
مجله ایران مهــر| شمــاره 38 | اردیبهشت 98

دراینشمارهمیخوانید:

کوچجنگلارسبارانازکتابجغرافیابهتاریخ

اقتصادهنرراهبرونرفتازمشکلبیکاری

مرمتخانههایتاریخیهمدانبالودر!

گرانیخرماوافسوسباغداران

حالوهوایرمضاندرقابتصاویر

بهضمیمهپروندهایبرایسیل
پروانه ها مهمان قم



صفحه 2 | شماره 38 | اردیبهشت 98 MEHR NEWSAGENCY

حمل ونقل مشهد در ایستگاه گرانی/قیمت بلیت اتوبوس ومتروافزایش یافت

تنگه »واشی« و ۲۵ نقطه گردشگر پذیر فیروزکوه آماده پذیرش مسافران

حال و هوای این روزهای »دنا« خوب نیست/ پایانی تلخ برای گیاهان کوهی

حرکت زمین زیر پای آذربایجان غربی/ خطر بیخ گوش ساکنان ۱۲ شهرستان

دشت الله های واژگون در یک قدمی نابودی/ ورود گردشگران محدود شود

سهم کرج از مترو ترافیک است   

شناسایی و حذف پاتوق معتادان در شاهرود/»دستگیری«ُمسکن یا درمان

کوچ جنگل ارسباران ازکتاب جغرافیا به تاریخ 

استان سمنان رنگ نور به خود گرفت 

اقتصاد هنر راه برون رفت از مشکل بیکاری 

انسان معاصر نیازمند اندیشه ناب سعدی است 

برگزیدگان جشنواره »وارش« معرفی شدند 

صحیفه سجادیه؛ اثر بی نظیر اسالم 

نامهربانی ها »خانم هزارپا« را از قم گریزان کرد 

هنرمند انقالبی بیش از شور »شعور« دارد 

   45 

   47 

   46 

   49 

   52 

   53 

   54 

فهرست مطالب

شناسنامه مجله

33 

   34 

   36 

   38 

   39 

   41 

   42 

 32 

مدیر مسئول: علی عسگری

شـورا ی سـردبیری: سید امیرحسـن دهقانی، 
مسـلم معین

دبیرتحریریه:  صدیقه حسینی

مدیر هنری: محبوبه عزیزی               

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

شماره تماس:  43051190
پست الکترونیک:

Township@mehrnews.com 

ــات  ــتاد نج ــان اس ــران، خیاب ــران، ته آدرس: ای
الهــي، کوچــه بیمــه، پــاک 1۸

عاقمنــدان مــی تواننــد مقــاالت و مطالــب خــود را 
بــرای مجلــه ایــران مهــر ارســال کننــد.

جامعــهایــران

31

4

فرهنگوهنـرایران
44

بررسیخساراتسیل

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 3 |  شماره 38 | اردیبهشت 98

ایــران تصویــر
81

تعرض به حریم بقعه تاریخی بابا قاسم در اصفهان 

زخم های کاری بر پیکره عمارت تاریخی  

سایه سنگین گردشگری بر میراث فرهنگی/ خالد نبی اعتبار میراثی ندارد

عمارت تاریخی که زباله دانی شد 

مرگ تدریجی یک اثر گران بها در قم 

مرمت خانه های تاریخی همدان با لودر/۲۲۰ بنا به آپارتمان تبدیل شد

بهشت باستان شناسان آماده پذیرایی از گردشگران است 

نشان جهانی بر سینه هنر اصیل نازک کاری کردستان 

افزایش دو برابری قیمت مسکن در کرمان /اجاره نشینها حاشیه نشین شدند

بارش ملخ از آسمان جنوب کرمان 

جوانه امید در دل شالی کاران گیالنی/ سالی پر محصول در راه است 

چالش های الکترونیکی شدن پرداخت عوارض  

چشم اندازهای ایالم در سال ۹۸  

رونق تولید گره گشای موانع اقتصادی  

زخم سرما بر پیکر کشاورزی بام ایران/ سرما باغداران را غافلگیر کرد 

گرانی خرما و افسوس باغ داران/ سود اصلی را همچنان دالالن می برند 

تعرض به حریم بقعه تاریخی بابا قاسم در اصفهان 

زخم های کاری بر پیکره عمارت تاریخی  

سایه سنگین گردشگری بر میراث فرهنگی/ خالد نبی اعتبار میراثی ندارد

عمارت تاریخی که زباله دانی شد 

مرگ تدریجی یک اثر گران بها در قم 

مرمت خانه های تاریخی همدان با لودر/۲۲۰ بنا به آپارتمان تبدیل شد

بهشت باستان شناسان آماده پذیرایی از گردشگران است 

نشان جهانی بر سینه هنر اصیل نازک کاری کردستان 

ایــران میــراث
55

اقتصــادایــران
69

58 

   59 

   61 

   62 

   64 

   68 

   66 

 56 

59 

   61 

 62 

   64 

   66 

   68 

   70 

   71 

   75 

   72 

   76 

   74 

   78 

   80 

 58 

 56 

http://mehrnews.com


صفحه 4 | شماره 38 | اردیبهشت 98 MEHR NEWSAGENCY

ــران اقتصاد ایـ

ــرات مخــرب و نقــش  ــه شــن و ماســه، اث ــه برداشــت های بی روی کارشناســان نســبت ب
تشــدید کننــده آن در ســیل هشــدار می دهنــد و بــه قصــور دســتگاه های متولــی در ایــن 

حــوزه انتقــاد دارنــد؛ موضوعــی کــه نیازمنــد چاره اندیشــی اســت.

تیــره روزی باغــات انجیــر ســیاه پلدختــر حکایــت ســیل مخربــی اســت کــه تاسیســات 
ــد  ــب تولی ــا قط ــت ت ــای گذاش ــه ج ــات ب ــود را در باغ ــراه خ ــرد و گل والی هم ــی را بُ آب

ــه ِگل بنشــیند. ــر ســیاه کشــور ب انجی

مــرد شــالیکار هــر روز بــه شــالیزارش کــه در گل فرورفتــه ســر می زنــد و از اینکــه ســیل 
آرزوهایــش را بــر بــاد داده ، در حســرت اســت. 

ــک  ــون ی ــت؛ همچ ــت های آن را گرف ــان دش ــد و ج ــتان آرام آرام آم ــیل در خوزس س
ســونامی بــی صــدا و در حالــت ســکوت شــهرهای مختلــف را یکــی پــس از دیگــری در 

خــود بلعیــد.

سیل خسارات  بررسی 
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بررسی خسارات سیل

کارشناســان نســبت بــه برداشــت های بی رویــه شــن و 
ماســه، اثــرات مخــرب و نقــش تشــدید کننــده آن در ســیل 
هشــدار می دهنــد و بــه قصــور دســتگاه های متولــی در ایــن 
ــد؛ موضوعــی کــه نیازمنــد چاره اندیشــی  حــوزه انتقــاد دارن

اســت.
هرچنــد حفاظــت از منابــع پایــه آب و خــاک در مهــار 
امــا  اســت  برخــوردار  ویــژه ای  اهمیــت  از  ســیالب ها 
ــن  ــن رفت ــث از بی ــه باع ــه شــن و ماس برداشــت های بی روی
و کاهــش شــدید پوشــش گیاهــی در گلســتان شــده اســت.
تخریــب پل هــا و از بیــن رفتــن بســتر رودخانه هــا از جملــه 
ــه شــن و ماســه  ــرات مخــرب برداشــت بی روی ــن اث مهم تری
هســتند کــه ایــن امــر ناایمــن شــدن بســتر رودخانه هــا در 

ــال دارد. ــه دنب ــای شــدید را ب بارندگی ه
ــد کشــیدن  ــت، توســعه شــهرها و ق ــم جمعی ــش تراک افزای
ــه ســبب می شــود  ــی اســت ک ــه عوامل ســاختمان ها ازجمل
ــه برداشــت غیرمجــاز شــن و ماســه  ــا میــل ســودجویان ب ت
ــب  ــن ترتی ــد. بدی ــش یاب ــوع افزای ــن موض ــیب های ای و آس
ــتند،  ــی هس ــمند مل ــای ارزش ــه گنجینه ه ــا ک رودخانه ه

ــد. ــرار می گیرن ــاوزان ق ــتبرد متج ــاج دس ــفانه آم متأس
برداشــت بی رویــه شــن و ماســه در گلســتان تنهــا بــه بســتر 
ــی  ــیاری از اراض ــه در بس ــود بلک ــم نمی ش ــا خت رودخانه ه
کشــاورزی به ویــژه در محــور توسکســتان در گــرگان و 
ــت های  ــاهد برداش ــول ش ــاد کت ــن گل در علی آب ــه زری دهن
ــه  بی رویــه هســتیم کــه عمــق بعضــی از ایــن برداشــت ها ب

ــد. ــم می رس ــر ه ــدود ۴۰ مت ح

کارشناســان، تخریــب بســتر رودخانه هــا، ناپایــداری اراضــی 
ــدن  ــود آم ــه وج ــال ب ــش احتم ــا، افزای ــیه رودخانه ه حاش
ســیالب ها، تغییــرات مورفولــوژی رودخانه هــا و از بیــن 
رفتــن زیســتگاه آبزیــان را از جملــه آســیب های ایجادشــده 

ــد. ــت ها می دانن ــن برداش ــال ای ــه دنب ب
برداشــت غیرمجــاز شــن و ماســه از بســتر رودخانه هــا جــرم 
اســت و انتظــار مــی رود متولیــان امــر بــا جدیــت بیشــتر بــر 
ــا متخلفــان طبــق  ایــن موضــوع نظــارت داشــته باشــند و ب

ــون برخــورد شــود. قان

برداشت بی رویه و بی ضابطه شن و ماسه در گلستان
ــتان  ــت: در گلس ــاک گف ــوزه آب و خ ــناس ح ــک کارش ی
ــود  ــه وج ــن و ماس ــت ش ــوز برداش ــرای دادن مج ــی ب قانون
ــتان  ــتان های اس ــاط و شهرس ــام نق ــاً در تم ــدارد و تقریب ن
شــاهد برداشــت های بی رویــه و بــدون ضابطــه شــن و 

ــتیم. ــه هس ماس
ــت ها  ــن برداش ــه ای ــه این ک ــاره ب ــا اش ــفندیاری ب ــواد اس ج
ــراه  ــه هم ــی ب ــع طبیع ــرای مناب ــرات مخــرب بســیاری ب اث
ــن  ــی در ای ــای کاف ــود نظارت ه ــل نب ــه دلی ــزود: ب دارد، اف
ــت  ــوز برداش ــتن مج ــا داش ــرد ب ــتیم ف ــاهد هس ــوزه، ش ح
چهــار متــری شــن و ماســه در برخــی شهرســتان ها ماننــد 
ــرده  ــت ک ــر برداش ــدود ۴۰ مت ــا ح ــرگان ت ــاد و گ علی آب

ــت. اس
وی ادامــه داد: یکــی از تعهــدات برداشــت کننــدگان شــن و 
ــا  ــد زمیــن را ب ماســه ایــن اســت کــه پــس از برداشــت، بای

ــر کننــد. آوردن خــاک از ســایر نقــاط پ
ایــن کارشــناس حــوزه آب و خــاک بــا ایــن توضیــح 
ــده  ــن برداشت ش ــاع زمی ــر ارتف ــون حداکث ــق قان ــه طب ک
ــر  ــک مت ــد ی ــوار بای ــای هم ج ــا زمین ه ــه ب ــن و ماس ش
باشــد، اضافــه کــرد: بــا وجــود ایــن قانــون، شــاهد هســتیم 
بهره بــردار به جــای پــر کــردن، بی قانونــی انجام شــده 
را از منظــر عمومــی پنهــان می کنــد و اطــراف ایــن 
زمین هــا را درختــان ســریع رشــد ماننــد اکالیپتــوس 
ــده  ــت دی ــب و برداش ــه تخری ــق فاجع ــا عم ــی کارد ت م

ــود. نش
وی بــه اثــرات مخــرب برداشــت های بی رویــه شــن و ماســه 
اشــاره و بیــان کــرد: ایــن برداشــت ها باعــث می شــود 
ــد و  ــه ده ــی خــودش را ادام ــد مســیر طبیع ــه نتوان رودخان
ــک نقطــه جمــع می شــود و ایجــاد فرونشســت در  آب در ی

ــوارض آن اســت. ــه یکــی از ع منطق
ــب  ــه تخری ــرد: برداشــت های بی روی ــح ک اســفندیاری تصری
ــی  ــتر طبیع ــراه دارد و بس ــه هم ــی را ب ــفره های زیرزمین س
رودخانــه را تغییــر می دهــد کــه ایــن تغییــر باعــث می شــود 
در زمــان وقــوع روانــاب، بــا شــدت الیه هــای سســت و 
ــال  ــد و درعین ح ــل کن ــود حم ــا خ ــه را ب ــتر رودخان بس
ــث  ــد، باع ــر می کن ــزرگ و بزرگ ت ــه را ب ــتر رودخان ــه بس ک
ــیالب  ــه س ــی ک ــود و زمان ــدها می ش ــوب گذاری در س رس
شــدت می یابــد از مســیر خارج شــده و خســاراتی را بــه 

ــد. ــاخت ها وارد کن ــایر زیرس ــاورزی و س ــش کش بخ
ــت  ــاد فرونشس ــی و ایج ــر تخریب ــه اث ــفندیاری در زمین اس

نظارت  دستگاه های متولی کافی نیست

برداشت بی رویه شن و ماسه عامل تشدید سیل گلستان؛ فرونشست در کمین
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بررسی خسارات سیل

ــه  ــه و بی ضابطــه شــن و ماس ناشــی از برداشــت های بی روی
ــد. ــدار می ده ــتان هش در گلس

ــزداری هــم نســبت  ــوم و مهندســی آبخی ــرای عل ــک دکت ی
بــه اثــر تشــدیدی ایــن موضــوع بــر میــزان تخریــب و ایجــاد 
ســیالب هشــدار داد و اظهــار کــرد: عــددی و کمــی کــردن 
ــاید  ــه ش ــن و ماس ــه ش ــت های بی روی ــی برداش ــرات منف اث
ــد ایجــاد فرســایش  ــرات مخــرب مانن ــا اث ســخت باشــد ام
خــاک، از بیــن بــردن پوشــش گیاهــی، کاهــش نفوذپذیــری 
ــا در پایین دســت  ــت بســتر رودخانه ه ــی، اف ــع زیرزمین مناب

و … قابل لمــس و مشــاهده اســت.

برداشت های بی رویه عامل تشدید کننده سیالب
ــه  ــن و ماس ــه ش ــت بی روی ــزود: برداش ــی اف ــد عباس محم
ــته  ــتان نداش ــر گلس ــیل اخی ــتقیمی در س ــر مس ــاید اث ش
ــع و  ــا به طورقط ــد ام ــیالب نباش ــی س ــل اصل ــد و عام باش

ــت. ــوده اس ــدیدکننده ب ــل تش ــی از عوام ــن یک یقی
ــرایط  ــک ش ــتان در ی ــم گلس ــد بپذیری ــه داد: بای وی ادام
اقلیمــی جدیــد بــه ســر می بــرد و اثــرات محســوس تغییــر 

ــت. ــوس اس ــتان محس ــه ۸۰ در گلس ــل ده ــم از اوای اقلی
ایــن دکتــرای علــوم و مهندســی آبخیــزداری اضافه کــرد: در 
ــرده  ــر ک ــا در گلســتان تغیی ــم بارش ه ــر رژی ســال های اخی
و رگبــاری شــده و خطــر وقــوع ســیل در تمــام فصــول ســال 

ــد. ــد می کن گلســتان را تهدی

ــر اینکــه  ــد ب ــا تأکی وی ب
وقــوع  خطــر  زنــگ 
ــول  ــام فص ــیل در تم س
در گلســتان بــه صــدا 
ــر  ــت، متذک ــده اس درآم
شــد: در ایــن شــرایط 
بــا  را  خودمــان  بایــد 
ــم  ــق دهی ــرایط تطبی ش
آســیب پذیری  تــا 
نســبت بــه ســیل کاهش 

یابــد.
ــر  ــد ب ــا تأکی ــی ب عباس
ــتر  ــم و بس ــت حری رعای
ــان  ــا خاطرنش رودخانه ه

کــرد: تجربــه اخیــر ســیل گلســتان نشــان داد اگــر در یک 
ــتیم  ــالی داش ــال خشک س ــا ۱۴ س ــتان ۱۰ ت ــه از اس نقط
ــا  ــر ج ــا ه ــم ت ــه می توانی ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ــن ب ای
ــه  ــم بلک ــام دهی ــاز انج ــتیم ساخت وس ــت داش ــه دوس ک
ــرای  ــی و اج ــا در طراح ــم رودخانه ه ــت حری ــن رعای ضم
ــد  ــرایط بای ــا ش ــازگاری ب ــاد س ــی و ایج ــای عمران طرح ه
ــی ســیالب  ــدرت تخریب ــزداری از ق ــای آبخی ــا فعالیت ه ب

ــم. بکاهی

نظارت بر برداشت ها را جدی گرفته نمی شود
ــن  ــه پیش ازای ــود ک ــرح می ش ــی مط ــخنان در حال ــن س ای
ــس  ــود: ازاین پ ــه ب ــتان گفت ــتری گلس ــس کل دادگس رئی
نظــارت بــر برداشــت شــن و ماســه در اســتان بیشــتر خواهد 
ــد  ــم کاری کنن ــوزه ک ــن ح ــه در ای ــی ک ــا مدیران ــد و ب ش

برخــورد می شــود.
وی بــا انتقــاد از دســتگاه های متولــی صــدور مجــوز 
برداشــت شــن و ماســه در اســتان، بیــان کــرد: ایــن 
دســتگاه ها پــس از صــدور مجــوز، نظــارت بــر برداشــت ها 
ــت های  ــبب برداش ــر س ــن ام ــد و همی ــدی نمی گیرن را ج
ــدی در  ــیب های ج ــاورزی و آس ــای کش ــق از زمین ه عمی

ــن بخــش شــده اســت. ای
هاشــمیان افــزود: مجــوز برداشــت شــن و ماســه از 
و  خــاک  بهبــود  هــدف  بــا  کشــاورزی  زمین هــای 
ــا  ــت، ام ــت اس ــرای کش ــا ب ــن زمین ه ــازی ای مناسب س
برداشــت های عمیــق و بیشــتر از مجــوز، عمــاًل ایــن 
زمین هــا را نابــود و کشــاورزی در آن هــا و اراضــی اطــراف 

می کنــد. غیرممکــن  را 
رئیــس کل دادگســتری گلســتان خطــاب بــه مدیــران 
ســهل انگار گفــت: دســتگاه قضائــی اســتان پیــش از برخــورد 
ــا متخلفــان برداشــت غیرمجــاز از زمین هــای کشــاورزی و  ب
ــر  ــر ام ــه ب ــی ک ــرای مدیران ــتان، ب ــای اس ــتر رودخانه ه بس
ــده  ــد پرون ــی کرده ان ــت ها کوتاه ــن برداش ــر ای ــارت ب نظ

ــد. ــکیل می ده ــی تش قضائ
هاشــمیان همچنیــن از مدیــران متولــی خواســت به محــض 
مشــاهده تخلــف در ایــن بخــش، برداشــت شــن و ماســه را 
ــی در محاکــم  ــده قضائ ــه تشــکیل پرون ــف و ســپس ب متوق

اقــدام کننــد.
رئیــس کل دادگســتری گلســتان همچنیــن در حاشــیه 
برگــزاری جلســه شــورای حفــظ حقــوق بیت المال گلســتان 
ــه  ــر در گلســتان ب ــه اســت: آسیب شناســی ســیل اخی گفت
ــی  ــم چه کارهای ــط بررســی کنی ــه فق ــا نیســت ک ــن معن ای
ــام  ــف انج ــی مختل ــتگاه های اجرای می توانســت توســط دس
ــردم  ــاد م ــگاهی، آح ــع علمــی و دانش ــه از مجام ــود بلک ش
ــام  ــی انج ــی دقیق ــا آسیب شناس ــم ت ــک می گیری و … کم
داده و بــا اهمال کاری هــا و قصــور موجــود بــا قــوت و شــدت 

برخــورد کنیــم.
ــد ســیل اخیــر ناشــی از شــدت  هرچنــد مســئوالن معتقدن
بــارش در بــازه زمانــی کوتــاه اســت امــا برداشــت های 
ــتگاه های  ــور دس ــتان و قص ــه در گلس ــن و ماس ــه ش بی روی
ــه ای  ــاورزی و آب منطق ــاد کش ــی جه ــور اراض ــی )ام متول
به عنــوان ارائه کننــده نظــرات فنــی، کارشناســی و حریمــی، 
ــده  ــتگاه ارائه دهن ــوان دس ــارت به عن ــدن و تج ــت، مع صنع
ــوان  ــه عن ــزداری ب ــی و آبخی ــع طبیع ــر و مناب ــوز و ناظ مج
ــه و  ــی منطق ــش گیاه ــودی پوش ــری از ناب ــی جلوگی متول
ــدت  ــیالب و ش ــش س ــاک( در افزای ــایش خ ــش فرس افزای

ــت. ــوده اس ــر ب ــی آن مؤث ــرات تخریب اث
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اســتان مرکــزی در زمــره نقاطــی اســت کــه در بارش هــای 
ــه  ــدند ک ــی ش ــیالب و آب گرفتگ ــار س ــال دچ ــوروز امس ن
البتــه ســیل تلفاتــی در آن بــه دنبــال نداشــت، امــا خســارتی 
یــک هــزار میلیــاردی درحوزه هــای مختلــف برجــای 

ــت. گذاش
بــا ورود دو مــوج بارشــی قــوی از غــرب کشــور طــی روزهــای 
نخســت ســال جــاری تعــدادی از اســتان های غــرب و 
ــتان  ــه اس ــدند ک ــیالب ش ــار س ــور دچ ــی کش ــوب غرب جن

ــود. ــتان ها ب ــن اس ــره ای ــز در زم ــزی نی مرک
ــازن  ــودن مخ ــی ب ــه خال ــه ب ــا توج ــی اول ب ــوج بارش در م
ــون آب  ــی همچ ــداد خاص ــتان، رخ ــای اس ــدها و بنده س
گرفتگــی در اســتان اتفــاق نیفتــاد امــا بــا توجــه بــه اینکــه 
حجــم بــارش بــاال بــود و عمــده ســازه های آبــی اســتان پــر 
ــای  ــارش در روزه ــوج دوم ب ــت م ــی فعالی ــد، ط ــده بودن ش
پایانــی نــوروز کــه قوی تــر نیــز بــود، در مناطــق گســترده ای 
اســتان شــاهد بــه راه افتــادن ســیالب و آب گرفتگــی معابــر، 

ــم. ــا بودی ــا و رودخانه ه ــیل ه ــان مس ــا و طغی جاده ه
ــه  ــیب ب ــب آس ــه موج ــر آنک ــالوه ب ــر ع ــای اخی بارش ه
ــتان  ــف اس ــاط مختل ــای نق ــی و بنده ــازه های آب ــی س برخ
شــد و شکســتگی و صدمــه بــه برخــی پل هــا و دیگــر 
ــز در  ــارت هایی نی ــت، خس ــال داش ــه دنب ــاخت ها را ب زیرس
ــی از  ــن بخش ــت. همچنی ــای گذاش ــاورزی برج ــش کش بخ
ــای  ــی و بناه ــت و گل ــای خش ــتایی و بناه ــای روس خانه ه
تاریخــی ایــن اســتان بــر اثــر ایــن بارش هــا صدمــه دیدنــد و 
تعــدادی از منــازل خشــت و گلــی روســتایی بــه طــور کامــل 

ــب شــدند. تخری
ــه گفتــه مدیــرکل بحــران اســتانداری مرکــزی، خســارات  ب
ــه اســتان مرکــزی مجموعــاً بیــش از یــک  ســیالب اخیــر ب
ــی،  ــف زیربنای ــای مختل ــان در بخش ه ــارد توم ــزار میلی ه
ــرآورد  ــاورزی ب ــش کش ــتایی و بخ ــهری و روس ــکن ش مس
شــده اســت. مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای نیــز از 
خســارت ۸۰ میلیــارد تومانــی بــه ســازه های آبــی و بندهــای 

ــر داد. ــر خب ــارش و ســیالب اخی ــن اســتان طــی ب ای
 

ــوزه  ــه ح ــیل ب ــی س ــارد تومان ــارت ۳۵۰ میلی خس
ــزی ــتان مرک ــور اس ــاورزی و دام و طی کش

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان مرکــزی در 
ارتبــاط بــا خســارت های ســیالب روزهــای اخیــر در بخــش 
ــا مهــر اظهــار  کشــاورزی اســتان مرکــزی در گفــت و گــو ب
داشــت: تاکنــون ارزیابی هــای صــورت گرفتــه نشــان دهنــده 
آن اســت کــه در ایــن رابطــه بیــش از ۳۵۰ میلیــارد تومــان 

ــه بخــش کشــاورزی اســتان مرکــزی خســارت وارد شــده  ب
اســت.

مجیــد آنجفــی افــزود: طــی بارش هــا و ســیالب اخیــر 
بخشــی از اراضــی کشــاورزی و باغــی اســتان دچــار خســارت 
شــده و تعــدادی از واحدهــای پــرورش دام، آبزیــان و طیــور 

ــد. ــترده دیدن ــارات گس ــز خس نی
ــان  ــزی بی ــتان مرک ــاورزی اس ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
ــدن  ــاهد وارد آم ــز ش ــاط نی ــی نق ــن در برخ ــرد: همچنی ک
خســارت بــه قنات هــا و چاه هــای کشــاورزی بودیــم و 
ــی خســارت  ــی نهای ــا ارزیاب بررســی گســترده تر در رابطــه ب
واردشــده بــه بخــش کشــاورزی و دام و طیــور اســتان 
ــتور کار اســت. ــر در دس ــیالب های اخی ــر س ــر اث ــزی ب مرک

ــتان  ــی اس ــای تاریخ ــدادی از بناه ــه تع ــیب ب آس
ــر ــیالب اخی ــارش و س ــزی در ب مرک

ــع دســتی و گردشــگری  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــا خســارت های ســیالب  ــاط ب ــز در ارتب ــزی نی ــتان مرک اس
ــار و بناهــای تاریخــی اســتان، اظهــار  ــه آث روزهــای اخیــر ب
داشــت: در بارش هــای اخیــر در نقــاط مختلــف اســتان 
ــازار  ــه ب ــه شــدند ک ــای تاریخــی دچــار صدم مرکــزی ۹ بن
تاریخــی اراک، بــازار و کاروانســرای نــراق، چنــد خانــه 

ــتند. ــا هس ــن بناه ــه ای ــی و… از جمل تاریخ
ــه خســارت بارش هــای  ــرآورد اولی ــزود: ب ــزدی اف علیرضــا ای
نــوروز امســال بــه بناهــای تاریخــی اســتان مرکــزی بیــش از 
چهــار میلیــارد تومــان اســت و برخــی از ایــن بناهــا فــوراً نیاز 
ــد چراکــه  ــده دارن ــاط آســیب دی ــه مرمــت و بازســازی نق ب
ــب،  ــار در صــورت تخری ــن آث ــن ای ــر از دســت رفت ــالوه ب ع

ممکــن اســت خطرآفریــن نیــز باشــند.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دسـتی و گردشـگری استان 
مرکـزی بیان کـرد: همچنین تعـدادی از پل هـای تاریخی نیز 
در اسـتان مرکـزی بر اثر طغیـان آب طی روزهـای اخیر دچار 
خسـارت و آسـیب شـده اند و هم اکنون اقدامات کارشناسی، 
مرمـت و… بـرای بناهایـی کـه بـه طـور جـدی در معـرض 

تخریب هسـتند در حال انجام اسـت.
 

ــا وجــود مدیریــت ســیالب در اراک ۱۵۰ میلیــارد  ب
تومان خســارت وارد شــد

ــتان  ــر اس ــای اخی ــه در بارش ه ــتان هایی ک ــی از شهرس یک
ــتان  ــد شهرس ــه آن وارد ش ــارت ب ــترین خس ــزی بیش مرک
اراک بــود. در ایــن رابطــه فرمانــدار شهرســتان اراک 
ــه  ــان ب ــارد توم ــش از ۱۵۰ میلی ــارت بی ــدن خس از وارد آم

حوزه هــای مختلــف در ایــن شهرســتان خبــر داد
در  خسارت های  این  افزود:  همچنین  بختیاری  حسین 
بناهای  و  فرهنگی  میراث  کشاورزی،  مختلف  بخش های 

تاریخی، راه و مسکن شهری و روستایی و… وارد شده است.
ــی از  ــارات ناش ــرد: خس ــان ک ــتان اراک بی ــدار شهرس فرمان
ســیالب در مناطقــی همچــون میقــان و محــدوده رودخانــه 
قــره کهریــز در شهرســتان اراک بیشــتر بــود و در روســتاهای 
محــدوده قــره کهریــز نیــز در بخش هایــی شــاهد آب 
گرفتگــی و خســارت بــه منــازل و تخریــب تعــدادی از 

ــم. ــی بودی ــت و گل ــی خش ــای قدیم خانه ه
 

ــیالب  ــآورد س ــارت، ره ــان خس ــارد توم ۴۰ میلی
ــاوه ــتان س ــرای شهرس ــر ب اخی

ــی  ــون جمعیت ــن کان ــوان دومی ــه عن ــاوه ب ــتان س شهرس
ــار خســارت  ــر دچ ــای اخی ــز در بارش ه ــزی نی ــتان مرک اس
ــدار شهرســتان ســاوه در  در حوزه هــای مختلــف شــد. فرمان
ــن  ــر در ای ــای اخی ــیالب روزه ــارت های س ــا خس ــاط ب ارتب
شهرســتان بــه مهــر گفــت: بــارش ســنگین و ســیالب اخیــر 
ــای  ــاوه موجــب خســارت هایی در بخش ه ــتان س در شهرس
ــازل  ــا، من ــی، جاده ه ــات زیربنای ــه تأسیس ــف از جمل مختل
شــهری و روســتایی، اراضــی کشــاورزی و باغــات و… شــد.

ــارش و ســیالب  علــی میرزایــی افــزود: خســارات ناشــی از ب
ــان  ــارد توم ــش از ۴۰ میلی ــاوه بی ــتان س ــر در شهرس اخی
ــده  ــارت های وارد ش ــان خس ــت و در می ــده اس ــرآورد ش ب
ــرد  ــاره ک ــاوه اش ــر س ــد الغدی ــی س ــل ارتباط ــه پ ــد ب بای
ــار  ــز هســت و دچ ــتا نی ــی شــش روس ــور مواصالت ــه مح ک
شکســتگی و نشســت شــده کــه بــرای بازســازی آن بیــش از 

ــود. ــرف ش ــتی ص ــه بایس ــان بودج ــارد توم ۱۰ میلی
فرمانــدار شهرســتان ســاوه بیــان کــرد: در شهرســتان ســاوه 
ــارش ۵۰  ــی جــاری شــاهد افزایــش میــزان ب طــی ســال آب
ــم  ــم و ه ــته بودی ــی گذش ــال آب ــه س ــبت ب ــدی نس درص
اکنــون حجــم آب ســد الغدیــر ایــن شهرســتان نیــز بــه طور 
ــر افزایــش یافتــه اســت. ــه بیــش از دو براب قابــل توجهــی ب

ــالمی  ــالب اس ــم انق ــر معظ ــدات رهب ــه تأکی ــه ب ــا توج ب
ــه ســیل زدگان  ــر ضــرورت کمــک ب ــر ب طــی روزهــای اخی
و بازســازی هــر چــه ســریع تر آســیب های ناشــی از 
ــق  ــاهد تحق ــز ش ــتان نی ــن اس ــا در ای ــد ت ــیل، می طلب س
ایــن مهــم باشــیم و همچنیــن بــا برنامــه ریــزی هایــی کــه 
ــده  ــرد، در آین ــورت می گی ــران ص ــگیری از بح ــرای پیش ب
خســارت های کمتــری از حــوادث مختلــف طبیعــی از 

ــود. ــتان ش ــر اس ــیل، گریبانگی ــه س جمل

سیالب در استان مرکزی چه کرد؛

بیش از یک هزار میلیارد تومان خسارت رهآورد سیالب نوروزی برای مرکزی

بررسی خسارات سیل
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از  ماه هــا  گذشــت  از  بعــد  کرمانشــاه  زلزله زده هــای 
ــارت های  ــات و خس ــا تبع ــان ب ــی همچن ــرزه در حال زمین ل
ــن  ــه ای ــد ک ــرم می کنن ــرزه دســت وپنجه ن ناشــی از زمین ل

بــار ســیالب خانه هــای نیمــه ســاخته را در برگرفــت.
تب وتــاب پذیرایــی از بهــار را داشــتیم و شــور و شــوق 
مهمــان داری مســافران نــوروزی؛ باالخــره بهــار از راه رســید، 
ولــی نــه بــا روی خــوش کــه بــا چهــره عبــوس و گرفتــه کــه 

ــرد. ــخ ک ــان تل ــه کامم ــی را ب ــارش رحمــت اله ــذت ب ل
ــی  ــود، وقت ــان ب ــا ایرانی ــوروز م ــن ن ــال تلخ تری ــاید امس ش
باران هــای بهــاری سیل آســا شــد و در عــرض چنــد ســاعت 
ــز از  ــران عزی ــردم ای ــر م ــالش یک عم ــت و ت ــام زحم تم
ــرد و  ــود ب ــا خ ــرب را ب ــا غ ــرق ت ــوب و از ش ــا جن ــمال ت ش
ــت. ــردم گذاش ــت م ــی را روی دس ــی از ویران ــم عظیم حج
بعــد از زلزلــه ســال ۹۶ کــه مرگبارتریــن زلزلــه ســال ۲۰۱۷ 
جهــان لقــب گرفــت ایــن دومیــن بــالی طبیعــی بود کــه در 
عــرض دو ســال اخیــر دامن گیــر مرزنشــینان غربــی شــد و 
ایــن بــار نیــز خســارتی دیگــر را بــر روی دوش مــردم مقــاوم 

ایــن خطــه گذاشــت.
ــتان  ــال کل اس ــه امس ــش از بودج ــی بی ــه حت ــارتی ک خس
کرمانشــاه اســت؛ یعنــی حتــی تمــام بودجــه ۹۸ کرمانشــاه 

ــد. ــیل را نمی ده ــارت س ــران خس ــاف جب ــم کف ه
ــتان  ــرقی اس ــتان های ش ــا شهرس ــری را ام ــترین درگی بیش
همچــون صحنــه و هرســین داشــتند کــه طغیــان رودخانــه 
ــی  ــرد و زندگ ــر آب ب ــتاهای بســیاری را زی ــیاب روس گاماس
اهالــی ایــن روســتاها را چنــد روزی مختــل کــرد و بــا 
ــتند. ــان برگش ــه خانه هایش ــردم ب ــردن آب م ــش ک فروک

در شهرســتان روانســر هــم طغیــان رودخانه هــا حــدود یــک 
هفتــه ای ۳۰ روســتا را بــه محاصــره درآورد و بــا تالش هــای 
مســتمر و شــبانه روزی نیروهــای ســپاه و ارتــش و نیروهــای 
امــدادی و دســتگاه های اجرایــی مشــکالت آن هــا نیــز رفــع 

شــد.

خسارت ۱۶۰۰ میلیارد تومانی سیل در کرمانشاه
حجت االســالم ســیدجواد حســینی کیا، رئیــس مجمــع 
نماینــدگان اســتان کرمانشــاه اظهــار داشــت: بــرآورد 
ــه  ــب ب ــاه قری ــتان کرمانش ــیل در اس ــی از س ــارات ناش خس

ــت. ــوده اس ــان ب ــارد توم ــزار و ۶۰۰ میلی ــک ه ی
ــادی از  ــداد زی ــه تع ــر ب ــیل اخی ــر س ــر اث ــه وی، ب ــه گفت ب
ــا و  ــه و راه ه ــی از ابنی ــردم و بخش ــکونی م ــای مس واحده
ــی از  ــاورزی در برخ ــش کش ــده و بخ ــیب وارد ش ــا آس پل ه

ــت. ــه اس ــن رفت ــیالب از بی ــر س ــر اث ــز ب ــق نی مناط
ــتان کرمانشــاه خاطرنشــان  ــدگان اس ــع نماین ــس مجم رئی
ــر  ــک ه ــه تفکی ــارات ب ــی خس ــدی نهای ــع بن ــرد: جم ک
ــه وزارت کشــور ارســال شــده اســت. شهرســتان انجــام و ب
ــا گفــت: مجمــع نماینــدگان  حجــت االســالم حســینی کی
اســتان کرمانشــاه درصــدد رایزنــی هســتند تــا بتوانند ســهم 
متناســبی از خســارت وارده شــده بــه مــردم، ابنیــه و بخــش 

کشــاورزی را از دولــت اخــذ کننــد.
وی افــزود: همچنیــن دولــت از رهبــر معظــم انقــالب 
ــی  ــدوق توســعه مل ــارد دالر از محــل صن تخصیــص ۲ میلی
بــرای امر بازســازی مناطق ســیل زده را درخواســت کــرده در 
صورتــی کــه بــه مجلــس بیایــد نماینــدگان بــرای تخصیــص 

ــرد. ــد ک ــکاری خواهن هم
 

تخریب ۲۱۰۰ واحد مسکونی بر اثر سیل
ــار  ــتان اظه ــران اس ــت بح ــرکل مدیری ــی مدی ــل باالی جلی

داشــت: بــر اســاس آخریــن بررســی تیم هــای ارزیــاب بنیــاد 
مســکن انقــالب اســالمی تعــداد ۲۱۸۵ واحــد مســکونی در 

اثــر بــارش شــدید و ســیل تخریبــی اعــالم شــدند.
ــا  ــده و ی ــب ش ــا تخری ــا ی ــن واحده ــه ای ــان اینک ــا بی وی ب
ــزود: الزم اســت  ادامــه ســکونت در آنهــا ممکــن نیســت، اف

ــوند. ــازی ش ــا نوس ــن واحده ای
ــادآور شــد:  ــت بحــران اســتان کرمانشــاه ی ــرکل مدیری مدی
ــاز  ــه نی ــدند ک ــالم ش ــری اع ــد تعمی ــن ۱۰۲۷ واح همچنی

ــد. ــر دارن ــه تعمی اساســی ب
ــاال آمــدن ســطح آب و  ــه دلیــل ب وی خاطــر نشــان کــرد: ب
ــه  ــد ک ــن رفتن ــوار از بی ــه ۹۲۰ خان ــازل اثاثی آبگرفتگــی من

ــت. ــده اس ــی ش ــز ارزیاب ــش نی ــن بخ ــارت های ای خس
ــان  ــاه خاطرنش ــتان کرمانش ــران اس ــت بح ــرکل مدیری مدی
کــرد: بخــش نیــرو شــامل آب، بــرق، گاز و مخــازن و… ۳۸۹ 

ــد. ــارت دیده ان ــان خس ــارد توم میلی
باالیــی همچنیــن گفــت: خســارت بخــش کشــاورزی ۳۸۶ 
میلیــارد تومــان، زیرســاخت شــهرها و روســتاها، شــهرداری 
ــتگاه ها  ــایر دس ــان و س ــارد توم ــا ۱۵۰ میلی ــا ب و دهیاری ه

ــرآورد شــده اســت. ۱۷۵ میلیــارد تومــان ب
 

راه ها بیشترین خسارت را از سیل دیدند
ــای  ــه بخش ه ــوط ب ــده مرب ــرآورد ش ــارت ب ــن خس باالتری
اســت  پل هــا  و  روســتایی  و  اصلــی  راه  زیرســاخت 
آن چنان کــه طبــق اعــالم مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان 
در گفتگــو بــا مهــر عنــوان شــد: ســیل بیــش از ۴۶۰ میلیارد 
تومــان خســارت بــه تأسیســات راه و ابنیــه فنــی مســتقر در 
ــت. ــرده اس ــارت وارد ک ــتان خس ــی اس ــای مواصالت محوره

راه و شهرســازی هــم اعــالم کــرد کــه در نتیجــه ســیل اخیر 
بــه ۱۲۰۰ پــل خســارت وارد شــده و نیازمنــد تعمیر هســتند 
ــل و ۴۴۸  ــور، ۵۳ پ ــل مذک ــر ۱۲۰۰ پ ــالوه ب ــن ع و همچنی

کیلومتــر راه نیــز در ایــن حادثــه تخریــب شــده اســت.

ــالب ۱۶۱  ــات آب وفاض ــه تأسیس ــیل ب ــارت س خس
ــاه ــتای کرمانش روس

فرامــرز شــوهانی، مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
روســتایی اســتان کرمانشــاه نیــز بــه خبرنــگار مهــر گفــت: 

وقتی شیرینی رحمت الهی تلخ شد؛

خسارت ۱۶۰۰ میلیاردی سیل در کرمانشاه/ گسل نشینی بر بستر سیالب

بررسی خسارات سیل
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ســیل بــه شــبکه آب و فاضــالب ۱۶۱ روســتای اســتان 
ــون شــبکه ۱۵۳ روســتای آن  ــه تاکن ــرد ک خســارت وارد ک

وارد مــدار بهره بــرداری شــده اســت.
علیرضــا تخت شــاهی، مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــالب 
ــارت  ــر از خس ــگار مه ــا خبرن ــو ب ــز در گفتگ ــاه نی کرمانش
ــه تأسیســات آب  ــی ســیل ب ــارد تومان ــش از ۱۴۰ میلی بی
ــت:  ــر داد و گف ــاه خب ــتان کرمانش ــهری اس ــالب ش و فاض
خســارات ســیل اخیــر بــه تأسیســات آب و فاضــالب 
ــان  ــون توم ــارد و ۲۰۰ میلی ــتان را ۱۴۰ میلی ــهری اس ش

ــرد. ــالم ک اع
ــیالب  ــوع س ــارش و وق ــم ب ــه حج ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــا،  ــامل چاه ه ــی ش ــات زیربنای ــه تأسیس ــهرها ب ــر ش در اکث
ایســتگاه های پمپــاژ و خطــوط انتقــال آب و فاضــالب، 
تصفیه خانه هــای آب و فاضــالب و شــبکه توزیــع آب در 
ــال  ــارد ری ــزار و ۴۰۲ میلی ــک ه ــر ی ــتان بالغ ب ــر اس سراس

ــت. ــده اس ــارت وارد ش خس
وی بــرآورد اولیــه خســارات در بخــش تأسیســات آب را 
بالغ بــر ۶۰ میلیــارد تومــان و در بخــش فاضــالب ۷۹ میلیــارد 

تومــان عنــوان کــرد و افــزود: بیشــترین خســارت بــه مربــوط 
بــه شهرســتان های کرمانشــاه، داالهــو، ســرپل ذهــاب، 
اســالم آباد غــرب، پــاوه، گیالنغــرب، کنــگاور، جوانــرود، 
ــنقر و  ــیرین، س ــه، قصرش ــر، صحن ــه، روانس ــاد و ازگل تازه آب

ــوده اســت. هرســین ب
 

کدام آثار تاریخی کرمانشاه در سیل آسیب دید؟
ــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و  ــرکل می ــادری، مدی ــد ق امی
ــر  ــر اث ــار داشــت: ب گردشــگری اســتان کرمانشــاه هــم اظه
ســیالب در اســتان کرمانشــاه نزدیــک بــه ۲۰ میلیــارد تومان 

بــه آثــار و بناهــای تاریخــی خســارت وارد شــد.
وی بیــان کــرد: برخــی آثــار برجســته تاریخــی کرمانشــاه 
ــارت  ــرا، عم ــاق گ ــر، ط ــل چه ــه، پ ــل کوچ ــه پ از جمل
خســرو، خانــه تاریخــی ســاری اصــالن، نهــر کانــال 
آب رســانی قصــر شــیرین، ســقف مســاجد تاریخــی، مقابــر 
ــار  ــر دچ ــر ســیالب های اخی ــر اث ــو و… ب ــه دااله ابودجان

آســیب شــده اند.
ــی  ــراث فرهنگ ــان می ــه، کارشناس ــان اینک ــا بی ــادری ب ق

ــار  ــتر آث ــش بیش ــری از ران ــرای جلوگی ــات الزم را ب اقدام
تاریخــی انجــام داده انــد، تصریــح کــرد: حفاظــت از ایــن آثــار 
ارزشــمند تاریخــی اســتان در اولویــت فعالیت هــای اداره کل 

ــرار دارد. ــاه ق ــی کرمانش ــراث فرهنگ می
ــگری  ــتی و گردش ــی، صنایع دس ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
اســتان کرمانشــاه بــا بیــان اینکــه بالغ بــر ۱۲ میلیــارد تومــان 
بــه زیرســاخت ها و تأسیســات گردشــگری اســتان نیــز 
خســارت وارد شــده اســت، بیــان داشــت: راه دسترســی بــه 
ــر، ســراب های  ــه ســراب قنب ــران، راه دسترســی ب آبشــار پی
ــیالب ها و روان  ــر س ــر اث ــه و… ب ــوری قلع ــار ق ــر، غ روانس

ــده اند. ــارت ش ــار خس ــر دچ ــای اخی آب ه
ــه  ــت ک ــری اس ــارات و ویرانگ ــی از خس ــا بخش ــن تنه ای
ســیل در اولیــن روزهــای ســال جدیــد بــرای کرمانشــاه بــه 
ارمغــان داشــت؛ البتــه بــا تدابیــر اندیشــیده شــده بــا توجــه 
بــه پیش بینــی بحــران از قبــل خســارات بــه حداقــل رســید 
و بایــد دیــد نماینــده عالــی دولــت در اســتان و نماینــدگان 
مجلــس چطور بــا رایزنــی و جــذب بودجــه خواهند توانســت 

ــی را مرمــت کننــد. ایــن حجــم از ویران

بــارش هــای شــدید و وقــوع ســیل در برخی نقــاط کشــور زنگ خطــر رعایــت حریــم رودخانه 
را بــه صــدا در آورد و در بســیاری از نقــاط اطــراف تهــران شــاهد تخریــب تصرفــات غیرقانونــی 

ــه بودیم. ــم رودخان حری
ســاخت پل هــای غیرمجــاز در بســتر رودخانه هــای حاشــیه تهــران بــه ویــژه فشــم، لواســان، 
پردیــس، دماونــد و دیگــر شــهرهای اطــراف پایتخــت، ایــن روزهــا مشــکالتی را بــرای ســتاد 
ــراوان و خطــر  ــای ف ــه بارندگی ه ــی ک ــژه در مواقع ــه وی ــران، ب ــتان ته ــت بحــران اس مدیری

جــاری شــدن ســیالب وجــود دارد، ایجــاد کــرده اســت.
برخــی خانه هــا نیــز بــا بــی توجهــی مالــکان آنهــا بــه اخطارهــای قانونــی بیــش از حــد مجــاز 

بــه ســوی بســتر رودخانه هــا پیشــروی داشــته اند.
ــا مجــوز شــورای ســابق آهــار در  ــی کــه در منطقــه »آهــار« و ب ــال مغازه های ــوان مث ــه عن ب
ــر و فرونشســت خــراب  ــای اخی ــس از بارش ه ــد و پ ــه ســاخته شــده بودن مجــاورت رودخان

شــده و چندیــن نفــر را راهــی بیمارســتان کــرد.
ــش  ــیل را افزای ــوع س ــارات وق ــات و خس ــا تلف ــه تنه ــاز ن ــازهای غیرمج ــاخت و س ــن س ای
ــوع آن می شــود. ــر ســر راه آب ســبب افزایــش احتمــال وق ــع ب ــا ایجــاد مان می دهــد، کــه ب

برخورد قانونی با زیاده خواهی و تصرف حریم رودخانه ها
مدیــر امــور آب شــمیرانات در ایــن خصــوص اظهــار داشــت: در برخــی مناطــق شــمیرانات 
عــرض بســتر رودخانــه حــدوداً ۵۰ متــر اســت، در حالــی کــه عمــاًل شــاهد پیــش روی ۳۰ 
ــکان ایــن خانه هــا ایــن میــزان پیــش  ــه ســوی رودخانه هــا هســتیم و مال ــی ۴۰ متــری ب ال

روی را بــه صــورت غیرقانونــی متصــرف هســتند.

ــر  ــر اث ــوار ب ــوادث ناگ ــروز ح ــری از ب ــرای جلوگی ــتانی ب ــه دادس ــت: البت ــاری گف ــواد غف ج
ســیالب دســت بــه کار شــده و دســتور تخریــب ایــن پل هــای غیرمجــاز را صــادر کــرده اســت 

و تنهــا بالــغ بــر ۲۰۰ مــورد تخریــب پــل داشــتیم.
دادســتان فشــم گفــت: صــرف اینکــه شــخصی در یــک مکانــی ســاختمانی دارد، حــق نــدارد 

بیایــد و در بســتر رودخانــه کــه متعلــق بــه انفــال اســت، ســاخت و ســاز کنــد.
داریــوش مهــر طلــب ادامــه داد: تاکنــون بیــش از ۸ هــزار متــر از حریــم رودخانه هــا 
ــی خــارج و تعریــض شــده اســت، برداشــتن موانعــی  ــات غیرقانون ــار از تصرف ــه آه در منطق
ــوع  ــا ســبب کاهــش احتمــال وق همچــون ســاخت و ســاز غیرمجــاز در حاشــیه رودخانه ه

ــود. ــل از آن می ش ــارات حاص ــش خس ــز کاه ــیل و نی س
عضــو شــورای اســالمی آهــار در خصوص ســاخت و ســازهای کنــار رودخانــه گفــت: از منطقه 
ــورت  ــه ص ــار رودخان ــازها در کن ــاخت و س ــام س ــد، تم ــوید، می بینی ــه وارد ش ــگرک ک لش

گرفتــه اســت.
کریمان افزود: این ساخت و سازها با مجوز شورای وقت انجام شده است.

دســتگاه های ذی ربــط مســئول مقابلــه بــا ســاخت و ســاز غیرمجــاز در حریــم 
ــتند ــا هس رودخانه ه

فرمانــدار شــمیرانات نیــز گفــت: فرهنــگ ســازی عمومــی بــرای رعایــت حریــم و بســتر در 
هنــگام ســاخت و ســاز و آزاد ســازی و بازگشــایی بســتر رودخانه هــا و ســاماندهی رودخانه هــا 

ســبب کاهــش خســارت ناشــی از ســیل در شــمال تهــران می شــود.
ســیاوش شــهریور بــا بیــان اینکــه دســتگاه های ذیربــط بایــد ســاخت و ســازهای غیــر مجــاز 
در بســتر رودخانه هــا را شناســایی کننــد، گفــت: بایــد اقدامــات الزم بــرای مقابلــه بــا زیــاده 

خواهــی و تجــاوز بــه بســتر رودخانه هــا و افزایــش احتمــال ســیل انجــام شــود.
ــتاها و  ــت: در روس ــر داد و گف ــمیرانات خب ــه در ش ــتعد حادث ــق مس ــایی مناط وی از شناس
ــه پایــش و بررســی راهــکار مناســب جهــت پیشــگیری از  ــدام ب حاشــیه های رودخانه هــا اق

ــی شــده اســت. حــوادث احتمال
ــه  ــا رســیدن ب ــد ت ــدار شــمیرانات تاکیــد کــرد: تمامــی مســئوالن و افــراد مرتبــط بای فرمان
اهــداف معیــن و ایمــن ســازی مناطــق بــه ایــن کار ادامــه دهنــد و بــرای بارش هــای احتمالی 
ــار  ــیل دچ ــوع س ــورت وق ــا در ص ــم، ت ــگیری کنی ــوادث پیش ــیم و از ح ــاده باش ــده آم آین

خســارات و تلفــات کمتــری باشــیم.
ــه  ــن مرحل ــدون مجــوز ســاخته شــدند، در حقیقــت آخری ــه ب ــی ک ــا و اماکن ــب پل ه تخری
رفــع تصرفــات غیرقانونــی اســت، کــه از آن مهم تــر نظــارت جــدی نهادهــای مرتبــط قبــل از 

ســاخت و ســازها اســت.
بایــد منتظــر مانــد و دیــد، آیــا ســیالب های اخیــر در کشــور توانســته مــردم و مســئولین را 
بــرای فاصلــه گرفتــن از حریــم رودخانه هــا مجــاب کنــد و یــا همچنــان بایــد منتظــر وقــوع 

ــدد باشــیم. ــدن خســارت های متع ســیل و وارد آم

۸۰۰ پل در فشم تخریب شد

سیل اخیر زنگ خطری برای رعایت حریم رودخانه

بررسی خسارات سیل
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ــاه در اســتان  ــن م ــای فروردی خســارات ناشــی از بارندگی ه
ــه  ــده ک ــرآورد ش ــان ب ــزار میلیاردتوم ــش از ه ــدان بی هم
افــزون بــر ۱۷۰ میلیاردتومــان آن در نهاونــد ثبــت شــده کــه 

ــرار دارد. ــیل ق ــارت های س ــدول خس ــدر ج در ص
ــور  ــاط کش ــیاری از نق ــاری بس ــال ج ــای س ــن روزه آغازی
شــاهد بــارش باران هــای بهــاری و گاهــی ســیل آســا بودنــد 
کــه اســتان همــدان نیــز از ایــن بارش هــا بــی بهــره نبــود بــه 
طــوری کــه شهرســتان نهاونــد بــا ثبــت ۱۶۷ میلــی متــری 

ــارش در کشــور شــد. ــاران طــی ۳۰ ســاعت رکــورد دار ب ب
امــا از آنجــا کــه طــی چنــد دهــه گذشــته ایــن بارش هــا 
ــا ایــن  ــرای مقابلــه ب ــود نداشــتن آمادگــی ب بــی ســابقه ب
بارش هــای ســیل آســا خســاراتی را برجــای گذاشــت 
ــب  ــاخت های نامناس ــق زیرس ــی مناط ــه در برخ کمااینک
همچــون عمــر بــاالی منــازل مســکونی روســتایی و 
ســاخت و ســاز در بســتر رودخانه هــا موجــب وارد آمــدن 
خســاراتی بــه حــوزه مســکن روســتایی، جهــاد کشــاورزی 

ــد. و راه ش
ــتان  ــن اس ــدان دومی ــده هم ــه ش ــار ارائ ــاس آم ــر اس ب
نــوروز  در  بارندگــی  درگیــر  اســتان   ۲۴ از  پربــارش 
ــک  ــش از ی ــرآورد انجــام شــده بی ــق ب ــود و طب امســال ب
هــزار میلیــارد تومــان خســارت در پــی بارندگی هــا و 
ــدان  ــتان هم ــف اس ــتان های مختل ــه شهرس ــیالب ها ب س

ــت. ــده اس وارد ش
اطالعیه هــای  و  هشــدارها  نهاونــد  شهرســتان  در 
ــران  ــتاد بح ــود و س ــه ب ــورد توج ــی م ــازمان هواشناس س
شهرســتان نیــز وارد عمــل شــده بــود تــا خســارات بــارش 
را بــه حداقــل برســاند تــا جایــی کــه فرمانــدار نهاونــد بــه 
تمامــی بخشــداران و دهیــاران اختیــار تــام داد تــا هرگونــه 
ــتاها  ــیل در روس ــوع س ــری از وق ــرای جلوگی ــی ب اقدام

ــود. ــام ش انج

ضعف در زیرساخت ها خسارت بر جای گذاشت
بــا وجــود حضــور نیروهــای امــدادی در صحنــه اما ضعــف در 
زیرســاخت ها موجــب ایجــاد خســارتی شــد بــه نحــوی کــه 
ده هــا پــل در مســیرهای شهرســتان نهاونــد تخریب شــد و از 
بیــن رفتــن راه هــای ارتباطــی بــه ویــژه در مناطق روســتایی 
ــب  ــاورزی موج ــای کش ــه زمین ه ــا ب ــدن آب ه ــه ش و روان

آســیب جــدی بــه مــزارع و کشــاورزی شــد.
ــاط  ــی در نق ــای پیاپ ــه رانش ه ــا توجــه ب در حــال حاضــر ب
ــی  ــارات های نهای ــزان خس ــد می ــتان نهاون ــف شهرس مختل
ــبب  ــه س ــز ب ــد نی ــدار نهاون ــده و فرمان ــدی نش ــع بن جم
جلوگیــری از ارائــه آمارهــای متفــاوت توســط ادارات از آنهــا 
درخواســت کــرده تــا آمــار نهایــی را جمــع آوری و از اعــالم 

ــد. ــی خــودداری کنن ــار مقطع آم
ــزان  ــی می ــه بررس ــئوالن ب ــی مس ــا برخ ــو ب ــا در گفتگ ام
ــاه در  ــن م خســارات وارد شــده ناشــی از بارش هــای فروردی
نهاونــد شــدیم و بــا رئیــس بنیــاد مســکن نهاونــد بــه گفتگو 

نشســتیم.

ــازل  ــه من ــیل ب ــی س ــارد تومان ــارت ۱۰۹ میلی خس
ــد ــتاییان نهاون روس

علیرضــا نثــاری بــا اشــاره بــه وقــوع ســیالب در شهرســتان 
نهاونــد گفــت: در پــی بارش هــای اخیــر در شهرســتان 
نهاونــد و وقــوع ســیالب ۱۰۹ میلیــارد و ۳۵۰ میلیــون تومان 
بــه مســکن شــهری و روســتای نهاونــد خســارت وارد شــده 

اســت.

وی ادامــه داد: برابــر نظــر کارشناســی ۲۷۵ واحــد مســکونی 
ــد  ــدد و ۵۸۶ واح ــداث مج ــه اح ــاز ب ــد نی ــهر نهاون در ش

ــازی دارد. ــم و بازس ــه ترمی ــاز ب ــز نی مســکونی نی
رئیــس بنیــاد مســکن نهاونــد گفــت: در حــوزه روســتایی نیز 
ــک  ــه احــداث و ی ــاز ب ــزار و ۲۵ واحــد مســکونی نی ــک ه ی

هــزار و ۴۱۶ واحــد نیــاز بــه ترمیــم و بازســازی دارد.
ــه ۳۷ واحــد  ــر اینکــه خســارت وارد شــده ب ــا تاکیــد ب وی ب
مســکونی روســتایی در حــال کارشناســی اســت، گفــت: در 
حــال حاضــر آمــار و ارقــام اعــالم شــده بــه صــورت نهایــی 
ــای  ــه تیم ه ــود دارد چراک ــر آن وج ــکان تغیی ــوده و ام نب
ــارت ها  ــزان خس ــی می ــال بررس ــاد در ح ــن بنی ــاب ای ارزی

ــتند. هس
نثــاری بــا اشــاره بــه اینکــه ۱۰ هــزار و ۵۰۰ واحــد فرســوده 
روســتایی نهاونــد نیازمنــد نوســازی هســتند، گفــت: در حال 
ــوان تســهیالت  ــه عن ــغ در نظــر گرفتــه شــده ب حاضــر مبل
ــه ۴۰  ــان ب ــون توم ــتایی از ۲۵ میلی ــکن روس ــازی مس نوس
ــن وام ۵  ــود ای ــرخ س ــه و ن ــش یافت ــان افزای ــون توم میلی

ــا بازپرداخــت ۱۲ ســاله اســت. درصــد ب
ــا  ــزود: خوشــبختانه طــی بررســی های انجــام شــده ت وی اف
ــه امــروز هیچیــک از واحدهــای نوســاز شهرســتان کــه از  ب
بنیــاد مســکن تســهیالت دریافــت کرده انــد دچــار خســارت 

نشــده اند.

۱۱ میلیارد تومان خسارت سیل در حوزه راه
ســیالب طــی روزهــای اخیــر در شهرســتان نهاونــد 
ــاخت ها  ــه زیرس ــی ب ــل توجه ــت و قاب ــارت های هنگف خس
وارد کــرد امــا تالش هــای مــردم، مســئوالن و اداره راهــداری 
و حمــل و نقــل جــاده ای بــرای بازســازی مســیرهای ارتباطی 

ــه دارد. ــان ادام ــتان همچن شهرس
رئیــس راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای نهاونــد بــا اشــاره 
بــه بــارش بــاران و بــرف شــدید و بــی ســابقه در شهرســتان 
ــه راه هــای  ــد گفــت: بیشــترین خســارت وارد شــده، ب نهاون
روســتایی ازجملــه مســیر روســتای تازنــاب هــا، تاریــک دره، 

ســیاه دره، شــطزل و وراینــه اســت.
ــارش شــدید  ــه ســیالب و ب ــان اینک ــا بی ــدری ب ــد صف وحی
ــارت  ــتان خس ــتا در شهرس ــی ۱۴ روس ــه راه ارتباط ــاران ب ب

وارد کــرده اســت، عنــوان کــرد: ایــن ســیل ۵ میلیــارد و ۶۰۰ 
میلیــون تومــان بــه راه اصلــی، ۵ میلیــارد تومــان بــه ابنیــه و 
ــو  ــه تابل پل هــای ارتباطــی و حــدود ۳۰۰ میلیــون تومــان ب
ــتان  ــطح شهرس ــداری در س ــده راه ــدار دهن ــم هش و عالئ

ــرد. خســارت وارد ک
وی ادامــه داد: خســارت ها شــامل مــواردی از جملــه 
ــل در محورهــای  شکســته شــدن و تخریــب دســتک های پ
ارتباطــی رانــش جاده هــا و شســتگی آســفالت اســت کــه در 
مجمــوع ۱۱ میلیــارد تومــان بــه زیرســاخت ها در حــوزه راه 

ــرده اســت. شهرســتان خســارت وارد ک

ــه بخــش  ــی ســیالب ب خســارت ۶۵ میلیــارد تومان
ــد ــاورزی نهاون کش

رئیــس جهــاد کشــاورزی نهاونــد نیــز تصریــح کــرد: 
ــاران در ۲۴  ــر ب ــی مت ــا ثبــت ۱۶۷ میل ــد ب شهرســتان نهاون
ســاعت بیشــترین بــارش کشــور را بــه خــود اختصــاص داد.

ــش از ۶۲۰  ــرف بی ــاران و ب ــی ب ــه داد: بارندگ ــد ادام خردمن
ــش  ــه بخ ــان ب ــزار توم ــون و ۶۰۰ ه ــارد و ۷۴۵ میلی میلی
ــرد. ــارت وارد ک ــد خس ــداری نهاون ــی و دام ــت، باغبان زراع

اینکــه در نیمــه اول فروردیــن مــاه  بــا بیــان  وی 
بارندگــی بــاران و بــرف بهــاره بــه ۱۱۰۰ هکتــار 
از مــزارع و باغ هــای نهاونــد خســارت ۶۰ تــا ۱۰۰ 
بارندگی هــای  افــزود:  اســت،  کــرده  وارد  درصــدی 
بــی ســابقه  بــرف  و  بــاران  سیل آســا کــه شــامل 
در نهاونــد بــود باعــث جــاری شــدن ســیالب و آب 
بندهــای  کشــاورزی  زمین هــای  شــدید  گرفتگــی 
آبخیــزداری، محصــوالت زراعــی، راه هــای ارتباطــی 
ــی  ــزارع، پل هــای کشــاورزی، تأسیســات زیربنای بیــن م
ــه  ــارت ب ــی و خس ــای دام ــاورزی و واحده ــش کش بخ

ــد. ــردم ش م

شکستگی ۱۰۰ هکتار از درختان میوه
رئیــس جهــاد کشــاورزی نهاونــد اظهــار کــرد: بــارش 
ســنگین بــرف آبکــی باعــث شکســته شــدن درختــان میــوه 
شــامل زردآلــو، هلــو، گــردو، گالبــی، بــادام، ســیب و گیالس 
ــار آن در  ــط ۱۰ هکت ــه فق ــود ک ــار ب ــطح ۱۰۰ هکت در س

مردم چشم انتظار یاری مسئوالن؛

خسارت هزارمیلیاردی سیل به استان همدان/نهاوند بیشترین خسارت را دید
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ــزی اســت. ــع بخــش مرک ــه از تواب ــتای تک روس
ــاورزی  ــی کش ــی اراض ــه آب گرفتگ ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
عمدتــاً بــه محصــوالت گنــدم، کلــزا و چغنــدر خســارت وارد 
ــی و  ــم آب گرفتگ ــه حج ــه ب ــا توج ــت: ب ــت، گف ــرده اس ک
ــار  جــاری شــدن ســیل کــه در ســطح بیــش از ۱۱۰۰ هکت
از اراضــی اتفــاق افتــاده میــزان ایــن خســارت تاکنــون ۶۲۰ 

ــوده اســت. ــال ب ــارد ری میلی
ــا تاکیــد بــر اینکــه در بخــش زراعــی تنهــا ۶۰۰  خردمنــد ب
هکتــار زمیــن مربــوط بــه ۱۸ روســتای بخــش خــزل، زریــن 
ــرد: در  ــح ک ــت، تصری ــوده اس ــزی ب ــان و مرک ــت، گی دش
ــا  ــه زمین ه ــنگین ب ــارت س ــر خس ــالوه ب ــا ع ــن بارش ه ای
و محصــوالت زراعــی بیــش از ۱۶ واحــد دامی ســنتی شــامل 
اصطبــل و طویلــه نیــز خســارت دیدنــد کــه بیشــترین آنهــا 
در ۳ روســتای برجــک، عشــوند و بانســره در بخــش مرکــزی 

بــوده کــه عمدتــاً قدیمــی ســاز هســتند.

ــی  ــه ماه ــون بچ ــک میلی ــش از ی ــدن بی ــف ش تل
ــزل آال ق

وی بــا اشــاره بــه بــارش شــدید بــاران و بــرف بــه خصــوص 
در منطقــه رودخانــه گاماســیاب کــه مــزارع اصلــی پــرورش 

ــد اســت، گفــت: ایــن بارش هــا باعــث تلــف  ماهــی در نهاون
ــده  ــزل آال ش ــی ق ــون بچــه ماه ــک میلی ــش از ی شــدن بی

ــت. اس
ــل  ــرد: حداق ــح ک ــد تصری ــاورزی نهاون ــاد کش ــس جه رئی
ــا ۱۰۰ درصــد  ــن ۵۰ ت ــد بی ــی نهاون ــرورش ماه ــد پ ۳و اح
ــد و بیــش از یــک میلیــون بچــه ماهــی در  خســارت دیده ان
ــون  ــه بیــش از ۲۶۰ میلی ــف شــده ک ــد تل شهرســتان نهاون
تومــان بــه ایــن واحــد پــرورش ماهی ضــرر وارد شــده اســت.
ــز  ــالمی نی ــورای اس ــس ش ــد در مجل ــردم نهاون ــده م نماین
هفتــه گذشــته در صحــن مجلــس درباره ســیل اخیــر گفت: 
ــه مــردم  متأســفانه خســارت های مالــی و جانــی بســیاری ب
ــکل  ــن مش ــل ای ــت در ح ــد دول ــه بای ــده ک ــد وارد ش نهاون

ــژه ای داشــته باشــد. اهتمــام وی
ــتان  ــی اس ــزان بارندگ ــرد: می ــان ک ــا بی ــرام نی ــن به حس
همــدان در مقیــاس ملــی بــه گونــه ای اســت کــه این اســتان 
ــیار  ــارش بس ــم ب ــد ه ــت و نهاون ــرار گرف ــوم ق ــه س در رتب

ــت. ــادی داش زی
نماینــده مــردم نهاونــد در مجلــس متذکــر شــد: سرشــاخه 
اصلــی رود کرخــه، ســراب گاماســیاب بــه نهاونــد اســت کــه 
ــه علــت جــاری شــدن ســیل طــی ۲۴ ســاعت  متأســفانه ب

ــد. ــتان وارد ش ــن شهرس ــه ای ــادی ب خســارت های زی

۳۵۰۰ واحد مسکونی در نهاوند دچار خسارت شد
بهــرام نیــا گفــت: حــدود ۳۵۰۰ واحــد مســکونی در نهاونــد 
دچــار خســارت شــده اســت کــه ۲۵۰۰ واحــد بایــد ترمیــم و 

هــزار واحــد هــم نیــاز بــه نوســازی دارنــد.
ــه  ــده ب ــارت های وارد ش ــزان خس ــه می ــان اینک ــا بی وی ب
ــدود ۲۵  ــد ح ــات نهاون ــاورزی و باغ ــداری، کش ــش دام بخ
ــر  ــغ ب میلیــارد تومــان اســت، تصریــح کــرد: در مجمــوع بال
ــوع  ــر وق ــر اث ــد ب ــه نهاون ــارت ب ــان خس ــارد توم ۱۷۰ میلی
ــن  ــی ای ــد مســئوالن اجرای ــه بای ســیل وارد شــده اســت ک

ــد. ــل کنن ــل و فص ــکل را ح مش
ــا تمــام وقایعــی  ــاه ب ــن م ــه هــر حــال بارش هــای فروردی ب
ــر  ــه ه ــردم ک ــان رســیده و م ــه پای ــی آن رخ داد ب ــه در پ ک
ــران  ــر جب ــی را مبنــی ب ــان مســئوالن وعده های ــه از زب مرتب
ــه  ــا ب ــن وعده ه ــه ای ــد ک ــار دارن ــنوند انتظ ــارات می ش خس
فراموشــی ســپرده نشــود و شــاهد عملــی شــدن آنها باشــند 
کمااینکــه نماینــده ولــی فقیــه در اســتان همــدان نیــز طــی 
ــورد  ــوع را م ــن موض ــا ای ــود باره ــر خ ــخنرانی های اخی س
ــل  ــه ح ــئوالن ب ــه مس ــتار توج ــرار داده و خواس ــد ق تاکی

مشــکالت شــده اســت.
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 روزهــای اخیــر بارهــا شــنیده شــده کــه بناهــای تاریخــی 
ــش  ــیالب و ران ــر س ــر اث ــور ب ــیل زده کش ــای س ــتان ه اس
زمیــن دچــار آســیب هــای جــدی شــده اســت موضوعــی که 

ــد. ــی کن ــد م ــم تهدی ــارت کاله فرنگــی رشــت را ه عم
ــق  ــی مناط ــای تاریخ ــیاری از بناه ــر بس ــیل های اخی در س
ســیل زده دچــار آســیب های جــدی شــده اســت. اگرچــه در 
مرکــز اســتان گیــالن، وجــود دو رودخانــه زرجــوب و گوهــر 
ــوروزی  ــای ن ــادی از بارش ه ــک بخــش زی ــاالب عین رود و ت
ــی  ــش آب رودخانه های ــا افزای ــرد، ام ــره ک ــود ذخی را در خ
ــی  ــی نشــده، آرام و ب ــوار چین ــوارد دی ــه در بســیاری از م ک
صــدا بســتر و حریــم خــود را شســته زنــگ خطــر تخریــب را 
ــه صــدا در آورده اســت.  ــه ب ــم رودخان ــرای ســازه های حری ب
ــی  ــش بین ــن پی ــر و همچنی ــای اخی ــد از بارش ه ــال بع ح
بارش هــای شــدیدتر خطــر در یــک قدمــی عمارتــی اســت 
ــان  ــط »اکبرخ ــار توس ــاه قاج ــن ش ــان ناصرالدی ــه در زم ک
بیگلربیگــی« یکــی از متمولیــن رشــت )اجــاره دار گمــرکات 
ــده  ــاخته ش ــاه( س ــان و کرمانش ــدران، خراس ــالن، مازن گی

اســت.
ــه همســر و  ــوت اکبرخــان ب ــد از ف عمــارت کاله فرنگــی بع
ــر محتشــم  ــی صــادق خــان اکب پســرعموی اکبرخــان یعن
الملــک )ملقــب بــه ســردار معتمــد( کــه چنــد نوبــت والــی 
ــی  ــاغ رویای ــس ب ــد و از آن پ ــه ارث می رس ــود ب ــالن ب گی
ــاغ محتشــم  ــود، بنــام ب کــه عمــارت در آن ســاخته شــده ب
نامگــذاری شــد. ســال ۱۳۳۹ اداره مالیاتــی بواســطه بدهــی 
ســردار معتمــد، بــاغ را تصــرف و بــه شــهرداری رشــت واگذار 
کــرد. ایــن بــاغ در ۳۹ بــا نــام »پــارک شــهر« تغییــر کاربــری 
یافــت و متأســفانه در گــذر زمــان بخش هــای زیــادی از ایــن 

بــاغ تبدیــل بــه ادارات دولتــی شــد.
ســال ۷۴ بــود کــه عمــارت کاله فرنگــی از ســوی شــهرداری 
بــه اداره کل میــراث فرهنگــی گیــالن واگــذار و حــاال چنــد 
ــاختمان اداری  ــوان س ــه عن ــی ب ــر مل ــک اث ــت ی ــالی اس س
ــه  ــری یافت ــر کارب ــی تغیی ــراث فرهنگ ــگاه پژوهشــی می پای

ــاران، ص :۲۷۲( ــه، رشــت شــهر ب اســت. )محمــود نیکویی
ــی و  ــراث فرهنگ ــازار اداره کل می ــفته ب ــن آش ــاال در ای ح
مرکــز اســتانی کــه ۹ مــاه بــی مســئول اســت، بــاغ رویایــی 
محتشــم کــه در نزدیکــی رودخانــه گوهــر رود ســاخته شــده 
بــه واســطه پیــش روی حریــم ناشــی از عــدم دیــوار چینــی 
رودخانــه و ســیالب اخیــر، دچــار رانــش شــده و کمتــر از ۲۰ 

متــر باقــی اســت تــا عمــارت کاله فرنگــی ریــزش کنــد.
عبــداهلل وارث، می نویســد: ایــن بــاغ تنهــا یــک قلمســتان 
دوران  در  و  خورشــیدی   ۱۲۵۰ ســال  در  کــه  بــود 
ــی  ــان بیگلربیگ ــر خ ــط اکب ــار توس ــاه قاج ــن ش ناصرالدی
خریــداری شــد. و اکبرخــان اقــدام بــه ســاختن »عمــارت 
ــی  کاله فرنگــی« جهــت اســکان تابســتانه و محــل پذیرای

ــرد. ــال ک ــکان و رج از مال
ایــن پژوهشــگر در مــورد موقعیــت و قدمــت بــاغ و عمــارت 
ــردد  ــم ت ــم از محــالت ک ــاغ در قدی ــن ب ــد: ای ــه می ده ادام
و دور از مرکــز شــهر بــود. عمــارت کاله فرنگــی فقــط 
تابســتان ها مــورد اســتفاده قــرار می گرفــت. ایــن نــوع 
ــوالً  ــه معم ــود ک ــاری ب ــی از معم ــبک خاص ــا س عمارت ه
ــاه ســاخته  ــوان ســر پن ــه عن در وســط باغ هــا و تفــرج گاه ب
ــر از  ــه، کمت ــی فاصل ــا کم ــارت ب ــن عم ــت ای ــد. قدم می ش
ــن  ــه مظفرالدی ــفر نام ــه س ــه ب ــا توج ــاغ اســت. ب ــت ب قدم
شــاه قاجــار بــه اروپــا و عبــور ایشــان از رشــت و عمــارت کاله 
فرنگــی و بــاغ در ســال ۱۲۸۱ شمســی بایــد تاریــخ تأســیس 

ــرد. ــان ک ــی ۱۲۸۰ بی ــن ۱۲۵۰ ال ــارت را بی عم
وی بــه نــوع معمــاری عمــارت کــه الهــام گرفتــه از معمــاری 
بادکوبــه آذربایجــان )شــوروی ســابق( اســت، اشــاره و 
ــارج ۳  ــه و از خ ــل ۴ طبق ــارت در داخ ــن عم ــد: ای می نویس
ــه یکــی از شــاهکارهای معمــاری  ــده می شــود ک ــه دی طبق
محســوب می شــود. شــباهت طبقــه ی باالیــی ایــن بنــا بــه 

کاله ســیلندری )فرنگــی( علــت معــروف شــدن ایــن بنــا بــه 
ــارت کاله فرنگــی« شــده اســت. »عم

 
خطر تخریب عمارتی تاریخی

ــر،  ــی اخی ــای پیاپ ــر بارندگی ه ــزارش رســیده در اث حــال گ
زمیــن حریــم عمــارت دچــار رانــش شــده و ایــن امــر موجب 
خســارت بــه عمــارت کاله فرنگــی شــده اســت. اگرچــه مدیر 
پایــگاه پژوهشــی میــراث فرهنگــی گیــالن اعــالم کــرد کــه 
ــد  ــه عمــارت وارد نشــده اســت، امــا بازدی هیــچ خســارتی ب
میدانــی نشــان می دهــد خطــر در یــک قدمــی عمارت اســت 
ــا پیــش بینــی هواشناســی بــرای بارندگــی آخــر هفتــه،  و ب
ــه گوهــر رود  ــده حریــم رودخان عنقریــب ۱۶ متــر باقــی مان
رشــت بــه ســمت عمــارت شســته شــده و چــه بســا ضلــع 

شــرقی عمــارت فــرو بریــزد.
رودخانــه گوهــر رود از الکان رشــت سرچشــمه گرفتــه 
ــمت  ــه س ــدان رازی ب ــم و می ــاغ محتش ــذر از ب ــس از گ و پ
غــرب رشــت یعنــی محلــه چمارســرا مــی رود. پیــش 
روی آب رودخانــه مســیر را بــه ســمت عمــارت نزدیــک تــر 
کــرده اســت. رودخانــه گوهــر رود در ضلــع جنوبــی مشــرف 
ــا  ــرار دارد، ب ــن مســافران ق ــه کمپی ــی ک ــه عمــارت و جای ب
ــش،  ــال های پی ــهرداری طــی س ــی از ســوی ش ــوار چین دی
مســتحکم شــده و خطــری متوجــه عمــارت نیســت. اگرچــه 
ــت و  ــه ای اس ــت، اداره آب منطق ــای رش ــی رودخانه ه متول
ــم  ــازی و حری ــر آزادس ــعاع ۲۰ مت ــا ش ــه ت ــز رودخان از مرک
ــه  ــاز وظیف ــا از دیرب ــت، ام ــن اداره اس ــده ای ــازی برعه س
دیوارچینــی و الیروبــی را شــهرداری برعهــده گرفتــه اســت.
در بازدیــد میدانــی از منطقــه مشــخص شــد الیروبــی 
تابســتان گذشــته رودخانــه و ایجــاد ســیل بنــد و زبالــه گیــر 
از ســوی شــهرداری در دو نقطــه نزدیــک بــه عمــارت، ســبب 
ــه  ــده ک ــی ش ــای میراث ــم بن ــن در حری ــش زمی ــاد ران ایج
ــای  ــت بناه ــماره ۱۷۶۴ در فهرس ــه ش ــال ۱۳۷۵ و ب ــه س ب

ــت شــده اســت. ــی کشــور ثب میراث
بــرای بررســی دقیق تــر بــه آن ســوی رودخانــه در 
خیابــان ۱۷ شــهریور رفتــه و مشــاهده شــد کوچــه ای کــه 
ــظ  ــوری محاف ــا ســیم ت ــد اســت، ب ــه ســیل بن مشــرف ب
ــی از  ــت. یک ــده اس ــته ش ــل بس ــک قف ــط ی و درب توس

ــاز  ــه داشــتن کلیــد درب را ب ــا توجــه ب ســاکنان کوچــه ب
ــا  ــن حفــاظ را شــهرداری بن کــرده و توضیــح می دهــد: ای
بــه درخواســت ســاکنان محلــه ایجــاد کــرده اســت. زیــرا 
معتــادان و اراذل و اوبــاش در زیــر درختــان حریــم پنهــان 

می شــدند.
ــه مشــاهده می شــود  ــم رودخان ــه حری ــک شــدن ب ــا نزدی ب
ــت.  ــده اس ــه ش ــزرگ ریخت ــنگ های ب ــوی رود، س در دو س
ــد: شــهرداری  یکــی دیگــر از ســاکنان ایــن منطقــه می گوی
اقــدام بــه ایجــاد اشــغال گیــر در ایــن رودخانــه کــرده بــود 
کــه متأســفانه ایــن اقــدام ســبب شــده بــا توجــه بــه ســنگ 
ــه زباله هــای باالدســت پشــت  چینــی بســتر وســط رودخان
ایــن حفــاظ ســنگی گیــر کــرده و در تابســتان با کاهــش آب 
رودخانــه و گــرم شــدن هــوا بــوی تعفــن در فضــا می پیچیــد 
ــا  ــم ت ــکایت کرده ای ــهرداری ش ــه ش ــار ب ــن ب ــه چندی ک

شــهرداری آمــد و ســیل بنــد وســط را برداشــت.

ــی را  ــارت کاله فرنگ ــری عم ــر خط ــال حاض در ح
تهدیــد نمی کنــد

ــا مدیــرکل میــراث فرهنگــی گیــالن نیــز  ــاره ب در همیــن ب
ــد از اطــالع از  ــد: بع ــه وی می گوی ــی انجــام شــد ک گفتگوی
ــه و  ــت منطق ــرای وضعی ــای الزم ب ــن موضــوع پیگیری ه ای
همچنیــن عمــارت کاله فرنگــی انجــام شــد که خوشــبختانه 

ــد. ــد نمی کن ــا را تهدی ــن بن در حــال حاضــر خطــری ای
ــری  ــرای جلوگی ــه ب ــد: البت ــی می افزای ــر انتخاب شــهرود امی
ــای  ــاالً رانش ه ــا و احتم ــا در بارش ه ــن بن ــه ای ــیب ب از آس
بعــدی مقــرر شــد هماهنگی هــای الزم بــا شــهرداری رشــت 

بــرای ایجــاد دیــوار حائــل در منطقــه انجــام شــود.
در ادامــه بازدیــد میدانــی از بســتر رودخانــه مشــخص 
ــی  ــتر چین ــه بس ــم رودخان ــوی حری ــه آن س ــود ک می ش
دوم نیــز بــر اثــر فشــار آب شســته شــده و درختــان روییــده 
ــش  ــه بخ ــک ب ــد. نزدی ــه افتاده ان ــم رودخان ــده در حری ش
رانــش شــده هــم دو لولــه، بخشــی از فاضــالب را بــه ســمت 
رودخانــه هدایــت می کنــد. اینکــه متولــی رودخانه هــا بــرای 
دیــوار چینــی شــهرداری اســت یــا آب منطقــه ای بمانــد ولی 
ــه  ــد هم ــه بای ــر اســت ک ــرض خط ــا در مع ــن بن ــون ای اکن

ــد. ــوری کنن ــدام ف ــن رابطــه اق ــا در ای ارگان ه

رانش بستر رودخانه گوهر رود
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  بهــار امســال بــا ســیلی از اخبــار ناگــوار در نقــاط مختلــف 
ــان  ــد، ج ــر ب ــه خب ــان این هم ــا می ــید؛ ام ــرا رس ــران ف ای
گرفتــن دوبــاره دریاچــه ارومیــه موضوعــی بــود کــه 

ــت. ــی داش ــر را در پ ــون نف ــن میلی ــحالی چندی خوش
شــکوفه ها امســال وقتــی بیــدار شــدند کــه کار از کار 
گذشــته بــود. ریشــه درخت هــا به جــای خــاک در آب 
ــی  ــد و زندگ ــده بودن ــه ش ــا رودخان ــود. خانه ه ــه ب ــرو رفت ف

بســیاری از انســان ها زیــر آوار آب دفــن شــده بــود.
ــار.  ــا به ــیل ب ــم س ــاید ه ــد؛ ش ــیل آم ــا س ــال ب ــار امس به
هرچــه بــود ســیل خانــه، زندگــی، کار، شــادی عیــد و امیــد 
ــار خانمان ســوزتر از آتــش، و  ــن ب ــرد. ســیل ای خیلی هــا را ب

تکان دهنده تــر از زلزلــه ایــران را دربرگرفــت.
ــا در  ــان رودخانه ه ــیل…«، »طغی ــره س ــال در محاص »آق ق
ــران  ــران…«، »تعــداد کشــته های ســیل در ای ۱۸ نقطــه ای
بــه ۶۴ نفــر رســید«؛ میــان این همــه خبــر بــد امــا، ســیل 
یــک خبــر خــوب آورد و در شــمال غــرب ایــران رهــا کــرد: 

دریاچــه ارومیــه جــان گرفــت.
ســتاد احیــا دریاچــه ارومیــه اعــالم کــرده اســت کــه حجــم 
آب دریاچــه بــا بارش هــای اخیــر از مــرز ۳ میلیاردمترمکعــب 
ــابه  ــای مش ــه روزه ــبت ب ــه نس ــراز دریاچ ــرده و ت ــور ک عب
ســال قبــل، ۴۲ ســانتی متر افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن 
ــی اول  ــی یعن ــال آب ــدای س ــه ابت ــبت ب ــه نس ــراز دریاچ ت
ــر  ــر شــده و ۲ میلیاردمت ــاه ۹۷، ۸۹ ســانتی متر بیش ت مهرم

ــه دریاچــه وارد شــده اســت. مکعــب آب ب
 

جشن تولد میان سیل ناامیدی ها
جان گرفتـن دریاچـه ارومیـه همچون خبـر تولـد کودکی در 
البـه الی اخبار ناگـوار زلزله و سـیل و حوادث طبیعی مشـابه، 
نه تنها سـاکنان نواحی شـمال غرب، بلکه چندیـن میلیون نفر 
را در سراسـر ایـران خوشـحال کـرد و باعـث شـد برخـالف 
سـال های قبل تعـدادی از مسـافران نـوروزی دریاچـه ارومیه 

را بـه عنـوان مقصد خـود انتخـاب کنند.
تصاویـر و ویدئوهای کوتاهـی از موج های دریاچـه ارومیه پس 
از چندیـن سـال به طـرز وسـیعی میـان کاربران شـبکه های 
اجتماعـی دسـت به دسـت شـد و موجـی از خوشـحالی را به 
راه انداخـت. آب شـور دریاچـه ارومیـه، مرهمی بـر زخم های 

عمیـق و کاری سـیل اخیر ایران شـد.
ــات  ــارغ از اقدام ــه ف ــد ک ــن باورن ــر ای ــردم ب ــیاری از م بس
ــالی،  ــت از خشکس ــدید و برون رف ــای ش ــا بارش ه ــت، ب دول
ــه  ــه ارومی ــرای دریاچ ــده ب ــده ای امیدوارکنن ــوان آین می ت
ــتاد  ــرد س ــال ها از عملک ــن س ــردم در ای ــرد. م ــیم ک ترس

ــد. ــادی ندارن ــدان زی ــت چن ــه رضای ــا دریاچــه ارومی احی
 

سهم ستاد احیا در حال خوب دریاچه ارومیه
اما محمدرضا پورمحمدی، اسـتاندار آذربایجان شـرقی معتقد 
اسـت سـتاد احیا، در حال خـوب ایـن روزهای دریاچه سـهم 
مهمـی دارد. او در حاشـیه بازدیـد از دریاچـه ارومیـه گفـت: 
الیروبی هایـی کـه شـرکت آب منطقـه ای آذربایجـان شـرقی 
از آجـی چـای تـا دریاچه بـه طـول ۸۰ کیلومتـر انجـام داده، 
تأثیـرات مثبت فراوانی داشـته و بسـیاری از بارش ها از همین 

طریـق وارد دریاچه شـده اسـت.
او همچنیــن اضافــه کــرد کــه ســازمان جهــاد کشــاورزی نیز 
ــام  ــی انج ــات خوب ــوی کشــت اقدام ــر الگ ــتای تغیی در راس
ــی در  ــدی آب مصرف ــش ۲۹ درص ــه کاه ــر ب ــه منج داده ک
ــز در  ــی نی ــع طبیع ــت و مناب ــده اس ــاورزی ش ــوزه کش ح
راســتای مهــار ریزگردهــا اقدامــات مثبتــی همچــون کاشــت 

ــه انجــام داده اســت. بوت
کارشناسـان محیط زیسـت بـر ایـن باورند که خشـک شـدن 
دریاچـه ارومیـه زندگـی حداقل ۴۰ میلیـون نفـر را به صورت 
مسـتقیم و غیرمسـتقیم بـه خطـر می انـدازد. شـاید همیـن 
دربرگیـری زیـاد موضـوع دریاچه باعث شـد احیـا آن، به یک 
شـعار انتخاباتـی تبدیل شـود: »احیـا دریاچه ارومیه، دسـتور 
کار اولیـن روز کاری ام خواهـد بـود«. این وعـده دکتر روحانی 

در تجمع هـای انتخاباتـی بود.
البتـه کاروان تدبیر و امید از دومین جلسـه هیئت دولت برای 
احیـا دریاچه ارومیه بـه راه افتـاد. بر همین اسـاس در دومین 
جلسـه تصویـب شـد تـا سـتادی بـرای سـاماندهی امـور این 
دریاچـه راه انـدازی شـود کـه ۳۰ اقـدام در این سـتاد تصویب 
و یـک برنامه ریـزی ۱۰ سـاله بـرای دریاچـه ارومیـه در نظـر 
گرفته شـد، طبق ایـن برنامه ریـزی دو تا سـه سـال اول برای 
تثبیـت وضعیت دریاچه تعیین شـد، یعنی شـرایط دریاچه از 
وضعیـت فعلـی بدتر نشـود و هفـت سـال مابقی بـرای بهبود 

وضعیـت دریاچه اختصـاص یابد.

وعده کالنتری
بودجــه ای کــه بــرای ســتاد احیــا دریاچــه ارومیــه از ســوی 
ــم چشــمگیری اســت. عیســی  ــت تعییــن می شــود، رق دول
کالنتــری، معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان محیط 
زیســت در ســفر اخیــری کــه بــه تبریــز داشــت، گفــت: یــک 
هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان بــرای احیــای دریاچــه ارومیــه 

هزینــه خواهــد شــد.
ــورت  ــای ص ــا برنامه ریزی ه ــه ب ــده داد ک ــن وع او همچنی
ــا  ــه احی ــه ارومی ــاً دریاچ ــی قطع ــال های آت ــه، در س گرفت
ــه  ــان را ب ــردم آذربایجــان دریاچــه خودش ــد شــد و م خواه

ــد آورد. ــت خواهن دس
هرچنـد بودجـه سـتاد احیـا دریاچـه ارومیـه هرسـال به طور 
کامـل اختصـاص پیـدا نمی کنـد امـا موضـوع ایـن اسـت که 
همـان بودجـه تخصیص داده شـده چگونـه خـرج می شـود؟ 

ــه  ــا دریاچ ــتاد احی ــه س ــت بودج ــئله، مدیری مس
ــت ــه اس ارومی

مهنــاز اســالمی، یــک فعــال محیــط زیســت توضیــح 
می دهــد: هرچنــد بودجه هایــی از ســوی دولــت بــرای 

ــه  ــی ک ــا زمان ــا ت ــب شــده اســت ام ــای دریاچــه تصوی احی
ــد،  ــت کنن ــه را مدیری ــد بودج ــا نتوانن ــتاد احی ــران س مدی
شــاهد تغییــرات چشــمگیر و چندانــی دربــاره دریاچــه 

ــود. ــم ب ــه نخواهی ارومی
ــه،  ــای دریاچــه ارومی ــرای احی ــم اســالمی، ب ــه خان ــه گفت ب
ــه  ــود ک ــام ش ــاختی انج ــی و زیرس ــای دائم ــد پروژه ه بای
ازجملــه آن هــا می تــوان بــه »رهاســازی آب ســدها« اشــاره 
ــان  ــه و هم ــز انجام گرفت ــیار ناچی ــدار بس ــه مق ــه ب ــرد ک ک
مقــدار ناچیــز هــم بــا انتقــاد نماینــدگان شــهرهای حاشــیه 

دریاچــه مواجــه شــده اســت.
ســال های گذشــته نیــز بارش هــای بهــاری در بهبــود 
وضعیــت دریاچــه ارومیــه و افزایــش تــراز آن تأثیرگــذار واقع 
شــده اســت. امــا تابســتان های نســبتاً گــرم منطقــه میــزان 
ــار دیگــر  ــد و ب ــر می کن چشــمگیری از آب دریاچــه را تبخی

ــد. ــرار می ده ــی ق ــطح نامطلوب ــت آن را در س وضعی
 

تابستان همه امیدهایمان را خشک می کند؟ 
بــرای مثــال در تابســتان ســال گذشــته دمــای هــوا در برخی 
روزهــا بــه ۴۴ درجــه بــاالی صفــر رســید. بــه همیــن خاطــر 
ســاالنه ۱.۲ الــی ۱.۴ میلیــارد متــر مکعــب از آب دریاچــه در 

فصــل تابســتان تبخیــر می شــود.
ــه  ــه ارومی ــا دریاچ ــتاد احی ــس س ــی، رئی ــعود تجریش مس
ــز  ــه آبری ــک حوض ــه ی ــه ارومی ــت: دریاچ ــه اس ــراً گفت اخی
بســته اســت کــه در فصــل گرمــا بیــش از ۸۰ ســانتی متر از 
ــر طبیعــی اســت. ــک ام ــن ی ــد و ای ــراز آن کاهــش می یاب ت

او همچنیـن گفتـه کـه در بدترین شـرایط نیز تـا پایان فصل 
تابسـتان بیـش از ۴۰ درصـد آن حفـظ می شـود. بـه گفتـه 
تجریشـی بهره بـرداری از طرح هـای انتقـال آب بـه دریاچـه 
ارومیـه طـی سـال های آینده، میـزان تبخیـر در ایـن دریاچه 
را جبـران کـرده و از کاهـش وسـعت آن جلوگیـری می کنـد.
ــت  ــورد مرحم ــا م ــن روزه ــه ای ــه ارومی ــال دریاچ در هرح
آســمان قــرار گرفتــه اســت. انتظــار هــم مــی رود کــه بعــد 
ــرار  ــتان ق ــای تابس ــم گرم ــورد خش ــاه، م ــت ۳ م از گذش
بگیــرد. ایــن میــان نقــش ســتاد احیــا دریاچــه ارومیــه دقیقاً 
ــا صــرف  ــا ی ــرای ســتاد احی چیســت؟ اختصــاص بودجــه ب
ــده دریاچــه  ــرای آین ــک ب ــردن؛ کدام ی ــا ک ــرای دع ــان ب زم

ــت؟ ــازتر اس ــه کارس ارومی

روی دیگر سیالب؛

دریاچه ارومیه جان گرفت/ مرهمی بر زخم هایی که سیل بر تن ایران زد

بررسی خسارات سیل
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ــت ســیل  ــر حکای ــر ســیاه پلدخت ــات انجی ــره روزی باغ تی
مخربــی اســت کــه تاسیســات آبــی را بُــرد و گل والی 
ــب  ــا قط ــت ت ــای گذاش ــه ج ــات ب ــود را در باغ ــراه خ هم

ــیند. ــه ِگل بنش ــور ب ــیاه کش ــر س ــد انجی تولی
ــر در  ــتان پلدخت ــی شهرس ــاورزی و باغ ــوالت کش محص
ــر  ــام »انجی ــزی بان ــر چی ــش از ه ــتان را بی ــتان لرس اس
ســیاه« می شناســند، انجیــری کــه به واســطه زودرس 
ــازار می شــود و  بــودن پیــش از هــر نــوع انجیــری راهــی ب

ــا دارد. ــور و دنی ــر کش ــادی در سراس ــان زی خواه
ــر  ــن محصــول در ســطح وســیعی از شهرســتان پلدخت ای
ــای  ــاد فرصت ه ــر ایج ــالوه ب ــود و ع ــرورش داده می ش پ
ــب  ــه قط ــل ب ــتعد تبدی ــتان را مس ــن شهرس ــتغال ای اش
صــادرات انجیــر بــه کشــورهای مختلــف دنیــا کرده اســت.

ــد  ــئوالن، ۳۳ درص ــوی مس ــده از س ــار ارائه ش ــر آم ــا ب بن
انجیــر ســیاه آبی کشــور در لرســتان تولیــد می شــود 
ــور  ــیاه در کش ــر س ــد انجی ــرورش و تولی ــتان در پ و لرس
رکــورددار اســت. ایــن در حالــی اســت کــه ۹۲ درصــد ایــن 

ــود. ــد می ش ــر تولی ــتان پلدخت ــوه در شهرس می

تیره روزی باغات »انجیر سیاه« پلدختر
ــه  ــی روی ــی و برداشــت ب طــی ســال های گذشــته کــم آب
ــان  ــه »مادی ــکی رودخان ــکان و خش ــه کش آب از رودخان
رود«، باغــات انجیــر ســیاه پلدختــر را در معــرض خشــکی 
و نابــودی قــرار مــی داد و باغــداران همــواره در هــراس بــی 

ــد. آبــی درختــان چندیــن ســاله خــود بودن
ــرب  ــیالبی مخ ــاران س ــدید ب ــای ش ــال بارش ه ــا امس ام
ــز از  ــر را نی ــیاه پلدخت ــر س ــات انجی ــه باغ ــم زد ک را رق
خســارات خــود بــی نصیــب نگذاشــت؛ باغــات انجیر ســیاه 
ــار بــه گل نشســتند تــا  حاشــیه رودخانــه کشــکان ایــن ب
ــوان  ــه عن ــر ب ــیاه پلدخت ــر س ــول انجی ــره روزی محص تی
یکــی از تولیــدات ویــژه لرســتان همچنان اســتمرار داشــته 
باشــد؛ یــک بــار خشکســالی و بــار دیگر ســیالب معیشــت 

ــد. ــرار می ده ــد ق ــورد تهدی ــری را م ــداران پلدخت باغ
ــه  ــیه رودخان ــاژ آب حاش ــتگاه های پمپ ــیاری از دس بس

کشــکان کــه باغــات و مــزارع پلدختــر را ســیراب 
می کــرد همــراه بــا ســیالب و در جریــان آب هــای 
ــا  ــه ج ــد و گل و الی ب ــن رفتن ــکان از بی ــان کش خروش
ــود  ــیطره خ ــت س ــر را تح ــات انجی ــیل باغ ــده از س مان

درآورده اســت.

تأسیســات آبرســانی باغــات بیشــترین آســیب را 
ــد دیدن

عبدالرضــا بــازدار رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی 
ــه در  ــان اینک ــا بی ــخنانی ب ــه در س ــن رابط ــتان در ای لرس
ــای  ــیه رودخانه ه ــات حاش ــر تأسیس ــیل اخی ــان س جری
اســتان بیشــتر آســیب دیدند، اظهار داشــت: ایســتگاههای 
پمپــاژ، باغــات حاشــیه رودخانه هــا، مــزارع پــرورش ماهــی 

ــدند. ــارت ش ــار خس ــیالب دچ ــن س ــتان در ای و… اس
وی بــا بیــان اینکــه مجمــوع خســارت های وارد شــده 
بیــش از هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان بــوده اســت، افــزود: 
ــه در لرســتان  ــم ک ــی در ســطح اســتان داری ــوده باغ دو ت

ــرد هســتند. ــه ف منحصــر ب

دو تــوده باغــی انجیــر و انــار لرســتان بــه شــدت 
خســارت دیدنــد

رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی لرســتان، تصریــح کــرد: 
ایــن دو تــوده باغــی شــامل انجیــر ســیاه منطقــه پلدختر و 

انــار منطقه ســیاب کوهدشــت هســتند.
بــازدار خاطرنشــان کــرد: ایســتگاه پمپــاژ و مــزارع و باغــات 
ــز  ــی نی ــوده باغ ــن دو ت ــامل ای ــه ش ــه ک ــیه رودخان حاش

ــد. ــیب دیدن ــدت آس ــه ش ــوند ب می ش
وی بــا بیــان اینکــه بحــث جــاده رســانی، ایجــاد جاده هــای 
بیــن مــزارع، الیروبــی کانال هــا و باغاتــی کــه دچــار گل و 
الی و رســوب شــده بودنــد در دســتور کار اســت، ادامــه داد: 
ایــن اقدامــات بــا اســتفاده از امکانــات جهــاد کشــاورزی و 
ظرفیــت نیروهــای جهــادی و بســیج جهادگــر و مشــارکت 

خــود مــردم در حــال انجــام اســت.
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی لرســتان، بیــان داشــت: 

بــر اســاس دســتور العمــل ابالغــی نیــز خســارت بالعــوض 
ــده در ســطوح  ــراد خســارت دی ــه اف و تســهیالت بانکــی ب

ــود. ــده پرداخــت می ش ــن ش تعیی

۵ هــزار هکتــار از باغــات لرســتان در ســیل 
ــد ــیب دی آس

بــازدار بــا بیان اینکــه کارشناســان جهاد کشــاورزی اســتان 
ــتان  ــت: در اس ــی خســارت ها هســتند، گف ــال ارزیاب در ح
حــدود پنــج هــزار هکتــار بــاغ در ســیالب آســیب دیــد که 
شــامل دو تــوده باغــی انجیــر ســیاه پلدختــر و انــار منطقــه 

ــز می شــود. ســیاب کوهدشــت نی
ــده  ــیب دی ــات آس ــتر باغ ــه بیش ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
ــا  ــود آنه ــی می ش ــوری و فوت ــات ف ــا اقدام ــه ب هســتند ک
را بازســازی و بــه بهــره بــرداری رســاند، افــزود: بــرای هــر 
هکتــار بــاغ آســیب دیــده در اســتان پنــج میلیــون تومــان 
خســارت بالعــوض و پنــج میلیــون تومــان نیــز تســهیالت 

ــود. ــت می ش ــی پرداخ بانک
رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی لرســتان، گفــت: چــون 
در حــال ارزیابــی هســتیم، اینکــه اعــالم کنیــم چــه میزان 
ــد و  ــرار گیرن ــا ق ــب ارزیابی ه ــد در قال ــده بای ــیب دی آس
فعــالً بــه صــورت کامــل مشــخص نیســت و فــرد بــه فــرد 
بایــد مشــخص شــود کــه بــه طــور مثــال کســی کــه ۱۰ 

ــاغ دارد چــه میــزان از آن از بیــن رفتــه اســت. هکتــار ب
بــازدار، تاکیــد کــرد: تســهیالت و کمــک بــه کســی 
ــی  ــد، آنهای ــه باش ــن رفت ــاغ او از بی ــه ب ــود ک داده می ش
ــاد  ــات جه ــا اقدام ــوند ب ــم می ش ــازی و ترمی ــه بازس ک

کشــاورزی قابــل بازســازی هســتند.
بــه هــر روی، امــروز کــه یــک مــاه از حادثه ســیل لرســتان 
ــت  ــن معیش ــی و تأمی ــاره زندگ ــت دوب ــذرد بازگش می گ
ــدی  ــزم ج ــد ع ــیل زده نیازمن ــاورزان س ــداران و کش باغ
ــا کمبــود مواجــه  ــا هــم تولیــدات باغــی کشــور ب اســت ت
نشــود و هــم باغــداران نســبت بــه تأمیــن معیشــت خــود 
ــان  ــات اطمین ــای باغ ــازی و احی ــات بازس ــا انجــام اقدام ب

پیــدا کننــد.

۵ هزار هکتار باغ در لرستان خسارت دید

روزگار تیره باغات پس از سیل؛ »انجیر سیاه« به ِگل نشست

بررسی خسارات سیل
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 ســیل در خوزســتان باعــث آبگرفتگــی ۱۱۴ روســتا و تخلیه 
ــت  ــه ای اس ــه گون ــرایط ب ــون ش ــد و اکن ــتا ش ۲۷۰ روس
ــلیط«  ــت س ــده بی ــل »بن ــتاهایی مث ــای روس ــه ه ــه خان ک

ــد. ــده ان ــه ای روی آب« ش ــه »خان ــل ب ــنگرد تبدی سوس
روســتای »بنــده بیــت ســلیط« از توابــع شهرســتان 
سوســنگرد، می دانــد بــا همــه بریــده بریــده نفــس 
ــگ  ــال رن ــون ط ــش همچ ــم زمین های ــاز ه ــیدنش ب کش
ــد.  ــاب می کن ــمان ها پرت ــه آس ــا را ب ــی آب ه ــرد و آب می گی
ــه  ــم ها را ب ــه ای چش ــرای لحظ ــادی ب ــه و ش ــدای هلهل ص
ــی  ــاال و پایکوب ــه ب ــد، دســت ها ب ــره می کن ســوی خــود خی
همــراه بــا نوایــی عربــی ذهــن را بــه ســمت و ســوی زفافــی 

می کشــاند. دوبــاره 
ــه در  ــت چ ــا اس ــان عرب ه ــین در ج ــنتی دلنش ــه، س یزل
شــادی هایش و چــه در غم هایــش اتحــادی می آفرینــد 
کــه دنیــا را میخکــوب خــود می کنــد و ایــن حرکــت 
ــرای  ــار ب ــن دی ــردم ای ــوازی م ــان ن ــت از مهم ــانی اس نش

ــی. ــرادران عراق ــه ب ــامدگویی ب خوش

دشمن دیروز دوست امروز
ــی  ــده اند، مردم ــر ش ــردم پ ــی م ــاس کمک ــا از اجن قایق ه
از جنــس دوســت و همســایه! همســایه ای کــه روزی آتــش 

ــد. ــم باش ــد مره ــار می خواه ــن ب ــت و ای افروخ
ــر  ــه خاط ــه ب ــه ای ک ــا چفی ــنگرد ب ــی سوس ــم از اهال قاس
گرمــا بــر ســر بســته اســت تــا شــاید کمتــر آفتــاب ســوخته 
ــن مناطــق را  ــاری ای ــرم به ــای گ ــدن روزه ــد آم شــود، نوی
ــا را  ــن کمک ه ــه ای ــینی ک ــده ماش ــان رانن ــد. از زب می ده
ــد: ۲۵ ماشــین از ســوی  ــه ترجمــه می کن ــن گون ــد ای آوردن
عــراق بــا کمک هــای مردمــی بــه ســمت ایــران آمدنــد کــه 
همــه ایــن اجنــاس تنهــا از طــرف مــردم عــراق جمــع آوری 
شــدند و دولــت هیــچ دخالتــی در ایــن کمک هــا نداشــته و 
تــا زمــان توزیــع کامــل اجنــاس در ایــران می ماننــد. »حشــد 
الشــعبی« بــرادر ایرانیــان هســتند و هیــچ چیــز جــز اتحــاد 

میــان آنهــا نیســت.
در روزهــای اخیــر خبرهــا حاکــی از آن بــود کــه دولــت مانع 
ــنیده ها  ــالف ش ــا برخ ــت ام ــده اس ــران ش ــه ای ــان ب ورودش
ــالم را  ــود اق ــتند خ ــی می خواس ــای مردم ــد نیروه می گوین
ــع کننــد کــه باالخــره توافــق شــد،  ــد و توزی ــل بگیرن تحوی

خــود بیاینــد و تحویــل مــردم بدهنــد.
ــا  ــا ب ــد ت ــوی آب منتظرن ــن س ــردم در ای ــران و م امدادگ
قایــق بــه ســمت روســتای محاصــره شــده در ســیل برونــد. 
روســتایی کــه نیروهــای ســازمان حــج و زیــارت خوزســتان 
ــه  ــک بقی ــه کم ــانی را ب ــا امدادرس ــد ت ــتقر بودن در آن مس

ــد. ــامان دهن ــن س خیری
مردهــا بــا هیاهــو و البتــه اندکــی کالفگــی از گرمــی هــوا 
در حــال پــر کــردن قایق هــا از کمک هــای مردمــی 
هســتند تــا آن ســوی آب هــا بــرای ســاکنان مانــده 
در ســیل بفرســتند. ماشــین ها یکــی پــس از دیگــری 
ــز  ــد. همــه چی ــف می کنن ــا توق ــردن باره ــی ک ــرای خال ب
ــس  ــی از جن ــت رنگ ــه اس ــود گرفت ــه خ ــی ب ــگ زیبای رن
ــی اش  ــا تیرگ ــری! تنه ــت ناپذی ــرادری و شکس ــاد، ب اتح
ــار مصــرف اســت!  ــک ب پســماندهایی از جنــس ظــروف ی

ــند. ــی رس ــا م ــره قایق ه باالخ

ذخیره برای بحران بعد از سیل
ــی  ــای دریای ــا از نیروه ــپاه اســت. رض ــه س ــق ب ــق متعل قای
ــا  ــان ب ــا آنچن ــد ام ــای ســخت اینجــا می گوی ســپاه از روزه

ــیج،  ــای بس ــردم، نیروه ــای م ــاد و کمک ه ــان از اتح هیج
ســپاه و ارتــش بــرای مقاومــت حــرف می زنــد کــه لحظــه ای 

ــد. ــارغ ش ــوان از او ف نمی ت
رضــا می گویــد: هیــچ کمبــودی از نظــر مــواد غذایــی، 
تجهیــزات و قایــق نداریــم. حــدود ۲۰ قایــق در ایــن مناطــق 
ــه جایــی افــراد و مــواد مــورد نیــاز ســاکنان  مشــغول جــا ب

ــتند. هس
رضــا پیشــنهادی را مطــرح می کنــد کــه ایــن روزهــا کمتــر 
ــردم  ــا م ــن روزه ــد: ای ــود و می گوی ــه می ش ــه آن پرداخت ب
لطــف بســیار دارنــد و از آنجایــی کــه مردمــی پــر احساســی 
ــن مناطــق  ــه ســوی ای ــی شــماری را ب ــم کمک هــای ب داری
ارســال می کننــد امــا پیشــنهاد می کنــم بــرای بعــد از 
فروکــش کــردن ایــن تــب و تــاب نیــز چــاره ای بیاندیشــند 
کــه آن چیــزی نیســت جــز ذخیــره بــرای روزهــای پــس از 

ــس از آن. ــای پ ــیل و بحران ه س
ــد و  ــره کنن ــد غذاهــای کنســروی را ذخی ــد: بای وی می افزای
در صــورت نیــاز ارســال کننــد چــرا کــه در روزهــای آینــده 

نیــاز بیشــتری بــه مــواد غذایــی خواهیــم داشــت.
رضــا کــه از عســلویه بــه ایــن منطقــه اعــزام شــده اســت در 
ــا  ــتند را ب ــر هس ــه عمیق ت ــیرهایی ک ــد: مس ــه می گوی ادام
ــری دارد  ــق کمت ــه عم ــی ک ــم و آنجای ــور می کنی ــق عب قای
امدادگــران در آب می رونــد و کمک هــا را بــه مــردم و اهالــی 

ــانند. ــوی آب می رس ــاکن آن س س
ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــواز ق ــری اه ــنگرد در ۸۵ کیلومت سوس
ــه روســتای  ــه اســت ک ــن منطق ــتاهای بســیاری در ای روس
ــز  ــی را نی ــل غرب ــل شــرقی و هوف ــت ســلیط، هوف ــده بی بن
شــامل می شــود. روزهاســت مردمانــش در تپه هــای اهلل 
اکبــر و کمپ هــا و طبیعــت بــه ســر می برنــد. خیلــی 
ــدن  ــا نش ــا و برپ ــتن دام ه ــت داش ــه عل ــیل زدگان ب از س
ــا  ــه کمپ ه ــداران نتوانســتند ب ــای مخصــوص دام اردوگاه ه

ــد. برون
ــن  ــر در ای ــوار و حــدود ۴۳۰ نف ــده ۱۲۰ خان در روســتای بن
روزهــا در حــال نبــرد بــا آب شــب را روز و روز را شــب 

می کننــد.
ــا  ــار قایــق را خامــوش می کننــد ت هــر چنــد دقیقــه یــک ب
بــا ســیل بندهایــی کــه مغلــوب آب شــده اند برخــورد نکننــد 

ــاره ادامــه راه و تالطــم آب و گندم هــای خیــس مانــده  و دوب
در آن!

پشه کوره امانمان را برید
علــی از اهالــی روســتا خــوش آمــد می گویــد. گرمــی 
آب  می گویــد  زدایــد.  مــی  را  راه  خســتگی  کالمــش 
نمی خواهیــم، غــذا نمی خواهیــم، بــس اســت دیگــر! 
ــان  ــره ها راحتم ــد، حش ــنایی می خواهن ــا روش ــردم اینج م
نمی گذارنــد، دام هایمــان بــدون علوفــه مانــده اســت، 
ــال  ــای ارس ــه ج ــرا ب ــم چ ــذا بپزی ــان غ ــم خودم می خواهی
غذاهــای آمــاده بــه خودمــان مــواد غذایــی خشــک 
نمی دهنــد تــا خــود آنچــه کــه می خواهیــم درســت کنیــم 
ــا  ــزاج م ــه م ــه ب ــراری را ک ــای تک ــیم غذاه ــور نباش و مجب

بخوریــم. نمی ســازد 

امدادرسانی اصولی
ناصــر حویــزاوی مدیــرکل حــج و زیــارت اســتان و نماینــده 
اجرایــی ســازمان حــج و زیــارت بــرای ســازماندهی هــر چــه 
ــاز  ــه نوس ــت. در مدرس ــده اس ــه آم ــن منطق ــه ای ــتر ب بیش
ــا  ــت، ب ــه اس ــر آب نرفت ــوز زی ــه هن ــن« ک ــن حت ــر ب »زهی

ــه اســت. ــران جلســه گرفت ــی و امدادگ ــردم محل م
ــاوت  ــی تف ــکیالتی خیل ــر تش ــد: از نظ ــزاوی می گوی حوی
زیــادی میــان الگوهــا در ایــن شــرایط و شــرایطی کــه در حج 
و زیــارت بــرای حجــاج در نظــر گرفتــه می شــود وجــود ندارد 
و هــدف ســازماندهی بــا اســتفاده از تقســیم کار اســت. بایــد 
ســعی کنیــم عــده ای را کــه خانه هایشــان مشــکل خاصــی 
ندارنــد را بــه خانــه برگردانیــم تــا خدمــت رســانی بــه بقیــه 
آســان تر شــود. مــا در اینجــا هســتیم تــا بــا کمــک شــرکت 
گاز، خیــران دزفــول حــج و زیــارت و بقیــه خیــران بتوانیــم 
گــره ای از کار ایــن مــردم آســیب دیــده بــاز کنیــم چــه بســا 

بــه تنهایــی هرگــز امــکان پذیــر نخواهــد بــود.
وی می افزایــد: بــا تقســیم کار و کمــک از خــود ســیل زدگان 
ــش  ــا فروک ــرد و ب ــانی ک ــا امدادرس ــه آنه ــوان ب ــر می ت بهت
ــا را  ــع کمک ه ــم توزی ــیل می توانی ــه س ــران اولی ــردن بح ک

بــه طــور اصولــی پــی گیــری کنیــم.
ــا آب ســردی کــه نیــاز  عیســی بنــده معلــم ایــن مدرســه ب

سیل زده اماهمچنان مهمان نواز

روستای»بنده بیت سلیط«خانه ای روی آب
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ــد:  ــد و می گوی ــی می کن ــان پذیرای ــن هــوا اســت از مهمان ای
خیــال نکنیــد ســیل زده ایــم هنــوز رســم مهمانــداری 

می دانیــم.
ابوالحســن صادقــی مــردی میانســال که مــدام تســبیحش را 
ــول اســت.  ــران دزف ــن دســت و آن دســت می کنــد از خی ای
وی می گویــد: خدمــات رســانی نبایــد مقطعــی باشــد؛ چنــد 
ــر در اینجــا  ــروی امدادگ ــرم می شــود و نی ــوا گ ــر ه روز دیگ
ــا یــک هفتــه دیگــر بایــد ســاماندهی  ــد؛ بنابرایــن ت نمی مان
منظمــی داشــته باشــیم. انتظامــات رکــن اول در ایــن مــکان 
ــر  ــد و ه ــه آســایش دارن ــاز ب ــا نی ــه خانواده ه اســت چــرا ک
کســی نبایــد بــرای اهــداف شــخصی و یــا غیــر ضــروری وارد 
ــوان  ایــن مــکان شــود. از نیروهــای بومــی همیــن جــا می ت
ــک  ــرای ی ــاز ب ــاخت و س ــن س ــی و همچنی ــرای جابه جای ب
آشــپزخانه مشــترک و شــروع پخــت و پــز و بازســازی 
ــه  ــط ب ــد فق ــت. نبای ــک گرف ــتی کم ــرویس های بهداش س
فکــر ایــن روزهــا باشــیم چــرا کــه بایــد بحــران بعــد از ســیل 
را مدیریــت کــرد و کمک هــای نقــدی مردمــی را بــرای 
ســاخت و ســاز خانه هــا در آینــده نزدیــک در نظــر بگیریــم.
ــه  ــر آنچ ــرای ه ــز ب ــرکت گاز نی ــده ش ــی نماین ــم یراف قاس
ــه  ــه را ب ــن منطق ــر ای ــوان هــر چــه زودت ــه بت الزم اســت ک
ســامان برســاند اعــالم آمادگــی کامــل می کنــد و می گویــد: 

شــرکت گاز از بــدو بــروز ایــن حادثــه بــه طــرق مختلــف در 
ــود. ــوده اســت و خواهــد ب کنــار مــردم ب

ــه  ــاره ب ــز اش ــه نی ــن جلس ــر در ای ــی حاض ــی روحان چعب
ــت  ــه سیاس ــا ک ــن معن ــد. بدی ــی می کن ــت مردم مدیری
»خودشــان خودشــان را اداره می کننــد« را بایــد برقــرار 

ــرد. ک
وی می گویــد: اقــالم خشــک بــه صــورت جملــه درخواســت 
ــر  ــا ب ــزا بن ــته های مج ــد آن را در بس ــئول بتوان ــود و مس ش
نیــاز افــراد منطقــه تقســیم بنــدی کنــد و تحویــل ســاکنان 
دهــد. هــر نماینــده ای کــه بــرای عــده ای از افــراد مشــخص 
ــد  ــده خواه ــه عه ــالم را ب ــش اق ــئولیت پخ ــود مس می ش
ــتی  ــای بهداش ــرای کاره ــت ب ــن الزم اس ــت. همچنی گرف
نیــز مســئولی در نظــر گرفتــه شــود تــا بتوانــد بیماری هــای 
احتمالــی، چگونگــی نظافــت را تحــت کنتــرل داشــته باشــد. 
می تــوان از مــردم همیــن منطقــه هــم بــرای رفــت و آمدهــا 

اســتفاده کــرد.
زن و شــوهر جوانــی کــه خــود از مناطــق ســیل زده شــمال 
ــه  ــداد و کمــک رســانی خــود را ب ــرای ام کشــور هســتند ب
ــرد  ــه م ــی ک ــد از آنجای ــه رســانده اند قصــد دارن ــن منطق ای
ــوط  ــود کارهــای فرهنگــی - دینــی و نیازهــای مرب ــه ب طلب

ــد. ــدان را ســاماندهی کنن ب

جلســه تقریبــاً رو بــه اتمــام اســت کــه »ابوحمیــد« پیرمــرد 
ســاکن همــان منطقــه بــدون مقدمــه در حالــی کــه چهــره 
اش رو بــه ســرخی می گــذارد و مرتــب دســتش را بــه 
ــو  ــدای در گل ــا ص ــد ب ــن می کن ــاال پایی ــد ب ــانه تاکی نش
ــرای  ــده را ب ــای ۱۰ روز مان ــت غذاه ــد: دول ــه می گوی انداخت
ــوم نیســت  ــد معل ــی کــه می آی ــا می فرســتند و کمک های م
ــک  ــا کم ــه م ــد ب ــر می خواه ــد. اگ ــی می رس ــت ک ــه دس ب
ــر  ــه کمــک کنــد در غی ــه صــورت صحیــح و عادالن کنــد، ب

ــه خــدا بســپارد. ــا را ب ــن صــورت م ای
ــعی در آرام  ــتان س ــارت خوزس ــج و زی ــر ح ــزاوی، مدی حوی
ــا  ــا اینج ــه م ــد: هم ــه او می گوی ــرد دارد و ب ــردن پیرم ک
آمده ایــم کــه ایــن مشــکالت نباشــد بــه شــما قــول 
ــر  ــه زودت ــر چ ــا ه ــم ت ــان را بکنی ــعی خودم ــم س می دهی

ــرد. ــورت بگی ــی ص ــاماندهی اساس ــک س ی

اقالم اضافی فروخته می شوند؟
ابوحمیــد، همــان پیرمــرد نگــران توزیــع کمک هــای مردمی 
در مــورد شــایعه دریافــت چادرهــای اضافــی و فــروش آنهــا 
ــه  ــن منطق ــردم ای ــد: م ــه می گوی ــم رفت ــره ای در ه ــا چه ب
ــد،  ــان آورده ان ــر سفره هایش ــر س ــالل ب ــان ح ــر ن ــک عم ی
ــن کاری  ــه چنی ــت ب ــادی دس ــرایط ع ــدارد در ش ــکان ن ام
بزننــد اگــر هــم چنیــن کاری بکننــد حتمــاً قصــور و کوتاهی 
ــرایط  ــن ش ــه نتوانســتیم در ای ــوده اســت ک ــا ب ــب م از جان
آنهــا را تأمیــن کنیــم کــه بخواهنــد بــه خاطــر فقــر دســت 

بــه چنیــن اقدامــی بزننــد.
ــوا  ــوزان و ه ــاب س ــت؛ آفت ــته اس ــرعت گذش ــه س ــان ب زم
ــص  ــوان رق ــق می ت ــل قای ــت، از داخ ــدن اس ــه داغ ش رو ب
گندم هــای زیــر آب مــواج را دیــد. شــاید می خواهنــد 
ــار  ــر ب ــه و محصــول پ ــن منطق ــای خشــک ای ــادآور روزه ی
امســال باشــد و نزدیــک خشــکی گندم هــای بیشــتری 
ــا چهــره ای  ــی میانســال ب روی آب خودنمایــی می کننــد. زن
آفتــاب ســوخته، قامتــی مچالــه شــده و در هــم رفتــه 
کنــار آب چمپاتــه زده اســت. خیــره بــه آب خیــره بــه 
ــاری از  ــت انتظ ــر اس ــاری دیگ ــاید در انتظ ــت ها! ش دوردس

ــی! ــه راه ــم ب ــس چش جن

تکرار کرمانشاه
ــتا  ــده اند و ۱۱۴ روس ــه ش ــتان تخلی ــتا در خوزس ۲۷۰ روس
ــیل زده در  ــر س ــزار نف ــتند. ۱۲۰ ه ــی هس ــار آبگرفتگ دچ
۹۱ اردوگاه از جملــه در پادگان هــا، مــدارس، مســاجد، 
اســکان  مکان هــای  دیگــر  و  چادرهــا،  حســینیه ها، 
اضطــراری اســکان داده شــده اند. خوزســتان روزهــا و 
ــی امــان شــده اســت امــا  ساعتهاســت کــه درگیــر ســیل ب
ایــن بار نیــز مــردم نشــان دادنــد از جنــس جنــگ و مقاومت 
هســتند، خاکریزهــا را تبدیــل بــه ســیل بنــد می کننــد و در 
خانــه و کاشــانه خــود خواهنــد مانــد. خوزســتان بــا کمــری 
خمیــده امــا مشــت های پــر از صبــوری و مقاومــت را دریابیم. 
نگذاریــم کرمانشــاه و خانــه بــه دوشــی دیگــری رقــم بخــورد 
چــرا کــه اینجــا نبــض ایــران اســت. قلــب خوزســتان بایــد 

ــد. ــده بمان ــران زن ــا ای بتپــد ت
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ــپاه  ــت س ــا هم ــتانی ب ــیل زده خوزس زوج س
ــالل  ــی، ه ــروی انتظام ــر، نی ــرت ولیعص حض
ــان  ــا حضــور خادم ــان و ب احمــر و دیگــر متولی
رضــوی در اردوگاه اضطــراری شــهید هاشــمی 

ــد. ــا کردن ــود را برپ ــم ازدواج خ ــواز مراس اه
ســیل در خوزســتان آرام آرام آمــد و جــان 
یــک  همچــون  گرفــت؛  را  آن  دشــت های 
ســونامی بــی صــدا و در حالــت ســکوت 
شــهرهای مختلــف را یکــی پــس از دیگــری در 

ــد. ــود بلعی خ
آب آرام و بــی صــدا بــه خانه هــا و اراضــی 
کشــاورزی مــردم در حــوزه شــهری و روســتایی 
ــنگین  ــوذ و خســارت های س ــتان نف ۱۳ شهرس
ــن اســتان وارد کــرد. ــه ای ــری ب ــران ناپذی و جب
در میــان غــم ســنگین ســیالب هــر بــار 

ــوزاد  ــد ن ــه گــوش می رســید؛ تول خبرهــای امیدبخشــی ب
ــا  در کمپ هــای اســکان اضطــراری ســیل زدگان، ازدواج ب
ــعرخوانی  ــنگرد، ش ــیل زده سوس ــتاهای س ــق در روس قای
ــه  ــیل، یزل ــوی س ــه دور از هیاه ــا ب ــودکان در کمپ ه ک
ــه  ــت در مقابل ــس از موفقی ــف پ ســاکنان شــهرهای مختل
بــا ســیالب، برپایــی جشــن نیمــه شــعبان و شــادی بــرای 
جلوگیــری از ورود آب بــه برخــی منــازل روســتایی و ایــن 
ــمی  ــهید هاش ــی در اردوگاه ش ــن عروس ــی جش ــار برپای ب
اهــواز هــر کــدام مصداقــی از »زندگــی جریــان دارد« 

ــت. اس
ــد  ــی امی ــرده ول ــده، زندگی هــا را ب ــه خوزســتان آم ســیل ب
بــه زندگی هــا همچنــان قــرص و محکــم پابرجــا وجــود دارد؛ 
مــردم خوزســتان بــار دیگــر ثابــت کردنــد کــه هیــچ اراده ای 

تــوان ایســتادن مقابــل اراده پوالدیــن آنهــا را نــدارد.
لبــاس ســفید پوشــیده بــود، مثــل لبــاس رویاهــای کودکــی 
اش، دامــاد در کــت و شــلوار دامــادی کنــارش ایســتاده بــود؛ 
ــن  ــوا در دام ــش در ه ــا چرخ ــدام ب ــر ک ــکه ها ه ــل و س نق
لباســش فــرود می آمــد؛ هلهله هــا ناگهــان بــه جیــغ تبدیــل 
ــه:  ــود ک ــکان داده ب ــه شــدت ت ــد. دســتی او را ب شــده بودن

بیــدار شــو، بیــدار شــو..... فــرار کــن! ســیل آمــده اســت.
ــه  ــوت ب ــدون کارت دع ــا نشــد چــون ســیل ب عروســی برپ
ــای  ــرک خانه ه ــه ت ــور ب ــود و مجب ــده ب ــا آم ــم آنه مراس
خــود شــدند؛ بــا انــدک دارایی هــا کــه شــاید در یــک دســت 
ــه  ــد هم ــده باش ــه ش ــتی خالص ــف دس ــک کی ــاس و ی لب

ــدند. ــی اردوگاه ش راه
زندگــی جریــان دارد و حــاال لبــاس ســفید عــروس قصــه بــا 
چادرهــای اســکان در اردوگاه اضطــراری گره خورده؛ دســتان 
ــه دســت هــم داده و مراســم ازدواج  ــی دســت ب ســبز همدل

ــد. ــن زوج جــوان را در خــود اردوگاه برگــزار کردن ای
ــاه  ــه م ــود را ب ــای خ ــته و ج ــارش را بس ــه ب ــید کول خورش
ــید  ــی خورش ــوار طالی ــو ان ــاید از تألل ــد؛ ش ــمان می ده آس
خبــری نباشــد ولــی نــور مهتــاب و ســتارگان درخشــان چتر 
آبــی نقــره ای خــود را بــر ســر اردوگاه شــهید هاشــمی اهــواز 
پهــن کــرده و هــر کــدام از اجــرام آســمانی بــه نوعــی چشــم 

ــد. ــوازی می کنن ن
اقشــار مختلــف بــه ایــن اردوگاه آمده انــد؛ همــه بــرای 
برپایــی جشــن عروســی زوج ســیل زده اهــل روســتای 
ــا عــرض شــادباش  ــواز دور هــم جمــع شــدند ت ــه اه جعاول

ــد. ــم کنن ــاد تقدی ــروس دام ــه ع ــود را ب خ
خادمــان حــرم رضــوی نیــز بــه مراســم آمدنــد؛ نــوای خــاص 
حــرم امــام رضــا )ع( در محوطــه اردوگاه طنیــن انــداز شــد و 

ــا همــان آداب  ــر دســتان خادمــان ب پرچــم مقــدس حــرم ب
ــدو ورود از  ــا عــروس و دامــاد در ب همیشــگی قــرار گرفــت ت

آن تبــرک جســته و بعــد وارد مراســم شــوند.
فشفشــه ها هــر کــدام یکــی پــس از دیگــری بــه صــف شــده 
و رو بــه آســمان پرتــاب می شــوند؛ جوانــان و مــردان مقابــل 
عــروس و دامــاد یزلــه کنــان شــادی می کننــد تــا شــبی بــه 
یادماندنــی را در دفتــر خاطــرات ایــن زوج جــوان ثبــت کنند.
ــواز، بســیج،  ــی اه ــام عل ــه ام ــی، ســپاه ناحی ــروی انتظام نی
ــدام گوشــه ای از کار را  ــه و دیگــر اقشــار هــر ک حــوزه علمی
گرفتــه و بــا هدایــای خــود در قالــب جهیزیــه ایــن زوج جوان 

ــه بخــت کــردد. را راهــی خان

مردم برای بازسازی منازل آماده باشند
رئیــس حوزه هــای عملیــه اســتان خوزســتان شــامگاه 
گذشــته در حاشــیه ایــن مراســم در جمــع خبرنــگاران اظهار 
ــازی  ــرای بازس ــردم ب ــت و م ــر اس ــا پ ــون انباره ــرد: اکن ک
ــت نیــز خســارت های  منــازل آمــاده باشــند. امیدواریــم دول

ــد. ــت کن ــه زودی پرداخ ــده را ب وارد ش
ــه داد:  ــری ادام ــوی جزای ــی موس ــید محمدعل ــت اهلل س آی
اگرچــه ســیل خســارت هایی را بــه مــردم وارد کــرده اســت؛ 
ــه  امــا روحیــه مــردم همــواره خــوب اســت و امشــب نیــز ب
همــت خیــران اســتان، شــاهد برگــزاری یک جشــن باشــکوه 

عروســی بودیــم.
ــم  ــک مراس ــز ی ــته نی ــای گذش ــرد: در روزه ــوان ک وی عن
ــته  ــه کار شایس ــد ک ــزار ش ــا برگ ــر در قایق ه ــی دیگ عروس
ای اســت؛ مــا همــواره پشــتیبان چنیــن برنامه هــای باشــکوه 
هســتیم و مــردم نیــز در ایــن زمینــه کمک هــای بــی دریــغ 

می کننــد.
ــه  نماینــده ولــی فقیــه در خوزســتان در خصــوص کمــک ب
مــردم ســیل زده اســتان خوزســتان تصریــح کــرد: از سراســر 
ــز  ــون نی ــده و اکن ــت ش ــی دریاف ــای خوب ــور کمک ه کش
ــالم  ــده، اع ــب ش ــازل تخری ــازی من ــرای بازس ــا ب خیلی ه

آمادگــی کرده انــد.
آیــت اهلل موســوی جزایــری بــا اشــاره بــه ایــن اینکــه مــردم 
ــه  ــد ک ــد بدانن ــمنان بای ــرد: دش ــد ک ــند، تأکی ــران نباش نگ
ــان و  ــری عزیزم ــد، رهب ــتوانه خداون ــه پش ــران ب ــت ای مل
نیروهــای مســلح هیچــگاه ناامیــد نشــده و اتحــاد خــود را از 
ــی  ــم و ب ــچ دشــمنی ترســی نداری ــد؛ از هی دســت نمی دهن

ــروز هســتیم. ــان پی ــام زم ــه برکــت ام شــک ب
وی در پایــان بــا بیــان اینکــه کمک هــای مردمــی خوبــی بــه 
مناطــق ســیل زده انجــام شــده ادامــه داد: اکنــون انبارهــا پر 
ــاده باشــند؛  ــازل آم ــرای بازســازی من ــد ب شــده و مــردم بای

امیدواریــم دولــت نیــز خســارت های وارد شــده 
را بــه زودی پرداخــت کنــد.

کنـار  شـرایط  سـخت ترین  در  مـردم 
هسـتند یکدیگـر 

ــده ناحیــه امــام علــی)ع( ســپاه ولیعصــر  فرمان
)ع( خوزســتان نیــز در ایــن مراســم اظهــار 
کــرد: ایــن برنامــه بــه مناســبت نیمــه شــعبان 
ــود  ــرار ب برگــزار شــده و دو زوج جــوان ســید ق
در ایــن ایــام ازدواج کننــد ولی متأســفانه ســیل 
بــه روســتای آنهــا خســارت وارد کــرده و همین 
امــر باعــث برهــم خــوردن ازدواج آنهــا شــد امــا 
ــن  ــه همــت جمعــی از نیروهــای بســیجی ای ب

مراســم شــکل گرفــت.
ــی  ــرد: وقت ــح ک ــادل ســاری تصری ســرهنگ ع
بــه ســالن سرکشــی کردیــم، متوجــه شــدیم پــدر دامــاد از 
اینکــه مزرعــه، اســباب و لــوازم زندگــی اش را از دســت داده، 
ناراحــت اســت. همیــن امــر باعــث شــد بــه همــت جمعــی 
ــن  ــزاری ای ــرای برگ ــه ب ــات اولی ــای بســیجی اقدام از نیروه

ــم. ــام دهی ازدواج را انج
ــی از  ــرد: یک ــان ک ــم بی ــن مراس ــداف ای ــریح اه وی در تش
ــردم  ــم م ــان دهی ــه نش ــت ک ــن هس ــداف ای ــن اه مهمتری
خوزســتان و ایــران در ســخت ترین شــرایط در کنــار یکدیگر 
حاضــر و همدیگــر را تنهــا نمی گذارنــد؛ آن گونــه کــه مــردم 
ثابــت کردنــد در ســیل اخیــر اراده آنهــا از هــر اراده دیگــری 

ــت. ــر اس ــیل قوی ت ــی س حت
فرمانــده ناحیه امــام علی)ع(ســپاه ولیعصــر )عج( خوزســتان 
ــا اتحــاد و  ــا بیــان اینکــه در ایــن جشــن ازدواج ب در پایــان ب
ــه بخــت فرســتادند، ادامــه  ــه خان همبســتگی دو جــوان را ب
ــا  ــه آنه ــه و ب ــران تهی ــرف خی ــی از ط ــه کامل داد: جهیزی
ــرای  ــد ب ــث ش ــوب باع ــه خ ــن تجرب ــود؛ ای ــم می ش تقدی
ــا  ــزی و مراســم آنه ــه ری ــز برنام ــر نی ــار زوج دیگ ازدواج چه
ــزار  ــا را برگ ــمی ازدواج آنه ــهید هاش ــن اردوگاه ش در همی

ــرد. ــم ک خواهی
فرمانــده انتظامــی خوزســتان نیــز در خصــوص برگــزاری این 
ــه ســیل در ســطح  ــت: در شــرایطی ک جشــن عروســی گف
ــلح  ــای مس ــدادی نیروه ــتگاه های ام ــه دس ــتان از هم اس
ــن  ــزاری ای ــتند؛ برگ ــای کار هس ــتان پ ــتگاه های اس و دس
ــا تــالش و کوشــش مــردم اســتان زندگــی  مراســم یعنــی ب

ــادی خــود برگشــتند. ع
ــزاری مراســم  ــه برگ ــا اشــاره ب ــاس زاده ب ــدر عب ســردار حی
عروســی در نیمــه شــعبان افــزود: ایــن مراســم نیــز در چنین 
روز مبارکــی برگــزار می شــود، یکــی از اقدامــات انجــام شــده 
موکــب شــهدای نیــروی انتظامــی هدایایــی را برای ایــن زوج 
جــوان تهیــه کــرده و بــه نوبــه خــود از همــه دســت اندرکاران 

ایــن مراســم تشــکر فراوانــی داریــم.
وی یــادآور شــد: مراســم جشــنی کــه در اردوگاه اضطــراری 
ســیل زدگان بــا همــکاری و همیــاری ســپاه بســیج نیــروی 

ــزار می شــود. انتظامــی و ســایر نیروهــای مســلح برگ
ــد در  ــه امی ــی خان ــرد ول ــا را ب ــد و خانه ه ــد ســیل آم هرچن
خوزســتان اســتوار مانــده و مردم اســتان بــا مقاومت خــود در 
برابــر آب خروشــان ایســتادند؛ آنهــا امیدوارانه جریــان زندگی 
ــتند  ــیده و نگذاش ــداوم بخش ــف ت ــاخص های مختل ــا ش را ب
ــتر  ــرده و بیش ــر ک ــود درازت ــم خ ــا را از گلی ــیالب پ ــه س ک
ــارت  ــد خس ــا بخواه ــایل آنه ــی و وس ــه زندگ ــارت ب از خس

ــد. ــان وارد کن ــان زندگی هایش ــه جری ــری ب دیگ

بذر عشق در سیالب جوانه زد

سیل بدون کارت دعوت به مراسم ازدواج آمد
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ــه  ــه شــالیزارش کــه در گل فرورفت ــرد شــالیکار هــر روز ب م
ــاد داده ،  ــر ب ــش را ب ــیل آرزوهای ــه س ــد و از اینک ــر می زن س

ــت.  ــرت اس در حس
دیگــر ســال ها، فروردیــن مــاه، مــاه گل و بلبــل بــرای شــالی 
ــود و از قبــل از عیــد شــخم و شــیار شــالیزار  و شــالیکاران ب
ــه  ــه جوان ــاه ب ــت م ــن و اردیبهش ــد و فروردی ــروع می ش ش

نشســتن شــالی هــا بــود.
ــای  ــدران، آرزوه ــن مازن ــفندماه و ۱۲ فروردی ــیل ۲۷ اس س
شــالیکاران حــوزه مرکــزی را بربــاد داد و هــر روز کشــاورزان 

ــد. ــه می نگرن ــه گل فرورفت ــه اراضــی ب ــا حســرت ب ب
یــک کشــاورز ســوادکوهی کــه ســیل بــه خزانه هــای 
ــل از  ــد: از قب ــرده می گوی ــدی وارد ک ــیب ج ــش آس برنج
عیــد مزرعــه مــان را بــرای شــخم و شــیار آمــاده کردیــم کــه 
ســیل همــه زحمــات و تالشــمان را بــه بــاد داده اســت و مــا 
ــد  ــم امســال بای ــج بودی ــنده برن ــل فروش ــال های قب ــه س ک

ــیم. ــول باش ــن محص ــدار ای خری
وی کــه خــود را محمــدی معرفــی می کنــد، می گویــد: بــذر 
و خزانــه برنــج از بیــن رفتــه اســت و شــخم و شــیار دوبــاره 
هزینه هــای مضاعفــی دارد و عــالوه بــر ایــن تأمیــن نهاده هــا 

بســیار سرســام آور شــده اســت.
ــا  ــه مزرعــه مــی آییــم ت ــد: هــر روز ب ــن کشــاورز می گوی ای

ــه روال عــادی برگردانیــم. ــاره شــالیزار را ب بتوانیــم دوب
وضعیت سـیمرغ و کیاکال نسـبت بـه دیگر مناطق سـیل زده 
مازنـدران وخیم تـر اسـت، در ایـن شهرسـتان کشـاورزان هم 
خانه ها و دام هایشـان و هم شـالیزار و باغاتشـان دچار آسـیب 
شـده و در ۲۰ روز گذشـته گروه هـای جهـادی، فرهنگـی و 
تبلیغی و کشـاورزی دسـت به دسـت هم داده اند تا گل و الی 

را از زندگـی و مـزارع کشـاورزان پاکسـازی کنند.
ــه  ــاره ب ــا اش ــیمرغ ب ــالیکار س ــدار و ش ــک باغ ــنی ی حس
ــد:  ــه اش می گوی ــاغ و مزرع ــکن، ب ــه مس ــیل ب ــارت س خس
ــه  ــروز ب ــتان ام ــل شهرس ــال های قب ــدار س ــاورز و باغ کش
ــه  ــیل هم ــده و س ــل ش ــد تبدی ــده و نیازمن ــرف کنن مص

ــت. ــان گرف ــی را از آن دارای
وی با بیان اینکه سـیل بـه درختان باغات و مزرعه شـالیکاری 
منطقه خسـارت زده اسـت ادامه داد: اراضـی و باغات ما تحت 
پوشـش بیمه نبـوده و از سـوی دیگـر رقم های درنظـر گرفته 

شـده برای جبران خسـارات نیز ناچیز اسـت.
در روســتاها و شــهرهای ســیل زده مازنــدران نظیر ســوادکوه 
و ســیمرغ، همــه چیــز در غــم پیچیــده شــده اســت. خانــه 
ــا  ــه تنه ــده و از خان ــران ش ــداران وی ــاورز و دام ــاغ کش و ب
دیــواری مانــده و لــوح تقدیــری قــاب شــده هنــوز بــه دیــوار 

اســت و دیگــر هــر چــه بــود و نبــود، بــر آب شــد. خانــه کنــار 
ــت؛ زن  ــش در آب اس ــب و پایه های ــال تخری ــم در ح آن ه
ــه اش،  ــدن خان ــراب ش ــدن خ ــوادکوهی از دی ــالیکار س ش
ــی کــه  ــی خیابان ــه حوال ــوان از پاهایــش رفتــه و هــر روز ب ت
ــران شــده اش را  ــه وی ــد و خان ــه شــده می آی اکنــون رودخان

می نگــرد.

خسارت سیل به ۴۵۰۰ کشاورز و دامدار جویباری
مدیــر جهــاد کشــاورزی جویبــار میــزان خســارت ســیل بــه 
ــف را ۶۲  بخــش کشــاورزی شهرســتان در حوزه هــای مختل
میلیــارد و ۷۳۰ میلیــون تومــان بیــان کــرد و گفــت: هــزار و 

۳۰۰ هکتــار از خزانــه برنــج تخریــب شــد.
علـی شـعبانی در جلسـه بازسـازی مناطـق آسـیب دیـده 
شهرسـتان جویبـار بـا بیان اینکه بیشـترین خسـارت سـیل 
اخیـر در شهرسـتان جویبار مربـوط به بخش کشـاورزی بوده 
اسـت، گفت: بیـش از یـک هـزار و ۳۰۰ هکتـار از خزانه برنج 

شهرسـتان بـه طـور کامل دچار خسـارت شـده اسـت.
ــار از مــزارع گنــدم بیــن ۲۰  ــا اعــالم اینکــه ۷۵۰ هکت وی ب
تــا ۸۰ درصــد دچــار خســارت شــدند، اظهــار داشــت: ۷۵۰ 
ــزارع جــو شهرســتان  ــار م ــزا و ۱۷۰ هکت ــزارع کل ــار م هکت

نیــز از ســیل اخیــر دچــار خســارت ســنگین شــدند.
ــای  ــه گلخانه ه ــوط ب ــارات را مرب ــترین خس ــعبانی بیش ش
ــار از  ــش از ۶۰۰ هکت ــزود: بی ــرد و اف ــان ک ــار بی کشــت خی
اراضــی علوفــه زیــر آب رفــت و دیگــر قابــل اســتفاده بــرای 
دام نیســت و ۵ واحــد مرغــداری دچــار خســارت و ۹۴ هــزار 

ــن واحدهــا تلــف شــدند. مــرغ در ای
ــع  ــزار و ۴۰۰ مترمرب ــه ۵۲ ه ــه ب ــه اینک ــاره ب ــا اش وی ب
تأسیســات واحدهــای دامــی و مرغــداری شهرســتان 
ــر از  خســارت وارد شــده اســت، گفــت: بیــش از ۲۰ کیلومت
ــر  ــار آســیب شــدند و ۵۰ کیلومت ــزارع دچ ــن م ــای بی راه ه
ــن  ــل بی ــه پ ــی و ۷ دهن ــه الیروب ــاز ب از انهــار شهرســتان نی

ــازی دارد. ــه بازس ــاز ب ــزارع نی م
شــعبانی گفــت: تــا کنــون ۴ هــزار و ۵۰۰ نفــر بــرای دریافت 
خســارت بــه مراکــز خدمــات جهــاد کشــاورزی شهرســتان 

جویبــار معرفــی شــدند.
رئیــس شــیالت شهرســتان جویبــار با بیــان اینکه بیشــترین 
ــن  ــی بی ــرورش ماه ــه پ ــوط ب ــوزه مرب ــن ح خســارت در ای
مــزارع و آب بندانهــای شهرســتان بــوده اســت، گفت: بــرآورد 
کل خســارت بــه حــوزه شــیالت شهرســتان مبلــغ ۸ میلیارد 

تومــان بــوده اســت.
ســید حســین ســلیلی بیــان کــرد: ۴۲۰ مزرعــه گرم آبــی در 

شهرســتان جویبــار داریــم کــه بیشــترین خســارت بــه ایــن 
حــوزه مربــوط بــه بخــش گیلخــواران بــوده اســت.

ــاورزی  ــاد کش ــازمان جه ــس س ــهیدی فر رئی ــزاهلل ش عزی
مازنــدران بــا اشــاره بــه وقــوع ســیل و بیــان اینکــه 
کشــاورزانی کــه شالیزارهایشــان آمــاده بــرای انجــام 
نشــاکاری اســت از ایــن هفته زمــان مناســبی بــرای عملیات 
نشــاکاری اســت، اظهــار کــرد: شــالیکارانی کــه خزانــه برنــج 
آنهــا دچــار خســارت شــده اســت بذر مــورد نیــاز تأمیــن و در 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــده ق ــارت دی ــاورزان خس ــار کش اختی
وی ادامـه داد: در سـیل اخیـر نهاده هـای دامـی شـامل جو و 
سـبوس کشـاورزان دچار خسـارت شـد و در این راسـتا هفت 
هـزار تـن نهـاده دامـی سـبوس و هـزار تن جـو بـرای جبران 
خسـارت میان دامداران مناطق سـیل زده توزیع شـده اسـت.

ــرای  ــزود: ب ــدران اف ــاد کشــاورزی مازن ــس ســازمان جه رئی
اراضــی زراعــی کــه دچــار خســارت شــدند دو میلیــون تومان 
ــدون  ــهیالت ب ــان تس ــون توم ــوض و دو میلی ــک بالع کم
ــرای  ــن ب ــود، همچنی ــت می ش ــاورزان پرداخ ــه کش ــره ب به
ــده ۵ میلیــون تومــان کمــک  ــاغ خســارت دی ــار ب هــر هکت
ــه  ــره ب ــدون به ــهیالت ب ــان تس ــون توم ــوض و ۵ میلی بالع

ــود. ــت می ش ــداران پرداخ باغ
ــان  ــدران خاطرنش ــاورزی مازن ــاد کش ــازمان جه ــس س رئی
کــرد: صاحبــان واحدهــای خســارت دیــده دام و طیــور 
ــدون  ــهیالت ب ــوض و تس ــک بالع ــم کم ــل ه و زنبورعس
ــدوق  ــام صن ــور قائم مق ــا حض ــد و ب ــت می کنن ــره دریاف به
بیمــه محصــوالت کشــاورزی کشــور ۷۸ میلیــارد ریــال بــه 
ــارت  ــار خس ــیل دچ ــه در س ــده ک ــارت دی ــاورزان خس کش

ــد. ــت ش ــت پرداخ ــدند، غرام ش
رئیس سـازمان جهاد کشـاورزی مازندران ادامه داد: در سـیل 
اخیـر حـدود ۲۰ میلیـارد تومان بـه ۲۸ هـزار کشـاورزی که 
محصـوالت کشـاورزی آنـان تحـت پوشـش بیمه بوده اسـت 
خسـارت وارد شـد کـه بـدون هیـچ محدودیتـی پرداخـت 
می شـود. گفتنی اسـت بارش های شـدید و سـیالب دو هفته 
گذشـته در اسـتان سـبب خسـارت ۵۵۴ میلیـارد تومانـی به 
زیربخـش هـای زراعـی، باغـی، دام، طیـور، شـیالت، زنبـور 
عسـل، انهـار، کانال های آبرسـانی، زهکـش و جاده هـای بین 

مزارع شـده اسـت.
همچنیــن ســیل بــه خزانه هــای برنــج، مــزارع گنــدم و جــو 
ــی،  ــوت فرنگ ــه، ت ــیاه ریش ــات و س ــای مرکب ــزا، باغ ه و کل
واحدهــای دامــداری و مرغــداری، کنــدوی زنبورعســل، 
و  آب  انتقــال  کانال هــای  پــروری،  آبــزی  واحدهــای 

ــارت زد. ــز خس ــتان نی ــی اس ــات آب و خاک تأسیس

سیل به کشاورزی مازندران آسیب زد

شالیزار در ِگل فرو رفت/ آرزوهای شالیکار بر آب 
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 از خانــه تنهــا دیــواری مانــده و لــوح تقدیــری کــه بــر روی 
ــر  ــود، ب ــود و نب ــاب شــده اســت، دیگــر هــر چــه ب ــوار ق دی
ــانی  ــوم امدادرس ــوادکوه در روز س ــال و روز س ــد و ح آب ش

پریشــان اســت. 
ســیل ۱۲ فروردیــن ســوادکوه ســه ســاختمان و یــک 
ــا خــود بــرد و بــه ۳۲ دســتگاه ســاختمان  دســتگاه پــل را ب

دیگــر و زیرســاخت های شــهری آســیب زد.
ســاعت حــدود هشــت شــب ۱۲ فروردین، بــرق قطع و شــهر 
در تاریکــی فــرو رفتــه اســت. رودخانــه وحشــی، پرخــروش و 
ــردم  ــی رود؛ م ــش م ــد و پی ــا می کوب ــه کناره ه ــود ب گل آل
ــه  ــار رودخان ــارک کن ــی شــهر، پ ــل اصل گــروه گــروه روی پ
و هــر کجــا کــه بشــود ایــن ســیالب خروشــان را مشــاهده 

ــتاده اند. ــرد، ایس ک
ــق  ــی از مناط ــه یک ــه آئین ــروی کوچ ــادی روب ــت زی جمعی
بحرانــی شــهر جمــع شــده اند، حــال پریشــان برخــی بیانگــر 
ــه هــر  ــا ضرب آن اســت کــه خانه هایشــان همانجــا اســت و ب
ــل  ــزد. بی ــری می ری ــان ه ــه ، دل ش ــای خان ــه زیربن ــوج ب م
ــور آب  ــه عب ــت ک ــی اس ــر پل ــه درگی ــی در رودخان مکانیک
را ســد کــرده و زیــر جــاده ســاحلی خالــی شــده اســت، در 
همیــن گیــرودار، اولیــن و دومیــن درخــت کنــاره رودخانــه 
ــن  ــا ای ــه ب ــدند و هم ــرنگون ش ــان س ــل آب خروش در داخ
احتمــال کــه اکنــون جــاده فــرو می افتــد، بــه ســوی مــکان 
ــاز  ــردم ب ــزد م ــم و ن ــوار خطــر، می دوی ــر، آن ســوی ن امن ت
ــس و خشــمگین هســتند  ــه دلواپ ــی ک ــم؛ جمعیت می گردی
و حتــی طاقــت دوربینــی کــه عکــس بگیــرد را هــم ندارنــد 
ــم،  ــه می کن ــد: » توصی ــد و می گوی ــش می آی ــردی پی و م
دوربینــت را بگــذاری داخــل کیفــت تــا کســی آن را 

ــته«. نشکس
ــازار  ــزد، ب ــرو می ری ــل ف ســاعتی می گــذرد و یــک ســمت پ
ــایعات  ــن ش ــده و در ای ــت داغ ش ــان جمعی ــم می ــایعه ه ش
پــل اصلــی شــهر هــم تــرک خــورده و یکــی از تحلیل هــای 
مهــم و ترســناک ایــن اســت کــه اگــر آب به لولــه گاز برســد، 
کل شــهر منفجــر می شــود. خیابــان هفــده شــهریور، دیگــر 
ــا  ــردم ب ــای م ــا خانه ه ــت. اینج ــهر اس ــی ش ــه بحران منطق
رودخانــه فاصلــه دارد و تــرس تخریــب خانه هــای مســکونی 
ــاً  ــه تقریب ــده ک ــاال آم ــدری ب ــه ق ــا آب ب ــت ام ــر اس کمت

همســطح خیابــان شــده اســت.
ــت.  ــات اس ــان خدم ــهر، خیاب ــی ش ــه بحران ــومین منطق س
در خیابــان تاریــک پیــش می رویــم، همیــن کــه بــه 
نزدیکــی ایســتگاه آتش نشــانی شــهر می رســیم، بــه 
ــوق ماشــین ها،  ــر، ب ــاگاه همهمــه ای می شــود؛ صــدای آژی ن
ــد چــه  ــد. کســی نمی دان ــرار کنی ــد ف ــه می گوی ــادی ک فری
شــده امــا همــه دســتپاچه فقــط بــه ســمت دیگــر خیابــان 
می دونــد. صــدای فریــادی شــنیده می شــود کــه آب 
ــد  ــه وارد جــاده شــده اســت. همــه فقــط می خواهن رودخان
بگریزنــد. راننــده ۲۰۶ آنقــدر دســتپاچه شــده کــه بــرای دور 
زدن بــه پرایــد پــارک شــده کنــار خیابــان دو بــار می کوبــد. 
تــا میــدان شــهر می دویــم. دور میــدان شــلوغ تر شــده 
ــهر  ــر ش ــمت دیگ ــه س ــه ب ــین هایی ک ــو، ماش ــک س از ی
ــز  ــردان قرم ــای گ ــور چراغ ه ــرق و ن ــی ب ــتابند، قطع می ش
ــاد  ــر، فری ــدای آژی ــس، ص ــداد و پلی ــین های ام ــی ماش و آب
ــی  ــوی، مردم ــر س ــمگین و از دیگ ــه خش ــان رودخان خروش
ــا ببیننــد  ــد و هــم می خواهنــد بایســتند ت کــه هــم می دون

چــه شــده اســت.
ــم  ــا ه ــده و م ــر ش ــه کمت ــان رودخان ــگار طغی ــم ان کم ک
جــرأت پیــدا می کنیــم تــا دوبــاره بــه همــان ســمت برویــم 

ــه نزدیکــی شــهرداری می رســیم،  ــا مســئوالن را بیابیــم. ب ت
ــداری  ــی فرمان ــاون فن ــرآب و مع ــهر زی ــورای ش ــس ش رئی
ــتاد  ــر کل س ــدی، مدی ــد احم ــم و بع ــوادکوه را می بینی س
ــه  ــای در خطــر تخلی ــد: خانه ه ــه می گوی ــتان ک بحــران اس
شــدند و در حــال حاضــر همــه هــدف مــا ایــن اســت کــه آب 

ــت. ــری در راه اس ــیل دیگ ــود و س ــهر نش وارد ش

ساعات اضطراب
ســیل دوم از راه رســیده و ســاعت حــدود یک شــب اســت، 
ــت و  ــع اس ــان قط ــان همچن ــرق خیاب ــارد و ب ــاران می ب ب
ــه ســمت دیگــر  ــران ب ــل نیمــه وی ــک طــرف پ همــه از ی
ــات  ــاختمان لحظ ــه دو س ــی ک ــد، جای ــه می نگرن رودخان
ــه  ــی ک ــد و ســرانجام، خانه های احتضــار را ســپری می کنن
ــاد و  ــدای فری ــد و ص ــرو می افتن ــری ف ــد از دیگ ــی بع یک
اشــک و آه. جمعیــت بیشــتری بــرای دیــدن هجــوم 

ــد و دلشــان در  ــح بیدارن ــا صب ــه ت ــی ک ــد و مردم می آورن
ــوع  ــا طل ــند ب ــه می ترس ــانه ای اســت ک ــه و کاش ــی خان پ

ســپیده دیگــر نباشــد.
ــاون  ــران، مع ــرکل بح ــته، مدی ــاعت از دو شــب گذش س
فنــی اســتاندار، همــراه شــهردار و اعضــای شــورای شــهر 
زیــرآب و معــاون فنــی فرمانــدار بــرای بازدیــد از انتهــای 
ــه و  ــرو ریخت ــه ای ف ــه خان ــی ک ــات جای ــان خدم خیاب
جــاده ای کــه روزگاری وجــود داشــته تــا انتهــای 
ــه  ــرو ریخت ــا ف ــه جاده ه ــی ک ــان ۱۷ شــهریور جای خیاب
ــه آب آن را  ــداری ک ــده و دام ــرنگون ش ــرق س ــر ب و تی
بــرده آمدنــد و وضعیــت ریزش هــا و امــکان اصــالح 

مســیر را بررســی می کننــد.
مهــدی رازجویــان معــاون اســتاندار مازنــدران حجــم 
ــد  ــوان می کن ــاد عن ــراب را زی ــهر زی ــه ش ــارت وارده ب خس
ــب شــد و  ــز تخری ــه نی ــواره حاشــیه رودخان ــد: دی و می گوی

۳۲ ساختمان در زیرآب خسارت دید

قاب سیل بر دیوار خانه های تخریب شده/ زیرآب زیر »آب«

بررسی خسارات سیل
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بــه شــبکه سراســری بــرق نیــز خســارات زیــادی وارد شــده 
اســت و بــرای کنتــرل امــور تــا عــادی شــدن شــرایط گاز و 

ــود. ــد ب ــن مناطــق قطــع خواه ــرق ای ب

فرداهای ماتم زده سیل
ــت  ــت و جمیع ــن اس ــح ۱۳ فروردی ــاعت ۹ صب ــون س اکن
همچنــان از ایــن ســوی رودخانــه بــه خانه هــای زیــر هجــوم 
ــاد  ــه ای فری ــی در گوش ــد. زن ــم دوخته ان ــی آب چش وحش
ــا  ــر ب ــیاری دیگ ــده و بس ــد ش ــمان بلن ــه آس ــتغاثه اش ب اس
ــه در  ــود ک ــای خ ــه خانه ه ــین گویان ب ــا حس ــراب و ی اضط
ــگاه  ــرار دارد ن ــرض آب ق ــران و در مع ــای وی ــراف خانه ه اط
ــه ایــن  می کننــد و برخــی خشــمگین و از ســر اســتیصال ب
ــد را  ــه می آی ــئولی ک ــر مس ــد و ه ــو می رون ــوی و آن س س
دوره می کننــد و می گوینــد: »چــرا کاری نمی کنیــد؟ »

ــای  ــت. در انته ــده اس ــده ش ــم پیچی ــز در غ ــه چی هم
ــم  ــتی ه ــش بهزیس ــت پوش ــواده تح ــه خان ــان، خان خیاب

ویــران شــده و از خانــه تنهــا 
ــری  ــوح تقدی ــده و ل ــواری مان دی
قــاب شــده هنــوز بــه دیــوار اســت 
و دیگــر هــر چــه بــود و نبــود، بــر 
ــم در  ــار آن ه ــه کن ــد. خان آب ش
حــال تخریــب و پایه هایــش در 
ــدن خــراب  ــی از دی آب اســت؛ زن
شــدن خانــه اش، تــوان از پاهایــش 
رفتــه و در خیابــان نشســته و 
ــه  ــه دوختــه و گری ــه خان چشــم ب
خانــه  وارد  آشــنایان  می کنــد، 
ــه  ــه را ب ــایل خان ــا وس ــده اند ت ش
ســرعت بیــرون ببرنــد. رئیــس 
همــراه  نیــز  بهزیســتی  اداره 
برخــی افــراد دیگــر، وســایل خانــه 
در حــال تخریــب را بــه گوشــه ای 
ــد، امــا بیشــتر مــردم  امــن می برن
آمده انــد  نظــاره  بــرای  تنهــا 
و بــه ایــن تقــال بــرای نجــات 
کمکــی  وســایل  باقی مانــده 

. نمی کننــد
بعدازظهــر بــا وجــود کمتــر شــدن 
ــان آب  ــوز جری ــا هن ــطح آب، ام س
از دور، ســاکنان  اســت.  شــدید 

خانه هــای ویــران روی بقایــای خانه شــان بــه دنبــال 
وســایلی هســتند کــه شــاید هنــوز بتــوان اســتفاده کــرد و 
ــوازم  ــد و ل ــار می زنن ــیمان را کن ــر و س ــچ و آج ــای ک تکه ه
زندگــی خــود را از زیــر آوار بیــرون می کشــند و تــا روز ســوم 

ــغول اند. ــتجو مش ــه جس ــوز ب ــم هن ه
آب شــهر قطــع اســت و شــهرداری و ســپاه بــا تانکــر 
ــن دو  ــه، در ای ــیه رودخان ــردم حاش ــد. م ــانی می کنن آب رس
ــان  ــرق، شــب ها در گوشــه خیاب ــی ب ــل قطع ــه دلی شــب، ب
ــه  ــراب ب ــا اضط ــم ب ــوز ه ــد و هن ــن می کنن ــش روش آت
رودخانــه خروشــان نــگاه می کننــد و نمی داننــد چــه 
آینــده ای بــا شــروع بارش هــا و طغیــان هــر ســاله رودخانــه 

ــت. ــان اس در انتظارش

سیلی که آمد و نرفت
ــاعت ۱۷  ــیل از س ــه س ــان اینک ــا بی ــدوی، ب ــا مه محمدرض
ــه  ــج ب ــاعت پن ــا در س ــزود: م ــد، اف ــروع ش ــر ش و ۳۰ عص

شــهروندان اطالع رســانی کردیــم و بالفاصلــه مدیــرکل 
ــن  ــا در تمــام ای بحــران در محــل حضــور یافــت و هــدف م
مــدت ایــن بــوده کــه آب را بــه ســمتی هدایــت کنیــم کــه 

ــود. ــهر وارد ش ــهروندان و ش ــه ش ــری ب ــارت کمت خس
ــتگاه های  ــپاه و دس ــک س ــکر از کم ــا تش ــهر ب ــهردار ش ش
ــی نداشــته ایم  ــن ســیل خســارت جان ــط، گفــت: در ای ذیرب
ــود و ۳ دســتگاه ســاختمان و  ــراوان ب ــی ف ــا خســارت مال ام
ــاختمان از ۱۰  ــتگاه س ــب و در کل ۳۲ دس ــل تخری ــک پ ی
تــا ۱۰۰ درصــد خســارت دیدنــد و از ســاختمان های 
آســیب دیده تاکنــون کســی اعــالم نکــرد کــه ســاختمانش 
بیمــه بــوده اســت و خانه هــای خســارت دیــده پروانــه 

ــد. ــل نداده ان ــا تحوی ــه م ــود را ب ــاختمان خ س
ــه بیشــترین خســارت را ســاختمان هایی  ــان اینک ــا بی وی ب
دیدنــد کــه در بســتر و حریــم رودخانــه قــرار داشــتند، افزود: 
ــن اداره  ــه ای اســت و ای ــا آب منطق ــواره ب محــل احــداث دی
نقشــه رعایــت حریــم رودخانــه شــهر را تهیــه کــرده اســت 
و پــس از نهایــی شــدن آن بــه ســاماندهی حریــم رودخانــه 

ــویم. ــغول می ش مش
وی بــا اشــاره بــه ســخن اســتاندار مبنــی بــر شــروع 
ــواره  ــاخت دی ــر س ــه، ب ــازی رودخان ــاماندهی و دیواره س س
محافظتــی تأکیــد کــرد و گفــت: تــا زمانی کــه دیواره ســازی 
ــود  ــم ب ــارت خواهی ــاهد خس ــاله ش ــر س ــود ه ــروع نش ش

ــت. داش
ــدود  ــیل ح ــن س ــه در ای ــالم اینک ــا اع ــرآب ب ــهردار زی ش
۳۵۰ متــر از دیــواره حفاظتــی خســارت دیــد، افــزود: برخــی 
از دیواره هایــی کــه قبــاًل احــداث شــده و در آن اصــول 
ــود، ســیل آنهــا را تخریــب کــرد امــا  فنــی رعایــت نشــده ب
ــارت  ــت خس ــود داش ــی وج ــواره اصول ــه دی ــواردی ک در م

ــد. ــارتی وارد نش ــاًل خس ــا اص ــد و ی ــری وارد ش کمت
ــیل  ــده از س ــران ش ــای وی ــای خانه ه ــا بقای ــوز اینج هن
ــا  ــد و خانه ه ــری آم ــه ســیل دیگ ــود ک ــا ب ــال ۹۴ برج س
ــد و  ــه آم ــود ک ــیلی ب ــی س ــن بازخوان ــرد و ای ــران ک را وی
ــهر و  ــورت ش ــر ص ــد و ب ــیلی ش ــه س ــیالبی ک ــت؛ س نرف
ــداد  ــر ام ــروز، عــالوه ب ــا ام ــد و ام شــهروندان برجــای مان
ــر  ــرار ب ــا راه تک ــت ت ــی جس ــد راه ــیل زدگان، بای ــه س ب

ــت. ــر را بس خط
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بــا فروکــش کــردن آب در محــالت ســیل زده، هنــوز چهــره 
شــهر آق قــال در برخــی از محــالت درگیــر گل و الی ناشــی 
ــانی را  ــد امدادرس ــد رون ــئوالن بای ــت و مس ــیالب اس از س

ســرعت ببخشــند.
ــرریز  ــا، س ــیل آس ــای س ــه بارش ه ــه در نتیج ــیالبی ک س
را  قــال«  »آق  رودخانه هــا،  طغیــان  و  ســدها  کــردن 
هدایــت  شــهر  از  خــارج  بــه  بــود  برگرفتــه  در 
ــا  ــت. بچه ه ــذار اس ــال گ ــا در ح ــی دیواره ــد… نمناک ش
کتاب هایشــان را درآوردنــد. پــدر و مادرهــا دوبــاره بــه محــل 
ــو  ــه تکاپ ــهر ب ــد، ش ــاز ش ــا ب ــتند. مغازه ه ــود بازگش کار خ
افتــاده و در حــال سروســامان اســت امــا وعده هــا همچنــان 

ــت. ــده و پابرجاس ــود مان ــای خ ــه ج ب
ــد.  ــادی دارن ــای زی ــتان درد و دل ه ــیل زده گلس ــردم س م
ــا از  ــد، آنه ــرای آالمشــان می خواهن ــوش شــنوایی ب ــا گ آنه
داشــتن بســتری گرم بــرای اســتراحت محــروم هســتند، … 
ــه  ــه »غمــی ب ــرد ک ــه خالصــه ک ــوان در یــک جمل و می ت
پهنــای صحــرای ترکمــن، گلســتان را در برگرفتــه اســت«.
آســتانه تحمــل و صبــوری مــردم ایــن ســامان باالســت امــا 
ایــن امــر نبایــد ســبب غفلــت مســئوالن و فراموشــی قــول 
مردمانــی  همــان  اینهــا  شــود.  وعده هــا  و  قرارهــا  و 
ــئوالن  ــای مس ــف همپ ــای مختل ــه در رخداده ــتند ک هس
بــرای حفــظ ارزش هــای نظــام جنگیدنــد و پــای در میــدان 

عمــل گذاشــتند.

راهی آق قال شدیم
ــد  ــا رون ــدیم ت ــال ش ــی آق ق ــل، راه ــک روز تعطی ــر ی عص
ــم.  ــردم منعکــس کنی ــان خــود م ــات رســانی را از زب خدم
ــن  ــرای گفت ــرف ب ــتیم… ح ــان نشس ــای درد و دل هایش پ
زیــاد بــود: »نیروهــای مردمــی خــوب کمــک مــی کننــد«، 
ــا  ــه کوچــه م ــد«، »ب ــرون کردن ــا را بی ــت م »از اســکان موق
ــید«،  ــا نرس ــه م ــادر ب ــود«، »چ ــی ش ــیدگی م ــر رس کمت
ــرد«،  ــتان ک ــی بیمارس ــم را راه ــت کودک ــد رطوب ــوی ب »ب
»یــک مــاه اســت، آواره ایــم«، »ســرپناهی نداریــم« و 
جمالتــی از ایــن دســت در مناطــق ســیل زده گلســتان زیــاد 

ــد. ــوش می رس ــه گ ب
بینشــان کــه باشــی بــرای اینکــه شــرِح غــم بــی 
ــم  ــه ه ــتند ک ــر هس ــی ُمص ــس کن ــان را منعک نهایتش
صحبتشــان شــوی، از منزلشــان بازدیــد کنــی و صدایشــان 

ــانی. ــئوالن برس ــوش مس ــه گ را ب
هرچنــد کــه در اکثــر مناطــق شــهر زندگــی عــادی جریــان 
دارد امــا در محالتــی ماننــد کل آبــاد، حکیــم آبــاد و 

ــان  ــد، همچن ــان ســیل در اوج بحــران بودن عیــدگاه کــه زم
بحران هــای دیگــری حکفرماســت.

محله عیدگاه
ــودکان  ــگاه ک ــی ۱۰… ن ــه میرزاعل ــدگاه. کوچ ــه عی محل
ــد  ــا لبخن ــت… ب ــاری اس ــر انتظ ــه دور از ه ــه ب ــن محل ای
نگاهــت می کننــد. آنهــا آرامــش را، زندگــی قبــل از ســیل 

را می خواهنــد.
ــوی  ــغول شستش ــالی مش ــرد میانس ــه م ــدای کوچ در ابت
ــده تریلــی معرفــی  حیــاط خــود اســت. وی خــود را رانن
می کنــد و بــه مــا می گویــد: حــدود ۲۰ روز آب در 
ــود و چنــد روزی می شــود کــه فروکــش  ــازل مــردم ب من

ــت. کرده اس
ــل  ــه قاب ــه آب گرفت ــی ک ــی از خانه های ــزود: برخ وی اف
ــورد  ــی در م ــر عاجل ــد فک ــت بای ــت و دول ــتفاده نیس اس
آنهــا کنــد. تــا زمانــی هــم کــه ایــن خانه هــا آمــاده شــد 
ــردم در  ــرای م ــی ب ــکان موقت ــل اس ــا مح ــادر ی ــد چ بای

ــه شــود. نظــر گرفت
وی بــا بیــان اینکــه همــه مــردم بــه نحــوی خســارت دیدند، 
گفــت: تعــداد خســارت دیــدگان باالســت و مســئوالن 

ــر  ــت و زمانب ــو نیس ــا جوابگ ــد ام ــود را می کنن ــالش خ ت
است.

ــه  ــم طبق ــت و ن ــوی رطوب ــه ب ــی ب ــهروند آق قالی ــن ش ای
همکــف منــزل خــود اشــاره و اظهــار کــرد: خانــه بنــده تــا 
ــر  ــد تعمی ــاً بای ــل ســکونت نیســت و حتم ــد وقــت قاب چن

ــود. ش

ــان  ــهر همچن ــود ش ــئوالن نب ــای مس ــر کمک ه اگ
ــود در آب ب

وی گفــت: زمانــی کــه ایــن محــل درگیــر آب بــود از لحــاظ 
غذایــی و امدادرســانی کمک هــای خوبــی شــد و اگــر دولــت 
و نیروهــای نظامــی، انتظامــی و نیروهــای مردمــی و امدادی 

نبودنــد همچنــان شــهر در آب بــود.
وی در خصــوص انتظــار مــردم از مســئوالن تصریــح کــرد: 
ــته و در  ــی نداش ــاً توانای ــه واقع ــه کســانی ک ــد ب ــت بای دول
ــد  ــد کمــک کن ــش را از دســت داده ان ســیالب همــه اموال

ــتند. ــود بایس ــای خ ــا روی پ ت
وی بــا اشــاره بــه خســارت بــه لــوازم یدکی خــودرو و بــه زیر 
آب رفتــن وســایل زندگــی گفــت: نمی تــوان انتظــار داشــت 
بــا ســیِل جمعیــت خســارت دیــده همــه مســئوالن بــه تک 

قول و قرارها از یادها نرود

قاب عکس غم انگیز سیل در گلستان/ مردم چشم انتظار یاری مسئوالن
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تــک خانه هــا سرکشــی کننــد.
اکثــر منــازل ایــن کوچــه بیــش از یــک متــر در آب 
ــان  ــود و بعــد از فروکــش کــردن آب همچن ــه ب ــرو رفت ف
ــی  ــیوه ای یک ــه ش ــس ب ــر ک ــت. ه ــکونت نیس ــل س قاب
از اتاق هــای منــزل خــود را آمــاده کــرده، زیلویــی 
گســترانیده و بــا حــرارت بخــاری ســعی در خشــک 
ــد.. زندگــی در شــرایط ســخت  ــا دارن ــم دیواره ــردن ن ک
ــه  خــود جریــان دارد، بــوی نــم و رطوبــت از همــه جــا ب
مشــام مــی رســد… نمی تــوان انتظــار داشــت کــه اهالــی 

منطقــه بــه طــور طوالنــی مــدت در ایــن خانه هــا 
زندگــی کننــد… زندگــی درازمــدت در ایــن اتاق هــا 
ــر مشــکالت جســمی، مشــکالت روحــی را هــم  ــالوه ب ع

بــه دنبــال خواهــد داشــت.

کمبود چادر
ــا  ــد، م ــتاده ان ــه ایس ــی ۱۱ در کوچ ــه میرزاعل ــی کوچ اهال
ــا  ــد … یکــی از آنه ــی آین ــه ســمتان م ــد ب ــه می بینن را ک
ــرون  ــت بی ــکان موق ــز اس ــه زور از مراک ــا را ب ــد: م می گوی
ــا  ــد ام ــرده ان ــالم ک ــی اع ــم تخریب ــا را ه ــه م ــد و خان کردن

ــد. ــداده ان ــا ن ــه م ــوز چــادر ب هن
ــی عضــو شــورای اســالم شــهر  ــی کــه زمان قربانگلــدی لعال
آق قــال هــم بــود، می افزایــد: پتــو، فــرش و موکــت نداریــم. 

ــم. ــه بخوابی ــب ها چگون ــم ش نمی دانی
ــذا در  ــع غ ــه، توزی ــر کوچ ــاکنان دیگ ــه وی و س ــق گفت طب
آنجــا صــورت نمی گیــرد و سرکشــی بهداشــتی هــم اتفــاق 

ــاده اســت. نیفت
ــی )ره(  ــام خمین ــالن ام ــواده در س ــراه خان ــه هم ــه ب وی ک
ــادر  ــا چ ــه م ــد: ب ــه می ده ــت، ادام ــراری داش ــکان اضط اس

ــت بیشــتر مســئوالن هســتیم. ــد حمای نرســیده و نیازمن
ــت و  ــی و موک ــد: قال ــان می کن ــی بی ــر از اهال ــی دیگ یک
ــده  ــتفاده ش ــل اس ــد و غیرقاب ــیل مان ــده در س ــال بن یخچ

ــت. اس
 

در بالتکلیفی هستیم
وی کــه خانــم جوانــی اســت، ادامــه می دهــد: بــه منزلمــان 
ــوده، آســیب جــدی رســیده اســت. مــا  ــه ای ب هــم کــه ورث
ــه  ــی ب ــه ک ــت ک ــخص نیس ــتیم و مش ــی هس در بالتکلیف

ــود. ــیدگی می ش ــا رس ــت م وضعی
ــا  ــه اوضــاع در ســایر کوچه ه ــد ک مشــاهدات نشــان می ده
و محــالت هــم بــه همیــن شــکل اســت. شــهری کــه نامــش 
ــاع  ــون اوض ــد اکن ــانه ها ش ــک رس ــر ی ــیل، تیت ــگام س هن

ــدارد. ــی ن خوب
خانه هــای یــک طبقــه و ویالیــی و وســایل موجــود در آنهــا 

بــه شــدت آســیب رســیده و قابــل ســکونت نیســت.
ناگفتــه نمانــد کــه نیروهــای مردمــی در حــال تمیــز کــردن 

گل و الی و لجــن کوچه هــا و خیابان هــا هســتند، امــا 
خبــری از مســئوالن و ســایر هنرمندانــی کــه زمانــی بــر روی 

قایــق و تراکتــور نشســتند و عکــس گرفتنــد، نیســت.
 

ــام  ــال انج ــاختمان ها در ح ــتحکام س ــی اس ارزیاب
ــت اس

در خصــوص شــیوه ارزیابــی منــازل خســارت دیــده 
بــا مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان گفتگــو کردیــم، 
ــژاد گفــت: بیــش از ۱۰۰ تیــم ارزیــاب  محمدتقــی زمانــی ن
منــازل  اســتان  ســطح  در 
مســکونی را مــورد بررســی 
قــرار دادنــد و تاکنــون ۱۷ 
هــزار و ۸۰۰ واحــد شناســایی 
شــده کــه هفــت هــزار و 
ــی و ۱۰  ــورد آن احداث ۳۰۰ م
هــزار و ۵۰۰ واحــد تعمیراتــی 

اســت.
وی ضمــن اشــاره بــه پرداخت 
و  قیمــت  ارزان  تســهیالت 
بــه  بالعــوض  کمک هــای 

ــازی  ــگ بازس ــت: کلن ــری، گف ــی و تعمی ــای احداث واحده
واحدهــای احداثــی در برخــی از شهرســتان زده شــده و برای 
واحدهــای تعمیراتــی هــم پرونــده تشــکیل و ثبــت ســامانه 

شــده اند.
ــا  ــن واحده ــت در ای ــه ضمان ــان اینک ــا بی ــژاد ب ــی ن زمان
زنجیــره ای اســت، از رایــگان بــودن پروانــه و نظــارت و 

خبــرداد. ســاختمانی  نقشــه های 
مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان همچنیــن گفــت کــه بنــا 
داریــم تــا برخــی از اقــالم درشــت ســاختمانی ماننــد میلــه 
گــرد را بســته بــه نیــاز متقاضیــان تهیــه و در نزدیکــی ایــن 

ــم. ــرار دهی ــردم ق ــار م ــم و در اختی ــو کنی شــهرها دپ
ــکونی  ــازل مس ــتحکام من ــی اس ــزود: ارزیاب ــژاد اف ــی ن زمان
متأثر از ســیل توســط کارشناســانی از راه و شهرســازی، نظام 
مهندســی، دفتــر فنی اســتانداری، شــهرداری و بنیاد مســکن 

صــورت گرفــت.
ــدگاری آب  ــرا مان ــه حــق اســت زی ــار ب ــن دی ــه مــردم ای ِگل
آســیب جــدی بــه خانه هــا و وســایل زندگــی آنهــا رســانده و 
یــک شــبه زحمــات چندســاله شــأن نابــود شــده اســت لــذا 
ــا ســرعت بیشــتری ادامــه  ــاز دوم خدمــت رســانی ب ــد ف بای

یابــد.

بررسی خسارات سیل

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 23 |  شماره 38 | اردیبهشت 98

در حالــی یــک مــاه از ســیل می گــذرد کــه همچنــان 
ــوا  ــای ه ــد و گرم ــر چــادر روزگار می گذرانن ســیل زدگان زی
در پلدختــر عرصــه را بــر مــردم تنــگ کــرده؛ در این شــرایط 

ــزوده اســت. ــردم اف ــر مشــکالت م ــم ب گردوخــاک ه
ــابقه و  ــوع ســیل بی س ــاه از وق ــک م ــش از ی ــا گذشــت بی ب
ویرانگــر در شهرســتان پلدختــر خیابان هــا، کوچه هــا و 
ــی مــردم، گروه هــای  ــا همدل ــن شــهر ســیل زده ب ــر ای معاب
جهــادی و همــت و تــالش نیروهــای بســیجی و ســپاه 
ــرای  ــه و کاشــانه ای ب ــا مردمــی کــه خان پاکســازی شــد، ام
آنهــا باقــی نمانــده ســرپناه و وســیله ای بــرای گــذران زندگی 
ندارنــد و همچنــان بــا وجــود آغــاز فصــل گرمــا نگــران آینده 

زندگــی خــود، هســتند.
بــه میــان مــردم ســیل زده پلدختــر رفتیــم تــا بــا مشــکالت 

پیــش روی آنهــا بیشــتر آشــنا شــویم.

مسئوالن به فکر خانواده های سیل زده باشند
یکــی از اهالــی روســتای »پــای پــل« گفــت: مــا و ۳۰ خانــوار 
ســاکن روســتای »پــای پــل« بــا صــدای انفجــار مهیبــی که 
ــه پتروشــیمی رخ  ــدن لول ــت ترکی ــه عل ــداد ب ســاعت ۲ بام
ــن خــود  ــاس ت ــا لب ــا ب داد وحشــت زده شــدیم و همــه تنه
ــاه  ــن پن ــه جــای ام ــم و ب ــرار کردی ــرون ف ــه بی ــا ب از خانه ه

ــم. آوردی
ــزود:  ــرد، اف ــی ک ــد معرف ــم حیدرون ــود را مری ــه خ وی ک
ســاعاتی بعــد از حادثــه ترکیــدن لولــه، ســیل اتفاق افتــاد که 
خانه هــای مــا را بــه طــور کامــل تخریــب کــرد و بــا خــود برد 
ــه ســختی  ــر چادرهــای هــالل احمــر ب و هــم اکنــون در زی

ــم. ــی می کنی زندگ
ــد اضافــه کــرد: پــس از گذشــت یــک مــاه از وقــوع  حیدرون
ســیل نماینــده مــردم پلدختــر در مجلــس شــورای اســالمی 
بــه مــا ســری زده کــه معلوم نیســت ایــن سرکشــی نتیجه ای 
داشــته باشــد یــا نــه، بنابرایــن مــا از مســئوالن تقاضــا داریــم 
ــای  ــیل زده »پ ــتای س ــان روس ــی خانم ــی ب ــر اهال ــه فک ب
پــل« باشــند و در ایــن شــرایط و وضعیــت ســخت بــه آنهــا 

رســیدگی کننــد.

اقالم غذایی توزیع شده کم است
ــز  ــا« نی ــدر علی ــتای »خرس ــیل زده روس ــی س ــی از اهال یک
گفــت: اهالــی ایــن روســتا تمــام زندگــی خــود را در جریــان 
وقــوع ســیل از دســت داده انــد و بــا وجــود ایــن بــی خانمانی 
و در کنــار ایــن شــرایط ســخت زندگــی امکاناتی ماننــد آب و 
بــرق نیــز ندارنــد، یعنــی روشــنایی اهالــی بــا مشــکل مواجه 

اســت و نوســان زیــاد و طوالنــی دارد.
حســین گراونــد اظهــار داشــت: مــا بــا کمبــود مــواد غذایــی 
مواجــه هســتیم و اقــالم مصرفــی کــه بیــن اهالــی روســتای 

ســیل زده مــا توزیــع می شــود بســیار ناچیــز اســت.
ــت  ــن وضعی ــه ای ــیدگی ب ــتار رس ــئوالن خواس وی از مس
نامناســب اهالــی ســیل زده روســتای »خرســدر علیــا« شــد.
یکــی از اهالــی ســیل زده ســاکن کــوی ســازمانی های 
ــا  ــود را ب ــده خ ــب ش ــکونی تخری ــزل مس ــه من ــر ک پلدخت
ــی  ــام دارای ــت: تم ــه  گف ــی داد ب ــان م ــت نش ــاره انگش اش
ــول  ــا پ ــه ب ــود ک ــاختمان مســکونی ب ــن س ــرمایه ام ای و س
ــه  فــروش دو قطعــه زمینــم توانســتم آن را بســازم و تنهــا ب

مــدت یــک ســال و نیــم اســت کــه در آن ســاکن شــده ام.
روح اهلل پورنصیــر کــه خــود را معلــم بازنشســته معرفــی کرد 
ــزود:  ــرد و اف ــاد ک ــونامی ی ــوان س ــه عن ــر ب ــیل پلدخت از س
ســیل تمــام هســتی ام را از بیــن بــرد و اکنــون مــدت ۳۳ روز 
اســت کــه بــا زن و بچــه و خانــواده خــود زیــر چــادر هــالل 

ــم. ــی می کنی ــر زندگ احم

آغــاز گرمــای هــوا در پلدختــر زندگــی زیر چــادر را 
ــد ــخت می کن س

ــا را  ــاختمان ها و مغازه ه ــر س ــیل ویرانگ ــن س ــت: ای وی گف
ــر و برخــی  ــی و ورودی شــمالی شــهر پلدخت در بخــش غرب
ــرده و  ــل ک ــب کام ــا تخری ــتان ی ــن شهرس ــتاهای ای روس
ــل ســکونت  ــه آنهــا وارد کــرده کــه قاب ــا آســیب جــدی ب ی

نیســتند.
پورنصیــر ابــراز امیــدواری کــرد کــه مســئوالن بــا توجــه بــه 
آغــاز گرمــای هــوا در پلدختــر کــه بــا میــزان گرما در اســتان 
خوزســتان برابــری می کنــد بــه داد مــردم ســیل زده در ایــن 
شهرســتان برســند تــا بتواننــد بــا امید بــه آینــده بــه زندگی 
ــا  ــش روی آنه ــکالت پی ــه ای از مش ــا گوش ــوند ت ــرم ش دلگ

برطــرف شــود.
ــار  ــر اظه ــهر پلدخت ــیل زده ش ــی س ــر از اهال ــی دیگ یک
ــی  ــم جنوب ــان معل ــاکن خیاب ــته س ــم بازنشس ــت: معل داش
ــان  ــازه ام در جری ــه و مغ ــه خان ــتم ک ــم ۹ هس ــه معل کوچ
وقــوع ســیل تخریــب شــده و تمــام اســباب و اثاثیــه زندگــی 
مــن بــر اثــر آبــی کــه بــه داخــل منزلــم نفــوذ کــرده از بیــن 

ــه اســت. رفت

یک ماه پس ازسیل مشکالت باقی است

گردوخاک مهمان ناخوانده سیل زدگان/ گرما زندگی زیر چادر را سخت کرد
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وی افــزود: وســایل زندگــی ام زیــر گل والی مانــده و در 
جریــان ســیل از بیــن رفتــه و اکنــون از مســئوالن توقــع دارم 
ــالم کمکــی و چــه در بازســازی هایی کــه  ــع اق چــه در توزی
در پلدختــر انجــام می شــود بــا توجــه بــه درک درســتی کــه 
از حــال مــردم دارنــد بــه گونــه ای رفتــار شــود کــه حــق بــه 

حقــدار برســد.
ــه  ــر ک ــازمانی های پلدخت ــوی س ــی ک ــر از اهال ــی دیگ یک
ــده،  ــب ش ــل تخری ــیل کام ــوع س ــان وق ــه اش در جری خان
ــر در  ــیل اخی ــوع س ــر وق ــر اث ــازه ام ب ــه و مغ ــت: خان گف
پلدختــر تخریــب شــده و اکنــون بــا بچه هــای کوچکــم زیــر 

ــم. ــی می کن ــختی زندگ ــه س ــادر ب چ
ــک شــایان خــواه اظهــار داشــت: در منطقــه ســیل زده  فران
ســازمانی های پلدختــر گــرد و خــاک زیــادی بــه هــوا بلنــد 
ــر گل و الی  ــر اث ــه ب ــه اینک ــه ب ــی باتوج ــود و از طرف می ش
ناشــی از ســیل جــداول پــر از لجــن اســت، بــا ایــن شــرایط 
در فصــل گرمــا بیمــاری ســالمت مردم بــه ویــژه کــودکان را 

ــد. ــد می کن تهدی
ــه  ــکان ب ــر اس ــم از نظ ــار داری ــئوالن انتظ ــزود: از مس وی اف
ســیل زدگان پلدختــر توجــه ویــژه داشــته باشــند زیــرا چادر 
بــا وجــود هــوای گــرم محــل مناســبی بــرای ادامــه زندگــی 

نیســت و مــا زیــر چــادر در مضیقــه هســتیم.
هوشــنگ جودکــی یکــی دیگــر از ســاکنان ســیل زده شــهر 
ــا توجــه بــه اینکــه ســیل منــازل  پلدختــر اظهــار داشــت: ب
مســکونی مــا را تخریــب کــرده، زندگیمــان را در زیــر چــادر 

می گذرانیــم.
ــا از  ــکن و مغازه ه ــداث مس ــرای اح ــام ب ــت ن ــزود: ثب وی اف
مشــکالت اصلــی و اساســی ســیل زدگان اســت کــه وقتــی 
ــراد ســند تجــاری  ــم ای ــه می کنی ــاد مســکن مراجع ــه بنی ب

ــد. ــه نمی ده ــز نام ــهرداری نی ــفانه ش ــرد و متأس می گی
علــی محمودی دیگــر ســیل زده شــهر پلدختر نیز گفــت: در 
حالــی کــه مــا زیــر چــادر زندگــی می کنیــم، گــرد و خــاک 
نیــز نفــس مــا را بــه شــماره انداختــه و بــا ایــن وضعیــت مــا 

نگــران ســالمت جســمی فرزنــدان خــود هســتیم.
وی افــزود: ســیل منــازل مســکونی مــا را تخریــب و از بیــن 
بــرده و از وضعیــت مســکن خــود در آینــده خبــر نداریــم که 
آیــا چــه موقــع مســئوالن اجــازه ســاخت و ســاز مســکن بــه 

ــد. ــا می دهن م

کلنگ زنی احداث مسکن سیل زدگان معموالن
مجــدد  احــداث  داشــت:  اظهــار  پلدختــر  فرمانــدار 
ســاختمان های آســیب دیــده در جریــان وقــوع ســیل 
ــور  ــا حض ــی و ب ــوالن جانمای ــهر معم ــن ۹۸ در ش فروردی
اســتاندار اردبیــل بــه عنــوان اســتان معیــن مناطق ســیل زده 
بخــش معمــوالن کلنــگ زنــی شــده و ســاخت و ســاز 

ــن  ــاخت ها در ای ــداث زیرس ــیل زده و اح ــاختمان های س س
ــت. ــده اس ــاز ش ــش آغ بخ

نعمــت اهلل دســتیاری افــزود: احــداث ســاختمان تخریبــی در 
ســیل در روســتای دمــرود افرینــه کلنــگ زنــی شــده و ایــن 
پــروژه بــه صــورت عملــی فعالیــت خــود را آغــاز کرده اســت.

ــیل زدگان  ــکن س ــی از مس ــداث بخش ــن اح زمی
ــد ــی ش ــر جانمای پلدخت

وی خاطرنشــان کــرد: متأســفانه در شــهر پلدختــر بــه دلیــل 
نبــود زمیــن و مشــخص نشــدن مــکان و جانمایــی احــداث 
ســاختمان های تخریــب شــده از ســیل تنهــا بخشــی از ایــن 
ــر تأمیــن  ــه و پیگی ــان صــورت گرفت ــی فرهنگی کار در تعاون

زمیــن بــرای مابقــی هســتیم.
فرمانــدار پلدختــر افــزود: در روســتاها نیــز بخشــی 
ــکونی  ــازل مس ــداث من ــرای اح ــن ب ــن زمی از کار تأمی
ســیل زدگان صــورت گرفتــه و در حــال رایزنــی بــا 
ــرای رفــع مشــکل مابقــی ســیل زدگان  ــکان زمیــن ب مال

در روســتاها هســتیم.
ــم  ــن حری ــه تعیی ــه اینک ــه ب ــا توج ــت: ب ــتیاری گف دس
رودخانــه توســط شــرکت امــور آب انجــام می گیــرد بخشــی 
ــتند،  ــه نیس ــم رودخان ــون در حری ــتاییان چ ــازل روس از من

درجــا ســازی می شــوند.
وی افــزود: مصــوب شــده بــرای روســتاهایی کــه در حاشــیه 
ــن  ــا ای ــواره ســاحلی احــداث شــود ام ــه هســتند دی رودخان

مصوبــه تاکنــون نهایــی نشــده اســت.
بــه هــر روی، بــا آغــاز گرمــای هــوا رفــع ســریع تر مشــکالت 
مــردم ســیل زده بایــد در دســتور کار مســئوالن قــرار بگیــرد 

و حــل مســائل مــردم نیازمنــد اقــدام عاجــل اســت.
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هشــتمین ســین خوزســتان ســیل شــده و مرزبانــان هنــگ 
مــرزی دشــت آزادگان از ســرباز و کادری گرفتــه تــا فرمانــده 
همــه پــای کار آمدنــد تــا بــا ســاخت ســیل بنــد ایــن بــار از 

مــرز آبــی روســتاها صیانــت کننــد.
خوزســتان قریــب بــه یــک مــاه اخیــر درگیــر ســیل شــده و 
کمــک بــرای کاهــش خســارت های وارده بــه مــردم از ســوی 

همــه اقشــار در دســتور کار و اقــدام قــرار گرفتــه اســت.
ــیج،  ــلح، بس ــای مس ــه نیروه ــف از جمل ــای مختل گروه ه
ــده  ــای کار آم ــه پ ــاف هم ــاد و اصن ــردم نه ــازمان های م س
ــدا  ــش پی ــتان کاه ــه خوزس ــارت های وارده ب ــا خس ــد ت ان
ــه  ــیالب ب ــده از س ــای وارد ش ــر زخم ه ــی ب ــرده و مرهم ک

ــند. ــردم باش م
ــن  ــنگرد ای ــه سوس ــه جلیزی ــبحانیه و منطق ــتای س روس
روزهــا اســیر در آب هــای خروشــانی اســت کــه ســاکنان آن 
در صــورت شکســت ســیل بنــد در خطــر جــدی هســتند؛ 
مردهــا و کــودکان بــرای ترمیــم ســیل بنــد پــای کار آمــده 
انــد تــا هــر لحظــه بــا افزایــش ارتفــاع آب نســبت بــه افزایش 

ارتفــاع ســیل بنــد اقــدام کننــد.
سراســر منطقــه را آب گرفتــه و رهــآورد ســیالب بــرای مردم 
ــی از ورود آب  ــارت های ناش ــیار و خس ــده بس ــوران خزن جان

بــه منطقــه اســت.
ــت آزادگان از  ــرزی دش ــگ م ــان هن ــان مرزبان ــن می در ای
ــد  ــای کار آمدن ــده همــه پ ــا فرمان ــه ت ســرباز و کادری گرفت
ــی روســتاها  ــرز آب ــار از م ــن ب ــد ای ــا ســاخت ســیل بن ــا ب ت

ــد. ــت کنن صیان
ــم  ــار ه ــردم کن ــان و م ــد؛ مرزبان ــزی می کن ــودر خاکری ل
ــد. ــم می کنن ــد را ترمی ــیل بن ــرده و س ــر ک ــا را پ گونی ه
ــرای  ــان ب ــده و زم ــرم کار ش ــلوغ و گ ــابی ش ــان حس سرش
ــی  ــق یک ــت؛ قای ــاه اس ــی کوت ــدام خیل ــر ک ــا ه ــت ب صحب
ــه ای  ــه نقط ــا ب ــی گونی ه ــال جابجای ــی در ح ــی بوم از اهال
ــد  از ســیل بنــد اســت کــه ارتفــاع آن افزایــش داشــته و بای

ــد. ــتن را بگیرن ــوی شکس ــریع تر جل ــه س هرچ

۱۸ روز فعالیـت شـبانه روزی در شـهرهای دشـت 
آزادگان

ــار زدن  ــغول ب ــه مش ــزه ک ــرزی هوی ــان م ــده گروه فرمان
گونــی اســت، می گویــد: همزمــان بــا شــروع ایــن بحــران بــه 
کمــک مــردم آمدیــم و حــدود ۱۸ روز اســت کــه بــه صــورت 
شــبانه روزی در خدمــت مــردم سوســنگرد، هویــزه، رفیــع و 

بســتان هســتیم.
ســروان فــردوس آقایــی ادامــه می دهــد: پرســنل مــا تعــداد 
ــان  ــان نیس ــر از گروه ــزه و ۳۰ نف ــان هوی ــر از گروه ۵۰ نف
ــانی های  ــات رس ــا خدم ــده ب ــه آم ــردم جلیزی ــه کمــک م ب

مختلــف در کنــار آنهــا هســتند.
ــرل  ــت و کنت ــی حفاظ ــه مرزبان ــد: وظیف ــوان می کن وی عن
از نــوار مــرزی، نامــوس و خــاک ایــران اســت و در ایــن بیــن 

نبایــد هنــگام بــروز بحــران مــردم را تنهــا بگذاریــم.
فرمانــده گروهــان مــرزی هویــزه بــا اشــاره بــه اینکــه کمــک 
ــه مــردم خوزســتان و سوســنگرد را وظیفــه خــود  رســانی ب
ــدودی  ــا ح ــا ت ــیل بنده ــاخت س ــد: س ــم، می گوی می دانی
ــی  ــل مکانیک ــا بی ــش روی ب ــکان پی ــون ام ــر دارد و چ تأثی
نیســت نیروهــای مردمــی و هنــگ مــرزی دشــت آزادگان و 
هویــزه بــا بیــل و گونــی ســیل بنــد را بــا تمــام تــوان خــود 

ــد. ــم می کنن ترمی
ســروان آقایــی، کمبودهــای موجــود را بیــل مکانیکــی، لــودر 
و کمپرســی عنــوان کــرده و می گویــد: از اســتاندار و مدیریت 
بحــران خوزســتان تقاضــا داریــم کــه بــه فکــر مــردم باشــند 
ــی  ــد خانه های ــا ارســال تجهیــزات و ماشــین آالت نگذارن و ب
کــه بــه صــورت ۱۰۰ درصــدی در معــرض ســیالب هســتند، 

دچــار آبگرفتگــی شــوند.
فرمانــده هنــگ مــرزی دشــت آزادگان اظهــار می کنــد: 

مرزبانــی عــالوه بــر وظایفــی کــه در حــوزه مــرزی برعهــده 
دارد خصوصــاً ایــن روزهــا کــه شــاید آن ســودجویان 
و کســانی کــه می خواهنــد کارهــای خــالف مقــررات 
ــود  ــرای خ ــی ب ــد، فرصت ــام دهن ــالمی انج ــوری اس جمه
ــه ای بزننــد. بداننــد کــه وارد کشــور شــوند و بخواهنــد ضرب

ــر  ــالوه ب ــد: ع ــه می کن ــری اضاف ــر امی ــرهنگ جهانگی س
ــار  ــی در هــور در کن ــه ای مرزبان حفــظ و حراســت چنــد الی
ــی حضــور  ــی و خدمات ــای نظام ــایر ارگان ه ــل س ــردم مث م

ــم. داری
ــن روز  ــا آخری ــی ت ــه اینکــه مرزبان ــا اشــاره ب ــان ب وی در پای
اتمــام بحــران هــم در کنــار مــردم اســت، عنــوان می کنــد: 
ــار مــردم هســتیم و هــم در  ــل شــروع ســیالب در کن از اوای
ــع  ــم و اســتحکام بخشــی ســیل بندهــا و هــم در توزی ترمی
بســته های غذایــی بــه مــردم و بــه آب انداختــن قایــق 
ــردم از  ــی م ــرای جابجای ــیالب ب ــر س ــتاهای درگی ــه روس ب

ــور دارد. ــه حض ــرآب رفت ــتاهای زی روس

اهـل پـل دختـر در حـال کمـک رسـانی بـه مـردم 
سوسـنگرد

ــتان  ــد لرس ــر چن ــر؛ ه ــل پلدخت ــروی کادری اســت و اه نی
هــم ســیالب آمــده امــا از محــل خدمــت خود جــدا نشــده و 
کمــک بــه مــردم خوزســتان را در مقابــل رفتــن به دیــار خود 

ــد. ــح می ده ترجی
بازونــد نیــروی کادری هنــگ مــرزی دشــت آزادگان بــا ابــراز 
ــه آنهــا در  ــرای کمــک ب ــودن ب خوشــحالی از کنــار مــردم ب
ســاخت ســیل بنــد می گویــد: ســیالب دور شــهر را گرفتــه 
و همــه بایــد دســت بــه دســت هــم دهیــم تــا ایــن خطــری 

کــه دور شــهر گرفتــه را رد کنیــم.
ــرای  وی ادامــه می دهــد: پلدختــر را آب گرفتــه و هرچنــد ب
ــی  ــتن مرخص ــود داش ــا وج ــی ب ــم ول ــارم ناراحت ــردم دی م
ترجیــح دادم کــه در محــل خدمــت خــودم بــه مــردم 

ــم. ــک کن ــنگرد کم سوس
ایــن کادری هنــگ مرزبانــی دشــت آزادگان در پایــان 
می گویــد: نیروی هــای مرزبانــی در کنــار مــردم بــا پــر 
ــدام و  ــا اق ــیل بنده ــم س ــه ترمی ــا نســبت ب ــردن گونی ه ک

ــتند. ــردم هس ــار م کن
ــد کــه  ــه چشــم می خورن ســربازان بســیاری بیــن نیروهــا ب
همــه در کنــار یکدیگــر دســت بــه دســت هــم داده انــد تــا 
ــم  ــای ســبحانیه را ترمی ــا همــت واالی خــود ســیل بنده ب
ــر  ــالمندان را از خط ــودکان و س ــان، ک ــاً زن ــردم خصوص و م

ــد. جــدی ســیالب نجــات دهن

بیل به جای آجیل عید!
ــواده اش  ــار خان ــه در کن ــد را ن ــده و عی ــران آم از اســتان ته
ــد؛ در  ــردم ســیل زده سوســنگرد می گذران ــار م بلکــه در کن
ــر  ــرای پ ــل ب ــه بی ــد بلک ــل عی ــا آجی ــول ی ــه پ دســتانش ن
ــد ســبحانیه  ــم ســیل بن کــردن گونی هــای ســاخت و ترمی

ــت. اس
مهــران پــاک منــش ســرباز هنــگ مــرزی دشــت آزادگان بــا 
تأکیــد بــر اینکــه اصــاًل از ســیل نمــی ترســد، می گویــد: بــه 
مــردم کمــک می کنیــم تــا از ســیالب بــه شــهر و روســتاها 
وارد نشــود؛ بــا وجــود ناراحتــی از خســارت های ســیل ولــی 

از کنــار مــردم بــودن خوشــحال هســتم.
ــر اینکــه  ــا تأکیــد ب ایــن ســرباز وظیفــه شــناس در پایــان ب
ــک  ــرای کم ــودش ب ــرده و خ ــور نک ــی او را مجب ــچ کس هی
آمــده می گویــد: نوکــر همــه مــردم خوزســتان بــه خصــوص 

سوســنگرد هســتم.
لهجــه شــیرین ترکــی دارد، در کنــار دیگــر دوســتانش بــرای 

کمــک آمــده و گونی هــای ســیل بنــد را جابحــا می کنــد.
رضـا احمـدی از تبریز آمـده و می گوید: حس خـوب و زیبایی 
از کنـار مردم بـودن و کمـک به آنهـا دارد؛ برای ترمیم سـیل 

بندهـا به کمک مـردم آمـده و گونی پـر می کنیم.
ــار  ــن ب ــه اولی ــا اینک ــده و ب ــیل ن ــون س ــد تاکن وی می گوی
ــرای  ــودش ب ــتیاق خ ــا اش ــی ب ــرده ول ــه ک ــیل را تجرب س
خدمــت رســانی بــه مــردم در مناطــق ســیل زده آمده اســت.

بــا وجــود تاریکــی هــوا و افزایــش ارتفــاع آب تــا حــدی کــه 
آب بــه آخریــن خــط ســیل بنــد رســیده بــود ولــی مرزبانــان 
ــته و  ــبانه روزی برنداش ــالش ش ــت از ت ــردم دس ــار م در کن
ــبحانیه و  ــه س ــری از ورود آب ب ــغول جلوگی ــان مش همچن

ــه هســتند. جلیزی

کمک برای ساخت سیل بند

مرزبانانی که مرز آبی می سازند

بررسی خسارات سیل
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ــد  ــتان منتشــر ش ــان ســیل خوزس ــدر درجری ــایعات آنق ش
ــده و  ــل ش ــی وارد عم ــی و انتظام ــای قضای ــت نهاده تاعاقب
ــا  ــرار دادندت ــب ق ــت تعقی ــازان راتح ــایعه س ــدادی ازش تع
ــرد. ــراد قرارنگی ــن اف ــت تاثیرای ــه تح ــی جامع ــت روان امنی

ســیالب در خوزســتان بــه علــت ورود بــی ســابقه روان آب ها 
ــتان  ــدهای خوزس ــازن س ــه مخ ــت ب ــتان های باالدس از اس
ــه  ــازی آب ب ــرای رهاس ــدها ب ــان س ــدن متولی ــور ش و مجب
رودخانه هــای ســد، دز و کارون کــه منجــر بــه زیــر آب رفتــن 
ــی شــک  ــی شــد، ب روســتاها و زمین هــای کشــاورزی فراوان
خســارت های فراوانــی بــه جــای گذشــته و پیش بینــی 

ــود. ــم می ش ــتر ه ــارت ها بیش ــود خس می ش
امــا در خوزســتان، مــردم در کنــار ســیالب ویرانگــر بــا مــوج 
ویرانگــر دیگــری هــم مواجــه بودنــد و آن شــایعه های مخربی 
بــود کــه آرامــش و امنیــت روانــی مــردم خوزســتان را مــورد 
ــوارد  ــی م ــه در برخ ــایعاتی ک ــت؛ ش ــرار داده اس ــدف ق ه
ــانه های  ــی رس ــه برخ ــد ک ــده بودن ــاب ش ــان حس آن چن

ــه اشــتباه انداخــت. کشــور را ب
ــهری  ــه و ش ــر منطق ــرای ه ــی ب ــدازه کاف ــه ان ــیالب ب س
نگــران کننــده اســت ولــی وقتــی بــا شــایعات مخــرب همراه 
ــر از تخریــب خانه هــا،  ــر تخریبــی آن فرات باشــد بی شــک اث
ــی  ــاورزی و برخ ــای کش ــاخت ها، زمین ه ــتاها، زیرس روس
شــهرها اســت چــرا کــه شــایعه اعتمــاد عمومــی مــردم بــه 
ــد. ــرار می ده ــدف ق ــردم را ه ــی م ــت روان ــت و امنی حکوم

ــدام  ــتان ک ــر خوزس ــیل اخی ــایعات در س ــأ ش ــه منش اینک
منبــع اســت را بایــد بــه مســئوالن امــر ســپرد ولــی 
ــی شــایعه ســازان  ــاده نظــام مفــت و مجان ــراد پی برخــی اف
ــازان را  ــایعه س ــوم ش ــداف ش ــی اه ــه راحت ــوند و ب می ش
ــه  ــی ک ــرایط بحران ــوص در ش ــه خص ــد. ب ــر می کنن بازنش
ــد  ــی چن ــبکه های اجتماع ــه ش ــردم ب ــه م ــاً مراجع قاعدت
ــر  ــته ناش ــته و برخــی ناخواس ــود برخــی خواس ــر می ش براب

می شــوند. مخــرب  شــایعه های 
ســیالب خوزســتان امــا بســتری بــرای جــوالن شــایعه های 
ــه  ــایعه ها مواج ــی ش ــا برخ ــه ب ــردم روزان ــود و م ــرب ب مخ
ــع مواجــه  ــا می شــد و در واق ــی آنه ــه باعــث نگران ــد ک بودن
بــا شــایعه ســازان بــه خوبــی و بــا برنامــه از ســوی مســئوالن 
امــر مدیریــت نشــد. بــه عبارتــی بحــران خوزســتان از یــک 
ســخنگوی کامــل و جامــع کــه خــود شــایعات را رصــد کنــد 
ــازی و…  ــای مج ــانه ای و فض ــای رس ــام ظرفیت ه و از تم

ــا شــایعات بهــره ببــرد، برخــوردار نبــود. بــرای مقابلــه ب
ــت  ــن اس ــد ای ــه می گذارن ــر آن صح ــه ب ــه هم ــی ک واقعیت
کــه ســیالب خوزســتان بــا وجــود همــه غفلت هــای دولتــی 
بــه خصــوص در زمــان قبــل از ســیالب، بــه خوبــی مدیریــت 
شــد و قــرار گرفتــن نیروهــای مردمــی، امــدادی، جهــادی و 
نظامــی در کنــار هــم ضمــن خلــق صحنه هایــی از همدلــی 
ــیالب  ــای بیشــتر س ــوی تخریب ه ــی، جل و همبســتگی مل
ــرار  ــد و اص ــق نبودن ــازان مواف ــایعه س ــا ش ــد ام ــه ش گرفت
ــوه  داشــتند کــه خســارت ها را بیشــتر و حتــی تعمــدی جل

ــد. دهن

اولین جرقه های شایعه
ــرک  ــه، ت ــورت گرفت ــای ص ــدیدترین هجمه ه ــی از ش یک
ــد  ــتن س ــی داش ــکل فن ــدن و مش ــز ش ــر ری ــتن، س برداش
کرخــه بــود کــه حتــی موشــن گرافیکــی در فضــای مجــازی 
منتشــر شــد کــه اگــر ســد کرخــه بشــکند چــه مناطقــی از 
خوزســتان و حتــی عــراق زیــر آب مــی رود. ایــن شــایعه تــا 
ــواده  ــا، اعضــای خان ــه برخی ه ــع شــد ک ــاز واق ــا کار س آنج

ــد. ــارج کردن ــتان خ ــود را از اس خ
علــت هجمــه بــه ســد کرخــه هــم در کنــار پمپــاژ اضطــراب 
ــوان  ــه عن ــه ب ــد کرخ ــن س ــرار گرفت ــدف ق ــه، ه ــه جامع ب
دســتاوردی از مهندســی ایرانــی اســت در حالی کــه مــدام از 
ســد دز کــه ســاخت آن بــه گذشــته ها برمی گــردد، تعریــف 
می شــد امــا واقعیــت ایــن بــود کــه ســد کرخــه بــه خوبــی 
اهــداف تعریــف شــده را محقــق و چندیــن ســیالب شــدید 

را مهــار کــرد.
شــایعه شــکاف برداشــتن، بــه صــدا در آمــدن آژیــر خطــر و 
انتشــار فیلمــی کــه شــکافی در دیــواره ســد کرخــه را نشــان 
ــود  ــای حســاب شــده ای ب ــه و همــه هجمه ه ــد، هم می ده
کــه بــه جامعــه تزریــق می شــد امــا اکنــون مشــخص شــد، 
ــی ســابقه ترین ســیالب  ــر ب ــی در براب ــه خوب ســد کرخــه ب

وارد شــده بــه ایــن حوضــه مقاومــت کــرد.

ماجرای آژیر در سد کرخه چه بود؟

انتشــار فیلمــی از روشــن شــدن آژیــر در ســد کرخــه 
ــی  ــه خوب ــود کــه ب هــم ترفنــد دیگــری از شــایعه ســازان ب
اضطــراب را بــه ســطح جامعــه منتقــل کــرد. روشــن شــدن 
ــد  ــراری س ــای اضط ــدن دریچه ه ــاز ش ــی ب ــه معن ــر ب آژی
ــه  ــه فاصل ــیه رودخان ــد از حاش ــردم بای ــت و م ــه اس کرخ
بگیرنــد تــا پــس از بــاال آمــدن یک بــاره آب غافلگیــر نشــوند. 
ایــن فیلــم در حالــی بــه نــام ســد کرخــه در فضــای مجــازی 
ــه ســد تنظیمــی علــی کلــه دزفــول  منتشــر کــه متعلــق ب

ــت. اس
ــت:  ــان گف ــان زم ــه هم ــروگاه کرخ ــد و نی ــل س مدیرعام
ــی ســد کرخــه  ــر روی وضعیــت فعل ضدانقــالب به شــدت ب
ــی  ــار کذب ــتند و اخب ــال کار هس ــتان در ح ــتان خوزس و اس
ــه و  ــد کرخ ــت س ــوص وضعی ــازی در خص ــای مج در فض
خروجــی آن منتشــر می کننــد کــه همــه ایــن اخبــار کــذب 

ــرد. ــر می ب ــه س ــل ب ــداری کام ــد در پای ــت و س اس
ــه ســرعت وارد  ــز ب ــالب شــوش نی ــی و انق ــتان عموم دادس

از ترک برداشتن سد کرخه تا درگیری خونین
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ــر  ــی غی ــار کلیپ ــا انتش ــه ب ــردی ک ــت: ف ــد و گف ــل ش عم
ــاد  ــث ایج ــازی باع ــای مج ــه در فض ــد کرخ ــی از س واقع
ــود، دســتگیر و  ــی و تشــویش اذهــان عمومــی شــده ب نگران

ــد. ــدان ش ــه زن روان
ــپ در  ــک کلی ــار ی ــی انتش ــزود: در پ ــری اف ــی نظ مصطف
فضــای مجــازی کــه در آن صداهــای عجیبــی از ســد کرخــه 
شــنیده می شــد، رســیدگی موضــوع در دســتور کار پلیــس 
ــی های صــورت گرفتــه مشــخص  قــرار گرفــت. در بررس
شــد ایــن کلیــپ توســط فــردی تهیــه، تدویــن و در فضــای 

مجــازی منتشــر شــده اســت.
دادســتان عمومــی و انقــالب شــوش افــزود: مأمــوران پلیــس 
اطالعــات پــس از شناســایی بــا حکــم قضائــی موفــق شــدند 
ــرد  ــد. ف عامــل انتشــار کلیــپ را شناســایی و دســتگیر کنن
ــه مراجــع  ــی ب دســتگیر شــده پــس از انجــام مراحــل قانون
ــا  ــدن ب ــرو ش ــس از روب ــه پ ــد ک ــل داده ش ــی تحوی قضائ

ــدان شــد. مســتندات و قبــول اتهــام، راهــی زن
ــه و اســاس  ــپ از پای ــن کلی ــه ای ــه اینک ــاره ب ــا اش نظــری ب
غیرواقعــی بــوده اســت، افــزود: تولیــد و انتشــار مــوارد غیــر 
ــروی انتظامــی  واقعــی در فضــای مجــازی جــرم اســت و نی
ــدگان  ــار دهن ــدگان و انتش ــد کنن ــا تولی ــه ب ــوه قضائی و ق
ــان  ــویش اذه ــی و تش ــرس، نگران ــب ت ــه موج ــواردی ک م
ــد. ــی می کنن ــع و قانون ــورد قاط ــوند، برخ ــی می ش عموم
دادســتان عمومــی و انقــالب شــوش گفــت: فضــای مجــازی 
ــوم  ــه از عم ــه دارد ک ــت فاصل ــا واقعی ــوارد ب ــیاری م در بس
ــا  ــن فض ــه در ای ــی ک ــه موضوعات ــود ب ــا می ش ــردم تقاض م
منتشــر می شــوند، توجــه نکننــد و اخبــار را از طریــق 

رســانه های رســمی و خبرگزاری هــا پیگیــری کننــد.

درگیری خونین با مردم
ــود ســیل بندهــای روســتای شــاکریه  ــرار ب در شــبی کــه ق
ــه عنــوان یــک شــهر مهــم  ــا سوســنگرد ب شــکافته شــود ت
ــروز خســارت های ســنگین نجــات  ــر آب رفتــن و ب ــه زی از ب
ــرای  ــاکریه ب ــی ش ــردن اهال ــه راضــی ک ــل از اینک ــد، قب یاب
ورود آب بــه زمین هــای کشــاورزیان بــه نتیجــه برســد، 
ــه  ــد ک ــر دادن ــی خب ــار عکس های ــا انتش ــازان ب ــایعه س ش
ــا مــردم درگیــر شــده اند و تعــدادی از  نیروهــای انتظامــی ب
اهالــی شــاکریه مجــروح و یــک نفــر کــه حتــی نــام آن اعالم 

شــد کشــته شــده اســت.
امـا خیلـی زود مشـخص شـد عکس هـای منتشـر شـده از 
شـاکریه متعلـق بـه درگیری های صـورت گرفته بیـن دزفول 
و اندیمشـک بود و شـایعه سـازان به هدف خود نرسـیدند هر 

چنـد همـان شـب خبـر درگیـری کل شـبکه های مجـازی و 
فضـای مجـازی خوزسـتان را در نوردید.

ــهدا  ــادم سیدالش ــردار خ ــه س ــدازی ب ــر تیران ــار خب انتش
ــداران  ــپاه پاس ــال( س ــوب )کرب ــدم جن ــرارگاه مق ــده ق فرمان
کــه در مــدت بحــران ســیل خوزســتان، دوشــادوش مــردم 
در همــه مناطــق حضــور داشــت یکــی دیگــر از شــایعه های 
ــا  ــگان الق ــه هم ــت ب ــه می خواس ــود ک ــازی ب ــای مج فض
کنــد کــه مــردم علیــه نیروهــای مســلح بــه خصــوص ســپاه 
هســتند در حالــی بازدیدهــای میدانــی نشــان مــی داد مــردم 
بــا وجــود انتقــاد بــه بخش هــای دولتــی، عملکــرد نیروهــای 

ــد. ــتایش کردن ــدادی را س مســلح و ام

هورالعظیم خشک یا پرآب
ــیل  ــازان در س ــایعه س ــی ش ــرد اصل ــا راهب ــم ام هورالعظی
خوزســتان بــود بــرای اینکــه ایــن مــورد بــه مــردم القا شــود 
کــه دولــت مــردم، خانه هــا، زمین هــای کشــاورزی و دام آنهــا 
ــودن  ــی ب ــایعه خال ــن ش ــرده اســت. در ای ــت ک ــدای نف را ف
ــا  ــت و ی ــرکت نف ــای ش ــت فعالیت ه ــه عل ــم ب هورالعظی
ــق  ــه جامعــه تزری ــودن عمــق آن بارهــا و بارهــا ب کــم آب ب
شــد؛ ایــن شــایعه تــا آنجــا پیــش رفــت کــه حتــی برخــی 
رســانه های رســمی و فعــاالن اجتماعــی و محیــط زیســتی 

ــاد. ــه راه افت ــی ب ــوج عظیم ــوند و م ــوا ش ــا آن هم ن ــم ب ه
ــودن هورالعظیــم  ــی ب ــه خال ــن هجمه هــای ســنگین علی ای
ــژن  ــاند و بی ــتان کش ــه خوزس ــت را ب ــر نف ــای وزی ــی پ حت
زنگنــه بــا قاطعیــت اعــالم کــرد کــه حاضــر نیســت جــان و 
مــال مــردم را فــدای چنــد بشــکه نفــت کنــد ولــی وســعت 

ــود. و قــدرت شــایعه بیــش از اینهــا ب
حتــی برخــی معتمــدان محلــی هــم 
بــا بالگــرد بــه هورالعظیــم رفتنــد برده 
شــدند و پــر آب بــودن تــاالب بــه آنهــا 
ــم  ــیما ه ــدا و س ــد. ص ــان داده ش نش
تصویربــرداری خــود را نشــان داد و 
ــاالب  ــودن ت ــرآب ب ــی از پ ــه حاک هم

ــود. ب
مــدت  بلنــد  قطعــی  شــایعه های 
بــرق بــا سوءاســتفاده از نــام یــک 
ــانه  ــک رس ــی ی ــه حت ــزاری ک خبرگ
معتبــر را بــه اشــتباه انداخــت، تخلیــه 
شــهر اهــواز، تخلیــه برخــی شــهرها، 
ســرزیر شــدن ســیل ها، ورود ســیالب 
بــه برخــی مناطــق و شــهرها بــه 

ــامیدنی  ــای آب آش ــواز، آلودگی ه ــز شــهر اه خصــوص مرک
در برخــی شــهرها، آلودگــی نفتــی، برکنــاری اســتاندار 
ــوارد  ــران و م ــت بح ــف در مدیری ــت ضع ــه عل ــتان ب خوزس
بســیاری از ایــن دســت امنیــت روانی جامعــه خوزســتانی در 

ــرد. ــد ک ــدت تهدی ــه ش ــر را ب ــدت اخی م
دستگیری ۲۴ نفر

آش ایــن شــایعات آنقــدر شــور بــود کــه نیــروی انتظامــی بــا 
وجــود همــه مشــغله های مربــوط بــه بحــران وارد کار شــد و 

برخــی شــایعه ســازان را دســتگیر کــرد.
رئیس پلیـس فتای خوزسـتان در همین خصـوص گفت: ۲۴ 
نفـر از کاربـران فضـای مجـازی کـه با پخـش اخبـار منحرف 
و شـایعات مربـوط به سـیل موجب تشـویش اذهـان عمومی 

شـده بودند بـه مراجـع قضائی معرفی شـدند.
ــه  ــه ب ــا توج ــرد: ب ــار ک ــنوند اظه ــاهین حس ــرهنگ ش س
انتشــار شــایعات و خبرهــای کــذب در فضــای مجــازی کــه 
منجــر بــه ناامــن شــدن جــو روانــی جامعــه شــده بــود اقــدام 

ــت. ــرار گرف ــتور کار ق الزم در دس
وی افــزود: کارشناســان پلیــس فتــا بــا رصــد و پایــش 
شــبکه های اجتماعــی ۲۴ نفــر از کاربرانــی را کــه بــا پخــش 
اخبــار منحــرف و شــایعات مربــوط بــه ســیل موجــب 
ــه  ــایی و ب ــد را شناس ــده بودن ــی ش ــان عموم ــویش اذه تش

ــد. ــی کردن ــی معرف ــع قضائ مرج
رئیـس پلیـس فتای خوزسـتان پیـش از این نیز هشـدار داده 
بـود بـا کاربرانی که بـا انتشـار و کپی کـردن پیام هـای کذب 
در فضـای مجـازی در خصـوص سـیالب خوزسـتان موجـب 
تشـویش اذهـان عمومـی و ایجاد رعـب و وحشـت در جامعه 

می شـوند برخـورد جـدی خواهد شـد.

لزوم برخورد قاطع با شایعه سازان
ــود  ــماری در دل خ ــی ش ــای ب ــتان درس ه ــیالب خوزس س
ــوردن  ــی آب خ ــه راحت ــازان ب ــایعه س ــه ش ــت. اینک داش
می تواننــد امنیــت روانــی جامعــه و اعتمــاد مــردم بــه 
ــه  ــی ک ــت بحران ــد و کار مدیری ــت را خدشــه دار کنن حکوم
ــا  ــت را ت ــرده اس ــود ک ــر خ ــماری را درگی ــی ش ــردم ب م
ــه  ــوند ب ــور ش ــر مجب ــئوالن ام ــد و مس ــج کنن ــدودی فل ح
ــود  ــت خ ــکالت، وق ــل مش ــرای ح ــذاری ب ــت گ ــای وق ج
ــاخته و  ــوده س ــایعه های بیه ــه ش ــخگویی ب ــرف پاس را ص
ــه  ــت ک ــواردی اس ــد، از م ــار کنن ــای بیم ــه ذهن ه پرداخت

ــود. ــه ش ــه آن توج ــد ب بای
برخــورد بــا شــایعه ســازان طــی ایــن چنــد مــدت بــه ویــژه 
ــای  ــای فضاه ــد الق ــازی قص ــای مج ــه در فض ــی ک آنهای
ــر  ــان ام ــه متولی ــی نشــان داد ک ــه خوب ــتند ب ــب داش ملته
ــوج  ــر م ــرایط ب ــن ش ــی در ای ــه کس ــد ک ــازه نمی دهن اج
مشــکالت ســوار شــود و امنیــت روانــی آنهــا را تحــت تأثیــر 
شــایعات بــی اســاس کنــد از ایــن رو بــه نظــر می رســد بایــد 

ــه داشــته باشــد. ــد ادام ــن رون ــان ای همچن

بررسی خسارات سیل
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ــر  ــت گوه ــد، طبیع ــت ها می رویان ــا و دش ــر کوه ه ــبز ب ــل س ــد و مخم ــه می آی ــار ک به
ــا و طمــع دالالن گوهــرش را  ــا نامهربانی ه ــی دارد ام ــی م ــر انســان ها ارزان ــش را ب کمیاب

ــد. ــرار می ده ــراض ق ــرض انق ــش را در مع ــرد و گیاهان ــاراج می ب ــه ت ب

ــه روی  ــنگ هایی ک ــا و س ــه خاک ه ــده ک ــث ش ــته باع ــاه گذش ــدید در م ــای ش بارش ه
ــه ســمت پاییــن باشــند. ــد، هرلحظــه آمــاده ریــزش ب کوه هــا قــرار دارن

ــگران و  ــط گردش ــته توس ــال های گذش ــی س ــون ط ــای واژگ ــدن الله ه ــتن و چی شکس
ــن  ــه ســبب شــده کــه وســعت رویــش ای ــن منطق ــه حفــظ ای ــی توجهــی ب مســافران و ب

ــود. ــر ش ــر و کمت ــون کمت ــای واژگ الله ه

ــل  ــان حم ــا خودش ــی را ب ــراث طبیع ــا و می ــر زیب ــیژن و مناظ ــط اکس ــا فق ــاال تریلی ه ح
نمی کننــد؛ حــاال مــردم آذربایجــان می داننــد کــه آنچــه به صــورت انبــوه توســط 
ــه  ــودی را ب ــر حمــل می شــود، یــک روز کــه دور هــم نیســت مســیر ناب ماشــین های بارب

ــرد. ــد ک ــاز خواه ــان ب ــوی آبادانی هایش س

جامعـه ایـــران
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جامعــه ایـــران

افزایش  نرخ  حمل ونقل در مشهد

حمل ونقل مشهد در ایستگاه گرانی/قیمت بلیت اتوبوس ومتروافزایش یافت
وجــود  بــا  مشــهد  شــهرداری   
انتقادهــای مردمــی بهــای اســتفاده 
ــهر را  ــن ش ــوس در ای ــرو و اتوب از مت
افزایــش داد. ترافیــک و آلودگــی هوا 
ــل  ــل و نق ــت حم ــهرها اهمی در کالنش
ــدان  ــه آن را دو چن عمومــی و توجــه ب
کــرده اســت، آلودگــی هــوا خســارات 
ســالمت  بــه  را  ناپذیــری  جبــران 
جامعــه وارد می کنــد و هزینه هــای درمانــی بســیاری را بــر 

می کنــد. تحمیــل  دولت هــا 

یکــی از راهکارهــای مهــم در کاهــش آلودگــی هــوا و ترافیک 
ایجــاد حمــل و نقــل عمومــی مناســب در شهرهاســت. هــر 
ــی  ــرو، ب کــدام از وســایل حمــل و نقــل عمومــی اعــم از مت
آر تــی و ترامــوا دارای مزایــا و معایــب خاصــی هســتند و در 
تمامــی دنیــا شــهرداری ها بســته بــه نیازســنجی و مطالعاتی 
ــل  ــای از قبی ــاس معیاره ــر اس ــد و ب ــام می دهن ــه انج ک
ــی  ــری، قابلیــت اعتمــاد، راحت ــان، انعطــاف پذی ــه، زم هزین
ــد. ــتفاده می کنن ــتم ها اس ــن سیس ــی از ای ــت، آلودگ و امنی
ایجــاد خطــوط متــرو از آذر مــاه ســال ۱۳۷۹ در مشــهد آغاز 
ــل  ــل و نق ــع حم ــات جام ــاس مطالع ــر اس ــت و ب ــده اس ش
شــهر مشــهد و مطالعــات توســعه شــبکه حمــل و نقــل ریلی 
کــه توســط پژوهشــکده حمــل و نقــل در دانشــگاه صنعتــی 

شــریف انجــام شــده مشــهد نیازمنــد ۴ خــط متــرو اســت.
خـط یک مترو مشـهد بـه طـول ۲۴ کیلومتر فرودگاه شـهید 
هاشـمی نژاد را بـه منطقـه وکیل آبـاد متصـل می کنـد که به 
صـورت کامـل به بهـره بـرداری رسـیده اسـت. خـط ۲ قطار 
شـهری مشـهد نیز به طول ۱۴.۵ کیلومتر از انتهای طبرسـی 
شمالی شـروع می شـود و در نهایت ایسـتگاه آخر خط مذکور 

انتهای بلـوار فکوری خواهـد بود.
ــز در  ــهدا نی ــدان ش ــا می ــی ت ــط از طبرس ــن خ ــاز اول ای ف
ســال ۹۶ بــه بهــره بــرداری رســیده اســت و طبــق آخریــن 
وعــده مســئوالن شــهرداری مشــهد قــرار اســت فــاز دوم این 

خــط نیــز تــا پایــان ســال بــه بهــره بــرداری برســد.
بــر اســاس  نیــز  فــاز یــک خــط ۳ قطــار شــهری 
ــه در ســال ۱۳۹۹ وارد مــدار  برنامه ریزی هــای صــورت گرفت
بهره بــرداری خواهــد شــد و خــط چهــار متــرو نیــز در دســت 
ســاخت اســت ولــی زمــان مشــخصی بــرای به بهــره بــرداری 

ــت. ــده اس ــخص نش ــط مش ــن خ ــیدن ای رس
 

مسئوالن خودشان هم قطار شهری سوار شوند
محمــد ســادات یکــی از کارمنــدان کــه بــرای حضــور 
در محــل کار خــود از قطــار شــهری اســتفاده می کنــد 
ــد  ــه می کنن ــردم توصی ــه م ــدام ب ــئوالن م ــد مس می گوی
ــوس اســتفاده  ــرو و اتوب ــرای ســفرهای درون شــهری از مت ب
ــل  ــل و نق ــتفاده از حم ــای اس ــردن به ــران ک ــا گ ــد ام کنن

ــت. ــخنان اس ــن س ــالف ای ــی خ عموم
اگر مسـئوالن مشـهد به جـای ماشـین های اداری اختصاصی 
هـر روز از قطـار شـهری اسـتفاده کننـد متوجـه می شـوند 
بسـیاری از کسـانی که از این وسـیله نقلیه اسـتفاده می کنند 
جـزو اقشـار بـا درآمـد متوسـط و کـم و یـا دانـش آمـوزان 
هسـتند کـه ایـن افزایـش قیمـت در هزینه هـای آنـان تأثیر 

مسـتقیم می گـذارد و بایـد بـه فکـر این قشـر نیـز بود.
مجیــد دارابــی یکــی از دانشــجویان کــه بــه صــورت روزانــه 
از قطــار شــهری اســتفاده می کنــد نیــز می گویــد: در 

تهــران بــرای رفــاه حــال بازنشســتگان و دانشــجویان حداقل 
تخفیــف ۵۰ درصــدی در بهــای اســتفاده از خدمــات متــرو 

ــت. ــا نیس ــن خبره ــهد ای ــا در مش ــود ام داده می ش
وی تاکیـد می کنـد: باید قیمت بلیت قطار شـهری متناسـب 
بـا درآمدهـای مـردم افزایـش پیـدا کنـد و در ایـن شـرایط 
سـخت اقتصادی افزایش ۱۵۰ تومانی اقدام درسـتی نیسـت.

حسـینی یکـی از شـهروندان مشـهدی نیز کـه مسـافر قطار 
شـهری اسـت می گویـد: وقتـی بنزیـن لیتـری هـزار تومـان 
اسـت و می توانیـم با خودرو شـخصی به راحتی در شـهر تردد 
کنیـم دیگر دلیلی برای اسـتفاده از قطار شـهری وجـود ندارد 

و بایـد مشـوق هایی بـرای مـردم در نظر گرفته شـود.

اتوبوس و قطار شهری گران شد
شــورای شــهر مشــهد در روزهــای پایانــی ســال گذشــته بــر 
اســاس مصوبــه ای نــرخ بلیــت اتوبــوس و قطــار شــهری را از 
۲۳ فروردیــن امســال افزایــش داد و بــر اســاس ایــن مصوبــه 
در خطــوط روزانــه دولتــی و خصوصــی مبلــغ بلیــت بــا مــن 
کارت ۶۵۰ تومــان و در پرداخــت نقــدی هــزار تومــان اســت. 
ــا مــن  در خطــوط شــبانه نیــز قیمــت بلیــت ۸۰۰ تومــان ب

کارت و ۱,۵۰۰ تومــان نقــدی اســت.
همچنیــن قیمــت بلیــت قطــار شــهری نیــز از ۶۵۰ تومــان 
ــک ســفره  ــت ت ــرخ بلی ــت و ن ــش یاف ــان افزای ــه ۸۰۰ توم ب
ــدام  ــن اق ــا ای ــان پیــش بینــی شــده کــه ب ــز ۱,۲۰۰ توم نی
ــران  ــرای جب ــان ترین راه را ب ــهد آس ــهرداری مش ــاًل ش عم
ــی  ــن در حال ــت ای ــرده اس ــاب ک ــود انتخ ــای خ هزینه ه
ــاره  ــد اج ــا، درآم ــت هزینه ه ــا مدیری ــوان ب ــه می ت اســت ک
غرفه هــا و مکان هــای تجــاری ایســتگاه های متــرو، تــا 
حــدودی قســمتی از هزینه هــا را جبــران کــرد تــا در 
شــرایط ســخت اقتصــادی کشــور فشــار کمتــری بر اســتفاده 
کننــدگان از حمــل و نقــل عمومــی کــه اکثــراً نیــز از اقشــار 

ــود. ــتند آورده ش ــه هس ــف جامع ــط و ضعی متوس
حـال بـا توجه به اینکـه در کشـور ما بنزیـن با قیمتی بسـیار 
کـم در اختیـار مـردم قـرار دارد و عمـاًل اسـتفاده از وسـایل 
شـخصی به صرفه اسـت، ایـن افزایش قیمت هـا باعث کاهش 
تعـداد مسـافرین اتوبـوس و قطـار شـهری خواهـد شـد کمـا 
اینکـه چندی قبل محمـد رضا حیدری رئیس شـورای شـهر 
مشـهد در اظهاراتـی بیـان کـرده بـود طبـق برنامه ریزی هـا 
بایـد سـهم اتوبوسـرانی مشـهد در جابـه جایـی مسـافران به 
۴۰ درصـد برسـد کـه ایـن میـزان رونـد نزولـی داشـته و در 
حـال حاضـر نزدیک بـه ۲۱ درصد سـفرها بـا اتوبـوس انجام 
می شـود و بـا اجرایی شـدن مصوبه جدیـد احتماالً ایـن روند 

تسـریع خواهد شـد.

تهیه الیحه پرداخت کرایه بر اساس مسافت
مدیـر عامـل شـرکت بهـره بـرداری قطـار شـهری مشـهد 
می گویـد: هزینه هـای تمام شـده در سـال جاری در سیسـتم 

مترویـی تقریبـاً ۲,۴۰۰ تومـان بـرای هـر مسـافر اسـت و 
دریافتـی مـا از هر مسـافر ۸۰۰ تومان اسـت و بقیـه هزینه ها 
را براسـاس برنامـه ریـزی ها شـهرداری جبـران خواهـد کرد.

ــد  ــال جدی ــن در س ــزود: همچنی ــدم اف ــن مق ــد مبی وحی
افزایــش حقــوق و دســتمزدها را نیــز داریــم کــه باعــث باالتر 

ــد. ــد ش ــرکت خواه ــای ش ــن هزینه ه رفت
مدیـر عامـل شـرکت بهـره بـرداری قطار شـهری مشـهد در 
خصـوص تأثیـر ایـن افزایـش قیمت هـا در کاهـش تعـداد 
مسـافرین گفـت: در سـال های گذشـته نیـز ایـن افزایـش 
قیمت هـا انجام شـده اسـت ولی کاهشـی در تعداد مسـافرین 
اتفاق نیافتاده اسـت و ما امیدواریم کاهش در تعداد مسـافرین 
نداشـته باشـیم. وی در خصـوص الیحـه پرداخـت کرایـه 
براسـاس زمان و مسـافت طی شـده نیز تصریح می کنـد: این 
الیحـه امروز به شـورای اسـالمی شـهر مشـهد ارائه می شـود 
و مـا امیدواریم در بهار سـال جـاری این طرح عملیاتی شـود.

ــز در دســت  ــد کــرد: الیحــه دیگــری نی مبیــن مقــدم تاکی
تدویــن اســت تــا تخفیف هایــی بــرای اقشــار مختلــف مثــل 
دانــش آمــوزان و دانشــجویان در پرداخــت کرایــه داده شــود 
ــای  ــت و گام ه ــن اس ــت تدوی ــز در دس ــرح نی ــن ط ــه ای ک
ــرای  ــر اج ــت ب ــی اولوی ــت ول ــده اس ــته ش ــه آن برداش اولی
الیحــه عدالــت در پرداخــت کرایــه براســاس مســافت و زمان 

ــرد. ــر می گی ــه را در ب ــه اقشــار جامع ــه هم اســت چــرا ک
 

ناچار به افزایش قیمت ها بودیم
مجتبـی بهارونـد، رئیس کمیسـیون حمـل و نقـل و ترافیک 
شـورای شـهر مشـهد نیز گفت: با توجـه به مخالفـت اعضای 
شـورای شـهر بـا پیشـنهاد شـهرداری مبنـی افزایـش ۲۵۰ 
تومانـی بهـای خدمـات اتوبوسـرانی در سـال ۹۸، شـرایط 
اقتصـادی مـردم را درک می کنیـم ولـی بـا توجـه به تـورم و 
نـرخ ارز ناچـار شـدیم این بهـا را ۱۵۰ تومـان افزایـش دهیم.

ــه  ــه ب ــا توج ــته ب ــال گذش ــن، در س ــر ای ــزود: عالوه ب وی اف
ــا  ــوس ب ــوس و مینی ب ــی اتوب ــوازم یدک ــرخ ارز، ل ــش ن افزای
ــه برخــی از  ــه نحــوی ک ــرو شــد ب جهــش بی ســابقه ای روب

ــا ۴۰۰ درصــد افزایــش قیمــت داشــتند. آنهــا ت
رئیس کمیسـیون حمل و نقل و ترافیک شـورای شهر مشهد 
ادامـه داد: قیمت تمام شـده برای هر سـفر با اتوبـوس، حدود 
۲,۵۰۰ تومان اسـت که شهروندان مشـهدی ۲۵ تا ۳۰ درصد 

ایـن مبلغ را پرداخـت می کنند.
در پایـان باید توجه داشـت که علـی رغم افزایـش هزینه های 
بایـد  اتوبـوس ولـی  نگهـداری قطـار شـهری و یـا خریـد 
مؤلفه هـای جذابیـت بـرای اسـتفاده مـردم از حمـل و نقـل 
عمومـی در نظـر گرفته شـود و یکـی از این مؤلفه هـای بهای 
پرداختـی اسـت، کـه افزایـش آن قطعـاً در کاهـش اسـتفاده 
شـهروندان از حمـل و نقـل عمومـی تاثیرگـزار خواهـد بود و 
شـهرداری باید بـا مدیریت هزینه هـای خود بار کمتـری را بر 

دوش شـهروندان بیانـدازد.

 محمد یاسر 
جواهری
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جامعــه ایـــران

وحید محمدی 
یکتا

فیروزکــوه در شــمال شــرق تهــران بــا 
ــه  ــبز و 25 نقط ــا و سرس ــی زیب فضای
گردشــگر پذیــر می توانــد، مقصــد 
ــگران  ــور گردش ــرای حض ــبی ب مناس

ــد. ــتان باش ــار و تابس ــول به در فص

»تنگـه واشـی« منطقـه ای جـذاب و زیبـا در ۱۵۶ کیلومتری 
تهـران و ۱۷ کیلومتـر پـس از فیروزکوه اسـت، که به واسـطه 
جـاری شـدن آب در تنگـه ای بیـن ۲ کـوه، وجـود مناظـر 
جـذاب و سرسـبز، رنـگ زیبـای صخره هـای سـنگی در دل 
کوه و مسـیر سرسـبز و مفـرح به یکـی از مقاصد گردشـگری 

تهرانی هـا در بهـار و تابسـتان تبدیـل شـده اسـت.
ــگری در  ــای گردش ــه دلرب ــی« منطق ــه واش ــخن از »تنگ س
شــمال شــرق اســتان تهــران اســت، کــه می تــوان در ســفری 
ارزان از کالن شــهر دودآلــود تهــران بیــرون زد و در ایــن 

ــازه کــرد. ــی ت منطقــه زیبــا جان
مسـیر ایـن تنگـه زیبـا نیز خـود دیدنـی اسـت، کافی اسـت، 
یـک صبـح بهـاری به سـوی دماونـد حرکت کنیـد، تـا با طی 
زمانـی حـدود یک سـاعت و نیمـه به آبسـرد دماوند برسـید، 
پیشـنهاد می کنیم، در مناظر سرسـبز آبسـرد مکانـی را برای 
اسـتراحت و صرف صبحانـه ای در دل طبیعت انتخاب کنید و 

سـپس بـه حرکت خـود ادامـه دهید.
پــس از آبســرد از جــاده جابــان- اوچونــک، ســربندان، 
ــد«  ــرده و وارد جــاده »جلیزجن ــور ک ــده عب ســیدآباد و هران
شــوید و ایــن جــاده را به ســوی تنگــه »واشــی« ادامــه دهیــد 

ــوید. ــد« ش ــتای »جلیزجن و وارد روس
ــه ای  ــا رودخان ــید، ب ــه برس ــد« ک ــتای »جلیزجن ــه روس ب
دیدنــی و کشــتزارهایی سرســبز و چشــم نواز مواجــه 
ــر خــودرو در  ــرای ه ــز ب ــغ ناچی ــک مبل ــه ی می شــوید، البت
ابتــدای ایــن روســتا از مســافران دریافــت می شــود، کــه بــه 

ــد. ــتا می رس ــی در روس ــور عمران ــرف ام مص

عبــور از ۲ تنگــه »واشــی« و »ســا« و دشــت زیبــای 
»ساواشــی«

مــردم ســاکن این روســتا بــه لهجــه شــیرین مازنــی صحبت 
می کننــد و بســیار خونگــرم و مهمان نــواز هســتند، اهالــی بــا 
روی بــاز بــا مســافران برخــورد کــرده و آن هــا را بــرای صــرف 
چــای و قــدم زدن در حیــاط زیبــای منازلشــان دعــوت 
ــرعت  ــتا به س ــن روس ــم، از ای ــنهاد می کن ــد، پیش می کنن
عبــور نکنیــد و یکــی دو ســاعتی را از مناظــر زیبــای آن لذت 

ــد. ــادگاری بگیری ــای ی ــرده و عکس ه ب
پـس از گشـت وگذار در کوچه پس کوچه هـای »جیلزجنـد« 
سـوار خـودروی خود شـده و ۵ کیلومتر به سـوی تنگه واشـی 
حرکـت کنیـد، تـا بـه پارکینـگ برسـید، خوشـبختانه تنگه 

واشـی یکـی از اماکنـی اسـت، کـه می توان بـا صـرف کم تر از 
۱۰ هـزار تومان پول و زمانی در حدود ۳ سـاعت به آن رسـید 

و از شـلوغی و هیاهـوی تهران دور شـد.
در ایـن تنگـه زیبا جاذبه هـای فراوانـی نهفته اسـت، تنها باید 
به خاطر داشـته باشـید، کـه برای عبـور از تنگه واشـی نیاز به 
همراه داشـتن کتانـی دارید، در ایـن منطقه هـر کاری کنید، 
پاهایتـان خیس شـده و ارتفـاع آب در برخـی مناطق حتی به 

بیـش از یـک متر نیز می رسـد.
ــت  ــگ می بایس ــود در پارکین ــودروی خ ــارک خ ــس از پ پ
بــرای یــک ربــع ســاعت پیــاده روی آمــاده باشــید، در مســیر 
رســیدن بــه ایــن تنگــه زیبا چشــم انســان جــز سرســبزی و 

طــراوت نخواهــد دیــد.
پــس از طی مســیر بــه تنگــه اول بــه نام »واشــی« می رســید 
ــرای ادامــه  ــا در آب گذاشــته و ب ــد، پ کــه در اینجــا مجبوری
مســیر از درون آب عبــور کنیــد، در ایــن مســیر بــا توجــه بــه 
ــس از  ــد، پ ــا می رس ــا ران پ ــی آب ت ــر گاه ــای اخی بارش ه
عبــور از آب بــه دشــت »ساواشــی« می رســید، بهتــر اســت، 
ــته و  ــی نشس ــرای لحظات ــا ب ــبز و زیب ــت سرس ــن دش در ای
ــا بــرای ادامــه راه انــرژی کافــی داشــته  اســتراحت کنیــد، ت

باشــید.
پیشــنهاد می کنــم، فالســک چــای را همــراه خــود داشــته 
ــی  ــرای اســتراحت فنجان ــا ب ــت زیب ــن طبیع باشــید و در ای
چــای میــل کنیــد و پــس از آن بــرای حرکــت به ســوی تنگه 
دوم بــه راه بیفتیــد، تــا بــه تنگــه دوم بــه نــام »ســا« برســید.
ــردن از  ــذت ب ــتراحت و ل ــرای اس ــکان ب ــن م ــا بهتری اینج

ــت. ــاری اس ــای به ــت زیب طبیع

فصــل گــرم ســال مناســب ترین وقــت بــرای 
ــی ــه واش ــور در تنگ حض

رئیــس اداره میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی و گردشــگری 
فیروزکــوه در خصــوص جاذبه هــای گردشــگری تنگــه 
ــوا  ــه ه ــی ک ــی در مواقع ــه واش ــد: تنگ ــی«  می گوی »واش
گرم تــر بــوده و برف هــا آب شــده باشــد، بــرای حضــور 

ــت. ــب اس ــافران مناس مس
ــرای حضــور  ــادی ب ــت: گردشــگران زی ــری گف ــم اکب ابراهی

ــه فیروزکــوه می آینــد، کــه پیشــنهاد مــا  در تنگــه واشــی ب
ــت وگذار در  ــزان و گش ــن عزی ــک روزه ای ــش از ی ــور بی حض
ــر از  ــه غی ــا اســت، ب ــن شهرســتان زیب دیگــر جاذبه هــای ای
تنگــه واشــی مــا در داخــل شــهر قلعــه فیروزکــوه را داریــم، 
کــه تــا پــارک کوهســتان می تــوان بــا خــودرو رفــت و پــس 
ــاده  ــن محــل می بایســت پی ــردن ماشــین در ای ــارک ک از پ
به ســوی قلعــه حرکــت کــرد و هــم کوهنــوردی کــرد و هــم 

آثــار تاریخــی را دیــد.

وجود ۱۵۵ اثر تاریخی در فیروزکوه
ــوروزی در  ــافران ن ــرای مس ــی ب ــات رفاه ــزود: امکان وی اف

ــت. ــده اس ــم ش ــتان فراه ــارک کوهس ــل پ داخ
ــتان  ــی در شهرس ــر تاریخ ــه ۱۵۵ اث ــان اینک ــا بی ــری ب اکب
فیروزکــوه داریــم، گفــت: ۶۵ اثــر تاریخــی ثبــت ملــی 
ــه  ــم، ک ــز داری ــر نی ــگر پذی ــه گردش ــت، ۲۵ نقط ــده اس ش
ســد نمــرود و ســله بُــن، دریاچــه ســیاه رود و دریاچــه 
آهنــک قابل اســتفاده در بهــار اســت و طــی اردیبهشــت نیــز 
ــرد. ــد ک ــوه بازدی ــتانی فیروزک ــار باس ــام آث ــوان از تم می ت
رئیــس اداره میــراث فرهنگــی و گردشــگری فیروزکــوه 
افــزود: ۲ مجموعــه بــوم گــردی در فیروزکــوه فعــال 
ــد.  ــبانه روز را دارن ــافر در ش ــت ۲۰۰ مس ــه ظرفی ــت ک اس
ــر  ــرش ۶۰ نف ــت پذی ــوه ظرفی ــن هتل هــای فیروزک همچنی
در شــبانه روز را دارنــد و آموزش وپــرورش فیروزکــوه نیــز 
ظرفیــت اقامــت ۶۵۰ مســافر در شــبانه روز را فراهــم کــرده 
ــه یــک  ــا احتســاب ظرفیــت زائرســراها نزدیــک ب اســت و ب
هــزار مســافر در شــبانه روز می تواننــد، در فیروزکــوه اقامــت 

ــند. ــته باش داش
وی بــا بیــان اینکــه ۱۸ واحــد رفاهــی بین راهــی در 
ــراث فرهنگــی  فیروزکــوه تحــت نظــارت و پوشــش اداره می
ــه داد: عســل،  ــد، ادام و گردشــگری فیروزکــوه فعالیــت دارن
ــکبار و  ــواع خش ــردو، ان ــس، گ ــای نفی ــو فرش ه ــم، تابل گلی
ــی  ــدوک ســوغات اصل ــی و عشــایری و دوغ گ ــات محل لبنی
فیروزکــوه اســت و لهجــه مــردم فیروزکــوه شــمالی و مازنــی 
ــیمین  ــق س ــوه در مناط ــوب فیروزک ــردم جن ــا م ــت، ام اس

ــد. ــردی دارن ــه ک ــن لهج ــت و حصارب دش

تعطیالت آخر هفته کجا برویم؟

تنگه »واشی« و ۲۵ نقطه گردشگر پذیر فیروزکوه آماده پذیرش مسافران
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»دنا«به تنهایــی به انــدازه 46 کشــور 
دنیــا گونــه گیاهــی اندمیــک دارد 
ــای آن  ــن روزه ــوای ای ــال و ه ــا ح ام
ــان  ــه کنی گیاه ــت و ریش ــوب نیس خ
کوهــی قصــه ای اســت کــه پایانــی تلخ 
ــد. ــم می زن ــا رق ــت دن ــرای طبیع را ب

بـر کوه هـا و دشـت ها  بهـار کـه می آیـد و مخمـل سـبز 
می رویانـد، طبیعـت گوهـر کمیابـش را بـر انسـان ها ارزانـی 
مـی دارد امـا نامهربانی هـا و طمـع دالالن گوهرش را بـه تاراج 
می بـرد و گیاهانـش را در معـرض انقـراض قـرار می دهـد.

گیاهــان کوهــی کهگیلویــه و بویراحمــد از گذشــته بر ســفره 
ایــن مردمــان جــای داشــته امــا امــروزه خریدوفــروش ایــن 
گیاهــان توســط دالالن ســبب شــده کــه هــر ســاله گیاهــان 

بیشــتری در معــرض انقــراض قــرار گیرنــد.
بـا وجـود همـه حفاظت هـا هنـوز هـم در برخـی خیابان های 
مرکـزی شـهر یاسـوج، زنـان و مـردان و حتـی کودکانـی را 
می بینیـم کـه در حـال خریدوفـروش ایـن گیاهان هسـتند.
»زرابــی«، »کرفــس«، »آنغــوزه«، »بــن ســرخ«، »ریــواس«، 
»بیلهــر«، »قــارچ«، »تــره«، »موســیر«، »کنگر« و »جاشــیر« 
برخــی از گیاهــان خوراکــی و دارویی در این اســتان هســتند 
کــه گل نــداده چیــده شــده و معــاش روســتاییان و خــوراک 

ــی شــهر می شــوند. اهال
چویــل، درمنــه، بومــادران، پونــه کوهی، برنجاســب، آویشــن، 
ــاری،  ــه، خ ــک، جلپ ــه، چوب ــی، بابون ــای کوه ــا چ ــی ی زرآب
پشــموک، تــوت ســهری، میخــک، انگیــون، کارده، ریــواس، 

پیــاز وحشــی یــا تــره، ختمــی وحشــی، بــن ســرخ، کتیــرا، 
گل گاوزبــان، بیلهــر، خاکشــیر، پرسیاوشــان و چندیــن گونه 
ــی  ــی و خوراک ــان داروی ــن گیاه ــر از مهم تری ــی دیگ گیاه

ایــن اســتان هســتند.
ــزک  ــا لی ــرخ ی ــن س ــر، ب ــر، بیله ــازار کنگ ــا ب ــن ام دراین بی
ــتری دارد،  ــداران بیش ــت و خری ــه اس ــر از بقی ــارچ داغ ت و ق
ــا از  ــد ت ــتان ها می آین ــر اس ــی از دیگ ــه حت ــی ک خریداران

ــد. ــب نمانن ــا بی نصی ــبز دن ــفره س س
ــوده و  ــان ب ــواده چتری ــا کنــدل کوهــی از خان گیــاه بیلهــر ی
بومــی ایــران اســت و گیاهــی ناشــناخته در ایــران و جهــان 
اســت کــه در ارتفاعــات بــاالی دو هــزار و ۵۰۰ متــری 

کوه هــای دنــا در کهگیلویــه و بویراحمــد می رویــد.
بومیــان عالقــه زیــادی بــه ایــن گیــاه تلــخ دارنــد و همیــن 
عالقه منــدی باعــث شــده کــه بیــش از هــر گیــاه دیگــری در 

معــرض خطــر انقــراض باشــد.
ــرف  ــزان مص ــادی دارد و می ــیار زی ــی بس ــاه، تلخ ــن گی ای
ــان  ــا بومی ــدار بســیار کمــی در ســال باشــد، ام ــد مق آن بای
ــف  ــه طــرق مختل ــد و ســپس ب ــدا تلخــی آن را می زداین ابت
ــا چنــد ســال  ــه گفتــه کارشناســان ت مصــرف می کننــد و ب
ــتان  ــای اس ــی در کوه ه ــاه خوراک ــن گی ــری از ای ــده اث آین
مشــاهده نخواهــد شــد. بــا اینکــه مطالعــات محققــان نشــان 
داده کــه مصــرف زیــاد آن، ســبب ایجاد ســرطان در دســتگاه 
گوارشــی و از کار افتــادن کبــد می شــود امــا هنــوز مــردم بــه 

ــد. ــاه اســتفاده می کنن ــن گی ــاد از ای ــزان زی می
ــر اثــر برداشــت بی رویــه و  گیاهــان بســیاری هســتند کــه ب
ــرض  ــا منق ــته و ی ــرار داش ــراض ق ــر انق ــه کنی در خط ریش
ــی  ــای کوه ــا چ ــی ی ــان زراب ــن گیاه ــی از ای ــده اند، یک ش

اســت کــه رویشــگاه های خــود در دنــا را ازدســت داده و 
نفس هــای آخــر خــود را می کشــد.

ایـن گیـاه کـه بـه آن زریـن گیـاه نیـز می گوینـد، مصـارف 
دارویـی متعـددی از جملـه تقویـت سیسـتم ایمنـی بـدن، 
ضدالتهـاب و درمـان ناراحتی هـای گوارشـی و اعصـاب دارد 
به جـز در دنـا در ارتفاعات کرکـس، دماوند، توچـال و علی آباد 

کتـول نیـز می رویـد و مـورد بهره بـرداری قـرار می گیـرد.
ــه مصــرف  ــی اســت ک ــر از گیاهان ــی دیگ ــرخ« یک ــن س »ب
ــزان  ــترین می ــارچ بیش ــس از ق ــته و پ ــی داش ــیار باالی بس
خریدوفــروش و برداشــت را دارد کــه متأســفانه ایــن گیــاه را 

ــت. ــرار داده اس ــراض ق ــرض انق در مع
ــدن  ــرای ب ــاه کوهــی ب ــن گی ــاد ای باوجوداینکــه مصــرف زی
مضــر اســت امــا همچنــان به صــورت بســیار زیــادی از ایــن 
ــاره  ــن عص ــه محققی ــق یافت ــود و طب ــتفاده می ش ــاه اس گی
ــه  ــنگ کلی ــاد س ــگیری کننده از ایج ــر پیش ــرخ اث ــن س ب
ــتال های  ــوب کریس ــزان رس ــش می ــث افزای ــته و باع نداش

ــود. ــه می ش ــیم در کلی ــزاالت کلس اگ
ــاه همچنــان ادامــه دارد و  ــن گی ــروش ای بااین حــال خریدوف
ــن  ــروش ای ــازار ف ــا وجــود همــه حفاظت هــا و نظارت هــا ب ب

گیاهــان همچنــان داغ اســت.
یـک کارشـناس محیط زیسـت گفـت: متأسـفانه برداشـت 
بی رویـه و ریشـه کنی برخـی از گیاهان کوهـی همچون بیلهر 
و بـن سـرخ و… ایـن گیاهـان را در معـرض انقـراض داده و 

مـردم ایـن گیاهـان را بـا ریشـه از خـاک خـارج می کنند.
ــر  ــان از شــیوه های تکثی ــه کن ــزود: بوت ــور اف ــا شــفائی پ آری
ــان همــراه  ایــن گیاهــان اطالعــی ندارنــد و برداشــت های آن

ــود. ــام می ش ــان انج ــن گیاه ــه کنی ای ــا ریش ب

کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد

حال و هوای این روزهای »دنا« خوب نیست/ پایانی تلخ برای گیاهان کوهی

صدیقه امیدی
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وی بیــان داشــت: ۴۷۵ گونــه گیــاه از مجمــوع بیــش از یــک 
هــزار گونــه شناسایی شــده در ایــن اســتان، از نــوع گیاهــان 

دارویــی و خوراکــی اســت.
شــفائی پــور اظهــار داشــت: پوشــش گیاهــی و تنــوع گیاهی 
ــی در  ــه گیاه ــل ۱۲۰۰ گون ــت و حداق ــر اس ــا کم نظی در دن
منطقــه شناسایی شــده کــه ایــن تعــداد ۱۶ درصــد کل 
ــای گیاهــی در  ــان کشــور را شــامل می شــود و گونه ه گیاه
منطقــه حفاظت شــده دنــا از ۴۶ کشــور دنیــا بیشــتر اســت.

ــداد  ــوان کــرد و گفــت: تع ــا عن ــه را مختــص دن وی ۵۰ گون
تیره هــای شناسایی شــده در دنــا ۶۰ درصــد تیره هــای 

ــود. ــامل می ش ــران را ش ــی ای گیاه
محســن جعفــری نــژاد بســطامی مدیــرکل حفاظــت محیط 
ــه و بویراحمــد هــم از انعقــاد تفاهــم نامــه  زیســت کهگیلوی
ــی در  ــع طبیع ــت و مناب ــط زیس ــی محی ــکاری اجرای هم
راســتای اســتفاده از ظرفیت مشــترک دو دســتگاه خبــر داد.
ــرد و  ــاره ک ــدف اش ــق ه ــبانه روزی مناط ــش ش ــه پای وی ب
ــا تشــکیل  ــتان ب ــگان حفاظــت محیط زیســت اس ــت: ی گف
تیم هایــی از اوایــل اســفند ۹۷ تــا اواخــر خــرداد ۹۸ 
ــع ملــی توســط ســود  به منظــور جلوگیــری از تخریــب مناب
ــده و  ــق حفاظت ش ــبانه روزی در مناط ــور ش ــان، به ط جوی

ــد. ــژه دارن ــی وی ــت های کنترل ــتان گش آزاد اس
جعفـری نژاد به برخی کشـفیات در ایـن زمینه اشـاره و تصریح 
کـرد: از یـک خـودرو بیـش از ۱۰ هـزار بوتـه گونـه بیلهر که 
از مناطـق ییالقـی کهگیلویه و بویراحمد توسـط سـودجویان 
برداشـت شـده بود و قصد داشـتند ایـن محموله را به سـمت 

شهرسـتان لـردگان منتقل کنند، کشـف و ضبط شـد.
وی افــزود: بــا اقــدام خــوب مأمــوران یــگان حفاظــت 
محیط زیســت، ســودجویان و مخربــان منابــع طبیعــی پــس 

ــدند. ــل داده ش ــی تحوی ــات قضائ ــه مقام ــتگیری ب از دس
امــا بــا رونــدی کــه دالالن گیاهــان کوهــی در پیــش گرفتــه 
ــتان  ــارج از اس ــه خ ــر را ب ــون بیله ــی همچ ــی گیاه و حت
بــرده و در دیگــر شــهرها بــه فــروش می رســانند، در زمانــی 
ــه خاطــره ای در  ــا ب ــان تنه ــن گیاه ــاید ای ــدان دور ش نه چن

حافظــه طبیعــت بــدل شــوند.
هرچنــد آمــار دقیقی از میــزان برداشــت گیاهــان خوراکی در 
ایــن اســتان وجــود نــدارد امــا هرســاله در فصــل بهار هــزاران 
کیلــو از انــواع گیاهــان خوراکــی کهگیلویــه و بویراحمــد وارد 
ــه  ــود ک ــوار می ش ــتان های هم ج ــتان و اس ــن اس ــازار ای ب
ایــن امــر زنــگ خطــری اســت بــرای محیط زیســت و منابــع 
ــت،  ــی محیط زیس ــاک، آلودگ ــایش خ ــه فرس ــی ک طبیع
ــردن  ــن ب ــی و از بی ــره غذای ــادل زنجی ــوردن تع ــم خ ــه ه ب

پوشــش گیاهــی را بــه دنبــال دارد.
ــون  ــه واژگ ــد، الل ــرض تهدی ــان در مع ــر از گیاه ــی دیگ یک
ــوده و آن را ُگل اَشــک،  اســت کــه گیاهــی بومــی زاگــرس ب

ــد. ــز نامیده ان ــر نی ــاج قیص ــم و ت ــک مری اش
الله هــای واژگــون در تمــام ســال تنهــا چنــد روزی را مهمان 
دنــا نشــینان هســتند و هــر ســال اوایــل اردیبهشــت ماه گل 

می دهــد. ایــن گل بــه دو رنــگ زرد و قرمــز بــوده کــه گونــه 
زرد آن در خطــر جــدی انقــراض قــرار گرفتــه اســت.

این گونـه گیاهی به وسـیله انسـان، دام ها و تغییـرات کاربری 
زمین هـای کوهسـتانی به شـدت در حال تهدید اسـت.

دنـا ایـن کوه سـترگ، همـواره خـوان نعمتـش را بـر مردمان 
ایـن دیـار ارزانـی داشـته و در منطقـه حفاظت شـده دنـا، که 
شـناخته  ایـران  بیوسـفری  ذخیـره گاه  دهمیـن  به عنـوان 
می شـود، تنـوع گونه هـای گیاهـی حـدود یـک هـزار و ۲۵۰ 
گونه اسـت که ایـن رقم معـادل ۱۵.۶ درصد گونه های کشـور 
اسـت و ایـن در حالی اسـت کـه در سراسـر زاگـرس مرکزی، 

بالغ بـر دو هـزار گونـه گیاهـی وجـود دارد.
منطقـه حفاظت شـده دنـا در سـال ۲۰۱۰ میـالدی از سـوی 
سـازمان یونسـکو به عنوان دهمین ذخیره گاه بیوسـفری ایران 

و پانصـد و پنجاهمیـن ذخیـره گاه دنیا به ثبت رسـید.
پیــش از ثبــت دنــا در کهگیلویــه و بویراحمــد، ۹ ذخیــره گاه 
مناطــق  کویــر،  گلســتان،  ارومیــه،  ملــی  پارک هــای 
ــوران در  ــرقی، ت ــان ش ــباران در آذربایج ــده ارس حفاظت ش
ــان  ــزگان، ارژن و پریش ــرا در هرم ــو و ح ــارس، گن ــتان ف اس
ــه اســتان  در اســتان فــارس و پناهــگاه حیات وحــش میانکال
مازنــدران ۳۴ ســال پیــش در فهرســت ذخیره گاه هــای 

ــد. ــده بودن ــت ش ــکو ثب ــران در یونس ــت کره ای زیس
منطقــه حفاظت شــده دنــا بــه لحــاظ داشــتن شــرایط ویــژه 

اکولوژیکــی هــم در کشــور منحصربه فــرد اســت.
ــور  ــدازه ۴۶ کش ــی به ان ــا به تنهای ــده دن ــه حفاظت ش منطق
دنیــا گونــه گیاهــی اندمیــک دارد و در کهگیلویــه و بویراحمد 
دو هــزار گونــه گیاهــی و ۴۰۰ گونــه دارویــی شناسایی شــده 
کــه حــدود یــک هــزار گونــه گیاهــی آن در منطقــه 
حفاظت شــده دنــا قــرار دارد و از ایــن تعــداد ۴۵ گونــه بومــی 
ــی  ــک گیاه ــای اندمی ــا هســتند و گونه ه ــه دن و منحصــر ب

ــروژ اســت. ــر هلنــد و ن ــر ســوئد و ۲۰ براب ــا، ۱۵ براب دن
ــتی  ــق زیس ــن مناط ــم از غنی تری ــوز ه ــه هن ــن منطق ای
ــت و  ــران و دنیاس ــوری در ای ــی و جان ــوع گیاه ــاظ تن از لح
ــود  ــالق می ش ــتگاهی اط ــه زیس ــت کره ب ــره گاه زیس ذخی
کــه از نظــر تنــوع زیســتی، زیســت محیطی، آب وهــوا، بافــت 

ــت باشــد. ــز اهمی ــی حائ اقتصــادی و اجتماع
اثـر  بـر  منطقـه حفاظت شـده دنـا طـی میلیون هـا سـال 
تغییـرات اقلیمـی در دوران مختلـف زمین شناسـی و پشـت 
سـر گذاشـتن اعصار و یخبندان به پناهگاهی بـرای گونه های 
مختلـف گیاهـی و جانـوری بدل شـده کـه بسـیاری از آن ها 

امـروز بـه گونه هـای بومـی تبدیل شـده اند.
ــای  ــود آبشــارها و رودخانه ه ــژه، وج ــی وی ــرایط توپوگراف ش
ــرآب در منطقــه، شــرایط ســخت و ســرد ارتفاعــات بلنــد  پ
ــوع در آن  ــت حضــور حیات وحــش متن ــر و در نهای و برف گی
ــارز در  ــه ای ب ــوان نمون ــه به عن ــن منطق ســبب شــده کــه ای

ــود. ــرس مشــخص ش ــته کوه زاگ ــرب کشــور در رش غ
ــش  ــه بخ ــه س ــی ب ــرایط اقلیم ــر ش ــه از نظ ــن منطق ای
ــای خشــک  ــد، جنگل ه ــات بلن ــاًل مجــزا شــامل ارتفاع کام

و نیمه خشــک و نیمــه اســتپی ســرد تقســیم می شــود. 
ــوع حیات وحــش  ــه تن ــوع اقلیمــی ســبب شــده ک ــن تن ای
و پوشــش گیاهــی بســیار غنــی در منطقــه پدیــد آیــد و تــا 
ارتفــاع نزدیــک بــه ۲۵۰۰ متــری پوشــش گیاهــی بلــوط بــا 
ــر بقیــه پوشــش ها غلبــه دارد و در ارتفــاع باالتــر از  اقتــدار ب
ــای  ــه درختچه ه ــا جــای خــود را ب ــز بلوط ه ــر نی ۲۵۰۰ مت
کوچــک، گون هــا و درختانــی ماننــد ســرو کوهــی می دهنــد 

ــا را دوچنــدان کننــد. ــا زیبایــی دن ت
ــری از  ــای متفاوت ت ــی رود گونه ه ــر م ــاع باالت ــه ارتف هرچ
ــاع  ــه از ارتف ــه ای ک ــود به گون ــده می ش ــی دی ــش گیاه پوش
۳۵۰۰ متــری درخت هــا و درختچه هــا بــا خداحافظــی 
ــد  ــی مانن ــش های گیاه ــه پوش ــود را ب ــای خ ــه، ج از منطق

ــد. ــی می دهن ــه ای و علف ــان بوت ــون، گیاه گ
در ارتفاعــات باالتــر از ۴۰۰۰ متــر، آنجــا کــه قله هــا ســر بــه 
فلــک کشــیده و صخره هــا چــون دژی اســتوار در دامــان دنــا 
ــد و  ــود می رس ــال خ ــه کم ــت ب ــی طبیع ــد، زیبای آرمیده ان
گل هــای روییــده در صخره هــا و تــک گیاهانــی زیبــا قــدرت 

ــه رخ می کشــد. ــزال خلقــت را ب الی
ــن منطقــه کــه در شــمال شــهر یاســوج و ســی ســخت،  ای
جنــوب اســتان اصفهــان و بخــش کوچکــی از جنوب اســتان 
چهارمحــال و بختیــاری در حــوزه آبریــز کارون قــرار گرفتــه، 
یــک منطقهــی کامــالً کوهســتانی اســت کــه اختــالف ارتفاع 
ــزار  ــه ه ــر س ــه بالغ ب ــاط منطق ــت ترین نق ــن و پس بلندتری

متــر اســت.
منطقــه حفاظت شــده دنــا همچنیــن دارای باالتریــن غنــای 
گونــه ای پســتانداران در میــان مناطــق بررسی شــده زاگــرس 
ــا بیشــترین احتمــال خطــر  مرکــزی اســت و درعین حــال ب
انقــراض محلــی نیــز روبــرو اســت بــه همیــن دلیــل اولویــت 

حفاظتــی آن از مناطــق دیگــر بیشــتر اســت.
ــوری منطقــه ســبب  تنــوع بســیار گونه هــای گیاهــی و جان
شــده کــه ســودجویان به ایــن منابــع کم نظیــر دســت درازی 
ــا بنشــانند کــه گاه  ــر پیکــر دن کــرده و زخم هــای فراوانــی ب

مرهمــی بــرای آن هــا نیســت.
چــرای دام و برداشــت بیش ازحــد گیاهــان دارویــی و 
خوراکــی، از تهدیــدات تنــوع زیســتی دنــا اســت بــه طــوری 
ــای  ــا پ ــردش ت ــی منحصربه ف ــی و داروی ــان کوه ــه گیاه ک
ــاه  ــد گی ــون چن ــوند و تاکن ــانده می ش ــم کش ــراض ه انق
نایــاب و بومــی منطقــه منقــرض شــده اند بااین حــال 

ــه دارد. ــم ادام ــوز ه ــی، هن ــان کوه ــت گیاه برداش
دنـا یـادگار هزاره هـای دیریـن ایـن سـرزمین کـه بلوط های 
هزارسـاله اش بـا مردمـان ایـن دیـار پیونـدی دیرینـه دارنـد، 
نیازمند دسـتانی اسـت کـه بر خاکش چنـگ نزنـد و گیاهان 

کمیابـش را بـه تـاراج نبـرده و ریشـه کن نکنند.
ــم روی  ــای نگذاری ــم و پ ــی اردو بزنی ــایه دانای ــد در س بیایی
ــم،  ــر نزنی ــن خنج ــه زمی ــد، ب ــان باش ــاه و یادم ــون گی قان
فرصــت ســبز حیــات بــه هــوای خنــک کوهســتان بدهیــم، 

ــورد… ــن بربخ ــون زمی ــه قان ــه ب ــم ک کاری نکنی
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جامعــه ایـــران

 خشکســالی و چــرای بــی رویــه در 
ــی  ــش گیاه ــن پوش ــن رفت ــار از بی کن
و مراتــع و همچنیــن قــرار گرفتــن در 
ــان  ــا آذربایج ــپ- هیمالی ــد آل کمربن
ــتان در  ــش اس ــف ش ــی را در ردی غرب
ــرار  ــن ق ــش زمی ــر ران ــرض خط مع

داده اســت.

بارش هــای شــدید در مــاه گذشــته باعــث شــده کــه 
خاک هــا و ســنگ هایی کــه روی کوه هــا قــرار دارنــد، 
هرلحظــه آمــاده ریــزش بــه ســمت پاییــن باشــند. بــا توجــه 
ــوص  ــور به خص ــف کش ــتاهای مختل ــن روس ــرار گرفت ــه ق ب
ــا  ــیه رودخانه ه ــا و حاش ــه کوه ه ــی در دامن ــان غرب آذربایج
وقــوع پدیده هایــی از جملــه رانــش و لغــزش زمیــن می توانــد 
ــته  ــی داش ــادی در پ ــانی و م ــر انس ــای جبران ناپذی پیامده

ــد. باش
بارش هــای شــدید بهــاره و وقــوع ســیل و ســیالب های 
ــی  ــار بی توجه ــور در کن ــف کش ــق مختل ــدد در مناط متع
ــور را  ــت، کش ــی و محیط زیس ــع طبیع ــت از مناب ــه صیان ب
ــای  ــدی بالی ــر ج ــرض خط ــر در مع ــال های اخی ــی س ط
ــمال  ــتان های ش ــان اس ــن می ــه در ای ــرار داده ک ــی ق طبیع
کشــور از جملــه آذربایجــان غربــی بــه دلیــل شــرایط خــاص 
ــای  ــن پدیده ه ــاالی ای ــر ب ــا خط ــت ب ــی در لیس جغرافیای

ــرار دارد. ــی ق طبیع
ــی و  ــع طبیع ــب مناب ــل تخری ــه دلی ــی ب ــان غرب آذربایج
پوشــش گیاهــی و تبدیــل مراتــع بــه زمین هــای کشــاورزی، 
ــن  ــع و همچنی ــت مرات ــر ظرفی ــار براب ــه چه ــرای بی روی چ
قرارگیــری در کمربنــد آلــپ – هیمالیــا بــه همــراه 
ــالم و  ــوب گلســتان، ای ــدران، لرســتان، جن اســتان های مازن

ــت. ــیب پذیر اس ــیار آس ــش بس ــر ران ــتان از نظ کردس
بــر اســاس مطالعــات انجام یافتــه محــدوده وســیعی از 
شــهرها و روســتاهای شهرســتان های شــوط، خــوی، 
ــنویه،  ــکاب، اش ــوکان و ت ــت، ب ــه، سردش ــلماس، ارومی س
پیرانشــهر، مهابــاد، ماکــو و شــاهین دژ بــا توجــه بــه عوامــل 
ــت  ــاز اس ــل انسان س ــا عوام ــن آن ه ــه مهم تری ــی ک و دالیل
در معــرض خطــر جــدی رانــش زمیــن و ریــزش کــوه قــرار 

ــد. دارن
عمــق و خســارت های بــاالی بالیــای طبیعــی در کشــور کــه 
بخشــی از آن در فروردین مــاه در مناطــق مختلــف کشــور رخ 
داد نشــان می دهــد زنــگ هشــدار خطــرات بزرگ تــری بیــخ 
ــان  ــه آذربایج ــور از جمل ــتان های کش ــی از اس ــوش خیل گ
غربــی بــه صــدا درآمــده زنــگ هشــداری کــه فعــاًل گــوش 

مســئوالن بدهــکار آن نیســت.
ــدی  ــیار ج ــتان بس ــی در اس ــای طبیع ــوع بالی ــوع وق موض
ــی  ــل جبران ــوده و ســاالنه خســارت های هنگفــت و غیرقاب ب
بــر بخش هــای مختلــف وارد می ســازد، کاهــش آثــار 
ــرمایه های  ــظ س ــتای حف ــی در راس ــای طبیع ــار بالی زیان ب

ــک ضــرورت اســت. ــی ی مل
 

۱۲ شهرســتان آذربایجــان غربــی در معــرض خطــر 
جــدی رانــش زمیــن قــرار دارنــد

ــی در خصــوص  ــت بحــران آذربایجــان غرب ــرکل مدیری مدی
ــی در لیســت ۶  ــرار گرفتــن اســتان آذربایجــان غرب علــت ق
ــت:  ــور گف ــن در کش ــش زمی ــر ران ــرض خط ــتان در مع اس
ــر  ــال های اخی ــددی در س ــانی متع ــی و انس ــل طبیع عوام

موجــب شــده اســتان در شــرایط فعلــی در معــرض جــدی 
ــرد. ــرار گی ــن ق ــش زمی ران

ــتان دارای  ــن اس ــه ای ــان اینک ــا بی ــری ب ــاس جعف امیرعب
ســاختار زمیــن ســازی نســبتاً جــوان بــوده و در پــی 
ــار  ــی در کن ــش گیاه ــن پوش ــن رفت ــالی و از بی خشک س
ــت  ــده اس ــت ش ــتان سس ــاک اس ــه دام خ ــرای بی روی چ
افــزود: میــزان خطرپذیــری اســتان در بحــث بحــران رانــش 

ــت. ــور باالس ــق کش ــایر مناط ــه س ــبت ب ــن نس زمی
ــهری  ــق ش ــف مناط ــای مختل ــه بخش ه ــان اینک ــا بی وی ب
و روســتایی اســتان در خطــر ایــن تهدیــد و بــالی طبیعــی 
ــه ۱۲  ــت ک ــی اس ــن در حال ــت: ای ــار داش ــد اظه ــرار دارن ق
شهرســتان اســتان در خطــر باالتــری قــرار دارنــد کــه بایــد 
هــر چــه زودتــر راهکارهــای مقابلــه بــا ایــن تهدیــد و بــالی 

طبیعــی اندیشــیده شــود.
ــر اســاس مطالعــات زمین شناســی  ــه کــرد: ب جعفــری اضاف
ــاور  ــای مج ــیعی از زمین ه ــدوده وس ــتان مح ــاک اس و خ
شــهر شــوط، جنــوب قطــور، شــمال شــرق و غرب ســلماس، 
ــه  ــی از منطق ــین و بخش ــراف نوش ــی در اط ــه کوچک ناحی
ــش  ــتعد ران ــیار مس ــکاب بس ــوکان و ت ــت، ب ــوه، سردش زی

ــن هســتند. زمی
 

مطالعــات کارشناســی در خصــوص مناطــق در خطــر 
رانــش زمیــن در حــال انجــام اســت

ــان  ــا بی ــی ب ــان غرب ــران آذربایج ــت بح ــرکل مدیری مدی
ــه  ــوص در نیم ــی، به خص ــان غرب ــتان آذربایج ــه در اس اینک
غربــی آن احتمــال بــاالی ریــزش ســنگ وجــود دارد، افــزود: 
دیواره هــای آهکــی مشــرف به شــهر ماکــو و روســتای 
ــه  ــاهین دژ از جمل ــتان ش ــع شهرس ــدی از تواب ــاس کن ط
ــقوط  ــده س ــا پدی ــواره ب ــه هم ــوده ک ــتان ب ــی از اس مناطق

هســتند. دســت به گریبان  ســنگ 
ــش  ــر بخ ــان حاض ــه در زم ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــری ب جعف
اعظمــی از مســاحت اســتان در خطــر رانــش زمین و ســقوط 
ــر اســاس مطالعــات انجام گرفتــه  ــرار دارد گفــت: ب ســنگ ق
ــلماس،  ــرب س ــمال غ ــرورق، ش ــرب فی ــو، غ ــهرهای ماک ش
قوشــچی، جنــوب ســرو، غــرب اشــنویه، پیرانشــهر، مهابــاد، 

بــوکان، تــکاب و سردشــت از جملــه شــهرهایی هســتند کــه 
ــد می شــوند. ــی تهدی ــده طبیع ــن پدی ــا ای ب

ــا اشــاره بــه  مدیــرکل مدیریــت بحــران آذربایجــان غربــی ب
اینکــه به صــورت جــدی رانــش زمیــن ۱۳ روســتای اســتان 
را تهدیــد کــرده و بــرای حــل ایــن مشــکل تعــدادی از ایــن 
روســتاها بــر اســاس مطالعــات کارشناســی شــده بــه مناطق 
ــا و  ــت علی ــتاهای کل ــت: روس ــوند، گف ــل می ش ــن منتق ام
گوگــرد در خــوی، مخمــور و بلغچــی ســفلی چالــدران، کانی 
زرد و نیــوز سردشــت بــه همــراه ســاریجالوی تــکاب از جمله 
ــد  ــن و نیازمن ــش زمی ــد ران ــرض تهدی ــتاهای در مع روس

مطالعــه هســتند.
ــالغ  ــه اینکــه روســتاهای گوگــرد و قاشــقا ب ــا اشــاره ب وی ب
در خــوی، ترمکچــی در تــکاب، بابل آبــاد در چایپــاره، 
بصــره و مامــه زینــه در سردشــت و ســیوه واقــع در 
ــن را  ــش زمی ــد ران ــرض تهدی ــتاهای در مع ــلماس روس س
شــامل می شــوند کــه در دســت جابه جایــی و نیازمنــد 
ایمن ســازی هســتند، گفــت: رفــع مشــکالت ایــن روســتاها 
نیازمنــد انجــام کارهــای مطالعاتــی و کارشناســی، مشــارکت 
مســئوالن و اهالــی ایــن روســتاها بــه همــراه تزریــق به موقــع 

ــت. ــژه اس ــارات وی اعتب
جعفــری بــا بیــان اینکــه حــدود ۴۷ نــوع بــالی طبیعــی در 
جهــان بــه ثبــت رســیده اســت گفــت: در ایــن راســتا وقــوع 
۳۴ نــوع بالیــای طبیعــی در اســتان قابــل پیش بینــی اســت 

کــه از ایــن تعــداد ۲۵ نــوع آن اتفــاق افتــاده اســت.
وی بــا اشــاره بــه وقــوع بالیای طبیعــی در اســتان طی ســال 
جــاری افــزود: ســیل، رانــش زمیــن و ســرمازدگی محصوالت 
ــی  ــتان ط ــوادث روی داده در اس ــن ح ــاورزی از مهم تری کش
فروردین مــاه امســال اســت کــه تاکنــون هیــچ حادثــه جانــی 
در پــی نداشــته امــا ســیل و رانــش ۶۶۲ هــزار و ۶۸۹ میلیون 

ریــال خســارت مــادی بــه اســتان وارد کــرده اســت.
 

ــان  ــن در آذربایج ــش زمی ــه ران ــورد نقش ۲۶۰۰ م
ــت ــده اس ــایی ش ــی شناس غرب

کارشــناس اداره مهندســی و مطالعــات منابــع طبیعــی 
آذربایجــان غربــی در خصــوص آخریــن مطالعــات و وضعیــت 

هشداری که جدی گرفته نمی شود؛

حرکت زمین زیر پای آذربایجان غربی/ خطر بیخ گوش ساکنان ۱۲ شهرستان
 

سکینه اسمی
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جامعــه ایـــران

ــی  ــان غرب ــت: آذربایج ــن گف ــش زمی ــوزه ران ــتان در ح اس
جــزو اســتان های اول در معــرض خطــر رانــش زمیــن قــرار 

دارد.
فردیــن پاشــازاده بــا تأکیــد بــر اینکــه زنــگ هشــدار رانــش 
زمیــن به صــورت جــدی در اســتان بــه صــدا درآمــده اســت 
افــزود: ایــن اســتان هم اکنــون در اولویــت اول خطــر و 
بحــران رانــش زمیــن و لغــزش اراضــی در کشــور قــرار دارد 

ــن خصــوص صــورت گیــرد. ــد توجــه جــدی در ای کــه بای
ــا اشــاره بــه اینکــه رانــش زمیــن بــه دو علــت عوامــل  وی ب
ــرد:  ــه ک ــد اضاف ــت روی می ده ــی و انســانی در طبیع طبیع
ــب  ــی، تخری ــری اراض ــر کارب ــامل تغیی ــانی ش ــل انس عوام
ــری  ــار براب ــش از چه ــرای بی ــی، چ ــع طبیع ــه مناب بی روی
ظرفیــت مراتــع توســط دام مــازاد، ساخت وســاز در حاشــیه 
ــر اجــرای  ــر اث ــر و همچنیــن ب ــه و مناطــق خطرپذی رودخان
طرح هــای عمرانــی از جملــه سدســازی و احــداث دکل هــای 

ــی و … ایجــاد می شــود. مخابرات
ــن  ــانی مهم تری ــل انس ــن عوام ــه ای ــان اینک ــا بی ــازاده ب پاش
ــایر  ــی و س ــان غرب ــن در آذربایج ــش زمی ــد ران ــت تهدی عل
ــار  ــت اظه ــی اس ــالی طبیع ــن ب ــرض ای ــتان های در مع اس
ــه  ــی از جمل ــل طبیع ــل انســانی عوام ــار عام داشــت: در کن
بــارش شــدید و وقــوع ســیالب های متعــدد از دالیــل اصلــی 

ــه شــمار مــی رود. ــش زمیــن ب ــده ران پدی
ــتان  ــاره در اس ــدید به ــای ش ــه بارندگی ه ــاره ب ــا اش وی ب

گفــت: هــر چنــد ایــن بارش هــا عاملی بــرای وقــوع ســیل در 
ایــن منطقه نشــد امــا ســیالب های متعــدد در اســتان بــر اثر 
ــف و در  ــق مختل ــه مناط ــم ک ــاهد بودی ــا را ش ــن بارش ه ای
معــرض خطــر رانــش زمیــن اســتان را مــورد تهدیــد جــدی 

ــرار داده اســت. ق
 

ــش  ــران ران ــت اول بح ــی در اولوی ــان غرب آذربایج
ــرار دارد ــور ق ــن در کش زمی

کارشــناس اداره مهندســی و مطالعــات منابــع طبیعــی 
ــل  ــانی و عوام ــل انس ــی عام ــت: وقت ــی گف ــان غرب آذربایج
طبیعــی در کنــار هــم روی می دهــد موجــب می شــود 
مناطقــی از کشــور از جملــه اســتان در خطــر بــزرگ و جدی 
رانــش زمیــن قــرار گیــرد کــه بایــد در ایــن زمینــه تمهیدات 
الزم در آذربایجــان غربــی بــرای جلوگیــری از فاجعــه بــزرگ 

ــرد. صــورت گی
ــترده ای در  ــات گس ــه مطالع ــه اینک ــاره ب ــا اش ــازاده ب پاش
خصــوص مناطــق در معــرض خطــر رانــش زمیــن در 
ــن راســتا دو  ــوان کــرد: در ای اســتان انجــام شــده اســت عن
هــزار و ۶۰۰ مــورد نقشــه رانــش زمیــن در اســتان تاکنــون 
شناسایی شــده و ایــن مــوارد تــا چهــار هــزار مــورد در 
ــد گســترش داشــته باشــد  صــورت ادامــه مطالعــات می توان
کــه اراضــی کشــاورزی، مناطــق شــهری و روســتایی را 

شــامل می شــود.

وی پراکندگــی زیــاد نقشــه رانــش زمیــن در اســتان و 
توپوگرافــی خــاص منطقــه را از دیگــر ویژگی هــای گســترده 
ــمرد و  ــی برش ــان غرب ــن در آذربایج ــش زمی ــده ران و پیچی
ــاره خــاک  ــای شــدید به ــر بارش ه ــر اث ــون ب ــت: هم اکن گف
اســتان اشباع شــده و هــر لحظــه امــکان وقــوع بحــران رانــش 
زمیــن در مناطــق مختلــف اســتان قابــل پیش بینــی اســت.

کارشــناس اداره مهندســی و مطالعــات منابــع طبیعــی 
ــا همــکاری دانشــگاه ارومیــه  آذربایجــان غربــی ادامــه داد: ب
مطالعــات گســترده ای در خصــوص ســرعت و وســعت رانــش 
ــتان در  ــرد اس ــه گوگ ــوص منطق ــتان به خص ــن در اس زمی
ــل  ــار مراح ــن اعتب ــورت تأمی ــه در ص ــت ک ــت اجراس دس

ــود. ــی می ش ــت اجرای تثبی
پاشــازاده خاطرنشــان کــرد: اگــر در خصــوص هشــدار جــدی 
رانــش زمیــن در کشــور اولویت بنــدی داشــته باشــیم 
ــه همــراه  ــه تعــداد پراکنــش و میــزان لغــزش ب ــا توجــه ب ب
مســاحت و اراضــی تحــت پوشــش، آذربایجــان غربــی بایــد 
ــرد، در  ــرار بگی ــئوالن ق ــدی مس ــه ج ــت اول توج در اولوی
حــال حاضــر نقشــه پراکندگــی مناطــق در معــرض تهدیــد 
شناسایی شــده و بایــد ادارات و دســتگاه های اجرایــی در 
ــرار  ــه ق ــق را موردتوج ــن مناط ــا ای ــرای طرح ه ــن اج حی

ــد. دهن
 

ــده  ــا پدی ــه ب ــوص مقابل ــدات الزم در خص تمهی
ــت ــام اس ــت انج ــن در دس ــش زمی ران

سرپرســت معاونــت امــور عمرانــی اســتاندار آذربایجــان غربی 
در خصــوص معضــل رانــش زمیــن در اســتان اظهــار داشــت: 
ــته  ــاه گذش ــی م ــور ط ــدد در کش ــوادث متع ــوع ح ــا وق ب
هم اکنــون فــاز مطالعــات ژئوتکنیــک رانــش زمیــن در 
اســتان آغازشــده و نیــاز اســت بررســی و برنامه ریــزی کلــی 

ــرد. ــام گی ــن خصــوص انج در ای
پیمــان آرامــون بــا هشــدار نســبت بــه خطــر جــدی رانــش 
ــل  ــه دلی ــته ب ــال های گذش ــت: در س ــتان گف ــن در اس زمی
ــرض  ــتان در مع ــاز اس ــی و انسان س ــل طبیع ــی عوام برخ
خطــر رانــش زمیــن قــرار داشــت امــا بــه دنبــال بارش هــای 
ــدی  ــورت ج ــتان به ص ــر اس ــق پرخط ــاه مناط فروردین م

تهدیــد می شــود.
وی ادامــه داد: بــر اســاس آمــار ســازمان هواشناســی، مجموع 
ــر  ــتان ۴۲۰ میلی مت ــد در اس ــال جدی ــاز س ــا از آغ بارش ه
ــت روان  ــار و هدای ــی انه ــه در الیروب ــی ک ــا اقدامات ــوده و ب ب
ــوادث  ــروز ح ــد از ب ــام ش ــع انج ــیالب ها به موق ــا و س آب ه
تلــخ و وقــوع بحــران جلوگیــری شــد امــا در صــورت وقــوع 
ــگیرانه و  ــات پیش ــام اقدام ــدم انج ــدیدتر و ع ــای ش بارش ه
تثبیتــی در خصــوص رانــش زمیــن بایــد منتظــر پیامدهــای 

ــیم. ــخت تر باش س
ــان اینکــه آمــوزش در ایجــاد آمادگــی میــان  ــا بی آرامــون ب
دســتگاه های اجرایــی، افزایــش ســرعت امدادرســانی و 
ــوری دارد،  ــش مح ــی نق ــوادث طبیع ــارات ح ــش خس کاه
ــن حــوادث  ــه و ســیالب مهم تری ــن، زلزل ــش زمی گفــت: ران
ــی  ــرایط اقلیم ــه ش ــه ب ــا توج ــه ب ــی اســت ک خســارت زای
کشــور همــواره آســیب های جــدی بــه زیرســاخت ها و 
ــع انســانی وارد می ســازد و در اســتان  ــد و جوام ــز تولی مراک
جمعیــت نزدیــک ســه میلیون نفری در معــرض تهدیــد ایــن 

ــد. ــرار دارن ــا ق بالی
ــادی  ــات و خســارات م ــه تبع ــاه ک ــخ فروردین م حــوادث تل
آن هنــوز ادامــه دارد و ســال های ســال در ذهــن مــردم باقــی 
ــر  ــال اخی ــا دو س ــک ی ــی ی ــر بی توجه ــر اث ــد ب ــد مان خواه
روی نــداده اســت بلکــه خشــم طبیعــت از ســال ها تخریــب 
ــاره ســر  ــه صیانــت از منابــع طبیعــی به یک ب و بی توجهــی ب
بــرآورد و هشــدار جــدی بــه مســئوالن داد کــه تــداوم ایــن 
بی توجهی هــا می توانــد پیامدهــای ناگوارتــری در پــی 

داشــته باشــد.
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جامعــه ایـــران

بزرگتریــن دشــت اللــه هــای واژگون 
ــاری در  ــال و بختی ــور در چهارمح کش
پی بــی توجهی گردشــگران و شکســتن 
ســاقه هــا و برداشــت پیــاز اللــه هــا در یــک قدمــی نابــودی 

قــرار گرفتــه اســت.

ــاری در ۱۲  ــار محــال و بختی ــون چه ــای واژگ دشــت الله ه
کیلومتــری شــهر چلگــرد مرکــز شهرســتان کوهرنــگ و در 
نزدیکــی روســتای بنواســتکی از توابــع شهرســتان کوهرنــگ 
واقــع شــده اســت. ایــن دشــت بــه دلیــل وســعت زیــاد ســه 
ــودن پوشــش گیاهــی بســیار  هــزار و ۴۰۰ هکتــاری و دارا ب
ــه  ــز ب ــوع قرم ــون در دو ن ــای واژگ ــمند الله ه ــا و ارزش زیب
ــون  ــای واژگ ــت الله ه ــن دش ــن و مهمتری ــوان بزرگ تری عن

کشــور شــناخته شــده اســت.
ــای  ــن الله ه ــش ای ــان روی ــال زم ــر س ــت ه ــاه اردیبهش م
ــاله  ــر س ــادی ه ــیاری زی ــگران بس ــت و گردش ــون اس واژگ
ــن  ــدن ای ــتن و چی ــوند. شکس ــه می ش ــن منطق ــی ای راه
توســط  گذشــته  ســال های  طــی  واژگــون  الله هــای 
ــن  ــظ ای ــه حف ــی ب ــی توجه ــافران و ب ــگران و مس گردش
ــای  ــن الله ه ــش ای ــعت روی ــه وس ــده ک ــبب ش ــه س منطق

ــود. ــر ش ــر و کمت ــون کمت واژگ
توجهــی  بــی  پــی  در  توجهــی  قابــل  خســارت های 
ــه وارد  ــن منطق ــه ای ــر ب ــال های اخی ــی س ــگران ط گردش
ــه  ــن منطق ــون در ای ــای واژگ ــش الله ه ــت و روی ــده اس ش

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــر ق ــت تأثی تح
 

رفتـن  بیـن  از  موجـب  الله هـا  پیـاز  جداکـردن 
گونه هـای مقـاوم اللـه در ایـن منطقـه شـده اسـت

ایــن در حالــی اســت رئیــس اداره حمایــت و حفاظــت 
اداره کل منابــع طبیعــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری 
ــه در  ــن منطق ــه ای ــل گردشــگران ب ــد اســت ورود خی معتق
ــب  ــب تخری ــا موج ــی آنه ــی توجه ــته و ب ــال های گذش س

ــت. ــده اس ــون ش ــای واژگ ــت الله ه دش
آرزو بنی هاشـمی می گویـد: ورود روزانه شـش هزار گردشـگر 
بـه منطقـه در سـال های گذشـته از مهمتریـن مـواردی بوده 

اسـت کـه موجب تخریب این دشـت شـده اسـت.
وی بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر آســیب هایی بــه دشــت 
الله هــای واژگــون چهارمحــال و بختیــاری وارد شــده اســت، 
ــن  ــب از بی ــا موج ــاز الله ه ــردن پی ــت: جداک ــار داش اظه
رفتــن گونه هــای مقــاوم اللــه در ایــن منطقــه شــده اســت.
ــی  ــع طبیع ــت اداره کل مناب ــت و حفاظ ــس اداره حمای رئی
ــال  ــت: در ح ــار داش ــاری اظه ــال و بختی ــتان چهارمح اس
حاضــر الله هایــی کــه دارای ارتفــاع یــک متــر بودنــد اکنــون 

ــتر رشــد نمی کننــد. از نیم متــر بیش
ــون چهارمحــال و  ــه واژگ ــده دشــت الل ــره کنن ــی خی زیبای
بختیــاری در کنــار وجــود جذابیت هــای گردشــگری منطقــه 
ســبب شــده اســت مســافران و گردشــگران ایــن منطقــه هر 
ســاله افزایــش قابــل چشــمگیری داشــته باشــد بــه طــوری 
ــاز شــدن ایــن الله هــا در محورهــای ورودی  کــه در زمــان ب

شهرســتان کوهرنــگ شــاهد ترافیــک گســترده باشــیم.
ــرون آوردن  ــون و بی ــای واژگ ــاقه های الله ه ــتگی س شکس
ــه از  ــردن آن از منطق ــارج ک ــمند و خ ــن گل ارزش ــاز ای پی
مهمتریــن خســارت های گردشــگران اســت کــه هر ســاله در 

ــود. ــاهده می ش ــه مش ــن منطق ای
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره کل  فنــی  معــاون 

چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: گونــه گیاهــی اللــه 
واژگــون در دشــت اللــه شهرســتان کوهرنــگ در حــال 

ــت. ــراض اس انق
غالمحســین نصیــری بــا اشــاره بــه عوامــل تخریــب دشــت 
الله هــای واژگــون در شهرســتان کوهرنــگ، اظهــار داشــت: 
انجــام تبلیغــات گســترده در گذشــته موجــب جــذب 
گردشــگران بســیاری در دشــت الله هــای واژگــون شــد کــه 
هرســاله از ایــن منطقــه بازدیــد می کننــد امــا تعــداد بســیار 

ــوده اســت. ــوان عرصــه ب ــاد گردشــگران خــارج از ت زی
ــه  ــودرو ب ــا، ورود خ ــاز الله ه ــردن پی ــدا ک ــدن و ج وی چی
ــت دام  ــا و حرک ــه زیب ــن گون ــه شــدن ای داخــل عرصــه و ل
ــن  ــن رفت ــای از بی ــن عامل ه ــه را از مهم تری ــطح الل روی س
ــرد و  ــوان ک ــته عن ــال گذش ــد س ــون در چن ــای واژگ الله ه
گفــت: اللــه واژگــون یــک گونــه بــا ارزش مرتعــی نیســت اما 
ــه  ــا ایــن گون بســیاری از گونه هــای دیگــر گیاهــی همــراه ب
ــت  ــاظ زیس ــه از لح ــتند ک ــد هس ــال رش ــه در ح در منطق
محیطــی، گردشــگری و اکوسیســتمی ارزشــمند اســت و اگر 

ــز رشــد نخواهــد کــرد. ــن گونه هــا نی ــه نباشــد ای الل
ــایش و  ــب فرس ــل موج ــن عوام ــرد: ای ــح ک ــری تصری نصی
ــی آن و در  ــواد آل ــن م ــن رفت ــون از بی ــاک همچ ــف خ ضع
ــی  ــته اقدامات ــال گذش ــه س ــدند ک ــه ش ــف الل ــت ضع نهای
ــراض  ــات و ام ــا آف ــارزه ب ــاک و مب ــت خ ــتای تقوی در راس

ــت. ــورت گرف ــی ص احتمال
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره کل  فنــی  معــاون 
چهارمحــال و بختیــاری ادامــه داد: خــاک ضعیــف بــذر 
ــرگ  ــاقه و ب ــه دارای س ــه الل ــرده و گون ــد نک ــوب تولی مطل
ــه  ــت الل ــت در دش ــون وضعی ــد و اکن ــد ش ــب نخواه مناس
ــرق  ــا، ق ــه احی ــی تلقــی می شــود و نیازمنــد شــدید ب بحران

ــی آن دارد. ــت طبیع ــه حال ــه ب ــالح گون و اص
نصیــری بیــان کــرد: ایــن منطقــه قریــب بــه ۱۰ هــزار هکتار 
شــامل چهــار منطقــه تــوف ســفید، آب کاســه، بنواســتکی و 
ُملــه زرد اســت کــه ســه هــزار و ۶۰۰ هکتــار از آن محــدوده 

ــون اســت. ــای واژگ ــش الله ه روی

ــی  ــات رفاه ــاخت و امکان ــعه زیرس ــف توس مخال
ــتیم ــه هس ــت الل ــگران در دش گردش

ــی  ــات رفاه ــاخت و امکان ــعه زیرس ــف توس ــت: مخال وی گف
گردشــگران در دشــت اللــه هســتیم بلکــه بایــد ایــن مــوارد 
در ســایر مناطــق گردشــگری در نزدیکــی دشــت اللــه مانند 
ــه  ــا س ــه دو ت ــه در فاصل ــالمت ک ــگری س ــده گردش دهک
ــد فراهــم شــود و گردشــگران  ــرار دارن کیلومتــری دشــت ق

ــه شــوند. ــد وارد دشــت الل ــرای بازدی تنهــا ب
نصیری بیان کـرد: نباید فراموش شـود که تعداد گردشـگران 
بسـیار زیـاد بـوده و ایجـاد زیرسـاخت تنهـا در یـک منطقـه 

گردشـگری اطـراف دشـت الله پاسـخگو نخواهـد بود.

آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره کل  فنــی  معــاون 
ــای  ــت الله ه ــت: دش ــار داش ــاری اظه ــال و بختی چهارمح
ــفانه  ــه متأس ــت ک ــی اس ــی و طبیع ــر مل ــک اث ــون ی واژگ

فرصت هــای آن بــه تهدیــد تبدیــل شــده اســت.
نصیــری افــزود: در برنامه ریــزی میــان مــدت و بلنــد مــدت 
طرحــی مدنظــر قــرار گرفتــه تــا بــا همــکاری دســتگاه های 
ــرح  ــن ط ــه در ای ــود ک ــی ش ــش کاری اجرای ــی چک متول
مرکــز تحقیقــات منابــع طبیعــی و دانشــکده منابــع طبیعــی 
دانشــگاه شــهرکرد بــذر اللــه واژگــون را در گلدان هــای 
ــافران  ــه مس ــه ب ــت الل ــی دش ــته و در نزدیک ــک کاش کوچ
ــه و  ــردن الل ــه جداک ــدام ب ــگران اق ــا گردش ــند ت می فروش
پیــاز آن نکننــد در نتیجــه ایــن گونــه حالــت طبیعــی خــود 
ــه فــروش برســد. ــا همــان حالــت نیــز ب را حفــظ کــرده و ب

وی بـا تاکیـد بـر اینکه دشـت الله هـای واژگون یک سـرمایه 
ملی متعلـق به مردم و اثر خدادادی طبیعی در اسـتان اسـت، 
گفـت: بایـد همـگان در حفـظ آن کوشـا باشـند کـه فرهنگ 

مهم تریـن عامـل مؤثـر در این زمینه اسـت.

اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای حفاظــت از دشــت 
واژگــون الله هــای 

نصیری گفـت: ممنوعیت ورود دام، مسـدود شـدن جاده های 
دسترسـی بـه دشـت، جلوگیـری از ورود دام قبـل از ۲۰ 
اردیبهشـت مـاه، ممنوعیـت ورود خـودرو، حضـور نیروهـای 
منابـع طبیعی، سـمن های مـردم نهـاد، هالل احمـر، محیط 
زیسـت و بسـیج بـه منظـور کنتـرل و تذکر بـه گردشـگران، 
توزیـع اطالعیه های هشـدار دهنـده، توزیع کیسـه زباله میان 
گردشـگران و کاهـش مانـدگاری گردشـگر در دشـت اللـه 
تـالش از مهمترین تدابیـر الزم برای جلوگیری از خسـارت به 

ایـن دشـت در سـال جاری اسـت.
آبخیــزداری  و  طبیعــی  منابــع  اداره کل  فنــی  معــاون 
چهارمحــال و بختیــاری در ادامــه تاکیــد کــرد: عشــایر 
ــدام  ــه خــود اق ــق ب ــز در اراضــی متعل ســاکن در منطقــه نی
ــه در  ــت الل ــر دش ــن نظ ــد و از ای ــرداری می کنن ــه بهره ب ب

ــت. ــر نیس ــرض خط مع
نصیـری بـا اشـاره بـه پتانسـیل ها و ظرفیت هـای دشـت الله 
واژگـون، بیـان کـرد: گزانگبیـن، موسـیر کوهـی، پرموسـیر، 
تـره کوهی و کلـوس از مهمترین گیاهـان دارویـی و خوراکی 

منطقـه دشـت الله هـای واژگون هسـتند.
ــک  ــی ی ــت کیلوی ــا قیم ــن ب ــت: گزانگبی ــار داش وی اظه
ــا ۳۰۰  ــی ۲۰۰ ت ــی کیلوی ــیر کوه ــان و موس ــون توم میلی
هــزار تومــان از گونه هــای گاهــی بــاارزش موجــود در 
ــا  ــوان در فصــل ورود گردشــگران ب منطقــه اســت کــه می ت
ایجــاد غرفه هــای در نزدیکــی دشــت اللــه آنــان بــه فــروش 

ــرد. ــکل گی ــز ش ــی نی ــق درآمدزای ــن طری ــاند و از ای رس
معــاون فنــی اداره کل منابــع طبیعــی و آبخیــزداری 
اکنــون  داشــت:  اظهــار  بختیــاری  و  چهارمحــال 
کــرده  برداشــت  را  گزانگبیــن  محلــی  بهره بــرداران 
و موظــف شــدند قســمتی از درآمــد خــود را صــرف 

حفاظــت از آنــان کننــد.
ــام  ــاذ تم ــود اتخ ــا وج ــون ب ــای واژگ ــظ دشــت الله ه حف
ــژه خانواده هــای گردشــگر  تدابیــر الزم نیازمنــد توجــه وی
ایــن منطقــه دارد کــه بــا حساســیت بــاال در ایــن منطقــه 
ــن  ــه ای ــش از ورود ب ــود پی ــدان خ ــه فرزن ــوند و ب وارد ش
ــون  ــای واژگ ــه تماشــای الله ه ــد ک ــوزش دهن ــه آم منطق
ــدن  ــر از چی ــذت بخــش ت ــا بســیار ل ــات آنه ــظ حی و حف

آنهــا اســت.

گونه های مقاوم الله از بین رفتند

دشت الله های واژگون در یک قدمی نابودی/ ورود گردشگران محدود شود

فریبا باقری
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جامعــه ایـــران

ســهم کرجی هــا از متــرو ترافیــک 
اســت، ســه میلیــون نفــر در ترافیــک 
می زننــد  دســت وپا  سرســام آور 
نتوانســته  هنــوز  شــهری  قطــار  و 
مرهمــی بــر زخــم کهنــه ترافیــک 
باشــد، بایــد منتظــر مانــد و دیــد وعده 

متولیــان کــی محقــق می شــود.

ــال ۱۳۸۵  ــرج س ــهری ک ــار ش ــروژه قط ــداث پ ــگ اح ُکلن
زمیــن زده شــد تــا توســعه حمــل و نقــل عمومــی در 
ــد زده  ــش کلی ــای پرترافیک ــا خیابان ه ــرج ب ــهر ک کالن ش
شــود امــا باگذشــت بیــش از یــک دهــه ایــن پــروژه هنــوز به 
ایســتگاه پایانــی نرســیده و گــره کــور ترافیــک را بــاز نکــرده 

ــت. اس
ایــن در حالــی اســت کــه پــروژه متــروی اصفهــان و مشــهد 
ــی  ــهروندان اصفهان ــاز و ش ــرج آغ ــر از ک ــا دیرت ــان ی هم زم
ــی  ــل عموم ــیله حمل ونق ــون از ایــن وس و مشــهدی اکن

بهره منــد هســتند.
ــنامه  ــه اساس ــرد ک ــاره ک ــم اش ــن مه ــه ای ــد ب ــه بای در ادام
ــه  ــال ۱۳۸۰ ب ــه در س ــرج و حوم ــار شــهری ک خــط دو قط
ــروژه  ــن پ ــگ ای ــال ۸۵ ُکلن ــاه س ــید و مردادم ــب رس تصوی
ــال  ــر س ــروژه در اواخ ــن پ ــد ای ــرر ش ــد و مق ــن زده ش زمی
ــری  ــوز خب ــا هن ــرد ام ــرار گی ــرداری ق ــورد بهره ب ۱۳۸۹ م

ــه نیســت. نیســت ک
ــل  ــد از پ ــار شــهری بع ــروژه خــط دو قط ــی اســت؛ پ گفتن
ــس  ــود و پ ــروع می ش ــاهنگی( ش ــدوده پیش ــارک )مح حص
از عبــور از زیــر خیابــان شــهید بهشــتی در مســیر شــرقی - 
ــد  ــی می رس ــارراه طالقان ــه چه ــد و ب ــت می کن ــی حرک غرب
پــس ازآن به صــورت شــمالی - جنوبــی ادامــه حرکــت 
می دهــد و بعــد از عبــور از زیــر اتوبــان تهــران - کــرج مســیر 
ــتان  ــه شهرس ــا ب ــد ت ــه می ده ــالرد ادام ــاده م ــر ج را در زی
مــالرد برســد بنابرایــن طــول کل پــروژه بــا احتســاب 
مســیرهای دسترســی بــه دپــو و پایانــه حــدود ۳۰ کیلومتــر 

ــت. اس
ــروژه  ــن پ ــان ای ــه گریب ــکالتی ک ــه مش ــم ب ــا برمی گردی ام
بــزرگ و سرنوشت ســاز را گرفتــه اســت؛ ایــن روزهــا در 
حالــی شــهرهای ۵۰۰ تــا ۶۰۰ هزارنفــری صحبــت از متــرو 
ــورای  ــای ش ــهردار و اعض ــد و ش ــهری می کنن ــار ش و قط
شــهر بــه فکــر تدبیــری بــرای کالن شــهر کــردن شــهرهای 
ــدازی  ــرای راه ان ــار ب ــن بودجــه و اعتب ــز اســتان و گرفت مرک

ــوز  ــه میلیون نفری هن ــرج س ــه ک ــتند ک ــهری هس ــار ش قط
ــار  ــد و قط ــت وپا می زن ــهری دس ــام آور ش ــک سرس در ترافی
ــن  ــه ترافیــک ای ــر زخــم کهن شــهری نتوانســته مرهمــی ب

شــهِر بیــخ گــوش پایتخــت باشــد.
ــوده  ــه رو ب ــادی روب ــکالت زی ــا مش ــرج ب ــروی ک ــروژه مت پ
اســت ازجملــه درگیــری کارفرمــا و پیمانــکار کــه کار را بــه 
دادگاه کشــاند و باعــث شــد ایــن پــروژه مدتــی متوقف شــود. 
مردادمــاه ســال ۹۶ بــود کــه پیمانــکار بــه تشــریح ابهامــات 
ــس  ــت و پ ــهر پرداخ ــرای ش ــاز ب ــروژه سرنوشت س ــن پ ای
ــط ۴۰  ــروژه فق ــن پ ــرد؛ ای ــالم ک ــی اع ــه معطل ــک ده از ی
درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد، اعــالم پیشــرفت فیزیکــی 
ــان مــاه ســال ۹۵ نیــز در  پــروژه آن هــم پــس از گذشــت آب
ســفر هیئــت دولــت بــه اســتان البــرز ۱۸۶ میلیــارد تومــان 
بــه پــروژه متــروی کــرج اختصــاص یافــت تــا ایــن پــروژه از 
فــاز بالتکلیفــی درآیــد امــا دیــری نگذشــت کــه بــه دلیــل 

ــه  ــه ب ــار تخصیص یافت ــا اعتب ــکار و کارفرم ــات پیمان اختالف
ــر شــد. ــروژه کورت ــه بازگشــت و گــره کــور ایــن پ خزان

ــار  ــروژه قط ــا از پ ــهم کرجی ه ــال ها س ــن س ــول ای در ط
شــهری کــرج، بســته شــدن بســیاری از خیابان هــا و میادیــن 
ــوده  ــای شــهر ب ــک برخــی خیابان ه ــه ترافی ــن زدن ب و دام
اســت، امــا بــا روی کار آمــدن شــورای پنجــم انتظــارات رنگ 
ــردم در پارلمــان  ــدگان م ــت و نماین ــه خــود گرف دیگــری ب
شــهری توســعه نــاوگان عمومــی را مــورد تأکیــد قــرار دادند.

ــی  ــر کمال ــته علی اصغ ــال گذش بیســت و دوم اســفندماه س
ــا انتشــار  ــزی ب ــک مرک ــرد بان ــالم ک ــرج اع ــهردار ک زاده ش
ــرای پیشــبرد ایــن پــروژه موافقــت کــرده  اوراق مشــارکت ب
ــروژه ای را  ــه پ ــی ب ــق مال ــد تزری ــه نوی ــری ک ــت؛ خب اس
ــت. ــیده اس ــرج تراش ــهر خ ــرای ش ــال ها ب ــه س ــی داد ک م

ــر  ــا علی اصغ ــرج ب ــروی ک ــروژه مت ــت پ ــن وضعی ــا آخری ام
صلواتــی موردبررســی قرارگرفتــه اســت، وی گفــت: در 
ــود و  ــال می ش ــط دو دنب ــل کار در خ ــر مراح ــال حاض ح
ــد  ــه ۳۷.۲ درص ــروژه ب ــی پ ــرفت فیزیک ــبختانه پیش خوش
ــورای  ــه کار ش ــروع ب ــان از ش ــن می ــت، در ای ــیده اس رس
ــرفت  ــد پیش ــر ۵ درص ــون بالغ ب ــرج تاکن ــهر ک ــم ش پنج
ــود  ــوع خ ــه در ن ــده ک ــروژه حاصل ش ــن پ ــی در ای فیزیک

ــت. ــبی اس ــورد مناس رک
رئیــس ســازمان حمل ونقــل ریلــی شــهرداری کــرج اضافــه 
ــروژه قطــار  ــرای پ ــی ب ــع مال کــرد: در راســتای تأمیــن مناب
ــار  ــته انتش ــال گذش ــی س ــای پایان ــرج در روزه ــهری ک ش
اوراق مشــارکت ۲۵۰ میلیــارد تومانــی را داشــتیم تــا درآمــد 
ــه اول  ــه در نیم ــود ک ــق ش ــروژه تزری ــه پ ــل از آن ب حاص
ــود  ــی می ش ــم اجرای ــن مه ــاری ای ــال ج ــت ماه س اردیبهش

ــق خواهــد شــد. ــروژه تزری ــه پ ــغ موردنظــر ب و مبل
ــغ حاصــل  ــرار اســت بخشــی از مبل ــرد: ق ــان ک ــی بی صلوات
از فــروش اوراق مشــارکت ۲۵۰ میلیــارد تومانــی بــرای 
ــز به منظــور انجــام کارهــای  ــزات و بخشــی نی ــد تجهی خری
ســاختمانی هزینــه شــود کــه تمامــی ایــن اقدامــات و هزینه 
ــری  ــل ۴۵ مت ــهری حدفاص ــار ش ــط دو قط ــا در خ کرده
گلشــهر تــا ایســتگاه چهــارراه طالقانــی انجــام می شــود زیــرا 

ــن محــدوده اســت. ــا در ای ــت اول م اولوی

قطاری که به شهر نرسید
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وی ادامــه داد: بعــد از تزریــق درآمــد حاصــل از انتشــار اوراق 
مشــترک بــه پــروژه خــط دو قطــار شــهری کــرج حــدود ۶ 
درصــد پیشــرفت فیزیکــی در ایــن پــروژه خواهیــم داشــت 
کــه در ایــن خصــوص از ۲۵۰ میلیــارد تومــان اعتبــار 
دریافتــی حــدود ۱۵۰ میلیــارد تومــان صــرف خریــد 
تجهیــزات ازجملــه فــن، پله برقــی، آسانســور، ترانــس، کابــل 

و دیگــر مــوارد این چنینــی می شــود.
رئیــس ســازمان حمل ونقــل ریلــی شــهرداری کــرج گفــت: 
ــان  ــارد توم ــده از ۲۵۰ میلی ــان باقیمان ــارد توم ــد میلی ص
ــن  ــد بت ــه خری ــاختمانی ازجمل ــور س ــز صــرف انجــام ام نی
ــش  ــن بخ ــد و در ای ــد ش ــتگاه ها خواه ــیمان و کار ایس و س
ــرا کار  ــت زی ــم داش ــا نخواهی ــرای تونل ه ــردی ب ــه ک هزین
ــتگاه ها  ــرای ایس ــد ب ــا بای ــیده و تنه ــام رس ــه اتم ــا ب تونل ه

ــم. ــه کنی هزین
صلواتــی توضیــح داد: در تزریــق ۲۵۰ میلیــارد تومــان حاصل 
از فــروش اوراق مشــارکت، ســهم شــهرداری کــرج و دولــت 
ــن  ــه ای کــه نیمــی از ای هرکــدام ۵۰ درصــدی اســت به گون
مبلــغ را دولــت و باقیمانــده را شــهرداری پرداخــت می کنــد.
ــن اســت  ــاری ای ــال ج ــرای س ــا ب ــی م ــزود: پیش بین وی اف
کــه بــه همیــن میــزان بتوانیــم بــا تکیه بــر منابــع درآمــدی 
ــه پــروژه قطــار شــهری داشــته  شــهرداری تزریــق اعتبــار ب
باشــیم به طوری کــه عــالوه بــر ۲۵۰ میلیــارد تومــان 
اعتبــار حاصــل از فــروش اوراق مشــارکت بتوانیــم از امکانــات 
شــهرداری کــرج نیــز بــه میــزان حــدود ۲۰۰ تــا ۲۵۰ 
میلیــارد تومــان در قالــب اقدامــات تهاتــری ماننــد واگــذاری 
زمیــن بــرای تزریــق بــه پــروژه قطــار شــهری کــرج دریافــت 

ــم. کنی
رئیــس ســازمان حمل ونقــل ریلــی شــهرداری کــرج 
تأکیــد کــرد: هــدف مــا ایــن اســت کــه در کل بــا احتســاب 
ــارکت و  ــروش اوراق مش ــل از ف ــان حاص ــارد توم ۲۵۰ میلی
ــش از  ــم بی ــهرداری بتوانی ــع ش ــتفاده از مناب ــن اس همچنی

۴۵۰ میلیــارد تومــان تأمیــن منابــع مالــی بــرای پــروژه قطار 
ــرج داشــته باشــیم. شــهری ک

صلواتــی در بخــش دیگــری از ســخنانش در خصــوص 
آخریــن اقداماتــی کــه به منظــور تخصیــص بخشــی از 
اعتبــارات لحــاظ شــده بــرای پــروژه قطــار شــهری در زمــان 
ســفر رئیــس جمهــوری بــه البــرز در ســال ۹۵ انجــام شــده 
اســت هــم گفــت: در حــال حاضــر پیگیری هــای الزم بــرای 
ــی در خصــوص  ــن مهــم دنبــال و وعده هــای خوب تحقــق ای
تخصیــص ایــن اعتبــار داده شــده امــا هنــوز نتیجــه خاصــی 

حاصــل نشــده اســت.
وی در ادامــه بیــان کــرد: از ۱۸۶ میلیــارد تومــان اعتبــار برای 
پــروژه قطــار شــهری کــه در جریــان ســفر رئیس جمهــور بــه 
البــرز منظــور شــده بــود، قــرار اســت در مرحلــه نخســت ۷۰ 

تــا ۸۰ میلیــارد تومــان تخصیص داده شــود.
رئیــس ســازمان حمل ونقــل ریلــی شــهرداری کــرج 
در خصــوص آخریــن اقدامــات بــرای خریــد واگن هــای 
موردنیــاز قطــار شــهری بــا ایــن توضیــح کــه مذاکــرات الزم 
ــون در  ــرد: اکن ــان ک ــت، بی ــده اس ــورد انجام ش ــن م در ای
حــال تهیــه الیحــه تأمیــن قیمــت بــرای شــورای عالــی فنی 
ــات  ــذاری اقدام ــم ریل گ ــاس آن بتوانی ــر اس ــا ب ــتیم ت هس
بعــدی بــرای دریافــت واگن هــا را بــا شــرکت توســعه صنایــع 
ــت،  ــال اس ــان فع ــه در زنج ــان ک ــرف مذاکراتم ــی ط ریل

ــیم. ــته باش داش
وی بــا بیــان اینکــه تنهــا ســه شــرکت در ایــران در زمینــه 
ــت  ــا فعالی ــاخت واگن ه ــه س ــی ازجمل ــع ریل ــعه صنای توس
ــه  ــزو س ــز ج ــال در زنجــان نی ــن شــرکت فع ــه ای ــد ک دارن
ــن  ــرکت واگ ــا ش ــا ب ــرارداد م ــت: ق ــت، گف ــوق اس ــورد ف م
ســازی طــرف مذاکــرات بــرای دریافــت ۱۲۰ دســتگاه واگــن 

ــت. اس
ــا  ــرج ب ــهرداری ک ــی ش ــل ریل ــازمان حمل ونق ــس س رئی
اشــاره بــه مذاکراتــی کــه طــی آن مســئوالن متــرو تهــران 

ــرج  ــروی ک ــار مت ــا دو رام قط ــد ت ــرده بودن درخواســت ک
کــه مشــتمل بــر ۱۴ واگــن اســت در اختیــار آن هــا قــرار 
داده شــود، گفــت: در ایــن رابطــه مذاکــرات و توافق هــای 
ــروی  ــته ایم، مت ــه را داش ــتن تفاهم نام ــرای نوش ــه ب اولی
ــه  ــن خصــوص را پذیرفت ــه در ای ــران نوشــتن تفاهم نام ته
ــورد  ــن م ــی در ای ــه تضمین های ــه ارائ ــا حاضــر ب اســت ام

نیســت.
ــذاری دو رام  ــال واگ ــه در قب ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــی ب صلوات
قطــار متــروی کــرج بــه متــروی پایتخــت عــالوه بــر انعقــاد 
ــران  ــوی مدی ــای الزم از س ــت تضمین ه ــه دریاف تفاهم نام
ــروژه  ــه پ ــان ک ــر زم ــت: ه ــم، گف ــی را الزم می دانی تهران
ــن  ــم ای ــا می خواهی ــدازی شــود م قطــار شــهری کــرج راه ان
قطارهــا ســریعاً وارد سیســتم حمل ونقــل ریلــی شــهر شــود، 
بــه همیــن دلیــل بایــد تضمین هــای کافــی داشــته باشــیم 
ــدون  ــا بدانیــم هــر زمــان کــه الزم باشــد دو رام قطــار را ب ت
ــت  ــران دریاف ــروی ته ــمت مت ــت از س ــوت وق ــر و ف تأخی

ــم. کنی
وی افــزود: اگــر بــا متــروی تهــران بــه توافــق برســیم و ایــن 
ــا  ــن بعده ــم به یقی ــذار کنی ــا واگ ــه آن ه ــار را ب دو رام قط
ــر طبــق آخریــن تولیــدات را از آن هــا  واگن هــای جدیــد و ب
دریافــت می کنیــم و در دو ســال آتــی کــه راه انــدازی 
بخشــی از خــط دو قطــار شــهری کــرج را خواهیــم داشــت، 
قطارهــای جدیــد وارد سیســتم حمل ونقــل ریلــی شــهرمان 

می شــود.
رئیــس ســازمان حمل ونقــل ریلــی شــهرداری کــرج گفــت: 
ــط  ــروژه خ ــر در پ ــدود ۷۵۰ نف ــه ح ــر روزان ــال حاض در ح
ــه فعالیــت هســتند کــه  دو قطــار شــهری کــرج مشــغول ب
ــواردی  ــار م ــن نیروهــا در کن ــا لحــاظ کــردن دســتمزد ای ب
ازجملــه هزینــه ماشــین آالت و یــا تضمیــن مصالــح، به طــور 
متوســط ماهانــه قابلیــت جــذب بیــش از ۱۰ میلیــارد تومان 

اعتبــار بــرای پــروژه قطــار شــهری کــرج مطــرح اســت.
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جامعــه ایـــران

شــاهرود   ۱۱ شــماره  کالنتــری 
ــه در  ــود ک ــانی ب ــزان کس ــروز می ام
طــرح ضربتــی ورود بــه پاتوق هــای 
معتــادان و قلیان ســراهای غیــر مجــاز از ســوی ناجــا 

دســتگیر شــده بودنــد.

طــرح ضربتــی پلمــب قلیــان ســراها و پاتوق هــای معتــادان 
شهرســتان شــاهرود شــامگاه چهارشــنبه بــه صــورت ضربتی 
بــا حکــم دســتگاه قضــا و اقــدام مأمــوران نیــروی انتظامــی 
ــا  ــه در آن ده ه ــی اجــرا شــد ک ــی در حال ــدون اطــالع قبل ب
ــه محصــوالت  ــان حــوزه ارائ ــروش، متخلف ــل ف ــاد، عام معت

دخانــی و قلیــان ســراها در آن دســتگیر شــدند.
صبــح پنــج شــنبه امــا کالنتــری ۱۱ شــاهرود مملــو 
از کســانی بــود کــه شــامگاه گذشــته دســت قانــون 
بــر دســتان شــأن دســت بنــد زده و شــب را تــا صبح 

در پاســگاه شــماره ۱۱ شــاهرود اســکان داشــتند.
ــا صبــح پنــج شــنبه مراســم رونمایــی از  همزمــان ب
ــان ســراها  ــا قلی ــه ب ــی مقابل کشــفیات طــرح ضربت
و پاتوق هــای معتــادان شهرســتان شــاهرود در 
کالنتــری شــماره ۱۱ شــاهرود در حالــی برگــزار شــد 
ــی و مســئوالن  کــه مســئوالن ارشــد اجرایــی، قضائ
ــتند  ــور داش ــط در آن حض ــای ذی رب ادارات و نهاده
ــاره طــرح  ــن مســئوالن درب ــر از ای ــد نف ــا چن ــه ب ک

ــه گفتگــو نشســتیم. مذکــور ب

ضرورت کار ریشه ای در حوزه اجتماعی
معـاون فرمانـدار شـاهرود ضمـن بیـان اینکـه در رابطـه بـا 
موضوع آسـیب های اجتماعی اولین رویکرد بحث پیشـگیری 
اسـت، ابراز داشـت: بـرای رفـع این موضـوع ابتدا می بایسـت 
ریشـه یابی صـورت گیـرد قطعـاً بـا مشـخص شـدن علـت، 

اساسـی تر می تـوان مشـکل را حـل کـرد.
احمــد خــرم افــزود: بحــث مدیریــت آســیب های اجتماعــی 
از خانــواده، مدرســه، دانشــگاه و محیط هــای اجتماعــی 
ــه حــدی  ــد ب ــن موضــوع بای ــا درک ای ــذا ب ــاز می شــود ل آغ
از ارتقــای فرهنــگ اجتماعــی دســت پیــدا کنیــم تــا مــردم 
خودشــان آســیب ها را پــس زده و مدیریــت کننــد و در 
ــترهای الزم از  ــردن بس ــم ک ــا فراه ــز ب ــت نی ــار آن دول کن

ــرد. ــره گی ــز به ــی نی ــکل های مردم تش

باید با آسیب ها مقابله کرد
ــدار شــاهرود  ــی و فرهنگــی فرمان ــاون سیاســی، اجتماع مع
بابیــان اینکــه نیــروی انتظامــی بــا همــکاری دادســتان نقش 
مقابلــه ای خــود را در راســتای کاهــش آســیب های اجتماعی 
بــه خوبــی ایفــا می کننــد، ابــراز داشــت: بایــد ایــن نکتــه را 
نیــز در نظــر گرفــت کــه اقدامــات ضربتــی حالــت مســکن 
ــیب ها  ــا آس ــه ب ــرای مقابل ــوزه ای ب ــر ح ــد در ه را دارد و بای
ــا  ــدر علت ه ــواد مخ ــرقت و م ــری، س ــزاع، درگی ــامل ن ش

ــود. ــام ش ــر روی آن انج ــی ب ــه یابی و کار پژوهش ریش
ــای  ــط نهاده ــی توس ــای فرهنگ ــه کاره ــان اینک ــرم بابی خ
اجتماعــی می توانــد بســیار تأثیرگــذار باشــند، تصریــح کــرد: 
بــرای رفــع آســیب های اجتماعــی می بایســت بــر روی 
مقولــه فرهنــگ ســازی بیشــتر کار انجــام شــود و خانواده هــا 
ــند. ــته باش ــای کار حضورداش ــث پ ــن مبح ــا در ای و کانون ه

ــد  ــا معتــاد در ادامــه رون ــا ســارق ی وی افــزود: در برخــورد ب

عــالوه بــر زنــدان و مجازات هایــی کــه در نظــر گرفتــه 
ــد  ــم باش ــرای او فراه ــز ب ــغلی نی ــد فرصــت ش ــود بای می ش
ــرد و  ــورت نگی ــی ص ــه کاف ــه توج ــن مقول ــه ای ــر ب ــرا اگ زی
اشــتغال پایــدار ایجــاد نشــود بــی شــک ایــن چرخــه مجــدد 

ــد شــد. ــرار خواه تک

ــیب های  ــروز آس ــون ب ــوق کان ــایی ۲۰ پات شناس
ــاهرود ــی در ش اجتماع

ــه  ــان اینک ــن بی ــاهرود ضم ــی ش ــروی انتظام ــده نی فرمان
در  اجتماعــی  آســیب های  بــروز  و  معتــادان  حضــور 
اســت،  بیشــتر  صاحــب  و  مالــک  بــدون  خانه هایــی 
ابــراز داشــت: از جملــه ۲۰ پاتــوق شناسایی شــده شــب 
ــک  ــی مال ــای ب ــر خانه ه ــای نظی ــن مکان ه ــته همی گذش
و کافه هــای غیرمجــاز را شــامل شــدند کــه شــهروندان 

ــتند. ــراز داش ــا اب ــور آنه ــه حض ــبت ب ــود را نس ــراض خ اعت
از  کـرد:  تصریـح  ادامـه  در  کریمـی  علـی  سـرهنگ 
دستگیرشـدگان وسایل سـرقتی از سـاختمان های نیمه کاره، 
انـواع سـالح سـرد،  لـب تـاپ، دوربین هـای مـدار بسـته، 
بی سـیم، ماهـواره و تلویزیون، توتـون و قلیان کشـف و ضبط 
شـد کـه با توجـه اینکـه در فصل گـرم سـال نزاع های دسـته 
جمعـی فزونی پیـدا می کند لـذا اقدامـات مقابلـه ای از جمله 
برنامه هایـی کـه نیـرو انتظامـی در راسـتای پیشـگیری از 

می دهـد. انجـام  اجتماعـی  آسـیب های 
وی بابیــان اینکــه افــراد دستگیرشــده از جوانانــی بودنــد کــه 
می توانســتند آینده ســازان ایــن شــهر باشــند، افــزود: بــرای 
رفــع ایــن مشــکالت می بایســت افــراد نخبــه و کســانی کــه 
تریبونــی در اختیــار دارنــد در راســتای فرهنــگ ســازی وارد 

میــدان شــوند و راهکارهــای عملیاتــی ارائــه دهنــد.

معتاد نیازمند درمان
رئیــس بهزیســتی شــاهرود ضمــن بیــان اینکــه اطــالق واژه 
بیمــار بــه معتــاد از منظــر نــگاه پیشــگیرانه بــه جــای نــگاه 
ــراز  ــت، اب ــوده اس ــرح ب ــته مط ــنوات گذش ــی س ــری ط قه
ــرک  ــرای ت ــه ب ــکل داوطلبان ــه ش ــه ب ــی ک ــت: معتادان داش
مراجعــه می کننــد طبــق مــاده ۱۵ در مراکــز تحــت کنتــرل 
وزارت بهداشــت یــا ســازمان بهزیســتی بــرای نگهــداری یک 

ماهــه قــرار خواهنــد گرفــت.
مســعود جهــان ســیر در ادامــه تصریــح کــرد: در ایــن میــان 
همــه معتــادان نیــز اختیــاری مراجعــه نمی کنند این دســته 
معتــادان متجاهــر کــه چهــره شــهر را خــراب می کننــد قطعاً 
ــن مراکــز حضــور نخواهنــد یافــت  ــای خودشــان در ای ــا پ ب
ــا توجــه بــه تأییــد دســتگاه قضــا بحــث درمــان آنهــا  لــذا ب

ــداری می شــوند. ــاده ۱۶ نگه ــز م ــری و در مراک پیگی
وی افـزود: مراکز ماده ۱۶ طبق قانون در گذشـته به بهداشـت 
و درمـان واگذارشـده بـود کـه در هـر اسـتانی یکـی از آنهـا 
موجـود باشـد امـا بـا توجه بـه طوالنـی شـدن رونـد در طول 
سـال های اخیر سـازمان بهزیسـتی آن را بر عهـده گرفت این 
مراکـز اجبـاری می بایسـت از نظـر فضـای فیزیکی و شـرایط 

کاماًل مسـتقل از فضـای معتـادان اختیاری باشـند.

وجود ۷ کمپ ترک اعتیاد در شاهرود
رئیــس بهزیســتی شــاهرود بابیــان اینکــه مــاده ۱۶ در دوره 
ــاک ســازی چهــره شــهر  ــرای پ ــوروز ب ــد ن ــر عی پیــک نظی
ــاد  ــرادی کــه دســتگیر و اعتی ــراز داشــت: اف ــرد دارد، اب کارب
ــد در  ــود بای ــد ش ــا تأیی ــی آنه ــم قضائ ــت و حک ــا تثبی آنه
مراکــز کمــپ بهزیســتی نگهــداری شــوند کــه هزینه هــای 
درمــان آنهــا را ایــن ســازمان متقبــل شــده اســت.

ــاد در  ــرک اعتی ــپ ت ــت کم ــه هف ــان اینک وی بابی
ــه  ــا ب ــی از آنه ــزود: یک ــت، اف ــال اس ــاهرود فع ش
ــرادران تعلــق دارد کــه دو  ــه ب خواهــران و مابقــی ب
مــورد از آنهــا نیــز بــه صــورت مشــترک بــا دامغــان 
ــی  ــی دوره ۲۸ ال ــادان ط ــت و معت ــده اس تعریف ش

ــوند. ــداری می ش ــا نگه ــه در آنه ــک ماه ی

نهادهای فرهنگی و رسانه ها حضور یابند
معــاون دادســتان شــاهرود نیــز ضمــن بیــان اینکــه 
دســتگاه قضــا همان طــور کــه گفتــه شــد در کنــار 
نیــروی انتظامــی بــرای بحــث کنتــرل آســیب های 
اجتماعــی حضــور دارد، ابــراز داشــت: بــا توجــه بــه 
ــه  ــادان متجاهــر ب ــا معت ــی ب اینکــه دســتگاه قضائ
طــور جــد برخــورد می کنــد لــذا بیشــتر تالش هــا بایــد بــه 

ســمت پیشــگیری ســوق یابــد.
ســعید صانعــی در ادامــه تصریح کــرد: ایــن اقدامــات ضربتی 
شــاید بتوانــد تا حــدودی معضــالت جامعــه را تحت پوشــش 
قــرار دهــد امــا قطعــاً در درازمــدت بایــد برنامه هایــی آنجــا 
شــود تــا بــا پیشــگیری از فشــار کاری بــر دوش دســتگاه قضا 

و نیــروی انتظامی کاســته شــود.
وی افــزود: نهادهــای فرهنگــی و رســانه ها بایــد کمــی 
را در عرصــه کاهــش  فعالیت هــای خودشــان  بیشــتر 
آســیب های اجتماعــی دنبــال کننــد و تمــام انتظــارات 
صرفــاً متوجــه دو دســتگاه قضــا و نیــروی انتظامــی نباشــد، 
بــی شــک همــکاری نهادهــای فرهنگــی می توانــد منجــر بــه 

ــود. ــان ش ــن جوان ــدر در بی ــرف مخ ــار مص ــش آم کاه

مدیریت آسیب های اجتماعی نیازمند اقدامات عملی
امـام جمعـه موقت شـاهرود نیـز در این گفتگـو ابراز داشـت: 
وجـود معتـادان متجاهـر چهره فرهنگی شـهر را تحـت تأثیر 
قـرار می دهد لذا صـرف بیان مطالـب از تریبون هـای عمومی 
اگر چه خوب اسـت اما کارسـاز نیسـت و می بایسـت اقدامات 

عملیاتی بیشـتری صـورت گیرد.
افــزود: بدحجابــی  حجت االســالم حمیــد عبداللهیــان 
موضوعــی کــه بــا توجــه به گــرم شــدن هــوا کــم و بیــش در 
شــهر قابــل رؤیــت اســت کــه ایــن افــراد اگــر نــاآگاه نباشــند 
ــت  ــه می بایس ــتند ک ــر هس ــا متجاه ــی از آنه ــاً بخش حتم
بــرای مدیریــت آن برنامه ریزی هــای بهتــری صــورت گیــرد.
ــان  ــه قلی ــراد خاطــی در رابطــه ب ــده اف ــی اســت پرون گفتن
ــرای رســیدگی بیشــتر  ــواد مخــدر ب ــای م ســراها و پاتوق ه

ــی ارجــاع داده شــد. ــه مراجــع قضائ ب

در طرح ضربتی پلیس صورت گرفت؛ 

شناسایی و حذف پاتوق معتادان در شاهرود/»دستگیری«ُمسکن یا درمان
 آرش صالحی
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منطقــه  درختــان  قلع وقمــع  رونــد 
ــرقی در  ــان ش ــباران در آذربایج ارس
صــورت تــداوم، بعــد از ۱0 ســال 
دانش آمــوزان،  می شــود  باعــث 
به جــای  را  ارســباران  جنگل هــای 
ــی  ــخ بررس ــا، در تاری ــاب جغرافی کت

کننــد.

ــراث  ــا و می ــر زیب ــیژن و مناظ ــط اکس ــا فق ــاال تریلی ه ح
ــردم  ــاال م ــد؛ ح ــل نمی کنن ــان حم ــا خودش ــی را ب طبیع
ــط  ــوه توس ــورت انب ــه به ص ــه آنچ ــد ک ــان می دانن آذربایج
ــم  ــه دور ه ــک روز ک ــود، ی ــل می ش ــر حم ــین های بارب ماش
ــاز  ــان ب ــوی آبادانی هایش ــه س ــودی را ب ــیر ناب ــت مس نیس

ــرد. ــد ک خواه
ایــن را همــه می داننــد و همــه می پرســند کــه »درخت هــای 
ــد؟«؛ امام جمعــه  ارســباران را ماشــین ماشــین کجــا می بری
تبریــز هــم در خطبه هــای نمــاز جمعــه همیــن ســوال را کــه 
ــی  ــران شــبکه های اجتماع ــار توســط کارب ــا ب ــه صده روزان
ــی نگرفتــه  پرســیده می شــود، تکــرار کــرد. امــا هنــوز جواب

اســت.
دی مــاه ســال گذشــته بــود کــه تصاویــری از حمــل درختان 
جنگل هــای ارســباران در منطقــه کلیبــر آذربایجــان شــرقی 
در فضــای مجــازی و رســانه ها بــه شــکلی گســترده بازتــاب 
ــردم را  ــف م ــار مختل ــاد اقش ــوع انتق ــن موض ــت. همی یاف

برانگیخــت و نهایتــاً باعــث شــد مســئوالن منابــع طبیعــی و 
ــند. ــخگو باش ــت پاس محیط زیس

ــنیده  ــئوالن ش ــوی مس ــه از س ــی ک ــن جواب پرتکرارتری
شــد، جنگلــی نبــودن درختــان قطع شــده و تعلــق آن هــا 
ــده  ــی زاده، نماین ــی اهلل قل ــود. قل ــخصی ب ــات ش ــه باغ ب
ــم  ــود: احســاس می کن ــه ب ــس گفت ــر در مجل ــردم کلیب م
مــردم و باغــداران منطقــه بــه خاطــر مشــکالت اقتصــادی 
ــان ورود  ــان باغات ش ــع درخت ــه وادی قط ــاز ب ــع نی و رف

کرده انــد.
هرچــه بــود رونــد قلــع و قمــع درختــان حداقــل در فضــای 
ــین های  ــدودی از ماش ــر مع ــد؛ تصاوی ــف ش ــازی متوق مج
حمــل چــوب در جاده هــا دســت بــه دســت می شــد و 

ــوش شــود. ــث شــد موضــوع تدریجــاً فرام ــن باع همی
حتــی گفتــه شــد کــه قطــع و حمــل درختــان در ارســباران 
تــا اطــالع ثانــوی ممنــوع شــده اســت. امــا نشــد؛ از ابتــدای 
ــی از  ــبکه های اجتماع ــام در ش ــا پی ــه صده ــال روزان امس
حمــل درختــان قطع شــده ارســباران در جاده هــای منطقــه 

ــد. ــت می کنن حکای
ــت  ــت. او از وضعی ــر اس ــل کلیب ــی اه ــرادی، عکاس ــی م عل
ــزرگ  ــود پدرب ــد: خ ــباران می گوی ــان در ارس ــع درخت قط
ــت  ــرد و فروخ ــع ک ــش را قط ــردوی باغ ــان گ ــن درخت م
ــده ای  ــون در آین ــتم چ ــن هس ــف ای ــودم مخال ــن خ ــا م ام
نه چنــدان دور کلیبــر فضــای ســبز خــود را از دســت 
ــا  ــود ام ــز باغ شــهر ب ــی تبری ــه زمان ــور ک ــد؛ همان ط می ده

اآلن نیســت.

ــاز  مــرادی توضیــح می دهــد: باغــداران منطقــه به خاطــر نی
ــه قطــع و  ــدام ب ــان اق ــوان درخت ــن ت ــن رفت ــا از بی ــی ی مال

ــد. ــود می کنن ــان خ ــروش درخت ف
ــودم  ــا چشــم خ ــد: ب ــر می گوی ــاکن کلیب ــهروند س ــن ش ای

ــد. ــد و ببرن ــی را قطــع کنن ــان جنگل ــده ام کــه درخت ندی
 

یــک کارشــناس منابــع طبیعــی: ســیالب در مســیر 
آذربایجــان شــرقی

ــا انتشــار عکس هایــی از حمــل درختــان کلیبــر،  ــار ب ایــن ب
ــوع  ــن موض ــا ای ــته ب ــال گذش ــر س ــه اواخ ــردم نســبت ب م

جدی تــر و حســاس تر برخــورد می کننــد.
ــع طبیعــی  ــی کــه کارشناســان محیط زیســت و مناب از زمان
از بیــن بــردن درختــان جنگل هــای شــمال را یکــی از 
اصلی تریــن دالیــل جــاری شــدن ســیالب در آق قــال و 
ــر  ــد؛ درخــت مفهومــی محکم ت دیگــر شــهرها عنــوان کردن

ــرد. ــدا ک ــردم پی ــرای م ــر ب و حیاتی ت
ــد:  ــی می گوی ــع طبیع ــناس مناب ــدی، کارش ــر آخون جعف
ــمال  ــان در ش ــوه درخت ــع انب ــه قط ــم ک ــی می گفتی زمان
کشــور، روزی بــه ســیالب منجــر خواهــد شــد امــا مــردم و 
ــاد  ــه افت ــی ک ــا اتفاقات ــاال ب ــا ح ــد ام مســئوالن می خندیدن

ــه آشــکار شــد. ــرای هم ــن موضــوع ب ــت ای حقیق
او علــت علمــی مقابلــه درختــان بــا بــروز ســیالب را تشــریح 
می کنــد: وقتــی قطــرات بــاران به صــورت رگبــاری و 
مســتقیم بــا خــاک برخــورد می کننــد، خاک دانه هــا را 
ــه هــم متصــل شــده و  ــده کــرده و ســپس قطــرات ب پراکن

ادامه داستان قطع درختان

کوچ جنگل ارسباران ازکتاب جغرافیا به تاریخ

بهنام عبداللهی
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آســان تر جریــان پیــدا می کننــد.
بــه گفتــه آخونــدی، زمانــی کــه خاک دانه هــا بــا آب ترکیــب 
می شــوند، بــه خاطــر ســنگینی وزن قــدرت تخریب ســیالب 
افزایــش پیــدا می کنــد و فجایعــی نظیــر »آق قــال« بــه وجود 

می آیــد.
او معتقــد اســت کــه حتــی بوته هــا نیــز می تواننــد 
ــر ســیالب عمــل کننــد  به عنــوان ســدهای طبیعــی در براب
و بــه همیــن خاطــر از بیــن بــردن فضاهــای ســبز در منطقــه 

ــدارد. ــی ن ــچ توجیه ــباران هی ارس
 

ــزار  ــرای جلوگیــری از قطــع درختــان باغــات از اب ب
قانونــی اســتفاده شــود

ــه  ــاور اســت ک ــن ب ــر ای ــی ب ــع طبیع ــناس مناب ــن کارش ای
فــروش یک جــا درختــان یــک بــاغ شــخصی هــم عــالوه بــر 
عواقــب ناخوشــایند طبیعــی، می توانــد باعــث متضرر شــدن 
باغــدار شــود چراکــه تمــام ســرمایه یک جــا بــا قیمتــی نــازل 

ــد. ــروش می رس ــه ف ــه دالالن ب ب
آخونــدی می گویــد: بایــد جهــاد کشــاورزی بــا ابــزار قانونــی 
ــات  ــان باغ ــع درخت ــوع قط ــه موض ــه دارد ب ــدی ک قدرتمن
ــد شــود.  ــع تــداوم ایــن رون شــخصی ورود پیــدا کــرده و مان
ــت  ــداران حمای ــت از باغ ــد دول ــد بای ــر الزم باش ــی اگ حت
مالــی کنــد تــا آن هــا مجبــور بــه فــروش درختــان جــوان و 

ثمربخــش خــود نباشــند.
ــع طبیعــی، در پاســخ  ــا مناب ســازمان جهــاد کشــاورزی ی
ــی،  ــکار عموم ــوی اف ــترده از س ــادات گس ــوم انتق ــه هج ب
ــده،  ــع ش ــان قط ــد »درخت ــه بگوین ــتند ک ــالش هس در ت
متعلــق بــه جنگل هــای ارســباران نبــوده و از باغــات 

ــتند«. ــخصی هس ش
علــی نجفــی، مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان کلیبــر در 
ــه مجــوز  ــی ک ــه درختان ــه اســت: ب ــگاران گفت جمــع خبرن
قطــع داده می شــود، اجــازه حمــل هــم داده می شــود و 

ــرد. ــا را بگی ــوی آنه ــد جل ــی نمی توان کس
او همچنیــن گفتــه کــه »اجــازه نمی دهیــم بهشــت گمشــده 

ــرود.« ــاراج ب آذربایجــان به ت
ــد، اصــالح  ــی بلن ــان قطــع شــده بیمــار، خیل »همــه درخت
شــده، هــرس شــده و بــی ثمــر هســتند و شــاخه ای از 
ــی در  ــم نجف ــن را ه ــه اســت.« ای ــاراج نرفت ــه ت ارســباران ب

ــت. ــرده اس ــان ک ــگاران بی ــع خبرن جم
ــای  ــان کوه ه ــود در می ــاده و خــواب آل »شــهری دورافت
ــه  ــر م ــک کشــیده ای کــه قله هایشــان در زی ــه فل ســر ب
ــی؛  ــت عال ــی اس ــده اند. مکان ــان ش ــده پنه ــظ از دی غلی
بــه طــراوت و ســر ســبزی انگلیــس و ورای ذهنیــت مــا 
ــف  ــن توصی ــران.« ای ــک ای ــری و خش ــت کوی از طبیع
ــی  ــت. همان جای ــر اس ــی از کلیب ــگر کانادای ــک گردش ی
ــران  ــی ای ــان و حت ــده آذربایج ــت گمش ــه بهش ــه ب ک

ــت. ــهور اس مش
ــت  ــیعی اس ــتانی وس ــه کوهس ــره داغ، ناحی ــا ق ــباران ی اََرس
ــوه  ــمال ک ــه از ش ــرقی، ک ــان ش ــتان آذربایج ــمال اس در ش
ــت. در  ــا رود ارس گسترده اس ــر ت ــوب اه ــا داغ در جن قوش
ــه،  ــی منطق ــار از اراض ــکو ۷۲.۴۶۰ هکت ــال ۱۹۷۶، یونس س
ــا  ــمالی و‹۳۹ °۴۶ ت ــا ›۸ °۳۹ ش ــدوده ›۴۰ °۳۸ ت در مح
›۲ °۴۷ شــرقی، را بــه عنــوان ذخیــره گاه زیســت کره ثبــت 

ــرد. ک

درختــان  بــا  چوبــی  صنایــع  کارخانه هــای 
گرفتنــد جــان  ارســباران 

ــر  ــت، کلیب ــگری و محیط زیس ــوزه گردش ــان ح متخصص
و جنگل هــای ارســباران را یــک شــمال کوچــک در 
آذربایجــان شــرقی معرفــی کرده انــد، امــا کســی بــه 
ــر داده  ــت، اگ ــداده اس ــی ن ــت چندان ــان اهمی حرف هایش
بــود، حــاال به جــای عکس هــای درختــان قطع شــده، 

بکــر  مناطــق  در  گردشــگران  ســلفی  عکس هــای 
ارســباران بــه دســت می رســید.

ــل  ــر حم ــه تصاوی ــی ک ــی زمان ــته یعن ــال گذش ــر س اواخ
ــود و وضعیــت کمــی  ــاده ب ــاب افت ــر از تب وت ــان کلیب درخت
ــک  ــال شــدن ی ــری از فع ــود؛ گزارشــی خب ــده ب ــر ش آرام ت
واحــد تولیــدی چــوب در یکــی از شــهرهای شــمالی کشــور 
ــه  ــر ب ــان کلیب ــه درخت ــد ک ــی ش ــد. گمانه زن ــش ش پخ
ــاره  ــی دوب ــی جان ــع چوب ــری و صنای ــای چوب ب کارخانه ه
بخشــیده اســت چراکــه جنگل هــای شــمالی در تنفــس بــه 

ســر می برنــد.
ــمال  ــای ش ــاله جنگل ه ــتراحت ۱۰ س ــرح اس ــال ۹۶ ط س
کشــور توســط ســازمان جنگل هــا، مراتــع و آبخیــزداری بــه 
دولــت ارائــه و بــه تصویــب هیئــت دولــت رســید. بــه همیــن 
ــاال  ــباران ح ــای ارس ــه جنگل ه ــود ک ــه می ش ــر گفت خاط

ــد. ــور را می ده ــمال کش ــای ش ــس جنگل ه ــوان تنف ت
ــان  ــع درخت ــادی قط ــناس اقتص ــک کارش ــازاده، ی ــی باب عل
ــه  ــکا علی ــه آمری ــای ظالمان ــه تحریم ه ــباران را هزین ارس

ایــران می دانــد.
شــدن  بســته  و  تحریم هــا  اعمــال  بــا  می گویــد:  او 
از  بســیاری  ایرانــی  تجــار  بین المللــی  حســاب های 

ــا مشــکالت جــدی  کارخانجــات بــرای واردات مــواد اولیــه ب
مواجــه شــدند.

ــران  ــذ ای ــت کاغ ــر اقتصــادی، صنع ــن تحلیلگ ــه ای ــه گفت ب
یکــی از ارگان هــای تجــاری اســت کــه بــا وجــود تحریم هــا، 
ــر  ــا خط ــود و ب ــن نمی ش ــان تأمی ــذ موردنیازش ــر کاغ خمی

ــه رو هســتند. ورشکســتگی روب
بابــازاده اعــالم می کنــد: تنهــا راه بــرای تأمیــن مــواد اولیــه، 
ــه  ــد توجــه داشــت ک ــات و جنگل هاســت. بای ــان باغ درخت
جنگل هــای شــمال کشــور بــه دالیــل مختلــف دیگــر 
جوابگــوی ایــن نیــاز نیســت و بــه همیــن علــت جنگل هــای 
ارســباران و باغــات ایــن منطقــه بــرای تأمیــن چــوب گزینــه 

نهایــی اســت.
ــت  ــش را از دس ــا از درختان ــد ت ــد ص ــرروز چن ــباران ه ارس
می دهــد، بــه هــر علــت یــا توجیهــی کــه می توانــد 
موجــه باشــد یــا نباشــد. پــس از گذشــت ۱۰ یــا ۲۰ ســال، 
ــباران را به جــای  ــای ارس ــان و جنگل ه ــوزان، درخت دانش آم
ــرد؛  ــد ک ــه خواهن ــخ مطالع ــاب تاری ــا، در کت ــاب جغرافی کت
ــا آن  ــت«؛ آی ــا طبیع ــریت ب ــگ بش ــل »جن ــم در فص آن ه
ــد  ــروکار خواهن ــذ س ــداد و کاغ ــا م ــم ب ــا بازه ــان بچه ه زم

ــت؟ داش
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ــر ایران فرهنگ و هن

وقتـی می تـوان با چنـد قوطی رنگ یـک اثر هنـری خلق کرد کـه تا آن سـوی مرزهـا خریدار 
داشـته باشـد یعنی فرصت مناسـبی که اقتصـاد هنر مـی تواند برای رفع مشـکل بیـکاری برای 

جامعـه فراهم کند. 

انسـان عصـر جدید کـه لحظه به لحظـه در آسـتانه تحـوالت آنـی و جهانی سراسـر رو به رشـد 
اسـت آیا به اندیشـه ها، حکایت ها و اشـعار شـاعری مانند سعدی می تواند تمسـک جوید تا در 

این عصر پرتالطم زیسـت بهتری داشـته باشـد.

رمضـان، مـاه مهمانی خـدای متعـال فرارسـید و مـردم اسـتان سـمنان از دورترین روسـتاهای 
بخـش کالپـوش تـا سـرخه و ایوان کـی و از شـمال تا جنـوب رختـی از نور بـر تن کردنـد تا بر 

خـوان الهـی نعمـات و فضیلت هـا چند صباحـی مهمان باشـند.

نهمین جشـنواره بین المللی فیلـم وارش با معرفـی برگزیدگان بخش های ملـی و بین الملل و 
بـا حضور هنرمنـدان داخلی و خارجـی در بابل به کار خود پایـان داد.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

»روزه« با شکوه ترین عبادت بندگان

استان سمنان رنگ نور به خود گرفت
بــا  اســتان ســمنان همــراه  مــردم 
مــردم متدیــن ســایر نقــاط ایــران 
اســالمی نخســتین روز از مــاه مهمانــی 
خــدا، مــاه عبــادت و ضیافــت، مــاه 
بندگــی و فضیلــت، رختــی از نــور 
برتــن کــرده و بــه پیشــوازی بهــار 

قــرآن رفتنــد.

ــردم  ــید و م ــال فرارس ــدای متع ــی خ ــاه مهمان ــان، م رمض
اســتان ســمنان از دورتریــن روســتاهای بخــش کالپــوش تــا 
ســرخه و ایــوان کــی و از شــمال تــا جنــوب رختــی از نــور بر 
تــن کردنــد تــا بــر خــوان الهــی نعمــات و فضیلت هــا چنــد 

صباحــی مهمــان باشــند.
ایــن ماه عزیــز؛ َشــهر َرَمضــان اَلّذی اُنـِـزَل فیــهِ  الُقرآن اســت. 
رمضــان مــاه شــب های قــدر اســت رمضــان مــاه خواســتن و 
طلــب کــردن بــه درگاه معبــود اســت و در آخــر رمضــان مــاه 
بندگــی و اطاعــت اســت و خوشــا بــه ســعادت کســانی کــه از 

ذره ذره دقایــق ایــن مــاه بهــره می برنــد.

ماهی که گناهان را پاک می کند
در رســائل الشــیعه می خوانیــم کــه مــاه رمضــان گناهــان را 
می ســوزاند و ایــن مــاه در کتــب مختلــف آســمانی از جملــه 
ــازل شــده  ــور ن ــورات، صحــف و زب ــل، ت ــم، انجی ــرآن کری ق
اســت و تنهــا ماهــی اســت کــه نــام آن در قــرآن ذکــر شــده 
اســت و ایــن نشــان می دهــد اهمیــت مــاه مبــارک رمضــان 

تــا چــه انــدازه اســت.
ایـن مـاه در روایات اسـالمی ماه خـدا و میهمانی امـت پیامبر 
اکـرم )ص( خوانـده شـده و خداونـد متعـال از بنـدگان خـود 
در ایـن مـاه در نهایـت کرامـت و مهربانـی پذیرایـی می کنـد 
رمضـان ماهـی اسـت کـه انسـان را بـه مهمانـی نـور دعـوت 
می کنـد تا در خـوان الهی سـهیم باشـد و از ثـواب و نعماتش 

بـرای خـود چیـزی اندوختـه کند.
ــد:  ــان می فرماین ــاه رمض ــاره م ــا )ع( درب ــام رض ــرت ام حض
اگــر شــخصی در مــاه مبــارک رمضــان تنهــا یــک از آیــه از 
ــد کــه در ســایر ماه هــا  ــد، ماننــد ایــن می مان ــرآن را بخوان ق
ــذا یکــی از حســنات در  ــرده اســت ل ــت ک ــرآن را قرائ کل ق

ــد اســت. ــات کالم اهلل مجی ــالوت آی ــز، ت ــاه عزی ــن م ای
 

آمادگی برای ماه مهمانی خدا
ایــن روزهــا مــردم اســتان ســمنان خــود را آمــاده می کننــد 
ــز  ــن ج ــه در آئی ــاع متبرک ــاجد و بق ــور در مس ــا حض ــا ب ت
خوانــی و تــالوت قــرآن کریــم شــرکت کننــد آئینــی معنوی 
ــات  ــون تبلیغ ــازمان هایی چ ــوی س ــاله از س ــه س ــه هم ک
اســالمی، اوقــاف و ســپاه و… برنامــه ریــزی می شــود. بیــش 
از ۹۰۰ مســجد و مــکان مقــدس اســتان ســمنان از امــروز 

میزبــان خیــل عاشــقان الهــی هســتند.
در روایــات از بحــار االنــوار آمــده از لحــاظ پیامبــر )ص( مــاه 
ــدگان  ــرای بن ــرزش ب ــت و آم ــت، رحم ــان دارای برک رمض
مؤمــن خــدا اســت. ایــن مــاه در نــزد پــروردگار عالــم برترین 
ــن  ــاعت هایش برتری ــن و س ــب هایش باالتری ــاه، روز و ش م
ســاعت بــه حســاب می آیــد. فضیلــت مــاه مبــارک رمضــان 
بــه قــدری بــاال و زیــاد اســت کــه نفس هــای مؤمنــان حکــم 
ــادت  ــن عب ــواب مؤم ــن خ ــم چنی ــواب تســبیح را دارد. ه ث
ــش مســتجاب می شــود. ــول و دعای ــورد قب و کار نیکــش م

ــی  ــی آن کس ــده نهای ــت و برن ــا اس ــاه فرصت ه ــان م رمض
ــترین  ــی بیش ــای طالی ــن فرصت ه ــد از ای ــه بتوان ــت ک اس
ــد  ــام صــادق )ع( می فرماین ــه ام ــور ک ــرد همانط ــره را بب به
ــل وی  ــبیح، عم ــی او تس ــادت، خاموش ــواب روزه دار عب خ
ــر  ــن ام ــردد و ای ــتجاب می گ ــای او مس ــق و دع ــول ح مقب

ــت رمضــان اســت. نشــانگر اهمی

رمضان ماهی برای جالی روح
روزه داری بهتریــن آئیــن مســلمانان اســت چــرا کــه رســول 
ــار  ــتاق چه ــت، مش ــد بهش ــاره آن می فرماین اهلل )ص( درب
شــخص اســت »خــوراک دهنــده بــه گرســنه، نگــه دارنــده 

ــث  ــن حدی ــرآن و روزه داران« و ای ــده ق ــالوت کنن ــان، ت زب
گرامــی نشــان می دهــد کــه رمضــان تــا چــه انــدازه 
می توانــد ســکوی پرتابــی بــرای مؤمنــان بــه ســوی آســمان 
باشــد، رمضــان ماهــی اســت کــه انســان روح خــود را صیغل 
ــر  ــه نزدیک ت ــود یگان ــه معب و جــال مــی بخشــد و خــود را ب
ــدای  ــه خ ــود را ب ــق خ ــن طری ــد از ای ــا بتوان ــازد ت می س

ــازد. ــر س ــک ت ــال نزدی متع
مــاه مبــارک رمضــان آنقــدر مهــم اســت کــه در ســوره بقــره 
ــه میــان  در مــورد روزه داری، احــکام روزه و کفــاره ســخن ب
ــا  ــه مــا گوشــزد می کنــد کــه ب ــذا ایــن اهمیــت ب آمــده و ل
ماهــی خــاص و ویــژه روبــرو هســتیم، ماهــی کــه می توانــد 

ــد. ــم بزن ــک ســال انســان ها را رق سرنوشــت ی
 

رمضان و غذاهای قومسی
ــور در  ــا حض ــل ب ــا قب ــمنان از هفته ه ــتان س ــردم اس م
مســاجد و غباروبــی ایــن اماکــن مقــدس بــه پیشــواز مــاه 
ــاری،  ــذورات، افط ــن ن ــد همچنی ــدا می رون ــی خ مهمان
اطعــام و همچنیــن کمــک بــه نیازمنــدان در زمــره رســوم 
ــاه  ــن در م ــتان همچنی ــن اس ــردم ای ــت، م ــاه اس ــن م ای
ــز  ــود را نی ــه خ ــوص ب ــای مخص ــا و نان ه ــان غذاه رمض
ــته  ــه، رش ــه دادچ ــوان ب ــا می ت ــه آنه ــه از جمل ــد ک دارن
ــوش، کال  ــه ج ــون کم ــی چ ــه و غذاهای ــته، غطلم برش
ــته  ــالل و آش رش ــج و خ ــورش هوی ــی، خ ــوش، کاچ ج

ــرد. ــاره ک و… اش
یکــی از جذابیت هــای مــاه مهمانــی خــدا در اســتان ســمنان 
ــا  امــا دســرها یــا پــی غذاهایــی اســت کــه عمومــاً بانــوان ب
ســلیقه ایــن دیــار بــرای مــاه مهمانــی خــدا طبــخ می کننــد، 
غذاهایــی چون شــیر برنــج، فرنــی، حســو، رنگینــک، یخنی، 
ــی  ــگ و بوی ــدام رن ــه هرک ــوا ک ــواع حل ــرزان و ان ــده، ل پاول
خــاص دارنــد و بــا ربنــای افطــار و یــک خرمــا و چــای تمــام 

ــد. ــمانش می آورن ــروی چش ــان را روب ــرات انس خاط
ــا،  ــه خوبی ه ــا هم ــان ب ــاه رمض ــت م ــد گف ــه بای در خاتم
مهربانی هــا و گرمــی اش دوبــاره فرارســیده و خوشــا بــه 
حــال آنانــی کــه از هــر لحظــه آن بــه بهتریــن نحــو اســتفاده 

می کننــد.

محمد حسین 
عابدی
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وقتی مـی توان بـا چند قوطـی رنگ یک سعید دهقانی
اثـر هنـری خلـق کـرد که تـا آن سـوی 
یعنـی  باشـد  داشـته  خریـدار  مرزهـا 
فرصـت مناسـبی کـه اقتصـاد هنـر مـی توانـد بـرای رفـع 

مشـکل بیـکاری بـرای جامعـه فراهـم کنـد. 

یکــی از اصلی تریــن مشــکالتی کــه جامعــه کنونــی ایــران 
ــان اســت.  ــه رو اســت بحــث اشــتغال و کار جوان ــا آن روب ب
ایــن در حالــی اســت کــه بــه زعــم کارشناســان اقتصــادی 
ــه  ــود دارد ک ــتان وج ــژه ای در اس ــیار وی ــای بس ظرفیت ه
می توانــد نویددهنــده آینــده اقتصــادی درخشــانی باشــد و 

فضــای خوداشــتغالی را در کشــور شــکوفا کنــد.
هنرهــای ســنتی ایرانــی ماننــد تذهیــب از دیربــاز یکــی از 
پرطرفدارتریــن کاالهــای فرهنگــی ایــران بــوده کــه زیبایی 
و پیچیدگی هــای ســاختاری در ایــن هنــر بســیاری از 
مــردم جهــان را خریــدار ایــن هنــر کــرده اســت و می توانــد 
یکــی از ارکان جــذب ســرمایه و بــه تبــع رونــق اقتصــادی 

ــم آورد. ــا را فراه خانواره
ــری در شــرایط  ــن شــاخه هن ــدان ای ــن حــال هنرمن ــا ای ب

کنونــی از وضعیــت حمایت هــای دولتی خورســند نیســتند 
و معتقدنــد کــه تــا مادامــی متولیــان فرهنگــی از ایده هــای 
جدیــد حمایــت نکننــد و همچنیــن زیرســاخت های الزم را 
بــرای آشــنایی مــردم بــا ایــن شــغل درآمــدزا فراهــم نکنند 
انتظــار جــذب ســرمایه از طریــق هنــر را نمی تــوان داشــت.
حمیدرضــا رفعتــی، تذهیــب گــری اســت کــه بــه واســطه 
ســال ها همــکاری بــا بخــش دولتــی بــا چالش هــای پیــش 
روی هنرمنــدان ایــن حــوزه بــه خوبــی آشناســت. او گفــت: 
ــتفاده  ــرای اس ــی ب ــاخت های کاف ــه زیرس ــا در جامع ــا ت م
از هنــر بــه عنــوان یــک منبــع درآمــدزا را نداشــته باشــیم 
ــر  ــر بحــث هن ــالً اگ ــده اســت. مث ــه تالشــی بی فای هرگون
ــد  ــه می ش ــئوالن دغدغ ــرای مس ــاورزی ب ــد کش ــم مانن ه
وضعیــت بهتــر از ایــن بــود چــرا کــه همــان ظرفیت هایــی 
کــه در بحــث کشــاورزی اســت در بحــث هنــر هــم وجــود 
دارد و ایــن ضــرورت احســاس می شــود کــه بــه آن 

رســیدگی شــود.

کارشناسان کم سواد معضل بزرگ
او مشــکل اصلــی را وجــود کارشــناس غیرخبــره در ادارات 
فرهنگــی دانســت و گفــت:، کــم ســوادی، بی ســوادی 
ــع  ــان اداره صنای ــه کارشناس ــان از جمل برخــی از کارشناس
ــه مرحلــه تحقــق  دســتی باعــث شــده ایده هــای جدیــد ب

ــد. نپیوندن

ــازل  ــیوه ن ــاد از ش ــا انتق ــی ب رفعت
فرهنگ ســازی های دولــت گفــت: 
ــیما  ــال ها صداوس ــن س ــول ای در ط
بــرای معرفــی هنرهــای اصیــل 
بــه مــردم چــه کــرده  ایرانــی 
ــا  ــن روزه ــفانه در ای ــت؟ متأس اس
و  صداوســیما  ماننــد  نهادهایــی 
مســئول  کــه  آموزش وپــرورش 
اصلــی فرهنگ ســازی در جامعــه 
ــردم  ــت ذوق م ــرار اس ــتند و ق هس
ــت  ــی هدای ــر متعال ــه ســمت ام را ب

ــت. ــده اس ــیده ش ــذال کش ــه ابت ــد ب کنن
ایــن هنرمنــد کــه ســابقه همــکاری بــا کمیســریای عالــی 
ســازمان ملــل را نیــز در کارنامــه حرفــه ای خــود دارد گفت: 
ــوان از  ــه می ت ــاده اســت ک ــوز جــا نیافت ــا هن ــه م در جامع
راه هنــر امــرار معــاش کــرد. ایــن فرهنگســازی را امــا بایــد 

ــی بکنــد کــه نمی کنــد. رســانه مل
رفعتــی در ادامــه گفــت: وقتــی بــا چندقوطــی رنــگ و یــک 
ــه در آن ســوی  ــرد ک ــق ک ــری خل ــوان اث ــوا می ت ــه مق ورق
ــان  ــا توم ــر میلیون ه ــغ ب ــی بال ــه قیمت ــران ب ــای ای مرزه
ــن  ــر روی ای ــه ب ــت ک ــر نیس ــا بهت ــود آی ــداری می ش خری
گونــه هنرهــا کــه از دل فرهنــگ ایرانــی برخواســته اســت 
ســرمایه گذاری کــرد تــا راه اشــتغال زایی را بــرای ایــن 

جامعــه مســتاصل و بیــکار فراهــم کننــد.

ترس از رقیب
ــایی  ــوان فس ــر ج ــن تذهیبگ ــا ای ــو ب ــه گفت وگ در ادام
ــید  ــز پرس ــر نی ــن هن ــی ای ــای آموزش ــکالت فض از مش
ــق  ــه پاســخ داد: متأســفانه عــدم رون کــه رفعتــی ایــن گون
فضــای کســب وکار در حــوزه هنرهــای ســنتی مثــل همین 
تذهیــب تــا حــدودی بــه خــود اســاتید هــم بــاز می گــردد. 
ــتند  ــر نیس ــتند و حاض ــواه هس ــا تمامیت خ ــتر آن ه بیش
تکنیک هــای ایــن فــن را بــه افــراد بیشــتری بیاموزنــد چــرا 
ــب  ــود رقی ــرای خ ــورت ب ــن ص ــد در ای ــر می کنن ــه فک ک

خلــق کرده انــد!
ــه  ــی، دیگــر تذهیب گــری اســت کــه گالی مهــدی ظهراب
خــود را از وضعیــت بــازار کاالهــای مشــابه خارجــی ایــن 
چنیــن بیــان کــرد و کفــت: از آنجایــی کــه تولیــد یــک 
ــه  ــت، ک ــی اس ــرف هزینه های ــد ص ــری، نیازمن ــر هن اث
ــد  ــه درآم ــر ب ــروش اث ــدت و در صــورت ف ــی م در طوالن
بــدل می شــود، نبــود بســتر مناســب بــرای فــروش 
ــود  ــی ســت. نب ــدم کارآفرین ــرای ع ــی ب ــار خــود دلیل آث
ــان  ــت متولی ــدم حمای ــز ع ــی و نی ــگاه های دائم نمایش
امــر، باعــث شــده کــه کارآفرینــی در ایــن حــوزه عقیــم 
بمانــد و پتانســیل های موجــود در ایــن امــر، بــه فعلیــت 

ــد. درنیای
ــن مــدرس هنرهــای ســنتی معتقــد اســت: اســتفاده از  ای
هنرهــای ســنتی، شــرایطی را می طلبــد کــه بایســتی 
توســط اتــاق فکرهایــی چــون انجمــن صنایــع دســتی و نیز 

ــود. ــاد ش ــی و گردشــگری ایج ــراث فرهنگ اداره ی می
ــی در  ــیوه زندگ ــر ش ــه تغیی ــه اینک ــاره ب ــا اش ــی ب ظهراب
ــوالت  ــه محص ــدرن ب ــس و م ــوالت لوک ــتفاده از محص اس
ســنتی، نوعــی فرهنــگ ســازی را می طلبــد گفــت: 
فرهنگ ســازی بایــد هــم پــا و در درجاتــی فراتــر از 
فرهنــگ مهاجــم وارداتــی، شــیوه ی اســتفاده از محصــوالت 
ــا تبلیغــات  ــن امــر ب را در مصــرف کننــده تغییــر دهــد. ای

ــت. ــر اس ــکان پذی ــنتی ام ــی و س ــوالت فرهنگ محص
او در ادامــه گفــت: اســتفاده از کاالی فاخــر ایرانــی نیازمنــد 
ــا  ــده ب ــرف کنن ــه مص ــت ک ــی اس ــرایط فرهنگ ــاد ش ایج
ــدام  ــره اق ــای روزم ــی و نیازه ــای فرهنگ ــر باوره ــه ب تکی
ــای  ــی کااله ــد وقت ــی نمای ــتفاده از کاالی فرهنگ ــه اس ب
وارداتــی بــا ایجــاد بســتر مناســب، شــرایط را بــرای فــروش 
محصــوالت خــود مهیــا می نماینــد، مصــرف کننــده 
ــور در  ــه وف ــه ب ــی ک ــن کاالهای ــد چنی ــه خری ــام ب اهتم
دســترس خــود میبینــد، می نمایــد و کاالی فرهنگــی کــه 
بــا صــرف هزینــه توســط هنرمنــد تولیــد شــده اســت، در 
ــرار نمی گیــرد کــه توســط مصــرف  درجــه ای از اهمیــت ق

ــرد. ــرار بگی ــتفاده ق ــورد اس ــداری و م ــده خری کنن

اشتغال زایی با رنگ و مقوا

اقتصاد هنر راه برون رفت از مشکل بیکاری
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هــر  زعــم ســعدی شــیرازی،  بــه 
ــرای  ــت ب ــد در گام نخس ــانی بای انس
و  خانــواده  بــرای  ســپس  و  خــود 
جامعــه اش مفیــد باشــد و در غیــر ایــن 
صــورت »اگــر نفــع کســی در نهــاد تــو 
نیســت / چنیــن گوهــر و ســنگ خــارا 

ــت«. ــی اس یک

انســان عصــر جدیــد کــه لحظه به لحظــه در آســتانه 
تحــوالت آنــی و جهانــی سراســر رو بــه رشــد اســت آیــا بــه 
ــعدی  ــد س ــاعری مانن ــعار ش ــا و اش ــه ها، حکایت ه اندیش
می توانــد تمســک جویــد تــا در ایــن عصــر پرتالطــم زیســت 

ــری داشــته باشــد. بهت
اول اردیبهشــت ماه ســالروز بزرگداشــت ســعدی تدقیــق در 
ــیرازی  ــعدی ش ــن س ــح الدی ــیخ مصل ــه های ش آرا و اندیش

ــت. ــی اس ــه جهان ــاز جامع ــش نی بیش ازپی
اکنــون در ســال ۱۳۹۸ بیشــتر از دو دهــه پــس از نام گــذاری 
ــان  ــعدی« هم زم ــاد روز س ــام »ی ــه ن ــت ماه ب اول اردیبهش
بــا شــیراز و برخــی شــهرهای ایــران، در بســیاری از کشــورها 
دوســتدارانش ایــن روز را پــاس داشــته و از خــوان حکمــت، 
ــد. ــه ها می چینن ــار او خوش ــای آث ــد و زیبایی ه ــق، پن عش

بــه بــاور یــک اســتاد دانشــگاه، پژوهشــگر و مؤلــف، ســعدی 
ــی رود و  ــر م ــوی فرات ــوم دنی ــر از مفه ــن ام ــش بدی در نگاه
نگاهــی فرازمینــی می یابــد چنان کــه اشــاره می کنــد 
خداونــد نیــز زحمت کشــان را بیشــتر دوســت دارد و جایــگاه 

ــد. ــر می نه ــان را فرات ــت آن و منزل
محمدحسـین کرمی با یاری جسـتن از این شـعر سـعدی که 
می سـراید »بـه راه بادیـه رفتـن بـه از نشسـتن باطـل /  و گـر 
مـراد نیابـم به قدر وسـع بکوشـم« می گوید: گاه ممکن اسـت 
کـه انسـان راه روشـنی در پیـش چشـم در زندگانی نداشـته 

باشـد بااین همـه نبایـد از کار و تـالش فروگـذار کند.

بیزاری سعدی از تنبلی و بیکارگی
ــدگاه  ــای کار و شــغل از دی ــر مبن ــه ب ــژوه ک ــن ســعدی پ ای
ســعدی ســخن می گویــد، بــا اشــاره بــه فضیلــت کار کــردن 
از دیــدگاه ســعدی مشــقت کار کــردن را شــیرین تر از مذلــت 
ــی  ــعدی از تنبل ــد: س ــته و می افزای ــلطان دانس ــت س خدم
ــای  ــت و پ ــاه بی دس ــت روب ــت؛ حکای ــزار اس ــی بی و بیکارگ

بوســتان او نیــز تأکیــد بــر همیــن امــر اســت.
ــی منتقــد و  ــاور کاوه بهبهان ــه ب ــی اســت کــه ب ــن در حال ای
ــرای  ــع غنــی ب متفکــر؛ بوســتان و گلســتان ســعدی از مناب
اســتخراج مفهــوم فضیلــت و مصادیــق گوناگون آن هســتند.
بنابرایـن نظریه اسـت کـه بهبهانـی می گوید: فضایلـی که هر 
سرمشـق واجـد آن هاسـت و با ایـن فضائـل می تـوان الگویی 

برای سـاخت یک سرمشـق اخالقـی آرمانی سـاخت.
ــکی«  ــدا زگربس ــاوری »لین ــق ب ــه سرمش ــه ب ــا توج وی ب
ــوان از  ــد: می ت ــوان می کن ــی عن ــر آمریکای ــوف معاص فیلس

ــت. ــخن گف ــی س ــی اخالق ــق آرمان ــی سرمش نوع
بهبهانــی در ادامــه اضافــه می کنــد: چه بســا سرمشــق 
آرمانــی در تمامیــت خــود در جهــان بیــرون وجــود نداشــته 
باشــد، امــا در جهــان خــارج بــا انســان های ســتایش 
ــد  ــا چن ــک ی ــه دارای ی ــود ک ــم ب ــه رو خواهی ــزی روب برانگی
ــن  ــی هســتند و از همی ویژگــی شــخصیتی سرمشــق آرمان

ــد. ــتایش برانگیزن ــث س حی
ــه  ــی ک ــد: جهان ــه می ده ــگر ادام ــنده و پژوهش ــن نویس ای

ــن  ــان ممک ــن جه ــه بهتری ــم ن ــی می کنی ــا در آن زندگ م
ــن  ــه همی ــای ممکــن اســت و ب ــا یکــی از جهان ه ــه تنه ک
ــص و  ــواع نواق ــار ان ــان گرفت ــن جه ــان در ای ــبب آدمی س

شــخصیتی اند. کوتاهی هــای 
بهبهانــی گرچــه معتقد اســت کــه بعید نیســت که سرمشــق 
ــد:  ــح می کن ــته باشــد، تصری ــی وجــود خارجــی نداش آرمان
ــن  ــدن ای ــز ش ــتایش برانگی ــب س ــه موج ــی ک فضیلت های
ــد. سرمشــق می شــوند در جهــان بیــرون منشــأ انتــزاع دارن

ــوری  ــار از قص ــان های سرش ــد: انس ــن می افزای وی همچنی
کــه می خواهنــد اخالقی تــر زندگــی کننــد و دغدغــه 
ــی  ــق آرمان ــه سرمش ــند ب ــدام می کوش ــد م ــت دارن فضیل

نزدیــک و نزدیک تــر شــوند.
ــه  ــته ب ــی آراس ــق آرمان ــه سرمش ــی را ک ــا فضیلت های ام
ــت  ــی اس ــرد؟ پرسش ــتخراج ک ــد اس ــا بای ــت از کج آن هاس
اساســی کــه کاوه بهبهانــی بــه آن پاســخ می گویــد و عنــوان 
ــز  ــتایش برانگی ــه انســان های س ــی اســت ک ــد: بدیه می کن
ــی  ــن فضیلت های ــن چنی ــرای یافت ــبی ب ــمه مناس سرچش
هســتند و افــزون بــر آن هــا منابعــی اســت کــه از انســان های 
ســتایش برانگیــز )واقعــی یــا خیالــی( و نیــز از فضایلــی کــه 
موجــب ســتایش برانگیــز بــودن آدمی انــد ســخن بــه میــان 

ــد. آورده ان

بوستان و گلستان، آثار کانونی ادبیات فارسی
ــازد،  ــرح می س ــی مط ــه بهبهان ــزاره ک ــن گ ــاس ای ــر اس ب
ــتان  ــتان و گلس ــی بوس ــات فارس ــی ادبی ــار کانون ــان آث می

»بوستان و گلستان«منبع فضل

انسان معاصر نیازمند اندیشه ناب سعدی است
محمد حسین
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

مصلــح الدیــن ســعدی شــیرازی از گنجینه هــای مهــم 
فضائــل هســتند؛ فضایلــی که هــر سرمشــق اخالقــی آرمانی 

ــه آن هــا آراســته باشــد. بایــد ب
این گونــه اســت کــه تبییــن و ترویــج نوع دوســتی از 
اهــداف عالــی مکتــب تعلیــم و تربیــت شــیخ اجــل ســعدی 
ــر  ــگ مه ــن فرهن ــج همی ــت تروی ــه جه ــت و ب ــیراز اس ش
و نوع دوســتی اســت کــه در جامعــه هــر فــرد در برابــر 

ــت. ــئول اس ــه مس ــراد جامع ــر اف ــز دیگ ــتن و نی خویش
تنهــا  ســعدی  نوع دوســتی  و  مهرپــروری  فرهنــگ 
ســتمدیدگان  و  درویشــان  و  مظلومــان  دربرگیرنــده 
ــی ورزد و انســانیت  ــه بشــریت عشــق م ــه او ب نیســت بلک
ــر  ــک پیک ــای ی ــد اعض ــان ها را مانن ــد؛ او انس را ارج می نه
ــه  ــر را ب ــام پیک ــو، تم ــک عض ــتی در ی ــه کاس ــد ک می دان

هــم می ریــزد.
ــال و  ــانه کم ــر نش ــاد بش ــتی آح ــر، نوع دوس به عبارت دیگ
رشــد انســانی نــزد ســعدی اســت: »ای زبردســت زیردســت 
ــدت  ــه چــه کار آی ــازار؟ / ب ــن ب ــد ای ــا کــی بمان ــرم ت آزار / گ

ــردم آزاری؟«. ــه م ــه ک ــت ب ــداری / مردن جهان
ــاور  ــه ب ــد ب ــر جدی ــان عص ــی انس ــعدی در زندگ ــش س نق
یــک کارشــناس ارشــد زبــان و ادبیــات فارســی او را از دیگــر 
ــازد. ــز می س ــد متمای ــم و جدی ــندگان قدی ــاعران و نویس ش
کیــوان زارعــی کــه دســتی در شــاعری دارد تأثیر شــیخ اجل 
ســعدی شــیراز را می دانــد کــه او بــر زبــان فارســی نهــاده و 
ایــن تأثیــر آن قــدر ژرف و عمیــق اســت کــه باگذشــت قریب 
ــان ســعدی  ــه زب ــه هفت صــد ســال هنــوز فارســی زبانان ب ب
ســخن می گوینــد و ادیبــان می کوشــند تــا ســعدی وار 

بســرایند و بنویســند.
وی بــا اســتناد بــه ایــن موضــوع کــه محمدعلــی فروغــی بــر 
آن تأکیــد مــی ورزد می گویــد: گاهــی شــنیده می شــود کــه 
اهــل ذوق، اعجــاب می کننــد کــه ســعدی ۷۰۰ ســال پیــش 
بــه زبــان امــروزی ســخن گفتــه اســت، امــا حــق ایــن اســت 
ــا  ــان امــروزی م ــه زب کــه ســعدی هفت صــد ســال پیــش ب
ســخن نگفتــه اســت، بلکــه مــا پــس از هفت صــد ســال بــه 
زبانــی کــه از ســعدی آموخته ایــم ســخن میگوییــم؛ یعنــی 
ســعدی شــیوه نثــر فارســی را چنــان دل نشــین ســاخته کــه 

زبــان او زبــان رایــج فارســی شــده اســت.
زارعــی کــه دو کتــاب شــعر از وی بــه چــاپ رســیده اســت، 
ادامــه می دهــد: بی شــک منابــع چنــان زبانــی شــامل 
»گلســتان« و »بوســتان« و همچنیــن غزلیــات و در کل 
کلیــات ســعدی اســت کــه در ادوار مختلــف به عنــوان منابــع 
ــرار  ــتفاده ق ــه ها مورداس ــا و مدرس ــی در مکتبخانه ه آموزش

گرفتــه اســت و به عنــوان یک شــیوه فکــری و زبانــی آموخته 
نســل های مختلــف جامعه شــده، جمــالت، ابیــات و پندهای 
آشــکار زبــان ســعدی کــه در زبــان و فرهنــگ مــا به صــورت 
داســتان ها و مثل هــا نســل بــه نســل منتقل شــده، در 
ــی  ــورت فرهنگ ــردم به ص ــی م ــودآگاه جمع ــودآگاه و ناخ خ
ــردم را تحــت  ــدگار رســوخ کــرده کــه شــیوه زندگــی م مان

ــرار داده اســت. ــر خــودش ق تأثی

ــه  ــه ب ــگاه نقادان ــل ن ــعدی حاص ــه س ــه فاضل مدین
ــره ــائل روزم مس

ــد:  ــه می افزای ــاه و درخــت« در ادام ــعر »م ــاب ش ــف کت مؤل
ــر و  ــیوه تفک ــعدی، ش ــی س ــر زبان ــان و تأثی ــر زب ــزون ب اف
ــره زندگــی و  ــه مســائل روزم ــه ب ــگاه نقادان خالقیــت او در ن
همچنیــن راه حل هــای آشــکاری کــه در رســیدن بــه مدینــه 
فاضلــه خویــش بنــا نهــاده می توانــد راهگشــای بســیاری از 

مســائل مبتــال بــه جامعــه امــروزی باشــد.
ایـن آموزگار و شـاعر شـیرازی عنـوان می کند: سـبک ظریف 
گویـی سـعدی و توجـه او بـه اندیشـه، حکمت و خـرد علمی 
همـان چیـزی اسـت کـه هـر جامعـه ای در هـر زمانـی بدان 
نیازمنـد اسـت و بـرای پیشـرفت از آن گریزی نـدارد هرچند 
بسـیاری از منتقـدان امـروزی، آثـار سـعدی را ناسـازگار بـا 
هنجارهـای اجتماعـی جدیـد تلقـی می کننـد امـا آنچـه که 
سـعدی در آثـارش بـه مـردم عرضـه می کنـد مجموعـه ای 
اسـت از اخالقیـات کـه به صـورت ادبـی و بـا زبانـی سـاده 
و همه فهـم بـه فرهنـگ و آن هـم نـه یـک فرهنـگ خـاص و 
متعلـق بـه یک زمـان بلکه بـه زمان هـای بعـد از خـودش نیز 
تقدیـم می کنـد و در ایـن راسـتا معتقـد اسـت که هـر امری 
در جامعـه بایـد تابـع منابـع قرآنی و احادیث باشـد، عـالوه بر 
آن سـعدی انسـانی نوع دوست اسـت که می کوشـد جامعه را 

کند. اصـالح 
»ســیاهه های  شــعر  کتــاب  به تازگــی  کــه  زارعــی 
ــد: ســعدی،  ــه می ده ــرده اســت، ادام ســپید« را منتشــر ک
ــه  ــت ب ــی، خدم ــاکاری، فروتن ــش ری ــتی، نکوه یکتاپرس
خلــق، انسان دوســتی، کار و تــالش، صداقــت و… را توصیــه 
می کنــد و همیــن آموزه هــای بــه هنجــار اســت کــه 
ــل  ــد ح ــی کلی ــر زمان ــه ای و در ه ــر جامع ــد در ه می توان

ــد. ــه باش ــالت آن جامع ــکالت و معض مش
اول اردیبهشـت ماه جاللی یاد روز شـیخ اجل سـعدی شـیراز 
اسـت کـه هر سـال بـه ایـن مناسـبت برنامه هـای فرهنگی و 
هنـری و نشسـت های تخصصـی سـعدی شناسـی بـا حضور 

ادیبـان، شـاعران و سـعدی پژوهـان برگزار می شـود.

برنامه های یادروز سعدی
کــوروش کمالــی سروســتانی مدیر مرکز ســعدی شناســی در 
ایــن رابطــه گفــت: بــا راه انــدازی »کمپیــن ســعدی« افــزون 
ــا،  ــیاری از نهاده ــعدی، بس ــاد روز س ــزاری ی ــتاد برگ ــر س ب
ــن  ــه ای ــی ب ــه دوســتی و همدل ــدان ب ســازمان ها و عالقه من
ــی،  ــای مردم ــی نهاده ــا هماهنگ ــه ب ــتند ک ــن پیوس کمپی
ــاد روز  ــا ی بخشــی از مایحتــاج ضــروری زندگــی هم زمــان ب

ــه ســاکنان کــوی ســعدی اهــدا خواهــد شــد. ســعدی ب
مدیــر مرکــز ســعدی شناســی افــزود: در ســاعت ۲۰، 
ــرت  ــارک حض ــالد مب ــا می ــارن ب ــت ماه، متق اول اردیبهش
ــم  ــم خواهی ــرد ه ــعدی گ ــگاه س ــج(، در آرام ــر )ع ولی عص

ــت. ــم نشس ــش خواهی ــوان الوان ــر خ ــاره ب ــد و دیگرب آم
وی در زمینــه برنامه هــای علمــی همایــش نیــز گفــت: 
ــح  ــاعت ۹ صب ــعدی، در س ــاد روز س ــی ی ــت های علم نشس
روز دوشــنبه بــا حضــور ســعدی پژوهــان و ســعدی دوســتان 
ــارس  ــی ف ــه مل ــناد و کتابخان ــز اس ــگ مرک ــاالر فرهن در ت
برگــزار خواهــد شــد و در ۳ نشســت علمــی کــه تــا ســاعت 
۱۹ همــان روز ادامــه خواهــد داشــت؛ اســتادانی چــون اصغــر 
دادبــه، نصــراهلل پورجــوادی، جعفــر مویــد شــیرازی، ابراهیــم 
ــین  ــراقی، حس ــا اش ــاری، زیب ــن ذوالفق ــاری الری، حس انص
ــون  ــرد؛ پیرام ــور پایم ــی و منص ــا خالص ــی، محمدرض کرم

ــد کــرد. ــار ســعدی ســخنرانی خواهن زندگــی و آث
کمالی افزود: برگزاری نمایشـگاه عکس و سـند سعدیه، چاپ 
و انتشـار کارت هـای غـزل و حکایـت و دو فصلنامـه سـعدی 
شناسـی، گل بـاران آرامـگاه سـعدی، غزل خوانـی و حکایـت 
خوانـی نقـاالن سـعدی، خوشنویسـی در آرامـگاه سـعدی، 
بازدید رایگان از سـعدیه در دوم اردیبهشـت ماه، اجرای سـرود 
ویژه سـعدی، مسـابقه گلسـتان خوانی دانش آمـوزان، از دیگر 

برنامه هـای جنبـی یاد روز سـعدی اسـت.
وی افزود: سه شـنبه هفته گذشـته، همایش »سعدی و شیلر« 
در ادامـه برنامـه یـک دهـه »هم نشـینی سـعدی با شـاعران 
بـزرگ جهـان« مرکـز سـعدی شناسـی و بخـش فرهنگـی 
شـهر کتـاب، در تهـران برگزار شـد که اجـرای ایـن برنامه در 
شـهرهای شـیراز، برلین، و وایمار ادامه خواهد داشـت. کمالی 
سروسـتانی، اضافـه کـرد: بـا همـکاری رایزنی هـای فرهنگی 
جمهوری اسـالمی در برخی از کشـورهای جهان، روز سعدی 

گرامی داشـته خواهد شـد.
سـال ها و دهه هاسـت سـعدی در آثار هنرمندان ایرانی از جایگاه 
واالیـی برخـوردار اسـت و بهره مندی مسـتقیم یا غیرمسـتقیم 
از مضامیـن کالم سـعدی در انـواع هنرهـا همچـون نقاشـی، 

خوشنویسـی، آواز و موسـیقی و… همچنـان ادامـه دارد.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــم  ــی فیل ــن الملل ــنواره بی ــن جش نهمی
وارش بــا معرفــی برگزیــدگان بخــش 
ــا حضــور  هــای ملــی و بیــن الملــل و ب
هنرمنــدان داخلــی و خارجــی در بابــل 

ــه کار خــود پایــان داد. ب

آئیــن اختتامیــه نهمیــن جشــنواره بیــن المللــی فیلــم وارش 
ــف  ــدگان بخش هــای مختل ــی برگزی ــا معرف ــه شــب ب جمع
در بابــل برگــزار شــد، در ایــن جشــنواره کــه از ۹ اردیبهشــت 
ــن  ــش بی ــه بخ ــر ب ــزار و ۳۰۰ اث ــه ه ــود، س ــده ب ــاز ش آغ

الملــل و ملــی ارســال شــده بــود.
در ابتــدای ایــن مراســم پــس از قرائــت قــرآن کریــم توســط 
ــی و پخــش ســرود  ــاری بیــن الملل ــور ق ابوالفضــل بهــرام پ
ــا )ع(  ــام رض ــالم ام ــپ س ــران و کلی ــالمی ای ــوری اس جمه
تیــزر ایــن جشــنواره کــه شــامل تصاویــری از فیلــم »خانــه 
دوســت کجاســت« عبــاس کیارســتمی اســت، نمایــش داده 

شــد.

شالویی: احیای وارش نتیجه بخش بود
ــالمی  ــاد اس ــگ و ارش ــر کل فرهن ــالویی مدی ــود ش محم
مازنــدران و رئیــس شــورای سیاســتگذاری نهمین جشــنواره 
بیــن المللــی فیلــم وارش ضمــن خــوش آمدگویی بــه حضار 
بیــان کــرد: جشــنواره فرهنگــی، هنری و بیــن المللــی وارش 
ــاز  ــی آغ ــود را در حال ــن دوره خ ــدران نهمی ــتان مازن در اس
ــرار  ــم ق ــان ه ــان طوم ــهدای خ ــالگرد ش ــه در س ــرد ک ک
ــنواره  ــه جش ــویم افتتاحی ــادآور ش ــت ی ــوب اس ــم. خ داری
وارش بــا نمایــش فیلمــی ارزشــمند از یک شــهید ارزشــمند 
ــته  ــار داش ــد انتظ ــرد. نبای ــاز ک ــود را آغ ــی کار خ مازندران
باشــیم وارش دچــار توقــف و تعطیلــی شــود. توقــف چهــار 
ــده  ــنواره ش ــی جش ــث فراموش ــه باع ــته اگرچ ــال گذش س
بــود امــا احیــای دوبــاره جشــنواره نزدیــک بــه ۷ مــاه طــول 

ــود. کشــید و نتیجــه بخــش ب
ــنواره راه  ــن جش ــه ای ــر ب ــزار اث ــه ه ــش از س ــزود: بی وی اف
پیــدا کــرد و انتخــاب از بیــن ایــن تعــداد آثــار دشــوار بــود و 
وقتــی از هیئــت داوران پرســیدیم ســطح جشــنواره را چگونه 
ارزیابــی کردیــد، همــه اذعــان داشــتند کــه آثــار بــا کیفیتــی 
ــای مســتحکم  ــر بن ــن جشــنواره زی ــد و ای ــاال بودن بســیار ب
ــه یمــن جشــنواره  فرهنگــی و هنــری دارد. ایــن مجتمــع ب
ــه  ــی دبیرخان ــت وقت ــی اس ــده و طبیع ــازی ش وارش بازس
ــل و خدشــه در جشــنواره  ــد دیگــر تعل دائمــی فعالیــت کن
وارد نخواهــد شــد و امیــدوارم پویــا بــه کار خــود ادامــه دهــد.
ــوزه  ــا در ح ــنواره وارش تنه ــرد: جش ــان ک ــان بی وی در پای
ــنواره  ــن جش ــی از ای ــا بخش ــرد و تنه ــت نک ــینما فعالی س
ســینما بــود و برنامه هــای جانبــی بســیاری هــم داشــت. در 
نگارخانه هــا آثــار زیبایــی نمایــش داده شــدند و کارگاه هــای 
تخصصــی و مراســم آئینــی همــه حکایــت از ایــن داشــتند 

ــی برگــزار شــده اســت. ــه خوب کــه جشــنواره وارش ب
در ادامــه بعــد از نمایــش گزارشــی تصویــری از رونــد 
ــه  ــر جشــنواره ب ــور دبی ــدی قربانپ ــزاری جشــنواره، مه برگ
ــر و  ــگ و هن ــی فرهن ــرد: اهال ــان ک ــت و بی ــن رف روی س
ــگاه  ــا ایــن جشــنواره جای ــد ت رســانه ها بســیار کمــک کردن

ــد. ــدا کن ــود را پی ــی خ واقع
ــن  ــدرکاران ای ــر و تشــکر از تمــام دســت ان وی ضمــن تقدی
ــم  ــان داری ــروز مهم ــا ام ــرد: م ــوان ک ــنواره، عن دوره از جش

و مــن بــه همیــن دلیــل چنــدان صحبــت نمی کنــم و 
ــن جشــنواره  ــر دهمی ــا کمــک همدیگ ــم ب ــدوارم بتوانی امی

ــم. ــزار کنی ــم وارش را برگ ــی فیل ــن الملل بی
همچنیــن کلیــپ معرفــی مشــاوران انتخــاب بخش مســابقه 
ملــی و هیــأت انتخــاب بخــش مســابقه بیــن الملــل نمایــش 
داده شــد. در کلیــپ دیگــری نیــز داوران بخش هــای مســابقه 

ملــی و مســابقه بیــن الملــل معرفی شــدند.

ــدان  ــهیدان هنرمن ــدران: ش ــتاندار مازن ــاون اس مع
ــتند ــران هس ــدگار ای مان

حســین حســن نــژاد معــاون سیاســی، اجتماعــی و امنیتــی 
اســتانداری مازنــدران نیــز بــا بیــان ایــن کــه امــروز ســخت 
نیازمنــد بــه گفتــن و شــنیدن هســتیم، بیــان کــرد: ایــن که 
بتوانیــم بــا درســت گفتــن و درســت شــنیدن زمینــه تعالی و 
رشــد خــود را ایجــاد و در ســایه آگاهــی زندگــی کنیــم، مهم 
اســت. بــرای گفــت و گــو صرفــاً بــه زبــان نیــاز نداریــم و باید 
از همــه ابزارهــا اســتفاده کنیــم و یکــی از ایــن ابزارهــا حتمــاً 

هنــر اســت.
ــر توجــه جــدی  ــای هن ــام بخش ه ــه تم ــد ب ــزود: بای وی اف
کنیــم. جشــنواره فیلــم وارش توانســت فرصتــی ایجــاد کنــد 
ــرای گفتــن و شــنیدن و تفاهــم افزایــش  کــه توانایــی مــا ب
پیــدا کنــد و بــه همــه دســت انــدرکاران جشــنواره خســته 
ــا ملت هــای دیگــر  نباشــید مــی گویــم. در ایــن جشــنواره ب
حــرف زدیــم و آنهــا هــم بــا مــا حــرف زدنــد. وقتــی نیمــی 
ــن  ــه ای ــداد از کشــورهای خارجــی اســت ب ــن روی ــار ای از آث
معناســت که جشــنواره توانســته مرزهــای کشــور را درنوردد 

و گســتره وســیعی بــرای گفتــن و شــنیدن ایجــاد کنــد.
ــاد  ــی ی ــروز از هنرمندان ــد ام ــرد: بای ــوان ک ــژاد عن حســن ن
کنیــم که بــرای همیشــه مانــدگار هســتند و آنها شــهیدانند. 
همچنیــن اگــر پیگیــری اســتاندار نبــود شــاید ضعف هایــی 
ــزار  ــام برگ ــه از تم ــد و البت ــود می آم ــه وج ــنواره ب در جش
ــدوارم  ــم. امی ــل می کن ــر و تجلی ــنواره تقدی ــدگان جش کنن
ــت  ــت و وق ــنیدن فرص ــن و ش ــرای گفت ــم ب ــه بتوانی هم

ــم. بیشــتری بگذاری
ــیدی  ــاد داوود رش ــده ی ــی از زن ــر و گفته های ــش تصاوی پخ

ــر و  ــینما، تئات ــد س ــر فقی ــدران و بازیگ ــل مازن ــد اه هنرمن
ــان داوود  ــود و نش ــم ب ــن مراس ــدی ای ــش بع ــون بخ تلویزی

ــید ــی رس ــد مازندران ــک هنرمن ــه ی ــیدی ب رش

نشان داوود رشیدی به هنرمند مازندرانی رسید
داوود رشــیدی،  برومنــد همســر  احتــرام  بــا حضــور 
ــان  ــن، نش ــی روی س ــا اصالن ــیدی و محمدرض ــی رش لیل
ــاز،  ــاروی فیلمس ــوی س ــی دنی ــه عل ــز ب ــیدی نی داوود رش
ــده،  ــو، گوین ــر و رادی ــس، نمایشــنامه نویس تئات فیلمنامه نوی

ــت. ــق گرف ــدرس تعل ــو و م ــردان رادی ــر و کارگ بازیگ
ــاری و  ــد ۱۶ آذر ۱۳۴۵ در س ــاروی متول ــوی س ــی دنی عل
ــی  ــات اجتماع ــات ارتباط ــی مطالع ــدرک کارشناس دارای م
اســت. وی آثــار نمایشــی رادیویــی بســیاری را تاکنــون 
نوشــته کــه کارگردانــان مطرحــی چــون صدرالدیــن شــجره، 
بهــزاد فراهانــی، ژالــه علــو، مجیــد حمــزه، رضا عمرانــی و… 

کارگردانــی کرده انــد.
ــا تقدیــر و تشــکر از  احتــرام برومنــد در ســخنان کوتاهــی ب
مســئوالن ارشــاد مازنــدران و جشــنواره بیــن المللــی فیلــم 
وارش گفــت: متشــکرم کــه ســالنی را بــه نــام داوود رشــیدی 
در بابــل نامگــذاری کردنــد. امیــدوارم ایــن ســالن مایــه خیــر 
ــت  ــم از اجراهــای آن حمای ــا هــم بتوانی و برکــت باشــد و م

کنیــم.
ــه معیارهــای اهــدای نشــان داوود رشــیدی  ــا اشــاره ب وی ب
ــد نشــان  ــان کــرد: امســال خواهــش کــردم اجــازه بدهن بی
داوود رشــیدی را بــه یــک هنرمنــد مازندرانــی اهــدا کنیــم. 
بــه ویــژه معیــار مــا ایــن بــود کــه ایــن هنرمنــد در ســرزمین 
ــاب  ــه انتخ ــخصیتی ک ــد و ش ــرده باش ــت ک ــودش فعالی خ
کردیــم همــان ویژگی هــا و صفاتــی را داشــت کــه دنبالــش 

ــم. بودی
علــی دنیــوی ســاروی نیز بــا حضــور روی ســن گفت: بســیار 
ــتان  ــریف اس ــدان ش ــر هنرمن ــه در محض ــان زده ام ک هیج
مازنــدران و کشــورمان هســتم و از خانــواده داوود رشــیدی و 
ــه  ــم وارش ب ــی فیل ــن الملل ــدگان جشــنواره بی ــزار کنن برگ

خاطــر انتخــاب شــأن سپاســگزارم.
اجرای موسیقی توسط کیوان ساکت در آئین اختتامیه 

اهدای نشان »داود رشیدی«

برگزیدگان جشنواره »وارش« معرفی شدند
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

نهمیــن جشــنواره بین المللــی فیلــم وارش بخش 
بعــدی ایــن مراســم بــود. در ادامــه الهــه نوبخــت 
مدیــر بخــش بیــن الملــل جشــنواره بــرای اهدای 
ــن  ــل روی س ــن المل ــابقه بی ــش مس ــز بخ جوای

ــت. رف
نوبخــت بــا خوشــامدگویی بــه مهمانــان از 
ســرگئی دوروتســوی، مهــرداد اســکویی و بهمــن 

ــرد. ــن ک ــور روی س ــه حض ــوت ب ــی دع آقای

الملـل  برگزیـدگان بخـش مسـابقه بیـن 
شـدند معرفـی 

ــن  ــابقه بی ــم انیمیشــن بخــش مس ــن فیل بهتری
ــن  ــی روم ــه کارگردان ــروب« ب ــه غ ــل »نظری المل
ــردان  ــد. کارگ ــی ش ــیه معرف ــوکولف از روس س
ــا تشــکر از هیئــت داوران بیــان کــرد:  ــر ب ایــن اث
از دریافــت ایــن جایــزه و حضــور در ایــران بســیار 

ــحالم. خوش
ــانه  ــم »افس ــش از فیل ــن بخ ــت داوران در ای هیئ
کــرم هفتواد«بــه کارگردانــی اصغــر صفــار و 
عبــاس جاللــی یکتــا از ایــران نیــز تقدیــر کردنــد.
ــور  ــه ط ــنواره ب ــتند جش ــن مس ــزه بهتری جای
از  کیلومتــر«   ۱۳« فیلــم  دو  بــه  مشــترک 
ــن و  ــر تالکی ــردان والدیمی ــه کارگ ــتان ب قزاقس

ــان از  ــنیا الی ــی س ــی ک ــه کارگردان ــزرگ« ب ــان ب »کهکش
روســیه اختصــاص یافــت.

ــزه  ــوی جای ــرگئی دوروتس ــد س ــوی فرزن ــکا دوروتس ورونی
»کهکشــان بــزرگ« را بــه نمایندگــی از صاحــب اثــر دریافت 
ــخصیت  ــش از ش ــن بخ ــت داوران ای ــن هیئ ــرد. همچنی ک
اصلــی فیلــم »بافنــده« از افغانســتان بــه کارگردانــی محمــد 

ــد. ــر کردن آیریــک تقدی
ــن  ــابقه بی ــش مس ــتانی در بخ ــم داس ــن فیل ــزه بهتری جای
ــه کارگردانــی انیســا صبیــری از  ــه »آوای تنبــور« ب الملــل ب
تاجیکســتان تعلــق گرفــت. جایــزه ویــژه هیئــت داوران ایــن 
بخــش نیز بــرای فیلمبــرداری فیلــم »ایمــان« بــه کارگردانی 
تاتیانــا فدورووســکایا از روســیه اهــدا شــد و آنتــون البچنکــو 
آهنگســاز و موســیقیدان روســی جایــزه فیلــم »ایمــان« را به 

نمایندگــی از صاحــب اثــر دریافــت کــرد.
ــه  ــم ب ــن فیل ــرای بهتری ــز ب ــأت داوران نی ــژه هی ــزه وی جای
ــت.  ــق گرف ــران تعل ــی از ای ــی فراهان ــف« ســاخته عل »تکلی
فراهانــی پــس از دریافــت جایــزه خــود گفــت: کاش فضایــی 
در مازنــدران فراهــم شــود تــا عالقــه منــدان بــه ســینما در 
بابــل و ســایر شــهرها حتــی در حــد یــا دو ســانس فیلم هــای 

ــد. ــینما ببینن ــالن های س ــاه را در س کوت
مهــرداد اســکویی نیــز بیــان کــرد: خوشــحالم کــه در کنــار 
ــه داوری  ــما را ب ــای ش ــان فیلم ه ــرح جه ــای مط چهره ه
ــدران و شــهر  ــز مازن ــه اســتان عزی نشســتم. خوشــحالیم ک
ــم وارش  ــی فیل ــن الملل ــنواره بی ــزاری جش ــا برگ ــل ب باب
ــن  ــم ای ــت و امیدواری ــده اس ــم ش ــی عظی ــدار حرکت پرچم

ــد. ــدار بمان ــرار و پای ــال برق ــال های س ــنواره س جش
ــم  ــرد: مه ــان ک ــز بی ــل نی ــن المل ــر بخــش بی نوبخــت مدی
ــم  ــی فیل ــن الملل ــنواره بی ــازی جش ــان س ــه جری ــت ک اس
ــام  ــه ن ــه ب ــا ک ــزرگ دنی ــل تمــام جشــنواره های ب وارش مث
ــوده اســت. ســعی  ــق ب ــوند، موف ــزار می ش و در شــهرها برگ
ــز  ــه نی ــان ســازی را در کشــورهای منطق ــن جری ــم ای کردی

ــوده باشــد. ــدوارم نتیجــه بخــش ب ــم و امی انجــام دهی
در ادامــه ابراهیــم مختــاری و ســید محمدمهــدی طباطبایی 
ــی  ــژاد رئیــس مرکــز گســترش ســینمای مســتند و تجرب ن
بــرای تقدیــر از فرشــاد فداییــان بــه پــاس یــک عمــر فعالیت 
ــن  ــه روی س ــتند ب ــینمای مس ــوزه س ــتمر وی در ح مس

ــد. رفتن
ابراهیــم مختــاری، محســن جهانشــاهی رئیــس بنیــاد 

ــتاندار  ــاون اس ــی زاده مع ــی ول ــدران، قربانعل ــگان مازن نخب
مازنــدران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان بابــل جهــت اهــدای 
ــه  ــی روی صحن ــای هیرکان ــژه جنگل ه ــش وی ــزه بخ جای
حاضــر شــدند. در ایــن بخــش یاســر طالبــی تهیــه کننــده 
مســتندهای »نفــس آخــر« جایــزه بهتریــن فیلــم بــه همراه 
لــوح تقدیــر یونســکو و مبلــغ ۴۰ میلیــون ریــال را دریافــت 
کــرد. الهــه نوبخــت بــه نمایندگــی از طالبــی کــه در ایــران 

ــرد. ــت ک ــزه وی را دریاف ــت، جای ــور نداش حض
ــوح  ــراه ل ــه هم ــز ب ــی مســتند نی ــن کارگردان ــزه بهتری جای
تقدیــر یونســکو و مبلــغ ۳۰ میلیــون ریــال بــه رضا مجلســی 
ــت.  ــق گرف ــم« تعل ــی روی ــه کجــا م ــردان مســتند »ب کارگ
ــامی  ــام حس ــیان و اله ــا مقدس ــودرزی، محمدرض ــر گ جعف
نماینــدگان انجمــن منتقــدان و نویســندگان ســینمای ایران 

ــزه انجمــن منتقــدان روی ســن رفتنــد. ــرای اهــدای جای ب
انجمــن منتقــدان و نویســندگان ســینمایی ایــران تندیــس 
ــی  ــه کارگردان ــه« ب ــرار دریاچ ــه »اس ــتند را ب ــن مس بهتری
ــه  ــم داســتانی را ب ــن فیل ــس بهتری ــان و تندی ــن ایثاری آرمی
ــرد. ــدا ک ــژاد اه ــل ن ــی اشــکان خی ــه کارگردان ــن« ب »تلقی

محمدرضــا مقدســیان داور نشــان انجمــن منتقــدان و 
ــد از مســتندها  ــان کــرد: بای ــز بی نویســندگان ســینمایی نی
ــش داده  ــنواره نمای ــن جش ــه در ای ــی ک ــای خوب و فیلم ه
شــد، تشــکر کنــم. همچنیــن بابــک بهــداد، مهــدی باقــری 
ــان  ــی کارگردان ــن صنف ــدگان انجم ــارازی نماین ــعید ت و س
ــی  ــن صنف ــزه انجم ــدای جای ــرای اه ــتند ب ــینمای مس س

ــد. ــن رفتن ــتند روی س ــینمای مس ــان س کارگردان

بررســی ۲۷ فیلــم مســتند بخش ملــی جشــنواره /    
ــدند ــتند نامزد ش ۵ مس

ــان ســینمای مســتند نیــز  نشــان انجمــن صنفــی کارگردان
ــری  ــی رضــا حائ ــه کارگردان ــه فیلــم »پســران ســندباد« ب ب
تعلــق گرفــت. ســعید تــارازی با قرائــت بیانیــه هیئــت داوران 
ایــن نشــان گفــت: هیــأت داوران ایــن نشــان پــس از بررســی 
۲۷ فیلــم مســتند منتخــب بخــش ملــی جشــنواره وارش و 
ــت  ــن جشــنواره، در نهای ــه ای ــن نام ــه آئی ــژه ب ــا توجــه وی ب
بــه پنــج نامــزد رســیدند. ایــن مســتندها بــا موضــوع مــردم 
شناســی هســتند و بــا توجــه بــه گســتردگی تعاریــف جدید 
ــوب  ــر در چارچ ــورت کلی ت ــه ص ــی ب ــردم شناس ــم م فیل

ــد. ــرار می گیرن ــری ق انســان شناســی تصوی
وی افــزود: فیلم هــای مــردم شناســی عــالوه بــر مــرور 

ــگاه  ــا ن ــی از وضعیــت ب ــه تحلیل ــگاری ب تحقیقــات مــردم ن
علمــی توجــه دارنــد. کارگــردان فیلــم مــردم شناســی نــگاه 
ــد.  ــرار می ده ــازانه ق ــگاه فیلمس ــر از ن ــود را فرات ــی خ علم
زاویــه نــگاه فیلمســاز مــردم شــناس عمیقــاً درگیــر تحلیــل 

ــانه اســت. ــردم شناس ــی از موضــوع م علم
ــوکل،  ــی شــهروز ت ــه کارگردان ــارازی فیلم هــای نواجــش ب ت
ــی آزاده بیزارگیتــی، پســران ســندباد  ــه کارگردان اهــل آب ب
ســاخته رضــا حائــری، قارشــلق بــه کارگردانــی رضــا غالمــی 
ــه  ــی را ب ــدی قنوات ــی مه ــه کارگردان ــا ب ــم ج ــق و ه مطل
ــوان  ــی و عن ــان معرف ــن نش ــت ای ــای دریاف ــوان نامزده عن
کــرد: داوران تصمیــم گرفتنــد بــا توجــه بــه ایــن کــه مهدی 
اســدی عضــو هیــأت مدیــره انجمــن صنفی اســت و حســین 
ریگــی در جشــنواره رشــد نشــان انجمــن را دریافــت کــرده، 
ــرم« را از  ــای گ ــل باده ــی« و »فص ــه قال ــم »جمع دو فیل
چرخــه داوری کنــار بگذارنــد و نشــان عالــی انجمــن صنفــی 
ــری  ــا حائ ــه رض ــران را ب ــتند ای ــینمای مس ــان س کارگردان

ــد. ــدا می کنن ــندباد« اه ــران س ــتند »پس ــردان مس کارگ

آرزو برای بهبود شرایط اقتصادی مردم
الهــام حســین زاده و امیــر تــوده روســتا نماینــدگان انجمــن 
ــدای  ــرای اه ــز ب ــفا( نی ــران )ایس ــاه ای ــم کوت ــی فیل صنف
جایــزه ایســفا روی ســن حاضــر شــدند. نشــان ویــژه انجمــن 
ــه  ــی« ب ــم »گاو آمریکای ــفا(به فیل ــران )ایس ــاه ای ــم کوت فیل
ــس  ــی پ ــت. طوس ــق گرف ــی تعل ــه طوس ــی فاطم کارگردان
از دریافــت جایــزه اش گفــت: امیــدوارم ســال آینــده مــردم 
بــه لحــاظ اقتصــادی آنقــدر شــرایط شــأن خــوب باشــد کــه 

ــد. ــر باش ــه پ ــینما همیش ــالن های س س
ــت  ــفا را هیئ ــان ایس ــح داد: نش ــز توضی ــتا نی ــوده روس ت
داورانــی متشــکل از الهــام حســین زاده، امیدعبداللهــی، 

ــد. ــرده ان ــدا ک ــی اه ــم مالی کاظ
ــاز  ــی و آهنگس ــار گرج ــده دو ت ــحاقی نوازن ــا اس محمدرض
مازندرانــی نیــز در اختتامیــه نهمیــن جشــنواره بیــن المللــی 
فیلــم وارش بــه اجــرای موســیقی پرداخــت. در ادامــه 
ــا  برگزیــدگان بخــش مســابقه»ترنه وا« شــامل فیلم هایــی ب
ــن  ــه نهمی ــز در اختتامی ــدران نی ــای مازن ــت جغرافی محوری

ــدند. ــی ش ــم وارش معرف ــی فیل ــن الملل ــنواره بی جش
هیئــت داوران هیــچ اثــری را شایســته دریافــت جایــزه 
بهتریــن فیلــم پویانمایــی و بهترین فیلــم داســتانی در بخش 
ــم  ــی فیل ــن الملل ــن جشــنواره بی ــه وا« نهمی ــابقه »ترن مس
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وارش ندانســتند امــا محمــد عســگر خــواه بــرای کارگردانــی 
ــغ ۳۰  ــراه مبل ــه هم ــه وا ب ــوح ترن ــداله« ل ــو اس ــم »خال فیل
ــال را در بخــش بهتریــن مســتند مســابقه»ترنه  میلیــون ری

ــرد. ــت ک وا« دریاف
ــه مبلــغ ۳۰  ــژه هیئــت داوران ایــن بخــش نیــز ب ــزه وی جای
ــردان  ــی کارگ ــن کالی ــد زری ــی احم ــه عل ــال ب ــون ری میلی
ــواد  ــع« و ج ــای مرتف ــراز صخره ه ــر ف ــم »ب ــتند فیل مس
ــاص  ــتند»ورس« اختص ــم مس ــده فیل ــه کنن ــی تهی وطن
یافــت. در ادامــه جهانگیــر نصــری اشــرفی، نیمــا جاویــدی، 
ــی  ــاز طباطبای ــری و طن ــدی منی ــتا، مه ــوده روس ــر ت امی
اعضــای هیــأت داوران بخــش ملــی بــرای اهــدای جوایــز این 

ــد. ــه رفتن ــش روی صحن بخ

پارکینــگ طبقاتــی بــس اســت /    ۴ ســینمای بابــل 
تخریــب شــده

ــت داوران  ــه هیئ ــت بیانی ــای قرائ ــه ج ــی ب ــاز طباطبای طن
ــای  ــر اعض ــن و دیگ ــرد: م ــان ک ــادآوری و بی ــه ای را ی نکت
هیئــت داوران ترجیــح دادیــم نکتــه مهمــی را در این مراســم 
بگوییــم. بابــل از اولیــن شــهرهایی بــوده کــه ســینما در آن 
افتتــاح شــده اســت امــا متأســفانه ۴ ســینما در آن در دهــه 
ــای آن را  ــی ج ــگ طبقات ــده و پارکین ــب ش ــته تخری گذش
ــی فرهنگــی  ــول داده شــده مجتمع های ــا ق گرفتــه اســت ام
ــند و  ــینما باش ــب س ــه صاح ــوند ک ــاخته ش ــاری س و تج
ــد  امیــدوارم ایــن گفتــه مســئوالن در حــد قــول باقــی نمان
ــد اســت جــای ســینما پارکینــگ  و عملــی شــود. خیلــی ب

ــود. ــاخته می ش ــی س طبقات
 

ــرح  ــه ش ــز ب ــی نی ــابقه مل ــش مس ــدگان بخ برگزی
ــدند: ــی ش ــر معرف زی

بهتریــن تحقیــق و پژوهــش: آرمیــن ایثاریــان بــرای تحقیــق 

ــن  ــزه بهتری ــس جای ــم »اســرار دریاچــه« تندی مســتند فیل
ــغ ۴۰  ــم افتخــار و مبل ــراه دیپل ــه هم ــق و پژوهــش ب تحقی

ــال را دریافــت کــرد. میلیــون ری
بهتریــن فیلمنامــه داســتانی: تندیــس جشــنواره بــه همــراه 
ــن  ــرای بهتری ــال ب ــون ری ــغ ۴۰ میلی ــار و مبل ــم افتخ دیپل
ــی بــرای فیلمنامــه  فیلمنامــه داســتانی بــه رضــا جمال

ــید. ــارا« رس ــدای س »ص
ــه  ــنواره ب ــس جش ــی: تندی ــی پویانمای ــن کارگردان بهتری
ــرای  ــال ب ــون ری ــغ ۵۰ میلی ــار و مبل ــم افتخ ــراه دیپل هم
بهتریــن کارگردانــی پویانمایــی بــه ملیحــه غــالم زاده 

کارگــردان فیلــم »کالف« رســید.
ــم  ــرای فیل ــی ب ــام معروف ــی مســتند: اله ــن کارگردان بهتری
ــراه  ــه هم ــس جشــنواره ب »۳۳۰ ســی ســی خاطــره« تندی
دیپلــم افتخــار و مبلــغ ۵۰ میلیــون ریــال را بــرای بهتریــن 
کارگردانــی مســتند دریافــت کــرد. معروفــی بعــد از دریافــت 
جایــزه اش عنــوان کــرد: از مــردم مظلــوم 
جنــوب و خوزســتان یــاد می کنــم کــه درگیــر 
ســیل بودنــد و شــاید بــرای مــا ایــن غــم قابــل 
درک نباشــد کــه آنهــا یکبــار زندگــی شــأن را 
ــر در  ــار دیگ ــد و ب ــت داده ان ــگ از دس در جن

ســیل.
بهتریـن کارگردانـی داسـتانی: فاطمه طوسـی 
بـرای فیلـم »گاو آمریکایی« تندیس جشـنواره 
بـه همـراه دیپلـم افتخـار و مبلـغ ۵۰ میلیـون 
ریال عنـوان بهتریـن کارگردانی داسـتانی را به 
خـود اختصـاص داد. طوسـی جایـزه اش را بـه 
پـدرش اهدا کرد و گفـت: با این کـه از او فاصله 
زیـادی دارم و آرزو می کنـم روزی در ایـن جمع 
ایـن لحظـه را ببینـد، ایـن جایـزه را بـه پـدرم 

تقدیـم می کنـم.
جایـزه ویـژه دبیـر جشـنواره: مهـدی قربانپـور 
دبیـر نهمین جشـنواره بین المللـی فیلم وارش 
بیان کـرد: جشـنواره نهم بـا حضـور بهترین ها 
برگـزار شـد. بـا احسـاس بسـیار خـوب و ویژه 
ای کـه دارم بـه دو فیلـم جایـزه ویـژه اهـدا 
می کنم. جایـزه دبیر جشـنواره به همـراه مبلغ 
۳۰ میلیـون ریـال به شـهروز تـوکل کارگردان 
مسـتند »نواجش« و هادی احمـدی کارگردان 

فیلـم »دادا سـلطنه« اهدا شـد.
ــزه  ــوکل کارگــردان »نواجــش« جای شــهروز ت
خــود را بــه همســرش تقدیــم کــرد. همچنیــن 
ــادی  ــی از ه ــه نمایندگ ــی ب ــر جهان منوچه
احمــدی جایــزه ایــن هنرمنــد را دریافــت کرد.

»اســرار  مســتند  فیلــم  فیلــم:  بهتریــن 
دریاچــه« بــه تهیــه کنندگــی آرمیــن ایثاریان 
ــم  ــراه دیپل ــه هم ــنواره ب ــس جش ــز تندی نی
افتخــار و مبلــغ ۶۰ میلیــون ریــال را دریافــت 
کــرد. آرمیــن ایثاریــان بعــد از دریافــت 
جایــزه اش گفــت: جایــزه انجمــن منتقــدان و 
نویســندگان ســینمای ایــران و بهتریــن فیلــم 
مســتند و دیگــر جوایــز ایــن جشــنواره برایــم 
بســیار جــذاب بــود. امیــدوارم همیشــه شــاد و 

ــید. ــت باش تندرس
جایــزه ویــژه محمــود شــالویی رئیــس شــورای 
سیاســتگذاری نهمیــن جشــنواره بیــن المللی 
ــه  ــوس« ب ــم »لوت ــه فیل ــز ب ــم وارش نی فیل
ــق  ــی محمدرضــا وطــن دوســت تعل کارگردان

ــت. گرف
ــم وارش  ــی فیل ــن الملل ــنواره بی ــن جش نهمی
ــر و  ــل، رامس ــاه در باب ــت م ــا ۱۳ اردیبهش ۹ ت

ــزار شــد ــاری برگ س
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یکــی از اســاتید حــوزه علمیــه گفت: 
صحیفــه ســجادیه اثــر بی نظیــری 
در جهــان اســالم اســت کــه بــه بــاور 
صاحــب نظــران، پــس از قــرآن و 
نهج البالغــه بزرگ تریــن گنجینــه 

ــت. ــی اس ــارف اله ــق و مع حقای

ــاک رســالت،  ــدان پ ــام ســجاد)ع( پنجــم شــعبان در خان ام
قــدم بــه دنیــا گذاشــتند و جهانــی از صفــا، معنویــت و دانش 
و بینــش بــرای بشــر بــه ارمغــان آوردنــد. او آمد تا شــیفتگان 
عبــادت و ســالکان راه معرفــت و خداشناســی را از سرچشــمه 

زالل توحیــد و عرفــان نــاب محّمــدی ســیراب ســازد.
ــام حســین )ع( دارد و  ــون ام ــدری چ ــّجاد)ع( پ حضــرت س
مادرشــان دختــر یزدگــرد پادشــاه ایــران اســت کــه دســت 
ــه امــام  ــه طــور خارق العــاده ایــن دختــر را ب عنایــت حــق ب
حســین )ع( می رســاند. شــرافت ایــن زن آن اســت کــه 
ــام  ــه ام ــود و چنانچ ــن می ش ــه طاهری ــر از ائم ــادر ۹ نف م
ــه«  ــز »ام االئم ــن زن نی ــت. ای ــه« اس ــین)ع( »اب االئم حس

ــت. اس

افشاگری علیه یزید پس از واقعه عاشورا
از سیاســت های ثابــت و همیشــگی اهــل بیــت علیهم الســالم 
بعــد از شــهادت ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبداهلل الحســین 
ــرا نهضــت  ــود؛ زی ــورا ب ــای نهضــت عاش ــه الســالم احی علی
عاشــورا تابلــوی زیبــا و پرافتخــار غیــرت دینــی و شــجاعت 
و ظلــم ســتیزی و عدالــت خواهــی اســت و امامــان معصــوم 
ــع  ــا را در جوام ــن ارزش ه ــتند ای ــای آن می خواس ــا احی ب

مســلمان زنــده نگــه دارنــد.
ــه ســزایی داشــتند؛  ــام ســجاد )ع( نقــش ب ــاره ام ــن ب در ای
ــد از  ــان بع ــات پربرکتش ــال حی ــدت ۳۵ س ــه در م ــرا ک چ
ــف نهضــت عاشــورای  ــای مختل ــه روش ه ــه عاشــورا، ب واقع
حســینی )ع( را در جامعــه زنــده می کردنــد کــه خــود 
مبــارزه شــدیدی علیــه دســتگاه حاکــم بــه شــمار می رفــت.
معــاون علمــی، فرهنگــی و آموزشــی اداره کل تبلیغــات 
اســالمی قــم در ایــن زمینــه بــا اشــاره بــه شــرایطی کــه امام 
ــه وجــود آورد، گفــت:  ــد ب ــن )ع( در مجلــس یزی زین العابدی
ــری از  ــا بهره گی ــورا ب ــه عاش ــس از واقع ــجاد )ع( پ ــام س ام
فرصــت اســارت کاری کردنــد کــه ایــن پیــروزی بــرای یزیــد 

تبدیــل بــه شکســت شــد.
امــام  اقدامــات  زاده  نجاریــان  محمــود  حجت االســالم 
زین العابدیــن )ع( در دوران اســارت را حــاوی پیام هــای 
ــام ســجاد)ع(  ــه داد: ام ــیعیان دانســت و ادام ــرای ش ــا ب زیب
در خطبــه تاریخــی خــود در مســجد شــام یــک دوره درس 

ــد. ــدگان دادن ــران و آین ــه حاض ــوت را ب ــد و نب توحی
ــالش  ــمن ت ــزود: دش ــم اف ــه ق ــوزه علمی ــتاد ح ــن اس ای
ــر  ــدان پیامب ــه خان ــه اســالمی را علی ــرد فضــای جامع می ک
ــجاد)ع(  ــام س ــا ام ــد ام ــموم کن ــال مس ــه کرب )ص( و واقع
ــام  ــد و از تم رســالت خــود را در همــان اســارت انجــام دادن

ــد. ــره بردن ــد به ــه یزی ــاگری علی ــرای افش ــا ب فرصت ه

ــق و  ــه حقای ــن گنجین ــجادیه؛ بزرگتری ــه س صحیف
ــی ــارف اله مع

ــوی  ــه از س ــی ک ــه نوران ــن مجموع ــجادیه، ای ــه س صحیف
حضــرت خداونــد بــر لســان مبــارک امــام ســجاد )ع( نــازل 
ــناخت  ــوان ش ــری نمی ت ــم و درک بش ــن فه ــا ای ــده را ب ش
ــت،  ــت یاف ــی آن دس ــمند و نوران ــارف ارزش ــق مع ــه عم و ب
ــارف  ــتر از مع ــه بیش ــر چ ــدی ه ــس و بهره من ــا ان ــن ب لیک
سرشــار از عشــق و معرفــت و غنــای آن می تــوان بــه 

گوشــه هایی از عظمــت آن دســت یافــت.
ــجادیه  ــه س ــای صحیف ــب دعاه ــجاد )ع( در قال ــام س ام

ــدای  ــه درخواســت از خ ــد از هرگون ــا بع ــل و ی ــرر، قب مک
ــر پیامبــر  متعــال، بــه حمــد و ثنــای الهــی می پــردازد و ب
و آل آن بزرگــوار صلــوات می فرســتد و شــیوه دعــا کــردن 
را آمــوزش می دهــد و حرمــت رســول اکــرم )ص( را پــاس 

ــی دارد. م
آیــت اهلل العظمــی صافــی گلپایگانــی طــی پیامی بــه همایش 
ســفیران والیــت کــه در تجلیــل از صحیفــه ســجادیه برگــزار 
شــده بــود، تأکیــد کــرده اســت کــه بایــد اذعــان و اعتــراف 
داشــته باشــیم کــه زبــان مــا الکــن و ناتــوان اســت از اینکــه 
دربــاره ایــن کتــاب بــزرگ تربیتــی، علمــی و معرفتــی - کــه 
ــخنی  ــد - س ــد )ع( نامیده ان ــور آل محم ــق، زب ــه ح آن را ب

عــرض کنیــم.
ایــن مرجــع تقلیــد شــیعیان بــا تأکیــد بــر اینکــه 
ــد درس  ــه بای ــا هم ــگاه های م ــه و دانش ــای علمی حوزه ه
ــادی  ــی و اعتق ــرلوحه دروس معرفت ــی را س صحیفه شناس
خــود قــرار دهنــد تــا بتواننــد بــه افق هــای بــاالی معرفــة 
ــه  ــاب صحیف ــه داد: کت ــند، ادام ــس برس ــت نف اهلل و معرف
ســجادیه کــه از لســان مبــارک امــام زیــن العابدیــن ســید 
ــن الحســین  ــی ب ــور العارفیــن حضــرت عل الســاجدین و ن
)ع(، در مقــام عبودیــت، خضــوع و خشــوع بــه درگاه 
ذات الیــزال الهــی بــا حالــت ابتهــال و تضــّرع و زاری 
ــنه  ــان های تش ــرای انس ــه اش ب ــت هم ــده اس ــرض ش ع
ــش اســت؛  ــدی، درس و حکمــت و دان ــارف زالل توحی مع
درس خداشناســی، پیامبــر شناســی و امــام شناســی؛ 
ســخن گفتن  درس  اخالقــی،  بــزرگ  مــکارم  درس 
انســان نیازمنــد بــا خالــق هســتی، درس عبودیــت و 
درس  انســانی،  شــرف  و  عــّزت  درس  بندگی نمــودن، 
خدمــت بــه بنــدگان، درس حّریــت و فــداکاری، درس 
ــات  ــی از تعلّق ــتمگری، درس رهای ــم و س ــا ظل ــارزه ب مب
نفــس، درس حقــوق  بــا هــوای  نفســانی و مبــارزه 
ــدان  ــه فرزن ــادر ب ــدر و م ــر یکدیگــر؛ حقــوق پ انســان ها ب
و حقــوق فرزنــدان بــر والدیــن و باالخــره درس بنــده 

راســتین خدابــودن و انسان زیســتن اســت.
حجت االســالم نجاریــان زاده در ادامــه  بــه صحیفــه 
ــا  ــان ب ــه انس ــان اینک ــا بی ــد و ب ــاره می کن ــجادیه اش س

ــک  ــد نزدی ــه خداون ــجادیه ب ــه س ــاب صحیف ــه کت مطالع
می شــود چــرا کــه مهم تریــن بخــش زندگــی انســان کــه 
ــده شــده  ــاب گنجان ــن کت ــق اســت، در ای ــا خال ــاط ب ارتب
اســت، می گویــد: صحیفــه ســّجادیّه اثــر بی نظیــری 
ــج  ــم و نه ــرآن کری ــز ق ــالم، ج ــان اس ــه در جه ــت ک اس
ــد نیامــده  ــه ایــن عظمــت و ارزش، پدی ــی ب البالغــه، کتاب
ــان  ــا و مصّنف ــزرگان، علم ــه ب ــورد توج ــته م ــه پیوس ک
باشــد؛ بــه بــاور برخــی صاحب نظــران مســلمان، صحیفــه 
ســجادیه پــس از قــرآن و نهــج البالغــه بزرگ تریــن 
ــن  ــه همی ــت و ب ــی اس ــارف اله ــق و مع ــه حقای گنجین
دلیــل، بــه آن »اخــت القــرآن« )خواهــر قــرآن(، »انجیــل 
ــه«  ــه کامل ــد« و »صحیف ــور آل محم ــت«، »زب ــل بی اه

ــد. ــب داده ان لق
ایــن اســتاد حــوزه علمیــه بیــان کــرد: امــام ســجاد بســیاری 
از معــارف نــاب اســالمی را در قالــب دعاهــای صحیفــه 
ــن  ــاب، ظریف تری ــن کت ــان داشــته اســت؛ در دعاهــای ای بی
مباحــث خداشناســی، هستی  شناســی، عالــم غیــب و 
ــت )ع(    ــر و اهل بی ــگاه پیامب ــا، جای ــالت انبی ــتگان، رس فرش
فضایــل و رذائــل اخالقــی، حــاالت خاص انســان، شــیوه های 
شــیطان در گمــراه ســاختن مــردم، گرامیداشــت اعیــاد و یوم 
ــف، مســائل اجتماعــی و اقتصــادی، اشــارات  اهلل هــای مختل
تاریخــی و ســیره، توجــه دادن بــه مظاهــر قــدرت پــروردگار، 
ــکر و  ــه ش ــد و وظیف ــف خداون ــای مختل ــادآوری نعمت ه ی
ســپاس، آیــات آفاقــی و انفســی پــروردگار، ادب و آداب دعــا، 
ــم  ــوع مه ــا موض ــادت و … ده ه ــاز و عب ــر، نم ــالوت، ذک ت

دیگــر مطــرح اســت.
ــوکل  ــد و آرزو و ت ــای امی ــا و روزنه ه ــه، دره ــن صحیف ای
ــانی  ــاید. انس ــی را می گش ــای اله ــی انته ــت ب ــه رحم ب
ــازار دنیــا همــواره در تنــد بادهــای  کــه در ایــن آشــفته ب
ــدر  ــر ق ــد، ه ــالج می رس ــه بن بســت های الع ــیاطین، ب ش
هــم گنهــکار و دور از معرفــت ذات احدیــت باشــد، بــا دل 
ــود را  ــم شــده خ ــه آســمانی، گ ــن صحیف ــه ای ســپردن ب
ــا آرامشــی وصــف ناشــدنی دل بــه رحمــت بــی  یافتــه و ب
ــد  ــه آن بهره من ــای ادعی ــپارد و از غن ــی می س ــای اله انته

می شــود.

امام سجاد)ع( و احیای نهضت عاشورا

صحیفه سجادیه؛ اثر بی نظیر اسالم
مژگان فرهنگیان
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

هزارپــا«  »خانــم  نمایــش 
کــه از 6 فروردیــن در خانــه 
صحنــه  روی  بــه  نمایــش 
رفته اســت بــه دلیــل نامهربانــی مســئوالن زودتــر از زمانی 
ــد. ــان می رس ــه پای ــود ب ــرا ش ــم اج ــود در ق ــرار ب ــه ق ک

ــان  ــوروز ۹۸ میزب ــه اول ن ــه از هفت ــم کودکان ــا ت نمایشــی ب
ــش  ــن نمای ــش اســت. ای ــه نمای ــی در خان ــای قم خانواده ه
ــه  ــده، ن ــه ش ــکال تهی ــاد و موزی ــیار ش ــب بس ــه در قال ک
ــه  ــان می شــود بلک ــودکان و نوجوان ــا موجــب جــذب ک تنه
ــز  ــد را نی ــان آمده ان ــراه فرزندانش ــه هم ــز ک ــا را نی بزرگتره
بــرای دیــدن ایــن نمایــش بــه وجــد مــی آورد و همــه منتظر 
هســتند تــا ببیننــد باالخــره خانــم هــزار پــا قــرار اســت چــه 

ــد. ــدگان منتقــل کن ــه بینن مفهومــی را ب
ــنوا و  ــدان ناش ــی هنرمن ــش آفرین ــا نق ــه ب ــش ک ــن نمای ای
ــف  ــهرهای مختل ــت، در ش ــمی-حرکتی اس ــان جس توان یاب
کشــورمان توانســته بیــن کــودکان و نوجوانــان جایــی بــرای 

ــاز کنــد. خــود ب
ــی دارد از  ــمار و بازیگوش ــای پرش ــه پاه ــا ک ــوم هزارپ خان
مزرعــه توســط ســایر جانــوران تــرد شــده و بــه محلــی خارج 
ــن  ــرده اســت، همی ــاه ب ــی خــود پن ــی زندگ ــط اصل از محی
ــن وضعیــت خســته شــود،  مســائل موجــب شــده کــه از ای
در ایــن حیــن بــا کرمــی آشــنا می شــود کــه پــا نــدارد و در 
ادامــه متوجــه وجــود ســیل می شــوند کــه بــا فکــر و تدبیــر 
کــرم و همــکاری پاهــای خانــم هزارپــا جلــوی ورود ســیل را 

ــد. ــه می گیرن ــه مزرع ب
 

نمایشی با موضوع سیل
کارگــردان نمایــش خانــم هــزار پــا در گفت وگــو بــا خبرنــگار 
مهــر،  از تولیــد ایــن نمایــش در دو ســال پیــش خبــر 
ــد  ــال از تولی ــه دو س ــود اینک ــا وج ــد: ب ــد و می گوی می ده
نمایــش خانــم هــزار پــا می گــذرد و در شــهرهای گوناگــون 
ــردم  ــای م ــن روزه ــال و روز ای ــا ح ــا ب ــیده ام ــرا رس ــه اج ب

ــت دارد. ــده اند قراب ــیل ش ــار س ــه دچ ــورمان ک کش

بنــا بــه گفتــه مهــدی خجســتگی، نمایــش خانــم هزارپــا در 
پــی انتقــال ایــن پیــام اســت کــه گاهــی حیــات و در امــان 
ــه آن چیــزی اســت کــه  ــا، وابســته ب ــدن از ســیل و بالی مان

ــم. ــودات می دانی ــی از موج ــا گروه ــود ی ــص خ نق
ــی  ــی بابای ــدا حاج ــذاب را ن ــش ج ــن نمای ــندگی ای نویس
ــدار،  ــا نام ــور، علیرض ــر تقی پ ــی اصغ ــته و عل ــده داش برعه
ســید هاشــم موســوی، فاطمــه فرکــی، ســمانه دلیــر، مهدی 
ســوری، مرضیــه کریمــی، ســمیه شــیری و الهــه اکبــری در 

ــد. ــام دارن ــای نقــش اهتم ــه ایف ــش ب ــن نمای ای
حامــد جهانبخــش آهنگســاز، حســن نــوری طــراح صحنــه 
ــرا  ــور، زه ــاس و ن ــراح لب ــتگی ط ــدی خجس ــور، مه و دک

خمســه تصویرســازی، بیتــا جوشــقانی 
عــکاس و مرتضــی عقیقــی نیــز بــه عنــوان 
ــط عمومــی  طــراح پوســتر و مســئول رواب
در اجــرای ایــن نمایــش بــا کارگــردان 

ــد. ــکاری دارن هم
ــا نمایــش موفقــی اســت کــه  ــم هزارپ خان

ــته  ــاب توانس ــوالن آفت ــر معل ــنواره تئات ــن جش در پنجمی
ــزه دریافــت کنــد و در بیســت و پنجمیــن جشــنواره  ۹ جای
بین المللــی تئاتــر کــودک و نوجــوان همــدان نیــز کاندیــدای 

ــاس شــود. ــز بازیگــری زن و طراحــی لب ــت جوای دریاف
 

همکاری نکردن مسئوالن در قم
امــا بــا وجــود همــه ایــن موفقیت هــا نمایــش خانــم هزارپــا 
در شــهر قــم بــه دلیــل برخــی نامهربانی هــا نتوانســته 
مخاطبــان باالیــی را بــرای تماشــا بــه خانــه نمایــش بیــاورد 
ــکاری  ــل هم ــه دلی ــز ب ــا نی ــن نامهربانی ه ــی از ای و بخش

ــت. ــی اس ــئوالن قم ــردن مس نک

نامهربانی هــا نســبت بــه خانــم هزارپــا موجــب شــده 
اجــرای ایــن نمایــش دوســت داشــتنی کــه قــرار بــود تــا ۲۶ 
ــته  ــش داش ــرای مخاطبان ــادی را ب ــات ش ــت لحظ اردیبهش
ــه نداشــته باشــد  ــاه بیشــتر ادام ــا ۶ اردیبهشــت م باشــد ت
ــرود کــه از هــم  ــی دوســتدارانش در شــهرکرد ب ــه مهمان و ب
اکنــون مقدمــات ورودش را بــا چــاپ بنرهــای متعــدد آمــاده 

کرده انــد.
قــم بــا وجــود اینکــه شــهری هنرپــرور اســت امــا 
ــدان  ــود و هنرمن ــز ش ــده هنرگری ــب ش ــا موج نامهربانی ه
ــت  ــه پایتخ ــا ب ــه بس ــر و چ ــتان های دیگ ــهرها و اس ــه ش ب
کــه مســئوالن بیشــتر قــدر آنــان را می داننــد، کــوچ کننــد و 
در برخــی اوقــات بــرای رســیدن بــه موفقیــت اصالــت قمــی 

ــد. ــان کنن ــز پنه ــود را نی ــودن خ ب

سمانه سادات فقیه سبزواری

نامهربانی ها »خانم هزارپا« را از قم گریزان کرد
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــی  ــگاه مفهوم ــا ن ــدان متعهــد ب هنرمن
بــه هنــر آثــاری خلــق کــرده انــد 
ــا  ــها، باوره ــه از ارزش ــام گرفت ــه اله ک
و اعتقــادات دینــی اســت و توانســته تاثیــر مانــدگاری بــر 

مخاطــب بگــذارد.

پــس از ورود اســالم بــه ایــران، هنــر ایرانــی وارد عرصــه تــازه 
ــرد  ــدا ک ــوخ پی ــه آن رس ــالمی ب ــای اس ــد و دیدگاه ه ای ش
ــروز  ــه ام ــوری ک ــه ط ــد، ب ــی ش ــاد آن متجل ــام ابع و در تم
تفکیــک هنــر ایرانــی از هنــر اســالمی کاری بیهــوده جلــوه 
ــود را  ــکوه خ ــادی از ش ــش زی ــی بخ ــر ایران ــد و هن می کن

ــد. ــر می دان ــه هن ــالم ب ــگاه اس ــون ن مدی
رخ  بــرای  اســالم  کــه  محدودیت هایــی  بســیار  چــه 
نمایی هــای هنــری در نظــر گرفــت و ایــن محدودیت هــا در 
ذهــن هنرمنــد ایرانــی مســلمان و معتقــد خالقیت هایــی را 
در پــی آورد کــه امــروز حاصــل ایــن آمیــزش مبــارک را در 
ــار هنــری قزویــن هــم  جــای جــای معمــاری تاریخــی و آث

ــرد. ــاهده ک ــوان مش می ت
پــس از وقــوع انقــالب اســالمی، گفتمانــی تحــت 
ــت  ــکل گرف ــی ش ــی و انقالب ــر دین ــون هن ــی چ عناوین
کــه بــه رغــم برخــی نقصان هــا، جلوه هــای آن را در 
آثــار هنــری امــروز شــهرمان می بینیــم. از آنجایــی 
ــر  ــه هن ــاه، هفت ــن م ــا ۲۷ فروردی ــای ۲۰ ت ــه روزه ک
ــا در  ــم ت ــب دیدی ــه، مناس ــام گرفت ــالمی ن ــالب اس انق
ــا برخــی هنرمنــدان صاحــب  ایــن زمینــه در گزارشــی ب

ــم. ــو کنی ــت و گ ــدگاه گف دی
 

ویژگی های هنر انقالبی
ــالب  ــا انق ــه ب ــان اینک ــا بی ــی ب ــناس فرهنگ ــک کارش ی
ــن شــکل خــود ظاهــر شــد،  ــا قدســی تری ــر ب اســالمی هن
ــالب  ــر انق ــت: هن ــی  گف ــر انقالب ــاخصه های هن ــاره ش درب
اســالمی، ملهــم از فرهنــگ، ارزش هــا، باورهــا و نگــره هــای 
اســالمی و هنــری تعالــی بخــش و بــه لحــاظ معنــوی رشــد 
دهنــده، عدالــت گــرا و ظلــم ســتیز، نوربــاور و ظلمــت گریــز 

ــت. اس
محمدعلــی غفــوری هنرمنــدان انقالبــی قزویــن را افــرادی 
ــور و  ــش از ش ــرد، بی ــت و خ ــه از حکم ــرد ک ــف ک توصی
ــه  ــد و اضاف ــره می برن ــان به ــدن آثارش ــاس در آفری احس
کــرد: فــرج اهلل سلحشــور یکــی از ایــن هنرمنــدان بــود که 
ماهیــت هنــر دینــی را متفــاوت از هنــر غربــی می دانســت 
ــود کــه هنــر دینــی، حدیــث شــیدایی حــق و  و معتقــد ب
ــان  ــتی انس ــان خودپرس ــس و بی ــث نف ــی حدی ــر غرب هن

امــروز اســت.
ــر  ــا دیگ ــالمی ب ــالب اس ــر انق ــای هن ــاره تفاوت ه وی درب
ــردن  ــاال ب ــا ب ــالمی ب ــالب اس ــرد: انق ــوان ک ــا عن هنره
ــاری  ــد آث ــه تولی ــر ب ــر، منج ــوی هن ــای معن ظرفیت ه
معناگــرا و پــرورش هنرمندانــی دغدغــه منــد شــده و هنــر 
ــی  ــد از جوانان ــو و باورمن ــلی ن ــاد نس ــالب ایج ــی انق واقع
ــی شناســی  ــر اصــول زیبای ــه ب ــار احاط ــه در کن اســت ک
و فنــون هنرمندانــه، باورهــا و اعتقــادات ارزشــمند دینــی 
ــرار  ــد مســتحکمی برق ــد و میــان ایــن دو عامــل پیون دارن

کرده انــد.
غفــوری تصریــح کــرد: بخــش بزرگــی از توســعه فرهنــگ 
و هنــر انقالبــی، متکــی بــه فعالیــت هنرمنــدان بــا روحیــه 
ــون در  ــت، چ ــارف نیس ــم تع ــن ه ــت و ای ــادی اس جه
ــاری  ــد، آث ــی آین ــدان م ــی از هنرمن ــال ها بعض ــن س ای
ــر از آن  ــر و واالت ــمندتر، باالت ــه ارزش ــد ک ــق می کنن خل
دســتمزدی اســت کــه دریافــت می کننــد چــون بــه 
ــا  ــون آنه ــا مدی ــد و م ــای کار آمده ان ــادی پ ــاظ اعتق لح

ــتیم. هس

تغییر رویکرد هنر انقالبی
ــه  ــه تاریخچ ــاره ب ــا اش ــی ب ــاز قزوین ــاش و تصویرس نق
شــکل گیــری هنــر انقــالب اســالمی گفــت: افــرادی 
ــد  ــد، مانن ــالب نقاشــی می کردن ــل انق ــه در فضــای اوای ک
ماهــی بودنــد کــه داخــل فضــای تعهــدآور انقالبــی غوطــه 
ــرار داشــتند،  ــد و خــواه ناخــواه تحــت تأثیــر آن ق ور بودن
ــی،  ــر انقالب ــه هن ــن ب ــوع پرداخت ــروز ن ــه ام ــی ک در حال
ــر  ــار تغیی ــا حــدی دچ ــا، ت ــوض شــدن فض ــر ع ــه خاط ب

ــت. ــده اس ــرد ش رویک
مهــدی طالقانــی افــزود: پــس از اینکــه دفــاع مقــدس تمــام 
شــد، کمــی از آن فضــای ارزشــی و انقالبــی فاصلــه گرفتیم و 
شــاید برخــی وظیفــه خــود را تمــام شــده دانســتند و تــالش 
ــه نیازهــای  ــه روز باشــند و ب ــه خودشــان ب ــه گفت ــد ب کردن
فرهنگــی روز بپردازنــد و ایــن شــاید مهمترین نقــض غرضی 
ــود کــه در عرصــه هنــری پــس از انقــالب رخ داد و باعــث  ب
ــخ مصــرف  ــر متعهــد تاری ــد کــه هن شــد برخــی فکــر کنن

ــژه ای دارد. وی
وی بــا بیــان اینکــه بعــد از مدتــی دیگــر نــگاه ارزشــی در 
ــی  ــای فرهنگ ــد و نظریه ه ــده نمی ش ــدان دی ــار هنرمن آث
و هنــری مــان تــا حــدی دنیایــی شــدند، ادامــه داد: 
ــه  ــالمی فاصل ــالب اس ــی انق ــه های اساس ــی از اندیش وقت
ــر  ــه ه ــم ب ــه بخواهی ــت ک ــتباه اس ــر اش ــم، دیگ می گیری
قیمتــی انقالبــی کار کنیــم، وقتــی روح فضــا وجــود 
ــون  ــت، چ ــم اس ــک اس ــط ی ــی فق ــر انقالب ــدارد، هن ن
ــد و منشــأ آن  ــع می آی ــک منب ــری از ی ــار هن خروجــی آث

ــت. ــد نیس ــه بای ــزی ک چی
ــری  ــث هن ــه در مباح ــه ک ــن نکت ــان ای ــا بی ــی ب طالقان
ــه  ــم ن ــورد کردی ــی برخ ــورت موضوع ــه ص ــی ب و فرهنگ
مفهومــی یــادآور شــد: ایــن یکــی از مشــکالت اصلــی اســت 
کــه حتــی در تعاریــف خــود از هنــر دینــی داریــم و بــه جای 
اینکــه بــه هنــر متعهــد نــگاه مفهومی داشــته باشــیم بــه آن 

ــم. ــگاه کرده ای ــی ن موضوع
ــر را  ــتیم هن ــی خواس ــن وقت ــرای همی ــرد: ب ــه ک وی اضاف
ــم و از  ــر پرداختی ــه ظواه ــات ب ــتر اوق ــم، بیش ــی کنی دین
حکمــت و روح متعالــی هنــر اســالمی غافــل شــدیم و اصــاًل 
ــه همیــن دلیــل  در نظــر نگرفتیــم کــه مفهــوم کجاســت ب
برخــی نظریــه پــردازان آگاه از جملــه شــهید ســید مرتضــی 
آوینــی راجــع بــه ایــن موضــوع حــرف زدنــد و گفتنــد کــه 
ــه  ــن گون ــژه اش ای ــای وی ــا معیاره ــالمی ب ــینمای اس س

محقــق نمی شــود.

الزامات شکل گیری هنر دینی
ایــن هنرمنــد تصویرســاز بــه پیش شــرط هنــری بــودن یک 
اثــر اشــاره کــرد و گفــت: وقتــی اثــر هنــری اعــم از یــک فیلم 

یــا تابلــوی نقاشــی، بــه گونــه ای کــه بایــد روی شــما تأثیــر 
ــون  ــرد، چ ــک ک ــش ش ــری بودن ــد در هن ــذارد بای نمی گ
ــن نکتــه  ــی می کنــد و ای ــر هنــری ایجــاد فضــای گفتمان اث
بســیار مهــم اســت و بــه جــد معتقــدم کــه هنرمنــد نبایــد با 
دســتاوردهای دیگــران بــازی کنــد بلکــه بایــد پیشــرو باشــد 
و خــودش حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــد تــا بهتــر بتواند 

آینــده را پیــش بینــی کنــد.
طالقانــی مســئله اصلــی را ایجــاد فضــا و جو درســت ارزشــی 
ــما در  ــی ش ــال وقت ــور مث ــه ط ــزود: ب ــی دانســت و اف و دین
ــروع  ــد و ش ــرار می گیری ــی ق ــا دین ــی از علم ــر یک محض
ــر  ــد، ه ــری کنی ــک موضــوع کار هن ــه ی ــد راجــع ب می کنی
ــوی  ــگ و ب ــان رن ــاً هم ــد، حتم ــق می کنی ــه خل ــه ک چ
مذهبــی را دارد، مثــاًل مباحــث فقهــی را مدنظــر قــرار 

می دهیــد.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه هنــر دینــی از جنــس حــال در 
ــه ای درک حقیقــت فضاســت، بیــان کــرد:  ــر قــال و گون براب
ــر نیســت، هنــری  ــک اث ــر دینــی، رمزگــذاری ی جنــس هن
ــه وجــود منجــی شــکل می گیــرد،  کــه در فضــای اعتقــاد ب
هنــر رهایــی بخــش اســت و نــه فقــط مســلمانان و شــیعیان 
بلکــه تمــام آحــاد بشــریت درون ظــرف این هنــر جــای داده 
ــر  ــمول هن ــان ش ــگاه جه ــق ن ــن از مصادی ــوند و ای می ش

دینــی، ارزشــی و انقالبــی اســت.
ــه  ــال« ب ــت اال جمی ــا رای ــه »م ــه جمل ــا اشــاره ب ــی ب طالقان
ــق  ــار داشــت: از طری ــی، اظه ــر دین ــم هن ــد فه ــوان کلی عن
ــه  ــا را ب ــد م ــب )س( خداون ــرت زین ــدی حض ــه کلی جمل
دیــدن زیبایی هــا دعــوت می کنــد و می گویــد فقــط 
ــی  ــدن زیبای ــد خوشــبختی در دی ــد، کلی زشــتی ها را نبینی
هاســت و وقتــی بــا ایــن دیــدگاه نــگاه می کنیــد، می بینیــد 

ــد. ــدا می کن ــی پی ــتره عجیب ــه گس ــی چ ــر دین ــه هن ک
ــه و  ــروز جامع ــای ام ــه ضرورت ه ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــی و  ــاالن فرهنگ ــدان و فع ــرای هنرمن ــه ب ــوال هایی ک س
ــی و  ــر انقالب ــت هن ــاره ماهی ــودری درب ــار مین ــری دی هن
ــر  ــی هن ــای متول ــی مطــرح شــده، الزم اســت نهاده مذهب
انقالبــی بــه ویــژه حــوزه هنــری بیــش از پیــش بــه تببیــن 
نظــری و ســاختاری ایــن گونــه از هنــر همــت کننــد، ضمــن 
ــکالت  ــرایط روز و مش ــد در ش ــی می توان ــر انقالب ــه هن اینک
اقتصــادی جامعــه کمــک بســزایی بــه رشــد و رونــق تولیــد 
ــی و  ــا نمای ــار پوی ــاخت آث ــه س ــن زمین ــه در ای ــد ک کن

ــد. ــاز باش ــیار کارس ــد بس ــوی می توان ــینمایی ق س

نیازمند هنر متعهد هستیم
هفتــه هنــر انقــالب اســالمی فرصــت مغتنمــی اســت تــا بــا 
ــها و  ــظ ارزش ــیر حف ــد در مس ــدان متعه ــت از هنرمن حمای

ــدگار گام برداشــت. ــاری مان ــق آث خل

هنرمند انقالبی بیش از شور »شعور« دارد  آرش صالحی
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در دل شـهر بیرجنـد و در میانـه خیابان هایـی شـلوغ و پـر سـر و صـدا یـک بـاغ 
تاریخـی و زیبـا وجود دارد کـه با قـدم زدن در آن و دیدن عمارت زیبـای داخل باغ 
می تـوان لحظه ای از زندگی شـلوغ شـهری فاصله گرفـت و به آرامشـی که طبیعت 

بـه بشـر هدیـه می دهد، رسـید.

آثـار تاریخـی روسـتای دوسـیران کازرون این روزهـا وضعیت خوبـی ندارند، بنای 
هفـت عمارت این روسـتا در حـال حاضر به جـای اینکـه در قامت یک اثـر تاریخی 

خودنمایـی کند بیشـتر به زباله دانی شـبیه شـده اسـت.

میـراث فرهنگـی و آثار تاریخـی آن چیزی اسـت که از گذشـته برای ما بـه یادگار 
باقـی مانـده و بیانگر فرهنـگ و تمدن گذشـتگان یک ملت می باشـد.

سـخن از سیسـتان، فرهنـگ و تمـدن آن مـا را بـه گذشـته تاریخـی آن رهنمـون 
می سـازد، تحقیقات باسـتان شناسـی در ایـن منطقه حاکـی از این امر مهم اسـت که 
سیسـتان در گذشـته های دور سـرزمینی دارای رونـق و فراوانـی بـوده که مصلحت 
آن ایجـاب می کـرد که بـا برخـی از فرهنگ هـای آسـیایی روابط مسـالمت آمیزی 
برقـرار کنـد به طوری که ایـن روابط بیشـتر به صورت داد و سـتد کاال و مـواد اولیه 

بوده اسـت.

میــرٍاث ایــــران
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بـه  تعـرض  موضـوع  روزهـا  ایـن    
در  باباقاسـم  تاریخـی  بقعـه  حریـم 
اصفهـان خبـر سـاز شـده امـا میـراث 
فرهنگـی اصفهان ایـن موضـوع را رد کـرده و معترضان را 

خوانـد. مـی  مغـرض 

ــم  ــرداری در حری ــه گودب ــود ک ــته ب ــال گذش ــفندماه س اس
ــاز  ــر س ــان خب ــع در اصفه ــم واق ــا قاس ــی باب ــره تاریخ مقب
شــد؛ خبــری کــه اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع دســتی 
و گردشــگری اســتان اصفهــان بــه عنــوان متولــی حفاظــت 
ــرد  ــالم ک ــن اع ــه آن چنی ــای تاریخــی در واکنــش ب از بناه
ــل  ــن مح ــی در ای ــرداری آن چنان ــون گودب ــم اکن ــه »ه ک
ــا بررســی های انجــام شــده از ادامــه  ــا ب صــورت نگرفتــه، ام
فعالیــت جلوگیــری شــده و مالــک بــرای تجدیــد در مجــوز 
بایــد بــه شــهرداری مراجعــه کنــد چراکــه بــا شــهرداری نیــز 

ــن زمینــه انجــام شــده اســت.« ــی در ای مکاتبات
ــان  ــن جری ــاه از ای ــه م ــدود س ــت ح ــس از گذش ــاال پ ح
مشــاهده می شــود کــه نــه تنهــا ایــن گودبرداری هــا 
ــر  ــه ســرعت هــر چــه تمام ت ــک ب ــف نشــده بلکــه مال متوق
ــت  ــی را درس ــاختمانی بتن ــته و س ــر گذاش ــر روی آج آج
ــه  ــرد و چ ــاال می ب ــی ب ــای تاریخ ــن بن ــوار ای ــه دی ــوار ب دی
ــز  ــاختمان را نی ــن س ــه دوم ای ــتون های طبق ــه س ــا ک بس
ــتان  ــد باس ــری زن ــه جعف ــی ک ــت. موضوع ــرده اس ــا ک بن
شــناس سرشــناس کشــور در پســت اینســتاگرامی خــود از 
ــد اســت  ــد و معتق ــاد می کن ــوان تخلفــی آشــکار ی آن به عن
در هیــچ کجــای دنیــا اجــازه چنیــن کاری در حریــم درجــه 

ــود. ــی داده نمی ش ــی تاریخ ــک، بنای ی
در شــرایطی کــه میــراث دوســتان هــر روز نگرانــی خــود را 
از عــدم محافظــت صحیــح از میراث هــای تاریخــی اصفهــان 
ــاغ  ــی گــذرگاه چهارب ــراز می کننــد و از بازســازی غیراصول اب
ــاهد  ــی ش ــه تازگ ــوده اند، ب ــکایت گش ــه ش ــب ب ــی ل عباس
ــتیم،  ــا هس ــی و زیب ــای تاریخ ــن بن ــم ای ــه حری ــرض ب تع
ــوده  ــد نب ــری زن ــه جعف ــص ب ــا مخت ــا تنه ــه اعتراض ه البت
و دیگــر فعــاالن حــوزه میــراث فرهنگــی نیــز تــا کنــون بــه 
ــوش  ــه گ ــراض خــود را ب ــه توانســته اند اعت ــی ک ــر طریق ه

مســئوالن رســانده اند.
 

ــرض و  ــرادی مغ ــان اف ــی: معترض ــراث فرهنگ می
ــتند ــص هس غیرمتخص

ــی،  ــراث فرهنگ ــت اداره کل می ــه معاون ــب اینک ــه جال نکت
ــدگان  ــراض کنن ــتان اعت ــگری اس ــتی و گردش ــع دس صنای
ــر متخصــص و مغــرض معرفــی می کنــد کــه  را عــده ای غی
هــدف آن هــا تنهــا متشــنج ســاختن اوضــاع اســت؛ ایــن در 
ــب  ــه از جان ــن بقع ــم ای ــه حری ــرض ب ــه تع ــی اســت ک حال
ــای  ــر فعالیت ه ــالوه ب ــه ع ــت ک ــده اس ــان ش ــردی بی ف
و  شناســی  باســتان  زمینه هــای  در  کــه  گســترده ای 
محوطه هــای تاریخــی کشــور و اصفهــان داشــته اســت 
ــتان  ــوان باس ــه عن ــون ب ــم اکن ــی ه ــال و حت ــال های س س
ــف  ــراث فرهنگــی اصفهــان در پروژه هــای مختل شــناس می
فعالیــت داشــته و کارشــناس دادگســتری در رشــته ابنیــه و 

ــت. ــز هس ــی نی ــار تاریخ آث
علیرضــا جعفــری زنــد بــا بیــان اینکــه روزانــه بــا بســیاری از 
ایــن مــوارد زیرپــا گذاشــتن اصــول نگهــداری از محوطه هــا و 
بناهــای تاریخــی رو بــه رو اســت، اظهــار داشــت: اگــر از همه 
ــی  ــای تاریخ ــن بن ــورد ای ــون در م ــا کن ــه ت ــتباهاتی ک اش
انجــام شــده اســت بگذریــم بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کنیم 

کــه حتــی اگــر حریــم بقعــه باباقاســم بــه ثبــت نیز نرســیده 
باشــد، ســاخت و ســاز در جــوار آن تخلــف اســت.

وی افــزود: ایــن ســاخت و ســازها منظــر ایــن اثــر تاریخــی را 
ــرای  ــن موضــوع خــود ب ــد و ای ــه شــدت مخــدوش می کن ب
تخلــف بــه شــمار آمــدن ایــن اقــدام کافــی اســت و مــن بــه 
عنــوان یــک باســتان شــناس و کارشــناس آثــار تاریخــی این 
ــی  ــا قاســم را تخلف ــه باب ــوار بقع ــاز در ج ــوع ســاخت و س ن

ــم. ــکار می دان آش
ــری نیســت کــه در  ــن تنهــا اث ــل توجــه اینکــه ای نکتــه قاب
اصفهــان منظــر آن مخــدوش می شــود و ایــن مشــکلی 
ــا  ــن شــهر ب ــار تاریخــی در ای ــاً بیشــتر آث ــه تقریب اســت ک
ــر  ــی اث ــن حــال وقت ــا ای ــان هســتند؛ ب ــه گریب آن دســت ب
ــی  ــگار زخم ــود ان ــه می ش ــت اضاف ــن لیس ــه ای ــری ب دیگ
ــب  ــود؛ جال ــتان وارد می ش ــراث دوس ــن می ــر ت ــد ب جدی
اینجاســت کــه ایــن تخلــف نــه تنهــا از اداره میــراث فرهنگی 

ــی دارد. ــوز قانون ــز مج ــهری نی ــت ش ــه از مدیری بلک

شــهرداری اصفهــان از هــر اشــتباهی دربــاره بقعــه 
باباقاســم مبراســت!

ــن  ــه ۳ شــهرداری اصفهــان ای ــر منطق حســین کارگــر مدی
نهــاد را از هــر گونــه اشــتباهی مبــرا دانســته و اظهار داشــت: 
ــرای ســاخت و ســاز در ایــن عرصــه در  درخواســت مالــک ب
همــان ســال ۹۴ بــه اطــالع اداره میــراث فرهنگــی رســیده و 
تأییــد شــده اســت؛ از ایــن رو شــهرداری منطقــه هیــچ گونه 
مســئولیتی در برابــر آن نــدارد چراکــه در زمــان الزم تمامــی 

ــت. ــام داده اس ــتعالم ها را انج اس
وی افــزود: اگــر تخلفــی هــم در ایــن ارتبــاط صــورت گرفتــه 
ایــن اداره میــراث فرهنگــی اســت کــه بایــد پاســخگوی آن 

باشــد.
البتــه اداره میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی و گردشــگری 
ــن  ــد، بدی ــد می کن ــا را تأیی ــن ادع ــز صحــت ای ــان نی اصفه
معنــا کــه مالــک در همــان ســال ۹۴ از شــهرداری منطقــه 
ســه، درخواســت پروانــه ســاخت می کنــد و شــهرداری 
ــرد.  ــتعالم می گی ــی اس ــراث فرهنگ ــازمان می ــه از س منطق

ــهرداری  ــه ش ــه ای ب ــال نام ــا ارس ــز ب ــی نی ــراث فرهنگ می
ــط بناهــای تاریخــی،  ــر اســاس ضواب اطــالع می دهــد کــه ب
ــه ســه متــری کــه  ــا فاصل ــا ت ــرداری در مجــاورت بن گــود ب

ــا باشــد ممنــوع اســت. ــم امــن بن حری

ایجــاد حریــم بــرای بناهــای تاریخــی بــرای دولــت 
بــار مالــی بــه همــراه دارد

ــار  ــان اظه ــی اصفه ــراث فرهنگ ــاون می ــاط مع ــن ارتب در ای
ــراث  ــه اداره می ــد ک ــن معتقدن ــی از منتقدی ــت: برخ داش
فرهنگــی موظــف اســت در حریــم ایــن بنــا آزاد ســازی کنــد 
کــه خواســته ای غیــر منطقــی اســت؛ زیــرا برخــی بناهــای 
مــا از جملــه بقعــه بابــا قاســم در دل بافــت یــک محلــه قــرار 

ــتند. ــاط هس ــا آن در ارتب ــد و ب گرفته ان
ــن  ــم اطــراف ای ــزود: حــال اینکــه بخواهی ناصــر طاهــری اف
ــا منظــر آن حفــظ شــود  ــان کنیــم ت بنــای تاریخــی را عری
نــه تنهــا کاری بیهــوده اســت، بلکــه بــرای دولــت بــار مالــی 

ــت. ــد داش خواه
ــا  ــن هزینه ه ــار ای ــر ب ــز زی ــت نی ــه دول ــان اینک ــا بی وی ب
نمــی رود، ابــراز داشــت: زمینــی نیــز کــه هــم اکنــون در جوار 
ــا قاســم گرفتــه قبــاًل کاربــری مســکونی داشــته و  بقعــه باب
زمینــی خالــی نبــوده اســت. از ایــن رو مــا بــر اســاس ضوابط 
مجــوز حداقــل ارتفــاع )محــدوده ارتفــاع ســاخت بــرای ایــن 
بنــا دقیقــاً جایــی اســت کــه ســقف تمــام می شــود و گنبــد 
ــک مجــاز اســت در  ــم ومال ــه آن دادی شــروع می شــود.( را ب

چهارچــوب ارائــه شــده ســاخت و ســاز کنــد.

پایه های بقعه باباقاسم تراشیده نشده است
معــاون میــراث فرهنگــی اصفهــان در مــورد  تراشــیده  شــدن 
ــر خــالف  ــان داشــت:  ب ــز بی ــم نی ــا قاس ــه باب ــای بقع پایه ه
ــت  ــده اس ــیده نش ــوان تراش ــچ عن ــه هی ــا ب ــایعات پایه ه ش
ــد وارد  ــوده نمی توان ــاختمان ب ــاًل س ــه قب ــی ک ــاًل جای و اص

ــم امــن دارد. مالکیــت دیگــری شــود بلکــه حری
ــد  ــز همانن ــم نی ــا قاس ــه باب ــی بقع ــت:   از طرف ــری گف طاه
ــدارد  ــترده ن ــی گس ــل پایه های ــه   پ ــی و س ــون س ــاری چ آث
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ــرای  ــم ب ــاز ه ــود ب ــن وج ــا ای ــود؛ ب ــی ش ــث نگران ــه باع ک
محکــم کاری مالــک را مجبــور کردیــم کــه دو متــر حریــم 

ــد. ــازی کن را رهاس
میــراث فرهنگــی در حالــی ایــن توضیحــات را ارائــه می دهــد 
کــه پیــش از ایــن طــی ادعایــی نقیــض از ضــرورت رعایــت 
ــه دو متــری ســخن گفتــه اســت، از  ــم ســه متــری و ن حری
ســویی شــواهد نشــان می دهــد فونداســیون بقعــه تــا حــدود 

۲۵ ســانتیمتر خــارج از محــدوده خــود نیــز ادامــه دارد.

احتمال نشست بنای تاریخی بقعه باباقاسم
عــالوه بــر ایــن بــرای ایجــاد ســازه نگهبــان جدید بــه منظور 
ــیون  ــمتی از فونداس ــن، قس ــق زمی ــازه در عم ــراردادن س ق
بنــای بقعــه بابــا قاســم نیــز تراشــیده شــده اســت بــه نوعــی 
کــه ایــن ســازه نگهبــان روی پــی مقبــره قــرار گرفتــه کــه 
عــالوه بــر تضعیــف پــی بنــا، منجــر بــه تحمیــل وزن اضافــه 
ــازه  ــن س ــان ای ــاد متخصص ــه اعتق ــود؛ ب ــی آن می ش ــر پ ب
ــه  ــی نداشــته و ب ــه کارای ــچ گون ــوده و هی ــص ب ــان ناق نگهب

همیــن دلیــل اجــرا روی پــی بقعــه خطرنــاک نیــز هســت. 
ــه  ــوار بقع ــار دی ــه در کن ــتون هایی ک ــر روی س ــن رو ب از ای
ــار بیایــد یــا ســقف روی آن هــا ایجــاد  ایجــاد شــده نبایــد ب
ــه  ــار ب ــال ب ــه انتق ــر ب ــورت منج ــن ص ــر ای ــود. در غی ش
فونداســیون بقعــه می شــود و نشســت بنــای تاریخــی از ایــن 

قســمت حتمــی اســت.
 

ــه  ــوز بقع ــالح مج ــی از اص ــی: ترس ــراث فرهنگ می
ــم ــم نداری باباقاس

ناصــر طاهــری در ارتبــاط بــا ضــرورت اصالحــات در 
مجوزهــای مرتبــط بــا ایــن بنــا اظهــار داشــت: اگــر 
چــه ایــن مجــوز در ســال ۹۴ داده شــده اســت امــا 
بــاز هــم ترســی از اصــالح مجــوز نداریــم و اگــر نیــاز 
باشــد مــوردی را اصــالح کنیــم ایــن کار را خواهیــم 
ــری  ــال ها تغیی ــن س ــون در ای ــه قان ــر چ ــرد؛ اگ ک
نکــرده امــا بــا توجــه بــه تجربیاتــی کــه بــه دســت 
می آوریــم حساســیت های مــا نیــز نســبت بــه آثــار 

ــود. تاریخــی بیشــتر می ش
ــرار باشــد همســایه  ــر ق ــاً اگ ــرد: قطع ــه ک وی اضاف
ــد  ــه ســاخت و ســاز کن ــن بقع ــار ای دیگــری در کن
مــا از ایــن هــم بیشــتر ســخت گیری می کنیــم بــه 
ــه را  ــم انداز بقع ــاختمان چش ــای س ــه نم ــی ک نوع

ــد. مخــدوش نکن
معــاون میــراث فرهنگــی اصفهــان گفــت: در مــورد 
ــم  ــان می دهی ــز اطمین ــی نی ــای ســاختمان بتن نم
کــه در پایــان کار ایــن نمــا بــا بقعــه هماهنگ باشــد 

ــا را مخــدوش نســازد. و چشــم انداز بن
ــن  ــک ســاختمان ای وی تاکیــد کــرد: اگــر چــه مال
ــا اســتفاده از  حــق را دارد کــه ســاختمان خــود را ب
تکنولــوژی روز بســازد و آن را در برابــر زلزلــه ایمــن 
کنــد امــا قطعــاً در پایــان کار موظــف اســت نمــا را 

بــا بقعــه همســو کنــد.
و  تأسیســات  ایجــاد  بــه  طاهــری همچنیــن 
کــه  بهداشــتی  ســرویس  ماننــد  فضاهایــی 
ــاره و  ــه را دارد اش ــه بقع ــیب زدن ب ــال آس احتم
ــاًل  ــاور کام ــاختمان مج ــه س ــرد: نقش ــح ک تصری
ــن  ــه ای ــت ک ــی داده اس ــده و ترتیب ــی ش بررس
ــاختمان  ــاورت س ــر از مج ــی غی ــا در محل فضاه

ــرد. ــرار گی ــم ق ــا قاس ــه باب بقع

درباره بقعه تاریخی باباقاسم
بقعــه بابــا قاســم گنبــدی هرمــی شــکل و ۸ تــرک 
دارد کــه هــر دو تــرک آن بــا خــط بنایــی و کاشــی 
ــی  ــماً اله ــه آجــری اس ــر زمین ــوردی ب ــرق الج مع
ــد هــم جمــالت و  ــه گنب ــر گردن منقــوش اســت. ب
ــا نیــز  ــارات مذهبــی تکــرار می شــود؛ داخــل بن عب
شبســتان نفیــس و بــی نظیــری اســت کــه ســقف 
ــا آجــر چینــی مقرنــس کاری شــده اســت؛ در  آن ب
ــا کاشــی کاری معــرق  ایــن گنبــد دو کتیبــه کــه ب
ســاخته شــده اند دیــده می شــود کــه یکــی از آنهــا 
ــر گــردن گنبــد نوشــته  ــر اطــراف شبســتان و زی ب

شــده و حــاوی عباراتــی از قــرآن مجیــد اســت.
ــی  ــی موضوع ــه تاریخ ــن بقع ــم ای ــه حری ــاوز ب تج
اســت کــه مــورد اذعــان کارشناســان میــراث 
علمــی  غیــر  بهانه هــای  و  اســت  فرهنگــی 
ــم  ــا گذاشــتن حری ــر پ ــر زی ــی ب ــد توجیه نمی توان
ایــن بنــای تاریخــی باشــد، موضوعــی کــه میــراث 
ــورد توجــه جــدی  ــد م ــان امیدوارن دوســتان اصفه
میــراث فرهنگــی اصفهــان و حتــی کشــور بــه 
ــن  ــگ ای ــخ و فرهن ــی حفاظــت از تاری ــوان متول عن

ــرد. ــرار گی ــرزمین ق س
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عمـارت تاریخـی رحیـم آبـاد بیرجنـد زخـم هایـی بـر پیکـره اش 
دارد کـه شـروع کار ترمیـم آن نیازمند 300 میلیـون تومان بودجه 

 . ست ا
در دل شــهر بیرجنــد و در میانــه خیابان هایــی شــلوغ و پــر ســر و صــدا یــک بــاغ تاریخــی 
و زیبــا وجــود دارد کــه بــا قــدم زدن در آن و دیــدن عمــارت زیبــای داخــل بــاغ می تــوان 
لحظــه ای از زندگــی شــلوغ شــهری فاصلــه گرفــت و بــه آرامشــی کــه طبیعــت بــه بشــر 

ــید. ــد، رس ــه می ده هدی

ــطه  ــه واس ــد ب ــار می رس ــر دوره قاج ــه اواخ ــت آن ب ــه قدم ــاد ک ــم آب ــارت رحی ــاغ و عم ب
معمــاری زیبــا و تــاالر آئینــه آن چشــم هــر بیننــده ای را بــه خــود جلــب می کنــد و تحســین 

بازدیدکننــدگان را برمی انگیــزد.
 

عمارت رحیم آباد نیازمند دستان هنرمند مرمت گران
ــای  ــمار روی دیواره ــای بی ش ــطه ترک ه ــه واس ــا ب ــارت زیب ــن عم ــن ای ــا ت ــن روزه ــا ای ام
آن زخمــی و نیازمنــد رســیدگی اســت تــا دســتان هنرمنــد کارشناســان و مرمت گــران آثــار 
تاریخــی آن را رفــع و زیبایــی دو چندانــی بــه آن هدیــه کنــد چــرا کــه ایــن بــاغ و عمــارت 

بخشــی از هویــت شــهر بیرجنــد اســت.
ــدگان  ــم، بازدیدکنن ــی زدی ــاغ تاریخ ــن ب ــه ای ــری ب ــه س ــوروز ۹۸ ک ــای ن ــی از روزه در یک
ــی پایتخــت را  ــان شــمال کشــور و اهال ــم وطن ــه از ه ــف از جمل ــادی از شــهرهای مختل زی
دیدیــم کــه بــه دیــدن ایــن زیبایــی آمــده بودنــد و در محوطــه بــاغ بــا دوربین هــای عکاســی 

ــد. ــت می کردن ــات را ثب ــن لحظ ای
حبیبــه بهمنــی کــه بــه همــراه چنــد تــن از دوســتانش بــه دیدن ایــن بــاغ آمــده بــود، گفت: 
ایــن بــاغ و عمــارت بــه ویــژه تــاالر آیینــه کاری شــده و پنجره هــای رنگــی بســیار نظــر مــن 

را بــه خــود جلــب کــرد.
وی یــادآور شــد: امــا در یکــی از تاالرهــای زیبــای ایــن عمــارت تاریخــی و قدیمــی بیرجنــد با 
دیوارهــای تــرک خــورده و ســقفی که کمــی آثــار ســوختگی در آن نمایــان بــود، رو بــه رو و از 

ایــن منظــر بــرای ایــن عمــارت زیبــا نگران شــدیم.

از جاذبه های تاریخی شهرمان غافل شده ایم
رضا حسـنی صفت عضو شـورای شـهر بیرجند 
نیـز در ایـن زمینـه بیـان کـرد: متأسـفانه از 
جاذبه های گردشـگری شـهرمان غافل شده ایم 
که ایـن موضوع آسـیب های متعددی بـه آن ها 
وارد کرده و برخی از بناهای تاریخی مشـکالتی 

کرده اند. پیـدا 
جاذبه هــای  از  بســیاری  داد:  ادامــه  وی 
گردشــگری بیرجنــد را مــورد بررســی و دقــت 
قــرار داده و دربــاره آن گزارش هایــی تهیــه 
ــک  ــا ی ــوکت آباد ب ــاغ ش ــه ب ــرا ک ــرده ام چ ک
ســری مشــکالت و بــاغ رحیــم آبــاد بــا نوعــی 

دیگــر از آســیب ها رو بــه رو اســت.

ــری بیشــتری  ــد مطالبه گ ــهر بای ــورای ش ــزود: اعضــای ش ــد اف ــهر بیرجن ــورای ش عضــو ش
ــی برخــی از اماکــن  ــه عنــوان متول ــط چــون میــراث فرهنگــی، اوقــاف ب از نهادهــای ذی رب
ــی چــون عمــارت بهارســتان در  ــک عمارت ــوان مال ــه عن ــاد مســتضعفان ب گردشــگری و بنی

ــند. ــته باش ــی، داش ــای تاریخ ــه بناه ــیب ها ب ــش آس ــتای کاه راس
ــادآور شــد: گاه در شــورای شــهر جلســاتی پیرامــون پیگیــری مشــکالت  حســنی صفــت ی
بناهــای تاریخــی و اماکــن گردشــگری می گذاریــم ولــی تبییــن مســائل در حــد گفت وگــو و 

ــده و نتیجــه عملــی مشــاهده نمی شــود. ســخن باقــی مان
 

طرح استحکام بخشی عمارت رحیم آباد تهیه شده است
محمـد جنتی فر، مدیـر پایگاه باغ های تاریخی خراسـان جنوبی گفت: کار آسـیب شناسـی باغ 

رحیم آباد انجام و طرح اسـتحکام بخشـی و مرمت آن نیز تهیه شـده اسـت.
ــی( کار مرمــت و  ــار اســتانی و چــه مل ــار )چــه اعتب ــد از تخصیــص اعتب ــرد: بع ــان ک وی بی
ــم. ــاز می کنی ــان جنوبی را آغ ــد و خراس ــی بیرجن ــارت قدیم ــن عم ــی ای ــتحکام بخش اس

مدیــر پایــگاه باغ هــای تاریخــی خراســان جنوبی در زمینــه اعتبــار الزم بــرای مرمــت 
ــت و  ــازی، مرم ــه مقاوم س ــه داد: هزین ــاد ادام ــم آب ــارت رحی ــاغ و عم ــتحکام بخشــی ب و اس
اســتحکام بخشــی را نمی تــوان بــه صــورت دقیــق تعییــن کــرد چــرا کــه در حیــن کار ممکن 

ــی مطــرح شــود. ــل پیــش بین ــر قاب ــای غی اســت هزینه ه
ــت و  ــاز کار مرم ــرای آغ ــه ب ــرد ک ــان ک ــه را بی ــن نکت ــوان ای ــا می ت ــت: ام ــر گف ــی ف جنت

ــم. ــار داری ــان اعتب ــون توم ــه ۳۰۰ میلی ــاز ب ــی نی ــتحکام بخش اس
 

آسیب های وارده به عمارت رحیم آباد به علت گذر زمان رخ داده است
وی دربــاره ترک خــوردن برخــی از دیوارهــای عمــارت رحیــم آبــاد و آســیب بخشــی از بنــا، 
اظهــار کــرد: عمــده ایــن آســیب ها بــه علــت گــذر زمــان رخ داده چــون مدت هــا اســت کــه 

ایــن ســاختمان کهنســال مــورد مرمــت و بازســازی قــرار نگرفتــه اســت.
ــا در  ــن بن ــرداری از ای ــتفاده و بهره ب ــان اس ــر در زم ــرف دیگ ــرد: از ط ــان ک ــر بی ــی ف جنت
ــن مــوارد  ــر روی آن صــورت گرفتــه و همــه ای ــادی ب ــز بارگــذاری زی ــف نی دوره هــای مختل

ــا شــده اســت. ــن عمــارت زیب ــه ای ــت آســیب ب ــاد و در نهای باعــث فشــار زی
وی ادامــه داد: از طــرف دیگــر زمیــن بنــا نیــز زمیــن سســت و شــنی اســت کــه بــا رطوبــت 
حجــم گرفتــه و بــا کاهــش رطوبــت نشســت پیــدا می کنــد کــه ایــن مــوارد نیــز در آســیب 

رســیدن بــه ســاختمان عمــارت رحیــم آبــاد تأثیرگــذار اســت.
ــه اینکــه  ــا اشــاره ب ــی ب ــای تاریخــی خراســان جنوب ــگاه باغ ه ــر پای مدی
ــادآور شــد: حتــی  ــه نگهــداری مرتــب نیــاز دارد، ی ایــن عمــارت و بنــا ب
اگــر عمــارت رحیــم آبــاد را مرمــت، بازســازی و مقاوم ســازی کــرده ولــی 
ــاز هــم بایــد انتظــار آســیب ها را  نگهداری هــای بعــدی صــورت نگیــرد ب

داشــته باشــیم.
بناهــای تاریخــی هویــت شــهر مــا را تشــکیل می دهــد و آســیب رســیدن 
ــت  ــی از هوی ــوردن بخش ــرک خ ــای ت ــه معن ــا ب ــدام از آن ه ــر ک ــه ه ب
بیرجنــدی و خراســان جنوبی اســت و از ایــن منظــر بایــد هــر چــه زودتــر 

ــم. ــدام کنی ــع آســیب ها اق ــه رف نســبت ب

رحیم آباد چشم انتظار بودجه است

زخم های کاری بر پیکره عمارت تاریخی 
حکیمه بهمن زاده
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غیرکارشناســی  طــرح  اجــرای 
نبــی«  تاریخی»خالــد  مجموعــه  در 
کارشناســان  و  شــده  حاشیه ســاز 
معتقدنــد توجــه بیــش از حد به توســعه 
گردشــگری ســرزمین عجایــب ایــران، 
غفلــت از مباحــث میراثــی در مجموعــه 

دارد. به همــراه  را 

در فاصلــه ۶ کیلومتــری روســتای گچــی ســو در منطقــه ای 
ــده  ــع ش ــی واق ــگاه خالدنب ــتان و زیارت ــتانی، گورس کوهس
اســت. هرچنــد مطالعــات دقیــق باســتان شناســی در ایــن 
ــواهد  ــاس ش ــر اس ــا ب ــده ام ــام نش ــی انج ــه تاریخ مجموع
ســطحی باســتان شــناختی، ایــن محوطــه تاریخــی مربــوط 
بــه قــرون اول و میانــی دوره اســالمی بــوده و یکــی از آثــار 

ــود. ــوب می ش ــور محس ــتان و کش ــاخص اس ش
ــی )در  ــال ها بالتکلیف ــس از س ــی پ ــه تاریخ ــن مجموع ای
ــوان  ــا عن ــاه ۹۴ ب ــان م ــت( آب ــت و مدیری ــظ، حراس حف
»محوطــه باســتان شــناختی خالــد نبــی« در فهرســت آثــار 

ــه ثبــت رســید. ــی کشــور ب مل
وجــود گورســتان بــزرگ بــا حــدود ۶۰۰ ســنگ قبــر 
اســتوانه ای کــه ارتفــاع بعضــی از آن هــا بــه بیــش از دو متــر 
ــه  ــن مجموع ــه داغ ای ــای گوگج ــه ماهوره ــد و تپ می رس
تاریخــی را بــه ســرزمین عجایــب ایــران تبدیــل کرده اســت 
و ســاالنه بیــش از ۱۵۰ هــزار گردشــگر داخلــی و خارجی را 

ــاند. ــتان می کش ــات گلس ــرقی ترین ارتفاع ــه ش ب
ــا،  ــان عط ــا و چوپ ــم باب ــای عال ــی، بقعه ه ــد نب ــه خال بقع
ــدان، رشــته  ــج شــیر، چشــمه خضــر دن ــام پن ــه ن دره ای ب
تپــه ماهورهــای خاکــی کــه ارتفــاع آن هــا بــه مراتــب کمتر 
از ارتفــاع محــل مرقــد خالــد نبی اســت، گورســتان، ســنگ 
مزارهــای ایســتاده و منحصربه فــرد، مناظــر باســتانی 
و طبیعــت بکــر و دســت نخورده اطــراف محوطــه ۱۲ 
هکتــاری خالــد نبــی بــا فــرم بیضــی شــکل، تنها بخشــی از 

ــت. ــی اس ــه تاریخ ــن مجموع ــای ای جاذبه ه
ــش  ــه بی ــر توج ــال های اخی ــد در س ــان معتقدن کارشناس
ــی،  ــه تاریخ ــن مجموع ــگری ای ــعه گردش ــه توس ــد ب از ح

ــت. ــم زده اس ــی در آن را رق ــث میراث ــت از مباح غفل
یـک فعـال حـوزه میـراث فرهنگـی اظهـار کـرد: میـراث 
ایـن مجموعـه  میراثـی  از موضوعـات  فرهنگـی گلسـتان 
غفلـت کـرده اسـت و جابه جایـی سـنگ ها از محـل اصلـی، 
بی توجهـی بـه حفـظ اصالـت و قداسـت مقبـره، مخـدوش 
کـردن دیـد بصـری و دخـل و تصـرف، عـدم حفاظـت از 

محوطـه و حریـم و اجـرای پلـکان غیراصولی تنها بخشـی از 
اتفاقاتـی اسـت کـه خالـد نبـی را تهدیـد می کنـد.

ــی  ــراث فرهنگ ــتباهات می ــزود: اش ــی اف ــحاق حمایت اس
ــوده  ــم نب ــی ک ــد نب ــر در خال ــال های اخی ــتان در س گلس
اســت و فنس کشــی یــک قطعــه از چنــد ۱۰ هکتــار 

ــت. ــوده اس ــراث ب ــت می ــتباه نخس ــه اش مجموع
وی بــا اشــاره بــه این کــه حفاظــت از ســنگ قبرهــا و 
ــرار آتش ســوزی در  ــری از تک ــرای جلوگی ــن راه حــل ب یافت
خالــد نبــی بایــد مــورد توجــه میــراث قــرار گیــرد، گفــت: 
ــوف  ــه معط ــگری منطق ــعه گردش ــه توس ــراث ب ــه می توج
ــت شــده اســت  ــه غفل ــی مجموع شــده و از مباحــث میراث
ــب  ــوان در نص ــت را می ت ــن غفل ــارز ای ــه ب ــن نمون و آخری
فرفره هــای آهنــی بــا ارتفــاع حــدود ۶ متــر مشــاهده کــرد.

برای گمانه زنی و تعیین حریم اعتبار نداریم
ــی  ــه تاریخ ــی در مجموع ــای آهن ــب فرفره ه ــوع نص موض
ــا  ــراث فرهنگــی گلســتان جوی ــاون می ــی را از مع ــد نب خال
شــدیم و ســارا اخــوت اظهــار کــرد: فرفره هــا بــدون نظــارت 
ــاف  ــط اداره اوق ــی، توس ــراث فرهنگ ــا می ــی ب و هماهنگ
ــراث،  ــترک )می ــه مش ــن جلس ــه درآخری ــد ک ــب ش نص
ــا جابه جــا  ــن فرفره ه ــرر شــد ای ــاف( مق ــا و اوق ــت امن هیئ

ــوند. ش
وی ادامــه داد: هرچنــد فرفره  هــا از گورســتان تاریخــی 
خالــد نبــی فاصلــه داشــتند و در حریــم منظــری گورســتان 
ــراث  ــان می ــور کارشناس ــا حض ــد ب ــرر ش ــا مق ــد ام نبودن
فرهنگــی جانمایــی جدیــدی بــرای فرفره هــا انجــام و ایــن 

ــوند. ــل ش ــری منتق ــکان دیگ ــه م ــا ب فرفره ه
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی، صنایع 
دســتی و گردشــگری گلســتان اضافــه کــرد: هم اکنــون اداره 
ــی اســت و  ــد نب ــاف در حــال اجــرای طــرح در خال کل اوق
تــالش داریــم تعامــل بیشــتری بیــن اوقــاف، میــراث 
ــاره کاری در  ــع دوب ــا مان ــرد ت ــکل بگی ــا ش ــت امن و هیئ

حاشیه های طرح غیرکارشناسی 

سایه سنگین گردشگری بر میراث فرهنگی/ خالد نبی اعتبار میراثی ندارد

 زهرا بهرامی
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میـراث ایــران

ــویم. ــه ش مجموع
اخــوت تصریــح کــرد: هم اکنــون میــراث فرهنگــی از محــل 
اعتبــارات گردشــگری در حــال اجــرای طــرح در مجموعــه 
خالــد نبــی اســت امــا در حــوزه میــراث اعتبــاری نداریــم و 
ــن  ــی و تعیی ــرای گمانه زن ــار ب ــص اعتب ــض تخصی ــه مح ب

ــم. ــدام می کنی ــن مجموعــه تاریخــی اق ــم در ای حری

ــلیقه ای  ــدارد و س ــه ن ــی برنام ــراث در خالدنب می
عمــل می کنــد

ــای  ــب فرفره ه ــد نص ــالم می کن ــوت اع ــه اخ ــی ک در حال
ــا میــراث انجــام  ــدون هماهنگــی ب ــد نبــی ب آهنــی در خال
ــه نظــر  ــه کالل ــاف و امــور خیری ــا رئیــس اداره اوق شــده ام
دیگــری دارد و در خصــوص نصــب فرفره هــای آهنــی گفت: 
قبــل از این کــه ایــن فرفره هــا ســفارش داده شــده و نصــب 
شــود هماهنگی های الزم در جلســه ســتاد تســهیالت ســفر 
کــه بــا حضــور هیئــت امنــا خالــد نبــی، فرمانــدار، معــاون 
ــه  ــی کالل ــراث فرهنگ ــس اداره می ــدار، رئی ــی فرمان سیاس

انجــام شــد.

جعفــر ســرابی بــا تأکیــد بــر این کــه هــدف از اجــرای طــرح 
آرامــش بهــاری، ایجــاد محیــط لذت بخــش بــرای زائــران و 
مســافران اســت، افــزود: فرفره هــا در محــدوده بقعــه نصــب 

شــده بــود و اصــاًل در حریــم گورســتان خالــد نبــی نبــود.
ارتفــاع  در  پرچــم  پایه هــای  هرچنــد  داد:  ادامــه  وی 
ــبت  ــی نس ــا اعتراض ــده ام ــب ش ــا نص ــری از فرفره ه بلندت
ــا  ــه ب ــی ک ــل تفاهم ــه دلی ــم ب ــد و ماه ــام نش ــه آن انج ب
ــم. ــا را جابه جــا کنی ــم حاضــر شــدیم فرفره ه ــراث داری می

ــرد:  ــح ک ــه تصری ــه کالل ــور خیری ــاف و ام ــس اداره اوق رئی
نصــب فرفره هــا در حریــم بقعــه خالدنبــی بــه ثبــت 
جهانــی مــزار و گورســتان آســیب وارد نمی کــرد و بــه 
جــرأت می تــوان گفــت کــه آنچــه هم اکنــون خالــد 
ــده،  ــام ش ــی های انج ــس کش ــد فن ــد می کن ــی را تهدی نب

ــت. ــی و … اس ــس، دکل مخابرات ــتقرار کانک اس
وی بــا تأکیــد بــر اینکــه میــراث فرهنگــی بــرای خالــد نبی 
طــرح، برنامــه مدونــی نــدارد؛ ادامــه داد: میــراث فرهنگــی 
ــتباهی  ــد اش ــد؛ هرچن ــل می کن ــلیقه ای عم ــون س هم اکن
مرتکــب نشــده بودیــم امــا فقــط بــرای حفــظ آرامــش در 
منطقــه بــا میــراث تعامــل کردیــم و حاضــر بــه جابه جایــی 

ــدیم. ــا ش فرفره ه
ــور  ــاف و ام ــون اداره اوق ــرد: تاکن ــان ک ــرابی خاطرنش س
خیریــه در راســتای اجــرای طــرح آرامــش بهــاری و بهبــود 
فضــای بقعــه بیــش از ۱۵۰ میلیــون تومــان هزینــه کــرده 

اســت و زیباســازی حریــم بقعــه، ســرویس های بهداشــتی 
و … بــا اعتبــارات ایــن ســازمان اجــرا شــده اســت.

ــگران  ــرای گردش ــه ب ــاخت های اولی ــن زیرس تأمی
اولویــت اصلــی

امــا یــک منبــع آگاه کــه نخواســت نامــی از وی ذکــر شــود  
اظهــار کــرد: مجموعــه تاریخــی خالــد نبــی ســال ها 
ــی  ــراث فرهنگ ــی و می ــتگاه های اجرای ــارت دس ــدون نظ ب
ــا در دو  ــظ و تنه ــه حف ــی منطق ــی بوم ــط اهال و … توس
ســه ســال اخیــر آن هــم بــه همــت مدیــرکل میــراث، خالد 
ــرای  نبــی مــورد توجــه مســئوالن اســتان قــرار گرفتــه و ب

ــن شــده اســت. ــاری تعیی ــف اعتب آن ردی
ــرایطی  ــی در ش ــد نب ــی خال ــه تاریخ ــزود: مجموع وی اف
ــه زیرســاخت گردشــگری نداشــت، گردشــگر  کــه هیچ گون
داخلــی و خارجــی داشــت، امــا نبــود زیرســاخت های اولیــه 
در مجموعــه )ســرویس بهداشــتی مناســب، آبخــوری، جای 
نشــیمن، جــاده دسترســی و …( باعــث می شــد همیشــه 

شــرمنده مســافران و گردشــگران باشــیم.

زیرســاخت های  تأمیــن  این کــه  بــر  تأکیــد  بــا  وی 
ــه  ــا هزین ــه داد: ب ــت، ادام ــی اس ــت اصل ــگری اولوی گردش
ــرویس  ــمه س ــاخت ۲۰ چش ــه س ــا و بقع ــت امن ــرد هیئ ک
بهداشــتی و وضوخانــه در دســتور کار قــرار گرفــت کــه تــا 

چنــد روز آینــده کار ســاخت آن بــه پایــان می رســد.
ــم در  ــی ه ــراث فرهنگ ــرد: می ــه ک ــع آگاه اضاف ــن منب ای
ــفالت  ــام داده و آس ــی انج ــات خوب ــر اقدام ــال های اخی س
ــه مجموعــه تاریخــی،  هفــت کیلومتــر مســیر دسترســی ب
ــتان  ــا گورس ــا ت ــم باب ــه عال ــیر بقع ــه در مس ــداث پل اح
تاریخــی، روشــنایی و … بخشــی از اقدامــات انجــام شــده 

ــت. بوده اس
وی تصریــح کــرد: هم اکنــون اداره اوقــاف در محوطــه بقعــه 
مشــغول اجــرای طــرح آرامــش بهــاری شــامل زیباســازی 
محوطــه، تکمیــل امکانــات بــرای برپایــی غرفه پاســخگویی 
ــی،  ــابقات قرآن ــودکان، مس ــازی ک ــرعی، ب ــواالت ش ــه س ب
نمایشــگاه دســتاوردهای انقــالب و عملکــرد بقعــه و 
… اســت کــه فرفره هــا هــم بــرای ایجــاد زیبایــی 

شــد. نصــب  بصــری 
وی خاطرنشــان کــرد: ســال ها خالــد نبــی از داشــتن 
ــا در یکــی دو ســال  ــود ام ــه محــروم ب زیرســاخت های اولی
اخیــر اقدامــات خوبــی در حــوزه گردشــگری در حــال 
ــده و  ــتقر ش ــه مس ــم در محوط ــان ه ــت و نگهب ــام اس انج
ــدار بســته و انجــام  ــا نصــب دوربین هــای م ــم ب ــد داری امی

کاوش هــای باستان شناســی شــاهد اتفاقــات بهتــری در 
ــیم. ــه باش ــم منطق ــن حری ــت و تعیی ــوزه حفاظ ح

بر اساس نظر کارشناسان حرکت کردیم
عــده ای از کارشناســان معتقدنــد نصــب فرفره هــای آهنــی، 
فنــس کشــی ها، احــداث پلــه ســیمانی و دیگــر اقدامــات در 
مجموعــه تاریخــی خالــد نبــی بــا ضوابــط میــراث مغایــرت 
دارد امــا مدیــرکل میــراث فرهنگــی، صنایــع دســتی 
و گردشــگری گلســتان اظهــار کــرد: بــر اســاس نظــر 
کارشناســان حرکــت کرده ایــم و بــرای جلوگیــری از تــردد 
گردشــگران از ۱۰ مســیر از ســمت بقعــه تــا گورســتان یک 
مســیر را تعریــف کردیــم و احــداث پلــه در دســتور کار قــرار 

ــت. گرف
ابراهیــم کریمــی بــا ایــن توضیــح کــه فرفره هــا در محوطــه 
گورســتان خالــد نبــی نیســت، از تصویــب تخصیــص پنــج 
میلیــارد تومــان اعتبــار بــرای خالــد نبــی در ســفر رئیــس 
ــا  ــم ب ــه گلســتان خبــر داد و گفــت: تــالش داری جمهــور ب
ــان  ــه تخصصــی خودم ــراث و مجموع نظــر کارشناســی می

ــم. ــو ببری کار را جل
ــارد و ۸۴۵  ــک میلی ــون ی ــه تاکن ــه این ک ــاره ب ــا اش وی ب
میلیــون تومــان بــرای تأمیــن زیرســاخت ها در خالــد 
ــه دسترســی  ــزود: احــداث پل ــه شــده اســت، اف نبــی هزین
بــه گورســتان و روشــنایی مجموعــه بــا انــرژی خورشــیدی 
ــود  ــده و وج ــام ش ــی ۹۶ انج ــال مال ــارات س ــل اعتب از مح
ســیمان، ماســه و ســنگ در خالــد نبــی بــه همیــن منظــور 

ــت. اس
مدیــرکل میــراث فرهنگــی گلســتان بــا بیــان اینکــه ســال 
مالــی گذشــته )۱۳۹۶( ۶۵۰ میلیــون تومــان در خالــد نبــی 
هزینــه شــد، ادامــه داد: ۳۵۰ میلیــون تومــان بــرای اجــرای 
ــون  ــت( و ۳۰۰ میلی ــا طبیع ــون ب ــن همگ ــرح بت ــه )ط پل

تومــان بــرای روشــنایی هزینــه شــد.
کریمــی اعتبــار مصــوب اســتانی خالد نبــی در ســال ۱۳۹۷ 
ــح  ــالم و تصری ــان اع ــون توم ــارد و ۱۵۰ میلی ــک میلی را ی
کــرد: از ایــن میــزان اعتبــار تاکنــون ۴۶۲ میلیــون تومــان 
تخصیــص داشــته ایم و تــالش داریــم بتوانیــم ۱۰۰ درصــد 

آن را جــذب کنیــم.
ــدار  ــد گردشــگری و جــذب توریســم در توســعه پای هرچن
ــا  ــت ام ــر اس ــتان مؤث ــرق اس ــه و ش ــروم کالل ــه مح منطق
ــه ســمت گردشــگری  ــد نبــی ب نبایــد تمــام اعتبــارات خال
ســوق داده شــود و گمانه زنــی و تعییــن حریــم ایــن 

ــرد. ــرار گی ــت ق ــورد غفل ــی م ــه تاریخ مجموع
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دوسیران  روستای  تاریخی  آثار 
خوبی  وضعیت  روزها  این  کازرون 
ندارند، بنای هفت عمارت این روستا 
در حال حاضر به جای اینکه در قامت 
یک اثر تاریخی خودنمایی کند بیشتر 

به زباله دانی شبیه شده است.

ــتان کازرون،  ــی در شهرس ــتایی تاریخ ــام روس ــیران ن دوس
ــت  ــه ثب ــر ب ــا ۱۱ اث ــه ب ــت ک ــودان اس ــره ن ــش کوهم بخ
رســیده در فهرســت آثــار ملــی از جمله روســتاهای شــاخص 

ــی رود. ــمار م ــارس به ش ــتان ف ــی اس فرهنگ
ــاص  ــی خ ــه گویش ــتا ب ــن روس ــان ای ــو مردم ــک س از ی
در  ریشــه  کــه  می کننــد  تکلــم  به فــرد  منحصــر  و 
ــر دارای  ــوی دیگ ــتان دارد و از س ــی میانه و فارسی باس فارس
جاذبه هــای فرهنگــی ملمــوس و ناملموســی اســت کــه ایــن 
ــران  ــتاهای ای ــن روس ــی از مهمتری ــف یک ــتا را در ردی روس

قــرار می دهــد.
یکـی از آثار موجـود در ایـن روسـتا »هفت عمارت« موسـوم 
بـه چهارصفـه اسـت کـه تاریـخ آن بـه دوره ایلخانـان بـاز 
می گـردد هرچنـد کـه پـالن و شـیوه معمـاری ایـن بناهـا، 
معماری چهارتاقی ها و آتشـکده های عهد ساسـانی اسـت که 
در دوران هـای بعـد به ویـژه در عهد ایلخانـی بازسـازی و احیا 

شـده اند را بـه ذهـن تداعـی می کنـد.
ــرکار  ــرد و پ ــر به ف ــای منحص ــود گچبری ه ــن وج همچنی
ــدادی  ــرده شــده در تع ــه کار ب ــای اســالمی ب ــز کتیبه ه و نی
ــالمی  ــا در دوران اس ــی آنه ــت مذهب ــر از ماهّی ــا خب از بناه
ــارت  ــوان عم ــا عن ــا ب ــوان از آنه ــاً نمی ت ــه صرف ــد ک می ده
یــاد کــرد؛ چــه بســا کــه ایــن ابنیــه بخشــی از مســاجد آن 

بوده انــد. روزگار 
ــن  ــم اهمیــت تاریخــی و فرهنگــی ای ــه رغ ــن حــال ب ــا ای ب
ــخ ســرزمین  ــده بخــش مهمــی از تاری ــه دربردارن روســتا ک
ــن  ــت اماک ــه وضعی ــیدگی ب ــدم رس ــت، ع ــران اس ــن ای که
ــت در  ــدان نظاف ــن فق ــتا و همچنی ــن روس ــی در ای تاریخ
مجــاورت ایــن جاذبه هــای گردشــگری باعــث نگرانــی 

ــت. ــده اس ــی ش ــاالن فرهنگ ــیاری از فع بس

مجتبــی درودی، پژوهشــگر تاریــخ و زبانهــای باســتانی گفت: 
ایــن روزهــا اوضــاع آثــار تاریخــی دوســیران چنــدان مطلوب 
ــن روســتا  ــژه کــه هفــت عمــارت باشــکوه ای ــه وی نیســت ب
ــی  ــر تاریخ ــک اث ــا ی ــت ت ــبیه اس ــه دان ش ــه زبال ــتر ب بیش
ــرار  ــیدگی ق ــورد رس ــریعاً م ــد س ــه بای ــرد ک ــر به ف منحص

ــرد. گی
ــن عمارتهــا  ــای ای ــزش گچ بری هــای زیب ــان کــرد: ری وی بی
ــئوالن  ــه مس ــرورت توج ــه ض ــت ک ــف بار اس ــیار تأس بس
ــه  ــغال و زبال ــو از آش ــا ممل ــد. درون چهارتاقی ه را می طلب
ــت. ــود آورده اس ــاری را به وج ــای غم ب ــه صحنه ه ــت ک اس

ــت  ــلم اس ــه مس ــه ک ــه داد: آنچ ــه ادام ــن رابط او در همی
ــی  ــار تاریخ ــر آث ــی ب ــق جامع ــش و تحقی ــون پژوه ــا کن ت
ــتر  ــه بیش ــد توج ــه نیازمن ــه ک ــورت نگرفت ــیران ص دوس
ــد. باستان شناســان و پژوهشــگران تاریخ فرهنگــی را می طلب

درودی در ادامــه بــه اهمیــت تاریخــی و فرهنگــی این روســتا 
ــود  ــت: وج ــرد و گف ــاره ک ــر اش ــات عمیق ت ــرای مطالع ب

جاذبه هــای طبیعــی و تاریخــی، گویــش منحصربه فــرد 
مردمــان ایــن منطقــه و روایتهــای و داســتانهای کهــن کــه 
سینه به ســینه نقــل شــده اند ایــن روســتا را در زمــره 
روســتاهایی قــرار می دهــد کــه بایســته اســت پژوهشــگران 

ــد. ــام ورزن ــک آن اهتم ــه ی آکادمی ــه مطالع ب
ــری  ــیران در ۵۰ کیلومت ــتای دوس ــر، روس ــزارش مه ــه گ ب
کازرون شــامل مهمتریــن آثــار تاریخــی ثبــت شــده از 
جملــه آب انبــار روســتای دوســیران مربــوط بــه دوره قاجــار، 
قبرســتان رئیســی ها مربــوط بــه دوره صفــوی تــا دوره 
قاجــار، عمــارت چهــار صفــه رئیســی و عمــارت چهــار صفــه 
گــودرز نــادری مربــوط بــه دوره ایلخانیــان و دیگــر بناهــای 

ــت. ــش از آن اس ــه آن دوره و پی ــوط ب مرب
تــالش  بــرای گفتگــو بــا مســئول میــراث فرهنگــی کازرون 
ــدم  ــه ع ــت ک ــر داش ــد در نظ ــا بای ــد ام ــه مان ــی نتیج ب
ــر  ــر روی اث ــم، ه ــی مه ــای تاریخ ــن بن ــه ای ــیدگی ب رس

ــد. ــک می کن ــودی نزدی ــه ناب ــدم ب ــک ق ــور را ی مذک

روزهای سیاه »هفت عمارت«

عمارت تاریخی که زباله دانی شد

هادی فتحی
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تیمچــه بــازار و مجموعــه بــازار کهنه از 
ــی  ــای تاریخ ــا و گنج ه ــار گران به آث
مهمــی اســت کــه بــه دلیــل بی توجهــی، 
در ســکوت رو بــه تخریــب رفتــه در حالــی کــه باید پشــت 

ویتریــن ثبــت آثــار جهانــی خودنمایــی کنــد.

میـراث فرهنگی و آثار تاریخی آن چیزی اسـت که از گذشـته 
بـرای مـا بـه یـادگار باقـی مانـده و بیانگـر فرهنـگ و تمـدن 
گذشـتگان یـک ملت می باشـد؛ این آثـار در واقـع هویت ملی 
و اصالـت و ارزش تاریخـی ملتـی اسـت که بـه واسـطه آن به 
غـرور ملی رسـیده و همـگان چه مسـئوالن و چه مـردم باید 

نسـبت به پاسـداری و حفظ آن آگاه باشـند.
حتــی قــرآن کریــم در آیاتــی از لــزوم توجــه بــه آثــار 
گذشــتگان و تدبــر و آگاهــی از میــراث و ســنت های 
گذشــتگان تأکیــد دارد؛ در جــای جــای ایــران اســالمی بناها 
و آثــار تاریخــی بــا ارزشــی وجــود دارد کــه جایــگاه ویــژه ای 
بــرای جــذب گردشــگر داشــته و بســیاری از آن هــا امــروز بــه 

ــیده اند. ــی رس ــت جهان ثب
ــارگاه کریمــه اهــل بیــت )س(  ــا وجــود ب شــاید قــم تنهــا ب
ــی  ــد ول ــده باش ــناخته ش ــران ش ــدس جمک ــجد مق و مس
ــی  ــی گران بهای ــای تاریخ ــار و گنج ه ــتان آث ــن اس در دل ای
وجــود دارنــد کــه نــه تنهــا ناشــناخته بلکــه امــروز بــه دلیــل 
بی توجهــی بــه تخریــب رفته انــد در حالــی کــه اگر بهســازی 
ــم  ــروز از مقاصــد مه ــت ام ــرار می گرف ــه ق ــورد توج ــا م و ی

ــت. ــمار می رف ــه ش ــگری ب گردش
ــازار  ــه ب ــازار، مجموع ــه ب ــد تیمچ ــی مانن ــار مهم ــی آث ول
ــا  ــتند ب ــم هس ــتان ق ــاخص اس ــار ش ــزو آث ــه ج ــه ک کهن
تخریــب  بــه  رو  بی توجهــی  و  بارندگی هــا  کم تریــن 
ــن  ــی ای ــت جهان ــرای ثب ــد ب ــه بای ــی ک ــه و در حال رفت
آثــار قدم هــای مثبتــی برداشــته می شــد، دخــل و 
تصرف هــای بی جــا باعــث شــده ایــن اثــر در غربــت 
ــه ارزش  ــی ک ــرد در حال ــرار گی ــه ق ــی و توج ــت جهان ثب

تاریخــی و معمــاری باالیــی دارد.
ــورد خســارت های  ــا در م ــش بینی ه ــا وجــود برخــی پی ب
غیرمترقبــه حجــم خســارت ها بــه اماکــن تاریخــی 
ــد  ــود هرچن ــار ب ــر دور از انتظ ــی اخی ــر بارندگ ــر اث ــم ب ق
عملیــات عمرانــی و مرمــت جزئــی از تیمچــه بــازار شــروع 
شــده در حالــی کــه اعتبــارات در نظــر گرفتــه هــم ناچیــز 
ــن جاســت کــه »چــرا عــالج واقعــه  ــی ســوال ای ــوده ول ب
ــن  ــب ای ــل از تخری ــرا قب ــرد« چ ــد ک ــوع نبای ــل از وق قب
چنینــی بــا توجــه بــه ثبــت ملــی ایــن اثــر اعتبــارات الزم 
ــک  ــه کم ــتگاه ها ب ــر دس ــرا دیگ ــه؟ چ ــاص نیافت اختص
میــراث فرهنگــی بــرای حفــظ ایــن آثــار وارد عمــل 

ــدند؟ نش

بی توجهی به مجموعه بازار کهنه و تیمچه بازار
ــم از  ــازار ق ــه ب ــد: تیمچ ــی می گوی ــهروندان قم ــی از ش یک
آثــار شــاخص و قابــل توجــه اســتان قــم اســت که متأســفانه 
ــه تخریــب رفتــه اســت بســیاری از  ــر بی توجهــی رو ب ــر اث ب
دوســتداران میــراث فرهنگــی در فضــای مجــازی و از مجاری 

ــی  ــد ول ــئله بودن ــل مس ــرای ح ــی ب ــال راه حل ــی دنب قانون
ــه  ــه همــراه مجموع ــا ب ــن بن ــون قســمت بســیاری از ای اکن

ــازار کهنــه تخریــب شــده اســت. ب
محمــود کریمــی می افزایــد: در حالــی کــه در گذشــته 
بعضــی از نهادهــای مــردم نهــاد و هم چنیــن بعضــی 
ــی  ــت جهان ــال ثب ــه دنب ــی ب ــراث فرهنگ ــتداران می دوس
ــل  ــی دخ ــر بعض ــال های اخی ــی در س ــد ول ــر بودن ــن اث ای
ــوش  ــت خ ــم دس ــازار ق ــه ب ــد تیمچ ــث ش ــا باع و تصرف ه

تخریــب و نامهربانی هایــی شــود.
ــازار، ســرای  یــک شــهروند قمــی بیــان می کنــد: تیمچــه ب
مالحســین و هم چنیــن کهنــه بــازار از آثــار تاریخــی و مهــم 
قــم هســتند ولی مســئوالن بــه ویــژه میــراث فرهنگــی برای 
مرمــت، بهســازی و حفــظ آن در برابــر حوادثی مانند بــاران و 
غیــره وارد عمــل نشــده و اکنــون بــا تخریــب روبــرو شــده اند 
ــاالنه  ــتان ها س ــر اس ــی در دیگ ــار تاریخ ــه آث ــی ک در حال
مرمــت و بازســازی و ردیــف بودجه هــای مطلوبــی بــرای آن 

ــد. ــاص می یاب اختص
ــه  ــورد توج ــر م ــار اگ ــن آث ــد: ای ــی می افزای ــن بیگدل محس
ــش  ــی نق ــگری تاریخ ــق گردش ــرای رون ــت ب ــرار می گرف ق
مثبتــی داشــتند در حالــی کــه بایــد مجموعــه بــازار کهنــه 
ــاب  ــگری انتخ ــیر گردش ــوان مس ــه عن ــار آن ب ــر آث و دیگ
می شــد ولــی امــروز غریبانــه رو بــه تخریــب رفتــه و 

ــتند. ــو هس ــئوالن جوابگ ــه مس ــردم و ن ــه م ــس ن هیچک

عبور از بحران تحریم با توجه به میراث گذشته
ــار تاریخــی  ــه آث ــم پژوهــی کــه در زمین یکــی از اعضــای ق

تخریب بزرگترین طاق ضربی جهان

مرگ تدریجی یک اثر گران بها در قم
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میـراث ایــران

ــیاری  ــای بس ــق و پژوهش ه ــم تحقی ــی ق ــراث فرهنگ و می
داشــته می گویــد: اگــر بــه میــراث فرهنگــی توجــه 
ــراث  ــری از می ــا بهره گی ــگری ب ــق گردش ــا رون ــد ب می ش
فرهنگــی و آثــار تاریخــی در زمینــه رونــق گردشــگری امروز 

ــم. ــور کنی ــم عب ــران تحری ــتیم از بح می توانس
ســید محســن محســنی بیــان می کنــد: بــا برگــزاری 
ــداری  ــاد پای ــه اقتص ــم ب ــی ق ــراث فرهنگ ــرای می ــور ب ت
ــی  ــگری تاریخ ــق گردش ــا رون ــه ب ــی ک ــیدم در حال می رس
ــا بحــران  ــا صــادر نشــدن یــک بشــکه نفــت هــم ب حتــی ب
کنونــی روبــرو نبودیــم و بــه جــای دخــل و تصرف هــای نابجا 
ــا  ــازار امــروز ایــن بنــای ب در آثــار تاریخــی ماننــد تیمچــه ب

ــید. ــی می رس ــت جهان ــه ثب ارزش ب
وی اظهــار داشــت: میــراث فرهنگــی بــرای نجــات ایــن بنای 
بــا ارزش بایــد بــرای رفــع آســیب ها و ناهنجاری هــای ایجــاد 
شــده همــت می کــرد؛ اگر شــده حتــی اعتبــارات بســیاری را 
ــار  ــرای آن اعتب ــا ارزش دارد ب ــن بن ــرد. ای ــه می ک هــم هزین

و هزینــه شــود.

تیمچه بازار بزرگترین طاق ضربی جهان
ــازار  ــار تاریخــی قــم می گویــد: تیمچــه ب ایــن پژوهشــگر آث
قــم بزرگتریــن طــاق ضربــی جهــان اســت بزرگتریــن از ایــن 
طــاق بــه ظاهــر در جهــان دیــده نشــده اســت و معمــار آن 
ــه  ــه ب ــر اســت ک ــزاره اخی ــاران ه جــزو برجســته ترین معم
ــام »اســتاد حســن قمــی« شــهرت دارد و وجــود تیمچــه  ن
ــم  ــازار باعــث ارزش تاریخــی بازارهــا و راســته بازارهــای ق ب

شــده اســت.
ــن  ــرم صح ــن و ح ــا صح ــن بن ــازنده ای ــه وی، س ــه گفت ب
ــاخته و  ــز س ــه )س( را نی ــی در حــرم حضــرت معصوم اتابک
معمــار ویــژه »میــرزا علــی اصغــر خــان« و »امین الســلطان« 
و اتابــک اعظــم در دوره ناصرالدین شــاه اســت کــه بزرگترین 
شــخصیت سیاســی بــوده کــه اقــدام به معمــاری وســیعی در 

جــای جــای ایــران کــرده اســت.
ــا  ــای ب ــن بن ــی ای ــت جهان ــرای ثب ــد: ب ــنی می افزای محس
ارزش همتــی انجــام نشــده اســت در حالــی کــه یادداشــت ها 
ــورد  ــه م ــده ن ــته ش ــا نگاش ــن بن ــرای ارزش ای ــی ب و مطالب
توجــه مســئوالن بــوده و نــه مــردم هــم روحیــه مطالبه گری 

بــرای پاســداری و حفــظ ایــن بنــا از مســئوالن دارنــد.

بی توجهی به بافت کهن و آثار تاریخی قم
ایــن عضــو بنیــاد قــم پژوهــی در بخــش دیگــری از 
ــأل  ــرای م ــت کاروانس ــه اهمی ــاره ب ــا اش ــود ب ــخنان خ س

حســین اظهــار داشــت: کاروانســرای حاجــی حســین 
بــه دلیــل اینکــه در مجموعــه بــازار و میــدان کهنــه 
ــم  ــن ق ــت که ــد باف ــژه ای دارن ــت وی ــد اهمی ــرار دارن ق
ــه  ــت ک ــی اس ــای تاریخ ــا و محوطه ه ــه ای از بناه مجموع
ــد ماننــد مجموعــه حــدود اربعــه  ــرار دارن ــار هــم ق در کن
کــه در حــد شــرقی بلــوار روحانــی، حــد غربــی ۵۵ متــری 
عمــار یاســر و هم چنیــن حــد جنوبــی خیابــان آذر و حــد 

ــد. ــرار گرفته ان ــرداد ق ــوار ۱۵ خ ــمالی بل ش
محســنی می افزایــد: مهم تریــن اجــزای بافــت تاریخــی قــم 
شــامل، بــازار کهنــه، آب انبــار کهنــه، میــدان کهنــه و منــار 
زندیــه هم چنیــن مســجد فیــض و منارهــای مدرســه غیاثیه 
و مســجد جامــع، مقبــره مســافر و مســجد آلوچــو و مدرســه 
جهانگیرخــان اســت؛ مقابر چهــل اختــران و موســی مبرقع و 
پــاره ای اجــزای کوچک تــر ماننــد ســقاخانه و مســجد میدان 
کهنــه کــه هــر یــک ارزش تاریخــی در ایــن مجموعــه وجــود 

دارد.
بــه گفتــه وی، در درون بافــت کهــن نبایــد هیــچ خیابانــی 

ــان  ــود آپارتم ــاد داده ش ــم زی ــد تراک ــد و نبای ــور کن عب
ــد  ــده مانن ــود ش ــر ناب ــود عناص ــل ش ــد تعطی ــازی بای س
ــده  ــل ش ــی تحصی ــه تازگ ــه ب ــی ک ــا مدارک دروازه ری ب
بایــد بازســازی شــود ســنتی ســازی در ایــن قســمت بایــد 
تشــویق شــود ســرای مالحســین مهــم اســت چــون یکــی 
از عناصــر شــاخص ایــن مجموعــه اســت بــه قــول ســعدی 
»چــو عضــوی بــه درد آورد روزگار، دگــر عضوهــا را نباشــد 
ــم  ــا ه ــن ب ــت که ــه باف ــرا و مجموع ــن اج ــرار« بنابرای ق

ــد. ــی دارن معن

وجود ۳۵۰ اثر متنوع تاریخی مهم در قم
ــع دســتی و گردشــگری  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــی  ــم تاریخ ــای مه ــم ظرفیت ه ــد: ق ــم می گوی ــتان ق اس
بســیار و متنوعــی دارد حــدود ۳۵۰ اثــر از آثــار تاریخــی قــم 
ــه شــامل  ــار تاریخــی کشــور رســیده اســت ک ــت آث ــه ثب ب
کاروانســراهای تاریخــی ماننــد کاروانســرای دیرگچیــن مادر، 
کاروانســرای ایــران و مســاجد تاریخــی ماننــد مســجد امــام 
ــه  ــدان کهن ــع و مســجد می حســن عســکری، مســجد جام
ــه،  ــه، حجتی ــه فیضی ــد مدرس ــی مانن ــن مدارس و هم چنی
ــرت  ــارگاه حض ــراه ب ــه هم ــه ب ــت ک ــره اس ــه، و غی غیاثی
معصومــه )س( و مســجد مقــدس جمکــران از ظرفیت هــای 

ــم هســتند. مهــم گردشــگری ق
و  اخیــر  بارندگی هــای  اشــاره  بــا  یزدانــی  حمیــد 

ــی  ــد: ط ــم می افزای ــی در ق ــار تاریخ ــب آث ــش تخری چال
ــده در  ــت ش ــی ثب ــار تاریخ ــام آث ــر تم ــای اخی بارندگی ه
ــی و  ــیب شناس ــم آس ــتان ق ــی در اس ــار مل ــت آث فهرس
ــی  ــیب شناس ــع آس ــت رف ــر در اولوی ــد و ۴۰ اث ــش ش پای
ــرار گرفــت کــه متأســفانه در بودجــه درخواســت شــده  ق
ســال های ۹۶ و ۹۷ اعتبــاری خــاص بــرای نگهــداری 

ــود. ــده ب ــده نش ــا دی بناه
بــه گفتــه ایــن مســئول، مــا موفــق شــدیم از طریق ســازمان 
ــراری  ــت اضط ــرای مرم ــه ب ــی بودج ــغ اندک ــزی مبل مرک
دریافــت و آن را بــرای برطــرف کــردن آســیب جزئــی هزینــه 

کنیــم.
ــع در  ــدرا واق ــی مالص ــه تاریخ ــت: خان ــار داش وی اظه
ــط  ــت و فق ــت اس ــی نداش ــب خاص ــک تخری ــهر که ش
در حــد نگهــداری ســاده بــود کــه اقــدام مرمتــی انجــام 

ــد. ش

اقدامات اجرایی برای ترمیم تیمچه بازار قم
ــع دســتی و گردشــگری  ــی، صنای ــراث فرهنگ ــرکل می مدی
ــتان  ــه اس ــر ک ــی اخی ــر بارندگ ــد: در اث ــم می گوی ــتان ق اس
قــم شــاهد بــود بخشــی از یــک طــاق پوششــی تیمچه بــازار 
قــم دچــار آســیب شــد هرچنــد کــه ایــن قســمت از ۴ ســال 
ــار  ــی مه ــا شــمع های چوب ــود و ب ــب شــده ب گذشــته تخری
شــده بــود بــا ایــن همــه از ســاعات ابتــدای وقــوع ایــن اتفاق 
معاونــت میــراث فرهنگــی و شــورای فنــی اداره کل میــراث 
ــرای  ــی ب ــای اجرای ــر و راهکاره ــل حاض ــی در مح فرهنگ
پیشــگیری از تخریــب بیشــتر و مرمــت و بازســازی بررســی 

و تصمیــم گیــری شــد.
تزئینــات  بــه  خوشــبختانه  می کنــد:  بیــان  یزدانــی 
ــت  ــده اس ــیبی وارد نش ــا آس ــمی بندی ه ــا و رس مقرنس ه
ــاز  ــار مــورد نی ــب تأمیــن اعتب ــا پیگیــری اینجان هم زمــان ب
ــور  ــا حض ــام و ب ــزی انج ــازمان مرک ــارات س ــل اعتب از مح
ــوص  ــنتی در خص ــتادکاران س ــاران و اس ــکاران و معم پیمان
نحــوه انجــام عملیــات مرمتــی تصمیم گیــری شــد اقدامــات 
حفاظتــی اضطــراری صــورت گرفــت و بــا شــروع آواربــرداری 
ــام  ــه اتم ــاه ب ــک م ــرف ی ــروع و ظ ــرات ش ــذف مخاط و ح

ــید. ــد رس خواه
ــار  ــو اظه ــازار ن ــه و ب ــازار کهن ــب ب ــه تخری ــاره ب ــا اش وی ب
داشــت: در ســال ۹۸ بــرای بازارهــای قــم ماننــد کهنــه و نــو 
و ۴۰ اثــری کــه در اولویــت رفــع آســیب قرارگرفته انــد نیــز 
درخواســت اعتبــار عمرانــی شــده و بــا ســتاد بحــران اســتان 
هــم در ایــام نــوروز مکاتبــه و درخواســت بودجــه اســتحکام 

بخشــی شــده اســت.

ــتگاه ها  ــر دس ــا دیگ ــی ب ــراث فرهنگ ــل می تعام
ــی ــار تاریخ ــظ آث ــدف حف باه

ــازمان  ــار س ــی در انحص ــراث فرهنگ ــد: می ــی می افزای یزدان
ــه از گذشــتگان  خاصــی نیســت بلکــه ســرمایه ای اســت ک
بــه مــا رســیده و رســالت مــا در برابــر گذشــتگان و آینــدگان 
ــه  ــالمت ب ــه س ــاکان را ب ــراث نی ــن می ــه ای ــت ک ــن اس ای
دســت نســل بعــدی بســپاریم بایــد مــردم بــا تمــام جدیــت 
ــا  ــتافته و هرج ــی ش ــراث فرهنگ ــاری می ــک و ی ــه کم ب
ــد  ــار در معــرض آســیب قــرار دارن ــد ایــن آث احســاس کردن
ــگان حفاظــت از میــراث فرهنگــی شــتافته  ــه همــکاری ی ب

ــد. ــک کنن و کم
وی بــه تعامــل شــهرداری قــم بــا ســازمان میــراث فرهنگــی 
اشــاره و می گویــد: شــهرداری تعامــل خوبــی در مرمــت آثــار 
تاریخــی داشــته کــه می تــوان بــه آواربــرداری خانــه تاریخــی 
توکلــی از ســوی شــهرداری اشــاره کــرد بــا توجــه بــه بودجه 
محــدود اداره کل ســاالنه برنامــه منظمی بــرای مرمت برخی 
ــرح  ــرورت ط ــاس ض ــر اس ــه ب ــم دارد ک ــی ق ــار تاریخ از آث

ــود. ــام می ش انج
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میـراث ایــران

دی مــاه ســال 96 شــهرداری همــدان 
محلــه  در  ارزش  واجــد  خانــه   3
ــه احتمــال ریــزش  ــه بهان ــان را ب کبابی
ــا خــاک یکســان  بخشــی از دیوارهــا ب
کــرد و حــال همیــن اقــدام زمینــه 
ــر  ــی دیگ ــه تاریخ ــک خان ــب ی تخری

ــت. ــده اس ش

ــه  ــدان ۳ خان ــهرداری هم ــه ش ــود ک ــال ۹۶ ب ــاه س دی م
ــرد و  ــب ک ــان همــدان را تخری ــه کبابی واجــد ارزش در محل
درحالی کــه طــی روزهــای بعــد موجــی از انتقــادات نســبت 
ــود؛  ــه ب ــورت گرفت ــدان ص ــهرداری هم ــدام ش ــن اق ــه ای ب

ــت. ــه کار پرداخ ــه ادام ــادات ب ــه انتق ــه ب ــدون توج ب
ــان  ــه کارشناس ــه گفت ــه ب ــی رخ داد ک ــاق در حال ــن اتف ای
میــراث فرهنگــی همــدان محلــه کبابیــان و تمــام عناصــر و 
کالبــد پیرامــون آن در فهرســت آثــار ملــی ایــران ثبت شــده 
بــود به طوری کــه یگانــه مرکــز محلــه در همــدان بــه شــمار 

ــود. ــی ب ــار مل ــت آث ــه ثب ــت ک می رف
پــس از ایــن اتفــاق کــه گفتــه می شــد بــدون اطــالع 
ــابق  ــس س ــده؛ رئی ــدان انجام ش ــهر هم ــورای ش اعضــای ش
شــورای شــهر همــدان از مــردم عذرخواهــی کــرد و شــهردار 
ــوان  ــی به عن ــت تاریخ ــن باف ــای ای ــول احی ــز ق ــدان نی هم

ــدان را داد. ــی هم ــت تاریخ ــالم ترین باف س

ــان  ــه کبابی ــی محل ــت تاریخ ــای باف ــری از احی خب
ــت ــدان نیس هم

امــا آنچه ایــن روزهــا مشــهود اســت اینکــه خبــری از احیای 
بافــت تاریخــی محلــه کبابیــان همــدان نیســت و طرحی که 
ــای  ــایر پروژه ه ــد س ــا مانن ــن روزه ــده ای ــول آن داده ش ق
ــا  ــرد و ب عمرانــی همــدان در ســکوت عمرانــی بــه ســر می ب
کشــیدن دیــواری بــه دور آن روزهــای خــوش را بــه انتظــار 

نشســته اســت.
ــای  ــه خانه ه ــت اینک ــه اس ــه قابل توج ــن وادی آنچ  در ای
ــان  ــه کبابی »شمســیان«، »بهرامــی« و »اخالصــی« در محل
شــهر همــدان کــه مربــوط بــه دوره قاجــار و پهلــوی بودنــد 

ــود  ــرار ب ــود و ق ــده ب ــان تأمین ش ــار مرمتش ــی اعتب به تازگ
مرمــت آن هــا آغــاز شــود امــا شــهردار چنیــن مجالــی را نداد 

ــرد. ــب ک و آن را تخری

ــای  ــار و خانه ه ــر از آث ــی دیگ ــن یک ــب دام تخری
ــت ــه اس ــدان را گرفت ــی هم تاریخ

قصــد از بیــان موضــوع تخریــب خانه هــای تاریخــی و 
ــه حــال خــود رهــا  ــه کبابیــان همــدان و ب قدیمــی در محل
شــدن وضعیــت اینکــه؛ ایــن روزهــا بــار دیگــر تخریــب دامن 
یکــی دیگــر از آثــار و خانه هــای تاریخــی همــدان را گرفتــه 

ــت. اس
خانــه تاریخــی »میرابیــان« واقــع در محلــه چمــن کبابیــان 
همــدان یکــی از خانه هــای واجــد ارزش اســت کــه متأســفانه 
در اثــر بی توجهــی مســئوالن در حــال تخریــب بــوده و 
بارندگی هــای اخیــر نیــز ســبب شــده تــا یکــی از دیوارهــای 
اصلــی ایــن خانــه تــرک بخــورد و هــر لحظــه امــکان 

ــود دارد. ــوار وج ــن دی فروریخت
ــوار  ــت در دی ــاد نشس ــت ایج ــان عل ــاد کارشناس ــه اعتق ب
شــمالی بنــا؛ تخریــب ســاختمان ضلــع شــمالی اســت کــه 
ــارش  ــتقیم ب ــرض مس ــی آن در مع ــوار و پ ــده دی ــث ش باع
قــرار گیرنــد و نفــوذ آب بــه پــی دیــوار باعــث نشســت دیــوار 

ــده اســت. ش
یــک ســال و انــدی پیش شــهرداری همــدان بــه بهانــه اینکه 
ممکــن اســت بخشــی از دیــوار خانه هــای تاریخــی همــدان 
فــرو بریــزد ســه خانــه واجــد ارزش در محلــه کبابیــان را بــا 
خــاک یکســان کــرد و علی رغــم وعده هــای داده شــده 
مبنــی بــر بازســازی ایــن خانه هــا بــر اســاس همــان نقشــه و 

معمــاری تاکنــون اتفــاق خاصــی نیفتــاده اســت.
ــترده  ــای گس ــا و بارش ه ــان تخریب ه ــل هم ــه دلی ــال ب ح
ــاً در  ــه دقیق ــان ک ــه میرابی ــوار خان ــته، دی ــاه گذش ــد م چن
کنــار زمیــن خانه هــای تخریــب شــده قــرار دارد در معــرض 
فروریختــن اســت و اگــر مســئوالن چــاره ای بــرای آن 
نیاندیشــند بــاز هــم ممکــن اســت شــاهد اتفاقــی تلــخ برای 

ــخ همــدان باشــیم. تاری
ــا اعضــای شــورای شــهر  ــی ب ــه در گفتگوی ــن زمین در همی
همــدان بــه طــرح ســوال پیرامــون دالیــل تعلــل شــهرداری 
همــدان در اجــرای طرحــی کــه قــول داده پرداخــت و در این 
ــه رئیــس کمیســیون ســرمایه گــذاری شــورای شــهر  زمین
ــول  ــدان مغف ــی هم ــت تاریخ ــه باف ــان اینک ــا بی ــدان ب هم
ــت و  ــراث فرهنگــی در حــوزه مرم ــت: می ــده اســت، گف مان

ــف اســت. بازســازی بســیار ضعی
و  اقـدام عملـی  اینکـه شـاهد  بیـان  بـا  قراباغـی  حسـین 
چشـمگیری در بحث مرمت بناهای تاریخی همدان نیسـتیم، 
اظهـار داشـت: میـراث فرهنگـی در ایـن زمینـه اقـدام قابـل 
توجهـی نداشـته اسـت که به طـور مثال اگـر به بـازار قدیمی 
تبریـز نگاه کنیم مشـخص می شـود که هر سـاله اعتبـار قابل 
توجهـی صرف مرمـت و بازسـازی این بنای تاریخی می شـود 

امـا در همـدان ایـن چنین نیسـت.

همــدان متولــی خاصــی در زمینــه مرمــت بناهــای 
ــدارد تاریخــی ن

وی بــا بیــان اینکــه قدمــت بــازار تاریخــی همــدان از قدمــت 

خانه »میرابیان« در چند قدمی نابودی؛

مرمت خانه های تاریخی همدان با لودر/۲۲۰ بنا به آپارتمان تبدیل شد
 

پروین قادری 
دانشمند
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بــازار تبریــز کمتــر نیســت و بایــد بــه آن توجــه شــود چــرا 
ــه نظــر  ــار داشــت: ب ــت تاریخــی شــهر اســت، اظه ــه باف ک
می رســد همــدان متولــی خاصــی در زمینــه مرمــت بناهــای 

ــدارد. تاریخــی ن
رئیــس کمیســیون اقتصــاد، ســرمایه گــذاری و گردشــگری 
ــه در دوره  ــان اینک ــا بی ــدان ب ــهر هم ــالمی ش ــورای اس ش
چهــارم شــورای شــهر همــدان ۱۲ هتل بــرای احــداث مجوز 
گرفتنــد کــه ایــن حرکــت قابــل توجــه بــود، اظهــار داشــت: 
ایجــاد خانه هــای بــوم گــردی، رســتوران های ســنتی و 
مراکــزی کــه بــه جــذب گردشــگر کمــک می کنــد مدنظــر 
ــوان بافــت تاریخــی  ــوان از ت ــرای همــدان اســت کــه می ت ب

بــرای ایجــاد آنهــا اســتفاده کــرد.

بافت های تاریخی مورد بی توجهی است
وی بــا بیــان اینکــه موضــوع مرمــت بناهــای تاریخــی دغدغه 
ــت،  ــده اس ــوان ش ــز عن ــا نی ــت و باره ــوزان اس ــه دلس هم
اظهــار داشــت: بارهــا بــه ایــن موضــوع در کمیته گردشــگری 
پرداختــه شــده امــا بافت هــای تاریخــی مــورد بــی توجهــی 

اســت.
ــای  ــد بن ــر چن ــه اینکــه در ســیل اخی ــا اشــاره ب ــی ب قراباغ
تاریخــی شــهر همــدان فــرو ریخــت و کســی در ایــن زمینــه 
پاســخگو نیســت، اظهــار داشــت: کوتاهــی در مرمــت بناهــا 

ــت. ــده اس ــا ش ــه آنه ــدی ب ــیب های ج ــث آس باع
ــل  ــا را قاب ــدن مرمت ه ــام نش ــه در انج ــود بودج وی کمب
توجیــه ندانســت و بــا بیــان اینکــه اگــر بودجــه وجــود نــدارد 
ــد،  ــته باش ــود نداش ــز وج ــر نی ــهرهای دیگ ــرای ش ــد ب بای
گفــت: متأســفانه مدیــری کــه خــود را هزینــه کنــد و بــرای 
ــده  ــو باشــد در همــدان دی ــار در تکاپ جــذب بودجــه و اعتب

نمی شــود.
رئیــس کمیســیون اقتصــاد، ســرمایه گــذاری و گردشــگری 
ــا بیــان اینکــه شــهرداری  شــورای اســالمی شــهر همــدان ب
ــد،  ــا کن ــک بناه ــرف تمل ــه ص ــدارد ک ــی ن ــه چندان بودج
اظهــار داشــت: در بازگشــایی یکســری معابــر اصلی در شــهر 

ــا کمبــود بودجــه مواجــه ایــم. همــدان ب
ــان اینکــه در ثبــت امــالک واجــد ارزش تاریخــی  ــا بی وی ب
ــت:  ــار داش ــود، اظه ــام نمی ش ــی انج ــل توجه ــات قاب اقدام
برخــی از امالکــی کــه در همــدان بــه لحــاظ تاریخــی قابــل 
توجــه هســتند هنــوز ثبــت تاریخــی نشــده اند و ایــن بناهــا 

ــد. ــه می کن ــا مشــکل مواج ــت را ب مرم
قراباغــی بــا بیــان اینکــه متأســفانه بــه خاطــر بــی 
تدبیــری مدیــران اســبق ۲۲۰ بنــای واجــد ارزش تاریخــی 
ــده  ــل ش ــان تبدی ــه آپارتم ــب و ب ــدان تخری ــهر هم در ش
کــه کســی در قبــال ایــن اقــدام پاســخگو نیســت، گفــت: 
ــدان  ــق هم ــازی در ح ــاری و شهرس ــی معم ــورای عال ش

ــت. ــرده اس ــت ک خیان
رئیــس کمیســیون اقتصــاد، ســرمایه گــذاری و گردشــگری 
ــت  ــورا باف ــن ش ــت: ای ــدان گف ــهر هم ــالمی ش ــورای اس ش
ــد و  ــد ســایر بافت هــا دی ــه مانن تاریخــی شــهر همــدان را ب
حــال بــدون توجــه بــه عــرض معبــر و ارتفــاع ســازی شــاهد 
ایجــاد بناهــای نامتــوازن در بافــت تاریخــی شــهر هســتیم.
وی بــا بیــان اینکــه بــه بافــت تاریخــی همــدان خیانت شــده 
ــی کــه می شــد ایــن بافــت تاریخــی را حفــظ  اســت در حال
کــرد، اظهــار داشــت: انبــوه ســازان بافــت تاریخــی را رفتــه 
ــه  ــل ب ــه بیشــتر تمای ــه طــوری ک ــد ب ــن می برن ــه از بی رفت
اجــرای پروژه هــا در رینــگ اول شــهر اســت کــه ایــن بخــش 

ــت تاریخــی را شــامل می شــود. ــز باف نی

به بافت تاریخی همدان خیانت شده است
وی بــا بیــان اینکــه بایــد آنچــه از گذشــتگان بــه جــا مانــده 
اســت را حفــظ کــرد بــه وضعیــت چمــن کبابیــان همــدان 
اشــاره کــرد و گفــت: بــه دنبــال جــذب ســرمایه گــذار بــرای 
اجــرای وعــده داده شــده هســتیم و طــرح بــه ایــن صــورت 
اســت کــه محوطــه موردنظــر بــه خانــه بــوم گــردی یــا یــک 

طــرح گردشــگری تبدیــل شــود.
رئیــس کمیســیون اقتصادی، ســرمایه گــذاری و گردشــگری 
شــورای شــهر همــدان بــا اشــاره بــه اینکــه باالخــره میــراث 

فرهنگــی بایــد در یــک نقطــه ایســتادگی کنــد، اظهــار کــرد: 
ــه  ــم چراک ــده اســت را حفــظ کنی ــی مان ــل آنچــه باق حداق

ــت. ــده اس ــام نش ــا کاری انج ــرای قبلی ه ب
ــای  ــی بناه ــت مل ــن در ثب ــش از ای ــه پی ــان اینک ــا بی وی ب
ــت:  ــار داش ــود؛ اظه ــا الزم ب ــک بن ــازه مال ــد ارزش اج واج
طبــق قانــون جدیــد بــرای ثبــت آثــار واجــد ارزش نیــاز بــه 

ــت. ــک نیس ــت مال رضای
وی بــا بیــان اینکه بودجــه ای کــه برای بهبــود بافــت تاریخی 
همــدان چمــن کبابیــان پیــش بینــی شــده بــود بــرای احیــا 
جــداره ســازی محلــه و بــازار چمــن کبابیــان بــود و شــامل 
حــال بناهــای تخریــب شــده نمی شــد، گفــت: در تالشــیم 
ــی  ــت مل ــه ثب ــریع تر ب ــه س ــر چ ــد ارزش ه ــای واج بناه

ــا در حفــظ آن اقــدام شــود. برســند ت
معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل میــراث فرهنگــی همــدان 
ــراث  ــه می ــان ب ــه میرابی ــک خان ــه مال ــان اینک ــا بی ــز ب نی
ــه  ــا نام ــم ت ــت کردی ــرده و درخواس ــه ک ــی مراجع فرهنگ
ــراث بدهــد،  ــه می ــر ب ــن اث ــت ای ــرای ثب موافقــت خــود را ب
گفــت: مالــک بــه دنبــال تبدیــل ایــن بنــا بــه خانــه 

اســت. بوم گــردی 
احمــد ترابــی بــا بیــان اینکــه اگــر مالــکان موافقــت خــود را 
بــرای ثبــت ملــی اثــر اعــالم کننــد، گفــت: کار مرمت بنــا در 

ــن صــورت انجــام می شــود. ای
آنچــه مســلم اســت در شــهر همــدان تعــداد خانه هــای واجد 
ارزش کــم نیســت بــه طــوری که تاریــخ اغلــب آنها ریشــه در 
دوران قاجــار و پهلــوی دارد؛ ایــن خانه هــای قدیمــی و نقــش 
و نگارهــای زیبــای آن معــرف فرهنــگ و تمــدن غنــی مــردم 
ایــران بــه عنــوان اصیل تریــن میــراث گذشــتگان ایــن مــرز 
ــا  ــای ب ــداری خانه ه ــظ و نگه ــا حف ــن ب ــوم اســت بنابرای و ب
ــرای  ــب ب ــازی مناس ــکان س ــن ام ــی و همچنی ارزش تاریخ
بازدیــد گردشــگران خارجــی می تــوان فرهنــگ، آداب 
ــا  ــرد ام ــی ک ــا معرف ــه دنی ــن را ب ــران زمی ــردم ای و ســنن م
متأســفانه برخــی بافت هــا و خانه هــای تاریخــی مــورد 

ــه آن توجــه کــرد. ــد ب ــه بای ــد ک ــرار گرفته ان ــت ق غفل
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ــه وجــود  ــا توجــه ب منطقــه سیســتان ب
ــراوان  ــار تاریخــی و گردشــگری ف آث
ــه ریــزش رحمــت  ــا توجــه ب امســال ب
ــاده  ــی بهــاری آم ــا آب و هوای الهــی ب

ــت. ــگران اس ــی از گردش پذیرای

ســخن از سیســتان، فرهنــگ و تمــدن آن مــا را بــه گذشــته 
تاریخــی آن رهنمــون می ســازد، تحقیقات باســتان شناســی 
در ایــن منطقــه حاکــی از ایــن امــر مهم اســت که سیســتان 
در گذشــته های دور ســرزمینی دارای رونــق و فراوانــی 
ــا برخــی از  ــه ب ــرد ک ــه مصلحــت آن ایجــاب می ک ــوده ک ب
فرهنگ هــای آســیایی روابــط مســالمت آمیــزی برقــرار کنــد 
بــه طــوری کــه ایــن روابــط بیشــتر بــه صــورت داد و ســتد 

کاال و مــواد اولیــه بــوده اســت.
ســرزمین کهــن سیســتان از غنــای فرهنگــی برخــوردار بوده 
ــان  ــتان شناس ــدن پژوهشــگران، باس ــن تم ــت ای ــه عظم ک
ــر  ــد. ب ــگفت زده می کن ــن را ش ــت بی ــگران حقیق و گردش
ــوخته  ــهر س ــه ش ــان در منطق ــات کارشناس ــاس تحقیق اس
تمــدن آغازیــن بشــر در ایــن نقطــه آغــاز شــده اســت و هیچ 
گونــه جنــگ و نزاعــی در ایــن منطقــه شــکل نگرفتــه اســت 
و روابــط تجــاری گســترده ای بــا فرهنگ هــای آســیایی 

داشــته اســت.
روابــط صلــح آمیــز در ایــن منطقــه تاریخــی بــا فرهنگ های 
مختلــف نشــان دهنــده ایــن امر اســت کــه تمــدن و فرهنگ 
گذشــته تاریخــی بشــر با جنــگ و نــزاع شــکل نگرفته اســت 
بلکــه بــر مبنــای همزیســتی صلــح آمیــز شــکل گرفتــه کــه 

در عیــن کثــرت از وحــدت برخــوردار بوده انــد.
گردشــگری فرهنگــی بــه منظــور آگاهــی گردشــگران بــرای 
ــادالت  ــه تب ــردن ب ــی ب ــی، پ ــته تاریخ ــناخت از گذش ش
ــته  ــن رو برجس ــت از همی ــا اس ــی ملت ه ــی و تمدن فرهنگ
ــطح  ــتان در س ــی سیس ــی و فرهنگ ــر تاریخ ــازی عناص س
ــن  ــگری در ای ــترش گردش ــه گس ــد، زمین ــانه ها می توان رس

ــد. ــم کن ــه را فراه منطق
از ســوی دیگــر افزایــش زیــر ســاخت های گردشــگری، 
ــز  ــی نی ــری و فرهنگ ــای هن ــوع فعالیت ه ــترش در تن گس
بــرای گردشــگران فرهنگــی ضــروری بــه نظــر می رســد. بــه 
طــور مثــال بازدیــد از مناطــق باســتان شــناختی و تاریخــی 
ــد موســیقی، رقــص  ــا الگوهــای فرهنگــی همانن ــه ب آمیخت
ــی را  ــگری فرهنگ ــت گردش ــوم، اهمی ــنتی، آداب و رس س

ــد. ــر می کن ــد براب چن
ــد، محوطه هــای باســتان  ــه هیرمن دریاچــه هامــون، رودخان
شناســی، شــهر ســوخته، دهانــه غالمــان، کــوه خواجــه و … 
بیانگــر فرهنــگ و تمــدن غنــی سیســتان اســت از همیــن رو 
منطقــه سیســتان بــا توســعه گردشــگری فرهنگــی می تواند 

بــه شــوکت و عظمــت تاریخــی گذشــته اش نزدیــک شــود.
 

ــان  ــن ادی ــه« در بی ــوه »خواج ــت ک ــکوه و عظم ش
ــف مختل

ــه  ــی دریاچ ــر آب ــه پ ــه ب ــا توج ــته ب ــه در گذش ــوه خواج ک
ــون  ــه هام ــره در دل دریاچ ــک جزی ــورت ی ــه ص ــون ب هام
همچــون نگینــی می درخشــید کــه خوشــبختانه امســال نیز 
بــا توجــه بــه افزایــش میــزان بارندگی هــا در کشــور حضــور 
گردشــگران در ایــن منطقــه بســیار چشــم گیــر بــوده اســت.
ــل در  ــی زاب ــوب غرب ــری جن ــه در ۳۰ کیلومت ــوه خواج ک

ــای  ــزو محوطه ه ــتان ج ــتان بلوچس ــتان سیس ــمال اس ش
مهــم باســتان شناســی در ایــران اســت. ایــن کــوه با داشــتن 
آثــاری از دوره پارینــه ســنگی از بناهــای منحصــر بــه فــردی 
ــط  ــال ۱۳۸۸ توس ــاز در س ــکان روب ــف ۷ م ــه کش ــت ک اس
ــارغ  ــی« ف ــد خان ــورش محم ــی »ک ــتان شناس ــروه باس گ
ــت آن را  ــون فرانســه اهمی ــل باســتان شناســی از ل التحصی
چنــد برابــر کــرده اســت کــه آثــاری هماننــد، محوطه هــای 
پارینــه ســنگی، بنــای کهــن دژ یــا قلعــه کافــرون، قلعه کک 
ــان،  ــه غلط ــگاه خواج ــران، آرام ــل دخت ــای چه ــزاد، بن که
ــار از  ــی و آب انب ــای چلچاپ ــان، بن ــدم بری ــر گن ــگاه پی زیارت

ــه آنهاســت. جمل
معمــاری خــاص بــه کار رفتــه در برخــی از قلعه هــای ایــن 
بنــا تلفیقــی از معمــاری یونانــی و ایرانــی اســت. ایــن کــوه 
ــل  ــت قاب ــان اســالم، مســیحیت و زرتشــت از اهمی در ادی
توجهــی برخــوردار بــوده اســت. تحقیقــات خانــم »ســرور 
غنیمتــی« از دانشــگاه »برکلــی« در زمینــه ســاختار 
ــه در  ــه، ک ــوه خواج ــن دژ« ک ــه »که ــاری مجموع معم
مجلــه ایــران در پاریــس نیــز انتشــار یافتــه اســت، بیانگــر 
ــه  ــن مجموعــه کــوه خواجــه ب ــب اســت کــه ای ــن مطل ای
احتمــال زیــاد مدرســه ای مذهبــی تحــت نظارت زرتشــیان 
ــوه  ــه« وک ــدس »کیانس ــه مق ــار دریاچ ــه در کن ــوده ک ب

ــع شــده اســت. ــیدا« واق ــدس »اوش مق
بــا توجــه بــه نظــر کارشناســان در دیواره هــای کــوه خواجــه 
ــه در  ــت ک ــده اس ــت ش ــی( یاف ــغ )روحان ــه م ــی س نقاش
بیــن مســیحیان نیــز مهــم اســت. ایــن ســه مــغ در انتظــار 
ــه  ــد مســیح را ب ــان و مــکان تول ــد کــه زم ســتاره هایی بودن

ــد. ــان بشــارت دهن آن
وام گرفتــن نــام ایــن کــوه از آرامــگاه »خواجــه مهــدی« کــه 
یکــی از دوســتداران خانــدان علــوی اســت و مــزارش بــر فراز 
ایــن کــوه واقــع شــده اســت اهمیــت آن را در نزد مســلمانان 
چنــد برابــر کــرده اســت و زائــران زیــادی در ایــام تعطیــالت 

و نــوروز بــرای زیــارت بــه ایــن مــکان رهســپار می شــوند.
ایــن کــوه عناویــن دیگــری هماننــد کوه نــور، کــوه موعــود و 
کــوه باطنــی را نیــز یــدک می کشــد و از ایــن مــکان مقــدس 
در کتــاب »احیاءالملــوک« ملکشــاه سیســتانی تحــت عنوان 

زیارتــگاه بــرادر دانیــال نبــی نیــز یــاد می شــود.

ــز  ــح آمی ــی صل ــرت ویژگ ــن کث ــدت در عی وح
گذشــته تاریخــی سیســتان

ــار تاریخــی شــاخص کشــور اســت کــه  شــهر ســوخته از آث
ــل در شــمال اســتان سیســتان  ــری شــهر زاب در ۵۶ کیلومت
و بلوچســتان و در کنــار جــاده زابــل بــه زاهــدان واقــع شــده 

اســت و ۵ هــزار ســال قدمــت دارد.
ــذاری  ــه گ ــالد پای ــل از می ــال قب ــهر در ۳۲۰۰ س ــن ش ای
شــده و مــردم در چهــار دوره بیــن ســال های ۳۲۰۰ تــا 
ــق  ــر طب ــالد در آن ســکونت داشــته اند. ب ــل از می ۱۸۰۰ قب
ــوع ۲۸۰  ــهر در مجم ــن ش ــان ای ــتان شاس ــات باس تحقیق

ــعت دارد. ــار وس هکت
شهرنشــینی در جهــان بــه نوعــی بــا شــهر ســوخته و ایــران 
ــوم ریاضــی،  ــن شــهر در عل ــاز شــده اســت و ســاکنان ای آغ
ــد  ــا هنرمن ــر آنه ــد و اکث پزشــکی و… بســیار متبحــر بودن
و صنعتگــر بودنــد. مردمــان ایــن شــهر از نژادهــای مختلفــی 
بوده انــد کــه در عیــن کثــرت بــا وحــدت و صلــح گــرد هــم 
ــده  ــن شــهر دی ــزاع در ای ــری از جنــگ و ن ــد و اث آمــده بودن
نمی شــود کــه ایــن امــر حاکــی از ایــن اســت کــه مردمــان 
ایــن شــهر صاحــب فرهنــگ و تمــدن بوده انــد و بــا صلــح و 

ــی زیســته اند. ــم م ــار ه صمیمــت در کن
ــوخته  ــهر س ــده در ش ــف ش ــاری کش ــار معم ــن آث مهمتری
ــه در آن  ــه کار رفت ــح ب ــه مصال ــت ک ــی اس ــای پلکان خانه ه
ــرای پوشــش  ــر ب ــی اســت و از حصی خشــت های خــام و گل

ــت. ــده اس ــتفاده ش ــز اس ــا نی ــقف خانه ه س
ــردم شــهر ســوخته  ــق یافته هــای باســتان شناســانی م طب
بســیار ســخت کــوش و بــه مشــاغل ســختی مشــغول 
بوده انــد. مشــاغل صنعتــی و تولیــدی هماننــد حصیربافــی، 
ــی  ــازی، ماه ــی، مهرس ــنگ تراش ــزکاری، س ــی، فل بافندگ
ــوده اســت و  گیــری، پارچــه بافــی در ایــن شــهر متــداول ب
ــادی برخــوردار  ــق زی ــز از رون ــی نی ــط تجــاری و بازرگان رواب

ــت. ــوده اس ب
ــهرهای  ــن ش ــی از بزرگتری ــه یک ــوخته را ب ــهر س ــه ش آنچ
باســتانی ایــران و خاورمیانــه تبدیــل کــرده اســت یافته هــای 
ــگفتی و  ــبب ش ــه س ــتان شناســی آن اســت ک ــوع باس متن
تعجــب بازدیــد کننــدگان خــود شــده اســت. کشــف آثــاری 
ــی  ــم مصنوع ــن چش ــز، اولی ــی مغ ــن جراح ــد، اولی همانن

منطقه سیستان پس از باران مکانی مناسب برای گردشگری؛

بهشت باستان شناسان آماده پذیرایی از گردشگران است

جواد قنبری
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میـراث ایــران

ــر  ــن اث ــت ای ــر اهمی ــان ب ــن جه ــن انیمیش ــان و اولی جه
ــت. ــزوده اس ــی اف تاریخ

رضــا ســرحدی یکــی از پژوهشــگران شــهر ســوخته 
ــی  ــهر تاریخ ــن ش ــاره ای ــود درب ــاالت خ ــی از مق در یک
می نویســد: »از جــذاب تریــن بخش هــای توریســتی 
ــی از  ــت.« یک ــهر اس ــن ش ــتان ای ــوخته گورس ــهر س ش
ــی  ــن گروه ــوخته تدفی ــهر س ــاخص ش ــتان های ش گورس
ــه  ــداد ۱۲ جمجم ــر تع ــن قب ــت. در ای ــماره ۱۰۰۳ اس ش
ــه  ــت ک ــود داش ــر وج ــن قب ــی ای ــواره داخل ــرد دی گرداگ
ــه دختــری ۱۲ ســاله  ــق ب جمجمــه یکــی از اجســاد متعل
ــه  ــوده ک ــفالی ب ــدرو س ــه هی ــال ب ــر مبت ــن دخت ــود. ای ب
ــش از  ــال پی ــدود ۲۷۵۰ س ــوخته ح ــهر س ــکان ش پزش
ــد و عمــل جراحــی  ــرده بودن ــی ب ــه بیمــاری او پ میــالد ب
مغــز بــر روی وی انجــام شــده بــود کــه ایــن عمــل 
ــه جراحــی شــناخته شــده در جهــان  قدیمــی تریــن نمون

ــت. اس
وی در ایــن مقالــه ادامــه می دهــد، یکــی دیگــر از یافته هــای 
ــرد در شــهر ســوخته، کشــف اولیــن چشــم  ــه ف منحصــر ب
ــاً  مصنوعــی جهــان در آن اســت. قدمــت ایــن چشــم تقریب

۱۸۰۰ تــا ۲۸۰۰ پیــش از میــالد گــزارش شــده اســت.
جمجمــه ای که ایــن چشــم مصنوعــی بــر روی آن قــرار دارد 
متعلــق بــه یــک زن اســت و در چشــم چــپ او کار گذاشــته 
شــده و بــا وجــود گذشــت زمــان نزدیــک بــه ۴۵۰۰ ســال از 

ســاخته شــدن آن هنــوز ســالم اســت.
ــد: کــه باســتان شناســان  ــح می کن ــه تصری ــن مقال وی درای
هنــگام کاوش در گــوری ۵ هــزار ســاله جامــی را پیــدا کردند 
ــا یــک درخــت روی آن دیــده  ــز همــراه ب کــه نقــش یــک ب
می شــود. آنهــا پــس از بررســی ایــن شــیء دریافتنــد نقــش 
ــده از  ــه دســت آم ــار ب ــر آث ــر خــالف دیگ ــر آن ب موجــود ب
ــد  ــراری هدفمن ــوخته، تک ــهر س ــی ش ــای تاریخ محوطه ه
ــت را  ــوی درخ ــه س ــز ب ــت ب ــه حرک ــه ای ک ــه گون دارد، ب

ــد. ــان می ده نش
ــوم نقاشــی خــود قــرار  هنرمنــدی کــه جــام ســفالین را ب
داده، توانســته اســت در ۵ حرکــت، بــزی را طراحــی کنــد 
ــه  ــرگ آن تغذی ــت و از ب ــت حرک ــمت درخ ــه س ــه ب ک
می کنــد. باســتان شناســان بــا نزدیــک کــردن ایــن 
ــک  ــه ای از ی ــده اند نمون ــق ش ــر موف ــه یکدیگ ــر ب تصاوی
ــه  ــر متحــرک را در قالــب یــک فیلــم ۲۰ ثانیــه ای ب تصوی

ــد. ــت آورن دس

زنان شهر سوخته
ــهر  ــان ش ــان، زن ــتان شناس ــای باس ــاس یافته ه ــر اس ب
ســوخته لباس هــای بلنــدی می پوشــیدند کــه دارای 
ــا ســنگ های قیمتــی تزئیــن شــده  ــوده و ب ــگ ب تنــوع رن
ــانه  ــرمه دان و ش ــوخته، س ــهر س ــان ش ــای زن و در قبره
ــخصی  ــر ش ــهر از مه ــن ش ــان ای ــت. زن ــده اس ــده ش دی
ــان  ــی از کارشناس ــر برخ ــه نظ ــه ب ــد ک ــوردار بوده ان برخ
ــان  ایــن امــر نشــان دهنــده قــدرت مالکیــت در میــان زن

ــت. ــوده اس ب
شــایان ذکــر اســت، سیســتان بــه لحــاظ قدمــت تاریخــی و 
فرهنگــی دارای توانمنــدی عظیمــی بــرای رونق گردشــگری 
اســت کــه می توانــد بــا شــهرهای باســتانی و تاریخــی 
کشــور و جهــان رقابــت کنــد و از ســوی دیگــر قطعــاً توســعه 
ــد  ــم برخــوردار سیســتان می توان ــه ک گردشــگری در منطق
ــترده ای  ــی گس ــط فرهنگ ــادی و رواب ــول اقتص ــه تح زمین

در عرصــه ملــی و فراملــی 
ولــی  می کنــد.  فراهــم 
بــا  سیســتان  متأســفانه 
ــیل ها  ــن پتانس ــه ای ــه ب توج
تاکنــون نتوانســته اســت، 
در  مناســبی  جایــگاه 
گردشــگری  فعالیت هــای 

داشــته باشــد.
دارای  سیســتان  منطقــه 
و  اســطوره ای  پیشــینه ای 
ــی و  ــات مل ــی در روای تاریخ
ــن  ــت. ای ــران اس ــی ای تاریخ

ــر  منطقــه دیدنی هــای زیــادی دارد کــه هــر یــک گواهــی ب
ــت. ــه اس ــن منطق ــی ای ــخ غن تاری

قلعه رستم
قلعــه رســتم در ۶۰ کیلومتــری جنــوب غربــی شــهر زابــل 
ــوی و  ــل ج ــر عوام ــر در اث ــال حاض ــه در ح ــرار دارد ک ق
جــاده  جملــه  از  الزم  زیرســاخت های  وجــود  عــدم 
ــد  ــری از آن بازدی ــگران کمت ــب گردش ــی مناس دسترس
می کننــد. و متأســفانه در ایــن قلعــه تاکنــون کاوش هــای 
باستان شناســی علمــی انجــام نشــده اســت امــا تکه هــای 
ــن  ــه شــده در ای ــدون لعــاب ریخت ــدار و ب ســفال های لعاب

ــی آن دارد. ــخ طوالن ــت از تاری ــی حکای ــه تاریخ محوط

قلعه کهک کهزاد
قلعــه »کهــک کهــزاد« در نزدیکــی رودخانــه هیرمنــد 
ــرار  ــل ق ــرقی زاب ــوب ش ــری جن ــتان و در ۴۰ کیلومت سیس
ــتان  ــران و افغانس ــترک ای ــرز مش ــرقی ترین م ــه ش دارد ک
ــا در نظــر  ــوع ســاخت و ب ــه ن ــا توجــه ب ــه ب ــن قلع اســت ای
گرفتــن موقعیــت اســتراتژیکی منطقــه، بــه یــک دژ نظامــی 
شــبیه اســت. ذوالفقــار کرمانــی در کتــاب جغرافیــای نیمروز 
ــت و  ــده اس ــع ش ــه واق ــه در روی تپ ــن قلع ــد: »ای می نویس
ــد )ســد(  آن را حشــمت الملک جهــت حفــظ و حراســت بن

ــت.« ــاخته اس ــتان س سیس
 

آسبادهای حوض دار
ــی  ــه گردشــگری »حــوض دار« در نزدیک ــبادها در منطق آس
ــه،  ــرار گرفت ــتم« ق ــه رس ــه »قلع ــوخته و در منطق ــهر س ش
به طــوری کــه گردشــگر بــا یــک ســاعت کویرنــوردی 
ــل  ــد در ۲۸۰۰ ســال قب ــی نظامن ــادی از زندگ ــد نم می توان

ــد. ــاهده کن را مش
ــد  ــی نظامن ــادی از زندگ ــتان نم ــه سیس ــبادهای منطق آس
هســتند کــه در فاصلــه ۷ کیلومتــری جنــوب شــهر ســوخته 
قــرار دارنــد کــه از دوران ساســانیان شــکل گرفتــه و تــا زمان 

صفویــه نیــز زندگــی در آنجــا ادامــه داشــته اســت.

دهانه غالمان
دهانـه غالمـان در ۴۵ کیلومتری شـهر زابـل و دو کیلومتری 
محـل  ایـن  دارد  قـرار  نـو«  »قلعـه  گردشـگری  روسـتای 
تاریخـی بازمانـده شـهری اسـت کـه روزگاری مرکـز اداری-

سیاسـی سـاتراپی )والی نشـین( زرنگ)زرنج( در شاهنشـاهی 
تاکنـون ۲۷  محوطـه  ایـن  در  و  اسـت  بـوده  هخامنشـی 
سـاختمان شناسـایی شـده اند که تـا مکانـی بلند به نـام قبر 
زردشـت ادامـه دارنـد. نـام واقعـی ایـن مـکان در کتیبه های 
هخامنشـی، بیسـتون، تخـت جمشـید و نقش رسـتم بـه نام 

»زرک« یـا »زرنـکای« یـاد شـده اسـت.
ــای  ــی از ظرفیت ه ــش کوچک ــا بخ ــوارد تنه ــن م ــه ای البت

فــراوان میــراث فرهنگــی و ظرفیت هــای گردشــگری منطقه 
سیســتان اســت کــه بایــد بــه آن توجــه بیشــتری شــود، از 
ســوی دیگــر در چنــد ســال اخیــر بــه دلیــل خشکســالی و 
اثــرات آن ســفر بــه منطقــه سیســتان بــا مشــکالتی مواجــه 
ــای  ــه بارندگی ه ــه ب ــا توج ــه خوشــبختانه ب ــوده اســت ک ب
ــی  ــد و بخش ــه هیرمن ــدن آب در رودخان ــاری ش ــر و ج اخی
از دریاچــه هامــون عــالوه بــر رونــق گرفتــن کار کشــاورزان و 
دامــداران ایــن منطقــه موجــب ایجــاد فضایــی مناســب برای 
ــا توجــه  ــم ب ــه امیدواری ــه سیســتان شــده اســت ک ســفر ب
ــب  ــاخت های مناس ــاد زیرس ــر و ایج ــئوالن ام ــتر مس بیش
شــاهد حضــور هرچــه بیشــتر گردشــگران در ایــن منطقــه 

تاریخــی باشــیم.
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ــازک کاری در  ــی ن ــل و بوم ــر اصی  هن
ــب  ــه کس ــق ب ــتان موف ــتان کردس اس
نشــان جغرافیایــی بین المللــی شــد تــا 
ایــن ظرفیــت مهــم در بخــش صنایــع 
دســتی اســتان همچنــان زنــده بمانــد.

ــتان های  ــی از اس ــتی یک ــع دس ــش صنای ــتان در بخ کردس
برخــوردار کشــور اســت و همــواره ایــن اســتان در چندیــن 
رشــته متعــدد و مختلــف در ایــن بخــش ســرآمد بــوده و هم 

اکنــون نیــز ایــن مهــم بــه عینــه قابــل مشــاهده اســت.
ــار  ــا غب ــده اســت ت ــث ش ــان باع ــه گذشــت زم ــد ک هرچن
ــن  ــع دســتی کردســتان را از بی فراموشــی شــماری از صنای
ببــرد ولــی، ایــن روزهــا و کســب عنوانــی جهانــی هنــر نازک 

ــدا کــرده اســت. ــاره پی ــی دوب کاری کردســتان جان
هنــر نــازک کاری در اســتان کردســتان دارای تاریخــی بــس 
کهــن بــوده و در طول ســالیان متمــادی اســاتید مختلفی در 
ایــن عرصــه فعالیــت داشــته و باعــث شــده اند تــا ایــن هنــر 

اصیــل و مردمــی فرامــوش نشــود.
پایــه و اســاس نــازک کاری روکــش کــردن طرح هــا و 
ــوش  ــی و خ ــای جنگل ــده از چوب ه ــاده ش ــای آم نقش ه
ــت و در  ــده اس ــن ش ــل تعیی ــرح از قب ــاس ط ــر اس ــش ب نق
ایــن بیــن شــهر ســنندج از مراکــز مهــم نــازک کاری ایــران 

ــت. ــا اس و دنی
اندیشــه ســالم، مهــارت، ظرافــت و زیبایــی، ابتــکار و ســلیقه 
ــای  ــد، گره ه ــرف اول را می زن ــنندج ح ــازک کاری س در ن
ــتند  ــش هس ــر نق ــا و پ ــیار زیب ــه بس ــنجد ک ــردو و س گ
ــر  ــه ه ــنندجی ب ــدان س ــا ذوق هنرمن ــر و ب ــتان ماه در دس
ــر  ــد و عــالوه ب ــد در مــی آین صــورت و شــکلی کــه بخواهن
مهــارت اســتاد کاران ســنندجی، تنــوع و زیبایــی گره هــای 
گــردو و ســنجد باعــث زیبایــی دو چنــدان ایــن محصــوالت 

شــده اســت.
ایــن هنــر در ســنندج ابتــدا بــا وســایل ســاده و ابتدایــی و در 
ــان  ــی در آن زم ــا انجــام شــده اســت و حت ــن حــال زیب عی
هنرمنــدان نــازک کار میــز کار نداشــته اند و روی زمیــن 
ــا اینکــه در ســال  ــد ت مــی نشســته و کار انجــام مــی داده ان
۱۳۴۲ اولیــن میــز کار توســط اســتاد عبدالحمیــد نعمتیــان 
نــوه اســتاد مرحــوم نعمــت اهلل به شــهر ســنندج آورده شــده 
ــات  ــا و امکان ــم ابزاره ــم ک ــد ک ــه بع ــان ب ــت و از آن زم اس
ــته  ــم کاس ــم ک ــا ک ــکالت کاری آنه ــده و از مش ــتر ش بیش

شــده اســت.

۱۵۰ سال سابقه هنر نازک کاری
نــازک کاری در ســنندج حــدود یــک قــرن و نیم ســابقه دارد 

ــن  ــی و بنیانگــذار ای ــازک کار بان ــه اســتاد کاران ن ــه گفت و ب
هنــر زیبــا و اصیــل در ســنندج اســتاد نعمــت اهلل نعمتیــان 

پــدر مرحــوم اســتاد حــاج مجیــد نعمتیــان بــوده اســت.
ــرق  ــت و مع ــه ای از منب ــا گوش ــر کاره ــون در اکث ــم اکن ه
دیــده می شــود و دلیــل آن ســفارش خریــداران محصــوالت 
اســت و امــا خوشــبختانه هنرمنــدان قدیمــی و اصیــل نــازک 
کار همــان روش قبلــی را ادامــه داده و کارهــای بســیار زیبــا و 
بــا ارزش انجــام می دهنــد و بیشــتر از گــره چــوب مخصوصــاً 

گــردو و ســنجد و کیکــم اســتفاده می کننــد.
ــازک کاری چــوب  ــازک کاری هنــر ن عرضــه محصــوالت ن
ــون  ــهرهایی چ ــوص در ش ــران بخص ــف ای ــاط مختل در نق
ســنندج و ارومیــه رواج بیشــتری دارد و محصــوالت 
تهیــه شــده توســط نــازک کاران ســنندجی اشــیایی 
چــون تختــه نــرد، عصــا، کیــف زنانــه، رحــل قــرآن، میــز 
ــا  ــرات، ج ــه جواه ــس، جعب ــاب عک ــدان، ق ــطرنج، قلم ش
ــی  ــایل زینت ــز، وس ــه می ــت، روی ــه توال ــیگاری، جعب س
مثــل گردنبندهــای ظریــف، انگشــتر و غیــره اســت و 
ــرده ای تولیــد شــده در ســنندج  ــد گفــت کــه تخــت ن بای
ــت و در  ــوردار اس ــی برخ ــیار متنوع ــاال و بس ــت ب از کیفی
ــه  ــی را ب ــد کارگاه ــزان تولی ــترین می ــر بیش ــال حاض ح

ــت. ــاص داده اس ــود اختص خ
طــی یکــی دو روز اخیــر خبــری خــوب در ایــن رشــته هنری 
شــنیده شــد و ایــن امیــدواری را ایجــاد کــرده اســت کــه بــا 
ایــن اقــدام و جهانــی شــدن هنــر نــازک کاری در کردســتان، 
ــتان  ــم در اس ــت مه ــن ظرفی ــی ای ــاهد فراموش ــر ش دیگ

نخواهیــم بــود.

اعطــای نشــان جغرافیایــی بین المللــی بــرای 
نــازک کاری ســنندج

ــع دســتی و گردشــگری  ــراث فرهنگــی، صنای ــر کل می مدی
ــوان  ــن عن ــب ای ــه کس ــاره ب ــن اش ــتان ضم ــتان کردس اس
مهــم در بخــش صنایــع دســتی، گفــت: نشــان جغرافیایــی 
بین المللــی بــرای نــازک کاری ســنندج صــادر شــده اســت.
ــن  ــت: ای ــار داش ــه اظه ــن رابط ــوی در ای ــن عل سیدمحس
نشــان یــک برنــد جهانــی بــرای نــازک کاری ســنندج 
ــت  ــی مالکی ــن حمایت ــر از قوانی ــن هن ــده و ای محســوب ش

معنــوی جهانــی برخــوردار می شــود.

وی بــا اشــاره بــه اقدامــات صــورت گرفته در راســتای کســب 
ایــن عنــوان، افــزود: پرونــده ثبــت جهانــی نشــان جغرافیایی 
ــط اداره  ــال ۹۷ توس ــنندج از س ــازک کاری س ــی ن بین الملل
ــتور کار  ــل و در دس ــتان تکمی ــی کردس ــراث فرهنگ کل می

قــرار گرفــت.
ــع دســتی و گردشــگری  ــراث فرهنگــی، صنای ــر کل می مدی
اســتان کردســتان ادامــه داد: نشــان جغرافیایی نشــانی اســت 
کــه بــر روی کاالهایــی کــه دارای یــک منطقــه جغرافیایــی 
ــه  ــطه آن منطق ــهرت آن بواس ــت و ش ــوده و کیفی ــاص ب خ

ــی رود. ــکار م ــد، ب ــی می باش جغرافیای
علــوی یــادآور شــد: نشــانه های جغرافیایــی می تواننــد 
ــل  ــطه عوام ــه بواس ــول را ک ــک محص ــاص ی ــت خ کیفی
انســانی کــه در محــل تولیــد آن محصول وجــود دارنــد، نظیر 
ــان  ــته و نمای ــد برجس ــاص تولی ــای خ ــنت ها و مهارت ه س

ــازند. س

مســئوالن حمایت هــای عملــی از هنــر نــازک کاری 
داشــته باشــند

یکــی از فعــاالن عرصــه هنــر نــازک کاری نیــز ضمــن اشــاره 
ــن  ــرد: کســب ای ــان ک ــی، بی ــوان جهان ــن عن ــه کســب ای ب
ــی و از  ــری از فراموش ــرای جلوگی ــی ب ــی عمل ــوان اقدام عن

ــازک کاری اســت. ــل ن ــر اصی ــن هن ــن رفت بی
عیســی محمــدی ادامــه داد: در حالــی حاضــر افــراد مختلفی 
بــه دلیــل عالقــه و عشــقی کــه بــه کار نــازک کاری دارنــد در 
ایــن رشــته مشــغول بــه فعالیــت هســتند ولــی بایــد بــه این 
ــیار  ــا بس ــا از م ــزان حمایت ه ــه می ــت ک ــه داش ــم توج مه

انــدک اســت.
وی گفــت: در حــال حاضــر جــدای از گــران بــودن 
چوب هــای مــورد اســتفاده از هنــر نــازک کاری، مــا در 
ــتیم و  ــه هس ــدی مواج ــکالت ج ــا مش ــز ب ــازار نی ــش ب بخ
معمــوالً بــازاری خوبــی بــرای عرضــه محصــوالت و تولیــدات 

ــدارد. ــود ن ــازک کاری وج ن
ــازک کاری ســنندج یــادآور شــد: انتظــار  ایــن فعــال هنــر ن
مــی رود کــه بعــد از کســب ایــن موفقیــت حداقل مســئوالن 
بــه فکــر ایجــاد یــک بازارچــه دائمی بــرای هنــر نــازک کاری 
باشــند تــا مــا نیــز بتوانیــم در مســیر حفــظ ایــن هنــر اصیل 

ــم. گام برداری
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اقتصــاد ایــــران

بــارش بــاران به رغــم اینکــه ایــن روزهــا در برخــی از مناطــق کشــور ســبب ایجــاد 
ــد را در دل شــالی کارانی  ــالن امی ــرای مــردم شــده در اســتان گی ــج ب خســارت و رن

کــه کار را بــا نگرانــی تأمیــن آب آغــاز کردنــد، ایجــاد کــرده اســت.

حــذف ایســتگاه هــای عوارضــی و دریافــت الکترونیــک عــوارض تــردد در آزادراه 
هــا در آغــاز اجــرای طــرح بــا اعمــال جریمــه دیرکــرد و دسترســی نداشــتن برخــی 

راننــدگان بــرای پرداخــت بموقــع مشــکل ســاز شــده اســت.

ــه  ــخت و ظالمان ــای س ــادی و تحریم ه ــای اقتص ــری در تنگناه ــود قرارگی ــا وج ب
دشــمنان نامگــذاری ســال جدیــد بــا عنــوان »رونــق تولیــد« بیانگــر ضــرورت توجــه 

ــور از مشــکالت اســت. ــرای عب ــی و بســیج عمومــی ب ــوان داخل ــه ت ب

ایــن روزهــا در حالــی قیمــت خرمــا در بــازار نقــاط مختلــف کشــور در حــال افزایــش 
اســت کــه ســود ایــن افزایــش قیمــت همچنــان نصیــب دالالن و ســودجویان 

ــد. ــت ندارن ــش قیم ــن افزای ــره ای از ای ــاورزان به ــود و کش می ش
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ــکن در  ــت مس ــه قیم ــی روی ــش ب افزای
ــن  ــاره ای ــروش و اج ــد و ف ــش خری بخ
روزهــا بــه یکــی از مشــکالت مــردم 
شــهر کرمــان تبدیــل شــده و ایــن رویــه 

همچنــان ادامــه دارد.

ایــن روزهــا بــازار مســکن در اســتان کرمــان دســت خــوش 
نوســانات عجیبــی شــده اســت و افزایــش بــی رویــه قیمــت 

مســکن مــردم را ســردرگم کــرده اســت.
طبــق اعــالم اتحادیــه مشــاوران امــالک اســتان کرمــان تنها 
در ســال جــاری شــاهد افزایــش ۳۰ درصــدی قیمت مســکن 
در مقایســه بــا ســال گذشــته هســتیم و ایــن در حالی اســت 
کــه بررســی های میدانــی نشــان می دهــد کــه قیمــت 
مســکن در ســال ۹۷ در مقایســه بــا ســال قبــل ۱۰۰ درصــد 

افزایــش یافتــه اســت.
ایــن رویــه در حالــی روی داده کــه بــه دلیــل افزایــش نــرخ 
مصالــح ســاختمانی رونــد ســاخت و ســاز در کرمــان کمــی 
نســبت بــه ســال های قبــل کنــد تــر شــده امــا انبــوه ســازان 
ــد و  ــب می کنن ــا طل ــرای خانه ه ــی را ب ــای نجوم قیمت ه
ــد و در  ــش داده ان ــدت کاه ــه ش ــازار را ب ــه در ب ــه خان عرض

ــته اند. ــش رو نشس ــای پی ــای روزه ــار قیمت ه انتظ
ــم  ــان ه ــهر کرم ــکن در ش ــای مس ــه و تقاض ــازار عرض در ب
ــل  ــد قاب ــا رش ــده و تقاض ــدک ش ــیار ان ــه بس ــون عرض اکن
توجهــی یافتــه اســت، متقاضیــان نگــران گرانی هــای پیــش 
ــدن  ــر ش ــار داغ ت ــدگان در انتظ ــه کنن ــتند و عرض رو هس

قیمت هــا از فــروش خانه هــا خــودداری می کننــد.
وجـود اپلیکیشـن های فـروش مسـکن و زمیـن و قیمت های 
غیـر کارشناسـی و عجیبـی کـه بـر روی خانه هـا گذاشـته 

می شـود نیـز ایـن رونـد را تشـدید کـرده اسـت.
محمــد شــهریاری، رئیــس رئیــس اتحادیــه صنــف مشــاوران 
امــالک کرمــان در خصــوص آخریــن تحــوالت بــازار مســکن 
می گویــد: قیمــت مســکن در کرمــان رونــد افزایشــی خــود 
را طــی می کنــد و در ســال جــاری شــاهد ایــن افزایــش هــر 

چنــد بــا شــیب کمتــر نســبت بــه ســال قبــل هســتیم.
وی گفــت: ایــن افزایــش قیمــت ناشــی از انتظــارات تورمــی 
ــح ســاختمانی و  در بخــش مســکن و افزایــش قیمــت مصال

ــت. ــد اس ــای تولی نهاده ه

بازار مجدداً وارد رکود شده است
وی بـه رکـود در بـازار اشـاره کـرد و گفـت: در سـال جـاری 
میـزان معامالت در بخـش خرید و فروش کمتر شـده اسـت.
نیــز  اجــاره مســکن  شــهریاری در خصــوص بخــش 
می گویــد: در ایــن بخــش مســتأجران بــا مشــکالت زیــادی 
مواجــه هســتند و تنهــا در ســال گذشــته مــا در شــهر کرمان 
افزایــش حداقــل ۲۰ درصــدی را شــاهد بودیــم کــه در برخی 

ــوده اســت. از مناطــق شــهر ایــن رقــم بیشــتر ب
ــتان  ــکن در اس ــوزه مس ــال ح ــرخی، فع ــی گلس ــید عل س
کرمــان میــزان: آنچــه کــه در کرمــان شــاهد هســتیم 
ــروش  ــد ف ــش خری ــا در دو بخ ــمگیر نرخ ه ــش چش افزای
مســکن و زمیــن و همچنیــن در بخــش اجــاره و رهن اســت.
وی افـزود: در حـال حاضـر شـاهد هسـتیم کـه اکثـر عرضـه 
کننـدگان مسـکن هیچ رغبتـی به عرضـه ندارنـد و به همین 
دلیل تقاضـا افزایش یافته اسـت و به دلیل کمبود مسـکن در 

کرمـان شـاهد افزایـش قیمت در سـال جاری هسـتیم.
ــال  ــدای س ــا ابت ــم ت ــت یازده ــاز دول ــه داد: از آغ وی ادام

گذشــته بــازار در رکــود نســبی قــرار داد امــا پــس از التهابات 
ــازار مســکن تحــت میــزان قــرار گرفــت و  ــازار ارز و طــال ب ب
معامــالت مســکن افزایــش یافــت و حداقــل در بــازار کرمــان 
قیمــت مســکن ۱۰۰ درصــد نســبت بــه ســال ۹۶ در کرمــان 
ــن  ــز ای ــدای ســال جــاری نی ــه اســت و در ابت ــش یافت افزای

رویــه تحــت تأثیــر کمبــود عرضــه ادامــه دارد.
ــد  ــک واح ــر ی ــال اگ ــور مث ــه ط ــرد: ب ــان ک ــرخی بی گلس
ــا زیــر بنــای ۹۰ متــر ۱۰۰ میلیــون  آپارتمانــی در کرمــان ب
تومــان بــود همیــن واحــد تحــت تأثیــر تــورم ســال گذشــته 

ــود. ــذاری می ش ــت گ ــان قیم ــون توم ۲۰۰ میلی
ایــن فعــال حــوزه مســکن افــزود: قیمــت گــذاری زمیــن هم 

همیــن رونــد را طــی کــرده اســت.

قیمت گذاری مسکن در کرمان انحصاری شده است
وی عرضـه مسـکن در اسـتان کرمـان را در حیطـه یک قشـر 
خـاص دانسـت و گفـت: ایـن افـراد هـر گونـه بخواهنـد روی 
مسـکن قیمت گـذاری می کننـد و نظارتی هـم در این زمینه 
وجود نـدارد، وجـود اپلیکیشـن هایی مانند بازار و شـیپور هم 

بـر آشـفتگی اوضـاع قیمت گـذاری افزوده اسـت.
وی بیــان کــرد: تــورم و تحــوالت در نــرخ ارز و طــال، افزایــش 
ــدم  ــزد، ع ــت م ــش دس ــاختمانی، افزای ــح س ــت مصال قیم
ــب  ــه موج ــود عرض ــق و کمب ــدی و دقی ــارت ج ــود نظ وج

ــت. ــده اس ــا ش ــش قیمت ه افزای
ــوص  ــت در خص ــش دول ــعارهای بخ ــه ش ــاره ب ــا اش وی ب
کاهــش قیمــت مســکن گفــت: برخــی از متقاضیــان تحــت 
تأثیــر همیــن شــعارها از خریــد در ســال گذشــته خــودداری 
ــن  ــق ای ــدم تحق ــل ع ــه دلی ــاری ب ــال ج ــد و در س کرده ان

ــد. ــه مانده ان ــی خان ــعارها ب ش
وی بـا اشـاره به وجود تقاضای انباشـته در بازار مسـکن گفت: 
در سـال جـاری همیـن عامل بر قیمت مسـکن تأثیـر خواهد 

گذاشـت و روند افزایـش قیمت را ادامـه خواهد داد.

در بخش مسکن استیجاری اوضاع نابسامان است
محمــد اقبالــی یکــی از بنــگاه داران کرمانــی اســت می گوید: 
در بخــش مســکن اســتیجاری وضعیت بســیار اســفبار اســت 
ــه اســت کــه مســتأجران  ــان افزایــش یافت و قیمت هــا آنچن

ــدارد. تــوان پرداخــت ایــن رقم هــا را ن
وی افــزود: بســیاری از مســتأجران مجبــور بــه انتخــاب 

ــا محله هــا کــم برخــوردار  ــر و ی ــا فضــای کمت ــی ب واحدهای
ــد. ــن کنن ــا را تأمی ــد هزینه ه ــه بتوانن ــده اند ک ــهر ش ش

مستأجران حاشیه نشین شده اند
اقبالــی بیــان کــرد: بســیاری از مســتأجران حاشــیه نشــین 
شــده اند امــا تعــدادی کــه تــوان مالــی خوبــی ندارنــد حتــی 
ــه اجــاره  ــد خان ــم نمی توانن در مناطــق حاشــیه ای شــهر ه
کننــد و بــه طــور مثــال یــک خانــه ۶۰ متری کــه قبــاًل ۲۰۰ 
ــاره ای  ــر اج ــال حاض ــت در ح ــده اس ــاره می ش ــان اج توم
ــن  ــه در ای ــی ک ــردم محروم ــرای م ــه ب ــی دارد ک ۴۰۰ تومان

مناطــق هســتند مبلغــی زیــاد اســت.
وی در خصـوص قیمـت گـذاری واحدهای اسـتیجاری گفت: 
ایـن واحدهـا همگـی بنـا بـه تمایـل مالـک قیمـت گـذاری 
می شـوند و هیـچ رونـد قانونـی در ایـن زمینـه وجـود نـدارد.
ــد: در  ــان می گوی ــگاه داران کرم ــی از بن ــی یک ــد صدیق احم
گذشــته مــردم تمایلــی بــرای اجــاره واحدهــای مســکن مهر 
ــرای اجــاره و  نداشــتند امــا هــم اکنــون بیشــترین تقاضــا ب
یــا خریــد بــه ســمت ایــن واحدهــا ســوق داده شــده اســت 

ــد. ــه ســایر خانه هــا دارن چــون قیمــت کمتــری نســبت ب
ــای  ــاره واحده ــرای اج ــتقبال ب ــن اس ــزود: همچنی وی اف
ــرای مهاجــران  ــه ب ــان ک ــل ۵۰۰ دســتگاه کرم قدیمــی مث
جنــگ زده ســاخته شــده اند و هــم اکنــون مســتهلک 

شــده اند افزایــش یافتــه اســت.
وی بیــان کــرد: همچنیــن اجــاره نشــینی و خریــد خانــه در 
شــهرک ها و روســتاهای اطــراف شــهر کرمــان نیــز افزایــش 
قابــل توجــه دارد. وی در خصــوص افزایــش قیمت هــای 
مســکن گفــت: در برخــی از مناطــق شــهر کرمــان قیمت هــا 
بســیار بیشــتر از دو برابــر اســت کــه ایــن افزایــش قیمــت در 

ــده می شــود. مناطــق لوکــس نشــین شــهر دی
وی در خصــوص رکود ســاخت و ســاز گفــت: بســاز و بفروش 
هــا رونــد ســاخت را هــر چنــد محــدود امــا متوقــف نکرده اند 
ــا قیمت هــای باالتــر می فروشــند  چــون همیــن خانه هــا را ب
ــه  ــد ک ــگاه می کنن ــرمایه ن ــوان س ــه عن ــا ب ــه خانه ه و ب
ــند. ــر بفروش ــش رو گران ت ــای پی ــازار ماه ه ــد در ب می توانن
افزایــش و هــرج و مــرج در قیمــت گــذاری مســکن در 
کرمــان در حالــی ادامــه دارد کــه در ایــن میان مســتأجران و 
متقاضیــان خریــد خانــه نظاره گــر قیمت هایــی هســتند کــه 

ــود. ــارج می ش ــان خ ــتر از دسترسش ــر روز بیش ه

ــران اقتصاد ایـ

گزارش مهر از بازار مسکن کرمان

افزایش دو برابری قیمت مسکن در کرمان /اجاره نشینها حاشیه نشین شدند

اسما محمودی
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ــران اقتصاد ایـ

پــس از هجــوم گســترده ملخ هــا بــه 
جنــوب کرمــان ایــن روزهــا خبرهــا 
در  حشــرات  ایــن  گــذاری  تخــم  از 
گســتره ای معــادل 60 هــزار هکتــار در بســتر باتــالق 

دارد. حکایــت  جازموریــان 

هجــوم ملخ هــا بــه مــزارع و باغ هــای جنــوب کرمــان 
ــن نگرانی هــای مــردم جنــوب  ــن روزهــا یکــی از مهمتری ای
اســتان بــه خصــوص کشــاورزانی اســت کــه روزهــا در انتظار 
ــا  ــن روزه ــاورزان ای ــد، کش ــان بودن ــت محصوالتش برداش
ــته های  ــه دس ــد ک ــت و نگرانن ــمان اس ــه آس ــان ب نگاهش

ــر. ــا خی ــند ی ــق می رس ــن مناط ــه ای ــخ ب ــی مل میلیون
مــدت هاســت نخســتین ریزش هــای ملــخ در باتــالق 
ــای  ــار از پهنه ه ــزاران هکت ــده و ه ــزارش ش ــان گ جازموری
ــود  ــا وج ــا ب ــت. ام ــده اس ــی ش ــز سم پاش ــه نی ــن منطق ای
ــه  ــخ ب ــزرگ مل ــته های ب ــزش از دس ــورد ری ــا م ــه ده ه اینک
جنــوب کرمــان گــزارش شــده امــا تــا کنــون بــا اقدامــات بــه 
موقــع و پیشــگیرانه هیــچ گونــه آســیبی بــه مــزارع اســتان 
ــع  ــای و مرات ــه بیابان ه ــا ب ــاًل ملخ ه ــت و عم ــده اس وارد نش

ــده اند. ــدود ش ــتان مح اس

هجــوم ملخ هــا بــه جنــوب کرمــان ســابقه 
دارد تاریخــی 

شـاید جالب باشـد بدانید که هجـوم ملخ ها به جنـوب کرمان 
امـری بـی سـابقه نیسـت و اگـر پـای درد و دل سـالمندان 
جنـوب کرمـان بنشـینید هـزاران داسـتان از قحطـی بعـد از 
هجـوم ملخ هـا حکایت می شـود و از سـال های هجـوم ملخ ها 
بـه نـام ملـخ خوارگی یـاد می کننـد به ایـن معنی کـه ملخ ها 

هـر چیـزی را می خورند.
ــات  ــوان مکاتب ــز می ت ــان نی در اســناد تاریخــی اســتان کرم
ــاهده  ــا مش ــوم ملخ ه ــل هج ــه دلی ــی ب ــی از قحط گوناگون
کــرد کــه گاه مناطقــی ماننــد ماهــان در شــمال اســتان و بم 

ــه اســت. ــر می گرفت ــم در ب ــتان را ه ــرق اس در ش
در ایــن ســال ها قحطــی بــه گونــه ای گســترده بــوده کــه گاه 
منجــر بــه نابــودی برخــی از روســتاها و آبادی هــا می شــده و 
خانواده هــای متمــول را بــه افــراد تنــگ دســت تبدیــل مــی 
ــه ســال های ۱۳۰۴  کــرده اســت، نخســتین اســناد تاریــخ ب
ــه  ــت گاه دســت ب ــان وق ــه حاکم ــردد ک ــاز می گ و ۱۳۰۹ ب

دامــان حکومــت مرکــزی می کــرده اســت.
بــا گــذر زمــان و پیشــرفت های علمــی و کنتــرل کانون هــای 
ــر  ــه اخی ــار ده ــان در چه ــوب کرم ــه جن ــا ب ــزش ملخ ه ری
هجــوم ملخ هــا بــه جنــوب کرمــان مدیریــت می شــده 
اســت امــا بــا وجــود تمــام تالش هــا، دســته های چنــد صــد 
ــه جازموریــان می رســاندند و در  هزارتایــی ملخ هــا خــود را ب

ــدند. ــود می ش ــز ناب ــی متمرک ــا سم پاش ــا ب آنج

ــی  ــر ب ــال اخی ــم در ۴۰ س ــای مهاج ــداد ملخ ه تع
ــت ــابقه اس س

ــس  ــخ پ ــی مل ــد میلیون ــته های چن ــا دس ــن روزه ــا ای ام
ــه  ــود را ب ــزگان خ ــور از راه هرم ــوب کش ــه جن ــوم ب از هج
جازموریــان رســانده اند، هــر چنــد بــا اقــدام ســریع و 
ــا  ــد ام ــن رفته ان ــا از بی ــی ملخ ه ــای اصل ــی کانون ه سم پاش

ــت. ــری در راه اس ــدی دیگ ــی ج نگران
ملخ هــای بالــغ پــس از تغذیــه و تولیدمثــل اقــدام بــه 
تخم ریــزی در پهنــه جازموریــان کرده انــد، هــر یــک از 
ــم  ــد و تخ ــر را دارن ــخ دیگ ــد مل ــد ص ــکان تولی ــا ام ملخ ه
ــد  گــذاری را در عمــق ۱۰ ســانتیمتری زمیــن انجــام داده ان
ــه  ــی ک ــالم کارشناســان دســته های اول پوره های ــق اع و طب
ســر از تخــم در می آوردنــد از ابتــدای هفتــه آینــده بــه مــوج 

دوم ملخ هــای مهاجــر تبدیــل می شــوند کــه توانایــی پــرواز 
ــد. ــک روز را دارن ــول ی ــری در ط ــد کیلومت چن

محمــد عظیمــی، کارشــناس گیــاه پزشــکی و زراعــت  
می گویــد: طبــق بــرآورد صــورت گرفتــه هــم اکنــون بخــش 
قابــل توجهــی از پهنــه جازموریــان زیــر تخم ریــزی ملخ هــا 
ــور  ــتر از حض ــب بیش ــه مرات ــدی ب ــه تهدی ــت ک ــه اس رفت

ــت. ــر اس ــای مهاج ملخ ه
ــح کــرد: تخمیــن زده می شــود بیــش از ۶۰ هــزار  وی تصری
ــده  ــا ش ــای ملخ ه ــه تخم ه ــوده ب ــان آل ــار از جازموری هکت
ــد کــه  ــام دارن باشــد کــه ایــن ملخ هــای جــوان کــه پــوره ن
ــزارع  ــرای م ــدی ب ــد ج ــه تهدی ــم ب ــروج از تخ ــس از خ پ
ــافت  ــد مس ــوند و می توانن ــوب می ش ــان محس ــوب کرم جن

ــه عمــق کشــور مهاجــرت کننــد. بیشــتری را ب
ــق ۱۰  ــا در عم ــزی ملخ ه ــه تخم ری ــاره ب ــا اش ــی ب عظیم
ــا ملخ هــا،  ــارزه ب ــه داد: تنهــا راه مب ســانتیمتری زمیــن ادام
ــن و  ــطح زمی ــه س ــا ب ــد از ورود ملخ ه ــوری بع ــی ف سم پاش

ــل از پراکندگــی اســت. قب
وی بیــان کــرد: نکتــه بســیار مهــم این اســت کــه کشــاورزان 
محلــی بایــد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن بعــد از مشــاهده 

ــد. ــا هشــدار دهن ــا ملخ ه ــارزه ب ــای مب ــه گروه ه ــا ب ملخ ه
وی با اشـاره به سم پاشـی هوایـی و زمینـی کانون های تجمع 
ملخ هـا گفـت: جازموریـان بـه صـورت سـنتی مـکان تجمع 
سـالیانه ملخ هـای مهاجـر اسـت اما در سـال جـاری جمعیت 
ایـن آفت مهاجم بسـیار بیشـتر از سـال های گذشـته اسـت.

رئیـس جهـاد کشـاورزی جنـوب کرمـان  اظهـار داشـت: 
اقدامات پیشـگیرانه انجام شـده اسـت و با وجـود تخم گذاری 
ملخ ها هنوز خسـارتی به کشـاورزی اسـتان وارد نشـده است.

هیچ خسارتی به مزارع و باغ ها وارد نشده است
سـعید برخوری تصریح کرد: هجـوم ملخ ها به جنـوب کرمان 
در مقایسـه با سـال های گذشـته بیشـتر شـده و در سال های 
اخیـر بـی سـابقه اسـت امـا حضـور کارشناسـان و کارکنـان 
جهـاد کشـاورزی در کنـار کشـاورزان جهـاد گونـه اسـت و با 

ایـن آفت بـه صـورت شـبانه روز مقابلـه می کنند.
وی از سم پاشــی زمینــی و هوایــی منطقــه جازموریــان 
خبــر داد و گفــت: ۶۰ هــزار هکتــار از راضــی منطقــه تحــت 

ــرار دارد. ــا ق ــا ملخ ه ــارزه ب ــرح مب ــش ط پوش
ــم  ــیار مه ــا بس ــا ملخ ه ــارزه ب ــان را در مب ــور زم وی فاکت
ــا  ــی ب ــم پاش ــوده و س ــق آل ــش مناط ــت: پای ــت و گف دانس
ــت  ــن آف ــع ای ــه موق ــر ب ــت و اگ ــام اس ــال انج ــت در ح دق

کنتــرل نشــود مراتــع و مــزارع داخلــی و حتــی کشــورهای 
ــرد. ــد ک ــد خواه ــایه را تهدی همس

برخــوری همچنیــن در اطالعیــه ای بیــان کــرده اســت 
ــی  ــزار تای ــد ه ــد ص ــته های چن ــا در دس ــن ملخ ه ــه ای ک
ــزگان  ــه هرم ــرده و ب ــور ک ــارس عب ــج ف ــتان و خلی از عربس
آمده انــد و اکنــون جنــوب اســتان کرمــان و جنــوب اســتان 

فــارس را درگیــر کرده انــد.
ــوب  ــان در جن ــاالب جازموری ــه ت ــان اینک ــا بی ــوری ب برخ
ــوده  ــخ ب ــن مل ــان ســنتی ای ــان یکــی از میزبان اســتان کرم
اســت گفــت: بــا توجــه بــه خشــک شــدن تــاالب در 
ــن  ــه ای ــن منطق ــه در ای ــود علوف ــته و کمب ــال های گذش س
نگرانــی وجــود دارد کــه دســته های ملــخ بــه مــزارع و 

باغ هــای شهرســتان های جنوبــی هجــوم ببرنــد.
وی افــزود: مــزارع جنــوب اســتان بــرای مقابلــه بــا ملخ هــای 
مهاجــر سمپاشــی شــده اســت و گروه هــای اعزامــی از 
ــاد  ــتان و وزارت جه ــوب اس ــاورزی جن ــاد کش ــازمان جه س
کشــاورزی در منطقــه حضــور دارنــد و ســازمان غــذا و 
ــن  ــرل ای ــز در رصــد و کنت ــو نی ــل متحــد فائ کشــاورزی مل

ــد. ــکاری می کن ــا هم ــا م ــت ب اف

استقرار هواپیمای سم پاش در جیرفت
ــان  ــوب اســتان کرم ــاد کشــاورزی جن رئیــس ســازمان جه
همچنیــن از اســتقرار یــک هواپیمــای ســمپاش در فــرودگاه 
ــیه  ــی در حاش ــد خاک ــک بان ــت: ی ــر داد و گف ــت خب جیرف
تــاالب جازموریــان ســاخته شــد و یــک بانــد دیگــر نیــز در 
حــال احــداث اســت تــا در مواقــع الزم از آن اســتفاده شــود.

هشدار به دامداران جازموریان
 ulv برخــوری افــزود: یــک آمــادگاه بــا ۸ خــودروی ســمپاش
ــداری شــده اســت هــم  ــز کــه در ســال های پیــش خری نی
اکنــون در شهرســتان قلعــه گنــج بــرای سمپاشــی زمینــی 

مســتقر شــده اســت.
ــدار داده  ــان هش ــوزه جازموری ــداران ح ــه دام ــن ب همچنی
ــرع  ــان در اس ــدن دام هایش ــان مان ــرای در ام ــت ب ــده اس ش

ــد. ــارج کنن ــان خ ــا را از جازموری ــت دام ه وق
ــزوم مبــارزه  ــه ل ــا توجــه ب در ایــن اطالعیــه آمــاده اســت؛ ب
ــا ملــخ صحرایــی  شــیمیایی بــه صــورت هوایــی و زمینــی ب
در حــوزه تــاالب جازموریــان دامــداران محتــرم نســبت 
ــارم  ــخ چه ــه، از تاری ــود از منطق ــای خ ــروج دام ه ــه خ ب

ــد. ــدام کنن ــاه اق ــک م ــدت ی ــه م ــاه ۹۸ ب ــت م اردیبهش

تخم گذاری گسترده ملخ ها در جازموریان

بارش ملخ از آسمان جنوب کرمان
اسما محمودی
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ــران اقتصاد ایـ

بـارش بـاران به رغـم اینکـه ایـن روزهـا 
در برخـی از مناطـق کشـور سـبب ایجـاد 
مـردم شـده در  بـرای  رنـج  و  خسـارت 
اسـتان گیـالن امیـد را در دل شـالی کارانی کـه کار را بـا 

نگرانـی تأمیـن آب آغـاز کردنـد، ایجـاد کـرده اسـت.

ــج  ــه های برن ــا خوش ــالن ب ــی گی ــت اهال ــی و معیش زندگ
ــگاه شــالی کاران در ایــام کاشــت و  پیونــدی دیرینــه دارد و ن
ــت،  ــورده اس ــمان گره خ ــه آس ــالی ب ــت ش ــت و برداش داش
چراکــه کم آبــی دل نگرانــی بزرگــی اســت کــه در ســال های 
اخیــر بــا زارعــان برنــج حتــی در اســتان سرســبز و پــر بارانی 
ــت  ــد گف ــه بای ــت، البت ــوده اس ــراه ب ــالن هم ــون گی همچ
بارش هــای بی موقــع در زمــان برداشــت نیــز می توانــد 

مشکل ســاز باشــد.

آبگیری ۹۵ درصدی سد سفیدرود
گذشــته  هفته هــای  فــراوان  بارش هــای  امــا  امســال 
ــت.  ــه آب اس ــی ب ــالی کاران گیالن ــاز ش ــع نی ــش رف نویدبخ
بــا توجــه بــه اینکــه بخــش قابل مالحظــه ای از شــالیزارهای 
ــوند، روز ۱۷  ــیراب می ش ــفیدرود س ــد س ــا آب س ــالن ب گی
ــت  ــدی ظرفی ــش از ۹۵ درص ــری بی ــر آبگی ــن، خب فروردی
ایــن ســد از ســوی مدیرعامــل شــرکت آب منطقــه ای گیالن 
اعــالم شــد و وحیــد خرمــی اظهــار کــرد: ذخیــره آب پشــت 
ســد ســفیدرود در حــال حاضــر بــه ۹۸۵ میلیــون مترمکعب 

رســیده اســت.
ــزان  ــن لحظــه می ــا ای ــان اینکــه ســال گذشــته ت ــا بی وی ب
ذخیــره آب پشــت ســد ســفیدرود بــه ۸۱۴ میلیــون 
ــه  ــا توجــه ب ــزود: میــزان آورد ســد ب مترمکعــب رســیده، اف
ســیالب هایی کــه در چنــد وقــت اخیــر رخ داده ایــن روزهــا 
بــه ۵۲۸ مترمکعــب بــر ثانیــه رســیده اســت کــه حجــم آن 
نســبت بــه ســال گذشــته رشــد چشــمگیری داشــته اســت.
خرمــی همچنیــن از قرار داشــتن ســد ســفیدرود در شــرایط 
پایــدار، مطمئــن و مدیریــت ســیالب ها در مخــزن ایــن ســد 

خبــر داد.
ــه دنبــال آن روز ۱۸  ــود و ب ــن موضــوع موجــب مســرت ب ای
ــر  ــر اث ــر ســرریز شــدن آب ســد ســفیدرود ب ــن خب فروردی
ــز باالدســت و آب گــذاری  بارش هــای اخیــر در حوضــه آبری

ــد. ــر ش ــالن منتش ــاورزی گی ــای کش کانال ه
ــی  ــالن در گفت وگوی ــه ای گی ــل شــرکت آب منطق مدیرعام
بــا اشــاره بــه اهمیــت ســد ســفیدرود به عنــوان بزرگ تریــن 
ــر آب  ــال حاض ــرد: در ح ــار ک ــالن، اظه ــی گی ــد مخزن س
کشــاورزی موردنیــاز ۱۷۲ هــزار هکتــار از مجمــوع ۲۳۸ 
هــزار هکتــار شــالیزارهای موجــود در اســتان گیــالن به ســد 
ــع تأمیــن می شــود. ــن منب ســفیدرود وابســته اســت و از ای

در ایــن گفتگــو مدیــر بهره بــرداری و نگهــداری از تأسیســات 
ــان  ــز بی ــالن نی ــه ای گی ــرکت آب منطق ــی ش ــی و برق آب آب
کــرد: یــک میلیــارد و ۵۲ میلیــون مترمکعب آب پشــت ســد 
ــابه  ــدت مش ــا م ــه ب ــه در مقایس ــده ک ــع ش ــفیدرود جم س

ســال گذشــته ۲۲۰ میلیــون مترمکعــب بیشــتر اســت.

ــاورزی از  ــازی آب کش ــه رهاس ــاره ب ــا اش ــی ب ــران مؤمن عم
ــی  ــوب فعل ــت مطل ــا از وضعی ــت ت ــی خواس ــان گیالن زارع
ــت بهــره را  به منظــور تســریع در امــر کشــاورزی خــود نهای

ــد. ببرن
 

کم آبی، یکی از دل نگرانی های شالی کاران بود
ــرخ  ــردش چ ــه گ ــت ک ــتراتژیک اس ــی اس ــج محصول برن
معیشــت شــالی کاران، کارگــران مــزارع، شــالی کوبی ها، 
ــع  ــاالن صنای ــالی کاری و فع ــزار ش ــندگان ادوات و اب فروش
تبدیلــی برنــج بــه آن وابســته اســت. از یــاد نبایــد بــرد کــه 
کاهــش بارندگــی در ســال های اخیــر موجــب نگرانــی 
ــالن شــده  ــی چــون گی ــی در اســتان پرباران کشــاورزان حت
بــود. امــا بارش هــای اخیــر نویدبخــش ســال آبــی مناســبی 

ــت. ــوده اس ــاورزان ب ــرای کش ب
شــالی کاری کــه شــالیزارش در بخــش پــره ســر شهرســتان 
رضوانشــهر قــرار دارد، دربــاره وضعیــت ســال زارعــی امســال 
می گویــد: ســال گذشــته مشــکل کم آبــی داشــتیم کــه بــه 
ــا  ــن معضــل مواجــه نیســتیم ام ــا ای لطــف خــدا امســال ب
باوجوداینکــه بارندگــی برایمــان مفیــد اســت، اگــر ســرمای 
ــج  ــر رشــد نشــا برن ــد ب ــه یاب ــب ادام ــن ترتی ــه همی ــوا ب ه

ــدازد. ــق می ان ــه تعوی ــت را ب ــذارد و کش ــر می گ تأثی
شــاهین بیگلــری دربــاره احتمــال باتالقــی شــدن شــالیزارها 
ــه  ــی ک ــد: زمین های ــح می ده ــز توضی ــی نی ــر بارندگ ــر اث ب
ســمت کوهپایــه قــرار دارنــد دچــار ایــن مشــکل نمی شــوند 
امــا مزارعــی کــه بــه دریــا نزدیــک هســتند، ممکــن اســت 

روی دیگر بارش های سیل آسای اخیر

جوانه امید در دل شالی کاران گیالنی/ سالی پر محصول در راه است
مریم ساحلی
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دچــار مشــکل شــوند.
وی در ادامــه بــر لــزوم دقــت نظــر بیشــتر عوامــل ذی ربط در 
توزیــع آب کشــاورزی بیــن مــزارع و اهمیــت رعایــت انصــاف 

و عدالــت در توزیــع آب تأکیــد می کنــد.
 

افزایش بارندگی سبب تأخیر در شروع کار شالی
ــتای  ــی وی در روس ــن زراع ــه زمی ــی ک ــل انزل ــالی کار اه ش
ــر باعــث شــده  ــد: بارش هــای اخی ــرار دارد می گوی ــار ق آبکن
ــا تأخیــر همــراه شــود. ســال های  آغــاز کار کشــاورزی مــا ب
ــا  ــفند و ی ــود را از ۲۵ اس ــاورزی خ ــن کار کش ــته م گذش
ــه  ــه امســال ب ــردم ک ــاه شــروع می ک ــت اول فروردین م نهای

ــن رســیده اســت. نیمــه دوم فروردی
بهنــام عزیــزان در مــورد تأثیراتــی کــه افزایــش یــا کاهــش 
می گویــد:  می گــذارد،  شــالی کاری  کار  بــر  بارندگــی 
ــق  ــی از مناط ــه برخ ــته ک ــال های گذش ــبختانه در س خوش
اســتان بــا کمبــود تأمیــن منابــع آب کشــاورزی مواجــه بــود 
ــوع  ــه ن ــه ب ــا توج ــم ب ــال ه ــتیم امس ــود آب نداش ــا کمب م
ــر  ــان تأثی ــر کارم ــا ب ــش بارش ه ــا افزای ــتای م ــاک روس خ

نامطلــوب نمی گــذارد.
 

ســختی کاری کــه بعــد از برداشــت بــر تــن 
می مانــد شــالی کاران 

محمدرضــا نیکــزاد کــه یکــی از شــالی کاران روســتای 
ــود  ــه وج ــاره ب ــا اش ــت ب ــفت اس ــتان ش ــی شهرس لختک
مشــکل کم آبــی در ســال گذشــته، می گویــد: خــدا را شــکر 
ــا  ــی کــه داشــته ایم ب ــه بارش هــای خوب ــا توجــه ب امســال ب
ــر  ــرمای اخی ــد س ــتیم هرچن ــه رو نیس ــی روب ــکل کم آب مش

ــت. ــده اس ــاورزی ش ــام کار کش ــر در انج ــب تأخی موج
وی بــا بیــان اینکــه اگــر زمین هــای زراعــی در فروردین مــاه 
دچــار خشــکی باشــند، کشــاورزی به ســختی انجــام 
ــل  ــه دلی ــا ب ــته م ــال گذش ــد: س ــه می ده ــود، ادام می ش
کمبــود منابــع آبــی بــرای اینکــه دچــار مشــکل نشــویم بــا 
ــون  ــاندیم چ ــان آب می رس ــه خزانه هایم ــطل ب ــک س کم

ــود. ــن تشــنه ب زمی
ــا  ــالی کاران تنه ــفانه ش ــه متأس ــه اینک ــاره ب ــا اش ــزاد ب نیک
ــد:  ــح می ده ــتند؛ توضی ــه رو نیس ــی روب ــکل کم آب ــا مش ب
ــه ســبب  ــس از برداشــت محصــول بیشــتر شــالی کاران ب پ
بدهی هــا و هزینه هایــی کــه انجــام داده انــد مجبــور 
هســتند محصولشــان را بــا قیمــت پایان بــه فروش برســانند 
درحالی کــه مدتــی بعــد قیمــت برنــج افزایــش پیــدا 

می کنــد و منفعتــش تنهــا بــه واســطه ها می رســد.
 

پیش بینی تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن برنج
ــش  ــژه افزای ــالن، به وی ــعه کشــاورزی گی ــرای توس ــالش ب ت
ــه تمهیــدات کارآمــد به منظــور  تولیــد برنــج و اندیشــیدن ب

برنامه ریــزی صحیــح و رفــع مشــکالت شــالی کاران ازجملــه 
مــواردی اســت کــه نگاه هــا را متوجــه ســازمان جهــاد 

ــد. ــتان می کن ــاورزی اس کش
مدیــر امــور زراعــت ســازمان جهــاد کشــاورزی گیــالن اظهار 
ــی، ســد ســپیدرود  ــش بارندگ ــه افزای ــا توجــه ب ــد: ب می کن
ســرریز شــده و ذخیــره ایــن ســد در حــال حاضــر بــه بیــش 

از یــک میلیــارد مترمکعــب آب رســیده اســت.
ابراهیــم اکبــرزاده بــا بیــان اینکــه جهــاد کشــاورزی گیــالن 
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع و بارش هــای مناســب در اســفند 
و فروردیــن بــر تســریع در رونــد آماده ســازی خزانــه گیــری و 
نشــاکاری منطبــق بــر تقویــم زراعــی تأکیــد دارد، می افزایــد: 
ــزوالت  ــتفاده از ن ــا اس ــالی کاری ب ــن ش ــردن زمی ــاده ک آم
آســمانی ســبب مدیریــت آب و در نهایــت ذخیره ســازی آب 

ــود. ــی می ش ــل زراع ــان فص در پای
اراضــی  از  هکتــار  هــزار  اینکــه ۲۳۸  بیــان  بــا  وی 
ــت،  ــج اس ــت برن ــر کش ــالن زی ــتان گی ــالی کاری اس ش
از  را بیــش  برنــج در ســال گذشــته  میــزان تولیــد 
ــد:  ــرد و می گوی ــوان ک ــن عن ــزار ت ــون و ۱۰۰ ه یک میلی
ــروز  ــدم ب ــرایط و ع ــداوم ش ــورت ت ــدا در ص ــد خ ــه امی ب
حــوادث پیش بینی نشــده از قبیــل بــارش باران هــای 

ــل  ــایر عوام ــت و س ــی و برداش ــل گلده ــدید در مراح ش
تنــش زا، تولیــد ســال زراعــی امســال حــدود یک میلیــون 

و ۲۰۰ هــزار تــن پیش بینــی می شــود.

شالی کاری گیالن چشم انتظار حمایت
ــی  ــتان های غرب ــیاری از اس ــه در بس ــر ک ــای اخی بارش ه
ــب و  ــادن ســیل و تخری ــه راه افت ــی کشــور ســبب ب و جنوب
ــی  ــوان یک ــالن به عن ــتان گی ــده در اس ــیار ش ــارت بس خس
ــِی  ــال آب ــان از س ــور نش ــتان های کش ــن اس ــارش تری از پرب
پــر رونقــی بــرای کشــاورزان دارد امــا از یــاد نبایــد بــرد کــه 
توســعه و حتــی بقــای برنــج کاری گیــالن نیازمنــد حمایــت 

ــط اســت. ــژه مســئوالن ذی رب وی
ــا و  ــش بارش ه ــل افزای ــه دلی ــه ب ــی ک ــالی کاران گیالن ش
ــی خوشــحال هســتند از  ــع آب ــن مناب ــی از تأمی ــدم نگران ع
ــودن هزینه هــای  ــاال ب ــد ب ــی همانن ســوی دیگــر نگرانی های
اراضــی  نبــودن  یکپارچــه  برنــج،  کشــت  تمام شــده 
کشــاورزی، واردات برنــج، برخــوردار نبــودن کشــاورزان 
از تســهیالت بانکــی مناســب و تغییــر کاربــری اراضــی 
ــئوالن  ــژه مس ــه وی ــد توج ــه نیازمن ــد ک ــاورزی دارن کش

به منظــور رفــع مشــکالت ایــن عرصــه اســت.
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حذف ایسـتگاه هـای عوارضـی و دریافت 
الکترونیک عـوارض تـردد در آزادراه ها 
در آغـاز اجـرای طـرح بـا اعمـال جریمـه 
بـرای  راننـدگان  برخـی  نداشـتن  دسترسـی  و  دیرکـرد 

پرداخـت بموقع مشـکل سـاز شـده اسـت.

شــاخصه های  از  یکــی  مواصالتــی  راه هــای  امــروزه 
ــل و  ــبکه حم ــود ش ــده و وج ــمار آم ــه ش ــعه یافتگی ب توس
نقــل و جاده هــای مناســب تأثیــر بســزایی در رشــد و توســعه 
ــا  ــداد خودروه ــش تع ــا افزای ــر ب ــوی دیگ ــتان دارد. از س اس
و تــردد در محورهــای مواصالتــی، ایمن ســازی و بهبــود 
ــه  ــن زمین ــوارد در ای ــن م ــی از پراهمیت تری ــا یک ــن راه ه ای
ــه تنهــا  ــدن ن محســوب می شــود کــه در صــورت مغفول مان
ــی و  ــه در جابه جای ــود، بلک ــوانح می ش ــش س ــب افزای موج

ــذارد. ــا می گ ــه ج ــی ب ــر منف ــم تأثی ــا ه ــت کااله ترانزی
اســتان قزویــن بــا داشــتن بیــش از ۶ هــزار و ۶۰۰ کیلومتــر 
ــور  ــاده ای کش ــاط ج ــن نق ــی از پرترافیک تری ــی، یک راه اصل
ــد  ــاب می کن ــئله ایج ــن مس ــه همی ــود ک ــوب می ش محس
تدابیــر الزم بــرای حفــظ و نگهــداری راه هــا و افزایــش ایمنی 
آنهــا اندیشــیده شــود. طبــق آمــار موجــود ســالیانه بــه طــور 
ــام  ــتان انج ــای اس ــردد در آزاد راه ه ــون ت متوســط ۲۲ میلی
می شــود کــه حجــم باالیــی از عــوارض پرداختــی را در 

ــد. ــرار می ده ــا ق ــار راهداری ه اختی
امــا از ابتــدای ســال جــاری بــا توجــه بــه الکترونیکــی شــدن 
ــیرها  ــی از مس ــدن آن در بعض ــر ش ــوارض و گران ت ــذ ع اخ
اعتراض هایــی از ســوی مــردم و راننــدگان متوجــه مجریــان 

طــرح الکترونیکــی شــدن عــوارض شــده اســت.

پرداخت عوارض برای ساکنان البرز ناعادالنه است
ــا بیــان اینکــه ســاکنان  ــی شــهرک مهــرگان ب یکــی از اهال
ــرای  ــی ب ــور مواصالت ــودن مح ــل نب ــه دلی ــه ب ــن منطق ای
رفــت و آمــد بــه قزویــن، مجبــور بــه عبــور از آزادراه قزویــن-
ــق  ــه در مناط ــانی ک ــی کس ــت: تمام ــتند، گف ــرج هس ک
ــه( و مهــرگان زندگــی  ــد، بیدســتان، زیباشــهر )محمدی الون
ــر از  ــا ۱۲ کیلومت ــتفاده از ۱۰ ت ــرای اس ــط ب ــد، فق می کنن
ــت  ــانی را پرداخ ــوارض کس ــان ع ــد هم ــور بای آزادراه مذک
کننــد کــه بــا خــودروی خــود از تهــران و کــرج مــی آینــد.
محســن واقفــی اضافــه کــرد: همچنیــن ســاکنان مهــرگان 
ــد از درون  اگــر نخواهنــد عــوارض پرداخــت کننــد، مجبورن
ــت  ــر از دس ــاک و پ ــی، خطرن ــاده قدیم ــه ج ــهر، ب زیباش
انــداز قزوین-تهــران برویــم کــه عــالوه بــر وقت گیــر بــودن، 
ــراه  ــه هم ــواران ب ــودرو س ــرای خ ــم ب ــی را ه ــرات جان خط
ــری  ــزار نف ــت ۱۰۰ ه ــه جمعی ــا توجــه ب خواهــد داشــت. ب
ــن  ــه قزوی ــبی ب ــی مناس ــه راه دسترس ــرز ک ــتان الب شهرس
ــه  ــد از محمدی ــه بع ــی، ب ــه عوارض ــت ک ــد، الزم اس ندارن

ــود. ــل ش منتق
 

لزوم انتقال ۱۰ کیلومتری عوارضی محمدیه
ــر  ــد ب ــن تاکی ــم ضم ــه ه ــاکن محمدی ــهروند س ــک ش ی
ــا طــول ســفر،  ــودن میــزان پرداخــت عــوارض ب متناســب ب
ــم از  ــم مجبوری ــوارض بدهی ــم ع ــر نخواهی ــرد: اگ ــوان ک عن
ــم رانندگــی  ــدون عالئ ــه ب ــم ک جــاده غیراســتانداردی بروی
اســت. تــازه بعــد از ایــن جــاده بــه ترافیــک چهــارراه معلــم 
ــم. ــک کنی ــر از ترافی ــه را پ ــم محمدی ــم و مجبوری می خوری
ولی الـه محمـدی بـا طـرح ایـن سـؤال ها کـه چـرا مـردم 
شهرسـتان البرز باید این مقـدار عوارض بدهنـد و این عوارض 
کجـا هزینـه می شـود، افـزود: مسـئوالن و متولیـان راهداری 
اسـتان می توانسـتند ایسـتگاه اخـذ عـوارض یا دوربیـن خود 
را ۱۰ کیلومتـر دورتـر بگذارنـد تـا سـاکنان ایـن شهرسـتان 

مشـمول پرداخـت ایـن عـوارض ناعادالنه نشـوند.

وی بــا انتقــاد از الکترونیکــی شــدن اخــذ عــوارض، ادامــه داد: 
ــور از آزادراه  ــرای عب ــوارض ب ــک ع ــش پیام ــت پی ــد وق چن
قزوین-کــرج بــرای مــن ارســال شــد، در حالــی کــه در تاریخ 
نوشــته شــده در پیامــک، اصــاًل در ایــن آزادراه تــردد نکــرده 

ــودم. ب

طرح اخذ الکترونیکی عوارض ملی است
افشــین پیرنــون، مدیــرکل راهــداری و حمــل و نقل جــاده ای 
اســتان بــا بیــان اینکــه هــر گونــه اصــالح، تغییــر یــا حــذف 
ــط  ــد توس ــوارض آزادراه بای ــی ع ــت الکترونیک ــرح پرداخ ط
مجــری طــرح پیــش بینــی شــود، گفــت: ایــن طــرح ملــی 
و مجــری آن معاونــت ســاخت و توســعه آزادراه هــای کشــور 

اســت کــه بایــد در ایــن زمینــه پاســخگو باشــد.
 

گران شدن عوارض شایعه است
ــن رد  ــور، ضم ــای کش ــعه آزاد راه ه ــاخت و توس ــاون س مع
شــایعه گران تــر شــدن عــوارض آزادراه قزوین-کــرج، گفــت: 
ــاده و  ــاق نیفت ــیر اتف ــن مس ــی در ای ــش عوارض ــچ افزای هی
ســاکنان محمدیــه و مهــرگان همــان میــزان عوارضــی را بــه 
صــورت دیجیتــال پرداخــت می کننــد کــه قبــاًل بــه صــورت 

ــد. ــت می کردن ــدی پرداخ نق
ــا بیــان ایــن نکتــه کــه یکــی از  سیدحســین میــر شــفیع ب
مزایــای پرداخــت عــوارض بــه صــورت الکترونیکی، محاســبه 
آن بــر اســاس میــزان پیمایش جــاده ای اســت، تصریــح کرد: 
ــر اســاس پیمایــش عــوارض محاســبه می شــود و یکــی از  ب
ــه  ــن اســت ک ــی ای ــای معمول ــا جاده ه ــای آزادراه ب تفاوت ه
هزینه هــای ســرمایه گذاری بــرای احــداث، بهره بــرداری 
ــذا  ــود؛ ل ــن می ش ــوارض تأمی ــل ع ــداری از آن از مح و نگه

ــل حــذف نیســتند. ــوارض آن قاب ایســتگاه های ع
وی ادامــه داد: در آینــده نزدیــک، افــرادی کــه بــا خــودروی 
شــخصی از مهــرگان بــه قزویــن تــردد می کننــد بــه همــان 
تناســب مســیری کــه طــی می کننــد، عــوارض می پردازنــد.

نبود جریمه در مدت آزمایشی طرح
خطــای  مــورد  در  آزادراه هــا  حــوزه  مســئول  ایــن 
پالک خوانــی و ارســال اشــتباه پیامــک اخــذ عــوارض 
ــش  ــال، بی ــاه اول س ــک م ــه در ی ــی ک ــت: از آنجای ــم گف ه
ــکان  ــاده، ام ــاق افت ــن آزادراه اتف ــردد در ای ــون ت از ۲۰ میلی
اشــتباه در پالک خوانــی وجــود دارد بــه همیــن دلیــل تــردد 

ــی  ــماره پیامک ــق ش ــد از طری ــرض می توانن ــدگان معت کنن
ــد  ــه کنن ــد ارائ ــاق می افت ــه اتف ــی ک ۱۰۰۰۰۱۵۳۱ خطاهای

ــد. ــتعالم بگیرن ــوارض اس ــزان ع ــورد می ــا در م ی
ــر  ــراض، تصاوی ــه در صــورت اعت ــر اینک ــا ذک ــر شــفیع ب می
ــزود:  ــد، اف ــد ش ــی خواه ــوان بازبین ــای پالک خ دوربین ه
ــان شــروع اجــرای آزمایشــی طــرح الکترونیکی شــدن  از زم
اخــذ عــوارض تاکنــون حــدود ۱۰۰ هــزار پیامــک یــا پســت 
الکترونیکــی بــه دســت مــا رســیده کــه بــه خاطــر آن ۸۵۰ 

ــم. ــی کرده ای ــردد را بازبین ــزار ت ه
 

سه آزادراه اصلی استان ایمن می شود
از ســوی دیگــر، رئیــس پلیــس راهــور اســتان قزویــن تعــداد 
ــوروزی ســال جــاری را حــدود ۲۳ میلیــون و  تــردد طــرح ن
۶۰۰ هــزار مــورد بیــان کــرد و گفــت: در ایــن زمینــه نســبت 
بــه ســال گذشــته حــدود ۷ درصــد افزایــش تــردد داشــتیم 
ــه  ــتند ب ــه می خواس ــانی ک ــر کس ــوروز اکث ــای ن و در روزه
شــمال کشــور برونــد، از اســتان قزویــن تــردد کردنــد کــه بار 

ترافیکــی را در اســتان مــا بیشــتر کــرد.
ــادآوری اینکــه ۷۰ درصــد  ــا ی ــری ب ــه بیگل ســرهنگ نصرال
تصادفــات منجــر بــه جــرح و فــوت در ســه آزادراه قزویــن-

کــرج، قزوین-رشــت و قزوین-زنجــان اتفــاق می افتــد، ادامــه 
داد: از ایــن میــان حادثه خیزتریــن آزادراه در مســیر قزویــن-

ــتان  ــور اس ــس راه ــدف پلی ــگاه ه ــه پاس ــت ک ــان اس زنج
ــن اســت. قزوی

ــزوم اختصــاص بخشــی  ــر ل ــد ب ــا تاکی ــری ب ســرهنگ بیگل
ــای  ــازی آزاد راه ه ــرای استانداردس ــداری ب ــوارض راه از ع
ــور  ــه مح ــن س ــم در ای ــر بتوانی ــرد: اگ ــح ک ــور، تصری مذک
ــش  ــروز بخ ــم، از ب ــن کنی ــا را ایم ــذاری و آنه ــرمایه گ س
ــگیری  ــن پیش ــتان قزوی ــاده ای اس ــوانح ج ــده ای از س عم

ــد. ــد ش خواه

لزوم آزمایش طرح پیش از اجرا
ــذ  ــدن اخ ــرح الکترونیکی ش ــی ط ــکاالت اصل ــی از اش یک
ــرای  ــه اج ــرا ک ــت؛ چ ــش اس ــل از آزمای ــرا قب ــوارض، اج ع
ــای  ــن روزه ــم در پرترافیک تری ــرح آن ه ــن ط ــی ای آزمایش
ــی  ــی فراوان ــادی و روان ــای م ــتان، هزینه ه ــای اس آزاد راه ه
را بــرای مســافران و راننــدگان ایجــاد کــرده اســت؛ بنابرایــن 
الزم اســت چنیــن طرح هایــی پیــش از اجــرا آزمایــش 

ــوند. ش

نظرات موافقان و مخالفان

چالش های الکترونیکی شدن پرداخت عوارض 
 آرش صالحی
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ــران اقتصاد ایـ

مهمتریـن  از  یکـی   ۱398 سـال  شـاید 
سـال های پیش روی توسـعه اسـتان ایالم 
باشـد چراکه قرار اسـت طرح هـای مهمی 
افتتـاح و راه آهـن  اقتصـادی در اسـتان 

اسـتان نیـز کلنـگ زنـی شـود.

ــران از  ــرب ای ــری در غ ــزار نف ــت ۵۸۰ ه ــا جمعی ــالم ب ای
ــی  ــه ط ــی رود ک ــمار م ــه ش ــور ب ــروم کش ــتان های مح اس
ــوز در  ــراوان هن ــای ف ــم تالش ه ــه رغ ــر ب ــال های اخی س
بســیاری از شــاخص های توســعه از میانگین هــای کشــوری 

ــت. ــب اس عق
در ســال های اخیــر وعده هــای فراوانــی بــرای توســعه 
اســتان از ســوی مســئوالن کشــوری و اســتانی بــرای توســعه 
اســتان داده شــده ولــی هنــوز بخشــی از آنهــا محقق نشــده و 

یــا در حــال اجرایــی شــدن اســت.
ــتای  ــی در راس ــداف مهم ــای و اه ــال ۹۸ طرح ه ــرای س ب
توســعه اســتان از ســوی مســئوالن طراحــی شــده کــه قطعــاً 
ــرای اشــتغالزایی  ــروژه کالن اقتصــادی ب ــد پ ــاح چن ــا افتت ب
و کلنــگ زنــی پروژه هــای زیرســاختی می تــوان شــاهد 

ــود. ــد بخــش ب توســعه اســتان در چن
ــد  ــز معتق ــادی نی ــان اقتص ــئوالن، کارشناس ــر مس ــالوه ب ع
ــد زیرســاخت های  ــدا بای ــتان ابت ــرای توســعه اس هســتند ب
ــذاری در  ــرمایه گ ــرای س ــه ب ــا زمین ــود ت ــاد ش ــتان ایج اس

ــوار باشــد. ــتان هم اس

کار  اولویــت  ایــالم  اســتان  زیرســاخت های 
باشــد مســئوالن 

یکــی از کارشناســان مســائل اقتصــادی اســتان ایــالم گفــت: 
ــود  ــور و نب ــز کش ــه دوری از مرک ــت ک ــتانی اس ــالم اس ای
زیرســاخت های ارتباطــی مناســب باعــث بخــش مهمــی از 

ــی آن شــده اســت. ــب افتادگ عق
علیرضـا پـور احمـد ادامـه داد: از اولویت های مهم مسـئوالن 
اسـتانی و کشـوری در سـال ۹۸ باید توسـعه زیرسـاخت های 
ارتباطـی مثـل راه آهـن، ایجـاد بزرگـراه و آزادراه، برقـراری 

پروازهـای متعـدد در فـرودگاه ایالم و…اسـت.
وی تصریـح کـرد: آنچـه کـه معلـوم اسـت در صـورت ایجاد 
گـذاری  سـرمایه  شـاهد  می تـوان  الزم  زیرسـاخت های 
گاز،  و  نفـت  بـود،  ایـالم  مثـل  ظرفیتـی  پـر  اسـتانی  در 
کشـاورزی، مرز مهران، گردشـگری، دامپـروری و… از جمله 
ظرفیت هـای مسـتعد اسـتان بـرای سـرمایه گـذاری اسـت.
پوراحمــد عنــوان کــرد: جــذب ســرمایه گــذار بــرای ســرمایه 
گــذاری بــر روی ظرفیت هــای اســتان ضــروری اســت 
ــل  ــتان مث ــزرگ اس ــای ب ــعه طرح ه ــن توس ــر ای ــالوه ب و ع
پتروشــیمی دهلــران، ان جــی ال، فــاز دوم پتروشــیمی کــه 

ــد شــتاب بخشــیده شــود. شــروع شــده بای
پوراحمــد بیــان کــرد: توســعه میدان هــای نفتــی مشــترک 
بایــد رأس کاری مســئوالن کشــوری باشــد، ایــن مهــم عالوه 
بــر توســعه میدان هــای نفتــی باعــث اشــتغالزایی چنــد هزار 

ــر در اســتان می شــود. نف
ــکار اســت  ــر بی ــزار نف ــالم دارای ۲۰ ه ــزود: اســتان ای وی اف
ــوان  ــزرگ اقتصــادی می ت ــا اجــرای چنــد طــرح ب ــاً ب و قطع
شــاهد حــل بخشــی از بیــکاری بــود، بنابرایــن بایــد 
ــرای  ــذاری، اج ــرمایه گ ــذب س ــاخت های، ج ــعه زیرس توس
ــتغال  ــعه و اش ــه توس ــر ب ــزرگ اقتصــادی منج ــای ب طرح ه

ــود. ــتان ش در اس
ایـن کارشـناس اظهـار داشـت: بـا تکمیل زنجیـره تولیـد در 
بخش کشـاورزی اسـتان که تولیدات اسـتان در کشور سرآمد 
اسـت، می توان شـاهد اشـتغال و شـکوفایی بخـش اقتصادی 
اسـتان بـود، به عنـوان مثال سـاالنه ۵۰ هزار تن گوشـت مرغ 

و ۲۵ هـزار تن گوشـت قرمـز تولید می شـود.

ــاح و  ــالم افتت ــی در ای ــای بزرگ ــال ۹۸ پروژه ه س
ــود ــی می ش ــگ زن کلن

در همین ارتباط اسـتاندار ایالم اظهار داشـت: چشـم اندازها و 
طرح های بسـیار خوبی بـرای سـال ۹۸ در اسـتان ایالم پیش 

بینی شـده و آینده ای روشـن در انتظار اسـتان است.
ــا  ــالم ب ــتان ای ــرد: اس ــوان ک ــتکی عن ــلیمانی دش ــم س قاس
داشــت ظرفیت هــای مهمــی مثــل مــرز مهــران، ۱۱ ذخایــر 
گاز، چهــار ذخایــر نفــت، کشــاورزی، ســدهای متعــدد، 
اربعیــن مســتعد توســعه اســت و در ایــن بخش هــا کارهــای 

ــود. ــروع می ش ــده ش ــال آین ــتان در س ــی در اس مهم
ــاالً  ــال ۹۸ احتم ــرای س ــرد: ب ــح ک ــالم تصری ــتاندار ای اس
کــرد،  خواهــد  ســفر  اســتان  بــه  جمهــور  رئیــس 
کارخانه هــای بزرگــی بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید کــه 
ــزار  ــار ه ــش از چه ــا بی ــن طرح ه ــذاری ای ــرمایه گ ــم س رق
میلیــارد تومــان اســت کــه باعــث تحــول در تولید و اشــتغال 

می شــود. اســتان 
وی اضافـه کرد: جهش بزرگ اسـتان برای سـال ۹۸، توسـعه 
زیرسـاخت های ارتباطـی اسـتان خواهد بـود، قطعاً پـروژه راه 
آهـن اسـتان بـه طـول ۷۲ کیلومتـر آغـاز می شـود کـه البته 

این طـرح در چنـد فـاز اجرای می شـود.
وی ادامــه داد: قــرار اســت فــاز اول راه آهــن ایــالم بــه 
ــارد  ــر ۱۱۰ میلی ــغ ب ــاری بال ــا اعتب ــر ب ــول ۱۷ کیلومت ط
ــعه  ــه توس ــر ب ــم منج ــن مه ــه ای ــود ک ــی ش ــان اجرای توم

می شــود. اســتان  زیرســاخت های 

توسعه راه های ارتباطی استان شتاب بخشیده می شود
ــر در  ــم دیگ ــار داشــت: بخــش مه ــلیمانی دشــتکی اظه س
جهــش توســعه زیرســاخت های اســتان شــروع بــه کار 
ــم  ــن مه ــه ای ــت ک ــک اس ــراه مهران-دهلران-اندیمش بزرگ
نیــز در مراحــل فراخــوان قــرار گرفتــه و در ســال ۹۸ قطعــاً 

ــود. ــاز می ش ــروژه آغ ــن پ ــی از ای بخش
ــن  ــل کبیرکــوه از بزرگتری ــالم عنــوان کــرد: تون اســتاندار ای
تونل هــای ارتباطــی کشــور بیــن شهرســتان های دره شــهر-

آبدانــان بــه طــول ۶.۵ کیلومتــر در ســال ۹۸ کار حفــاری بــه 
ــد. ــام می رس اتم

وی بــا اشــاره بــه اینکــه در بخــش توســعه راه هــای ارتباطــی 
اســتان اعتبــارات اســتان در ســال ۹۸ جهــش زیادی داشــته 
ــه  ــزود: مســئوالن اســتان دنبــال اتصــال اســتان ب اســت، اف
آزادراه هــای از طریــق اســتان لرســتان و کرمانشــاه هســتند.

وی تصریـح کرد: پـروژه چهارخطه کردن محـور ایالم-مهران 

کـه بـه واسـطه تـردد زوار اربعین طـی سـال های اخیـر آغاز 
شـده در سـال ۹۸ بـه اتمامـی می رسـد و مشـکالت ترافیک 

طی ایـام اربعیـن در مسـیر حل می شـود.
ســلیمانی دشــتکی اظهــار داشــت: بــرای ســال ۹۸، بودجــه 
اربعیــن اســتان ایالم بــه بیــش از ۷۵ میلیــارد تومان رســیده 
اســت کــه ایــن مهــم بــرای توســعه زیرســاخت های اســتان 

ــود. ــه می ش هزین

توسعه پروژه های نفت و گاز در استان
اســتاندار ایــالم اظهــار داشــت: در بخش نفــت و گاز در ســال 
ــه  ــده ک ــی ش ــش بین ــی پی ــای خوب ــای و کاره ۹۸ طرح ه
یکــی از مهمتریــن آنهــا احتمــاالً فــاز دوم پتروشــیمی ایــالم 

بــه بهــره بــرداری خواهــد رســید.
وی افـزود: بـرای توسـعه میدان هـای نفـت و گاز ایـالم بیش 
۷۰۰ میلیـون دالر اختصـاص یافته کـه به تازگی یـک هزار و 
۲۰۰ میلیـارد تومـان آن ابالغ شـده که چهار درصـد آن برای 

توسـعه زیرسـاخت های اسـتان هزینه می شـود.
ســلیمانی دشــتکی تصریــح کــرد: توســعه میدان هــای نفــت 
و گازی تنگــه بیجــار، پتروشــیمی دهلــران، پتروشــیمی 
ــه نیــز در ســال ۹۸  مهــران، میدان هــای نفتــی آذر و چنگول

ــود. ــیده می ش ــتاب بخش ش
اســتاندار ایــالم بــا اشــاره بــه اینکــه یــک برنامــه پنــج ســاله 
ــت: در  ــت، گف ــاز اس ــت نی ــدن از محرومی ــارج ش ــرای خ ب
ــش از ۱۰۸  ــاورزی بی ــای کش ــرای طرح ه ــا اج ــال ۹۸ ب س
ــود. ــی می ش ــتان آب ــاورزی اس ــی کش ــار از اراض ــزار هکت ه

وی گفــت: در کنــار طرح هــای بــزرگ بــرای اســتان در ســال 
ــتاهای  ــت از روس ــتایی، حمای ــتغال روس ــای اش ۹۸، طرح ه
ــالت،  ــه و چی ــرزی چنگول ــه م ــدازی بازارچ ــرزی، راه ان م
طرح هــای گردشــگری و صنایــع دســتی، فعــال کــردن 

ــود. ــال می ش ــز دنب ــد و.... نی ــدی راک ــای تولی واحده
ــارد  ــش از ۱۴۱ میلی ــت: بی ــار داش ــتکی اظه ــلیمانی دش س
تومــان تســهیالت بــرای اشــتغال روســتایی در ایــالم 
ــال ۹۸  ــا در س ــن طرح ه ــدادی از ای ــه تع پرداخــت شــده ک

ــیند. ــر می نش ــه ثم ب
بـا توجـه بـه محرومیت هـای اسـتان ایـالم در بخش هـای 
مختلف نیاز اسـت مسـئوالن هـر سـال برنامه هـای مختلفی 
را بـرای توسـعه اسـتان در نظـر بگیرنـد، اگرچـه بخشـی از 
محرومیت هـا فقـط با سـرمایه گـذاری دولـت امـکان پذیری 
اسـت امـا فراهم کردم شـرایط بـرای حضور سـرمایه گـذاران 

در اسـتان نیـز بسـیار حائـز اهمیت اسـت.

کلنگ زنی راه آهن اصلی ترین هدف استان

چشم اندازهای ایالم در سال ۹۸ 
رمضان نوری
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ــران اقتصاد ایـ

تنگناهـای  در  قرارگیـری  وجـود  بـا 
اقتصـادی و تحریم هـای سـخت و ظالمانه 
دشـمنان نامگذاری سـال جدید بـا عنوان 
»رونـق تولیـد« بیانگـر ضـرورت توجـه به 
تـوان داخلـی و بسـیج عمومی بـرای عبور 

از مشـکالت اسـت.

ــد«  ــق تولی ــال رون ــوان »س ــا عن ــد ب ــال جدی ــذاری س نامگ
توســط مقــام معظــم رهبــری افــق و تکلیــف جدیــدی بــرای 
فعــاالن تولیــد و صنعــت و در ادامــه اقشــار مختلــف مــردم 

نهــاده شــد.
رهبــر معظــم انقــالب کــه هــر ســاله بــا تعییــن شــعارهایی 
ــالیان  ــد، در س ــخص می نماین ــام را مش ــت نظ ــق حرک اف
اخیــر بــا نامگــذاری ســال ها بــا محوریــت اقتصــادی و 
حمایــت از تــوان داخلــی دغدغــه و چشــم انــداز مهــم نظــام 
بــرای توجــه بــه مســیر توســعه اقتصــادی را مــورد یــادآوری 

قــرار می دهنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه حمایــت از تولیــد ملــی مهمتریــن مؤلفه 
بــرای کارآفرینــی و بهبــود وضعیــت اقتصــادی هــر منطقه ای 
محســوب می شــود، در تمامــی مناطــق و اســتان های 
بــزرگ و کوچــک از جملــه اردبیــل نیــز می بایســت نســبت 
بــه طرح هــا و برنامه هایــی کــه همــوار کننــده مســیر رونــق 
ــی  ــه مضاعف ــود، توج ــد ب ــد خواه ــعه تولی اقتصــادی و توس

انجــام پذیــرد.
احیــای واحدهــای راکــد و نیمــه راکــد در بخش هــای 
مختلــف تولیــدی، صنعتــی و تجــاری و تــالش بــرای 
بازاریابــی مناســب و تولیــد باکیفیــت کــه بــه نوعــی تضمین 
ــن  ــه مهمتری ــود از جمل ــد ب ــدار خواه ــادرات پای ــده ص کنن
ــا توســعه اقتصــادی اســتان خواهــد  ضرورت هــای مرتبــط ب

ــود. ب
ــی  ــف اجرای ــتگاه های مختل ــئوالن دس ــان مس ــن می در ای
ــم  ــام معظ ــات مق ــه منوی ــه ب ــا توج ــز ب ــل نی ــتان اردبی اس
ــت  ــتگاه ها، اهمی ــه دس ــی ب ــت های ابالغ ــری و سیاس رهب
توجــه بــه رونــق تولیــد و حمایــت از کاالهــای تولیــد 
شــده داخلــی را یــادآور شــده و حرکــت در ایــن مســیر را از 

ــتند. ــود دانس ــی خ ــات اصل مطالب

رونق تولید داخلی، اولویت اصلی مسئوالن
اســتاندار اردبیــل در ایــن خصــوص می گویــد: بــه دنبــال نــام 

گــذاری ســال جــاری بــا عنــوان رونــق تولیــد توســط مقــام 
ــن  معظــم رهبــری وظیفــه تــک تــک مســئوالن تحقــق ای
خواســته بــا همــکاری مــردم، کارآفرینــان و ســرمایه گــذاران 

بخــش خصوصــی اســت.
ــای  ــایی واحده ــاس شناس ــن اس ــر ای ــزود: ب ــو اف بهنام ج
ــتان  ــف اس ــال در مناطــق مختل ــه فع ــد و نیم ــدی راک تولی
آغــاز شــده و بــا برطــرف کــردن موانــع و مشــکالت موجــود 
ــم  ــدی فراه ــای تولی ــن واحده ــاره ای ــت دوب ــه فعالی زمین

ــد. ــد ش خواه
ــوه در  ــد آب می ــه تولی ــه کارخان ــرای نمون ــه وی ب ــه گفت ب
ــه  ــل ب ــال قب ــد س ــه از چن ــهر ک ــگین ش ــتان مش شهرس
ــا مســاعدت  ــود ب ــی تعطیــل شــده ب دلیــل مشــکالت مال
بانک هــای عامــل و بخشــودگی بیــش از ۳۵ میلیــارد 
ریــال از جریمــه دیرکــرد اقســاط معوقــه دوبــاره راه 

انــدازی می شــود.

عدم معطلی در بانک ها مشوق سرمایه گذاران است
ــه در جــذب  ــدازه ک ــر ان ــه ه ــل ب ــه اســتاندار اردبی ــه گفت ب
و معرفــی ســرمایه گذاران در اســتان موفــق باشــیم، در 
کارآفرینــی و رونــق تولیــد نیــز می توانیــم گام هــای ارزنده ای 

ــم. برداری
بهنام جــو متذکــر شــد: جــذب و حمایــت از ســرمایه گــذاران 
بایــد در اولویــت مدیــران بانک هــا قــرار گرفتــه و هــر گونــه 

معطلــی افــراد حــذف شــود.
وی ادامــه داد: تمامــی مدیــران دســتگاه های اجرایــی و 
ــی  ــرمایه گذاران ــبت بــه شناســایی س بانک هــا بایــد نس
ــرده و  ــدام ک ــتند اق ــتغال زایی هس ــد و اش ــل تولی ــه اه ک
ــت  ــی پرداخ ــن معطل ــا کمتری ــاز را ب ــورد نی ــهیالت م تس

ــد. کنن
ــائل و  ــه مس ــه ب ــر توج ــد ب ــا تاکی ــل ب ــتاندار اردبی اس
ــذاران در اســتان، تســهیل ســرمایه  مشــکالت ســرمایه گ
ــزان  ــتن از می ــتای کاس ــم در راس ــی مه ــذاری را گام گ

ــت. ــکاری دانس بی
ــاط  ــا ارتب ــد ب ــا می توانن ــران بانک ه ــه داد: مدی وی ادام
گیــری بــا واحدهــا نســبت بــه یــادآوری اقســاط و 
ــدی  ــکالت بع ــروز مش ــرر از ب ــان مق ــیدها در زم سررس

جلوگیــری کننــد.
ــده  ــادآور شــد: همچنیــن مدیــران بانک هــا پرون بهنام جــو ی
ــوزه  ــه ح ــل از ورود ب ــتان را قب ــکل دار اس ــای مش واحده

ــد. ــرار دهن ــی مــورد بررســی دقیــق ق قضائ
ــتان  ــت اس ــورد حمای ــای م ــه طرح ه ــل ب ــتاندار اردبی اس
ــق تولیــد و کارآفرینــی نیــز اشــاره کــرد و افــزود:  ــرای رون ب
توســعه کارخانــه آرتاویــل تایــر، راه انــدازی کامیــون ســازی 
مشگین شــهر، اجــرای طرح هــای گردشــگری شــابیل و 
ــی اســت  ــرمایه گذاری های ــه س ــتان خلخــال از جمل شهرس
کــه توســط بانک هــای اســتان مــورد حمایــت قــرار گرفتــه 

ــت. اس
وی بــا اشــاره بــه برخــی کارخانجــات بــزرگ راکــد اســتان، 
خواســتار همــکاری بانک هــای اســتان بــرای راه انــدازی ایــن 

واحدهــا بــا هــدف اشــتغالزایی شــد.
 

بسیج عمومی الزمه عبور ازتنگناها

رونق تولید گره گشای موانع اقتصادی 
محمد میرزایی
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حذف بروکراسـی اداری در حمایـت از تولیدکنندگان 
ضروری اسـت

سرپرســت معاونــت هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری 
ــق اقتصــادی در  اردبیــل نیــز در خصــوص ضرورت هــای رون
اســتان اردبیــل افــزود: همــت عمومــی بــرای بهبــود محیــط 
ــل  ــررات مخ ــن و مق ــای قوانی ــب احص ــب و کار در قال کس
ــی اداری در  ــاندن بروکراس ــل رس ــه حداق ــب و کار و ب کس
ــای  ــی از اولویت ه ــد یک ــذاری و تولی ــرمایه گ ــت از س حمای

ــد اســت. ــق تولی ســال جــاری اســتان در راســتای رون
عزیــزی ضمــن تاکیــد بــر اولویــت بنــدی اقدامــات حمایتــی 
ــزان  ــت می ــظ و تثبی ــت اول حف ــد: اولوی ــادآور ش ــت، ی دول
تولیــد و اشــتغال واحدهــای فعــال موجــود خواهــد بــود و در 
اولویــت دوم بــاال بــردن میــزان تولیــد و اشــتغال واحدهــای 
ــره  ــکان به ــه ام ــی ک ــه تمام ــای نیم ــال و طرح ه ــه فع نیم

ــرداری از آنهــا در طــول ســال ۹۸ فراهــم باشــد. ب
وی بــا بیــان تــالش عمومــی بــرای دســتیابی به شــعار ســال 
طــرح شــده از ســوی مقــام معظــم رهبــری، افــزود: اولویــت 
بعــدی توجــه بــه رونــق واحدهــای راکــد و یــا تملیــک شــده 

توســط بانک هــای عامــل خواهــد بــود.
توسـعه  و  اقتصـادی  امـور  معاونـت هماهنگـی  سرپرسـت 
منابـع اسـتانداری اردبیـل عـالوه بر ایـن حمایت ها بـا رعایت 
اولویت های یاد شـده، با اشـاره به انتخاب و اعالم شـعار سـال 
در یـک دهـه گذشـته بـا موضوعیت اقتصـادی و امسـال بنام 
»رونـق تولیـد« آن را بیانگـر اهمیـت ایـن بخـش بـه منظور 

تمرکـز اراده هـا و فعالیـت به آن دانسـت.
 

رونق تولید با تکیه بر توان داخلی میسر می شود
رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان اردبیــل نیــز 
ــق  ــت: رون ــاد اس ــن اعتق ــر ای ــال ب ــعار س ــق ش ــرای تحق ب
ــون اساســی و خصوصــی  ــه اصــل ۴۴ قان ــا توجــه ب تولیــد ب
ــی  ــاد حقیق ــدازه در اعتم ــر ان ــه ه ــده و ب ــازی میســر ش س

ــم در  ــق شــویم می توانی ــد داخــل موف ــه قابلیت هــای تولی ب
ــم. ــایانی دســت یابی ــای ش ــه موفقیت ه ــز ب ــاد نی ــایر ابع س

شـایقی افـزود: بـا برنامه ریـزی درسـت تمامی نارسـایی های 
موجـود در تولیـد و حلقـه مفقـوده اقتصـاد کشـور برطـرف 
خواهـد شـد و در ایـن راسـتا بایـد بـه دور از هـر گونه شـعار 

زدگـی در تحقـق شـعار سـال در تـالش باشـیم.
ــتگاه های  ــی دس ــی تمام ــاق و همدل ــر وف ــد ب ــا تاکی وی ب
ــت های  ــه سیاس ــاندن ب ــل پوش ــه عم ــرای جام ــی ب اجرای
ــا توجــه  ــل ب ــد در اســتان اردبی ــق تولی ــزود: رون ــی، اف ابالغ
ــی، گردشــگری  ــه بخش هــای کشــاورزی، صنعت مضاعــف ب

ــد. ــد ش ــر خواه ــی میس و خدمات
شــایقی ظرفیــت موجــود در اســتان اردبیــل را بــرای 
ــب  ــیار مناس ــال بس ــه فع ــا نیم ــد ی ــای راک ــای واحده احی
ــوان نیروهــای  ــا بهــره منــدی از ت ــزود: ب توصیــف کــرد و اف
ــد در تحقــق اهــداف کارآفرینــی  انســانی متخصــص و کاربل
ــش  ــرای کاه ــدی را ب ــده و گام بلن ــق ش ــوان موف ــز می ت نی
ــت. ــد برداش ــاغل جدی ــاد مش ــی و ایج ــیب های اجتماع آس

بــه گفتــه رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه اســتان اردبیــل 
ــاورزی در  ــی و کش ــد صنعت ــم از تولی ــد اع ــای تولی مؤلفه ه
اســتان اردبیــل بایــد بــه صــورت جــدی مــورد توجــه قــرار 
ــاز در عینیــت  ــا فراهــم آوردن شــرایط مــورد نی ــا ب ــرد ت گی

بخشــیدن بــه اقتصــاد پویــا موفــق شــد.

حمایت از تولید ملی در مرحله عمل
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اردبیــل نیــز رونــق تولید را 
نیازمنــد همــکاری و مشــارکت تمامــی دســتگاه های اجرایی 
ــری  ــم رهب ــام معظ ــات مق ــد: فرمایش ــادآور ش ــت و ی دانس
بــرای همــگان فصــل الخطــاب بــوده و بــرای عملیاتی شــدن 

ایــن شــعار بایــد در مرحلــه عمــل در تــالش باشــیم.
ــت های  ــق سیاس ــور تحق ــه منظ ــد: ب ــادآور ش ــی ی آقاخان
ــتیبانی از  ــور پش ــه منظ ــد و ب ــال جدی ــام در س ــی نظ کل

تولیــد داخلــی بــه تمامــی مســئوالن ورزشــی اســتان توصیه 
شــده تــا در احــداث، بازســازی و تکمیــل اماکــن ورزشــی از 

ــد. ــره ببرن ــی به محصــوالت ایران
ــی  ــزات ورزش ــدی از تجهی ــی در بهره من ــه آقاخان ــه گفت ب
نیــز ایــن اصــل مــورد تاکیــد بــوده تــا در نیازهــای خــود از 
محصــوالت تولیــد شــده توســط جوانــان توانمند کشــورمان 

بهــره گرفتــه شــود.
مدیــرکل ورزش و جوانــان اســتان اردبیــل ادامــه داد: خریــد 
ــه  ــورمان ب ــل کش ــده در داخ ــد ش ــی تولی ــزات ورزش تجهی
ــان  ــارت اداره کل ورزش و جوان ــت نظ ــن تح ــی اماک تمام
ابــالغ شــده تــا در تمامــی شــهرها و روســتاهای اســتان ایــن 
ــم در  ــود بتوانی ــهم خ ــدر س ــه ق ــده و ب ــت ش موضــوع رعای

ــر شــویم. ــق ظاه ــن شــعار راهگشــا موف ــق ای تحق
آنچــه کــه در تحقــق شــعار رونــق تولیــد اهمیــت مضاعــف 
ــن  ــی ای ــه اجرای ــه مرحل ــد داد، ورود ب ــود را نشــان خواه خ
ــا تحــوالت مــورد انتظــاری کــه زمینــه ســاز  ــوده ت شــعار ب
ــی  ــازه زمان ــد، در ب ــد ش ــادی خواه ــق اقتص ــتغال و رون اش
کوتاهــی خــود را نشــان داده و در مرحلــه عمــل بــه بســیاری 

ــه کــرد. ــی غلب از مشــکالت اقتصــادی کنون
ــل  ــود، عوام ــت می ش ــد صحب ــه از تولی ــی ک ــاً زمان مطمئن
متعــددی در ایــن عرصــه مــورد واکاوی و بررســی قــرار 
گرفتــه و توجــه بــه تأمیــن مــواد اولیــه کارخانجــات و 
ــد،  ــه تولی ــرای کاهــش هزین ــالش ب ــدی، ت ــای تولی واحده
ــه تســهیالت  ــی و ارائ ــی و جهان ــازار مناســب داخل ــن ب یافت
مناســب بــرای پشــتیبانی واقعــی از چنیــن نهادهایــی نقــش 

ــرد. ــد ک ــا خواه ــود را ایف ــوری خ ــم و مح مه
در ایـن خصـوص بـه منظـور دسـتیابی بـه اسـتراتژی کالن 
ترسـیم شـده برای رونـق تولیـد گاه به ایجـاد تغییـرات الزم 
در قوانیـن و گاه بـه حمایـت همـه جانبـه و بـدون مـوازی 
کاری دسـتگاه های اجرایـی نیـاز خواهیم داشـت تـا گره های 

اقتصـادی مانعـی بـرای ادامه مسـیر توسـعه کشـور نشـود.
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 کاهــش شــدید دمــای هــوا موجــب 
خســارت جــدی بــه باغــداران در 24 
در  به طوری کــه  شــده  اســتان کشــور 
میــزان  بختیــاری  چهارمحــال  اســتان 
تومــان  میلیــارد   450 بــه  خســارات 
رســیده و شــکوفه های بــادام و گــردو بــه 

نشســته اند. خــزان 

ــه  ــر ب ــای اخی ــی هفته ه ــرد ط ــوای س ــای ه ورود توده ه
اســتان های مختلــف کشــور و مانــدگار شــدن آن موجــب 
ســرمازدگی باغــات در بســیاری از اســتان ها از جملــه 
چهارمحــال و بختیــاری شــد. دمــا در برخــی نقاط اســتان 
ــده  ــکوفه های بازش ــیاری از ش ــت و بس ــر رف ــر صف ــه زی ب

درختــان در ایــن منطقــه دچــار ســرمازدگی شــد.
ــه موجــب  ــن منطق ــوا در ای ــای ه ــت ۱۰ درجــه ای دم اف
ــت  ــای زراع ــه در بخش ه ــارت های قابل توج ــاد خس ایج
و باغبانــی اســتان چهارمحــال و بختیــاری شــد. بیشــترین 
خســارت های ســرما در بخــش باغــات چهارمحــال و 
ــش  ــر نق ــن ام ــه ای ــت ک ــده اس ــزارش ش ــاری گ بختی
مهمــی در کاهــش تولیــدات باغــی ســال زراعــی جــاری 

ــتان دارد. ــن اس ای
ــل  ــتان تبدی ــن اس ــان در ای ــکوفه های درخت ــی از ش برخ
بــه میــوه شــده بودنــد و ایــن میوه هــای باغــی کــه بیشــتر 
ــن  ــدند و از بی ــرمازدگی ش ــار س ــز دچ ــد نی ــادام بودن ب

رفته انــد.
بــه گفتــه ســید محمــد موســوی مدیــرکل دفتــر مدیریت 
ــاورزی وزارت  ــش کش ــرات بخ ــش مخاط ــران و کاه بح
جهــاد بــر اثــر افــت دمــا و ســرمازدگی در اردیبهشــت ماه 
امســال، حــدود ۹۰۰ هــزار هکتــار اراضــی زراعــی و باغــی 

ــد. ــا ۷۰ درصــد خســارت دیده ان ــن ۵ ت بی
ــا، ۶۰  ــن گزارش ه ــاس آخری ــر اس ــت: ب ــار داش وی اظه
درصــد اراضــی زراعــی و ۴۰ درصــد اراضــی باغــی دچــار 

خســارت شــده اســت.
موســوی ادامــه داد: افــت دمــا بــر اثر تغییــرات اقلیمــی در 
شــرایطی اتفــاق افتــاده کــه باغــات در مراحــل گل دهــی 
ــد و برخــی  ــش بوده ان ــش و زای ــه لحــاظ روی و حســاس ب
نقــاط کشــور، کاهــش دمــا را تــا منفــی ۵ درجــه تجربــه 

کرده انــد.
ــرآورد  ــان ب ــارد توم ــزار میلی ــرد: از ۱۰ ه ــح ک وی تصری
ــت و ۹۰  ــوزه زراع ــه ح ــوط ب ــد مرب ــارت، ۱۰ درص خس

ــت. ــات اس ــش باغ ــه بخ ــوط ب ــد مرب درص
ــرات  ــش مخاط ــران و کاه ــت بح ــر مدیری ــرکل دفت مدی
بخــش کشــاورزی بــا بیــان اینکــه اعــالم قطعی خســارات 
ســرمازدگی زمان بــر اســت و بــرآورد زیــان وارده بــر 
گلدهــی و تولیــد محصــول ادامــه دارد، گفــت: بیشــترین 
ــتان های  ــت در اس ــوزه زراع ــرمازدگی در ح ــارت س خس
آذربایجــان شــرقی، اردبیــل و فــارس و در حــوزه باغبانــی 
در اســتان های قزویــن، فــارس و آذربایجــان شــرقی بــوده 

ــت. اس
ــی  ــی از اراض ــد: بخش ــادآور ش ــال ی ــوی درعین ح موس
بیمــه  پوشــش  زیــر  ســرمازدگی،  از  خســارت دیده 
ــق  ــی از طری ــای میدان ــه ارزیابی ه ــتند ک ــاورزی هس کش
ــده و  ــه آغازش ــن زمین ــاورزی در ای ــه کش ــدوق بیم صن
ــن صنــدوق پرداخــت خواهــد شــد. غرامت هــا توســط ای
وی گفــت: کشــاورزانی کــه بیمــه نیســتند در قالــب 
پشــتیبانی مــا و پیشــنهادات وزارت جهــاد کشــاورزی بــه 
ــرار  ــت ق ــت، موردحمای ــه دول وزارت کشــور و اخــذ مصوب

می گیرنــد.

افــت دمــای هــوا در اســتان چهارمحــال و 
اســت بــوده  بی ســابقه  بختیــاری 

یکــی از باغــداران شهرســتان ســامان چهارمحــال و 
بختیــاری اظهــار داشــت: افــت دمــای هــوا در ایــن زمــان 
ــوده  ســال در اســتان چهارمحــال و بختیــاری بی ســابقه ب

ــت. اس
مــرادی بیــان کــرد: افــت شــدید دمــای هــوا تمــام 
باغــداران منطقــه را غافلگیــر کــرد و موجــب ایجــاد 
خســارت قابل توجــه در باغــات مختلــف میــوه ایــن 

ــد. ــه ش منطق
رفتــن  بیــن  از  موجــب  کــرد: ســرما  تصریــح  وی 
شــکوفه های بازشــده درختــان بــادام و سرشــاخه های 
ــی در  ــش مهم ــر نق ــن ام ــه ای ــد ک ــردو ش ــان گ درخت

شکوفه های بهاری زیر بار خسارت میلیاردی

زخم سرما بر پیکر کشاورزی بام ایران/ سرما باغداران را غافلگیر کرد

سید محمد 
رضا موسوی
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کاهــش تولیــد محصــوالت باغــی ایــن منطقــه دارد.
وی بیــان کــرد: مســئوالن و ســازمان های مرتبــط، 
باغــداران را در راســتای جبــران خســارت های ســرمازدگی 

ــد. ــاری کنن ــه ی ــن منطق در ای
مدیــرکل هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری در خصوص 
کاهــش دمــا گفــت: کمتریــن دمــای هــوا در چهارمحــال 
ــا دمــای  و بختیــاری طــی ۱۰ روز گذشــته در شــهرکرد ب

منفــی شــش درجــه ســانتی گراد گــزارش شــده اســت.
ــق در  ــای مطل ــل دم ــرد: حداق ــان ک ــا بی ــاهرخ پارس ش
ــامان،  ــن، س ــن، ب ــق بروج ــت ماه در مناط ــاه اردیبهش م
سورشــجان، کوهرنــگ، فارســان و فــرخ شــهر بــه ترتیــب 
ــی  ــی ۴.۷، منف ــی ۲.۵، منف ــی ۳.۹، منف ــی ۵.۲، منف منف
۳.۶، منفــی ۳.۲ و منفــی ۳.۸ درجــه ســانتی گراد گــزارش 

شــده اســت.

ــتان  ــه اس ــرد ب ــوای س ــوده ه ــرد: ورود ت ــح ک وی تصری
ــف  ــق مختل ــوا در مناط ــای ه ــدید دم ــت ش ــب اف موج
ــات  ــرمازدگی باغ ــب س ــر موج ــن ام ــه ای ــد ک ــتان ش اس
در شهرســتان های اســتان چهارمحــال و بختیــاری شــده 

ــت. اس
مدیــرکل هواشناســی چهارمحــال و بختیــاری بیــان کــرد: 
ــع پیش بینــی  ــن اســتان به موق کاهــش دمــای هــوا در ای
و اطالعیه هــا و هشــدارهای هواشناســی در ایــن خصــوص 

ــد. ــع صــادر ش به موق

ــرمازدگی در  ــارت های س ــترین خس ــاد بیش ایج
ــردو ــادام و گ بخــش باغــات ب

معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد کشــاورزی 
چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: ســرمازدگی طــی 
۱۰ روز گذشــته در چهارمحــال و بختیــاری خســارت های 

ــت. ــرده اس ــاد ک ــتان ایج ــطح اس ــی در س قابل توجه
حمیدرضــا دانــش عنــوان کــرد: بیشــترین خســارت های 
ایجادشــده کاهــش دمــای هــوا در ایــن اســتان در بخــش 
ــادام و گــردوی چهارمحــال و بختیــاری گــزارش  باغــات ب

شــده اســت.
وی بیــان کــرد: ســرما بــه ۱۴ هــزار هکتــار از باغــات بــادام 

چهارمحــال و بختیــاری خســارت وارد کــرده اســت.
وی بــا اشــاره به اینکــه باغــات در ۹ شهرســتان چهارمحال 
و بختیــاری در پــی افــت دمــا و ســرمازدگی دچــار 
ــارت های  ــترین خس ــه داد: بیش ــده اند، ادام ــارت ش خس
ــال و  ــن چهارمح ــامان و ب ــتان س ــرمازدگی در شهرس س

ــت. ــده اس ــزارش ش ــاری گ بختی

خسـارت های سـرمازدگی در چهارمحال و بختیاری 
۴۵۰ میلیارد تومان برآورد شـد

رئیــس کارگــروه ســرمازدگی، خشک ســالی و دفــع آفــات 
جهــاد کشــاورزی چهارمحــال و بختیــاری اظهــار داشــت: 
یــک هــزار و ۳۵۸ هکتــار از باغــات چهارمحــال و بختیاری 

در پــی وقــوع ســرمازدگی دچــار خســارت شــدند.
حســین برزگــر بیــان کــرد: باغــات بــادام، گــردو، زردآلــو 
و آلوچــه اســتان چهارمحــال و بختیــاری دچــار بیشــترین 

ــده اند. ــرمازدگی ش ــش س ــارت ها در بخ خس
وی تصریــح کــرد: خســارت های ســرمازدگی در ایــن 
اســتان بیــش از ۴۵۰ میلیــارد تومــان بــرآورد شــده اســت.

رئیــس کارگــروه ســرمازدگی، خشک ســالی و دفــع آفــات 

ــرد:  ــان ک ــاری بی ــال و بختی ــاورزی چهارمح ــاد کش جه
خســارت های ســرمازدگی در باغــات ایــن اســتان در 
ــزارش شــده  ــا ۱۰۰ درصــد گ ــن ۴۰ ت ــف بی ــاط مختل نق

ــت. اس

ــزوم برگــزاری دوره هــای آموزشــی در خصــوص  ل
روش هــای نویــن باغــداری

در حالــی کــه ســرمازدگی در اســتان چهارمحــال و 
بختیــاری هــر ســاله خســارت های قابــل توجهــی ایجــاد 
می کنــد امــا هنــوز تدابیــر اندیشــیده شــده بــرای 
ــد  ــت و بای ــوده اس ــاز نب ــر کار س ــن ام ــری از ای جلوگی
ــش  ــاهد کاه ــده ش ــال های آین ــه در س ــود ک ــالش ش ت

خســارت های ســرمازدگی در فصــل بهــار باشــیم.
کارشــناس ارشــد کشــاورزی در خصــوص چگونگــی 
کاهــش خســارت های ســرمازدگی می گویــد: ســرما 
ــل  ــان فص ــه در پای ــت ک ــی اس ــل طبیع ــی از عوام یک
زمســتان و اوایــل فصــل بهــار تهدیــدی بســیار مهــم برای 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــات ب ــژه باغ ــه وی ــاورزی ب ــوزه کش ح
رشــید شــاهرخ بیــان کــرد: چهارمحــال و بختیــاری 
ــه  ــن منطق ــرمازدگی در ای ــت و س ــیر اس ــتانی سردس اس

یکــی از مهمتریــن خطــرات طبیعــی بــرای باغــات و 
ــی رود. ــمار م ــه ش ــاورزی ب ــی کش اراض

ــرایط آب و  ــه ش ــت ک ــالی اس ــد س ــرد: چن ــان ک وی بی
ــاوت  ــته متف ــای گذش ــا دهه ه ــتان ب ــن اس ــی در ای هوای
شــده اســت و شــاهد افزایــش دمــای بی ســابقه در 
زمســتان هســتیم امــا نبایــد فرامــوش کنیــم کــه 
ــه  ــتانی کوهســتانی اســت ک ــاری اس چهارمحــال و بختی
ــی آن خــاص  ــرار دارد و شــرایط آب و هوای در ارتفاعــات ق

ــت. اس
ــت  ــرد: کاش ــان ک ــاورزی بی ــش کش ــناس بخ ــن کارش ای
ــال و  ــی چهارمح ــرایط آب و هوای ــا ش ــه ب ــی ک درختان
بختیــاری متناســب اســت و دیــر گلــده هســتند تنهــا راه 
ــه  ــتان ب ــن اس ــرمازدگی در ای ــارت های س ــش خس کاه

ــی رود. ــمار م ش
وی اظهــار داشــت: درخــت بــادام دیــر گلــده باوجوداینکــه 
نســبت بــه خشک ســالی نیــز مقــاوم اســت جــزو درختــان 
مطلــوب و ســازگار بــا شــرایط آب و هوایــی اســتان 
ــد  ــه درآم ــی رود ک ــمار م ــه ش ــاری ب ــال و بختی چهارمح
ــه ارمغــان مــی آورد. ــرای باغــدار ب ــی نیــز ب بســیاری خوب
وی تأکیــد کــرد: اطالع رســانی مناســب در خصــوص 
پیش بینــی ورود توده هــای هــوای ســرد بــه اســتان 
ــد  ــدودی می توان ــا ح ــات ت ــژه در باغ ــر وی ــاذ تدابی و اتخ

خســارت های ســرمازدگی را کاهــش دهــد.

آموزشــی  دوره هــای  برگــزاری  داد:  ادامــه  شــاهرخ 
در خصــوص روش هــای نویــن باغــداری و کاهــش 
خســارت ها در بخــش عوامــل طبیعــی بــرای باغــداران در 
ســطح اســتان ضــروری اســت و ایــن امــر بایــد موردتوجــه 

ــرد. ــرار گی ــتر ق بیش
باغــداری، شــیالت، کشــاورزی و دامــداری شــغل بســیاری 
از مــردم چهارمحــال و بختیــاری بــه شــمار مــی رود 
کــه عوامــل طبیعــی در ســال جــاری خســارت های 
ــه  ــداری ب ــیالت و باغ ــش ش ــژه در بخ ــی به وی قابل توجه

ــت. ــرده اس ــاورزی وارد ک ــوزه کش ــاالن ح فع
ایــن خســارت ها کــه در پــی وقــوع ســیل و ســرما 
ــد بســیاری از  ــه درآم ایجادشــده موجــب شــده اســت ک
فعــاالن بخــش کشــاورزی در ســال جــاری کاهــش یابــد 
و بایــد تــالش شــود بــرای تــداوم فعالیــت بهره بــرداران در 

ــرد. ــورت گی ــای الزم ص ــد حمایت ه ــش تولی بخ
جهــاد کشــاورزی در راســتای کاهــش خســارت های 
ــد  ــیر تولی ــد در مس ــده بای ــال های آین ــرمازدگی در س س
ــده  ــر گل ــی دیگ ــا ویژگ ــده ب ــژاد ش ــالح ن ــای اص نهال ه
ــارت های  ــش خس ــرای کاه ــه ب ــا زمین ــد ت ــت کن حرک

ــود. ــم ش ــتان فراه ــطح اس ــرمازدگی در س س
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 ایــن روزهــا در حالــی قیمــت خرمــا 
در  کشــور  مختلــف  نقــاط  بــازار  در 
حــال افزایــش اســت کــه ســود ایــن 
ــان نصیــب دالالن  افزایــش قیمــت همچن
کشــاورزان  و  می شــود  ســودجویان  و 
بهــره ای از ایــن افزایــش قیمــت ندارنــد.

خرمــا بــه عنــوان یکــی از محصــوالت اســتراتژیک اســتان 
ــادی از کشــاورزان  بوشــهر محســوب می شــود و بخــش زی

ایــن اســتان در عرصــه تولیــد خرمــا فعالیــت دارنــد.
ــل و  ــتن نخ ــار نشس ــه ب ــرای ب ــل داران ب ــاورزان و نخ کش
ــیار  ــات بس ــال زحم ــول س ــت از آن در ط ــد و برداش تولی
زیــادی را متقبــل می شــوند تــا در نهایــت بــا فــروش 
ــورات  ــد ام ــود و بتوانن ــودی نصیبشــان ش محصــول آن س

ــد. ــود را بگذرانن ــی خ زندگ
زندگــی پرمشــقت نخــل داران دارای یــک 
ســیکل تکــراری اســت کــه از برداشــت 
ــول  ــت محص ــا برداش ــال ت ــک س ــول ی محص
ــم  ــاز ه ــود و ب ــرار می ش ــد از آن تک ــال بع س
ــج از ســوی کشــاورزان و  ــا رن تــالش همــراه ب
بــه یغمــا بــردن محصــول توســط ســودجویان 

و دالالن اســت.
ــول خرمــای ســال قبــل  ــا پ کشــاورزی کــه ب
خــود بــه زور روزگارش را گذرانــده اســت، 
اکنــون منتظــر اســت تــا یــک مشــتری پیــدا 
شــود و محصولــش را پیش خریــد کنــد و ایــن 
ــود  ــت می ش ــور یاف ــه وف ــون ب ــتری اکن مش
مناســب  قیمــت  بــه  را  محصــول  ولــی 

نمی خرنــد.
ــون زور  ــع چ ــد در واق ــاه بع ــن م ــرای چندی ب

ــان  ــد، خودش ــت دارن ــول در دس ــت و پ ــا اس ــت آنه دس
ــد  ــا هســتند. دالالن می گوین ــده قیمــت خرم ــن کنن تعیی
ــل داران  ــی از نخ ــه قیمت ــا چ ــد ب ــال بای ــا امس ــه خرم ک
ــی  ــد و مابق ــول را می دهن ــداری از پ ــود. مق ــداری ش خری

ــد. ــاه بع ــن م ــرای چندی ــی رود ب ــم م ــول ه پ
در حالــی کــه قریــب بــه اتفــاق نخــل داران اســتان بوشــهر 
ــزار  ــود را قیمــت حــدود ۳۳ ه ــته خ ــال گذش ــای س خرم
ریــال بــه دالالن فروختــه بودنــد، اکنــون قیمت ایــن محول 
ــت و  ــته اس ــازار داش ــطح ب ــری در س ــد براب ــش چن افزای
عمومــاً بــا قیمــت بــاالی ۲۰۰ هــزار ریــال در حــال فــروش 
اســت. افزایــش قیمــت ارز در پــی آن افزایــش ۲۰ درصــدی 
صــادرات خرمــا قیمــت ایــن محصــول را در بــازار پایتخت و 
شــهرهای بــزرگ بــه بــاالی کیلویــی ۳۰۰ هــزار ریــال نیــز 

رســانده اســت.
نکتــه قابــل توجــه در ایــن میــان این اســت کــه کشــاورزان 
ــود  ــول خ ــری محص ــد براب ــش چن ــودی از افزای ــچ س هی
ــه  ــود ک ــا می ش ــب آنه ــوس نصی ــط افس ــد و فق نبرده ان
چــرا بایــد ایــن قیمــت ایــن حــد افزایــش یابــد و آنهــا هــم 

بی بهــره باشــند.
حاال چند ماهی تا برداشت محصول باقی مانده است و تا 
چندی دیگر دالالن باز هم بازار را به دست خواهند گرفت و با 
تعیین قیمت برای خرما، این محصول را از نخل داران با قیمتی 

اندک خریداری خواهند کرد.

زور نخل داران به جایی نمی رسد
ــهر  ــتان بوش ــل دار اس ــاورزان نخ ــا زارع زاده از کش غالمرض
ــار  ــاورزان اظه ــای کش ــه نیازه ــی ب ــاد از بی توجه ــا انتق ب
داشــت: متأســفانه هــر ســاله در ایــن فصــل کشــاورزان بــا 
ــود  ــول خ ــروش محص ــرای ف ــادی ب ــیار زی ــکالت بس مش

روبــرو می شــوند.
ــتند  ــت هس ــده قیم ــن کنن ــرد: دالالن تعیی ــه ک وی اضاف
ــه  ــد ک ــاورزان نمی کنن ــی از کش ــم حمایت ــئوالن ه و مس
ــد  ــروش برس ــه ف ــری ب ــت باالت ــا قیم ــا ب ــول آنه محص
و کشــاورز هــم ناچــار اســت کــه محصــول خــود را 

کنــد. پیش فــروش 
ــئوالن  ــفانه مس ــرد: متأس ــان ک ــز بی ــادم نی ــعود خ مس
ــد و کشــاورز هــم  کمتریــن حمایتــی را از کشــاورزان ندارن
ــرای  ــور اســت ب ــدارد و مجب ــا دالالن ن ــق ب ــه تواف ــی ب راه
اینکــه خرمــا روی دســتش نمانــد، آن را به دالالن بفروشــد.

وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه در برخــی از ســال ها 

کشــاورزانی کــه محصــول خــود را نگهــداری کــرده بودنــد، 
در فــروش آن بــا مشــکل روبــرو می شــدند، االن همــه 
ــند. ــطه ها می فروش ــه واس ــود را ب ــول خ ــل داران محص نخ

ــاورز و  ــه کش ــا و خان ــف انجمن ه ــه ضع ــاره ب ــا اش وی ب
ــاز و کاری  ــم س ــار داری ــه داد: انتظ ــتایی ادام ــی روس تعاون
ــا قیمــت توافقــی  تعریــف شــود تــا محصــول کشــاورزان ب

ــد. ــروش برس ــه ف ب

بــازار خرمــا همــواره بازیچــه دســت دالالن و 
محتکــران اســت

ــورای  ــس ش ــتان در مجل ــتی و تنگس ــردم دش ــده م نماین
ــت:  ــار داش ــا اظه ــت خرم ــه وضعی ــاره ب ــا اش ــالمی ب اس
گرانــی خرمــا و محصــوالت کشــاورزی نتیجــه عــدم انجــام 

ــت. ــتایی اس ــی روس ــازمان تعاون ــف س وظای
ــی شــش  ــه گران ــا اشــاره ب ســید کمال الدیــن شــهریاری ب
ــازمان  ــن س ــت: ای ــودجویی دالالن گف ــا و س ــری خرم براب
بــرای تنظیــم بــازار و ایجــاد یــک زنجیــره صحیــح و 
منطقــی بیــن تولیدکننــده و مصرف کننــده و حــذف 
حلقه هــای واســط تشــکیل شــد کــه گرانــی اخیــر نشــان 

ــد. ــل نمی کن ــش عم ــه وظایف داده ب
ــوالت  ــر محص ــازار دیگ ــد ب ــا مانن ــازار خرم ــزود: ب وی اف
کشــاورزی همــواره بازیچــه دســت دالالن و محتکــران بوده 
اســت و فقــط در مــورد خرمــا چنیــن چیــزی وجود نــدارد، 

چــرا کــه ایــن اتفــاق در مــورد گوجــه، ســیب زمینی، پیــاز، 
کاهــو و ســیب درختــی هــم رخ داده اســت.

ــا حضــور در مــزارع  شــهریاری ادامــه داد: دالل و محتکــر ب
ــی  ــه زحمت ــدون آنک ــاورز، ب ــول کش ــد کل محص و خری
ــن  ــد، ای ــب می زن ــه جی ــی ب کشــیده باشــد، ســود هنگفت
ــا مشــکل متعــدد مالــی  در حالــی اســت کــه کشــاورزان ب

ــه هســتند. مواج
 

دولت وارد عمل شود
ــورای  ــس ش ــتان در مجل ــتی و تنگس ــردم دش ــده م نماین
ــی  ــد تضمین ــا خری ــد ب ــت بای ــرد: دول ــد ک ــالمی تاکی اس
ــا قیمــت منطقــی، از قیمت هــای  محصــوالت کشــاورزی ب
متعــدد و بــاالی محصــوالت کشــاورزی در مغازه هــا و 

ــد. ــری کن ــن جلوگی ــای میادی بازاره
وی گفـت: عـدم مدیریت سـازمان عریض و طویـل تعاون 
روسـتایی منجـر بـه بـروز مشـکالت متعـدد در کشـور ما 
شـده اسـت و اگـر اساسـنامه و اهـداف ایـن 
سـازمان کـه ۵۰ سـال پیـش ایجـاد شـده 
را مطالعـه کنیـم، متوجـه خواهیـم شـد کـه 
ایـن سـازمان بـرای تنظیـم بـازار و ایجاد یک 
زنجیـره صحیـح و منطقـی بیـن تولیدکننده 
و مصرف کننـده و حـذف حلقه هـای واسـط 

تشـکیل شـده اسـت.
ــازمان  ــفانه س ــرد: متأس ــه ک ــهریاری اضاف ش
تعاونــی روســتایی در تهــران دارای ســاختمان 
ــته و  ــد داش ــا کارمن ــه صده ــت ک ــی اس بزرگ
حقــوق بســیار زیــادی از بین المــال می گیرنــد 
امــا هیــچ نقشــی در تنظیــم بــازار محصــوالت 

ــد. ــی ندارن کشــاورزی و دام
ــل ضعــف  ــه دلی ــرد: کشــاورزان ب ــان ک وی بی
بنیــه مالــی، نهادهــا، کــود، ســم، بــذر و 
ــداری  ــول قرضــی دیگــران و نســیه خری ــا پ تجهیــزات را ب
ــک  ــازار چ ــب ها و ب ــه کاس ــم ب ــات ه ــی اوق ــرده و برخ ک
می دهنــد، امــا وقتــی محصوالتشــان آمــاده برداشــت 
می شــود و نمی تواننــد انبــار کننــد، قطعــاً بــه دنبــال 
ــود  ــد ب ــی خواهن ــر قیمت ــه ه ــود ب ــول خ ــروش محص ف
ــران  ــه دیگ ــال ب ــول س ــه در ط ــی ک ــد چک های ــا بتوانن ت

ــد.. ــد کنن ــد را نق داده ان

سودجویی دالالن
نماینـده مـردم دشـتی و تنگسـتان در مجلـس شـورای 
اسـالمی خاطرنشـان کـرد: یکـی از بزرگتریـن علـل از بین 
بـه  رفتـن زمین هـای کشـاورزی و هجـوم زمین خـواران 
زمین های کشـاورزی، عدم سـودآوری برای کشـاورز اسـت.

وی افــزود: در جلســه آتــی مجلــس در هفتــه آینــده قطعــاً 
ــدن و  ــت، مع ــر صنع ــاورزی و وزی ــاد کش ــر جه ــه وزی ب
تجــارت بــه دلیــل رهــا کــردن بــازار و عــدم ایفــای وظیفــه، 

ــم داد. ــر خواه تذک
هم اکنــون  دالالن  متأســفانه  گفــت:  شــهریاری 
ناظــر محصــوالت کشــاورزی بــه منظــور ســودجویی 
بیشــتر هســتند و خبــری از وزارت جهــاد کشــاورزی و 
زیرمجموعه هایــش نیســت، ایــن در حالــی اســت کــه دالل 
مــاه رمضــان و مــردم را نمی شناســد و فقــط بــه پــول فکــر 

. می کنــد

دست کشاورزان کوتاه است؛

گرانی خرما و افسوس باغ داران/ سود اصلی را همچنان دالالن می برند

سعید رضایی

ــران اقتصاد ایـ
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حال و هوای رمضان در جای جای ایران

محفل انس با قرآن کریم در 
حضور رهبر معظم انقالب اسالمی

جزء خوانی قرآن کریم در 
حرم مطهر رضوی

مراسم جزء خوانی قرآن 
کریم در حرم مطهر 

حضرت معصومه )س(
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جمع خوانی قرآن کریم 
در حسینیه اعظم زنجان

افطاری ساده و جزء خوانی قرآن کریم در 
میدان امام حسین )ع(

افطاری به دعوت شهدا در بهشت زهرا)س(
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حال و هوای ماه رمضان در 
مساجد بازار تاریخی تبریز

افطاری ساده در حرم 
عبدالعظیم حسنی )ع(

بیست و هفتمین دوره 
نمایشگاه قرآن کریم
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ضیافت افطاری در حرم مطهر 
حضرت فاطمه معصومه)س( 

تصویـر ایران

مناجات شب های رمضان در مسجد ارک

سفره  افطار برای رهگذران
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کارگاه پخت زولبیا و بامیه در کرمانشاه

»افطاری ساده« در تبریز

افطاری ساده در محله امامزاده عبداهلل
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