
ــای	 ــی	در	عملیات	ه ــک	ریگ ــتی	عبدالمال ــروه	تروریس گ
ــر	 ــه	تصوی ــدان	ب ــه	مســجدی	در	زاه ــه	ب ــوکی	و	حمل تاس
ــا	را	 ــاب	آنه ــی	نق ــره	ب ــده	چه ــود	و	بینن ــیده	می	ش کش

می	بینــد.
ــزه	در	 نشــان	دادن	ســختی	زندگــی	محــدود	و	امنیتــی	فائ
ــت	 ــق	نیس ــر	عاش ــه	دیگ ــدی	ک ــزرگ	عبدالحمی ــه	ب خان
ــه	 ــاال	ب ــده	و	ح ــک	ش ــری	عبدالمال ــط	فک ــذوب	خ و	مج
جانشــینی	او	هــم	رســیده	بخــش	متأثرکننــده	فیلــم	اســت	
کــه	تماشــاگر	از	گرفتــار	شــدن	دختــر		بازیگــوش	تهرانــی	
در	عمــق	خانــه	معروف	تریــن	تروریســت	های	منطقــه	

غصــه	می	خــورد.

در	ایــن	فیلــم	بــه	اهمیــت،	داشــتن	اشــراف	اطالعاتــی	بــه	
عنــوان	یکــی	از	عوامــل	مهــم	و	تأثیرگــذار	در	هــر	عملیــات	
نظامــی	پرداختــه	شــده	کــه	لــو	رفتــن	فــرار	فائــزه	از	خانــه	
و	بیمارســتان	و	همچنیــن	دســتگیری	بــرادرش	در	نزدیکی	
ســفارت	ایــران	در	پاکســتان	از	جملــه	آنهــا	اســت	هــر	چند	
ــران	در	 ــی	ای ــی	و	اطالعات ــای	امنیت ــه	نیروه ــه	مقابل ــه	ب ک
مواجهــه	بــا	ایــن	گــروه	تروریســتی	چنــدان	پرداخته	نشــده	

اســت.
نشــان	دادن	درگیــری	گــروه	عبدالمالــک	و	مــرزداران	ایرانی	
ــن	و	 ــای	اکش ــت	و	صحنه	ه ــم	اس ــن	فیل ــف	ای ــه	عط نقط
جنگــی	درخشــان	ایــن	فیلــم	قــدرت	کارگردانــی	نرگــس	

ــد. ــان	می	ده ــار	را	نش آبی
در	 تصویربــرداری	 تحســین،	 شایســته	 بازی	هــای	
لوکیشــن	های	متفــاوت	و	خــاص،	داســتان	جنجالــی	فیلــم	
ــای	 ــه	قوت	ه ــرا	از	جمل ــم	گی ــدر	و	ریت ــی	مقت و	کارگردان
فیلــم	»شــبی	کــه	مــاه	کامــل	شــد«	اســت	کــه	بیننــده	تــا	
ــا	فضــا	و	شــخصیت	های	 ــم	ب ــس	از	تماشــای	فیل ــی	پ مدت

آن	همزادپنــداری	می	کنــد.
ــی	در	پرداخــت	برخــی	شــخصیت	ها	 ــم	ضعف	های ــن	فیل ای
و	رفتارهــا	نیــز	دارد	کــه	در	مقایســه	بــا	نقــاط	قــوت	فیلــم،	
ــده	 ــر	خــودش	را	نشــان	می	دهــد	و	دی ــن	ضعف	هــا	کمت ای

می	شــود.
ــد«	در	 ــل	ش ــاه	کام ــه	م ــبی	ک ــد	»ش ــر	می	رس ــه	نظ ب
ــیمرغ	هایی	در	 ــد	س ــر	بتوان ــم	فج ــی	و	هفت ــنواره	س جش
بخش	هــای	مختلــف	از	جملــه	کارگردانــی	و	بازیگــری	
ــد	منتظــر	آرای	 ــه	دســت	آورد	و	بای نقــش	اول	مــرد	و	زن	ب

ــود. ــی	داوران	ب نهای
ــت	 ــینمای	تربی ــانس	های	دو	س ــلوغ	ترین	س ــی	از	ش یک
ــم	 ــنواره	فیل ــای	جش ــان	فیلم	ه ــه	میزب ــم	ک ــوس	ق و	وت
فجــر	در	اســتان	هســتند،	ســانس	های	اکــران	فیلــم	
ــی	 ــود	کــه	هیــچ	صندل ــاه	کامــل	شــد«	ب »شــبی	کــه	م
ــد	و	تماشــاگران	قمــی	از	آن	اســتقبال	 ــی	نمان ــی	باق خال

ــد. ــی	کردن خوب

استقبالقمیهاازفیلم»شبیکهماهکاملشد«

جدالعشقوتکفیر
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

از    هنـر  و  ادب  شـهر  تئاتـر  جامعـه 
واگـذاری تماشـاخانه هـا و سـالن های 
نمایـش ابـراز نارخرسـندی مـی کننـد 
و ایـن را آسـیبی در مسـیر اجراهـای 
تئاتـری و حیات هنر ششـم مـی دانند.

چندی	اسـت	کـه	اداره	کل	فرهنگ	و	ارشـاد	اسـالمی	اسـتان	
فـارس	در	اندیشـه	واگـذاری	اماکـن	و	فضاهای	تحـت	نظارت	
خویـش	به	بخش	خصوصـی	اسـت،	موضوعی	که	بـرای	اهالی	
فرهنـگ	و	هنـر	کاری	عبـث	مـی	آید،	زیـرا	بخـش	خصوصی	
ترجیـح	می	دهد	خودش	دسـت	بـکار	شـده	و	با	ایجـاد	مراکز	

چنـد	منظـوره	درآمدی	پایـدار	را	ایجـاد	کند.
ایـن	در	حالیسـت	کـه	بـا	اجرایـی	شـدن	ایـن	کار	از	سـوی	
فرهنـگ	و	ارشـاد	گروه	هـای	تئاتـر	ناچار	هسـتند	بـرای	اجرا	
هزینـه	پرداخـت	کننـد،	در	حالیکـه	اقتصـاد	تئاتـر	چنـدان	
وابسـته	بـه	فروش	گیشـه	نیسـت	و	در	صـورت	حمایـت	های	
بخـش	دولتی	و	گاهی	بخش	خصوصی	اسـت	کـه	اجراها	روی	

صحنـه	بازگشـت	سـرمایه	را	در	پـی	دارنـد.
از	ســویی	طــرح	واگــذاری	پیشــتر	در	قالــب	واســپاری	
تعــدادی	از	مجتمــع	فرهنگــی	هنــری	واجــد	شــرایط	اســتان	
فــارس	بــا	حفــظ	مالکیــت	عنــوان	شــده	بــود	کــه	این	نیــز	به	

ــرار	نگرفــت. نظــر	مــورد	اســتقبال	ق
شــهریور	ســال	جــاری	بــود	کــه	معــاون	توســعه	مدیریــت	و	
منابــع	اداره	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	فــارس	از	واگذاری	
ــش	 ــه	بخ ــارس	ب ــاد	ف ــری	ارش ــی	هن ــای	فرهنگ مجتمع	ه
ــی،	 ــتغال	زای ــتای	اش ــن	را	در	راس ــر	داد	و	ای ــی	خب خصوص

ــه	بخــش	خصوصــی	دانســت. ــان	ب ــرای	جوان ب
ــژاد،	ایــن	اداره	کل	در	ســطح	 ــه	گفتــه	غالمرضــا	یوســفی	ن ب
ــال	 ــه	در	ح ــری	دارد	ک ــی	هن ــع	فرهنگ ــتان	۴0	مجتم اس
ــی	و	 ــای	فرهنگ ــام	فعالیت	ه ــال	انج ــی	در	ح ــر	همگ حاض

ــتند. ــری	هس هن
بنابــه	اظهــار	نظــر	وی،	راه	انــدازی	ســینما	و	ســالن	های	
ــم	از	 ــی	اع ــای	آموزش ــاپ،	کالس	ه ــی	ش ــم،	کاف ــران	فیل اک
ــه	فعالیت	هــای	 ــری	از	جمل ــوزی،	فرهنگــی	و	هن مهــارت	آم
اســت	کــه	بــرای	رونــق	و	درآمدزایــی	در	ایــن	مجتمع	هــا	در	

ــود. ــه	می	ش ــر	گرفت نظ

ابتــدا نامــی از ســالن هــای تئاتــر و تماشــاخانه هــا 
در میــان نبــود

یوســفی	نــژاد	در	حالــی	ایــن	مــوارد	را	گفتــه	بــود	کــه	ابتــدا	
نامــی	از	ســالن	هــای	تئاتــر	و	تماشــاخانه	هــا	در	میــان	نبــود.
وی	در	ادامــه	مــی	افزایــد:	ســرمایه	گــذار	با	تجهیــزات	متعلقه	
در	دوره	پیشــنهادی	قــرارداد	بــه	عنــوان	مشــارکت	کننــده	در	
اجــرای	برنامه	هــای	فرهنگــی	اداره	کل	نقــش	مهمــی	دارد	و	
از	ســویی	در	دوره	واگــذاری	و	فعــال	ســازی	محتمع	هــای	بــا	
برنامه	هــای	متنــوع	موجــب	افزایــش	مخاطبیــن	و	در	نتیجــه	

رونــق	اقتصــادی	آن	خواهنــد	شــد.
یوســفی	نــژاد	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	فرهنــگ	و	ارشــاد	آمادگــی	
ــه	بخــش	 ــود	را	ب ــاخت	خ ــال	س ــای	درح ــام	طرح	ه دارد	تم
خصوصــی	واگــذار	کنــد،	نامــی	از	ســالن	هــای	تئاتــر	کــه	زیر	

نظــر	ایــن	نهــاد	اداره	مــی	شــوند	ذکــر	نکــرده	بــود.
ــابقه	 ــا	س ــروه	ب ــای	گ ــه	اعض ــه	از	جمل ــری	ک ــد	جعف نوی
تئاتــر	پویاســت	کــه	افــزون	بــر	کارگردانــی	تئاتــر،	در	زمینــه	

بازیگــری	هــم	فعالیــت	دارد،	یکــی	از	الزامــات	هنــر	تئاتــر	را	
ــی	 ــه	های ــد:	هرچنــد	کــه	نمون ــد	و	مــی	گوی ســالن	مــی	دان
از	تئاتــر	داریــم	کــه	نیــاز	بــه	ســالن	اســتاندارد	چــه	در	قالــب	
پالتــو	یــا	قــاب	صحنــه	ای	ندارنــد،	ماننــد	تئاتــر	خیابانــی	یــا	
پرفورمنــس	کــه	مــی	توانــد	در	جاهــای	دیگــری	اجــرا	شــوند،	
ــه	 ــد	ک ــی	دارن ــالن	های ــه	س ــاز	ب ــا	نی ــا	۹0	درصــد	تئاتره ام

ــل	اســتانداردها	باشــند. ــد	دارای	حداق بای
وی	افــزود:	تــا	امــروز	آنچــه	کــه	در	شــیراز	و	بیشــتر	شــهرها	
ــار	 ــه	در	اختی ــدادی	ســالن	وجــود	دارد	ک ــم،	تع شــاهد	بودی
ادارات	دولتــی	از	جملــه	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	و	حــوزه	
هنــری	انقــالب	اســالمی	و	ســایر	نهادهاســت؛	واقعیــت	ایــن	
اســت	کــه	آن	ســالنهایی	که	شــرایط	اجــرای	تئاتــر	دارنــد،	در	
اختیــار	علــوم	پزشــکی،	حــوزه	هنــری	و	ســازمان	هایــی	کــه	
ــرای	 ــد	ماننــد	شــهرداری،	عمــال	ب واحدهــای	فرهنگــی	دارن
تئاتــری	هــا	در	جرگــه	ســالن	هــای	خصوصــی	بــوده	کــه	بــه	
راحتــی	در	اختیــار	تئاتــری	هــا	قــرار	نمــی	گیرنــد	و	شــرایط	

ســختی	دارنــد.
ایــن	مــدرس	تئاتــر	اجــاره	ســالن	را	بــرای	اهالــی	ایــن	هنر	که	
ماننــد	اهالــی	ســینما	دارای	پشــتوانه	مالــی	نیســتند،	میســر	
ــورت	 ــه	ص ــد	ب ــد	بتوان ــاید	هنرمن ــد:	ش ــی	گوی ــته،	م ندانس
ــه	 ــا	ب ــد،	ام ــاره	کن ــده	را	اج ــای	یادش ــالن	ه ــدی	س درص

ــکان	آســان	نیســت. ــن	ام ــی	ای تنهای
وی	ادامـه	مـی	دهـد:	بـه	ایـن	دلیـل	مـا	بودیـم	و	۳	یـا	چهـار	
سـالنی	کـه	متعلق	بـه	فرهنگ	و	ارشـاد	اسـالمی	اسـت	که	به	
طـور	رایـگان	و	نوبتـی	در	اختیـار	گـروه	ها	قـرار	مـی	گرفت.

ــه	اینکــه	ســالن	هــای	 ــا	توجــه	ب ــن	حــال	ب جعفــری	در	عی
یادشــده	در	زمــره	فضاهــای	تحــت	نظــارت	فرهنــگ	و	ارشــاد	
اســالمی	اســت	کــه	تنهــا	مفــری	بــوده	کــه	تئاتــری	هــا	مــی	
ــات	 ــان	داشــته	باشــند،	عمــال	از	امکان توانســتند	اجــرا	در	آن

آنچنانــی	هــم	برخــوردار	نبــوده	انــد.

ــی  ــچ گروه ــه هی ــال ۱۳۹۳ ب ــه از س ــک هزین کم
ــه ــاص نیافت اختص

ــر،	بازســازی	و	نوســازی	ســالن	 ــر	تعمی ــردان	تئات ــن	کارگ ای
هــای	تئاتــر	را	همــراه	بــا	پروســه	ای	طوالنــی	دانســته	و	مــی	
ــاس	 ــر	اس ــاد	ب ــال	1۳۹۲	اداره	ارش ــش	از	س ــا	پی ــد:	ت افزای

قانونــی	کشــوری	بــه	گــروه	هایــی	کــه	اجــرا	داشــتند	کمــک	
ــه	از	 ــن	کمــک	هزین ــه	ای ــرد	ک ــی	ک ــه	ای	پرداخــت	م هزین
ــه	هیــچ	گروهــی	تاکنــون	اختصــاص	نیافتــه	 ســال	1۳۹۳	ب
و	عمــال	ایــن	کمــک	مالــی	قطــع	شــده	اســت؛	بــا	توجــه	بــه	
اینکــه	مــا	گــروه	هــای	مصــوب	و	ثبــت	شــده	تحــت	نظــارت	
ــیراز	 ــر	ش ــال	حاض ــم،	درح ــی	داری ــای	نمایش ــز	هنره مرک
ــالن	 ــن	س ــه	چندی ــه	اضاف ــی	ب ــر	دولت ــالن	تئات دارای	5	س
کــه	توســط	بخــش	خصوصــی	اداره	مــی	شــود	اســت	کــه	بــا	
برخــوردی	عادالنــه	و	منصفانــه	ماننــد	شــرایط	درصــدی	یــا	

ــد. ــر	بپردازن ــه	حمایــت	از	تئات گرفتــن	هزینــه	کمتــر	ب
بــه	گفتــه	جعفــری،	ســالن	هــای	خصوصــی	بــه	علت	داشــتن	
امکانــات	بهتــر	هرچنــد	کــه	درصــدی	از	گــروه	هــا	بــه	عنوان	
هزینــه	دریافــت	مــی	کننــد،	امــا	در	تبلیغــات،	اطالع	رســانی	
و	ســایر	امکانــات	خدماتــی	بــه	گــروه	هــا	مــی	دهنــد	کــه	این	
ــورد	 ــای	م ــا	ســالن	ه ــه	آی ــد	ک ــی	آی ــه	وجــود	م پرســش	ب
نظــر	ارشــاد	بــرای	واگــذاری	هــم	چنیــن	امکانــات	و	خدماتی	
در	اختیــار	گــروه	هــا	قــرار	مــی	دهنــد؟	و	آیــا	ایــن	ســالن	هــا	
هــم	قــرار	اســت	از	گــروه	هــای	نمایشــی	درصــدی	بــرای	اجرا	

دریافــت	کننــد؟
ــه	را	در	 ــاد	و	وزارتخان ــه	اداره	ارش ــری	وظیف ــن،	جعف ــر	ای بناب
ایــن	بیــن	یــادآور	مــی	شــود	و	مــی	گویــد:	سرنوشــت	وظایف	
ــه	 ــد؟	درحالیک ــد	ش ــه	خواه ــر	چ ــش	در	راه	تئات ــن	بخ ای
ــرای	 ــم	ب ــا	ناچاری ــر	داده	نمــی	شــود	و	م ــه	تئات بودجــه	ای	ب
ســالن	هایــی	کــه	حــق	طبیعــی	گــروه	هــا	بــوده	و	در	طــول	
ــات	بســازند	و	چــراغ	 ــا	حداقــل	امکان ســالها	موجــب	شــده	ب
تئاتــر	را	در	شــهر	شــیراز	و	اســتان	فــارس	روشــن	نگــه	دارنــد	
هزینــه	بدهنــد	و	ایــن	میــان	وظیفــه	فرهنــگ	و	ارشــاد	چــه	

مــی	شــود؟

تماشاخانه ها به انجمن نمایش واگذار شود
ــا	 ــود	را	ب ــت	خ ــت	مخالف ــه	صراح ــر	ب ــدرس	تئات ــن	م ای
ــه	بخــش	خصوصــی	و	افــراد	 ــر	ب واگــذاری	ســالن	هــای	تئات
ــی	 ــا	راه	حــل	خوب ــه	نظــرم	تنه ــد:	ب ــراز	کــرده	و	مــی	گوی اب
کــه	مــی	شــود	بــرای	ســالنها	در	نظــر	گرفــت	ایــن	اســت	کــه	
بــه	انجمــن	نمایــش	واگــذار	شــود،	امــا	بــا	شــرایطی	کــه	اداره	
ــی	 ــرده،	یعن ــی	ک ــا	را	اداره	م ــون	آنه ــاد	تاکن ــگ	و	ارش فرهن
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اینکــه	برنامــه	ریــزی	و	زمــان	بنــدی	و	مدیریــت	ســالنها	در	
ــرژی	و	 ــد	ان ــی	مانن ــه	های ــا	هزین ــد،	ام ــن	باش ــار	انجم اختی
هزینــه	هــای	مصرفی	و	دســتمزد	مســئوالن	و	پرســنل	ســالن	

ــا	برعهــده	فرهنــگ	و	ارشــاد	باشــد. ه
ــاس	 ــر	اس ــه	ب ــک	هزین ــت	کم ــل	را	پرداخ ــر	راه	ح وی	دیگ
ــه	گــروه	هــای	تئاتــری	عنــوان	کــرده	و	مــی	 ــرخ	ســاالنه	ب ن
ــغ	 ــوب	مبل ــرخ	مص ــاس	ن ــر	اس ــال	1۳۹۲	ب ــد:	در	س افزای
ــا	 ــه	ب ــده	ک ــی	ش ــه	داده	م ــک	هزین ــان	کم ــون	توم ۲	میلی
شــدت	یافتــن	تــورم	اقتصــادی	قطعــا	ایــن	رقــم	پاســخگوی	
هزینــه	هــای	گــروه	هــا	نیســت	در	غیــر	ایــن	صــورت	چنانچه	
اداره	ارشــاد	مبلغــی	افــزون	بــر	5	میلیــون	تومــان	بــر	اســاس	
ــد	مــن	حاضــرم	بخشــی	از	 ــر	پرداخــت	کن ــدی	اث درجــه	بن
ــا	 ــم،	ام ــت	کن ــالن	پرداخ ــت	س ــه	را	جه ــک	هزین ــن	کم ای
فرامــوش	نکنیــم	کــه	ســالن	بــا	تمــام	امکانــات	اســتانداردی	
ــه	گــروه	هــا	 کــه	در	همــه	جــای	کشــور	دیــده	مــی	شــود	ب

ــود. داده	ش
جعفــری	مــی	گویــد:	در	بهتریــن	حالــت	بــا	فــروش	بلیــت	به	
بهــای	50	هــزار	تومــان	در	ســالنی	به	ظرفیــت	70	تماشــاگر،	
ــا	15	 ــادل	10	ت ــد	مع ــش	بتوان ــک	نمای ــان،	ی ــاید	در	پای ش
میلیــون	تومــان	فــروش	داشــته	باشــد	کــه	بــا	تقســیم	آن	بــر	
تعــداد	10	تــا	15	نفــر	عوامــل	گــروه	کــه	دســت	کــم	۳	مــاه	
درگیــر	تمریــن	و	کار	هســتند	بــه	اضافــه	هزینــه	هــای	دکور،	
ــه	 ــزی	ک ــت	آن	چی ــور	در	نهای ــم	و	ن ــاس،	گری ــات،	لب تبلیغ
خالــص	مــی	مانــد	بــرای	ایــن	افــراد	جهــت	ســه	مــاه	بهایــی	

باالتــر	از	500	هــزار	تومــان	نیســت.
وی	ایــده	ایــن	طــرح	را	از	اســاس	بــه	زوال	رفتن	تئاتر	دانســته	
و	مــی	گویــد:	ایــن	جریــان	یــادآور	مالیــات	بــر	ارزش	افــزوده	
ــده	 ــب	تولیدکنن ــود	از	روز	نخســت	از	جی ــرار	ب ــه	ق اســت	ک
ــر	 ــه	ازا	ه ــاس	ب ــد	اجن ــا	خری ــون	ب ــا	اکن پرداخــت	شــود،	ام
کاالیــی	مالیــات	یادشــده	دریافــت	مــی	شــود	یعنــی	مالیــات	
ارزش	افــزوده	تولیــد	کننــده	را	مصــرف	کننــده	پرداخــت	می	
کنــد؛	وقتــی	ایــن	اتفــاق	بیفتــد	عمــال	تمــام	فشــار	بــر	گــروه	
هــای	تئاتــری	اســت	و	بــه	جــای	اینکــه	از	آنــان	حمایت	شــود	
ــر	ایــن	نبایــد	 در	مسیرشــان	ســنگ	انــدازی	مــی	شــود،	بناب
ــر	پیشــرفت	چشــمگیری	داشــته	باشــد	 انتظــار	داشــت	تئات
زیــرا	مســلما	ایــن	در	محتــوای	تئاترهــای	مــا	تاثیــر	خواهــد	
گذاشــت	یعنــی	باعــث	مــی	شــود	همــه	تئاترهــا	بــه	ســمتی	

بــرود	کــه	مبتــذل	و	ســطحی	نگرانــه	اســت.
وی	در	پایــان	پیشــنهاد	کــرد	کــه	بــه	جــای	خصوصی	ســازی	
ــاخانه	 ــاخت	تماش ــت	از	س ــی،	دول ــر	دولت ــای	تئات ــالن	ه س

هــای	جدیــد	از	ســوی	بخــش	خصوصــی	حمایــت	کنــد.

ــر	 ــر	تئات ــردان	و	بازیگ ــادی،	کارگ ــل	فره ــویی	ابوالفض از	س
ــه	شــمار	مــی	رود	مــی	 ــن	حــوزه	ب شــیراز	کــه	از	فعــاالن	ای
ــار	مــی	شــنویم	 ــق	اخب ــد:	متاســفانه	چندیســت	از	طری گوی
کــه	اداره	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	فــارس	تصمیــم	بــه	
ــر	 ــه	اگ ــری	ک ــر	را	دارد	خب ــای	تئات ــاخانه	ه ــذاری	تماش واگ
صحــت	داشــته	باشــد،	مــی	توانــد	آســیب	هــای	جــدی	بــه	

ــد. ــد	و	اجــرای	گــروه	هــای	نمایشــی	بزن ــد	تولی رون
ــی	مســئول	تماشــاخانه	اســتاد	هــودی	شــیراز	 وی	کــه	مدت
ــا	 ــه	ب ــای	نمایشــی	ک ــروه	ه ــد:	گ ــی	افزای ــه	م ــود،	در	ادام ب
ــه	 ــتند	ب ــای	اداری	توانس ــی	ه ــه	و	بوروکراس ــل	هزین تحم
زحمــت	در	ســامانه	ثبــت	اســتقرار	گروه	هــای	نمایشــی	ثبت	
ــن	امیــد	کــه	مــورد	حمایــت	بیشــتر	 ــه	ای رســمی	بشــوند	ب
ــگ	و	 ــای	نمایشــی	و	ادارات	کل	فرهن ــز	هنره ــب	مرک از	جان
ارشــاد	اســتانی	قــرار	بگیرنــد،	امــا	بــا	کمال	تاســف	شــاهد	این	
ماجــرا	هســتیم	کــه	بــه	کلــی	ورق	برگشــته	و	بعــد	از	قطــع	
شــدن	بودجــه	هــای	حمایتــی	گــروه	هــا،	مــی	شــنویم	کــه	
ــای	نمایشــی	از	 ــت	فروشــی	اجراه ــرار	اســت	از	محــل	بلی ق

ــد. گــروه	هــا	درصــدی	را	هــم	بگیرن

ــورت  ــش مش ــوزه نمای ــان ح ــاالن و کارشناس از فع
ــد نگرفتن

فرهـادی	عنوان	می	کنـد:	اجراهایـی	که	در	شـرایط	اقتصادی	
فعلـی	و	بـه	سـبب	ایـن	کـه	ترجیـح	مـردم	و	مخاطـب	هـا	به	

تامیـن	نیازهـای	اساسـی	تـر	زندگـی	مـی	باشـد،	بـه	نـدرت	
جوابگـوی	هزینـه	هـای	تولیـد	گـروه	هاسـت؛	نکتـه	جالب	و	
عجیب	در	این	تصمیم	گیری	این	اسـت	که	دوسـتان	مسـئول	
در	شـرایطی	اقـدام	به	اتخـاذ	چنیـن	تصمیمی	گرفتنـد	که	با	
بـی	اطالعـی	تمـام	از	کـم	و	کیـف	امکانـات	زیرسـاختی	ایـن	
تماشـاخانه	هـا،	حتی	از	فعـاالن	و	کارشناسـان	حـوزه	نمایش	

مشـورت	هـم	نگرفتـه	اند.
بــه	بــاور	ایــن	کارگــردان	تئاتــر،	در	شــرایطی	کــه	تماشــاخانه	
ــه	ای	 ــه	مراتــب	بهتــر	و	حرف ــات	ب ــا	امکان هــای	خصوصــی	ب
ــان	 ــروش،	میزب ــزان	ف ــدی	از	می ــت	درص ــر	در	ازای	دریاف ت
اجراهــای	گــروه	هــای	نمایشــی	ای	اســت	کــه	امــکان	جــذب	
مخاطــب	و	فــروش	بهتــری	رو	دارنــد،	متاســفانه	تماشــاخانه	
ــگ	و	ارشــاد	اســالمی	 ــت	اداره	کل	فرهن ــای	تحــت	مدیری ه
ــوردار	 ــوب	برخ ــرایط	مطل ــوان	از	ش ــچ	عن ــه	هی ــارس	ب ف
نیســت؛	از	آن	جملــه	مــی	شــود	بــه	نداشــتن	سیســتم	تهویه		
مناســب،	کــف	پــوش	هــای	مســتهلک	شــده،	رختکــن	و	اتاق	
گریــم	هــای	تجهیــز	نشــده،	نبــود	امکانــات	نــوری	و	سیســتم	
ــه	 ــش	و	از	هم ــای	نمای ــالن	ه ــودن	س ــتیک	نب ــدا،	آکوس ص
مهمتــر	صندلــی	هــای	نامناســب	اســم	بــرد	کــه	مجمــوع	این	
عوامــل	و	البتــه	غیراســتاندارد	بــودن	ســاختمان	مجموعه،	به	
تنهایــی	بهتریــن	بهانــه	بــرای	قهــر	مخاطــب	و	عــدم	توفیــق	
گــروه	هــای	نمایشــی	در	فــروش	محصــوالت	نمایشــی	اســت.
ــای	 ــالن	ه ــک	و	س ــص	پارکین ــدم	تخصی ــه	ع ــادی	البت فره
ــی	 ــادآوری	م ــا	را	ی ــاخانه	ه ــی	تماش ــار	مناســب	در	الب انتظ
ــت	 ــروری	اس ــم	ض ــه	ه ــن	نکت ــر	ای ــد:	ذک ــی	گوی ــد	و	م کن
ــد	در	 ــرم	بدانن ــدگان	محت ــم	گیرن ــئولین	و	تصمی ــه	مس ک
ــر،	 ــگاه	هن ــد	دانش ــور	چن ــطه	حض ــه	واس ــیراز	ب ــهر	ش ش
ــا	اخــذ	مــدرک	کارشناســی	 ســاالنه	نزدیــک	بــه	100	نفــر	ب
ــه	هنرهــای	نمایشــی)ادبیات	 ــوط	ب و	کارشناســی	ارشــد	مرب
نمایشــی،	کارگردانــی،	بازیگــری	و	پژوهــش	هنــر(		نیازمنــد	
امکانــات	و	شــرایطی	هســتند	کــه	بتواننــد	در	رشــته	ای	کــه	
فــارغ	التحصیــل	شــدند،	مشــغول	بــه	فعالیــت	شــوند،	حــال	
در	نظــر	بگیریــد	کــه	این	جماعــت	فــارغ	التحصیل	و	مشــتاق	
ــه	واســطه	کــدام	حمایــت	از	 ــه	فعالیــت	نمایشــی	کجــا	و	ب ب
ــته	 ــن	خواس ــال	تامی ــد	دنب ــه	بای ــان	مربوط ــرف	متولی ط

ــند؟ ــان	باش هایش
ــه	واســطه	 ــه	ب ــی	ک ــای	جوان ــروه	ه ــادی،	گ ــه	فره ــه	گفت ب
یــک	تصمیم	اشــتباه	و	غیرکارشناســی	مســتعد	ســرخوردگی	

و	ســوق	بــه	انحــراف	در	ادامــه	مســیر	هســتند.
ــق،	بخشــی	 در	شــیراز،	ســالن	هــای	هــودی،	سپاســدار،	الی
ــه	 ــی	اســت	ک ــه	تماشــاخانه	های ــظ	از	جمل ــاالر	حاف زاده	و	ت
توســط	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	اســتان	فــارس	اداره	مــی	

شــوند.
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 »خدیجــه پقــه« بانــوی ترکمنــی اســت 
ــه  کــه در هفــت ســالگی در یــک حادث
دســت چــپ خــود را از دســت مــی 
دهــد امــا بــا اراده آهنیــن خــود نشــان 
مــی دهــد یــک دســت هــم بــه تنهایــی 

ــد صــدا داشــته باشــد. مــی توان

5۴	ســال	از	آن	روز	عیــد	مــی	گــذرد،	یــک	جشــن	و	پایکوبــی	
ــاب	 ــا	نوبــت	ت ــی	کــه	منتظــر	هســتند	ت و	شــیطنت	کودکان
ســواری	بــه	آن	هــا	برســد،	روزی	کــه	خدیجــه	هفــت	ســاله	
نوبــت	آخــر	تــاب	ســواری	بــه	او	رســید	امــا	در	اثــر	شــیطنت	
ــازوی	 ــه	دور	ب ــاب	ب ــاب	ت ــت	طن ــه	غفل ــک	لحظ ــاد	و	ی زی
چپــش	پیچیــد	و	دختــرک	هفــت	ســاله	را	راهی	بیمارســتان	

و	در	نهایــت	قطــع	شــدن	دســت	کــرد.
ایــن	روزهــا	آن	خدیجــه	هفــت	ســاله	زنــی	۶1	ســاله	اســت	
ــا	 ــگ	ب ــه	جن ــت	ب ــک	دس ــا	ی ــا		ب ــال	ه ــن	س ــی	ای ــه	ط ک
ــی	 محدودیــت	و	معلولیــت	رفتــه	و	مرکــز	تخصصــی	نمدمال

ــد. ــی	کن ــال	را	اداره	م ــتان	آق	ق شهرس
بــرای	تهیــه	گزارشــی	از	نمدمالــی	بــه	ســراغش	رفتیــم،	خانه	
و	محــل	کارش	در	روســتای	»ُکــرد«	از	توابــع	شهرســتان	آق	
قــال	قــرار	دارد.	مــرا	بــه	ســمت	کارگاه	نمدمالــی	اش	هدایــت	
ــا	ورود	بــه	کارگاهــش	حجــم	عظیمــی	از	بــوی	 مــی	کنــد،	ب
پشــم	بــه	مشــام	مــی	رســد،	گرداگــرد	کارگاه	انبوهی	از	پشــم	
هــای	رنگارنــگ	چیده	شــده	اســت،	کیســه	ای	پالســتیکی	به	
رنــگ	صورتــی	روی	زمیــن	پهــن	شــده	اســت	و	اگــر	کمــی	
ــره	شــکلی	 ــگاه	مــی	کــردی	خطــوط	دای ــه	آن	ن ــت	ب ــا	دق ب
ــود	خــود	 ــرای	طراحــی	نمــد	روی	آن	کشــیده	شــده	ب کــه	ب

را	نمایــان	مــی	کــرد.
خدیجــه	کــف	کارگاهــش	روی	یــک	تکــه	نمــد	مــی	نشــیند	
ــن	دو	 ــی	دارد	و	از	بی ــر	م ــک	دســت	دســته	ای	پشــم	ب ــا	ی ب
ــوار	 ــا	شــکلی	ن ــد	ت ــا	را	رد	مــی	کن انگشــت	پایــش	پشــم	ه

ــرد،	از	او	مــی	خواهــم	از	آن	روز	نحــس	 ــه	خــود	بگی ــد	ب مانن
بگویــد	روزی	کــه	امیدهــای	خانــواده	اش	بــرای	دختــر	هفــت	

ســاله	شــان	بربادرفتــه	تصــور	مــی	شــد.
برایــم	تعریــف	مــی	کنــد	وقتــی	روی	تخــت	بیمارســتان	بــود	
مــادرش	کنــار	تخــت	او	ایســتاده	بــود،	گریــه	و	بــی	تابــی	می	
کــرد	و	مــی	گفــت	تــو	دیگــر	ماننــد	ســایر	دختــران	ترکمــن	
ــن	 ــی	هنرهــای	دســتی	را	یادبگیــری.	ای هیچــگاه	نمــی	توان
ــان	 ــه	در	آن	زم ــد:	چراک ــی	کن ــح	م ــن	تصری ــوی	ترکم بان
مــردم	بــه	صنایــع	دســتی	عالقــه	زیــادی	داشــتند	و	همــه	به	
ــد،	مــادرم	مــدام	غصــه	مــی	خــورد	و	 ــن	کارمشــغول	بودن ای
اشــک	مــی	ریخــت	و	مــی	گفــت	حــاال	مــن	بــا	ایــن	وضعیــت	

تــو	چــه	کنــم.
خدیجــه	اضافــه	مــی	کنــد:	از	حــرف	هــای	مــادرم	بــه	شــدت	
ــم،	امــا	 ــن	شــب	نتوانســتم	بخواب ــا	چندی ناراحــت	شــدم	و	ت
ــک	کاری	 ــم	غصــه	نخــور	خــودم	ی ــادرم	گفت ــه	م همانجــا	ب
مــی	کنــم	و	همانجــا	روی	تخــت	بیمارســتان	تصمیــم	گرفتم	
اجــازه	ندهــم	هیچگاه	نداشــتن	دســت	بــرای	مــن	محدودیت	
تلقــی	شــود	پــس	تــا	جایــی	کــه	توانســتم	بعــد	از	مرخــص	
شــدن	از	بیمارســتان	بــا	دســتی	کــه	بخیــه	هــای	آن	کشــیده	
ــه	یادگیــری	هنرهــای	دســتی	از	جملــه	قالــی	 ــود	ب نشــده	ب

بافــی،	نمــد	مالــی،	ســوزن	دوزی،	خیاطــی	و	...	پرداختــم.
ــوه	 ــد:	نح ــی	ده ــه	م ــد		و	ادام ــی	کن ــث	م ــه	ای	مک لحظ
ــرای	مــن	داســتانی	دارد،	 یادگیــری	هنرهــای	دســتی	هــم	ب
مــی	گویــد	وقتــی	از	بیمارســتان	مرخــص	شــدم	کنار	مــادرم	
کــه	قالــی	بافــی	مــی	کــرد	مــی	نشســتم	امــا	آن	هــا	بــه	مــن	
ــه	 ــی	ب ــم	و	نخ ــان	کن ــزی	را	امتح ــد	چی ــی	دادن ــازه	نم اج
مــن	نمــی	دادنــد	تــا	تمریــن	کنــم،	همــان	جــا	فهمیــدم	بــا	

ــد	دســت	 ــد	خــودم	بای ــه	مــن	دارن ــگاه	محدودیتــی	کــه	ب ن
ــاف	 ــی	ب ــان	قال ــار	زن ــا	کن ــن	روزه ــرای	همی ــه	کار	شــوم	ب ب
ــدم	و	در	 ــی	ش ــره	م ــان	خی ــه	حرکاتش ــتم	و	ب ــی	نشس م
ــه	کســی	 ــن	رابطــه	هــم	ب ــردم	و	در	ای ــی	ک ــن	م ــا	تمری خف
هــم	حرفــی	نمــی	زدم،	امــا	مــدام	بــه	حرکــت	دســت	زنــان	
ــه	کشــی	و	ســایر	 ــم	چل ــا	بتوان ــگاه	مــی	کــردم	ت همســایه	ن
ــه	شــکل	چشــمی	بیامــوزم	و	هــر	کــه	مــی	 مهــارت	هــا	را	ب
پرســید	چــه	کار	مــی	کنــی	تنهــا	وانمــود	مــی	کــردم	کــه	در	
حــال	نــگاه	کــردن	هســتم	و	بــه	هیــچ	کــس	نگفتــم	مهارتــی	

ــردم. ــه	کســب	ک ــن	زمین در	ای
	

خانواده ای که به موفقیت باور نداشت
ــد:	در	همــان	ســن	هفــت	ســالگی	روزی	 ــی	گوی خدیجــه	م
ــاد	 ــی	را	ی ــی	باف ــن	قال ــم	م ــم	و	گفت ــادرم	رفت ــزد	م ــه	ن ب
گرفتــه	ام	امــا	مــادرم	گفــت	نــه	تــو	ایــن	کار	را	بلــد	نیســتی	
ــا	 ــن	حــرف	ه ــن	ای ــی	و	فقــط	از	گفت و	از	عهــده	اش	برنمیای
ــا	شــنیدن	 ــم	ب ــن	ه ــن	را	داری،	م ــردن	م قصــد	ناراحــت	ک
ایــن	حــرف	هــای	مــادرم	بــه	نــزد	نــخ	فــروش	روســتا	رفتــم	
و	مقــداری	نــخ	نســیه	گرفتــم	تــا	پشــتی	ببافــم،	ابــزاری	هــم	
ــک	 ــم	کم ــن	از	زن	عموی ــا	م ــتند	ام ــن	نگذاش ــار	م در	اختی
ــدت	1۲	 ــردم	و	در	م ــی	ک ــه	کش ــک	دار	را	چل ــم	و	ی گرفت
ــه	شــکل	 ــن	1۲	روز	ب روز	یــک	پشــتی	را	بافتــم،	در	تمــام	ای
ــش	در	 ــدت	عط ــه	از	ش ــانی	ک ــد	انس ــبانه	روزی	و	همانن ش
حــال	ســوختن	اســت	بافتــم	و	بافتــم،	البتــه	افــراد	ســالمی	
کــه	دو	دســت	داشــتند	گاهــی	بافتــن	همیــن	پشــتی	را	یــک	
ــاده	شــدن	پشــتی	آن	را	 ــد	از	آم ــد،	بع ــی	دادن ــول	م ــاه	ط م
فروختــم	و	بــا	پولــش	قــرض	فروشــنده	نــخ	را	دادم	و	بــا	مابقی	

ارادهآهنینبانویترکمن؛

روایتدستیکهبهتنهاییصدادارد
مونا 

محمدقاسمی
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پــول	بــرای	خــودم	یــک	پیراهــن	و	روســری،	قیچــی	و	چاقو	و	
ابــزاری	که	احتیــاج	داشــتم	تهیــه	کــردم،	همانجا	بــه	خانواده	
ام	گفتــم	نــه	نخــی	بــه	مــن	دادیــد	و	نــه	وســیله	ای	و	مــن	هم	
دیگــر	بــه	شــما	احتیاجــی	نــدارم	و	خــودم	از	پــس	کارهایــم	
ــی	و	 ــن	قال ــه	بافت ــد	شــروع	ب ــه	بع ــم،	از	آن	روز	ب ــی	آی ــر	م ب
پشــتی	کــردم،	مثــل	افــرادی	کــه	تشــنه	بافتــن	هســتند	هــر	
روز	بافتــم	و	بافتــم	تنهــا	بــه	ایــن	دلیــل	کــه	بــه	مــادرم	ثابــت	

کنــم	مــن	مــی	توانــم.
ــوزن	دوزی	و	 ــری	س ــال	یادگی ــه	دنب ــی	ب ــی	باف ــداز	قال بع
خیاطــی	رفــت،	در	تمــام	ایــن	مــدت	هــم	از	ســوی	خانــواده	
کمکــی	بــه	او	نشــد	و	تجهیــزات	مــورد	نیــاز	را	در	اختیــارش	
ــک	 ــا	ی ــد	او	ب ــی	کردن ــر	م ــواره	فک ــه	هم ــتند،	چراک نگذاش
دســت	از	پــس	آن	برنمــی	آیــد.	خانــم	پقــه	ادامــه	مــی	دهــد:	
در	آن	ایــام	پــدرم	همیشــه	بــه	مــن	مــی	گفــت	مــن	برایــت	
خانــه	مــی	ســازم	برایــت	ماشــین	مــی	خــرم	نیــازی	نیســت	
ــم	 ــا	مــن	در	جوابشــان	مــی	گفت ــت	کنــی،	ام خــودت	را	اذی
مــن	از	شــما	چیــزی	نمــی	خواهــم	مــن	از	خــدا	مــی	خواهــم،	
ــا	 ــت	ام ــک	روز	اس ــرای	ی ــد	ب ــی	دهی ــما	م ــه	ش ــزی	ک چی

ــرای	همیشــه	اســت. چیــزی	کــه	خــدا	دهــد	ب

هیچ وقت انتظار کمک از کسی نداشتم
خانــم	پقــه	مــی	گویــد:	هیــچ	موقــع	از	پــدرو	مــادرم	انتظــار	
کمــک	نداشــته	و	در	تمــام	زندگــی	بــه	تــالش	خــودم	متکــی	
بــوده	اســت؛	بــا	اشــاره	بــه	خانــه	ای	کــه	در	آن	زندگــی	مــی	
ــه	 ــه	و	هزین ــن	خان ــام	ای ــن	تم ــد:	م ــی	ده ــح	م ــد	توضی کن
تحصیــالت	فرزندانــم	در	دانشــگاه	را	از	طریــق	قالــی	بافــی	و	

ــی	پرداخــت	کــرده	ام. نمدمال
ــی	 ــح	م ــرم،	توضی ــی	گی ــش	را	م ــار	فرزندان ــه	آم از	خدیج
ــا	 ــای	آن	ه ــه	ســه	ت ــر	و	ســه	پســر	دارم	ک ــد:	ســه	دخت ده
ــد	 ــی	ده ــه	م ــد	و	ادام ــی	کن ــی	م ــد،	مکث ــرده	ان ازدواج	ک
ــادی	 ــدان	زی ــل	داشــتم	فرزن ــی	کــه	تمای ــت	های یکــی	از	عل
داشــته	باشــم	ایــن	بــود	کــه	در	زمــان	پیــری	عصــای	دســتم	
شــوند	و	از	طرفــی	دیگــر	نمــی	خواســتم	مــردم	بگوینــد	چون	
ــد	بیشــتری	 ــت	نتوانســت	فرزن ــت	نداش ــک	دس ــه	ی خدیج
بیــاورد	و	طــی	ایــن	ســال	هــا	در	کنــار	دامــداری	و	قالــی	بافی	

ــزرگ	کــرده	ام. ــم	را	ب ــا	همیــن	یــک	دســت	فرزندان ب
خانــم	پقــه	در	رابطــه	بــا	همســرش	حــاج	محمــد	مــی	گویــد:	
در	ســن	18	ســالگی	بــا	پســر	عمویــم	ازدواج	کــردم،	او	خیلــی	
مهربــان	هســت	و	بــا	ایــن	موضــوع	کــه	من	یک	دســت	نــدارم	
هــم	مشــکلی	نداشــت	و	خــودش	بــه	خانــواده	اش	اعــالم	کرد	
ــا	مــن	ازدواج	کنــد	چراکــه	مــن	از	ســایر	 کــه	مــی	خواهــد	ب
دختــران	هــم	ســن	و	ســالم	کــه	دو	دوســت	ســالم	داشــتند	
فعــال	تــر	و	هنرمنــد	تــر	بــودم.	حــاج	محمــد	همیشــه	و	همه	
ــارج	از	 ــای	خ ــگاه	ه ــه	در	نمایش ــت	چ ــن	اس ــراه	م ــا	هم ج

اســتانی	چــه	در	کار	نمدمالــی	و	چــه	قالــی	بافــی.
ــواری	ماننــد	از	پشــم	هــا	 کار	درســت	کــردن	رشــته	هــای	ن
تمــام	شــده	و	حــاال	خدیجــه	بــه	همــراه	نــوه	اش	شــیما	کار	
طراحــی	نمــد	را	آغــاز	مــی	کننــد،	نوارهــای	آمــاده	شــده	را	
ــگ	هــای	 ــا	اســتفاده	از	رن ــد	و	ب ــی	کنن ــن	پهــن	م روی	زمی
مختلــف	طــرح	اصلــی	نمــد	را	پیــاده	مــی	کننــد،	در	مرحلــه	
بعــدی	فضــای	داخلــی	ایــن	طــرح	از	پشــم	هایــی	بــه	رنــگ	
قهــوه	ای،	ســفید	یــا	ســیاه	پــر	مــی	شــود،	بعــد	نمــد	طراحی	
ــی	 ــد	و	آب	را	روی	آن	م ــی	دهن ــرار	م ــر	ق ــد	را	روی	حصی ش
ــر	را	 ــد	حصی ــس	ش ــوب	خی ــد	خ ــه	نم ــد	از	اینک ــند	بع پاش
لولــه	کــرده	و	محکــم	مــی	بندنــد	تــا	فشــرده	شــود	و	تاروپــود	
نمــد	بــه	هــم	بچســبد،	بعــد	نمــد	را	از	حصیــر	خــارج	کــرده	
و	دوبــاره	آن	را	لولــه	مــی	کننــد	و	رویــش	آب	مــی	پاشــند	تــا	
ــی	 ــاب	پهــن	م ــا	را	در	آفت ــن	کار	نمده ــد	از	ای ــد.	بع ــوام	آی ق

کننــد	تــا	خشــک	شــود.
کارمــان	در	کارگاه	نمدمالــی	تمــام	شــده	و	خدیجــه	مــا	را	بــه	
داخــل	منزلــش	راهنمایــی	مــی	کنــد،	به	محــض	پا	گذاشــتن	
بــه	داخــل	خانــه	اش	مــورد	هجــوم	صنایع	دســتی	اصیــل	قوم	
ــن	شــده	 ــه	ترئی ــم،	دیوارهــای	خان ــی	گیری ــرار	م ترکمــن	ق
ــه	ای	 ــت،	در	گوش ــی	اس ــای	ترکمن ــام	آویزه ــواع	و	اقس باان
دیگــر	هــم	از	خانــه	لــوح	تقدیرهــا	و	تندیــس	هــای	خدیجــه	
قــرار	دارد	کــه	نشــان	از	زحمــات	و	پشــتکار	چندین	ســاله	اش	

در	عرصــه	صنایــع	دســتی	دارد.
از	وضعیـت	کارگاه	نمدمالی	خدیجه	می	پرسـم،	مـی	گوید:	در	
ایـن	کارگاه	زیاد	آمـوزش	نمی	دهم	چـون	مردم	از	ایـن	کار	به	
نوعی	بیزار	شـده	انـد	و	می	گویند	پشـم	بو	دارد،	سـرما	و	گرما	
دارد	و	تـو	هـم	بیـکاری	کـه	بـه	سـراغ	نمدمالـی	رفتـه	ای،	اما	
در	کالس	هایـی	که	توسـط	اداره	میـراث	فرهنگـی	برگزار	می	

شـود	شـرکت	و	تدریس	مـی	کنم.		
ــه	 ــواد	اولی ــه	م ــر	ک ــادی	اخی ــت	اقتص ــه	وضعی ــه	ب ــا	توج ب
ــع	گــران	شــده	اســت.	از	خدیجــه	در	رابطــه	 ــی	از	صنای خیل
بــا	تهیــه	مــواد	مــورد	نیــاز	کارهایــش	مــی	پرســم،	مــی	گوید:	
پشــم	مــاده	اصلــی	در	ســاخت	نمــد	اســت	و	قیمتــش	تفاوت	
چندانــی	بــا	گذشــته	نداشــته	اســت،	بســیاری	از	افــراد	بعــد	
ــی	 ــا	م ــه	اینج ــا	را	ب ــان	آن	ه ــم	گوسفندانش ــدن	پش از	چی
ــگان	و	برخــی	 ــا	رای ــد،	برخــی	ه ــی	دهن ــل	م ــد	و	تحوی آورن
ــت	 ــد	اس ــه	معتق ــد،	خدیج ــی	کنن ــت	م ــول	دریاف ــر	پ دیگ
ــه	ســرآمده	 ــر	ب ــن	دیگ ــزی	گرفت ــگان	از	کســی	چی دوره	رای
و	خــودش	پــول	پشــم	هــا	را	بــه	صاحبانشــان	پرداخــت	مــی	
ــته	و	 ــا	را	شس ــا	آن	ه ــردن	پشــم	ه ــز	ک ــد	از	تمی ــد	و	بع کن
ــاده	اســتفاده	 ــت	آم ــا	در	نهای ــد	ت ــی	کن ــگ	و	حالجــی	م رن

ــرای	ســاخت	نمــد	شــود.		 ب
خانــم	پقــه	در	مــورد	زمانــی	کــه	بــرای	ســاخت	نمــد	صــرف	
ــوع	 ــدازه	و	ن ــه	ان ــته	ب ــان	آن	بس ــد:	زم ــی	گوی ــود	م ــی	ش م

بافــت	آن	متغیــر	اســت	امــا	معمــوال	نمدهــای	زیــر	۶	متــر	دو	
تــا	ســه	روز	و	نمدهــای	بزرگتــر	گاهــی	تــا	یــک	هفتــه	زمــان	
مــی	بــرد،	وی	مــی	گویــد	در	گذشــته	نمــد	هــا	تنهــا	از	رنــگ	
هــای	تیــره	ســاخته	مــی	شــد	امــا	چندســالی	اســت	کــه	بــا	
کمــک	پســرم	کــه	شــیمی	خوانــده	پشــم	هــا	را	رنــگ	مــی	
کنیــم	و	ایــن	کار	موجــب	اســتقبال	مشــتری	هــا	شــده	اســت	

و	نســل	جــوان	بیشــتر	رنــگ	هــای	شــاد	را	مــی	پســندد.
خدیجــه	در	رابطــه	بــا	بــازار	فــروش	نمدهــا	هــم	مــی	
ــاط	کشــور	مشــتری	دارم	و	حضــور	 ــام	نق ــن	از	تم ــد:	م گوی
در	نمایشــگاه	هــای	مختــف	زمینــه	فــروش	نمــد	را	در	همــه	
ــق	 ــه	در	مناط ــرادی	ک ــتر	اف ــد	و	بیش ــی	کن ــم	م ــا	فراه ج
ــتند. ــد	هس ــدار	نم ــد	خری ــی	کنن ــی	م ــتانی	زندگ کوهس

خانـم	پقـه	ادامـه	مـی	دهـد:	خیالم	راحت	هسـت	که	همسـر	
و	فرزندانـم	در	ایـن	کار	همراهم	هسـتند،	از	طـرف	دیگر	برای	
بـازار	کار	هیچ	مشـکلی	ندارم	چراکـه	میراث	فرهنگـی	در	این	
زمینـه	کمـک	هـای	زیـادی	بـه	مـا	مـی	کنـد	و	مـن	از	آن	ها	

بـرای	فراهـم	آوردن	چنین	شـرایطی	تشـکر	مـی	کنم.
خدیجــه	در	کارگاهــش	عــالوه	بــر	نمدمالــی	گلیــم	و	قالیجــه	
ــن	بافنــده	او	را	در	ایــن	کار	 ــد	کــه	البتــه	چندی هــم	مــی	باف
همراهــی	مــی	کننــد	امــا	در	نمدمالــی	تمــام	اعضای	خانــواده	
ــان	را	 ــه	راه	مادرش ــا	عشــق	و	عالق ــای	کار	هســتند	و	ب اش	پ

ادامــه	مــی	دهنــد.
خدیجــه	بیــان	مــی	کنــد:	طی	ایــن	5۴	ســال	ســه	بار	دســت	
ــن	آن	ســال	گذشــته	 مصنوعــی	اش	را	عــوض	کــرده	و	آخری
بــوده	اســت،	البتــه	گالیــه	هایی	هــم	از	دســت	مصنوعــی	اش	

دارد	کــه	موجــب	زخــم	شــدن	بازویــش	شــده	اســت.
ازخدیجــه	مــی	پرســم	اگــر	در	ســن	هفــت	ســالگی	آن	اتفــاق	
برایــت	رخ	نمــی	داد	آیــا	بــاز	هــم	بــه	ســراغ	یادگیــری	صنایع	
ــودم	و	دو	 ــر	ســالم	ب ــه	اگ ــد	ن ــی	گوی ــی،	م ــی	رفت دســتی	م
دســت	داشــتم	مــن	هــم	هیــچ	وقــت	بــه	ایــن	ســمت	نمــی	
آمــدم	و	ماننــد	ســایرهم	ســن	و	ســاالنم	در	آن	زمــان	بــی	هنر	
مــی	مانــدم،	البتــه	بابــت	ایــن	موضــوع	هیــچ	وقت	پیــش	خدا	
ــر	 ــه	اگ ــودم	ک ــکرگزارش	ب ــواره	ش ــردم	و	هم ــه	ای	نک گالی
روزی	دســت	مــرا	گرفــت	امــا	بــه	جایش	بــه	مــن	توانایــی	داد	

و	او	را	بابــت	تمــام	نعمــت	هایــش	شــکرگزارم.
خانــم	پقــه	در	کنــار	کارگاه	قالــی	بافــی	و	نمدمالــی	خــود	یک	
فروشــگاه	فــروش	صنایــع	دســتی	ترکمــن	هــم	دارد	و	دســت	
آفریــده	هــای	قــوم	ترکمــن	را	در	این	فروشــگاه	به	مســافران	و	

عالقــه	منــدان	عرضــه	مــی	کنــد.
ــه	واژه	خواســتن	توانســتن	 خدیجــه	پقــه	نمــاد	تحقــق	یافت
اســت	و	زندگــی	ایــن	بانــوی	هنرمنــد	بــه	تمــام	کســانی	کــه	
ــد	 ــی	ده ــان	م ــد	نش ــه	دارن ــود	گالی ــود	خ ــرایط	موج از	ش
ــه	 ــوان	دوام	آورد	ب در	ســخت	تریــن	شــرایط	هــا	هــم	مــی	ت

ــم. ــه	بخواهی شــرطی	ک

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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مرحــوم »ســید محمــد ســاجدی« را   
رویش هــای  از  نمونــه ای  می تــوان 
ــی  ــه اصل ــه دغدغ ــت ک ــاب دانس انق
ایــن هنرمنــد جهادگــر، حضــور در 
مناطــق محــروم و کمــک بــه نیازمندان 
بــود. بشــاگرد  تــا  قــم  از 

ــم	 ــام	معظ ــن	دو	واژه	را	مق ــر«،	ای ــود	و	جهادگ ــد	ب »هنرمن
رهبــری	در	قــرآن	اهدایــی	بــه	خانــواده	»ســید	محمــد	

ســاجدی«	پــس	از	رحلتــش	نوشــته	اند.
زائــر	اربعیــن	بــود	و	بــا	خانــواده	اش	رهســپار	ســرزمین	کربــال	
ــه	دالیــل	نامعلومــی	در	 ــود؛	می	گفتنــد	گذرنامــه	اش	ب شــده	ب
سیســتم	اداره	گذرنامــه	خطــا	مــی	داد	کــه	کســی	نمی	دانســت	
ــه	او	 ــرد	و	ب ــاس	می	گی ــادرش	تم ــا	م ــت؛	ب ــکل	از	کجاس مش
می	گویــد	گمــان	می	کنــم	کــه	پــدرم	بــرای	رفتــن	بــه	
ــه	او	بگوییــد	دعــا	کنــد	مشــکل	 ایــن	ســفر	راضــی	نیســت؛	ب

ــه	ام	حــل	شــود. گذرنام
ــن	عاشــق	 ــه	ای ــود	ک ــر	از	آن	ب ــا	گیرات ــن	ام ــس	اربعی مغناطی
دلــداده	را	ســمت	خــود	نکشــاند؛	مشــکل	خروجــش	از	کشــور	
ــی	 ــش	راه ــر	و	فرزندان ــا	همس ــد	ب ــید	محم ــد	و	س ــل	ش ح
ــفر	در	 ــن	س ــت	از	ای ــیر	بازگش ــه	در	مس ــود	ک ــال	می	ش کرب
ــود	و	 ــانحه	می	ش ــار	س ــا	دچ ــخصی	آنه ــودروی	ش ــالم	خ ای
در	حادثــه	ای	اســفناک	و	غمبــار	ســید	محمــد	ســاجدی	ایــن	
ــاله،	 ــه	15	س ــش	فاطم ــر	و	دختران ــی،	همس ــد	انقالب هنرمن
مریــم	8	ســاله	و	رقیــه	۳	ســاله	جــان	بــه	جــان	آفریــن	تســلیم	

ــد. ــالم	می	مانن ــرش	س ــد	دیگ ــد	و	دو	فرزن می	کنن
ــا	 ــش	ام ــده	بودم ــته	ام	و	ندی ــا	او	نداش ــوردی	ب ــه	برخ ــا	اینک ب
ــی)ع(	و	 ــن	عل ــین	ب ــر	حس ــن	زائ ــخصیتی	ای ــای	ش جاذبه	ه

ــنیدن	دارد. ــر	ش ــتگی	ناپذی ــر	خس جهادگ
چهـره	اش	مظلومیـت	و	معنویـت	خاصی	بـه	همراه	داشـت	که	
اطرافیـان	را	مجـذوب	خـودش	می	کـرد؛	حـاج	محمـود	والـی	
برادر	شـهید	حاج	عبداهلل	والی	همان	سـردار	خسـتگی	ناپذیری	
کـه	سـال	ها	در	مناطـق	محـروم	سیسـتان	بـرای	رفـع	چهـره	
محرومیـت	تـا	پـای	جـان	ایسـتاد	می	گفـت	کـه	من	به	عشـق	
دیدن	چهره	سـید	محمد	در	سـرکار	حاضر	می	شـدم	و	نگاهش	

هـزاران	حـرف	ناگفته	بـا	خود	داشـت.
سـید	محمد	ساجدی	در	دانشـگاه	گرافیک	و	عکاسـی	و	نقاشی	
خوانـده	بـود	و	در	ایـن	رشـته	ها	تبحـر	داشـت؛	دوسـتانش	
می	گوینـد	جـزو	اولیـن	و	بهتریـن	شـاگردان	اسـتاد	مسـعود	
نجابتـی	پـدر	گرافیـک	کشـور	بـود؛	اسـتاد	نجابتـی	امـا	بـه	ما	
می	گفـت	هـر	چقـدر	تـالش	می	کـردم	در	مجموعـه	کانـون	
هنر	شـیعی	نگـه	دارمـش،	اما	دلـش	در	مناطـق	محـروم	بود	و	

اردوهـای	جهـادی	دغدغـه	اصلـی	اش	بـود.
ــادی	 ــای	جه ــه	عرصــه	اردوه ــد	ب از	ســال	1۳78	ســید	محم
قــدم	گذاشــت	و	از	همــان	ســال	هــم	پیمــان	بــا	مجاهد	نســتوه	
ــاز	 ــادی	خــود	را	آغ ــی	حرکــت	جه ــداهلل	وال شــهید	حــاج	عب
کــرد	و	پــس	از	مــدت	کوتاهــی	گــروه	جهــادی	»آل	یاســین«	
از	فارغ	التحصیــالن	دبیرســتان	هدایــت	قــم	و	دانشــجویان	

ــت. ــا	حضــور	او	شــکل	گرف دانشــگاه	صنعتــی	اصفهــان	ب
ســید	محمــد	ســاجدی	در	ســال	1۳81	بــا	دوســتان	طلبــه	و	
دانشــجوی	خــود	گــروه	جهــادی	»محبیــن	ائمــه«	را	تأســیس	
ــع	 ــرای	رف ــی	ب ــی	فراوان ــی	و	اجرای ــای	عملیات ــرد	و	ایده	ه ک
ــا	 ــه	ب ــگفت	آور	آنک ــت	و	ش ــروم	داش ــق	مح ــت	مناط محرومی
ــن	بنــده	مخلــص	 وجــود	ایــن	همــه	مجاهــدت	و	کوشــش	ای
خــدا	و	بســیجی	بــی	ادعــا،	تــالش	می	کــرد	ناشــناخته	بمانــد	
ــای	 ــران	در	صحنه	ه ــک	و	حاض ــتان	نزدی ــرای	دوس ــز	ب و	ج

ــود. ــرون	نب ــادی،	چهــره	شــناخته	شــده	ای	در	بی جه
ــت	 ــتعداد	اس ــار	از	اس ــد	سرش ــید	محم ــت	س ــدرش	می	گف پ
ــا	 ــد؛	ام ــهرت	بخش ــردی	را	ش ــد	ف ــش	می	توان ــر	کدام ــه	ه ک
بــه	قــول	علــی	مهدیان	دوســت	بیســت	ســاله	اش؛	ســیدمحمد	
همیشــه	بی	تفاوتــی	بــه	دنیــا	را	فریــاد	مــی	زد	و	ظاهــر	ســاده	و	
بی	تکلفــش	همیشــه	زبانــزد	بــود	و	وقتــی	بــرای	فــالن	فامیــل	

ــا	همســایه	و	آشــنایی	مشــکلی	پیــش	می	آمــد	زندگــی	اش	 ی
ــن	 ــد	و	ای ــاز	کن ــان	ب ــره	از	کارش ــا	گ ــرد	ت ــل	می	ک را	تعطی

ــی	آورد. ــج	همــه	را	در	م ــش	ل کارهای

می گفت پاهای برهنه بچه های روستا دیوانه ام می کند
سـید	محمد	می	گفـت	پاهـای	برهنه	بچه	هـای	روسـتا	دیوانه	ام	

می	کنـد	و	همیشـه	از	بزرگواری	روسـتاییان	تعریـف	می	کرد.
ــا	 ــان	جهادی	ه ــد	در	می ــید	محم ــد	س ــتانش	می	گوین دوس
ــف	را	از	 ــن	تعاری ــی	ای ــا	وقت ــید	ام ــید	می	درخش ــل	خورش مث
دوســتانش	در	مــورد	خــودش	می	شــنید،	می	گفــت	مــرا	

نمی	شناســید	کــه	تعریفــم	می	کنیــد!
ــود	دیــدم	کــه	 در	یکــی	از	فیلم	هایــی	کــه	از	او	ضبــط	شــده	ب
ــانه	 ــه	نش ــتانش	ب ــای	دس ــا	تکان	ه ــی	و	ب ــرارت	خاص ــا	ح ب
ــر	 ــه	تفک ــراد	چ ــت	اف ــم	اس ــم	مه ــه	برای ــت	ک ــد	می	گف تأیی
ــا	داشــته	باشــند	و	 ــه	و	حضــرت	آق ــت	فقی ــه	والی ــی	ب و	نگاه
شــنیدن	ایــن	ادبیــات	انســان	را	بــه	یــاد	فرماندهــان	بــا	صالبت	
و	جــوان	ســال	های	جنــگ	می	انداخــت	کــه	چگونــه	از	امــام	و	

ــد. ــخن	می	گفتن ــش	س راه	و	هدف
عکس	هایـش	را	کـه	ورق	می	زنیـم	هـر	صحنه	اش	مشـغول	یک	
کاری	اسـت؛	گاهـی	در	حـال	چیـدن	آخریـن	آجرهای	سـقف	
مسـجدی	اسـت،	در	یکی	از	عکس	ها	در	حال	جوشـکاری	است،	
جایـی	در	حـال	کشـیدن	تصویـری	از	شـهید	بر	سـینه	دیواری	
اسـت	و	در	عکسـی	دیگر	کاشـی	کاری	می	کند؛	گویـی	در	همه	

ایـن	حرفه	ها	سررشـته	داشـت.

شخصیت سید محمد ساجدی از زبان پدر
ــا	 ــود؛	ام ــهید	ش ــت	ش ــش	می	خواس ــد،	او	دل ــدرش	می	گوی پ
در	راهــی	از	دنیــا	رفــت	کــه	در	روایــات	داریــم	جــزو	شــهدای	
ــم	 ــود	و	معتقدی ــی	اســت	و	او	مهمــان	سیدالشــهدا)ع(	ب الحاق
ــن	 ــد	و	م ــوت	می	کن ــش	را	دع ــین)ع(	زائران ــداهلل	الحس اباعب
ــی	 ــدوارم	بزرگ ــتم	و	امی ــاکر	هس ــد	را	ش ــت	خداون ــن	باب از	ای
ایــن	مصیبــت	مــرا	از	شــکر	نعمت	هــا	غافــل	نکنــد	و	همیشــه	

ــم. ــی	باش ــای	اله ــدردان	نعمت	ه ق
پـدر	سـید	محمـد	سـاجدی	معتقـد	اسـت،	وقتـی	خداونـد	به	
انسـان	فرزنـدی	اهدا	می	کنـد،	نباید	غافل	باشـد	و	بایـد	همواره	
شـکر	ایـن	نعمت	را	بـه	جا	بیـاورد	و	وقتـی	این	نعمت	از	انسـان	
گرفته	شـده،	نباید	ناسپاسـی	کنـد	و	بداند	که	این	نعمـت	از	آن	

او	نبـوده	و	تنهـا	امانتـی	در	اختیارش	بوده	اسـت.
ایـن	پـدر	صبـور	می	گویـد،	ایـن	حادثـه	می	توانسـت	در	جـای	
دیگـری	و	در	مسـیری	دیگـری	رخ	دهـد	امـا	سـید	محمـد	در	
بازگشـت	از	زیـارت	اربعیـن	حسـینی)ع(	آسـمانی	شـد	و	ایـن	
نشـان	می	دهد	اگر	کسـی	خالصانه	بـرای	خدا	کار	کـرد،	خداوند	
او	را	همراهـی	می	کنـد	و	دسـتش	را	می	گیرد	و	سـید	محمد	بر	
ایـن	موضوع	بـاور	داشـت	و	او	تالش	می	کـرد	بی	اعتنـا	به	آنچه	
کـه	اخالصـش	را	بهـم	می	زنـد،	باشـد	و	همواره	سـعی	داشـت	
خالصانـه	عمـل	کنـد	و	او	در	زندگـی	بارها	به	بن	بسـت	هایی	بر	
می	خـورد	اما	بـه	لطف	الهـی	و	اخالصش	این	موانع	از	میسـرش	

برداشـته	می	شـد.

سید محمد به شدت به مسائل دنیایی بی اعتنا بود
ــه	 ــدت	ب ــه	ش ــد	ب ــید	محم ــه	س ــد	ک ــه	می	ده ــدرش	ادام پ
ــه	انجــام	 ــی	ک ــرای	کارهای ــود	و	ب ــا	ب ــی	بی	اعتن مســائل	دنیای
مــی	داد،	هیــچ	چشــم	داشــتی	نداشــت	و	خداونــد	هــم	مــزدش	
ــازه	 ــن	تشــییع	جن ــازه	باشــکوهش	داد	و	ای ــا	تشــییع	جن را	ب
ــش	و	 ــی	بودن ــف	کربالی ــه	لط ــتان	ب ــردم	و	دوس ــور	م و	حض
خالصانــه	کار	کردنــش	بــود	و	از	ایــن	می	تــوان	نتیجــه	گرفــت؛	
اگــر	کســی	بــی	اعتنــا	بــه	دنیــا	بــود	خــدا	نیــز	در	همیــن	دنیــا	

ــد. ــا	می	کن ــه	او	عط ــزدش	را	ب ــی	از	م بخش
ــی	مســئول	ســابق	اداره	کل	کمیتــه	امــداد	 حــاج	محمــود	وال
بشــاگرد	اظهــار	داشــت:	تواضــع	مرحــوم	ســید	محمــد	
ســاجدی	بســیار	بــه	چشــم	می	آمــد	و	در	مناطــق	محــروم	هــر	
ــود؛	او	عاشــق	 ــه	ب ــرد،	از	ســر	اخــالص	و	عالق ــه	می	ک کاری	ک
ــی	 ــر	کس ــادی	کمت ــای	جه ــود	و	در	گروه	ه ــت)ع(	ب ــل	بی اه

ــوم	و	متواضــع	ســراغ	داشــتیم. ــد	او	مظل مانن
ــق		 ــه	عش ــم	ب ــر	کار	می	رفت ــی	س ــت:	وقت ــان	داش ــی	بی وال
ــن	را	اغــراق	نمی	کنــم	و	مــن	 ــود	و	ای ــدن	جمــال	ایشــان	ب دی
عاشــق	نگاهــش	بــودم	و	اینکــه	عشــق	بــه	اهــل	بیــت،	امــام	و	

ــود. ــری	در	وجــودش	شــعله	ور	ب ــام	معظــم	رهب مق

ــرای  ــی ب ــه بزرگ ــاجدی ضایع ــوم س ــدان مرح فق
گروه هــای جهــادی اســت

ــه	 ــان	اینک ــا	بی ــدس	ب ــاع	مق ــال	های	دف ــده	س ــن	فرمان ای
مرحــوم	ســاجدی	هنرمنــدی	تمــام	عیــار	بــود،	افــزود:	
ــان	 ــاگرد	از	ایش ــه	بش ــی	در	منطق ــای	فراوان ــی	های	زیب نقاش

نمونهایازرویشهایانقالب؛

روایتیاززندگییکهنرمندجهادگر
مهدی بخشی 
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ــه	 ــی	ک ــت	و	او	در	مدت ــده	اس ــادگار	مان ــه	ی ــوار	ب ــر	در	و	دی ب
در	ایــن	مناطــق	حضــور	داشــت	در	زمینــه	ســاخت	مســاجد،	
حســینیه	ها	و	خانــه	عالــم	تــالش	فراوانــی	انجــام	داد	و	فقــدان	

ــت. ــادی	اس ــای	جه ــرای	گروه	ه ــی	ب ــه	بزرگ او	ضایع
او	می	گویـد:	عالقه	ای	که	مردم	مناطق	محروم	بشـاگرد	نسـبت	
بـه	سـید	محمد	داشـتند	موجب	شـد	تا	با	اصـرار	آنـان	چندین	
دسـتگاه	اتوبـوس	آمـاده	شـود	و	ایـن	عزیـزان	برای	شـرکت	در	

مراسـم	چهلـم	مرحوم	سـاجدی	به	قـم	بیایند.
ــه	 ــاگرد	منطق ــزود:	بش ــی	اف ــداهلل	وال ــاج	عب ــهید	ح ــرادر	ش ب
ــه	 ــن	منطق ــردم	ای ــت	و	م ــور	و	دوری	اس ــب	العب ــیار	صع بس
ــه	 ــد	و	ب ــان	خریدن ــه	ج ــی	را	ب ــیر	طوالن ــن	مس ــتگی	ای خس
عشــق	و	عالقــه	مرحــوم	ســاجدی،	خــود	را	بــه	قــم	رســاندند.
ــد	و	 ــدا	کردن ــروز	راهشــان	را	پی ــان	ام ــان	داشــت:	جوان وی	بی
یکــی	از	دســتاوردهای	انقــالب	اســالمی	همیــن	موضوع	اســت	
کــه	جوانــان	بیــدار	شــدند	و	امثــال	مرحــوم	ســاجدی	ها	زیــاد	
ــت	و	 ــان	حمای ــن	جوان ــد	از	ای ــت	بای ــه	دول ــم	ک ــراغ	داری س
ــا	 ــن	حمایت	ه ــروز	ای ــا	ام ــه	ت ــد	ک ــر	چن ــد؛	ه پشــتیبانی	کن
کافــی	نبــوده	اســت	و	گروه	هــای	جهــادی	نیــز	بایــد	بــا	تــالش	
ــه	 ــد	در	راســتای	خدمــت	رســانی	ب ــر	خداون ــوکل	ب خــود	و	ت

مناطــق	محــروم	همــت	خــود	را	بــه	کار	بگیرنــد.

ســید محمــد ســاجدی انســانی توانمنــد و در عیــن 
ــود حــال فــردی متواضــع ب

اســتاد	برجســته	گرافیــک	کشــور	و	از	اســاتید	ســید	محمــد	
ســاجدی	اظهــار	داشــت:	ســیدمحمد	انســان	مهربــان	و	
ــه	 ــا	ب ــرد	ت ــالش	می	ک ــواره	ت ــود	و	هم ــان	ها	ب ــتدار	انس دوس
ــال	 ــن	ح ــد	و	در	عی ــان	توانمن ــد	و	او	انس ــت	کن ــراد	خدم اف
فــردی	متواضــع		بــود؛	او	شــجاع	بــود	و	از	چیــزی	نمی	ترســید	
و	در	دل	خطــرات	می	رفــت	و	نســبت	بــه	بی	حرمتــی	بــه	
ــائل	و	 ــا	مس ــه	ب ــد	و	در	مواجه ــاه	نمی	آم ــی	کوت ــکام	اله اح
آســیب	هایی	کــه	در	اجتمــاع	وجــود	داشــت	آشــفته	می	شــد.
مسـعود	نجابتـی	بـا	اشـاره	بـه	مهمتریـن	ویژگـی	شـخصیتی	
مرحوم	سـاجدی،	گفت:	هر	کسـی	جـای	او	بود	تـالش	می	کرد	
کـه	موقعیتـی	بـرای	خـود	در	جامعه	ایجـاد	کنـد،	اما	تـا	بعد	از	
رحلـت	ایشـان	کمتر	کسـی	خبر	داشـت	کـه	مرحوم	سـاجدی	
دارای	توانمندی	هـای	هنـری	باالیـی	اسـت	و	او	سـعی	نمی	کرد	
کـه	ایـن	توانمندی	هـا	را	بـروز	و	ظهـور	دهـد	و	اگـر	کاری	هـم	

می	کـرد	تـالش	داشـت	کـه	در	گمنامی	باشـد.

ــه  ــی ب ــه فراوان ــق و عالق ــاجدی عش ــوم س مرح
ــت ــادی داش ــای جه فضاه

وی	بـا	بیـان	اینکـه	مرحوم	سـاجدی	عشـق	و	عالقـه	فراوانی	به	
فضاهـای	جهـادی	داشـت،	عنـوان	کـرد:	مـا	تـالش	کردیـم	تا	
ایشـان	در	فضای	هنـری	در	مجموعه	کانون	هنر	شـیعی	بماند،	
امـا	او	بـه	بهانه	هـای	مختلـف	از	ایـن	داسـتان	گریزان	بـود؛	چرا	
کـه	در	این	بخش	شـهرت	وجود	داشـت،	اما	عشـق	و	عالقه	وی	
بـه	فضای	جهـادی	باعث	شـد	که	همـان	مسـیر	را	ادامـه	دهد.

ــدا	گرافیــک	 ــد:	مرحــوم	ســاجدی	ابت اســتاد	نجابتــی	می	گوی
را	شــروع	کــرد	و	بعــد	در	دانشــگاه	عکاســی	خوانــد	و	
توانمندی	هایــش	بیــش	از	دانــش	آکادمیــک	او	بــود	و	همــواره	
تــالش	می	کــرد	آنچــه	کــه	در	زندگــی		بــه	دردش	می	خــورد،	
در	آن	زمینــه	تخصــص	الزم	را	فــرا	بگیــرد	و	بــه	همیــن	دلیــل	
ــا	را	 ــی	از	کاره ــت	و	خیل ــته	داش ــا	سررش ــیاری	حرفه	ه از	بس
ــپرده	 ــه	او	س ــی	کاری	ب ــی	داد	و	وقت ــام	م ــق	انج ــوب	و	دقی خ
ــتیم. ــم	کاری	نداش ــا	ک ــام	آن	و	ی ــدم	انج ــران	ع ــد،	نگ می	ش

مرحوم ساجدی از بهترین شاگردهای استاد نجابتی بود
ــوم	 ــه	مرح ــان	اینک ــا	بی ــر	شــیعی	ب ــون	هن ــل	کان ــر	عام مدی
ــود	اظهــار	داشــت:	او	یکــی	 ســاجدی	هنرمنــد	درجــه	یــک	ب
ــه	 ــود	ک ــی	ب ــتاد	نجابت ــاگردهای	اس ــن	ش ــن	و	از	اولی از	بهتری

ــت. ــی	داش ــی	و	ارزش ــه	انقالب روحی
ســید	مهــدی	حســینی	کــه	از	دوســتان	مرحــوم	ســید	محمــد	
ــوم	 ــالص	مرح ــل	اخ ــه	دلی ــزود:	ب ــود،	اف ــز	ب ــاجدی	نی س
ســاجدی،	وی	هیــچ	گاه	در	کنــار	اســتاد	نجابتــی	دیــده	نشــد	

ــود. ــراری	ب ــهرت	ف ــواره	از	ش و	هم
وی	بیان	داشـت:	مرحوم	ساجدی	بسـیار	روی	خودش	کار	کرده	
بـود	و	از	چیزهـای	زیـادی	گذشـت	تا	به	ایـن	درجه	رسـید.	این	

اسـتاد	گرافیک	عنـوان	کرد:	برای	هنرمند	دیده	نشـدن	سـخت	
اسـت	و	اصـوالً	یـک	هنرمنـد	تـالش	می	کنـد	تـا	کارش	بـرای	
دیگـران	دیـده	شـود	و	اینکـه	بتوانیـم	هنرمنـد	باشـیم	امـا	در	
نهایـت	دیده	نشـود	کار	سـختی	اسـت	کـه	مرحوم	سـاجدی	از	

جمله	ایـن	افـراد	بود.

سید محمد ساجدی روحیه انقالبی و بسجی داشت
حســینی	بــا	بیــان	اینکــه	مرحــوم	ســاجدی	در	نهایــت	اخالص	
ــود	بیــان	 کار	انجــام	مــی	داد	و	فــردی	متواضــع	و	کــم	توقــع	ب
داشــت:		او		روحیــه	انقالبــی	و	بســجی	داشــت	و	تــالش	می	کرد	
تــا	ســخنان	امــام	راحــل	و	مقــام	معظــم	رهبــری	را	نه	تنهــا	در	

حــرف،	بلکــه	در	عمــل	اجرایــی	کنــد.
مدیـر	عامـل	کانـون	هنر	شـیعی	افـزود:	سـید	محمد	در	سـال	
چندیـن	نوبت	زندگیش	را	وقف	سـفرهای	جهـادی	می	کرد	و	او	

از	سـال	75	در	اردوهـای	جهـادی	حضور	داشـت.
وی	بیـان	داشـت:	در	اربعیـن	امسـال	او	تصمیـم	گرفـت	تـا	بـه	
همـراه	خانـواده	بـه	کربال	مشـرف	شـود	و	با	خودروی	شـخصی	
خـود	به	این	سـفر	رفـت	که	در	مسـیر	بازگشـت	در	جـاده	ایالم	
با	یـک	کامیون	تصـادف	می	کنـد	که	در	ایـن	حادثه	سـه	فرزند	
و	همسـر	وی	نیـز		فـوت	می	کننـد	و	دو	فرزند	مرحوم	سـاجدی	
به	نام	زینب	السـادات	که	11	سـاله	و	سـید	حسـن	که	دو	سـال	

و		نیـم	اسـت	در	این	تصـادف	زنـده	ماندند.
وی	در	ادامــه	بــا	اشــاره	بــه	حضــور	اهالــی	منطقــه	بشــاگرد	در	
مراســم	چهــل	مرحــوم		ســید	محمــد	ســاجدی	بیــان	داشــت:	
ــی	 ــه	مــردم	ایــن	مناطــق	خدمــات	فراوان مرحــوم	ســاجدی	ب
انجــام	داد	و	در	طــول	ایــن	ســال	ها	۳0	مســجد	و	۳0	مدرســه	

و	ده	هــا	حمــام	و	ســرویس	بهداشــتی	بــا	محوریــت	ایشــان	در	
ایــن	مناطــق	احــداث	شــد.

حسـینی	می	گوید:	مردم		منطقه	عالقه	بسـیاری	به	او	داشـتند	
کـه	پـس	از	فـوت	ایشـان	ده	هـا	مراسـم	ختـم	در	روسـتاهای	
مختلـف	ایـن	منطقـه	برگـزار	کردنـد		و	بسـیار	مصـر	بودند	که	
بتواننـد	در	مراسـمات	وی	در	قـم	نیز	حضور	داشـته	باشـند	که	
بـا	هماهنگی	هـای	انجـام	شـده	۳00	نفـر	از	اهالی	ایـن	منطقه	
کـه	بـرای	اولیـن	بـار	بـود	بـه	قـم	می	آمدنـد	و	زائـر	حضـرت	
معصومـه)س(	و	مسـجد	مقـدس	جمکران	شـدند	و	در	مراسـم	

چهلـم	مرحـوم	سـاجدی	شـرکت	کردند.

ــد  ــی همانن ــش جوانان ــالب، روی ــتاوردهای انق از دس
ــت ــاجدی اس ــد س ــید محم س

معـاون	هنـری	حـوزه	هنـری	انقـالب	اسـالمی	نیـز	بـا	بیـان	
اینکـه	از	دوران	کودکـی	بـا	سـید	محمـد	بـزرگ	شـدم	و	پدر	و	
مادرهایمـان	همـکار	بودنـد،	افـزود:	ما	با	هـم	همسـایه	بودیم	و	
در	یـک	مدرسـه	درس	خواندیـم	و	بعدهـا	نیـز	فامیل	شـدیم	و	
مهمترین	خصلت	سـید	محمد	سـاجدی	چیزی	اسـت	که	همه	
آن	را	بیـان	می	کننـد	و	او	چیـزی	را	بـرای	خـود	نمی	خواسـت.
مجدالدیــن	معلمــی	افــزود:	خداونــد	عنایتــی	کــه	به	او	داشــت	

آن	بــود	کــه	روی	هــر	چیــزی	کــه	دســت	می	گذاشــت،	
ــد. ــدا	کن ــه	پی ــص	الزم	را	در	آن	زمین ــت	تخص می	توانس

وی	بـا	بیان	اینکه	ما	کارمـان	را	با	یکدیگر	از	محلـه	و	کانون	های	
محلـی	شـروع	کردیـم،	افـزود:	او	کار	هنـری	می	کرد	و	بـر	روی	
دیـوار	نقاشـی	هایی	می	کشـید	و	مـن	بـا	ایـن	که	سـال	ها	بـا	او	
دوسـت	بـودم	اما	بعـد	فوتش	تـازه	بـا	ابعاد	مختلف	شـخصیتی	
او	آشـنا	شـدم	چـرا	کـه	بعـد	از	ارتحالـش	هر	کسـی	روایتـی	از	
او	داشـت	کـه	در	حقیقـت	تکمیـل	کننـده	یـک	پـازل	بـود	که	

شـخصیت	وی	را	بـرای	ما	نشـان	مـی	داد.
معلمـی	عنـوان	کـرد:	یکـی	از	دسـتاوردهای	انقالب	اسـالمی،	
رویـش	و	تربیـت	جوانانی	همانند	سـید	محمد	سـاجدی	اسـت	
کـه	به	رغم	آنکـه	جوان	هسـتند	اما	بـه	پختگی	الزم	رسـیده	اند.
ــد	 ــس	ســید	محم ــزود:	جن ــری	اف ــوزه	هن ــری	ح ــاون	هن مع
ســاجدی	بــه	گونــه	ای	بــود	کــه	می	بایســت	در	کارهــای	
جهــادی	حاضــر	می	شــد	و	وقتــی	در	قــم	هــم	بــود	اگــر	کاری	

ــی	داد. ــام	م ــراد	انج ــرای	اف ــد	ب ــتش	برمی	آم از	دس
از	ایــن	دســت	جوانــان	عاشــق	انقــالب	و	و	دلــداده	اهــل	
ــه	 بیــت	عصمــت	و	طهــارت)ع(	کــه	خــود	را	وقــف	خدمــت	ب
ــد	 ــه	همانن ــه	البت ــم	ک ــاد	ســراغ	داری ــد	زی ــان	می	کنن محروم
ــی	 ــفانه	وقت ــه	متأس ــناخته	اند	ک ــاجدی	ناش ــد	س ــید	محم س
ــد	کــه	 ــه	چشــم	می	آی ــا	ب ــات	آنه عظمــت	شــخصیت	و	اقدام

ــته	باشــیم. ــار	خــود	نداش ــان	را	در	کن آن
بایــد	بــه	رویش	هــای	انقــالب	اســالمی	و	نســل	جوانــی	کــه	در	
دهــه	چهــارم	انقــالب	همچنــان	پــای	آرمان	هــای	امــام	راحــل،	
مقــام	معظــم	رهبــری	و	شــهدای	گرانقــدر	محکــم	و	بی	چشــم	
داشــت	ایســتادند	ادای	احتــرام	کــرد	و	ســر	تعظیم	فــرود	آورد.

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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بیـش از یـک دهـه از کلنـگ زنـی و 
مـی  گـرگان  فرهنگسـرای  احـداث 
گـذرد اما علـی رغـم تغییر کاربـری به 
مجتمـع تجـاری فرهنگی همچنـان این 
پـروژه در پـس بـی توجهـی مسـئوالن 

نتوانسـته بـه بهـره بـرداری برسـد.

ــر	 ــه	ه ــت	ک ــی	اس ــرا	از	ضروریات ــاالر	و	فرهنگس ــاخت	ت س
ــرای	 ــاخت	فرهنگس ــن	س ــاز	دارد،	بنابرای ــه	آن	نی ــهری	ب ش
گــرگان	در	دســتور	کار	قــرار	گرفــت	و	کلنــگ	آن	در	مهرمــاه	

ــورد. ــن	خ ــه	زمی 1۳85	ب
ــار	ســال	 ــی	ســاخت	فرهنگســرا	شــد	و	چه شــهرداری	متول
ــری	 ــا	تصمیــم	شــهردار	وقــت،	کارب ــروژه	و	ب ــاز	پ پــس	از	آغ
ــن	ســالن	اجتماعــات	 ــود	بزرگتری ــرار	ب فرهنگســرایی	کــه	ق

ــت. ــر	یاف ــگاه«	تغیی ــه	»فروش ــد	ب ــته	باش ــهر	را	داش ش
۳۶00	مترمربــع	زیربنــای	ســالن	آمفــی	تئاتــر	بــه	دو	ســالن	
ــه،	 ــس،	کتابخان ــالن	کنفران ــک	س ــات	و	ی ــک	اجتماع کوچ
ــهر	 ــک	ش ــت	و	ی ــری	اختصــاص	یاف ــه،	کالس	و	گال نمازخان
بــازی	کوچــک	هــم	در	حــدود	700	مترمربــع	بــرای	آن	پیش	

بینــی	شــد.
ــهردار	 ــود	و	توســط	ش ــل	ب ــال	۹1	تعطی ــروژه	از	س ــن	پ ای
ســابق	بــه	»مجتمــع	فرهنگــی،	تفریحــی،	تجــاری،	اداری«	
تبدیــل	شــد	تــا	بخشــی	هایــی	ماننــد	ســازمان	فرهنگــی،	
اجتماعــی	و	ورزشــی	شــهرداری	هــم	در	آن	مــکان	مســتقر	

شــود.
اکنــون	قریــب	به	دو	ســال	اســت	کــه	پیمانــکار	آمــاده	تحویل	
پــروژه	اســت	اما	گــره	هایــی	در	بهــره	بــرداری	آن	وجــود	دارد	
ــروژه	 ــا	پ ــر	برطــرف	شــود	ت ــد	توســط	مســئوالن	ام ــه	بای ک
ــف	 ــن	تکلی ــرگان	تعیی ــهر	گ ــاردی	در	ورودی	ش ــد	میلی چن

شــود.

تغییر کاربری فرهنگسرا
ــی،	 ــیون	فرهنگ ــس	کمیس ــب	رئی ــا	نای ــور	ب ــن	منظ ــه	ای ب
اجتماعــی	و	ورزشــی	شــورای	شــهر	گــرگان	گفتگــو	
ــات	 ــرد:	عملی ــار	ک ــی	اظه ــم	جرجان ــم،	محمدابراهی کردی
ــل	 ــه	دلی ــا	متأســفانه	ب ســاخت	فرهنگســرا	انجــام	شــده	ام
ــام	 ــش	انج ــهردار	دو	دوره	پی ــط	ش ــه	توس ــری	ک تغییرکارب
شــده	بــود	از	شــکل	و	شــمایل	فرهنگــی	بــه	صــورت	

اقتصــادی	و	تجــاری	درآمــده	اســت.
فرهنگســرا	 کــه	 بــود	 مقــرر	شــده	 داد:	 ادامــه	 وی	
ــد	 ــته	باش ــره	داش ــزار	نف ــات	دو	ه ــالن	اجتماع ــک	س ی
ــد	و	در	 ــل	ش ــاری	تبدی ــای	تج ــه	فض ــفانه	ب ــا	متأس ام
ــد	 ــک	و	چن ــر	کوچ ــی	تئات ــالن	آمف ــر	دو	س ــال	حاض ح
ــاری	 ــه	تج ــه	آن	ب ــدود	دارد	و	بقی ــاختمان	اداری	مح س

ــت. ــده	اس ــل	ش تبدی
ــری	کاری	 ــر	کارب ــن	تغیی ــه	ای ــن	ک ــان	ای ــا	بی ــی	ب جرجان
اشــتباه	بــود،	ادامــه	داد:	ســرانه	هــای	فرهنگــی	گــرگان	پایین	
ــه	حــدود	 ــن	اســعدگرگانی	ک ــاالر	فخرالدی اســت	و	ســالن	ت

ــهر	نیســت.	 ــوی	ش ــت	دارد،	جوابگ ــر	ظرفی 500	نف
وی	یــادآور	شــد:	در	زمــان	شــهردار	ســابق	در	راســتای	
تکمیــل	پــروژه	اقداماتــی	صــورت	گرفــت	و	تــالش	شــد	کــه	
ــی	گفــت:	برخــی	از	هزینــه	هایــی	 ــه	اتمــام	برســد.	جرجان ب
کــه	انجــام	شــده	در	راســتای	تغییــر	کاربــری	مصوبــه	شــورا	
ــدارد	و	بنابرایــن	پــروژه	 ــه	شــورا	ن دارد	و	تعــدادی	هــم	مصوب
ــل	آن	 ــتای	ح ــهرداری	در	راس ــه	ش ــکالت	اداری	دارد	ک مش

ــد. ــالش	مــی	کن ت
وی	بیــان	کــرد:	هزینــه	انجــام	شــده	امــا	مصوبــه	نــدارد	کــه	
ــی	 ــه	بدهــد	و	کار	اداری	و	مال ــر	مصوب ــم	شــورا	زودت امیدواری
انجــام	و	از	پیمانــکار	تحویــل	گرفتــه	شــود.	جرجانــی	تصریــح	
ــا	 ــدت	ه ــکار	اســت	و	وی	از	م ــار	پیمان ــروژه	در	اختی ــرد:	پ ک

ــیده	 ــام	رس ــه	اتم ــرا	ب ــه	کار	فرهنگس ــرده	ک ــالم	ک ــل	اع قب
اســت.

هزینه هایی بدون مصوبه
ــا	بیــان	ایــن	کــه	پــروژه	اختــالف	مالــی	نــدارد،	اظهــار	 وی	ب
ــر	مجــوز	 ــازاد	ب ــه	م ــه	ک ــی	صــورت	گرفت ــه	های ــرد:	هزین ک
شــورا	بــوده	و	ایــن	بــه	دلیــل	تســریع	در	عملیــات	احــداث	و	
عقــب	نمانــدن	پــروژه	بــوده	کــه	بایــد	در	شــورا	مطــرح	و	بــه	

ــا	مجــوز	داده	شــود. آن	صورتحســاب	ه
جرجانــی	افــزود:	تــالش	مــی	کنیــم	کــه	فرهنگســرا	تــا	دهــه	
فجــر	بــه	بهــره	بــرداری	برســد	ولــی	بایــد	دیــد	تــا	چــه	حــد	

مــوارد	اداری	اجــازه	ایــن	کار	را	مــی	دهــد.
وی	اضافــه	کــرد:	پــروژه	اگــر	هــم	افتتــاح	شــود	در	بــاال	بــردن	
ســرانه	هــای	فرهنگــی	شــهر	تأثیــر	چندانــی	نــدارد	و	هــدف	

اولیــه	احــداث	فرهنگســرا	ندیــد	گرفتــه	شــده	اســت.

منتظر هستیم که قرارداد امضا شود
رئیــس	کارگاه	پــروژه	فرهنگســرای	گــرگان	اظهــار	کــرد:	مــا	
یــک	قــرارداد	بــا	شــرکت	مهندســی	داشــتیم	و	ســقف	مالــی	

قــرارداد	پــر	شــد	امــا	پــروژه	تمــام	نشــد.
علــی	خیبلــی	افــزود:	شــهرداری	یــک	مناقصــه	دیگــر	بــرای	
ــده	برگــزار	کــه	مجــدداً	همیــن	شــرکت	 کارهــای	باقــی	مان
ــال	 ــک	س ــتر	از	ی ــون	بیش ــت:	اکن ــی	گف ــد.	خیبل ــده	ش برن
ــده	 ــی	مان ــرارداد	آن	باق ــالغ	ق ــورا	و	اب ــد	ش ــه	تأیی ــت	ک اس
اســت	و	مــا	منتظــر	ایــن	هســتیم	کــه	قــرارداد	امضــا	و	ابــالغ	

ــه	اتمــام	برســد. شــود	کــه	کار	ب
وی	ادامــه	داد:	کلنــگ	ایــن	مجموعــه	در	مهــر	85	بــه	زمیــن	
ــود	 ــده	ب ــپرده	ش ــی	س ــرکت	تهران ــه	ش ــروژه	ب ــورد	و	پ خ
ولــی	بــه	دلیــل	مشــکالتی	کــه	داشــت	تــا	ســال	۹0	تقریبــاً	

ــود. تعطیــل	ب
خیبلــی	اضافــه	کــرد:	پــروژه	ســال	هــای	۹0	تــا	۹۲	فعــال	و	

ابهامدربارهزمانبهرهبرداری

فرهنگسرایگرگانبالتکلیفاست
اعظم محبی
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 پـس از گذشـت 17 دوره از برپایـی 
جشـنواره فیلم فجر در فـارس، تاکنون 
هیـچ یـک از شهرسـتان هـا نقشـی در 
ایـن رویداد اسـتانی نداشـته انـد و فقط 

عنـوان آن را یـدک مـی کشـند.

شــهرهای	گــراش،	آبــاده،	جهــرم،	کازرون،	فســا،	داراب	و	
اســتهبان	از	شــهرهای	بهره	منــد	از	ســالن	های	نمایــش	
فیلــم	در	اســتان	فــارس	اســت	و	اندکــی	ســینمای	ســیار	نیــز	
ــر	وجــود	 ــزار	نف ــر	از	50	ه ــت	کمت ــا	جمعی ــرای	مناطــق	ب ب
دارد،	امــا	آیــا	ایــن	ســالن	هــا	در	جریــان	جشــنواره	فیلــم	فجر	

ــد؟ حضــوری	دارن
ایــن	پرسشــی	اســت	کــه	از	ســوی	عالقه	منــدان	شهرســتانی	
ــر	 ــم	فج ــنواره	فیل ــزاری	جش ــم	در	1۹	دوره	برگ ــر	هفت هن
مطــرح	مــی	شــود	و	بــا	پایــان	یافتــن	ایــن	رویــداد	ســاالنه	بی	

پاســخ	مــی	مانــد.
اگــر	موضــوع	کمبــود	ســالن	هــای	ســینما	در	شهرســتان	هــا	
را	10	ســال	پیــش	جویــا	مــی	شــدیم	بــه	تناســب	آن	زمــان	
ــش	 ــه	افزای ــه	ب ــا	توج ــا	ب ــت،	ام ــود	داش ــی	وج ــای	کاف فض
ــه	1۹	شــهر	رســیده	 تعــداد	شهرســتان	هــا	در	فــارس	کــه	ب
تعــداد	شهرســتان	هــای	فاقــد	ســینما	هــم	زیاد	شــده	اســت.
علیرغـم	اینکـه	در	تمامـی	برنامـه	هـای	پنـج	سـاله	دولـت	
تسـهیالتی	برای	راه	اندازی	و	سـاخت	پیش	بینی	شـده	است،	
اما	اسـتقبالی	از	سـوی	بخـش	خصوصی	برای	سـاخت	سـالن	

سـینما	در	شهرسـتان	هـای	فـارس	صـورت	نگرفت.

»سینماسیار«؛سالمشرابرسانید

بالهایشکستهسیمرغ
محمدحسین 

نیکوپور

۹۲	دوبــاره	تعطیــل	شــد	و	از	ســال	۹۴	شــرکت	تــالش	گــران	
ــداری	از	کار	 ــاره	مق ــت	و	دوب ــده	گرف ــه	عه ــروژه	را	ب ــه	پ ادام

باقــی	مانــده	اســت.

هزینه پروژه
وی	بیــان	کــرد:	شــرکت	مــا	بــرای	پــروژه	حــدود	10	میلیــارد	
تومــان	و	شــرکت	قبلــی	هــم	بــه	همیــن	میــزان	هزینــه	کرده	

بــود	کــه	در	مجمــوع	۲0	میلیــارد	بــه	آن	اختصــاص	یافت.
خیبلــی	افــزود:	اکنــون	ایــن	پــروژه	بــا	باالرفتــن	نــرخ	دالر	و	

ســایر	هزینــه	بیــش	از	۴0	میلیــارد	تومــان	ارزش	دارد.
خیبلــی	در	مــورد	خــود	مــکان	فرهنگســرا	توضیــح	داد:	ابتــدا	
نــام	پــروژه	فرهنگســرا	بــود	و	زمــان	طراحــی	ســالن	هــزار	و	
۶00	نفــری	و	چهــار	ســالن	100	نفــره	داشــت	و	در	مجمــوع	
دو	هــزار	نفــر	ظرفیــت	داشــت.	وی	ادامــه	داد:	بعــد	از	تغییــر	
ــه	 ــاز	ب ــد	گفــت	کــه	شــهرداری	نی مدیریتــی،	شــهردار	جدی
ــون	۹0	 ــرد	و	اکن ــوض	ک ــری	آن	را	ع ــدارد	و	کارب ــالن	ن س
درصــد	پــروژه،	تجــاری	و	یــک	و	نیــم	طبقــه	زیرزمین	شــامل	
یــک	ســالن	۳00	نفــره	و	یــک	ســالن	100	نفــره	بــه	آمفــی	

ــر	اختصــاص	داده	شــده	اســت. تئات
خیبلــی	بــا	بیــان	این	کــه	این	ســالن	هــا	دیگــر	خیلی	شــبیه	
ســالن	آمفــی	تئاتر	نیســتند،	اضافــه	کرد:	ســالن	قبلی	بســیار	
بزرگتــر	و	ارتفاع	ســقف	مناســب	داشــت	و	مجموعــه	فرهنگی	

کاملــی	بــود	ولــی	اکنــون	تجاری	شــده	اســت.
وی	گفــت:	اســم	پــروژه	اکنــون	مجتمــع	تجــاری	اداری	

فرهنگــی	شــهرداری	گــرگان	اســت.

ورود سازمان بازرسی به پرونده
ــا	مشــکالتی	 ــروژه	ب ــام	پ ــرد:	اتم ــار	ک ــرگان	اظه شــهردار	گ
ــه	 ــل	ب ــا	قب ــدت	ه ــی	از	م ــازمان	بازرس ــده	و	س ــرو	ش روب

ــت. ــرده	اس ــدا	ک ــرا	ورود	پی ــده	فرهنگس پرون
عبدالرضـا	دادبـود	ادامـه	داد:	پرونـده	فرهنگسـرا	توسـط	

سـازمان	بازرسـی	حدود	یک	ماه	قبل	به	شـهرداری	ارسـال	
شـده	و	مـا	فرآیند	تکمیـل	آن	را	از	نظر	قـراردادی	و	حقوقی	
پیگیـری	مـی	کنیـم	و	بـه	محـض	ایـن	کـه	کارهـا	را	انجام	
دهیـم	و	مـورد	تأیید	اداره	کل	بازرسـی	اسـتان	قـرار	گرفت	
بایـد	در	قالـب	توافقـات	جدید	مجـدداً	کار	توسـط	پیمانکار	
انجـام	شـود.	وی	افزود:	دلیـل	توقف	کار	ورود	دسـتگاه	های	
نظارتـی	بـه	پرونـده	فرهنگسـرا	بـوده	و	بیـش	از	یک	سـال	

اسـت	کـه	از	این	موضـوع	مـی	گذرد.
دادبــود	گفــت:	موضوعــات	مختلــف	در	ایــن	پرونــده	مطــرح	
اســت،	پــروژه	هــم	مشــکل	حقوقــی	داشــته	و	بعضــی	از	آیتــم	
هــا	کــه	بــرای	پرداخــت	پیمانــکار	داشــتیم	از	ســقف	مجازش	

خــارج	شــده	بــود	بنابرایــن	کمیتــه	فنــی	و	حقوقــی	تشــکیل	
شــده	کــه	کارهــا	را	انجــام	مــی	دهــد.

وی	بیــان	کــرد:	تصــور	مــا	ایــن	بــود	کــه	ایــن	مشــکل	زودتــر	
برطــرف	شــود	و	بنابرایــن	قــول	بهــره	بــرداری	آن	را	در	دهــه	
ــد	 ــر	اســت؛	بای ــا	کارهــای	حقوقــی	آن	زمانب ــم	ام فجــر	دادی
ــش	 ــد	بخ ــرد	و	بع ــورت	گی ــده	ص ــات	الزم	را	در	پرون اصالح

هایــی	کــه	از	پــروژه	باقــی	مانــده	را	تکمیــل	کنیــم.
یکــی	از	گــران	تریــن	پــروژه	هــای	شــهر	کــه	عنــوان	
ــال	 ــد	در	ح ــی	کش ــدک	م ــود	ی ــا	خ ــم	ب ــی«	را	ه »فرهنگ
خــاک	خــوردن	کــه	امیدواریــم	بــا	درایــت	مســئوالن	هــر	چه	

ــود. ــف	ش ــن	تکلی ــر	تعیی زودت
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اداره	ارشـاد	هـم	بعنـوان	بخشـی	از	دولـت	نمی	تواند	سـینما	
بسـازد،	لـذا	بخـش	خصوصـی	باید	پـا	پیش	بگـذارد	کـه	این	
بخـش	هـم	وقتـی	وارد	حـوزه	یـی	مـی	شـود	کـه	آینـده	آن	
تضمیـن	شـده	باشـد؛	اگر	قـرار	باشـد	که	دولـت	ضـرر	و	زیان	
مالـک	خصوصـی	سـینمایی	را	هـم	جبـران	کنـد	نیازمنـد	
قانـون	گذاری	کالنـی	در	ایـن	ارتباط	اسـت؛	این	درحالیسـت	
کـه	قانـون	هیـچ	شـرطی	بـرای	دولـت	در	مـورد	افـرادی	کـه	
فاقد	صالحیت	سـاخت	سـینما	هسـتند،	قایل	نشـده	اسـت	و	
اینکه	سـاخت	سـینما	در	شـهرهای	کوچک	توجیـه	اقتصادی	
نداشـته	اسـت	بر	می	گردد	بـه	هنگامی	که	سـینمای	ایران	در	

روزهـای	اوج	جـذب	مخاطـب	قـرار	داشـت.

بودجه مصوب بازسازی سینماها تامین نشد
از	ســویی	مشــکل	عمــده	ســینما	در	شهرســتان	هــای	فــارس	
ــه	ای	 ــه	در	دوره	ای	مصوب ــت	ک ــاختمان	اس ــودگی	س فرس
ــزو	 ــه	ج ــد	ک ــه	ش ــینما	ارای ــای	س ــالن	ه ــت	س ــرای	مرم ب
ــات	فرهنگــی	قــرار	داشــت،	امــا	تاکنــون	 10	بنــد	اول	مصوب

ــه	تامیــن	نشــده	اســت. ــن	مصوب بودجــه	ای
ــای	 ــتان	ه ــینما	در	شهرس ــالن	س ــز	7	س ــاخت	و	تجهی س
کازرون،	فســا،	الرســتان،	گــراش	و	آبــاده	از	ســال	1۳۹5	
ــه	 ــت	ک ــرار	گرف ــارس	ق ــاد	ف ــگ	و	ارش ــتور	کار	فرهن در	دس
بنابــه	آنچــه	معــاون	ســینمایی	ایــن	نهاد	مــی	گویــد	مجموعه	
فرهنگــی	و	هنــری	شهرســتان	مهــر	کــه	بــا	همــکاری	
ــد	 ــی	باش ــاخت	م ــال	س ــتان	در	ح ــن	شهرس ــهرداری	ای ش
ــا	 ــه		ب ــت	ک ــر	اس ــی	تئات ــینما،	آمف ــای	س ــالن	ه ــامل	س ش

ــود. ــی	ش ــاخته	م ــازه	»اس	ال	اف«	س س
ایــن	در	حالیســت	کــه	بســیاری	از	شــهرهای	اســتان	فــارس	
بــه		واســطه	طرح	ســالم	ســینما	یا	ســینمای	ســیار	از	ســینما	
برخــوردار	شــده	اند	امــا	نبایــد	انــکار	کــرد	کــه	ایــن	طــرح	در	
برخــی	شــهرها	بــا	شکســت	مواجــه	شــده	و	مخاطــب	آن	گونه	

کــه	بایــد	از	اکــران	فیلم	هــا	اســتقبال	نکــرده	اســت.
ــرم،	کازرون	و	داراب	دارای	 ــتهبان،	جه ــای	اس ــتان	ه شهرس
ــت	 ــاده	و	مرودش ــینما	در	آب ــتند	و	س ــال	هس ــینمای	فع س
نیمه	فعــال	ادامــه	مــی	دهنــد.	همچنیــن	در	فســا،	فیروزآباد،	
ــد. ــاده	ان الرســتان	و	گــراش	ســالن	هــای	ســینما	از	کار	افت

بـا	آنکه	وجود	سـینما	در	هر	شـهر	بـه	مثابه	نمـادی	فرهنگی،	
امـری	مهـم	تلقـی	می	شـود،	بایـد	بـه	صرفـه	اقتصـادی	و	
بازگشـت	مالی	سـاخت	سـینما	نیز	توجه	کـرد	و	درنظر	گرفت	
آیـا	آن	شـهر	می	توانـد	رونـق	سـینما	را	تضمین	کند	یـا	خیر؟

ــار  ــد آم ــه نتوان ــینمایی ک ــه س ــده ب ــه  کنن تهی
فــروش قابــل  قبولــی ارائــه دهــد، فیلــم نمی دهــد
معـاون	هنـری		سـینمایی	اداره	کل	فرهنگ	و	ارشـاد	اسـالمی	
فـارس	با	بیـان	اینکه	طبق	بررسـی	های	صورت	گرفته	سـاخت	
سـینما	در	شـهرهایی	بـا	جمعیـت	بیـش	از	50	هـزار	نفـر	به	
	صرفه	اسـت،	می	گوید:	در	ایران	شـهرهایی	بـا	جمعیت	۲هزار	
نفـر	نیـز	وجـود	دارد	بنابـر	این	نبایـد	این	نکتـه	را	از	نظـر	دور	
داشـت	که	شـورای	تهیـه		کننـدگان	به	سـینمایی	کـه	نتواند	

آمـار	فـروش	قابـل		قبولـی	ارائه	دهـد،	فیلمـی	نمی	دهد.
شهرســتان	هــای	داراب،	آبــاده،	گــراش،	الر،	فســا،	اســتهبان	و	
جهــرم	مجهــز	بــه	ســالن	ســینما	هســتند	هرچنــد	بــه	گفتــه	
معــاون	هنــری		ســینمایی	اداره	کل	فرهنگ	و	ارشــاد	اســالمی	
فــارس،	تجهیــزات	ســینمایی	بــرای	دو	شــهر	المــرد	و	
مرودشــت	خریــداری	شــده	کــه	بــه	بهــره		بــرداری	می	رســد؛	
بــا	ایــن	حــال	همچنــان	18	شــهر	اســتان	فــارس	که	شــرایط	

داشــتن	ســینما	را	دارنــد	فاقــد	ســالن	ســینما	هســتند.
معــاون	ســینمایی	فرهنــگ	و	ارشــاد	فــارس	در	گفــت	و	گــو	
بــا	خبرنــگار	مهــر،	معتقــد	اســت	کــه	بــا	توجــه	بــه	فعالیــت	
ســالن	هــای	ســینما	در	اســتهبان،	جهــرم،	الر،	گــراش،	فســا،	
ــن	اســت	 ــر	ممک ــتانهای	دیگ ــر	شهرس ــاده،	دیگ کازرون	و	آب

دارای	ســالن	باشــند،	امــا	غیــر	فعــال	هســتند.

مرودشــت بــا ۲ ســالن ســینما و فیروزآبــاد بــا یــک 
ســالن غیرفعــال هســتند

ــود	 ــا	وج ــت	ب ــتان	مرودش ــه	شهرس ــان	اینک ــا	بی ــر	ب رنجب
ــال	 ــالن	غیرفع ــک	س ــا	ی ــاد	ب ــا	فیروزآب ــینما	ی ــالن	س ۲	س
هســتند،	ادامــه	مــی	دهــد:	یکــی	دو	شهرســتان	دیگــر	هــم	
هســت	کــه	بــه	علــت	عــدم	بازســازی	ســالن،	یــا	در	مــواردی	
کــه	ســینما	متعلــق	بــه	شــخص	اســت	فعالیــت	هــا	متوقــف	

ــت. اس
وی	در	عیــن	حــال	از	عــدم	دخــل	و	تصــرف	فرهنــگ	و	ارشــاد	
ــالب	 ــری	انق ــوزه	هن ــه	ح ــق	ب ــه	متعل ــی	ک ــالن	های در	س
اســالمی	اســت	خبــر	مــی	دهــد	و	مــی	افزایــد:	ارشــاد	در	راه	
انــدازی	و	بازســازی	ایــن	ســالن	هــا	فقــط	مــی	توانــد	نظــارت	

داشــته	باشــد.
رنجبــر	تاییــد	مــی	کنــد	کــه	بســیاری	از	شــهرهای	اســتان	
فــارس	دارای	ســالن	ســینما	نیســتند	کــه	بــه	ســرانه	ســالن	
ســینما	در	کل	کشــور	بــر	مــی	گــردد	و	از	1100	شــهر	ایــران	

80	تــا	۹0	شــهر	دارای	ســینما	نیســتند.
ــود	 ــن	وج ــا	ای ــارس	ب ــتان	ف ــاد	اس ــینمایی	ارش ــاون	س مع
توضیــح	مــی	دهــد:	گاهی	ســالن	ســینما	شــامل	شهرســتانی	
ــر	 ــینمایی	ب ــان	س ــه	کارشناس ــر	اینک ــه	خاط ــود	ب ــی	ش نم
ایــن	باورنــد	کــه	شــهرهای	بــاالی	50	تــا	70	هــزار	نفــر	مــی	

تواننــد	ســالن	ســینمایی	داشــته	باشــند.
ــد:	بســیاری	از	 ــی	گوی ــرد	م ــاد	ک ــه	آنچــه	ی ــا	توجــه	ب وی	ب
شــهرهای	اســتان	فــارس	بــه	خاطــر	جمعیتــی	زیــر	ایــن	رقم	
در	عیــن	حــال	در	ایــن	گــروه	قــرار	نمــی	گیرنــد	و	اگــر	ایــن	
ــا	 ــا	وجــود	طــرح	»ســینما	ســالم«	ی جمعیــت	را	داشــتند	ب
ــه	 ــد	کــه	متاســفانه	صرف ســینما	ســیار	جــواب	را	پــس	دادن
اقتصــادی	حداقــل	نداشــته	یعنــی	اگرکــه	حتــی	دولــت	و

ــد،	 ــرمایه	باش ــود	س ــت	س ــال	برگش ــی	دنب ــش	خصوص بخ
ــد. ــاب	بکن ــا	حس ــتان	ه ــن	شهرس ــد	روی	ای ــی	توان نم

۵۰ تا ۷۰ درصد شهرهای فارس سینما ندارند
بـه	گفته	رنجبـر،	تقریبا	افـزون	بـر	50	تا	70	درصد	شـهرهای	
فـارس	کـه	سـینما	ندارند،	بـا	این	مسـئله	دسـت	بـه	گریبان	
هسـتند،	زیرا	برگشـت	مالی	برای	سـرمایه	گذار	ندارند	و	دارای	

جمعیتی	نیسـتند	که	امـکان	سـینما	را	فراهم	کند.
ــود	 ــن	وج ــا	ای ــارس	ب ــاد	ف ــگ	و	ارش ــری	فرهن ــاون	هن مع
مــی	گویــد:	غیــر	از	8	شهرســتانی	کــه	بــه	جــز	شــیراز	دارای	
ــیار	در	 ــینما	س ــرور«	س ــتگاه	»س ــا	8	دس ــد،	م ــینما	بودن س
اســتان	فعــال	بــوده	اســت	کــه	از	ایــن	تعــداد	پــس	از	گذشــت	
ــدگان	 ــع	کنن ــن	توزی ــه	بی ــل	مشــکالتی	ک ــه	دلی ۲	ســال	ب

فیلــم،	رابــط	وزارت	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	در	فــارس	و...	
فقــط	۴	دســتگاه	فعــال	اســت	کــه	در	جنــوب،	شــمال،	شــرق	
و	غــرب	اســتان	همزمــان	بــا	اکــران	هــای	سراســر	کشــور	بــه	

پوشــش	شهرســتانهای	ایــن	نقــاط	مــی	پردازنــد.
وی	فراهــم	بــودن	ســالن	هایــی	کــه	بتواننــد	امــکان	اســتقرار	
ایــن	دســتگاه	هــا	را	داشــته	باشــند	مــورد	اشــاره	قــرار	مــی	
دهــد	و	مــی	گویــد:	چــه	ایــن	ســالن	هــا	متعلــق	بــه	فرهنــگ	
و	ارشــاد	باشــند	یــا	بــه	ارگان	هــای	دولتــی	و	خصوصــی	تعلق	

دارنــد،	اکــران	هایشــان	را	ادامــه	مــی	دهنــد.
ــم	 ــش	فیل ــای	پخ ــتگاه	ه ــد:	دس ــی	ده ــه	م ــر	ادام رنجب
ســینما	ســالم	در	شــهرهای	مهــر،	المــرد،	فیروزآبــاد،	اقلیــد	
و	سروســتان	و	اقصــی	نقــاط	اســتان	فــارس	ســینما	ســیار	در	

ــت. ــال	کار	اس ح
ــا	ایــن	حــال	از	اســتقبال	 معــاون	ســینمایی	ارشــاد	فــارس	ب
ــن	 ــد:	ای ــی	گوی ــد	و	م ــی	کن ــاد	م ــم	ی ــن	طــرح	ه ــدک	ای ان
ــی	 ــل	مختلف ــدارد	و	دالی ــای	اول	را	ن ــتقبال	روزه ــرح	اس ط

هــم	دارد	کــه	از	جملــه	فضــای	مجــازی،	اکــران	فیلــم	هــا	در	
شــبکه	خانگــی،	ســوپرمارکت	هــا	و	مراکــز	فرهنگــی	و	بعضــا	
ــه	 ــردم	ب ــه	م ــرد	ک ــام	ب ــوان	ن ــی	ت ــز	غیرفرهنگــی	را	م مراک
ــه	 ــی	ب ــی	رســد	و	شــاید	تمایل ــه	دستشــان	م ــم	ب زودی	فیل

ســینمای	ســیار	نداشــته	باشــند.
وی	یکــی	دیگــر	از	عوامــل	عــدم	اســتقبال	از	طــرح	»ســینما	
ســالم«	را	نبــود	اســتاندارد	الزم	در	ایــن	شــیوه	ارزیابــی	مــی	
کنــد	و	مــی	افزایــد:	خوشــبختانه	هنــوز	ایــن	طــرح	در	کشــور	
پابرجــا	هســت	و	کــم	و	بیــش	بــه	کار	خــود	ادامــه	مــی	دهــد.

پیشرفت ۹۰ درصدی سینمای ۲۰۰ نفره فاطمیه مهر
از	سـویی	معـاون	سـینمایی	فرهنگ	و	ارشـاد	فارس	در	پاسـخ	
بـه	خبرنـگار	مهـر	پیرامـون	وضعیـت	مجموعـه	فرهنگـی	
شهرسـتان	مهـر	و	المـرد	کـه	جنوبـی	تریـن	نقطه	اسـتان	به	
شـمار	مـی	روند،	بـا	توجه	بـه	اسـتقبالی	که	بخـش	خصوصی	
بـرای	تکمیل	ایـن	پـروژه	کـرد،	گفت:	متاسـفانه	این	شـهرها	
تاکنـون	سـالن	سـینمایی	نداشـته،	البتـه	در	شهرسـتان	مهر	
اقدام	به	سـاخت	سـالن	سـینما	در	مجموعه	فاطمیه	شـده	که	

توسـط	بخـش	خصوصـی	اداره	می	شـود.
وی	از	۹0	درصد	پیشـرفت	فیزیکی	سـالن	سـینمای	مجموعه	
فاطمیـه	شهرسـتان	مهر	خبـر	داد	و	افـزود:	مجوز	کمیسـیون	
مـاده	5	گرفتـه	و	صندلـی	هـای	ایـن	سـالن	نصـب	شـده	که	
منتظـر	نصب	سیسـتم	دیجیتال	پخـش	و	صوتی	آن	هسـتیم	
کـه	امیدواریـم	تا	پایان	سـال	ایـن	اتفـاق	بیفتد	و	سـالن	۲00	

نفره	این	شـهر	بـه	بهـره	برداری	برسـد.

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

http://mehrnews.com


بافـت تاریخـی بوشـهر در کنـار خلیـج فـارس بـا برخـورداری از بناهـا و اماکـن 
منحصـر به فـرد دارای جلوه هـای بی نظیر از نظر معماری اسـت کـه دارای جذابیت 

بسـیار زیـادی در حوزه گردشـگری اسـت.

نامـش »کاروانسـرای طاقی« اسـت، اما از آن همـه طاق های ضربی، تنها طاق سـردر 
اصلـی سـالم مانده اسـت. حیـاط بـزرگ و مرکـزی طاقی نشـان می دهـد روزگاری 
یـک کاروان بـا بـار و بنـه در آن اطـراق می کـرد، تاجرانـی کـه بـار پنبـه، ادویـه و 

خشـکبار بـه گیـان آورده و در عـوض ابریشـم پربها مـی خریدند.

میـراث  به عنـوان  صنایع دسـتی  محصـوالت  مناسـب  بسـته بندی  بـه  کم توجهـی 
فرهنگـی کشـورمان از جملـه مشـکات موجود در مسـیر شـکوفایی ایـن ظرفیت، 

جـذب مشـتری و حتـی عرضـه در داخـل و صـادرات بـه خـارج از کشـور اسـت.

مـردم جنـوب تهـران سـال ها اسـت، که عظمـت بـزرگ ترین قلعـه خشـتی ایران 
را در کمربنـدی ورامیـن- پیشـوا و روسـتای »عسـگرآباد« مـی بیننـد، اما ایـن بنای 
تاریخـی بـا ارزش هنـوز نتوانسـته جایـگاه خـود را در چرخـه گردشـگری اسـتان 
تهـران و دشـت ورامیـن باز یابـد و تنهـا کشـاورزانی که از ایـن مکان برای کشـت 

اسـتفاده مـی کننـد، در آن حضـور مـی یابند.

میــرٍاث ایــــران
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بومگــردی	در	ســال	های	اخیــر	توانســته	
ــه	 ــی	ب در	اســتان	ســمنان	جایــگاه	خوب
ــادی	 ــر	اقتص ــروز	تأثی ــت	آورد	و	ام دس
اســتان	 روســتاهای	 بــر	 فراوانــی	

ــت. ــته	اس گذاش

از	 بخشــی	 اختصــاص	 به	عبارت	دیگــر	 یــا	 بومگــردی	
خانه	هــای	روســتایی	کــه	درگذشــته	آن	را	متعلــق	بــه	
مهمــان	می	دانســتند،	بــه	گردشــگران	را	اصطالحــاً	بومگردی	
می	گوینــد	در	ســاده	ترین	تعریــف	یعنــی	منزلتــان	را	بــا	یــک	
گردشــگر	شــریک	شــده	و	درازای	پذیرایــی	از	او	پــول	دریافت	

ــد. کنی
ایــن	طــرح	از	قدیــم	بــوده	امــا	در	پنــج	ســال	اخیــر	بــار	دیگــر	
ــه	 ــز	موردتوج ــمنان	نی ــتان	س ــاً	در	اس ــده	و	اتفاق ــا	ش احی
ــا	جایــی	کــه	در	ابتــدای	دهــه	۹0	در	اســتان	 قــرار	گرفــت	ت
۹بومگــردی	وجــود	داشــت	و	ایــن	رقــم	در	ســال	۹7	بــه	7۲	
بومگــردی	رســید.	حــال	قــرار	اســت	تــا	پایــان	ســال	بــه	100	
و	تــا	بهــار	ســال	۹8	بــه	1۲0	بومگــردی	افزایــش	پیــدا	کنــد.	
ــردی	و	 ــاد	بومگ ــردم	از	اقتص ــه	م ــد	ک ــان	می	ده ــن	نش ای
همچنیــن	تأثیــرات	آن	واقــف	هســتند	اما	چــرا	بومگــردی	در	
اســتان	ســمنان	اصطالحــاً	جــواب	داده	اســت؟	دلیــل	اصلــی	
ــی	و	 ــای	دولت ــردد	نخســت	حمایت	ه ــر	بازمی	گ ــه	دو	ام آن	ب

ــمنان	. ــتان	س ــگری	اس ــای	گردش دوم	مزیت	ه

حمایت و مزیت های گردشگری ۲ ویژگی بومگردی 
ــگری	 ــوزه	گردش ــناس	ح ــاه	کارش ــریعت	پن ــا	ش محمدرض
ــد:	 ــمنان	می	گوی ــتان	س ــای	گردشــگری	اس ــاره	مزیت	ه درب
ــرای	 ــه	ای	ب ــدارد	کــه	جاذب تقریبــاً	جایــی	از	اســتان	وجــود	ن
یــک	گردشــگر	نباشــد	اصــوالً	قرارگیــری	ایــن	اســتان	
در	دامنــه	جنوبــی	البــرز	خــودش	جاذبه	هــای	فراوانــی	
را	به	واســطه	اقلیــم	ویــژه	ایــن	منطقــه	ایجــاد	می	کنــد	
ــا	کمتریــن	مســافت	 ــژه	ب حــال	فکــر	کنیــد	ایــن	مزیــت	وی
ــز	 ــران	نی ــزی	ای ــر	مرک ــت	کوی ــمال	دش ــای	ش ــه	جاذبه	ه ب

ــود. ــی	ش منته
ــی	از	 ــت	هــای	خوب ــروز	حمای ــت	ام ــان	اینکــه	دول ــا	بی وی	ب
بومگــردی	مــی	کنــد	کــه	بــرای	مثــال	تســهیالت	راه	انــدازی	
را	مــی	تــوان	نــام	بــرد	امــا	در	زمینــه	ســخت	گیــری	هــا	برای	
تمدیــد	مجوزهــا	هنــوز	گالیــه	هایــی	از	ســوی	بومگــردی	هــا	
ــچ	 ــا	و	هی ــز	دری ــه	ای	ج ــچ	جاذب ــد:	هی ــود	دارد،	می	گوی وج
ویژگــی	جــز	چشــم	اندازهای	ســاحلی	در	دنیــا	وجــود	نــدارد	
ــر	 ــا	کوی ــگل	ت ــود.	از	جن ــده	نش ــمنان	دی ــتان	س ــه	در	اس ک
ــا	 ــی	یکج ــت	همگ ــتان	و	دش ــا	کوهس ــزرع	ت ــوت	لم	ی بره
ــی،	 ــی،	عرفان ــر	ادب ــار	مفاخ ــا	در	کن ــه	این	ه ــتند.	هم هس
فلســفه،	ادبیــات،	شــعر،	علمــا	و	فقهــا	و	صلحــا	و	...	بــرای	یک	

ــا	جمعیــت	15	میلیــون	نفــری	کافــی	اســت. کشــور	ب
ــد	 ــش	از	۹0	درص ــد:	بی ــز	می	گوی ــردی	نی ــاره	بومگ او	درب
جاذبه	هــای	گردشــگری	اســتان	در	خــارج	از	۲1	شــهر	
منطقــه	و	در	فواصــل	مختلــف	از	۲0۲	روســتای	دارای	ســکنه	
ــه	 ــت	ک ــراه	نیس ــس	بی ــد.	پ ــمنان	قرارگرفته	ان ــتان	س اس
ــده	 ــب	تپن ــاً	قل ــتاگردی	اصطالح ــردی	و	روس ــم	بومگ بگویی
صنعــت	گردشــگری	در	اســتان	ســمنان	محســوب	می	شــود.	
امــا	رونــد	رو	بــه	رشــد	قــارچ	گونــه	بومگــردی	هــا	نیــز	بایــد	
کنتــرل	شــود	و	برحســب	ظرفیــت	هــر	منطقــه	ایجاد	شــوند	
ــر	 ــد	اب ــگل	مانن ــه	جن ــی	ب ــتاهای	منته ــرای	روس ــاًل	ب مث
حداکثرهایــی	را	در	نظــر	بگیرنــد	و	اعــالم	کننــد	ایــن	روســتا	

ــر	 ــتای	دیگ ــا	در	روس ــد	ی ــردی	نمی	خواه ــش	از	10	بومگ بی
کــه	جاذبــه	کمتــری	دارد	بیــش	از	پنج	بومگــردی	مجــوز	داده	

ــد. ــر	می	کن ــز	بهت ــا	را	نی ــن	نظارت	ه ــود	ای نمی	ش

گردشگری هتل سازی نیست 
ایــن	فعــال	گردشــگری	در	ادامــه	می	گویــد:	متأســفانه	
وقتــی	مدیــران	مــا	بــه	دنبــال	هزینه	هــای	میلیــاردی	بــرای	
ــاالن	 ــداز	فع ــده	ان ــم	نیام ــار	ه ــتند	یک	ب ــازی	هس هتل	س
ــا	 ــت	ی ــاًل	توریس ــه	اص ــد	ک ــی	کنن ــگری	نظرخواه گردش
ــا	 ــل	دارد	ی ــه	هت ــاز	ب ــمنان	نی ــتان	س ــی	اس گردشــگر	داخل

ــر؟ خی
او	مــی	افزایــد:	گردشــگر	خارجــی	اگــر	قــرار	بــود	بــرای	هتــل	
ــت	و	 ــی	و	کوی ــه	در	دوب ــد	ک ــفر	کن ــمنان	س ــتان	س ــه	اس ب
ــاز	دارد	 ــه	توریســت	نی ــد.	آنچ ــان	می	ش ــه	مهم ــی	ترکی حت
ــان	 ــه	او	را	در	دام ــت	ک ــاختی	اس ــه	زیرس ــل	نیســت	بلک هت
ــرای	ســاعت	ها	رهــا	کــرده	و	همان	جــا	اســکانش	 طبیعــت	ب

را	نیــز	در	نظــر	مــی	گیــرد.
شــریعت	پناهــی	می	گویــد:	گردشــگر	خارجــی	بــرای	حضــور	
در	عمــق	طبیعــت	و	فرهنــگ	مــا	می	آیــد	نــه	خوابیــدن	روی	
تخــت	هتــل	او	را	بایــد	بــه	میــان	ایــل	سنگســر	بــرد	و	در	کوه	

اســکان	داد	تــا	لــذت	ببــرد.

مزیت های بوم گردی و گردشگری استان سمنان 
امــا	ویژگی	هــا	و	مزیت	هــای	گردشــگری	در	اســتان	ســمنان	
ــت	 ــک	صنع ــه	ی ــوان	به	مثاب ــه	آن	را	بت ــتند	ک ــدر	هس آن	ق
دانســت.	علی	اصغــر	جمعــه	ای	رئیــس	اتــاق	بازرگانی	ســمنان	
ــرای	 ــرورت	ب ــک	ض ــگری	ی ــج	گردش ــت:	تروی ــد	اس معتق
اقتصــاد	اســتان	اســت.	از	ســوی	دیگــر	ظرفیت	هــای	فــراوان	
ــن	 ــر	روی	ای ــد	ب ــده	و	بای ــول	مان ــتان	مغف ــگری	اس گردش

ــم. ــورت	دهی ــتری	ص ــا	کار	بیش ظرفیت	ه
ــد	 ــم	گردشــگری	می	توانن ــای	عظی ــد:	ظرفیت	ه وی	می	افزای
اقتصــاد	اســتان	ســمنان	را	متحــول	کننــد	امــا	باید	بــه	دنبال	
ســرمایه	گذاری	روی	زیرســاخت	های	گردشــگری	اســتان	
باشــیم	تــا	در	راســتای	جــذب	گردشــگر،	موفــق	عمــل	کنیم.
و	 توریســم	 توســعه	 می	گویــد:	 همچنیــن	 جمعــه	ای	
ســرمایه	گذاری	بــر	روی	آن	اولویت	هایــی	هســتند	کــه	

اگــر	بــه	آن	هــا	توجــه	کنیــم،	مــی	توانیــم	اشــتغال	و	توســعه	
ــم.	 ــان	بیاوری ــه	ارمغ ــتان	ب ــرای	اس ــی	را	ب ــادی	خوب اقتص
پتانســیل	هایی	کــه	امــروز	درزمینــه	هــای	مختلــف	در	ســطح	
ــدر	 ــار	را	در	ص ــن	دی ــا	ای ــت	ت ــادر	اس ــود	دارد	ق ــتان	وج اس

توجهــات	گردشــگری	ملــی	و	بین	المللــی	قــرار	دهــد.
ــا	در	 ــع	گردشــگری	اســتان	ســمنان	ام ــه	جام ــن	برنام تدوی
ــن	اســتان	 راســتای	اســتفاده	از	ظرفیت	هــای	گردشــگری	ای
ــمنان	 ــابق	س ــتاندار	س ــی	اس ــان	چاوش ــت	دارد	در	زم اهمی
ایــن	طــرح	پیگیــری	شــد	و	در	آن	۴۲	دســتگاه	نیــز	حضــور	
داشــتند	امــا	بــا	رفتــن	وی	بایــد	دیــد	ســرانجام	آن	بــه	کجــا	
می	رســد	و	آیــا	آشــناگر،	اســتاندار	جدیــد	ســمنان	می	توانــد	

ایــن	طــرح	را	بــه	ســرانجام	برســاند.
ــن	برنامــه	جامــع	گردشــگری	در	اســتان	 ــا	ضــرورت	تدوی ام
فراوانــی	 مزیت	هــای	 می	توانــد	 گردشــگری	 چیســت؟	
درزمینــه	هــای	مختلــف	اقتصــادی	و	اشــتغال	زایی	بــه	
همــراه	بیــاورد	و	ایــن	امــر	از	هیچ	کــس	پوشــیده	نیســت	امــا	
ظرفیت	هــای	هــر	منطقــه	بــا	دیگــر	منطقــه	متفــاوت	اســت	
لــذا	بــه	معنــای	ســاده	طــرح	جامــع	گردشــگری	احصــاء	تمام	
ــه	ای	از	 ــا	مجموع ــت	ت ــف	اس ــق	مختل ــای	مناط ظرفیت	ه
ظرفیت	هــای	گردشــگری	در	اســتان	گــرد	یــک	قــاب	جمــع	
شــوند	و	یــک	برنامــه	جامــع	از	وضعیــت	گردشــگری	اســتان	

ــد. ــه	دهن ســمنان	ارائ

»طــرح جامــع« راهــی بــه ســوی اشــاعه بومگــردی 
و گردشــگری

مزیت	هــای	ایــن	برنامــه	جامــع	امــا	چیســت؟	مســعود	
ــز	 ــمنان	نی ــتان	س ــگری	اس ــال	گردش ــر	فع ــریعتی	دیگ ش
روی	 بــر	 ســرمایه	گذاری	 دنبــال	 بــه	 اگــر	 می	گویــد:	
بخش	هــای	مختلــف	گردشــگری	باشــیم	ایــن	طــرح	
ــر	روی	چــه	چیــزی	 ــه	مــا	می	گویــد	کــه	در	کجــا	ب جامــع	ب
ــم	از	عشــایر	سنگســر	 ــاًل	می	توانی ــم.	مث ســرمایه	گذاری	کنی
درزمینــه	تولیــدات	صنایع	دســتی	و	لبنیــات	بهره	گیریــم	و	یا	
در	رمــل	و	ماســه	های	جنــوب	اســتان	ســمنان	مثــاًل	دو	صحرا	
نــوردی	برگــزار	کنیــم.	پــس	درنتیجــه	اگــر	فیلم	ســازی	برای	
فیلم	بــرداری	بــه	ایــن	اســتان	آمــد	یــا	تــوری	از	گردشــگران	
ــاً	 ــد	دقیق ــفر	کنن ــتان	س ــن	اس ــه	ای ــتند	ب ــی	خواس خارج
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ــد. ــد	و	چــه	کاری	انجــام	دهن ــد	کجــا	برون ــد	کــه	بای می	دانن
شــریعتی	می	گویــد:	طــرح	جامــع	گردشــگری	بســیار	
خــوب	اســت	امــا	دربــاره	آن	ابهامــات	زیــادی	وجــود	
ــرای	مثــال	در	ایــن	طــرح	اصــاًل	شــهر	مجــن	در	شــمال	 ب
ــا	 شــاهرود	کــه	دارای	حداقــل	1۴	مــکان	گردشــگری	و	بن
ــرر	 ــای	مک ــا	پیگیری	ه ــه	ب ــود	ک ــده	ب ــده	نش ــت،	دی اس
ــت	 ــر	صــورت	گرف ــن	ام ــده	و	مســئوالن	شــاهرود	ای نماین
لــذا	از	مســئوالن	خواهــش	داریــم	بــدون	هیــچ	طرفــداری	
از	جــا	و	مــکان	خاصــی	به	طــور	کامــل	صرفــاً	طــرح	جامــع	

ــد. ــه	کنن را	تهی

سمنان نیازمند برگزاری رویداد های گردشگری
ــتاندار	 ــاون	اس ــگری	مع ــمت	اهلل	عس ــه	حش ــیاری	ازجمل بس
ســمنان	معتقــد	هســتند	کــه	برگــزاری	رویدادهــای	معنوی	و	
برپایــی	نمایشــگاه	ها،	راه	انــدازی	آموزشــگاه	های	گردشــگری	
ــاالن	 ــرای	فع ــناخته	را	ب ــای	ناش ــن	ظرفیت	ه ــد	ای می	توان

گردشــگری	بیشــتر	معرفــی	کنــد.	وی	همچنیــن	می	گویــد:	
فعــاالن	گردشــگری	در	چهارچــوب	صنــف	و	تشــکل	
ــک	 ــش	کم ــن	بخ ــاخص	های	ای ــود	ش ــه	بهب ــد	ب می	توانن

ــد. شــایانی	کنن
از	ســوی	دیگــر	بایــد	گفــت	ســمنان	1۴00	شــعار	
ــا	 ــد	ت ــی	بای ــت	یعن ــده	اس ــتان	تعیین	ش ــگری	اس گردش
ــورد	 ــم	بخ ــتان	رق ــیاری	در	اس ــات	بس ــال	1۴00	اتفاق س
ــی	 ــازات	خوب ــم	امتی ــگری	بتوانی ــاظ	گردش ــا	ازلح ــه	م ک
درصــد	 ازآنجاکــه	80	 دیگــر	 ســوی	 از	 و	 بگیریــم	 را	
ــر	 ــال	اخی ــج	س زیرســاخت	های	گردشــگری	اســتان	در	پن
ایجادشــده،	می	تــوان	انتظــار	داشــت	افــق	روشــنی	در	

ــرار	دارد. ــمنان	ق ــتان	س ــار	اس انتظ
ــا	 ــه	خصــوص	ب ــه	نظــر	مــی	رســد	برگــزاری	رویــداد	هــا	ب ب
محوریــت	مزیــت	هــای	گردشــگری	اســتان	ســمنان	و	تاکیــد	
ــد	چــاره	ســاز	باشــد	و	 ــای	بومگــردی	مــی	توان ــر	روی	احی ب
حداقــل	خاصیــت	آن	اشــاعه	بومگــردی	در	بیــن	مــردم	

اســتان	ســمنان	و	خودبــاوری	درآمــد	زایــی	و	اشــتغال	در	بین	
جمعیــت	روستانشــین	اســتان	محســوب	مــی	شــود.

مجاورت با ۸ استان کشور مزیت بومگردی
مدیــرکل	ســابق	میــراث	فرهنگــی	اســتان	ســمنان	در	
ــش	 ــمت	و	پی ــن	س ــود	در	ای ــت	خ ــی	فعالی ــای	پایان روزه
ــر	اســتان	از	 ــال	تغیی ــه	دنب از	آنکــه	اســتعفا	دهــد	،	گفــت:	ب
معبــر	بــه	مقصــد	هســتیم	چراکــه	زائــران	رضــوی	می	تواننــد	
ــر	 ــوی	دیگ ــند	از	س ــا	باش ــرای	م ــی	ب ــای	عظیم ظرفیت	ه
اســتان	ســمنان	در	مجــاورت	بــا	هشــت	اســتان	دیگــر	قــرار	
ــگری	 ــعه	گردش ــتای	توس ــد	در	راس ــر	می	توان ــن	ام دارد	و	ای

ــر	باشــد. مؤث
محمــد	جهانشــاهی	افــزود:	در	اســتان	ســمنان	دو	شــهر	نمونه	
ــن	شــهرها	 گردشــگری	بســطام	و	مهدی	شــهر	وجــود	دارد	ای
ــان	دهنده	 ــگری	نش ــدف	گردش ــتای	ه ــا	روس ــار	ده	ه در	من
ظرفیت	هــای	گردشــگری	اســتان	هســتند	و	مــا	بایــد	از	ایــن	

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 45 |  شماره 35 | بهمن 97

میـراث ایــران

مــوارد	اســتفاده	کنیــم	از	ســوی	دیگــر	باید	گفــت	امــروز	بیش	
ــا	 ــم	ت ــه	امیدواری ــت	ک ــال	اس ــتان	فع ــردی	در	اس از	70	بومگ

پایــان	ســال	ایــن	تعــداد	بــه	100	مــورد	برســد.
او	بابیــان	اینکــه	در	اســتان	تالش	هــای	خوبــی	بــرای	
ــاح	 ــد	کــرد:	افتت ــای	آن	شــده	اســت،	تأکی گردشــگری	و	ارتق
نخســتین	هتــل	هوشــمند	و	ده	هــا	طــرح	در	زمــره	اقدامــات	
انجام	شــده	در	اســتان	ســمنان	اســت	همچنین	بهره	بــرداری	از	
ده	هــا	پــروژه	بااعتبار	هــزار	میلیــارد	تومــان	در	زمــره	مصوباتی	
ــی	کــردن	 ــال	اجرای ــه	دنب ــی	ب اســت	کــه	طــی	ســال	های	آت

ــا	هســتیم. آن	ه
ــه	 ــد	ب ــاً	می	توان ــگری	قطع ــای	گردش ــردن	طرح	ه ــی	ک اجرای
رونــق	ایــن	صنعــت	در	اســتان	منجــر	شــود	امــا	بایــد	در	نظــر	
داشــت	کــه	همه	چیــز،	طــرح	و	هتــل	و	تفرجــگاه	نیســت	بلکه	
مــا	بایــد	فرهنــگ	مهمان	پذیــری	و	گردشــگری	پذیری	مــان	را	

ــت	کنیم. ــز	تقوی نی
بومگردی و اشتغال در استان سمنان

ــراث	فرهنگــی	اســتان	ســمنان	 ــاون	می ــی	مع رحمــان	فرمان
معتقد	اســت:	امــروزه	صنعــت	گردشــگری	رده	نخســت	تأمین	
مســائل	اقتصــادی	هر	کشــور	را	بــه	خــود	اختصاص	داده	اســت	
ــی	و	آداب	ســنن	را	 ــادل	فرهنگ ــه	مباحــث،	تب ــر	اینک و	مهم	ت
ترویــج	کــرده	اســت	و	در	کنــار	ایــن	مســائل،	در	تأمیــن	امنیت	
نیــز	نقش	آفرینــی	کــرده	اســت.	زمانــی	کــه	کشــورهای	
دیگــر	آثــار،	تمــدن،	فرهنــگ	و	شــرایط	جغرافیایــی	و	مســائل	
ــند،	 ــور	را	بشناس ــک		کش ــف	ی ــائل	مختل ــتم	و	مس اکوسیس

ــت. ــد	یاف ــا	خواه ــز	ارتق ــا	نی رابطه	ه
وی	می	گویــد:	موضــوع	مهــم	در	زمینــه	گردشــگری،	مکمــل	
ــودن	ایــن	صنعــت	اســت.	به	عنوان	مثــال	کشــاورزی	کــه	در	 ب
ــد	 ــه	می	توان ــن	حرف ــار	ای ــد	در	کن ــاورزی	می	کن ــتا	کش روس
منــزل	خــود	را	در	اختیــار	گردشــگر	قــرار	دهــد	پــس	هــم	از	
کشــاورزی	درآمــد	دارد	و	هــم	گردشــگری	لــذا	فرصــت	خوبــی	

هــم	بــرای	پویایــی	اقتصــاد	اســت.

گردشگری صنعتی با مزیت باال 
فرمانــی	می	گویــد:	در	کشــور	و	اســتان	مــا	ایــن	تصــور	
ــد	 ــا	نیازمن ــر	حوزه	ه ــت	و	دیگ ــه	رشــد	صنع ــب	اســت	ک غال
ــد	 ــر	می	کنن ــب	فک ــال	اغل ــت	به	عنوان	مث ــده	اس ــدام	پیچی اق
ــه	ســیمان،	 ــد	پتروشــیمی،	کارخان ــرای	توســعه	شــهرها	بای ب
ــت	 ــا	صنع ــود	ام ــاد	ش ــازی	و	...	ایج ــای	اتومبیل	س کارخانه	ه
گردشــگری	در	شــهرها	و	روســتاهای	اســتان	ســمنان	
توســط	افــراد	بــا	کمتریــن	هزینــه	ایجــاد	و	بــه	بهتریــن	نحــو	
درآمدزایــی	کنــد	از	ســوی	دیگــر	روســتاها	نیــز	احیــا	می	شــود	
بــا	کمتریــن	هزینــه	می	تــوان	گردشــگر	جــذب	کــرد.	از	ســوی	
دیگــر	گردشــگر	دنبــال	امنیــت،	آرامــش،	غــذا،	اقامــت	خــوب،	
ســفر	آســان،	جــاده	خــوب	و...	و.	اســت	اگــر	همــه	ایــن	مــوارد	

ــود. ــذب	می	ش ــگر	ج ــی	گردش ــود	به	راحت ــاظ	ش لح
ــوان	کــرد،	 ــاره	اینکــه	چــه	اســتفاده	از	توریســت	می	ت وی	درب
ــمنان	و	 ــتان	س ــای	اس ــی	ظرفیت	ه ــدا	معرف ــد:	ابت می	گوی
ــگری	 ــای	گردش ــا	طرح	ه ــط	ب ــور	مرتب ــهیل	ام ــپس	تس س
ــد	 ــه	بع ــا؛	در	مرحل ــن	بومگــردی	ه ــد	همی ــال	مانن ــرای	مث ب
می	بایســت	نــگاه	ویــژه	ای	بــه	برطــرف	کــردن	ابهامــات	
یــک	 بعضــاً	 باشــیم	چراکــه	 و	بی	ســلیقگی	ها	داشــته	
بدســلیقگی	ممکــن	اســت	صدهــا	معیــار	مثبــت	گردشــگری	

ــرد. ــؤال	بب ــر	س ــم	زی را	ه
ــون	و	مقرراتــی	 ــد:	از	ســوی	دیگــر	هــر	کشــور	قان او	مــی	گوی
ــا	 ــال	ت ــرای	مث ــتند	ب ــت	آن	هس ــه	رعای ــزم	ب ــه	مل دارد	و	هم
پنــج	ســال	پیــش	در	ایــن	اســتان	گردشــگر	خارجــی	کــم	بود	
ــدن	 ــون	گردشــگر	خارجــی	از	جای	جــای	اســتان	دی ــا	اکن ام

ــد. ــه	یاب ــد	ادام ــن	رون ــی	رود	ای ــد	و	انتظــار	م می	کنن

وجود ۱۱۰ پروژه بومگردی در استان سمنان
ــوالت	و	 ــی	محص ــوزه	بازاریاب ــد:	در	ح ــان	می	کن ــی	بی فرمان

صنایع	دســتی	تولیــدی	در	مجامــع	مختلــف	تالش	هــای	
خوبــی	صــورت	گرفتــه	اســت	همچنیــن	در	حــوزه	آمــوزش	و	
استانداردســازی	نیــز	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	فعالیت	هــای	
ــروز	 ــت	ام ــد	گف ــز	بای ــازی	نی ــوزه	هتل	س ــی	دارد.	در	ح خوب
ــزار	 ــه	ه ــروژه	وجــود	دارد	ک در	ســطح	اســتان	ســمنان	۲۳	پ
میلیــارد	تومــان	ســرمایه	گذاری	را	در	بخــش	گردشــگری	
اســتان	شــامل	می	شــود.	ایــن	عــدد،	بســیار	قابل	توجــه	اســت	
و	تــا	پایــان	دولــت	دوازدهــم	بخــش	اعظمــی	از	ظرفیت	هایــی	
کــه	عــرض	شــد،	بــه	بهره	بــرداری	می	رســد	همچنیــن	
ــتان	 ــتغال	در	اس ــزار	و	1۶۶	اش ــاد	ه ــاهد	ایج ــم	ش می	توانی

ســمنان	باشــیم.
ــتغال	 ــاره	اش ــگری	درب ــوزه	گردش ــئول	در	ح ــام	مس ــن	مق ای
ــردی	در	اســتان	 ــروژه	بومگ ــد:	110	پ ــز	می	گوی ــردی	نی بومگ
ســمنان	وجــود	دارد	کــه	70	مــورد	آن	بــه	بهره	برداری	رســیده	
ــده	و	مجوزهــا	 ــدام	و	تکمیــل	پرون ــز	در	دســت	اق و	مابقــی	نی

هســتند.	در	هــر	بومگــردی	دســت	کم	دو	نفــر	به	طــور	
ــم	 ــر	بخواهی ــذا	اگ ــوند	و	ل ــه	کار	می	ش ــغول	ب ــتقیم	مش مس
اشــتغال	مســتقیم	آن	را	در	ســطح	اســتان	ســمنان	محاســبه	
ــا	۲00	نفــر	خواهیــم	رســید. ــه	عــددی	بیــن	150	ت کنیــم	ب
فرمانــی	دربــاره	مراحــل	اخــذ	مجــوز	بومگــردی	نیــز	می	گوید:	
ــر	 ــالوه	ب ــال	حاضــر	تســهیل	شــده	اســت	و	ع مراحــل	در	ح
ــرای	در	 ــزل	مســکونی	ب ــم	درخواســت،	داشــتن	یک	من تنظی
اختیــار	گذاشــتن	گردشــگران	امــری	مهــم	اســت.	همچنیــن	
بــرای	ساخت	وســاز	ضوابطــی	وجــود	دارد	کــه	بایــد	پیگیــری	
شــود	تــا	دســت	آخر	تبدیــل	خانــه	بــه	بومگــردی	موردبررســی	
قــرار	گیــرد	در	ایــن	صــورت	می	تــوان	گفــت	پــس	از	
ــرد	 ــوز	می	گی ــردی	مج ــه	بومگ ــورت	گرفت ــی	های	ص بازرس

درنتیجــه	کار	دشــواری	نیســت.

بومگردی ها احیا شوند
علیرضــا	محمدیــان	نیــز	دربــاره	بومگــردی	و	اقتصــاد	اســتان	
ــئوالن	 ــت	دارم	از	مس ــواره	دوس ــه	هم ــؤالی	ک ــد:	س ــی	گوی م
اســتان	ســمنان	بپرســم	این	اســت	کــه	مگــر	گردشــگران	مثاًل	
از	اروپــا	و	یــا	جاهــای	دیگــر	دنیــا	بــه	اســتان	ســمنان	می	آینــد	
ــن	 ــه	بهتری ــد	ک ــا	می	آین ــد؟	ی ــل	بخوابن ــن	هت ــه	در	بهتری ک
مناظــر	را	ببیننــد	و	بافرهنــگ	و	غذاهــای	مــا	آشــنا	شــوند؟	آیا	
گردشــگر	مثــالً	ایتالیایــی	هــزاران	کیلومتــر	مســافرت	می	کند	
ــه	 ــد	ب ــح	می	ده ــا	ترجی ــزا	بخــورد	ی ــه	در	مهدی	شــهر	پیت ک
ــی	 ــذای	محل ــه	و	از	غ ــی	رفت ــی	و	تفریح ــکان	تاریخ ــک	م ی
روســتائیان	امتحــان	کنــد؟	تجربــه	ای	کــه	حاضــر	اســت	بــرای	

ــد. ــه	کن ــان	هزین ــا	توم آن	میلیون	ه
وی	بــا	بیــان	اینکــه	امــروز	بایــد	بومگــردی	هــا	ارتقــا	یابند	می	
گویــد:	موضــوع	قابل	بحــث	ایــن	اســت	کــه	بــرای	گردشــگری	
نیــاز	بــه	ســاخت	هتــل	وجــود	دارد	امــا	فقــط	بــرای	گردشــگر	
ــه	 ــد	ن ــل	می	دان ــی	هت ــح	را	نشســتن	در	الب ــه	تفری ــی	ک ایران
ــته	 ــود	را	دانس ــفر	خ ــه	س ــدر	لحظه	لحظ ــه	ق ــگری	ک گردش
و	فقــط	می	خواهــد	در	دل	طبیعــت	و	فرهنــگ	مــکان	
موردنظــرش	غــرق	شــود.	از	غذاهایشــان	بخــورد،	طعــم	زندگی	

در	روستاهایشــان	را	احســاس	کنــد	و	ده	هــا	مــورد	دیگــر.
ــت	های	 ــا	توریس ــفر	ب ــه	س ــابقه	س ــن	س ــد:	م ــی	گوی وی	م
ــم	 ــه	شــما	می	گوی ــوان	راهنمــا	را	داشــته	ام	و	ب خارجــی	به	عن
ــمنان	 ــتان	س ــه	اس ــل	ب ــرای	هت ــی	ب ــگر	خارج ــچ	گردش هی
نمی	آیــد.	گردشــگران	خارجــی	عاشــق	خوابیــدن	زیــر	ســقف	
آســمان	روســتاها	مــا	هســتند	از	دیــدن	کرســی	شــگفت	زده	
می	شــوند	بــرای	یــک	روز	خوابیــدن	در	خانــه	روســتایی	صدها	

ــد	 ــوخته	حاضرن ــوب	س ــوی	چ ــرای	ب ــد	ب ــول	می	دهن دالر	پ
ــا	را	 ــان	این	ه ــی	روزمره	ش ــه	در	زندگ ــد	چراک ــه	کار	کنن هم

ــد. ــام	نمی	دهن انج

استان سمنان میزبان میلیون ها زائر رضوی
از	ســوی	دیگــر	بایــد	گفــت	اســتان	ســمنان	میزبــان	
میلیون	هــا	زائــر	رضــوی	هــم	اســت	یعنــی	در	ایــن	زمینــه	هم	
ــش	 ــتای	افزای ــوان	در	راس ــه	می	ت ــاال	دارد	ک ــت	ب ــک	ظرفی ی
ــگری	و	 ــای	گردش ــاندن	جاذبه	ه ــا	شناس ــا	ب ــدگاری	آن	ه مان
همچنیــن	فعــال	ســاختن	بومگــردی	هــا	موفــق	عمــل	کــرد.
ایــن	زائــران	کــه	در	برخــی	مواقــع	ماننــد	عیــد	نــوروز	بــه	۲۳0	
ــتانی	 ــم	در	شهرس ــند	آن	ه ــر	در	روز	می	رس ــزار	نف ــا	۲80	ه ت
مثــالً	ماننــد	شــاهرود	کــه	جمعیتــی	در	همیــن	حــدود	دارد،	
ــتان	 ــن	شهرس ــری	ای ــاالی	مهمان	پذی ــم	ب ــان	دهنده	حج نش
اســت	مقولــه	ای	کــه	در	تمــام	شهرســتان	های	اســتان	ســمنان	
نیــز	دیــده	می	شــود	بومگــردی	امــروز	ویژگــی	و	مزیــت	خــوب	
ــم	 ــز	فراه ــافران	را	نی ــدگاری	مس ــش	مان ــگری	و	افزای گردش

کــرده	اســت.
ــی	و	 ــتغال	بوم ــاد	و	اش ــه	اقتص ــد	ب ــر	می	توان ــوی	دیگ از	س
محلــی	اســتان	ســمنان	نیــز	کمــک	شــایانی	کنــد	ایــن	امــر	
در	خانــواده	ای	کشــاورز	می	توانــد	کمک	خرجــی	مناســب	
ــرگاه	 ــه	ه ــت	ک ــا	گف ــد	در	انته ــز	بای ــه	را	نی ــن	نکت ــد	ای باش
حــال	روســتاهایمان	ازنظــر	اقتصــادی	خــوب	باشــد	می	توانیــم	
بگوییــم	حــال	شــهر	و	مرکــز	اســتانمان	هــم	خوب	اســت	پس	
ــرای	مــا	هســتند. اقتصــاد	روســتاها	دارای	اهمیتــی	شــایان	ب
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کــه  منبــت  ملــی  شــهر  مایــر 
ســر  در  را  جهانی شــدن  آرزوی 
ــه دلیــل آنچــه اســتفاده  ــد ب می پروران
از دستگاه»ســی ان ســی«در ســاخت 
منبــت عنــوان می شــود بــا چالــش 
روبــرو شــده تاجایــی کــه تحقــق ایــن 

آرزو را دشــوار کــرده اســت.

و	 همــدان	 اســتان	 در	 بــزرگ	 شــهر	 دومیــن	 مالیــر	
بزرگ	تریــن	تولیدکننــده	مبــل	در	ایــران	و	بزرگ	تریــن	
ــورهای	 ــه	کش ــی	ب ــوجات	چوب ــل	و	منس ــده	مب صادرکنن
اطــراف	اســت	چراکــه	صنعــت	مبل	ســازی	در	خــون	اهالــی	
مالیــر	ریشــه	دوانــده	و	ایــن	حرفــه	در	ایــران	از	شــهر	مالیــر	
ــاط	 ــایر	نق ــن	س ــتان	ها	و	همچنی ــهرها	و	اس ــایر	ش ــه	س ب

جهــان	منتقل	شــده	اســت.

وجود ۴۵۰۰ کارگاه مبل و منبت در مالیر
ــتان	 ــتی	شهرس ــران	صنایع	دس ــدان	و	صنعتگ ــه	هنرمن البت
مالیــر	در	رشــته	های	مختلفــی	فعالیــت	می	کننــد	امــا	
ــه	 ــت	مشــغول	ب ــل	و	منب ــته	مب ــراد	در	رش ــن	اف بیشــتر	ای
کار	هســتند	به	طوری	کــه	در	ایــن	شهرســتان	در	داخــل	
ــزرگ	 ــک	و	ب ــش	از	۴500	کارگاه	کوچ ــتا	بی ــهر	و	روس ش
ــش	از	8۲00	 ــا		بی ــن	کارگاه	ه ــود	دارد	و	در	ای ــت	وج منب
نفــر	به	طــور	مســتقیم		و	حــدود	۲5	هــزار	نفــر	غیرمســتقیم	

ــد. ــتغال	دارن اش
ــود	کــه	شــهریورماه	ســال	 ــر	اســاس	همیــن	ظرفیت	هــا	ب ب
ــا	حضــور	رئیــس	وقــت	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	در	 ۹5	ب
ــهر	در	 ــن	ش ــی	ای ــت	مل ــرای	ثب ــی	ها	ب ــر	بررس ــهر	مالی ش
ــر	و	 ــهر	مالی ــده	ش ــکیل	پرون ــا	تش ــاز	و	ب ــت	آغ ــوزه	منب ح
ــا	 ــت	ت ــه	یاف ــی	ادام ــی	های	کارشناس ــهرها	بررس ــایر	ش س
ــای	 ــی	و	داوری	ه ــر	اســاس	ارزیاب ــاه	ب ــه	۲۹	فروردین	م اینک
ــردی	 ــورای	راهب ــه	ش ــوط	ب ــات	مرب ــده	و	مصوب به	عمل	آم
انتخــاب	شــهرها	و	روســتاهای	ملــی؛	مالیــر	به	عنــوان	شــهر	

ملــی	منبــت	ایــران	ثبــت	شــد.
ســازمان	میــراث	فرهنگــی	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	
کشــور	شــهر	مالیــر	را	از	میــان	۴	نامــزد	کســب	ایــن	عنــوان	
شــامل	شــهرهای	تویســرکان،	مالیــر،	آبــاده	و	قــم	به	عنــوان	
شــهر	مبــل	و	منبــت	کشــور	معرفــی	کــرد	و	همیــن	
اتفــاق	ســبب	شــد	توجه	هــا	بــرای	برجســته	تر	کــردن	
ــدان	 ــر	دوچن ــتان	مالی ــتی	شهرس ــای	صنایع	دس ویژگی	ه

ــود. ش
طبــق	بررســی	های	انجام	شــده	شهرســتان	مالیــر	دارای	
ــداد	 ــت	و	تع ــت	اس ــل	و	منب ــه	مب ــی	خوش ــهرک	صنعت ش
زیــادی	از	کارگاه	هــای	بــزرگ	در	ایــن	شــهرک	فعــال	
ــل	 ــه	مب ــدی	از	شــهرک	خوش هســتند	و	به	واســطه	بهره	من
و	منبــت	ســاالنه	حــدود	۶0	تــا	70هــزار	ســرویس	کار	تولیــد	
ــت	و	 ــور	اس ــد	کش ــد	تولی ــش	از	80	درص ــه	بی ــود	ک می	ش
کارهــای	تولیــدی	شهرســتان	مالیــر	بــه	کشــورهای	آســیای	
ــران	و	 ــراق،	ته ــه	و	ع ــارس،	ترکی ــیه	خلیج	ف ــه،	حاش میان

ــود. ــادر	می	ش ــور	ص ــهرهای	کش ــر	ش دیگ
ــوان	 ــر	به	عن ــاب	مالی ــاق	و	انتخ ــن	اتف ــر	باای ــوی	دیگ از	س
ــا	انتخــاب	شــهر	 ــارن	آن	ب ــت	و	تق ــل	و	منب ــی	مب شــهر	مل
کشــورهای	 گردشــگری	 پایتخــت	 به	عنــوان	 همــدان	
آســیایی	توجــه	بخش	هــای	مختلــف	دســت	اندرکار	در	
ــاخت	 ــوف	س ــهر	معط ــن	ش ــه	ای ــگری	را	ب ــه	گردش عرص
و	لــزوم	توجــه	بــه	شــهر	مالیــر	و	صنعــت	مبل	ســازی	
و	منبــت	کاری	را	دوچنــدان	کــرد	امــا	خبرهایــی	کــه	

می	رســد	حاکــی	از	موضــوع	دیگــری	اســت.
ــود	 ــرح	می	ش ــر	مط ــا	در	مالی ــن	روزه ــه	ای ــی	ک موضوع
اینکــه	اســتفاده	از	ابــزار	و	ماشــین	آالت	و	دســتگاه	های	

صنعتــی	در	ســاخت	منبــت	دخالــت	دارد	و	همیــن	موضــوع	
ــطه	 ــه	به	واس ــت	ک ــی	منب ــهر	مل ــوان	ش ــده	عن ــبب	ش س
ــه	 ــر	تعلق	گرفت ــه	مالی ــن	شــهر	ب ــر	دســت	در	ای وجــود	هن

ــرود. ــؤال	ب ــر	س زی
دســت	 هنــر	 به	واســطه	 مالیــر	 دیگــر	 ســوی	 از	
هنرمندانــش	عنــوان	شــهر	ملــی	منبــت	را	بــه	خــود	
دســتگاه	های	 ازآنجایی	کــه	 امــا	 داده	 اختصــاص	
ــخیص	 ــه	تش ــد	ک ــل	می	کنن ــکلی	عم ــه	ش ــردی	ب کارب
ــن	 ــت	ای ــخت	اس ــتگاه	س ــت	از	کار	دس ــاوت	کار	دس تف

مواجــه	می	شــود. بــا	مشــکالتی	 حرفــه	
یکــی	از	اســتادکاران	منبــت	بابیــان	اینکــه	بــه	دلیــل	از	بیــن	
ــتفاده	از	 ــه	اس ــراد	ب ــیاری	اف ــی،	بس ــای	آموزش ــن	فض رفت
دســتگاه	»ســی	اِن	ســی«	روی	آورده	انــد	و	بیشــتر	بــه	دنبال	
ــم	 ــت:	فراه ــتند،	گف ــندگی	هس ــگاه	و	فروش ــاد	نمایش ایج
کــردن	فضــای	آموزشــی	راهــکاری	مهــم	بــرای	جلوگیــری	
از	ورود	ماشــین	های	ســاخت	منبــت	بــه	ایــن	حرفــه	اســت.
ــت:	 ــرد	و	گف ــد	ک ــان	تأکی ــوزش	جوان ــر	آم ــدی	ب ــی	اس عل
ــتفاده	از	 ــز	اس ــی	ج ــود	و	راه ــظ	ش ــد	حف ــر	بای ــن	هن ای
ــه	وجــود	 ــن	زمین ــوزش	در	ای ــرای	آم ــره	ب ــت	کاران	خب منب

ــدارد. ن
وی	افــزود:	دســتگاه	»ســی	ان	ســی«	کار	روی	چــوب	را	
انجــام	می	دهــد	و	10	درصــد	باقیمانــده	ظرافــت	کاری	

توســط	منبــت	کار	انجــام	می	شــود.
ــی	 ــتگاه	های	»س ــر	دس ــال	حاض ــه	در	ح ــان	اینک وی	بابی
ان	ســی«	جــای	خــود	را	بــه	ماشــین	کاری	داده	اســت	
به	طوری	کــه	ایــن	دســتگاه	ها	۹0	درصــد	کار	منبــت	را	
ــت	کار	 ــت	منب ــر	دس ــرد:	هن ــه	ک ــد،	اضاف ــام	می	دهن انج
به	ویــژه	اســتادکاران	قدیمــی	بــا	ورود	ایــن	دســتگاه	ها	

نادیــده	گرفتــه	می	شــود.
ــتگاه	های	 ــتفاده	از	دس ــزون	اس ــد	روزاف ــاق	و	رش ــن	اتف ای
ــار	دیگــر	مســئوالن	 ســاخت	مبــل	و	منبــت	در	مالیــر	یک	ب
ــا	ضمــن	 ــا	امــر	صنایع	دســتی	را	گــرد	هــم	آورد	ت مرتبــط	ب
بررســی	دالیــل	ایــن	رویــداد	چــاره	ای	بــرای	آن	بیندیشــند.
نماینــده	منبــت	کاران	مالیــر	در	ایــن	خصــوص	بابیــان	

ــاخت	در	 ــزار	س ــه	از	اب ــی«	ک ــی	ان	س ــتگاه	»س ــه	دس اینک
ــکاری	 ــر	شــده	و	بی ــری	اســت	وارد	کارگاه	هــای	مالی چوب	ب
ــت:	 ــت،	گف ــم	زده	اس ــت	کاران	را	رق ــادی	از	منب ــداد	زی تع
دســتگاه	»ســی	اِن	ســی«	همــان	دســتگاه	کپــی	حکاکــی	

ــت. ــوب	اس ــر	روی	چ تصاوی

یــک دســتگاه »ســی اِن ســی« می توانــد ۲۵ 
ــد  ــکار کن ــر را بی کارگ

ــدود	 ــتگاه	ح ــن	دس ــه	ای ــان	اینک ــی	بابی ــی	میرزای مصطف
ــای	 ــوب	را	به	ج ــی	روی	چ ــد	از	کار	طراح ــا	۹0	درص 80	ت
اســتادکاران	انجــام	می	دهــد،	گفــت:	یــک	دســتگاه	»ســی	
ــت	 ــد	و	درنهای ــکار	کن ــر	را	بی ــد	۲5	کارگ ــی«	می	توان اِن	س
ــد،	 ــپید	کرده	ان ــوی	س ــر	م ــن	هن ــه	در	ای ــی	ک کهنه	کاران

ــد. ــار	برون کن
وی	بابیــان	اینکــه	کســانی	کــه	کار	بلــد	نیســتند	و	تخصصی	
در	هنــر	منبــت	ندارنــد	از	دســتگاه	»ســی	اِن	ســی«	
ــز	 ــا	هرگ ــدات	آن	ه ــت	تولی ــا	کیفی ــد	ام ــتفاده	می	کنن اس
ــای	 ــزود:	اعط ــد،	اف ــت	نمی	رس ــان	منب ــت	مبلم ــه	کیفی ب
ــت	 ــتی	اس ــت	درخواس ــوی	دول ــهیالت	از	س ــه	و	تس یاران
ــروی	کار	 ــد	نی ــت	بتوانن ــر	صنع ــن	هن ــتادکاران	ای ــا	اس ت
متخصــص	بگیرنــد	و	آن	هــا	را	بــرای	هنر	منبــت	و	انجــام	کار	

ــد. ــوزش	دهن ــت	آم ــا	دس ب
ــه	 ــواد	اولی ــی	م ــت	کاران،	گران ــه	منب ــع	بیم ــی	قط میرزای
ــاال،	 ــت	ب ــوب	باقیم ــد	چ ــرای	خری ــطه	ها	ب ــود	واس و	وج
ــهیالت	 ــذ	تس ــرای	اخ ــی	ب ــای	بانک ــکل	ضمانت	نامه	ه مش
ــگ	کاری	 و	همــکاری	نکــردن	بانک	هــا،	کاهــش	کیفیــت	رن
ــه	 ــی«	را	ازجمل ــی	ان	س ــتفاده	از	»س ــا	اس ــی	ب و	رویه	کوب

ــمرد. ــت	برش ــن	صنع ــدان	ای ــکالت	هنرمن مش

منبــت کاران مالیــری بایــد از هنــر دســت خــود بــا 
ــد ــاع کنن ــاری دف ــازی تج نشان س

ــز	 ــالمی	نی ــورای	اس ــس	ش ــر	در	مجل ــردم	مالی ــده	م نماین
ــر	 ــع	نیســتیم،	ب ــت	قان ــی	منب ــت	مل ــه	ثب ــه	ب ــان	اینک بابی
لــزوم	شــکل	گیری	تشــکل	یــا	اتحادیــه	منبــت	کاران	تأکیــد	

»سیاِنسی«جهانیشدنراتهدیدمیکند

منبتمالیرقربانییکدستگاه
محمد قدیمی
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میـراث ایــران

ــول	 ــوع	در	محص ــه	تن ــران	ب ــه	صنعتگ ــان	اینک ــرد	و	بابی ک
ــز	 ــل	متمرک ــا	روی	مب ــد	تنه ــدات	نبای ــد	و	تولی ــاز	دارن نی
شــود،	گفــت:	مالیــر	ملــی	شــدن	منبــت	را	جشــن	گرفــت	
ــن	 ــی«	را	و	در	ای ــی	ان	س ــتفاده	»س ــدن	اس ــی	ش ــه	مل ن
ــا	 راســتا	منبــت	کاران	مالیــری	بایــد	از	هنــر	دســت	خــود	ب

ــد. ــاع	کنن ــاری	دف ــازی	تج نشان	س
ــوان	 ــت	بان ــودن	جمعی ــال	ب ــواه	فع ــالم	آزادیخ حجت	االس
در	هنــر	منبــت،	نصــب	نمــادی	از	منبــت	در	میدان	هــا	
ــت	و	 ــت	منب ــی	در	صنع ــای	ایران ــتفاده	از	طرح	ه ــهر،	اس ش
جلوگیــری	از	ورود	دســتگاه	»ســی	ان	ســی«	بــه	کارگاه	های	
ــر	 ــی	مالی ــوان	مل ــظ	عن ــی	حف ــرط	اساس ــت	را	۴		ش منب
ــی	ان	 ــتفاده	از	»س ــف	اس ــه	مخال ــان	اینک ــمرد	و	بابی برش
ــت	 ــن	صنع ــن	رفت ــف	از	بی ــه	مخال ــتیم،	بلک ــی«	نیس س

ــون	در	 ــت	کاران	هم	اکن ــه	منب ــت:	بیم ــتیم،	گف ــت	هس منب
مجلــس	بــه	مرحلــه	آیین	نامــه	اجرایــی	رســیده	و	چنانچــه	
بــه	قانــون	تبدیــل	شــود،	مشــکل	بیمــه	هنرمنــدان	به	ویــژه	

ــود. ــع	می	ش ــت	کاران	رف منب
ــر	را	از	 ــت	مالی ــی	منب ــت	جهان ــول	ثب ــه	ق ــان	اینک وی	بابی
رئیــس	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	
ــاره	 ــر	اش ــت	مالی ــی	منب ــت	جهان ــع	ثب ــه	موان ــم	ب گرفته	ای
کــرد	و	گفــت:	غافــل	شــدن	منبــت	کاران	از	طرح	هــای	
ــوار	 ــوان	دش ــن	عن ــه	ای ــیدن	ب ــل	راه	را	دررس ــی	و	اصی ایران

. می	کنــد
ــر	 ــالمی	ب ــورای	اس ــس	ش ــر	در	مجل ــردم	مالی ــده	م نماین
لــزوم	خــروج	منبــت	از	تک	محصولــی	و	حرکــت	بــه	ســمت	
تولیــدات	متنــوع	در	ایــن	صنعــت	تأکیــد	کــرد	و	گفــت:	در	
ــده،	 ــت	واقع	ش ــورد	غفل ــی	م ــای	ایران ــت،	طرح	ه ــر	منب هن
ــن	 ــد	از	بی ــت	نبای ــر	منب ــران	در	هن ــروت	ای ــه	ث درحالی	ک

ــرود. ب
دیگــر	نماینــده	مــردم	مالیــر	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	
نیــز	بــا	تأکیــد	بــر	لــزوم	تشــکیل	کارگــروه	ویــژه	و	تخصصی	
ــع	و	مشــکالت	صنعــت	منبــت	مالیــر،	گفــت:	 بررســی	موان
مالیــر	بــه	داشــتن	هنرمندانــی	کــه	سال	به	ســال	ایــن	هنــر	
را	از	نیــاکان	خــود	بــه	ارث	بردنــد	و	در	نگهــداری	و	نوآمــوزی	
ــوب	 ــر	چ ــق	ب ــش	عش ــود	نق ــر	خ ــرده	و	باهن ــالش	ک آن	ت

ــد. ــار	می	کن ــد	افتخ می	زنن
محمدکاظمــی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	ایــن	کارگــروه	بایــد	هــر	
ــکالت	 ــع	و	مش ــی	موان ــور	بررس ــار	به	منظ ــه	یک	ب دو	هفت
ــور	 ــر	ام ــد	و	پیگی ــت	تشــکیل	جلســه	ده ــی	منب ــهر	مل ش
مربــوط	باشــد،	ادامــه	داد:	مالیــر	بــه	دلیــل	زحمــت	
منبت	کارانــش	به	عنــوان		شــهر	ملــی	منبــت	معرفــی	و	

ــد. ــت	ش ثب
ــداران	مبــل	منبــت	را	نســبت	 ــد	خری وی	بابیــان	اینکــه	بای
ــا	دســتگاه	»ســی	ان	ســی«	 ــت	ب ــدات	منب ــد	تولی ــه	خری ب
ــدادی	از	 ــت	تع ــا	عضوی ــزی	ب ــد	مرک ــت:	بای ــرد،	گف آگاه	ک
ــانی	های	 ــود	و	اطالع	رس ــدازی	ش ــاد	راه	ان ــورد	اعتم ــراد	م اف
ــت	و	 ــاکار	دس ــت	ب ــداران	منب ــخیص	خری ــرای	تش الزم	ب

ــرد. ــورت	پذی ــی«	ص ــی	ان	س ــتگاه	»س دس

منبت کاران در واردات چوب با مشکل مواجه شده اند
محمدکاظمــی	بــا	اشــاره	بــه	تحریــم	و	مشــکالت	اقتصــادی	
کشــور	و	بیــان	اینکــه	واحدهــای	تولیــدی	در	ایــن	شــرایط	
ــت	کاران	 ــن	منب ــتند	و	دراین	بی ــه	هس ــکالت	مواج ــا	مش ب
ــا	مشــکل	مواجــه	شــده	اند،	گفــت:	 ــز	در	واردات	چــوب	ب نی
چــوب	در	گــروه	کاالهــای	اساســی	نیســت	و	ارز	۴۲00	
ــا	ارز	 ــد	واردات	آن	ب ــش	نمی	شــود	و	بای ــی	شــامل	حال تومان

ــرد. ــی	صــورت	گی 8	هزارتومان
ــا	مبــل	 ــم	ت ــالش	کنی ــد	ت ــار	کــرد:	همــه	بای کاظمــی	اظه
ــه	زودی	 ــد	و	ب ــه	باش ــر	از	همیش ــر	بلندآوازه	ت ــت	مالی و	منب

ــن	هنرصنعــت	باشــیم. ــی	ای شــاهد	ثبــت	جهان
ــی،	صنایع	دســتی	 ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
و	گردشــگری	همــدان	نیــز	بــا	تأکیــد	
ــه	 ــط	ب ــد	فق ــت	کاران	نبای ــه	منب ــر	اینک ب
تولیــد	مبــل	منبــت	بپردازنــد،	اظهــار	
از	 بــرای	حمایــت	 آمادگــی	الزم	 کــرد:	
ــوکار	 ــهرهای	ج ــه	در	ش ــرمایه	گذارانی	ک س
ــتی	 ــی	صنایع	دس ــگاه	دائم ــر	نمایش و	مالی

ــود	دارد. ــد	وج ــا	کنن برپ
علــی	مالمیــر	بابیــان	اینکــه	بــه	کارگاه	هایی	
کــه	بــرای	تولیــد	منبــت	از	دســتگاه	»ســی	
ان	ســی«	اســتفاده	کننــد،	مجــوز	داده	

نشــده	و	از	مشــوق	های	ایــن	ســازمان	نیــز	برخــوردار	
ــه	توســعه	ای	 ــک	برنام ــب	ی ــد	در	قال ــت:	بای نمی	شــوند،	گف
و	اصــالح	ایــن	صنعــت	و	ارتقــای	کیفیــت	و	تنــوع	در	

محصــوالت	گام	برداشــت.
ــی	 ــته	اصل ــت	کاران	هس ــه	منب ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــر	ب مالمی
ــرای	 ــم	ب ــار	ه ــد	در	کن ــتند	و		بای ــت	هس ــی	منب ــهر	مل ش
آغــاز	 بــه	 برداشــت،	 گام	 ایــن	صنعــت	 جهانی	شــدن	
دوره	هــای	آمــوزش	منبــت	ریــز	و	ســوزنی	در	مالیــر	اشــاره	
کــرد	و	گفــت:	از	ابتــدای	امســال	تاکنــون	7		میلیــارد	تومــان	
بــه	 اشــتغال	زایی	در	حــوزه	صنایع	دســتی	 تســهیالت	

مالیــر	پرداخت	شــده	اســت.
ــت	 ــت	منب ــع	صنع ــل	موان ــیر	ح ــه	در	مس ــان	اینک وی	بابی
بایــد	به	ســوی	جهانی	شــدن	حرکــت	کــرد	و	ایــن	امــر	
ــت	 ــان	ثب ــت:	از	زم ــت،	گف ــت	یافتنی	اس ــع	دس به	طورقط
ــای	 ــتاوردها	و	توفیق	ه ــون	دس ــر	تاکن ــت	مالی ــی	منب مل
ــت. ــده	اس ــدان	ش ــب	هنرمن ــه	نصی ــن	عرص ــادی	در	ای زی
منبــت	 ملــی	 شــهر	 عنــوان	 اســت	 مســلم	 آنچــه	
ــه	 ــا	اینک ــده	کم ــت	نیام ــه	دس ــر	ب ــرای	مالی ــی	ب به	راحت
ــهر	 ــن	ش ــی	ای ــت	جهان ــرای	ثب ــز	ب ــی	نی برنامه	ریزی	های
صــورت	گرفتــه	کــه	اگــر	بــه	موضوعــات	حاشــیه	ای	ازجملــه	
اســتفاده	از	دســتگاه	ســی	ان	ســی	در	ســاخت	منبــت	توجــه	
ــاد	خواهــد	 ــر	ب نشــود	به	راحتــی	زحمــات	صــورت	گرفتــه	ب
رفــت	بنابرایــن	تــا	دیــر	نشــده	بایــد	فکــری	بــه	حــال	ایــن	

ــرد ــوع	ک موض
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ــه  ــل ب ــال قب ــا دو س ــه ت ــان ک ــان کرم ــم خ ــام ابراهی حم
ــل  ــه تبدی ــه ویران ــی ب ــئوالن متول ــی مس ــی توجه ــل ب دلی
ــراث فرهنگــی  ــه همــت یکــی از عاشــقان می ــود ب شــده ب

ــد. ــی درخش ــان م ــازار کرم ــده و در ب ــت ش مرم

ــوار	و	 ــر	دی ــرای	ه ــرده	ب ــت	ک ــان	را	مرم ــه	کرم ــازار	قیصری ب
گوشــه	گوشــه	اس	و	حتــی	درب	هایــش	خاطــره	دارد،	ســنگ	
هایــش	را	از	از	یــک	جــا	آورده	و	چوبهــای	درش		را	از	یکــی	از	
روســتاهای	یــزد،	توانســته	کاســبان	بــازار	را	هــم	صــدا	کنــد	و	
بــا	پرداخــت	ســهم	هــر	حجــره	هزینــه	مرمــت	بــازار	را	تامین	
ــه	شــخصی	 ــا	هزین ــم	ب ــازار	را	ه ــرج	ســاعت	ب ــد،	ب ــرده	ان ک
ــن	 ــرای	مرمــت	ای مرمــت	کــرده	و	در	تمــام	ســالهایی	کــه	ب
ــش	 ــی	کمک ــچ	ارگان ــرده	هی ــبانه	روز	کار	ک ــزرگ	ش ــازار	ب ب
نکــرده	اســت،	بــا	وجــود	تمــام	نامهربانــی	هایــی	که	از	ســوی	
دســتگاه	هــای	متولــی	دیــده	امــا	وقتــی	در	چشــمانش	نــگاه	
کنــی	عشــق	بــه	تاریــخ	کرمــان	را	مــی	بینیــد،	تحصیالتــش	
در	خصــوص	مرمــت	و	باستانشناســی	نیســت	امــا	مطالعــات	
گســترده	ای	در	ایــن	خصــوص	دارد،	و	دلــش	بــرای	تاریــخ	و	

بناهــای	تاریخــی	کرمــان	مــی	تپــد.
ــه	دل	خــوش	 ــازی	قیصری ــه	بازس ــا	ب ــی	تنه حســین	ودیعت
نکــرد	و	پــا	را	فراتــر	گذاشــت،	دقیقــا	در	مجــاور	این	بــازار	یک	
حمــام	بســیار	زیبــا	بــه	نــام	ابراهیــم	خــان	وجــود	داشــت	که	
بــه	دلیــل	عــدم	توجــه	متولیــان	ایــن	بنــا	و	همچنیــن	عــدم	
مرمــت	توســط	میــراث	فرهنگــی	نیمــه	ویرانــه	شــده	بــود.

ودیعتــی	کار	مرمــت	ایــن	بنــا	را	هــم	شــروع	کــرد،	هــر	چنــد	
ــه	 ــت	ب ــد	از	مرم ــان	بع ــای	تاریخــی	در	کرم ــام	ه ــر	حم اکث
ســفرخانه	تبدیــل	مــی	شــوند	امــا	قــرار	شــد	ایــن	حمــام	بــه	
ــره	اســتاد	 ــن	دســت	ســازهای	طــال	و	نق ــوزه	قدیمــی	تری م

کاران	قدیمــی	کرمــان	تبدیــل	شــود.
چنــد	مــاه	قبــل	وقتــی	بــرای	وارد	ایــن	حمــام	شــدم	ده	هــا	
ــال	 ــر	در	ح ــران	ماه ــی	و	کارگ ــاری	تاریخ ــتاد	کار	معم اس
فعالیــت	در	بخــش	هــای	مختلــف	بنــا	بودنــد.		چنــد	مــاه	از	
آن	روزهــا	گذشــت	و	روزهــای	پــر	نوســان	اقتصادی	را	ســپری	
کردیــم	و	مصالــح	ســاختمانی	به	خصــوص	مصالــح	تخصصی	
ــن	 ــت	در	ای ــت	یاف ــش	قیم ــه	شــدت	افزای ــت	ب بخــش	مرم

مــدت	بســیاری	از	پــروژه	هــای	بخــش	خصوصــی	راکــد	مانــد	
امــا	جالــب	اینکــه	مرمــت	ایــن	بنا	متوقــف	نشــده	بــود	و	چند	
روز	قبــل	اســتاندار	کرمــان،	مدیــرکل	اوقــاف	اســتان	کرمــان	
بــه	عنــوان	متولــی	بنــا	و	مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	
کرمــان	بــه	عنــوان	اداره	تخصصــی	مرمــت	بناهــای	تاریخــی	
از	حمــام	ابراهیــم	خــان	کــه	مرمتــش	بــه	پایــان	رســیده	بــود	

ــد. بازدیــد	کردن
تعــداد	افــراد	کــت	و	شــلواری	کــه	بــرای	مرمــت	ایــن	بنــا	یک	
آجــر	هــم	جابجــا	نکــرده	بودنــد	بســیار	بیشــتر	از	کارگرهایی	
ــم	 ــام	ابراهی ــل	مشــغول	کار	در	حم ــاه	قب ــد	م ــه	چن ــود	ک ب
خــان	دیــده	بــودم.		دیگــر	آن	نــگاه	هــای	نگــران	در	صــورت	
ــم	 ــه	علیرغ ــود	ک ــده	نمــی	شــد	و	خوشــحال	ب ــی	دی ودیعت
ــد	روز	 ــن	چن ــا	همی ــی	ت ــه	حت ــی	ک ــدی	های ــد	عه ــام	ب تم
قبــل	هــم	ادامــه	پیــدا	کــرده	بــود	توانســته	بــود	بــا	هزینــه	۴	
میلیــارد	تومانــی	حمــام	را	اســتحکام	بخشــی	و	مرمــت	کنــد.
ــا	شــوق	تمــام	کارهایــی	را	کــه	طــی	دو	ســال	در	 ودیعتــی	ب
ــد	 ــی	چن ــت	ط ــعی	داش ــود	را	س ــام	داده	ب ــکان	انج ــن	م ای
ــا	یکــی	از	حامیــان	 ــرای	اســتاندار	کرمــان	کــه	گوی دقیقــه	ب

ــد. ــان	کن ــت	بی ــی	اس ودیعت
حــاال	پــای	حــرف	و	درد	دل	ایــن	مــرد	عاشــق	میــراث	
فرهنگــی	مــی	نشــینیم.	وی	بــه	مــردم	مــی	گویــد:	منتظــر	
مســئوالن	و	بخــش	دولتــی	نباشــید	بــرای	مرمــت	و	
شناســاندن	تاریــخ	و	فرهنــگ	و	هنــر	ســرزمینمان	خودمــان	

ــم. ــاال	بزنی ــتین	را	ب ــد	آس بای
	

بدعهدی دستگاه متولی انگیزه مردم را از بین می برد
ــالش	 ــا	ت ــن	بن ــت	ای ــرای	مرم ــال	ب ــد:	دو	س ــی	گوی وی	م
کــردم	و	ســعی	کــردم	از	مجرب	تریــن	اســتاد	کاران	اســتفاده	
کنــم	و	در	ایــن	دو	ســال	500	تــن	خــاک	کــه	در	ایــن	حمــام	
ــازار	شــبانه	 ــی	از	ب ــود	را	گونــی	گون روی	هــم	تلنبــار	شــده	ب
ــازار	تعطیــل	شــود. خــارج	کردیــم	بــدون	اینکــه	یــک	روز	ب

ودیعتــی	مــی	گویــد:	۴	میلیــارد	تومــان	از	حســاب	شــخصی	
ــراث	 ــاف	و	می ــوی	اوق ــی	از	س ــچ	کمک ــردم	و	هی ــه	ک هزین
ــرای	 ــد	ب ــم	بای ــارد	ه ــردم	و	دو	میلی ــت	نک ــی	دریاف فرهنگ
تجهیــز	مــوزه	هزینــه	کنــم	کــه	بخشــی	از	ایــن	مبلــغ	را	بــا	

ــم. ــار	خــودم	وام	گرفت ــر	اعتب ــه	ب تکی

وی	بیــان	کــرد:	هــر	چنــد	هیــچ	کمکــی	از	ســوی	
ــت	 ــی	مرم ــای	انتهای ــفانه	در	روزه ــد	متاس ــئوالن	نش مس
ــا	 ــا	اداره	اوقــاف	ایجــاد	شــد	کــه	در	نهایــت	ب اختالفاتــی	ب
درایــت	اوقــاف	تهــران	بــه	خصــوص	امــور	حقوقــی	مشــکل	
ــن	کار	 ــه	ای ــادی	ب ــان	اعتق ــاف	کرم ــرا	اوق ــع	شــد،	ظاه رف
ــاه	 ــدود	دو	م ــد	کار	ح ــث	ش ــر	باع ــن	ام ــتند	و	همی نداش
ــا	همیــن	 ــودم	کار	را	ب تعطیــل	شــود	مــن	حتــی	حاضــر	ب
وضعیــت	تحویــل	دهــم	و	دیگــر	کار	را	ادامــه	ندهــم،	فردی	
ــت	 ــی	نیس ــه	خاص ــا	نتیج ــهرت	و	ی ــال	ش ــن	دنب ــل	م مث
ــی	 ــه	م ــل	کاری	ک ــه	حداق ــم	ک ــی	خواه ــن	را	م ــط	ای فق

ــرود. ــوال	ن ــر	س ــم	زی کنی
ایــن	فعــال	میــراث	فرهنگــی	گفــت:	متاســفانه	مــا	
ــم	 ــی	بینی ــت	را	نم ــممان	اس ــوی	چش ــه	جل ــی	ک چیزهای
دههــا	بنــای	تاریخــی	ماننــد	حمــام	ابراهیــم	خــان	
در	کرمــان	وجــود	دارد،	آذربایجــان	ســعی	دارد	شــب	
ــد	 ــی	کن ــت	جهان ــودش	ثب ــام	خ ــه	ن ــی	را	را	ب ــه	ایران چل
ــن	 ــرده	و	از	همی ــادره	ک ــه	مص ــی	را	ترکی ــای	ایران و	موالن
ــب	 ــگری	کس ــه	گردش ــا	دالر	در	زمین ــون	ه ــم	میلی راه	ه
ــی	کاری	 ــی	کس ــا	وقت ــئوالن	م ــت.	مس ــرده	اس ــد	ک درآم
ــی	کار	از	کار	 ــا	وقت ــد	ام ــی	کنن ــی	نم ــچ	اقدام ــرده	هی نک
مــی	گــذرد	حــرف	هــا	و	شــعارها	شــروع	مــی	شــود	نبایــد	
وقتــی	از	خــواب	بیــدار	شــویم	کــه	کار	از	کار	گذشــته	
اســت.	بافــت	تاریخــی	کرمــان	نیــز	یــک	گنــج	اســت	کــه	

ــد. ــالش	کنن ــای	آن	ت ــرای	احی ــد	ب ــردم	بای م
ــوزه	طــال	و	 ــه	م ــل	ب ــم	خــان	تبدی ــام	ابراهی ــت:	حم وی	گف
ــت	را	در	 ــن	صنع ــم	ای ــی	خواهی ــون	م ــود	چ ــی	ش ــره	م نق
ــکر	اهلل	 ــان	و	ش ــح	اهلل	خ ــم	روزگاری	فت ــاء	کنی ــان	احی کرم
ــان	 ــره	کرم ــال	و	نق ــتاد	کاران	ط ــن	اس ــزو	بزرگتری ــان	ج خ
بودنــد	امــا	چــون	از	آنهــا	حمایــت	نشــد	و	بعــد	از	فــوت	ایــن	
افــراد	صنعــت	ســاخت	طــال	در	کرمــان	نیــز	راکــد	شــد	امــا	
ــاب	 ــت	ن ــرار	اس ــود	دارد	و	ق ــا	وج ــاری	از	آنه ــم	آث ــوز	ه هن
تریــن	آثــار	ســاخته	شــده	از	طــال	و	نقــره	کــه	مختص	اســتاد	
ــته	 ــش	گذاش ــه	نمای ــوزه	ب ــن	م ــت	در	ای ــی	اس کاران	کرمان

ــود. ش
ــن	مــوزه	نصــب	 ــز	در	ای ــان	کــرد	هشــت	مجســمه	نی وی	بی
مــی	شــود	و	تمــام	مراحــل	ســاخت	طــال	بــا	اســتفاده	از	ابــزار	

فرشقرمزنمیخواهیممانعتراشینکنند؛

ابراهیمخانسرازخاکبرداشت
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ســنتی	طــال	کاران	کرمانــی	در	معــرض	دیــد	مــردم	قــرار	می	
ــزد،	 ــال	از	ی ــر	ط ــه	دیگ ــد	ک ــم	روزی	برس ــرد	و	امیدواری گی
ــد	 ــرای	خری ــا	ب ــان	نشــود	و	آنه ــان	وارد	کرم ــران	و	اصفه ته

طــال	بــه	کرمــان	بیایینــد.
ــاله	 ــزار	س ــت	دوه ــاب	»صنع ــنده	کت ــه	از	نویس ــا	گالی وی	ب
ــاب	اســمی	از	 ــن	کت ــم	چــرا	در	ای ــان«	گفــت:	نمــی	دان کرم
نقــره	و	طــالکاری	در	کرمــان	بــرده	نشــده	اســت	در	کرمــان	
آلیــاژی	بــه	نــام	هفــت	جــوش	تولیــد	مــی	شــده	کــه	مختص	
کرمــان	بــوده	و	ایــن	شــهر	مهــد	جــام	ســازی	بــوده	اســت	که	
همــه	اینهــا	بعــد	از	حملــه	آقــا	محمــد	خــان	از	بین	مــی	رود.

صنعت طالی کرمان مستند سازی شود
ــم	 ــه	حاک ــر	الدول ــان	زهی ــم	خ ــرد:	ابراهی ــان	ک ــی	بی ودیعت
کرمــان	بــرای	اینکــه	خشــمی	کــه	مــردم	کرمــان	از	عمویــش	
داشــتند	را	فــرو	بنشــاند	مجموعــه	ابرهیمــه	را	احــداث	کــرد	
ــن	 ــای	ای ــرای	احی ــان	را	ب ــره	کرم ــال	و	نق ــتاد	کاران	ط و	اس
صنعــت	فراخوانــد	امــا	بــه	دالیلــی	ایــن	اســتادان	از	پــرورش	
شــاگردان	مجــرب	خــودداری	کردنــد	و	ایــن	صنعــت	منقرض	
شــد	امــا	هنــوز	هــم	برخــی	از	شــاگردان	و	آثــار	آنهــا	وجــود	

دارد	و	مــی	شــود	مســتند	ســازی	انجــام	شــود.
ــرای	ســاخت	 ــوف	کــه	ب ــه	پ ــد	لول ــزاری	مانن وی	گفــت:	اب

ــوزه	 ــن	م ــز	در	ای ــد	نی ــی	ش ــتفاده	م ــان	اس ــال	در	کرم ط
ــا	را	 ــته	ه ــن	داش ــا	ای ــر	م ــود	اگ ــی	ش ــش	داده	م ــه	نمای ب
ــال	 ــد	س ــم	چن ــا	ه ــای	م ــه	ه ــی	بچ ــم	حت ــتند	نکنی مس
دیگــر	بــاور	نمــی	کننــد	مــا	چنیــن	ظرفیــت	هــای	

ــم. ــته	ای ــی	را	داش تاریخ
وی	گفــت:	میــراث	فرهنگــی	بایــد	پــا	پیــش	بگــذارد	و	
ــا	بتوانیــم	 مســتندات	را	بررســی	و	کار	علمــی	انجــام	دهــد	ت

ــم. ــت	کنی ــل	ثب ــا	حداق ــا	و	ی ــان	را	احی ــته	هایم داش

ــان را  ــم زیرپایم ــم گلی ــی خواهی ــز نم ــرش قرم ف
ــند نکش

ــدارم	امــا	 وی	بیــان	کــرد:	مــن	انتظــار	تشــویق	و	قدردانــی	ن
ــا	 ــر	ب ــد	مواجــه	نشــوم	چــون	اگ ــای	ب ــا	برخورده ــل	ب حداق
ــی	 ــذاران	و	بازاریان ــد	ســایر	ســرمایه	گ ــن	کار	را	بکنن ــن	ای م
کــه	میخواهنــد	بخشــهای	دیگــر	بــازار	را	مرمــت	کننــد	هــم	
تردیــد	مــی	کننــد	و	ایــن	بــازار	کمــرش	صــاف	نمــی	شــود.
ودیعتــی	بیــان	کــرد:	ایــن	بــازار	در	حــد	حرفــه	ای	و	بــا	نظــم	
و	ترتیــب	ویــژه	و	خاصــی	مرمــت	شــده	اســت	و	اگــر	بخواهیم	
بــه	ایــن	مهم	پــی	ببریــم	کافــی	اســت	مرمــت	حمــام	ابراهیم	
خــان	بــا	مرمــت	حمــام	بــاغ	هلل	توســط	کارشناســان	مقایســه	
شــود.	تمــام	کارهــا	اینجــا	بــا	مصالــح	اصیــل	و	مــو	بــه	مــو	و	

دقیــق	انجــام	شــده	اســت.
وی	اســتحکام	بخشــی	را	بســیار	مهــم	دانســت	و	بیــان	کــرد:	
در	بخــش	ســنگ	تراشــی،	گــچ	بــری،	کاشــی	کاری،	احــداث	
ــده	اســت	در	بخــش	 ــژه	ش ــا	کار	وی ــتون	ه ــا	و	س حــوض	ه
نورپــردازی	کار	بــه	صــورت	کامــل	انجــام	شــده	امــا	بیننــده	
حتــی	یــک	کلیــد	و	المــپ	و	ســیم	را	نمــی	بینــد	و	در	بخــش	
ــده	 ــام	ش ــا	انج ــف	بن ــز	کار	از	ک ــش	نی ــرمایش	و	گرمای س
ــام	 ــف	حم ــه	ک ــال	ب ــز	کام ــن	سیســتم	فاضــالب	نی همچنی
منتقــل	و	در	نهایــت	فاضــالب	از	حمــام	بــه	خــارج	بنــا	منتقل	

مــی	شــود.
وی	ادامــه	داد:	بخــش	هایــی	از	ایــن	بنــا	بــه	کلــی	نابــود	شــده	
ــق	 ــناختم	طب ــی	ش ــه	م ــی	ک ــالش	محققان ــا	ت ــا	ب ــود	و	م ب
ــل	 ــق	اص ــا	را	مطاب ــن	بن ــف	ای ــهای	مختل ــتندات	بخش مس

ــم. ــود	مرمــت	کردی ــدا	ســاخته	شــده	ب ــه	از	ابت آنچــه	ک
ــی	 ــان	ط ــاف	کرم ــکاری	اوق ــدم	هم ــه	ع ــه	ب ــا	توج وی	ب
ــد	 ــب	باش ــا	مناس ــر	برخورده ــه	داد:	اگ ــر	ادام ــای	اخی ماهه
ــرمایه	 ــرای	س ــد	ب ــهر	حاضرن ــن	ش ــردم	همی ــیاری	از	م بس
گــذاری	مرمــت	بناهــا	قــدم	پیــش	بــذارد	مــا	نیــاز	بــه	فــرش	
ــک	 ــم	شــما	ی ــذاران	خارجــی	نداری ــرای	ســرمایه	گ ــز	ب قرم
گلیــم	زیرپــای	ســرمایه	گــذاران	کرمانــی	بیندازیــد	تــا	ببنید	

ــد. ــا	شــکل	مــی	گیرن ــن	بناه ــه	ای چگون
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اینجاقطبگردشگریکشورشود

بافتتاریخیبوشهر
فرصتیبرایتوسعه

	

 بافــت تاریخــی بوشــهر گنجــی پنهــان 
ــد،  ــه بای ــه ک ــون آنگون ــه تاکن ــت ک اس
بــه آن پرداختــه نشــده و علی رغــم 
ظرفیــت بســیار باالیی کــه بــرای تبدیل 
شــدن بــه قطــب گردشــگری دارد، 
هنــوز بــه خوبــی توســعه نیافتــه اســت.

بافــت	تاریخــی	بوشــهر	در	کنار	خلیــج	فــارس	با	برخــورداری	
از	بناهــا	و	اماکــن	منحصــر	بــه	فــرد	دارای	جلوه	هــای	
بی	نظیــر	از	نظــر	معمــاری	اســت	کــه	دارای	جذابیــت	بســیار	

ــگری	اســت. ــوزه	گردش ــادی	در	ح زی
بافــت	تاریخــی	بوشــهر	بــا	۳8	هکتــار	مســاحت	شــامل	چهار	
ــی،	دهدشــتی،	کوتــی	و	شــنبدی	اســت	 ــه	بنــام	بهبهان محل
ــه	و	 ــرار	گرفت ــهر	ق ــکل	بوش ــره	مثلث	ش ــبه	جزی ــه	در	ش ک

ــارس	اســت. ــج	ف ــای	خلی دارای	تورفتگــی	در	دری
ایــن	بافــت	کــه	از	منحصــر	بــه	فردتریــن	و	زیباتریــن	بافــت	
ــای	 ــود	دارای	بناه ــوب	می	ش ــران	محس ــکونی	ای ــای	مس ه
ــه	 ــوط	ب ــا	مرب ــای	زیب ــردی	شــامل	عمارت	ه ــه	ف منحصــر	ب
۲.5	قــرن	پیــش،	بناهــای	کنســولگری		کشــورهای	مختلــف،	
ــازار	 مراکــز	مذهبــی	ماننــد	مســاجد،	حســینیه،	و	کلیســا،	ب

ــت. ــا	اس ــای	زیب ــی،	و	کوچه	ه قدیم
بافــت	تاریخــی	بوشــهر	دارای	ظرفیتــی	بســیار	مناســب	برای	
ــون	 ــه	تاکن ــگری	اســت	ک ــه	قطــب	گردش ــدن	ب ــل	ش تبدی
ــوان	 ــت	و	می	ت ــه	اس ــرار	نگرفت ــه	ق ــورد	توج ــی	م ــه	خوب ب
ــوه	 ــور	انب ــه	حض ــت	زمین ــن	باف ــازی	ای ــت	و	بازس ــا	مرم ب

ــاخت. ــم	س ــگران	را	فراه گردش
ــه	اماکــن	گردشــگری	همچــون	 ــل	بناهــای	تاریخــی	ب تبدی
ایجــاد	 همچنیــن	 و	 اقامــت	گاه	 و	 رســتوران	 و	 هتــل	
بازارچه	هــای	ســنتی	و	بومــی	و	محلــی	در	ایــن	بافــت	
ــه	 ــهر	ب ــی	بوش ــت	تاریخ ــل	باف ــاز	تبدی ــد	زمینه	س می	توان

قطــب	گردشــگری	ایــران	باشــد.
	

بهبود زیرساخت ها در بافت تاریخی
ــت:	 ــار	داش ــهر	اظه ــتاندار	بوش ــی	اس ــور	عمران ــاون	ام مع
ــت	 ــه	باف ــژه	ای	ب ــگاه	وی ــهر	ن ــتان	بوش ــد	اس ــت	ارش مدیری
تاریخــی	بوشــهر	دارد	و	توســعه	زیرســاخت	ها	در	ایــن	بافــت	

ــت. ــتور	کار	اس ــدی	در	دس ــورت	ج ــه	ص ب
ــی	 ــت	تاریخ ــر	باف ــای	بی	نظی ــه	ظرفیت	ه ــتوه	ب ــرداد	س مه
بوشــهر	اشــاره	کــرد	و	ادامــه	داد:	بــا	تقویــت	زیرســاخت	ها	در	
ــق	 ــن	بافــت	رون ــد	زندگــی	را	در	ای ــد	رون ــن	بافــت	می	توان ای
ــا	رونــق	ایــن	بخــش	بــرای	توســعه	گردشــگری	 بخشــید	و	ب

اقــدام	کــرد.
وی	ادامــه	داد:	مــردم	اقبــال	بســیار	خوبــی	نســبت	بــه	بافــت	
تاریخــی	و	مســائل	ســنتی	و	تاریخــی	نشــان	می	دهنــد	
ــه	 ــت	را	دارد	ک ــن	ظرفی ــز	ای ــهر	نی ــی	بوش ــت	تاریخ و	باف
تبدیــل	بــه	قطــب	گردشــگری	شــود	و	میزبــان	خیــل	عظیــم	

ــد. ــگران	باش گردش
معــاون	امــور	عمرانــی	اســتاندار	بوشــهر	تصریــح	کــرد:	تالش	
ــدوق	 ــای	صن ــب	از	ظرفیت	ه ــتفاده	مناس ــا	اس ــا	ب ــم	ت داری
احیــا	و	بهره	بــرداری	از	بناهــا	و	اماکــن	تاریخــی	کشــور	زمینــه	
ــهر	 ــی	بوش ــت	تاریخ ــعه	باف ــتر	و	توس ــق	بیش ــرای	رون را	ب

فراهــم	ســازیم.
ســتوده	خواســتار	تــالش	مضاعــف	بــرای	مرمــت	و	بازســازی	
بافــت	تاریخــی	بوشــهر	شــد	و	تاکیــد	کــرد:	احیــای	بناهــای	
ــا	حضــور	و	مشــارکت	بخــش	خصوصــی	 تاریخــی	بوشــهر	ب

ــت	را	رونقــی	بیشــتر	ببخشــد. ــن	باف ــد	ای می	توان
	

تبدیل اماکن تاریخی بوشهر به هتل
رئیــس	هیئــت	مدیــره	صنــدوق	احیــا	و	بهره	بــرداری	از	بناها	و	
اماکــن	تاریخــی	کشــور	گفــت:	در	راســتای	ترمیم	و	بازســازی	
اماکــن	تاریخــی	در	ســطح	کشــور	برنامه	هــای	ویــژه	ای	
ــه	صــورت	 ــن	موضــوع	ب ــز	ای ــهر	نی ــتان	بوش ــم	و	در	اس داری

ــود. ــال	می	ش ــژه	دنب وی
ــه	 ــا	ب ــی	بی	توجهی	ه ــه	برخ ــاره	ب ــا	اش ــان	ب ــام	جانفش پره
بافــت	تاریخــی	بوشــهر،	خاطرنشــان	کــرد:	متاســفانه	برخــی	
ــوان	 ــه	عن ــرادی	ب ــط	اف ــهر	توس ــی	بوش ــای	تاریخ از	بناه
ــون	 ــه	اکن ــت	ک ــرار	می	گرف ــتفاده	ق ــورد	اس ــکونت	گاه	م س

ــد. ــرون	رفته	ان ــراد	بی ــن	اف ای
وی	در	مــورد	نحــوه	اســتفاده	از	ظرفیت	هــای	بخــش	
خصوصــی	بــرای	مرمــت	و	بازســازی	ایــن	بناهــا	بیــان	
کــرد:	بخــش	خصوصــی	کار	مرمــت	و	تجهیــز	ایــن	بناهــا	را	
ــه	 ــد	ک ــتفاده	می	کن ــال	از	آن	اس ــد	س ــد	و	چن ــام	می	ده انج

ــرد. ــل	ک ــل	تبدی ــه	هت ــن	را	ب ــن	اماک ــوان	ای می	ت
	

تبدیل بوشهر به قطب گردشگری
مدیرعامــل	صنــدوق	احیــا	و	بهــره	بــرداری	از	بناهــا	و	اماکــن	
ــرمایه	گذار	 ــه	س ــی	را	ب ــه	نجف ــزود:	خان ــور	اف ــی	کش تاریخ
ــرداری	می	رســد	 ــه	بهره	ب واگــذار	کردیــم	کــه	ســال	آینــده	ب
و	امــروز	تصمیم	گیــری	در	مــورد	قلعــه	خضرخان	تننگســتان	
و	عمــارت	ملــک	بوشــهر	انجــام	گرفــت	و	بازدیدهــای	دیگری	

را	در	اســتان	خواهیــم	داشــت.
ــا	بیــان	اینکــه	بوشــهر	قابلیــت	تبدیــل	شــدن	 جان	فشــان	ب

ــد	 ــرد:	بای ــه	ک ــور	را	دارد،	اضاف ــگری	کش ــب	گردش ــه	قط ب
ســرمایه	گذاران	توانمنــد	بــرای	احیــا	و	مرمــت	بافــت	تاریخی	
بوشــهر	شناســایی	شــوند	و	ســرمایه	گذاری	مناســب	در	ایــن	

زمینــه	انجــام	شــود.
ــوت	 ــوان	پایل ــه	عن ــی	ب ــه	پروژه	های ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
در	بافــت	تاریخــی	بوشــهر	تعریــف	خواهــد	شــد،	ادامــه	داد:	
بــرای	احیــای	عمــارت	ملــک	بوشــهر	تــا	پایــان	ســال	جــاری	
ــای	 ــوج	احی ــوان	م ــود	و	می	ت ــی	می	ش ــرمایه	گذار	معرف س

ــرد. ــاد	ک ــهر	ایج ــای	تاریخــی	را	در	بوش بناه
مدیرعامــل	صنــدوق	احیــا	و	بهــره	بــرداری	از	بناهــا	و	
اماکــن	تاریخــی	کشــور	از	خلیــج	فــارس	بــه	عنــوان	یکــی	از	
ظرفیت	هــای	بســیار	مهــم	اســتان	بوشــهر	یــاد	کــرد	و	افــزود:	
بایــد	از	ظرفیــت	خلیــج	فارس	بــرای	توســعه	زیرســاخت	های	

ــی	اســتفاده	شــود. ــه	خوب گردشــگری	ب
	

عزم استان برای احیای بافت
ــعه	 ــرای	توس ــدی	ب ــی	ج ــهر	عزم ــتان	بوش ــئوالن	اس مس
ــات	 ــی	از	اقدام ــد	و	یک ــهر	دارن ــتان	بوش ــگری	در	اس گردش
ــا	و	مرمــت	و	بازســازی	بافــت	 ــه	احی ــن	زمین مــد	نظــر	در	ای
تاریخــی	بوشــهر	بــه	عنــوان	بخشــی	از	هویــت	مرکــز	اســتان	

ــت. اس
اســتاندار	بوشــهر	گفــت:	بافــت	تاریخــی	بوشــهر	دارای	
ــه	 ــت	را	ب ــن	باف ــای	ای ــژه	ای	اســت	و	احی ــگاه	وی ارزش	و	جای
ــم	و	از	 ــوان	یکــی	از	برنامه	هــای	مهــم	در	دســتور	کار	داری عن
ــم. ــتفاده	می	کنی ــتا	اس ــن	راس ــف	در	ای ــای	مختل ظرفیت	ه
ــی	 ــت	تاریخ ــا	باف ــر	احی ــد	ب ــا	تاکی ــد	ب ــم	گراون عبدالکری
ــت	در	حــوزه	گردشــگری	 ــن	باف ــر	اســتفاده	از	ای بوشــهر	ب
ــار	 ــهر	در	کن ــی	بوش ــت	تاریخ ــزود:	باف ــرد	و	اف ــد	ک تاکی
ــعه	 ــرای	توس ــی	ب ــت	مهم ــارس	ظرفی ــج	ف ــاحل	خلی س
ــگری	 ــوزه	گردش ــی	در	ح ــتغال	و	درآمدزای ــای	اش طرح	ه

داخلــی	و	خارجــی	دارد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	اصــالح	و	بازســازی	بافــت	تاریخی	بوشــهر	
مــورد	توجــه	ویــژه	اســت	تصریــح	کــرد:	ســرمایه	گذاری	های	
اخیــر	در	احیــا	و	رونــق	بافــت	تاریخــی	بوشــهر	موثــر	بــوده	و	
ــته	 ــاری	و	گذش ــر	معم ــی	هن ــتغال	زایی	و	معرف ــبب	اش س

ــار	دارد. ــن	دی درخشــان	ای
بافــت	تاریخــی	بوشــهر	در	کنار	ســاحل	زیبــای	خلیــج	فارس	
فرصــت	بســیار	خوبــی	بــرای	توســعه	گردشــگری	محســوب	
می	شــود	کــه	بایــد	عزمــی	جــدی	بــرای	احیــای	ایــن	بافــت	
صــورت	گیــرد	و	از	ظرفیــت	بخــش	خصوصــی	نیــز	بــه	خوبی	

اســتفاده	شــود.

سعید رضایی
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میـراث ایــران

عمـارت »جنانـی« به عنوان اولیـن بنای 
چندطبقـه همـدان کـه تنهـا چنـد قدم 
بـا مـرگ و تخریـب فاصلـه داشـت بـا 
پیگیـری خبرنـگاران و فعـاالن میراث 
آثـار  فهرسـت  در  همـدان  فرهنگـی 

ملـی بـه ثبت رسـید.

اسـفندماه	۹۶	و	درحالی	کـه	به	یک	بـاره	خبـر	آسـفالت	شـدن	
بخشـی	از	محوطـه	تاریخـی	هگمتانه	بـه	دلیل	آنچه	مسـدود	
شـدن	راه	عبـور	و	مـرور	آهن	فروشـان	از	خیابـان	اکباتـان	
به	واسـطه	اجـرای	پـروژه	پیـاده	راه	این	مسـیر	عنوان	می	شـد،	
سـروصدا	ایجاد	کـرد	زمزمه	هایی	از	تخریب	عمـارت	جنانی	در	

همـدان	نیز	بـه	گوش	رسـید.
همـان	ایـام	کـه	توجـه	فعـاالن	میـراث	فرهنگـی،	رسـانه	ها	
و	خبرنـگاران	پـس	از	تخریـب	۳	خانـه	قدیمـی	در	محوطـه	
کبابیـان	همدان	بـه	هگمتانه	و	آنچه	بر	سـرش	آمـده	معطوف	
بـود؛	فیلمـی	در	فضـای	مجـازی	ردوبـدل	شـد	کـه	وضعیـت	
نامناسـب	عمـارت	»جنانـی«	در	همـدان	را	نشـان	مـی	داد	و	
همیـن	موضـوع	سـبب	شـد	نگاه	هـا	بـه	سـمت	ایـن	عمـارت	

بـرود.
پس	ازایـن	اتفـاق	فعـاالن	میـراث	فرهنگـی،	اصحاب	رسـانه	و	
خبرنگاران	بـا	پرداختن	بـه	موضوع	جلوگیـری	از	تخریب	یک	
بنـای	تاریخی	با	قدمـت	80	سـال	در	همدان؛	خواسـتار	توجه	
مسـئوالن	بـه	ایـن	موضوع	شـدند	و	تالش	بـرای	ثبـت	این	اثر	
در	فهرسـت	آثار	ملـی	را	راهی	بـرای	جلوگیـری	از	تخریب	آن	

دانستند.
عمـارت	»جنانی«	کـه	در	خیابان	شـهدای	همـدان	قرارگرفته	
بانام	»مسـافرخانه	آبـادان«	یـا	»تبعیدگاه	آیـت	اهلل	مدنی«	نیز	
شـناخته	می	شـود	و	طبـق	آنچـه	در	کتاب	هـا	آمـده	ایـن	بنـا	

نخسـتین	بنـای	۳	طبقه	در	شـهر	همـدان	بوده	اسـت.
تـالش	مجموعـه	فعاالن	میـراث	فرهنگـی	و	اصحاب	رسـانه	و	
فشـار	به	مسـئوالن	بـرای	توجه	به	ایـن	بنا	موجب	شـد	میراث	
فرهنگـی	همـدان	درخواسـت	های	خـود	را	برای	بـه	ثبت	ملی	
رسـیدن	ایـن	اثـر	بـه	مجموعه	هـای	مسـئول	ارائـه	دهـد	و	

پیگیری	هـا	ادامـه	یابد.

»عمـارت جنانـی« در چنـد قدمـی نابـودی/ مالـک 
تمایل بـه تخریـب بنـا دارد

ایـن	اتفـاق	در	حالـی	رخ	داد	کـه	امسـال	و	اوایـل	فصـل	بهـار	
بـار	دیگر	خبرهایـی	مبنی	بر	تخریـب	عمدی	بخشـی	از	بنای	
عمـارت	جنانـی	در	فضـای	مجـازی	ردوبـدل	شـد	کـه	همین	
موضـوع	مطالبـه	گری	مـردم	و	فعـاالن	میراث	فرهنگـی	برای	
بـه	نتیجـه	رسـیدن	ثبـت	ملـی	ایـن	اثـر	را	قـوت	بخشـید	تا	

جایـی	کـه	مکاتبات	بـرای	ایـن	مطالبـه	دوچندان	شـد.
درحالی	کـه	روزهـا	سـپری	می	شـد	و	هـر	از	چنـد	گاهـی	
یکـی	از	رسـانه	ها	بـه	موضـوع	وضعیـت	نامعلـوم	ایـن	عمارت	
قدیمـی	می	پرداخـت	آبـان	مـاه	امسـال	و	در	پی	بـارش	بارانی	
کـه	چنـدان	قابل	توجـه	نیز	نبـود	ناودان	هـای	عمـارت	جنانی	
مسـدود	شـدند	و	آب	باران	به	جـای	هدایت	به	حیـاط	به	زیربنا	

رفـت	و	دیـوار	جنانـی	را	تخریـب	کرد.
یک	بـار	دیگـر	و	بـا	رخـدادی	متفـاوت	و	ریـزش	بخشـی	از	
بنـا	مسـئوالن	دسـت	اندرکار	گـرد	هـم	آمدنـد	تـا	شـاید	بـا	
اتخـاذ	تصمیمـی	منطقـی	مانـع	تخریب	ایـن	بنا	کـه	به	نوعی	
شناسـنامه	خیابـان	شـورین	نیـز	بـه	شـمار	مـی	رود؛	شـوند.

عمـارت »جنانـی« به صـورت کامـل بازسـازی و بـه 
هتـل سـنتی تبدیـل می شـود 

انتشـار	خبرهای	پی	درپی	در	خصوص	وضعیت	ایـن	بنا	و	لزوم	
مرمـت	آن	قبـل	از	ویرانی	کامـل	مسـئوالن	را	وارد	میدان	کرد	

تـا	اینکه	اوایـل	دی	ماه	امسـال	خبـر	برنامه	ریزی	بـرای	مرمت	
بنـا	رسـانه	ای	شـد	و	معاون	میـراث	فرهنگـی	سـازمان	میراث	
فرهنگی،	گردشـگری	و	صنایع	دسـتی	اسـتان	همـدان	بابیان	
اینکه	عمـارت	»جنانـی«	به	صورت	کامـل	بازسـازی	و	به	هتل	
سـنتی	تبدیل	می	شـود	عنوان	کـرد:	در	پی	خواسـت	اصحاب	
رسـانه،	مردم	همـدان	و	همچنین	تصمیم	شـهرداری	مبنی	بر	
فـروش	یا	مرمـت	بنا	و	دسـتور	اکید	دادسـتانی	مبنی	بر	حفظ	

بنـا؛	مالک	مجبـور	به	همـکاری	در	حفظ	بنا	شـد.
احمـد	ترابی	بابیان	اینکـه	در	بازدید	از	بنا	دسـتور	پاک	سـازی	
خاکروبه	هـا	و	زدن	شـمع	در	بنـا	صـادر	شـد،	افـزود:	بـرای	
بازسـازی	ایـن	بنا	مبلـغ	۶00	تـا	700	میلیـون	تومـان	اعتبار	

الزم	اسـت.
معـاون	میراث	فرهنگی	سـازمان	میراث	فرهنگی،	گردشـگری	
و	صنایع	دسـتی	اسـتان	همـدان	بابیـان	اینکـه	مالـک	بـرای	
تبدیـل	بنا	به	هتل	سـنتی	بـه	صنـدوق	احیا	و	سـرمایه	گذاری	
بناهای	سـنتی	معرفی	شـده	اسـت،	گفـت:	عمـارت	»جنانی«	
به	عنـوان	اولیـن	بنـای	چندطبقـه	همـدان	در	بارندگـی	اخیر	

همـدان	در	قسـمت	هایی	دچـار	تخریب	شـد.
به	هرحـال	همین	کـه	در	اولیـن	اقدام	و	پاسـخ	به	مطالبـه	مردمی	
عمـارت	جنانـی	در	خیابـان	شـهدای	همـدان	حفـظ	می	شـد	و	
دسـتور	مرمـت	آن	صادرشـده	بـود	موجـی	از	رضایـت	در	مـردم	
ایجاد	شـد	و	رسـانه	ها	تالش	خـود	را	مضاعـف	کردند	تا	بـا	اعالم	

خواسـته	ثبـت	ایـن	اثر	ملی	عمـارت	جنانـی	را	حفـظ	کنند.
پیگیری	هـا	ادامـه	داشـت	تا	اینکـه	عصر	روز	گذشـته	هشـتم	
دی	ماه	در	نامه	ای	از	سـوی	مونسـان	مراتب	ثبت	»مسـافرخانه	
آبادان«	به	اسـتاندار	همدان	ابالغ	شـد	و	معـاون	رئیس	جمهور	
و	رئیـس	سـازمان	میـراث،	صنایع	دسـتی	و	گردشـگری	در	
نامـه	ای	بـه	اسـتاندار	همـدان،	مراتـب	ثبـت	اثـر	فرهنگـی	

تاریخـی	»مسـافرخانه	آبـادان«	را	بـه	وی	ابـالغ	کرد.
در	متـن	نامـه	علی	اصغـر	مونسـان	معـاون	رئیس	جمهـور	و	
رئیس	سـازمان	میراث	فرهنگی،	صنایع	دسـتی	و	گردشـگری	

خطـاب	بـه	اسـتاندار	همـدان	آمده	اسـت:
در	اجـرای	بند	)ج(	ماده	واحده	قانون	تشـکیل	سـازمان	میراث	
فرهنگی	کشـور	مصوب	1۳۶۴	مجلس	شـورای	اسـالمی	و	بند	
ششـم	ماده	سـوم	قانون	اساسـنامه	سـازمان	میـراث	فرهنگی	
کشـور	مصوب	1۳۶7	مجلس	شـورای	اسـالمی	مبنی	بر	ثبت	
آثـار	ارزشـمند	منقـول	و	غیرمنقـول	فرهنگی	تاریخی	کشـور	
در	فهرسـت	آثـار	ملـی	و	فهرسـت	های	ذی	ربـط،	مراتب	ثبت	
اثـر	فرهنگـی	تاریخـی	»مسـافرخانه	آبـادان«	واقع	در	اسـتان	
همـدان،	شهرسـتان	همـدان،	بخـش	مرکـزی،	شـهر	همدان،	
خیابـان	شـهدا،	پایین	تـر	از	کوچـه	آخونـد،	نبـش	بن	بسـت	
جنانـی	کـه	پـس	از	طـی	تشـریفات	قانونـی	الزم	بـه	شـماره	

۳۲1۲0	مـورخ	7/8/1۳۹7	در	فهرسـت	آثـار	ملـی	ایـران	بـه	
ثبـت	رسـیده،	ابالغ	می	شـود.

عمارت جنانی ثبت ملی شد
اثـر	مذکـور	تحـت	حفاظـت	و	نظـارت	ایـن	سـازمان	اسـت	و	
هرگونـه	دخـل	و	تصـرف	یـا	اقـدام	عملیاتـی	کـه	منجـر	بـه	
تخریـب	یـا	تغییـر	هویـت	آن	شـود	برابـر	مـواد	558	لغایـت	
5۶۹	از	کتـاب	پنجـم	قانـون	مجازات	هـای	اسـالمی،	تعزیرات	
و	مجـازات	هـای	بازدارنده،	جرم	محسـوب	می	شـود	و	مرتکب	
مشـمول	مجازات	های	قانونی	خواهد	شـد	و	مرمت	و	بازسـازی	
اثـر	صرفـاً	با	تائیـد	و	نظـارت	این	سـازمان	ممکن	خواهـد	بود.
آنچه	روایت	شـد	بیانگر	آن	اسـت	که	مدیـران	نباید	از	پیگیری	
مطالبـات	مردم	توسـط	رسـانه	ها	و	از	طریق	پرسشـگری	آن	ها	
دلخور	شـود	چراکه	اگـر	مطلبی	عنـوان	می	شـود	به	طور	حتم	
در	راسـتای	توسـعه	اسـتان	و	قدمی	برای	رسـاندن	همـدان	به	

جایگاه	واقعی	اسـت.
امـا	در	نگاهی	به	وضعیـت	خانه	های	تاریخـی	در	همدان	طبق	
آنچـه	رئیـس	حـوزه	هنـری	همدان	عنـوان	کرده	اسـت	بیشـتر	
خانه	هـای	قدیمـی	همدان	بـه	سـبک	دوره	قاجـار	و	پهلـوی	و	با	
توجـه	به	اقلیم	سـرد	و	کوهسـتانی	ساخته	شـده	و	تعـداد	زیادی	
از	ایـن	خانه	های	سـنتی	در	محلـه	جوالن	همـدان	قـرار	دارد.
سـید	باقر	حسـینی	سـیر	بابیان	اینکـه	در	دانش	نامـه	همدان،	
خانه	های	قدیمـی	ازنظر	موقعیـت،	دوره	سـاخت،	ویژگی	های	
کالبدی،	تزئینـات	و	وضعیت	فعلی	بنا	موردبررسـی	قرارگرفته	
اسـت،	عنـوان	کـرد:	همـدان	تاریخـی	چنـد	هزارسـاله	دارد	و	
تاکنـون	در	حـوزه	شناسـایی	و	معرفی	معمـاری	خانه	های	این	

شـهر	مطالعـه	و	پژوهش	مدونـی	صورت	نگرفته	اسـت.
وی	بابیان	اینکه	خانه	های	ضرابی،	پوسـتی	زاده،	تاج	بخشـیان،	
سـماوات،	نراقی،	انتظام	و	خانـه	باغ	نظری	برخـی	از	خانه	های	
قدیمـی	همـدان	هسـتند،	گفت:	بایـد	بـرای	حفظ	ایـن	بناها	

تـالش	کرد.
پرواضـح	اسـت	که	همدان	به	واسـطه	قدمـت	تاریخـی	مملو	از	
اماکـن	تاریخی	در	هر	گوشـه	ای	و	کناری	اسـت	که	این	قدمت	
تاریخـی	در	مرکـز	شـهر	بیشـتر	دیـده	می	شـود،	به	طوری	که	
بافت	سـنتی	و	معمـاری	اصیل	ایرانـی	در	مرکز	شـهر،	بیش	از	

هـر	جـای	دیگـری	جلوه	گـری	می	کند.
در	اسـتان	همدان	حـدود	10	تا	15	خانه	قدیمـی	دارای	ارزش	
قابل	توجه	معمـاری	و	تزئینی	وجـود	دارد	که	برخـی	حال	وروز	
خوبـی	نـدارد،	امـا	برخـی	بـا	سـاماندهی	و	مرمـت	از	سـوی	
سـازمان	میـراث	فرهنگـی	بـه	حیـات	خـود	ادامـه	می	دهنـد	
کـه	بـه	نظـر	می	رسـد	تـالش	بـرای	مرمـت	و	حفـظ	تمامـی	

خانه	هـای	قدیمـی	بایـد	در	برنامـه	قـرار	گیرد.

عمارت»جنانی«درفهرستملی؛

حیاتبهنخستینبنایچندطبقههمدانبرگشت
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میـراث ایــران

ــای  ــلطانیه زوای ــد س ــا گنب ــن روزه ای
بــه  را  خــود  عظمــت  از  جدیــدی 
نمایــش گذاشــته و بــا کنــار رفتــن 
الیــه ای کــه چهــل ســال پیش بــر روی 
بــود  زیبایی هایــش کشــیده شــده 
پذیــرای عاقه منــدان بــه معمــاری 

ایرانــی اســامی اســت.

اینجــا	تجلــی	گاه	هنــر	و	معمــاری	اصیــل	ایرانــی	و	اســالمی	
اســت،	هنــری	برگرفتــه	از	فرهنــگ	و	تمــدن	ایرانــی	و	
آمیختــه	بــا	آرایه	هــای	بی	بدیــل	معمــاری	اســالمی،	نقوشــی	
کــه	زندگــی	را	می	تــوان	در	زیبایی	هــای	خیره	کننــده	اش	
ــم	و	تاریخــی	ســلطانیه	 ــد	عظی ــد.	اینجــا	گنب ــه	دی ــه	عین ب

ــت. اس
تلفیقــی	زیبــا	از	کاشــی	و	آجــر،	بنایی	باشــکوه	قامت	افراشــته	
ــد	 ــن	گنب ــلطانیه	و	عظیم	تری ــی	س ــن	تاریخ ــن	چم در	دام
ــی	 ــه	اســتوار	و	مســتحکم	خودنمای ــان	اســت	ک آجــری	جه
می	کنــد	تــا	بــار	دیگــر	هنــر	و	معمــاری	اســالمی-	ایرانــی	را	

بــه	رخ	تماشــاگران	خــود	بکشــاند.
ــلطانیه	 ــی	س ــبز	و	تاریخ ــت	سرس ــون	در	دش ــدی	نیلگ گنب
ــر	 ــه	تحســین	هن ــده	ای	را	ب ــر	بینن ــد	و	ه ــی	می	کن خودنمای
ــری	 ــرکاری،	گچ	ب ــواع	آج ــی	دارد.	ان ــی	وام ــاری	ایران و	معم
ــه	 ــی	و	هم ــه	کاری،	نقاش ــت	کاری،	آیین ــی	کاری،	منب و	کاش
هنرهــای	اصیــل	ایرانــی	و	اســالمی	در	ایــن	بنــای	ارزشــمند	

تاریخــی	خالصــه	شــده	اســت.
گنبــد	تاریخــی	و	عظیــم	ســلطانیه	بزرگ	تریــن	و	اصیل	تریــن	
شناســنامه	ســبک	معمــاری	آذربایجانــی	بــوده	که	در	اســتان	
زنجــان	قرارگرفتــه	اســت.	ســبک	آذری	به	لحــاظ	اســتفاده	از	

آرایه	هــا	و	تزئینــات	به	کاررفتــه	در	بناهــا	و	ســاختمان	ها،	
دوره	شــکوفایی	معمــاری	ایرانــی	محســوب	می	شــود.

اســتفاده	از	ســفالینه	های	زرین	فــام	در	بناهــا،	اســتفاده	
ــوردی	از	 ــروزه	ای	و	الج ــگ	فی ــا	رن ــفال	ب ــاد	س ــم	زی از	حج
ویژگی	هــای	ســبک	آذری	اســت	کــه	ایــن	ســبک	را	بــا	ســایر	

ســبک	ها	دارای	تفاوت	هایــی	کــرده	اســت.
ــره	 ــکوه	تر	از	چه ــوه	ای	باش ــلطانیه	جل ــد	س ــا	گنب ــن	روزه ای
ــه	ای	کــه	 ــار	رفتــن	الی ــا	کن گذشــته	خــود	را	نشــان	داده	و	ب
ــده	 ــیده	ش ــش	کش ــر	روی	زیبایی	های ــش	ب ــال	پی ــل	س چه
بــود	امــروز	شــکوه	و	عظمتــی	باورنکردنــی	از	خــود	بــه	
نمایــش	گذاشــته	اســت	کــه	چشــم	هــر	بیننــده	ای	را	خیــره	

ــد. ــکوه	می	کن ــت	و	ش ــن	عظم ای
ــواع	 گنبــد	ســلطانیه	آغــاز	یــک	نهضــت	معمــاری	اســت.	ان
هنرهــای	اصیــل	ایرانــی	و	اســالمی	در	ســاخت	گنبــد	عظیــم	
ــرد	 ــا	ک ــوان	ادع ــه	می	ت ــه	ای	ک ــه	به	گون ــلطانیه	به	کاررفت س
ــی	و	 ــر	ایران ــاری	و	هن ــای	معم ــام	نم ــه	تم ــر	آیین ــن	اث ای

ــت. ــالمی	اس اس

نقوشی که بعد از چهل سال خودنمایی می کند
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــک	 ــاز	ی ــلطانیه		را	آغ ــی	س ــد	تاریخ ــان	گنب ــتان	زنج اس
نهضــت	معمــاری	عنــوان	کــرد	و	گفــت:	نقــوش	زیبــای	نمای	
داخلــی	گنبــد	عظیــم	ســلطانیه	بعــد	از	چهــل	ســال	رونمایی	

شــده	اســت.
یحیــی	رحمتــی	بــا	بیــان	اینکــه	یکــی	از	شــاخص	های	اصلی	
گنبــد	ســلطانیه،	آرایه	هــای	وابســته	بــه	معمــاری	بنــا	اســت،	
افــزود:	ایــن	آرایه	هــا	باعــث	شــده	اســت	کــه	گنبــد	ســلطانیه	
بــه	مــوزه	زنــده	هنرهــای	ســنتی	ایــران	و	هنرهــای	وابســته	

بــه	معمــاری	تبدیــل	شــود.

وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	گنبــد	تاریخــی	ســلطانیه	از	هــر	
هنــری	کــه	در	حــوزه	معمــاری	اســت،	اثــری	به	غایــت	زیبــا	را	
می	بینیــم،	تصریــح	کــرد:	یکــی	از	نمودهــای	اصلــی	معماری،	
ســبک	آذری	اســت.	گنبــد	ســلطانیه	و	به	نوعــی	ســبک	
ــی	بعــد	از	اســالم	اســت. آذری،	شــروع	معمــاری	فاخــر	ایران
رحمتـی	ادامه	داد:	اگر	تاریـخ	ایران	را	به	دو	برهـه	قبل	و	بعد	از	
اسـالم	تقسـیم	کنیم،	شـاخص	ترین	بنای	ایرانی	قبل	از	اسالم	
تخت	جمشـید	و	بعد	از	اسـالم	نیز	شـاخص	ترین	بنـای	ایرانی	

و	اسـالمی	گنبد	سـلطانیه	بوده	است.
وی	ادامـه	داد:	تفـاوت	این	بنای	تاریخی	با	تخت	جمشـید	این	
اسـت	که	تخت	جمشـید	به	واسـطه	اتفاقاتـی	که	افتـاد،	تأثیر	

زیـادی	بر	رونـد	معماری	بعد	از	خود	نداشـته	اسـت.
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
اســتان	زنجــان	افــزود:	امــا	گنبــد	ســلطانیه	آغاز	یــک	نهضت	
ــاری	 ــا	از	معم ــه	برخــی	از	مجموعه	ه ــاری	اســت؛	چراک معم

ــد. ــر	گرفته	ان ــه	تأثی منطق
	

ــوان  ــای ای ــا و آرایه ه ــه گچ بری ه ــت مجموع مرم
جنوبــی گنبــد ســلطانیه بــه اتمــام رســید

رحمتــی	بــا	بیــان	اینکه	بــرای	حفــظ	ایــن	شناســنامه	هنری	
ــاری	در	 ــه	معم ــته	ب ــات	وابس ــت	از	تزئین ــی،	حفاظ و	تاریخ
ــن	 ــرد:	ای ــار	ک ــت،	اظه ــه	اس ــرار	گرفت ــا	ق ــت	برنامه	ه اولوی
اقــدام	به	صــورت	بســیار	ظریــف،	زمان	بــر	و	هزینه	بــر	در	
گنبــد	ســلطانیه	در	حــال	اتفــاق	افتــادن	اســت،	شــاید	اگــر	
ــم،	 ــی	کنی ــر	را	از	اول	بازآفرین ــش	موردنظ ــتیم	نق می	خواس
زمــان	کمتــری	بــرای	ایــن	کار	صــرف	می	شــد	ولــی	
ــا	آســیب	 ــم	ت ــی	می	بودی ــه	نقــش	اصل ــادار	ب می	بایســت	وف

ــش	نرســد. ــه	نق ــی	ب فن
وی	بــا	یــادآوری	اینکــه	مرمــت	مجموعــه	گچ	بری	هــا	و	
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میـراث ایــران

آرایه	هــای	ایــوان	جنوبــی	گنبــد	ســلطانیه	بــه	اتمــام	رســیده	
ــی	 ــران	ایتالیای ــاه،	مرمت	گ ــه	پنج ــل	ده ــزود:	اوای ــت،	اف اس
ــاندند	و	 ــاص	پوش ــواد	خ ــا	م ــا	را	ب ــت،	گچ	بری	ه ــرای	تثبی ب
ــا	در	طــول	چهــل	 ــن	آرایه	ه ــن	پوشــش	باعــث	شــد	ای همی
ســال	در	معــرض	دیــد	متخصصــان،	محققــان	و	عمــوم	مــردم	
ــا	را	 ــن	آرایه	ه ــال،	ای ــل	س ــه	چه ــک	ب ــد	از	نزدی نباشــد	و	بع
ــا	آخریــن	تکنیک	هــای	مرمتــی	الیه	بــرداری	کــرده	و	الیــه	 ب
ــات	 ــه	تزئین ــیبی	ب ــه	آس ــه	هیچ	گون ــدون	اینک پوششــی	را	ب

ــم. برســد،	جــدا	کردی
گردشـگری	 و	 صنایع	دسـتی	 میراث	فرهنگـی،	 مدیـرکل	
اسـتان	زنجان	خاطرنشـان	کـرد:	این	بنـا،	منبع	بسـیار	بزرگ	
مطالعاتی	نقوش	اسـالمی	اسـت	و	شـاید	به	این	وسـعت	بنایی	
بـا	ایـن	همـه	منبـع	مطالعاتـی	در	حـوزه	نقـوش	معمـاری	و	

آرایه	هـای	وابسـته	بـه	معمـاری	نداشـته	باشـیم.

گنبد تاریخی سلطانیه دارای ۸ ایوان است
مدیــر	پایــگاه	میــراث	جهانــی	گنبــد	ســلطانیه	هــم	بــا	بیــان	
ــت	و	 ــوان	اس ــلطانیه	دارای	8	ای ــی	س ــد	تاریخ ــه	گنب اینک
تزئینــات	در	فضــای	داخلــی	قــرار	دارد،	گفــت:		طــی	۲	ســال	
ــا	را	 ــی	ایوان	ه ــم	فضــای	داخل ــر	توانســتیم	بخــش	اعظ اخی
مرمــت	کنیــم	و	در	حــال	حاضــر	یــک	ایــوان	کــه	معــروف	بــه	
ورودی	و	طبقــات	اســت	را	شــروع	کرده	ایــم	و	تــا	۶	مــاه	دیگــر	

آمــاده	خواهــد	شــد.
ــر	8	 ــال	حاض ــه	در	ح ــان	اینک ــا	بی ــران	ب ــی	انی ــر	موس می
ــت	 ــد	کار	مرم ــای	الزم	را	دیده	ان ــه	آموزش	ه ــت	کار	ک مرم
را	انجــام	می	دهنــد	و	ســرعت	عمــل	مــا	نســبت	بــه	گذشــته	
چنــد	برابــر	شــده	اســت،	افــزود:	در	رواق	داخلــی	۹0	درصــد	
کار	بــه	اتمــام	رســیده	و	85	درصــد	مرمــت	رواق	بیرونــی	هــم	

ــه	اتمــام	رســیده	اســت. ب
وی	بیــان	کــرد:	امســال	الیه	بــرداری	تزئینــات	در	رواق	
جنوبــی	کــه	توســط	ایتالیایی	هــا	یــک	الیــه	حفاظتــی	
در	ســال	های	قبــل	از	انقــالب	روی	آن	کار	شــده	بــود	و	
ــن	و	 ــه	ریزتری ــم	ک ــاز	کرده	ای ــود	را	آغ ــده	ب ــاًل	ندی کســی	قب

ــت. ــمت		اس ــن	قس ــات	در	ای ــن	تزئین پرکارتری
انیــران	بــا	بیــان	اینکــه	تنهــا	جایــی	کــه	کلمــه	»الملــک«	و	
ــا	خــط	دیگــری	اســتفاده		 ــام	مبــارک	حضــرت	علــی	)ع(	ب ن
شــده	اســت	در	همیــن	قســمت	بــوده	اســت،	گفــت:	ُحســنی	
کــه	در	ایــن	کار	بــوده	ایــن	اســت	کــه	تزئینــات	را	بــاز	

ــت	 ــزی	اس ــه	چی ــمت	چ ــن	قس ــم	در	ای ــم	و	دیده	ای کرده	ای
ــته	ایم. ــش	گذاش ــه	نمای ــم	و	ب ــت	کرده	ای و	مرم

وی	بــا	بیــان	اینکــه	۲۴	چشــمه	طــاق	داریــم	کــه	۳	چشــمه	
ــه	 ــی	ک ــزود:	کس ــت،	اف ــده	اس ــاز	ش ــوده	و	ب ــته	ب ــاق	بس ط
ــتگی	 ــی	پیوس ــد	به	راحت ــد	می	توان ــگاه	می	کن ــقف	ن ــه	س ب
تزئینــات	را	ببینــد	و	یکــی	از	بهتریــن	کارهایــی	کــه	در	میراث	
جهانــی	انجــام	می	شــود	و	نخســتین	بــار	اســت	کــه	ایــن	کار	
ــود. ــگر	ش ــث	جــذب	گردش ــد	باع ــد	و	می	توان ــاق	می	افت اتف
گنبــد	و	ارگ	تاریخــی	ســلطانیه	و	همچنیــن	شــهر	ســلطانیه	
دارای	ظرفیــت	ارزشــمندی	بــرای	رونــق	گردشــگری	اســت،	
ــه	 ــورت	گرفت ــای	ص ــه	فعالیت	ه ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــی	ک ظرفیت
ــی	و	خارجــی	 ــه	تاریخــی	گردشــگران	داخل ــن	مجموع در	ای

ــه	ســمت	خــود	کشــانده	اســت. ــادی	را	ب زی
یــک	گردشــگر	اصفهانــی	نیز	بــا	بیــان	اینکــه	گنبد	ســلطانیه	
جلــوه	ای	ارزشــمند	و	غرورآفریــن	از	هنــر	و	معمــاری	ایرانــی	
اســت،	گفــت:		بی	شــک	گنبــد	ســلطانیه	کلکســیونی	
کــه	 اســت	 معمــاری	 هنــر	 از	 قابل	اتــکا	 و	 ارزشــمند	

زیبایی	هــای	نهفتــه	زیــادی	در	خــود	دارد.
ــوان	 ــد	ســلطانیه	می	ت ــر	شــد:	آنچــه	در	گنب احمــدی	متذک
بــه	عینــه	مشــاهده	کــرد	اوج	هنــر	و	خالقیــت	هنرمنــدان	و	
معمــاران	ایرانــی	اســت	کــه	تلفیقــی	زیبــا	از	معمــاری	و	هنــر	

ــد. ــه	وجــود	آورده	ان ایرانــی	و	اســالمی	را	ب
وی	بــا	بیــان	اینکــه	تزئینــات	و	کاشــی	کاری	گنبــد	ســلطانیه	
ــی	کاری	ها	 ــه	داد:		کاش ــت،	ادام ــگفت	انگیز	اس ــل	و	ش بی	بدی
ــر	 ــم	ه ــت	و	چش ــا	اس ــد	زیب ــای	گنب ــای	ایوان	ه و	کتیبه	ه

ــد. ــره	می	کن ــده	ای	را	خی بینن
ــر	از	ســطح	 ــزار	مت ــه	دو	ه ــک	ب ــی	نزدی ــا	ارتفاع ســلطانیه	ب
ــه	۴	 ــا	فاصل ــان	و	ب ــتان	زنج ــری	شهرس ــا	در	۳۶	کیلومت دری
کیلومتــری	از	جــاده	قزویــن	زنجــان	در	دشــت	ســلطانیه	و	در	

ــع	شــده	اســت. ــار	چمــن	ســلطانیه	واق کن
ــمالی	 ــای	ش ــه	کوه	ه ــه	از	دامن ــلطانیه	ک ــیع	س ــت	وس دش
ــه	 ــی	منطق ــته	کوه	های	جنوب ــن	رش ــا	اولی ــاز	و	ت ــه	آغ منطق
ــن	 ــزی،	چم ــه	مرک ــاً	در	نقط ــد،	تقریب ــدا	می	کن ــه	پی ادام
ــم	 ــده	از	ابریش ــرش	تنی ــه	ف ــد	تخت ــه	همانن ــلطانیه	را	ک س

ــت. ــیده	اس ــوش	کش ــت،	در	آغ اس
دشــت	ســلطانیه	بــه	اســتناد	مــدارک	باستان	شناســی	
ــخ	و	 ــگاه	اســتقرارهای	مختلفــی	از	هزاره	هــای	پیش	ازتاری پای
سرچشــمه	رودخانه	هــای	زنجانــرود	و	ابهــر	رود	اســت.	این	دو	

ــن	از	آب	هــای	تحت	االرضــی	 ــدرت	گرفت ــس	از	ق ــه	پ رودخان
چمــن	ســلطانیه	در	طــول	مســیر	و	کنــار	شــاخه	های	فرعــی	
ــوام	ســکونتگاه	های	 ــدن	و	ق ــد	آم ــث	پدی ــی	باع خــود	به	نوع

ــده	اند. ــی	ش مختلف
می	خوانیــم:	 ســلطانیه	 شــهر	 تاریخچــه	 خصــوص	 در	
ــن	 ــان(	چهارمی ــا	خ ــر	آباق ــان	)پس ــون	خ ــه	ارغ هنگامی	ک
ــم	 ــه	زد،	تصمی ــلطنت	تکی ــه	س ــر	اریک ــول	ب ــان	مغ ایلخ
گرفــت	در	محــل	ســلطانیه	فعلــی	شــهری	بنــا	کنــد.	بدیــن	
ــزار	گام	 ــاروی	آن	1۲ه ــه	دور	ب ــه	ای	ک ــتور	داد	»	قلع رو	دس
ــاز	 ــس	از	آغ ــون	پ ــیده	بســازند	«.	ارغ ــد،	از	ســنگ	تراش باش
احــداث	ســاختمان	ایــن	قلعــه	درحالی	کــه	هنــوز	نیمــه	کاره	
ــه	ســال	۶۹1	هجــری	قمــری	 ــد	و	ب ــود	در	آن	مســکن	گزی ب

ــد. ــپرده	ش ــاک	س ــه	خ ــا	ب ــت	و	در	همان	ج درگذش
عـرض	دیوارهـای	قلعـه	به	انـدازه	ای	بـود	کـه	چهـار	سـوار	
به	آسـانی	می	توانسـتند	در	کنار	هـم	بـر	روی	آن	حرکت	کنند.
گنبــد	ســلطانیه	هــم	در	شــهر	ســلطانیه	در	اســتان	زنجــان	
ــران	در	دوره	 ــاری	ای ــاهکارهای	معم ــی	از	ش ــرار	دارد	و	یک ق
ایلخانــی	اســت.	ایــن	گنبــد	در	حدفاصــل	ســال	های	70۴	تــا	
71۲	قمــری،	بــه	دســتور	اولجایتــو	پادشــاه	مغــول،	معــروف	
بــه	ســلطان	محمــد	خدابنــده	و	بــا	تولیــت	و	نظــارت	خواجــه	

رشــیدالدین	فضــل	اهلل	همدانــی	ســاخته	شــده	اســت.	
ــرای	وی	بســازند.	 ــگاه	باشــکوهی	ب ــرد	آرام ــر	ک ــو	ام اولجایت
ــه	 اولجایتــو	پــس	از	طــرح	ســلطانیه	تصمیــم	گرفــت	کــه	ب
ــع	 ــگاه	رفی ــان،	آرام ــازان	خ ــرادرش	غ ــگاه	ب ــد	از	آرام تقلی
ــرای	 ــل	ب ــن	دلی ــه	همی ــازد	ب ــود	بس ــرای	خ ــکوهی	ب و	باش
ــه	ســلطانیه	 ــن	آرامــگاه،	هنرمنــدان	از	هــر	ســو	ب ــی	ای برپای
ــه	 ــول	را	ب ــم	دوره	مغ ــاهکارهای	عظی ــی	از	ش ــا	یک ــد	ت آمدن

ــانند. ــور	برس ــه	ظه عرص
بنــای	گنبــد	ســلطانیه	بــر	اســاس	طــرح	آرامــگاه	غــازان	خان	
کــه	آن	نیــز	از	بنــای	آرامــگاه	ســلطان	ســنجر	در)مــرو(	الهــام	
ــا	ایــن	تفــاوت	کــه	پــالن	 گرفتــه	شــده	بــود	ســاخته	شــد	ب
ــلطانیه	 ــد	س ــالن	گنب ــع	و	پ ــنجر	مرب ــلطان	س ــگاه	س آرام
ــاری	 ــادی	معم ــدود	زی ــا	ح ــه	ت ــت.	اگرچ ــت	ضلعی	اس هش
آرامــگاه	ســلطان	ســنجر	در	بنــای	ســلطانیه	تأثیــر	گذاشــته،	
لیکــن	نــکات	ابتــکاری	در	بنــای	اخیــر	بــه	حــدی	اســت	کــه	
آن	را	به	صــورت	یکــی	از	شــاهکارهای	هنــر	و	معمــاری	ایــران	
ــداث	 ــرای	اح ــی	ب ــه	و	الگوی ــا	نمون ــه	بعده درآورده	اســت	ک

ــادی	از	ابنیــه	ایــن	دوره	شــد. تعــداد	زی
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 ۲3 از  یکـی  طاقـی«  »کاروانسـرای 
کـه  اسـت  رشـت  شـهر  کاروانسـرای 
متاسـفانه به دلیل نوسـازی بی ضابطـه و بدون نظـارت دچار 

اسـت. ریختـه  فـرو  آن  طاق هـای  و  شـده  آسـیب 

نامـش	»کاروانسـرای	طاقی«	اسـت،	امـا	از	آن	همـه	طاق	های	
ضربـی،	تنهـا	طـاق	سـردر	اصلـی	سـالم	مانـده	اسـت.	حیاط	
یـک	 روزگاری	 می	دهـد	 نشـان	 طاقـی	 مرکـزی	 و	 بـزرگ	
کاروان	بـا	بـار	و	بنـه	در	آن	اطـراق	می	کـرد،	تاجرانـی	کـه	بـار	
پنبـه،	ادویه	و	خشـکبار	بـه	گیـالن	آورده	و	در	عوض	ابریشـم	
پربهـا	می	خریدنـد.	کاروانسـرای	طاقی	بـزرگ	و	کوچـک،	دو	
کاروانسرای	چسـبیده	به	هم	در	وسـط	بافت	۳۳	هکتاری	بازار	
رشـت	اسـت	کـه	در	سـال	های	اخیر	بـه	دلیـل	نوسـازی	های	
بی	ضابطـه	و	عـدم	نظـارت	بـه	کلـی	از	معمـاری	سـنتی	خود	

فاصلـه	گرفته	اسـت.
اخیـرا	بازسـازی	ناکوکی	از	حیـاط	و	زیرزمین	طاقـی	به	گوش	
می	رسـد	و	گویا	داسـتان	نوسـازی	های	بدون	نظـارت	اداره	کل	
میـراث	فرهنگـی	همچنـان	در	بنایی	که	ثبـت	ملی	شـده	ادامه	
دارد.	شـائبه	یافتن	دفینه،	بهانه	ای	شـده	برای	کنـدن	زیرزمین	و	
باغچه	مرکـزی	طاقی	بـزرگ.	رشـتی	که	امـروز	به	عنـوان	مرکز	
اسـتان	گیالن	می	شناسـیم،	با	یـک	فرمان	حکومتی	از	سـوی	
شـاه	تهماسـب	صفوی،	رونـق	گرفت	و	بـه	تدریج	رشـد	کرد	و	
از	زمانی	کـه	شـاه	عباس	گیـالن	را	تحت	فرمـان	دولت	مرکزی	
درآورد،	قطـب	اقتصادی	رشـت	بـا	مرکزیت	بازار	توسـعه	یافت	
و	کاروانسـراهای	متعددی	برای	تجارت	ابریشـم	سـاخته	شـد.

	
بیش از ۲۳ کاروانسرا در رشت رونق داشت

آنگونـه	کـه	نویسـنده	»رشـت	شـهرباران«	می	گویـد:	وجـود	
کاروانسـراهای	متعـدد،	از	ویژگی	هـای	بـازار	رشـت	اسـت.	
»محمود	نیکویه«	به	اسـتناد	نوشـته	های	یک	پزشـک	آلمانی	
»لـرخ«	که	در	سـال	17۴5میالدی	از	رشـت	دیـدن	کرده،	می	
گویـد:	»در	رشـت	15	کاروانسـرای	ویـژه	بازرگانی	بـوده	که	یا	
بـرای	تجارت	به	این	شـهر	آمـده	اند	و	یـا	هنگام	عبـور	در	آنجا	

توقف	مـی	کـرده	اند.«
تعـداد	ایـن	کاروانسـراها	در	دوره	قاجـار	افزایـش	هـم	می	یابد	
و	اقلیت	هـای	مذهبـی	نیـز	بـرای	خـود	کاروانسـرا	و	تجـارت	

خانه	هـای	جداگانـه	داشـتند.
وی	بـه	نقـل	از	سـفرنامه	فراهانی	می	نویسـد:	»بیسـت	و	سـه	
کاروانسـرای	تاجرنشـین	در	ایـن	شـهر	اسـت	کـه	معروفترین	
و	معتبرتریـن	آنهـا	کاروانسـرای	گلشـن،	کاروانسـرای	گمرک	
کهنـه،	کاروانسـرای	شیشـه	بـزرگ،	کاروانسـرای	کاشـی	ها،	
کاروانسـرای	اکبرخـان	بیگلربیگـی	و	چهاربـاب	کاروانسـرای	
ارامنـه	هسـتند.«	نیکویه	مـی	افزاید:	بیشـتر	این	کاروانسـراها	
مقصدشـان	 کـه	 بودنـد	 کاالهایـی	 انبـار	 و	 بارانـداز	 محـل	

کشـورهای	حـوزه	دریـای	خـزر	بودنـد.
	

حوادث مخرب در بازار رشت
امـا	همیـن	بـازار	کـه	در	دوره	صفویـه	رونـق	گرفـت،	توسـط	
لشـکریان	کریم	خـان	زنـد	بـه	آتش	کشـیده	شـد.	اگرچـه	در	
دوره	قاجـار	دوبـاره	رونـق	گرفـت،	ولـی	درابتـدای	حکومـت	
قاجـار،	توسـط	سـربازان	آقامحمدخـان	قاجـار	غـارت	شـد.

از	بالیای	طبیعی	و	سـهل	انگاری	های	بشـری	هـم	نباید	غافل	
بـود.	یـک	پژوهشـگر	اسـنادی	می	گویـد:	گیـالن	بزرگتریـن	
مرکـز	تولیـد	ابریشـم	بـود	و	رشـت	محـور	اروپایی	تجـارت	از	
زمـان	صفویـه.	ولـی	در	دوره	قاجـار	اهمیـت	ویـژه		اقتصـادی	
یافـت	و	در	ایـن	دوران	تجارتخانه	هـای	زیـادی	حتـی	بـرای	

ملیت	هـای	مختلـف	سـاخته	شـد.
علـی	امیـری	بـا	اشـاره	به	حـوادث	مخـرب	در	رشـت	پـس	از	
حکومـت	صفویـه	می	افزایـد:	وقـوع	۴	زمیـن	لـرزه	ویرانگر	در	
رشـت	طی	1۴0سـال،	رشـت	را	بیـش	از	80	درصد	ویـران	و۶	

فقـره	آتش	سـوزی	کالن،	بسـتر	تجـارت	در	رشـت	را	ناممکن	
آتـش	سـوزی	ها	1۲00	دکان،	1۶	 ایـن	 از	 یکـی	 کـرد.	در	

کاروانسـرا	و	1۲	حمـام	در	آتـش	سـوزی	سـوخت.
آثـار	ایـن	آتش	سـوزی	ها	را	هنـوز	می	تـوان	در	کاروانسـراهای	
رشـت	دید.	از	سـوخته	شدن	سـرای	سـعادت	در	۲	سال	پیش	
که	بگذریـم،	سـقف	راهرویی	که	کاروانسـرای	طاقی	بـزرگ	را	
بـه	طاقی	کوچک	متصل	می	کنـد،	هنوز	رد	دود	و	ذغـال	دارد.
یکـی	از	حجـره	داران	طاقـی		می	گوید:	آتش	سـوزی	در	طاقی	
سـال	1۳80	رخ	داد.	بخشـی	از	حجره	هـای	طاقـی	کوچـک	
سـوخت.		وی	بـا	بیـان	اینکه	علـت	آتـش	سـوزی	را	نمی	داند،	
از	 بخشـی	 فرهنگـی	 میـراث	 سـال	ها	 همـان	 افزایـد:	 مـی	

حجره	هـای	آسـیب	دیـده	را	مرمـت	کـرد.
ایـن	را	می	شـود	از	آجرهـای	قرمـز	رنگـی	فهمیـد	کـه	رنگش	
بـا	آجرکشـی	های	قبلـی	تفـاوت	دارد.	افـزون	بـر	آن	در	و	
پنجره	هـای	برخـی	از	حجره	هـا	تـازه	تعویض	شـده	و	برخالف	
در	و	پنجره	های	قدیمی	طاقی	به	رنگ	سـفید	نیسـت.	گشـتی	
در	حیـاط	می	زنـم	سـیم	های	بـرق	و	تلفنـی	کـه	رابـط	بیـن	
حجره	هاسـت،	بنظـر	نمی	رسـد	ایمـن	باشـد.	اگرچـه	معلـوم	
اسـت	سـازمان	آتش	نشانی	شـهرداری	رشـت	به	لحاظ	ایمنی	
از	این	کاروانسـرا	بازدید	کرده	اسـت.	نصب	کپسـول	های	آتش	
نشـانی	بر	گوشـه	و	کنـار	برخـی	از	حجره	ها	موید	این	بررسـی	
اسـت.	امـا	بعید	اسـت	ایـن	کپسـول	ها	توانایـی	مقابلـه	با	یک	

خطـر	عظیم	را	داشـته	باشـند.		
	

کاروانسرای با طاق های ضربی و جناغی
کارشـناس	مسـئول	ثبـت	بناهـای	میراثـی	گیـالن	دربـاره	
ویژگی	هـای	بازار	رشـت	می	گوید:	گسـترش	رشـت	از	دل	بازار	
بـود.	بازارهـای	گیالن	برخالف	بـازار	اسـتان	های	مرکزی،	فاقد	
سـقف	اسـت.	اقلیم	پرباران	گیالن	اجـازه	نمی	داد	بازارمسـقف	
و	یـا	کاروانسـراهای	به	هم	چسـبیده	سـاخته	شـود.	در	نتیجه	
بازار	رشـت	شـامل	راسـته	بازارهای	روبازی	اسـت	که	در	میانه	
راسـته	بازارها،	کاروانسـراهایی	با	حیـاط	مرکزی	و	جـدا	از	هم	

سـاخته	شـده	است.
سـیدمهدی	میرصالحـی	توضیـح	می	دهـد:	علت	نامگـذاری،	
اصلـی	 سـردرهای	 کاروانسراسـت.	 معمـاری	 نـوع	 بخاطـر	
طاق	هـای	بلنـد	جناغـی	آجرچینـی	شـده	و	بنـای	داخلـی	
حجره	هـای	دور	تـا	دور	حیـاط	نیـز	طاق	هـای	ضربی	داشـت.
وی	بـه	تنها	حجـره	ای	که	از	نوسـازی	های	بی	ضابطه	سـالم	مانده	

نیز	اشـاره	و	بیان		می	کند:	کاروانسـراهای	گیالن	بناهای	منفردی	
هسـتند	کـه	در	داخـل	تقـارن	دارنـد.	طاقی	بـزرگ	یـک	حیاط	
مرکـزی	با	۴	ورودی	اصلـی	و	یک	باغچه	در	مرکز	حیـاط	دارد.	در	
ضلع	شـمالی	طاقی	بزرگ،	کاروانسـرای	طاقی	کوچک	و	راسـته	
دوم	زرگرها	قـرار	دارد.	در	ضلع	غربی	آن	سـرای	قیصریه،	در	ضلع	
جنوبـی	راسـته	میدان	کوچـک	و	در	ضلع	شـرقی	آن	راسـته	نیز	

پالسـتیک	فروش	هـا	قرار	گرفته	اسـت.
میرصالحـی	بابیـان	اینکـه	ایـن	کاروانسـرا	به	جـا	مانـده	از	
دوره	قاجـار	اسـت،	یـادآور	می	شـود:	ایـن	کاروانسـرا	همزمان	
بـا	کاروانسـرای	طاقـی	کوچـک	و	مطابـق	بـا	سـنگ	وقـف	
کاروانسـرای	ایـن	طاقـی	در	سـال	1۳۲1	سـاخته	و	مالک	آن	

شـخصی	بنـام	»حـاج	بابـا	رضـا	واقعـی«	اسـت.
وی	بـا	اشـاره	بـه	مشـخصات	بنـا،	ادامـه		می	دهد:	پـالن	بنا	
مسـتطیل	شـکل	و	بـا	ابعـاد	۳۴	در۴5	و	۳۲در۳7	متـر	و	
ارتفـاع	بـه	صـورت	یـک	طبقـه	روی	زمیـن	سـاخته	شـده	
اسـت.	بنـا	بـا	آجـر	قرمـز	و	مـالت	سـاروج	سـاخته	شـده،	
سـقف	زیرزمیـن	طـاق	گهـواره	ای	و	چهار	بخشـی	و	سـقف	
نیـز	سـفال	پـوش	بـوده	اسـت.	میرصالحـی	در	ادامـه	تصریح	
می	کنـد:	اگرچـه	در	منابع	نوشـته	اند	کـه	در	این	کاروانسـراها	
بارهـا	بـا	شـتر	وارد	شـده	اند	ولـی	بخاطـر	فیزیولـوژی	شـتر	
به	ویـژه	در	پاهـا	از	یـک	سـو	و	اقلیـم	پربـاران	و	زمیـن	لغزنده	
گیـالن،	امـکان	تـردد	شـتر	سـخت	بـود.	ممکـن	اسـت	در	
مـواردی	شـترها	بـا	بـار	بـه	کاروانسـراها	مـی	آمدنـد	ولـی	
دربیشـتر	مـوارد،	شـترها	در	منطقـه	ای	بنـام	»ُکلشـتر«	از	
دهسـتان	های	رودبـار	اسـکان	داده	و	سـپس	چاروادارهـا،	
مـال	التجـاره	را	با	اسـب	و	قاطر	بـه	داخل	شـهر	می	آوردند.
وی	با	اشـاره	به	ویژگـی	خاص	ایـن	کاروانسـرا	و	زیرزمین	های	
دور	تـا	دور	حجره	هـا	می	افزایـد:	از	حجره	هـای	طبقـه	اول	
به	عنـوان	مـکان	زندگـی	و	از	زیرزمیـن	بـه	عنـوان	انبـار	و	
آشـپزخانه	اسـتفاده	می	شـد.	تجاری	که	از	شـهرهای	مختلف	
مثـل	تبریـز	محصوالتی	ماننـد	کشـمش	می	آوردند	حـدود	۶	

مـاه	در	ایـن	کاروانسـرا	زندگـی	می	کردنـد.
اگرچـه	عوامل	تزیین	کننـده	در	این	کاروانسـرا	ناچیز	اسـت	ولی	
انـدک	توجـه	بـه	مغازه	ها	نشـان	می	دهد.	تغییـرات	عمـده	ای	در	
حجره	هـا	به	وجـود	آمـده	که	هیـچ	همخوانـی	با	بافت	یـک	بنای	
ثبت	شـده	ندارد.	آنچه	مسلم	است	نه	شـهرداری	بر	نوسازی	های	
اخیر	نظارت	داشـته	و	نه	یگان	حفاظت	میراث	فرهنگی	توانسـته	

از	حریـم	یک	اثر	ثبتـی	به	خوبـی	محافظت	کند.

نوسازیبیضابطهوبدوننظارت

طاقهایسرایطاقیفروریخت
پالیز پارسا

میـراث ایــران
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اقتصادهـای	 از	 یکـی	 به	عنـوان	 ایـران	 اقتصـاد	 حالـی		 در	
تک	محصولـی،	بـه	دلیـل	نوسـانات	قیمت	نفـت	در	بعضـی	از	
سـال	ها	بـا	بحـران	کاهـش	درآمدهـای	ارزی	مواجه	شـده	و	از	
سـوی	دیگر	عمـده	محصـوالت	صادراتی	کشـور	هم	بـه	دلیل	
عـدم	فـرآوری	و	خام	فروشـی	ارزش	افـزوده	چندانی	نـدارد	اما	

همچنـان	تجـارت	صنایع	دسـتی	مغفـول	مانـده	اسـت.
ایــن	غفلــت	در	حالــی	انجام	شــده	کــه	تجــارت	صنایع	دســتی	
ــتغال	دارد،	 ــاد	اش ــی	در	ایج ــهم	باالی ــه	س ــر	این	ک ــالوه	ب ع
ــاخت	های	 ــه	زیرس ــت	و	ب ــن	اس ــد	آن	پایی ــای	تولی هزینه	ه
ــرمایه	گذاری	 ــاالی	س ــم	ب ــا	حج ــدارد	و	ب ــاز	ن ــترده	نی گس
ــی	از	 ــوان	یک ــته	و	به	عن ــی	داش ــدات	متنوع ــد	تولی می	توان
ارکان		رشــد	اقتصــادی	و	افزایــش	درآمدهــای	ارزی	کشــور	از	

محــل	صنایــع	غیرنفتــی	موردتوجــه	قــرار	گیــرد.
ــوالت	 ــده	محص ــده	واردکنن ــورهای	عم ــرا	کش ــه	چ این	ک
صنایع	دســتی،	ایــران	را	به	عنــوان	یــک	قطــب		در	ایــن	
حــوزه	بــه	شــمار	نمی	آورنــد	و	در	عــوض	کشــورهایی	ماننــد	
هنــد،	چیــن	و	حتــی	ترکیــه	و	تایلنــد	در	زمــره	صاحبــان	این	
صنعــت	قــرار	می	گیرنــد،	نشــان	می	دهــد	کــه	ایــران	تــا	بــه	
ــته	 ــش	نتوانس ــا	و	توانایی	های ــاس	ظرفیت	ه ــر	اس ــروز	ب ام
ــد. ــادر	کن ــی	ص ــای	جهان ــه	بازاره ــود	را	ب ــتی	خ صنایع	دس

چشم	انداز	هنری	بی	بدیل	خراسان	شمالی
در	اســتان	خراســان	شــمالی	هــم	حضــور	قومیت	هــای	
ــدات	 ــا	تولی ــوع	ســبب	شــده	ت ــای	متن ــف	بافرهنگ	ه مختل
ــزد	باشــد	و	 ــان	شــمالی	زبان صنایع	دســتی	و	ســوغات	خراس
ــارس،	 ــوام	ف ــی	اق ــم	حاصــل	هم	نشــینی	و	آمیختگ ــن	مه ای
تــرک،	کرمانــج	و	ترکمــن	در	کنــار	یکدیگــر	اســت	کــه	امــروز	
ــان	 ــه	ارمغ ــتان	ب ــرای	اس ــی	را	ب ــری	بی	بدیل ــم	انداز	هن چش

ــد	مشــخص،	 ــود	بســته	بندی	شــکیل	و	برن ــا	نب ــد	ام آورده	ان
ــم	 ــا	ک ــازار	را	ب ــتی	در	ب ــه	صنایع	دس ــه	عرض ــت	ک سال	هاس

ــی	مواجــه	کــرده	اســت. اقبال
ــنت	های	 ــگ	و	س ــژه	در	فرهن ــی	وی ــتی	از	جایگاه صنایع	دس
مــردم	هر	شهرســتان	و	قومی	در	خراســان	شــمالی	برخــوردار	
ــتی	ترکمــن	 ــرش،	قالیچــه	و	پش ــت،	به	عنوان	مثــال	ف اس
حاصــل	هنــر	دســت	زنــان	پرتــالش	ترکمــن	اســت	و	یــا	کاله	
کرکــی	از	هنرهــای	دســتی	خــاص	و	کهــن	شهرســتان	های	

گرمــه	و	جاجــرم	اســت.
ــتی	را	از	 ــت	دس ــوع	صنع ــش	از	50	ن ــمالی	بی ــان	ش خراس
ــته	و	در	 ــگاه	داش ــوظ	ن ــود	محف ــیار	دور	در	خ ــال	های	بس س
ــا	 ــرای	قومیت	ه ــی	ب ــع	به	نوع ــن	صنای ــک	از	ای ــر	ی ــع	ه واق
ــت	 ــه	و	عنای ــان	دهنده	توج ــود	و	نش ــوب	می	ش ارزش	محس
ــای	 ــظ	نماده ــع	و	حف ــه	صنای ــه	این	گون ــتان	ب ــردم	اس م

ــه	اســت. ــی	منطق ــنتی	و	بوم س
ــر	 ــد	ســال	اخی ــراث	فرهنگــی	اســتان	طــی	چن اداره	کل	می
ــای	 ــی	صنایع	دســتی	خراســان	شــمالی	تالش	ه ــرای	معرف ب
ــف	 ــگاه	های	مختل ــزاری	نمایش ــا	برگ ــته	و	ب ــیاری	را	داش بس
ــی	کــه	کشــورهای	عضــو	اکــو	در	 حتــی	در	ســطح	بین	الملل
ــتند،	 ــور	داش ــگاه	ها	حض ــن	نمایش ــی	از	ای ــال	۹0	در	یک س
ســعی	در	معرفــی	محصــوالت	بومــی	حاصــل	دســت	
هنرمنــدان	را	داشــته	امــا	نبــود	بســته	بندی	مناســب	و	
ناتوانــی	در	برنــد	ســازی	همچنــان	محصــوالت	زیبــای	ایــن	

ــت. ــته	اس ــی	گذاش ــول	باق ــتان	را	مغف اس
کــردی،	 ســفره	 جوراب	بافــی،	 نمدبافــی،	 گلیم	بافــی،	
جاجیم	بافــی،	فــرش،	قالیچــه	و	پشــتی	ترکمــن،	چادرشــب	
ــورآالت	 ــه،	زی ــنتی،	چوخ ــاروق	دوزی،	نســاجی	س ــی،	چ باف

ســنتی،	ســاخت	ســازهای	ســنتی،	کاله	کرکــی	و...	از	جملــه	
ــه	 ــن	محصــوالت	صنایع	دســتی	خراســان	شــمالی	ب مهم	تری

ــی	رود. ــمار	م ش

تأثیرگذاری بسته بندی در عرضه محصول
ــته	بندی	 ــت	بس ــاره	اهمی ــادی	درب ــناس	اقتص ــک	کارش ی
ــروش،	 ــازار	ف ــه	در	ب ــرای	عرض ــتی	ب ــوالت	صنایع	دس محص
ــتی	 ــوالت	صنایع	دس ــد	محص ــش	از	80	درص ــد:	بی می	گوی
بــرای	هدیــه	دادن	و	ســوغات	خریــداری	می	شــوند،	بنابرایــن	
هرچــه	بســته	بندی	ها	شــکیل	تر	باشــد،	عرضــه	بیشــتر	

ــود. ــد	ب خواه
جمشــید	عــوض	زاده	اظهــار	می	کنــد:	ضــرورت	دارد	در	
ــه	اســتان	ســفر	 ــام	خــاص	کــه	مســافران	و	گردشــگران	ب ای
می	کننــد	اطالعــات	مناســبی	بــرای	خریــد	محصــوالت	
ــر	 ــن	ام ــه	ای ــا	الزم ــود	ام ــا	داده	ش ــه	آن	ه ــتی	ب صنایع	دس

وجــود	بســته	بندی	مناســب	اســت.
عــوض	زاده	وجــود	برنــد	را	یکــی	از	شــاخصه	های	مهــم	جلــب	
ــد	و	 ــوان	می	کن ــوالت	عن ــه	محص ــبت	ب ــردم	نس ــاد	م اعتم
ــد:	همان	طــور	کــه	معرفــی	جاذبه	هــای	گردشــگری	 می	افزای
اســتان	در	توســعه	و	رونــق	اقتصــادی	مهم	اســت،	شناســاندن	
ــت	 ــد	اهمی ــز	بای ــتی	نی ــازی	محصــوالت	صنایع	دس و	برندس
ــرای	 ــی	ب ــگر	به	تنهای ــور	گردش ــه	حض ــد	چراک ــته	باش داش

توســعه	اقتصــادی	کافــی	نیســت.
وی	تصریــح	می	کنــد:	مســلماً	گردشــگران	به	ویــژه	مســافران	
ــکیل	 ــد	و	ش ــه	برن ــتی	ب ــد	صنایع	دس ــرای	خری ــی	ب خارج
ــا	هنگامی	کــه	نســبت	 ــودن	محصــول	توجــه	می	کننــد	و	ت ب
بــه	کاال	شــناخت	نداشــته	باشــند	حاضــر	بــه	خریــد	محصول	

میـراث ایــران

ظرفیتیدرآمدزاکهشکوفانشد؛

میراثهنریدرتمنایدرخشیدن
 الهام یزدان پناه

محصــوالت  مناســب  بســته بندی  بــه  کم توجهــی 
ــورمان  ــی کش ــراث فرهنگ ــوان می ــتی به عن صنایع دس
از جملــه مشــکات موجــود در مســیر شــکوفایی ایــن 
ظرفیــت، جــذب مشــتری و حتــی عرضــه در داخــل و 

ــه خــارج از کشــور اســت. صــادرات ب
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موردنظــر	نخواهنــد	بــود.
ــت	 ــد:	سال	هاس ــه	می	ده ــادی	ادام ــناس	اقتص ــن	کارش ای
کــه	افــراد	زیــادی	در	امــر	فــروش	محصــوالت	صنایع	دســتی	
فعالیــت	دارنــد	امــا	بــه	دلیــل	ناآگاهــی	از	اصــول	بازاریابــی	در	

ــد. ــق	نبوده	ان ــروش	موف ــه	ف زمین
عــوض	زاده	می	گویــد:	افــراد	موفــق	در	امــر	عرضــه	محصوالت	
اصلی	تریــن	 به	عنــوان	 را	 بســته	بندی	 صنایع	دســتی،	
ــد	 ــرار	داده	ان ــات	مدنظــر	خــود	ق ــی	و	تبلیغ شــاخص	بازاریاب
ــر	 ــالوه	ب ــرده	مشــتری	ع ــت	ک ــان	ثاب ــه	آن ــه	ب ــه	تجرب چراک

ــودن	بســته	اســت. ــی	و	شــکیل	ب ــال	زیبای ــه	دنب ــاز	ب نی
ــی	 ــع	نوع ــکیل	در	واق ــته	بندی	ش ــد:	بس ــار	می	کن وی	اظه
ــه	مشــتری	اســت	و	همیــن	امــر	ســبب	 احتــرام	گذاشــتن	ب

ــود. ــر	می	ش ــه	کاالی	موردنظ ــراد	ب ــذب	اف ج

ــمالی  ــان ش ــتی خراس ــف صنایع دس ــگاه ضعی جای
ــور ــطح کش در س

یکــی	از	تولیدکننــدگان	صنایع	دســتی	در	خراســان	شــمالی	
دربــاره	نبــود	بــازار	فــروش	صنایع	دســتی	اســتان	در	
ــا	 ــتی	ب ــون	صنایع	دس ــه	تاکن ــد:	باوجوداینک ــور،	می	گوی کش
ــه	دلیــل	نبــود	 ــادی	در	اســتان	تولیدشــده	امــا	ب کیفیــت	زی
ــتان	 ــن	اس ــوالت	ای ــتقبال	از	محص ــب	اس ــته	بندی	مناس بس

ــت. ــم	اس ــیار	ک ــتان	ها	بس ــر	اس ــه	دیگ ــبت	ب نس
محمــد	صمــدی	فــرد	اظهــار	می	کنــد:	صنایع	دســتی	
بســیاری	از	اســتان	ها	در	ســایر	نقــاط	کشــور	حتــی	در	
ــا	 ــد	ام ــه	اختصاصــی	برخوردارن ــزرگ	از	غرف ــای	ب فرودگاه	ه
صنایع	دســتی	خراســان	شــمالی	هیــچ	گاه	جایگاهــی	ندارنــد.
صمــدی	فــرد	می	افزایــد:	حیــف	اســت	محصــوالت	باکیفیــت	
ــد	کنیــم	 ــد	را	تولی ــراد	دارن ــژه	در	زندگــی	اف ــی	وی کــه	کارای
ــروش	 ــه	ف ــب	ب ــته	بندی	مناس ــتن	بس ــل	نداش ــه	دلی ــا	ب ام

ــد. ــر	باش ــد	اقتصــادی	بی	تأثی ــت	رش ــانیم	و	در	جه نرس
یکـی	از	تولیدکننـدگان	فـرش	ترکمـن	می	گویـد:	فـرش	»دو	
روی«	تمـام	ابریشـمی	ترکمنـی	بـا	توجه	بـه	ضخامـت	کم	و	
زیبایـی	بی	نظیـرش،	به	عنوان	یکـی	از	زیباترین	صنایع	دسـتی	
کشـور	محسـوب	می	شـود	به	طوری	که	در	نمایشـگاه	ایتالیا	در	
سـال	۹5	مورد	اسـتقبال	قـرار	گرفت	اما	مدت	هاسـت	به	دلیل	

مشـکالت	ارزی	و	صـادرات	خواهان	کمـی	دارد.
محصــول	 ایــن	 چنانچــه	 می	کنــد:	 اظهــار	 یزدانــی	
منحصربه	فــرد	به	خوبــی	معرفــی	شــود	قطعــاً	جایــگاه	

اقتصــادی	ویــژه	ای	بــرای	منطقــه	خواهــد	داشــت.
ــرش	 ــی	ف ــرای	معرف ــون	ب ــفانه	تاکن ــد:	متأس وی	می	افزای
دو	روی	ترکمــن	و	دیگــر	محصــوالت	قــوم	ترکمــن	ضعیــف	

ــده	اســت. ــل	ش عم

ــادرات  ــه و ص ــته بندی در عرض ــاالی بس ــت ب اهمی
صنایع دســتی

ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
مناســب	 بســته	بندی	 می	گویــد:	 شــمالی	 خراســان	

ــه	دیگــر	 صنایع	دســتی	در	عرضــه	محصــول	و	صــادرات	آن	ب
ــادی	دارد. ــت	زی ــورها	اهمی کش

ــته	بندی	 ــأ	بس ــه	خ ــان	اینک ــا	بی ــاه	ب ــزدان	پن ــب	ی حبی
ــدی	 ــتی	و	ناامی ــدن	صنایع	دس ــع	ش ــبب	ضای ــب	س مناس
در	دل	هنرمنــدان	می	شــود،	اظهــار	می	کنــد:	به	منظــور	
ــی	را	 ــتان،	گروه ــدان	اس ــتی	هنرمن ــازی	صنایع	دس برندس
ــن	 ــی	در	ای ــم	و	حت ــکیل	داده	ای ــازی	تش ــر	برندس ــرای	ام ب
ــره	 ــتان	ها	مذاک ــر	اس ــه	دیگ ــرکت	های	باتجرب ــا	ش ــه	ب رابط

کرده	ایــم.
یــزدان	پنــاه	می	افزایــد:	همچنیــن	بــرای	آشــنایی	هنرمنــدان	
همایــش	و	کارگاه	هــای	ویــژه	برندســازی	و	بســته	بندی	

ــم. ــزار	کرده	ای ــوالت	برگ محص
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	عرضــه	محصــوالت	به	ویــژه	
صنایع	دســتی	بایــد	در	خــور	مشــتری	باشــد،	بیــان	می	کنــد:	
ماهیــت	صنایع	دســتی	هدیــه	و	ســوغاتی	بــرای	دیگــر	
ــدون	 ــول	ب ــه	محص ــن	عرض ــت،	بنابرای ــهرها	و	کشورهاس ش

ــدارد. ــی	ن ــتری	معنای ــرای	مش ــته	بندی	ب بس
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
خراســان	شــمالی	تصریــح	می	کنــد:	بســته	بندی	کــه	همــراه	
ــی	و	جــذب	مشــتری	را	 ــه	معرف ــاً	زمین ــد	باشــد	قطع ــا	برن ب
ــر	 ــادی	تأثی ــد	اقتص ــر	در	رش ــن	ام ــد	و	ای ــش	می	ده افزای

ــد	داشــت. ــادی	خواه زی
یــزدان	پنــاه	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	51	رشــته	صنایع	دســتی	در	

خراســان	شــمالی	فعــال	اســت،	عنــوان	می	کنــد:	یــک	هــزار	
ــه	 ــز	در	زمین ــتی	نی ــگاه	صنایع	دس و	۲50	کارگاه	و	۴۶	فروش

تولیــد	و	عرضــه	فعالیــت	می	کننــد.
ــان	 ــر	خراس ــتی	فاخ ــه	صنایع	دس ــاس،	چنانچ ــن	اس ــر	ای ب
شــمالی	مطابــق	ســلیقه	روز	مشــتریان	در	حــوزه	بســته	بندی	
شــکیل	جایگاهــی	را	بــه	دســت	نیــاورد،	نخواهیــم	توانســت	
آن	طــور	کــه	بایدوشــاید	بــه	رشــد	اقتصــادی	اســتان	کمــک	

کنیــم.
همچنیــن	صنایع	دســتی	در	معرفــی	و	شناســاندن	خراســان	
ــود،	 ــد	ب ــر	نخواه ــایر	مناطــق	کشــور	بی	تأثی ــه	س شــمالی	ب
بنابرایــن	ضــرورت	دارد	عــالوه	بــر	جــذب	مشــتری	در	
فروشــگاه	ها	و	نمایشــگاه	ها	در	راســتای	معرفــی	اســتان	
ــدام	 ــازی	اق ــه	برندس ــری	در	زمین ــوالت	هن ــیله	محص به	وس

ــود. ش
ــوع	 ــد	صنایع	دســتی	و	تن ــزاران	هنرمن ــه	وجــود	ه درحالی	ک
ــارت	و	 ــعه	تج ــی	را	در	توس ــت	باالی ــد،	ظرفی ــیار	در	تولی بس
صــادرات	صنایع	دســتی	در	کشــور	فراهــم	کــرده	امــا	تولیدات	
بی	برنامــه	و	نبــود	بازارهــای	مناســب	بــرای	فــروش	و	عرضــه	
تولیــدات،	نــگاه	ســنتی	بــه	تولیــد	صنایع	دســتی	و	همچنیــن	
ــتی	 ــام	صنایع	دس ــه	ن ــنتی	ب ــر	س ــوالت	غی ــه	محص عرض
چالش	هایــی	اســت	کــه	بایــد	بیش	ازپیــش	در	حــوزه	
تجــارت	صنایع	دســتی	موردتوجــه	قرارگرفتــه	و	بــرای	

ــود. ــزی	ش ــا	برنامه	ری ــی	از	آن	ه رهای
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قلعــه ایــرج در دشــت ورامیــن، کــه 
ــب  ــران لق ــتی ای ــه خش ــن قلع بزرگتری
گرفتــه، در حــال تبدیــل شــدن بــه محــل 

ــت. ــه اس ــه نخال تخلی

مــردم	جنــوب	تهــران	ســال	هــا	اســت،	کــه	عظمــت	بــزرگ	
تریــن	قلعه	خشــتی	ایــران	را	در	کمربنــدی	ورامین-	پیشــوا	و	
روســتای	»عســگرآباد«	مــی	بیننــد،	اما	ایــن	بنــای	تاریخی	با	
ارزش	هنــوز	نتوانســته	جایــگاه	خــود	را	در	چرخه	گردشــگری	
اســتان	تهــران	و	دشــت	ورامیــن	بــاز	یابــد	و	تنهــا	کشــاورزانی	
کــه	از	ایــن	مــکان	بــرای	کشــت	اســتفاده	مــی	کننــد،	در	آن	

حضــور	مــی	یابنــد.

تخلیــه نخالــه و کشــاورزی ضرباتــی بــر پیکــر قلعه 
ــس تاریخی نفی

ــا	 ــه	حــال	خــود	ره ــرج«	ب ــه	ای ــه	»	قلع ــا	اســت،	ک ســال	ه
ــر	 ــن	اث ــت	ای ــن	وضعی ــی	آخری ــرای	بررس ــت،	ب ــده	اس ش
تاریخــی	بــه	قلعه	ایــرج	رفــت،	امــا	در	بــدو	ورود	بــا	صحنه	ای	
عجیــب	مواجــه	شــد،	حجــم	عظیــم	نخالــه	در	دروازه	جنوبــی	
قلعــه	ایــرج	ســبب	شــده،	تــا	این	مــکان	بیشــتر	بــه	زبالــه	دان	
شــبیه	باشــد،	تــا	یــک	اثــر	نفیــس	تاریخــی	و	بــه	دلیــل	قــرار	
گرفتــن	ایــن	قلعــه	در	مجــاورت	کمربنــدی	ورامین-	پیشــوا،	
ــرادی	فراهــم	آورده،	کــه	 ــرای	اف شــرایط	مناســب	و	ســهل	ب
ــر	تاریخــی	مشــغول	 ــدون	در	نظــر	گرفتــن	قدمــت	ایــن	اث ب
ریختــن	نخالــه	در	آن	هســتند	و	چهــره	ای	نامناســب	بــه	این	

اثــر	تاریخــی	بخشــیده	انــد.
در	واقــع	گردشــگران	خارجــی	کــه	هــر	از	گاهــی	بــه	همــت	
مراکــز	میــراث	فرهنگــی	و	مرکــز	ورامیــن	شناســی	بــه	ایــن	
قلعــه	ســفر	مــی	کنند،	بــا	صحنــه	هایــی	بســیار	خجالــت	آور	

مواجــه	مــی	شــوند.
از	ســوی	دیگــر	در	محوطــه	ایــن	بنــا	شــاهد	کاشــت	گوجــه	
و	خیــار	و	صیفــی	جــات	هســتیم،	بــه	طــوری	کــه	کشــاورزان	
ــت	ها	و	 ــاک	خش ــودن	خ ــوب	ب ــر	مرغ ــه	خاط ــی	ب ــه	تازگ ب

ــا	 ــت	ها	را	ب ــان،	خش ــن	زمین	هایش ــوت	گرفت ــا	و	ق چینه	ه
ــوز	 ــد	و	هن ــا	می	ریزن ــد	و	روی	زمین	ه ــی	می	کنن ــود	قاط ک
هیــچ	گونــه	گزارشــی	از	ســوی	میــراث	فرهنگــی	در	خصوص	
مقابلــه	بــا	ایــن	صیفــی	کاری	هــا	و	زبالــه	ریــزی	هــا	منتشــر	

نشــده	و	همــه	ســکوت	کــرده	انــد.
ایــن	کــه	حریــم	ایــن	بنــای	ارزشــمند	تاریخــی	کــه	نــام	آن	
در	»	اوســتا«	آمــده	نقــض	شــده	اســت	بــی	ســابقه	نیســت،	
چــون	اســتخرهای	آب	کشــاورزی	زیــادی	مجــوز	گرفتــه	و	در	
کنــار	ایــن	ســازه	عظیــم	ایجــاد	شــده	انــد.	امــا	وقتــی	بــدون	
ــی	 ــرج	م ــه	ای ــف	آور	وارد	قلع ــی	تاس ــن	حواش ــه	ای ــه	ب توج
شــوید	یــک	چیــز	توجــه	شــما	را	جلــب	مــی	کنــد،	تخریــب	
بخــش	هایــی	از	بنــای	قلعــه	بــه	دلیــل	فرســایش	از	یــک	ســو	
و	از	ســوی	دیگــر	یادداشــت	اســم	و	فامیــل	رهگذران	بــر	روی	
ایــن	اثــر	تاریخــی	قلــب	هــر	بیننــده	ای	را	بــه	درد	مــی	آورد.

ــل  ــا را داخ ــه ه ــترین نخال ــتا بیش ــی روس اهال
ــد ــی ریزن ــه م ــه قلع محوط

ــه	 ــت:	نخال ــگرآباد	اظهارداش ــتای	عس ــی	روس ــی	از	اهال یک
هایــی	کــه	در	ایــن	قلعــه	تخلیــه	مــی	شــود،	اغلــب	با	نیســان	
ــاری	ســبک	حمــل	مــی	شــود	و	کنتــرل	آن	 و	خودروهــای	ب

ــد	کار	دشــواری	باشــد. هــا	نبای
وی	اضافــه	کــرد:	چنــدی	پیــش	اداره	میــراث	فرهنگــی	و	نیــز	

ــه	 ــه	نخال ــه	تخلی ــدام	ب ــاری	اق دهی
هــای	ســاختمانی	از	محوطــه	قلعــه	
کردنــد،	امــا	بعــد	از	آن	مجــددا	
شــاهد	تخلیــه	زبالــه	در	ایــن	قلعــه	و	

ــتیم. ــدن	آن	هس ــر	ش پ
ــگرآباد	 ــتای	عس ــاکن	روس ــن	س ای
بیــان	کــرد:	بایــد	راهــکاری	اساســی	
ــه	در	 ــن	قلع ــت	از	ای ــرای	محافظ ب
ــور	 ــاهد	حض ــا	ش ــت،	ت ــر	گرف نظ
گردشــگران	بــرای	بازدیــد	از	آن	و	
نیــز	حفاظــت	بیــش	از	پیــش	از	

ــیم. ــرج	باش ــی	ای ــه	تاریخ قلع
رییــس	اداره	میــراث	فرهنگــی	و	
گردشــگری	شهرســتان	پیشــوا	نیــز	

در	ایــن	زمینــه	اظهارداشــت:	ایــن	کــه	بگوییــم	همــه	نخالــه	
هــای	منطقــه	بــه	ســوی	قلعــه	ایــرج	ســرازیر	مــی	شــود	و	یــا	
ایــن	قلعــه	پــر	از	نخالــه	شــده	اســت،	صحیــح	نیســت،	امــا	بله	
ــن	 ــراد	ســودجو	ای ــه	توســط	برخــی	اف مشــکل	ریختــن	زبال

ــه	شــدت	آزار	مــی	دهــد. قلعــه	را	ب
ــه	 ــه	نیــا	بیــان	کــرد:	بارهــا	بابــت	ایــن	موضــوع	ب مجیــد	ژال
شــورای	روســتای	عســگرآباد	و	نیــز	دهیــار	ایــن	روســتا	تذکر	
ــرای	انتقــال	 داده	شــده	اســت،	چــرا	کــه	صرفــه	اقتصــادی	ب
ــه	 ــدارد	و	هرچ ــود	ن ــرج	وج ــه	ای ــه	قلع ــه	از	راه	دور	ب نخال
ــت	و	 ــتا	اس ــان	روس ــای	هم ــه	ه ــه	نخال ــوط	ب ــت،	مرب هس
ــه	 ــی	قلعــه	ایــرج	کــه	مشــرف	ب بیشــتر	نیــز	در	ضلــع	جنوب

ــورد. ــی	خ ــه	چشــم	م ــتای	عســگرآباد	اســت،	ب روس

طبق قانـون کشـاورزی سـنتی تـا عمق ۳۰ سـانتی 
متـری در محوطـه قلعـه ایـرج بالمانع اسـت

وی	افــزود:	بــه	دهیــار	عســگرآباد	پیشــنهاد	داده	ایــم،	کــه	در	
ایــن	اماکــن	دوربیــن	مداربســته	کار	گذاشــته	و	بــا	متخلفــان	
برخــورد	کننــد،	امــا	فرهنــگ	ســازی	نیــز	نقــش	مهمــی	در	
نریختــن	نخالــه	در	ایــن	قلعــه	دارد،	متاســفانه	همــان	گونــه	
کــه	برخــی	افــراد	زبالــه	هــای	خــود	را	از	خــودرو	بــه	داخــل	
خیابــان	هــا	مــی	ریزنــد،	در	ایــن	مــوارد	نیــز	شــاهد	ریختــن	

نخالــه	هــا	در	اماکــن	تاریخــی	هســتیم.
رییــس	اداره	میــراث	فرهنگــی	و	گردشــگری	شهرســتان	
ــه	ایــن	ســوال	کــه	چــرا	یــگان	حفاظــت	 پیشــوا	در	پاســخ	ب
میــراث	فرهنگــی	از	ایــن	قلعــه	محافظــت	نمــی	کنــد،	گفــت:	
مــا	تنهــا	یــک	نیــروی	یــگان	حفاظــت	بــرای	کل	شهرســتان	
پیشــوا	در	اختیــار	داریــم	و	حفاظــت	از	یــک	قلعــه	180	
ــن	 ــن	ای ــن	اســت،	در	ضم ــرو	غیرممک ــن	نی ــا	ای ــاری	ب هکت
ــرج. ــه	ای ــه	فقــط	قلع ــرای	کل	شهرســتان	اســت،	ن ــرو	ب نی

ــز	 ــرج	نی ــا	در	مــورد	کشــاورزی	در	محوطــه	قلعــه	ای ــه	نی ژال
گفــت:	طبــق	قانــون	کشــاورزی	ســنتی	در	عمــق	کــم	تــر	از	
۳0	ســانتی	متــری	در	فضــای	ایــن	قلعــه	منعــی	نــدارد،	نمــی	
تــوان	کشــاورزانی	کــه	عمــری	از	ایــن	طریــق	امــرار	معــاش	
ــوی	کشــت	ســنتی	آن	 ــا	جل ــرد	و	ی ــکار	ک ــد،	را	بی ــی	کنن م

هــا	را	گرفــت.
در	مــورد	قلعــه	ایــرج	در	اوســتا	آمــده	اســت:»	چهاردهمیــن	
ــای	 ــدم	وارن ــزدا	آفری ــورا	م ــن	اه ــه	م ــت	ک ــا	نزه ــور	ب کش
چهارگــوش	اســت،	زادگاه	فریــدون،	قاتــل	اژدی	هــاک«.	
فعــاالن	تاریخــی	قلعــه	ایــرج	را	همــان	وارنــای	چهارگــوش	و	
یــا	دژ	وارنــا	دانســته	انــد	و	ارزش	ایــن	اثــر	تاریخــی	بــر	کســی	

پوشــیده	نیســت.
ــا	 ایــن	قلعــه	پــر	ابهــت،	از	جملــه	قلعــه	هایــی	اســت،	کــه	ب
گل	و	خشــت	ســاخته	شــده	و	معمــاری	منحصــر	بــه	فــردی	
ــران	و	 ــه	ای ــف	ب ــوام	مختل ــه	اق ــد	حمل ــون	از	گزن دارد	و	تاکن
ــدر	آن	 ــد	ق ــده	اســت،	بای ــان	مان ــای	طبیعــی	در	ام ــز	بالی نی
را	بیــش	از	پیــش	بدانیــم،	مرمــت	آن	پیشــکش،	امــا	حداقــل	
مــی	بایســت	جلــوی	تخریــب	ایــن	قلعــه	ارزشــمند	را	گرفت.

مرمتپیشکش؛تخریبنکنید

نخاله»قلعهایرج«رافراگرفت
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ســوزن مــی زننــد و پوشــیه مــی بافنــد، 
بــا صبــوری رج بــه رج نقــش مــی 
ــی کــه پهــن شــده  ــر دار قال ــد ب نگارن
پاپوشــی  نــخ  از  و  تاریــخ  داالن  در 
ــازند. ــی س ــتان م ــردم کردس ــرای م ب

صنایــع	دســتی؛	ویتریــن	مانــدگاری	اســت	بــرای	هنرمندانی	
ــی	 ــاک	م ــی	خ ــتوهای	قدیم ــان	در	پس ــی	آثارش ــه	گاه ک
خــورد	و	بــه	فراموشــی	مــی	نشــیند	و	گاهــی	بــه	رنــگ	مدرن	
امــروزی	چشــمک	مــی	زنــد	بــرای	توســعه.	زن	و	مــرد،	پیــر	
و	جــوان	هرکــدام	در	گوشــه	ای،	آوردگاه	هنــر	هســتند	و	بــه	
ــی	اســت	از	ذوق	و	 ــن	روایت ــی	بخشــند.	ای ــت	م ــی	زین زندگ
ــگ	و	 ــه	رن ــه	ب ــرزمینی	ک ــتان.	س ــان	کردس ــوق	مردم ش
ــن	اســتان	هــم	 ــخ	ای ــه	کــه	تاری طــراوت	شــهرت	دارد	و	البت
یادگارهــای	بســیاری	از	صنایع	دســتی	اصیــل	و	ارزشــمند	در	

خــود	جــای	داده	اســت.
اگـر	آلبـوم	دسـت	سـازهای	مردمـان	ُکـرد	را	ورق	بزنـی	نمی	
توانـی	از	لبـاس	هـای	سـنتی	و	زیـورآالت	خـاص	به	سـادگی	
چشـم	برداری.	کردسـتان	را	با	نـام	دیار	هنرهای	دسـتی	ویژه	
ای	همچـون	»فـرش	دسـتبافت،	گلیـم،	نـازک	کاری،	کالش،	
شـال،	خراطـی	و	ارغـوان«	مـی	شناسـند	و	اینجاسـت	که	می	
فهمـی	سرانگشـتان	هنرمنـدان	ُکـرد	نقـش	خاطره	مـی	زند.

۳۳ رشته صنایع دستی در کردستان
از	۳۳	رشــته	صنایــع	دســتی	فعــال	در	کردســتان	۲1	رشــته	
بومــی	و	1۲	رشــته	دیگــر	غیربومــی	اســت.	مطابــق	اظهــارات	
مســئول	روابــط	عمومــی	میــراث	فرهنگــی	کردســتان	
هنرهایــی	چــون	»نــازک	کاری،	کــردی	دوزی،	گلیــم	بافــی،	
قالیبافــی،	سازســازی	ســنتی،	دف	ســازی	و	کالش	بافــی«	در	

ــد. بخــش	بومــی	قــرار	دارن
دیگــر	هنرهــای	بومــی	منطقــه	بــه	گفتــه	»تیمــور	خالــدی«	
ــنتی،	 ــورآالت	س ــنتی،	زی ــاجی	س ــالبافی،	نس ــامل	»ش ش
خراطــی،	معــرق	چــوب،	منبــت،	رودوزیهــای	ســنتی،	
ــه	ای،	 ــنتی	فتیل ــفالگری	س ــردان،	س ــرخ	گ ــفالگری	چ س
ــی،	 ــات	چرم ــای	ســنتی،	مصنوع ــی،	بافتنیه ــرزی	گیاه رنگ

ــتند.		 ــنگی«	هس ــات	س ــی	و	مصنوع ــوان	باف ارغ
ــه	وضعیــت	منطقــه	 تمامــی	ایــن	صنایــع	دســتی	باتوجــه	ب
ــی	 ــگ	م ــردم	کردســتان	ســاخته	و	نقــش	و	رن و	فرهنــگ	م
گیرنــد.	بــر	همیــن	مبنــا	ریشــه	ایــن	گونــه	صنایــع	دســتی	
برگرفتــه	از	دل	ایــن	اســتان	اســت.	امــا	هنرهایــی	همچــون	
ــوس	دوزی،	 ــرمه	دوزی،	خ ــی،	س ــم	زن ــوب،	قل ــبک	چ »مش
ــته،	 ــی	گل	برجس ــنتی،	قال ــی	س ــنتی،	طراح ــی		س صحاف
ــی،	 ــه	باف نقاشــی	روی	ســفال،	ســفال	نقــش	برجســته،	ترک
ــری	و	 ــی،	نگارگ ــی	و	نیمــه	قیمت ــای	قیمت ــراش	ســنگ	ه ت
تذهیــب«	بــه	دلیــل	اینکــه	از	جایــی	دیگر	وارد	اســتان	شــده	

ــد	غیربومــی	شــناخته	مــی	شــوند.		 ان
ــاخص	 ــتی	ش ــع	دس ــه	صنای ــاره	ب ــا	اش ــدی	ب ــور	خال تیم
ــازک	 ــی،	ن ــم	باف ــرش	دســتباف،	گلی اســتان،	از	7	رشــته	»ف
کاری،	کالش	بافــی،	شــالبافی،	خراطــی	و	ارغــوان	بافــی«	در	

ــرد. ــام	ب ــه	ن ــن	زمین ای

ــر	اطالعــات	داده	شــده	و	صــدور	مجــوز	صنایــع	دســتی	 بناب
در	ســامانه،	تعــداد	1۶	هــزار	و	۲50	نفــر	هنرمنــد	و	صنعــت	
گــر	در	اســتان	بــه	صــورت	رســمی	شناســایی	شــده	انــد.	در	
ایــن	میــان	تعــداد	هنرمندانــی	کــه	بــه	صــورت	غیررســمی	
در	حــال	شناســایی	هســتند،	پیــش	بینــی	مــی	شــود	بــه	۴0	

هــزار	نفــر	برســند.
ــوان،	ســروآباد،	 وی	شهرســتان	هــای	»ســنندج،	بیجــار،	مری
ــاران«	را	از	 ــگالن	و	کامی ــدره،	ده ــروه،	دیوان ــقز،	ق ــه،	س بان
ــت	 ــب	اهمی ــه	ترتی ــع	دســتی	ب ــه	مناطــق	دارای	صنای جمل

ــا،	مطــرح	دانســت.		 ــته	ه رش

هنری به قدمت تاریخ
فرشــبافی	از	جملــه	هنرهــای	قدیمی	و	ســنتی	کشــور	اســت	
کــه	قدیمــی	تریــن	نمونــه	بافتــه	شــده	آن	قالیچــه	ای	اســت	
ــا	نقــوش	اصیــل	هخامنشــی	کــه	آن	را	از	دســتبافت	هــای	 ب
ــگ	 ــر	شــاید	کمرن ــن	هن ــد.	ای ــی	دانن ــا	م ــا	و	ماده ــارت	ه پ
ــا	نقشــه	هــای	 شــده	امــا	هنــوز	هــم	در	برخــی	از	مناطــق	ب

خــاص	در	حرکــت	اســت	و	چلــه	کشــی	مــی	شــود.
ــان	 ــه	می ــی	ک ــن	مناطــق	کردســتان	اســت.	جای یکــی	از	ای
رقــص	رنــگ	هــا	بــه	زیــر	پاهایــت	کــه	بنگــری	فــرش	ایــن	
دیــار	را	بــا	طــرح	هــای	»کاله	فرنــگ،	لچــک	ترنــج،	گل	میرزا	
ــگ،	زرافشــان،	 ــاد،	گل	فرن ــروس	و	دام ــل،	ع ــی،	گل	و	بلب عل
ــه	 ــی،	جق ــه	توپ ــی،	جق ــه	چارک ــا،	جق ــی،	گل	مین گل	وکیل
گــره	ای،	جقــه	یحیــی	چلمــه،	جقــه	شــاخ	گوزنــی،	جقــه	و	
ــی،	طــرح	اژدر،	طــرح	ســوزنی	 ــاپ	قاپ ــات،	ق ــل،	محرم قندی
و...«	مــی	شناســی	کــه	گســتره	آن	تــا	ســفره	زندگــی	

ــی	رســد. ــدگان	م بافن
فرش	این	اسـتان	بیشـترین	شـهرت	خود	را	مدیـون	بافندگان	
سـنندجی	و	بیجـاری	بـوده	و	در	سـه	سـبک	متفاوت	»سـنه،	
بیجـار	و	افشـار«	پـای	در	رکاب	رقابـت	بـازار	نهاده	اسـت.	این	
هنـر	قدمتـی	بـه	بلنـدای	تاریـخ	دارد	و	ایـن	روزهـا	غریـب	و	

مهجـور	مانـده	و	روبه	خاموشـی	مـی	رود.

ویژگی های فرش کردستان 
ــت	و	 ــتردگی	باف ــد،	گس ــت	و	تولی ــودن	در	باف ــابقه	دار	ب س
ــی	 ــه	ویژگ ــش	از	جمل ــرح	و	نق ــن	گســتردگی	در	ط همچنی
ــی	از	 ــر	یک ــه	از	نظ ــت	ک ــتان	اس ــرش	کردس ــارز	ف ــای	ب ه
کارشناســان	فــرش	بیــش	از	1۲0	طــرح	و	نقــش	متفــاوت	و	

ــود	دارد. ــتان	وج ــاص	در	اس خ

»ســعید	نظــری	کارشــناس	صنایــع	فــرش«	از	دیگــر	مزیــت	
ــی،	 ــرزی	گیاه ــتفاده	از	رنگ ــه	اس ــتان	ب ــرش	کردس ــای	ف ه
اســتفاده	از	بهتریــن	خامه	مصرفــی،	مقــاوم	بــودن	آن	در	برابر	
ــری	در	 ــد	پذی ــری	و	جع ــگ	پذی ــور	خورشــید،	ســایش،	رن ن

کنــار	تعــداد	بــاالی	بافنــدگان	ایــن	صنعــت	اشــاره	کــرد.		

گره در کار فرشبافان
بــا	وجــود	ایــن	ویژگــی	هــا	بافنــدگان	فــرش	درگیــر	
ــه	اســت.	 ــان	انداخت ــره	در	کارش ــه	گ مشــکالتی	هســتند	ک
مشــکالتی	کــه	بــه	گفتــه	کارشناســان	فــرش	بایــد	دیــده	و	

ــوند. ــع	ش رف
»ســعید	نظــری«	وجــود	تولیــدات	جایگزیــن	و	ارزان	از	قبیــل	
ــازار	فــروش	و	صــادرات،	 فــرش	هــای	ماشــینی،	ضعــف	در	ب
نبــود	تاجــران	متعهــد	و	اختصاصــی،	افزایــش	قیمــت	مــواد	
ــت	 ــت،	دخال ــی	کیفی ــی	ارزان	ب ــم	دباغ ــود	پش ــه،	وج اولی
ــال	و	 ــرش	فع ــز	ف ــود	مرک ــازار،	نب ــا	و	دالالن	در	ب ــطه	ه واس

ــد. ــی	دان ــن	مشــکالت	م ــه	ای متخصــص	را	از	جمل
همچنین	نبود	مرکـز	راهنمایی	فـرش،	برخورد	نکـردن	قاطع	
بـا	متخلفـان،	نبـود	بازارچه	تولیـد	و	عرضه	جهت	گردشـگران	
و	تجـار،	نبـود	وجـود	برنامه	ریزی	جهـت	جلوگیـری	از	خروج	
مـواد	اولیه	از	قبیل	پشـم	مرغـوب	اسـتان	و	فـرآوری	آن،	نبود	
مراکـز	فـروش	اسـتانی	در	پایتخت،	نبـود	وجود	سـهمیه	های	
عادالنـه	اسـتفاده	از	نمایشـگاه	هـای	خارجـی	بـا	کمـک	های	
دولتـی	و	سـهمیه	برای	اسـتان	ها	از	دیگر	مشـکالتی	هسـتند	

که	بـه	آن	ها	اشـاره	شـد.		

راهکارهایی برای حمایت از فرش کردستان
ــد	صنعــت	فرشــبافی	کردســتان	را	 ایــن	مشــکالت	مــی	توان
ــذا	 ــد.	ل ــن	بزن ــر	زمی ــان	دارد،	ب ــی	در	جه ــار	خاص ــه	اعتب ک
ــت	 ــن	صنع ــت	ای ــرای	تقوی ــی	ب ــال	راهکارهای ــه	دنب ــد	ب بای
در	اســتان	و	حمایــت	از	فــرش	بافــان	بــود.	در	همیــن	رابطــه	
ایــن	کارشــناس	فــرش	معتقــد	اســت	ایــن	مســایل	از	دو	بعــد	

ــل	پیگیــری	هســتند. اســتانی	و	کشــوری	قاب
ــوزه	 ــی	را	در	ح ــکل	اصل ــرش	مش ــوزه	ف ــناس	ح ــن	کارش ای
ــه	گفتــه	او	رفــع	تحریــم	هــای	فــرش،	 مدیریتــی	دانســت.	ب
ــای	خارجــی،	 ــرای	حضــور	در	نمایشــگاه	ه ــزی	ب ــه	ری برنام
ــران	 ــرای	مدی ــی	ب ــه	کاف ــا	تجرب ــدارک	تخصصــی	ب ــزام	م ال
ــرارداد	 ــتن	ق ــور،	بس ــوگ	و	بروش ــه	کاتال ــا،	تهی ــه	ه اتحادی
ــدازی	ســایت	 ــس	هــای	گردشــگری،	راه	ان ــا	آژان همــکاری	ب

زیبا امیدی فر
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تلویزیونــی	ماهــواره	ای	تبلیغــی	از	جملــه	راهکارهایــی	اســت	
ــر	باشــد. ــد	مؤث کــه	مــی	توان

همچنیــن	اجــرای	بســته	عملیاتــی	کارشناســی	شــده،	
ــبافی	 ــم	فرش ــرای	تی ــی	الزم	ب ــای	آموزش ــزاری	دوره	ه برگ
ــی	و	 ــازار	معرف ــاد	ب ــا،	ایج ــن	دوره	ه ــور	ای ــار	در	حض و	اجب
فــروش	فــرش	در	کشــورهای	خارجــی	از	دیگــر	راهکارهایــی	

ــود.								 ــد	ب ــذار	خواهن ــر	او	تأثیرگ ــه	از	نظ ــتند	ک هس

پاپوشی به قدمت ۸ قرن
ــع	 ــر	از	صنای ــی	دیگ ــذری	یک ــه	بگ ــبافان	ک ــرش	و	فرش از	ف
دســتی	شــاخص	در	کردســتان	نمایــان	مــی	شــود.	»کالش«؛	
ــه	هشــت	قــرن	دارد	و	در	ایــن	ســال	 کــه	قدمتــی	نزدیــک	ب
ــردم	مناطــق	کردنشــین	 ــه	آن	بیــن	م ــوز	طــرح	اولی هــا	هن
ــی	 ــادی	دارد	و	مدت ــداران	زی ــور	طرف ــارج	از	کش ــل	و	خ داخ

ــه	آن	هــم	تولیــد	مــی	شــود. ــوع	زنان اســت	ن
بیشــترین	تولیــد	»کالش«	مربــوط	بــه	شــهر	مریــوان	بــوده	و	
ســالیان	ســال	اســت	مریــوان	را	شــهر	»کالش«	می	شناســند	
و	اخیــراً	هــم	بــه	عنــوان	شــهر	جهانــی	ایــن	صنعــت	و	هنــر	

زیبــا	معرفــی	و	ثبــت	گردیــد.			
»کالش«	یـا	پـای	افـزار	از	الیـاف	طبیعـی	سـاخته	می	شـود.	
تنظیـم	 و	 ظرافـت	 دقـت،	 نیازمنـد	 پاپـوش	 ایـن	 سـاخت	
هماهنگـی	نـخ	با	شـیوه	قالـب	گیـری	دارد.		این	گیـوه	محلی	
عـالوه	بـر	اسـتفاده	در	داخـل	بـه	کشـورهای	همجـوار	صـادر	

می	شـود.

نقش هایی برجسته در ذهن
دیگر	هنر	دســتی	شــاخص	کردســتان	»نــازک	کاری«	اســت.	
ــام	و	نشــانی	بلنــد	دارد	در	ایــن	منطقــه.	ایــن	هنــر	در	 کــه	ن
ــی	آن	 ــت	دارد	و	بان ــم	قدم ــرن	و	نی ــک	ق ــنندج	ی ــهر	س ش
»نعمــت	اهلل	نعمتیــان«	بــوده	اســت.	پایــه	و	اســاس	»نــازک	
کاری«	روکــش	کــردن	طــرح	هــا	و	نقــش	هــای	آمــاده	شــده	
ــی	و	خــوش	نقــش	براســاس	طــرح	از	 ــای	جنگل از	چــوب	ه

قبــل	تعییــن	شــده	اســت.
ایــن	هنــر	در	حــال	حاضــر	جنبــه	بــازاری	پیــدا	کــرده	و	اکثــر	
ــرد«	مشــغولند	و	چــون	 ــه	ســاختن	»تخــت	ن صنعتگــران	ب
صنعتگــران	منبــع	درآمــدی	بــه	جــز	ایــن	کار	ندارنــد	و	مــواد	
ــه	 ــت،	ب ــاب	اس ــران	و	نای ــیار	گ ــم	بس ــی	ه ــح	مصرف و	مصال
همیــن	دلیــل	وقــت	ســاختن	دیگــر	محصــوالت	را	نداشــته	
و	کســی	بــه	ســاختن	ســایر	محصــوالت	هنــری	نمــی	پــردازد	

کــه	از	لحــاظ	مالــی	تأمیــن	باشــد.
ــازک	 ــر	»ن ــا	هن ــم	ب ــرق«	ه ــت	و	مع ــر	»منب ــال	حاض در	ح
کاری«	آمیختــه	و	همــراه	شــده	و	در	اکثــر	کارهــا	گوشــه	ای	
از	»منبــت	و	معــرق«	دیــده	مــی	شــود	و	دلیــل	آن	ســفارش	
ــدان	 ــا	خوشــبختانه	هنرمن ــداران	محصــوالت	اســت.	ام خری
ــی	را	ادامــه	 ــازک	کار«	همــان	روش	قبل قدیمــی	و	اصیــل	»ن

ــا	ارزش	انجــام	مــی	دهنــد	و	 داده	و	کارهــای	بســیار	زیبــا	و	ب
بیشــتر	از	گــره	چــوب	مخصوصــا	گــردو	و	ســنجد	اســتفاده	

مــی	کننــد.
جــدای	از	ایــن	هــا،	هنــر	نقــش	برجســته	دیگــر	»خراطــی«	
ــالیان	 ــر	س ــن	هن ــی	ســاخت	اشــیاء	از	چــوب.	ای اســت.	نوع
ــی	مــی	 ــار	کردســتان	نفــس	هــای	پنهان ســال	اســت	در	دی
کشــد	و	خودنمایــی	مــی	کنــد.	درســت	هماننــد	هنرمنــدان	
ــا	شــاخه	 حــوزه	»ارغــوان«	یــا	»ســبد	بافــی«.	هنــری	کــه	ب
هــای	درختــان	نقــش	مــی	گیــرد	و	بــر	دســتان	زنــان	ُکــرد	با	

لبــاس	هــای	محلــی	مــی	رقصــد.			

شالی گرمابخش
ــت.	 ــال«	اس ــتان	»ش ــاص	کردس ــی	و	خ ــر	بوم ــر	هن دیگ
نوعــی	پوشــش	مردانــه	کــه	در	مناطــق	کردنشــین	بــه	ویــژه	
ــل	 ــر	اصی ــالبافی«	هن ــته.	»ش ــم	رواج	داش ــتان	از	قدی کردس
ــوده	و	یکــی	از	اجــزای	 و	ســنتی	ُکردهــا	و	ییــالق	نشــینان	ب
پوشــینه	ُکــردی	بــه	حســاب	مــی	آیــد.	ایــن	هنــر	بــه	دلیــل	
ــورد	 ــت،	بســیار	م ــر	ســرما	و	رطوب ــودن	در	براب ــر	ب نفوذناپذی

ــرار	دارد. ــردم	ق ــه	م عالق
هنـر	»شـالبافی:	بیشـتر	در	شهرسـتان	هـای	»بانـه،	مریـوان	
و	سـقز«	رایـج	اسـت.	گرچـه	ظرافـت	ایـن	هنـر	را	نمـی	توان	
نادیـده	گرفـت	امـا	به	دلیـل	اینکه	مـواد	اولیـه	بـرای	تهیه	آن	
گـران	بـوده	و	دامپـروری	هم	در	حـال	کمرنگ	شـدن،	صنعت	

گـران	ایـن	هنر	بـا	مشـکالت	بسـیاری	مواجه	هسـتند.

گلیم هایی منحصر به فرد 
ــه	آن	شــهرت	دارد	»گلیــم«	 هنــر	دیگــری	کــه	کردســتان	ب
ــام	»بیجــار«	 ــه	ن ــای	کردســتان	ب ــه	ه ــم«	بافت اســت.	»گلی
شــناخته	مــی	شــوند.	ویژگــی	قابــل	تمایــز	»گلیــم	بیجــار«	
مربــوط	بــه	نقــش	»حیوانــات	دوســر	و	ترنــج	هــای	کلونــی«	
شــکل	اســت	کــه	ویژگــی	خــاص	ُکردهــا	در	کار	تزئینــی	بــه	

ــان	مــی	ســازد. خصــوص	در	کیــف	را	نمای
ــط	 ــئول	رواب ــدی«؛	مس ــور	خال ــای	»تیم ــه	ه ــق	گفت مطاب
عمومــی	میــراث	فرهنگــی	کردســتان	در	حــال	حاضــر	تعــداد	
بیــش	از	۳	هــزار	نفــر	در	ایــن	هنــر	دســتی	دارای	شناســنامه	
ــاً	پیــش	بینــی	مــی	شــود	بیــش	از	1۲	 هســتند،	کــه	تقریب
تــا	15	هــزار	نفــر	»گلیــم	بــاف«	در	ســطح	اســتان	مشــغول	

فعالیــت	باشــند.
در	گذشــته	از	»گلیــم«	بــه	جــای	روانــداز،	زیرانــداز،	
ــاره،	 ــتی،	کن ــن،	پش ــچ،	خورجی ــواب	پی ــازی،	رختخ جانم
تــودری،	روزینــی،	و	جــل	اســب،	اســتفاده	مــی	شــده	اســت.			

رنگ فراموشی
جــدای	از	صنایــع	دســتی	و	هنرهایــی	کــه	تریبــون	زیبایــی	
کردســتان	شــده،	هســتند	کســانی	کــه	هنــوز	هــم	»ارســی«	

مــی	ســازند،	بــر	تــار	و	پــور	زندگی	»گــره	چینــی«	مــی	زنند.	
هنــوز	اثــر	اســتادکاران	»قــواره	بــر«	در	پنجــره	هــای	چوبــی	
بــا	شیشــه	هــای	رنگــی	در	بناهــای	تاریخــی	ســنندج	دیــده	

مــی	شــود	امــا	بــه	ســختی.
ــی	 ــراث	فرهنگ ــی	می ــط	عموم ــئول	رواب ــه	مس ــور	ک آن	ط
ــازی،	 ــو	س ــون	»چاق ــی	چ ــد	هنرهای ــی	گوی ــتان	م کردس
ســفیدگری،	مــوج	بافــی،	جاجیــم	بافــی،	نمــد	مالــی،	
حجــاری	ســنگ،	چلنگــری	و	...«	بــا	وجــود	اینکــه	تقــال	مــی	
زننــد	بــرای	مانــدن	امــا	در	ســرازیری	فراموشــی	قــرار	دارنــد.
در	ایـن	میـان	نمی	تـوان	از	غبار	فراموشـی	نشسـته	بـر	چهره	
هنرهـای	اصیل	منطقه	به	سـادگی	گذشـت.	به	گفتـه	»تیمور	
خالدی«	هنرهایی	همچون	»مسـگری،	اسلحه	سـازی،	پالس	
بافـی،	ّجـل	دوزی،	قفـل	سـازی	و	سـکه	دوزی«	گرچه	پشـت	
نقـاب	ظاهـری	مـی	درخشـند	امـا	دیگـر	دسـتانی	نیسـت	تا	

جانـی	دوباره	بـه	آن	ها	برسـاند.						

تدابیری برای نجات صنایع دستی
ــور	 ــه	ط ــه	ب ــت	ک ــی	اس ــه	هنرهای ــتی	مجموع ــع	دس صنای
ــه	بومــی	و	انجــام	قســمتی	 ــواد	اولی ــا	اســتفاده	از	م عمــده	ب
از	مراحــل	اساســی	تولیــد	بــه	کمــک	دســت	و	ابــزار	دســتی،	
ــی	ســاخته	مــی	شــود	کــه	در	هــر	واحــد	آن	ذوق	 محصوالت
هنــری	و	خالقیــت	فکــری	ســازنده	بــه	نحــوی	تجلــی	یافته	و	
همیــن	عامــل،	وجــه	تمایــز	اصلــی	ایــن	گونــه	محصــوالت	از	

ــه	ای	اســت. مصنوعــات	مشــابه	ماشــینی	و	کارخان
حــال	بــرای	اینکــه	ایــن	هنــر	بــه	دنیــای	فراموشــی	ســپرده	
نشــود	نیازمنــد	تدابیــر	اساســی	بــرای	حمایــت	و	رونق	اســت.	
در	ایــن	میــان	اســتان	کردســتان	کــه	خــود	میراثــی	مانــدگار	
از	هنرهــای	دســتی	دارد	مــی	توانــد	بــا	توســعه	در	ایــن	حرفه	

مشــکالت	پیــش	روی	خــود	را	بــردارد.
در	همیـن	راسـتا	مسـئول	روابـط	عمومـی	میـراث	فرهنگـی	
کردسـتان	از	برگـزاری	کالس	هـای	آموزشـی	بـه	صـورت	
مقدماتـی	و	آمـوزش	شـاغلین	صنایع	دسـتی	خبر	مـی	دهد.
ــع	 ــی	صنای ــن	شناســایی	و	معرف ــدی«	همچنی ــور	خال »تیم
ــه	و...،	 ــور،	کتابچ ــوگ،	بروش ــاپ	کاتال ــب	چ ــتی	در	قال دس
برگــزاری	نمایشــگاه	هــای	عرضــه	و	معرفــی	صنایــع	دســتی	
ــگاری	 ــتانی،	مســتند	ن ــه	ای	-	اس ــی-	منطق ــه	صــورت	مل ب
و	مســتند	ســازی	رشــته	هــای	بومــی	صنایــع	دســتی	

ــد. ــر	خوان ــتان	را	مؤث کردس
تهیــه	اطلــس	جامــع	صنایــع	دســتی	اســتان،	ارائــه	مشــاوره	
ــه	فعــاالن	و	صنعتگــران	در	زمینــه	هــای	مختلــف	 رایــگان	ب
ــازی،	 ــد	س ــدی،	برن ــته	بن ــزار،	بس ــه،	اب ــواد	اولی ــی،	م طراح
اســتاندارد	ســازی	کارگاه	هــا	و	رشــته	هــای	صنایــع	دســتی	
در	کنــار	تهیــه	پرونــده	هــای	ثبتــی	و	حفــظ	حقــوق	مالکیت	
ــه	او	در	 ــه	گفت ــه	ب ــی	اســت	ک ــه	های ــر	برنام ــوی	از	دیگ معن

ــرار	دارد. ــت	کار	ق دس

میـراث ایــران
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اقتصــاد ایــــران

شــرایط زندگــی ایــن روزهــا بــه کلیــدواژه اقتصــاد چنــان گــره خــورده اســت کــه 
نمــی تــوان ناخوشــی احــواالت جامعــه را ناشــی از فشــارهای آن نادیــده گرفــت.

ــزا  ــه ع ــازند ب ــی در ازنا-ش ــک عروس ــافران ی ــه مس ــود ک ــته ب ــال گذش ــن س همی
نشســتند،تصادفی کــه چنــد کشــته بــه همــراه داشــت و اســتان را در اندوهــی عمیــق 
ــن محــور جــزم  ــرای تعریــض ای ــا باعــث نشــد کــه عــزم مســئوالن ب ــرد ام ــرو ب ف

ــود. ش

ایــن روزهــا مــردم کرمــان کمتــر بــه قصابــی هــا مــی روند چــون ســیر صعــودی نرخ 
گوشــت در ایــن اســتان ایــن کاال را از ســبد مصــرف بســیاری از مــردم خــارج کــرده 

اســت ایــن درحالیســت کــه همزمــان نــرخ مــرغ نیــز در حــال افزایــش اســت.

ــدن  ــی ش ــد صنعت ــگام، در فرآین ــت پیش ــک صنع ــوان ی ــاجی« به عن ــت »نس صنع
ــت. ــته اس ــزا داش ــی بس ــان نقش ــی جه ــعه یافته کنون ــورهای توس ــیاری از کش بس
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و  مرتبــط  دســتگاه های  مســئوالن،   
فعــاالن صنعــت فــرش، در پایتخــت 
بایــد  ایــران  دســتباف  فــرش 
ــم  ــد گلی ــان بتوانن ــا قالیباف ــد ت ــم دهن ــت ه دست به دس
امــا همچنــان  بیــرون بکشــند  از آب  را  زندگی شــان 

نیســت. مــراد  بــر وفــق  اوضــاع 

بافنــدگان	پشــت	دارهــای	قالــی	مثــل	عاشــقان	ترانه	ســرا،	
ــازک	آن	در	 ــه	صــدای	ن ــد	ک ــی	می	زنن ــه	تارهای مضــراب	ب
کارگاه	می	پیچیــد	و	قصــه	هســتی	را	دل	انگیــز	و	اعجــاب	آور	
می	کنــد،	امــا	در	تنــدی	حــرکات	ماهرانه	شــان	دستانشــان،	
ــر	 ــه	ه ــق	می	شــود	ک ــت	خل ــن	گلســتان	طبیع رنگین	تری
بیننــده	ای	را	محــو	تماشــای	خــود	می	کنــد؛	امــا	داســتان	
ــیرینی	و	 ــن	ش ــه	ای ــروران،	ب ــن	هن ــت	ای ــی	و	معیش زندگ
ــان	 ــه	رج	زندگی	ش ــکالت	در	رج	ب ــت	و	مش ــی	نیس زیبای

ــد. ــی	می	کن خودنمای
ــرف	اول	 ــتباف،	ح ــرش	دس ــادرات	ف روزی	روزگاری،	ص
ــده	ای	در	 ــهم	عم ــی	زد	و	س ــران	م ــت	در	ای ــد	از	نف را	بع
ــان	داشــت،	در	بیشــتر	روســتاهای	اســتان	 اشــتغال	جوان
آذربایجــان	شــرقی،	مــردم	بــا	پنــاه	بــردن	بــه	دار	قالــی،	
زندگــی	خــود	را	می	چرخاندنــد،	در	یــک	خانــواده	
ــار	اعضــای	 ــر	در	کن ــن	نف ــر	بلکــه	چندی ــک	نف ــا	ی نه	تنه
ــود	را	پشــت	 ــی	خ ــکالت	زندگ ــه	رج	مش ــواده،	رج	ب خان

ــد. ــره	می	زنن ــی	گ دار	قال
فرش	بافــی	 بــه	 روســتاها	 ســاکنان	 بیشــتر	 روزگاری	
اشــتغال	داشــتند،	امــا	در	حــال	حاضــر	تنهــا	چنــد	خانــواده	

انگشت	شــمار	ایــن	کار	را	انجــام	می	دهنــد.
ــکار	 ــتایی	بی ــان	روس ــتر	جوان ــه	بیش ــم	اینک ــروز	علیرغ ام
هســتند،	امــا	دل	ودماغــی	بــرای	دنبــال	کــردن	ایــن	صنعت	
ندارنــد،	ایــن	روزهــا	بیشــتر	بانــوان	در	کنــار	کار	خانــه	داری،	
ــرش	 ــت	ف ــا	باف ــد	و	ب ــا	کرده	ان ــه	پ ــی	ب ــک	قال دار	کوچ
ــی	مشــترک	کمــک	 ــه	معیشــت	زندگ ــرش،	ب ــو	ف ــا	تابل ی

می	کننــد.
در	برخــی	شــهرهای	اســتان،	مغازه	هایــی	بــه	چشــم	
ــی	در	 ــردن	دار	قال ــا	ک ــا	برپ ــوان	ب ــد	ج ــه	چن می	خــورد	ک
ــال	 ــط	و	خ ــوش	خ ــه	های	خ ــبانه	روز،	نقش ــم	ش ــار	ه کن
ــی	 ــه	برخ ــی	ک ــد،	جوان	های ــم	رج	می	زنن ــه	ه ــی	را	ب قال

حتــی	از	بیمــه	قالی	بافــی	هــم	اســتفاده	نمی	کننــد.
یکــی	از	فعــاالن	صنعــت	فــرش	بــا	تشــریح	مشــکالت	خود	
ــدازه	۳	در	 ــتباف	در	ان ــرش	دس ــک	ف ــت	ی ــد:	باف می	گوی
ــد	 ــره	را	خواه ــواده	۴	نف ــک	خان ــت	ی ــاه	وق ــدود	۶	م ۳،	ح
ــه	حاصــل	 ــگام	عرض ــام	آن	در	هن ــد	از	اتم ــا	بع ــت،	ام گرف
ــون	 ــا	۹	میلی ــدود	8	ی ــا	ح ــازار،	تنه ــه	ب ــود	ب ــترنج	خ دس
تومــان	دســت	آن	هــا	را	می	گیــرد	کــه	از	ایــن	مقــدار،	
ــت	 ــه	باف ــواد	اولی ــان	ســهم	م ــون	توم ــه	۳	میلی ــک	ب نزدی

ــت. ــرش	اس ف

دالل ها حلقه واسطه زنجیره قالی بافی
علــی	محمــدزاده	دیگــر	بافنــده	فــرش	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	
توجــه	بــه	صنعــت	فــرش	بایــد	همه	جانبــه	باشــد،	عنــوان	
ــده	 ــرز،	تولیدکنن ــا	رنگ ــه	ت ــواد	اولی ــد	م ــد:	از	تولی می	کن
رنــگ،	طــراح	نقشــه،	بافنــده	و	در	نهایــت	بــازرگان	و	
بازاریــاب	زنجیــره	ای	اســت	کــه	اگــر	یــک	حلقــه	آن	
ــده	 ــر	عه ــه	واســط	را	ب ــا	نقــش	حلق ــده	نشــود،	دالل	ه دی

می	گیرنــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	جایــگاه	سوق	الجیشــی	آذربایجان	شــرقی	
بــه	دلیــل	قــرار	گرفتــن	در	مســیر	جــاده	بین	المللــی	تبریــز	
ــق	گردشــگری	آذربایجــان	 ــازرگان	ادامــه	می	دهــد:	رون -	ب

ــد	 ــن	شــهر	بای ــه	ای شــرقی	و	ورود	گردشــگران	خارجــی	ب
ــز	را	 ــرش	تبری ــه	ف ــدازد	ک ــر	بین ــن	فک ــه	ای مســئوالن	را	ب
بــه	بهتریــن	شــکل	ممکــن	بــه	گردشــگران	و	تجــار	معرفی	

کننــد.
ــرش	دســتباف	آذربایجــان	شــرقی	 ــه	ف ــا	رئیــس	اتحادی ام
گفــت:	بیــش	از	۳5	درصــد	صــادرات	و	تولیــد	فــرش	
ــت،	 ــرقی	اس ــان	ش ــه	آذربایج ــق	ب ــور	متعل ــتباف	کش دس
ــوده	 ــور	ب ــد	کش ــا	1۳	درص ــا	تنه ــده	م ــهم	بیمه	ش ــا	س ام
درصورتی	کــه	ظرفیــت	اســتانی	مــا	۲00	هــزار	نفــر	بیمــه	

ــت. ــده	اس ش
محمــود	چمنــی	از	قطــع	بیمــه	قالیبافــان	ســخن	گفــت	و	
ادامــه	داد:	در	چنــد	ســال	گذشــته	۳0	هــزار	نفــر	بیمه	شــده	
بــه	دالیلــی	ماننــد	تأخیــر	یــک	روزه	در	پرداخــت	حــق	بیمه	
ــراد	 ــن	اف ــه	۹0	درصــد	ای از	بیمــه	خارج	شــده	اند	درحالی	ک

قالیبــاف	بودنــد.
	وی	افزود:حــدود	۲00	هــزار	نفــر	در	ایــن	هنــر-	صنعــت	در	
ســطح	اســتان	اشــتغال	دارنــد	و	500	هــزار	نفــر	از	طریــق	

ــزاق	می	کننــد. ــا	آن	ارت ــع	مرتبــط	ب صنای

ضرورت خانه تکانی در صنعت فرش
ــرش	 ــت	ف ــاالن	صنع ــر	از	فع ــه	گ ــود	روف ــن	محم همچنی
ــه	 ــه	در	زمین ــه	مشــکالتی	ک ــا	توجــه	ب ــی	دارد:	ب ــار	م اظه
تولیــد	قالــی	وجــود	دارد،	بخــش	خصوصــی	عالقه	منــد	بــه	

ــت. ــش	نیس ــن	بخ ــرمایه	گذاری	در	ای س
ــش	 ــای	بخ ــا	در	کارگاه	ه ــن	قالی	ه ــد:	بهتری وی	می	افزای
ــه	 ــدات	این	گون ــی	تولی ــود	و	گاه ــه	می	ش ــی	بافت خصوص
کارگاه	هــا	منحصربه	فــرد	بــوده	و	فــروش	آن	نیــز	به	مراتــب	
ــن	 ــام	ای ــا	تم ــا	ب ــت	ام ــدات	باالس ــایر	تولی ــه	س ــبت	ب نس
ــه	 ــگ	شــدن	بافــت	این	گون محاســن	هــر	روز	شــاهد	کم	رن

ــتیم. ــازار	هس ــا	در	ب قالی	ه
روفــه	گــر	تصریــح	می	کنــد:	بایــد	از	ایــن	فرصــت	اســتفاده	
کــرده	و	بــا	یــک	خانه	تکانــی	و	طراحــی	برنامه	هــای	
صحیــح	و	ارائــه	امکانــات	بــه	عاملیــن	اصلــی	ایــن	صنعــت	
ــدا	 ــت	پی ــی	دس ــازار	جهان ــود	در	ب ــی	خ ــگاه	واقع ــه	جای ب

ــم. کنی
ــواد	 ــن	م ــن	»تأمی ــرش	همچنی ــت	ف ــال	صنع ــن	فع ای
ــخ	 ــه	پشــم	و	ن اولیــه،	خــام	فروشــی	مــواد	اولیــه	از	جمل
بــه	دالالن،	تقلــب	در	تولیــد	مــواد	اولیــه	مرغــوب،	عــدم	
صرفــه	اقتصــادی	در	تولیــد	ابریشــم	و	تولیــد	ســنتی	ایــن	
ــرفته	در	 ــوژی	پیش ــتفاده	از	تکنول ــدم	اس ــول	و	ع محص
تولیــد	مــواد	اولیــه«	را	از	عمــده	مشــکالت	ایــن	صنعــت	

برمی	شــمارد.

مشــکالت فــرش در ایــن دولــت و آن دولــت 
نمی شــود خالصــه 

ــی	 ــد	تضمین ــی	چــون	خری ــت	طرح	هــای	حمایت ــر	دول اگ
فــرش،	تأمیــن	مــواد	اولیــه،	ارائــه	تســهیالت	بــرای	رونــق	
کار	را	بــه	فرش	بافــان	بدهــد،	ایــن	افــراد	بــا	رغبــت	
ــت. ــد	پرداخ ــتغال	خواهن ــد	و	اش ــه	کار	تولی ــتری	ب بیش

تولیــد	فــرش	دســتباف	دارای	مشــکالت	فراوانــی	اســت	که	
ــت	 ــن	صنع ــوان	از	ای ــئوالن،	می	ت ــه	مس ــورت	توج در	ص
ــرای	 ــق	اقتصــادی	و	ایجــاد	اشــتغال	ب ــرای	توســعه	و	رون ب

ــرد. ــان	بهــره	ب جوان
مشــکالت	فــرش	کشــور	در	طــول	دوره	مدیریتــی	
ــده	و	 ــود	نیام ــه	وج ــده	ب ــن	س ــه	و	ای ــن	ده ــاص	و	ای خ
این	هاســت	 از	 و	قدیمی	تــر	 ریشــه	های	آن	عمیق	تــر	
ــا	 ــدارد	ام ــم	و	هشــتم	و...	ن ــم،	نه ــم،	ده ــت	یازده و	دول
ــتفاده	 ــتغال	اس ــع	اش ــرای	رف ــش	ب ــن	بخ ــا	از	ای دولت	ه
ــا	 ــت	و	ی ــن	نف ــت	پایی ــران	قیم ــای	بح ــرده	و	تنگناه ک
ــده	و	در	 ــن	بخــش	ش ــای	ای ــه	قابلیت	ه ــا	متوج تحریم	ه
ــه	 ــاره	آن	را	ب ــت،	دوب ــه	نف ــد	و	عرض ــق	تولی دوران	رون

ســپرده	اند. فراموشــی	
نبایــد	مشــکالت	قالیبافــان	را	بــه	ایــن	دولــت	و	آن	دولــت	
محــدود	کــرد،	چــرا	کــه	ایــن	رونــد	بــه	نابــودی	کشــاندن	
هنــر-	صنعــت	فــرش	اســت،	بلکــه	بایــد	همــه	دســتگاه	ها	
ــا	 ــد	ت ــم	دهن ــت	ه ــت	دست	به	دس ــن	صنع ــاالن	ای و	فع
بلکــه	بافنــدگان	فــرش	بتواننــد	گلیــم	زندگی	شــان	را	از	آب	

بیــرون	بکشــند.

ــران اقتصاد ایـ
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 بعــد از چندیــن مــاه تعطیلــی، پــرواز 
ــه  ــر گرفت ــوج از س ــرودگاه یاس ــای ف ه
مــی شــود. حــوزه حمــل و نقــل هوایــی از 
ظرفیــت های مهــم توســعه ای در کشــور 
محســوب مــی شــود کــه مــی توانــد نقش 
موثــری در پیشــبرد اهــداف حمــل و نقــل 
و خروجــی هــای مختلفــی در ارتقــای 
ــد. ــته باش ــم و ... داش ــگری، توریس ــای گردش ــت ه ظرفی

در	ایــن	میــان	زیرســاخت	مناســب،	توپوگرافــی	اســتان	هــا	و	
جذابیــت	پوشــش	هوایــی	بــر	اســاس	ظرفیــت	پــرواز	پذیــری	
اســتان	هــا	توســط	ایرالیــن	هــا	مــی	توانــد	عواملــی	مهــم	در	
برقــراری	پروازهــای	مرتــب	و	منســجم	بــه	اســتان	هــای	مبدأ	

و	مقصــد	باشــد.
در	اســتان	کهگیلویــه	و	بویراحمــد	نیــز	ایــن	عوامــل	از	جملــه	
مــوارد	قابــل	طــرح	در	رابطــه	بــا	فــرودگاه	ایــن	شــهر	اســت	
کــه	افــزوده	شــدن	عامــل	چهــارم	یعنــی	ســقوط	هواپیمــای	
atr7۲ تحــوالت و چالــش هــای ایــن صنعــت مهــم را صــد 

چنــدان کــرد.
در تاریــخ ۲۹  بهمــن ماه ســال 1۳۹۶ یــک فرونــد هواپیمای 
atr 7۲ شــرکت آســمان کــه تهــران را بــه مقصــد یاســوج 
تــرک کــرده بــود، در ارتفاعــات پــازن پیــر دنــا ســقوط کرد.

حادثه	ای	که	جان	۶۶	مسافر	پرواز	بی	پایان	را	گرفت.
ــه	مــوارد	متعــدد	و	مختلفــی	را	در	حــوزه	نیــروی	 ایــن	حادث
ــی	در	 ــادی	و	سیاس ــوی،	اقتص ــی،	ج ــی،	روان ــانی،	روح انس
بــر	داشــت	کــه	طــرح	بــه	ریــز	ایــن	مــوارد	در	شــالوده	ایــن	

ــزارش	نمــی	گنجــد. گ
ــوع	 ــی	موض ــت	هوای ــر	در	صنع ــل	موث ــوزه	عوام ــا	در	ح ام
زیرســاخت	فرودگاهــی	و	تجهیــز	آن	بــه	عنــوان	عاملــی	مهــم	

مطــرح	اســت.
بــا	نگاهــی	بــه	عملیــات	توســعه	فــرودگاه	یاســوج	مــی	تــوان	
دیــد	در	طــول	دو	ســال	گذشــته	اقدامــات	اساســی	در	حــوزه	
تطویــل	بانــد،	بهبــود	روشــنایی،	بکارگیــری	سیســتم	هــای	
ــده	 ــام	ش ــا	انج ــت	پروازه ــای	کیفی ــری	و	ارتق ــک	ناوب کم
اســت.	همچنیــن	در	فــرودگاه	یاســوج	بیــش	از	۳0	میلیــارد	
تومــان	در	راســتای	توســعه	و	تجهیــز	فــرودگاه	هزینــه	شــد.
ــای	 ــتن	هواپیماه ــکان	نشس ــوج	ام ــرودگاه	یاس ــعه	ف توس
ــد،	بهســازی،	 متوســط	را	محقــق	کــرده	اســت	و	توســعه	بان
توســعه	تجهیــزات	روشــنایی	و	بهبــود	ظرفیــت	ســالنی	نیــز	

ــده	اســت. ــام	ش انج
ایــن	عوامــل	به	خوبــی	نشــان	از	ســرمایه	گــذاری	مناســب	در	

حوزه	زیرســاختی	ایــن	فــرودگاه	دارد.
امــا	توپوگرافــی	مناطــق	نیــز	عاملــی	اســت	کــه	بســیاری	از	
ــا	در	 ــداد	پروازه ــش	تع ــا	کاه ــش	ی ــرای	افزای ــا	ب ــن	ه ایرالی

ــد. نظــر	مــی	گیرن
ــیر	 ــد	و	مس ــه	و	بویراحم ــتانی	کهگیلوی ــی	کوهس توپوگراف
ــد	از	 ــه	بع ــت	ک ــی	اس ــوج	موضوع ــرودگاه	یاس ــروازی	ف پ

ــد. ــرح	ش ــددا	مط ــیر	مج ــن	مس ــا	در	ای ــقوط	هواپیم س
ــی	 ــه	اقدامات ــروازی	از	جمل ــیر	پ ــر	مس ــرای	تغیی ــی	ب رایزن

ــت. ــده	اس ــام	ش ــتا	انج ــن	راس ــه	در	ای ــت	ک اس
امــا	جذابیــت	پوشــش	پــروازی	مناطــق	هــدف	عامــل	دیگری	
اســت	کــه	ایرالیــن	هــا	در	ایــن	شــرایط	اقتصادی	و	مشــکالت	

ســوخت	و	قطعــه	بــه	آن	توجــه	مــی	کنند.
شــاید	روی	ریــل	افتــادن	پروازهــای	فــرودگاه	یاســوج	
جذابیــت	کمرنــگ	ایــن	مســیر	پــروازی	بــرای	ایرالیــن	هــا	را	

ــاره	ببخشــد	و	رونــق	بخــش	هــای	مختلــف	بــه	 جالیــی	دوب
ــیم. ــته	باش ــم	را	داش ــن	مه ــطه	ای واس

امــا	بررســی	مــدت	زمــان	پســا	تعطیلــی	پروازهــای	فــرودگاه	
یاســوج	مــواردی	را	بــه	وضــوح	نشــان	مــی	دهــد.

کمتــر	ازچنــد	مــاه	پــس	از	تعطیلــی	پروازهــای	این	فــرودگاه،	
ــرواز	از	ایــن	مســیر	نتیجــه	داد	 ــرای	برقــراری	پ تــالش	هــا	ب
ــد	 ــال	چن ــا	انتق ــود	ب ــرواز	خ ــن	پ ــا	اولی ــا	ب ــی	آت و	هواپیمای
مســئول	بــه	کهگیلویــه	و	بویراحمــد	کار	خــود	را	آغــاز	کــرد.
ــت	از	 ــا	گذش ــه	ب ــود	ک ــی	ب ــای	راحت ــر	هواپیم ــت	امبرائ ج
ــردم	 ــدد	م ــاد	مج ــش	اعتم ــد	بخ ــقوط	نوی ــا	س دوران	پس
ــن	 ــای	ای ــدا	پروازه ــود	و	در	ابت ــی	ب ــاوگان	هوای ــه	ن اســتان	ب

ــد. ــرار	ش ــرکت	برق ش
با	بـروز	مشـکالت	بـرای	شـرکت	هواپیمایـی،	مجـددا	صدای	
موتـور	هواپیمایـی	کـه	حامـل	مـردم	باشـد،	در	این	فـرودگاه	

شـنیده	نشـد	و	تعطیلـی	مجـدد	فـرودگاه	را	شـاهد	بودیم.
بعــد	از	ایــن	تعطیلــی	تــالش	دوچنــدان	متولیــان	بــرای	آغــاز	

پــرواز	هــای	ایــن	فــرودگاه	از	ســرگرفته	شــد.
ــد	و	 ــام	ش ــی	انج ــی	های ــزار	و	رایزن ــددی	برگ ــات	متع جلس
ــا	گذشــت	بیــش	از	10	مــاه	از	فــراز	و	نشــیب	هــای	 امــروز	ب

ــک	آف	 ــد	بخــش	تی ــا	نوی ــرودگاه	یاســوج،	خبره ــروازی	ف پ
ــرودگاه	یاســوج	اســت. ــه	ف ــد	توســعه	یافت ــا	از	بان هواپیم

ــس	 ــا	در	مجل ــد	و	دن ــای	بویراحم ــتان	ه ــده	شهرس نماین
ــا	حضــور	 ــرودگاه	یاســوج	ب ــراری	پروازهــای	ف شــورای	از	برق

ــر	داد. ــی	خب ــرکت	هواپیمای ــک	ش ی
ــا،	 ــن	پروازه ــات	ای ــا	جزئی غــالم	محمــد	زارعــی	در	رابطــه	ب
ــان،	 ــط	متولی ــه	توس ــام	گرفت ــای	انج ــالش	ه ــا	ت ــزود:	ب اف
ــه	 ــرواز	تهــران	ب ــا	محوریــت	پ پروازهــای	فــرودگاه	یاســوج	ب

ــد. ــد	ش ــرار	خواه ــاه	برق ــوج	از	۲1	دی	م یاس
زارعــی	بــا	بیــان	اینکــه	در	ابتــدا	فعالیــت	پــروازی	در	روزهای	
دوشــنبه	و	جمعــه	را	خواهیــم	داشــت،	عنــوان	کــرد:	تــالش	
ــن	 ــای	ای ــراری	پروازه ــه	برق ــت	ک ــن	اس ــر	ای ــئولین	ب مس

ــه	را	داشــته	باشــیم. ــه	شــکل	مســتمر	و	روزان فــرودگاه	ب
زارعـی	همچنیـن	از	رایزنـی	با	یک	شـرکت	هواپیمایـی		دیگر	

نیز		بـرای	بهبـود	پروازهای	فرودگاه	یاسـوج	خبـر	داد.
امیــد	اســت	کــه	بــا	برنامــه	ریــزی	اصولــی	متولیــان	در	جذب	
ایرالیــن	هــا،	دیگــر	شــاهد	توقــف	پروازهای	فــرودگاه	یاســوج	
نباشــیم	و	پیونــد	توســعه	بخــش	هــای	مختلــف	بــه	واســطه	

رشــد	صنعــت	هوایــی	اســتان	محقــق	شــود.

فرازونشیبهایپساسقوط؛

پروازهایفرودگاهیاسوجازسرگرفتهمیشود

پژمان امیدی
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ــران اقتصاد ایـ

چــرم  واردات  ارز،  قیمــت  نوســانات   
قاچــاق بــی کیفیــت و عوامــل دیگــری از 
ایــن دســت موجــب شــده تــا صنعتگــران 
و فعــاالن صنفــی چــرم، ایــن روزهــا حــال 

ــند. ــته باش ــی نداش و روز خوش

در	زمینــه	چــرم	فعــاالن	اقتصــادی	در	اســتان	تهــران	دغدغــه	
هــا،	گالیــه	هــا	و	البتــه	ظرفیــت	هــای	قابــل	توجهــی	دارنــد،	
ــران	 ــط	مدی ــا	توس ــه	آن	ه ــت	دادن	ب ــورت	اهمی ــه	در	ص ک
و	مســئوالن،	مــی	توانیــم،	شــاهد	شــکوفایی	ظرفیــت	
تولیدکننــدگان	داخلــی،	حمایــت	از	کاالی	ایرانــی	و	در	نهایــت	

ــیم. ــی	باش ــاد	مقاومت اقتص
ــای	 ــت	واحده ــا	وضعی ــران	ام ــتان	ته ــت	اس ــرکل	صم مدی
ــم	 ــژه	۹7	را	وخی ــه	وی ــای	۹5،	۹۶	و	ب ــال	ه ــدی	در	س تولی
توصیــف	مــی	کنــد	و	مــی	گویــد:	تغییــرات	ناگهانــی	نــرخ	ارز،	
ــص	ارز	 ــای	تخصی ــین	آالت،	محدودیت	ه ــدن	ماش ــران	ش گ
در	ایــن	واحدهــا	و	نقــل	و	انتقــاالت	ارز	از	دالیــل	ایــن	اوضــاع	

ــت. اس
ــل	 ــر	از	عل ــی	دیگ ــز	یک ــره	وری	را	نی ــازی	و	به ــدم	نوس وی	ع
مشــکالت	واحدهــای	تولیــدی	اســتان	تهــران	دانســت	و	اظهار	
کــرد:	در	اســتان	تهــران	۴7۹	واحــد	صنعتــی	نیــاز	به	بازســازی	
دارد،	کــه	از	ایــن	تعــداد	تنهــا	۹۶	واحــد،	آن	هــم	بــا	امکانــات	و	

منابــع	خویــش	نوســازی	شــده	انــد.
ایــن	مشــکالت	بــرای	صنعتگــران	اســتان	تهــران	وجــود	دارد	و	
مانــع	بهــره	گیــری	از	ظرفیــت	آن	هــا	در	شــرایط	تحریــم	مــی	
شــود،	امــا	برخــی	از	مشــکالت	بــرای	صنایعــی	خــاص	وجــود	
ــا	 ــب	و	ی ــه	مناس ــال	تعرف ــدم	اعم ــه	آن	ع ــه	از	جمل دارد،	ک
جلوگیــری	از	ورود	کاالهــای	وارداتــی	بــی	کیفیتــی	اســت،	کــه	

بــه	صنعتگــران	داخلــی	ضربــه	مــی	زننــد.
صنعت	چـرم،	یکـی	از	این	صنایع	اسـت،	کـه	زخم	کهنـه	ورود	
کاالی	بـی	کیفیـت	قاچاق،	عـدم	اعمـال	تعرفه	های	مناسـب	و	

نیز	صـادرات	مـواد	خـام	تولیدکننـدگان	را	آزار	می	دهد.	
ــت	و	 ــر	صم ــابق	وزی ــاون	س ــی،	مع ــادق	نجف ــه	ص ــه	گفت ب
ــهرک	های	 ــع	کوچــک	و	ش ــازمان	صنای ــابق	س ــل	س مدیرعام
ــی	و	15	 ــای	صنف ــر	در	واحده ــزار	نف ــران	100	ه ــی	ای صنعت
ــه	کار	 ــغول	ب ــرم	مش ــی	چ ــای	صنعت ــر	در	واحده ــزار	نف ه
ــزار	 ــتغالی	115	ه ــت	اش ــن	صنع ــا	ای ــه	مجموع ــتند،	ک هس
نفــری	را	ایجــاد	کــرده	اســت،	کــه	تعــداد	عمــده	ایــن	افــراد	نیز	

ــتند. ــت	هس ــه	فعالی ــران	مشــغول	ب ــتان	ته در	اس
عــدم	توجــه	بــه	مشــکالت	ایــن	صنعــت،	بیــکاری	ایــن	فعاالن	
و	نیمــه	تعطیلــی	بخــش	عمــده	ای	از	صنایــع	و	صنوف	فعــال	را	

در	پــی	خواهــد	داشــت.

باید برای صادرات ساالمبور خام تعرفه تعیین شود 
ــادی	 ــائل	اقتص ــر	مس ــل	گ ــگاه	آزاد	و	تحلی ــتاد	دانش ــک	اس ی
در	خصــوص	مشــکالت	عمــده	صنعــت	چــرم	گفــت:	عمــده	
ــود	 ــران	نب ــا	و	اســتان	ته مشــکل	صنعــت	چــرم	در	کشــور	م

شــبکه	توزیــع	پیشــرفته	و	نیــز	کاســتی	در	برندســازی	در	ایــن	
ــوان	 ــای	کوچــک	ت ــا	شــرکت	ه ــروز	در	دنی ــه	اســت،	ام زمین

ــد. ــا	غــول	هــای	تجــاری	بیــن	المللــی	را	ندارن ــت	ب رقاب
ــه	 ــم،	در	زمین ــی	خواهی ــر	م ــت:	اگ ــیرکوند	گف ــدی	ش مه
ــیم	و	 ــته	باش ــن	داش ــرای	گفت ــی	ب ــان	حرف ــرم	در	جه چ
ــد	 ــم،	بای ــا	نگذاری ــار	رقب ــز	در	اختی ــی	را	نی ــای	داخل بازاره
ــا	آمــوزش	 از	خــام	فروشــی	ســاالمبور	خــودداری	کنیــم	و	ب
ــز	ایجــاد	 ــع	و	نی ــت	از	صنای ــت	دول ــای	پیشــرفته	و	حمای ه
برندهــای	توزیــع	معتبــر	پیــش	از	آن	کــه	دیــر	شــود،	اقــدام	

ــم. کنی
ــر	 ــه	کشــور	ب ــت	ب ــی	کیفی ــات	ورود	چــرم	قاچــاق	ب وی	ضرب
ــرد	و	 ــف	ک ــران	توصی ــل	جب ــرم	را	غیرقاب ــت	چ ــر	صنع پیک
ــه	روز	 ــه	ب ــرآوری	ســاالمبورها	البت ــی	در	ف ــدم	توانای ــزود:	ع اف
نبــودن	دســتگاه	ها	و	تجهیــزات،	گــران	بــودن	رنــگ	و	تاثیرات	
تحریــم	اســت،	کــه	نیــاز	بــه	وجــود	عزمــی	جــدی	بــرای	باقــی	
ــام	 ــاالمبور	خ ــه	س ــن	ک ــا	ای ــه	دارد،	ام ــن	زمین ــدن	در	ای مان
ــی	 ــرم	ب ــود	و	ســپس	چ ــارج	ش ــت	ارزان	از	کشــور	خ ــا	قیم ب
ــکاری	 ــز	بی ــی	ج ــد،	حاصل ــور	بیای ــه	کش ــاق	ب ــت	قاچ کیفی

ــد	داشــت. ــه	نخواه ــن	عرص ــاالن	ای فع
ایــن	اســتاد	دانشــگاه	گذاشــتن	تعرفــه	روی	صادرات	ســاالمبور	
ــرم	 ــران	چ ــت	از	صنعتگ ــای	حمای ــر	از	راهکاره ــی	دیگ را	یک
ــادرات	 ــا	ص ــم،	ت ــل	کنی ــوری	عم ــد	ط ــزود:	بای ــت	و	اف دانس

ــه	اقتصــادی	نداشــته	باشــد. ســاالمبور	خــام	صرف
وی	خــالء	هــای	قانونــی	ناشــی	از	عــدم	تعرفه	
مناســب	بــرای	واردات	چــرم	و	نیــز	نداشــتن	
ــاره	 ــورد	اش ــاالمبور	را	م ــادرات	س ــه	ص تعرف
قــرار	داد	و	گفــت:	بایــد	ســازمان	صمــت	
ــع	 ــی	صنای ــوان	متول ــه	عن ــران	ب ــتان	ته اس
ــای	 ــن	خاله ــع	ای ــا	رف ــتان	ب ــوف	اس و	صن
قانونــی	و	ایجــاد	صندوقــی	بــرای	حمایــت	از	
صنعتگــران	و	صنــوف	فعــال	در	ایــن	صنعــت	

ــردارد. ــا	گام	ب ــت	آن	ه ــت	حمای در	جه
ــورت	 ــه	در	ص ــن	ک ــان	ای ــا	بی ــیرکوند	ب ش
حمایــت	از	صنعــت	چــرم،	ایــن	صنعــت	
ــت	 ــود،	ظرفی ــتغال	موج ــظ	اش ــن	حف ضم
ــی	۳00	هــزار	 ــرای	۲00	ال ایجــاد	اشــتغال	ب
نفــر	دیگــر	را	نیــز	دارد،	گفــت:	صنعــت	چــرم	
چنــد	نکتــه	کلیــدی	دارد،	کــه	بــه	آن	اشــاره	

ــدان	دشــوار	هــم	نیســت،	تنهــا	مــی	 ــکات	چن ــن	ن کــردم،	ای
بایســت	نــگاه	مســئوالن	بــه	ایــن	صنعــت	مســئوالنه	بــوده	و	از	

ــد. ــه	بگیرن ــعارزدگی	فاصل ش

حــل مشــکالت بنــگاه هــای اقتصــادی ذیل شــورای 
ــش خصوصی ــت و بخ ــوی دول گفتگ

»حفــظ	اشــتغال	موجــود«	کلیــد	واژه	ای	کــه	اســتاندار	تهــران	
ــر	 ــع	تولیــد	اســتان	تهــران	ب ــع	موان نیــز	در	جلســه	ســتاد	رف
ــد	جــذب	ســرمایه	گــذاری	در	 آن	تاکیــد	داشــت	و	گفــت:	بای
اســتان	تهــران	را	تســریع	کنیــم	چــرا	کــه	کشــورهای	زیــادی	
همچنــان	مایــل	بــه	ایــن	امــر	در	پایتخت	کشــورمان	هســتند،	
ــا	مشــکل	 ــگاه	اقتصــادی	ب ــک	بن ــه	ی ــم	ک ــد	اجــازه	دهی نبای
مواجــه	شــده	و	اقــدام	بــه	تعدیــل	نیــرو	کنــد،	چــرا	کــه	آثــار	
ــود	و	 ــل	نیــرو	بســیار	ســخت	خواهــد	ب ــی	تعدی روحــی	و	روان
لــذا	بایــد	در	حــل	مشــکل	بنگاههــای	اقتصادی	بــه	موقــع	وارد	

شــویم.
انوشــیروان	محســنی	بندپــی	کــه	کــم	تــر	از	یــک	مــاه	اســت،	
ــت،	در	 ــه	اس ــده	گرفت ــر	عه ــران	را	ب ــتانداری	ته ــکان	اس س
خصــوص	حمایــت	از	فعــاالن	صنعــت	چــرم	و	حفــظ	اشــتغال	
ــل	 ــکل	و	تعدی ــود	مش ــت:	وج ــت	گف ــن	صنع ــود	در	ای موج
نیــرو	در	بنــگاه	هــای	اقتصــادی	تاثیــرات	منفــی	بســیاری	دارد	
ــع	 ــم،	مشــکالت	صنعــت	چــرم	و	دیگــر	صنای و	آمادگــی	داری
ــش	 ــت	و	بخ ــوی	دول ــورای	گفتگ ــل	ش ــران	را	ذی ــتان	ته اس
ــع	 ــن	صنای ــر	از	ای ــدی	ت ــکل	ج ــه	ش ــی	و	ب ــی	بررس خصوص

ــم. ــت	کنی حمای
ــکالت	 ــوص	مش ــده	در	خص ــام	ش ــای	انج ــی	ه ــه	بررس وی	ب
صنایــع	و	بنــگاه	هــای	اقتصــادی	اســتان	تهــران	اشــاره	کــرد	
و	گفــت:	50	درصــد	مشــکالت	بنــگاه	هــای	اقتصــادی	مربــوط	
ــه	امــور	 ــه	مســائل	بانکــی	و	حــدود	۴0	درصــد	آن	مربــوط	ب ب
ــن	 ــد،	ای ــرر	ش ــه	مق ــت،	ک ــی	اس ــن	اجتماع ــی	و	تأمی مالیات
ــزاری	جلســات	 ــا	برگ ــت	بررســی	شــده	و	ب ــه	دق معضــالت	ب
مناســب	بیــن	دســتگاهی	و	نیــز	بــا	فعــاالن	اقتصــادی	بــه	حل	

معضــل	ایــن	بنــگاه	هــا	پرداختــه	شــود.
حــال	بایــد	منتظــر	مانــد	و	دیــد،	در	ســال	»	حمایــت	از	
ــکالت	 ــش	مش ــرای	کاه ــی	ب ــه	راهکارهای ــی«	چ کاالی	ایران
ــی	 ــوط	اتخــاذ	و	اجرای ــدگان	توســط	مســئوالن	مرب تولیدکنن
مــی	شــود	و	آیــا	همچنــان	کاالهــای	بــی	کیفیــت	قاچــاق	یکه	

ــر. ــا	خی ــود،	ی ــد	ب ــازار	چــرم	کشــور	خواهن ــاز	ب ت

غولقاچاقپیکرنحیفصنعتگرراخردمیکند؛

حالخرابصنعتچرمتهران
وحید 

محمدی یکتا
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ــران اقتصاد ایـ

و  گوشــت  قیمــت  شــدید  افزایــش 
ســیطره افــراد خــاص بــر میــدان دام 
ــت  ــدن دس ــاه ش ــب کوت ــاه موج کرمانش
کرمانشــاهی ها از گوشــت 80 هــزار تومانــی شــده اســت.

ــزار	 ــی	80	ه ــت	کیلوی ــد	گوش ــاب	کنی ــه	حس ــور	ک هرط
تومــان	بــا	جیــب	مــردم	نمی	خوانــد؛	برخــی	از	مــردم	
ــی	ماه	هاســت	گوشــت	را	از	ســبد	خــود	کال	 ــت	حت کم	بضاع

حــذف	کرده	انــد!
ــر	 ــه	دیگ ــده	ک ــه	ای	ش ــه	گون ــردم	ب ــادی	م ــت	اقتص وضعی
ــه	حــق	هــم	 ــد؛	البت ــو	را	ندارن ــم	کیل ــد	حتــی	نی ــوان	خری ت
دارنــد	بــرای	یــک	کارگــر	واقعــا	مقــدور	نیســت	هزینــه	یــک	
روز	کارش	را	صــرف	خریــد	نیم	کیلــو	گوشــت	کنــد	و	نهایتــا	

ــد. ــن	کن ــری	را	جایگزی ــای	دیگ ــد	کااله ــح	می	ده ترجی
بــا	وجــود	اینکــه	کرمانشــاه	قطــب	دامپــروری	کشــور	اســت،	
امــا	قیمــت	گوشــت	در	ایــن	اســتان	حتــی	بیشــتر	از	برخــی	
اســتان	های	دیگــر	اســت	و	ایــن	پارادوکس	نشــان	از	ایــن	دارد	

ــی	مــا	می	لنگــد. کــه	یــک	جــای	کار	مســئوالن	نظارت
ــردم	و	 ــد	م ــد	خری ــاه	و	رص ــازار	کرمانش ــی	از	ب ــش	میدان پای
ــف	ســطح	شــهر	نشــان	از	 ــاط	مختل ــای	نق ــروش	قصابی	ه ف

کاهــش	شــدید	خریــد	مــردم	دارد	و	در	مناطــق	فقیرنشــین	و	
حاشــیه	ای	ایــن	کاهــش	بســیار	بیشــتر	بــوده	اســت.

ــزار	 ــاله	۶0	ه ــت	گوس ــا	گوش ــی	قصابی	ه ــت	در	تمام قیم
تومــان،	گوشــت	گوســاله	نرمــه	پــاک	شــده	80	هــزار	تومــان	
ــفندی	80	 ــت	گوس ــان،	گوش ــزار	توم ــده	75	ه ــاک	نش و	پ
هــزار	تومــان	و	گوشــت	چــرخ	کــرده	۶0	هــزار	تومــان	اســت	
کــه	البتــه	در	مناطــق	فقیرنشــین	بیــن	5	تــا	10	هــزار	تومان	

ــود. ــر	ب ارزان	ت
	

خرید مردم به ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ تومان رسیده است!
برخــی	از	شــهروندان	کــه	بــرای	خریــد	گوشــت	بــه	قصابــی	
مراجعــه	می	کردنــد	از	ایــن	قیمت	هــای	بــاال	و	عــدم	
ــر	ایــن	موضــوع	انتقــاد	داشــتند	و	می	گفتنــد	کــه	 نظــارت	ب
ــادت	 ــز	ع ــت	قرم ــرف	گوش ــه	مص ــب	ب ــاهی	ها	اغل کرمانش
ــردم	 ــوان	اقتصــادی	م ــر	ت ــا	در	طــی	ماه	هــای	اخی ــد،	ام دارن

ــد. ــابق	را	ندارن ــد	س ــی	خری ــت	و	توانای ــده	اس ــن	آم پایی
یکــی	از	قصابی	هــا	هــم	کــه	ســرش	خلــوت	بــود	و	مشــتری	
نداشــت	گفــت	کــه	دیــدن	خانواده	هــای	کم	بضاعــت	کــه	بــه	
ــات	 ــد	ضایع ســوپر	گوشــت	و	مرغ	فروشــی	ســفارش	می	کنن
مــرغ	را	بــرای	آنهــا	نگــه	دارنــد	دردآور	اســت	و	اگــر	اینگونــه	
ــی	 ــن	صحنه	های ــاهد	چنی ــش	ش ــش	از	پی ــرود،	بی ــش	ب پی

ــود. خواهیــم	ب

آنهـا	می	گفتند	کـه	برخی	
توانایـی	 کـه	 مـردم	 از	
تهیـه	گوشـت	ندارنـد	بـا	
قیمت	هـا	5000	و	۲000	
گوشـت	 حتـی	 تومـان	
می	خرنـد	کـه	حتـی	بـه	
انـدازه	نصـف	کف	دسـت	

نمی	شـود. هـم	
ایــن	 از	 آنهــا	 بیشــتر	
ــد	 وضعیــت	ناراضــی	بودن
وقتــی	 می	گفتنــد	 و	
ــا	 ــان	ب ــت	را	خودش گوش
قیمــت	بــاال	تهیــه	می	کننــد	نمی	تواننــد	بــا	ضــرر	بــه	مــردم	
برســانند؛	آنهــا	می	گفتنــد	کــه	وضعیــت	فــروش	یــک	ســوم	
شــده	و	اوضــاع	فــروش	خــوب	نیســت	و	هیــچ	گونــه	قیمــت	

ــدارد. ــود	ن ــی	وج مصوب

	
ــه  نــرخ مصــوب نداریــم /کشــتار در کشــتارگاه ها ب

ــت ــیده اس ــوم رس یک س
ــاه	 ــتان	کرمانش ــای	اس ــه	قصابی	ه ــس	اتحادی ــی،	ریی آموی
ــی	 ــل	اصل ــرا	از	دالی ــی	آن ــادرات	غیرقانون ــاق	دام	و	ص ،	قاچ
ــش	 ــت:	افزای ــرد	و	گف ــوان	ک ــت	عن ــت	گوش ــش	قیم افزای
ــردم	 ــد	م ــدرت	خری ــش	ق ــود	کاه ــا	وج ــت	ب ــت	گوش قیم
موجــب	شــده	تــا	کشــتار	در	کشــتارگاه	بیســتون	تقریبــا	بــه	

ــد. ــوم	برس ــک	س ی
وی	افــزود:	ایــن	کشــتارگاه	کــه	قبــال	روزی	۲00	گوســاله	در	
آن	کشــتار	می	شــد،	در	حــال	حاضــر	تنهــا	روزانــه	۳0	تــا	۴0	
ــن	 ــه	همی ــم	ب ــا	ه ــروش	قصابی	ه ــت	ف کشــتار	دارد	و	وضعی

شــکل	کاهــش	پیــدا	کــرده	اســت.
رییــس	اتحادیــه	قصابی	هــای	اســتان	کرمانشــاه	عرضــه	
گوشــت	وارداتــی	در	بــازار	را	یکــی	دیگــر	از	دالیــل	کســادی	
ــم	کــه	 ــه	خواهــش	داری ــان	داشــت:	البت ــازار	برشــمرد	و	بی ب
مســئوالن	ســهمیه	بیشــتری	از	مرکــز	بــرای	گوشــت	وارداتی	
ــهد	و	 ــز،	مش ــا	تبری ــاه	ب ــت	کرمانش ــون	وضعی ــد	چ بگیرن

ــکاری	اســت. ــر	و	بی ــک	شــهر	فقی ــان	نیســت	و	ی اصفه
آمویــی	کشــتارهای	غیرمجــاز	را	از	دیگــر	دالیــل	ایــن	
ــراد	 ــن	اف نابه	ســامانی	قیمتهــا	دانســت	و	گفــت:	برخــی	از	ای
ــری	را	پرداخــت	 ــدان	دام	قیمتهــای	باالت ــه	می ــه	ب ــا	مراجع ب

می	کننــد	و	قیمــت	گوشــت	را	بــاال	می	برنــد.
وی	در	مــورد	نــرخ	مصــوب	نیــز	اظهــار	داشــت:	نــرخ	مصــوب	
ــارت	و	 ــیون	نظ ــی	از	کمیس ــا	نرخ ــه	م ــی	ب ــم	و	کس نداری
ــرف	 ــرخ	ع ــان	ن ــا	ه ــت	و	تقریب ــرده	اس ــالم	نک ــه	اع اتحادی
ــود	کــه	 اســت؛	در	یــک	مقطعــی	گوشــت	جــزو	کاالهایــی	ب
ــرخ	 ــرد	و	ن ــم	می	ک ــودش	را	تنظی ــازار	خ ــد	ب ــودش	بای خ
نمی	دادنــد	تــا	اینکــه	بــه	جایــی	رســید	که	قضیــه	صــادرات	و	

ــد. ــن	مســائل	درســت	ش ــد	و	ای ــش	آم ــاق	پی قاچ
رییــس	اتحادیــه	قصابی	هــای	اســتان	کرمانشــاه	افــزود:	قبــال	
نظــم	و	نســق	خاصــی	داشــت	و	شــاید	ســالی	بیشــتر	از	10	
ــش	 ــا	افزای ــت،	ام ــاال	نمی	رف ــن	قیمــت	گوشــت	ب ــزار	توم ه

قیمــت	از	حــدود	دو	ســال	پیــش	شــروع	شــد.
آمویــی	تصریــح	کــرد:	صــادرات	دام	بایــد	بــر	مــازاد	مصــرف	
باشــد،	امــا	آقایــان	بــه	خاطــر	صــادرات	و	عــدم	دلیــل	
ــن	 ــاد	ای ــب	ایج ــوع	موج ــن	موض ــح	ای ــی	صحی کارشناس

ــدند. ــت	ش وضعی
وی	بــا	بیــان	اینکــه	نــرخ	را	نمــی	شــود	در	قصابی	هــا	تنظیــم	
کــرد،	گفــت:	بایــد	در	میــدان	دام	بــا	یــک	قیمــت	مشــخص	
بخریــم	تــا	در	قصابــی	بــا	یــک	قیمــت	مشــخصی	بفروشــیم؛	
ایــن	نرخ	گــذاری	کار	را	درســت	نمی	کنــد	نظــارت	بــر	

ــد	مشــخص	شــود. ــدان	دام	بای می
بــه	 کرمانشــاه	 اســتان	 قصابی	هــای	 اتحادیــه	 رییــس	
تالش	هــای	مســئوالن	بــرای	ممانعــت	از	صــادرات	غیرقانونــی	
دام	و	توزیــع	گوشــت	اشــاره	کــرد	و		افــزود:	اگــر	ایــن	
ــت	 ــه	قیم ــم	ک ــول	می	ده ــد	ق ــته	باش ــه	داش ــا	ادام تالش	ه

گوشــت	را	کاهــش	می	دهنــد.
ــت	در	 ــت	گوش ــش	قیم ــکل	در	افزای ــترین	مش ــرا	بیش ظاه
ــای	 ــکالت	و	بی	نظمی	ه ــه	مش ــور	ب ــروری	کش ــب	دامپ قط
ــا	 ــه	آنج ــرج	و	مرجــی	ک ــه	ه ــردد	و	اینک ــدان	دام	برمی	گ می
توســط	افــراد	خــاص	صــورت	می	گیــرد	بــر	روی	ایــن	

ــت ــوده	اس ــذار	ب ــیار	تاثیرگ ــت	بس ــش	قیم افزای

میداندامدرسیطرهافرادخاص

دستکوتاهمردمازگوشت۸۰هزارتومانی
حسین مسکنه

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 65 |  شماره 35 | بهمن 97

ــران اقتصاد ایـ

ــا  ــن روزه ــه ای ــدان ک ــد کمن ــروژه س پ
14 ســالگی کلنــگ زنــی خــود را بــه 
نظــاره نشســته، مدت هاســت کــه در 
وعده هــای وقــت و بی وقــت مســئوالن 
ــم  ــات چش ــرای نج ــاال ب ــده و ح غرق ش

ــت. ــه اس ــال 98 دوخت ــاه س ــه تیرم ب

اســتان	لرســتان	بــا	قرارگیــری	در	ســومین	منطقــه	پربــاران	
ــت.	 ــوزه	آب	اس ــورمان	در	ح ــم	کش ــق	مه ــور	از	مناط کش
پتانســیلی	کــه	سال	هاســت	بــدون	اســتفاده	رهاشــده	و	مردم	
ــن	 ــازی	در	ای ــای	سدس ــا	پروژه	ه ــد	ت ــتان	منتظرن ــن	اس ای

ــار	بنشــیند. ــه	ب اســتان	ب
ــا	 ــتان	ب ــازی	لرس ــای	سدس ــی	پروژه	ه ــان	برخ ــن	می در	ای
بیشــتر	از	10	ســال	قدمــت	از	آغــاز	عملیــات	اجرایــی	کاســه	
ــرداری	از	 ــس	از	بهره	ب ــا	پ ــد	ت ــز	کرده	ان ــردم	را	لبری ــر	م صب
ــاله	 ــالگرد	ده	س ــا	س ــان	ب ــان	همزم ــروک	و	ایوش ــدهای	م س
ــدان	1۴	ســاله	 ــا	طــی	ســال	های	گذشــته،	کمن شــدن	آن	ه
همچنــان	در	حســرت	بهره	بــرداری	چشــم	انتظار	تأمیــن	

ــار	باشــد. اعتب
سـد	کمندان	یکـی	از	طرح	های	مصوب	سـفر	هیئـت	دولت	به	
اسـتان	لرسـتان	بوده	که	آب	دو	شـهر	ازنا	و	الیگـودرز	را	تأمین	
می	کنـد،	عملیـات	اجرایـی	ایـن	سـد	کـه	در	15	کیلومتـری	
جنوب	شهرسـتان	ازنا	در	دسـت	احداث	اسـت	از	سـال	1۳8۳	
آغـاز	و	در	زمان	هـای	مختلـف	وعده	آبگیـری	و	بهره	بـرداری	از	

آن	به	مردم	داده	شـده	اسـت.
از	مهم	تریــن	اهــداف	ســد	کمنــدان	تأمیــن	آب	شــرب	
شــهرهای	ازنــا	و	الیگــودرز،	مهــار	ســیالب	رودخانــه	
»ماربــره«	روســتاهای	کمنــدان	و	عزیزآبــاد،	تأمیــن	آب	
ــا	و	نیازهــای	 اراضــی	کشــاورزی	پایین	دســت	شهرســتان	ازن

اســت. زیســت	محیطی	
ــرانجام	 ــه	س ــروژه	ب ــن	پ ــان	ای ــا	همچن ــن	مزای ــم	ای به	رغ
تاریــخ	 فصل	به	فصــل	 و	 ماه	به	مــاه	 و	 اســت	 نرســیده	
ــه	 ــد	ب ــن	س ــرداری	از	ای ــرای	بهره	ب ــئوالن	ب ــای	مس وعده	ه
ــرداری	 ــای	بهره	ب ــده	دهنده	ه ــا	وع ــا	تنه ــاد	ت ــق	افت تعوی
پــروژه	تغییــر	کنــد	و	بیــن	مســئوالن	ارشــد	اســتان	ازجملــه	
اســتاندار	و	مدیرعامــل	شــرکت	آب	منطقــه	ای	جابجــا	شــود.
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	طــی	دو	ســال	گذشــته	پیشــرفت	
پــروژه	کمنــدان	بیــن	70	تــا	7۶	درصــد	متغیــر	بــوده	اســت	
ــر	روز	 ــروژه	ه ــن	پ ــل	ای ــد	تکمی ــورد	رون ــات	در	م ــا	ابهام ت

بیشــتر	شــود.

توقف کمندان در نقطه ۷۶ درصد پیشرفت فیزیکی
ــی	 ــا	میرزای ــردم،	رض ــان	و	م ــادات	کارشناس ــم	انتق ــه	رغ ب
مدیرعامــل	شــرکت	آب	منطقــه	ای	لرســتان	در	آخریــن	
اظهارنظــر	خــود	در	ایــن	رابطــه	گفتــه	بــود:	پــروژه	7۶	درصد	
ــیفت	کارگاه	آن	 ــورت	دو	ش ــی	دارد	و	به	ص ــرفت	فیزیک پیش

ــال	اســت. فع
ــا	یــادآوری	اینکــه	تعــداد	15	ســد	بــزرگ	در	محــدوده	 وی	ب
ــن	 ــی	و	تأمی ــف	برقاب ــا	اهــداف	مختل ــی	لرســتان	ب جغرافیای
ــیالب	 ــار	س ــرل	و	مه ــاورزی،	کنت ــت،	کش ــرب،	صنع آب	ش
و	اهــداف	گردشــگری	در	دست	ســاخت	هســتند،	برخــی	
تاکنــون	بهره	بــرداری	شــده	و	برخــی	در	دست	ســاخت	
هســتند،	تصریــح	کــرد:	هــدف	از	اجرای	ســد	کمنــدان	تأمین	
ــن	 ــن	تأمی ــودرز	و	همچنی ــا	و	الیگ ــهر	ازن ــرب	دو	ش آب	ش
ــی	 ــار	اراض ــزار	و	۲00	هکت ــار	ه ــدود	چه ــاورزی	ح آب	کش

ــت. ــا	اس ــاورزی	ازن کش
ــاده	 ــد	آم ــن	س ــر	ای ــال	حاض ــرد:	در	ح ــح	ک ــی	تصری میرزای
ــه	 ــت	ک ــاز	اس ــد	نی ــری	س ــرای	آبگی ــا	ب ــت	ام ــری	اس آبگی

ــود. ــال	داده	ش ــاور	آن	انتق ــتای	مج روس
ــر	 ــد	ب ــا	تأکی ــتان	ب ــه	ای	لرس ــرکت	آب	منطق ــل	ش مدیرعام
اینکــه	۲5	میلیــارد	تومــان	بابــت	انتقــال	روســتا	و	خریــداری	
ــورت	 ــه	در	ص ــتیم	ک ــکار	هس ــتاییان	بده ــای	روس خانه	ه
ــزود:	 ــار	روســتا	به	ســرعت	جابه	جــا	می	شــود،	اف تأمیــن	اعتب
اتمــام	پــروژه	بســتگی	بــه	منابــع	مالــی	دارد	امــا	پیش	بینــی	
ــرداری	 ــروژه	بهره	ب ــن	پ ــال	۹8	ای ــه	در	س ــت	ک ــن	اس ــا	ای م

شــود.

مشخصات پروژه سد کمندان
نام	پروژه:	سد	کمندان

سال	شروع	پروژه:	1۳8۳
عمر	پروژه:	1۴	سال

میزان	پیشرفت	فیزیکی:	7۶	درصد
محل	احداث:	ازنا

ــا	و	 ــتان	های	ازن ــرب	شهرس ــن	آب	ش ــروژه:	تأمی ــت	پ اهمی
الیگــودرز	و	آبــی	کــردن	دو	هــزار	هکتــار	از	اراضــی	کشــاورزی	

دیــم	منطقــه

چرایی	تأخیر	در	اتمام	پروژه:	کمبود	اعتبار

کمک کنید زودتر پروژه تمام شود! 
به	رغــم	ایــن	اظهــارات	همچنــان	ایــن	پــروژه	بــرای	تکمیــل	
ــا	نماینــده	مــردم	دورود	و	 نیازمنــد	همــت	متولیــان	اســت	ت
ــد:	 ــه	بگوی ــن	رابط ــالمی	در	ای ــورای	اس ــس	ش ــا	در	مجل ازن
خوشــبختانه	اخیــراً	پیشــرفت	کار	در	ایــن	ســد	خیلــی	بهتــر	

شــده	اســت.
ــاون	رئیس	جمهــور	 ــح	کــرد:	از	مع ــور،	تصری ــان	پ ــد	کی مجی
ــن	ســد	داشــته	ایم	 ــرای	ای ــان	ب ــارد	توم درخواســت	۶0	میلی
کــه	بــا	آن	موافقــت	شــده	اســت،	ایــن	میــزان	بــرای	پرداخــت	

مطالبــات	ســد	اختصــاص	پیــدا	کــرده	اســت.
ــکل	 ــرده	ام،	مش ــری	ک ــار	را	پیگی ــن	اعتب ــه	داد:	م وی،	ادام
ــن	 ــه	دو	شــیفته	کار	در	ای ــد	ک ــدارد،	کمــک	کنی ــاری	ن اعتب
ــال	 ــه	در	ح ــرایط	ک ــن	ش ــا	همی ــا	ب ــرود،	ت ــو	ب ــروژه	جل پ
حاضــر	داریــم	ســد	بــرای	اوایــل	تیرمــاه	ســال	آینــده	آمــاده	

ــود. ــری	ش ــاظ	آبگی ــه	لح ــرداری	ب بهره	ب
نماینــده	مــردم	دورود	و	ازنــا	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	بــه	
رونــد	طوالنــی	شــدن	ایــن	پــروژه	هــم	طعنــه	ای	زد	و	گفــت:	
اگــر	خیلی	هــا	عالقه	منــد	هســتند	کــه	ایــن	ســد	۲0	ســال	
دیگــر	ادامــه	پیــدا	کنــد،	می	شــود	ایــن	رونــد	را	ادامــه	داد!

وی	اظهاراتــش	را	خطــاب	بــه	متولیــان	امــر	این	گونــه	
ــه	اتمــام	 ــروژه	ب ــن	پ ــر	ای تکمیــل	کــرد:	کمــک	کنیــد	زودت

ــد. برس
ــد	 ــا	تأکی ــم	ب ــتان	ه ــتاندار	لرس ــی	اس ــی	خادم ــید	موس س
ــا	رعایــت	 ــر	اینکــه	بایــد	تحــرک	پــروژه	ســد	کمنــدان	را	ب ب
محدودیت	هــای	فنــی،	بیشــتر	کنیــم،	افــزود:	روســتای	
کمنــدان	نیــز	در	حاشــیه	ســد	و	در	حوضچــه	ســد	واقع	شــده	
ــا	ســال	آینــده	 کــه	بایــد	جابه	جــا	شــود	و	ایــن	موضــوع	را	ت

حــل	می	کنیــم.

وعدهرستگاریپروژهدرسال۹۸؛

سدیکهدروعدههاغرقشد؛من»کمندان«۱۴سالدارم!

زهرا حسینی
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تنهــا  به عنــوان  ســهند  فــرودگاه 
فــرودگاه جنــوب اســتان آذربایجــان 
ــاح تعطیل شــد و هــم  شــرقی بعــد از افتت
ــن فــرودگاه انجــام  ــروازی از ای ــون پ اکن

. د نمی شــو

کل	 اداره	 اقمــاری	 فــرودگاه	 تنهــا	 ســهند	 فــرودگاه	
ــداث	آن	از	 ــه	اح ــت	ک ــرقی	اس ــان	ش ــای	آذربایج فرودگاه	ه
ســال	1۳7۲	آغــاز	و	در	ســال	1۳75	بــا	حضــور	وزیــران	نفــت	
و	راه	و	ترابــری	افتتاح	شــده	اســت	ولــی	در	ایــن	ســال	ها	
بارهــا	تعطیــل	شــده	تــا	جایــی	کــه	در	ســال	1۳۹۲،	امــکان	
ــرودگاه	فراهــم	شــد	 ــن	ف ــرود	هواپیمــای	فوکــر	100	در	ای ف
ــرودگاه	 ــن	ف ــروازی	از	ای ــر	پ ــای	اخی ــم	در	ماه	ه ــی	بازه ول
ــت. ــل	اس ــرودگاه	تعطی ــن	ف ــاًل	ای ــود	و	عم ــام	نمی	ش انج

ــرار	 ــتان	آذربایجان	شــرقی	ق ــوب	اس ــرودگاه	ســهند	در	جن ف
ــار	در	 ــه	مســاحت	۴۲	هکت ــی	ب ــرودگاه	در	زمین ــن	ف دارد،	ای
کنــار	پــادگان	امــام	رضــای	مراغــه	و	در	جــاده	بنــاب	-	مراغــه	
ــوب	 ــرودگاه	جن ــا	ف ــهند	تنه ــرودگاه	س ــت.	ف ــده	اس واقع	ش
اســتان	اســت	کــه	بــا	بهســازی	ســطوح	پــروازی	بانــد	
فــرودگاه	ســهند	بــه	طــول	ســه	کیلومتر	و	عــرض	۳0	متــر	در	

ــود. حــال	فعالیــت	ب
ــه	 ــرودگاه	دارای	پارکینــگ	هواپیمــا	ب ــن	ف گفتنــی	اســت	ای
ــل	 ــه	دلی ــی	ب ــت	ول ــز	اس ــع	نی ــزار	مترمرب ــاحت	10	ه مس
مشــکالت	متعــدد	امــکان	اســتفاده	از	ایــن	زیرســاخت	مهــم	
ــده	 ــم	نش ــرقی	فراه ــان	ش ــی	در	آذربایج ــل	هوای حمل	ونق

ــت. اس
ــرای	 ــا	تعطیلــی	فــرودگاه	ســهند	مشــکالتی	ب ایــن	روزهــا	ب
ــتان	 ــن	شهرس ــافران	ای ــی	و	مس ــادی	و	صنعت ــاالن	اقتص فع

ــاعت	ها	 ــا	س ــتند	ت ــور	هس ــا	مجب ــت.	آن	ه ــده	اس پیش	آم
مســیر	تبریــز	تــا	مرکــز	اســتان	را	بــا	خودروهــای	مســافری	و	
شــخصی	و	در	جــاده	غیراســتاندارد	تبریز-	آذرشــهر	بپیمایند	

تــا	باالخــره	بــه	مراغــه	برســند.
	

وام کالن یــک شــرکت هواپیمایــی بــه بهانــه 
فــرودگاه ســهند

فرمانــدار	ویــژه	مراغــه	در	خصــوص	دالیــل	تعطیلی	فــرودگاه	
ســهند	می	گویــد:	متأســفانه	راه	انــدازی	پروازهــای	ایــن	
ــرای	برخی	هــا	تبدیل	شــده	 ــزاری	تبلیغاتــی	ب ــه	اب فــرودگاه	ب

اســت.
حمیــد	شــکری	بــا	تأکید	بــر	اینکــه	یــک	شــرکت	هواپیمایی	
بــه	بهانــه	فــرودگاه	ســهند	وام	کالنــی	دریافــت	کــرد،	افــزود:	
ــا	مشــکالت	ایــن	فــرودگاه	حــل	شــود	 ــد	ت آن	هــا	قــول	دادن
ولــی	کار	خاصــی	انجــام	ندادنــد	و	مشــکالت	همچنــان	

ــت. پابرجاس
ــرودگاه	 ــن	ف ــدد	ای ــدازی	مج ــه	راه	ان ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
ــه	 ــه	داد:	توجــه	ب ــوب	اســتان	اســت،	ادام ــاز	ضــروری	جن نی
زیرســاخت	های	حمل	ونقــل	هوایــی	مراغــه	زمینه	ســاز	
و	 اقتصــادی	 زمینه	هــای	 در	 شهرســتان	 ایــن	 توســعه	

اجتماعــی	را	فراهــم	می	کنــد.
شــکری	بــا	تأکید	بــر	اینکــه	امیــدوارم	بــا	نــگاه	ویــژه	اداره	کل	

فرودگاه	هــای	اســتان	شــاهد	حــل	مشــکالت	ایــن	فــرودگاه	
باشــیم،	افــزود:	عــدم	برقــراری	پروازهــا	از	ایــن	فــرودگاه	نقص	
ــی	 ــال	توافقات ــی	بااین	ح ــود	ول ــوان	می	ش ــا	عن ــی	هواپیم فن
بــا	یکــی	از	شــرکت	ها	صــورت	گرفتــه	تــا	پروازهــای	روزانــه	را	

از	ایــن	فــرودگاه	انجــام	دهــد.
	

فرودگاه سهند ازنظر عملیاتی آماده پرواز است
رئیــس	فــرودگاه	ســهند	در	خصــوص	دالیــل	تعطیــل	شــدن	
ــی	 ــر	عملیات ــهند	ازنظ ــرودگاه	س ــت:	ف ــهند	گف ــرودگاه	س ف
ــی	فعــاًل	 ــوده	ول ــرواز	اســت	و	زیرســاخت	ها	آمــاده	ب آمــاده	پ

ــم. ــرودگاه	نداری ــن	ف ــروازی	از	ای پ
ــور	ســپس	ادامــه	داد:	در	فــرودگاه	ســهند	 محمــد	حاجــی	پ
ــتند	و	 ــاده	هس ــری	آم ــک	ناوب ــری	و	کم ــتگاه	های	ناوب دس
پــرواز	در	رده	فوکــر	100	می	توانــد	در	ایــن	فــرودگاه	نشســت	

و	برخاســت	کنــد.
وی	ســپس	بابیــان	اینکــه	مــا	5	مــاه	در	ایــن	فــرودگاه	پــرواز	
داشــتیم،	گفــت:	از	دی	مــاه	۹۶	تــا	تیرمــاه	همــان	ســال	پــرواز	
ــتقبال	 ــا	اس ــن	پروازه ــادی	از	ای ــافران	زی ــه	مس ــتیم	ک داش
ــر	50	نفــر	مســافر	داشــتیم. می	کردنــد	و	در	هــر	پــرواز	بالغ	ب
ــا	 ــن	هواپیم ــی	ای ــه	داد:	شــرکت	هواپیمای ــور	ادام حاجــی	پ
را	اورهــال	کــرد	و	در	مشــهد	هواپیمــا	بــه	دالیــل	فنــی	
زمین	گیــر	شــد.	بــرای	همیــن	چنــد	ماهــی	اســت	پــروازی	از	
ایــن	فــرودگاه	صــورت	نمی	گیــرد	ولــی	مــا	در	حــال	مذاکــره	

ــا	ایــن	مشــکل	حــل	شــود. و	پیگیــری	هســتیم	ت
ــرکت	های	 ــا	ش ــت:	ب ــپس	گف ــهند	س ــرودگاه	س ــس	ف رئی
مختلــف	در	حــال	مذاکــره	هســتیم	تــا	مشــکل	این	فــرودگاه	
ــرودگاه	ســهند	 ــرواز	از	ف حل	شــده	و	ســپس	شــاهد	انجــام	پ
ــه	 ــه	ب ــه	زیرســاخت	مهمــی	در	توســعه	منطق باشــیم	چراک

ــی	رود. شــمار	م
وی	گفــت:	فــرودگاه	ســهند	یــک	فــرودگاه	منطقــه	ای	و	
ــاب،	 ــه،	بن ــهرهای	مراغ ــردم	ش ــت.	م ــتان	اس ــم	در	اس مه
عجب	شــیر،	ملــکان،	میانــدوآب	و	بــوکان	از	ایــن	زیرســاخت	
ــرای	 ــراری	ب ــرودگاه	اضط ــهند«	ف ــد	و	»س ــتفاده	می	کنن اس

ــت. ــز	اس ــی	تبری ــرودگاه	بین	الملل ف
بــا	همــه	ایــن	اوصــاف	و	تالشــی	کــه	مســئوالن	امــر	بــرای	راه	
انــدازی	مجــدد	پروازهــای	فــرودگاه	ســهند	انجــام	مــی	دهــد	
نبایــد	فرامــوش	کــرد	کــه	ایــن	منطقــه	زیرســاخت	مهمــی	
ــه	 ــد	هرچ ــت	و	بای ــتان	اس ــوب	اس ــتانهای	جن ــرای	شهرس ب

ــدازی	شــود. ــر	ایــن	فــرودگاه	راه	ان زودت

فرودقبلازتیکآف

فرودگاهسهندمسافرانرابهمقصدنرساند
اسد بابایی
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ایــن روزهــا درحالی کــه دالر بــازی  خــود 
ــی روی  ــی  داخل ــد و خودتحریم را می کن
دســت تحریــم خارجــی زده، فعــاالن 
ــد  ــاش می کنن ــوان ت ــام ت ــا تم ــاجی ب نس
کــه ایــن صنعــت از رونــق نیفتــد؛ هرچند 
ــت. ــیار اس ــیر بس ــن مس ــکات در ای مش

صنعــت	»نســاجی«	به	عنــوان	یــک	صنعــت	پیشــگام،	
کشــورهای	 از	 بســیاری	 شــدن	 صنعتــی	 فرآینــد	 در	
داشــته	 بســزا	 نقشــی	 جهــان	 کنونــی	 توســعه	یافته	
ــردش	تجــاری	منســوجات	و	پوشــاک	در	 اســت.	حجــم	گ
ــن	زده	 ــارد	دالر	تخمی ــر	1500	میلی ــاالنه	بالغ	ب ــان	س جه
ــوالت	از	 ــن	محص ــهم	ارزآوری	ای ــن	س ــود.	همچنی می	ش
کل	تجــارت	کشــورهای	صاحب	نــام	در	ایــن	صنعــت	نظیــر	
ــدود	۲0	 ــام	و...	ح ــزی،	ویتن ــد،	اندون ــه،	هن ــن،	ترکی چی

ــت. ــد	اس درص
صنعــت	نســاجی	شــامل	تمــام	مراحــل	تولیــد	الیــاف،	تبدیل	
الیــاف	بــه	نــخ،	تبدیل	نــخ	بــه	پارچــه	و	همچنیــن	فرایندهای	
تکمیلــی	انجام	شــده	بــر	روی	پارچــه	ماننــد	رنگــرزی	و	چــاپ	
ــع	بشــری	 ــن	صنای می	شــود.	صنعــت	نســاجی	از	قدیمی	تری
ــاس	و	پوشــاک	از	نیازهــای	 محســوب	می	شــود	چــرا	کــه	لب

اولیــه	انســان	بــوده	اســت.	
ــی	 ــت	80	میلیون ــران	از	جمعی ــد	ای ــه	مانن ــه	ترکی درحالی	ک
ــن	 ــر	در	ای ــون	نف ــار،	۲	میلی ــق	آم ــا	طب برخــوردار	اســت،	ام
کشــور	در	صنعــت	نســاجی	مشــغول	هســتند	و	ایــن	در	حالی	
اســت	کــه	در	ایــران	تنهــا	500	هــزار	نفــر	به	طــور	مســتقیم	و	

غیرمســتقیم	شــاغل	در	ایــن	عرصــه	وجــود	دارد.
صــادرات	پوشــاک	ایــران	در	ســال	های	گذشــته	رونــد	افولــی	
را	طــی	کــرده	اســت.	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	خودکفایــی	
ــور	 ــتغال	در	کش ــود	اش ــث	می	ش ــاجی	باع ــت	نس در	صنع
افزایش	یافتــه	و	از	واردات	محصــوالت	مرتبــط	بــا	ایــن	

ــری	شــود.	 ــه	کشــور	جلوگی ــت	ب صنع
زنجان میزبان ۶۰ درصد صنایع نساجی ایران 

ــد	و	 ــودش	را	می	کن ــازی	خ ــه	دالر،	ب ــا	درحالی	ک ــن	روزه ای
ــی	 ــم	خارج ــی	روی	دســت	تحری ــای	داخل ــود	تحریمی	ه خ
زده	اســت،	فعــاالن	صنعــت	نســاجی	در	زنجــان	بــا	تمــام	توان	
ــی	اش	را	از	دســت	 ــادابی	و	پویای ــد	صنعتشــان	ش نمی	خواهن

بدهــد.
ــود	 ــای	خ ــا،	گام	ه ــده	و	پوی ــان	زن ــاجی	زنج ــت	نس صنع
ــات	 ــه	حی ــرای	ادام ــختی	ب ــا	س ــه	ب ــر	و	البت ــا	تدبی را	ب
ــان	 ــتان	زنج ــاجی	اس ــت	نس ــای	صنع ــی	دارد،	چرخ	ه برم
ــد	 ــان	می	چرخن ــم،	همچن ــود	تالط ــال	ها،	باوج ــی	س ط
تــا	قطــار	توســعه	اقتصــاد	اســتان	زنجــان	بــه	مســیر	خــود	

ــه	داد.	 ادام
زنجــان	۶0	درصــد	صنایــع	نســاجی	ایــران	را	در	خــود	
ــتغال	زایی	 ــر	اش ــزار	نف ــج	ه ــش	از	پن ــرای	بی ــای	داده	و	ب ج

ــت. ــرده	اس ک
ــال	اســت،	 ــان	فع ــتان	زنج ــه	در	اس ــن	زمین ــد	در	ای 8۲	واح
ــا	سیســتم	های	ریســندگی	الیــاف	کوتــاه	 ــواع	نــخ	ب تولیــد	ان
ــن	 ــتونی،	جی ــرده	ای،	فاس ــه	پ ــه،	پارچ ــرش،	پارچ ــد،	ف و	بلن
ــن	 ــدی	در	ای ــوالت	تولی ــه	محص ــی	از	جمل ــاف	مصنوع و	الی

ــا	هســتند. واحده
ــره	ای	 ــان،	زنجی ــتان	زنج ــاجی	در	اس ــت	نس ــره	صنع زنجی
کامــل	و	کاربــردی	اســت	و	تولیــدات	ایــن	صنعــت	در	صــورت	
ــی	 ــازار	داخل ــود	ب ــه	وج ــه	ب ــا	توج ــئوالن	و	ب ــت	مس حمای
ــابه	 ــای	مش ــا	کااله ــی	ب ــت	خوب ــد	رقاب ــی	می	توان و	خارج

ــد. ــته	باش ــی	داش خارج

رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	زنجــان	
بــه	وضعیــت	صنعــت	نســاجی	در	اســتان	زنجــان	اشــاره	کــرد	
ــاجی	در	 ــای	نس ــی	از	قطب	ه ــان	یک ــتان	زنج ــت:	اس و	گف

ســطح	کشــور	اســت.
ناصــر	فغفــوری	بــا	بیــان	اینکــه	نســاجی	اســتان	نســبت	بــه	
ــی	 ــل	قبول ــع	دیگــر	وضعیــت	قاب ــی	از	اســتان	ها	و	صنای خیل
ــت	و	 ــت	خصوصــی	اس ــن	صنع ــد	ای ــت:	100	درص دارد،	گف
ــتان	 ــاجی	در	اس ــین	آالت	نس ــتگاه	ها	و	ماش ــن	دس مدرن	تری

ــه	روز	شــده	اســت.	 ــوده	و	ب زنجــان	ب
وی	تأکیــد	کــرد:	از	ســال	۹۲	تاکنــون	زنجیــره	صنعــت	
مراحــل	 و	 تکمیل	شــده	 زنجــان	 اســتان	 در	 نســاجی	
ــد	در	اســتان	 ریســندگی،	بافندگــی،	رنگــرزی،	چــاپ	و	تولی

می	شــود.	 انجــام	
ــدازی	یــک	واحــد	پوشــاک	 ــا	راه	ان ایــن	مســئول	می	گویــد:	ب
جدیــد	کــه	واحــد	بســیار	بزرگــی	اســت	حــوزه	پوشــاک	هــم	

تحــول	اساســی	خواهــد	داشــت.	
ــان	در	 ــتان	زنج ــتغال	اس ــد	از	اش ــزود:	۳0	درص ــوری	اف فغف
بخــش	صنعــت	نســاجی	اســت	چراکــه	واحدهــای	نســاجی	
ــای	 ــا	و	بخش	ه ــه	واحده ــبت	ب ــی	نس ــتغال	باالی ــرانه	اش س
ــی	 ــد	و	افزایــش	قیمــت	دالر	فرصــت	بســیار	خوب دیگــر	دارن
ــاهد	واردات	 ــر	ش ــا	دیگ ــود	ت ــاجی	ب ــای	نس ــرای	واحده ب

ــد.	 ــور	نباش ــاک	در	کش پوش
وی	ابــراز	کــرد:	تنهــا	مشــکل	واحدهــای	نســاجی	در	اســتان	
زنجــان	تأمیــن	مــواد	اولیــه	اســت	کــه	از	خــارج	وارد	می	شــود	
ــین	آالت	از	 ــه	ماش ــواد	اولی ــفارش	م ــت	س ــبختانه	ثب و	خوش

ــه	اســتان	ها	داده	شــده	اســت. ــه	گذشــته	ب هفت

خودتحریمیرویدسِتتحریمخارجیزد!
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ــران اقتصاد ایـ

ــرپا  ــت را س ــن صنع ــی ای ــر قیمت ــه ه ــاج ها ب نس
نگــه داشــته اند

رئیـس	خانـه	صنعـت	و	معـدن	اسـتان	زنجـان	گفـت:	در	
شـرایطی	که	با	مشـکالت	متعدد	مواجه	هسـتیم،	نسـاج	ها	به	

هـر	قیمتـی	ایـن	صنعـت	را	سـرپا	نگـه	داشـته	اند.
ــت	نســاجی	 ــه	صنع ــان	اینک ــا	بی ــان	ب ــجاد	نباتچی ــید	س س
ایــران	روی	هم	رفتــه	صنعــت	پیــری	بــوده	و	ماشــین	آالت	آن	
قدیمــی	شــده	و	بــه	ســروصدا	افتــاده	و	ســرمایه	گذاری	جدید	
در	ایــن	عرصــه	بســیار	ســنگین	اســت،	افــزود:	خوشــبختانه	
صنعــت	نســاجی	در	اســتان	زنجــان	در	حــال	عبــور	از	روزهای	
جوانــی	خــود	اســت.	واحدهــای	بــزرگ	جدیــدی	کــه	امــروز	
بــه	راه	افتــاده	و	یــا	در	شــرف	راه	انــدازی	اســت،	هماننــد	خون	

تــازه	ای	در	رگ	هــای	صنعــت	نســاجی	زنجــان	هســتند.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	صنعــت	نســاجی،	صنعــت	کارگربر	و	
اشــتغال	زایی	اســت،	تصریــح	کــرد:	تجربــه	نشــان	داده	اســت	
کــه	در	کشــور	مــا	ســرمایه	گذاران	زیــادی	اجــازه	ندادنــد	کــه	
ــرد،	 ــروی	انســانی	را	بگی ــا	جــای	نی ــن	صنعــت،	ربات	ه در	ای
ــوژی	 ــت	و	تکنول ــختی	اس ــا	کار	س ــداری	ربات	ه ــون	نگه چ
ســخت	و	پیچیــده	ای	دارد،	لــذا	در	ایــن	صنعــت،	کاری	را	کــه	
می	تــوان	بــه	دســت	نیــروی	انســانی	)کارگــر(	انجــام	داد،	بــه	
ــه	و	 ــک	ارزش	به	شــمار	رفت ــن	خــود	ی ــد	و	ای ــات	نمی	دهن رب

بایــد	حمایــت	شــود.
ایـن	مسـئول	بـا	یـادآوری	اینکـه	در	برهـه	کنونـی	در	اسـتان	
زنجـان	به	جـز	چند	واحـد	جدید	که	در	حـال	راه	اندازی	اسـت،	
اکثـر	واحدهـا	عمـری	۳0	سـاله	دارنـد،	ادامـه	داد:	ایـن	بـدان	
معنی	اسـت	که	عمـر	ماشـین	آالت	ایـن	صنعت	نیز	بـاال	رفته	
و	بـه	همین	خاطـر	تولیدات	ما	نسـبت	به	صنایع	مشـابهی	که	
از	ماشـین	آالتی	با	عمـر	کمتری	اسـتفاده	می	کنند،	یک	سـوم	
تولیـدات	را	داشـته	و	قـادر	بـه	رقابت	بـا	آن	نخواهیم	بـود،	این	
در	حالـی	اسـت	کـه	بـا	تولیـد	زیـاد	می	تـوان	سـایر	هزینه	هـا	
را	هم	پوشـانی	کـرد،	هـر	چند	برخـی	کشـورها	نیز	به	واسـطه	
از	 برخـورداری	 علی	رغـم	 توانسـته	اند	 برندسـازی	 سیسـتم	
ماشـین	آالت	بـا	عمر	بـاال،	خـود	را	در	عرصه	رقابت	نگـه	دارند.
ــده	کــرده	صنعــت	 ــرای	زن ــه	اینکــه	ب ــا	اشــاره	ب ــان	ب نباتچی
ــرمایه	گذاری	را	جــدی	 ــد	موضــوع	س نســاجی	در	کشــور	بای
گرفــت،	اظهــار	کــرد:	متاســفانه	ماشــین	آالت	خیلــی	از	
کارخانه	هــای	نســاجی	در	کشــور	بایــد	بــه	ذوب	آهــن	ســپرده	
ــن	 ــه	ای ــین	آالت	از	اینک ــن	ماش ــازندگان	ای ــود	س ــود.	خ ش
ــب	 ــد،	تعج ــوز	کار	می	کن ــال	هن ــد	از	۳0	س ــتگاه	ها	بع دس
می	کننــد.	بــا	وجــود	اینکــه	در	نگهــداری	ماشــین	آالت	دقــت	
ــرد	 ــوان	عملک ــت،	امــا	نمی	ت ــورت	گرفتــه	اس زیــادی	ص
ــن	صنعــت	 ــا	در	ای ــوژی	روز	دنی ــا	تکنول ــن	دســتگاه	ها	را	ب ای
مقایســه	کــرد.	بــا	ایــن	ماشــین	آالت	فقــط	می	تــوان	کار	کــرد	

ــا	را	از	ســر	برداشــت. ــا	رقب ــت	ب ــد	ســودای	رقاب و	بای
ــا	ارز	1۲	 ــرمایه	گذاری	ب ــه	س ــان	اینک ــا	بی ــئول	ب ــن	مس ای
ــزود:	جــدای	از	 ــی،	کار	بســیار	ســختی	اســت،	اف ــزار	تومان ه
ــرمایه	در	 ــی	در	س ــدی	حت ــهیالت	18	درص ــود	تس ــن،	س ای
گــردش	نیــز	صرفــه	اقتصــادی	نــدارد.	بهــره	تســهیالتی	کــه	
یــک	تولیدکننــده	از	بانــک	دریافت	می	کنــد،	بیش	از	ســودی	
اســت	کــه	در	سررســید	ســالیانه	آن،	دســت	تولیدکننــده	را	
می	گیــرد،	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	نبایــد	از	موضــوع	قاچــاق	
ــل	 ــد،	غاف ــه	می	زن ــت	ضرب ــن	صنع ــه	ای ــه	خــود	ب ــه	به	نوب ک
ــود.	شــواهد	حاکــی	از	آن	اســت	کــه	میــزان	کاالی	قاچــاق	 ب
ــز	 ــک	به	ج ــه	بی	ش ــت	ک ــاد	اس ــدری	زی ــه	به	ق ــن	عرص در	ای
ــه	 ــل	ورود	ب ــادی	قاب ــایر	مب ــادی	رســمی،	از	س ــق	مب از	طری

کشــور	نیســت.

توزیع نادرست امکانات ناجوانمردانه است
رئیــس	خانــه	صنعــت	و	معــدن	اســتان	زنجــان	در	ادامــه	
ــا	یــادآوری	اینکــه	در	برهــه	کنونــی،	همــه	صنایــع	مــا	 ب
بایــد	توقعــات	خــود	را	از	دوش	دولــت	بردارنــد،	تصریــح	
ــیم	 ــته	باش ــع	داش ــد	توق ــی	نبای ــرایط	کنون ــرد:	در	ش ک
ــی	 ــا	ارز	۴۲00	تومان ــع	را	ب ــکالت	صنای ــه	مش ــه	هم ک
ــالم	 ــرای	ورود	اق ــورت	ب ــن	ص ــرا	در	ای ــم،	زی ــل	کنی ح
ضــروری	از	جملــه	دارو،	دولــت	بــا	مشــکل	جــدی	

ــد. ــد	ش ــه	خواه مواج
ــدگان	و	 ــن	تولیدکنن ــی	بی ــه	زمان ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــده	 ــهور	ش ــه	مش ــن	جمل ــاجی،	ای ــت	نس ــدگان	صنع دارن
بــود	کــه	»صنعــت	نســاجی	ایــران	مــرده	اســت«	و	واقعیــت	
ــازار	اســتثنایی	داخــل	 ــود،	ادامــه	داد:	اگــر	ب نیــز	همیــن	ب
ــی	 ــود.	از	طرف ــرده	ب ــا	م ــود،	صنعــت	نســاجی	م کشــور	نب

ــت،	 ــادرات	اس ــه	ص ــد	ب ــم	امی چش
هــر	چنــد	کشــورهای	سردســیر	
خریــد	 بــه	 تمایلــی	 اروپایــی	
محصــوالت	برنــد	ایرانــی	را	بــه	
خاطــر	اعمــال	تحریم	هــا	ندارنــد	
امــا	معتقدیــم	بیشــترین	آســیب	
را	بــه	ایــن	صنعــت،	تحریم	هــای	

داخلــی	زده	اســت.
ــور	 ــات	کش ــت:	امکان ــان	گف نباتچی
محــدود	اســت	و	اگــر	بخواهیــم	ایــن	
امکانــات	را	نادرســت	تقســیم	کنیــم،	

ــه	اســت. ــد	ناجوانمردان ــن	رون ای

کمبود نقدینگی در نساجی ها 
ــم	 ــاجی	ه ــت	نس ــال	صنع ــک	فع ی

می	گویــد:	مشــکل	در	تهیــه	مــواد	اولیــه	و	کمبــود	نقدینگــی	
بــه	 ســرمایه	گذاری	ها	 کــه	 شــده	 باعــث	 نســاجی	ها	
ــه	ســخت	 ــواد	اولی ــه	م ــد	و	تهی ــدا	کن ــش	پی ــوم	کاه یک	س

ــت. ــده	اس ش
ــخ،	برخــی	مــواد	 ــرای	تولیــد	ن ــی	ادامــه	داد:	ب محمــود	ضراب
ــواد،	 ــن	م ــه	ای ــان،	تهی ــن	می ــود	و	در	ای ــارج	وارد	می	ش از	خ

ــاد	شــده	اســت. ســخت	و	قیمــت	زی
ایــن	فعــال	صنعتــی	افــزود:	۶	مــاه	اســت	کــه	در	صف	ســامانه	

نیما	هســتیم	و	یــک	ریــال	هــم	تخصیــص	ارز	نگرفتیم.
وی	ورود	کاالهــای	قاچــاق	را	معضلــی	بــرای	صنعــت	نســاجی	
اعــالم	کــرد	و	افــزود:	خوشــبختانه	تدابیــر	اتخاذشــده	باعــث	
شــده	اســت	کــه	همــه	اجنــاس	قاچــاق	ضبــط	شــود،	
درحالی	کــه	قبــل	از	ایــن،	برندهایــی	بودنــد	کــه	زیــر	تعهــد	و	

ــد. ــه	نمی	رفتن توافقنام
ضرابــی	افــزود:	بــرای	ایــن	اجنــاس	قاچــاق،	حقــوق	و	
عــوارض	پرداخــت	نمی	شــود	و	ایــن	بــرای	تولیدکننــده	
ســخت	اســت	کــه	بــا	ایــن	واحدهــا	رقابــت	کنــد؛	چــرا	کــه	
ــوارض	گمرکــی	و	بیمــه	 ــده،	حقــوق	و	ع ــوان	تولیدکنن به	عن
و	مالیــات	می	دهیــم	ولــی	وقتــی	کاال	به	صــورت	قاچــاق	وارد	
ــی	 ــای	رقابت ــود،	فض ــه	می	ش ــن	کار	عرض ــت	پایی ــا	قیم و	ب
دشــوار	خواهــد	شــد؛	از	ســوی	دیگــر	مــردم	هــم	نمی	داننــد	
محصوالتــی	کــه	خریــداری	می	کننــد،	درجــه	ســه	و	دو	

ــت.	 اس
ــه	 ــفانه	ب ــه		داد:	متأس ــاجی	ادام ــت	نس ــال	صنع ــن	فع ای
ــار	 ــر	فش ــاجی	زی ــت	نس ــی	ها،	صنع ــود	بازرس ــل	نب دلی
اســت،	از	طرفــی	بانک	هــا	نیــز	همــکاری	نمی	کننــد،	ایــن	
ــود	 ــه	وج ــم	ک ــوش	کنی ــد	فرام ــه	نبای ــت	ک ــی	اس در	حال
ــد	 ــزرگ	نســاجی	در	ایــران،	خــود	یــک	برن کارخانه	هــای	ب

به	شــمار	مــی	رود.
وی	بــر	برخــورد	قاطعانــه	بــا	مدیــران	بانک	هــا	تأکیــد	کــرد	و	
گفــت:	در	بانک	هــا	بــا	تولیدکننــده	برخــورد	بــدی	می	شــود.	
اگــر	واحدهــای	تولیــدی	بــه	تعطیلــی	کشــیده	شــود،	

ــد	شــد. ــکار	خواهن ــادی	بی ــران	زی کارگ
ــاال،	 ــای	ب ــده،	هزینه	ه ــد	ارزی	تولیدکنن ــت:	تعه ــی	گف ضراب
ــاال	رفتــن	قیمــت	ارز،	 ــاال	و	ب ــا	قیمــت	ب تهیــه	مــواد	اولیــه	ب
ســود	چندانــی	بــرای	تولیدکننــده	بــه	همــراه	نــدارد،	لــذا	تــا	
زمانــی	کــه	تعهــد	ارزی	برداشــته	نشــود،	وضــع	بدتــر	خواهــد	

شــد.
ــر	 ــزار	نف ــت	اشــتغال	زایی	5	ه ــا	ظرفی ــای	نســاجی	ب واحده
ــد	کــه	از	ایــن	تعــداد	واحــد	 در	اســتان	زنجــان	فعالیــت	دارن
فعــال،	11	واحــد	در	حــوزه	چــرم	و	کفــش،	۳1	واحــد	
در	حــوزه	پوشــاک	و	۴0	واحــد	در	حــوزه	تولیــد	انــواع	

می	شــوند. دســته	بندی	 منســوجات	
زنجــان	ظرفیــت	تولیــد	انــواع	نــخ	پنبــه	و	مخلــوط	ویســکوز	
و	پلی	اســتر	بــا	عنــوان	سیســتم	ریســندگی	الیــاف	کوتــاه	بــه	

میــزان	۲5	هــزار	و	500	تــن	در	ســال	را	دارد.

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 69 |  شماره 35 | بهمن 97

ــران اقتصاد ایـ

قاچــاق گوشــت از مراکــز تولیــد بــه 
ــی و گاه ســایر اســتان ها  کشــورهای عرب
موجــب شــده در کنــار کمبــود در کرمــان 
شــاهد افزایــش بــی رویــه نــرخ ایــن کاال 
باشــیم کــه موجــب خــارج شــدنش از 

ــت. ــده اس ــردم ش ــرف م ــبد مص س

ایــن	روزهــا	مــردم	کرمــان	کمتــر	بــه	قصابی	هــا	مــی	روند	
چــون	ســیر	صعودی	نــرخ	گوشــت	در	این	اســتان	ایــن	کاال	
را	از	ســبد	مصــرف	بســیاری	از	مــردم	خــارج	کــرده	اســت	
ــرخ	مــرغ	نیــز	در	حــال	 ایــن	درحالیســت	کــه	همزمــان	ن

افزایــش	اســت.
ــدگان	 ــا	نماین ــت	ب ــان	در	نشس ــتان	کرم ــئوالن	اس مس
اســتان	در	مجلــس	در	خصــوص	کمبــود	و	افزایــش	قیمــت	
گوشــت	در	اســتان	کرمــان	هشــدار	دادنــد	کــه	دلیــل	ایــن	
ــد	 ــز	تولی ــه	در	مراک ــود	علوف ــر	هــم	خشکســالی	و	کمب ام

ــوان	شــده	اســت. گوشــت	عن
در	ایــن	نشســت	وضعیــت	گوشــت	هم	از	ســوی	مســئوالن	
ــد	و	از	 ــوان	ش ــران	عن ــتانه	بح ــدگان	در	آس ــم	نماین و	ه
مســئوالن	دســتگاههای	مختلــف	خواســته	شــد	بــرای	حل	

ایــن	مشــکل	تــالش	کننــد!

پای دالر و دالل در میان است
ــه	بررســی	وضعیــت	موجــود	در	 ــرای	بررســی	مشــکل	ب ب
ــم	 ــاده	ه ــت	آم ــه	دس ــج	ب ــق	نتای ــت،	طب ــتان	پرداخ اس
ــا	 ــان	ب ــتان	کرم ــود	در	اس ــداران	موج ــر	دام ــون	اکث اکن
کمبــود	علوفــه	مواجه	هســتند	امــا	این	تنهــا	دلیــل	قاچاق	
ــت	کشــورهای	حــوزه	 ــه	اســتانهای	مجــاور	و	در	نهای دام	ب
خلیــج	فــارس	نیســت	بلکــه	اختــالف	قیمــت	دالر	و	پولــی	
کــه	دامــداران	از	دالالن	دریافــت	مــی	کننــد	علــت	اصلــی	

ــی	باشــد. ــود	گوشــت	م ــتان	و	کمب خــروج	دام	از	اس
ــه	 ــای	حــرف	هــای	دامــداران	و	ب ــن	وجــود	وقتــی	پ ــا	ای ب
ــع	و	 ــدید	مرات ــر	ش ــینید	فق ــی	نش ــایر	م ــوص	عش خص
کمبــود	علوفــه	را	یکــی	از	مشــکالت	اصلــی	تولیــد	گوشــت	

ــد. ــی	دانن م

عشــایر چــاره ای جــز فــروش دام ندارنــد و دالالن 
هــم فرصــت طلبــی مــی کننــد

در	همیــن	خصــوص	بــه	ابتــدای	جــاده	بــم	کــه	مهمتریــن	
مرکــز	فــروش	دام	مــی	باشــد	رفتیــم.	یکــی	از	چــوب	داران	
بیــان	کــرد:	عشــایری	کــه	در	شهرســتانهای	بردســیر،	بافت	
و	رابــر	زندگــی	مــی	کننــد	از	مهمتریــن	منابــع	تولیــد	دام	
ســبک	در	اســتان	کرمــان	هســتند	کــه	بــا	توجه	بــه	کمبود	
بارندگــی	در	ســال	جــاری	و	عــدم	رشــد	علوفــه	اکثــر	دامها	
بــا	افــت	شــدید	وزن	مواجــه	شــده	انــد	و	در	برخــی	مــوارد	
دامهــا	تلــف	مــی	شــوند	بــه	همیــن	جهــت	عشــایر	ترجیح	
ــن	خســارت	را	 ــا	کمتری ــا	را	بفروشــند	ت ــد	دامه ــی	دهن م

متحمــل	شــوند.
محمــد	ابارقــی	مــی	گویــد:	در	ایــن	میــان	دالالن	بــا	درک	
ــای	 ــد	و	دامه ــده	ان ــان	آم ــتان	کرم ــه	اس ــکل	ب ــن	مش ای
ســبک	را	بــا	قیمــت	بســیار	انــدک	از	دامــدار	مــی	خورنــد	
ــا	قیمتهــای	بســیار	 و	در	نهایــت	لــب	آب	کنــار	لنــج	هــا	ب

ــه	عــرب	هــا	مــی	فروشــند. ــاد	ب زی

یکــی	دیگــر	از	چــوب	داران	گفــت:	قیمــت	هــر	روز	بیشــتر	
ــه	 ــوروز	ب ــام	ن ــد	در	ای ــی	رس ــر	م ــه	نظ ــود	و	ب ــی	ش م
بیشــترین	قیمــت	خــود	مــی	رســد	مــا	هــم	از	نان	خــوردن	
افتــاده	ایــم	مســئوالن	بایــد	جلــوی	قاچــاق	دام	را	بگیرنــد.
وی	افــزود:	قاچــاق	دام	فقــط	مربــوط	به	دام	ســبک	نیســت	
بلکــه	دامهــای	ســنگین	هــم	قاچــاق	مــی	شــود	بــه	همین	
دلیــل	تعــداد	دامهایــی	کــه	در	کشــتارگاههای	کرمــان	نیــز	

ذبــح	مــی	شــود	کــم	شــده	اســت.
یکــی	از	قصابــان	شــهر	کرمــان	نیــز	اظهــار	داشــت:	هــر	روز	
چهــار	الشــه	گوشــت	در	مغــازه	عرضــه	مــی	کــردم	امــا	در	
روزهــای	اخیــر	مراجعــه	مــردم	بــرای	خریــد	گوشــت	کــم	
شــده	و	یــا	اگــر	فــردی	هــر	مــاه	چهــار	کیلــو	گوشــت	مــی	
ــداری	مــی	کنــد	و	 ــو	گوشــت	خری خریــد	حــاال	یــک	کیل

برخــی	هــم	خریــد	را	انجــام	نمــی	دهنــد.

کشتار دام کاهش یافته است
وی	ادامــه	داد:	تعــداد	دامهایــی	هــم	کــه	ذبــح	مــی	شــوند	
ــد	 ــل	دارن ــر	شــده	اســت	چــون	عشــایر	بیشــتر	تمای کمت

ــه	دالالن	بفروشــند. ــاال	ب ــا	قیمــت	ب گوشــت	را	ب
ــی	 ــچ	اقدام ــرا	هی ــه	چ ــب	دارد	ک ــای	تعج ــت:	ج وی	گف
ــر	 ــد،	اگ ــان	انجــام	نمــی	دهن ــا	قاچاقچی ــرای	برخــورد	ب ب
ــای	 ــش	رود	قیمــت	گوشــت	در	روزه ــن	شــرایط	پی ــا	ای ب
آینــده	افزایــش	خواهــد	یافــت	بــه	همیــن	دلیل	مســئوالن	
در	ســطوح	بــاال	تــر	بایــد	هوشــیار	باشــند	و	اجــازه	ندهنــد	

ــان	قاچــاق	شــود. گوشــت	از	اســتان	کرم
مدیــرکل	دامپزشــکی	شــمال	اســتان	کرمــان	نیــز	مــی	
گویــد:	هیــچ	مجــوزی	بــرای	خــروج	دام	از	اســتان	
کرمــان	داده	نمــی	شــود	و	خــروج	دام	بــه	صــورت	
قاچــاق	اســت	کــه	در	کنــار	کمبــود	گوشــت	در	اســتان	
کرمــان	مــی	توانــد	موجــب	شــیوع	بیماریهــای	مختلــف	

ــود. ــز	ش ــی	نی دام

جلوی قاچاق دام را بگیرید
ــرای	 ــد	ب ــئوالن	بای ــرد:	مس ــان	ک ــیدی	بی ــین	رش حس
کنتــرل	قاچــاق	دام	چــاره	اندیشــی	فــوری	انجــام	دهنــد	و	
ایــن	حساســیت	ایجــاد	شــود	کــه	بایــد	بــا	همــکاری	جدی	
تــر	دســتگاههای	مختلــف	بــا	یکدیگــر	جلــوی	قاچــاق	دام	

گرفتــه	شــود.
ــتان	 ــه	در	اس ــود	علوف ــالی	و	کمب ــزود:	خشکس وی	اف
کرمــان،	نوســانات	ارزی	مهمتریــن	دالیــل	قاچــاق	دام	

اســت.
یکــی	از	عشــایر	اســتان	کرمــان	بــه	نام	احســان	ســالجقه	
ــه	ای	 ــد:	علوف ــی	گوی ــز	م ــر	ســکونت	دارد	نی ــه	در	راب ک
ــداده	و	 ــی	روی	ن ــون	بارندگ ــدارد	چ ــود	ن ــع	وج در	مرات
ــن	 ــد	در	ای ــه	ان ــن	رفت ــت	از	بی ــان	در	طبیع ــر	گیاه اکث
ــوی	 ــا	هســتند	جل ــه	دامه ــا	ک ــا	ســرمایه	م شــرایط	تنه
چشــم	مــان	در	حــال	افــت	وزن	و	در	نهایــت	تلــف	شــدن	

ــتند. هس
وی	ادامــه	داد:	مــا	چــاره	ای	جــز	فــروش	دامهــا	بــه	دالالن	
نداریــم	و	نمــی	دانیــم	آنهــا	دامهــا	را	چــه	مــی	کننــد.	اگــر	
مســئوالن	حمایــت	کننــد	مــا	هــم	دام	را	بــه	دالل	هــا	نمی	

فروشــیم.
وی	دامــداری	را	تنهــا	منبــع	درآمــد	عشــایر	دانســت	و	بیان	
کــرد:	عشــایر	نیــاز	بــه	حمایــت	دارنــد	و	علوفــه	آنهــا	بایــد	
تامیــن	شــود،	ایــن	دامهــا	مولــد	دامهــای	ســال	آینــده	مــا	
ــا	هســتیم	 ــروش	دامه ــه	ف ــور	ب ــی	مجب هســتند	و	در	حال
کــه	ســال	آینــده	نمــی	دانیــم	بــرای	زاد	و	ولــد	دامهــا	چــه	
کنیــم	و	فقــط	امیدداریــم	بــا	همیــن	پــول	بتوانیــم	ســال	

آینــده	دام	خریــداری	کنیــم.
قیمــت	گوشــت	در	حــال	حاضــر	در	قصابــی	هــای	
ــه	 ــود	ک ــی	ش ــذاری	م ــرخ	گ ــان	ن ــا	85	توم ــان	ت کرم
ــش	 ــت	افزای ــود	قیم ــت	موج ــداوم	وضعی ــورت	ت در	ص

ــت. ــد	یاف خواه

هشدارمسئوالنبهمسئوالن

کمبودگوشتدرکرمانقاچاقبهکشورهایعربی
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ــران اقتصاد ایـ

همیــن ســال گذشــته بــود کــه مســافران 
ــزا  ــه ع ــازند ب ــی در ازنا-ش ــک عروس ی
ــه  ــته ب ــد کش ــه چن ــتند،تصادفی ک نشس
همــراه داشــت و اســتان را در اندوهــی 
ــه  ــد ک ــث نش ــا باع ــرد ام ــرو ب ــق ف عمی
عــزم مســئوالن بــرای تعریــض ایــن 

ــود. ــزم ش ــور ج مح

ــان	در	 ــد	و	خانواده	هایش ــوان	بودن ــه	ج ــان	حادث ــه	قربانی هم
ــازند	را	 ــا	-	ش ــاده	ازن ــن	عزیزانشــان	ج شــوک	از	دســت	رفت
ــادران	روی	 ــای	م ــد،	صــدای	ضجــه	زدن	ه ــرده	بودن ــرق	ک ق
آســفالت	ســرد	جــاده،	انــدوه	حادثــه	را	دوچنــدان	کــرده	بود،	
ــرای	 ــر	را	ب ــان	ام ــات	ناگــوار	هــم	متولی ــن	اتفاق ــا	همــه	ای ام
گره	گشــایی	از	مشــکل	دســت	به	کار	جــدی	نکــرد،	ماجــرای	
قربانیــان	ازنــا-	شــازند	همچنــان	ادامــه	دارد	و	مســئوالن	هــم	

ــد.	 ــده	می	دهن ــر	روز	وع ه
باوجوداینکـه	طـی	سـال	های	اخیـر	شـاهد	بهبـود	وضعیـت	
راه	هـا	و	انجـام	طرح	هـای	چهـار	خطه	به	خصـوص	در	اسـتان	
لرسـتان	بوده	ایم	امـا	چهار	خطه	شـدن	محور	ازنا	-	شـازند	که	
بیشـتر	از	10	سـال	قبـل	کلید	خـورده	به	دلیل	کمبـود	اعتبار	
با	سـرعتی	الک	پشـتی	در	حـال	انجام	اسـت	و	همواره	شـاهد	

تصادفـات	زیـادی	در	این	محور	هسـتیم.
ایـن	طـرح	از	جنبه	هـای	مختلفـی	حائـز	اهمیـت	اسـت	کـه	
از	آن	جملـه	کوتـاه	کـردن	مسـیر	ترانزیتـی	شـمال	-	جنوب	
و	نداشـتن	گردنه	هـای	صعب	العبوراسـت	ضمـن	اینکـه	ایـن	
محـور	تنها	مسـیر	دسترسـی	مـردم	شهرسـتان	ازنا	بـه	مرکز	

است. کشـور	

اهمیت یک پروژه حیاتی
همین	دالیل	سـبب	شـده	تا	شـاهد	تردد	فراوان	وسـایل	نقلیه	
سـنگین	از	ایـن	محور	باشـیم	امـا	در	طـرف	مقابل	عـرض	کم	
جـاده	باعـث	بـروز	تصادفـات	فـراوان	منجـر	بـه	جـرح	و	فوت	
در	ایـن	جاده	شـده	اسـت	کـه	همین	مسـئله	لزوم	تسـریع	در	

تکمیـل	ایـن	طـرح	نیمـه	کاره	را	دوچندان	کرده	اسـت.
بنابرایــن	گــزارش	محــور	ازنــا	-	شــازند	بــه	طــول	75	کیلومتر	
شهرســتان	ازنــا	را	بــه	اســتان	مرکــزی	متصــل	می	کنــد	کــه	
ــده	 ــا	واقع	ش ــتان	ازن ــور	در	شهرس ــن	مح ــر	از	ای ۳5	کیلومت
ــل	 ــه	دلی ــور	ب ــن	مح ــدن	ای ــه	ش ــار	خط ــون	چه و	هم	اکن

ــده	اســت. ــام	باقی	مان ــارات	ناتم ــود	اعتب کمب
جـاده	ازنـا	-	اراک	در	ابتـدا	باهـدف	ایجـاد	ارتبـاط	محلی	بین	
شهرسـتان	های	ازنـا	و	شـازند	ایجاد	شـد	امـا	بعدها	بـه	دالیل	
مختلـف	ازجمله	مسـیر	همـوار	و	کاهش	زمان	سـفر	تبدیل	به	
یـک	جـاده	ترانزیتی	شـده	اسـت	به	گونـه	ای	که	اکثر	وسـایل	

نقلیه	عبـوری	از	آن	خودروهای	سـنگین	هسـتند.
در	ایــن	راســتا	پیــش		از	ایــن	در	گزارش	هــای	متعــددی	
خواســتار		تســریع	در	تکمیــل	طــرح	چهــار	خطــه	ایــن	محور	
ــودن	جــاده	و	عــرض	کــم	 ارتباطــی	شــد	چراکــه	دوطرفــه	ب
ــن	جــاده	 ــی	در	ای ــات	فراوان ــروز	تصادف ــن	محــور	باعــث	ب ای
شــده	اســت	به	طوری	کــه	همــواره	شــاهد	تصادفــات	مرگبــار	

ــن	جــاده	هســتیم. در	ای

شرمنده خانواده های داغدار هستم
ــا	در	مجلــس	 ــور	نماینــده	مــردم	دورود	و	ازن مجیــد	کیــان	پ
شــورای	اســالمی	در	ایــن	رابطــه	در	ســخنانی	بــا	تأکیــد	بــر	
ــار	 ــا،	اظه ــتان	ازن ــود	در	شهرس ــکالت	موج ــع	مش ــزوم	رف ل
ــر	 ــا	پیگی ــردم	ازن ــروز	م ــه	ام ــه	ای	ک ــن	نکت داشــت:	مهم	تری

ــا	-	شــازند	اســت. هســتند	جــاده	ازن
وی	بـا	بیان	اینکه	خوشـبختانه	پیمانکار	در	حوزه	اسـتحفاظی	
لرسـتان	در	حـال	عملیاتی	کـردن	این	پروژه	اسـت،	افـزود:	اما	

سـرعت	عمـل	می	تواند	در	این	زمینه	بیشـتر	باشـد.
کیــان	پــور	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بــر	اســاس	دســتور	معــاون	

رئیس	جمهــور	حــدود	۲5	میلیــارد	تومــان	بــرای	اجــرای	ایــن	
پــروژه	در	نظــر	گرفتــه	شــد،	گفــت:	در	ایــن	راســتا	می	طلبــد	
ــده	 ــر	گرفته	ش ــروژه	در	نظ ــن	پ ــرای	ای ــه	ب ــاری	ک ــه	اعتب ک

اســت	جــای	دیگــری	هزینــه	نشــود.
وی	بـا	بیـان	اینکـه	کمـک	کنیـد	کـه	ایـن	جـاده	زودتـر	بـه	
سـرانجام	برسـد،	بیـان	داشـت:	واقعیـت	این	بـوده	کـه	من	در	
رابطـه	بـا	عـدم	اجرای	ایـن	پـروژه	هیـچ	توجیهی	بـرای	مردم	
نـدارم	و	بـرای	عزیـزی	کـه	در	این	جـاده	حادثـه	برایش	پیش	

می	آیـد	مـن	به	نوبـه	خـودم	شـرمنده	هسـتم.

با عذرخواهی کاری انجام نمی شود
نماینـده	مردم	دورود	و	ازنا	در	مجلس	شـورای	اسـالمی،	تأکید	
کرد:	بـا	عذرخواهـی	کاری	انجام	نمی	شـود	و	باید	کمک	کنید	

کـه	این	جـاده	هر	چه	سـریع	تر	تکمیل	شـود.
ــاده	 ــن	ج ــر	از	ای ــه	18	کیلومت ــان	اینک ــا	بی ــور	ب ــان	پ کی
می	توانــد	هــر	چــه	ســریع	تر	بــه	بهره	بــرداری	برســد،	
تصریــح	کــرد:	11	کیلومتــر	از	آن	آمــاده	اســت،	امــا	بــه	دلیــل	
ــرای	 ــود	دارد،	کار	اج ــه	وج ــی	ک ــی	و	کارشناس ــکال	فن اش
گاردریــل،	نیوجرســی	و	روشــنایی	آن	انجــام	نمی	شــود.

وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	آقایــان	مشــکل	اعتبــاری	دارنــد،	من	
ایــن	امــر	را	در	تهــران	حــل	کــردم،	پیگیــری	کــردم	و	اعتبــار	
ــاون	 ــت	مع ــاز	اس ــره	نی ــزود:	باالخ ــت،	اف ــان	اس در	اختیارش
عمرانــی	اســتاندار	ورود	پیــدا	کند	و	جلســه	بگــذارد	و	آن	را	در	

جلســه	مربوطــه	تعییــن	تکلیــف	کنــد.

وعده بی سرانجام معاون وزیر راه
ــن	 ــه	پیش	ازای ــود	ک ــرح	می	ش ــی	مط ــخنان	در	حال ــن	س ای
معــاون	وزیــر	راه	در	ســفر	بــه	لرســتان	وعــده	کــرده	بــود	ایــن	

ــرداری	برســد.	 ــه	بهره	ب ــروژه	امســال	ب پ
خیــراهلل	خادمــی	بــا	اشــاره	بــه	پــروژه	راه	ســازی	ازنا	-	شــازند	
اظهــار	داشــت:	تقاضــای	مهــم	مــردم	عملیاتــی	شــدن	ایــن	

پــروژه	در	اســتان	اســت.
وی	بـا	بیـان	اینکـه	کل	ایـن	پـروژه	75	کیلومتر	اسـت،	عنوان	

کـرد:	از	ایـن	میـزان	۳8	کیلومتـر	در	حال	اجرا	اسـت.
ــرارداد	 ــه	ق ــان	اینک ــا	بی ــازی	ب ــر	راه	و	شهرس ــاون	وزی مع
ــده	 ــد	ش ــال	منعق ــروژه	امس ــن	پ ــر	از	ای ــی	۹	کیلومت اجرای
اســت	تــا	عملیاتــی	شــود،	گفــت:	برنامــه	مــا	بهره	بــرداری	از	

18	کیلومتــر	از	ایــن	پــروژه	راه	ســازی	تــا	پایــان	ســال	۹7	بــا	
ــت. ــارات	الزم	اس ــع	اعتب تجمی

ــن	 ــال	ای ــبختانه	امس ــه	خوش ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــی	ب خادم
ــا	پیگیری	هــای	نماینــده	 پــروژه	ردیــف	اعتبــاری	گرفتــه	و	ب
مــردم	دورود	و	ازنــا	در	مجلــس	از	جــدول	شــماره	۲0	خــارج	
شــد،	افــزود:	امســال	بــرای	ایــن	پــروژه	۶.5	میلیــارد	تومــان	

ــار	اختصــاص	پیــدا	کــرده	اســت. اعتب
ــارات	الزم	از	 ــاص	اعتب ــه	اختص ــاره	ب ــا	اش ــن	ب وی	همچنی
ــع	اســتانی	و	همچنیــن	اعتبــارات	اصــالح	نقــاط	 محــل	مناب
ــا	 ــرای	ایــن	پــروژه	گفــت:	امیدواریــم	امســال	ب حادثه	خیــز	ب
اولویت	بنــدی	قطعه	هــای	پــروژه	و	همچنیــن	تخصیــص	

ــم. ــاح	کنی ــر	از	آن	را	افتت ــر	الزم	18	کیلومت قی

نامه به روحانی هم کارگشا نشد
باوجودایــن	وعــده	معــاون	وزیــر	راه	و	شهرســازی	در	دهمیــن	
ــدم	 ــردم	از	ع ــای	م ــان	شــاهد	گالیه	ه ــاه	ســال	۹7	همچن م
ــه	قرارگیــری	در	 ــا	توجــه	ب تکمیــل	ایــن	پــروژه	هســتیم	و	ب
ــراهلل	 ــده	خی ــق	وع ــد	تحق ــر	می	رس ــه	نظ ــا	ب فصــل	بارش	ه

خادمــی	بــا	اماواگرهایــی	همــراه	باشــد.	
رونـد	اجـرای	این	پـروژه	حیاتـی	راه	سـازی	در	حالی	اسـت	که	
تاکنـون	بارها	مردم	اعتـراض	خود	را	در	زمینـه	وضع	خطرناک	
این	محـور	مواصالتی	به	گوش	مسـئوالن	رسـانده	اند،	محوری	

کـه	خانواده	هـای	زیـادی	را	داغدار	کرده	اسـت.	
پیش	ازایـن	مدیـرکل	سـابق	راه	و	شهرسـازی	لرسـتان	گفتـه	
بـود:	عملیاتـی	شـدن	18	کیلومتـر	از	پـروژه	توسـط	»جهـاد	
نصر«	طـی	امسـال	از	برنامه	هـای	ما	اسـت،	۹	کیلومتـر	پروژه	
سـال	گذشـته	از	سـوی	یـک	پیمانـکار	جدیـد	آغازشـده	و	
مناقصـه	عملیاتـی	شـدن	۹	کیلومتر	دیگـر	نیز	امسـال	برگزار	
شـد.		اهمیـت	این	پـروژه	تـا	جایی	اسـت	کـه	نماینـدگان	دو	
اسـتان	مرکـزی	و	لرسـتان	در	نامـه	ای	بـه	رئیس	جمهـوری	
خواسـتار	تکمیـل	ایـن	پـروژه	مهـم	شـده	بودنـد،	بااین	حـال	
همچنـان	تعریـض	ازنا	-	شـازند	بـر	مـدار	وعده	هـا	می	چرخد.	
از	 تلفــات	جــاده	ای	یکــی	 بنابرایــن	گــزارش	کاهــش	
ــا	 ــت	ام ــعه	ای	اس ــای	توس ــور	در	برنامه	ه ــای	کش اولویت	ه
ــدوده	 ــازند	در	مح ــا	-	ش ــاده	ازن ــداث	ج ــان	اح ــن	می در	ای
ــا	 اســتان	های	لرســتان	و	مرکــزی	از	ســال	8۴	آغــاز	شــد	و	ب
گذشــت	1۳	ســال	همچنــان	ناتمــام	باقی	مانــده	اســت.	

نامهبهروحانیهمراهگشانشد؛

گشتنامحسوسمرگدرجادهترانزیتی
فاطمه حسینی
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ــران اقتصاد ایـ

پــروژه انتقــال آب از منبــع نامحــدود 
یعنــی خلیــج مکــران »دریــای عمــان« بــه 
ــا  ــن روزه ــور ای ــرقی کش ــتان های ش اس
بــا پایــان فــاز مطالعاتــی در انتظار شــروع 
عملیــات عمرانــی اســت، طرحــی کــه ســه 

اســتان را ســیراب خواهــد کــرد.

ــن	 ــی	از	مهم	تری ــوان	یک ــن	آب	به	عن ــوع	تأمی ــروز	موض ام
ــه	 ــرار	گرفت ــا	ق ــه	دولت	ه ــی	موردتوج ــای	جهان چالش	ه
ــی	خــود	 ــه	داشــته	های	آب ــا	توجــه	ب اســت	و	هــر	کشــور	ب
ــه	بهتریــن	شــکل	 ــع	ایــن	بخــش	را	ب تــالش	می	کنــد	مناب
ــروج	آب	از	 ــازه	خ ــکان	اج ــد	ام ــا	ح ــرده	و	ت ــت	ک مدیری

ــد. ــود	را	نده ــای	خ مرزه
ــک	 ــورهای	نیمه	خش ــزو	کش ــه	ج ــران	ک ــم	در	ای ــن	مه ای
ــی	برخــوردار	 دنیــا	محســوب	می	شــود	از	اهمیــت	دوچندان
ــاً	در	 ــی	خصوص ــع	آب ــود	مناب ــه	کمب ــی	ک ــه	صورت اســت	ب
شــرق	کشــور	بســیاری	از	روســتاها	را	خالــی	از	ســکنه	کــرده	
ــا	را	 ــه	ریزگرده و	مشــکالت	عمــده	زیســت	محیطی	از	جمل

بــه	دنبــال	داشــته	اســت.
ــرای	تأمیــن	آب	 ــادی	ب طــی	ســال	های	گذشــته	تــالش	زی
ــور	 ــرقی	کش ــتان	های	ش ــرای	اس ــرزی	ب ــای	م از	رودخانه	ه
ــال	 ــی	ســد	دوســتی	و	خــط	انتق انجــام	شــده	اســت	و	حت
ــا	 ــا	ب ــد	ام ــه	اجــرا	در	آم ــز	ب ــا	مشــهد	نی ــن	ســد	ت آب	از	ای
خشک	ســالی	های	مــداوم	چندیــن	ســاله	عمــاًل	ایــن	پــروژه	
ــوع	 ــن	موض ــت	و	همی ــد	داش ــی	نخواه ــال	۹8	کارای در	س
ــد	و	 ــه	هیرمن ــا	قطــع	حــق	آب در	سیســتان	و	بلوچســتان	ب

ــت. ــده	اس ــرار	ش ــتانی	ها	تک ــوی	افغانس ــون	از	س هام
بــه	همین	دلیــل	از	چند	ســال	پیــش	موضــوع	انتقــال	آب	از	
منبــع	نامحــدود	یعنــی	خلیــج	مکــران	»دریــای	عمــان«	به	
شــهرهای	شــرقی	کشــور	در	دســتور	کار	قــرار	گرفــت	و	ایــن	

ــی	در	انتظــار	ســرمایه	گذار	و	 ــاز	مطالعات ــان	ف ــا	پای ــا	ب روزه
شــروع	عملیــات	عمرانــی	اســت.

محیط	زیســت	 معــاون	 فرشــچی	 پرویــن	 پیش	ازایــن	
ــا	 ــو	ب ــت	در	گفتگ ــت	محیط	زیس ــازمان	حفاظ ــی	س دریای
ــای	 ــه	طــرح	موضــوع	انتقــال	آب	دری ــا	اشــاره	ب رســانه	ها	ب
ــی	شــرایط	خــاص	 ــادآوری	اینکــه	»هــر	دریای ــا	ی عمــان،	ب
ــای	 ــال	آب	دری ــه	انتق ــا	ب ــت	م ــن	عل ــه	همی خــود	را	دارد	ب
خــزر	و	خلیج	فــارس	نــه	گفتیــم«،	تأکیــد	کــرد	کــه	دریــای	
ــی	 ــرایط	متفاوت ــرقی	آن	ش ــمال	ش ــوص	ش ــان	به	خص عم
دارد	ضمــن	اینکــه	چــاره	دیگــری	بــرای	تأمیــن	منابــع	آب	

ــم. ــن	مناطــق	نداری ــاز	ای موردنی
ــال	آب	 ــاره	موضــوع	انتق ــه	طــی	ماه	هــای	گذشــته	دوب البت
ــه	نظــر	 ــه	خراســان	رضــوی	نیــز	مطرح	شــده	کــه	ب خــزر	ب
ــگ	 ــم	کلن ــت	ده ــی	در	دول ــه	حت ــروژه	ک ــن	پ می	رســد	ای
احــداث	آن	بــه	زمیــن	زده	شــده	بــه	ایــن	زودی	هــا	عملیاتی	

نخواهــد	شــد.

طرح انتقال آب شرق کشور آماده اجرا 
ــه	 مجــری	مطالعــات	طــرح	شــیرین	ســازی	و	انتقــال	آب	ب
ــت	 ــن	وضعی ــه	آخری ــور	ب ــرق	کش ــرزی	ش ــتان	های	م اس
ــروژه	در	 ــن	پ ــد:	ای ــد	و	می	گوی ــاره	می	کن ــروژه	اش ــن	پ ای
ــز	اســتان	های	مــرزی	شــرق	 ــورد	نی راســتای	تأمیــن	آب	م
کشــور	طراحــی	و	اجــرا	خواهد	شــد	تــا	نیــاز	آب	آشــامیدنی	

و	صنعــت	در	ایــن	جغرافیــا	از	کشــور	رفــع	شــود.
علـی	عبداللهی	بیـان	می	کنـد:	وضعیـت	آب	در	اسـتان	های	

شـرق	ایران	به	دلیل	خشکسـالی	و	نبود	منابـع	کافی	مطلوب	
نیسـت	و	به	همین	دلیل	باید	آب	از	منابـع	نامحدود	همچون	

دریـای	عمان	به	ایـن	مناطق	منتقل	شـود.
ــه	نخســت	 ــات	مرحل ــتا	مطالع ــن	راس ــد:	در	ای وی	می	افزای
انتقــال	آب	از	دریــای	عمــان	بــه	مشــهد	از	اســفند	۹5	آغــاز	
شــد	و	در	حــال	حاضــر	75	درصــد	مطالعــات	فــاز	یــک	بــه	
ــن	 ــان	ســال	جــاری	ای ــا	پای ــرار	اســت	ت انجــام	رســیده	و	ق
مطالعــات	تکمیــل	شــود.	پــس	از	اجــرای	کامــل	ایــن	پــروژه	
ســاالنه	۴	میلیــارد	مترمکعــب	آب	شــور	از	دریــا	برداشــت	و	
750	میلیــون	مترمکعــب	پــس	از	شــیرین	ســازی	وارد	خط	
لولــه	انتقــال	خواهــد	شــد	و	مابقــی	آن	بــه	دریــا	برگردانــده	

می	شــود.

خط لوله ۱۵۰۰ کیلومتری
ــه	 مجــری	مطالعــات	طــرح	شــیرین	ســازی	و	انتقــال	آب	ب
ــد:	در	 ــح	می	کن ــور	تصری ــرق	کش ــرزی	ش ــتان	های	م اس
حــال	حاضــر	مســیر	خــط	لولــه	و	میــزان	و	محــل	برداشــت	
ــت	 ــرار	اس ــده	و	ق ــیر	مشخص	ش ــه	از	مس ــر	نقط آب	در	ه
ــا	 ــر	و	ب ــه	طــول	1500	کیلومت ــه	ای	ب آب	توســط	خــط	لول
ــل	داده	 ــد	تحوی ــاژ	در	مقص ــتگاه	پمپ ــتفاده	از	17	ایس اس
شــود	و	البتــه	در	طــول	اجــرای	پــروژه	به	تناســب	پیشــرفت،	

ــز	انجــام	خواهــد	شــد. برداشــت	آب	نی
ــده	 ــه	زمان	بندی	ش ــق	برنام ــد:	طب ــان	می	کن ــی	بی عبدالله
ــط	 ــاری	توس ــال	ج ــروژه	در	س ــه	کار	پ ــاز	ب ــورت	آغ در	ص
پیمانــکار،	آب	در	ســال	1۴01	بــه	زاهــدان،	ســال	1۴0۴	بــه	

»عمان«۳استانراسیرابمیکند؛

مایهحیاتدررگهایشرقکشور
مصطفی

 یاوری نسب
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بیرجنــد	و	ســال	1۴07	نیــز	بــه	مشــهد	خواهــد	رســید.
ــون	نشــان	 ــات	انجام	شــده	تاکن ــد:	مطالع ــار	می	کن وی	اظه
می	دهــد	،	الزم	اســت	بیــش	از	۲	میلیــارد	مترمکعــب	
ــزان	 ــن	می ــه	از	ای ــود	ک ــت	ش ــا	برداش ــال	آب	از	دری در	س
ــی	 ــه	و	نمک	زدای ــس	از	تصفی ــب	پ ــون	مترمکع 750	میلی
ــا	 ــه	دری ــی	ب ــه	و	مابق ــه	انتقال	یافت ــوط	لول ــق	خط از	طری

بازگردانــده	می	شــود.
ــه	 مجــری	مطالعــات	طــرح	شــیرین	ســازی	و	انتقــال	آب	ب
اســتان	های	مــرزی	شــرق	کشــور	بیــان	می	کنــد:	از	روز	اول	
ــر	 ــت	محیطی	مدنظ ــت	های	زیس ــات،	پیوس ــام	مطالع انج
ــت	آب	 ــت	برداش ــد	موقعی ــه	آن	تأیی ــه	نتیج ــه	ک قرارگرفت
ــه	 ــازمان	محیط	زیســت	کشــور	و	ب ــان	س توســط	کارشناس
ــوده	اســت.	 ــه	محیط	زیســت	ب ــاندن	آســیب	ب ــل	رس حداق

	
نیاز ۱۵ هزار میلیاردی برای اجرای پروژه

عبداللهــی	تأکیــد	می	کنــد:	پــروژه	شــیرین	ســازی	و	انتقــال	
ــرار	اســت	توســط	بخــش	 ــه	مشــهد	ق ــای	عمــان	ب آب	دری
خصوصــی	تأمیــن	اعتبــار	و	اجــرا	شــود	و	دولــت	و	صنعــت	
بــا	توجــه	بــه	نیــاز	خــود	آب	موردنیــاز	را	خریــداری	خواهند	
ــی	 ــا	دالر	۴500	تومان ــده	ب ــرآورد	انجام	ش ــق	ب ــرد.	طب ک
اجــرای	ایــن	طــرح	15	هــزار	میلیــارد	تومــان	منابــع	مالــی	

نیــاز	خواهــد	داشــت.
وی	می	گویــد:	پــس	از	فراخــوان	بــرای	اجــرای	پــروژه	
ــای	عمــان	چندیــن	شــرکت	 نمک	زدایــی	و	انتقــال	آب	دری
ســرمایه	گذاری	آمادگــی	خــود	را	اعــالم	کردند	و	ســرانجام	از	
ترکیــب	آن	هــا	شــرکتی	بــه	نــام	شــرکت	تکاپــوی	آب	و	برق	
ــود،	تشــکیل	 ــده	می	ش ــش«	نامی ــه	به	اختصار»تاب ــرق	ک ش
ــه	اول،	 ــات	مرحل ــه	مطالع ــرد.	در	ادام ــاز	ک و	کار	خــود	را	آغ

ــط	 ــی	توس ــه	های	اجرای ــه	نقش ــریحی	و	تهی ــات	تش مطالع
ــش	انجــام	خواهــد	شــد. شــرکت	تاب

ــال	آب	 ــازی	و	انتق ــیرین	س ــرح	ش ــات	ط ــری	مطالع مج
ــد:	 ــد	می	کن ــور	تأکی ــرق	کش ــرزی	ش ــتان	های	م ــه	اس ب
بســیاری	از	کشــورهای	حاشــیه	خلیج	فــارس	از	جملــه	
ــا	 ــن	ســال	اســت	کــه	از	آب	دری ــارات	و	عربســتان	چندی ام
به	عنــوان	منبــع	تأمیــن	آب	شــرب	موردنیــاز	خــود	اســتفاده	
می	کننــد	و	ســاالنه	چندیــن	میلیــارد	مترمکعــب	آب	از	دریا	
ــه	مقاصــد	موردنظــر	 برداشــت	و	پــس	از	شــیرین	ســازی	ب

منتقــل	می	شــود.
ــازی	 ــیرین	س ــط	ش ــروژه	خ ــد:	پ ــان	می	کن وی	خاطرنش
ــه	 ــن	مرتب ــهد	اولی ــه	مش ــان	ب ــای	عم ــال	آب	از	دری و	انتق
ــه	 ــروژه	ای	ب ــا	پ ــود	ام ــرا	می	ش ــه	اج ــه	در	منطق نیســت	ک
ــه	انجــام	 ــون	ب ــال	تاکن ــی	انتق ــن	وســعت	و	خــط	طوالن ای

ــت. ــیده	اس نرس

پروژه های انتقال آب زمان بر است
ــورای	 ــس	ش ــهد	در	مجل ــده	مش ــه	نماین ــن	رابط در	همی
اســالمی	بــا	اشــاره	بــه	پیگیری	هــای	انجام	شــده	در	
ــن	آب	در	مشــهد	 ــرای	حــل	مشــکل	تأمی ــی	ب ســطح	مل
انتقــال	آب	از	دریــای	 می	گویــد:	طرح	هایــی	ماننــد	
ــه	 ــان	و	هزین ــا	زم ــت	ام ــوب	اس ــهد	خ ــه	مش ــان	ب عم
ــوری	در	 ــدام	ف ــه	اق ــروز	ب ــا	ام ــد	و	م ــادی	را	می	طلب زی

ــم. ــه	نیازمندی ــن	عرص ای
نصــراهلل	پژمانفــر	بیــان	می	کنــد:	مشــهد	ســال	آینــده	دیگــر	
نمی	توانــد	بخشــی	از	آب	موردنیــاز	خــود	را	از	ســد	دوســتی	
ــد	 ــت	و	بای ــه	نیس ــز	قابل	توج ــا	نی ــد	و	بارش	ه ــن	کن تأمی

ــع	آب	موجــود	به	درســتی	مدیریــت	شــوند. مناب

وی	اظهــار	می	کنــد:	اســتفاده	از	پســاب	به	جــای	آب	
شــرب	تــا	۴0	درصــد	میــزان	مصــرف	آب	در	مشــهد	را	کــم	
ــم	توجــه	شــود	بخشــی	از	 ــن	مه ــه	ای ــر	ب ــه	اگ ــد	ک می	کن

ــد	شــد. ــن	حــوزه	حــل	خواه ــا	در	ای مشــکالت	م
نماینــده	مشــهد	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	خاطرنشــان	
ــل	از	 ــهد	قب ــن	آب	مش ــت	تأمی ــری	وضعی ــد:	پیگی می	کن
رســیدن	بــه	مرحلــه	بحــران	در	ســطح	ملــی	در	حــال	انجــام	
ــا	حضــور	همــه	 ــن	رابطــه	ب ــروز	جلســه	ای	در	ای اســت	و	ام

ــد. ــزار	ش ــهد	برگ ــی	آب	مش ــتگاه	های	متول دس
وی	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســؤال	کــه	شنیده	شــده	طــرح	
ــال	آب	از	 ــن	انتق ــان	جایگزی ــه	خراس ــزر	ب ــال	آب	از	خ انتق
دریــای	عمــان	شــده	اســت	گفــت:	ایــن	موضــوع	بــرای	مــن	

ــود. ــی	ش ــم	عملیات ــد	می	دان ــت	و	بعی ــفاف	نیس ش
ــی	 ــات	اجرای ــوز	عملی ــه	هن ــان	باوجوداینک ــن	می در	ای
ــن	 ــی	نشــده	چندی ــه	مشــهد	عملیات ــال	آب	عمــان	ب انتق
ــالمی	 ــورای	اس ــس	ش ــده	مجل ــش		100	نماین ــال	پی س
ــه	مشــهد	کــه	از	اســتان	های	 طــرح	انتقــال	آب	از	خــزر	ب
گلستان،ســمنان	و	خراســان	شــمالی	می	گــذرد	را	بــه	
ــن	طــرح	 ــان	ای ــد	کــه	همچن ــه	کرده	ان رئیس	جمهــور	ارائ

ــادی	دارد. ــان	زی مخالف
ــته	در	 ــال	های	گذش ــی	طــی	س ــالی	پیاپ باوجــود	خشک	س
اســتان	های	شــرقی	و	از	بیــن	رفتــن	فرصــت	کار	و	زندگــی	
در	بســیاری	از	شــهرها	و	روســتاها	بــه	نظــر	می	رســد	پــروژه	
ــد	 ــد	امی ــهد	می	توان ــه	مش ــان	ب ــای	عم ــال	آب	از	دری انتق
بــه	زندگــی	را	در	ایــن	مناطــق	ایجــاد	کنــد.	موضوعــی	کــه	
ــر	 ــن	اب ــرای	اجــرای	ای ــت	مســئوالن	ارشــد	کشــور	ب حمای
ــردم	 ــرای	م ــان	ب ــن	زم ــش	از	ای ــا	بی ــد	ت ــروژه	را	می	طلب پ

ــرود. از	دســت	ن
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پوشــش بیمــه محصــوالت زراعــی در 
کردســتان طــی ســال زراعــی جــاری 4۶ 
درصــد کاهــش یافتــه و بــه نظــر می رســد 
تغییر نگرش کشــاورزان نســبت بــه بیمه 
و عــدم اعتمــاد بــه مســئوالن از مهمتریــن 

ــردم اســت. دغدغــه هــای م

ــن	 ــره	تری ــی	از	پرمخاط ــاورزی	یک ــش	کش ــت	در	بخ فعالی
فعالیــت	هــای	اقتصــادی	اســت،	زیــرا	در	فعالیــت	هــای	
کشــاورزی	انــواع	مخاطــرات	طبیعــی،	اجتماعــی،	اقتصــادی	و	
ــه	شــکننده	و	 ــم	داده	و	مجموع ــه	دســت	ه عمــدی	دســت	ب
آســیب	پذیــری	را	بــرای	تولیدکننــدگان	درایــن	بخــش	فراهــم	
ــر	عوامــل	جــوی،	از	 ــر	نظی ــد.	عوامــل	کنتــرل	ناپذی مــی	آورن
جملــه	ســیل،	تگــرگ،	بــاران	هــای	تنــد،	خشکســالی،	گرمــا	
ــات	 ــان	از	یــک	ســو	و	هجــوم	آف ــاد	و	توف و	ســرمای	شــدید،	ب
و	بیمــاری	هــا	و	آتــش	ســوزی	از	ســوی	دیگــر	همــواره	

ــد. ــی	کن ــه	م ــر	مواج ــا	خط ــاورزی	را	ب محصــوالت	کش
ــای	 ــن	روش	ه ــی	ازمؤثرتری ــوان	یک ــه	عن ــاورزی	ب ــه	کش بیم
مدیریــت	ریســک	در	بخــش	کشــاورزی	و	زیــر	پوشــش	
حمایتــی	قــراردادن	تولیدکننــدگان	ایــن	بخــش	توســط	کلیــه	
ــال	 ــرفته	و	در	ح ــورهای	پیش ــم	از	کش ــان	اع ــورهای	جه کش
ــر	 ــاس	کمت ــن	اس ــت	و	برهمی ــده	اس ــه	ش ــرفت	پذیرفت پیش
کشــوری	اســت	کــه	نوعــی	از	بیمــه	کشــاورزی	را	ارائــه	نکــرده	

ــد. باش
ــورهای	 ــیاری	از	کش ــد	بس ــران	همانن ــاورزی	در	ای ــه	کش بیم
ــعه	 ــه	توس ــت	ک ــه	رو	اس ــکالتی	رو	ب ــع	و	مش ــا	موان ــان	ب جه
ــا	 ــی	ســازد	و	چنانچــه	ب ــر	آن	را	محــدود	م و	گســترش	فراگی
بهــره	گیــری	از	تجربه	هــای	جهانــی	راهکارهای	مناســب	برای	
آنهــا	اندیشــیده	نشــود	در	آینــده	نــه	چنــدان	دور	چالــش	های	
ــداری	بیمــه	کشــاورزی	در	کشــور	را	 ــا	پای جــدی	در	رابطــه	ب

فــرا	روی	صنــدوق	بیمــه	و	بخــش	کشــاورزی	قــرار	خواهــد	داد.
ــای	 ــی	از	فرصــت	ه ــز	یک ــتان	نی ــاورزی	در	کردس بحــث	کش
بســیار	مهــم	در	حــوزه	اشــتغال	و	درآمدزایــی	در	ایــن	اســتان	
ــول	 ــد	محص ــا	در	چن ــود	م ــای	موج ــاس	آماره ــت	و	براس اس
باغــی	و	زراعــی	در	ســطح	کشــور	رتبــه	هــای	اول	را	داریــم	امــا	
متاســفانه	بعضــی	مواقــع	ایــن	مســئله	دچــار	مشــکالتی	مــی	
شــود	و	کشــاورزان	و	باغــداران	بــا	ضررهــای	بســیاری	مواجــه	

مــی	شــوند.
بحــث	بیمــه	محصــوالت	کشــاورزی	موضــوع	جدیدی	نیســت	
و	ســال	هــای	ســال	اســت	کــه	در	اســتان	کردســتان	در	ایــن	
ــم	 ــوز	ه ــا	هن ــت	ام ــه	اس ــرار	گرفت ــه	ق ــورد	توج ــه	م رابط
ــد	در	 ــه	بای ــه	ک ــاورزان	را	آنگون ــد	کش ــته	ان مســئوالن	نتوانس
راســتای	بیمــه	محصــوالت	خــود	ترغیــب	کننــد	تــا	در	زمــان	
هــای	بحــران	بتــوان	خســارت	ناشــی	از	عوامــل	طبیعــی	و	غیر	

ــرد. ــران	ک ــان	جب ــرای	آن ــی	را	ب طبیع

پروسه بررسی و پرداخت خسارت زمان بر است
معــاون	بهبــود	تولیــدات	گیاهــی	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	
ــت	 ــارکت	و	رغب ــزان	مش ــوص	می ــتان	در	خص ــتان	کردس اس
کشــاورزان	و	باغــداران	از	بیمــه	محصــوالت	کشــاورزی	گفــت:	
طــی	دو	ســال	اخیــر	بحــث	بیمــه	محصــوالت	کشــاورزی	تــا	
حــدودی	کاهــش	یافتــه	کــه	البتــه	ایــن	قضیــه	تنهــا	مختــص	
اســتان	کردســتان	نبــوده	و	در	کل	کشــور	اینگونه	اســت	و	یکی	
از	مهمتریــن	دالیلــی	کــه	در	ایــن	خصــوص	مــی	تــوان	بــه	آن	

ــه	موقــع	حــق	بیمــه	اســت. اشــاره	کــرد	بحــث	پرداخــت	ب

فریــد	ســپری	افــزود:	کشــاورزان	و	باغــداران	مــا	انتظــار	دارنــد	
اگــر	خســارتی	بــه	آنهــا	وارد	مــی	شــود،	صنــدوق	بیمه	اســتان	
کردســتان	بــه	موقــع	وارد	بحــث	کارشناســی	شــده	و	پروســه	
ــاه	 ــت	را	کوت ــر	اس ــان	ب ــداری	زم ــه	مق ــارت	ک ــت	خس دریاف
کننــد	و	همیــن	مســئله	دغدغــه	ای	را	بــرای	کشــاورزان	ایجــاد	

کــرده	اســت.
ــازمان	 ــه	در	س ــگ	بیم ــج	فرهن ــرای	تروی ــت:	ب وی	اظهارداش
جهــاد	کشــاورزی	اقدامــات	خوبــی	طــی	چنــد	ســال	گذشــته	
انجــام	گرفتــه	و	خوشــبختانه	۴۴	مرکــز	کشــاورزی	در	مراکــز	
ــان	 ــت	و	کارشناس ــال	اس ــتان	فع ــطح	اس ــای	س ــتان	ه دهس
ــاورزان	 ــه	کش ــد	و	ب ــور	دارن ــوزه	حض ــن	ح ــاورزی	در	ای کش

ــد. ــی	دهن ــه	م ــای	الزم	را	ارائ ــوزش	ه آم
معــاون	بهبــود	تولیــدات	گیاهــی	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	
ــی	از	 ــوان	یک ــه	عن ــه	ب ــد:	بیم ــادآور	ش ــتان	ی ــتان	کردس اس
مهمتریــن	ابزارهــای	بخــش	کشــاورزی،	مــی	تواند	کشــاورزان	
را	بــه	تولیــد	دلگــرم	و	امیــدوار	کنــد	چــرا	که	حــوزه	کشــاورزی	
بــه	دلیــل	قــرار	گرفتــن	در	معــرض	حــوادث	طبیعــی	و	تنــش	
ــه	ای	کــه	هــر	 ــه	گون هــای	محیطــی	بســیار	پرخطــر	اســت	ب
ــزارع	و	 ــات،	م ــه	باغ ــدی	ب ــیب	ج ــت	آس ــن	اس ــه	ممک لحظ

ــد. ــد	وارد	کن تولی
بــا	وجــود	آنکــه	جلوگیــری	از	ورود	خســارت	بــه	بخــش	
ــرل	اســت	 ــل	کنت کشــاورزی	از	لحــاظ	کمیــت	و	کیفیــت	قاب
ــن	 ــت،	بنابرای ــوع	آن	را	گرف ــوی	وق ــوان	جل ــی	ت ــا	نم و	تنه
ــه	بیمــه	 ــد	اقــدام	ب ــان	خــود	بای ــرای	کاهــش	زی کشــاورزان	ب

ــد. ــاورزی	کنن ــوالت	کش محص

ذبیح اهلل اصغری
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ــران اقتصاد ایـ

ــر	در	 ــدک	و	تاخی ــارت	ان ــران	خس ــه	جب ــد	ک ــه	نمان ناگفت
ــدوق	 ــا	صن ــده	ت ــب	ش ــداران	موج ــت	باغ ــت	غرام پرداخ
بیمــه	محصــوالت	کشــاورزی	کارایــی	الزم	را	نداشــته	باشــد	
ــردن	 ــه	ک ــش	را	از	بیم ــن	بخ ــاالن	ای ــب	فع ــش	غال و	بخ
باغــات	و	مــزارع	خــود	در	برابــر	خســارت	احتمالــی	منصــرف	

ــد. کن
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	صنــدوق	بیمــه	محصــوالت	در	بخش	
ــد	 ــف	تولی ــد	خســارت	در	مراحــل	مختل ــی	توان کشــاورزی	م
ــل	 ــه	حداق ــی	ب ــای	طبیع ــوع	بالی ــالی	و	وق ــی	از	خشکس ناش
برســاند	و	کشــاورزان	را	نســبت	بــه	آینــده	کشــت	و	کار	امیدوار	
ــه	ســبب	عملکــرد	ضعیــف	 کنــد	امــا	در	ســال	هــای	اخیــر	ب

پاســخگوی	نیــاز	کشــاورزان	نیســت.

کشاورزان با ما قهر کرده اند
معــاون	امــور	بیمــه	ای	بانــک	کشــاورزی	اســتان	کردســتان	در	
خصــوص	عــدم	رغبــت	کشــاورزان	در	بحــث	بیمــه	محصوالت	
کشــاورزی،	بیــان	کــرد:	متاســفانه	کشــاورزان	بــا	مــا	قهــر	کرده	
انــد	و	کشــاورزان	کردســتانی	کــه	در	زمــان	550	هــزار	هکتــار	

اراضــی	زیــر	کشــت	خــود،	۴70	هــزار	هکتــار	آن	را	بیمــه	مــی	
کردنــد،	امــروز	ایــن	رقــم	را	تنهــا	بــه	80	هــزار	هکتــار	رســانده	

انــد.
ــا	بیــان	اینکــه	نحــوه	پرداخــت	غرامــت	 اســماعیل	حیــدری	ب
ــه	 ــش	بیم ــل	کاه ــه	عوام ــت	از	جمل ــی	دول ــرات	مال و	مخاط
کشــاورزی	و	عــدم	اســتقبال	کشــاورزان	بوده	اســت،	ادامــه	داد:	
آســیب	شناســی	و	عوامــل	مختلــف	کاهــش	ایــن	کار	بررســی	
شــده	کــه	بخشــی	از	ایــن	کار	بــه	نگــرش	نادرســت	کشــاورزان	
نســبت	بــه	بیمــه	بــاز	مــی	گــردد	و	بخشــی	نیــز	بــه	عملکــرد	

خــود	بیمــه	و	ســاختار	مالــی	بیمــه	بــاز	مــی	گــردد.
ــه	 ــه	بیم ــبت	ب ــاورزان	نس ــرش	کش ــت:	نگ ــه	گف وی	در	ادام
نگرشــی	انتفاعــی	اســت	و	کشــاورزان	مــا	ایــن	نگــرش	را	دارنــد	
کــه	چــون	بابــت	بیمــه	پــول	داده	انــد،	بایــد	از	صنــدوق	بیمــه	
در	زمــان	عــدم	خســارت	نیــز	حتمــا	پــول	دریافــت	کننــد،	امــا	
بایــد	ایــن	را	بداننــد	کــه	تعریــف	بیمــه	یعنــی	توزیــع	ریســک	
ــه	توزیــع	پــول	و	همیــن	مســئله	یکــی	از	عوامــل	اســتقبال	 ن
ــوده	 ــته	ب ــال	گذش ــد	س ــی	چن ــه	ط ــاورزان	از	بیم ــم	کش ک

ــت. اس
ــتان	 ــتان	کردس ــک	کشــاورزی	اس ــه	ای	بان ــور	بیم ــاون	ام مع
افــزود:	بیمــه	وظیفــه	دارد	حق	بیمــه	را	بفروشــد	و	در	قبــال	آن	
بخشــی	را	از	مشــتری	و	بخشــی	را	از	دولــت	دریافــت	کنــد	و	به	

تعــدادی	کــه	واقعــا	خســارت	دیــده	انــد	پرداخــت	کنــد.
حیــدری	اظهارداشــت:	بحــث	دیگــری	کــه	کشــاورزان	را	بــی	
ــن	مســئله	 ــار	ای ــوده	و	در	کن ــی	ب ــرده	عملکــرد	مال ــت	ک رغب
کشــاورز	انتظــار	دارد	چــون	10	هکتــار	از	اراضــی	خــود	را	بیمه	

کــرده	و	در	زمــان	ســرمازدگی	و	تگــرگ	بــه	بخشــی	کوچــک	
و	یــا	یــک	هکتــار	از	اراضــی	او	خســارت	وارد	شــده	درخواســت	
خســارت	10	هکتــار	را	دارد	کــه	در	واقــع	نبایــد	اینگونــه	باشــد	
و	همیــن	مســئله	باعث	شــده	کشــاورزان	دیدگاهشــان	نســبت	

بــه	بیمــه	تغییــر	کنــد.

ــرای پرداخــت  ــت ب ــوان دول مشــارکت کشــاورزان ت
بیمــه را افزایــش مــی دهــد

ــق	 ــه	از	طری ــی	بیم ــع	مال ــد	مناب ــد:	70	درص ــادآور	ش وی	ی
ــع	 ــن	مناب ــد	ای ــا	۳0	درص ــود	و	تنه ــی	ش ــن	م ــت	تامی دول
توســط	کشــاورزان	آورده	مــی	شــود	و	اگــر	دولــت	وضــع	مالــی	
خوبــی	داشــته	باشــد	ممکــن	اســت	بتوانــد	ایــن	کار	را	انجــام	
دهــد	امــا	عمــال	بــا	توجــه	بــه	شــرایط	اقتصــادی	کشــور	ایــن	

ــی	نیســت. کار	عمل
ــتان	 ــتان	کردس ــک	کشــاورزی	اس ــه	ای	بان ــور	بیم ــاون	ام مع
ــا	 ــه	ب ــد	ک ــن	مســئله	را	بدانن ــد	ای ــرد:	کشــاورزان	بای ــان	ک بی
بیمــه	نکــردن	محصــالت	خــود	تنهــا	خودزنــی	کــرده	و	ســال	
ــدوق	 ــه	صن ــان	ب ــارد	توم ــزار	و	100	میلی ــت	ه ــته	دول گذش

بیمــه	کشــاورزی	کشــور	کمــک	کــرد	و	امســال	نیــز	در	بودجه	
ــرده	 ــرآورد	ک ــان	را	ب ــارد	توم ــزار	و	150	میلی ــده	ه ــال	آین س

ــت. اس
ــرای	 ــم	ب ــی	توانی ــا	م ــه	م ــهمی	ک ــه	داد:	س ــدری	ادام حی
کشــاورزان	ســطح	اســتان	کردســتان	از	ایــن	میــزان	دریافــت	
کنیــم	تنهــا	یــک	راه	دارد	و	ایــن	اســت	کــه	بیمــه	نامــه	صــادر	
ــه	بیشــتر	باشــد	 ــه	نام ــزان	صــدور	بیم ــر	چــه	می ــم	و	ه کنی

ــد. ــز	افزایــش	مــی	یاب ــا	نی ســهم	م
ــد،	 ــی	آی ــن	م ــی	پایی ــه	وقت ــوذ	بیم ــب	نف ــت:	ضری وی	گف
طبیعتــاً	پولــی	کــه	دولــت	مــی	دهــد	را	نیــز	بــا	کاهــش	مواجه	
مــی	کنــد	و	مــا	نیــز	بــه	طبــع	کمتــر	مــی	توانیــم	جوابگــوی	

ــیم. ــاورزان	باش کش
ــتان	 ــتان	کردس ــک	کشــاورزی	اس ــه	ای	بان ــور	بیم ــاون	ام مع
ــود	را	 ــی	محصــول	خ ــار	دارد	وقت اظهارداشــت:	کشــاورز	انتظ
بیمــه	مــی	کنــد	پــس	از	پایــان	ســال	زراعــی	در	صورتــی	کــه	
ــه	وی	بازگردانیــم	کــه	در	 ــول	بیمــه	را	ب خســارتی	نداشــته،	پ
ــل	قبــول	نیســت	و	 ــن	مســئله	قاب هیــچ	شــرکت	بیمــه	ای	ای
ــه	بیمــه	 همیــن	مســئله	نیــز	نگــرش	کشــاورزان	را	نســبت	ب

ــر	داده	اســت. تغیی

کشــاورزان و باغــداران روز بــه روز نســبت بــه بیمــه 
محصــوالت خــود بــی رغبــت تــر مــی شــوند

یکــی	از	باغــداران	کردســتانی	بــا	گالیــه	از	وضعیــت	
پرداخــت	هــای	نامناســب	صنــدوق	بیمــه	کشــاورزی،	گفت:	
پولــی	کــه	بیمــه	کشــاورزی	بــه	مــا	مــی	دهــد	بــه	درد	حــال	

ــه	 ــاورزی	ن ــه	کش ــدوق	بیم ــورد	و	صن ــی	خ ــون	نم و	روزم
ــرای	 ــه	رقمــی	کــه	ب ــه	موقــع	اســت	و	ن پرداخــت	هایــش	ب
جبــران	خســارت	بــه	کشــاورزان	و	باغــداران	پرداخــت	مــی	

ــزان	خســارت	وارده	اســت. ــا	می ــد،	متناســب	ب کن
ــوان	 ــه	عن ــاورزی	را	ب ــه	کش ــد	بیم ــاورزان	بای ــزود:	کش وی	اف
ــه	 ــه	بیم ــرا	ک ــد،	چ ــر	بگیرن ــود	در	نظ ــد	خ ــت	تولی ضمان
کشــاورزی	در	زمینــه	هــای	مختلــف	و	در	برابــر	حــوادث	غیــر	
مترقبــه	مــی	تواند	منبع	آرامشــی	بــرای	کشــاورزان	و	باغــداران	
باشــد،	امــا	در	حــال	حاضــر	بــا	اینگونــه	رفتارهــا	کشــاورزان	و	
باغــداران	روز	بــه	روز	نســبت	بــه	بیمــه	محصــوالت	خــود	بــی	

ــر	مــی	شــوند. رغبــت	ت

پرداخــت نشــدن بــه موقــع غرامــت و پرداخــت کــم 
باعــث نارضایتــی کشــاورزان شــده اســت

یــک	کشــاورز	دیگــر	بیــان	کــرد:	پرداخــت	نشــدن	بــه	موقــع	
غرامــت،	بــاال	بــودن	حــق	بیمــه،	بــرآورد	پاییــن	و	پرداخــت	
کــم	غرامــت	از	جملــه	دالیلــی	اســت	کــه	باعــث	نارضایتــی	
کشــاورزان	شــده	و	ایــن	قشــر	تمایلــی	بــه	بیمــه	محصــوالت	

خــود	در	ســال	زراعــی	جــاری	ندارنــد.
ــه	 ــدوق	بیم ــت:	صن ــتانی	اظهارداش ــاورز	کردس ــن	کش ای
ــه	نوعــی	عمــل	کنــد	کــه	کشــاورزان	راغــب	باشــند	 بایــد	ب
محصــول	خــود	را	بیمــه	کننــد	و	نیــاز	اســت	کــه	از	بخــش	
کشــاورزی	حمایــت	موثــر	و	اصولــی	صــورت	بگیــرد	و	گرنــه	
ــاالی	 ــم	ب ــد	و	حج ــزش	درآم ــالی	و	ری ــرایط	خشکس در	ش
خســارت	هــای	ناشــی	از	بالهــای	طبیعــی	کشــاورزی	نابــود	

مــی	شــود.
ــاورزی	 ــای	کش ــه	ه ــه	بیم ــی	ک ــرد	نقش ــد	ک ــد	تاکی بای
ــی	 ــران	اصل ــن	بازیگ ــی	از	مهمتری ــد	یک ــده	دارن ــر	عه ب
ــاورزی	 ــدات	کش ــرمازدگی	تولی ــز	س ــم	انگی ــناریوی	غ س
ــد	 ــاورزی	بای ــه		کش ــه	بیم ــی	ک ــت	و	در	حال ــی	اس و	باغ
ــوع	حــوادث	 ــد	از	وق ــه	بع ــدی	باشــد	ک ــان	نقطــه	امی هم
غیــر	مترقبــه	وارد	صحنــه	شــود،	امــا	مدتــی	اســت	

ــت. ــاده	اس ــی	نیافت ــن	اتفاق چنی
بــا	وجــود	اینکــه	بیمــه	کشــاورزی	و	باغــداری	از	اهمیــت	ویــژه	
ای	برخــوردار	اســت،	امــا	متاســفانه	برخــی	کشــاورزان	بــه	طور	
جــدی	بــه	فکــر	بیمــه	کــردن	محصــوالت	کشــاورزی	و	باغــی	

خــود	در	برابــر	ســرمازدگی	نیســتند.
ــوع	 ــی	موض ــی	رغبت ــن	ب ــی	ای ــل	اصل ــی	از	دالی ــا	یک قطع
بدعهــدی	و	تأخیرهــای	طوالنــی	مســئوالن	مربوطــه	در	
پرداخــت	غرامــت	هــا	اســت	و	ایــن	مســاله	بســیاری	از	
کشــاورزان	و	باغــداران	را	دچــار	دلســردی	کــرده	اســت	و	
ــه	همیــن	دلیــل	یکــی	از	نیازهــای	اصلــی	برنامــه	ریــزی	در	 ب

ــت. ــدی	اس ــکل	ج ــن	مش ــش	ای ــتای	پوش راس
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ــران اقتصاد ایـ

ــم  ــای مه ــی از پروژه ه ــا یک ــد آناهیت س
ملــی اســتان اســت کــه قــرار بــود تا ســال 
9۵ بــه بهــره بــرداری برســد امــا ۲ ســال 
ــتانه 9  ــته و در آس ــوع گذش ــن موض از ای
ــوز در انتظــار  ــگاور هن ســالگی مــردم کن

ــاح آن هســتند. افتت

از	گذشــته	های	دور	تاکنــون	یکــی	از	راهکارهــای	تامیــن	آب	
ــا	رشــد	 ــز	ب ــن	موضــوع	نی ــوده	اســت	کــه	ای ســاخت	ســد	ب
تکونولــوژی	شــکلی	پیچیــده	تــر	و	پیشــرفته	تــری	بــه	خــود	
مــی	گیــرد	و	امــروزه	شــاهد	ســاخت	ســدهایی	بــا	ســازه	های	

بســیار	محکــم	در	نقــاط	مختلــف	هســتیم.
ــش	 ــرای	بخ ــن	آب	ب ــث	تامی ــر	بح ــالوه	ب ــدها	ع ــه	س البت
هــای	مختلــف	از	جملــه	آشــامیدنی	و	صنعــت	نقــش	بســیار	
اثرگــذاری	نیــز	در	بحــث	کشــاورزی	دارنــد	و	با	ســاخت	ســد،	
بــه	نوعــی	شــاهد	رونــق	کشــاورزی	در	اراضــی	پاییــن	دســت	

ــود. ســدها	خواهیــم	ب
ســد	آناهیتــای	کنــگاور	نیــز	یکــی	از	ســدهای	مهــم	اســتان	
کرمانشــاه	اســت	کــه	قــرار	بــود	عــالوه	بــر	تامیــن	آب	شــرب	
ــز	در	 ــادی	نی ــد	زی ــا	ح ــگاور،	ت ــتان	کن ــدت	شهرس ــد	م بلن
ــر	آن	 ــالوه	ب ــد	و	ع ــذار	باش ــت	اثرگ ــعه	و	صنع ــش	توس بخ
دشــت	هــای	تشــنه	کنــگاور	را	نیز	ســیراب	و	بــه	کشــاورزی	و	

اقتصــاد	ایــن	منطقــه	رونــق	بخشــد.
ایــن	ســد	طــی	۲۲	فروردیــن	ســال	8۹	بــا	حضــور	اســتاندار	
کرمانشــاه	و	معــاون	وزیر	نیــروی	وقــت	در	شهرســتان	کنگاور	
کلیــد	خــورد	تــا	در	نتیجــه	آن	بخــش	کشــاورزی	و	اقتصــادی	
اســتان	کرمانشــاه	متحــول	شــود	و	قــرار	بــود	در	عــرض	ســه	

ــرداری	برســد. ــه	بهره	ب ــال	ب س
ــه	 ــاد	مجموع ــه	ایج ــوان	ب ــی	ت ــا	م ــد	آناهیت ــای	س از	مزای
گردشــگری	در	حاشــیه	ســراب	کبوترالنــه	اشــاره	کــرد	کــه	
تــا	حــد	زیــادی	نیز	بــه	رونــق	بخشــی	صنعــت	گردشــگری	
در	اســتان	کمــک	خواهــد	کــرد؛	همچنیــن	بــا	بهــره	
بــرداری	از	ســد	مذکــور	صنایعــی	چــون	پــرورش	ماهــی	در	
ایــن	منطقــه	رونــق	مــی	گیــرد	کــه	بــه	نوعــی	مــی	توانــد	
در	ایجــاد	اشــتغال	و	رفــع	محرومیــت	شهرســتان	کنــگاور	

ــر	باشــد. موث
	

ــوی  ــی از س ــع مال ــص مناب ــن و تخصی ــدم تامی ع
ــا ــرداری از آناهیت ــره ب ــر در به ــت تاخی ــت عل دول
ــاه	 ــه	ای	کرمانش ــل	آب	منطق ــرام	درویشــی،	مدیرعام به
داشــت:	 اظهــار	 آناهیتــا	 پــروژه	ســد	 در	خصــوص	
ــورد	 ــد	خ ــال	8۹	کلی ــروژه	س ــن	پ ــی	ای ــات	اجرای عملی
و	طبــق	برنامــه	زمانبنــدی	قــرار	بــود	ســال	۹5	بــه	

برســد. بهره	بــرداری	
وی	دلیــل	تاخیــر	در	اجــرای	پــروژه	مذکــور	را	عــدم	تامیــن	و	
تخصیــص	منابــع	مالــی	مــورد	نیــاز	از	ســوی	دولــت	عنــوان	
کــرد	و	گفــت:	ایــن	موضــوع	یکــی	از	چالش	هــای	همیشــگی	

مــا	در	اجــرای	پــروژه	هــا	و	برنامــه	هــا	اســت.
مدیرعامل	آب	منطقه	ای	کرمانشـاه	پیشـرفت	ایـن	پروژه	را	
از	زمـان	آغـاز	اجـرای	آن	تاکنون	حـدود	۶5	درصـد	عنوان	

. د کر
ایــن	مســئول	در	خصــوص	اعتبــارات	مــورد	نیــاز	بــرای	اتمــام	
ــد	 ــل	س ــرای	تکمی ــت:	ب ــروژه	گف ــن	پ ــرداری	از	ای ــره	ب و	به
ــرای	اجــرا	 ــه	۶0	میلیــارد	تومــان	نیــاز	داریــم.	همچنیــن	ب ب
و	بهــره	بــرداری	از	شــبکه	و	خطــوط	انتقــال	آن	1۲0	میلیــارد	

تومــان	اعتبــار	نیــاز	اســت.

در صــورت تامیــن بــه موقــع منابع ســد آناهیتــا ۱۵ 
ماهــه بــه بهــره بــرداری می رســد

درویشـی	در	خصـوص	زمـان	بهـره	بـرداری	از	ایـن	پـروژه	نیز	
گفـت:	در	صـورت	تامین	اعتبار	مـورد	نیاز	و	پرداخـت	به	موقع	
ایـن	اعتبـارات	حدود	یک	سـال	و	سـه	مـاه	دیگر	یعنـی	پایان	

سـال	۹8	این	سـد	مرحله	آبگیـری	خواهد	رسـید.
ایــن	مســئول	در	خصــوص	ظرفیــت	ایــن	ســد	نیــز	گفــت:	بــا	
ــه	 ــر	مکعــب	آب	ب ــون	مت ــن	ســد	۳۲	میلی ــرداری	از	ای بهره	ب

ظرفیــت	تنظیمــی	اســتان	اضافــه	خواهــد	شــد.
ــا	هــدف	تامیــن	آب	شــرب	 ــروژه	ب وی	تصریــح	کــرد:	ایــن	پ
ــه	 ــرار	گرفت ــر	ق ــق	1۴۲0	مدنظ ــا	اف ــگاور	ت ــدت	کن ــد	م بلن
ــعه	و	 ــت	و	توس ــش	صنع ــن	آب	بخ ــن	تامی ــت.	همچنی اس
ــد	 ــت	س ــی	پایین	دس ــار	از	اراض ــزار	و	۹00	هکت ــود	۲	ه بهب

ــت. ــداث	آن	اس ــل	اح ــر	دالی ــز	از	دیگ نی
ــود	 ــاه	از	کمب ــه	ای	کرمانش ــل	آب	منطق ــارات	مدیرعام اظه
ــرداری	از	آن	در	 ــره	ب ــد	و	به ــن	س ــام	ای ــرای	اتم ــارات	ب اعتب
حالــی	اســت	کــه	فرمانــدار	کنــگاور	آن	را	نوعــی	بهانــه	
ــان	 ــارد	توم ــا	1۶	میلی ــه	15	ت ــد	اســت	ک ــد	و	معتق ــی	دان م
اعتبــارات	بــرای	امســال	بــه	ایــن	ســد	تعلــق	گرفتــه	اســت.

	
ــان  ــارد توم ــا ۱۶ میلی ــا ۱۵ ت ــد آناهیت ــروژه س پ

ــت ــال ۹۷ داش ــار در س اعتب
خیــراهلل	خزایــی،	فرمانــدار	کنــگاور		در	ایــن	خصــوص	اظهــار	
ــه	ای	 ــگاور	بودج ــا	کن ــند	آناهیت ــروژه	س ــال	پ ــت:	امس داش

ــان	داشــت. ــارد	توم ــا	1۶	میلی معــادل	15	ت
وی	در	پاســخ	اینکــه	علــی	رغــم	ایــن	اعتبــارات	چــرا	پــروژه	
ــزود:	 ــی	رود،	اف ــش	م ــدی	پی ــا	کن ــا	ب ــده	و	ی ــف	ش متوق
ــم	 ــل	ه ــن	از	قب ــه	م ــت	ک ــی	اس ــکار	مدع ــون	پیمان هم	اکن
ــا	 ــدی	ی ــرای	کن ــه	ای	ب ــوع	را	بهان ــن	موض ــب	دارم	و	ای طل
توقــف	پــروژه	عنــوان	کــرده	اســت	و	آب	منطقــه	ای	هــم	قول	

ــد. ــف	کن ــن	تکلی ــروژه	را	تعیی ــن	پ ــه	ای داد	ک
خزایــی	تاکیــد	کــرد:	از	نظــر	مــا	قابــل	قبــول	نیســت	چــرا	که	
اینهــا	بــه	هــر	صــورت	بایــد	عملیــات	اجرایــی	پــروژه	را	آغــاز	
کننــد	قــرار	نیســت	کــه	همیشــه	پــول	نقــد	تحویــل	پیمانکار	
باشــد.	بســیاری	از	اوقــات	پیمانــکار	کار	را	بــه	صــورت	نســیه	
ــه	دلیــل	داشــتن	طلــب	 انجــام	می	دهــد،	امــا	اینکــه	کار	را	ب

تعطیــل	کنــد	درســت	نیســت.

فرمانـدار	کنـگاور	خاطرنشـان	کـرد:	ما	هـم	پیمانکار	کـه	باید	
کارش	را	آغـاز	کنـد	و	هـم	آب	منطقـه	ای	را	کـه	بایـد	در	ایـن	
زمینـه	را	پیگیر	باشـد،	مقصـر	این	کنـدی	و	تاخیر	مـی	دانیم.
ــر	 ــه	خب ــن	زمین ــس	در	ای ــدگان	مجل ــری	نماین وی	از	پیگی
داد	و	گفــت:	هــم	نماینــدگان	و	هــم	اســتاندار	پیگیــری	ایــن	
موضــوع	هســتند	و	اســتاندار	نیــز	بــر	اجرایی	شــدن	و	تســریع	

در	اجــرای	ایــن	پــروژه	تاکیــد	کــرده	اســت.
خزایــی	خاطرنشــان	کــرد:	کار	آب	منطقــه	ای	و	پیمانکار	هیچ	
توجیهــی	نــدارد	و	دالیــل	فــوق	نیــز	بــرای	تأخیــر	در	اجــرای	

ایــن	پــروژه	قابــل	قبــول	نیســت.
فرمانـدار	کنـگاور	در	پاسـخ	بـه	اینکه	آیـا	اعتبارات	ذکر	شـده	
بـرای	سـال	۹7	تخصیـص	داده	شـده	اسـت،	گفـت:	البته	آب	
منطقـه	ای	بیشـتر	در	جریـان	این	موضـوع	قـرار	دارد	اما	آنچه	

کـه	از	نماینـده	مجلس	شـنیدیم	تخصیـص	اعتبـارات	بود.
ــه	 ــر	اینک ــی	ب ــه	مبن ــارات	آب	منطق ــوص	اظه وی	در	خص
پــروژه	مذکــور	بــه	علــت	عــدم	تامیــن	و	تخصیــص	اعتبــارات	
ــن	 ــرد:	ای ــد	ک ــز	تاکی ــت	نی ــده	اس ــف	ش ــاز	متوق ــورد	نی م
ــوان	 ــه	عن ــده	ب ــده	بن ــه	عقی ــت	ب ــه	اس ــات	ای	بهان موضوع
فرمانــدار	و	اســتاندار		کرمانشــاه	و	همچنیــن		نماینــده	
ــچ	توجیهــی	 ــروژه	هی ــن	پ ــف	ای ــس	توق شهرســتان	در	مجل

ــود. ــری	ش ــد	پیگی ــدارد	و	بای ن
خزائــی	در	پایــان	گفــت:	البتــه	مدیرعامــل	جدید	شــرکت	آب	
منطقــه	ای	کرمانشــاه	مــدت	کوتاهــی	اســت	کــه	منصــوب	
شــده	و	امیدواریــم	ایــن	پــروژه	را	در	اولویــت	اقدامــات	خــود	

قــرار	دهــد.
بـا	توجـه	شهرسـتان	کنـگاور	یکـی	از	نقـاط	پربـارش	اسـتان	
کرمانشـاه	اسـت	وجود	یک	سـد	برای	ذخیـره	ایـن	منابع	آبی	
یـک	ضـرورت	بـه	نظر	می	رسـد؛	از	سـوی	دیگـر	نیز	این	سـد	
مـی	تواند	عـالوه	بـر	بحـث	تامیـن	آب،	زمینه	سـاز	توسـعه	و	
ایجاد	صنایـع	مختلف	در	کنـگاور	بوده	و	رونق	اقتصـادی	برای	

ایـن	شهرسـتان	را	به	همراه	داشـته	باشـد.
لــذا	مــی	طلبــد	مســئوالن	مربوطــه	بــا	همگرایــی	و	
هم	فکــری	در	ایــن	زمینــه	راهکارهــای	مناســب	بــرای	
اتمــام	و	بهــره	بــرداری	از	ایــن	پــروژه	8	ســاله	بیاندیشــند	تــا	
در	نتیجــه	آن	عــالوه	بــر	ســیراب	شــدن	دشــت	هــای	تشــنه	
کنــگاور	شــاهد	توســع	صنعــت،	کشــاورزی	و	ایجــاد	ظرفیــت	

ــیم. ــه	باش ــن	منطق ــتغال	در	ای ــای	اش ه
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ــران اقتصاد ایـ

اسـتان  شهرسـتان  جنوبی تریـن  خاتـم، 
یـزد و قطب کشـاورزی یزد اسـت اما این 
منطقـه فاقـد حتـی یـک واحـد فـرآوری 
ایـن در  محصـوالت کشـاورزی اسـت و 
منطقـه  ایـن  جوانـان  کـه  اسـت  حالـی 

می کننـد. مهاجـرت  بیـکاری  به دلیـل 

ــده	و	 ــع	ش ــزد	واق ــتان	ی ــه	اس ــن	نقط ــم	در	جنوبی	تری خات
شهرســتانی	اســت	کــه	اســتان	یــزد	را	بــا	اســتان	های	فــارس	
و	کرمــان	پیونــد	می	دهــد	و	بــه	لحــاظ	منابــع	آبــی،	شــرایطی	
ــن	 ــل	ای ــن	دلی ــه	همی ــتان	دارد	ب ــاط	اس ــایر	نق ــر	از	س بهت
منطقــه	قطــب	کشــاورزی	اســتان	یــزد	بــه	شــمار	مــی	رود	و	
در	تولیــد	بســیاری	از	محصــوالت	کشــاورزی،	حــرف	اول	را	در	

ــد. ــور	می	زن کش
گرچـه	خاتم	را	به	کشـت	انگور	و	تولید	کشـمش	می	شناسـند	
امـا	ایـن	شهرسـتان	در	تولیـد	محصـوالت	دیگـری	از	جملـه	
زردآلـو،	گنـدم،	پسـته،	کنجـد	و	گیاهـان	جدیدتـری	نظیـر	

کینـوا،	پاپایـا	و	...	در	سـطح	اسـتان	یکه	تـاز	اسـت.
کشــاورزی	در	ایــن	شهرســتان	هنــوز	بــه	شــکل	ســنتی	انجام	
می	شــود	امــا	بــه	دلیــل	کمبــود	منابــع	آبــی،	کشــاورزان	ایــن	
ــه	 ــود	ب ــای	خ ــی	و	باغ	ه ــز	اراض ــمت	تجهی ــه	س ــه	ب منطق
ــد	و	ایــن	 ــا	تحــت	فشــار	رفته	ان سیســتم	آبیــاری	قطــره	ای	ی
ــر	از	ســایر	 ــم	را	امیدوارکننده	ت ــدام،	آینــده	کشــاورزی	خات اق

نقــاط	اســتان	کــرده	اســت.

سود کشاورزان خاتمی در جیب دالالن
ــا	آن	 ــه	ب ــن	منطق ــاورزان	ای ــه	کش ــکالتی	ک ــی	از	مش یک
ــی	 ــع	تکمیل ــود	صنای ــد،	نب ــرم	می	کنن ــه	ن ــت	و	پنج دس
و	فــرآوری	محصــوالت	کشــاورزی	اســت	و	ایــن	امــر	
ــل	 ــع،	حاص ــیاری	از	مواق ــاورزان	در	بس ــده	کش ــبب	ش س
دســترنج	خــود	را	یــا	بــه	دالالن	بفروشــند	و	یــا	بــه	صــورت	
ــرآوری	و	 ــا	ف ــد	ت ــال	کنن ــتان	ها	ارس ــایر	اس ــه	س ــه	ای	ب فل

بســته	بندی	شــود.
ــم	 ــن	شــیوه	ســبب	شــده	ســود	زحمــات	کشــاورزان	خات ای
ــم،	 ــر	بنگری ــر	خوش	بینانه	ت ــا	اگ ــرود	و	ی ــب	دالالن	ب ــه	جی ب
نصیــب	اســتان	هایی	شــود	کــه	از	صنایــع	بســته	بندی	و	

ــوردار	هســتند. ــی	برخ ــرآوری	و	تکمیل ف
ــت	آن	در	 ــون	کش ــه	اکن ــی	ک ــن	محصوالت ــی	از	مهم	تری یک
خاتــم	توســعه	یافتــه،	کنجــد	اســت	و	ایــن	محصول	بــا	توجه	
ــدار	و	هــم	ســایر	محصــوالت	 ــن	پرطرف ــه	اینکــه	هــم	روغ ب
شــناخته	شــده	دیگــری	دارد،	می	توانــد	در	صــورت	راه	انــدازی	
واحدهــای	فــرآوری،	ناجــی	بیــکاران	خاتــم	باشــد	و	جهشــی	
قابــل	توجــه	در	اشــتغال	زایی	ایــن	شهرســتان	ایجــاد	کنــد.

کشــت گســترده کنجــد و تنهــا یــک واحــد 
فــرآوری در خاتــم

ــزان	ســطح	زیرکشــت	کنجــد	 ــون	می ــه	اکن ــا	وجــود	اینک ب
ــت،	 ــه	اس ــدی	یافت ــش	۳0	درص ــم	افزای ــتان	خات در	شهرس
ــرآوری	آن	 ــنتی	ف ــد	س ــک	واح ــا	ی ــتان	تنه ــن	شهرس در	ای
هــم	نه	چنــدان	فعــال	راه	انــدازی	شــده	کــه	در	صــورت	
ــر	 ــد	نف ــرای	چن ــد	ب ــط	می	توان ــت	دســتگاه	های	ذی	رب حمای

اشــتغال	زایی	کنــد.
در	حالــی	خاتــم	از	نبــود	صنایــع	تکمیلــی	و	فــرآوری	کنجــد	
ــع	 ــر	اردکان،	صنای ــتانی	نظی ــه	در	شهرس ــرد	ک ــج	می	ب رن
ــا	 ــود	دارد	ام ــدی	وج ــوالت	کنج ــد	محص ــی	در	تولی تکمیل
ــد. ــج	می	برن ــی	رن ــول	کاف ــود	محص ــدگان	از	نب تولیدکنن

افزایــش	۳0	درصــدی	ســطح	زیــر	کشــت	کنجــد	در	قطــب	
ــزد کشــاورزی	ی

ــد	 ــت:	کنج ــم	گف ــتان	خات ــاورزی	شهرس ــاد	کش ــر	جه مدی
محصــول	اقتصــادی	و	کم	آبخــواه	اســت	و	ســطح	زیــر	کشــت	

ایــن	محصــول	در	ســال	جــاری	در	شهرســتان	خاتــم	افزایش	
۳0	درصــدی	داشــته	اســت.

مجتبـی	آغـاز	عنوان	کرد:	سـطح	زیر	کشـت	محصـول	کنجد	
در	شهرسـتان	خاتـم	هـزار	و	100	هکتـار	و	متوسـط	عملکرد	

ایـن	محصـول	در	هـر	هکتـار	نزدیک	بـه	یک	تن	اسـت.
ــتان	 ــدی	در	شهرس ــول	کنج ــده	محص ــم	کشــت	ش وی،	رق
خاتــم	را	کنجــد	محلــی	نــام	بــرد	و	افــزود:	کنجــد	محلــی	در	
ــی	دارد	و	 ــات،	مقاومــت	خوب ــر	تنش	هــای	محیطــی	و	آف براب
کشــاورزان	توانســته	اند	بــا	بومــی	ســازی	ایــن	نــوع	محصــول	
ــی	را	 ــا	کیفیت ــول	ب ــع،	محص ــه	موق ــه	ب ــیدگی	و	تغذی و	رس
ــه	 برداشــت	کننــده	و	رکــورد	برداشــت	۲	تــن	در	هکتــار	را	ب

ثبــت	برســانند.

آمادگـی جهاد کشـاورزی بـرای پرداخت تسـهیالت 
صنایـع تبدیلی بـه متقاضیان

آغـاز	تصریـح	کـرد:	جهـاد	کشـاورزی	شهرسـتان	خاتـم	
آمادگـی	همـکاری،	آمـوزش	و	برنامه	ریـزی	بـرای	صـدور	
	تکمیلـی	فرآورده	هـای	کنجدی	در	 مجـوز	صنایـع	تبدیلیـ	
ایـن	شهرسـتان	را	دارد	و	متقاضیان	برای	راه	انـدازی	صنایع	
تبدیلـی	ـ	تکمیلـی	می	تواننـد	از	تسـهیالت	ایـن	بخـش	
همچنیـن	تسـهیالت	اشـتغال	پایـدار	و	فراگیـر	روسـتایی	
و	خـط	اعتبـاری	مکانیزاسـیون	بـرای	خریـداری	تجهیـزات	
	تکمیلـی	خـرد	و	کوچک	بهره	مند	شـوند. صنایـع	تبدیلـیـ	
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــم	ب ــتان	خات ــاورزی	شهرس ــاد	کش ــر	جه مدی
ــرد:	 ــان	ک ــتان	بی ــن	شهرس ــد	در	ای ــت	کنج ــطح	زیرکش س
ــش	از	55	 ــم	بی ــتان	خات ــد	شهرس ــی	کنج ــد	روغن	ده درص
درصــد	اســت	و	ایــن	خــود	نشــان	از	کیفیــت	بــاالی	کنجــد	

ــه	دارد. ــن	منطق ــدی	در	ای تولی
آغــاز	افــزود:	15	درصــد	از	کنجــد	تولیــدی	شهرســتان	خاتــم	
در	صنایــع	شــیرینی	پــزی،	نانوایــی	و	فرآورده	هــای	کنجــدی	

مهدکشاورزیفاقدصنایعفرآوری؛

کشتکنجدناجیبیکارانخاتمیزد
نیره

 شفیعی پور
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از	جملــه	حلــوا	ارده	و	روغــن	کنجــد	اســتفاده	و	مــازاد	آن	بــه	
صــورت	خام	فروشــی	بســته	بنــدی	شــده	و	بــه	بــازار	مصــرف	

ــود. ــه	می	ش عرض
ــا	 ــام	و	ب ــورت	خ ــه	ص ــم	ب ــد	خات ــول	کنج ــی	محص در	حال
ــود	 ــه	می	ش ــرف	عرض ــازار	مص ــه	ب ــه	ب ــته	بندی	های	اولی بس
کــه	اگــر	کارگاهــی	مجهــز	بــرای	روغن	گیــری	و	تولیــد	انــواع	
ارده	وجــود	داشــت،	ســود	عایــدی	کشــاورزان	بــه	چنــد	برابــر	

ــید. ــی	می	رس ــزان	فعل می
رئیــس	اداره	ترویــج	و	آمــوزش	جهــاد	کشــاورزی	شهرســتان	
ــم	گفــت:	 ــن	محصــول	در	خات ــاره	کشــت	ای ــز	درب ــم	نی خات
کنجــد	گیاهــی	کــم	آبخــواه	بــا	صرفــه	اقتصــادی	بــاال	و	دوره	
ــه	کشــاورزان	 ــورد	توج ــه	توانســته	م ــاه	اســت	ک رشــد	کوت

منطقــه	قــرار	گیــرد.
روح	اهلل	هاشــمی	افــزود:	کنجــد	دارای	انــواع	ویتامیــن	اســت	
و	بــرای	بهبــود	عملکــرد	سیســتم	گــوارش،	کاهــش	اســترس	
ــوان	 ــن	می	ت ــت	بنابرای ــد	اس ــت	مفی ــالمت	پوس ــظ	س و	حف
ــکل	 ــن	ش ــه	بهتری ــول	ب ــن	محص ــای	ای ــواع	فرآورده	ه از	ان

ــرد. ممکــن	بهــره	ب
ــان	فعــال	در	عرصــه	اقتصــادی	 ســعید	ایــزدی	یکــی	از	جوان
شهرســتان	خاتــم	توانســته	بــا	راه	انــدازی	یــک	کارگاه	تبدیلی	
ـ	تکمیلــی	محصــول	کنجــد،	عــالوه	بــر	ایجــاد	اشــتغال	برای	
خــود،	زمینــه	اشــتغال	ســه	نفــر	دیگــر	را	نیــز	فراهــم	کنــد.

ــک  ــد در ی ــرم کنج ــه ۲۵۰ کیلوگ ــرآوری روزان ف
ــر ــرای ۴ نف ــتغال ب ــاد اش کارگاه و ایج

وی	در	ایــن	بــاره	بــه	مهــر	گفــت:	روزانــه	بیــش	از	۲50	کیلــو	
کنجــد	در	ایــن	کارگاه	فــرآوری	و	محصــوالت	کنجدی	شــامل	
ارده،	حلــوا	ارده،	روغــن	کنجــد،	ارده	هــای	طعم	دار	وحلــوا	ارده	

کشــی	تولیــد	می	شــود.
ــن	کارگاه	 ــه	اینکــه	یکســال	اســت	در	ای ــا	اشــاره	ب ــزدی	ب ای
مشــغول	بــه	کار	شــده،	افــزود:	در	صــدد	هســتیم	عــالوه	بــر	
تامیــن	نیــاز	محصــوالت	کنجــدی	شهرســتان	که	بــه	صورت	
تــازه	تولیــد	می	شــود،	بتوانیــم	مجــوز	صــدور	ایــن	محصوالت	

بــه	شــهرها	و	اســتان	های	همجــوار	را	نیــز	دریافــت	کنیــم.
وی	از	توســعه	کارگاه	فــرآوری	محصــول	کنجــدی	خــود	
در	شهرســتان	خاتــم	خبــر	داد	و	اظهــار	امیــدواری	کــرد:	
ــم	 ــعه	ده ــم	کارگاه	را	توس ــئوالن	بتوان ــت	مس ــا	حمای ب
و	زمینــه	اشــتغال	بــرای	جوانــان	شهرســتان	را	نیــز	

ــم. ــم	کن فراه
ــا	 ــزد	اســت	ب ــم	قطــب	کشــاورزی	اســتان	ی شهرســتان	خات
ــدم	 ــز	ع ــرآوری	و	نی ــع	ف ــود	صنای ــل	نب ــه	دلی ــن	وجــود	ب ای
انجــام	برندســازی	محصــوالت	کشــاورزی،	میزان	برخــورداری	

و	درآمــد	کشــاورزان	ایــن	منطقــه	محــدود	اســت.

ــکاران  ــی بی ــد ناج ــدی می توان ــای کنج فرآورده ه
خاتــم باشــد

تنهــا	یــک	محصــول	کشــاورزی	ایــن	شهرســتان	بــا	توجــه	به	
ــرای	 ســطح	زیــر	کشــت	ایــن	محصــول	و	تقاضــای	خــوب	ب
محصــوالت	و	فرآورده	هــای	کنجــدی،	می	توانــد	ناجــی	

ــد. ــتان	باش ــن	شهرس ــکاران	ای بی
ــن	 ــزار	ت ــد	1۶1	ه ــا	تولی ــاله	ب ــر	س ــم	ه ــتان	خات شهرس
ــد	 ــش	از	۳0	درص ــی،	بی ــی	و	زراع ــوالت	باغ ــواع	محص ان
ــا	 ــاص	داده	ام ــود	اختص ــه	خ ــزد	را	ب ــتان	ی ــدات	اس تولی
ــوالت	 ــدی	محص ــته	بن ــرآوری	و	بس ــد	ف ــک	واح ــی	ی حت
ــن	 ــه	ای ــدارد	و	ب ــود	ن ــتان	وج ــن	شهرس ــاورزی	در	ای کش
ــام	 ــه	صــورت	خ ــدی	آن	ب ــل	بیشــتر	محصــوالت	تولی دلی
ــدی	در	 ــس	از	بســته	بن ــاط	حمــل	شــده	و	پ ــه	دیگــر	نق ب

بــازار	عرضــه	می	شــود.
از	آنجــا	کــه	۴0	درصــد	جمعیــت	ایــن	شهرســتان	روســتایی	
ــن	 ــتند،	ای ــغول	هس ــداری	مش ــاورزی	و	دام ــه	کار	کش و	ب
ــه	 ــی	ک ــتند	در	حال ــکار	هس ــال	را	بی ــی	از	س ــت	نیم جمعی

واحدهــای	 ایجــاد	
می	توانــد	 فــرآوری	
در	 مؤثــری	 نقــش	
و	 اشــتغال	زایی	
ــا	 ــتر	آنه ــد	بیش درآم

ایفــا	کنــد.
ــت	 ــل	کش ــی	قاب ــار	اراض ــزار	و	800	هکت ــوع	۴0	ه از	مجم
ایــن	شهرســتان،		17هــزار	هکتــار	پســته	و	بقیــه	بــه	کشــت	
ــی	 ــو،	ذرت	و	حبوبات ــدم،	ج ــار،	گن ــادام،	ان ــور،	ب ــو،	انگ زردآل

ــه	اســت. ــا	چیتــی	اختصــاص	یافت ــر	لوبی نظی
ــا	اینکــه	ســطح	زیرکشــت	محصــول	پســته	در	شهرســتان	 ب
ــن	محصــول	در	 ــد	ای ــزان	تولی ــار	و	می ــزار	هکت ــم		17ه خات
ســال	1۹هــزار	و	۲00	تــن	اســت	و	در	واقــع	۹0	درصد	پســته	
اســتان	در	شهرســتان	خاتــم	تولیــد	می	شــود،	هیــچ	کارخانــه	
فــرآوری	صنعتــی	برای	ایــن	محصــول	در	خاتــم	وجــود	ندارد	
ــزاف،	 ــای	گ ــت	هزینه	ه ــا	پرداخ ــد	ب ــاورزان	مجبورن و	کش
ــتان	های	 ــهرها	و	اس ــه	ش ــروش	ب ــرای	ف ــود	را	ب محصــول	خ

همجــوار	ارســال	کننــد.
ــن	 ــی	در	ای ــان	باغ ــواع	درخت ــار	ان ــزار	هکت ــن		۲0	ه همچنی
شهرســتان	وجــود	دارد	کــه	زردآلــو	و	انگــور	تولیــدی	
ــتند	و	 ــی	هس ــول	باغ ــن	محص ــم	مهمتری ــتان	خات شهرس
میــزان	تولیــد	زردآلــو	10	هــزار	و	500	هکتــار	و	میــزان	تولید	

ــت. ــال	اس ــن	در	س ــزار	ت ــور	۲5	ه انگ

رنج کم ثمـر کشـاورزان خاتـم در نبـود کارخانه های 
فرآوری

شهرسـتان	خاتـم	بـا	داشـتن	آب	و	هـوای	مسـاعد	و	خـاک	
حاصلخیـز،	اگرچـه	توانمندی	های	بسـیاری	در	تولیـد	دارد	اما	
نبود	کارخانه	های	فراوری	محصوالت	موجب	شـده	کشـاورزان	

ایـن	منطقـه	از	زحمـات	خود	بهـره	چندانـی	نبرند.
ــراوان،	 ــای	ف ــار	مزای ــاورزی	در	کن ــدات	کش ــازی	تولی برندس
و	 بی	هویــت	 کاالهــای	 وجــود	 از	 را	 اســتان	 و	 کشــور	

می	کنــد. بی	نیــاز	 بــازار	 در	 بی	کیفیــت	
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ماهــی  »پــرورش  طــرح  اجــرای 
در قفــس« در اســتان پــر ظرفیــت 
ــتغال در آن  ــای اش ــه پ ــتان ک خوزس
ــران آن  ــه مدی ــکاری دغدغ ــرخ بی ــش ن ــد و کاه می لنگ
اســت، هنــوز درگیــر اختاف نظرهــای درون اســتانی 

اســت.

ــه	در	آن	 ــت	ک ــی	اس ــس«	طرح ــی	در	قف ــرورش	ماه »پ
ماهــی	درون	یــک	قفــس	یــا	ســبد	قــرار	می	گیــرد	و	
ــان	 ــس	در	جری ــی	و	قف ــع	آب ــن	منب ــورت	آزاد	بی آب	به	ص
ــالوه	 ــیالت	ع ــوزه	ش ــان	ح ــه	کارشناس ــق	گفت ــت.	طب اس
ــرای	آن	 ــای	اج ــرح،	از	مزای ــن	ط ــودن	ای ــتغال	زا	ب ــر	اش ب
می	تــوان	بــه	کاهــش	هزینــه	نســبت	بــه	پــرورش	ماهــی	در	
اســتخرهای	خاکــی	یــا	دســتگاه	های	مداربســته،	مدیریــت	
ــی	 ــاهده	و	بررس ــهولت	در	مش ــر،	س ــان	تر	و	کم	هزینه	ت آس
میــزان	تغذیــه	ماهــی،	ســهولت	و	اقتصــادی	بــودن	درمــان	
ــتخرهای	 ــا	اس ــه	ب ــا	در	مقایس ــا	و	بیماری	ه ــه	انگل	ه علی

ــرد. ــاره	ک ــی	اش خاک
ایــن	طــرح	نیــاز	بــه	ســرمایه	گذاری	کمتــری	نســبت	
ــرای	 ــی	دارد	و	ب ــتخرهای	خاک ــی	در	اس ــرورش	ماه ــه	پ ب
اجــرای	آن	هــم	از	همــه	منابــع	آبــی	از	قبیــل	دریــا،	
دریاچــه،	اســتخرهای	ذخیــره،	اســتخر،	چشــمه	ها،	نهرهــا	

و	رودخانه	هــا	می	تــوان	اســتفاده	کــرد.
اجــرای	»پــرورش	ماهــی	در	قفــس«	در	اســتان	پــر	ظرفیــت	
ــش	 ــد	و	کاه ــتغال	در	آن	می	لنگ ــای	اش ــه	پ ــتان	ک خوزس
ــر	 ــوز	درگی ــت،	هن ــران	آن	اس ــه	مدی ــکاری	دغدغ ــرخ	بی ن

ــت. ــتانی	اس ــای	درون	اس اختالف	نظره

عملکرد پروژه صفر است
اول	دی	مـاه	سـال	۹5	بـود	کـه	معـاون	آبزی	پروری	سـازمان	
شـیالت	ایران	اعـالم	کرد	عملکرد	پـروژه	»پـرورش	ماهی	در	
قفـس«	در	خوزسـتان	صفر	اسـت	درحالی	که	این	اسـتان	در	

این	زمینه	بسـیار	اسـتعداد	دارد.
حســینعلی	عبدالحــی	در	شــورای	توســعه	شــیالت	اســتان	
ــس	 ــون	۳۶1	قف ــور	تاکن ــرد:	در	کش ــار	ک ــتان	اظه خوزس
ــای	 ــه	آب	ه ــی	ب ــش	خصوص ــط	بخ ــی	توس ــرورش	ماه پ
ــا	 ــی	در	اســتان	خوزســتان	بن ــم	ول ــا	انداختی ــی	و	دری داخل
ــه	نشــده	اســت	و	 ــچ	قفســی	در	آب	انداخت ــی	هی ــه	دالیل ب
از	ســازمان	آب	و	بــرق	خوزســتان	تقاضــا	دارم	تــا	بــا	عنایــت	
ویــژه	خــود	پــروژه	»پــرورش	ماهــی	در	قفــس«	را	در	حــوزه	
ــد. ــی	کن ــی	و	اجرای ــریع	تر	عملیات ــه	س ــارون	هرچ ــد	م س

وقــت	 معاونــت	 اظهــارات	 از	 قبل	تــر	 ســال	 یــک	
آبزی	پــروری	ســازمان	شــیالت	ایــران،	امیــد	حاجتــی،	
ــز	 ــتان	نی ــتان	خوزس ــه	اس ــازمان	برنامه	وبودج ــس	س رئی
ــرح	 ــون	ط ــه	اکن ــتان	هایی	ک ــیاری	از	اس ــود:	بس ــه	ب گفت
ــای	 ــد،	از	حوزه	ه ــرا	کرده	ان ــس	را	اج ــی	در	قف ــرورش	ماه پ
ــه	 ــا	بااین	هم ــه	م ــد	درحالی	ک ــتفاده	می	کنن ــا	اس ــی	م آب
ذخایــر	آبــی،	در	گیــرودار	اخــذ	مجــوز،	رونــد	اجــرای	طــرح	
ــی	 ــه	مدیریت ــد	در	بدن ــر	می	رس ــه	نظ ــم؛	ب ــد	کرده	ای را	کن
ــن	کار،	 ــرد	و	ای ــورت	بگی ــرش	ص ــر	نگ ــد	تغیی ــتان	بای اس

ــت. ــعه	اس ــه	توس الزم
سازمان آب و برق لجباز است

ــن	طــرح	را	 ــن	اظهارنظــر	در	خصــوص	اجــرای	ای جدیدتری
ــازمان	آب	 ــت	های	س ــت	و	سیاس ــتان	داش ــتاندار	خوزس اس

و	بــرق	خوزســتان	بــرای	اجــرای	طرح	هــای	پــرورش	ماهــی	
در	قفــس	را	نوعــی	لجاجــت	خوانــد.

غالمرضــا	شــریعتی،	مهرمــاه	ســال	جــاری	در	یکــی	از	
ــی	 ــش	خصوص ــت	و	بخ ــوی	دول ــورای	گفتگ ــات	ش جلس
گفتــه	بــود:	پــرورش	ماهــی	در	قفــس	عنــوان	طرحی	اســت	
ــه	بوشــهر،	لرســتان،	 ــه	در	اســتان	های	مســتعدی	ازجمل ک
ــازمان	آب	و	 ــا	س ــده	ام ــاری	و	...	اجراش ــال	و	بختی چهارمح
ــرده	 ــکاری	نک ــتان	هم ــرای	آن	در	خوزس ــرای	اج ــرق	ب ب

ــت. اس
وی	اظهــار	کــرده	بــود:	ایــن	طــرح	در	راســتای	ایجــاد	رونــق	
ــی	 ــوان	یک ــده	و	به	عن ــور	برنامه	ریزی	ش ــب	وکار	در	کش کس

ــی	محســوب	می	شــود. ــای	اقتصــاد	مقاومت از	برنامه	ه
ــرق	 ــازمان	آب	و	ب ــئوالن	س ــه	مس ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
اســتان	بــرای	همــکاری	در	راه	انــدازی	ایــن	طــرح	اشــتغال	زا	
لجاجــت	می	کننــد،	یــادآور	شــد:	ایــن	ســازمان	یــک	
ــای	 ــوب	برنامه	ه ــد	در	چارچ ــت	و	بای ــی	اس ــتگاه	دولت دس

ــد. ــت	کن ــت	حرک دول

طرح باید اجرا شود
اســتاندار	خوزســتان	گفتــه	بــود	مقاومت	هــای	ســازمان	آب	
ــود	آورده	 ــه	وج ــاس	را	ب ــن	احس ــه	ای ــن	زمین ــرق	در	ای و	ب
کــه	ایــن	ســازمان	یــک	دســتگاه	مســتقل	اســت	و	بهانه	هــا	
ــیب	 ــالمت	آب	آس ــه	س ــرح	ب ــن	ط ــه	ای ــر	اینک ــی	ب مبن
ــازمان	در	 ــن	س ــئوالن	ای ــارات	مس ــارج	از	اختی ــد	خ می	زن

ــت. ــتان	اس خوزس
ــد	 ــا	بای ــن	خصــوص	رفتاره ــر	اینکــه	در	ای ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
علمــی	باشــند	و	از	اقدامــات	ســلیقه	ای	پرهیــز	کــرد،	گفتــه	
بــود:	کارشناســان	حــوزه	شــیالت	و	ســالمت	آب،	حــوزه	آبی	
ســد	مــارون	را	کــه	هیچ	گونــه	مصــرف	شــرب	بــرای	مــردم	
نــدارد	را	به	عنــوان	محــل	اجــرای	طــرح	پــرورش	ماهــی	در	
ــرر،	 ــتورات	مک ــم	دس ــا	به	رغ ــد	ام ــر	گرفته	ان ــس	در	نظ قف

شــاهد	مقاومــت	ســازمان	آب	و	بــرق	هســتیم.
ــا	انتقــاد	مجــدد	از	ســازمان	آب	و	بــرق	اســتان،	 شــریعتی	ب
اظهــار	کــرده	بــود:	پــرورش	ماهــی	در	قفــس	بایــد	بــا	رعایت	
اصــول	بهداشــتی	و	زیســت	محیطی	در	حــوزه	مــارون	اجــرا	
ــه	 ــد	و	ب ــق	یاب ــا	کســب	وکار	در	حــوزه	شــیالت	رون شــود	ت

ــود. ــتان	منجــر	ش ــغلی	در	اس ــد	ش ــای	جدی فرصت	ه
	آب	شرب	آلوده	نمی	شود

ــتان	 ــیالت	خوزس ــرکل	ش ــه	مدی ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ای
ــرح	 ــرای	ط ــا	اج ــرق	ب ــازمان	آب	و	ب ــت	س ــاره	مخالف درب
ــارون	 ــد	م ــت	س ــس	در	پایین	دس ــی	در	قف ــرورش	ماه پ
ــن	طــرح	 ــای	ایجــاد	آلودگــی	زیســت	محیطی	در	ای ــا	ادع ب
اظهــار	کــرد:	در	وهلــه	نخســت	بایــد	بــه	ایــن	نکتــه	اشــاره	
کــرد	کــه	پــرورش	ماهــی	در	قفــس	بــرای	آب	شــرب	
آلودگــی	ایجــاد	نمی	کنــد.	تمــام	اســتناد	ســازمان	آب	و	برق	
خوزســتان	در	جلوگیــری	از	اجــرای	ایــن	طرح،	بخشــنامه	ای	
دیگــر	 در	 درحالی	کــه	 اســت.	 بــوده	 وزیــر	 از	ســوی	
ــت. ــرا	اس ــال	اج ــا	در	ح ــن	طرح	ه ــور	ای ــتان	های	کش اس
ابــالغ	 باوجــود	 داد:	 ادامــه	 خون	میرزایــی	 عبدالنبــی	
بخشــنامه	یادشــده	بــه	اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری،	این	
اســتان	در	حــال	اجــرای	طــرح	پــرورش	ماهــی	در	قفــس	در	
دریاچــه	ســد	کارون	۴	اســت.	امــا	درحالی	کــه	آب	از	کارون	
ــازمان	آب	و	 ــود،	س ــرازیر	می	ش ــمت	کارون	۳	س ــه	س ۴	ب
ــی	در	 ــرورش	ماه ــرق	خوزســتان	مجــوز	اجــرای	طــرح	پ ب

ــد. ــا	نمی	ده ــه	م کارون	۳	را	ب

سد کارون ۴ آری سد کارون ۳ خیر!
وی	افــزود:	دقیقــاً	در	زمــان	فعلــی	یعنــی	دی	مــاه	۹7	چنین	
ــال	 ــتان	چهارمح ــد	کارون	۴	در	اس ــه	س ــی	در	دریاچ طرح
بختیــاری	در	حــال	اجــرا	اســت	امــا	از	اجــرای	آن	در	کارون	۳	

ــا	جلوگیــری	می	شــود. در	اســتان	م
ــری		 ــال	پیگی ــس	از	دو	س ــرد:	پ ــح	ک ــی	تصری خون	میرزای
ــن	 ــنهاد	ای ــه	پیش ــتان،	ب ــرق	خوزس ــازمان	آب	و	ب ــا	از	س م
ــه	 ــر	ب ــاد	نص ــه	جه ــد	موسس ــت	و	تعه ــازمان	و	موافق س
ســرمایه	گذاری،	مقــرر	شــد	طــرح	پایلــوت	پــرورش	ماهــی	
ــارون	 ــد	م ــه	س ــن	در	دریاچ ــت	500	ت ــا	ظرفی ــس	ب در	قف
ــود. ــام	ش ــی	انج ــورت	آزمایش ــان	به	ص ــتان	بهبه شهرس

ــازمان	 ــوی	س ــاً	از	س ــنهاد	دقیق ــن	پیش ــه	داد:	ای وی	ادام
ــا	توجــه	 ــن	ســازمان	ب ــرق	اســتان	مطــرح	شــد	و	ای آب	و	ب
ــارون	 ــد	م ــه	س ــرب	از	دریاچ ــدن	آب	ش ــن	نش ــه	تأمی ب
اجــازه	داد	ایــن	طــرح	به	صــورت	آزمایشــی	انجــام	و	
پیامدهــای	احتمالــی	طــرح	مذکــور	از	نظــر	ایجــاد	آلودگــی	

موافقانومخالفانچهمیگویند؟

موانع»پرورشماهیدرقفس«درخوزستان
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ــران اقتصاد ایـ

ــه	در	 ــرق	مطــرح	کــرد	ک ســنجیده	شــود.	ســازمان	آب	و	ب
ــن	طــرح	آزمایشــی،	 صــورت	ایجــاد	نشــدن	آلودگــی	در	ای
ــر	 ــس	در	دیگ ــی	در	قف ــرورش	ماه ــرح	پ ــرای	ط مجــوز	اج
شهرســتان	های	اســتان	را	صــادر	خواهــد	کــرد؛	ایــن	دقیقــاً	
قولــی	اســت	کــه	مدیرعامــل	ســازمان	آب	و	بــرق	خوزســتان	

ــود. ــا	داده	ب ــه	م ــه	ای	ب در	جلس
مدیــرکل	شــیالت	خوزســتان	افــزود:	بــا	موافقــت	ســازمان	
آب	و	بــرق	اســتان	بــا	اجــرای	ایــن	طــرح	پایلــوت	آزمایشــی،	
موسســه	جهــاد	نصــر	اقــدام	بــه	خریــداری	ملزومــات	اجرای	
طــرح	از	جملــه	قفــس	و	همچنیــن	انجــام	مطالعــات	طــرح	
کــرد.	امــا	بــا	فرارســیدن	موعــد	اســتقرار	و	نصــب	قفس	هــا	
ــازه	 ــرد	و	اج ــکنی	ک ــتان	کارش ــرق	خوزس ــازمان	آب	و	ب س
اجــرای	ایــن	طــرح	را	نــداد.	در	نهایــت	مدیرعامــل	ســازمان	
ــه	اســتاندار	خوزســتان	گفــت	کــه	 ــرق	خوزســتان	ب آب	و	ب

ایــن	طــرح	را	قبــول	نــدارد.

نامه نگاری های بی حاصل 
ــول	 ــخ	ق ــز	در	پاس ــریعتی	نی ــه	داد:	ش ــی	ادام خون	میرزای
ــد	و	 ــادآور	ش ــرق	را	ی ــازمان	آب	و	ب ــل	س ــین	مدیرعام پیش
بــه	شمســایی	دســتور	انجــام	ایــن	کار	را	داد	کــه	شمســایی	
ــه	در	 ــت	ک ــد	و	گف ــتاندار	ش ــی	اس ــتور	کتب ــتار	دس خواس
صورتــی	بــا	اجــرای	طــرح	موافــق	خواهــد	بــود	کــه	دســتور	
کتبــی	را	دریافــت	کنــد	و	تنهــا	بــا	دســتور	شــفاهی	ایــن	کار	
را	انجــام	نمی	دهــد.	در	نهایــت	اســتاندار	خوزســتان	خطــاب	
بــه	شمســایی	دســتور	کتبــی	داد	تا	بــا	مســئولیت	اســتاندار	

کار	انجــام	شــود.
وی	افــزود:	مدیرعامــل	ســازمان	آب	و	بــرق	خوزســتان	
ــتان	 ــتاندار	خوزس ــی	اس ــتور	کتب ــق	دس ــول	داد	طب ــز	ق نی
ــالغ	ایــن	دســتور	کتبــی	 ــا	وجــود	اب کار	انجــام	شــود	امــا	ب
ــایی	 ــود	شمس ــنهاد	خ ــه	پیش ــه	ب ــتان	ک ــتاندار	خوزس اس
ــه	 ــخ	ب ــداد	و	در	پاس ــوز	را	ن ــن	مج ــود	ای ــده	ب ــته	ش نوش
ــی	 ــتور	کتب ــن	دس ــه	ای ــت	ک ــا	گف ــرر	م ــای	مک پیگیری	ه
ــن	 ــت	ای ــورد	موافق ــه	م ــاع	داده	ک ــرو	ارج ــه	وزارت	نی را	ب

ــت. ــه	اس ــرار	نگرفت ــه	ق وزارتخان
مدیــرکل	شــیالت	خوزســتان	عنــوان	کــرد:	اســتاندار	
ــرق	 ــن	عملکــرد	ســازمان	آب	و	ب ــاد	از	ای خوزســتان	در	انتق
از	لفــظ	لجبــازی	و	نــه	حتــی	لفــظ	کــم	کاری	اســتفاده	کرد.	
در	حــال	حاضــر	در	دریاچه	هــای	ســدهای	اســتان	های	
ــز	کرخــه	و	 ــای	آبری ــه	حوضه	ه ــالم	ک لرســتان	و	اســتان	ای
دز	هســتند،	طــرح	پــرورش	ماهــی	در	قفــس	در	حــال	اجــرا	

ــت. اس

خون	میرزایــی	ادامــه	داد:	درحالی	کــه	همیــن	آب	هــا	از	
دریاچه	هــای	یادشــده	بــه	رودخانه	هــای	کرخــه	و	دز	
ــرق	 اســتان	خوزســتان	ســرازیر	می	شــوند	ســازمان	آب	و	ب
ــن	 ــرورش	ماهــی	در	قفــس	را	در	ای اجــازه	اجــرای	طــرح	پ

نمی	دهــد. رودخانه	هــا	
ــا	 ــم	ب ــرد:	می	توان ــان	ک ــتان	بی ــیالت	خوزس ــرکل	ش مدی
ــا	 ــم	ت ــگ	کن ــتان	هماهن ــتان		لرس ــیالت	اس اداره	کل	ش
رســانه	های	خوزســتان	از	رونــد	اجــرای	طــرح	پــرورش	
ماهــی	در	قفــس	در	دریاچه	هــای	پنــج	ســد	در	لرســتان	از	
جملــه	ســدهای	حوضیــان،	ایوشــان	و	رودبــار	بازدیــد	کنند.	
همچنیــن	در	حــال	حاضــر	طــرح	پــرورش	ماهــی	در	قفــس	
در	دریاچــه	ســد	ســیمره	اســتان	ایــالم	آن	هم	بــا	اســتفاده	از	
بچه	ماهی	هایــی	کــه	از	اســتان	خوزســتان	خریــداری	شــده	

ــود. ــرا	می	ش ــت،	اج اس
خون	میرزایــی	دربــاره	اجــرای	طــرح	پــرورش	ماهــی	
در	قفــس	در	دریــا	اظهــار	کــرد:	ســازمان	آب	و	بــرق	
ــراد	 ــوز	ای ــتان	هن ــت	اس ــتان	و	اداره	کل	محیط	زیس خوزس
ــا	 ــرورش	در	دری ــرح	پ ــن	ط ــرای	ای ــر	اج ــی	ب ــا	ممنوعیت ی
ــی	از	 ــه	بخش ــت	ک ــن	اس ــب	ای ــراد	مطل ــد.	ای وارد	نکرده	ان
ســواحل	دریــا	در	ماهشــهر	و	نگرانی	هــای	محیط	زیســتی	از	
آلودگی	هــای	پتروشــیمی	باعــث	شــده	کــه	نتوانیــم	در	ایــن	
بخــش	کار	کنیــم.	البتــه	پتروشــیمی	محــدوده	ای	مشــخص	
کــرده	و	گفتــه	اســت	کــه	اجــرای	طــرح	پــرورش	ماهــی	در	
قفــس	خــارج	از	ایــن	محــدود	از	نظــر	آن	هــا	ایــرادی	نــدارد.
وی	ادامــه	داد:	در	ســواحل	هندیجــان	و	ماهشــهر	بــه	دلیــل	
ــه	عمــق	حداقــل	 ــه	نیــاز	ب ــا	توجــه	ب ــودن	عمــق	آب	ب کم	ب

ــن	 ــرای	ای ــکان	اج ــا	ام ــتقرار	قفس	ه ــرای	اس ــری	ب ۲0	مت
ــن	 ــر	از	ای ــل	۲0	کیلومت ــد	حداق ــدارد	و	بای ــود	ن ــرح	وج ط
ــرای	اجــرای	 ــه	عمــق	موردنیــاز	ب ــا	ب ســواحل	دور	شــویم	ت
طــرح	پــرورش	ماهــی	در	قفــس	برســیم	کــه	ایــن	کار	مــورد	
اســتقبال	متقاضیــان	قــرار	نگرفــت.	در	صــورت	وجــود	
ــع	 ــا	طراحــی	فــرم	دیگــری	از	قفــس،	فعــاًل	مان متقاضــی	ی
ــواحل	 ــن	س ــده	در	ای ــرح	یادش ــرای	ط ــرای	اج ــی	ب خاص

ــدارد. ــود	ن وج
مدیــرکل	شــیالت	خوزســتان	بــا	اشــاره	بــه	دریافــت	نکردن	
ــس	در	 ــی	در	قف ــرورش	ماه ــرح	پ ــرای	ط ــرای	اج ــازه	ب اج
ــال	 ــون	در	ح ــرد:	هم	اکن ــح	ک ــهر،	تصری ــای	ماهش خوره

ــه	هســتیم. ــن	زمین انجــام	کار	کارشناســی	در	ای

ملزم به رعایت قانون هستیم
ــازمان	آب	 ــع	آب	س ــرداری	از	مناب ــاون	حفاظــت	و	بهره	ب مع
و	بــرق	خوزســتان	دربــاره	علــل	مخالفــت	ایــن	ســازمان	بــا	
اجــرای	طرح	هــای	پــرورش	ماهــی	در	قفــس	در	دریاچه	هــا	
و	رودخانه	هــای	خوزســتان	اظهــار	کــرد:	دولــت	بــه	دالیلــی	
شــرایطی	تصویــب	کــرده	اســت	کــه	مــا	ملــزم	بــه	رعایــت	
آن	هــا	هســتیم.	مطابــق	مــاده	یــک	نظام	نامــه	آبزی	پــروری	
ــی	 ــع	آب ــان	در	مناب ــرورش	آبزی ــرب،	پ ــع	آب	غیرش در	مناب
ــده	 ــالم	ش ــوع	اع ــتند	ممن ــرب	هس ــده	آب	ش تأمین	کنن

اســت.
ــر	 ــر	ب ــوی	دیگ ــرد:	از	س ــح	ک ــکری	تصری ــا	لش حمیدرض
اســاس	بخشــنامه		ابالغــی	وزیــر	نیــرو	در	ســال	8۶،	پــرورش	
ــوع	 ــرب	ممن ــده	آب	ش ــی	تامین	کنن ــع	آب ــان	در	مناب آبزی
ــا	دســتور	مؤکــد	مقــام	معظــم	 اســت.	همچنیــن	مطابــق	ب
ــوع	فعالیــت	آالینــده	در	 رهبــری	در	ســال	77	انجــام	هــر	ن
ــوع	 ــد	ممن ــن	می	کنن ــرب	را	تأمی ــه	آب	ش ــی	ک ــع	آب مناب
ــه	 ــز	هرگون ــون	مجــازات	اســالمی	نی ــاده	۶88	قان اســت.	م
ــرده	 ــوع	ک ــی	را	ممن ــع	آب ــن	مناب ــاز	در	ای ــت	آلوده	س فعالی

ــت. اس
و	ســازمان	حفاظــت	 بهداشــت	 وزارت	 داد:	 ادامــه	 وی	
ــرو،	 ــا	وزارت	نی ــترک	ب ــای	مش محیط	زیســت	در	کارگروه	ه
ــک	فعالیــت	آلوده	ســاز	 ــوان	ی ــروری	را	به	عن فعالیــت	آبزی	پ

ــد. ــالم	کرده	ان ــوع	اع ــرب	ممن ــع	آب	ش در	مناب
ــرو	در	 ــا	وزارت	نی ــاون	آب	و	آبف ــرد:	مع ــوان	ک ــکری	عن لش
ــتاندار	 ــه	اس ــاب	ب ــاری	خط ــال	ج ــاه	س ــم	آذرم ــخ	نه تاری
خوزســتان	نامــه	ای	بدیــن	مضمــون	نوشــته	اســت	کــه»در	
ــس	در	 ــی	در	قف ــرورش	ماه ــوز	پ ــت	مج ــوص	دریاف خص
ــی	 ــاند	بخش ــتحضار	می	رس ــه	اس ــه	ب ــد	کرخ ــه	س دریاچ
ــاط	 ــرب	نق ــن	آب	ش ــرای	تأمی ــه	ب ــد	کرخ ــع	آب	س از	مناب
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ــران اقتصاد ایـ

شــهری	و	روســتایی	اســتان	خوزســتان	نظیر	اهــواز،	آبــادان،	
خرمشــهر	و	حمیدیــه	مورداســتفاده	قــرار	می	گیــرد.	لــذا	بــا	
ــرورش	ماهــی	 ــه	مخاطــرات	آالینده	هــای	طــرح	پ توجــه	ب
ــدور	 ــکان	ص ــر	ام ــال	حاض ــرب	در	ح ــت	آب	ش ــر	کیفی ب
ــرورش	ماهــی	در	قفــس	در	دریاچــه	ســد	کرخــه	 مجــوز	پ

ــدارد.« ــود	ن وج
ــا	 ــتان	ب ــرق	خوزس ــازمان	آب	و	ب ــه	س ــان	اینک ــا	بی وی	ب
توســعه	فعالیت	هــای	آبزی	پــروری	مخالــف	نیســت،	گفــت:	
ــه	 ــر	دارد	ک ــه	خاط ــتان	ب ــیالت	خوزس ــرکل	ش ــاً	مدی قطع
ــد	دز	در	 ــه	س ــس	در	دریاچ ــی	در	قف ــرورش	ماه ــرح	پ ط
دهــه	80	مجــری	ملــی	داشــت	و	پــس	از	ابــالغ	دســتور	مقام	
وقــت	وزارت	نیــرو	تــداوم	اجــرای	ایــن	طــرح	ممنــوع	اعــالم	
و	متوقــف	شــد؛	بنابرایــن	ســازمان	مــا	مخالفتــی	بــا	توســعه	

این	گونــه	فعالیت	هــا	نــدارد.

 علت اصلی مخالفت با اجرای پایلوت طرح 
ــازمان	آب	 ــع	آب	س ــرداری	از	مناب ــاون	حفاظــت	و	بهره	ب مع
و	بــرق	خوزســتان	دربــاره	علــت	ممانعــت	ایــن	ســازمان	بــا	
ــرورش	ماهــی	در	قفــس	در	دریاچــه	ســد	 اجــرای	طــرح	پ
مــارون،	اظهــار	کــرد:	بــا	اســتعالم	از	شــرکت	آبفا	خوزســتان	
ــاً	 ــارون	دقیق ــه	م ــه	رودخان ــت	ک ــوان	دریاف ــی	می	ت به	راحت

ــه	برداشــت	آب	شــرب	دارد. منطق

ــرب	 ــاژ	آب	ش ــتگاه	های	پمپ ــه	ایس ــاره	ب ــا	اش ــکری	ب لش
ــن	آب	شــرب	 ــه	داد:	تأمی ــارون	ادام ــه	م مســتقر	در	رودخان
شــهرهای	آغاجــاری،	امیدیــه،	میانکــوه،	گاز	بیدبلنــد	و	
روســتاهایی	کــه	در	مســیر	ایــن	رودخانــه	قــرار	دارد	از	جمله	
روســتاهای	ســرجولکی	و	مشــراگه	به	طــور	مســتقیم	از	
ــاژ	 ــرد	و	ایســتگاه	های	پمپ ــارون	صــورت	می	گی ــه	م رودخان

ــاًل	مشــخص	هســتند. ــن	مناطــق	کام ای
وی	افــزود:	بنابرایــن	بــا	توجــه	بــه	تأمیــن	آب	شــرب	
ــن	و	 ــه	قوانی ــتناد	ب ــا	اس ــارون	ب ــه	م ــتقیم	از	رودخان مس
ــازمان	 ــه	س ــدام	مصوب ــه	هیچ	ک ــده	ک ــنامه	های	یادش بخش
آب	و	بــرق	خوزســتان	نیســتند،	بلکــه	وزارتــی	و	ملــی	
ــس	در	 ــی	در	قف ــرورش	ماه ــرح	پ ــرای	ط ــا	اج ــتند،	ب هس
ایــن	رودخانــه	مخالفــت	کردیــم.	به	هرحــال	مــا	مکلــف	بــه	
حفــظ	کیفیــت	منابــع	آب	شــرب	هســتیم	ازایــن	رو	ناچــار	
ــدیم. ــرح	ش ــن	ط ــرای	ای ــا	اج ــت	ب ــت	و	مخالف ــه	ممانع ب

ــازمان	آب	 ــع	آب	س ــرداری	از	مناب ــاون	حفاظــت	و	بهره	ب مع
و	بــرق	خوزســتان	تصریــح	کــرد:	اگــر	قصــد	تولیــد	آبزیــان	
و	 آبزی	پــروری	 طرح	هــای	 زمینــه	 در	 کاش	 داریــم	 را	
ــر	 ــی	کمت ــارف	آب ــا	مص ــروری	ب ــن	آبزی	پ ــیوه	های	نوی ش
ماننــد	پــرورش	ماهــی	متراکــم	پتانســیل	یابی،	جانمایــی	و	

ــم. ــر	ببری ــود	را	باالت ــدات	خ ــا	تولی ــم،	ت ــی	کنی مکان	یاب
	لشـکری	ادامـه	داد:	مـن	در	جریـان	بحث	پـرورش	ماهی	در	

قفـس	بـودم.	تنـاژ	تولیـدی	ایـن	روش	فـرق	چندانی	بـا	تناژ	
تولیـدی	دیگـر	روش	هـا	نـدارد	امـا	پـرورش	ماهـی	متراکـم	
تناژ	تولیـدی	بسـیار	قابل	توجهـی	دارد.	فکر	می	کنـم	در	این	
شـیوه	در	هـر	500	مترمکعب	می	تـوان	حـدود	15	تن	تولید	
داشـت	درحالی	که	تولید	متوسـط	پرورش	ماهـی	گرمابی	در	

هـر	هکتـار	حـدود	چهار	تـا	پنج	تن	اسـت.
وی	افــزود:	بنابرایــن	می	تــوان	کارهــای	بهتــری	نیــز	انجــام	
داد.	البتــه	چــون	اســتاندار	ایــن	بحــث	را	اعــالم	کــرد	شــاید	
ــم	در	 ــرح	کنی ــوع	را	مط ــر	موض ــتیم	بهت ــه	داش ــا	وظیف م
ــاون	 ــه	مع ــتم.	البت ــور	نداش ــده	حض ــز	بن ــر	نی ــه	اخی جلس
برنامه	ریــزی	ســازمان	آب	و	بــرق	در	جلســه	یادشــده	همیــن	

ــادآور	شــد. قوانیــن	را	ی
معــاون	حفاظــت	و	بهره	بــرداری	از	منابــع	آب	ســازمان	آب	و	
بــرق	خوزســتان	بیــان	کــرد:	تأمیــن	آب	شــرب	شهرســتان	
ــش	از	 ــه	از	پی ــر	بلک ــه	اخی ــی	دو	ده ــا	یک ــه	نه	تنه امیدی
انقــالب	نیــز	از	رودخانــه	مــارون	صــورت	می	گرفــت.	یعنــی	
ــه	 ــاط	از	رودخان ــی	نق ــرب	برخ ــم		آب	ش ــی	می	گویی وقت

ــرد. ــه	آن	شــک	ک ــد	ب ــن	می	شــود	نبای ــارون	تأمی م
حفاظـت	 مدیـرکل	 اظهارنظـر	 بـه	 واکنـش	 در	 لشـکری	
محیط	زیسـت	خوزسـتان	مبنی	بر	عدم	برداشـت	آب	شـرب	
از	رودخانـه	مـارون،	عنـوان	کرد:	تنهـا	نهادهایی	کـه	از	آن	ها	
می	تـوان	در	مـورد	برداشـت	آب	شـرب	از	رودخانـه	مـارون	
اسـتعالم	کـرد	و	نظـر	آن	هـا	مـالک	اسـت	شـرکت	های	آبفا	

روسـتایی	و	آبفـای	شـهری	خوزسـتان	هسـتند.

اجرای بدون مجوز طرح در سد کارون ۴ 
معــاون	حفاظــت	و	بهره	بــرداری	از	منابــع	آب	ســازمان	
آب	و	بــرق	خوزســتان	در	خصــوص	اظهــارات	اســتاندار	
خوزســتان	مبنــی	بــر	اجــرای	طــرح	در	اســتان	های	
ــرد:	 ــار	ک ــاری	و	لرســتان،	اظه بوشــهر،	چهارمحــال	و	بختی
اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	بــدون	مجــوز	وزارت	نیــرو،	
در	باالدســت	ســد	کارون	۴	ایــن	طــرح	را	بــه	مرحلــه	اجــرا	
درآورد	و	در	حــال	حاضــر	نیــز	طــرح	متوقــف	شــده	اســت.	
ــز	 ــن	طــرح	در	اســتان	های	بوشــهر	و	لرســتان	نی اجــرای	ای

ــت. ــرب	نیس ــت	آب	ش ــیر	برداش در	مس
ــس،	 ــی	در	قف ــرورش	ماه ــرح	پ ــه	داد:	در	ط ــکری	ادام لش
ــت	و	در	 ــت	اس ــز	اهمی ــق	حائ ــان	آب	و	عم ــرعت	جری س
ــاحلی،	 ــهرهای	س ــت	ش ــوان	از	ظرفی ــتا	می	ت ــن	راس همی
ــرق	 ــازمان	آب	و	ب ــرد.	س ــتفاده	ک ــا	اس ــا	و	دریاچه	ه خوره
خوزســتان	مجــوز	اجــرای	ایــن	طــرح	در	شهرســتان	دزفول	
و	در	منطقــه	ای	کــه	در	محــدوده	شــبکه	آبیــاری	شــرب	نبود	
ــن	 ــا	اجــرای	ای ــم	ب ــوان	می	کنی ــن	رو	عن ــرد	ازای را	صــادر	ک
طــرح	مشــکلی	نداریــم.	اصــرار	بــر	اینکــه	اجــرای	ایــن	طرح	

پشــت	ســدها	باشــد،	جــای	ســؤال	دارد.
وی	تأکیــد	کــرد:	ســازمان	آب	و	بــرق	خوزســتان	نیــز	
ــا	 ــردارد	ام ــتان	گام	ب ــعه	اس ــتای	توس ــه	دارد	در	راس وظیف
ــکالتی	را	 ــرح،	مش ــک	ط ــرای	ی ــر	اج ــتیم	اگ ــف	هس موظ
بــرای	شــهروندان	بــه	وجــود	آورد،	مقاومــت	داشــته	باشــد.	
بندهــای	قانونــی	مطرح	شــده	از	ســوی	دولــت	بــه	مــا	ابــالغ	

ــت. ــده	اس ش
علیــداد	کیانــی،	معاونــت	نظــارت	بــر	بهره	بــرداری	شــرکت	
آب	و	فاضــالب	روســتایی	خوزســتان	اظهــار	کرد:	آب	شــرب	
ــد	 ــن	س ــت	از	پایی ــرکت	نف ــات	ش ــتا	و	تأسیس ــد	روس چن

ــود. ــن	می	ش ــت	و	تأمی ــارون	برداش م
بنابرایــن	گــزارش،	ظاهــراً	اجــرای	طــرح	اشــتغال	زایی	
ــان	 ــرودار	هم ــس	در	گی ــی	در	قف ــرورش	ماه ــون	پ همچ
هماهنگی	هــای	بین	بخشــی	اســت	کــه	مدیــران	اســتانی	بر	
لــزوم	تســهیل	در	ایــن	هماهنگی	هــا	تأکیــد	دارنــد.	طرحــی	
ــوز	 ــازمان	ها	هن ــی	س ــای	درون ــه	الی	اختالف	نظره ــه	الب ک

ــوت	هــم	نرســیده	اســت. ــه	اجــرای	پایل ــه	مرحل ب
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ــر  ــر مخــرب فشــارهای اقتصــادی ب تاثی
زندگــی شــهروندان قزوینــی موجــب 
ــکات  ــا مش ــط در ب ــه متوس ــده طبق ش
عدیــده ای روبــرو شــود، در ایــن میــان پیشــگیری از 
بحران هــای روحــی نیازمنــد تدبیــر مســئوالن اســت.

ــان	 ــدواژه	اقتصــاد	چن ــه	کلی ــا	ب ــن	روزه ــی	ای شــرایط	زندگ
ــواالت	 ــی	اح ــوان	ناخوش ــی	ت ــه	نم ــت	ک ــورده	اس ــره	خ گ

ــت. ــده	گرف ــارهای	آن	نادی ــی	از	فش ــه	را	ناش جامع
ــی	 ــی	تفاوت ــر	از	ب فراینــد	زندگــی	اجتماعــی	انســان	را	ناگزی
ــی	 ــه	م ــه	جامع ــواالت	بدن ــی	و	اح ــاختارهای	پیرامون ــه	س ب
کنــد	و	در	ایــن	صــورت	توقــع	احــوال	خــوب	در	شــرایطی	که	
بســیاری	از	مــردم	در	پیچیدگــی	هــای	اقتصــادی	درگیرنــد؛	

ــن	اســت. ــی	دور	از	ذه موضوع
ــور	 ــادی	کش ــخت	اقتص ــال	س ــادی	در	س ــای	اقتص تنگناه
بــرای	جامعــه	قزویــن	کــه	بیــش	از	۶0	و	انــدی	از	جمعیتــش	
ــف	 ــت	و	در	ردی ــی	اس ــن	اجتماع ــه	تامی ــش	بیم ــر	پوش زی
ــای	 ــل	ه ــود	و	باحداق ــی	ش ــوب	م ــط	محس ــه	متوس طبق
معیشــت،	ایــن	روزهــا	صــورت	خــود	را	ســرخ	نگــه	داشــته،	
موضــوع	رابــرای	اســتان	دشــوارتر	کــرده	اســت؛	چــرا	کــه	بــه	
نظــر	مــی	رســد	ســقوط	ایــن	بدنــه	بــه	دهــک	هــای	پاییــن	
ــاه	 ــر	روی	نهادهــای	حمایتــی	در	اســتان	در	م ــر	فشــار	را	ب ت

ــد	داد. ــش	خواه ــده	افزای ــای	آین ه
	

حقــوق ۶۰ درصــد جمعیــت اســتان کمتــر ۱.۵ 
ــان ــون توم میلی

ــی	 ــن	اجتماع ــرکل	تامی ــری	مدی ــیروس	نصی ــه	س ــه	گفت ب
اســتان،	ایــن	ســازمان	در	قزویــن	بــا	تحــت	پوشــش	داشــتن	
۶۲	درصــد	از	جمعیــت	خــود	ماهانــه	10۲	میلیــارد	تومــان	به	
ــر	 ــرری	بگی ــزار	مق ــر	و	8	ه ــوار	مســتمری	بگی ــزار	خان ۶۶	ه

بیمــه	بیــکاری	پرداخــت	مــی	کنــد.

طبقه متوسط درگیر سونامی بیکاری
ــه	 ــر	خان ــی	کریمــی	دبی ــار	آنچــه	عیدعل ــن	آمارهــا	در	کن ای
کارگــر	اســتان	از	آن	بــه	»ســونامی	بیــکاری«	در	قزویــن	یــاد	
مــی	کنــد؛	شــرایط	روشــن	تــری	از	زندگــی	در	شــهر	گــران	

قزویــن	در	ذهــن	متواتــر	مــی	کنــد.
کریمــی	افــزود:	بخــش	قابــل	توجهــی	از	واحدهــای	تولیــدی	
اســتان	قزویــن	در	ُکمــا	هســتند	و	یــا	بدلیــل	افزایــش	قیمت	
ــط	 ــده	و	فق ــکل	ش ــار	مش ــه	دچ ــواد	اولی ــن	م ارز	در	تامی

چراغ	شــان	روشــن	اســت	و	پاییــن	تــر	از	ظرفیتشــان	کار	مــی	
کننــد.

او	از	آمــار	نیروهــای	تعدیــل	شــده	در	واحدهــای	صنعتــی	در	
ــون	 ــدای	امســال	تاکن ــزود:	از	ابت ــرد	و	اف ــاد	ک ــدت	ی ــن	م ای
بیــش	از	پنــج	هــزار	نیــروی	کار	تعدیــل	شــده	کــه	تنهــا	در	
شــهریور	مــاه	ســال	جــاری	در	مجمــوع	5	شهرســتان	اســتان	

881	نفــر	نیــروی	کار	تعدیلــی	داشــته	ایــم.
بــه	گفتــه	کریمــی	ایــن	میــزان	فقــط	مربــوط	بــه	واحدهایــی	
اســت	کــه	تعدیــل	و	تعطیلــی	را	بــه	اداره	کار	خبــر	می	دهنــد	
و	در	بیشــتر	مواقــع	خیلــی	از	واحدهــای	کوچــک	هســتند	که	
ــردار	 ــم	خب ــس	ه ــد	و	هیچک ــوند	و	می	رون ــی	ش ــل	م تعطی

نمی	شــود.
کریمــی	تصریــح	کــرد:	ایــن	کــه	مــدام	بــه	جامعــه	بگوییــم	
»تحمــل	کنیــد«	چــاره	کار	نیســت	و	بایــد	بــرای	مقابلــه	بــا	
ســونامی	بیــکاری	و	مشــکالت	مالــی	کارگــران	به	عنوان	قشــر	

متوســط	جامعــه	چــاره	جویــی	کــرد.
ــه	نظــر	رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	 ــه	ب چــاره	ای	ک
ــت	 ــش	صنع ــالت	بخ ــه	معض ــه	ب ــا	توج ــتان	ب ــارت	اس تج
ــر	کار	دشــواری	اســت. ــژه	در	ســه	ســال	اخی ــه	وی اســتان	ب

۴۰۰ واحد صنعتی مشکل دار در استان
علــی	پرزحمــت	مشــکالت	را	در	حــوزه	صنعــت	فراگیــر	مــی	
ــی	مشــکل	 ــد	صنعت ــار	7500	واح ــه	آم ــاره	ب ــا	اش ــد	و	ب دان
ــر	حســب	 ــن	ب دار	در	کشــور،	ایــن	میــزان	را	در	اســتان	قزوی
آخریــن	آمــار		۴00	واحــد	مــی	دانــد	و	مــی	افزایــد:	بخشــی	از	
مشــکالت	بخــش	صنعــت	و	تولیــد	در	گذشــته	ایجاد	شــده	و	
تحریم	هــا	و	رکــود	اقتصــادی	نیــز	بــه	آن	دامــن	زده	و	بخشــی	
ــت	 ــیر	پرداخ ــراف	در	مس ــتباه	و	انح ــذاری	اش ــا	واگ ــز	ب نی
تســهیالت	زودبــازده	ایجــاد	شــده	کــه	بــه	دنبــال	ارائه	بســته	
هــای	حمایتــی	بــرای	رفــع	مشــکالت	واحدهــای	مشــکل	دار	

در	اســتان	هســتیم.
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	بــا	اشــاره	
بــه	اقدامــات	عملــی	دولــت	بــرای	بازگشــت	رونــق	بــه	صنعت	
ــت	 ــش	صنع ــکالت	بخ ــود	مش ــت	باوج ــن	گفت:دول قزوی
تــالش	خــود	را	بــرای	حــل	معضــالت	بــه	کار	بســته	چنانکــه	
بــرای	حــل	مشــکالت	ناشــی	از	رکــود	اقتصــادی،	فرســودگی	
تجهیــزات،	ســوء	مدیریــت،	بدهــی	و	معوقــات	بانکــی	دولــت	
ــه	 ــای	نیم ــا	واحده ــرده	ت ــف	ک ــی	تعری ــته	های	حمایت بس
فعــال	نیــز	از	ایــن	حالــت	خــارج	شــده	و	بــه	تولیــد	برســند	
ضمــن	اینکــه	تــالش	مــی	کنیم	تــا	ســهم	قزویــن	را	از	بســته	
هــای	حمایتــی	دولــت	از	بخــش	صنعــت	در	قالــب	وام	هــای	

بهیــن	یــاب	افزایــش	دهیــم.
بــه	نظــر	مــی	رســد	تــا	بهبــود	شــرایط	و	عملــی	شــدن	وعــده	
هــای	دولــت	در	شــرایط	اقتصــادی	فعلــی	بایــد	بــرای	جامعــه	
ــه	 ــته	ب ــا	وابس ــادی	از	آنه ــش	زی ــی	بخ ــه	زندگ ــن	ک قزوی

صنعــت	اســت	چــاره	جویــی	کــرد.
هــر	چنــد	ســرمایه	گــذاری	خارجــی	در	قزویــن	در	این	ســال	
هــا	رو	بــه	رشــد	بــوده	ولــی	بــه	دلیــل	»هــای	تــک«	بــودن	
ــه	ای	در	 ــل	مالحظ ــانی	قاب ــروی	انس ــی،	نی ــع	واردات صنای

ــد. ــه	کار	گماشــته	نشــده	ان ــد	ب واحدهــای	جدی
	

ناامیدی از وضعیت مبهم پیش رو
ــه	 ــر	کــه	ب مرجــان	طارمــی	دانــش	آموختــه	رشــته	کامپیوت
بازاریابــی	بــرای	یــک	شــرکت	مــواد	غذایــی	مشــغول	اســت	
بــه	خبرنگارمهــر	گفــت:	تغییــر	لحظــه	ای	قیمــت	هــا	چنــان	
آشــفته	بــازاری	را	بــرای	خانــواده	هــا	ایجــاد	کــرده	کــه	بــرای	
ــار	 ــا	دچ ــواده	ه ــیاری	از	خان ــه،	بس ــای	اولی ــن	نیازه تامی

ــد. چالــش	شــده	ان
بــه	اعتقــاد	وی	کــه	خــود	را	از	طبقــه	متوســط	جامعــه	قزوین	
معرفــی	مــی	کنــد	هزینــه	هــای	چنــد	برابــر	شــده	در	ســبد	
ــر	 ــواده	درگی ــای	خان ــه	اعض ــا	هم ــده	ت ــب	ش ــوار	موج خان
تامیــن	هزینــه	هــا	شــوند	و	بــه	ناچــار	بــه	هــر	کاری	بــا	هــر	

ــد. ــن	دهن ــدی	ت ــزان	در	آم می
وی	کــه	درآمــد	ماهیانــه	اش	را	از	ایــن	کار	حــدود	500	هــزار	
تومــان	اعــالم	کــرد،	افــزود:	بــا	وجــود	چنــد	برابــری	افزایــش	
قیمــت	هــا	هنــوز	درآمــد	مــن	از	ایــن	کار	افزایشــی	نداشــته	
ولــی	بــه	همیــن	حداقلــی	هــم	بــرای	تامیــن	نیازهایــم	راضی	
ــن	 ــرای	تامی ــواده	ب ــی	از	خان ــم	توقع ــی	توان ــه	نم ــرا	ک ام	چ

نیازهایــم	داشــته	باشــم.
ــش	 ــه	بخ ــه	ب ــزی	ک ــال	دیالی ــار	میانس ــل«	بیم »ابوالفض
همودیالیــز	بوعلــی	مراجعــه	کــرده	در	ایــن	بــاره	مــی	گویــد:	
بــه	دلیــل	از	کارافتادگــی	درآمــدم	از	محــل	تامیــن	اجتماعــی	
ــن	 ــا	همی ــورم	ب ــاال	مجب ــته	و	ح ــش	داش ــدت	کاه ــه	ش ب
درآمــد	حداقلــی	و	بــا	ســه	جلســه	دیالیــز	ســه	ســاعت	در	روز	

ــم. ــز	تامیــن	کن ــم	را	نی ــه	هــای	درمان هزین
وی	مــی	گویــد:	شــرایط	ســخت	شــغلی	مــرا	بــه	ایــن	بیماری	
ســوق	داده	و	حــاال	کــه	بــه	دلیــل	از	کارافتادگــی	کلیــه	هایم،	
از	کار	افتــاده	شــده	ام،	کمتریــن	حمایتــی	از	من	صــورت	نمی	

گیــرد.
حســینی	راننــده	تاکســی	مــی	گویــد:	بــه	دلیــل	نیــاز	شــدید	
مالــی،	مــردم	بیشــتر	مــردم	در	ســاعات	غیــر	کاری	خــود	بــه	
مســافر	کشــی	روی	آورده	انــد	و	قیمــت	شــکنی	مــی	کننــد	

ــران اقتصاد ایـ
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ــدگان	 ــیاری	از	رانن ــا	بس ــده	ت ــب	ش ــئله	موج ــن	مس ــه	ای ک
تاکســی	کــه	تــا	دیــروز	حداقــل	هــای	یــک	زندگــی	متوســط	
ــه	 ــن	هزین ــروز	در	تامی ــد،	ام ــن	کنن ــتند	تامی ــی	توانس را	م

ــواده	دچــار	مشــکل	شــوند. هــای	خان
وی	بــا	انتقــاد	از	رونــد	رو	بــه	رشــد	هزینــه	هــا	افــزود:	پیــش	
بینــی	وضعیــت	آینــده	در	ایــن	شــرایط	بســیار	دشــوار	شــده	
و	نمــی	تــوان	آینــده	روشــنی	را	در	چنیــن	شــرایطی	متصــور	

شــد.
ســیدرضا	احمــدی	جامعــه	شــناس	در	خصــوص	پیامدهــای	
تغییــرات	طبقــه	ای	در	جامعــه	هشــدار	داد	وگفت:	هــر	تغییر	
وضعیــت	در	قشــر	متوســط	بــه	عنــوان	طبقــه	تاثیرگــذار	در	
ــده	 ــر	آین ــر	مســتقیم	ب ــی	تاثی تحــوالت	سیاســی	و	اجتماع
ــوع	 ــن	موض ــه	ای ــی	ب ــی	تفاوت ــت	و	ب ــد	گذاش ــور	خواه کش

ــه	دنبــال	خواهــد	داشــت. لطمــات	جبــران	ناپذیــری	ب
ــه	 ــه	ب ــرک	جامع ــور	مح ــط	موت ــه	متوس ــزود:	طبق وی	اف
حســاب	مــی	آیــد	و	هــر	ســقوطی	در	ایــن	طبقــه	بــه	دالیــل	
شــرایط	اقتصــادی	کار	را	بــر	سیاســت	گــذاران	در	حــوزه	های	

مختلــف	دشــوار	خواهــد	کــرد.
ــه	دلیــل	 ــه	شــدن	ایــن	طبقــه	ب ــا	رد	فرضیــه	فرب احمــدی	ب
ــع	 ــزارش	مجم ــتناد	گ ــه	اس ــت:	ب ــادی	گف ــرایط	اقتص ش
ــف،	 ــال	تضعی ــران	در	ح ــه	در	ای ــن	طبق ــاد،	ای ــی	اقتص جهان
ــه	 ــن	جامع ــای	پایی ــه	دهک	ه ــزش	ب ــدن	و	ری ــک	ش کوچ

ــت. اس
ــت	از	 ــت	و	حمای ــات	باالدس ــت	درطبق ــری	از	ران وی	جلوگی
ــت	 ــر	دول ــدی	ت ــای	ج ــه	و	راهکاره ــف	در	جامع ــر	ضعی قش
در	شــرایط	اقتصــادی	پیــش	رو	و	جلوگیــری	از	ســقوط	افــراد	
درگیــر	در	فقــر	نســبی	بــه	فقــر	مطلــق	را	تنهــا	راهــکار	خروج	

از	ایــن	وضعیــت	برشــمرد.
ــه	 ــی	طبق ــه	وزن	جمعیت ــاره	ب ــا	اش ــناس	ب ــه	ش ــن	جامع ای
ــک	از	10	 ــه	ده ــه	س ــن	طبق ــت:	ای ــران	گف ــط	درای متوس
دهــک	اقتصــادی	را	تشــکیل	می	دهــد	امــا	عــالوه	بــر	کثــرت	
وزن	جمعیتــی،	وزن	سیاســی	آنهــا	نیــز	بــزرگ	اســت	و	بایــد	
دغدغــه	هایشــان	در	ســپهر	سیاســتگذاری	و	سیاســی	کشــور	

شــنیده	شــود.

بــروز رفتارهــای هیجانــی در بین قشــر متوســط در 
شــرایط ســخت

ــای	 ــروز	رفتاره ــادی	ب ــکالت	اقتص ــای	مش ــی	از	پیامده یک
غیرقابــل	پیش	بینــی	اســت،	افزایــش	آمــار	خودکشــی،	
ــراد	 ــه	روی	آوردن	اف ــر	از	هم ــدن	و	مهمت ــای	ب ــروش	اعض ف
بــه	شــغل	هــای	پــر	خطــر	بــه	بهانــه	کســب	در	آمــد	بهتــر	در	

ــت. ــن	راستاس ای
ــای	افســرده	کشــور	 ــه	در	صــدر	اســتان	ه ــرای	اســتانی	ک ب
ــه	 ــد	ب ــی	توان ــاد	م ــوزه	اقتص ــارها	در	ح ــش	فش ــت	افزای اس
ــه	 ــا	راحل ــوع	را	ب ــن	موض ــود،	ای ــر	ش ــرایط	منج ــدید	ش تش

ــتیم. ــان	گذاش ــناس	در	می ــمی	روانش هاش
وی	در	خصــوص	نقــش	اقتصــاد	بــر	میــزان	فشــارهای	روانــی	
در	جامعــه	اظهارداشــت:	فشــارهای	اقتصــادی	ارتبــاط	
ــه	 ــس	از	آن	جامع ــواده	و	پ ــرد	و	خان ــر	روی	ف ــی	ب تنگاتنگ
ــی	 ــل	م ــرد	را	مخت ــی	ف ــادی	زندگ ــد	داشــت	و	روال	ع خواه

ــد. کن
بـه	گفتـه	هاشـمی،	افزایش	اسـترس،	کـم	خوابی،	کـم	کردن	
هزینـه	هـای	تفریحـی	و	سـالمت	بـا	توجه	بـه	تغییـر	اولویت	
هـا	اولیـن	پیامدهای	فشـار	اقتصـادی	بر	فـرد	در	این	شـرایط	
اسـت	و	فـرد	بـرای	خـروج	از	ایـن	وضعیـت	به	سـمت	زندگی	
کوتـاه	مـدت	مـی	رود	و	برای	مقطعـی	کوتاه	برنامـه	ریزی	می	
کنـد	زیـرا		آینده	روشـنی	برای	خـود	متصور	نیسـت	و	همین	
موضوع	شـرایط	را	برای	بـروز	رفتارهای	هیجانـی	و	پر	مخاطره	

بـرای	فرد	بیشـتر	مـی	کند.
وی	بــا	اشــاره	بــه	ایــن	موضــوع	کــه	ایــن	فشــارها	در	طبقــه	
متوســط	اجتماعــی	بیــش	از	ســایر	طبقــات	حــس	می	شــود؛	

افــزود:	اگــر	فشــار	اقتصــادی	حاکم	بــر	فرد	بیــش	از	مقــداری	
باشــد	کــه	فــرد	بتوانــد	پاســخگوی	آن	باشــد،	زندگــی	عــادی	
ــه	 ــل	اینک ــه	دلی ــن	رو	ب ــد	از	ای ــرار	می	ده را	تحــت	شــعاع	ق
ــادل	 ــرای	متع ــری	ب ــق	ت ــزی	دقی ــه	ری قشــر	متوســط	برنام
کــردن	خــرج	و	دخلشــان	دارنــد	تنــش	هــای	اقتصــادی	ایــن	
گــروه	را	بیــش	از	ســایر	طبقــات	اجتماعــی	درگیــر	مــی	کند.

دولت باید در کنار مردم و تولید قرار گیرد
راهکارهــای	خــروج	از	وضعیــت	بحرانــی	موضوعــی	بــود	کــه	
بــا	ســیده	حمیــده	زرآبــادی	نماینــده	مــردم	قزویــن،	آبیــک	
و	البــرز	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	در	میــان	گــذاش	شــد.
ــراد	دارای	شــغل	هــم	باشــند	از	تأمیــن	 وی	گفــت:	اگــر	اف
نیازهــای	اساســی	بــه	دلیــل	کمبــود	دســتمزد	و	برخــوردار	
نبــودن	از	پوشــش	تأمیــن	اجتماعــی	عاجزند	و	بــی	توجهی	
ــای	 ــوب	صندوق	ه ــت	نامطل ــتغال،	وضعی ــوع	اش ــه	موض ب
ــش	 ــاغالن،	افزای ــنی	ش ــب	س ــودار	ترکی ــتگی،	نم بازنشس
ابعــاد	مســائل	بازنشســتگی	موضوعاتــی	هســتند	کــه	
ــدی	 ــی	ج ــران	اجتماع ــه	بح ــدن	ب ــل	ش ــیل	تبدی پتانس
در	آینــده	کشــور	را	دارندبنابرایــن	وضعیــت	بیــکاری	
ــع	 ــرای	رف ــبی	ب ــای	مناس ــکار	ه ــده	و	راه ــی	ش بایدبررس

ــود. ــه	ش آن	ارائ
ــت	از	آن	 ــکاری	آمارهــا	حکای ــار	مســئله	بی ــزود:	در	کن وی	اف
دارد	بــه	طــور	متوســط	۴7	درصــد	از	شــاغالن	تحت	پوشــش	
ــوع	 ــن	موض ــتند	و	ای ــه	هس ــد	بیم ــد	فاق ــه	و	5۳	درص بیم
ــم	 ــز	مبه ــروی	کار	شــاغل	نی ــرای	نی ــش	رو	را	ب ــت	پی وضعی

مــی	کنــد.
عضــو	کمیســیون	صنایــع	و	معــادن	مجلس	شــورای	اســالمی	
ــی	از	 ــان	در	برخ ــکاری	جوان ــرخ	بی ــه	ن ــادآوری	اینک ــا	ی ب
مناطــق	بیــن50	تــا	۶۳	درصــد	اســت،	تصریــح	کــرد:	
ــوب	 ــت	نامطل ــن	و	وضعی ــتمزد	پایی ــل	دس ــن	دالی مهمتری
نبــود	سیاســت	ها	و	قوانیــن	جامــع	بــرای	حمایــت	از	بیــکاران	
ــت	از	 ــرای	حمای ــخص	ب ــی	مش ــود	متول ــی	کار،	نب متقاض
شــاغالن	و	بیــکاران،	نبــود	سیاســت	های	روشــن	و	عملیاتــی	

ــت. اس
وی	بابیــان	ایــن	مطلــب	کــه	بایدسیاســت	های	ثبــات	
ــازار	و	 ــانات		ب ــت:	نوس ــیم	گف ــته	باش ــادی	کالن	داش اقتص
تغییــر	لحظــه	ای	قیمــت	هــا	شــرایط	را	بــرای	مــردم	ســخت	
ــار	 ــن	در	کن ــرار	گرفت ــا	ق ــت	ب ــف	اس ــت	موظ ــرده	و	دول ک
مــردم	و	حمایــت	از	تولیدکننــدگان	و	صنعتگــران	شــرایط	را	

ــد. ــت	کن ــش	هدای ــات	و	آرام ــمت	ثب ــه	س ب

ــران اقتصاد ایـ
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ــه 98 ــه بودج الیح

تقدیــم الیحــه بودجــه 98 بــه مجلــس مباحــث تحلیلــی دربــاره آن و ســهم همــدان 
از ایــن بودجــه را بــه نقــل جلســات مدیــران تبدیــل کــرده بــه طــوری کــه پیگیــری 

نماینــدگان بــرای افزایــش ایــن ســهم همچنــان خواســته اصلــی اســت.

بـر اسـاس اظهارات مسـئوالن ظاهـرا بودجـه 98 هم بـرای کرمانشـاه چنگـی به دل 
نمی زنـد و بـه دلیـل کمبود اعتبـارات عمرانی، امسـال سـال مطالبـه پروژه ها نیسـت.

اگــر کل مدیــران اســتانی اســتعفا بدهنــد و تــا آخــر عمــر معتکــف شــوند و اســتغفار 
کننــد بــاز فکــر نکنــم حــق الناســی کــه بــر گردن شــان هســت بخشــیده شــود .ایــن 

را حســن نژاد، نماینــده مــردم جلفــا در مجلــس می گویــد.

اســتان یــزد در الیحــه بودجــه 98 رتبــه بیست وســوم بــه لحــاظ بودجــه عمرانــی را 
بــه خــود اختصــاص داده و ایــن جایــگاه بــا توجــه بــه شــاخص های مختلــف اســتان 

یــزد حــرف و حدیث هایــی بــه دنبــال داشــته اســت.
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ــی  ــث تحلیل ــس مباح ــه مجل ــه 98 ب ــه بودج ــم الیح تقدی
ــل  ــه نق ــه را ب ــن بودج ــدان از ای ــهم هم ــاره آن و س درب
جلســات مدیــران تبدیــل کــرده بــه طــوری کــه پیگیــری 
نماینــدگان بــرای افزایــش ایــن ســهم همچنــان خواســته 

ــت. ــی اس اصل

الیحــه	بودجــه	۹8	چهــارم	دی	مــاه	امســال	بــا	حضــور	
رئیس	جمهــور	و	در	یــک	جلســه	علنــی	بــه	مجلــس	شــورای	
اســالمی	تقدیــم	شــد	و	کلیــات	آن	11	دی	مــاه	بــه	تصویــب	

ــید. رس
در	الیحــه	بودجــه	ســال	1۳۹8کل	کشــور،	مجمــوع	اعتبارات	
ــه	 ــتان	ها	ب ــرمایه	ای	اس ــای	س ــک	دارایی	ه ــه	ای	و	تمل هزین
۳85	هــزار	میلیــارد	ریــال	افزایش	یافتــه	اســت	کــه	ایــن	رقــم	
در	مقایســه	بــا	قانــون	بودجــه	ســال	1۳۹7	کــه	بیــش	از	۳۴1	

هــزار	میلیــارد	ریــال		بــوده	1۳	درصــد	افزایــش	دارد.
بــر	اســاس	گــزارش	ســازمان	برنامه	وبودجــه	کشــور	اعتبــارات	
هزینــه	ای	ایــن	بخــش	نیــز	از	10۴	هــزار	میلیــارد	ریــال	بــه	
ــای	 ــک		دارایی	ه ــارات	تمل ــال	و	اعتب ــارد	ری ــزار	میلی 1۲7	ه
ســرمایه	ای	از	۲۳۶	هــزار	میلیــارد	ریــال	بــه	۲57	هــزار	

ــت. ــه	اس ــال	افزایش	یافت ــارد	ری میلی
بنابرایــن	گــزارش	در	قســمت	اعتبــارات	تملــک	دارایی	هــای	
ســرمایه	ای	اســتانی	نیــز	اعتبــارات	قانــون	اســتفاده	متــوازن	
ــاخص	های	 ــی	در	ش ــوازن	بخش ــرای	ت ــور	ب ــات	کش از	امکان
ــن	 ــه	ای ــش	دارد	ک ــزان	15	درصــد	افزای ــه	می ــورداری	ب برخ
اعتبــارات	صــرف	ارتقــای	شــاخص	های	برخــورداری	در	

ــود. ــوری	می	ش ــط	کش ــر	متوس ــتان	های	زی شهرس
ــال	 ــه	س ــه	بودج ــتانی	در	الیح ــارات	اس ــان	اعتب ــن	می در	ای
1۳۹8	نســبت	بــه	قانــون	ســال	1۳۹7	کمــی	افزایش	داشــته	
ــه	۲۴	 ــان	ب ــارد	توم ــزار	میلی ــم	۲1.8	ه ــه	از	رق به	طوری	ک

هــزار	میلیــارد	تومــان	افزایــش	داشــته	اســت.
بــر	همیــن	اســاس	و	طبق	گفتــه	اســتاندار	همــدان	اعتبــارات	
ــه	۴85	 ــان	ب ــارد	توم ــدان	از	۴1۴	میلی ــتان	هم ــی	اس عمران
ــا	۲0	 ــز	ب ــه	ای	نی ــارات	هزین ــیده	و	اعتب ــان	رس ــارد	توم میلی
ــارد	 ــه	۳۳۴	میلی ــان	ب ــارد	توم ــد	از	۲7۹	میلی ــد	رش درص

ــش	دارد. ــان	افزای توم
ــدان	 ــتان	هم ــزی	اس ــت	و	برنامه	ری ــازمان	مدیری ــس	س رئی
در	توضیــح	وضعیــت	بودجــه	اســتان	همــدان	بابیــان	اینکــه	
ــه	ســال	۹7	 بودجــه	اســتان	همــدان	در	ســال	۹8	نســبت	ب
ــال	۹8	 ــدان	در	س ــتان	هم ــه	اس ــت:	بودج ــش	دارد،	گف افزای

ــش	دارد. ــد	افزای ــدود	۲5	درص ح

سـید	اسـکندر	صیدایـی	بابیـان	اینکـه	بودجه	اسـتان	همدان	
در	سـال	۹8	رقـم	81۹	میلیـارد	تومـان	در	نظـر	گرفته	شـده	
اسـت	کـه	نسـبت	بـه	بودجـه	سـال	۹7	افزایـش	۲5	درصدی	
دارد،	گفـت:	اعتبـارات	اسـتان	همدان	در	سـال	۹8	نسـبت	به	

سـایر	اسـتان	ها	افزایـش	خوبی	داشـته	اسـت.
ــارد	 ــال	۹7	را	۶۹۳	میلی ــدان	در	س ــتان	هم ــه	اس وی	بودج
تومــان	عنــوان	کــرد	و	بابیــان	اینکــه	ســال	۹7	اعتبــار	
هزینــه	ای	۲7۹	میلیــارد	تومــان	بــود،	گفــت:	ایــن	بخــش	در	
ــه	۳۳۴	 ــا	افزایــش	حــدود	۲0	درصــدی	ب الیحــه	ســال	۹8	ب

ــت. ــیده	اس ــان	رس ــارد	توم میلی
ــک	 ــارات	تمل ــه	اعتب ــان	اینک ــی	بابی ــکندر	صیدای ــید	اس س
)عمرانــی(	شــامل	چنــد	بخــش	اســت	کــه	در	بخش	اســتانی	
در	ســال	گذشــته	۶۹	میلیــارد	تومــان	اعتبــار	داشــتیم	و	ایــن	
ــارد	 ــه	۹0	میلی ــدی	ب ــد	۳0	درص ــا	رش ــال	۹8	ب ــم	در	س رق
ــدان	از	۳	 ــتان	هم ــهم	اس ــت:	س ــت،	گف ــیده	اس ــان	رس توم
ــارد	و	800	 ــته	۶۲	میلی ــال	گذش ــز	س ــت	و	گاز	نی ــد	نف درص

میلیــون	تومــان	بــود	کــه	امســال	بــا	8	درصــد	افزایش	بــه	۶8	
ــت. ــه	اس ــان	افزایش	یافت ــارد	توم میلی

ــش	۳۴	 ــا	افزای ــز	ب ــات	نی ــش	الزام ــه	در	بخ ــان	اینک وی	بابی
درصــدی	مواجــه	هســتیم	و	اعتبارات	اســتانی	ســال	گذشــته	
ــارد	 ــه	۲11	میلی ــال	ب ــه	امس ــود	ک ــان	ب ــارد	توم 185	میلی
ــر	 ــات	ب ــارات	0.۲7	درصــد	مالی ــت:	اعتب ــیده	اســت،	گف رس
ــدود	۳۴	 ــال	۹8	ح ــز	در	س ــدان	نی ــتان	هم ــزوده	اس ارزش	اف

ــش	دارد. ــد	افزای درص
ــدان	 ــتان	هم ــزی	اس ــت	و	برنامه	ری ــازمان	مدیری ــس	س رئی
ــون	 ــارد	و	700	میلی ــار	از	18	میلی ــن	اعتب ــار	داشــت:	ای اظه
ــال	۹8	 ــان	در	س ــارد	توم ــه	۲5	میلی ــال۹7	ب ــان	در	س توم

افزایــش	دارد.
صیدایـی	بابیـان	اینکـه	در	بخـش	اعتبـارات	ملـی	نیـز	بـا	17	
درصـد	افزایـش	از	78	میلیـارد	تومـان	بـه	۹0	میلیـارد	تومان	
رسـیده	ایم،	گفـت:	اعتبار	متـوازن	ملی	بـه	دسـتگاه	های	ملی	
ابالغ	شـده	و	اعتبـارات	اسـتانی	نیز	بـه	زودی	ابالغ	می	شـود	که	
در	بخـش	بودجـه	متـوازن	15	درصـد	و	در	بخـش	اعتبـارات	

تملـک	و	دارایـی	17	درصـد	افزایش	وجـود	دارد.
ــی	ادامــه	داد:	در	بخــش	درآمــد	اســتان	همــدان	کــه	 صیدای
ــان	 ــارد	توم ــز	از	۶55	میلی ــود	نی ــز	ش ــه	واری ــه	خزان ــد	ب بای
ــه	7۲۴	میلیــارد	تومــان	در	ســال	۹8	رســیده	ایم	 ســال	۹7	ب

ــد. ــان	می	ده ــدی	نش ــش	1۲	درص ــه	افزای ک
همـدان	 اسـتان	 برنامه	ریـزی	 و	 مدیریـت	 سـازمان	 رئیـس	
اعتبارات	متوازن	منطقه	ای	اسـتان	در	سال	۹7	را	۲۶۳	میلیارد	
تومان	دانسـت	و	ادامـه	داد:	این	اعتبـارات	در	بودجه	سـال	۹8	
بـه	۳0۲	میلیـارد	تومـان	رسـیده	کـه	15	درصد	رشـد	دارد.

ــتان  ــرای اس ــد ب ــش درآم ــده در بخ ــم تعیین ش رق
بــاال و تــوان اســتان در ایــن زمینــه پاییــن اســت 

صیدایی	بابیـان	اینکه	رقم	تعیین	شـده	در	بخـش	درآمد	برای	
اسـتان	باال	و	تـوان	اسـتان	در	این	زمینـه	پایین	اسـت	اما	باید	
قانـون	را	اجـرا	کـرد،	گفـت:	هرسـاله	۹۳	درصـد	درامدهـای	
کشـور	و	اسـتان	تحقق	می	یابـد	کـه	از	درآمدهای	اسـتان	85	
درصـد	مربـوط	به	مالیـات	اسـت	و	مابقی	بایـد	از	منابـع	دیگر	

ازجملـه	گمـرک	و	جرائم	تحقـق	یابد.
ــتغال،	 ــد،	اش ــه	تولی ــه	ب ــه	توج ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی وی	ب

اعتباراتجوابگوینیازهانیست
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ــرای	حضــور	و	مشــارکت	بخــش	خصوصــی	 بسترســازی	ب
و	اتمــام	پروژه	هــای	نیمه	تمــام	از	سیاســت	های	جــدی	
کشــور	و	اســتان	در	ســال	۹8	اســت،	عنــوان	کــرد:	تمرکــز	
ــوارد	خواهــد	 ــن	م ــر	روی	ای در	شهرســتان	ها	و	اســتان	ها	ب

ــود. ب

ــال  ــتان در ح ــاله اس ــرش ۳ س ــردی و ب ــند راهب س
ــه اســت  تهی

ــرش	۳	 ــردی	و	ب ــند	راهب ــه	س ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب صیدای
ــر	روی	پروژه	هــای	 ــا	ب ســاله	اســتان	در	حــال	تهیــه	اســت	ت
خــاص	تمرکــز	کنیــم،	گفــت:	امســال	۹8	پــروژه	عمرانــی	بــه	
ــود	 ــی	می	ش ــه		پیش	بین ــد	ک ــذار	ش ــی	واگ ــش	خصوص بخ

ــا	پایــان	ســال	بــه	1۳0	پــروژه	برســد. ت
ــزی	اســتان	همــدان	 ــت	و	برنامه	ری رئیــس	ســازمان	مدیری
پیگیــری	 اقتصــاد	مقاومتــی،	 پیگیــری	سیاســت	های	
معیشــت	مــردم،	بسترســازی	بــرای	ســرمایه	گذاری	و	
ــی،	 ــات	عموم ــرای	کاال	و	خدم ــی	ب ــع،	همگرای جــذب	مناب
افزایــش	بهــره	وری	و		ســاماندهی	طرح	هــای	تملــک	
دارایــی	را	از	دیگــر	مــوارد	مــورد	اهمیــت	در	بودجــه	ســال	
ــود	 ــی،	بهب ــای	معیشــت	عموم ــت:	ارتق ۹8	برشــمرد	و	گف
ــر	 ــه	ای	مدنظ ــادل	منطق ــود	تع ــب	وکار	و	بهب ــای	کس فض

ــت. اس
ــالمی	 ــورای	اس ــس	ش ــرکان	در	مجل ــردم	تویس ــده	م نماین
نیــز	در	ایــن	خصــوص	بابیــان	اینکــه	درآمــد	اســتان	نســبت	

ــده	 ــاد	دیده	ش ــه	زی ــه	بودج ــه	دارد	در	الیح ــی	ک ــه	ظرفیت ب
اســت،	گفــت:	اینکــه	انتظــار	باشــد	تــا	در	مجلــس	ایــن	میزان	
را	کاهــش	دهیــم	خیلــی	ســخت	اســت	و	کســر	درآمــد	برنامه	

ــد. ــم	می	زن را	بره

امسال تمام استان ها در درآمد باال دیده شده اند
محمدمهــدی	مفتــح	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	یــک	ســال	درآمــد	
ــی	 ــود	ول ــده	ب ــاال	دیده	ش ــی	ب ــدان	خیل ــتان	هم ــرای	اس ب
امســال	تمــام	اســتان	ها	در	درآمــد	بــاال	دیده	شــده	اند،	
گفــت:	در	زمــان	بســتن	بودجــه	امــکان	تغییــر	وجــود	داشــت	
ــدور	 ــدام	مق ــن	اق ــون	ای ــه	اکن ــان	داده	ک ــه	نش ــی	تجرب ول

نیســت.
ــالمی	 ــورای	اس ــس	ش ــرکان	در	مجل ــردم	تویس ــده	م نماین
ــدان	 ــتان	هم ــتان	های	اس ــه	در	شهرس ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ب
ــا	 ــه	شــود	ت ــد	در	نظــر	گرفت ــت	در	بودجــه	بای موضــوع	عدال
اســتان	همــدان	متــوازن	و	عادالنــه	رشــد	یابــد،	گفــت:	
ــت. ــرده	اس ــه	ک ــوازن	اضاف ــدم	ت ــه	ع ــوم	ب ــارات	یک	س اعتب
ــدون	 ــم	و	ب ــه	مــردم	فشــار	بیاوری ــد	ب وی	بابیــان	اینکــه	نبای
ضابطــه	از	کاســبان	مالیــات	ســنگین	دریافــت	کنیــم،	گفــت:	
ــا	درآمــد	ســرانه	 ــوان	انجــام	داد	ت ــد	چــه	کاری	می	ت ــد	دی بای

ــد. ــش	یاب افزای
اسـتاندار	همـدان	نیـز	بابیـان	اینکـه	بودجه	سـال	۹8	کشـور	
بـر	توجـه	بـه	معیشـت	مـردم	بـا	حمایـت	از	تولیـد،	ایجـاد	
اشـتغال،	رونـق	واحدهـای	تولیـدی	راکـد،	افزایـش	ظرفیـت	

واحدهـای	تولیدی	و	جذب	سـرمایه	گذاری	تأکیـد	دارد،	اظهار	
داشـت:	ارقامـی	در	بودجـه	برای	بسترسـازی	حضـور	و	جذب	

سـرمایه	گذار	و	حمایـت	از	تولیـد	پیش	بینی	شـده	اسـت.

ــال  ــه س ــی در بودج ــاد مقاومت ــت های اقتص سیاس
۹۸ مــورد تأکیــد اســت

ســید	ســعید	شــاهرخی	بابیــان	اینکــه	سیاســت	های	اقتصــاد	
مقاومتــی	در	بودجــه	ســال	۹8	مــورد	تأکیــد	اســت،	عنــوان	
ــد	 ــدان	رش ــتان	هم ــه	اس ــوع	بودج ــال	درمجم ــرد:	امس ک
داشــته	و	همــدان	ازجملــه	اســتان	هایی	اســت	کــه	در	حــوزه	
عمرانــی	10	درصــد	و	در	حــوزه	هزینــه	ای	۲0	درصــد	افزایش	

داشــته	اســت.
ــرار	 ــتان	ق ــار	اس ــه	در	اختی ــه	ای	ک ــه	بودج ــان	اینک وی	بابی
ــف	 ــتان	های	مختل ــن	شهرس ــط	بی ــت	ضواب ــا	رعای ــرد	ب گی
ــی	اســتان	 ــارات	عمران ــع	می	شــود،	گفــت:	اعتب اســتان	توزی
ــان	 ــارد	توم ــه	۴85	میلی ــان	ب ــارد	توم ــدان	از	۴1۴	میلی هم
ــد	از	 ــد	رش ــا	۲0	درص ــز	ب ــه	ای	نی ــارات	هزین ــیده	و	اعتب رس
۲7۹	میلیــارد	تومــان	بــه	۳۳۴	میلیــارد	تومــان	افزایــش	دارد.
طبــق	آنچــه	عنوان	شــده	اعتبــارات	اســتان	همــدان	در	
ــه	 ــن	وظیف ــا	ای ــته	ام ــش	داش ــدی	افزای ــا	ح ــه	۹8	ت بودج
نماینــدگان	مجلــس	اســت	کــه	بــا	بررســی	تمامــی	جوانــب	
الیحــه	بودجــه	۹8،	نــوع	تقســیم	بندی	بودجــه	را	بــه	اطــالع	
مــردم	و	افــکار	عمومــی	برســانند	و	بــرای	افزایــش	آن	تــالش	

ــد. کنن

ــرا  ــئوالن ظاه ــارات مس ــاس اظه ــر اس ب
بودجــه 98 هــم بــرای کرمانشــاه چنگــی 
بــه دلیــل کمبــود  بــه دل نمی زنــد و 
اعتبــارات عمرانــی، امســال ســال مطالبــه 

نیســت. پروژه هــا 

یکــی	از	مهمتریــن	اقدامــات	دولت	هــا	در	اداره	کشــور	تهیــه	
ــرج	 ــل	و	خ ــدن	دخ ــخص	ش ــرای	مش ــه	ب ــم	بودج و	تنظی
ــب	الیحــه	بودجــه	 ــه	آن	را	در	قال یک	ســاله	کشــور	اســت	ک
بــه	مجلــس	تقدیــم	مــی	کنــد	تــا	پــس	از	بررســی	و	تاییــد	به	

ــه	اجــرا	برســد. مرحل
الیحــه	بودجــه	۹8	نیــز	در	چهــارم	دی	مــاه	امســال	بــا	حضور	
رئیــس	جمهــور	و	در	یــک	جلســه	علنــی	بــه	مجلس	شــورای	
اســالمی	تقدیــم	شــد	و	کلیــات	آن	11	دی	مــاه	بــه	تصویــب	

رســید.
ــی	 ــگاه	خوب ــد	جای ــاه	از	رش ــتان	کرمانش ــه	اس ــد	ک هرچن
نســبت	بــه	ســایر	اســتان	هــا	در	بودجــه	۹8	برخــوردار	بــوده	
ــار	منتشــره	و	اظهارنظرهــای	 ــه	اخب ــا	توجــه	ب ــا		ب اســت،	ام
صــورت	گرفتــه	در	ایــن	زمینــه	در	مجمــوع	بودجــه	۹8	
ــت	و	 ــبی	نیس ــوی	و	مناس ــه	ق ــته	بودج ــه	گذش ــبت	ب نس
ــاه	 ــتان	کرمانش ــکالت	اس ــی	از	مش ــدان	گره ــد	چن نمی	توان

ــاید. بگش

وجود بیش از ۶۰۰ پروژه نیمه کاره در استان کرمانشاه
همانطــور	کــه	بارهــا	بیــان	شــده	اســتان	کرمانشــاه	یکــی	از	
ــش	از	۶00	 ــور	اســت	و	بی ــکار	کش ــروم	و	بی ــتان	های	مح اس
ــروژه	نیمــه	کاره	در	ایــن	اســتان	وجــود	دارد	کــه	چنانچــه	 پ
ــی	 ــد	بخش ــند،	می	توان ــرداری	برس ــه	بهره	ب ــوند	و	ب ــا	ش احی

ــدادی	از	 ــتغال	تع ــه	اش ــع	و	زمین ــا	را	رف ــن	محرومیت	ه از	ای
جوانــان	تحصیــل	کــرده	و	جویــای	کار	اســتان	را	فراهــم	کند.
ــی	از	 ــی	اجمال ــک	بررس ــا	ی ــده	و	ب ــر	ش ــوارد	ذک ــم	م علیرغ
بودجــه	۹8	در	اســتان	کرمانشــاه	مــی	تــوان	بــه	ایــن	نتیجــه	
رســید	کــه	بــا	وجــود	رشــد	جایــگاه	اســتان	در	ایــن	بودجــه	
و	هزینــه	ای	بــودن	عمــده	اعتبــارات	تعییــن	شــده،	نمی	تــوان	
ــای	 ــور	در	بخش	ه ــه	صــرف	بودجــه	مذک ــدی	ب ــدان	امی چن
عمرانــی	داشــت	و	اســتان	محــروم	کرمانشــاه	همچنــان	بایــد	

ایــن	زخــم	محرومیــت	را	بــر	چهــره	داشــته	باشــد.

ارتقا جایگاه استان کرمانشاه در بودجه ۹۸
حبیــب	اهلل	وفایــی،	رئیــس	ســازمان	مدیریــت	و	برنامــه	ریزی	
ــرات	رخ	داده	در	 ــوص		تغیی ــن	خص ــاه	در	ای ــتان	کرمانش اس
اعتبــارات	بودجــه	ســال	۹8	اســتان	کرمانشــاه	در	قیــاس	بــا	
ــم	 ــه	ای	اع ــارات	هزین ــار	داشــت:	از	نظــر	اعتب ســال	۹7	اظه
از	حقــوق	و	مزایــای	مســتمر	و	ســایر	اعتبــارات	هزینــه	ای	در	
ســال	۹8	نســبت	بــه	ســال	۹7	رشــدی	حــدود	۲۴.75	درصد	

داشــته	ایم.
ــال	 ــه	س ــه	بودج ــتان	در	الیح ــه	ای	اس ــارات	هزین وی	اعتب
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۹8	را	۴۴8	میلیــارد	تومــان	عنــوان	کــرد	و	گفــت:	بــا	توجــه	
بــه	رشــد	۲۴.75	درصــدی	آن	نســبت	بــه	ســال	۹7	جایــگاه	
ــه	دوم	کشــور	ارتقــا	یافتــه	اســت. اســتان	نیــز	از	هجدهــم	ب
ایــن	مســئول	اعتبــارات	تعییــن	شــده	بــرای	بخــش	تملــک	
ــان	 ــارد	توم ــتانی	را	780	میلی ــرمایه	ای	اس ــای	س ــی	ه دارای
ــد	۹.۹۴	 ــز	از	رش ــارات	نی ــن	اعتب ــزود:	ای ــرد	و	اف ــوان	ک عن

ــت. ــوردار	اس ــه	۹7	برخ ــه	بودج ــبت	ب ــدی	نس درص
ــتان	 ــارات	اس ــز	اعتب ــر	نی ــن	نظ ــرد:	از	ای ــح	ک ــی	تصری وفای
ــه	 ــال	۹7	ب ــم	در	س ــگاه	ده ــته	از	جای ــته	و	توانس ــد	داش رش

ــد. ــا	یاب ــال	۹8	ارتق ــم	در	س ــگاه	پنج جای

رشد اعتبارات استانی نسبت به متوسط کشوری
ــک	 ــارات	تمل ــوص	اعتب ــن	در	خص ــئول	همچنی ــن	مس ای
ــن	 ــت:	ای ــه	۹8	گف ــی	در	بودج ــرمایه	ای	مل ــای	س دارایی	ه
ــد	55	 ــت	و	رش ــان	اس ــارد	توم ــادل	57۶	میلی ــارات	مع اعتب
درصــدی	را	نســبت	بــه	ســال	۹7	کــه	۳7۲	میلیــارد	تومــان	

ــد. ــان	می	ده ــت،	نش ــوده	اس ب
وفایــی	خاطرنشــان	کــرد:	در	اعتبــارات	هزینــه	ای	هم	اســتان	
ــد	 ــال	۹۶	از	رش ــه	س ــبت	ب ــال	۹7	نس ــی	س ــاه	ط کرمانش
1۴.۴۳	درصــدی	برخــوردار	بــوده	و	در	بخــش	اعتبــارات	
ــد	 ــتانی	رش ــارات	اس ــز	اعتب ــال	۹7	نی ــز	در	س ــه	ای	نی هزین
منفــی	۹.85	درصــدی	را	نشــان	مــی	دهــد.	همچنیــن	
ــال	۹۶	 ــه	س ــبت	ب ــال	۹7	نس ــتان	در	س ــی	اس ــارات	مل اعتب

ــت. ــوده	اس ــد	ب ــی	۳0	درص منف
وی	رشــد	اعتبــارات	عمرانــی	اســتان	را	از	متوســط	کشــوری	
باالتــر	دانســت	و	خاطرنشــان	کــرد:	متوســط	رشــد	اعتبــارات	
ــتان	کرمانشــاه	 ــوده	و	در	اس ــی	کشــور	8.75	درصــد	ب عمران

۹.۹۴	درصــد	اســت.

بودجه ۹۸ کل کشور خوب نیست
رئیــس	ســازمان	مدیریــت	و	برنامــه	ریــزی	اســتان	کرمانشــاه	
در	حالــی	از	رشــد	اعتبــارات	عمرانــی	در	بودجــه	۹8	نســبت	
بــه	۹7	خبــر	می	دهــد	کــه	عبدالرضــا	مصــری،	عضــو	مجمــع	
نماینــدگان	اســتان	کرمانشــاه	مجمــوع	اعتبــارات	بودجــه	۹8	
کشــور	را	مناســب	نمــی	دانــد	و	معتقــد	اســت	کــه	ســال	۹8		

ســال	مطالبــات	پــروژه	ای	نیســت.
ــه	 ــاه	و	اینک ــتان	کرمانش ــه	۹8	اس ــری	بودج ــا	مص عبدالرض
ــش	 ــتان	نق ــی	اس ــق	و	آبادان ــدر	در	رون ــارات	چق ــن	اعتب ای
ــارات	۹8	اصــال	بودجــه	 ــان	کــرد:	در	اعتب خواهــد	داشــت	بی
ــف	هــای	 ــب	ردی ــم	و	تمــام	بودجــه	۹8	در	قال اســتانی	نداری
مختلــف	تعییــن	شــده	اســت	و	اعتبــارات	اســتان	نیــز	بایــد	از	

ــا	خــارج	شــود. ــف	ه ردی
عضــو	مجمــع	نماینــدگان	اســتان	کرمانشــاه	افــزود:	بودجــه	
ــا	 ــه	ســال	۹7	خــوب	اســت،	ام اســتان	کرمانشــاه	نســبت	ب

وضعیــت	کل	بودجــه	کشــور	خــوب	نیســت.
ــوب	 ــال	۹8	خ ــه	س ــاع	در	کل	بودج ــرد:	اوض ــح	ک وی	تصری

ــه	 ــت	کل	بودج ــه	وضعی ــی	ک ــن	اوضاع ــا	در	ای ــت،	ام نیس
خــوب	نیســت	اســتان	کرمانشــاه	نســبت	بــه	اســتانهای	دیگر	
ــای	 ــش	ه ــتان	در	بخ ــگاه	اس ــری	دارد	و	جای ــت	بهت وضعی

ــه	اســت. ــا	یافت ــف	ارتق مختل

۴۰۰ هزار پروژه نیمه کاره در کشور داریم
ــروژه	در	 ــن	مســئول	گفــت:	در	حــال	حاضــر	۴00	هــزار	پ ای
ســطح	ملــی	داریــم	کــه	همــه	اینهــا	بــه	صــورت	نیمــه	کاره	
بــوده	و	اجــرا	و	بهــره	بــرداری	از	تعــداد	زیــادی	از	ایــن	هــا	نیــز	

در	اولویــت	اســت.
ــاه	از	 ــتان	کرمانش ــهم	اس ــا	س ــه	آی ــه	اینک ــخ	ب وی	در	پاس
اعتبــارات	عمرانــی	بودجــه	۹8	ســهم	مناســبی	اســت	و	چقدر	
ــروژه	هــای	نیمــه	کاره	در	 ــرداری	از	پ ــره	ب ــه	به ــوان	ب ــی	ت م
ایــن	حــوزه	امیــدوار	بــود؟	گفــت:	هــم	اکنــون	بــا	توجــه	بــه	
محدودیت	هــای	منابــع،	وقــت	آن	نیســت	کــه	در	ایــن	زمینــه	

بحثــی	کــرد.
مصــری	تصریــح	کرد:اگــر	اعتباراتــی	وجــود	داشــته	باشــد	و	
ــی	 ــر	طریق ــه	ه ــد	آن	را	ب ــا	بای ــد	م ــا	اختصــاص	ندهن ــه	م ب
شــده	مطالبــه	کنیــم	و	یا	حتــی	اگــر	اعتباراتــی	وجــود	دارد	و	
بــه	ســایر	مناطــق	تعلــق	می	گیــرد	امــا	بــه	اســتان	کرمانشــاه	
ــدی	 ــات	ج ــدام	و	مطالب ــد	اق ــود،	بای ــص	داده	نمی	ش تخصی
داشــت	امــا	هــم	اکنــون	اعتبــارات	مــورد	نظــر	وجــود	نــدارد	و	
در	مجمــوع	بــا	محدودیــت	منابــع	در	کشــور	مواجه	هســتیم.

ــب اوراق مشــارکت  ــی در قال انجــام اقدامــات عمران
ممکــن خواهــد بــود

ــان	 ــارد	توم ــا	50	میلی ــرار	اســت	۴0	ت ــر	ق ــه	داد:	اگ وی	ادام
بــه	کارهــای	عمرانــی	اختصــاص	داده	شــود	کــه	البتــه	قالــب	
آن	نیــز	صــرف	پرداخــت	مطالبــات	پیمانــکاران	خواهــد	شــد،	
ــب	اوراق	مشــارکت	ممکــن	مــی	شــود	و	 ــار	در	قال ــن	اعتب ای

ــدارد. ــرای	ایــن	کار	وجــود	ن بودجــه	ای	ب
نماینــده	مــردم	کرمانشــاه	در	مجلس	شــورای	اســالمی	تاکید	
کــرد:	شــرایط	ســال	آینــده	طبیعتــاً	شــرایط	ســختی	اســت،	
ــه	 ــه	ب ــش	بودج ــم	گرای ــخت	ه ــرایط	س ــن	ش ــا	در	همی ام
بخش	هــای	کــم	درآمــد	بــا	حقــوق	ثابــت	بــوده	و	هــدف	ایــن	

اســت	کــه	ایــن	بخــش	هــا	آســیب	بیشــتری	نبیننــد.
مصــری	تصریــح	کــرد:	اگــر	اعتباراتــی	نیــز	بــرای	ســال	آینده	
وجــود	داشــته	باشــد،	طبیعتــاً	بایــد	بخش	هــای	حقوق	بگیــر	
کم	درآمــد،	بازنشســتگان	و	تحــت	پوششــان	کمیتــه	امــداد	و	
بهزیســتی	اختصــاص	داده	شــود	و	حقــوق	ایــن	هــا	را	قــدری	

افزایــش	دهیــم	تــا	بیــش	از	ایــن	صدمــه	نبیننــد.
وی	خاطرنشــان	کــرد:	ســال	آینــده،	ســال	مطالبــات	پــروژه	
ــون	 ــی	چ ــت	های ــه	اولوی ــد	ب ــه	بای ــن	اینک ــت؛	ضم ای	نیس
ــه	 ــن	زمین ــود	و	در	ای ــه	ش ــانی		پرداخت ــانی	و	گازرس آبرس

ــق	شــود. ــه	محق ــر	باشــیم	ک ــد	پیگی بســیار	بای
عضـو	مجمع	نماینـدگان	اسـتان	کرمانشـاه	تاکید	کـرد:	آنچه	

کـه	دلخواه	مـا	و	مـورد	نظر	ما	اسـت	بـا	وضعیت	کلـی	بودجه	
در	سـال	آینـده	محقـق	نخواهد	شـد	و	اتفـاق	نمی	افتد.

برخــی اعتبــارات ملــی در بودجــه لحــاظ شــده، اما 
ــت ــکل اس ــیار مش تحقق آن بس

حجت	االســالم	ســیدجواد	حســینی	کیا،	رئیــس	مجمــع	
ــده	 ــت:	در	عم ــار	داش ــاه	اظه ــتان	کرمانش ــدگان	اس نماین
بخش	هــای	بودجــه	نســبت	بــه	ســال	۹7	رشــد	داشــته	ایــم	
و	ممکــن	اســت	برخــی	ردیف	هــا	نیــز	کاهــش	یافتــه	باشــد،	
ــارات	بودجــه	۹8	در	اســتان	کرمانشــاه	 ــا	در	مجمــوع	اعتب ام
نســبت	بــه	ســایر	اســتان	هــا	بهتــر	بــوده	و	مــا	در	ایــن	زمینه	
بــا	رشــد	مثبــت	همــراه	بودیــم	و	جایگاه	اســتان	در	بخشــهای	

مختلــف	بودجــه	۹8	ارتقــا	یافتــه	اســت.
رئیــس	مجمــع	نماینــدگان	اســتان	کرمانشــاه	بــا	بیــان	اینکه	
ــا	 ــود،	ام ــاظ	می	ش ــه	لح ــی	در	بودج ــارات	مل ــی	از	اعتب برخ
ــوع	 ــزود:	در	مجم ــت،	اف ــکل	اس ــیار	مش ــا	بس ــق	آنه تحق
ــتان	ها	 ــایر	اس ــه	س ــبت	ب ــاه	نس ــتان	کرمانش ــت	اس وضعی

ــت. ــری	اس ــت	بهت وضعی

مجمــع نماینــدگان بــرای افزایــش اعتبارات اســتان 
ــد ــالش می کن ت

ــت	انقباضــی	 ــر	اینکــه	بودجــه	حال ــا	تاکیــد	ب حســینی	کیا	ب
دارد	و	و	می	تــوان	از	طــرق	مختلــف	آن	را	افزایــش	داد،	گفــت:	
ــدگان	 ــت	اســت	و	مجمــع	نماین ــن	بودجــه	پیشــنهاد	دول ای
اســتان	تــالش	خواهیــم	کــرد	کــه	تــا	آنجایــی	کــه	در	مجلس	

ممکــن	اســت	ســهم	اســتان	را	افزایــش	دهیــم.
ــه	کاره	 ــای	نیم ــروژه	ه ــیدن	پ ــر	رس ــه	ثم ــرای	ب ــرا	ب ظاه
ــه	دوم	راه	 ــا،	قطع ــا،	بزرگراه	ه ــون	راه	ه ــاه	چ ــتان	کرمانش اس
ــوان	 ــی	ت ــت،	نم ــن	دس ــی	از	ای ــای	بزرگ ــروژه	ه ــن	و	پ 	آه
ــر	 ــوی	دیگ ــت؛	از	س ــه	۹8	داش ــه	بودج ــدی	ب ــدان	امی چن
نیــز	طبــق	اظهــارات	مصــری	اگــر	اعتبــارات	عمرانــی	وجــود	
ــکاران	خواهــد	 داشــته	باشــد،	صــرف	مطالبــات	قبلــی	پیمان

ــد. ش
همچنیــن	علــی	رغــم	اینکــه	طبــق	اظهــارات	رئیس	ســازمان	
مدیریــت	و	برنامــه	ریــزی	و	نماینــدگان	اســتان،	ســهم	
ــه	ســایر	اســتانها	 اســتان	کرمانشــاه	از	بودجــه	۹8	نســبت	ب
ســهم	بهتــری	بــوده	و	جایــگاه	اســتان	ارتقــا	یافتــه	اســت،	و	
شــاید	از	نظــر	اعــداد	و	ارقــام	بیــش	از	ســایر	اســتانها	باشــد،	
امــا	بــا	اســتناد	بــه	ســخنان	مصــری،	مــی	تــوان	گفــت	ایــن	
ــگ	زده	و	 ــتان	جن ــای	اس ــت	ه ــدازه	محرومی ــه	ان ــهم	ب س
آســیب	دیــده	کرمانشــاه	نیســت	و	حتــی	بخــش	کوچکــی	از	
ــن	اســتان	را	التیــام	نخواهــد	داد.	 زخــم	محرومیــت	هــای	ای
ــالش	و	 ــتانی	ت ــدگان	و	مســئوالن	اس ــد	نماین ــی	طلب ــذا	م ل
همتــی	مضاعــف	داشــته	باشــند	تــا	بتواننــد	ســهم	بیشــتری	
از	ردیف	هــای	بودجــه	ای	تعییــن	شــده	بــه	دســت	آورنــد	تــا	

ــر	ایــن	زخــم	کهنــه	و	ناســور	باشــد. مرهمــی	ب

الیحــه بودجــه 98
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بودجــه ســال 98 کشــور در حالــی از ســوی دولــت راهــی 
ــتان  ــهم اس ــی و س ــم واقع ــه رق ــت ک ــده اس ــس ش مجل
ــائل  ــروز مس ــث ب ــده باع ــال آین ــه س ــتان از بودج کردس

ــت. ــده اس ــتان ش ــن اس ــیه ای در ای حاش

از	زمــان	تحویــل	الیحــه	بودجــه	ســال	۹8	بــه	مجلــس	شــورای	
اســالمی،	حواشــی	بســیاری	در	خصــوص	کــم	و	کیــف	بودجــه	
ــه	بودجــه	 ــادات	وارده	ب ــرده	اســت	و	یکــی	از	انتق ــدا	ک ــروز	پی ب
مذبــور	بــه	میــزان	ســهم	اســتان	هــای	کــم	برخــوردار	از	بودجــه	
ســال	آینــده	معطــوف	مــی	شــود	و	ایــن	موضوعــی	اســت	کــه	
طــی	روزهــای	گذشــته	واکنــش	هایــی	را	در	اســتان	کردســتان	

نیــز	بــه	دنبــال	داشــته	اســت.
در	روزهـای	اخیـر	و	در	پـی	تقدیـم	الیحـه	بودجـه	سـال	1۳۹8	
کل	کشـور	از	سـوی	دولـت	به	مجلـس	شـورای	اسـالمی،	اخبار	و	
تحلیـل	هایی	در	فضای	مجازی	و	شـبکه	هـای	اجتماعی	مبنی	بر	
کاهش	۴1	درصدی	بودجه	کردسـتان	منتشـر	شـده،	که	بررسـی	
آمـار	و	ارقـام	بودجـه	سـال	هـای	۹۶	و	۹7	خـالف	این	موضـوع	را	

نشـان	مـی	دهد.
در	جـدول	منتشـر	شـده	در	فضـای	مجـازی	در	خصـوص	بودجه	
اسـتان	کردسـتان	در	سـال	1۳۹7،	هـزار	میلیـارد	و	7۶7	میلیون	
تومان	و	بودجه	سـال	1۳۹8	هـم	7۳5	میلیارد	تومان	اعالم	شـده	
و	بـا	مقایسـه	ایـن	دو	عـدد	نتیجـه	گرفته	شـده	که	بودجه	سـال	

1۳۹8	اسـتان	۴1	درصـد	کاهـش	یافته	اسـت.
ــه	 ــت	ب ــی	دول ــم	توجه ــل	ک ــتمایه	تحلی ــوع	دس ــن	موض همی
ــود	و	در	همیــن	راســتا	کارشناســات	 اســتان	کردســتان	شــده	ب
ــت	انتقــاد	کــرده	و	از	ســوی	دیگــر	 اقتصــادی	از	ایــن	اقــدام	دول
مســئوالن	دولتــی	ایــن	مهــم	را	تکذیــب	کــرده	و	حتــی	خبــر	از	

ــد. ــش	بودجــه	اســتان	کردســتان	را	اعــالم	مــی	کنن افزای
ماجرای	کاهش	بودجه	اسـتان	کردسـتان	در	سـال	۹8		و	واکنش	
هـای	صـورت	گرفتـه	بـه	آن	تـا	حـدی	بـاال	گرفـت	که	سـازمان	
مدیریـت	و	برنامـه	ریزی	کردسـتان	مجبور	به	انتشـار	اطالعیه	ای	
شـد	و	در	آن	نـه	تنها	کاهـش	بودجه	اسـتان	را	تکذیـب	کرد	بلکه	

خبـر	از	افزایـش	بودجه	را	مطـرح	کرد.
در	ایــن	اطالعیــه	آمــده	اســت:	عــدد	یــک	میلیــارد	و	7۶7	
میلیــون	تومــان	کــه	در	ایــن	جــدول	مبنــا	قــرار	گرفتــه	اســت،	
مربــوط	بــه	الیحــه	پیشــنهادی	دولــت	در	ســال	1۳۹7	بــا	
احتســاب	اعتبــارات	هزینــه	ای	آمــوزش	و	پــرورش	و	بنیــاد	
ــه	 ــد	رســیدگی	ب ــا	در	فرآین ــوده،	ام ــران	ب ــور	ایثارگ شــهید	و	ام
الیحــه	در	مجلــس	شــورای	اســالمی،	ایــن	اعتبــارات	مجــددا	در	
ردیــف	اعتبــارات	ملــی	محاســبه	و	از	ردیــف	اعتبــارات	اســتانی	
کســر	شــد	و	در	نتیجــه	بودجــه	اســتانی	اســتان	کردســتان	در	
قانــون	بودجــه	ســال	جــاری	۶75	میلیــارد	تومــان	بــه	تصویــب	

ــد. ــالغ	ش ــید	و	اب ــس	رس مجل

ــه  ــتان در الیح ــارات کردس ــدی اعتب ــش ۹ درص افزای
ــور ــال ۹۸ کل کش ــه س بودج

ــتان	 ــتان	کردس ــزی	اس ــه	ری ــت	و	برنام ــازمان	مدیری ــس	س رئی
ــا	توجــه	بــه	پیــش	بینــی	7۳5	 در	ایــن	خصــوص	بیــان	کــرد:	ب
میلیــارد	تومانــی،	بودجــه	اســتانی	کردســتان	در	الیحــه	بودجــه	
1۳۹8	نســبت	بــه	ســال	1۳۹7	نــه	تنهــا	کاهــش	نداشــته	بلکــه	

بیــش	از	۹	درصــد	افزایــش	هــم	دارد.
ــدول	10-1	 ــن	ج ــت:	همچنی ــی	زاده	اظهارداش ــرام	نصراله به
الیحــه	بودجــه	1۳۹8	)اعتبــارات	تملــک	دارایــی	هــای	ســرمایه	
ــار	 ــه	اعتب ــد	ک ــی	ده ــان	م ــه	۲۹۴(	نش ــا	-	صفح ــتان	ه ای	اس
ــزان	۹15	 ــه	می ــتان	ب ــتان	کردس ــرای	اس ــده	ب ــی	ش ــش	بین پی
ــان،	بیــش	از	10	درصــد	افزایــش	دارد	در	حالیکــه	 ــارد	توم میلی
میانگیــن	افزایــش	کشــوری	در	ایــن	جــدول	8.7	درصــد	اســت.

وی	افـزود:	در	الیحـه	بودجـه	1۳۹8	کشـور،	اعتبـار	پیـش	بینی	
شـده	بـرای	پـروژه	هـای	اسـتان	کردسـتان	کـه	دارای	ردیـف	در	
پیوسـت	قانونـی	بودجه	هسـتند،	ماننـد	راه	آهـن،	راه،	آب	و	دیگر	
پـروژه	هـا،	بـه	میـزان	قابـل	توجهـی	افزایش	یافته	اسـت	کـه	در	

آینـده	بـه	اطالع	مـردم	اسـتان	می	رسـد.
رئیـس	سـازمان	مدیریـت	و	برنامه	ریزی	اسـتان	کردسـتان	ادامه	
داد:	پیـرو	سـفر	آقـای	نوبخـت	به	اسـتان	کردسـتان	در	تابسـتان	
سـال	جـاری	و	وعـده	ایشـان	مبنـی	بـر	تصویـب	اعتبـارات	ویژه	
بـرای	پـروژه	راه	آهـن	همـدان	-	سـنندج،	وعـده	ایشـان	اجرایی	
شـده	و	علیرغم	اینکـه	این	پـروژه	در	قانون	بودجه	سـال	۹7	مبلغ	
۴8.5	میلیـارد	تومـان	اعتبار	مصوب	داشـت	در	الیحـه	بودجه	۹8	

بـه	150	میلیـارد	تومـان	افزایش	یافته	اسـت.
نصرالهی	زاده	یادآور	شـد:	همچنین	کریـدور	بزرگراهی	میاندوآب	
-	کرمانشـاه	کـه	۳۲0	کیلومتر	آن	در	محدوده	اسـتان	کردسـتان	
قرار	گرفته	اسـت	در	قانون	بودجه	سـال	1۳۹7	مبلـغ	۶1	میلیارد	
تومان	اعتبار	داشـت	که	در	الیحه	بودجه	سـال	1۳۹8	کل	کشـور	

به	1۶۳	میلیـارد	تومان	افزایش	یافته	اسـت.
ــروژه	هــای	مهــم	حــوزه	حمــل	و	نقــل	اســتان	 ــه	دیگــر	پ وی	ب
ــاد	 ــوات	آب ــه	صل ــوان	و	گردن ــنندج	-	مری ــاده	س ــون	ج همچ
ســنندج	بــه	ســمت	همــدان	اشــاره	کــرد	و	بیــان	کــرد:	اعتبــارات	
ــور	 ــال	۹8	کل	کش ــه	س ــه	بودج ــز	در	الیح ــا	نی ــروژه	ه ــن	پ ای

ــه	اســت. ــش	یافت افزای
ــتان	 ــتان	کردس ــزی	اس ــه	ری ــت	و	برنام ــازمان	مدیری ــس	س رئی
ــه	 ــتان	از	جمل ــاختی	اس ــر	س ــم	و	زی ــروژه	مه ــد	پ ــت:	چن گف
تامیــن	آب	شــرب	پایــدار	بــرای	شــهرهای	بیجــار،	حســن	
ــاد	یاســوکند	و	روســتاهای	مســیر	خــط	انتقــال	و	تامیــن	آب	 آب
شــرب	و	پایــدار	بــرای	شــهرهای	قــروه،	دهــگالن،	بلبــان	آبــاد	و	
روســتاهای	مســیر	خــط	انتقــال	جــزو	پــروژه	هایی	اســت	کــه	در	
الیحــه	بودجــه	ســال	1۳۹8	دارای	ردیــف	شــده	و	از	ســال	آینــده	

ــت. ــد	گرف ــرار	خواهن در	دســتور	کار	اجــرا	ق
نصرالهـی	زاده	بـه	سـهم	اسـتان	کردسـتان	از	بودجـه	سـال	
1۳۹۶	کل	کشـور	نیـز	اشـاره	کـرد	و	اظهارداشـت:	ایـن	رقـم	
در	سـال	گذشـته	۴۳۶	میلیـارد	تومان	بود	و	اسـتان	کردسـتان	
در	ردیـف	۲۳	کشـور	در	رابطـه	بـا	میـزان	اعتبـارات	اختصاص	

یافتـه	قرار	داشـت.
ــا	جهشــی	کــه	در	میــزان	 وی	افــزود:	در	بودجــه	ســال	جــاری	ب
ــان	 ــارد	توم ــه	۶75	میلی ــم	ب ــن	رق ــم	ای ــاهد	بودی ــارات	ش اعتب
رســید	و	اســتان	کردســتان	در	جایــگاه	18	کشــور	قــرار	گرفــت	و	
ســال	آینــده	نیــز	7۳5	میلیــارد	تومــان	اعتبــار	بــرای	کردســتان	
ــتان	را	در	 ــتان	کردس ــم	اس ــن	رق ــه	ای ــده	ک ــه	ش ــر	گرفت در	نظ

ــرار	داده	اســت. ــگاه	1۶	کشــور	ق جای

بودجه کردستان نیازمند بازنگری است
در	حالـی	کـه	رئیس	سـازمان	مدیریـت	و	برنامـه	ریـزی	از	بودجه	
سـال	۹8	اسـتان	کردسـتان	دفاع	کرده	و	خبر	از	رقـم	های	جدید	
از	محـل	اعتبـارات	ملـی	در	راسـتای	تکمیـل	و	بهـره	بـرداری	از	
پـروژه	هـای	مهـم	در	ایـن	اسـتان	را	مطـرح	مـی	کنـد	کـه	یکی	
از	نمایندگان	مردم	اسـتان	در	مجلس	شـورای	اسـالمی	خواسـتار	

بازنگـری	در	بودجه	کردسـتان	در	سـال	۹8	شـد.
نماینــده	مــردم	شهرســتان	هــای	ســنندج،	کامیــاران	و	دیوانــدره	
ــس	در	 ــی	مجل ــه	علن ــالمی	در	جلس ــورای	اس ــس	ش در	مجل
ــی	 ــکالت	سیاس ــار	مش ــه	در	کن ــان	اینک ــا	بی ــفاهی	ب ــر	ش تذک
روز،	موضــوع	الیحــه	بودجــه	ســال	۹8	و	تقســیم	بنــدی	آن	بــه	
دغدغــه	نماینــدگان	و	موضــوع	تحلیلــی	رســانه	هــا	تبدیل	شــده	
اســت،	گفــت:	امــروز	بــه	جفــای	رئیــس	جمهــور	و	هیئــت	دولت	

ــه	مــردم	کردســتان	مــی	پــردازم. ب
مهـدی	فرشـادان	بیـان	کـرد:	اگـر	امـروز	اختصـاص	بودجـه	بـه	
برخـی	اسـتان	هـا	ویـژه	اسـت	به	قـدرت	چانـه	زنـی	وزیـران	آن	
هـا	در	دولـت	و	کابینـه	باز	مـی	گـردد،	سـراب	وعـده	دولتمردان	
تدبیـر	و	امید	برای	انتصـاب	وزیر	اقوام	اگر	صحت	داشـت	توسـعه	
سیاسـی	و	اقتصادی	کردسـتان	به	گونـه	ای	دیگر	رقـم	می	خورد.
ــال	 ــه	س ــتان	نســبت	ب ــه	کردس ــه	بودج ــر	چ ــه	داد:	اگ وی	ادام
ــاخص	 ــاس	ش ــر	اس ــا	ب ــت،	ام ــته	اس ــش	نداش ــته	کاه گذش
ــت	از	 ــزان	محرومی ــت	و	می ــد	جمعی ــورم،	رش ــد	ت ــی	مانن های
ــاز	 ــه	بازنگــری	نی ــن	موضــوع	ب ــی	ای ــات	بهاشــتی	و	درمان خدم
دارد	و	کردســتان	محــروم	و	توســعه	نیافتــه	اســت،	کردســتان	در	
صنعــت،	آمــوزش،	بهداشــت	و	درمــان	جــزو	اســتان	هــای	آخــر	
کشــور	اســت،	ایــن	یعنــی	ظلــم	تاریخــی	بــه	مــردم	کردســتان.
نماینــده	مــردم	شهرســتان	هــای	ســنندج،	کامیــاران	و	دیوانــدره	
در	مجلــس	شــورای	اســالمی	یــادآور	شــد:	چــرا	هیئــت	دولــت	
متوجــه	نمــی	شــود	کــه	اگــر	ایــن	میــزان	بودجــه	کردســتان	را	
ــر	افزایــش	دهــد	شــاید	برخــی	نواقــص	 حتــی	بــه	چندیــن	براب
حــل	شــود،	بنابرایــن	از	نماینــدگان	کمیســیون	هــای	تخصصــی	
و	کمیســیون	تلفیــق	مجلــس	شــورای	اســالمی	خواهــش	مــی	
ــاورزی	و	 ــگری،	کش ــای	گردش ــیل	ه ــاس	پتانس ــر	اس ــم	ب کن
ــن	 ــعه	در	ای ــای	توس ــاخص	ه ــف	ش ــن	ضع ــی	و	همچنی طبیع

اســتان	در	بودجــه	ایــن	اســتان	بازنگــری	کننــد.
داســتان	بودجــه	ســال	۹8	کردســتان	در	حالــی	ادامــه	دارد	کــه	
هــم	اکنــون	ده	هــا	پــروژه	و	طــرح	نیمــه	تمــام	در	ایــن	اســتان	
چشــم	انتظــار	اعتبــار	بــرای	تکمیــل	شــدن	هســتند	و	بــا	نگاهی	
بــه	ارقــام	اعــالم	شــده	از	ســوی	مســئوالن	نباشــد	انتظار	داشــت	
ــروژه	هــای	 ــا	ایــن	وضعیــت	اعتبــاری	ایــن	طــرح	هــا	و	پ کــه	ب

نیمــه	تمــام	بــه	نتیجــه	برســند.

اعتباراتملیافزایشیافت؛
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ــرز  ــتان الب ــزی اس ــت و برنامه ری ــازمان مدیری ــس س رئی
در خصــوص انتقــادات مطــرح شــده از قــرار گرفتــن 
ــف اســتانها در بودجــه ســال  ــن ردی ــن تری اســتان در پائی

ــرد. ــوان ک ــودن عن ــی نب ــروم و نفت ــت را مح ــده، عل آین

زهــرا	عربشــاهی	بــا	اشــاره	بــه	ســهم	اســتان	ها	از	بودجــه	۹8،	
ــل	درســتی	از	اختصــاص	 ــم	تحلی ــر	بخواهی ــرد:	اگ ــار	ک اظه
زمینــه	 ایــن	 در	 نمی	توانیــم	 باشــیم،	 داشــته	 بودجــه	

ــم. ــه	کنی ــم	مقایس ــتان	ها	را	باه اس
وی	بــا	اشــاره	بــه	قوانیــن	و	مقــررات	کــه	الزاماتــی	را	ایجــاب	
می	کنــد،	گفــت:	در	بودجــه	هــر	اســتان	اعتبــارات	هزینــه	ای	

ــود. ــی	می	ش ــی	پیش	بین و	عمران
ــا	 ــرز	ب ــتان	الب ــزی	اس ــت	و	برنامه	ری ــازمان	مدیری ــس	س رئی
تأکیــد	بــر	اینکــه	اعتبــارات	هزینــه	ای	هــر	اســتان	بــا	توجــه	
بــه	تعــداد	کارمنــدان	رســمی،	پیمانی	و	قــراردادی	مشــخص	
تعــداد	 و	 وســعت	 بــا	 اســتان	هایی	 افــزود:	 می	شــود،	
کارمنــدان	بیشــتر،	بودجــه	بیشــتری	را	بــه	خــود	اختصــاص	

می	دهــد.
ــی	بودجــه	 ــات	قانون ــه	الزام عربشــاهی	در	بخــش	دیگــری	ب
ــی	 ــک	دارای ــارات	تمل ــت:	اعتب ــرد	و	گف ــاره	ک ــی	اش عمران
ســرمایه	ای	مشــتمل	بــر	چنــد	جــز	اســت	کــه	یکــی	
از	مهم	تریــن	آن	هــا	اعتباراتــی	اســت	کــه	بــه	مناطــق	

نفت	خیــز	و	مناطــق	محــروم	اختصــاص	می	یابــد.

افزایش ۸.۴ درصدی اعتبارات تملک 
ــق	 ــه	مناط ــارات	ب ــن	اعتب ــوم	ای ــه	یک	س ــان	اینک وی	بابی
نفت	خیــز	و	دوســوم	بــه	مناطــق	محــروم	اختصــاص	
ــروم	 ــق	مح ــزو	مناط ــه	ج ــرز	ن ــتان	الب ــت:	اس ــد،	گف می	یاب

اســت	و	از	نفــت	و	گاز	بهــره	ای	دارد.

ــزی	اســتان	 ــه	گفتــه	رئیــس	ســازمان	مدیریــت	و	برنامه	ری ب
البــرز	در	بودجــه	ســال	۹8	بــه	ســه	دهســتان	اســتان	
ــروم	 ــق	مح ــارات	مناط ــل	اعتب ــان	از	مح ــارد	توم ــه	میلی س

اســت. اختصاص	یافتــه	
ــتان،	 ــتان	های	خوزس ــه	اس ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــاهی	ب عربش
هرمــزگان	و	بوشــهر	از	اعتبــارات	مناطــق	نفت	خیــز	بهره	منــد	
هســتند،	گفــت:	بــرای	مثــال	اســتان	های	سیســتان	و	
بلوچســتان	و	یــا	کردســتان	نیــز	از	اعتبــارات	مناطــق	محروم	

بهره	منــد	هســتند.
وی	در	بخــش	دیگــری	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	اعتبــارات	
تملــک	اســتان	البــرز	حــدود	8.۴	درصــد	بــه	نســبت	
ــه	ای	 ــارات	هزین ــت:	اعتب ــت،	گف ــه	اس ــال	افزایش	یافت پارس
اســتان	البــرز	حــدود	18	درصــد	نســبت	بــه	ســال	گذشــته	

اســت. افزایش	یافتــه	
رئیــس	ســازمان	مدیریــت	و	برنامه	ریــزی	اســتان	البــرز	
ــه	 ــبت	ب ــز	نس ــا	نی ــوق	و	مزای ــارات	حق ــرد:	اعتب ــه	ک اضاف

ــت. ــراه	اس ــدی	هم ــش	۲0	درص ــا	افزای ــال	ب پارس

افزایش ۱۷ درصدی سایر اعتبارات
عربشــاهی	بابیــان	اینکــه	ســایر	اعتبــارات	اســتان	البــرز	نیــز	
بــا	افزایــش	17	درصــدی	نســبت	بــه	ســال	گذشــته	روبــه	رو	
اســت،	گفــت:	مجمــوع	اعتبــارات	هزینــه	ای	اســتان	نیــز	18	

درصــد	افزایــش	داشــته	اســت.
وی	در	بخــش	دیگــری	بــا	اشــاره	به	وضعیــت	بودجــه	عمرانی	
اســتان،	گفــت:	پــروژه	همــت،	جــاده	هشــتگرد	بــه	طالقــان،	
کمربنــد	جنوبی	چرمشــهر-آبیک	و	قطار	شــهری	هشــتگرد-

کــرج	دارای	اعتبــارات	ملی	هســتند.
رئیــس	ســازمان	مدیریــت	و	برنامه	ریــزی	اســتان	البــرز	بــا	
اشــاره	بــه	اهمیــت	نیازســنجی	اســتان	ها	بــرای	تخصیــص	
ــر	 ــه	ه ــه	ب ــی	بودجــه	اختصاص	یافت ــت:	ارزیاب بودجــه،	گف

اســتان	نیازمنــد	احصــاء	نیازهــای	واقعــی	همــه	اســتان	ها	
اســت.

ــنجی	 ــتان	ها	نیازس ــه	اس ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــاهی	ب عربش
ــن	 ــاس	ای ــر	اس ــد	و	ب ــام	می	دهن ــود	را	انج ــص	خ مخت
ــد،	گفــت:	 ــه	می	کن ــت	ارائ ــه	دول نیازســنجی	رقمــی	را	ب
نیازســنجی	کلــی	بایــد	به	صــورت	سراســری	انجــام	

ــود. ش

بودجه استان ها رشد داشته است
ــه	طــرح	 ــا	توجــه	ب ــه	اینکــه	اســتان	ها	ب ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــاز	 ــار	موردنی ــای	توســعه	ای	خــود	اعتب ــش	و	طرح	ه آمای
برنامه	وبودجــه	 ســازمان	 گفــت:	 می	کنــد،	 ارائــه	 را	
ــته	 ــال	گذش ــت	س ــه	وضعی ــه	ب ــص	بودج ــرای	تخصی ب
ــد	داده	 ــتان	ها	را	رش ــه	اس ــت	و	بودج ــرده	اس ــتناد	ک اس

ــت. اس
ــا	 ــرز	ب ــتان	الب ــزی	اس ــت	و	برنامه	ری ــازمان	مدیری ــس	س رئی
تأکیــد	دوبــاره	بــر	اینکــه	اعتبــارات	هزینــه	ای	اســتان	حــدود	
ــد	 ــدود	10	درص ــز	ح ــی	نی ــارات	عمران ــد	و	اعتب 18	درص
ــژه	 ــای	وی ــارات	طرح	ه ــت:	اعتب ــت،	گف ــته	اس ــش	داش افزای
ــه	 ــه	ای	ک ــارات	هزین ــی	و	ســایر	اعتب ــای	مل اســتانی،	طرح	ه
ــطح	 ــد	و	در	س ــرف	می	رس ــه	مص ــتان	ب ــتگاه	های	اس در	دس
ــه	 ــغ	اضاف ــن	مبال ــه	ای ــز	ب ــار	می	شــود	نی ــن	اعتب ــی	تأمی مل

می	شــود.
عربشــاهی	همچنیــن	در	خصــوص	نیازســنجی	و	طــرح	
آمایــش،	افــزود:	در	شــرایطی	کــه	محدودیت	هــای	اعتبــاری	
ــش	و	 ــای	آمای ــای	طرح	ه ــر	مبن ــد	ب ــته	باش ــود	نداش وج
ــود،	 ــام	می	ش ــنجی	انج ــتان	نیازس ــعه	ای	اس ــای	توس طرح	ه
ولــی	در	شــرایط	کمبــود	اعتبــار	طبیعتــاً	ایــن	مــوارد	
نمی	توانــد	مــالک	باشــد	بلکــه	امکان	پذیــری	تأمیــن	اعتبــار	

مــالک	قــرار	می	گیــرد.

محرومونفتینیستیم

پاسخبهانتقاداتازبودجهسال۹۸استانالبرز
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 بــه گفتــه نماینــدگان آذربایجــان شــرقی 
تنهــا  اســامی،  شــورای  مجلــس  در 
3۵0میلیــارد تومــان بودجــه عمرانــی 
ــر  ــال 98 در نظ ــتان در س ــن اس ــرای ای ب
گرفتــه شــده اســت. بودجــه ای کــه حتــی 
ــد. ــم نمی ده ــم را ه ــروژه مه ــاف 3پ کف

ــا	آخــر	عمــر	 ــد	و	ت ــران	اســتانی	اســتعفا	بدهن اگــر	کل	مدی
ــق	 ــم	ح ــر	نکن ــاز	فک ــد	ب ــتغفار	کنن ــوند	و	اس ــف	ش معتک
ــن	 ــود	.ای ــان	هســت	بخشــیده	ش ــر	گردن	ش ــه	ب ــی	ک الناس
ــد. ــس	می	گوی ــا	در	مجل ــردم	جلف ــده	م را	حســن	نژاد،	نماین
ــه	 ــاد	دارد	در	الیح ــه	اعتق ــت	ک ــی	اس ــی	از	نمایندگان او	یک
ــرقی	 ــان	ش ــهم	آذربایج ــت،	در	س ــه	۹8	دول ــالی	بودج ارس
اجحــاف	شــده	اســت.	حســن	نژاد	کل	بودجــه	عمرانــی	
ــارد	 ــد،	۳50	میلی ــران	کل	تعییــن	کرده	ان اســتان	را	کــه	مدی
ــده	 ــن	نماین ــاال	م ــد:	ح ــد	و	می	گوی ــالم	می	کن ــان	اع توم
ــس	 ــر	را	در	مجل ــه	صف ــک	ب ــن	پیشــنهادات	نزدی ــه	ای چگون
ــه	اســتان	 افزایــش	بدهــم؟	از	چــه	کســی	اعتبــار	بگیــرم	و	ب

ــم؟ ــه	کن ــود	اضاف خ
ــط	 ــال	جاری	توس ــاه	س ــال	۹8،	۴	دی	م ــه	س ــه	بودج الیح
رئیــس	جمهــوری	بــه	مجلــس	تقدیــم	شــد	و	تقریبــا	مثــل	
ــه	 ــه	بودج ــتان	را	درآورد	ک ــدگان	اس ــدای	نماین ــال	ص هرس
تعیین	شــده	بــرای	اســتان	بســیار	کــم	اســت.	البتــه	
نماینــدگان	اصولگــرا	بیش	تــر	نگرانــی	خــود	را	ابــراز	کردنــد.

	
لطفا اوضاع را گل و بلبل نشان ندهید

حســن	نژاد،	نماینــده	مــردم	مرنــد	و	جلفــا	در	مجلــس،	
ســال	های	گذشــته	نیــز	اعتــراض	خــود	را	نســبت	بــه	بودجــه	
اســتان	اعــالم	کــرده	بــود.	اعتقــاد	او	ایــن	اســت	کــه	مدیــران	
ــد	 ــان	می	دهن ــل	نش ــت	را	گل	و	بلب ــدر	وضعی ــتانی	آنق اس
ــه	 ــاز	ب ــد	نی ــن	اســتان	را	فاق ــز	ای ــران	باالدســتی	نی کــه	مدی

بودجه	هــای	کالن	تصــور	می	کننــد.
او	گفتــه	بــود:	در	طــی	ایــن	چنــد	ســال	مــا	را	بــا	ایــن	ســخن	
ــد	 ــد.	گفتن ــب	داده	ان ــوده	فری ــا	ب ــهر	اولین	ه ــز	ش ــه	تبری ک
ــش	 ــد	دلیل ــا	نگفتن ــت	ام ــم	اس ــان	ک ــرخ	بیکاری	م ــه	ن ک
چیســت.	دلیــل	ایــن	اســت	کــه	جوانــان	بــه	دلیــل	ناامیــدی	
ــا	در	 ــد	ت ــد	و	نمانده	ان ــرت	کرده	ان ــردن	کار	مهاج ــدا	ک از	پی

ــوند. ــی	ش ــکار	تلق ــوان	بی ــماری	به	عن سرش
دقیقــا	مشــخص	نیســت	کــه	کل	بودجــه	اســتان	آذربایجــان	
شــرقی	در	ســال	۹8	چقــدر	اســت	امــا	چیــزی	کــه	در	بخــش	
ــی	توســط	یــک	نماینــده	مجلــس	اعــالم	شــده،	۳50	 عمران
ــای	 ــاف	کاره ــغ	کف ــن	مبل ــا	ای ــت.	آی ــان	اس ــارد	توم میلی

ــد	داد. ــتان	را	خواه ــی	اس عمران
پــروژه	راه	آهــن	تبریز-میانــه،	۲0	ســال	شــده	اســت.	۳	رئیس	
جمهــور	آمــده	و	رفته	انــد	امــا	ایــن	پــروژه	همچنــان	تکمیــل	

نشــده	اســت.
	

پــروژه راه اهــن تبریز-میانــه بــه ۴۵۰میلیــارد 
تومــان اعتبــار نیــاز دارد

ــه	 ــر	در	1۲	قطع ــول	۲00	کیلومت ــه	ط ــن	ب ــط		آه ــن	خ ای
ــه	 ــی	آن	از	میان ــه	ابتدای ــه	7	قطع طراحــی		شــده	اســت	ک
ــرار	دارد	و	5	 ــر	ق ــول	1۳۲	کیلومت ــه	ط ــتان	آباد	ب ــا	بس ت
ــز	واقع	شــده	 ــی	در	محــدوده	بســتان	آباد-	تبری قطعــه	پایان

اســت.
در	صــورت	بهــره	بــرداری	از	ایــن	پــروژه	و	اتصــال	میانــه	بــه	
تبریــز،	مــدت	زمــان	ســفر	از	تبریــز	بــه	تهــران	از	1۳	ســاعت	
ــه	 ــد	و	هزین ــی	یاب ــش	م ــاعت	کاه ــدود	8	س ــه	ح ــی	ب فعل
اجــرای	پــروژه	بــه	ســرعت	از	محــل	صرفــه	جویــی	5	ســاعته	

ــه	تهــران	جبــران	خواهــد	شــد. در	ســفر	ب
ــه	ایــن	لحظــه	چقــدر	هزینــه	صــرف	 ــا	ب اینکــه	تاکنــون	و	ت

ایــن	پــروژه	شــده	و	چقــدر	نشــده	کــه	بــه	۲0	ســال	تاخیــر	
ــرقی	 ــان	ش ــبق	آذربایج ــا	استانداراس ــت،	ام ــده	اس انجامی
ــه- ــن	میان ــه	راه	آه ــود	ک ــه	ب ــال	جاری	گفت ــرداد	س در	م
بســتان	آباد	بــرای	رســیدن	بــه	تبریــز	بــه	۴50	میلیــارد	تومان	

ــاز	دارد. ــار	نی اعتب
ــی	از	 ــای	یک ــه	ادع ــال	۹5،	ب ــه	س ــت	ک ــی	اس ــن	درحال ای
ــه	 ــور	را	ب ــه	کش ــد	کل	بودج ــس	50	درص ــدگان	مجل نماین
تکمیــل	پــروژه	راه	آهــن	قزوین-رشــت	اختصــاص	دادنــد	کــه	
آذرمــاه	امســال	پــس	از	15	ســال	انتظــار	خط	آهــن	قزویــن-

ــد. رشــت	افتتاح	ش
	

با ۴۰میلیارد تومان مترو تبریز ۶متر پیشرفت می کند
ــتان	 ــم	اس ــی	مه ــای	عمران ــر	پروژه	ه ــز،	از	دیگ ــرو	تبری مت
آذربایجــان	شــرقی	بــه	شــمار	می	آیــد	کــه	پیشــرفت	
ــوز	 ــال،	هن ــن	س ــت	چندی ــد	از	گذش ــتی	دارد	و	بع الک	پش
ــت. ــده	اس ــل	نش ــل	تکمی ــورت	کام ــه	ص ــک	آن	ب ــط	ی خ
بــرای	متــرو	تبریــز	تاکنــون	1	هــزار	و	800	میلیــارد	تومــان	
هزینــه	شــده	اســت	و	بــا	یــک	حســاب	سرانگشــتی	می	تــوان	
محاســبه	کــرد	کــه	بــرای	تکمیــل	خــط	1،	۲،	۳،	۴	و...	متــرو	

تبریــز	چقــدر	بودجــه	نیــاز	اســت.
هــم	دولــت		و	هــم	شــهرداری	در	متــرو	تبریــز	ســهم	دارنــد	
ــروژه	 ــن	پ ــل	ای ــه	تکمی ــا،	روزی	ب ــکاری	آن	ه ــل	هم و	حاص
خواهــد	انجامیــد	امــا	بیش	تــر	مــردم	فکــر	می	کننــد	متــرو،	
صرفــا	وظیفــه	شــهرداری	اســت	و	دولــت	درآن	نقشــی	
نــدارد.	شــاید	دلیــل	ایــن	تصــور	حضــور	کم	رنــگ	دولــت	در	

ــد. ــال	باش ــال	های	س س
ــت	 ــز،	دول ــرج	شــهین	باهر،	شــهردار	تبری ــه	ای ــه	گفت حــال	ب
ــارد	 ــه	۴0	میلی ــک	ب ــال	۹8،	نزدی ــز	در	س ــرو	تبری ــرای	مت ب
تومــان	بودجــه	در	نظــر	گرفتــه	اســت.	بودجــه	ای	کــه	
ــل،	 ــص	کام ــورت	تخصی ــز	در	ص ــهردار	تبری ــده	ش ــه	عقی ب
ــز	را	پیــش	 ــی	7	متــر،	خــط	قطارشــهری	تبری ــد	۶	ال می	توان

ــرد. بب
ــت	دار	 ــای	اولوی ــر	از	پروژه	ه ــی	دیگ ــز،	یک ــعرا	تبری مقبره	الش
آذربایجــان	شــرقی	بــه	شــمار	می	آیــد.	مقبره	الشــعرا	آرامــگاه	
بیــش	از	۴00	شــاعر	نامــدار	همچــون	شــهریار	اســت	کــه	از	
ســال	۹۴،	عملیــات	تبدیــل	آن	بــه	یــک	مجموعــه	فرهنگــی	

بــزرگ	بــه	مســاحت	15	هــزار	متــر	مربــع	آغــاز	شــده	اســت.

مقبره الشعرا، همچنان منتظر امدادهای دولتی
بــا	توجــه	بــه	اینکــه	مقبره	الشــعرا	زیرنظــر	اداره	کل	
ــرار	دارد،	 فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	آذربایجــان	شــرقی	ق
ــده	 ــر	عه ــز	ب ــا	نی ــات	احی ــام	عملی ــت	انج ــار	می	رف انتظ
ــوی	 ــی	از	س ــی	کمک ــت	وقت ــا	در	نهای ــد	ام ــن	اداره	باش ای
ــروژه	را	 ــن	پ ــز	ای ــهرداری	تبری ــت،	ش ــام	نگرف ــت	انج دول

ــت. ــده	گرف ــر	عه ب
امــا	حــاال	محمدحســین	اســحقی،	معــاون	عمرانــی	شــهردار	
تبریــز	در	صحــن	علنــی	شــورای	شــهر	می	گویــد:	در	
مقبره	الشــعرا	هزینه	هــای	زیــادی	را	تاکنــون	متحمــل	
شــده	ایم	و	بــرای	پیشــبرد	فازهــای	بعــدی	آن	بایــد	از	بودجــه	

ــم. ــک	بگیری ــی	کم دولت
انتظــار	می	رفــت	به	مناســبت	رویــداد	»تبریــز	۲018«،	دولــت	
ــرای	ایــن	پــروژه	ملــی	تدبیــری	بیندیشــد	تــا	گردشــگران	 ب
پایتخــت	گردشــگری	جهــان	اســالم	مقبره	الشــعرا	را	در	
ســکوت	و	خلــوت	و	بی	رونقــی	ننبیننــد،	امــا	آمدنــد،	دیدنــد	و	

ــد. رفتنــد	و	شــاید	هرگــز	بازنگردن
این	هــا	تنهــا	۳	پــروژه	از	صدهــا	پــروژه	مهــم	عمرانــی	
آذربایجــان	شــرقی	اســت	کــه	پــس	از	ســال	ها	هنــوز	تکمیــل	

ــت. ــی	اس ــن	مال ــان	تامی ــا	نیازش ــده	اند	و	تنه نش
مجمـع	 رئیـس	 هـالن،	 وحدتـی	 محمـد	 حـال،	 ایـن	 در	
نماینـدگان	آذربایجان	شـرقی	می	گوید:	مردم	مطمئن	باشـند	
اگـر	نتوانیم	بیـش	از	آنچه	که	حق	مان	اسـت	را	از	بودجه	سـال	
۹8	بگیریـم،	بـا	توجـه	بـه	جمعیـت	و	موقعیـت،	مطمئنـاً	آن	

انـدازه	کـه	حـق	اسـتان	اسـت	را	خواهیـم	گرفت.
محمدرضــا	پورمحمــدی،	اســتاندار	آذربایجــان	شــرقی	هــم	
ــت	 ــتفاده	از	ظرفی ــا	اس ــم	ب ــالش	می	کنی ــد:	ت ــالم	می	کن اع
ــه	 ــتان	در	بودج ــق	اس ــس	از	ح ــتان	در	مجل ــدگان	اس نماین

ــم. ــاع	کنی دف
حــال	بایــد	منتظــر	مانــد	و	دیــد	آیــا	18	نماینــده	آذربایجــان	
ــت	 ــد	توانس ــالمی	خواهن ــورای	اس ــس	ش ــرقی	در	مجل ش
ــه	 ــش،	ب ــه	افزای ــد؟	البت ــش	بدهن ــتان	را	افزای ــه	اس بودج
انــدازه	ای	کــه	بتوانــد	حداقــل	چنــد	پــروژه	نیمه	تمــام	

ــاند. ــرانجام	برس ــه	س ــتان	را	ب ــی	اس عمران

چندقطرهآببرایکویریتشنه
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خراســان جنوبــی بــا همــه محرومیــت 
ــه ای  ــدول بودج ــی در ج ــش در حال های
98 در رتبــه هــای آخــر قــرار گرفتــه کــه 
ــتان  ــد از اس ــرای درآم ــت ب ــار دول انتظ

ــت. ــه اس ــش یافت افزای

ــه	پادزهــر	 ــروز	در	اقتصــاد	اســت	دردی	ک ــا	ام درد	کشــور	م
ــرای	 ــان	ماج ــا	مجری ــد	ام ــان	خــوب	می	دانن آن	را	اقتصاددان
حلقــه	اقتصــاد	عزمــی	بــرای	اجــرای	آن	ندارنــد،	عزمــی	کــه	
ــز	 ــی	را	نی ــوان	چانه	زن ــی	ت ــی	حت برعکــس	به	جــای	هم	افزای
از	نماینــدگان	در	مجلــس	گرفتــه	اســت،	چراکــه	از	گفتــه	تــا	
ــا	 ــرای	بودجــه	تعییــن	می	کننــد	از	شــام	ت عمــل	در	آنچــه	ب

عــراق	راه	اســت.
ایــن	روزهــا	روز	بودجــه	اســت	زنــگ	خــور	گوشــی	نمایندگان	
این	قــدر	زیــاد	شــده	کــه	گاهــی	از	خبرنــگار	می	پرســند	مــن	
دیــروز	بــا	شــما	مصاحبــه	نداشــتم؟	امــا	در	تمــام	پاســخ	های	
ــر	اســت	و	در	 ــک	موضــوع	از	همــه	جالب	ت ــه	هــم	ی شــبیه	ب
واقعیــت	می	مانــی	کــه	چــه	چیــزی	را	بــاور	کنــی	چراکــه	در	
ــه		 ــه	به	ب ــی	هم ــان	جنوب ــه	خراس ــان	ب ــفر	وزرا	و	معاونانش س
می	کننــد	و	چنیــن	می	شــود	کــه	فــرودگاه	بیرجنــد	را	تــرک	
ــان	 ــود	آش	هم ــه	می	ش ــارات	ک ــان	اعتب ــا	زم ــد،	ام می	کنن

آش	و	کاســه	همــان	کاســه	اســت.
ــد	 ــان	می	ده ــی	نش ــه	خوب ــه	۹8	ب ــدول	بودج ــا	را	ج اینه
چراکــه	اســتان	در	ردیــف	دوم	بودجــه	البتــه	از	آخــر	
قرارگرفتــه	اســت	و	نشــانی	از	گوشــه	چشــم	هایی	کــه	قولــش	
ــی	 ــن	را	یک ــم	نیســت.	ای ــه	بودی را	در	طــول	ســال	۹7	گرفت
از	نماینــدگان	اســتان	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	نیــز	بــه	

ــی	آورد. ــان	م زب

این همه گفتگو و طرح موضوع کردن چه فایده؟!
وقتــی	از	محمــد	رضــا	امیرحســنخانی	نماینده	مــردم	طبس،	
ســرایان،	فــردوس	و	بشــرویه	در	مجلــس	ســؤال	تکــراری	این	
روزهــا	را	می	پرســم	می	گویــد:	از	ســازمان	برنامه	وبودجــه	
ــار	 ــدرک	اعتب ــند	و	م ــا	س ــا	ب ــم؟	م ــا	چه	کاره	ای ــید	م بپرس
ــرای	آن	 ــغ	را	ب ــم	مبل ــروژه	را	انجــام	می	دهی ــک	پ ســنجی	ی
ــای	نوبخــت	اســت	کــه	 ــا	درنهایــت	آق مصــوب	می	کنیــم	ام
ــم	 ــود	می	گوی ــا	خ ــی	ب ــرد.	گاه ــی	را	می	گی ــم	نهای تصمی
ــده	 ــه	فای ــردن	چ ــوع	ک ــرح	موض ــو		و	ط ــه	گفت	وگ این	هم
وقتــی	رئیــس	ســازمان	برنامه	وبودجــه	اعتبــار	۲00	میلیونــی	
را	150	یــا	100	میلیــون	می	کنــد	یــا	برعکــس	150	

میلیونــی	را	۲00	می	کنــد.
ــه	 ــد:	دیگــر	ب ــاً	اعــالم	می	کن ــده	مجلــس	صراحت ــن	نماین ای
ــوب	 ــس	مص ــدگان	در	مجل ــه	نماین ــاری	ک ــای	اعتب رقم	ه
ــم	 ــت	رق ــان	پرداخ ــون	زم ــت	چ ــی	نیس ــد	اطمینان می	کنن
تغییــر	می	کنــد	و	ایــن	ســازمان	برنامــه	و	بودجــه	اســت	کــه	
ــد. ــر	اســاس	تشــخیص	خــودش	پرداخــت	می	کن ــول	را	ب پ
داســتان	دلخــوری	صنــوف	مختلــف	به	خصــوص	کشــاورزان	
ــور	از	 ــه	رئیس	جمه ــان	ب ــه	اعتراضش ــه	نام ــدم	کاران	ک و	گن
تصمیمــات	آقــای	نوبخــت	در	فضــای	مجــازی	منتشــر	شــد	
ــاری	 ــای	اعتب ــن	در	پرداخت	ه ــیوه	های	نوی ــان	از	ش ــز	نش نی

دارد.
ــتان	 ــردم	اس ــه	دل	م ــت،	البت ــنخانی		پراس ــر	حس دل	امی
ــد	 ــار	دارن ــه	انتظ ــه	هم ــت،	چراک ــدگان	پراس ــم	از	نماین ه
بعــد	از	1۴	ســال	از	اســتان	شــدن	خراســان	جنوبــی	و	البتــه	
همســان	آن	همان	قــدر	ســال	خشکســالی	های	پیاپــی	و	
ــه	لحــاظ	 ــی	ب ــان	جنوب ــه	خراس ــرایطی	ک از	آن	طــرف	در	ش
ــرب	 ــه	غ ــرق	ب ــدور	ش ــام	کری ــتراتژیکی	ن ــی	و	اس جغرافیای
را	یــدک	می	کشــد.	اندکــی	در	تخصیص	هــای	بودجــه	ای	
دیــده	شــویم	و	حداقــل	بــه	میانه	ترهــای	جــدول	برســیم	امــا	
انــگار	فرمــول	اینکــه	بودجــه	را	بــر	اســاس	جمعیــت	ببندنــد	

ــه	مــو	را	 ــزان	نفــوذ	کــرده	کــه	ن چنــان	در	ذهــن	بودجــه	ری
ــو	را. ــش	م ــه	پیچ ــد	و	ن می	بینن

ــی	 ــت	برخ ــد	الزم	اس ــر	می	رس ــه	نظ ــل	ب ــن	دلی ــه	همی 	ب
چیزهــا	را	در	خراســان	جنوبــی	از	نزدیــک	بــه	آنهــا	نشــان	داد.

وقتی تقاضای رشد درآمد از بودجه پیشی می گیرد
ــش	 ــدن	بی ــکنه	ش ــی	از	س ــرز،	خال ــت	در	م ــش	جمعی کاه
ــه	رشــد	 ــدان	و	سربیشــه	و	البت ــتاهای	نهبن ــی	از	روس از	نیم
حاشیه	نشــینی	شــهرها	موضوع	هایــی	اســت	کــه	مــورد	
ــورای	 ــس	ش ــه	در	مجل ــدان	و	سربیش ــده	نهبن ــد	نماین تأیی
اســالمی	نیــز	اســت	و	دربــاره	بودجــه	ای	کــه	بــرای	ســال	۹8	
ــد:	حداقــل	انتظــار	داشــتیم	حــاال	 بسته	شــده	اســت	می	گوی
کــه	فقــط	۹	درصــد	افزایــش	در	بودجــه	ســال	آینــده	بــرای	
اســتان	در	نظــر	گرفته	انــد،	انتظــارات	درآمــدی	نیــز	از	اســتان	

کمتــر	شــود.
در	 کــه	 نکتــه	ای	 مهم	تریــن	 افضلــی	می	گویــد:	 نظــر	
ــده	را	بیشــتر	 ــن	بن ــتان	ذه ــرای	اس ــای	بودجــه	۹8	ب ورق	ه
ــه	 ــم	آن	ب ــد	انتظــار	درآمــدی	اســت	کــه	رق مشــوش	می	کن

۳۲۳	میلیــارد	تومــان	می	رســد.
ایــن	نماینــده	بــا	اشــاره	بــه	مشــکالت	معیشــتی	کــه	مــردم	
اســتان	و	به	خصــوص	کشــاورزان	بــا	آن	دســت	به	گریبان	
ــال	 ــتان	در	س ــه	اس ــه	بودج ــد:	درحالی	ک ــتند،	می	گوی هس
ــه	ســال	۹7	حــدود	50	میلیــارد	تومــان	رشــد	 ۹8	نســبت	ب
داشــته	اســت،	درآمــدی	کــه	البتــه	بیشــتر	آن	بایــد	از	
ــارد	 ــتان	۳۲۳	میلی ــرای	اس ــود	ب ــن	ش ــی	تأمی ــهم	مالیات س
ــارد	 ــاری	۲۳۹	میلی ــال	ج ــرای	س ــه	ب تعیین	شــده	درحالی	ک

ــود. ــان	ب توم
وی	بــه	چانه	زنــی	کمیســیون	تلفیــق	امیــدوار	اســت	و	ادامــه	
می	دهــد:	درآمــدی	کــه	بــرای	اســتان	در	بودجــه	۹7	در	نظــر	
ــوب	 ــا	چ ــه	ب ــوده	ک ــارد	ب ــدا	۲80	میلی ــود	ابت ــده	ب گرفته	ش
کاری	نماینــدگان	بــه	۲۳۹	میلیــارد	تومــان	کاهــش	یافــت.

ــتان	در	 ــی	اس ــک	دارای ــارات	تمل ــع	اعتب ــه	داد:	جم وی	ادام
ــان	 ــون	توم ــارد	و	۴۲۶	میلی ــده	57۹	میلی بودجــه	ســال	آین
ــان	 ــارد	توم ــدود	5۳۴	میلی ــال	۹7	ح ــرای	س ــه	ب ــت	ک اس

مشخص	شــده	بــود.
ــتان	 ــرای	اس ــه	۹8	ب ــی	در	بودج ــا	مل ــه	وی	پروژه	ه ــه	گفت ب

بســیار	کــم	اســت.

امیدهایی که استاندار می دهد
جالـب	اسـت	درحالی	کـه	نماینـده	مـردم	طبـس،	بشـرویه،	
همـه	کاره	 را	 برنامه	وبودجـه	 سـازمان	 سـرایان	 و	 فـردوس	
تخصیص	هـای	اعتبـاری	می	دانـد،	آریـن	رئیس	این	سـازمان	

در	خراسـان	جنوبـی	پاسـخ	گویی	به	سـؤاالت	بودجـه	ای	را	به	
زمـان	دیگری	موکـول	می	کنـد	و	تماس	هـا	خبرنگار	مـا	برای	

دریافـت	پاسـخ		بی	نتیجـه	می	مانـد.
در	حاشــیه	همــه	ایــن	ناامیدی	هــا	از	ســرمه	نامرغــوب	
ــتاندار	 ــرد،	اس ــن	نک ــممان	را	روش ــه	چش ــتان	ک ــه	اس بودج
تازه	نفــس	خراســان	جنوبــی	پیشــنهادهای	جالبــی	دارد.	
داشــتن	طرح	هــا	 توجیــه	 از	 معتمدیــان	 محمدصــادق	
می	گویــد	و	اینکــه	تــا	از	نزدیــک	مشــکالت	را	بــه	مســئوالن	

نشــان	ندهیــم	نمی	توانیــم	محرومیت	زدایــی	کنیــم.
ــط		1۲	 ــه	داد:	از	بودجــه	فق ــی	ادام اســتاندار	خراســان	جنوب
ــر	 ــرای	88	درصــد	دیگ ــارات	اســتانی	اســت	و	ب درصــد	اعتب
بایــد	گزینه	هایــی	درخــور	روی	میــز	بودجــه	ریــزان	بگذاریــم	

تــا	اعتبــار	جــذب	کنیــم.
وی	معتقــد	اســت	بــا	داشــتن	مــرز	ماهیــرود	و	البتــه	
بهره	منــدی	از	توانمندی	هایــی	کــه	در	ایــن	مــرز	بــرای	
ــئوالن	 ــه	مس ــی	ب ــوان	طرح	های ــت	می	ت ــا	اس ــتان	محی اس
ــن	 ــه	داد	کــه	تمــام	طرح	هــای	توســعه	ای	در	ای پایتخــت	ارائ
ــته	 ــادی	داش ــح	اقتص ــن	توجی ــه	راه	و	راه	آه ــتان	از	جمل اس
ــی	 ــارات	خراســان	جنوب ــه	در	اعتب ــت	اســت	ک باشــد.	آن	وق

نیــز	دیــده	می	شــود.

جهش های بودجه ای استان
معــاون	عمرانــی	اســتاندار	خراســان	جنوبــی	جنوبــی	نیــز	که	
ــش	 ــه	چال ــتان	را	بااین	هم ــه؛	اس ــن	بودج ــا	ای ــت	ب ــرار	اس ق
ــب	آب،	راه،	 ــه	ترتی ــتان	را	ب ــای	اس ــد	اولویت	ه ــی	کن عمران
ــرز	و	 ــژه	م ــادی	به	وی ــژه	اقتص ــق	وی ــاخت	های	مناط زیرس

بازارچه	هــای	مــرزی	اســتان	می	دانــد.
ــوی	مقــدم	از	حــذف	ردیــف	اعتبــاری	ارتقــاء	شــاخص	ها	 عل
ــد:	 ــالم	می	کن ــه	اع ــد	و	در	ادام ــر	می	ده ــه	۹8	خب در	بودج
ــی	از	 ــوازن	مل ــه	۲۴0	و	ت ــوازن	اســتانی	از	۲10	ب ــارات	ت اعتب
ــارت	هزینــه	ای	 ــارد	تومــان	رســیده	و	اعتب ــه	10۳	میلی 88	ب
ــودی	 ــر	صع ــارد	تغیی ــه	۲80	میلی ــان	ب ــارد	توم از	۲۳۴	میلی

پیداکــرده	اســت.
ــگار	اگــر	 ــوم	اســت	ان ــرای	اســتان	معل آنچــه	از	بودجــه	۹8	ب
همــان	پروژه	هــای	نیمــه	تمــام	اســتان	را	بــه	پایــان	برســانیم	

ــم. ــر	کرده	ای ــیار	هن بس
ــه	 ــرای	ارائ ــد	ب ــر	اســتاندار	جدی ــوم	شــاید	هــم	هن چــه	معل
برنامه	هــای	اقتصــادی	حساب	شــده	و	توجیــه	دار	قفــل	
ــال	 ــرای	س ــا	ب ــی	چینی	ه ــد		و	پیش	بین ــاز	کن ــتان	را	ب اس
۹8	بــر	اســاس	نامــی	کــه	بــرای	آن	انتخــاب	کرده	انــد	خــوب	
باشــد!!	و	آقــای	نوبخــت	در	نمــره	دادن	بــه	این	اســتان	دســت	

ــر	شــود. ــاز	ت و	دل	ب

انتظاردرآمدازمحرومیتها؛

سرمهنامرغوببودجهبرایخراسانجنوبی
فاطمه زیراچی
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ــه  اســتان یــزد در الیحــه بودجــه 98 رتبــه بیست وســوم ب
لحــاظ بودجــه عمرانــی را بــه خــود اختصــاص داده و ایــن 
ــزد  ــف اســتان ی ــه شــاخص های مختل ــا توجــه ب ــگاه ب جای

ــت. ــته اس ــال داش ــه دنب ــی ب ــرف و حدیث های ح

ــا	 ــن	روزه ــس	ای ــه	مجل ــت	ب ــه	۹8	دول ــه	بودج ــم	الیح تقدی
دســت	مایه	تحلیل	هــای	مختلــف	در	رســانه	ها	شــده	و	بــه	طــور	

قطــع	یــزد	نیــز	از	ایــن	قاعــده	مســتثنی	نیســت.
در	ایــن	بیــن	افــراد	متخصــص	و	غیرمتخصــص	بســیاری	
اظهارنظرهــا	 ایــن	 در	 هرکــس	 و	 کرده	انــد	 اظهارنظــر	
ــن	شــاخص	ها	 ــا	اینکــه	ای ــرار	داده	ام شــاخص	هایی	را	مدنظــر	ق
ــذار	اســت،	 ــن	بودجــه	اســتان	ها	اثرگ ــرای	تعیی ــا	چــه	حــد	ب ت
موضوعــی	اســت	کــه	کارشناســان	اقتصــادی	در	مــورد	آن	
اظهارنظــر	و	در	نهایــت	دولــت	نیــز	تصمیم	گیــری	کــرده	اســت.
ــر	 ــان	ه ــدگاه	کارشناس ــه	از	دی ــاخص	هایی	ک ــی	ش ــا	برخ ام
بخــش	در	اســتان	یــزد	مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	و	ایــن	انتظــار	
وجــود	داشــته	کــه	بــر	اســاس	آنهــا،	یــزد	رتبــه	بهتــری	در	توزیع	
ــرار	 ــی	ق ــورد	بررس ــزارش	م ــن	گ ــد،	در	ای ــته	باش ــه	داش بودج

می	گیــرد.

ــه  ــاء رتب ــرای ارتق ــف ب ــاخص های مختل ــی ش بررس
ــی ۹۸ ــه عمران ــدول بودج ــزد در ج ی

کارشناســان	حــوزه	صنعــت	و	تولیــد	بــر	ایــن	اعتقادند	کــه	چون	
یــزد	بــه	لحــاظ	درآمــد	از	محل	هــای	تعییــن	شــده،	همــواره	در	
ــم	تعییــن	 ــم	درآمــد	گاه	از	رق ــرار	داشــته	و	رق ــاال	ق رتبه	هــای	ب
شــده	نیــز	باالتــر	رفتــه	و	طــی	چنــد	ســال	اســتان	یــزد	در	زمــره	
10	اســتان	اول	در	زمینــه	درآمدزایــی	بــوده	اســت،	بنابرایــن	در	
زمینــه	توزیــع	بودجــه	نیــز	بایــد	همیــن	رتبــه	را	داشــته	باشــد.

کارشناســان	ایــن	بخــش،	میــزان	اشــتغالزایی	در	حــوزه	صنعــت	
و	تولیــد	اســتان	و	اینکــه	یــزد	میزبــان	بــار	بیــکاری	بســیاری	از	
ــه	 اســتان	های	همجــوار	و	غیرهمجــوار	شــرقی	و	غربــی	را	نیــز	ب
ــع	 ــد	در	توزی ــه	بای ــد	ک ــاخصی	می	دانن ــد،	را	ش دوش	می	کش

بودجــه	اثرگــذار	باشــد.
در	حــوزه	بهداشــت	و	درمــان	نیــز	ایــن	اعتقــاد	وجــود	دارد	کــه	
ــی	 ــژه	اســتان	های	جنوب ــه	وی ــار	ســایر	اســتان	ها	ب ــزد	ب چــون	ی
و	جنوب	شــرقی	را	نیــز	بــه	دوش	می	کشــد	بنابرایــن	ایــن	
شــاخص	نیــز	بایــد	در	توزیــع	بودجــه	مــورد	توجــه	دولــت	باشــد.
ــزد	از	 ــرا	ی ــود	دارد	زی ــز	وج ــوزش	نی ــاد	در	بخــش	آم ــن	اعتق ای
اســتان	هایی	اســت	کــه	بیــش	از	نیمــی	از	جمعیــت	دانشــجویی	

ــد. ــکیل	می	دهن ــی	تش ــجویان	غیربوم آن	را	دانش
بحــث	تاریخــی	و	جهانــی	بــودن	میــراث	فرهنگــی	یــزد	
ــودن	ایــن	اســتان	نیــز	از	مــواردی	 همچنیــن	گردشــگرپذیر	ب
و	 می	شــود	 داده	 جــدی	 مانورهــای	 آن	 بــر	 کــه	 اســت	
کارشناســان	ایــن	بخــش	بــر	ایــن	باورنــد	کــه	دولــت	بایــد	بــه	
تامیــن	زیرســاخت	ها	در	ایــن	حــوزه	کمــک	کنــد	تــا	یــزد	بــه	

ــد. ــی	برس ــی	مطلوب درآمدزای

ــد  ــه بای ــاخص هایی ک ــگری ش ــان و گردش ــا،  درم راه ه
ــت ــرار می گرف ــه ق ــورد توج ــه م در بودج

یــزد	همچنیــن	یــک	اســتان	مرکــزی	دارای	شــاه	راه	های	
مواصالتــی	بــه	شــمار	مــی	رود	بنابرایــن	بــه	طــور	قطــع	راه	هــای	
اســتان	یــزد،	زیرســازی،	راه	ســازی	و	...	نیــز	از	مــواردی	اســت	کــه	
ــن	 ــن	در	ای ــت	بنابرای ــی	اس ــای	کالن	عمران ــد	بودجه	ه نیازمن
بخــش	نیــز	ایــن	انتظــار	وجــود	دارد	کــه	دولــت	نــگاه	ویــژه	بــه	

ــزد	داشــته	باشــد. ی
یکــی	از	مهم	تریــن	مباحثــی	کــه	بــه	شــدت	مــورد	توجــه	قــرار	
دارد،	بحــث	بی	آبــی	یــزد	و	هزینه	بــر	بــودن	انتقــال	آب	بــه	
ــگاه	کارشناســانه	 ــن	اســتان	اســت	و	یزدی	هــا	هرچنــد	کــه	ن ای

ــن	 ــه	ای ــه	ب ــا	توج ــم	ب ــاز	ه ــند،	ب ــته	باش ــم	نداش ــادی	ه اقتص
بخــش،	انتظــار	جایــگاه	بهتــری	در	جــدول	بودجــه	اســتان	ها	را	

ــد. ــته	و	دارن داش
ــه	۲۳	 ــن	رتب ــاخص	ها	در	تعیی ــن	ش ــک	از	ای ــه	کدام	ی ــا	اینک ام
بــرای	اســتان	یــزد	در	جــدول	بودجــه،	مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	
و	کــدام	نتوانســته	توجــه	مســئوالن	امــر	را	بــه	خــود	جلــب	کند،	
موضوعــی	اســت	کــه	بخشــی	از	آن	را	رئیــس	ســازمان	مدیریت	و	

ــزد	پاســخ	داده	اســت. برنامه	ریــزی	اســتان	ی

ــورد  ــده و م ــف ش ــه تعری ــن بودج ــاخص های تعیی ش
ــت ــه استان هاس ــول هم قب

ــش	 ــه	دارای	دو	بخ ــت:	بودج ــینی	پور	گف ــی	حس ــید	مجتب س
بودجــه	هزینــه	ای	و	بودجــه	تملــک	دارایــی	هــای	ســرمایه	ای	
اســت	و	در	بخــش	بودجــه	هزینــه	ای	ایــن	ســازمان	بودجــه	۲۴	

دســتگاه	را	توزیــع	مــی	کنــد.
ــع	 ــاخص	ها	توزی ــاس	ش ــر	اس ــی	ب ــه	عمران ــزود:	بودج وی	اف
ــده	 ــف	ش ــن	و	تعری ــش	تعیی ــاخص	ها	از	پی ــن	ش ــود	و	ای می	ش
و	هــر	بودجــه	هــر	اســتانی	بــا	تطبیــق	شــرایط	اســتان	بــر	ایــن	
ــی	رود. ــس	م ــه	مجل ــب	الیحــه	ب شــاخص	ها	مشــخص	و	در	قال
ــان	 ــتان	خاطرنش ــعه	اس ــزی	و	توس ــه	ری ــورای	برنام ــر	ش دبی
کــرد:	اســتان	یــزد	در	جــدول	اعتبــار	تملــک	دارایــی	ســرمایه	
ــه	 ــه	رتب ــا	س ــال	ب ــا	امس ــت	ام ــه	۲۶	را	داش ــتان	ها	رتب ای	اس
ــدن	 ــاظ	ش ــود	لح ــن	خ ــیده	و	ای ــه	۲۳	رس ــه	رتب ــاء	ب ارتق
شــاخص	های	بیشــتر	در	تعییــن	رقــم	بودجــه	اســتان	را	

نشــان	می	دهــد.

ــه  ــبت ب ــه نس ــدول بودج ــزد در ج ــتان ی ــه اس رتب
ــت ــر اس ــتان بهت ــت اس جمعی

حســینی	پور،	یکــی	از	مهم	تریــن	شــاخص	ها	در	اختصــاص	
ــاظ	 ــه	لح ــزد	ب ــرد:	ی ــوان	ک ــت	و	عن ــت	دانس ــه	را	جمعی بودج
ــه	۲۴	را	دارد	 ــتان	کشــور،	رتب ــن	۳1	اس ــت	در	بی ــزان	جمعی می
کــه	بــا	توجــه	بــه	ایــن	شــاخص،	رتبــه	اســتان	یــزد	در	جــدول	

ــر	اســت. ــه	جمعیــت	بهت بودجــه	نســبت	ب
ــارات	 ــوع	اعتب ــتان	مجم ــی	اس ــه	عمران ــد:	بودج ــادآور	ش وی	ی
اســتانی	شــامل	اعتبــارات	متــوازن،	ســه	درصــد	نفــت،	ارتقــای	
شــاخص	های	اقتصــادی،	اعتبــارات	مدیریت	بحــران	و	...	را	شــامل	
مــی	شــود	و	همچنیــن	اعتبــارات	ملــی،	اعتبــارات	اســتانی	ویژه،	
بودجــه	دانشــگاه	ها	و	دســتگاه	های	اجرایــی	نظیــر	شــرکت	های	
دولتــی	را	در	بــر	مــی	گیــرد	و	آنچــه	در	الیحــه	بودجــه	اســتانها	
ــارات	 ــط	اعتب ــرد،	فق ــی	گی ــرار	م ــه	ق ــورد	مقایس ــوال	م معم

اســتانی	اســت.
ــت	 ــر	داش ــد	در	نظ ــزود:	بای ــه	اف ــن	زمین ــینی	پور	در	همی حس
ــی	و	 ــع	مل ــه	مناب ــتان،	ب ــر	اس ــی	در	ه ــای	عمران ــه	عملیات	ه ک
اســتانی	نیــاز	دارد	بنابرایــن	همــه	عملیات	هــای	عمرانــی	اســتان	
ــی	از	 ــت	و	بخش ــتانی	نیس ــتقل	اس ــه	مس ــد	بودج ــزد،	نیازمن ی
بودجــه	عمرانــی	اســتان	در	اعتبــارات	ملــی	دیــده	شــده	اســت	
ــارات	احــداث	راه	هــای	شــریانی	و	نگهــداری	 ــب	اعتب کــه	در	قال
آنهــا،	طــرح	هــای	انتقــال	آب،	دانشــگاه	ها،	بیمارســتان	ها	
ــتان	 ــه	اس ــگاه	ها	و	...		ب ــدارس	و	ورزش ــداث	م ــای	اح و	طرح	ه

اختصــاص	می	یابــد.

ــای  ــک دارایی ه ــار تمل ــدی اعتب ــش ۲۰ درص افزای
ــزد ــتان ی ــرمایه ای اس س

رئیــس	ســازمان	مدیریــت	و	برنامــه	ریــزی	اســتان	یــزد	
ــور	 ــه	کش ــه	و	بودج ــازمان	برنام ــی	س ــرد:	وقت ــان	ک خاطرنش
مســئول	توزیــع	بودجــه	می	شــود،	حتمــا	اعتمــادی	وجــود	دارد	
و	بــه	واقــع	نیــز	اینگونــه	اســت	زیــرا	شــاخص	هایی	کــه	بودجــه	
بــر	اســاس	آن	اختصــاص	یافتــه،	شــاخص	هایی	اســت	کــه	همــه	

ــد. ــر	دارن ــاق	نظ ــر	آن	اتف ــتان	ها	ب اس

ــار	تملــک	دارایی	هــای	ســرمایه	ای	 ــزان	اعتب ــور،		می حســینی	پ
ــتفاده	 ــون	اس ــوع	قان ــارات	موض ــاب	اعتب ــا	احتس ــتان	را	ب اس
ــه	 ــبت	ب ــه	نس ــرد	ک ــوان	ک ــان	عن ــارد	توم ــوازن		۴۳۹	میلی مت
میــزان	۳۶۶میلیــارد	تومــان	در	الیحــه	بودجه	ســال	گذشــته	۲0	

ــه	اســت.		 ــش	یافت درصــد	افزای
وی	در	ارتبــاط	بــا	بودجــه	هزینــه	ای	اســتان	نیــز	افــزود:	میانگین	
ــه	ای	اســتان	ها	در	الیحــه	بودجــه	۹8	در	 ــش	بودجــه	هزین افزای
ــی	 ــن	درحال ــل	از	آن	۲۶	درصــد	اســت	ای ــا	ســال	قب مقایســه	ب
ــن	 ــه	ای ــوده	و	ب ــد	ب ــتان	۲7	درص ــرای	اس ــم	ب ــن	رق ــت	ای اس

ــرار	گرفتــه	اســت. ــگاه	اســتان	در	رتبــه	۲۲	ق ترتیــب	جای
ــارد	تومــان	 ــارات	از	۲۲0	میلی ــن	اعتب حســینی	پور	ادامــه	داد:	ای
در	ســال	گذشــته	بــه	۲7۹	میلیــارد	تومــان	در	الیحــه	۹8	ارتقــاء	

یافتــه	اســت.
وی	در	مــورد	وضعیــت	درآمــد	هــای	اســتان	نیــز	بیــان	کــرد:	
ــتان	ها	در	 ــرای	اس ــا	ب ــد	ه ــد	درآم ــن	رش ــه	میانگی در	حالی	ک
کشــور	رقــم	۲۲	درصــد	در	نظــر	گرفتــه	شــده	اســت،	میــزان	
رشــد	درآمدهــا	بــرای	اســتان	در	الیحــه	بودجــه	۹8	عــدد	15	
ــه	 ــب	در	زمین ــن	ترتی ــه	ای ــه	ب ــد	ک ــان	می	ده ــد	را	نش درص
رشــد	درآمــد	و	در	مقایســه	بــا	ســایر	اســتان	ها	رشــد	کمتــری	

داشــته	ایم.	
ــتان	ها	 ــه	اس ــع	بودج ــت	را	در	توزی ــاخص	جمعی ــر	ش ــی	اگ حت
ــد	 ــزد	بای ــه	نظــر	می	رســد	ی ــم،	ب ــذاری	جــدی	بدانی دارای	اثرگ
جایــگاه	بهتری	نســبت	بــه	کهگیلویــه	و	بویراحمد	داشــته	باشــد	
و	شــاخصی	نظیــر	محرومیــت	نیــز	اگــر	مدنظــر	دســت	اندرکاران	
ــر	از	 ــه	طــور	قطــع	جــای	برخــی	از	اســتان	ها	باالت امــر	باشــد،	ب

رتبــه	یــزد	نیســت.

یــزد مصصــم بــه اســتفاده بهینــه از اعتبــارات عمرانی 
کشــور

ــزد	گفــت:	شــاید	 ــی	اســتاندار	ی معــاون	هماهنگــی	امــور	عمران
رتبــه	فعلــی	یــزد	رتبــه	مناســبی	در	جــدول	بودجــه	نباشــد	امــا	
ــه	۲۶	و	۲7	در	ســال	های	گذشــته	 ــزد	در	جــدول	از	رتب ــاء	ی ارتق
ــته	 ــی	برداش ــای	خوب ــه	گام	ه ــد	ک ــان	می	ده ــه	۲۲	نش ــه	رتب ب
شــده	و	یــزد	مصمــم	اســت	از	اعتبــارات	کشــور	بــه	نحــو	احســن	

اســتفاده	کنــد.
ــران	کل	 ــای	مدی ــرد:	پیگیری	ه ــوان	ک ــان	عن ــن	صادقی محس
ــش	 ــرای	افزای ــت	ب ــوزه	دول ــزد	در	ح ــتان	ی ــدگان	اس و	نماین
ــن	 ــده	و	ای ــام	ش ــه	۹8	انج ــزد	در	بودج ــی	ی ــارات	عمران اعتب
پیگیری	هــا	اکنــون	بایــد	در	مجلــس	توســط	نماینــدگان	و	افــراد	

ــود. ــام	ش ــذار	انج تاثیرگ
ــن	شــده	 ــر	بودجــه	تعیی ــه	طــور	قطــع	اگ ــرد:	ب ــح	ک وی	تصری
بــرای	یــزد	همیــن		میــزان	باشــد،	بســیاری	از	پروژه	هــا	را	
نمی	توانیــم	اجــرا	کنیــم	کــه	البتــه	در	صــورت	تصویــب	همیــن	
ــپاری	 ــمت	برون	س ــه	س ــد	ب ــز	بای ــس	نی ــط	مجل ــه	توس بودج

پروژه	هــای	عمرانــی	برویــم.
صادقیــان	خاطرنشــان	کــرد:	بودجــه	عمرانــی	کل	کشــور	
ــا	۶8	هــزار	میلیــارد	تومــان	اســت	کــه	۴0	هــزار	میلیــارد	 ۶۲	ت
تومــان	از	ایــن	میــزان	اســناد	خزانــه	اســت	پــس	در	واقــع	پولــی	
ــع	شــود،	در	مجمــوع	۲0	 ــن	اســتان	ها	توزی ــرار	اســت	بی ــه	ق ک
هــزار	میلیــارد	تومــان	اســت	بنابرایــن	تقریبــا	بودجــه	۹8،	نیــاز	

ــرد. ــد	ک ــن	نخواه ــور	را	تامی ــتان	های	کش ــک	از	اس هیچ	ی
ــه	 ــب	الیح ــان	تصوی ــد	در	زم ــا	امیدوارن ــال	یزدی	ه ــر	ح در	ه
بودجــه	۹8،	اتفاقــات	بهتــری	رقــم	بخــورد	و	ســهم	یــزد	از	رقــم	

ــی	ارتقــاء	پیــدا	کنــد. بودجــه	عمران

بررسیشاخصهایاثرگذاردرنحوهتوزیع؛
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مدیــر کل روابــط عمومــی اســتانداری ایــام ضمن تشــریح 
وضعیــت بودجــه ایــام در ســال 98، گفــت: در ســال 
ــته  ــد داش ــا رش ــش ه ــه بخ ــتان در هم ــه اس ــده بودج آین

ــت. اس

آیــت	قیصربیگــی	در	گفتگــو	بــا	خبرنــگار	مهــر	اظهار	داشــت:	
وضعیــت	بودجــه	۹8	در	مقایســه	بــا	قانــون	بودجــه	ســال	۹7	

از	بخــش	هــای	مختلــف	قابــل	بررســی	اســت.
وی	عنــوان	کــرد:	اعتبــارات	تملــک	دارایــی	هــای	در	اســتان	
ایــالم	ا	از	۴7۲	میلیــارد	تومــان	در	ســال	۹7	بــه	515	میلیــارد	
ــان	در	ســال	۹8	رســیده	و	رشــدی	۹.۲	درصــد	داشــته،	 توم
ایــن	میــزان	رشــد	۹.۲	از	میانگیــن	کل	کشــوری	و	5.	درصــد	

از	اعتبــارات		اســتان	هــا	بیشــتر	بــوده	اســت.
ــالم	از	۲۲۲	 ــتان	ای ــه	ای	در	اس ــارات	هزین ــزود:	اعتب وی	اف
ــان	 ــارد	توم ــه	۲7۴	میلی ــان	در	بودجــه	۹7	ب ــارد	توم میلی
در	بودجــه	۹8	رســیده	کــه	رشــدی	۲۳.7	درصــدی	داشــته	
ــزان	1۴.5	درصــد	از	کل	کشــور	و	۳.7	 ــن	می ــه	ای اســت	ک
ــوده	 ــتر	ب ــا	بیش ــتان	ه ــه	ای	اس ــارات	هزین ــد	از	اعتب درص

اســت.
قیصربیگــی	اظهــار	داشــت:		در	بخــش	اعتبــارات	طــرح	هــای	
تملــک	دارایــی	هــای	ســرمایه	ای	ملــی،	1۲0	میلیــارد	تومان	
میــزان	اعتبــارات	اســتان	از	بودجــه	۹7	در	ایــن	حــوزه	بــوده	
ــان	مــی	 ــارد	توم ــه	17۶	میلی ــن	مقــدار	در	بودجــه	۹8	ب و	ای
ــی	 ــه	م ــد	را	تجرب ــده	۴۶.7	درص ــره	کنن ــد	خی ــد	و	رش رس

کنــد.
ــوان	کــرد:	 ــالم	عن ــط	عمومــی	اســتانداری	ای ــر	کل	رواب 	مدی
ــه	۹7	 ــده	در	بودج ــتانی	ش ــی	اس ــای	مل ــرح	ه ــارات	ط اعتب
بــرای	اســتان	ایــالم	۶8	میلیــارد	تومان	بــوده	اســت	درحالیکه	
ایــن	میــزان	در	بودجــه	۹8	بــه	۹0	میلیــارد	تومــان	می	رســد	
و	رشــدی	۳۲.۴	درصــدی	را	نســبت	به	ســال	گذشــته		نشــان	

مــی	دهــد.
وی	افــزود:		کل	اعتبــارات	اســتان	ایــالم	در	بودجــه	۹7	عــدد	
ــه	۹8	 ــد	و	در	بودج ــی	ده ــان	م ــان	را	نش ــارد	توم ۶۹۴	میلی
ــه	 ــده	اســت	ک ــی	ش ــش	بین ــان	پی ــارد	توم ــم	7۹0	میلی رق
ــد.	در	 ــی	ده ــش	1۳.8	درصــد	را	نشــان	م ــزان	افزای ــن	می ای
اینجــا	هــم	بودجــه	اســتان	ایــالم	در	ایــن	شــاخص	نســبت	به	
اعتبــارات	اســتان	هــای	کشــور	افزایــش	1.7	درصــد	داســته	

اســت.
وی	تصریــح	کــرد:	در	بودجــه	ســال	1۳۹8	ســهم	کل	
اعتبــارات	اســتان	ایــالم	از	کل	اعتبــارات	اســتان	هــای	کشــور	

ــت.	 ــد	اس ۲.1۳	درص
	قیصربیگــی	بیــان	داشــت:	بــه	عبارتــی	اســتان	ایالم	بــا	0.7۳	
جمعیــت	کشــور	توانســته	اســت	۲.1۳	درصــد	بودجه	کشــور	

را	بــه	خــود	اختصــاص	دهــد.

اختصاص ۵۰۰ میلیارد تومان بودجه عمرانی به ایالم
	رئیــس	مجمــع	نماینــدگان	ایــالم	از	اختصــاص	500	میلیارد	

تومــان	بودجــه	عمرانــی	بــه	ایــالم	در	ســال	۹8	خبــر	داد.
شــادمهر	کاظــم	زاده	در	گفتگــو	بــا	خبرنــگار	مهــر	
اظهــار	داشــت:	عمــده	اهمیــت	بودجــه	اســتان	ایــالم	در	
ــر	 ــالوه	ب ــی	ع ــوزه	عمران ــرا	ح ــی	اســت	زی ــوزه	عمران ح
ــز	 ــتغال	نی ــث	اش ــتان	باع ــای	اس ــاخت	ه ــل	زیرس تکمی

ــود. ــی	ش م
ــارد	 ــدود	500	میلی ــتان	ح ــی		اس ــه	عمران ــزود:	بودج وی	اف
ــتانی	 ــی	و	اس ــت	مل ــی	پیوس ــای	عمران ــف	ه ــان	در	ردی توم

بــوده	کــه		بــرای	زیرســاخت	هــای	اســتان	اختصــاص	یافتــه	
ــت. اس

ــت	و	 ــه	اس ــال	الیح ــن	فع ــه	ای ــه	البت ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
قطعــا	بعــد	از	کمیســیون	تلفیــق	تغییراتــی	خواهــد	داشــت	و	
در	صحــن	مجلــس	نیــز	نهایــی	مــی	شــود،	گفــت:	ایــن	اعداد	
ــی	نیســت	و	اعضــای	خــود	کمیســیون	 ــداد	قطع ــام	اع و	ارق
تلفیــق	بــه	دنبــال	افزایــش	بودجــه	عمرانــی	اســتان	هســتند.

ــی  ــای عمران ــاخت ه ــرای زیرس ــار ب ــش اعتب افزای
ــتور کار ــتان در دس اس

ــای	 ــرح	ه ــدن	ط ــر	ش ــگ	ت ــرای	پررن ــزود:	ب ــم	زاده	اف کاظ
اولویــت	دار	اســتان	در	بودجــه،	مدیــران	و	مســئوالن	اســتان	
ــدگان	 ــه	اطــالع	نماین ــه	مدنظــر	اســت	را	ب ــی	ک ــف	های ردی
ــه	 ــی	ک ــف	های ــت	ردی ــا	را	در	اولوی ــا	آنه ــد	و	م ــال	کردن ارس
مــورد	نیــاز	اســت	تغییراتــی	کــه	در	بودجــه	شــود،	قــرار	داده	

ــم. ای
ــس	 ــدره	در	مجل ــهر،	ب ــان،	دره	ش ــران،	آبدان ــده	دهل نماین
ــق	 ــیون	تلفی ــوارد	در	کمیس ــن	م ــه	ای ــت:	هم ــار	داش اظه
مــورد	بررســی	قــرار	مــی	گیــرد	و	ســعی	مــا	بــر	ایــن	اســت	
کــه	دوســتان	در	کمیســیون	تلفیــق	را	مجــاب	کنیم	کــه	رای	

ــد. دهن
ــرای	 ــار	ب ــش	اعتب ــوزه	افزای ــوص	در	ح ــه	خص ــت:	ب وی	گف
ــان	 ــک	اطمین ــدون	ش ــتان	ب ــی	اس ــای	عمران ــاخت	ه زیرس
داشــته	باشــید	حضــور	بیشــتر	اعضــا	در	کمیســیون	تلفیــق	

ــذار	باشــد. ــر	گ ــد	تاثی ــی	توان م
رئیــس	مجمــع	نماینــدگان	ایــالم	عنــوان	کــرد:	بودجــه	عمال	
ســند	مالــی	یــک	ســال	آینــده	و	بســیار	تاثیرگــذار	اســت	و	به	
شــکلی	موتــور	محرکــه	رشــد	اقتصــادی	در	هــر	جایی	هــم	در	

کشــور	و	هــم	در	اســتان	اســت.
ــق	 ــیون	تلفی ــته		در	کمیس ــال	گذش ــت:	س ــان	داش وی	بی
ــل	 ــی	تبدی ــه	مل ــتانی	ب ــای	اس ــف	ه ــورد	از	ردی ــن	م چندی
ــع	تزریــق	شــد،	امیــدوار	 کردیــم	و	اعتباراتــی	از	همیــن	مناب
هســتیم	کــه	امســال	نیــز	بتوانیــم	بــا	همــکاری	همــه	مدیران	
ــی	در	جــذب	و	 اجرایــی	و	نماینــدگان	اســتان	تحــرکات	خوب
ــتان	 ــرای	اس ــی	ب ــارات	مل ــردن	اعتب ــص	و	مصــوب	ک تخصی

داشــته	باشــیم.

وی	تصریــح	کــرد:	عمــده	تریــن	طــرح	هــای	عمرانــی	کــه	در	
بودجــه	ســال	۹8	از	ردیــف	بودجــه	اعتبــارات	ملــی	اســتفاده	
مــی	کننــد	در	حــوزه	راه	هــا،	آب،	کشــاورزی،	ســد	هــا	اســت.

وضعیت بودجه کشور در سال آینده
ــت	دارد	 ــی	کــه	دول ــت	های ــع	و	محدودی ــا	مناب وی	گفــت:	ام
ــطح	 ــرای	س ــان	ب ــزار	توم ــت،	۴07	ه ــه	دول ــده	ک ــث	ش باع
اول	و	۴۴7	هــزار	میلیــارد	تومــان	برای	ســطح	دوم	در	شــرایط	

خــاص	دیگــر	هــم	اندیشــیده	اســت.
وی	ادامــه	داد:	بــرای	بودجــه	ســال	۹8،	1۴۲	هــزار	
میلیــارد	تومــان	از	منابــع	نفــت	و	15۳	هــزار	میلیــارد	
تومــان	از	عــوارض	گمرکــی	و	مالیــات	و	۴۴	هــزار	میلیــارد	
تومــان	درآمدهــای	مالیاتــی،	اوراق	مشــارکت	و	بحــث	اوراق	

ــت. ــتحفاص	اس اس
کاظــم	زاده	اظهــار	داشــت:	امســال	بودجــه	عمومــی	کشــور	

ــوده	اســت. ۳80	هــزار	میلیــارد	تومــان	ب
وی	در	خصــوص	تغییــرات	بودجــه	ســال	۹8	در	مقایســه	بــه	
ــان	 ــارد	توم ــزار	میلی ــزود:	حــدود	۲0	ه بودجــه	ســال	۹7	اف
ــت	بیشــتر	 ــه	ســال	گذشــته	بودجــه	عمومــی	دول نســبت	ب
شــده	امــا	بــا	توجــه	بــه	نــرخ	تــورم	بایــد	بیــش	از	ایــن	مقــدار	

باشــد.
وی	تصریــح	کــرد:	از	۴07	هــزار	میلیــارد	بودجه	کشــور،	۳۲0	
هــزار	میلیــارد	تومــان	هزینــه	ای	اســت	کــه	از	ایــن	۳۲0	هزار	
میلیــارد	تومــان،	۹5	هــزار	میلیــارد	تومــان	آن	فقــط	حقــوق	
کارمنــدان	اســت	یعنــی	یکــی	از	ایرادهــای	بودجــه	کشــور	ما	
ــه	ســمت	بودجــه	 ــک	80	درصــد	آن	ب ــه	نزدی ــن	اســت	ک ای
هــای	هزینــه	ای	مــی	رود	در	حالــی	کــه	بودجــه	عمرانــی	کل	
کشــور	در	الیحــه	دولــت		۶۲	هــزار	میلیــارد	تومــان	اســت	که	

بایــد	بیشــتر	شــود.
ــن	 ــز	ممک ــی	نی ــال	ایرادات ــه	امس ــت:	در	کل	بودج وی	گف
ــه	 ــر	برنام ــا	براب ــه	م ــن	ک ــم	ای ــد	آن	ه ــته	باش ــت	داش اس
ــدوق	 ــه	صن ــت	را	ب ــروش	نف ــد	ف ــد	۳۴	درص ــم	بای شش
ــا	 ــد	ب ــن	۳۴	درص ــون	ای ــم،	اکن ــز	کنی ــی	واری ــعه	مل توس
ــدا	 ــش	پی ــد	کاه ــه	۲0	درص ــا	ب ــت	ه ــه	محدودی ــه	ب توج
کــرده	یعنــی	۲0	درصــد	فــروش	نفــت	عمــال	بــه	صنــدوق	

ــود ــی	ش ــز	م ــی	واری ــعه	مل توس
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