
مجله ایران مهــر| شمــاره 39 | خرداد ماه 98

دراینشمارهمیخوانید:

نگاهیبهآخرینوضعیتمناطقسیلزدهکشور

گذرحافظدربنبسترندانفالفروشاست

آبیکهاز»گاوخونی«دریغمیشود

کشفسومینشهرزیرزمینیدرهمدان

دودخألقانوندرچشممستأجران



صفحه 2 | شماره 39 | خرداد 98 MEHR NEWSAGENCY

خوزستان	در	تب	۵۰	درجه	ای	می	سوزد	

دستاوردهای	درمان	ناباروری	یزد	در	طمع	تجارت/	افتخاری	که	مصادره	شد

سفر	بی	بازگشت	بلوط	کاران/سنجاب	هایی	که	از	بازار	تهران	سر	درآوردند

سنگینی	بار	وعده	ها	بر	دوش	کولبران/	طرح	هایی	که	بایگانی	شد	

شهر	در	تسخیر	رنگین	بال	ها	است/	پروانه	ها	مهاجران	بی	خطر	

رژه	دوبرمن	ها	در	شهر	تبریز	

قایق	سواری	هنجارشکنان	و	پاسکاری	متولیان/	»من	ناشر	امر	به	معروفم«

قصه	پرغصه	آتش	سوزی	جنگل	های	زاگرس/	این	درد	را	چاره	باید	کرد

	آبی	که	از	»گاوخونی«	دریغ	می	شود	

کنکوری	ها؛	سردرگم	آشفته	بازارکالس	خصوصی/دخل	پرپول	موسسات	غیرمجاز

ورود	شاهوار	به	عرصه	جدید/	جدال	نفس	گیر	مردم	با	البی	قدرت	و	ثروت

گذرحافظ	دربن	بست	رندان	فال	فروش	است/	تعقیب	وگریز	دستفروش	وگردشگر

آغاز	تمرین	های	»آشپزخانه«	در	شیراز	

اوضاع	بدنشر	اجازه	چاپ	نوشته	هایم	را	نمی	دهد	

حمایت	از	فیلمساز	اولویت	انجمن	است	

پیوند	انقالب	و	عاشورا	در	۱۵	خرداد		

دانشگاه	مذاهب	اسالمی	بندرعباس	اخطار	گرفت	

دزفول	از	»شهر	هزار	موشک«	تا	»بلد	الصواریخ«		

جایگاه	مغفول	حکمت	در	»شهرحکمت«	

مجموعه	ای	از	فعالیت	های	قرآنی	دفتر	تبلیغات	حوزه	

معلمی	که	»قیصر«	شد/	بچه	های	آبادان،	بچه	های	سینمایی	بودند	

   36 

   39 

   37 

   40 

   42 

   44 

   45 

   48 

   49 

   51 

فهرست مطالب

شناسنامه مجله

19 

   20 

   22 

   24 

   25 

   26 

   27 

   28 

   30 

   32 

 18 

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

17

4

فرهنگوهنـرایران
35

وضعیتسیلزدگان

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 3 |  شماره 39 | خرداد 98

ایــران تصویــر
76

ابتکاری	برای	اشتغال	پایدار	و	جلوگیری	ازخروج	ارز		

آبزی	پروری	در	استان	بوشهر	تقویت	شود/	استفاده	از	ظرفیت	خلیج	فارس

خوشه	های	طالیی	در	دستان	کشاورزان/	محصولی	که	برکت	سفره	مردم	می	شود

بام	ایران	جان	گرفت/	افزایش	آبدهی	قنات	ها	

گالیه	از	نجومی	شدن	اجاره	بها	در	قم	

کردستان	گرانترین	استان		

تونل	کبیرکوه	در	پیچ	و	خم	نبود	اعتبار	

ساکنان	»دهقان	ویال«	یک	روز	آب	نداشتند/	متولی	بخش	خصوصی	است

افول	صنایع	دستی	در	کرمان			

بافت	تاریخی	گرگان	در	مسیر	احیاء/	حرکت	الک	پشتی	است	

تبلور	عینی	رونق	تولید	در	صنایع	دستی	

فیروزه	ای	که	برای	گردشگران	حکِم	طال	دارد/	مسجد	کبود	در	حصار	غفلت

زخم	های	حسینیه	تاریخی	بیرجند	مرمت	نمی	شود	

ردپای	میراث	ناملموس	در	هزارتوی	گرمابه	های	ایرانی	

ماجرای	شهری	نهفته	در»صالح	آباد«بهار/رازی	که	ازدل	خاک	برمال	می	شود

ایــران میــراث
54

اقتصــادایــران
66

56 

   58 

   60 

   62 

   63 

   64 

 55 

69 

   70 

 71 

   73 

   74 

   75 

 68 

 67 

http://mehrnews.com


صفحه 4 | شماره 39 | خرداد 98 MEHR NEWSAGENCY

ــران اقتصاد ایـ

انتهــای خیابــان خدمــات شــهر زیــرآب، جایــی کــه آســفالت خیابــان ناگهــان تمــام شــده 
و بــه خــاک و شــن می رســیم، خانــه دو نیــم طبقــه ای قــرار دارد.

ــد  ــرض چن ــم… در ع ــوروز بودی ــد ن ــر عی ــته و منتظ ــان را شس ــروف م ــرف و ظ »ظ
ســاعت زندگــی مــان زیــر و رو شــد« … بــا گفتــن ایــن جملــه ســعی می کنــد بغضــش 

را فــرو دهــد.

ــای  ــه خانه ه ــیل زده ب ــردم س ــت و م ــذر اس ــال گ ــرعت در ح ــه س ــیل ب ــای پساس روزه
خــود بازگشــته اند، هــر چنــد در ایــن میــان چنــد روســتا هســتند کــه بــه علــت مشــکالت 

ــه نشــده اند. ــه خان ــه بازگشــت ب ســیالب هنــوز موفــق ب

ــای آن  ــیالب و تخریب ه ــا س ــتان ب ــدر در خوزس ــیزده ب ــبزه س ــره س ــه گ ــس از اینک پ
عجیــن شــد، ایــن روزهــا شــاید ســیل در خوزســتان تمــام شــده باشــد ولــی مــردم ایــن 

ــار آن هســتند. اســتان همچنــان شــاهد تبعــات و آث

زدگان سیل  وضعیت 
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وضعیت سیل زدگان

ــیر«	و	 ــم	ش ــق	»چ ــیالب	در	مناط ــاه	از	س ــتر	از	دو	م 	بیش
»ماژیــن«	ایــالم	می	گــذرد،	همچنــان	برخــی	از	مــردم	
روســتایی	بالتکلیــف	هســتند	و	بســیاری	از	زیرســاخت	های	

ــت. ــده	اس ــا	نش ــه	احی ــن	دو	منطق ــه	ای ــوط	ب مرب
۱۲	فروردین	مــاه	ســال	جــاری	بــارش	شــدید	بــاران	در	
ــش	 ــیل	در	بخ ــدن	س ــاری	ش ــه	ج ــر	ب ــالم	منج ــتان	ای اس
ماژیــن	شهرســتان	دره	شــهر	و	روســتای	چــم	شــیر	از	توابــع	

ــد. ــیروان	ش ــش	س بخ
ــی،	 ــاخت	های	ارتباط ــی	از	زیرس ــش	مهم ــیالب	بخ ــن	س ای
منــازل، پل هــا و…را در ایــن دو منطقــه از بیــن بــرد و 
حــاال بــا	گذشــت	دو	مــاه	از	وقــوع	ســیل	مــردم	ایــن	مناطــق	
همچنــان	دارای	مشــکالت	بزرگــی	هســتند	کــه	رفــع	آن	هــا	

نیازمنــد	توجــه	ویــژه	مســئوالن	اســت.
هم	اکنــون	روســتای	چــم	شــیر	از	توابــع	شهرســتان	ســیروان	
ــر	بارش	هــای	 ــر	اث ــاال	آمــدن	آب	ســد	ســیمره	ب ــت	ب ــه	عل ب
ــردم	 ــه	و	م ــر	آب	رفت ــل	زی ــت	کام ــاه	اس ــای	دو	م سیل	آس
ــاکنان	 ــد	و	س ــر	می	برن ــه	س ــی	ب ــتا	در	بالتکلیف ــن	روس ای
ایــن	روســتا	خواهــان	پرداخــت	حق	وحقــوق	خــود	از	ســوی	

مســئوالن	ســد	ســیمره	هســتند.
ســد	ســیمره	سال	هاســت	بــا	مشــکل	تملــک	اراضــی	مــردم	
روســتاهای	عقبــه	ســد	مواجــه	اســت	و	ایــن	مشــکل	پــس	از	
انباشــته	شــدن	در	ســیل	اخیــر	بــه	یــک	بحــران	تبدیل	شــده	
ــه	آن	 ــریع	تر	ب ــه	س ــوری	هرچ ــئوالن	کش ــت	مس ــاز	اس و	نی

ورود	کننــد.
وزیــر	نیــرو	مــاه	گذشــته	در	ســفر	خــود	بــه	اســتان	ایــالم	و	
بازدیــد	از	ســد	ســیمره	اعــالم	کــرد	دولــت	مصمــم	اســت	در	

ــتاهای	 ــه	روس ــارت	وارده	ب ــن	خس ــان	ممک ــن	زم کوتاه	تری
ــه	 ــا	س ــر	ت ــد	و	حداکث ــران	کن ــیمره	را	جب ــد	س ــه	س عقب
ــاه	آینــده	هزینــه	تملــک	زمین	هــای	عقبــه	ســد	ســیمره	 م

پرداخــت	می	شــود.
ــه	 ــیمره	از	جمل ــد	س ــه	س ــتاهای	عقب ــکالت	روس ــا	مش ام
چــم	شــیر	در	شهرســتان	ســیروان	هنــوز	حــل	نشــده	اســت،	
ــد	 ــه	چن ــردم	روســتای	چــم	شــیر	و	البت در	حــال	حاضــر	م
ــر	 ــیروان	حاض ــار	س ــرب	رودب ــه	ع ــر	منطق ــتای	دیگ روس
ــا	 ــار	روســتا	در	چادره ــرک	روســتاها	نیســتند	و	در	کن ــه	ت ب
ــی	 ــه	حت ــات	اولی ــچ	امکان ــدون	هی ــختی	را	ب ــای	س روزه
ــئوالن	 ــر	مس ــرف	دیگ ــد،	از	ط ــی	می	گذرانن ــاده	دسترس ج
ــا	 ــه	آن	ه ــر	ب ــکان	دیگ ــک	م ــتند	ی ــاده	هس ــد	آم می	گوین

ــد. ــذار	کنن ــی	واگ ــرای	زندگ ب
مــردم	ایــن	چنــد	روســتا	از	جملــه	چــم	شــیر	نیــز	خواهــان	
پرداخــت	خســارت	های	خود	توســط	مســئوالن	ســد	ســیمره	
هســتند	و	تحــت	هیــچ	شــرایطی	حاضــر	بــه	تــرک	دیــار	خود	
نیســتند،	مســئوالن	کشــوری	و	اســتانی	وعده	هــای	فراوانــی	
ــون	 ــی	تاکن ــد	ول ــتا	دادن ــن	روس ــکالت	ای ــل	مش ــرای	ح ب

ــت. ــده	اس ــی	نش ــدام	عمل هیچ	ک

پرداخــت خســارت های ســال ۸۶ در ســال ۹۸ 
ــیمره ــد س ــئوالن س ــط مس توس

یکــی	از	ســاکنان	منطقــه	عــرب	رودبــار	اظهــار	داشــت:	ســال	
۸۶	بــاغ	خــود	را	بــه	ســد	ســیمره	واگــذار	ولــی	طــی	روزهــای	
ــول	آن	را	دریافــت	کــردم،	در	واقــع	ایــن	چــک	اگــر	 اخیــر	پ
ــارت	ها	را	 ــت	خس ــد	می	توانس ــت	می	ش ــال	۸۶	پرداخ در	س

جبــران	کنــد	نــه	اآلن.
محمــد	یــاری	افــزود:	بــا	ایــن	مبالــغ	نمی	تــوان	جابجــا	شــد	
چراکــه	تمــام	زندگــی	خــود	را	ازدســت	داده	ایم،	شــغل	اکثــر	
ــه	 ــوان	ب ــه	می	ت مــردم	کشــاورزی	و	دامــداری	اســت	و	چگون

زندگــی	قبلــی	بازگشــت.
ــار	 ــرب	رودب ــه	ع ــردم	روســتاهای	منطق ــرد:	م ــوان	ک وی	عن
ــی	 ــن	در	حال ــت	داده	اند،	ای ــود	را	ازدس ــی	خ ــی	زندگ تمام
اســت	کــه	قبــاًل	بایــد	مســئوالن	ســد	ســیمره	بــه	فکــر	حــل	

ــد. ــکل	می	بودن ــن	مش ای
وی	بیــان	داشــت:	مســئوالن	ســد	ســیمره	پیش	بینــی	
چنیــن	بارش	هایــی	کــه	منجــر	بــه	عقب	نشــینی	آب	پشــت	
ــد	در	 ــد	و	حــاال	مــردم	انتظــار	دارن ســد	شــود	را	نکــرده	بودن

ــود. ــل	ش ــکل	ح ــن	مش ــان	ای ــریع	ترین	زم س

آخرین وضعیت پرداخت خسارت مردم
ــراً	 ــت:	ظاه ــار	داش ــس	اظه ــالم	در	مجل ــردم	ای ــده	م نماین
حــدود	۳۰	درصــد	از	خســارات	منطقــه	روســتای	چم	شــیر	و	
در	حــدود	۱۰	درصــد	از	خســارات	مــردم	چــم	روتــه	پرداخــت	

شــده	اســت.
ــرای	 ــار	بیشــتری	ب ــزود:	از	مســئوالن	انتظ ــی	اف ســالم	امین
ــا	 ــه	م ــه	ب ــی	ک ــه	قول	های ــم	چراک ــکل	داری ــن	مش ــل	ای ح
دادنــد	بیشــتر	از	این	هــا	بــود	و	بایــد	ســریع	تر	بــه	مشــکالت	

ــن	مــردم	رســیدگی	کننــد. ای
وی	عنــوان	کــرد:	ســد	ســیمره	در	ســال	۸۰	مراحــل	ســاخت	
آن	آغــاز	و	در	ســال	۹۳	اولیــن	آبگیــری	آن	انجام	گرفتــه،	
و	۱۱	 روســتای	شهرســتان	ســیروان	 پنــج	 هم	اکنــون	

»چم شیر« همچنان زیر آب

ایالم دو ماه پس از سیالب؛ زیرساخت هایی که احیا نشد
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وضعیت سیل زدگان

ــتند. ــی	هس ــر	آب	گرفتگ ــتان	در	خط ــتای	لرس روس
وی	افــزود:	روســتای	چــم	شــیر	در	شهرســتان	ســیروان	کاماًل	
بــه	زیــر	آب	رفتــه	و	زندگــی	مــردم	ســخت	کوش	ایــن	دیــار	

بــر	بــاد	رفتــه	اســت.
ــیر	آواره	و	 ــم	ش ــتای	چ ــردم	روس ــت:	م ــان	داش ــی	بی امین
دانــش	 بیــکاری،	 بی	ســرپناهی،	 شــده	اند،	 بی	خانمــان	
ــد	از	مشــکالت	 ــود	شــغل	و	درآم ــه،	نب ــد	مدرس ــوزان	فاق آم

ــت. ــتا	اس ــن	روس ــردم	ای ــی	م اصل
ــی	 ــروگاه	برق	آب ــد	و	نی ــرح	س ــری	ط ــال	مج ــن	ح در	همی
ســیمره	هفته	هــای	گذشــته	در	گفتگــو	بــا	رســانه	های	
مختلــف	اعــالم	کــرد:	خســارت	های	وارده	بــه	منــازل،	باغــات	
و	زمین	هــای	کشــاورزی	روســتای	چــم	شــیر	ســیروان	کــه	

در	حریــم	ســد	قــرار	دارد	و	در	جریــان	
ــال	 ــن	امس ــیالبی	فروردی ــای	س بارش	ه
دچــار	آب	گرفتگــی	شــده	اســت،	پرداخت	

می	شــود.
ــرد:	 ــح	ک ــش	تصری ــال	من ــم	اقب ابوالقاس
از	هفتــم	اردیبهشــت	ماه	ســال	جــاری	
ــارت	 ــت	خس ــرای	پرداخ ــی	الزم	ب آمادگ
ــود	 ــیر	وج ــم	ش ــتای	چ ــردم	روس ــه	م ب
ــه	دلیــل	اعتراضــات	مــردم	 داشــت،	امــا	ب
و	کارشناســی	دوبــاره	قیمت	هــا	ایــن	

ــت. ــاده	اس ــر	افت ــه	تأخی ــوع	ب موض
وی	گفــت:	از	مجمــوع	۱۵۷	هکتــار	زمیــن	
کشــاورزی	ایــن	روســتا	تاکنــون	۵۲	
هکتــار	معــادل	۳۳	درصــد	احــراز	مالکیت	
و	پــول	آن	هــا	بــه	مالــکان	پرداخــت	شــده	

ــت. اس

دره شهر در بن بست
ــه	 ــیر«	خالص ــم	ش ــط	در	»چ ــالم	فق ــیل	ای ــکالت	س مش
نمی	شــود،	تخریــب	پــل	گاومیشــان	قصــه	غم	انگیــز	دوماهــه	
مــردم	شهرســتان	دره	شــهر	اســت	کــه	ایــن	شهرســتان	را	در	

یــک	کالم	فلــج	کــرده	اســت.
پــل	گاومیشــان	ارتبــاط	شهرســتان	دره	شــهر	بــا	پلدختــر	و	
مرکــز	کشــور	را	قطــع	کــرده	و	تــازه	یــک	پــل	موقــت	آن	هــم	
ــردد	 ــکان	ت ــط	ام ــه	فق ــت	محــدود	ساخته	شــده	ک ــا	ظرفی ب
خودروهــای	ســبک	بــر	روی	آن	وجــود	دارد	کــه	بــرای	مــردم	

دره	شــهر	بســیار	ســخت	اســت.
مــردم	شهرســتان	دره	شــهر	اکثــراً	کشــاورز	هســتند،	
ــاورزی	 ــتر	محصــوالت	کش ــت	بیش ــون	فصــل	برداش هم	اکن
در	ایــن	شهرســتان	اســت	ولــی	بــه	دلیــل	نبــود	راه	ارتباطــی	
بســیاری	از	محصــوالت	توســط	دالالن	بــا	قیمت	هــای	بســیار	

ــود. ــداری	می	ش ــاورزان	خری ــن	از	کش پایی

ــه	 ــن	ب ــیل	زده	ماژی ــش	س ــا	بخ ــاط	ب ــر	ارتب ــال	حاض در	ح
ــرای	مــردم	ســخت	 ــز	ب ــل	دیگــر	نی دلیــل	تخریــب	چنــد	پ
شــده	اســت،	هنــوز	از	وعده	هــای	فــراوان	در	جریــان	بازدیــد	
ــی	در	 ــاخت	های	ارتباط ــاد	زیرس ــر	ایج ــی	ب ــئوالن	مبن مس

ــری	نیســت. ــن	بخــش	خب ای
ــت:	 ــار	داش ــس	اظه ــالم	در	مجل ــی	ای ــوزه	جنوب ــده	ح نماین
بعــد	از	فــرو	ریختــن	پــل	گاومیشــان	بــر	اثــر	ســیل	عملیــات	
اجرایــی	نصــب	پــل	موقــت	آغــاز	شــد	امــا	بــا	گذشــت	دو	مــاه	

ــرار	دارد. ــت	ق ــتان	در	بن	بس ــان	شهرس همچن
شــادمهر	کاظــم	زاده	عنــوان	کــرد:	مســئوالن	وزارت	راه	
ــر	 ــل	و	دیگ ــن	پ ــرر	از	ای ــای	مک ــی	بازدیده ــازی	ط و	شهرس
پل	هــای	منطقــه	ماژیــن	عنــوان	کردنــد	کــه	کمتــر	از	۲۰	روز	

ــا	مــردم	بتواننــد	گــذر	موقــت	را	 ــل	را	درســت	می	کننــد	ت پ
داشــته	باشــند.

ــردم	 ــخگوی	م ــد	پاس ــازی	بای ــزود:	وزارت	راه	و	شهرس وی	اف
شهرســتان	دره	شــهر	در	بحــث	پــل	گاومیشــان	کــه	اقتصــاد	
مــردم	شهرســتان	بــه	آن	بســتگی	دارد،	باشــند	چراکــه	ایــن	
پــل	اهمیــت	بســیار	زیــادی	بــرای	مــردم	دارد	و	تمــام	اســتان	

ــد. ــتفاده	می	کنن ــل	اس ــن	پ از	ای
در	همیــن	حــال	معــاون	وزیــر	و	رئیــس	ســازمان	راهــداری	و	
حمل	ونقــل	جــاده	ای	اخیــراً	از	پــل	تخریب	شــده	گاومیشــان	
ــت	 ــتان	اس ــالم	و	لرس ــتان	ای ــن	دو	اس ــی	بی ــه	راه	ارتباط ک

بازدیــد	کــرد.
ــار	داشــت:	در	 ــد	اظه ــن	بازدی ــا	در	ای عبدالهاشــم	حســن	نی
جریــان	ســیل	فروردین	مــاه	امســال	راه	دسترســی	دره	شــهر	
ــالش	 ــا	ت ــه	ب ــد	ک ــب	ش ــل	تخری ــور	کام ــر	به	ط ــه	پل	دخت ب
شــبانه	روزی	عوامــل	راهــداری	و	حمل	ونقــل	جــاده	ای	ایــالم	
ــت	 ــل	موق ــزی	پ ــازه	فل ــب	س ــازی،	نص ــین	پل	س و	مهندس

ــان	رســید. ــه	پای گاومیشــان	ب

ــف	 ــات	ک ــازه	عملی ــن	س ــب	ای ــان	نص ــا	پای ــت:	ب وی	گف
ســازی	و	ایمن	ســازی	پــل	آغــاز	شــده	و	پــس	از	تکمیــل	راه	

ــت. ــده	اس ــرار	ش ــرور	در	آن	برق ــور	و	م ــی	عب دسترس
ــاد	 ــه	مشــکالت	مناطــق	ســیل	زده	دره	شــهر	بســیار	زی البت
اســت،	بســیاری	از	دســتگاه	های	پمپــاژ	آب	کشــاورزی	
ــن	 پایین	دســت	ســد	ســیمره	در	شهرســتان	دره	شــهر	از	بی
رفتــه	و	کشــاورزان	در	انتظــار	دریافــت	خســارت	بــرای	تعمیر	

ــتند. ــاژ	هس ــتگاه	های	پمپ ــد	دس ــد	جدی ــا	خری و	ی
ــه	 ــه	هفت ــن	رابط ــالم	در	ای ــتان	ای ــن	اس ــپاه	امیرالمؤمنی س
ــه	 ــک	ب ــرای	کم ــان	ب ــارد	توم ــک	میلی ــغ	ی ــته	مبل گذش
کشــاورزان	شهرســتان	دره	شــهر	کــه	در	ســیل	اخیــر	

خســارت	داده	انــد،	اختصــاص	داد.

ارزیابــی  وضعیــت  آخریــن 
ایــام در  خســارت های ســیل 
ــالم	 ــتان	ای ــکن	اس ــاد	مس ــرکل	بنی مدی
ــه	 ــارات	ب ــث	خس ــت:	در	بح ــار	داش اظه
ــیل	 ــر	در	س ــکونی	درگی ــای	مس واحده
ــن	لحظــه	 ــا	ای در	دره	شــهر	و	ســیروان	ت
ارزیابــی	تمــام	واحدهــای	مســکونی	
ــیده	 ــان	رس ــه	پای ــری	ب ــی	و	تعمی احداث
و	در	مرحلــه	تأمیــن	اعتبــار	قــرار	گرفتــه	

ــت. اس
حبیــب	اهلل	محبــی	عنــوان	کــرد:	در	
مجمــوع	بیــش	از	۲۰	هــزار	درخواســت	
مــردم	بــرای	ارزیابــی	خســارت	در	
مناطــق	مختلــف	اســتان	بــه	بنیــاد	

ــت. ــده	اس ــزارش	ش ــکن	گ مس
ــان	 ــارد	توم ــر	۷۰	میلی ــه	بالغ	ب ــن	لحظ ــا	ای ــزود:	ت وی	اف
تســهیالت	از	منابــع	دولتــی	بــا	عنایــت	ویــژه	هیئــت	
دولــت	و	پیگیری	هــای	اســتاندار	ایــالم	بــه	تصویــب	

ــت. ــیده	اس رس
ــرادی	اســت	 ــه	اف ــت	پرداخــت	ب ــرد:	اولوی ــوان	ک ــی	عن محب
ــن	و	 ــی	ماژی ــیل	یعن ــران	س ــی	بح ــون	اصل ــه	در	دو	کان ک
ــیروان	 ــیر	س ــم	ش ــه	چ ــار	از	جمل ــرب	رودب ــتاهای	ع روس
ــه	 ــان	ب ــی	متقاضی ــال	معرف ــه	در	ح ــد	ک ــی	می	کنن زندگ

بانک	هــای	عامــل	هســتیم.
ــرد:	۱۲۰	 ــح	ک ــالم	تصری ــاد	مســکن	اســتان	ای ــرکل	بنی مدی
ــال	 ــون	ری ــوض،	۵۰۰	میلی ــهیالت	بالع ــال	تس ــون	ری میلی
تســهیالت	کم	بهــره	بــرای	واحدهــای	شــهری	و	۴۰۰	
ــال	 ــون	ری ــره	و	۱۰۰	میلی ــهیالت	کم	به ــال	تس ــون	ری میلی
ــود. ــت	می	ش ــتایی	پرداخ ــای	روس ــه	واحده ــوض	ب بالع

محبــی	عنــوان	کــرد:	طــرح	هــادی	اضطــراری	بــرای	
ــب	و	 ــن	تصوی ــش	ماژی ــیمره	در	بخ ــیه	س ــتاهای	حاش روس

می	شــود. اجرایــی	 بــه	زودی	
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ــال	 ــی	س ــیل	ط ــدن	س ــاری	ش ــی	و	ج ــوج	بارش ــت	م فعالی
جــاری	در	کنــار	مزیــت	هایــش،	خســارت	هــای	زیــادی	بــه	
بخــش	هــای	مختلــف	خراســان	جنوبــی	وارد	کرد	و	دســترنج	

ــت. ــه	روی	آب	رف کشــاورزان	ب
اواخــر	فروردیــن	مــاه	ســال	جــاری	بــود	کــه	خراســان	جنوبی	
آبســتن	حادثــه	ای	از	جنــس	ســیل	شــد.	بعــد	از	بــارش	چنــد	
ــواج	ســرکش	ســیل	خانه	هــای	مســکونی	 ــاران،	ام ســاعته	ب
ــتان	های	 ــایری	شهرس ــتایی	و	عش ــق	روس ــیاری	از	مناط بس
ــه	و	 ــادی	را	از	خان ــراد	زی ــت	و	اف ــا	گذاش ــر	پ ــتان	را	زی اس

کاشــانه	شــأن	متــواری	کــرد.
ــان	اینچنیــن	 ــار	میزب ســال	ها	می	شــد	کــه	آســمان	ایــن	دی
ابرهــای	بــاران	زا	نشــده	بــود.	مــردم	روزهــای	شــأن	را	با	شــکر	
گــذاری	ســر	می	کردنــد	کــه	اواخــر	اردیبهشــت	مــاه،	ســیل	
دیگــری	از	بــاران	نــه	تنهــا	مــوج	شــادی	بــه	راه	انداخــت	بلکه	

عطــش	کویــر	را	فروکــش	کــرد.
ــا	 ــوذ	آنه ــن	و	نف ــاران	روی	زمی ــای	ب ــدن	قطره	ه ــاری	ش ج
ــم	زد	 ــاره	اراضــی	کشــاورزی	را	رق ــه	زیرخــاک،	حیــات	دوب ب
و	ســکوت	۶۰۰	ســاله	قنات	هــای	بــی	جــان	را	شکســت	کــه	
بهتریــن	تحفــه	بهــاری	خداونــد	بــه	کشــاورزان	و	روســتاییان	

ــود. ب
ــی	از	 ــز	شــدن	ســدها	و	بندســارهای	خراســان	جنوب ســر	ری
دیگــر	ارمغــان	بــاران	بهــاری	در	نواحــی	جنوب	شــرق	کشــور	
بــود.	بــا	ورود	ده	هــا	میلیــون	متــر	مکعــب	روان	آب	به	ســدها،	
ــه	تنهــا	ســیلی	خروشــان	مهــار	شــد	بلکــه	رقــم	ظرفیــت	 ن

خالــی	ســدها	کاهــش	چشــمگیری	داشــت.
	

آن روی فعالیت سیل در استان
ــودن	بارش	هــا	در	برخــی	 آن	روی	ســکه،	ماهیــت	رگبــاری	ب
نقــاط	اســتان،	روزهــای	بهــاری	کشــاورزان	را	خــزان	کــرد	و	
ــادی	 ــارت	های	زی ــا،	خس ــزارع	و	باغ	ه ــیل	در	م ــای	س رد	پ
را	بــر	جــای	گذاشــت.	جــان	دادن	چندیــن	رشــته	قنــات	در	
مســیر	ســیل	از	دیگــر	خســارت	های	ناشــی	از	فعالیــت	مــوج	
بارشــی	در	اســتان	بــود	کــه	بــار	مالــی	وارده	بــه	مســئوالن	را	

ســنگین	کــرد.
ــیل	زده	 ــق	س ــاب	در	مناط ــای	ارزی ــی	تیم	ه ــر	بررس ــا	ب بن
اســتان،	ســیلی	ســیل	بــه	دامــداران	هــم	اثرهــای	نامطلوبــی	
ــدن	 ــف	ش ــوان	تل ــه	می	ت ــه	ای	ک ــه	گون ــت.	ب ــی	گذاش باق
ــیل	 ــای	س ــن	تازیانه	ه ــور	و	دام	را	از	اولی ــه	طی ــا	قطع صده

ــر	ایــن	قشــر	از	مردمــان	کویرنشــین	عنــوان	کــرد.	جــاری	 ب
شــدن	ســیل	در	نقــاط	روســتایی	و	عشــایری	اســتان،	
تخریــب	ایــل	راه	هــای	عشــایر	را	رقــم	زد	و	بــه	دنبــال	حجــم	
ــرق	در	روســتاها،	 خســارت	ها	در	زیرســاخت	ها	و	خاموشــی	ب
ــه	شــاید	 ــه	انجــام	نشــد	ک ــداد	رســانی	ها	در	ســاعات	اولی ام
ــن	 ــیل،	ای ــوع	س ــل	از	وق ــتر	قب ــی	بیش ــیدن	تمهیدات اندیش

ــی	زد. ــم	نم ــرایطی	را	رق ــن	ش چنی
مســدود	شــدن	محورهــای	مواصالتــی	خراســان	جنوبــی	در	
میــان	امــواج	ســیل،	نــه	تنهــا	رفــت	و	آمدهــا	را	دچــار	اختالل	
کــرد	بلکــه	بســتری	بــرای	اتفاقاتــی	ناگــوار	ماننــد	واژگونــی	
ــه	واکاوی	 ــم	ســاخت	ک ــس	را	فراه ــوس	مســافربری	طب اتوب
ــئوالن	 ــه	مس ــر	چ ــتر	ه ــه	بیش ــوادث،	توج ــن	ح ــق	ای دقی
نســبت	بــه	برنامــه	ریــزی	هــای	مطلــوب	را	یــادآور	می	شــود.
ــم	 ــا	ه ــی	خانه	ه ــتی	و	گل ــتون	های	خش ــرزان	و	س ــقف	ل س
مســئوالن	را	بــر	ایــن	واداشــت	کــه	در	اوج	بارندگی	هــا	
ســاکنان	را	وادار	بــه	تخلیــه	روســتاها	کننــد	تــا	جــان	شــأن	
ــه	 ــی	اســت	ک ــن	در	حال ــان	نشــود.	ای ــه	ســیل	خروش طعم
ــرای	 خشکســالی	۲۰	ســاله	می	توانســت	فرصتــی	مناســب	ب

ــن	مناطــق	باشــد. اســتحکام	ســازی	ای
تخریــب	برخــی	از	معــادن	طبــس	بــا	دســتان	مخــرب	ســیل	
ــان	 ــه	ج ــش	را	ب ــه	دردهای ــت	ک ــی	اس ــر	خاطره	های از	دیگ
کارگــران	انداختــه	چراکــه	توقف	چــرخ	فعالیت	معــدن	در	گل	
و	الی	بــر	جــای	مانــده	از	ســیل،	کارگرانــی	را	هــم	از	کســب	
درآمــد	محــروم	کــرده	و	نیازمنــد	توجــه	ویــژه	متولیان	اســت.

	
خسارت ۳۵۰ میلیارد تومانی سیل در فروردین

ــی	 ــان	جنوب ــتانداری	خراس ــران	اس ــت	بح ــرکل	مدیری مدی
ــا	رســانه	ها	بیــان	 هشــتم	اردیبهشــت	مــاه	در	گفــت	و	گــو	ب
کــرد:	ســیالب	اخیــر	در	اســتان	خراســان	جنوبــی	۳۵۰	
میلیــارد	تومــان	خســارت	وارد	کــرد	کــه	۲۹۵	میلیــارد	تومان	

ــه	بخــش	کشــاورزی	اســت. ــوط	ب مرب
وی	ادامــه	داد:	در	بارندگــی	اردیبهشــت	مــاه	بیشــترین	
خســارت	ها	در	بخــش	کشــاورزی	مربــوط	بــه	مــزارع،	

باغ	هــا،	دام،	طیــور	و	مســتحدثات	باغــی	اســت.
ســید	ابوالحســن	میرجلیلــی	ادامــه	داد:	۵۵	میلیــارد	تومــان	
ــع	 ــل	راه	هــای	عشــایری،	راه	هــای	روســتایی،	شــبکه	توزی ای
نیــروی	بــرق	و	انتقــال	آب،	معابــر	و	واحدهــای	مســکونی	بوده	

کــه	خســارت	وارد	شــده	اســت.
ــا	۴۳	 ــن	۱۰	ت ــات	بی ــته	قن ــه	۱۰۳	رش ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــد،	افــزود:	۱۰۴	واحــد	مســکونی	در	 درصــد	خســارت	دیده	ان

ــده	اند. ــب	ش ــد	تخری ــا	۱۰۰	درص ــتان	از	۶۰	ت ــن	اس ای
بنــا	بــه	گفتــه	مدیــرکل	مدیریــت	بحــران	اســتانداری	
ــی	 ــی	اصل ــای	مواصالت ــی	محوره ــی	تمام ــان	جنوب خراس
اســتان	ســه	روز	پــس	از	ســیالب	و	بیــش	از	هــزار	کیلومتــر	

ــد. ــایی	ش ــایری	بازگش راه	عش

رد پای دوباره سیل در کویر
میرجلیلــی	بــا	اشــاره	بــه	ســیل	اردیبهشــت	مــاه	بیــان	کــرد:	
ســیل	اخیــر	هــم	بــه	زیرســاخت	های	اســتان	هفــت	میلیــارد	
تومــان	بــرآورد	شــده	که	بیشــتر	بــه	راه	هــای	مواصالتــی،	ایل	

راه	هــای	عشــایر	و	تأسیســات	آب	و	بــرق	وارد	شــده	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بیشــترین	خســارت	ها	مربــوط	بــه	
شهرســتان	های	سربیشــه،	درمیــان،	فــردوس،	بیرجنــد،	
ــات	 ــورد	قن ــت:	۵۱	م ــت،	گف ــوده	اس ــرایان	ب ــرویه،	س بش

دسترنج کشاورزان بر آب رفت
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بیــن	۶۰	تــا	۱۰۰	درصــد	خســارت	دیده	انــد	کــه	بــا	دســتور	
ــت. ــده	اس ــام	ش ــاز	انج ــورد	نی ــات	م ــتاندار	اقدام اس

وی	از	۴۸	مــورد	تخریــب	واحــد	مســکونی	خبــر	داد	و	گفــت:	
بالــغ	بــر	چهــار	هــزار	افــراد	گرفتــار	در	ســیل	امــداد	رســانی	

شــده	و	۲۸	نفــر	از	مــرگ	حتمــی	نجــات	یافتنــد.

مردم در بازسازی واحدهای سیل زده همکاری کنند
مدیــرکل	بنیــاد	مســکن	و	انقــالب	اســالمی	خراســان	جنوبی	
ــد	 ــاه	۲۴۵	واح ــن	م ــیل	فروردی ــه	در	س ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ب
ــداد	کار	آوار	 ــن	تع ــزود:	از	ای ــدند،	اف ــب	ش ــکونی	تخری مس

ــام	رســیده	اســت. ــه	اتم ــرداری	۳۹	واحــد	ب ب

ــردم	در	 ــدم	خواســتار	همــکاری	م ــر	آســمانی	مق ــی	اصغ عل
بازســازی	خانه	هــای	تخریبــی	شــد	و	گفــت:	تاکنــون	چهــار	
مــورد	پــای	کار	آمــده	و	مابقــی	نــه	تمایــل	بــه	تخریــب	و	نــه	

ــد. ــه	ســاخت	دارن ــل	ب تمای
ــد	 ــم	۴۸	واح ــرداد	ه ــیل	اول	خ ــه	در	س ــان	اینک ــا	بی وی	ب
مســکونی	تخریــب	شــد،	اظهــار	کــرد:	از	ایــن	تعــداد	کار	آوار	

ــرداری	۱۲	واحــد	مســکونی	انجــام	شــده	اســت. ب
مدیــرکل	بنیــاد	مســکن	انقــالب	اســالمی	خراســان	جنوبــی	
ــیل	 ــتای	س ــا	روس ــه	ب ــی	در	رابط ــرد:	کار	کارشناس ــان	ک بی
زده	شــیرگ	انجــام	شــده	و	جابــه	جایــی	روســتا	در	شــورای	

مدیریــت	بحــران	در	حــال	تصمیــم	گیــری	اســت.
ــا	بیــان	اینکــه	بــرای	بازســازی	واحدهــای	 آســمانی	مقــدم	ب
ســیل	زده	۴۰	میلیــون	تســهیالت	قــرض	الحســنه	بــا	
بازپرداخــت	۱۵	ســاله	و	۱۰	میلیــون	وام	بالعــوض	پرداخــت	
ــودی	در	 ــچ	کمب ــال	حاضــر	هی ــرد:	در	ح ــان	ک ــود،	بی می	ش

ــتاریم. ــردم	را	خواس ــکاری	م ــا	هم ــم	تنه ــر	نداری ــن	ام ای
	

کمبود تجهیزات لجن کش در استان
مدیرعامــل	جمعیــت	هــالل	احمــر	خراســان	جنوبــی	بیــان	
ــش	از	۳۵۰	 ــاری	بی ــال	ج ــاه	س ــن	م ــیل	فروردی ــرد:	در	س ک
چــادر	هــالل	احمــر	در	مناطــق	ســیل	زده	طبــس،	تپــه	طاق،	

درح	و	برخــی	مناطــق	سربیشــه	توزیــع	شــد	و	قریــب	بــه	دو	
هــزار	نفــر	اســکان	یافتنــد.

محمــد	رحیــم	شــهریاری	اظهــار	کــرد:	در	ســیل	یکم	خــرداد	
مــاه	ســال	جــاری	هــم	۸۰	چــادر	هــالل	احمــر	در	روســتای	
ــوار	 ــه	۱۰۰	خان ــب	ب ــد	و	قری ــع	ش ــان	توزی ــیرگ	و	درمی ش

اســکان	یافتنــد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	در	چنــد	روز	بعــد	از	وقــوع	ســیل	اقالمــی	
ــع	شــد،	 ــا	توزی ــن	ســیل	زده	ه ــداد	در	بی ــه	ام توســط	کمیت
افــزود:	در	حــال	حاضــر	افــراد	چادرهــا	را	از	اردوگاه	بــه	

ــد. ــل	کرده	ان ــأن	منتق ــزل	ش ــک	من نزدی

وی	بــا	اشــاره	بــه	کمبودهــا	و	تجهیــزات	ضــروری	در	حوادثی	
ماننــد	ســیل	بیــان	کــرد:	در	تجهیــزات	نجــات	ماننــد	پمــپ	
لجــن	کــش	و	کــف	کــش	کمبــود	داریــم	کــه	در	ســیل	های	

اخیــر	هــم	از	تهــران	مطالبــه	داشــتیم.
مدیرعامــل	جمعیــت	هــالل	احمــر	خراســان	جنوبــی	افــزود:	
ــم	و	در	 ــودی	نداری ــر	کمب ــالل	احم ــزات	ه ــایر	تجهی در	س
شــرایط	بحرانــی	ماننــد	ســیل	فروردیــن	مــاه	از	اســتان	های	

ــم. ــک	می	گیری ــن	کم معی

خسارت ۳۹۹ میلیاردی سیل به بخش کشاورزی
ــم	 ــی	ه ــان	جنوب ــاورزی	خراس ــاد	کش ــازمان	جه ــس	س رئی
ــود:	ســیل	 ــه	ب ــاه	ســال	جــاری	گفت در	ســوم	اردیبهشــت	م
ــار	از	 ــزار	و	۲۰۰	هکت ــج	ه ــش	از	پن ــه	بی ــاه	ب ــن	م فروردی
اراضــی	کشــاورزی	خراســان	جنوبی	خســارت	وارد	کــرد.
ــه	 ــا	بیــان	اینکــه	خســارت	وارده	ســیل	ب غالمرضــا	قوســی	ب
ــی	 ــان	ارزیاب ــارد	توم ــش	از	۳۹۹	میلی ــاورزی	بی ــش	کش بخ
ــه	 ــارت	ها	ب ــزان	خس ــترین	می ــرد:	بیش ــان	ک ــود،	بی می	ش
بخــش	باغــات	بــا	بیــش	از	۸	هــزار	و	۲۰۰	هکتــار	بــا	مبلغــی	

ــوده	اســت. ــان	ب ــارد	توم ــر	۳۱۶	میلی ــغ	ب بال
ــه	 ــارت	ب ــترین	خس ــات	بیش ــس	از	باغ ــه	داد:	پ ــی	ادام قوس
ــر	۶.۳۸	میلیــارد	 ــغ	ب ــا	مبلغــی	بال ــی	ب ــع	آب ــه	مناب ترتیــب	ب
ــارد	 ــر	۶.۲۹	میلی ــغ	ب ــی	بال ــا	مبلغ ــی	ب ــان،	بخــش	زراع توم
ــور،	 ــه	دام،	طی ــا	از	جمل ــایر	بخش	ه ــت	س ــان	و	در	نهای توم
ــر	۸.۱۴	 ــغ	ب ــی	بال ــا	مبلغ ــات	ب ــان	و	تأسیس ــیالت	و	آبزی ش

ــت. ــده	اس ــان	وارد	گردی ــارد	توم میلی
وی	افــزود:	بیشــترین	خســارات	وارد	شــده	بــه	بخــش	
کشــاورزی	شهرســتان	ســرایان	وارد	شــده	و	پــس	از	آن	
شهرســتان	های	فــردوس،	زیرکــوه	و	بشــرویه	بیشــترین	

داشــته	اند. را	 خســارت	
ــت:	 ــان	جنوبی	گف ــاد	کشــاورزی	خراس ــازمان	جه ــس	س رئی
ســیل	همچنیــن	خســارت	۳۰	تــا	۱۰۰	درصــدی	بــه	بیــش	
از	۲۶۷	رشــته	قنــات	وارد	و	مقــرر	گردیــده	قنواتــی	کــه	۱۰۰	
درصــد	خســارت	دیدنــد،	در	اســرع	وقــت	بــا	مشــارکت	مــردم	

و	پیمانــکاران	بازگشــایی،	مرمــت	و	الیروبــی	شــوند.
ــور	و	 ــه	طی ــزار	و	۶۰۰	قطع ــش	از	ه ــرد:	بی ــار	ک قوســی	اظه
ــه	۶۳۷	رأس	دام	نیــز	در	ســیالب	تلــف	و	دام	هــای	 نزدیــک	ب
ــدوق	 ــا	هماهنگــی	اداره	کل	دامپزشــکی	و	صن ــف	شــده	ب تل

ــن	شــدند. بیمــه	جمــع	آوری	و	دف

خیران پای کار بازسازی بیایند
گفتنــی	اســت	اســتاندار	خراســان	جنوبــی	طــی	ســفری	بــه	
مناطــق	ســیل	زده	شهرســتان	درمیــان	در	جریــان	مشــکالت	
ــک،	 ــزی	و	بیدس ــش	مرک ــان	بخ ــتاهای	دادران،	درمی روس

ــرار	گرفــت. نگینــان	و	ســریجان	ق
تســریع	رونــد	پــروژه	آبرســانی،	تقویــت	آنتــن	دهــی	
ــوات	 ــای	قن ــال،	احی ــبکه	های	دیجیت ــراه	و	ش ــن	هم تلف
و	آســفالت	جــاده	بیدســک	بــه	نگینــان	از	مهم	تریــن	
دســتورات	محمدصــادق	معتمدیــان	در	بازدیــد	از	ایــن	

ــود. ــتاها	ب روس
نبایــد	فرامــوش	کــرد	مــردم	خراســان	جنوبــی	بــه	خصــوص	
ــی	در	 ــه	واســطه	۲۰	ســال	خشکســالی	های	پ در	روســتاها	ب
ــازی	 ــخصی	در	بازس ــن	آورده	ش ــرای	تأمی ــدی	ب ــی	درآم پ
منــازل	خــود	را	ندارنــد	و	بایــد	از	تــوان	جهادگــران	و	خیــران	

ــرای	بازســازی	ایــن	مناطــق	بهــره	گرفــت. ب
بــه	 نســبت	 جنوبــی	 خراســان	 روی	 پیــش	 شــرایط	
خشکســالی	ها،	مهــار	هــر	چــه	بیشــتر	روان	آب	هــا	را	
ــاران	از	 ــروج	اب	ب ــه	خ ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ــد	ای می	طلب
ــاز	 ــه	نی ــی	را	اوج	داده	ک ــای	مردم ــتان	گالیه	ه ــای	اس مرزه
ــا	 ــد	ت ــا	را	جــدی	بگیرن ــت	رواناب	ه اســت	مســئوالن	مدیری
ــر	پیشــانی	اســتان	حــک	 ــت	و	خشکســالی	ب ــر	محرومی مه

ــرود. ــت	ن ــی	آواری	از	دس ــی	در	پ ــا	جان ــود	و	ی نش
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ــتان	 ــر	گلس ــیل	اخی ــاه	از	س ــش	از	دو	م ــت	بی ــا	گذش ب
رونــد	بازســازی	منــازل	مســکونی	بــه	کنــدی	پیــش	مــی	
رود	در	حالــی	کــه	بــا	توجــه	بــه	فرارســیدن	فصــل	گرمــا،	

ایــن	امــر	بایــد	شــتاب	بیشــتری	بــه	خــود	بگیــرد.
»ظــرف	و	ظــروف	مــان	را	شســته	و	منتظــر	عیــد	نــوروز	
ــر	و	رو	 ــم	در	عــرض	چنــد	ســاعت	زندگــی	مــان	زی بودی
شــد«		بــا	گفتــن	ایــن	جملــه	ســعی	می	کنــد	بغضــش	را	
فــرو	دهــد	لبخنــدی	زورکــی	در	کنــج	لبــش	جــا	خــوش	
می	کنــد.	در	حالــی	کــه	گوشــه	روســری	اش	را	بــه	
ــر	۱۲	ســاله	اش	را	محکــم	 ــه	و	دســت	دخت ــدان	گرفت دن
در	دســت	دارد،	ادامــه	می	دهــد:	»فرزنــدم	بیمــاری	
ــه	 ــا	ب ــد	دنبالــش	باشــم	ت اعصــاب	و	روان	دارد،	مــدام	بای
خــودش	صدمــه	نزند	بــرای	همیــن	نتوانســتم	چنــد	تکه	
وســایل	زندگــی	ام	را	هنــگام	ســیل	جمــع	کنــم«.	بعــد	از	
اندکــی	مکــث	می	گویــد:	»حــدود	یــک	مــاه	در	محوطــه	
ــود	 ــان	خــوب	نب ــم.	اوضــاع	م قبرســتان	چــادر	زده	بودی
هــر	روز	ُمــرده	می	آوردنــد،	اگــر	بیشــتر	آنجــا	می	ماندیــم	
ــک	 ــاط	کوچ ــه	حی ــن	ب ــرای	همی ــدیم	ب ــض	می	ش مری

مــان	برگشــتیم«.
ــم	وی	 ــی	کن ــگاه	م ــش	ن ــرک	خــورده	منزل ــوار	ت ــه	دی ب
ــی	 ــت،	دو	ماه ــر	اس ــرم	کارگ ــد:	»همس ــه	می	ده ادام
می	شــود	کــه	بیــکار	شــده.	زمانــی	کــه	در	کمــپ	بودیــم	
خدمــات	خوبــی	ارائــه	شــد	امــا	چنــد	وقتــی	اســت	کــه	

ــزده	اســت«. ــه	مــا	ســر	ن کســی	ب
کرده	انــد..	 برپــا	 چــادری	 کوچکشــان	 حیــاط	 در	
ــان	 ــه	منزلت ــود	اینک ــا	وج ــرا	ب ــم	چ ــی	گوی ــه	او	م ب
ــد؟	 ــی	نمی	کنی ــادر	زندگ ــده	در	چ ــالم	ش ــی	اع تخریب
ــا	بعــد	از	 ــم	ام ــد:	»چنــد	مــدت	در	چــادر	بودی می	گوی
ــه	دلیــل	نداشــتن	پنکــه	مجبــور	 گــرم	شــدن	هــوا	و	ب
ــوی	 ــزش	دارد	و	ب ــه	ای	کــه	احتمــال	ری شــدیم	در	خان
نــم	می	دهــد،	زندگــی	کنیــم«.	درد	دلــش	بســیار	
ــی	دارد	و	 ــی	قلب ــرش	ناراحت ــد	همس ــت..	می	گوی اس
هیــچ	کاالی	خانگــی	و	کمــک	بالعوضــی	هــم	تاکنــون	

ــت. ــرده	اس ــت	نک دریاف
مشــاهدات	مــا	و	صحبــت	بــا	ســاکنان	ســایر	محــالت	آق	
قــال	هــم	مویــد	همیــن	مطلــب	اســت.	آنهــا	از	رونــد	ُکند	
ــرای	شــروع	ســاخت	و	ســاز	و	تعمیــر	 ــده	ب تکمیــل	پرون
منــازل	گلــه	دارنــد.	بــا	گذشــت	بیــش	از	دو	مــاه	از	ســیل	

رونقــی	در	ســاخت	و	ســازها	صــورت	نگرفتــه	و	پیشــرفت	
چشــمگیری	نســبت	بــه	قبــل	اتفــاق	نیفتــاده	اســت.

	
ــکونی  ــد مس ــزار واح ــدود ۱۸ ه ــه ح ــیل ب س

خســارت زد
وضعیــت	منــازل	ســیل	زدگان	در	دیگــر	دو	شــهر	ســیل	
زده	گلســتان،	گمیشــان	و	گنبــدکاووس	هــم	بــه	همیــن	
ــکن	 ــاد	مس ــرکل	بنی ــه	مدی ــه	گفت ــت.	ب ــورت	اس ص
گلســتان	ســیل	اواخــر	ســال	۹۷	ســیل	در	اســتان	بــه	۱۷	
ــن	 ــه	از	ای ــارت	زد	ک ــکونی	خس ــد	مس ــزار	و	۹۰۹	واح ه
ــزار	و	 ــهری	و	۱۲	ه ــد	ش ــزار	و	۲۴۶	واح ــج	ه ــداد	پن تع
۶۶۳	واحــد	روســتایی	و	۱۰	هــزار	و	۶۵۳	واحــد	تعمیــری	

ــی	اســت. ــزار	و	۲۵۶	واحــد	احداث ــت	ه و	هف
ــن	 ــا	در	گلســتان	شــروع	شــده	اســت	بنابرای فصــل	گرم
بایــد	رونــد	تشــکیل	پرونــده	و	بازســازی	واحدهــای	
تعمیــری	و	احداثــی	در	مناطــق	ســیل	زده	شــتاب	بگیرد.	
ســیل	زدگان	نبایــد	احســاس	کننــد	کــه	فرامــوش	
شــده	اند.	امــری	کــه	رهبر	معظــم	انقــالب	در	خطبــه	دوم	
نمــاز	عیــد	فطــر	بــر	آن	تأکیــد	کردنــد.	ایشــان	بــا	بیــان	

اینکــه	آحــاد	مــردم	و	همچنیــن	مســئوالن،	ســیل	زدگان	
ــات	الزم	و	 ــی	از	اقدام ــد:	یک ــد،	گفتن ــوش	نکنن را	فرام
ــیل	زدگان	 ــائل	س ــه	مس ــیدگی	ب ــور،	رس ــوری	در	کش ف
ــا	را	 ــت	مشــکالت	آنه ــا	جدی ــد	ب ــئوالن	بای اســت	و	مس

ــد. ــری	و	حــل	کنن پیگی

معرفــی بیــش از ۸۰۰۰ پرونــده خســارت دیدگان 
بــه بانک

ــی	 ــتان	از	معرف ــتان	گلس ــکن	اس ــاد	مس ــرکل	بنی مدی
ــه	 ــده	ب ــارت	دی ــی	خس ــزار	متقاض ــت	ه ــش	از	هش بی
بانک	هــای	عامــل	خبــر	داد	کــه	از	ایــن	تعــداد	۹۲۲	
متقاضــی	موفــق	بــه	عقــد	قــرارداد	بــا	بانک	هــا	شــده	اند.
محمدتقــی	زمانــی	نــژاد	بــا	بیــان	اینکــه	پرداخــت	
ــرعت	در	 ــت	و	س ــت	دق ــا	نهای ــوض	ب ــای	بالع کمک	ه
ــارد	 حــال	پرداخــت	اســت،	از	پرداخــت	بیــش	از	۹	میلی
تومــان	کمــک	بالعــوض	بــه	ســیل	زدگان	اســتان	خبــر	

داد.
وی	افــزود:	عملیــات	تعمیــر	۸۱۳	واحد	مســکونی	شــروع	

شــده	و	تاکنــون	۱۱	واحــد	اتمــام	یافته	اســت.

بازسازی مناطق سیل زده گلستان جلوه ای ندارد

پروسه طوالنی از کاغذ تا کلنگ/ چند وقتیست کسی به ما سر نزده است

وضعیت سیل زدگان
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وضعیت سیل زدگان

۱۶۷۰ واحــد مســکونی در آق قــا نیــاز بــه 
احــداث مجــدد دارد

ــا	 ــال	ب ــن	وضعیــت	بازســازی	در	آق	ق در	خصــوص	آخری
فرمانــدار	ایــن	شــهر	گفتگــو	کردیــم،	امانگلــدی	ضمیــر	
گفــت:	تاکنون	هفــت	هــزار	و	۲۰۰	واحد	مســکونی	در	آق	
قــال	ارزیابــی	خســارت	شــده	کــه	از	ایــن	تعــداد	هــزار	و	

۶۷۰	واحــد	تخریبــی	و	مابقــی	تعمیــری	اســت.
وی	بــا	بیــان	بــرای	همــه	ایــن	واحدهــا	پرونــده	
ــزار	 ــهری	و	ه ــد	ش ــزود:	۶۵۰	واح ــده،	اف ــکیل	ش تش
ــداث	 ــد	اح ــی	و	نیازمن ــتایی	تخریب ــد	روس و	۲۰	واح

ــت. ــدد	اس مج
ــتی	 ــوض	معیش ــون	۳۷۰	وام	بالع ــت:	تاکن ــر	گف ضمی
بــرای	واحدهــای	تعمیــری	و	۶۲۰	کمــک	بالعــوض	

ــم. ــت	کردی ــتایی	پرداخ روس

ــک  ــه بان ــهری ب ــی ش ــده احداث ــچ پرون هی
ــت ــده اس ــی نش معرف

ــه	روســتایی	خبــرداد	و	 وی	از	صــدور	بیــش	از	۲۸۰	پروان
بیــان	کــرد:	در	شــهر	بــه	دلیــل	برخــی	از	مشــکالت	روند	

صــدور	پروانــه	بــا	تأخیــر	روبــرو	بــود	و	تاکنــون	۱۵	پروانه	
شــهری	صــادر	شــده	اســت.

ــکالت	 ــدن	مش ــع	ش ــا	رف ــه	ب ــان	اینک ــا	بی ــر	ب ضمی
رونــد	صــدور	پروانــه	در	شــهر	تســریع	می	شــود،	
افــزود:	هنــوز	هیــچ	پرونــده	احداثــی	در	شــهر	
ــد	 ــی	۶۷	واح ــده	ول ــی	نش ــک	معرف ــه	بان ــال	ب آق	ق
کــرده	 دریافــت	 نوســازی	 تســهیالت	 روســتایی	

ــت. اس
ــی	 ــادر	زندگ ــر	در	چ ــد	نف ــه	چن ــر	اینک ــدون	ذک وی	ب
ــوب	 ــازی	مص ــرارگاه	بازس ــرد:	در	ق ــه	ک ــد،	اضاف می	کنن
شــده	کــه	هــالل	احمــر	بایــد	چــادر	در	اختیــار	واحدهای	

ــرار	دهــد. تخریبــی	ق
ضمیــر	توضیــح	داد:	۶	میلیــون	تومــان	در	روســتاها	و	۱۲	
ــه	 میلیــون	تومــان	در	شــهرها	ودیعــه	مســکن	موقــت	ب

ــم. ــت	می	کنی ــا	پرداخ خانواره
ــه	 ــی	دو	مرحل ــزل	ط ــوازم	من ــته	ل ــت:	۶۶۴	بس وی	گف
ــال	 ــام	)ره(	در	آق	ق ــرت	ام ــرای	حض ــتاد	اج ــط	س توس
توزیــع	و	۳۲۰	بســته	هــم	توســط	ســایر	نهادهــا	و	

ــد. ــدا	ش ــیل	زده	اه ــردم	س ــه	م ــا	ب بانک	ه

۱۲۳۲ واحد مسکونی در گنبدکاووس تخریب شد
ــژه	گنبــدکاووس	گفــت:	در	مجمــوع	طبــق	 ــدار	وی فرمان
ارزیابــی	بنیــاد	مســکن،	پنــج	هــزار	و	۵۲۱	واحــد	
مســکونی	گنبــدکاووس	در	ســیل	متحمل	خســارت	شــد	
کــه	شــامل	دو	هــزار	و	۲۷۳	واحــد	شــهری	و	ســه	هــزار	و	

ــتایی	اســت. ــد	روس ۴۸	واح
عبدالقدیــر	کریمــی	افــزود:	۱۳۷	واحد	مســکونی	شــهری	
و	هــزار	و	۹۵	واحــد	روســتایی	یعنــی	جمعــاً	هــزار	و	۲۳۲	

واحــد	نیازمنــد	احــداث	مجــدد	اســت.
ــزود:	۸۰۸	 ــری	اف ــای	تعمی کریمــی	در	خصــوص	واحده
واحــد	تعمیــری	نــوع	اول	بــوده	کــه	۱۳۴	واحد	شــهری	و	

ــتایی	را	شــامل	می	شــود. ۶۷۴	واحــد	روس
وی	گفــت:	همچنیــن	هــزار	و	۷۳۷	واحــد	شــهری	و	هــزار	
و	۱۲۱	واحــد	روســتایی	تعمیــری	نــوع	دوم	و	۶۲۳	واحــد	
کــه	شــامل	۲۶۵	واحــد	شــهری	و	۳۵۸	واحــد	روســتایی	
اســت،	در	دســته	واحــد	تعمیــری	نــوع	ســوم	جــای	دارد.

۷۰ خانوار گنبدی در چادر زندگی می کنند
فرمانــدار	ویــژه	گنبــدکاووس	از	پیگیــری	رونــد	بازســازی	
ایــن	واحدهــا	خبــر	داد	و	اضافــه	کــرد:	بخشــی	از	واحدهــا	
در	محلــه	مدرســی	در	خیابــان	ســاحل	پــل	گرگانــرود	به	
دلیــل	قــرار	داشــتن	در	مســیر	رودخانــه	بایــد	بــه	مــکان	

دیگــری	منتقــل	شــود.
ــاد	شناســایی	شــده	 کریمــی	گفــت:	زمینــی	در	گــدم	آب
تــا	ایــن	تعــداد	واحــد	مســکونی	در	آنجــا	احــداث	شــود.
کریمــی	ادامــه	داد:	در	گنبــد	بیــش	از	۷۰	خانــوار	در	
ــورت	 ــه	ص ــوار	ب ــه	۳۰	خان ــد	ک ــی	می	کنن ــادر	زندگ چ
ــد	)ع(	و	۱۵	 ــن	زی ــی	ب ــزاده	یحی ــار	امام ــع	در	کن مجتم
ــاط	 ــم	در	حی ــدادی	ه ــا	و	تع ــوار	در	یکــی	از	کوچه	ه خان

ــد. ــادر	زده	ان ــازل	چ من
ــداث	 ــد	اح ــان	نیازمن ــکونی	در	گمیش ــد	مس ۷۸۰	واح

ــت ــدد	اس مج
ــار	 ــرای	چه ــون	ب ــرد:	تاکن ــار	ک ــدار	گمیشــان	اظه فرمان
هــزار	و	۷۰	واحــد	مســکونی	در	گمیشــان	پرونــده	
تشــکیل	شــده	کــه	از	ایــن	تعــداد	دو	هــزار	و	۵۸۵	واحــد	

ــت. ــده	اس ــد	ش تأیی
ــد	 ــه	۷۸۰	واحــد	نیازمن ــان	اینک ــا	بی ــاج	ب امیرشــیر	توم
احــداث	مجــدد	اســت	در	خصــوص	واحدهــای	تعمیــری،	
افــزود:	۳۳۸	واحــد	تعمیــری	نــوع	یــک	و	دو	هــزار	و	۹۵۲	

واحــد	تعمیــری	نــوع	دو	اســت.
وی	ادامــه	داد:	۷۶	واحــد	احداثــی	و	۷۷	واحــد	تعمیــری	
در	گمیشــان	شــروع	بــه	کار	کــرده	و	۶۵	پرونــده	احداثــی،	
ــک	 ــه	بان ــوض	ب ــری	و	۱۳۲	وام	بالع ــد	تعمی ۶۷۹	واح

معرفــی	شــد.
تومــاج	بــا	بیــان	اینکــه	تاکنــون	بابــت	بالعــوض	احداثــی	
ــت:	 ــه	ای	در	گمیشــان	پرداخــت	نشــده	اســت،	گف هزین
حــدود	۷۰۰	چــادر	بیــن	ســیل	زدگان	توزیــع	شــده	ولــی	
ــازل	 ــا	در	من ــر	خانواده	ه ــوا	اکث ــای	ه ــل	گرم ــه	دلی ب

ــد. ــی	می	کنن ــود	زندگ ــل	خ ــتان	و	فامی دوس
ــی	 ــکونی،	چگونگ ــای	مس ــازی	واحده ــازی	و	نوس بازس
اســکان،	مشــکالت	معیشــتی	و	تنگناهــای	مالــی	و	
موضوعــات	بهداشــتی	از	جملــه	مهم	تریــن	مواردی	اســت	
ــرم	می	کننــد	 ــا	آن	دســت	و	پنجــه	ن کــه	ســیل	زدگان	ب
بنابرایــن	نــه	جلســه،	نــه	حــرف	و	نــه	وعــده،	دوای	
ــد	بازســازی	 ــا	رون دردشــان	نیســت،	آنهــا	می	خواهنــد	ت

ــرد. ــود	بگی ــه	خ ــتری	ب ــرعت	بیش ــان	س منازلش
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ــیل	 ــدارس،	س ــت.	م ــیل	اس ــه	پساس ــتان	در	مرحل خوزس
بندهــا،	زمین	هــای	کشــاورزی	و	خانه	هــا	در	ســیالب،	
ــه	 ــن	امــور	ب ــه	ای ــی	رســیدگی	ب ــد	ول آســیب	جــدی	دیده	ان

ــی	رود.	 ــش	م ــدی	پی کن
ــاه	 ــود،	فروردین	م ــر	ب ــیل	بدت ــن	س ــه	از	چندی ــیالبی	ک س
ســال	۱۳۹۸	خوزســتان	را	بــه	آغــاز	ســالی	کابــوس	وار	بــرای	
مــردم	خوزســتان	تبدیــل	کــرد	و	مــردم	بســیاری	به	خصــوص	
ــرض	 ــه	و	دز	را	در	مع ــای	کارون،	کرخ ــواحل	رودخانه	ه در	س
ــان	 ــن	می ــد	در	ای ــرار	دارد؛	هرچن ــرات	ق ــدیدترین	خط ش
به	خصــوص	همســایه	های	دز	و	کرخــه	از	آســیب	هجــوم	
بی	امــان	آب	هــای	رهــا	شــده	از	پشــت	ســدها	در	امــان	
ــن	 ــه	اولی ــاورزی	ک ــای	کش ــر	زمین	ه ــالوه	ب ــد	و	ع نماندن
طعمــه	ایــن	ســیالب	بودنــد،	خانه	هــای	بی	شــماری	زیــر	آب	
رفــت	و	مردمــی	هــم	بودنــد	کــه	همــه	دار	و	نــدار	خــود	را	از	

ــد. دســت	دادن
روزهــای	پساســیل	بــه	ســرعت	در	حــال	گــذر	اســت	و	مــردم	
ــد	در	 ــر	چن ــته	اند،	ه ــود	بازگش ــای	خ ــه	خانه	ه ــیل	زده	ب س
ایــن	میــان	چنــد	روســتا	هســتند	کــه	بــه	علــت	مشــکالت	
ســیالب	هنــوز	موفــق	بــه	بازگشــت	بــه	خانــه	نشــده	اند	و	در	
کانکس	هــای	تعبیــه	شــده	اســکان	یافته	انــد	مردمــی	کــه	از	
هم	اکنــون	نگــران	آغــاز	بارش	هــای	بعــدی	و	سرنوشــتی	کــه	
بــه	دســت	مســئوالن	مدیریــت	ســدها	ســپرده	شــده	اســت	
کــه	بــارش	رحمــت	خداونــدی	را	بــا	چــه	تدبیــری	بــه	نعمــت	

تبدیــل	کننــد،	هســتند.

سیل اولویت خوزستان
بــا	وجــود	اینکــه	در	روزهــای	بعــد	از	فروکش	کردن	ســیالب،	
جلســات	بی	شــماری	بــرای	رســیدگی	بــه	وضــع	ســیل	زدگان	
ــت	 ــد	پرداخ ــر	می	رس ــه	نظ ــی	ب ــت	ول ــده	اس ــزار	ش برگ
ــا	شــرایط	ایــده	آل	و	آن	چیــزی	 خســارت	بــه	ســیل	زدگان	ب
ــتان	)چــه	در	 ــا	حضــور	در	اس ــور	ب ــه	شــخص	رئیس	جمه ک
قبــل	از	آغــاز	طوفانــی	ســیل	و	چــه	در	هنــگام	غــرق	شــدن	
خوزســتان(	قــول	و	وعــده	آن	را	داد،	فاصلــه	دارد	و	مســئوالن	
ــا	آنجــا	کــه	نماینــده	 به	نوعــی	دچــار	ســردرگمی	هســتند	ت
ــای	 ــه	در	خطبه	ه ــر	هفت ــتان	ه ــتان	خوزس ــه	در	اس ولی	فقی
خــود	روی	یــک	مــورد	بــا	شــدت	زیــاد	تأکیــد	می	کنــد	کــه	

»مســئله	ســیل	هنــوز	اولویــت	اول	خوزســتان	اســت«.
بــرای	نمونــه	حجت	االســالم	ســید	عبدالنبــی	موســوی	فــرد	
ــر	 ــد	ب ــا	تأکی ــواز	ب ــه	اه ــاز	جمع ــای	نم ــن	خطبه	ه در	آخری
اینکــه	هنــوز	مســئله	ســیل،	اولویــت	اول	خوزســتان	اســت،	
بیــان	کــرد:	مــردم	بســیاری	درگیری	مســئله	ســیل	نیســتند	
ــتند	را	 ــیل	هس ــئله	س ــر	مس ــه	درگی ــا	ک ــد	آنه ــی	نبای ول

ــد. ــوش	کنن فرام
ــد؛	 ــوش	نکنن ــم	ســیل	زده	ها	را	فرام ــزود:	مســئوالن	ه وی	اف
ــد	 ــد	فطــر	هــم	فرمودن ــا	در	عی ــه	کــه	حضــرت	آق همان	گون
مســائل	پساســیل	به	مراتــب	ســخت	از	دوران	ســیل	هســت.
حجت	االسـالم	موسـوی	فـرد	با	بیـان	چنـد	موضـوع	در	مورد	
مسـئله	سـیل	اظهار	کرد:	این	کمک	معیشـتی	که	حدود	پنج	
میلیـون	تومـان	اسـت	حتماً	به	مـردم	برسـد.	در	برخـی	موارد	
به	حسـاب	واریز	شـده	ولی	امـکان	برداشـت	پول	وجـود	ندارد.	
بـا	توجـه	به	اینکـه	کشـت	تابسـتانه	در	منطقه	خوزسـتان	که	
اآلن	زمـان	آن	اسـت	و	هفتـه	بعـد	هم	دیر	اسـت،	فرا	رسـیده،	

مسـئوالن	باید	کمـک	کنند.
امام	جمعــه	اهــواز	بیــان	کــرد:	الیروبــی	نهرهــای	کشــاورزی	
ــه	زمین	هــای	کشــاورزی	رســیدگی	 ــد	ب الزم	اســت	و	آب	بای
کــرد،	بایــد	بــه	ایــن	مســئله	توجــه	جــدی	شــود.	امــروز	همه	

مــردم،	مســئوالن،	حوزه	هــای	علمیــه،	نخبــگان	و	…	بایــد	در	
کنــار	هــم	قــرار	بگیرنــد	و	کمــک	کننــد.

روند کند است
بیشــترین	لطمــه	در	ســیالب	فروردین	مــاه	خوزســتان	را	
ــت	 ــفانه	پرداخ ــی	متأس ــد	ول ــود	دیده	ان ــه	خ ــاورزان	ب کش
خســارت	بــه	آنهــا	کــه	کل	زندگــی	خــود	را	طعمــه	ســیالب	
ــد	 ــرد	و	امی ــورت	می	گی ــدی	ص ــه	کن ــد،	ب ــر	دیده	ان ویرانگ
ــل	از	 ــیالب	قب ــه	س ــتانه	ک ــت	تابس ــاز	کش ــرای	آغ ــا	ب آنه
ــخم	زده	 ــن	ش ــکل	ممک ــن	ش ــه	بدتری ــا	را	ب ــا	آنه تراکتوره
اســت،	ندارنــد.	کشــاورزانی	کــه	برخــی	از	آنهــا	ســخاوتمندانه	
زمین	هــای	حــاوی	خوشــه	های	طالیــی	ناشــی	از	ماه	هــا	
بی	رحــم	 ســیالب	 تقدیــم	 را	 خــود	 شــب	زنده	داری	
ــان	 ــردم	در	ام ــای	م ــکونی	و	خانه	ه ــق	مس ــا	مناط ــد	ت کردن
ــر	 ــدون	دردس ــه	ب ــتند	ک ــته	آن	هس ــک	شایس ــد	بی	ش بمان
ــت	 ــت	اســت،	دریاف ــه	دول ــه	وظیف ــود	را	ک خســارت	های	خ
کننــد؛	مســئله	ای	کــه	در	عمــل	اتفــاق	نیافتــه	اســت	و	مــردم	

ــد. ــی	دارن ــرای	زندگ ــدی	ب ــی	ج نگران
ــتان	 ــتانداری	خوزس ــی	اس ــور	عمران ــی	ام ــاون	هماهنگ مع
ــه	 ــودن	مراحــل	پرداخــت	خســارت	ب ــد	ب ــد	کن ــا	تائی ــز	ب نی
ــی	 ــت:	مراحــل	مقدمات کشــاورزان	ســیل	زده	خوزســتان	گف
ــاز	 ــتانی	آغ ــاورزان	خوزس ــیالب	کش ــارت	س ــت	خس پرداخ
شــده	امــا	طــوری	نیســت	کــه	احســاس	شــود	کــه	فرآینــد	

ــت. ــارت	روان	اس ــت	خس پرداخ
فاضــل	عبیــات	گفــت:	بایــد	دربــاره	محاســبه	میــزان	دقیــق	
خســارات	بــه	کشــاورزان	توســط	فرمانــداران	و	جهــاد	
کشــاورزی	و	مدیــران	نهادهــای	نظارتــی	دقــت	کافــی	صورت	

ــرد. گی
وی	اضافــه	کــرد:	در	کنــار	رعایــت	دقــت	در	محاســبه	میــزان	
خســارات	ناشــی	از	ســیالب	بــه	کشــاورزان	ســرعت	در	

ــود. ــاظ	ش ــد	لح ــز	بای ــارت	نی پرداخــت	خس

میزان خسارت کشاورزی
رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	خوزســتان	هــم	در	
خصــوص	خســارت	های	ســیل	بــه	بخــش	کشــاورزی	

ــرآورد	انجــام	گرفتــه	از	 خوزســتان	گفــت:	تاکنــون	میــزان	ب
ــه	بخــش	کشــاورزی	اســتان	حــدود	دو	 خســارت	ســیالب	ب
ــزان	خســارت	 ــن	می ــوده	اســت	و	ای ــان	ب ــارد	توم هــزار	میلی

ــرد. ــد	ک ــدا	خواه ــش	پی ــاً	افزای قطع
کیخســرو	چنگلوایــی	بــا	اشــاره	بــه	آخریــن	وضعیــت	بــرآورد	
ــرد:	 ــار	ک خســارت	ســیالب	بخــش	کشــاورزی	اســتان،	اظه
ســیالبی	کــه	در	اســتان	شــاهد	آن	هســتیم	بــا	ســیالب	های	
ســال	های	گذشــته	متفــاوت	اســت	زیــرا	ایــن	ســیل	مســتمر	
ــز	 ــده	ایم	نی ــل	ش ــر	آن	متحم ــه	در	اث ــارتی	ک ــوده	و	خس ب

ــت. ــوده	اس ــابقه	ب بی	س
ــرآورد	 ــر	اســاس	آخریــن	وضعیــت	ب چنگلوایــی	ادامــه	داد:	ب
شــده	۲۲۴	هــزار	هکتــار	از	اراضــی	کشــاورزی	تحــت	تأثیــر	
ســیالب	قــرار	گرفته	انــد	کــه	از	ایــن	میــزان	۱۷۰	هــزار	هکتار	
ــر	آب	 ــه	زی ــده	و	ب ــارت	دی ــدی	خس ــورت	۱۰۰	درص ــه	ص ب
ــی	 ــار	خوابیدگ ــز	دچ ــار	نی ــزار	هکت ــد	و	حــدود	۵۴	ه رفته	ان

شــده	اند.
ــزارع	 ــار	از	م ــزار	و	۲۰۰	هکت ــک	ه ــدود	ی ــه	ح ــت:	ب وی	گف
ــزار	 ــش	از	۶۰۰	ه ــده	و	بی ــارت	وارد	ش ــی	خس ــرورش	ماه پ
ــد	 ــن	۱۲۰۰	فرون ــد.	همچنی ــن	رفته	ان ــی	از	بی ــه	ماه قطع
کنــدوی	زنبورعســل	و	بیــش	از	۲۵۰۰	رأس	دام	ســبک	و	
ســنگین	در	ســیالب	اخیــر	از	بیــن	رفته	انــد.	همچنیــن	
ــه	 ــی	وارد	شــده	ک ــه	تأسیســات	زیربنای ــی	ب خســارت	فراوان
ــردن	ســیالب	 ــش	ک ــس	از	فروک ــن	خســارت	ها	پ ــزان	ای می

ــد. ــد	ش ــخص	خواه مش
بعــد	از	مســئله	کشــاورزی،	خانه	هــای	مــردم	بــود	کــه	
بیشــترین	خســارت	را	بــه	خود	دیــد	و	مــردم	بســیاری	تمامی	
ــه	 ــپردند	و	ب ــم	آب	س ــت	بی	رح ــه	دس ــی	را	ب ــایل	زندگ وس
اردوگاه	هــای	اســکان	اضطــراری	منتقــل	شــدند.	طبــق	آمــار	
رســمی	اعــالم	شــده،	۶	هــزار	خانــواده	خوزســتانی	در	ســیل	
ــود	را	از	دســت	 ــی	خ ــایل	زندگ ــا	بخشــی	از	وس ــر	کل	ی اخی
داده	انــد	هــر	چنــد	در	ایــن	مــدت	کمک	هــای	بی	شــماری	از	
ســوی	مــردم	و	برخــی	ارگان	هــا	در	خصــوص	تأمیــن	وســایل	
زندگــی	بــه	مــردم	ســیل	زده	صــورت	گرفته	اســت	ولــی	هنوز	
ــای	 ــزان	کمک	ه ــالم	می ــوص	اع ــی	در	خص ــی	دقیق بررس

ــدارد. ــه	وجــود	ن صــورت	گرفت

وضعیت سیل زدگان

آخرین وضعیت رسیدگی به سیل زدگان

روند کند رفع مشکالت پساسیل خوزستان/ سیل بندها نیاز به ترمیم دارند
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وضعیت سیل زدگان

افزایش تاب آوری
ایــن	 در	 مدیرعامــل	جمعیــت	هالل	احمــر	خوزســتان	
ــف	 ــل	مختل ــور	عوام ــرد:	بی	شــک	حض ــوان	ک خصــوص	عن
ــاز	 ــادی،	زمینه	س ــای	م ــه	کمک	ه ــی	و	ارائ ــی	و	خارج داخل
افزایــش	تحمــل	و	تــاب	آوری	را	در	مــردم	آســیب	دیــده	ایجاد	
ــت. ــتایش	اس ــر	و	س ــای	قابل	تقدی ــن	فعالیت	ه ــه	ای ــرد	ک ک
وی	اظهــار	کــرد:	منــازل	بیــش	از	دو	هــزار	و	۶۰۰	خانــوار	بــه	
ــر	 ــازی	و	تعمی ــه	بازس ــوار	ب ــزار	خان ــل	و	۱۱	ه ــازی	کام نوس
نیــاز	دارد	و	۶	هــزار	خانــوار	وجــود	دارد	کــه	وســایل	زندگــی	

ــد. ــان	ســیل	از	دســت	داده	ان خــود	را	در	جری
خــدادادی	اظهــار	کــرد:	بیــش	از	۳۰	هــزار	خانــوار	در	
ــان	ســیل	فروردیــن	خوزســتان	تأثیــر	پذیرفتنــد.	ایــن	 جری
ــای	 ــکونی	و	زمین	ه ــازل	مس ــه	من ــه	دو	مقول ــری	ب تأثیرپذی

برمی	گــردد. کشــاورزی	
ــرد:	 ــوان	ک ــتان	عن ــر	خوزس ــت	هالل	احم ــل	جمعی مدیرعام
ــای	 ــن	خانواره ــی	در	بی ــد	زای ــرورت	امی ــه	ض ــه	ب ــا	توج ب
آســیب	دیــده،	در	حــال	حاضــر	بایــد	زمینــه	کشــت	تابســتانه	
حــدود	۲۰۰	هکتــار	تــا	۱۵	خــرداد	فراهــم	شــود	کــه	بخشــی	

از	تألمــات	روحــی	افــراد	ســیل	زده	مرتفــع	شــود.
ــر	شــد	و	 ــه	شــدت	از	ســیل	خوزســتان	متأث مــدارس	هــم	ب
دانــش	آمــوزان	مناطق	ســیل	زده	امــکان	حضور	در	مــدارس	را	
در	ســال	جــاری	پیــدا	نکردنــد.	دانــش	آمــوزان	مــدارس	اهواز	
ــا	کاهــش	ملمــوس	روزهــای	تحصیــل	مواجــه	شــدند	کــه	 ب
قطعــاً	ضررهــای	خــود	را	در	آینــده	تحصیلــی	دانــش	آمــوزان	
خواهــد	داشــت.	آنچــه	مشــخص	اســت	ایــن	اســت	کــه	ســال	

ــدارس	 ــازی	م ــود	و	آماده	س ــاز	می	ش ــه	زودی	آغ ــی	ب تحصیل
آســیب	دیــده	از	ســیل	به	خصــوص	در	روســتاها	بســیار	

ضــروری	اســت.
طبــق	آمــار	رســمی،	تعــداد	دانــش	آمــوزان	مناطق	ســیل	زده	
اســتان	خوزســتان	۷۱۶	هــزار	و	۶۹۸	نفــر	اســت	و	۸۵	
مدرســه	تخریــب	و	۱۶۰	مدرســه	هم	تاکنــون	آســیب	دیدند.	

ــازی	 ــتان	در	خصــوص	بازس ــتاندار	خوزس ــان	اس ــن	می در	ای
مــدارس	مناطــق	ســیل	زده	گفــت:	وزارت	نفــت	پذیرفــت	کــه	
ــز	مــدارس	مناطــق	 ــر	و	تجهی ــه	تعمی ــان	ب ــارد	توم ۵۰	میلی

ســیل	زده	خوزســتان	اختصــاص	دهــد.

۲ روستا به بازسازی نیاز دارند
دو	روسـتا	در	خوزسـتان	هم	اکنـون	بـه	صـورت	کامـل	بـه	
بازسـازی	نیـاز	دارنـد	و	سـاکنان	آنهـا	هنـوز	نتوانسـته	اند	بـه	
خانه	هـای	خـود	بازگردند.	روسـتاهایی	کـه	اسـتاندار	گفته	به	
آنهـا	کانکس	دارای	سیسـتم	خنـک	کننده	اختصـاص	داده	اند	

تـا	از	شـر	گرمـای	بی	سـابقه	خوزسـتان	نجـات	یابند.
کیامــرث	حاجــی	زاده	مدیــرکل	مدیریــت	بحــران	اســتانداری	
ــیدگی	 ــت	رس ــن	وضعی ــوص	آخری ــز	در	خص ــتان	نی خوزس
ــام	 ــا	اتم ــت:	ب ــتان	گف ــتان	خوزس ــیل	زده	اس ــق	س ــه	منط ب
ــتاها	 ــه	روس ــردم	ب ــی	م ــراری	تمام ــکان	اضط ــت	اس وضعی
ــه	و	مگــرن	 ــا	دو	روســتای	خســرج	حمیدی بازگشــتند	و	تنه

ــد. ــه	بازســازی	دارن ــاز	ب ســه	نی
وی	افـزود:	اقدامـات	الزم	بـرای	اسـکان	موقت	اهالی	روسـتاها	

انجـام	و	کانکـس	در	اختیار	آنهـا	قرار	گرفته	اسـت.
مدیــرکل	بحــران	خوزســتان	تصریــح	کــرد:	همچنیــن	
بســته	هایی	شــامل	چنــد	قلــم	از	لوازم	خانگــی	از	طــرف	
ســتاد	اجرایــی	فرمــان	امــام	و	خیــران	در	اختیــار	آنهــا	قــرار	

ــت. ــه	اس گرفت
حاجـی	زاده	گفـت:	در	خصـوص	تخلیـه	آب	از	زمین	هـا	بـرای	
آماده	سـازی	آنهـا	به	منظـور	کشـت	تابسـتان	کـه	مهم	تریـن	

مسـئله	اسـت،	به	غیر	از	منطقه	سوسـنگرد	و	بخشـی	از	رفیع	
سـایر	زمین	هـای	کشـاورزی	تخلیـه	شـده	اند.

وی	ادامــه	داد:	امســال	بــه	دســتور	اســتاندار	خوزســتان	
ــی	 ــت	کشــت	در	ســطح	اســتان	برداشــته	شــده	ول محدودی
ــود	 ــق	وج ــه	در	مناط ــی	ک ــت	کانال	های ــه	ظرفی ــا	ب ــد	بن بای

ــود. ــام	ش ــت	انج دارد،	کش
مدیــرکل	بحــران	اســتانداری	خوزســتان	بیــان	کــرد:	در	بحث	
ــاد	مســکن	وارد	عمــل	شــده	و	تاکنــون	 خســارت	ها	نیــز	بنی
حــدود	۱۰	میلیــارد	تومــان	کمــک	بالعــوض	معیشــتی	
پرداخــت	و	همچنیــن	تســهیالت	بازســازی	و	نوســازی	نیــز	

ــالغ	شــده	اســت. اب
بــه	گفتــه	حاجــی	زاده،	بــرای	پرداخــت	خســارت	های	
ــده	 ــت	ش ــامانه	ثب ــه	در	س ــی	ک ــز	پرونده	های ــاورزی	نی کش

پرداخت	هــا	از	روز	شــنبه	آغــاز	می	شــود.
وی	در	پایـان	با	اشـاره	به	خسـارت	بـاالی	۱۵	هـزار	میلیاردی	
کشـاورزی،	 مسـکن،	 حوزه	هـای	 در	 خوزسـتان	 سـیل	
لوازم	خانگـی،	دامـداری	و	زنبـورداری،	باغ	هـا،	زیرسـاخت	های	
مختلـف	از	جملـه	راه،	آب	و	برق	و	فاضالب	گفـت:	در	خصوص	
وام	هـای	بالعـوض	نیـز	اعتبـار	و	تخصیـص	اعـالم	شـده	و	در	

انتظـار	تأمیـن	منبـع	پرداخت	هسـتیم.

زمان در حال سپری شدن
ــد	 ــی	از	دی ــیل	زده	در	حال ــردم	س ــت	م ــه	وضعی ــیدگی	ب رس
ــر	 ــه	نظ ــه	ب ــرد	ک ــورت	می	گی ــدی	ص ــه	کن ــردم	ب ــود	م خ
ــر	از	راه	 ــاه	دیگ ــد	م ــا	چن ــم	ت ــری	ه ــر	دیگ ــد	خط می	رس
می	رســد.	بــا	توجــه	بــه	شــرایط	عجیــب	اقلیمــی	خوزســتان	
در	ســال	های	اخیــر	کــه	وجــود	خشکســالی	شــدید،	
بارندگــی	بی	ســابقه،	گرمــای	بی	ســابقه و … قطعــاً	آن	را	
تائیــد	می	کننــد	پــس	از	هم	اکنــون	بایــد	در	انتظــار	مهرمــاه	
ــارش	در	ایــن	مــاه	را	هــم	داشــت	ایــن	 ــود	و	بایــد	انتظــار	ب ب
در	حالــی	اســت	کــه	ســیل	بندهایــی	کــه	تــاب	آوری	آنهــا	بــه	
ــازی	 ــم	و	بازس ــه	ترمی ــاز	ب ــت،	نی ــه	اس ــدت	کاهش	یافت ش
دارنــد؛	موضوعــی	کــه	سرپرســت	فرمانــداری	اهــواز	هــم	بــه	

آن	اشــاره	می	کنــد.
ــرارگاه	 ــه	ق ــل	در	جلس ــدی	قب ــی	چن ــی	نیس ــال	عالم جم
بازســازی	مناطــق	ســیل	زده	خوزســتان	بــا	اشــاره	بــه	اختالف	
ــار	 ــا،	اظه ــیل	بنده ــاره	س ــور	درب ــرو	و	وزارت	کش وزارت	نی
کــرد:	اختالفــی	کــه	بیــن	وزارت	نیــرو	و	وزارت	کشــور	دربــاره	
ســیل	بندهــا	وجــود	دارد	به	جــای	خــود	باقــی	اســت	و	کاری	
هــم	بــه	اینکــه	حــق	بــا	کــدام	وزارت	خانــه	اســت	نداریــم.

وی	بیـان	کرد:	سـیل	بندهـا	باید	تعمیـر	و	مرمت	شـوند	زمان	
بـه	سـرعت	در	حـال	گذشـتن	اسـت	و	دوبـاره	فصل	بـاران	فرا	

خواهـد	رسـید	و	این	مشـکالت	را	مجـدد	خواهیم	داشـت.
سرپرسـت	فرمانداری	اهواز	تصریح	کرد:	آب	شـرب	روستاهای	
اهـواز	و	ایسـتگاه	های	پمپاژ	آسـیب	دیده	و	روند	بازسـازی	آنها	

شروع	شـده	اما	مشـکالت	اعتباری	دارند.

ــا	 ــواز	و	پل	ه ــتایی	اه ــای	روس ــت:	راه	ه ــی	گف ــی	نیس عالم
ــم	 ــد	ترمی ــیب	دیده	اند	و	رون ــدت	آس ــه	ش ــیالب	ب ــر	س در	اث
آنهــا	بایــد	شــروع	شــود	و	مــردم	انتظــار	دارنــد	کــه	فضاهــای	

آموزشــی	هــم	تعمیــر	شــوند.
وی	اظهــار	کــرد:	در	مجمــوع	بــرای	ترمیــم	و	بازســازی	
ــد	 ــیب	دیدن ــال	آس ــیالب	امس ــه	در	س ــاخت	هایی	ک زیرس
ــرارگاه	 ــتیم	و	ق ــواز	هس ــرای	اه ــارات	کالن	ب ــد	اعتب نیازمن
ــازی	و	 ــرای	بازس ــار	ب ــن	اعتب ــر	تأمی ــه	فک ــد	ب ــازی	بای بازس

ابــالغ	آن	بــه	دســتگاه	های	اجرایــی	باشــد.
ــر	 ــتانی	ها	ب ــرای	خوزس ــی	را	ب ــای	تلخ ــد	و	روزه ــیل	آم س
ــن	 ــی	ای ــر	اصل ــد	مقص ــخص	نش ــی	مش ــت	ول ــای	گذاش ج
ســیل	کیســت	به	خصــوص	اینکــه	ســازمان	هایی	مثــل	
هواشناســی	و	آب	و	بــرق	خوزســتان	تــوپ	را	بــه	زمیــن	
ــی	آنچــه	مشــخص	اســت	خطــای	 ــد	ول ــر	انداخته	ان همدیگ
ــود	 ــردم	را	ناب ــیاری	از	م ــی	بس ــباتی	مســئوالن،	زندگ محاس
ــز	و	 ــم	زدن	فصــل	پایی ــه	ه ــم	ب ــک	چش ــون	در	ی ــرد.	اکن ک
ــه	 ــون	برنام ــد	از	هم	اکن ــد	و	بای ــا	می	رس ــاز	بارش	ه ــان	آغ زم
مناســب	بــرای	مواجــه	بــا	هــر	شــرایطی	را	داشــت	چــرا	کــه	
ــه	 ــت	هزین ــل	پرداخ ــاب	و	تحم ــر	ت ــتان	دیگ ــردم	خوزس م

ــد. ــود	ندارن ــخصی	خ ــب	ش ــی	را	از	جی ــتباهات	دولت اش
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ــذرد	و	 ــی	گ ــتان	م ــیالب	در	گلس ــروع	س ــدود	۶۰	روز	از	ش 	ح
ــا	 ــرده	ام ــش	ک ــیل	فروک ــی	اســت	س ــه	مدت ــن	ک ــم	ای علیرغ
مــردم	از	ُکنــدی	صــدور	پروانــه	ســاخت	منــزل	مســکونی	گلــه	

ــد. دارن
شــروعی	تلــخ	در	آغــاز	ســال	۹۸	بــر	گلســتان،	رنگیــن	کمــان	
ــرب	 ــه	غ ــرق	ب ــج	از	ش ــه	تدری ــیلی	ب ــورد	و	س ــم	خ ــوام	رق اق

ــد. ــال	ش ــردم	آق	ق ــان	م مهم
ــر	آب	رفــت«	و	همیــن	یــک	تیتــر	مســئوالن	 ــه	زی ــال	ب »آق	ق
ــه	ایــن	شــهر	کشــاند.	 کشــوری	و	لشــکری	و	ســایر	اقشــار	را	ب

ــد	و	رفتنــد. ــد.	نشســتند.	چــاره	جویــی	کردن آمدن
بــا	اقــدام	همــه	ارگان	هــا	آب	بــه	تدریــج	از	شــهر	تخلیــه	شــد	
امــا	ایــن	همــه	ماجــرا	نبــود	و	مــوج	دوم	ســیل	امــا	بــا	شــدت	

ــرد. ــه	زیــر	آب	ب ــاره	آق	قــال	را	ب کمتــر	دوب
بــرای	بررســی	وضعیــت	ایــن	شــهر،	عصــر	آخریــن	روز	
اردیبهشــت	راهــی	آق	قــال	شــدیم؛	هنــوز	آثــار	ســیل	در	
ــل	آق	 ــت.	در	داخ ــود	داش ــهر	وج ــن	ش ــه	ای ــی	ب ــاده	منته ج
ــه	حالــت	عــادی	جریــان	داشــت.	کســبه	و	 قــال	امــا	زندگــی	ب
ــد. ــود	بودن ــور	خ ــام	ام ــال	انج ــردم	در	ح ــان	و	م دستفروش

کاهش سطح آب گرگانرود
شــهر	نســبت	بــه	آخریــن	زمانــی	کــه	در	آنجــا	بودیــم،	تغییــر	
ــرود	کاهــش	چشــمگیر	 ــود،	ســطح	آب	گرگان ــادی	کــرده	ب زی
یافتــه	بــود؛	دیگــر	پمپــی	کار	نمــی	کــرد؛	دیگــر	نانوایی	ســیار	و	
جایــگاه	ســوخت	ســیاری	وجــود	نداشــت؛	آثــار	ســیل	در	اکثــر	
کوچــه	و	خیابــان	هــا	شســته	شــده	بــود	امــا	نارضایتــی	هایــی	

در	بیــن	مــردم	ســیل	زده	وجــود	داشــت.
محــالت	میرزاعلــی،	عیــدگاه	و	کل	آبــاد	از	جملــه	مناطقــی	بود	

کــه	مهمــان	خانــه	هــای	مــردم	آن	شــدیم.
درد	و	دل	ها	بسـیار	بـود.	خانم	سـردار	از	ماجرای	سـیل	و	خراب	
شـدن	وسـایل	زندگـی	اش	گفـت.	او	مجبـور	اسـت	کـه	مـواد	

غذایـی	اش	را	در	داخـل	یخچـال	همسـایه	ها	بگـذارد.
وی	کــه	همســرش	کارگــر	روزمــزد	اســت،	گفــت	کــه	بــا	وجــود	
ــواره	 ــف	و	دی ــت	ک ــا	رطوب ــته	ام ــیل	گذش ــی	از	س ــه	مدت اینک
هــای	خانــه	اش	همچنــان	وجــود	دارد	بــه	طــوری	کــه	او	نمــی	

توانــد	منزلــش	را	فــرش	کنــد.
ــه	 ــرد	ک ــان	ک ــود،	بی ــم	ب ــی	ده ــاکن	میرزاعل ــه	س ــردار	ک س
توزیــع	مــواد	غذایــی	و	ارائــه	خدمــات	در	ایــن	محلــه	بســیار	کم	

اســت	و	گاهــی	ندیــد	گرفتــه	مــی	شــود.

چادر نگرفتم
ــن	 ــزل	م ــت:	من ــم	گف ــی	ه ــه	میرزاعل ــاکنان	محل ــی	از	س یک
توســط	بنیــاد	مســکن	تخریبــی	ارزیابــی	شــده	ولــی	تاکنــون	
موفــق	نشــدم،	چــادر	دریافــت	کنــم	بنابرایــن	در	همیــن	منــزل	

ــا	ســه	فرزنــد	خــود	زندگــی	مــی	کنــم. ب
طاهــره	کســلخه	اضافــه	کــرد	کــه	تاکنــون	کمــک	بالعــوض	به	

آنهــا	پرداخت	نشــده	اســت.
وی	بـا	بیان	اینکـه	دو	روز	پیش	سـقف	منزلم	فرو	ریخـت،	افزود:	
خـدا	به	مـا	رحم	کـرد	که	مشـکلی	برای	کسـی	پیش	نیامـد	اما	

تـا	کی	می	تـوان	در	این	منزل	سـکونت	داشـت؟
کسـلخه	با	بیـان	اینکه	همسـرم	از	کارافتاده	اسـت،	گفت:	اکنون	
شـروع	ثبـت	نـام	مـدارس	اسـت	و	من	بـه	دلیـل	مشـکل	مالی	

موفـق	به	ثبـت	نام	بچـه	های	خـود	نشـده	ام.
یکـی	از	سـیل	زدگان	محلـه	عیـدگاه	کـه	تحت	پوشـش	کمیته	
امـداد	امـام	خمینـی	)ره(	هـم	اسـت	بـه	گفت:	بـا	وجـود	اینکه	
لـوازم	زندگـی	مـن	در	سـیل	از	بیـن	رفـت	ولـی	بسـته	توزیعی	

سـتاد	اجـرای	فرمـان	امام	بـه	بنـده	تعلـق	نگرفت!
عمــده	مشــکالتی	کــه	مــردم	از	آن	ِگلــه	داشــتند،	عــدم	حضــور	
ــدی	در	 ــل	و	کن ــادر	و	تعل ــه	و	نداشــتن	چ مســئوالن	در	منطق

مرمــت	منــازل	آســیب	دیــده	بــود.

۶۷۰۰ منزل مسکونی در سیل دچار خسارت شد
در	خصــوص	وضعیــت	آق	قــال	بــا	فرمانــدار	ایــن	شــهر	گفتگــو	
ــزار	و	۷۰۰	 ــه	۶	ه ــیل	ب ــت:	س ــر	گف ــدی	ضمی ــم،	امانگل کردی
ــداد	 ــن	تع ــه	از	ای ــارت	زد	ک ــال	خس ــکونی	در	آق	ق ــزل	مس من
هــزار	و	۶۵۰	معــادل	۲۵	درصــد	آن	تخریبــی	و	باقــی	آن	

ــت. ــری	اس تعمی
ــی،	 ــای	تخریب ــداد	واحده ــن	تع ــه	از	ای ــان	اینک ــا	بی ــر	ب ضمی
هــزار	واحــد	روســتایی	و	۶۵۰	واحــد	هــم	شــهری	بــوده	و	بــرای	
آنهــا	پرونده	تشــکیل	شــده	اســت،	افــزود:	تاکنــون	در	روســتاها	
حــدود	۲۰۰	پروانــه	احــداث	صــادر	شــده	کــه	۷۰	واحــد	آن	در	

مرحلــه	پــی	کنــی	اســت.
ــده	 ــادر	نش ــه	ص ــهر	پروان ــون	در	ش ــه	تاکن ــان	اینک ــا	بی وی	ب
اســت،	ادامــه	داد:	ایــن	کار	بــه	دلیــل	ارزیابــی	مجــدد	در	ســیل	
ــه	شــهری	 ــه	پروان ــن	هفت ــا	از	همی ــر	شــد	ام ــار	تأخی دوم	دچ

ــد	شــد. صــادر	خواه
ــرای	صــدور	 ــا	بیــان	اینکــه	ســالن	حجــاب	آق	قــال	ب ضمیــر	ب
ــه	ســاختمانی	احــداث	انتخــاب	شــده،	گفــت:	در	جلســه	 پروان
بازســازی	و	نوســازی	اســتان	کــه	ســه	شــنبه	برگــزار	شــد	مقرر	

شــد	کــه	رونــد	کار	تســریع	شــود.

پرداخت کمک باعوض
وی	بـا	تأکید	بـر	اینکه	تعهد	کردیم	تـا	۶	ماه	آینـده	)بهمن	ماه(،	
تمـام	واحدهـا	تحویل	داده	شـوند،	افزود:	به	۶۰۰	واحد	خسـارت	
دیـده	روسـتایی	و	۲۰۰	واحد	شـهری	کمک	بالعوض	معیشـتی	

)سـه	میلیون	تومانی(	پرداخت	شـد.
ضمیــر	از	ادامــه	پرداخــت	کمــک	بالعــوض	بــه	ســایر	واحدهای	
خســارت	دیــده	خبــر	داد	و	افــزود:	ایــن	مبلــغ	ســه	میلیــون	الی	

پنــج	میلیــون	تومان	اســت.
فرمانــدار	آق	قــال	اظهــار	کــرد:	بــرای	توزیــع	بســته	هــای	لــوازم	
خانگی،	ســتادی	متشــکل	از	فرمانــداری،	امام	جمعــه	و	نماینده	
ــا	 ــد	ت ــاد	ش ــام	)ره(	ایج ــرت	ام ــان	حض ــی	فرم ــتاد	اجرای س
اقالمــی	ماننــد	یخچــال،	فــرش،	پتــو	و	ظــروف	آشــپزخانه	در	
بیــن	واحدهــای	تخریبــی	کــه	توســط	بنیــاد	مشــخص	شــده	و	

تأییدیــه	هــالل	احمــر	دارد،	توزیــع	شــود.
ــیل	 ــن	س ــته	بی ــه	اول	۲۱۴	بس ــرد:	در	مرحل ــان	ک ــر	بی ضمی
زدگان	تحــت	پوشــش	کمیتــه	امــداد	امــام	خمینــی	)ره(	
ــنبه	 ــه	از	روز	ش ــه	دوم	ک ــده	و	در	مرحل ــع	ش ــتان	توزی شهرس
آغــاز	خواهــد	شــد	۴۵۰	بســته	بیــن	)خانــواده	شــهدا،	

ــی	شــود. ــع	م ــد(	توزی ــردم	نیازمن ــان	بهزیســتی	و	م مددجوی
	

۷۳۰۰ واحد مسکونی نیاز به احداث مجدد دارند
ایــن	کنــدی	مراحــل	احــداث	منــازل	تنهــا	مختــص	بــه	آق	قــال	
ــود	دارد.	 ــتان	وج ــیل	زده	گلس ــق	س ــایر	مناط ــت	و	در	س نیس
سرپرســت	اســتانداری	گلســتان	در	جلســه	کارگــروه	بازســازی	
ــایی	۱۷	 ــتان	از	شناس ــده	اس ــیب	دی ــق	آس ــازی	مناط و	نوس
هــزار	و	۸۰۰	واحــد	خســارت	دیــده	در	ســیل	اخیــر	خبــر	داد	و	
اظهارکــرد:	هفــت	هــزار	و	۳۰۰	واحــد	مســکونی	نیاز	بــه	احداث	

مجــدد	و	۱۰	هــزار	و	۵۰۰	واحــد	نیازمنــد	تعمیــر	اســت.
میرمحمــد	غــراوی	بــا	بیــان	اینکــه	نبایــد	در	بازســازی	و	
بهســازی	منــازل	مســکونی	مــردم	زمــان	را	از	دســت	داد،	افزود:	
ــه	 ــده	ب ــه	مــردم	خســارت	دی وضعیــت	پرداخــت	تســهیالت	ب
ویــژه	در	بخــش	بازســازی	و	نوســازی	واحدهــای	مســکونی	باید	

شــتاب	بیشــتری	بگیــرد.
وی	ادامـه	داد:	بانک	ها	هـم	باید	از	دریافت	کارمزد	برای	تشـکیل	
پرونـده	و	ارزیابی	خـودداری	کنند	و	مالک	عمل	خـود	را	ارزیابی	

بنیاد	مسـکن	و	اسـتان	های	معین	قـرار	دهند.
ــای	 ــد	قرارداده ــاه	بای ــان	خردادم ــا	پای ــرد:	ت ــد	ک ــراوی	تأکی غ
ــر	در	 ــوادث	اخی ــده	در	ح ــارت	دی ــکونی	خس ــای	مس واحده
ــم	 ــی	ه ــش	زیربنای ــن	در	بخ ــود.	همچنی ــد	ش ــا	منعق بانک	ه
بایــد	آمادگــی	الزم	وجــود	داشــته	باشــد	تــا	بــه	محــض	ابــالغ	

ــاز	شــود. ــی	آغ ــدام	عملیات ــت،	اق بودجــه	دول

تاکنون ۳۰۷ واحد تسهیات دریافت کرده اند
ــتان	 ــتان	گلس ــالمی	اس ــالب	اس ــکن	انق ــاد	مس ــرکل	بنی مدی
هــم	در	ایــن	جلســه	گفــت:	در	حــال	حاضــر	حــدود	۱۰	هــزار	
ــج	 ــداد	پن ــن	تع ــده	و	از	ای ــرای	مســکن	تشــکیل	ش ــده	ب پرون
ــط	 ــه	فق ــدند	ک ــی	ش ــا	معرف ــه	بانک	ه ــده	ب ــزار	و	۵۴۸	پرون ه

ــد. ــت	کرده	ان ــهیالت	دریاف ــد	تس ۳۰۷	واح
تــالش	 کــرد:	 خاطرنشــان	 زمانی	نــژاد	 محمدتقــی	
ــه	 ــاه	ب ــان	تیرم ــا	پای ــری	ت ــای	تعمی ــم	کار	واحده می	کنی
پایــان	برســد	و	واحدهــای	احداثــی	هــم	تــا	پایــان	امســال	

ــود. ــل	ش تکمی
مــردم	مناطــق	ســیل	زده	دو	مــاه	اســت	کــه	بــا	دغدغــه	رفــع	
مشــکالت	منــازل	مســکونی	خــود	زندگــی	مــی	کننــد	و	
ــی	 ــر	نگران ــه	و	بروکراســی	اداری	ب ــد	صــدور	پروان ــت	ُکن حرک
هــای	آنهــا	افــزوده	اســت،	لــذا	بایــد	صــدور	پروانــه	بــرای	آنهــا	
تســهیل	شــده	و	بانــک	هــا	هــم	شــتاب	بیشــتری	بــه	پرداخــت	

ــد. تســهیالت	دهن
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مدتــی	اســت	کــه	سیرســیرک	هــای	صحرایــی	مشــکی	رنگ	
بــه	شــهر	اهــواز	هجــوم	آورده	و	ماندنی	شــده	اند.	کارشناســان	
مــی	گوینــد	اینهــا	تبعــات	ســیل	اســت	و	جوانــه	محصــوالت	

کشــاورزی	را	هــدف	مــی	گیرنــد.	
ــا	 ــتان	ب ــدر	در	خوزس ــیزده	ب ــبزه	س ــره	س ــه	گ ــس	از	اینک پ
ســیالب	و	تخریب	هــای	آن	عجیــن	شــد،	ایــن	روزهــا	شــاید	
ــن	 ــردم	ای ــی	م ــد	ول ــده	باش ــام	ش ــتان	تم ــیل	در	خوزس س

ــار	آن	هســتند. ــات	و	آث ــان	شــاهد	تبع اســتان	همچن
پساسـیل	در	خوزسـتان	آینـه	دیگـری	از	مشـکالت	را	بـرای	
مـردم	این	اسـتان	رونمایی	کرد	که	هجوم	حشـرات	بخشـی	از	
آن	اسـت.	هجوم	ملـخ	و	جیرجیرک	های	مهاجـم	چرخه	تولید	
محصـوالت	زراعـی	و	باغی	را	بـه	خطـر	می	انـدازد	و	در	نهایت	

باعـث	ناقص	شـدن	ایـن	چرخه	می	شـود.
ــتان	و	 ــیالب	خوزس ــیار	در	س ــه	های	بس ــوم	پش ــد	از	هج بع
حتــی	روزهــای	پساســیل	در	ایــن	میــان	چنــد	روزی	اســت	
کــه	سیرســیرک	های	مشــکی	رنــگ	بــه	شــهر	اهــواز	هجــوم	

آورده	و	ماندنــی	شــده	اند.
سیرســیرک	های	بــزرگ	و	ســیاهی	کــه	شــهر	را	یکپارچــه	بــه	
ــوهان	 ــود	س ــداوم	خ ــای	م ــا	جیغ	ه ــود	درآورده	و	ب ــگ	خ رن

ــده	اند. ــهروندان	ش اعصــاب	ش

رشد در سال های بارندگی
عضــو	گــروه	حشــره	شناســی	دانشــگاه	شــهید	چمــران	اهواز	
اظهــار	می	کنــد:	معمــوالً	ســال	های	تــوأم	بــا	بارندگــی	زیــاد،	
حشــره	و	یــا	برخــی	انــواع	گیاهــان	رشــد	بــی	شــماری	دارند؛	
یعنــی	بســیاری	از	حشــرات،	گیاهــان	و	حتــی	آفاتــی	را	کــه	
ــال	های	 ــن	س ــتیم	در	ای ــی	نداش ــدون	بارندگ ــال	های	ب در	س

ــارش	رشــد	پیــدا	می	کننــد. پرب
ــای	 ــه	ملخ	ه ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــدق	ب ــعید	مص ــد	س محم
ــد،	 ــت	کردن ــران	حرک ــمت	ای ــه	س ــتان	ب ــیاری	از	عربس بس
ــاد	حشــراتی	 ــه	دلیــل	بارندگی	هــای	زی ــد:	امســال	ب می	افزای
از	قبــل	جیرجیــرک	و	ملــخ	کــه	نزدیــک	دریــا	و	در	ماســه	ها	
ــه	 ــت	ب ــیدن	رطوب ــد	از	رس ــد	بع ــرده	بودن ــذاری	ک ــم	گ تخ

ــد. ــد	کردن ــد	و	رش ــا	متول تخم	ه
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	تخــم	ایــن	حشــرات	دارای	پوشــش	
خــوب	و	ســختی	اســت	کــه	تــا	۱۰	ســال	امــکان	رشــد	دارند،	
تصریــح	می	کنــد:	حتــی	حرارتــی	کــه	بــه	تخــم	این	حشــرات	

ــد	آنهــا	را	از	بیــن	ببــرد. در	ماســه	می	رســد	هــم	نمی	توان
عضـو	گروه	حشـره	شناسـی	دانشـگاه	شـهید	چمران	اهـواز	با	
اشـاره	به	اینکـه	جیرجیرک	نیز	جـزو	خانواده	ملخ	ها	هسـتند،	
ادامـه	می	دهـد:	این	حشـره	ای	که	به	شـهر	هجوم	آورده	سـیاه	

و	بـه	جیرجیـرک	صحرایی	معروف	اسـت.

راه های مبارزه
ــهر	 ــا	در	ش ــا	آنه ــارزه	ب ــرای	مب ــود:	ب ــادآور	می	ش ــدق	ی مص
ــوی	در	 ــدار	و	ق ــدم	و	از	ســموم	پای ــش	ق ــد	شــهرداری	پی بای
ســطح	گســترده	اســتفاده	کنــد؛	البتــه	ایــن	ســم	پاشــی	باید	
ــه	 ــار	جــداول	شــهری	ک ــد	در	کن ــه	بع ــداد	ب ســاعت	۱۲	بام

جــای	تجمــع	جیرجیــرک	هاســت،	انجــام	شــود.
وی	عنــوان	می	کنــد:	در	خانــه	دو	راه	مبــارزه	داریــم	کــه	
ســالم	ترین	راه	آن	طعمــه	مســموم	بــا	دانه	هــای	ریــز	

مثــل	برنــج	و	بلغــور	اســت	کــه	معمــوالً	بــرای	جیرجیــرک	و	
ــرد	دارد. ــام	کارب ــک	حم سوس

عضــو	گــروه	حشــره	شناســی	دانشــگاه	شــهید	چمــران	اهواز	
ــوق	 ــموم	و	ف ــه	مس ــا	طعم ــر	تنه ــال	حاض ــد:	در	ح می	گوی
العــاده	کارســاز	موجــود	در	بــازار	تــار	و	مــار	اســت	کــه	بایــد	
ــا	برگــه	ای	پخــش	و	در	آشــپزخانه	یــا	محــل	 روی	روزنامــه	ی

مــورد	نظــر	گذاشــته	شــود.
مصــدق	در	پایــان	تأکیــد	می	کنــد:	تحــت	هیــچ	شــرایطی	از	
ایــن	طعمــه	نبایــد	در	فضــای	بــاز	و	آزاد	اســتفاده	شــود	چــون	

پرنــدگان	از	آنهــا	خــورده	و	باعــث	قتــل	عامشــان	می	شــود

بی تأثیر بر سامت
رئیــس	مرکــز	بهداشــت	غــرب	اهــواز	می	گویــد:	ایــن	
ــر	 ــی	ب ــر	منف ــتند	و	تأثی ــم	هس ــط	مزاح ــا	فق جیرجیرک	ه
ســالمتی	ندارنــد	ولــی	می	تواننــد	آلودگی	هــای	ثانــوی	ایجــاد	
کننــد	چــون	قــدرت	پــرواز	دارنــد	و	در	صــورت	نشســتن	روی	
ــوند. ــا	می	ش ــال	میکروب	ه ــه	انتق ــر	ب ــی	منج ــواد	خوراک م
مهــرداد	شــریفی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	بایــد	بهســازی	محیــط	
از	ســوی	شــهروندان	انجــام	شــود،	ادامــه	می	دهــد:	هــر	چنــد	
ــه	 ــد	ب ــورت	صالحدی ــی	در	ص ــده	ول ــوخ	ش ــی	منس سمپاش
ــا	 ــد	ب انجــام	سمپاشــی	در	مدیریــت	شــهری	نیــز	حتمــاً	بای
ــاد	کشــاورزی	مشــورت	شــود	چــون	 ــط	زیســت	و	جه محی
ــد؛	 ــر	باش ــد	مدنظ ــردم	بای ــالمت	م ــر	س ــذاری	آن	ب تأثیرگ
ــاز	و	امــکان	 ــاد	در	فضــای	ب ــان	داشــتن	ب ــه	جری ــا	توجــه	ب ب

ــر	الزم	انجــام	شــود. ــد	تدابی ــی	ســموم	بای جابجای

همه چیز خوار
معــاون	بهبود	تولیــدات	گیاهــی	جهاد	کشــاورزی	خوزســتان	
ــنی	 ــگ	روش ــا	رن ــی	جیرجیرک	ه ــد:	ول ــار	می	کن ــز	اظه نی
دارنــد	و	خاکــی	و	طالیــی	هســتند	امــا	سیرســیرک	ها	ســیاه	
ــا	در	اماکــن	زندگــی	و	برخــی	 ــگ	هســتند؛	برخــی	از	آنه رن

ــوند. ــناخته	می	ش ــی	ش ــت	زراع ــم	آف ه
ــاژ	 ــی	ف ــن	حشــرات	پول ــد:	ای ــژاد	می	افزای محمــد	قاســمی	ن
)همــه	چیــز	خــوار(	هســتند	و	بــه	عبارتــی	قــادر	هســتند	تــا	
ــی	در	 ــی	زندگ ــه	و	توانای ــی	تغذی ــواد	آل ــاده	دارای	م ــر	م از	ه

ــد. ــف	را	دارن ــتگاه	های	مختل زیس
ــیرک	ها	 ــا	و	سیرس ــه	جیرجیرک	ه ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــا	در	فصــل	 ــر	شــدن	گرم ــا	ظاه ــا	دوســت	هســتند	و	ب گرم
بهــار	و	بــه	مقــدار	کمتــری	در	فصــل	تابســتان	خــود	را	نشــان	
ــاد	 ــی	زی ــا	بارندگ ــال	های	ب ــد:	در	س ــان	می	کن ــد،	بی می	دهن
ــت	 ــرده	و	جمعی ــد	ک ــاز	و	رش ــرات	ب ــن	حش ــای	ای تخم	ه
آنهــا	افزایــش	پیــدا	می	کنــد؛	در	نهایــت	بــه	حالــت	طغیانــی	

درمــی	آیــد	و	بــا	هجــوم	به	حوالــی	شــهرها،	روســتاها،	مــزارع	
ــد. ــه	می	کنن ــی	و	تغذی ــات	زندگ و	باغ

معــاون	بهبود	تولیــدات	گیاهــی	جهاد	کشــاورزی	خوزســتان	
ــد:	در	حــال	حاضــر	حشــره	ای	کــه	در	ســطح	 ــوان	می	کن عن
شــهرها،	حواشــی	مــزارع،	باغــات	و	روســتاها	مشــاهده	
ــگ	 ــه	رن ــردن	و	ب ــت	گ ــی	در	پش ــوار	طالی ــا	ن ــود،	ب می	ش

ــام	دارد. ــیرک	ن ــه	سیرس ــیاه	اســت	ک س
فاضـالب	 نـژاد	می	گویـد:	سیرسـیرک	ها	حواشـی	 قاسـمی	
و	پسـاب	های	شـهری	و	روسـتایی	زندگـی	می	کننـد	و	در	
سـال	های	پربـارش	جمعیـت	آنهـا	افزایـش	و	رشـد	می	کنـد.

بهترین راه مبارزه
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	کشــاورزان	بایــد	بــرای	دریافــت	ســم	
بــه	کلینیک	هــای	گیــاه	پزشــکی،	مراکــز	خدمــات	و	یــا	دفاتر	
حفــظ	نباتــات	جهــاد	کشــاورزی	شهرســتان	خــود	مراجعــه	
کننــد،	خبــر	می	دهــد:	طعمــه	مســموم	بهتریــن	راه	مبــارزه	
بــا	ایــن	حشــره	اســت	کــه	در	ســطح	مــزارع	پخــش	می	شــود	

و	حشــره	بــه	شــدت	آســیب	مــی	بینــد.
معـاون	بهبود	تولیـدات	گیاهـی	جهاد	کشـاورزی	خوزسـتان	
تأکیـد	می	کند:	برای	شـهرها	نیز	سـم	پاشـی	مسـیر	فاضالب،	
پسـاب	شـهری	و	سـم	پاشـی	اماکـن	عمومـی	بـا	اسـتفاده	از	

سـموم	مـورد	توصیـه	ادارات	بهداشـت	بایـد	انجام	شـود.
قاسـمی	نـژاد	در	پایـان	بـا	اشـاره	بـه	اینکـه	وجـود	هجـوم	
سیرسـیرک	ها	در	بیشـتر	شـهرها	مثـل	خرمشـهر،	آبـادان	و	
رامهرمـز	گـزارش	شـده	کـه	شـدت	و	ضعـف	آن	در	هر	شـهر	
آفـت	محسـوب	 اسـت،	می	گویـد:	سیرسـیرک	ها	 متفـاوت	
می	شـوند	و	با	هجمه	به	محصوالت	زراعی	آسـیب	می	رسـانند	
ولی	بیشـتری	آسـیب	آنهـا	برای	محصوالت	تازه	کشـت	شـده	

یـا	یکـی	دوبرگـی	اسـت	کـه	آنهـا	را	قطـع	می	کنند.
ظاهــراً	دردســرهای	کشــاورزان	خوزســتانی	هیچــگاه	تمامــی	
نــدارد؛	بعــد	از	خشکســالی	و	ســیالب	ایــن	بــار	نوبــت	
ــاورزی	 ــی	کش ــر	زخم ــه	پیک ــه	ب ــت	ک ــیرک	هاس سیرس

ــد. ــه	بزنن ــتان	زخم خوزس
تــن	زخمــی	کشــاورزی	خوزســتان	هــر	روز	نحیف	تــر	
ــر	 ــد،	روز	دیگ ــالق	می	زن ــالی	ش ــک	روز	خشکس ــود؛	ی می	ش

ــت. ــیرک	هاس ــت	سیرس ــار	نوب ــن	ب ــیالب	و	ای س
اگــر	ســال	گذشــته	خشکســالی	باعــث	محدودیــت	و	
ممنوعیــت	کشــت	در	برخــی	مناطــق	خوزســتان	شــد	
و	خســارت	بــه	بــار	آورد،	ایــن	بــار	بارش	هــای	شــدید	و	
ســیالب	بــود	کــه	زخمــه	بــر	پیکــر	زخمــی	خوزســتان	زد	و	
مــزارع	زیــادی	زیــر	آب	رفــت؛	داســتان	ســیالب	ایــن	روزهــا	

بــا	هجــوم	سیرســیرک	ها	ادامــه	دارد.

تبعات سیالب ویرانگرتمامی ندارد

سیرسیرک ها مهمان ناخوانده خوزستان

وضعیت سیل زدگان
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بیــش	از	۸۰	روز	از	ســیل	مازنــدران	مــی	گــذرد،	مســئوالن	از	
رونــد	بازســازی	مناطــق	ســیل	زده	رضایــت	دارنــد	امــا	برخی	

ســیل	زدگان	همچنــان	ناراضی	هســتند.
انتهــای	خیابــان	خدمــات	شــهر	زیــرآب،	جایــی	کــه	
آســفالت	خیابــان	ناگهــان	تمــام	شــده	و	بــه	خــاک	و	شــن	
ــه	ای	 ــرار	دارد.	خان ــه	ای	ق ــم	طبق ــه	دو	نی ــیم،	خان می	رس
ــی	 ــواده	در	آن	زندگ ــار	خان ــوروز،	چه ــن	ن ــا	همی ــه	ت ک
می	کردنــد	امــا	آنچــه	امــروز	پیداســت؛	یکــی	از	دیوارهــا	و	
ــه	و	آشــپزخانه	مشــخص	 ــه	دوم	فروریخت ســتون	های	طبق
شــده	و	از	پنجــره	نیمــه	بــاز	طبقــه	همکــف،	هنــوز	تابلویــی	
بــه	دیــوار	آویــزان	و	نیــم	طبقــه	پاییــن	امــا	پــر	از	خــاک	و	
شــن	اســت؛	همــان	جایــی	کــه	در	روزهــای	بحرانــی	ســیل	
نــوروز	امســال،	ســتون	هایش	مــوج	کوبنــده	رودخانــه	

ــرد. ــه	ک ــالر	را	تجرب وحشــی	ت
ــا	بیــان	 ــزاد	خلیلــی	یکــی	از	ســیل	زدگان	ســوادکوهی،	ب گل
اینکــه	مقــرر	شــد	بــه	مــا	زمینــی	بــه	عــوض	زمیــن	خودمــان	
دهنــد،	گفــت:	همســرم	امــروز	زمیــن	را	دیــده	اســت؛	زمیــن	
در	شــهر	همجــوار	مــا	در	حاشــیه	جنــگل	و	در	شــیب	بســیار	
زیــاد	قــرار	دارد	کــه	اگــر	زمســتان	و	یخبنــدان	شــود	بایــد	بــا	

ــرد. ــد	ک ــرخ	رفت	وآم زنجیرچ

بــه جــای خانــه مــا ســد و دیــوار حایــل می ســازند 
/  	 ســیل جهــاز عروســم را بــرد

ــئوالن	 ــخنان	مس ــه	س ــاره	ب ــا	اش ــیل	زده	ب ــوی	س ــن	بان ای
مبنــی	بر	اینکــه	ایــن	زمیــن	و	وام	پنجــاه	میلیونــی	را	دریافت	
کنیــم	و	اجــازه	دهیــم	تــا	خانــه	مــا	خــراب	شــود	و	بــه	جایش	
ــاید	 ــود	و	ش ــار	واحــد	ب ــا	چه ــه	م ــت:	خان ســد	بســازند،	گف
ــی	نداشــت	 ــه	نظــر	ارزش	چندان به	خاطــر	عــدم	نمــاکاری،	ب
امــا	حداقــل	۶۰۰	میلیــون	بــوده	و	در	ایــن	گرانــی	بــا	ایــن	۵۰	
میلیــون	می	تــوان	چــه	چیــزی	ســاخت؟	زمیــن	خالــی	کــه	

ــود. ــه	نمی	ش خان
ــدن	 ــکونی	ش ــس	از	غیرمس ــون	پ ــه	اکن ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــی	می	کنــد	و	فرزندانــش	هــر	 خانــه	اش،	در	ییــالق	زندگ
ــار	 ــا	چه ــزود:	م ــده	اند،	اف ــین	ش ــهری	اجاره	نش ــدام	در	ش ک
خانــوار	در	ایــن	خانــه	زندگــی	می	کردیــم،	مــن	و	ســه	پســرم.	
بچه	هایــم	کار	دولتــی	ندارنــد	و	همســرم	همیــن	جــا	خانــه	ای	
ســاخت	و	همــه	دور	هــم	بودیــم	و	حــاال	بعــد	از	ســی	ســال	

ــدیم. ــان	ش بی	خانم
خلیلــی	بــا	بیــان	اینکــه	مــا	شــرایط	دولــت	را	درک	می	کنیــم	
ــزود:	شــوهرم	 ــد،	اف ــا	را	درک	کنن ــا	هــم	وضعیــت	م ــا	آنه ام
بیمــار	اســت	و	هنــوز	چنــد	ســالی	مانــده	تــا	از	نظــر	بیمــه	ای	
ــم	و	 ــم	قســط	وام	را	پرداخــت	کنی ــود	و	بتوانی بازنشســته	ش
حــاال	در	دوران	پیــری	بی	خانمــان	شــدیم	و	اگــر	دولــت	
خانــه	ای	بــرای	مــا	درســت	کنــد،	مــا	هــم	حاضریــم	تــا	خانــه	
ــا	در	آن	 ــازند	ام ــد	بس ــش	س ــه	جای ــد	و	ب ــراب	کنن ــا	را	خ م
خیابــان	مثــل	مــا	زیــاد	هســتند،	چــرا	فقــط	مــا	بایــد	قربانــی	
بقیــه	شــویم؟	اگــر	مــا	بــی	مجــوز	و	پروانــه	خانــه	ســاختیم،	
دولــت	حــق	داشــت	امــا	مــا	زمیــن	را	خریدیــم	و	همــه	ایــن	

ــه	ســاختیم. مجوزهــا	را	داشــتیم	و	خان
وی	در	رابطــه	بــا	کمک	هایــی	کــه	تاکنــون	شــده	بــه	دریافــت	
ــزود:	 ــرد	و	اف ــاره	ک ــک	معیشــتی	اش ــان	کم ــون	توم ۵	میلی
همیــن	موکتــی	کــه	اکنــون	در	خانــه	ام	در	ییــالق	پهن	شــده	
اســت	را	آنهــا	بــه	مــا	داده	انــد؛	بیشــتر	وســایل	خانه	ما	آســیب	
دیــد	و	وســایل	عروســم	را	کامــاًل	آب	بــا	خــود	بــرد	و	همــان	
روزهــای	اول	کمــی	اقــالم	زندگــی	را	بــه	مــا	دادنــد	و	از	آنهــا	

متشــکریم.

ســیل	اخیــر	بــه	۳۰	واحــد	صنعتــی،	دو	هــزار	واحــد	صنفــی،	
۵	واحــد	معدنــی،	هــزار	واحــد	قالیبافــی	و	تأسیســات	۶	
ــه	 ــه	گفت ــارت	زده	اســت	و	ب ــتان	خس ــی	اس ــهرک	صنعت ش
محمــد	محمدپــور	رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	
ــیل	در	 ــارات	س ــش	خس ــی	در	پای ــدران.	خالئ ــارت	مازن تج
ســنوات	گذشــته	وجــود	داشــت	و	آن	ایــن	بــود	کــه	در	بخش	
کســب	و	کارهــای	حــوزه	تولیــد	و	صنعــت	و	زیرســاخت	های	
ــرای	اعــالم	و	جبــران	 شــهرک	های	صنعتــی،	فــرم	رســمی	ب

ــود	نداشــت. ــارت	وج خس
ــت	 ــور	در	معاون ــا	حض ــد	ب ــعی	ش ــت:	س ــار	داش وی	اظه
بازدیــد	 و	 صمــت	 وزارت	 و	 کشــور	 اقتصــادی	 وزارت	
هیئت	هــای	مختلــف،	فــرم	رســمی	اعــالم	خســارت	
واحدهــای	صنعتــی	و	تولیــدی	را	طــرح	کنیــم	کــه	
پذیرفتــه	شــد	تــا	خــأ	جبــران	شــود	و	خوشــبختانه	مقــرر	
شــد	در	بخــش	کســب	و	کار	بــرای	جبــران	خســارت	پنــج	
ــون	وام	 ــوض	و	۴۵	میلی ــهیالت	بالع ــان	تس ــون	توم میلی

ــود. ــه	ش ــر	گرفت ــاله	درنظ ــج	س ــره	پن ــم	به ک

وی	خســارت	ناشــی	از	ســیالب	بــه	بخــش	صنعــت	و	معــدن	
و	زیرســاخت	ها	را	۱۰۰	میلیــارد	تومــان	اعــالم	کــرد	و	گفــت:	
بســیاری	از	روســتاییان	در	بخــش	کســب	و	کارهــای	تولیــدی	
ــل	 ــه	دلی ــران	ب ــی	از	کارگ ــدند	و	بخش ــارت	ش ــار	خس دچ
ــکار	شــدند	کــه	اکنــون	در	 خســارت	واحدهــای	تولیــدی	بی

حــال	بازگشــت	بــه	کار	هســتند.
زیرســاخت	 بــرای	 داد:	خوشــبختانه	 ادامــه	 محمدپــور	
ــده	 ــرم	رســمی	اعــالم	خســارت	دی ــی	ف شــهرک	های	صنعت
ــن	 ــه	ای ــارت	ب ــان	خس ــارد	توم ــدود	۲۰	میلی ــرا	ح ــده	زی ش

زیرســاخت	ها	وارد	شــده	اســت.

قرارگاه اقتصادی تشکیل شد
ــکیل	 ــه	تش ــاره	ب ــا	اش ــدران	ب ــت	مازن ــازمان	صم ــس	س رئی
قــرارگاه	اقتصــادی	بــرای	جبــران	خســارت	بخــش	اقتصــادی	
ناشــی	از	ســیل	ادامــه	داد:	قرارگاهــی	بــرای	جبــران	خســارت	

بخــش	اقتصــادی	تشــکیل	شــده	اســت.
ــارت	 ــمی	خس ــالم	رس ــم	اع ــوع	مه ــرد:	موض ــح	ک وی	تصری

80روز از سیل مازندران می گذرد

سیل زدگان ناراضی و مسئوالن از خودراضی/ ساخت سد به جای خانه 
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ــای	 ــه	واحده ــاره	ب ــق	را	دوب ــتیم	رون ــی	آن	هس ــود	و	درپ ب
ــام	 ــد	مق ــه	و	تاکی ــورد	توج ــن	م ــم	و	ای ــدی	بازگردانی تولی

ــت. ــری	اس ــم	رهب معظ
ــت	اول	 ــد	اولوی ــه	اشــتغال	بای ــه	اینک ــا	اشــاره	ب ــور	ب محمدپ
در	بازســازی	باشــد	زیــرا	اشــتغال	اولویــت	جدیــد	در	موضــوع	
ــی	 ــت:	وقت ــت	گف ــوادث	اس ــی	از	ح ــارت	ناش ــران	خس جب
ــیب	 ــت	از	آس ــم	در	حمای ــوار	برگردانی ــه	خان ــتغال	را	ب اش

ــت. ــر	اس ــدگان	مؤث دی
وی	بــا	عنــوان	اینکــه	واحدهــای	تولیــدی	بــه	رغــم	متحمــل	
شــدن	خســارت،	در	مدیریــت	بحــران	پــای	کار	بودنــد	افــزود:	
بــرای	جبــران	خســارت	نیــز	کمک	هــای	خوبــی	بــرای	
مناطــق	ســیل	زده	داشــته	اند	و	یکــی	از	واحدهــای	تولیــدی	
ــرده	 ــه	مناطــق	ســیل	زده	ارســال	ک ــرش	را	ب ــه	ف ۱۱۰	تخت
اســت	و	در	پــی	آن	هســتیم	صدهــا	بســته	حمایتــی	به	ســیل	

ــم. ــه	دهی زدگان	ارائ
محمدپــور	ادامــه	داد:	امیدواریــم	بــا	همــکاری	دولــت	و	
ــاد	و	 ــیرینی	اتح ــه	ش ــارت	ب ــی	خس ــر	تلخ ــای	دیگ بخش	ه

ــود. ــل	ش ــیل	زده	تبدی ــق	س ــازی	مناط ــی	و	نوس همدل
ــی	و	 ــار	اراض ــزار	هکت ــش	از	۷۲	ه ــه	بی ــدران	ب ــیل	مازن س

ــه	 ــه	گفت ــارت	زد	و	ب ــتان	خس ــات	اس ــار	باغ ــزار	هکت ۱۸	ه
کارشناســان،	برابــر	دیــدن	خســارات	حــوزه	کشــاورزی	
ــتراتژیک	 ــای	اس ــک	خط ــتان	ها	ی ــر	اس ــا	دیگ ــدران	ب مازن
اســت	و	بایــد	بــه	خســارات	حــوزه	کشــاورزی	و	زیــر	
ــدازه	ســهم	اســتان	در	 ــر	به	ان بخش	هــای	آن	در	ســیالب	اخی

ــت. ــور	نگریس ــذای	کش ــن	غ تأمی

اســتاندار مازنــدران: رونــد بازســازی رضایــت بخش 
اســت

ــیل	 ــت	س ــن	وضعی ــاره	آخری ــز	درب ــدران	نی ــتاندار	مازن اس
ــی	رخ	 ــات	خوب ــرات	اتفاق ــش	تعمی ــد:	در	بخ زدگان	می	گوی
داده	و	پیــش	بینــی	می	شــود	تــا	پایــان	خردادمــاه	تعمیــرات	

ــان	رســد. ــده	پای ــای	آســیب	دی واحده
احمــد	حســین	زادگان	می	گویــد:	همچنیــن	در	بخــش	
ــه	 ــدی	شــش	ماه ــز	زمانبن ــی	نی ــای	تخریب ــداث	واحده اح
ــامانه	 ــز	س ــاورزی	نی ــده	و	در	بخــش	کش ــه	ش ــر	گرفت درنظ
ــی	شــده	اســت	و	 ــش	بین ــالم	خســارت	پی ــرای	اع ســجاد	ب

ــود. ــاورزی	وارد	ش ــش	کش ــات	بخ ــد	اطالع بای
ــی	 ــارد	تومان ــار	۸۰	میلی ــص	اعتب ــه	تخصی ــاره	ب ــا	اش وی	ب

بالعــوض	بخــش	کشــاورزی	اظهــار	داشــت:	جبــران	
خســارت	ها	شهرســتان	بــه	شهرســتان	براســاس	اعــالم	
جهــاد	کشــاورزی	و	نظــارت	بخشــداران،	در	حــال	اقدام	اســت	
ــامانه	 ــد	در	س ــات	بای ــه	اطالع ــت	ک ــر	آن	اس ــل	تأخی و	دلی

ــوند. ــی	ش ــک	معرف ــه	بان ــپس	ب ــت	و	س ــجاد	ثب س
ــای	 ــارت	های	بخش	ه ــران	خس ــازی	و	جب ــد	بازس وی	از	رون

مختلــف	در	مناطــق	ســیل	زده	ابــراز	رضایــت	کــرد.

ــارد  ــت ۲۲ میلی ــکن: پرداخ ــاد مس ــرکل بنی مدی
ــرات  ــیل زدگان /  	 تعمی ــه س ــوض ب ــان وام باع توم

ــد ــام ش ــد انج ۳۸۰۰ واح
ــاد	 ــرکل	بنی ــوذری	مدی ــی	ن ــد	خان ــال	محم ــن	ح در	عی
مســکن	مازنــدران	دربــاره	رونــد	اقدامــات	بازســازی	
مناطــق	ســیل	زده	بــا	بیــان	اینکــه	خوشــبختانه	در	
ــش	 ــه	ش ــتی	ب ــری	و	معیش ــوض	تعمی ــت	وام	بالع پرداخ
ــتان	 ــیالب	اس ــده	در	س ــارت	دی ــد	خس ــزار	و	۸۰۰	واح ه
مشــکل	نداریــم	گفــت:	تاکنــون	حــدود	ســه	هــزار	و	۵۴۲	
ــارد	و	 ــت	میلی ــغ	هف ــه	مبل ــری	ب ــوض	تعمی ــر	وام	بالع نف
ــغ	 ــوار	مبل ــزار	و	۵۷۲	خان ــج	ه ــان	و	پن ــون	توم ۲۰۰	میلی
ــتی	 ــوض	معیش ــان	بالع ــون	توم ــارد	و	۱۵۰	میلی ۱۵	میلی

ــد. ــت	کردن دریاف
وی	بــا	بیــان	اینکــه	در	مجمــوع	بیــش	از	۲۲	میلیــارد	تومــان	
بالعــوض	تعمیــری	و	معیشــتی	پرداخــت	شــده	اســت	گفــت:	
بــه	۳۳	واحــد	احداثــی	نیــز	مبلــغ	۱۰	میلیــون	تومــان	

ــدا	شــده	اســت. ــوض	ســاخت	اه بالع
مدیــرکل	بنیــاد	مســکن	مازنــدران	دربــاره	تســهیالت	بانکــی	
نیــز	گفــت:	بــرای	پرداخــت	تســهیالت	شــش	بانــک	عامــل	
شناســایی	شــدند	و	طبــق	مصوبــه	دولــت،	تمــام	تســهیالت	
ــت	و	 ــد	اس ــار	درص ــزد	چه ــا	کارم ــنه	ای	و	ب ــرض	الحس ق
ــی	 ــل	معرف ــای	عام ــه	بانک	ه ــر	ب ــزار	نف ــش	ه ــون	ش تاکن

ــدند. ش
خانــی	نــوذری	ادامــه	داد:	ممکــن	اســت	برخــی	افــراد،	
تســهیالت	تعمیراتــی،	برخــی	تســهیالت	معیشــتی	و	برخــی	
هــر	دو	را	دریافــت	کــرده	باشــند.	تاکنــون	۱۶۳	نفــر	در	بخش	
احــداث	و	ســه	هــزار	و	۶۸۰	نفــر	بــرای	تعمیــرات	و	دو	هــزار	و	
ــه	بانک	هــای	عامــل	 ــرای	تســهیالت	معیشــتی	ب ۱۶۰	نفــر	ب

معرفــی	شــدند.
مدیــرکل	بنیــاد	مســکن	مازنــدران	بــا	بیــان	اینکــه	
بازســازی	واحدهــا	شــروع	شــده	اســت	گفــت:	در	مجمــوع	
ســه	هــزار	و	۸۰۰	واحــد	عملیــات	تعمیــرات	انجــام	شــده	
ــود،	 ــامل	می	ش ــا	را	ش ــد	واحده ــدود	۷۰	درص ــت	و	ح اس
ــارت	 ــراد	خس ــن	اف ــز	بی ــیمان	نی ــن	س ــزار	و	۵۰۰	ت دو	ه
ــد	 ــزار	واح ــه	ه ــدود	س ــت	و	ح ــده	اس ــع	ش ــده	توزی دی
نیــز	در	بانک	هــا	قــرارداد	منعقــد	کرده	انــد	و	بانک	هــا	
بایــد	نســبت	بــه	پرداخــت	تســهیالت	و	دریافــت	ضمانــت	

ــند. ــته	باش ــهیل	کار	داش ــره	ای	تس زنجی
ســیل	۲۷	اســفندماه	ابتــدا	در	شــرق	مازنــدران،	نکا	و	بهشــهر	
و	بعــد	در	ســاری	و	میانــدرود	و	جویبــار	گــزارش	شــد.	حــال	و	
روز	نــکا	وخیــم	بــود	تــا	جایــی	کــه	صبــح	روز	۲۸	اســفند	بــه	
ــی	و	دیگــر	نهادهــای	خدمــات	 بیمارســتان	ها	و	مراکــز	درمان
ــه	 ــکا	رود	ب ــان	ن ــر	طغی ــاش	شــد	و	آژی ــالم	آماده	ب رســان	اع

صــدا	درآمــد.
حــال	و	روز	ســاری	مرکــز	اســتان،	نیــز	چنــدان	خــوش	نبــود،	
ــه	تجــن	 ــر	آب	رفــت	و	رودخان ــه	زی ــا	نیمــه	ب ــل	ت ــارک	مل پ
ــهر	 ــز	ش ــاری،	مرک ــا	س ــکارود	داد	ت ــت	ن ــز	دست	به	دس نی
اســتان	مازنــدران	تســلیم	ســیالب	شــود.	ســیل	مرحلــه	اول	
ــان	 ــارد	توم ــزار	و	۲۰۰	میلی ــه	ه ــر	اینک ــالوه	ب ــدران	ع مازن
خســارت	مالــی	برجــا	گذاشــت،	جــان	چنــد	هــم	اســتانی	را	
ــرد	و	 ــدار	ک ــی	را	داغ ــواده	مازندران ــت	و	شــش	خان ــز	گرف نی
ســیل	دوم	نیــز	در	ســوادکوه	و	زیــرآب	خســارت	های	زیــادی	

برجــای	گذاشــت.

وضعیت سیل زدگان
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ایــن روزهــا فــرش قرمــز زیــر پــای بــال مخملی هــا پهــن شــده اســت؛ چنــان در شــهر 
بــه رقــص آمده انــد کــه همــه دوربیــن بــه دســت شــده اند تــا ایــن لحظه هــای رنگــی را 

ثبــت کننــد.

ــی رخ داده  ــگرنما در حال ــد گردش ــوی چن ــکن از س ــی و هنجارش ــدام غیراخالق ــن اق ای
ــاری در  ــی و ناهنج ــی اخالق ــروز ب ــواره از ب ــدران هم ــدار مازن ــردم والیتم ــه م ــت ک اس
ــوده و  ــد ب ــه من ــف گالی ــای مختل ــا و فصل ه ــا در روزه اماکــن گردشــگری و تفرجگاه ه
ــن مناطــق از ســوی  ــان، شــئونات دینــی و حجــاب و عفــاف اســالمی در ای ــاد آن ــه اعتق ب

ــرد. ــرار نمی گی ــه ق ــورد توج ــافران م ــگران و مس گردش

ــده و  ــتان تبدیل ش ــتان کردس ــردم اس ــرای م ــنا ب ــه واژه ای آش ــت ب ــری سال هاس کولب
ــر از  ــتانی خب ــوری و اس ــدد کش ــران متع ــئوالن و مدی ــال ها مس ــن س ــام ای ــول تم در ط
ســاماندهی ایــن وضعیــت داده انــد ولــی تاکنــون اقدامــی عملــی در ایــن مســیر صــورت 

ــه اســت. نگرفت

برج هــای دود از جنگل هــای بلــوط بلنــد شــده، مــردم محلــی می داننــد کــه بازهــم پــای 
ــار  ــی داشــته های دی ــرای ویران ــه ای ب ــان اســت، آنهــا کــه از هــر حرب شــکارچیان در می

ــد. ــره برده ان ــرس به زاگ

جامعـه ایـــران
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روزهای گرم در راه هستند

خوزستان در تب ۵0 درجه ای می سوزد
	

ــی  ــان م ــی نش ــی هواشناس ــش بین  پی
ــه  ــه ب ــه ک ــن هفت ــر ای ــالوه ب ــد ع ده
ــرز  ــور از م ــا و عب ــش دم ــل افزای دلی
50 درجــه، تمامــی ادارات و بانــک 
هــای خوزســتان تعطیــل شــدند، آغــاز 
ــدید  ــای ش ــا گرم ــز ب ــده نی ــه آین هفت

ــت. ــراه اس هم

خوزســتان	در	ســال	جدیــد	آغــازی	طوفانــی	داشــت	و	
ــیل	 ــم	س ــی	رغ ــال	عل ــت	س ــای	نخس ــای	روزه بارندگی	ه

آســا	بــودن،	نویــد	هوایــی	بهــاری	را	می	دادنــد.

تابستان در بهار
ــاهد	 ــیده،	ش ــار	نرس ــان	به ــه	پای ــوز	ب ــا	هن ــا	ام ــن	روزه ای
ــاز	تابســتان	در	خوزســتان	هســتیم.	هواشناســی	اســتان	 آغ
یکشــنبه	۱۹	خــرداد	طــی	اطالعیــه	ای	اعــالم	کــرد	بررســی	
نقشــه	های	پیــش	یابــی	نشــان	دهنــده	اســتقرار	تــوده	هــوای	
گــرم	و	رخــداد	دمــای	۴۹	و	۵۰	درجــه	سیلســیوس	تــا	اواخــر	

هفتــه	جــاری	در	خوزســتان	اســت.
بــا	ارســال	ایــن	اطالعیــه،	بــا	تصمیــم	اســتاندار	خوزســتان	و	
ــر	افزایــش	 ــه	پیــش	بینــی	هواشناســی	مبنــی	ب ــا	توجــه	ب ب
دمــای	اســتان	در	روزهــای	ســه	شــنبه	و	چهارشــنبه	و	وقــوع	
ــرای	 ــا	و	ب ــن	روزه ــه	در	ای ــاالی	۵۰	درج ــوای	ب ــای	ه دم
ــهروندان	 ــال	ش ــاه	ح ــرق	و	رف ــرف	ب ــی	در	مص ــه	جوی صرف
زمــان	پایــان	فعالیــت	ادارات	در	روز	ســه	شــنبه	۲۱	خردادماه	
ــا	 ــی	ادارات	و	بانک	ه ــد	و	تمام ــالم	ش ــر	اع ــاعت	۱۲	ظه س

ــروز	چهارشــنبه	تعطیــل	شــدند. ام

بار شبکه برق در اهواز افزایش یافت
روز	دوشــنبه	نیــز	مدیرعامــل	شــرکت	توزیــع	نیــروی	
ــدد	 ــای	متع ــدور	اطالعیه	ه ــرد:	ص ــالم	ک ــواز	اع ــرق	اه ب
ــتان	 ــق	شهرس ــی	از	مناط ــی	در	برخ ــانه	های	جمع در	رس
ــرق	ناشــی	از	مصــرف	 ــار	شــبکه	ب اهــواز	شــاهد	افزایــش	ب

ــم. بودی
ــث	 ــبکه	باع ــار	ش ــش	ب ــن	افزای ــزود:	ای ــی	اف ــن	کریم حس
ــاخص	 ــودار	ش ــه	نم ــاعت	۴۵:	۱۳	دقیق ــروز	در	س ــد	ام ش
دیســپاچینگ	بالــغ	بــر	۱۶۴	مــگاوات	افزایــش	مصــرف	
ــد. ــان	ده ــته	را	نش ــال	گذش ــابه	س ــدت	مش ــه	م ــبت	ب نس
ــواز	 ــرق	اه ــروی	ب ــع	نی ــرکت	توزی ــل	ش ــه	مدیرعام ــه	گفت ب
ــددی	 ــات	متع ــت	۱۸	اتفاق ــاعت	۱۲	لغای ــنبه	از	س روز	دوش

روی	شــبکه	بــرق	فــوق	توزیــع	و	توزیــع	اعــم	از	خــارج	شــدن	
ــی	و	 ــیم	بریدگ ــوزی،	س ــوز	س ــرق،	فی ــدار	ب ــتگاه	از	م ایس
حتــی	گداختگــی	کابــل	ســرویس	و	تجهیــزات	تابلــوی	بــرق	
مشــترکین	خانگــی	بــه	دلیــل	عــدم	رعایــت	الگــوی	مصــرف	

ــاد. ــاق	افت ــواز	اتف ــای	از	اه در	بخش	ه

دمای هوا خوزستان افزایش می یابد
ــه	بررســی	 ــان	اینک ــا	بی ــتان	ب ــرکل	هواشناســی	خوزس مدی
نقشــه	های	پیــش	یابــی	نشــان	دهنــده	رونــد	افزایــش	دمــا	از	
روز	شــنبه	تــا	اواســط	هفتــه	آینــده	اســت،	اظهــار	کــرد:	وقوع	
دماهــای	۴۹	درجــه	و	باالتــر	بــه	ویــژه	در	روزهــای	یکشــنبه	
و	دوشــنبه	هفتــه	آینــده	در	برخــی	مناطــق	جنوبــی،	جنــوب	

شــرقی،	غربــی	و	مرکــزی	اســتان	پیــش	بینــی	می	شــود.
ــت	 ــده	لغای ــه	آین ــل	هفت ــزود:	اوای ــبزه	زاری	اف ــد	س محم
ــا	۵۰	 ــک	۵۰	ی ــاال	و	نزدی ــای	ب ــده	دماه ــه	آین ــط	هفت اواس
درجــه	ســانتیگراد	در	برخــی	مناطــق	اســتان	از	جملــه	اهــواز،	

ــود. ــی	می	ش ــش	بین ــوش	پی ــه	و	ش ــادان،	امیدی آب

زمین پست و هوا گرم!
ــه	 شــرایط	آب	و	هوایــی	ایــن	روزهــا	در	اســتان	خوزســتان	ب
ــر	آفتــاب	ســوزان	و	 ــه	ای	اســت	کــه	مــردم	روزهــا	درگی گون
ــی	 ــا	هوای ــای	بیــش	از	۵۰	درجــه	هســتند	و	شــب	ها	را	ب دم
ــد. ــدارد،	ســر	می	کنن ــای	آن	دســت	کمــی	از	روز	ن کــه	گرم
ــای	در	 ــش	دم ــت	افزای ــران	عل ــی	ای ــم	کویرشناس ــدر	عل پ
خوزســتان	و	عبــور	آن	از	مــرز	۵۰	درجه	را	شــرایط	جغرافیایی	
ــن	در	 ــودن	زمی ــد:	پســت	ب ــرده	و	می	گوی ــوان	ک ــتان	عن اس
ــی	 ــی	شــرایط	آب	و	هوای ــای	اصل خوزســتان	یکــی	از	علت	ه

ــن	اســتان	اســت. در	ای
ــد	 ــوان	می	ش ــن	عن ــش	از	ای ــد:	پی ــی	می	افزای ــز	کردوان پروی
ــه	علــت	کاهــش	بارندگــی،	شــاهد	افزایــش	 در	خوزســتان	ب
ــد،	 ــه	ش ــه	مالحض ــه	ک ــا	همانگون ــتیم	ام ــوا	هس ــای	ه دم
ــود	 بارندگــی	در	پاییــز	و	زمســتان	ســال	گذشــته	مناســب	ب
و	حتــی	آغــاز	ســال	۹۸	در	ایــن	اســتان	نیــز	بــا	بارندگی	هــای	
ســیل	آســا	همــراه	شــد.	ایــن	بــدان	معنــی	اســت	کــه	گــرم	
ــه	 ــدارد	بلک ــی	ن ــش	بارندگ ــا	کاه ــی	ب ــوا	ارتباط ــدن	ه ش

ــه	دلیــل	گــرم	شــدن	هــوا	اســت. کاهــش	بارندگــی	ب
وی	بــا	اشــاره	بــه	بــی	نظــم	شــدن	شــرایط	آب	و	هوایــی	کــره	
ــغول	 ــادی	مش ــع	زی ــتان	صنای ــد:	در	خوزس ــن	می	گوی زمی
فعالیــت	هســتند	کــه	همیــن	امــر	هــم	در	گــرم	شــدن	هــوا	

تأثیــر	مســتیقم	دارد.

خوزســتانی ها مردمــی بــا روحیــه ســوختن و 
ــاختن! س

ایــن	روزهــا	توصیه	هــای	پزشــکی	و	غیــر	پزشــکی	بــا	توجــه	
بــه	افزایــش	بیــش	از	حــد	دمــا	در	خوزســتان،	فضــای	مجازی	
را	پــر	کــرده	اســت.	اســتفاده	از	کاله	و	عینــک	آفتابــی،	قــرار	
نگرفتــن	در	معــرض	نــور	مســتقیم	خورشــید	در	ســاعات	گرم	
ــژه	در	ســاعات	 ــرق	بوی ــی	در	مصــرف	آب	وب ــه	جوی روز،	صرف
اوج	مصــرف،	اجتنــاب	از	ترددهــای	غیــر	ضــروری	در	حوالــی	
ظهــر	تــا	اوایــل	غــروب	بــه	منظــور	جلوگیــری	از	گرمازدگــی	
ــل	شــب	برخــی	از	 ــا	اوای ــح	ی ــل	صب ــزارع	در	اوای ــاری	م و	آبی
ایــن	توصیه	هــا	اســت	امــا	قطــع	بــرق	در	ایــن	شــرایط	آب	و	

هوایــی	گــرم	باعــث	رنجــش	مــردم	شــده	اســت.

روز	گذشــته	شــرکت	توزیــع	نیــروی	بــرق	اهــواز	طــی	
ــن	 اطالعیــه	ای	خبــر	از	خاموشــی	در	۱۰	منطقــه	شــهری	ای
شهرســتان	بــه	دلیل	بــروز	اشــکال	فنــی	در	تجهیــزات	انتقال	
نیــرو،	در	اثــر	افزایــش	دمــای	هــوا	و	پــر	بــاری	تجهیــزات	نیرو	
ــرق	در	روز	 ــت	الگــوی	مصــرف	ب ــدم	رعای رســان	ناشــی	از	ع
چهارشــنبه	خبــر	داد	و	بــرق	ایــن	۱۰	منطقــه	شــهری	امــروز	

از	ســاعت	۶	لغایــت	۱۰	صبــح	قطــع	شــد.

وعده های روی زمین گرم مانده!
ــود	کــه	عبــاس	پاپــی	زاده،	نماینــده	مــردم	 ســال	گذشــته	ب
دزفــول	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	و	رئیــس	وقــت	مجمــع	
ــع	 ــن	مجم ــای	ای ــت	اعض ــتان	در	نشس ــدگان	خوزس نماین
ــل	 ــت:	در	فص ــتان	گف ــتانداری	خوزس ــرو	در	اس ــر	نی ــا	وزی ب
تابســتان	بــا	توجــه	بــه	وجــود	ریزگردهــا	و	باالبــودن	مصــرف	
بــرق	دســتگاه	تهویــه	هــوا	و	کولرهــا	مــردم	خوزســتان	بــرای	
ــر	 تأمیــن	دمــای	مشــابه	یــک	اســتان	سردســیر	بایــد	۵	براب
ــک	 ــودن	پی ــر	ب ــب	باالت ــه	موج ــد	ک ــرف	کنن ــرژی	مص ان
ــش	 ــتان	کاه ــردم	خوزس ــه	م ــه	مطالب ــود	ک ــرف	می	ش مص

ــای	برقشــان	اســت. به
مطالبـه	ای	که	قـرار	بود	بـا	پیگیری	مجمـع	نماینـدگان	مردم	
خوزسـتان	در	مجلـس	شـورای	بـه	نتیجه	برسـد	اما	ظاهـراً	با	
سـرد	شـدن	هـوا،	داغ	بـودن	اعـداد	نجومـی	قبض	هـای	بـرق	

خوزسـتانی	ها	بـه	فراموشـی	سـپرده	می	شـود.
روحیــه	مــردم	خوزســتان	بــا	گــرم	شــدن	هــوا	عجیــن	شــده	
ــان	 ــا	برایش ــد	ام ــوا	ندارن ــدن	ه ــرم	ش ــکایتی	از	گ ــت؛	ش اس
ســخت	اســت	در	راســتای	رعایت	الگــوی	مصرف،	قطــع	گاه	و	
بــی	گاه	و	بــا	اطــالع	و	بــی	اطــالع	قبــل	بــرق	را	هــم	بــه	دمای	

بــاالی	۵۰	درجــه	ســنجاق	کننــد.

کوثر کریمی
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جامعــه ایـــران

نیره
 شفیعی پور

 30 ســال پیــش، وقتــی نوزادانــی 
چندهــزار  بچه هــای  بــه  معــروف 
و  آلمــان  در   FVI روش  بــا  دالری 
انگلیــس بــه دنیــا می آمدنــد، گروهــی 
ــدند  ــن روش ش ــذار ای ــزد پایه گ در ی
خانواده هــای  در  امیــد  نــور  تــا 

شــود. روشــن  بی فرزنــد 

وقتــی نابــاروری بســیاری از خانواده هــا را از نعمــت داشــتن 
فرزنــد محــروم کــرد، متخصصــان امــر در دنیــا به فکــر ابداع 
ــا  ــن خانواده ه ــل درصــدی از ای ــه حداق ــد ک ــی افتادن روش
 IVF صاحــب فرزنــد شــوند و بــه ایــن ترتیــب بود کــه علــم

بــرای اولیــن بــار در ۴۰ ســال پیــش در دنیــا نتیجــه داد.
ــد و آن  ــم بودن ــن عل ــگامان ای ــتان از پیش ــان و انگلس آلم
ــاروری  ــان ناب ــرای درم ــی ب ــد ایران ــای بی فرزن ــان زوج ه زم
ــاًل  ــد و اص ــفر می کردن ــورها س ــن کش ــه ای ــا روش IVF ب ب
کمیســیونی در وزارت بهداشــت وجــود داشــت کــه بــه ایــن 
ــا آنهــا ایــن روش را  زوج هــا ارز دولتــی پرداخــت می کــرد ت

در کشــورهای اروپایــی امتحــان کننــد.
ــی  ــغ هنگفت ــا مبال ــرای آنه ــه ب ــوزادان ک ــن ن ــان ای آن زم
ــهور  ــزار دالری مش ــای چنده ــه بچه ه ــد، ب ــه می ش هزین
بودنــد بــه همیــن دلیــل همــه زوج هــا قــادر نبودنــد شــانس 

خــود را از ایــن طریــق آزمایــش کننــد.
هنــوز ۱۰ ســالی از پایه گــذاری روش IVF در دنیــا نگذشــته 
بــود کــه گروهــی متشــکل از پرفســور عبــاس افالطونیــان، 
ــر  ــم زاده، دکت ــی کری ــور محمدعل ــورزاده، پرفس ــر غف دکت
ــت  ــزان موفقی ــه می ــد ک ــه دادن ــد و .... طرحــی ارائ ارجمن

ــرار مــی داد. ــورد بررســی ق IVF را م
ایــن گــروه ســختی های بســیاری از واردات تجهیــزات 
پزشــکی مــورد نیــاز اســتفاده از ایــن روش گرفتــه تــا موانــع 
متعــددی کــه پیــش پــای آنهــا قــرار می گرفــت را متحمــل 
شــدند تــا در نهایــت نخســتین نــوزاد حاصــل از لقــاح خارج 
از رحمــی در یــزد متولــد شــد و ایــن گروه بــه ویژه پرفســور 

عبــاس افالطونیــان لقــب پــدر IVF ایــران را گرفــت.
در حالــی کــه تاکنــون بیــش از ۱۲ هــزار نــوزاد بــا اســتفاده 
ــا  ــده اند و تالش ه ــد ش ــزد متول ــتان ی از روش IVF در اس
بــرای بــه روز رســانی ایــن علــم همچنــان ادامــه دارد، فــردی 
در تهــران بــا راه انــدازی یــک مرکــز در صــدد مصــادره ایــن 
افتخــار و تالش هــای علمــی برآمــده و بــا تبلیغــات متعــدد 

ــزار رســانه حتــی رســانه  و اســتفاده از اب
ــم  ــخ عل ــف تاری ــدد تحری ــی، در ص مل

است.

ــرای  تحمــل ســختی های بســیار ب
IVF واردات تجهیــزات مــورد نیــاز

مرکــز  رئیــس  افالطونیــان،  عبــاس 
ــتان  ــاروری اس ــی ناب ــی و درمان تحقیقات
یــزد در ایــن زمینــه بــا اشــاره بــه 
چنــد  طــول  در  کــه  تالش هایــی 
دهــه اخیــر در یــزد و توســط گــروه 
پزشــکی یــزد بــرای بررســی میــزان 
موفقیــت عمــل IVF انجــام شــد، اظهــار 
داشــت: مــا حتــی بــرای وارد کــردن 
ســختی های  نیــاز  مــورد  تجهیــزات 
ــرا واردات  ــدیم زی ــل ش ــیاری متحم بس

ابــزار آالت و قطعــات الکترونیکــی در آن زمــان بایــد تاییدیه 
می گرفــت.

ــا اشــاره بــه خاطراتــی از آن زمــان بیــان کــرد: بــرای  وی ب
ــتیم  ــی نتوانس ــچ طریق ــه هی ــزات ب ــی تجهی واردات برخ
ــا  ــدف، ب ــور ه ــت در کش ــا در نهای ــم ت ــام دهی کاری انج
فــردی یــزدی بــه نــام ابرندآبــادی برخــورد کــردم، لیســت 
تجهیــزات مــورد نیــاز را بــه او دادم و او به رغــم اینکــه 
ــزات  ــه تجهی ــرف اینک ــه ص ــط ب ــناخت و فق ــا را نمی ش م
بــرای یــزد بــود، بــه مــا کمــک کــرد تــا بتوانیــم بخشــی از 

ــم. ــاز را وارد کنی ــورد نی ــای م ابزاره

ــارج  ــاح خ ــل از لق ــودک حاص ــن ک ــد اولی تول
رحمــی در ســال ۶۹ در یــزد

 IVF ــه داد: پــس از اینکــه اولیــن کــودک ــان ادام افالطونی
ــن  ــال ۷۶ اولی ــد، در س ــد ش ــال ۱۳۶۹ متول ــران در س ای

ــاز شــد. ــی و IVF آغ دوره هــای فلوشــیپ نازای
ــن  ــول ای ــه در ط ــی ک ــای مختلف ــریح روش ه ــه تش وی ب
مــدت امتحــان شــد و هــر ســال روش هــای جدیدتــر بــه کار 
گرفتــه شــد تــا شــانس بــاروری زوج هــا افزایــش پیــدا کنــد، 
ــزد،  ــه در ی ــالش بی وقف ــه ت ــد از ســه ده ــروز بع ــزود: ام اف
ــه و اســاس در صــدد  ــات بی پای ــا تبلیغ ــران ب ــردی در ته ف
ــد  ــه قص ــت و ب ــار اس ــالش و افتخ ــه ت ــن هم ــادره ای مص
ــالش  ــد و ت ــم می دان ــن عل ــذار ای ــود را پایه گ ــارت، خ تج
گروهــی از پزشــکان ســرآمد ایــن رشــته در یــزد را نادیــده 

گرفته اســت.
افالطونیــان تصریــح کــرد: ایــن انصــاف نیســت کــه فــردی 
یــک  اعتبــار  و  یــک گــروه  شــبانه روزی  تالش هــای 

اســتان را بــه نــام خــود تمــام کنــد.

علــت ســکوت چنــد دهــه ای مدعیــان پایه گــذاری 
ــت IVF ایران چیس

ــت  ــخصی صحب ــه ش ــن رابط ــن در ای ــرد: م ــد ک وی تاکی
نمی کنــم بلکــه بــر اســاس تاریــخ و مســتندات دانشــگاهی 
حــرف می زنــم و ســوال مــن ایــن اســت کــه اگــر ایــن فــرد، 
پایه گــذار علــم IVF اســت، چــرا ایــن همــه ســال ســکوت 
کــرده و تبلیغــات و معرفــی خــود را چنــد ســالی اســت کــه 

آغــاز کرده اســت.
ــوژی را  ــن تکنول ــرد: ای ــان ک ــران بی ــم IVF ای ــذار عل پایه گ
در زمــان جنــگ در ایــران در اســتان یــزد راه انــدازی کردیــم 
امــا دیــد مــا ایــن بــود کــه ایــن علــم گســترش پیــدا کنــد 
بنابرایــن از آمــوزش آن و برگــزاری دوره هــای آموزشــی 
ــم  ــار ه ــا انتظ ــتیم ام ــی نداش ــان ابای ــت متخصص و تربی

ــرد. ــورت گی ــی ص ــه بی اخالق ــن زمین ــتیم در ای نداش
وی خاطرنشــان کــرد: ۱۶ ســال اکثــراً بــه تنهایــی و گاهــی 
بــا همراهــی برخــی همــکاران پیگیــری کردیــم تا رشــته ای 
بــه اســم دکتــرای بیولــوژی تولیدمثــل راه انــدازی کنیــم اما 
مخالفت هــای بســیار شــدیدی در ایــن مســیر وجود داشــت 
ــت  ــا در نهای ــود ام ــی نب ــز علم ــا هرگ ــن مخالفت ه ــه ای ک
ابتــدا در یــزد و ســپس در ســایر دانشــگاه ها راه انــدازی شــد.
افالطونیــان تصریــح کــرد: واقعیــت ایــن اســت کــه آن زمان 
عــده ای می خواســتند دســت در ایــن علــم زیــاد نشــود امــا 

زیبایــی علــم بــه ایــن اســت کــه گســترش پیــدا کنــد.

مراجعــات چنــد برابــری و تبدیــل یــزد بــه قطــب 
ــا ــاز بی اخاقی ه ــبب آغ ــاروری س ــان ناب درم

ــه  ــان ک ــرای درم ــات ب ــی مراجع ــت: وقت ــار داش وی اظه
ــی رایــگان انجــام  ــی از آنهــا حت ــی مــوارد بعض در برخ
ــاروری  ــان ناب ــب درم ــه قط ــزد ب ــر و ی ــد براب ــد، چن می ش
ــدم  ــد و معتق ــاز ش ــا آغ ــن بی اخالقی ه ــد، ای ــل ش تبدی
ایــن تحریــف تاریــخ علــم نــه تنهــا منصفانــه نیســت بلکــه 
اخالقــی نیســت و نبایــد بــرای کســب پــول بیشــتر، 

بــه مصــادره اعتبــار یــک اســتان دســت زد.
ــه در  ــتنداتی ک ــده و مس ــام ش ــای انج ــوابق فعالیت ه س
ــزد وجــود دارد، نشــان می دهــد  ــوم پزشــکی ی دانشــگاه عل
کــه پرفســور عبــاس افالطونیــان بــه 
همــراه گروهــی از پزشــکان پایه گــذار 
علــم IVF در ایــران بوده انــد امــا از آنجــا 
کــه ایــن تیــم هرگــز در صــدد تبلیــغ و 
ــادی  ــداد زی ــه تع ــد بلک ــارت نبوده ان تج
از IVFهــا را رایــگان انجــام داده انــد، 
ــه ایــن  دیگــران را طمــع دســت اندازی ب
ــم  ــخ عل ــف تاری ــی و تحری ــار علم اعتب

انداخته انــد.
امــروز مراجعــه زوج هــا از سراســر کشــور 
بــه مرکــز درمــان نابــاروری یــزد و درمان 
بــا کمتریــن هزینــه، خــود گــواه ســوابق 
ــه  ــزد در زمین ــار اســتان ی علمــی و اعتب
ــه  ــاری ک ــت، اعتب ــاروری اس ــان ناب درم
ــه دار  ــوان خدش ــز ت ــارت هرگ ــازی تج ب

ــدارد. ــردن آن را ن ک

تاریخ پزشکی هم دستخوش تحریف شد

دستاوردهای درمان ناباروری یزد در طمع تجارت/ افتخاری که مصادره شد
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جامعــه ایـــران

ســفر بی بازگشــت »بلــوط« کاران از 
ــخ  ــت تل ــش حکای ــا تجری ــرس ت زاگ
ســنجاب هایی  اجبــاری  مهاجــرت 
اســت کــه از جنگل هــای زاگــرس 
قاچــاق  تهــران  بــازار  مقصــد  بــه 

. ند می شــو

برج	هــای	دود	از	جنگل	هــای	بلــوط	بلنــد	شــده،	مــردم	
ــان	 ــکارچیان	در	می ــای	ش ــم	پ ــه	بازه ــد	ک ــی	می	دانن محل
ــی	داشــته	های	 ــرای	ویران ــه	ای	ب اســت،	آنهــا	کــه	از	هــر	حرب

ــد. ــره	برده	ان ــرس	به ــار	زاگ دی

روایت تلخ مهاجرت اجباری »بلوط« کاران زاگرس
شــکارچی	تــالش	می	کنــد	آتشــی	را	کــه	پــای	بلــوط	
کهنســال	روشــن	کــرده	هــر	چــه	بیشــتر	شــعله	ور	کنــد	تــا	
دود	و	گرمــای	بیشــتری	ســاکنان	ایــن	بلــوط	پیــر	و	خســته	

ــازارد. را	بی
ــر	 ــوط	پی ــاگاه	دیگــر	ســاکنان	بل ــه	ن ــی	می	گــذرد	و	ب لحظات
ــد؛	و	 ــی	جهن ــرون	م ــه	هراســان	بی ــد	و	از	خان ــاب	نمی	آورن ت
اینجــا	کار	اصلــی	شــکارچی	آغــاز	می	شــود	تــا	توبــره	خــود	را	
پــر	از	»ســنجاب«	هایــی	کنــد	کــه	بعــد	از	خانــه	خرابــی	باید	

طعمــه	دســت	شــکارچیان	شــوند.
ــه	 ــوط«	کاران	کهن ــن	»بل ــن	ســنجاب	ها،	ای ــن	روش	گرفت ای
زاگــرس	اســت،	آنهــا	کــه	بــا	دست	هایشــان	بلــوط	می	کارنــد	
ــا	مــرگ	هــر	 ــا	ب ــد	و	نفــس	بکشــد؛	ت ــده	بمان ــا	زاگــرس	زن ت
روزه	درختــان	بلــوط،	زاگــرس	غصــه	دار	نشــود	و	دانــه	

ــد. ــرورش	ده ــود	پ ــری	را	در	خ دیگ

ــه	 ــت	ک ــنجاب	هایی	اس ــر	از	س ــال	پ ــکارچی	ح ــره	ش توب
ــن	 ــوند،	ای ــتاده	ش ــاری	فرس ــرت	اجب ــه	مهاج ــت	ب ــرار	اس ق
ــا	 ــوند	ت ــران	می	ش ــای	ته ــی	بازاره ــپس	راه ــنجاب	ها	س س

ــند. ــروش	برس ــه	ف ــی	ب ــوان	خانگ ــوان	حی ــه	عن ب
ــوان	 ــه	عن ــرس	ب ــاله	زاگ ــت	هرس ــاه،	روای ــت	کوت ــن	روای ای
دیــار	ســنجاب	و	بلــوط	اســت،	روایــت	هجــری	کــه	هــم	برای	
زاگــرس	بحــران	زاســت	و	هــم	ســنجاب	ایرانــی	را	در	معــرض	

خطــر	قــرار	داده	اســت.

ضرورت حفظ جنگل ها و ساختار تنوع زیستی
محســن	تیزهــوش	کارشــناس	حــوزه	محیــط	زیســت	
ــترش	 ــا	گس ــروز	و	ب ــان	ام ــت:	در	جه ــار	داش ــتان	اظه لرس
ــیار	 ــش	بس ــت	بخ ــعه	و	صنع ــا	توس ــط	ب ــای	مرتب برنامه	ه
ــن	 ــد	و	در	ای ــن	رفته	ان ــن	از	بی ــای	زمی ــادی	از	جنگل	ه زی
ــرا	خشــک	 ــه	در	بخــش	خشــک	و	ف ــن	ســرزمین	هایی	ک بی
قــرار	گرفتــه	و	بــا	ســرعت	بیشــتری	از	منابــع	طبیعــی	بــرای	
پیشــبرد	اهــداف	گوناگــون	هزینــه	می	کننــد،	در	خطــر	

ــد. ــرار	دارن ــون	ق ــای	گوناگ ــدن	و	چالش	ه ــی	ش بیابان
ــا	و	 ــظ	جنگل	ه ــر	حف ــال	حاض ــه	در	ح ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــد	 ــه	بای ــت	ک ــن	کاری	اس ــتی	مهم	تری ــوع	زیس ــاختار	تن س
از	ســوی	تمامــی	دولت	هــای	جهــان	مــد	نظــر	قــرار	بگیــرد،	
ــه	حفــظ	ســرمایه	های	 ــع	طبیعــی	ب گفــت:	نگهداشــت	مناب
آبــی	و	خاکــی	مــا	بــاز	می	گــردد	و	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	
هر	ســال	بــه	دالیلی	همچــون	تغییــرات	کاربــری،	کشــاورزی	
ــات	وحــش	از	 ــدار	و	از	بیــن	رفتــن	گونه	هــای	مهــم	حی ناپای

ــود. ــته	می	ش ــان	کاس ــای	جه ــعت	جنگل	ه وس
ایــن	کارشــناس	حــوزه	محیــط	زیســت،	بیــان	داشــت:	
ــبز	 ــای	س ــن	پهنه	ه ــن	ای ــن	رفت ــان	ها	از	بی ــا	انس ــرای	م ب

کــره	زمیــن	چیــزی	جــز	نابــودی	عوامــل	زیســتی	و	ضــرر	و	
زیان	هــای	اقتصــادی	و	اجتماعــی	را	در	پــی	نخواهــد	داشــت،	
ــران	 ــی	ای ــع	طبیع ــت	و	مناب ــط	زیس ــه	محی ــت	ک سالهاس
ــای	 ــرا	در	دهه	ه ــه	زی ــرار	گرفت ــرایطی	ق ــن	ش ــز	در	چنی نی
ــعه	و	 ــا	توس ــط	ب ــای	مرتب ــترش	برنامه	ه ــا	گس ــف	و	ب مختل
ــای	بســیار	مهمــی	از	 ــی	بخش	ه ــرات	آب	و	هوای ــی	تغیی حت
ــت. ــت	داده	اس ــود	را	از	دس ــتی	خ ــوع	زیس ــا	و	تن جنگل	ه

	
قاچــاق گونه هــای زیســتی در میــان غفلــت و 

مســئوالن بی تفاوتــی 
ــه	 ــی	ک ــر	زمان ــن	ه ــن	بی ــرد:	در	ای ــح	ک ــوش،	تصری تیزه
شــرایط	محیــط	زیســتی	ســخت	شــده	و	خشکســالی	گریبان	
ــای	 ــن	جنگل	ه ــه	ای ــتایی	را	گرفت ــهری	و	روس ــع	ش جوام
ــای	 ــق	چالش	ه ــه	از	عم ــد	ک ــور	بوده	ان ــرب	کش ــوط	در	غ بل
زیســت	محیطــی	کاســته	اند،	امــا	در	بخــش	حفاظــت	
ــی	 ــی	تفاوت ــدر	ب ــز	آنق ــرس	نی ــای	زاگ ــن	جنگل	ه از	همی
ــا	 ــه	تنه ــروز	ن ــه	ام ــده	ک ــده	ش ــی	دی ــای	خنث و	عملکرده
چوب	هــای	آن	بلکــه	حیــات	وحــش	آن	نیــز	بــه	کالن	

ــود! ــاق	می	ش ــران	قاچ ــون	ته ــهرهایی	همچ ش
وی	بــا	بیــان	اینکــه	سالهاســت	کــه	محیــط	زیســت	و	تنــوع	
زیســتی	منطقــه	کوهســتانی	زاگــرس	در	غــرب	کشــور	
مــورد	هجــوم	ســودجویانی	قــرار	می	گیــرد	کــه	برخــی	
از	گونه	هــای	مهــم	حیــات	وحــش	آن	را	بــه	شــهرهای	
دیگــر	قاچــاق	می	کننــد	تــا	تخریــب	چرخــه	زیســتی	
عمیق	تــر	شــود،	گفــت:	بــدون	شــک	حفاظــت	از	گونه	هــای	
ــورت	 ــه	ص ــه	ب ــی	ک ــنجاب	ایران ــون	س ــمندی	همچ ارزش
مســتقیم	در	نگهداشــت	درختــان	بلــوط	نقــش	مهمــی	دارند،	
یکــی	از	اساســی	ترین	راهبردهایــی	اســت	کــه	آنچنــان	کــه	

سنجاب ایرانی ۴00 هزار تومان!

سفر بی بازگشت بلوط کاران/سنجاب هایی که از بازار تهران سر درآوردند
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ــت. ــده	اس ــه	نش ــه	آن	پرداخت ــد	ب بای
ــه	 ــتان	در	ادام ــط	زیســت	لرس ــوزه	محی ــناس	ح ــن	کارش ای
ــه	 ــه	در	منطق ــتان	هایی	ک ــی	از	اس ــه	یک ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی ب
زاگــرس،	تنــوع	زیســتی	آن	همــواره	آســیب	دیــده،	لرســتان	
بــوده	و	گونه	هــای	مهمــی	از	آن	بــه	ســمت	شــهرهای	بــزرگ	
قاچــاق	شــده	اســت،	افــزود:	ایــن	چالشــی	اســت	کــه	در	ادوار	
ــه	 ــرل	و	ب ــرای	کنت ــوز	ب ــا	هن ــی	رخ	داده	ام ــف	مدیریت مختل
ــه	و	 ــدام	ریشــه	ای	صــورت	نگرفت ــک	اق ــر	رســاندن	آن	ی صف
هنــوز	هــم	می	تــوان	در	پایتخــت	کشــور	گونه	هایــی	را	

ــده	اند. ــاق	ش ــتان	قاچ ــه	از	لرس ــت	ک یاف
تیزهــوش،	بیــان	داشــت:	ایــن	آســیبی	اســت	کــه	هــر	ســال	
ــک	 ــاهد	ی ــر	ش ــوی	دیگ ــده	و	از	س ــزوده	ش ــق	آن	اف ــر	عم ب
بــی	تفاوتــی	بــزرگ	در	بیــن	تصمیــم	گیــران	و	متولیــان	ایــن	

بخــش	هســتیم.

هر سنجاب ایرانی فقط ۴۰۰ هزار تومان!
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بــه	نظــر	می	رســد	در	رأس	ایــن	متولیــان،	
ســازمان	حفاظــت	از	محیــط	زیســت	در	یــک	خــواب	بســیار	
عمیــق	بــه	ســر	می	بــرد	زیــرا	ســطح	حساســیت	نســبت	بــه	
چنیــن	رخدادهایــی	به	شــدت	کاهــش	یافتــه	و	گویا	از	شــروع	
ــن	ســطح	 ــی	در	کمتری ــن	گونه	های ــروش	چنی ــا	ف ــاق	ت قاچ
اهمیــت	قــرار	دارد،	عنــوان	کــرد:	اگــر	متولیــان	بــه	وظایــف	
خــود	عمــل	کــرده	و	ریشــه	چنیــن	رخدادهایــی	را	شناســایی	
ــوع	زیســتی	در	 ــن	تن ــن	رفت ــاهد	از	بی ــروز	ش ــد،	ام می	کردن

ــم. زاگــرس	و	اســتان	هایی	همچــون	لرســتان	نبودی
این	کارشــناس	حــوزه	محیط	زیســت	لرســتان،	تصریــح	کرد:	
در	زمانــی	کــه	ســنجاب	ایرانــی	بایــد	مشــغول	جمــع	کــردن	
میــوه	درخــت	بلــوط	و	مخفــی	کــردن	آن	در	زیر	خاک	باشــد،	
ــه	دام	 ــرای	ب ــه	اش	ب ــش	زدن	الن ــل	آت ــی	مث ــا	تنش	های ــا	ب ی
افتــادن	روبــرو	می	شــود	و	یــا	در	نهایــت	در	قفس	هــای	تنــگ	
ــه	خــود	 ــه	ســمت	خان ــرار	ب ــرای	ف مشــغول	یافتــن	راهــی	ب
اســت،	کــه	در	هــر	دو	حالــت	محیــط	زیســت	ایــن	گونــه	فوق	
العــاده	جــذاب	و	بلــوط	کار	را	بــه	راحتــی	از	دســت	می	دهــد	
تــا	یــک	عــده	بــه	راحتــی	و	در	آرامــش	کامــل	ایــن	گونــه	را	
کیلومترهــا	از	زیســتگاه	خــود	دور	کــرده	و	بــه	تجــارت	کثیف	

و	دور	از	اخــالق	خــود	ادامــه	دهنــد.

زندگــی در قفــس، کیلومترهــا دورتــر از زیســتگاه و 
در نهایــت مــرگ...

ــه	 ــتی	چگون ــه	راس ــه	ب ــوال	ک ــن	س ــرح	ای ــا	ط ــوش	ب تیزه
ســنجاب	ایرانــی	از	اســتان	هایی	همچــون	لرســتان	به	ســمت	
تهــران	قاچــاق	می	شــوند	و	بــه	راحتــی	در	میدان	هــای	
ــروش	 ــه	ف ــان	ب ــزار	توم ــت	۴۰۰	ه ــا	قیم ــهر	ب ــلوغ	ش ش
ــازمانی	حاضــر	 ــا	س ــاد	و	ی ــچ	نه ــا	هی ــوند	ام ــته	می	ش گذاش
ــک	 ــن	ی ــا	ای ــن	موضــوع	نیســت؟	گفــت:	آی ــری	ای ــه	پیگی ب
ــی	مــورد	اســت؟	چــرا	شــهروندان	 ــا	ب ــی	پاســخ	و	ی ســوال	ب
ــد	و	برخــی	 ــادی	می	پندارن ــی	را	ع ــن	صحنه	های ــدن	چنی دی

ــد،	 ــه	می	برن ــه	خان ــداری	کــرده	و	ب ــه	را	خری ــن	گون دیگــر	ای
ــر	 ــر	اث ــه	ب ــن	گون ــی	ای ــدت	کوتاه ــس	از	م ــه	پ ــی	ک در	حال

ــد! ــت	می	ده ــود	را	از	دس ــان	خ ــف	ج ــای	مختل تنش	ه
وی،	ادامــه	داد:	اگــر	یــک	جامعــه	احســاس	مســئولیت	خــود	
ــطح	 ــا	س ــد	و	ی ــت	بده ــات	از	دس ــوق	حیوان ــال	حق را	در	قب
ــرض	 ــه	در	مع ــن	جامع ــد،	ای ــش	یاب ــیت	در	آن	کاه حساس
بــروز	اتفاقــات	عمیــق	اجتماعــی	نیــز	قــرار	خواهــد	گرفــت،	
در	نهایــت	حفاظــت	از	گونه	هــای	زیســتی	چــه	گیاهــی	و	چه	
ــیار	 ــع	بس ــت	مناب ــد	نگهداش ــی	کلی ــم	حیوان ــای	مه گونه	ه
مهمــی	همچــون	آب	و	خــاک	و	هــوا	هســتند	و	همــه	مــردم	
ــه	 ــد	ب ــته	و	نبای ــئولیت	داش ــوع	مس ــن	موض ــه	ای ــبت	ب نس

ــی	عبــور	کــرد. ــار	چنیــن	موضوعات راحتــی	از	کن
	

ــای  ــای جنگل ه ــت« در احی ــان طبیع ــش »باغب نق
ــرس زاگ

مهــرداد	فتحــی	بیرانونــد	مدیــرکل	حفاظــت	محیــط	زیســت	
ــر	اســاس	قوانیــن	و	 ــا	بیــان	اینکــه	ب لرســتان	در	ســخنانی	ب
ــر	 ــنجاب	و	ه ــروش	س ــد	و	ف ــط	زیســت	خری ــررات	محی مق
ــور	 ــه	ط ــت:	ب ــار	داش ــت،	اظه ــوع	اس ــوری	ممن ــه	جان گون
حتــم	برنامــه	محیــط	زیســت	در	ایــن	زمینــه	نیــز	برخــورد	

ــا	متخلفیــن	اســت. ب
ــای	 ــته	مورده ــنوات	گذش ــه	در	س ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
زیــادی	در	رابطــه	بــا	کســانی	کــه	اقــدام	بــه	خریــد	و	فــروش	
ــرد:	 ــح	ک ــته	ایم،	تصری ــد،	داش ــاق	ســنجاب	کرده	ان ــا	قاچ و	ی
بــرای	ایــن	افــراد	پرونده	هــای	قضائــی	تشــکیل	شــده	و	گاهــاً	

ــته	ایم. ــم	داش ــی	ه ــی	زندان ــنگین	و	حت ــای	س جریمه	ه
ــا	 ــه	ب ــتان	در	ادام ــت	لرس ــط	زیس ــت	محی ــرکل	حفاظ مدی
بیــان	اینکــه	ســنجاب	گونــه	جانــوری	بســیار	حائــز	اهمیتــی	
ــن	 ــه	ای ــالح	ب ــزود:	در	اصط ــت،	اف ــرس	اس ــه	زاگ در	منطق
گونــه	جانــوری	»باغبــان	طبیعــت«	گفتــه	می	شــود	و	نقــش	
ــای	 ــوص	جنگل	ه ــه	خص ــا	ب ــای	جنگل	ه ــزایی	در	احی بس

زاگــرس	دارد.
ــی	از	 ــتان	یک ــه	لرس ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــد	ب ــی	بیرانون فتح
ــت	و	 ــور	اس ــطح	کش ــنجاب	در	س ــی	س ــتگاه	های	اصل زیس
ــدام	 ــه	اق ــد	ک ــن	رابطــه	وجــود	دارن ــی	در	ای ــاً	متخلفین قطع
ــا	در	هــر	صــورت	 ــزود:	ام ــه	قاچــاق	ســنجاب	می	کننــد،	اف ب
ــن	 ــت	و	همچنی ــط	زیس ــاران	محی ــکاری	همی ــا	هم ــا	ب م
محیــط	بانــان	در	ایــن	رابطــه	برخوردهایــی	داشــته	ایم	و	اگــر	
جایــی	هــم	گزارشــی	داشــته	باشــیم	بــه	طــور	حتــم	ســریعاً	

رســیدگی	می	شــود.

شناسایی باندهای قاچاق سنجاب زاگرس
ــی	 ــع	قضائ ــی	در	مراج ــه	پرونده	های ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی وی	ب
ــم	 ــکام	و	جرای ــاً	اح ــت:	گاه ــت،	گف ــیدگی	اس ــال	رس در	ح
ــورد	 ــر	م ــده،	اگ ــادر	ش ــن	ص ــرای	متخلفی ــم	ب ــنگینی	ه س
خاصــی	در	اســتان	وجــود	داشــته	باشــد	ســریعاً	رســیدگی	

می	کنیــم.

ــر	 ــا	تاکیــد	ب ــرکل	حفاظــت	محیــط	زیســت	لرســتان	ب مدی
ــای	 ــزایی	در	احی ــش	بس ــه	نق ــی	ک ــی	از	گونه	های ــه	یک اینک
ــه  جنگل هــا دارد، ســنجاب اســت، تصریــح کــرد: ایــن گون
ــا توجــه بــه نــوع رفتــارش از لحــاظ  بــه صــورت طبیعــی ب
ــی  ــردو و… را م ــدق، گ ــوط، فن ــای بل ــی دانه ه فیزیولوژیک
چینــد و بــرای زمســتان گذرانــی در خــاک دفــن می کننــد.
ــت	آن،	 ــه	خلق ــه	ب ــا	توج ــا	ب ــه	داد:	ام ــد،	ادام فتحــی	بیرانون
ــه	 ــد	ک ــوش	می	کن ــت	و	فرام ــوش	کار	اس ــه	فرام ــن	گون ای
ــث	 ــر	باع ــن	ام ــت،	ای ــرده	اس ــن	ک ــا	دف ــا	را	کج ــن	دانه	ه ای
می	شــود	کــه	در	پــی	بارندگــی	و	مهیــا	شــدن	شــرایط	دانــه	
رشــد	می	کنــد	و	تبدیــل	بــه	درختــان	جنگلــی	می	شــود	و	بــه	
همیــن	دلیــل	نقــش	ایــن	گونــه	مهــم،	اساســی	و	حیاتــی	در	

ــت. ــا	اس ــای	جنگل	ه ــا	احی ــه	ب رابط
ــری	از	 ــا	جلوگی ــا	در	رابطــه	ب ــه	م ــان	اینکــه	وظیف ــا	بی وی	ب
خریــد	و	فــروش	ایــن	گونــه	و	همچنیــن	قاچــاق	آن،	حفاظت	
ــه	 ــن	راســتا	ب ــح	کــرد:	در	ای ــی	اســت،	تصری ــه	صــورت	کل ب

ــم. ــل	می	کنی ــز	عم ــود	نی ــف	خ وظای

قاچاقچیان حرفه ای که بارها دستگیر شده اند
ــر	 ــا	تاکیــد	ب ــرکل	حفاظــت	محیــط	زیســت	لرســتان	ب مدی
ــروش	 ــد	و	ف ــا	خری ــه	ب ــادی	در	رابط ــای	زی ــه	پرونده	ه اینک
ســنجاب	داشــته	ایم،	تصریــح	کــرد:	در	هــر	صــورت	باندهــای	
زیــادی	در	اســتان	شناســایی	کرده	ایــم	و	افــرادی	کــه	
ــار	دســتگیر	و	مجــازات	شــده	اند. ــد	ب ــد	چن ــه	ای	بوده	ان حرف
ــال	 ــه	س ــا	س ــی	دو	ت ــه	ط ــان	اینک ــا	بی ــد	ب ــی	بیرانون فتح
گذشــته	قاچــاق	ســازماندهی	شــده	ای	در	ایــن	رابطــه	
در	 و	 مجــازی	 فضــای	 در	 قبــاًل	 گفــت:	 نداشــته	ایم،	
ــورت	 ــنجاب	ص ــروش	س ــد	و	ف ــی	خری ــای	عموم محیط	ه
ــر	باندهــای	فضــای	 ــا	ســه	ســال	اخی ــا	در	دو	ت می	گرفــت	ام
مجــازی	کــه	کار	قاچــاق	و	خریــد	و	فــروش	را	انجــام	می	دادند	
ــی	 ــاًل	گزارش ــز	فع ــازار	نی ــای	ب ــدند	و	در	فض ــتگیر	ش دس

نداشــته	ایم.
وی،	بیــان	داشــت:	اگــر	گزارشــی	در	ایــن	رابطــه	بــه	مــا	ارائــه	
شــود	و	اســتان	محــل	فــروش	آن	مشــخص	باشــد	بــه	اســتان	
ــد	 ــورت	خواه ــورد	الزم	ص ــم	و	برخ ــالع	می	دهی ــد	اط مقص

گرفــت.
ــر	 ــر	روزه	ب ــه	ه ــی	ک ــای	تلخ ــرور	رویداده ــر	روی	م ــه	ه ب
زاگــرس	می	گــذرد،	حــاوی	پیام	هــای	ناگــواری	اســت،	
ــتم	 ــن	اکوسیس ــت	مهم	تری ــدن	دس ــی	ش ــی	از	خال پیام	های
ایــران،	منطقــه	ای	کــه	بخــش	عمــده	ای	از	آب	کشــور	را	
ــی	 ــرات	آب	و	هوای ــد	و	نقــش	مهمــی	در	تغیی تأمیــن	می	کن

دارد.
اســتمرار	تخریب	هــای	گســترده	در	جنگل	هــای	بلــوط،	
زوال	بلــوط،	گــرد	و	غبــار	و	از	بیــن	رفتــن	گونه	هــای	
ــدان	 ــه	چن ــده	ای	ن ــد	در	آین ــه	می	توان ــن	منطق ــوری	ای جان
ــه	 ــرس	ب ــه	زاگ ــرای	منطق ــددی	را	ب ــای	متع دور	گرفتاری	ه

ــد. ــته	باش ــراه	داش هم
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جامعــه ایـــران

ســال های متمــادی اســت کــه درآمــد 
اســتان  مــردم  از  زیــادی  بخــش 
کردســتان به ویــژه در مناطــق مــرزی 
و  می شــود  تأمیــن  کولبــری  راه  از 
ــئوالن  ــدد مس ــای متع ــم طرح ه به رغ
ــان وعده هــا  ــرای ســاماندهی، همچن ب

ــت. ــیده اس ــه نرس ــه نتیج ب

ــرای	مــردم	اســتان	 ــه	واژه	ای	آشــنا	ب کولبــری	سال	هاســت	ب
کردســتان	تبدیل	شــده	و	در	طــول	تمــام	ایــن	ســال	ها	
ــر	از	 ــتانی	خب ــوری	و	اس ــدد	کش ــران	متع ــئوالن	و	مدی مس
ــی	 ــون	اقدام ــی	تاکن ــد	ول ــت	داده	ان ــن	وضعی ــاماندهی	ای س

ــت. ــه	اس ــورت	نگرفت ــیر	ص ــن	مس ــی	در	ای عمل
در	حــال	حاضــر	نه	تنهــا	نزدیــک	بــه	جمعیــت	۵۰۰	
هزارنفــری	ســاکن	در	شهرســتان	های	مــرزی	مریــوان،	
ســروآباد،	ســقز	و	بانــه	بلکــه	جوانــان	بیــکار	از	ســایر	
شهرســتان	های	اســتان	کردســتان	نیــز	راهــی	مناطــق	

مــرزی	شــده	و	بــا	کولبــری	امرارمعــاش	می	کننــد.
بیـکاری	و	نبـود	بسـتر	مناسـب	بـرای	اشـتغال	در	مناطـق	
مرزنشـین	به	ویـژه	در	غـرب	کشـور	در	طـول	یـک	دهـه	اخیر	
موجب	رشـد	فزاینده	تعداد	کولبران	شـده	اسـت.	انسـان	هایی	
کـه	درد	روزگار	و	نبـود	درآمـد	مناسـب	آن	هـا	را	بـه	ایـن	
مسـیر	کـه	آخرین	نـور	امیـد	آن	هـا	بـرای	کسـب	روزی	برای	

خانواده	هایشـان	محسـوب	می	شـود،	کشـانده	اسـت.
ایــن	روزهــا	شــنیدن	خبرهــای	نگران	کننــده	از	مــرگ	

کولبــران	بــه	دالیــل	مختلــف	از	ســقوط	از	بــاالی	کــوه	گرفته	
ــده	از	 ــای	مان ــن	به	ج ــای	می ــن	در	میدان	ه ــرار	گرفت ــا	ق ت
ــر	 ــدن	در	زی ــون	ش ــا	مدف ــدس	و	ی ــاع	مق ــال	دف ــت	س هش
ــایر	 ــه	س ــتان	و	البت ــادی	در	کردس ــک	روال	ع ــه	ی ــن	ب بهم
اســتان	های	هم	جــوار	از	جملــه	کرمانشــاه	و	آذربایجــان	

غربــی	تبدیل	شــده	اســت.
دولــت	روحانــی	از	زمــان	روی	کار	آمــدن	بــا	ارائــه	وعده	هــای	
ــش	 ــری	بخ ــاماندهی	کولب ــه	س ــده	در	زمین ــی	نش عملیات
زیــادی	از	رأی	مــردم	ایــن	مناطــق	را	بــه	ســبد	خــود	ریخــت	
ــوز	 ــال	هن ــش	س ــش	از	ش ــت	بی ــد	از	گذش ــروز	بع ــی	ام ول
ــن	 ــاماندهی	ای ــرای	س ــا	ب ــن	وعده	ه ــق	ای ــری	از	تحق خب

ــان	نیســت. ــتان	در	می ــتان	کردس ــل	در	اس معض
طــی	ســال	های	اخیــر	طرح	هــای	متعــددی	به	صــورت	
ــتان	از	 ــران	در	اس ــاماندهی	کولب ــوص	س ــی	در	خص آزمایش
انســداد	کامــل	مرزهــا	تــا	تبدیــل	کولبــری	بــه	پیلــه	وری	ارائه	
ــه	نتیجــه	نرســید	و	 شــد	ولــی	هیچ	کــدام	از	ایــن	اقدامــات	ب
امــروز	همچنــان	کولبــری	به	عنــوان	یــک	مشــکل	و	معضــل	

ــان	ادامــه	دارد. ــن	خطــه	از	کشــور	همچن جــدی	در	ای
امــروز	در	روســتاهای	نزدیــک	مرزهــای	اســتان	کردســتان	بــا	
ــا	اســتفاده	از	 ــد	ب ــی	کــه	ســعی	دارن ــر	تعــداد	جوانان عــراق	ب
ــه	 کولبــری	امرارمعــاش	کننــد	و	چرخ	هــای	زندگی	شــان	را	ب

جریــان	بیندازنــد	افــزوده	شــده	اســت.

ــور  ــیرهای صعب العب ــری در مس ــقت های کولب مش
در مرزهــای کردســتان

ــه	ای	 ــه	همهم ــت	ک ــرده	اس ــور	نک ــب	عب ــاعت	از	نیمه	ش س

ــوش	می	رســد	 ــه	گ ــان	تخــت	ب در	شــهر	گردشــگری	هوارم
ــی	 ــا	طناب	های ــه	ب ــده	می	شــوند	ک ــرادی	دی ــوج	اف ــوج	م و	م
در	دســت	و	بــا	ســر	و	صورتــی	پوشــیده	راهــی	طوالنــی	را	در	
ــی	 ــرای	آوردن	کول ــت	ب ــاده	حرک ــود	را	آم ــه	و	خ پیش	گرفت

ــد. ــر	می	کنن دیگ
ــن	 ــل	ای ــان	خی ــر	در	می ــان	حاض ــی	از	جوان ــه	یک ــه	گفت ب
جمعیــت	کــه	تعدادشــان	شــاید	از	هــزار	نفــر	هــم	عبــور	کند	
هــر	روز	بــر	تعــداد	کولــه	بــران	افــزوده	می	شــود،	وی	گفــت:	
مــا	حــدود	ســاعت	۱۲	شــب	از	شــهر	هورامــان	حرکــت	کرده	
و	بــا	طــی	کــردن	مســیر	صعب	العبــور	و	بــا	پیــاده	روی	بیــش	
از	۱۰	کیلومتــر	تــازه	بــه	یکــی	از	روســتاهای	مــرزی	در	خاک	

ــیم. ــراق	می	رس ع
ــک	 ــی	ی ــدون	حت ــیر	و	ب ــن	مس ــی	ای ــد	از	ط ــت:	بع وی	گف
لحظــه	اســتراحت	هــر	کــس	بــر	اســاس	تــوان	خــود	کولــی	
ــعی	 ــال	تر	س ــن	و	س ــم	س ــراد	ک ــه	اف ــد	ک ــاب	می	کن را	انتخ
را	 تــا	۴۰	کیلوگــرم	 می	کننــد	کول	هایــی	حــدود	۳۰	
انتخــاب	کــرده	و	افــراد	دیگــری	نیــز	حــدود	۶۰	کیلوگــرم	را	

انتخــاب	می	کننــد.
ــاً	ســالن	یکــی	از	روســتاهای	 ــه	اصالت ــر	ک ــن	جــوان	کولب ای
ــج	 ــاعت	پن ــدود	س ــد:	ح ــه	می	ده ــنندج	ادام ــتان	س شهرس
ــاره	مســیر	برگشــت	آغــاز	می	شــود	و	هــر	کســی	 صبــح	دوب
ــج	 ــا	پن ــه	ت ــن	س ــن	مســیر	را	بی ــود	ای ــوان	خ ــاس	ت ــر	اس ب

ــد. ــی	می	کن ــاعت	ط س
ــه	 ــار	ب ــرای	ایــن	ب ــه	میــزان	هزینــه	ای	کــه	ب ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــه	 ــون	ک ــرد:	هم	اکن ــوان	ک ــود،	عن ــت	می	ش ــراد	پرداخ اف
ــه	 ــاری	ک ــه	ب ــده	هزین ــر	ش ــوا	بهت ــت	و	ه ــار	اس ــل	به فص

ادامه کولبری در کوهستان های کردستان

سنگینی بار وعده ها بر دوش کولبران/ طرح هایی که بایگانی شد
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ــی	متوســط	 ــز	نصــف	شــده	اســت	ول پرداخــت	می	شــود	نی
بیــن	۲۰۰	تــا	۳۵۰	هــزار	تومــان	هزینــه	ایــن	بــار	اســت	کــه	
ــا	 ــه	م ــتند	ب ــطه	هس ــز	واس ــود	نی ــه	خ ــرادی	ک ــوی	اف از	س

پرداخــت	می	شــود.
وی	بــا	اشــاره	بــه	ســختی	های	مســیر	و	همچنیــن	مشــکالتی	
کــه	بــرای	افــراد	کولبــر	بــه	وجــود	می	آیــد،	افــزود:	متأســفانه	
ــه	 ــور	اســت	ک بخشــی	از	مســیر	بســیار	ســخت	و	صعب	العب
در	فصــل	زمســتان	در	مــوارد	مختلــف	باعــث	ســقوط	افــراد	
بــه	داخــل	دره	شــده	و	حتــی	مــا	شــاهد	مــرگ	افــرادی	نیــز	
ــای	 ــن	فض ــت	و	در	ای ــاره	ای	نیس ــر	چ ــی	دیگ ــم	ول بوده	ای

بیــکاری	در	جامعــه	مجبــور	بــه	ایــن	کار	هســتیم.

بایگانی طرح های حمایتی دولت از کولبران
هم	زمــان	بــا	ســختی	ها	و	مشــقت	های	بســیاری	کــه	در	
مســیر	کولبــری	در	اســتان	کردســتان	وجــود	دارد،	دولــت	نیز	
تاکنــون	طرح	هــا	و	برنامه	هــای	متعــددی	را	در	خصــوص	
ســاماندهی	ایــن	وضعیــت	اعــالم	کــرده	کــه	بخــش	زیــادی	

از	آن	هــا	عملیاتــی	و	اجرایــی	نشــده	اســت.
ــاق	کاال	و	 ــا	قاچ ــارزه	ب ــتاد	مب ــر	س ــن	خصــوص	دبی در	همی
ــه	 ــت	ب ــای	دول ــوص	کمک	ه ــتان	در	خص ــتان	کردس ارز	اس
ــه	چنــد	 ــه	کولبــران	ب ــت	ب کولبــران	گفــت:	کمک	هــای	دول
مــورد	خالصــه	نمی	شــود	امــا	می	تــوان	بــه	اقدامــات	

شــاخص	ایــن	حــوزه	اشــاره	کــرد.	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	ســال	
ــی	 ــر	بعض ــه	خاط ــتان	ب ــرزی	اس ــای	م ــته	بازارچه	ه گذش
ــه	 ــک	ب ــرای	کم ــت	ب ــد،	دول ــته	ش ــوالت	بس ــر	و	تح تغیی
ــه	ورود	 ــرد	ک ــی	را	مطــرح	ک معیشــت	مرزنشــینان	طرح	های
ــق	 ــن	از	طری ــه	پیش	ازای ــی	ک ــوع	کاال	از	۱۳۳۹	کاالی ۱۰۰	ن

ــرد. ــد	را	آزاد	ک ــور	می	ش ــا	وارد	کش مرزه
ــه	در	 ــورت	گرفت ــات	ص ــر	اقدام ــه	دیگ ــی	ب ــی	خداویس عل
ــزود:	 ــراد	مرزنشــین	اشــاره	کــرد	و	اف ــه	اف راســتای	کمــک	ب
اقــدام	دوم	فــروش	ســوخت	نفــت	و	گاز	بــه	مرزنشــینان	
ــاب	 ــوخت	به	حس ــن	س ــروش	ای ــل	از	ف ــود	حاص ــز	س و	واری
ــود	کــه	ایــن	مهــم	از	ســال	۹۵	اجرایــی	شــد. مرزنشــینان	ب

کم کاری برخی دستگاه های اجرایی
ــون	بیــش	از	 ــه	داد:	خوشــبختانه	در	کردســتان	تاکن وی	ادام
ــوار	مرزنشــین	 ــزار	خان ــان	به	حســاب	۲۸	ه ــارد	توم ۶۰	میلی
واریزشــده	اســت	کــه	تــا	ســال	گذشــته	ایــن	تعــداد	۱۸	هــزار	

خانــوار	بــود.
ــا	قاچــاق	کاال	و	ارز	اســتان	کردســتان	 دبیــر	ســتاد	مبــارزه	ب
در	خصــوص	بحــث	تســهیالتی	کــه	قــرار	بــود	بــرای	کولبران	
ــار	داشــت:	متأســفانه	در	اجــرای	 ــه	شــد،	اظه در	نظــر	گرفت
ــد	 ــی	کــم	کاری	کردن ــن	طــرح	برخــی	دســتگاه	های	اجرای ای
امــا	بــرای	اجرایــی	شــدن	آن	در	ســال	۹۸	از	ســوی	مجلــس	

پیگیری	هــای	الزم	صــورت	گرفتــه	و	بودجــه	ای	بــرای	اجــرای	
ایــن	طــرح	نیــاز	بــود	کــه	در	الیحــه	بودجــه	ســال	۹۸	ایــن	
ــان	برخــی	دســتگاه	ها	 ــا	همچن ــی	شــد،	ام بودجــه	پیش	بین
برنامه	ریــزی	 بــا	 تــا	 نگه	داشــته	اند	 را	 طــرح	 اجــرای	

ــد. ــی	کنن ــرح	را	اجرای ــن	ط ــجم	تری	ای منس
وی	بــا	اشــاره	بــه	مشــکالت	پیــش	روی	اجرایــی	کــردن	ایــن	
طــرح،	گفــت:	ایــن	کار	بایــد	کارشناســی	شــده	صــورت	گیرد	
ــا	یــک	کار	مانــدگار	باشــد	و	 و	نواقــص	آن	شناســایی	شــود	ت
ــی	شــود	 ــن	طــرح	اجرای ــده	ای ــاه	آین ــد	م ــم	در	چن امیدواری
کــه	البتــه	متولــی	اصلــی	وزارت	تعــاون،	کار	و	رفــاه	اجتماعی	
اســت	امــا	بیشــتر	از	طریــق	امــور	مــرز	کشــور	کارهــای	آن	در	

حــال	پیگیــری	اســت.
ــی	 ــای	الکترونیک ــدور	کارت	ه ــوص	ص ــی	در	خص خداویس
ــرای	مرزنشــینان،	بیــان	کــرد:	صــدور	ایــن	کارت	چندیــن	 ب
ــتعالمات	 ــتگاه	اس ــد	دس ــد	از	چن ــرد	و	بای ــه	کار	می	ب مرحل
ــری	 ــدور	کارت	کولب ــه	درخواســت	ص ــرادی	ک ــرای	اف الزم	ب
ــده	 ــی	ش ــای	آن	نهای ــون	کاره ــود	و	اکن ــام	ش ــد،	انج را	دارن
ــا	 ــتیم	و	ب ــراد	هس ــن	اف ــی	در	بی ــتی	آزمای ــال	راس ــه	دنب و	ب
همــکاری	فرمانداری	هــای	شــهرهای	مــرزی	اســتان	ایــن	کار	
ــا	 ــت	ت ــده	و	در	نهای ــور	انجام	ش ــد	ام ــده	و	۹۵	درص انجام	ش

قبــل	از	شــش	ماهه	دوم	عملــی	می	شــود.
ــه	جیــب	 ــری	ب ــه	اینکــه	بیشــتر	ســود	کولب وی	در	پاســخ	ب
تعــداد	خاصــی	از	تجــار	مــی	رود،	گفــت:	اجــرای	طــرح	
ســاماندهی	مرزهــا	نیــز	در	همیــن	راســتا	در	دســتور	کار	قــرار	
گرفــت	تــا	زمینه	بــرای	حمایــت	بهتــر	از	کولبــر	فراهم	شــود.

تأمین	معیشت	مرزنشینان	هدف	اصلی	دولت	است
ــا	قاچــاق	کاال	و	ارز	اســتان	کردســتان	 دبیــر	ســتاد	مبــارزه	ب
افــزود:	هــدف	دولــت	تأمیــن	معیشــت	مرزنشــینان	اســت	و	
ــوده	و	اگــر	 ــا	همیــن	هــدف	در	حــال	اجــرا	ب ــز	ب ــن	کار	نی ای
ــد	 ــود	بای ــروع	ش ــو	ش ــه	از	ن ــت	بازارچ ــت	فعالی ــرار	اس ق
کاری	صــورت	گیــرد	کــه	ســود	کاالهــای	واردشــده	توســط	

ــد. ــینان	برس ــه	مرزنش ــران	ب کولب
ــه	 ــا	توجــه	ب ــروز	به	صــورت	رســمی	ب ــار	داشــت:	ام وی	اظه
ــری	 ــا	تعطیــل	هســتند،	کولب ــرزی	م اینکــه	بازارچه	هــای	م
ــف	 ــای	مختل ــا	باره ــا	ب ــه	در	کوه	ه ــانی	را	ک ــم	و	کس نداری
می	بینیــم	به	نوعــی	غیرقانونــی	اســت	چراکــه	کولبــر	
تعاریفــی	دارد	و	دارای	دفترچــه	اســت	و	از	گذرگاه	هــای	
نیــز	 را	 اقــالم	خاصــی	 و	 تعیین	شــده	عبــور	می	کنــد	

می	توانــد	حمــل	کنــد.
ــا	 ــه	م ــورت	گرفت ــه	ص ــی	ک ــام	کارهای ــا	تم ــت:	ب وی	گف
ــه	 ــی	هســتیم	بلک ــت	مطلوب ــه	در	وضعی ــم	ک ــا	نمی	کنی ادع
می	دانیــم	بــا	وضعیــت	مطلــوب	فاصلــه	بســیاری	داریــم	و	در	
چنــد	ســال	گذشــته	نیــز	کارهــای	بســیاری	بــرای	حمایــت	
ــه	 از	مرزنشــینان	و	کولبــران	صــورت	گرفتــه	کــه	رســیدن	ب

ــت. ــر	اس ــه	زمان	ب ــن	زمین ــوب	در	ای ــت	مطل وضعی
درحالی	کـه	دبیر	سـتاد	مبـارزه	با	قاچـاق	کاال	و	ارز	کردسـتان	
از	برنامه	ریزی	هـای	بهتـر	بـرای	حمایـت	از	کولبـران	خبـر	
می	دهـد	کـه	در	سـال	۹۷	بیمـه	کـردن	کولبـران	به	عنـوان	
یـک	طرح	مهم	از	سـوی	ربیعـی	وزیر	وقـت	تعـاون،	کار	و	رفاه	
اجتماعـی	نیـز	مطرح	شـد	کـه	متأسـفانه	تاکنـون	خبـری	از	

اجرایـی	کـردن	ایـن	طـرح	در	میان	نیسـت.
در	کنــار	ایــن	مهــم	امــروز	نه	تنهــا	مرزنشــینان	بلکــه	جمعیت	
ــکالت	 ــل	مش ــه	دلی ــتان	ب ــتان	کردس ــردم	اس ــادی	از	م زی
بیــکاری	مجبــور	بــه	کولبــری	هســتند	و	دراین	بیــن	طرح	هــا	
و	اقدامــات	اجرایــی	شــده	از	ســوی	دولــت	نیــز	هیــچ	دردی	از	

مشــکالت	مــردم	دوا	نکــرده	اســت.
ســاماندهی	داســتان	کولبــری	در	کردســتان	و	حفــظ	شــأن	
ــت	مــردم	ســاکن	در	مناطــق	مــرزی	کــه	همــواره	در	 و	منزل
دفــاع	از	انقــالب	و	نظــام	اســالمی	پیشــگام	بوده	انــد،	از	جملــه	
انتظــارات	جــدی	و	بــه	حقــی	اســت	کــه	بایــد	به	عنــوان	یــک	

اولویــت	در	دســتور	کار	قــرار	گیــرد.
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ــای  ــر پ ــز زی ــرش قرم ــا ف ــن روزه ای
بــال مخملی هــا پهــن شــده اســت؛ 
چنــان در شــهر بــه رقــص آمده انــد 
کــه همــه دوربیــن بــه دســت شــده اند تــا ایــن لحظه هــای 

ــد. ــت کنن ــی را ثب رنگ

چنــد	لحظــه	ای	روی	گلــی	نشســت،	آهســته	بــا	نــوک	پاهایم	
ــای	 ــد؛	بال	ه ــه	زود	پری ــف	ک ــا	حی ــم	ام ــش	رفت ــه	دنبال ب
مخملــی	کــه	بــا	رنــگ	ســفید	و	نارنجــی	عجیــن	شــده	بــود	
ــدی	در	 ــد	همچــون	مرواری ــر	آن	بتاب ــه	ب ــور	هــم	ک ــدری	ن ق
ــد	 ــث	کن ــت	مک ــرار	نیس ــا	ق ــد.	ام ــری	می	کن ــدف،	دلب ص
ــرای	لحظــه	ای	 ــد	از	وجــودش	ســیراب	شــود	و	ب آســمان	بای
هــم	کــه	شــده	هــم	نشــینی	بــا	گل	هــا	را	بــرای	خــود	خاطــره	

ــازد. س
چنــان	محــو	تماشــای	ایــن	موجــود	ظریــف	شــدم	کــه	یــادم	
ــط	 ــوش	خ ــای	خ ــان	پروانه	ه ــورم	هم ــم	منظ ــت	بگوی رف
ــرده	و	 ــاز	ک ــه	ب ــر	از	پیل ــا	س ــن	روزه ــه	ای ــت	ک ــی	اس و	خال
میهمــان	ناخوانــده	ی	شــهرمان	شــده	اســت	تــا	رونــق	خاصی	
بــه	طبیعــت	بخشــند.	پیــش	از	ایــن	وقتــی	صحبــت	از	ایــن	
ــه	 ــا	ک ــد	پروانه	ه ــد،	می	گفتن ــا	می	ش ــط	و	خال	ه ــوش	خ خ
بــه	شــهر	نمی	آینــد	بایــد	دل	بــه	طبیعــت	بدهــی	تــا	آنهــا	را	
ببینــی؛	دلمــان	لــک	زده	بــود	تــا	در	همیــن	گوشــه	و	کنــار،	
پروانه	هــا	را	ببینیــم	کــه	خــدا	را	شــکر	باالخــره	ســری	هــم	

بــه	مــا	زدنــد.
دیــدن	ایــن	پروانه	هــای	زیبــا	و	خوش	رنــگ،	ناخــودآگاه	
مــرا	بــه	یــاد	حیــاط	خانــه	مادربــزرگ	می	انــدازد؛	
ــای	عجیبــی	دارد	ســاعت	ها	منتظــر	آمــدن	 کودکــی	دنی
ــم	 ــتان	کوچک ــه	دس ــا	بلک ــتم	ت ــه	می	نشس ــک	پروان ی
ــد	 ــن	باش ــان	م ــد	روزی	میهم ــد	و	چن ــس	کن آن	را	لم
امــا	مادربزرگــم	همیشــه	می	گفــت	دختــرم،	خانــه	
پروانه	هــا	طبیعــت	اســت،	ایــن	شــد	کــه	فهمیــدم	

پروانه	هــا	بایــد	پــرواز	کننــد.
از	یـاد	نبریـم	کـه	این	بـال	مخملی	ها	بـرای	خودشـان	قصه	ای	
دارنـد؛	ایـن	بـار	آمده	انـد	تـا	اوج	خلقـت	خداونـد	و	ترکیبـی	
از	رنگ	هـا	را	بـه	تصویـر	بکشـند	جـا	دارد	سـراغی	از	کسـانی	
بگیریـم	کـه	رفاقتی	دیرینه	بـا	پروانه	هـا	دارند	بهتـر	می	توانند	

تـا	راز	دورهمـی	پروانه	هـا	را	برایمـان	فـاش	کنند.
ــی	 ــرات	آب	و	هوای ــد:	تغیی ــت	می	گوی ــط	زیس ــال	محی فع
و	بارش	هــای	فــراوان،	شــرایط	خاصــی	را	بــرای	رویــش	
ــا،	 ــای	آنه ــا	و	الروه ــرای	پروانه	ه ــه	ب ــی	ک ــای	گیاه گونه	ه
منبــع	غذایــی	هســتند	را	فراهــم	آورده	اســت.	بــا	توجــه	بــه	
ــم	 ــه	تخ ــه	در	مرحل ــا،	چ ــان	پروانه	ه ــان،	میزب ــور	گیاه وف
گــذاری	و	چــه	در	مرحلــه	تغذیــه	هســتیم	کــه	باعــث	حضــور	

ــت. ــده	اس ــا	ش ــی	پروانه	ه طغیان
پیمــان	ابوالفتــح	پــور،	بــه	آفــت	نبــودن	ایــن	پروانه	هــا	اشــاره	

ــه	 کــرده	و	ادامــه	می	دهــد:	حضــور	ایــن	پروانه	هــا	هیــچ	گون
ــی	آورد	 ــاورزی	وارد	نم ــت	و	کش ــط	زیس ــه	محی ــارتی	ب خس
و	نیــازی	نیســت	کشــاورزان	نگــران	شــده	و	اقــدام	بــه	

سم	پاشــی	کننــد.

شرایط آب و هوایی و پوشش گیاهی مناسب
کارشــناس	کشــاورزی،	شــرایط	آب	و	هوایــی	و	پوشــش	
ــر	دانســته	و	 ــا	مؤث ــرای	وجــود	پروانه	ه گیاهــی	مناســب	را	ب
ــه	 ــهرمان	ب ــراً	در	ش ــه	اخی ــی	ک ــد	:	پروانه	های ــان	می	کن بی
 Vanessa Cardui چشــم می خــورد بــا نــام علمــی
ــدی	 ــگ	بن ــا	رن ــه	ب ــده	اند	ک ــناخته	ش ــی(	ش ــا	کاردوئ )ونس
ــا	 ــک	ت ترکیبــی	ســفید	و	نارنجــی	و	ســیاه	کــه	عمرشــان	ی
ــر	 ــرده	و	اگ ــذاری	ک ــاً	امســال	تخــم	گ ــوده	و	نهایت ــاه	ب دو	م
ســال	بعــد	هــم	آب	و	هــوا	و	بارش	هــا،	هماننــد	امســال	بــوده	
و	پوشــش	گیاهــی	مناســبی	داشــته	باشــیم،	بــاز	هــم	شــاهد	

ــود. ــم	ب ــت	خواهی ــا	در	طبیع ــن	پروانه	ه ای
	

منبع غذایی خوب و عامل گرده افشانی
ابوالفتــح	پــور	بیــان	می	کنــد:	مــوج	افزایشــی	ایــن	پروانه	هــا	
ــا	 از	نقــاط	گرمســیر	کشــور	از	چندیــن	مــاه	قبــل	شــروع	و	ب
افزایــش	دمــای	نقــاط	سردســیر	کشــور،	در	ایــن	مناطــق	نیز	
دیــده	می	شــوند	کــه	در	کشــورهای	دیگــر	نیــز	شــاهد	ایــن	

پدیــده	خواهیــم	بــود.
وی	در	پایــان	اضافــه	می	کنــد:	ایــن	پروانه	هــا	از	طرفــی	
ــت	 ــه	طبیع ــی	ب ــراوت	خاص ــادابی	و	ط ــان	ش ــا	حضورش ب
ــرای	 ــه	عنــوان	یــک	کالس	آموزشــی	ب ــوان	ب ــد	و	می	ت داده	ان
ــی	 ــاش	و	حت ــکاس،	نق ــدان	ع ــت،	هنرمن ــتداران	طبیع دوس
کــودکان	کنجکاومــان	باشــد.	از	طرفــی	یــک	منبــع	غذایــی	
خــوب	در	چرخــه	غذایــی	بــرای	پرنــدگان	و	دیگــر	حشــرات	
ــان	 ــر	گیاه ــانی	دیگ ــرده	افش ــرای	گ ــی	ب ــز	عامل ــوده	و	نی ب

محســوب	می	گردنــد.

کاش مراقب این پروانه ها باشیم
ــار	شــد	و	شــنیدن	 ــا	مــا	ی ــب	اینجاســت	امــروز	بخــت	ب جال
ــگر	 ــن	گردش ــوی	ای ــه	س ــرا	ب ــی،	م ــای	اصفهان ــه	زیب لهج

کشــانید	همــه	بــه	خوبــی	می	دانیــم	شــهر	اولین	هــا	در	
ــان	زیــادی	اســت.	امســال	 فصــل	تابســتان،	پذیــرای	میهمان
هــم	کــه	پــرواز	رنگیــن	بال	هــا،	زیبایــی	دوچندانــی	بــه	شــهر	
ــز	ســفر	 ــه	تبری ــا	هــر	ســال	ب ــد:	م ــم	می	گوی بخشــیده	.	مری
می	کنیــم	و	از	روزی	کــه	رســیده	ایم	پــرواز	پروانه	هــا	در	
شــهر	بــه	خصــوص	فضاهــای	ســبز،	خیلــی	هیجــان	کننــده	
اســت	و	کلــی	عکــس	از	ایــن	پروانه	هــا	گرفتــم.	دیــدن	
پروانه	هــا	در	شــهر	حــس	خوبــی	دارد	امــا	کاش	بــه	خوبــی	از	
آن	هــا	مراقبــت	کنیــم	چــون	افــرادی	هســتند	کــه	پروانه	هــا	
را	جمــع	آوری	کــرده	و	اقــدام	بــه	تهیــه	کلکســیون	می	کننــد.	
بــه	نظــر	مــن	دیــدن	و	پــرواز	پروانه	هــا	در	آســمان	
ــیون	 ــک	کلکس ــوان	ی ــه	عن ــا	ب ــدن	آنه ــب	تر	از	دی دلچس

ــت. اس
	

حضور پروانه ها به دلیل شرایط محیطی مناسب
بــه	گفتــه	معــاون	حفــظ	نباتــات	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی،	
ــت.	 ــی	اس ــم	رنگ ــنگ	و	خان ــم	قش ــا،	خان ــن	پروانه	ه ــام	ای ن
ســالیان	ســال	اســت	کــه	در	شهرســتان	های	مختلــف	
ــا	کنــون	آفــت	زا	و	خســارت	زا	 اســتان	حضــور	می	یابنــد	و	ت
ــطح	 ــا	در	س ــن	پروانه	ه ــودن	ای ــمار	ب ــت	پرش ــد،	عل نبوده	ان
شــهر	تبریــز	بــه	علــت	شــرایط	محیطــی	مناســب	اســت.	این	
ــق	 ــوده	و	طب ــتر	ب ــا	و	شبس ــاً	در	جلف ــا	عمدت ــوع	پروانه	ه ن
ــن	 ــم	چنی ــاد	و	ه ــتان	آب ــراب،	بس ــر	در	س ــای	اخی گزارش	ه

ــود	دارد. ــز	وج ــز	نی در	تبری

به سـراغ مـن اگـر می آییـد نـرم و آهسـته بیایید / 
 	مبـادا تـرک بـردارد چینـی نـازک تنهایی من

ــد	 ــم	خداون ــا	می	گوی ــگ	انش ــاد	زن ــه	ی ــه	ب ــل	همیش مث
زیباســت	و	زیبایی	هــا	را	دوســت	دارد؛	تماشــای	خلقــت	
ــه	 ــان	ب ــت	اش	را	برایم ــدی	از	عظم ــه	جدی ــد،	صفح خداون
ــه	 ــی	را	ب ــر	مخلوق ــد	ه ــم	خداون ــا	بدانی ــر	می	کشــد	ت تصوی
ــن	 ــدن	همی ــاید	دی ــت.	ش ــرده	اس ــق	ک ــی	خل ــرز	زیبای ط
پروانه	هــای	زیبــا	نشــان	از	قــدرت	بــی	پایــان	خداونــد	باشــد	
کــه	ایــن	روزهــا	شــهر	اولین	هــا،	میزبــان	بــال	مخملی	هــای	

ــت. ــده	اس ــگ	ش رنگارن

هجوم بی سابقه پروانه ها به تبریز؛

شهر در تسخیر رنگین بال ها است/ پروانه ها مهاجران بی خطر
 آناهیتا رحیمی
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جامعــه ایـــران

عمومــی  انظــار  در  ســگ گردانــی 
ــراد،  ــا اف ــن روزه ــا ای ــت ام ــرم اس ج
حریــم  وارد  را  خانگــی  حیوانــات 
خصوصــی زندگــی خویــش کرده انــد و گشــت و گــذار بــا 
ایــن حیوانــات را بــرای خــود یــک وجــه تمایــز و فخــر بــه 

می آورنــد. شــمار 

ــاس	 ــاد	حس ــت	زی ــه	رطوب ــد	و	ب ــرون	زده	دارن ــمان	بی چش
هســتند،	ســگ	های	گلــدن	رتریــور	هــم	کــه	دوســت	
ــای	 ــا	نژاده ــند	ام ــود	باش ــار	صاحــب	خ ــد	همیشــه	کن دارن
ــرای	خــودش	عروســکی	اســت	شــاید	از	 ــه	ب شــیتزو	هــم	ک
ایــن	اســامی	عجیــب	و	غریــب	بــا	خصوصیــات	خــاص	کمــی	
ســردرگم	شــوید	امــا	هــر	چــه	کــه	هســت	انتخــاب	افــرادی	
ــد. ــی	می	کنن ــهر	زندگ ــن	ش ــت	ای ــر	پوس ــه	در	زی ــت	ک اس
بــه	امتحــان	کردنــش	مــی	ارزد،	فقــط	کافــی	اســت	ســری	بــه	
ــاال	شــهرها	هســتند	 ــد	کــه	در	ب ــی	بزنی کوچــه	و	خیابان	های
همــواره	عــادت	کــرده	ام	همــه	بــا	جنســی	از	خودشــان	
ــد	و	 ــت	کنن ــو	حرک ــان	جل ــه	خودش ــه	اینک ــوند	ن ــا	ش هم	پ

ــا	لبــاس	 ســگ	پشــت	ســر	آنــان	بیایــد،	آن	هــم	ب
ــا	ســواره،	 ــد	و	ی ــا	پیاده	ان و	گردنبنــد	مخصــوص،	ی
ســواره	هــم	کــه	باشــند	بایــد	در	صندلــی	جلــوی	
ــت	 ــن	حکای ــر	باشــند	حــال،	ای ماشــین	نظــاره	گ

ــت. ــردای	ماس ــروز	و	ف ام
ــت	 ــده	ای	اس ــی	پدی ــات	خانگ ــداری	از	حیوان نگه
ــان	 ــن	جوان ــوص	در	بی ــه	خص ــا	ب ــن	روزه ــه	ای ک
مــد	شــده	اســت.	دنیــای	فعلــی،	بعضــی	از	انســان	
ــرای	 ــراد	ب ــه	اف ــزوی	ســاخته	ک ــه	ای	من ــه	گون را	ب
ــات	 ــه	حیوان ــر	کــردن	خــأ	ارتباطــی	خویــش	ب پ
پنــاه	آورده	انــد	ودوســتی	بــا	حیوانــات	را	جایگزیــن	

ــاخته	اند. ــود	س ــی	خ ــط	اجتماع رواب

افزایش تجردگرایی و بی کسی
ــی	 ــی،	ب ــش	تنهای ــر	افزای ــاره	ب ــا	اش ــه	شــناس	ب ــک	جامع ی
ــه	 ــل	ک ــن	دلی ــه	ای ــد:	ب ــراد	می	گوی ــی	اف کســی	و	تجردگرای
ــی	کــس	شــده	اند	و	ارتباطــات	 ــزرگ،	ب افــراد	در	شــهرهای	ب
فامیلــی	و	خانوادگــی	بــه	خصــوص	در	شــهرهای	بــزرگ	بــه	
ــد	 دلیــل	بعــد	مســافت،	امــکان	دور	هــم	جمــع	شــدن	و	دی
و	بازدیــد	را	کمتــر	ســاخته،	پنــاه	بــردن	افــراد	بــه	حیواناتــی	

نظیــر	ســگ	و	گربــه	نیــز	افزایــش	یافتــه	اســت.

خودگرا شدن و الگوبرداری از رسانه های بیگانه
امــان	اهلل	قرایــی	مقــدم	بــا	تأکیــد	بــر	ایــن	نکتــه	کــه	روابــط	
معنــوی	در	درون	جامعــه	کمتــر	شــده	ادامــه	می	دهــد:	
ــاوت	گشــتن	 ــات،	بی	تف ــه	حیوان ــراد	ب ــش	اف ــک	بعــد	گرای ی
ــه	در	 ــت	ک ــدن	اس ــدار	ش ــرا	و	خودم ــر،	خودگ ــا	یکدیگ ب
ــه	روز	 ــه	روز	ب ــد	ک ــاه	می	برن ــات	پن ــه	حیوان ــورت	ب ــن	ص ای
ــل	 ــه	دلی ــم	ب ــد	آن	ه ــک	بع ــد	و	ی ــد	ش ــتر	خواه ــم	بیش ه
الگوبــرداری	از	رســانه	های	بیگانــه،	فیلم	هــا	و	ســریال	ها	
ــان	دادن	 ــم	نش ــی	ه ــالح	نوع ــه	اصط ــد	و	ب ــی	می	باش غرب
خودشــان	و	متفــاوت	جلــوه	دادن	در	جامعــه	می	باشــند.

شاخص طبقاتی یا قشر افراد
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	نگهــداری	مــردم	از	حیوانــات	خانگی،	
ــه	 ــن	جامع ــار	پایی ــد:	اقش ــح	می	کن ــت	تصری ــی	اس طبقات
ــه	نگهــداری	 ــون	هزین ــد	میلی ــه	چن ــد	ســگی	را	ک نمی	توانن
دارد	را	بــر	عهــده	بگیرنــد	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	هــر	طبقــه	از	
چنــد	قشــر	تشــکیل	می	شــود	امتیــازات	طبقاتــی	از	جملــه:	
ــه،	النگــو،	گوشــواره	و	الکچــری	کــردن	اســت	 ماشــین،	خان
کــه	یــک	نــوع	آن	نیــز	نگهــداری	از	حیوانــات	اســت.	فــردی	
ــدن	 ــا	دی ــردم	ب ــد	م ــان	می	آی ــه	خیاب ــا	ســگ	خــود	ب ــه	ب ک

ــران	 ــا	بهت ــن	از	م ــه	ای ــوند	ک ــا	می	ش ــود	الق ــه	خ ــود	ب آن	خ
اســت	بنابرایــن	یــک	نــوع	نشــانی	از	ایــن	اســت	کــه	فــرد	از	
طبقــه	ی	برتــر	اســت	و	دلیــل	عمــده	آن	تنهایــی	اســت	کــه	
ــد	 ــه	ش ــه	گفت ــور	ک ــد	و	همانط ــاه	برده	ان ــات	پن ــه	حیوان ب
نشــان	از	ایــن	اســت	کــه	از	اقشــار	مرفــه	جامعــه	هســتند	کــه	
ایــن	نوعــی	فخرفروشــی	و	خودنمایــی	و	خــود	را	بــه	دیگــران	
نشــان	دادن	اســت	کــه	واقعــاً	این	طــور	نیســت	و	اینهــا	دچــار	

ــده	اند. ــم	ش توه
آســیب	شــناس	حــوزه	اجتماعــی	بــا	تأکیــد	بــر	ایــن	مطلــب	
ــد	 ــد	می	باش ــوان	آزاری	ب ــا،	حی ــی	م ــام	فرهنگ ــه	در	نظ ک
ــوالً	 ــتیم	اص ــف	حیوانــات	نیس ــد:	مــا	مخال ــه	می	ده ادام
نگهــداری	از	حیوانــات	کار	خوبــی	اســت	مــا	بایــد	دیــد	خــود	
ــی	از	زندگــی	مــا	را	تشــکیل	 ــات	جزئ را	تغییــر	دهیــم	حیوان

ــزرگ	 ــات	ب ــا	حیوان ــخ	ب می	دهنــد	و	انســان	ها	از	ابتــدای	تاری
ــر	 ــم	بســیار	بهت ــات	نگهــداری	کنی شــده	اند.	اینکــه	از	حیوان
ــراد	 ــوان	را	بکشــند.	برخــی	از	اف ــک	حی ــن	اســت	کــه	ی از	ای
حیــوان	کــش	در	دوران	زندگــی	خــود	مــورد	خشــونت	قــرار	

ــده	اند. ــت	ش ــن	تربی ــی	خش ــد	و	در	محیط گرفته	ان
	

تشکیل نوعی فرهنگ، آرامش روحی و امنیت فکری
ــان	 ــود	خاطرنش ــای	خ ــان	صحبت	ه ــدم	در	پای ــی	مق قرای
ــد	 ــداری	می	کنن ــات	نگه ــه	از	حیوان ــرادی	ک ــازد:	اف می	س
می	خواهنــد	بــه	مــردم	پیــام	بدهنــد	کــه	بــا	حیوانــات	رفتــار	
ــه	 ــد	ک ــت	بداری ــات	را	دوس ــید	و	حیوان ــته	باش ــی	داش خوب
یــک	نــوع	فرهنــگ	آمــوزی	بــه	خصــوص	بــرای	نســل	جــوان	
می	باشــد	کــه	بــه	تدریــج	منجــر	بــه	تشــکیل	نوعــی	فرهنــگ	
می	گــردد	کــه	فرهنــگ	حیــوان	آزاری	را	از	جامعــه	دور	
می	کنــد	و	آرامــش	روحــی،	امنیــت	فکــری	و	نوعــی	تأثیــرات	

ــراه	دارد. ــه	هم ــی	را	ب ــی	و	آموزش ــی	و	فرهنگ روح

سگ گردانی در انظار عمومی جرم است
ــاره	 ــا	اش ــتان	ب ــی	اس ــی	انتظام ــی	فرمانده ــاون	اجتماع مع
ــت	 ــرم	اس ــی	ج ــار	عموم ــی	در	انظ ــگ	گردان ــه	س ــر	اینک ب
ــه	عنــوان	یــک	ناهنجــاری	 ــی	ب بیــان	می	کنــد:	ســگ	گردان
ــر	 ــرف	نظ ــا	ص ــی	و	در	خیابان	ه ــر	عموم ــی	و	منظ در	مرع
ــلب	 ــردم	و	س ــرس	م ــث	ت ــاً	باع ــرعی	آن	بعض از	نجاســت	ش
ــود. ــی	می	ش ــت	عموم ــردن	عف ــه	دار	ک ــایش	و	جریح آس
ســرهنگ	هاشــم	شــعفی	ادامــه	می	دهــد:	ایــن	موضــوع	بــه	
ــب	 ــرات	و	در	قال ــواد	۶۳۸	و	۶۳۹	ق.	م.	ا.	تعزی ــت	در	م صراح
تظاهــر	بــه	ارتــکاب	فعــل	حــرام	در	انظــار،	اماکــن	عمومــی	و	
جریحــه	دار	کــردن	عفــت	عمومــی	جــرم	انگاری	شــده	اســت	

ــاهده	 ــورت	مش ــی	در	ص ــام	قضائ ــی	مق ــا	هماهنگ ــس	ب پلی
ــه	 ــا	ب ــدم	اعتن ــر	لســانی	و	ع ــال	تذک ــواردی	در	قب ــن	م چنی
تذکــرات	صــورت	گرفتــه	و	اصــرار	بــه	ایــن	امــر	وفــق	قواعــد	
ــده	 ــکیل	پرون ــه	تش ــبت	ب ــهود	نس ــم	مش ــر	جرای ــم	ب حاک

ــی	اقــدام	خواهــد	کــرد. قضائ

شکل گیری فرهنگ نوظهور و پدیده اجتماعی
ــد	 ــرح	گردی ــناس	مط ــک	روانش ــا	ی ــی	ب ــوع	وقت ــن	موض ای
شــکل	گیــری	فرهنــگ	نوظهــور	و	پدیــده	اجتماعــی	را	
ــداری	 ــی	نگه ــده	یعن ــن	پدی ــد:	ای ــان	می	کن ــرح	و	بی مط
ــاز	در	فرهنــگ	اقــوام	و	ملیت	هــای	 ــات	خانگــی	از	دیرب حیوان
مختلــف	ایــران	وجــود	داشــته	امــا	ماهیــت	و	شــکل	قضیــه	
فــرق	کــرده	مثــاًل	نگهــداری	ســگ	بــه	عنــوان	یــک	نگهبــان	
در	روســتاها	امــری	اســت	کــه	امــروزه	نیــز	وجــود	دارد	
ولــی	نگهــداری	آن	در	جوامــع	شــهری	نشــأت	گرفتــه	از	
فرهنــگ	نوظهــور	و	پدیــده	اجتماعــی	شــکل	گرفتــه	در	

ــد. ــی	می	باش ــع	ایران جوام
جـواد	آقـازاده	ادامـه	می	دهـد:	در	حالـت	کلـی	می	توان	
گفـت	که	کفه	ی	مد	و	مدگرایی	سـنگین	تر	از	سـایر	علل	
موجـود	می	باشـد	البتـه	افـرادی	هسـتند	که	بـه	دالیل	
حیـوان	دوسـتی	سـعی	می	کننـد	تـا	از	ایـن	حیوانـات	
پرسـتاری	و	حمایـت	کننـد	و	ایـن	کار	بـه	نوبـه	خـود	
ارزشـمند	و	قابـل	تقدیـر	می	باشـد	امـا	بیش	تر	کسـانی	
کـه	در	سـطح	شـهر	و	در	ماشـین	ها	یک	حیـوان	خانگی	
مانند	سـگ	را	بـه	همـراه	دارنـد	معمـوالً	دنبال	دفـاع	از	
حقـوق	حیوانـات	و	پرسـتاری	از	حیوانات	نیسـتند	بلکه	
ایـن	حیوانـات	ابـزاری	بـرای	متمایـز	کـردن	خـود	از	

دیگـران	می	باشـد.
	

کمبود مهارت های ارتباطی و مشکات روانشناختی
وی	می	گویـد:	ببینیـد	اینکه	حیوانـات	ناقل	بیماری	به	انسـان	
می	تواننـد	باشـند	ایـن	یـک	امـر	طبیعـی	می	باشـد	و	ممکن	
اسـت	ایـن	امـر	اتفاق	بیفتـد	و	یـا	نه.	ولـی	امـروزه	با	اسـتفاده	
از	تکنولـوژی	و	پیشـرفت	علمـی	باعـث	کاهـش	انتقـال	ایـن	
بیماری	هـا	شـده	اسـت	ولـی	همیشـه	احتیـاط	شـرط	عقـل	
می	باشـد	و	بایـد	دقـت	بیش	تـری	در	ایـن	خصـوص	بـه	خرج	

بدهنـد	تـا	مانـع	انتقـال	ایـن	بیماری	ها	شـوند.
ــوان	 ــث	حی ــز	بح ــه	ج ــد:	ب ــه	می	ده ــان	ادام ــازاده	در	پای آق
ــل	 ــاال	شــرح	داده	شــد	دالی ــی	کــه	در	ب دوســتی	و	مــد	گرای
دیگــری	ماننــد	عالقــه	بــه	حیوانــات	مختلــف،	کمبــود	
مهارت	هــای	ارتباطــی،	احســاس	تنهایــی،	افســردگی،	و	
ــد	باعــث	جــذب	 ســایر	مشــکالت	روانشــناختی	نیــز	می	توان
ــات	خانگــی	شــوند	 ــه	ســمت	نگهــداری	از	حیوان انســان	ها	ب
ــک	 ــط	ی ــوان	فق ــه	نمی	ت ــم	ک ــد	می	کن ــم	تاکی ــی	بازه ول
دلیــل	بــر	این	امــر	شــمرد	بلکــه	مجموعــه	علل	هــای	مختلف	
ــداری	از	 ــگ	نگه ــا	فرهن ــد	ت ــم	داده	ان ــت	ه ــه	دس ــت	ب دس

ــد. ــود	بیای ــه	وج ــه	ب ــی	در	جامع ــات	خانگ حیوان
رعایـت	حقـوق	حیوانـات	و	مراقبـت	از	آنهـا	کار	بسـیار	خوبی	
اسـت	امـا	بیشـتر	پدیـده	ای	مقلدانـه	از	غـرب	می	باشـد	کـه	
اکثـراً	هـم	علـت	گرایـش	افـراد	بـه	سـمت	حیوانات	بـه	دلیل	
خودنمایـی	می	باشـد	که	تنهـا	با	هدایـت	این	پدیده	در	مسـیر	
درسـت	می	تـوان	آن	را	سـر	و	سـامان	بخشـید.	بدیـن	گونه	که	
هـرگاه	در	جامعـه	امـری	رواج	می	یابـد	و	افـراد	نیـز	پیـرو	آن	
می	کردند	الزم	اسـت	در	ابتدا	مسـیر	مناسـب	آن	را	پیدا	کنیم	
تـا	تبعـات	منفـی	آن	گریبان	گیـر	جامعه	نشـود	و	سـالمت	و	

بهداشـت	کل	جامعـه	را	بـه	مخاطره	نینـدازد.

فخر فروشی تو خالی در خیابان ها

رژه دوبرمن ها در شهر تبریز
 آناهیتا رحیمی
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جامعــه ایـــران

هنجارشــکن  چنــد  ســواری  قایــق 
ــور  ــد لف ــب در س ــش نامناس ــا پوش ب
گذشــته  تعطیــالت  در  ســوادکوه 
موجــی از اعتــراض و پویــش مردمــی 
بــا عنــوان »مــن ناشــر امــر بــه معروف 
ــت. ــه اس ــه راه انداخت ــم« را ب مازندران

تعطیــالت	عیــد	فطــر	چنــد	زن	و	مــرد	بــا	پوشــش	نامناســب	
و	قایــق	ســواری	در	آب	هــای	پشــت	ســد	لفــور	ســبب	جریحــه	
دار	شــدن	احساســات	مــردم	والیتمــدار	مازنــدران	شــده	و	ایــن	
مســئله	موجــی	از	اعتــراض	را	بیــن	گروه	هــای	مذهبــی	و	

ــه	راه	انداختــه	اســت. مردمــی	ب
ــکن	در	 ــی	و	هنجارش ــدام	غیراخالق ــن	اق ــر	ای ــار	تصاوی انتش
فضــای	مجــازی	پــای	دادســتانی،	ائمــه	جمعــه	و	جماعــات	و	
پلیــس	را	بــه	ایــن	موضــوع	بــاز	و	در	روزهــای	گذشــته،	موجــی	
ــرده	 ــاد	ک ــتان	ایج ــارج	از	اس ــل	و	خ ــی	را	در	داخ از	نارضایت

ــت. اس
ایــن	اقــدام	غیراخالقــی	و	هنجارشــکن	از	ســوی	چنــد	
ــدار	 ــردم	والیتم ــه	م ــی	رخ	داده	اســت	ک ــگرنما	در	حال گردش
مازنــدران	همــواره	از	بــروز	بــی	اخالقــی	و	ناهنجــاری	در	اماکن	
ــف	 ــای	مختل ــا	و	فصل	ه ــا	در	روزه ــگری	و	تفرجگاه	ه گردش
گالیــه	منــد	بــوده	و	به	اعتقــاد	آنــان،	شــئونات	دینــی	و	حجاب	
ــگران	و	 ــوی	گردش ــق	از	س ــن	مناط ــالمی	در	ای ــاف	اس و	عف

ــرد. ــرار	نمی	گی ــه	ق ــورد	توج ــافران	م مس
ــه	 ــکن	ک ــد	هنجارش ــده	چن ــت	و	زنن ــدام	زش ــدای	از	اق ج
ــن	 ــده	ای ــی	ش ــات	عموم ــدن	احساس ــه	دار	ش ــبب	جریح س
ســوال	مطــرح	اســت	کــه	مســئول	پیشــگیری	از	بــروز	چنیــن	
ــه	را	 ــالج	واقع ــا	ع ــت	ت ــتگاهی	اس ــه	دس ــی	چ ناهنجاری	های

ــرد. ــوع	ک ــل	از	وق قب

ــوند /  	  ــذه ش ــگار مواخ ــهل ان ــئوالن س ــردم: مس م
پاســکاری دســتگاه های متولــی

ــای	 ــردم	و	گروه	ه ــور،	م ــد	لف ــکنی	در	س ــه	هنجارش در	قضی
ــهل	 ــئوالن	س ــخگویی	مس ــتار	پاس ــدران	خواس ــف	مازن مختل
انــگار	و	مواخــذه	آنــان	شــدند	و	ایــن	در	حالی	اســت	کــه	برخی	
دســتگاه	ها	بــا	شــانه	خالــی	کــردن	در	ایــن	مســئله،	آن	را	بــه	

ــد. ــکاری	می	کنن ــه	و	پاس ــری	حوال دیگ
ــه	 ــت	و	ب ــدران	اس ــه	ای	مازن ــر	آب	منطق ــر	نظ ــور	زی ــد	لف س
ــد	نظــارت	بیشــتری	در	 ــن	دســتگاه	بای ــتانی	ای ــاد	دادس اعتق
منطقــه	داشــته	باشــد	امــا	آب	منطقــه	ای	بــا	بیــان	اینکــه	طرح	
ــه	بخــش	خصوصــی	واگــذار	شــده	اســت،	 گردشــگری	ســد	ب
بــه	راحتــی	از	مســئولیت	خــود	در	قضیه	هنجارشــکنی	توســط	

ــد. ــی	می	کن ــانه	خال ــد	مســافر	ش چن
میـراث	فرهنگی	مازندران	نیز	که	مسـئولیت	حوزه	گردشـگری	
را	دارد	اعـالم	کـرده	سـد	لفـور	خـارج	از	حیطـه	وظایـف	ایـن	
دسـتگاه	اسـت	و	به	نوعی	ایـن	دسـتگاه	نیز	مسـئولیت	نظارت	

بـر	حـوزه	گردشـگری	را	بـه	دیگـری	واگـذار	می	کند.

مخالــف ناهنجــاری در گردشــگری هســتیم /  	 
ــت ــراث اس ــف می ــارج از وظای ــور خ ــوع لف موض
ســیف	اهلل	فرزانــه	مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	
ــه	 ــف	هرگون ــه	مخال ــان	اینک ــا	بی ــدران	ب ــگری	مازن و	گردش
ــا	 ــه	رشــد	گردشــگری	هســتیم	ب ناهنجــاری	در	صنعــت	رو	ب
اشــاره	بــه	ظرفیت	هــای	فــراوان	گردشــگری	در	اســتان	گفــت:	
قطعــاً	بــا	وجــود	تمــام	منافــع	مهــم	گردشــگری،	در	مــواردی	
پیامدهــای	اجتماعــی	و	اقتصــادی	وجــود	خواهــد	داشــت	کــه	

ــن	مشــکالت	 ــاده	ســازی	زیرســاخت	های	فرهنگــی،	ای ــا	آم ب
ــود. ــع	می	ش مرتف

مدیــر	کل	میــراث	فرهنگــی	مازنــدران	بــا	اشــاره	بــه	اهمیــت	
ــت:	 ــا	گف ــای	دنی ــر	ج ــه	در	ه ــن	جامع ــه	قوانی ــدی	ب پایبن
گردشــگری	هرگونــه	اقدام	خــالف	قوانیــن	کشــور	و	ناهنجاری	
ــرد	و	موضــوع	پیــش	آمــده	در	ســد	لفــور	خــارج	از	 را	نمی	پذی
حیطــه	وظایــف	ســازمان	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	

ــت. ــگری	اس گردش
ــردم	 ــد	م ــئوالن	کاری	نمی	کنن ــر	مس ــل:	اگ ــه	باب ــام	جمع ام

ــد ــه	کنن ــا	را	معالج ــی	اخالقی	ه ــن	ب ــود	ای ــرت	خ باغی
ــا	پوشــش	 ــی	ب ــد	مســافر	غیربوم هنجارشــکنی	از	ســوی	چن
نامناســب،	ســبب	اعتــراض	ائمــه	جمعــه	اســتان	مازندران	شــد	
تــا	جایــی	کــه	حجــت	االســالم	حســن	روحانــی	امــام	جمعــه	
ــا	اشــاره	 بابــل	در	بخشــی	از	ســخنان	نمــاز	جمعــه	گذشــته	ب
بــه	ناهنجــاری	اجتماعــی	رخ	داده	در	ســد	لفــور	اظهــار	کــرد:	
رهبــری	فرمودنــد	مــردم	مازنــدران	متدین	تریــن	افــراد	بودنــد،	
ــه	فســاد	کشــیده	شــدن	شــهرهای	ســاحلی	 ــوی	ب چــون	جل
ــا	 ــردم	ب ــد،	م ــئوالن	کاری	نمی	کنن ــر	مس ــه	اگ ــد	ک را	گرفتن

ــد. ــه	کنن ــا	را	معالج ــن	بی	اخالقی	ه ــود	ای ــرت	خ غی

ورود دادســتانی بــه پرونــده ناهنجــاری /  	دســتگیری 
یکــی از مســببان حادثــه

ــافر	در	 ــد	مس ــی	چن ــدام	غیراخالق ــی	و	اق ــاری	اجتماع ناهنج
ســد	لفــور	پــای	دادســتانی	را	نیــز	بــه	ایــن	موضــوع	بــاز	کــرد	و	
ســید	یونــس	حســینی	دادســتان	ســاری	از	پیگیــری	قضائی	با	
هنجارشــکنان	ســد	لفــور	و	دســتگیری	یکــی	از	مســببان	ایــن	
حادثــه	خبــر	داد	و	گفــت:	عــالوه	بــر	گردشــگران	هنجارشــکن	
ــدام	 ــن	اق ــر	ای ــا	نخســتین	کســی	کــه	تصاوی در	ســد	لفــور،	ب

غیــر	اخالقــی	را	پخــش	کــرد	برخــورد	خواهــد	شــد.
ــت:	عمــل	 ــدران	گف ــز	مازن ــی	و	انقــالب	مرک دادســتان	عموم
ــق	 ــه	قای ــدام	ب ــه	اق ــه	برهن ــه	نیم ــگران	ک ــدادی	از	گردش تع
ســواری	در	ســد	لفــور	ســوادکوه	کــرده	بودنــد	هنجارشــکنانه،	

ــگاری،	فحشــاء	و	جــرم	اســت. مصــداق	ولن
حسـینی	عالمی	افـزود:	دسـتگاه	قضائی	بـه	ضابطـان	انتطامی	
دسـتور	شناسـایی	این	افراد	را	داده	اسـت	و	پس	از	شناسـایی	با	

این	گردشـگران	خاطـی	برخـورد	قانونی	خواهد	شـد.
ــن	 ــه	ای ــخصی	ک ــتین	ش ــدام	نخس ــه	اق ــان	اینک ــا	بی وی	ب
تصاویــر	را	پخــش	کــرده	مصــداق	اشــاعه	فحشــاء	اســت،	افزود:	
نخســتین	شــخصی	کــه	ایــن	تصاویــر	را	منتشــر	کــرده	عامدانه	
و	بــه	قصــد	زیــر	ســوال	بــردن	نظــام	آن	را	پخــش	کــرده	اســت.
ــدران	گفــت:	اولیــن	 دادســتان	عمومــی	و	انقــالب	مرکــز	مازن
ــر	را	منتشــر	کــرد	اگــر	قصــد	نهــی	از	 ــن	تصاوی نفــری	کــه	ای
منکــر	را	داشــت	بایــد	تصاویــر	را	ابتــدا	بــه	نهادهــای	انتظامــی	
ــا	ایــن	هنجارشــکنی	برخــورد	شــود	 ــا	ب ــا	قضائــی	مــی	داد	ت ی

ــه	اینکــه	آن	را	در	فضــای	مجــازی	و	عمومــی	منتشــر	کنــد. ن
حســینی	عالمــی	گفــت:	هم	فــرد	یــا	افــرادی	که	عمــل	خالف	
قانــون	انجــام	دادنــد	مجــرم	هســتند	و	هــم	کســی	کــه	بــدون	
رعایــت	قانــون	بــا	توزیــع	آن	جــرم،	فحشــاء	را	اشــاعه	می	دهــد	

بایــد	پاســخگو	باشــد.
وی	افــزود:	برخــی	افــراد	دلســوز	نظــام	بــا	هــدف	نهــی	از	منکر	
ایــن	تصاویــر	را	منتشــر	کردنــد	کــه	اشــکال	قانونــی	بــر	آنهــا	
ــر	را	 ــن	تصاوی ــه	ای ــردی	ک ــتین	ف ــط	نخس ــت	و	فق وارد	نیس

ــون	انجــام	داده	اســت. منتشــر	کــرد	عمــل	خــالف	قان

جلوی تور گردشگری مختلط گرفته شد
دادســتان	عمومــی	و	انقــالب	مرکــز	مازنــدران	بــا	بیــان	اینکــه	
دســتگاه	قضائــی	بــا	هــر	نــوع	هنجارشــکنی	برخــورد	قانونــی	
خواهــد	کــرد،	گفــت:	دادســتان	شهرســتان	ســوادکوه	شــمالی	
ــدازی	 جلــوی	تــور	گردشــگری	مختلــط	در	ســد	لفــور	و	راه	ان
ــت	و	 ــه	اس ــوادکوه	را	گرفت ــط	در	س ــگری	مختل ــار	گردش قط
نیــروی	انتظامــی	ســوادکوه	نیــز	در	راســتای	برخــورد	بــا	برهــم	
زننــدگان	امنیــت	اخالقــی	با	راننــدگان	بیــش	از	۱۵۰	دســتگاه	
خــودرو	در	منطقــه	ســد	لفــور	ســوادکوه	برخــورد	کــرده	اســت.
ــه	 ــا	چ ــن	ناهنجاری	ه ــئول	ای ــه	مس ــاره	اینک ــینی	درب حس
ــا	در	ســطح	 ــروز	ناهنجاری	ه نهــادی	اســت،	گفــت:	مســئله	ب
ــا	 ــاحلی	و	تفرجگاه	ه ــگری	و	س ــق	گردش ــژه	مناط ــتان	بوی اس
ــای	 ــق	اســت	و	بخش	ه ــی	دقی ــی	و	بررس ــه	یاب ــد	ریش نیازمن

ــد. ــت	دارن ــا	دخال ــن	ناهنجاری	ه ــروز	ای ــی	در	ب مختلف
حجــت	االســالم	ناصــر	شــکریان	مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	
مازنــدران	بــا	تاکیــد	بــر	ضــرورت	برخــورد	بــا	هنجار	شــکنان	و	
ناهنجاری	هــای	اجتماعــی	در	مناطق	توریســتی	و	گردشــگری	
اســتان،	بیــان	داشــت:	نظــارت	ضعیــف	و	عــدم	کنتــرل	
اجتماعــی	در	بخش	هــای	مختلــف	گردشــگری	اســتان	ســبب	
بــروز	ولنــگاری	و	رواج	برهنگــی	در	اســتان	شــده	اســت	و	تکرار	
ایــن	اتفاقــات	موجــب	خشــم	مــردم	والیتمــدار	و	شــهیدپرور	

اســتان	خواهــد	شــد.

ــروف  ــه مع ــر ب ــن آم ــی م ــش مردم ــاد پوی ایج
مازندرانــم

وی	در	عیـن	حـال	اظهـار	داشـت:	انتظـار	مـی	رود	بـه	جـای	
برخـورد	شـدید	با	کسـانی	که	ایـن	واقعه	تأسـف	بـار	را	گزارش	
کردند	مسـئوالن	سـهل	انگار	معرفی	و	مواخذه	شـوند	و	کسانی	
که	بـرای	اطـالع	مسـئوالن	مربوطـه	از	آن	فیلم	یـا	عکس	تهیه	
کردنـد	بـه	عنـوان	عاملیـن	نهـی	از	منکر	مـورد	تقدیر	و	تشـکر	
قـرار	گیرنـد	نـه	اینکـه	مـورد	تهدیـد	مسـئوالن	مربوطـه	واقع	
شـوند	زیـرا	اگر	ایـن	فیلم	یا	عکس	پخش	نمی	شـد	آیا	کسـی	از	

ایـن	هنجارشـکنی	اطالع	داشـت؟
اقــدام	غیراخالقــی	و	هنجارشــکن	در	ســد	لفــور	ســبب	ایجــاد	
ــن	 ــت	ای ــح	و	محکومی ــی	در	قب ــی	مختلف ــای	مردم پویش	ه
اقــدام	شــده	و	پویــش	»مــن	ناشــر	امــر	بــه	معــروف	مازندرانم«	

از	جملــه	آن	اســت.
در	ایـن	پویـش	مردمی	عنوان	شـده	اسـت	مـردم	دیـار	علوی	با	
محکوم	کـردن	هرگونـه	هنجارشـکنی	فرهنگی	در	این	اسـتان	
با	پیوسـتن	بـه	پویش	اعـالم	می	کنند	کـه	نمی	گذارنـد	در	کنار	
دریـا،	سـدها	و	جنگل	هـای	مازنـدران	هماننـد	دوران	طاغـوت	
بـا	صحنه	هایـی	مواجه	شـوند	کـه	خانواده	هـای	معظم	شـهدا	و	

مـردم	غیور	دیـار	علویـان	را	رنجیـده	می	کند.
شـروع	فصـل	تعطیـالت	و	آغـاز	سـفرهای	تابسـتانه	ضـرورت	
و	جـدی	مسـئوالن	بخش	هـای	مختلـف	 نظـارت	هدفمنـد	
مازنـدران	را	بر	اماکن	گردشـگری	و	تفریحی	الزامی	می	سـازد	تا	

از	بـروز	ناهنجاری	هـای	اجتماعـی	پیشـگیری	شـود.

مروری بر ماجرای سد لفور و واکنش ها

قایق سواری هنجارشکنان و پاسکاری متولیان/ »من ناشر امر به معروفم«

علیرضا نوری
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جامعــه ایـــران

 قصــه پرغصــه آتــش ســوزی جنــگل 
ــاله  ــر س ــراژدی ه ــرس، ت ــای زاگ ه
ــا مــرگ تلــخ هــزاران  ای اســت کــه ب

ــت. ــورده اس ــد خ ــوط پیون بل
ــم  ــل مه ــی از عوام ــوزی یک ــش س آت
اکوسیســتم های  در  اختــالل  ایجــاد 
ــوان  ــه عن ــت و ب ــور اس ــی کش جنگل
ــای  ــات گونه ه ــد حی ــاختار و تجدی ــر س ــفتگی ب ــک آش ی

ــی دارد. ــیار منف ــرات بس ــی تأثی گیاه

زاگــرس	امــا	در	ایــن	میــان	ســهم	بیشــتری	از	آتــش	
ــی	و	 ــای	گیاه ــیاری	از	گونه	ه ــاالنه	بس ــوزیها	را	دارد	و	س س

می	شــوند. خاکســتر	 آتــش	 در	 بلوط	هایــش	
اصلی	تریــن	 و	 وســیع	ترین	 زاگــرس،	 رشــته	کوه	های	
ــه	 ــوده	و	ب ــران	ب ــوط	در	ای ــف	بل ــای	مختل ــگاه	گونه	ه رویش
همیــن	دلیــل	ایــن	منطقــه	از	اهمیــت	بســیار	ویــژه	ای	

برخــوردار	اســت.
ــمال	 ــه	ش ــرس	از	منتهی	الی ــه	زاگ ــوط	منطق ــای	بل جنگل	ه

ــران	می	رســد. ــه	جنــوب	غــرب	ای ــاز	و	ب ــران	آغ ــی	ای غرب
ــور	 ــتان	کش ــتردگی	در	۱۱	اس ــا	گس ــرس	ب ــای	زاگ جنگل	ه
بــا	شــش	میلیــون	هکتــار	مســاحت،	۴۰	درصــد	جنگل	هــای	
ــپ	 ــد	تی ــدود	۷۰	درص ــه	ح ــد	ک ــکیل	می	دهن ــران	را	تش ای
ــامل	می	شــوند	و	 ــا	ش ــرس	را	بلوط	ه ــی	زاگ ــای	جنگل گونه	ه
ســایر	گونه	هــای	درختــی	ایــن	جنگل	هــا	افــرا،	کیکــم،	بنــه،	
ــواع	 ــوان،	ان ــک،	ارغ ــی،	ولی ــی	وحش ــک،	گالب ــان	گنجش زب

بــادام	و	دیگــر	درختــان	اســت.
ــا	دو	هــزار	و	۴۰۰	 ــوط	معمــوالً	در	ارتفــاع	۶۵۰	ت درختــان	بل
متــر	از	ســطح	دریــا	بــر	پهنــه	زاگــرس	رخ	نموده	انــد	و	
زاگــرس	جنوبــی	رویشــگاه	خــاص	گونــه	بلــوط	ایرانــی	بــوده	
کــه	شــامل	اســتان	های	ایــالم،	خوزســتان،	کهگیلویــه	و	بویــر	
احمــد،	فــارس،	اصفهــان	و	چهــار	محــال	بختیــاری	اســت	و	
دارای	اقلیــم	گــرم	و	خشــک	اســت	و	بــه	گفتــه	فرمانــده	یگان	
ــور	 ــزداری	به	ط ــع	و	آبخی ــا،	مرات ــازمان	جنگل	ه حفاظــت	س
ــای	 ــار	از	عرصه	ه ــزار	هکت ــدود	۱۰	ه ــاالنه	ح ــن	س میانگی
ــترین	 ــه	بیش ــوند	ک ــق	می	ش ــه	حری ــی	طعم ــع	طبیع مناب
ــرس	 ــی	در	زاگ ــع	طبیع ــای	مناب ــوزی	ها	در	عرصه	ه آتش	س

ــت. رخ	داده	اس
ــار	از	 ــر	هکت ــوزی	در	ه ــش	س ــبزعلی	خســارت	آت ــم	س قاس
ــار	از	 ــر	هکت ــان	و	در	ه ــون	توم ــی	را	۵۶	میلی ــق	جنگل مناط

ــد. ــوان	می	کن ــان	عن ــون	توم ــی	۱۷	میلی اراض
ــا	توجــه	بــه	وضعیــت	 وی	می	افزایــد:	در	ســال	جــاری	نیــز	ب
مناســب	بارش	هــا	و	افزایــش	پوشــش	علفــی	کــف	جنــگل،	
احتمــال	وقــوع	حریــق	در	عرصه	هــای	طبیعــی	شــدت	
ــوص	 ــران	به	خص ــای	بح ــوص	کانون	ه ــن	خص ــه	و	در	ای یافت
ــع	 ــی	جوام ــا	همراه ــا	ب ــت	ت ــده	اس ــرس	شناسایی	ش در	زاگ
ــای	 ــه	آموزش	ه ــق	ارائ ــره	از	طری ــا	و	غی ــی،	دهداری	ه محل

ــم. ــرل	کنی ــق	را	کنت الزم،	حری
وی	اســتان	های	واقــع	در	نقــاط	گرمســیر	نظیــر	خوزســتان،	
کهگیلویــه	و	بویراحمــد،	لرســتان	و	چهارمحال	و	بختیــاری	را	
ــاهد	 ــاری	ش ــال	ج ــه	در	س ــد	ک ــوان	می	کن ــتان	هایی	عن اس
در	 آتش	ســوزی	ها	 بیشــتر	 و	 بوده	انــد	 حریــق	 وقــوع	
مناطــق	مرتعــی	زاگــرس	در	اســتان	های	فــارس،	خوزســتان،	
ــاری	رخ	داده	 ــال	و	بختی ــار	مح ــد،	چه ــه	و	بویراحم کهگیلوی

ــت. اس
ــای	 ــد	از	کل	جنگل	ه ــدود	۴۰	درص ــرس	ح ــای	زاگ جنگل	ه

کشــور	را	تشــکیل	می	دهــد	کــه	در	ایــن	میــان	ســهم	اســتان	
ــد	 ــرس	۲۰	درص ــای	زاگ ــد	از	جنگل	ه ــه	و	بویراحم کهگیلوی

اســت.
ــون	و	۴۲۶	 ــک	میلی ــد	دارای	ی ــه	و	بویراحم ــتان	کهگیلوی اس
ــن	ســطح	 ــی	اســت	کــه	از	ای ــع	مل ــار	مناب هــزار	و	۳۰۰	هکت
۸۷۳۶۰۰	هکتــار	کــه	شــامل	۵۳	درصد	مســاحت	کل	اســتان	
ــد	 ــامل	۳۴	درص ــه	ش ــگل	و	۵۵۲۷۰۰	را	ک ــود	را	جن می	ش
ــد	 ــکیل	می	ده ــع	تش ــود	را	مرت ــتان	می	ش ــاحت	کل	اس مس
ــا	در	 ــع	و	جنگل	ه ــن	مرات ــار	از	ای ــن	هکت ــاالنه	چندی ــه	س ک

آتــش	مــی	ســوزد.
بــر	طبــق	آمارهــای	منابــع	طبیعــی	اســتان،	۷۵	فقــره	آتــش	
ــه	در	 ــال	۹۵	رخ	داد	ک ــتان	در	س ــای	اس ــوزی	در	جنگل	ه س
ــه	 ــار	از	جنگل	هــای	کهگیلوی ــش	ســوزیها	۹۵۰	هکت ــن	آت ای

وبویراحمــد	در	آتــش	ســوخت.
ــش	ســوزی	در	 ــاه،	۱۱۰	آت ــان	آذرم ــا	پای ــز	ت در	ســال	۹۶	نی
جنگل	هــا	و	مراتــع	اســتان	رخ	داد	کــه	در	آنهــا،	۷۰۰	هکتــار	

ازجنگلهــای	اســتان	در	آتــش	ســوخت.
مدیــر	کل	منابــع	طبیعــی	و	آبخیــزداری	کهگیلویــه	و	
بویراحمــد	در	ایــن	خصــوص	گفــت:	در	ســال	گذشــته	۳۶۴	
ــوزی	 ــش	س ــار	آت ــتان	دچ ــع	اس ــا	و	مرات ــار	از	جنگل	ه هکت

ــت. ــده	اس ش
غــالم	حســین	حکمتیــان	می	افزایــد:	از	ابتــدای	ســال	جــاری	
ــتان	 ــای	اس ــع	و	جنگل	ه ــار	از	مرات ــز	۷۰	هکت ــون	نی تاکن
دچــار	حریــق	شــده	اســت	کــه	عمــده	علــت	آن	نیــز	صاعقــه	

ــوده	اســت. ب
وی	عامــل	اغلــب	آتــش	ســوزیها	را	در	ســال	گذشــته	عامــل	
ــوز	 ــا	هن ــفانه	م ــد:	متأس ــد	و	می	افزای ــوان	می	کن ــانی	عن انس
ــات	و	نیــروی	انســانی	 ــرای	مهــار	آتــش	کمبــود	امکان هــم	ب
ــار	 ــرای	مه ــر	و	بیشــتری	ب ــه	روز	ت ــات	ب ــر	امکان ــم	و	اگ داری
ــد. ــار	می	ش ــری	مه ــان	کمت ــش	در	زم ــتیم،	آت ــش	داش آت

مدیــرکل	منابــع	طبیعــی	اســتان	تاکیــد	می	کنــد:	بــا	توجــه	
بــه	بارشــهای	بــی	ســابقه	امســال	و	تقویــت	پوشــش	گیاهــی	
ــد	 ــتان	را	تهدی ــع	اس ــا	و	مرات ــوزی	جنگل	ه ــش	س ــر	آت خط
ــانی	 ــای	انس ــگاری	و	خط ــهل	ان ــن	س ــد	و	کوچک	تری می	کن
می	توانــد	منجــر	بــه	وقــوع	آتــش	ســوزیهای	پرخطــر	گــردد.

	

حکمتیــان	می	افزایــد:	مــردم	از	آتــش	زدن	کاه	و	کلــش	
ــش	 ــگل	آت ــر	در	جن ــد	و	اگ ــز	کنن ــاورزی	پرهی ــزارع	کش م
روشــن	می	کننــد	قبــل	از	بازگشــت	بــه	طــور	حتــم	از	

ــد. ــان	یابن ــودن	آن	اطمین ــوش	ب خام
ــتیک	 ــه،	پالس ــردن	شیش ــا	ک ــه	ره ــود	ک ــادآور	می	ش وی	ی
ــا	ســبب	 ــا	افزایــش	دم ــد	ب ــز	در	جنــگل	می	توان ــون	نی و	نایل

ــش	ســوزی	شــود. آت
ــی	 ــراژدی	ب ــن	ت ــز	از	ای ــتان	نی ــده	اس ــت	ش ــق	حفاظ مناط
ــط	 ــت	محی ــر	کل	حفاظ ــه	مدی ــه	گفت ــد	و	ب ــب	نبودن نصی
ــورد	 ــته	۲۴	م ــال	گذش ــد	س ــه	و	بویراحم ــت	کهگیلوی زیس
آتــش	ســوزی	در	ایــن	مناطــق	اتفــاق	افتــاد	کــه	۲۲۰	هکتــار	

ــدند. ــق	ش ــه	حری ــده	طعم ــت	ش ــق	حفاظ از	مناط
ــوزی	 ــش	س ــزان	آت ــد:	می ــژاد	می	افزای ــری	ن ــن	جعف محس
ســال	۹۶	در	مناطــق	حفاظــت	شــده	بیشــتر	بــود	کــه	در	آن	
ســال،	۴۸۳	هکتــار	از	مناطــق	حفاظــت	شــده	در	۳۴	آتــش	

ســوزی	طعمــه	حریــق	شــدند.
وی	اولیــن	آتــش	ســوزی	در	ســال	۹۸	را	نیــز	آتــش	ســوزی	
ــرد	و	گفــت:	 ــوان	ک ــی	عن ــات	حفاظــت	شــده	خام در	ارتفاع
هنــوز	میــزان	و	وســعت	خســارت	هــا	در	ایــن	آتــش	ســوزی	

ــرآورد	نشــده	اســت. ب
دالیــل	آتــش	ســوزی	هــا	امــا	عمدتــاً	عامــل	انســانی	عنــوان	
ــد	و	 ــر	تلخــی	آتــش	ســوزیها	می	افزای ــن	امــر	ب می	شــود	و	ای
ــد	 ــت	روزگار	می	گذرانن ــار	طبیع ــایه	س ــه	در	س ــان	ها	ک انس

ــش	می	شــوند. ــر	زخمهای خــود	نمکــی	ب
ــود	 ــل	کمب ــه	دلی ــود	ب ــاز	می	ش ــه	آغ ــوزی	ک ــش	س ــا	آت ام
ــار	 ــق،	مه ــودن	مناط ــتانی	ب ــات	و	کوهس ــزات	و	امکان تجهی
ــار	 ــکان	مه ــی	ام ــرعت	کم ــا	س ــود	و	ب ــخت	می	ش ــش	س آت
ــر	 ــش	تأثی ــه	آت ــش	دامن ــر	افزای ــر	ب ــن	ام وجــود	دارد	کــه	ای

ــت. ــذار	اس گ
خســارتهای	جبــران	ناپذیــر	بــه	منابــع	طبیعــی	و	جنگل	هــا	
ــه	هــر	 ــوط	کهنســال،	دردی	اســت	ک ــزاران	بل و	ســوختن	ه
ســاله	بــر	شــانه	های	ســترگ	زاگــرس	و	دنــا	ســنگینی	
می	کنــد	امــا	ایــن	درد	را	چــاره	بایــد	کــرد	تــا	هنــوز	بلوطــی	
اســتوار	ایســتاده	و	نفــس	می	کشــد،	تــا	بابونــه	ای	هنــوز	هــم	
ــا	 ــیان	دارد،	ت ــاخه	ای	آش ــر	ش ــده	ای	ب ــا	پرن ــد،	ت گل	می	ده
ســبزینه	ای	هنــوز	هــم	در	ســایه	ســار	دنــا	نفــس	می	کشــد.

تراژدی تلخ بلوط ها؛

قصه پرغصه آتش سوزی جنگل های زاگرس/ این درد را چاره باید کرد
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جامعــه ایـــران

بــا توجــه بــه بارشــهای خــوب در 
مــاه هــای اخیــر، تمامــی تــاالب هــای 
ــا  ــدند ام ــا ش ــر احی ــار دیگ ــور ب کش
غصــه پــر غصــه »گاوخونــی« معــروف 
بــه عــروس تاالبهــای ایــران همچنــان 
ســر دراز دارد و بــه انتهــا نرســیده 

ــت. اس

امــروزه	نقــش	تاالب	هــا	در	ســالمت	زیســت	محیطــی	یــک	
منطقــه	امــری	اثبــات	شــده	اســت	بــه	نوعــی	کــه	ســالمت	
ــر	ســالمت	محیــط	زندگــی	 ــاالب	نشــانه	ای	متقــن	ب یــک	ت
انســان	ها	و	ســالم	بــودن	ارگان	هــای	حیاتــی	طبیعــت	اســت؛	
ــت	 ــه	معیش ــتند	ک ــمندی	هس ــای	ارزش ــا	حوضه	ه تاالب	ه
بیــش	از	یــک	میلیــارد	نفــر	در	دنیــا	بــه	آن	هــا	وابســته	بــوده	
ــا	 ــگران	دنی ــی	از	گردش ــش	از	نیم ــگری	بی ــد	گردش و	مقص

هســتند.
بــر	ایــن	اســاس	حق	آبــه	محیــط	زیســتی	پــس	از	آب	شــرب	
در	اولویــت	قــرار	دارد	و	ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	بــه	دلیــل	
عــدم	رعایــت	قانــون	حــق	آبــه	هــا	و	زیرپــا	گذاشــتن	اصــول	
محیــط	زیســتی	در	ســال	های	گذشــته	بســیاری	از	دریاچه	ها	
و	تاالب	هــای	ایــران	بــا	مشــکل	روبــرو	شــدند،	مشــکالتی	کــه	
ــای	 ــود	وعده	ه ــا	وج ــئوالن	و	ب ــای	مس ــم	وعده	ه ــی	رغ عل
ــا	 ــدی	ب ــت	خداون ــه	طبیع ــا	اینک ــع	نشــدند	ت ــی	رف تبلیغات

ــا	رســید. ــه	داد	آنه ــر	ب ــای	اخی بارش	ه

ــیالبی	 ــی	و	س ــی	در	پ ــای	پ ــی	بارش	ه ــب	در	پ ــن	ترتی بدی
در	ماه	هــای	اخیــر،	تمامــی	تاالب	هــای	کشــور	بــه	جــز	
ــد؛	غصــه	پرغصــه	 ــاز	یافته	ان ــات	خــود	را	ب ــی«	حی »گاوخون
ــهرت	 ــران	ش ــای	ای ــروس	تاالب	ه ــه	ع ــه	ب ــی«	ک »گاوخون
ــاالب	 ــن	ت ــه	دارد	و	ای دارد	همچــون	ســال	های	گذشــته	ادام
زیبــای	بیــن	المللــی	همچنــان	در	حســرت	روزهایــی	اســت	
کــه	آبــی	بیکــران	آن	بــه	تنهایــی	برتریــن	جاذبه	گردشــگری	
شــرق	اصفهــان	و	از	زیباتریــن	جاذبه	هــای	گردشــگری	

ــد. ــمار	می	آم ــه	ش ــور	ب کش

تــاالب گاوخونــی قربانــی مدیریت هــای غیــر 
ــه ــت طلبان ــئوالنه و منفع مس

بســیاری	از	تمدن	هــا	در	حاشــیه	رودخانه	هــا	و	تاالب	هــا	
شــکل	گرفته	انــد؛	شــکل	گیری	شــهر	اصفهــان	در	کنــار	
ــوده	اســت	امــا	تاالبــی	کــه	 ــی	ب زاینــده	رود	و	تــاالب	گاوخون
بــا	طبیعــت	زیبــای	خــود	نــور	حیــات	بــر	رگ	هــای	طبیعــت	
ــدم	 ــی	ع ــم	قربان ــاز	ه ــازد،	ب ــاری	می	س ــر	ج ــای	کوی زیب
ــای	 ــی	مدیریت	ه ــه	نوع ــئوالن	و	ب ــح	مس ــت	صحی مدیری
غیرمســئوالنه	و	منفعــت	طلبانــه	شــده	اســت	بــه	نوعــی	کــه	
حــاال	بعــد	حــدود	از	۳	مــاه	از	بازگشــایی	زاینــده	رود	ســطح	

ــت. ــد	اس ــر	از	۱۰	درص ــان	کمت ــاالب	همچن آب	ت
ــدم	 ــل	ع ــون	از	دالی ــت	تاکن ــط	زیس ــازمان	محی ــس	س رئی
حیــات	ایــن	تــاالب	ســرباز	زده	اســت	و	تنهــا	بــه	ایــن	مطلــب	
ــدد	 ــئوالن	درص ــر	مس ــه	وی	و	دیگ ــت	ک ــرده	اس ــاره	ک اش
ــا	 ــاالب	را	ب ــن	ت ــه	ای ــق	آب ــرو	ح ــق	وزارت	نی ــا	تواف ــد	ب بودن

ــای	بهمــن،	اســفند	و	 ــده	رود	در	ماه	ه ــان	ســیالبی	زاین جری
ــازند. ــق	س ــن	محق فرودی

در	ایــن	ارتبــاط	کارشــناس	محیــط	زیســت	،	اظهــار	داشــت:	
در		واقــع		دولــت	حــق	آبــه	تــاالب	گاوخونــی	را	۱۷۵	میلیــون	
متــر	مکعــب	تعییــن	کــرده	اســت	ام	ا	گویــی	فرامــوش	
کرده	ایــم	کــه	زاینــده	رود	بــرای	رســیدن	بــه	تــاالب	
گاوخونــی	از	وســط	شــهر	اصفهــان	و	زمین	هــای	کشــاورزی	
عبــور	کنــد	و	بــه	همیــن	دلیــل	اگــر	حــق	آبــه	گاوخونــی	در	
ــی	 ــر	قانون ــی	برداشــت	های	غی بســتر	آن	جــاری	شــود	در	پ

ــد. ــی	نمی	رس ــه	گاوخون ب
ــی	موضوعــی	 ــزود:	برداشــت	های	غیرقانون ــی	اف متیــن	اصالن
ــچ	گاه	 ــه	هی ــت	ک ــده	رود	اس ــز	زاین ــه	آبری ــدی	در	حوض ج
ــه	 ــد	چراک ــخن	نمی	گوین ــتی	از	آن	س ــه	درس ــئوالن	ب مس
ــل	 ــد	دلی ــری	مانن ــد	پاســخگوی	ســواالت	دیگ ــه	بای در	ادام
ــه	 ــه	کشــاورزان	و	حــق	آب ــی	ب ــه	گاوخون تخصیــص	حــق	آب
ــه	دیگــر	بخش	هــا	باشــند	و	مســلم	اســت	کــه	 کشــاورزان	ب
همچــون	همیشــه	جوابــی	بــرای	برداشــت	های	غیرقانونــی	از	
ــه	 ــن	حــق	آب ــدادن	ای ــس	ن ــای	کشــاورزان	و	پ ــه	ه حــق	آب

ــد. ــدد	ندارن ــای	متع ــود	وعده	ه ــا	وج ــای	ب ه
وی	تاکیــد	کــرد:	حــاال	بعــد	از		حــدود	۳	مــاه	از		جریــان		زاینده		
رود		در		اصفهــان		ســطح	تــاالب	کمتــر	از	۱۰	درصــد	اســت	و	با	
بســته	شــدن	زاینــده	رود	در	آینــده	ای	بســیار	نزدیــک،	کمتــر	
ــی	توجهی	هایــی	کــه	شــاهد	 ــوع	ب ــا	ایــن	ن نیــز	می	شــود،			ب
آن	هســتیم	بایــد	منتظــر	عواقــب	خشــکی	ایــن	تــاالب	مهــم	
کشــوری	از	جملــه	پراکندگــی	ریزگردهــا	باشــیم	کــه	عواقب	

قصه پرغصه عروس تاالبهای ایران

 آبی که از »گاوخونی« دریغ می شود

محمد قاسمی
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جامعــه ایـــران

ســختی	بــرای	کشــور	در	پــی	دارد.

تــاالب  کننــده خشــکی  نگــران  پیامدهــای 
بــرای کشــور گاوخونــی 

ــز	کشــور،	نشســت	 ــرد	در	مرک ــار	و	ریزگ ــرد	و	غب تشــدید	گ
ــان،	بحــران	آب	شــرب	 ــار	تاریخــی	اصفه ــد	آث ــن،	تهدی زمی
ــی	 ــب	اراض ــی،	تخری ــادی	اجتماع ــرات	اقتص ــت،	اث و	بهداش
ــوع	 ــش	تن ــاورزان،	کاه ــاش	کش ــکالت	مع ــاورزی	و	مش کش
زیســتی،	امــکان	افزایــش	بیماری	هــا	و	تخریــب	تــاالب	
بین	المللــی	گاوخونــی	پیامدهــای	خشــکی	تــاالب	گاوخونــی	
اســت	کــه	بــه	گفتــه	کارشناســان	بــا	اثــر	متقابــل،	پایــداری	
ســرزمین	و	زندگــی	را	تحت	الشــعاع	قــرار	خواهنــد	داد	و	هــم	
اکنــون	بخشــی	از	ایــن	پیامدهــا	بــه	خوبــی	قابــل	مشــاهده	
هســتند	امــا	پیامدهــای	خشــکی	تــاالب	گاوخونــی	بــه	اینجا	

ختــم	نخواهــد	شــد.
ــت:	 ــار	داش ــتی	،	اظه ــط	زیس ــال	محی ــاط	فع ــن	ارتب در	ای
تخریــب	پوشــش	گیاهــی	همچــون	جوامــع	گــز،	تاغ،	اشــنان	
ــاالب	بیــن	 و	غیــره	تهدیدی	هــای	مهــم	ناشــی	از	خشــکی	ت

ــی	اســت. المللــی	گاوخون
ــر	 محمــد	کوشــافر	افــزود:	تهدیــد	جوامــع	گیاهــی	عــالوه	ب
ــی	 ــان	مهم ــول،	نش ــای	معم ــف	کارکرده ــا	توق ــش	و	ی کاه
ــب	اکوسیســتم	منطقــه	اســت	و	در	صــورت	 ــد	تخری از	فراین
ــدام	 ادامــه	کارکردهــای	حفاظتــی	گیــاه	نظیــر	بادشــکنی	ان
ــل	 ــان	و	اســتحکام	خــاک	توســط	ریشــه	مخت ــی	گیاه هوای
می	شــود		و		بدیــن	ترتیــب		زمین	هــای	رهــا	شــده	بــه	
کانون	هــای	جدیــد	فرســایش	بــادی	و	ایجــاد	ذرات	خــاک	در	

ــل	خواهــد	شــد. ــران	تبدی ــز	ای ــوا	در	مرک ه
زنــگ	خطرهــای	خشــکی	تــاالب	گاوخونــی	بــه	صــدا	
درآمده	انــد	پیامدهایــی		کــه	کارشناســان	از	آن	ســخن	
بلکــه	 نیســتند	 علمــی	 اطالعاتــی	 تنهــا	 می	گوینــد	
تهدیدهــای	جــدی	بــرای	جمعیت	هــای	انســانی	هســتند	که	

نادیــده	گرفتــه	می	شــوند.
در	ایــن	ارتبــاط	دبیــر	انجمــن	دوســت	داران	میــراث	فرهنگی	
ــه	 ــان	رودخان ــوز	جری ــت:	هن ــار	داش ــه	اظه ــی	ورزن و	طبیع
زاینــده	رود	قطــع	نشــده	اســت	امــا	متأســفانه	حجــم	اندکــی	
ــم	 ــود	دارد	و	آن	ه ــاالب	وج ــیه	ت ــای	حاش از	آب	در	نیزاره
آبــی	اســت	کــه	از	چاه	هــای	فاضــالب	نشــأت	گرفتــه	و	بــوی	

ــی	دارد. نامطبوع

برداشــت های غیرقانونــی از حــق آبــه محیــط 
ــت ــات دول ــتی و توجیه زیس

ــای	 ــه	از	فالمینگوه ــان	اینک ــا	بی ــه	ب ــی	ورزن ــد	خلیل محم
ــز	 ــد	نی ــده	بودن ــی	ش ــاالب	گاوخون ــان	ت ــه	مهم ــر	ک مهاج
ــه	 ــود	آنک ــا	وج ــت	ب ــفانه	دول ــت:	متأس ــری	نیســت،	گف خب
ادعــای	زیــادی	در	متوقــف	ســاختن	برداشــت	های	بــی	رویــه	
ــی	نداشــته	 ــر	موفقیت ــن	ام ــا	در	ای ــاال	دســت	داشــته	ام در	ب
ــاورزان	 ــی	توســط	کش ــاالب	گاوخون ــه	ت ــق	آب و	همیشــه	ح

ــت. ــده	اس ــت	ش برداش
برداشــت	های	غیــر	قانونــی	موضوعــی		اســت		کــه		در		ارتبــاط	
ــی		سالهاســت		مطــرح		اســت		و		 ــاالب		گاوخون ــه	ت ــا	حــق		آب ب
بایــد	تکلیــف		آن	مشــخص		شــود،			ایــن	مطلــب		را		مدیــر	کل	
آب	منطقــه	ای	اصفهــان	نیــز	تأییــد	می	کنــد	امــا	اعتقــاد	دارد	
کــه	بــرای	جلوگیــری	از	ایــن	امــر	دولــت	تالش	هایــی	داشــته	

اســت.
ــه	او	در	 ــت:	گفت ــار	داش ــی	،	اظه ــر	محمدصادق ــعود	می مس
ســال	گذشــته	بهــره	بــرداران	حــدود	۲۰۰	حلقــه	چــاه	
ــال	 ــر	س ــد	و	از	اواخ ــار	گرفتن ــان	اخط ــاز	در	اصفه ــر	مج غی
گذشــته	از	حفــر	چاه	هــای	غیرمجــاز	در	اطــراف	زاینــده	رود	
جلوگیــری	شــد؛	همچنیــن	بســیاری	از	چاه	هــای	غیرمجــاز	

ــده	اســت. ــده	مســدود	ش ــر	ش حف
ــن	 ــرای	بســتن	ای ــز	ب ــراد	نی ــر	اف ــزود:			چنان	چــه	دیگ وی		اف

ــرای	مســدود	کــردن	 چاه	هــا	اقــدام	نکننــد،	آب	منطقــه	ای	ب
ــته	 ــال	گذش ــر	س ــد؛	از	اواخ ــد	ش ــل	خواه ــا	وارد	عم آن	ه
ــان،	۱۲۰	 ــاز	در	فالورج ــر	مج ــاه	غی ــه	چ ــون	۸۰	حلق تاکن
حلقــه	در	ســمیرم	و	در	ســایر	شهرســتان	های	اســتان	
ــم	 ــه	در	حری ــاز	ک ــاه	غیرمج ــه	چ ــدود	۲۰	حلق ــان	ح اصفه

ــدند. ــدود	ش ــه	مس ــود	ک ــده	ب ــر	ش ــده	رود	حف زاین

زاینده رود به کجا روانه است؟!
ســوالی	کــه	مــاه	هاســت	ذهــن	مــردم	اصفهــان	را	بــه	خــود	
مشــغول	کــرده	اســت	ایــن	اســت	کــه	اگــر	بارش	هــا	در	ســال	
ــا	برداشــت	های	غیــر	مجــاز	آب	نیــز	 جــاری	خــوب	بــوده	و	ب
برخــورد	شــده	پــس	چــرا	آبــی	بــه	تــاالب	گاوخونی	نرســیده	

اســت	و	آب	زاینــده	رود	بــه	کجــا	روانــه	اســت؟!.
محمــد	کوشــافر	در	ایــن	زمینــه	بــا	بیــان	ایــن	موضــوع	کــه	
ــی	 ــر	قانون ــتهای	غی ــه	برداش ــیده	ک ــان	آن	رس ــون	زم اکن
مشــخص	شــوند	و	از	ایــن	امــر	بــه	شــکل	جــدی	جلوگیــری	
شــود،	اظهــار	داشــت:	انتقــاد	دیگــری	کــه	در	ایــن	زمینــه	بــه	
ــر	آب	در	نقــاط	 ــت	وارد	اســت	الگــوی	توســعه	مبتنــی	ب دول

ــده	رود	اســت. ــه	حوضــه	زاین ــف	کشــور	از	جمل مختل
وی	ادامــه	داد:	ایــن	وظیفــه	ســازمان	حفاظــت	محیــط	
ــر	 ــی	خــود	ب ــگاه	قانون ــه	جای ــا	توجــه	ب زیســت	اســت	کــه	ب

اســاس	مصوبــه	شــورای	عالــی	آب،	هرگونــه	بارگــذاری	جدید	
ــاری	و	 ــال	و	بختی ــتان	های	چهارمح ــده	رود	را	در	اس ــر	زاین ب
اصفهــان	معرفــی	نمــوده	و	اقــدام	الزم	را	انجــام	دهــد؛			اقدامی	
کــه	بــا	توجــه	بــه	روش	هــای	علمــی	موجــود،	بــه	راحتــی	و	

ــت. ــام	اس ــل	انج ــتنباط	ها	قاب ــه	دور	از	اس ب

مدیــران بــه جــای رویکــرد	 »توجیــه مســئله« 	 		 بــه 
»حــل مســئله« توجــه کننــد

بــه	اعتقــاد	فعــاالن	حــوزه	محیــط	زیســت،	بــا	همــت	مــردم،	
مســئوالن	و	متخصصــان	می	تــوان	از	مشــکالت	آبــی	کشــور	
ــکالت		 ــع		مش ــرای	رف ــرد؛	ب ــور	ک ــان	عب ــه	اصفه و	از	جمل
محیــط		زیســتی		و		بــه	اتمــام	رســیدن		قصــه	پــر		غصــه		تــاالب		
ــه	جــای	 ــران	ب ــی		چــاره	ای	نیســت		جــز		اینکــه	مدی گاوخون
رویکــرد		»توجیــه	مســئله«		بــه	»حــل	مســئله«	توجــه	کنند؛	
ــی		بیشــتر	متوجــه		می	شــویم	کــه		 ــن	امــر		را		زمان اهمیــت	ای
امســال	بــا	وجــود	بارش	هــای	بــی	ســابقه	در	سرچشــمه	های	
زاینــده	رود	و	فراینــد	ذوب	برف	هــا،	هنــوز	بخــش	قابــل	
ــن	 ــه	ممک ــت	و	البت ــی	اس ــده	رود	خال ــد	زاین ــی	از	س توجه
ــده	رود	در	 ــدک	زاین ــن	آب	ان ــری	از	همی ــه	زودی	اث ــت	ب اس
ــان	و	اراضــی	کشــاورزی	شــرق	وجــود	نداشــته	 شــهر	اصفه

باشــد.
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ــه فصــل کنکــور  ــک شــدن ب ــا نزدی  ب
و  مجــاز  مؤسســات  فعالیــت   98
ــده  ــرگان داغ ش ــم در گ ــاز ه غیرمج
بــودن  آســیب زا  بــه  توجــه  بــا  و 
ــارت  ــات، نظ ــی موسس ــت برخ فعالی
بــر فعالیــت آن هــا بایــد مــورد توجــه 

مســئوالن قــرار گیــرد.

ــزاری	کنکــور	 ــاه	هــر	ســال	شــاهد	برگ نیمــه	نخســت	تیرم
ــر	 ــالوه	ب ــتیم	و	ع ــران	هس ــارج	ای ــل	و	خ ــری	در	داخ سراس
ــی	 ــار	قبول ــم	انتظ ــیاری	چش ــای	بس ــان،	خانواده	ه داوطلب
ــتند. ــاز	هس ــون	سرنوشت	س ــن	آزم ــود	در	ای ــدان	خ فرزن

ــان	 ــه	پای ــا	موفقیــت	ب ــن	چشــم	انتظــاری	ب ــرای	اینکــه	ای ب
برســد	خانــواده	بــه	هــر	روشــی	متوســل	می	شــود	تــا	

ــود. ــگاه	ش ــکند	و	وارد	دانش ــد	را	بش ــن	س ــدش	ای فرزن
هرچنــد	کــه	امــروزه	راه	ورود	بــه	دانشــگاه	تســهیل	شــده	امــا	
ــوده	و	 ــان	داغ	ب ــکی	همچن ــته	های	پزش ــت	در	رش ــن	رقاب ای
ــگاه	 ــدام	دانش ــی	ک ــر	صندل ــوز	ب ــه	دانش	آم ــت	ک ــم	اس مه

می	نشــیند.
بــه	همیــن	منظــور	خانواده	هــا	از	چنــد	ســال	قبــل	
از	کنکــور	حتــی	در	مقطــع	دبســتان	و	متوســطه	اول	
ــه	 ــا	از	قافل ــتاده	ت ــور	فرس ــه	کالس	کنک ــان	را	ب فرزندانش

ــد. ــا	نمان ــت	ج موفقی
ــوده	 ــتباه	ب ــدام	اش ــک	اق ــل	ی ــن	عم ــه	ای ــر	از	اینک صرف	نظ
ــوز	 ــرای	دانش	آم ــددی	ب ــیب	های	متع ــت	آس ــن	اس و	ممک
بــه	همــراه	بیــاورد	امــا	در	ایــن	میــان	کســانی	هســتند	کــه	
ــا	 ــردن	خانواده	ه ــره	داغ	ک ــی	و	نق ــرای	درآمدزای ــا	را	ب فض
ــال	 ــه	دوم	س ــه	نیم ــل	ب ــن	دلی ــه	همی ــد	ب ــاده	می	بینن آم
ــود	 ــر	می	ش ــهرها	پ ــیمای	ش ــیم	س ــه	می	رس ــی	ک تحصیل
از	بنرهــای	تبلیغاتــی	»جمــع	بنــدی	شــیمی	در	یــک	روز«،	
ــک	 ــول	فیزی ــی	کنکــور«	»غ »تضمیــن	۱۰۰	درصــدی	قبول
در	گلســتان«،	»سوپراســتار	عربــی«	و	غیــره	کــه	اگر	بررســی	
شــود،	عــدم	شایســتگی	برخــی	از	ایــن	مؤسســات	و	مدرســان	
محــرز	خواهــد	شــد.	ایــن	در	شــرایطی	اســت	کــه	بســیاری	از	
ایــن	مؤسســات	بــدون	داشــتن	تعرفــه	ای	مشــخص	و	مجــوز	

ــه	فعالیــت	هســتند. مشــغول	ب
ــد	 ــه	فکــر	می	کنن ــر	ک ــای	از	همــه	جــا	بی	خب ــا	خانواده	ه ام
تنهــا	راه	موفقیــت	از	طریــق	کنکــور	می	گــذرد،	مبالــغ	
هنگفتــی	را	صــرف	کالس	خصوصــی	فرزنــد	خــود	می	کننــد	

ــا	آینــده	وی	را	تضمیــن	کننــد. ت

بــازار	ایــن	کالس	هــا	در	گلســتان	هــم	ماننــد	دیگــر	اســتان	ها	
داغ	اســت	و	داوطلبــان	و	اولیــا	همــه	در	تکاپــو	هســتند	تــا	از	

ایــن	ماراتــن	عقــب	نماننــد.

فعالیت مؤسسات غیرمجاز
یکــی	از	مدیــران	مؤسســات	مجــاز	کالس	هــای	کنکــور	گفت:	
ــدون	داشــتن	 مؤسســات	آموزشــی	بی	شــماری	در	گــرگان	ب
مجــوز	مشــغول	فعالیــت	هســتند	و	کســی	بــا	آنهــا	برخــورد	

نمی	کنــد.
میثــم	کاویانــی	افــزود:	موازیــن	اخالقــی	در	بســیاری	از	ایــن	
ــل	نداشــتن	مجــوز،	 ــه	دلی ــت	نمی	شــود	و	ب مؤسســات	رعای
ــد	 ــه	بخواهن ــور	ک ــر	ط ــد	و	ه ــم	ندارن ــی	ه ــا	محدودیت آن	ه

کالس	برگــزار	می	کننــد.
ــات	 ــن	مؤسس ــت	ای ــل	فعالی ــه	دلی ــه	ب ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــوزدار	 ــگاه	های	مج ــدن	آموزش ــل	ش ــاهد	تعطی ــاله	ش هرس
هســتیم،	تصریــح	کــرد:	بایــد	جلــوی	فعالیــت	این	مؤسســات	

ــه	شــود. گرفت
ــاز	در	 ــوری	غیرمج ــات	کنک ــرد:	مؤسس ــه	ک ــی	اضاف کاویان
گــرگان	ماننــد	قــارچ	رشــد	کــرده	و	در	مجتمع	هــای	تجــاری،	

ــد. ــت	می	کنن ــره	فعالی ــا	و	غی ــا،	خانه	ه زیرزمین	ه

کاهبرداری در قامت مؤسسات آموزشی
ــی	و	 ــغ	نجوم ــات،	مبال ــن	مؤسس ــه	ای ــان	این	ک ــا	بی وی	ب
حتــی	باالتــر	از	حــد	معمــول	می	گیرنــد،	گفــت:	گرداننــدگان	
ــیاری	 ــوده	و	بس ــابقه	ب ــجویان	کم	س ــا	دانش ــان	آن	ه و	مدرس
ــا	 ــد،	آن	ه ــم	نمی	رس ــان	دوره	ه ــه	پای ــی	ب ــا	حت از	کالس	ه
ــن	 ــد	و	والدی ــرک	می	کنن ــل	را	ت ــهریه	مح ــذ	ش ــد	از	اخ بع
شــاکی	ای	می	ماننــد	کــه	چــون	مؤسســه	مجــوزی	نداشــته،	

ــد. ــام	دهن ــی	انج ــد	اقدام نمی	توانن
ــا	 ــت	اولی ــورات	نادرس ــه	تص ــور	ب ــای	کنک ــب	داغ	کالس	ه ت
برمی	گــردد	زیــرا	آن	هــا	فکــر	می	کننــد	اگــر	فرزنــدان	خــود	را	
در	کالس	هــا	و	مؤسســات	خصوصــی	متعــدد	ثبــت	نــام	کنند،	
ــای	 ــی	داده	ه ــد	ول ــش	می	یاب ــا	افزای ــری	آن	ه ــانس	یادگی ش
ــوزی	 ــه	دانش	آم ــد	ک ــان	می	ده ــان	نش ــی	کارشناس تجرب
ــه	 ــود	ب ــه	خ ــرایط	مدرس ــدن	را	در	ش ــای	خوان ــه	انگیزه	ه ک
ــا	کالس	هــای	خصوصــی	و	جبرانــی	 دســت	نیــاورده	باشــد	ب
ــی	وی	را	حــل	کــرد. ــوان	مشــکل	تحصیل این	چنینــی	نمی	ت

کاس کنکور در مدارس
یکــی	از	اولویت	هــای	اصلــی	آمــوزش	و	پــرورش	گلســتان	در	
ســال	جــاری،	کنکــور	اســت،	بــه	همیــن	منظــور	بــا	مدیرکل	

رشد قارچی موسسات آموزشی در گرگان

کنکوری ها؛ سردرگم آشفته بازارکالس خصوصی/دخل پرپول موسسات غیرمجاز
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آمــوزش	و	پــرورش	اســتان	گلســتان	گفتگــو	کردیم،	احســان	
ــدف	نیســت	 ــک	ه ــا	ی ــرای	م ــور	ب ــت:	کنک ــری	راد	گف گوه
البتــه	ایــن	نکتــه	بــه	معنــی	بی	توجهــی	مــا	بــه	کنکــور	هــم	

نیســت.
گوهــری	راد	بــا	بیــان	اینکــه	یکــی	از	شــاخص	های	
ــک	 ــان	ی ــرد	معلم ــرورش	و	کارک ــوزش	و	پ ــنجش	آم س
ــه	طــور	 اســتان	کنکــور	اســت،	افــزود:	وقتــی	در	اســتان	ب
میانگیــن	هــر	خانــواده	بــا	ایــن	اوضــاع	اقتصــادی	بیــش	از	
۶	میلیــون	تومــان	بــرای	کنکــور	هزینــه	می	کنــد،	هرچنــد	
ــر	را	 ــن	ام ــرورش	ای ــوزش	و	پ ــی	آم ــوان	متول ــه	عن ــا	ب م
قبــول	نداریــم	امــا	مجبوریــم	آن	را	یــا	ســاماندهی	کــرده	و	

ــم. ــزار	کنی ــه	برگ ــا	در	مدرس ی
وی	تصریــح	کــرد:	زمانــی	کــه	ایــن	کالس	در	مدرســه	برگــزار	
ــده	و	 ــذ	ش ــوز	اخ ــش	آم ــری	از	دان ــه	کمت ــود	اوالً	هزین ش
خانــواده	هــم	ایــن	اطمینــان	خاطــر	را	دارد	کــه	فرزندنــش	در	

ــد. ــن	درس	می	خوان ــط	ام محی
ــی	 ــادالت	مال ــان	اینکــه	جــو	کنکــور	و	مب ــا	بی گوهــری	راد	ب
ســبب	نمی	شــود	کــه	رتبــه	کنکــور	دانــش	آموزشــی	ارتقــا	
ــزود:	برخــی	از	اســتان	ها	یــک	درصــد	هزینــه	کــرد	 ــد،	اف یاب
گلســتان	در	کنکــور	هــم	خــرج	نمی	کنــد	امــا	جایــگاه	
ــا	 ــی	خانواده	ه ــد	آگاه ــن	بای ــد	بنابرای ــی	در	کشــور	دارن خوب

ــرد. ــتر	ک ــاوران	را	بیش و	مش

فرهنگ سازی الزم است
وی	گفــت:	چگونــه	یــک	درســی	کــه	معلــم	در	طــول	ســال	
ــدی	 ــع	بن ــاعت	جم ــوان	در	۶	س ــد	را	می	ت ــس	می	کن تدری
کــرد؟،	اینهــا	تبلیغاتــی	اســت	کــه	خانواده	هــا	بــه	امیــد	رتبــه	

ــد. ــول	می	کنن ــد	خــود	آن	را	قب ــاال	فرزن ب
ــن	 ــی	در	بی ــکل	فرهنگ ــن	مش ــرد:	ای ــان	ک ــری	راد	بی گوه
ــازار	نباشــد	 ــرا	اگــر	ب مــردم	و	شــهر	بایــد	شکســته	شــود	زی

ــد. ــام	ده ــی	انج ــن	اجحاف ــد	چنی ــرد	نمی	توان ــن	ف ای
ــرورش	 ــوزش	و	پ ــوزش	متوســطه	آم ــت	آم ــن	معاون همچنی
ــع	 ــه	در	مقط ــوزی	ک ــم	دانش	آم ــت:	معتقدی ــتان	گف گلس
متوســطه	دوم	تحصیــل	می	کنــد	براســاس	اهــداف	دوره	بایــد	

ــاده	شــود. ــی	آم ــه	مراکــز	آمــوزش	عال ــرای	ورود	ب ب
ابراهیــم	حاجیلــری	ادامــه	داد:	براســاس	ایــن	هــدف	آمــوزش	
و	پــرورش	اســتان	هــم	تــالش	کــرد	بــا	یــک	برنامــه	منســجم	
و	مؤثــر	شــاخص	های	کنکــوری	خــود	را	بهبــود	ببخشــد	زیــرا	
شــاخص	کنکــور	بــا	شــاخص	توســعه	یافتگــی	اســتان	ارتباط	

دارد.

برنامه هــای آمــوزش و پــرورش گلســتان در زمینــه 
کنکــور

حاجیلــری	در	خصــوص	برنامه	هــای	کنکــور	۹۸	اضافــه	کــرد:	
برنامــه	جامعــی	تحــت	عنــوان	بازمهندســی	الگــوی	رشــد	را	
ــه	 در	چنــد	بخــش	طراحــی	کــرده	و	آن	را	بعــد	از	تصویــب	ب

ــم. ــالغ	کردی ــرورش	شهرســتان	ها	اب ــوزش	و	پ آم
ــدرس	 ــت	م ــرح	»تربی ــن	ط ــدم	در	ای ــن	ق ــت:	اولی وی	گف
ــه	دلیــل	نونگاشــت	 ــود	کــه	ب ــه	دوازدهــم	»ب کتاب	هــای	پای
بــودن	کتــب،	۲۰۰	ســرگروه	هــر	درس	را	در	قالــب	مجموعــه	

ــم. ــوزش	دادی علمــی	آم
ــاب	 ــان	کت ــارد	توم ــک	میلی ــن	ی ــزود:	همچنی ــری	اف حاجیل
کمــک	آمــوزش	را	رایــگان	بــا	کمــک	بنیــاد	علــوی	در	مناطق	
محــروم	توزیــع	کردیــم	کــه	بــا	اجــرای	آزمون	های	پیشــرفت	

تحصیلــی	همــراه	بــود.
وی	اضافــه	کــرد:	نشســت	های	انگیزشــی	و	مشــاوره	ای	بــرای	
دانــش	آمــوزان	گذاشــته	کــه	در	طــول	ســال	تحصیلــی	اتفاق	

افتــاد.
کمــک	 بســته	های	 توزیــع	 از	 همچنیــن	 حاجیلــری	
آموزشــی	بــا	کمــک	خیــران	در	مناطــق	ســیل	زده	اســتان	
ــی	 ــران	آموزش ــری	از	خی ــرد:	بهره	گی ــان	ک ــرداد	و	بی خب

در	شهرســتان	ها	از	جملــه	گــرگان	انجــام	شــد	کــه	در	
ــای	 ــرب	کالس	ه ــان	مج ــتفاده	از	معلم ــا	اس ــرح	ب ــن	ط ای
خصوصــی	بــرای	دانــش	آمــوزان	مناطــق	محــروم	و	

ــد. ــزار	ش ــهر	برگ ــیه	ش حاش
وی	تصریــح	کــرد:	اجــرای	قرائــت	خانه	هــای	مطالعاتــی	
)بــرای	دانــش	آمــوزان	پایــه	دوازدهــم(	و	پانســیون	های	
ــد	و	 ــام	عی ــه	در	ای ــود	ک ــات	ب ــر	اقدام ــوزی	از	دیگ ــش	آم دان

ــرد. ــک	ک ــوزان	کم ــش	آم ــه	دان ــل	ب ــای	تعطی روزه

اســتفاده از تجــارب مشــاوران و مدرســان برجســته 
کشــور

ــاوران	 ــارب	مش ــتفاده	از	تج ــه	اس ــاره	ب ــا	اش ــری	ب حاجیل
ــرای	 ــی	ب ــن	فرصت ــرد:	همچنی ــه	ک ــور،	اضاف ــته	کش برجس
اســتفاده	از	مدرســان	خــارج	اســتان	بــرای	کالس	هــای	فــوق	
برنامــه	و	کنکــور	ایجــاد	کردیــم	و	از	ظرفیــت	آنهــا	هــم	بهــره	

ــم. گرفتی
وی	اظهارکــرد:	طــرح	»کنکــور	مدرســه«	از	دیگــر	اقدامــات	
ــا	هــدف	برگــزاری	آزمون	هــای	آمــاده	ســازی	 مــا	بــود	کــه	ب
کنکــور	در	مــدارس	اتفــاق	افتــاد.	ایــن	طــرح	دانــش	آمــوزان	
ــت	 ــدارس	هدای ــه	م ــه	ای	ب ــای	غیرمجــاز	زیرپل را	از	کالس	ه

کــرد.
ــان	 ــم	تیزهوش ــا	معل ــتی	را	ب ــرد:	نشس ــان	ک ــری	بی حاجیل
ــروژه	 ــک	پ ــب	ی ــی	را	در	قال ــته	های	آموزش ــتیم	و	بس داش

بــرای	دانــش	آمــوزان	کنکــوری	آق	قــال	و	گمیشــان	تعریــف	
ــم. کردی

وی	همچنیــن	توزیــع	کتــب	کمــک	آموزشــی	در	شهرســتان	
ــات	نهایــی	در	قالــب	 کاللــه	خبــرداد	و	گفــت:	بعــد	از	امتحان
یــک	پــروژه	۱۰	روزه	پانســیون	دانــش	آمــوزی	برگــزار	
و	 اشــکال	 رفــع	 از	کالس	هــای	 بچه	هــا	 تــا	 می	کنیــم	

شــوند. بهره	منــد	 جمع	بنــدی	
حاجیلــری	افزود:	همچنیــن	در	قالــب	تجربه	انــدوزی	مدیران	
آمــوزش	و	پــرورش	شهرســتان	ها	را	بــه	دو	اســتان	مازنــدران	و	
ســمنان	فرســتادیم	کــه	بــا	هــدف	ارتقــا	شــاخص	های	کنکور	

انجــام	شــد.
وی	بیــان	کــرد:	در	کنکــور	۹۶،	رتبــه	کنکــور	اســتان	۲۷	بــود	
ــی،	۲۱	در	 ــوم	تجرب ــته	عل ــه	۲۰	در	رش ــال	۹۷	ب ــه	در	س ک
ــه	 رتبــه	علــوم	انســانی	و	۲۲	در	علــوم	ریاضــی	رســید	کــه	ب

ــم. طــور	میانگیــن	رتبــه	۲۱	را	کســب	کردی
حاجیلــری	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	اقدامــات	خوبــی	در	اســتان	
صــورت	گرفــت،	امیدواریــم	کــه	رتبــه	مــا	در	کنکور	پیــش	رو	

رضایــت	بخــش	باشــد.
ــط	 ــه	توس ــع	ک ــازی	جام ــاده	س ــای	آم ــود	برنامه	ه ــا	وج ب
آمــوزش	و	پــرورش	در	ســطح	اســتان	انجــام	شــده	امــا	
همچنــان	خانواده	هــا	بــه	شــرکت	فرزندانشــان	در	کالس	های	
خصوصــی	مجــاز	و	غیرمجــاز	اصــرار	دارنــد	و	تغییــر	نگــرش	

ــد. ــی	را	می	طلب ــت	همگان ــا	هم آنه

جامعــه ایـــران
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مبنــی  زمزمه هایــی 
مجــوز  تمدیــد  بــر 
کــه  تــاش  بوکســیت 
قلــه  اســت  ســال ها 
شــاهوار کانون آب ســاز 
تخریــب  را  شــاهرود 
گــوش  بــه  کــرده 
کــه  خبــری  می رســد 
رقابــت امیــد و ناامیــدی مــردم را دامــن زده اســت.

شــاهوار	روزهــای	سرنوشــت	ســازی	را	پشــت	ســر	می	گــذارد،	
ــه	شــش	 ــاش	ک ــدن	بوکســیت	ت ــد	مجــوز	مع ــائبه	تمدی ش
ــون	آب	 ــن	کان ــن	ای ــر	ت ســال	اســت	زخم	هــای	عمیقــی	را	ب
ــالمی	وارد	 ــران	اس ــرق	ای ــمال	ش ــش	ش ــات	بخ ــاز	و	حی س
ســاخته،	موجــب	نگرانــی	قشــر	گســترده	ای	از	دوســت	داران	

طبیعــت	در	سراســر	کشــور	شــده	اســت.
تخریــب	قلــه	شــاهوار	کــه	بــه	واســطه	بحــث	گرادیــان	هــوا	و	
افزایــش	اختــالف	دمــای	روز	و	شــب	و	بیابانــی	شــدن	فــالت	
بســطام	در	شــمال	شــرق	کشــور	حائــز	اهمیــت	اســت،	ایــن	
ــه	 ــا	توجــه	ب ــدی	از	تحــوالت	شــده	و	ب ــاز	جدی روزهــا	وارد	ف
مخالفت	هــای	فــراوان	از	ســوی	مســئوالن	شهرســتانی،	
ــز	 ــزارش	مرک ــه	گ ــن	ارائ ــی	و	همچنی ــی	مل ــتانی	و	حت اس
پژوهش	هــای	مجلــس	و	تصدیــق	تخریب	هــای	فــراوان،	
همچنــان	در	خطــر	تمدیــد	مجــوز	معــدن	بوکســیت	تــاش	

ــرار	دارد. ق
تناقــض	معنــا	دار	موضــوع	شــاهوار	امــروز	اینجــا	اســت	کــه	
فــالت	بســطام،	شهرســتان	شــاهرود	و	حتــی	بخش	هایــی	از	
ــمنان	 ــتان	س ــر	اس ــتان	های	دیگ ــتان	و	شهرس ــتان	گلس اس
چــون	دامغــان	بــا	خشکســالی	شــدید	روبــرو	هســتند	و	تغییر	
اقلیــم	ســبب	شــده	تــا	ســرمازدگی،	کــم	آبــی،	زود	گل	دهــی	
درختــان و… آســیب های فراوانــی را بــه طبیعــت برســاند اما 
شــاهوار	هــم	دارای	دو	میلیــون	و	۲۰۰	هــزار	متــر	مکعــب	آب	
اســت	و	هــم	تلورانــس	و	گرادیــان	هــوای	منطقــه	را	تأمیــن	و	

ــد! ــم	می	کن تنظی
	

ورود ضربات بر پیکر نیمه جان شاهوار
ــاش	در	ســال	۸۷	 ــدن	بوکســیت	ت ــار	بحــث	مع نخســتین	ب
ــاظ	 ــدون	لح ــدود	ب ــای	مح ــان	مجوزه ــد	آن	زم ــرح	ش مط
ــد	 ــبب	ش ــط	زیســت	س ــی	و	محی ــع	طبیع ــتعالم	از	مناب اس
تــا	معــدن	کار	خــود	را	آغــاز	کنــد	و	تــا	امــروز	عمــاًل!ً	شــش	
ســال	پیاپــی	اســت	کــه	بیــش	از	پروانــه	مجــاز	بهــره	بــرداری	
می	کنــد	از	ســوی	دیگــر	البی	هــای	قــدرت	در	پایتخــت	
ــم	 ــرود	آن	ه ــاله	آن	ب ــد	۱۵	س ــم	تمدی ــا	بی ــده	ت ــبب	ش س
در	حالــی	کــه	مقــام	معظــم	رهبــری	بارهــا	نســبت	بــه	عــدم	
ــش	 ــات	بخ ــع	آب	و	حی ــوص	مناب ــه	خص ــع	ب ــب	مناب تخری

ــد. ــا	هشــدار	داده	ان ــران	اســالمی	باره ای
ــا	 ــای	ده	ه ــردم،	طوماره ــت	م ــر	خواس ــا	در	براب ــن	البی	ه ای
هــزار	امضایــی	خطــاب	بــه	رهبــری	معظــم	انقــالب	اســالمی،	
رئیــس	جمهــور	و	ســران	قــوا،	تالش	هــای	رســانه	ها	و	
ســازمان	های	مــردم	نهــاد	و	دوســت	داران	طبیعــت	و	
ــتاده	و	 ــس	ایس ــدگان	مجل ــئوالن	و	نماین ــان	و	مس کارشناس
ــر	پیکــر	نیمــه	 ــات	را	ب ــن	ضرب ــد	آخری ــه	می	خواهن ــک	تن ی

ــد. ــاهوار	وارد	کنن ــان	ش ج
پــس	از	احــراز	تخلفــات	وســیع	در	معــدن	تــاش	و	عــدم	انجام	
ــورایعالی	 ــه	ش ــق	مصوب ــدن	طب ــن	مع ــوی	ای ــدات	از	س تعه

معــادن	ایــن	معــدن	توســط	فرمانــدار	شــاهرود	تعطیــل	شــد	
ــا	بیــش	از	ایــن	تخریب	هــا	در	شــاهوار	صــورت	نگیــرد	امــا	 ت
همانطــور	کــه	نماینــده	شــاهرود	و	میامــی	نیــز	می	گویــد	این	
تعطیلــی	موقتــی	نیــز	کارســاز	نبــوده	و	معــدن	بــه	کار	خــود	

مشــغول	اســت.

معدن مجوز برداشت ندارد
ســید	حســن	حســینی	شــاهرودی	نماینــده	شــاهرود	و	
میامــی	در	مجلــس	ضمــن	رد	شــائبه	تمدیــد	مجــوز	معــدن	
ــا	اعــالم	نظــر	 ــد	ت ــه	تمدی بوکســیت	شــاهوار	گفــت:	هرگون
ــت،	 ــط	زیس ــامل	محی ــه	ش ــتگاه	های	چهارگان ــی	دس قطع

ــت. ــوع	اس ــی،	آب	و	راه	ممن ــع	طبیع مناب
وی	افــزود:	هرگونــه	تمدیــد	از	منظــر	بنــده	بــه	عنــوان	
ــدون	 ــس	ب ــی	در	مجل ــاهرود	و	میام ــتان	ش ــده	شهرس نماین
اعــالم	رســمی	دســتگاه	های	مســئول	ماننــد	محیــط	زیســت،	
منابــع	طبیعــی،	راه	و	آب	مبنــی	بــر	عــدم	آســیب	جــدی	بــه	
زیرســاخت	های	شهرســتان	و	خصوصــاً	منابــع	آب	و	خــاک	و	

هــوای	منطقــه	قابــل	قبــول	نیســت.
ــد	از	 ــدن	بع ــن	مع ــه	ای ــان	اینک ــا	بی ــاهرودی	ب ــینی	ش حس
ــم	۳۷	 ــی	بازه ــر	تعطیل ــی	ب ــاهرود	مبن ــدار	ش ــتور	فرمان دس
ــن	برداشــت	از	معــدن	صــورت	داده	کــه	بی	توجهــی	 هــزار	ت
ــد	 ــدن	معتق ــرد:	مع ــراز	ک ــد،	اب ــه	دســتور	را	نشــان	می	ده ب
اســت	کــه	ایــن	برداشــت	باطله	هــای	قبلــی	بــوده	امــا	خیــر؛	
ــز	 ــدت	نی ــن	م ــدن	در	همی ــن	مع ــتیم	ای ــد	هس ــا	معتق م

ــوده	اســت. ــی	نب ــل	قطع ــوده	و	تعطی ــه	کار	ب مشــغول	ب
	

تخریب کانون های آب ساز شاهرود
ــان	و	 ــاز	و	گیاه ــای	آب	س ــع،	کانون	ه ــب	مناب موضــوع	تخری
فــراری	شــدن	وحــوش	در	شــاهوار،	ایــن	قلــه	حیــات	بخــش	
در	شــمال	شــرق	کشــور	بارهــا	مطــرح	شــده	و	بــه	اثبــات	نیــز	
رســیده	اســت	امــا	همچنــان	دســت	پــر	قــدرت	البی	هــا	بــر	

تــن	نحیــف	ایــن	قلــه،	تخریــب	را	بــه	ارمغــان	مــی	آورد.
ــه	در	 ــان	اینک ــن	بی ــاهرود	ضم ــهر	ش ــورای	ش ــس	ش رئی
ــون	آب	ســاز	 ــه	آب	از	کان ــورد	آزمون ــار	م ســال	گذشــته	چه
ــی	آن	در	 ــذ	و	بررس ــخص	اخ ــه	مش ــار	نقط ــاهوار	در	چه ش

معتبرتریــن	آزمایشــگاه	آب	و	خــاک	کشــور	صــورت	گرفتــه	
ــزان	 ــه	می ــان	داد	ک ــا	نش ــن	آزمایش	ه ــد:	ای ــت،	می	گوی اس
ــت. ــاز	اس ــد	مج ــر	ح ــا	براب ــود	در	آب	ده	ه ــوم	موج آلومینی
ســمیعی	بــا	بیــان	اینکــه	در	شــاهوار	دو	میلیــون	و	۲۰۰	هــزار	
ــد	 ــه	اســت،	تاکی ــر	مکعــب	معــادل	ســد	کــرج،	آب	نهفت مت
ــی	 ــتگاه	های	نظارت ــئوالن	دس ــتان	مس ــر	در	زمس ــرد:	اگ ک
ــه	وضــوح	در	می	یافتنــد	 ــد	ب ــه	ایــن	قلــه	مراجعــه	می	کردن ب
ــار	 ــرای	ب ــداری	خــاک	را	ب ــه	مق ــل	مکانیکــی	ک ــر	بی ــه	ه ک
کــردن	در	کامیون	هــا	بــاال	مــی	آورد	بــدون	اســتثنا	قطعــه	ای	
بــزرگ	از	یــخ	انتهــای	خاک	هــا	چســبیده	اســت	ایــن	نشــان	
ــون	آب	ســازی	اســت	کــه	در	معــرض	 می	دهــد	شــاهوار	کان

تخریــب	قــرار	گرفتــه	اســت.

پاسخ عجیب مسئوالن صمت
امــا	در	عیــن	نابــاوری	مســئوالن	چشــم	بــر	ایــن	موضوعــات	
بســته	و	معتقدنــد	شــاهوار	نــه	گیاهــی	دارد	و	نــه	آب	و	خاکی؛	
معــاون	معدنــی	ســازمان	صنعــت	و	معــدن	و	تجــارت	اســتان	
ســمنان	کــه	آیــا	بازدیــدی	به	منطقــه	داشــته	اســت	و	منطقه	
را	چطــور	ارزیابــی	می	کنــد،	ابــراز	داشــت:	ایــن	معــدن	همــان	
ــا	 ــد	ام ــت	می	کنن ــت	را	برداش ــه	هس ــه	در	پروان ــزی	ک چی
ــم	 ــه	بتوان ــدارم	ک ــن	ن ــزان	برداشــت	حضــور	ذه ــاره	می درب

پاســخ	دهــم.
ــدار	شــاهرود	در	 ــا	اینکــه	فرمان محمــد	فروهــر	در	مواجهــه	ب
نشســتی	عنــوان	کــرد	کــه	ســهم	یــک	درصــد	بهره	بــرداری	
ــود	 ــه	می	ش ــی	منطق ــران	و	آبادان ــرف	عم ــه	ص ــادن	ک از	مع
ــه	ایــن	 ــح	کــرد:	چنیــن	چیــزی	ب پرداخت	نشــده	نیــز	تصری

ــدارد. اســم	اصــاًل	وجــود	ن
ــون	 ــارت	پیرام ــدن	و	تج ــت	مع ــرد	صنع ــاره	رویک وی	درب
ــه	 ــیت،	اضاف ــرداری	بوکس ــان	بهره	ب ــا	پای ــرارداد	ی ــد	ق تمدی
کــرد:	هــر	چــه	قانــون	تعییــن	کــرده	باشــند	بــر	همــان	مبنــا	
عمــل	می	کنیــم	و	مــن	متولــی	امــر	بــرآورد	میــزان	تخریــب	
معــدن	بوکســیت	نیســتم	کــه	پاســخ	دهــم	محــدوده	ای	برای	
آنهــا	تعیین	شــده	کــه	داخــل	همــان	کار	را	انجــام	می	دهنــد	

ــد. ــام	می	دهن ــی	انج ــد	کار	معدن ــی	نمی	کنن کار	تخریب
معــاون	معدنــی	ســازمان	صنعــت	و	معــدن	و	تجــارت	اســتان	

با زمزمه تمدید مجوز معدن بوکسیت تاش صورت گرفت؛ 

ورود شاهوار به عرصه جدید/ جدال نفس گیر مردم با البی قدرت و ثروت

مهناز همتی
محمد حسین 
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ــس	 ــای	مجل ــز	پژوهش	ه ــه	مرک ــر	اینک ــی	ب ــمنان	،	مبن س
ــدن	بوکســیت	رســانه	ای	 ــون	مع ــای	خــود	را	پیرام گزارش	ه
کــرده	در	شــورای	معــادن	اســتان	بــه	چــه	جمع	بنــدی	
ــای	 ــز	پژوهش	ه ــزی	از	مرک ــت:	چی ــراز	داش ــیده	اید؟،	اب رس
مجلــس	بــه	مــا	اعالم	نشــده	هــر	چیــزی	کــه	متولــی	بگویــد	
ــا	ارســال	 ــرای	م ــزی	ب ــذا	چی ــم	و	ل ــان	را	انجــام	می	دهی هم

نشــده	اســت.
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	بهــروز	اســودی	مدیــرکل	صنعــت	
ــط	 ــاالن	محی ــا	فع ــدار	ب ــز	در	دی ــتان	ســمنان	نی ــدن	اس مع
ــه	موضــوع	تخریــب	 زیســت	در	ســال	گذشــته	و	در	پاســخ	ب
گونه	هــای	گیاهــی	در	شــاهوار	بیــان	کــرده	بــود	مگــر	
شــاهوار	گیــاه	هــم	دارد!	حــال	آنکــه	ســه	گونــه	گیاهــی	فقط	
بــه	نــام	همیــن	قلــه	در	فهرســت	گیاهــان	جهــان	ذکــر	شــده	
اســت	کــه	احتمــاالً	امــروز	بخــش	عمــده	ای	از	بیــن	رفته	انــد.

	
معضلی که به یک بحران تبدیل شده است

عضــو	هیئــت	علمــی	دانشــگاه	ســمنان	ضمــن	بیــان	اینکــه	
ــا	 موضــوع	تخریب	هــای	گســترده	معــدن	بوکســیت	تــاش	ب
توجــه	بــه	موقعیــت	خــاص	و	همجــواری	بــا	اســتان	گلســتان	
بــه	موضــوع	اجتماعــی	بــدل	شــده	اســت،	ابــراز	داشــت:	اگــر	

ایــن	تخریب	هــا	ادامــه	پیــدا	کنــد	رویشــگاه	اورس	بــا	مشــکل	
و	تهدیــد	جــدی	مواجــه	خواهــد	شــد	و	همچنیــن	فرســایش	
ــات	 ــه	تبع ــار	از	جمل ــرد	و	غب ــیالب	ها،	گ ــاد	س ــاک،	ایج خ
ــه	 ــاش	در	منطق ــیت	ت ــدن	بوکس ــرداری	از	مع ــد	بهره	ب رون

اســت.
ــدن	 ــعه	مع ــه	توس ــان	اینک ــن	بی ــش	ضم ــن	روان	بخ هوم
ــر	 ــاًل	غی ــری	کام ــی	ام ــع	مل ــی	و	مناب ــب	اراض ــدون	تخری ب
ممکــن	اســت،	تصریــح	کــرد:	شــاید	ادامــه	رونــد	بــا	محــدود	
ــر	 ــوه	ب ــی	ک ــای	تخریب ــا	در	بخش	ه ــا	تنه ــدن	فعالیت	ه ش
اســاس	بازدیدهــا	و	نظــرات	کارشناســی	یــک	راهــکار	باشــد	
امــا	توســعه	معــدن	بــه	هیــچ	وجــه	بــه	لحــاظ	اکولوژیــک	و	
اقتصــاد	محیط	زیســت	در	آن	ارتفــاع	بــه	هیــچ	وجــه	منطقــی	

نیســت.
ــدن	از	 ــن	مع ــت	ای ــوز	فعالی ــه	مج ــان	اینک ــن	بی وی	ضم
اســاس	کامــاًل	غلــط	اســت،	اضافــه	کــرد:	از	ابتــدای	کار	نبایــد	
بهره	بــرداری	از	ایــن	معــدن	آغــاز	می	شــد،	تخریب	هــای	
بســیار	زیــادی	در	آن	ارتفــاع	بــه	وجــود	آمــده	اســت،	صــدور	
مجــوز	از	ابتــدای	در	محــدوده	رویشــگاه	ارس	امــر	غیــر	

ــوده	اســت. ــی	ب قانون

بارها اعام شد که منابع طبیعی متضرر شده است
فرمانــدار	شــاهرود	نیــز	ضمــن	بیــان	اینکــه	در	بحــث	معــدن	
بوکســیت	تــاش	می	بایســت	روال	قانــون	را	طــی	کــرد،	ابــراز	
داشــت:	به	انــدازه	تــوان	بارهــا	اعــالم	کردیــم	کــه	آب،	منابــع	
طبیعــی	و	حیــات	وحــش	منطقــه	آســیب	دیده	اســت	و	
ــه	 ــردم	منطق ــات	م ــودی	حی ــه	ناب ــیل	ب ــی	س ــوع	ناگهان وق
ــدن	 ــه،	مع ــورت	جلس ــن	ص ــق	آخری ــود،	طب ــی	می	ش منته
می	بایســت	۱۱	مــورد	را	بــرای	احیــای	منطقــه	انجــام	مــی	داد	
ــی	از	 ــدن	بخــش	اعظم ــرر،	مع ــای	مک ــه	باوجــود	مهلت	ه ک

ــداده	اســت. تعهــدات	خــود	را	انجــام	ن
محمــد	کــرم	محمــدی	بابیــان	اینکــه	تمــام	فریادهــا	منجر	به	
ــرداری	معــدن	شــد،	تصریــح	کــرد:	در	 کاهــش	ســطح	بهره	ب
ــان	وزارت	شــریعتمداری	در	صنعــت	و	معــدن	و	تجــارت،	 زم
ــرای	 ــس	ب ــتان	در	مجل ــردم	شهرس ــده	م ــراه	نماین ــه	هم ب
ــاش	خدمــت	ایشــان	رســیدیم	و	 بحــث	معــدن	بوکســیت	ت
ــا	منطقــه	را	از	نزدیــک	ببیننــد	و	نهایتــاً	بعــد	از	 خواســتیم	ت

بازدیــد	هــر	چــه	گفتنــد	اجرایــی	شــود.
وی	اضافــه	کــرد:	بــه	وزیــر	وقــت	صنعــت	و	معــدن	صراحتــاً	
ــی	 ــاهوار	در	پ ــه	ش ــب	منطق ــزان	تخری ــه	می ــد	ک ــه	ش گفت
ــاً	 ــاز	اســت	و	نهایت ــد	مج ــش	از	ح ــدن	کاوی	بی ــات	مع عملی

ــه	۱۵۰	 ــرداری	ب ــوز	بهره	ب ــار	مج ــزار	و	۳۱۳	هکت ــک	ه از	ی
ــت. ــار	تقلیــل	یاف هکت

پروانــه	 تمدیــد	 در	 اینکــه	 بابیــان	 فرمانــدار	شــاهرود	
بهره	بــرداری	معــدن	تخریب	هــا	بــه	حــدی	اســت	کــه	بتــوان	
از	پیشــروی	معــدن	جلوگیــری	کــرد،	ابراز	داشــت:	معــدن	در	
ــه	تعهــدات	خــود	عمــل	کــرده	 وهلــه	نخســت	می	بایســت	ب
ــه	 و	منابــع	طبیعــی	را	احیــا	کننــد	و	توســعه	معــدن	تنهــا	ب
ــه	 شــرط	رعایــت	قوانیــن	طــی	دو	مرحلــه	در	اینجــا	و	مرحل

ــود. ــر	خواهــد	ب ــکان	پذی بعــد	در	جاجــرم	ام
	

تخریب در شاهوار محرز است
امــام	جمعــه	موقــت	شــاهرود	نیــز	در	نشســت	اخیــر	خــود	
ــمنان	 ــتان	س ــت	اس ــط	زیس ــت	از	محی ــرکل	حفاظ ــا	مدی ب
گفــت:	در	بازدیــدی	که	از	شــاهوار	داشــتیم	متأســفانه	شــاهد	
تخریب	هــا	بســیار	گســترده	بودیــم	کــه	ناخــودآگاه	تصویــری	
از	یــک	انســان	بــا	صورتــی	پــر	از	خــراش	را	متصــور	می	شــود	
لــذا	امــروز	در	شــاهوار	محیــط	زیســت	از	بیــن	رفتــه	و	حیــات	
وحــش	آســیب	جــدی	دیــده	اســت،	همچنیــن	پوشــش	های	
ــه	 ــی	ب ــتگاه	های	اجرای ــد	دس ــده	اند	و	بای ــراب	ش ــی	خ گیاه

صــورت	عالمانــه	بــه	ایــن	امــر	ورود	کننــد.

حجــت	االســالم	حمیــد	عبداللهیــان	بیــان	کــرد:	معتقدیــم	
کــه	بایــد	بــه	شــکل	جــدی	بــه	موضــوع	شــاهوار	ورود	کــرد	
ــوان	از	 ــی	می	ت ــود	حت ــری	ش ــی	پیگی ــائل	از	راه	قانون و	مس
ظرفیــت	نیروهــای	نظامــی	و	انتظامــی	نیــز	اســتفاده	کــرد	و	
تعطیلــی	ایــن	معــدن	تــا	رســیدگی	های	قانونــی	بیشــتر	بــه	

ســرانجام	برســد.

پیگیری از طریق قانون
ــط	 ــت	داران	محی ــا	دوس ــن	روزه ــه	ای ــائلی	ک ــی	از	مس یک
زیســت	را	امیــدوار	نگــه	داشــته،	پیگیری	هــای	صــورت	
ــروز	 ــت.	ام ــی	اس ــی	و	قانون ــع	قضائ ــوی	مراج ــه	از	س گرفت
ــه	 ــردم	ب ــط	م ــده	توس ــا	ش ــای	امض ــبختانه	طوماره خوش
ــور	 ــس	جمه ــالمی،	رئی ــالب	اس ــم	انق ــر	معظ ــت	رهب دس
ــالم	 ــت	االس ــی	حج ــیده	و	حت ــه	رس ــوه	قضائی ــس	ق و	رئی
رئیســی	دســتور	بررســی	آن	توســط	ســازمان	بازرســی	را	نیــز	
داده	اســت.	از	ســوی	دیگــر	اداره	محیــط	زیســت	شهرســتان	
شــاهرود	نیــز	مجــوز	اســتخدام	یــک	وکیــل	و	طــرح	شــکایت	
ــط	 ــای	محی ــت	مجوزه ــدم	دریاف ــه	واســطه	ع ــدن	را	ب از	مع

ــت. ــرده	اس ــادر	ک ــتی	ص زیس
مدیــرکل	حفاظــت	محیــط	زیســت	ســمنان	امــا	در	نشســت	
ــردم	در	 ــده	م ــاهرودی	نماین ــینی	ش ــا	حس ــود	ب ــر	خ اخی
ــی	 ــه	تعطیل ــل	ب ــن	اداره	کل	قائ ــه	ای ــان	اینک ــا	بی ــس	ب مجل
کامــل	معــدن	بوکســیت	شــاهوار	اســت،	گفــت:	بــرای	
رســیدگی	بــه	ایــن	امــر،	محیــط	زیســت	شــاهرود	وکیلــی	را	

ــت. ــد	گرف ــت	خواه ــه	خدم ب
ــه	 ــل	ب ــط	زیســت	قائ ــه	محی ــان	اینک ــا	بی ــدوس	ب ــر	عب امی
تعطیلــی	کامــل	معــدن	بوکســیت	شــاهوار	اســت،	ابــراز	کرد:	
ــدام	در	دســتور	کار	 ــد	اق ــن	هــدف	چن ــه	ای ــرای	رســیدن	ب ب
اســت	کــه	یکــی	از	آنهــا	اســتفاده	از	ظرفیــت	کانــون	وکالی	
ــل	 ــک	وکی ــری	ی ــه	کارگی ــن	ب ــمنان	و	همچنی ــتان	س اس
توســط	اداره	محیــط	زیســت	شــاهرود	بــرای	رســیدگی	

ــده	اســت. ــه	پرون ــی	ب قضائ
وی	بــا	بیــان	اینکــه	دیگــر	اقــدام	صــورت	گرفتــه	در	اداره	کل	
محیــط	زیســت	نــگارش	نامــه	ای	خطــاب	بــه	دادســتان	کل	
ــروه	 ــس	کارگ ــتان	رئی ــزود:	دادس ــتان	ســمنان	اســت،	اف اس
حفــظ	بیــت	المــال	و	منابــع	طبیعــی	اســتان	نیــز	محســوب	
ــگارش	ایــن	نامــه	در	بســتر	کارگروهــی	کــه	 می	شــود	کــه	ن
ــت،	 ــط	زیس ــون	محی ــی	چ ــای	نظارت ــای	آن	را	نهاده اعض
منابــع طبیعــی، قــوه قضائیــه، امــور آب و … تشــکیل 

می	دهنــد،	می	توانــد	کارســاز	باشــد.
	

دستگاه قضا همچنان ساکت است
ــرح	 ــاهوار	مط ــدن	ش ــاره	مع ــه	درب ــکالتی	ک ــی	از	مش یک
می	شــود	عــدم	ورود	دســتگاه	قضــا	شــامل	دادگســتری	
ــی	بســطام	اســت	 ــی	حــوزه	قضائ شــاهرود،	دادســتان	و	حت
چــرا	کــه	ورود	ایــن	نهــاد	بــا	وجــود	محــرز	شــدن	مشــکالت	
ــه	مراتــب	 ــی	و	تخریــب	محیــط	زیســت	می	توانســت	ب قانون
منافــع	بیشــتری	را	بــه	مــردم	شهرســتان	شــاهرود	برســاند.	
ــری	اســت	نخســت	 ــل	پیگی ــت	قاب ــد	باب ــدن	از	چن ــن	مع ای
اینکــه	در	هنــگام	تعطیلــی	موقــت	بازهــم	بــه	کار	خــود	ادامه	
ــاک	 ــع	آب	و	خ ــب	مناب ــث	تخری ــدن	باع ــن	مع داد،	دوم	ای
شــاهرود	شــده	کــه	گــزارش	مرکــز	پژوهش	هــای	مجلــس	آن	
را	بیــان	کــرده،	ســوم	ایــن	معــدن	بیــش	از	میــزان	مجــاز	در	

ــرده	اســت. ــه	برداشــت	ک پروان
ــه	 ــاهرود	در	پاســخ	ب ــس	دادگســتری	ش ــان	رئی ــی	اکبری عل
پرسشــی	مبنــی	بــر	اینکــه	دادگســتری	چــه	زمــان	می	توانــد	
ــاش	 ــده	معــدن	بوکســیت	ت ــوان	مدعی	العمــوم	در	پرون به	عن
ــت:	 ــراز	داش ــد،	اب ــاهرود	ورود	کن ــاهوار	ش ــه	ش ــع	در	قل واق
طبــق	مــاده	۱۱۴	دادرســی	کیفــری	زمانــی	کــه	ایــن	معــدن	
ــائل	 ــرب	و	مس ــاظ	آب	ش ــه	لح ــی	ب ــد	امنیت ــث	تهدی باع
زیســت	محیطی	و	غیــره	شــود	دســتگاه	قضــا	بــرای	تعطیلــی	
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ــرد. ــد	ک ــی	آن	ورود	خواه دائم
اکبریــان	رئیــس	دادگســتری	شــاهرود	معتقــد	اســت:	
ــع	طبیعــی،	محیط	زیســت	 ــر	مناب ــی	نظی دســتگاه	های	متول
ــدات	 ــر	تهدی و	ســازمان	آب	هنــوز	پاســخ	صریحــی	مبنــی	ب
ــه	دادگســتری	 ــاش	ب ــدن	بوکســیت	ت ــت	مع زیســتی	فعالی
ــت	 ــا	صراح ــتگاه	ها	ب ــن	دس ــه	ای ــد	درصورتی	ک ــه	ندادن ارائ
ــرای	 ــدی	ب ــدن	تهدی ــن	مع ــت	ای ــه	فعالی ــد	ک ــالم	کنن اع
روســتای	تــاش،	شــهر	بســطام	و	شــاهرود	اســت	دادگســتری	

ــود. ــل	می	ش ــم	آن	وارد	عم ــی	دائ ــرای	تعطیل ب
ــن	 ــن	لحظــه	هنــوز	کارشناســان	ای ــه	ای ــا	ب ــد:	ت وی	می	افزای
ــان	 ــود	را	بی ــارات	خ ــت	اظه ــتگاه	اداری	به	صراح ــه	دس س
نکرده	انــد	ولــی	در	صــورت	مشــخص	شــدن	تهدیــدات	
جــدی	بــرای	حــوزه	آب	منطقــه	از	ســوی	آن	هــا،	دادگســتری	
ــاش	 ــیت	ت ــدن	بوکس ــم	مع ــی	دائ ــه	تعطیل ــاهرود	رأی	ب ش

ــد	داد. خواه

امور پیگیری می شود
ــه	 ــی	ب ــالم	رئیس ــت	االس ــا	ورود	حج ــد	ب ــر	می	رس ــه	نظ ب
ــتگاه	 ــه	در	دس ــی	ک ــر	و	تحوالت ــن	تغیی ــوع	و	همچنی موض
ــاق	حــق	 ــی	رخ	داده	می	بایســت	شــاهد	تحــول	در	احق قضائ
مــردم	در	موضــوع	شــاهوار	باشــیم	امــری	کــه	می	توانــد	امیــد	

ــازد. ــتان	روشــن	س ــردم	شهرس ــای	م را	در	دل	ه
ــد	 ــی	تمدی ــب	منف ــاره	عواق ــط	زیســت	درب کارشــناس	محی
ــه	 ــی	ک ــد:	موضوع ــاش	می	گوی ــیت	ت ــدن	بوکس ــوز	مع مج
امــروز	بایــد	بــه	آن	توجــه	کــرد	ایــن	اســت	کــه	شــاهوار	بــه	
ســه	دلیــل	اصلــی	قابــل	توجــه	اســت،	نخســت	گرادیــان	هــوا	
چــرا	کــه	ایــن	قلــه	کــه	۱۲	مــاه	ســال	بــر	روی	آن	بــرف	قــرار	
دارد	میــزان	اختــالف	دمــای	روز	و	شــب	را	در	ارتفــاع	بیــش	از	
ــا	 ــد	و	از	آنجــا	کــه	معــدن	ت ــم	می	زن چهــار	هــزار	متــری	رق
ــار	صــورت	داده	 ــم	انفج ــری	ه ــزار	و	۷۰۰	مت ــه	ه ــاع	س ارتف
قطعــاً	شــاهد	بــر	هــم	خــوردن	گرادیــان	هــوا	و	بیابانی	شــدن	

ــود. ــه	روز	شــاهرود	خواهیــم	ب روز	ب
ــات	 ــه	حی ــوع	مقول ــن	موض ــد:	دومی ــی	می	گوی ــام	طبس اله
وحــش	و	پوشــش	های	گیاهــی	اســت	و	ســومین	موضــوع	آب	
ــاهرود	 ــتان	ش ــای	شهرس ــن	دغدغه	ه ــره	مهمتری ــه	در	زم ک
و	ایــران	اســالمی	محســوب	می	شــود،	شــاهوار	امــروز	چــون	
ــان	 ــتان	خودم ــا	دس ــفانه	ب ــا	متأس ــت	ام ــی	از	آب	اس دریای
در	حــال	تخریــب	آن	هســتیم	ایــن	منبــع	آب	می	توانــد	
ــی	 ــاهرود	و	بخش	های ــتان	ش ــول	شهرس ــام	فص ــه	تم دغدغ
ماننــد بســطام و خرقــان و … را رفــع کنــد امــا آزمایش هــا 
نشــان می دهــد کــه متأســفانه ایــن آب بــه برخــی عناصــر 

خطرنــاک ماننــد آلومینیــوم و… آلــوده شــده اســت.
ــان	 ــن	بی ــل	دادگســتری	ضم ــویان	وکی ــدی	موس ــید	مه س
ــن	از	 ــزار	ت ــدود	دو	ه ــن	ح ــور	میانگی ــه	ط ــه	ب ــه	روزان اینک
ــن	در	 ــد:	ای ــود،	می	گوی ــته	می	ش ــاهوار	کاس ــوه	ش ــم	ک حج
حالــی	اســت	کــه	ادعــای	معــدن	در	مجــوز	برداشــت	ســاالنه	
۳۰۰	هــزار	تــن	اســت	از	ســوی	دیگــر	بررســی	های	میدانــی	
نشــان	می	دهــد	کــه	پهنــه	کار	در	ایــن	معــدن	بیــش	از	حــد	
مجــاز	اســت	و	لــذا	از	ایــن	دو	منظــر	می	تــوان	طــرح	شــکایت	

ــی	را	در	قبــال	معــدن	بوکســیت	انجــام	داد. قانون
وی	بــا	بیــان	اینکــه	دســتگاه	قضــا	تــا	کنــون	در	قبال	شــاهوار	
ــزود:	 ــرد،	اف ــئولیت	آن	را	بپذی ــد	مس ــرده	و	بای ــم	کاری	ک ک
دادســتانی	بایــد	بــه	مســائلی	کــه	تضــرری	نســبت	بــه	مــردم	
ــرده	و	از	 ــاً	و	شــخصاً	ورود	ک ــد	راس شهرســتان	ایجــاد	می	کن

همــه	بخواهــد	برایــش	مــدارک	بفرســتند.
وی	می	افزایــد:	مگــر	مــدرک	مهمتــر	از	گــزارش	۱۰۰	
صفحــه	ای	مرکــز	تحقیقــات	مجلــس	شــورای	اســالمی	هــم	
وجــود	دارد؟	حــال	آنکــه	تاکیــد	رئیــس	محتــرم	قــوه	قضائیه	
نســبت	بــه	ورود	بــه	موضوعاتــی	ایــن	چنینــی	بارهــا	و	بارهــا	
بــر	صــدر	اخبــار	نشســته	و	نشــان	از	تغییــر	رویه	دادگســتری	

دارد.

عواقب	تمدید	مجوز	معدن	بوکسیت
در	صورتــی	کــه	بــا	وجــود	تمــام	تالش	هــای	مــردم	شــاهرود،	
ــن	 ــت،	ســمن	ها	و…	مجــوز	ای مســئوالن،	دوســتداران	طبیع
معــدن	تمدیــد	شــود	احتمــاالً	چنــد	ســناریو	پیــش	خواهــد	
ــاهرود	و	 ــده	ش ــاهرودی	نماین ــینی	ش ــت	حس ــد،	نخس آم
میامــی	کــه	بارهــا	اعــالم	داشــته	از	ایــن	معــدن	و	تخلفاتــش	
اســنادی	دارد	کــه	در	صــورت	ادامــه	فعالیــت،	آنهــا	را	منتشــر	
ــال	 ــد،	دوم	احتم ــدام	کن ــر	اق ــن	ام ــه	ای ــبت	ب ــد،	نس می	کن
برگــزاری	تجمعــات	مردمــی	در	حمایــت	از	مواضــع	نماینــده،	
امــام	جمعــه	و	فرمانــدار	شــاهرود	و	همچنیــن	مواضــع	صریح	
رهبــر	معظــم	انقــالب	اســالمی	در	مقابلــه	بــا	کــوه	خــواری	و	

طبیعــت	خــواری	وجــود	خواهــد	داشــت.
ــت	 ــط	زیس ــکایت	اداره	کل	محی ــرض،	ش ــش	ف ــومین	پی س
ــئوالن	 ــاد	از	مس ــردم	نه ــازمان	های	م ــمنان	و	س ــتان	س اس
ــع	 ــون	مناب ــه	قان ــق	اصالحی ــه	طب ــرا	ک ــت	چ ــدن	اس مع
طبیعــی	از	ســال	گذشــته	ســازمان	های	مــردم	نهــاد	و	
ــد	 ــاً	می	توانن ــان	راس ــی	خودش ــت	محیط ــکل	های	زیس تش
علیــه	یــک	عنصــر	تخریب	گــر	محیــط	زیســت	اعــالم	جــرم	
کننــد	و	دســت	آخــر	احتمــاالً	موضــوع	از	طریــق	مجلــس	و	
دســتگاه	قضائیــه	بررســی	خواهــد	شــد	کــه	آن	زمــان	عواقب	

ــدم	 ــد	ع ــر	می	رس ــه	نظ ــذا	ب ــت،	ل ــد	داش ــیاری	خواه بس
ــوب	باشــد. ــی	مطل ــدن	راه ــن	مع ــد	مجــوز	ای تمدی

شــرکت	آلومینــای	جاجــرم	دارای	حداقــل	هفت	معــدن	دیگر	
بوکســیت	اســت	از	ســوی	دیگر	شــش	ســال	از	تاش	برداشــت	
ــت	 ــورت	داده	اس ــز	ص ــود	را	نی ــرداری	خ ــره	ب ــرده	و	به ک
ــه	بیــکاری	کســی	منجــر	 ــه	ب پــس	تعطیلــی	ایــن	معــدن	ن
ــد	 ــش	می	یاب ــا	کاه ــیت	آلومین ــاز	بوکس ــه	نی ــود	و	ن می	ش
چــرا	کــه	حداقــل	دو	معــدن	دیگــر	در	همین	اســتان	ســمنان	
ــدن	در	 ــان	کار	مع ــا	پای ــود	دارد	ام ــی	آن	وج ــرای	جایگزین ب
ــاهرود	و	 ــردم	ش ــه	م ــد	را	ب ــی	و	امی ــل	زندگ ــاهوار	حداق ش

ــد	داد. ــه	خواه ــران	اســالمی	هدی ای
ــه	ای	 ــد	در	شــاهوار	هفت ــم	و	امی ــت	بی ــد	گف ــت	بای در	نهای
ــت	داران	 ــردم	و	دوس ــرای	م ــراب	را	ب ــر	اضط ــوار	و	پ دش
هفتــه	 ایــن	 اســت،	 آورده	 همــراه	 بــه	 طبیعــت	
ــات	 ــاهوار	و	نج ــوع	ش ــا	در	موض ــازترین	روزه سرنوشت	س
ــا	تکیــه	 ــا	دســتان	خالــی	و	ب آن	اســت	و	مــردم	شــاهرود	ب
ــر	پیگیــری	مســئوالن	شهرســتانی	و	اســتانی	و	کشــوری	 ب
ــت	 ــی	طبیع ــر	جشــن	رهای ــار	دیگ ــا	ب ــدوار	هســتند	ت امی
از	چنــگال	البی	هــای	قــدرت	و	ثــروت	را	ماننــد	جــاده	

ــد. ــته،	بگیرن ــه	گذش ــک	ده ــر	در	ی ــگل	اب جن

جامعــه ایـــران
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ــر ایران فرهنگ و هن

مـاه مبـارک رمضـان بهـار قـرآن اسـت و برگـزاری نمایشـگاه های مختلـف قرآنـی رویـداد 
فرهنگی خوبی اسـت تا مردم از آخرین دسـتاوردهای قرآنی آگاه و یا از طریق نمایشـگاه های 

مختلف بیشـتر به سـمت قـرآن جذب شـوند.

محل تولدم را درسـت خاطرم نیسـت کـه در کدام محله آبـادان بود ولی اول دبسـتان در کپری 
کـه پـدرم در لیـن 14 احمدآباد جنب مسـجد دشـتی ها درسـت کـرده بود سـاکن بودیـم، آن 

زمـان پـدرم کارگر شـرکت نفت بـود و در حقیقـت متولی مسـجد هم به حسـاب می آمد.

اوضـاع چاپ بسـیار بد اسـت و در ایـن حوزه هم شـاهد رانت هسـتیم؛ مجبور هسـتم کتابی را 
کـه دو سـال پیش بـا قیمت 20 هـزار تومـان در بـازار عرضه می کـردم، اکنون با چندیـن برابر 
قیمـت بفروشـم؛ این موضـوع باعث می شـود عـده ای فکر کننـد کاسـبی راه انداختـه ام اما من 

نویسـنده ام و کاسب نیستم.

حکمت و فلسـفه مالصدرا هنوز برای مردم به ویژه شـیرازی ها شـناخته شـده نیست و به نظر 
می رسـد باید بیش از پیش اندیشـه های مالصـدرا را در زادگاهش بررسـی و معرفی کرد.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

در نبود مدیریت واحد شهری؛

گذرحافظ دربن بست رندان فال فروش است/ تعقیب وگریز دستفروش وگردشگر
مدیریـت  نبـود  در  حافـظ  گـذر 
تجمـع  بـرای  محلـی  شـهری  واحـد 
دستفروشـان و بسـاطی ها شـده است.
شــب های  از  یکــی  در  کافیســت 
ــدن  ــرای دی ــیراز ب ــای ش ــاری زیب به
ــن  ــه ای ــد ب ــظ قصــد کنی ــگاه حاف آرام
مــکان گردشــگری برویــد و هنــوز 
ــده، ســیلی  ــه ورودی نمان ــی ب ــد گام چن
ــه  ــا صــدای رســا ب ــال فروشــانی کــه ب از دستفروشــان و ف
تبلیــغ فــال گرفتــن مشــغول هســتند بــه ســوی شــما روانــه 
می شــوند کــه گویــی تعقیــب و گریــزی کــه دســتفروش 
بــا نگاهــی ملتمســانه خواســتار کســب روزی و گردشــگر 

ــت. ــه اس ــرار از مخمص ــه ف در اندیش

بــا	وجــودی	کــه	ســال	هاســت	گفتــه	می	شــود	بــا	مدیریــت	
و	 ناهنجاری	هــا	 از	 بســیاری	 می	تــوان	 شــهری	 واحــد	
ــود	 ــان	نب ــا	همچن ــیراز	زدود،	ام ــره	ش ــکالت	را	از	چه مش
ایــن	رویــه	موجــب	شــده	بســیاری	شــغل	های	کاذب	چهــره	

ــد. ــا	کن ــهر	را	نازیب ــن	ش ــگری	ای ــای	گردش جاذبه	ه

فراموش شدن تجارت خاطره در شهرراز
تجــارت	خاطــره	یکــی	از	مهم	تریــن	مبناهــای	تولیــد	ثــروت	
ــه	 ــه	آن	توج ــده	و	ب ــع	ش ــول	واق ــران	مغف ــه	در	ای ــت	ک اس
نمی	شــود؛	یکــی	از	اقســام	تجــارت	خاطــره	نوســتالژی	اســت	
ــکان،	 ــب	م ــادآوری	خاطــرات	چــه	در	قال ــا	ی کــه	می	شــود	ب
ــی	 ــراث	ناملمــوس	آن	را	در	راســتای	پویای ــی	می ــیا	و	حت اش
اقتصــاد	یــک	اقلیــم	قــرار	داد،	کاری	کــه	مردمــان	روســتای	
تاریخــی	ابیانــه	بــا	پوشــاک	محلــی	ضمــن	حفــظ	ســنت	های	
خویــش	گردشــگران	را	در	ازای	گرفتــن	بهایــی	قابــل	توجــه	
ــارت	 ــن	تج ــن	چنی ــد	و	ای ــن	می	دهن ــس	گرفت ــازه	عک اج

ــد. ــره	می	کنن خاط
بــه	بــاور	رئیــس	»ایکــوم«	ایــران،	در	اروپــا	هتل	هــای	قدیمــی	
ــور	هوگــو	در	آن	اقامــت	داشــته	اند	 ــر	ویکت کــه	کســانی	نظی
ــمار	 ــه	ش ــا	ب ــای	دنی ــن	هتل	ه ــوان	گران	تری ــه	عن ــون	ب اکن
ــروت	دســت	 ــه	تولیــد	ث ــا	تجــارت	خاطــره	ب ــد	کــه	ب می	رون
یافته	انــد	در	حالــی	کــه	مــا	در	ایــران	محملــی	بــرای	تجــارت	

خاطــره	نداریــم.
ــی	 ــه	پویای ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی ــی	ب ــط	طباطبای ــد	محی احم
ــان	 ــت،	بی ــی	اس ــراث	فرهنگ ــون	می ــارس	مدی ــاد	ف اقتص
می	کنــد:	ایــن	پدیــده	فرهنگــی	درآمــدی	دارد	کــه	براســاس	
اقتصــاد	خاطــره	شــکل	گرفتــه	کــه	تجــارت	خاطــره	را	شــکل	

می	دهــد.
البتـه	تجـارت	خاطـره	الزاماتی	هـم	دارد	تا	در	مسـیر	درسـت	
منجـر	به	پویایی	اقتصاد	شـود،	نـه	اینکه	اقتصادهـای	کاذب	را	
به	همراه	داشـته	باشـد؛	یکـی	از	نمونه	هایی	که	می	شـود	برای	
اقتصاد	خاطره	آسـیب	برشـمرد،	شـغل	هایی	اسـت	که	چندی	
از	حاشـیه	بـه	متـن	آمده	انـد	و	بـه	مـرور	خـود	را	جایگزیـن	

تجـارت	رسـمی	می	کنند.
ــرادی	 ــظ	اف ــگاه	حاف ــراف	آرام ــر	در	اط ــال	های	دور	اگ در	س
ــاوی	 ــه	ای	ح ــت	جعب ــک	دس ــه	در	ی ــدند	ک ــاهده	می	ش مش
و	 در	دســت	 حافــظ	 فــال	 بنــام	 کوچکــی	 برگه	هــای	
دســتی	دیگــر	پرنــده	ای	کــه	معمــوالً	مــرغ	عشــق	بــود	کــه	
ــروز	 ــد،	ام ــوت	می	کردن ــال	دع ــن	ف ــه	گرفت ــگران	را	ب گردش
بــا	وجــود	افزایــش	گردشــگران	داخلــی	و	خارجــی	بــه	ویــژه	
ــه	 ــراد	تعدادشــان	روب ــن	اف ــی	پربیننــده،	ای در	بازه	هــای	زمان
فزونــی	گذاشــته	بــه	حــدی	کــه	موجــب	آزرده	خاطــر	شــدن	
گردشــگران	هــم	بــه	خاطــر	ســماجت	در	فــروش	فــال	
ــه	 ــه	ب ــایندی	ک ــره	ناخوش ــل	چه ــه	دلی ــم	ب ــوند	و	ه می	ش

ــد. ــگری	داده	ان ــه	گردش ــن	جاذب ورودی	ای

ذرت، بسـته های بهارنارنـج 
و دستفروشـی در پیـاده راه 

فظیه حا
مشــاغلی	ماننــد	فــروش	ذرت	
بســته	های	 ذغــال،	 روی	
در	 دستفروشــی	 و	 بهارنارنــج	
پیــاده	راه	حافظیــه	بــه	ویــژه	
هنــگام	غــروب	و	تاریــک	شــدن	
ــه	 ــایندی	ب ــره	ناخوش ــوا	چه ه
ــی	داده	اســت	 ــن	منظــر	میراث ای
و	گاه	بــه	»گــذر	رنــدان«	کــه	در	
ــظ	 ــگاه	حاف ــب	آرام ــوی	جن ک
قــرار	دارد	کشــیده	می	شــود.
در	پیونــد	بــا	ایــن	موضــوع،	

ــهر	 ــورای	ش ــی	ش ــگری	و	زیارت ــیون	گردش ــس	کمیس رئی
شــیراز		می	گویــد:	متولــی	جمــع	آوری	دستفروشــان	
خدمــات	شــهری	شــهرداری	اســت،	منتهــا	نمــی	دانــم	کــه	
چــرا	ســخت	گیــری	در	ایــن	رابطــه	انجــام	نمی	شــود؟
ســولماز	دهقانــی	بــا	ایــن	حــال	ادامــه	داد:	مــا	البتــه	بــا	آنهــا	
گوشــزد	کردیــم	بــه	دلیــل	شــرایط	اقتصــادی	کــه	االن	داریم	
ــدام	 ــت	اق ــوار	رحم ــه	بل ــهر	از	جمل ــای	ش ــر	محوره در	دیگ
بــه	مقابلــه	نکننــد	و	خیلــی	ســخت	گیــری	نداشــته	باشــند	
ــا	آن	هــم	مخالفیــم،	امــا	در	محــور	حافظیــه	قطعــاً	 گرچــه	ب

قابــل	برخــورد	اســت.
وی	همچنیــن	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	برخــورد	بــا	دستفروشــان	
ــظ	را	موضوعــی	خــارج	از	عهــده	شــهرداری	 ــگاه	حاف در	آرام
دانســت	و	می	گویــد:	مــن	منتقــد	برپایــی	غرفه	هــای	ابتــدای	
ــه	روی	داده	 ــت	ک ــتباهی	اس ــرا	اش ــتم	زی ــدان	هس ــوی	رن ک
ــرار	شــد	طرحــی	در	 ــد	جمــع	آوری	شــود	کــه	ق اســت	و	بای
قالــب	فضاســازی	بــرای	ایــن	کوچــه	انجــام	شــود	کــه	شــاهد	

ــیم. ــی	نباش ــای	غیرقانون فعالیت	ه
بایــد	توجــه	داشــت	کــه	پیــاده	راه	مقابــل	آرامــگاه	حافــظ	که	
از	چهــارراه	حافظیــه	تــا	چهــارراه	ادبیــات	قــرار	دارد	بــا	ایــن	
ایــده	ســنگفرش	شــد	کــه	بتوانــد	بــه	مناســبت	های	مختلــف	
ــگری،	 ــا	گردش ــط	ب ــای	مرتب ــه	فعالیت	ه ــرای	ارائ ــی	ب محل
ــه	 ــدی	ب ــر	از	چن ــا	ه ــد،	ام ــی	باش ــری	و	آئین ــی،	هن فرهنگ
دلیــل	اختــالف	میــان	متولیــان	شــهری	و	نهادهــای	فرهنگی	
ــه	 ــه	دود	آن	ب ــود	ک ــی	می	ش ــتخوش	تحوالت ــذر	دس ــن	گ ای

چشــم	اقتصــاد	شــهر	شــیراز	مــی	رود.
بــا	رســیدن	بــه	دقایــق	پایانــی	بازدیــد	از	آرامــگاه	حافــظ	کــه	
فضایــی	عرفانــی	همــراه	بــا	موســیقی	ســنتی	هر	گردشــگری	
ــدان	 ــه	رن ــتر	در	زیارتگ ــی	بیش ــا	دقایق ــد	ت ــوت	می	کن را	دع
جهــان	بمانــد؛	ورودی	هــا	گرچــه	بســته	می	شــوند	تــا	شــبی	
دیگــر	خرابــات	مغــان	تکمیــل	شــود	انــگار	دســتفروش	هــا	و	
فالفروشــان	بــر	ســر	تربــت	لســان	الغیــب	ایــن	غــزل	را	زمزمه	
می	کننــد:	»حلقــه	پیــر	مغــان	از	ازلــم	در	گــوش	اســت	/	بــر	

همانیــم	کــه	بودیــم	و	همــان	خواهــد	بــود«.

محمد حسین 
نیکوپور
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

و  بازیگــر  معجونــی  حســن 
کارگــردان برجســته تئاتــر ایــران 
نمایــش  تمرین هــای  آغــاز  از 
»آشــپزخانه« نوشــته »آرنولــد وســکر« بــا ترجمــه مهــرزاد 
جعفــری بــا اســتفاده از بازیگــران شــیرازی خبــر داد.

تئاتــر	»آشــپزخانه«	در	دو	ســال	گذشــته	بدیــن	شــیوه	و	بــا	
اســتفاده	از	بازیگــران	و	عوامــل	متفــاوت	در	تهــران	و	رشــت	

بــه	روی	صحنــه	رفــت.
ــه	مناســبت	 ایــن	بازیگــر	ســینما،	تئاتــر	و	تلویزیــون	کــه	ب
ــیراز	 ــه	ش ــه	ب ــپزخانه«	ک ــر	»آش ــای	تئات ــام	تمرین	ه انج
ــر	اینکــه	همشــهری	افتخــاری	رشــت	و	 ــا	تاکیــد	ب آمــده	ب
شــیراز	اســت	دربــاره	انتخــاب	متــن	ایــن	نمایشــنامه،	گفت:	
ــن	 ــن	کار	را	در	تهــران	اجــرا	کــردم	کــه	ای ۳	ســال	قبــل	ای
ــا	گروهــی	 ــاه	پیــش	در	شــهر	رشــت	ب کار	همیــن	چنــد	م
ــن	متــن	جــز	 ــت؛	ای ــه	اجــرا	رف ــن	شــهر	ب ــدان	ای از	هنرمن
نمایشــنامه	های	جــذاب	و	آلترناتیــوی	بــود	کــه	وجــود	
ــرای	 ــن	ب ــرم	مت ــه	نظ ــه	ب ــده	ک ــرا	ش ــی	اج داشــت	جاهای

ــران	نوشــته	شــده	اســت. ــروز	ای شــرایط	ام
ــرای	اجــرای	 ــان	اینکــه	ب ــا	بی ــران	ب ــر	ای ــن	هنرمنــد	تئات ای
ــر	 ــه	دارای	کاراکت ــته	ک ــی	داش ــه	متن ــاز	ب ــپزخانه	نی آش
بیشــتری	باشــد،	اضافــه	کــرد:	بــه	خاطــر	اینکــه	هــدف	در	
ــداد	از	 ــک	تع ــه	ی ــود	ک ــرار	ب ــود	و	ق ــی	ب ــه	اول	آموزش وهل
ــا	مــن	ورکشــاپ	و	کالس	گذرانــده	بودنــد	 بچه	هایــی	کــه	ب
را	وارد	حیطــه	کار	کنــم	لــذا	ایــن	متــن	بــه	مــرور	بــه	اولویت	
اولــم	تبدیــل	شــد؛	بــر	مبنــای	همیــن	چــون	نمی	توانســتیم	
کار	را	از	تهــران	بــه	ایــن	شــیوه	بــه	شهرســتان	بیاوریــم	زیــرا	
کــه	بیــش	از	۴۰	بازیگــر	دارد	کــه	بــه	همــراه	عوامل	و	دســت	
انــدرکاران	تقریبــاً	بیــش	از	۶۰	نفــر	عوامــل	دارد	بــه	همیــن	
خاطــر	مبنــا	ایــن	شــد	کــه	کار	آموزشــی	را	در	شهرســتانها	

بــه	واســطه	ایــن	کار	انجــام	دهــم.
ــه	 ــا	یــک	تیــم	کار	می	کــردم	ب ــاًل	ب وی	در	ادامــه	گفــت:	قب
واســطه	ایــن	کار	هــم	توانســتم	بــا	یــک	تیــر	۲	نشــان	بزنــم،	
یعنــی	اینکــه	بتوانــم	ضمــن	کار	بــا	تیــم	قبلــی	بــه	مباحــث	

آموزشــی	بــرای	عالقمنــدان	بــه	تئاتــر	هــم	کار	کنــم.

بــه غیــر از ۳ نفــر تمامــی بازیگــران از هنرمنــدان 
شــیرازی هســتند

کارگــردان	آشــپزخانه	دربــاره	اینکــه	چــه	تعــداد	از	بچه	های	
شــیراز	در	ایــن	تئاتــر	مشــارکت	دارنــد	گفــت:	بــه	غیــر	از	۳	

نفــر	تمامــی	بازیگــران	از	هنرمندان	شــیرازی	هســتند.
ــن	 ــت:	م ــم	گف ــن	کار	ه ــورژی	ای ــاره	درامات ــی	درب معجون
ــگ	 ــاس	فرهن ــر	اس ــورژی	کار	را	ب ــی	روم	درامات ــا	م ــر	ج ه
آن	منطقــه	و	محــل	انتخــاب	می	کنــم	و	بــر	اســاس	
حساســیت	های	افــراد	آن	جامعــه	و	شــرایط	اجتماعــی	
ــم	زیــرا	 ــه	انتخــاب	دراماتــورژی	مــی	زن آن	محــل	دســت	ب
اعتقــاد	دارم	فرهنــگ	بازیگــر	روی	دراماتــورژی	تأثیــر	
می	گــذارد،	بــه	خاطــر	همیــن	دراماتــورژی	متــن	آن	
چیــزی	نیســت	کــه	در	تهــران	اجــرا	رفتــه	اســت	و	اجراهــا	

ــت. ــاوت	اس ــر	متف ــا	یکدیگ ب
وی	دربــاره	اینکــه	آیــا	در	ادامــه	اجراهــای	تئاتــری	خــود	از	
بازیگرانــی	کــه	در	ایــن	نمایــش	مشــارکت	دارنــد	اســتفاده	
خواهــد	کــرد	افــزود:	چــون	معمــوالً	جوانهــا	بــا	مــن	
همــکاری	دارنــد	معمــوالً	کارهــای	حرفــه	ای	را	بــه	حرفــه	ای	
ــدم	 ــی	بن ــه	ای	م ــی	حرف ــا	تیم ــراه	ب ــپارم	و	هم ــا	می	س ه
ــه	 ــازه	کار	ب ــراد	ت ــا	و	اف ــا	جوان	ه ــه	ای	را	ب ــر	حرف و	کار	غی

ســرانجام	می	رســانم.
کارگــردان	تئاتــر	آشــپزخانه	بــا	بیــان	اینکــه	شــاخه	

دانشــجویی	گــروه	تئاتــر	لیــو	فعالیــت	دارد،	عنــوان	کــرد:	به	
مــرور	کســانی	را	از	میــان	جوانــان	انتخــاب	می	کنــم	کــه	در	
ادامــه	کارهایــم	هســتند؛	ایــن	بســتگی	بــه	مهارتــی	دارد	که	

در	کار	از	آنــان	می	بینــم.

آشپزخانه در شیراز به شیوه دو سویه اجرا می شود
ــت:	 ــپزخانه	گف ــر	آش ــه	تئات ــی	صحن ــاره	طراح وی	درب
در	شــیراز	کار	بــر	اســاس	یــک	اتفــاق	جدیــد	رقــم	
ــرا	 ــد	زی ــد	ش ــب	خواه ــب	متعج ــه	مخاط ــورد	ک می	خ
بــه	احتمــال	۹۹	درصــد	از	آنجــا	کــه	اینجــا	هــم	مناســب	
ــه	 ــی	مجموع ــت	کار	را	در	الب ــن	اس ــت	ممک ــرا	هس اج
ــیراز	 ــم؛	کار	در	ش ــرا	بگذاری ــه	اج ــاب	ب ــهر	آفت ــر	ش هن
ــر	اســاس	 ــه	اجــرا	مــی	رود	و	ب نیــز	بــه	شــیوه	دو	ســویه	ب
شــرایط	نــوری	البــی	مجموعــه	هنــر	شــهر	آفتــاب	خواهد	
شــد	البتــه	دربــاره	صــدا	اصــرار	بــر	ایــن	دارم	کــه	صــدای	
ــان	در	 ــی	مخاطب ــدای	طبیع ــود	و	ص ــذف	نش ــط	ح محی
ســالن	وجــود	داشــته	باشــد	و	بــرای	کنتــرل	نــور	ممکــن	

ــم. ــی	ببندی ــه	را	کم ــه	صحن ــت	ک اس
معجونــی	دربــاره	انتخــاب	متــن	گفــت:	در	مقــام	کارگــردان	
ــم؛	 ــته	باش ــن	داش ــروزی	از	مت ــت	ام ــه	قرائ ــرار	دارم	ک اص
ممکــن	اســت	خیلــی	از	متن	هایــی	کــه	در	اختیــار	ماســت	
ــه	همیــن	خاطــر	 مــورد	توجــه	فرهنــگ	مــا	قــرار	نگیــرد	ب
ــرایط	 ــا	ش ــگ	ی ــا	فرهن ــه	ب ــم	ک ــاب	می	کن ــی	را	انتخ متن

ــق	داشــته	باشــد. اجتماعــی	مــا	تطاب
توســط	 کــه	 متن	هایــی	 انتخــاب	 دربــاره	 معجونــی	
ــه	 ــده	اند،	از	جمل ــته	ش ــی	نوش ــان	ایران ــنامه	نویس نمایش

امیــر	کوهســتانی	گفــت:	مــن	اعتقــاد	دارم	از	آنجاکــه	امیــر	
ــد	 ــودش	می	نویس ــرای	خ ــرای	اج ــن	را	ب ــتانی	مت کوهس
وقتــی	کــه	خــودش	دارد	اجــرا	می	کنــد	متعلــق	بــه	خودش	
ــنامه	 ــده	از	نمایش ــت	در	آین ــن	اس ــه	ممک ــد،	البت می	باش
نویســان	ایرانــی	هــم	اســتفاده	بکنــم،	گرچــه	مــن	متــن	از	
ــم	نوشــته	 ــوگ	برای ــه	شــیوه	مونول امیــر	کوهســتانی	کــه	ب
بــود	کار	کــردم	و	از	محمــد	چرمشــیر	هــم	نمایشــنامه	بــوده	
کــه	بــه	صحنــه	بــرده	ام	درحالیکــه	یکــی	دو	نفــر	دیگــر	هــم	
ــتفاده	 ــش	اس ــه	از	متن ــود	ک ــته	ب ــان	سررش ــه	کی از	جمل
کــردم	امــا	نهایتــاً	ایــن	متن	هــا	را	مــن	بیشــتر	دوســت	دارم	

ــه	ام. ــی	دغدغ ــرا	ب زی

در متن های ایرانی دست کارگردان تئاتر باز نیست
ــا	بیــان	اینکــه	نمایشــنامه	های	چخــوف	اســت	مــورد	 وی	ب
عالقــه	اش	اســت،	افــزود:	تقریبــاً	تمــام	آثــار	این	نمایشــنامه	
ــی	 ــای	ایران ــه	در	متن	ه ــرده	ام	البت ــرا	ک ــس	روس	را	اج نوی
مقــداری	دســت	کارگــردان	تئاتــر	بــاز	نیســت	معمــوالً	چون	
ــرف	 ــد	ح ــان	می	خواه ــرایط	خودم ــی	از	ش ــنده	ایران نویس
ــی	بیشــتر	دچــار	حــذف	می	شــود	 ــادم	خیل ــه	اعتق ــد	ب بزن
مــن	ترجیــح	می	دهــم	سانســور	نشــود	زیــرا	یــک	اجــرا	بــر	
مبنــای	یــک	ایــده	اجــرا	می	شــود	و	ممکــن	اســت	بخشــی	
از	متــن	در	اجــرا	قــرار	نگیــرد	یــا	جــا	بــه	جــا	شــود؛	ایــن	هم	
ــن	 ــا	ممک ــد	ام ــام	ده ــت	آن	را	انج ــردان	اس ــه	کارگ وظیف
اســت	کــه	بتوانیــم	حــذف	کنیم	یــا	جابجــا	کنیــم	یــا	اضافه	

کنیــم	کــه	البتــه	وظیفــه	دراماتــورژ	اســت.
ــار	مایــکل	وســکر	در	 ــا	آث ــه	اینکــه	آی معجونــی	در	پاســخ	ب

»مونولیو« دوباره برگزار می شود

آغاز تمرین های »آشپزخانه« در شیراز
محمد حسین نیکوپور
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ایــران	اجــرا	داشــته	اســت،	گفــت:	فکــر	می	کنــم	آشــپزخانه	
پیــش	از	انقــالب	اجــرا	داشــته	اســت	البتــه	ترجمــه	وجــود	
نداشــته	امــا	شــنیده	ام	کــه	که	گروهــی	پیــش	از	انقــالب	آن	

ــد. ــه	برده	ان ــه	صحن را	ب
ــکر	 ــای	وس ــه	متن	ه ــرد:	بقی ــوان	ک ــال	عن ــن	ح ــا	ای وی	ب
ــران	چــاپ	شــده	 ــا	چهــار	فصــل	در	ای ــه	ســربازها	ی از	جمل
اســت	امــا	بعیــد	می	دانــم	کــه	بقیــه	آثــار	ایــن	نمایشــنامه	
نویــس	در	ایــران	ترجمــه	شــده	باشــد	و	از	آشــپزخانه	ترجمه	

ــده	ام. ــران	ندی در	ای
ــپزخانه	در	 ــر	آش ــرای	تئات ــان	اج ــون	زم ــی	پیرام معجون
ــا	 ــاه	ی ــر	تیرم ــاد	اواخ ــال	زی ــه	احتم ــرد:	ب ــالم	ک ــیراز	اع ش
نهایتــاً	اوایــل	مردادمــاه	آمــاده	اجــرای	نمایش	آشــپزخانه	در	

ــتیم. ــیراز	هس ش
ــر،	 ــن	اث ــیرازی	ای ــران	ش ــذب	بازیگ ــوه	ج ــاره	نح وی	درب

گفــت:	پــس	از	تعطیــالت	نــوروز	دو،	ســه	هفتــه	پیــش	مــن	
بــه	همــراه	یــک	تیــم	بــه	شــیراز	آمــدم	کــه	یکصــد	نفــر	از	
ــام	 ــی	ثبــت	ن ــر	طــی	فراخوان ــان	تئات هنرمنــدان	و	هنرجوی
کــرده	بودنــد	از	ایــن	تعــداد	تســت	گرفتــه	شــد	و	انتخــاب	

ــد. ــاز	ش ــا	آغ ــپس	تمرین	ه ــردم	س ک

در ســینما خیلــی وســواس نداشــتم / همــه 
کارهایــی کــه انجــام دادم درخشــان نبودنــد
ــر	و	 ــینما	تئات ــود	در	س ــای	خ ــاره	فعالیت	ه ــی	درب معجون
تلویزیــون	هــم	اشــاره	کــرد	و	دربــاره	گزیــده	کاری	خــود	در	
ســینما	و	تلویزیــون	هــم	گفــت:	مــن	اعتقــاد	نــدارم	کــه	در	
ســینما	خیلــی	وســواس	داشــتم	و	ایــن	جــوری	هــم	نبــوده	
ــا	حــدودی	خواســتم	 کــه	هــرکاری	را	انتخــاب	کنــم	امــا	ت
ــم؛	 ــته	باش ــر	داش ــن	را	در	نظ ــی	از	مت ــل	قبول ــت	قاب کیفی
اعتقــاد	نــدارم	کــه	همــه	کارهایــی	را	کــه	انجــام	دادم	
کارهــای	درخشــانی	بوده	انــد	امــا	فیلم	هــای	معقولــی	

بوده	انــد	و	بــد	نبودنــد.
ــه	 ــت:	ب ــه	گف ــوک«	در	ادام ــینمایی	»خ ــم	س ــر	فیل بازیگ
عنــوان	بازیگــر	در	ســینما	دســت	و	بــال	مــان	بســته	اســت؛	
در	تئاتــر	ایــن	اتفــاق	بــرای	مــن	افتــاده	اســت	همــان	جایــی	
ایســتاده	ام	کــه	دوســت	داشــتم؛	در	ســینما	و	تلویزیــون	بــه	
ــه	ای	کــه	از	آن	کســب	می	کنــم	شــاید	 خاطــر	درآمــد	حرف
ــدازه	حساســیت	 ــه	آن	ان ــم	و	شــاید	ب ــاه	مــی	آی کمــی	کوت

نــدارم	و	دغدغــه	ام	نبــوده	و	عالقــه	هــم	بــه	ایــن	دو	مدیــوم	
ــته	ام. نداش

معجونــی	بــا	بیــان	اینکــه	یکــی	دو	ســالی	اســت	کــه	بــه	
ســینما	عالقــه	منــد	شــده	و	آن	را	جــدی	گرفتــه،	افــزود:	
ــک	 ــر	دارم	ی ــه	دو	کاراکت ــود	ک ــر	ب ــن	خاط ــاید	بدی ش
ــن	 ــر؛	ای ــه	در	تئات ــک	کارات ــن	و	ی ــو	دوربی ــر	جل کاراکت
دوتــا	اصــاًل	قابــل	مقایســه	بــا	هــم	نیســتند	بــه	نظــر	مــن	
ــم	 ــی	می	باش ــد	آن ــد	می	دان ــن	را	می	شناس ــه	م ــی	ک کس

ــر	هســتم. ــه	در	تئات ک
وی	طبیعــت	تئاتر	را	متفــاوت	از	ســینما	و	تلویزیــون	ارزیابی	
ــد	 ــن	داری ــت	تمری ــاه	فرص ــر	دو	م ــزود:	در	تئات ــرد	و	اف ک
ــه	 ــد	ک ــتتان	می	آی ــما	دس ــه	در	ده	روز	اول	ش ــی	ک در	حال
ــن	انتخــاب	را	 ــد	و	ای ــا	کار	خــوب	می	شــود	یاب ایــن	متــن	ی
ــار	در	حالی	کــه	ســینما	 می	توانیــد	بکنیــد	کــه	بکشــید	کن

از	روز	اول	دوربیــن	در	حــال	ضبــط	اســت	و	ناچــار	بــه	ادامــه	
کار	هســتید.

ــه ای  ــی حرف ــدازه کاف ــه ان ــیراز ب ــای ش تئاتری ه
ــتند هس

ــا	 ــیراز	ب ــه	در	ش ــی	ک ــود	را	از	گروه ــی	خ ــی	ارزیاب معجون
آنــان	بــه	تمریــن	می	پــردازد	مــورد	اشــاره	قــرار	داد	و	گفــت:	
ــدازه	کافــی	حرفــه	ای	 ــه	ان ــه	نظــرم	تئاتری	هــای	شــیراز	ب ب
ــد	هــم	 ــن	کار	مشــارکت	دارن هســتند	و	گروهــی	کــه	در	ای

ــه	ای	هاســت. تلفیقــی	از	آماتورهــا	و	حرف
ــنواره	 ــذار	جش ــه	گ ــه	پای ــو	ک ــر	لی ــروه	تئات ــت	گ سرپرس
ــو«	اســت،	 ــوان	»مونولی ــا	عن ــوگ	ب ــر	مونول خصوصــی	تئات
ــه	 ــی	ک ــت:	در	حال ــتیوال	گف ــن	فس ــف	ای ــون	توق پیرام
ــه	 ــود	البت ــام	ش ــران	انج ــط	دیگ ــازه	ای	توس ــد	کار	ت می	ش
ایــن	مــد	نظــر	مــا	هســت	کــه	همیشــه	کاری	کنیم	کــه	تازه	
باشــد	امــا	جایــی	کــه	یکهــو	می	بینــی	همــه	چیــز	اشــباع	

ــود. ــا	می	ش ــی	معن ــدار	کار	ب ــک	مق ــده،	ی ش
معجونــی	درعیــن	حــال	اعــالم	کــرد:	دنبــال	ایــن	هســتیم	
کــه	در	شــیوه	اجــرای	فســتیوال	بازنگــری	کنیــم	و	
خودمــان	را	بــه	محــک	بگذاریــم	و	نگاهــی	هــم	بــه	
دیگــران	داشــته	باشــیم	کــه	چگونــه	عمــل	می	کننــد	تــا	
ــو	 ــم	شــود؛	جشــنواره	مونولی ــری	فراه ــک	شــرایط	بهت ی
ــا	 ــا	ب ــزار	شــود	ام ــاره	برگ ــه	دوب ــرار	اســت	ک ــه	زودی	ق ب

ــم	 ــن	حج ــا	ای ــد	ب ــم	نمی	آی ــاً	خوش ــرایط	واقع ــن	ش ای
ــاوت	 ــا	کار	متف ــرا	م ــد	زی ــدا	کن ــه	پی کار	و	فســتیوال	ادام
کردیــم	امــا	دیگــران	کار	را	کپــی	کردنــد،	زیــرا	مــا	
ــاز	 ــه	نی ــم	ک ــه	بدهی ــاوت	را	ادام ــم	آن	کار	متف می	خواهی

ــم. ــی	داری ــه	اصالحات ب

ــت  ــم ثب ــد / هدف ــباع ش ــو اش ــنواره مونولی جش
ــت ــس نیس ــورد گین رک

وی	بــا	وجــود	برگــزاری	بیــش	از	۶	دوره	جشــنواره	تئاتــر	
ــت:	 ــرار	داد	و	گف ــاره	ق ــورد	اش ــت	آن	را	م ــو	مزی مونولی
ــنواره	ای	 ــم	جش ــه	بگوی ــتم	ک ــن	نیس ــال	ای ــه	دنب ــن	ب م
ــد	 ــتان	بودن ــی	از	دوس ــه	خیل ــی	ک ــردم	در	حال ــت	ک ثب
ــن	 ــتند	اولی ــا	داش ــد	و	ادع ــزار	کردن ــنواره	برگ ــه	جش ک
جشــنواره	خصوصــی	اســت	در	حالــی	کــه	دیگرانــی	
ــن	 ــد	و	م ــاره	می	کردن ــوع	اش ــن	موض ــه	ای ــه	ب ــد	ک بودن
ــس	 ــورد	گین ــت	رک ــم	ثب ــرا	هدف ــتم	زی ــی	نداش ادعای
ــاد	 ــت	و	ایج ــر	اس ــن	تئات ــرا	کار	م ــت	زی ــوده	و	نیس نب
ــه	 فرصتــی	کــه	آدم	هــا	بتواننــد	فضــای	جدیــدی	را	تجرب
ــرون	 ــباع	بی ــن	اش ــه	از	ای ــتم	ک ــن	هس ــال	ای ــد؛	دنب کنن
ــدی	را	 ــاق	جدی ــم	اتف ــه	بتوانی ــد	ک ــزی	باش ــم	و	چی بروی

ــم. ــم	بزنی رق
ــیراز	 ــه	ش ــو	ب ــنواره	مونولی ــاره	آوردن	جش ــی	درب معجون
ــا	توجــه	بــه	حجــم	و	 گفــت:	قــرار	اســت	کــه	ایــن	اتفــاق	ب
آثــاری	کــه	در	ایــن	زمینــه	داریــم	بــه	شــیراز	آورده	شــود	و	
در	دوره	هــای	جدیــد	آن	ممکــن	اســت	کار	نداشــته	باشــیم	
ــرا	 ــیراز	اج ــرار	اســت	در	ش ــای	پیشــین	ق ــار	دوره	ه ــا	آث ام

ــود. ش
ــوارد	 ــی	از	م ــنواره	را	یک ــب	جش ــن	در	قال ــد	مت وی	تولی
ــه	 ــزود:	هم ــت	و	اف ــداد	دانس ــن	روی ــت	ای ــورد	اهمی م
و	 میکرولیــو	 جشــنواره	های	 محصــوالت	 و	 تولیــدات	
ــا	 ــان	اســت	و	مبن ــی	خودم ــرای	مصــرف	داخل ــو	ب مونولی
هــم	حــال	چــه	در	میکــرو	تئاتــر	و	چــه	در	مونولــوگ	ایــن	

ــت. ــوده	اس ب
ــران	 ــارج	از	ای ــپزخانه	در	خ ــر	آش ــرای	تئات ــاره	اج وی	درب
گفــت:	ایــن	اثــر	نمی	توانــد	بــا	حجــم	بازیگــر	و	عواملــی	کــه	
دارد	در	خــارج	از	کشــور	بــه	روی	صحنــه	بــرود	زیــرا	ممکــن	

اســت	گــروه	را	دچــار	ورشکســتگی	مالــی	کنــد.

تئاتــر در ســبد فرهنگــی مــردم قــرار دارد / دولــت 
ــب بدهد ــه مخاط ــه ب یاران

ــر	را	 ــال	تئات ــن	ح ــو	در	عی ــش	لی ــروه	نمای ــت	گ سرپرس
ــی	 ــردم	ارزیاب ــی	م ــبد	فرهنگ ــه	در	س ــرار	گرفت ــی	ق جزئ
کــرد	و	افــزود:	دیگــر	تئاتــر	هنــر	مهجــوری	نیســت	
و	خیلــی	وقت	هــا	مخاطــب	آن	از	خیلــی	از	فیلم	هــا	
ــر	 بیشــتر	اســت	امــا	یــک	مشــکل	دارد	کــه	فیزیــک	تئات
ــی	 ــود	در	حال ــرا	ش ــد	اج ــالن	بای ــک	س ــرا	در	ی ــت	زی اس
کــه	یــک	فیلــم	ایــن	امــکان	را	دارد	در	صدهــا	ســینما	بــه	
ــر	ناچــار	اســت	کــه	 ــن	خاطــر	تئات ــرود،	بدی ــرده	ب روی	پ
مخاطــب	کمتــری	داشــته	باشــد	امــا	همیــن	تعــداد	هــم	

ــاز	خــوب	اســت. ب
معجونــی	دربــاره	حمایــت	دولــت	از	تئاتــر	گفــت:	بایــد	بــه	
ــود	 ــر	داده	ش ــان	تئات ــه	مخاطب ــه	ب ــدان	یاران ــای	هنرمن ج
ــده	در	 ــزوده	ش ــا	اف ــه	و	قیمت	ه ــاال	رفت ــای	ب ــرا	هزینه	ه زی
ــد	 ــازی	می	توان ــور	فرهنگ	س ــه	فراخ ــت	ب ــه	دول ــی	ک حال

ــه	مخاطــب	بدهــد. ــه	ب یاران
تئاتــر	آشــپزخانه	بــه	نویســندگی	مایــکل	وســکر	بــا	
ــد	 ــی	می	باش ــری	اجتماع ــی	اث ــن	معجون ــی	حس کارگردان
کــه	بــه	گفتــه	حســن	معجونــی	۱.۵	تــا	یــک	ســاعت	و	۴۵	

ــت. ــان	آن	اس ــه	زم دقیق
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

نویســنده و پژوهشــگر گرگانــی 
ــد چــاپ و نشــر  ــا اوضــاع ب گفــت: ب
ــا عشــق نوشــته  کتاب هایــی را کــه ب
و مجــوز انتشــار آن را گرفتــه بــودم، 

ــم. ــر کن ــاپ و منتش ــم چ نمی توان

ــم	 ــوزه	ه ــن	ح ــت	و	در	ای ــد	اس ــیار	ب ــاپ	بس ــاع	چ »اوض
ــه	 ــی	را	ک ــتم	کتاب ــور	هس ــتیم؛	مجب ــت	هس ــاهد	ران ش
دو	ســال	پیــش	بــا	قیمــت	۲۰	هــزار	تومــان	در	بــازار	
عرضــه	می	کــردم،	اکنــون	بــا	چندیــن	برابــر	قیمــت	
ــر	 ــده	ای	فک ــود	ع ــث	می	ش ــوع	باع ــن	موض ــم؛	ای بفروش
کننــد	کاســبی	راه	انداختــه	ام	امــا	مــن	نویســنده	ام	و	
ــگاه،	 ــدرس	دانش ــم،	م ــنده،	معل ــتم«.	نویس ــب	نیس کاس
ــه	 ــر	در	زمین ــره	معاص ــهورترین	چه ــورخ	و	مش ــق	م محق
ــرگان	و	 ــی	گ ــی،	تاریخــی	و	جغرافیای ــای	فرهنگ پژوهش	ه
گلســتان	گفتگــو	بــا	مهــر	را	بــا	جمــالت	معترضــه	نســبت	

ــد. ــاز	می	کن ــر	آغ ــاپ	و	نش ــاع	چ ــه	اوض ب
ــود	را	 ــر	خ ــون	عم ــاه	تاکن ــه	پنج ــی	از	ده ــداهلل	معطوف اس
ــع	 ــات	جام ــه	تحقیق ــال	و	مســتمر،	معطــوف	ب ــه	طــور	فع ب
پیرامــون	تاریــخ	اســتان	گلســتان	و	گــرگان	کــرد	و	گــواه	ایــن	
ــاب	ارزشــمند	اســت. ــد	کت ــش	از	۲۰	جل ــا	انتشــار	بی مدع

اوســانه	زندگــی،	ضــرب	المثل	هــا	و	کنایــات	و	باورهــای	مردم	
گــرگان،	اســترآباد	و	گــرگان	در	بســتر	تاریــخ	ایــران،	تاریخچه	
ــد	و	 ــه،	گمیشــان،	کنب ــار	شــهر	ترکمــن	نشــین	آق	قلع چه
بندرترکمــن،	ســنگ	مزارهــا و کتیبه هــای تاریخــی گــرگان 
ــرای	زدودن	غبــار	از	 و اســترآباد و … کتاب هــای معطوفــی	ب
تاریــخ	و	فرهنــگ	گــرگان	و	دشــت	اســت	و	حــدود	۴۰	دهــه	
تــالش	وی	در	شناســاندن	تاریــخ،	باســتان	شناســی،	فرهنــگ	
و	تمــدن	و	همچنیــن	مــردم	نــگاری	منطقــه	گــرگان	باعــث	
ــره	 ــرگان«	و	»دای ــخ	گ ــدر	تاری ــوان	»پ ــه	عن ــده	از	وی	ب ش

المعــارف	زنــده	گــرگان	زمیــن«	یــاد	کننــد.
ــاب	 ــول	دو	کت ــی	ح ــنده	گرگان ــگر	و	نویس ــن	پژوهش ــا	ای ب
ــو	 ــه	گفتگ ــه	ب ــر	گرفت ــاپ	و	نش ــوز	چ ــه	مج ــرش	ک اخی
ــازار	 ــد	ب ــت	ب ــاد	از	وضعی ــا	انتق ــه	ب ــی	ک نشســتیم؛	گفتگوی

ــد. ــاز	ش ــر	آغ ــاپ	و	نش چ

*ظاهــراً دو کتــاب جدیــد در حــوزه تاریــخ گــرگان 
ــی  ــم، کم ــار داری ــاده انتش ــتان آم ــتان گلس و اس

ــد. ــح دهی ــاب توضی ــن دو کت ــه ای ــع ب راج
ــا	وضــع	نشــر	اعــم	از	کاغــذ،	 ــه	ام	ام ــه	مجــوز	چــاپ	گرفت بل
جلــد،	صحافــی، زینــک و فیلــم و … بــد اســت کــه 
ــا عشــق نوشــته ام منتشــر  ــه ب ــی را ک ــم کتاب های نمی توان
کنــم. وضــع چــاپ و نشــر بســیار بــد اســت در ایــن حــوزه 

ــتیم. ــت هس ــاهد ران ــم ش ه
حــدود دو ســال قبل در چــاپ اول کتــاب »تاریــخ کردکوی، 
ــا  ــاد« را کــه هــزار و ۲۰۰ صفحــه اســت ب بندرگــز و علی آب
مبلــغ ۲۰ هــزار تومــان در بــازار عرضــه کردیــم امــا قبــل از 
عیــد ۹۸ می خواســتم بــا همــان ناشــر کتــاب را چــاپ دوم 
داشــته باشــم ناشــر اعــالم کــرد دانــه ای ۱۳۰ هــزار تومــان 
تحویــل می دهــد اگــر بخواهیــم درصــد فــروش کتابفروشــی 
ــاب	۲۰	هــزار	 ــم	همــان	کت ــه کنی و تایــپ و … را هــم اضاف
ــازار	عرضــه	 ــا	۱۸۰	هــزار	تومــان	در	ب ــی	را	بایــد	۱۷۰	ت تومان

کنیــم.
چــه	تصــوری	پیــش	می	آیــد	عــده	ای	فکــر	می	کننــد	
ــی	اش	را	 ــزار	تومان ــاب	۲۰	ه ــده	و	کت ــب	ش ــی	کاس معطوف

حــاال	۱۸۰	تومــان	عرضــه	می	کنــد	امــا	مــن	کاســب	نیســتم	
ــنده	ام. و	نویس

*کار در حــوزه تاریــخ کمــی ســخت اســت بــا ایــن 
ــود. ــم می ش ــخت تر ه ــار کار س ــاع انتش اوض

ــد	از	 ــا	بع ــردم	ام ــفاهی	می	ک ــه	ش ــال	مصاحب ــه.	۲۷	س بل
انتشــار	کتــاب	تاریــخ	پنــج	هــزار	ســاله	اســترآباد	دو	خطــا	در	
نــگارش	کتــاب	پیــدا	کــردم	و	احســاس	کــردم	دیگــر	تاریــخ	
شــفاهی	بــه	دردم	نمی	خــورد	و	پــس	از	آن	بــه	نــگارش	
ــار	تاریخــی و …  ــر	اســاس	مســتندات،	عکــس	و	آث کتــاب	ب

ــادم. افت

ــراً  ــما ظاه ــاپ ش ــاده چ ــای آم ــی از کتاب ه *یک
راجــع بــه گورســتان تاریخــی خالدنبــی یــا 
ــن  ــه ای ــع ب ــت. راج ــران اس ــب ای ــرزمین عجای س

ــد. ــح دهی ــی توضی ــاب کم کت
عنــوان	کتــاب	اخیــر	»معرفــی	گورســتان	های	تاریخــی	
ــاب	 ــت.	در	کت ــش«	اس ــفیدچال	و	تِ ــد،	س ــی،	آق	بن خالدنب
ــترآباد	 ــرگان	و	اس ــی	گ ــای	تاریخ ــا	و	کتیبه	ه ــنگ	مزاره س
کــه	۱۵	ســال	قبــل	منتشــر	شــده	در	مــدت	چهــار	یــا	پنــج	
ســال	سراســر	اســتان	را	پیمایــش	کــرده	و	راجــع	بــه	حــدود	
۱۰۰	گورســتان	قدیمــی	نوشــته	بــودم.	در	آن	کتــاب	نگاهــی	
بــه	خالدنبــی	داشــتم	امــا	احســاس	کــردم	معرفــی	ســه	تــا	
چهــار	صفحــه	ای	خالدنبــی	کافــی	نیســت؛	تصمیــم	گرفتــم	
ــتری	 ــکاش	بیش ــه	و	کن ــتان	مطالع ــن	گورس ــه	ای ــع	ب راج

داشــته	باشــم.
ــتان	 ــرده	و	از	گورس ــش	ک ــه	پای ــار	مرتب ــه	را	چه کل	منطق
ــی	را	 ــتان	اصل ــراف	گورس ــر	اط ــدود	دو	کیلومت ــی	و	ح اصل
ــده	 ــه	وســیع	پراکن ــن	منطق ــه	در	ای ــی	ک ــش	و	از	قبرهای پای
ــه	 ــع	ب ــی	راج ــی	بوم ــرده	و	از	اهال ــبرداری	ک ــتند	عکس هس

ــردم. ــو	ک ــی	گفتگ خالدنب
	

*منبعی برای کمک گرفتن وجود داشت؟
ــای	 ــی	کتاب	ه ــود	نداشــت.	حت ــی	وج ــچ	منبع ــاً	هی تقریب
خارجــی	ترجمــه	شــده	راجــع	بــه	خالدنبــی	را	از	منظــر	ایل	
شناســی،	قــوم	شناســی	و	جامعــه	شناســی	مطالعــه	کــردم	
امــا	بــرای	نــگارش	کتــاب	تاریخــی	پاســخگو	نبــود.	بــرای	
نــگارش	کتــاب	بــا	دالیــل	جامعــه	شناســی	وجــود	چنیــن	
ــی	 ــی	و	جغرافیای ــی	اکولوژیک ــورد	بررس ــتانی	را	م گورس

ــرار	دادم. ق

ــی در  ــوص خالدنب ــگارش در خص ــیوه ن ــس ش *پ
ــت؟ ــاص اس ــیوه خ ــک ش ــاب ی ــن کت ای

بلــه.	ایــن	کتــاب	تحلیلــی	اســت	و	بــه	شــیوه	نظریــه	پــردازی	
ــر	جامعــه	شناســی	تدویــن	شــده	اســت	و	اثباتــی	 مبتنــی	ب
نیســت؛	در	ایــن	کتــاب	چهــار	تئــوری	بــرای	وجــود	چنیــن	

ــه	شــده	اســت. گورســتانی	ارائ

*ممکن است کمی بیشتر توضیح دهید؟
حقوقــی	 پایگاه	هــای	 و	 مبانــی	 در	 نظریــه	ای	 هیــچ	
ــن	دشــت	 ــم	در	ای ــچ	روستانشــینی	ه ــه	هی شهرنشــینی	ک
وســیع	پیــدا	نکــردم	کــه	دلیــل	بــر	ســکونت	و	دفــن	۱۰	هزار	
ــود	کــه	 نفــر	در	آن	منطقــه	باشــد.	یکــی	از	تئوری	هــا	ایــن	ب
احتمــاالً	جنــگ	بزرگــی	در	مرزهای	ایــران	اتفــاق	افتــاده	و	به	
دســتور	فرماندهــان	جنگــی	قربانیــان	ایــن	جنــگ	در	همــان	

ــده	اند. ــن	ش ــان	دف بیاب

*چــه شــد کــه کتابــی کــه قــرار بــود بــا موضــوع 
گورســتان خالدنبــی تدویــن شــود، تغییــر نــام داد؟
هنــوز	کار	نــگارش	کتــاب	بــه	پایــان	نرســیده	بــود	کــه	پــس	
از	یــک	گفتگــو	کوتــاه	راجــع	بــه	تدویــن	ایــن	کتــاب	بــا	یکی	
از	رســانه	ها	دوســتان	تمــاس	گرفتنــد	کــه	گورســتانی	در	۷۰	
کیلومتــری	شــمال	شــرق	گنبــدکاووس	در	یک	روســتای	دور	
ــدن	گورســتان	آق	بنــد	در	روســتایی	 ــاده	وجــود	دارد.	دی افت
ــت	در	دل	 ــوار	جمعی ــا	۳۰	خان ــد(	ب ــام	)آق	بن ــن	ن ــه	همی ب
ــود.	 ــرای	مــن	جــذاب	ب برهــوت	و	در	نزدیکــی	مــرز	بســیار	ب
ــنگی  ــود،	س ــاوت	ب ــیار	متف ــتان	بس ــن	گورس ــنگ	های	ای س
شــبیه بــه قایــق و ســنگی شــبیه بــه کوهــان شــتر و … این 
شــد	کــه	تصمیــم	گرفتــم	گورســتان	آق	بنــد	را	هــم	معرفــی	

کنــم.
ــه	و	 ــردن	مقدم ــوض	ک ــه	داشــت	مشــغول	ع ــوز	کار	ادام هن
ــا	 ــد	چوپان	ه ــر	دادن ــتان	خب ــه	دوس ــودم	ک ــاب	ب ــن	کت مت
ــه	 ــاختمان	کعب ــک	س ــی	و	ی ــتان	قدیم ــود	دو	گورس از	وج
ــوی	 ــات	کردک ــت	در	ارتفاع ــن	زرتش ــه	دی ــوط	ب ــد	مرب مانن
ــی	بومــی	عــازم	آنجــا	شــدیم	 ــه	اتفــاق	اهال ــد.	ب خبــر	داده	ان
از	میــل	رادکان	تــا	گورســتان	قدیمــی	ســه	تــا	چهــار	ســاعت	
ــه	زرتشــت	 ــدن	گورســتان	و	کعب ــا	دی ــاده	روی	داشــت	ام پی
ــی	 ــه	معرف ــاب	ب ــن	کت ــت	در	ای ــت.	در	نهای ــش	را	داش ارزش
ــفیدچال	و	 ــد،	س ــی،	آق	بن ــی	خالدنب ــتان	های	تاریخ گورس

ــم. ــش	پرداخت تِ

*و کتاب دوم که آماده انتشار است؟
تاریــخ	معاصــر	گــرگان.	کــه	بــر	اســاس	اطالعــات	موجــود	در	
ــرگان	از	 ــع	گ ــات،	وقای ــان	و	اطالع ــژه	کیه ــه	وی ــا	ب روزنامه	ه
ــت	و	در	 ــده	اس ــاره	ش ــال	اش ــدت	۵۲	س ــه	م ــال	۱۳۰۵	ب س
یــک	پیــش	درآمــد	۱۰۰	صفحــه	ای	اســناد	تاریخــی	وقایــع	
قبــل	از	ســال	۱۳۰۵	گــرگان	بعــد	از	انقــالب	مشــروطه	از	۱۷	

جلــد	کتــاب	در	آن	ارائــه	شــده	اســت.

*تدوین این کتاب چقدر زمان برد؟
ــاب	 ــن	کت ــا	ای ــتم	ت ــت	گذاش ــال	وق ــت	س ــا	هف ــدود	۶	ت ح
هــزار	و	۴۰۰	صفحــه	ای	تدویــن	و	عکس	هــا	و	اســناد	تاریخــی	
گــرگان	مســتندنگاری	شــد	امــا	حــاال	کتابــی	را	کــه	با	عشــق	
ــه	 ــد	منتظــر	چــاپ	آن	باشــم	چــرا	ک ــرت	بای ــا	نف نوشــتم	ب
مجوزهــای	الزم	گرفتــه	شــده	و	آمــاده	انتشــار	اســت	امــا	بــا	
ــود	 ــار	آن	وج ــکان	انتش ــر	ام ــاپ	و	نش ــد	چ ــاع	بع ــن	اوض ای

ــدارد. ن

۲کتاب جدید آماده دارم

اوضاع بدنشر اجازه چاپ نوشته هایم را نمی دهد
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــان  سرپرســت انجمــن ســینمای جوان
گلســتان گفــت کــه انجمــن بــه ســمت 
ــوی  ــرده و ق ــت ک ــم حرک ــد فیل تولی
تریــن شــورای تخصصــی تولیــد و 
ــتان  ــور در گلس ــم کش ــگ فیل پیچین

ــت. ــده اس ــکیل ش تش

دفاتــر	انجمــن	ســینمای	جوانــان	در	ســطح	کشــور	بــا	هــدف	
ــه	در	 کشــف	اســتعدادهای	درخشــان	و	ایجــاد	فضــای	تجرب
ــده	 ــام	ش ــی	انج ــتند	و	تجرب ــای	مس ــد	فیلم	ه ــه	تولی عرص
تــا	بــا	ایــن	اقــدام	گامــی	موثــر	در	عرصــه	تولیــد	فیلــم	بلنــد	

برداشــته	شــود.
ــال	 ــک	س ــدود	ی ــک	زاده«	ح ــا	مل ــتان	»محمدرض در	گلس
ــده	دارد.	ریاســتی	 ــن	انجمــن	را	برعه ــه	ریاســت	ای اســت	ک

ــود. ــی	هــم	همــراه	ب ــا	حاشــیه	های ــه	ب ک
ملــک	زاده	مدیریــت	اجرایــی	و	قائــم	مقامــی	پردیــس	
ســینمایی	کاپــری	گــرگان،	مدیریــت	اجرایی	جشــنواره	فیلم	
فجــر	در	گلســتان،	مدیریــت	اجرایــی	طــرح	ســینما	موقت	در	
اســتان،	برگــزاری	بیــش	از	صــد	برنامــه	فرهنگــی	و	هنــری	و	
تهیــه	کنندگــی	برنامه	هــای	فرهنگــی	و	هنــری	را	در	کارنامه	
دارد.	وی	همچنیــن	تهیــه	کننــده	کنســرت	در	گلســتان	بوده	

و	تجربــه	موفقــی	را	در	ایــن	زمینــه	داراســت.
در	خصــوص	برنامــه	هــای	انجمــن	ســینمای	جوان	گلســتان	
ــام	 ــه	ای	انج ــی	صمیمان ــک	زاده	گفتگوی ــا	مل ــا	محمدرض ب

ــر	خواهــد	آمــد. ــم	کــه	در	زی دادی

*در انجمن چه برنامه هایی انجام می شود؟
ــوده	 ــر	عهــده	مــن	ب طــی	یکســالی	کــه	مدیریــت	انجمــن	ب
ســعی	کــردم	کــه	حمایــت	حداکثــری	از	هنرمنــدان	داشــته	
باشــم.	اولویــت	کاری	را	روی	تولیــد	فیلم	هایــی	بــا	موضوعــات	
آســیب	های	اجتماعــی	ماننــد	طــالق،	حاشــیه	نشــینی،	فقــر،	
کــودکان	کار،	فضــای	مجــازی	و	غیــره	گذاشــته	و	تولیــد	پنج	
ــی	 ــای	آت ــه	در	روزه ــم	ک ــتورکار	داری ــم	در	دس ــم	را	ه فیل

آمــاده	مــی	شــود.
ــام	 ــال	انج ــوت	در	ح ــا	ق ــازی	ب ــای	فیلمس ــزاری	دوره	ه برگ
ــر	 ــا	حداکث ــر	روز	ب ــای	ه ــه	کالس	ه ــوی	ک ــه	نح ــت	ب اس
ظرفیــت	برگــزار	می	شــود.	عــالوه	بــر	دوره	هــای	فیلمســازی،	
ــام	 ــم	انج ــره	ه ــاب	و	غی ــی،	فتوش ــن،	عکاس ــوزش	تدوی آم

می	شــود.

*خروجی کاس ها چگونه است؟
دوره	فیلمســازی	پیــش	شــرط	دوره	هــای	کارگردانــی	اســت.	
ــد	 ــد	کنن ــم	تولی ــد	فیل ــاد	بخواه ــی	در	وزارت	ارش ــر	کس اگ
ــده	باشــد.	مــدرک	انجمــن	 بایــد	دوره	هــای	انجمــن	را	گذران

معتبرتریــن	مــدرک	ســینمایی	کشــور	اســت.
ــدن	ایــن	دوره	هشــت	ماهــه	کارآمــوزان	فیلــم	 بعــد	از	گذران
کوتــاه	تولیــد	کــرده	و	بعــد	از	تأییــد	بــرای	آنهــا	مــدرک	صادر	

می	شــود.
	

*گفتــه مــی شــود بــرای حضــور در پســت ریاســت 
انجمــن از رانــت اســتفاده کردیــد. صحــت دارد؟

ــر	 ــال	مدی ــج	س ــدت	پن ــه	م ــینمایی	ب ــوزه	س ــده	در	ح بن
ــتم؛	 ــی	نداش ــه	تخصص ــی	در	زمین ــا	دانش ــودم	ام ــینما	ب س
ــینمایی	 ــوزه	س ــاالن	ح ــه	فع ــد	ک ــبب	ش ــل	س ــن	عام همی

ــد. ــت	کنن ــن	مخالف ــا	م ــت	ب ــروع	مدیری ــتان	در	ش اس
ــه	 ــرای	مصاحبــه	ب ــرای	ایــن	ِســمت	ســه	نفــر	انتخــاب	و	ب ب
دفتــر	تهــران	معرفــی	شــدیم؛	دو	نفــر	دیگــر	دانــش	تخصصی	
ــی	 ــه	اجرای ــا	رزوم ــد	ام ــرده	بودن ــینمایی	ک ــته	و	کار	س داش

بنــده	بــه	کمکــم	آمــد.
در	آنجــا	برنامــه	ای	ارائــه	و	تأکیــد	کــردم	کــه	چنانچــه	مدیــر	

انجمــن	شــوم	ایــن	اقدامــات	را	انجــام	مــی	دهــم	و	البتــه	چند	
روز	بعــد	اعــالم	شــد	کــه	مــن	انتخــاب	شــدم	و	بــا	تأکیــد	بــر	
ــتگاه	های	 ــا	دس ــالت	ب ــردن	ســطح	تعام ــر	و	باالب ــاء	دفت احی

مختلــف	ایــن	کار	بــه	مــن	ســپرده	شــد.

ــود  ــت خ ــدی در دوره مدیری ــات جدی ــه اقدام *چ
ــد؟ ــام دادی انج

ــتاد	 ــزار	و	اس ــی	برگ ــاپ	بین	الملل ــار	ورکش ــن	ب ــرای	اولی ب
مهــرداد	اســکویی	)صاحــب	بیــش	از	۲۰۰	جایــزه	بیــن	
المللــی(	را	دعــوت	کــرده	تــا	کارآمــوزان	بــا	تجــارب	وی	آشــنا	

ــوند. ش
ــن	 ــتان	و	انجم ــاد	اس ــه	ای	از	ارش ــچ	بودج ــال	۹۷	هی در	س
ســینمایی	جــوان	تهــران	دریافــت	نکردیــم	و	تمامــی	هزینــه	
ــود	و	 ــا	اسپانســر	ب ــف	ی ــق	جــذب	از	ادارات	مختل ــا	از	طری ه

ــرای	انجمــن	اســت. ــی	ب ــن	نقطــه	قوت ای
همچنیــن	رتبــه	ما	ســال	گذشــته	نســبت	بــه	قبل	پیشــرفت	

خیلی	خــوب	داشــت.

*برخــی نارضایتی هایــی در بیــن فیلمســازان 
وجــود دارد، دلیــل آن چیســت؟

ــه	دلیــل	عــدم	آگاهــی	اســت	چــون	فعــاالن	 ــا	ب نارضایتی	ه
حــوزه	فیلمســازی	مدعــی	هســتند	کــه	اگــر	فیلمــی	تولیــد	
مــی	شــود	بایــد	مدیــر	انجمــن	از	آنهــا	حمایــت	مالــی	کنــد	

ولــی	واقعیــت	ایــن	نیســت.
ــه	آورده	و	در	 ــرح	اولی ــاز	ط ــدا	فیلمس ــازی	ابت ــرای	فیلمس ب
ــپس	 ــود.	س ــوز	داده	می	ش ــرح	و	مج ــه	مط ــورای	فیلم	نام ش
بــه	فیلم	نامــه	پروانــه	ســاخت	می	دهیــم.	در	مرحلــه	ســاخت	
فیلــم،	انجمــن	وظیفــه	حمایتــی	چــه	مــادی	و	چــه	معنــوی	
دارد	ولــی	برخــی	از	فیلمســازان	معتقدنــد	اگــر	فیلمــی	تولید	
ــینمایی	 ــن	س ــد	انجم ــه	را	بای ــد	بودج ــود	۱۰۰	درص می	ش
ــر	 ــرا	اگ ــت	زی ــه	نیس ــه	اینگون ــی	ک ــد،	در	صورت ــل	کن تقب
انجمــن	کل	بودجــه	را	بدهــد	در	ایــن	صــورت	مالکیــت	فیلــم	

ــران	می	شــود. ــه	انجمــن	ســینمای	جــوان	ای ــق	ب متعل
فیلم	هایـی	کـه	حمایـت	مالـی	می	شـوند،	صرفـاً	مشـارکتی	
هسـتند	و	حقوق	مـادی	و	معنوی	برای	خود	فیلمسـاز	اسـت.

البتــه	علیرغــم	نداشــتن	بودجــه	مبالغــی	طی	ســال	گذشــته	
حمایــت	شــد	و	ایــن	کار	از	طریــق	جــذب	ســرمایه	گذار	

ــت. صــورت	گرف
	

*چه حمایتی از فیلمسازان می کنید؟
ــرگان	 ــه	گ ــران	ب ــروژه	را	از	ته ــده	دو	پ ــت	بن در	دوره	مدیری
ــتیکی	 ــای	لجس ــرداری	و	کمک	ه ــرگان	فیلمب آورده	و	در	گ
بــه	آن	هــا	شــد.	فیلــم	»یونــس«	بــا	موضــوع	صیــد	غیرمجــاز	
و	قاچــاق	تولیــد	شــد.	بــرای	ایــن	فیلــم	یــک	تیــم	حرفــه	ای	
از	تهــران	آمدنــد	و	۱۵	روز	در	گلســتان	مســتقر	بودنــد.	
هزینــه	اقامــت	آن	هــا	را	انجمــن	تقبــل	کــرد	کــه	فقــط	فیلــم	
ــرای	اســتان	بســیار	 ــدام	ب ــن	اق در	گلســتان	تولیــد	شــود.	ای
ــاق	 ــن	اتف ــه	ای ــورت	گرفت ــای	ص ــا	رایزنی	ه ــود	و	ب ــوب	ب خ
ــی،	ســواحل	 ــم	در	روســتای	باالچل ــاد.	لوکیشــن	های	فیل افت
بندرترکمــن،	جــاده	توسکســتان	و	چنــد	پــالن	هــم	در	یکــی	

ــرداری	شــد. ــز	فیلمب از	روســتاهای	بندرگ
ــی	 ــر	پشــتیبانی	از	فیلمســازان	دارم	حت ــری	ب ســعی	حداکث
ــال	 ــک	س ــول	ی ــد.	در	ط ــده	باش ــف	بن ــرون	از	وظای ــر	بی اگ
ــه	 ــا	تجهیــزات	ب ــی	کــرده	ی ــاه	حمایــت	مال ــم	کوت از	۲۰	فیل
ــردازی	و	 ــایل	نورپ ــن،	وس ــامل	دوربی ــه	ش ــم	ک ــا	دادی آنه
ــای	الزم	 ــن	هماهنگی	ه ــود.	همچنی ــره	ب ــرداری	و	غی صداب
ــا	برخــی	از	ادارات	و	دســتگاه	ها	انجــام	 ــرداری	ب ــرای	فیلمب ب

ــد. ش
برگــزاری	ورکشــاپ	از	دیگــر	اقدامــات	بــود	کــه	فیلمســازان	
ــد.	 ــتفاده	کنن ــر	اس ــاتید	ماه ــات	اس ــتند	از	تجربی می	توانس
اســتاد	اســکویی،	محمــد	طبرســا	و	چنــد	فیلمســاز	برجســته	

ــد. ــاپ	ها	بودن ــن	ورکش ــان	ای ــه	مهمان از	جمل

*آیــا تغییــری در جایــگاه هنــری اســتان روی داده 
ــت؟ اس

بلــه.	قوی	تریــن	شــورای	تخصصــی	تولیــد	و	پیچینــگ	فیلــم	
ــراد	اســکویی،	 ــا	حضــور	اســتادان	مه ــرگان	ب کشــور	را	در	گ
مســعود	امامــی،	محمدرضــا	کیوانفــر،	اشــکان	اشــکانی،	پنــاه	
ــن	اســاتید	از	 ــم.	همگــی	ای ــدازی	کردی ــی	راه	ان برخــدا	رضای
ــا	در	حــوزه	تخصصــی	خــود	هســتند. ــه	مجرب	ترین	ه جمل

ایجادشورای پیچینگ فیلم درگلستان

حمایت از فیلمساز اولویت انجمن است
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

*وظیفه شورا پیچینگ چیست؟
ــرده	و	از	 ــه	ک ــورا	ارائ ــه	ش ــود	را	ب ــای	خ ــازان	طرح	ه فیلمس
ــرای	 ــی	ب ــن	راهنمای ــاتید	ضم ــد.	اس ــاع	می	کنن ــرح	دف ط
تولیــد	فیلــم	نواقــص	را	مطــرح	می	کننــد	تــا	برطــرف	شــود.	
ــه	 ــن	ب ــه	انجم ــد	ک ــخص	می	کنن ــاء	مش ــن	اعض همچنی

ــد. ــک	کن ــازان	کم فیلمس

*در خصــوص تهیه کنندگــی کنســرت توضیــح 
ــد؟ دهی

ســال	۸۶	بــا	برگــزاری	همایش	هــای	دانش	آمــوزی	در	
ــای	 ــزاری	همایش	ه ــد	از	آن	برگ ــوزی	و	بع ــازمان	دانش	آم س
و	برنامه	هــای	مناســبتی	در	ســازمان	ملــی	جوانــان	وقــت	وارد	
ــه	 ــال	۸۸	ب ــن	کنســرت	را	در	س ــی	اولی ــن	فضــا	شــدم	ول ای

ــم. ــام	دادی ــی	انج ــکل	بلیت	فروش ش
ــری	و	 ــه	امی ــان	خواج ــه،	احس ــن	یگان ــا،	محس ــی	رهنم مان
ــه	در	 ــود	ک ــرت	ها	ب ــن	کنس ــه	اولی ــن	از	جمل ــرزاد	فرزی ف

ــردم. ــرا	ک ــتان	اج گلس

*درآمد تهیه کنندگی کنسرت باالست؟
در	ظاهــر	تهیه	کنندگــی	کنســرت	کار	الکچــری	و	پر	ســودی	
اســت	امــا	در	واقــع	این	طــور	نیســت	زیــرا	هزینه	هــای	
ــروه،	 ــای	گ ــام	هزینه	ه ــت.	تم ــاال	اس ــرت	ب ــزاری	کنس برگ
دســتمزد	خواننــده،	اعضــای	گــروه،	صدابــردار،	تیم	نورپــرداز،	
ــه	ســالن،	تبلیغــات،	بلیــت	رفــت	و	برگشــت	و	اقامــت	 هزین

ــت. ــده	اس ــده	تهیه	کنن ــه	عه ــروه	ب گ
ــاال	رفتــه	اســت.	دســتمزد	 دســتمزده	خواننــده	و	تیــم	وی	ب
خواننــده	در	یــک	ســالن	۵۰۰	نفــره	بیــن	۲۵	تــا	۴۵	میلیــون	
تومــان	اســت	کــه	ایــن	رقــم	بــه	درجــه	کیفــی	آن	خواننــده	

بســتگی	دارد.
نکتــه	مهــم	دیگــر	ایــن	اســت	کــه	ریســک	کنســرت	
گذاشــتن	بــاال	اســت	زیــرا	اگــر	از	کنســرتی	اســتقبال	نشــود	

تهیــه	کننــده	متضــرر	می	شــود.
ــاال	 هزینه	هــای	تبلیغــات	و	ســایر	هزینه	هــای	جانبــی	هــم	ب
رفتــه	اســت	امــا	بــه	دلیــل	اینکــه	همــه	بتواننــد	از	کنســرت	

بهره	منــد	شــوند،	بهــای	بلیــت	را	افزایــش	ندادیــم.
	

*از چه موسیقی هایی استقبال می شود؟
ــیار	 ــران	بس ــنتی	در	ای ــرت	های	س ــدار	کنس ــا	و	طرف تقاض
کــم	اســت	و	ذائقــه	مــردم	بــه	ســمت	موســیقی	پــاپ	رفتــه	
ــردم	 ــه	م ــری	ک ــیقی	های	فاخ ــر	موس ــرف	دیگ ــت	از	ط اس
دوســت	داشــته	باشــند،	کــم	اســت.	اســاتیدی	ماننــد	همایون	
ــه	 ــتند	و	هرچ ــم	هس ــای	ک ــی	و	هم ــر	قربان ــجریان،	کله ش
ــرای	 ــردم	ب ــتقبال	م ــد	اس ــر	می	آی ــده	پایین	ت ــه	خوانن درج

ــود. ــر	می	ش ــت	کمت ــد	بلی خری

*تفاوت کنسرت در سالن و ورزشگاه چیست؟
برگــزاری	کنســرت	در	ســالن	های	ورزشــی	ســود	و	منفعــت	
ــرای	تهیــه	کننــده	دارد	زیــرا	یــک	ســالن	ورزشــی	 زیــادی	ب
در	یــک	ســانس	هــزار	و	۵۰۰	بلیــت	می	فروشــد	و	تنهــا	یــک	
بــار	بــه	خواننــده	و	عوامــل	اجرایــی	دســتمزد	می	دهــد.	ســود	
ــا	 ــه	ی ــالن	س ــه	س ــگاه	نســبت	ب ــده	در	ورزش ــک	تهیه	کنن ی

چهــار	برابــر	اســت.
ولــی	واقعیــت	ایــن	اســت	کــه	کیفیــت	صــدا	و	نــور	همچنین	
ــت.	 ــن	اس ــی	پایی ــالن	ورزش ــرمایش	در	س ــش	و	س گرمای
ــر	 ــه	مهم	ت ــدارد	و	از	هم ــود	ن ــم	وج ــب	و	نظ ــی	مناس صندل
دیــد	مناســبی	نســبت	بــه	ســن	در	برخــی	از	ردیف	هــا	وجــود	

ــدارد. ن
همــه	ایــن	دالیــل	باعــث	شــده	کــه	بنــده	مخالــف	برگــزاری	

کنســرت	در	ســالن	ورزشــی	و	مســطح	باشــم.

ــرت در  ــزاری کنس ــا برگ ــود را ب ــت خ ــا مخالف *آی
ــد؟ ــام کردی ــی اع ــالن ورزش س

ــرت	در	 ــزاری	کنس ــه	از	برگ ــدیم	ک ــر	ش ــاد	متذک ــه	ارش ب
ســالن	ورزشــی	جلوگیــری	کنــد.	البتــه	چنــد	ســال	پیــش	
صــورت	جلســه	ای	در	شــورای	تأمیــن	اســتان	مطــرح	
کــه	در	آن	برگــزاری	کنســرت	در	ســالن	های	ورزشــی	
را	ممنــوع	کــرده	بودنــد	ولــی	متأســفانه	حــدود	یــک	
ــده	و	 ــته	ش ــه	برداش ــورت	جلس ــن	ص ــه	ای ــت	ک ــال	اس س
ــوز	 ــالن	ورزشــی	مج ــزاری	کنســرت	در	س ــه	برگ ــاد	ب ارش

می	دهــد.

*از تجربه خود در سینما کاپری بگویید؟
ــری	 ــینما	کاپ ــی	س ــر	اجرای ــا	۹۷	مدی ــال	های	۹۲	ت ــن	س بی
بــودم	و	تجربــه	خوبــی	را	ســپری	کــردم.	در	آن	بــازه	کاپــری	
بســیار	پررونق	و	شــلوغ	بــود	و	رویدادهــای	خوبــی	در	آن	اتفاق	
ــزار	 ــری	برگ ــی	در	کاپ ــای	خوب ــنواره	ها	و	طرح	ه ــاد.	جش افت
کردیــم	و	جــزو	پرفروش	تریــن	و	پراســتقبال	تریــن	ســینماها	

در	کشــور	بودیــم.

*جشــنواره فیلــم فجــر امســال در دو مــکان برگزار 
ــه بود؟ ــل آنچ ــد، دلی ش

طبــق	تصمیــم	شــورای	تهیــه	کننــدگان	ابتــدا	مقرر	شــد	که	
جشــنواره	در	تــاالر	فخرالدیــن	اســعدگرگانی	برگــزار	شــود	اما	
ــه	اکــران	فیلم	هــای	 ــی	انجــام	شــده،	کاپــری	هــم	ب ــا	رایزن ب

فجــر	اضافــه	شــد.
حــدود	۱۰	هــزار	نفــر	طــی	جشــنواره	فجــر	۹۷،	در	
تــاالر	فخرالدیــن	فیلــم	دیدنــد	کــه	بســیار	جــذاب	و	

بــود. خوشــحال	کننده	

*جدیت خاص در کار خود دارید؟
ــد	 ــز	بای ــه	چی ــدازه	در	کار	دارم	و	هم ــش	از	ان ــیت	بی حساس
بــا	نظــم	و	درســت	انجــام	شــود	و	همیــن	حساســیت	باعــث	

ــه	در	کار	جــدی	باشــم. شــده	ک
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ــوان  ــه عن ــال 42 ب ــاه س 15خردادم
نقطــه اتصــال انقــالب اســالمی بــا 
ــی  ــورا، در حال ــزرگ عاش ــه ب حماس
ــدگار  ــخ مان ــه در تاری ــرای همیش ب
ــارزات  ــد مب ــت رون ــه توانس ــد، ک ش
انقالبــی ملــت ایــران را دگرگــون 

ــازد. س

ــن	 ــی	از	مهم	تری ــوان	یک ــرداد	را	می	ت ــام	۱۵	خ ــک	قی بی	ش
ــوت	و	 ــم	طاغ ــا	رژی ــه	ب ــوادث	در	مقابل ــازترین	ح و	تاریخ	س
برپایــی	انقــالب	شــکوهمند	اســالمی	دانســت،	کــه	همچنان	
ــی	و	 ــال	از	آن	موردبررس ــدود	۵۶	س ــت	ح ــس	از	گذش و	پ
تحلیــل	کارشناســان	و	تحلیــل	گــران	مســائل	ایــران،	
خاورمیانــه	و	نیــز	کارشناســان	حــوزه	انقــالب	اســالمی	قــرار	

دارد.
ــه	عقیــده	کارشناســان	ایــن	حــوزه،	رژیــم	طاغــوت	پــس	 ب
ــت	و	 ــرار	گرف ــقوط	ق ــیبی	س ــرداد	در	سراش ــام	۱۵	خ از	قی
خــون	پــاک	و	مطهــر	شــهدای	۱۵	خــرداد	ورامین،	پیشــوا	و	
قــم	به	تدریــج	ریشــه	ظلــم	و	ســتم	پهلــوی	را	خشــکاند	و	در	
۱۵	ســال	بعــد،	یعنــی	۲۲	بهمــن	۵۷	و	بــا	پیــروزی	انقــالب	

شــکوهمند	اســالمی	بــه	ثمــر	نشســت.
ــا	 ــالب	اســالمی	ت ــروزی	انق ــرداد	در	پی ــام	۱۵	خ ــش	قی نق
ــوان	بنیان	گــذار	 ــام	خمینــی	)ره(	به	عن ــود،	کــه	ام حــدی	ب
ــالب	 ــت	و	انق ــدأ	نهض ــرداد	را	مب ــالمی،	۱۵	خ ــالب	اس انق

ــن	 ــن	در	ای ــردم	دشــت	ورامی ــش	م اســالمی	دانســت	و	نق
قیــام	را	بســیار	برجســته	خوانــد	و	در	ایــن	خصــوص	فرمــود:	
ــا	حــق	 ــه	م ــن	ب ــان	معظــم	ورامی ــرم	و	جوان ــان	محت »آقای
ــت	کشــیدند	و	 ــرداد	زحم ــا	در	۱۵	خ ــد،	آن	ه ــژه	ای	دارن وی

ــد.« ــت	دادن ــان	را	از	دس ــان	خودش جوان

نقش قیام ۱۵ خرداد در نگاه امام )ره( و رهبری
ــزرگان	و	مراجــع	 فرمایشــات	امــام	)ره(	تنهــا	اظهــار	نظــر	ب
ــام	۱۵	خــرداد	و	نقــش	مــردم	 ــورد	اهمیــت	قی دینــی	در	م
ــام	نبــود،	بلکــه	مقــام	معظــم	رهبــری	 ــن	قی ورامیــن	در	ای
نیــز	در	ایــن	خصــوص	می	فرمایــد:	»شــهدای	مظلــوم	
ــه	تنهــا	در	آســمان	 ورامیــن	چــون	ســتارگانی	درخشــان	ن
ورامیــن،	بلکــه	در	آســمان	ایــران	اســالمی	خواهنــد	

درخشــید.«
ــد	اعتــراف	کنیــم،	کــه	علــی	رغــم	تالش	هــای	صــورت	 بای
ــام	۱۵	خــرداد،	 ــش	قی ــش	از	پی ــرای	شــناخت	بی ــه	ب گرفت
همچنــان	ابعــاد	گســترده	ای	از	ایــن	قیــام	ناشــناخته	مانــده	
اســت	و	ایــن	قیــام	ظرفیــت	آن	را	دارد،	کــه	بــه	عنــوان	یــک	
ــل	های	 ــان	و	نس ــرای	جوان ــر	ب ــی	نظی ــق	ب ــو	و	سرمش الگ
ــا	 ــرد،	ام ــرار	بگی ــتفاده	ق ــورد	اس ــالمی	م ــران	اس ــده	ای آین
اینکــه	ماجــرای	قیــام	۱۵	خــرداد	چــه	بــود	و	چــه	عواملــی	
ــر	 ــان	دیگ ــد	و	در	می ــام	بدرخش ــن	قی ــا	ای ــد،	ت ــبب	ش س
ــم	در	 ــعی	داری ــود،	را	س ــز	ش ــود	متمای ــای	دوران	خ قیام	ه

ــم. ــرار	دهی ــورد	بررســی	ق ــه	م ادام
ــد،	 ــاز	ش ــا	آغ ــال	۴۲	از	آنج ــرداد	س ــام	۱۵	خ ــرای	قی ماج

کــه	فاجعــه	کشــتار	طــالب	در	مدرســه	فیضیــه	قــم	در	دوم	
فروردیــن	۱۳۴۲	مصــادف	بــا	شــهادت	امــام	صــادق	)ع(	رخ	
داد	و	امــام	خمینــی	)ره(	در	واکنــش	بــه	ایــن	فجایــع	شــاه	
ــه	مراکــز	علــم	را	 دوســتی	را	متــرادف	غارتگــری	و	حملــه	ب
ــرد	و	در	 ــی	ک ــرآن	معرف ــالم	و	ق ــر	اس ــر	پیک ــه	زدن	ب ضرب
چهلــم	شــهدای	فیضیــه،	طــی	اعالمیــه	ای	شــاه	را	مســبب	
ــهرهای	 ــرو	آن	در	ش ــه	دانســت	و	پی ــوادث	فیضی ــی	ح اصل
مختلــف	ایــران	بــرای	شــهدای	دوم	فروردیــن	فیضیــه	
مراســم	چهلــم	گرفتــه	شــد	کــه	رژیــم	طاغــوت	از	برگــزاری	

ــری	کــرد. ــن	مراســم	جلوگی ای
پس	ازایــن	حــوادث	و	بــا	آغــاز	مــاه	محــرم،	وعــاظ	و	
روحانیــون	بهتریــن	فرصــت	بــرای	افشــای	ماهیــت	
ــد،	 ــدا	کردن ــاهی	را	پی ــم	شاهنش ــتبداد	رژی ــری	و	اس غارتگ
امــا	رژیــم	ســخنرانی	در	منابــر	را	بــا	۳	شــرط	مجــاز	دانســته	
ــم	 ــه	در	مراس ــود	از	اینک ــارت	ب ــرط	عب ــه	آن	۳	ش ــود،	ک ب
عــزاداری	علیــه	شــخص	اول	مملکــت	ســخن	گفتــه	نشــود،	
علیــه	اســرائیل	ســخنی	بــه	میــان	آورده	نشــود	و	مرتــب	بــه	
گــوش	مــردم	نخواننــد	کــه	اســالم	در	خطــر	اســت،	امــا	امام	
خمینــی	)ره(	۲	روز	قبــل	از	۱۵	خــرداد	و	در	۱۳	خــرداد	۴۲	
کــه	مصــادف	بــا	روز	عاشــورا	بــود،	بــا	حملــه	ای	مقتدرانــه	به	
ــاس	و	 ــه	و	بنی	عب ــه	دوران	بنی	امی ــوی	را	ب ــم	پهل ــاه	رژی ش
حملــه	رژیــم	بــه	فیضیــه	را	بــه	واقعــه	کربــال	تشــبیه	کــرد	و	
محــرک	آن	را	اســرائیل	دانســت	و	در	واقــع	بــر	هــر	۳	شــرط	
ــر	خــط	بطــالن	کشــید. ــرای	ســخنرانی	در	مناب ســاواک	ب

ــد،	 ــر	می	دی ــود	را	در	خط ــتمرار	خ ــه	اس ــوت	ک ــم	طاغ رژی

چرا ۱۵ خرداد ۴۲ ماندگار شد؟

پیوند انقالب و عاشورا در ۱۵ خرداد 

وحید یکتا
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به	صــورت	شــبانه	و	در	نیمه	شــب	۱۵	خــرداد	۴۲	خانــه	
امــام	)ره(	محاصــره	و	ایشــان	را	دســتگیر	و	بــه	تهــران	
ــه	 ــران	نگ ــگاه	افس ــان	را	در	باش ــدا	ایش ــرد	و	ابت ــل	ک منتق
ــه	زنــدان	قصــر	منتقــل	کــرد. داشــته	و	در	غــروب	آن	روز	ب

هیــچ گاه تعــداد دقیــق شــهدای ۱۵ خــرداد 
مشــخص نشــد

از	ســوی	دیگــر	در	۱۵	خــرداد	۴۲	و	زمانــی	کــه	مــردم	
ــب	 ــه	اغل ــن	ک ــت	ورامی ــی	دش ــن	و	انقالب ــدار،	مؤم والیتم
کشــاورز	و	کارگــر	بودنــد،	خبــر	دســتگیری	مرجــع	تقلیــد	
از	ســه	نقطه	روســتای	محمدآبــاد	 خــود	را	شــنیدند،	
عرب	هــا،	پیشــوا	و	ورامیــن	کفــن	پوشــیده	و	بــا	پــای	پیــاده	
بــه	ســمت	تهــران	حرکــت	کردنــد	و	شــعار	»یــا	مــرگ	یــا	
خمینــی«	ســر	دادنــد،	امــا	رژیــم	پهلــوی	راه	این	کشــاورزان	
ــه	 ــاد	بســت	و	ب ــل	باقرآب ــل	پ ــن	را	در	مقاب ــران	مؤم و	کارگ
ــد. ــود	بازگردن ــازل	خ ــوی	من ــه	به	س ــدار	داد،	ک ــا	هش آن	ه
تهدیــد	مــردم	بــه	بازگشــت	از	مســیر	حمایــت	از	مرجعیت	و	
دفــاع	از	والیــت	و	روحانیــت	پاســخ	نــداد	و	ســفاکان	طاغوت	
ــته	ای	 ــه	خواس ــاه	ک ــردم	بی	گن ــور	شــدند،	به	ســوی	م مجب
جــز	آزادی	مرجــع	تقلیــد	خــود	نداشــتند،	شــلیک	کننــد	

و	ایــن	شــلیک	ســبب	شــد،	خــون	پــاک	ایــن	مــردم	شــجاع	
ــرای	 ــه	و	ب ــاد	ریخت ــل	باقرآب ــل	پ ــن	در	مقاب ــر	روی	زمی ب

ــود. ــدگار	ش ــاز	و	مان همیشــه	تاریخ	س
ــل	 ــه	در	پ ــرداد	ک ــام	۱۵	خ ــی	قی ــاهدان	عین ــی	از	ش یک
ــر	 ــاد	حضــور	داشــت	و	در	خصــوص	شــرایط	حاکــم	ب باقرآب
ایــن	قیــام	ســخن	می	گفــت،	اظهــار	داشــت:	مأمــوران	رژیــم	
ــاد	از	مــردم	خواســتند	کــه	دســت	از	 ــل	باقرآب ــوی	در	پ پهل

ــد. ــد،	بازگردن ــام	برداشــته	و	راهــی	را	کــه	آمــده	بودن قی
ــت	 ــه	بازگش ــر	ب ــردم	حاض ــرد:	م ــه	ک ــری	اضاف ــر	اکب امی
آن	هــا	 به	ســوی	 رژیــم	طاغــوت	 مأمــوران	 و	 نشــدند	
تیرانــدازی	کردنــد	و	مــردم	را	بــه	خــاک	و	خــون	کشــیدند	
و	بســیاری	از	آن	هــا	را	شــهید	و	زخمــی	کردنــد	و	از	بســیاری	
دیگــر	نیــز	اطالعــی	در	دســت	نبــود،	کــه	پــس	از	گذشــت	
مدتــی	مشــخص	شــد،	تــا	رژیــم	طاغــوت	بســیاری	از	
شــهدا	و	حتــی	مجروحــان	زنــده	۱۵	خــرداد	را	به	طــور	
دســته	جمعی	و	درحالی	کــه	زنــده	بودنــد،	دفــن	کــرده	

ــت. اس
وی	بــا	بیــان	اینکــه	خردادمــاه	موســم	درو	اســت	و	کارگــران	
و	کشــاورزان	بســیاری	از	مناطــق	دیگــر	در	ورامیــن	حضــور	
داشــتند،	گفــت:	رژیــم	طاغــوت	از	برگــزاری	مراســم	ترحیم	

بــرای	ایــن	کشــاورزان	و	کارگــران	ممانعــت	می	کــرد	و	لــذا	
هیــچ	گاه	تعــداد	دقیــق	شــهدای	۱۵	خرداد	مشــخص	نشــد.
از	 نامــه	نشــان	 نوشــتن	وصیــت	 پوشــیدن	کفــن	و	
داشــت خــرداد	 کننــدگان	۱۵	 قیــام	 خودگذشــتگی	
هیــچ	گاه	آمــار	دقیــق	کشته	شــدگان	قیــام	۱۵	خــرداد	
ــاواک	 ــوران	س ــط	مأم ــداد	توس ــن	تع ــد	و	ای ــخص	نش مش
ــیانه	 ــتار	وحش ــن	کش ــا	ای ــد،	ام ــور	می	ش ــدت	سانس به	ش
بازتــاب	گســترده	ای	در	سراســر	کشــور	و	نیــز	ســطح	
ــم	را	 ــاه	رژی ــد	از	۱۰	م ــرانجام	بع ــت	و	س ــل	داش بین	المل

ــرد. ــام	)ره(	ک ــه	آزادی	ام ــور	ب مجب
شــاهد	عینــی	دیگــر	قیــام	۱۵	خــرداد	در	خصــوص	انگیــزه	
کفــن	پوشــان	۱۵	خــرداد	اظهــار	داشــت:	شــعار	»یا	حســین	
)ع(«	و	نیــز	شــعارهایی	مبنــی	بــر	لــزوم	آزادی	امــام	خمینی	
ــزه	 ــان	از	انگی ــیعیان	نش ــد	ش ــع	تقلی ــوان	مرج )ره(	به	عن

ــدگان	۱۵	خــرداد	داشــت. ــی	قیام	کنن الهــی	و	مذهب
داد:	 ادامــه	 احمــدی	 ســید	مصطفــی	 حجت	االســالم	
پوشــیدن	کفــن	و	نیــز	نوشــتن	وصیت	نامــه	توســط	
ــه	 ــد،	ک ــان	می	ده ــی	نش ــرداد	به	خوب ــدگان	۱۵	خ قیام	کنن
ــام	)ره(	راضــی	 ــر	از	آزادی	ام ــز	کم	ت ــه	هیچ	چی ــراد	ب ــن	اف ای
نبودنــد	و	در	ایــن	مســیر	حاضــر	بــه	فــدا	کــردن	جــان	خــود	

ــد. ــز	بودن نی
امــا	اینکــه	قیــام	۱۵	خــرداد	چــه	تأثیــری	در	رونــد	پیــروزی	
انقــالب	اســالمی	داشــت،	ســؤالی	اســت،	کــه	رئیــس	ســتاد	
ــت:	 ــران	گف ــتان	ته ــرداد	اس ــزاری	مراســم	۱۴	و	۱۵	خ برگ
انجمن	هــای	 شــکل	گیری	 ســبب	 خــرداد	 	۱۵ قیــام	
ــوزان	 ــش	آم ــان،	دانشــجویان	و	دان ــن	بازاری ــالمی	در	بی اس

ــد. ش
	۱۵ قیــام	 محمــودی	 محســن	 ســید	 حجت	االســالم	
خــرداد	را	ســبب	محبوبیــت	بیش	ازپیــش	مراجــع	تقلیــد	و	
روحانیــت	در	بیــن	مــردم	دانســت	و	افــزود:	نقــش	روحانیت	
در	قیــام	۱۵	خــرداد	بــر	کســی	پوشــیده	نیســت	و	قیــام	۱۵	
خــرداد	ســبب	ورود	بیش	ازپیــش	روحانیــت	و	حــوزه	علمیــه	

بــه	مســائل	سیاســی	شــد.
	

قیام ۱۵ خرداد زمینه ساز پیروزی انقاب اسامی
وی	بــا	بیــان	اینکــه	پــس	از	قیــام	۱۵	خــرداد	انتقــاد	از	شــاه	
علنــی	شــد،	گفــت:	پیش	ازایــن	قیــام	کســی	جــرأت	انتقــاد	

بــه	شــاه	را	نداشــت.
ایــن	مؤلــف	و	پژوهشــگر	در	زمینــه	قیــام	۱۵	خــرداد	اضافــه	
ــوح	 ــا	وض ــالم	گرایان	ب ــرداد	اس ــام	۱۵	خ ــس	از	قی ــرد:	پ ک
بیشــتری	رهبــری	مخالفــت	بــا	رژیــم	پهلــوی	را	بــر	عهــده	
گرفتنــد	و	نیروهــای	چــپ	و	ناسیونالیســت	بــه	انزوا	کشــیده	

شــدند.
محمــودی	گفــت:	شــهیدان	امیــر	معصــوم	شــاهی،	جعفــر	
ــتانی،	 ــم	اردس ــی،	ابوالقاس ــن	خان ــودی،	حس ــرب	مقص ع
ــب	 ــی	و	مصی ــی	طباطبای ــید	مرتض ــی،	س ــزت	اهلل	رجب ع
مهابــادی	از	شــهدای	شناخته	شــده	قیــام	۱۵	خــرداد	
ــهدای	۱۵	 ــر	ش ــزان	و	دیگ ــن	عزی ــون	ای ــه	خ ــتند،	ک هس
خــرداد	مشــروعیت	رژیــم	طاغــوت	را	به	طــور	کامــل	از	بیــن	

ــرد. ب
ــی	 ــت	تمام ــرداد	توانس ــام	۱۵	خ ــه	قی ــان	اینک ــا	بی وی	ب
معــادالت	مبــارزه	را	بــر	هــم	زدنــد،	تأکیــد	کــرد:	قیــام	۱۵	

ــد. ــالمی	ش ــالب	اس ــروزی	انق ــاز	پی ــرداد	زمینه	س خ
پــس	از	قیــام	۱۵	خــرداد،	ســاواک	ســعی	داشــت،	تــا	بــه	هر	
ــا	مبــارزات	انقالبــی	مــردم	ایــران	مقابلــه	کنــد،	امــا	 نحــو	ب
هرگــز	نتوانســت	در	برابــر	خیــل	عظیــم	ملــت	ایران	بایســتد	
و	ســرانجام	غربــت	و	مظلومیــت	شــهیدان	۱۵	خــرداد	ســال	
۴۲	ســبب	شــد	تــا	انقــالب	اســالمی	بــه	پیــروزی	برســد	و	
یــاد	و	خاطــره	ایــن	عزیــزان	بــرای	همیشــه	در	خاطــر	تاریخ	

باقــی	بمانــد.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــی    ــوزش عال ــل در آم ــن اص مهمتری
کیفیــت تدریــس و خدمــات رفاهــی و 
آموزشــی مناســب بــرای دانشــجویان 
اســتان  در  کــه  موضوعــی  اســت، 
ــرو اســت. ــا چالــش روب هرمــزگان ب

ــل	از	 ــزگان	قب ــی	و	دانشــگاهی	در	هرم ــز	عال نخســتین	مرک
انقــالب	در	ســال	۵۶	بــه	نــام	دانشــگاه	آزاد	ایــران	کار	آمــوزش	
خــود	را	در	ایــن	اســتان	بــا	دو	رشــته	کاردانــی	شــروع	کــرد.	با	
پیــروزی	انقــالب	اســالمی	و	تحویلــی	عظیــم	در	ایــران	مراکز	
آموزشــی	عالــی	و	دانشــگاهی	مــا	بســرعت	رشــد	کــرده	و	در	
حــال	حاضــر	هرمــزگان	بــا	داشــتن	۶۳	مرکــز	آمــوزش	عالــی	
ــه	 ــغول	ب ــجو	مش ــر	دانش ــزار	و	۲۵۸	نف ــتان	و	۶۵	ه در	اس
تحصیــل	بــا	۵۸۸	عضــو	هیــأت	علمــی	تمــام	وقــت	در	ایــن	

مراکــز	مشــغول	تدریــس	و	انجــام	وظایــف	خــود	هســتند.
در	ایـن	بیـن	دانشـگاه	مذاهـب	اسـالمی	بندرعبـاس	طـی	دو	
سـال	اخیر	بـا	چالش	هایـی	روبرو	بـوده	اسـت	تا	آنجاکه	سـال	
گذشـته	با	وقـوع	اتفاقـی	در	خوابـگاه	ایـن	دانشـگاه	و	مصدوم	
شـدن	دو	تـن	از	دانشـجویان،	کـه	بازتـاب	گسـترده	ای	در	
رسـانه	های	اسـتان	داشـت،	ایـن	دانشـگاه	بالفاصلـه	اقـدام	به	
رفـع	نقـص	آن	واحـد	خوابگاهـی	کـرد	اما	ایـن	پایـان	موضوع	
نبـود	و	هیئـت	نظـارت	و	ارزیابـی	و	تضمیـن	کیفیـت	عتـف	
هرمـزگان	اقـدام	بـه	بازرسـی	و	نظـارت	از	ایـن	دانشـگاه	کرد.
ــب	 ــه	دانشــگاه	مذاه ــی	ب ــرات	شــفاهی	و	کتب ــم	تذک علیرغ
بندرعبــاس	ایــن	مشــکالت	و	نواقصــی	کــه	هیئــت	نظــارت	و	
ارزیابــی	عتــف	اســتان	بــه	آن	اشــاره	داشــت	توجهــی	نشــد	تا	
در	دی	مــاه	۹۷	هیئــت	نظــارت	اقــدام	بــه	منــع	پذیــرش	ایــن	

دانشــگاه	تــا	رفــع	کامــل	نواقــص	کنــد.
دکتـر	عبدالوهـاب	سـماوی	دبیـر	هیئـت	نظـارت،	ارزیابـی	
و	تضمیـن	کیفیـت	عتـف	اسـتان	هرمـزگان	در	تاریـخ	۲۸	
دی	مـاه	۹۷	طـی	نامـه	ای	بـه	دانشـگاه	مذاهـب	اسـالمی	
بندرعبـاس	اعـالم	کـرد	»بـا	توجـه	بـه	مشـاهدات	میدانـی،	
عینی	و	پیمایشـی	هیئـت	نظارت	در	بهمـن	۹۶	و	خـرداد	۹۷	
از	آن	واحـد	دانشـگاهی،	نواقـص	فراوانـی	مشـاهده	شـد	که	با	
وجـود	اخطارهـای	شـفاهی	قبلی	هیچکـدام	رفع	نگردیـد.	در	
ادامـه	بـر	حسـب	اولویت	بـه	اهم	انهـا	اراش	می	شـود	کـه	این	
امـر	موجـب	افـت	کیفیت	شـدید	آموزشـی	و	وضعیـت	دانش	
آموختـگان	آن	دانشـگاه	می	شـود.	لـذا	پـس	از	مطـرح	شـدن	
موضـوع	در	نشسـت	هیئـت	نظـارت	اسـتانی،	پیشـنهاد	منع	
پذیـرش	هرگونـه	دانشـجو	و	افزایـش	رشـته	های	تحصیلـی	
جدیـد	بـرای	آن	مرکـز،	از	سـوی	این	هیئـت	نظارت	بـه	مرکز	
نظـارت	و	ارزیابـی	وزارت	عتـف	صادر	می	گـردد	تـا	رفع	کامل	
نواقـص	که	بـر	حسـب	اولویت	پیوسـت	ارائه	شـده	اسـت	این	

دسـتور	قابـل	اجرا	اسـت.
علــی	اکبــر	شــیخی	فینــی	رئیــس	دانشــگاه	هرمــزگان	هــم	
ــارت،	 ــز	نظ ــس	مرک ــی	رئی ــر	زکائ ــه	دکت ــه	ای	ب ــی	نام ط
ــش	و	 ــی	۵	چال ــوزش	عال ــت	آم ــن	کیفی ــی	و	تضمی ارزیاب
مشــکل	مهــم	دانشــگاه	مذاهــب	بندرعبــاس	را	اعــالم	کــرد	و	
پیشــنهاد	منــع	پذیــرش	دانشــجو	و	افزایــش	رشــته	تحصیلی	

ــرد. ــرح	ک را	مط

فضــای فیزیکــی دانشــگاه مذاهــب اســامی 
بندرعبــاس مناســب دانشــجویان نیســت

چنــد	تــن	از	دانشــجویان	دانشــگاه	علــوم	و	مذاهــب	اســالمی	

بندرعبــاس	در	خصــوص	مشــکالت	و	دغدغه	هــای	ایــن	
ــن	 ــی	ای ــای	فیزیک ــط	و	فض ــی،	محی ــوزش	عال ــز	آم مرک
ــجو	 ــداد	دانش ــن	تع ــرش	ای ــب	پذی ــاًل	مناس ــگاه	را	اص دانش
ــوم	 ــگاه	عل ــی	دانش ــای	فیزیک ــد:	فض ــان	کردن ــته	و	بی نداس
ــر	 ــت	ه ــب	نیس ــاً	مناس ــاس	واقع ــالمی	بندرعب ــب	اس مذاه
ــن	خصــوص	رئیــس	دانشــگاه	از	گرفتــن	زمیــن	 ــد	در	ای چن
و	احــداث	فضــای	مناســب	بــرای	ایــن	مرکــز	خبــر	داده	و	مــا	
منتظــر	هســتیم	هــر	چــه	زودتــر	ایــن	مشــکل	حــل	شــود.
ایــن	دانشــجویان	معتقــد	هســتند:	ســطح	کیفیــت	آمــوزش	
ــم	در	 ــاس	ه ــالمی	بندرعب ــب	اس ــوم	مذاه ــگاه	عل در	دانش
ــی	برخــوردار	نیســت	 ــت	باالی برخــی	دروس	از	ســطح	کیفی
ــن	دانشــگاه،	درســی	 ــی	گاهــی	مدرســان	و	اســاتید	ای و	حت
ــته	 ــص	در	آن	رش ــا	متخص ــد	ام ــس	می	کنن ــوب	تدری را	خ
نبــوده	و	اطالعــات	و	ســطح	آگاهــی	آنهــا	فقــط	در	آن	کتــاب	
خالصــه	می	شــود	و	پاســخگوی	ســوال	تخصصــی	در	آن	

ــه	نیســتند. زمین

ــاب  ــش انتخ ــل کاه ــدرس، عل ــتاد و م ــود اس کمب
ــی ــد درس واح

دانشــجویان	عنــوان	کردنــد:	نبــود	اســتاد	موجب	شــده	تــا	در	
تــرم	فعلــی	مجبــور	بــه	انتخــاب	واحــد	کمتــری	نســبت	بــه	
ترم	هــای	قبــل	کننــد.	در	ترم	هــای	گذشــته	تعــداد	اســاتید	
و	مدرســان	ایــن	دانشــگاه	بیشــتر	بــوده	امــا	متأســفانه	در	ترم	
گذشــته	تعــداد	اســاتید	کمتــر	بــوده	و	انتخــاب	واحــد	هــم	بر	
ــرای	آن	دروس	وجــود	 اســاس	تعــداد	دروســی	کــه	اســتاد	ب

داشــته	امــکان	پذیــر	بــوده	اســت.
ــی	 ــوزش	عال ــز	آم ــر	مراک ــارت	ب ــورای	نظ ــار	جــدی	ش اخط
هرمــزگان	بــه	دانشــگاه	علــوم	مذاهــب	اســالمی	بندرعبــاس
طبـق	مسـتندات	موجـود	در	خبرگـزاری	مهـر	دفتـر	اسـتان	
هرمزگان	در	دی	ماه	سـال	۹۷	نامه	اخطار	و	کارت	زرد	شـورای	
نظـارت	بـر	دانشـگاه	های	اسـتان	بـر	دانشـگاه	علـوم	مذاهـب	
اسـالمی	بندرعبـاس	داده	شـد،	شـورای	نظـارت	بـر	مراکـز	
آمـوزش	عالـی	و	دانشـگاه	های	اسـتان	تیـم	نظارتـی	خـود	را	
برای	بررسـی	مشـکالت	این	دانشـگاه	فرسـتاده	که	متأسـفانه	
بـا	نارضایتـی	ایـن	شـورا	مواجـه	گردیـد	و	شـورای	نظـارت	با	
ارسـال	نامـه	ی	مکتـوب	برای	ریاسـت	این	دانشـگاه	خواسـتار	

رفـع	مشـکالت	ایـن	مرکـز	آمـوزش	عالی	شـد.

تمــام مراکــز آمــوزش عالــی و دانشــگاهی هرمزگان 
در بحث هــای نظارتــی مشــکل دارنــد

عبدالوهــاب	ســماوی	عضــو	شــورای	نظــارت	آمــوزش	عالــی	
ــی	و	 ــوزش	عال ــز	آم ــه	مراک ــار	ب ــوص	اخط ــتان	در	خص اس
ــر	مراکــز	 دانشــگاه	های	هرمــزگان	گفــت:	شــورای	نظــارت	ب
آمــوزش	عالــی	اســتان،	همیشــه	بــر	مراکــز	آموزشــی	عالــی	
نظــارت	کامــل	داشــته	و	البتــه	تمــام	مراکــز	آمــوزش	عالــی	
ــی	مشــکالت	و	 ــای	نظارت و	دانشــگاه	ها	در	اســتان	در	بحث	ه

معایبــی	دارنــد	و	هیچکــدام	بــدون	عیــب	نیســتند.
وی	ادامــه	داد:	در	دو	نوبــت	از	مراکــز	آمــوزش	عالــی	و	
دانشــگاه	ها	نظــارت	بــه	عمــل	می	آوردیــم	و	وضعیــت	
ــده	آنهــا	 ــا	پرون مدرســان	و	اســاتید	را	بررســی	کــرده	کــه	آی
ــوزش	 ــز	آم ــدان	آن	مراک ــر؟	و	کارمن ــا	خی ــت	ی ــل	اس کام
عالــی،	بیمــه	آنهــا	بــه	موقــع	پرداخــت	می	شــود؟	و	وضعیــت	

ــم. ــارت	می	کنی ــز	را	نظ ــا	نی ــجو	ه دانش
ــوم	 ــگاه	عل ــه	دانش ــی	ب ــار	کتب ــوص	اخط ــماوی	در	خص س
ــارت	در	 ــورای	نظ ــت:	ش ــاس	گف ــالمی	بندرعب ــب	اس مذاه
ــی،	 ــن	مرکــز	آمــوزش	عال ــده	از	ای ــه	عمــل	آم بازدیدهــای	ب
ضمــن	مشــاهده	مشــکالت	و	معایــب	ایــن	دانشــگاه،	نامــه	ای	
کتبــی	را	بــه	وزارت	علــوم	و	نســخه	ای	از	آن	را	هــم	بــه	
ــن	 ــب	ای ــکالت	و	معای ــردن	مش ــرف	ک ــرای	برط ــگاه	ب دانش

ــت. ــرده	اس ــال	ک ــگاه	ارس دانش
ــز	 ــه	مراک ــار	ب ــت:	اخط ــار	داش ــئول	اظه ــام	مس ــن	مق ای
ــی	و	دانشــگاه	ها	در	صــورت	نظــارت	و	مشــاهده	 آمــوزش	عال
مشــکل	در	صــورت	نیــاز	بــه	صــورت	کتبــی	بــه	ایــن	مراکــز	
ــب	 ــوم	و	مذاه ــگاه	عل ــوص	دانش ــود	و	در	خص ــالم	می	ش اع
ــاه	 ــد	از	م ــاد	بع ــال	زی ــه	احتم ــز	ب ــاس	نی ــالمی	بندرعب اس
ــز	 ــن	مرک ــاره	از	ای ــارت،	دوب ــورای	نظ ــان	ش ــارک	رمض مب

ــد	آورد. ــل	خواه ــه	عم ــد	ب بازدی
دکتــر	ســماوی	گفــت:	در	خصــوص	ســطح	کیفیــت	آمــوزش	
اگــر	بخواهــم	نمــره	ای	از	۲۰	بــه	مراکــز	آمــوزش	عالــی	غیــر	
انتفاعــی	در	اســتان	بدهــم	نمــره	ی	۱۴	خواهــم	داد	و	بایــد	در	

ارتقــا	ســطح	کیفیــت	آمــوزش	مراکــز	تــالش	کنیــم.
اظهــارات	ســماوی	عضــو	شــورای	نظــارت	بــر	آمــوزش	
ــر	کیفیــت	و	کمیــت	دانشــگاه	را	نشــان	 ــی	حساســیت	ب عال
می	دهــد	و	اینکــه	مســئوالن	ارشــد	اســتانی	بایــد	نــگاه	ویــژه	
ای	بــه	مســائل	آمــوزش	عالــی	در	اســتان	داشــته	باشــند.	تــا	
ــا	 ــد	راهگش ــه	بای ــگاهی	ک ــز	دانش ــن	مراک ــای	ای خروجی	ه

ــل	نشــوند. ــد	تبدی ــه	یــک	تهدی باشــند	ب

کیفیــت آموزشــی مراکــز آمــوزش عالــی در 
هرمــزگان نگــران کننــده اســت

ــزگان	هــم	 ــه	رئیــس	دانشــگاه	هرم ــی	اســت	ک ــن	در	حال ای
ــی	 ــوزش	عال ــز	آم ــی	مراک ــت	آموزش ــت	کیفی ــد	اس معتق
اســتان	هرمــزگان	نگــران	کننــده	اســت	و	بایــد	بــرای	رهایــی	

ــرد. ــاره	اندیشــی	ک ــن	مشــکل	چ از	ای
ــا	 ــتی	ب ــن	در	نشس ــش	از	ای ــی	پی ــیخی	فین ــر	ش ــی	اکب عل
خبرنــگاران	بــا	ابــراز	نگرانــی	از	وضعیــت	کیفــی	آمــوزش	در	
دانشــگاه	های	هرمــزگان	اظهارداشــت:	کاهــش	کیفیــت	
آمــوزش	عالــی	در	اســتان	هرمــزگان	بــه	یــک	موضــوع	جدی	
و	نگــران	کننــده	تبدیل	شــده	اســت.	نداشــتن	زیرســاختهای	
آموزشــی	مناســب	از	جملــه	آزمایشــگاه	ها،	کارگاه	هــا،	
ــه	 ــود	کتابخان ــب،	نب ــی	مناس ــی	و	تحقیقات ــز	پژوهش مراک
ــه	 ــتاد	ب ــرانه	اس ــودن	س ــن	ب ــناد	و	پایی ــز	اس ــع	و	مرک جام
دانشــجو	همچنیــن	فضــای	آموزشــی	نامناســب	در	برخــی	از	
دانشــگاه	ها	افــت	تحصیلــی	دانشــجویان	و	فــارغ	التحصیــالن	
ــات	 ــی	مؤسس ــوع	در	تمام ــن	موض ــه	ای ــته	ک ــی	داش را	در	پ
آمــوزش	عالــی	دولتــی	و	غیردولتی	کشــور	محســوس	اســت.
رئیـس	دانشـگاه	هرمـزگان	بـا	بیـان	اینکـه	شـاخص	مطلوب	
نسـبت	دانشـجو	به	اسـتاد	۱۸	دانشـجو	اسـت،	افزود:	نسـبت	
اسـتاد	بـه	دانشـجو	و	نسـبت	هیئـت	علمـی	بـه	دانشـجو	در	
اسـتان	بـه	غیـر	از	دو	دانشـگاه	در	سـایر	دانشـگاه	ها	فاقـد	

اسـتاندارد	اسـت.
ــوم	 ــگاه	عل ــس	دانش ــادی	رئی ــی	آب ــا	عل ــم	پیگیری	ه علیرغ
ــه	نشــد. ــه	مصاحب ــاس	حاضــر	ب ــب	اســالمی	بندرعب مذاه

دانشگاه مذاهب اسالمی بندرعباس اخطار گرفت

رضا زرگر
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ایرانــی هــا  از ســوی  دزفــول چــه 
ــا  ــرد ی ــام بگی »شــهر هــزار موشــک« ن
چــه از ســوی عراقــی هــا بــه نــام »بلــد 
الصواریــخ« نامگــذاری شــود، مهــم 
نیســت؛ مهــم ایــن اســت کــه مقاومــت 
بــا گوشــت و پوســت ایرانــی هــا 

ــت. ــده اس ــن ش عجی

مقاومــت	درســی	اســت	کــه	ایرانی	هــا	همیشــه	بــرای	مــردم	
ــا	 ــد،	چــه	آن	روز	کــه	دشــمن	ب ــادگار	گذشــته	ان ــه	ی ــا	ب دنی
ــاعته	 ــد	س ــوس	تصــرف	چن ــرش	ه ــی	نظی ــزات	ب آن	تجهی
خرمشــهر	را	داشــت	و	بــا	مقاومــت	غافلگیــر	کننــده	جوانــان	
خرمشــهری	آن	هــم	بــا	چــوب	و	چمــاق	و	برنــو	مواجــه	شــد	
ــول	 ــه	دزف ــان	ک ــا	آن	زم ــاد	ت ــش	از	کار	افت ــه	جنگی و	خوخ
ــگاه	 ــار	پای ــن	در	کن ــرار	گرفت ــرم	ق ــه	ج ــمن	ب ــوی	دش از	س
ــول	 ــردم	دزف ــد	و	م ــاران	می	ش ــک	ب ــه	موش ــکاری،	روزان ش
شــهر	را	تــرک	نکردنــد،	ایرانی	هــا	همیشــه	مقاومــت	در	برابــر	

ــد. ــوش	نمی	کنن ــمن	را	فرام دش
ــین	و	 ــدام	و	حس ــام	ص ــه	ن ــمنی	ب ــه	دش ــمن	چ ــن	دش ای
حــزب	بعــث	ظالــم	باشــد	کــه	جنــگ	را	علنــی	می	کنــد	و	بــا	
موشــک	بــه	جــان	مــردم	بــی	دفــاع	می	افتــد	و	چــه	دشــمنی	
ــر	و	 ــور	در	توئیت ــس	جمه ــه	رئی ــد	ک ــکا	باش ــام	آمری ــه	ن ب
نیروهــای	مســلح	آن	بــا	اعــزام	نــاو	و	نیــرو	بــه	خلیــج	فــارس	
ــد؛	 ــی	نمی	کن ــد،	فرق ــی	کنن ــت	را	خال ــد	دل	مل ــد	دارن قص
مهــم	ایــن	اســت	کــه	ایــن	مــردم	پــای	ایــن	انقــالب	ایســتاده	

ــد. ــت	را	از	برن ــد	و	اصــول	درس	مقاوم ان
ــد	 ــد	می	کنن ــران	را	تهدی ــت	ای ــا	مل ــن	روزه ــه	ای ــا	ک ــه	آنه ب
توصیــه	می	شــود	برونــد	و	درس	مقاومــت	و	ایســتادگی	
مــردم	دزفــول	را	در	طــول	هشــت	دفــاع	مقــدس	را	بــه	
عنــوان	نمونــه	ای	از	مقاومــت	ملــت	ایــران	بخواننــد	تــا	بداننــد	
ــر	از	آن	هســتند	کــه	اســیر	 ایرانی	هــا	شــجاع	تر	و	مقاومــت	ت
تهدیــد	دشــمن	متجــاوز	بشــوند	و	بــا	ایــن	ملــت	باید	بــا	زبان	

ــه	تهدیــد	ســخن	گفــت. تکریــم	و	ن

نفوذ ایمانی انقابی
ــر	معظــم	انقــالب	اســالمی	در	روز	۲۳	اســفندماه	ســال	 رهب
۱۳۷۵	در	ســفر	بــه	اســتان	خوزســتان	در	جمــع	مــردم	
دزفــول	ســخنرانی	کردنــد.	حضــرت	آیــت	اهلل	خامنــه	ای	رهبر	
معظــم	انقــالب	اســالمی	طــی	ســخنانی	از	حماســه	مقاومت،	
ایســتادگی	و	شــجاعت	مــردم	دزفــول	در	شــدیدترین	حمالت	
دشــمن	در	هشــت	ســال	جنــگ	تحمیلــی	تجلیــل	کردنــد	و	
ایــن	منطقــه	از	میهــن	اســالمی	را	ســرزمین	افتخــارات	تاریخ	

ایــران	نامیدنــد.
حضــرت	آیــت	اهلل	خامنــه	ای	بــه	جایــگاه	رفیــع	مــردم	دزفول	
ــد	و	 ــان	اشــاره	کردن ــی	آن ــر	انقالب ــه	لحــاظ	مقاومــت	و	صب ب
فرمودنــد:	مــردم	شــهر	دزفــول	یکــی	از	بهتریــن	امتحان	هــای	
ــادگار	 ــه	ی ــخ	ب ــی	را	در	تاری ــگ	تحمیل ــالب	و	جن دوران	انق
گذاشــتند	و	قهرمانــی	مانــدگاری	را	بــه	ثبــت	رســاندند	و	ایــن	
ــا	 ــی	ت ــان	انقالب ــوذ	ایم ــر	شــگفت	آور	نتیجــه	رســوخ	و	نف اث

اعمــاق	روح	و	جــان	ایــن	مــردم	اســت.
امــا	دزفــول	چــرا	بــه	عنــوان	یــک	شــهر	نمونــه	در	مقاومــت	
لقــب	گرفــت؟	ایــن	مســئله	بــه	ایــن	علــت	بــود	کــه	دزفــول	
ــردم	 ــی	م ــاران	شــد	ول ــا	از	ســوی	دشــمن	بمب ــا	و	باره باره
ایــن	شــهر	هیچــگاه	شــهر	و	کاشــانه	خــود	تــرک	نکردنــد	و	

ــاه	ســال	 ــه	۲۸	آذرم ــرای	نمون ــد.	ب ــت	کردن ــد	و	مقاوم ماندن
ــه	 ــه	دو	نقط ــن	ب ــه	زمی ــن	ب ــک	زمی ــد	موش ۱۳۶۱	دو	فرون
پرجمعیــت	دزفــول	اصابــت	و	بیــش	از	۲۰۰	منــزل	مســکونی	
ــران،	۶۲	نفــر	را	شــهید	و	۲۸۷	نفــر	را	مجــروح	 و	مغــازه	را	وی
ــت	موشــک	های	 ــل	اصاب ــه	دلی ــخ	ب ــن	تاری ــس	از	ای ــرد.	پ ک
ــا	 ــوی	عراقی	ه ــخ«	از	س ــد	الصواری ــه	»بل ــول	ب ــراوان،	دزف ف
یــا	»شــهر	موشــک	ها«	از	ســوی	رزمنــدگان	ایرانــی	معــروف	
شــد.	حتــی	گفتــه	می	شــود	در	واقــع	اولیــن	موشــک	جنــگ	

ــه	دزفــول	اصابــت	کــرد. ب
ــا	 ــار	کــه	در	رویارویــی	مســتقیم	ب رژیــم	بعثــی	عــراق	هــر	ب
ــورد	 ــت	می	خ ــرد،	شکس ــن	نب ــالم	در	میادی ــدگان	اس رزمن
بــرای	جبــران	ضعف	هــا	و	همچنیــن	اعمــال	فشــار	بــر	
ــق	مســکونی	را	 ــهرها	و	مناط ــران،	ش ــالمی	ای ــوری	اس جمه
ــتا،	در	روز	 ــن	راس ــرد	و	در	همی ــاران	می	ک موشــکباران	و	بمب
ــورش	 ــار	هــدف	ی ــن	ب ــرای	چندمی ــول	ب ۲۸	آذر	۱۳۶۱،	دزف
بی	رحمانــه	موشــکی	رژیــم	بعــث	عــراق	قــرار	گرفــت.	
اگــر	چــه	قبــل	از	ایــن	جنایــت،	هواپیماهــای	عراقــی	بارهــا	
ــه	 ــه	ب ــا	حمل ــد،	ام ــرده	بودن ــاران	ک ــران	را	بمب ــهرهای	ای ش
ــیله	 ــه	وس ــترده	ب ــاد	گس ــه	در	ابع ــتین	حمل ــول،	نخس دزف

ــود. ــن	ب ــه	زمی ــن	ب ــک		های	زمی موش
ــاران	و	 ــم	بعــث	عــراق	از	بمب ــن	اهــداف	رژی یکــی	از	مهمتری
موشــک	باران	شــهرها	بــه	ویــژه	شــهر	دزفــول	ایــن	بــود	کــه	
بــا	از	بیــن	بــردن	زیرســاخت	های	اقتصــادی	و	ناامــن	کــردن	
ــت	 ــت	دس ــه	از	مقاوم ــد	ک ــران	بگوی ــردم	ای ــه	م ــهرها،	ب ش
ــوع	 ــه	ن ــورداری	از	هم ــود	برخ ــا	وج ــم	ب ــن	رژی ــد.	ای برداری
تجهیــزات	جنگــی	و	نیــروی	انســانی	شکســت	های	ســنگینی	
ــا	 از	رزمنــدگان	اســالم	متحمــل	می	شــد؛	رزمندگانــی	کــه	ب
ــاع	از	 ــازم	دف ــود	ع ــادران	خ ــدران	و	م ــب	پ ــویق	و	ترغی تش
دیــن	و	میهــن	اســالمی	خــود	شــده	بودنــد	و	حــاال	دشــمن	
ــاع	در	شــهرها،	 ــردم	بی	دف ــردن	م ــا	شــهید	ک می	خواســت	ب

ــاز	دارد. ــه	کارشــان	ب ــا	را	از	ادام آنه
ایــن	تاکتیــک،	یــک	تاکتیــک	مرســوم	در	هــر	جنگــی	
ــرف	 ــه	ط ــتقیم	ب ــار	غیرمس ــی	فش ــود.	یعن محســوب	می	ش
ــی	 ــی	و	دفاع ــع	سیاس ــینی	از	مواض ــرای	عقب	نش ــل	ب مقاب

امــا	صــدام	بــا	همــه	ادعاهایــش	هیچــگاه	نتوانســت	بفهمــد	
کــه	دفــاع	ملــت	ایــران	نــه	تنهــا	بــا	ســایر	جنگ	هــا	تفــاوت	
ــت،	 ــتاده	اس ــش	ایس ــه	در	مقابل ــم	ک ــی	ه ــه	مردم دارد	بلک
یــک	مــردم	انقالبــی	بــا	پیشــینه	دینــی	و	اســالمی	اســت	کــه	

ــد. ــت	می	کن ــا	را	هدای ــر،	آنه ــری	مدب راهب

اصابت ۱۷۶ به دزفول
ــورد	 ــی	م ــگ	تحمیل ــال	جن ــت	س ــول	در	هش ــهر	دزف ش
ــرار	 ــی	ق ــکاد	ب ــراگ	و	اس ــرد	ف ــک	دورب ــت	۱۷۶	موش اصاب
ــر	ســر	 گرفــت؛	هواپیماهــای	دشــمن	۴۸۹	بمــب	و	راکــت	ب
ــاع	شــهر	دزفــول	فــرو	ریختنــد	و	پنــج	هــزار	 ــی	دف مــردم	ب
ــت	 ــن	شــهر	اصاب ــف	ای ــه	نقــاط	مختل ــوپ	ب ــه	ت و	۸۲۱	گلول
کــرد.	۱۹	هــزار	و	۵۰۰	واحــد	مســکونی،	تجــاری،	آموزشــی	
و	مذهبــی	در	ایــن	هشــت	ســال	بیــن	۲۰	تــا	۱۰۰	درصــد	در	

ــد. ــارت	دی ــول	خس دزف
مــردم	دزفــول	در	هشــت	ســال	جنــگ	نابرابــر	دو	هــزار	و	۶۰۰	
ــم	 ــر	تقدی ــاز،	۴۵۲	آزاده	و	۱۴۷	جاویداالث ــهید	،۴۰۰	جانب ش
میهــن	اســالمی	کردنــد.	بــه	پــاس	ایســتادگی	مــردم	دزفــول	
در	هشــت	جنــگ	تحمیلــی	ایــن	شــهر	بــه	عنــوان	پایتخــت	
ــارم	 ــن	چه ــت.	همچنی ــب	گرف ــران	اســالمی	لق ــت	ای مقاوم
خــرداد	در	تقویــم	رســمی	کشــور	روز	مقاومــت	و	پایــداری	-	

ــول	نامگــذاری	شــده	اســت. روز	دزف
عــراق	در	راســتای	درهــم	شکســتن	مقاومــت	مــردم	از	هیــچ	
راهــی	دریــغ	نکــرد.	دزفــول	نــه	تنهــا	مقاومــت	کــرد،	بلکــه	
ــان	 ــی	از	ســکنه	نشــد	و	زندگــی	در	شــهر	جری هیچــگاه	خال
داشــت.	با	وجــود	حمــالت	ســنگین	صدامیــان،	مــردم	دزفول	
خطــوط	زیــادی	در	جبهــه	ایجــاد	کردنــد	و	اعزام	هــای	هــزار	
ــای	 ــتند.	اعزام	ه ــا	داش ــه	جبهه	ه ــری	ب ــزار	نف ــج	ه ــا	پن ت
شــهر	دزفــول	بــه	قــدری	گســترده	بــود	کــه	تیــپ	ولــی	عصر	
)عــج(	بــرای	شــهر	دزفــول	ایجــاد	و	بعــد	تبدیــل	بــه	لشــکر	

ــت. ــتان	را	در	برمی	گرف ــام	خوزس ــه	تم شــد	ک
ــه	لحــاظ	موقعیــت	سوق	الجیشــی،	دزفــول	دروازه	شــمالی	 ب
خوزســتان	محســوب	می	شــد	و	بعــد	از	شــروع	جنــگ	
ــاط	 ــد	ارتب ــتان	بای ــرف	خوزس ــرای	تص ــدام	ب ــی،	ص تحمیل

مقاومت درس همیشگی مردم
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ــول	 ــرد.	دزف ــع	می	ک ــور	را	قط ــا	کش ــتان	ب ــن	اس ــمال	ای ش
بــرای	صــدام	یــک	شــهر	اســتراتژیک	و	نظامــی	بــه	حســاب	
مــی	آم.	چنیــن	دالیلــی	باعــث	شــده	بــود	تــا	صــدام	فشــار	را	

ــر	ایــن	شــهر	بیشــتر	کنــد. ب

روایت اولین موشک
هنــوز	مدتــی	از	شــیپور	جنــگ	عــراق	علیــه	ایــران	نگذشــته	
بــود	کــه	اولیــن	موشــک	ها	بــه	شــهر	دزفــول	اصابــت	کــرد.	
ــر	ســر	 در	۱۹	مهرمــاه	ســال	۱۳۵۸	وقتــی	اولیــن	موشــک	ب
ــتند	 ــی	نمی	دانس ــا	حت ــد،	خیلی	ه ــرود	آم ــول	ف ــهر	دزف ش

حتــی	موشــک	چیســت	و	یــا	صدایــش	چگونــه	اســت.
ــهر	 ــن	ش ــه	ای ــک	ب ــن	موش ــی	آخری ــد	وقت ــال	ها	بع ــا	س ام
ــه	 ــود	ک ــابق	نب ــهر	س ــر	آن	ش ــول	دیگ ــرد،	دزف ــت	ک اصاب
صــدای	موشــک	را	نشناســد.	دزفــول	در	گــذر	زمــان	و	
ــهری	 ــه	ش ــوادث	ب ــالت	و	ح ــی	از	حم ــا	موج ــه	ب در	مواج
ــش	 ــار	مردمان ــود	کــه	ایث ــل	شــده	ب متحــد	و	ایســتاده	تبدی
ــود.	آخریــن	موشــک	در	دزفــول	بیشــتر	از	 ــزد	ب همه	جــا	زبان
۱۰۰	شــهید	برجــای	گذاشــت.	خانواده	هایــی	بودنــد	کــه	۲۳	
شــهید	داشــتند	و	همچنــان	در	دزفــول	مانــده	بودنــد	و	از	ذره	

ــد. ــاع	می	کردن ــا	دف ــاک	آنج ذره	خ

زندگی در شب
شــهری	کــه	هشــت	ســال	تجربــه	زندگــی	در	شــب	را	
ــد	ِگل	 ــا	بای ــای	خانه	ه ــه	پنجره	ه ــود.	هم ــرده	ب ــوش	ک فرام

ــته،	کســی	 ــی	نانوش ــر	قانون ــا	ب ــروب	بن ــد.	از	غ ــی	می	ش مال
چراغــی	روشــن	نمی	کــرد.	حتــی	شــمع	هــم	نبایــد	روشــن	
شــود.	ســکوت	شــهر	را	فــرا	می	گرفــت	و	تنهــا	صــدای	تــوپ	
ــه	 ــودکان	آمیخت ــاد	ک ــغ	و	فری ــدای	جی ــا	ص ــا	ب و	خمپاره	ه

می	شــد	و	گــوش	را	می	خراشــید.
مــردم	آن	زمــان	دزفــول	خاطــرات	عجیبــی	از	روزهایــی	کــه	
ــود	 ــده	ب ــل	ش ــکی	تبدی ــداف	موش ــی	از	اه ــه	یک ــول	ب دزف
ــه	۵۵	 ــک	ب ــاال	نزدی ــه	ح ــد«	ک ــه	»ناهی ــرای	نمون ــد،	ب دارن
ــان	از	 ــهرک	ساس ــه	ش ــگ	ب ــن	دارد	و	در	دوران	جن ــال	س س
ــگ	 ــرات	روزگار	جن ــرده	از	خاط ــرت	ک ــول	مهاج ــع	دزف تواب

می	گویــد.
ناهیــد	بــا	اشــاره	بــه	دوران	نوجوانــی	و	دوســتانی	که	از	دســت	
ــول	 ــم	دزف ــنیدن	اس ــد	از	ش ــد:	بع ــه	می	ده ــود،	ادام داده	ب
ــودم	 ــش	خ ــنیدند.	پی ــزی	را	نمی	ش ــهایم	چی ــر	گوش دیگ
ــک	از	 ــدام	ی ــر	ک ــت	عم ــرار	اس ــروز	ق ــردم	ام ــر	می	ک فک

ــد. ــان	برس ــه	پای ــهری	هایم	ب همش
وی	همچنیــن	توضیــح	می	دهــد:	در	نزدیکــی	خانــه	مــا	
ــپری	 ــوادون«	س ــد	در	»ش ــب	ها	را	بای ــود	و	ش ــنگری	نب س
می	کردیــم.	»شــوادون«	زیــر	زمینی	هایــی	هســتند	کــه	

در	اغلــب	خانه	هــای	قدیــم	دزفــول	وجــود	دارد.	ناهیــد	تنهــا	
یکــی	از	دختــران	دوران	جنــگ	بــود.	اهالــی	دزفــول	مجبــور	
ــی	غلیظــی	در	شــوادون	باشــند.	 ــر	شــب	در	تاریک ــد	ه بودن
بزرگترهــا	بیشــتر	در	مســاجد	بودنــد	تــا	از	آخریــن	خبرهــای	

ــع	شــوند. ــگ	مطل جن

حامیان پشت جبهه
در	دزفــول	تنهــا	رزمنــدگان	در	جبهــه	درگیــر	جنــگ	نبودند.	
ــه	 ــا	ب ــز	پ ــگ	نی ــه	جن ــی	در	پشــت	جبه ــال	دزفول ــان	فع زن
پــای	رزمنــدگان	پیــش	می	رفتنــد.	ناهیــد	)مامــان	علــی(	که	
حــاال	فرزنــد	و	نوه	هایــش	او	را	»دایــه«	صــدا	می	زننــد	دربــاره	
ــگ	 ــام	جن ــد:	در	ای ــه	می	گوی ــان	در	پشــت	جبه ــت	زن فعالی
اکثــر	مواقــع	حبوبــات	و	پتوهــا	را	بــه	منــزل	مســکونی	مــان	
ــاک	 ــایه	در	پ ــران	همس ــی	از	خواه ــن	و	جمع ــد	و	م می	آورن
کــردن	حبوبــات	و	شستشــوی	پتوهــا	همــکاری	می	کردیــم.
دایــه	می	افزایــد:	یــک	روز	چنــد	گونــی	از	حبوبــات	را	آوردنــد	
کــه	پــاک	کنیــم	آنهــا	را	گذاشــتیم	در	یــک	قســمت	از	ایــوان	
ــرای	زیــارت	اهــل	 ــه	همــراه	مــادرم	ب ــه	و	عصــر	آن	روز	ب خان
قبــور	بــه	شــهید	آبــاد	رفتیــم.	بــه	محــض	اینکــه	بــه	شــهید	
ــه	گــوش	رســید	و	 ــاد	رســیدیم	صــدای	انفجــار	مهیبــی	ب آب
شــهر	را	لرزانــد،	ما	هــم	خود	را	سراســیمه	به	شــهر	رســاندیم.	
ــه	خودمــان	واقــع	 ــازه	فهمیدیــم	کــه	خان وقتــی	رســیدیم	ت
در	محلــه	مســجد	جامــع	مــورد	اصابــت	موشــک	قــرار	گرفته	

اســت.

ــه	 ــیدیم	خان ــه	رس ــه	خان ــی	ب ــد:	وقت ــح	می	ده وی	توضی
ــه	 ــود،	مــن	ناخــود	آگاه	ب ــل	شــده	ب ــی	از	خــاک	تبدی ــه	تل ب
ــز	کــردن	 ــرای	تمی ــه	ب ــادم	ک ــدگان	افت ــات	رزمن فکــر	حبوب
ــود	و	ناراحــت	از	اینکــه	از	بیــن	رفتــه	باشــند	 در	منــزل	مــا	ب
بــی	اختیــار	بــر	ســر	و	ســینه	مــی	زدم	کــه	ای	وای	مــال	بیــت	

ــود	شــد. المــال	ناب
ــوراک	 ــوت	و	خ ــی	زدم	ق ــاد	م ــد:	فری ــد	می	گوی ــه	ناهی دای
رزمنــدگان	نابــود	شــد.	در	ایــن	موقع	یکــی	از	برادران	ســپاهی	
بــه	مــن	گفــت	کــه	خواهــر	آرام	بــاش	حبوبــات	همــه	ســالم	
مانــده	انــد	بایــد	بگویم	کــه	در	کمــال	تعجــب	دیدم	قســمتی	
ــده	 ــد	ســالم	مان ــر	آن	بودن ــات	زی ــه	حبوب ــوان	ک از	ســقف	ای
بــود	و	بــاز	هــم	متعجــب	بودیــم	کــه	حتــی	یــک	خــراش	بــه	
کیســه	های	حبوبــات	وارد	نشــده	بــود.	مــن	شــکر	خــدا	را	بــه	

جــای	آوردم	کــه	امانــت	رزمنــدگان	ســالم	مانــده	اســت.
ــران	 ــه	خواه ــا	بقی ــن	ب ــد:	م ــی	می	افزای ــوی	دزفول ــن	بان ای
ــادر	 ــا	م ــا	ی ــت	آنه ــه	اکثری ــول	ک ــه	دزف ــاز	جمع ــتاد	نم س
ــا	 ــهید	و	ی ــر	ش ــا	خواه ــد	ی ــهید	بودن ــر	ش ــا	همس ــهید	ی ش
ــه	 ــس	گرفت ــر	ان ــا	یکدیگ ــان	ب ــد	آنچن ــهید	بودن ــد	ش فرزن

ــتیم. ــواده	هس ــک	خان ــگار	از	ی ــه	ان ــم	ک بودی
دایــه	بــا	بیــان	اینکــه	هــر	کــدام	از	ایــن	خواهــران	زندگیشــان	
ــد:	 ــیب	دارد،	می	گوی ــراز	و	نش ــر	ف ــی	و	پ ــه	طوالن ــک	قص ی
در	غــم	یکدیگــر	شــریک	و	در	شــادی	یکدیگــر	هــم	شــریک	
ــهر	 ــبانه	ش ــی	ش ــا	و	خاموش ــک	باران	ه ــم.	در	اوج	موش بودی
در	تابســتان	و	زمســتان	همــه	کنــار	یکدیگــر	بودیــم	و	بــدون	

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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هیــچ	توقــع	و	تــرس	و	واهمــه	ای	هــر	هفتــه	در	نمــاز	جمعــه	
ــا	ماشــینی	 ــگ	تنه ــم.	در	آن	ســالهای	جن شــرکت	می	کردی
کــه	مســئول	حمــل	و	نقــل	خواهــران	از	منزلشــان	تــا	مصلــی	
و	بــر	عکــس	بــود	یــک	وانــت	مــزدا	۱۰۰۰	بــود	که	شــهرداری	
ــد	در	 ــدا	حفظــش	کن ــه	خ ــران	ک ــی	از	کارگ ــراه	یک ــه	هم ب
خدمــت	نمــاز	جمعــه	قــرار	داده	بــود.	ایــن	وانــت	هیچگونــه	
پوشــش	و	ســقفی	نداشــت	و	در	گرمــای	۵۰	درجــه	تابســتان	
و	یــا	ســوز	زمســتان	تنهــا	وســیله	ی	حمــل	و	نقــل	مــا	بــود.
ــازمان	 ــم	س ــگ	ه ــد	از	جن ــه	بع ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــه	ب دای
اتوبوســرانی	یــک	دســتگاه	مینــی	بــوس	و	راننــده	ای	در	
اختیــار	خواهــران	ســتاد	قــرار	داد،	می	افزایــد:	در	اوج	جنــگ	
و	موشــک	بــاران	مــادر	شــهیدان	هاشــمی	)حاجیــه	بــی	بــی	
ــرای	خواهــران	ســتاد	جلســه	قرآنــی	در	مصلــی	 هاشــمی(	ب
دزفــول	برگــزار	کــرد.	کــم	کــم	جلســه	گســترش	پیــدا	کــرد	
و	خواهــران	زیــادی	جــذب	آن	شــدند.	بعــد	از	اتمــام	جنــگ	
ــه	جلســه	 ــه	در	مصــالی	نمــاز	جمع و	تشــکیل	حــوزه	علمی
قــرآن	را	بــه	قاســمیه	واقــع	درمحلــه	مســجد	جامــع	بردیــم	
و	بــا	همــکاری	خواهــران	ســتاد	مراســم	عــزاداری	ابــا	عبــداهلل	
الحســین	)ع(	را	بــه	مــدت	دو	مــاه	در	قاســمیه	برگــزار	کردیم.
ــان	 ــارک	رمض ــاه	مب ــود:	در	م ــادآور	می	ش ــد	ی ــه	ناهی دای
ختــم	قــرآن	داریــم	و	در	طــول	ســال	کالس	آمــوزش	قــرآن	
ــم	 ــم	خت ــورا	ه ــرآن،	در	روز	عاش ــیر	ق ــی	و	تفس و	روان	خوان
ــین	)ع(	و	 ــام	حس ــه	ام ــالم	ب ــا	۱۰۰	س ــورا	را	ب ــارت	عاش زی
ــر	دشــمنان	امــام	حســین	)ع(	 اهــل	بیتــش	و	۱۰۰	لعنــت	ب
برگــزار	می	کنیــم	کــه	بســیار	مــورد	اســتقبال	خواهــران	قــرار	

می	گیــرد.
ــرای	 ــرآن	را	ب ــه	ق ــه	جلس ــی	ک ــا	در	موقع ــد:	ام وی	می	گوی
اولیــن	بــار	در	نمــاز	جمعــه	شــروع	کردیــم	حاجیــه	بــی	بــی	
هاشــمی	گفتنــد	»اگــر	امــام	زمــان	)عــج(	بــا	شــما	همــکاری	
ــما	 ــا	ش ــر	ب ــد	و	اگ ــدا	می	کن ــه	پی ــرآن	ادام ــه	ق ــرد	جلس ک
همــکاری	نکــرد	جلســه	قــرآن	ادامــه	پیــدا	نمــی	کنــد«	کــه	
ــا	 ــج(	از	جلســه	م ــان	)ع ــام	زم ــال	ام ــه	ح ــا	ب ــدا	ت ــکر	خ ش
پشــتیبانی	کــرده	و	ایــن	جلســه	ادامــه	دارد	و	انشــااهلل	ادامــه	
خواهــد	داشــت	و	۳۰	ســال	اســت	کــه	ایــن	خدمــات	را	انجــام	

می	دهیــم	و	خواهیــم	داد.

آسمان پر از جنگنده بود
ــه	خاطــرات	 ــی	ب ــان	ســالخورده	دزفول ــی	نجمــه،	از	زن ــی	ب ب
می	گویــد:	 بــاره	 ایــن	 در	 او	 می	پــردازد.	 جنــگ	 دوران	
منزلمــان	در	خیابــان	طالقانــی	بــود.	ناگهــان	صــدای	
جنگنده	هــا	را	شــنیدیم.	صداهایــی	کــه	انســان	را	بــه	جنــون	

می	رســاند.
ــر	از	 ــمان	پ ــت:	آس ــرد	و	گف ــاره	ک ــمان	اش ــه	آس ــی	ب ــی	ب ب
جنگنــده	بــود.	آتــش	همــه	جــا	را	ســرخ	کــرده	بــود	و	همــه	
ــت	و	 ــرا	گرف ــه	را	ف ــه	منطق ــکوت	هم ــم.	س ــتپاچه	بودی دس
بعــد	از	آن	فقــط	صــدای	فریــاد	و	شــیون	زنــان	و	کــودکان	بــه	

گــوش	می	رســید.
ــن	 ــزود:	در	همی ــن	اف ــی	همچنی ــالخورده	دزفول ــن	زن	س ای
ــه	 ــاره	ب ــنیدیم	خمپ ــه	ش ــود	ک ــگ	ب ــه	جن ــای	اولی روزه
ــرد	و	 ــورد	ک ــان	آزادی	برخ ــای	خیاب ــی	از	نانواه ــی	یک نزدیک

ــت. ــرده	اس ــروح	ک ــیاری	را	مج بس

نماز جمعه قطع نشد
ــام	 ــی	ام ــی	دزفول ــی	قاض ــید	محمدعل ــالم	س ــت	االس حج
ــارم	 ــد:	چه ــوص	می	گوی ــن	خص ــز	در	ای ــول	نی ــه	دزف جمع
ــار،	 ــرمایه	ایث ــج	و	س ــر	گن ــه	نمایانگ ــت	ک ــرداد،	روزی	اس خ

ــت. ــداری	اس ــت	و	پای ــاد،	مقاوم جه
ــی	در	 ــان	و	شــیر	مــردان	دزفول ــان	اینکــه	شــیر	زن ــا	بی وی	ب
ــتادند،	 ــه	می	فرس ــه	جبه ــود	را	ب ــان	خ ــدس	جوان ــاع	مق دف
ــز	جبهــه	 ــی	خــود	نی ــان	شــجاع	دزفول ــد:	زن ــح	می	کن تصری
را	پشــتیبانی	کــرده	و	بــرای	آنــان	امکانــات	مــی	فرســتادند	و	
خانه	هــای	ویــران	شــده	خــود	را	بــا	دســتور	مرحــوم	آیــت	اهلل	

ــد. ــازی	می	کردن ــی	بازس قاض
حجــت	االســالم	قاضــی	دزفولی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	طول	
ــا	امامــت	آیــت	 دوران	دفــاع	مقــدس	نمــاز	جمعــه	دزفــول	ب
ــد:	 ــز	قطــع	نشــد،	می	گوی ــه	نی ــک	هفت ــی	ی اهلل	قاضــی	حت
دشــمن	تمــام	تــالش	خــود	را	می	کــرد	تــا	شــهر	دزفــول	را	از	
ســکنه	خالــی	کنــد	تــا	رزمنــدگان	روحیــه	خــود	را	از	دســت	
دهنــد	امــا	بــه	رغــم	اصابــت	۱۷۶	موشــک	و	هــزاران	راکــت	و	
بمباران	هــای	شــدید	بــه	دزفــول	نتوانســتند	بــه	ایــن	هــدف	

خــود	برســند.

وی،	دفــاع	مقــدس	را	یــک	گنــج	بــا	ارزش	برشــمرد	و	
می	افزایــد:	دشــمنان	ایــران	قصــد	دارنــد	کاری	کننــد	تــا	مــا	
ــن	فرهنــگ	 ــم	و	ای ــاع	مقــدس	را	فرامــوش	کنی جنــگ	و	دف
ایثــار	و	مقاومــت	را	از	مــا	بگیرنــد	کــه	مــا	نبایــد	اجــازه	تحقق	

ــم. ــه	آنهــا	بدهی هــدف	را	ب
امــام	جمعــه	دزفــول	ادامــه	می	دهــد:	کســانی	هســتند	کــه	
در	داخــل	کشــور	نیــز	بــا	دشــمن	هــم	صــدا	و	همــراه	شــده	
ــاک	 ــا	پ ــدس	را	از	خاطره	ه ــاع	مق ــگ	دف ــن	فرهن ــا	ای ــد	ت ان
ــردم	 ــان	و	م ــه	جوان ــال	باطــل	چــرا	ک ــی	خی ــا	زه ــد	ام کنن
دانــای	ملــت	ایــران	هرگــز	دســت	از	ســرمایه	ایثار،	شــجاعت،	

ــد. ــه	خــود	برنمــی	دارن مقاومــت	و	گنجین
حجــت	االســالم	قاضــی	دزفولــی	بــا	بیــان	اینکــه	امــروز	برای	
ایســتادگی	و	مقاومــت	در	برابر	دشــمن	بایــد	مراقــب	ارزش	ها	
ــد:	 ــوان	می	کن ــیم،	عن ــان	باش ــان	و	کودکانم ــان	جوان و	ایم
ــگ	 ــه	فرهن ــی	ک ــا	دســت	های	پنهان ــب	باشــیم	ت ــد	مراق بای
جوانــان	و	نوجوانــان	مــا	را	هــدف	گرفتــه	انــد	کوتــاه	کنیــم.
وی	در	پایـان	اظهـار	کـرد:	دزفـول	سـرداران	بسـیار	و	هفـت	
فرمانـده	لشـکر	در	دفـاع	مقدس	تقدیـم	کرد	کـه	اینها	همگی	
سـرمایه	های	دزفول	در	ایثار	و	مقاومت	هسـتند	کـه	باید	برای	

تـداوم	راه	آنـان	باهمدلـی	و	همراهی	تـالش	کنیم.
دشــمنانی	کــه	ایــن	روزهــا	ملــت	ایــران	را	تهدیــد	می	کننــد	
ــه	 ــه	هجــوم	زمینــی،	ن ــرای	ایــن	ملــت	ن بایــد	بداننــد	کــه	ب
ــه	 ــه	منطق ــی	ب ــاو	جنگ ــزام	ن ــه	اع ــاران	و	ن ــک	و	بمب موش
ترســی	نــدارد	و	آنهــا	بــا	وجــود	مشــکالت	اقتصــادی	ناشــی	
ــران	 ــت	ای ــه	مل ــتکبار	علی ــه	اس ــای	ناجوانمردان از	تحریم	ه
ــد. ــه	دل	راه	نمی	دهن ــی	ب ــا	ترس ــن	تهدیده ــواره	از	ای هم

حماســه	هایی	کــه	مــردم	در	دزفــول	هــا،	خرمشــهرها،	آبــادان 
ــالب اســالمی در	 ــخ انق ــا و … در طــول تاری ــزه ه ــا، هوی ه
مقاومــت	در	برابــر	دشــمن	آفریــده	انــد	نشــان	می	دهــد	کــه	
ــک	 ــمن	ی ــر	دش ــت	در	براب ــه	در	مقاوم ــران	همیش ــردم	ای م
ــای	 ــای	آرمان	ه ــا	پ ــد	و	آنه ــوده	ان ــر	ب ــا	جلوت گام	از	دولت	ه
ــی	همیشــه	 ــد	ول ــارف	ندارن ــا	کســی	تع ــالب	اســالمی	ب انق
ایــن	انتظــار	از	دولت	هــا	بــوده	اســت	کــه	توجــه	بیشــتری	بــه	
وضــع	شــهرهایی	کــه	در	طــول	جنــگ	در	خــط	مقــدم	جبهه	

و	مقاومــت	بــوده	انــد،	داشــته	باشــد.

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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حکمــت و فلســفه مالصــدرا هنــوز 
ــا  ــیرازی ه ــژه ش ــه وی ــردم ب ــرای م ب
ــی  ــر م ــه نظ ــت و ب ــده نیس ــناخته ش ش
ــدرا را در  ــای مالص ــه ه ــش اندیش ــش از پی ــد بی ــد بای رس

زادگاهــش بررســی و معرفــی کــرد.

در	شــرایطی	کــه	چنــدی	پیــش	یــادروز	مالصــدرا	در	
شــیراز	برگــزار	شــد	امــا	نــه	در	فضــای	شــهر	شــیراز	و	نــه	در	

ــود. ــه	نب ــدان	نمای ــن	روز	چن ــردم	ای ــای	م گفتگوه
ــخنی	از	وی	 ــر	س ــدرا	دیگ ــادروز	مالص ــم	ی ــز	مراس ــه	ج ب
و	اندیشــه	اش	در	زادگاه	مالصــدرا	اثــری	نبــود	از	ایــن	
ــه	 ــوز	اندیش ــه	هن ــرد	ک ــف	ک ــه	توصی ــوان	اینگون رو	می	ت
ــت. ــده	اس ــی	نش ــدان	معرف ــود	چن ــهر	خ ــدرا	در	ش مالص
ــه	 ــیراز	ک ــهر	ش ــی	در	ش ــزارش	میدان ــک	گ ــام	ی ــا	انج ب
عمومــاً	نیــز	از	دانش	آموختــگان	رشــته	های	مختلــف	
علــوم	انســانی	هســتند	بــه	ایــن	نتیجــه	دســت	یافتــه	تنهــا	
ــی	 ــنایی	کامل ــت	و	فلســفه	مالصــدرا	آش ــا	حکم ــی	ب اندک

ــد. دارن
تعــدادی	زیــادی	از	مصاحبــه	شــوندگان	فقــط	بــا	نــام	
مالصــدرا	آشــنایی	داشــته	اند	و	برخــی	نیــز	اطالعــات	جســته	
و	گریختــه	ای	نیــز	از	دوره	تاریخــی	کــه	ایــن	دانشــمند	در	آن	

ــد. ــاد	دارن ــه	ی ــد	و	ب ــته	خوانده	ان می	زیس

عاوه بر نان اندیشه هم باید سر سفره باشد
قطعــاً	در	هیچ	کجــای	جهــان	نمی	تــوان	از	عمــوم	مــردم	
ــد	 ــه	بپردازن ــفه	و	اندیش ــر	فلس ــه	ام ــا	ب ــت	ت ــار	داش انتظ
ــبب	 ــو	س ــک	س ــدرن	از	ی ــای	م ــای	دنی ــه	ویژگی	ه ــرا	ک چ
ــل	 ــته	ذی ــه	در	گذش ــده	ک ــته	هایی	ش تخصصــی	شــدن	رش
عنــوان	واحــد	فلســفه	و	حکمــت	قــرار	می	گرفتنــد.	از	دیگــر	
ســو	نیــز	بــا	افزایــش	اطالعــات	و	داده	هــا	در	فضــای	مجــازی	
دایــره	آگاهــی	انســان	ها	نســبت	بــه	نظریــات	فلســفی	

ــت. ــرده	اس ــری	نک تغیی
بــا	ایــن	وجــود	امــا	در	ایــران	کــه	مبانــی	آن	بــر	پایــه	فلســفه	
اســالمی	بنــا	شــده	اســت	ایــن	انتظــار	مــی	رود	کــه	در	ســطح	
نخبــگان	و	اصحــاب	اندیشــه	بــرای	معرفــی	و	احیــای	فلســفه	

اســالمی	اهتمــام	بیشــتری	ورزیــده	شــود.

یکــی	از	افــرادی	کــه	در	آمــار	بــاال	مــورد	مطالعــه	بــود	اظهــار	
ــودن	و	 ــه	دلیــل	انتزاعــی	ب داشــت	کــه	حکمــت	مالصــدرا	ب
دور	بــودن	از	واقعیت	هــای	جامعــه	شــناختی	نمی	توانــد	نــزد	
عــوام	مــردم	کــه	بــا	مشــکالت	معیشــتی	دســت	بــه	گریبــان	

هســتند	جایگاهــی	داشــته	باشــد.
ــت	و	فلســفه	 ــس	انجمــن	حکم ــه	را	بــا	رئی ایــن	گفت
ــت	 ــت	حکم ــوان	گف ــرد.	وی	پاســخ	داد:	نمی	ت مطــرح	ک
اســالمی	کاری	بــه	زندگــی	مــردم	در	ایــن	روزهــا	نــدارد.	
ــردم	 ــای	م ــن	دغدغه	ه ــی	از	اصلی	تری ــه	یک ــت	ک عدال
ــی	و	اقتصــادی	اســت	در	راس	حکمــت	 ــور	اجتماع در	ام

ــرار	دارد. ق
غالمرضــا	اعوانــی	کــه	یکــی	از	بزرگتریــن	شــارعین	حکمــت	
ــه	می	کنــد:	فلســفه	اســالمی	 ــران	اســت	اضاف اســالمی	در	ای
بــه	خصــوص	حکمــت	متعالیــه	از	زندگــی	مــردم	دور	نبــوده	
اســت.	در	گذشــته	فقهایــی	از	جملــه	مالصــدرا	عــالوه	
ــی	 ــه	اهم ــردم	توج ــوی	م ــور	دنی ــه	ام ــی	ب ــور	االهیات ــر	ام ب

ــود. ــرده	ب ــه	را	فلســفی	ک ــم	فق داشــتند.	مالصــدرا	عل
ــان	 ــک	زم ــدرا	و	دکارت	در	ی ــد:	مالص ــه	می	ده ــی	ادام اعوان

ــر	 ــری	از	همدیگ ــچ	خب ــود	هی ــن	وج ــا	ای ــته	اند.	ب می	زیس
نداشــتند	چــرا	کــه	مدرنیتــه	هنــوز	بــه	دنیــا	نیامــده	بــود	تــا	
ابــزار	ارتبــاط	و	تضــارب	آرای	جهــان	غــرب	و	شــرق	را	فراهــم	

آورد.
ــه	می	دهــد:	وقتــی	کــه	در	 ــن	فیلســوف	و	اندیشــمند	ادام ای
غــرب	بــه	روی	ایرانیــان	بــاز	شــد	و	عــده	ای	بــرای	تحصیــل	به	
غــرب	رفتنــد	فلســفه	غربــی	را	آموختنــد	و	بــه	ایــران	آوردنــد	
ــود	داشــت.	 ــن	وج ــه	در	مغرب	زمی ــی	ک ــا	آن	عمق ــه	ب ــا	ن ام
ــرزمین	 ــه	س ــد	و	ب ــود	می	پذیرفتن ــان	ب ــه	دم	دستش ــر	چ ه

ــم. ــد	ورود	پوزیتیویس ــد	مانن ــت	می	آوردن حکم
ــت.	 ــیا	اس ــق	اش ــه	حقای ــم	ب ــت	عل ــزود:	حکم ــی	اف اعوان
در	حکمــت	اســالمی	نیــز	علــم	بــه	حقایــق	اشــیا	بــه	
شــناخت	اســتعالیی	انســان	از	پیرامــون	خــود	از	جملــه	
مســائل	اجتماعــی	بــاز	می	گــردد	امــا	متاســفانه	چــون	
تحصیلکــردگان	در	فلســفه	غــرب	و	شــارعین	حکمــت	
ــد	و	کاری	 ــش	گرفته	ان ــم	را	پی اســالمی	دو	مســیر	جــدا	از	ه
ــی	 ــه	زندگ ــد	ک ــر	می	کنن ــراد	فک ــب	اف ــد،	غال ــم	ندارن ــا	ه ب
ــه	دور	از	دســت	آوردهای	حکمــت	اســالمی	اســت. روزمــره	ب

شیرازی ها از مالصدرا چه می دانند؟

جایگاه مغفول حکمت در »شهرحکمت«
سعید دهقانی
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دســتاوردهای  نمایشــگاه  نخســتین 
قرآنــی دفتــر تبلیغــات اســالمی حــوزه 
علمیــه قــم بــا نمایــش محتواهــای 
ــا  ــان ب ــی همزم ــذاب قرآن ــوب و ج خ

ــد. ــزار ش ــم برگ ــان در ق ــارک رمض ــاه مب م

مــاه	مبــارک	رمضــان	بهــار	قــرآن	اســت	و	برگــزاری	
ــی	 ــی	خوب ــداد	فرهنگ ــی	روی ــف	قرآن ــگاه	های	مختل نمایش
ــا	 ــی	آگاه	و	ی ــتاوردهای	قرآن ــن	دس ــردم	از	آخری ــا	م اســت	ت
از	طریــق	نمایشــگاه	های	مختلــف	بیشــتر	بــه	ســمت	قــرآن	

ــوند. ــذب	ش ج
بـا	توجـه	بـه	وجـود	و	برکـت	بـارگاه	حضـرت	معصومـه	)س(	
و	حـوزه	علمیـه	و	هم	چنیـن	دیگـر	مراکـز	علمـی	و	فرهنگـی	
فعـال	در	حـوزه	قرآنی،	اسـتان	قـم	جایـگاه	مهمـی	در	زمینه	
فعالیـت،	پژوهش	و	دسـتاوردهای	مهـم	قرآنی	در	کشـور	دارد	
و	در	سـال	های	اخیـر	فعالیت	هـای	مفیدی	در	زمینـه	پژوهش	
و	آمـوزش	صـورت	گرفته	اسـت	کـه	از	تدویـن	دایـره	المعارف	
قرآنـی	جهـان	اسـالم	تـا	پژوهش	های	عملـی	در	دانشـگاه	ها	و	

حوزه	هـای	علمـی	را	می	تـوان	نـام	بـرد.
امسـال	در	قم	از	سـوی	دفتـر	تبلیغات	اسـالمی	حـوزه	علمیه	
معـارف	 و	 فرهنـگ	 پژوهش	هـای	 مرکـز	 هم	چنیـن	 و	 قـم	
اسـالمی	در	مـاه	مبارک	رمضـان	شـاهد	رویداد	مهمـی	بودیم	
کـه	آن	برگزاری	نخسـتین	نمایشـگاه	»دسـتاوردهای	قرآنی«	
اسـت	ایـن	نمایشـگاه	در	سـالن	همایش	هـای	بیـن	المللـی	
غدیـر	بعـد	از	افطـار	بـه	روی	عالقه	منـدان	برنامه	هـای	قرآنـی	

وخانواده	هـای	قمـی	بـاز	بـود.
ولــی	بــا	توجــه	بــه	وجــود	چندیــن	مرکــز	مهــم	کــه	
در	زمینه	هــای	قرآنــی	فعالیــت	دارنــد	ایــن	نمایشــگاه	
می	توانســت	کلکســیونی	از	فعالیت	هــای	مهــم	قرآنــی،	
ــا	آن،	غرفه	هایــی	 ــی	و	مرتبــط	ب ــرم	افــزاری،	هنرهــای	قرآن ن
بــرای	قصه	هــای	قرآنــی	کــودک	و	نوجــوان،	جایــگاه	خانــواده	
ــا	و	 ــا	خانواده	ه ــد	ت ــی	باش ــابقات	قرآن ــواع	مس ــرآن	و	ان در	ق
ــی	 ــا	آخریــن	دســتاوردهای	قرآن کــودکان	ضمــن	آشــنایی	ب

ــوند. ــی	ش ــزات	قرآن ــذب	معج ــتر	ج بیش

هرچنـد	ایـن	نمایشـگاه	نخسـتین	تجربـه	برگـزاری	خـود	
را	دارد	ولـی	ضعـف	اطـالع	رسـانی	و	آگاهـی	در	آن	نمایـان	
اسـت	چرا	که	اگر	در	سـطح	شـهر	بـرای	ایـن	نمایشـگاه	بهتر	
تبلیـغ	و	اطـالع	رسـانی	می	شـد	شـاهد	جـذب	مخاطبـان	
بیشـتری	بود؛	در	این	نمایشـگاه	شـاهد	انـواع	پایـان	نامه	های	
قرآنـی	دانشـجویان	دانشـگاه	باقـر	العلـوم	(ع(	و	هم	چنیـن	
پژوهش	هـای	قرآنـی	هسـتیم	کـه	امیـد	اسـت	در	سـال	های	
آتـی	بـا	ایـده	پـردازی	و	رفـع	ضعف	هـای	آن	در	سـطح	ملی	و	

سـطح	و	کیفیـت	باالتـری	برگـزار	شـود.
	

طرحی کوتاه و نو برای تربیت مربی کودک
ــن	 ــف	ای ــای	مختل ــان	غرفه	ه ــذاری	در	می ــت	و	گ ــا	گش ب
ــه	خــود	 ــی«	مــا	را	ب نمایشــگاه	غرفــه	»طــرح	واره	هــای	قرآن
جــذب	می	کنــد	غرفــه	ای	کــه	در	یــک	نــگاه	در	ذهــن	

ــا	 ــی	و	ی ــزار	قرآن ــرم	اف ــک	ن ــاب	ی ــی	در	ق ــای	قرآن قصه	ه
کتــاب	داســتان	مجســم	می	شــود	ولــی	بــا	یــک	نــگاه	عمیــق	
ــه	ایــن	غرفــه	پــی	می	بریــم	ایــن	غرفــه	دســتاوردی	بــرای	 ب
ــرای	 ــتاوردی	ب ــودک	و	دس ــد	ک ــودکان	در	مه ــوزش	ک آم

ــت. ــته	اس ــش	کذاش ــه	نمای ــی	را	ب ــان	قرآن مربی
ــه	 ــی	را	ب ــا	کتاب	های ــه	م ــن	غرف ــد:	در	ای ــئول	می	گوی مس
نمایــش	گذاشــته	ایم	تــا	افــرادی	کــه	قصــد	دارنــد	دوره	هــای	
ــته	های	 ــن	بس ــا	ای ــد	ب ــی	کنن ــودک	را	ط ــی	ک ــت	مرب تربی
آموزشــی	ایــن	دوره	را	بــه	طــور	مطلوبی	پشــت	ســر	گذاشــته	

ــودکان	آشــنا	شــوند. ــوزش	ک ــد	آم ــای	جدی ــا	مدل	ه و	ب
طیبــه	زمردیــن	می	افزایــد:	طــرح	دوره	تربیــت	مربــی	کودک	
کــه	بــه	مــدت	یکســال	برگــزار	می	شــود	ســال	های	گذشــته	
ــی	مــا	بــرای	مربیــان	مهدهــای	 هــم	اجــرا	می	شــده	ول
ــف	آموزشــی	 ــزار	و	بســته	های	مختل ــرم	اف ــون	ن کــودک	اکن
ــن	روش	 ــا	جدیدتری ــه	ب ــه	طــور	فشــرده	و	در	زمــان	۳	هفت ب

ــته	ایم. ــش	گذاش ــه	نمای ــی	را	ب آموزش
بــه	گفتــه	وی،	ایــن	دوره	هــا	شــامل	دوره	معرفــت	شناســی،	
ــا	کمــک	ایــن	 ــرای	کــودک	اســت	کــه	ب هســتی	شناســی	ب
بســته	ها	مربــی	بــا	ایــده	پردازی	هــای	نویــن	می	توانــد	
زمینــه	 در	 کــودک	 مختلــف	 ســئواالت	 پاســخگوی	
خداشناســی	باشــد	کــه	مــورد	اســتقبال	قــرار	گرفتــه	اســت	
ایــن	بســته	ها	نــه	تنهــا	در	قــم	بلکــه	در	سراســر	کشــور	مــورد	

ــت. ــه	اس ــرار	گرفت ــتفاده	ق اس
ــدی	از	 ــوزش	ســبک	جدی ــوع	آم ــن	ن ــد:	ای ــن	می	افزای زمردی
ــخگوی	 ــد	پاس ــی	می	توان ــه	راحت ــی	ب ــت	و	مرب ــوزش	اس آم

کــودک	در	زمینــه	هســتی،	خداشناســی	و	غیــره	باشــد.
	

نمایش ۱۲ نسخه خطی قرآنی نفیس
ــه	 ــوان	ب ــگاه	می	ت ــن	نمایش ــذاب	ای ــای	ج ــر	غرفه	ه از	دیگ
ــش	از	۱۲	 ــه	بی ــن	غرف ــرد	ای ــام	ب ــی«	ن ــناد	قرآن ــه	»اس غرف
ــری	 ــه	فاخ ــراه	۴۰	ترجم ــه	هم ــی	را	ب ــی	قرآن ــخه	خط نس
ــش	 ــه	نمای ــا	ب ــم	دنی ــان	مه ــد	زب ــه	چن ــد	را	ب ــرآن	مجی از	ق
گذاشــته	اســت	بــر	روی	دیــوار	ایــن	غرفــه	پوســتر	خطاطــی	

ــد. ــی	می	کن ــم	خودنمای ــرآن	کری ــی	از	ق ــده	نفیس ش
مســئول	ایــن	غرفــه	می	گویــد:	بــرای	نخســتین	بــار	از	

ضعف در تبلیغات

مجموعه ای از فعالیت های قرآنی دفتر تبلیغات حوزه
 هیفاء پردل
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مجمــوع	۱۳۲	نســخه	خطــی	نفیســی	کــه	در	دفتــر	اســناد	
قرآنــی	قــم	نگهــداری	می	شــود	۱۲	نســخه	در	ایــن	نمایشــگاه	
ــه	نمایــش	گذاشــته	شــده	اســت؛	هم	چنیــن	۴۰	عنــوان	از	 ب
۷۰	عنــوان	ترجمــه	مهــم	قرآنــی	بــه	زبان	هــای	مختلــف	دنیا	
در	ایــن	غرفــه	بــرای	مخاطبــان	بــه	نمایــش	درآمــده	اســت.
ســعید	شمشــیری	می	افزایــد:	بــا	توجــه	بــه	برگــزاری	
ــا	 ــردم	ت ــتقبال	م ــگاهی	اس ــن	نمایش ــار	چنی ــتین	ب نخس
ــه	نظــر	می	رســد	در	 ــی	ب ــوده	اســت	ول ــوب	ب حــدودی	مطل
یــان	نمایشــگاه	اطــالع	رســانی	و	یــک	تبلیــغ	مطلــوب	غریب	
مانــده	اســت	هم	چنیــن	برگــزاری	برنامه	هــای	جانبــی	
ــن	 ــا	در	ای ــرای	خانواده	ه ــی	ب ــابقات	قرآن ــواع	مس ــد	ان مانن
نمایشــگاه	حلقــه	مفقــوده	ایــن	نمایشــگاه	به	شــمار	مــی	رود.
ــی	 ــا	آیات ــه	ب ــا	ک ــواز	زیب ــم	ن ــتر	چش ــک	پوس ــاره	ی از	او	درب
از	قــرآن	مجیــد	خطاطــی	شــده	اســت	می	پرســم،	وی	
ــاج	 ــی	»ح ــل	خطاط ــس	حاص ــتر	نفی ــن	پوس ــد:	ای می	گوی
محــور	طالیــی«	اســت	کــه	قدمتــی	بیــش	از	۳۰	ســال	دارد.

	
نمایش آیه های قرآنی در قاب خوشنویسی و هنر

از	دیگــر	غرفه	هــای	نمایشــگاه	دســتاوردهای	قرآنــی	را	
ــی«	عنــوان	کــرد	 ــه	»هنرهــای	تجســمی	قرآن ــوان	غرف می	ت
ــای	 ــرای	خانواده	ه ــذاب	ب ــای	ج ــی	از	غرفه	ه ــه	عبارت ــه	ب ک
قمــی	بــه	شــمار	مــی	رود.	مســئول	ایــن	غرفه	عمــر	۴۰	ســاله	
ــت	و	 ــرده	اس ــی	ک ــی	قرآن ــر	خوشنویس ــرف	هن ــود	را	ص خ

ــس	انجمــن	خوشنویســان	کشــور	اســت. رئی
زیــن	الدیــن	اســماعیلی	می	گویــد:	وقتــی	احادیــث	و	
ــردم	 ــه	م ــر	ب ــی	و	هن ــاب	خوشنویس ــی	در	ق ــای	قرآن آیه	ه
نمایــش	داده	شــود	بــه	نظــر	بیشــتر	بــا	قــرآن	انــس	خواهنــد	
گرفــت؛	خانواده	هــای	قمــی	عالقــه	دارنــد	از	نزدیــک	بــا	ایــن	
هنــر	آشــنا	شــوند	و	مــن	هــم	چنــد	خطــی	از	آیــات	قرآنــی	را	

ــم. ــرار	می	ده ــا	ق ــار	آن	ه ــرده	و	در	اختی ــی	ک خوشنویس
ــام	قمــی،	 ــن	هنرمنــد	خوشنویســی	صاحــب	ن ــه	ای ــه	گفت ب
وقتــی	مخاطبــان	مــن	را	در	هنــگام	خوشنویســی	می	بیننــد	
ــده	از	 ــر	آکن ــن	هن ــه	ای ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ــده	و	ب ــه	ذوق	آم ب

زیبایــی	اســت	و	آیه	هــا	یــا	اشــعار	و	گفته	هــای	از	معصومیــن	
را	بــه	نمایــش	می	گــذارد	بهتــر	مخاطــب	را	جــذب	می	کنــد.
ــگاه	خوشنویســی	و	هنرهــای	 ــه	جای ــا	اشــاره	ب اســماعیلی	ب
ــر	خوشنویســی	 ــد:	هن ــار	می	کن ــم،	اظه ــی	ق تجســمی	قرآن
ــدان	قمــی	در	ســطح	کشــور	بلکــه	در	حــد	جهــان	 و	هنرمن
ــش	از	۱۲۰	 ــم	بی ــتان	ق ــن	دارد؛	در	اس ــرای	گفت ــی	ب حرف
ــام	هســتند	 ــا	صاحــب	ن ــم	کــه	در	دنی اســتاد	برجســته	داری
ــکوه	و	 ــته	اند	ش ــی	توانس ــد	بین	الملل ــه	در	بع ــی	ک هنرمندان
ــای	 ــراه	هنره ــه	هم ــالمی	ب ــی	و	اس ــاری	ایران ــت	معم عظم
قدســی	را	در	دنیــا	معرفــی	و	صاحــب	رتبــه	شــوند	و	دیپلــم	

ــد. ــوح	افتخــار	کســب	کنن ــا	ل و	ی
بــه	گفتــه	رئیــس	انجمــن	خوشنویســان	کشــور،	بــا	توجــه	به	
محتــوا	و	دســتاوردهایی	کــه	در	ایــن	نمایشــگاه	بــه	نمایــش	
ــی	 ــتند	ول ــوب	هس ــان	خ ــر	مخاطب ــه	نظ ــده	ب ــته	ش گذاش

ــند. ــم	باش ــتر	ه می	توانســت	بیش
	

ــا  ــط ب ــگاهی مرتب ــه دانش ــان نام ــش ۱۴۱ پای نمای
ــی ــات قرآن موضوع

ــر	 ــی	دفت ــتاوردهای	قرآن ــگاه	دس ــای	نمایش ــر	غرفه	ه از	دیگ
ــان	نامه	هــای	 ــه	مختــص	پای ــات	اســالمی	حــوزه،	غرف تبلیغ
مرتبــط	بــا	موضوعــات	قرآنــی	دانشــگاه	باقــر	العلوم	)ع(	اســت	

ــار	علمــی	بــه	نمایــش	داده	شــده	اســت. ــا	ب کــه	ب
ــش	 ــناس	اداره	پژوه ــود	کارش ــه	خ ــه	ک ــن	غرف ــئول	ای مس
دانشــگاه	باقرالعلــوم	)ع(	اســت،		می	گویــد:	در	ایــن	نمایــش	از	
۲	هــزار	پایــان	نامــه	دانشــگاهی	۱۴۱	مــورد	آن	بــه	موضوعات	

قرآنــی	مرتبــط	اســت	و	بــا	توجــه	بــه	ان	کــه	ایــن	نمایشــگاه	
ــده	 ــد	در	آین ــود	می	توان ــزار	می	ش ــار	برگ ــتین	ب ــرای	نخس ب
افق	هایــی	تــازه	بــرای	دانشــگاه	در	زمینــه	قرآنــی	بــاز	کــرد	تــا	
در	آینــده	بــا	نــگاه	ریشــه	ای	بــه	قــرآن	موضوعــات	جدیدتری	
بــه	پژوهــش	گذاشــته	شــود	و	نشســت	های	علمــی	در	ارتباط	
ــاط	 ــن	ارتب ــی	در	ای ــای	مهم ــه	پردازی	ه ــرآن	و	نظری ــا	ق ب

صــورت	پذیــرد.
ــد:	از	 ــن	نمایشــگاه	می	افزای ــه	ای ــاره	ب ــا	اش ــزدی	ب ــاس	ای عب
ــگاه	 ــن	نمایش ــی	در	ای ــی	و	فرهنگ ــف	علم ــات	مختل مؤسس
ــای	 ــات	از	ضعف	ه ــود	تبلیغ ــر	کمب ــه	نظ ــد	ب ــور	یافتن حض
ایــن	نمایشــگاه	اســت	و	اگــر	از	دیگــر	مراکــز	مهــم	پژوهشــی	
و	قرآنــی	هــم	دعــوت	می	شــد	بــه	نظــر	ایــن	نمایشــگاه	را	پــر	

ــاخت. ــر	می	س بارت
	

مســابقات کــودکان، پــر مخاطب تریــن بخــش 
ــگاه نمایش

ــودکان	 ــرای	ک ــه	ب ــگاه	ک ــن	نمایش ــای	ای ــی	از	بخش	ه یک
ــه	 ــی	مواج ــای	قم ــتقبال	خانواده	ه ــا	اس ــود	ب ــزار	می	ش برگ
ــرآن	 ــی	از	ق ــت	آیه	های ــا	قرآئ ــن	بخــش	ب شــده	اســت.	در	ای
ــه	 ــرآن	ب ــوره	از	ق ــک	س ــه	ی ــه	و	ترجم ــیر	کودکان ــا	تفس و	ی
همــراه	برگــزاری	مســابقات	شــاد	در	کانــون	توجــه	خانواده	ها	
و	کــودکان	قــرار	گرفتــه	اســت	هرچنــد	نبــود	غرفــه	ای	
ــاب	 ــب	کت ــی	در	قال ــان	قصه	هــای	قرآن ــرای	بی اختصاصــی	ب
و	یــا	نــرم	افزارهــای	جدیــد	قرآنــی	در	ایــن	نمایشــگاه	غریــب	

ــده	اســت. مان

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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 1330 ســال  مــاه  خــرداد   17 در 
ــه  ــد ک ــا آم ــه دنی ــادان ب ــردی در آب م
امــروز پیشــوند »اســتاد« هیچــگاه از 
نمی شــود،  برداشــته  نامــش  کنــار 
حتــی زمانــی کــه تئاتــر آبــادان دیگــر 

جســمش را نخواهیــد دیــد. 

امــروز	هفتمیــن	روز	از	درگذشــت	اســتاد	علــی	غالمی	اســت،	
ــه	 ــرد	عرص ــن	م ــت	ای ــن	روز	از	درگذش ــه	هفتمی ــه	بهان ب
نمایــش	و	یــک	عمــر	تــالش	هنــری	در	گونه	هــای	مختلــف	
ــه	چیکــده	ای	 ــم	ب ــر-	نگاهــی	می	اندازی ــژه	تئات ــه	وی ــر-	ب هن
ــه	امــروز،	روایتــی	 ــا	ب ــد	ت از	زندگــی	او	و	روایتگــری	اش	از	تول
مســتند	از	تولــد	تــا	چنــد	مــاه	پیــش	از	عــروج	بــه	زبــان	و	بــه	

ــل	از	خــودش. نق
محــل	تولــدم	را	درســت	خاطــرم	نیســت	کــه	در	کــدام	محله	
آبــادان	بــود	ولــی	اول	دبســتان	در	کپــری	کــه	پــدرم	در	لیــن	
۱۴	احمدآبــاد	جنــب	مســجد	دشــتی	ها	درســت	کــرده	بــود	
ســاکن	بودیــم،	آن	زمــان	پــدرم	کارگــر	شــرکت	نفــت	بــود	و	

در	حقیقــت	متولــی	مســجد	هــم	بــه	حســاب	می	آمــد.
ــاد	 ــن	۱۴	احمدآب ــان	لی ــالگی	در	هم ــت	س ــدود	هش ــا	ح ت
ســاکن	بودیــم	بعــد	از	آن	منــزل	شــرکتی	واقــع	در	ســیکلین	

ــدرم	واگــذار	شــد. ــه	پ ب
پــدرم	عــالوه	بــر	اینکــه	کارگــر	شــرکت	نفــت	بــود،	ســرایدار	
منــزل	»کاشــانی«	یکــی	از	مســئوالن	شــرکت	نفــت	هــم	بود،	
ــام	 ــه	ن ــود.	آنهــا	فرزنــدی	ب ــوارده	جنوبــی	ب منــزل	آنهــا	در	ب
بیــژن،	هــم	ســن	و	ســال	مــن	داشــتند	کــه	مــا	چالش	هــای	
ــه	 ــا	هــم	داشــتیم	و	داســتان	های	کوتاهــی	هــم	ک ــادی	ب زی

ــه	از	همــان	دوران	اســت. می	نویســم	الهــام	گرفت
بیش	تریـن	خاطرات	زندگـی	ام	از	کالس	سـوم	به	بعد	بـود،	در	
آن	زمـان	در	دبسـتان	فرهنگ	مشـغول	بـه	تحصیل	بـودم.	در	

همـان	دبسـتان	فرهنگ	تـا	کالس	پنجم	تحصیـل	کردم.

از مدرسه تا کوچ
ــم	و	 ــه	پنج ــه	در	پای ــول	را	ک ــوزان	فض ــدادی	از	دانش	آم تع
ششــم	درس	می	خواندنــد	بــه	دبســتان	کیهــان	فرســتادند،	به	
ایــن	نیــت	کــه	شــاید	در	رفتارشــان	تغییــری	حاصــل	شــود.	
ــت،	کالس	 ــرار	داش ــتادیوم	ق ــت	اس ــان	پش ــتان	کیه دبس
ــتان	 ــه	دبس ــد	ب ــدم،	بع ــردود	ش ــودم	و	م ــا	ب ــم	را	آنج شش

ــد. ــدم	کردن ــابق	تبعی ــن	س ــی	ابوالحس ــو«	در	تانک »دول	ل
دانش	آمــوزان	ایــن	دبســتان	متشــکل	از	بچه	هــای	آزاد	
ــه	 ــمت	ب ــک	س ــه	از	ی ــن	مدرس ــد.	ای ــگاهی	بودن و	پرورش
ــی	 ــوب	و	مهربان ــم	خ ــا	معل ــت،	در	آنج ــگاه	راه	داش پرورش

ــوم. ــوم	کالس	ش ــاگرد	س ــد	ش ــث	ش ــه	باع ــتم	ک داش
آن	زمــان	بخشــنامه	ای	بــرای	کارکنــان	شــرکت	نفــت	آمــده	
ــود	کــه	افــرادی	کــه	می	خواهنــد	خــود	را	بازخریــد	کننــد	 ب
ــد.	 ــتفاده	کنن ــاه«	اس ــالی	دو	م ــنامه	»س ــد	از	بخش می	توانن
پــدرم	خــود	را	بازخریــد	کــرد	و	بــا	ایــن	کار	بابــت	ســال	های	
خدمتــش،	ســالی	دو	مــاه	پــاداش	دریافــت	کــرد،	پــول	
ــا	۱۵	هــزار	تومــان	 ــادی	دســتش	را	گرفــت،	حــدود	۱۴	ی زی
بــود،	آن	زمــان	بــا	ایــن	پــول	می	توانســتیم	پاســاژی	را	

ــم. ــداری	کنی خری
ــه	 ــر	کــرد،	ب ــا	تغیی ــول	کمــی	زندگــی	م ــن	پ ــن	ای ــا	گرفت ب
ســفر	مشــهد	رفتیــم	و	برگشــتیم.	وقتــی	اقــوام	دیدنــد	پولــی	
در	دســت	پــدرم	اســت،	دورش	را	احاطــه	کردنــد.	پــدرم	برای	

ــد،	آرد	و	 ــام	ده ــول	انج ــن	پ ــا	ای ــی	ب ــد	معامالت ــه	بتوان اینک
ــرد،	ولــی	 ــرای	فــروش	می	ب ــه	دشــتی	ب گنــدم	می	خریــد	و	ب
ــه	مــردم	و	 ــگان	ب ــا	رای ــه	عنــوان	قــرض	ی در	اصــل	بیشــتر	ب

ــی	داد. ــش	م فامیل	های
ــه	و	 ــی	گرفت ــه	برگشــت	خیل ــه	خان ــدر	ب ــه	پ ــک	شــب	ک ی
غمگیــن	بــود	وقتــی	جویــا	شــدیم	گفــت	بــارم	در	رودخانــه	
مانــده	و	همــان	زمــان	هــم	بــاران	شــدید	باریــده،	بــه	عبارتــی	
بــارش	را	کامــاًل	آب	بــرده	بــود،	بــا	ایــن	اتفــاق	تمــام	ســرمایه	

ــن	کار	داشــت،	از	دســت	داد. خــود	را	کــه	در	ای

کار در نانوایی
ــت،	 ــال	کار	می	گش ــدداً	دنب ــه	مج ــید	ک ــی	رس ــه	جای کار	ب
پولــی	بــه	شــخصی	داده	بــود	کــه	برایــش	کار	پیــدا	کنــد	ولی	
ــور	 ــش	را	خــورد	و	خبــری	نشــد،	در	نتیجــه	مجب او	هــم	پول

ــادان	کار	کنــد. شــد	در	نانوایــی	در	همیــن	آب
در	همــان	زمــان	مــن	مــدرک	ششــم	را	گرفتــه	بــودم،	
می	گفــت	بایــد	در	نانوایــی	کنــار	دســتم	کار	کنــی،	در	نانوایی	
ــود،	 ــتمزدم	ب ــان	دس ــه	توم ــردم	و	روزی	س ــه	وری	می	ک چان

ــد. ــوق	می	دادن ــن	حق ــر	م ــدرم	دو	براب ــه	پ ــی	ب ول
ــرای	لبنیاتــی	محله	مــان	کار	می	کــردم،	 آن	زمــان	صبح	هــا	ب
یــک	روز	صبــح	پــدر،	دوســتم	را	بــه	دنبالــم	فرســتاد	کــه	بــه	
ــه	اســت	 ــدم	خــاوری	در	خان ــه	برگــرد،	وقتــی	رفتــم	دی خان
و	وســایل	مان	بــه	همــراه	خواهرهــا	و	مــادرم	در	آن	قــرار	
ــه	از	 ــدون	اینک ــم	ب ــادان	بروی ــتیم	از	آب ــد،	می	خواس گرفته	ان

ــیم. ــرده	باش ــزی	ک ــل	برنامه	ری قب
همـه	به	جـز	بـرادر	بزرگم	بـه	زادگاه	پـدرم	برگشـتیم،	زندگی	
ما	کاًل	تغییر	کرد	در	ابتدا	در	دشـتی	سـاکن	شـدیم،	به	»دیر«	
هـم	بـرای	کار	در	کشـتی	های	میگویی	می	رفتیـم	و	مدتی	هم	
در	آن	کشـتی	ها	کار	کردیم.	پدرم	اجازه	نمـی	داد	درس	بخوانم	
و	می	گفـت،	نیـاز	داریـم	کار	کنی	تا	پـول	بیشـتری	دربیاوریم.	

به	همین	دلیـل	از	او	شـکایت	کردم.

داستان گروهبان برازجانی
فرمانــده	پاســگاه	دیــر،	گروهبــان۳	بــود	کــه	همــه	از	او	
ــه	 ــاری	ب ــتی	های	ب ــا	کش ــان	ب ــدرم	آن	زم ــیدند،	پ می	ترس

ــد	 ــان	چن ــوالً	سفرش ــرد	و	معم ــفر	می	ک ــن	س ــر	و	بحری قط
مــاه	طــول	می	کشــید.	مغــازه	ای	در	نزدیکــی	خانــه	مــا	قــرار	
داشــت،	پــدر	مــرا	نــزد	مغــازه	دار	بــرد	و	معرفــی	کــرد	و	گفــت	
ــد،	 ــا	بدهی ــه	آنه ــتند	ب ــس	قرضــی	خواس ــودم	و	جن ــر	نب اگ
مغــازه	دار	هــم	قبــول	کــرد،	قــرار	بــود	در	ازای	ایــن	کار،	پــدرم	
اجناســی	را	بــا	پولــی	کــه	مغــازه	دار	داده	بــود	خریــداری	کنــد	

ــا	لنــج	برایــش	بیــاورد. و	بــه	صــورت	قاچــاق	ب
بعــد	از	گذشــت	یــک	مــاه	از	رفتــن	پــدرم	بــه	مغــازه	
رفتــم	و	خواســتم	جنــس	بخــرم	ولــی	مغــازه	دار	گفــت	
بــودم،	 ســاله	 	۱۵ حــدود	 زمــان	 آن	 نمی	شناســمت،	
می	خواســتم	مغــازه	اش	را	بــه	هــم	بریــزم	کــه	فهمیــدم	علــت	
ایــن	کج	خلقــی	او	ایــن	بــوده	کــه	اجناســی	کــه	پــدرم	برایش	
ــلوغ	کاری	 ــتم	ش ــد.	می	خواس ــرک	گرفته	ان ــده	را	در	گم خری
کنــم	کــه	از	پشــت	ســر	تیپایــی	خــوردم،	برگشــتم	و	گفتــم	

ــتی؟ ــه	هس ــو	ک ــی؟	ت ــرا	می	زن چ
گفــت	برازجانــی،	گروهبــان	ســوم	و	فرمانده	پاســگاه	هســتم،	
گفتــم	هــر	شــخصی	می	خواهــی	بــاش.	بعــد	از	ایــن	برخــورد	
ــن	 ــش	را	دادم،	از	م ــن	جواب ــه	همــه	از	او	می	ترســیدند	و	م ک
خوشــش	آمــد	و	پشــیمان	شــد	کــه	چــرا	لگــد	زده،	دســتی	
بــه	ســرم	کشــید	و	بعــد	کــه	ماجــرا	را	برایــش	تعریــف	کــردم	

ناراحــت	شــد	و	بــا	مغــازه	دار	برخــورد	کــرد.
نامــه	ای	بــرای	برازجانــی	نوشــتم	کــه	می	خواهــم	درس	

بخوانــم	و	پــدرم	ممانعــت	می	کنــد.
ــردم،	 ــازی	می	ک ــا	ب ــا	بچه	ه ــوب	و	ب ــم	خ ــان	فوتبال آن	زم
اغلــب	از	در	مدرســه	ها	رد	می	شــدم	و	بــازی	بچه	هــا	را	
می	دیــد.	یــک	روز	رئیــس	آمــوزش	و	پــرورش	بچه	هــا	
ــد،	 ــاب	کن ــا	را	انتخ ــد	بهترین	ه ــا	بتوان ــی	داد	ت ــن	م را	تمری
ــازی	ام	را	 ــف	ب ــد	تعری ــده	بودن ــم	را	دی ــه	فوتبال ــی	ک بچه	های
ــه	 ــن	کــن،	وقتــی	شــروع	ب ــا	تمری ــد،	او	هــم	گفــت	بی کردن
دریبــل	زدن	کــردم	خوشــش	آمــد	و	پرســید	از	کدام	مدرســه	
هســتی؟	گفتــم	مدرســه	نمــی	روم،	گفــت	خــودم	ثبت	نامــت	
ــکایت	از	 ــرای	ش ــاره	ای	ب ــزه	دوب ــرف	انگی ــن	ح ــم.	ای می	کن

ــدرم	شــد. پ
بــه	همیــن	دلیل	بــا	توجه	بــه	نامــه	ای	کــه	بــه	برازجانــی	داده	
بــودم،	یــک	روز	ظهــر	در	خانــه	مــا	آمــد	و	بــا	پــدرم	صحبــت	

نگاهی به زندگی علی غالمی، پیشکسوت تئاتر به بهانه هفتمین روز درگذشتش؛
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کــرد،	آن	زمــان	پــدر	در	گمــرک	بارهــا	را	جابه	جــا	می	کــرد،	
برازجانــی	پرســید	چــرا	نمی	گذاریــد	بــه	مدرســه	بیایــد؟	پدر	
ــوب	 ــرایط	مان	خ ــد،	ش ــه	باش ــرج	خان ــد	کمک	خ ــت	بای گف
نیســت،	وقتــی	پــدر	م	مقاومــت	کــرد	بزارجانــی	محکم	تــر	از	
قبــل	گفــت	اگــر	مدرســه	نــرود	از	فــردا	اجــازه	کار	کــردن	در	

گمــرک	را	نداریــد.
ــم	 ــرورش	رفت ــوزش	و	پ ــس	آم ــزد	رئی ــان	روز	ن ــردای	هم ف
ــال	 ــاه	از	س ــه	م ــه	س ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ــردم.	ب ــام	ک و	ثبت	ن
تحصیلــی	گذشــته	بــود	ولــی	ایــرادی	نگرفتنــد	و	بــه	همیــن	
ترتیــب	در	کالس	اول	دبیرســتان	شــروع	بــه	تحصیــل	کــردم.

بچه های سینما
مــا	بچه	هــای	آبــادان،	بچه	هــای	ســینمایی	بودیــم،	بــه	
ــه	 ــینما	را	در	تهی ــط	س ــه	بلی ــود	هزین ــه	ب ــی	ک ــر	طریق ه
می	کردیــم.	ســینما	بهمنشــیر	آبــادان	هــم	زمــان	بــا	
ــی	را	پخــش	می	کــرد. ــان	اصل انگلســتان	فیلم	هــای	روز	و	زب
ــم	»دو	 ــه	فیل ــم	ب ــدم	می	توان ــه	دی ــی	ک ــن	فیلم	های از	اولی
ــت	وود	 ــت	ایس ــازی	کلین ــا	ب ــارا«	ب ــر	س ــرای	خواه ــر	ب قاط

ــم. ــاره	کن اش
اولیــن	بــاری	کــه	بــه	ســینما	رفتــم	دقیقــاً	خاطرم	اســت،	
ــتم	 ــن	۷	دس ــرادرم	از	لی ــر	ب ــت	عص ــدود	هف ــاعت	ح س
را	گرفتــه	و	می	کشــید،	گفــت	می	خواهیــم	ســینما	
برویــم،	اگــر	اشــتباه	نکنــم	کالس	دوم	دبســتان	بــودم.	بــه	
»ســینما	نــور«	کــه	بعــد	از	آن	بــه	حمــام	نــور	تبدیل	شــد	

ــود،	رفتیــم. و	در	نزدیکــی	عبــاس	آشــی	ب
ســینما	خیلــی	شــلوغ	بــود،	آن	زمــان	صندلــی	در	
ــی	 ــراً	روی	گونی	هــای	ذغال ســینما	وجــود	نداشــت	و	اکث
ــرای	 ــی	ب ــا	صندل ــه	ی ــم	دل ــا	ه ــتند،	بعضی	ه می	نشس
ــه	 ــین	ک ــم	ماش ــش	فیل ــان	پخ ــد.	زم ــود	می	آوردن خ
نشــان	مــی	داد	از	تــرس	پشــت	گونی	هــای	ذغالــی	پنهــان	

می	شــدم.
در	آن	زمــان	تنهــا	تفریــح	بچه	هــا	ســینما	رفتــن	بــود،	در	
ســینماها	بــرای	تهیــه	بلیــط	دعــوا	بــود.	ما	هــر	فیلمــی	را	
کــه	می	دیدیــم،	در	محــل	بــرای	اهالــی	بــازی	می	کردیــم،	
ــازی	 ــاًل	مــن	همیشــه	نقــش	»قیصــر«	را	در	کوچــه	ب مث

می	کــردم.
ــت	 ــی	درس ــینمای	خانگ ــار	س ــک	ب ــت	ی ــرم	اس خاط
ــید،	 ــور	خورش ــن،	ن ــپ،	کارت ــا	الم ــن	کار	را	ب ــم،	ای کردی

ــم. ــام	دادی ــوا	انج ــده	و	مق آین
ــه	 ــود	ک ــری	نوشــت	افزاری	ب ــروی	کالنت فلکــه	کارون	روب
ــا	 ــا	از	آنج ــت،	م ــده	را	می	فروخ ــای	اکران	ش راش	فیلم	ه

راش	و	عکــس	می	خریدیــم،	بچه	هــای	محــل	را	دعــوت	
می	کردیــم	و	در	ازای	گرفتــن	خرمــا،	نــان	و	یــا	هــر	چیــز	کــه	

ــم. ــش	می	دادی ــم	نمای داشــتند،	برایشــان	فیل

پیگیری ورزش
وارد	دبیرســتان	کــه	شــدم	ورزش	هــم	همزمــان	برایــم	آغــاز	
ــی	 ــه	در	قهرمان ــودم	ک ــی	ب ــه	جــزو	بازیکنان شــد،	جــوری	ک

ــاع	اول	شــدم. ــرش	طــول	و	ارتف اســتانی	پ
ــام	 ــه	ن ــی	ب ــودم،	معلم ــتان	ب ــوم	دبیرس ــا	س کالس	دوم	ی
»خورشــید	فقیــه«	کــه	در	بوشــهر	بــه	عنــوان	شــاعر	و	ادیــب	
شــناخته	شــده	اســت،	قــرار	بــود	کار	کنــد،	بــه	دنبــال	بازیگــر	
ــود،	ســرکالس	مــن	را	انتخــاب	کــرد،	بعــد	 ــرای	نمایــش	ب ب
ــی	در	آن	 ــه	عبارت ــه	مــن	داد،	ب از	تســت	گرفتــن	نقشــی	را	ب
نمایــش	نقــش	اول	را	بــازی	می	کــردم	و	بــرای	اولیــن	بــار	در	

ــرای	اولیــا	در	جشــنی،	نقشــی	را	ایفــا	کــردم. مدرســه	ب
ایـن	اتفاقـات	در	سـال	۱۳۴۵	افتـاد	آن	زمـان	۱۵	سـاله	بودم	
کـه	بازیگر	تئاتـر	گـروه	فقیه	شـدم.	زمانی	کـه	آبـادان	بودیم،	
یعنـی	اوایـل	دهه	۴۰،	اکبر	هاشـمی	فیلمـی	به	نـام	»صیادان	
نمـک	زار«	را	کار	می	کرد،	فیلمبـرداری	در	ایسـتگاه	پنج	انجام	
می	شـد،	داسـتان	فیلم	در	مورد	تعدادی	ماهیگیـر	آبادانی	بود.

ورود به دانشسرا
ــز	 ــه	در	مرک ــم	ک ــی	رفت ــرای	مقدمات ــه	دانشس ــد	از	آن	ب بع
ــت	دوره	ای	 ــرج	دول ــا	خ ــم.	ب ــود،	رفت ــده	ب ــع	ش ــهر	واق بوش
حــدود	ســه	ســاله	را	در	دانشســرا	گذرانــدم،	در	همــان	زمــان	
هــم	ارتباطــم	بــا	ســینما	برقــرار	بــود	و	مرتــب	بــرای	دیــدن	

فیلــم	می	رفتــم.
ــتیم،	آن	 ــی	داش ــری	و	ورزش ــای	هن ــرا	فعالیت	ه در	دانشس
زمــان	در	تیــم	شــاهین	بــودم	و	فوتبــال	بــازی	می	کــردم	بــه	
ــوان	 ــه	عن ــر	هــم	بعــد	فنــی	دادم.	در	دانشســرا	ب ــال	دی فوتب
هنرپیشــه	شــناخته	شــده	بــودم	و	در	جشــن	ها	و	دیگــر	

ــردم. ــازی	می	ک ــمات	ب مراس
ــن	 ــد،	م ــری	زدن ــرای	تســت	بازیگ ــهر	ب ــه	ای	در	بوش اطالعی
هــم	رفتــم	و	تســت	دادم،	انتخابــم	کردنــد	بعــد	بــه	اردویــی	
در	رامســر	فرســتادنمان،	قــرار	بــود	بعــد	از	برگشــت	از	رامســر	
نمایــش	را	کار	کنیــم،	ولــی	وقتــی	برگشــتیم	در	آن	نمایش	از	

مــن	اســتفاده	نکردنــد.
بعد	از	دانشسرا	به	عنوان	معلم	به	دیر	برگشتم.

گــروه	تئاتــری	بــا	دانش	آمــوزان	مدرســه	تشــکیل	دادم،	گروه	
ــص	 ــه	مخت ــود	ک ــی	نب ــن	معن ــه	ای ــوزان	ب ــر	دانش	آم تئات
ــم.	از	 ــرای	عمــوم	هــم	اجــرا	می	کردی مدرســه	باشــد	بلکــه	ب

ــم. ــروع	کردی ــای	جــدی	را	ش ــان	تمرین	ه ــان	زم هم

خاطرات سربازی
بـودن	با	بچه	هـا	از	همان	سـال	۱۳۴۹	تا	۱۳۵۱	کـه	به	خدمت	
سـربازی	رفتـم،	ادامه	داشـت.	خدمـت	را	در	کرمـان	گذراندم،	
بیشـتر	در	آن	زمـان	خوانندگـی	می	کـردم،	هـم	دوره	ای	آن	
زمانم	مرحوم	یوسـف	جـوکار	بـود،	او	صدای	خوبی	داشـت،	ما	
بـا	هـم	می	خواندیـم	و	به	دنبـال	موقعیتی	بـرای	بیـرون	رفتن	
از	پـادگان،	بیشـتر	جـوکار	را	انتخـاب	می	کردنـد	زیـرا	مهارت	

بیشـتری	در	خواندن	داشـت.
ــر	 ــم	هن ــربازی	ه ــت	س ــی	در	خدم ــم	حت ــم	بگوی می	خواه
رهایمــان	نکــرد،	خاطــرم	اســت	یــک	روز	فرمانــده	صدایمــان	
کــرد	و	گفــت	یکــی	آمــده	و	می	خواهــد	بیــن	شــما	دو	نفــر	
یکــی	را	انتخــاب	کنــد،	مــن	و	جــوکار	بــا	هــم	خواندیــم،	ولــی	
جــوکار	انتخــاب	شــد،	همــان	زمــان	یوســف	پیــش	فرمانــده	
آمــد	و	گفــت	پانتومیــم	هــم	می	توانیــم	بــازی	کنیــم،	فرمانده	
ــرای	آن	کار	 ــان	ب ــر	دونفرم ــق	ه ــن	طری ــه	ای ــرد	ب ــول	ک قب

رفتیــم.
ــر	 ــتاهای	دی ــدداً	در	روس ــال	۵۳	مج ــت	در	س ــد	از	خدم بع
معلــم	شــدم	و	گــروه	تئاتــرم	را	تشــکیل	دادم.	دو	گــروه	
داشــتم	یکــی	مختــص	کــودکان	و	دیگــری	بزرگســاالن	کــه	

در	کتابخانــه	عمومــی	فعالیــت	می	کردیــم.
ــا	 ــه	ماهی	ه ــا	ک ــل	»آنج ــی	از	قبی ــد	نمایش	های ــادم	می	آی ی
ســنگ	می	شــوند«	را	در	همــان	جــا	کار	کردیــم،	در	شــب	دوم	
اجــرا	از	ســاواک	بوشــهر	آمدنــد	و	گفتنــد	نبایــد	اجــرا	برویــد،	
گفتنــد	مــا	تلگــرام	بــه	پاســگاه	زدیــم	کــه	شــما	حــق	نداریــد	
ایــن	نمایــش	را	روی	صحنــه	ببریــد،	منــم	ابــراز	بی	اطالعــی	

کــردم	ولــی	در	نهایــت	تئاتــر	را	اجــرا	نکردیــم.
اواخــر	ســال	۵۳	بــه	آبادان	برگشــتم	بــا	دختــر	خالــه	ام	ازدواج	
ــرار	 ــان	ق ــم	در	اختیارم ــادر	خانم ــزل	م ــی	در	من ــردم،	اتاق ک

دادنــد	و	در	همــان	جــا	زندگــی	مشــترک	را	آغــاز	کردیــم.

ماجرای بازگشت به آبادان
در	آبــادان	چنــد	دوســت	دیگــر	داشــتم	کــه	نــام	یکــی	دیگــر	
از	آنهــا	هــم	صیــادی	بــود،	کــه	پانمــاز	مســجد	و	فــردی	مهــم	
ــا	 ــه	ب ــه	جداگان ــا	در	دو	مدرس ــد،	م ــوب	می	ش محس
هــم	فوتبــال	بــازی	می	کردیــم.	بعــد	کــه	اواخــر	ســال	
ــول	 ــودم،	قب ــادان	ب ــرای	آب ــی	ب ــال	انتقال ــه	دنب ۵۳	ب

نمی	کردنــد.
ــرح	 ــردم	و	ش ــدا	ک ــادی	را	پی ــهید	صی ــت	ش در	نهای
ــد	 ــم	شــما	بای ــم،	گفت ــم	را	برایــش	گفت حــال	فعالیت
ــادان	 ــرای	کار	هنــری	در	آب تاییــد	کنیــد	و	بگوییــد	ب

ــد. ــن	را	الزم	داری م
ــم،	آن	 ــدام	کردی ــی	اق ــرای	انتقال ســال	۵۴	مجــدداً	ب
ــه	 ــم	ب ــه	همراه ــرد	ک ــت	ک ــرم	موافق ــان	همس زم
بوشــهر	بیایــد	بــه	همیــن	ترتیــب	تابســتان	ها	آبــادان	
ــا	ســال	۵۶	 ــر	و	بوشــهر.	ت ــم	و	زمســتان	ها	در	دی بودی
همیــن	رونــد	ادامــه	داشــت،	مــن	هرســاله	تقاضــای	
انتقالــی	مــی	دادم	و	پذیرفتــه	نمی	شــد،	همــان	ســال	
ــه	 ــادی	ب ــت	صی ــب	رضای ــدن	و	جل ــرای	دی ــاره	ب دوب
آبــادان	آمــدم،	در	همــان	ســال	دانشــگاه	هنــر	تهــران	

ــا	رتبــه	ی	خیلــی	خوبــی	پذیرفتــه	شــدم. ب
در	همــان	دوران	دانشــجویی	انقــالب	شــد	و	در	
تظاهــرات	دانشــجویی	شــرکت	می	کردیــم،	دانشــگاه	
تعطیــل	شــد،	ولــی	بــه	دلیــل	اینکــه	مــا	مامــور	بــه	
ــاز	 ــگاه	را	ب ــدداً	دانش ــم	مج ــم	بودی ــل	و	معل تحصی
ــد	و	در	ســال	 ــد،	درســم	در	واقــع	نیمه	تمــام	مان کردن
ــدرک	 ــت	م ــد	و	در	نهای ــل	ش ــگاه	تعطی ــوم	دانش س

ــد. ــا	دادن ــه	م ــم	ب ــوق	دیپل ف
بعــد	از	اتمــام	درس	بــه	بوشــهر	برگشــتم	کــه	قبولــم	
ــه	دیــر	فرســتادنم،	در	همــان	جــا	گــروه	تئاتــرم	 ــد	و	ب نکردن
را	تشــکیل	دادم،	بــا	آن	گــروه،	»صیــادان«	اکبــر	رادی	را	
ــام	»ســربداران«	و	 ــه	ن کار	کــردم،	دو	نمایــش	دیگــر	را	نیــز	ب

»مشــروطه	خواهان«	اجــرا	کــردم.
بــا	شــروع	جنــگ	بــه	بوشــهر	برگشــتم	از	آنجــا	بــود	کــه	بــه	
عنــوان	فــردی	اســم	و	رســم	دار	مطــرح	شــدم.	زمانــی	کــه	در	
تهــران	درس	می	خوانــدم	اســاتید	خوبــی	ماننــد	اکبــر	رادی،	
بهــرام	بیضایــی	و	پناهنــده	داشــتیم.	البتــه	بیضایــی	زود	رفت	

و	جــای	خــود	را	بــه	پناهنــده	داد.

اکبر رادی و داستان
ــه	 اکبــر	رادی	در	چنــد	مــورد	کمکــم	کــرد،	نمایشــنامه	ای	ب
نــام	»دســتمزد«	نوشــتم	و	دادم	کــه	او	بخوانــد،	خاطرم	اســت	
بــا	مــداد	غلط	هــا	را	می	گرفــت	و	نکته	بــرداری	می	کــرد.	
ــام	 ــال«	ن ــام	»فرخ	ف ــه	ن ــردی	ب ــر	کالس	از	ف ــک	روز	س ی
بــرد	کــه	مجموعــه	داســتانی	را	بــه	چــاپ	رســانده	و	یکــی	از	

ــد. ــان	خوان ــر	کالس	برایم ــم	س ــتان	هایش	را	ه داس
ــم،	 ــی	کن ــم	داستان	نویس ــم	گرفت ــات	تصمی ــن	تعریف ــا	ای ب

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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گفتــم	مــن	هــم	می	توانــم	مجموعــه	داســتانی	بدهــم،	
ــتم	 ــاده	نداش ــزی	آم ــچ	چی ــن	هی ــت؟	م ــاده	اس ــید	آم پرس
ــا«	را	 ــام	»فاصله	ه ــه	ن ــه	ای	ب ــاه	مجموع ــک	م ــی	ظــرف	ی ول
ــد	 ــه	ام	را	تایی ــر	کالس	مجموع ــدن	س ــد	از	خوان ــتم،	بع نوش
ــه	 ــن	مجموعــه	در	انتشــارات	پیگــرد	در	ســال	۵۹	ب کــرد.	ای

ــید. ــاپ	رس چ
ــی	 ــن	بازنویس ــتم،	آخری ــهر	برگش ــر	و	بوش ــه	دی ــی	ب وقت
ــه	 نمایــش	دســتمزد	را	آمــاده	کــردم،	نمایشــنامه	ی	دیگــر	ب

ــتم. ــز	نوش ــت«	را	نی ــیر	اس ــا	اس ــام	»دری ن
در	دیــر	ســن	کمــی	داشــتم،	حــاج	رمضــان	امیــری	از	
هنرمنــدان	بــزرگ	بوشــهر	بــود،	نمایشــی	را	بــرای	اجــرا	بــه	
دیــر	آورد،	وقتــی	بــرای	دیــدن	نمایش	شــان	رفتــم	چنــد	کار	
برایشــان	انجــام	دادم	و	همیــن	موضــوع	باعــث	آشــنایی	مان	
ــل	 ــهر	منتق ــه	بوش ــتم	کارم	را	ب ــه	می	خواس ــی	ک ــد،	زمان ش
کنــم،	امیــری	در	امــور	تربیتــی	فعالیــت	داشــت	و	کمــک	کرد	

ــه	آن	اداره	منتقــل	شــوم. کــه	ب
ــی	 ــر	رمضــان	امیــری،	عل ــور	تربیتــی	بوشــهر	عــالوه	ب در	ام
ــدیم	و	 ــم	دوســت	ش ــا	ه ــه	ب ــر	س ــه	ه ــود	ک ــم	ب ــی	ه قربان
مثلثــی	در	امــور	تربیتــی	تشــکیل	دادیــم.	دونمایشــنامه	بــه	
ــاد	دادم،	 ــه	ارش ــت	را	ب ــیر	اس ــا	اس ــتمزد	و	دری ــای	دس نام	ه
ــش	 ــت،	نمای ــرار	گرف ــروه	ق ــار	دو	گ ــنامه	در	اختی دو	نمایش
ــد	و	 ــرا	دادن ــرای	اج ــر«	ب ــرخ	زاد	فرخ	مه ــه	»ف ــتمزد	را	ب دس
ــتفاده	 ــیر	را	اس ــا	اس ــود	دری ــه	بوشــهری	ب ــری	ک ــروه	دیگ گ
کردنــد.	دو	نمایــش	را	بــه	نیــت	جشــنواره	فجــر	آمــاده	کردند	

ــدند. ــر	دو	کار	رد	ش ــی	ه ول
ســال	بعــد	بــا	کانــون	جوانــان	هــالل	احمــر	همــکاری	کــردم	
و	نمایشــی	بــه	نــام	»درس	شــهادت«	را	کار	کــردم	کــه	
ــی	 »گراشــی«	)نوحه	خــوان(	در	آن	نمایــش	برایــم	نوحه	خوان
ــدر	 ــگ	ضرب ــام	»جن ــه	ن ــی	ب ــه	نمایش ــرد.	در	مدرس می	ک
صلــح«	را	کار	کــردم	کــه	قــرار	شــد	بــه	عنــوان	نماینــده	امــور	

ــه	رامســر	فرســتاده	شــود. تربیتــی	ب
بعــد	از	آن	نمایشــنامه	ای	بــه	نــام	»نخــل	ســوخته«	را	نوشــتم	
ــرد،	نمایــش	دیگــری	 و	رمضــان	امیــری	آن	را	روی	صحنــه	ب
ــال	۶۳	 ــز	در	س ــس«	را	نی ــتن	یون ــار	برگش ــام	»انتظ ــه	ن ب
نوشــتم.	ایــن	دو	کار	بــرای	جشــنواره	فجــر	انتخاب	شــدند،	در	
ســال	۶۳	بــرای	اولیــن	بار	بــه	عنــوان	نویســنده	نمایشــنامه	و	

نویســنده	و	کارگــردان	راهــی	جشــنواره	فجــر	شــدم.
ســال	بعــد	مجــدداً	کاری	بــه	نــام	»تفنــگ	برنــو«	را	از	بوشــهر	
بــه	جشــنواره	فجــر	بــردم	کــه	در	ســالن	چهــار	ســو	بــه	اجــرا	

درآمــد.

مدال طای فجر
ــدال	 ــتم	م ــه«	توانس ــور	کهن ــش	»گرگ ــا	نمای ــره	ب و	باالخ
ــه	 ــان	ب ــم.	آن	زم ــود	کن ــر	را	از	آن	خ ــنواره	فج ــالی	جش ط
بهترین	هــای	جشــنواره	دیپلــم	افتخــار	و	مــدال	طــالی	

می	دادنــد. جشــنواره	
بــرای	نمایــش	گرگــور	کهنــه	در	بخــش	مبادله	هــای	
گروه	هــای	نمایشــی	بــه	مشــهد	فرســتاده	شــدیم،	در	مشــهد	
ــان	 ــدن	کارم ــرای	دی ــد	ب ــوش	ارجمن ــری	و	داری ــا	صاب رض

ــد. ــه	دادن ــز	ارائ ــان	را	نی ــه	نظراتش ــد	و	نقط آمدن
ــه	امــور	هنــری	 فــردای	همــان	روز	وقتــی	برگشــتیم	مــا	را	ب
فرســتادند،	بــا	رضــا	صابــری	رفتیــم	و	دیدیــم	کــه	داریــوش	
ارجمنــد	هــم	آنجا	اســت،	گفــت	خبــر	خوشــی	برایتــان	دارم،	
ــد	 ــه	بودن ــا	گفت ــه	م ــران	ب ــی	شــما	اجــرا	داشــتید	از	ته وقت
نمایش	تــان	را	زیــر	ذره	بیــن	قــرار	دهیــم	تــا	ببینیــم	کار	ارزش	
اجــرا	در	تهــران	را	دارد	یــا	خیــر،	کــه	مــا	هــم	موافقــت	خــود	

را	اعــالم	کردیــم.
عــالوه	بــر	صابــری	و	ارجمنــد،	علــی	منتظــری	هــم	نمایــش	
مــا	را	در	مشــهد	دیــده	بــود	و	او	دســتور	داده	بــود	تــا	کار	ما	در	

تهــران	بــه	اجــرا	در	بیایــد.
ــرای	 ــد	ب ــود،	گفتن ــه	ب ــک	ســاعت	و	۴۵	دقیق ــا	ی ــش	م نمای

اجــرا	در	تهــران	بایــد	نیــم	ســاعت	از	کار	را	کــم	کنیــد،	تــوی	
مســیر	در	قطــار	مشــهد	بــه	تهــران	۳۰	دقیقــه	از	نمایــش	را	
ــه	تهــران	 ــم،	وقتــی	ب ــن	کردی ــه	تمری ــم	و	در	کوپ کــم	کردی
ــا	 ــش	م ــام	نمای ــران	ن ــام	ته ــم.	در	تم ــرا	کردی ــیدیم	اج رس
پخــش	شــده	بــود	کــه	نمایشــی	بــه	نــام	گرگــور	کهنــه	آمــده	

ــت. ــدن	اس ــل	دی ــاخصه	هایی	قاب و	دارای	ش
ــم،	روز	 ــه	بودی ــم،	بخــش	مبادل ــا	در	بخــش	مســابقه	نبودی م
ــف	دوم	بنشــینید،	 ــت	در	ردی ــه	مســئول	ســالن	گف اختتامی
کنــار	خســرو	شــکیبایی	و	مجیــد	افشــاریان	نشســتم،	
شــکیبایی	آن	ســال	جایــزه	کارگردانــی	را	دریافــت	کــرد،	در	
ــن	 ــام	م ــا	ن ــن	آنه ــد	در	بی ــزه	گرفتن ــا	جای آن	شــب	خیلی	ه
را	هــم	صــدا	زدنــد	و	دیپلــم	افتخــار	و	مــدال	طــال	را	دریافــت	

ــردم. ک
ــا	 ــه	بوشــهر	برگشــتم،	صــدا	و	ســیما	مصاحبــه	ای	ب وقتــی	ب
ــت	 ــرم	هس ــدم،	خاط ــناخته	ش ــی	ش ــب	داد	و	کل ــن	ترتی م
ــی	 ــی	پول ــم	ول ــادان	بیای ــه	آب ــتم	ب ــد	می	خواس ــرای	عی ب
ــی	 ــه	طالفروش ــم	را	ب ــدال	طالی ــن	م ــرای	همی ــتم،	ب نداش
ــان	 ــزار	توم ــان	۲۲	ه ــد،	آن	زم ــت	بزنی ــم	قیم ــردم	و	گفت ب
قیمــت	زد	و	گفــت	ایــن	مبلــغ	را	بــه	شــما	می	دهــم	و	تــا	یک	
مــاه	بعــد	از	عیــد	هــم	صبــر	می	کنــم	کــه	پــول	را	برگردانــی	و	
مدالــت	را	بگیــری،	در	واقــع	بــه	عنــوان	قــرض	پــول	داده	بــود.
ولــی	تــا	از	آبــادان	برگشــتیم	از	آن	پــول	چیــزی	نمانــده	بــود،	
ــدم.	 ــم	را	می	دی ــزد	طالفروشــی	می	رفتــم	و	مدال ــی	ن ــا	مدت ت
ــان	 ــه«	را	در	هم ــرق	بیگان ــر	بی ــه،	»زی ــور	کهن ــد	از	گرگ بع

بوشــهر	کار	کــردم	کــه	بــه	نظــرم	بهتریــن	اثــرم	بــود.

دوباره آبادان
ــه	 ــه	ب ــال	۷۲	ک ــا	س ــردم	ت ــازی	ک ــم	ب ــش	ه ــد	نمای چن
ــا	 ــر	دانش	آمــوزی	کشــوری	هــم	ب ــادان	برگشــتیم،	در	تئات آب
ــت	آن	 ــان،	»حکای ــت«	در	اصفه ــزای	غفل ــای	»ج نمایش	ه
ــور«	در	 ــواره	و	گ ــران،	»گه ــنواره	ته ــه«	در	جش ــلوار	کهن ش

ــم. ــرکت کردی ــابور و… ش نیش
اولیــن	کاری	کــه	در	ســال	۷۳	بــرای	حــوزه	انجــام	دادم	
نمایشــی	بــه	نــام	»شــکاف«	بــه	کارگردانــی	مســعود	رمضانی	

ــود. ب
ســلیمانی	آن	زمــان	فــردی	تعیین	کننــده	بــود،	عیــوق	متنــی	
داشــت	بــه	نــام	»شــب	بــا	خورشــید،	دل	بــا	دریــا«،	متــن	را	
بــه	تهــران	داده	بــود	بــه	دلیــل	ضعیــف	بــودن	ایــراد	گرفتــه	

بودنــد.
ــا	 ــب	ب ــش	ش ــم	نمای ــد	می	خواهی ــن	گفتن ــه	م ــک	روز	ب ی
ــه	جشــنواره	 ــا	ب ــد	ت ــا	را	شــما	کار	کنی ــا	دری خورشــید	دل	ب
فجــر	راه	پیــدا	کنــد،	قبــول	کــردم	بــه	شــرطی	کــه	اســتارت	
ــو	بنویســم.	مرحــوم	 ــم	از	ن ــن	را	ه ــم	و	مت ــر	بزن کار	را	از	صف

ــام	 ــد	انج ــر	کاری	می	دانی ــت	و	ه ــول	اس ــت	قب ــوق	گف عی
ــد. دهی

ــی	 ــورت	بوم ــه	ص ــر	دادم	و	ب ــار	روز	تغیی ــی	چه ــن	را	ط مت
خودمانــی	درآوردم،	بعــد	بازیگــران	را	خــودم	تعییــن	کــردم.
ــان	 ــودم	را	رویش ــاص	خ ــات	خ ــم	تمرین ــروع	کردی کار	را	ش
اجــرا	می	کــردم،	تمریناتــی	کــه	از	ایــرج	صغیــری	یــاد	گرفتــه	
بــودم	را	برایشــان	پیــاده	کــردم،	همــه	کامــاًل	آمــاده	شــدند.	
ــتا،	 ــری	روس ــنواره	سراس ــرا	در	جش ــد	از	اج ــا	بع ــش	م نمای
ــزه	ی	 ــت	جای ــه	دریاف ــق	ب ــدا	و	موف ــش	کاندی ــت	بخ در	هف
کارگردانــی،	بازیگــری	اول	مــرد	و	جایــزه	بازیگــری	خردســال	

شــد.
ــری	 ــنواره	سراس ــه	جش ــار«	را	ب ــش	»مخت ــد	از	آن	نمای بع
ــتان	و	 ــادان،	خوزس ــنواره	آب ــردم،	در	جش ــدس	ب ــاع	مق دف
ــه	 ــو	خلیــل«	را	داشــتم	کــه	ب ــاع	مقــدس،	نمایــش	»خال دف
ــوان	 ــه	عن ــود	و	در	آن	کار	ب ــت	ب جشــنواره	فجــر	هــم	راه	یاف

ــتم. ــت	داش ــرد	فعالی ــش	اول	م ــر	نق بازیگ

...سینما و من
می	توانــم	بــه	کارهــای	ســینمایی	ام	هــم	اشــاره	کنــم،	قبــل	از	
اینکــه	به	آبــادان	بیایــم	چنــد	کار	ســینمایی	در	بوشــهر	انجام	
دادم،	بــه	نــام	»عبــور	از	دریــا«،	»همــه	فرزنــدان	من«،	»ســفر	

غریــب«	و	همزمــان	»هویــت«	را	در	تهــران	کار	کردم.
ــادان	کــه	آمــدم	فعالیت	هــای	ســینمایی	ام	هــم	ادامــه	 ــه	آب ب
پیــدا	کــرد	کــه	اولیــن	آن	»دکل«	بــود،	بعــد	از	آن	»جوانمــرد	
»، ســریال »بهتریــن ســال های زندگــی« و… را کار کــردم.
ــود	 ــی	ب ــای	خوب ــام	دادم	کاره ــه	انج ــی	ک ــن	کارهای آخری
ماننــد	»یــک	تیــر	و	دو	نشــان«	کــه	کاری	مرکــز	آبــادان	بــود،	
ــم	 ــری	ه ــریال	دیگ ــود،	س ــر«	ب ــار	مه ــرم	»سایه	س کار	دیگ
ــار	 ــی	حــدود	چه ــردم	ول ــای	خیــس«	کار	ک ــام	»بال	ه ــه	ن ب
ســال	اســت	کــه	انــگار	کــه	نــه	مــن	زمانــی	بازیگــر	بــودم	و	نه	

ــن	مملکــت	ســاخته	می	شــود. ــه	فیلمــی	در	ای اینک
مجموعــه	دوم	داســتانم	را	هــم	چــاپ	کــردم	ولــی	شــعرهایم	
را	هنــوز	بــه	چــاپ	نرســاندم،	بــرای	چــاپ	آنهــا	ناشــر	نبــود	
یــا	اگــر	هــم	بــود	قصــد	شــراکت	داشــت.	شــعر	نوشــتن	مــن	
هــم	داســتانی	مفصــل	دارد	زیــرا	شــاگردی	شــاعر	بزرگــی	را	
ــم	و	دوســت	داشــتم	 ــردم،	ســال	های	ســال	شــعر	می	گفت ک
ــه	چــاپ	برســانم	کــه	 ــم	یکــی	دو	مجموعــه	از	آنهــا	را	ب بتوان
هنــوز	موفــق	نشــدم،	آن	چیــزی	کــه	در	کانال	هــا	و	جاهــای	
مختلــف	ارائــه	می	دهــم	شــعرهای	کوتاهــم	اســت،	شــعرهای	
ــم	 ــا	شــود	چــاپ	خواه ــر	شــرایط	مهی ــدم	را	اگ ــی	و	بلن اصل

ــرد. ک
ــه	 ــال	کســب	تجرب ــه	دنب ــری	ب ــف	هن ــای	مختل در	زمینه	ه
ــعر	و	 ــو،	ش ــون،	رادی ــینما	و	تلویزی ــر،	س ــه	تئات ــودم	از	جمل ب
داســتان	و	ایــن	اواخــر	هــم	تمــام	هــم	و	غمــم	شــده	گفتــن	
ــن	 ــردم،	مت ــش«	را	کار	ک ــوغات	نفتک ــال	»س ــعر.	پارس ش
نمایــش	بــه	جشــنواره	نفــت	رفــت	و	مقــام	دوم	را	هــم	کســب	

ــرد. ک
متــن	دیگــری	را	بــه	نــام	»مــاه	بــر	شــانه	غبــار«	نوشــته	بودم	
ــده	 ــزو	۶	کار	برگزی ــهر	ج ــنواره	خرمش ــال	در	جش ــه	پارس ک
شــد،	متنــی	از	یکــی	از	کتاب	هایــم	بــه	نــام	»ســفر	بــه	ســوی	
ــده	 ــج	کار	برگزی ــزو	پن ــدان	ج ــنواره	هم ــز	در	جش ــق«	نی اف

ــود. ب
ــودک	را	در	 ــم،	کار	ک ــام	ده ــتم	کار	انج ــل	داش ــال	تمای امس
نظــر	داشــتم	کــه	متــن	آن	هــم	آمــاده	اســت،	اگــر	از	طــرف	
ــری	 ــر	ارگان	دیگ ــا	ه ــه	آزاد	و	ی ــا	منطق ــن	ی ــاد،	انجم ارش
حمایــت	شــوم	آن	را	کار	می	کنــم،	اگــر	هــم	حمایتــی	انجــام	
نشــود	کــه	نمی	توانیــم	کارمــان	را	بــه	راحتــی	ادامــه	بدهیــم.
ایــن	هنرمنــد	پیشکســوت	شــنبه	شــب	هفتــه	گذشــته	بــه	
ــرش	در	 ــت	و	پیک ــادان	در	گذش ــزی	در	آب ــکته	مغ ــت	س عل
ــه	خــاک	ســپرده	 ــا	و	اجــدادی	وی	یعنــی	بوشــهر	ب زادگاه	آب

شــد.

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

http://mehrnews.com


»روزگار بگـذرد که چشـم روزگار چنیـن بنایی را نخواهـد دید«، این را نـادر میرزا، 
تاریخ نـگار معـروف دوره قاجار در وصف فیروزه جهان اسـالم نوشـته اسـت.

هـزاران سـال قبـل تمدن هـای قدیمی بـه دالیلی کـه برخـی از آن ها بـرای محققان 
و تاریـخ شناسـان کنونـی مجهـول اسـت تصمیـم گرفتنـد از زندگی بر روی سـطح 

زمیـن گریختـه و در اعمـاق آن بـه دنبـال پناهگاه هایی بـرای خـود بگردند.

اجـرای ُکنـد احیـاء بافت تاریخـی گـرگان برای سـاکنان محـالت باعـث مزاحمت 
شـده و عالمـت سـوال ایجـاد کـرده امـا مسـئوالن می گوینـد بعـد از سـال هـا 

بافـت هم اکنـون در مسـیر احیـاء اسـت. بی تفاوتـی، 

کوچـه پس کوچه های قدیمی شـهر بیرجنـد را نباید تنهـا خانه هایی با خشـت و گل 
و نمایـی قدیمـی دانسـت بلکه اگر یـک کارشـناس خبره نگاهـی به تن و جـان این 
خشـت و گل و آجـر بینـدازد خواهـد دید کـه چگونـه تاریـخ و فرهنگ مـردم این 

دیـار در البه الی آن نهفته اسـت.

میــرٍاث ایــــران
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ــای  ــب ه ــی از قط ــان یک ــتان کرم اس
اصلــی تولیــد صنایــع دســتی ارزآور در 
ــخص و  ــه مش ــا برنام ــت ام ــور اس کش
مدونــی بــرای توســعه اقتصــاد در ایــن 

ــدارد. ــود ن ــش وج بخ

ــث	 ــور	در	بح ــتان	های	کش ــن	اس ــی	از	مهمتری ــان	یک کرم
صنایــع	دســتی	اســت،	تنهــا	در	بخــش	تولیــد	قالــی	و	فــرش،	
ــادی	 ــن	اســتان	حرف	هــای	زی ــم	ای مصنوعــات	مســی	و	گلی
بــرای	گرفتــن	دارد،	امــا	وقتــی	در	شــرایطی	که	کشــور	تحریم	
ــن	 ــر	اســتان	مهمتری ــای	ســنتی	و	دســتی	ه اســت	و	هنره
پتانســیل	در	راســتای	کمتریــن	ســرمایه	گــذاری	و	بیشــترین	
بهــره	بــرداری	اقتصــادی	برمبنــای	توانمنــدی	بومــی	مــردم	
ــبی	 ــت	مناس ــان	وضعی ــتی	کرم ــع	دس ــاًل	صنای ــت	عم اس

ــدارد. ن
قالــی	کرمــان	زمــان	زیــادی	اســت	کــه	جایــگاه	خــود	
را	در	بازارهــای	جهانــی	از	دســت	داده	اســت	و	علیرغــم	
توانمندی	هــای	فــراوان	امــا	دالل	بــازی،	عــدم	حمایــت	
ــان،	 ــرش	کرم ــوزه	ف ــدازی	م ــدم	راه	ان ــان،	ع ــرش	باف از	ف
ــی	 ــای	قال ــی	طرح	ه ــد،	کپ ــای	تولی ــش	قیمــت	نهاده	ه افزای
کرمانــی	توســط	کارخانه	هــای	فــرش	ماشــینی	و	قالــی	بافــان	
ــر	را	 ــن	هن ــی	ای ــدی	و	بنگالدش ــی	و	هن ــتانی	و	افغان پاکس

ــت. ــرده	اس ــدوش	ک مخ

مس کرمان بدون استاد کار مانده است
شــهر	کرمــان	بــه	عنــوان	یکــی	از	قطب	هــای	اصلــی	
صنایــع	مــس	شــناخته	شــده	اســت،	وجــود	معــادن	بــزرگ	
ــرای	 ــی	ب ــتوانه	خوب ــته	پش ــان	نتوانس ــان	در	کرم ــس	جه م
صنعتگــران	باشــد،	وقتــی	وارد	بــازار	مســگران	کرمــان	
ــک	 ــر	از	ی ــول	پیک ــمه	غ ــک	مجس ــز	ی ــه	ج ــوید	ب می	ش
مســگر	دیگــر	نمی	توانیــد	فــردی	را	پیــدا	کنیــد	کــه	در	حــال	

ــد. ــگری	باش مس
	

پته کرمان در دست افغانستانی ها
اســتادان	مســگری	مدتهاســت	دســت	از	کار	کشــیده	اند	
و	حجره	هــای	مســگری	کوره	هــا	را	خامــوش	کرده	انــد،	
حجره	هــا	بــه	مکانــی	بــرای	فــروش	ظرفــی	تبدیــل	شــده	اند	
کــه	ســهم	مــس	کرمــان	از	آنهــا	حداکثــر	۵۰	درصــد	اســت	
ــتی	 ــع	دس ــا	صنای ــکل	و	ی ــتی	نی ــع	دس ــا	صنای ــه	را	ی و	بقی
ــه	 ــی	ب ــال	وقت ــر	س ــوند	و	ه ــامل	می	ش ــن!	ش ــان!	چی اصفه
ــق	 ــرای	رون ــر	ب ــن	ام ــی	ای ــازمانهای	متول ــرد	س ــرور	عملک م
گرفتــن	بــازار	مســگران	نــگاه	می	کنیــم	عمــاًل	فقــط	

شــعارهایی	را	می	بینیــم	کــه	عملــی	نشــده	اند.
امــا	در	بخــش	دیگــر	بــازار	می	تــوان	پتــه	کرمانــی	را	مشــاهده	
ــای	 ــان	در	خانه	ه ــر	روز	حضورش ــه	ه ــی	ک ــه	های ــرد	پت ک
فــرش	 بافنــدگان	 و	 می	شــود	 کمرنگ	تــر	 کرمانی	هــا	
ــر	 ــه	از	ه ــد	ک ــکیل	می	دهن ــی	تش ــتانی	های ــاف	را	افغانس ب
ــا	در	 ــد	ام ــتفاده	می	کنن ــد	اس ــب	درآم ــرای	کس ــی	ب فرصت
ــده	 ــه	دی ــی	دیگــر	پارچه	هــای	پت دســتان	دخترهــای	کرمان

نمی	شــود.
اگــر	در	برنــد	جهانــی	بــه	صنایــع	دســتی	کرمــان	نــگاه	کنیم	
بــه	چنــد	ســال	قبــل	بــاز	می	گردیــم	زمانــی	کــه	جشــن	ثبت	
ــهر	 ــد	و	ش ــزار	ش ــتان	برگ ــتای	دارس ــم	در	روس ــی	گلی جهان
ســیرجان	بــه	عنــوان	پایتخــت	گلیــم	جهــان	شــناخته	شــد.	
امــا	ســوال	اینجاســت	کــه	در	روز	صنایع	دســتی	چــه	رویکرد	
قابــل	تاملــی	بــرای	معرفی	ایــن	پتانســیل	بــه	بازارهــای	القوه	
جهانــی	انجــام	شــده	و	آیــا	برگــزاری	یــک	نمایشــگاه	بــا	۲۰	
ــای	 ــد	قابلیت	ه ــیرجانی	می	توان ــهروندان	س ــرای	ش ــه	ب غرف

صنایــع	دســتی	را	در	جهــان	نشــان	دهــد؟

۷۰ هزار صنعت گر و فقط ۵ هزار بیمه شده
در	اســتان	کرمــان	بــا	توجــه	بــه	وجــود	خــرده	فرهنگ	هــای	
ــگ	و	 ــق	فرهن ــادل	عم ــی	مع ــتی	عمق ــع	دس ــراوان	صنای ف
ــق	 ــم	اســت	طب ــه	کشــور	در	تحری ــی	ک ــخ	دارد،	در	حال تاری
ــع	 بررســی	های	اقتصــادی	ســرمایه	گــذاری	در	بخــش	صنای
ــدک	دارد	در	 ــه	ســرمایه	ان ــاز	ب ــازده	اســت	و	نی دســتی	زود	ب
حالــی	کــه	می	توانــد	نقــش	موثــری	در	توســعه	اشــغال	زایــی	
داشــته	باشــد	امــا	در	کرمــان	وضعیــت	قالــی	بافــان	نمونــه	ای	

از	موقعیــت	نامناســب	فعــاالن	صنایــع	دســتی	اســت.
هــم	اکنــون	۷۰	هــزار	فعــال	صنایــع	دســتی	در	کرمــان	فعال	
ــع	دســتی	در	رده	هــای	ابتدایــی	اشــتغال	 هســتند	امــا	صنای
ــن	 ــه	از	ای ــار	اینک ــف	ب ــه	تاس ــتان	نیســت،	نکت ــی	در	اس زای

تعــداد	فقــط	۵	هــزار	نفــر	بیمــه	هســتند.
ــی		 ــز	کرمانشاس ــس	مرک ــزاده	ریی ــی	گالب ــد	عل ــید	محم س
می	گویــد:	اســتان	کرمــان	بــه	انــدازه	تاریخی	کــه	دارد	ســابقه	
و	تجربــه	صنایــع	دســتی	دارد	و	مشــهور	تریــن	دســت	بافتــه	
ــات	 ــی	در	ادبی ــه	حت ــت	ک ــی	اس ــی	کرمان ــان	قال ــان	م کرم

ــده	اســت. ــز	ریشــه	دوان ــران	نی ای
وی	تصریــح	کــرد:	فرشــهای	کرمــان	زینــت	بخــش	بســیاری	
ــرار	داد	 از	موزه	هــای	و	کاخ	هــای	اروپایــی	هســتند	و	حتــی	ق
بیــن	چرچیــل	و	آیزنهــاور	بــر	روی	یــک	قالــی	کرمانــی	امضــا	

شــده	کــه	هــم	اکنــون	بــه	فــرش	آزادی	شــهرت	دارد.
گالبــزاده	بیــان	کــرد:	بــه	لحــاظ	طــرح	و	نقشــه	ایــن	دســت	
ــی	 ــود	قال ــار	و	پ ــت	و	ت ــرد	اس ــه	ف ــر	ب ــاًل	منحص ــاف	کام ب
ــی	 ــن	قال ــه	در	صورتیکــه	بیشــتر	از	ای ــه	ای	اســت	ک ــه	گون ب
اســتفاده	شــود	رنــگ	و	کیفیــت	بهتــری	پیــدا	می	کنــد	و	در	
ــی	شــاهد	بهبــود	کیفیــت	ایــن	دســت	 ــا	قدمــت	قال واقــع	ب

ــود. ــد	ب ــاف	خواهی ب
ــه	 ــز	ک ــری	نی ــس	گ ــث	م ــفانه	در	بح ــه	داد:	متاس وی	ادام
کرمــان	جــزو	پیــش	تــازان	ایــن	صنعــت	اســت	هــم	اکنــون	

ــدارد. ــود	ن ــبی	وج ــت	مناس وضعی

شال بافی در حد شعار
وی	همچنیــن	بــه	بافــت	شــال	در	کرمــان	اشــاره	کــرد	و	بیان	
ــهرت	 ــد	و	ش ــمیر	برده	ان ــه	کش ــان	ب ــال	را	از	کرم ــرد:	ش ک
یافتــه	اســت،	در	واقــع	شــال	هــای	کرمــان	در	زمــان	گذشــته	
شــهرتی	جهانــی	داشــته	اســت	و	متاســفانه	در	حــال	حاضــر	
ــا	 ــت	ام ــدک	اس ــیار	ان ــته	بس ــن	رش ــتاد	کاران	ای ــداد	اس تع

کیفیــت	و	شــال	کرمــان	هنــوز	شــهره	اســت.
امــا	بــا	وجــود	تمــام	داشــته	های	صنایــع	دســتی	در	
کرمــان،	در	ایــن	شــهر	یــک	بازارچــه	دائمــی	صنایــع	دســتی	
وجــود	نــدارد	و	در	حجره	هــای	اطــراف	میــدان	تاریخــی	
گنجعلیخــان	کرمــان	نیــز	کــه	بیشــترین	فعالیت	در	راســتای	
فــروش	صنایــع	دســتی	وجــود	دارد	اکثــراً	کاالهــای	چینــی	و	
ســاخت	اصفهــان	بــه	فــروش	مــی	رود	کــه	جــای	تاســف	دارد.

ــز	نشــان	 ــان	نی ــا	در	کرم ــع	دســتی	ام ــای	روز	صنای برنامه	ه
ــتفاده	از	 ــرای	اس ــی	ب ــدون	و	دقیق ــه	م ــچ	برنام ــد	هی می	ده

ــدارد. ــن	پتانســیل	در	اســتان	کرمــان	وجــود	ن ای

ــود  ــی وج ــذار و مدون ــه تاثیرگ ــچ برنام ــی هی وقت
ــدارد ن

ــع	دســتی	و	گردشــگری	 ــی،	صنای ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
ــع	 ــد:	بازارچــه	صنای ــه	می	گوی ــن	زمین ــان	در	ای اســتان	کرم
دســتی	در	شــهر	جهانــی	گلیــم	ســیرجان	افتتــاح	می	شــود.
ــرا	 ــه	مناســبت	ف ــان	کــرد:	هــر	ســال	ب غالمرضــا	فرخــی	بی
رســیدن	۲۰	خــرداد	روز	جهانــی	صنایــع	دســتی	و	بــه	
پــاس	تــالش	هنرمنــدان	و	فعــاالن	ایــن	عرصــه	برنامه	هــای	
ــرار	 ــی	ق ــراث	فرهنگ ــتور	کار	اداره	کل	می ــی	در	دس متنوع

می	گیــرد.
ــته	 ــال	های	گذش ــد	س ــز	همانن ــرد:	امســال	نی ــوان	ک وی	عن
معاونــت	صنایــع	دســتی	برنامه	هــای	متعــددی	در	نظــر	
ــتی	 ــع	دس ــه	صنای ــاح	بازارچ ــه	افتت ــت	از	جمل ــه	اس گرفت
ــن	 ــن	ای ــه	از	مهم	تری ــیرجان	ک ــم	س ــی	گلی ــهر	جهان در	ش

برنامه	هــا	اســت.
ــب	۲۵	 ــه	در	قال ــن	بازارچ ــه	ای ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب فرخ
غرفــه	بــه	نمایــش	و	فــروش	صنایــع	دســتی	هنرمنــدان	ایــن	
شــهر	می	پــردازد،	تصریــح	کــرد:	ایــن	بازارچــه	بــا	همــکاری	
هیــأت	مدیــره	مجتمــع	تجــاری	مهــر	ســیرجان	راه	انــدازی	

می	شــود.
ــع	دســتی	و	گردشــگری	 ــی،	صنای ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
افــزود:	هنرمندانــی	کــه	در	ایــن	بازارچــه	بــه	فعالیــت	
ــگان	 ــوزش	رای ــمول	آم ــال	مش ــدت	۲	س ــه	م ــد	ب می	پردازن
ــن	در	 ــود	و	همچنی ــد	ب ــه	ای	خواهن ــی	و	حرف ــوی	فن از	س
ــی	شهرســتان	ســیرجان	 ــع	دســتی	بوم ــن	بازارچــه	صنای ای
ــی	 ــگران	معرف ــه	گردش ــچ	ب ــیریکی	پی ــم	ش ــژه	گلی ــه	وی ب

می	شــود.
ــی	 ــوزه	صنعت ــر	م ــا	مدی ــی	ب ــم	اندیش ــه	نشســت	و	ه وی	ب
و	رئیــس	دانشــکده	هنــر	دانشــگاه	باهنــر	و	همچنیــن	
هنرمنــدان	و	صنعتگــران	شــاخص	اســتان	در	خصــوص	
ــای	 ــتی	و	هنره ــع	دس ــاالنه	صنای ــگاه	۲	س ــزاری	نمایش برگ
ســنتی	در	محــل	مــوزه	صنعتــی	کرمــان	اشــاره	کــرد	و	گفت:	
ایــن	نمایشــگاه	هــر	۲	ســال	یــک	بــار	در	اســتان	برپــا	خواهــد	

ــد. ش
ــده	 ــد	زن ــای	تولی ــد	از	کارگاه	ه ــد:	بازدی ــادآور	ش ــی	ی فرخ
صنایــع	دســتی	مجموعــه	کاروانســرای	گنجعلیخــان،	کارگاه	
احیــا	شــده	شــالبافی،	بــازار	میــدان	قلعــه	بــه	منظــور	احیــا	
دوبــاره	رشــته	مســگری،	برگــزاری	نمایشــگاه	صنایع	دســتی	
محلــی	در	شهرســتان	بــم	بــا	همــکاری	اتــاق	بازرگانــی	ایــن	
شهرســتان	و	دیــدار	بــا	پیشکســوتان	صنایــع	دســتی	از	دیگر	

ــود. ــد	ب ــع	دســتی	خواه ــه	صنای ــای	هفت برنامه	ه

میـراث ایــران
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میـراث ایــران

ــی  ــت تاریخ ــاء باف ــد احی ــرای ُکن  اج
گــرگان بــرای ســاکنان محــالت باعث 
ســوال  عالمــت  و  شــده  مزاحمــت 
ایجــاد کــرده امــا مســئوالن می گوینــد 
بعــد از ســال هــا بی تفاوتــی، بافــت 

هم اکنــون در مســیر احیــاء اســت.

ــرگان	در	 ــی	گ ــت	تاریخ ــا	باف ــال	از	احی ــک	س ــش	از	ی بی
محــالت	مصلــی،	سرچشــمه،	نعلبنــدان	و	پاســرو	می	گــذرد	
ــن	محــالت	باعــث	 ــرای	ســاکنان	ای ــا	ب و	اجــرای	کنــد	احی
مزاحمــت	شــده	و	بــرای	شــهروندان	عالمــت	ســوال	ایجــاد	

ــرده	اســت. ک
ــی	بناهــا	 ــا	روز	جهان ۳۱	فروردیــن	ســال	۱۳۹۴	همزمــان	ب
و	محوطه	هــای	تاریخــی	تفاهــم	نامــه	چنــد	جانبــه	ای	
ــی،	راه	و	 ــراث	فرهنگ ــرگان،	اداره	کل	می ــن	شــهرداری	گ بی
شهرســازی،	اســتانداری	گلســتان	و	دفتــر	بهســازی	و	احیــا	
بافــت	تاریخــی	گــرگان	بــرای	احیــا	ســومین	بافــت	بــاارزش	
ــه	 ــور	ب ــمال	کش ــی	ش ــت	تاریخ ــیع	ترین	باف ــران	و	وس ای

امضــا	رســید.
در ایــن تفاهــم نامــه احیــا پنــج گــذر تاریخــی – فرهنگــی 
ــج	ســاله	در	 ــی	پن ــازه	زمان ــک	ب ــرگان	در	ی ــم	گ ــت	قدی باف
ــبزه	 ــا	س ــرو	ت ــذر	پاس ــا	گ ــت	و	احی ــرار	گرف ــتور	کار	ق دس

ــت	اول	تعییــن	شــد. ــوان	اولوی ــه	عن مشــهد	ب
ــت	 ــا	باف ــت	احی ــاله	در	نهای ــد	س ــر	چن ــک	تأخی ــس	از	ی پ
از	محله	هــای	مصلــی،	سرچشــمه،	 تاریخــی	گــرگان	
ــدی	 ــا	کن ــون	ب ــد	و	هم	اکن ــاز	ش ــرو	آغ ــدان	و	پاس نعلبن
پیــش	مــی	رود	و	برنامــه	احیــا	محــالت	دربنــو،	هتــل	خیــام،	
ــوی	 ــوز	از	س ــرپیر	هن ــهد	و	س ــبزه	مش ــران،	س میخچه	گ

ــت. ــده	اس ــالم	نش ــئوالن	اع مس
ــل	 ــوص	دالی ــتان	در	خص ــی	گلس ــراث	فرهنگ ــاون	می مع
اجــرای	کنــد	احیــا	بافــت	تاریخــی	گــرگان	گفــت:	میــراث	
ــث	 ــط	در	بح ــت	و	فق ــت	نیس ــا	باف ــری	احی ــی	مج فرهنگ

جداره	هــا	تفاهم	نامــه	داریــم.

کار متوقف است دلیل آن را نمی دانیم
ــار،	 ــه	اعتب ــا	توجــه	ب ــزود:	ســال	گذشــته	ب ســارا	اخــوت	اف
ــا	نعلبنــدان	را	اجــرا	کردیــم	و	 جداره	هــای	محــور	مصلــی	ت

در	مرکــز	محلــه	سرچشــمه	تفاهــم	و	برنامــه	داریــم.
ــا	 ــت؛	ب ــه	اس ــد	جانب ــه	چن ــن	تفاهم	نام ــه	داد:	ای وی	ادام
ــد	 ــازه	نمی	ده ــهرداری	ها	اج ــون	ش ــه	قان ــه	اینک ــه	ب توج
شــهرداری	در	بناهــا	ورود	کنــد،	قــرار	بــر	ایــن	بــود	
جداره	هــا	و	کفســازی	را	شــهرداری	انجــام	دهــد	و	ماهــم	
در	بناهــای	تاریخــی،	جداره	هــا	و	خــود	بناهــا	ورود	

ــم. کنی
معـاون	میـراث	فرهنگـی	گلسـتان	تصریـح	کـرد:	کار	احیا	
در	جـداره	سـازی	و	کفسـازی	متوقـف	اسـت	دلیـل	آن	را	
نمی	دانیـم؛	میـراث	فرهنگـی	هم	اکنـون	در	محـور	مصلـی	
تـا	نعلبنـدان	اعتبـار	دارد	و	کارگاه	هـای	مرمـت	تـک	بناها	
در	ایـن	محـور	)خانـه	تقـوی	و	شـیرنگی(	فعـال	اسـت	و	
نمی	توانیـم	اعتبـار	مرکـز	محلـه	ای	را	به	مرکـز	محله	دیگر	

کنیم. منتقـل	
در	حالــی	کــه	اخــوت	از	توقــف	عملیــات	اجرایــی	احیــا	خبر	
ــهرداری	 ــاری	ش ــازی	و	معم ــاون	شهرس ــا	مع ــد	ام می	ده
گــرگان	از	وقــت	گیــر	بــودن	جابه	جایــی	تأسیســات	

ــه	 ــار	ک ــتگاه	های	حف ــردن	دس ــکاری	نک ــد	و	از	هم می	گوی
باعــث	کنــدی	اجــرای	احیــا	بافت	شــده	اســت،	گالیــه	دارد.
مجیــد	طاهــری	اظهــار	کــرد:	ســال	گذشــته	کار	احیــا	گــذر	
اول	بافــت	آغــاز	شــد	و	کفســازی	مرکــز	محلــه	سرچشــمه	
ــف	 ــور	از	وظای ــزاده	ن ــار	امام ــای	کن ــازی	تکای ــداره	س و	ج

ــود	کــه	انجــام	شــد. شــهرداری	گــرگان	ب
معــاون	شهرســازی	و	معمــاری	شــهرداری	گــرگان	بــا	ایــن	
توضیــح	کــه	مرمــت	خانــه	دارویــی	بــا	اعتبــاری	۲.۵	میلیارد	
ــی	بخشــی	از	 ــات	اجرای ــان	رســیده	و	عملی ــه	پای ــی	ب تومان
ــداری	 ــان	خمینــی	در	حــال	انجــام	اســت،	گفــت:	مق خیاب
از	برنامــه	عقــب	هســتیم؛	جابه	جایــی	تأسیســات	خیلــی	از	
ــد	 ــار	همــکاری	نکردن ــت؛	دســتگاه	های	حف ــان	گرف ــا	زم م
ــد	و	 ــت	نش ــتگاه	ها	پرداخ ــایر	دس ــوی	س ــا	از	س و	هزینه	ه

ــاد. ــه	آن	روی	دوش	شــهرداری	افت هزین

ناهماهنگــی بیــن دســتگاه ها عامــل کنــدی احیــا 
بافــت

ــته	ایم	 ــی	داش ــرفت	خوب ــذا	پیش ــان	غ ــزود:	در	خیاب وی	اف
و	کفســازی	۱۵	متــری	پاســرو	هــم	در	حــال	انجــام	اســت؛	
ــد	در	ناهماهنگــی	 ــت	گــرگان	را	بای ــا	باف ــد	احی اجــرای	کن
بیــن	دســتگاه	ها	جســتجو	کــرد	امــا	تجربــه	کافــی	نداشــتن	
شــهرداری	در	کار	احیــا	و	ســخت	بــودن	کار	هــم	مزیــد	علت	

ــوده	اســت. ب
طاهــری	یــادآور	شــد:	شــهرداری	بــرای	نخســتین	بــار	ســال	
ــه	موضــوع	مرمــت	بافــت	تاریخــی	گــرگان	ورود	 گذشــته	ب
کــرده	بــود،	مــا	تجربــه	کاری	کافــی	در	ایــن	حوزه	نداشــتیم	
و	کار	بــرای	مــا	ســخت	بــود؛	جابه	جایــی	تأسیســات	و	
تیرهــای	بــرق	خــارج	از	هزینه	هایــی	بــود	کــه	مــا	در	
شــهرداری	پیش	بینــی	کــرده	بودیــم	امــا	حیــن	کار	مجبــور	

گالیه شهروندان از ُکندی عملیات اجرایی؛

بافت تاریخی گرگان در مسیر احیاء/ حرکت الک پشتی است

 زهرا بهرامی
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ــه	انجــام	آن	شــدیم. ب
ــا	اشــاره	بــه	اینکــه	تأییــد	شــدن	نقشــه	ها	از	ســوی	 وی	ب
ــودش	را	دارد،	 ــاص	خ ــه	خ ــم	پروس ــی	ه ــراث	فرهنگ می
ادامــه	داد:	مرمــت	و	احیــا	بافــت	کاری	ســخت	و	زمان	بَــر	
اســت	ماننــد اجــرای ســایر پروژه هــای همچــون روگــذر 
و … ســریع انجــام	نمی	شــود	امــا	امیــد	داریــم	بــا	
تجربیاتــی	کــه	ســال	گذشــته	کســب	کرده	ایــم	امســال	بــا	
ســرعت	بیشــتری	در	مســیر	احیــا	بافــت	تاریخــی	گــرگان	

ــم. گام	برداری
ــرگان	 ــهردار	گ ــود،	ش ــا	دادب ــم	عبدالرض ــش	ه ــدی	پی چن
ــراث	 ــه	می ــوزه	و	هفت ــی	م ــن	گرامیداشــت	روز	جهان در	آئی
فرهنگــی	گلســتان	خواســتار	تحقــق	قول	هــای	داده	شــده	
ــه	 ــود	ک ــه	ب ــده	و	گفت ــی	ش ــتاد	بازآفرین ــتگاه	ها	در	س دس
ــد	 ــه	شــهرداری	یکــی	از	دســتگاه	های	قدرتمن ــی	ک در	حال
ــت	تاریخــی	ســخت	اســت	و	 ــا	کار	در	باف ــی	اســت	ام اجرای
اگــر	حمایــت	ســایر	دســتگاه	ها	نباشــد	کار	بــرای	شــهرداری	

می	شــود. ســخت	تر	
ــا	بافــت	تاریخــی	گــرگان	 ــی	کــه	اجــرای	کنــد	احی در	حال
ــرای	 ــده	و	ب ــت	ش ــث	مزاحم ــالت	باع ــاکنان	مح ــرای	س ب
ــر	دفتــر	 شــهروندان	عالمــت	ســوال	ایجــاد	کــرده	امــا	مدی
ــات	انجــام	 ــرگان	اقدام ــت	تاریخــی	گ ــا	باف بهســازی	و	احی
شــده	در	ســال	گذشــته	را	مثبــت	ارزیابــی	می	کنــد	و	
ــر	 ــم	پذی ــا	تقوی ــت	و	احی ــای	مرم ــت	برنامه	ه ــد	اس معتق
نیســت	و	هم	اکنــون	بافــت	تاریخــی	گــرگان	در	مســیر	احیــا	

ــرار	دارد. ق
ــه	 ــه	ب ــی	ک ــاق	مهم ــرد:	آن	اتف ــار	ک ــی	اظه ــین	کتول حس
عنــوان	برنامــه	اقــدام	مشــترک	بازآفرینــی	بافــت	تاریخــی	
ــق	 ــته	محق ــال	گذش ــم	در	س ــال	آن	بودی ــه	دنب ــرگان	ب گ

ــت. ــده	اس ش
وی	افــزود:	راه	و	شهرســازی	و	شــهرداری	گــرگان	دو	
دســتگاهی	بودنــد	کــه	تــا	قبــل	از	ســال	گذشــته	ورود	جدی	
ــته	 ــال	گذش ــا	س ــتند	ام ــرگان	نداش ــت	تاریخــی	گ ــه	باف ب
ــه	 ــاه	شــهرداری	ب ــم	خــورد	و	از	مردادم ــی	رق ــات	خوب اتفاق
طــور	رســمی	بــه	موضــوع	احیــا	بافــت	ورود	کــرد	و	طراحــی	
چندیــن	پــروژه	و	عملیــات	اجرایــی	ســه	پــروژه	را	بــه	پایــان	

ــاند. رس
وی	ادامــه	داد:	قــرار	بــود	راه	و	شهرســازی	در	ارتقــا	کیفیــت	
فضاهــای	عمومــی	گام	بــردارد	و	تاکنــون	مرمــت	ســه	تکیــه	

تمــام	شــده	و	مرمــت	ســه	تکیــه	در	حــال	انجــام	اســت.

کار مرمت تقویم پذیر نیست
ــرگان	 ــی	گ ــت	تاریخ ــا	باف ــازی	و	احی ــر	بهس ــر	دفت مدی
ــر	 ــد	مدنظ ــتا	بای ــن	راس ــوع	در	ای ــرد:	دو	موض ــه	ک اضاف
ــم	 ــه،	تقوی ــات	برنام ــت	در	ادبی ــوزه	مرم ــرد؛	ح ــرار	گی ق
پذیــر	نیســت	و	نمی	شــود	بــرای	پایــان	آن	زمــان	
مشــخص	کــرد،	بعــالوه	اینکــه	جنــس	کار	مرمتــی	مثــل	
جنــس	کار	معمــاری	نیســت؛	شــما	در	معمــاری	بــا	زمیــن	
ــی	را	 ــکلت	و	دیوارچین ــی،	اس ــتید	پ ــه	هس ــی	مواج خال
ــه	 ــی	مواج ــا	بنای ــت	ب ــا	در	مرم ــد	ام ــرا	می	کنی در	آن	اج
هســتید	کــه	نمی	دانیــد	چقــدر	اســتحکام	دارد	و	تــا	
ــح	 ــد	نمی	دانیــد	چــه	میــزان	مصال وقتــی	شــروع	نکرده	ای
ــز	 ــه	چی ــد	و	چ ــاز	داری ــی	نی ــال	و	کیفیت ــه	متری ــا	چ ب

ــود. ــا	ش ــد	جابه	ج ــخصاً	بای مش
وی	تصریــح	کــرد:	همچنیــن	بــه	ایــن	موضــوع	دقت	داشــته	
باشــید	احیــا	بافــت	تاریخــی	گــرگان	در	یــک	محیــط	کاماًل	
شــهری	و	در	دل	بافــت	زنــده	در	حــال	انجــام	اســت	و	
ترافیــک	و رفــت و آمــد هــا و … رونــد کار را ُکنــد می کنــد.

ــه	 ــدم	ب ــه	معتق ــال	ک ــن	ح ــرد:	در	عی ــان	ک ــی	بی کتول
ــرگان	از	 ــی	گ ــت	تاریخ ــا	باف ــده	احی ــرح	ش ــل	مط دالی
نظــر	کالبــدی	ُکنــد	و	درگیــر	بروکراســی	های	اداری	
ــی	و	 ــش	خصوص ــید	بخ ــته	باش ــر	داش ــا	در	نظ ــت	ام اس
مردمــی	در	احیــا	بافــت	بــا	قــدرت	در	ســال	گذشــته	گام	

برداشــته	اند.
وی	یــادآور	شــد:	در	ســال	گذشــته	۶	بنــای	تاریخــی	در	دل	
بافــت	توســط	بخــش	خصوصــی	خریــداری	شــده	و	در	حال	

مرمــت	و	احیــا	اســت.
وی	متذکــر	شــد:	احیــا	چیــزی	نیســت	کــه	یــک	روزه	انجام	
شــود،	بنــا	و	بافــت	تاریخــی	کــه	۴۰۰	ســال	طــول	کشــیده	
ــا	۸۰	ســال	 ــج	درســت	شــود	و	در	طــول	۷۰	ت ــه	تدری ــا	ب ت
خــراب	شــده	را	نمی	تــوان	در	بــازه	زمانــی	پنــج	تــا	۱۰	ســاله	
ــد؛	مهــم	مســیر	اســت	اینکــه	 ــاز	گردان ــه	ب ــت	اولی ــه	حال ب
ــا	 ــرار	داریــم	ی احســاس	کنیــد	در	مســیر	تخریــب	بافــت	ق

احیــا.
ــت	تاریخــی	 ــون	باف ــه	هم	اکن ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب کتول
گــرگان	در	مســیر	احیــا	قــرار	دارد،	تأکیــد	کــرد:	احیــا	بــه	
ــی	 ــوان	زندگ ــه	عن ــا	را	ب ــر	احی ــد؛	اگ ــاق	نمی	افت زور	اتف
ــا	 ــت	ام ــده	اس ــرگان	زن ــی	گ ــت	تاریخ ــم	باف ــا	کنی معن
اگــر	منظــور	از	احیاءدیــدن	اتفــاق	و	جاذبــه	فــوق	العــاده	
و	کــم	شــدن	فرســودگی	و	همچنیــن	گردشــگری	پررونــق	
اســت؛	کــه	هم	اکنــون	بافــت	تاریخــی	گــرگان	در	مســیر	

ــا	اســت. احی
وی	خاطرنشــان	کــرد:	اگــر	بیشــتر	فشــار	بیاوریــم	و	
ــت	 ــون	باف ــم	چ ــم	کنی ــدکاری	مته ــه	کن ــتگاه	ها	را	ب دس
پیچیدگــی	و	کندی	مســیر	دارد	ممکن	اســت	آن	هــم	کار	را	
رهــا	کننــد	و	بــه	مســیر	دیگــری	برونــد؛	هم	اکنــون	مطالبــه	
اجتماعــی	بــرای	احیــا	بافــت	تاریخــی	گــرگان	ایجــاد	شــده	
ــن	 ــم	ای ــد	داری ــت	و	امی ــا	اس ــیر	احی ــت	در	مس ــن	باف و	ای

ــد. شــرایط	هــر	ســال	رشــد	کن
در	حالــی	کــه	مســئوالن	معتقدنــد	بافــت	تاریخــی	گــرگان	
ــرار	گرفتــه	و	پــس	از	ســال	ها	بی	تفاوتــی	 ــا	ق در	مســیر	احی
تبدیــل	شــدن	احیــا	بافــت	بــه	مطالبــه	عمومــی	گام	
ــد	 ــت	کن ــه	حرک ــهروندان	نســبت	ب ــا	ش ــی	اســت	ام مثبت
ــاد	 ــا	ایج ــد	ب ــد	و	می	طلب ــه	دارن ــا	گالی ــتی	احی و	الک	پش

ــد. ــرعت	یاب ــم	س ــن	مه ــتگاهی	ای ــن	دس ــی	بی هماهنگ
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زیبایــی  کنــار  در  دســتی  صنایــع 
زمینــه  در  دارد،  کــه  تنوعــی  و 
اشــتغالزایی و ایجــاد بســتر بــرای 
نقــش  اقتصــادی  رونــق  و  توســعه 

دارد. بســزایی 

ــار	 ــه	و	کن ــه	در	گوش ــی	ک ــر	اصیل ــع	و	هن ــم	از	صنای ــر	قل ه
ایــن	ســرزمین	توســط	ایرانیــان	خلــق	می	شــود،	بــه	تنهایــی	
می	توانــد	عــالوه	بــر	اینکــه	گویــای	تاریــخ،	جغرافیــا،	هنــر	و	
صنعــت	کشــور	باشــد،	گنجینــه	ای	از	تولیــدی	اصیــل	اســت	
ــده	ای	در	 ــهم	عم ــتغال	زایی،	س ــر	اش ــالوه	ب ــد	ع ــه	می	توان ک

توســعه	و	کســب	درآمــد	داشــته	باشــد.
ــده،	 ــذاری	ش ــد«	نام	گ ــق	تولی ــام	»رون ــه	ن ــه	ب ــالی	ک در	س
پرداخــت	و	توجــه	ویــژه	بــه	حتــی	چنــد	مــورد	از	هــزاران	هنر	
اصیــل	و	ســنتی	ایران	زمیــن،	نقشــی	مهــم	در	ایجاد	اشــتغال،	

ــد. ــا	می	کن ــعه	ایف ــی	و	توس درآمدزای
ــه	 ــر	هجم ــا	در	براب ــن	روزه ــران	ای ــور	ای ــه	کش ــی	ک در	حال
ــتی	 ــع	دس ــه،	صنای ــرار	گرفت ــی	ق ــتکبار	جهان ــم	اس تحری
می	توانــد	بــه	عنــوان	ابــزار	مهــم	و	ارزشــمند	در	برابــر	تفکــر	
خشــن	تحریــم	خــود	را	بیشــتر	وارد	عرصــه	تجــارت	و	اقتصاد	
بکنــد	و	در	زمینــه	اقتصــاد	منهــای	نفــت	بــه	عنــوان	یکــی	از	

بازیگــران	اصلــی	نقــش	آفرینــی	کنــد.
هــر	یــک	از	صنایع	دســتی	ایــران،	بــه	تنهایــی	منبعــی	غنــی	
از	هنــری	خامــوش	و	صنعتــی	ریشــه	دار	و	اصیــل	اســت.	حال	
اگــر	ایــن	توجــه،	حتــی	بــه	بخشــی	از	هنرهایی	باشــد	کــه	در	
ــی	 ــد،	عظمت ــن	جــا	خــوش	کرده	ان ــار	ایران	زمی گوشــه	و	کن

شــگرف	را	در	زمینــه	توســعه	رقــم	خواهیــم	زد.
هــر	اســتان،	متناســب	بــا	ظرفیت	هــا،	فرهنــگ	و	هنــر	خــود،	
ــتان	هایی	 ــز	از	اس ــان	نی ــاص	دارد.	زنج ــری	خ ــت	و	هن صنع
اســت	کــه	بــا	توجــه	بــه	ذخایــر	معدنــی،	هنرهایی	خــاص	در	

میــان	مردمانــش	رواج	دارد.
صــدای	چکــش	مســگرها،	کــوره	گــرم	چاقوســازی	و	نوارهای	
ظریــف	نقــره،	امــروز	ســهم	مهمــی	از	صنعــت	اســتان	زنجــان	
را	در	بخــش	صنایع	دســتی	رقــم	زده	انــد،	هنرهایــی	کــه	
کیفیــت	و	اصالــت	آن	هــا	باعث	توســعه	بــازار	آن	شــده	اســت.
صنایع	دسـتی	به	عنـوان	یک	هنـر	و	صنعت	همـواره	در	زمینه	
تولید	و	اشـتغال	نقش	مهمی	داشـته	و	این	بخش	توانسـته	در	
دهه	هـای	مختلف	بـا	وجود	فراز	و	نشـیب	ها	در	زمینـه	تولید	و	

اشـتغال،	بازیگر	مهمی	در	حوزه	اقتصاد	باشـد.
البتــه	ایــن	بخــش	بــرای	رونــق	نیازمنــد	توجــه	بیشــتر	و	رفع	
ــه	 ــت	ک ــادرات	اس ــور	ص ــی	و	همین	ط ــعه	داخل ــع	توس موان
بایــد	بــا	شــناخت	و	آگاهــی	از	نقــاط	ضعــف،	بــه	رفــع	موانــع	

نیــز	کوشــید	و	مســیر	توســعه	را	همــوار	کــرد.
مزیت	هـای	صنایع	دسـتی	نسـبت	بـه	سـایر	صنایـع	بـاال	اسـت	
و	همـواره	ایـن	بخش	بـه	عنوان	یـک	حـوزه	مهم	توانسـته	تأثیر	
مهمی	در	توسـعه	اقتصادی	جوامع	داشته	باشـد،	خروج	از	اقتصاد	
تک	محصولـی	یکـی	از	مهم	تریـن	رویکردهـا	در	زمینـه	توسـعه	
صنایع	دسـتی	اسـت،	بـه	گونـه	ای	کـه	در	حـال	حاضـر	توسـعه	
صنایع	دسـتی	به	خصوص	در	حوزه	صنایع	دسـتی	فلزی	توانسته	

نقش	مهمـی	در	اقتصاد	شـهر	و	اسـتان	زنجان	داشـته	باشـد.

رنج صنایع دستی از برخورد سلیقه ای با قانون
مدیــرکل	میراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	

اســتان	زنجــان	بــا	بیــان	اینکــه	در	کل	دنیــا	مشــاغل	خانگــی	
ــزان	 ــد	و	می ــده	ای	در	تولی ــش	عم ــای	کوچــک	نق و	کارگاه	ه
ــه	همیــن	خاطــر	 ــد:	ب اشــتغال	زایی	در	جوامــع	دارد،	می	افزای
در	حــوزه	صنایع	دســتی	بــه	واســطه	اینکــه	اکثــر	تولیــدات	در	
ــای	 ــی	کارگاه	ه ــا	حت ــد	و	ی ــاق	می	افت ــا	اتف ــوار	خانواده	ه ج
ــت	شــهرها	اســت،	 ــا	باف ــز	در	جــوار	شــهرها	و	ی ــدی	نی تولی

ســهم	عمــده	ای	در	تولیــد	و	اشــتغال	دارد.
یحیــی	رحمتــی	با	اشــاره	بــه	اینکــه	فــرق	این	حــوزه	با	ســایر	
بخش	هــا	ایــن	اســت	کــه	اکثــر	تولیــدات	در	حــوزه	صنعــت	
بــه	واســطه	نــوع	تولیــد	و	نــوع	نیازشــان	در	مــواد	اولیه	شــان	
بــه	خــارج	از	تولیــد	جغرافیایــی	اثر،	وابســته	هســتند،	تصریح	
ــت	صنایع	دســتی	 ــه	ماهی ــی	اســت	ک ــن	در	حال ــد:	ای می	کن
ایــن	اســت	کــه	معمــوالً	بــه	واســطه	تاریخــی	بــودن	و	عمــق	
تاریخــی	کــه	دارد،	مــواد	اولیــه	آن	نیــز	از	منطقــه	جغرافیایــی	
ــات	 ــن	یکــی	از	خصوصی ــد	و	ای ــه	دســت	می	آی ــر	ب ــد	اث تولی

عمــده	و	برجســته	صنایع	دســتی	اســت.
مدیــرکل	میراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	
ــده	 ــث	ش ــر	باع ــن	ام ــد:	همی ــه	می	ده ــان	ادام ــتان	زنج اس
ــه	در	 ــی	ک ــادی	و	نامالیمات ــای	اقتص ــه	در	تکانه	ه ــت	ک اس
ــری	را	 ــود	دارد،	صنایع	دســتی	آســیب	کمت ــن	عرصــه	وج ای
بــه	شــرط	اعمــال	مدیریــت	مطلــوب	در	آن،	متحمــل	شــود.
رحمتــی	می	افزایــد:	از	طرفــی،	دیــدگاه	فرهنگــی	ایــن	
حــوزه،	یکــی	دیگــر	از	محاســن	بــزرگ	عرصــه	صنایع	دســتی	
ــت	تاریخــی	 ــه	صنایع	دســتی	هوی ــی	رود؛	چــرا	ک به	شــمار	م
و	هویــت	فرهنگــی	منطقــه	جغرافیایــی	تولیــد	اثــر	بــوده	و	به	

ــز	عمــل	می	کنــد. ــوان	یــک	ســفیر	فرهنگــی	نی عن
وی	ادامــه	می	دهــد:	در	زنجــان	نیــز	بــه	واســطه	اینکــه	
ــد	 ــم	تولی ــه	اول	حج ــتان	رتب ــن	اس ــزی	ای ــتی	فل صنایع	دس

کشــور	را	داشــته	و	ســایر	اســتان	ها	بــه	ایــن	حجــم	از	تولیــد	
ــه	 ــت	ک ــده	اس ــث	ش ــد،	باع ــت	نیافته	ان ــه	دس ــن	عرص در	ای
صنایع	دســتی	زنجــان	رتبــه	اول	را	بــرای	خــود	کســب	کنــد.
رحمتــی	بــا	یــادآوری	اینکــه	همــه	ایــن	مســائل	باعــث	شــده	
اســت	کــه	در	ســالی	کــه	بــه	ســال	رونــق	تولیــد	نام	گــذاری	
ــد	 ــات	بتوان ــن	خصوصی ــا	ای ــتی	ب ــت،	صنایع	دس ــده	اس ش
نقــش	مهمــی	در	عــرق	ملــی،	هویــت	تاریخــی	و	نیــز	پاســخ	
ــد،	 ــا	کن ــتغال	ایف ــاد	اش ــی	و	ایج ــردش	مال ــه	بخشــی	از	گ ب
ــه	واســطه	اینکــه	 ــز	ب ــد:	در	اســتان	زنجــان	نی اظهــار	می	کن
صنایع	دســتی	فلــزی	رتبــه	اول	حجــم	تولیــد	کشــور	را	
داشــته	و	ســایر	اســتان	ها	بــه	ایــن	حجــم	از	تولیــد	در	
ــه	 ــت	ک ــده	اس ــث	ش ــد،	باع ــت	نیافته	ان ــه	دس ــن	عرص ای
صنایع	دســتی	زنجــان	رتبــه	اول	را	بــرای	خــود	کســب	کنــد.
مدیــرکل	میراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	
ــد	 ــوع	می	توان ــن	موض ــد:	ای ــان	می	کن ــان،	بی ــتان	زنج اس
ــی	از	 ــز	یک ــوب	و	نی ــن	خ ــک	ویتری ــوان	ی ــه	عن ــی	ب حت
محل	هایــی	کــه	قــادر	اســت	منویــات	مقــام	معظــم	رهبــری	
ــه	منصه	ظهــور	برســاند،	نقــش	به	ســزایی	داشــته	باشــد،	 را	ب
ــتلزم	 ــه	مس ــن	عرص ــورداری	از	ای ــم	برخ ــد	معتقدی ــر	چن ه

ــت. ــات	اس ــی	از	الزام برخ
رحمتــی	بــا	یــادآوری	اینکــه	پارســال	فعــاالن	صنایع	دســتی	
ــاالی	تولیــد	و	تأمیــن	دشــوار	 ــا	مشــکالتی	چــون	هزینــه	ب ب
ــه	 ــد:	هم ــد،	می	افزای ــان	بودن ــه	گریب ــت	ب ــه	دس ــواد	اولی م
ایــن	مســائل	بــدان	معنــی	اســت	کــه	در	ایــن	بخش	هــا	لــزوم	
ــدون	 ــه	ب ــواد	اولی ــا	م ــود	ت ــت	احســاس	می	ش ــت	دول حمای
ــه	تمام	شــده	 ــر	رســیده	و	هزین ــه	دســت	صنعت	گ واســطه	ب

محصــول	را	نیــز	پاییــن	بیــاورد.
مدیــرکل	میراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	و	گردشــگری	

صنایع دستی نمادی از تولید ملی؛

تبلور عینی رونق تولید در صنایع دستی
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میـراث ایــران

ــای	 ــاد	بازارچه	ه ــی	ایج ــد:	از	طرف ــان،	می	گوی ــتان	زنج اس
فصلــی،	ایجــاد	نمایشــگاه	های	ملــی	در	تهــران	و	مراکــز	
اســتان	های	گردشــگر	پذیــر	و	نیــز	ایجــاد	بــازار	بــرای	
فــروش	ایــن	محصــوالت	می	توانــد	برگشــت	ســرمایه	را	بــرای	

ــد. ــته	باش ــال	داش ــه	دنب ــه	ب ــن	عرص ــران	ای صنعت	گ
ــوان	 ــتفاده	از	ت ــن	اس ــود:	همچنی ــر	می	ش ــی	متذک رحمت
کشــورهای	منطقــه	و	کشــورهایی	کــه	بــه	عنــوان	هدف	بــازار	
ــد	 ــز	نبای ــوند	را	نی ــناخته	می	ش ــا	ش ــتی	در	دنی صنایع	دس
ــه	همــه	 ــام	ب ــر	از	همــه	اینکــه	اهتم ــم.	مهم	ت ــوش	کنی فرام
ایــن	مــوارد	باعــث	می	شــود	کــه	هــم	رونــق	تولیــد	را	داشــته	
ــا	 ــران	ایجــاد	شــود	ت ــت	ای ــرای	مل باشــیم	و	هــم	ترغیبــی	ب
ــد	 ــتی	بتوان ــواده،	صنایع	دس ــرف	خان ــد	و	مص ــبد	خری در	س

ــژه	خــود	را	پیــدا	کنــد. ــگاه	وی جای
وی	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســوال	کــه	آیــا	بســترها	بــرای	توســعه	
صنایع	دســتی	در	اســتان	زنجــان	فراهــم	اســت	یــا	نــه،	ابــراز	
ــه	 ــترها	از	جمل ــن	بس ــی	از	ای ــبختانه	بعض ــد:	خوش می	کن
ــن	 ــرب	در	ای ــران	مج ــود	صنعت	گ ــتان	از	وج ــه	در	اس اینک
ــن	در	 ــت،	ای ــده	اس ــم	ش ــتیم،	فراه ــوردار	هس ــه	برخ عرص
حالــی	اســت	کــه	برخــی	از	بســترها	نیــز	از	جملــه	تســهیل	

ــود. ــم	ش ــد	فراه ــازار،	بای ــوزه	ب ــازی	ح و	روان	س
مدیرکل	میراث	فرهنگی،	صنایع	دسـتی	و	گردشـگری	اسـتان	
زنجان	با	بیـان	اینکه	متأسـفانه	صنایع	دسـتی	در	برهه	کنونی	
از	برخـورد	سـلیقه	ای	بـا	قوانینی	کـه	با	ایـن	حـوزه	در	ارتباط	
اسـت،	رنج	می	برد،	خاطرنشـان	می	کنـد:	در	بعضـی	از	قوانین	
جـاری	بـه	واسـطه	تلقـی	شـخصی	افـراد،	معمـوالً	در	برخـی	
مواقـع	بـا	مشـکل	مواجـه	می	شـویم	کـه	یکـی	از	آن	قوانیـن،	
ممنوعیـت	سـاخت	ابزارآالتـی	ماننـد	قمـه	و … اسـت که در 
برخـی مواقـع تلقـی شـخصی افـراد از این قانـون	مـا	را	دچار	

مشـکل	می	کنـد.

صنایع دستی، صنعت اول استان زنجان
میراث	فرهنگــی،	 اداره	کل	 صنایع	دســتی	 معــاون	
ــان	 ــا	بی ــز	ب ــان	نی ــتان	زنج ــگری	اس ــتی	و	گردش صنایع	دس
ــتان	 ــت	اول	اس ــتی،	صنع ــت	صنایع	دس ــد	اس ــه	معتق اینک
زنجــان	به	شــمار	مــی	رود،	می	گویــد:	صنایع	دســتی	در	

اســتان	زنجــان،	صنعتــی	ریشــه	دار	و	قدیمــی	اســت.
ــتی	در	 ــه	صنایع	دس ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی ــرد	ب ــاز	خدایی	ف 	الن
شــهر	زنجــان	مســتقیماً	مرتبــط	بــا	معیشــت	و	محــل	درآمد	
ــان	 ــهر	زنج ــتی	در	ش ــد:	صنایع	دس ــت،	می	افزای ــردم	اس م
ــایر	 ــه	در	جــوار	س ــد	برخــی	صنایع	دســتی	نیســت	ک همانن
ــتی	در	زنجــان	 فعالیت	هــا	انجــام	شــود،	بلکــه	صنایع	دس

مختــص	و	مســتقل	اســت.
وی	چاقوســازی،	مســگری	و	ملیلــه	کاری	را	بــه	عنــوان	شــغل	
و	حرفــه	صنعــت	کاران	حــوزه	صنایع	دســتی	دانســته	و	ادامــه	
می	دهــد:	صنایع	دســتی	در	شــهر	زنجــان	بــه	صــورت	
مســتقیم	بــا	زندگــی	مــردم	عجیــن	بــوده	و	بخــش	مهمــی	از	

ــن	حــوزه	اســت. اقتصــاد	شــهر	زنجــان	در	ای
تولیـد	 میـزان	 بیشـترین	 اینکـه	 بیـان	 بـا	 خدایی	فـرد	
صنایع	دسـتی	فلزی	کشـور	در	شـهر	زنجـان	اسـت،	می	افزاید:	
توجـه	بیشـتر	بـه	ایـن	حـوزه	از	صنایع	دسـتی	می	توانـد	در	

اقتصـاد	شـهر	و	اسـتان	زنجـان	تحـول	ایجـاد	کنـد.
ــازار	فلــز	ملیلــه	بــه	یــک	 ــا	تاکیــد	بــر	لــزوم	رســیدن	ب وی	ب
ثبــات،	وجــود	تعــادل	در	قیمــت	ایــن	فلــز	بــه	عنــوان	
ــر	دســتی	 ــت	هن ــه	توســعه	صنع ــم	در	زمین ــک	اصــل	مه ی
ــا	 ــود	ت ــالش	ش ــد	ت ــد:	بای ــده	و	می	گوی ــادآور	ش ــه	را	ی ملیل
صنایع	دســتی	فلــزی	اســتان	زنجــان	تحــت	تأثیــر	نوســانات	
ــتغال	و	 ــا	اش ــتقیم	ب ــه	مس ــون	رابط ــرد،	چ ــرار	نگی ــازار	ق ب

میــزان	تولیــد	صنایع	دســتی	فلــزی	دارد.
ــوان	 ــه	عن ــتی	ب ــه	صنایع	دس ــان	اینک ــا	بی ــئول	ب ــن	مس ای
یــک	بخــش	مهــم	در	زمینــه	رونــق	تولیــد	در	اســتان	زنجــان	
می	توانــد	مــورد	توجــه	جــدی	باشــد،	ادامــه	می	دهــد:	
نزدیــک	بــه	۶۰۰۰	نفــر	در	اســتان	زنجــان	تولیدکننــده	

کارگاهــی	صنایع	دســتی	هســتند.
بــه	گفتــه	خدایی	فــرد	بایــد	فکــری	بــرای	تهیــه	مــواد	اولیــه	
ــط	 ــا	توس ــرد	و	فرآینده ــورت	گی ــتی	ص ــوزه	صنایع	دس ح
متولیــان	حــوزه	اقتصــادی	کشــور	بــه	گونــه	ای	باشــد	کــه	در	
حــوزه	تهیــه	مــواد	اولیــه	مشــکلی	ایجــاد	نشــود	و	ثبــات	در	

ــازار	مــواد	اولیــه	باشــد. ب
میراث	فرهنگــی،	 اداره	کل	 صنایع	دســتی	 معــاون	
صنایع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	زنجــان	بــا	بیــان	اینکــه	
در	حاضــر	در	اســتان	زنجــان	۲۰۰	کارگاه	فعــال	داریــم،	
یــادآور	می	شــود:	۱۲۰۰	چاقوســاز	زنجانــی	نیــز	در	۷۰۰	

کارگاه	چاقوســازی	فعــال	هســتند.
رشــته	های	 همــه	 در	 اینکــه	 بیــان	 بــا	 خدایی	فــرد	
صنایع	دســتی	بــا	رشــد	قابــل	توجهــی	نســبت	بــه	ســال	های	
گذشــته	مواجــه	هســتیم،	ادامــه	می	دهــد:	نزدیــک	بــه	۲۰۰۰	
مســگر	زنجانــی	در	۸۰۰	کارگاه	مشــغول	بــه	فعالیت	هســتند.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	مــس،	ملیلــه	و	چاقــوی	زنجــان	
ــن	 ــرای	ای ــی	ب ــتند	و	رقیب ــن	هس ــن	و	اصیل	تری مرغوب	تری
صنایع	دســتی	در	کشــور	نیســت،	می	افزایــد:	ملیلــه	زنجــان،	
ــوص	 ــوده	و	دارای	خل ــه	ب ــن	ملیل ــن	و	مرغوب	تری اصیل	تری

۹۹	درصــدی	اســت.
ایــن	مســئول	بــا	بیــان	اینکــه	در	کنــار	خلــوص	۹۹	درصــدی	
ملیلــه	زنجــان،	ریزنقــش	بــودن	ایــن	صنعــت	دســتی	باعــث	
متفــاوت	بــودن	و	اصالــت	آن	شــده	اســت،	می	گویــد:	ملیلــه	
ــر،	 ــه	ریزنقش	ت ــدر	ملیل ــر	چق ــت	و	ه ــش	اس ــان	ریزنق زنج
ــز	بیشــتر	اســت،	 ــزان	کیفیــت	و	اصالتــش	نی ــه	همــان	می ب
ــوده	 ــه	زنجــان	ب همچنیــن	برخــی	طرح	هــای	مختــص	ملیل
و	از	نظــر	کیفیــت	و	اصالــت،	ملیلــه	زنجــان	بی	رقیــب	اســت.
میراث	فرهنگــی،	 اداره	کل	 صنایع	دســتی	 معــاون	
صنایع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	زنجــان	بــا	بیــان	اینکــه	
مشــخصه	مــس	زنجــان،	زیبایــی	چکش	هــای	ایــن	صنعــت	
ــک	 ــت	و	تکنی ــن	کیفی ــد:	همچنی ــت،	می	افزای ــتی	اس دس
ــن	 ــدن	ای ــز	ش ــث	متمای ــان	باع ــس	زنج ــاخت	م ــاص	س خ
ــازار	 ــه	ب ــب	ب ــت	و	بی	رقی ــی	باکیفی ــا	مس ــده	ت ــت	ش صنع

ــود. ــه	ش عرض

ــاد و  ــان در اقتص ــتی زنج ــم صنایع دس ــش مه نق
ــان ــتان زنج ــتغال اس اش

رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	زنجــان	
ــا	بیــان	اینکــه	حــوزه	صنایع	دســتی	نقــش	مهمــی	در	 نیــز	ب
ــد:	 ــان	دارد،	می	گوی ــتان	زنج ــاد	اس ــتغال	و	اقتص ــه	اش زمین
صنایع	دســتی	در	اســتان	زنجــان	به	خصــوص	شــهر	زنجــان	
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ــق	 ــداف	رون ــق	اه ــتغال	و	تحق ــه	اش ــی	در	زمین ــش	مهم نق
ــد	دارد. تولی

ــی	از	 ــل	توجه ــش	قاب ــه	بخ ــان	اینک ــا	بی ــوری	ب ــر	فغف ناص
اشــتغال	در	اســتان	زنجــان	در	حــوزه	صنایع	دســتی	اســت،	
می	افزایــد:	بــا	برنامه	ریــزی	جامــع	و	هدفمنــد	می	تــوان	
ــش	 ــن	بخ ــد	را	در	ای ــق	تولی ــداف	رون ــی	از	اه ــش	مهم بخ

ــرد. ــق	ک محق
وی	با	تاکیـد	بر	اینکه	چرخـه	تولید	محصوالت	صنایع	دسـتی	
در	اسـتان	زنجان	وجـود	دارد،	ادامه	می	دهـد:	فعالیت	تولیدات	
صنایع	دسـتی	در	زمینه	هـای	مختلـف	از	جمله فـروش، تولید 

ظـروف، ذوب و … انجام می گیرد.

رشد کارگاه های مسگری در سطح شهر زنجان
یــک	تولیدکننــده	صنایع	دســتی	در	اســتان	زنجــان	وضعیــت	
اشــتغال	زایی	در	حــوزه	صنایع	دســتی	بــه	خصــوص	صنعــت	
ــد:	 ــرده	و	می	گوی ــوان	ک ــد	عن ــه	رش ــان	رو	ب ــس	را	در	زنج م
ــا	وجــود	مشــکالت	در	زمینــه	دریافــت	تســهیالت	بانکــی،	 ب
خوشــبختانه	رونــد	موجــود	در	زمینــه	اشــتغال	صنعــت	مس،	

رو	بــه	رشــد	اســت.
جبـار	نورسـینا	بـا	بیـان	اینکـه	در	حـال	حاضـر	کارگاه	هـای	
مسـگری	در	سـطح	شـهر	زنجـان	رشـد	پیـدا	کـرده	اسـت،	
می	افزایـد:	کارگاه	های	بزرگ	و	کوچک	در	سـطح	شـهر	زنجان	

فعال	هسـتند	و	بـه	نوعی	می	توان	گفت	شـاهد	احیـا	و	جهش	
حـوزه	صنعـت	مـس	در	شـهر	زنجان	هسـتیم.

ــتی	 ــف	از	صنایع	دس ــای	مختل ــت	ارگان	ه ــزوم	حمای وی،	ل
ــرار	داده	و	 ــد	ق ــورد	تاکی ــس	را	م ــت	م ــوص	صنع و	به	خص
ــده	ای	در	 ــم	و	ارزن ــش	مه ــتی	نق ــه	صنایع	دس ــان	اینک ــا	بی ب
ــه	 ــفانه	در	زمین ــد:	متأس ــار	می	کن ــعه	دارد،	اظه ــه	توس زمین
ــه	 ــادی	مواج ــکالت	زی ــا	مش ــی	ب ــهیالت	بانک ــت	تس دریاف
هســتیم	و	تضامیــن	و	نرخ	هــای	بــاالی	بانکــی	در	رونــد	

ــد. ــاد	می	کن ــع	ایج ــتی	مان ــش	صنایع	دس ــت	بخ فعالی
	ایــن	تولیدکننــده	یــادآور	می	شــود:	در	صــورت	بهبــود	
بســترها	و	فرآیندهــای	موجــود	در	زمینــه	صنایع	دســتی،	در	
آینــده	شــاهد	توســعه	هــر	چــه	بیشــتر	حــوزه	صنایع	دســتی	

ــود. ــم	ب خواهی
ــه	 ــاالن	صنایع	دســتی	در	زمین ــه	فع ــان	اینک ــا	بی ــینا	ب نورس
ــر	 ــال	اخی ــار	س ــی	چه ــتند	و	ط ــکل	هس ــار	مش ــه	دچ بیم
ــتی	 ــه	صنایع	دس ــرای	بیم ــدی	ب ــق	و	واح ــکار	دقی ــز	راه نی
اتخــاذ	نشــده	اســت،	تصریــح	می	کنــد:	پرداخــت	حــق	
ــوان	فعــاالن	 بیمه	هــای	۴۰۰	و	۵۰۰	هــزار	تومانــی	در	حــد	ت
ــی	در	 ــدی	و	اساس ــکار	ج ــد	راه ــت	و	بای ــتی	نیس صنایع	دس

ــه	طراحــی	شــود. ــن	زمین ای
ــعه	 ــزوم	توس ــه	ل ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی ــگر	ب ــد	مس ــن	هنرمن ای
ــدار	در	حــوزه	صنایع	دســتی	 ــد	و	ایجــاد	اشــتغال	پای هدفمن

نیازمنــد	تعامــل	و	همراهــی	همــه	ارگان	هــای	مرتبــط	بــا	این	
ــود	بســترها	و	 ــد:	در	صــورت	بهب ــان	می	کن حــوزه	اســت،	بی
فرآیندهــای	موجــود	در	زمینــه	صنایع	دســتی،	در	آینــده	
شــاهد	توســعه	هــر	چــه	بیشــتر	حــوزه	صنایع	دســتی	

ــود. ــم	ب خواهی
مــس،	چاقــو	و	ملیله	اســتان	زنجــان	به	عنــوان	صنایع	دســتی	
اصیــل	و	بــی	همتــا	در	ایــران،	دارای	قابلیت	صادراتی	هســتند	
مــس	زنجــان	در	حــال	حاضــر	در	همــه	نقــاط	ایــران	عرضــه	
ــورداری	در	 ــاال	و	برخ ــت	ب ــه	کیفی ــه	ب ــا	توج ــود	و	ب می	ش
اصالــت	طــرح،	فلــز،	خلــوص	ملیلــه	بــکار	رفتــه	و	طرح	هــای	
ــی	 ــای	داخل ــوب	در	عرصه	ه ــازار	خ ــده	دارای	ب ــتفاده	ش اس
ــار	 ــت	بیشــتر	در	کن و	خارجــی	اســت	کــه	در	صــورت	حمای
ــای	 ــش	ســهم	اشــتغال	حــوزه	صنایع	ه ــث	افزای ارزآوری	باع

داخلــی	خواهــد	شــد.
صنایــع	دســتی	فلــزی	اســتان	زنجــان	مصــداق	بــارز	اقتصــاد	
ــادی	 ــه	اقتص ــد	در	زمین ــه	می	توان ــت	ک ــت	اس ــای	نف منه
اســتان	و	کشــور	مؤثــر	واقــع	شــود	بــه	گونــه	ای	کــه	در	حــال	
حاضــر	بازارهــای	مصــرف	محصــوالت	صنعــت	هنــر	دســتی	
فلــزی	زنجــان	در	کشــورهای	مختلــف	جهــان	وجــود	دارد	و	
بایــد	همــه	مســئوالن	در	کنــار	صنایــع	دســتی	اســتان	زنجان	
بــرای	ارتقــای	این	جایــگاه	و	ســهم	در	اشــتغالزایی	و	صــادرات	

اقــدام	کننــد.

ــروزه  ــام فی ــا ن ــاید ب ــود ش ــجد کب مس
ــن  ــا ای جهــان اســالم شــناخته شــود ام
روزهــا بــرای صنعــت گردشــگری 
تبریــز و همچنیــن گردشــگران  حکــم 
ــا،  ــه بی توجهی ه ــی ک ــال دارد، طالی ط

ــد آورد.  ــن خواه ــارش را پایی عی

»روزگار	بگــذرد	کــه	چشــم	روزگار	چنیــن	بنایــی	را	
ــروف	 ــگار	مع ــرزا،	تاریخ	ن ــادر	می ــن	را	ن ــد«،	ای ــد	دی نخواه
دوره	قاجــار	در	وصــف	فیــروزه	جهــان	اســالم	نوشــته	
ــد«	 ــوی	مچی ــا،	آن	را	»گ ــا	تبریزی	ه ــه	م ــی	ک اســت؛	بنای
ــجد	 ــام	»مس ــته	ها	ن ــا	و	نوش ــا	در	کتاب	ه ــیم	ام می	شناس
ــف	 ــن	توصی ــد	ای ــت؛	هرچن ــه	اس ــود	گرفت ــه	خ ــود«	ب کب
ــورد	 ــان	در	م ــف	مورخ ــک	از	توصی ــه	ای	کوچ ــا	نمون تنه

ــت. ــکوه	اس ــای	باش ــن	بن ای
ــای	 ــا	در	کتاب	ه ــا	و	باره ــام	آن	را	باره ــاید	ن ــه	ش ــی	ک بنای
و	 خوانــده	 اخبــار	 و	 نوشــته	ها	 غیردرســی،	 و	 درســی	
ــزی	بارهــا	 شــنیده	ایم	و	قطعــاً	به	عنــوان	یــک	شــهروند	تبری
از	کنــار	آن	گذشــته	ایم	و	شــاید	کنجــکاوی	و	عالقــه	بــه	آثــار	
باســتانی	توانســته	برخی	هایمــان	را	ترغیــب	کنــد	بــرای	ورود	
ــی	و	 ــل،	قطعــاً	ســهم	گردشــگران	داخل ــا	در	مقاب ــا.	ام ــه	بن ب
ــا	 ــا	بیشــتر	از	خــود	تبریزی	ه ــن	بن ــد	از	ای خارجــی	در	بازدی
ــز	 ــه	وارد	تبری ــگری	ک ــر	گردش ــت	ه ــکی	نیس ــت	و	ش اس
ــود	را	 ــجد	کب ــود،	مس ــای	خ ــت	بازدیده ــود	در	لیس می	ش

ــت. ــده	اس گنجان

مسیری که برای گردشگر خوشایند نخواهد بود
بــرای	اینکــه	در	جریــان	حــال	و	روز	ایــن	روزهــای	
ــک	 ــر	از	ی ــم	کمت ــم	آن	ه ــالم«	باش ــان	اس ــروزه	جه »فی
مانــده	بــه	آغــاز	تابســتان	و	فصــل	ســفر	و	بروبیــای	

ــی	 ــوم.	راه ــز	می	ش ــود	تبری ــی	مســجد	کب ــافران،	راه مس
ــم،	 ــا	انتخــاب	می	کن ــن	بن ــه	ای ــرای	ورود	ب ــدا	ب ــه	در	ابت ک
ــافران	 ــم	مس ــدس	می	زن ــتند،	ح ــی	هس ــای	فرع کوچه	ه
ایــن	مســیر	را	بــرای	ورود	بــه	مســجد	کبــود	انتخــاب	کنند	
ــم	 ــود	دارد	و	ه ــه	مســجد	کب ــم	راه	ب ــیر،	ه ــه	مس ــرا	ک چ
ــا	دیــدن	وضعیــت	کوچــه	 مــوزه	عصــر	آهــن؛	هــر	چنــد	ب
ــه،	منظــره	ای	 ــای	ریخت ــای	ســاختمانی	و	دیواره و	نخاله	ه
منظــره	ای	 می	شــود،	 نصیبــم	 خوشــایند	 نه	چنــدان	
ــگری	 ــافری	و	گردش ــر	مس ــرای	ه ــن	ب ــتر	از	م ــه	بیش ک
ــرای	ورود،	 ــم	ب ــح	می	ده ــود.	ترجی ــد	ب ــایند	خواه ناخوش

ــم. ــاب	کن ــی	را	انتخ درب	اصل

فیروزه ای که در میان پاساژها یارای خودنمایی ندارد
ــه	 ــم	را	ب ــه	توجه ــن	نکت ــوم	چندی ــه	می	ش ــه	ک وارد	محوط
ــا	ورودی	مســجد	 ــی	ت ــد.	از	درب	اصل ــب	می	کن خــودش	جل
وضعیــت	خــوب	اســت	امــا	درســت	جلــوی	محوطــه	مســجد	
کبــود،	اوضــاع	آن	طــور	کــه	بایــد	باشــد،	نیســت	و	خبــری	از	
ــوده	و	تنهــا	مشــتی	 محوطه	ســازی	های	گردشــگر	پســند	نب

ــود. ــم	می	ش ــاک	نصیب خ
بلنــد	و	 اطــراف	مســجد	و	ســاختمان	های	 پاســاژهای	
حصارهــای	اطرافــش	هــم	قطعــاً	بیشــتر	از	آنکــه	بــرای	مــن	
ــب	 ــود	جل ــه	خ ــگران	را	ب ــر	گردش ــد،	نظ ــه	باش قابل	توج
می	کنــد؛	گویــی	اینکــه	فیــروزه	جهــان	اســالم	در	بیــن	ایــن	

حال نه چندان خوش یک بنای جهانی؛

فیروزه ای که برای گردشگران حکِم طال دارد/ مسجد کبود در حصار غفلت

فائزه زنجانی

http://mehrnews.com


MEHR NEWSAGENCYصفحه 61 |  شماره 39 | خرداد 98

میـراث ایــران

ــدارد. ــی	ن ــارای	خودنمای ــت	و	ی ــده	اس ــره	ش ــا	محاص بناه
ــن	گردشــگر	خارجــی	در	محوطــه	مشــغول	عکاســی	 چندی
می	شــوم.	 هم	صحبــت	 گــروه	 راهنمــای	 بــا	 هســتند،	
»از	روســیه	آمده	انــد	و	امــروز	دومیــن	روز	ورودشــان	بــه	
تبریــز	اســت.	پــس	از	بــازار	تبریــز،	مســجد	کبــود	را	انتخــاب	
کرده	انــد.«	پــس	از	تمــام	شــدن	مقدمــات	عکاســی	و	گرفتــن	
ــم	 ــا،	تصمی ــوی	بن ــته	جمعی	در	جل ــی	و	دس ــای	تک عکس	ه

ــوند. ــجد	ش ــه	مس ــد	وارد	محوط می	گیرن
	

بنایی که بوی تاریخ می دهد
بــه	دنبالشــان	وارد	مســجد	می	شــوم،	چهــره	ذوق	زده	
تک	تکشــان	و	عکاســی	کــردن	از	نقطه	به	نقطــه	مســجد	
کبــود،	نشــان	می	دهــد	که	بنــا	توانســته	نظرشــان	را	بــه	خود	
ــد.	 ــن	ذوق	زدگــی	حــق	دارن ــرای	ای ــه	نظــر	ب ــد؛	ب ــب	کن جل
بنــای	مســجد	کبــود	و	معمــاری	و	از	آن	مهم	تــر	قدمــت	آن،	
ــر	 ــگران	را	درگی ــن	گردش ــه	چشــم	و	ذه ــزی	نیســت	ک چی

ــد. خــود	نکن
ــش	 ــود	پی ــجد	کب ــام	مس ــا	ن ــروزه	ب ــه	ام ــد	آنچ هرچن
ــی	 ــا	بخش ــه،	تنه ــرار	گرفت ــدگان	ق ــمان	بازدیدکنن چش
از	بنــای	اصلــی	ساخته	شــده	در	ســال	۸۴۵	هجــری	
شمســی	اســت.	طبــق	آنچــه	در	دفترچــه	راهنمای	مســجد	
نوشته	شــده،	بنــای	اصلــی	دارای	صحــن	وســیعی	بــوده	کــه	
در	آن	مجموعــه	ای	از	ســاختمان	ها	از	جملــه	کتابخانــه،	
ــا	 ــود	ام ــره	ســاخته	شــده	ب ــاه	و	غی مدرســه،	حمــام،	خانق
زلزله	هــای	مهیــب	تبریــز	در	طــول	زمــان	به	خصــوص	
ــا	 ــن	بن ــان	ای ــر	ج ــرزه	ب ــری	ل ــری	قم ــه	۱۱۹۳	هج زلزل

ــت. ــه	اس انداخت
ــم	 ــاز	ه ــده	ب ــا	مان ــن	بن ــروز	از	ای ــه	ام ــود،	آنچ ــا	بااین	وج ام
شــکوهی	شــگرف	دارد	و	چشــم	هــر	گردشــگر	داخلــی	
و	خارجــی	را	مجــذوب	خــود	می	کنــد	و	ایــن	را،	نقــوش	

ــد. ــت	می	کن ــا	ثاب ــاص	بن ــاری	خ ــا	و	معم دیواره

پرده و موکت هایی که مناسب فضا نیست
ــم	 ــری	ه ــای	دیگ ــا،	منظره	ه ــن	زیبایی	ه ــر	ای ــالوه	ب ــا	ع ام
در	فضــای	داخــل	بنــا	اســت	کــه	توجه	هــا	را	بــه	خــود	جلــب	
ــاً	مناســب	 ــه	قطع ــه	ای	ک ــاره	و	کهن ــای	پ ــد.	از	پرده	ه می	کن
ــش	 ــه	وضع ــی	ک ــا	موکت	های ــت،	ت ــی	نیس ــر	تاریخ ــن	اث ای
ــی	 ــع	جای ــن	وض ــت.	ای ــا	نیس ــب	تر	از	پرده	ه ــدان	مناس چن
اســت	کــه	محــل	رفت	وآمــد	گردشــگران	داخلــی	و	خارجــی	

ــی	روزهاســت. در	تمام

از رفتن به طبقه باال خودداری کنید!
»لطفـاً	از	رفتـن	بـه	طبقـه	بـاال	خـودداری	نمائیـد«؛	ایـن	را	
روی	تختـه	ای	نوشـته	اند	و	به	عنـوان	مانعـی	بـرای	راه	پله	هایی	
گذاشـته	اند	کـه	پیـچ	می	خورنـد	بـه	طبقـه	بـاال	تـا	نکنـد	
گردشـگران	و	بازدیدکننـدگان،	به	فضای	طبقه	بـاالی	بنا	قدم	
بگذارنـد	و	از	آن	بـاال	زیبایی	هـای	بنا	را	بهتر	ببینند	و	عکسـی	

یـادگاری	از	آن	بـاال	هـم	ثبـت	کنند.
بنــای	تاریخــی	مذهبی	مســجد	کبــود	از	آثــار	ارزشــمند	دوره	
ــاه	بن	 ــر	جهانش ــتور	ابوالمظف ــه	دس ــه	ب ــت	ک ــو	اس قراقویونل
ــق	 ــاخته	شــده	و	طب ــا	نظــارت	همســرش	س قره	یوســف	و	ب
ــر	دو	در	قســمت	شبســتان	 ــگاه	ه ــای	تاریخــی	آرام روایت	ه
ــن	 ــه	همی ــت	و	ب ــع	اس ــا	واق ــن	بن ــرداب	همی ــک	و	س کوچ
ــت	 ــا	وضعی ــی	دارم	ت ــدم	برم ــه	ســمت	شبســتان	ق ــه،	ب بهان
آرامگاه	هــا	را	نیــز	از	نزدیــک	مشــاهده	کنــم،	هــر	چنــد	مثــل	

ــتند. ــی	هس ــون	خال ــا	هم	اکن ــن	آرامگاه	ه ــه	ای اینک

خطر!
ــای	 ــه	فض ــا	ورود	ب ــه	ب ــت	ک ــی	اس ــا	عنوان ــر«	تنه »خط
ــا	 ــود.	ب ــر	می	ش ــمانم	ظاه ــوی	چش ــک	جل ــتان	کوچ شبس
ــه	 ــد	و	ب ــدود	کرده	ان ــمت	را	مس ــن	قس ــگ	ای ــواری	زرد	رن ن
گفتــه	راهنمــای	بنــا،	ایــن	بخش	امــن	نبــوده	و	امــکان	ریزش	
ــح	در	آن	وجــود	دارد،	هــر	چنــد	از	پرســش	های	مکــرر	 مصال

ــوم	 ــا	معل ــن	فض ــودن	ای ــه	مســدود	ب ــگران	نســبت	ب گردش
اســت	کــه	چنــدان	بدشــان	نمی	آیــد	کــه	عکســی	بــه	یــادگار	

ــند. ــته	باش ــای	آن	داش ــا	و	نماده ــا	آرامگاه	ه ب
ــی	و	 ــن	کاش ــا	و	ریخت ــای	بن ــت	دیواره	ه ــه	وضعی ــی	ب نگاه
گــچ	نقاطــی	از	آن،	نشــان	می	دهــد،	دیوارهــا	نیــاز	بــه	مرمــت	
ــد	 ــر	چن ــد.	ه ــدا	کنن ــه	خــود	را	پی ــی	اولی ــا	همگون ــد	ت دارن
مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی	و	گردشــگری	آذربایجــان	شــرقی	
ــخن	 ــود	س ــجد	کب ــی	مس ــبک	مرمت ــودن	س ــاس	ب از	حس

ــد. ــر	می	ده ــا	خب ــازی	بن ــژه	بازس ــد	وی ــه	و	از	رون گفت
ــه	 ــوط	ب ــات	مرب ــی	اقدام ــد:	تمام ــدار	می	گوی ــی	آب مرتض
بازســازی	و	مرمــت	ایــن	بنــای	تاریخــی	و	مذهبــی	بایــد	زیــر	
ــه	او،	مســجد	 ــه	گفت نظــر	ســازمان	یونســکو	انجــام	شــود.	ب
ــار	 ــت	آث ــی	در	فهرس ــری	شمس ــال	۱۳۱۰	هج ــود	در	س کب
ملــی	بــه	ثبــت	رســیده	و	در	ســال	۱۳۸۹	ثبــت	جهانی	شــده	

اســت.
هــر	چنــد	همــه	اینهــا	نشــان	از	ضــرورت	بازســازی	و	مرمــت	
ــت	نکــردن	 ــا	نکنــد	رعای ــا	دارد	ت ــن	بن هــر	چــه	ســریع	تر	ای
ــرای	خــارج	 ــه	ای	شــود	ب ــا،	بهان برخــی	اصــول	نگهــداری	بن
ــال	آن،	 ــه	دنب ــکو	و	ب ــازمان	یونس ــت	س ــدن	آن	از	فهرس ش
صنعــت	گردشــگری	تبریــز	از	فیــروزه	ی	طالیــی	خــود	

ــود. ــروم	ش مح
ــان	از	لحــاظ	معمــاری	 ــا	یکــی	از	بهترین	هــای	جه ــن	بن »ای
اســت«،	ایــن	را	موقــع	خروجــم	از	البــالی	حرف	هــای	
گردشــگران	روســی	و	لبخنــدی	کــه	راهنمــای	گــروه	
ــن	 ــه	ای ــد	اینک ــه	امی ــم	و	ب ــد،	می	فهم ــان	می	ده تحویلش
بنــا	بتوانــد	بــا	اندکــی	توجــه	بیشــتر،	شــکوه	تاریخــی	خــود	

را	بازیابــد،	مســجد	را	تــرک	می	کنــم.
هرچنــد	در	مســیر	برگشــتم،	فکــر	می	کنــم	بــه	اینکــه	شــاید	
اگــر	این	بنــا	در	کشــور	یــا	شــهرهای	دیگــر	قــرار	گرفتــه	بود،	
حــاال	بایــد	بــه	جــای	طــی	مســیر	برگشــت،	چنــد	ســاعتی	را	

در	صــف	تهیــه	بلیــت	معطل	بــودم.
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میـراث ایــران

حســینیه  خوردگی هــای  تــرک 
ــان از  ــی نش ــواب در روزگار تنهای ن
ــر مرمــت  ضــرورت هرچــه ســریع ت
ایــن اثــر تاریخــی دارد و ایــن درحالــی اســت کــه وضعیــت 

ــت. ــخص اس ــت آن نامش ــار مرم ــن اعتب تامی

ــد	 ــد	را	نبای ــهر	بیرجن ــی	ش ــای	قدیم ــه	پس	کوچه	ه کوچ
تنهــا	خانه	هایــی	بــا	خشــت	و	گل	و	نمایــی	قدیمــی	دانســت	
ــه	تــن	و	جــان	 بلکــه	اگــر	یــک	کارشــناس	خبــره	نگاهــی	ب
ایــن	خشــت	و	گل	و	آجــر	بینــدازد	خواهــد	دیــد	کــه	چگونــه	
ــه	 ــه	الی	آن	نهفت ــار	در	الب ــن	دی ــردم	ای ــخ	و	فرهنــگ	م تاری

اســت.
ــی،	 ــه	پردل ــی،	خان ــه	فروتن ــا	)ع(،	خان ــام	رض ــینیه	ام حس
مســجد	چهــار	درخــت	و	هــزاران	ابنیــه	دیگــر	کــه	هــر	کــدام	
بــه	انــدازه	یــک	کتــاب	تاریــخ	و	جغرافیــا	بــرای	انســان	ایــن	

ــخن	دارد. ــرف	و	س ــان	ح ــر	و	زم عص
اســت.	 نــواب	 حســینیه	 گران	ســنگ	 ابنیــه	 از	 یکــی	
ــده	باشــیم،	 ــاره	اش	دی حســینیه	ای	کــه	بیشــتر	از	آنکــه	درب
ــد	 ــام	پربازدی ــی	در	ای ــه	حت ــرا	ک ــنیده	ایم	چ ــاره	اش	ش درب
ــر	روی	گردشــگران	بســته	 ــوروز	۹۸	درب	آن	ب ســال	چــون	ن

ــت. ــوده	اس ب
ــه	ثبــت	رســیده،	حســینیه	 ــر	ب ــن	اث ــاره	ای طبــق	آنچــه	درب
ــت	 ــن	جه ــت	و	از	ای ــه	اس ــه	دوران	صفوی ــوط	ب ــواب	مرب ن
ــه	ریشــه	در	دوران	 ــد	ک ــار	تاریخــی	بیرجن ــا	بســیاری	از	آث ب
قاجــار	دارنــد	یــک	تمایــز	ویــژه	ای	دارد	و	بــه	واســطه	قدمــت	

ــد. ــتری	می	طلب ــت	بیش ــترش	حفاظ بیش
ایـن	اثر	تاریخی	بـا	شـماره	۱۸۸۴	در	تاریخ	مردادماه	سـال	۷۶	

در	فهرسـت	آثار	ملی	کشـور	نیز	به	ثبت	رسـیده	اسـت.
	

نگاهی به حسینیه نواب
ــه	 ــت	ب ــاخته	شده	اس ــی	س ــورت	دو	ایوان ــه	ص ــا	ب ــن	بن ای
ــن	 ــاختمان	ای ــه	در	س ــکار	رفت ــای	ب ــه	ایوان	ه ــه	ای	ک گون
بنــا	را	می	تــوان	یکــی	از	بخش	هــای	مهــم	ایــن	تکیــه	
ــی	 ــی	دارای	ویژگ ــمت	جنوب	غرب ــوان	س ــود	و	ای ــی	نم معرف
منحصربه	فــرد	تزئینــات	مختلفــی	چــون	موتیف	هــای	
مختلــف	بــه	صــورت	گچ	بــری،	طــاق	نماهــای	و	طاقچه	هــای	
ــری	در	 ــوان	دیگ ــن،	ای ــد.	همچنی ــس	می	باش ــی	مقرن تزئین
ــه	در	پشــت	 ــه	ک ــرار	گرفت ســمت	شــمال	شــرقی	صحــن	ق
ایــن	ایــوان	اتــاق	ســاده	بــا	طاقچه	هــای	متعــدد	قــرار	گرفتــه	
کــه	زیبایــی	خاصــی	را	بــرای	ایــوان	بــه	ارمغــان	آورده	اســت.
ســردر	ورودی،	هشــتی،	صحــن،	دو	ایــوان	و	اتاق	هــا	و	
پنجره	هــای	متعــدد	از	ویژگی	هــای	ایــن	بنــا	می	باشــد.	
ــری	آن	 ــای	گچ	ب ــات	زیب ــا	تزئین ــن	بن ــی	ای ــن	ویژگ مهمتری

ــود. ــده	می	ش ــای	آن	دی ــای	ج ــه	در	ج ــت	ک اس
امـا	این	بنـای	باشـکوه	ایـن	روزهـا	حـال	و	روز	خوشـی	ندارد	

و	گـردش	روزگار	بـر	چـرخ	مرمـت	و	بهسـازی	آن	نمی	گـردد.
	

امکان اجرای نیت واقف در حسینیه وجود ندارد
حجت	االســالم	اســماعیل	مختــاری،	معــاون	فرهنگــی	اوقــاف	
ــه	 و	امــور	خیریــه	خراســان	جنوبی	گفــت:	در	حــال	حاضــر	ب
ــده	 ــا	وارده	ش ــن	بن ــه	ای ــه	ب ــیب	هایی	ک ــم	آس ــطه	حج واس
ــدارد	و	 ــود	ن ــینیه	وج ــف	در	حس ــت	واق ــرای	نی ــکان	اج ام

ــود. ــاس	می	ش ــدت	احس ــه	ش ــت	آن	ب مرم
وی	بیــان	کــرد:	از	آنجایــی	کــه	ایــن	بنــا	از	طرفــی	وقفــی	و	از	
طــرف	دیگــر	جــز	میــراث	مانــدگار	شــهر	بیرجنــد	اســت	در	
یــک	تفاهم	نامــه	آن	را	بــه	میــراث	فرهنگــی	واگــذار	کرده	ایــم	
تــا	بتواننــد	طرح	هــای	خــود	در	خصــوص	مرمــت	و	بهســازی	

در	آنجــا	اجــرا	کننــد.
ــز	در	 ــی	نی ــان	جنوب ــه	خراس ــور	خیری ــاف	و	ام ــرکل	اوق مدی
ابتــدای	اردیبهشــت	مــاه	در	یــک	نشســت	خبــری	ســخن	از	
هزینــه	چنــد	میلیــاردی	بــرای	مرمــت	حســینیه	نــواب	زد	و	
گفــت	کــه	چــون	ایــن	موقوفــه	درآمدزایــی	نــدارد	نمی	تــوان	

بــرای	مرمــت	آن	توســط	اوقــاف	اقدامــی	کــرد.
حســن	علــی	فــوالدی	رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	
دســتی	و	گردشــگری	بیرجنــد	اظهــار	کــرد:	دربــاره	بناهایــی	
ــا	 ــظ	بن ــوص	حف ــی	در	خص ــواب	کارهای ــینیه	ن ــون	حس چ
ــتا	 ــن	راس ــز	در	ای ــی	نی ــاله	مبالغ ــر	س ــم	و	ه ــام	می	دهی انج

ــد. ــاص	می	بای اختص

ــواب  ــینیه ن ــت حس ــرای مرم ــادی ب ــار زی اعتب
ــم نداری

ــی	مســائل	اعتبــاری	و	بودجــه	ای	اجــازه؛	 وی	بیــان	کــرد:	ول
ــرای	 ــیار	ب ــرد	بس ــه	ک ــا	هزین ــاف	و	ی ــا	از	اوق ــاره	آن	بن اج
ــن	 ــر	ای ــرف	دیگ ــد	و	از	ط ــت	آن	را	نمی	ده ــازی	و	مرم بهس
موقوفــه	طبــق	نظــر	خــود	کارشناســان	محــل	درآمــدی	نیــز	
نــدارد	کــه	از	محــل	درآمــد	آن	بتوانیــم	بــرای	مرمــت	هزینــه	

ــم. کنی
رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	
ــه	 ــه	آســیب	دیدگی	و	نیــاز	ب ــا	توجــه	ب بیرجنــد	ادامــه	داد:	ب
مرمــت	حســینیه	نــواب	ایــن	بخــش	نیــاز	بــه	بیــش	از	یــک	
ــرای	بهســازی	و	مرمــت	دارد	ولــی	 میلیــارد	تومــان	اعتبــار	ب
ــرآورد	دقیقــی	 ــا	زمانــی	کــه	کار	شــروع	نشــود	نمی	تــوان	ب ت

ــت. ــا	داش از	هزینه	ه
وی	یــادآور	شــد:	بــرای	برخــی	از	آثــار	تاریخــی	چــون	
ــدی	 ــتفاده	بع ــت	و	اس ــرای	مرم ــوان	ب ــواب	می	ت حســینیه	ن
ــی	آن	 ــراث	فرهنگ ــف	و	مســائل	می ــات	واق ــه	نی ــه	ب ــا	توج ب
ــه	بخــش	خصوصــی	اجــاره	داد	 ــرای	یــک	دوره	مشــخص	ب ب
ــا	بهســازی	را	انجــام	داده	و	 ــط	ب ــای	مرتب ــا	در	آن	فعالیت	ه ت

ــرد. ــورت	گی ــز	ص ــدی	نی ــرداری	بع بهره	ب
	

ــار  ــت آث ــه مرم ــد برنام ــی بیرجن ــراث فرهنگ می
ــد ــن کن ــی را تدوی تاریخ

ــره	 ــتای	به ــت:	در	راس ــد	گف ــدار	بیرجن ــی	ناصــری	فرمان عل
ــد	در	 ــهر	بیرجن ــی	ش ــای	تاریخ ــتفاده	از	بناه ــرداری	و	اس ب
وهلــه	اول	میــراث	فرهنگــی	بــه	عنــوان	متولــی	بایــد	برنامــه	
اصلــی	را	تدویــن	کنــد	و	هــر	ســاله	نیــز	در	بودجه	شهرســتان	
ــرد. ــورت	می	گی ــی	ص ــش	بینی	های ــوص	پی ــن	خص در	ای

فرمانــدار	بیرجنــد	بیــان	کــرد:	در	مــورد	بناهایــی	چــون	ارگ	
ــی	و	در	 ــراث	فرهنگ ــت	می ــارج	از	مالکی ــه	خ ــتان	ک بهارس
اختیــار	نهادهایــی	چــون	بنیــاد	مســتضعفان	و	ســایر	نهادهــا	
ــا	 ــت	ام ــک	اس ــتگاه	مال ــود	دس ــده	خ ــم	گیرن ــت	تصمی اس
بــرای	ایجــاد	تســهیل	در	بهره	بــرداری	عمومــی	همــواره	

ــته	ایم. ــی	داش ــاد	متول ــا	نه ــی	ب مذاکرات
ــواب	 ــنیه	ن ــون	حس ــی	چ ــاره	بناهای ــه	داد:	درب ــری	ادام ناص
ــی	 ــراث	فرهنگ ــر	می ــز	اگ ــت	نی ــاف	اس ــار	اوق ــه	در	اختی ک
ــد	 ــت	بده ــرای	مرم ــده	ب ــدی	ش ــان	بن ــدون	و	زم ــه	م برنام
مــا	بــا	دســتگاه	مالــک	رایزنــی	کــرده	تــا	در	قالــب	اختیــارات	
ــتان	در	 ــعه	اس ــزی	توس ــورای	برنامه	ری ــا	ش ــتانی	و	ی شهرس

ــرد. ــورت	گی ــات	الزم	ص ــه	اقدام ــن	زمین ای
زمانــی	متولیــان	امــر	بــرای	حســینیه	نــواب	کــه	طبــق	برخی	
از	نظرهــا	در	گذشــته	مدرســه	نســوان	بــوده	رؤیــای	ســاخت	
مدرســه	شــبانه	روزی	حفــظ	قــرآن	خواهــران	شــبیه	آنچه	در	
ــد	 حســنیه	امــام	رضــا	)ع(	وجــود	دارد	را	در	ســر	می	پروراندن
ــا	 ــن	روزه ــه	ای ــث	شــد	ک ــا	باع ــم	و	تعلل	ه ــارات	ک ــا	اعتب ام

نفــس	حســنیه	نــواب	بــه	شــماره	بیفتــد.
شــاید	بــا	یــک	خــرد	جمعــی	و	تدویــن	ســند	توســعه	مرمــت	
میــراث	فرهنگــی	خراســان	جنوبی	بتــوان	بیــش	از	گذشــته	از	
هویــت	جمعــی	شــهر	و	اســتان	خــود	در	گــذر	زمــان	و	تاریــخ	

حفاظــت	کنیم.

زخم های حسینیه تاریخی بیرجند مرمت نمی شود
حکیمه  بهمن زاده
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میـراث ایــران

ــتحمام  ــوازم و ادوات اس ــاری و ل معم
ــای  ــام روایت ه ــی و تم ــه ایران گرماب
دل  در  کــه  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
اســت  داشــته  وجــود  گرمابه هــا 
بــه نوعــی میــراث ناملمــوس ایــن 
کــه  می شــود  محســوب  مکان هــا 

مغفــول مانــده اســت.

از	میــان	۴۵۰	صنعــت	دســتی	کشــور	حــدود	۳۰۰	مــورد	آن	
در	اصفهــان	وجــود	دارد؛	همیــن	جملــه	کافــی	اســت	تــا	بــه	
ــم،	 ــی	ببری ــم	پ اهمیــت	شــهری	کــه	در	آن	زندگــی	می	کنی
ــن	 ــه	ای ــن	خــود	را	ب ــی	دی ــک	اصفهان ــوان	ی ــه	عن ــا	ب ــا	آی ام

ــم؟	 ــری	ادا	کرده	ای ــراث	بش می
روز	جهانــی	صنایــع	دســتی	بهانــه	ای	بــرای	برگزاری	نشســت	
ــود	و	 ــی«	ب ــای	ایران ــع	دســتی	در	گرمابه	ه تخصصــی	»صنای
چــه	مکانــی	بهتــر	از	گرمابــه	علیقلــی	آقــا	در	محلــه	تاریخــی	
و	اصیــل	علیقلــی	آقــای	اصفهــان	تــا	میزبــان	این	نشســت	در	
شــهر	جهانــی	صنایــع	دســتی	باشــد	و	اســتفاده	از	هنرهــای	
ــوالت	 ــری	محص ــا	و	به	کارگی ــات	گرمابه	ه ــنتی	در	تزئین س
ــث	و	 ــورد	بح ــنتی	م ــای	س ــن	فضاه ــتی	در	ای ــع	دس صنای

بررســی	کارشناســان	قــرار	گرفــت.
فرزانــه	ســلیمانی	نیســیانی	دکتــرای	پژوهــش	هنــر	و	مدیــر	
هنرمندســرای	خورشــید	ســخنان	خــود	در	ایــن	نشســت	بــا	
ــه	 ــا	ب ــی	آق ــه	علیقل ــری	گرماب ــر	کارب ــراز	حســرت	از	تغیی اب
ــک	 ــه	ی ــاره	آن	ب ــل	دوب ــرای	تبدی ــدواری	ب ــراز	امی ــوزه	و	اب م
ــون	و	 ــا	خ ــتی	ب ــع	دس ــت:	صنای ــار	داش ــال	اظه ــه	فع گرماب
گوشــت	مــردم	اصفهــان	عجیــن	اســت	و	در	تمــام	زندگــی	و	

ــور	دارد. ــا	حض کســب	و	کار	آنه
ــه	 ــنتی	دو	مقول ــای	س ــتی	و	هنره ــع	دس ــزود:	صنای وی	اف
ــع	 ــد؛	در	واق ــدی	دارن ــی	ج ــتند	و	تفاوت	های ــه	هس جداگان
هنرهــای	ســنتی	بــار	هنــری	بیشــتری	دارنــد	در	حالــی	کــه	
صنایــع	دســتی،	پیونــد	هنــر	و	صنعــت	را	شــکل	داده	اســت.
صنعــت	دســتی	کشــور	حــدود	۳۰۰	مــورد	در	اصفهــان	
ــرای	 ــه	ای	ب ــچ	نقشــه	و	برنام ــفانه	هی ــا	متأس ــود	دارد،	ام وج
ــم. ــی	نداری ــر	جهان ــن	هن ــعه	ای ــج	و	توس ــا،	تروی ــد،	احی رش
ســلیمانی	گفــت:	معمــاری	و	لــوازم	و	ادوات	اســتحمام	گرمابه	
ــی،	میــراث	ملمــوس	و	و	تمــام	روایت	هــای	اجتماعــی	و	 ایران
فرهنگــی	کــه	در	دل	گرمابه	هــا	وجــود	داشــته	اســت،	میــراث	

ــود. ــوب	می	ش ــا	محس ــن	مکان	ه ــوس	ای ناملم

ایرانــی در  تزئینــات و آرایه هــای گرمابه هــای 
ــرد ــرار می گی ــی ق ــای صناع ــته هنره دس

ــات	 ــت:	تزئین ــان	داش ــید	بی ــرای	خورش ــر	هنرمندس مدی
هنرهــای	 در	دســته	 ایرانــی	 گرمابه	هــای	 آرایه	هــای	 و	
ــری،	 ــازی،	گچ	ب ــامل	کف	س ــه	ش ــرد	ک ــرار	می	گی ــی	ق صناع
آهک	بــری،	نقاشــی	دیــواری،	کاشــی	کاری	و	کاربنــدی	
ــزگاه	 ــه	و	آبری ــه،	گرمخان ــوض،	خزین ــن	ح ــت.	همچنی اس
جــزو	ســازه	هســتند	و	مقرنس	هــا،	کاربنــدی،	رســمی	بندی	
و	کاسه	ســازی	ها	بدنــه	اصلــی	ســازه	گرمابــه	ایرانــی	را	

تشــکیل	می	دهنــد.
ــه	کار	 ــا	ب ــدی	در	گرمابه	ه ــر	کاربن ــک	اگ ــان	این ــا	بی وی	ب
ــاجد	 ــدارس	و	مس ــا	از	م ــن	بناه ــاید	فضــای	ای ــت	ش نمی	رف
قابــل	تشــخیص	نبــود،	تصریــح	کــرد:	رســمی	بندی	مهــارت	
ــه	ســقف	متصــل	 ــا	آن	کــف	را	ب ــی	اســت	کــه	ب معمــار	ایران
ــه	 ــدارس،	در	گرماب ــاجد	و	م ــالف	مس ــون	برخ ــد،	چ می	کن

ــه	ســقف	بســیار	نزدیــک	اســت. کــف	ب
ــاده	 ــان	آم ــیقی	زم ــتفاده	از	ادوات	موس ــا	اس ــه	داران	ب گرماب

ــد ــالع	می	دادن ــه	را	اط ــودن	گرماب ب
ایــن	کارآفریــن	صنایــع	دســتی	بــا	بیــان	اینکــه	در	گذشــته	
ــاده	 ــان	آم ــیقی	زم ــتفاده	از	ادوات	موس ــا	اس ــه	داران	ب گرماب
بــودن	گرمابــه	را	بــه	مــردم	محلــه	اطــالع	می	دادنــد،	اظهــار	
داشــت:	گذشــتگان	در	حمام	هــا	تنهــا	اســتحمام	نمی	کردنــد	
بلکــه	زندگــی	می	کردنــد	و	زندگــی	بــا	آب،	حمــام	و	
ــراث	 ــفانه	می ــت.	متأس ــوده	اس ــورده	ب ــره	خ ــطوره	ها	گ اس
ناملمــوس	حمام	هــای	تاریخــی	و	مراســم	ها	و	آئین	هــای	
مرتبــط	بــا	آنهــا	فرامــوش	شــده	و	بایــد	بــه	دنبــال	ثبــت،	احیا	
ــیم. ــی	باش ــای	تاریخ ــوس	حمام	ه ــراث	ناملم ــج	می و	تروی

ســلیمانی	بــا	بیــان	اینکــه	در	گرمابه	هــای	ایرانــی	مشــاغل	
ــاوت	 ــت:	تف ــان	داش ــت،	بی ــته	اس ــود	داش ــی	وج گوناگون
ــت.	 ــا	اس ــات	آنه ــف	در	تزئین ــورهای	مختل ــا	در	کش بناه
ــود	در	 ــات	موج ــن	تزئین ــوان	مهم	تری ــه	عن ــری	ب آهک	ب
ــش	از	 ــوم	پی ــزاره	س ــه	ه ــوط	ب ــی	مرب ــای	ایران گرمابه	ه
میــالد	اســت.	شیشــه	هایی	به	نــام	گل	جــام	در	ســقف	
ــژه	 ــه	دلیــل	خاصیــت	وی ــه	کار	می	رفتــه	کــه	ب گرمابه	هــا	ب
آنهــا	در	تنظیــم	دمــا	و	دور	کــردن	حشــرات	مــوذی	مؤثــر	

ــت. ــوده	اس ب
ــز	 ــناس	نی ــاش	و	اسطوره	ش ــد	نق ــژاد	هنرمن ــول	معرک	ن رس
ــه	 ــه	بررســی	تخصصــی	نگاره	هــای	گرماب ــن	نشســت	ب در	ای

ــت. ــی	پرداخ ــطوره	ای	و	تاریخ ــی	های	اس در	نقاش
در	ادامــه	کارشــناس	صنایــع	دســتی	دربــاره	صنایــع	دســتی	
ــی	اظهــار	داشــت:	اصفهــان	در	دو	 ــه	ایران ــردی	در	گرماب کارب
ــه	مرکزیــت	میــدان	عتیــق	و	 زمــان	مختلــف	)ســلجوقیان	ب
صفویــان	بــه	مرکزیــت	میــدان	نقش	جهــان(	پایتخــت	ایــران	

بــوده	اســت.
ــز	 ــان	مرک ــدان	نقش	جه ــزود:	می ــظ	پرســت	اف منصــور	حاف
سیاســت،	مذهــب	و	اقتصــاد	و	اصفهــان	شــهری	محله	محــور	
بــوده	اســت	که	محــالت	جلفــا،	بیدآباد،	دردشــت،	شهشــهان،	
طوقچــی،	حــاج	آقــا	شــجاع	و	غیــره	نمونه	هایــی	از	آنهاســت	
کــه	در	دل	هرکــدام	مســجد،	حمــام	و	زورخانــه	وجــود	

ــت. داش
ــا	 ــی	آق ــه	علیقل ــاص	محل ــای	خ ــه	ویژگی	ه ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــهر	را	 ــی	ش ــازار	اصل ــه	ب ــن	محل ــای	ای ــه	داد:	بازارچه	ه ادام

ــت. ــرده	اس ــتیبانی	می	ک پش
ــا	 ــرو	آق ــام	خس ــودی	حم ــه	ناب ــاره	ب ــا	اش ــت	ب ــظ	پرس حاف
گفــت:	در	بیشــتر	محــالت	افــراد	صاحب	منصــب	و	در	
عیــن	حــال	خیرخــواه	ماننــد	علیقلــی	آقــا	اقــدام	بــه	احــداث	

گرمابــه	می	کردنــد.

ــای  ــامل حمام ه ــان ش ــهر اصفه ــای ش گرمابه ه
ــت ــی اس ــای عموم ــاهان و حمام ه ــی ش اختصاص
اصفهــان	 شــهر	 گرمابه	هــای	 اینکــه	 بیــان	 بــا	 وی	
شــامل	حمام	هــای	اختصاصــی	شــاهان	و	شــاهزادگان	
و	حمام	هــای	عمومــی	اســت،	تصریــح	کــرد:	معمــاری	

گرمابــه	علیقلــی	آقــا	بــه	شــکلی	اســت	کــه	زنــان	و	
ــه	 ــه	هیچ	گون ــدون	اینک ــان	و	ب ــورت	همزم ــه	ص ــردان	ب م
ــد،	 ــته	باش ــود	داش ــا	وج ــروج	آنه ــن	ورود	و	خ ــی	بی تالق
ــل	 ــن	دلی ــه	همی ــد	و	ب ــتفاده	کنن ــتند	از	آن	اس می	توانس

ــت. ــرد	اس ــه	ف ــر	ب منحص
کارشــناس	صنایــع	دســتی	بیــان	داشــت:	صنایــع	دســتی	
موجــود	در	حمام	هــا	در	دوران	قاجــار،	پهلــوی	اول	و	
ــرار	 ــتفاده	ق ــورد	اس ــز	م ــوی	دوم	نی ــان	پهل ــا	زم ــی	ت حت
می	گرفــت،	در	کل	صنایــع	دســتی	نقــش	پررنگــی	در	
زندگــی	مــردم	داشــت	و	بیشــتر	وســایل	آشــپزخانه	ها	

دست	ســاز	بــود.
ــر	دوره	 ــی	از	آب	در	اواخ ــر	ایران ــهم	ه ــت:	س ــار	داش وی	اظه
قاجــار	ســهم	قابل	توجهــی	بــوده	اســت	و	اکنــون	ایــن	ســهم	
ــفانه	در	مصــرف	 ــه	متأس ــی	ک ــت،	در	حال ــدک	اس ــیار	ان بس
ــه،	 ــز	خزان ــه	ج ــته	ب ــم؛	در	گذش ــراف	می	کنی ــیار	اس آب	بس
ــاس	 ــم	ت ــته	و	از	نی ــود	داش ــا	وج ــی	در	حمام	ه حوضچه	های
بــرای	اســتفاده	از	آب	بهــره	می	بردنــد	تــا	هــر	میــزان	آب	نیــاز	

دارنــد	مصــرف	کننــد.
	

مستشــرق خارجــی: پــس از خــروج از حمــام 
احســاس پــرواز داشــتم

ایــن	کارشــناس	صنایــع	دســتی	با	اشــاره	بــه	وجود	مشــاغلی	
چــون	حجامــت،	ســر	تراشــی	و	مشــت	ومال	گفــت:	برخــی	
دالک	هــا	چنــد	هنــر	داشــتند	کــه	یکــی	از	آنهــا	مشــت	ومال	
یا	همــان	ماســاژ	بــود؛	یکــی	از	مستشــرقین	خارجی	در	ســفر	
بــه	ایــران	در	حمــام	مشــت	ومال	را	می	بینــد	و	ابتــدا	تعجــب	
می	کنــد	امــا	برحســب	کنجــکاوی	آن	را	امتحــان	می	کنــد	و	
در	کتــاب	ســفرنامه	خــود	آورده	کــه	پــس	از	خــروج	از	حمــام	

احســاس	پــرواز	داشــته	اســت.
ــه	وضعیــت	اســفناک	بهداشــتی	 ــا	اشــاره	ب حافــظ	پرســت	ب
ــه	داد:	آینه	هــای	دست	ســاز	کــه	 ــردم	در	دوران	قاجــار	ادام م
ــه	در	 ــام	ک ــه	حم ــد	و	کاس ــق	کاری	می	کردن ــا	را	عای دور	آنه
آن	حنــا	درســت	می	کردنــد،	از	جملــه	صنایــع	دســتی	مــورد	

ــوده	اســت. ــا	ب ــان	در	گرمابه	ه اســتفاده	زن
ــوان	 ــه	عن ــی	ب ــای	ایران ــی	گرمابه	ه ــگ	اجتماع آداب	و	فرهن
ــه	 ــی	ک ــه	نوع ــت،	ب ــده	اس ــول	مان ــوس	مغف ــی	ناملم میراث
برخــی	کشــورهای	همســایه	بــا	اســتفاده	از	ایــن	ظرفیــت	بی	
بدیــل	گردشــگری	و	حفــظ	کارایــی	گرمابــه	هــا	توانســته	انــد	
ــی	 ــد،	ظرفیت ــق	عمــل	کنن در	جــذب	گردشــگر	بســیار	موف
کــه	در	کشــور	مــا	بــه	آن	کــم	توجهــی	شــده	اســت	آن	هــم	
ــی	اســت	 ــه	های ــران	مهــد	گرماب در	شــرایطی	کــه	کشــور	ای
کــه	عــالوه	بــر	آداب	و	رســومی	کــه	موجــب	آرامــش	پــس	از	
اســتحمام	بــوده	اســت	بــه	تکنولــوژی	اســتخرهای	امــروزی	
ــوده	اســت	و	جــای	تاســف	اســت	کــه	اکنــون	 نیــز	مجهــز	ب
ــره	 ــایه	گ ــور	همس ــام	کش ــه	ن ــل	ب ــی	بدی ــت	ب ــن	ظرفی ای

خــورده	اســت.

ردپای میراث ناملموس در هزارتوی گرمابه های ایرانی
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میـراث ایــران

کشــف ســومین شــهر زیرزمینی استان 
ایلخانــی  بــه دوره  مربــوط  همــدان 
در 2 کیلومتــری جنــوب صالح آبــاد 
میــراث  حــوزه  در  جدیــد  اتفاقــی 
فرهنگــی همــدان اســت کــه بــار دیگــر 
کاوشــگران را پــای کار آورده اســت.

ــه	 ــی	ک ــه	دالیل ــی	ب ــای	قدیم ــل	تمدن	ه ــال	قب ــزاران	س ه
ــی	 ــخ	شناســان	کنون ــان	و	تاری ــرای	محقق ــا	ب برخــی	از	آن	ه
مجهــول	اســت	تصمیــم	گرفتنــد	از	زندگــی	بــر	روی	ســطح	
ــی	 ــال	پناهگاه	های ــه	دنب ــاق	آن	ب ــه	و	در	اعم ــن	گریخت زمی

ــد. ــرای	خــود	بگردن ب
آن	هــا	در	ایــن	تــالش	توانســتند	بــه	طــور	خارق	العــاده	
شــهرهایی	زیرزمینــی	ایجــاد	کننــد	کــه	دارای	تعــداد	زیــادی	
بــرای	 محل	هایــی	 عبــادت،	 بــرای	 مکان	هایــی	 اتــاق،	
ــه	 ــن	ب ــی	ام ــوده	و	پناهگاه	های ــوارد	ب ــر	م ــاورزی	و	دیگ کش

می	آمدنــد. شــمار	
ــی	 ــت	خاص ــا	ظراف ــتانی	ب ــی	باس ــهرهای	زیرزمین ــن	ش ای
ــن	از	 ــر	زمی ــتن	زی ــرار	داش ــود	ق ــا	وج ــده	و	ب ــاخته	ش س
بــه	طــوری	کــه	 معمــاری	فوق	العــاده	ای	برخوردارنــد	
نمونه	هــای	آنهــا	را	در	برخــی	نقــاط	جهــان	داشــته	ایم.
ــر	 ــی	نظی ــد	ب ــر	زمینــی	دســت	کن ــود	از	شــهرهای	زی ارزانف
دنیــا	و	مهم	تریــن	و	بــا	ارزش	تریــن	محوطــه	دســت	کنــد	در	
کشــور	اســت	ایــن	شــگفتی	در	اســتان	همــدان	نیــز	مشــاهده	
ــر	 ــا	پیــش	از	ایــن	دو	شــهر	زی ــا	جایــی	کــه	ت شــده	اســت	ت
زمینــی	ســامن	و	ارزانفــود	بــه	عنــوان	شناســنامه	ای	از	قدمت	
ــه	 ــوری	ک ــه	ط ــده	ب ــتان	کشــف	ش ــن	اس ــاله	ای ــزار	س ۳	ه
ارزانفــود	از	شــهرهای	زیــر	زمینــی	دســتکند	بــی	نظیــر	دنیا	و	
مهم	تریــن	و	بــا	ارزش	تریــن	محوطــه	دســت	کنــد	در	کشــور	

اســت.
ــت	کند	 ــد	دس ــی	از	چن ــز	یک ــامن	نی ــی	س ــهر	زیرزمین ش
ــوده	و	در	 ــر	ب ــا	بی	نظی ــه	در	دنی ــت	ک ــدان	اس ــتان	هم اس
جنــوب	غربــی	شهرســتان	مالیــر	معمــاری	و	قدمــت	تاریخی	
ــن	 ــت؛	ای ــدان	اس ــتان	هم ــخ	اس ــت	و	تاری ــای	عظم آن	گوی
شــهر	بــا	وســعتی	حــدود	ســه	هکتــار	بــه	دســت	پیشــینیان	

ــده	 ــده	ش ــن	کن ــکانیان	در	دل	زمی ــل	از	دوره	اش ــی	قب ایران
ــت. اس

امــا	اتفاقــی	نــو	در	عرصــه	میــراث	فرهنگــی	همــدان	کشــف	
ــد	در	قســمتی	دیگــر	از	اســتان	 یــک	شــهر	زیرزمینــی	جدی
پهنــاور	همــدان	اســت	کــه	ایــن	روزهــا	توجــه	رســانه	ها	را	بــه	
خــود	جلــب	کــرده	چراکــه	هــر	چــه	پیــش	می	رویــم	قدمــت	
و	تمــدن	شــهر	تاریخــی	هگمتانــه	بیــش	از	گذشــته	نمایــان	
ــد. ــر	آن	صحــه	می	گذارن ــده	ب ــناد	کشــف	ش ــود	و	اس می	ش

»صالح	آبــاد«	شــهری	در	بخــش	صالــح	آبــاد	شهرســتان	
بهــار	در	اســتان	همــدان	اســت	کــه	در	۳۰	کیلومتــری	غــرب	
همــدان	و	در	کنــار	ســه	راهــی	همــدان،	کرمانشــاه	و	ســنندج	
قــرار	دارد	کــه	ایــن	روزهــا	بــا	رســانه	ای	شــدن	کشــف	یــک	
شــهر	زیــر	زمینــی	کــه	از	قضــا	وســعت	آن	هــم	معلوم	نیســت	

مرکــز	توجــه	قــرار	گرفتــه	اســت.
اواســط	هفتــه	گذشــته	بــود	که	بــه	یکبــاره	خبــری	مبنــی	بر	

کشــف	یــک	شــهر	زیرزمینــی	در	صالــح	آبــاد	بهــار	در	کمتــر	
از	چنــد	ســاعت	بــه	نقــل	محافــل	رســانه	ای	اســتان	همــدان	
ــی	و	 ــه	حضــور	در	محــل	شــهر	زیرزمین ــه	رفت ــل	و	رفت تبدی
درک	آنچــه	کشــف	شــده	بــه	یــک	مطالبــه	تبدیــل	شــد	کــه	
ــداد	 ــن	روی ــل	ای ــگاران	در	مح ــماری	از	خبرن ــی	آن	ش در	پ

حاضــر	شــدند.
شــهر	زیــر	زمینــی	صالــح	آبــاد	در	۲	کیلومتــری	جنــوب	
صالــح	آبــاد	کشــف	شــده	و	مربــوط	بــه	دوره	ســلجوقیان	
توســط	 کاوش	 حاضــر	 حــال	 در	 کــه	 ایلخانــی	 و	
ــاد	 ــح	آب ــی	و	شــهرداری	صال ــراث	فرهنگ متخصصــان	می
در	حــال	انجــام	اســت	و	وســعت	حقیقــی	آن	نیــز	هنــوز	

ــت ــخص	نیس مش
معــاون	میــراث	فرهنگــی	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	
ــن	خصــوص	از	 ــدان	در	ای ــتان	هم ــگری	اس ــتی	و	گردش دس
آغــاز	عملیــات	کاوش	دســت	کنــد	زیرزمینــی	صالــح	آبــاد	بــا	
ــر	 ــن	اث ــه	ای	خبــر	داد	و	گفــت:	ای ــه	کارگیــری	تیمــی	حرف ب
ــا	 ــات	کاوش	آن	ت ــد	و	عملی ــایی	ش ــش	شناس ــال	پی از	دو	س

ــود. ــون	رســانه	ای	نشــده	ب کن

ــرای  ــار ب ــال اعتب ــون ری ــی ۲۷۰ میلی ــش بین پی
انجــام عملیــات کاوش

ــد	 ــت	کن ــات	کاوش	دس ــه	عملی ــان	اینک ــی	بابی ــد	تراب احم
زیرزمینــی	صالــح	آبــاد	کــه	بــه	تازگــی	کشــف	شــده	بــا	بــه	
کارگیــری	تیــم	حرفــه	ای	در	حــال	انجــام	اســت،	گفــت:	۲۷۰	
ــن	 ــات	کاوش	ای ــام	عملی ــرای	انج ــار	ب ــال	اعتب ــون	ری میلی
مجموعــه	پیــش	بینــی	شــده	و	کارهــا	در	حــال	انجــام	اســت.
وی	بابیــان	اینکــه	بــر	اســاس	اشــیای	کشــف	شــده	و	
ــرن	 ــه	ق ــخ	ب ــن	تاری ــت	ای ــه	قدم بررســی	های	صــورت	گرفت
ــن	 ۶	و	۷	هجــری	شمســی	بازمــی	گــردد،	گفــت:	قدمــت	ای

ــت. ــی	اس ــه	دوره	ایلخان ــق	ب ــد	متعل ــد	جدی ــت	کن دس

همدان خاستگاه دستکندهای ایران
ــامن	و	 ــهر	س ــون	در	ش ــه	تاکن ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب تراب
ــا	 روســتای	ارزانفــود	شــهر	زیــر	زمینــی	کشــف	شــده	کــه	ب
کشــف	ســومین	شــهر	زیــر	زمینــی	همــدان	را	باید	خاســتگاه	

کشف سومین شهر زیرزمینی در همدان؛

ماجرای شهری نهفته در»صالح آباد«بهار/رازی که ازدل خاک برمال می شود

پروین قادری 
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میـراث ایــران

ــات	 ــت:	در	مطالع ــار	داش ــد،	اظه ــران	نامی ــتکندهای	ای دس
اولیــه	صــورت	گرفتــه	ایــن	دســتکند	دارای	۶	فضــا	اســت	و	

ــعت	دارد. ــار	وس ــش	از	۵	هکت بی
معــاون	میــراث	فرهنگــی	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	
ــاره	 ــدان	بااش ــتان	هم ــگری	اس ــتی	و	گردش ــع	دس صنای
ــی	 ــتکند	فضاهای ــن	دس ــراف	ای ــه	اط ــه	در	فاصل ــه	اینک ب
شناســایی	شــده	کــه	کارشناســان	احتمــال	می	دهنــد	
ــر	از	 ــن	دســتکند	پ ــط	باشــد،	گفــت:	ای ــا	دســتکند	مرتب ب
خــاک	اســت	و	بــرای	کســب	اطالعــات	بیشــتر	بایــد	خــاک	

ــود. ــه	ش آن	تخلی

کشف ۳ حجره در دستکند صالح آباد
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بــه	علــت	وســعت	زیــاد	ایــن	دســتکند،	
کاوش	آن	ســال	ها	زمــان	خواهــد	بــرد	کمااینکــه	بــرای	
تأمیــن	اعتبــار	ایــن	پــروژه	بایــد	گمانــه	زنــی	انجــام	گیــرد	و	
مرحلــه	بــه	مرحلــه	پیــش	رفــت	چــرا	کــه	بــه	علت	مســاحت	
ایــن	منطقــه،	بــرآورد	اعتبــار	کامــل	و	کافــی	ممکــن	نیســت،	
گفــت:	تــا	کنــون	۳	حجــره	در	دســتکند	صالــح	آبــاد	کشــف	

شــده	اســت.
ــر	اســاس	تکــه	ســفال	های	کشــف	 ــا	بیــان	اینکــه	ب ــی	ب تراب
شــده	از	ایــن	۳	حجــره،	قدمــت	و	پیشــینه	ایــن	دســتکند	بــه	
دوره	ایلخانیــان	برمی	گــردد،	اضافــه	کــرد:	عملیــات	کاوش	بــا	

دقــت	در	حــال	انجــام	اســت.
ــی	 ــر	زمین ــتکند	زی ــه	دس ــروه	کاوش	مجموع ــت	گ سرپرس
صالــح	آبــاد	نیــز	بابیــان	اینکــه	ایــن	دســتکند	در	حریم	شــهر	
صالــح	آبــاد	و	در	مســیر	اســدآباد	واقــع	شــده،	افــزود:	در	فــاز	
ــرو	شناســایی	 ــد	راه ــر،	۶	فضــا	و	چن ــن	اث نخســت	کاوش	ای
ــوان	 ــه	عن ــی	ب ــق	دریچه	های ــدام	از	طری ــر	ک ــه	ه ــد	ک ش

ــد. ــن	راه	دارن ــه	ســطح	زمی هواکــش	ب
ــان	اینکــه	ورود	خــاک	کشــاورزی	از	 ــا	بی محمــد	شــعبانی	ب
ــر	و	کاوش	را	 ــتکند	را	پ ــای	دس ــا	فض ــن	دریچه	ه ــق	ای طری
دشــوار	کــرده	اســت،	عنــوان	کــرد:	بــر	اســاس	اشــیا	کشــف	
ــه	 ــر	ب ــن	اث ــت	ای ــه،	قدم شــده	و	بررســی	های	صــورت	گرفت

ــردد. ــی	گ ــا	۷	هجــری	شمســی	بازم ــرن	۶	ی ق
وی	بابیــان	اینکــه	از	لحــاظ	ســاختاری	ایــن	اثــر	بــا	دســتکند	

ارزانفــود	شــباهت	های	زیــادی	دارد،	امــا	در	برخــی	از	فضاهــا	
همچــون	هواکــش	بــا	آن	متفــاوت	اســت،	اضافــه	کــرد:	ایــن	
ــرم	صخــره	ای	ایجــاد	شــده	 ــر	روی	ســنگ	های	ن دســتکند	ب

اســت.
وی	بــا	یــادآوری	اینکــه	۲	کارگاه	بــرای	کاوش	ایــن	اثــر	
همــکاری	می	کننــد	و	بــرای	تکمیــل	عملیــات	کاوش	نزدیــک	
بــه	یــک	میلیــارد	ریــال	اعتبــار	نیــاز	اســت،	گفــت:	طــی	چند	

روز	آینــده،	فصــل	اول	کاوش	هــا	تمــام	خواهــد	شــد.
بــه	 نســبت	 دســتکند	 ایــن	 اینکــه	 بیــان	 بــا	 وی	
ــد	 ــت،	تاکی ــر	اس ــامن	جدیدت ــود	و	س ــتکندهای	ارزانف دس
ــزون	 ــاری	اف ــن	اعتب ــکاری	و	تأمی ــا	هم ــرد:	فصــل	اول	ب ک
بــر	۳۰	میلیــون	تومــان	توســط	شــهرداری	در	حــال	انجــام	
ــدف	کاوش	و	 ــا	ه ــه	ب ــدی	ک ــول	بع ــرای	فص ــا	ب ــت	ام اس
ــه	 ــد	شــد،	ب ــط	و	وســعت	آن	انجــام	خواه شناســایی	محی

ــت. ــاز	اس ــتری	نی ــار	بیش اعتب
ــه	 ــان	اینک ــاد	بابی ــروه	کاوش	دســتکند	صالح	آب سرپرســت	گ
ایــن	مجموعــه	زیرزمینــی	دارای	دریچه	هــای	ورودی	و	
ــوع	 ــه	از	ن ــت	ک ــف	اس ــاد	مختل ــی	در	ابع ــای	ارتباط راهروه
ــه	 ــی	متوج ــکلت	های	حیوان ــا	و	کشــف	اس ــاختارهای	آنه س
ــده	ایم،	 ــه	ش ــن	منطق ــروری	در	ای ــداری	و	دامپ ــت	دام اهمی

ــت. ــر	اس ــتکند	۴.۵	مت ــای	دس ــق	فض ــت:	عم گف
ــدان	 ــتان	هم ــای	اس ــای	ج ــه	ج ــت	اینک ــلم	اس ــه	مس آنچ
ســندی	بــر	قدمــت	و	تمــدن	ایــن	شــهر	۳	هــزار	ســاله	اســت	
ــانه	ای	آن	را	 ــدن	نش ــان	ش ــا	نمای ــی	ب ــد	گاه ــر	از	چن ــه	ه ک
ــان	وظیفــه	مســئوالن	و	دســت	 ــن	می ــد	و	در	ای ــاد	می	زن فری
ــت	کــرده	و	از	 ــا	را	تقوی ــن	ظرفیت	ه ــدرکاران	اســت	کــه	ای ان
ــه	بیشــتر	 ــر	چ ــاندن	ه ــتای	شناس ــی	در	راس محــل	ان	قدم

ــد. ــدان	بردارن هم
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در  کاری  نــازک  بومــی  و  اصیــل  هنــر   
ــان  ــب نش ــه کس ــق ب ــتان موف ــتان کردس اس
جغرافیایــی بین المللــی شــد تــا ایــن ظرفیــت 
اســتان  دســتی  صنایــع  بخــش  در  مهــم 

همچنــان زنــده بمانــد.

ــع	دســتی	یکــی	از	 کردســتان	در	بخــش	صنای
اســتان	های	برخــوردار	کشــور	اســت	و	همــواره	
ایــن	اســتان	در	چندیــن	رشــته	متعــدد	و	

اقتصــاد ایــــران

طرحــی کــه قــرار بــود جــاده پــر پیــچ و خــم آبدانــان- دره شــهر را کوتــاه و ایمــن 
ــی  ــد و زمان ــرم می کن ــاد دســت و پنجــه ن ــی بســیار زی ــا مشــکالت مال ــد، حــاال ب کن

ــروژه مشــخص نیســت. ــرداری کامــل پ ــرای بهــره ب ــق ب دقی

کاغــذ از جملــه نیازهــای مهــم صنعــت چــاپ و بســته بندی کشــور به شــمار مــی رود 
کــه در ســال های اخیــر بــه ویــژه در شــرایط تحریــم، تولیــد آن بــا مشــکالت بســیار 

مواجه شــده اســت.

انــگار رؤیــای خانــه دار شــدن بــرای زوج هــای جــوان، بازنشــتگان و کارگــران و دیگــر 
دهک هــای پاییــن جامعــه قــرار نیســت بــه واقعیت تبدیــل شــود حال خانــه دار شــدن و 

زیــر یــک ســقف رفتــن کــه دیگــر بمانــد فصــل تابســتان نزدیک اســت.

ــادی و  ــد و صی ــرای صی ــت ب ــر و برک ــای پرخی ــن دری ــام از ای ــردم از قدیم االی م
ــرژی  ــدان دور فعالیت هــای حــوزه ان ــه چن تجــارت اســتفاده کــرده و در گذشــته ن

ــه شــده اســت. ــارس اضاف ــج ف ــا خلی ــط ب ــه مشــاغل مرتب ــز ب نی
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راه انــدازی کارخانــه تولیــد کاغــذ از 
ــتان  ــنگ در شهرس ــادن س ــات مع ضایع
ــتغال  ــاد اش ــرای ایج ــی ب ــالت، فرصت مح
پایــدار و پویایــی اقتصــادی در منطقــه 
ــق  ــیر تحق ــت در مس ــت حرک و در حقیق

ــت. ــد( اس ــق تولی ــال )رون ــعار س ش

کاغــذ	از	جملــه	نیازهــای	مهــم	صنعــت	چــاپ	و	بســته	بندی	
کشــور	بــه	شــمار	مــی	رود	کــه	در	ســال	های	اخیــر	بــه	ویــژه	
ــا	مشــکالت	بســیار	مواجــه	 ــم،	تولیــد	آن	ب در	شــرایط	تحری
ــا	خــروج	ارز	بســیار	 شــده	اســت.	از	طرفــی	واردات	آن	نیــز	ب
همــراه	اســت	و	بدتــر	از	آن	قاچــاق	کاغــذ	نیــز	مطــرح	اســت	
ــرای	فعالیــت	ســودجویان	فراهــم	می	ســازد. کــه	عرصــه	را	ب
مجمــوع	ایــن	مســائل	ضربــه	بــه	اقتصــاد	کشــور	وارد	
ــه	 ــا	هزین ــلولزی	ب ــذ	س ــن	کاغ ــی	تأمی ــازد،	از	طرف می	س
بســیار	بــرای	ناشــران،	نشــریات	و	مطبوعــات	همــراه	اســت	و	
بایــد	در	شــرایط	کنونــی	راهــکاری	را	بــرای	تولیــد	کاغــذ	بــا	

ــترش	داد. ــه	و	گس ــد	ارائ ــد	جدی ــک	فرآین ی
کاغــذ	ســنگ	از	جملــه	محصــوالت	شــبیه	بــه	کاغــذ	اســت	
کــه	معمــوالً	از	ترکیــب	۸۰	درصــدی	کربنات	کلســیم	ناشــی	
از	ضایعــات	معــادن	ســنگ	های	ســاختمانی	از	قبیــل	تراورتن،	
ــا	چنــد	درصــد	مــواد	پلیمــری	و	مــواد	 مرمریــت	و	چینــی	ب
ــکیل	و	در	 ــذ	تش ــر	کاغ ــا	خمی ــد	ت ــت	می	آی ــه	دس ــر	ب دیگ
ــروز	 ــود.	ام ــل	ش ــذ	تبدی ــه	کاغ ــوص	ب ــتگاه	های	مخص دس
فرآینــد	ســاخت	کاغــذ	ســنگ	در	بیــش	از	۴۰	کشــور	دنیــا	
مــورد	اســتفاده	قــرار	می	گیــرد	و	بــا	بومــی	ســازی	دانــش	آن	
در	کشــور	می	تــوان	ضمــن	اشــتغالزایی،	بخشــی	از	مشــکالت	

کشــور	در	تأمیــن	کاغــذ	را	برطــرف	ســاخت.
احــداث	کارخانــه	ای	بــا	قابلیــت	تولیــد	ایــن	نــوع	کاغــذ	عالوه	
بــر	حفــظ	محیــط	زیســت	و	منابــع	طبیعــی،	امــکان	ســرمایه	
ــکل	 ــی	آورد	و	مش ــود	م ــدف	را	وج ــای	ه ــزاری	در	بازاره گ
ــم	 ــه	فراه ــه	ب ــا	توج ــور	را	ب ــاز	کش ــورد	نی ــذ	م ــن	کاغ تأمی
ــع	 ــول	رف ــن	محص ــه	ای ــرای	ارائ ــازار	ب ــرایط	ب ــاختن	ش س

می	کنــد.
ــبز	 ــع	س ــادی	از	صنای ــوان	نم ــه	عن ــنگی	ب ــذ	س ــد	کاغ تولی
ــود	 ــت	موج ــری	از	ظرفی ــا	بهره	گی ــتان	محــالت	ب در	شهرس
واحدهــای	صنعتــی	ســنگ	ایــن	شهرســتان،	اقدامــی	اســت	
که	بــا	مشــارکت	و	ســرمایه	گــذاری	بخــش	خصوصــی	زمینه	
آن	در	مــدت	اخیــر	فراهــم	شــده	و	زمیــن	مــورد	نیــاز	بــرای	
ــاد	 ــراً	توســط	جه ــز	اخی ــی	نی ــن	واحــد	صنعت ــدازی	ای راه	ان

ــت. ــص	یاف کشــاورزی	اســتان	تخصی
	

مشــکات تولید کاغــذ ســلولزی عامــل روی آوردن 
ــنگی ــد کاغذ س ــه تولی ب

رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	مرکــزی	
ــور	 ــر	در	کش ــال	حاض ــت:	در	ح ــار	داش ــه	اظه ــن	رابط در	ای
ــم	 ــه	اقلی ــه	ب ــا	توج ــود	دارد	و	ب ــذ	وج ــن	کاغ ــکل	تأمی مش
خشــک	ایــران	و	کمبــود	منابــع	آبــی	در	تأمیــن	کاغــذ	فعلــی	
ــال	روشــی	 ــه	دنب ــد	ب ــذا	بای ــه	هســتیم.	ل ــا	مشــکل	مواج ب
ــا	 ــوان	ب ــتا	می	ت ــن	راس ــود،	در	ای ــذ	ب ــن	کاغ ــن	در	تأمی نوی
ــات	 ــی	از	ضایع ــیم	ناش ــات	کلس ــب	کربن ــتفاده	از	ترکی اس
معــادن	ســنگ	های	ســاختمانی	محصولــی	را	جایگزیــن	
ــنگ	در	 ــات	س ــن	ضایع ــب	ای ــه	اغل ــرد	ک ــی	ک ــذ	فعل کاغ
ــی	 ــای	معدن ــور	واحده ــل	وف ــه	دلی ــالت	ب ــتان	مح شهرس

ــود. ــت	می	ش ــی	یاف ــه	فراوان ــنگ،	ب س

ــد	 ــی	فرآین ــرد:	چگونگ ــان	ک ــور	بی ــی	پ ــا	حاج ــد	رض محم
ســاخت	تولیــد	کاغــذ	در	کارخانه	هــای	تولیــد	کاغــذ	از	
ســنگ	منحصــر	بــه	فــرد	اســت	و	در	مقایســه	بــا	کاغــذ	فعلی	
موجــود	در	بــازار	از	مــواد	ســلولزی	)گیاهــی(	تشــکیل	نشــده	

ــت. اس
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	مرکــزی	
ــر	کشــش	و	 ــت	در	براب ــودن	و	مقاوم ــد	آب	ب ــرد:	ض ــان	ک بی
پارگــی	از	خصوصیــات	کاغــذ	ســنگی	می	باشــد	و	در	نوشــتار،	
ــرد،  ــرار گی ــتفاده ق ــورد اس ــد م ــاب و … می توان ــاپ کت چ
ــرای	ورود	 ــی	ب ــرایط	خوب ــز	از	ش ــور	نی ــازار	کش ــم	ب امیدواری

ایــن	محصــول	برخــوردار	باشــد.
ــه	 ــالت	س ــتان	مح ــر	در	شهرس ــال	حاض ــت:	در	ح وی	گف
کارخانــه	تولیــد	کاغــذ	از	ســنگ	در	مرحلــه	اجــرا	و	راه	اندازی	
قــرار	دارنــد	و	یــک	کارخانــه	نیــز	تــا	نیمــه	دوم	امســال	واقــع	
ــرار	 ــرداری	ق ــره	ب ــورد	به ــالت،	م ــه	مح ــه	صدری در	منطق

ــت. ــد	گرف خواه
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	مرکــزی	
خاطــر	نشــان	کــرد:	نزدیــک	بــه	۱۳	هکتــار	از	اراضــی	ملــی	
بــرای	ســاخت	کارخانه	هــای	تولیــد	کاغــذ	از	ســنگ	در	
شهرســتان	محــالت	اختصــاص	پیــدا	کــرده	اســت	و	منطقــه	

ــد. ــق	می	باش ــن	مناط ــه	ای ــه	از	جمل صدری
ــذاری	 ــرمایه	گ ــرای	س ــه	ب ــرآورد	اولی ــت:	ب ــور	گف حاجــی	پ
ــه	 ــداث	کارخان ــرای	اح ــی	ب ــش	خصوص ــذار	بخ ــرمایه	گ س
تولیــد	کاغــذ	از	ســنگ	در	محــالت	۳۶۰	میلیــارد	ریــال	
ــت	 ــانات	قیم ــرات	و	نوس ــا	تغیی ــون	ب ــه	تاکن ــوده	اســت	ک ب
ارز	و	دیگــر	شــرایط	اقتصــادی،	ایــن	مبلــغ	بــه	بیــش	از	۴۰۰	

ــت. ــیده	اس ــال	رس ــارد	ری میلی
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	مرکــزی	
ــه	 ــه	تولیــد	کاغــذ	از	ســنگ	در	صدری ــاح	کارخان ــزود:	افتت اف
ــتقیم	و	 ــغلی	مس ــت	ش ــش	از	۴۰	فرص ــاد	بی ــالت،	ایج مح
بیــش	از	۷۰	شــغل	غیــر	مســتقیم	را	بــه	دنبــال	دارد	و	تــالش	
داریــم	کــه	از	اینگونــه	ســرمایه	گــذاری	ها	در	مســیر	رســیدن	

بــه	تولیــد	و	اشــتغال	حمایــت	الزم	انجــام	شــود.
	

توســعه تولیــد کاغــذ ســنگی زمینــه ســاز کاهــش 
ــذ واردات کاغ

ــورای	 ــس	ش ــان	در	مجل ــالت	و	دلیج ــردم	مح ــده	م نماین
اســالمی	اظهــار	داشــت:	تعــداد	کارخانجــات	تولیــد	کاغــذ	در	
شهرســتان	محــالت	امســال	از	ســه	کارخانــه	فراتــر	مــی	رود	

و	نخســتین	کارخانــه	کاغــذ	ســنگی	در	صــورت	تأمیــن	
تجهیــزات	و	ماشــین	آالت	آن،	بــه	زودی	آمــاده	بهــره	بــرداری	

ــت. اس
ــن	 ــرای	تأمی ــفانه	ب ــرد:	متأس ــان	ک ــلیمی	بی ــا	س علیرض
کاغــذ	بــا	مشــکالتی	نظیــر	واردات	کاغــذ	مواجــه	هســتیم،	
بــه	طــوری	کــه	ســاالنه	بــرای	واردات	آن	نزدیــک	بــه	۷۰۰	
ــن	 ــروج	ای ــده	و	خ ــارج	ش ــور	خ ــون	دالر	ارز	از	کش میلی
ــی	 ــذ	منطق ــن	کاغ ــرای	تأمی ــا	ب ــور	تنه ــم	ارز	از	کش حج

ــت. نیس
ــورای	 ــس	ش ــان	در	مجل ــالت	و	دلیج ــردم	مح ــده	م نماین
اســالمی	ادامــه	داد:	اگــر	احــداث	کارخانجــات	تولیــد	کاغــذ	از	
ســنگ	در	کشــور	آغــاز	شــود	تــا	حــدودی	می	تــوان	مشــکل	
تأمیــن	کاغــذ	را	برطــرف	کــرد.	البتــه	مشــکالتی	وجــود	دارد	
ــا	و	اگــر	مواجــه	 ــا	ام ــن	اســت	کــه	در	صــدور	مجوزهــا	ب و	ای
هســتیم.	بخشــی	از	ایــن	مشــکالت	از	قبیــل	تأمیــن	زمیــن	
کارخانجــات	تولیــد	کاغــذ،	تأمیــن	ارز	بــرای	واردات	ماشــین	
ــتان  ــارج از اس ــه خ ــز ب ــتان و بخشــی نی ــه اس آالت و … ب

ــت. مربوط اس
وی	خاطــر	نشــان	کــرد:	ظرفیــت	شهرســتان	محــالت	بــرای	
احــداث	کارخانه	هــای	تولیــد	کاغــذ	از	ســنگ	یــک	ظرفیــت	
ــدازی	ایــن	قبیــل	کارخانجــات	 ــرا	راه	ان اســتثنایی	اســت،	زی
ــه	اقتصــاد	کشــور	 در	شــرایط	تحریــم	کمــک	فــوق	العــاده	ب
اســت،	مانــع	خــروج	ارز	از	کشــور	بــوده	و	در	رونق	اقتصــادی	و	

افزایــش	ارزش	افــزوده	تأثیــر	بــه	ســزایی	دارد.
ــورای	 ــس	ش ــان	در	مجل ــالت	و	دلیج ــردم	مح ــده	م نماین
اســالمی	عنــوان	کــرد:	مجلــس	و	دولــت	بــرای	رفــع	
مشــکالت	چــاپ	و	بســته	بنــدی	بایســتی	برنامه	هــای	اصولی	
ــرای	 ــه	اســتفاده	از	پتانســیل	های	موجــود	ب اتخــاذ	کــرده	و	ب

ــد. ــک	کنن ــور	کم ــذ	در	کش ــد	کاغ تولی
بــا	توجــه	بــه	اینکــه	در	حــال	حاضــر	کشــور	تحت	فشــارهای	
ــد	از	 ــت،	بای ــه	اس ــرار	گرفت ــادی	ق ــگ	اقتص ــم	و	جن تحری
ــای	 ــاختن	نیازه ــرف	س ــرای	برط ــی	ب ــوان	داخل ــت	ت ظرفی
کشــور	از	جملــه	تأمیــن	کاغــذ	اســتفاده	کنیــم	کــه	در	ایــن	
ــور	 ــال	را	در	کش ــعار	س ــق	ش ــد	و	تحق ــق	تولی ــورت	رون ص
شــاهد	خواهیــم	بــود.	توســعه	بــه	کارگیــری	فنــاوری	تولیــد	
کاغــذ	ســنگی	بــه	خودکفایــی	در	تأمیــن	کاغــذ	می	انجامــد	و	
بــه	رونــق	اقتصــادی	نیــز	کمــک	می	کنــد،	البتــه	ایــن	مهــم	
مســتلزم	حمایت	هــای	دولــت،	مجلــس	و	مســئولین	اســتانی	

و	شهرســتانی	اســت.

ــران اقتصاد ایـ

تولید کاغذ از سنگ

ابتکاری برای اشتغال پایدار و جلوگیری ازخروج ارز 

ثمین مامقانی
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ظرفیت هــای  دارای  بوشــهر  اســتان 
بســیار خوبــی در حــوزه آبزی پــروری 
ــا اســتفاده  ــد ب اســت و در ایــن راســتا بای
از ظرفیت هــا زمینــه توســعه پــرورش 
ــود. ــم ش ــتان فراه ــو در اس ــی و میگ ماه

ــوار	ســاحلی	 اســتان	بوشــهر	دارای	بیــش	از	۷۰۰	کیلومتــر	ن
ــی	 ــی	ب ــه	منبع ــج	فارســی	ک ــارس	اســت؛	خلی ــج	ف ــا	خلی ب
نظیــر	از	ظرفیت	هــا	اســت	و	از	گذشــته	دور	تاکنــون	دریایــی	

ــوده	اســت. ــرای	ایــن	مــردم	ب پربرکــت	ب
ــرای	 ــر	و	برکــت	ب ــای	پرخی ــن	دری ــام	از	ای ــردم	از	قدیم	االی م
صیــد	و	صیــادی	و	تجــارت	اســتفاده	کــرده	و	در	گذشــته	نــه	
ــاغل	 ــه	مش ــز	ب ــرژی	نی ــوزه	ان ــای	ح ــدان	دور	فعالیت	ه چن

ــا	خلیــج	فــارس	اضافــه	شــده	اســت. مرتبــط	ب
ــارس	 ــج	ف ــای	خلی ــا	و	قابلیت	ه ــه	ظرفیت	ه ــا	هم ــا	اینه ام
ــالوه	 ــد	ع ــی	می	توان ــه	تنهای ــه	ب ــی	ک ــج	فارس نیســت؛	خلی
بــر	تأمیــن	همــه	نیازهــای	اشــتغال	اســتانی	همچون	بوشــهر،	
بــرای	کل	کشــور	تولیــد	اشــتغال	و	درآمدزایی	داشــته	باشــد.
ــارس،	 ــج	ف ــای	قابل	توجــه	خلی ــا	و	قابلیت	ه یکــی	از	مزیت	ه
ــا	 ــر	ت ــال	های	اخی ــد	در	س ــر	چن ــه	ه ــت	ک ــروری	اس آبزی	پ
حــدودی	مــورد	توجــه	قــرار	گرفتــه	اســت	ولــی	هنــوز	هــم	

ــود	دارد. ــماری	وج ــده	بی	ش ــتفاده	نش ــای	اس ظرفیت	ه
ــور	 ــی	کش ــای	اساس ــی	از	نیازه ــتغال	یک ــه	اش ــی	ک در	حال
اجــرای	 در	 تســهیل	 و	 تســریع	 می	شــود،	 محســوب	
ــتغال،	 ــق	اش ــه	رون ــد	زمین ــروری	می	توان ــای	آبزی	پ طرح	ه
ــی	و	ارزی	 ــی	و	ایجــاد	درآمدهــای	داخل ــت	تولیــد	داخل تقوی

ــازد. ــم	س را	فراه

افزایش تولید ماهی در قفس
رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	بوشــهر	از	تالش	گســترده	
ــر	داد	و	 ــهر	خب ــتان	بوش ــروری	در	اس ــت	آبزی	پ ــرای	تقوی ب
اظهــار	داشــت:	توســعه	طرح	هــای	پــرورش	میگــو	و	پــرورش	

ــا	جدیــت	دنبــال	می	کنیــم. ماهــی	در	قفــس	را	ب
ــتان	 ــر	اس ــای	کم	نظی ــه	ظرفیت	ه ــری	ب ــی	منوچه محمدتق
ــه	داد:	 ــرد	و	ادام ــاره	ک ــروری	اش ــه	آبزی	پ ــهر	در	عرص بوش
ــی	در	 ــرورش	ماه ــا	پ ــر	م ــد	نظ ــم	م ــای	مه ــی	از	طرح	ه یک
قفــس	در	دریــا	اســت	کــه	دو	طــرح	در	دو	ســال	گذشــته	اجرا	

شــده	اســت.
وی	ظرفیــت	وارد	مــدار	شــده	ایــن	دو	طــرح	را	۱۱	هــزار	تــن	
عنــوان	کــرد	و	افــزود:	ســال	گذشــته	چهــار	هــزار	تــن	ماهــی	

ــزار	و	 ــامل	دو	ه ــتان	ش ــرورش	در	اس پ
۸۰۰	تــن	ماهــی	پرورشــی	در	دریــا	
و	هــزار	و	۲۰۰	تــن	در	اســتخرهای	

ــد	شــد. ســاحلی	تولی
رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	بوشــهر	از	افزایــش	
ــزان	۱۰	 ــه	می ــا	ب ــرورش	ماهــی	در	قفــس	در	دری ــت	پ ظرفی
هــزار	تــن	خبــر	داد	و	بیــان	کــرد:	بــرای	اجــرای	ایــن	پــروژه	
ــت. ــاز	اس ــی	نی ــهیالت	بانک ــان	تس ــارد	توم ــه	۱۱۴	میلی ب

	
ایجاد سایت های جدید پرورش میگو

منوچهــری	از	توســعه	طرح	هــا	و	ســایت	های	پــرورش	میگــو	
در	اســتان	بوشــهر	خبــر	داد	و	اضافــه	کــرد:	اســتان	بوشــهر	در	
حــال	حاضــر	بیــش	از	۵۰	درصــد	میگوی	پرورشــی	کشــور	را	

ــد. ــد	می	کن تولی
ــو	در	 ــرورش	میگ ــایت	پ ــت	۱۰	س ــه	فعالی ــاره	ب ــا	اش وی	ب
اســتان	خاطرنشــان	کــرد:	ســال	گذشــته	پــرورش	میگــو	در	
ســطح	چهــار	هــزار	و	۸۵۰	هکتــار	از	اراضــی	ســاحلی	اســتان	

انجــام	شــد.
ــه	 ــرای	س ــهر	از	اج ــاورزی	بوش ــاد	کش ــازمان	جه ــس	س رئی
ــار	و	دو	ســایت	 ــه	مســاحت	ســه	هــزار	و	۵۰۰	هکت ســایت	ب
ــر	داد	و	 ــو	خب ــرورش	میگ ــرای	پ ــرای	اج ــاری	ب ۸۰۰	هکت
گفــت:	پیش	بینی	هــا	بیانگــر	افزایــش	تولیــد	میگــوی	

ــت. ــاری	اس ــال	ج ــی	در	س پرورش

تقویت طرح های آبزی پروری در استان
ــزی	اســتان	بوشــهر	از	 ــت	و	برنامه	ری ــس	ســازمان	مدیری رئی
ــه	 ــتان	ب ــروری	در	اس ــای	آبزی	پ ــت	طرح	ه ــعه	و	تقوی توس
عنــوان	یکــی	از	اولویت	هــای	مهــم	نــام	بــرد	و	گفــت:	اســتان	
ــه	 ــروری	دارد	ک ــوزه	آبزی	پ ــی	در	ح ــت	باالی ــهر	ظرفی بوش

ــد	اســتفاده	شــود. بای
ــای	 ــرای	طرح	ه ــت	اج ــه	اهمی ــاره	ب ــا	اش ــور	ب ــا	عوض	پ رض
ــت	 ــرد:	تقوی ــه	ک ــا	اضاف ــس	در	دری ــی	در	قف ــرورش	ماه پ
برنامه	هــای	شــیالتی	بــه	ویــژه	تکمیــل	حــوزه	آبزی	پــروری،	
پــرورش	ماهــی	در	قفــس	در	دریــا	و	پــرورش	میگــو	در	اراضی	

ســاحلی	مــورد	تاکیــد	اســت.
ــه	در	 ــر	اینک ــالوه	ب ــا	ع ــن	طرح	ه ــرای	ای ــه	داد:	اج وی	ادام
ــعه	 ــه	توس ــت،	زمین ــت	اس ــی	دارای	اهمی ــه	درآمدزای زمین

اشــتغال	و	رفــع	مشــکل	بیــکاری	را	نیــز	فراهــم	می	ســازد	کــه	
ــت. ــم	داش ــا	خواهی ــن	برنامه	ه ــت	الزم	را	از	ای حمای

ــهر	 ــتان	بوش ــزی	اس ــت	و	برنامه	ری ــازمان	مدیری ــس	س رئی
ــب	 ــارات	مناس ــاص	اعتب ــا	اختص ــود	ب ــالش	می	ش ــزود:	ت اف
ــود،	 ــروری	موج ــای	آبزی	پ ــکالت	طرح	ه ــع	مش ــن	رف ضم

ــود. ــم	ش ــا	فراه ــن	طرح	ه ــعه	ای ــه	توس زمین
	

افزایش تولید میگوی پرورشی
ــه	اســتان	 ــان	اینک ــا	بی ــرکل	شــیالت	اســتان	بوشــهر	ب مدی
بوشــهر	نیمــی	از	میگــوی	پرورشــی	کشــور	را	تولیــد	می	کنــد	
ــتمر	 ــد	مس ــاهد	رون ــا	ش ــود	ت ــالش	می	ش ــت:	ت ــار	داش اظه

افزایــش	تولیــد	میگــو	در	اســتان	باشــیم.
عباســعلی	زنده	بــودی	میــزان	افزایــش	تولیــد	میگــو	در	ســال	
ــا	اجــرای	 ــه	داد:	ب ــوان	کــرد	و	ادام گذشــته	را	۴۰	درصــد	عن
ــال	 ــا	امس ــده	ت ــالش	ش ــعه	ای	ت ــی	و	توس ــای	تکمیل طرح	ه
ــی	در	 ــوی	پرورش ــد	میگ ــزان	تولی ــش	می ــاهد	افزای ــز	ش نی

اســتان	باشــیم.
ــه	 ــه	نخســت	اســتان	بوشــهر	در	زمین ــه	رتب ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــطح	 ــی	در	س ــوی	پرورش ــد	میگ ــت	و	تولی ــطح	زیرکش س
ــزار	و	۵۰۰	 ــج	ه ــاری	پن ــال	ج ــرد:	در	س ــه	ک ــور	اضاف کش
هکتــار	از	اراضــی	زیــر	کشــت	میگــوی	پرورشــی	رفتــه	اســت.
پیش	بینــی	 از	 بوشــهر	 اســتان	 شــیالت	 مدیــرکل	
ذخیره	ســازی	دو	میلیــارد	قطعــه	بچــه	میگــو	در	مــزارع	
ــت:	 ــر	داد	و	گف ــازی	خب ــل	ذخیره	س ــان	فص ــا	پای ــتان	ت اس
تولیــد	 افزایــش	 امســال	شــاهد	 پیش	بینــی	می	شــود	
ــیم. ــو	باش ــن	میگ ــزار	ت ــد	۲۷	ه ــی	و	تولی ــوی	پرورش میگ
وی	محــل	فــروش	محصــول	میگــوی	اســتان	بوشــهر	
را	بازارهــای	داخلــی	و	صــادرات	بــه	کشــورهای	حــوزه	
خلیج	فــارس،	اروپــا،	ویتنــام	و	روســیه	عنــوان	کــرد	و	افــزود:	
ــزان	 ــی	می ــای	پرورش ــش	طرح	ه ــا	افزای ــود	ب ــالش	می	ش ت
تولیــد	میگــوی	پــروری	اســتان	بوشــهر	بــه	۴۰	هــزار	تــن	در	

ــد. ــال	۱۴۰۰	برس س
ــت	 ــتان	بوشــهر	و	ســواحل	پربرک ــر	اس ــای	بی	نظی ظرفیت	ه
خلیــج	فــارس	بایــد	اســتفاده	شــود؛	ظرفیت	هــای	بی	شــمار	
ــده	 ــتفاده	مان ــون	بالاس ــه	تاکن ــود	دارد	ک ــز	وج ــری	نی دیگ
اســت	و	بایــد	بــرای	تقویــت	تولیــد	و	توســعه	اشــتغال	مــورد	

اســتفاده	قــرار	گیرنــد.

قابلیت های بی نظیر ساحل و دریا؛

آبزی پروری در استان بوشهر تقویت شود/ استفاده از ظرفیت خلیج فارس
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ــمان و  ــخاوت آس ــت س ــه برک ــال ب امس
بــارش هــای خــوب بهــاری تولیــد گنــدم 
در خراســان رضــوی افزایــش یافتــه و 
ــفرهای  ــت س ــی برک ــای طالی ــه ه خوش

ــت. ــرده اس ــن ک ــردم را تامی م

ــزارع	 ــدم	از	م ــی	گن ــا	برداشــت	خوشــه	های	طالی ــن	روزه ای
در	اســتان	های	مختلــف	آغــاز	شــده	و	کشــاورزان	بــه	برکــت	
ســخاوت	آســمان	و	بارش	هــای	خــوب	بهــاری	مشــغول	

ــن	ماهــه	خــود	هســتند. ــج	چندی برداشــت	دســت	رن
ــن	محصــول	اســتراتژیک	در	 ــدم	را	مهم	تری ــوان	گن شــاید	بت
حــوزه	کشــاورزی	بــرای	کشــور	دانســت	کــه	طــی	ســال	های	
گذشــته	بارهــا	خــود	کفایــی	ایــن	محصــول	اعــالم	شــده	امــا	
بــه	دلیــل	نبــود	منابــع	آبــی	در	ســال	های	گذشــته	بخشــی	از	

گنــدم	مــورد	نیــاز	از	دیگــر	کشــورها	وارد	شــده	اســت.
ــد	در	کشــور	 ــدم	تولی ــت	گن ــال	های	گذشــته	کیفی طــی	س
ــه	صورتــی	 ــل	توجهــی	افزایــش	یافتــه	ب ــه	میــزان	قاب نیــز	ب
کــه	گنــدم	»دوروم«	مــازاد	بــر	نیــاز	کشــور	بــه	ایتالیــا	کــه	در	
حــوزه	تولیــد	محصــوالت	پایــه	گنــدم	حــرف	نخســت	را	در	

ــده	اســت. ــادر	ش ــد	ص ــا	می	زن دنی
ــن	 ــی	از	مهم	تری ــز	یک ــوی	نی ــان	رض ــان	خراس ــن	می در	ای
ــه	 ــی	رود	ب ــه	شــمار	م ــدم	در	کشــور	ب ــد	گن قطب	هــای	تولی
ــدم	 ــت	گن ــی	کاش ــم	و	آب ــزارع	دی ــوع	م ــه	مجم ــی	ک صورت
ــد	و	 ــار	می	رس ــزار	هکت ــدود	۲۷۵	ه ــه	ح ــتان	ب ــن	اس در	ای

ــت. ــده	اس ــاد	ش ــن	بخــش	ایج ــادی	در	ای ــتغال	زی اش
	

پیش بینی تولید ۶۶۵ هزار تن گندم
ــن	 ــاد	کشــاورزی	خراســان	رضــوی	در	ای ــت	جه ــر	زراع مدی
ــای	 ــزارع	بخش	ه ــدم	از	م ــت	گن ــد:	برداش ــه	می	گوی زمین
گرمســیری	خراســان	رضــوی	از	چنــد	روز	پیــش	آغاز	شــده	و	
بــه	تدریــج	در	دیگــر	مناطــق	نیــز	کشــاورزان	محصــول	خــود	

را	درو	می	کننــد.
ــن	 ــا	ای ــی	م ــش	بین ــد:	پی ــور	می	افزای ــک	پ ــد	رضــا	نی محم
ــدم	از	 ــات	برداشــت	گن ــان	شــهریور	عملی ــا	پای ــه	ت اســت	ک
مــزارع	اســتان	ادامــه	داشــته	باشــد	و	در	ایــن	مــدت	گنــدم	
ــط	 ــی	توس ــورت	تضمین ــه	ص ــاورزان	ب ــاز	کش ــر	نی ــازاد	ب م

ــود. ــداری	می	ش ــه	خری ــرکت	غل ش
ــوی	 ــان	رض ــدم	در	خراس ــد	گن ــد:	تولی ــح	می	کن وی	تصری
ــام	 ــی	انج ــم	و	آب ــه	دو	روش	دی ــتان	ها	ب ــر	اس ــد	دیگ همانن
ــا	توجــه	بــه	بارش	هــای	 می	شــود	بــه	صورتــی	کــه	امســال	ب
انجــام	شــده	پیــش	بینــی	می	کنیــم	میــزان	برداشــت	
محصــول	در	هــر	هکتــار	مزرعــه	دیــم	یــک	تــن	و	در	مزرعــه	

ــن	باشــد. ــی	۴	ت آب
رضــوی	 خراســان	 کشــاورزی	 جهــاد	 زراعــت	 مدیــر	
خاطرنشــان	می	کنــد:	امســال	در	مجمــوع	۱۳۰	هــزار	هکتــار	

زمیــن	کشــاورزی	در	ایــن	اســتان	زیــر	کشــت	گنــدم	آبــی	و	
۱۴۲	هــزار	هکتــار	نیــز	زیــر	کشــت	گنــدم	دیــم	رفتــه	اســت.
ــر	کشــت	پیــش	 ــن	ســطح	از	زی ــا	ای ــد:	ب ــور	می	گوی نیــک	پ
بینــی	می	کنیــم	میــزان	تولیــد	گنــدم	در	خراســان	رضــوی	
ــن	 ــن	از	ای ــش	از	۴۶۰	ت ــه	بی ــد	ک ــن	برس ــزار	ت ــه	۶۶۵	ه ب
ــی	 ــه	صورت ــاز	کشــاورزان	اســت	ب ــر	نی ــازاد	ب ــه	م ــزان	ک می

ــد. ــد	ش ــداری	خواه ــی	خری تضمین
ــن	 ــان	کــرد:	ســال	گذشــته	در	مجمــوع	۵۰۷	هــزار	ت وی	بی
گنــدم	در	خراســان	رضــوی	تولیــد	شــد	کــه	۳۳۲	تــن	گنــدم	
ــداری	 ــه	خری ــر	نیــاز	کشــاورزان	توســط	شــرکت	غل مــازاد	ب

شــد.
مدیــر	زراعــت	جهــاد	کشــاورزی	خراســان	رضــوی	در	
خصــوص	مبــارزه	بــا	آفــت	گنــدم	در	اســتان	و	خســارت	های	
ــال	مشــکل	جــدی	در	 ــد:	امس ــزارع	می	گوی ــه	م ــی	ب احتمال
ــورت	 ــه	ص ــا	ب ــتیم	و	تنه ــدم	نداش ــای	گن ــوص	آفت	ه خص
مــوردی	در	برخــی	مناطــق	بیمــاری	زنــگ	مشــاهده	شــد	که	
بالفاصلــه	تدابیــر	الزم	اتخــاذ	و	بــه	صــورت	»کانــون	کوبــی«	

مشــکل	برطــرف	شــد.
ــوی	 ــان	رض ــرد:	در	خراس ــد	ک ــن	تاکی ــور	همچنی ــک	پ نی
ــه	مــزارع	برخــی	شــهرهای	 پدیــده	ملخ	هــای	دریایــی	کــه	ب
جنوبــی	کشــور	هجــوم	آورده	انــد	را	نداریــم	و	تنهــا	در	برخــی	
ــارزه	 ــا	مب ــا	آنه ــه	ب ــتیم	ک ــی	را	داش ــای	بوم ــق	ملخ	ه مناط

شــده	اســت.
	

۷۲ ساعته پول گندم کاران را می دهیم
ــه	۵	 ــی	منطق ــات	بازرگان ــه	و	خدم ــل	شــرکت	غل ــر	عام مدی
ــان	 ــدم	در	خراس ــی	گن ــد	تضمین ــات	خری ــه	جزئی ــور	ب کش
ــی	 ــهرهای	جنوب ــد:	در	ش ــد	و	می	گوی ــاره	می	کن ــوی	اش رض
ــد	 ــل	می	دهن ــود	را	تحوی ــدم	خ ــه	گن ــاورزانی	ک کشــور	کش
ــد	کــه	مــا	تــالش	می	کنیــم	ایــن	 ۷۲	ســاعته	پــول	می	گیرن

مهــم	در	خراســان	رضــوی	نیــز	محقــق	شــود.
ــه	شــورای	 ــوری	بیــان	می	کنــد:	طبــق	مصوب حمیــد	رضــا	ن
ــی	۱,۷۰۰	 ــد	تضمینــی	گنــدم	معمول اقتصــاد	قیمــت	خردی
تومــان	و	گنــدم	دوروم	۱,۷۷۰	تومــان	بــوده	و	اگــر	کشــاورزی	
ــر	 ــا	در	نظ ــد	ب ــل	ده ــده	را	تحوی ــاک	ش ــز	و	پ ــدم	تمی گن
گرفتــن	کرایــه	حمــل	و	نقــل	ایــن	میــزان	تــا	۲	هــزار	تومــان	

ــل	افزایــش	اســت. نیــز	قاب

ــد	گنــدم	در	ســال	جــاری	 ــد:	پیــش	بینــی	خری وی	می	افزای
۵۰۰	هــزار	تــن	بــا	اعتبــاری	بالــغ	بــر	۹	هــزار	میلیــارد	ریــال	
ــده	و	 ــی	ش ــش	بین ــتان	پی ــد	در	اس ــز	خری ــت	و	۶۰	مرک اس
کشــاورزان	می	تواننــد	بــرای	فــروش	محصــول	خــود	بــه	ایــن	

مراکــز	مراجعــه	کننــد.
ــه	۵	 ــی	منطق ــات	بازرگان ــه	و	خدم ــل	شــرکت	غل ــر	عام مدی
کشــور	بیــان	می	کنــد:	امســال	پیــش	بینــی	شــده	در	کشــور	
۱۴.۵	میلیــون	تــن	گنــدم	تولیــد	شــود	کــه	دولــت	نیــز	پیش	
ــام	داده	 ــن	را	انج ــون	ت ــد	۱۱.۵	میلی ــرای	خری ــی	الزم	ب بین

اســت.
ــداری	 ــرای	نگه ــازی	ب ــز	روب ــچ	مرک ــد:	هی ــوری	می	گوی ن
ــود	 ــن	اســت	خ ــم	و	ممک ــان	رضــوی	نداری ــدم	در	خراس گن
کشــاورزان	در	مکانــی	گندم	هــا	را	جمــع	کــرده	باشــند	و	مــا	

ــم. ــل	بگیری ــا	تحوی ــم	از	آنه بخواهی
وی	در	ادامــه	بــه	خریــد	تضمینــی	کلــزا	کــه	از	جملــه	
ــرای	 ــد:	ب ــد	و	می	گوی ــی	اســت	اشــاره	می	کن دانه	هــای	روغن
خریــد	تضمینــی	ایــن	محصــول	بــه	قیمــت	مصــوب	۳	هــزار	
و	۴۳۹	از	کشــاورزان	۱۴	مرکــز	در	نظــر	گرفتــه	شــده	اســت.
ــه	۵	 ــی	منطق ــات	بازرگان ــه	و	خدم ــل	شــرکت	غل ــر	عام مدی
کشــور	اظهــار	می	کنــد:	پیــش	بینــی	مــا	خریــد	۸	هــزار	تــن	
کلــزا	از	کشــاورزان	اســتان	اســت	و	تا	کنــون	بیــش	از	۱۷۳	تن	

از	ایــن	محصــول	تحویــل	مراکــز	خریــد	شــده	اســت.

توجه به افزایش تولید محصول
اگــر	چــه	طــی	ســال	های	گذشــته	تولیــد	گنــدم	در	کشــور	
بــه	میــزان	چشــمگیری	افزایــش	یافتــه	و	نســبت	بــه	پیــش	
از	انقــالب	حــدود	۳	برابــر	شــده	اســت،	امــا	میــزان	برداشــت	
ــا	 ــتانداردهای	روز	دنی ــا	اس ــوز	ب ــار	هن ــر	هکت ــدم	در	ه گن
فاصلــه	دارد	و	بــا	توجــه	بــه	کمبــود	منابــع	آبــی	این	میــزان	از	
برداشــت	قابــل	قبــول	نیســت	لــذا	اصــالح	روش	هــای	آبیاری	
ــد	 ــا	می	توان ــت	ه ــل	آف ــدم	مقاب ــزارع	گن ــت	از	م و	مواظب
ــم	و	 ــول	مه ــن	محص ــری	ای ــن	براب ــت	چندی ــکان	برداش ام

ــد. ــم	می	کن ــتراتژیک	را	فراه اس
ــل	 ــاز	داخ ــن	نی ــر	تأمی ــالوه	ب ــد	ع ــه	می	توان ــی	ک موضوع
ــادرات	و	 ــه	ص ــدم،	زمین ــه	گن ــل	ب ــورت	کام ــه	ص ــور	ب کش
ارزآوری	را	بــرای	کشــور	در	شــرایط	خــاص	اقتصــادی	فراهــم	

ــد. کن

تولید گندم در خراسان رضوی افزایش یافت؛

خوشه های طالیی در دستان کشاورزان/ محصولی که برکت سفره مردم می شود
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ــران اقتصاد ایـ

بــارش هــای شــدید بــاران در فصــل بهــار 
ــاری  ــال و بختی ــاری در چهارمح ــال ج س
موجــب افزایــش آبدهــی قنــات هــا و 

ــت. ــده اس ــاورزی ش ــش کش ــق بخ رون

ــت	 ــات	اس ــاری	دارای	۸۴۱	قن ــال	و	بختی ــتان	چهارمح اس
ــهرکرد،	 ــای	ش ــتان	ه ــا	در	شهرس ــات	ه ــترین	قن ــه	بیش ک
ــا	در	 ــع	هســتند.	قنات	ه ــار،	بروجــن	و	اردل	واق ــردگان،	کی ل
ایــن	اســتان	نقــش	مهمــی	در	تأمیــن	آب	کشــاورزی	در	ایــن	

ــد. ــتان	دارن اس
کاهــش	بارش	هــا	ووقــوع	خشکســالی	طــی	۱۰	ســال	
گذشــته	موجــب	کاهــش	آب	دهــی	و	خشــک	شــدن	
ــش	از	۳۰۰	 ــد.	بی ــتان	ش ــن	اس ــا	در	ای ــیاری	از	قنات	ه بس
ــته	 ــال	گذش ــاری	طــی	۱۰	س ــال	و	بختی ــات	در	چهارمح قن
خشــک	شــده	اســت	و	آبدهــی	قنات	هــای	فعــال	نیــز	بیــش	

ــت. ــته	اس ــش	داش ــد	کاه از	۵۰	درص
ــال	 ــتان	س ــاران	در	زمس ــه	ب ــل	توج ــای	قاب ــوع	بارش	ه وق
گذشــته	و	بهــار	امســال	موجــب	فعــال	شــدن	دوبــاره	

چشــمه	ها	و	قنات	هــای	خشــک	شــده	در	ایــن	اســتان	شــد.	
ــش	 ــتان	افزای ــن	اس ــا	در	ای ــی	قنات	ه ــال	حاضــر	آبده در	ح
یافتــه	اســت	و	کشــاورزی	در	اراضــی	خشــک	شــده	توســط	

ــد. ــه	ش ــر	گرفت ــاورزان	از	س کش

و  بارش هــا موجــب فعــال شــدن چشــمه ها 
قنات هــا شــده اســت

یکــی	از	کشــاورزان	شــهر	فــرخ	شــهر	اظهــار	داشــت:	برخــی	
از	اراضــی	کشــاورزی	منطقــه	فــرخ	شــهر	چهارمحــال	و	
ــا	آب	 بختیــاری	از	جملــه	منطقــه	»کرســنگ«	فــرخ	شــهر	ب

ــود. ــاری	می	ش ــات	آبی قن
رحمــت	اهلل	موســوی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	وضعیت	منابــع	آب	
در	ایــن	اســتان	طــی	ســالجاری	بســیار	خــوب	شــده	اســت،	
بیــان	کــرد:	بارش	هــای	قابــل	توجــه	در	ایــن	اســتان	موجــب	
افزایــش	آبدهــی	قنات	هــا	و	زیــر	کشــت	رفتــن	اراضــی	

کشــاورزی	شــده	اســت.
وی	بیــان	کــرد:	بســیاری	از	قنات	هــای	منطقــه	در	پــی	
ــده	 ــک	ش ــم	آب	و	خش ــا	ک ــش	بارش	ه ــالی	و	کاه خشکس
ــای	 ــان	آب	در	قنات	ه ــاهد	جری ــون	ش ــم	اکن ــه	ه ــد	ک بودن

ــتیم. ــده	هس ــک	ش خش

ــه	طــی	۱۰	ســال	 ــات	منطق ــرد:	بســیاری	از	باغ ــان	ک وی	بی
ــد. ــی	و	خشکســالی	از	بیــن	رفتن ــی	کــم	آب گذشــته	در	پ

ایــن	باغــدار	بــا	اشــاره	بــه	خوشــحالی	باغــداران	و	کشــاورزان	
منطقــه	در	پــی	افزایــش	منابــع	آب	کشــاورزی،	بیــان	کــرد:	
ــا	شــده	 ــال	شــدن	چشــمه	ها	و	قنات	ه ــا	موجــب	فع بارش	ه
ــق	 ــاره	رون ــه	دوب ــن	منطق ــداری	ای ــاورزی	و	باغ اســت	و	کش

ــه	اســت. گرفت
ــاورزی	 ــازمان	جهادکش ــی	س ــور	فن ــاک	و	ام ــر	آب،	خ مدی
چهارمحــال	و	بختیــاری	گفــت:	بســیاری	از	قنات	هــای	
چهارمحــال	و	بختیــاری	طــی	بارش	هــای	اخیــر	احیــا	
ــه	 ــش	یافت ــن	اســتان	افزای ــا	در	ای شــده	اند	و	آبدهــی	قنات	ه

ــت. اس
غالمرضــا	ذاکــری	بیــان	کــرد:	۵۰	درصــد	قنات	هــای	
چهارمحــال	و	بختیــاری	در	خشکســالی	های	دهــه	اخیــر	
خشــک	شــده	بودنــد	و	۵۰	درصــد	دیگــر	قنات	هــا	بــا	
ــد. ــه	بودن ــا	۵۰	درصــدی	مواج ــن	۲۰	ت ــی	بی ــش	آبده کاه
ــاورزی	 ــازمان	جهادکش ــی	س ــور	فن ــاک	و	ام ــر	آب،	خ مدی
ــب	 ــا	موج ــت:	بارش	ه ــار	داش ــاری	اظه ــال	و	بختی چهارمح
ــتان	 ــن	اس ــا	در	ای ــا	و	قنات	ه ــمه	ها،	چاه	ه ــش	آب	چش افزای
شــده	اســت	و	در	حــال	حاضــر	شــاهد	شــادابی	باغات	پــس	از	

۱۰	ســال	کــم	آبــی	هســتیم.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بارش	هــا	
ــع	 ــود	مناب ــته	کمب ــوز	نتوانس هن
ــتان	 ــن	اس ــاورزی	را	در	ای آب	کش
ــطح	 ــه	داد:	س ــد،	ادام ــران	کن جب
زیرزمینــی	 آب	هــای	 ایســتابی	
ــی	 ــه	خشکســالی	های	پ باتوجــه	ب
ــت	 ــن	اس ــتان	پایی ــی	در	اس در	پ
هنــوز	 اخیــر	 بارندگی	هــای	 و	
ــی	 ــران	کم	آب ــت	جب ــته	اس نتوانس
را	 زیرزمینــی	 آب	 ســفره	های	

ــد. بکن
مدیــر	آب،	خــاک	و	امــور	فنــی	
جهادکشــاورزی	 ســازمان	
چهارمحــال	و	بختیــاری	بیــان	

کــرد:	صرفــه	جویــی	در	مصــرف	آب	کشــاورزی	بایــد	مــورد	
توجــه	باغــداران	و	کشــاورزان	قــرار	گیــرد	و	تــالش	شــود	کــه	
ــن	در	 ــاری	نوی ــزات	آبی ــع	آب	از	تجهی ــظ	مناب در	مســیر	حف

باغــات	و	اراضــی	کشــاورزی	بهــره	گیــری	شــود.
کارشــناس	ارشــد	بخــش	کشــاورزی	اظهــار	داشــت:	
بســیاری	از	کمبودهــای	منابــع	آب	در	ســطح	اســتان	
چهارمحــال	و	بختیــاری	بــا	وقــوع	بارش	هــای	بهــاری	

ــد. ــران	ش جب
ــاورزی	در	 ــعه	بخــش	کش ــرد:	توس ــان	ک ــاهرخ	بی ــید	ش رش
ــری	 ــده	نگ ــب	و	آین ــت	مناس ــد	مدیری ــتان	نیازمن ــن	اس ای

ــت. اس
وی	بیــان	کــرد:	وضعیــت	بــارش	و	تأمیــن	آب	بخــش	
و	 نیســت	 مشــخص	 آینــده	 ســال	های	 در	 کشــاورزی	
کشــاورزان	و	باغــداران	بــا	توجــه	بــه	بارش	هــای	اخیــر	نبایــد	
ایــن	احتمــال	را	بدهنــد	کــه	در	تــر	ســالی	قــرار	گرفته	انــد	و	

ــت. ــده	اس ــام	ش ــالی	تم خشکس
ــن	 ــاری	نوی ــزات	آبی ــری	از	تجهی ــره	گی ــرد:	به ــان	ک وی	بی
ــرد	 ــالش	ک ــد	ت ــروری	اســت	و	بای ــات	ض ــعه	باغ ــرای	توس ب

ــود. ــی	ش ــاورزی	علم ــش	کش ــرف	آب	در	بخ مص
ایــن	کارشــناس	تصریــح	کــرد:	صرفــه	جویــی	در	مصــرف	
باغــات	 و	 اســتان	در	بخــش	کشــاورزی	 ایــن	 آب	در	
ــرار	 ــدی	ق ــه	ج ــورد	توج ــد	م ــاری	بای ــال	و	بختی چهارمح
ــعه	 ــتای	توس ــت	در	راس ــه	دول ــود	ک ــالش	ش ــرد	و	ت گی
ــته	کشــاورزان	را	 ــش	از	گذش ــن	بی ــاری	نوی ــزات	آبی تجهی

ــد. ــاری	کن ی
قنــات	»لقدنبــه«	ســامان	و	»بــروی«	فــرخ	شــهر	جــزو	
و	 چهارمحــال	 قنات	هــای	 بزرگ	تریــن	 و	 تاریخی	تریــن	
بختیــاری	هســتند	کــه	در	حــال	حاضــر	دارای	آبدهی	بســیار	

ــتند. ــاال	هس ب
قنــات	لقدنبه	ســامان	بعــد	از	چهــار	ســال	خشکســالی	دوباره	
ــی	از	 ــل	توجه ــون	بخــش	قاب ــم	اکن ــال	شــده	اســت	و	ه فع

ــا	آب	ایــن	قنــات	آبیــاری	می	شــود. باغــات	منطقــه	ب
آب	دهــی	قنــات	بــروی	نیــز	طــی	۱۰	ســال	گذشــته	کاهــش	
ــات	از	 ــن	قن ــر	ای ــال	حاض ــه	در	ح ــی	داشــت	ک ــل	توجه قاب

ــی	باالیــی	برخــوردار	اســت. دب

رونق کشاورزی در چهارمحال و بختیاری

بام ایران جان گرفت/ افزایش آبدهی قنات ها
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ــران اقتصاد ایـ

 افزایــش قیمــت زمیــن و مســکن در قــم 
ــر قیمــت اجــاره  طــی ماه هــای گذشــته ب
خانــه تأثیــر گذاشــته و بــا نزدیــک شــدن 
بــه فصــل جابجایــی مســتأجران ایــن رقــم همچنــان رو بــه 

ــش اســت. افزای

ــر	 ــه	دامن	گی ــی	ک ــورم	عموم ــانات	ارزی	و	ت ــرایط	نوس در	ش
کشــور	شــده	اســت	ایــن	وســط	بیــش	از	همــه	اقشــار	قشــر	
ــا	معضــالت	و	مشــکالت	 ــه	ب ــن	جامع محــروم	و	دهــک	پایی
بســیاری	دســت	بــه	گریبــان	هســتند	از	جملــه	ایــن	
ــه	مشــکل	افزایــش	قیمــت	مســکن	 مشــکالت	را	می	تــوان	ب
ــای	مســکن	 ــاره	به ــه	اج ــدون	ضابط ــی	و	ب ــش	نجوم و	افزای

ــت. دانس
انــگار	رؤیــای	خانــه	دار	شــدن	بــرای	زوج	هــای	جــوان،	
ــه	 ــن	جامع ــای	پایی ــر	دهک	ه ــران	و	دیگ بازنشــتگان	و	کارگ
قــرار	نیســت	بــه	واقعیــت	تبدیــل	شــود	حــال	خانه	دار	شــدن	
و	زیــر	یــک	ســقف	رفتــن	کــه	دیگــر	بمانــد	فصــل	تابســتان	
ــدن	 ــام	ش ــال	و	تم ــل	و	انتق ــالت	نق ــت	و	معض ــک	اس نزدی
ــه	 ــه	بهان ــه	ب ــا	توج ــین	ها	ب ــاره	نش ــاله	اج ــرار	داد	یک	س ق
ــه	 ــی	اســت	ک ــانات	ارزی	معضل ــرخ	دالر	و	نوس ــن	ن ــاال	رفت ب
ــود	 ــرای	خ ــقفی	ب ــته	اند	س ــه	نتوانس ــی	ک ــای	قم خانواده	ه
بــرای	همیشــه	داشــته	باشــند	را	بیشــتر	نگــران	کــرده	اســت.
تــا	دیــروز	امیــد	زوج	هــای	جــوان	و	خانواده	هــای	کــم	
درآمــد	در	قــم	منطقــه	پردیســان	بــود	کــه	بــا	آورده	ای	
ناچیــز	می	توانســتند	صاحــب	یــک	آپارتمــان	نقلــی	شــده	و	
بــرای	همیشــه	از	شــبح	اجــاره	نشــینی	و	مســتأجری	رهایــی	
می	یافتنــد	ولــی	بــا	توجــه	بــه	وضــع	موجــود	طبــق	آخریــن	
برآوردهــا	بــه	دلیــل	افزایــش	تقاضــا	در	ایــن	منطقــه	بــا	توجه	
ــه	 ــتان	ب ــکن	در	اس ــرخ	مس ــن	ن ــزو	ارزان	تری ــه	ج ــه	اینک ب
شــمار	می	رونــد	در	اردیبهشــت	۹۸	بیشــترین	رشــد	قیمــت	

ــوده	اســت. ــاهد	ب را	ش
ــان	 ــا	پای ــت	ت ــن	اس ــه	روش ــم	ک ــر	ه ــکن	مه ــف	مس تکلی
ــه	 ــرای	همیش ــکن	ب ــن	مس ــده	ای ــال	پرون ــهریورماه	امس ش
ــه	 ــد	ک ــی	می	مانن ــن	وســط	خانواده	های ــده	و	ای ــه	ش مختوم
بایــد	حســرت	خانــه	دار	شــدن	را	داشــته	باشــند	و	بــا	توجــه	
ــه	دنبــال	 ــکان	ب ــه	افزایــش	تقاضــای	مســکن	اجــاره	ای	مال ب
ــا	را	 ــاره	به ــود	اج ــک	خ ــرمایه	گذاری	از	مل ــودآوری	و	س س
ــرای	 ــی	ب ــان	وجــود	مرجع ــن	می ــرده	و	در	ای ــاال	ب ــی	ب نجوم
ــل	 ــن	معض ــه	ای ــیدگی	ب ــرای	رس ــی	ب ــا	قانون ــارت	و	ی نظ
ســوالی	خواهــد	بــود	کــه	ذهــن	مســتأجران	را	بــرای	همیشــه	

ــرد. ــد	ک ــر	خواه درگی

خأل قانون و نظارت بر تعیین نرخ اجاره بها
ــته	و	 ــت	بازنشس ــال	اس ــه	۷	س ــی	ک ــهروند	قم ــک	ش ی
ــا	 ــد:	ب ــت،	می	گوی ــره	اس ــواده	۶	نف ــک	خان ــت	ی سرپرس

ــد	 ــه	خری ــادر	ب ــتگی	ق ــن	بازنشس ــوق	پایی ــه	حق ــه	ب توج
مســکن	نیســتم	یــک	ســالی	اســت	کــه	در	منطقــه	
ــی	کــه	حــدوداً	۱۵	ســال	ســاخت	 ــه	ویالی ــان	خان فرهنگی
ــه	 ــب	خان ــردم	صاح ــن	ک ــان	ره ــون	توم دارد	را	۷۰	میلی
بــا	در	نظــر	گرفتــن	وضــع	موجــود	هنــوز	۳	مــاه	مانــده	بــه	
ــد	 ــرای	تمدی ــر	ب ــون	دیگ ــن	۲۵	میلی ــرارداد	از	م ــان	ق پای
ــا	 ــم	و	ی ــول	کن ــدم	قب ــال	مان ــرده	اســت	ح درخواســت	ک

ــم. ــر	باش ــه	ای	دیگ ــال	خان دنب
محمــد	حســنعلی	خانــی	می	افزایــد:	دنبــال	خانــه	رفتــن	هم	
بــا	ایــن	وضــع	معضالتی	اســت	چنــد	روز	دیگــر	بــه	تعطیالت	
مــدارس	مانــده	و	بــا	شــروع	فصــل	نقــل	و	انتقــاالت	معضالت	
ــه	 ــی	ب مســتأجران	بیشــتر	نمــود	پیــدا	می	کنــد	چــرا	نظارت
ایــن	بخــش	نمی	شــود؟	چــرا	بخشــی	کــه	بیشــتر	مــردم	بــا	
آن	درگیــر	هســتند	خــأ	قانونــی	وجــود	دارد	و	دود	ایــن	خــأ	

بایــد	در	چشــم	مســتأجر	دیــده	شــود؟
لزوم نظارت بر فعالیت اماکی ها

ــر	 ــه	فشــاری	کــه	ب ــا	اشــاره	ب ــز	ب یــک	زوج	جــوان	قمــی	نی
روی	آن	هــا	بــا	توجــه	بــه	افزایــش	چنــد	درصــدی	اجــاره	بهــا	
شــده	از	فعالیــت	برخــی	امالکی	هــا	شــاکی	اســت	و	خواســتار	
ــا	 ــت	آن	ه ــوع	فعالی ــر	ن ــری	ب ــارت	دقیق	ت ــیدگی	و	نظ رس

هســتند.
ــم.	 ــه	ازدواج	کردی ــت	ک ــال	اس ــد:	۳	س ــر	می	گوی ــی	دادف عل
ولــی	بــا	توجــه	بــه	افزایــش	بی	ســر	و	ســامان	قیمــت	مســکن	
هنــوز	نتوانســتیم	صاحــب	حتــی	یــک	آپارتمــان	نقلی	شــویم	

هــر	ســاله	بایــد	معضــل	دربــه	دری	داشــته	باشــیم.
بــه	گفتــه	وی،	وقتــی	بــرای	پیگیــری	مســکن	اجــاره	ای	بــه	
امالکی	هــای	ســطح	شــهر	می	رویــم	متوجــه	می	شــویم	ایــن	
وضعیــت	بــرای	برخــی	مشــاوران	امالک	مطلــوب	بــوده	و	تنها	
بــه	دنبــال	ســودجویی	هســتند	و	طــرف	مالــک	را	می	گیرنــد؛	
ــر	 ــی	پیگی ــع	قانون ــق	مرج ــم	از	طری ــانه	ها	می	خواه از	رس
فعالیــت	ایــن	امالکی	هــا	باشــند	مــن	همــه	مشــاوران	امــالک	
ــن	 ــه	در	ای ــرادی	ک ــی	هســتند	اف ــرم	ول ــر	ســوال	نمی	ب را	زی

میــدان	دنبــال	ســودجویی	هســتند.
ــا	تلفــن	و	مــوردی	باشــد	 ــد	ســامانه	و	ی ــد:	بای وی	می	افزای
ــت	 ــوی	فعالی ــتأجر	از	نح ــا	مس ــک	ی ــق	آن	مال ــا	از	طری ت

ــن	 ــر	ای ــکایت	و	پیگی ــا	ش ــی	امالکی	ه ــاز	بعض ــر	مج غی
تخلفــات	باشــند	در	بــاالری	درب	بعضــی	مغازه	هــا	ســامانه	
ــده	 ــف	درج	ش ــی	و	تخل ــری	گران ــرای	پیگی ــماره	ای	ب و	ش
ــم	 ــف	ه ــالک	متخل ــاوران	ام ــن	مش ــرای	ای و	ای	کاش	ب
ــدا	 ــه	خ ــی	ک ــتند	امالکی	های ــود؛	هس ــی	ب ــن	قانون چنی
ــر	کار	 ــرارداد	و	پیگی ــون	ق ــق	قان ــته	و	طب ــر	داش را	در	نظ

ــتند. ــتأجر	هس مس

وجود یک هزار و ۴۰۰ مشاوره اماک در قم
ــن	 ــم	در	ای ــتان	ق ــالک	اس ــاورین	ام ــه	مش ــس	اتحادی رئی
زمینــه	می	گویــد:	در	اســتان	قــم	یــک	هــزار	و	۴۰۰	مشــاوره	
امــالک	فعالیــت	دارنــد	کــه	شــاید	۳۰۰	دفتــر	امالکــی	از	این	
تعــداد	غیــر	مجــاز	فعالیــت	کننــد	مشــاورین	امــالک	تنهــا	بر	
ــه	قیمــت	 ــد	و	رســیدگی	ب عملکــرد	مشــاورین	نظــارت	دارن
گــذاری	نــرخ	اجــاره	بهــا	و	یــا	نــرخ	مســکن	خــارج	از	فعالیــت	

آن	هــا	اســت.
داوود	اســماعیلی	می	افزایــد:	مشــاورین	امــالک	واســطه	
فروشــنده	و	خریــدار	هســتند	و	تعرفــه	و	کمیســیون	دریافــت	
ــی	 ــیتند؛	وقت ــکن	نس ــرخ	مس ــده	ن ــن	کنن ــد،	تعیی می	کنن
ــان	 ــون	توم ــا	۳	میلی ــه	۲	ت ــون	ب ــک	میلی قیمــت	ســازه	از	ی
افزایــش	یافتــه	بدیهــی	اســت	ایــن	نــرخ	بــر	افزایــش	قیمــت	
ــود	اکثــر	مــردم	خــود	تعییــن	 مســکن	تأثیرگــذار	خواهــد	ب
ــازار	 ــر	ب ــتند	اگ ــا	هس ــاره	به ــا	اج ــرخ	مســکن	و	ی ــده	ن کنن
ثبــات	داشــته	باشــد	رشــد	تقاضــا	بیشــتر	و	قیمــت	مســکن	
هــم	پاییــن	خواهــد	آمــد	ایــن	امــر	بــه	نفــع	مشــاورین	امالک	

ــود. هــم	خواهــد	ب
وی	بــا	اشــاره	بــه	دریافــت	هزینــه	توســط	مشــاورین	امــالک	
بــر	اســاس	تعرفــه،	بیــان	می	کنــد:	تعرفــه	ای	کــه	مشــاورین	
امــالک	در	معامــالت	دریافــت	می	کننــد	از	ســال	۸۹	تــا	
کنــون	تغییــری	نکــرده	اســت	هرچنــد	در	بعضــی	اســتان	ها	

شــاهد	افزایــش	ایــن	تعرفــه	بودیــم.

خأل قانونی در تعیین نرخ اجاره بها
می	افزایــد:	 قــم	 امــالک	 مشــاورین	 اتحادیــه	 رئیــس	
مشــاوران	امــالک	مرجــع	تعییــن	کننــده	نــرخ	تعرفــه	

دود خأل قانون در چشم مستأجر

گالیه از نجومی شدن اجاره بها در قم
 هیفاء پردل
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ــران اقتصاد ایـ

ــرخ	 ــن	ن ــئول	تعیی ــتری	مس ــان	دادگس ــتند	کارشناس نیس
ــا	 ــاره	به ــش	اج ــالت	افرای ــن	معض ــتند	هم	چنی ــه	هس تعرف
ســایت	هایی	هســتند	کــه	نــرخ	مســکن	و	خــودرو	را	تعییــن	
ــدار	و	 ــه	خری ــی	ک ــن	قیمت ــد	بی ــون	نمی	توان ــد	و	قان می	کنن
یــا	فروشــنده	بــرای	مســکن	تعییــن	می	کنــد	دخالــت	کنــد	
در	تعییــن	اجــاره	بهــا	هــم	ایــن	نکتــه	صــدق	می	کنــد	و	ایــن	

ــود. ــده	می	ش ــی	دی ــأ	قانون ــط	خ وس
بـه	گفتـه	اسـماعیلی،	مالک	نـرخ	اجـاره	بهـای	خـود	را	طبق	
نـرخ	تـورم	و	یـا	با	توجـه	به	اطـالع	از	همسـایه	و	آشـنای	خود	
تعییـن	می	کند	و	مـا	دخالتی	نداریـم	اگر	هم	مشـاوره	امالکی	
غیرقانونـی	فعالیـت	داشـت	پیگیـری	و	نظارت	می	کنیـم	اکثر	
مردم	بـرای	خریـد	و	یا	اجـاره	به	سـایت	ها	مانند	سـایت	دیوار	
مراجعـه	می	کننـد	در	حالـی	کـه	اگر	به	مشـاوره	امـالک	روی	

بیاورنـد	مطلوب	تـر	خواهـد	بود.

تأثیر مسکن از نوسانات ارزی
معاون	بازآفرینی	شــهری	و	مســکن	اداره	کل	راه	و	شهرســازی	
ــی	 ــه	اصل ــد:	وظیف ــه	می	گوی ــن	زمین ــز	در	ای ــم	نی ــتان	ق اس
ــت	 ــوده	و	سیاس ــت	فرس ــالت،	باف ــی	مح ــن	اداره	بازآفرین ای
گــذاری	شــهری	بــه	همــراه	تولیــد	مســکن	و	اجرای	سیاســت	
ــرای	مســکن	 ــی	ب ــت	در	بخــش	خصوصــی	و	دولت کالن	دول
اســت	و	هیــچ	وظیفــه	ای	نســبت	بــه	تعییــن	نــرخ	اجــاره	بها	و	

یــا	نــرخ	فــروش	مســکن	نــدارد.
داوود	طلوعــی	می	افزایــد:	طبــق	آمــار	رصــد	شــده	بــه	
ــت	در	 ــار	قیم ــم	آم ــف	ق ــق	مختل ــی	در	مناط ــور	میدان ط
اردیبهشــت	مــاه	ســال	۹۷	نســبت	بــه	ســال	۹۸	افزایــش	صد	
ــه	۴	اســتان	 ــار	منطق ــن	آم ــق	ای درصــدی	وجــود	دارد	و	طب
ــرخ	 ــن	ن ــه	۸	ارزان	تری ــرخ	مســکن	و	منطق ــن	ن ــم	گران	تری ق
مســکن	را	داشــته	و	بــه	دلیــل	تقاضــای	بســیار	در	منطقــه	۸	
شــاهد	رشــد	قیمــت	مســکن	در	ایــن	منطقــه	نیــز	هســتیم.
بــه	گفتــه	ایــن	مســئول،	منطقــه	۴	قــم	بــه	دلیــل	
ــرای	ســرمایه	گــذاران	داشــته	 جذابیت	هــای	بســیاری	کــه	ب
شــاهد	افزایــش	قیمــت	مســکن	و	مناطــق	فرســوده	بــه	دلیل	
فرســوده	بــودن	و	نداشــتن	جذابیــت	بــرای	ســرمایه	گــذاری	

ــرده	اســت. ــری	نک ــرخ	مســکن	تغیی ــه	ن اســت	ک
وی	بیــان	می	کنــد:	بــرای	مســکن	تقاضــای	مصرفــی	و	
تقاضــای	ســوداگرانه	ای	وجــود	دارد	لــذا	اولیــن	متغیــر	بــازار	
ارز	اســت	و	تأسیســاتی	ماننــد	آسانســور	و	غیــره	کــه	وارداتــی	
ــت؛	در	 ــته	اس ــرخ	مســکن	داش ــر	ن ــیاری	ب ــر	بس ــت	تأثی اس
ــرخ	 ــر	ن ــی	ب ــورم	عموم ــال	۹۸	شــوک	های	کالن	ارزی	و	ت س

ــی	داشــته	اســت. ــر	منف ســاختمان	تأثی
طلوعــی	اظهــار	می	کنــد:	بیشــتر	ســاختمان	های	شــهر	قــم	
بــاالی	۲۰	ســال	عمــر	دارد	و	۵۰	درصــد	ســاختمان	های	ایــن	
شــهر	فرســوده	هســتند	و	بیــش	از	۴۵	هــزار	خانــه	خالــی	در	

قــم	وجــود	دارد	واحدهایــی	هــم	هســتند	کــه	بــا	توجــه	بــه	
تغییــر	ســبک	زندگــی	و	فرهنــگ	و	ســاختار	جمعیتــی	قم	در	

دســت	مجردهــا	اســت.

سایت ها و نقش آن ها در نوسانات مسکن
بــه	گفتــه	معــاون	بازآفرینــی	شــهری	و	مســکن	اداره	کل	راه	
و	شهرســازی	اســتان	قــم،	ســایت	هایی	هســتند	کــه	بایــد	از	
ــا	نقــش	مهمــی	در	 ــری	شــود	و	آن	ه ــا	جلوگی فعالیــت	آن	ه
ــد	 ــان	بای ــن	می ــد	در	ای ــکن	دارن ــرخ	مس ــر	ن ــان	و	تغیی نوس
ــا	مشــکالت	مســکن	مبــارزه	کــرد	و	 ــا	جریــان	اطالعاتــی	ب ب
در	ایــن	زمینــه	بایــد	فرهنــگ	مــردم	را	هــم	تغییــر	داد	تــا	از	

ــد. ــتفاده	نکنن ــایت	ها	اس س
ــه	 ــی	در	زمین ــرم	نظارت ــد	اه ــه	بای ــان	اینک ــا	بی ــی	ب طلوع
ــه	راه	 ــن	زمین ــت:	در	ای ــرد،	گف قیمــت	مســکن	را	بیشــتر	ک
ــر	 ــد	ب ــا	می	توان ــدارد	و	تنه ــارت	ن ــه	نظ ــازی	وظیف و	شهرس
ــه	 ــدور	پروان ــوه	ص ــف	آن	و	نح ــم	و	کی ــاز	و	ک ــاخت	و	س س
ســاخت	و	ســاز	نظــارت	داشــته	باشــد	و	ایــن	نظارت	هــا	بایــد	
بــر	عهــده	اصنــاف	و	اتحادیه	هــا	باشــد	تــا	جلــوی	دالل	بــازی	

ــرد. ــازار	مســکن	را	بگی در	ب
	

ســاخت ۴۰۰ واحــد مســکن ویــژه افــراد کــم درآمد 
در آینــده نزدیک

و	 راه	 کل	 اداره	 مســکن	 و	 شــهری	 بازآفرینــی	 معــاون	
شهرســازی	اســتان	قــم	بیــان	می	کنــد:	طرحــی	در	وزارت	راه	
و	شهرســازی	در	حــال	اجــرا	اســت	کــه	بــا	ایــن	طرح	افــرادی	
کــه	توانایــی	خریــد	مســکن	ندارنــد	و	یــا	بــه	دالیلــی	از	طریق	
ــه	 ــات	دولتــی	و	مســکن	مهــر	نتوانســتند	صاحــب	خان امکان
ــار	 ــا	تســهیالت	دولتــی	در	اختی شــوند	۴۰۰	واحــد	زمیــن	ب
آن	هــا	قــرار	خواهــد	گرفــت	و	مددجویــان	بهزیســتی	و	کمیته	
امــداد	هــم	جــزو	ایــن	طــرح	بــوده	و	طرحــی	اســت	کــه	بنیاد	
مســکن	ملــزم	بــه	اجــرای	آن	در	آینــده	اســت	و	هنوز	شــرایط	

آن	هــم	تعییــن	نشــده	اســت.
بــه	گفتــه	وی،	مســکن	مهــر	قــم	تــا	پایــان	شــهریور	پرونــده	
ــی	 ــتان	های	مطلوب ــزو	اس ــم	ج ــم	ه ــتان	ق ــته	و	اس آن	بس
ــت	و	 ــوده	اس ــوب	ب ــا	مطل ــن	واحده ــی	ای ــه	جانمای ــوده	ک ب
تنهــا	۳۰۰	واحــد	در	منطقــه	ســلفچگان	مــازاد	مســکن	داریم	

کــه	فاقــد	متقاضــی	اســت.

نبود مرجع قانونی برای تعیین اجاره بها
طلوعــی	در	بخشــی	دیگــر	از	ســخنان	خــود	از	نبــود	مرجــع	
قانونــی	بــرای	تعییــن	اجــاره	بهــا	خبــر	می	دهــد	و	می	گویــد:	
ــی	 ــع	قانون ــچ	مرج ــفانه	هی ــا	متأس ــاره	به ــن	اج ــرای	تعیی ب
ــا	 ــاره	به ــرخ	اج ــم	نیســت	ن ــی	ه ــرخ	ثابت ــدارد	و	ن ــود	ن وج
ــه	ســال	گذشــته	۵۰	درصــد	و	شــاید	هــم	بیشــتر	 نســبت	ب
افزایــش	یافتــه	اســت	و	بایــد	طرح	هــای	متعــددی	بــرای	حل	

ایــن	معضــل	اجــرا	شــود.
وی	اظهــار	داشــت:	در	ایــن	میــان	نقــش	واســطه	ها	و	مالکیــن	
بــرای	تعییــن	نــرخ	بهــا	تعییــن	کننــده	اســت	هرچنــد	بــرای	
ــای	 ــن	و	طرح	ه ــا	قوانی ــاره	به ــرخ	اج ــتن	ن ــه	داش ــت	نگ ثاب
ــت؛	 ــی	داش ــب	و	مزیت	های ــه	معای ــد	ک ــرا	ش ــددی	اج متع
ــود	 ــتر	ش ــل	بیش ــن	معض ــر	ای ــاف	ب ــای	اصن ــد	نظارت	ه بای
نــرخ	اجــاره	بهــا	در	پیک	هــای	خــاص	بــه	ویــژه	در	تابســتان	
فضــل	نقــل	و	انتقــاالت	بیشــتر	می	شــود	متأســفانه	در	ایــن	

میــان	قانــون	و	مرجعــی	بــرای	رســیدگی	وجــود	نــدارد.
و	 راه	 کل	 اداره	 مســکن	 و	 شــهری	 بازآفرینــی	 معــاون	
شهرســازی	اســتان	قــم	اظهــار	مــی	دارد:	اگــر	قــرارداد	اجــاره	
ــوی	 ــا	حــدودی	جل بیــش	از	یکســال	تعییــن	شــود	شــاید	ت
نوســان	قیمــت	اجــاره	را	بگیــرد	یــا	طرحــی	اجــاره	شــود	کــه	
اقشــار	کــم	درآمــد	مســکنی	را	بــه	مــدت	۵	ســال	بــا	اجــاره	
معینــی	اجــاره	کــرده	تــا	ایــن	معضــالت	در	کشــور	و	اســتان	

کم	تــر	شــود.
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ــران اقتصاد ایـ

در حالــی کــه گــزارش مرکــز آمــار 
ــک  ــی ی ــتان ط ــد کردس ــی ده ــان م نش
گرانتریــن  ردیــف  در  اخیــر  ســال 
اســتانهای کشــور قــرار گرفتــه، ایــن 
موضــوع از ســوی نماینــدگان و مســئوالن 

در حــال تائیــد و تکذیــب اســت.

مرکــز	آمــار	ایــران	هــر	چنــد	مــدت	یــک	بــار	و	در	
گزارش	هــای	ماهانــه	و	فصلــی	وضعیــت	تــورم	و	ســایر	
شــاخص	های	اقتصــادی	و	مالــی	در	ســطح	کشــور	را	مطــرح	
می	کنــد	کــه	در	طــی	یــک	ســال	اخیــر	و	بــر	اســاس	
بخش	هــای	 در	 کردســتان	 شــده	 اعــالم	 شــاخص	های	
ــف اســتان های اول  ــن و … در ردی ــورم، گران تری ــف ت مختل

ــت. ــه	اس ــرار	گرفت ــور	ق کش
ــک	 ــوان	ی ــه	عن ــار	ب ــز	آم ــای	مرک ــه	گزارش	ه ــی	ک در	حال
ــان	 ــژه	کارشناس ــه	وی ــورد	توج ــواره	م ــمی	هم ــع	رس مرج
ــا	مســئوالن	 ــی	گوی ــه	اســت	ول ــرار	گرفت ــزان	ق ــه	ری و	برنام
ــول	 ــا	را	قب ــن	آماره ــتان	ای ــد	در	کردس ــر	و	امی ــت	تدبی دول

ــاده	و	 ــار	س ــک	آم ــی	ی ــر	حت ــدون	ذک ــته	و	ب نداش
ــب	 ــه	تکذی ــی	تنهــا	در	ســخنرانی	و	حــرف	ب ابتدای

می	پردازنــد. آن	
ــاه	 ــرداد	م ــای	خ ــدام	و	در	میانه	ه ــن	اق در	تازه	تری
ســال	جــاری	مرکــز	آمــار	ایــران،	شــاخص	قیمــت	
مصــرف	کننده	بــه	تفکیــک	اســتان	در	اردیبهشــت	
۹۸	را	منتشــر	کــرد	کــه	طبــق	آن،	تــورم	نقطــه	بــه	
نقطــه	بــرای	خانوارهــای	کشــور	۵۲.۱	درصــد	و	در	

کردســتان	۶۳.۴	درصــد	اســت.
نگاهــی	ســاده	و	بــدون	هــر	گونــه	عملیاتــی	
ــای	 ــه	خانواره ــد	ک ــان	می	ده ــار	نش ــده	آم پیچی
ســاکن	کردســتان	بــه	طــور	متوســط	۱۱.۳	درصــد	
بیشــتر	از	میانگیــن	کشــور	و	۱۹.۹	درصد	بیشــتر	از	
آخریــن	اســتان	کشــور	نســبت	بــه	اردیبهشــت	ماه	

ــرای	خریــد	یــک	»مجموعــه	کاال	و	خدمــات	یکســان«	 ۹۷	ب
هزینــه	کرده	انــد.

ــه	 ــوط	ب ــه	مرب ــورم	۱۲	ماه ــرخ	ت ــترین	ن ــزارش،	بیش در	گ
کردســتان	۴۱	درصــد	اعــالم	و	تــورم	نقطــه	ای	مــواد	خوراکی	
ــده	 ــالم	ش ــد	اع ــتان	۸۴.۶	درص ــم	در	کردس ــامیدنی	ه و	آش
ــورم	۱۲	ماهــه	را	هــم	در	 ــرخ	ت اســت؛	کردســتان	باالتریــن	ن

ــات	دارد. ــی	و	خدم ــای	غیرخوراک کااله
دیــروز	گــزارش	شــاخص	قیمــت	مصــرف	کننــده	بــه	تفکیک	
اســتان	در	فروردیــن	۹۸	را	منتشــر	کــرد؛	کردســتان	در	تــورم	
نقطــه	بــه	نقطــه	کل	خانوارهــا،	بدتریــن	وضعیــت	را	در	بیــن	

ــه	اســتان	های	کشــور	دارد. هم

نــرخ تــورم در کردســتان ۱۲ درصــد باالتــر از 
میانگیــن کشــوری اســت

ــخ	۱۱	اردیبهشــت	 ــن	گــزارش	دیگــری	در	تاری ــر	ای عــالوه	ب
مــاه	ســال	جــاری	در	خصــوص	وضعیــت	تــورم	در	کشــور	از	
ــورم	 ــد	ت ــان	می	ده ــده	و	نش ــر	ش ــار	منتش ــز	آم ــوی	مرک س
ــد	و	 ــور	۵۱.۴	درص ــای	کش ــرای	خانواره ــه	ب ــه	نقط ــه	ب نقط
در	کردســتان	۶۳.۴	درصــد	اســت؛	و	ایــن	یعنــی	خانوارهــای	
ــه	طــور	متوســط	۱۲	درصــد	بیشــتر	از	 ســاکن	کردســتان	ب
ــتان	 ــن	اس ــن	کشــور	و	۲۰.۲	درصــد	بیشــتر	از	آخری میانگی
کشــور	نســبت	بــه	فروردین	مــاه	۹۷	بــرای	خریــد	یــک	

ــد. ــه	کرده	ان ــان«	هزین ــات	یکس ــه	کاال	و	خدم »مجموع
ــه	 ــه	ب ــورم	نقط ــه	ت ــده	ک ــزارش	آم ــری	از	گ در	بخــش	دیگ
ــد	و	در	 ــور	۵۰	درص ــهری	کش ــای	ش ــرای	خانواره ــه	ب نقط
ــای	 ــی	خانواره ــن	یعن ــت	و	ای ــد	اس ــتان	۶۰.۹	درص کردس
ــه	طــور	متوســط	۱۰.۹	درصــد	 شــهری	ســاکن	کردســتان	ب
بیشــتر	از	میانگیــن	کل	کشــور	و	۱۸.۱	درصــد	بیشــتر	از	
ــرای	 ــاه	۹۷	ب ــه	فروردین	م ــتان	کشــور	نســبت	ب ــن	اس آخری

ــه	 ــان«	هزین ــات	یکس ــه	کاال	و	خدم ــک	»مجموع ــد	ی خری
کرده	انــد.

ــرای	 ــه	ب ــه	نقط ــه	ب ــورم	نقط ــار،	ت ــز	آم ــزارش	مرک در	گ
ــتان	 ــتایی	کشــور	۵۹.۴	درصــد	و	در	کردس ــای	روس خانواره
ــتایی	 ــای	روس ــی	خانواره ــن	یعن ــت؛	و	ای ــد	اس ۷۱.۸	درص
ــه	طــور	متوســط	۱۲.۴	درصــد	بیشــتر	 ســاکن	کردســتان	ب
ــن	 ــتر	از	آخری ــد	بیش ــور	و	۲۳.۵	درص ــن	کل	کش از	میانگی
ــد	 ــرای	خری ــاه	۹۷	ب ــه	فروردین	م ــبت	ب ــور	نس ــتان	کش اس
یــک	»مجموعــه	کاال	و	خدمــات	یکســان«	هزینــه	کرده	انــد.
ــی	و	 ــواد	خوراک ــه	ای	م ــورم	نقط ــار،	ت ــز	آم ــزارش	مرک در	گ
ــالم	شــده	اســت؛	 آشــامیدنی	در	کردســتان	۸۶.۷	درصــد	اع
ــورم	 ــیدن	ت ــزارش	رس ــن	گ ــر	در	ای ــف	بار	دیگ ــه	تأس نکت
نقطــه	ای	مــواد	خوراکــی	و	آشــامیدنی	در	روســتاهای	

ــت. ــد	اس ــدد	۹۱.۳	درص ــه	ع ــتان	ب کردس

ــا	 گزارش	هــای	منتشــر	شــده	مرکــز	آمــار	ایــران	در	حالــی	ب
قاطعیــت	هــر	چــه	تمــام	تراســتان	کردســتان	را	گران	تریــن	
اســتان	کشــور	اعالمــی	می	کننــد	کــه	تیــم	اقتصــادی	دولــت	
ــازمان	 ــس	س ــتاندار،	رئی ــا	اس ــد	و	در	رأس	آنه ــر	و	امی تدبی
مدیریــت	و	برنامه	ریــزی	و	معــاون	اقتصــادی	اســتاندار	
ــه	 ــد	ک ــار	اعــالم	می	کنن ــر	ب ــول	نکــرده	و	ه ــار	را	قب ــن	آم ای

ــت. ــور	نیس ــتان	کش ــن	اس ــتان	گران	تری کردس

ــده از در  ــر ش ــمی منتش ــای رس ــب آماره تکذی
ــی ــئوالن دولت ــوی مس ــی از س ــوص گران خص

ــز	 ــمی	مرک ــای	رس ــه	گزارش	ه ــا	ب ــن	واکنش	ه در	تازه	تری
ــور	 ــی	ام ــاون	هماهنگ ــروزی	مع ــین	فی ــران،	حس ــار	ای آم
ــنندج	 ــاف	س ــع	اصن ــتان	در	جم ــتاندار	کردس ــادی	اس اقتص
حاضــر	شــده	و	بــدون	ذکــر	حتــی	یــک	مــورد	آمــار	ســاده	و	
ــن	اســتان	 ــه	کردســتان	گران	تری ــد	ک ــالم	می	کن ــدای	اع ابت

کشــور	نیســت.
ــه	 ــتی	ک ــار	نادرس ــرد:	اخب ــوان	ک ــت	عن ــن	نشس وی	در	ای
ــد	 ــی	می	کن ــور	معرف ــتان	کش ــن	اس ــتان	را	گران	تری کردس
بــه	اقتصــاد	اســتان	آســیب	می	رســاند	و	موجــب	فــرار	

ســرمایه	از	اســتان	می	شــود.
ــا	 ــود	دارد	ام ــور	وج ــازار	کش ــی	در	کل	ب ــه	داد:	گران وی	ادام
اینکــه	عــده	ای	کردســتان	را	گران	تریــن	اســتان	کشــور	
معرفــی	کننــد	موجــب	می	شــود	خریدهــا	از	داخــل	اســتان	
کــم	شــود	کــه	ایــن	امــر	موجــب	خــروج	ســرمایه	از	اســتان	
شــده	و	در	ایــن	شــرایط	تمــام	اصنــاف،	مــردم	و	در	کل	

ــوند. ــرر	می	ش ــع	متض ــا	توزی ــد	ت ــای	تولی حلقه	ه
معــاون	اقتصــادی	اســتاندار	کردســتان	ادامــه	ایــن	موضــوع	
ــزود:	 ــرد	و	اف ــوان	ک ــاد	عن ــدن	اقتص ــک	ش ــب	کوچ را	موج
ایــن	اخبــار	بــی	اعتمادی	هــای	فراوانــی	نســبت	بــه	اصنــاف	

ایجــاد	می	کنــد	و	عــالوه	بــر	آن	بازیابــی	اعتبــار	بازاریــان	کار	
ــود. ســاده	ای	نخواهــد	ب

معــاون	هماهنگــی	امــور	اقتصــادی	و	توســعه	منابع	اســتاندار	
کردســتان	از	بازاریــان	خواســت	در	مقابــل	چنیــن	اخبــاری	از	
حیثیــت	خــود	دفــاع	کننــد	و	نگذارنــد	اعتمــاد	مــردم	بــه	آنها	

ســلب	شــود.
ــاون	 ــه	مع ــی	اســت	ک ــتان	جای ــم	داس ــک	و	مبه ــه	تاری نکت
ــورد	 ــک	م ــدون	ی ــی	ب ــتان	حت ــتاندار	کردس ــادی	اس اقتص
ــی	در	 ــا	در	حــرف	گران ــار	مســتند	و	تنه ــک	آم ــه	ی ــاره	ب اش
ــدان	 ــه	می ــوپ	را	ب ــاً	ت ــته	و	اتفاق ــول	نداش ــتان	را	قب کردس
دیگــران	از	جملــه	انتشــار	دهنــدگان	اخبــار	نادرســت	

می	دانــد.
همزمــان	بــا	این	مهــم	یکــی	از	نماینــدگان	مــردم	کردســتان	
در	مجلــس	شــورای	اســالمی	ضمــن	قبــول	وجــود	مشــکالت	
ــر	 ــای	منتش ــتان،	گزارش	ه ــن	اس ــادی	در	ای اقتص
ــل	 ــتند	و	قاب ــار	را	مس ــز	آم ــوی	مرک ــده	از	س ش

ــد. ــول	می	دان قب
ردیــف	 در	 کردســتان	 ســنندج:	 نماینــده	

دارد قــرار	 کشــور	 گــران	 اســتان	های	
ــه	 ــی	ک ــرد:	در	حال ــان	ک ــوی	بی ــید	احســن	عل س
مســئوالن	دولتــی	در	کردســتان	شــاخص	های	
مشــخص	و	علمــی	مرکــز	آمــار	در	خصــوص	تــورم	
ــک	 ــه	در	ی ــد	ک ــول	ندارن ــتان	را	قب ــاالی	کردس ب
حســاب	ســاده	می	تــوان	ایــن	مهــم	را	ثابــت	کــرد.
ــنندج	 ــت	را	در	س ــخصاً	گوش ــده	ش ــزود:	بن وی	اف
ــا	قیمــت	۱۲۰	هــزار	تومــان	خریــداری	می	کنــم	 ب
کــه	قیمــت	ایــن	محصــول	در	تهــران،	حتــی	
ــزار	 ــا	۹۰	ه ــدود	۸۰	ت ــتان	ح ــوار	کردس ــتان	های	همج اس
ــول	 ــن	محص ــا	ای ــت	تنه ــه	قیم ــا	مقایس ــت	و	ب ــان	اس توم
ــرد. ــاره	ک ــتان	اش ــی	در	کردس ــود	گران ــه	وج ــوان	ب می	ت

نماینــده	مــردم	شهرســتان	های	ســنندج،	دیوانــدره	و	
ــرد	 ــه	از	عملک ــه	اینک ــاره	ب ــن	اش ــس	ضم ــاران	در	مجل کامی
تیــم	اقتصــادی	دولــت	در	کردســتان	رضایــت	نــدارد،	یــادآور	
ــه	نظــر	مــن	دلیــل	اصلــی	آمارهــای	تــورم،	گرانــی	و	 شــد:	ب
ــتاندار	و	 ــرد	شــخص	اس ــه	عملک ــازار	ب ــت	نابســامان	ب وضعی

ــود. ــوط	می	ش ــراه	وی	مرب ــادی	هم ــم	اقتص تی
ــه	در	 ــت	در	کردســتان	البت ــم	اقتصــادی	دول ــن	تی ــل	بی تقاب
حــد	حــرف	و	ســخنرانی	ها	و	آمارهــای	رســمی	منتشــر	شــده	
ــی	 ــار	در	حال ــز	آم ــوی	مرک ــادی	از	س ــاخص	های	اقتص از	ش
همچنــان	ادامــه	دارد	کــه	امــروز	تفــاوت	قابــل	توجــه	قیمــت	
کاالهــا	و	اجنــاس	در	کردســتان	در	مقایســه	با	ســال	گذشــته	

ــد. ــردم	را	آزار	می	ده م
دولتمــردان	امــروز	کردســتان	کــه	خــود	تــا	دیــروز	و	قبــل	از	
ســوار	شــدن	بــر	اریکــه	قــدرت	مدیــران	وقــت	در	کردســتان	
را	بــه	دلیــل	پاســخگویی	بــه	افــکار	عمومــی	و	رســانه	ها	متهم	
مــی	کــرده	و	انتقاداتشــان	گــوش	فلــک	را	کــر	کــرده	بــود	که	
امــروز	خــود	رســانه	ها	را	در	نــرخ	بــاالی	تــورم	متهــم	کــرده	و	
ــن	اســتان	کشــور	 ــد	کــه	کردســتان	گران	تری اعــالم	می	کنن

نیســت.
ــکل	در	 ــک	مش ــع	ی ــرای	رف ــدام	ب ــن	اق ــک	اولی ــدون	ش ب
جامعــه،	پذیــرش	وجــود	آن	اســت	و	تــا	زمانــی	کــه	شــخص	
ــتان	 ــراه	وی	در	کردس ــم	اقتصــادی	هم ــایر	تی ــتاندار	و	س اس
ــته	و	 ــول	نداش ــتان	قب ــن	اس ــی	را	در	ای ــورم	و	گران ــود	ت وج
نــدارد	پــس	زیــاد	امیــدی	بــه	رفــع	آن	نیســت	و	بــه	همیــن	
دلیــل	مــردم	بایــد	همچنــان	تحمــل	و	صبــر	را	در	دســتور	کار	

ــد. ــرار	دهن ق

مسئوالن دولتی مرکز آمار را قبول ندارند

کردستان گرانترین استان 
آرمان 
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ــران اقتصاد ایـ

ــای  ــتان ه ــن شهرس ــوه بی ــل کبیرک تون
ــتان  ــوب اس ــهر در جن ــان و دره ش آبدان
ــن  ــی از بزرگ تری ــوان یک ــه عن ــالم ب ای
تونــل هــای حــوزه راهســازی کشــور 
ــی توجهــی مســئوالن  سالهاســت مــورد ب
ــت. ــه اس ــرار گرفت ــتانی ق ــوری و اس کش

ــت	 ــر	وق ــی	وزی ــه	بهبهان ــود	ک ــاه	ســال	۱۳۹۸	ب ۱۹	خردادم
راه	کلنــگ	طــرح	تونــل	کبیرکــوه	بــه	عنــوان	یکــی	از	
ــیر	 ــن	مس ــور	بی ــازی	کش ــوزه	راهس ــل	ح ــن	تون بزرگ	تری
ــت	۹	 ــا	گذش ــن	زد	و	االن	ب ــر	زمی ــهر	را	ب ــا	دره	ش ــان	ت آبدان
ــرداری	نرســیده	اســت. ــه	بهــره	ب ــن	طــرح	ب ــوز	ای ســال	هن
ــان-	دره	 ــم	آبدان ــچ	و	خ ــر	پی ــاده	پ ــود	ج ــرار	ب ــه	ق ــرح	ک ط
شــهر	را	کوتــاه	و	ایمــن	کنــد،	حــاال	بــا	مشــکالت	مالی	بســیار	
ــرای	 ــق	ب ــی	دقی ــد	و	زمان ــرم	می	کن ــاد	دســت	و	پنجــه	ن زی

ــرداری	کامــل	پــروژه	مشــخص	نیســت. بهــره	ب

ــر	اقتصــاد	و	 ــاد	ایــن	طــرح	ب ــر	تأثیــر	بســیار	زی عــالوه	ب
ــی	 ــوه	یک ــل	کبیرک ــتان،	تون ــاخت	های	اس ــعه	زیرس توس
از	کریدورهــای	میانــی	اســتراتژیک	در	کشــور	اســت	
ــتان	های	 ــن	اس ــردد	بی ــهیل	در	ت ــه	تس ــر	ب ــه	منج چراک
ــور	 ــی	کش ــادر	جنوب ــه	بن ــتان	ب ــاه	و	لرس ــالم،	کرمانش ای

می	شــود.
تاکنــون	مســئوالن	کشــوری	متعــددی	طی	۹	ســال	گذشــته	
ــده	ای	 ــار	وع ــر	ب ــی	ه ــد	ول ــد	کرده	ان ــرح	بازدی ــن	ط از	ای
بــرای	حــل	مشــکالت	مالــی	و	اعتبــاری	پــروژه	داده	انــد	ولــی	

هیچکــدام	محقــق	نشــده	اســت.

مردم چشم انتظار
یکــی	از	شــهروندان	آبدانــان	اظهــار	داشــت:	سالهاســت	
شهرســتان	آبدانــان	در	بــن	بســت	قــرار	گرفتــه	و	مــردم	برای	
ــار	 ــراد	بیم ــه	خصــوص	اف ــتان	ب ــز	اس ــا	مرک ــد	ب ــت	و	آم رف
دچــار	مشــکالت	زیــادی	در	مســیرهای	ارتباطــی	شهرســتان	

می	شــوند.
ــردم	 ــردد	م ــرای	ت ــر	ب ــرد:	ناگزی ــوان	ک مصیــب	کاظمــی	عن
شهرســتان	آبدانــان	بایــد	از	دره	شــهر	تــردد	کننــد	کــه	ایــن	
ــر	پیــچ	خــم	اســت	کــه	خــود	 ــاک	و	پ مســیر	بســیار	خطرن

ــردم	شــده	اســت. ــرای	م ــادی	ب باعــث	مشــکالت	زی
ــور	 ــوه	عب ــای	کبیرک ــه	از	گردنه	ه ــاده	ک ــن	ج ــزود:	ای وی	اف
ــی	داشــته	و	االن	 ــرد	نظام ــد	در	گذشــته	بیشــتر	کارب می	کن
دیگــر	بایــد	مســئوالن	بــه	فکــر	راه	انــداری	تونــل	کبیرکــوه	

باشــند.
ــور	 ــاهد	حض ــرح	ش ــن	ط ــه	ای ــر	هفت ــرد:	ه ــوان	ک وی	عن
ــار	ایــن	 مســئوالن	کشــوری	اســت،	چطــور	می	شــود	یــک	ب

ــود. ــق	نش ــروژه	محق ــتر	پ ــرعت	بیش ــرای	س ــا	ب وعده	ه

پایان حفاری تونل تا شهریورماه
ــت:	 ــار	داش ــالم	اظه ــتان	ای ــازی	اس ــر	کل	راه	و	شهرس مدی
حفــاری	تونــل	کبیرکــوه	از	ســمت	آبدانــان	ســه	هــزار	و	۲۵۰	
متــر	حفــاری	و	از	ســمت	دره	شــهر	نیــز	۹۰۰	متــر	حفــاری	
انجــام	شــده	و	تنهــا	حفــاری	۵۵۰	متــر	از	تونــل	باقــی	مانــده	

اســت.
ــل	اصلــی	کبیرکــوه	 علــی	اصغــر	کاظمــی	عنــوان	کــرد:	تون
ــه	 ــرای	دسترســی	ب ــر	طــول	دارد	و	ب ــزار	و	۷۰۰	مت ــار	ه چه
تونــل	اصلــی	از	ســمت	دره	شــهر	چنــد	رشــته	تونــل	جمعــاً	
بــه	طــول	یــک	هــزار	و	۵۰۰	متــر	نیــز	حفــاری	شــده	اســت.
وی	بیــان	داشــت:	ضمــن	اینکــه	عملیــات	راه	ســازی	منتهــی	
ــه	رو	 ــا	مرحل ــان	ت ــهر	و	آبدان ــمت	دره	ش ــل	از	دو	س ــه	تون ب

ــه	انجــام	رســیده	اســت. ســازی	ب
ــه	حــق	 ــات	ب ــن	مطالب ــه	داد:	یکــی	از	مهمتری کاظمــی	ادام
ــای	 ــل	راه	ه ــهر	تکمی ــان	و	دره	ش ــتان	آبدان ــی	شهرس مردم
ــن	دو	شهرســتان	 ــن	بســت	خــارج	کــردن	ای ارتباطــی	و	از	ب
ــرداری	از	ایــن	تونــل	می	توانــد	مســیر	 اســت	چراکــه	بهــره	ب
ــر	 ــه	۲۰	کیلومت ــهر	را	ب ــه	دره	ش ــان	ب ــری	آبدان ۳۵	کیلومت

ــد. ــش	ده کاه
وی	اعــالم	کــرد:	ایــن	طــرح	بــزرگ	راهســازی	بیــش	از	۳۶۰	
پیــچ	خطرنــاک	و	گردنــه	صعــب	العبــور	بیــن	دو	شهرســتان	
ــث	 ــن	باع ــد،	همچنی ــذف	می	کن ــان	را	ح ــهر	و	آبدان دره	ش
تســهیل	در	عبــور	و	مــرور	و	صرفــه	جویــی	در	مصــرف	

ســوخت	و	زمــان	می	شــود.
مدیــر	کل	راه	و	شهرســازی	اســتان	ایــالم	عنــوان	کــرد:	
ــام	اربعیــن	و	نیــز	انتقــال	ســریع	 روان	ســازی	ترافیــک	در	ای
ــران	 ــالت	دهل ــه	چی ــات	در	بازارچ ــادالت	کاال	و	خدم در	مب
ــوب	 ــزرگ	در	جن ــن	طــرح	ب ــای	ای ــن	مزای ــه	مهمتری از	جمل

ــت. ــتان	اس اس
وی	بــا	اشــاره	بــه	پیشــرفت	۷۰	درصــد	طــرح	تونــل	کبیرکوه،	
ــازی	 ــوزه	راه	س ــل	ح ــن	تون ــاری	بزرگ	تری ــرد:	حف ــه	ک اضاف
ــام	 ــه	اتم ــا	شــهریورماه	ب ــان	ت ــن	دره	شــهر	و	آبدان کشــور	بی

می	رســد.
وی	بیــان	داشــت:	پــس	از	حفــاری	تونــل	مراحــل	کــف	کنی،	
ــفالت،	 ــازی	و	آس ــلح(	زیرس ــی	مس ــش	بتون الینینگ)پوش

ــه	انجــام	خواهــد	رســید. ــه	ب روشــنایی	و	تهوی

تأمین اعتبارطرح تونل کبیرکوه
ــل	 ــز	گفــت:	تون ــالم	نی ــه	و	بودجــه	ای رئیــس	ســازمان	برنام
کبیرکــوه	کریــدور	تــردد	زوار	اربعیــن	بــه	مــرز	بیــن	المللــی	
ــل	شــود. ــد	هرچــه	ســریع	تر	تکمی ــه	بای ــران	اســت	ک مه

ــیر	 ــل	مس ــن	تون ــرد:	ای ــوان	ک ــوری	عن ــت	اهلل	قیص رحم
ترانزیتــی	و	تــردد	بخشــی	از	زوار	اربعیــن	اســت	و	یــک	پــروژه	
ــرداری	از	آن	 ــه	تســریع	در	بهــره	ب ــت	ب ــی	اســت	کــه	دول مل

ــد	دارد. تاکی
وی	افــزود:	ســازمان	برنامــه	و	بودجــه	در	راســتای	مطالبــات	
ــروژه	 ــت	پ ــی	وضعی ــد	و	بررس ــر	بازدی ــد	ب ــکاران	تاکی پیمان
داشــت	کــه	بــا	تأییــد	دســتگاه	اجرایــی	و	مشــاور	ناظــر	اعتبار	
مــورد	نیــاز	بــرای	پرداخــت	مطالبــات	پیمانــکاران	اختصــاص	

ــت. خواهــد	یاف
ــر	 وی	ادامــه	داد:	رئیــس	ســازمان	برنامــه	و	بودجــه	کشــور	ب
ــات	 ــت	مطالب ــا	و	پرداخ ــل	طرح	ه ــن	قبی ــار	ای ــن	اعتب تأمی

ــژه	دارد. ــد	و	توجــه	وی ــکاران	تاکی پیمان
روز	گذشــته	نیــز	معــاون	عمرانــی	اســتاندار	ایــالم	در	حاشــیه	
بازدیــد	مســئوالن	ســازمان	برنامــه	و	بودجــه	کشــور	از	ایــن	
طــرح	اظهــار	داشــت:	قرارگیــری	تونــل	کبیرکــوه	در	مســیر	
تــردد	زوار	اربعیــن،	اهمیــت	ایــن	پــروژه	در	کشــور	دوچنــدان	

کــرده	اســت.
احمــد	کرمــی	ادامــه	داد:	خوشــبختانه	پیمانــکاران	ایــن	تونل	
ــد	 ــر	رون ــال	حاظ ــوده	و	در	ح ــای	کار	ب ــت	پ ــام	جدی ــا	تم ب

ــوب	اســت. ــی	آن	مطل اجرای
ــا	وجــود	محدودیت	هــای	 ــن	طــرح	ب ــکار	ای ــزود:	پیمان وی	اف
ــوده	و	 ــای	کار	ب ــروژه	پ ــام	پ ــرای	اتم ــان	ب ــاری	همچن اعتب

ــت. ــرده	اس ــاد	نک ــد	آن	ایج ــی	در	رون توقف
عملیــات	حفــاری	تونــل	کبیــر	کــوه	از	ســال	۱۳۹۰	آغاز	شــد	
ــروژه	 ــن	پ ــرای	ای ــان	ب ــارد	توم ــر	۱۶۰	میلی ــغ	ب ــون	بال وتاکن
هزینــه	شــده	اســت.	ایــن	طــرح	بــزرگ	دارای	هفــت	کیلومتر	
ــرای	 ــه	ب ــت	ک ــی	اس ــاده	دسترس ــر	ج ــل	و	۱۰	کیلومت تون
تکمیــل	آن	بــه	۳۵۰	میلیــارد	دیگرتومــان	اعتبــار	نیاز	اســت.
ــکاران	 ــات	پیمان ــده	مطالب ــالم	ش ــات	اع ــاس	اطالع ــر	اس ب
ــه	 ــان	اســت	ک ــارد	توم ــش	از	۱۰۰	میلی ــوه	بی ــروژه	کبیرک پ
ــا	 ــا	ایــن	اعتبــارات	قطــره	ای	قطعــاً	ایــن	پــروژه	در	آینــده	ب ب

ــود. ــد	ب ــه	خواه ــدی	مواج مشــکالت	ج

مسئوالن فقط وعده می دهند

تونل کبیرکوه در پیچ و خم نبود اعتبار

رمضان نوری
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ــران اقتصاد ایـ

قطــع آب در محلــه دهقــان ویــالی کــرج 
صــدای اعتــراض بســیاری از شــهروندان 
ــه  ــن محل را درآورده اســت، آبرســانی ای
ــه  ــت ک ــی اس ــش خصوص ــار بخ در اختی

ــارت دارد. ــر آن نظ ــاف ب اداره اوق

ــالی	 ــان	وی ــه	دهق ــه	آب	محل ــود	ک ــاه	ب ــم	خردادم هفده
ــع	 ــری	قط ــورت	سراس ــانی	و	به	ص ــالع	رس ــدون	اط ــرج	ب ک
ــرر	 ــای	مک ــی	و	تماس	ه ــای	مردم ــه	پیگیری	ه ــد.	نتیج ش
ــا	اداره	آب	و	فاضــالب	کــرج	نشــان	 ــه	ب ــن	منطق ســاکنان	ای
از	ایــن	داشــت	کــه	مشــکل	مربوط	بــه	ســاختمان	آب	رســانی	
دهقــان	ویــال	اســت	و	اداره	آب	و	فاضــالب	مســئولیت	

ــه	دارد. ــن	منطق ــدودی	در	ای مح
الزم	بــه	ذکــر	اســت	کــه	سال	هاســت	مشــکالت	آب	و	
فاضــالب	منطقــه	دهقــان	ویــالی	کــرج	و	همچنیــن	واگذاری	
ــا	 ــه	اداره	آبف ــه	ب ــن	منطق مالکیــت	ســاختمان	آب	رســانی	ای
ــوده	و	 ــف	ب ــئوالن	و	ادارات	مختل ــن	مس ــه	بی ــورد	مناقش م
حتــی	باوجوداینکــه	مهرمــاه	ســال	۱۳۹۲	بهنــام	مظلومیــان،	
ــه	 ــود	ک ــرده	ب ــان	ک ــی	بی ــرج	در	گفتگوی ــا	ک ــت	آبف مدیری
شــبکه	آب	رســانی	منطقــه	دهقــان	ویالی	ایــن	شهرســتان	از	
بخــش	خصوصــی	تحویــل	آبفــا	اســتان	البــرز	شــده	اســت	اما	

ایــن	اتفــاق	تــا	بــه	امــروز	نیفتــاده	اســت.
ــالی	 ــان	وی ــودن	شــبکه	آب	رســانی	منطقــه	دهق مســتقل	ب

کــرج	مشــکالت	متعــددی	بــرای	ســاکنان	ایــن	محلــه	
ــن	 ــی	از	مهم	تری ــه	یک ــت	ک ــود	آورده	اس ــه	وج ــی	ب قدیم
آن	هــا	قطــع	آب	بــه	علــت	خرابــی	پمــپ	ایــن	شــبکه	قدیمی	

ــت. اس
یکــی	از	ســاکنان	ایــن	منطقــه	از	نداشــتن	آب	تســویه	شــده	
ــط	 ــه	توس ــی	ک ــد:	آب ــت	می	گوی ــی	گالیه	منداس و	لوله	کش
ــه	 ــن	منطق ــای	ای ــال	در	لوله	ه ــان	وی شــبکه	آب	رســانی	دهق

وجــود	دارد،	آب	چــاه	اســت.
ــتان	 ــای	اس ــرکت	آبف ــل	ش ــر	مدیرعام ــی	ف ــا	رضای غالمرض
ــبکه	 ــال	تحــت	پوشــش	ش ــان	وی ــه	دهق ــت:	محل ــرز	گف الب
ــش	 ــه	بخ ــن	منطق ــه	ای ــانی	ب ــی	آب	رس ــت،	متول ــا	نیس م
ــن	 ــر	ای ــه	ب ــور	خیری ــاف	و	ام ــت	و	اداره	اوق ــی	اس خصوص

موضــوع	نظــارت	دارد.
ــی	 ــه	وقف ــن	منطق ــانی	ای ــه	آب	رس ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
ــاره	 ــتان	اش ــای	اس ــوی	اداره	آبف ــی	از	س ــه	طرح ــت،	ب اس
ــهروندان	 ــر	ش ــت:	اگ ــت	و	گف ــرا	اس ــال	اج ــه	در	ح ــرد	ک ک
ــل	داشــته	باشــند	می	تواننــد	از	شــبکه	آب	 ــه	تمای ــن	محل ای

ــد. ــتفاده	کنن ــهری	اس ش
امــا	حجت	االســالم	محمــد	صالحــی	مدیــرکل	اوقــاف	و	امــور	
خیریــه	اســتان	البــرز	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	آب	رســانی	بــه	این	
محلــه	متولــی	دارد	و	مــا	بــر	رونــد	کلــی	کار	نظــارت	داریــم،	
ــور	 ــر	ام ــه	پیگی ــی	بخــش	خصوصــی	اســت	ک ــت:	متول گف

اســت.
وی	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســوال	کــه	دو	روز	گذشــته	شــهروندان	
محلــه	دهقــان	ویــال	بــا	قطعــی	آب	مواجــه	شــده	اند	مشــکل	

چــه	بــوده	و	بــا	توجــه	بــه	افزایــش	دمــای	هــوا	آیــا	مشــکل	
قطعــی	آب	حــل	خواهــد	شــد؟	گفــت:	نمی	دانــم	ایــن	

ــی	پاســخگو	باشــد. ــد	متول موضــوع	را	بای
ــخ	 ــرز	در	پاس ــتان	الب ــه	اس ــور	خیری ــاف	و	ام ــرکل	اوق مدی
ــی	بخــش	 ــد	کاری	متول ــر	رون ــه	ایــن	پرســش	کــه	شــما	ب ب
خصوصــی	در	ایــن	محلــه	نظــارت	داریــد،	چگونــه	نمی	دانید؟	
ــر	 ــا	ب ــم،	نظارت	ه ــی	نداری ــث	فن ــا	مباح ــا	کاری	ب ــت:	م گف

تخلفــات	متمرکــز	اســت	کــه	تخلفــی	صــورت	نگیــرد.
ــی	آب	را	 ــه	قطع ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب ــالم	صلح حجت	االس
در	دیگــر	مناطــق	شــهری	شــاهد	هســتیم،	در	پاســخ	بــه	این	
ــه	اطالع	رســانی	نشــده	 ــن	محل ــه	قطعــی	آب	در	ای ســوال	ک
ــه	 ــا	ب ــتم	م ــالع	هس ــوع	بی	اط ــن	موض ــت:	از	ای ــت،	گف اس

ــم. ــی	ورود	نمی	کنی ــث	فن مباح
وی	همچنیــن	اضافــه	کــرد:	البتــه	در	خصوص	قطعــی	آب	دو	
ــی	اعــالم	 روز	گذشــته	پیگیری	هــای	الزم	انجــام	شــد	و	متول
کــرد	کــه	پمــپ	آب	خراب	شــده	و	تعمیــرات	الزم	انجام	شــده	

اســت.
در	پایــان	بایــد	گفــت؛	چندســال	می	شــود	کــه	بــا	
ــران	 ــا	آب	برخــی	از	مناطــق	در	ته فرارســیدن	فصــل	گرم
و	کــرج	قطــع	می	شــود	امــا	ایــن	اتفــاق	به	صــورت	
برنامه	ریزی	شــده	و	بااطــالع	رســانی	بــه	ســاکنان	آن	
ــز	از	 ــال	نی منطقــه	انجــام	می	شــود.	شــهروندان	دهقــان	وی
متولیــان	درخواســت	دارنــد	کــه	در	فصــل	گرمــا	یــا	شــاهد	
ــا	 ــود	ب ــن	ش ــا	اســت	چنی ــر	بن ــا	اگ ــند	ی ــی	آب	نباش قطع

ــد. ــی	باش ــانی	قبل ــالع	رس اط

مشکل چندین و چندساله آب در کرج؛

ساکنان »دهقان ویال« یک روز آب نداشتند/ متولی بخش خصوصی است

ساره نوری
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گــزارش هــای متنــوع تصویــری کــه در طــول یــک  مــاه از اقصــی نقــاط کشــور توســط عکاســان و خبرنــگاران خبرگــزاری 
ــن  ــا در ای ــگاه م ــا ن ــه انتخــاب زدن از میانشــان کاری دشــوار باشــد ام منتشــر مــی شــود آنقــدر گســترده هســت کــه دســت ب
ــه در  ــوده و اینک ــه ب ــی هنرمندان ــه نگاه ــته،قائل ب ــاه گذش ــک م ــای ی ــه رویداده ــری ب ــی خب ــش از نگاه ــری بی ــوم تصوی آلب

ــران بچرخــد. ــم ای ــه اقلی ــگاه شــما ب ــاه چنــد صفحــه ن همیــن فرصــت کوت

نخستین جشنواره گل محمدی در گرگان

هه وار نشینی در کردستان
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دریاچه نئور
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مزرعه کشت گیاهان داروئی در واحد شهرضا

برداشت نخستین محصول گندم از 
اراضی پایاب سد خداآفرین
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رهاسازی گونه های جانوری
 در پارک ملی خجیر

صنایع دستی استان مرکزی

»نصف جهان« در بهار
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مراسم غبارروبی حرم 
حضرت عبدالعظیم )ع(

تصویـر ایران

مراسم تشییع پیکر آیت اهلل 
محقق کابلی )ره(

مهار آتش سوزی در صحن 
حرم حضرت معصومه )س(
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وضعیت سیل زدگان گلستان

آتش در سینما بهمن شیراز 

مشکات مردم سیل زده 
حمدان حمیدیه 
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طبیعت زیبا ییاق کوه روبار

بازگشت پرندگان مهاجر 
به تاالب آق گل

بهشت چهار فصل 
چهارمحال و بختیاری
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گرمای ۵۰ درجه در خوزستان

کشف سومین شهر 
زیرزمینی استان همدان

برداشت توت فرنگی از 
مزارع کردستان
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