در این شماره میخوانید:
توران پس از  62سال دعوت شد
روایت دستی که به تنهایی صدا دارد
رخ زیبایی که بعد از  40سال نمایان شد
کالف مشکالت صنعت نساجی
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بــرای تــوران ،علیاصغــر ،زینــب و شــبنم ســفر بــه مشــهد مقــدس یــک رویــای شــیرین
اســت و حــال و هــوای ایــن خانــواده در چنــد روزی کــه بــرای ســفر مهیــا شــدهاند،
وصــف نانشــدنی اســت.
خبــر آتــش ســوزی هــای مکــرر در مــدارس سیســتان و بلوچســتان موجــب شــد کــه
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 ســازههای تبلیغاتــی مشــهد بازخوردهــای اجتماعــی،
نظــرات مثبــت و منفــی زیــادی را در ایــن شــهر بــه دنبــال داشــته اســت.
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علیرضا نوری
کجوریان

عیســی خنــدق ،روســتایی در حوالــی
ســاری امــروز زائــر داشــت ،زائــری
کــه  ۲۶ســال بــرای چنیــن ســفری
لحظهشــماری میکــرد و اکنــون
مــزد صبــوری و فداکاریــش را از
خــدای مهربــان گرفتــه اســت.

بــرای تــوران ،علیاصغــر ،زینــب و شــبنم ســفر بــه مشــهد
مقــدس یــک رویــای شــیرین اســت و حــال و هــوای ایــن
خانــواده در چنــد روزی کــه بــرای ســفر مهیــا شــدهاند،
وصــف نانشــدنی اســت.
تــوران میگویــد آرزوی دیگــری نــدارد و حــاال راحــت
میتوانــد چشــم از دنیــا بکنــد چراکــه بــه آرزوی ۶۲
ســالهاش بــرای زیــارت امــام هشــتم (ع) رســیده اســت.
شــادی و شــعف در چشــمان فرزنــدان تــوران مــوج میزنــد،
هی ـچگاه تصــور نمیکردنــد کــه خانوادگــی و دســتهجمعی
بــه زیــارت امــام رضــا (ع) مشــرف شــوند.
توران کیست
«تــوران صدیقــی» بانــوی روســتایی از اهالی عیســی خندق
در حوالــی ســاری اســت ،مــادری کــه هماننــد دیگــر مــادران
ایــن ســرزمین ،ایثــار و ازخودگذشــتگی را بــا تمــام وجــود
معنــی کــرده اســت ،هفــت فرزنــد حاصــل زندگــی او و
خیــراهلل صفــری اســت ،همســرش هفــت ســالی اســت کــه
فــوت کــرده و تــوران بهتنهایــی بــار زندگــی و پرســتاری از
ســه فرزنــد معلولــش را بــه دوش میکشــد.
تــوران بــا منیــژه ،علیاصغــر و زینــب ســه فرزنــد معلــول
خــود کــه از روزهــای نوجوانــی بــا بیمــاری دسـتوپنجه نرم
میکننــد ،زندگــی میکنــد ،هــر روز برایشــان هــم مــادری و
هــم پرســتاری میکنــد.
منیــژه ،بزرگتریــن فرزنــد معلــول تــوران اســت و  ۳۹ســال
دارد .حاصــل ازدواج منیــژه در روزهــای جوانــی دو فرزنــد
اســت کــه شــبنم ،دختــر او پــس از جدایــی پــدر از مــادر،
ازدواجکــرده و در کنــار مــادر زندگــی میکنــد .علیاصغــر،
 ۳۲ســال دارد و مجــرد اســت و تــوران هــرروز اســتحمامش
میکنــد ،بــه او غــذا میدهــد و هــرروز او را بــه زمیــن
فوتبــال روســتا میبــرد.
زینــب ،ســومین فرزنــد معلــول تــوران ،در  ۲۰ســالگی رنجی
مضاعــف بــر زندگــی مــادر وارد کــرد .او یــک روز از خانــه
خــارج میشــود و بازگشــتش هفــت ســال طــول میکشــد،
زینــب تنهــا بــه یــاد دارد کــه از گــرگان راهــی گنبــد شــد
و پــس از چندیــن ســال زندگــی در بهزیســتی گنبــد ،بــا
تمــاس کارمنــدان بهزیســتی ،گمشــده پیــدا میشــود و
بــه خانــه برمیگــردد .در تمامروزهــای غیبــت زینــب،
تــوران کــه پــس از قطــع امیــد از یافتــن فرزنــدش ،مــرگ
او را بــاور کــرده بــود ،هرمــاه مراســمی بــرای عــزای فرزنــد
ازدســترفتهاش در روســتا برپــا میکــرد ،پــس از  ۷ســال
بــا بازگشــت او بــه خانــه ،امیــد مــادر بــرای ادامــه زندگــی از
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عیسی خندق زائر دارد؛

« توران» پس از  ۶۲سال دعوت شد

نــو زاده شــد.
ثبت زندگی توران در قاب تصویر
تــوران ســالهای ســال بــا آرزویــش روزگار میگذرانــد تــا
آنکــه گزارشــی از زندگــی ایــن بانــوی فــداکار بــا عنــوان ۶۲
ســال در آرزوی دعــوت شــاه غریبــان در خبرگــزاری مهــر
منتشــر میشــود.
امیرعلــی رزاقــی عــکاس خبرگــزاری مهــر مازنــدران دربــاره
ســوژه ایــن گــزارش میگویــد :ســالها انجمــن خیریــهای
داریــم و مدتهــا اســت بــه یکســری از خانوادههــای
نیازمنــد در قالــب ســبد کاال ،تأمیــن جهیزیــه ،کمکخــرج
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
خانــواده برمیآیــد.
رزاقــی گفــت :وقتــی بــا مشــکالت خانــواده آشــنا شــدم
متوجــه شــدیم کــه مســئله بــا ســبد کاال حــل نمیشــود
بلکــه بــه یــک مشــارکت مردمــی نیــاز دارد تــا اتفاقــات
خوبــی بــرای تــوران و خانــوادهاش بیفتــد.
وی ادامــه میدهــد :روز اولــی کــه بــرای عکاســی رفتــم،
تــوران ســفر بــه مشــهد را مطــرح کــرد .اینکه ســالیان ســال
از بچههــای معلــول نگهــداری میکنــم و تنهــا آرزویــم
ایــن اســت کــه بــه مشــهد و پابوســی امــام رضــا (ع) بــروم،
میگفــت «دلــم میخواهــد بــه مشــهد بــروم و بعــد بمیــرم
و کار دیگــری در ایــن دنیــا نــدارم» و ایــن موضــوع باعــث
شــد کــه تصمیــم بگیــرم تمامــی عکسهــا و گــزارش راه
بــه مشــهد پیــدا کنــد و در تصــورم تــوران را در مشــهد
میدیــدم.
رزاقــی ادامــه میدهــد :انتشــار گــزارش تصویــری در
خبرگــزاری مهــر و نشــر کلیپهایــی در فضــای مجــازی
ســبب شــد تــا مــردم و خیــران و مهــرورزان پــایکار بیاینــد
و برخیهــا حتــی بــا واریــزی  ۱۰یــا  ۲۰هــزار تومــان پــول
ســعی کردنــد در ایــن اتفــاق خــوب مشــارکت کننــد.
عــکاس خبرگــزاری مهــر بــا اشــاره بــه تهیــه بلیــت پــرواز
بــرای خانــواده تــوران گفــت :بــا توجــه به شــرایط جســمانی

فرزنــدان تــوران تصمیــم گرفتیــم تــوران و فرزنــدان را بــا
یــک خــودروی ون بــه مشــهد اعــزام کنیــم.
وی بــا اظهــار اینکــه وقتــی بــه تــوران خبــر ســفر مشــهد را
دادم ،مــات و مبهــوت شــده بــود و بــاور نمیکــرد ،گفــت :اول
قــرار بــود تــوران و علیاصغــر را بــه مشــهد اعــزام کنیــم امــا
جــوی در خانــه بــود ،انــگار همــه میخواســتند روانه مشــهد
شــوند و بــا اینکه کســی عنــوان نکــرده بود امــا در نــگاه همه
ایــن تقاضــا مــوج مـیزد و وقتــی گفتــم آیــا دوســت داریــد
خانوادگــی بــه مشــهد برویــد خوشــحالی اعضــای خانــواده
وصفنشــدنی بــود.
رزاقــی کــه در ســفر مشــهد مقدس همســفر خانــواده تــوران
اســت ادامــه میدهــد :قصــدم ایــن اســت کــه ایــن ســفر
برایشــان خــوب باشــد قطع ـاً تــوران ماننــد بیبــی شــهربانو
بانــوی نیازمنــد ســاروی کــه ســالها قبــل گــزارش زندگــی
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
مازنــدران ضمــن تقدیــر از بانــوی صبــور ســاروی وعــده
اشــتغال یکــی از فرزنــدان تــوران بــه نــام علیاکبــر را داد،
همچنیــن مجیــد حســین زادگان اســتاندار مازنــدران تیمــی
بــرای بررســی و رســیدگی بــه وضعیــت خانــواده تــوران
تشــکیل داد.
تــوران امــروز روانــه مشــهد میشــود و مــزد بیــش از چنــد
دهــه نگهــداری از ســه معلــول ،انجــام کارهــای روزمــره از
نظافــت و شستوشــو تــا غــذا دادن بــه آنهــا در کنــار هفــت
ســال چشــم دوختــن بــه در خانــه بــرای برگشــت زینــب،
دختــر گمشــده خانــواده را از شــاه غریبــان گرفتــه اســت.
نــگاه تــوران بــه زندگــی ژرف اســت و بــه ریاضــت هــر روزه
خــود نگاهــی متفــاوت دارد و معتقــد اســت حضــور  ۳فرزنــد
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
قبــول تــوران.

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

هادی فتحی

اســتفاده از مدرنتریــن روشهــای
درمانــی دنیــا ،اهــدای پوســت و
مراقبتهــای کیفــی بیمارســتانی
باعــث شــده کــه پزشــکان بتواننــد
ســوختگیهای عمیــق را نیزدرمــان
کننــد تــا دریچههــای امیــدی بــه روی
بیمــاران بــاز شــود.

تاچنــد ســال پیــش بیمــاران ســوختگی بــا درصدهــای
بــاال کمتــر امیــد بــه درمــان و بهبــودی کامــل داشــتند.
روشهــای پیچیــده  و طوالنــی درمــان باعــث میشــد
بیمــار  در طــول فرآینــد درمــان دچــار برخــی مشــکالت
نظیــر عفونــت شــود و جــان خــود را از دســت بدهــد.
حتــی در ســوختگیهای بــا درصدهــای پاییــن نیز همیشــه
خطراتــی ازایندســت وجــود داشــت کــه نهتنهــا کار را
بــرای درمــان ســختتر میکــرد بلکــه هزینههــای زیــادی
نیــز روی دســت سیســتم درمانــی و بیمــاران میگذاشــت.
امــا متخصصــان در شــیراز طــی مــدت اخیــر توانســتهاند
شــرایط بهتــری بــرای درمــان ســوختگی رقــم بزننــد کــه
کام ـ ً
ا بــا متدهــای روز دنیــا مطابقــت دارد.
شــیراز بهعنــوان اولیــن شــهری کــه پیونــد پوســت را انجام
داد ایــن روزهــا پذیــرای بیمــاران مختلفــی از نقــاط مختلف
کشــور بهویــژه مناطــق جنوبــی اســت .درمــان ســوختگی
بــا اســتفاده از پوســت اهدایــی در کنــار مراقبتهــای قبــل
و بعــد از عمــل باعــث شــده که بیمــاران بــا ســوختگیهای
عمیــق و درصدهــای بــاال نیــز شــانس زیــادی بــرای ادامــه
حیــات پیــدا کنند.
در ایــن راســتا یــک متخصــص حــوزه پیونــد پوســت بــه
بیمــاران ســوختگی پیرامــون پیونــد پوســت بــه بیمــاران
ســوختگی فــارس گفــت :بانــک پوســت تعاریــف چندگانــه
دارد ،میتوانــد ایــن بانــک در یــک مرکــز بســیار بــزرگ
پوســت باشــد.
مهــدی ایــاز افــزود :پوســت در همــان ســاعات اولیه پــس از
فــوت از جســد برداشــته میشــود البتــه بدیــن گونــه اســت
کــه ایــن پوســت پــس از انجــام تســتهای الزم و انجــام
آزمایشــات هپاتیــت ،ایــدز و بیماریهــای منتقلــه انجــام
میشــود و ســپس بــه مکانــی کــه بــه آن پوســت نیــاز
اســت ارســال میشــود.
وی ادامــه داد :پوســت میتوانــد در یــک مرکــز برداشــته
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 مرگومیر بیماران سوختگی با اهدای پوست
ایــن متخصــص ســوختگی در اســتان فــارس بــه رونــد
درمانــی بیمــاران ســوختگی بــا اهــدای پوســت اشــاره
کــرد و افــزود :اهــدای پوســت طــی چنــد ســال گذشــته
در اســتان فــارس باعــث کاهــش مرگومیــر ناشــی از
ســوختگی شــده و ایــن اســتان از اولیــن اســتانهایی اســت
کــه پیونــد پوســت در آن بــه بیمــاران ســوختگی انجــام
شــده اســت.
وی بــا بیــان اینکــه پیونــد پوســت جهــش اساســی را در
درمــان بیمــاران ســوختگی ایجــاد کــرده اســت ،اظهــار
کــرد :در اســفندماه ســال  ۹۱بــرای اولیــن بــار در اســتان
فــارس اهــدای پوســت از یــک بیمــار مــرگ مغــزی انجــام
شــد و بدیــن گونــه اســتان فــارس عــاوه بــر پیونــد اعضــا
ازجملــه کبــد و کلیــه توانســت در حــوزه پیونــد پوســت هم
گام مهمــی بــردارد.
ایــاز بــا تقدیــر و تشــکر از تیــم پیونــد عضــو دانشــگاه علــوم
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پزشــکی شــیراز بیــان کــرد :در سراســر دنیــا ســوختگی
بــا درصــد بــاال را بــا پوســت جایگزیــن ،از مــرگ نجــات
میدادنــد کــه خوشــبختانه ایــن امــر در اســتان فــارس نیــز
محقــق شــده بهگونـهای کــه درمــان بیمــاران ســوختگی از
 ۵۰درصــد بــه بــاال بــه شــرطی کــه اقدامــات اولیــه درمانی
بهخوبــی صــوت گرفتــه باشــد قطعــی شــده اســت.
وی بــه روشهــای درمــان در ایــن حــوزه اشــاره کــرد و
گفــت :بــا انجــام عمــل برداشــت زودهنــگام بافــت ســوخته
و پیونــد همزمــان پوســت در بیمــاران دچــار ســوختگی،
بیمــاران بــا آخریــن شــیوههای مــدرن در دنیــا درمــان
میشــوند.
دکتــر ایــاز توضیــح داد :انجــام ایــن شــیوه عمــل جراحــی
بــرای اولیــن بــار در بیمارســتان قطبالدیــن شــیرازی
انجــام شــد و بــه روش معمــول درمــان ســوختگیهای
عمیــق در ایــن مرکــز تبدیــل شــده اســت.
دکتــر مهــدی ایــاز افــزود :ســوختگی بــر اســاس عمــق بــه
درجهیــک و درج ـهدو ســطحی ،درج ـهدو عمقــی  ،درجــه
ســه و درجــه چهــار تقســیم میشــود کــه شــیوه درمــان در
هــر مــورد متفــاوت اســت.
ایــن متخصــص پیونــد پوســت گفــت :درمــان ســوختگی
درجهیــک و دوســطحی از ابتــدا تــا انتهــا بــا داروهــای
مســکن و پمادهــای نرمکننــده و تســکیندهنده
موضعــی تحــت نظــر پزشــک انجــام میشــود امــا درمــان
ســوختگیهای درج ـهدو عمقــی و عمیــق متفــاوت اســت.
شــیوهای کــه مطابــق بــا اســتانداردهای دنیــا
انجــام میشــود
وی افــزود :از ســالها قبــل و همچنیــن در حــال حاضــر
در تعــداد زیــادی از بیمارســتانهای ســوختگی شــیوه
درمــان بیمــاران درجــه دوی عمقــی و عمیقتــر اینگونــه
بــوده و هســت کــه قســمتهای دچــار ســوختگی روزی
یــک تــا دو مرتبــه و گاهــی یــک روز در میــان شستشــو و
پانســمان میشــوند و ایــن تعویــض پانســمان آنقــدر ادامه
مییابــد کــه بــا گذشــت زمــان پوســت و بافتهــای

ســوخته طــی چندیــن هفتــه تــا چندیــن مــاه بهتدریــج
و بهخودیخــود از بــدن جــدا شــوند.
دکتــر ایــاز بیــان کــرد :ســپس در ایــن مرحلــه اســت کــه
بیمــار بــرای عمــل پیونــد پوســت از خــودش ،مــورد عمــل
جراحــی قــرار میگیــرد.
وی ادامــه داد :در طــول ایــن مدتزمانــی کــه صــرف آمــاده
شــدن زخــم بــرای پیونــد پوســت میشــود ممکــن اســت
مشــکالت مختلفــی بــرای بیمــار ایجــاد شــود از جملــه
اینکــه بــه دلیــل ترشــح انــواع ترکیبــات و ســموم از بافــت
ســوخته و مــرده در بــدن و بــه دنبــال آن ازکارافتــادن
ارگانهــای مختلــف حیاتــی ،بیمــار دچــار مــرگ شــود.
دکتــر ایــاز اظهــار کــرد :در شــیوهای کــه مطابــق بــا
اســتانداردهای دنیــا انجــام میشــود اگــر بیمــار دچــار
ســوختگی عمیــق از نظــر شــرایط عمومــی ثبــات داشــته
و امــکان عمــل جراحــی بــرای او وجــود داشــته باشــد بعــد
از  ۲۴تــا  ۴۸ســاعت و حداکثــر دو تــا ســه هفتــه بعــد از
ســوختگی تحــت عمــل برداشــت زودهنــگام بافت ســوخته
و پیونــد پوســت همزمــان قــرار میگیــرد.
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 میشــود.
پیوند پوست میتواند بیمار را از مرگ نجات دهد
دکتــر ایــاز بــا اشــاره بــه اینکــه برداشــت زودهنــگام بافــت
ســوخته و پیونــد پوســت میتوانــد بیمــار را از مــرگ نجات
دهــد ،تأکیــد کــرد :بهتریــن جایگزیــن در ســوختگیهای
درصــد بــاال اســتفاده از پوســت انســان دیگــر و ترجیحــاً
جســد اســت بدیــن گونــه کــه بافتهــای مــرده فــرد
ســوخته برداشــت میشــود و محیــط از پوس ـتهای ســالم
خــودش پوشــانده شــده و در نقاطــی هــم کــه نیــاز اســت از
پوســتهای اهدایــی اســتفاده میشــود.
وی بــا اشــاره بــه اهمیــت صــرف زمــان کمتــر بــرای
آمادهســازی بیمــار بــرای انجــام عمــل جراحــی برداشــت
زودهنــگام بافــت ســوخته و پیونــد همزمــان پوســت در
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بیمــاران ســوختگی ،نســبت بــه شــیوه قدیمــی گفــت:
بافــت مــرده ناشــی از ســوختگی محــل تجمــع و تکثیــر
انــواع میکروبهــای مقــاوم بــه درمــان اســت کــه بــه دلیــل
عــدم وجــود پوســت ســالم بهراحتــی وارد خــون شــده و بــا
ایجــاد عفونــت خــون میتوانــد فــرد را دچــار مــرگ کنــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــده آل تریــن درمــان بــرای
بیمــاران ســوختگی برداشــتن پوســت از خــود بیمار اســت،
اظهــار کــرد :تــا جایــی کــه امــکان داشــته باشــد از پوســت
خــود شــخص اســتفاده میشــود و در صــورت نیــاز بــا
تــوری کــردن بــا پوســت اهدایــی نقــاط موردنظــر پوشــانده
شــده و بهمرورزمــان پوســت فــرد جوانــهزده و پوســت
اهدایــی ریختــه میشــود.
ایــاز بــا بیــان اینکه عــاوه بــر ایــن میتــوان از قســمتهای
ســالم بیمــار نیــز پوســت برداشــت ،گفــت :البتــه پوســت
برداشــتن از فــرد و یــا همــان جســد بدیــن گونه نیســت که
پوســت بهطــور کامــل برداشــته شــود بلکــه پوســت بایــد
بســیار نــازک باشــد و طــوری پیونــد داده شــود کــه پــس
از گذشــت یــک هفتــه پوســت خــود فــرد رشــد کنــد و در
صــورت نیــاز از همیــن پوســت بــرای ترمیــم نقــاط دیگــر
نیــز اســتفاده شــود.

میتوانــد تــا دو یــا ســه ســال هــم آن را نگهداشــت.
وی بیــان کــرد :بــر اســاس پزشــکی بــه صــاح 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
باشــد اگــر ایــن پوســت وجــود نداشــته باشــد بهطــور
حتــم امــکان نجــات بیمــار وجــود نــدارد.
وی بیــان کــرد :بــرای بهبــود بیمــاران ســوختگی پوســت
فــرد بهصــورت شــبکهای درآمــده و از ایــن پوســتهای
اهدایــی بــرای پوشــش اســتفاده میکننــد پــس از مدتــی
زیــر ایــن پوســت جوانــه میزنــد و پوســت خــود فــرد
جایگزیــن میشــود امــا اگــر پوســت اهدایــی نباشــد
پوســت فــرد مجــال جوانــه زدن نــدارد و امــکان نجــات فرد
نیســت.
ایــن متخصــص خواســتار فرهنگســازی بــرای اهــدای
پوســت شــد و گفــت :اگــر مــردم همــکاری کننــد و
بهصــورت مــداوم در بانــک پوســت ،پوســت وجــود داشــته
باشــد بهطــور حتــم بــرای پیونــد بــه بیمــاران ســوختگی
ایــن ناراحتــی وجــود نــدارد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه عمــده بیمــاران ســوختگی درصــد

ایــن متخصــص ســوختگی بــا تأکیــد بــر اینکــه پیونــد
پوســتهای اهدایــی موقــت اســت ،اظهــار کــرد :بــرای
نجــات بیمــاران ســوختگی نیــاز اســت کــه آنقــدر پوســت
در بانــک اهــدا پوســت باشــد کــه هــر زمــان فــرد نیــاز بــه
عمــل داشــت بــا کمبــود روب ـهرو نشــویم زیــرا در بیمــاران
بــا ســوختگی بــاال نیــاز اســت کــه فــرد چندیــن بــار تحــت
جراحــی قــرار گیــرد و اگــر پوســت موردنیــاز وجــود داشــته
باشــد قطعــاً درمــان بیمــار بــا ســرعت بیشــتری انجــام
میشــود.
وی از ایــن شــیوه درمــان بهعنــوان بهتریــن راه درمــان
بیمــاران ســوختگی یــاد کــرد و افــزود :در تمــام دنیــا از
همیــن شــیوه بــرای  نجــات بیمــاران ســوختگی درصــد باال
اســتفاده میشــود.

بــاال بیــن  ۲۰تــا  ۴۰ســال ســن دارنــد ،اظهــار کــرد:
بهطــور حتــم اگــر ســوختگی ایــن افــراد بهبــود یابــد آنهــا
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
دارنــد؟ گفــت :در حــوزه ســوختگی ایــن افــراد نیــاز بــه
درمــان ندارنــد و فقــط بــرای رفــع مشــکالت مفصلــی
کــه ممکــن اســت بــرای آنهــا پیــش آمــده باشــد بایــد
بــه فیزیوتراپــی مراجعــه کننــد البتــه بــرای چــرب کــردن
پوستشــان بــه کرمهــای ترکیبــی ارزانقیمــت نیــاز دارنــد.

پوســت اهدایــی تــا دو یــا ســه ســال قابــل
نگهــداری اســت
ایــاز بــا اشــاره بــه اینکــه پوســت اهدایــی تــا دو یــا ســه
ســال هــم قابــل نگهــداری اســت ،گفــت :بهطورمعمــول
ایــن پوســت همــان دو ســه روز اول اســتفاده میشــود امــا

پانســمانهای جایگزیــن پوســت رقمهــای
میلیــاردی دارد
معــاون درمــان دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز گفــت:
روشهایــی کــه بــرای درمــان ســوختگی در دنیــا اســتفاده
میشــود یکســان اســت و روشهــای مــا نیــز همــان
متدهــای روز دنیاســت امــا درعینحــال وجــه تفاوتــی کــه
وجــود دارد  مراقبتهــای جانبــی اســت کــه از  بیمــاران

صــورت میگیــرد چــه در  مــکان «ای ســی یــو»  ،چــه در
مرحلــه کنتــرل عفونــت و چــه جایگزینهایــی کــه انجــام
میشــود کــه همــه اینهــا بــه بهبــود بیمــاران کمــک
کــرده اســت.
دکتــر عبدالخالــق کشــاورزی درعینحــال بــه موضــوع
اهــدای پوســت نیــز اشــاره کــرد و گفــت :کمکهایــی
کــه در بخــش اهــدای پوســت صــورت میگیــرد  خیلــی
کمــک بزرگــی محســوب میشــود  تــا مرگومیــر کمتــر
رخ دهــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پانســمانهای جایگزیــن پوســت
رقمهــای میلیــاردی دارد و یــک بیمــار  ۶۰الــی ۷۰
درصــدی یــک میلیــارد تومــان هزینــه پانســمان جایگزیــن
پوســتش میشــود کــه وارداتــی نیــز هســت  امــا اســتفاده
از پوســت اهدایــی کمــک خوبــی کــرده کــه بیمــار را
نگهداریــم تــا کمکــم از پوســت خودشــان بــرای درمــان
اســتفاده کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه فرهنــگ کمــک مــردم بــرای
اهــدای پوســت و همچنیــن بخشهــای پشــتیبانی کمــک
کــرده تــا درمــان بیمــاران ســوختگی ســریعتر صــورت
گیــرد ،افــزود :هماکنــون در زمینــه تجهیــزات پزشــکی و
جراحــی کســری یــا مشــکلی نداریــم امــا مشــکل عمــده
بیمــاران مــا زمانــی اســت کــه از اســتانهای مجــاور
بــا تأخیــر بــه شــیراز اعــزام میشــود و آن موقــع زمــان
طالیــی ازدســترفته اســت.
وی در پاســخ بــه اینکــه «بــا اقدامــات درمانــی کــه
صــورت میگیــرد تــا چــه حــد بیمــاران بــا درصدهــای
بــاالی ســوختگی نیــز امــکان زنــده مانــدن دارنــد؟»،
گفــت  :بیمــاران ســوختگی بــه دلیــل اینکــه آســیبهای
زیــادی بــه همــراه دارنــد بهخصــوص مســائل تنفســی و
همچنیــن اینکــه شــایعترین علــت مرگومیــر آنهــا
عفونــت اســت نمیتــوان درصــد خاصــی را بــرای ایــن
موضــوع عنــوان کــرد امــا مراقبــت در ســطح اول مهــم
اســت ازایـنرو اگــر بــرای بیمــار مراقبتهــای اولیــه خوبــی
نظیــر کنتــرل عفونــت و ...صــورت گیــرد و بیمــار ســریعتر
بــه مراکــز درمانــی منتقــل شــود میتــوان گفــت کــه در
چنیــن وضعــی بیمــاری کــه تــا  ۶۰الــی  ۷۰درصــد دارای
ســوختگی اســت را نیــز میتــوان زنــده نگــه داشــت.
پیگیــری راهانــدازی مرکــز کشــت ســلولی
مشــترک شــیراز و فرانســه
وی درعینحــال گفــت :هدفگــذاری مــا ایــن اســت کــه
بــرای امســال بیمــاران بیــن  ۶۰تــا  ۷۰درصــد ســوختگی را
نجــات دهیــم.
معــاون دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز گفــت :در زمینــه
کشــت ســلولی نیــز کارهایــی انجــام دادیــم کــه البتــه در
اندازههــای کوچــک و زخمهــای دیابتــی صــورت گرفتــه
امــا ســعی داریــم در شــش مــاه آینــده بــا راهانــدازی یــک
مرکــز کشــت ســلولی؛ بــرای بقــای ایــن بیمــاران اقــدام
کنیــم و درعینحــال یــک تیــم از فرانســه نیــز بــرای
راهانــدازی مرکــز کشــت ســلولی مشــترک بــه شــیراز
ســفر خواهنــد کــرد کــه ایــن رویــداد نیــز ایــن یــک نقطــه
امیــدواری محســوب میشــود.
بههرحــال بایــد در نظــر داشــت آمیختــهای از روشهــای
نویــن درمانــی ســوختگی همــراه بــا اهــدای پوســت
میتوانــد زندگــی بســیاری از بیمــاران ســوختگی بــا درصد
بــاال را نجــات دهــد ازایــنرو میتــوان گفــت اهــدای
پوســت نیــز ماننــد دیگــر اهداهــای عضــو ایــن روزهــا
کمــک شــایانی بــرای نجــات انســانها از مــرگ کــرده
اســت کــه بایــد در ایــن خصــوص اقدامــات بیشــتری بــرای
فرهنگســازی انجــام داد.

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

علی دایالری

انتشــار فیلــم و عکــس هایــی از
کامیــون هــای حامــل درختــان قطــع
شــده ارســباران در رســانه هــا طــی
روزهــای اخیــر باعــث اعتــراض
فعــاالن محیــط زیســت شــده و در
ایــن بیــن عامــان قطــع درختــان در
اســتان مشــخص نیســتند.

قطــع گســترده درختــان در منطقــه ارســباران بحــث ایــن
روزهــای محافــل عمومــی و رســانه هــا اســت ،ســوژه ای کــه
نمــی شــود بــه ســادگی از کنــار آن رد شــد و بــا گذشــت
روزهــا نــه تنهــا مقصــر اصلــی قلــع و قمــع درختــان
ارســباران پیــدا نشــد بلکــه مــردم حــال بــه تماشــای دعوای
دســتگاه هــای متولــی نشســته انــد.
وقتــی واکنــش هــا بــه قطــع وســیع درختــان در منطقــه
ارســباران اوج گرفــت؛ مســئوالن اعــام کردنــد کــه درختــان
بــاغ هــای شــخصی قطــع مــی شــود آن هــم درختــان درجه
ســه و بــی ثمــر و پوســیده! مســئوالن تاکیــد کردنــد کــه
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
تحصیــات و تجربــه خــود شــک کــرده و دوبــاره از صفــر
شــروع کننــد.
ارســباران یــک ناحیــه طبیعی یکپارچه اســت .اکوسیســتمی
کــه اجــزا و عناصــر آن پیوســتگی و وابســتگی حیاتــی بــه
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
هــوای آن نقــش بســزایی دارد .بــی تردیــد تضعیــف آن
موجــب تغییــرات اقلیمــی محلــی و خرد(میکروکلیمــا) در
ایــن منطقــه مــی شــود .بــه خصــوص در شــرایط حاضــر
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 ۱۰میلیمتــر
بــارش چــه اثــرات و پیامدهــای آب و هوایــی گســترده
و دامنــه داری درپــی دارد؟ ایــن اثــرات در ادامــه تبعــات
اقتصــادی و اجتماعــی وســیعی پیــدا مــی کنــد.
بــه عبارتــی قطــع یــک درخــت در یــک زیســت خــوان
هماننــد دســت بــردن در موتــور خــودرو و بیــرون کشــیدن
یــک تکــه ســیم اســت .بــه هــم زدن و از هــم گسســتن
زنجیــره حیــات یــک ناحیــه اســت.
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
درســتی از ایــن معنــا ندارنــد و بــه طبیعــت تــک بعــدی
و ســطحی مــی نگرنــد ،بــه حــال طبیعــت و حیــات بشــر
خطرناکنــد.
شــکل گیــری و بــه عبارتــی شــکل دهــی بــازار و پایانــه
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 عــاوه 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
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بیرون کشیدن  ۲۳تن چوب از دل منطقه؛

تبر قاچاق بر تن ارسباران نشست

تشــکیل مــی شــود
فرمانــدار شهرســتان اهــر نیــز در زمینه قلــع و قمــع درختان
منطقــه ارســباران گفــت :قطــع درختــان جنگلــی بر اســاس
قوانیــن جــرم محســوب میشــود ،اگــر کســی بخواهــد در
مناطــق شــهری درختــی را قطــع کنــد بایــد از شــهرداری
مجــوز گیــرد و در محــدوده خــارج از شــهرها حتــی در باغات
ممنوعیــت دارد و اگــر قــرار بــر قطــع درختــان باغــی هــم
باشــد داشــتن مجوزهــای الزم از جهــاد کشــاورزی و منابــع
طبیعــی ضــروری اســت.
زاهــد محمــودی بــا اشــاره بــه برگــزاری جلســات متعــدد
در زمینــه قطــع درختــان منطقــه ارســباران در اســتانداری
آذربایجــان شــرقی افــزود :در صــدور مجــوز بــرای قطــع
درختــان باغــات بایســتی طبــق قوانیــن جــاری عمــل شــود
کــه ایــن موضــوع در جلســه اســتانی نیــز چنیــن مصــوب
شــد.
فرمانــدار شهرســتان اهــر تصریــح کــرد :بایــد از مــردم و
رســانهها بــه لحــاظ حساســیتی کــه مــورد قطــع درختــان
منطقــه ارســباران و محیطزیســت داشــتند قدردانــی کنیــم،

وقتــی میگوییــم جنگلهــا ریههــای تنفســی مناطــق و
کشــور هســتند بایــد بــر مبنــای آن بــه حفــظ و حراســت از
جنگلهــا و منابــع طبیعــی حساســیت بــه خــرج دهیــم در
ایــن میــان آمادهایــم تــا بــرای جلوگیــری از قطــع درختــان
در منطقــه بیــن دســتگاهها هماهنگــی ایجــاد کنیــم.
محمــودی از تشــکیل کمیتــه نظــارت بــر صــدور مجــوز و
حمــل درختــان در شهرســتان اهــر خبــر داد و گفــت :ایــن
کمیتــه در اســتان تشکیلشــده و مــا قصــد داریــم کمیتــه
نظــارت بــر صــدور مجــوز و حمــل درختــان را نیــز در
شهرســتان اهــر تشــکیل دهیــم بهطــوری کــه طبــق
دســتور مقامــات قضایــی آذربایجــان شــرقی در بحــث حمل
درختــان قطعشــده نیــز ممنوعیــت اعمالشــده اســت.
قطــع گســترده درختــان منطقه ارســباران در ســال
جاری تشــدید شــده اســت
نماینــده مــردم کلیبــر ،خداآفریــن و هورانــد در
مجلــس شــورای اســامی نیــز بــا تاکیــد بــر اینکــه
قطــع درختــان منطقــه ارســباران در ســطح وســیعی

صفحه  | 9شماره  | 35بهمن 97

صــورت مــی گیــرد ،اظهــار کــرد :بــا ابــراز تاســف قلــع
و قمــع درختــان منطقــه ارســباران مربــوط بــه هفتــه
هــای اخیــر نیســت ایــن در حالــی اســت کــه طــی
هشــت مــاه گذشــته رونــد قطــع گســترده درختــان
ایــن منطقــه تشــدید شــده اســت.
قلــی اهلل قلــی زاده ادامــه داد :اجــرای قانــون تنفــس جنــگل
هــای شــمال کشــور را کــه اجــازه نمــی دهــد فعــاالن حــوزه
صنایــع چوبــی درختــی را قطــع کننــد باعــث شــده تــا
دالالن و واســطه هــای کارخانجــات تولیــد کاغــذ بــه منطقه
ارســباران هجــوم بیاورنــد و در ایــن میــان عمدت ـاً 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
دارد؟ گفــت :از نظــر قانونــی ممنوعیــت هایــی وجــود دارد
بــه طــوری کــه اگــر کســی بخواهــد درختــان بــاغ شــخصی
خــود را هــم قطــع کنــد بایســتی از دســتگاه هــای ذی ربــط
مجــوز دریافــت کنــد.
نماینــده مــردم کلیبــر ،خداآفریــن و هورانــد در مجلــس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه تخلــف ،تعــرض و دزدی از
منابــع طبیعــی منطقــه ارســباران را نمــی تــوان کتمــان
کــرد ،افــزود :متاســفانه دالالن و واســطه هــا قیمــت هــای
باالیــی بــرای خریــد درختــان بــه مــردم مــی دادنــد و مــردم
بــه دلیــل مســائل معیشــتی و اقتصــادی شــان تحریــک بــه
فــروش درختــان مــی شــدند.
قلــی زاده تصریــح کــرد :قطــع درختــان پیــر و پوســیده در
باغــات امــری طبیعــی و مرســومی اســت و باغــداران بــرای
ایــن کــه بازدهــی باغــات را افزایــش دهنــد الزم اســت
درختــان پیــر و پوســیده را حــذف کننــد ولــی امســال بــا
توجــه بــه مســائل پیــش آمــده قطــع درختــان در منطقــه
خیلــی بیشــتر از حــد تصــور بــود.
وی خاطرنشــان کــرد :طبــق قانــون در محــدوه و حریــم
شــهرها و باغــات شــهر ،نمیتــوان باغــات را بــدون مجــوز
قلــع و قمــع کــرد امــا چنیــن قانونــی در مــورد باغــات
شــخصی روســتاها و نزدیــک درههــا وجــود نــدارد.
نماینــده مــردم کلیبــر ،خداآفریــن و هورانــد در مجلــس
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه صــدور مجــوز قطــع درختــان
در مخــازن ســدهای خداآفریــن و عمــارت توســط شــرکت
آب منطقــه ای اســتان یــادآور شــد :درختــان مخــزن ســد
ارســباران و عمــارت بــه دلیــل مســتهلک شــدن توســط
ســازمان آب منطقـهای قطــع شــدهاند کــه شــامل درختــان
مثمــر و غیــر مثمــر بودنــد.
محمولــه  ۲۳تنــی حامــل درختــان قطعشــده
جنگلــی منطقــه ارســباران در اهــر توقیــف شــد
نورالدیــن برقــی بــا اشــاره بــه اقدامــات منابــع طبیعــی و
ســایر دســتگاهها بهمنظــور جلوگیــری از قطــع و حمــل
درختــان قطعشــده منطقــه ارســباران اظهــار داشــت :اخیــرا ً
طــی بازدیــد از مراکــز چوببریهــای شهرســتان اهــر،
از چــوب آالت موجــود آنهــا مســتنداتی تهیــه شــد و بــه
مراکــز چوببــری ســه مــورد اخطــار صــادر کردهایــم کــه
اگــر در زمــان معیــن نســبت بــه اخــذ پروانــه فعالیــت اقــدام
نکننــد پلمــب میکنیــم.
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اهــر افــزود :تــا
اطــاع ثانــوی قطــع و حمــل درختــان از هــر نــوع اعــم از
قلمــه یــا جنگلــی در منطقــه ارســباران و ســطح آذربایجــان
شــرقی ممنــوع اســت و بــا اینکــه تاکنــون قطــع درخــت
جنگلــی نبــوده و در مراکــز چوببریهــا صرفــاً درختــان
صنوبــر وجــود داشــت و درختــان گــردوی قطعشــده نیــز
آنهــم بــه تعــداد انــدک هــم خودروهــای حامــل مجــوز
دریافــت کــرده بودنــد.
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وی بابیــان اینکــه درختــان چنــار ،گــردو و بــادام جــزو
درختــان جنگلــی محســوب میشــوند ،ادامــه داد :بــر
اســاس تصمیــم مقامــات اســتانی بــرای کاهــش دغدغــه
مــردم ارســباران و رســانهها قــرار بــر ایــن شــده تــا بــرای
صــدور مجــوز و حمــل درختــان جهــت اســتفاده از صنایــع
شــیوهنامهای تــا یــک مــاه آینــده تدویــن و در ســطح اســتان
آذربایجــان شــرقی و بهویــژه منطقــه ارســباران اجرایــی
شــود.
برقــی از توزیــع ســاالنه  ۲۰هــزار اصلــه نهــال در شهرســتان
اهــر خبــر داد و گفــت :ایــن نهالهــا بهمنظــور پــرورش و
اســتفاده در صنعــت چوبــی توزیــع میشــود تــا حداقــل
شــش ســال آینــده ایــن درختــان قابــل اســتحصال شــوند
لــذا معتقدیــم نبایــد صنعــت چوبــی کشــور و اســتان بــا
خللــی مواجــه شــود.
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اهــر بــا اشــاره بــه

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
اعــم از مثمــره و غیرمثمــره در منطقــه ارســباران اســتان
خبــر داد.
اکبــر فتحــی ضمــن بیــان ایــن مطلــب افــزود :بــا توجــه
بــه لــزوم حفــظ و صیانــت از باغــات و جنگلهــا ،تــا اطــاع
ثانــوی قطــع هرگونــه درخــت و چــوب آالت باغــی اعــم از
مثمــره و غیرمثمــره در حــوزه اســتحفاظی شهرســتانهای

تصاویــر منتشــر شــده از قطــع و حمــل درختــان منطقــه
ارســباران در فضــای مجــازی تصریــح کــرد :بــه لحــاظ
قرارگیــری چندیــن روســتا در محــدوده ســد خداآفریــن،
شــرکت آب منطقــهای اســتان بــدون هماهنگــی منابــع
طبیعــی دســتور بــه قلــع و قمــع درختــان در محــدوده ســد
خداآفریــن را صــادر کردهانــد و درختــان قطعشــده در ایــن
محــدوده عمدتــاً درختــان جنگلــی بودنــد.
وی همچنیــن از کشــف و توقیــف محموله  ۲۳تنــی درختان
قطعشــده جنگلــی در شهرســتان اهــر خبــر داد و گفــت:
ایــن محمولــه کــه از شهرســتان خداآفریــن بارگیــری و
از شهرســتان اهــر عبــور میکــرد بــا همــکاری نیــروی
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 قطعشــده
جنگلــی بــود.
برقــی تأکیــد کــرد :کارشــناس امــور آب خداآفریــن کــه
مجــوز قلــع و قمــع درختــان جنگلــی را در محــدوده ســد
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
منتظــر مجــازات باشــند.
رئیــس اداره منابــع طبیعــی و آبخیــزداری اهــر بــا تأکیــد
بــر اینکــه منابــع طبیعــی خداآفریــن هیــچ اطالعــی از

کلیبــر ،خداآفریــن ،اهــر ،هورانــد ،ورزقــان و جلفــا و خــارج
از محــدوده و حریــم قانونــی شــهرها بطــور جــدی ممنــوع
اســت.
وی گفــت :در خصــوص جنگلهــا ممنوعیــت مطلــق قطــع
درختــان جنگلــی بــه قــوت خــود باقــی اســت و همــکاری
الزم بــا ادارات منابــع طبیعــی و محیــط زیســت شهرســتان
بــه عمــل خواهــد آمــد.
فتحــی تاکیــد کــرد :بــزودی بــا هماهنگــی مراجــع ذیربــط
اســتانی شــیوه نامــه اجرائــی در ایــن خصــوص تهیــه و
متعاقبـاً بــه شهرســتانهای کلیبــر ،خداآفریــن ،اهــر ،هورانــد،
ورزقــان و جلفــا ارســال خواهــد گردیــد.
حــال نامــه ای در فضــای مجــازی منتشــر شــده کــه نشــان
مــی دهــد کارمنــد امــور آب خداآفریــن بــدون اطــاع منابــع
طبیعــی مجــوزی بــرای قطــع درختــان در محــدوده ســد
خداآفریــن را صــادر کــرده و برخــی هــا در ایــن خصــوص
مــی گوینــد چــون محــدوده ســد متعلــق بــه وزارت نیــرو
اســت قطــع درختــان جنگلــی ایــن محــدوده از ســد قانونــی
بــوده اســت ،مــی تــوان نتیجــه گرفــت قطــع گســترده
درختــان بــا دعــوای دســتگاه هــای اجرایــی از متــن بــه
حاشــیه رفتــه اســت.
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.

صــدور مجــوز بــرای حمــل و قلــع و قمــع درختــان جنگلــی
محــدوده ســد خداآفریــن نداشــت ،ابــراز داشــت :اقدامــی
کــه کارمنــد امــور آب بــرای حمــل درختــان جنگلــی کــرده
غیرقانونــی بــوده اســت.

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

الهام یزدان پناه

یکــی از پیچیــده تریــن مشــکالت
در جامعــه وقــوع جــرم و افزایــش
ناهنجــاری اجتماعــی اســت کــه بعضــا
بــه ســبب مشــکالت 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 کوتاهمــدت تأثیــر مثبــت بــر جرائــم اقتصــادی گذاشــته
و در درازمــدت تأثیــر منفــی بــر آن داشــته بــه طــوری کــه
ســبب شــده افــراد بــرای رســیدن بــه اهــداف مــورد نظــر
خــود ،فشــارهای بیشــتری را تحمــل کننــد و قــدرت جامعه
در کنتــرل آنــان رو بــه زوال بــرود ،بنابرایــن دســتیابی افــراد
بــه فرصــت قانونــی بــرای کار کاهــش و انگیــزه ارتــکاب
جرائــم اقتصــادی افزایــش یابــد.
همچنیــن باتوجــه بــه اینکــه تحوالــت صنعتــی ،اقتصــادی
و اجتماعــی ســبب مهاجــرت از روســتاها بــه شــهرها شــده
و رشــد و گســترش مناطــق حاشــیه نشــین را افزایــش و
انــواع آســیب هــای اجتماعــی را بــه دنبــال داشــته اســت،
در ایــن رابطــه بیــکاری و فقــر فرهنگــی و اقتصــادی یکــی از
مهمتریــن عوامــل بــروز و رشــد جرایــم شــده اســت.
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 علاوه بـر بیـکاری و اعتیاد بر
میـزان وقـوع سـرقتهای خـرد هم تاثیـر گذار اسـت.
ســرهنگ حیــدر اقبالــی مطلــق بــا بیــان اینکــه براســاس
نظریــه روانشناســان و علمــای اهــل علــم ،فقــر بــر جرائــم
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
قــرار گرفتــن هنجــاری هــا در معــرض تغییــرات دائمــی را
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.
وی بــی نظمــی ،نابســامانی و هرجومــرج فــراوان را از دیگــر
عوامــل بــه وجــود آمــدن جــرم در جامعــه مطــرح کــرد و می
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گویــد :ایــن موقعیــت فرصتــی بــرای افــراد ســودجو اســت
تــا بــرای بــه دســت آوردن یکســری نیازهــای اولیــه زندگــی
دســت بــه ســرقت بزننــد.
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامــی خراســان شــمالی
تقــارن هــای مکانــی و زمانــی را از دیگــر عوامــل وقــوع جــرم
و بــزه اعــام و تصریــح مــی کنــد :وجــود فــرد بزهــکار و
مجــرم ،وجــود کاال در دســترس و وضعیــت نگهــداری ســه
عامــل بــه وجــود آمــدن ســرقت اســت.
قبالــی مطلــق همچنیــن فقــدان ثبــات در ســاختارهای
اجتماعــی را ســبب بــه وجــود آمــدن رفتارهــای انحرافــی
دانســت و مــی گویــد :انســان هــا بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن
در شــرایط متفــاوت و بــه لحــاظ اعتقــادی و مذهبــی
رفتارهــای اجتماعــی را از خــود نشــان مــی دهنــد.
وی مــی افزایــد :هــر انســانی بــرای رفــع حداق ـل نیازهــای
روزانــه خــود احتیاجاتــی دارد کــه بســته بــه اعتقــادات و
قانــون بــرای رفــع آن نیازهــا اقــدام میکنــد بــه طــوری کــه
برخــی دســت بــه اعمــال مجرمانــه میزننــد و برخــی بــه
نــان شــب قانــع هســتند.
معــاون اجتماعــی فرماندهــی انتظامی خراســان شــمالی می
گویــد :مســلما مجرمــان و افــراد طمــع کار بــا کوچکتریــن
فرصــت دســت بــه اعمــال مجرمانــه میزننــد.
اقبالــی مطلــق بــا بیــان اینکــه دوســتان نابــاب در محیــط
زمینــه اســتفاده از مــواد مخــدر و اعتیــاد را بــه وجــود مــی
آورنــد ،مــی گویــد :مســلما در بیــن ایــن افــراد معضــل
بیــکاری ۱۰۰درصــد وجــود دارد ،از ای ـنرو فــرد بــرای رفــع
نیــاز مــواد دســت بــه ســرقت مــی زنــد.
وی ادامــه مــی دهــد :همچنیــن بــا توجــه بــه اینکــه ســرقت
هــای خــرد ســریعتر بــه ریــال تبدیــل میشــود بــه همیــن
ســبب مجرمــان بــرای رفــع نیــاز روزمــره خــود بــه ســمت
ســرقتهای خــرد مــی رونــد.
یــن مقــام انتظامــی اظهــار مــی کنــد :بــر اســاس تحقیقاتــی
کــه در خراســان شــمالی انجــام شــده جرایمــی کــه بــه
ســبب مشــکالت اقتصــادی رخ مــی دهــد ناشــی از روابــط
بیــن گروهــی و محیطــی بــوده اســت.
اقبالــی مطلــق بــا بیــان اینکــه امســال وقــوع جرایم خــرد در
خراســان شــمالی رو بــه افزایــش اســت ،مطــرح مــی کنــد:
ســرقتهای خــرد طــی امســال نســبت بــه مــدت مشــابه
ســال گذشــته  ۳۰درصــد رشــد داشــته اســت.
وی ادامــه مــی دهــد :تضعیــف ارزش هــای اعتقــادی و
اخالقــی در جامعــه یکــی از عامــل هــای بــه وجــود آمــدن

ناهنجــاری و بــی نظمــی در ســطح جامعــه اســت.
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.
مشــکالت اقتصــادی بــدون مدیریــت و نظــارت
دقیــق برطــرف نمــی شــود
رئیس مجمع نمایندگان خراسـان شـمالی در مجلس شورای
اسلامی 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
دقیــق در دســتور کار قــرار نگیــرد ،مشــکالت اقتصــادی
کشــور برطــرف نخواهــد شــد ،اظهــار مــی کنــد :مشــکل
اقتصــادی و بیــکاری زمینــه ای بــرای وقــوع جــرم در جامعــه
اســت کــه شــدت آن براســاس نیــاز متفــاوت خواهــد بــود.
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.
وی تصریــح مــی کنــد :لبریــز شــدن صبــر مــردم بخاطــر
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 اسلامی 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
نیازهــای روزمــره شــود .بــه طــور حتــم بــرای ریشــه کــن
شــدن هــر نــوع آســیب و جرمــی در جامعــه بایــد آســان
تریــن راه یعنــی تامیــن تــوان مالــی در دســتور کار قــرار
گیــرد تــا بیــش از ایــن جامعــه متزلــزل زیــان نشــود.
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در پایان خواهرانههای «یگانه و یکتا»

مقصران آتشسوزی در مدارس سیستان و بلوچستان مشخص شدند ولی مسبب نه

جواد قنبری

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

صبــح روز ســه شــنبه  ۲۷آذر مــاه  ۹۷مــادر «یگانــه» و
«یکتــا» دخترهــای دوقلویــش را بــا ســام و صلوات آمــاده و
راهــی مدرســه مــی کنــد امــا بعــد از دو ســاعت خبــر آتــش
ســوزی مدرســه آن هــا را بــه او مــی دهنــد ،بــه ســرعت
خــودش را بــه مدرســه مــی رســاند امــا فقــط یکــی از
دخترانــش را پیــدا مــی کنــد و داســتان خواهرانــه یگانــه و
یکتــا در ایــن روز بــرای همیشــه بــه پایــان مــی رســد.
صبــح روز ســه شــنبه دبســتان «اســوه حســنه» زاهــدان بــر
اثــر اســتفاده از چــراغ نفتــی غیــر اســتاندارد دچــار آتــش
ســوزی مــی شــود و  ۴دانــش 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
مــی رســد کــه حادثــه تلــخ دبســتان «اســوه حســنه»
زاهــدان یکــی از آن هــا اســت.
نکتــه دیگــر اینکــه در ایــن مــدارس نــا ایمــن فقــط خطــر
آتــش ســوزی دانــش آمــوزان را تهدیــد نمــی کنــد ،بلکــه
خطرهایــی همچــون زیــر آوار مانــدن و یا اســتفاده از وســایل
نــا ایمــن هــم حادثــه ســاز اســت.
پــس از حادثــه تلــخ مدرســه «اســوه حســنه» زاهــدان کــه
منجــر بــه آســمانی شــدن  ۴کــودک  ۷ســاله بــه نــام هــای
«مونــا خسروپرســت»« ،صبــا عربــی»« ،مریــم نوکنــدی» و
«یکتــا میرشــکار» شــد مدتــی ایــن خبــر در صــدر اخبــار
قــرار داشــت و مســئوالن مختلــف بــا خانــواده هــای ایــن
عزیــزان دیــدارو همــدردی کردنــد امــا در ایــن گــزارش
ســعی داریــم کــه بــه یکــی از علــت هــای اصلــی ایــن حادثه
کــه کمتــر بــه آن پرداختــه شــده ،توجــه کنیــم و الزم اســت
قبــل از آن مــروری بــر اخبــار ســه شــنبه ســیاه زاهــدان
داشــته باشــیم.
مدیر آموزش و پرورش ناحیه  ۲زاهدان استعفا داد
پــس از خبــر فــوت ایــن  ۴دانــش آمــوز اولیــن واکنــش
آمــوزش و پــرورش سیســتان و بلوچســتان اعــام ایــن خبــر
بــود کــه مدیــر آمــوزش و پــرورش ناحیــه  ۲زاهــدان در پــی
حادثــه پیــش دبســتانی و دبســتان دخترانه «اســوه حســنه»
و بــه منظــور ابــراز همــدردی بــا خانــواده هــای داغدیــده و
مصــدوم از ســمت خویــش اســتعفا کــرد.
امــا ایــن اســتعفا در حالــی بــود کــه بســیاری از مــردم شــهر
زاهــدان همچنــان نگــران و ناراحــت بودنــد و از مســئوالن
خواســتار رســیدگی جــدی بــه ایــن موضــوع بودنــد تــا اینکه
دادســتان زاهــدان اعــام کــرد.
دســتور بازداشــت مدیــر و مربی آموزشــی مدرســه
حادثــه دیــده زاهــدان صــادر شــد
حجــت االســام علــی موحــدی راد دادســتان عمومــی و
انقــاب زاهــدان اظهــار داشــت :بــه دنبــال حادثــه آتــش

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 انقــاب زاهــدان بــا اشــاره بــه اینکــه در
ایــن حادثــه  ۴کــودک دچــار ســوختگی شــدند ،ادامــه داد:
بــا بررسـیهای انجــام شــده قصــور مدیــر و مربــی آموزشــی
محــرز شــده از همیــن رو دســتور بازداشــت آنهــا صــادر
شــد.
وزیر آموزش و پرورش راهی زاهدان شد
وزیــر آمــوزش و پــرورش نیــز بــرای ابــراز همــدردی
بــا خانوادههــای دانشآمــوزان فوتشــده در حادثــه
آتشســوزی 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 اســامی بــا حضــور در منــازل  ۴دانــش آمــوز فــوت
شــده حادثــه آتــش ســوزی دبســتان غیــر دولتــی «اســوه
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 حادثهای شــدند بایــد مــورد بازخواســت قــرار بگیرند
تــا دیگر شــاهد چنیــن اتفاقــات ناگــواری نباشــیم.
وزیــر آمــوزش و پــرورش گفــت :ظــرف دو ســال آینــده تمام
وســایل گرمایشــی غیــر اســتاندارد در اســتان سیســتان و
بلوچســتان جمــعآوری میشــود.
ســید محمــد بطحایــی اظهــار داشــت :متاســفانه امــروز بــه
دلیــل ضعــف منابــع و تجهیــزات شــاهد چنیــن اتفاقــات
ناگــواری در آمــوزش و پــرورش هســتیم.
معرفــی  ۱۱نفــر از کارکنــان آمــوزش و پــرورش
سیســتان و بلوچســتان بــه کمیتــه تخلفــات اداری
علیرضــا نخعــی مدیــرکل آمــوزش و پــرورش سیســتان و
بلوچســتان نیــز اظهــار داشــت :در ارتبــاط بــا پرونــده حادثــه
مرکــز پیــش دبســتانی و ابتدایــی غیردولتی «اســوه حســنه»

ناحیــه دو زاهــدان تعــداد  ۱۱نفــر از کارکنــان آمــوزش و
پــرورش بــه مرکــز رســیدگی بــه تخلفــات اداری معرفــی
شــده انــد کــه بــه زودی رای در مــورد آنــان صــادر خواهــد
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  ۴۵۰۰تیوســت 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.
 ۴۵۰۰بخــاری اســتاندارد بیــن مــدارس سیســتان و
بلوچســتان توزیــع شــد
مدیــر کل آمــوزش و پــرورش سیســتان و بلوچســتان گفــت:
 ۴هــزار و  ۵۰۰دســتگاه بخــاری اســتاندارد ظــرف یــک هفته
گذشــته در مــدارس سراســر ایــن اســتان توزیع شــده اســت
ایــن هــا تیترهــا و خالصــه ای از خبرهایــی بــود کــه از روز
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
بــا آن هــا هســتند و تاکیــد دارنــد کــه ســعی مــی شــود
چنیــن حوادثــی دیگر تکــرار نشــود .اما متاســفانه ایــن پایان
ماجــرا نبــود.
اتصالــی بــرق موجــب آتــش ســوزی یــک پیــش
دبســتانی در زاهــدان شــد
صبــح روز ســه شــنبه  ۱۱دی مــاه و در روزی کــه اســحاق
جهانگیــری معــاون اول رئیــس جمهــور به اســتان سیســتان
و بلوچســتان ســفر کــرده بــود ،مجــددا یــک واحــد پیــش
دبســتانی و مهدکــودک در خیابــان «بزرگمهــر» زاهــدان
طعمــه حریــق شــد.
علــی مــرادی مســئول روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش
سیســتان و بلوچســتان در ایــن زمینــه اظهــار داشــت :بــر
اثــر اتصالــی بــرق در پیــش دبســتانی و مهــد قرآنــی  «ایلیا»
واقــع در خیابــان بزرگمهــر زاهــدان ،آتــش ســوزی جزئی رخ
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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 ســامت 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
مســئول روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش سیســتان و
بلوچســتان گفــت :صبــح روز چهارشــنبه  ۱۲دی مــاه هــم
در مدرســه «حجــت» روســتای «پلگــی ســید» شهرســتان
«زهــک» یکــی از دانــش آمــوزان دچــار ســوختگی شــد.
علــی مــرادی اظهــار داشــت :متاســفانه علــی رغــم تاکیــدات
زیــاد از ســوی آمــوزش و پــرورش بــرای رعایــت مســائل
ایمنــی در اســتفاده از وســایل گرمایشــی ســطح مــدارس
اســتان بازهــم یکــی از دانــش آمــوزان بــه دلیــل ســهل
انــگاری مدیــر مدرســه دچــار ســوختگی شــده اســت.
مســئول روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش گفــت :در ایــن
حادثــه در مدرســه «حجــت» روســتای «پلگــی ســید» از
توابــع شهرســتان زهــک در سیســتان و بلوچســتان یکــی از
دانــش آمــوزان پایــه ششــم از ناحیــه پــا دچــار ســوختگی
میشــود کــه بحــث درمــان وی در حــال پیگیــری اســت.
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وی ادامــه داد :ایــن حادثــه بــه علــت ســهل انــگاری مدیــر
مدرســه بــه دلیــل عــدم رعایــت مســائل ایمنــی رخ میدهــد
چــرا کــه ایــن دانــش آمــوز در حــال ریختــن نفــت درون
چــراغ نفتــی بــوده کــه ناگهــان چــراغ آتــش میگیــرد و
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  
ســطحی اســت.
مســئول روابــط عمومــی آمــوزش و پــرورش عنــوان کــرد:
پــس از ایــن اتفــاق آمــوزش و پــرورش زهــک ورود پیــدا
کــرده و مدیــر ایــن مدرســه لغــو ابــاغ شــده و پرونــده
وی بــرای رســیدگی بــه تخلــف بــه هیــات تخلفــات اداری
سیســتان و بلوچســتان معرفــی شــده اســت
امــا مهمتریــن نکتــه ایــن اســت کــه دلیــل اصلــی همــه
ایــن حــوادث یــک چیــز اســت و آن اینکــه بــر خــاف
همــه شــعارهایی کــه تاکنــون مطــرح شــده اســت
«سیســتان و بلوچســتان گاز نــدارد» و ایــن موضــوع هــر
روز بــا عــث انتشــار خبرهــای ناگــواری در ایــن اســتان
مــی شــود.
قطعــا بــا ســرد شــدن هــوا مــردم مــرزدار سیســتان و
بلوچســتان بایــد بــرای گــرم کــردن خــود از وســایل
گرمایشــی اســتفاده کننــد امــا متاســفانه چــون همچنــان
بســیاری از شــهرهای سیســتان و بلوچســتان گاز نــدارد
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حــوادث ناگــواری روی مــی دهــد کــه مــا در ایــن مطلــب
فقــط بــه چنــد نمونــه آن کــه فقــط در مــدارس ایــن اســتان
رخ داده بــود اشــاره کردیــم.
ایــن در حالــی اســت کــه تــا ســال   ۱۳۹۳اســتان سیســتان 
و بلوچســتان تنهــا اســتان کشــور بــود کــه از نعمــت گاز لوله
کشــی بــه کلــی بــی بهــره بــود کــه ایــن مســاله مشــکالت
فراوانــی را بــرای مــردم ایــن اســتان بــه وجــود آورده بــود
تــا اینکــه باالخــره در ســال  ۹۳پــس 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.
ایــن موضــوع تــا پایــان ســال  ۹۵همچنــان ادامــه داشــت
تــا اینکــه باالخــره بــا تبلیغــات فــراوان در تاریــخ  ۱۰اســفند
ســال  ۹۵بــا حضــور رئیــس جمهــور مشــعلی در «میــدان
گاز» شــهر زاهــدان روشــن شــد ،امــا تاکنــون کــه در آذر مــاه
ســال  ۹۷قــرار داریــم همچنــان مشــکل گاز در ایــن شــهر
وجــود دارد و رونــد گازرســانی بــه منــازل مــردم نیــز بســیار
کنــد اســت.
از همیــن رو بــا آغــاز فصــل ســرما مــردم سیســتان و
بلوچســتان مجبــور هســتند امســال هــم بــا چــراغ هــا و
بخــاری هــای نفتــی خانــه و کالس درس خــود را گــرم کنند
و ایــن یعنــی همچنــان احتمــال وقــوع حــوادث دلخــراش در
ایــن منطقــه از کشــور وجــود دارد.
در مجمــوع بــا وجــود اینکــه همــه معتقدنــد قطعــا در بــروز
چنینــی حوادثــی افــرادی قصــور و کوتاهــی مــی کننــد
امــا بــه نظــر مــی رســد دلیــل اصلــی ایــن اتفاقــات ناگــوار
و مقصــر آن عــدم وجــود گاز لولــه کشــی در بســیاری از
مناطــق سیســتان و بلوچســتان اســت کــه امیدواریــم کــه
همانطــور کــه معــاون اول رئیــس جمهــور در ســفر اخیــر
خــود بــه ایــن اســتان قــول دادنــد رونــد گازرســانی بــه
شــهرهای سیســتان و بلوچســتان تســریع شــود.
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کــودکان کار بچــه هــای عادی هســتند،
مریم بهزاد نژاد
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.

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

MEHR

دستهایی که برای کارهنوز کوچک است؛

دردوارههای کودکان ه بچههای کار

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
بیندازیــم ،کتابهــای زیــادی بخوانیــم و در یــک مســابقه
مهــم شــرکت کنیــم .زیرچشــمی بــه هــم نــگاه مــی کننــد
و نخــودی مــی خندنــد .یکــی از آنهــا مــی پرســد «کــه
چــی بشــود؟» مــی گویــم« :مــی توانیــد در بخــش نامــه بــه
نویســنده هــم شــرکت کنیــد یــا بــا گوشــی مــن فیلــم یــک
دقیقــه ای بســازید ،شــاید جایــزه هــا را برنــده شــدید».
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،
تــاج .مــی دانــم معلمــی کــه بچــه هــا دوســتش نداشــته
باشــند ،معلمــی شکســت خــورده اســت .آنهــا را جلــوی
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
قصــه هــا توانســت پادشــاه دیوانــه را کــه گرفتــار جنــون و
بدگمانــی شــده بــود درمــان کنــد .مــی گویــم کتابهــا و
داســتان هــا خاصیــت درمانگــری دارنــد  .شــکوفه را کــه
گوشــه کالس نشســته و انگشــتانش را تــرق و تــروق مــی
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
ادای دیــو داســتان را در مــی آورنــد .شــکوفه مــی خنــدد.
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
امــروز خواهــران دوقلــوی زارع را در موسســه مــی بینــم.
مثل ســیبی هســتند کــه از وســط نصــف شــده باشــند .تنها
تفاوتشــان در رنــگ مانتویشــان اســت .یکــی مانتــوی ســبز
پوشــیده و دیگــری مانتــوی ارغوانــی .دوســت داشــتنی و
مهربــان هســتند .از آنهــا مــی پرســم:
 تمام بچه های موسسه کار می کنند؟بله-پس چرا این جا کالس می آیند؟

تیــم شناســایی موسســه ،کــودکان کار را شناســایی مــیکنــد 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 بهکار مــی کننــد .بعضــی از آنهــا یــا پدرشــان خانــه را تــرک
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
قبــل ،در گــروه بانــوان حامــی تولیــد ملــی ،خواســتم کــه
بــرای پذیرایــی از بچــه هــای کالس کمــک کننــد .عجیــب
بــود کــه کمــک کردنــد .بــدون اینکــه مــن را بشناســند .از
امــروز قــرار اســت بــرای هرجلســه کالســم پذیرایــی بیاورند:
شــیر ،خرمــا ،میــوه ،بــادام زمینــی .آنهــا مصــداق «اولئــک

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
انجــام مــی دهــد .مانتــوی ســبز پررنگــی پوشــیده ،کــه
همرنــگ بــرگ درختــان اســت .در عکــس هــای صفحــه
مجــازی اش هــم میــان درختــان و در فضاهــای ســبز
ایســتاده اســت،گویی ســبز رنــگ مــورد عالقــه اوســت،
ســبز رنــگ زندگــی اســت .مهندســی بــرق خوانــده  ،بــا
عرضــه اســت و بــه هیــچ وجــه احساســاتی نیســت .منتظــر
کمــک مردهــای موسســه نمــی مانــد و کارهــای ســخت را
خــودش انجــام مــی دهــد ،مثــل ایســتادن نــوک نردبانــی
بلنــد و وصــل کــردن پــرده هــای ســنگین موسســه یــا جابه
جایــی کارتــن هــای بــزرگ و ســنگین.و نکتــه مهــم اینکــه
بچــه هــای موسســه از او حســاب مــی برنــد.
خانــم گیالنــی چطــور بــا موسســه آشــنا شــدید؟
قبــا هــم بــا بچــه کار آشــنایی داشــتید؟
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
آویــزان و پیلــه بــود کــه بــا اصــرار مــی خواســتند چیــزی
بفروشــند .گفتــم یــک مــدت در موسســه فعالیــت مــی
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
بیاوریــم یــا نه،بــا آزمایشــگاه هــا صحبــت مــی کــردم یــا
بچــه هــا را بــه دکتــر مــی بــردم .پیگیــر کارهــای درمانــی
بچــه هــا بــودم و بعــد از مدتــی مســئول کارگــروه درمــان
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شــدم و االن بــه عنــوان مدیــر اجرایــی موسســه و مســئول
کارگــروه آمــوزش فعالیــت مــی کنــم.
کار شــما خیلــی ســنگین و پرزحمــت اســت و هیچ
حقوقــی دریافــت نمــی کنیــد .چــرا این مســئولیت
را قبــول کردیــد؟
همــه مــا در ایــن موسســه بــه صــورت داوطلبانــه کمــک
مــی کنیــم .از انجــام ایــن کارهــا حــس خوبــی مــی گیــرم،
راســتش دیدگاهــم بــا خداونــد ،دیگــر معاملــه ای نیســت.
نمــی گویــم دارم ایــن کار را مــی کنــم تــا آن حاجتــم را
بدهــی یــا فــان کار را برایــم  انجــام دهــی خــدا .وقتــی مــی
بینــم بچــه ای دکتــر مــی رود ،حالــش خــوب مــی شــود و
خوشــحال اســت از اینکــه کســی هســت کــه بــه او توجــه
کنــد و مراقبــش باشــد ،حــس خوبــی مــی گیــرم .وقتــی می
بینــم نمــره هــای خوبــی مــی گیرنــد یــا درس هایشــان را
قبــول مــی شــوند و پایــه هــای باالتــری مــی رونــد حــس
خوبــی بــه مــن دســت مــی دهــد .هــر قدمــی کــه بــرای
بچــه هــا برداشــته ام بیشــتر از آن مقــدار را بــه مــن پــس
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.
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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
حمایــت مــی کــرد...
علیرضــا در کالس پســرها بــا مــن قهــر کــرده اســت .دســت
بــه ســینه نشســته ،دنــدان هایــش را روی هــم فشــار مــی
دهــد و اشــک در چشــم هایــش حلقــه زده .بــا نفــرت بــه من
نــگاه مــی کنــد.
چی شده علیرضا؟هیچیچرا یک چیزیت هست!هیچی! گفتم که هیچی!یکدفــه از کــوره در مــی رود .مــی پرســد «کالس کــی تمــام
مــی شــود؟ مــن بایــد االن ســر کار باشــم .بابــام مــن را
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.
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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؟
چــون کودکانــی بودنــد کــه کمتــر بــه آنهــا توجــه مــی
کردنــد .فقــط شــعاری بــه آنهــا نــگاه مــی شــد و هیــچ اقدام
اثرگــذار و ریشــه ای بــرای آن بچــه هــا انجــام نمــی شــد.
آمــوزش بــه کــودکان کار را در پــارک هــا ،کافــی شــاپ
هــا و رســتوران هــا شــروع کردیــم و در ســطح شــهر بــه
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 دوســتدارنــد امــا پــول و وقــت کافــی بــرای انجامــش را ندارنــد.
مــن بــا ایــن حــرف مخالــف هســتم .کســانی کــه مــی گویند

از خاطراتتان با بچه های کار بگویید؟
مــی دانیــد ،وقتــی بچــه هــا در موسســه هســتند بــا وقتــی
کــه تــوی خیابــان کار مــی کننــد ،خیلــی تفــاوت دارنــد.
بیــرون انــگار مــرد یــا زن هســتند .در خیابــان روی پــای
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
آورد .بهــش گفتــم خالــه ایــن هــا چیســت؟ گفــت «اول
ســال شــما ایــن هــا را بــه مــا دادیــد امــا معلممــان گفتــه
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.
کــودکان کار هــم مثــل بچــه هــای دیگــر ،قلــب بزرگــی
دارنــد .بایــد کمــک کنیــم کــه بچــه گــی کننــد چــون
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 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.

پــول نداریــم ،مــی تواننــد کــه واســط و رابــط خوبــی بیــن
نیازمنــدان و کســانی کــه وضعیــت مالــی خوبــی دارنــد،
باشــند .در بحــث وقــت هــم اگــر انســان در زندگــی اش
مدیریــت زمــان داشــته باشــد ،مــی توانــد بــه تمــام ایــن
امــور برســد .مــن مســئول واحــد انــرژی ســازمان نظــام
مهندســی ســاختمان اســتان اصفهانــم .االن دانشــجوی
دکتــری مهندســی مکانیــک دانشــگاه اصفهــان هــم هســتم
و بــا ایــن اوصــاف بــرای کــودکان کار وقــت مــی گــذارم و
پیگیــر کارهایشــان هســتم.

جلسهپنجم
امــروز همــه بچــه هــا دوســت دارنــد در مســابقه نامــه بــه
نویســنده شــرکت کننــد .قــرار مــی شــود همــه بــرای
نویســنده کتــاب گردآفریــد نامــه بنویســند .خوشــحالم
کــه انگیــزه پیــدا کــرده انــد .خوشــحالم کــه دیگــر نــا امیــد
نیســتند .نامــه هایشــان را کــه نــگاه مــی کنــم شــانس
چندانــی بــرای مســابقه نــدارد؛ امــا همیــن کــه بچــه هــا
خودشــان را بــاور کــرده انــد عالــی اســت .همیــن کــه مثــل
بچــه هــای معمولــی مــی خواهنــد در مســابقه شــرکت کنند

آقــای مســائلی از کجــا شــروع کردیــد تــا بــه
اینجــا رســیدید؟
خـب ،ورود مـن بـه امـور خیریـه بـه سـنین نوجوانـی ام برمـی 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.

و حتمــا خاطــرات زیــادی هــم در ارتبــاط بــا ایــن
بچــه هــا داریــد
یکــی از خاطــرات مــن دربــاره کــودکان کار ،بــه تابســتان دو
ســال گذشــته بــر مــی گــردد .آن موقــع آرزوی ۳۰دختــر
بچــه  ۸تــا  ۱۲ســال را ازشــان گرفتــم .برایــم خیلــی جالــب
بــود کــه اکثرشــان آرزوی معنــوی داشــتند .مثــا 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.

گاهــی حــس مــی کنــم علیرضــا هیــچ عاطفــه ای نــدارد.
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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
شــدم تــا اینکــه روزی یکــی از خادمــان امــام رضــا(ع) بــه
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،
پــول خــود امــام رضــا (ع) اســت و پــول کــس دیگــری در
ایــن زمنــه هزینــه نشــده اســت .مــا مهمــان امــام شــدیم و
لحظــه ورود بچــه هــای کار بــه حــرم خیلــی برایــم جالــب
بــود .وقتــی وارد حــرم شــدیم ،یکــی از بچــه هــای کار کــه
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
در یــک روز خیلــی ســرد ،پیــش یکــی از بچــه هــای کار
رفتــم .داشــت شیشــه ماشــین هــا را پــاک مــی کــرد تــا
مــن را دیــد آمــد و بــا مــن خــوش و بــش کــرد .هــوا خیلــی
خیلــی ســرد بــود .فکــر مــی کنــم پارســال بــود .پیراهــن
خیلــی نازکــی پوشــیده بــود و در ســرما مــی لرزیــد .ســوار
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
ملــک شــهر و مجتمــع پنــج طبقــه خانــه اصفهــان گفتــه
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
دادنــد .محبتــی کــه بــه ایــن بچــه هــا مــی کنیــم ،چنــد
برابــر بــه خودمــان برمــی گــردد و بایــد بــه ایــن بچــه هــا

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

MEHR

محبــت و گذشــت را یــاد بدهیــم.
زورخانه
امــروز کالس همــراه بــا اردو اســت .قــرار اســت بعــد از
کالس بــا بچــه هــا بــه زورخانــه برویــم .جمعــه هــا زورخانــه
برنامــه رایــگان دارد .بــه بچــه هــا مــی گویــم دور تــا دور
حیــاط حلقــه بزننــد و نمایــش جهــان پهلــوان تختــی را
اجــرا مــی کنیــم .مــی فهمنــد کــه تختــی هــم در کودکــی
پــدر خــود را از دســت داده و تــرک تحصیــل کــرده تــا کار
کنــد و خــرج خانــواده شــان را بدهــد .میراحمــد کــه شــبیه
تختــی اســت ،نقــش او را بــازی مــی کنــد .صحنــه کشــتی
تختــی بــا کشــتی گیــر روس را هــم بــازی مــی کننــد.
همــان کــه دســتش آســیب دیــده بــود و تختــی در مســابقه
دســت خــود را پشــت ســرش بــرد و از آن اســتفاده نکــرد
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
کــه جــزو باشــگاه کتابخوانــی نیســتند امــا بــرای اردو
آمــده انــد .بچــه هــا بــه هــم خبــر داده انــد .دلــم نمــی
آیــد بقیــه را نبــرم .امــا نگرانــم .چــه طــور ایــن همــه بچــه
در ماشــین هــای شــخصی جــا بشــوند؟ عجیــب اســت
کــه جــا مــی شــوند .آنهــا تخصــص خاصــی در جاشــدن
در فضاهــای کوچــک دارنــد .طــوری جــا مــی شــوند کــه
انــگار نیســتند .انــگار دیگــر دیــده نمــی شــوند .برایشــان
مهــم نیســت کجــا بنشــینند .حتــی کــف ماشــین هــم مــی
خزنــد .چهــار ماشــین راه مــی افتــد .مــا بــه اردو مــی رویــم.
جیــغ مــی کشــیم .مــی خندیــم .دســت مــی زنیــم .مــا
شــادترین باشــگاه کتابخوانــی جهــان هســتیم.
دوشنبه ،جشن روز کودک

امــروز موسســه بــه مناســبت روز کــودک ،در تــاالر هنــر
جشــن گرفتــه اســت .کــودکان کار از طــرف موسســه دعوت
شــده انــد .تعــدادی کــودک هــم از مناطــق محــروم اصفهان
امــده انــد .مــن بهتریــن نقطــه ممکــن ایســتاده ام .جایــی
شــگفت انگیــز و جادویــی؛ پشــت پیشــخوانی هســتم کــه به
بچــه هــا پذیرایــی مــی دهنــد .وقتــی بســته هــای خوراکــی
را بــه آنهــا مــی دهــم بــه صورتشــان نــگاه مــی کنــم .بــه
دســت هــای کوچکشــان .بــه لبخندشــان .امــرزو صدهــا
لبخنــد بــی نظیــر دیــده ام .وقتــی بچــه هــا داخــل ســالن
مــی رونــد ،کار مــن هــم تمــام مــی شــود .داخــل تــاالر مــی
روم .ســعید را مــی بینــم و صدایــش مــی زنــم .مــی گویــد:
ا ِ خالــه اینجایــی؟ مــی پرســم چــرا دیگــر بــه کالس نمــی
آیــد؟ ســعید ســاکت اســت .پســری کــه کنــار او نشســته
یکبــاره بلنــد مــی شــود و مــی گویــد :ســعید دیگــر نمــی
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
بینــم کــه مــوج مــی زنــد .خشــنونت را و قلــدر ی را مــی
بینــم کــه از چشــم هایــش بیــرون مــی ریــزد .مــی خواهــم  
ســعید را ببــرم .ببــرم بــه پنــج شــنبه هایــی کــه بــا هــم
کالس داشــتیم .امــا بــرادرش هــم فقــط یــک پســربچه
اســت .پســربچه ای کــه روی پنجــه هــای پایــش ایســتاده
تــا هــم قــد مــن بــه نظــر برســد .ســینه اش را جلــو
داده و گردنــش را بــاال کشــیده .نفــرت از کاســه هــای
چشــمانش ،درون چشــمانم مــی ریــزد .چشــمانم مــی
ســوزد .پشــت پیشــخوان خالــی برمــی گــردم .احســاس بــی
ارزشــی مــی کنــم .مــی دانــم هیــچ گرســنه ای بــا کتــاب
ســیر نخواهــد شــد .امــا کســانی کــه بمــب اتــم ســاخته
انــد هــم گرســنه نبودنــد .فرماندهانــی کــه دســتور جنــگ و
کشــتار مــی دهنــد هــم گرســنه نیســتند .شــاید هیــچ وقت
کســی را نداشــته انــد کــه انســانیت و مهربانــی را بــه آنهــا
یــاد بدهــد.
جلسه نهم

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

ایــن جــا در موسســه همــه نگــران هســتند .نگــران جــا؛
کوچکتریــن امکانــی بــرای وجــود داشــتن موسســه .خانــم
م مــی گویــد موعــد اجــاره رســیده و بایــد تخلیــه کنیــم.
نگــران اســت .مــی پرســم قــرار اســت بــه کجــا منتقــل
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
نــدارد .بــا خانــم م دربــاره مســابقه و تــاش هــای بچــه
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
انــد وســیله ای بــرای ســنجش ارزش علــم و فرهنــگ
بســازند؟ تلســکوپ فضایــی هابــل مــی توانــد از دورتریــن
نقــاط کیهــان تصویــر بگیــرد امــا چــه دســتگاهی مــی
توانــد دنیــای روح و درون انســانها را ببینــد؟ شــاید اگــر
ایــن دســتگاه هــا اختــراع شــده بــود ،ارزش کار فرهنگــی

بیشــتر مشــخص مــی شــد .داخــل کالس کــه مــی روم
بچــه هــا مــی پرســند حــاال چــه مــی شــود خالــه؟ در را
مــی بنــدم .حــس مــی کنــم ایــن جــا گوشــه کوچکــی از
جهــان اســت کــه فرامــوش شــده؛ کالس کوچکــی کــه
از حافظــه تمــام جهــان پــاک شــده اســت .بــود و نبــود
کالس مــا بــرای هیچکســی مهــم نیســت.
خاله حاال چه کار کنیم؟ چه می شود؟مــی گویــم کالس هســت .در هــر شــرایطی کالس ادامــه
دارد .حتــی اگــر موسســه تخلیــه شــد و کالس چنــد هفتــه
ای لغــو بــود .مهــم نیســت کــه همــه در موسســه درگیــر
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  ۱۰هزار 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
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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
امــروز آخــر کالس ،مــی خواهــم بــرای بچــه هــا ســفره
حضــرت رقیــه بگیــرم .خودشــان نمــی داننــد .امــروز کالس
خیلــی شــلوغ شــده و بعضــی از بچــه هــا بــا خواهــر و

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
هــم کــه در موسســه هســتند امــا عضــو کالس مــا نبــوده
انــد تــوی کالس مــی آینــد .کنــار ســفره جــا نیســت .چــراغ
را خودشــان خامــوش مــی کننــد .شــمع نصفــه ای را کــه
از خانــه آورده ام روشــن کــرده انــد .دســتهای کوچکشــان
را کنــار شــعله گذاشــته انــد تــا خامــوش نشــود .شــعله
روی صــورت هــای کوچــک رنــج کشــیده شــان تــکان
مــی خــورد .مــی گویــم حضــرت رقیــه هــم در کودکــی
خیلــی ســختی کشــده اســت .بعــد  دعــا مــی کنــم و آنهــا
آمیــن مــی گوینــد .آنقــدر بلنــد مــی گوینــد کــه شیشــه
هــای کالس مــی لــرزد .دعــا مــی کنیــم بــرای خوشــبختی
شــان ،بــرای شــفای مریــض هــا ،بــرای پــدر و مــادر بچــه
هــای کالس کــه مــی دانــم مریــض هســتند ،بــرای قبولــی
باشــگاهمان در جــام باشــگاه هــا .مــا بــرای همــه کــودکان
جهــان دعــا مــی کنیــم.
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
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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 ۶۰
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
همــراه بــا تاریکــی ،مــرد غریبــه ای بــه موسســه آمــده
اســت .جــوان اســت و کاله بافتنــی اش را تــا ابروهایــش
پاییــن کشــیده و او مــی گویــد بــرای  ۱۱۰خانــواده،
ارزاق شــب یلــدا آورده اســت .پــول زیــادی خــرج کــرده؛
مــرغ ،برنــج ،انــار ،پفیــا ،شــکالت ،برنجــک و گندمــک.
همــه را خیلــی قشــنگ بســته بنــدی کــرده اســت .بــه
کمکــش مــی رویــم تــا ارزاق را از وانــت پاییــن بیــاورد.
خســته شــده و خیلــی غــر مــی زنــد امــا وقتــی بســته
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
مــی کنــد .بــه دســت هــای کوچکشــان زل زده .هالــه
نــوری دور ســرش نیســت .بالــی بــر شــانه هایــش نــدارد
امــا مــن مــردی را مــی بینــم کــه در شــبی تاریک و ســرد،
دســت خداونــد شــده اســت و مــی بینــم کــه خدا در شــب
یلــدا هــم بچــه هــا را از یــاد نبــرده اســت.
جلسه آخر
کالس تمــام شــد .مــدت هــا گذشــت همانطــور کــه غــم
هــا و شــادی هــا مــی گذرنــد .بچــه هــا دور کیــک تولــدی
کــه آورده ام حلقــه زده انــد .برایشــان از تــاالر هنــر ،شــنل
هــای رنگارنــگ امانــت گرفتــه ام .شــنل هــا را مــی پوشــند
و تــاج مــی گذارنــد .حدیــث و نگیــن ماســک نمایــش بــه
صورتشــان مــی زننــد .دیشــب تعــدادی از کــودکان کار بــا
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
مــی پرنــد .بهشــان مــی گویــم یکــی یکــی پشــت کیــک
بایســتند تــا عکــس بگیــرم و بعــد عکــس هرکــس را بــرای
خــودش ظاهــر کنــم .جشــن تولــد ،آرزوی خیلی از کــودکان
کار اســت .جیــغ مــی کشــند و دســت مــی زننــد .بعضــی
از لحظــه هــا را نمــی تــوان روی کاغــذ نوشــت .کاش مــی
شــد لحظــه هــای قشــنگ را مثــل گل الی کتــاب گذاشــت
و خشــک کــرد تــا از بیــن نرونــد .بعــد ،بــرف شــادی مــی
پاشــیم .زیــر بــرف هــای دروغیــن مــی خندیــم .صــدای
خنــده ،موســیقی قشــنگ و دلنشــینی دارد .موســیقی
عجیبــی کــه هیــچ ســازی در جهــان قــادر بــه ســاختنش
نیســت .بــه بچــه هــا مــی گویــم مــا برنــده واقعــی هســتیم.
دیگــر مهــم نیســت کــه در مســابقه رتبــه بیاوریــم یــا نــه.
همیــن کــه بهتریــن تالشــمان را کردیــم برنــده ایــم .زندگی
یعنــی همیــن .زندگــی یعنــی نهایــت تــاش .زندگــی یعنی
نهایــت امیــد...
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رنجنامه کودکان «زباله گرد»؛

«طاهره  ۱۴ساله سواد ندارم»

سمیه
اسماعیلزاده

«مــن طاهــره  14ســال دارم و
بیســواد هســتم» ایــن اولیــن جملــه
دختــرک نوجـ ِ
ـوان اســیر فقــر ،اعتیاد و
ازدواج اجبــاری در  12ســالگی اســت.

«مــن ســواد نــدارم» ایــن اولیــن جملــهای اســت کــه
حرفهایــش را بــا آن آغــاز میکنــد ،شــاید فکــر میکــرد
بــرای مصاحبــه نیــاز بــه ســواد باشــد.
نامــش طاهــره اســت و  ۱۴ســاله و اهــل نکاســت امــا
هرازگاهــی ،همــراه مــادرش از نــکا بــه زیــرآب میآیــد و
خانــه بــه خانــه گدایــی میکننــد و اکنــون خســتگی باعــث
شــده ابتــدای خیابــان روی یــک ســکوی بتنــی بنشــیند و
مــادر بــدون او تــا انتهــای خیابــان خانــه بــه خانــه رفتــه
اســت.
دلیــل بیســوادیاش را بیمــاری مــادر و ازکارافتادگــی پــدر
میدانــد و میگویــد :خیلــی قبلتــر ،اســب بــه پشــت
پــدرم لگــد زده و از آنوقــت دیگــر نمیتوانــد کار کنــد و
مــادرم هــم مریــض بــود و مــن نتوانســتم مدرســه بــروم.
بــرادرم کــه دو ســال از مــن بزرگتــر اســت هــم ســواد
نــدارد.
طاهــره حرفهایــش را اینگونــه ادامــه میدهــد:
بــرادرم قبــ ً
ا بــه پرتقــال چینــی میرفــت امــا از
وقتیکــه دســتش را عمــل کــرده ،دیگــر نمیتوانــد
خــوب کار کنــد و همــراه پــدرم ضایعــات و آشــغال جمــع
میکنــد و مــن و مــادرم هــم دو ســه ســالی میشــود
کــه بــه ایــن شــهر (زیــرآب) میآییــم و مــردم بــه مــا
لبــاس ،غــذا و پــول میدهنــد.
کمکــم کــه زمــان میگــذرد ،انــگار اعتمــادش بیشــتر
میشــود و آخــر حرفهــا میگویــد :راســتش مــن یکبــار

ازدواجکــردهام .وقتــی  ۱۲ســالم بــود .خــودم نمیخواســتم
امــا پــدرم بـهزور 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
اص ـ ً
ا همهچیــز مصــرف میکــرد و مــرا کتــک م ـیزد و بــه
مــن و پــدر و مــادرم ناســزا میگفــت و چندبــار بــه خانــه
پــدرم فــرار کــردم تــا اینکــه یــک روز پــدرم شــنید کــه او
چهحرفهایــی بــه مــن میگفــت و همــان موقــع دیگــر
از او جــدا شــدم.
دربــاره پــدرش میپرســم کــه آیــا او هــم مــواد مصــرف
میکنــد ،در پاســخ میگویــد :پــدرم آدم خوبــی اســت
و فقــط تریــاک مصــرف میکنــد .بــه خاطــر همــان لگــد
اســب دیگــر نمیتوانــد کار کنــد امــا وقتــی بــه کمیتــه
امــداد رفتیــم ،آنهــا بــه مــا گفتنــد کــه پــدرم از آنهــا هــم
ســالمتر اســت و میتوانــد کار کنــد ،در حالکیــه پــدرم
حتــی نمیتوانــد خــوب راه بــرود و جمعکــردن ضایعــات
را هــم بهســختی انجــام میدهــد.
فقــر ،بیســوادی ،اعتیــاد پــدر ،گدایــی ،بیمــاری والدیــن،
ازدواج اجبــاری در  ۱۲ســالگی بــا یــک معتــاد و طــاق؛
طاهــره کلکســیون آســیبها اســت و همینهــا موجــب
شــده کــه دیگــر امیــدی بهروزهــای بهتــر نداشــته باشــد
و نهایــت آرزویــش ایــن اســت کــه کســی پیــدا شــود
و او را از ایــن وضعیــت نجــات دهــد ،چــون خــودش
هیــچ توانایــی و مهارتــی نــدارد کــه بتوانــد تغییــری در
زندگــیاش ایجــاد کنــد .شــاید فکــر میکنــد اکنــون
دیگــر بــرای همهچیــز کمــی دیــر شــده و تفاوتهــا را
بســیار احســاس میکنــد.
برخــاف او امــا ســمانه خردســال دوســت دارد بــه مدرســه
بــرود و کارهای شــود؛ هرچنــد دقیــق نمیدانــد چند ســالش
اســت امــا فکــر میکنــد کــه امســال ســن مدرســه رفتنــش
اســت ولــی خانــوادهاش او را بــه مدرســه نفرســتادهاند.
سـمانه دختـرک حـدودا ً ششسـالهای اسـت کـه همـراه

مادربزرگـش گاهـی روی پـل اصلـی شـهر زیـرآب و گاهـی
در شـهرهای اطـراف بـه گدایـی میپردازنـد و هنگامیکـه
در تاکسـی بـا او همصحبـت میشـوم و صحبـت بـه دراز
میکشـد ،آنچنـان بزرگمنشـی دارد کـه هنـگام پرداخـت
کرایـه ،تعـارف کنـد تـا کرایـه مـرا هـم پرداخـت کند.
استفاده ابزاری خانواده از کودکان
شــاید اولیــن امــری کــه از تکدیگــری کــودکان در ذهــن
آدمــی نقــش میبنــدد ،وجــود مافیایــی اســت کــه کــودکان
را بــه کار میگیــرد و رفتــار آنهــا را بهگون ـهای کارگردانــی
میکنــد کــه بیشــترین ترحمهــا را بخــرد امــا بیشــتر ایــن
کــودکان ،از ســوی خانوادههــای خویــش بــه کار گرفتــه
میشــوند و باتجربــه آســیبهای بســیار و بــدون کســب
مهارتــی بــه دنیــای بزرگســالی پــرت میشــوند و چرخــه
فقــر و آســیب را بازتولیــد میکننــد.
معصومــه اشــتیاقی ،پژوهشــگر اجتماعــی بــا اشــاره بــه
شــکاف میــان تصــور عامــه و مطالعــات میدانــی ،گفــت:
باآنکــه بیشــترین میــزان داللــی در بهکارگیــری کــودکان
زبالهگــرد وجــود دارد امــا در ایــن قشــر نیــز ،اکثــر آنهــا
خــود کارفرمــا هســتند و برخــاف تصــور عامــه ،مطالعــات
نشــان میدهــد کــه کــودکان بــه دلیــل مشــکالت
اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعــی از ســوی خانوادههــای
خــود بــه کار گرفتــه میشــوند و خانوادههایشــان ایــن
هــوش اجتماعــی را دارنــد کــه فرهنــگ مــا ترحممحــور
بــوده و کــودکان مظلــوم و قابلترحــم هســتند و
ازایـنرو ،از کــودک بهعنــوان ابــزاری بــرای ایجــاد درآمــد
اســتفاده میکننــد.
ایــن دکتــرای جامعهشــناس بــا بیــان اینکــه افزایــش تعــداد
کــودکان کار در دهــه اخیــر ،آن را بهصــورت یــک مســئله
اجتماعــی مطــرح کــرده اســت ،افــزود :در شــهرهای کوچک
پیـشاز ایــن تکدیگــری کــودکان رایــج نبــوده و مــا بیشــتر
شــاهد تکدیگــری بزرگســاالن بودهایــم امــا کمکــم
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بــه ســمتی رفتــه کــه کــودکان نیــز در حــال بازتولیــد
تکدیگــری در ســطحی دیگــر هســتند.
وی بابیــان اینکــه خانوادههــای فقیــر بــه لحــاظ فرهنگــی،
اجتماعــی و اقتصــادی فقیــر هســتند و کــودکان نیــز در
ایــن خانوادههــا در چرخــه معیــوب فرهنــگ فقــر قــرار
میگیرنــد ،افــزود :هنگامیکــه خانوادههــا متوجــه شــدند
کــه کــودکان میتواننــد بــه اقتصــاد خانــواده کمــک کننــد،
از آنهــا بهعنــوان یــک ابــزار اســتفاده کردنــد و یکــی
از دالیــل افزایــش کــودکان کار در شــهرهای کوچــک را
شــاید بتــوان نتیجهبخشــی اســتفاده ابــزاری از کــودکان در
کالنشــهرها دانســت.
بااینحــال ،در کالنشــهرها بیشــتر شــاهد کــودکان کار در
ســطح خیابانهــا و پیادهروهــای شــلوغ هســتیم ،امــری
کــه در شــهرهای کوچــک کمتــر وجــود دارد و ایــن امــر
نــه بــه خاطــر کــم بــودن تعــداد کــودکان کار کــه بــه دلیــل
پراکندگــی حضــور ایــن کــودکان در محلههــای مســکونی
و گدایــی خانــه بــه خانــه اســت .امــری کــه شــاید بتــوان
آن را بــه بافــت شــهری ربــط داد ،خانههــای شــهرهای
کوچــک عموم ـاً غیــر آپارتمانــی بــوده و بخشــی از زندگــی
افــراد در محلههــا و بیــن همســایهها میگــذرد امــا در
کالنشــهرها بافــت آپارتمانــی ســاختمانها و فردگرایــی
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شــدید ،دسترســی بــه صاحبخانههــا را در ســطح محــات
کــم میکنــد.
ایــن پژوهشــگر حــوزه اجتماعــی نیــز بــر ایــن امــر صحــه
گذاشــته و میگویــد :در ســطح کالنشــهری همچــون
تهــران زندگــی اکثــر افــراد آپارتمانــی بــوده و فردگرایــی
بــاال و اعتمــاد پاییــن اســت و ازای ـنرو ،کــودکان متکــدی
ســعی در دیدهشــدن در فضــای عمومــی و جــذب ترحــم
بــه اشــکال مختلــف در عرصــه عمومــی دارنــد امــا در
شــهرهای کوچــک همچــون شــهر زیــرآب بــه دلیــل بافت
ایــن مناطــق و دسترســی راحتتــر بــه صاحبخانــه و
روحیــه همــکاری و نوعدوســتی ،تکدیگــری خیابانــی
کمتــر و بیشــتر در محــات مســکونی اســت ،هرچنــد بــا
بزرگتــر شــدن ایــن شــهرها و تغییــر بافــت از ســنتی بــه
مــدرن ،از آپارتمــان بــه ویــا ،بــا پدیــده کــودکان خیابــان
در ایــن شــهرها نیــز بــا شــدت بیشــتری مواجــه خواهیــم
شــد.
اشــتیاقی بــا بیــان اینکــه بــه لحــاظ آســیبهای اجتماعــی
میــزان آســیب ایــن کــودکان در کالنشــهرها و شــهرهای
خــرد فرقــی نــدارد ،تفــاوت را در شــدت بیشــتر ایــن
آســیبها عنــوان و از جملــه آســیبها بــه بازماندگــی از
ادامــه تحصیــل را ازدواج در کودکــی ،تجــاوز ،خشــونت علیــه
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کــودکان دانســت کــه هرکــدام در نــوع خــود کــودک را از
رهایــی از ایــن چرخــه آســیب بــاز مــیدارد.
آگاهی الزمه رهایی از فرهنگ گداپروری
وی راهــکار اساســی بــرای مقابلــه بــا ایــن مســئله را در ســه
ســطح خــرد ،میانــی و کالن و همزمانــی اقدامــات در ایــن
ســه ســطح دانســت و افــزود :در ســطح خــرد بایــد بــه فــرد
نیازمنــد آمــوزش و مهــارت الزم بــرای کســب توانمنــدی
بــرای خــروج از چرخــه فقــر و بســتههای تنبیهــی و
تشــویقی بــرای بهکارگیــری و یــا عــدم بهکارگیــری
کودکانشــان داده شــود و همچنیــن ،روی آگاهــی شــهروندان
کار شــود؛ اینکــه دلســوزی کوتاهمــدت آنهــا و کمــک فردی
بــه کــودکان کار چــه پیامدهــای درازمــدت منفـی بــرای این
کــودکان خواهــد داشــت.
اشــتیاقی بابیــان اینکــه کمــک کــردن هــم نیازمند ســازوکار
مناســب اســت ،گفــت :بایــد از طریــق رســانه ،تبلیغــات
محیطــی ،نظامهــای آموزشــی ،بــه کــودکان کار بیشــتر
بپردازیــم .اینکــه کمــک فــردی مــا بــه ایــن کــودکان موجب
مانــدگاری آنهــا در تلــه محرومیــت خواهــد شــد و کمــک
مــا در واقــع نــه کمــک بلکــه یــک نــوع بازتولیــد فقــر و
افزایــش آســیب اســت و ایــن فــرد در آینــده هی ـچگاه یــک
فــرد مســتقل اجتماعــی نخواهــد بــود.
وی راهــکار ســطح کالن را دولــت و اقدامــات دولتــی و وضــع
قوانیــن بــرای بهبــود وضعیــت کــودکان کار بیــان کــرد و
افــزود :در قانــون ،کار کــودکان ممنــوع اســت و در اساســنامه
شــهرداریها هــم قانــون منــع بهکارگیــری کــودکان وجــود
دارد امــا در عمــل میبینیــم کــه کــودکان در فضــای عمومی
در حــال کار هســتند و متأســفانه شــهرداریها آنچنــان
مداخلــه نمیکننــد و ســازمانهای دولتــی متولــی نیــز
قصــور و ک ـمکاری دارنــد.
اشــتیاقی راهــکار ســطح میانــه را فعالیــت ســازمانهای
مردمنهــاد و رســانهها عنــوان کــرد و افــزود :آنهــا بــا
مطالبــه گــری از نهادهــای دولتــی ،شــهرداریها و دیگــر
ســازمانهای خدمــات رســان میتواننــد نقــش مؤثــری در
بهبــود وضعیــت ایــن افــراد داشــته باشــند و از دیگــر ســوی،
ســمنها و رســانهها میتواننــد خانوادههــای ایــن افــراد را
شناســایی و امــکان مداخلــه را فراهــم کننــد.
ایــن جامعهشــناس بــا اشــاره بــه اقدامــات مؤثــر برخــی
ســمنها در شــهرهای کالن ،بــر اثربخشــی ســمنها در
بهبــود وضعیــت کــودکان کار تأکیــد کــرد و گفــت :امــا
متأســفانه بحــث ســازمانهای مردمنهــاد در کشــور مــا
بســیار ضعیــف اســت و ایــن امــر در شــهرهای کوچــک
شــدت بیشــتری دارد.
مشــاهدات بیانگــر آن اســت کــه کــودکان کار شــاید نتیجــه
مســتقیم فقــر اقتصــادی ،فرهنگــی و اجتماعی والدیــن خود
باشــند ،امــا فرهنــگ ترحممحــور مــا نیــز در ایــن امــر نقــش
غیرمســتقیم داشــته و در بازتولیــد آن مؤثــر بــوده اســت.
بهبیاندیگــر ،کــودکان بهعنــوان قشــر مظلــوم قربانــی
ترحــم افــرادی هســتند کــه کمــک را تنهــا در یاریرســانی
اقتصــادی کوتاهمــدت بــه آنهــا میبیننــد ،بــدون آنکــه
بــه منشــأ ایجــاد تکدیگــری کــودکان و راههــای اساســی
انســداد آن در ســطح خویــش بیندیشــند.
دراینبیــن ،کــودکان کار در شــهرهای کوچــک ،دچــار
مظلومیــت مضاعــف هســتند؛ چــه از یکســوی کــه عمومـاً
ســمنها بهعنــوان یــک ســازمان مردمــی مطالبهگــر و
مداخلهگــر در ایــن شــهرها پــا نگرفتــه اســت و از دیگــر
ســوی ،پرســه ایــن کــودکان در محلههــای مســکونی آنهــا
را از دیــد عمــوم پنهــان داشــته و وجــود آنهــا کمتــر حــس
میشــود و تنهــا افــرادی آنهــا را خواهنــد دیــد کــه گمــان
میبرنــد بــا اهــدای لباسهــای کهنــه و کمــی پــول درد
آنهــا درمــان میشــود.
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پیونــد اعضــای بیمــاران مــرگ
حکیمه بهمن زاده
مغــزی تنهــا یــک واقعــه پزشــکی
ســاده نیســت ،بلکــه ایــن افــراد
در حالــی بــه مالقــات معبــود مــی رونــد کــه بــا ایــن کار
شایســته بــه دیگــران زندگــی بخشــیدهاند.

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY
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مرگ هایی که زندگی میبخشند؛

روایت اهداء عضو در خراسانجنوبی

از موقعــی کــه بــه دنیــا میآییــم تــا آخریــن لحظــه زندگــی
نزدیکتــر از هــر لباســی و عزیزتــر از هــر موجــودی همــراه
مــا اســت .بــرای ســامتیش هزینــه ،بــه تنومندیــش افتخــار
و از اینکــه کوچکتریــن آســیبی بــه آن وارد شــود ،دوری
میکنیــم.
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 الفتهـا جدا شـویم،
روزی کـه مـردم عـادی آن را مـرگ و نیسـتی و عرفـا و اهـل
معرفـت روز وصـل بـه معبـود میدانند.
امــا بســیاری از افــراد زیــرک و باهوشــند ،بــه جــای آنکــه
اعضــای تــن خــود یــا عزیزشــان را در روز موعــودی کــه
باالخــره بــرای همــه فــرا میرســد ،مهمــان خــاک کننــد،
بــا رضایتــی از روی انســانیت و در شــرایطی چــون مــرگ
مغــزی تقدیــم هــم وطنــی میکننــد کــه ســامتیش در
گــرو همیــن فــداکاری اســت  .
وقتــی اعضــای بــدن یــک جــوان بــه  ۶نفــر
ســامتی میبخشــد
از ایــن افــراد فــداکار و ایثارگــر در خراســانجنوبی کــم
نیســتند ،نمونــهاش را همیــن دو -ســه روز قبــل در
ماجــرای مــرگ مغــزی جــوان  ۲۴ســاله خوســفی دیدیــم
کــه خانــوادهاش بــا اهــداء اعضــای او بــه بیمــاران نیازمنــد
موافقــت کردنــد.
ایــن عمــل در بیمارســتان  منتصریــه مشــهد صــورت گرفت
و بــا ایــن عمــل خیرخواهانــه ســامتی بــه  ۶بیمار برگشــت.
بــه نظــر میرســد اگــر نیــاز بــه دریافــت عضــو را از زبــان
کســانی کــه سالمتیشــان بــا ایــن موضــوع در ارتبــاط بــوده،
بشــنویم ضــرورت کار را بیــش از گذشــته حــس کنیــم.
علیرضــا رضایــی جــوان اهــل خراســان جنوبــی که ســال ۹۰
عمــل پیونــد کلیــه انجــام داده اســت  ،اظهــار کــرد :افــراد
نیازمنــد بــه پیونــد کلیــه از دو طریــق میتواننــد بــرای
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
کلیــوی نیــز بایــد پیگیــری مســتمر و آزمایشــات بــه روز
داشــته باشــیم.
رضایــی بیــان کــرد :انجمــن حمایــت از بیمــاران کلیــوی از
طریــق روال قانونــی و پیگیریهــای مســتمر مســیر خریــد
کلیــه را فراهــم میکنــد.
وی ادامــه داد :راه دوم بــرای بیمــاران کلیــوی در
خراســانجنوبی مراجعــه بــه بیمارســتان منتصریــه مشــهد
و بخــش فراوردههــای پیونــد اعضــا و دریافــت عضــو از
بیمــاران مــرگ مغــزی اســت کــه در ایــن شــیوه نیــز در
نوبــت قــرار میگیریــم.
از زمــان تشــکیل پرونــده تــا اهــداء عضــو  ۱۴مــاه

طــول کشــید
ایـن جـوان اهـل خراسـانجنوبی بـا بیـان اینکـه از زمـان
تکمیـل پرونـده تـا زمان عمـل پیوند بـرای من  ۱۴مـاه طول
کشـید ،گفت :روال این اسـت که افـراد دریافـت کننده عضو،
فـرد اهداء کننـده را نمیشناسـند 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
مســیر قانونــی انجمــن راه را طیکنــد گرفتــار افــراد شــیاد
و کالهبــردار نشــده و مجبــور نیســت هزینــه اضافــه تــری
پرداخــت کنــد.
وی بیـان کرد :بعـد از اینکه من کلیه خـودم را از دسـت دادم
همه اعضـای خانـوادهام ،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
میبـردم 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
مــرگ مغــزی شــد و از پــدرم پرســیدم اگــر مــن جــای آن
جــوان بــر روی تخــت بــودم چــه میکردیــد؟ آیــا حاضــر بــه
پیونــد اعضــای مــن میشــدید؟
ایــن دریافــت کننــده عضــو اظهــار کــرد :وقتــی مــرگ مغزی
فــردی توســط تیــم پزشــکی تأییــد مــی شــود ،بــا اهــداء
عضــو حدأقــل ســامتی را بــه  ۷ ،۶نفــر هدیــه میکنــد،
هــر چنــد تصمیــم گیــری بــرای خانوادههــا 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 خراسـانجنوبی اسـت ،اظهارکـرد :بـی شـک تبلیغـات و
فرهنگسـازی در افزایـش تمایـل خانوادهها بـرای اهداء عضو
عزیزشـان کـه دچار مـرگ مغـزی شـده تأثیرگذار اسـت.
وی بیــان کــرد :میتــوان بــا ســاخت فیلــم ،ســخنرانیهای
منطقــی و بســیاری از روشهــای جــذاب دیگــر در گرایــش
افــراد بــه ایــن امــر مهــم نقــش آفریــن بــود.
نقش رضایت خانواده در اهداء عضو
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ســفیر تبلیــغ اهــداء عضــو در خراســانجنوبی و کارشــناس
حقــوق  بــا بیــان اینکــه در بحــث اهــداء عضــو یــک نکتــه
مهــم رضایــت خانــواده اســت ،ادامــه داد :حتــی اگــر فــرم
مربــوط بــه اهــداء عضــو را پــر کــرده باشــیم در صــورت
مــرگ مغــزی بایــد بــرای اهــداء عضــو رضایــت خانــواده
وجــود داشــته باشــد.
الهیــاری افــزود :بــرای همیــن در کارتهــای اهــداء عضــو
ایــن جملــه بیــان شــده کــه خانــواده خــود را از رضایــت
قلبــی مبنــی بــر اهــداء عضــو بــه بیمــاران نیازمنــد در
صــورت مــرگ مغــزی آگاه کنیــد.
وی گفــت :شــاید منطقیتــر و بهتــر ایــن باشــد ،در صورتــی
کــه فــرد قبــل از مــرگ مغــزی بــا رفتارهایــی چــون پــر
کــردن کارت اهــداء ،رضایــت خــود را در زمینــه اهــداء عضــو
اعــام کــرده نیــازی بــه رضایــت خانــواده نباشــد کــه البتــه
ایــن مهــم اصالحــات قانونــی را میطلبــد.
از ابتــدای ســال اعضــای بــدن  ۶بیمــار مــرگ مغزی
اهداء شــده اســت
هــادی دهقــان مســئول مرکــز بیماریهــای خــاص
خراســانجنوبی بــا اشــاره بــه تأثیــر اهــداء عضــو در ســامت
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بیمــاران نیازمنــد اظهــار کــرد :از ابتــدای ســال تاکنــون
اعضــای شــش بیمــار مــرگ مغــزی در خراســان جنوبــی بــه
بیمــاران نیازمنــد اهــداء شــده اســت.
وی بیــان کــرد :وقتــی مــرگ مغــزی یــک نفــر توســط کادر
پزشــکی تأییــد میشــود تــا هشــت عضــو او چــون چشــم،
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 بیماریهــای خــاص خراســانجنوبی ادامــه
داد :بــا توجــه بــه اینکــه همــه مراحــل شناســایی اهــداء
کننــدگان و بیمــاران نیازمنــد توســط دو تیــم مجــزا در
سیســتم دولتــی صــورت میگیــرد ،شــاهد دالل بــازی در
ایــن قضیــه مهــم ســامت محــور نیســتیم.
دهقـان با بیان نقـش رضایت خانـواده در اهداء اعضـا و برخی
از بافتهـای فردی کـه دچار مرگ مغزی شـده اسـت ،گفت:
در گذشـته شـاید برخـی خانوادههـا مقاومـت میکردند ولی
امـروز به واسـطه فرهنگسـازی حـدود  ۷۰درصـد خانوادهها
بعـد از گفتوگـو ایـن امـر را میپذیرند.
وی اظهــار کــرد :پیگیــری رونــد کار مهــم و حســاس پیونــد
اعضــاء توســط دو تیــم ،شــامل تیــم شناســایی و تیــم پیونــد

صــورت میگیــرد و از ایــن منظــر ممکــن اســت برخــی از  
بیمــاران و خانوادههایشــان اصـا نداننــد از چــه کســی عضــو
دریافــت کردهانــد.
مســئول مرکــز بیماریهــای خــاص خراســانجنوبی بیــان
کــرد :در خراســانجنوبی معمــوال فــرد دچــار مــرگ مغــری
بــرای اهــداء عضــو بــه مشــهد اعــزام میشــود.
دهقــان یــادآور شــد :در حــال حاضــر در کشــور   ۲۵مرکــز
کار شناســایی و  ۳۰مرکــز نیــز بحث پیونــد اعضــا را پیگیری
میکننــد.
خــوش بــه ســعادت آنانــی کــه بــا غلبــه بــر احساســات و
بــا رفتارهایــی از روی عقالنیــت راضــی بــه اهــداء عضــو
عزیزشــان میشــوند و یــا  در شــرایط صحــت و ســامتی
رضایــت خــود را بــرای ایــن امــر مهــم بــه خانــواده اعــام
میکننــد.
بیشــک در پیشــگاه خدایــی کــه مــی فرمایــد هــر کــس
یــک تــن را نجــات دهــد گویــی همــه انســانها را نجــات
داده کاری بزرگتــر و برتــر از ایــن وجــود نــدارد و لبخنــد
فرشــتگان شایســته نــگاه همــه ایــن انســانهای ایثاگــر و
فــداکار اســت.

حفاظت ویژه انجام می شود:

زنگ خطر برای انقراض سنجاب ایرانی

رمضان نوری

ســنجاب ایرانــی از مهمتریــن گونــه
هــای جانــوری ایــام ،طــی ســال هــای
اخیــر بــه دالیــل مختلــف در معــرض
انقــراض قــرار گرفتــه ،در ایــن بیــن
محیــط زیســت برنامــه ای بــرای
حفاظــت ویــژه از ایــن گونــه طراحــی
کــرده اســت.

اســتان ایــام دارای  ۶۴۰هــزار هکتــار جنــگل اســت کــه ۹۰
درصــد از آن را درختــان بلــوط تشــکیل مــی دهــد و همیــن
عامــل باعــث شــده ایــن اســتان یکــی از مناطــق مهــم
جانــوری و گیاهــی کشــور باشــد.
سالهاســت جنــگل هــای بلــوط اســتان بــا مشــکالتی نظیــر
خشکســالی ،آتــش ســوزی ،خشــکیدگی و...مواجه هســتند و
همیــن عوامــل باعــث شــده عــاوه بــر تخریــب جنــگل های
اســتان ،حیــات گونــه هــای جانــوری مثــل ســنجاب نیــز در
خطــر باشــد.
ســنجاب ایرانــی یکــی از گونــه هــای جانــوری در اســتان
ایــام اســت کــه بــا زیســت در جنــگل هــای زاگــرس بــه
حیــات درختــان بلــوط کمــک مــی کنــد امــا ایــن روزهــا
زنــگ خطــر بــرای انقــراض ســنجاب بــه صــدا درآمده اســت.
ســنجاب ایرانــی در ایــام لقــب ســنجاب بلــوط کار بــه خــود
گرفتــه اســت ،ایــن گونــه شــاخص ســامت جنــگل هــای
بلــوط اســت یعنــی در هــر جایــی کــه ایــن گونــه وجــود
داشــته باشــد آن جنــگل از ســامت کامــل برخــوردار اســت.
حــاال چنــد ســالی اســت کــه یــک ســری اتفاقــات
ناخوشــایند باعــث شــده تــا ایــن حافظــان کــم حافظــه
جنــگل هــای بلــوط بــا خطــر انقــراض روبــه رو شــوند.

البتــه دردســرهای ســنجاب فقــط بــه ایــن بالهــا ختــم نمی
شــود و افــراد ســودجویی هــم هســتند کــه بــرای اســارت
گرفتــن ایــن پســتاندار دســت بــه هــر کاری مــی زننــد
از ســوزاندن درختــان بلــوط گرفتــه تــا تبــری کــه قطــع
زاگــرس را نشــانه گرفتــه اســت.
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
هــای بلــوط دارد
یکــی از محیــط بانــان محیــط زیســت اســتان ایــام اظهــار
داشــت :غــذای اصلــی ســنجاب ایرانــی دانــه هــای بلــوط
اســت ،محــل زندگــی آن هــم معمــوال درختــان کهنســال
بلــوط اســت .وی تصریــح کــرد :از ویژگــی هــای ســنجاب
ایرانــی ذخیــره کــردن دانــه هــای بلــوط در زیرخــاک اســت
کــه معمــوال بــه امیــد ایــن کــه زمســتان فصــل بــی غذایــی
اســت از ایــن دانــه هــا اســتفاده کنــد و هنــگام زمســتان
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
رئیــس اداره نظــارت بــر حیــات وحــش اداره کل محیــط
زیســت اســتان ایــام اظهــار داشــت :از مهمتریــن عوامــل
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
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ایــام اظهــار
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 ۵
سـال آینده ایـن گونه جانوری در اسـتان طراحی شـود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه در اســتان ایــام 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.
هاشــمی افــزود :فرهنــگ ســازی بــرای حفاظــت از گونــه
هــای جانــوری اســتان کــه تعــدادی از آنهــا حتــی در کشــور
هــم کمیــاب هســتند ،ضــروری اســت و محیــط زیســت بــا
آمــوزش هــای الزم ســعی دارد بــرای حفاظــت ایــن گونــه
هــای جانــوری اقــدام کنــد.
مدیــر کل حفاظــت محیــط زیســت اســتان ایــام بیــان
داشــت :طــی ســال هــای گذشــته متاســفانه صدمــات
زیــادی بــه حیــات وحــش اســتان بــه دالیــل مختلفــی از
جملــه شــکار وارد شــده اســت.
بـا توجه به کـم  شـدن جمعیت سـنجاب ها در جنـگل های
اسـتان ایلام اجرای طـرح حفاظت از سـنجاب مـی تواند این
گونـه زیبـا و بـاارزش را از خطر انقراض نجـات دهد.
اســتان ایــام دارای  ۳۰۰گونــه جانــور مهــره دار ۲۰۰ ،گونــه
پرنــده اســت و بیــش از  ۱۴۰هــزار هکتــار از جنــگل هــا و
مراتــع اســتان تحــت حفاظــت محیــط زیســت قــرار دارنــد.
وجــود جنــگل هــا و گونــه هــای متنــوع جانــوری در اســتان
ایجــاب مــی کنــد امکانــات و اعتبــارات بیشــتری بــرای
حفاظــت از آنهــا تخصیــص داده شــود ،ایــن اســتان بــه
واســطه همیــن جنــگل هــا بــه عــروس زاگــرس شــهرت
گرفتــه اســت.
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مصطفی
یاوری نسب

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

ایــن روزهــا فضــای رســانه ای مشــهد درگیــر موضوعاتــی
شــده اســت کــه درســت یــا غلــط بخــش زیــادی از انــرژی
فعــاالن فرهنگــی ،اجتماعــی و سیاســی را از طیــف هــای
مختلــف بــه خــود اختصــاص داده اســت.
اجــرای کمپیــن «لبخنــد» در تمــام ســازهای تبلیغاتــی
مشــهد بــا هزینــه چنــد میلیــاردی توســط شــهرداری ایــن
شــهر کــه روزهــای پایانــی اکــران خــود را مــی گذرانــد
بــا اســتقبال و انتقــادات زیــادی توســط مــردم و نخبــگان
سیاســی و فرهنگــی مواجــه شــد بــه صورتــی که برخــی آن
را مرهمــی بــر درد هــای ایــن روزهــای مــردم و عــده دیگــر
تســویه حســاب تفکــر حاکــم بــر مجموعــه شــهرداری
مشــهد بــا مدیــران قبلــی ایــن مجموعــه بــه دلیــل اکــران
هــای مخالفــت بــا برجــام مــی داننــد.
بــا ایــن وجــود نظــر شــهروندان مشــهدی نیــز در ایــن
رابطــه متفــاوت اســت و برخــی اجــرای ایــن کمپیــن را
بهانــه ای بــرای شــاد بــودن حتــی بــه صــورت مصنوعــی
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
تــا از ایــن مســیر پوشــی بــر ســوء مدیریــت هــای ایــن
حــوزه گذاشــته شــود.
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.

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

MEHR

ضرورت دخالت همه سالیق در امور شهری؛

فرهنگشهروندیفقط«لبخند»نیست

سیداحســان مصطفــی زاده معتقــد اســت کــه پویــش
«لبخنــد بزنیــم» کــه توســط شــهرداری و اختصــاص
بیــش از  ۴۰۰تابلــو در ابعــاد مختلــف و نقــاط متعــدد
شــهر آغــاز شــده اســت ،توانســته اســت پیــام خــود را
بــه مــردم برســاند و مــی گویــد :یکــی از علــل اصلــی
موفقیــت ایــن پــروژه ،ســطح گســترده و عظیمــی از
فضاهــای شــهری اســت کــه بــه ایــن کار اختصــاص
یافتــه و آنقــدر ایــن مــوارد در ســطح شــهر تکــرار شــده
اســت کــه کمتــر شــهروندی دیگــر وجــود خواهــد
داشــت کــه ایــن روزهــا ایــن تابلوهــا را ندیــده باشــد و
از موضــوع لبخنــد آن ســخن نگویــد.
وی کــه دانشــجوی دکتــری علــوم ارتباطــات اجتماعــی
اســت ،تاکیــد مــی کنــد :فــارغ از تعریف هــا و یــا انتقادهایی
کــه گــروه هــا و افــراد مختلفــی از ایــن حرکــت کــرده

انــد ،بایــد اصــل آن را کــه توانســته از نظــر ارتبــاط بــا
مــردم موفــق باشــد ،مــورد توجــه قــرارداد .البتــه آن هــم
بــه دالیــل مختلفــی مربــوط اســت کــه اصلــی تریــن آن
حمایــت مــادی و معنــوی شــهرداری از ایــن حرکــت اســت
چــرا کــه همــه مــی دانیــم در اختیــار داشــتن ایــن تعــداد
تابلــوی شــهری بصــورت همزمــان شــاید بــرای کمتــر
مجموعــه یــا ســازمانی فراهــم باشــد.
لزوم اجرای طرح ها با کار پژوهشی
ایــن پژوهشــگر و مــدرس حــوزه ارتباطــات همچنیــن بــه
نقــش تبلیغــات و حمایــت رســانه ای شــخصیت هــا نیــز
اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد در ایــن پــروژه شــاهد آن
بودیــم کــه جمعــی از  فعــاالن رســانه کــه البتــه اکثــرا
مربــوط بــه یــک جنــاح خــاص سیاســی و فکــری مــی
باشــند ،بــا حمایــت از ایــن حرکــت ،صفحــات شــخصی
خــود در فضــای مجــازی را بــه معرفــی و تحســین ایــن کار
اختصــاص دادنــد کــه ایــن حرکــت قطعــا موثــر و مناســب
اســت و البتــه بــه نظــر نبایــد فقــط از یــک ســری افــراد
مشــخص و همفکــر و هــم تیــم خــود بــرای معرفــی کاری
بــه ایــن وســعت اســتفاده کــرد .کاش همــه افــراد با ســلیقه
هــای مختلــف و حتــی مخالــف خــود را بــرای معرفــی و
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
و کارشناســان فعلــی و همگــروه تیــم جدیــد مــی توانــد
موثــر و قابــل اتکاتــر باشــد.
مصطفــی زاده همچنیــن بــه بازخوردهــای مردمــی ایــن
حرکــت اشــاره مــی کنــد و خاطرنشــان مــی ســازد کــه
در همیــن مــدت کوتــاه شــاهد اظهــار نظرهــای متفــاوت
و البتــه بعضــا و بیشــتر مثبــت مردمــی هســتیم کــه
قطعــا در ایــن هیاهــو و مشــکالت زندگــی بــا دیــدن
یــک لبخنــد و یــک شــعارزیبا در نقــاط پرتــردد و

جامعــه ایـــران
NEWSAGENCY

پرترافیــک شــهر ،شــاید بــرای لحظــه ای مــی تواننــد
آرامــش درونــی پیــدا کننــد .البتــه طبیعــی هــم هســت
کــه عــده دیگــری از مــردم نیــز ایــن حرکــت را اســراف
هزینــه هــای بیــت المــال بداننــد و نتواننــد بــا ایــن
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
بــا دولــت ،ســر ایــن پویــش و تابلوهــا در مــی آورنــد.
ایــن کارشــناس رســانه همچنیــن بــه شــباهت ســازی
ایــن تابلوهــا هــا توســط گروهــی از فعــاالن بــه
دوره ای کــه برخــی از ایــن تابلوهــای ســطح شــهر
بــه مباحــث مربــوط بــه برجــام و مســایل سیاســی
اختصــاص داشــت ،اشــاره مــی کنــد و مــی گویــد:
اصــوال نــگاه هــای دوره ای در شــهرداری هــا بــا هــم
متفــاوت اســت و رویکــرد هــا و اولویــت هــای هــر دو
بنــا بــه تشــخیص و اصــل فکــری افــراد و سیاســت هــا
تغییــر مــی یابــد کــه امــری کامــا اجتنــاب ناپذیــر
اســت .بــه نظــر مــی رســد آنچــه قابــل اتــکا و اعتنــا
مــی باشــد نظــر اکثریــت مــردم اســت.
مصطفــی زاده ،معتقــد اســت نمــی تــوان بــه ایــن حرکــت
نمــره مشــخصی داد کــه چــرا کــه بــه نظــر مــی رســد
بخــش مهمــی از مــردم از رونــد اجــرای ایــن حرکــت
خوشــند و بخــش دیگــری نیــز ناراضــی هســتند و نیــاز
اســت یــک کار پژوهشــی علمــی و مناســب توســط
دســتگاهی غیرشــهرداری انجــام و نتایــج آن بــرای همــه
منتشــر شــود.
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مردم نیاز به نشاط اجتماعی دارند
دبیــر یکــی از پرمخاطــب تریــن کانالهــای خبــری مشــهد
مــی گویــد :بــه اعتقــاد مــن جامعــه بــه نشــاط حــال
اجتماعــی نیــاز دارد .ایــن نشــاط حــال اجتماعــی دقیقــا  
زمانــی بیشــتر معنــا پیــدا مــی کنــد کــه گرفتــاری هــای
عمومــی بیشــتر حــس مــی شــود.
جمـال رسـتم زاده مـی افزایـد :زمانـی کـه مشـکالت
اقتصـادی گریبـان مـردم را گرفتـه و از سـویی دیگـر
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.
وی تصریــح مــی کنــد :در ایــن میــان هــر دســتگاهی
وظیفــه ای دارد و تامیــن ارزاق عمومــی وظیفــه دولــت و
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
هــم پیــدا شــود نــکات مثبــت را یــاداوری کنــد چقــدر
جــان مــی گیریــد.
رســتم زاده بــا اشــاره بــه اجــرای کمپیــن« لبخند» توســط
شــهرداری مشــهد مــی گویــد :حــاال عــده ای هــم بــه
هزینــه انجــام شــده بــرای ایــن کمپیــن  معترض هســتندو
بایــد پرســید واقعــا چقــدر هزینــه شــده و ایــن هزینــه
تقســیم بــر جمعیــت شــهری شــود ســهم و ســرانه هــر
مشــهدی چقــدر مــی شــود و اگــر ایــن اعتبــار اینجــا هزینه
نمــی شــد کجــا هزینــه مــی شــد؟
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خنده من از گریه غم انگیز تر است
کارشــناس برنامــه ریــزی شــهری مــی گویــد :ایــن روزهــا
اکــران همزمــان  ۴۵۰تابلــوی تبلیغاتــی بــا موضــوع لبخند
در شــهر مشــهد بــه محــل بحــث و تبــادل نظــر مخالفــان و
موافقانــی تبدیــل شــده اســت.
محمدیاســر جواهــری بیــان مــی کنــد :فــارغ از هزینــه
میلیــاردی کــه صــرف ایــن کار شــده اســت بایــد دیــد
عایــدی شــهر از ایــن هزینــه چــه خواهــد بــود؟ اینکــه در
شــرایط ســخت اقتصــادی تابلوهایــی در شــهر نمایان شــود
کــه فقــط بــه شــهروند بگویــد لبخنــد بــزن آیــا مصــداق
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
اجتماعــی منجــر مــی شــود؟
وی تاکیــد مــی کنــد :ای کاش کمــی هــم طــرح و
برنامــه پشــت اینگونــه هزینــه هــا در شــهرداری
مشــهد باشــد ،کاش بــه جــای صــرف اکــران لبخنــد
در بیــش از چهــار صــد بیلبــورد بــه موضوعاتــی از
قبیــل فرهنــگ شــهروندی پرداختــه مــی شــد مثــا 
اگــر هــر صــد تابلــو بــه یــک معضــل فرهنگــی در
شــهر اشــاره مــی کــرد بعــد از مدتــی مطمئنــا بــر  
رفتــار شــهروندان تاثیــر گــزار مــی بــود و مشــکالت
فرهنــگ شــهروندی کاهــش پیــدا مــی کــرد و از ایــن
هزینــه نتایجــی هــم بدســت مــی آمــد.
در پایــان بایــد بــه ایــن نکتــه تاکیــد کــرد اجــرای طــرح
هایــی در راســتای ارتقــاء فرهنــگ شــهروندی بــا اجــرای
چنــد روزه یــک کمپیــن محقــق نمــی شــود و متولیــان
شــهری بایــد بــا یــک برنامــه ریــزی منظــم و بااســتفاده
از همــه زیرســاخت هــا و همفکــری بــا ســایق مختلــف
زمینــه انجــام ایــن مهــم را فراهــم کننــد.
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بنابــر اظهــارات مســئوالن امــر در ســه
مــاه اول ســال آینــده ،بازســازی مناطــق
زلزلــهزده اســتان کرمانشــاه بــه پایــان
میرســد .بیــش از یکســال از زلزلــه 7.3
ریشــتری اســتان کرمانشــاه می گــذرد؛
طیبه قدمی
زلزلــهای جانــکاه کــه بــرای زیــر و رو
کــردن زندگــی هــزاران نفــر کافــی بود
و ایــن اتفــاق نیــز افتــاد.

در اولیــن روزهــای ایــن زلزلــه بــزرگ ،بســیاری از مســئولین
کشــوری و اســتانی وعــده و وعیدهایــی بــرای بازســازی
مناطــق زلزلــهزده دادنــد؛ همچنیــن بحثهایــی در مــورد
واگــذاری زمیــن بــه مســتاجران زلزلـهزده و ایجــاد واحدهای
مســکونی بــرای آنهــا مطــرح بــود.
خبرگــزاری مهــر کرمانشــاه در گزارشــی تحــت عنــوان
«خانههــای نیمـهکاره روی دســت مردم/آوارگــی مســتاجران
از دیــار زلزلـهزده» بــه بررســی ایــن موضــوع پرداخــت و پس
از آن در رســانه هــای مختلــف واکنــش هــای زیــادی در ایــن
مــورد اتفــاق افتــاد ،امــا ایــن وعــده هنــوز هــم بــه نتیجــه
نرســیده و  ۴۰۰۰مســتاجر زلزلــه زده در انتظــار اجرایــی و
عملیاتــی شــدن ایــن موضــوع هســتند.
پــس از  ۲مــاه از گــزارش مذکــور بــار دیگــر آخریــن وضعیت
بازســازی نقــاط زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه و همچنیــن
بحــث واگــذاری زمیــن بــه مســتاجران زلزلــه زده را در ایــن
گــزارش مــورد پیگیــری قــرار دادیــم.
بهرهبــرداری از  ۲۳هــزار واحــد زلزلــه زده در
اســتان کرمانشــاه
رضــا خواجــه ای ،رئیــس ســتاد بازســازی مناطــق زلزلــه زده
اســتان کرمانشــاه در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در خصــوص
آخریــن وضعیــت بازســازی مناطــق زلزلــهزده اســتان
کرمانشــاه اظهــار داشــت :تاکنــون  ۲۳هــزار و  ۹۵۰واحــد
بازســازی شــده در اســتان بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.
وی افــزود :از ابتــدای فعالیــت ســتاد بازســازی در اســتان
کرمانشــاه تاکنــون  ۳۵هــزار و  ۵۶۷واحــد آرماتوربنــدی در
مناطــق زلزلــه زده اســتان اعــم از شــهری و روســتایی انجــام
شــده اســت و بــرای  ۳۲هــزار و  ۹۴۰واحــد اجــرای اســکلت
داشــته ایــم؛ همچنیــن بــرای  ۲۸هــزار و   ۶۰۵واحــد
عملیــات دیــوار چینــی انجــام شــده اســت.
رئیــس ســتاد بازســازی مناطــق زلزلــه زده اســتان کرمانشــاه
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خرداد  ۹۸جشن پایان بازسازی مناطق زلزلهزده

مستاجران بالتکلیفند

از انجــام  ۲۴هــزار و  ۷۰۰واحــد عملیــات گــچ و خــاک
خبــر داد و تصریــح کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه در مناطــق
مختلــف روســتایی میانگیــن پیشــرفت فیزیکــی ســتادهای
بازســازی  ۹۴درصــد بــوده و در شــهرها نیــز حــدود ۷۳
درصــد پیشــرفت فیزیکــی اتفــاق افتــاده ،برابــر بــا برنامــه و
زمانبنــدی عمــل کــرده ایــم و در حــال حاضــر همــگام بــا
برنامــه زمانبنــدی در حرکــت هســتیم.
پایــان ســال  ۹۷و  ۳ماهــه ابتدایــی ســال ۹۸
واحدهــای باقیمانــده بــه بهــره بــرداری میرســد
ایــن مســئول یــادآور شــد :هــم اکنــون بــا احتســاب
واحدهــای در معــرض تخریــب کار بازســازی  ۳۶هــزار واحــد
در اســتان کرمانشــاه آغــاز شــده کــه  ۲۳هــزار و  ۹۵۰واحــد
آن مــورد بهــره بــرداری قــرار گرفتــه و کار مابقــی واحدهــا
نیــز در دســت اجــرا اســت.

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.
خواجــه ای در خصــوص زمــان بهــره بــرداری از واحدهــای
باقیمانــده نیــز گفــت :امیدواریــم بــا حضــور و مشــارکت
خــود مــردم تــا پایــان ســال  ۹۷واحــد هــای بازســازی شــده
روســتایی و نیمــه اول ســال  ۹۸نیــز کار بازســازی واحدهــای
شــهری بــه پایــان برســد.
وی بهرهبــرداری از واحدهــای مذکــور طــی زمــان ذکــر
شــده را مســتلزم مشــارکت خــود مــردم دانســت و تاکیــد
کــرد :ایــن اتفــاق ممکــن نیســت مگــر اینکــه مــردم خــود
مشــارکت جــدی داشــته باشــند.
هیــچ تضمینــی بــرای واگــذاری زمیــن بــه
مســتاجران غیربومــی وجــود نــدارد
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 نامههایی را بـا امالک های
متعـددی منعقد کرده اسـت.
فرمانــدار ســرپل ذهــاب بــا بیــان اینکــه هنــوز معاملــه ای
انجــام نشــده اســت ،ادامــه داد :راه و شهرســازی چندیــن
تفاهمنامــه بــا کســانی کــه در حــوزه شــهری دارای امــاک
بودنــد ،برقــرار کــرده اســت کــه بــا یکــی از آنهــا کنــار بیایــد.
جمالــی نیــا تاکیــد کــرد :قطعـاً زمینــی کــه بتــوان کاربــری
هــای الزم را روی آن اجــرا کــرد و بــه لحــاظ هزینههــای
زیرســاخت چــون آب ،بــرق ،گاز ،دفــع آبهــای ســطحی و
توجیهــات فنــی بــه صرفــه تــر باشــد ،انتخــاب خواهــد شــد.
وی گفــت :تــا پایــان بهمــن مــاه وضعیــت اقدامــات راه و
شهرســازی بــر حســب تصمیمــات ســتاد بازســازی اســتان
کــه اســتاندار پیگیــر آن هســتند بــه نتیجــه مــی رســد.
فرمانــدار ســرپل ذهــاب تاکیــد کــرد :زمانــی کــه بحــث
زمیــن بــه نتیجــه برســد قطعــاً از تســهیالت زلزلــه بــرای
مســتاجرین بومــی کــه واحدهــای آنهــا تخریب شــده اســت،
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اســتفاده مــی شــود.
وی تاکیــد کــرد :هیــچ تضمینــی در ایــن زمینــه بــرای
مســتاجران غیربومــی وجــود نــدارد ،امــا بــرای مســتاجران
بومــی تدابیــر الزم اندیشــیده شــده و بــا مشــارکت دولــت
و راه و شهرســازی کــه متولــی امــر اســت ،ایــن مســتاجران
ســاماندهی خواهنــد شــد.
جمالــی نیــا در پاســخ بــه اینکــه آیــا زمینهــای اعطایــی
بــه مســتاجران زلزلــه زده بــه بــه نــام آنهــا خواهــد بــود،
گفــت :فعـا بحــث اینکــه زمیــن بــه نــام مســتاجر شــود یــا
نــه نیســت و بحــث مــا ایــن اســت کــه مســتاجران بومــی
شهرســتان از محــل تســهیالت زلزلــه صاحــب واحــد شــوند.
وی افــزود :هــدف مــا ایــن اســت کــه زلزلــه بــه یــک فرصــت
بــرای کســانی کــه در شهرســتان ســرپل ذهــاب مســتأجر
بودنــد ،تبدیــل شــود و چــه بســا یــک پــاک زمیــن در
اختیــار چنــد واحــد قــرار گیــرد و کار بازســازی بــه صــورت
انبــوه ســازی انجــام شــود و یــا در اختیــار یــک نفــر قــرار
گیــرد .حتــی ممکــن اســت موضوعــات دیگــری مطرح شــده
و فقــط تســهیالت اعطــا شــود.
فرمانــدار ســرپلذهاب تصریــح کــرد :چنــد گزینــه در ایــن
مــورد مطــرح بــوده امــا اکنــون نــگاه ویــژه بــر ایــن اســت که
بــرای مســتاجران از محــل تســهیالت زلزلــه برنامــه ریــزی
صــورت گیــرد کــه صاحــب مســکن شــوند.

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  ۱۱هــزار واحــد آســیب
دیــده تعمیــری در شــهر ســرپل ذهــاب تعمیــر شــده و
حــدود  ۸۵۰۰واحــد تخریبــی در شــهر و روســتا هــای
شهرســتان ســرپل ذهــاب نیــز احــداث و پایــان کار آنهــا
اعــام شــده اســت.
جمالــی نیــا خاطرنشــان کــرد :کار بازســازی شهرســتان
ســرپل ذهــاب براســاس آخریــن متــد شهرســازی و طــرح
تفصیلــی شــهر پیــش مــی رود و بســیاری از مســائل فنــی
و شهرســازی کــه قبــا در شهرســتان ســرپل ذهــاب رعایــت
نشــده بــود ،در بحــث بازســازی شــهر مــد نظــر قــرار گرفتــه
اســت و رعایــت میشــود.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه در داخــل شــهر ســرپل ذهــاب هیچ
مدرســه کانکســی وجــود نــدارد ،گفــت :در حــوزه هــای
آموزشــی و مــدارس نیــز کارهــای خوبــی انجــام شــده اســت
و عمــا  ۵۷مدرســه در حــال ســاخت داریــم کــه کمتــر
از  ۱۵الــی  ۲۰درصــد کار ایــن  ۵۷مدرســه باقــی مانــده و
امیدواریــم تــا اوایــل خــرداد ســال آینــده شــاهد تحویــل آنها
بــه آمــوزش و پــرورش و بهرهبــرداری از ایــن مــدارس در
ســال تحصیلــی آینــده باشــیم.

وی خاطرنشــان کــرد :ایجــاد واحدهــای مســکونی بــرای
مســتاجران زلزلــه زده بومــی شهرســتان ســرپل ذهــاب
مســتلزم ایــن اســت کــه راه و شهرســازی زمیــن هــای
مذکــور را بــر اســاس توجیهــات فنــی و شــرایط الزم انتخاب
کنــد و کاربــری آن را انجــام دهــد.
جمالــی نیــا گفــت :پــس از اقدامــات فــوق موضوع ســاخت و
ســاز بــا مشــارکت خــود مســتاجر از محــل تســهیالت زلزلــه
پیگیــری خواهــد شــد امــا اینکــه پــس از آن چــه اتفاقــی
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
قطعــاً تمــام زیرســاختها و وضعیــت مالکیــت بــه نــام
مســتاجران خواهــد بــود و اینکــه هــر پــاک زمیــن بــرای
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.

بیــش از  ۸۰درصــد مــردم زلزلـهزده قصرشــیرین در
منازلشــان بــه ســر میبرنــد
مرادعلــی تاتــار ،فرمانــدار شهرســتان قصرشــیرین نیــز در
گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر در خصــوص آخریــن وضعیــت
بازســازی شهرســتان زلزل ـهزده قصرشــیرین اظهــار داشــت:
پــس از زلزلــه  ۷.۳ریشــتری ســال گذشــته ،کار بازســازی در
ایــن شهرســتان آغــاز شــد و اکنــون در روســتاها تقریبــا بــه
پایــان رســیده اســت.
فرمانــدار شهرســتان قصرشــیرین از پیشــرفت بــاالی ۵۰
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
اکنــون بــه مســاکن خــود بازگشــتهاند و چنــد درصــد در
چادرهــا و کانکــس هــا بــه ســر مــی برنــد؟ گفــت :اکنــون
اغلــب مــردم در منــازل خــود بــه ســر میبرنــد ،البتــه زلزلــه
هــای اخیــر برخــی از آنــان را قــدری نگــران کــرده اســت و
بــه خواســته خــود بیــرون از منــازل ســر مــی کننــد.
تاتــار خاطرنشــان کــرد :هــم اکنــون کار بازســازی تمــام
واحدهــای تعمیــری بــه پایــان رســیده و حــدود  ۸۰درصــد

رونــد بازســازی واحدهای زلزلــه زده در ســرپلذهاب
رونــدی رو به رشــد اســت
جمالــی نیــا ،رونــد بازســازی مناطــق زلزلــه زده ســرپل
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مــردم شهرســتان در منازلشــان ســاکن شــدهاند.
وی افــزود ۲۰ :درصــد باقــی مانــده نیــز مربــوط بــه
واحدهــای تخریبــی بــوده کــه هــم اکنــون در حال بازســازی
و در دســت اقــدام هســتند و ایــن افــراد نیــز در کانکــس و
پیلــوت بــه ســر میبرنــد.
فرمانــدار قصرشــیرین در پاســخ بــه اینکــه کار بازســازی
واحدهــای مذکــور تــا چــه زمانــی بــه پایــان مــی رســد؟
گفــت :امیدواریــم در ســه ماهــه ابتدایــی ســال  ۹۸شــاهد
بهرهبــرداری از ایــن واحدهــا باشــیم.
وی تاکیــد کــرد :هــم اکنــون کار خاصــی باقــی نمانــده و
کار بازســازی واحدهــای تعمیــری و همچنیــن واحدهــای
روســتایی بــه پایــان رســیده اســت؛ همچنیــن کار بازســازی
 ۵۰درصــد واحدهــای شــهری هــم بــه پایــان رســیده و در
مــورد واحدهــای دیگــر کــه باقیمانــده انــد نیــز دولــت مقصر
نیســت و مــردم خــود دیــر پــای کار آمدنــد.
 ۲۵۵۰واحــد تخریبــی روســتایی و  ۴۲۰واحــد
شــهری در ثــاث باباجانــی بــه بهــره بــرداری
رســیده اســت
صــادق خــدادادی ،فرمانــدار ثــاث باباجانــی نیــز در گفتگــو
بــا خبرنــگار مهــر در خصــوص آخریــن وضعیــت بازســازی
منطقــه زلزلــه زده ثــاث باباجانــی اظهــار داشــت۱۳۷۰۰ :
واحــد تعمیــری در نتیجــه زلزلــه ســال گذشــته در ایــن
شهرســتان داشــتیم کــه تاکنــون از ایــن تعــداد  ۱۲هــزار و
 ۸۰۰واحــد بــه اتمــام و بهــره بــرداری رســیده اســت.
وی از احــداث  ۲هــزار و  ۷۰۰واحــد روســتایی کــه در اثــر
زلزلــه تخریــب شــده بودنــد نیــز خبــر داد و افــزود :از ایــن
تعــداد  ۲۵۵۰واحــد بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.
فرمانــدار ثــاث باباجانــی تعــداد واحدهــای شــهری تخریــب
شــده در زلزلــه ســال گذشــته را در شــهرهای ازگلــه و تــازه
آبــاد  ۷۹۵واحــد اعــام کــرد و گفــت :از ایــن تعداد نیــز ۴۲۰
واحــد بــه بهــره بــرداری رســیده اســت.
وی در خصــوص برنامــه زمــان بنــدی بهرهبــرداری از واحــد
هــای باقیمانــده نیــز گفــت :واحدهــای باقیمانــده روســتایی
تــا پایــان ســال و واحدهــای باقیمانــده شــهری تــا پایــان
ســه ماهــه ابتدایــی ســال آینــده بــه بهرهبــرداری خواهنــد
رســید.
خــدادادی در پاســخ بــه اینکــه چــه تعــداد از مــردم
شهرســتان ثــاث باباجانــی بــه خانههــای خــود بازگشــته
و چــه تعــداد هنــوز در کانکــس چــادر بــه ســر میبرنــد؟
اظهارداشــت :عمدتــا مــردم شهرســتان بــه خانههــای
خــود بازگشــته انــد و عمــده کســانی نیــز کــه هنــوز واحــد
هــای آنهــا بــه پایــان نرســیده در کانکــس هســتند و تعــداد
معــدودی ممکــن اســت در چــادر باشــند.
فرمانــدار ثــاث باباجانــی تصریــح کــرد :همچنیــن ممکــن
اســت تعــدادی از کســانی هــم کــه واحــد هــای آنهــا آمــاده
اســت ،بــه خاطــر تــرس از زلزلــه در کانکــس و چــادر ســر
کننــد امــا عمــده مــردم شهرســتان کــه منــازل آنهــا
بازســازی شــده ،بــه خانههــای خــود بازگشــته انــد.
بــا توجــه بــه اینکــه بیــش از یکســال از زلزلــه بــزرگ
کرمانشــاه مــی گــذرد و هنــوز هــم تعــدادی از واحدهــای
آســیب دیــده بــه بهــره بــرداری نرســیده انــد ،طبیعتــا
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 اعــام 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
موضــوع تســریع کننــد تــا هــر چــه زودتــر تکلیــف ایــن
مســتاجران زلزلــه زده نیــز مشــخص شــود.

«هنرمنـد بود و جهادگـر» ،این دو واژه را مقام معظـم رهبری در قرآن اهدایی به خانواده «سـید
محمد سـاجدی» پس از رحلتش نوشـتهاند.
 ۴۵سـال 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 اسلامی به عنوان ضرورتی که به شـدت احسـاس می شـود و عامل موثر
در کاهـش معضلات اجتماعی اسـت ،تاکنون آنطورکـه باید موردتوجـه قرارنگرفتـه یا روش
های پیاده سـازی آن اثرگذارنبوده اسـت.
ن هایی که
ک هـای زردرنگ کنـار خیابـان ،یک زمانـی تنهـا راه ارتباطی مـا بودند ،همـا 
کیوسـ 
مقابلـش صـف مـی کشـیدیم و گاهی دنبـال پـول خرد میگشـتیم 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.

فرهنگ و هنــر ایران

فرهنــگ و هنــر ایــران
NEWSAGENCY

مهدی بخشی
سورکی

فیلــم «رد خــون» جدیدتریــن ســاخته
محمدحســین مهدویــان در جشــنواره
فیلــم فجــر قــم بــه نمایــش درآمــد
کــه بــا تحســین تماشــاگرانی قمــی
مواجــه شــد.
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MEHR

تحسین قمیها از فیلم «رد خون»

نمایش جنایت منافقین در مرصاد

جمعیــت ســالن ســینما تربیــت در ســانس ســاعت ۲۰
خــود طبــق برنامــه ســی و هفتمیــن جشــنواره فیلــم فجــر
در اســتان بــه تماشــای رد خــون محمدحســین مهدویــان
نشســتند ،تقریبــاً تمــام ســالن ایــن ســینمای قدیمــی
شــهر قــم تکمیــل شــده و همــه منتظــر بودنــد تــا ببیننــد
کارگــردان جــوان ســینمای ایــران ایــن بــار چــه داســتانی
را از ســالهای دهــه  ۶۰قــرار اســت برایشــان روایــت کنــد.
فیلــم بــا توضیحاتــی در خصــوص ســالهای پایانــی جنــگ
کــه بــه صــورت متــن اســت آغــاز و در همــان ســکانسهای
اول بیننــده بــا شــخصیتهای فیلــم دو ســال قبــل مهدویان
یعنــی ماجــرای نیمــروز مواجــه میشــود کــه در جســتجوی
منافقیــن بــه معــراج شــهدا رســیدهاند.

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 نوســتالوژیهای آن
روزگار حــس کنــد.
بازســازی تهــران در دهــه شــصت در ایــن فیلــم ،جذابتــر
از ماجــرای نیمــروز بــه نظــر میرســد و کارگــردان بــا
اطمینــان بیشــتری قــاب دوربیــن خــود را بــاز میکنــد.
روایت بیپرده ،شفاف و صریح از جنایات منافقین
مهدویــان در فیلــم ماجــرای نیمــروز  ۲تــاش کــرده تــا
روایــت بیپــرده ،شــفاف و صریحــی از جنایــات منافقیــن
در ماههــای پایانــی جنــگ تحمیلــی در قالــب یــک داســتان
عاطفــی و درام بــه تصویــر بکشــد و انصافــاً نیــز در ایــن
زمینــه موفــق بــوده اســت و بــرای ایــن کار دوربیــن را بــه
عمــق پــادگان اشــرف در عــراق میبــرد و در صحنههایــی
کــه حضــور زنــان پررنگتــر اســت بــه عقایــد و ایدئولــوژی
میپــردازد کــه ازدواج ســازمانی از جملــه آنهــا اســت.
فیلم حـول ایـن داسـتان رغم میخـورد کـه یکـی از اعضای
خانـواده بـا نفوذ سـازمان اطالعات جذب تشـکیالت منافقین
میشـود و آنهـا را دچـار چالشهایـی میکنـد.
فیلــم در نیــم ســاعت اول ریتــم آرام و داســتان گونـهای دارد
و بیننــده منتظــر اتفاقــات جالــب و هیجانانگیــز اســت کــه
همینطــور هــم میشــود و فیلــم در اواســط خــود وارد ژانــر
جنگــی تمــام عیــار میشــود.
اعضـای مجاهدیـن خلق کـه در عـراق و پـادگان اشـرف النه
کـرده بودنـد عملیات مرصـاد یا همـان فـروغ جاویـدان را در
سـال  ۶۷با هـدف فتح کرمانشـاه و تهـران طراحـی میکنند
کـه مهدویـان در فیلـم رد خـون جزئیـات این عملیـات را که

تنهـا چند روز پـس از پذیرش قطعنامـه  ۵۹۸روی داده
را به تصویر کشـیده اسـت.
آنچــه کــه در شــرح عملیــات مرصــاد آمــده ایــن
اســت کــه مجاهدیــن خلــق در قالــب تیپهــای
 ۲۰۰نفــره ،بــا تانکهــای برزیلــی بســیار پیشــرفته
بــا  ۸۰آمبوالنــس و صدهــا خــودروی ســبک ،چندیــن
کامیــون اســلحه ،آزمایشــگاه و بیمارســتانهای
صحرایــی و بســیار مجهــز وارد ایــران شــدند و آنــان
در ســر راه خــود بســیاری از مــردم بیدفــاع ،غیرنظامــی و
نظامــی را بــه رگبــار میبندنــد.
کارگردان جوان فیلم سـینمایی رد خـون ،جنایات منافقین را
کـه این روزهـا عدهای تلاش میکنند تا جای شـهید و جالد
را عـوض کنند در شـهر اسلامآباد 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 اسلام آباد تیر خالص بـه پیکر بسـیاری از مردم
بیگنـاه شـلیک میکننـد و حتی به بدنهـای آنـان نیز رحم
نکردنـد و داعش گونه بدنهـای آنها 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  ،۲روایـت مقاومـت
رزمنـدگان با منافقیـن در  ۳۰کیلومتری کرمانشـاه در گردنه
چارزبـر که بعدهـا به تنگـه مرصاد معروف شـده ،اسـت آنگاه
کـه نیروهـای شـهید صیـاد شـیرازی در ارتـش امـان لشـکر
بیانتهای منافقیـن را بریدند و زمینگیرشـان کردنـد و اتفاقاً
بخـش اوج درام فیلـم هـم در همیـن گیـر و دار درگیریهـا
جـان میگیـرد و نقـش کمـال بـا بـازی هـادی حجـازی فـر
چهـره دوسـت داشـتنی فیلمهـای مهدویـان کـه همـه جـا
میگویـد مـن موسـی خیابانـی را زدم بـا لیلا خواهـرش که
به جمع منافقین پیوسـته پشـت بی سـیم صحبـت میکند.
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
یــک ســازمان اطالعاتــی آن هــم در ســختترین شــرایط

کشــور هراســی نــدارد و ایــن نشــان از روایــت بیطرفان ـهای
از آنچــه در تاریــخ انقــاب اســامی ،رخ داده میباشــد؛
عبــاس زریبــاف یکــی از بزرگتریــن نفوذیهــای ســازمان
مجاهدیــن خلــق در قلــب دســتگاههای اطالعاتــی و نظامــی
نظــام تــازه تأســیس جمهــوری اســامی بــود کــه در ماجرای
نیمــروز توســط صــادق کــه نقــش آن را جــواد عزتــی بــه
خوبــی ایفــا کــرد شناســایی امــا بــه خــارج از کشــور فــرار
میکنــد کــه در فیلــم رد خــون دو در نقــش فرمانــده ارشــد
منافقیــن در عملیــات مرصــاد ســرانجام در پاتــک جانانــه
نیروهــای ایرانــی بــه هالکــت میرســد.
طوالنـی بودن فیلم و درگیر شـدن با خرده داسـتانیهایی که
بیننده را کمی خسـته میکنـد و همچنیـن درنیامدن برخی
از شـخصیتهای از جمله رئیس گروه اطالعـات و مبهم بودن
قصـه در مقاطعـی از جمله نقـاط ضعف این فیلـم میتوان نام
برد اما در مجموع این فیلم دسـته کمی از سـایر سـاختههای
ایـن کارگردان نـدارد و انتظارات را بـرآورده میکند.
مهدویــان معتقــد اســت فیلمــی کــه بــه درد امــروز
جامعــه مــا نخــورد ارزشــی نخواهــد داشــت
محمدحســین مهدویــان دلیل ســاخت ماجــرای نیمــروز  ۲را
جــذاب بــودن شــخصیتها عنــوان کــرده و گفتــه داســتان
دارای تنشهــا و جذابیتهــای فراوانــی بــود و بــه نظــرم
میشــد 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 فیلمهـای 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.
بــا پایــان بــاز فیلــم رد خــون مهدویــان ،جمعیــت ســالن
ســینمای تربیــت قــم ،بــرای ایــن فیلــم موفــق و عواملــش
دســت میزننــد و تحســینش میکننــد و گفتگوهــای بیــن
تماشــاگران در بیــرون از ســینما حاکــی از آن اســت کــه
ایــن فیلــم توانســته رضایــت مخاطــب را جلــب کنــد و بــه
نظــر میرســد رد خــون در ایــن جشــنواره نیــز بتوانــد در
بخشهــای مختلــف کاندیــدای دریافــت ســیمرغ شــود.
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روایتهـای قدیمـی را کـه مـرور کنـی و بـه قصههـای
مادربـزرگ هـا سـرک بکشـی حتمـا یـک پـای ماجـرا
«کرسـی» اسـت و حکایـت دورهمیهایـی که حـاال کمرنگ
شـده اسـت؛ بـه بهانـه یلـدا سـراغ گرمابخـش محفـل
زمسـتانی رفتهایـم.

فرهنــگ و هنــر ایــران
NEWSAGENCY

MEHR

از گرمابخش محفل زمستانی بیشتر بدانید؛

کرسی بهانه دورهمیهای ایرانی

«کرســی» ابــزاری گرمــا بخــش اســت کــه در شــب هــای
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.
«کرســی» وســیله ای اســت کــه بــه جــای بخــاری بــرای
گرمــا بخشــیدن بــه فضــای خانــه و محــل تجمــع اعضــای
خانــواده اســتفاده میشــده اســت.
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
بــه همیــن منظــور در بازدیــد از روســتای «دره گــرم» از
توابــع بخــش اشــترینان بروجــرد یکــی از اهالــی روســتا در
رابطــه بــا اســتفاده کرســی بــه عنــوان وســیله گرمایشــی
گفــت :در اکثــر خانــه هــای ایــن روســتا کرســی وســیله
گرمایشــی فضــای خانــه اســت گرچــه چــراغ عالءالدیــن و
بخــاری هــم هســت امــا اهالــی روســتا ترجیــح مــی دهنــد
بیشــتر از کرســی اســتفاده کننــد.
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
بلکــه کرســی را بهانــه ای بــرای شــب نشــینی و دورهمــی
هــای خانوادگــی و فامیلــی مــی داننــد.
زهــرا گــودرزی بــا بیــان اینکــه گرچــه تهیه ســوخت کرســی
دغدغــه هــای خــود را دارد ،ادامــه داد :البتــه بــرای تامیــن
ســوخت مــورد نیــاز بــرای روشــن کــردن منقــل کرســی،
فصــل ســرما آغــاز نشــده بــه فکــر آن هســتیم لــذا یــا چــوب
درختــان خشــک شــده را جمــع آوری مــی کنیــم یــا زغــال
آمــاده مــی خریــم.
ایــن بانــوی روســتایی خاطــر نشــان کــرد :نــوع ســبک
زندگــی امــروز نســبت بــه گذشــته تغییــر کــرده اما دیــدگاه
مــردم روســتای «دره گــرم» ماننــد دیگــر روســتاهای
همجــوار نســبت بــه اســتفاده از کرســی بــه هیــچ وجــه
عــوض نشــده اســت.
«کرســی» بــرای مــردم بیشــتر نمــاد باهــم بــودن
خانــواده را دارد
رقیــه ســادات موســوی یکــی دیگــر از اهالــی روســتا نیــز در
ایــن رابطــه افــزود :کرســی بــرای مــردم بیشــتر نمــاد باهــم
بــودن خانــواده را دارد و بهانــه خوبــی اســت کــه اعضــای
خانــواده و فامیــل را دور هــم جمــع مــی کنــد.
وی تصریــح کــرد :کرســی تنهــا وســیله گرمایشــی خانــه
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
بمانــد؛ یــا مثــا کتــری آب را اول صبــح روی آتــش منقــل
کــه زیــر کرســی داخــل چهارپایــه قــرار دارد ،گذاشــته و بعد
کــه آب جــوش آمــد چــای را دم مــی کنیــم.
موســوی ادامــه داد :قــرار گرفتــن در زیــر لحــاف کرســی
لــذت خاصــی دارد کــه هیــچ وســیله گرمایشــی نــدارد بــه

ویــژه زمانــی کــه هــوا ســردتر مــی شــود وســیله مناســبی
بــرای گــرم کــردن خانــه و بــدن اعضــای خانــواده اســت.
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.
کرســی بــه غیــر از گرمــا بخشــی محلــی بــرای
بازگــو کــردن خاطــرات اســت
حســن محمــدی از اهالــی روســتای «گنــدل گیــان» از
روســتاهای همجــوار «دره گــرم» نیــز گفــت :همیشــه بــرای
مــا کرســی بــه غیــر از گرمــا بخشــی محلــی بــرای بازگــو
کــردن خاطــرات دوران کودکــی بــوده اســت.
وی گفــت :امــروزه در بیشــتر خانــه هــای پــدری این وســیله
گرمابخــش هنــوز خودنمایــی مــی کنــد و محلــی بــرای
گردهــم آمــدن اعضــای خانــواده در کنــار یکدیگــر اســت
بــه طوریکــه بــا وجــود دیگــر وســایل گرمایشــی امــا مــردم
ترجیــح مــی دهنــد از کرســی اســتفاده کننــد چــرا کــه
وســیله ای بــی خطــر اســت و عوارضــی چــون گاز گرفتگــی،
خفگــی و  ...نــدارد.
محمــدی بیــان داشــت :بــا توجــه بــه اینکــه مــردم تمایــل
دارنــد بــه ســمت زندگــی مدرنیتــه برونــد امــا جایــگاه
کرســی در بیشــتر خانــه هــای مــردم ایــن روســتا حفــظ
شــده اســت چــون اهالــی بــرای کرســی کــه بهانــه ای بــرای
دورهــم جمــع شــدن اعضــای خانــواده مــی شــود  ،ارزش
خاصــی قائلنــد.
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
اســتان هــای مختلــف بــه نــدرت دیــده مــی شــود و ایــن
نشــان دهنــده تمایــل مــردم بــه ســمت زندگــی هــای
امــروزی بــدون کرســی و اســتفاده از شــومینه ،پکیج ،شــوفاز
و بخــاری هــای گازســوز اســت.
دلیــران ادامــه داد :وجــود فرهنــگ غنــی اســتحکام بخشــی
بــه خانــواده و اهمیــت دادن بــه دورهمــی هــای شــبانه در

فصــل ســرما باعــث شــده اســت مــردم دیــار بروجــرد بــا
تغییــر کاربــری وســایل متنــوع گرمایشــی هنــوز هــم از
کرســی اســتفاده کننــد.
وی تاکیــد کــرد :اســتفاده از کرســی هنــوز در بیشــتر
روســتاهای بروجــرد رواج دارد.
ایــن کارشــناس فرهنگــی گفــت :شــکل و شــمایل کرســی
و تزئیناتــی کــه بــر روی لحــاف مخصــوص آن انجــام مــی
شــود خــود زیبایــی خاصــی بــه اتــاق خانــه هــا مــی بخشــد
کــه شــاید دیگــر وســایل گرمایشــی ایــن جاذبــه را نداشــته
باشــند.
دلیــران یــادآور شــد :آنچــه کــه در بیــن مــردم بروجــرد
مرســوم اســت وجــود کرســی در شــب یلــدا و دورهمــی
هــای ایــن شــب طوالنــی از ســال اســت کــه از آن بــه نــام
«شــوچله» یــاد مــی کننــد.
قصــه گویــی در شــب هــای طوالنــی و ســرد
زمســتان در کنــار «کرســی»
حجــت الــه یارمحمــدی رئیــس اداره میــراث فرهنگــی،
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
شــمال بروجــرد ،بخــش هایــی از همــدان و قزویــن ســال
هاســت از کرســی اســتفاده مــی شــود.
وی گفــت :کرســی وســیله ای چوبــی اســت بــه شــکل
چهارپایــه کــه در انــدازه هــای مختلفــی ســاخته مــی شــود
و در همیــن بــازار قدیمــی بروجــرد امــروزه کارگاه هــای
ســاخت آن موجــود اســت.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
بروجــرد بــا بیــان اینکــه اســتفاده از «کرســی» از ســال هــای
دور بــه عنــوان میراثــی مانــدگار در بیــن مــردم بروجــرد
مرســوم بــوده اســت ،ادامــه داد :در برخــی از خانــه هــای
تاریخــی و قدیمــی بروجــرد «کرســی» از جایــگاه ویــژه ای
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
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کــه ایــن ســبک کاربــری در معمــاری آن زمــان جایــگاه
خــاص خــود را پیــدا کــرده اســت.
یارمحمــدی خاطــر نشــان کــرد« :کرســی» در خانــه هــای
تاریخــی بروجــرد عــاوه بــر ارزش و اعتبــاری کــه از لحــاظ
گرمایشــی داشــته محــل تجمــع اعضــای خانــواده در شــب
هایــی بــوده کــه آن زمــان هــم ســرگرمی وجــود نداشــته
اســت.
وی افــزود :قصــه گویــی و متــل گویــی در شــب هــای
طوالنــی و ســرد زمســتان آن هــم در کنــار «کرســی» بــا
اعضــای خانــواده دو مقولــه ارزشــمند هســتند کــه از لحــاظ
مــردم شــناختی جایــگاه ویــژه ای از قدیــم االیــام تــا بــه
امــروز نســل در نســل بــه میــراث مانــده اســت.
باالتریــن بخــش کرســی بــه بــزرگ خانــواده
اختصــاص دارد
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
بروجــرد بــا بیــان اینکــه کرســی هــم ماننــد یــک خانــه از
جایــگاه خــاص برخــوردار اســت ،ادامــه داد :در گذشــته
کرســی از چهــار بخــش و باالتریــن بخــش آن بــه بــزرگ
خانــواده و بخشــی کــه بــه درب ورودی اتــاق نزدیــک بــوده
بــه مــادر خانــواده تعلــق داشــته اســت.
یارمحمــدی افــزود :نظــام توجهــات در مجلــس فضــای
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.
وی بــا اشــاره بــه تاثیرگــذاری کاربــرد «کرســی» در خانــه
هــای مــردم بروجــرد تاکیــد کــرد :تجمــع اعضــای خانــواده
و فامیــل بــه موجــب وجــود کرســی در بیشــتر منــازل بویــژه
در شــب هــای یلــدا نمــادی از فرهنــگ اســامی و نشــات
گرفتــه از مردمــداری مردمــان دیــار بروجــرد اســت کــه
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ایــن فرهنــگ متاســفانه امــروزه بــا تغییــر ســبک زندگــی و
جایگزیــن شــدن بخــاری ،شــومینه و  ...بــه جــای کرســی
کــم رنــگ و در برخــی نقــاط فرامــوش شــده اســت.
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی ،صنایــع دســتی و گردشــگری
بروجــرد افــزود :کرســی تنهــا یــک وســیله چهــار پایــه
چوبــی نیســت بلکــه از اجزایــی ماننــد یــک عــدد منقــل
آهنــی و مقــاش جهــت روشــن کــردن آتــش مــورد نیــاز
یــک مجموعــه گرمایشــی را تشــکیل مــی دهنــد کــه نــوع
ســوخت مــورد نیــاز هــم در برخــی مناطــق بــر اســاس
ســلیقه و امکانــات موجــود متفــاوت اســت.
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
بــرای گــرم کــردن کرســی اســتفاده مــی کننــد و امــروزه
بیشــتر بــه لحــاظ اینکــه مــردم خــود را بــه دردســر نیندازند
از بــرق بــرای گــرم کــردن کرســی اســتفاده مــی کننــد کــه
البتــه کاربــردی خطرنــاک دارد.
بــه گفتــه وی زنــان خانــه بــرای کرســی لحــاف هــای
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
انداختــه مــی شــود تــا بــا گذاشــتن خوراکــی و تنقــات و
 ...بــر روی کرســی از نفــوذ آب یــا اثــر آلودگــی بــر لحــاف و
پارچــه هــای روی آن جلوگیــری شــود.
یارمحمــدی گفــت :در حــال حاضــر  ۹۰درصــد از مــردم
روســتاهای شــمال بروجــرد بــرای گــرم کــردن خانــه
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هایشــان از کرســی اســتفاده مــی کننــد و کاربــرد آن را
نســبت بــه دیگــر وســایل گرمایشــی ترجیــح مــی دهنــد.
«کرســی» گرمــا بخــش خانــه هــای مــردم دیــار
بروجــرد
رضــا آریایــی فرمانــدار بروجــرد نیــز در رابطــه بــا کاربــرد
«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
بخشــیدن بــه فضــای خانــه محلــی بــرای دور هــم شــدن
اعضــای خانــواده و گاهــا اعضــای فامیــل بــه خصــوص در
شــب هــای ســرد فصــل زمســتان بــه کار مــی رفتــه اســت.
فرمانــدار ویــژه بروجــرد تصریــح کــرد :امــروزه ایــن وســیله
گرمــا بخــش کــه میراثــی بجــا مانــده از ســال هــای دور
مــردم بروجــرد اســت هنــوز جایــگاه خــود را در حافظــه
مــردم حفــظ کــرده اســت.
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
رفتــه باشــد امــا از آنجــا کــه کرســی گرمــا بخــش خانــه
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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گســترش فضــای مجــازی ،خانــواده
بیت اله احمدی
هــا را بــاک کــرده و تلگــرام ،بــه تلــه
گرامــی خانــواده هــای ایرانــی تبدیــل
شــده و عکــس هــای ســلفی تنهــا ،جــای دورهمــی هــا را
گرفتــه اســت.

کیوس ـک هــای زردرنــگ کنــار خیابــان ،یــک زمانــی تنهــا
راه ارتباطــی مــا بودنــد ،همــان هایــی کــه مقابلــش صــف
مــی کشــیدیم و گاهــی دنبــال پــول خــرد مـی گشــتیم تــا
بــه کســی زنــگ بزنیــم و احوالــی از او بپرســیم  امــا شــاید
فکــرش را هــم نمــی کردیــم کــه زمانــی فــرا برســد کــه
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،
دیگــر کســی نیســت کــه طوالنــی شــدن گفتگوهایمــان
را گوشــزد کنــد ،دیگــر مزاحمتــی بــرای مــا نیســت ،مــی
توانیــم ســاعت هــا در ایــن فضــای مجــازی ســرگردان
باشــیم.
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
مــی شــود و در ایــن بیــن خانــواده هــا بایــد بســترهای
تهدیــد را از بیــن ببرنــد ،البتــه کــه نمــی تــوان بــه کلــی
آن را منکــر شــد و بایــد بــا آشــنا کــردن نســل جــوان بــا
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 اخــاق در جامعــه مــی شــود و
زمانــی کــه اخــاق از بیــن بــرود جــرم و جنایــت نیــز در
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باهم بودن هایی که منسوخ شد؛

بالک خانواده توسط فضای مجازی

جامعــه گســترش خواهــد یافــت.
وی دسترســی امــروزه کــودکان و نوجوانــان بــه وســایل
ارتباطــی را بــی حــد و مــرز دانســت و افــزود :ممکــن اســت
کــودکان و نوجوانــان بــا ورود بــه شــبکه هــای اجتماعــی،
خیلــی از مســائل را متوجــه شــوند کــه متناســب بــا ســن
و ســال آن هــا نیســت ،والدیــن بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه
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
اجتماعــی و گســترش عضوگیــری  آن در کشــور را یکــی
از دغدغــه هــای خانــواده هــا عنــوان کــرد و گفــت :امــروز
شــاهد اشــتراگ گــذاری محتواهــای غیراخالقــی و مســموم
زیــادی در فضــای مجــازی هســتیم کــه بــا وجــود فیلترینگ
هــای عنــوان شــده از ســوی دولــت هنــوز هــم در حــال
فعالیــت هســتند.
احمــدی بــا اشــاره بــه اینکــه
نوجوانــان و جوانــان ســرمایه هــای
کشــور هســتند ،تصریــح کــرد:
نبایــد اجــازه داد ایــن ســرمایه هــا با
عــدم آگاهــی خــود و بــی تدبیــری
برخــی مســئولین در دام جنــگ
نــرم دشــمن اســیر شــوند و اینگونــه
جــان دهنــد.
بــا هــم بــودن در کنــار
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
تــک تــک اعضــای خانــواده فاصلــه

انداختــه اســت.
تکنولــوژی بــه شــرطی مفیــد و ســازنده خواهــد بــود کــه بــا
هــم بــودن و ارتبــاط مــا بــا یکدیگــر را تســهیل کنــد ،اگــر
بخواهــد بــه آن آســیبی برســاند همــان بهتــر کــه دوبــاره
بــه جنــگل پنــاه ببریــم ،بــه دل غــار بزنیــم و بــرای رفــع
گرســنگی شــکار کنیــم.
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
و نــگاه هــای آن هــا را هــم الیــک کــرد.
خانواده ها در فضای مجازی «بالک» شده اند
رئیــس پلیــس فتــا اســتان آذربایجان شــرقی طــاق عاطفی
را از ضررهــای فضــای ســایبری عنــوان کــرد و گفــت :فضــای
مجــازی باعــث شــده افــراد بــه ظاهــر زندگــی مشــترک را
حفــظ و زیــر یــک ســقف زندگــی کننــد امــا ســاعت هــا بــا
یکدیگــر ارتبــاط کالمــی نداشــته و بــا گوشــی و تبلــت هــای
خــود مشــغول بــازی و ارتبــاط بــا دوســتان مجــازی خــود
هســتند.
محســن محمــودی افــزود :در جامعــه امــروزی ،شــبکه هــای
اجتماعــی امــکان گســترش علــوم ارتباطــات را فراهــم مــی
کننــد ،امــا ایــن کار ممکــن اســت تهدیــدات و خطراتــی
را بــرای فرهنــگ خانــواده هــای ایرانــی بــه همــراه داشــته
باشــد.
ایــن مقــام انتظامــی بــا اشــاره بــه تاثیــر فضــای مجــازی در
ســبک زندگــی ایرانــی اســامی تصریــح کــرد :والدیــن بــه
خاطــر عــدم آشــنایی و ســواد کافــی ،توانایــی نظــارت بــر
عملکــرد فرزنــدان خــود در ایــن فضــا را ندارنــد و از ســویی
حضــور در فضــای مجــازی و اینترنــت نیــز نیــاز امــروزه بشــر
بــوده و ورود فرزنــدان بــه ایــن فضــا اجتنــاب ناپذیــر اســت،
لــذا بهتریــن روش آمــوزش نحــوه اســتفاده صحیــح از ایــن
فضاســت.
وی در رابطــه بــا طــاق عاطفــی بیــن زوجیــن تصریــح کرد:
چنــد ســالی اســت کــه طــاق عاطفــی بسترســازی از طالق
هــای امــروزی شــده و آثــار مخــرب فــردی و اجتماعــی
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بســیار زیــادی بــر افــراد خانــواده بــه ویــژه بــر فرزنــدان
گذاشــته ،پیشــرفت تکنولــوژی نــه تنهــا گــره از مشــکالت
زندگــی بــاز نکــرده بلکــه آتــش اختــاف و برخــی مشــکالت
زندگــی ماننــد جدایــی ،از بیــن رفتــن حرمــت ها و گسســته
شــدن روابــط بیــن اعضــای خانــواده را بیشــتر کــرده اســت.
رئیــس پلیــس فتــا آذربایجــان شــرقی خاطرنشــان کــرد:
تکنولــوژی رفتــه رفتــه جایگزیــن ارتبــاط بــا دوســتان و
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.
وی در پایــان گفــت :شــهروندان در صــورت مواجهــه بــا
مشــکالت ســایبری بــه پلیــس فتــا مراجعــه و مشــکل خــود
را بــا کارشناســان ایــن پلیــس در میــان بگذارنــد و یــا بــا
شــماره هــای  ۱۱۰و  ۱۹۷موضــوع را بــه پلیــس گــزارش
دهنــد.
بی سوادی رسانه ای
امــا فضــای مجــازی مثــل ســایر تکنولــوژی هــا پیــش از
آنکــه ســواد اســتفاده آن بــه شــهروندان آمــوزش داده شــود،
بــه ســرعت در میــان افــراد و خانــواده هــا رســوخ پیــدا
کــرد ،از طرفــی اختــاف چشــمگیری بیــن ســواد فضــای
مجــازی والدیــن و فرزنــدان وجــود دارد کــه ایــن  موضــوع
باعــث شــده تــا والدیــن دربســیاری از مــوارد نتواننــد وظیفه
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ترویــج ســبک زندگــی اســامی بــه
عنــوان ضرورتــی کــه بــه شــدت
احســاس مــی شــود و عامــل موثــر در
کاهــش معضــات اجتماعــی اســت،
تاکنــون آنطورکــه بایــد موردتوجــه
قرارنگرفتــه یــا روش هــای پیــاده
ســازی آن اثرگذارنبــوده اســت.

چنــد ســالی اســت کــه مقولــه ترویــج «ســبک زندگــی
ایرانــی اســامی» 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.
مســاله ترویــج و اشــاعه ســبک زندگــی ایرانــی اســامی
ازجملــه مباحثــی اســت کــه طــی ســال هــای اخیــر بــه
دفعــات در فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب اســامی مــورد
تاکیــد قــرار گرفتــه و چنــدی پیــش طی یــک ســخنرانی در
دیــدار بــا جوانــان اظهــار داشــتند« :یکــی از ابعــاد پیشــرفت
بــا مفهــوم اســامی عبــارت اســت از ســبک زندگــی کــردن،
رفتــار اجتماعــی ،شــیوه زیســتن ،ایــن یــک بُعــد مهم اســت.
اگــر از منظــر معنویــت نــگاه کنیــم کــه هــدف انســان،
رســتگاری و فــاح اســت ،بایــد بــه ســبک زندگــی اهمیــت
دهیــم؛ اگــر بــه معنویــت و رســتگاری معنــوی هــم اعتقــاد
نداشــته باشــیم ،بــرای زندگــی راحــت و برخــوردار از امنیــت
روانــی و اخالقــی ،بــاز پرداختــن بــه ســبک زندگــی مهــم
است».
رهبــر انقــاب اســامی همچنیــن بیــان کردنــد« :باطــن
فرهنــگ غربــی عبــارت اســت از همــان ســبک زندگــی
مــادی گناهآلــو ِد هویــت زدا و ضدمعنویــت و دشــمن
اســامی نویــن در
معنویــت .شــرط رســیدن بــه تمــدن
ِ
درجــه اول ایــن اســت کــه از تقلیــد غربــی پرهیــز شــود».
در ســال هــای اخیــر موضــوع برجســته ســازی هویــت دینی
و فرهنــگ ایرانــی و اســامی مــورد تاکیــد صاحبنظــران
حــوزه فرهنــگ نیــز قــرار گرفتــه و در حقیقــت اهمیــت
ایــن مقولــه بــه ســبب اوج گرفتــن تهاجــم نــرم و رســانه
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نظارتــی خــود را انجــام دهنــد و تبعــات منفــی اســتفاده از
فضــای مجــازی بــرای نســل جــوان و نوجــوان افزایــش یابــد.
اســتفاده بــی حــد و حصر از شــبکه هــای اجتماعی ،بســیاری
از نســل جــوان را در خــود فــرو بــرده اســت ،بــه گونــه ای
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
مــی شــدند و هــر فــردی بــه تناســب روحیــه و شــخصیت
خــود ،بــه بیــان قصــه و نقــل قــول و داســتان مــی پرداخــت
و اینگونــه ســاعت هایــی را چهــره بــه چهــره ســپری مــی
کردنــد.
امــا در کنــار ایــن خاطــره هــای قدیمــی ،تصویــری از یــک
مهمانــی امــروزی را تصــور کنیــد ،وقتــی همــه در یــک اتــاق
بــزرگ جمــع هســتند امــا هیــچ کــس بــا دیگــری حــرف
نمــی زنــد و همــه سرشــان در تلفــن همــراه شــان اســت،
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
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هســتند و بــه عنــوان مثــال بــه جــای صــدا کــردن خواهــر
و بــرادر ،بــا یــک پیــام در شــبکه هــای اجتماعــی ،پیــام و
خواســته خــود را بــه او در آن ور دیــوار اتــاق مــی رســانیم!
مــا ایــن روزهــا بــا تنهایــی هایمــان عکــس ســلفی مــی
گیریــم و خبــر نداریــم کــه در غوغــای گــروه هــا و کانــال
هــای شــبکه هــای اجتماعــی ،هــر روز تنهــا و تنهاتــر مــی
شــویم و کســی دور و برمــان نیســت.
چاقوی تیز را درست استفاده کنیم
بشــر همــواره در طــول تاریــخ بــه دنبــال برقــراری ارتبــاط
آســان بــا پیرامــون خــود بــوده و بــرای ایــن کار ،زمانــی از
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.
اطــاع 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،
تنهــا نکتــه قابــل توجــه در ایــن بیــن ،اســتفاده درســت از
ایــن چاقــوی تیــز اســت! بایــد مراقــب بــود تــا در تلــه تلگرام
نیفتیــم...

بیتوجهی به یک ضرورت اجتماعی

ترویج سبک زندگی اسالمی مغفول ماند
ای دشــمن بــرای هویــت زدایــی و ایجــاد از خودبیگانگــی
فرهنگــی دو چنــدان شــده اســت.
بــه طور کلــی در حــال حاضر ،ســبک زندگــی در کشــورهای
اســامی مختلــط از آداب و رســوم اســامی و غربــی و ایــن
مســاله ناشــی از عــدم شــناخت صحیــح از ســبک زندگــی
اســامی اســت .حفــظ ســبک زندگــی اســامی 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
بــه نگــرش و ســبک زندگــی در جوامــع اســامی بــوده تــا

از ایــن طریــق زمینــه بــرای تســلط فرهنگــی ،اقتصــای
و سیاســی جامعــه هــدف فراهــم گــردد .قبــل از تغییــر
ســبک زندگــی ،نگــرش و دیــدگاه افــراد نســبت بــه مســائل
اجتماعــی و فرهنگــی دگرگــون مــی شــود و بــا تغییــر رفتار
و جهــان بینــی فــرد ،زمینــه بــرای تغییــرات دیگــر نیــز
فراهــم مــی گــردد.
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،
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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 اسلامی در
جامعه آسـیب های بسـیار را رقم زده اسـت.
روحانیــون در ترویــج ســبک زندگــی دینــی نقــش
اثرگــذار ایفــا کننــد
مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان مرکــزی اظهــار داشــت:
یکــی از مهــم تریــن آســیب هــای جامعــه امــروز در کنــار
دیگــر آســیب هــای اجتماعــی ،مســاله توطئه های دشــمنان
بــرای نابــود کــردن فرهنــگ جامعــه اســامی و بــه دنبــال
آن نهــاد خانــواده و در نهایــت جامعــه اســت و چنانچــه
نســبت بــه شــیوه هــای تبلیغــات نویــن دشــمن آگاهــی
داشــته باشــیم ،مــی توانیــم بســیاری از خطراتــی کــه امــروز
در جریــان جنــگ نــرم رســانه ای و هجمــه فرهنگــی از هــر
جهــت مــا را احاطــه کــرده ،از میــان برداریــم.
حجــت االســام صفــر قربانپــور افــزود :بــا توجــه بــه هجمــه
هــای دشــمن بــه منظــور تضعیــف معنویــات در جامعــه
اســامی ،امــروز مبلغــان دینــی کــه در ایــن رابطــه نقــش
اثرگــذار دارنــد ،بایســتی ترویــج ســبک زندگــی اســامی
ایرانــی را بــه طــور جــدی در دســتور کار قــرار دهنــد و از این
مهــم غفلــت نشــود.
مدیــر کل تبلیغــات اســامی اســتان مرکــزی بیــان کــرد:
روحانیــت بــا اســتفاده از تــوان اعتقــادی و وثوقــی کــه در
میــان مــردم نســبت بــه ایــن قشــر وجــود دارد ،مــی توانــد
بــا برنامــه هــای کاربــردی ،اعتقــادی و مباحــث آموزشــی ،در
کاهــش آســیب هــای اجتماعــی و انحرافــات جامعــه موثــر
باشــد و از ســوی دیگــر قــدم موثــر در هدایــت اجتمــاع بــه
ســوی ســبک زندگــی اصیــل اســامی بــردارد.
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
مختلــف و ســبک هــای زندگــی غربــی ،از دیگــر مســایلی
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اســت کــه مبلغــان دینــی در راســتای ترویــج ســبک زندگی
اســامی بایــد بــه آن توجــه ویــژه داشــته باشــند.
مدیــر کل تبلیغــات اســامی اســتان مرکــزی تصریــح کــرد:
اشــاعه ،تشــریح و تبییــن ســبک زندگی اســامی با اســتفاده
از روایــت هــای معصومیــن و ســیره اهــل بیــت عصمــت
و طهــارت(ع) ،تشــریح جایــگاه والیــت فقیــه در جامعــه
اســامی و آگاه ســازی جوانــان نســبت بــه مســائل موجــود
و باورهــای دینــی از جملــه مباحثــی اســت کــه بایــد در
دســتور کار مبلغــان دینــی قــرار گیــرد.
قربانپــور ادامــه داد :در راســتای ترویــج ســبک زندگــی
اســامی ،مولفــه هایــی همچــون ســاده زیســتی و دوری
از اشــرافی گــری ،اقامــه نمــاز و امــر بــه معــروف و نهــی از
منکــر ،ادای خمــس و زکات ،رعایــت شــئونات اســامی در
جامعــه  ،عفــاف و حجــاب اســامی ،اشــاعه فرهنــگ ایثــار
و شــهادت در راه حــق و همچنیــن تبییــن آرمــان هــای
انقــاب اســامی ،امــام راحــل ،شــهدا و منویــات رهبــر
معظــم انقــاب بایســتی مــورد توجــه قــرار گیــرد.
هنــر و رســانه دو بــازوی فرهنگــی اثرگــذار در
ترویــج ســبک زندگــی اســامی اســت
مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان مرکـزی اظهـار
داشـت :بـی شـک در شـرایط امـروز ،هنـر و رسـانه دو بازوی
فرهنگـی اثرگـذار و کارآمد در ترویج سـبک زندگی اسلامی
هسـتند که می تواننـد فرهنگ اسلامی و معنویـت قرآنی را
به طـور موثـر در جامعـه ترویـج و اشـاعه دهند.
محســن شــریفی افــزود :امــروز ترویــح فرهنــگ اســامی 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 اســامی اســتان مرکــزی ادامــه
داد :بهــره گیــری از زبــان هنــر و رســانه ابــزاری اســت کــه
بــه طــور مطلــوب مــی تــوان بــه واســطه آن جوانــان را بــه
ســمت ســبک زندگــی اســامی ســوق داد.

وی بیــان کــرد :در شــرایط کنونــی ،وجــود تکنولــوژی هــای
نویــن ارتباطــات و اطالعــات بــه ویــژه فضــای مجــازی بــا
امکانــات بــی حــد و حصــرش ،موجــب شــده کــه جوانــان
نســبت بــه گذشــته بیشــتر در معــرض خطــر و هجمــه های
فرهنگــی دشــمن قــرار بگیرنــد.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان مرکــزی
خاطرنشــان ســاخت :تبییــن مفاهیــم معنــوی و دینــی
بــا روش هــای اثرگــذار خصوصــا بــرای نســل جــوان کــه
امــروز بــه شــدت در معــرض آســیب هــای فضــای مجــازی
و هجمــه هــای فرهنگــی دشــمن هســتند و در کنــار آن
گســترش فعالی ـت هــای معنــوی در ســطح جامعــه ،نقــش
بــه ســزایی در راســتای تحقــق هــدف مذکــور دارد.
شــریفی ضمــن بیــان اینکــه آشــنا شــدن جوانــان بــا ســبک
زندگــی دینــی هدایتگــر جامعــه اســت و از انحطــاط نهــاد
خانــواده و جامعــه جلوگیــری مــی کنــد ،تصریــح کــرد:
در ایــن رابطــه نکتــه ای کــه بــه طــور جــدی بایــد مدنظــر
قــرار داده شــود ،چگونگــی ارائــه برنامــه هــای ایــن حــوزه
بــه جوانــان و شــیوه جــذب جوانــان در خصــوص ایــن مقولــه
یعنــی ترویــج ســبک زندگــی اســامی اســت؛ بایســتی روش
هایــی را بــه کار گیریــم کــه بیشــترین جامعــه هــدف را بــه
خــود جــذب کنــد و اثرگــذار باشــد وگرنــه نتیجــه ای بــه
دنبــال نخواهــد داشــت.
مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان مرکــزی عنــوان
کــرد :چنانچــه رویکــرد صحیــح و برنامــه هــای اصولــی و
اثرگــذار در رابطــه بــا ترویــج ســبک زندگی اســامی داشــته
باشــیم ،نــه تنهــا از فرهنــگ دینــی جامعــه صیانــت کــرده
ایــم ،بلکــه بــه دنبــال آن شــاهد کاهــش چشــمگیر بــروز
آســیب هــای اجتماعــی خواهیــم بــود.
بــه نظــر مــی رســد دو نکتــه ای کــه ضــروری اســت در
راســتای ارتقــای فرهنگــی جامعــه و ترویــج ســبک زندگــی
اســامی مدنظــر قــرار داده شــود ،بهــره گیــری از رهبــران
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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«شــبی کــه مــاه کامــل شــد» ســاخته نرگــس آبیــار در
جشــنواره فیلــم فجــر در قــم اکــران شــد کــه بــا اســتقبال
گســترده تماشــاگران قمــی مواجــه شــد.

ســی و هفتمیــن جشــنواره فیلــم فجــر بــا یــک فیلــم
متفاوتــی از ســایر آثــار مواجــه اســت ،فیلمــی بــا
کارگردانــی یــک زن کــه ســاخت چهــار فیلــم موفــق دیگر
را در کارنامــه خــود دارد.
نرگــس آبیــار پــس از معرفــی خــود بــا فیلــم شــیار ۱۴۳
کــه توجــه بســیاری را به خــود جلــب کــرد ،فیلــم متفاوت
دیگــری بــر اســاس یــک داســتان واقعــی ســاخته کــه ایــن
بــار نیــز میتــوان از آن بــه عنــوان پدیــده جشــنواره فیلــم
فجــر یــاد کــرد.
«شــبی کــه مــاه کامــل شــد» فیلــم دو ســاعت و ۲۰
دقیقـهای نرگــس آبیــار به روایــت شــجاعانه و جســورانهای
از زندگــی خانــواده معــروف ریگــی ،بهویــژه عبدالحمیــد و
عبدالمجیــد ریگــی میپــردازد.
یکــی از دالیــل موفقیــت فیلــم ،بازیهــای کــم نقــص،
گیــرا و تأثیرگــذار هوتــن شــکیبا در نقــش عبدالحمیــد
و همچنیــن النــاز شاکردوســت در نقــش فائــزه اســت و
فیلمنامــه نیــز بــه قــدری دارای حــرف اســت کــه بیننــده
در پــس تمــام تنشهــای حــرص آورش کمتــر خســته
میشــود و انتظــار اتفاقــات بعــدی را میکشــد.
فیلــم از ماجــرای عاشــقی عبدالحمیــد شــاعر پیشــه و
کاســب و فائــزه کــه یــک دختــر تهرانــی اســت و بــرای
خریــد همــراه مــادرش بــه سیســتان رفتــه ،جــان
میگیــر د .
نقــش مــادر عبدالحمیــد از همــان ابتــدا ســئواالت فراوانــی
را در ذهــن مخاطــب ایجــاد میکنــد کــه چــرا بــا ازدواج
پســرش بــا آن دختــر تهرانــی مخالفــت کــرده و دلیــل
رفتارهــای ســرد و عــادیاش بــا عــروس خانــواده چیســت
کــه بیننــده در نیمــه دوم فیلــم بــه پاســخ ســئواالتش
میرســد.
نیــم ســاعت اول فیلــم روایــت عاشــقانهای از بــه هــم
رســیدن ایــن دو نفــر اســت؛ هــر چنــد کــه بــرای بیننــده
باورپذیــری آن ســخت بــود و انتظــار میرفــت بــه نحــوی
مجــاب شــدن خانــواده ســنتی دختــر کــه مــادرش
وابســتگی شــدیدی بــه دختــرش دارد ،بیشــتر پرداختــه
شــود.
لهجــه قمــی مــادر فائــزه بــرای بیننــده قمــی
جالــب اســت
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
کــه شــاید دلیــل آن ادای دیــن محمدحســین قاســمی
تهیــه کننــده ایــن فیلــم کــه همســر خانــم آبیــار اســت به
قــم محــل تولــدش باشــد.
حمیــد و فائــزه بعدهــا بچــهدار میشــوند امــا التهابهــا
و تنــش فیلــم نرگــس آبیــار ،پــس از عزیمــت آن دو
بــه پاکســتان بــرای پناهندگــی در کشــور ثالــث ،رغــم
میخــورد.
تصاویــری کــه کارگــردان از چهــره پاکســتان در
ابتــدای ورود فائــزه بــه ایــن کشــور ارائــه میکنــد
جالــب و جــذاب اســت و یــک تــرس و دلهــرهای
کــه ناشــی از دیــدن ناامنــی ،بینظمــی و بــه هــم
ریختگــی زندگــی شــهری و اجتماعــی ایــن کشــور
اســت را بــه بیننــده انتقــال میدهــد و از همانجــا
بــرای فائــزه نگــران میشــود کــه چــه سرنوشــتی در
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استقبال قمیها از فیلم «شبی که ماه کامل شد»

جدال عشق و تکفیر

انتظــارش اســت.
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
با شد .
فیلــم در نیمــه دوم خــود روایــت بــی پــردهای از ایدئولوژی
ایــن جریــان تروریســتی بــه بیننــده نشــان میدهــد و
چهــره بــی نقــاب عبدالمالــک ریگــی را ترســیم میکنــد
کــه چگونــه بــا قــدرت بیــان خــود و تعالیــم غلطــی کــه
بــه نــام اســام اندوختــه؛ دســت بــه کشــتار و خــون ریــزی
مــردم مظلــوم میزننــد.
عبدالمالــک ریگــی نــام جنــداهلل را بــر روی گــروه
تروریســتی خــود گذاشــت و بــه روایــت فیلــم ،ایــن
گــروه تروریســتی هــدف اصلــی خــود را دفــاع از حقــوق
ملــی و مذهبــی قــوم بلــوچ و اهــل ســنت در اســتان
سیســتان و بلوچســتان میدانــد امــا در مقاطعــی از فیلــم
مخالفتهــای اهالــی سیســتان بــا عملکــرد عبدالمالــک را
میبینیــم .
در بخشهایــی از فیلــم بیننــده چهــره بینقــاب
گــروه ریگــی را میبینــد
در بخشــی از فیلــم «شــبی کــه مــاه کامــل شــد» جنایــات
گــروه تروریســتی عبدالمالــک ریگــی در عملیاتهــای
تاســوکی و حملــه بــه مســجدی در زاهــدان بــه تصویــر
کشــیده میشــود و بیننــده چهــره بــی نقــاب آنهــا را
میبینــد.
نشــان دادن ســختی زندگــی محــدود و امنیتــی فائــزه در
خانــه بــزرگ عبدالحمیــدی کــه دیگــر عاشــق نیســت
و مجــذوب خــط فکــری عبدالمالــک شــده و حــاال بــه
جانشــینی او هــم رســیده بخــش متأثرکننــده فیلــم اســت
کــه تماشــاگر از گرفتــار شــدن دختــر  بازیگــوش تهرانــی
در عمــق خانــه معروفتریــن تروریســتهای منطقــه
غصــه میخــورد.

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
کــه بــه مقابلــه نیروهــای امنیتــی و اطالعاتــی ایــران در
مواجهــه بــا ایــن گــروه تروریســتی چنــدان پرداخته نشــده
اســت.
نشــان دادن درگیــری گــروه عبدالمالــک و مــرزداران ایرانی
نقطــه عطــف ایــن فیلــم اســت و صحنههــای اکشــن و
جنگــی درخشــان ایــن فیلــم قــدرت کارگردانــی نرگــس
آبیــار را نشــان میدهــد.
بازیهــای شایســته تحســین ،تصویربــرداری در
لوکیشـنهای متفــاوت و خــاص ،داســتان جنجالــی فیلــم
و کارگردانــی مقتــدر و ریتــم گیــرا از جملــه قوتهــای
فیلــم «شــبی کــه مــاه کامــل شــد» اســت کــه بیننــده تــا
مدتــی پــس از تماشــای فیلــم بــا فضــا و شــخصیتهای
آن همزادپنــداری میکنــد.
ایــن فیلــم ضعفهایــی در پرداخــت برخــی شــخصیتها
و رفتارهــا نیــز دارد کــه در مقایســه بــا نقــاط قــوت فیلــم،
ایــن ضعفهــا کمتــر خــودش را نشــان میدهــد و دیــده
میشــود.
بــه نظــر میرســد «شــبی کــه مــاه کامــل شــد» در
جشــنواره ســی و هفتــم فجــر بتوانــد ســیمرغهایی در
بخشهــای مختلــف از جملــه کارگردانــی و بازیگــری
نقــش اول مــرد و زن بــه دســت آورد و بایــد منتظــر آرای
نهایــی داوران بــود.
یکــی از شــلوغترین ســانسهای دو ســینمای تربیــت
و وتــوس قــم کــه میزبــان فیلمهــای جشــنواره فیلــم
فجــر در اســتان هســتند ،ســانسهای اکــران فیلــم
«شــبی کــه مــاه کامــل شــد» بــود کــه هیــچ صندلــی
خالــی باقــی نمانــد و تماشــاگران قمــی از آن اســتقبال
خوبــی کردنــد.

فرهنــگ و هنــر ایــران
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ابراز نگرانی جامعه تئاتر شهر ادب و هنر از یک طرح؛

خصوصی سازی تماشاخانه های دولتی آسیب جدی در مسیر حیات هنر ششم

محمد حسین
نیکو پور

جامعـه تئاتـر شـهر ادب و هنـر از
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 اسلامی 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
نظــر مــورد اســتقبال قــرار نگرفــت.
شــهریور ســال جــاری بــود کــه معــاون توســعه مدیریــت و
منابــع اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی فــارس از واگذاری
مجتمعهــای فرهنگــی هنــری ارشــاد فــارس بــه بخــش
خصوصــی خبــر داد و ایــن را در راســتای اشــتغال زایــی،
بــرای جوانــان بــه بخــش خصوصــی دانســت.
بــه گفتــه غالمرضــا یوســفی نــژاد ،ایــن اداره کل در ســطح
اســتان  ٤٠مجتمــع فرهنگــی هنــری دارد کــه در حــال
حاضــر همگــی در حــال انجــام فعالیتهــای فرهنگــی و
هنــری هســتند.
بنابــه اظهــار نظــر وی ،راه انــدازی ســینما و ســالنهای
اکــران فیلــم ،کافــی شــاپ ،کالسهــای آموزشــی اعــم از
مهــارت آمــوزی ،فرهنگــی و هنــری از جملــه فعالیتهــای
اســت کــه بــرای رونــق و درآمدزایــی در ایــن مجتمعهــا در
نظــر گرفتــه میشــود.
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 برنامههــای فرهنگــی اداره کل نقــش مهمــی دارد و
از ســویی در دوره واگــذاری و فعــال ســازی محتمعهــای بــا
برنامههــای متنــوع موجــب افزایــش مخاطبیــن و در نتیجــه
رونــق اقتصــادی آن خواهنــد شــد.
یوســفی نــژاد بــا اشــاره بــه اینکــه فرهنــگ و ارشــاد آمادگــی
دارد تمــام طرحهــای درحــال ســاخت خــود را بــه بخــش
خصوصــی واگــذار کنــد ،نامــی از ســالن هــای تئاتــر کــه زیر
نظــر ایــن نهــاد اداره مــی شــوند ذکــر نکــرده بــود.
نویــد جعفــری کــه از جملــه اعضــای گــروه بــا ســابقه
تئاتــر پویاســت کــه افــزون بــر کارگردانــی تئاتــر ،در زمینــه

بازیگــری هــم فعالیــت دارد ،یکــی از الزامــات هنــر تئاتــر را
ســالن مــی دانــد و مــی گویــد :هرچنــد کــه نمونــه هایــی
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،
امــا  ۹۰درصــد تئاترهــا نیــاز بــه ســالن هایــی دارنــد کــه
بایــد دارای حداقــل اســتانداردها باشــند.
وی افــزود :تــا امــروز آنچــه کــه در شــیراز و بیشــتر شــهرها
شــاهد بودیــم ،تعــدادی ســالن وجــود دارد کــه در اختیــار
ادارات دولتــی از جملــه فرهنــگ و ارشــاد اســامی و حــوزه
هنــری انقــاب اســامی و ســایر نهادهاســت؛ واقعیــت ایــن
اســت کــه آن ســالنهایی که شــرایط اجــرای تئاتــر دارنــد ،در
اختیــار علــوم پزشــکی ،حــوزه هنــری و ســازمان هایــی کــه
واحدهــای فرهنگــی دارنــد ماننــد شــهرداری ،عم ـا بــرای
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
ندانســته ،مــی گویــد :شــاید هنرمنــد بتوانــد بــه صــورت
درصــدی ســالن هــای یادشــده را اجــاره کنــد ،امــا بــه
تنهایــی ایــن امــکان آســان نیســت.
وی ادامـه مـی دهـد :بـه ایـن دلیـل مـا بودیـم و  ۳یـا چهـار
سـالنی کـه متعلق بـه فرهنگ و ارشـاد اسلامی اسـت که به
طـور رایـگان و نوبتـی در اختیـار گـروه ها قـرار مـی گرفت.
جعفــری در عیــن حــال بــا توجــه بــه اینکــه ســالن هــای
یادشــده در زمــره فضاهــای تحــت نظــارت فرهنــگ و ارشــاد
اســامی اســت کــه تنهــا مفــری بــوده کــه تئاتــری هــا مــی
توانســتند اجــرا در آنــان داشــته باشــند ،عمــا از امکانــات
آنچنانــی هــم برخــوردار نبــوده انــد.
کمــک هزینــه از ســال  ۱۳۹۳بــه هیــچ گروهــی
اختصــاص نیافتــه
ایــن کارگــردان تئاتــر تعمیــر ،بازســازی و نوســازی ســالن
هــای تئاتــر را همــراه بــا پروســه ای طوالنــی دانســته و مــی
افزایــد :تــا پیــش از ســال  ۱۳۹۲اداره ارشــاد بــر اســاس

قانونــی کشــوری بــه گــروه هایــی کــه اجــرا داشــتند کمــک
هزینــه ای پرداخــت مــی کــرد کــه ایــن کمــک هزینــه از
ســال  ۱۳۹۳بــه هیــچ گروهــی تاکنــون اختصــاص نیافتــه
و عمـا ایــن کمــک مالــی قطــع شــده اســت؛ بــا توجــه بــه
اینکــه مــا گــروه هــای مصــوب و ثبــت شــده تحــت نظــارت
مرکــز هنرهــای نمایشــی داریــم ،درحــال حاضــر شــیراز
دارای  ۵ســالن تئاتــر دولتــی بــه اضافــه چندیــن ســالن
کــه توســط بخــش خصوصــی اداره مــی شــود اســت کــه بــا
برخــوردی عادالنــه و منصفانــه ماننــد شــرایط درصــدی یــا
گرفتــن هزینــه کمتــر بــه حمایــت از تئاتــر بپردازنــد.
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
پرســش بــه وجــود مــی آیــد کــه آیــا ســالن هــای مــورد
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؟
بنابــر ایــن ،جعفــری وظیفــه اداره ارشــاد و وزارتخانــه را در
ایــن بیــن یــادآور مــی شــود و مــی گویــد :سرنوشــت وظایف
ایــن بخــش در راه تئاتــر چــه خواهــد شــد؟ درحالیکــه
بودجــه ای بــه تئاتــر داده نمــی شــود و مــا ناچاریــم بــرای
ســالن هایــی کــه حــق طبیعــی گــروه هــا بــوده و در طــول
ســالها موجــب شــده بــا حداقــل امکانــات بســازند و چــراغ
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
ایــن مــدرس تئاتــر بــه صراحــت مخالفــت خــود را بــا
واگــذاری ســالن هــای تئاتــر بــه بخــش خصوصــی و افــراد
ابــراز کــرده و مــی گویــد :بــه نظــرم تنهــا راه حــل خوبــی
کــه مــی شــود بــرای ســالنها در نظــر گرفــت ایــن اســت کــه
بــه انجمــن نمایــش واگــذار شــود ،امــا بــا شــرایطی کــه اداره
فرهنــگ و ارشــاد تاکنــون آنهــا را اداره مــی کــرده ،یعنــی
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اینکــه برنامــه ریــزی و زمــان بنــدی و مدیریــت ســالنها در
اختیــار انجمــن باشــد ،امــا هزینــه هایــی ماننــد انــرژی و
هزینــه هــای مصرفی و دســتمزد مســئوالن و پرســنل ســالن
هــا برعهــده فرهنــگ و ارشــاد باشــد.
وی دیگــر راه حــل را پرداخــت کمــک هزینــه بــر اســاس
نــرخ ســاالنه بــه گــروه هــای تئاتــری عنــوان کــرده و مــی
افزایــد :در ســال  ۱۳۹۲بــر اســاس نــرخ مصــوب مبلــغ
 ۲میلیــون تومــان کمــک هزینــه داده مــی شــده کــه بــا
شــدت یافتــن تــورم اقتصــادی قطعــا ایــن رقــم پاســخگوی
هزینــه هــای گــروه هــا نیســت در غیــر ایــن صــورت چنانچه
اداره ارشــاد مبلغــی افــزون بــر  ۵میلیــون تومــان بــر اســاس
درجــه بنــدی اثــر پرداخــت کنــد مــن حاضــرم بخشــی از
ایــن کمــک هزینــه را جهــت ســالن پرداخــت کنــم ،امــا
فرامــوش نکنیــم کــه ســالن بــا تمــام امکانــات اســتانداردی
کــه در همــه جــای کشــور دیــده مــی شــود بــه گــروه هــا
داده شــود.
جعفــری مــی گویــد :در بهتریــن حالــت بــا فــروش بلیــت به
بهــای  ۵۰هــزار تومــان در ســالنی به ظرفیــت  ۷۰تماشــاگر،
شــاید در پایــان ،یــک نمایــش بتوانــد معــادل  ۱۰تــا ۱۵
میلیــون تومــان فــروش داشــته باشــد کــه بــا تقســیم آن بــر
تعــداد  ۱۰تــا  ۱۵نفــر عوامــل گــروه کــه دســت کــم  ۳مــاه
درگیــر تمریــن و کار هســتند بــه اضافــه هزینــه هــای دکور،
تبلیغــات ،لبــاس ،گریــم و نــور در نهایــت آن چیــزی کــه
خالــص مــی مانــد بــرای ایــن افــراد جهــت ســه مــاه بهایــی
باالتــر از  ۵۰۰هــزار تومــان نیســت.
وی ایــده ایــن طــرح را از اســاس بــه زوال رفتن تئاتر دانســته
و مــی گویــد :ایــن جریــان یــادآور مالیــات بــر ارزش افــزوده
اســت کــه قــرار بــود از روز نخســت از جیــب تولیدکننــده
پرداخــت شــود ،امــا اکنــون بــا خریــد اجنــاس بــه ازا هــر
کاالیــی مالیــات یادشــده دریافــت مــی شــود یعنــی مالیــات
ارزش افــزوده تولیــد کننــده را مصــرف کننــده پرداخــت می
کنــد؛ وقتــی ایــن اتفــاق بیفتــد عمــا تمــام فشــار بــر گــروه
هــای تئاتــری اســت و بــه جــای اینکــه از آنــان حمایت شــود
در مسیرشــان ســنگ انــدازی مــی شــود ،بنابــر ایــن نبایــد
انتظــار داشــت تئاتــر پیشــرفت چشــمگیری داشــته باشــد
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
ســالن هــای تئاتــر دولتــی ،دولــت از ســاخت تماشــاخانه
هــای جدیــد از ســوی بخــش خصوصــی حمایــت کنــد.
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از ســویی ابوالفضــل فرهــادی ،کارگــردان و بازیگــر تئاتــر
شــیراز کــه از فعــاالن ایــن حــوزه بــه شــمار مــی رود مــی
گویــد :متاســفانه چندیســت از طریــق اخبــار مــی شــنویم
کــه اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی فــارس تصمیــم بــه
واگــذاری تماشــاخانه هــای تئاتــر را دارد خبــری کــه اگــر
صحــت داشــته باشــد ،مــی توانــد آســیب هــای جــدی بــه
رونــد تولیــد و اجــرای گــروه هــای نمایشــی بزنــد.
وی کــه مدتــی مســئول تماشــاخانه اســتاد هــودی شــیراز
بــود ،در ادامــه مــی افزایــد :گــروه هــای نمایشــی کــه بــا
تحمــل هزینــه و بوروکراســی هــای اداری توانســتند بــه
زحمــت در ســامانه ثبــت اســتقرار گروه هــای نمایشــی ثبت
رســمی بشــوند بــه ایــن امیــد کــه مــورد حمایــت بیشــتر
از جانــب مرکــز هنرهــای نمایشــی و ادارات کل فرهنــگ و
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
قــرار اســت از محــل بلیــت فروشــی اجراهــای نمایشــی از
گــروه هــا درصــدی را هــم بگیرنــد.
از فعــاالن و کارشناســان حــوزه نمایــش مشــورت
نگرفتنــد
فرهـادی عنوان می کنـد :اجراهایـی که در شـرایط اقتصادی
فعلـی و بـه سـبب ایـن کـه ترجیـح مـردم و مخاطـب هـا به
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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
هــای خصوصــی بــا امکانــات بــه مراتــب بهتــر و حرفــه ای
تــر در ازای دریافــت درصــدی از میــزان فــروش ،میزبــان
اجراهــای گــروه هــای نمایشــی ای اســت کــه امــکان جــذب
مخاطــب و فــروش بهتــری رو دارنــد ،متاســفانه تماشــاخانه
هــای تحــت مدیریــت اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی
فــارس بــه هیــچ عنــوان از شــرایط مطلــوب برخــوردار
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
صــدا ،آکوســتیک نبــودن ســالن هــای نمایــش و از همــه
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.
فرهــادی البتــه عــدم تخصیــص پارکینــک و ســالن هــای
انتظــار مناســب در البــی تماشــاخانه هــا را یــادآوری مــی
کنــد و مــی گویــد :ذکــر ایــن نکتــه هــم ضــروری اســت
کــه مســئولین و تصمیــم گیرنــدگان محتــرم بداننــد در
شــهر شــیراز بــه واســطه حضــور چنــد دانشــگاه هنــر،
ســاالنه نزدیــک بــه  ۱۰۰نفــر بــا اخــذ مــدرک کارشناســی
و کارشناســی ارشــد مربــوط بــه هنرهــای نمایشــی(ادبیات
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
بــه فعالیــت نمایشــی کجــا و بــه واســطه کــدام حمایــت از
طــرف متولیــان مربوطــه بایــد دنبــال تامیــن خواســته
هایشــان باشــند؟
بــه گفتــه فرهــادی ،گــروه هــای جوانــی کــه بــه واســطه
یــک تصمیم اشــتباه و غیرکارشناســی مســتعد ســرخوردگی
و ســوق بــه انحــراف در ادامــه مســیر هســتند.
در شــیراز ،ســالن هــای هــودی ،سپاســدار ،الیــق ،بخشــی
زاده و تــاالر حافــظ از جملــه تماشــاخانه هایــی اســت کــه
توســط فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان فــارس اداره مــی
شــوند.
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مونا
محمدقاسمی

«خدیجــه پقــه» بانــوی ترکمنــی اســت
کــه در هفــت ســالگی در یــک حادثــه
دســت چــپ خــود را از دســت مــی
دهــد امــا بــا اراده آهنیــن خــود نشــان
مــی دهــد یــک دســت هــم بــه تنهایــی
مــی توانــد صــدا داشــته باشــد.

 ۵۴ســال از آن روز عیــد مــی گــذرد ،یــک جشــن و پایکوبــی
و شــیطنت کودکانــی کــه منتظــر هســتند تــا نوبــت تــاب
ســواری بــه آن هــا برســد ،روزی کــه خدیجــه هفــت ســاله
نوبــت آخــر تــاب ســواری بــه او رســید امــا در اثــر شــیطنت
زیــاد و یــک لحظــه غفلــت طنــاب تــاب بــه دور بــازوی
چپــش پیچیــد و دختــرک هفــت ســاله را راهی بیمارســتان
و در نهایــت قطــع شــدن دســت کــرد.
ایــن روزهــا آن خدیجــه هفــت ســاله زنــی  ۶۱ســاله اســت
کــه طــی ایــن ســال هــا  بــا یــک دســت بــه جنــگ بــا
محدودیــت و معلولیــت رفتــه و مرکــز تخصصــی نمدمالــی
شهرســتان آق قــا را اداره مــی کنــد.
بــرای تهیــه گزارشــی از نمدمالــی بــه ســراغش رفتیــم ،خانه
و محــل کارش در روســتای « ُکــرد» از توابــع شهرســتان آق
قــا قــرار دارد .مــرا بــه ســمت کارگاه نمدمالــی اش هدایــت
مــی کنــد ،بــا ورود بــه کارگاهــش حجــم عظیمــی از بــوی
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
بــا دقــت بــه آن نــگاه مــی کــردی خطــوط دایــره شــکلی
کــه بــرای طراحــی نمــد روی آن کشــیده شــده بــود خــود
را نمایــان مــی کــرد.
خدیجــه کــف کارگاهــش روی یــک تکــه نمــد مــی نشــیند
بــا یــک دســت دســته ای پشــم بــر مــی دارد و از بیــن دو
انگشــت پایــش پشــم هــا را رد مــی کنــد تــا شــکلی نــوار

فرهنــگ و هنــر ایــران
NEWSAGENCY
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اراده آهنین بانوی ترکمن؛

روایت دستی که به تنهایی صدا دارد
ماننــد بــه خــود بگیــرد ،از او مــی خواهــم از آن روز نحــس
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
هیچــگاه نمــی توانــی هنرهــای دســتی را یادبگیــری .ایــن
بانــوی ترکمــن تصریــح مــی کنــد :چراکــه در آن زمــان
مــردم بــه صنایــع دســتی عالقــه زیــادی داشــتند و همــه به
ایــن کارمشــغول بودنــد ،مــادرم مــدام غصــه مــی خــورد و
اشــک مــی ریخــت و مــی گفــت حــاال مــن بــا ایــن وضعیــت
تــو چــه کنــم.
خدیجــه اضافــه مــی کنــد :از حــرف هــای مــادرم بــه شــدت
ناراحــت شــدم و تــا چندیــن شــب نتوانســتم بخوابــم ،امــا
همانجــا بــه مــادرم گفتــم غصــه نخــور خــودم یــک کاری
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
نشــده بــود بــه یادگیــری هنرهــای دســتی از جملــه قالــی
بافــی ،نمــد مالــی ،ســوزن دوزی ،خیاطــی و  ...پرداختــم.
لحظــه ای مکــث مــی کنــد  و ادامــه مــی دهــد :نحــوه
یادگیــری هنرهــای دســتی هــم بــرای مــن داســتانی دارد،
مــی گویــد وقتــی از بیمارســتان مرخــص شــدم کنار مــادرم
کــه قالــی بافــی مــی کــرد مــی نشســتم امــا آن هــا بــه مــن
اجــازه نمــی دادنــد چیــزی را امتحــان کنــم و نخــی بــه
مــن نمــی دادنــد تــا تمریــن کنــم ،همــان جــا فهمیــدم بــا

نــگاه محدودیتــی کــه بــه مــن دارنــد خــودم بایــد دســت
بــه کار شــوم بــرای همیــن روزهــا کنــار زنــان قالــی بــاف
مــی نشســتم و بــه حرکاتشــان خیــره مــی شــدم و در
خفــا تمریــن مــی کــردم و در ایــن رابطــه هــم بــه کســی
هــم حرفــی نمــی زدم ،امــا مــدام بــه حرکــت دســت زنــان
همســایه نــگاه مــی کــردم تــا بتوانــم چلــه کشــی و ســایر
مهــارت هــا را بــه شــکل چشــمی بیامــوزم و هــر کــه مــی
پرســید چــه کار مــی کنــی تنهــا وانمــود مــی کــردم کــه در
حــال نــگاه کــردن هســتم و بــه هیــچ کــس نگفتــم مهارتــی
در ایــن زمینــه کســب کــردم.
خانواده ای که به موفقیت باور نداشت
خدیجــه مــی گویــد :در همــان ســن هفــت ســالگی روزی
بــه نــزد مــادرم رفتــم و گفتــم مــن قالــی بافــی را یــاد
گرفتــه ام امــا مــادرم گفــت نــه تــو ایــن کار را بلــد نیســتی
و از عهــده اش برنمیایــی و فقــط از گفتــن ایــن حــرف هــا
قصــد ناراحــت کــردن مــن را داری ،مــن هــم بــا شــنیدن
ایــن حــرف هــای مــادرم بــه نــزد نــخ فــروش روســتا رفتــم
و مقــداری نــخ نســیه گرفتــم تــا پشــتی ببافــم ،ابــزاری هــم
در اختیــار مــن نگذاشــتند امــا مــن از زن عمویــم کمــک
گرفتــم و یــک دار را چلــه کشــی کــردم و در مــدت ۱۲
روز یــک پشــتی را بافتــم ،در تمــام ایــن  ۱۲روز بــه شــکل
شــبانه روزی و هماننــد انســانی کــه از شــدت عطــش در
حــال ســوختن اســت بافتــم و بافتــم ،البتــه افــراد ســالمی
کــه دو دســت داشــتند گاهــی بافتــن همیــن پشــتی را یــک
مــاه طــول مــی دادنــد ،بعــد از آمــاده شــدن پشــتی آن را
فروختــم و بــا پولــش قــرض فروشــنده نــخ را دادم و بــا مابقی
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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
بــر مــی آیــم ،از آن روز بــه بعــد شــروع بــه بافتــن قالــی و
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.
بعــداز قالــی بافــی بــه دنبــال یادگیــری ســوزن دوزی و
خیاطــی رفــت ،در تمــام ایــن مــدت هــم از ســوی خانــواده
کمکــی بــه او نشــد و تجهیــزات مــورد نیــاز را در اختیــارش
نگذاشــتند ،چراکــه همــواره فکــر مــی کردنــد او بــا یــک
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
خــودت را اذیــت کنــی ،امــا مــن در جوابشــان مــی گفتــم
مــن از شــما چیــزی نمــی خواهــم مــن از خــدا مــی خواهــم،
چیــزی کــه شــما مــی دهیــد بــرای یــک روز اســت امــا
چیــزی کــه خــدا دهــد بــرای همیشــه اســت.
هیچ وقت انتظار کمک از کسی نداشتم
خانــم پقــه مــی گویــد :هیــچ موقــع از پــدرو مــادرم انتظــار
کمــک نداشــته و در تمــام زندگــی بــه تــاش خــودم متکــی
بــوده اســت؛ بــا اشــاره بــه خانــه ای کــه در آن زندگــی مــی
کنــد توضیــح مــی دهــد :مــن تمــام ایــن خانــه و هزینــه
تحصیــات فرزندانــم در دانشــگاه را از طریــق قالــی بافــی و
نمدمالــی پرداخــت کــرده ام.
از خدیجــه آمــار فرزندانــش را مــی گیــرم ،توضیــح مــی
دهــد :ســه دختــر و ســه پســر دارم کــه ســه تــای آن هــا
ازدواج کــرده انــد ،مکثــی مــی کنــد و ادامــه مــی دهــد
یکــی از علــت هایــی کــه تمایــل داشــتم فرزنــدان زیــادی
داشــته باشــم ایــن بــود کــه در زمــان پیــری عصــای دســتم
شــوند و از طرفــی دیگــر نمــی خواســتم مــردم بگوینــد چون
خدیجــه یــک دســت نداشــت نتوانســت فرزنــد بیشــتری
بیــاورد و طــی ایــن ســال هــا در کنــار دامــداری و قالــی بافی
بــا همیــن یــک دســت فرزندانــم را بــزرگ کــرده ام.
خانــم پقــه در رابطــه بــا همســرش حــاج محمــد مــی گویــد:
در ســن  ۱۸ســالگی 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 اعــام کرد
کــه مــی خواهــد بــا مــن ازدواج کنــد چراکــه مــن از ســایر
دختــران هــم ســن و ســالم کــه دو دوســت ســالم داشــتند
فعــال تــر و هنرمنــد تــر بــودم .حــاج محمــد همیشــه و همه
جــا همــراه مــن اســت چــه در نمایشــگاه هــای خــارج از
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اســتانی چــه در کار نمدمالــی و چــه قالــی بافــی.
کار درســت کــردن رشــته هــای نــواری ماننــد از پشــم هــا
تمــام شــده و حــاال خدیجــه بــه همــراه نــوه اش شــیما کار
طراحــی نمــد را آغــاز مــی کننــد ،نوارهــای آمــاده شــده را
روی زمیــن پهــن مــی کننــد و بــا اســتفاده از رنــگ هــای
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
شــد را روی حصیــر قــرار مــی دهنــد و آب را روی آن مــی
پاشــند بعــد از اینکــه نمــد خــوب خیــس شــد حصیــر را
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
قــوام آیــد .بعــد از ایــن کار نمدهــا را در آفتــاب پهــن مــی
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
ترکمــن قــرار مــی گیریــم ،دیوارهــای خانــه ترئیــن شــده
باانــواع و اقســام آویزهــای ترکمنــی اســت ،در گوشــه ای
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  .
بــا توجــه بــه وضعیــت اقتصــادی اخیــر کــه مــواد اولیــه
خیلــی از صنایــع گــران شــده اســت .از خدیجــه در رابطــه
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
از چیــدن پشــم گوسفندانشــان آن هــا را بــه اینجــا مــی
آورنــد و تحویــل مــی دهنــد ،برخــی هــا رایــگان و برخــی
دیگــر پــول دریافــت مــی کننــد ،خدیجــه معتقــد اســت
دوره رایــگان از کســی چیــزی گرفتــن دیگــر بــه ســرآمده
و خــودش پــول پشــم هــا را بــه صاحبانشــان پرداخــت مــی
کنــد و بعــد از تمیــز کــردن پشــم هــا آن هــا را شســته و
رنــگ و حالجــی مــی کنــد تــا در نهایــت آمــاده اســتفاده
بــرای ســاخت نمــد شــود  .
خانــم پقــه در مــورد زمانــی کــه بــرای ســاخت نمــد صــرف
مــی شــود مــی گویــد :زمــان آن بســته بــه انــدازه و نــوع
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بافــت آن متغیــر اســت امــا معمــوال نمدهــای زیــر  ۶متــر 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
گویــد :مــن از تمــام نقــاط کشــور مشــتری دارم و حضــور
در نمایشــگاه هــای مختــف زمینــه فــروش نمــد را در همــه
جــا فراهــم مــی کنــد و بیشــتر افــرادی کــه در مناطــق
کوهســتانی زندگــی مــی کننــد خریــدار نمــد هســتند.
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 عــاوه بــر نمدمالــی گلیــم و قالیجــه
هــم مــی بافــد کــه البتــه چندیــن بافنــده او را در ایــن کار
همراهــی مــی کننــد امــا در نمدمالــی تمــام اعضای خانــواده
اش پــای کار هســتند و بــا عشــق و عالقــه راه مادرشــان را
ادامــه مــی دهنــد.
خدیجــه بیــان مــی کنــد :طی ایــن  ۵۴ســال ســه بار دســت
مصنوعــی اش را عــوض کــرده و آخریــن آن ســال گذشــته
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
دســتی مــی رفتــی ،مــی گویــد نــه اگــر ســالم بــودم و دو
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
گالیــه ای نکــردم و همــواره شــکرگزارش بــودم کــه اگــر
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.
خدیجــه پقــه نمــاد تحقــق یافتــه واژه خواســتن توانســتن
اســت و زندگــی ایــن بانــوی هنرمنــد بــه تمــام کســانی کــه
از شــرایط موجــود خــود گالیــه دارنــد نشــان مــی دهــد
در ســخت تریــن شــرایط هــا هــم مــی تــوان دوام آورد بــه
شــرطی کــه بخواهیــم.
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مرحــوم «ســید محمــد ســاجدی» را
میتــوان نمونــهای از رویشهــای
انقــاب دانســت کــه دغدغــه اصلــی
ایــن هنرمنــد جهادگــر ،حضــور در
مناطــق محــروم و کمــک بــه نیازمندان
از قــم تــا بشــاگرد بــود.

«هنرمنــد بــود و جهادگــر» ،ایــن دو واژه را مقــام معظــم
رهبــری در قــرآن اهدایــی بــه خانــواده «ســید محمــد
ســاجدی» پــس از رحلتــش نوشــتهاند.
زائــر اربعیــن بــود و بــا خانــوادهاش رهســپار ســرزمین کربــا 
شــده بــود؛ میگفتنــد گذرنام ـهاش بــه دالیــل نامعلومــی در
سیســتم اداره گذرنامــه خطــا مـیداد کــه کســی نمیدانســت
مشــکل از کجاســت؛ بــا مــادرش تمــاس میگیــرد و بــه او
میگویــد گمــان میکنــم کــه پــدرم بــرای رفتــن بــه
ایــن ســفر راضــی نیســت؛ بــه او بگوییــد دعــا کنــد مشــکل
گذرنام ـهام حــل شــود.
مغناطیــس اربعیــن امــا گیراتــر از آن بــود کــه ایــن عاشــق
دلــداده را ســمت خــود نکشــاند؛ مشــکل خروجــش از کشــور
حــل شــد و ســید محمــد بــا همســر و فرزندانــش راهــی
کربــا میشــود کــه در مســیر بازگشــت از ایــن ســفر در
ایــام خــودروی شــخصی آنهــا دچــار ســانحه میشــود و
در حادث ـهای اســفناک و غمبــار ســید محمــد ســاجدی ایــن
هنرمنــد انقالبــی ،همســر و دخترانــش فاطمــه  ۱۵ســاله،
مریــم  ۸ســاله و رقیــه  ۳ســاله جــان بــه جــان آفریــن تســلیم
میکننــد و دو فرزنــد دیگــرش ســالم میماننــد.
بــا اینکــه برخــوردی بــا او نداشــتهام و ندیــده بودمــش امــا
جاذبههــای شــخصیتی ایــن زائــر حســین بــن علــی(ع) و
جهادگــر خســتگی ناپذیــر شــنیدن دارد.
چهـرهاش مظلومیـت و معنویـت خاصی بـه همراه داشـت که
اطرافیـان را مجـذوب خـودش میکـرد؛ حـاج محمـود والـی
برادر شـهید حاج عبداهلل والی همان سـردار خسـتگی ناپذیری
کـه سـالها در مناطـق محـروم سیسـتان بـرای رفـع چهـره
محرومیـت تـا پـای جـان ایسـتاد میگفـت کـه من به عشـق
دیدن چهره سـید محمد در سـرکار حاضر میشـدم و نگاهش
هـزاران حـرف ناگفته بـا خود داشـت.
سـید محمد ساجدی در دانشـگاه گرافیک و عکاسـی و نقاشی
خوانـده بـود و در ایـن رشـتهها تبحـر داشـت؛ دوسـتانش
میگوینـد جـزو اولیـن و بهتریـن شـاگردان اسـتاد مسـعود
نجابتـی پـدر گرافیـک کشـور بـود؛ اسـتاد نجابتـی امـا بـه ما
میگفـت هـر چقـدر تلاش میکـردم در مجموعـه کانـون
هنر شـیعی نگـه دارمـش ،اما دلـش در مناطـق محـروم بود و
اردوهـای جهـادی دغدغـه اصلـیاش بـود.
از ســال  ۱۳۷۸ســید محمــد بــه عرصــه اردوهــای جهــادی
قــدم گذاشــت و از همــان ســال هــم پیمــان بــا مجاهد نســتوه
شــهید حــاج عبــداهلل والــی حرکــت جهــادی خــود را آغــاز
کــرد و پــس از مــدت کوتاهــی گــروه جهــادی «آل یاســین»
از فارغالتحصیــان دبیرســتان هدایــت قــم و دانشــجویان
دانشــگاه صنعتــی اصفهــان بــا حضــور او شــکل گرفــت.
ســید محمــد ســاجدی در ســال  ۱۳۸۱بــا دوســتان طلبــه و
دانشــجوی خــود گــروه جهــادی «محبیــن ائمــه» را تأســیس
کــرد و ایدههــای عملیاتــی و اجرایــی فراوانــی بــرای رفــع
محرومیــت مناطــق محــروم داشــت و شــگفتآور آنکــه بــا
وجــود ایــن همــه مجاهــدت و کوشــش ایــن بنــده مخلــص
خــدا و بســیجی بــی ادعــا ،تــاش میکــرد ناشــناخته بمانــد
و جــز بــرای دوســتان نزدیــک و حاضــران در صحنههــای
جهــادی ،چهــره شــناخته شــدهای در بیــرون نبــود.
پــدرش میگفــت ســید محمــد سرشــار از اســتعداد اســت
کــه هــر کدامــش میتوانــد فــردی را شــهرت بخشــد؛ امــا
بــه قــول علــی مهدیان دوســت بیســت ســالهاش؛ ســیدمحمد
همیشــه بیتفاوتــی بــه دنیــا را فریــاد مـیزد و ظاهــر ســاده و
بیتکلفــش همیشــه زبانــزد بــود و وقتــی بــرای فــان فامیــل
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یــا همســایه و آشــنایی مشــکلی پیــش میآمــد زندگ ـیاش
را تعطیــل میکــرد تــا گــره از کارشــان بــاز کنــد و ایــن
کارهایــش لــج همــه را در م ـیآورد.
میگفت پاهای برهنه بچههای روستا دیوانهام میکند
سـید محمد میگفـت پاهـای برهنه بچههـای روسـتا دیوانهام
میکنـد و همیشـه از بزرگواری روسـتاییان تعریـف میکرد.
دوســتانش میگوینــد ســید محمــد در میــان جهادیهــا
مثــل خورشــید میدرخشــید امــا وقتــی ایــن تعاریــف را از
دوســتانش در مــورد خــودش میشــنید ،میگفــت مــرا
نمیشناســید کــه تعریفــم میکنیــد!
در یکــی از فیلمهایــی کــه از او ضبــط شــده بــود دیــدم کــه
بــا حــرارت خاصــی و بــا تکانهــای دســتانش بــه نشــانه
تأییــد میگفــت کــه برایــم مهــم اســت افــراد چــه تفکــر
و نگاهــی بــه والیــت فقیــه و حضــرت آقــا داشــته باشــند و
شــنیدن ایــن ادبیــات انســان را بــه یــاد فرماندهــان بــا صالبت
و جــوان ســالهای جنــگ میانداخــت کــه چگونــه از امــام و
راه و هدفــش ســخن میگفتنــد.
عکسهایـش را کـه ورق میزنیـم هـر صحنهاش مشـغول یک
کاری اسـت؛ گاهـی در حـال چیـدن آخریـن آجرهای سـقف
مسـجدی اسـت ،در یکی از عکسها در حال جوشـکاری است،
جایـی در حـال کشـیدن تصویـری از شـهید بر سـینه دیواری
اسـت و در عکسـی دیگر کاشـی کاری میکند؛ گویـی در همه
ایـن حرفهها سررشـته داشـت.
شخصیت سید محمد ساجدی از زبان پدر
پــدرش میگویــد ،او دلــش میخواســت شــهید شــود؛ امــا
در راهــی از دنیــا رفــت کــه در روایــات داریــم جــزو شــهدای
الحاقــی اســت و او مهمــان سیدالشــهدا(ع) بــود و معتقدیــم
اباعبــداهلل الحســین(ع) زائرانــش را دعــوت میکنــد و مــن
از ایــن بابــت خداونــد را شــاکر هســتم و امیــدوارم بزرگــی
ایــن مصیبــت مــرا از شــکر نعمتهــا غافــل نکنــد و همیشــه
قــدردان نعمتهــای الهــی باشــم.
پـدر سـید محمـد سـاجدی معتقـد اسـت ،وقتـی خداونـد به
انسـان فرزنـدی اهدا میکنـد ،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 میگویـد ،ایـن حادثـه میتوانسـت در جـای
دیگـری و در مسـیری دیگـری رخ دهـد امـا سـید محمـد در
بازگشـت از زیـارت اربعیـن حسـینی(ع) آسـمانی شـد و ایـن
نشـان میدهد اگر کسـی خالصانه بـرای خدا کار کـرد ،خداوند
او را همراهـی میکنـد و دسـتش را میگیرد و سـید محمد بر
ایـن موضوع بـاور داشـت و او تالش میکـرد بی اعتنـا به آنچه
کـه اخالصـش را بهـم میزنـد ،باشـد و همواره سـعی داشـت
خالصانـه عمـل کنـد و او در زندگـی بارها به بن بسـت هایی بر
میخـورد اما بـه لطف الهـی و اخالصش این موانع از میسـرش
برداشـته میشـد.
سید محمد به شدت به مسائل دنیایی بیاعتنا بود
پــدرش ادامــه میدهــد کــه ســید محمــد بــه شــدت بــه
مســائل دنیایــی بیاعتنــا بــود و بــرای کارهایــی کــه انجــام
مـیداد ،هیــچ چشــم داشــتی نداشــت و خداونــد هــم مــزدش
را بــا تشــییع جنــازه باشــکوهش داد و ایــن تشــییع جنــازه
و حضــور مــردم و دوســتان بــه لطــف کربالیــی بودنــش و
خالصانــه کار کردنــش بــود و از ایــن میتــوان نتیجــه گرفــت؛
اگــر کســی بــی اعتنــا بــه دنیــا بــود خــدا نیــز در همیــن دنیــا
بخشــی از مــزدش را بــه او عطــا میکنــد.
حــاج محمــود والــی مســئول ســابق اداره کل کمیتــه امــداد
بشــاگرد اظهــار داشــت :تواضــع مرحــوم ســید محمــد
ســاجدی بســیار بــه چشــم میآمــد و در مناطــق محــروم هــر
کاری کــه میکــرد ،از ســر اخــاص و عالقــه بــود؛ او عاشــق
اهــل بیــت(ع) بــود و در گروههــای جهــادی کمتــر کســی
ماننــد او مظلــوم و متواضــع ســراغ داشــتیم.
والــی بیــان داشــت :وقتــی ســر کار میرفتــم بــه عشــق  
دیــدن جمــال ایشــان بــود و ایــن را اغــراق نمیکنــم و مــن
عاشــق نگاهــش بــودم و اینکــه عشــق بــه اهــل بیــت ،امــام و
مقــام معظــم رهبــری در وجــودش شــعله ور بــود.
فقــدان مرحــوم ســاجدی ضایعــه بزرگــی بــرای
گروههــای جهــادی اســت
ایــن فرمانــده ســالهای دفــاع مقــدس بــا بیــان اینکــه
مرحــوم ســاجدی هنرمنــدی تمــام عیــار بــود ،افــزود:
نقاشــیهای زیبــای فراوانــی در منطقــه بشــاگرد از ایشــان
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بــر در و دیــوار بــه یــادگار مانــده اســت و او در مدتــی کــه
در ایــن مناطــق حضــور داشــت در زمینــه ســاخت مســاجد،
حســینیهها و خانــه عالــم تــاش فراوانــی انجــام داد و فقــدان
او ضایعــه بزرگــی بــرای گروههــای جهــادی اســت.
او میگویـد :عالقهای 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.
بــرادر شــهید حــاج عبــداهلل والــی افــزود :بشــاگرد منطقــه
بســیار صعــب العبــور و دوری اســت و مــردم ایــن منطقــه
خســتگی ایــن مســیر طوالنــی را بــه جــان خریدنــد و بــه
عشــق و عالقــه مرحــوم ســاجدی ،خــود را بــه قــم رســاندند.
وی بیــان داشــت :جوانــان امــروز راهشــان را پیــدا کردنــد و
یکــی از دســتاوردهای انقــاب اســامی همیــن موضوع اســت
کــه جوانــان بیــدار شــدند و امثــال مرحــوم ســاجدیها زیــاد
ســراغ داریــم کــه دولــت بایــد از ایــن جوانــان حمایــت و
پشــتیبانی کنــد؛ هــر چنــد کــه تــا امــروز ایــن حمایتهــا
کافــی نبــوده اســت و گروههــای جهــادی نیــز بایــد بــا تــاش
خــود و تــوکل بــر خداونــد در راســتای خدمــت رســانی بــه
مناطــق محــروم همــت خــود را بــه کار بگیرنــد.

ســید محمــد ســاجدی انســانی توانمنــد و در عیــن
حــال فــردی متواضــع بــود
اســتاد برجســته گرافیــک کشــور و از اســاتید ســید محمــد
ســاجدی اظهــار داشــت :ســیدمحمد انســان مهربــان و
دوســتدار انســانها بــود و همــواره تــاش میکــرد تــا بــه
افــراد خدمــت کنــد و او انســان توانمنــد و در عیــن حــال
فــردی متواضــع  بــود؛ او شــجاع بــود و از چیــزی نمیترســید
و در دل خطــرات میرفــت و نســبت بــه بیحرمتــی بــه
احــکام الهــی کوتــاه نمیآمــد و در مواجهــه بــا مســائل و
آســیبهایی کــه در اجتمــاع وجــود داشــت آشــفته میشــد.
مسـعود نجابتـی بـا اشـاره بـه مهمتریـن ویژگـی شـخصیتی
مرحوم سـاجدی ،گفت :هر کسـی جـای او بود تلاش میکرد
کـه موقعیتـی بـرای خـود در جامعه ایجـاد کنـد ،اما تـا بعد از
رحلـت ایشـان کمتر کسـی خبر داشـت کـه مرحوم سـاجدی
دارای توانمندیهـای هنـری باالیـی اسـت و او سـعی نمیکرد
کـه ایـن توانمندیهـا را بـروز و ظهـور دهـد و اگـر کاری هـم
میکـرد تلاش داشـت کـه در گمنامی باشـد.
مرحــوم ســاجدی عشــق و عالقــه فراوانــی بــه
فضاهــای جهــادی داشــت
وی بـا بیـان اینکـه مرحوم سـاجدی عشـق و عالقـه فراوانی به
فضاهـای جهـادی داشـت ،عنـوان کـرد :مـا تلاش کردیـم تا
ایشـان در فضای هنـری در مجموعه کانون هنر شـیعی بماند،
امـا او بـه بهانههـای 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.
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اســتاد نجابتــی میگویــد :مرحــوم ســاجدی ابتــدا گرافیــک
را شــروع کــرد و بعــد در دانشــگاه عکاســی خوانــد و
توانمندیهایــش بیــش از دانــش آکادمیــک او بــود و همــواره
تــاش میکــرد آنچــه کــه در زندگــی  بــه دردش میخــورد،
در آن زمینــه تخصــص الزم را فــرا بگیــرد و بــه همیــن دلیــل
از بســیاری حرفههــا سررشــته داشــت و خیلــی از کارهــا را
خــوب و دقیــق انجــام مــیداد و وقتــی کاری بــه او ســپرده
میشــد ،نگــران عــدم انجــام آن و یــا کــم کاری نداشــتیم.
مرحوم ساجدی از بهترین شاگردهای استاد نجابتی بود
مدیــر عامــل کانــون هنــر شــیعی بــا بیــان اینکــه مرحــوم
ســاجدی هنرمنــد درجــه یــک بــود اظهــار داشــت :او یکــی
از بهتریــن و از اولیــن شــاگردهای اســتاد نجابتــی بــود کــه
روحیــه انقالبــی و ارزشــی داشــت.
ســید مهــدی حســینی کــه از دوســتان مرحــوم ســید محمــد
ســاجدی نیــز بــود ،افــزود :بــه دلیــل اخــاص مرحــوم
ســاجدی ،وی هی ـچگاه در کنــار اســتاد نجابتــی دیــده نشــد
و همــواره از شــهرت فــراری بــود.
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 تلاش میکنـد 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
کار انجــام م ـیداد و فــردی متواضــع و کــم توقــع بــود بیــان
داشــت  :او  روحیــه انقالبــی و بســجی داشــت و تــاش میکرد
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 میکرد و او
از سـال  ۷۵در 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 میکنـد که در ایـن حادثه سـه فرزند
و همسـر وی نیـز  فـوت میکننـد و دو فرزند مرحوم سـاجدی
به نام زینب السـادات که  ۱۱سـاله 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:
مرحــوم ســاجدی بــه مــردم ایــن مناطــق خدمــات فراوانــی
انجــام داد و در طــول ایــن ســالها  ۳۰مســجد و  ۳۰مدرســه
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و دههــا حمــام و ســرویس بهداشــتی بــا محوریــت ایشــان در
ایــن مناطــق احــداث شــد.
حسـینی میگوید :مردم  منطقه عالقه بسـیاری به او داشـتند
کـه پـس از فـوت ایشـان دههـا 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 هماهنگیهـای انجـام شـده  ۳۰۰نفـر از اهالی ایـن منطقه
کـه بـرای اولیـن بـار بـود بـه قـم میآمدنـد و زائـر حضـرت
معصومـه(س) و مسـجد مقـدس جمکران شـدند و در مراسـم
چهلـم مرحـوم سـاجدی شـرکت کردند.
از دســتاوردهای انقــاب ،رویــش جوانانــی هماننــد
ســید محمــد ســاجدی اســت
معـاون هنـری حـوزه هنـری انقلاب اسلامی 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 میکننـد و او چیـزی را بـرای خـود نمیخواسـت.
مجدالدیــن معلمــی افــزود :خداونــد عنایتــی کــه به او داشــت

آن بــود کــه روی هــر چیــزی کــه دســت میگذاشــت،
میتوانســت تخصــص الزم را در آن زمینــه پیــدا کنــد.
وی بـا بیان اینکه ما کارمـان را با یکدیگر از محلـه و کانونهای
محلـی شـروع کردیـم ،افـزود :او کار هنـری میکرد و بـر روی
دیـوار نقاشـیهایی میکشـید و مـن بـا ایـن که سـالها 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 مـیداد.
معلمـی عنـوان کـرد :یکـی از دسـتاوردهای انقالب اسلامی،
رویـش و تربیـت جوانانی همانند سـید محمد سـاجدی اسـت
کـه بهرغم آنکـه جوان هسـتند اما بـه پختگی الزم رسـیدهاند.
معــاون هنــری حــوزه هنــری افــزود :جنــس ســید محمــد
ســاجدی بــه گونــهای بــود کــه میبایســت در کارهــای
جهــادی حاضــر میشــد و وقتــی در قــم هــم بــود اگــر کاری
از دســتش برمیآمــد بــرای افــراد انجــام مــیداد.
از ایــن دســت جوانــان عاشــق انقــاب و و دلــداده اهــل
بیــت عصمــت و طهــارت(ع) کــه خــود را وقــف خدمــت بــه
محرومــان میکننــد زیــاد ســراغ داریــم کــه البتــه هماننــد
ســید محمــد ســاجدی ناشــناختهاند کــه متأســفانه وقتــی
عظمــت شــخصیت و اقدامــات آنهــا بــه چشــم میآیــد کــه
آنــان را در کنــار خــود نداشــته باشــیم.
بایــد بــه رویشهــای انقــاب اســامی و نســل جوانــی کــه در
دهــه چهــارم انقــاب همچنــان پــای آرمانهــای امــام راحــل،
مقــام معظــم رهبــری و شــهدای گرانقــدر محکــم و بی چشــم
داشــت ایســتادند ادای احتــرام کــرد و ســر تعظیم فــرود آورد.
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بیـش از یـک دهـه از کلنـگ زنـی و
احـداث فرهنگسـرای گـرگان مـی
گـذرد اما علـی رغـم تغییر کاربـری به
مجتمـع تجـاری فرهنگی همچنـان این
پـروژه در پـس بـی توجهـی مسـئوالن
نتوانسـته بـه بهـره بـرداری برسـد.

ســاخت تــاالر و فرهنگســرا از ضروریاتــی اســت کــه هــر
شــهری بــه آن نیــاز دارد ،بنابرایــن ســاخت فرهنگســرای
گــرگان در دســتور کار قــرار گرفــت و کلنــگ آن در مهرمــاه
 ۱۳۸۵بــه زمیــن خــورد.
شــهرداری متولــی ســاخت فرهنگســرا شــد و چهــار ســال
پــس از آغــاز پــروژه و بــا تصمیــم شــهردار وقــت ،کاربــری
فرهنگســرایی کــه قــرار بــود بزرگتریــن ســالن اجتماعــات
شــهر را داشــته باشــد بــه «فروشــگاه» تغییــر یافــت.
 ۳۶۰۰مترمربــع زیربنــای ســالن آمفــی تئاتــر بــه دو ســالن
کوچــک اجتماعــات و یــک ســالن کنفرانــس ،کتابخانــه،
نمازخانــه ،کالس و گالــری اختصــاص یافــت و یــک شــهر
بــازی کوچــک هــم در حــدود  ۷۰۰مترمربــع بــرای آن پیش
بینــی شــد.
ایــن پــروژه از ســال  ۹۱تعطیــل بــود و توســط شــهردار
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
کــه بایــد توســط مســئوالن امــر برطــرف شــود تــا پــروژه
چنــد میلیــاردی در ورودی شــهر گــرگان تعییــن تکلیــف
شــود.
تغییرکاربریفرهنگسرا
بــه ایــن منظــور بــا نایــب رئیــس کمیســیون فرهنگــی،
اجتماعــی و ورزشــی شــورای شــهر گــرگان گفتگــو
کردیــم ،محمدابراهیــم جرجانــی اظهــار کــرد :عملیــات
ســاخت فرهنگســرا انجــام شــده امــا متأســفانه بــه دلیــل
تغییرکاربــری کــه توســط شــهردار دو دوره پیــش انجــام
شــده بــود از شــکل و شــمایل فرهنگــی بــه صــورت
اقتصــادی و تجــاری درآمــده اســت.
وی ادامــه داد :مقــرر شــده بــود کــه فرهنگســرا
یــک ســالن اجتماعــات دو هــزار نفــره داشــته باشــد
امــا متأســفانه بــه فضــای تجــاری تبدیــل شــد و در
حــال حاضــر دو ســالن آمفــی تئاتــر کوچــک و چنــد
ســاختمان اداری محــدود دارد و بقیــه آن بــه تجــاری
تبدیــل شــده اســت.
جرجانــی بــا بیــان ایــن کــه ایــن تغییــر کاربــری کاری
اشــتباه بــود ،ادامــه داد :ســرانه هــای فرهنگــی گــرگان پایین
اســت و ســالن تــاالر فخرالدیــن اســعدگرگانی کــه حــدود
 ۵۰۰نفــر ظرفیــت دارد ،جوابگــوی شــهر نیســت.
وی یــادآور شــد :در زمــان شــهردار ســابق در راســتای
تکمیــل پــروژه اقداماتــی صــورت گرفــت و تــاش شــد کــه
بــه اتمــام برســد .جرجانــی گفــت :برخــی از هزینــه هایــی
کــه انجــام شــده در راســتای تغییــر کاربــری مصوبــه شــورا
دارد و تعــدادی هــم مصوبــه شــورا نــدارد و بنابرایــن پــروژه
مشــکالت اداری دارد کــه شــهرداری در راســتای حــل آن
تــاش مــی کنــد.
وی بیــان کــرد :هزینــه انجــام شــده امــا مصوبــه نــدارد کــه
امیدواریــم شــورا زودتــر مصوبــه بدهــد و کار اداری و مالــی
انجــام و از پیمانــکار تحویــل گرفتــه شــود .جرجانــی تصریــح
کــرد :پــروژه در اختیــار پیمانــکار اســت و وی از مــدت هــا
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فرهنگسرای گرگان بالتکلیف است
قبــل اعــام کــرده کــه کار فرهنگســرا بــه اتمــام رســیده
اســت.
هزینه هایی بدون مصوبه
وی بــا بیــان ایــن کــه پــروژه اختــاف مالــی نــدارد ،اظهــار
کــرد :هزینــه هایــی صــورت گرفتــه کــه مــازاد بــر مجــوز
شــورا بــوده و ایــن بــه دلیــل تســریع در عملیــات احــداث و
عقــب نمانــدن پــروژه بــوده کــه بایــد در شــورا مطــرح و بــه
آن صورتحســاب هــا مجــوز داده شــود.
جرجانــی افــزود :تــاش 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
کارهــای باقــی مانــده برگــزار کــه مجــددا ً همیــن شــرکت
برنــده شــد .خیبلــی گفــت :اکنــون بیشــتر از یــک ســال
اســت کــه تأییــد شــورا و ابــاغ قــرارداد آن باقــی مانــده
اســت و مــا منتظــر ایــن هســتیم کــه قــرارداد امضــا و ابــاغ
شــود کــه کار بــه اتمــام برســد.
وی ادامــه داد :کلنــگ ایــن مجموعــه در مهــر  ۸۵بــه زمیــن
خــورد و پــروژه بــه شــرکت تهرانــی ســپرده شــده بــود
ولــی بــه دلیــل مشــکالتی کــه داشــت تــا ســال  ۹۰تقریب ـاً
تعطیــل بــود.
خیبلــی اضافــه کــرد :پــروژه ســال هــای  ۹۰تــا  ۹۲فعــال و
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 ۹۲دوبــاره تعطیــل شــد و از ســال  ۹۴شــرکت تــاش گــران
ادامــه پــروژه را بــه عهــده گرفــت و دوبــاره مقــداری از کار
باقــی مانــده اســت.
هزینه پروژه
وی بیــان کــرد :شــرکت مــا بــرای پــروژه حــدود  ۱۰میلیــارد
تومــان و شــرکت قبلــی هــم بــه همیــن میــزان هزینــه کرده
بــود کــه در مجمــوع  ۲۰میلیــارد بــه آن اختصــاص یافت.
خیبلــی افــزود :اکنــون ایــن پــروژه بــا باالرفتــن نــرخ دالر و
ســایر هزینــه بیــش از  ۴۰میلیــارد تومــان ارزش دارد.
خیبلــی در مــورد خــود مــکان فرهنگســرا توضیــح داد :ابتــدا
نــام پــروژه فرهنگســرا بــود و زمــان طراحــی ســالن هــزار و
 ۶۰۰نفــری و چهــار ســالن  ۱۰۰نفــره داشــت و در مجمــوع
دو هــزار نفــر ظرفیــت داشــت .وی ادامــه داد :بعــد از تغییــر
مدیریتــی ،شــهردار جدیــد گفــت کــه شــهرداری نیــاز بــه
ســالن نــدارد و کاربــری آن را عــوض کــرد و اکنــون ۹۰
درصــد پــروژه ،تجــاری و یــک و نیــم طبقــه زیرزمین شــامل
یــک ســالن  ۳۰۰نفــره و یــک ســالن  ۱۰۰نفــره بــه آمفــی
تئاتــر اختصــاص داده شــده اســت.
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
شــهردار گــرگان اظهــار کــرد :اتمــام پــروژه بــا مشــکالتی
روبــرو شــده و ســازمان بازرســی از مــدت هــا قبــل بــه
پرونــده فرهنگســرا ورود پیــدا کــرده اســت.
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 مجـددا ً 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
فجــر دادیــم امــا کارهــای حقوقــی آن زمانبــر اســت؛ بایــد
اصالحــات الزم را در پرونــده صــورت گیــرد و بعــد بخــش
هایــی کــه از پــروژه باقــی مانــده را تکمیــل کنیــم.
یکــی از گــران تریــن پــروژه هــای شــهر کــه عنــوان
«فرهنگــی» را هــم بــا خــود یــدک مــی کشــد در حــال
خــاک خــوردن کــه امیدواریــم بــا درایــت مســئوالن هــر چه
زودتــر تعییــن تکلیــف شــود.

«سینماسیار»؛ سالمش را برسانید

بال های شکسته سیمرغ

محمدحسین
نیکوپور

پـس از گذشـت  17دوره 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 بهرهمنــد از ســالنهای نمایــش
فیلــم در اســتان فــارس اســت و اندکــی ســینمای ســیار نیــز
بــرای مناطــق بــا جمعیــت کمتــر از  ۵۰هــزار نفــر وجــود
دارد ،امــا آیــا ایــن ســالن هــا در جریــان جشــنواره فیلــم فجر
حضــوری دارنــد؟
ایــن پرسشــی اســت کــه از ســوی عالقه منــدان شهرســتانی
هنــر هفتــم در  ۱۹دوره برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر
مطــرح مــی شــود و بــا پایــان یافتــن ایــن رویــداد ســاالنه بی
پاســخ مــی مانــد.
اگــر موضــوع کمبــود ســالن هــای ســینما در شهرســتان هــا
را  ۱۰ســال پیــش جویــا مــی شــدیم بــه تناســب آن زمــان
فضــای کافــی وجــود داشــت ،امــا بــا توجــه بــه افزایــش
تعــداد شهرســتان هــا در فــارس کــه بــه  ۱۹شــهر رســیده
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.
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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
فرســودگی ســاختمان اســت کــه در دوره ای مصوبــه ای
بــرای مرمــت ســالن هــای ســینما ارایــه شــد کــه جــزو
 ۱۰بنــد اول مصوبــات فرهنگــی قــرار داشــت ،امــا تاکنــون
بودجــه ایــن مصوبــه تامیــن نشــده اســت.
ســاخت و تجهیــز  ٧ســالن ســینما در شهرســتان هــای
کازرون ،فســا ،الرســتان ،گــراش و آبــاده از ســال ۱۳۹۵
در دســتور کار فرهنــگ و ارشــاد فــارس قــرار گرفــت کــه
بنابــه آنچــه معــاون ســینمایی ایــن نهاد مــی گویــد مجموعه
فرهنگــی و هنــری شهرســتان مهــر کــه بــا همــکاری
شــهرداری ایــن شهرســتان در حــال ســاخت مــی باشــد
شــامل ســالن هــای ســینما ،آمفــی تئاتــر اســت کــه  بــا
ســازه «اس ال اف» ســاخته مــی شــود.
ایــن در حالیســت کــه بســیاری از شــهرهای اســتان فــارس
بـه واســطه طرح ســام ســینما یا ســینمای ســیار از ســینما
برخــوردار شــدهاند امــا نبایــد انــکار کــرد کــه ایــن طــرح در
برخــی شــهرها بــا شکســت مواجــه شــده و مخاطــب آنگونه
کــه بایــد از اکــران فیلمهــا اســتقبال نکــرده اســت.
شهرســتان هــای اســتهبان ،جهــرم ،کازرون و داراب دارای
ســینمای فعــال هســتند و ســینما در آبــاده و مرودشــت
نیمه فعــال ادامــه مــی دهنــد .همچنیــن در فســا ،فیروزآباد،
الرســتان و گــراش ســالن هــای ســینما از کار افتــاده انــد.
بـا آنکه وجود سـینما در هر شـهر بـه مثابه نمـادی فرهنگی،
امـری مهـم تلقـی میشـود ،بایـد بـه صرفـه اقتصـادی و
بازگشـت مالی سـاخت سـینما نیز توجه کـرد و درنظر گرفت
آیـا آن شـهر میتوانـد رونـق سـینما را تضمین کند یـا خیر؟
تهیــهکننــده بــه ســینمایی کــه نتوانــد آمــار
فــروش قابــلقبولــی ارائــه دهــد ،فیلــم نمیدهــد
معـاون هنـری سـینمایی اداره کل فرهنگ و ارشـاد اسلامی
فـارس با بیـان اینکه طبق بررسـیهای صورتگرفته سـاخت
سـینما در شـهرهایی بـا جمعیـت بیـش از  ٥٠هـزار 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 نمیدهد.
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 اســامی
فــارس ،تجهیــزات ســینمایی بــرای دو شــهر المــرد و
مرودشــت خریــداری شــده کــه بــه بهــره بــرداری میرســد؛
بــا ایــن حــال همچنــان  ١٨شــهر 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،
کازرون و آبــاده ،دیگــر شهرســتانهای دیگــر ممکــن اســت
دارای ســالن باشــند ،امــا غیــر فعــال هســتند.

فرهنــگ و هنــر ایــران
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مرودشــت بــا  ۲ســالن ســینما و فیروزآبــاد بــا یــک
ســالن غیرفعــال هســتند
رنجبــر بــا بیــان اینکــه شهرســتان مرودشــت بــا وجــود
 ۲ســالن ســینما یــا فیروزآبــاد بــا یــک ســالن غیرفعــال
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
اســت.
وی در عیــن حــال از عــدم دخــل و تصــرف فرهنــگ و ارشــاد
در ســالن هایــی کــه متعلــق بــه حــوزه هنــری انقــاب
اســامی 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  ۱۱۰۰شــهر ایــران

فیلــم ،رابــط وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی در فــارس و...
فقــط  ۴دســتگاه 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.
رنجبــر ادامــه مــی دهــد :دســتگاه هــای پخــش فیلــم
ســینما ســام در شــهرهای مهــر ،المــرد ،فیروزآبــاد ،اقلیــد
و سروســتان و اقصــی نقــاط اســتان فــارس ســینما ســیار در
حــال کار اســت.
معــاون ســینمایی ارشــاد فــارس بــا ایــن حــال از اســتقبال
انــدک ایــن طــرح هــم یــاد مــی کنــد و مــی گویــد :ایــن
طــرح اســتقبال روزهــای اول را نــدارد و دالیــل مختلفــی

 ۸۰تــا  ۹۰شــهر دارای ســینما نیســتند.
معــاون ســینمایی ارشــاد اســتان فــارس بــا ایــن وجــود
توضیــح مــی دهــد :گاهی ســالن ســینما شــامل شهرســتانی
نمــی شــود بــه خاطــر اینکــه کارشناســان ســینمایی بــر
ایــن باورنــد کــه شــهرهای بــاالی  ۵۰تــا  ۷۰هــزار نفــر مــی
تواننــد ســالن ســینمایی داشــته باشــند.
وی بــا توجــه بــه آنچــه یــاد کــرد مــی گویــد :بســیاری از
شــهرهای اســتان فــارس بــه خاطــر جمعیتــی زیــر ایــن رقم
در عیــن حــال در ایــن گــروه قــرار نمــی گیرنــد و اگــر ایــن
جمعیــت را داشــتند بــا وجــود طــرح «ســینما ســام» یــا
ســینما ســیار جــواب را پــس دادنــد کــه متاســفانه صرفــه
اقتصــادی حداقــل نداشــته یعنــی اگرکــه حتــی دولــت و
بخــش خصوصــی دنبــال برگشــت ســود ســرمایه باشــد،
نمــی توانــد روی ایــن شهرســتان هــا حســاب بکنــد.

هــم دارد کــه از جملــه فضــای مجــازی ،اکــران فیلــم هــا در
شــبکه خانگــی ،ســوپرمارکت هــا و مراکــز فرهنگــی و بعضــا
مراکــز غیرفرهنگــی را مــی تــوان نــام بــرد کــه مــردم بــه
زودی فیلــم بــه دستشــان مــی رســد و شــاید تمایلــی بــه
ســینمای ســیار نداشــته باشــند.
وی یکــی دیگــر از عوامــل عــدم اســتقبال از طــرح «ســینما
ســام» 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.

 ۵۰تا  ۷۰درصد شهرهای فارس سینما ندارند
بـه گفته رنجبـر ،تقریبا افـزون بـر  ۵۰تا  ۷۰درصد 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.
معــاون هنــری فرهنــگ و ارشــاد فــارس بــا ایــن وجــود
مــی گویــد :غیــر از  ۸شهرســتانی کــه بــه جــز شــیراز دارای
ســینما بودنــد ،مــا  ۸دســتگاه «ســرور» ســینما ســیار در
اســتان فعــال بــوده اســت کــه از ایــن تعــداد پــس از گذشــت
 ۲ســال بــه دلیــل مشــکالتی کــه بیــن توزیــع کننــدگان

پیشرفت  ۹۰درصدی سینمای  ۲۰۰نفره 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  ۹۰درصد پیشـرفت فیزیکی سـالن سـینمای مجموعه
فاطمیـه شهرسـتان مهر خبـر داد و افـزود :مجوز کمیسـیون
مـاده  ۵گرفتـه 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 ۲۰۰
نفره این شـهر بـه بهـره برداری برسـد.

بافـت تاریخـی بوشـهر در کنـار خلیـج فـارس بـا برخـورداری از بناهـا و اماکـن
منحصـر به فـرد دارای جلوههـای بینظیر از نظر معماری اسـت کـه دارای جذابیت
بسـیار زیـادی در حوزه گردشـگری اسـت.
نامـش «کاروانسـرای طاقی» اسـت ،اما از آن همـه طاقهای ضربی ،تنها طاق سـردر
اصلـی سـالم مانده اسـت .حیـاط بـزرگ و مرکـزی طاقی نشـان میدهـد روزگاری
یـک کاروان بـا بـار و بنـه در آن اطـراق میکـرد ،تاجرانـی کـه بـار پنبـه ،ادویـه و
خشـکبار بـه گیلان آورده و در عـوض ابریشـم پربها مـی خریدند.
کمتوجهـی بـه بسـتهبندی مناسـب محصـوالت صنایعدسـتی بهعنـوان میـراث
فرهنگـی کشـورمان از جملـه مشـکالت 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.
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اقتصاد گردشگر محور

«بومگردی»نهال نوپا در اقتصاد استان سمنان است
محمد حسن
مقدم نیا

بومگــردی در ســالهای اخیــر توانســته
در اســتان ســمنان جایــگاه خوبــی بــه
دســت آورد و امــروز تأثیــر اقتصــادی
فراوانــی بــر روســتاهای اســتان
گذاشــته اســت.

بومگــردی یــا بهعبارتدیگــر اختصــاص بخشــی از
خانههــای روســتایی کــه درگذشــته آن را متعلــق بــه
مهمــان میدانســتند ،بــه گردشــگران را اصطالحـاً بومگردی
میگوینــد در ســادهترین تعریــف یعنــی منزلتــان را بــا یــک
گردشــگر شــریک شــده و درازای پذیرایــی از او پــول دریافت
کنیــد.
ایــن طــرح از قدیــم بــوده امــا در پنــج ســال اخیــر بــار دیگــر
احیــا شــده و اتفاقــاً در اســتان ســمنان نیــز موردتوجــه
قــرار گرفــت تــا جایــی کــه در ابتــدای دهــه  ۹۰در اســتان
۹بومگــردی وجــود داشــت و ایــن رقــم در ســال  ۹۷بــه ۷۲
بومگــردی رســید .حــال قــرار اســت تــا پایــان ســال بــه ۱۰۰
و تــا بهــار ســال  ۹۸بــه  ۱۲۰بومگــردی افزایــش پیــدا کنــد.
ایــن نشــان میدهــد کــه مــردم از اقتصــاد بومگــردی و
همچنیــن تأثیــرات آن واقــف هســتند اما چــرا بومگــردی در
اســتان ســمنان اصطالحـاً جــواب داده اســت؟ دلیــل اصلــی
آن بــه دو امــر بازمیگــردد نخســت حمایتهــای دولتــی و
دوم مزیتهــای گردشــگری اســتان ســمنان .
حمایت و مزیت های گردشگری  ۲ویژگی بومگردی
محمدرضــا شــریعت پنــاه کارشــناس حــوزه گردشــگری
دربــاره مزیتهــای گردشــگری اســتان ســمنان میگویــد:
تقریب ـاً جایــی از اســتان وجــود نــدارد کــه جاذب ـهای بــرای
یــک گردشــگر نباشــد اصــوالً قرارگیــری ایــن اســتان
در دامنــه جنوبــی البــرز خــودش جاذبههــای فراوانــی
را بهواســطه اقلیــم ویــژه ایــن منطقــه ایجــاد میکنــد
حــال فکــر کنیــد ایــن مزیــت ویــژه بــا کمتریــن مســافت
بــه جاذبههــای شــمال دشــت کویــر مرکــزی ایــران نیــز
منتهــی شــود.
وی بــا بیــان اینکــه دولــت امــروز حمایــت هــای خوبــی از
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
وجــود دارد ،میگویــد :هیــچ جاذبــهای جــز دریــا و هیــچ
ویژگــی جــز چش ـماندازهای ســاحلی در دنیــا وجــود نــدارد
کــه در اســتان ســمنان دیــده نشــود .از جنــگل تــا کویــر
برهــوت لمیــزرع تــا کوهســتان و دشــت همگــی یکجــا
هســتند .همــه اینهــا در کنــار مفاخــر ادبــی ،عرفانــی،
فلســفه ،ادبیــات ،شــعر ،علمــا و فقهــا و صلحــا و  ...بــرای یک
کشــور بــا جمعیــت  ۱۵میلیــون نفــری کافــی اســت.
او دربــاره بومگــردی نیــز میگویــد :بیــش از  ۹۰درصــد
جاذبههــای گردشــگری اســتان در خــارج از  ۲۱شــهر
منطقــه و در فواصــل مختلــف از  ۲۰۲روســتای دارای ســکنه
اســتان ســمنان قرارگرفتهانــد .پــس بیــراه نیســت کــه
بگوییــم بومگــردی و روســتاگردی اصطالحــاً قلــب تپنــده
صنعــت گردشــگری در اســتان ســمنان محســوب میشــود.
امــا رونــد رو بــه رشــد قــارچ گونــه بومگــردی هــا نیــز بایــد
کنتــرل شــود و برحســب ظرفیــت هــر منطقــه ایجاد شــوند
مثــ ً
ا بــرای روســتاهای منتهــی بــه جنــگل ماننــد ابــر
حداکثرهایــی را در نظــر بگیرنــد و اعــام کننــد ایــن روســتا

بیــش از  ۱۰بومگــردی نمیخواهــد یــا در روســتای دیگــر
کــه جاذبــه کمتــری دارد بیــش از پنج بومگــردی مجــوز داده
نمیشــود ایــن نظارتهــا را نیــز بهتــر میکنــد.
گردشگری هتل سازی نیست
ایــن فعــال گردشــگری در ادامــه میگویــد :متأســفانه
وقتــی مدیــران مــا بــه دنبــال هزینههــای میلیــاردی بــرای
هتلســازی هســتند یکبــار هــم نیامــده انــداز فعــاالن
گردشــگری نظرخواهــی کننــد کــه اصــ ً
ا توریســت یــا
گردشــگر داخلــی اســتان ســمنان نیــاز بــه هتــل دارد یــا
خیــر؟
او مــی افزایــد :گردشــگر خارجــی اگــر قــرار بــود بــرای هتــل
بــه اســتان ســمنان ســفر کنــد کــه در دوبــی و کویــت و
حتــی ترکیــه مهمــان میشــد .آنچــه توریســت نیــاز دارد
هتــل نیســت بلکــه زیرســاختی اســت کــه او را در دامــان
طبیعــت بــرای ســاعتها رهــا کــرده و همانجــا اســکانش
را نیــز در نظــر مــی گیــرد.
شــریعت پناهــی میگویــد :گردشــگر خارجــی بــرای حضــور
در عمــق طبیعــت و فرهنــگ مــا میآیــد نــه خوابیــدن روی
تخــت هتــل او را بایــد بــه میــان ایــل سنگســر بــرد و در کوه
اســکان داد تــا لــذت ببــرد.
مزیتهای بومگردی و گردشگری استان سمنان
امــا ویژگیهــا و مزیتهــای گردشــگری در اســتان ســمنان
آنقــدر هســتند کــه آن را بتــوان بهمثابــه یــک صنعــت
دانســت .علیاصغــر جمعـهای رئیــس اتــاق بازرگانی ســمنان
معتقــد اســت :ترویــج گردشــگری یــک ضــرورت بــرای
اقتصــاد اســتان اســت .از ســوی دیگــر ظرفیتهــای فــراوان
گردشــگری اســتان مغفــول مانــده و بایــد بــر روی ایــن
ظرفیتهــا کار بیشــتری صــورت دهیــم.
وی میافزایــد :ظرفیتهــای عظیــم گردشــگری میتواننــد
اقتصــاد اســتان ســمنان را متحــول کننــد امــا باید بــه دنبال
ســرمایهگذاری روی زیرســاختهای گردشــگری اســتان
باشــیم تــا در راســتای جــذب گردشــگر ،موفــق عمــل کنیم.
جمعــهای همچنیــن میگویــد :توســعه توریســم و
ســرمایهگذاری بــر روی آن اولویتهایــی هســتند کــه

اگــر بــه آنهــا توجــه کنیــم ،مــی توانیــم اشــتغال و توســعه
اقتصــادی خوبــی را بــرای اســتان بــه ارمغــان بیاوریــم.
پتانســیلهایی کــه امــروز درزمینــه هــای مختلــف در ســطح
اســتان وجــود دارد قــادر اســت تــا ایــن دیــار را در صــدر
توجهــات گردشــگری ملــی و بینالمللــی قــرار دهــد.
تدویــن برنامــه جامــع گردشــگری اســتان ســمنان امــا در
راســتای اســتفاده از ظرفیتهــای گردشــگری ایــن اســتان
اهمیــت دارد در زمــان چاوشــی اســتاندار ســابق ســمنان
ایــن طــرح پیگیــری شــد و در آن  ۴۲دســتگاه نیــز حضــور
داشــتند امــا بــا رفتــن وی بایــد دیــد ســرانجام آن بــه کجــا
میرســد و آیــا آشــناگر ،اســتاندار جدیــد ســمنان میتوانــد
ایــن طــرح را بــه ســرانجام برســاند.
امــا ضــرورت تدویــن برنامــه جامــع گردشــگری در اســتان
چیســت؟ گردشــگری میتوانــد مزیتهــای فراوانــی
درزمینــه هــای مختلــف اقتصــادی و اشــتغالزایی بــه
همــراه بیــاورد و ایــن امــر از هیچکــس پوشــیده نیســت امــا
ظرفیتهــای هــر منطقــه بــا دیگــر منطقــه متفــاوت اســت
لــذا بــه معنــای ســاده طــرح جامــع گردشــگری احصــاء تمام
ظرفیتهــای مناطــق مختلــف اســت تــا مجموعــهای از
ظرفیتهــای گردشــگری در اســتان گــرد یــک قــاب جمــع
شــوند و یــک برنامــه جامــع از وضعیــت گردشــگری اســتان
ســمنان ارائــه دهنــد.
«طــرح جامــع» راهــی بــه ســوی اشــاعه بومگــردی
و گردشــگری
مزیتهــای ایــن برنامــه جامــع امــا چیســت؟ مســعود
شــریعتی دیگــر فعــال گردشــگری اســتان ســمنان نیــز
میگویــد :اگــر بــه دنبــال ســرمایهگذاری بــر روی
بخشهــای مختلــف گردشــگری باشــیم ایــن طــرح
جامــع بــه مــا میگویــد کــه در کجــا بــر روی چــه چیــزی
ســرمایهگذاری کنیــم .مثــ ً
ا میتوانیــم از عشــایر سنگســر
درزمینــه تولیــدات صنایعدســتی و لبنیــات بهره گیریــم و یا
در رمــل و ماسـههای جنــوب اســتان ســمنان مثـ ً
ا دو صحرا
نــوردی برگــزار کنیــم .پــس درنتیجــه اگــر فیلمســازی برای
فیلمبــرداری بــه ایــن اســتان آمــد یــا تــوری از گردشــگران
خارجــی خواســتند بــه ایــن اســتان ســفر کننــد دقیقــاً
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میداننــد کــه بایــد کجــا برونــد و چ ـهکاری انجــام دهنــد.
شــریعتی میگویــد :طــرح جامــع گردشــگری بســیار
خــوب اســت امــا دربــاره آن ابهامــات زیــادی وجــود
بــرای مثــال در ایــن طــرح اص ـ ً
ا شــهر مجــن در شــمال
شــاهرود کــه دارای حداقــل  ۱۴مــکان گردشــگری و بنــا
اســت ،دیــده نشــده بــود کــه بــا پیگیریهــای مکــرر
نماینــده و مســئوالن شــاهرود ایــن امــر صــورت گرفــت
لــذا از مســئوالن خواهــش داریــم بــدون هیــچ طرفــداری
از جــا و مــکان خاصــی بهطــور کامــل صرفـاً طــرح جامــع
را تهیــه کننــد.
سمنان نیازمند برگزاری رویداد های گردشگری
بســیاری ازجملــه حشــمتاهلل عســگری معــاون اســتاندار
ســمنان معتقــد هســتند کــه برگــزاری رویدادهــای معنوی و
برپایــی نمایشــگاهها ،راهانــدازی آموزشــگاههای گردشــگری
میتوانــد ایــن ظرفیتهــای ناشــناخته را بــرای فعــاالن
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گردشــگری بیشــتر معرفــی کنــد .وی همچنیــن میگویــد:
فعــاالن گردشــگری در چهارچــوب صنــف و تشــکل
میتواننــد بــه بهبــود شــاخصهای ایــن بخــش کمــک
شــایانی کننــد.
از ســوی دیگــر بایــد گفــت ســمنان  ۱۴۰۰شــعار
گردشــگری اســتان تعیینشــده اســت یعنــی بایــد تــا
ســال  ۱۴۰۰اتفاقــات بســیاری در اســتان رقــم بخــورد
کــه مــا ازلحــاظ گردشــگری بتوانیــم امتیــازات خوبــی
را بگیریــم و از ســوی دیگــر ازآنجاکــه  ۸۰درصــد
زیرســاختهای گردشــگری اســتان در پنــج ســال اخیــر
ایجادشــده ،میتــوان انتظــار داشــت افــق روشــنی در
انتظــار اســتان ســمنان قــرار دارد.
بــه نظــر مــی رســد برگــزاری رویــداد هــا بــه خصــوص بــا
محوریــت مزیــت هــای گردشــگری اســتان ســمنان و تاکیــد
بــر روی احیــای بومگــردی مــی توانــد چــاره ســاز باشــد و
حداقــل خاصیــت آن اشــاعه بومگــردی در بیــن مــردم
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اســتان ســمنان و خودبــاوری درآمــد زایــی و اشــتغال در بین
جمعیــت روستانشــین اســتان محســوب مــی شــود.
مجاورت با  ۸استان کشور مزیت بومگردی
مدیــرکل ســابق میــراث فرهنگــی اســتان ســمنان در
روزهــای پایانــی فعالیــت خــود در ایــن ســمت و پیــش
از آنکــه اســتعفا دهــد  ،گفــت :بــه دنبــال تغییــر اســتان از
معبــر بــه مقصــد هســتیم چراکــه زائــران رضــوی میتواننــد
ظرفیتهــای عظیمــی بــرای مــا باشــند از ســوی دیگــر
اســتان ســمنان در مجــاورت بــا هشــت اســتان دیگــر قــرار
دارد و ایــن امــر میتوانــد در راســتای توســعه گردشــگری
مؤثــر باشــد.
محمــد جهانشــاهی افــزود :در اســتان ســمنان دو شــهر نمونه
گردشــگری بســطام و مهدیشــهر وجــود دارد ایــن شــهرها
در منــار دههــا روســتای هــدف گردشــگری نشــاندهنده
ظرفیتهــای گردشــگری اســتان هســتند و مــا بایــد از ایــن
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مــوارد اســتفاده کنیــم از ســوی دیگــر باید گفــت امــروز بیش
از  ۷۰بومگــردی در اســتان فعــال اســت کــه امیدواریــم تــا
پایــان ســال ایــن تعــداد بــه  ۱۰۰مــورد برســد.
او بابیــان اینکــه در اســتان تالشهــای خوبــی بــرای
گردشــگری و ارتقــای آن شــده اســت ،تأکیــد کــرد :افتتــاح
نخســتین هتــل هوشــمند و دههــا طــرح در زمــره اقدامــات
انجامشــده در اســتان ســمنان اســت همچنین بهرهبــرداری از
ده هــا پــروژه بااعتبار هــزار میلیــارد تومــان در زمــره مصوباتی
اســت کــه طــی ســالهای آتــی بــه دنبــال اجرایــی کــردن
آنهــا هســتیم.
اجرایــی کــردن طرحهــای گردشــگری قطعــاً میتوانــد بــه
رونــق ایــن صنعــت در اســتان منجــر شــود امــا بایــد در نظــر
داشــت کــه همهچیــز ،طــرح و هتــل و تفرجــگاه نیســت بلکه
مــا بایــد فرهنــگ مهمانپذیــری و گردشــگری پذیریمــان را
نیــز تقویــت کنیم.
بومگردی و اشتغال در استان سمنان
رحمــان فرمانــی معــاون میــراث فرهنگــی اســتان ســمنان
معتقد اســت :امــروزه صنعــت گردشــگری رده نخســت تأمین
مســائل اقتصــادی هر کشــور را بــه خــود اختصاص داده اســت
و مهمتــر اینکــه مباحــث ،تبــادل فرهنگــی و آداب ســنن را
ترویــج کــرده اســت و در کنــار ایــن مســائل ،در تأمیــن امنیت
نیــز نقشآفرینــی کــرده اســت .زمانــی کــه کشــورهای
دیگــر آثــار ،تمــدن ،فرهنــگ و شــرایط جغرافیایــی و مســائل
اکوسیســتم و مســائل مختلــف یــک  کشــور را بشناســند،
رابطههــا نیــز ارتقــا خواهــد یافــت.
وی میگویــد :موضــوع مهــم در زمینــه گردشــگری ،مکمــل
بــودن ایــن صنعــت اســت .بهعنوانمثــال کشــاورزی کــه در
روســتا کشــاورزی میکنــد در کنــار ایــن حرفــه میتوانــد
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.
گردشگریصنعتیبامزیتباال
فرمانــی میگویــد :در کشــور و اســتان مــا ایــن تصــور
غالــب اســت کــه رشــد صنعــت و دیگــر حوزههــا نیازمنــد
اقــدام پیچیــده اســت بهعنوانمثــال اغلــب فکــر میکننــد
بــرای توســعه شــهرها بایــد پتروشــیمی ،کارخانــه ســیمان،
کارخانههــای اتومبیلســازی و  ...ایجــاد شــود امــا صنعــت
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 میشــود
بــا کمتریــن هزینــه میتــوان گردشــگر جــذب کــرد .از ســوی
دیگــر گردشــگر دنبــال امنیــت ،آرامــش ،غــذا ،اقامــت خــوب،
ســفر آســان ،جــاده خــوب و ...و .اســت اگــر همــه ایــن مــوارد
لحــاظ شــود بهراحتــی گردشــگر جــذب میشــود.
وی دربــاره اینکــه چــه اســتفاده از توریســت میتــوان کــرد،
میگویــد :ابتــدا معرفــی ظرفیتهــای اســتان ســمنان و
ســپس تســهیل امــور مرتبــط بــا طرحهــای گردشــگری
بــرای مثــال ماننــد همیــن بومگــردی هــا؛ در مرحلــه بعــد
میبایســت نــگاه ویــژهای بــه برطــرف کــردن ابهامــات
و بیســلیقگیها داشــته باشــیم چراکــه بعضــاً یــک
بدســلیقگی ممکــن اســت صدهــا معیــار مثبــت گردشــگری
را هــم زیــر ســؤال ببــرد.
او مــی گویــد :از ســوی دیگــر هــر کشــور قانــون و مقرراتــی
دارد و همــه ملــزم بــه رعایــت آن هســتند بــرای مثــال تــا
پنــج ســال پیــش در ایــن اســتان گردشــگر خارجــی کــم بود
امــا اکنــون گردشــگر خارجــی از جایجــای اســتان دیــدن
میکننــد و انتظــار مــیرود ایــن رونــد ادامــه یابــد.
وجود  ۱۱۰پروژه بومگردی در استان سمنان
فرمانــی بیــان میکنــد :در حــوزه بازاریابــی محصــوالت و
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صنایعدســتی تولیــدی در مجامــع مختلــف تالشهــای
خوبــی صــورت گرفتــه اســت همچنیــن در حــوزه آمــوزش و
استانداردســازی نیــز اداره کل میــراث فرهنگــی فعالیتهــای
خوبــی دارد .در حــوزه هتلســازی نیــز بایــد گفــت امــروز
در ســطح اســتان ســمنان  ۲۳پــروژه وجــود دارد کــه هــزار
میلیــارد تومــان ســرمایهگذاری را در بخــش گردشــگری
اســتان شــامل میشــود .ایــن عــدد ،بســیار قابلتوجــه اســت
و تــا پایــان دولــت دوازدهــم بخــش اعظمــی از ظرفیتهایــی
کــه عــرض شــد ،بــه بهرهبــرداری میرســد همچنیــن
میتوانیــم شــاهد ایجــاد هــزار و  ۱۶۶اشــتغال در اســتان
ســمنان باشــیم.
ایــن مقــام مســئول در حــوزه گردشــگری دربــاره اشــتغال
بومگــردی نیــز میگویــد ۱۱۰ :پــروژه بومگــردی در اســتان
ســمنان وجــود دارد کــه  ۷۰مــورد آن بــه بهرهبرداری رســیده
و مابقــی نیــز در دســت اقــدام و تکمیــل پرونــده و مجوزهــا

هســتند .در هــر بومگــردی دســتکم دو نفــر بهطــور
مســتقیم مشــغول بــه کار میشــوند و لــذا اگــر بخواهیــم
اشــتغال مســتقیم آن را در ســطح اســتان ســمنان محاســبه
کنیــم بــه عــددی بیــن  ۱۵۰تــا  ۲۰۰نفــر خواهیــم رســید.
فرمانــی دربــاره مراحــل اخــذ مجــوز بومگــردی نیــز میگوید:
مراحــل در حــال حاضــر تســهیل شــده اســت و عــاوه بــر
تنظیــم درخواســت ،داشــتن یکمنــزل مســکونی بــرای در
اختیــار گذاشــتن گردشــگران امــری مهــم اســت .همچنیــن
بــرای ساختوســاز ضوابطــی وجــود دارد کــه بایــد پیگیــری
شــود تــا دسـتآخر تبدیــل خانــه بــه بومگــردی موردبررســی
قــرار گیــرد در ایــن صــورت میتــوان گفــت پــس از
بازرســیهای صــورت گرفتــه بومگــردی مجــوز میگیــرد
درنتیجــه کار دشــواری نیســت.
بومگردی ها احیا شوند
علیرضــا محمدیــان نیــز دربــاره بومگــردی و اقتصــاد اســتان
مــی گویــد :ســؤالی کــه همــواره دوســت دارم از مســئوالن
اســتان ســمنان بپرســم این اســت کــه مگــر گردشــگران مث ً
ال
از اروپــا و یــا جاهــای دیگــر دنیــا بــه اســتان ســمنان میآینــد
کــه در بهتریــن هتــل بخوابنــد؟ یــا میآینــد کــه بهتریــن
مناظــر را ببیننــد و بافرهنــگ و غذاهــای مــا آشــنا شــوند؟ آیا
گردشــگر مثـ ً
ا ایتالیایــی هــزاران کیلومتــر مســافرت میکند
کــه در مهدیشــهر پیتــزا بخــورد یــا ترجیــح میدهــد بــه
یــک مــکان تاریخــی و تفریحــی رفتــه و از غــذای محلــی
روســتائیان امتحــان کنــد؟ تجربـهای کــه حاضــر اســت بــرای

آن میلیونهــا تومــان هزینــه کنــد.
وی بــا بیــان اینکــه امــروز بایــد بومگــردی هــا ارتقــا یابند می
گویــد :موضــوع قابلبحــث ایــن اســت کــه بــرای گردشــگری
نیــاز بــه ســاخت هتــل وجــود دارد امــا فقــط بــرای گردشــگر
ایرانــی کــه تفریــح را نشســتن در البــی هتــل میدانــد نــه
گردشــگری کــه قــدر لحظهلحظــه ســفر خــود را دانســته
و فقــط میخواهــد در دل طبیعــت و فرهنــگ مــکان
موردنظــرش غــرق شــود .از غذاهایشــان بخــورد ،طعــم زندگی
در روستاهایشــان را احســاس کنــد و دههــا مــورد دیگــر.
وی مــی گویــد :مــن ســابقه ســه ســفر بــا توریســتهای
خارجــی بهعنــوان راهنمــا را داشــتهام و بــه شــما میگویــم
هیــچ گردشــگر خارجــی بــرای هتــل بــه اســتان ســمنان
نمیآیــد .گردشــگران خارجــی عاشــق خوابیــدن زیــر ســقف
آســمان روســتاها مــا هســتند از دیــدن کرســی شــگفتزده
میشــوند بــرای یــک روز خوابیــدن در خانــه روســتایی صدها

دالر پــول میدهنــد بــرای بــوی چــوب ســوخته حاضرنــد
همــه کار کننــد چراکــه در زندگــی روزمرهشــان اینهــا را
انجــام نمیدهنــد.
استانسمنانمیزبانمیلیونهازائررضوی
از ســوی دیگــر بایــد گفــت اســتان ســمنان میزبــان
میلیونهــا زائــر رضــوی هــم اســت یعنــی در ایــن زمینــه هم
یــک ظرفیــت بــاال دارد کــه میتــوان در راســتای افزایــش
مانــدگاری آنهــا بــا شناســاندن جاذبههــای گردشــگری و
همچنیــن فعــال ســاختن بومگــردی هــا موفــق عمــل کــرد.
ایــن زائــران کــه در برخــی مواقــع ماننــد عیــد نــوروز بــه ۲۳۰
تــا  ۲۸۰هــزار نفــر در روز میرســند آنهــم در شهرســتانی
مث ـ ً
ا ماننــد شــاهرود کــه جمعیتــی در همیــن حــدود دارد،
نشــاندهنده حجــم بــاالی مهمانپذیــری ایــن شهرســتان
اســت مقولـهای کــه در تمــام شهرســتانهای اســتان ســمنان
نیــز دیــده میشــود بومگــردی امــروز ویژگــی و مزیــت خــوب
گردشــگری و افزایــش مانــدگاری مســافران را نیــز فراهــم
کــرده اســت.
از ســوی دیگــر میتوانــد بــه اقتصــاد و اشــتغال بومــی و
محلــی اســتان ســمنان نیــز کمــک شــایانی کنــد ایــن امــر
در خانــوادهای کشــاورز میتوانــد کمکخرجــی مناســب
باشــد ایــن نکتــه را نیــز بایــد در انتهــا گفــت کــه هــرگاه
حــال روســتاهایمان ازنظــر اقتصــادی خــوب باشــد میتوانیــم
بگوییــم حــال شــهر و مرکــز اســتانمان هــم خوب اســت پس
اقتصــاد روســتاها دارای اهمیتــی شــایان بــرای مــا هســتند.
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مالیــر شــهر ملــی منبــت کــه
آرزوی جهانیشــدن را در ســر
میپرورانــد بــه دلیــل آنچــه اســتفاده
از دستگاه«ســی ان ســی»در ســاخت
محمدقدیمی
منبــت عنــوان میشــود بــا چالــش
روبــرو شــده تاجایــی کــه تحقــق ایــن
آرزو را دشــوار کــرده اســت.
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«سی اِن سی» جهانی شدن را تهدید میکند

منبت مالیر قربانی یک دستگاه

مالیــر دومیــن شــهر بــزرگ در اســتان همــدان و
بزرگتریــن تولیدکننــده مبــل در ایــران و بزرگتریــن
صادرکننــده مبــل و منســوجات چوبــی بــه کشــورهای
اطــراف اســت چراکــه صنعــت مبلســازی در خــون اهالــی
مالیــر ریشــه دوانــده و ایــن حرفــه در ایــران از شــهر مالیــر
بــه ســایر شــهرها و اســتانها و همچنیــن ســایر نقــاط
جهــان منتقلشــده اســت.
وجود  ۴۵۰۰کارگاه مبل و منبت در مالیر
البتــه هنرمنــدان و صنعتگــران صنایعدســتی شهرســتان
مالیــر در رشــتههای مختلفــی فعالیــت میکننــد امــا
بیشــتر ایــن افــراد در رشــته مبــل و منبــت مشــغول بــه
کار هســتند بهطوریکــه در ایــن شهرســتان در داخــل
شــهر و روســتا بیــش از  ۴۵۰۰کارگاه کوچــک و بــزرگ
منبــت وجــود دارد و در ایــن کارگاههــا  بیــش از ۸۲۰۰
نفــر بهطــور مســتقیم  و حــدود  ۲۵هــزار نفــر غیرمســتقیم
اشــتغال دارنــد.
بــر اســاس همیــن ظرفیتهــا بــود کــه شــهریورماه ســال
 ۹۵بــا حضــور رئیــس وقــت ســازمان میــراث فرهنگــی در
شــهر مالیــر بررســیها بــرای ثبــت ملــی ایــن شــهر در
حــوزه منبــت آغــاز و بــا تشــکیل پرونــده شــهر مالیــر و
ســایر شــهرها بررســیهای کارشناســی ادامــه یافــت تــا
اینکــه  ۲۹فروردینمــاه بــر اســاس ارزیابــی و داوریهــای
بهعملآمــده و مصوبــات مربــوط بــه شــورای راهبــردی
انتخــاب شــهرها و روســتاهای ملــی؛ مالیــر بهعنــوان شــهر
ملــی منبــت ایــران ثبــت شــد.
ســازمان میــراث فرهنگــی صنایعدســتی و گردشــگری
کشــور شــهر مالیــر را از میــان  ۴نامــزد کســب ایــن عنــوان
شــامل شــهرهای تویســرکان ،مالیــر ،آبــاده و قــم بهعنــوان
شــهر مبــل و منبــت کشــور معرفــی کــرد و همیــن
اتفــاق ســبب شــد توجههــا بــرای برجســتهتر کــردن
ویژگیهــای صنایعدســتی شهرســتان مالیــر دوچنــدان
شــود.
طبــق بررســیهای انجامشــده شهرســتان مالیــر دارای
شــهرک صنعتــی خوشــه مبــل و منبــت اســت و تعــداد
زیــادی از کارگاههــای بــزرگ در ایــن شــهرک فعــال
هســتند و بهواســطه بهرهمنــدی از شــهرک خوشــه مبــل
و منبــت ســاالنه حــدود  ۶۰تــا ۷۰هــزار ســرویسکار تولیــد
میشــود کــه بیــش از  ۸۰درصــد تولیــد کشــور اســت و
کارهــای تولیــدی شهرســتان مالیــر بــه کشــورهای آســیای
میانــه ،حاشــیه خلیجفــارس ،ترکیــه و عــراق ،تهــران و
دیگــر شــهرهای کشــور صــادر میشــود.
از ســوی دیگــر باایــن اتفــاق و انتخــاب مالیــر بهعنــوان
شــهر ملــی مبــل و منبــت و تقــارن آن بــا انتخــاب شــهر
همــدان بهعنــوان پایتخــت گردشــگری کشــورهای
آســیایی توجــه بخشهــای مختلــف دســتاندرکار در
عرصــه گردشــگری را بــه ایــن شــهر معطــوف ســاخت
و لــزوم توجــه بــه شــهر مالیــر و صنعــت مبلســازی
و منبــتکاری را دوچنــدان کــرد امــا خبرهایــی کــه
میرســد حاکــی از موضــوع دیگــری اســت.
موضوعــی کــه ایــن روزهــا در مالیــر مطــرح میشــود
اینکــه اســتفاده از ابــزار و ماشــینآالت و دســتگاههای

صنعتــی در ســاخت منبــت دخالــت دارد و همیــن موضــوع
ســبب شــده عنــوان شــهر ملــی منبــت کــه بهواســطه
وجــود هنــر دســت در ایــن شــهر بــه مالیــر تعلقگرفتــه
زیــر ســؤال بــرود.
از ســوی دیگــر مالیــر بهواســطه هنــر دســت
هنرمندانــش عنــوان شــهر ملــی منبــت را بــه خــود
اختصــاص داده امــا ازآنجاییکــه دســتگاههای
کاربــردی بــه شــکلی عمــل میکننــد کــه تشــخیص
تفــاوت کار دســت از کار دســتگاه ســخت اســت ایــن
حرفــه بــا مشــکالتی مواجــه میشــود.
یکــی از اســتادکاران منبــت بابیــان اینکــه بــه دلیــل از بیــن
رفتــن فضــای آموزشــی ،بســیاری افــراد بــه اســتفاده از
دســتگاه «ســی ا ِن ســی» روی آوردهانــد و بیشــتر بــه دنبال
ایجــاد نمایشــگاه و فروشــندگی هســتند ،گفــت :فراهــم
کــردن فضــای آموزشــی راهــکاری مهــم بــرای جلوگیــری
از ورود ماشــینهای ســاخت منبــت بــه ایــن حرفــه اســت.
علــی اســدی بــر آمــوزش جوانــان تأکیــد کــرد و گفــت:
ایــن هنــر بایــد حفــظ شــود و راهــی جــز اســتفاده از
منب ـتکاران خبــره بــرای آمــوزش در ایــن زمینــه وجــود
نــدارد.
وی افــزود :دســتگاه «ســی ان ســی» کار روی چــوب را
انجــام میدهــد و  ۱۰درصــد باقیمانــده ظرافــتکاری
توســط منبــتکار انجــام میشــود.
وی بابیــان اینکــه در حــال حاضــر دســتگاههای «ســی
ان ســی» جــای خــود را بــه ماشــینکاری داده اســت
بهطوریکــه ایــن دســتگاهها  ۹۰درصــد کار منبــت را
انجــام میدهنــد ،اضافــه کــرد :هنــر دســت منبــتکار
بهویــژه اســتادکاران قدیمــی بــا ورود ایــن دســتگاهها
نادیــده گرفتــه میشــود.
ایــن اتفــاق و رشــد روزافــزون اســتفاده از دســتگاههای
ســاخت مبــل و منبــت در مالیــر یکبــار دیگــر مســئوالن
مرتبــط بــا امــر صنایعدســتی را گــرد هــم آورد تــا ضمــن
بررســی دالیــل ایــن رویــداد چــارهای بــرای آن بیندیشــند.
نماینــده منبــتکاران مالیــر در ایــن خصــوص بابیــان

اینکــه دســتگاه «ســی ان ســی» کــه از ابــزار ســاخت در
چوببــری اســت وارد کارگاههــای مالیــر شــده و بیــکاری
تعــداد زیــادی از منبــتکاران را رقــمزده اســت ،گفــت:
دســتگاه «ســی ا ِن ســی» همــان دســتگاه کپــی حکاکــی
تصاویــر روی چــوب اســت.
یــک دســتگاه «ســی ا ِن ســی» میتوانــد ۲۵
کارگــر را بیــکار کنــد
مصطفــی میرزایــی بابیــان اینکــه ایــن دســتگاه حــدود
 ۸۰تــا  ۹۰درصــد از کار طراحــی روی چــوب را بهجــای
اســتادکاران انجــام میدهــد ،گفــت :یــک دســتگاه «ســی
ا ِن ســی» میتوانــد  ۲۵کارگــر را بیــکار کنــد و درنهایــت
کهنهکارانــی کــه در ایــن هنــر مــوی ســپید کردهانــد،
کنــار برونــد.
وی بابیــان اینکــه کســانی کــه کار بلــد نیســتند و تخصصی
در هنــر منبــت ندارنــد از دســتگاه «ســی ا ِن ســی»
اســتفاده میکننــد امــا کیفیــت تولیــدات آنهــا هرگــز
بــه کیفیــت مبلمــان منبــت نمیرســد ،افــزود :اعطــای
یارانــه و تســهیالت از ســوی دولــت درخواســتی اســت
تــا اســتادکاران ایــن هنــر صنعــت بتواننــد نیــروی کار
متخصــص بگیرنــد و آنهــا را بــرای هنر منبــت و انجــام کار
بــا دســت آمــوزش دهنــد.
میرزایــی قطــع بیمــه منبــتکاران ،گرانــی مــواد اولیــه
و وجــود واســطهها بــرای خریــد چــوب باقیمــت بــاال،
مشــکل ضمانتنامههــای بانکــی بــرای اخــذ تســهیالت
و همــکاری نکــردن بانکهــا ،کاهــش کیفیــت رن ـگکاری
و رویهکوبــی بــا اســتفاده از «ســی ان ســی» را ازجملــه
مشــکالت هنرمنــدان ایــن صنعــت برشــمرد.
منبـتکاران مالیــری بایــد از هنــر دســت خــود بــا
نشانســازی تجــاری دفــاع کننــد
نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــورای اســامی نیــز
بابیــان اینکــه بــه ثبــت ملــی منبــت قانــع نیســتیم ،بــر
لــزوم شــکلگیری تشــکل یــا اتحادیــه منبـتکاران تأکیــد
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کــرد و بابیــان اینکــه صنعتگــران بــه تنــوع در محصــول
نیــاز دارنــد و تولیــدات نبایــد تنهــا روی مبــل متمرکــز
شــود ،گفــت :مالیــر ملــی شــدن منبــت را جشــن گرفــت
نــه ملــی شــدن اســتفاده «ســی ان ســی» را و در ایــن
راســتا منب ـتکاران مالیــری بایــد از هنــر دســت خــود بــا
نشانســازی تجــاری دفــاع کننــد.
حجتاالســام آزادیخــواه فعــال بــودن جمعیــت بانــوان
در هنــر منبــت ،نصــب نمــادی از منبــت در میدانهــا
شــهر ،اســتفاده از طرحهــای ایرانــی در صنعــت منبــت و
جلوگیــری از ورود دســتگاه «ســی ان ســی» بــه کارگاههای
منبــت را   ۴شــرط اساســی حفــظ عنــوان ملــی مالیــر
برشــمرد و بابیــان اینکــه مخالــف اســتفاده از «ســی ان
ســی» نیســتیم ،بلکــه مخالــف از بیــن رفتــن صنعــت

منبــت هســتیم ،گفــت :بیمــه منبــتکاران هماکنــون در
مجلــس بــه مرحلــه آییننامــه اجرایــی رســیده و چنانچــه
بــه قانــون تبدیــل شــود ،مشــکل بیمــه هنرمنــدان بهویــژه
منبــتکاران رفــع میشــود.
وی بابیــان اینکــه قــول ثبــت جهانــی منبــت مالیــر را از
رئیــس میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
گرفتهایــم بــه موانــع ثبــت جهانــی منبــت مالیــر اشــاره
کــرد و گفــت :غافــل شــدن منبــتکاران از طرحهــای
ایرانــی و اصیــل راه را دررســیدن بــه ایــن عنــوان دشــوار
میکنــد .
نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــورای اســامی بــر
لــزوم خــروج منبــت از تکمحصولــی و حرکــت بــه ســمت
تولیــدات متنــوع در ایــن صنعــت تأکیــد کــرد و گفــت :در
هنــر منبــت ،طرحهــای ایرانــی مــورد غفلــت واقعشــده،
درحالیکــه ثــروت ایــران در هنــر منبــت نبایــد از بیــن
بــرود.
دیگــر نماینــده مــردم مالیــر در مجلــس شــورای اســامی
نیــز بــا تأکیــد بــر لــزوم تشــکیل کارگــروه ویــژه و تخصصی
بررســی موانــع و مشــکالت صنعــت منبــت مالیــر ،گفــت:
مالیــر بــه داشــتن هنرمندانــی کــه سالبهســال ایــن هنــر
را از نیــاکان خــود بــه ارث بردنــد و در نگهــداری و نوآمــوزی
آن تــاش کــرده و باهنــر خــود نقــش عشــق بــر چــوب
میزننــد افتخــار میکنــد.
محمدکاظمــی بــا اشــاره بــه اینکــه ایــن کارگــروه بایــد هــر
دو هفتــه یکبــار بهمنظــور بررســی موانــع و مشــکالت
شــهر ملــی منبــت تشــکیل جلســه دهــد و پیگیــر امــور
مربــوط باشــد ،ادامــه داد :مالیــر بــه دلیــل زحمــت
منبتکارانــش بهعنــوان  شــهر ملــی منبــت معرفــی و
ثبــت شــد.
وی بابیــان اینکــه بایــد خریــداران مبــل منبــت را نســبت
بــه خریــد تولیــدات منبــت بــا دســتگاه «ســی ان ســی»
آگاه کــرد ،گفــت :بایــد مرکــزی بــا عضویــت تعــدادی از
افــراد مــورد اعتمــاد راهانــدازی شــود و اطالعرســانیهای
الزم بــرای تشــخیص خریــداران منبــت بــاکار دســت و
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دســتگاه «ســی ان ســی» صــورت پذیــرد.
منبتکاران در واردات چوب با مشکل مواجه شدهاند
محمدکاظمــی بــا اشــاره بــه تحریــم و مشــکالت اقتصــادی
کشــور و بیــان اینکــه واحدهــای تولیــدی در ایــن شــرایط
بــا مشــکالت مواجــه هســتند و دراینبیــن منبــتکاران
نیــز در واردات چــوب بــا مشــکل مواجــه شــدهاند ،گفــت:
چــوب در گــروه کاالهــای اساســی نیســت و ارز ۴۲۰۰
تومانــی شــامل حالــش نمیشــود و بایــد واردات آن بــا ارز
 ۸هزارتومانــی صــورت گیــرد.
کاظمــی اظهــار کــرد :همــه بایــد تــاش کنیــم تــا مبــل
و منبــت مالیــر بلندآوازهتــر از همیشــه باشــد و بــهزودی
شــاهد ثبــت جهانــی ایــن هنرصنعــت باشــیم.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی
و گردشــگری همــدان نیــز بــا تأکیــد
بــر اینکــه منبــتکاران نبایــد فقــط بــه
تولیــد مبــل منبــت بپردازنــد ،اظهــار
کــرد :آمادگــی الزم بــرای حمایــت از
ســرمایهگذارانی کــه در شــهرهای جــوکار
و مالیــر نمایشــگاه دائمــی صنایعدســتی
برپــا کننــد وجــود دارد.
علــی مالمیــر بابیــان اینکــه بــه کارگاههایی
کــه بــرای تولیــد منبــت از دســتگاه «ســی
ان ســی» اســتفاده کننــد ،مجــوز داده

نشــده و از مشــوقهای ایــن ســازمان نیــز برخــوردار
نمیشــوند ،گفــت :بایــد در قالــب یــک برنامــه توســعهای
و اصــاح ایــن صنعــت و ارتقــای کیفیــت و تنــوع در
محصــوالت گام برداشــت.
مالمیــر بــا تأکیــد بــر اینکــه منبــتکاران هســته اصلــی
شــهر ملــی منبــت هســتند و  بایــد در کنــار هــم بــرای
جهانیشــدن ایــن صنعــت گام برداشــت ،بــه آغــاز
دورههــای آمــوزش منبــت ریــز و ســوزنی در مالیــر اشــاره
کــرد و گفــت :از ابتــدای امســال تاکنــون   ۷میلیــارد تومــان
تســهیالت اشــتغالزایی در حــوزه صنایعدســتی بــه
مالیــر پرداختشــده اســت.
وی بابیــان اینکــه در مســیر حــل موانــع صنعــت منبــت
بایــد بهســوی جهانیشــدن حرکــت کــرد و ایــن امــر
بهطورقطــع دســتیافتنی اســت ،گفــت :از زمــان ثبــت
ملــی منبــت مالیــر تاکنــون دســتاوردها و توفیقهــای
زیــادی در ایــن عرصــه نصیــب هنرمنــدان شــده اســت.
آنچــه مســلم اســت عنــوان شــهر ملــی منبــت
بهراحتــی بــرای مالیــر بــه دســت نیامــده کمــا اینکــه
برنامهریزیهایــی نیــز بــرای ثبــت جهانــی ایــن شــهر
صــورت گرفتــه کــه اگــر بــه موضوعــات حاشــیهای ازجملــه
اســتفاده از دســتگاه ســی ان ســی در ســاخت منبــت توجــه
نشــود بهراحتــی زحمــات صــورت گرفتــه بــر بــاد خواهــد
رفــت بنابرایــن تــا دیــر نشــده بایــد فکــری بــه حــال ایــن
موضــوع کــرد
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ابراهیم خان سر از خاک برداشت

حمــام ابراهیــم خــان کرمــان کــه تــا دو ســال قبــل بــه
دلیــل بــی توجهــی مســئوالن متولــی بــه ویرانــه تبدیــل
شــده بــود بــه همــت یکــی از عاشــقان میــراث فرهنگــی
مرمــت شــده و در بــازار کرمــان مــی درخشــد.

بــازار قیصریــه کرمــان را مرمــت کــرده بــرای هــر دیــوار و
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
کــرده انــد ،بــرج ســاعت بــازار را هــم بــا هزینــه شــخصی
مرمــت کــرده و در تمــام ســالهایی کــه بــرای مرمــت ایــن
بــازار بــزرگ شــبانه روز کار کــرده هیــچ ارگانــی کمکــش
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.
حســین ودیعتــی تنهــا بــه بازســازی قیصریــه دل خــوش
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
اکثــر حمــام هــای تاریخــی در کرمــان بعــد از مرمــت بــه
ســفرخانه تبدیــل مــی شــوند امــا قــرار شــد ایــن حمــام بــه
مــوزه قدیمــی تریــن دســت ســازهای طــا و نقــره اســتاد
کاران قدیمــی کرمــان تبدیــل شــود.
چنــد مــاه قبــل وقتــی بــرای وارد ایــن حمــام شــدم ده هــا
اســتاد کار معمــاری تاریخــی و کارگــران ماهــر در حــال
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
بخــش مرمــت بــه شــدت افزایــش قیمــت یافــت در ایــن

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
بازدیــد کردنــد.
تعــداد افــراد کــت و شــلواری کــه بــرای مرمــت ایــن بنــا یک
آجــر هــم جابجــا نکــرده بودنــد بســیار بیشــتر از کارگرهایی
بــود کــه چنــد مــاه قبــل مشــغول کار در حمــام ابراهیــم
خــان دیــده بــودم  .دیگــر آن نــگاه هــای نگــران در صــورت
ودیعتــی دیــده نمــی شــد و خوشــحال بــود کــه علیرغــم
تمــام بــد عهــدی هایــی کــه حتــی تــا همیــن چنــد روز
قبــل هــم ادامــه پیــدا کــرده بــود توانســته بــود بــا هزینــه ۴
میلیــارد تومانــی حمــام را اســتحکام بخشــی و مرمــت کنــد.
ودیعتــی بــا شــوق تمــام کارهایــی را کــه طــی دو ســال در
ایــن مــکان انجــام داده بــود را ســعی داشــت طــی چنــد
دقیقــه بــرای اســتاندار کرمــان کــه گویــا یکــی از حامیــان
ودیعتــی اســت بیــان کنــد.
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
بایــد آســتین را بــاال بزنیــم.
بدعهدی دستگاه متولی انگیزه مردم را از بین می برد
وی مــی گویــد :دو ســال بــرای مرمــت ایــن بنــا تــاش
کــردم و ســعی کــردم از مجرب تریــن اســتاد کاران اســتفاده
کنــم و در ایــن دو ســال  ۵۰۰تــن خــاک کــه در ایــن حمــام
روی هــم تلنبــار شــده بــود را گونــی گونــی از بــازار شــبانه
خــارج کردیــم بــدون اینکــه یــک روز بــازار تعطیــل شــود.
ودیعتــی مــی گویــد ۴ :میلیــارد تومــان از حســاب شــخصی
هزینــه کــردم و هیــچ کمکــی از ســوی اوقــاف و میــراث
فرهنگــی دریافــت نکــردم و دو میلیــارد هــم بایــد بــرای
تجهیــز مــوزه هزینــه کنــم کــه بخشــی از ایــن مبلــغ را بــا
تکیــه بــر اعتبــار خــودم وام گرفتــم.

وی بیــان کــرد :هــر چنــد هیــچ کمکــی از ســوی
مســئوالن نشــد متاســفانه در روزهــای انتهایــی مرمــت
اختالفاتــی بــا اداره اوقــاف ایجــاد شــد کــه در نهایــت بــا
درایــت اوقــاف تهــران بــه خصــوص امــور حقوقــی مشــکل
رفــع شــد ،ظاهــرا اوقــاف کرمــان اعتقــادی بــه ایــن کار
نداشــتند و همیــن امــر باعــث شــد کار حــدود دو مــاه
تعطیــل شــود مــن حتــی حاضــر بــودم کار را بــا همیــن
وضعیــت تحویــل دهــم و دیگــر کار را ادامــه ندهــم ،فردی
مثــل مــن دنبــال شــهرت و یــا نتیجــه خاصــی نیســت
فقــط ایــن را مــی خواهــم کــه حداقــل کاری کــه مــی
کنیــم زیــر ســوال نــرود.
ایــن فعــال میــراث فرهنگــی گفــت :متاســفانه مــا
چیزهایــی کــه جلــوی چشــممان اســت را نمــی بینیــم
دههــا بنــای تاریخــی ماننــد حمــام ابراهیــم خــان
در کرمــان وجــود دارد ،آذربایجــان ســعی دارد شــب
چلــه ایرانــی را را بــه نــام خــودش ثبــت جهانــی کنــد
و موالنــای ایرانــی را ترکیــه مصــادره کــرده و از همیــن
راه هــم میلیــون هــا دالر در زمینــه گردشــگری کســب
درآمــد کــرده اســت .مســئوالن مــا وقتــی کســی کاری
نکــرده هیــچ اقدامــی نمــی کننــد امــا وقتــی کار از کار
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
مــردم بایــد بــرای احیــای آن تــاش کننــد.
وی گفــت :حمــام ابراهیــم خــان تبدیــل بــه مــوزه طــا و
نقــره مــی شــود چــون مــی خواهیــم ایــن صنعــت را در
کرمــان احیــاء کنیــم روزگاری فتــح اهلل خــان و شــکر اهلل
خــان جــزو بزرگتریــن اســتاد کاران طــا و نقــره کرمــان
بودنــد امــا چــون از آنهــا حمایــت نشــد و بعــد از فــوت ایــن
افــراد صنعــت ســاخت طــا در کرمــان نیــز راکــد شــد امــا
هنــوز هــم آثــاری از آنهــا وجــود دارد و قــرار اســت نــاب
تریــن آثــار ســاخته شــده از طــا و نقــره کــه مختص اســتاد
کاران کرمانــی اســت در ایــن مــوزه بــه نمایــش گذاشــته
شــود.
وی بیــان کــرد هشــت مجســمه نیــز در ایــن مــوزه نصــب
مــی شــود و تمــام مراحــل ســاخت طـا بــا اســتفاده از ابــزار

صفحه  | 49شماره  | 35بهمن 97

ســنتی طــا کاران کرمانــی در معــرض دیــد مــردم قــرار می
گیــرد و امیدواریــم روزی برســد کــه دیگــر طــا از یــزد،
تهــران و اصفهــان وارد کرمــان نشــود و آنهــا بــرای خریــد
ط ـا بــه کرمــان بیایینــد.
وی بــا گالیــه از نویســنده کتــاب «صنعــت دوهــزار ســاله
کرمــان» گفــت :نمــی دانــم چــرا در ایــن کتــاب اســمی از
نقــره و طــاکاری 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
ودیعتــی بیــان کــرد :ابراهیــم خــان زهیــر الدولــه حاکــم
کرمــان بــرای اینکــه خشــمی کــه مــردم کرمــان از عمویــش
داشــتند را فــرو بنشــاند مجموعــه ابرهیمــه را احــداث کــرد
و اســتاد کاران طــا و نقــره کرمــان را بــرای احیــای ایــن
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.
وی گفــت :ابــزاری ماننــد لولــه پــوف کــه بــرای ســاخت
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طــا در کرمــان اســتفاده مــی شــد نیــز در ایــن مــوزه
بــه نمایــش داده مــی شــود اگــر مــا ایــن داشــته هــا را
مســتند نکنیــم حتــی بچــه هــای مــا هــم چنــد ســال
دیگــر بــاور نمــی کننــد مــا چنیــن ظرفیــت هــای
تاریخــی را داشــته ایــم.
وی گفــت :میــراث فرهنگــی بایــد پــا پیــش بگــذارد و
مســتندات را بررســی و کار علمــی انجــام دهــد تــا بتوانیــم
داشــته هایمــان را احیــا و یــا حداقــل ثبــت کنیــم.
فــرش قرمــز نمــی خواهیــم گلیــم زیرپایمــان را
نکشــند
وی بیــان کــرد :مــن انتظــار تشــویق و قدردانــی نــدارم امــا
حداقــل بــا برخوردهــای بــد مواجــه نشــوم چــون اگــر بــا
مــن ایــن کار را بکننــد ســایر ســرمایه گــذاران و بازاریانــی
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
حــوض هــا و ســتون هــا کار ویــژه شــده اســت در بخــش
نورپــردازی کار بــه صــورت کامــل انجــام شــده امــا بیننــده
حتــی یــک کلیــد و المــپ و ســیم را نمــی بینــد و در بخــش
ســرمایش و گرمایــش نیــز کار از کــف بنــا انجــام شــده
همچنیــن سیســتم فاضــاب نیــز کامــا بــه کــف حمــام
منتقــل و در نهایــت فاضــاب از حمــام بــه خــارج بنــا منتقل
مــی شــود.
وی ادامــه داد :بخــش هایــی از ایــن بنــا بــه کلــی نابــود شــده
بــود و مــا بــا تــاش محققانــی کــه مــی شــناختم طبــق
مســتندات بخشــهای مختلــف ایــن بنــا را مطابــق اصــل
آنچــه کــه از ابتــدا ســاخته شــده بــود مرمــت کردیــم.
وی بــا توجــه بــه عــدم همــکاری اوقــاف کرمــان طــی
ماههــای اخیــر ادامــه داد :اگــر برخوردهــا مناســب باشــد
بســیاری از مــردم همیــن شــهر حاضرنــد بــرای ســرمایه
گــذاری مرمــت بناهــا قــدم پیــش بــذارد مــا نیــاز بــه فــرش
قرمــز بــرای ســرمایه گــذاران خارجــی نداریــم شــما یــک
گلیــم زیرپــای ســرمایه گــذاران کرمانــی بیندازیــد تــا ببنید
چگونــه ایــن بناهــا شــکل مــی گیرنــد.
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اینجا قطب گردشگری کشور شود

بافت تاریخی بوشهر
فرصتی برای توسعه

سعیدرضایی

بافــت تاریخــی بوشــهر گنجــی پنهــان
اســت کــه تاکنــون آنگونــه کــه بایــد،
بــه آن پرداختــه نشــده و علیرغــم
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 جلوههــای
بینظیــر از نظــر معمــاری اســت کــه دارای جذابیــت بســیار
زیــادی در حــوزه گردشــگری اســت.
بافــت تاریخــی بوشــهر بــا  ۳۸هکتــار مســاحت شــامل چهار
محلــه بنــام بهبهانــی ،دهدشــتی ،کوتــی و شــنبدی اســت
کــه در شــبه جزیــره مثلثشــکل بوشــهر قــرار گرفتــه و
دارای تورفتگــی در دریــای خلیــج فــارس اســت.
ایــن بافــت کــه از منحصــر بــه فردتریــن و زیباتریــن بافــت
هــای مســکونی ایــران محســوب میشــود دارای بناهــای
منحصــر بــه فــردی شــامل عمارتهــای زیبــا مربــوط بــه
 ۲.۵قــرن پیــش ،بناهــای کنســولگری کشــورهای مختلــف،
مراکــز مذهبــی ماننــد مســاجد ،حســینیه ،و کلیســا ،بــازار
قدیمــی ،و کوچههــای زیبــا اســت.
بافــت تاریخــی بوشــهر دارای ظرفیتــی بســیار مناســب برای
تبدیــل شــدن بــه قطــب گردشــگری اســت کــه تاکنــون
بــه خوبــی مــورد توجــه قــرار نگرفتــه اســت و میتــوان
بــا مرمــت و بازســازی ایــن بافــت زمینــه حضــور انبــوه
گردشــگران را فراهــم ســاخت.
تبدیــل بناهــای تاریخــی بــه اماکــن گردشــگری همچــون
هتــل و رســتوران و اقامــتگاه و همچنیــن ایجــاد
بازارچههــای ســنتی و بومــی و محلــی در ایــن بافــت
میتوانــد زمینهســاز تبدیــل بافــت تاریخــی بوشــهر بــه
قطــب گردشــگری ایــران باشــد.
بهبود زیرساختها در بافت تاریخی
معــاون امــور عمرانــی اســتاندار بوشــهر اظهــار داشــت:
مدیریــت ارشــد اســتان بوشــهر نــگاه ویــژهای بــه بافــت
تاریخــی بوشــهر دارد و توســعه زیرســاختها در ایــن بافــت
بــه صــورت جــدی در دســتور کار اســت.
مهــرداد ســتوه بــه ظرفیتهــای بینظیــر بافــت تاریخــی
بوشــهر اشــاره کــرد و ادامــه داد :بــا تقویــت زیرســاختها در
ایــن بافــت میتوانــد رونــد زندگــی را در ایــن بافــت رونــق
بخشــید و بــا رونــق ایــن بخــش بــرای توســعه گردشــگری

اقــدام کــرد.
وی ادامــه داد :مــردم اقبــال بســیار خوبــی نســبت بــه بافــت
تاریخــی و مســائل ســنتی و تاریخــی نشــان میدهنــد
و بافــت تاریخــی بوشــهر نیــز ایــن ظرفیــت را دارد کــه
تبدیــل بــه قطــب گردشــگری شــود و میزبــان خیــل عظیــم
گردشــگران باشــد.
معــاون امــور عمرانــی اســتاندار بوشــهر تصریــح کــرد :تالش
داریــم تــا بــا اســتفاده مناســب از ظرفیتهــای صنــدوق
احیــا و بهرهبــرداری از بناهــا و اماکــن تاریخــی کشــور زمینــه
را بــرای رونــق بیشــتر و توســعه بافــت تاریخــی بوشــهر
فراهــم ســازیم.
ســتوده خواســتار تــاش مضاعــف بــرای مرمــت و بازســازی
بافــت تاریخــی بوشــهر شــد و تاکیــد کــرد :احیــای بناهــای
تاریخــی بوشــهر بــا حضــور و مشــارکت بخــش خصوصــی
میتوانــد ایــن بافــت را رونقــی بیشــتر ببخشــد.
تبدیل اماکن تاریخی بوشهر به هتل
رئیــس هیئــت مدیــره صنــدوق احیــا و بهرهبــرداری از بناها و
اماکــن تاریخــی کشــور گفــت :در راســتای ترمیم و بازســازی
اماکــن تاریخــی در ســطح کشــور برنامههــای ویــژهای
داریــم و در اســتان بوشــهر نیــز ایــن موضــوع بــه صــورت
ویــژه دنبــال میشــود.
پرهــام جانفشــان بــا اشــاره بــه برخــی بیتوجهیهــا بــه
بافــت تاریخــی بوشــهر ،خاطرنشــان کــرد :متاســفانه برخــی
از بناهــای تاریخــی بوشــهر توســط افــرادی بــه عنــوان
ســکونتگاه مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت کــه اکنــون
ایــن افــراد بیــرون رفتهانــد.
وی در مــورد نحــوه اســتفاده از ظرفیتهــای بخــش
خصوصــی بــرای مرمــت و بازســازی ایــن بناهــا بیــان
کــرد :بخــش خصوصــی کار مرمــت و تجهیــز ایــن بناهــا را
انجــام میدهــد و چنــد ســال از آن اســتفاده میکنــد کــه
میتــوان ایــن اماکــن را بــه هتــل تبدیــل کــرد.
تبدیل بوشهر به قطب گردشگری
مدیرعامــل صنــدوق احیــا و بهــره بــرداری از بناهــا و اماکــن
تاریخــی کشــور افــزود :خانــه نجفــی را بــه ســرمایهگذار
واگــذار کردیــم کــه ســال آینــده بــه بهرهبــرداری میرســد
و امــروز تصمیمگیــری در مــورد قلعــه خضرخان تننگســتان
و عمــارت ملــک بوشــهر انجــام گرفــت و بازدیدهــای دیگری
را در اســتان خواهیــم داشــت.
جانفشــان بــا بیــان اینکــه بوشــهر قابلیــت تبدیــل شــدن

بــه قطــب گردشــگری کشــور را دارد ،اضافــه کــرد :بایــد
ســرمایهگذاران توانمنــد بــرای احیــا و مرمــت بافــت تاریخی
بوشــهر شناســایی شــوند و ســرمایهگذاری مناســب در ایــن
زمینــه انجــام شــود.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه پروژههایــی بــه عنــوان پایلــوت
در بافــت تاریخــی بوشــهر تعریــف خواهــد شــد ،ادامــه داد:
بــرای احیــای عمــارت ملــک بوشــهر تــا پایــان ســال جــاری
ســرمایهگذار معرفــی میشــود و میتــوان مــوج احیــای
بناهــای تاریخــی را در بوشــهر ایجــاد کــرد.
مدیرعامــل صنــدوق احیــا و بهــره بــرداری از بناهــا و
اماکــن تاریخــی کشــور از خلیــج فــارس بــه عنــوان یکــی از
ظرفیتهــای بســیار مهــم اســتان بوشــهر یــاد کــرد و افــزود:
بایــد از ظرفیــت خلیــج فارس بــرای توســعه زیرســاختهای
گردشــگری بــه خوبــی اســتفاده شــود.
عزم استان برای احیای بافت
مســئوالن اســتان بوشــهر عزمــی جــدی بــرای توســعه
گردشــگری در اســتان بوشــهر دارنــد و یکــی از اقدامــات
مــد نظــر در ایــن زمینــه احیــا و مرمــت و بازســازی بافــت
تاریخــی بوشــهر بــه عنــوان بخشــی از هویــت مرکــز اســتان
اســت.
اســتاندار بوشــهر گفــت :بافــت تاریخــی بوشــهر دارای
ارزش و جایــگاه ویــژهای اســت و احیــای ایــن بافــت را بــه
عنــوان یکــی از برنامههــای مهــم در دســتور کار داریــم و از
ظرفیتهــای مختلــف در ایــن راســتا اســتفاده میکنیــم.
عبدالکریــم گراونــد بــا تاکیــد بــر احیــا بافــت تاریخــی
بوشــهر بــر اســتفاده از ایــن بافــت در حــوزه گردشــگری
تاکیــد کــرد و افــزود :بافــت تاریخــی بوشــهر در کنــار
ســاحل خلیــج فــارس ظرفیــت مهمــی بــرای توســعه
طرحهــای اشــتغال و درآمدزایــی در حــوزه گردشــگری
داخلــی و خارجــی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه اصــاح و بازســازی بافــت تاریخی بوشــهر
مــورد توجــه ویــژه اســت تصریــح کــرد :ســرمایه گذاریهای
اخیــر در احیــا و رونــق بافــت تاریخــی بوشــهر موثــر بــوده و
ســبب اشــتغالزایی و معرفــی هنــر معمــاری و گذشــته
درخشــان ایــن دیــار دارد.
بافــت تاریخــی بوشــهر در کنار ســاحل زیبــای خلیــج فارس
فرصــت بســیار خوبــی بــرای توســعه گردشــگری محســوب
میشــود کــه بایــد عزمــی جــدی بــرای احیــای ایــن بافــت
صــورت گیــرد و از ظرفیــت بخــش خصوصــی نیــز بــه خوبی
اســتفاده شــود.
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پروینقادری
دانشمند

عمـارت «جنانـی» بهعنوان اولیـن بنای
چندطبقـه همـدان کـه تنهـا چنـد قدم
بـا مـرگ و تخریـب فاصلـه داشـت بـا
پیگیـری خبرنـگاران و فعـاالن میراث
فرهنگـی همـدان در فهرسـت آثـار
ملـی بـه ثبت رسـید.

اسـفندماه  ۹۶و درحالیکـه بهیکبـاره خبـر آسـفالت شـدن
بخشـی از محوطـه تاریخـی هگمتانه بـه دلیل آنچه مسـدود
شـدن راه عبـور و مـرور آهنفروشـان از خیابـان اکباتـان
بهواسـطه اجـرای پـروژه پیـاده راه این مسـیر عنوان میشـد،
سـروصدا ایجاد کـرد زمزمههایی از تخریب عمـارت جنانی در
همـدان نیز بـه گوش رسـید.
همـان ایـام کـه توجـه فعـاالن میـراث فرهنگـی ،رسـانهها
و خبرنـگاران پـس از تخریـب  ۳خانـه 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 مـیداد و
همیـن موضـوع سـبب شـد نگاههـا بـه سـمت ایـن عمـارت
بـرود.
پسازایـن اتفـاق فعـاالن میـراث فرهنگـی ،اصحاب رسـانه و
خبرنگاران بـا پرداختن بـه موضوع جلوگیـری از تخریب یک
بنـای تاریخی با قدمـت  ۸۰سـال 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 آیـتاهلل مدنی» نیز
شـناخته میشـود و طبـق آنچـه در کتابهـا آمـده ایـن بنـا
نخسـتین بنـای  ۳طبقه در شـهر همـدان بوده اسـت.
تلاش مجموعـه فعاالن میـراث فرهنگـی و اصحاب رسـانه و
فشـار به مسـئوالن بـرای توجه به ایـن بنا موجب شـد میراث
فرهنگـی همـدان درخواسـتهای خـود را برای بـه ثبت ملی
رسـیدن ایـن اثـر بـه مجموعههـای مسـئول ارائـه دهـد و
پیگیریهـا 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.
درحالیکـه روزهـا سـپری میشـد و هـر از چنـد گاهـی
یکـی از رسـانهها بـه موضـوع وضعیـت نامعلـوم ایـن عمارت
قدیمـی میپرداخـت آبـان مـاه امسـال و در پی بـارش بارانی
کـه چنـدان قابلتوجـه نیز نبـود ناودانهـای عمـارت جنانی
مسـدود شـدند و آب باران بهجـای هدایت به حیـاط به زیربنا
رفـت و دیـوار جنانـی را تخریـب کرد.
یکبـار دیگـر و بـا رخـدادی متفـاوت و ریـزش بخشـی از
بنـا مسـئوالن دسـتاندرکار گـرد هـم آمدنـد تـا شـاید بـا
اتخـاذ تصمیمـی منطقـی مانـع تخریب ایـن بنا کـه بهنوعی
شناسـنامه خیابـان شـورین نیـز بـه شـمار مـیرود؛ شـوند.
عمـارت «جنانـی» بهصـورت کامـل بازسـازی و بـه
هتـل سـنتی تبدیـل میشـود
انتشـار خبرهای پیدرپی در خصوص وضعیت ایـن بنا و لزوم
مرمـت آن قبـل از ویرانی کامـل مسـئوالن را وارد میدان کرد
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عمارت«جنانی» در فهرست ملی؛

حیات به نخستین بنای چندطبقه همدان برگشت

تـا اینکه اوایـل دیماه امسـال خبـر برنامهریزی بـرای مرمت
بنـا رسـانهای شـد و معاون میـراث فرهنگـی سـازمان میراث
فرهنگی ،گردشـگری و صنایعدسـتی اسـتان همـدان بابیان
اینکه عمـارت «جنانـی» بهصورت کامـل بازسـازی و به هتل
سـنتی تبدیل میشـود 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 پاکسـازی
خاکروبههـا و زدن شـمع در بنـا صـادر شـد ،افـزود :بـرای
بازسـازی ایـن بنا مبلـغ  ۶۰۰تـا  ۷۰۰میلیـون تومـان اعتبار
الزم اسـت.
معـاون میراث فرهنگی سـازمان میراث فرهنگی ،گردشـگری
و صنایعدسـتی اسـتان همـدان بابیـان اینکـه مالـک بـرای
تبدیـل بنا به هتل سـنتی بـه صنـدوق احیا و سـرمایهگذاری
بناهای سـنتی معرفیشـده اسـت ،گفـت :عمـارت «جنانی»
بهعنـوان اولیـن بنـای چندطبقـه همـدان در بارندگـی اخیر
همـدان در قسـمتهایی دچـار تخریب شـد.
بههرحـال همینکـه در اولیـن اقدام و پاسـخ به مطالبـه مردمی
عمـارت جنانـی در خیابـان شـهدای همـدان حفـظ میشـد و
دسـتور مرمـت آن صادرشـده بـود موجـی از رضایـت در مـردم
ایجاد شـد و رسـانهها تالش خـود را مضاعـف کردند تا بـا اعالم
خواسـته ثبـت ایـن اثر ملی عمـارت جنانـی را حفـظ کنند.
پیگیریهـا ادامـه داشـت تا اینکـه عصر روز گذشـته هشـتم
دیماه در نامهای از سـوی مونسـان مراتب ثبت «مسـافرخانه
آبادان» به اسـتاندار همدان ابالغ شـد و معـاون رئیسجمهور
و رئیـس سـازمان میـراث ،صنایعدسـتی و گردشـگری در
نامـهای بـه اسـتاندار همـدان ،مراتـب ثبـت اثـر فرهنگـی
تاریخـی «مسـافرخانه آبـادان» را بـه وی ابلاغ کرد.
در متـن نامـه علیاصغـر مونسـان معـاون رئیسجمهـور و
رئیس سـازمان میراث فرهنگی ،صنایعدسـتی و گردشـگری
خطـاب بـه اسـتاندار همـدان آمده اسـت:
در اجـرای بند (ج) مادهواحده قانون تشـکیل سـازمان میراث
فرهنگی کشـور مصوب  ۱۳۶۴مجلس شـورای اسلامی و بند
ششـم ماده سـوم قانون اساسـنامه سـازمان میـراث فرهنگی
کشـور مصوب  ۱۳۶۷مجلس شـورای اسلامی مبنی بر ثبت
آثـار ارزشـمند منقـول و غیرمنقـول فرهنگی تاریخی کشـور
در فهرسـت آثـار ملـی و فهرسـتهای ذیربـط ،مراتب ثبت
اثـر فرهنگـی تاریخـی «مسـافرخانه آبـادان» واقع در اسـتان
همـدان ،شهرسـتان همـدان ،بخـش مرکـزی ،شـهر همدان،
خیابـان شـهدا ،پایینتـر از کوچـه آخونـد ،نبـش بنبسـت
جنانـی کـه پـس از طـی تشـریفات قانونـی الزم بـه شـماره

 ۳۲۱۲۰مـورخ  ۷/۸/۱۳۹۷در فهرسـت آثـار ملـی ایـران بـه
ثبـت رسـیده ،ابالغ میشـود.
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  ۵۵۸لغایـت
 ۵۶۹از کتـاب پنجـم قانـون مجازاتهـای اسلامی ،تعزیرات
و مجـازات هـای بازدارنده ،جرم محسـوب میشـود و مرتکب
مشـمول مجازاتهای 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 رسـانهها و از طریق پرسشـگری آنها
دلخور شـود چراکه اگـر مطلبی عنـوان میشـود بهطور حتم
در راسـتای توسـعه اسـتان و قدمی برای رسـاندن همـدان به
جایگاه واقعی اسـت.
امـا در نگاهی به وضعیـت خانههای تاریخـی در همدان طبق
آنچـه رئیـس حـوزه هنـری همدان عنـوان کرده اسـت بیشـتر
خانههـای قدیمـی همدان بـه سـبک دوره قاجـار و پهلـوی و با
توجـه به اقلیم سـرد و کوهسـتانی ساختهشـده و تعـداد زیادی
از ایـن خانههای سـنتی در محلـه جوالن همـدان قـرار دارد.
سـید باقر حسـینی سـیر بابیان اینکـه در دانشنامـه همدان،
خانههای قدیمـی ازنظر موقعیـت ،دوره سـاخت ،ویژگیهای
کالبدی ،تزئینـات و وضعیت فعلی بنا موردبررسـی قرارگرفته
اسـت ،عنـوان کـرد :همـدان تاریخـی چنـد هزارسـاله دارد و
تاکنـون در حـوزه شناسـایی و معرفی معمـاری خانههای این
شـهر مطالعـه و پژوهش مدونـی صورت نگرفته اسـت.
وی بابیان اینکه خانههای ضرابی ،پوسـتی زاده ،تاجبخشـیان،
سـماوات ،نراقی ،انتظام و خانـه باغ نظری برخـی از خانههای
قدیمـی همـدان هسـتند ،گفت :بایـد بـرای حفظ ایـن بناها
تلاش کرد.
پرواضـح اسـت که همدان بهواسـطه قدمـت تاریخـی مملو از
اماکـن تاریخی در هر گوشـهای و کناری اسـت که این قدمت
تاریخـی در مرکـز شـهر بیشـتر دیـده میشـود ،بهطوریکه
بافت سـنتی و معمـاری اصیل ایرانـی در مرکز شـهر ،بیش از
هـر جـای دیگـری جلوهگـری میکند.
در اسـتان همدان حـدود  ۱۰تا  ۱۵خانه قدیمـی دارای ارزش
قابلتوجه معمـاری و تزئینی وجـود دارد که برخـی حالوروز
خوبـی نـدارد ،امـا برخـی بـا سـاماندهی و مرمـت از سـوی
سـازمان میـراث فرهنگـی بـه حیـات خـود ادامـه میدهنـد
کـه بـه نظـر میرسـد تلاش بـرای مرمـت و حفـظ تمامـی
خانههـای قدیمـی بایـد در برنامـه قـرار گیرد.
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کهنهای که بوی زندگی میدهد

رخ زیبایی که بعد از  ۴۰سال نمایان شد

زهرامقدمی

ایــن روزهــا گنبــد ســلطانیه زوایــای
جدیــدی از عظمــت خــود را بــه
نمایــش گذاشــته و بــا کنــار رفتــن
الیـهای کــه چهــل ســال پیش بــر روی
زیباییهایــش کشــیده شــده بــود
پذیــرای عالقهمنــدان بــه معمــاری
ایرانــی اســامی اســت.

اینجــا تجل ـیگاه هنــر و معمــاری اصیــل ایرانــی و اســامی
اســت ،هنــری برگرفتــه از فرهنــگ و تمــدن ایرانــی و
آمیختــه بــا آرایههــای بیبدیــل معمــاری اســامی ،نقوشــی
کــه زندگــی را میتــوان در زیباییهــای خیرهکننــدهاش
بــه عینــه دیــد .اینجــا گنبــد عظیــم و تاریخــی ســلطانیه
اســت.
تلفیقــی زیبــا از کاشــی و آجــر ،بنایی باشــکوه قامت افراشــته
در دامــن چمــن تاریخــی ســلطانیه و عظیمتریــن گنبــد
آجــری جهــان اســت کــه اســتوار و مســتحکم خودنمایــی
میکنــد تــا بــار دیگــر هنــر و معمــاری اســامی -ایرانــی را
بــه رخ تماشــاگران خــود بکشــاند.
گنبــدی نیلگــون در دشــت سرســبز و تاریخــی ســلطانیه
خودنمایــی میکنــد و هــر بیننــدهای را بــه تحســین هنــر
و معمــاری ایرانــی وامــیدارد .انــواع آجــرکاری ،گچبــری
و کاشــیکاری ،منبــتکاری ،آیینــهکاری ،نقاشــی و همــه
هنرهــای اصیــل ایرانــی و اســامی در ایــن بنــای ارزشــمند
تاریخــی خالصــه شــده اســت.
گنبــد تاریخــی و عظیــم ســلطانیه بزرگتریــن و اصیلتریــن
شناســنامه ســبک معمــاری آذربایجانــی بــوده که در اســتان
زنجــان قرارگرفتــه اســت .ســبک آذری به لحــاظ اســتفاده از

آرایههــا و تزئینــات بهکاررفتــه در بناهــا و ســاختمانها،
دوره شــکوفایی معمــاری ایرانــی محســوب میشــود.
اســتفاده از ســفالینههای زرینفــام در بناهــا ،اســتفاده
از حجــم زیــاد ســفال بــا رنــگ فیــروزهای و الجــوردی از
ویژگیهــای ســبک آذری اســت کــه ایــن ســبک را بــا ســایر
ســبکها دارای تفاوتهایــی کــرده اســت.
ایــن روزهــا گنبــد ســلطانیه جلــوهای باشــکوهتر از چهــره
گذشــته خــود را نشــان داده و بــا کنــار رفتــن الی ـهای کــه
چهــل ســال پیــش بــر روی زیباییهایــش کشــیده شــده
بــود امــروز شــکوه و عظمتــی باورنکردنــی از خــود بــه
نمایــش گذاشــته اســت کــه چشــم هــر بیننــدهای را خیــره
ایــن عظمــت و شــکوه میکنــد.
گنبــد ســلطانیه آغــاز یــک نهضــت معمــاری اســت .انــواع
هنرهــای اصیــل ایرانــی و اســامی در ســاخت گنبــد عظیــم
ســلطانیه بهکاررفتــه بهگونــهای کــه میتــوان ادعــا کــرد
ایــن اثــر آیینــه تمــام نمــای معمــاری و هنــر ایرانــی و
اســامی اســت.
نقوشی که بعد از چهل سال خودنمایی میکند
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان زنجــان گنبــد تاریخــی ســلطانیه  را آغــاز یــک
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 شــاخصهای اصلی
گنبــد ســلطانیه ،آرایههــای وابســته بــه معمــاری بنــا اســت،
افــزود :ایــن آرایههــا 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 بهغایــت زیبــا را
میبینیــم ،تصریــح کــرد :یکــی از نمودهــای اصلــی معماری،
ســبک آذری اســت .گنبــد ســلطانیه و بهنوعــی ســبک
آذری ،شــروع معمــاری فاخــر ایرانــی بعــد از اســام اســت.
رحمتـی ادامه داد :اگر تاریـخ ایران را به دو برهـه قبل و بعد از
اسلام تقسـیم کنیم ،شـاخصترین بنای ایرانی قبل از اسالم
تخت جمشـید و بعد از اسلام نیز شـاخصترین بنـای ایرانی
و اسلامی گنبد سـلطانیه بوده است.
وی ادامـه داد :تفـاوت این بنای تاریخی با تخت جمشـید این
اسـت که تخت جمشـید بهواسـطه اتفاقاتـی که افتـاد ،تأثیر
زیـادی بر رونـد معماری بعد از خود نداشـته اسـت.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
اســتان زنجــان افــزود :امــا گنبــد ســلطانیه آغاز یــک نهضت
معمــاری اســت؛ چراکــه برخــی از مجموعههــا از معمــاری
منطقــه تأثیــر گرفتهانــد.
مرمــت مجموعــه گچبریهــا و آرایههــای ایــوان
جنوبــی گنبــد ســلطانیه بــه اتمــام رســید
رحمتــی بــا بیــان اینکه بــرای حفــظ ایــن شناســنامه هنری
و تاریخــی ،حفاظــت از تزئینــات وابســته بــه معمــاری در
اولویــت برنامههــا قــرار گرفتــه اســت ،اظهــار کــرد :ایــن
اقــدام بهصــورت بســیار ظریــف ،زمانبــر و هزینهبــر در
گنبــد ســلطانیه در حــال اتفــاق افتــادن اســت ،شــاید اگــر
میخواســتیم نقــش موردنظــر را از اول بازآفرینــی کنیــم،
زمــان کمتــری بــرای ایــن کار صــرف میشــد ولــی
میبایســت وفــادار بــه نقــش اصلــی میبودیــم تــا آســیب
فنــی بــه نقــش نرســد.
وی بــا یــادآوری اینکــه مرمــت مجموعــه گچبریهــا و
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آرایههــای ایــوان جنوبــی گنبــد ســلطانیه بــه اتمــام رســیده
اســت ،افــزود :اوایــل دهــه پنجــاه ،مرمتگــران ایتالیایــی
بــرای تثبیــت ،گچبریهــا را بــا مــواد خــاص پوشــاندند و
همیــن پوشــش باعــث شــد ایــن آرایههــا در طــول چهــل
ســال در معــرض دیــد متخصصــان ،محققــان و عمــوم مــردم
نباشــد و بعــد از نزدیــک بــه چهــل ســال ،ایــن آرایههــا را
بــا آخریــن تکنیکهــای مرمتــی الیهبــرداری کــرده و الیــه
پوششــی را بــدون اینکــه هیچگونــه آســیبی بــه تزئینــات
برســد ،جــدا کردیــم.
مدیـرکل میراثفرهنگـی ،صنایعدسـتی و گردشـگری
اسـتان زنجان خاطرنشـان کـرد :این بنـا ،منبع بسـیار بزرگ
مطالعاتی نقوش اسلامی اسـت و شـاید به این وسـعت بنایی
بـا ایـن همـه منبـع مطالعاتـی در حـوزه نقـوش معمـاری و
آرایههـای وابسـته بـه معمـاری نداشـته باشـیم.
گنبد تاریخی سلطانیه دارای  ۸ایوان است
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی گنبــد ســلطانیه هــم بــا بیــان
اینکــه گنبــد تاریخــی ســلطانیه دارای  ۸ایــوان اســت و
تزئینــات در فضــای داخلــی قــرار دارد ،گفــت  :طــی  ۲ســال
اخیــر توانســتیم بخــش اعظــم فضــای داخلــی ایوانهــا را
مرمــت کنیــم و در حــال حاضــر یــک ایــوان کــه معــروف بــه
ورودی و طبقــات اســت را شــروع کردهایــم و تــا  ۶مــاه دیگــر
آمــاده خواهــد شــد.
میــر موســی انیــران بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر ۸
مرمــت کار کــه آموزشهــای الزم را دیدهانــد کار مرمــت
را انجــام میدهنــد و ســرعت عمــل مــا نســبت بــه گذشــته
چنــد برابــر شــده اســت ،افــزود :در رواق داخلــی  ۹۰درصــد
کار بــه اتمــام رســیده و  ۸۵درصــد مرمــت رواق بیرونــی هــم
بــه اتمــام رســیده اســت.
وی بیــان کــرد :امســال الیهبــرداری تزئینــات در رواق
جنوبــی کــه توســط ایتالیاییهــا یــک الیــه حفاظتــی
در ســالهای قبــل از انقــاب روی آن کار شــده بــود و
کســی قبــ ً
ا ندیــده بــود را آغــاز کردهایــم کــه ریزتریــن و
پرکارتریــن تزئینــات در ایــن قســمت  اســت.
انیــران بــا بیــان اینکــه تنهــا جایــی کــه کلمــه «الملــک» و
نــام مبــارک حضــرت علــی (ع) بــا خــط دیگــری اســتفاده 
شــده اســت در همیــن قســمت بــوده اســت ،گفــتُ :حســنی
کــه در ایــن کار بــوده ایــن اســت کــه تزئینــات را بــاز
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کردهایــم و دیدهایــم در ایــن قســمت چــه چیــزی اســت
و مرمــت کردهایــم و بــه نمایــش گذاشــتهایم.
وی بــا بیــان اینکــه  ۲۴چشــمه طــاق داریــم کــه  ۳چشــمه
طــاق بســته بــوده و بــاز شــده اســت ،افــزود :کســی کــه
بــه ســقف نــگاه میکنــد میتوانــد بهراحتــی پیوســتگی
تزئینــات را ببینــد و یکــی از بهتریــن کارهایــی کــه در میراث
جهانــی انجــام میشــود و نخســتین بــار اســت کــه ایــن کار
اتفــاق میافتــد و میتوانــد باعــث جــذب گردشــگر شــود.
گنبــد و ارگ تاریخــی ســلطانیه و همچنیــن شــهر ســلطانیه
دارای ظرفیــت ارزشــمندی بــرای رونــق گردشــگری اســت،
ظرفیتــی کــه بــا توجــه بــه فعالیتهــای صــورت گرفتــه
در ایــن مجموعــه تاریخــی گردشــگران داخلــی و خارجــی
زیــادی را بــه ســمت خــود کشــانده اســت.
یــک گردشــگر اصفهانــی نیز بــا بیــان اینکــه گنبد ســلطانیه
جلــوهای ارزشــمند و غرورآفریــن از هنــر و معمــاری ایرانــی
اســت ،گفــت  :بیشــک گنبــد ســلطانیه کلکســیونی
ارزشــمند و قابلاتــکا از هنــر معمــاری اســت کــه
زیباییهــای نهفتــه زیــادی در خــود دارد.
احمــدی متذکــر شــد :آنچــه در گنبــد ســلطانیه میتــوان
بــه عینــه مشــاهده کــرد اوج هنــر و خالقیــت هنرمنــدان و
معمــاران ایرانــی اســت کــه تلفیقــی زیبــا از معمــاری و هنــر
ایرانــی و اســامی را بــه وجــود آوردهانــد.
وی بــا بیــان اینکــه تزئینــات و کاشـیکاری گنبــد ســلطانیه
بیبدیــل و شــگفتانگیز اســت ،ادامــه داد  :کاشــیکاریها
و کتیبههــای ایوانهــای گنبــد زیبــا اســت و چشــم هــر
بیننــدهای را خیــره میکنــد.
ســلطانیه بــا ارتفاعــی نزدیــک بــه دو هــزار متــر از ســطح
دریــا در  ۳۶کیلومتــری شهرســتان زنجــان و بــا فاصلــه ۴
کیلومتــری از جــاده قزویــن زنجــان در دشــت ســلطانیه و در
کنــار چمــن ســلطانیه واقــع شــده اســت.
دشــت وســیع ســلطانیه کــه از دامنــه کوههــای شــمالی
منطقــه آغــاز و تــا اولیــن رشــتهکوههای جنوبــی منطقــه
ادامــه پیــدا میکنــد ،تقریبــاً در نقطــه مرکــزی ،چمــن
ســلطانیه را کــه هماننــد تختــه فــرش تنیــده از ابریشــم
اســت ،در آغــوش کشــیده اســت.
دشــت ســلطانیه بــه اســتناد مــدارک باستانشناســی
پایــگاه اســتقرارهای مختلفــی از هزارههــای پیشازتاریــخ و
سرچشــمه رودخانههــای زنجانــرود و ابهــر رود اســت .این دو

رودخانــه پــس از قــدرت گرفتــن از آبهــای تحتاالرضــی
چمــن ســلطانیه در طــول مســیر و کنــار شــاخههای فرعــی
خــود بهنوعــی باعــث پدیــد آمــدن و قــوام ســکونتگاههای
مختلفــی شــدهاند.
در خصــوص تاریخچــه شــهر ســلطانیه میخوانیــم:
هنگامیکــه ارغــون خــان (پســر آباقــا خــان) چهارمیــن
ایلخــان مغــول بــر اریکــه ســلطنت تکیــه زد ،تصمیــم
گرفــت در محــل ســلطانیه فعلــی شــهری بنــا کنــد .بدیــن
رو دســتور داد « قلعــهای کــه دور بــاروی آن ۱۲هــزار گام
باشــد ،از ســنگ تراشــیده بســازند » .ارغــون پــس از آغــاز
احــداث ســاختمان ایــن قلعــه درحالیکــه هنــوز نیم ـهکاره
بــود در آن مســکن گزیــد و بــه ســال  ۶۹۱هجــری قمــری
درگذشــت و در همانجــا بــه خــاک ســپرده شــد.
عـرض دیوارهـای قلعـه بهانـدازهای بـود کـه چهـار سـوار
بهآسـانی میتوانسـتند در کنار هـم بـر روی آن حرکت کنند.
گنبــد ســلطانیه هــم در شــهر ســلطانیه در اســتان زنجــان
قــرار دارد و یکــی از شــاهکارهای معمــاری ایــران در دوره
ایلخانــی اســت .ایــن گنبــد در حدفاصــل ســالهای  ۷۰۴تــا
 ۷۱۲قمــری ،بــه دســتور اولجایتــو پادشــاه مغــول ،معــروف
بــه ســلطان محمــد خدابنــده و بــا تولیــت و نظــارت خواجــه
رشــیدالدین فض ـلاهلل همدانــی ســاخته شــده اســت.
اولجایتــو امــر کــرد آرامــگاه باشــکوهی بــرای وی بســازند.
اولجایتــو پــس از طــرح ســلطانیه تصمیــم گرفــت کــه بــه
تقلیــد از آرامــگاه بــرادرش غــازان خــان ،آرامــگاه رفیــع
و باشــکوهی بــرای خــود بســازد بــه همیــن دلیــل بــرای
برپایــی ایــن آرامــگاه ،هنرمنــدان از هــر ســو بــه ســلطانیه
آمدنــد تــا یکــی از شــاهکارهای عظیــم دوره مغــول را بــه
عرصــه ظهــور برســانند.
بنــای گنبــد ســلطانیه بــر اســاس طــرح آرامــگاه غــازان خان
کــه آن نیــز از بنــای آرامــگاه ســلطان ســنجر در(مــرو) الهــام
گرفتــه شــده بــود ســاخته شــد بــا ایــن تفــاوت کــه پــان
آرامــگاه ســلطان ســنجر مربــع و پــان گنبــد ســلطانیه
هشــتضلعی اســت .اگرچــه تــا حــدود زیــادی معمــاری
آرامــگاه ســلطان ســنجر در بنــای ســلطانیه تأثیــر گذاشــته،
لیکــن نــکات ابتــکاری در بنــای اخیــر بــه حــدی اســت کــه
آن را بهصــورت یکــی از شــاهکارهای هنــر و معمــاری ایــران
درآورده اســت کــه بعدهــا نمونــه و الگویــی بــرای احــداث
تعــداد زیــادی از ابنیــه ایــن دوره شــد.
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پالیزپارسا
«کاروانسـرای طاقـی» یکـی از 23
کاروانسـرای شـهر رشـت اسـت کـه
متاسـفانه به دلیل نوسـازی بیضابطـه و بدون نظـارت دچار
آسـیب شـده و طاقهـای آن فـرو ریختـه اسـت.

نامـش «کاروانسـرای طاقی» اسـت ،امـا از آن همـه طاقهای
ضربـی ،تنهـا طـاق سـردر اصلـی سـالم مانـده اسـت .حیاط
بـزرگ و مرکـزی طاقـی نشـان میدهـد روزگاری یـک
کاروان بـا بـار و بنـه در آن اطـراق میکـرد ،تاجرانـی کـه بـار
پنبـه ،ادویه و خشـکبار بـه گیلان آورده و در عوض ابریشـم
پربهـا می خریدنـد .کاروانسـرای طاقی بـزرگ و کوچـک ،دو
کاروانسرای چسـبیده به هم در وسـط بافت  ۳۳هکتاری بازار
رشـت اسـت کـه در سـالهای اخیر بـه دلیـل نوسـازیهای
بیضابطـه و عـدم نظـارت بـه کلـی از معمـاری سـنتی خود
فاصلـه گرفته اسـت.
اخیـرا بازسـازی ناکوکی از حیـاط و زیرزمین طاقـی به گوش
میرسـد و گویا داسـتان نوسـازیهای بدون نظـارت ادارهکل
میـراث فرهنگـی همچنـان در بنایی که ثبـت ملی شـده ادامه
دارد .شـائبه یافتن دفینه ،بهانهای شـده برای کنـدن زیرزمین و
باغچه مرکـزی طاقی بـزرگ .رشـتی که امـروز به عنـوان مرکز
اسـتان گیالن میشناسـیم ،با یـک فرمان حکومتی از سـوی
شـاه تهماسـب صفوی ،رونـق گرفت و بـه تدریج رشـد کرد و
از زمانیکـه شـاه عباس گیلان را تحت فرمـان دولت مرکزی
درآورد ،قطـب اقتصادی رشـت بـا مرکزیت بازار توسـعه یافت
و کاروانسـراهای متعددی برای تجارت ابریشـم سـاخته شـد.
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نوسازی بیضابطه و بدون نظارت

طاقهای سرای طاقی فرو ریخت

بیش از  ۲۳کاروانسرا در رشت رونق داشت
آنگونـه کـه نویسـنده «رشـت شـهرباران» میگویـد :وجـود
کاروانسـراهای متعـدد ،از ویژگیهـای بـازار رشـت اسـت.
«محمود نیکویه» به اسـتناد نوشـتههای یک پزشـک آلمانی
«لـرخ» که در سـال ۱۷۴۵میالدی از رشـت دیـدن کرده ،می
گویـد« :در رشـت  ۱۵کاروانسـرای 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 مییابد
و اقلیتهـای مذهبـی نیـز بـرای خـود کاروانسـرا و تجـارت
خانههـای جداگانـه داشـتند.
وی بـه نقـل از سـفرنامه فراهانی مینویسـد« :بیسـت و سـه
کاروانسـرای تاجرنشـین در ایـن شـهر اسـت کـه معروفترین
و معتبرتریـن آنهـا کاروانسـرای گلشـن ،کاروانسـرای گمرک
کهنـه ،کاروانسـرای شیشـه بـزرگ ،کاروانسـرای کاشـیها،
کاروانسـرای اکبرخـان بیگلربیگـی و چهاربـاب کاروانسـرای
ارامنـه هسـتند ».نیکویه مـی افزاید :بیشـتر این کاروانسـراها
محـل بارانـداز و انبـار کاالهایـی بودنـد کـه مقصدشـان
کشـورهای حـوزه دریـای خـزر بودنـد.

فقـره آتش سـوزی کالن ،بسـتر تجـارت در رشـت را ناممکن
کـرد .در یکـی از ایـن آتـش سـوزیها  ۱۲۰۰دکان۱۶ ،
کاروانسـرا و  ۱۲حمـام در آتـش سـوزی سـوخت.
آثـار ایـن آتش سـوزیها را هنـوز میتـوان در کاروانسـراهای
رشـت دید .از سـوخته شدن سـرای سـعادت در  ۲سال 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  میگوید :آتش سـوزی در طاقی
سـال  ۱۳۸۰رخ داد .بخشـی از حجرههـای طاقـی کوچـک
سـوخت  .وی بـا بیـان اینکه علـت آتـش سـوزی را نمیداند،
مـی افزایـد :همـان سـالها میـراث فرهنگـی بخشـی از
حجرههـای آسـیب دیـده را مرمـت کـرد.
ایـن را میشـود از آجرهـای قرمـز رنگـی فهمیـد کـه رنگش
بـا آجرکشـیهای قبلـی تفـاوت دارد .افـزون بـر آن در و
پنجرههـای برخـی از حجرههـا تـازه تعویض شـده و برخالف
در و پنجرههای قدیمی طاقی به رنگ سـفید نیسـت .گشـتی
در حیـاط میزنـم سـیمهای بـرق و تلفنـی کـه رابـط بیـن
حجرههاسـت ،بنظـر نمیرسـد ایمـن باشـد .اگرچـه معلـوم
اسـت سـازمان آتش نشانی شـهرداری رشـت به لحاظ ایمنی
از این کاروانسـرا بازدید کرده اسـت .نصب کپسـولهای آتش
نشـانی بر گوشـه و کنـار برخـی از حجرهها موید این بررسـی
اسـت .امـا بعید اسـت ایـن کپسـولها توانایـی مقابلـه با یک
خطـر عظیم را داشـته باشـند  .

حوادث مخرب در بازار رشت
امـا همیـن بـازار کـه در دوره صفویـه رونـق گرفـت ،توسـط
لشـکریان کریمخـان 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 انگاریهای بشـری هـم نباید غافل
بـود .یـک پژوهشـگر اسـنادی میگویـد :گیلان 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 تجارتخانههـای زیـادی حتـی بـرای
ملیتهـای مختلـف سـاخته شـد.
علـی امیـری بـا اشـاره به حـوادث مخـرب در رشـت پـس از
حکومـت صفویـه میافزایـد :وقـوع  ۴زمیـن لـرزه ویرانگر در
رشـت طی ۱۴۰سـال ،رشـت را بیـش از  ۸۰درصد ویـران و۶

کاروانسرای با طاق های ضربی و جناغی
کارشـناس مسـئول ثبـت بناهـای میراثـی گیلان دربـاره
ویژگیهـای بازار رشـت میگوید :گسـترش رشـت از دل بازار
بـود .بازارهـای گیالن برخالف بـازار اسـتانهای مرکزی ،فاقد
سـقف اسـت .اقلیم پرباران گیالن اجـازه نمیداد 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 میدهـد :علت نامگـذاری،
بخاطـر نـوع معمـاری کاروانسراسـت .سـردرهای اصلـی
طاقهـای بلنـد جناغـی آجرچینـی شـده و بنـای داخلـی
حجرههـای دور تـا دور حیـاط نیـز طاقهـای ضربی داشـت.
وی بـه تنها حجـرهای که از نوسـازیهای بیضابطه سـالم مانده

نیز اشـاره و بیان میکند :کاروانسـراهای گیالن بناهای منفردی
هسـتند کـه در داخـل تقـارن دارنـد .طاقی بـزرگ یـک حیاط
مرکـزی با  ۴ورودی 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 بهجـا مانـده از
دوره قاجـار اسـت ،یـادآور میشـود :ایـن کاروانسـرا همزمان
بـا کاروانسـرای طاقـی کوچـک و مطابـق بـا سـنگ وقـف
کاروانسـرای ایـن طاقـی در سـال  ۱۳۲۱سـاخته و مالک آن
شـخصی بنـام «حـاج بابـا رضـا واقعـی» اسـت.
وی بـا اشـاره بـه مشـخصات بنـا ،ادامـه میدهد :پلان بنا
مسـتطیل شـکل و بـا ابعـاد  ۳۴در ۴۵و ۳۲در ۳۷متـر و
ارتفـاع بـه صـورت یـک طبقـه روی زمیـن سـاخته شـده
اسـت .بنـا بـا آجـر قرمـز و ملات سـاروج سـاخته شـده،
سـقف زیرزمیـن طـاق گهـوارهای و چهار بخشـی و سـقف
نیـز سـفال پـوش بـوده اسـت .میرصالحـی در ادامـه تصریح
میکنـد :اگرچـه در منابع نوشـتهاند کـه در این کاروانسـراها
بارهـا بـا شـتر وارد شـدهاند ولـی بخاطـر فیزیولـوژی شـتر
بهویـژه در پاهـا از یـک سـو و اقلیـم پربـاران و زمیـن لغزنده
گیلان ،امـکان تـردد شـتر سـخت بـود .ممکـن اسـت در
مـواردی شـترها بـا بـار بـه کاروانسـراها مـی آمدنـد ولـی
دربیشـتر مـوارد ،شـترها در منطقـهای بنـام « ُکلشـتر» از
دهسـتانهای رودبـار اسـکان داده و سـپس چاروادارهـا،
مـال التجـاره را با اسـب و قاطر بـه داخل شـهر میآوردند.
وی با اشـاره به ویژگـی خاص ایـن کاروانسـرا و زیرزمینهای
دور تـا دور حجرههـا میافزایـد :از حجرههـای طبقـه اول
بهعنـوان مـکان زندگـی و از زیرزمیـن بـه عنـوان انبـار و
آشـپزخانه اسـتفاده می شـد .تجاری که از شـهرهای مختلف
مثـل تبریـز محصوالتی ماننـد کشـمش میآوردند حـدود ۶
مـاه در ایـن کاروانسـرا زندگـی میکردنـد.
اگرچـه عوامل تزیین کننـده در این کاروانسـرا ناچیز اسـت ولی
انـدک توجـه بـه مغازهها نشـان میدهد .تغییـرات عمـدهای در
حجرههـا بهوجـود آمـده که هیـچ همخوانـی با بافت یـک بنای
ثبت شـده ندارد .آنچه مسلم است نه شـهرداری بر نوسازیهای
اخیر نظارت داشـته و نه یگان حفاظت میراث فرهنگی توانسـته
از حریـم یک اثر ثبتـی به خوبـی محافظت کند.
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کمتوجهــی بــه بســتهبندی مناســب محصــوالت
صنایعدســتی بهعنــوان میــراث فرهنگــی کشــورمان
از جملــه مشــکالت موجــود در مســیر شــکوفایی ایــن
ظرفیــت ،جــذب مشــتری و حتــی عرضــه در داخــل و
صــادرات بــه خــارج از کشــور اســت.

در حالـی  اقتصـاد ایـران بهعنـوان یکـی از اقتصادهـای
تکمحصولـی ،بـه دلیـل نوسـانات قیمت نفـت در بعضـی از
سـالها بـا بحـران کاهـش درآمدهـای ارزی مواجه شـده و از
سـوی دیگر عمـده محصـوالت صادراتی کشـور هم بـه دلیل
عـدم فـرآوری و خام فروشـی ارزشافـزوده چندانی نـدارد اما
همچنـان تجـارت صنایعدسـتی مغفـول مانـده اسـت.
ایــن غفلــت در حالــی انجامشــده کــه تجــارت صنایعدســتی
عــاوه بــر اینکــه ســهم باالیــی در ایجــاد اشــتغال دارد،
هزینههــای تولیــد آن پاییــن اســت و بــه زیرســاختهای
گســترده نیــاز نــدارد و بــا حجــم بــاالی ســرمایهگذاری
میتوانــد تولیــدات متنوعــی داشــته و بهعنــوان یکــی از
ارکان رشــد اقتصــادی و افزایــش درآمدهــای ارزی کشــور از
محــل صنایــع غیرنفتــی موردتوجــه قــرار گیــرد.
اینکــه چــرا کشــورهای عمــده واردکننــده محصــوالت
صنایعدســتی ،ایــران را بهعنــوان یــک قطــب در ایــن
حــوزه بــه شــمار نمیآورنــد و در عــوض کشــورهایی ماننــد
هنــد ،چیــن و حتــی ترکیــه و تایلنــد در زمــره صاحبــان این
صنعــت قــرار میگیرنــد ،نشــان میدهــد کــه ایــران تــا بــه
امــروز بــر اســاس ظرفیتهــا و تواناییهایــش نتوانســته
صنایعدســتی خــود را بــه بازارهــای جهانــی صــادر کنــد.
چشمانداز هنری بیبدیل خراسان شمالی
در اســتان خراســان شــمالی هــم حضــور قومیتهــای
مختلــف بافرهنگهــای متنــوع ســبب شــده تــا تولیــدات
صنایعدســتی و ســوغات خراســان شــمالی زبانــزد باشــد و
ایــن مهــم حاصــل همنشــینی و آمیختگــی اقــوام فــارس،
تــرک ،کرمانــج و ترکمــن در کنــار یکدیگــر اســت کــه امــروز
چشــمانداز هنــری بیبدیلــی را بــرای اســتان بــه ارمغــان
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آوردهانــد امــا نبــود بســتهبندی شــکیل و برنــد مشــخص،
سالهاســت کــه عرضــه صنایعدســتی در بــازار را بــا کــم
اقبالــی مواجــه کــرده اســت.
صنایعدســتی از جایگاهــی ویــژه در فرهنــگ و ســنتهای
مــردم هر شهرســتان و قومی در خراســان شــمالی برخــوردار
اســت ،بهعنوانمثــال فــرش ،قالیچــه و پشــتی ترکمــن
حاصــل هنــر دســت زنــان پرتــاش ترکمــن اســت و یــا کاله
کرکــی از هنرهــای دســتی خــاص و کهــن شهرســتانهای
گرمــه و جاجــرم اســت.
خراســان شــمالی بیــش از  ۵۰نــوع صنعــت دســتی را از
ســالهای بســیار دور در خــود محفــوظ نــگاه داشــته و در
واقــع هــر یــک از ایــن صنایــع بهنوعــی بــرای قومیتهــا
ارزش محســوب میشــود و نشــاندهنده توجــه و عنایــت
مــردم اســتان بــه اینگونــه صنایــع و حفــظ نمادهــای
ســنتی و بومــی منطقــه اســت.
اداره کل میــراث فرهنگــی اســتان طــی چنــد ســال اخیــر
بــرای معرفــی صنایعدســتی خراســان شــمالی تالشهــای
بســیاری را داشــته و بــا برگــزاری نمایشــگاههای مختلــف
حتــی در ســطح بینالمللــی کــه کشــورهای عضــو اکــو در
ســال  ۹۰در یکــی از ایــن نمایشــگاهها حضــور داشــتند،
ســعی در معرفــی محصــوالت بومــی حاصــل دســت
هنرمنــدان را داشــته امــا نبــود بســتهبندی مناســب و
ناتوانــی در برنــد ســازی همچنــان محصــوالت زیبــای ایــن
اســتان را مغفــول باقــی گذاشــته اســت.
گلیمبافــی ،نمدبافــی ،جوراببافــی ،ســفره کــردی،
جاجیمبافــی ،فــرش ،قالیچــه و پشــتی ترکمــن ،چادرشــب
بافــی ،چــاروق دوزی ،نســاجی ســنتی ،چوخــه ،زیــورآالت

ســنتی ،ســاخت ســازهای ســنتی ،کاله کرکــی و ...از جملــه
مهمتریــن محصــوالت صنایعدســتی خراســان شــمالی بــه
شــمار مــیرود.
تأثیرگذاری بستهبندی در عرضه محصول
یــک کارشــناس اقتصــادی دربــاره اهمیــت بســتهبندی
محصــوالت صنایعدســتی بــرای عرضــه در بــازار فــروش،
میگویــد :بیــش از  ۸۰درصــد محصــوالت صنایعدســتی
بــرای هدیــه دادن و ســوغات خریــداری میشــوند ،بنابرایــن
هرچــه بســتهبندیها شــکیلتر باشــد ،عرضــه بیشــتر
خواهــد بــود.
جمشــید عــوض زاده اظهــار میکنــد :ضــرورت دارد در
ایــام خــاص کــه مســافران و گردشــگران بــه اســتان ســفر
میکننــد اطالعــات مناســبی بــرای خریــد محصــوالت
صنایعدســتی بــه آنهــا داده شــود امــا الزمــه ایــن امــر
وجــود بســتهبندی مناســب اســت.
عــوض زاده وجــود برنــد را یکــی از شــاخصههای مهــم جلــب
اعتمــاد مــردم نســبت بــه محصــوالت عنــوان میکنــد و
میافزایــد :همانطــور کــه معرفــی جاذبههــای گردشــگری
اســتان در توســعه و رونــق اقتصــادی مهم اســت ،شناســاندن
و برندســازی محصــوالت صنایعدســتی نیــز بایــد اهمیــت
داشــته باشــد چراکــه حضــور گردشــگر بهتنهایــی بــرای
توســعه اقتصــادی کافــی نیســت.
وی تصریــح میکنــد :مســلماً گردشــگران بهویــژه مســافران
خارجــی بــرای خریــد صنایعدســتی بــه برنــد و شــکیل
بــودن محصــول توجــه میکننــد و تــا هنگامیکــه نســبت
بــه کاال شــناخت نداشــته باشــند حاضــر بــه خریــد محصول
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موردنظــر نخواهنــد بــود.
ایــن کارشــناس اقتصــادی ادامــه میدهــد :سالهاســت
کــه افــراد زیــادی در امــر فــروش محصــوالت صنایعدســتی
فعالیــت دارنــد امــا بــه دلیــل ناآگاهــی از اصــول بازاریابــی در
زمینــه فــروش موفــق نبودهانــد.
عــوض زاده میگویــد :افــراد موفــق در امــر عرضــه محصوالت
صنایعدســتی ،بســتهبندی را بهعنــوان اصلیتریــن
شــاخص بازاریابــی و تبلیغــات مدنظــر خــود قــرار دادهانــد
چراکــه تجربــه بــه آنــان ثابــت کــرده مشــتری عــاوه بــر
نیــاز بــه دنبــال زیبایــی و شــکیل بــودن بســته اســت.
وی اظهــار میکنــد :بســتهبندی شــکیل در واقــع نوعــی
احتــرام گذاشــتن بــه مشــتری اســت و همیــن امــر ســبب
جــذب افــراد بــه کاالی موردنظــر میشــود.
جایــگاه ضعیــف صنایعدســتی خراســان شــمالی
در ســطح کشــور
یکــی از تولیدکننــدگان صنایعدســتی در خراســان شــمالی
دربــاره نبــود بــازار فــروش صنایعدســتی اســتان در
کشــور ،میگویــد :باوجوداینکــه تاکنــون صنایعدســتی بــا
کیفیــت زیــادی در اســتان تولیدشــده امــا بــه دلیــل نبــود
بســتهبندی مناســب اســتقبال از محصــوالت ایــن اســتان
نســبت بــه دیگــر اســتانها بســیار کــم اســت.
محمــد صمــدی فــرد اظهــار میکنــد :صنایعدســتی
بســیاری از اســتانها در ســایر نقــاط کشــور حتــی در
فرودگاههــای بــزرگ از غرفــه اختصاصــی برخوردارنــد امــا
صنایعدســتی خراســان شــمالی هیـچگاه جایگاهــی ندارنــد.
صمــدی فــرد میافزایــد :حیــف اســت محصــوالت باکیفیــت
کــه کارایــی ویــژه در زندگــی افــراد دارنــد را تولیــد کنیــم
امــا بــه دلیــل نداشــتن بســتهبندی مناســب بــه فــروش
نرســانیم و در جهــت رشــد اقتصــادی بیتأثیــر باشــد.
یکـی از تولیدکننـدگان فـرش ترکمـن میگویـد :فـرش «دو
روی» تمـام ابریشـمی ترکمنـی بـا توجه بـه ضخامـت کم و
زیبایـی بینظیـرش ،بهعنوان یکـی از زیباترین صنایعدسـتی
کشـور محسـوب میشـود بهطوریکه در نمایشـگاه ایتالیا در
سـال  ۹۵مورد اسـتقبال قـرار گرفت اما مدتهاسـت به دلیل
مشـکالت ارزی و صـادرات خواهان کمـی دارد.
یزدانــی اظهــار میکنــد :چنانچــه ایــن محصــول
منحصربهفــرد بهخوبــی معرفــی شــود قطعــاً جایــگاه
اقتصــادی ویــژهای بــرای منطقــه خواهــد داشــت.
وی میافزایــد :متأســفانه تاکنــون بــرای معرفــی فــرش
دو روی ترکمــن و دیگــر محصــوالت قــوم ترکمــن ضعیــف
عمــل شــده اســت.
اهمیــت بــاالی بســتهبندی در عرضــه و صــادرات
صنایعدســتی
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
خراســان شــمالی میگویــد :بســتهبندی مناســب
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صنایعدســتی در عرضــه محصــول و صــادرات آن بــه دیگــر
کشــورها اهمیــت زیــادی دارد.
حبیــب یــزدان پنــاه بــا بیــان اینکــه خــأ بســتهبندی
مناســب ســبب ضایــع شــدن صنایعدســتی و ناامیــدی
در دل هنرمنــدان میشــود ،اظهــار میکنــد :بهمنظــور
برندســازی صنایعدســتی هنرمنــدان اســتان ،گروهــی را
بــرای امــر برندســازی تشــکیل دادهایــم و حتــی در ایــن
رابطــه بــا شــرکتهای باتجربــه دیگــر اســتانها مذاکــره
کرد هایــم.
یــزدان پنــاه میافزایــد :همچنیــن بــرای آشــنایی هنرمنــدان
همایــش و کارگاههــای ویــژه برندســازی و بســتهبندی
محصــوالت برگــزار کردهایــم.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه عرضــه محصــوالت بهویــژه
صنایعدســتی بایــد در خــور مشــتری باشــد ،بیــان میکنــد:
ماهیــت صنایعدســتی هدیــه و ســوغاتی بــرای دیگــر
شــهرها و کشورهاســت ،بنابرایــن عرضــه محصــول بــدون
بســتهبندی بــرای مشــتری معنایــی نــدارد.
مدیــرکل میــراث فرهنگــی ،صنایعدســتی و گردشــگری
خراســان شــمالی تصریــح میکنــد :بســتهبندی کــه همــراه
بــا برنــد باشــد قطعــاً زمینــه معرفــی و جــذب مشــتری را
افزایــش میدهــد و ایــن امــر در رشــد اقتصــادی تأثیــر
زیــادی خواهــد داشــت.
یــزدان پنــاه بــا اشــاره بــه اینکــه  ۵۱رشــته صنایعدســتی در
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خراســان شــمالی فعــال اســت ،عنــوان میکنــد :یــک هــزار
و  ۲۵۰کارگاه و  ۴۶فروشــگاه صنایعدســتی نیــز در زمینــه
تولیــد و عرضــه فعالیــت میکننــد.
بــر ایــن اســاس ،چنانچــه صنایعدســتی فاخــر خراســان
شــمالی مطابــق ســلیقه روز مشــتریان در حــوزه بســتهبندی
شــکیل جایگاهــی را بــه دســت نیــاورد ،نخواهیــم توانســت
آنطــور کــه بایدوشــاید بــه رشــد اقتصــادی اســتان کمــک
کنیــم.
همچنیــن صنایعدســتی در معرفــی و شناســاندن خراســان
شــمالی بــه ســایر مناطــق کشــور بیتأثیــر نخواهــد بــود،
بنابرایــن ضــرورت دارد عــاوه بــر جــذب مشــتری در
فروشــگاهها و نمایشــگاهها در راســتای معرفــی اســتان
بهوســیله محصــوالت هنــری در زمینــه برندســازی اقــدام
شــود.
درحالیکــه وجــود هــزاران هنرمنــد صنایعدســتی و تنــوع
بســیار در تولیــد ،ظرفیــت باالیــی را در توســعه تجــارت و
صــادرات صنایعدســتی در کشــور فراهــم کــرده امــا تولیدات
بیبرنامــه و نبــود بازارهــای مناســب بــرای فــروش و عرضــه
تولیــدات ،نــگاه ســنتی بــه تولیــد صنایعدســتی و همچنیــن
عرضــه محصــوالت غیــر ســنتی بــه نــام صنایعدســتی
چالشهایــی اســت کــه بایــد بیشازپیــش در حــوزه
تجــارت صنایعدســتی موردتوجــه قرارگرفتــه و بــرای
رهایــی از آنهــا برنامهریــزی شــود.

میـراث ایــران

صفحه  | 57شماره  | 35بهمن 97

NEWSAGENCY

MEHR

مرمت پیشکش؛ تخریب نکنید

نخاله «قلعه ایرج» را فراگرفت

وحید
محمدی یکتا

قلعــه ایــرج در دشــت ورامیــن ،کــه
بزرگتریــن قلعــه خشــتی ایــران لقــب
گرفتــه ،در حــال تبدیــل شــدن بــه محــل
تخلیــه نخالــه اســت.

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
نفیــس تاریخی
ســال هــا اســت ،کــه « قلعــه ایــرج» بــه حــال خــود رهــا
شــده اســت ،بــرای بررســی آخریــن وضعیــت ایــن اثــر
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،
شــرایط مناســب و ســهل بــرای افــرادی فراهــم آورده ،کــه
بــدون در نظــر گرفتــن قدمــت ایــن اثــر تاریخــی مشــغول
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
بــه تازگــی بــه خاطــر مرغــوب بــودن خــاک خشــتها و

چینههــا و قــوت گرفتــن زمینهایشــان ،خشــتها را بــا
کــود قاطــی میکننــد و روی زمینهــا میریزنــد و هنــوز
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
توجــه بــه ایــن حواشــی تاســف آور وارد قلعــه ایــرج مــی
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.
اهالــی روســتا بیشــترین نخالــه هــا را داخــل
محوطــه قلعــه مــی ریزنــد
یکــی از اهالــی روســتای عســگرآباد اظهارداشــت :نخالــه
هایــی کــه در ایــن قلعــه تخلیــه مــی شــود ،اغلــب با نیســان
و خودروهــای بــاری ســبک حمــل مــی شــود و کنتــرل آن
هــا نبایــد کار دشــواری باشــد.
وی اضافــه کــرد :چنــدی پیــش اداره میــراث فرهنگــی و نیــز
دهیــاری اقــدام بــه تخلیــه نخالــه
هــای ســاختمانی از محوطــه قلعــه
کردنــد ،امــا بعــد از آن مجــددا
شــاهد تخلیــه زبالــه در ایــن قلعــه و
پــر شــدن آن هســتیم.
ایــن ســاکن روســتای عســگرآباد
بیــان کــرد :بایــد راهــکاری اساســی
بــرای محافظــت از ایــن قلعــه در
نظــر گرفــت ،تــا شــاهد حضــور
گردشــگران بــرای بازدیــد از آن و
نیــز حفاظــت بیــش از پیــش از
قلعــه تاریخــی ایــرج باشــیم.
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
مشــکل ریختــن زبالــه توســط برخــی افــراد ســودجو ایــن
قلعــه را بــه شــدت آزار مــی دهــد.
مجیــد ژالــه نیــا بیــان کــرد :بارهــا بابــت ایــن موضــوع بــه
شــورای روســتای عســگرآباد و نیــز دهیــار ایــن روســتا تذکر
داده شــده اســت ،چــرا کــه صرفــه اقتصــادی بــرای انتقــال
نخالــه از راه دور بــه قلعــه ایــرج وجــود نــدارد و هرچــه
هســت ،مربــوط بــه نخالــه هــای همــان روســتا اســت و
بیشــتر نیــز در ضلــع جنوبــی قلعــه ایــرج کــه مشــرف بــه
روســتای عســگرآباد اســت ،بــه چشــم مــی خــورد.
طبق قانـون کشـاورزی سـنتی تـا عمق  ۳۰سـانتی
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
پیشــوا در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه چــرا یــگان حفاظــت
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 ۱۸۰
هکتــاری بــا ایــن نیــرو غیرممکــن اســت ،در ضمــن ایــن
نیــرو بــرای کل شهرســتان اســت ،نــه فقــط قلعــه ایــرج.
ژالــه نیــا در مــورد کشــاورزی در محوطــه قلعــه ایــرج نیــز
گفــت :طبــق قانــون کشــاورزی ســنتی در عمــق کــم تــر از
 ۳۰ســانتی متــری در فضــای ایــن قلعــه منعــی نــدارد ،نمــی
تــوان کشــاورزانی کــه عمــری از ایــن طریــق امــرار معــاش
مــی کننــد ،را بیــکار کــرد و یــا جلــوی کشــت ســنتی آن
هــا را گرفــت.
در مــورد قلعــه ایــرج در اوســتا آمــده اســت «:چهاردهمیــن
کشــور بــا نزهــت کــه مــن اهــورا مــزدا آفریــدم وارنــای
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.
ایــن قلعــه پــر ابهــت ،از جملــه قلعــه هایــی اســت ،کــه بــا
گل و خشــت ســاخته شــده و معمــاری منحصــر بــه فــردی
دارد و تاکنــون از گزنــد حملــه اقــوام مختلــف بــه ایــران و
نیــز بالیــای طبیعــی در امــان مانــده اســت ،بایــد قــدر آن
را بیــش از پیــش بدانیــم ،مرمــت آن پیشــکش ،امــا حداقــل
مــی بایســت جلــوی تخریــب ایــن قلعــه ارزشــمند را گرفت.
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فرشی که پهن است در داالن تاریخ؛

کردستان؛ آوردگاه
هنرهایدستی

زیباامیدیفر

ســوزن مــی زننــد و پوشــیه مــی بافنــد،
بــا صبــوری رج بــه رج نقــش مــی
نگارنــد بــر دار قالــی کــه پهــن شــده
در داالن تاریــخ و از نــخ پاپوشــی
بــرای مــردم کردســتان مــی ســازند.

صنایــع دســتی؛ ویتریــن مانــدگاری اســت بــرای هنرمندانی
کــه گاهــی آثارشــان در پســتوهای قدیمــی خــاک مــی
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
زندگــی زینــت مــی بخشــند .ایــن روایتــی اســت از ذوق و
شــوق مردمــان کردســتان .ســرزمینی کــه بــه رنــگ و
طــراوت شــهرت دارد و البتــه کــه تاریــخ ایــن اســتان هــم
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.
 ۳۳رشته صنایع دستی در کردستان
از  ۳۳رشــته صنایــع دســتی فعــال در کردســتان  ۲۱رشــته
بومــی و  ۱۲رشــته 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
بخــش بومــی قــرار دارنــد.
دیگــر هنرهــای بومــی منطقــه بــه گفتــه «تیمــور خالــدی»
شــامل «شــالبافی ،نســاجی ســنتی ،زیــورآالت ســنتی،
خراطــی ،معــرق چــوب ،منبــت ،رودوزیهــای ســنتی،
ســفالگری چــرخ گــردان ،ســفالگری ســنتی فتیلــه ای،
رنگــرزی گیاهــی ،بافتنیهــای ســنتی ،مصنوعــات چرمــی،
ارغــوان بافــی و مصنوعــات ســنگی» هســتند  .
تمامــی ایــن صنایــع دســتی باتوجــه بــه وضعیــت منطقــه
و فرهنــگ مــردم کردســتان ســاخته و نقــش و رنــگ مــی
گیرنــد .بــر همیــن مبنــا ریشــه ایــن گونــه صنایــع دســتی
برگرفتــه از دل ایــن اســتان اســت .امــا هنرهایــی همچــون
«مشــبک چــوب ،قلــم زنــی ،ســرمه دوزی ،خــوس دوزی،
صحافــی ســنتی ،طراحــی ســنتی ،قالــی گل برجســته،
نقاشــی روی ســفال ،ســفال نقــش برجســته ،ترکــه بافــی،
تــراش ســنگ هــای قیمتــی و نیمــه قیمتــی ،نگارگــری و
تذهیــب» بــه دلیــل اینکــه از جایــی دیگر وارد اســتان شــده
انــد غیربومــی شــناخته مــی شــوند  .
تیمــور خالــدی بــا اشــاره بــه صنایــع دســتی شــاخص
اســتان ،از  ۷رشــته «فــرش دســتباف ،گلیــم بافــی ،نــازک
کاری ،کالش بافــی ،شــالبافی ،خراطــی و ارغــوان بافــی» در
ایــن زمینــه نــام بــرد.

بنابــر اطالعــات داده شــده و صــدور مجــوز صنایــع دســتی
در ســامانه ،تعــداد  ۱۶هــزار و  ۲۵۰نفــر 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 ۴۰
هــزار نفــر برســند.
وی شهرســتان هــای «ســنندج ،بیجــار ،مریــوان ،ســروآباد،
بانــه ،ســقز ،قــروه ،دیوانــدره ،دهــگالن و کامیــاران» را از
جملــه مناطــق دارای صنایــع دســتی بــه ترتیــب اهمیــت
رشــته هــا ،مطــرح دانســت  .
هنری به قدمت تاریخ
فرشــبافی از جملــه هنرهــای قدیمی و ســنتی کشــور اســت
کــه قدیمــی تریــن نمونــه بافتــه شــده آن قالیچــه ای اســت
بــا نقــوش اصیــل هخامنشــی کــه آن را از دســتبافت هــای
پــارت هــا و مادهــا مــی داننــد .ایــن هنــر شــاید کمرنــگ
شــده امــا هنــوز هــم در برخــی از مناطــق بــا نقشــه هــای
خــاص در حرکــت اســت و چلــه کشــی مــی شــود.
یکــی از ایــن مناطــق کردســتان اســت .جایــی کــه میــان
رقــص رنــگ هــا بــه زیــر پاهایــت کــه بنگــری فــرش ایــن
دیــار را بــا طــرح هــای «کاله فرنــگ ،لچــک ترنــج ،گل میرزا
علــی ،گل و بلبــل ،عــروس و دامــاد ،گل فرنــگ ،زرافشــان،
گل وکیلــی ،گل مینــا ،جقــه چارکــی ،جقــه توپــی ،جقــه
گــره ای ،جقــه یحیــی چلمــه ،جقــه شــاخ گوزنــی ،جقــه و
قندیــل ،محرمــات ،قــاپ قاپــی ،طــرح اژدر ،طــرح ســوزنی
و »...مــی شناســی کــه گســتره آن تــا ســفره زندگــی
بافنــدگان مــی رســد.
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
ســابقه دار بــودن در بافــت و تولیــد ،گســتردگی بافــت و
همچنیــن گســتردگی در طــرح و نقــش از جملــه ویژگــی
هــای بــارز فــرش کردســتان اســت کــه از نظــر یکــی از
کارشناســان فــرش بیــش از  ۱۲۰طــرح و نقــش متفــاوت و
خــاص در اســتان وجــود دارد.

«ســعید نظــری کارشــناس صنایــع فــرش» از دیگــر مزیــت
هــای فــرش کردســتان بــه اســتفاده از رنگــرزی گیاهــی،
اســتفاده از بهتریــن خامه مصرفــی ،مقــاوم بــودن آن در برابر
نــور خورشــید ،ســایش ،رنــگ پذیــری و جعــد پذیــری در
کنــار تعــداد بــاالی بافنــدگان ایــن صنعــت اشــاره کــرد  .
گره در کار فرشبافان
بــا وجــود ایــن ویژگــی هــا بافنــدگان فــرش درگیــر
مشــکالتی هســتند کــه گــره در کارشــان انداختــه اســت.
مشــکالتی کــه بــه گفتــه کارشناســان فــرش بایــد دیــده و
رفــع شــوند.
«ســعید نظــری» وجــود تولیــدات جایگزیــن و ارزان از قبیــل
فــرش هــای ماشــینی ،ضعــف در بــازار فــروش و صــادرات،
نبــود تاجــران متعهــد و اختصاصــی ،افزایــش قیمــت مــواد
اولیــه ،وجــود پشــم دباغــی ارزان بــی کیفیــت ،دخالــت
واســطه هــا و دالالن در بــازار ،نبــود مرکــز فــرش فعــال و
متخصــص را از جملــه ایــن مشــکالت مــی دانــد.
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
ایــن مشــکالت مــی توانــد صنعــت فرشــبافی کردســتان را
کــه اعتبــار خاصــی در جهــان دارد ،بــر زمیــن بزنــد .لــذا
بایــد بــه دنبــال راهکارهایــی بــرای تقویــت ایــن صنعــت
در اســتان و حمایــت از فــرش بافــان بــود .در همیــن رابطــه
ایــن کارشــناس فــرش معتقــد اســت ایــن مســایل از دو بعــد
اســتانی و کشــوری قابــل پیگیــری هســتند.
ایــن کارشــناس حــوزه فــرش مشــکل اصلــی را در حــوزه
مدیریتــی دانســت .بــه گفتــه او رفــع تحریــم هــای فــرش،
برنامــه ریــزی بــرای حضــور در نمایشــگاه هــای خارجــی،
الــزام مــدارک تخصصــی بــا تجربــه کافــی بــرای مدیــران
اتحادیــه هــا ،تهیــه کاتالــوگ و بروشــور ،بســتن قــرارداد
همــکاری بــا آژانــس هــای گردشــگری ،راه انــدازی ســایت
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تلویزیونــی ماهــواره ای تبلیغــی از جملــه راهکارهایــی اســت
کــه مــی توانــد مؤثــر باشــد.
همچنیــن اجــرای بســته عملیاتــی کارشناســی شــده،
برگــزاری دوره هــای آموزشــی الزم بــرای تیــم فرشــبافی
و اجبــار در حضــور ایــن دوره هــا ،ایجــاد بــازار معرفــی و
فــروش فــرش در کشــورهای خارجــی از دیگــر راهکارهایــی
هســتند کــه از نظــر او تأثیرگــذار خواهنــد بــود        .
پاپوشی به قدمت  ۸قرن
از فــرش و فرشــبافان کــه بگــذری یکــی دیگــر از صنایــع
دســتی شــاخص در کردســتان نمایــان مــی شــود« .کالش»؛
کــه قدمتــی نزدیــک بــه هشــت قــرن دارد و در ایــن ســال
هــا هنــوز طــرح اولیــه آن بیــن مــردم مناطــق کردنشــین
داخــل و خــارج از کشــور طرفــداران زیــادی دارد و مدتــی
اســت نــوع زنانــه آن هــم تولیــد مــی شــود.
بیشــترین تولیــد «کالش» مربــوط بــه شــهر مریــوان بــوده و
ســالیان ســال اســت مریــوان را شــهر «کالش» می شناســند
و اخیــرا ً هــم بــه عنــوان شــهر جهانــی ایــن صنعــت و هنــر
زیبــا معرفــی و ثبــت گردیــد   .
«کالش» یـا پـای افـزار از الیـاف طبیعـی سـاخته می شـود.
سـاخت ایـن پاپـوش نیازمنـد دقـت ،ظرافـت و تنظیـم
هماهنگـی نـخ با شـیوه قالـب گیـری دارد  .این گیـوه محلی
علاوه بـر اسـتفاده در داخـل بـه کشـورهای همجـوار صـادر
میشـود.
نقش هایی برجسته در ذهن
دیگر هنر دســتی شــاخص کردســتان «نــازک کاری» اســت.
کــه نــام و نشــانی بلنــد دارد در ایــن منطقــه .ایــن هنــر در
شــهر ســنندج یــک قــرن و نیــم قدمــت دارد و بانــی آن
«نعمــت اهلل نعمتیــان» بــوده اســت .پایــه و اســاس «نــازک
کاری» روکــش کــردن طــرح هــا و نقــش هــای آمــاده شــده
از چــوب هــای جنگلــی و خــوش نقــش براســاس طــرح از
قبــل تعییــن شــده اســت.
ایــن هنــر در حــال حاضــر جنبــه بــازاری پیــدا کــرده و اکثــر
صنعتگــران بــه ســاختن «تخــت نــرد» مشــغولند و چــون
صنعتگــران منبــع درآمــدی بــه جــز ایــن کار ندارنــد و مــواد
و مصالــح مصرفــی هــم بســیار گــران و نایــاب اســت ،بــه
همیــن دلیــل وقــت ســاختن دیگــر محصــوالت را نداشــته
و کســی بــه ســاختن ســایر محصــوالت هنــری نمــی پــردازد
کــه از لحــاظ مالــی تأمیــن باشــد.
در حــال حاضــر «منبــت و معــرق» هــم بــا هنــر «نــازک
کاری» آمیختــه و همــراه شــده و در اکثــر کارهــا گوشــه ای
از «منبــت و معــرق» دیــده مــی شــود و دلیــل آن ســفارش
خریــداران محصــوالت اســت .امــا خوشــبختانه هنرمنــدان
قدیمــی و اصیــل «نــازک کار» همــان روش قبلــی را ادامــه
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داده و کارهــای بســیار زیبــا و بــا ارزش انجــام مــی دهنــد و
بیشــتر از گــره چــوب مخصوصــا گــردو و ســنجد اســتفاده
مــی کننــد.
جــدای از ایــن هــا ،هنــر نقــش برجســته دیگــر «خراطــی»
اســت .نوعــی ســاخت اشــیاء از چــوب .ایــن هنــر ســالیان
ســال اســت در دیــار کردســتان نفــس هــای پنهانــی مــی
کشــد و خودنمایــی مــی کنــد .درســت هماننــد هنرمنــدان
حــوزه «ارغــوان» یــا «ســبد بافــی» .هنــری کــه بــا شــاخه
هــای درختــان نقــش مــی گیــرد و بــر دســتان زنــان ُکــرد با
لبــاس هــای محلــی مــی رقصــد   .
شالیگرمابخش
دیگــر هنــر بومــی و خــاص کردســتان «شــال» اســت.
نوعــی پوشــش مردانــه کــه در مناطــق کردنشــین بــه ویــژه
کردســتان از قدیــم رواج داشــته« .شــالبافی» هنــر اصیــل
و ســنتی ُکردهــا و ییــاق نشــینان بــوده و یکــی از اجــزای
پوشــینه ُکــردی بــه حســاب مــی آیــد .ایــن هنــر بــه دلیــل
نفوذناپذیــر بــودن در برابــر ســرما و رطوبــت ،بســیار مــورد
عالقــه مــردم قــرار دارد.
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
هنــر دیگــری کــه کردســتان بــه آن شــهرت دارد «گلیــم»
اســت« .گلیــم» بافتــه هــای کردســتان بــه نــام «بیجــار»
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
خصــوص در کیــف را نمایــان مــی ســازد.
مطابــق گفتــه هــای «تیمــور خالــدی»؛ مســئول روابــط
عمومــی میــراث فرهنگــی کردســتان در حــال حاضــر تعــداد
بیــش از  ۳هــزار نفــر در ایــن هنــر دســتی دارای شناســنامه
هســتند ،کــه تقریب ـاً پیــش بینــی مــی شــود بیــش از ۱۲
تــا  ۱۵هــزار نفــر «گلیــم بــاف» در ســطح اســتان مشــغول
فعالیــت باشــند.
در گذشــته از «گلیــم» بــه جــای روانــداز ،زیرانــداز،
جانمــازی ،رختخــواب پیــچ ،خورجیــن ،پشــتی ،کنــاره،
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.
آن طــور کــه مســئول روابــط عمومــی میــراث فرهنگــی
کردســتان مــی گویــد هنرهایــی چــون «چاقــو ســازی،
ســفیدگری ،مــوج بافــی ،جاجیــم بافــی ،نمــد مالــی،
حجــاری ســنگ ،چلنگــری و  »...بــا وجــود اینکــه تقــا 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
بافـیّ ،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
صنایــع دســتی مجموعــه هنرهایــی اســت کــه بــه طــور
عمــده بــا اســتفاده از مــواد اولیــه بومــی و انجــام قســمتی
از مراحــل اساســی تولیــد بــه کمــک دســت و ابــزار دســتی،
محصوالتــی ســاخته مــی شــود کــه در هــر واحــد آن ذوق
هنــری و خالقیــت فکــری ســازنده بــه نحــوی تجلــی یافته و
همیــن عامــل ،وجــه تمایــز اصلــی ایــن گونــه محصــوالت از
مصنوعــات مشــابه ماشــینی و کارخانــه ای اســت.
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.
«تیمــور خالــدی» همچنیــن شناســایی و معرفــی صنایــع
دســتی در قالــب چــاپ کاتالــوگ ،بروشــور ،کتابچــه و،...
برگــزاری نمایشــگاه هــای عرضــه و معرفــی صنایــع دســتی
بــه صــورت ملــی -منطقــه ای  -اســتانی ،مســتند نــگاری
و مســتند ســازی رشــته هــای بومــی صنایــع دســتی
کردســتان را مؤثــر خوانــد.
تهیــه اطلــس جامــع صنایــع دســتی اســتان ،ارائــه مشــاوره
رایــگان بــه فعــاالن و صنعتگــران در زمینــه هــای مختلــف
طراحــی ،مــواد اولیــه ،ابــزار ،بســته بنــدی ،برنــد ســازی،
اســتاندارد ســازی کارگاه هــا و رشــته هــای صنایــع دســتی
در کنــار تهیــه پرونــده هــای ثبتــی و حفــظ حقــوق مالکیت
معنــوی از دیگــر برنامــه هایــی اســت کــه بــه گفتــه او در
دســت کار قــرار دارد.

شــرایط زندگــی ایــن روزهــا بــه کلیــدواژه اقتصــاد چنــان گــره خــورده اســت کــه
نمــی تــوان ناخوشــی احــواالت جامعــه را ناشــی از فشــارهای آن نادیــده گرفــت.
همیــن ســال گذشــته بــود کــه مســافران یــک عروســی در ازنا-شــازند بــه عــزا
نشســتند،تصادفی کــه چنــد کشــته بــه همــراه داشــت و اســتان را در اندوهــی عمیــق
فــرو بــرد امــا باعــث نشــد کــه عــزم مســئوالن بــرای تعریــض ایــن محــور جــزم
شــود.
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.
صنعــت «نســاجی» بهعنــوان یــک صنعــت پیشــگام ،در فرآینــد صنعتــی شــدن
بســیاری از کشــورهای توســعهیافته کنونــی جهــان نقشــی بســزا داشــته اســت.
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مســئوالن ،دســتگاههای مرتبــط و
بیت اله احمدی
فعــاالن صنعــت فــرش ،در پایتخــت
فــرش دســتباف ایــران بایــد
دستبهدســت هــم دهنــد تــا قالیبافــان بتواننــد گلیــم
زندگیشــان را از آب بیــرون بکشــند امــا همچنــان
اوضــاع بــر وفــق مــراد نیســت.

بافنــدگان پشــت دارهــای قالــی مثــل عاشــقان ترانهســرا،
مضــراب بــه تارهایــی میزننــد کــه صــدای نــازک آن در
کارگاه میپیچیــد و قصــه هســتی را دلانگیــز و اعجــابآور
میکنــد ،امــا در تنــدی حــرکات ماهرانهشــان دستانشــان،
رنگینتریــن گلســتان طبیعــت خلــق میشــود کــه هــر
بیننــدهای را محــو تماشــای خــود میکنــد؛ امــا داســتان
زندگــی و معیشــت ایــن هنــروران ،بــه ایــن شــیرینی و
زیبایــی نیســت و مشــکالت در رج بــه رج زندگیشــان
خودنمایــی میکنــد.
روزی روزگاری ،صــادرات فــرش دســتباف ،حــرف اول
را بعــد از نفــت در ایــران مــیزد و ســهم عمــدهای در
اشــتغال جوانــان داشــت ،در بیشــتر روســتاهای اســتان
آذربایجــان شــرقی ،مــردم بــا پنــاه بــردن بــه دار قالــی،
زندگــی خــود را میچرخاندنــد ،در یــک خانــواده
نهتنهــا یــک نفــر بلکــه چندیــن نفــر در کنــار اعضــای
خانــواده ،رج بــه رج مشــکالت زندگــی خــود را پشــت
دار قالــی گــره میزننــد.
روزگاری بیشــتر ســاکنان روســتاها بــه فرشبافــی
اشــتغال داشــتند ،امــا در حــال حاضــر تنهــا چنــد خانــواده
انگشتشــمار ایــن کار را انجــام میدهنــد.
امــروز علیرغــم اینکــه بیشــتر جوانــان روســتایی بیــکار
هســتند ،امــا دلودماغــی بــرای دنبــال کــردن ایــن صنعت
ندارنــد ،ایــن روزهــا بیشــتر بانــوان در کنــار کار خانـهداری،
دار کوچــک قالــی بــه پــا کردهانــد و بــا بافــت فــرش
یــا تابلــو فــرش ،بــه معیشــت زندگــی مشــترک کمــک
میکننــد.
در برخــی شــهرهای اســتان ،مغازههایــی بــه چشــم
میخــورد کــه چنــد جــوان بــا برپــا کــردن دار قالــی در
کنــار هــم شــبانهروز ،نقشــههای خــوش خــط و خــال
قالــی را بــه هــم رج میزننــد ،جوانهایــی کــه برخــی
حتــی از بیمــه قالیبافــی هــم اســتفاده نمیکننــد.
یکــی از فعــاالن صنعــت فــرش بــا تشــریح مشــکالت خود
میگویــد :بافــت یــک فــرش دســتباف در انــدازه  ۳در
 ،۳حــدود  ۶مــاه وقــت یــک خانــواده  ۴نفــره را خواهــد
گرفــت ،امــا بعــد از اتمــام آن در هنــگام عرضــه حاصــل
دســترنج خــود بــه بــازار ،تنهــا حــدود  ۸یــا  ۹میلیــون
تومــان دســت آنهــا را میگیــرد کــه از ایــن مقــدار،
نزدیــک بــه  ۳میلیــون تومــان ســهم مــواد اولیــه بافــت
فــرش اســت.
داللها حلقه واسطه زنجیره قالیبافی
علــی محمــدزاده دیگــر بافنــده فــرش بــا اشــاره بــه اینکــه
توجــه بــه صنعــت فــرش بایــد همهجانبــه باشــد ،عنــوان
میکنــد :از تولیــد مــواد اولیــه تــا رنگــرز ،تولیدکننــده
رنــگ ،طــراح نقشــه ،بافنــده و در نهایــت بــازرگان و
بازاریــاب زنجیــرهای اســت کــه اگــر یــک حلقــه آن
دیــده نشــود ،داللهــا نقــش حلقــه واســط را بــر عهــده
میگیرنــد.
وی بــا اشــاره بــه جایــگاه سوقالجیشــی آذربایجان شــرقی
بــه دلیــل قــرار گرفتــن در مســیر جــاده بینالمللــی تبریــز
 -بــازرگان ادامــه میدهــد :رونــق گردشــگری آذربایجــان
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پایتخت فرش دستباف در کما

شــرقی و ورود گردشــگران خارجــی بــه ایــن شــهر بایــد
مســئوالن را بــه ایــن فکــر بینــدازد کــه فــرش تبریــز را
بــه بهتریــن شــکل ممکــن بــه گردشــگران و تجــار معرفی
کننــد.
امــا رئیــس اتحادیــه فــرش دســتباف آذربایجــان شــرقی
گفــت :بیــش از  ۳۵درصــد صــادرات و تولیــد فــرش
دســتباف کشــور متعلــق بــه آذربایجــان شــرقی اســت،
امــا ســهم بیمهشــده مــا تنهــا  ۱۳درصــد کشــور بــوده
درصورتیکــه ظرفیــت اســتانی مــا  ۲۰۰هــزار نفــر بیمــه
شــده اســت.
محمــود چمنــی از قطــع بیمــه قالیبافــان ســخن گفــت و
ادامــه داد :در چنــد ســال گذشــته  ۳۰هــزار نفــر بیمهشــده
بــه دالیلــی ماننــد تأخیــر یـکروزه در پرداخــت حــق بیمه
از بیمــه خارجشــدهاند درحالیکــه  ۹۰درصــد ایــن افــراد
قالیبــاف بودنــد.
وی افزود:حــدود  ۲۰۰هــزار نفــر در ایــن هنــر -صنعــت در
ســطح اســتان اشــتغال دارنــد و  ۵۰۰هــزار نفــر از طریــق
صنایــع مرتبــط بــا آن ارتــزاق میکننــد.
ضرورت خانهتکانی در صنعت فرش
همچنیــن محمــود روفــه گــر از فعــاالن صنعــت فــرش
اظهــار مــیدارد :بــا توجــه بــه مشــکالتی کــه در زمینــه
تولیــد قالــی وجــود دارد ،بخــش خصوصــی عالقهمنــد بــه
ســرمایهگذاری در ایــن بخــش نیســت.
وی میافزایــد :بهتریــن قالیهــا در کارگاههــای بخــش
خصوصــی بافتــه میشــود و گاهــی تولیــدات اینگونــه
کارگاههــا منحصربهفــرد بــوده و فــروش آن نیــز بهمراتــب
نســبت بــه ســایر تولیــدات باالســت امــا بــا تمــام ایــن
محاســن هــر روز شــاهد کمرنــگ شــدن بافــت اینگونــه
قالیهــا در بــازار هســتیم.
روفــه گــر تصریــح میکنــد :بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده
کــرده و بــا یــک خانهتکانــی و طراحــی برنامههــای
صحیــح و ارائــه امکانــات بــه عاملیــن اصلــی ایــن صنعــت
بــه جایــگاه واقعــی خــود در بــازار جهانــی دســت پیــدا

کنیــم.
ایــن فعــال صنعــت فــرش همچنیــن «تأمیــن مــواد
اولیــه ،خــام فروشــی مــواد اولیــه از جملــه پشــم و نــخ
بــه دالالن ،تقلــب در تولیــد مــواد اولیــه مرغــوب ،عــدم
صرفــه اقتصــادی در تولیــد ابریشــم و تولیــد ســنتی ایــن
محصــول و عــدم اســتفاده از تکنولــوژی پیشــرفته در
تولیــد مــواد اولیــه» را از عمــده مشــکالت ایــن صنعــت
برمیشــمارد.
مشــکالت فــرش در ایــن دولــت و آن دولــت
خالصــه نمیشــود
اگــر دولــت طرحهــای حمایتــی چــون خریــد تضمینــی
فــرش ،تأمیــن مــواد اولیــه ،ارائــه تســهیالت بــرای رونــق
کار را بــه فرشبافــان بدهــد ،ایــن افــراد بــا رغبــت
بیشــتری بــه کار تولیــد و اشــتغال خواهنــد پرداخــت.
تولیــد فــرش دســتباف دارای مشــکالت فراوانــی اســت که
در صــورت توجــه مســئوالن ،میتــوان از ایــن صنعــت
بــرای توســعه و رونــق اقتصــادی و ایجــاد اشــتغال بــرای
جوانــان بهــره بــرد.
مشــکالت فــرش کشــور در طــول دوره مدیریتــی
خــاص و ایــن دهــه و ایــن ســده بــه وجــود نیامــده و
ریشــههای آن عمیقتــر و قدیمیتــر از اینهاســت
و دولــت یازدهــم ،دهــم ،نهــم و هشــتم و ...نــدارد امــا
دولتهــا از ایــن بخــش بــرای رفــع اشــتغال اســتفاده
کــرده و تنگناهــای بحــران قیمــت پاییــن نفــت و یــا
تحریمهــا متوجــه قابلیتهــای ایــن بخــش شــده و در
دوران رونــق تولیــد و عرضــه نفــت ،دوبــاره آن را بــه
فراموشــی ســپردهاند.
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 دســتگاهها
و فعــاالن ایــن صنعــت دستبهدســت هــم دهنــد تــا
بلکــه بافنــدگان فــرش بتواننــد گلیــم زندگیشــان را از آب
بیــرون بکشــند.

اقتصاد ایـــران
NEWSAGENCY

MEHR
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فرازونشیب های پساسقوط؛

پروازهای فرودگاه یاسوج ازسر گرفته می شود
بعــد از چندیــن مــاه تعطیلــی ،پــرواز
هــای فــرودگاه یاســوج از ســر گرفتــه
مــی شــود .حــوزه حمــل و نقــل هوایــی از
ظرفیــت های مهــم توســعه ای در کشــور
پژمان امیدی محســوب مــی شــود کــه مــی توانــد نقش
موثــری در پیشــبرد اهــداف حمــل و نقــل
و خروجــی هــای مختلفــی در ارتقــای
ظرفیــت هــای گردشــگری ،توریســم و  ...داشــته باشــد.

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
 atr۷۲تحــوالت و چالــش هــای ایــن صنعــت مهــم را صــد
چنــدان کــرد.
در تاریــخ  ۲۹بهمــن ماه ســال  ۱۳۹۶یــک فرونــد هواپیمای
 ۷۲ atrشــرکت آســمان کــه تهــران را بــه مقصــد یاســوج
تــرک کــرده بــود ،در ارتفاعــات پــازن پیــر دنــا ســقوط کرد.
حادثه ای که جان  ۶۶مسافر پرواز بی پایان را گرفت.
ایــن حادثــه مــوارد متعــدد و مختلفــی را در حــوزه نیــروی
انســانی ،روحــی ،روانــی ،جــوی ،اقتصــادی و سیاســی در
بــر داشــت کــه طــرح بــه ریــز ایــن مــوارد در شــالوده ایــن
گــزارش نمــی گنجــد.
امــا در حــوزه عوامــل موثــر در صنعــت هوایــی موضــوع
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
کمــک ناوبــری و ارتقــای کیفیــت پروازهــا انجــام شــده
اســت .همچنیــن در فــرودگاه یاســوج بیــش از  ۳۰میلیــارد
تومــان در راســتای توســعه و تجهیــز فــرودگاه هزینــه شــد.
توســعه فــرودگاه یاســوج امــکان نشســتن هواپیماهــای
متوســط را محقــق کــرده اســت و توســعه بانــد ،بهســازی،
توســعه تجهیــزات روشــنایی و بهبــود ظرفیــت ســالنی نیــز
انجــام شــده اســت.
ایــن عوامــل به خوبــی نشــان از ســرمایه گــذاری مناســب در
حوزه زیرســاختی ایــن فــرودگاه دارد.
امــا توپوگرافــی مناطــق نیــز عاملــی اســت کــه بســیاری از
ایرالیــن هــا بــرای افزایــش یــا کاهــش تعــداد پروازهــا در
نظــر مــی گیرنــد.
توپوگرافــی کوهســتانی کهگیلویــه و بویراحمــد و مســیر
پــروازی فــرودگاه یاســوج موضوعــی اســت کــه بعــد از
ســقوط هواپیمــا در ایــن مســیر مجــددا مطــرح شــد.
رایزنــی بــرای تغییــر مســیر پــروازی از جملــه اقداماتــی
اســت کــه در ایــن راســتا انجــام شــده اســت.
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

جالیــی دوبــاره ببخشــد و رونــق بخــش هــای مختلــف بــه
واســطه ایــن مهــم را داشــته باشــیم.
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،
تــاش هــا بــرای برقــراری پــرواز از ایــن مســیر نتیجــه داد
و هواپیمایــی آتــا بــا اولیــن پــرواز خــود بــا انتقــال چنــد
مســئول بــه کهگیلویــه و بویراحمــد کار خــود را آغــاز کــرد.
جــت امبرائــر هواپیمــای راحتــی بــود کــه بــا گذشــت از
دوران پســا ســقوط نویــد بخــش اعتمــاد مجــدد مــردم
اســتان بــه نــاوگان هوایــی بــود و در ابتــدا پروازهــای ایــن
شــرکت برقــرار شــد.
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 تــاش دوچنــدان متولیــان بــرای آغــاز
پــرواز هــای ایــن فــرودگاه از ســرگرفته شــد.
جلســات متعــددی برگــزار و رایزنــی هایــی انجــام شــد و
امــروز بــا گذشــت بیــش از  ۱۰مــاه از فــراز و نشــیب هــای

پــروازی فــرودگاه یاســوج ،خبرهــا نویــد بخــش تیــک آف
هواپیمــا از بانــد توســعه یافتــه فــرودگاه یاســوج اســت.
نماینــده شهرســتان هــای بویراحمــد و دنــا در مجلــس
شــورای از برقــراری پروازهــای فــرودگاه یاســوج بــا حضــور
یــک شــرکت هواپیمایــی خبــر داد.
غــام محمــد زارعــی در رابطــه بــا جزئیــات ایــن پروازهــا،
افــزود :بــا تــاش هــای انجــام گرفتــه توســط متولیــان،
پروازهــای فــرودگاه یاســوج بــا محوریــت پــرواز تهــران بــه
یاســوج از  ۲۱دی مــاه برقــرار خواهــد شــد.
زارعــی بــا بیــان اینکــه در ابتــدا فعالیــت پــروازی در روزهای
دوشــنبه و جمعــه را خواهیــم داشــت ،عنــوان کــرد :تــاش
مســئولین بــر ایــن اســت کــه برقــراری پروازهــای ایــن
فــرودگاه بــه شــکل مســتمر و روزانــه را داشــته باشــیم.
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.
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وحید
محمدی یکتا

نوســانات قیمــت ارز ،واردات چــرم
قاچــاق بــی کیفیــت و عوامــل دیگــری از
ایــن دســت موجــب شــده تــا صنعتگــران
و فعــاالن صنفــی چــرم ،ایــن روزهــا حــال
و روز خوشــی نداشــته باشــند.

در زمینــه چــرم فعــاالن اقتصــادی در اســتان تهــران دغدغــه
هــا ،گالیــه هــا و البتــه ظرفیــت هــای قابــل توجهــی دارنــد،
کــه در صــورت اهمیــت دادن بــه آن هــا توســط مدیــران
و مســئوالن ،مــی توانیــم ،شــاهد شــکوفایی ظرفیــت
تولیدکننــدگان داخلــی ،حمایــت از کاالی ایرانــی و در نهایــت
اقتصــاد مقاومتــی باشــیم.
مدیــرکل صمــت اســتان تهــران امــا وضعیــت واحدهــای
تولیــدی در ســال هــای  ۹۶ ،۹۵و بــه ویــژه  ۹۷را وخیــم
توصیــف مــی کنــد و مــی گویــد :تغییــرات ناگهانــی نــرخ ارز،
گــران شــدن ماشــینآالت ،محدودیتهــای تخصیــص ارز
در ایــن واحدهــا و نقــل و انتقــاالت ارز از دالیــل ایــن اوضــاع
اســت.
وی عــدم نوســازی و بهــره وری را نیــز یکــی دیگــر از علــل
مشــکالت واحدهــای تولیــدی اســتان تهــران دانســت و اظهار
کــرد :در اســتان تهــران  ۴۷۹واحــد صنعتــی نیــاز به بازســازی
دارد ،کــه از ایــن تعــداد تنهــا  ۹۶واحــد ،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
دارد ،کــه از جملــه آن عــدم اعمــال تعرفــه مناســب و یــا
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.
بــه گفتــه صــادق نجفــی ،معــاون ســابق وزیــر صمــت و
مدیرعامــل ســابق ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرکهای
صنعتــی ایــران  ۱۰۰هــزار نفــر در واحدهــای صنفــی و ۱۵
هــزار نفــر در واحدهــای صنعتــی چــرم مشــغول بــه کار
هســتند ،کــه مجموعــا ایــن صنعــت اشــتغالی  ۱۱۵هــزار
نفــری را ایجــاد کــرده اســت ،کــه تعــداد عمــده ایــن افــراد نیز
در اســتان تهــران مشــغول بــه فعالیــت هســتند.
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
یــک اســتاد دانشــگاه آزاد و تحلیــل گــر مســائل اقتصــادی
در خصــوص مشــکالت عمــده صنعــت چــرم گفــت :عمــده
مشــکل صنعــت چــرم در کشــور مــا و اســتان تهــران نبــود
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غول قاچاق پیکر نحیف صنعتگر را خرد میکند؛

حال خراب صنعت چرم تهران

شــبکه توزیــع پیشــرفته و نیــز کاســتی در برندســازی در ایــن
زمینــه اســت ،امــروز در دنیــا شــرکت هــای کوچــک تــوان
رقابــت بــا غــول هــای تجــاری بیــن المللــی را ندارنــد.
مهــدی شــیرکوند گفــت :اگــر مــی خواهیــم ،در زمینــه
چــرم در جهــان حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــیم و
بازارهــای داخلــی را نیــز در اختیــار رقبــا نگذاریــم ،بایــد
از خــام فروشــی ســاالمبور خــودداری کنیــم و بــا آمــوزش
هــای پیشــرفته و حمایــت دولــت از صنایــع و نیــز ایجــاد
برندهــای توزیــع معتبــر پیــش از آن کــه دیــر شــود ،اقــدام
کنیــم.
وی ضربــات ورود چــرم قاچــاق بــی کیفیــت بــه کشــور بــر
پیکــر صنعــت چــرم را غیرقابــل جبــران توصیــف کــرد و
افــزود :عــدم توانایــی در فــرآوری ســاالمبورها البتــه بــه روز
نبــودن دســتگاه ها و تجهیــزات ،گــران بــودن رنــگ و تاثیرات
تحریــم اســت ،کــه نیــاز بــه وجــود عزمــی جــدی بــرای باقــی
مانــدن در ایــن زمینــه دارد ،امــا ایــن کــه ســاالمبور خــام
بــا قیمــت ارزان از کشــور خــارج شــود و ســپس چــرم بــی
کیفیــت قاچــاق بــه کشــور بیایــد ،حاصلــی جــز بیــکاری
فعــاالن ایــن عرصــه نخواهــد داشــت.
ایــن اســتاد دانشــگاه گذاشــتن تعرفــه روی صادرات ســاالمبور
را یکــی دیگــر از راهکارهــای حمایــت از صنعتگــران چــرم
دانســت و افــزود :بایــد طــوری عمــل کنیــم ،تــا صــادرات
ســاالمبور خــام صرفــه اقتصــادی نداشــته باشــد.
وی خــاء هــای قانونــی ناشــی از عــدم تعرفه
مناســب بــرای واردات چــرم و نیــز نداشــتن
تعرفــه صــادرات ســاالمبور را مــورد اشــاره
قــرار داد و گفــت :بایــد ســازمان صمــت
اســتان تهــران بــه عنــوان متولــی صنایــع
و صنــوف اســتان بــا رفــع ایــن خالهــای
قانونــی و ایجــاد صندوقــی بــرای حمایــت از
صنعتگــران و صنــوف فعــال در ایــن صنعــت
در جهــت حمایــت آن هــا گام بــردارد.
شــیرکوند بــا بیــان ایــن کــه در صــورت
حمایــت از صنعــت چــرم ،ایــن صنعــت
ضمــن حفــظ اشــتغال موجــود ،ظرفیــت
ایجــاد اشــتغال بــرای  ۲۰۰الــی  ۳۰۰هــزار
نفــر دیگــر را نیــز دارد ،گفــت :صنعــت چــرم
چنــد نکتــه کلیــدی دارد ،کــه بــه آن اشــاره

کــردم ،ایــن نــکات چنــدان دشــوار هــم نیســت ،تنهــا مــی
بایســت نــگاه مســئوالن بــه ایــن صنعــت مســئوالنه بــوده و از
شــعارزدگی فاصلــه بگیرنــد.
حــل مشــکالت بنــگاه هــای اقتصــادی ذیل شــورای
گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصی
«حفــظ اشــتغال موجــود» کلیــد واژه ای کــه اســتاندار تهــران
نیــز در جلســه ســتاد رفــع موانــع تولیــد اســتان تهــران بــر
آن تاکیــد داشــت و گفــت :بایــد جــذب ســرمایه گــذاری در
اســتان تهــران را تســریع کنیــم چــرا کــه کشــورهای زیــادی
همچنــان مایــل بــه ایــن امــر در پایتخت کشــورمان هســتند،
نبایــد اجــازه دهیــم کــه یــک بنــگاه اقتصــادی بــا مشــکل
مواجــه شــده و اقــدام بــه تعدیــل نیــرو کنــد ،چــرا کــه آثــار
روحــی و روانــی تعدیــل نیــرو بســیار ســخت خواهــد بــود و
لــذا بایــد در حــل مشــکل بنگاههــای اقتصادی بــه موقــع وارد
شــویم.
انوشــیروان محســنی بندپــی کــه کــم تــر از یــک مــاه اســت،
ســکان اســتانداری تهــران را بــر عهــده گرفتــه اســت ،در
خصــوص حمایــت از فعــاالن صنعــت چــرم و حفــظ اشــتغال
موجــود در ایــن صنعــت گفــت :وجــود مشــکل و تعدیــل
نیــرو در بنــگاه هــای اقتصــادی تاثیــرات منفــی بســیاری دارد
و آمادگــی داریــم ،مشــکالت صنعــت چــرم و دیگــر صنایــع
اســتان تهــران را ذیــل شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش
خصوصــی بررســی و بــه شــکل جــدی تــر از ایــن صنایــع
حمایــت کنیــم.
وی بــه بررســی هــای انجــام شــده در خصــوص مشــکالت
صنایــع و بنــگاه هــای اقتصــادی اســتان تهــران اشــاره کــرد
و گفــت ۵۰ :درصــد مشــکالت بنــگاه هــای اقتصــادی مربــوط
بــه مســائل بانکــی و حــدود  ۴۰درصــد آن مربــوط بــه امــور
مالیاتــی و تأمیــن اجتماعــی اســت ،کــه مقــرر شــد ،ایــن
معضــات بــه دقــت بررســی شــده و بــا برگــزاری جلســات
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
کاالی ایرانــی» چــه راهکارهایــی بــرای کاهــش مشــکالت
تولیدکننــدگان توســط مســئوالن مربــوط اتخــاذ و اجرایــی
مــی شــود و آیــا همچنــان کاالهــای بــی کیفیــت قاچــاق یکه
تــاز بــازار چــرم کشــور خواهنــد بــود ،یــا خیــر.
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حسین مسکنه افزایــش شــدید قیمــت گوشــت و
ســیطره افــراد خــاص بــر میــدان دام
کرمانشــاه موجــب کوتــاه شــدن دســت
کرمانشــاهیها از گوشــت  80هــزار تومانــی شــده اســت.
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میدان دام در سیطره افراد خاص

دست کوتاه مردم از گوشت  ۸۰هزارتومانی

هرطــور کــه حســاب کنیــد گوشــت کیلویــی  ۸۰هــزار
تومــان بــا جیــب مــردم نمیخوانــد؛ برخــی از مــردم
کمبضاعــت حتــی ماههاســت گوشــت را از ســبد خــود کال
حــذف کردهانــد!
وضعیــت اقتصــادی مــردم بــه گونــهای شــده کــه دیگــر
تــوان خریــد حتــی نیــم کیلــو را ندارنــد؛ البتــه حــق هــم
دارنــد بــرای یــک کارگــر واقعــا مقــدور نیســت هزینــه یــک
روز کارش را صــرف خریــد نیمکیلــو گوشــت کنــد و نهایتــا
ترجیــح میدهــد کاالهــای دیگــری را جایگزیــن کنــد.
بــا وجــود اینکــه کرمانشــاه قطــب دامپــروری کشــور اســت،
امــا قیمــت گوشــت در ایــن اســتان حتــی بیشــتر از برخــی
اســتانهای دیگــر اســت و ایــن پارادوکس نشــان از ایــن دارد
کــه یــک جــای کار مســئوالن نظارتــی مــا میلنگــد.
پایــش میدانــی از بــازار کرمانشــاه و رصــد خریــد مــردم و
فــروش قصابیهــای نقــاط مختلــف ســطح شــهر نشــان از

کاهــش شــدید خریــد مــردم دارد و در مناطــق فقیرنشــین و
حاشــیهای ایــن کاهــش بســیار بیشــتر بــوده اســت.
قیمــت در تمامــی قصابیهــا گوشــت گوســاله  ۶۰هــزار
تومــان ،گوشــت گوســاله نرمــه پــاک شــده  ۸۰هــزار تومــان
و پــاک نشــده  ۷۵هــزار تومــان ،گوشــت گوســفندی ۸۰
هــزار تومــان و گوشــت چــرخ کــرده  ۶۰هــزار تومــان اســت
کــه البتــه در مناطــق فقیرنشــین بیــن  ۵تــا  ۱۰هــزار تومان
ارزانتــر بــود.
خرید مردم به  ۵۰۰۰و  ۲۰۰۰تومان رسیده است!
برخــی از شــهروندان کــه بــرای خریــد گوشــت بــه قصابــی
مراجعــه میکردنــد از ایــن قیمتهــای بــاال و عــدم
نظــارت بــر ایــن موضــوع انتقــاد داشــتند و میگفتنــد کــه
کرمانشــاهیها اغلــب بــه مصــرف گوشــت قرمــز عــادت
دارنــد ،امــا در طــی ماههــای اخیــر تــوان اقتصــادی مــردم
پاییــن آمــده اســت و توانایــی خریــد ســابق را ندارنــد.
یکــی از قصابیهــا هــم کــه ســرش خلــوت بــود و مشــتری
نداشــت گفــت کــه دیــدن خانوادههــای کمبضاعــت کــه بــه
ســوپر گوشــت و مرغفروشــی ســفارش میکننــد ضایعــات
مــرغ را بــرای آنهــا نگــه دارنــد دردآور اســت و اگــر اینگونــه
پیــش بــرود ،بیــش از پیــش شــاهد چنیــن صحنههایــی
خواهیــم بــود.

آنهـا میگفتند کـه برخی
از مـردم کـه توانایـی
تهیـه گوشـت ندارنـد بـا
قیمتهـا  ۵۰۰۰و ۲۰۰۰
تومـان حتـی گوشـت
میخرنـد کـه حتـی بـه
انـدازه نصـف کف دسـت
هـم نمیشـود.
بیشــتر آنهــا از ایــن
وضعیــت ناراضــی بودنــد
و میگفتنــد وقتــی
گوشــت را خودشــان بــا
قیمــت بــاال تهیــه میکننــد نمیتواننــد بــا ضــرر بــه مــردم
برســانند؛ آنهــا میگفتنــد کــه وضعیــت فــروش یــک ســوم
شــده و اوضــاع فــروش خــوب نیســت و هیــچ گونــه قیمــت
مصوبــی وجــود نــدارد.
نــرخ مصــوب نداریــم /کشــتار در کشــتارگاهها بــه
یکســوم رســیده اســت
آمویــی ،رییــس اتحادیــه قصابیهــای اســتان کرمانشــاه
 ،قاچــاق دام و صــادرات غیرقانونــی آنــرا از دالیــل اصلــی
افزایــش قیمــت گوشــت عنــوان کــرد و گفــت :افزایــش
قیمــت گوشــت بــا وجــود کاهــش قــدرت خریــد مــردم
موجــب شــده تــا کشــتار در کشــتارگاه بیســتون تقریبــا بــه
یــک ســوم برســد.
وی افــزود :ایــن کشــتارگاه کــه قبــا روزی  ۲۰۰گوســاله در
آن کشــتار میشــد ،در حــال حاضــر تنهــا روزانــه  ۳۰تــا ۴۰
کشــتار دارد و وضعیــت فــروش قصابیهــا هــم بــه همیــن
شــکل کاهــش پیــدا کــرده اســت.
رییــس اتحادیــه قصابیهــای اســتان کرمانشــاه عرضــه
گوشــت وارداتــی در بــازار را یکــی دیگــر از دالیــل کســادی
بــازار برشــمرد و بیــان داشــت :البتــه خواهــش داریــم کــه
مســئوالن ســهمیه بیشــتری از مرکــز بــرای گوشــت وارداتی
بگیرنــد چــون وضعیــت کرمانشــاه بــا تبریــز ،مشــهد و

اصفهــان نیســت و یــک شــهر فقیــر و بیــکاری اســت.
آمویــی کشــتارهای غیرمجــاز را از دیگــر دالیــل ایــن
نابهســامانی قیمتهــا دانســت و گفــت :برخــی از ایــن افــراد
بــا مراجعــه بــه میــدان دام قیمتهــای باالتــری را پرداخــت
میکننــد و قیمــت گوشــت را بــاال میبرنــد.
وی در مــورد نــرخ مصــوب نیــز اظهــار داشــت :نــرخ مصــوب
نداریــم و کســی بــه مــا نرخــی از کمیســیون نظــارت و
اتحادیــه اعــام نکــرده اســت و تقریبــا هــان نــرخ عــرف
اســت؛ در یــک مقطعــی گوشــت جــزو کاالهایــی بــود کــه
خــودش بایــد بــازار خــودش را تنظیــم میکــرد و نــرخ
نمیدادنــد تــا اینکــه بــه جایــی رســید که قضیــه صــادرات و
قاچــاق پیــش آمــد و ایــن مســائل درســت شــد.
رییــس اتحادیــه قصابیهــای اســتان کرمانشــاه افــزود :قبــا 
نظــم و نســق خاصــی داشــت و شــاید ســالی بیشــتر از ۱۰
هــزار تومــن قیمــت گوشــت بــاال نمیرفــت ،امــا افزایــش
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
کارشناســی صحیــح ایــن موضــوع موجــب ایجــاد ایــن
وضعیــت شــدند.
وی بــا بیــان اینکــه نــرخ را نمــی شــود در قصابیهــا تنظیــم
کــرد ،گفــت :بایــد در میــدان دام بــا یــک قیمــت مشــخص
بخریــم تــا در قصابــی بــا یــک قیمــت مشــخصی بفروشــیم؛
ایــن نرخگــذاری کار را درســت نمیکنــد نظــارت بــر
میــدان دام بایــد مشــخص شــود.
رییــس اتحادیــه قصابیهــای اســتان کرمانشــاه بــه
تالشهــای مســئوالن بــرای ممانعــت از صــادرات غیرقانونــی
دام و توزیــع گوشــت اشــاره کــرد و  افــزود :اگــر ایــن
تالشهــا ادامــه داشــته باشــد قــول میدهــم کــه قیمــت
گوشــت را کاهــش میدهنــد.
ظاهــرا بیشــترین مشــکل در افزایــش قیمــت گوشــت در
قطــب دامپــروری کشــور بــه مشــکالت و بینظمیهــای
میــدان دام برمیگــردد و اینکــه هــرج و مرجــی کــه آنجــا
توســط افــراد خــاص صــورت میگیــرد بــر روی ایــن
افزایــش قیمــت بســیار تاثیرگــذار بــوده اســت
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وعده رستگاری پروژه در سال ۹۸؛

سدی که در وعدهها غرق شد؛ من «کمندان»  ۱۴سال دارم!

زهرا حسینی

پــروژه ســد کمنــدان کــه ایــن روزهــا
 14ســالگی کلنــگ زنــی خــود را بــه
نظــاره نشســته ،مدتهاســت کــه در
وعدههــای وقــت و بیوقــت مســئوالن
غرقشــده و حــاال بــرای نجــات چشــم
بــه تیرمــاه ســال  98دوختــه اســت.

اســتان لرســتان بــا قرارگیــری در ســومین منطقــه پربــاران
کشــور از مناطــق مهــم کشــورمان در حــوزه آب اســت.
پتانســیلی کــه سالهاســت بــدون اســتفاده رهاشــده و مردم
ایــن اســتان منتظرنــد تــا پروژههــای سدســازی در ایــن
اســتان بــه بــار بنشــیند.
در ایــن میــان برخــی پروژههــای سدســازی لرســتان بــا
بیشــتر از  ۱۰ســال قدمــت از آغــاز عملیــات اجرایــی کاســه
صبــر مــردم را لبریــز کردهانــد تــا پــس از بهرهبــرداری از
ســدهای مــروک و ایوشــان همزمــان بــا ســالگرد دهســاله
شــدن آنهــا طــی ســالهای گذشــته ،کمنــدان  ۱۴ســاله
همچنــان در حســرت بهرهبــرداری چشــمانتظار تأمیــن
اعتبــار باشــد.
سـد کمندان یکـی از طرحهای مصوب سـفر هیئـت دولت به
اسـتان لرسـتان بوده که آب دو شـهر ازنا و الیگـودرز را تأمین
میکنـد ،عملیـات اجرایـی ایـن سـد کـه در  ۱۵کیلومتـری
جنوب شهرسـتان ازنا در دسـت احداث اسـت از سـال ۱۳۸۳
آغـاز و در زمانهـای مختلـف وعده آبگیـری و بهرهبـرداری از
آن به مردم دادهشـده اسـت.
از مهمتریــن اهــداف ســد کمنــدان تأمیــن آب شــرب
شــهرهای ازنــا و الیگــودرز ،مهــار ســیالب رودخانــه
«ماربــره» روســتاهای کمنــدان و عزیزآبــاد ،تأمیــن آب
اراضــی کشــاورزی پاییندســت شهرســتان ازنــا و نیازهــای
زیســتمحیطی اســت.
بهرغــم ایــن مزایــا همچنــان ایــن پــروژه بــه ســرانجام
نرســیده اســت و ماهبهمــاه و فصلبهفصــل تاریــخ
وعدههــای مســئوالن بــرای بهرهبــرداری از ایــن ســد بــه
تعویــق افتــاد تــا تنهــا وعــده دهندههــای بهرهبــرداری
پــروژه تغییــر کنــد و بیــن مســئوالن ارشــد اســتان ازجملــه
اســتاندار و مدیرعامــل شــرکت آب منطق ـهای جابجــا شــود.
ایــن در حالــی اســت کــه طــی دو ســال گذشــته پیشــرفت
پــروژه کمنــدان بیــن  ۷۰تــا  ۷۶درصــد متغیــر بــوده اســت
تــا ابهامــات در مــورد رونــد تکمیــل ایــن پــروژه هــر روز
بیشــتر شــود.
توقف کمندان در نقطه  ۷۶درصد پیشرفت فیزیکی
بــه رغــم انتقــادات کارشناســان و مــردم ،رضــا میرزایــی
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای لرســتان در آخریــن
اظهارنظــر خــود در ایــن رابطــه گفتــه بــود :پــروژه  ۷۶درصد
پیشــرفت فیزیکــی دارد و بهصــورت دو شــیفت کارگاه آن

فعــال اســت.
وی بــا یــادآوری اینکــه تعــداد  ۱۵ســد بــزرگ در محــدوده
جغرافیایــی لرســتان بــا اهــداف مختلــف برقابــی و تأمیــن
آب شــرب ،صنعــت ،کشــاورزی ،کنتــرل و مهــار ســیالب
و اهــداف گردشــگری در دستســاخت هســتند ،برخــی
تاکنــون بهرهبــرداری شــده و برخــی در دستســاخت
هســتند ،تصریــح کــرد :هــدف از اجرای ســد کمنــدان تأمین
آب شــرب دو شــهر ازنــا و الیگــودرز و همچنیــن تأمیــن
آب کشــاورزی حــدود چهــار هــزار و  ۲۰۰هکتــار اراضــی
کشــاورزی ازنــا اســت.
میرزایــی تصریــح کــرد :در حــال حاضــر ایــن ســد آمــاده
آبگیــری اســت امــا بــرای آبگیــری ســد نیــاز اســت کــه
روســتای مجــاور آن انتقــال داده شــود.
مدیرعامــل شــرکت آب منطقــهای لرســتان بــا تأکیــد بــر
اینکــه  ۲۵میلیــارد تومــان بابــت انتقــال روســتا و خریــداری
خانههــای روســتاییان بدهــکار هســتیم کــه در صــورت
تأمیــن اعتبــار روســتا بهســرعت جابهجــا میشــود ،افــزود:
اتمــام پــروژه بســتگی بــه منابــع مالــی دارد امــا پیشبینــی
مــا ایــن اســت کــه در ســال  ۹۸ایــن پــروژه بهرهبــرداری
شــود.
مشخصات پروژه سد کمندان
نام پروژه :سد کمندان
سال شروع پروژه۱۳۸۳ :
عمر پروژه ۱۴ :سال
میزان پیشرفت فیزیکی ۷۶ :درصد
محل احداث :ازنا
اهمیــت پــروژه :تأمیــن آب شــرب شهرســتانهای ازنــا و
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!
بهرغــم ایــن اظهــارات همچنــان ایــن پــروژه بــرای تکمیــل
نیازمنــد همــت متولیــان اســت تــا نماینــده مــردم دورود و
ازنــا در مجلــس شــورای اســامی در ایــن رابطــه بگویــد:
خوشــبختانه اخیــرا ً پیشــرفت کار در ایــن ســد خیلــی بهتــر
شــده اســت.
مجیــد کیــان پــور ،تصریــح کــرد :از معــاون رئیسجمهــور
درخواســت  ۶۰میلیــارد تومــان بــرای ایــن ســد داشــتهایم
کــه بــا آن موافقــت شــده اســت ،ایــن میــزان بــرای پرداخــت
مطالبــات ســد اختصــاص پیــدا کــرده اســت.
وی ،ادامــه داد :مــن اعتبــار را پیگیــری کــردهام ،مشــکل
اعتبــاری نــدارد ،کمــک کنیــد کــه دو شــیفته کار در ایــن
پــروژه جلــو بــرود ،تــا بــا همیــن شــرایط کــه در حــال
حاضــر داریــم ســد بــرای اوایــل تیرمــاه ســال آینــده آمــاده
بهرهبــرداری بــه لحــاظ آبگیــری شــود.
نماینــده مــردم دورود و ازنــا در مجلــس شــورای اســامی بــه
رونــد طوالنــی شــدن ایــن پــروژه هــم طعنـهای زد و گفــت:
اگــر خیلیهــا عالقهمنــد هســتند کــه ایــن ســد  ۲۰ســال
دیگــر ادامــه پیــدا کنــد ،میشــود ایــن رونــد را ادامــه داد!
وی اظهاراتــش را خطــاب بــه متولیــان امــر اینگونــه
تکمیــل کــرد :کمــک کنیــد زودتــر ایــن پــروژه بــه اتمــام
برســد.
ســید موســی خادمــی اســتاندار لرســتان هــم بــا تأکیــد
بــر اینکــه بایــد تحــرک پــروژه ســد کمنــدان را بــا رعایــت
محدودیتهــای فنــی ،بیشــتر کنیــم ،افــزود :روســتای
کمنــدان نیــز در حاشــیه ســد و در حوضچــه ســد واقعشــده
کــه بایــد جابهجــا شــود و ایــن موضــوع را تــا ســال آینــده
حــل میکنیــم.

اقتصاد ایـــران
NEWSAGENCY

اسد بابایی

فــرودگاه ســهند بهعنــوان تنهــا
فــرودگاه جنــوب اســتان آذربایجــان
شــرقی بعــد از افتتــاح تعطیلشــد و هــم
اکنــون پــروازی از ایــن فــرودگاه انجــام
نمیشــو د .

فــرودگاه ســهند تنهــا فــرودگاه اقمــاری اداره کل
فرودگاههــای آذربایجــان شــرقی اســت کــه احــداث آن از
ســال  ۱۳۷۲آغــاز و در ســال  ۱۳۷۵بــا حضــور وزیــران نفــت
و راه و ترابــری افتتاحشــده اســت ولــی در ایــن ســالها
بارهــا تعطیــل شــده تــا جایــی کــه در ســال  ،۱۳۹۲امــکان
فــرود هواپیمــای فوکــر  ۱۰۰در ایــن فــرودگاه فراهــم شــد
ولــی بازهــم در ماههــای اخیــر پــروازی از ایــن فــرودگاه
انجــام نمیشــود و عمــ ً
ا ایــن فــرودگاه تعطیــل اســت.
فــرودگاه ســهند در جنــوب اســتان آذربایجانشــرقی قــرار
دارد ،ایــن فــرودگاه در زمینــی بــه مســاحت  ۴۲هکتــار در
کنــار پــادگان امــام رضــای مراغــه و در جــاده بنــاب  -مراغــه
واقعشــده اســت .فــرودگاه ســهند تنهــا فــرودگاه جنــوب
اســتان اســت کــه بــا بهســازی ســطوح پــروازی بانــد
فــرودگاه ســهند بــه طــول ســه کیلومتر و عــرض  ۳۰متــر در
حــال فعالیــت بــود.
گفتنــی اســت ایــن فــرودگاه دارای پارکینــگ هواپیمــا بــه
مســاحت  ۱۰هــزار مترمربــع نیــز اســت ولــی بــه دلیــل
مشــکالت متعــدد امــکان اســتفاده از ایــن زیرســاخت مهــم
حملونقــل هوایــی در آذربایجــان شــرقی فراهــم نشــده
اســت.
ایــن روزهــا بــا تعطیلــی فــرودگاه ســهند مشــکالتی بــرای
فعــاالن اقتصــادی و صنعتــی و مســافران ایــن شهرســتان
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فرود قبل از تیک آف

فرودگاه سهند مسافران را به مقصد نرساند

پیشآمــده اســت .آنهــا مجبــور هســتند تــا ســاعتها
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 میگویــد :متأســفانه راهانــدازی پروازهــای ایــن
فــرودگاه بــه ابــزاری تبلیغاتــی بــرای برخیهــا تبدیلشــده
اســت.
حمیــد شــکری بــا تأکید بــر اینکــه یــک شــرکت هواپیمایی
بــه بهانــه فــرودگاه ســهند وام کالنــی دریافــت کــرد ،افــزود:
آنهــا قــول دادنــد تــا مشــکالت ایــن فــرودگاه حــل شــود
ولــی کار خاصــی انجــام ندادنــد و مشــکالت همچنــان
پابرجاســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه راهانــدازی مجــدد ایــن فــرودگاه
نیــاز ضــروری جنــوب اســتان اســت ،ادامــه داد :توجــه بــه
زیرســاختهای حملونقــل هوایــی مراغــه زمینهســاز
توســعه ایــن شهرســتان در زمینههــای اقتصــادی و
اجتماعــی را فراهــم میکنــد.
شــکری بــا تأکید بــر اینکــه امیــدوارم بــا نــگاه ویــژه اداره کل

فرودگاههــای اســتان شــاهد حــل مشــکالت ایــن فــرودگاه
باشــیم ،افــزود :عــدم برقــراری پروازهــا از ایــن فــرودگاه نقص
فنــی هواپیمــا عنــوان میشــود ولــی بااینحــال توافقاتــی
بــا یکــی از شــرکتها 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
فــرودگاه ســهند گفــت :فــرودگاه ســهند ازنظــر عملیاتــی
آمــاده پــرواز اســت و زیرســاختها آمــاده بــوده ولــی فع ـ ً
ا
پــروازی از ایــن فــرودگاه نداریــم.
محمــد حاجــی پــور ســپس ادامــه داد :در فــرودگاه ســهند
دســتگاههای ناوبــری و کمــک ناوبــری آمــاده هســتند و
پــرواز در رده فوکــر  ۱۰۰میتوانــد در ایــن فــرودگاه نشســت
و برخاســت کنــد.
وی ســپس بابیــان اینکــه مــا  ۵مــاه در ایــن فــرودگاه پــرواز
داشــتیم ،گفــت :از دیمــاه  ۹۶تــا تیرمــاه همــان ســال پــرواز
داشــتیم کــه مســافران زیــادی از ایــن پروازهــا اســتقبال
میکردنــد و در هــر پــرواز بالغبــر  ۵۰نفــر مســافر داشــتیم.
حاجــی پــور ادامــه داد :شــرکت هواپیمایــی ایــن هواپیمــا
را اورهــال کــرد و در مشــهد هواپیمــا بــه دالیــل فنــی
زمینگیــر شــد .بــرای همیــن چنــد ماهــی اســت پــروازی از
ایــن فــرودگاه صــورت نمیگیــرد ولــی مــا در حــال مذاکــره
و پیگیــری هســتیم تــا ایــن مشــکل حــل شــود.
رئیــس فــرودگاه ســهند ســپس گفــت :بــا شــرکتهای
مختلــف در حــال مذاکــره هســتیم تــا مشــکل این فــرودگاه
حلشــده و ســپس شــاهد انجــام پــرواز از فــرودگاه ســهند
باشــیم چراکــه زیرســاخت مهمــی در توســعه منطقــه بــه
شــمار مــیرود.
وی گفــت :فــرودگاه ســهند یــک فــرودگاه منطقــهای و
مهــم در اســتان اســت .مــردم شــهرهای مراغــه ،بنــاب،
عجبشــیر ،ملــکان ،میانــدوآب و بــوکان از ایــن زیرســاخت
اســتفاده میکننــد و «ســهند» فــرودگاه اضطــراری بــرای
فــرودگاه بینالمللــی تبریــز اســت.
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
بــرای شهرســتانهای جنــوب اســتان اســت و بایــد هرچــه
زودتــر ایــن فــرودگاه راه انــدازی شــود.
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زهرا مقدمی

ی خــود
ایــن روزهــا درحالیکــه دالر بــاز 
ی داخلــی روی
را میکنــد و خودتحریمــ 
دســت تحریــم خارجــی زده ،فعــاالن
نســاجی بــا تمــام تــوان تــاش میکننــد
کــه ایــن صنعــت از رونــق نیفتــد؛ هرچند
مشــکالت در ایــن مســیر بســیار اســت.

صنعــت «نســاجی» بهعنــوان یــک صنعــت پیشــگام،
در فرآینــد صنعتــی شــدن بســیاری از کشــورهای
توســعهیافته کنونــی جهــان نقشــی بســزا داشــته
اســت .حجــم گــردش تجــاری منســوجات و پوشــاک در
جهــان ســاالنه بالغبــر  ۱۵۰۰میلیــارد دالر تخمیــن زده
میشــود .همچنیــن ســهم ارزآوری ایــن محصــوالت از
کل تجــارت کشــورهای صاحبنــام در ایــن صنعــت نظیــر
چیــن ،ترکیــه ،هنــد ،اندونــزی ،ویتنــام و ...حــدود ۲۰
درصــد اســت.
صنعــت نســاجی شــامل تمــام مراحــل تولیــد الیــاف ،تبدیل
الیــاف بــه نــخ ،تبدیل نــخ بــه پارچــه و همچنیــن فرایندهای
تکمیلــی انجامشــده بــر روی پارچــه ماننــد رنگــرزی و چــاپ
میشــود .صنعــت نســاجی از قدیمیتریــن صنایــع بشــری
محســوب میشــود چــرا کــه لبــاس و پوشــاک از نیازهــای
اولیــه انســان بــوده اســت.
درحالیکــه ترکیــه ماننــد ایــران از جمعیــت  ۸۰میلیونــی
برخــوردار اســت ،امــا طبــق آمــار ۲ ،میلیــون نفــر در ایــن
کشــور در صنعــت نســاجی مشــغول هســتند و ایــن در حالی
اســت کــه در ایــران تنهــا  ۵۰۰هــزار نفــر بهطــور مســتقیم و
غیرمســتقیم شــاغل در ایــن عرصــه وجــود دارد.
صــادرات پوشــاک ایــران در ســالهای گذشــته رونــد افولــی
را طــی کــرده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه خودکفایــی
در صنعــت نســاجی باعــث میشــود اشــتغال در کشــور
افزایشیافتــه و از واردات محصــوالت مرتبــط بــا ایــن
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ِ
دست تحریم خارجی زد!
خودتحریمی روی

کالف مشکالت صنعت نساجی
صنعــت بــه کشــور جلوگیــری شــود.
زنجان میزبان  ۶۰درصد صنایع نساجی ایران
ایــن روزهــا درحالیکــه دالر ،بــازی خــودش را میکنــد و
خــود تحریمیهــای داخلــی روی دســت تحریــم خارجــی
زده اســت ،فعــاالن صنعــت نســاجی در زنجــان بــا تمــام توان
نمیخواهنــد صنعتشــان شــادابی و پویایــیاش را از دســت
بدهــد.
صنعــت نســاجی زنجــان زنــده و پویــا ،گامهــای خــود
را بــا تدبیــر و البتــه بــا ســختی بــرای ادامــه حیــات
برمــیدارد ،چرخهــای صنعــت نســاجی اســتان زنجــان
طــی ســالها ،باوجــود تالطــم ،همچنــان میچرخنــد
تــا قطــار توســعه اقتصــاد اســتان زنجــان بــه مســیر خــود
ادامــه داد.
زنجــان  ۶۰درصــد صنایــع نســاجی ایــران را در خــود
جــایداده و بــرای بیــش از پنــج هــزار نفــر اشــتغالزایی
کــرده اســت.
 ۸۲واحــد در ایــن زمینــه در اســتان زنجــان فعــال اســت،
تولیــد انــواع نــخ بــا سیســتمهای ریســندگی الیــاف کوتــاه
و بلنــد ،فــرش ،پارچــه ،پارچــه پــردهای ،فاســتونی ،جیــن
و الیــاف مصنوعــی از جملــه محصــوالت تولیــدی در ایــن
واحدهــا هســتند.
زنجیــره صنعــت نســاجی در اســتان زنجــان ،زنجیــرهای
کامــل و کاربــردی اســت و تولیــدات ایــن صنعــت در صــورت
حمایــت مســئوالن و بــا توجــه بــه وجــود بــازار داخلــی
و خارجــی میتوانــد رقابــت خوبــی بــا کاالهــای مشــابه
خارجــی داشــته باشــد.

رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و تجــارت اســتان زنجــان
بــه وضعیــت صنعــت نســاجی در اســتان زنجــان اشــاره کــرد
و گفــت :اســتان زنجــان یکــی از قطبهــای نســاجی در
ســطح کشــور اســت.
ناصــر فغفــوری بــا بیــان اینکــه نســاجی اســتان نســبت بــه
خیلــی از اســتانها و صنایــع دیگــر وضعیــت قابــل قبولــی
دارد ،گفــت ۱۰۰ :درصــد ایــن صنعــت خصوصــی اســت و
مدرنتریــن دســتگاهها و ماشــینآالت نســاجی در اســتان
زنجــان بــوده و ب ـهروز شــده اســت.
وی تأکیــد کــرد :از ســال  ۹۲تاکنــون زنجیــره صنعــت
نســاجی در اســتان زنجــان تکمیلشــده و مراحــل
ریســندگی ،بافندگــی ،رنگــرزی ،چــاپ و تولیــد در اســتان
انجــام میشــود.
ایــن مســئول میگویــد :بــا راهانــدازی یــک واحــد پوشــاک
جدیــد کــه واحــد بســیار بزرگــی اســت حــوزه پوشــاک هــم
تحــول اساســی خواهــد داشــت.
فغفــوری افــزود ۳۰ :درصــد از اشــتغال اســتان زنجــان در
بخــش صنعــت نســاجی اســت چراکــه واحدهــای نســاجی
ســرانه اشــتغال باالیــی نســبت بــه واحدهــا و بخشهــای
دیگــر دارنــد و افزایــش قیمــت دالر فرصــت بســیار خوبــی
بــرای واحدهــای نســاجی بــود تــا دیگــر شــاهد واردات
پوشــاک در کشــور نباشــد.
وی ابــراز کــرد :تنهــا مشــکل واحدهــای نســاجی در اســتان
زنجــان تأمیــن مــواد اولیــه اســت کــه از خــارج وارد میشــود
و خوشــبختانه ثبــت ســفارش مــواد اولیــه ماشــینآالت از
هفتــه گذشــته بــه اســتانها داده شــده اســت.
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نســاجها بــه هــر قیمتــی ایــن صنعــت را ســرپا
نگــه داشــتهاند
رئیـس خانـه صنعـت و معـدن اسـتان زنجـان گفـت :در
شـرایطی که با مشـکالت متعدد مواجه هسـتیم ،نسـاجها به
هـر قیمتـی ایـن صنعـت را سـرپا نگـه داشـتهاند.
ســید ســجاد نباتچیــان بــا بیــان اینکــه صنعــت نســاجی
ایــران رویهمرفتــه صنعــت پیــری بــوده و ماشــینآالت آن
قدیمــی شــده و بــه ســروصدا افتــاده و ســرمایهگذاری 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 راهانــدازی اســت ،هماننــد خون
تــازهای در رگهــای صنعــت نســاجی زنجــان هســتند.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه صنعــت نســاجی ،صنعــت کارگربر و
اشــتغالزایی اســت ،تصریــح کــرد :تجربــه نشــان داده اســت
کــه در کشــور مــا ســرمایهگذاران زیــادی اجــازه ندادنــد کــه
در ایــن صنعــت ،رباتهــا جــای نیــروی انســانی را بگیــرد،
چــون نگهــداری رباتهــا کار ســختی اســت و تکنولــوژی
ســخت و پیچیــدهای دارد ،لــذا در ایــن صنعــت ،کاری را کــه
میتــوان بــه دســت نیــروی انســانی (کارگــر) انجــام داد ،بــه
ربــات نمیدهنــد و ایــن خــود یــک ارزش بهشــمار رفتــه و
بایــد حمایــت شــود.
ایـن مسـئول بـا یـادآوری اینکـه در برهـه کنونـی در اسـتان
زنجـان بهجـز چند واحـد جدید که در حـال راهاندازی اسـت،
اکثـر واحدهـا عمـری  ۳۰سـاله دارنـد ،ادامـه داد :ایـن بـدان
معنی اسـت که عمـر ماشـینآالت ایـن صنعت نیز بـاال رفته
و بـه همین خاطـر تولیدات ما نسـبت به صنایع مشـابهی که
از ماشـینآالتی با عمـر کمتری اسـتفاده میکنند ،یکسـوم
تولیـدات را داشـته و قـادر بـه رقابت بـا آن نخواهیم بـود ،این
در حالـی اسـت کـه بـا تولیـد زیـاد میتـوان سـایر هزینههـا
را همپوشـانی کـرد ،هـر چند برخـی کشـورها نیز بهواسـطه
سیسـتم برندسـازی توانسـتهاند علیرغـم برخـورداری از
ماشـینآالت بـا عمر بـاال ،خـود را در عرصه رقابت نگـه دارند.
نباتچیــان بــا اشــاره بــه اینکــه بــرای زنــده کــرده صنعــت
نســاجی در کشــور بایــد موضــوع ســرمایهگذاری را جــدی
گرفــت ،اظهــار کــرد :متاســفانه ماشــینآالت خیلــی از
کارخانههــای نســاجی در کشــور بایــد بــه ذوبآهــن ســپرده
شــود .خــود ســازندگان ایــن ماشــینآالت از اینکــه ایــن
دســتگاهها بعــد از  ۳۰ســال هنــوز کار میکنــد ،تعجــب
میکننــد .بــا وجــود اینکــه در نگهــداری ماشــینآالت دقــت
زیــادی صــورت گرفتــه اســت ،امــا نمیتــوان عملکــرد
ایــن دســتگاهها را بــا تکنولــوژی روز دنیــا در ایــن صنعــت
مقایســه کــرد .بــا ایــن ماشــینآالت فقــط میتــوان کار کــرد
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و بایــد ســودای رقابــت بــا رقبــا را از ســر برداشــت.
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه ســرمایهگذاری بــا ارز ۱۲
هــزار تومانــی ،کار بســیار ســختی اســت ،افــزود :جــدای از
ایــن ،ســود تســهیالت  ۱۸درصــدی حتــی در ســرمایه در
گــردش نیــز صرفــه اقتصــادی نــدارد .بهــره تســهیالتی کــه
یــک تولیدکننــده از بانــک دریافت میکنــد ،بیش از ســودی
اســت کــه در سررســید ســالیانه آن ،دســت تولیدکننــده را
میگیــرد ،ایــن در حالــی اســت کــه نبایــد از موضــوع قاچــاق
کــه بهنوبــه خــود بــه ایــن صنعــت ضربــه میزنــد ،غافــل
بــود .شــواهد حاکــی از آن اســت کــه میــزان کاالی قاچــاق
در ایــن عرصــه بهقــدری زیــاد اســت کــه بیشــک بهجــز
از طریــق مبــادی رســمی ،از ســایر مبــادی قابــل ورود بــه
کشــور نیســت.
توزیع نادرست امکانات ناجوانمردانه است
رئیــس خانــه صنعــت و معــدن اســتان زنجــان در ادامــه
بــا یــادآوری اینکــه در برهــه کنونــی ،همــه صنایــع مــا
بایــد توقعــات خــود را از دوش دولــت بردارنــد ،تصریــح
کــرد :در شــرایط کنونــی نبایــد توقــع داشــته باشــیم
کــه همــه مشــکالت صنایــع را بــا ارز  ۴۲۰۰تومانــی
حــل کنیــم ،زیــرا در ایــن صــورت بــرای ورود اقــام
ضــروری از جملــه دارو ،دولــت بــا مشــکل جــدی
مواجــه خواهــد شــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه زمانــی بیــن تولیدکننــدگان و
دارنــدگان صنعــت نســاجی ،ایــن جملــه مشــهور شــده
بــود کــه «صنعــت نســاجی ایــران مــرده اســت» و واقعیــت
نیــز همیــن بــود ،ادامــه داد :اگــر بــازار اســتثنایی داخــل
کشــور نبــود ،صنعــت نســاجی مــا مــرده بــود .از طرفــی
چشــم امیــد بــه صــادرات اســت،
هــر چنــد کشــورهای سردســیر
اروپایــی تمایلــی بــه خریــد
محصــوالت برنــد ایرانــی را بــه
خاطــر اعمــال تحریمهــا ندارنــد
امــا معتقدیــم بیشــترین آســیب
را بــه ایــن صنعــت ،تحریمهــای
داخلــی زده اســت.
نباتچیــان گفــت :امکانــات کشــور
محــدود اســت و اگــر بخواهیــم ایــن
امکانــات را نادرســت تقســیم کنیــم،
ایــن رونــد ناجوانمردانــه اســت.
کمبود نقدینگی در نساجیها
یــک فعــال صنعــت نســاجی هــم
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میگویــد :مشــکل در تهیــه مــواد اولیــه و کمبــود نقدینگــی
نســاجیها باعــث شــده کــه ســرمایهگذاریها بــه
یکســوم کاهــش پیــدا کنــد و تهیــه مــواد اولیــه ســخت
شــده اســت.
محمــود ضرابــی ادامــه داد :بــرای تولیــد نــخ ،برخــی مــواد
از خــارج وارد میشــود و در ایــن میــان ،تهیــه ایــن مــواد،
ســخت و قیمــت زیــاد شــده اســت.
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
اعــام کــرد و افــزود :خوشــبختانه تدابیــر اتخاذشــده باعــث
شــده اســت کــه همــه اجنــاس قاچــاق ضبــط شــود،
درحالیکــه قبــل از ایــن ،برندهایــی بودنــد کــه زیــر تعهــد و
توافقنامــه نمیرفتنــد.
ضرابــی افــزود :بــرای ایــن اجنــاس قاچــاق ،حقــوق و
عــوارض پرداخــت نمیشــود و ایــن بــرای تولیدکننــده
ســخت اســت کــه بــا ایــن واحدهــا رقابــت کنــد؛ چــرا کــه
بهعنــوان تولیدکننــده ،حقــوق و عــوارض گمرکــی و بیمــه
و مالیــات میدهیــم ولــی وقتــی کاال بهصــورت قاچــاق وارد
و بــا قیمــت پاییــن کار عرضــه میشــود ،فضــای رقابتــی
دشــوار خواهــد شــد؛ از ســوی دیگــر مــردم هــم نمیداننــد
محصوالتــی کــه خریــداری میکننــد ،درجــه ســه و دو
اســت.
ایــن فعــال صنعــت نســاجی ادامــه  داد :متأســفانه بــه
دلیــل نبــود بازرســیها ،صنعــت نســاجی زیــر فشــار
اســت ،از طرفــی بانکهــا نیــز همــکاری نمیکننــد ،ایــن
در حالــی اســت کــه نبایــد فرامــوش کنیــم کــه وجــود
کارخانههــای بــزرگ نســاجی در ایــران ،خــود یــک برنــد
بهشــمار مــیرود.
وی بــر برخــورد قاطعانــه بــا مدیــران بانکهــا تأکیــد کــرد و
گفــت :در بانکهــا بــا تولیدکننــده برخــورد بــدی میشــود.
اگــر واحدهــای تولیــدی بــه تعطیلــی کشــیده شــود،
کارگــران زیــادی بیــکار خواهنــد شــد.
ضرابــی گفــت :تعهــد ارزی تولیدکننــده ،هزینههــای بــاال،
تهیــه مــواد اولیــه بــا قیمــت بــاال و بــاال رفتــن قیمــت ارز،
ســود چندانــی بــرای تولیدکننــده بــه همــراه نــدارد ،لــذا تــا
زمانــی کــه تعهــد ارزی برداشــته نشــود ،وضــع بدتــر خواهــد
شــد.
واحدهــای نســاجی بــا ظرفیــت اشــتغالزایی  ۵هــزار نفــر
در اســتان زنجــان فعالیــت دارنــد کــه از ایــن تعــداد واحــد
فعــال ۱۱ ،واحــد در حــوزه چــرم و کفــش ۳۱ ،واحــد
در حــوزه پوشــاک و  ۴۰واحــد در حــوزه تولیــد انــواع
منســوجات دســتهبندی میشــوند.
زنجــان ظرفیــت تولیــد انــواع نــخ پنبــه و مخلــوط ویســکوز
و پلیاســتر بــا عنــوان سیســتم ریســندگی الیــاف کوتــاه بــه
میــزان  ۲۵هــزار و  ۵۰۰تــن در ســال را دارد.
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هشدارمسئوالن به مسئوالن

کمبود گوشت در کرمان قاچاق به کشورهای عربی

اسما محمودی

قاچــاق گوشــت از مراکــز تولیــد بــه
کشــورهای عربــی و گاه ســایر اســتانها
موجــب شــده در کنــار کمبــود در کرمــان
شــاهد افزایــش بــی رویــه نــرخ ایــن کاال
باشــیم کــه موجــب خــارج شــدنش از
ســبد مصــرف مــردم شــده اســت.

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
ایــن درحالیســت کــه همزمــان نــرخ مــرغ نیــز در حــال
افزایــش اســت.
مســئوالن اســتان کرمــان در نشســت بــا نماینــدگان
اســتان در مجلــس در خصــوص کمبــود و افزایــش قیمــت
گوشــت در اســتان کرمــان هشــدار دادنــد کــه دلیــل ایــن
امــر هــم خشکســالی و کمبــود علوفــه در مراکــز تولیــد
گوشــت عنــوان شــده اســت.
در ایــن نشســت وضعیــت گوشــت هم از ســوی مســئوالن
و هــم نماینــدگان در آســتانه بحــران عنــوان شــد و از
مســئوالن دســتگاههای مختلــف خواســته شــد بــرای حل
ایــن مشــکل تــاش کننــد!
پای دالر و دالل در میان است
بــرای بررســی مشــکل بــه بررســی وضعیــت موجــود در
اســتان پرداخــت ،طبــق نتایــج بــه دســت آمــاده هــم
اکنــون اکثــر دامــداران موجــود در اســتان کرمــان بــا
کمبــود علوفــه مواجه هســتند امــا این تنهــا دلیــل قاچاق
دام بــه اســتانهای مجــاور و در نهایــت کشــورهای حــوزه
خلیــج فــارس نیســت بلکــه اختــاف قیمــت دالر و پولــی
کــه دامــداران از دالالن دریافــت مــی کننــد علــت اصلــی
خــروج دام از اســتان و کمبــود گوشــت مــی باشــد.
بــا ایــن وجــود وقتــی پــای حــرف هــای دامــداران و بــه
خصــوص عشــایر مــی نشــینید فقــر شــدید مراتــع و
کمبــود علوفــه را یکــی از مشــکالت اصلــی تولیــد گوشــت
مــی داننــد.
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
مــی دهنــد دامهــا را بفروشــند تــا کمتریــن خســارت را
متحمــل شــوند.
محمــد ابارقــی مــی گویــد :در ایــن میــان دالالن بــا درک
ایــن مشــکل بــه اســتان کرمــان آمــده انــد و دامهــای
ســبک را بــا قیمــت بســیار انــدک از دامــدار مــی خورنــد
و در نهایــت لــب آب کنــار لنــج هــا بــا قیمتهــای بســیار
زیــاد بــه عــرب هــا مــی فروشــند.

یکــی دیگــر از چــوب داران گفــت :قیمــت هــر روز بیشــتر
مــی شــود و بــه نظــر مــی رســد در ایــام نــوروز بــه
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
خریــد حــاال یــک کیلــو گوشــت خریــداری مــی کنــد و
برخــی هــم خریــد را انجــام نمــی دهنــد.
کشتار دام کاهش یافته است
وی ادامــه داد :تعــداد دامهایــی هــم کــه ذبــح مــی شــوند
کمتــر شــده اســت چــون عشــایر بیشــتر تمایــل دارنــد
گوشــت را بــا قیمــت بــاال بــه دالالن بفروشــند.
وی گفــت :جــای تعجــب دارد کــه چــرا هیــچ اقدامــی
بــرای برخــورد بــا قاچاقچیــان انجــام نمــی دهنــد ،اگــر
بــا ایــن شــرایط پیــش رود قیمــت گوشــت در روزهــای
آینــده افزایــش خواهــد یافــت بــه همیــن دلیل مســئوالن
در ســطوح بــاال تــر بایــد هوشــیار باشــند و اجــازه ندهنــد
گوشــت از اســتان کرمــان قاچــاق شــود.
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
دامــی نیــز شــود.

جلوی قاچاق دام را بگیرید
حســین رشــیدی بیــان کــرد :مســئوالن بایــد بــرای
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.
وی افــزود :خشکســالی و کمبــود علوفــه در اســتان
کرمــان ،نوســانات ارزی مهمتریــن دالیــل قاچــاق دام
اســت.
یکــی از عشــایر اســتان کرمــان بــه نام احســان ســاجقه
کــه در رابــر ســکونت دارد نیــز مــی گویــد :علوفــه ای
در مراتــع وجــود نــدارد چــون بارندگــی روی نــداده و
اکثــر گیاهــان در طبیعــت از بیــن رفتــه انــد در ایــن
شــرایط تنهــا ســرمایه مــا کــه دامهــا هســتند جلــوی
چشــم مــان در حــال افــت وزن و در نهایــت تلــف شــدن
هســتند.
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
هســتند و در حالــی مجبــور بــه فــروش دامهــا هســتیم
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
کرمــان تــا  ۸۵تومــان نــرخ گــذاری مــی شــود کــه
در صــورت تــداوم وضعیــت موجــود قیمــت افزایــش
خواهــد یافــت.

اقتصاد ایـــران
NEWSAGENCY

فاطمهحسینی

همیــن ســال گذشــته بــود کــه مســافران
یــک عروســی در ازنا-شــازند بــه عــزا
نشســتند،تصادفی کــه چنــد کشــته بــه
همــراه داشــت و اســتان را در اندوهــی
عمیــق فــرو بــرد امــا باعــث نشــد کــه
عــزم مســئوالن بــرای تعریــض ایــن
محــور جــزم شــود.

همــه قربانیــان حادثــه جــوان بودنــد و خانوادههایشــان در
شــوک از دســت رفتــن عزیزانشــان جــاده ازنــا  -شــازند را
قــرق کــرده بودنــد ،صــدای ضجــه زدنهــای مــادران روی
آســفالت ســرد جــاده ،انــدوه حادثــه را دوچنــدان کــرده بود،
امــا همــه ایــن اتفاقــات ناگــوار هــم متولیــان امــر را بــرای
گرهگشــایی از مشــکل دس ـتبهکار جــدی نکــرد ،ماجــرای
قربانیــان ازنــا -شــازند همچنــان ادامــه دارد و مســئوالن هــم
هــر روز وعــده میدهنــد.
باوجوداینکـه طـی سـالهای اخیـر شـاهد بهبـود وضعیـت
راههـا و انجـام طرحهـای چهـار خطه بهخصـوص در اسـتان
لرسـتان بودهایم امـا چهار خطه شـدن محور ازنا  -شـازند که
بیشـتر از  ۱۰سـال قبـل کلید خـورده به دلیل کمبـود اعتبار
با سـرعتی الکپشـتی در حـال انجام اسـت و همواره شـاهد
تصادفـات زیـادی در این محور هسـتیم.
ایـن طـرح از جنبههـای مختلفـی حائـز اهمیـت اسـت کـه
از آن جملـه کوتـاه کـردن مسـیر ترانزیتـی شـمال  -جنوب
و نداشـتن گردنههـای صعبالعبوراسـت ضمـن اینکـه ایـن
محـور تنها مسـیر دسترسـی مـردم شهرسـتان ازنا بـه مرکز
کشـور است.
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 نیمـهکاره را دوچندان کرده اسـت.
بنابرایــن گــزارش محــور ازنــا  -شــازند بــه طــول  ۷۵کیلومتر
شهرســتان ازنــا را بــه اســتان مرکــزی متصــل میکنــد کــه
 ۳۵کیلومتــر از ایــن محــور در شهرســتان ازنــا واقعشــده
و هماکنــون چهــار خطــه شــدن ایــن محــور بــه دلیــل
کمبــود اعتبــارات ناتمــام باقیمانــده اســت.
جـاده ازنـا  -اراک در ابتـدا باهـدف ایجـاد ارتبـاط محلی بین
شهرسـتانهای ازنـا و شـازند ایجاد شـد امـا بعدها بـه دالیل
مختلـف ازجمله مسـیر همـوار و کاهش زمان سـفر تبدیل به
یـک جـاده ترانزیتی شـده اسـت بهگونـهای که اکثر وسـایل
نقلیه عبـوری از آن خودروهای سـنگین هسـتند.
در ایــن راســتا پیــش از ایــن در گزارشهــای متعــددی
خواســتار  تســریع در تکمیــل طــرح چهــار خطــه ایــن محور
ارتباطــی شــد چراکــه دوطرفــه بــودن جــاده و عــرض کــم
ایــن محــور باعــث بــروز تصادفــات فراوانــی در ایــن جــاده
شــده اســت بهطوریکــه همــواره شــاهد تصادفــات مرگبــار
در ایــن جــاده هســتیم.
شرمنده خانوادههای داغدار هستم
مجیــد کیــان پــور نماینــده مــردم دورود و ازنــا در مجلــس
شــورای اســامی در ایــن رابطــه در ســخنانی بــا تأکیــد بــر
لــزوم رفــع مشــکالت موجــود در شهرســتان ازنــا ،اظهــار
داشــت :مهمتریــن نکتــهای کــه امــروز مــردم ازنــا پیگیــر
هســتند جــاده ازنــا  -شــازند اســت.
وی بـا بیان اینکه خوشـبختانه پیمانکار در حوزه اسـتحفاظی
لرسـتان در حـال عملیاتی کـردن این پروژه اسـت ،افـزود :اما
سـرعت عمـل میتواند در این زمینه بیشـتر باشـد.
کیــان پــور بــا اشــاره بــه اینکــه بــر اســاس دســتور معــاون
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نامه به روحانی هم راهگشا نشد؛

گشت نامحسوس مرگ در جاده ترانزیتی

رئیسجمهــور حــدود  ۲۵میلیــارد تومــان بــرای اجــرای ایــن
پــروژه در نظــر گرفتــه شــد ،گفــت :در ایــن راســتا میطلبــد
کــه اعتبــاری کــه بــرای ایــن پــروژه در نظــر گرفتهشــده
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
میآیـد مـن بهنوبـه خـودم شـرمنده هسـتم.
با عذرخواهی کاری انجام نمیشود
نماینـده مردم دورود و ازنا در مجلس شـورای اسلامی ،تأکید
کرد :بـا عذرخواهـی کاری انجام نمیشـود و باید کمک کنید
کـه این جـاده هر چه سـریعتر تکمیل شـود.
کیــان پــور بــا بیــان اینکــه  ۱۸کیلومتــر از ایــن جــاده
میتوانــد هــر چــه ســریعتر بــه بهرهبــرداری برســد،
تصریــح کــرد ۱۱ :کیلومتــر از آن آمــاده اســت ،امــا بــه دلیــل
اشــکال فنــی و کارشناســی کــه وجــود دارد ،کار اجــرای
گاردریــل ،نیوجرســی و روشــنایی آن انجــام نمیشــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه آقایــان مشــکل اعتبــاری دارنــد ،من
ایــن امــر را در تهــران حــل کــردم ،پیگیــری کــردم و اعتبــار
در اختیارشــان اســت ،افــزود :باالخــره نیــاز اســت معــاون
عمرانــی اســتاندار ورود پیــدا کند و جلســه بگــذارد و آن را در
جلســه مربوطــه تعییــن تکلیــف کنــد.
وعده بیسرانجام معاون وزیر راه
ایــن ســخنان در حالــی مطــرح میشــود کــه پیشازایــن
معــاون وزیــر راه در ســفر بــه لرســتان وعــده کــرده بــود ایــن
پــروژه امســال بــه بهرهبــرداری برســد.
خیــراهلل خادمــی بــا اشــاره بــه پــروژه راهســازی ازنا  -شــازند
اظهــار داشــت :تقاضــای مهــم مــردم عملیاتــی شــدن ایــن
پــروژه در اســتان اســت.
وی بـا بیـان اینکـه کل ایـن پـروژه  ۷۵کیلومتر اسـت ،عنوان
کـرد :از ایـن میـزان  ۳۸کیلومتـر در حال اجرا اسـت.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان اینکــه قــرارداد
اجرایــی  ۹کیلومتــر از ایــن پــروژه امســال منعقــد شــده
اســت تــا عملیاتــی شــود ،گفــت :برنامــه مــا بهرهبــرداری از

 ۱۸کیلومتــر از ایــن پــروژه راهســازی تــا پایــان ســال  ۹۷بــا
تجمیــع اعتبــارات الزم اســت.
خادمــی بــا تأکیــد بــر اینکــه خوشــبختانه امســال ایــن
پــروژه ردیــف اعتبــاری گرفتــه و بــا پیگیریهــای نماینــده
مــردم دورود و ازنــا در مجلــس از جــدول شــماره  ۲۰خــارج
شــد ،افــزود :امســال بــرای ایــن پــروژه  ۶.۵میلیــارد تومــان
اعتبــار اختصــاص پیــدا کــرده اســت.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اختصــاص اعتبــارات الزم از
محــل منابــع اســتانی و همچنیــن اعتبــارات اصــاح نقــاط
حادثهخیــز بــرای ایــن پــروژه گفــت :امیدواریــم امســال بــا
اولویتبنــدی قطعههــای پــروژه و همچنیــن تخصیــص
قیــر الزم  ۱۸کیلومتــر از آن را افتتــاح کنیــم.
نامه به روحانی هم کارگشا نشد
باوجودایــن وعــده معــاون وزیــر راه و شهرســازی در دهمیــن
مــاه ســال  ۹۷همچنــان شــاهد گالیههــای مــردم از عــدم
تکمیــل ایــن پــروژه هســتیم و بــا توجــه بــه قرارگیــری در
فصــل بارشهــا بــه نظــر میرســد تحقــق وعــده خیــراهلل
خادمــی بــا اماواگرهایــی همــراه باشــد.
رونـد اجـرای این پـروژه حیاتـی راهسـازی در حالی اسـت که
تاکنـون بارها مردم اعتـراض خود را در زمینـه وضع خطرناک
این محـور مواصالتی به گوش مسـئوالن رسـاندهاند ،محوری
کـه خانوادههـای زیـادی را داغدار کرده اسـت.
پیشازایـن مدیـرکل سـابق راه و شهرسـازی لرسـتان گفتـه
بـود :عملیاتـی شـدن  ۱۸کیلومتـر از پـروژه توسـط «جهـاد
نصر» طـی امسـال از برنامههـای ما اسـت ۹ ،کیلومتـر پروژه
سـال گذشـته از سـوی یـک پیمانـکار جدیـد آغازشـده و
مناقصـه عملیاتـی شـدن  ۹کیلومتر دیگـر نیز امسـال برگزار
شـد  .اهمیـت این پـروژه تـا جایی اسـت کـه نماینـدگان دو
اسـتان مرکـزی و لرسـتان در نامـهای بـه رئیسجمهـوری
خواسـتار تکمیـل ایـن پـروژه مهـم شـده بودنـد ،بااینحـال
همچنـان تعریـض ازنا  -شـازند بـر مـدار وعدههـا میچرخد.
بنابرایــن گــزارش کاهــش تلفــات جــادهای یکــی از
اولویتهــای کشــور در برنامههــای توســعهای اســت امــا
در ایــن میــان احــداث جــاده ازنــا  -شــازند در محــدوده
اســتانهای لرســتان و مرکــزی از ســال  ۸۴آغــاز شــد و بــا
گذشــت  ۱۳ســال همچنــان ناتمــام باقیمانــده اســت.
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مصطفی
یاوری نسب

پــروژه انتقــال آب از منبــع نامحــدود
یعنــی خلیــج مکــران «دریــای عمــان» بــه
اســتانهای شــرقی کشــور ایــن روزهــا
بــا پایــان فــاز مطالعاتــی در انتظار شــروع
عملیــات عمرانــی اســت ،طرحــی کــه ســه
اســتان را ســیراب خواهــد کــرد.

امــروز موضــوع تأمیــن آب بهعنــوان یکــی از مهمتریــن
چالشهــای جهانــی موردتوجــه دولتهــا قــرار گرفتــه
اســت و هــر کشــور بــا توجــه بــه داشــتههای آبــی خــود
تــاش میکنــد منابــع ایــن بخــش را بــه بهتریــن شــکل
مدیریــت کــرده و تــا حــد امــکان اجــازه خــروج آب از
مرزهــای خــود را ندهــد.
ایــن مهــم در ایــران کــه جــزو کشــورهای نیمهخشــک
دنیــا محســوب میشــود از اهمیــت دوچندانــی برخــوردار
اســت بــه صورتــی کــه کمبــود منابــع آبــی خصوصــاً در
شــرق کشــور بســیاری از روســتاها را خالــی از ســکنه کــرده
و مشــکالت عمــده زیس ـتمحیطی از جملــه ریزگردهــا را
بــه دنبــال داشــته اســت.
طــی ســالهای گذشــته تــاش زیــادی بــرای تأمیــن آب
از رودخانههــای مــرزی بــرای اســتانهای شــرقی کشــور
انجــام شــده اســت و حتــی ســد دوســتی و خــط انتقــال
آب از ایــن ســد تــا مشــهد نیــز بــه اجــرا در آمــد امــا بــا
خشکســالیهای مــداوم چندیــن ســاله عمـ ً
ا ایــن پــروژه
در ســال  ۹۸کارایــی نخواهــد داشــت و همیــن موضــوع
در سیســتان و بلوچســتان بــا قطــع حــق آبــه هیرمنــد و
هامــون از ســوی افغانســتانیها تکــرار شــده اســت.
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
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«عمان»  ۳استان را سیراب میکند؛

مایه حیات در رگهای شرق کشور
روزهــا بــا پایــان فــاز مطالعاتــی در انتظــار ســرمایهگذار و
شــروع عملیــات عمرانــی اســت.
پیشازایــن پرویــن فرشــچی معــاون محیطزیســت
دریایــی ســازمان حفاظــت محیطزیســت در گفتگــو بــا
رســانهها بــا اشــاره بــه طــرح موضــوع انتقــال آب دریــای
عمــان ،بــا یــادآوری اینکــه «هــر دریایــی شــرایط خــاص
خــود را دارد بــه همیــن علــت مــا بــه انتقــال آب دریــای
خــزر و خلیجفــارس نــه گفتیــم» ،تأکیــد کــرد کــه دریــای
عمــان بهخصــوص شــمال شــرقی آن شــرایط متفاوتــی
دارد ضمــن اینکــه چــاره دیگــری بــرای تأمیــن منابــع آب
موردنیــاز ایــن مناطــق نداریــم.
البتــه طــی ماههــای گذشــته دوبــاره موضــوع انتقــال آب
خــزر بــه خراســان رضــوی نیــز مطرحشــده کــه بــه نظــر
میرســد ایــن پــروژه کــه حتــی در دولــت دهــم کلنــگ
احــداث آن بــه زمیــن زده شــده بــه ایــن زودیهــا عملیاتی
نخواهــد شــد.
طرح انتقال آب شرق کشور آماده اجرا
مجــری مطالعــات طــرح شــیرین ســازی و انتقــال آب بــه
اســتانهای مــرزی شــرق کشــور بــه آخریــن وضعیــت
ایــن پــروژه اشــاره میکنــد و میگویــد :ایــن پــروژه در
راســتای تأمیــن آب مــورد نیــز اســتانهای مــرزی شــرق
کشــور طراحــی و اجــرا خواهد شــد تــا نیــاز آب آشــامیدنی
و صنعــت در ایــن جغرافیــا از کشــور رفــع شــود.
علـی عبداللهی بیـان میکنـد :وضعیـت آب در اسـتانهای

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.
وی میافزایــد :در ایــن راســتا مطالعــات مرحلــه نخســت
انتقــال آب از دریــای عمــان بــه مشــهد از اســفند  ۹۵آغــاز
شــد و در حــال حاضــر  ۷۵درصــد مطالعــات فــاز یــک بــه
انجــام رســیده و قــرار اســت تــا پایــان ســال جــاری ایــن
مطالعــات تکمیــل شــود .پــس از اجــرای کامــل ایــن پــروژه
ســاالنه  ۴میلیــارد مترمکعــب آب شــور از دریــا برداشــت و
 ۷۵۰میلیــون مترمکعــب پــس از شــیرین ســازی وارد خط
لولــه انتقــال خواهــد شــد و مابقــی آن بــه دریــا برگردانــده
میشــود.
خط لوله  ۱۵۰۰کیلومتری
مجــری مطالعــات طــرح شــیرین ســازی و انتقــال آب بــه
اســتانهای مــرزی شــرق کشــور تصریــح میکنــد :در
حــال حاضــر مســیر خــط لولــه و میــزان و محــل برداشــت
آب در هــر نقطــه از مســیر مشخصشــده و قــرار اســت
آب توســط خــط لولــهای بــه طــول  ۱۵۰۰کیلومتــر و بــا
اســتفاده از  ۱۷ایســتگاه پمپــاژ در مقصــد تحویــل داده
شــود و البتــه در طــول اجــرای پــروژه بهتناســب پیشــرفت،
برداشــت آب نیــز انجــام خواهــد شــد.
عبداللهــی بیــان میکنــد :طبــق برنامــه زمانبندیشــده
در صــورت آغــاز بــه کار پــروژه در ســال جــاری توســط
پیمانــکار ،آب در ســال  ۱۴۰۱بــه زاهــدان ،ســال  ۱۴۰۴بــه
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بیرجنــد و ســال  ۱۴۰۷نیــز بــه مشــهد خواهــد رســید.
وی اظهــار میکنــد :مطالعــات انجامشــده تاکنــون نشــان
میدهــد  ،الزم اســت بیــش از  ۲میلیــارد مترمکعــب
در ســال آب از دریــا برداشــت شــود کــه از ایــن میــزان
 ۷۵۰میلیــون مترمکعــب پــس از تصفیــه و نمکزدایــی
از طریــق خطــوط لولــه انتقالیافتــه و مابقــی بــه دریــا
بازگردانــده میشــود.
مجــری مطالعــات طــرح شــیرین ســازی و انتقــال آب بــه
اســتانهای مــرزی شــرق کشــور بیــان میکنــد :از روز اول
انجــام مطالعــات ،پیوســتهای زیســتمحیطی مدنظــر
قرارگرفتــه کــه نتیجــه آن تأییــد موقعیــت برداشــت آب
توســط کارشناســان ســازمان محیطزیســت کشــور و بــه
حداقــل رســاندن آســیب بــه محیطزیســت بــوده اســت.
نیاز  ۱۵هزار میلیاردی برای اجرای پروژه
عبداللهــی تأکیــد میکنــد :پــروژه شــیرین ســازی و انتقــال
آب دریــای عمــان بــه مشــهد قــرار اســت توســط بخــش
خصوصــی تأمیــن اعتبــار و اجــرا شــود و دولــت و صنعــت
بــا توجــه بــه نیــاز خــود آب موردنیــاز را خریــداری خواهند
کــرد .طبــق بــرآورد انجامشــده بــا دالر  ۴۵۰۰تومانــی
اجــرای ایــن طــرح  ۱۵هــزار میلیــارد تومــان منابــع مالــی
نیــاز خواهــد داشــت.
وی میگویــد :پــس از فراخــوان بــرای اجــرای پــروژه
نمکزدایــی و انتقــال آب دریــای عمــان چندیــن شــرکت
ســرمایهگذاری آمادگــی خــود را اعــام کردند و ســرانجام از
ترکیــب آنهــا شــرکتی بــه نــام شــرکت تکاپــوی آب و برق
شــرق کــه بهاختصار«تابــش» نامیــده میشــود ،تشــکیل
و کار خــود را آغــاز کــرد .در ادامــه مطالعــات مرحلــه اول،
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مطالعــات تشــریحی و تهیــه نقشــههای اجرایــی توســط
شــرکت تابــش انجــام خواهــد شــد.
مجــری مطالعــات طــرح شــیرین ســازی و انتقــال آب
بــه اســتانهای مــرزی شــرق کشــور تأکیــد میکنــد:
بســیاری از کشــورهای حاشــیه خلیجفــارس از جملــه
امــارات و عربســتان چندیــن ســال اســت کــه از آب دریــا
بهعنــوان منبــع تأمیــن آب شــرب موردنیــاز خــود اســتفاده
میکننــد و ســاالنه چندیــن میلیــارد مترمکعــب آب از دریا
برداشــت و پــس از شــیرین ســازی بــه مقاصــد موردنظــر
منتقــل میشــود.
وی خاطرنشــان میکنــد :پــروژه خــط شــیرین ســازی
و انتقــال آب از دریــای عمــان بــه مشــهد اولیــن مرتبــه
نیســت کــه در منطقــه اجــرا میشــود امــا پــروژهای بــه
ایــن وســعت و خــط طوالنــی انتقــال تاکنــون بــه انجــام
نرســیده اســت.
پروژههای انتقال آب زمانبر است
در همیــن رابطــه نماینــده مشــهد در مجلــس شــورای
اســامی بــا اشــاره بــه پیگیریهــای انجامشــده در
ســطح ملــی بــرای حــل مشــکل تأمیــن آب در مشــهد
میگویــد :طرحهایــی ماننــد انتقــال آب از دریــای
عمــان بــه مشــهد خــوب اســت امــا زمــان و هزینــه
زیــادی را میطلبــد و مــا امــروز بــه اقــدام فــوری در
ایــن عرصــه نیازمندیــم.
نصــراهلل پژمانفــر بیــان میکنــد :مشــهد ســال آینــده دیگــر
نمیتوانــد بخشــی از آب موردنیــاز خــود را از ســد دوســتی
تأمیــن کنــد و بارشهــا نیــز قابلتوجــه نیســت و بایــد
منابــع آب موجــود بهدرســتی مدیریــت شــوند.
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وی اظهــار میکنــد :اســتفاده از پســاب بهجــای آب
شــرب تــا  ۴۰درصــد میــزان مصــرف آب در مشــهد را کــم
میکنــد کــه اگــر بــه ایــن مهــم توجــه شــود بخشــی از
مشــکالت مــا در ایــن حــوزه حــل خواهــد شــد.
نماینــده مشــهد در مجلــس شــورای اســامی خاطرنشــان
میکنــد :پیگیــری وضعیــت تأمیــن آب مشــهد قبــل از
رســیدن بــه مرحلــه بحــران در ســطح ملــی در حــال انجــام
اســت و امــروز جلس ـهای در ایــن رابطــه بــا حضــور همــه
دســتگاههای متولــی آب مشــهد برگــزار شــد.
وی در پاســخ بــه ایــن ســؤال کــه شنیدهشــده طــرح
انتقــال آب از خــزر بــه خراســان جایگزیــن انتقــال آب از
دریــای عمــان شــده اســت گفــت :ایــن موضــوع بــرای مــن
شــفاف نیســت و بعیــد میدانــم عملیاتــی شــود.
در ایــن میــان باوجوداینکــه هنــوز عملیــات اجرایــی
انتقــال آب عمــان بــه مشــهد عملیاتــی نشــده چندیــن
ســال پیــش   ۱۰۰نماینــده مجلــس شــورای اســامی
طــرح انتقــال آب از خــزر بــه مشــهد کــه از اســتانهای
گلستان،ســمنان و خراســان شــمالی میگــذرد را بــه
رئیسجمهــور ارائــه کردهانــد کــه همچنــان ایــن طــرح
مخالفــان زیــادی دارد.
باوجــود خشکســالی پیاپــی طــی ســالهای گذشــته در
اســتانهای شــرقی و از بیــن رفتــن فرصــت کار و زندگــی
در بســیاری از شــهرها و روســتاها بــه نظــر میرســد پــروژه
انتقــال آب از دریــای عمــان بــه مشــهد میتوانــد امیــد
بــه زندگــی را در ایــن مناطــق ایجــاد کنــد .موضوعــی کــه
حمایــت مســئوالن ارشــد کشــور بــرای اجــرای ایــن ابــر
پــروژه را میطلبــد تــا بیــش از ایــن زمــان بــرای مــردم
از دســت نــرود.
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ذبیح اهلل اصغری

پوشــش بیمــه محصــوالت زراعــی در
کردســتان طــی ســال زراعــی جــاری ۴۶
درصــد کاهــش یافتــه و بــه نظــر می رســد
تغییر نگرش کشــاورزان نســبت بــه بیمه
و عــدم اعتمــاد بــه مســئوالن از مهمتریــن
دغدغــه هــای مــردم اســت.

فعالیــت در بخــش کشــاورزی یکــی از پرمخاطــره تریــن
فعالیــت هــای اقتصــادی اســت ،زیــرا در فعالیــت هــای
کشــاورزی انــواع مخاطــرات طبیعــی ،اجتماعــی ،اقتصــادی و
عمــدی دســت بــه دســت هــم داده و مجموعــه شــکننده و
آســیب پذیــری را بــرای تولیدکننــدگان درایــن بخــش فراهــم
مــی آورنــد .عوامــل کنتــرل ناپذیــر نظیــر عوامــل جــوی ،از
جملــه ســیل ،تگــرگ ،بــاران هــای تنــد ،خشکســالی ،گرمــا
و ســرمای شــدید ،بــاد و توفــان از یــک ســو و هجــوم آفــات
و بیمــاری هــا و آتــش ســوزی از ســوی دیگــر همــواره
محصــوالت کشــاورزی را بــا خطــر مواجــه مــی کنــد.
بیمــه کشــاورزی بــه عنــوان یکــی ازمؤثرتریــن روش هــای
مدیریــت ریســک در بخــش کشــاورزی و زیــر پوشــش
حمایتــی قــراردادن تولیدکننــدگان ایــن بخــش توســط کلیــه
کشــورهای جهــان اعــم از کشــورهای پیشــرفته و در حــال
پیشــرفت پذیرفتــه شــده اســت و برهمیــن اســاس کمتــر
کشــوری اســت کــه نوعــی از بیمــه کشــاورزی را ارائــه نکــرده
باشــد.
بیمــه کشــاورزی در ایــران هماننــد بســیاری از کشــورهای
جهــان بــا موانــع و مشــکالتی رو بــه رو اســت کــه توســعه
و گســترش فراگیــر آن را محــدود مــی ســازد و چنانچــه بــا
بهــره گیــری از تجربه هــای جهانــی راهکارهای مناســب برای
آنهــا اندیشــیده نشــود در آینــده نــه چنــدان دور چالــش های
جــدی در رابطــه بــا پایــداری بیمــه کشــاورزی در کشــور را
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مطالبات بیمه شدگان پرداخت نشد

کاهش  ۶۴درصدی پوشش بیمه کشاورزی
فــرا روی صنــدوق بیمــه و بخــش کشــاورزی قــرار خواهــد داد.
بحــث کشــاورزی در کردســتان نیــز یکــی از فرصــت هــای
بســیار مهــم در حــوزه اشــتغال و درآمدزایــی در ایــن اســتان
اســت و براســاس آمارهــای موجــود مــا در چنــد محصــول
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
رابطــه مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت امــا هنــوز هــم
مســئوالن نتوانســته انــد کشــاورزان را آنگونــه کــه بایــد در
راســتای بیمــه محصــوالت خــود ترغیــب کننــد تــا در زمــان
هــای بحــران بتــوان خســارت ناشــی از عوامــل طبیعــی و غیر
طبیعــی را بــرای آنــان جبــران کــرد.
پروسه بررسی و پرداخت خسارت زمان بر است
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان کردســتان در خصــوص میــزان مشــارکت و رغبــت
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
اشــاره کــرد بحــث پرداخــت بــه موقــع حــق بیمــه اســت.

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
دریافــت خســارت کــه مقــداری زمــان بــر اســت را کوتــاه
کننــد و همیــن مســئله دغدغــه ای را بــرای کشــاورزان ایجــاد
کــرده اســت.
وی اظهارداشــت :بــرای ترویــج فرهنــگ بیمــه در ســازمان
جهــاد کشــاورزی اقدامــات خوبــی طــی چنــد ســال گذشــته
انجــام گرفتــه و خوشــبختانه  ۴۴مرکــز کشــاورزی در مراکــز
دهســتان هــای ســطح اســتان فعــال اســت و کارشناســان
کشــاورزی در ایــن حــوزه حضــور دارنــد و بــه کشــاورزان
آمــوزش هــای الزم را ارائــه مــی دهنــد.
معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی
اســتان کردســتان یــادآور شــد :بیمــه بــه عنــوان یکــی از
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
هــای محیطــی بســیار پرخطــر اســت بــه گونــه ای کــه هــر
لحظــه ممکــن اســت آســیب جــدی بــه باغــات ،مــزارع و
تولیــد وارد کنــد.
بــا وجــود آنکــه جلوگیــری از ورود خســارت بــه بخــش
کشــاورزی از لحــاظ کمیــت و کیفیــت قابــل کنتــرل اســت
و تنهــا نمــی تــوان جلــوی وقــوع آن را گرفــت ،بنابرایــن
کشــاورزان بــرای کاهــش زیــان خــود بایــد اقــدام بــه بیمــه
محصــوالت کشــاورزی کننــد.
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ناگفتــه نمانــد کــه جبــران خســارت انــدک و تاخیــر در
پرداخــت غرامــت باغــداران موجــب شــده تــا صنــدوق
بیمــه محصــوالت کشــاورزی کارایــی الزم را نداشــته باشــد
و بخــش غالــب فعــاالن ایــن بخــش را از بیمــه کــردن
باغــات و مــزارع خــود در برابــر خســارت احتمالــی منصــرف
کنــد.
ایــن در حالــی اســت کــه صنــدوق بیمــه محصــوالت در بخش
کشــاورزی مــی توانــد خســارت در مراحــل مختلــف تولیــد
ناشــی از خشکســالی و وقــوع بالیــای طبیعــی بــه حداقــل
برســاند و کشــاورزان را نســبت بــه آینــده کشــت و کار امیدوار
کنــد امــا در ســال هــای اخیــر بــه ســبب عملکــرد ضعیــف
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  ۵۵۰هــزار هکتــار

اراضــی زیــر کشــت خــود ۴۷۰ ،هــزار هکتــار آن را بیمــه مــی
کردنــد ،امــروز ایــن رقــم را تنهــا بــه  ۸۰هــزار هکتــار رســانده
انــد.
اســماعیل حیــدری بــا بیــان اینکــه نحــوه پرداخــت غرامــت
و مخاطــرات مالــی دولــت از جملــه عوامــل کاهــش بیمــه
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.
وی در ادامــه گفــت :نگــرش کشــاورزان نســبت بــه بیمــه
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
نــه توزیــع پــول و همیــن مســئله یکــی از عوامــل اســتقبال
کــم کشــاورزان از بیمــه طــی چنــد ســال گذشــته بــوده
اســت.
معــاون امــور بیمــه ای بانــک کشــاورزی اســتان کردســتان
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
رغبــت کــرده عملکــرد مالــی بــوده و در کنــار ایــن مســئله
کشــاورز انتظــار دارد چــون  ۱۰هکتــار از اراضــی خــود را بیمه
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کــرده و در زمــان ســرمازدگی و تگــرگ بــه بخشــی کوچــک
و یــا یــک هکتــار از اراضــی او خســارت وارد شــده درخواســت
خســارت  ۱۰هکتــار را دارد کــه در واقــع نبایــد اینگونــه باشــد
و همیــن مســئله باعث شــده کشــاورزان دیدگاهشــان نســبت
بــه بیمــه تغییــر کنــد.
مشــارکت کشــاورزان تــوان دولــت بــرای پرداخــت
بیمــه را افزایــش مــی دهــد
وی یــادآور شــد ۷۰ :درصــد منابــع مالــی بیمــه از طریــق
دولــت تامیــن مــی شــود و تنهــا  ۳۰درصــد ایــن منابــع
توســط کشــاورزان آورده مــی شــود و اگــر دولــت وضــع مالــی
خوبــی داشــته باشــد ممکــن اســت بتوانــد ایــن کار را انجــام
دهــد امــا عمـا بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی کشــور ایــن
کار عملــی نیســت.
معــاون امــور بیمــه ای بانــک کشــاورزی اســتان کردســتان
بیــان کــرد :کشــاورزان بایــد ایــن مســئله را بداننــد کــه بــا
بیمــه نکــردن محصــات خــود تنهــا خودزنــی کــرده و ســال
گذشــته دولــت هــزار و  ۱۰۰میلیــارد تومــان بــه صنــدوق

بیمــه کشــاورزی کشــور کمــک کــرد و امســال نیــز در بودجه
ســال آینــده هــزار و  ۱۵۰میلیــارد تومــان را بــرآورد کــرده
اســت.
حیــدری ادامــه داد :ســهمی کــه مــا مــی توانیــم بــرای
کشــاورزان ســطح اســتان کردســتان از ایــن میــزان دریافــت
کنیــم تنهــا یــک راه دارد و ایــن اســت کــه بیمــه نامــه صــادر
کنیــم و هــر چــه میــزان صــدور بیمــه نامــه بیشــتر باشــد
ســهم مــا نیــز افزایــش مــی یابــد.
وی گفــت :ضریــب نفــوذ بیمــه وقتــی پاییــن مــی آیــد،
طبیعتـاً پولــی کــه دولــت مــی دهــد را نیــز بــا کاهــش مواجه
مــی کنــد و مــا نیــز بــه طبــع کمتــر مــی توانیــم جوابگــوی
کشــاورزان باشــیم.
معــاون امــور بیمــه ای بانــک کشــاورزی اســتان کردســتان
اظهارداشــت :کشــاورز انتظــار دارد وقتــی محصــول خــود را
بیمــه مــی کنــد پــس از پایــان ســال زراعــی در صورتــی کــه
خســارتی نداشــته ،پــول بیمــه را بــه وی بازگردانیــم کــه در
هیــچ شــرکت بیمــه ای ایــن مســئله قابــل قبــول نیســت و
همیــن مســئله نیــز نگــرش کشــاورزان را نســبت بــه بیمــه
تغییــر داده اســت.
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
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و روزمــون نمــی خــورد و صنــدوق بیمــه کشــاورزی نــه
پرداخــت هایــش بــه موقــع اســت و نــه رقمــی کــه بــرای
جبــران خســارت بــه کشــاورزان و باغــداران پرداخــت مــی
کنــد ،متناســب بــا میــزان خســارت وارده اســت.
وی افــزود :کشــاورزان بایــد بیمــه کشــاورزی را بــه عنــوان
ضمانــت تولیــد خــود در نظــر بگیرنــد ،چــرا کــه بیمــه
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
رغبــت تــر مــی شــوند.
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.
ایــن کشــاورز کردســتانی اظهارداشــت :صنــدوق بیمــه
بایــد بــه نوعــی عمــل کنــد کــه کشــاورزان راغــب باشــند
محصــول خــود را بیمــه کننــد و نیــاز اســت کــه از بخــش
کشــاورزی حمایــت موثــر و اصولــی صــورت بگیــرد و گرنــه
در شــرایط خشکســالی و ریــزش درآمــد و حجــم بــاالی
خســارت هــای ناشــی از بالهــای طبیعــی کشــاورزی نابــود
مــی شــود.
بایــد تاکیــد کــرد نقشــی کــه بیمــه هــای کشــاورزی
بــر عهــده دارنــد یکــی از مهمتریــن بازیگــران اصلــی
ســناریوی غــم انگیــز ســرمازدگی تولیــدات کشــاورزی
و باغــی اســت و در حالــی کــه بیمــه کشــاورزی بایــد
همــان نقطــه امیــدی باشــد کــه بعــد از وقــوع حــوادث
غیــر مترقبــه وارد صحنــه شــود ،امــا مدتــی اســت
چنیــن اتفاقــی نیافتــاده اســت.
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.
قطعــا یکــی از دالیــل اصلــی ایــن بــی رغبتــی موضــوع
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
بــه همیــن دلیــل یکــی از نیازهــای اصلــی برنامــه ریــزی در
راســتای پوشــش ایــن مشــکل جــدی اســت.
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معطل ماندن سد «آناهیتا» با گروکشی پیمانکار
طیبه قدمی

ســد آناهیتــا یکــی از پروژههــای مهــم
ملــی اســتان اســت کــه قــرار بــود تا ســال
 95بــه بهــره بــرداری برســد امــا  ۲ســال
از ایــن موضــوع گذشــته و در آســتانه ۹
ســالگی مــردم کنــگاور هنــوز در انتظــار
افتتــاح آن هســتند.

از گذشــتههای دور تاکنــون یکــی از راهکارهــای تامیــن آب
ســاخت ســد بــوده اســت کــه ایــن موضــوع نیــز بــا رشــد
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.
البتــه ســدها عــاوه بــر بحــث تامیــن آب بــرای بخــش
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
ســدها خواهیــم بــود.
ســد آناهیتــای کنــگاور نیــز یکــی از ســدهای مهــم اســتان
کرمانشــاه اســت کــه قــرار بــود عــاوه بــر تامیــن آب شــرب
بلنــد مــدت شهرســتان کنــگاور ،تــا حــد زیــادی نیــز در
بخــش توســعه و صنعــت اثرگــذار باشــد و عــاوه بــر آن
دشــت هــای تشــنه کنــگاور را نیز ســیراب و بــه کشــاورزی و
اقتصــاد ایــن منطقــه رونــق بخشــد.
ایــن ســد طــی  ۲۲فروردیــن ســال  ۸۹بــا 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
ســال بــه بهرهبــرداری برســد.
از مزایــای ســد آناهیتــا مــی تــوان بــه ایجــاد مجموعــه
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
موثــر باشــد.
عــدم تامیــن و تخصیــص منابــع مالــی از ســوی
دولــت علــت تاخیــر در بهــره بــرداری از آناهیتــا
بهــرام درویشــی ،مدیرعامــل آب منطقــه ای کرمانشــاه
در خصــوص پــروژه ســد آناهیتــا اظهــار داشــت:
عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه ســال  ۸۹کلیــد خــورد
و طبــق برنامــه زمانبنــدی قــرار بــود ســال  ۹۵بــه
بهرهبــرداری برســد.
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 چالشهــای 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  ۶۵درصـد عنوان
کر د .
ایــن مســئول در خصــوص اعتبــارات مــورد نیــاز بــرای اتمــام
و بهــره بــرداری از ایــن پــروژه گفــت :بــرای تکمیــل ســد
بــه  ۶۰میلیــارد تومــان نیــاز داریــم .همچنیــن بــرای اجــرا
و بهــره بــرداری از شــبکه و خطــوط انتقــال آن  ۱۲۰میلیــارد
تومــان اعتبــار نیــاز اســت.

در صــورت تامیــن بــه موقــع منابع ســد آناهیتــا ۱۵
ماهــه بــه بهــره بــرداری میرســد
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  ۹۸این سـد مرحله آبگیـری خواهد رسـید.
ایــن مســئول در خصــوص ظرفیــت ایــن ســد نیــز گفــت :بــا
بهرهبــرداری از ایــن ســد  ۳۲میلیــون متــر مکعــب آب بــه
ظرفیــت تنظیمــی اســتان اضافــه خواهــد شــد.
وی تصریــح کــرد :ایــن پــروژه بــا هــدف تامیــن آب شــرب
بلنــد مــدت کنــگاور تــا افــق  ۱۴۲۰مدنظــر قــرار گرفتــه
اســت .همچنیــن تامیــن آب بخــش صنعــت و توســعه و
بهبــود  ۲هــزار و  ۹۰۰هکتــار از اراضــی پاییندســت ســد
نیــز از دیگــر دالیــل احــداث آن اســت.
اظهــارات مدیرعامــل آب منطقــه ای کرمانشــاه از کمبــود
اعتبــارات بــرای اتمــام ایــن ســد و بهــره بــرداری از آن در
حالــی اســت کــه فرمانــدار کنــگاور آن را نوعــی بهانــه
مــی دانــد و معتقــد اســت کــه  ۱۵تــا  ۱۶میلیــارد تومــان
اعتبــارات بــرای امســال بــه ایــن ســد تعلــق گرفتــه اســت.
پــروژه ســد آناهیتــا  ۱۵تــا  ۱۶میلیــارد تومــان
اعتبــار در ســال  ۹۷داشــت
خیــراهلل خزایــی ،فرمانــدار کنــگاور  در ایــن خصــوص اظهــار
داشــت :امســال پــروژه ســند آناهیتــا کنــگاور بودجــه ای
معــادل  ۱۵تــا  ۱۶میلیــارد تومــان داشــت.
وی در پاســخ اینکــه علــی رغــم ایــن اعتبــارات چــرا پــروژه
متوقــف شــده و یــا بــا کنــدی پیــش مــی رود ،افــزود:
هماکنــون پیمانــکار مدعــی اســت کــه مــن از قبــل هــم
طلــب دارم و ایــن موضــوع را بهانــه ای بــرای کنــدی یــا
توقــف پــروژه عنــوان کــرده اســت و آب منطقــه ای هــم قول
داد کــه ایــن پــروژه را تعییــن تکلیــف کنــد.
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
انجــام میدهــد ،امــا اینکــه کار را بــه دلیــل داشــتن طلــب
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.
وی از پیگیــری نماینــدگان مجلــس در ایــن زمینــه خبــر
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 منطقـهای 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  ۹۷تخصیـص 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.
وی در خصــوص اظهــارات آب منطقــه مبنــی بــر اینکــه
پــروژه مذکــور بــه علــت عــدم تامیــن و تخصیــص اعتبــارات
مــورد نیــاز متوقــف شــده اســت نیــز تاکیــد کــرد :ایــن
موضوعــات ای بهانــه اســت بــه عقیــده بنــده بــه عنــوان
فرمانــدار و اســتاندار  کرمانشــاه و همچنیــن  نماینــده
شهرســتان در مجلــس توقــف ایــن پــروژه هیــچ توجیهــی
نــدارد و بایــد پیگیــری شــود.
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 علاوه 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
همفکــری در ایــن زمینــه راهکارهــای مناســب بــرای
اتمــام و بهــره بــرداری از ایــن پــروژه  ۸ســاله بیاندیشــند تــا
در نتیجــه آن عــاوه بــر ســیراب شــدن دشــت هــای تشــنه
کنــگاور شــاهد توســع صنعــت ،کشــاورزی و ایجــاد ظرفیــت
هــای اشــتغال در ایــن منطقــه باشــیم.
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خاتـم ،جنوبیتریـن شهرسـتان اسـتان
یـزد و قطب کشـاورزی یزد اسـت اما این
منطقـه فاقـد حتـی یـک واحـد فـرآوری
محصـوالت کشـاورزی اسـت و ایـن در
حالـی اسـت کـه جوانـان ایـن منطقـه
بهدلیـل بیـکاری مهاجـرت میکننـد.
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کشت کنجد ناجی بیکاران خاتم یزد

خاتــم در جنوبیتریــن نقطــه اســتان یــزد واقــع شــده و
شهرســتانی اســت کــه اســتان یــزد را بــا اســتانهای فــارس
و کرمــان پیونــد میدهــد و بــه لحــاظ منابــع آبــی ،شــرایطی
بهتــر از ســایر نقــاط اســتان دارد بــه همیــن دلیــل ایــن
منطقــه قطــب کشــاورزی اســتان یــزد بــه شــمار م ـیرود و
در تولیــد بســیاری از محصــوالت کشــاورزی ،حــرف اول را در
کشــور میزنــد.
گرچـه خاتم را به کشـت انگور و تولید کشـمش میشناسـند
امـا ایـن شهرسـتان در تولیـد محصـوالت دیگـری از جملـه
زردآلـو ،گنـدم ،پسـته ،کنجـد و گیاهـان جدیدتـری نظیـر
کینـوا ،پاپایـا و  ...در سـطح اسـتان یکهتـاز اسـت.
کشــاورزی در ایــن شهرســتان هنــوز بــه شــکل ســنتی انجام
میشــود امــا بــه دلیــل کمبــود منابــع آبــی ،کشــاورزان ایــن
منطقــه بــه ســمت تجهیــز اراضــی و باغهــای خــود بــه
سیســتم آبیــاری قطــرهای یــا تحــت فشــار رفتهانــد و ایــن
اقــدام ،آینــده کشــاورزی خاتــم را امیدوارکنندهتــر از ســایر
نقــاط اســتان کــرده اســت.
سود کشاورزان خاتمی در جیب دالالن
یکــی از مشــکالتی کــه کشــاورزان ایــن منطقــه بــا آن
دســت و پنجــه نــرم میکننــد ،نبــود صنایــع تکمیلــی
و فــرآوری محصــوالت کشــاورزی اســت و ایــن امــر
ســبب شــده کشــاورزان در بســیاری از مواقــع ،حاصــل
دســترنج خــود را یــا بــه دالالن بفروشــند و یــا بــه صــورت
فلــهای بــه ســایر اســتانها ارســال کننــد تــا فــرآوری و
بســتهبندی شــود.
ایــن شــیوه ســبب شــده ســود زحمــات کشــاورزان خاتــم
بــه جیــب دالالن بــرود و یــا اگــر خوشبینانهتــر بنگریــم،
نصیــب اســتانهایی شــود کــه از صنایــع بســتهبندی و
فــرآوری و تکمیلــی برخــوردار هســتند.
یکــی از مهمتریــن محصوالتــی کــه اکنــون کشــت آن در
خاتــم توســعه یافتــه ،کنجــد اســت و ایــن محصول بــا توجه
بــه اینکــه هــم روغــن پرطرفــدار و هــم ســایر محصــوالت
شــناخته شــده دیگــری دارد ،میتوانــد در صــورت راهانــدازی
واحدهــای فــرآوری ،ناجــی بیــکاران خاتــم باشــد و جهشــی
قابــل توجــه در اشــتغالزایی ایــن شهرســتان ایجــاد کنــد.
کشــت گســترده کنجــد و تنهــا یــک واحــد
فــرآوری در خاتــم
بــا وجــود اینکــه اکنــون میــزان ســطح زیرکشــت کنجــد
در شهرســتان خاتــم افزایــش  ۳۰درصــدی یافتــه اســت،
در ایــن شهرســتان تنهــا یــک واحــد ســنتی فــرآوری آن
هــم نهچنــدان فعــال راهانــدازی شــده کــه در صــورت
حمایــت دســتگاههای ذیربــط میتوانــد بــرای چنــد نفــر
اشــتغالزایی کنــد.
در حالــی خاتــم از نبــود صنایــع تکمیلــی و فــرآوری کنجــد
رنــج میبــرد کــه در شهرســتانی نظیــر اردکان ،صنایــع
تکمیلــی در تولیــد محصــوالت کنجــدی وجــود دارد امــا
تولیدکننــدگان از نبــود محصــول کافــی رنــج میبرنــد.
افزایــش  ۳۰درصــدی ســطح زیــر کشــت کنجــد در قطــب
کشــاورزی یــزد
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان خاتــم گفــت :کنجــد
محصــول اقتصــادی و کمآبخــواه اســت و ســطح زیــر کشــت

ایــن محصــول در ســال جــاری در شهرســتان خاتــم افزایش
 ۳۰درصــدی داشــته اســت.
مجتبـی آغـاز عنوان کرد :سـطح زیر کشـت محصـول کنجد
در شهرسـتان خاتـم هـزار و  ۱۰۰هکتـار و متوسـط عملکرد
ایـن محصـول در هـر هکتـار نزدیک بـه یک تن اسـت.
وی ،رقــم کشــت شــده محصــول کنجــدی در شهرســتان
خاتــم را کنجــد محلــی نــام بــرد و افــزود :کنجــد محلــی در
برابــر تنشهــای محیطــی و آفــات ،مقاومــت خوبــی دارد و
کشــاورزان توانســتهاند بــا بومــی ســازی ایــن نــوع محصــول
و رســیدگی و تغذیــه بــه موقــع ،محصــول بــا کیفیتــی را
برداشــت کننــده و رکــورد برداشــت  ۲تــن در هکتــار را بــه
ثبــت برســانند.
آمادگـی جهاد کشـاورزی بـرای پرداخت تسـهیالت
صنایـع تبدیلی بـه متقاضیان

آغـاز تصریـح کـرد :جهـاد کشـاورزی شهرسـتان خاتـم
آمادگـی همـکاری ،آمـوزش و برنامهریـزی بـرای صـدور
مجـوز صنایـع تبدیلی ـ تکمیلـی فرآوردههـای کنجدی در
ایـن شهرسـتان را دارد و متقاضیان برای راهانـدازی صنایع
تبدیلـی ـ تکمیلـی میتواننـد از تسـهیالت ایـن بخـش
همچنیـن تسـهیالت اشـتغال پایـدار و فراگیـر روسـتایی
و خـط اعتبـاری مکانیزاسـیون بـرای خریـداری تجهیـزات
صنایـع تبدیلـی ـ تکمیلـی خـرد و کوچک بهرهمند شـوند.
مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان خاتــم بــا اشــاره بــه
ســطح زیرکشــت کنجــد در ایــن شهرســتان بیــان کــرد:
درصــد روغندهــی کنجــد شهرســتان خاتــم بیــش از ۵۵
درصــد اســت و ایــن خــود نشــان از کیفیــت بــاالی کنجــد
تولیــدی در ایــن منطقــه دارد.
آغــاز افــزود ۱۵ :درصــد از کنجــد تولیــدی شهرســتان خاتــم
در صنایــع شــیرینی پــزی ،نانوایــی و فرآوردههــای کنجــدی
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از جملــه حلــوا ارده و روغــن کنجــد اســتفاده و مــازاد آن بــه
صــورت خامفروشــی بســته بنــدی شــده و بــه بــازار مصــرف
عرضــه میشــود.
در حالــی محصــول کنجــد خاتــم بــه صــورت خــام و بــا
بســتهبندیهای اولیــه بــه بــازار مصــرف عرضــه میشــود
کــه اگــر کارگاهــی مجهــز بــرای روغنگیــری و تولیــد انــواع
ارده وجــود داشــت ،ســود عایــدی کشــاورزان بــه چنــد برابــر
میــزان فعلــی میرســید.
رئیــس اداره ترویــج و آمــوزش جهــاد کشــاورزی شهرســتان
خاتــم نیــز دربــاره کشــت ایــن محصــول در خاتــم گفــت:
کنجــد گیاهــی کــم آبخــواه بــا صرفــه اقتصــادی بــاال و دوره
رشــد کوتــاه اســت کــه توانســته مــورد توجــه کشــاورزان
منطقــه قــرار گیــرد.
روحاهلل هاشــمی افــزود :کنجــد دارای انــواع ویتامیــن اســت
و بــرای بهبــود عملکــرد سیســتم گــوارش ،کاهــش اســترس
و حفــظ ســامت پوســت مفیــد اســت بنابرایــن میتــوان
از انــواع فرآوردههــای ایــن محصــول بــه بهتریــن شــکل
ممکــن بهــره بــرد.
ســعید ایــزدی یکــی از جوانــان فعــال در عرصــه اقتصــادی
شهرســتان خاتــم توانســته بــا راهانــدازی یــک کارگاه تبدیلی
ـ تکمیلــی محصــول کنجــد ،عــاوه بــر ایجــاد اشــتغال برای
خــود ،زمینــه اشــتغال ســه نفــر دیگــر را نیــز فراهــم کنــد.
فــرآوری روزانــه  ۲۵۰کیلوگــرم کنجــد در یــک
کارگاه و ایجــاد اشــتغال بــرای  ۴نفــر
وی در ایــن بــاره بــه مهــر گفــت :روزانــه بیــش از  ۲۵۰کیلــو
کنجــد در ایــن کارگاه فــرآوری و محصــوالت کنجدی شــامل
ارده ،حلــوا ارده ،روغــن کنجــد ،اردههــای طعمدار وحلــوا ارده
کشــی تولیــد میشــود.
ایــزدی بــا اشــاره بــه اینکــه یکســال اســت در ایــن کارگاه
مشــغول بــه کار شــده ،افــزود :در صــدد هســتیم عــاوه بــر
تامیــن نیــاز محصــوالت کنجــدی شهرســتان که بــه صورت
تــازه تولیــد میشــود ،بتوانیــم مجــوز صــدور ایــن محصوالت
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بــه شــهرها و اســتانهای همجــوار را نیــز دریافــت کنیــم.
وی از توســعه کارگاه فــرآوری محصــول کنجــدی خــود
در شهرســتان خاتــم خبــر داد و اظهــار امیــدواری کــرد:
بــا حمایــت مســئوالن بتوانــم کارگاه را توســعه دهــم
و زمینــه اشــتغال بــرای جوانــان شهرســتان را نیــز
فراهــم کنــم.
شهرســتان خاتــم قطــب کشــاورزی اســتان یــزد اســت بــا
ایــن وجــود بــه دلیــل نبــود صنایــع فــرآوری و نیــز عــدم
انجــام برندســازی محصــوالت کشــاورزی ،میزان برخــورداری
و درآمــد کشــاورزان ایــن منطقــه محــدود اســت.
فرآوردههــای کنجــدی میتوانــد ناجــی بیــکاران
خاتــم باشــد
تنهــا یــک محصــول کشــاورزی ایــن شهرســتان بــا توجــه به
ســطح زیــر کشــت ایــن محصــول و تقاضــای خــوب بــرای
محصــوالت و فرآوردههــای کنجــدی ،میتوانــد ناجــی
بیــکاران ایــن شهرســتان باشــد.
شهرســتان خاتــم هــر ســاله بــا تولیــد  ١۶١هــزار تــن
انــواع محصــوالت باغــی و زراعــی ،بیــش از  ۳۰درصــد
تولیــدات اســتان یــزد را بــه خــود اختصــاص داده امــا
حتــی یــک واحــد فــرآوری و بســته بنــدی محصــوالت
کشــاورزی در ایــن شهرســتان وجــود نــدارد و بــه ایــن
دلیــل بیشــتر محصــوالت تولیــدی آن بــه صــورت خــام
بــه دیگــر نقــاط حمــل شــده و پــس از بســته بنــدی در
بــازار عرضــه میشــود.
از آنجــا کــه  ۴٠درصــد جمعیــت ایــن شهرســتان روســتایی
و بــه کار کشــاورزی و دامــداری مشــغول هســتند ،ایــن
جمعیــت نیمــی از ســال را بیــکار هســتند در حالــی کــه
ایجــاد واحدهــای
فــرآوری میتوانــد
نقــش مؤثــری در
و
اشــتغالزایی
درآمــد بیشــتر آنهــا

ایفــا کنــد.
از مجمــوع  ۴٠هــزار و  ٨٠٠هکتــار اراضــی قابــل کشــت
ایــن شهرســتان١٧  ،هــزار هکتــار پســته و بقیــه بــه کشــت
زردآلــو ،انگــور ،بــادام ،انــار ،گنــدم ،جــو ،ذرت و حبوباتــی
نظیــر لوبیــا چیتــی اختصــاص یافتــه اســت.
بــا اینکــه ســطح زیرکشــت محصــول پســته در شهرســتان
خاتــم  ١٧هــزار هکتــار و میــزان تولیــد ایــن محصــول در
ســال ١٩هــزار و  ٢٠٠تــن اســت و در واقــع  ٩٠درصد پســته
اســتان در شهرســتان خاتــم تولیــد میشــود ،هیــچ کارخانــه
فــرآوری صنعتــی برای ایــن محصــول در خاتــم وجــود ندارد
و کشــاورزان مجبورنــد بــا پرداخــت هزینههــای گــزاف،
محصــول خــود را بــرای فــروش بــه شــهرها و اســتانهای
همجــوار ارســال کننــد.
همچنیــن   ۲۰هــزار هکتــار انــواع درختــان باغــی در ایــن
شهرســتان وجــود دارد کــه زردآلــو و انگــور تولیــدی
شهرســتان خاتــم مهمتریــن محصــول باغــی هســتند و
میــزان تولیــد زردآلــو  ۱۰هــزار و  ۵٠٠هکتــار و میــزان تولید
انگــور  ٢۵هــزار تــن در ســال اســت.
رنج کمثمـر کشـاورزان خاتـم در نبـود کارخانههای
فرآوری
شهرسـتان خاتـم بـا داشـتن آب و هـوای مسـاعد و خـاک
حاصلخیـز ،اگرچـه توانمندیهای بسـیاری در تولیـد دارد اما
نبود کارخانههای فراوری محصوالت موجب شـده کشـاورزان
ایـن منطقـه از زحمـات خود بهـره چندانـی نبرند.
برندســازی تولیــدات کشــاورزی در کنــار مزایــای فــراوان،
کشــور و اســتان را از وجــود کاالهــای بیهویــت و
بیکیفیــت در بــازار بینیــاز میکنــد.

اقتصاد ایـــران
NEWSAGENCY

صفحه  | 78شماره  | 34آذر 97

MEHR

موافقان و مخالفان چه میگویند؟

موانع«پرورش ماهی در قفس»در خوزستان
اجــرای طــرح «پــرورش ماهــی
زهرا کاظمی منش در قفــس» در اســتان پــر ظرفیــت
خوزســتان کــه پــای اشــتغال در آن
میلنگــد و کاهــش نــرخ بیــکاری دغدغــه مدیــران آن
اســت ،هنــوز درگیــر اختالفنظرهــای درون اســتانی
اســت.

«پــرورش ماهــی در قفــس» طرحــی اســت کــه در آن
ماهــی درون یــک قفــس یــا ســبد قــرار میگیــرد و
آب بهصــورت آزاد بیــن منبــع آبــی و قفــس در جریــان
اســت .طبــق گفتــه کارشناســان حــوزه شــیالت عــاوه
بــر اشــتغالزا بــودن ایــن طــرح ،از مزایــای اجــرای آن
میتــوان بــه کاهــش هزینــه نســبت بــه پــرورش ماهــی در
اســتخرهای خاکــی یــا دســتگاههای مداربســته ،مدیریــت
آســانتر و کمهزینهتــر ،ســهولت در مشــاهده و بررســی
میــزان تغذیــه ماهــی ،ســهولت و اقتصــادی بــودن درمــان
علیــه انگلهــا و بیماریهــا در مقایســه بــا اســتخرهای
خاکــی اشــاره کــرد.
ایــن طــرح نیــاز بــه ســرمایهگذاری کمتــری نســبت
بــه پــرورش ماهــی در اســتخرهای خاکــی دارد و بــرای
اجــرای آنهــم از همــه منابــع آبــی از قبیــل دریــا،
دریاچــه ،اســتخرهای ذخیــره ،اســتخر ،چشــمهها ،نهرهــا
و رودخانههــا میتــوان اســتفاده کــرد.
اجــرای «پــرورش ماهــی در قفــس» در اســتان پــر ظرفیــت
خوزســتان کــه پــای اشــتغال در آن میلنگــد و کاهــش
نــرخ بیــکاری دغدغــه مدیــران آن اســت ،هنــوز درگیــر
اختالفنظرهــای درون اســتانی اســت.
عملکرد پروژه صفر است
اول دیمـاه سـال  ۹۵بـود کـه معـاون آبزیپروری سـازمان
شـیالت ایران اعلام کرد عملکرد پـروژه «پـرورش ماهی در
قفـس» در خوزسـتان صفر اسـت درحالیکه این اسـتان در
این زمینه بسـیار اسـتعداد دارد.
حســینعلی عبدالحــی در شــورای توســعه شــیالت اســتان
خوزســتان اظهــار کــرد :در کشــور تاکنــون  ۳۶۱قفــس
پــرورش ماهــی توســط بخــش خصوصــی بــه آبهــای
داخلــی و دریــا انداختیــم ولــی در اســتان خوزســتان بنــا
بــه دالیلــی هیــچ قفســی در آب انداختــه نشــده اســت و
از ســازمان آب و بــرق خوزســتان تقاضــا دارم تــا بــا عنایــت
ویــژه خــود پــروژه «پــرورش ماهــی در قفــس» را در حــوزه
ســد مــارون هرچــه ســریعتر عملیاتــی و اجرایــی کنــد.
یــک ســال قبلتــر از اظهــارات معاونــت وقــت
آبزیپــروری ســازمان شــیالت ایــران ،امیــد حاجتــی،
رئیــس ســازمان برنامهوبودجــه اســتان خوزســتان نیــز
گفتــه بــود :بســیاری از اســتانهایی کــه اکنــون طــرح
پــرورش ماهــی در قفــس را اجــرا کردهانــد ،از حوزههــای
آبــی مــا اســتفاده میکننــد درحالیکــه مــا بااینهمــه
ذخایــر آبــی ،در گیــرودار اخــذ مجــوز ،رونــد اجــرای طــرح
را کنــد کردهایــم؛ بــه نظــر میرســد در بدنــه مدیریتــی
اســتان بایــد تغییــر نگــرش صــورت بگیــرد و ایــن کار،
الزمــه توســعه اســت.
سازمان آب و برق لجباز است
جدیدتریــن اظهارنظــر در خصــوص اجــرای ایــن طــرح را
اســتاندار خوزســتان داشــت و سیاســتهای ســازمان آب

و بــرق خوزســتان بــرای اجــرای طرحهــای پــرورش ماهــی
در قفــس را نوعــی لجاجــت خوانــد.
غالمرضــا شــریعتی ،مهرمــاه ســال جــاری در یکــی از
جلســات شــورای گفتگــوی دولــت و بخــش خصوصــی
گفتــه بــود :پــرورش ماهــی در قفــس عنــوان طرحی اســت
کــه در اســتانهای مســتعدی ازجملــه بوشــهر ،لرســتان،
چهارمحــال و بختیــاری و  ...اجراشــده امــا ســازمان آب و
بــرق بــرای اجــرای آن در خوزســتان همــکاری نکــرده
اســت.
وی اظهــار کــرده بــود :ایــن طــرح در راســتای ایجــاد رونــق
کســبوکار در کشــور برنامهریزیشــده و بهعنــوان یکــی
از برنامههــای اقتصــاد مقاومتــی محســوب میشــود.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه مســئوالن ســازمان آب و بــرق
اســتان بــرای همــکاری در راهانــدازی ایــن طــرح اشــتغالزا
لجاجــت میکننــد ،یــادآور شــد :ایــن ســازمان یــک
دســتگاه دولتــی اســت و بایــد در چارچــوب برنامههــای
دولــت حرکــت کنــد.
طرح باید اجرا شود
اســتاندار خوزســتان گفتــه بــود مقاومتهــای ســازمان آب
و بــرق در ایــن زمینــه ایــن احســاس را بــه وجــود آورده
کــه ایــن ســازمان یــک دســتگاه مســتقل اســت و بهانههــا
مبنــی بــر اینکــه ایــن طــرح بــه ســامت آب آســیب
میزنــد خــارج از اختیــارات مســئوالن ایــن ســازمان در
خوزســتان اســت.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه در ایــن خصــوص رفتارهــا بایــد
علمــی باشــند و از اقدامــات ســلیقهای پرهیــز کــرد ،گفتــه
بــود :کارشناســان حــوزه شــیالت و ســامت آب ،حــوزه آبی
ســد مــارون را کــه هیچگونــه مصــرف شــرب بــرای مــردم
نــدارد را بهعنــوان محــل اجــرای طــرح پــرورش ماهــی در
قفــس در نظــر گرفتهانــد امــا بهرغــم دســتورات مکــرر،
شــاهد مقاومــت ســازمان آب و بــرق هســتیم.
شــریعتی بــا انتقــاد مجــدد از ســازمان آب و بــرق اســتان،
اظهــار کــرده بــود :پــرورش ماهــی در قفــس بایــد بــا رعایت
اصــول بهداشــتی و زیس ـتمحیطی در حــوزه مــارون اجــرا
شــود تــا کس ـبوکار در حــوزه شــیالت رونــق یابــد و بــه

فرصتهــای جدیــد شــغلی در اســتان منجــر شــود.
آب شرب آلوده نمیشود
ایــن در حالــی اســت کــه مدیــرکل شــیالت خوزســتان
دربــاره مخالفــت ســازمان آب و بــرق بــا اجــرای طــرح
پــرورش ماهــی در قفــس در پاییندســت ســد مــارون
بــا ادعــای ایجــاد آلودگــی زیس ـتمحیطی در ایــن طــرح
اظهــار کــرد :در وهلــه نخســت بایــد بــه ایــن نکتــه اشــاره
کــرد کــه پــرورش ماهــی در قفــس بــرای آب شــرب
آلودگــی ایجــاد نمیکنــد .تمــام اســتناد ســازمان آب و برق
خوزســتان در جلوگیــری از اجــرای ایــن طرح ،بخشــنامهای
از ســوی وزیــر بــوده اســت .درحالیکــه در دیگــر
اســتانهای کشــور ایــن طرحهــا در حــال اجــرا اســت.
عبدالنبــی خونمیرزایــی ادامــه داد :باوجــود ابــاغ
بخشــنامه یادشــده بــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری ،این
اســتان در حــال اجــرای طــرح پــرورش ماهــی در قفــس در
دریاچــه ســد کارون  ۴اســت .امــا درحالیکــه آب از کارون
 ۴بــه ســمت کارون  ۳ســرازیر میشــود ،ســازمان آب و
بــرق خوزســتان مجــوز اجــرای طــرح پــرورش ماهــی در
کارون  ۳را بــه مــا نمیدهــد.
سد کارون  ۴آری سد کارون  ۳خیر!
وی افــزود :دقیقـاً در زمــان فعلــی یعنــی دیمــاه  ۹۷چنین
طرحــی در دریاچــه ســد کارون  ۴در اســتان چهارمحــال
بختیــاری در حــال اجــرا اســت امــا از اجــرای آن در کارون ۳
در اســتان مــا جلوگیــری میشــود.
خونمیرزایــی تصریــح کــرد :پــس از دو ســال پیگیــری 
مــا از ســازمان آب و بــرق خوزســتان ،بــه پیشــنهاد ایــن
ســازمان و موافقــت و تعهــد موسســه جهــاد نصــر بــه
ســرمایهگذاری ،مقــرر شــد طــرح پایلــوت پــرورش ماهــی
در قفــس بــا ظرفیــت  ۵۰۰تــن در دریاچــه ســد مــارون
شهرســتان بهبهــان بهصــورت آزمایشــی انجــام شــود.
وی ادامــه داد :ایــن پیشــنهاد دقیقــاً از ســوی ســازمان
آب و بــرق اســتان مطــرح شــد و ایــن ســازمان بــا توجــه
بــه تأمیــن نشــدن آب شــرب از دریاچــه ســد مــارون
اجــازه داد ایــن طــرح بهصــورت آزمایشــی انجــام و
پیامدهــای احتمالــی طــرح مذکــور از نظــر ایجــاد آلودگــی
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ســنجیده شــود .ســازمان آب و بــرق مطــرح کــرد کــه در
صــورت ایجــاد نشــدن آلودگــی در ایــن طــرح آزمایشــی،
مجــوز اجــرای طــرح پــرورش ماهــی در قفــس در دیگــر
شهرســتانهای اســتان را صــادر خواهــد کــرد؛ ایــن دقیق ـاً
قولــی اســت کــه مدیرعامــل ســازمان آب و بــرق خوزســتان
در جلســهای بــه مــا داده بــود.
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 قفسهــا
ســازمان آب و بــرق خوزســتان کارشــکنی کــرد و اجــازه
اجــرای ایــن طــرح را نــداد .در نهایــت مدیرعامــل ســازمان
آب و بــرق خوزســتان بــه اســتاندار خوزســتان گفــت کــه
ایــن طــرح را قبــول نــدارد.
 ۲۰متــری بــرای اســتقرار قفسهــا امــکان اجــرای ایــن
طــرح وجــود نــدارد و بایــد حداقــل  ۲۰کیلومتــر از ایــن
ســواحل دور شــویم تــا بــه عمــق موردنیــاز بــرای اجــرای
طــرح پــرورش ماهــی در قفــس برســیم کــه ایــن کار مــورد
اســتقبال متقاضیــان قــرار نگرفــت .در صــورت وجــود
متقاضــی یــا طراحــی فــرم دیگــری از قفــس ،فع ـ ً
ا مانــع
خاصــی بــرای اجــرای طــرح یادشــده در ایــن ســواحل
وجــود نــدارد.
مدیــرکل شــیالت خوزســتان بــا اشــاره بــه دریافــت نکردن
اجــازه بــرای اجــرای طــرح پــرورش ماهــی در قفــس در
خورهــای ماهشــهر ،تصریــح کــرد :هماکنــون در حــال
انجــام کار کارشناســی در ایــن زمینــه هســتیم.

نامهنگاریهایبیحاصل
خونمیرزایــی ادامــه داد :شــریعتی نیــز در پاســخ قــول
پیشــین مدیرعامــل ســازمان آب و بــرق را یــادآور شــد و
بــه شمســایی دســتور انجــام ایــن کار را داد کــه شمســایی
خواســتار دســتور کتبــی اســتاندار شــد و گفــت کــه در
صورتــی بــا اجــرای طــرح موافــق خواهــد بــود کــه دســتور
کتبــی را دریافــت کنــد و تنهــا بــا دســتور شــفاهی ایــن کار
را انجــام نمیدهــد .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
نیــز قــول داد طبــق دســتور کتبــی اســتاندار خوزســتان
کار انجــام شــود امــا بــا وجــود ابــاغ ایــن دســتور کتبــی
اســتاندار خوزســتان کــه بــه پیشــنهاد خــود شمســایی
نوشــته شــده بــود ایــن مجــوز را نــداد و در پاســخ بــه
پیگیریهــای مکــرر مــا گفــت کــه ایــن دســتور کتبــی
را بــه وزارت نیــرو ارجــاع داده کــه مــورد موافقــت ایــن
وزارتخانــه قــرار نگرفتــه اســت.
مدیــرکل شــیالت خوزســتان عنــوان کــرد :اســتاندار
خوزســتان در انتقــاد از ایــن عملکــرد ســازمان آب و بــرق
از لفــظ لجبــازی و نــه حتــی لفــظ کـمکاری اســتفاده کرد.
در حــال حاضــر در دریاچههــای ســدهای اســتانهای
لرســتان و اســتان ایــام کــه حوضههــای آبریــز کرخــه و
دز هســتند ،طــرح پــرورش ماهــی در قفــس در حــال اجــرا
اســت.

خونمیرزایــی ادامــه داد :درحالیکــه همیــن آبهــا از
دریاچههــای یادشــده بــه رودخانههــای کرخــه و دز
اســتان خوزســتان ســرازیر میشــوند ســازمان آب و بــرق
اجــازه اجــرای طــرح پــرورش ماهــی در قفــس را در ایــن
رودخانههــا نمیدهــد.
مدیــرکل شــیالت خوزســتان بیــان کــرد :میتوانــم بــا
اداره کل شــیالت اســتان لرســتان هماهنــگ کنــم تــا
رســانههای خوزســتان از رونــد اجــرای طــرح پــرورش
ماهــی در قفــس در دریاچههــای 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 ایــام آنهم بــا اســتفاده از
بچهماهیهایــی کــه از اســتان خوزســتان خریــداری شــده
اســت ،اجــرا میشــود.
خونمیرزایــی دربــاره اجــرای طــرح پــرورش ماهــی
در قفــس در دریــا اظهــار کــرد :ســازمان آب و بــرق
خوزســتان و اداره کل محیطزیســت اســتان هنــوز ایــراد
یــا ممنوعیتــی بــر اجــرای ایــن طــرح پــرورش در دریــا
وارد نکردهانــد .ایــراد مطلــب ایــن اســت کــه بخشــی از
ســواحل دریــا در ماهشــهر و نگرانیهــای محیطزیســتی از
آلودگیهــای پتروشــیمی باعــث شــده کــه نتوانیــم در ایــن
بخــش کار کنیــم .البتــه پتروشــیمی محــدودهای مشــخص
کــرده و گفتــه اســت کــه اجــرای طــرح پــرورش ماهــی در
قفــس خــارج از ایــن محــدود از نظــر آنهــا ایــرادی نــدارد.
وی ادامــه داد :در ســواحل هندیجــان و ماهشــهر بــه دلیــل
کمبــودن عمــق آب بــا توجــه بــه نیــاز بــه عمــق حداقــل

ملزم به رعایت قانون هستیم
معــاون حفاظــت و بهرهبــرداری از منابــع آب ســازمان آب
و بــرق خوزســتان دربــاره علــل مخالفــت ایــن ســازمان بــا
اجــرای طرحهــای پــرورش ماهــی در قفــس در دریاچههــا
و رودخانههــای خوزســتان اظهــار کــرد :دولــت بــه دالیلــی
شــرایطی تصویــب کــرده اســت کــه مــا ملــزم بــه رعایــت
آنهــا هســتیم .مطابــق مــاده یــک نظامنامــه آبزیپــروری
در منابــع آب غیرشــرب ،پــرورش آبزیــان در منابــع آبــی
تأمینکننــده آب شــرب هســتند ممنــوع اعــام شــده
اســت.
حمیدرضــا لشــکری تصریــح کــرد :از ســوی دیگــر بــر
اســاس بخشــنامه ابالغــی وزیــر نیــرو در ســال  ،۸۶پــرورش
آبزیــان در منابــع آبــی تامینکننــده آب شــرب ممنــوع
اســت .همچنیــن مطابــق بــا دســتور مؤکــد مقــام معظــم
رهبــری در ســال  ۷۷انجــام هــر نــوع فعالیــت آالینــده در
منابــع آبــی کــه آب شــرب را تأمیــن میکننــد ممنــوع
اســت .مــاده  ۶۸۸قانــون مجــازات اســامی نیــز هرگونــه
فعالیــت آلودهســاز در ایــن منابــع آبــی را ممنــوع کــرده
اســت.
وی ادامــه داد :وزارت بهداشــت و ســازمان حفاظــت
محیطزیســت در کارگروههــای مشــترک بــا وزارت نیــرو،
فعالیــت آبزیپــروری را بهعنــوان یــک فعالیــت آلودهســاز
در منابــع آب شــرب ممنــوع اعــام کردهانــد.
لشــکری عنــوان کــرد :معــاون آب و آبفــا وزارت نیــرو در
تاریــخ نهــم آذرمــاه ســال جــاری خطــاب بــه اســتاندار
خوزســتان نام ـهای بدیــن مضمــون نوشــته اســت کــه«در
خصــوص دریافــت مجــوز پــرورش ماهــی در قفــس در
دریاچــه ســد کرخــه بــه اســتحضار میرســاند بخشــی
از منابــع آب ســد کرخــه بــرای تأمیــن آب شــرب نقــاط
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شــهری و روســتایی اســتان خوزســتان نظیر اهــواز ،آبــادان،
خرمشــهر و حمیدیــه مورداســتفاده قــرار میگیــرد .لــذا بــا
توجــه بــه مخاطــرات آالیندههــای طــرح پــرورش ماهــی
بــر کیفیــت آب شــرب در حــال حاضــر امــکان صــدور
مجــوز پــرورش ماهــی در قفــس در دریاچــه ســد کرخــه
وجــود نــدارد».
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان آب و بــرق خوزســتان بــا
توســعه فعالیتهــای آبزیپــروری مخالــف نیســت ،گفــت:
قطعــاً مدیــرکل شــیالت خوزســتان بــه خاطــر دارد کــه
طــرح پــرورش ماهــی در قفــس در دریاچــه ســد دز در
دهــه  ۸۰مجــری ملــی داشــت و پــس از ابــاغ دســتور مقام
وقــت وزارت نیــرو تــداوم اجــرای ایــن طــرح ممنــوع اعــام
و متوقــف شــد؛ بنابرایــن ســازمان مــا مخالفتــی بــا توســعه
اینگونــه فعالیتهــا نــدارد.
علت اصلی مخالفت با اجرای پایلوت طرح
معــاون حفاظــت و بهرهبــرداری از منابــع آب ســازمان آب
و بــرق خوزســتان دربــاره علــت ممانعــت ایــن ســازمان بــا
اجــرای طــرح پــرورش ماهــی در قفــس در دریاچــه ســد
مــارون ،اظهــار کــرد :بــا اســتعالم از شــرکت آبفا خوزســتان
بهراحتــی میتــوان دریافــت کــه رودخانــه مــارون دقیقــاً
منطقــه برداشــت آب شــرب دارد.
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لشــکری بــا اشــاره بــه ایســتگاههای پمپــاژ آب شــرب
مســتقر در رودخانــه مــارون ادامــه داد :تأمیــن آب شــرب
شــهرهای آغاجــاری ،امیدیــه ،میانکــوه ،گاز بیدبلنــد و
روســتاهایی کــه در مســیر ایــن رودخانــه قــرار دارد از جمله
روســتاهای ســرجولکی و مشــراگه بهطــور مســتقیم از
رودخانــه مــارون صــورت میگیــرد و ایســتگاههای پمپــاژ
ایــن مناطــق کامــ ً
ا مشــخص هســتند.
وی افــزود :بنابرایــن بــا توجــه بــه تأمیــن آب شــرب
مســتقیم از رودخانــه مــارون بــا اســتناد بــه قوانیــن و
بخشــنامههای یادشــده کــه هیچکــدام مصوبــه ســازمان
آب و بــرق خوزســتان نیســتند ،بلکــه وزارتــی و ملــی
هســتند ،بــا اجــرای طــرح پــرورش ماهــی در قفــس در
ایــن رودخانــه مخالفــت کردیــم .بههرحــال مــا مکلــف بــه
حفــظ کیفیــت منابــع آب شــرب هســتیم ازای ـنرو ناچــار
بــه ممانعــت و مخالفــت بــا اجــرای ایــن طــرح شــدیم.
معــاون حفاظــت و بهرهبــرداری از منابــع آب ســازمان آب
و بــرق خوزســتان تصریــح کــرد :اگــر قصــد تولیــد آبزیــان
را داریــم کاش در زمینــه طرحهــای آبزیپــروری و
شــیوههای نویــن آبزیپــروری بــا مصــارف آبــی کمتــر
ماننــد پــرورش ماهــی متراکــم پتانســیلیابی ،جانمایــی و
مکانیابــی کنیــم ،تــا تولیــدات خــود را باالتــر ببریــم.
لشـکری ادامـه داد :مـن در جریـان بحث پـرورش ماهی در
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قفـس بـودم .تنـاژ تولیـدی ایـن روش فـرق چندانی بـا تناژ
تولیـدی دیگـر روشهـا نـدارد امـا پـرورش ماهـی متراکـم
تناژ تولیـدی بسـیار قابلتوجهـی دارد .فکر میکنـم در این
شـیوه در هـر  ۵۰۰مترمکعب میتـوان حـدود  ۱۵تن تولید
داشـت درحالیکه تولید متوسـط پرورش ماهـی گرمابی در
هـر هکتـار حـدود چهار تـا پنج تن اسـت.
وی افــزود :بنابرایــن میتــوان کارهــای بهتــری نیــز انجــام
داد .البتــه چــون اســتاندار ایــن بحــث را اعــام کــرد شــاید
مــا وظیفــه داشــتیم بهتــر موضــوع را مطــرح کنیــم در
جلســه اخیــر نیــز بنــده حضــور نداشــتم .البتــه معــاون
برنامهریــزی ســازمان آب و بــرق در جلســه یادشــده همیــن
قوانیــن را یــادآور شــد.
معــاون حفاظــت و بهرهبــرداری از منابــع آب ســازمان آب و
بــرق خوزســتان بیــان کــرد :تأمیــن آب شــرب شهرســتان
امیدیــه نهتنهــا یکــی دو دهــه اخیــر بلکــه از پیــش از
انقــاب نیــز از رودخانــه مــارون صــورت میگرفــت .یعنــی
وقتــی میگوییــم  آب شــرب برخــی نقــاط از رودخانــه
مــارون تأمیــن میشــود نبایــد بــه آن شــک کــرد.
لشـکری در واکنـش بـه اظهارنظـر مدیـرکل حفاظـت
محیطزیسـت خوزسـتان مبنی بر عدم برداشـت آب شـرب
از رودخانـه مـارون ،عنـوان کرد :تنهـا نهادهایی کـه از آنها
میتـوان در مـورد برداشـت آب شـرب از رودخانـه مـارون
اسـتعالم کـرد و نظـر آنهـا ملاک اسـت شـرکتهای آبفا
روسـتایی و آبفـای شـهری خوزسـتان هسـتند.
اجرای بدون مجوز طرح در سد کارون ۴
معــاون حفاظــت و بهرهبــرداری از منابــع آب ســازمان
آب و بــرق خوزســتان در خصــوص اظهــارات اســتاندار
خوزســتان مبنــی بــر اجــرای طــرح در اســتانهای
بوشــهر ،چهارمحــال و بختیــاری و لرســتان ،اظهــار کــرد:
اســتان چهارمحــال و بختیــاری بــدون مجــوز وزارت نیــرو،
در باالدســت ســد کارون  ۴ایــن طــرح را بــه مرحلــه اجــرا
درآورد و در حــال حاضــر نیــز طــرح متوقــف شــده اســت.
اجــرای ایــن طــرح در اســتانهای بوشــهر و لرســتان نیــز
در مســیر برداشــت آب شــرب نیســت.
لشــکری ادامــه داد :در طــرح پــرورش ماهــی در قفــس،
ســرعت جریــان آب و عمــق حائــز اهمیــت اســت و در
همیــن راســتا میتــوان از ظرفیــت شــهرهای ســاحلی،
خورهــا و دریاچههــا اســتفاده کــرد .ســازمان آب و بــرق
خوزســتان مجــوز اجــرای ایــن طــرح در شهرســتان دزفول
و در منطقـهای کــه در محــدوده شــبکه آبیــاری شــرب نبود
را صــادر کــرد ازایــنرو عنــوان میکنیــم بــا اجــرای ایــن
طــرح مشــکلی نداریــم .اصــرار بــر اینکــه اجــرای ایــن طرح
پشــت ســدها باشــد ،جــای ســؤال دارد.
وی تأکیــد کــرد :ســازمان آب و بــرق خوزســتان نیــز
وظیفــه دارد در راســتای توســعه اســتان گام بــردارد امــا
موظــف هســتیم اگــر اجــرای یــک طــرح ،مشــکالتی را
بــرای شــهروندان بــه وجــود آورد ،مقاومــت داشــته باشــد.
بندهــای قانونــی مطرحشــده از ســوی دولــت بــه مــا ابــاغ
شــده اســت.
علیــداد کیانــی ،معاونــت نظــارت بــر بهرهبــرداری شــرکت
آب و فاضــاب روســتایی خوزســتان اظهــار کرد :آب شــرب
چنــد روســتا و تأسیســات شــرکت نفــت از پاییــن ســد
مــارون برداشــت و تأمیــن میشــود.
بنابرایــن گــزارش ،ظاهــرا ً اجــرای طــرح اشــتغالزایی
همچــون پــرورش ماهــی در قفــس در گیــرودار همــان
هماهنگیهــای بین بخشــی اســت کــه مدیــران اســتانی بر
لــزوم تســهیل در ایــن هماهنگیهــا تأکیــد دارنــد .طرحــی
کــه البــهالی اختالفنظرهــای درونــی ســازمانها هنــوز
بــه مرحلــه اجــرای پایلــوت هــم نرســیده اســت.
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مراقب بحرانهای روحی باشیم؛

نوسانات بازار و مشکالت ناشی از آن

تاثیــر مخــرب فشــارهای اقتصــادی بــر
مهریغیاثوند
زندگــی شــهروندان قزوینــی موجــب
شــده طبقــه متوســط در بــا مشــکالت
عدیــده ای روبــرو شــود ،در ایــن میــان پیشــگیری از
بحرانهــای روحــی نیازمنــد تدبیــر مســئوالن اســت.

شــرایط زندگــی ایــن روزهــا بــه کلیــدواژه اقتصــاد چنــان
گــره خــورده اســت کــه نمــی تــوان ناخوشــی احــواالت
جامعــه را ناشــی از فشــارهای آن نادیــده گرفــت.
فراینــد زندگــی اجتماعــی انســان را ناگزیــر از بــی تفاوتــی
بــه ســاختارهای پیرامونــی و احــواالت بدنــه جامعــه مــی
کنــد و در ایــن صــورت توقــع احــوال خــوب در شــرایطی که
بســیاری از مــردم در پیچیدگــی هــای اقتصــادی درگیرنــد؛
موضوعــی دور از ذهــن اســت.
تنگناهــای اقتصــادی در ســال ســخت اقتصــادی کشــور
بــرای جامعــه قزویــن کــه بیــش از  ۶۰و انــدی از جمعیتــش
زیــر پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعــی اســت و در ردیــف
طبقــه متوســط محســوب مــی شــود و باحداقــل هــای
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
تــر فشــار را بــر روی نهادهــای حمایتــی در اســتان در مــاه
هــای آینــده افزایــش خواهــد داد.
حقــوق  ۶۰درصــد جمعیــت اســتان کمتــر ۱.۵
میلیــون تومــان
بــه گفتــه ســیروس نصیــری مدیــرکل تامیــن اجتماعــی
اســتان ،ایــن ســازمان در قزویــن بــا تحــت پوشــش داشــتن
 ۶۲درصــد از جمعیــت خــود ماهانــه  ١٠٢میلیــارد تومــان به
 ۶۶هــزار خانــوار مســتمری بگیــر و  ۸هــزار مقــرری بگیــر
بیمــه بیــکاری پرداخــت مــی کنــد.
طبقه متوسط درگیر سونامی بیکاری
ایــن آمارهــا در کنــار آنچــه عیدعلــی کریمــی دبیــر خانــه
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
ارز در تامیــن مــواد اولیــه دچــار مشــکل شــده و فقــط

چراغشــان روشــن اســت و پاییــن تــر از ظرفیتشــان کار مــی
کننــد.
او از آمــار نیروهــای تعدیــل شــده در واحدهــای صنعتــی در
ایــن مــدت یــاد کــرد و افــزود :از ابتــدای امســال تاکنــون
بیــش از پنــج هــزار نیــروی کار تعدیــل شــده کــه تنهــا در
شــهریور مــاه ســال جــاری در مجمــوع  ۵شهرســتان اســتان
 ۸۸۱نفــر نیــروی کار تعدیلــی داشــته ایــم.
بــه گفتــه کریمــی ایــن میــزان فقــط مربــوط بــه واحدهایــی
اســت کــه تعدیــل و تعطیلــی را بــه اداره کار خبــر میدهنــد
و در بیشــتر مواقــع خیلــی از واحدهــای کوچــک هســتند که
تعطیــل مــی شــوند و میرونــد و هیچکــس هــم خبــردار
نمیشــود.
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.
چــاره ای کــه بــه نظــر رئیــس ســازمان صنعــت ،معــدن و
تجــارت اســتان بــا توجــه بــه معضــات بخــش صنعــت
اســتان بــه ویــژه در ســه ســال اخیــر کار دشــواری اســت.
 ۴۰۰واحد صنعتی مشکل دار در استان
علــی پرزحمــت مشــکالت را در حــوزه صنعــت فراگیــر مــی
دانــد و بــا اشــاره بــه آمــار  ۷۵۰۰واحــد صنعتــی مشــکل
دار در کشــور ،ایــن میــزان را در اســتان قزویــن بــر حســب
آخریــن آمــار   ۴۰۰واحــد مــی دانــد و مــی افزایــد :بخشــی از
مشــکالت بخــش صنعــت و تولیــد در گذشــته ایجاد شــده و
تحریمهــا و رکــود اقتصــادی نیــز بــه آن دامــن زده و بخشــی
نیــز بــا واگــذاری اشــتباه و انحــراف در مســیر پرداخــت
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
قزویــن گفت:دولــت باوجــود مشــکالت بخــش صنعــت
تــاش خــود را بــرای حــل معضــات بــه کار بســته چنانکــه
بــرای حــل مشــکالت ناشــی از رکــود اقتصــادی ،فرســودگی
تجهیــزات ،ســوء مدیریــت ،بدهــی و معوقــات بانکــی دولــت
بســتههای حمایتــی تعریــف کــرده تــا واحدهــای نیمــه
فعــال نیــز از ایــن حالــت خــارج شــده و بــه تولیــد برســند
ضمــن اینکــه تــاش 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
قزویــن کــه زندگــی بخــش زیــادی از آنهــا وابســته بــه
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
صنایــع وارداتــی ،نیــروی انســانی قابــل مالحظــه ای در
واحدهــای جدیــد بــه کار گماشــته نشــده انــد.
ناامیدی از وضعیت مبهم پیش رو
مرجــان طارمــی دانــش آموختــه رشــته کامپیوتــر کــه بــه
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
تامیــن نیازهــای اولیــه ،بســیاری از خانــواده هــا دچــار
چالــش شــده انــد.
بــه اعتقــاد وی کــه خــود را از طبقــه متوســط جامعــه قزوین
معرفــی مــی کنــد هزینــه هــای چنــد برابــر شــده در ســبد
خانــوار موجــب شــده تــا همــه اعضــای خانــواده درگیــر
تامیــن هزینــه هــا شــوند و بــه ناچــار بــه هــر کاری بــا هــر
میــزان در آمــدی تــن دهنــد.
وی کــه درآمــد ماهیانــه اش را از ایــن کار حــدود  ۵۰۰هــزار
تومــان اعــام 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
ام چــرا کــه نمــی توانــم توقعــی از خانــواده بــرای تامیــن
نیازهایــم داشــته باشــم.
«ابوالفضــل» بیمــار میانســال دیالیــزی کــه بــه بخــش
همودیالیــز بوعلــی مراجعــه کــرده در ایــن بــاره مــی گویــد:
بــه دلیــل از کارافتادگــی درآمــدم از محــل تامیــن اجتماعــی
بــه شــدت کاهــش داشــته و حــاال مجبــورم بــا همیــن
درآمــد حداقلــی و بــا ســه جلســه دیالیــز ســه ســاعت در روز
هزینــه هــای درمانــم را نیــز تامیــن کنــم.
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
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کــه ایــن مســئله موجــب شــده تــا بســیاری از راننــدگان
تاکســی کــه تــا دیــروز حداقــل هــای یــک زندگــی متوســط
را مــی توانســتند تامیــن کننــد ،امــروز در تامیــن هزینــه
هــای خانــواده دچــار مشــکل شــوند.
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
تحــوالت سیاســی و اجتماعــی تاثیــر مســتقیم بــر آینــده
کشــور خواهــد گذاشــت و بــی تفاوتــی بــه ایــن موضــوع
لطمــات جبــران ناپذیــری بــه دنبــال خواهــد داشــت.
وی افــزود :طبقــه متوســط موتــور محــرک جامعــه بــه
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.
احمــدی بــا رد فرضیــه فربــه شــدن ایــن طبقــه بــه دلیــل
شــرایط اقتصــادی گفــت :بــه اســتناد گــزارش مجمــع
جهانــی اقتصــاد ،ایــن طبقــه در ایــران در حــال تضعیــف،
کوچــک شــدن و ریــزش بــه دهکهــای پاییــن جامعــه
اســت.
وی جلوگیــری از رانــت درطبقــات باالدســت و حمایــت از
قشــر ضعیــف در جامعــه و راهکارهــای جــدی تــر دولــت
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.
ایــن جامعــه شــناس بــا اشــاره بــه وزن جمعیتــی طبقــه
متوســط درایــران گفــت :ایــن طبقــه ســه دهــک از ۱۰
دهــک اقتصــادی را تشــکیل میدهــد امــا عــاوه 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
یکــی از پیامدهــای مشــکالت اقتصــادی بــروز رفتارهــای
غیرقابــل پیشبینــی اســت ،افزایــش آمــار خودکشــی،
فــروش اعضــای بــدن و مهمتــر از همــه روی آوردن افــراد
بــه شــغل هــای پــر خطــر بــه بهانــه کســب در آمــد بهتــر در
ایــن راستاســت.
بــرای اســتانی کــه در صــدر اســتان هــای افســرده کشــور
اســت افزایــش فشــارها در حــوزه اقتصــاد مــی توانــد بــه
تشــدید شــرایط منجــر شــود ،ایــن موضــوع را بــا راحلــه
هاشــمی روانشــناس در میــان گذاشــتیم.
وی در خصــوص نقــش اقتصــاد بــر میــزان فشــارهای روانــی
در جامعــه اظهارداشــت :فشــارهای اقتصــادی ارتبــاط
تنگاتنگــی بــر روی فــرد و خانــواده و پــس از آن جامعــه
خواهــد داشــت و روال عــادی زندگــی فــرد را مختــل مــی
کنــد.
بـه گفتـه هاشـمی ،افزایش اسـترس ،کـم خوابی ،کـم کردن
هزینـه هـای تفریحـی و سلامت 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؛
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افــزود :اگــر فشــار اقتصــادی حاکم بــر فرد بیــش از مقــداری
باشــد کــه فــرد بتوانــد پاســخگوی آن باشــد ،زندگــی عــادی
را تحــت شــعاع قــرار میدهــد از ایــن رو بــه دلیــل اینکــه
قشــر متوســط برنامــه ریــزی دقیــق تــری بــرای متعــادل
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 اســامی در میــان گــذاش شــد.
وی گفــت :اگــر افــراد دارای شــغل هــم باشــند از تأمیــن
نیازهــای اساســی بــه دلیــل کمبــود دســتمزد و برخــوردار
نبــودن از پوشــش تأمیــن اجتماعــی عاجزند و بــی توجهی
بــه موضــوع اشــتغال ،وضعیــت نامطلــوب صندوقهــای
بازنشســتگی ،نمــودار ترکیــب ســنی شــاغالن ،افزایــش
ابعــاد مســائل بازنشســتگی موضوعاتــی هســتند کــه
پتانســیل تبدیــل شــدن بــه بحــران اجتماعــی جــدی
در آینــده کشــور را دارندبنابرایــن وضعیــت بیــکاری
بایدبررســی شــده و راهــکار هــای مناســبی بــرای رفــع
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آن ارائــه شــود.
وی افــزود :در کنــار مســئله بیــکاری آمارهــا حکایــت از آن
دارد بــه طــور متوســط  ۴۷درصــد از شــاغالن تحت پوشــش
بیمــه و  ۵۳درصــد فاقــد بیمــه هســتند و ایــن موضــوع
وضعیــت پیــش رو را بــرای نیــروی کار شــاغل نیــز مبهــم
مــی کنــد.
عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس شــورای اســامی
بــا یــادآوری اینکــه نــرخ بیــکاری جوانــان در برخــی از
مناطــق بیــن ۵۰تــا  ۶۳درصــد اســت ،تصریــح کــرد:
مهمتریــن دالیــل دســتمزد پاییــن و وضعیــت نامطلــوب
نبــود سیاسـتها و قوانیــن جامــع بــرای حمایــت از بیــکاران
متقاضــی کار ،نبــود متولــی مشــخص بــرای حمایــت از
شــاغالن و بیــکاران ،نبــود سیاس ـتهای روشــن و عملیاتــی
اســت.
وی بابیــان ایــن مطلــب کــه بایدسیاســتهای ثبــات
اقتصــادی کالن داشــته باشــیم گفــت :نوســانات  بــازار و
تغییــر لحظــه ای قیمــت هــا شــرایط را بــرای مــردم ســخت
کــرده و دولــت موظــف اســت بــا قــرار گرفتــن در کنــار
مــردم و حمایــت از تولیدکننــدگان و صنعتگــران شــرایط را
بــه ســمت ثبــات و آرامــش هدایــت کنــد.
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تقدیــم الیحــه بودجــه  98بــه 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  98هم بـرای کرمانشـاه چنگـی به دل
نمیزنـد و بـه دلیـل کمبود اعتبـارات عمرانی ،امسـال سـال مطالبـه پروژهها نیسـت.
اگــر کل مدیــران اســتانی اســتعفا بدهنــد و تــا آخــر عمــر معتکــف شــوند و اســتغفار
کننــد بــاز فکــر نکنــم حــق الناســی کــه بــر گردنشــان هســت بخشــیده شــود .ایــن
را حس ـننژاد ،نماینــده مــردم جلفــا در مجلــس میگویــد.
اســتان یــزد در الیحــه بودجــه  98رتبــه بیستوســوم بــه لحــاظ بودجــه عمرانــی را
بــه خــود اختصــاص داده و ایــن جایــگاه بــا توجــه بــه شــاخصهای مختلــف اســتان
یــزد حــرف و حدیثهایــی بــه دنبــال داشــته اســت.
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تقدیــم الیحــه بودجــه  98بــه 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.

الیحــه بودجــه  ۹۸چهــارم دیمــاه امســال بــا حضــور
رئیسجمهــور و در یــک جلســه علنــی بــه مجلــس شــورای
اســامی تقدیــم شــد و کلیــات آن  ۱۱دیمــاه بــه تصویــب
رســید.
در الیحــه بودجــه ســال ۱۳۹۸کل کشــور ،مجمــوع اعتبارات
هزینــهای و تملــک داراییهــای ســرمایهای اســتانها بــه
 ۳۸۵هــزار میلیــارد ریــال افزایشیافتــه اســت کــه ایــن رقــم
در مقایســه بــا قانــون بودجــه ســال  ۱۳۹۷کــه بیــش از ۳۴۱
هــزار میلیــارد ریــال بــوده  ۱۳درصــد افزایــش دارد.
بــر اســاس گــزارش ســازمان برنامهوبودجــه کشــور اعتبــارات
هزین ـهای ایــن بخــش نیــز از  ۱۰۴هــزار میلیــارد ریــال بــه
 ۱۲۷هــزار میلیــارد ریــال و اعتبــارات تملــک داراییهــای
ســرمایهای از  ۲۳۶هــزار میلیــارد ریــال بــه  ۲۵۷هــزار
میلیــارد ریــال افزایشیافتــه اســت.
بنابرایــن گــزارش در قســمت اعتبــارات تملــک داراییهــای
ســرمایهای اســتانی نیــز اعتبــارات قانــون اســتفاده متــوازن
از امکانــات کشــور بــرای تــوازن بخشــی در شــاخصهای
برخــورداری بــه میــزان  ۱۵درصــد افزایــش دارد کــه ایــن
اعتبــارات صــرف ارتقــای شــاخصهای برخــورداری در
شهرســتانهای زیــر متوســط کشــوری میشــود.
در ایــن میــان اعتبــارات اســتانی در الیحــه بودجــه ســال
 ۱۳۹۸نســبت بــه قانــون ســال  ۱۳۹۷کمــی افزایش داشــته
بهطوریکــه از رقــم  ۲۱.۸هــزار میلیــارد تومــان بــه ۲۴
هــزار میلیــارد تومــان افزایــش داشــته اســت.
بــر همیــن اســاس و طبق گفتــه اســتاندار همــدان اعتبــارات
عمرانــی اســتان همــدان از  ۴۱۴میلیــارد تومــان بــه ۴۸۵
میلیــارد تومــان رســیده و اعتبــارات هزینــهای نیــز بــا ۲۰
درصــد رشــد از  ۲۷۹میلیــارد تومــان بــه  ۳۳۴میلیــارد
تومــان افزایــش دارد.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان همــدان
در توضیــح وضعیــت بودجــه اســتان همــدان بابیــان اینکــه
بودجــه اســتان همــدان در ســال  ۹۸نســبت بــه ســال ۹۷
افزایــش دارد ،گفــت :بودجــه اســتان همــدان در ســال ۹۸
حــدود  ۲۵درصــد افزایــش دارد.
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اعتبارات جوابگوی نیازها نیست

افزایش  ۱۰درصدی بودجه عمرانی همدان

سـید اسـکندر صیدایـی بابیـان اینکـه بودجه اسـتان همدان
در سـال  ۹۸رقـم  ۸۱۹میلیـارد تومـان در نظـر گرفتهشـده
اسـت کـه نسـبت بـه بودجـه سـال  ۹۷افزایـش  ۲۵درصدی
دارد ،گفـت :اعتبـارات اسـتان همدان در سـال  ۹۸نسـبت به
سـایر اسـتانها افزایـش خوبی داشـته اسـت.
وی بودجــه اســتان همــدان در ســال  ۹۷را  ۶۹۳میلیــارد
تومــان عنــوان کــرد و بابیــان اینکــه ســال  ۹۷اعتبــار
هزینـهای  ۲۷۹میلیــارد تومــان بــود ،گفــت :ایــن بخــش در
الیحــه ســال  ۹۸بــا افزایــش حــدود  ۲۰درصــدی بــه ۳۳۴
میلیــارد تومــان رســیده اســت.
ســید اســکندر صیدایــی بابیــان اینکــه اعتبــارات تملــک
(عمرانــی) شــامل چنــد بخــش اســت کــه در بخش اســتانی
در ســال گذشــته  ۶۹میلیــارد تومــان اعتبــار داشــتیم و ایــن
رقــم در ســال  ۹۸بــا رشــد  ۳۰درصــدی بــه  ۹۰میلیــارد
تومــان رســیده اســت ،گفــت :ســهم اســتان همــدان از ۳
درصــد نفــت و گاز نیــز ســال گذشــته  ۶۲میلیــارد و ۸۰۰

میلیــون تومــان بــود کــه امســال بــا  ۸درصــد افزایش بــه ۶۸
میلیــارد تومــان افزایشیافتــه اســت.
وی بابیــان اینکــه در بخــش الزامــات نیــز بــا افزایــش ۳۴
درصــدی مواجــه هســتیم و اعتبارات اســتانی ســال گذشــته
 ۱۸۵میلیــارد تومــان بــود کــه امســال بــه  ۲۱۱میلیــارد
رســیده اســت ،گفــت :اعتبــارات  ۰.۲۷درصــد مالیــات بــر
ارزشافــزوده اســتان همــدان نیــز در ســال  ۹۸حــدود ۳۴
درصــد افزایــش دارد.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان همــدان
اظهــار داشــت :ایــن اعتبــار از  ۱۸میلیــارد و  ۷۰۰میلیــون
تومــان در ســال ۹۷بــه  ۲۵میلیــارد تومــان در ســال ۹۸
افزایــش دارد.
صیدایـی بابیـان اینکـه در بخـش اعتبـارات ملـی نیـز بـا ۱۷
درصـد افزایـش از  ۷۸میلیـارد تومـان بـه  ۹۰میلیـارد تومان
رسـیدهایم ،گفـت :اعتبار متـوازن ملی بـه دسـتگاههای ملی
ابالغشـده و اعتبـارات اسـتانی نیز بـهزودی ابالغ میشـود که
در بخـش بودجـه متـوازن  ۱۵درصـد و در بخـش اعتبـارات
تملـک و دارایـی  ۱۷درصـد افزایش وجـود دارد.
صیدایــی ادامــه داد :در بخــش درآمــد اســتان همــدان کــه
بایــد بــه خزانــه واریــز شــود نیــز از  ۶۵۵میلیــارد تومــان
ســال  ۹۷بــه  ۷۲۴میلیــارد تومــان در ســال  ۹۸رســیدهایم
کــه افزایــش  ۱۲درصــدی نشــان میدهــد.
رئیـس سـازمان مدیریـت و برنامهریـزی اسـتان همـدان
اعتبارات متوازن منطقهای اسـتان در سال  ۹۷را  ۲۶۳میلیارد
تومان دانسـت و ادامـه داد :این اعتبـارات در بودجه سـال ۹۸
بـه  ۳۰۲میلیـارد تومـان رسـیده کـه  ۱۵درصد رشـد دارد.
رقــم تعیینشــده در بخــش درآمــد بــرای اســتان
بــاال و تــوان اســتان در ایــن زمینــه پاییــن اســت
صیدایی بابیـان اینکه رقم تعیینشـده در بخـش درآمد برای
اسـتان باال و تـوان اسـتان در این زمینـه پایین اسـت اما باید
قانـون را اجـرا کـرد ،گفـت :هرسـاله  ۹۳درصـد درامدهـای
کشـور و اسـتان تحقق مییابـد کـه از درآمدهای اسـتان ۸۵
درصـد مربـوط به مالیـات اسـت و مابقی بایـد از منابـع دیگر
ازجملـه گمـرک و جرائم تحقـق یابد.
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه توجــه بــه تولیــد ،اشــتغال،
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بسترســازی بــرای حضــور و مشــارکت بخــش خصوصــی
و اتمــام پروژههــای نیمهتمــام از سیاســتهای جــدی
کشــور و اســتان در ســال  ۹۸اســت ،عنــوان کــرد :تمرکــز
در شهرســتانها و اســتانها بــر روی ایــن مــوارد خواهــد
بــود.
ســند راهبــردی و بــرش  ۳ســاله اســتان در حــال
تهیــه اســت
صیدایــی بــا اشــاره بــه اینکــه ســند راهبــردی و بــرش ۳
ســاله اســتان در حــال تهیــه اســت تــا بــر روی پروژههــای
خــاص تمرکــز کنیــم ،گفــت :امســال  ۹۸پــروژه عمرانــی بــه
بخــش خصوصــی واگــذار شــد کــه  پیشبینــی میشــود
تــا پایــان ســال بــه  ۱۳۰پــروژه برســد.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان همــدان
پیگیــری سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی ،پیگیــری
معیشــت مــردم ،بسترســازی بــرای ســرمایهگذاری و
جــذب منابــع ،همگرایــی بــرای کاال و خدمــات عمومــی،
افزایــش بهــرهوری و  ســاماندهی طرحهــای تملــک
دارایــی را از دیگــر مــوارد مــورد اهمیــت در بودجــه ســال
 ۹۸برشــمرد و گفــت :ارتقــای معیشــت عمومــی ،بهبــود
فضــای کســبوکار و بهبــود تعــادل منطقــهای مدنظــر
اســت.
نماینــده مــردم تویســرکان در مجلــس شــورای اســامی
نیــز در ایــن خصــوص بابیــان اینکــه درآمــد اســتان نســبت
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بــه ظرفیتــی کــه دارد در الیحــه بودجــه زیــاد دیدهشــده
اســت ،گفــت :اینکــه انتظــار باشــد تــا در مجلــس ایــن میزان
را کاهــش دهیــم خیلــی ســخت اســت و کســر درآمــد برنامه
را برهــم میزنــد.
امسال تمام استانها در درآمد باال دیدهشدهاند
محمدمهــدی مفتــح بــا تأکیــد بــر اینکــه یــک ســال درآمــد
بــرای اســتان همــدان خیلــی بــاال دیدهشــده بــود ولــی
امســال تمــام اســتانها در درآمــد بــاال دیدهشــدهاند،
گفــت :در زمــان بســتن بودجــه امــکان تغییــر وجــود داشــت
ولــی تجربــه نشــان داده کــه اکنــون ایــن اقــدام مقــدور
نیســت.
نماینــده مــردم تویســرکان در مجلــس شــورای اســامی
بــا تأکیــد بــر اینکــه در شهرســتانهای اســتان همــدان
موضــوع عدالــت در بودجــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود تــا
اســتان همــدان متــوازن و عادالنــه رشــد یابــد ،گفــت:
اعتبــارات یکســوم بــه عــدم تــوازن اضافــه کــرده اســت.
وی بابیــان اینکــه نبایــد بــه مــردم فشــار بیاوریــم و بــدون
ضابطــه از کاســبان مالیــات ســنگین دریافــت کنیــم ،گفــت:
بایــد دیــد چ ـهکاری میتــوان انجــام داد تــا درآمــد ســرانه
افزایــش یابــد.
اسـتاندار همـدان نیـز بابیـان اینکـه بودجه سـال  ۹۸کشـور
بـر توجـه بـه معیشـت مـردم بـا حمایـت از تولیـد ،ایجـاد
اشـتغال ،رونـق واحدهـای تولیـدی راکـد ،افزایـش ظرفیـت

واحدهـای تولیدی و جذب سـرمایهگذاری تأکیـد دارد ،اظهار
داشـت :ارقامـی در بودجـه برای بسترسـازی حضـور و جذب
سـرمایهگذار و حمایـت از تولیـد پیشبینیشـده اسـت.
سیاســتهای اقتصــاد مقاومتــی در بودجــه ســال
 ۹۸مــورد تأکیــد اســت
ســید ســعید شــاهرخی بابیــان اینکــه سیاسـتهای اقتصــاد
مقاومتــی در بودجــه ســال  ۹۸مــورد تأکیــد اســت ،عنــوان
کــرد :امســال درمجمــوع بودجــه اســتان همــدان رشــد
داشــته و همــدان ازجملــه اســتانهایی اســت کــه در حــوزه
عمرانــی  ۱۰درصــد و در حــوزه هزینـهای  ۲۰درصــد افزایش
داشــته اســت.
وی بابیــان اینکــه بودجــهای کــه در اختیــار اســتان قــرار
گیــرد بــا رعایــت ضوابــط بیــن شهرســتانهای مختلــف
اســتان توزیــع میشــود ،گفــت :اعتبــارات عمرانــی اســتان
همــدان از  ۴۱۴میلیــارد تومــان بــه  ۴۸۵میلیــارد تومــان
رســیده و اعتبــارات هزینــهای نیــز بــا  ۲۰درصــد رشــد از
 ۲۷۹میلیــارد تومــان بــه  ۳۳۴میلیــارد تومــان افزایــش دارد.
طبــق آنچــه عنوانشــده اعتبــارات اســتان همــدان در
بودجــه  ۹۸تــا حــدی افزایــش داشــته امــا ایــن وظیفــه
نماینــدگان مجلــس اســت کــه بــا بررســی تمامــی جوانــب
الیحــه بودجــه  ،۹۸نــوع تقســیمبندی بودجــه را بــه اطــاع
مــردم و افــکار عمومــی برســانند و بــرای افزایــش آن تــاش
کننــد.

خط قرمز دور  ۶۰۰پروژه

بودجه  ۹۸گرهی از مشکالت کرمانشاه نمیگشاید
طیبه قدمی

بــر اســاس اظهــارات مســئوالن ظاهــرا
بودجــه  98هــم بــرای کرمانشــاه چنگــی
بــه دل نمیزنــد و بــه دلیــل کمبــود
اعتبــارات عمرانــی ،امســال ســال مطالبــه
پروژههــا نیســت.

یکــی از مهمتریــن اقدامــات دولتهــا در اداره کشــور تهیــه
و تنظیــم بودجــه بــرای مشــخص شــدن دخــل و خــرج
یکســاله کشــور اســت کــه آن را در قالــب الیحــه بودجــه
بــه مجلــس تقدیــم مــی کنــد تــا پــس از بررســی و تاییــد به
مرحلــه اجــرا برســد.
الیحــه بودجــه  ۹۸نیــز در چهــارم دی مــاه امســال بــا حضور
رئیــس جمهــور و در یــک جلســه علنــی بــه مجلس شــورای
اســامی تقدیــم شــد و کلیــات آن  ۱۱دی مــاه بــه تصویــب
رســید.
هرچنــد کــه اســتان کرمانشــاه از رشــد جایــگاه خوبــی
نســبت بــه ســایر اســتان هــا در بودجــه  ۹۸برخــوردار بــوده
اســت ،امــا  بــا توجــه بــه اخبــار منتشــره و اظهارنظرهــای
صــورت گرفتــه در ایــن زمینــه در مجمــوع بودجــه ۹۸
نســبت بــه گذشــته بودجــه قــوی و مناســبی نیســت و
نمیتوانــد چنــدان گرهــی از مشــکالت اســتان کرمانشــاه
بگشــاید.
وجود بیش از  ۶۰۰پروژه نیمهکاره در استان کرمانشاه
همانطــور کــه بارهــا بیــان شــده اســتان کرمانشــاه یکــی از
اســتانهای محــروم و بیــکار کشــور اســت و بیــش از ۶۰۰
پــروژه نیمــه کاره در ایــن اســتان وجــود دارد کــه چنانچــه
احیــا شــوند و بــه بهرهبــرداری برســند ،میتوانــد بخشــی

از ایــن محرومیتهــا را رفــع و زمینــه اشــتغال تعــدادی از
جوانــان تحصیــل کــرده و جویــای کار اســتان را فراهــم کند.
علیرغــم مــوارد ذکــر شــده و بــا یــک بررســی اجمالــی از
بودجــه  ۹۸در اســتان کرمانشــاه مــی تــوان بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه بــا وجــود رشــد جایــگاه اســتان در ایــن بودجــه
و هزینـهای بــودن عمــده اعتبــارات تعییــن شــده ،نمیتــوان
چنــدان امیــدی بــه صــرف بودجــه مذکــور در بخشهــای
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
اســتان کرمانشــاه در ایــن خصــوص  تغییــرات رخ داده در
اعتبــارات بودجــه ســال  ۹۸اســتان کرمانشــاه در قیــاس بــا
ســال  ۹۷اظهــار داشــت :از نظــر اعتبــارات هزینــهای اعــم
از حقــوق و مزایــای مســتمر و ســایر اعتبــارات هزینــه ای در
ســال  ۹۸نســبت بــه ســال  ۹۷رشــدی حــدود  ۲۴.۷۵درصد
داشــتهایم.
وی اعتبــارات هزینــهای اســتان در الیحــه بودجــه ســال

الیحــه بودجــه 98
NEWSAGENCY

 ۹۸را  ۴۴۸میلیــارد تومــان عنــوان کــرد و گفــت :بــا توجــه
بــه رشــد  ۲۴.۷۵درصــدی آن نســبت بــه ســال  ۹۷جایــگاه
اســتان نیــز از هجدهــم بــه دوم کشــور ارتقــا یافتــه اســت.
ایــن مســئول اعتبــارات تعییــن شــده بــرای بخــش تملــک
دارایــی هــای ســرمایه ای اســتانی را  ۷۸۰میلیــارد تومــان
عنــوان کــرد و افــزود :ایــن اعتبــارات نیــز از رشــد ۹.۹۴
درصــدی نســبت بــه بودجــه  ۹۷برخــوردار اســت.
وفایــی تصریــح کــرد :از ایــن نظــر نیــز اعتبــارات اســتان
رشــد داشــته و توانســته از جایــگاه دهــم در ســال  ۹۷بــه
جایــگاه پنجــم در ســال  ۹۸ارتقــا یابــد.
رشد اعتبارات استانی نسبت به متوسط کشوری
ایــن مســئول همچنیــن در خصــوص اعتبــارات تملــک
داراییهــای ســرمایهای ملــی در بودجــه  ۹۸گفــت :ایــن
اعتبــارات معــادل  ۵۷۶میلیــارد تومــان اســت و رشــد ۵۵
درصــدی را نســبت بــه ســال  ۹۷کــه  ۳۷۲میلیــارد تومــان
بــوده اســت ،نشــان میدهــد.
وفایــی خاطرنشــان کــرد :در اعتبــارات هزینــه ای هم اســتان
کرمانشــاه طــی ســال  ۹۷نســبت بــه ســال  ۹۶از رشــد
 ۱۴.۴۳درصــدی برخــوردار بــوده و در بخــش اعتبــارات
هزینــهای نیــز در ســال  ۹۷نیــز اعتبــارات اســتانی رشــد
منفــی  ۹.۸۵درصــدی را نشــان مــی دهــد .همچنیــن
اعتبــارات ملــی اســتان در ســال  ۹۷نســبت بــه ســال ۹۶
منفــی  ۳۰درصــد بــوده اســت.
وی رشــد اعتبــارات عمرانــی اســتان را از متوســط کشــوری
باالتــر دانســت و خاطرنشــان کــرد :متوســط رشــد اعتبــارات
عمرانــی کشــور  ۸.۷۵درصــد بــوده و در اســتان کرمانشــاه
 ۹.۹۴درصــد اســت.
بودجه  ۹۸کل کشور خوب نیست
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کرمانشــاه
در حالــی از رشــد اعتبــارات عمرانــی در بودجــه  ۹۸نســبت
بــه  ۹۷خبــر میدهــد کــه عبدالرضــا مصــری ،عضــو مجمــع
نماینــدگان اســتان کرمانشــاه مجمــوع اعتبــارات بودجــه ۹۸
کشــور را مناســب نمــی دانــد و معتقــد اســت کــه ســال   ۹۸
ســال مطالبــات پــروژه ای نیســت.
عبدالرضــا مصــری بودجــه  ۹۸اســتان کرمانشــاه و اینکــه
ایــن اعتبــارات چقــدر در رونــق و آبادانــی اســتان نقــش
خواهــد داشــت بیــان کــرد :در اعتبــارات  ۹۸اص ـا بودجــه
اســتانی نداریــم و تمــام بودجــه  ۹۸در قالــب ردیــف هــای
مختلــف تعییــن شــده اســت و اعتبــارات اســتان نیــز بایــد از
ردیــف هــا خــارج شــود.
عضــو مجمــع نماینــدگان اســتان کرمانشــاه افــزود :بودجــه
اســتان کرمانشــاه نســبت بــه ســال  ۹۷خــوب اســت ،امــا
وضعیــت کل بودجــه کشــور خــوب نیســت.
وی تصریــح کــرد :اوضــاع در کل بودجــه ســال  ۹۸خــوب
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نیســت ،امــا در ایــن اوضاعــی کــه وضعیــت کل بودجــه
خــوب نیســت اســتان کرمانشــاه نســبت بــه اســتانهای دیگر
وضعیــت بهتــری دارد و جایــگاه اســتان در بخــش هــای
مختلــف ارتقــا یافتــه اســت.
 ۴۰۰هزار پروژه نیمهکاره در کشور داریم
ایــن مســئول گفــت :در حــال حاضــر  ۴۰۰هــزار پــروژه در
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.
وی در پاســخ بــه اینکــه آیــا ســهم اســتان کرمانشــاه از
اعتبــارات عمرانــی بودجــه  ۹۸ســهم مناســبی اســت و چقدر
مــی تــوان بــه بهــره بــرداری از پــروژه هــای نیمــه کاره در
ایــن حــوزه امیــدوار بــود؟ گفــت :هــم اکنــون بــا توجــه بــه
محدودیتهــای منابــع ،وقــت آن نیســت کــه در ایــن زمینــه
بحثــی کــرد.
مصــری تصریــح کرد:اگــر اعتباراتــی وجــود داشــته باشــد و
بــه مــا اختصــاص ندهنــد مــا بایــد آن را بــه هــر طریقــی
شــده مطالبــه کنیــم و یا حتــی اگــر اعتباراتــی وجــود دارد و
بــه ســایر مناطــق تعلــق میگیــرد امــا بــه اســتان کرمانشــاه
تخصیــص داده نمیشــود ،بایــد اقــدام و مطالبــات جــدی
داشــت امــا هــم اکنــون اعتبــارات مــورد نظــر وجــود نــدارد و
در مجمــوع بــا محدودیــت منابــع در کشــور مواجه هســتیم.
انجــام اقدامــات عمرانــی در قالــب اوراق مشــارکت
ممکــن خواهــد بــود
وی ادامــه داد :اگــر قــرار اســت  ۴۰تــا  ۵۰میلیــارد تومــان
بــه کارهــای عمرانــی اختصــاص داده شــود کــه البتــه قالــب
آن نیــز صــرف پرداخــت مطالبــات پیمانــکاران خواهــد شــد،
ایــن اعتبــار در قالــب اوراق مشــارکت ممکــن مــی شــود و
بودج ـهای بــرای ایــن کار وجــود نــدارد.
نماینــده مــردم کرمانشــاه در مجلس شــورای اســامی تاکید
کــرد :شــرایط ســال آینــده طبیعتـاً شــرایط ســختی اســت،
امــا در همیــن شــرایط ســخت هــم گرایــش بودجــه بــه
بخشهــای 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 ،طبیعت ـاً بایــد بخشهــای حقوقبگیــر
کمدرآمــد ،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
ای نیســت؛ ضمــن اینکــه بایــد بــه اولویــت هایــی چــون
آبرســانی و گازرســانی  پرداختــه شــود و در ایــن زمینــه
بســیار بایــد پیگیــر باشــیم کــه محقــق شــود.
عضـو مجمع نماینـدگان اسـتان کرمانشـاه تاکید کـرد :آنچه
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کـه دلخواه مـا و مـورد نظر ما اسـت بـا وضعیت کلـی بودجه
در سـال آینـده محقـق نخواهد شـد و اتفـاق نمیافتد.
برخــی اعتبــارات ملــی در بودجــه لحــاظ شــده ،اما
تحقق آن بســیار مشــکل اســت
حجتاالســام ســیدجواد حســینیکیا ،رئیــس مجمــع
نماینــدگان اســتان کرمانشــاه اظهــار داشــت :در عمــده
بخشهــای بودجــه نســبت بــه ســال  ۹۷رشــد داشــته ایــم
و ممکــن اســت برخــی ردیفهــا نیــز کاهــش یافتــه باشــد،
امــا در مجمــوع اعتبــارات بودجــه  ۹۸در اســتان کرمانشــاه
نســبت بــه ســایر اســتان هــا بهتــر بــوده و مــا در ایــن زمینه
بــا رشــد مثبــت همــراه بودیــم و جایگاه اســتان در بخشــهای
مختلــف بودجــه  ۹۸ارتقــا یافتــه اســت.
رئیــس مجمــع نماینــدگان اســتان کرمانشــاه بــا بیــان اینکه
برخــی از اعتبــارات ملــی در بودجــه لحــاظ میشــود ،امــا
تحقــق آنهــا بســیار مشــکل اســت ،افــزود :در مجمــوع
وضعیــت اســتان کرمانشــاه نســبت بــه ســایر اســتانها
وضعیــت بهتــری اســت.
مجمــع نماینــدگان بــرای افزایــش اعتبارات اســتان
تــاش میکنــد
حســینیکیا بــا تاکیــد بــر اینکــه بودجــه حالــت انقباضــی
دارد و و میتــوان از طــرق مختلــف آن را افزایــش داد ،گفــت:
ایــن بودجــه پیشــنهاد دولــت اســت و مجمــع نماینــدگان
اســتان تــاش خواهیــم کــرد کــه تــا آنجایــی کــه در مجلس
ممکــن اســت ســهم اســتان را افزایــش دهیــم.
ظاهــرا بــرای بــه ثمــر رســیدن پــروژه هــای نیمــه کاره
اســتان کرمانشــاه چــون راههــا ،بزرگراههــا ،قطعــه دوم راه
آهــن و پــروژه هــای بزرگــی از ایــن دســت ،نمــی تــوان
چنــدان امیــدی بــه بودجــه  ۹۸داشــت؛ از ســوی دیگــر
نیــز طبــق اظهــارات مصــری اگــر اعتبــارات عمرانــی وجــود
داشــته باشــد ،صــرف مطالبــات قبلــی پیمانــکاران خواهــد
شــد.
همچنیــن علــی رغــم اینکــه طبــق اظهــارات رئیس ســازمان
مدیریــت و برنامــه ریــزی و نماینــدگان اســتان ،ســهم
اســتان کرمانشــاه از بودجــه  ۹۸نســبت بــه ســایر اســتانها
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
ســهم بــه انــدازه محرومیــت هــای اســتان جنــگ زده و
آســیب دیــده کرمانشــاه نیســت و حتــی بخــش کوچکــی از
زخــم محرومیــت هــای ایــن اســتان را التیــام نخواهــد داد.
لــذا مــی طلبــد نماینــدگان و مســئوالن اســتانی تــاش و
همتــی مضاعــف داشــته باشــند تــا بتواننــد ســهم بیشــتری
از ردیفهــای بودج ـهای تعییــن شــده بــه دســت آورنــد تــا
مرهمــی بــر ایــن زخــم کهنــه و ناســور باشــد.
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اعتبارات ملی افزایش یافت؛

واقعیت های بودجه کردستان در سال ۹۸
بودجــه ســال  98کشــور در حالــی از ســوی دولــت راهــی
مجلــس شــده اســت کــه رقــم واقعــی و ســهم اســتان
کردســتان از بودجــه ســال آینــده باعــث بــروز مســائل
حاشــیه ای در ایــن اســتان شــده اســت.

از زمــان تحویــل الیحــه بودجــه ســال  ۹۸بــه مجلــس شــورای
اســامی ،حواشــی بســیاری در خصــوص کــم و کیــف بودجــه
بــروز پیــدا کــرده اســت و یکــی از انتقــادات وارده بــه بودجــه
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 ۱۳۹۸
کل کشـور از سـوی دولـت به مجلـس شـورای اسلامی ،اخبار و
تحلیـل هایی در فضای مجازی و شـبکه هـای اجتماعی مبنی بر
کاهش  ۴۱درصدی بودجه کردسـتان منتشـر شـده ،که بررسـی
آمـار و ارقـام بودجـه سـال هـای  ۹۶و  ۹۷خلاف این موضـوع را
نشـان مـی دهد.
در جـدول منتشـر شـده در فضـای مجـازی در خصـوص بودجه
اسـتان کردسـتان در سـال  ،۱۳۹۷هـزار میلیـارد و  ۷۶۷میلیون
تومان و بودجه سـال  ۱۳۹۸هـم  ۷۳۵میلیارد تومان اعالم شـده
و بـا مقایسـه ایـن دو عـدد نتیجـه گرفته شـده که بودجه سـال
 ۱۳۹۸اسـتان  ۴۱درصـد کاهـش یافته اسـت.
همیــن موضــوع دســتمایه تحلیــل کــم توجهــی دولــت بــه
اســتان کردســتان شــده بــود و در همیــن راســتا کارشناســات
اقتصــادی از ایــن اقــدام دولــت انتقــاد کــرده و از ســوی دیگــر
مســئوالن دولتــی ایــن مهــم را تکذیــب کــرده و حتــی خبــر از
افزایــش بودجــه اســتان کردســتان را اعــام مــی کننــد.
ماجرای کاهش بودجه اسـتان کردسـتان در سـال   ۹۸و 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 ۷۶۷
میلیــون تومــان کــه در ایــن جــدول مبنــا قــرار گرفتــه اســت،
مربــوط بــه الیحــه پیشــنهادی دولــت در ســال  ۱۳۹۷بــا
احتســاب اعتبــارات هزینــه ای آمــوزش و پــرورش و بنیــاد
شــهید و امــور ایثارگــران بــوده ،امــا در فرآینــد رســیدگی بــه
الیحــه در مجلــس شــورای اســامی ،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  ۶۷۵میلیــارد تومــان بــه تصویــب
مجلــس رســید و ابــاغ شــد.
افزایــش  ۹درصــدی اعتبــارات کردســتان در الیحــه
بودجــه ســال  ۹۸کل کشــور
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کردســتان
در ایــن خصــوص بیــان کــرد :بــا توجــه بــه پیــش بینــی ۷۳۵
میلیــارد تومانــی ،بودجــه اســتانی کردســتان در الیحــه بودجــه
 ۱۳۹۸نســبت بــه ســال  ۱۳۹۷نــه تنهــا کاهــش نداشــته بلکــه
بیــش از  ۹درصــد افزایــش هــم دارد.
بهــرام نصرالهــی زاده اظهارداشــت :همچنیــن جــدول ۱۰-۱
الیحــه بودجــه ( ۱۳۹۸اعتبــارات تملــک دارایــی هــای ســرمایه
ای اســتان هــا  -صفحــه  )۲۹۴نشــان مــی دهــد کــه اعتبــار
پیــش بینــی شــده بــرای اســتان کردســتان بــه میــزان ۹۱۵
میلیــارد تومــان ،بیــش از  ۱۰درصــد افزایــش دارد در حالیکــه
میانگیــن افزایــش کشــوری در ایــن جــدول  ۸.۷درصــد اســت.

وی افـزود :در الیحـه بودجـه  ۱۳۹۸کشـور ،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  ۹۷مبلغ
 ۴۸.۵میلیـارد تومـان اعتبار مصوب داشـت در الیحـه بودجه ۹۸
بـه  ۱۵۰میلیـارد تومـان افزایش یافته اسـت.
نصرالهی زاده یادآور شـد :همچنین کریـدور بزرگراهی میاندوآب
 کرمانشـاه کـه  ۳۲۰کیلومتر آن در محدوده اسـتان کردسـتانقرار گرفته اسـت در قانون بودجه سـال  ۱۳۹۷مبلـغ  ۶۱میلیارد
تومان اعتبار داشـت که در الیحه بودجه سـال  ۱۳۹۸کل کشـور
به  ۱۶۳میلیـارد تومان افزایش یافته اسـت.
وی بــه دیگــر پــروژه هــای مهــم حــوزه حمــل و نقــل اســتان
همچــون جــاده ســنندج  -مریــوان و گردنــه صلــوات آبــاد
ســنندج بــه ســمت همــدان اشــاره کــرد و بیــان کــرد :اعتبــارات
ایــن پــروژه هــا نیــز در الیحــه بودجــه ســال  ۹۸کل کشــور
افزایــش یافتــه اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان کردســتان
گفــت :چنــد پــروژه مهــم و زیــر ســاختی اســتان از جملــه
تامیــن آب شــرب پایــدار بــرای شــهرهای بیجــار ،حســن
آبــاد یاســوکند و روســتاهای مســیر خــط انتقــال و تامیــن آب
شــرب و پایــدار بــرای شــهرهای قــروه ،دهــگالن ،بلبــان آبــاد و
روســتاهای مســیر خــط انتقــال جــزو پــروژه هایی اســت کــه در
الیحــه بودجــه ســال  ۱۳۹۸دارای ردیــف شــده و از ســال آینــده
در دســتور کار اجــرا قــرار خواهنــد گرفــت.
نصرالهـی زاده بـه سـهم اسـتان کردسـتان از بودجـه سـال
 ۱۳۹۶کل کشـور نیـز اشـاره کـرد و اظهارداشـت :ایـن رقـم
در سـال گذشـته  ۴۳۶میلیـارد تومان بود و اسـتان کردسـتان
در ردیـف  ۲۳کشـور در رابطـه بـا میـزان اعتبـارات اختصاص
یافتـه قرار داشـت.
وی افــزود :در بودجــه ســال جــاری بــا جهشــی کــه در میــزان
اعتبــارات شــاهد بودیــم ایــن رقــم بــه  ۶۷۵میلیــارد تومــان
رســید و اســتان کردســتان در جایــگاه  ۱۸کشــور قــرار گرفــت و
ســال آینــده نیــز  ۷۳۵میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای کردســتان
در نظــر گرفتــه شــده کــه ایــن رقــم اســتان کردســتان را در
جایــگاه  ۱۶کشــور قــرار داده اســت.

بودجه کردستان نیازمند بازنگری است
در حالـی کـه رئیس سـازمان مدیریـت و برنامـه ریـزی از بودجه
سـال  ۹۸اسـتان 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 اسلامی خواسـتار
بازنگـری در بودجه کردسـتان در سـال  ۹۸شـد.
نماینــده مــردم شهرســتان هــای ســنندج ،کامیــاران و دیوانــدره
در مجلــس شــورای اســامی در جلســه علنــی مجلــس در
تذکــر شــفاهی بــا بیــان اینکــه در کنــار مشــکالت سیاســی
روز ،موضــوع الیحــه بودجــه ســال  ۹۸و تقســیم بنــدی آن بــه
دغدغــه نماینــدگان و موضــوع تحلیلــی رســانه هــا تبدیل شــده
اســت ،گفــت :امــروز بــه جفــای رئیــس جمهــور و هیئــت دولت
بــه مــردم کردســتان مــی پــردازم.
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.
وی ادامــه داد :اگــر چــه بودجــه کردســتان نســبت بــه ســال
گذشــته کاهــش نداشــته اســت ،امــا بــر اســاس شــاخص
هایــی ماننــد تــورم ،رشــد جمعیــت و میــزان محرومیــت از
خدمــات بهاشــتی و درمانــی ایــن موضــوع بــه بازنگــری نیــاز
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 اســامی یــادآور شــد :چــرا هیئــت دولــت
متوجــه نمــی شــود کــه اگــر ایــن میــزان بودجــه کردســتان را
حتــی بــه چندیــن برابــر افزایــش دهــد شــاید برخــی نواقــص
حــل شــود ،بنابرایــن از نماینــدگان کمیســیون هــای تخصصــی
و کمیســیون تلفیــق مجلــس شــورای اســامی خواهــش مــی
کنــم بــر اســاس پتانســیل هــای گردشــگری ،کشــاورزی و
طبیعــی و همچنیــن ضعــف شــاخص هــای توســعه در ایــن
اســتان در بودجــه ایــن اســتان بازنگــری کننــد.
داســتان بودجــه ســال  ۹۸کردســتان 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 اعــام شــده از ســوی مســئوالن نباشــد انتظار داشــت
کــه بــا ایــن وضعیــت اعتبــاری ایــن طــرح هــا و پــروژه هــای
نیمــه تمــام بــه نتیجــه برســند.

الیحــه بودجــه 98
NEWSAGENCY

صفحه  | 88شماره  | 35بهمن 97

MEHR

محروم و نفتی نیستیم

پاسخ به انتقادات از بودجه سال ۹۸استان البرز
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان البــرز
در خصــوص انتقــادات مطــرح شــده از قــرار گرفتــن
اســتان در پائیــن تریــن ردیــف اســتانها در بودجــه ســال
آینــده ،علــت را محــروم و نفتــی نبــودن عنــوان کــرد.

زهــرا عربشــاهی بــا اشــاره بــه ســهم اســتانها از بودجــه ،۹۸
اظهــار کــرد :اگــر بخواهیــم تحلیــل درســتی از اختصــاص
بودجــه داشــته باشــیم ،نمیتوانیــم در ایــن زمینــه
اســتانها را باهــم مقایســه کنیــم.
وی بــا اشــاره بــه قوانیــن و مقــررات کــه الزاماتــی را ایجــاب
میکنــد ،گفــت :در بودجــه هــر اســتان اعتبــارات هزینـهای
و عمرانــی پیشبینــی میشــود.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان البــرز بــا
تأکیــد بــر اینکــه اعتبــارات هزینـهای هــر اســتان بــا توجــه
بــه تعــداد کارمنــدان رســمی ،پیمانی و قــراردادی مشــخص
میشــود ،افــزود :اســتانهایی بــا وســعت و تعــداد
کارمنــدان بیشــتر ،بودجــه بیشــتری را بــه خــود اختصــاص
میدهــد.
عربشــاهی در بخــش دیگــری بــه الزامــات قانونــی بودجــه
عمرانــی اشــاره کــرد و گفــت :اعتبــارات تملــک دارایــی
ســرمایهای مشــتمل بــر چنــد جــز اســت کــه یکــی
از مهمتریــن آنهــا اعتباراتــی اســت کــه بــه مناطــق
نفتخیــز و مناطــق محــروم اختصــاص مییابــد.
افزایش  ۸.۴درصدی اعتبارات تملک
وی بابیــان اینکــه یکســوم ایــن اعتبــارات بــه مناطــق
نفتخیــز و دوســوم بــه مناطــق محــروم اختصــاص
مییابــد ،گفــت :اســتان البــرز نــه جــزو مناطــق محــروم
اســت و از نفــت و گاز بهــرهای دارد.

بــه گفتــه رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان
البــرز در بودجــه ســال  ۹۸بــه ســه دهســتان اســتان
ســه میلیــارد تومــان از محــل اعتبــارات مناطــق محــروم
اختصاصیافتــه اســت.
عربشــاهی بــا تأکیــد بــر اینکــه اســتانهای خوزســتان،
هرمــزگان و بوشــهر از اعتبــارات مناطــق نفتخیــز بهرهمنــد
هســتند ،گفــت :بــرای مثــال اســتانهای سیســتان و
بلوچســتان و یــا کردســتان نیــز از اعتبــارات مناطــق محروم
بهرهمنــد هســتند.
وی در بخــش دیگــری بــا اشــاره بــه اینکــه اعتبــارات
تملــک اســتان البــرز حــدود  ۸.۴درصــد بــه نســبت
پارســال افزایشیافتــه اســت ،گفــت :اعتبــارات هزینــهای
اســتان البــرز حــدود  ۱۸درصــد نســبت بــه ســال گذشــته
افزایشیافتــه اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان البــرز
اضافــه کــرد :اعتبــارات حقــوق و مزایــا نیــز نســبت بــه
پارســال بــا افزایــش  ۲۰درصــدی همــراه اســت.
افزایش  ۱۷درصدی سایر اعتبارات
عربشــاهی بابیــان اینکــه ســایر اعتبــارات اســتان البــرز نیــز
بــا افزایــش  ۱۷درصــدی نســبت بــه ســال گذشــته روب ـهرو
اســت ،گفــت :مجمــوع اعتبــارات هزین ـهای اســتان نیــز ۱۸
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 برنامهریــزی اســتان البــرز بــا
اشــاره بــه اهمیــت نیازســنجی اســتانها بــرای تخصیــص
بودجــه ،گفــت :ارزیابــی بودجــه اختصاصیافتــه بــه هــر

اســتان نیازمنــد احصــاء نیازهــای واقعــی همــه اســتانها
اســت.
عربشــاهی بــا تأکیــد بــر اینکــه اســتانها نیازســنجی
مختــص خــود را انجــام میدهنــد و بــر اســاس ایــن
نیازســنجی رقمــی را بــه دولــت ارائــه میکنــد ،گفــت:
نیازســنجی کلــی بایــد بهصــورت سراســری انجــام
شــود.
بودجه استانها رشد داشته است
وی بــا اشــاره بــه اینکــه اســتانها بــا توجــه بــه طــرح
آمایــش و طرحهــای توســعهای خــود اعتبــار موردنیــاز
را ارائــه میکنــد ،گفــت :ســازمان برنامهوبودجــه
بــرای تخصیــص بودجــه بــه وضعیــت ســال گذشــته
اســتناد کــرده اســت و بودجــه اســتانها را رشــد داده
اســت.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی اســتان البــرز بــا
تأکیــد دوبــاره بــر اینکــه اعتبــارات هزینـهای اســتان حــدود
 ۱۸درصــد و اعتبــارات عمرانــی نیــز حــدود  ۱۰درصــد
افزایــش داشــته اســت ،گفــت :اعتبــارات طرحهــای ویــژه
اســتانی ،طرحهــای ملــی و ســایر اعتبــارات هزین ـهای کــه
در دســتگاههای اســتان بــه مصــرف میرســد و در ســطح
ملــی تأمیــن اعتبــار میشــود نیــز بــه ایــن مبالــغ اضافــه
میشــود.
عربشــاهی همچنیــن در خصــوص نیازســنجی و طــرح
آمایــش ،افــزود :در شــرایطی کــه محدودیتهــای اعتبــاری
وجــود نداشــته باشــد بــر مبنــای طرحهــای آمایــش و
طرحهــای توســعهای اســتان نیازســنجی انجــام میشــود،
ولــی در شــرایط کمبــود اعتبــار طبیعتــاً ایــن مــوارد
نمیتوانــد مــاک باشــد بلکــه امکانپذیــری تأمیــن اعتبــار
مــاک قــرار میگیــرد.
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بهنام عبداللهی

بــه گفتــه نماینــدگان آذربایجــان شــرقی
در مجلــس شــورای اســامی ،تنهــا
350میلیــارد تومــان بودجــه عمرانــی
بــرای ایــن اســتان در ســال  98در نظــر
گرفتــه شــده اســت .بودجـهای کــه حتــی
کفــاف ۳پــروژه مهــم را هــم نمیدهــد.

اگــر کل مدیــران اســتانی اســتعفا بدهنــد و تــا آخــر عمــر
معتکــف شــوند و اســتغفار کننــد بــاز فکــر نکنــم حــق
الناســی کــه بــر گردنشــان هســت بخشــیده شــود .ایــن
را حســننژاد ،نماینــده مــردم جلفــا در مجلــس میگویــد.
او یکــی از نمایندگانــی اســت کــه اعتقــاد دارد در الیحــه
ارســالی بودجــه  ۹۸دولــت ،در ســهم آذربایجــان شــرقی
اجحــاف شــده اســت .حســننژاد کل بودجــه عمرانــی
اســتان را کــه مدیــران کل تعییــن کردهانــد ۳۵۰ ،میلیــارد
تومــان اعــام میکنــد و میگویــد :حــاال مــن نماینــده
چگونــه ایــن پیشــنهادات نزدیــک بــه صفــر را در مجلــس
افزایــش بدهــم؟ از چــه کســی اعتبــار بگیــرم و بــه اســتان
خــود اضافــه کنــم؟
الیحــه بودجــه ســال  ۴ ،۹۸دیمــاه ســالجاری توســط
رئیــس جمهــوری بــه مجلــس تقدیــم شــد و تقریبــا مثــل
هرســال صــدای نماینــدگان اســتان را درآورد کــه بودجــه
تعیینشــده بــرای اســتان بســیار کــم اســت .البتــه
نماینــدگان اصولگــرا بیشتــر نگرانــی خــود را ابــراز کردنــد.
لطفا اوضاع را گل و بلبل نشان ندهید
حســننژاد ،نماینــده مــردم مرنــد و جلفــا در مجلــس،
ســالهای گذشــته نیــز اعتــراض خــود را نســبت بــه بودجــه
اســتان اعــام کــرده بــود .اعتقــاد او ایــن اســت کــه مدیــران
اســتانی آنقــدر وضعیــت را گل و بلبــل نشــان میدهنــد
کــه مدیــران باالدســتی نیــز ایــن اســتان را فاقــد نیــاز بــه
بودجههــای کالن تصــور میکننــد.
او گفتــه بــود :در طــی ایــن چنــد ســال مــا را بــا ایــن ســخن
کــه تبریــز شــهر اولینهــا بــوده فریــب دادهانــد .گفتنــد
کــه نــرخ بیکاریمــان کــم اســت امــا نگفتنــد دلیلــش
چیســت .دلیــل ایــن اســت کــه جوانــان بــه دلیــل ناامیــدی
از پیــدا کــردن کار مهاجــرت کردهانــد و نماندهانــد تــا در
سرشــماری بهعنــوان بیــکار تلقــی شــوند.
دقیقــا مشــخص نیســت کــه کل بودجــه اســتان آذربایجــان
شــرقی در ســال  ۹۸چقــدر اســت امــا چیــزی کــه در بخــش
عمرانــی توســط یــک نماینــده مجلــس اعــام شــده۳۵۰ ،
میلیــارد تومــان اســت .آیــا ایــن مبلــغ کفــاف کارهــای
عمرانــی اســتان را خواهــد داد.
پــروژه راهآهــن تبریز-میانــه ۲۰ ،ســال شــده اســت ۳ .رئیس
جمهــور آمــده و رفتهانــد امــا ایــن پــروژه همچنــان تکمیــل
نشــده اســت.
پــروژه راهاهــن تبریز-میانــه بــه ۴۵۰میلیــارد
تومــان اعتبــار نیــاز دارد
ایــن خــط آهــن بــه طــول  ۲۰۰کیلومتــر در  ۱۲قطعــه
طراحــی شــده اســت کــه  ۷قطعــه ابتدایــی آن از میانــه
تــا بســتانآباد بــه طــول  ۱۳۲کیلومتــر قــرار دارد و ۵
قطعــه پایانــی در محــدوده بســتانآباد -تبریــز واقعشــده
اســت.
در صــورت بهــره بــرداری از ایــن پــروژه و اتصــال میانــه بــه
تبریــز ،مــدت زمــان ســفر از تبریــز بــه تهــران از  ۱۳ســاعت
فعلــی بــه حــدود  ۸ســاعت کاهــش مــی یابــد و هزینــه
اجــرای پــروژه بــه ســرعت از محــل صرفــه جویــی  ۵ســاعته
در ســفر بــه تهــران جبــران خواهــد شــد.
اینکــه تاکنــون و تــا بــه ایــن لحظــه چقــدر هزینــه صــرف
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چندقطره آب برای کویری تشنه

بودجه عمرانی سال  ۹۸آذربایجان شرقی

ایــن پــروژه شــده و چقــدر نشــده کــه بــه  ۲۰ســال تاخیــر
انجامیــده اســت ،امــا استانداراســبق آذربایجــان شــرقی
در مــرداد ســالجاری گفتــه بــود کــه راه آهــن میانــه-
بســتانآباد بــرای رســیدن بــه تبریــز بــه  ۴۵۰میلیــارد تومان
اعتبــار نیــاز دارد.
ایــن درحالــی اســت کــه ســال  ،۹۵بــه ادعــای یکــی از
نماینــدگان مجلــس  ۵۰درصــد کل بودجــه کشــور را بــه
تکمیــل پــروژه راهآهــن قزوین-رشــت اختصــاص دادنــد کــه
آذرمــاه امســال پــس از  ۱۵ســال انتظــار خطآهــن قزویــن-
رشــت افتتاح شــد.
با ۴۰میلیارد تومان مترو تبریز ۶متر پیشرفت میکند
متــرو تبریــز ،از دیگــر پروژههــای عمرانــی مهــم اســتان
آذربایجــان شــرقی بــه شــمار میآیــد کــه پیشــرفت
الکپشــتی دارد و بعــد از گذشــت چندیــن ســال ،هنــوز
خــط یــک آن بــه صــورت کامــل تکمیــل نشــده اســت.
بــرای متــرو تبریــز تاکنــون  ۱هــزار و  ۸۰۰میلیــارد تومــان
هزینــه شــده اســت و بــا یــک حســاب سرانگشــتی میتــوان
محاســبه کــرد کــه بــرای تکمیــل خــط  ۴ ،۳ ،۲ ،۱و ...متــرو
تبریــز چقــدر بودجــه نیــاز اســت.
هــم دولــت  و هــم شــهرداری در متــرو تبریــز ســهم دارنــد
و حاصــل همــکاری آنهــا ،روزی بــه تکمیــل ایــن پــروژه
خواهــد انجامیــد امــا بیشتــر مــردم فکــر میکننــد متــرو،
صرفــا وظیفــه شــهرداری اســت و دولــت درآن نقشــی
نــدارد .شــاید دلیــل ایــن تصــور حضــور کمرنــگ دولــت در
ســالهای ســال باشــد.
حــال بــه گفتــه ایــرج شــهینباهر ،شــهردار تبریــز ،دولــت
بــرای متــرو تبریــز در ســال  ،۹۸نزدیــک بــه  ۴۰میلیــارد
تومــان بودجــه در نظــر گرفتــه اســت .بودجــهای کــه
بــه عقیــده شــهردار تبریــز در صــورت تخصیــص کامــل،
میتوانــد  ۶الــی  ۷متــر ،خــط قطارشــهری تبریــز را پیــش
ببــرد.
مقبرهالشــعرا تبریــز ،یکــی دیگــر از پروژههــای اولویــتدار
آذربایجــان شــرقی بــه شــمار میآیــد .مقبرهالشــعرا آرامــگاه
بیــش از  ۴۰۰شــاعر نامــدار همچــون شــهریار اســت کــه از
ســال  ،۹۴عملیــات تبدیــل آن بــه یــک مجموعــه فرهنگــی

بــزرگ بــه مســاحت  ۱۵هــزار متــر مربــع آغــاز شــده اســت.
مقبرهالشعرا ،همچنان منتظر امدادهای دولتی
بــا توجــه بــه اینکــه مقبرهالشــعرا زیرنظــر ادارهکل
فرهنــگ و ارشــاد اســامی آذربایجــان شــرقی قــرار دارد،
انتظــار میرفــت انجــام عملیــات احیــا نیــز بــر عهــده
ایــن اداره باشــد امــا در نهایــت وقتــی کمکــی از ســوی
دولــت انجــام نگرفــت ،شــهرداری تبریــز ایــن پــروژه را
بــر عهــده گرفــت.
امــا حــاال محمدحســین اســحقی ،معــاون عمرانــی شــهردار
تبریــز در صحــن علنــی شــورای شــهر میگویــد :در
مقبرهالشــعرا هزینههــای زیــادی را تاکنــون متحمــل
شــدهایم و بــرای پیشــبرد فازهــای بعــدی آن بایــد از بودجــه
دولتــی کمــک بگیریــم.
انتظــار میرفــت بهمناســبت رویــداد «تبریــز  ،»۲۰۱۸دولــت
بــرای ایــن پــروژه ملــی تدبیــری بیندیشــد تــا گردشــگران
پایتخــت گردشــگری جهــان اســام مقبرهالشــعرا را در
ســکوت و خلــوت و بیرونقــی ننبیننــد ،امــا آمدنــد ،دیدنــد و
رفتنــد و شــاید هرگــز بازنگردنــد.
اینهــا تنهــا  ۳پــروژه از صدهــا پــروژه مهــم عمرانــی
آذربایجــان شــرقی اســت کــه پــس از ســالها هنــوز تکمیــل
نشــدهاند و تنهــا نیازشــان تامیــن مالــی اســت.
در ایـن حـال ،محمـد وحدتـی هلان ،رئیـس مجمـع
نماینـدگان آذربایجان شـرقی میگوید :مردم مطمئن باشـند
اگـر نتوانیم بیـش از آنچه که حقمان اسـت را از بودجه سـال
 ۹۸بگیریـم ،بـا توجـه بـه جمعیـت و موقعیـت ،مطمئنـاً آن
انـدازه کـه حـق اسـتان اسـت را خواهیـم گرفت.
محمدرضــا پورمحمــدی ،اســتاندار آذربایجــان شــرقی هــم
اعــام میکنــد :تــاش میکنیــم بــا اســتفاده از ظرفیــت
نماینــدگان اســتان در مجلــس از حــق اســتان در بودجــه
دفــاع کنیــم.
حــال بایــد منتظــر مانــد و دیــد آیــا  ۱۸نماینــده آذربایجــان
شــرقی در مجلــس شــورای اســامی خواهنــد توانســت
بودجــه اســتان را افزایــش بدهنــد؟ البتــه افزایــش ،بــه
انــدازهای کــه بتوانــد حداقــل چنــد پــروژه نیمهتمــام
عمرانــی اســتان را بــه ســرانجام برســاند.
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خراســان جنوبــی بــا همــه محرومیــت
هایــش در حالــی در جــدول بودجــه ای
 98در رتبــه هــای آخــر قــرار گرفتــه کــه
انتظــار دولــت بــرای درآمــد از اســتان
افزایــش یافتــه اســت.

درد کشــور مــا امــروز در اقتصــاد اســت دردی کــه پادزهــر
آن را اقتصاددانــان خــوب میداننــد امــا مجریــان ماجــرای
حلقــه اقتصــاد عزمــی بــرای اجــرای آن ندارنــد ،عزمــی کــه
برعکــس بهجــای همافزایــی حتــی تــوان چانهزنــی را نیــز
از نماینــدگان در مجلــس گرفتــه اســت ،چراکــه از گفتــه تــا
عمــل در آنچــه بــرای بودجــه تعییــن میکننــد از شــام تــا
عــراق راه اســت.
ایــن روزهــا روز بودجــه اســت زنــگ خــور گوشــی نمایندگان
اینقــدر زیــاد شــده کــه گاهــی از خبرنــگار میپرســند مــن
دیــروز بــا شــما مصاحبــه نداشــتم؟ امــا در تمــام پاسـخهای
شــبیه بــه هــم یــک موضــوع از همــه جالبتــر اســت و در
واقعیــت میمانــی کــه چــه چیــزی را بــاور کنــی چراکــه در
ســفر وزرا و معاونانشــان بــه خراســان جنوبــی همــه بهبــه 
میکننــد و چنیــن میشــود کــه فــرودگاه بیرجنــد را تــرک
میکننــد ،امــا زمــان اعتبــارات کــه میشــود آش همــان
آش و کاســه همــان کاســه اســت.
اینهــا را جــدول بودجــه  ۹۸بــه خوبــی نشــان میدهــد
چراکــه اســتان در ردیــف دوم بودجــه البتــه از آخــر
قرارگرفتــه اســت و نشــانی از گوشــه چشـمهایی کــه قولــش
را در طــول ســال  ۹۷گرفتــه بودیــم نیســت .ایــن را یکــی
از نماینــدگان اســتان در مجلــس شــورای اســامی نیــز بــه
زبــان مــیآورد.
اینهمه 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 میپرســم میگویــد :از ســازمان برنامهوبودجــه
بپرســید مــا چهکارهایــم؟ مــا بــا ســند و مــدرک اعتبــار
ســنجی یــک پــروژه را انجــام میدهیــم مبلــغ را بــرای آن
مصــوب میکنیــم امــا درنهایــت آقــای نوبخــت اســت کــه
تصمیــم نهایــی را میگیــرد .گاهــی بــا خــود میگویــم
اینهمــه گفتوگــو  و طــرح موضــوع کــردن چــه فایــده
وقتــی رئیــس ســازمان برنامهوبودجــه اعتبــار  ۲۰۰میلیونــی
را  ۱۵۰یــا  ۱۰۰میلیــون میکنــد یــا برعکــس ۱۵۰
میلیونــی را  ۲۰۰میکنــد.
ایــن نماینــده مجلــس صراحت ـاً اعــام میکنــد :دیگــر بــه
رقمهــای اعتبــاری کــه نماینــدگان در مجلــس مصــوب
میکننــد اطمینانــی نیســت چــون زمــان پرداخــت رقــم
تغییــر میکنــد و ایــن ســازمان برنامــه و بودجــه اســت کــه
پــول را بــر اســاس تشــخیص خــودش پرداخــت میکنــد.
داســتان دلخــوری صنــوف مختلــف بهخصــوص کشــاورزان
و گنــدم کاران کــه نامــه اعتراضشــان بــه رئیسجمهــور از
تصمیمــات آقــای نوبخــت در فضــای مجــازی منتشــر شــد
نیــز نشــان از شــیوههای نویــن در پرداختهــای اعتبــاری
دارد.
دل امیــر حســنخانی  پراســت ،البتــه دل مــردم اســتان
هــم از نماینــدگان پراســت ،چراکــه همــه انتظــار دارنــد
بعــد از  ۱۴ســال از اســتان شــدن خراســان جنوبــی و البتــه
همســان آن همانقــدر ســال خشکســالیهای پیاپــی و
از آنطــرف در شــرایطی کــه خراســان جنوبــی بــه لحــاظ
جغرافیایــی و اســتراتژیکی نــام کریــدور شــرق بــه غــرب
را یــدک میکشــد .اندکــی در تخصیصهــای بودجــهای
دیــده شــویم و حداقــل بــه میانهترهــای جــدول برســیم امــا
انــگار فرمــول اینکــه بودجــه را بــر اســاس جمعیــت ببندنــد
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انتظار درآمد از محرومیت ها؛

سرمه نامرغوب بودجه برای خراسان جنوبی

چنــان در ذهــن بودجــه ریــزان نفــوذ کــرده کــه نــه مــو را
میبیننــد و نــه پیچــش مــو را.
بــه همیــن دلیــل بــه نظــر میرســد الزم اســت برخــی
چیزهــا را در خراســان جنوبــی از نزدیــک بــه آنهــا نشــان داد.
وقتی تقاضای رشد درآمد از بودجه پیشی می گیرد
کاهــش جمعیــت در مــرز ،خالــی از ســکنه شــدن بیــش
از نیمــی از روســتاهای نهبنــدان و سربیشــه و البتــه رشــد
حاشیهنشــینی شــهرها موضوعهایــی اســت کــه مــورد
تأییــد نماینــده نهبنــدان و سربیشــه در مجلــس شــورای
اســامی نیــز اســت و دربــاره بودجـهای کــه بــرای ســال ۹۸
بستهشــده اســت میگویــد :حداقــل انتظــار داشــتیم حــاال
کــه فقــط  ۹درصــد افزایــش در بودجــه ســال آینــده بــرای
اســتان در نظــر گرفتهانــد ،انتظــارات درآمــدی نیــز از اســتان
کمتــر شــود.
نظــر افضلــی میگویــد :مهمتریــن نکتــهای کــه در
ورقهــای بودجــه  ۹۸بــرای اســتان ذهــن بنــده را بیشــتر
مشــوش میکنــد انتظــار درآمــدی اســت کــه رقــم آن بــه
 ۳۲۳میلیــارد تومــان میرســد.
ایــن نماینــده بــا اشــاره بــه مشــکالت معیشــتی کــه مــردم
اســتان و بهخصــوص کشــاورزان بــا آن دســتبهگریبان
هســتند ،میگویــد :درحالیکــه بودجــه اســتان در ســال
 ۹۸نســبت بــه ســال  ۹۷حــدود  ۵۰میلیــارد تومــان رشــد
داشــته اســت ،درآمــدی کــه البتــه بیشــتر آن بایــد از
ســهم مالیاتــی تأمیــن شــود بــرای اســتان  ۳۲۳میلیــارد
تعیینشــده درحالیکــه بــرای ســال جــاری  ۲۳۹میلیــارد
تومــان بــود.
وی بــه چانهزنــی کمیســیون تلفیــق امیــدوار اســت و ادامــه
میدهــد :درآمــدی کــه بــرای اســتان در بودجــه  ۹۷در نظــر
گرفتهشــده بــود ابتــدا  ۲۸۰میلیــارد بــوده کــه بــا چــوب
کاری نماینــدگان بــه  ۲۳۹میلیــارد تومــان کاهــش یافــت.
وی ادامــه داد :جمــع اعتبــارات تملــک دارایــی اســتان در
بودجــه ســال آینــده  ۵۷۹میلیــارد و  ۴۲۶میلیــون تومــان
اســت کــه بــرای ســال  ۹۷حــدود  ۵۳۴میلیــارد تومــان
مشخصشــده بــود.
بــه گفتــه وی پروژههــا ملــی در بودجــه  ۹۸بــرای اســتان
بســیار کــم اســت.
امیدهایی که استاندار می دهد
جالـب اسـت درحالیکـه نماینـده مـردم طبـس ،بشـرویه،
فـردوس و سـرایان سـازمان برنامهوبودجـه را همـهکاره
تخصیصهـای اعتبـاری میدانـد ،آریـن رئیس این سـازمان

در خراسـان جنوبـی پاسـخگویی به سـؤاالت بودجـهای را به
زمـان دیگری موکـول میکنـد و تماسهـا خبرنگار مـا برای
دریافـت پاسـخ  بینتیجـه میمانـد.
در حاشــیه همــه ایــن ناامیدیهــا از ســرمه نامرغــوب
بودجــه اســتان کــه چشــممان را روشــن نکــرد ،اســتاندار
تازهنفــس خراســان جنوبــی پیشــنهادهای جالبــی دارد.
محمدصــادق معتمدیــان از توجیــه داشــتن طرحهــا
میگویــد و اینکــه تــا از نزدیــک مشــکالت را بــه مســئوالن
نشــان ندهیــم نمیتوانیــم محرومیتزدایــی کنیــم.
اســتاندار خراســان جنوبــی ادامــه داد :از بودجــه فقــط  ۱۲
درصــد اعتبــارات اســتانی اســت و بــرای  ۸۸درصــد دیگــر
بایــد گزینههایــی درخــور روی میــز بودجــه ریــزان بگذاریــم
تــا اعتبــار جــذب کنیــم.
وی معتقــد اســت بــا داشــتن مــرز ماهیــرود و البتــه
بهرهمنــدی از توانمندیهایــی کــه در ایــن مــرز بــرای
اســتان محیــا اســت میتــوان طرحهایــی بــه مســئوالن
پایتخــت ارائــه داد کــه تمــام طرحهــای توســعهای در ایــن
اســتان از جملــه راه و راه آهــن توجیــح اقتصــادی داشــته
باشــد .آن وقــت اســت کــه در اعتبــارات خراســان جنوبــی
نیــز دیــده میشــود.
جهشهای بودجهای استان
معــاون عمرانــی اســتاندار خراســان جنوبــی جنوبــی نیــز که
قــرار اســت بــا ایــن بودجــه؛ اســتان را بااینهمــه چالــش
عمرانــی کنــد اولویتهــای اســتان را بــه ترتیــب آب ،راه،
زیرســاختهای مناطــق ویــژه اقتصــادی بهویــژه مــرز و
بازارچههــای مــرزی اســتان میدانــد.
علــوی مقــدم از حــذف ردیــف اعتبــاری ارتقــاء شــاخصها
در بودجــه  ۹۸خبــر میدهــد و در ادامــه اعــام میکنــد:
اعتبــارات تــوازن اســتانی از  ۲۱۰بــه  ۲۴۰و تــوازن ملــی از
 ۸۸بــه  ۱۰۳میلیــارد تومــان رســیده و اعتبــارت هزین ـهای
از  ۲۳۴میلیــارد تومــان بــه  ۲۸۰میلیــارد تغییــر صعــودی
پیداکــرده اســت.
آنچــه از بودجــه  ۹۸بــرای اســتان معلــوم اســت انــگار اگــر
همــان پروژههــای نیمــه تمــام اســتان را بــه پایــان برســانیم
بســیار هنــر کردهایــم.
چــه معلــوم شــاید هــم هنــر اســتاندار جدیــد بــرای ارائــه
برنامههــای اقتصــادی حسابشــده و توجیــه دار قفــل
اســتان را بــاز کنــد  و پیشبینــی چینیهــا بــرای ســال
 ۹۸بــر اســاس نامــی کــه بــرای آن انتخــاب کردهانــد خــوب
باشــد!! و آقــای نوبخــت در نمــره دادن بــه این اســتان دســت
و دلبــاز تــر شــود.
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بررسی شاخصهای اثرگذار در نحوه توزیع؛

یزد در جایگاه ۲۳بودجه عمرانی
اســتان یــزد در الیحــه بودجــه  98رتبــه بیستوســوم بــه
لحــاظ بودجــه عمرانــی را بــه خــود اختصــاص داده و ایــن
جایــگاه بــا توجــه بــه شــاخصهای مختلــف اســتان یــزد
حــرف و حدیثهایــی بــه دنبــال داشــته اســت.
تقدیــم الیحــه بودجــه  ۹۸دولــت بــه مجلــس ایــن روزهــا
دس ـتمایه تحلیلهــای مختلــف در رســانهها شــده و بــه طــور
قطــع یــزد نیــز از ایــن قاعــده مســتثنی نیســت.
در ایــن بیــن افــراد متخصــص و غیرمتخصــص بســیاری
اظهارنظــر کردهانــد و هرکــس در ایــن اظهارنظرهــا
شــاخصهایی را مدنظــر قــرار داده امــا اینکــه ایــن شــاخصها
تــا چــه حــد بــرای تعییــن بودجــه اســتانها اثرگــذار اســت،
موضوعــی اســت کــه کارشناســان اقتصــادی در مــورد آن
اظهارنظــر و در نهایــت دولــت نیــز تصمیمگیــری کــرده اســت.
امــا برخــی شــاخصهایی کــه از دیــدگاه کارشناســان هــر
بخــش در اســتان یــزد مــورد توجــه قــرار گرفتــه و ایــن انتظــار
وجــود داشــته کــه بــر اســاس آنهــا ،یــزد رتبــه بهتــری در توزیع
بودجــه داشــته باشــد ،در ایــن گــزارش مــورد بررســی قــرار
میگیــرد.
بررســی شــاخصهای مختلــف بــرای ارتقــاء رتبــه
یــزد در جــدول بودجــه عمرانــی ۹۸
کارشناســان حــوزه صنعــت و تولیــد بــر ایــن اعتقادند کــه چون
یــزد بــه لحــاظ درآمــد از محلهــای تعییــن شــده ،همــواره در
رتبههــای بــاال قــرار داشــته و رقــم درآمــد گاه از رقــم تعییــن
شــده نیــز باالتــر رفتــه و طــی چنــد ســال اســتان یــزد در زمــره
 ۱۰اســتان 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
اســتانهای همجــوار و غیرهمجــوار شــرقی و غربــی را نیــز بــه
دوش میکشــد ،را شــاخصی میداننــد کــه بایــد در توزیــع
بودجــه اثرگــذار باشــد.
در حــوزه بهداشــت و درمــان نیــز ایــن اعتقــاد وجــود دارد کــه
چــون یــزد بــار ســایر اســتانها بــه ویــژه اســتانهای جنوبــی
و جنوبشــرقی را نیــز بــه دوش میکشــد بنابرایــن ایــن
شــاخص نیــز بایــد در توزیــع بودجــه مــورد توجــه دولــت باشــد.
ایــن اعتقــاد در بخــش آمــوزش نیــز وجــود دارد زیــرا یــزد از
اســتانهایی اســت کــه بیــش از نیمــی از جمعیــت دانشــجویی
آن را دانشــجویان غیربومــی تشــکیل میدهنــد.
بحــث تاریخــی و جهانــی بــودن میــراث فرهنگــی یــزد
همچنیــن گردشــگرپذیر بــودن ایــن اســتان نیــز از مــواردی
اســت کــه بــر آن مانورهــای جــدی داده میشــود و
کارشناســان ایــن بخــش بــر ایــن باورنــد کــه دولــت بایــد بــه
تامیــن زیرســاختها در ایــن حــوزه کمــک کنــد تــا یــزد بــه
درآمدزایــی مطلوبــی برســد.
راههــا ،درمــان و گردشــگری شــاخصهایی کــه بایــد
در بودجــه مــورد توجــه قــرار میگرفــت
یــزد همچنیــن یــک اســتان مرکــزی دارای شــاهراههای
مواصالتــی بــه شــمار مـیرود بنابرایــن بــه طــور قطــع راههــای
اســتان یــزد ،زیرســازی ،راهســازی و  ...نیــز از مــواردی اســت کــه
نیازمنــد بودجههــای کالن عمرانــی اســت بنابرایــن در ایــن
بخــش نیــز ایــن انتظــار وجــود دارد کــه دولــت نــگاه ویــژه بــه
یــزد داشــته باشــد.
یکــی از مهمتریــن مباحثــی کــه بــه شــدت مــورد توجــه قــرار
دارد ،بحــث بیآبــی یــزد و هزینهبــر بــودن انتقــال آب بــه
ایــن اســتان اســت و یزدیهــا هرچنــد کــه نــگاه کارشناســانه

اقتصــادی هــم نداشــته باشــند ،بــاز هــم بــا توجــه بــه ایــن
بخــش ،انتظــار جایــگاه بهتــری در جــدول بودجــه اســتانها را
داشــته و دارنــد.
امــا اینکــه کدامیــک از ایــن شــاخصها در تعییــن رتبــه ۲۳
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
برنامهریــزی اســتان یــزد پاســخ داده اســت.
شــاخصهای تعییــن بودجــه تعریــف شــده و مــورد
قبــول همــه استانهاســت
ســید مجتبــی حســینیپور گفــت :بودجــه دارای دو بخــش
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.
وی افــزود :بودجــه عمرانــی بــر اســاس شــاخصها توزیــع
میشــود و ایــن شــاخصها از پیــش تعییــن و تعریــف شــده
و هــر بودجــه هــر اســتانی بــا تطبیــق شــرایط اســتان بــر ایــن
شــاخصها مشــخص و در قالــب الیحــه بــه مجلــس مــیرود.
دبیــر شــورای برنامــه ریــزی و توســعه اســتان خاطرنشــان
کــرد :اســتان یــزد در جــدول اعتبــار تملــک دارایــی ســرمایه
ای اســتانها رتبــه  ۲۶را داشــت امــا امســال بــا ســه رتبــه
ارتقــاء بــه رتبــه  ۲۳رســیده و ایــن خــود لحــاظ شــدن
شــاخصهای بیشــتر در تعییــن رقــم بودجــه اســتان را
نشــان میدهــد.
رتبــه اســتان یــزد در جــدول بودجــه نســبت بــه
جمعیــت اســتان بهتــر اســت
حســینیپور ،یکــی از مهمتریــن شــاخصها در اختصــاص
بودجــه را جمعیــت دانســت و عنــوان کــرد :یــزد بــه لحــاظ
میــزان جمعیــت در بیــن  ۳۱اســتان کشــور ،رتبــه  ۲۴را دارد
کــه بــا توجــه بــه ایــن شــاخص ،رتبــه اســتان یــزد در جــدول
بودجــه نســبت بــه جمعیــت بهتــر اســت.
وی یــادآور شــد :بودجــه عمرانــی اســتان مجمــوع اعتبــارات
اســتانی شــامل اعتبــارات متــوازن ،ســه درصــد نفــت ،ارتقــای
شــاخصهای اقتصــادی ،اعتبــارات مدیریت بحــران و  ...را شــامل
مــی شــود و همچنیــن اعتبــارات ملــی ،اعتبــارات اســتانی ویژه،
بودجــه دانشــگاهها و دســتگاههای اجرایــی نظیــر شــرکتهای
دولتــی را در بــر مــی گیــرد و آنچــه در الیحــه بودجــه اســتانها
معمــوال مــورد مقایســه قــرار مــی گیــرد ،فقــط اعتبــارات
اســتانی اســت.
حســینیپور در همیــن زمینــه افــزود :بایــد در نظــر داشــت
کــه عملیاتهــای عمرانــی در هــر اســتان ،بــه منابــع ملــی و
اســتانی نیــاز دارد بنابرایــن همــه عملیاتهــای عمرانــی اســتان
یــزد ،نیازمنــد بودجــه مســتقل اســتانی نیســت و بخشــی از
بودجــه عمرانــی اســتان در اعتبــارات ملــی دیــده شــده اســت
کــه در قالــب اعتبــارات احــداث راههــای شــریانی و نگهــداری
آنهــا ،طــرح هــای انتقــال آب ،دانشــگاهها ،بیمارســتانها
و طرحهــای احــداث مــدارس و ورزشــگاهها و   ...بــه اســتان
اختصــاص مییابــد.
افزایــش  ۲۰درصــدی اعتبــار تملــک داراییهــای
ســرمایهای اســتان یــزد
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامــه ریــزی اســتان یــزد
خاطرنشــان کــرد :وقتــی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور
مســئول توزیــع بودجــه میشــود ،حتمــا اعتمــادی وجــود دارد
و بــه واقــع نیــز اینگونــه اســت زیــرا شــاخصهایی کــه بودجــه
بــر اســاس آن اختصــاص یافتــه ،شــاخصهایی اســت کــه همــه
اســتانها بــر آن اتفــاق نظــر دارنــد.

حســینی پــور  ،میــزان اعتبــار تملــک داراییهــای ســرمایهای
اســتان را بــا احتســاب اعتبــارات موضــوع قانــون اســتفاده
متــوازن   ۴۳۹میلیــارد تومــان عنــوان کــرد کــه نســبت بــه
میــزان ۳۶۶میلیــارد تومــان در الیحــه بودجه ســال گذشــته ۲۰
درصــد افزایــش یافتــه اســت  .
وی در ارتبــاط بــا بودجــه هزینــه ای اســتان نیــز افــزود :میانگین
افزایــش بودجــه هزینــهای اســتانها در الیحــه بودجــه  ۹۸در
مقایســه بــا ســال قبــل از آن  ۲۶درصــد اســت ایــن درحالــی
اســت ایــن رقــم بــرای اســتان  ۲۷درصــد بــوده و بــه ایــن
ترتیــب جایــگاه اســتان در رتبــه  ۲۲قــرار گرفتــه اســت.
حســینیپور ادامــه داد :ایــن اعتبــارات از  ۲۲۰میلیــارد تومــان
در ســال گذشــته بــه  ۲۷۹میلیــارد تومــان در الیحــه  ۹۸ارتقــاء
یافتــه اســت.
وی در مــورد وضعیــت درآمــد هــای اســتان نیــز بیــان کــرد:
در حالیکــه میانگیــن رشــد درآمــد هــا بــرای اســتانها در
کشــور رقــم  ۲۲درصــد در نظــر گرفتــه شــده اســت ،میــزان
رشــد درآمدهــا بــرای اســتان در الیحــه بودجــه  ۹۸عــدد ۱۵
درصــد را نشــان میدهــد کــه بــه ایــن ترتیــب در زمینــه
رشــد درآمــد و در مقایســه بــا ســایر اســتانها رشــد کمتــری
داشــتهایم.
حتــی اگــر شــاخص جمعیــت را در توزیــع بودجــه اســتانها
دارای اثرگــذاری جــدی بدانیــم ،بــه نظــر میرســد یــزد بایــد
جایــگاه بهتری نســبت بــه کهگیلویــه و بویراحمد داشــته باشــد
و شــاخصی نظیــر محرومیــت نیــز اگــر مدنظــر دسـتاندرکاران
امــر باشــد ،بــه طــور قطــع جــای برخــی از اســتانها باالتــر از
رتبــه یــزد نیســت.
یــزد مصصــم بــه اســتفاده بهینــه از اعتبــارات عمرانی
کشــور
معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار یــزد گفــت :شــاید
رتبــه فعلــی یــزد رتبــه مناســبی در جــدول بودجــه نباشــد امــا
ارتقــاء یــزد در جــدول از رتبــه  ۲۶و  ۲۷در ســالهای گذشــته
بــه رتبــه  ۲۲نشــان میدهــد کــه گامهــای خوبــی برداشــته
شــده و یــزد مصمــم اســت از اعتبــارات کشــور بــه نحــو احســن
اســتفاده کنــد.
محســن صادقیــان عنــوان کــرد :پیگیریهــای مدیــران کل
و نماینــدگان اســتان یــزد در حــوزه دولــت بــرای افزایــش
اعتبــارات عمرانــی یــزد در بودجــه  ۹۸انجــام شــده و ایــن
پیگیریهــا اکنــون بایــد در مجلــس توســط نماینــدگان و افــراد
تاثیرگــذار انجــام شــود.
وی تصریــح کــرد :بــه طــور قطــع اگــر بودجــه تعییــن شــده
بــرای یــزد همیــن میــزان باشــد ،بســیاری از پروژههــا را
نمیتوانیــم اجــرا کنیــم کــه البتــه در صــورت تصویــب همیــن
بودجــه توســط مجلــس نیــز بایــد بــه ســمت برونســپاری
پروژههــای عمرانــی برویــم.
صادقیــان خاطرنشــان کــرد :بودجــه عمرانــی کل کشــور
 ۶۲تــا  ۶۸هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه  ۴۰هــزار میلیــارد
تومــان از ایــن میــزان اســناد خزانــه اســت پــس در واقــع پولــی
کــه قــرار اســت بیــن اســتانها توزیــع شــود ،در مجمــوع ۲۰
هــزار میلیــارد تومــان اســت بنابرایــن تقریبــا بودجــه  ،۹۸نیــاز
هیچیــک از اســتانهای کشــور را تامیــن نخواهــد کــرد.
در هــر حــال یزدیهــا امیدوارنــد در زمــان تصویــب الیحــه
بودجــه  ،۹۸اتفاقــات بهتــری رقــم بخــورد و ســهم یــزد از رقــم
بودجــه عمرانــی ارتقــاء پیــدا کنــد.
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مدیر کل روابط عمومی استانداری ایالم تشریح کرد:

وضعیت بودجه ایالم در سال  /۹۸رشد  ۱۳درصدی اعتبارات استان
مدیــر کل روابــط عمومــی اســتانداری ایــام ضمن تشــریح
وضعیــت بودجــه ایــام در ســال  ،98گفــت :در ســال
آینــده بودجــه اســتان در همــه بخــش هــا رشــد داشــته
اســت.

آیــت قیصربیگــی در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر اظهار داشــت:
وضعیــت بودجــه  ۹۸در مقایســه بــا قانــون بودجــه ســال ۹۷
از بخــش هــای مختلــف قابــل بررســی اســت.
وی عنــوان کــرد :اعتبــارات تملــک دارایــی هــای در اســتان
ایــام ا از  ۴۷۲میلیــارد تومــان در ســال  ۹۷بــه  ۵۱۵میلیــارد
تومــان در ســال  ۹۸رســیده و رشــدی  ۹.۲درصــد داشــته،
ایــن میــزان رشــد  ۹.۲از میانگیــن کل کشــوری و  .۵درصــد
از اعتبــارات  اســتان هــا بیشــتر بــوده اســت.
وی افــزود :اعتبــارات هزینــه ای در اســتان ایــام از ۲۲۲
میلیــارد تومــان در بودجــه  ۹۷بــه  ۲۷۴میلیــارد تومــان
در بودجــه  ۹۸رســیده کــه رشــدی  ۲۳.۷درصــدی داشــته
اســت کــه ایــن میــزان  ۱۴.۵درصــد از کل کشــور و ۳.۷
درصــد از اعتبــارات هزینــهای اســتان هــا بیشــتر بــوده
اســت.
قیصربیگــی اظهــار داشــت  :در بخــش اعتبــارات طــرح هــای
تملــک دارایــی هــای ســرمایه ای ملــی ۱۲۰ ،میلیــارد تومان
میــزان اعتبــارات اســتان از بودجــه  ۹۷در ایــن حــوزه بــوده
و ایــن مقــدار در بودجــه  ۹۸بــه  ۱۷۶میلیــارد تومــان مــی
رســد و رشــد خیــره کننــده  ۴۶.۷درصــد را تجربــه مــی
کنــد.
مدیــر کل روابــط عمومــی اســتانداری ایــام عنــوان کــرد:
اعتبــارات طــرح هــای ملــی اســتانی شــده در بودجــه ۹۷
بــرای اســتان ایــام  ۶۸میلیــارد تومان بــوده اســت درحالیکه
ایــن میــزان در بودجــه  ۹۸بــه  ۹۰میلیــارد تومــان می رســد
و رشــدی  ۳۲.۴درصــدی را نســبت به ســال گذشــته  نشــان
مــی دهــد.
وی افــزود  :کل اعتبــارات اســتان ایــام در بودجــه  ۹۷عــدد
 ۶۹۴میلیــارد تومــان را نشــان مــی دهــد و در بودجــه ۹۸
رقــم  ۷۹۰میلیــارد تومــان پیــش بینــی شــده اســت کــه
ایــن میــزان افزایــش  ۱۳.۸درصــد را نشــان مــی دهــد .در
اینجــا هــم بودجــه اســتان ایــام در ایــن شــاخص نســبت به
اعتبــارات اســتان هــای کشــور افزایــش  ۱.۷درصــد داســته
اســت.
وی تصریــح کــرد :در بودجــه ســال  ۱۳۹۸ســهم کل
اعتبــارات اســتان ایــام از کل اعتبــارات اســتان هــای کشــور
 ۲.۱۳درصــد اســت.
قیصربیگــی بیــان داشــت :بــه عبارتــی اســتان ایالم بــا ۰.۷۳
جمعیــت کشــور توانســته اســت  ۲.۱۳درصــد بودجه کشــور
را بــه خــود اختصــاص دهــد.
اختصاص  ۵۰۰میلیارد تومان بودجه عمرانی به ایالم
رئیــس مجمــع نماینــدگان ایــام از اختصــاص  ۵۰۰میلیارد
تومــان بودجــه عمرانــی بــه ایــام در ســال  ۹۸خبــر داد.
شــادمهر کاظــم زاده در گفتگــو بــا خبرنــگار مهــر
اظهــار داشــت :عمــده اهمیــت بودجــه اســتان ایــام در
حــوزه عمرانــی اســت زیــرا حــوزه عمرانــی عــاوه بــر
تکمیــل زیرســاخت هــای اســتان باعــث اشــتغال نیــز
مــی شــود.
وی افــزود :بودجــه عمرانــی  اســتان حــدود  ۵۰۰میلیــارد
تومــان در ردیــف هــای عمرانــی پیوســت ملــی و اســتانی

بــوده کــه  بــرای زیرســاخت هــای اســتان اختصــاص یافتــه
اســت.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه البتــه ایــن فعــا الیحــه اســت و
قطعــا بعــد از کمیســیون تلفیــق تغییراتــی خواهــد داشــت و
در صحــن مجلــس نیــز نهایــی مــی شــود ،گفــت :ایــن اعداد
و ارقــام اعــداد قطعــی نیســت و اعضــای خــود کمیســیون
تلفیــق بــه دنبــال افزایــش بودجــه عمرانــی اســتان هســتند.
افزایــش اعتبــار بــرای زیرســاخت هــای عمرانــی
اســتان در دســتور کار
کاظــم زاده افــزود :بــرای پررنــگ تــر شــدن طــرح هــای
اولویــت دار اســتان در بودجــه ،مدیــران و مســئوالن اســتان
ردیــف هایــی کــه مدنظــر اســت را بــه اطــاع نماینــدگان
ارســال کردنــد و مــا آنهــا را در اولویــت ردیــف هایــی کــه
مــورد نیــاز اســت تغییراتــی کــه در بودجــه شــود ،قــرار داده
ایــم.
نماینــده دهلــران ،آبدانــان ،دره شــهر ،بــدره در مجلــس
اظهــار داشــت :همــه ایــن مــوارد در کمیســیون تلفیــق
مــورد بررســی قــرار مــی گیــرد و ســعی مــا بــر ایــن اســت
کــه دوســتان در کمیســیون تلفیــق را مجــاب کنیم کــه رای
دهنــد.
وی گفــت :بــه خصــوص در حــوزه افزایــش اعتبــار بــرای
زیرســاخت هــای عمرانــی اســتان بــدون شــک اطمینــان
داشــته باشــید حضــور بیشــتر اعضــا در کمیســیون تلفیــق
مــی توانــد تاثیــر گــذار باشــد.
رئیــس مجمــع نماینــدگان ایــام 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.
وی بیــان داشــت :ســال گذشــته  در کمیســیون تلفیــق
چندیــن مــورد از ردیــف هــای اســتانی بــه ملــی تبدیــل
کردیــم و اعتباراتــی از همیــن منابــع تزریــق شــد ،امیــدوار
هســتیم کــه امســال نیــز بتوانیــم بــا همــکاری همــه مدیران
اجرایــی و نماینــدگان اســتان تحــرکات خوبــی در جــذب و
تخصیــص و مصــوب کــردن اعتبــارات ملــی بــرای اســتان
داشــته باشــیم.

وی تصریــح کــرد :عمــده تریــن طــرح هــای عمرانــی کــه در
بودجــه ســال  ۹۸از ردیــف بودجــه اعتبــارات ملــی اســتفاده
مــی کننــد در حــوزه راه هــا ،آب ،کشــاورزی ،ســد هــا اســت.
وضعیت بودجه کشور در سال آینده
وی گفــت :امــا منابــع و محدودیــت هایــی کــه دولــت دارد
باعــث شــده کــه دولــت ۴۰۷ ،هــزار تومــان بــرای ســطح
اول و  ۴۴۷هــزار میلیــارد تومــان برای ســطح دوم در شــرایط
خــاص دیگــر هــم اندیشــیده اســت.
وی ادامــه داد :بــرای بودجــه ســال  ۱۴۲ ،۹۸هــزار
میلیــارد تومــان از منابــع نفــت و  ۱۵۳هــزار میلیــارد
تومــان از عــوارض گمرکــی و مالیــات و  ۴۴هــزار میلیــارد
تومــان درآمدهــای مالیاتــی ،اوراق مشــارکت و بحــث اوراق
اســتحفاص اســت.
کاظــم زاده اظهــار داشــت :امســال بودجــه عمومــی کشــور
 ۳۸۰هــزار میلیــارد تومــان بــوده اســت.
وی در خصــوص تغییــرات بودجــه ســال  ۹۸در مقایســه بــه
بودجــه ســال  ۹۷افــزود :حــدود  ۲۰هــزار میلیــارد تومــان
نســبت بــه ســال گذشــته بودجــه عمومــی دولــت بیشــتر
شــده امــا بــا توجــه بــه نــرخ تــورم بایــد بیــش از ایــن مقــدار
باشــد.
وی تصریــح کــرد :از  ۴۰۷هــزار میلیــارد بودجه کشــور۳۲۰ ،
هــزار میلیــارد تومــان هزینــه ای اســت کــه از ایــن  ۳۲۰هزار
میلیــارد تومــان ۹۵ ،هــزار میلیــارد تومــان آن فقــط حقــوق
کارمنــدان اســت یعنــی یکــی از ایرادهــای بودجــه کشــور ما
ایــن اســت کــه نزدیــک  ۸۰درصــد آن بــه ســمت بودجــه
هــای هزینــه ای مــی رود در حالــی کــه بودجــه عمرانــی کل
کشــور در الیحــه دولــت   ۶۲هــزار میلیــارد تومــان اســت که
بایــد بیشــتر شــود.
وی گفــت :در کل بودجــه امســال ایراداتــی نیــز ممکــن
اســت داشــته باشــد آن هــم ایــن کــه مــا برابــر برنامــه
ششــم بایــد  ۳۴درصــد فــروش نفــت را بــه صنــدوق
توســعه ملــی واریــز کنیــم ،اکنــون ایــن  ۳۴درصــد بــا
توجــه بــه محدودیــت هــا بــه  ۲۰درصــد کاهــش پیــدا
کــرده یعنــی  ۲۰درصــد فــروش نفــت عمــا بــه صنــدوق
توســعه ملــی واریــز مــی شــود

