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ــد  ــنگینی می کن ــان س ــر اصفه ــر س ــتانی ب ــتانی و زمس ــی تابس ــایه آلودگ ــت س سال هاس
ــی و  ــش آلودگ ــا کاه ــاط ب ــوری در ارتب ــتانی و کش ــئوالن اس ــدد مس ــای متع و طرح ه

ــت. ــته اس ــا نداش ــداوم آالیندگی ه ــز ت ــه ای ج ــار نتیج گردوغب

اینجــا در مرزهــای غربــی کشــور چالــش تهیــه و نگهــداری ســاح جــدی شــده و یــک 
شــهروند عــادی در کمتــر از نیــم ســاعت به راحتــی می توانــد اســلحه تهیــه کنــد؛ 

ــت. ــده اس ــل ش ــی تبدی ــه عموم ــه دغدغ ــاماندهی آن ب ــه س ــی ک موضوع

هــر ســال بــا گــرم شــدن هــوا و نزدیــک شــدن بــه فصــل تابســتان اخبــاری در 
ــه  ــوری ک ــه ط ــد ب ــب می کن ــود جل ــه خ ــده ای را ب ــر خوانن ــر ه ــدان نظ ــانه های هم رس
وقــوع حریــق در مراتــع و پوشــش گیاهــی نقــاط مختلــف شــهر و اســتان بــه موضوعــی 

جــدی تبدیــل می شــود.

ــود  ــا وج ــال ب ــرم س ــای گ ــاز در روزه ــر مج ــی غی ــع آب ــای آزاد و مناب ــنا در آب ه ش
نصــب تابلوهــای هشــدار دهنــده متأســفانه ســاالنه جــان حــدود ۰۳ نفــر از هموطنــان در 

آذربایجــان غربــی می گیــرد

جامعـه ایـــران



صفحه 5 | شماره 40 | تیر 98 MEHR NEWSAGENCY

جامعــه ایـــران

وضعیت قرمز زباله های پزشکی

 ۸ بیمارستان که ناجی جان مردم نیستند
	

ــکی  ــای پزش ــه ه ــب زبال ــع نامناس دف
ــری  ــگ خط ــه زن ــل ب ــز تبدی در تبری
ــازی  ــدن آن،  ب ــه ش ــه نواخت ــده ک ش
ــه  ــر از مــردم را ب ــا جــان هــزاران نف ب

ــت. ــد داش ــال خواه دنب

»آمپــول،	ســرنگ	و	خــون«،	اینهــا	از	جملــه	زباله	هــا	و	
پســماندهای	تولیــد	شــده	در	بیمارســتان	ها	و	مراکــز	
بهداشــتی	هســتند؛	زباله	هایــی	کــه	اگــر	بــه	درســتی	امحــاء،	
دفــع	و	دفــن	نشــوند،	هــر	یــک	همچــون	تیــری	خواهنــد	بود	

کــه	ســالمتی	انســان	ها	را	نشــانه	می	رونــد.
ــکی	 ــماندهای	پزش ــط	پس ــده	توس ــل	ش ــای	منتق عفونت	ه
ــأله	ای	 ــد،	مس ــده	ان ــازی	نش ــی	خطرس ــتی	ب ــه	درس ــه	ب ک
ــه	 ــان	ب ــر	جه ــادی	را	در	سراس ــای	زی ــه	نگرانی	ه ــت	ک اس
وجــود	آورده	و	اینکــه	ســاالنه	چنــد	میلیــون	نفــر	در	جهــان،	
ــماندهای	 ــح	پس ــت	ناصحی ــل	مدیری ــه	دلی ــود	را	ب ــان	خ ج
بیمارســتانی	از	دســت	می	دهنــد،	خبــری	اســت	کــه	

نگرانی	هــا	را	بیشــتر	می	کنــد.
ــت	 ــائل	زیس ــه	مس ــی	ب ــر	کس ــش	کمت ــال	ها	پی ــاید	س ش
محیطــی	همچــون	عاقبــت	پســماندهای	پزشــکی	اهمیــت	
مــی	داد	امــا	امــروزه	مــردم	خواســتار	روشــن	تر	شــدن	
ــا	 ــوص	ب ــه	خص ــتند	ب ــماندها	هس ــوع	پس ــن	ن ــت	ای وضعی
ــر	عــدم	مدیریــت	درســت	 منتشــر	شــدن	اخبــاری	مبنــی	ب
ــادی،	 ــای	ع ــا	زباله	ه ــراه	ب ــا	هم ــع	آنه ــماندها	و	دف ــن	پس ای
ــت. ــده	اس ــتر	ش ــه	بیش ــن	زمین ــردم	در	ای ــای	م نگرانی	ه

ــت و  ــتانداردهای وزارت بهداش ــن اس ــاف بی اخت
ــماند ــع پس ــت در دف ــط زیس محی

ــاوت	در	 ــز	تف ــوم	پزشــکی	تبری ــان	دانشــگاه	عل ــاون	درم مع
ــع	 ــت	در	دف ــط	زیس ــت	و	محی ــتانداردهای	وزارت	بهداش اس
پســماند	را	مشــکل	ســاز	دانســته	و	می	گویــد:	بیمارســتان	ها	
ــد	 ــل	می	کنن ــت	عم ــای	وزارت	بهداش ــش	نامه	ه ــق	بخ طب
ــری	 ــتانی	یکس ــای	بیمارس ــع	زباله	ه ــوص	دف ــا	در	خص ام
ــود	 ــط	زیســت	و	وزارت	بهداشــت	وج ــن	محی ــالف	مابی اخت

دارد.
ــا	در	 ــا	وجــود	اینکــه	م حجــت	پورفتحــی	ادامــه	می	دهــد:	ب
زیرمجموعــه	وزارت	بهداشــت	فعالیــت	می	کنیــم	امــا	چــون	
ــط	 ــتانداردهای	محی ــا	و	اس ــش	نامه	ه ــوع	بخ ــم،	ن می	بینی
زیســت	اصولی	تــر	و	منطقی	تــر	اســت،	تــن	بــه	ایــن	

ــم. ــتانداردها	داده	ای اس

تا آخر خرداد مشکات بیمارستان ها حل می شود
تخلــف	چنــد	بیمارســتان	تبریــز	در	زمینــه	دفــع	نامناســب	
پســماندهای	پزشــکی	از	جملــه	موضوعاتــی	بــوده	اســت	کــه	
ــط	زیســت	 ــاالن	محی ــورد	توجــه	فع در	ماه	هــای	گذشــته	م
ــت	 ــه	اســت	و	اطــالع	از	وضعی ــرار	گرفت ــانه	ق و	اصحــاب	رس
ــه	 ــاید	دغدغ ــا،	ش ــکالت	آنه ــدن	مش ــرف	ش ــان	برط و	زم

بســیاری	باشــد.
پورفتحــی	در	ایــن	خصــوص	می	گویــد:	۸	بیمارســتانی	

ــده	 ــد،	فراخوان ــه	بودن ــار	گرفت ــته	اخط ــال	گذش ــه	از	س را	ک
ــم.	۴	بیمارســتان،	 ــرار	گرفتی ــا	ق ــان	مشــکالت	آنه و	در	جری
ــه	 ــا	تــک	ب ــد	کــه	ب خصوصــی	و	۴	بیمارســتان،	دولتــی	بودن
تــک	مســئوالن	بیمارســتان	ها	جلســه	گذاشــته	ایــم	و	
همانطــور	کــه	قــول	داده	ایــم	تــا	آخــر	خــرداد	وضعیــت	دفــع	

ــد. ــد	ش ــالح	خواه ــتان	ها	اص ــماندها	در	بیمارس پس
وی	ادامــه	داد:	در	وضــع	نامســاعد	مالــی	دانشــگاه،	یــک	
ــی	 ــتگاه	های	ب ــد	دس ــرای	خری ــون	ب ــارد	و	۳۰۰	میلی میلی
ــد	 ــم	کــه	مراحــل	خری ــه	اختصــاص	داده	ای خطرســازی	زبال

دســتگاه	ها	در	حــال	طــی	شــدن	اســت.
پورفتحــی،	دفــع	مناســب	پســماند	در	بیمارســتان	ها	را	
ــی	 ــه	توســعه	تمام ــد	ب ــی	ندانســته	و	معتق ــی	کاف ــه	تنهای ب
می	گویــد:	 اســت.	 یکدیگــر	 همــراه	 بــه	 زیرســاخت	ها	
ــرا	 ــود،	چ ــد	نمی	ش ــتان	تولی ــا	در	بیمارس ــه	تنه ــماند	ک پس
کــه	بیمــار	ممکــن	اســت	تنهــا	دو	روز	مهمــان	بیمارســتان	
ــه	منتقــل	شــده	و	همــان	 ــه	خان ــس	از	دو	روز	ب ــا	پ باشــد	ام
ــت؛	 ــم	داش ــز	خواهی ــه	نی ــاک	را	در	خان ــماندهای	خطرن پس
پــس	بایــد	فکــری	بــه	حــال	دفــع	پســماند	شــهرمان	داشــته	

ــیم. باش
	

حاشیه سازی ها کنار گذاشته شود
انتشــار	برخــی	عکــس	و	فیلم	هــا	در	خصــوص	وضعیــت	
ــوع	 ــز	موض ــتان	ها	نی ــماند	در	بیمارس ــع	پس ــب	دف نامناس
ــش	 ــوص	آن	واکن ــی	در	خص ــه	پورفتح ــت	ک ــری	اس دیگ

نشــان	می	دهــد.
ــد:	 ــز	می	گوی ــکی	تبری ــوم	پزش ــگاه	عل ــان	دانش ــاون	درم مع
ــد	تنهــا	روی	پســماندهای	بیمارســتانی	متمرکــز	شــده	 نبای
و	نســبت	بــه	آن	حساســیت	داشــته	باشــیم	بــه	گونــه	ای	کــه	
حتــی	برخــی	حاشــیه	ســازی	و	جوســازی	ها	را	در	ایــن	مــورد	
ایجــاد	کنیــم	بلکــه	بایــد	بــا	همگرایــی	بیشــتر	بــه	فکــر	دفــع	

اصولــی	پســماند	شــهر	باشــیم.
وی	می	افزایــد:	اینکــه	در	یــک	بیمارســتان،	یــک	فــرد	
ــف	 ــای	مختل ــازی	زباله	ه ــه	جداس ــدام	ب ــال	اق ــور	مث ــه	ط ب
بیمارســتانی	از	یکدیگــر	نکــرده	و	قوانیــن	ایــن	حــوزه	را	
ــتانی	 ــان	بیمارس ــه	کارکن ــه	هم ــد	ب ــد	نبای ــت	نمی	کن رعای

ــد. ــری	یاب تس

ــتان ها  ــیمیایی را از بیمارس ــماندهای ش ــی پس کس
ــرد ــل نمی گی تحوی

نبــود	متولــی	بــرای	تحویــل	گرفتــن	پســماندهای	شــیمیایی	
از	بیمارســتان	ها	بــرای	دفــع	و	دفــن	مناســب	از	دیگــر	
چالش	هایــی	اســت	کــه	بیمارســتان	ها	بــا	آن	روبــرو	هســتند	
ــتان	ها،	 ــه	بیمارس ــود	ک ــالی	می	ش ــد	س ــه	چن ــل	اینک و	مث
ــروف	 ــماندها	در	ظ ــوع	پس ــن	ن ــداری	از	ای ــه	نگه ــور	ب مجب
غیرقابــل	نفــوذ	شــده	انــد	و	شــخص	یــا	نهــاد	مســئولی	بــرای	

ــدارد. ــاک	وجــود	ن ــوع	پســماندهای	خطرن ــن	ن ــل	ای تحوی
ــز	 ــک	مرک ــا	ی ــد:	تنه ــوص	می	گوی ــن	خص ــی	در	ای پورفتح
ــع	پســماند	شــیمیایی	کار	 ــه	دف ــن	در	زمین ــم	در	قزوی آن	ه
ــرکت	 ــه	آن	ش ــود	ک ــالی	می	ش ــا	دو	س ــک	ی ــه	ی ــرد	ک می	ک
هــم	دیگــر	فعالیــت	نمی	کنــد.	می	گوینــد	پســماندهای	
شــیمیایی	را	در	محفظه	هــای	مطمئــن	نگهــداری	کنیــد	امــا	
مشــخص	نیســت	کــه	متولــی	تحویــل	ایــن	محفظه	هــا	چــه	

کســی	اســت؟
	

۳۰ درصد بیمارستان ها خارج از چارچوب عمل می کنند
معــاون	نظــارت	و	پایــش	اداره	کل	حفاظــت	محیــط	زیســت	
اســتان	اشــاره	ای	بــه	تخلــف	بیمارســتان	ها	در	دفــع	اصولــی	
زباله	هــا	کــرده	و	می	گویــد:	در	زمینــه	زباله	هــای	شــبه	
خانگــی	مشــکلی	در	بــی	خطرســازی	و	دفــع	نداشــته	و	
تمامــی	بیمارســتان	ها	ایــن	کار	را	منطبــق	بــا	ضوابــط	انجــام	
ــود	دارد،	 ــتان	ها	وج ــه	در	بیمارس ــکلی	ک ــا	مش ــد	ام می	دهن
بــی	خطــر	ســازی	و	دفــع	پســماندهای	عفونــی،	شــیمیایی	و	

ــت. ــکی	اس ــده	پزش ــز	و	برن ــای	تی زباله	ه
حســن	عبــاس	نــژاد	دفــع	پســماند	در	۷۰	درصــد	از	
بیمارســتان	ها	را	مطابــق	بــا	ضوابــط	دانســته	امــا	۳۰	درصــد	

مابقــی	را	خــارج	از	چارچــوب	می	دانــد.
ــم	 ــز	۲۲	بیمارســتان	داری ــه	می	دهــد:	در	شــهر	تبری وی	ادام
ــع	 ــرای	دف ــه	در	طــول	ســال	گذشــته	بررســی	های	الزم	ب ک
ــت	 ــورت	گرف ــتان	ها	ص ــن	بیمارس ــماند	در	ای ــتاندارد	پس اس
کــه	بــه	تعــدادی	از	آنها	کــه	مشــکل	داشــتند،	تذکراتــی	داده	
شــد	کــه	برخــی	اقــدام	بــه	اصــالح	رونــد	خــود	کردنــد	امــا	در	
نهایــت	در	ســه	ماهــه	چهــارم	ســال	گذشــته	۹	بیمارســتان	را	

بــه	دســتگاه	قضائــی	معرفــی	کردیــم.

 فائزه زنجانی
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وضع دفع پسماند در مطب ها خوب نیست
ــم	از	 ــی	اع ــزار	و	۹۰۰	واحــد	کوچــک	درمان وجــود	شــش	ه
مطــب،	کلینیــک	و	آزمایشــگاه	ها	و	نحــوه	دفــع	پســماندهای	
پزشــکی	ایجــاد	شــده	در	آن	نیــز	از	جملــه	موضوعاتــی	اســت	
کــه	بایــد	مــورد	توجــه	قــرار	گیــرد	کــه	طبــق	گفتــه	عبــاس	
نــژاد	تنهــا	۱۰	درصــد	از	ایــن	تعــداد	یعنــی	۷۰۰	واحــد	موفق	
بــه	مدیریــت	پســماند	از	طریــق	بخــش	خصوصــی	شــده	اند،	

امــا	ســایر	واحدهــا	بــا	مشــکل	مواجــه	هســتند.
بــه	گفتــه	معــاون	نظــارت	و	پایــش	اداره	کل	حفاظــت	محیط	
زیســت،	در	مجمــوع	بــه	جــز	شهرســتان	های	مراغــه،	بنــاب،	
مرنــد	و	هریس،	ســایر	شــهرهای	اســتان	فاقــد	مدیریــت	الزم	
در	زمینــه	پســماندهای	پزشــکی	بــرای	مطب	هــا	و	واحدهــای	

ــتند. خصوصی	هس

اکثر بیمارستان ها فاقد پیش تصفیه فاضاب
ــتان	 ــج	بیمارس ــر	پن ــال	حاض ــد:	در	ح ــژاد	می	گوی ــاس	ن عب
ــن	 ــد	ای ــه	فاق ــا	بقی ــوده	ام ــه	ب ــش	تصفی ــتم	پی دارای	سیس
سیســتم	هســتند	اما	طبــق	بخشــنامه	های	صــادره،	ســازمان	
حفاظــت	محیــط	زیســت	در	ایــن	زمینــه	مســئولیت	و	
وظیفــه	ای	نــدارد	بلکــه	ســازمان	آب	و	فاضــالب	موظف	اســت	
ــبکه	 ــه	ش ــل	ب ــه	وص ــتان	هایی	ک ــر	روی	فاضــالب	بیمارس ب
فاضــالب	شــهری	هســتند،	نظــارت	کنــد	و	اســتاندارد	بــودن	

آنهــا	را	تأییــد	کننــد.
بــه	گفتــه	او،	تشــخیص	اینکــه	بیمارســتانی	به	پیــش	تصفیه	
نیــاز	دارد	یــا	نــدارد،	تنهــا	بــر	عهــده	آب	و	فاضــالب	اســت	و	
ســازمان	محیــط	زیســت	در	نهایــت	بــر	روی	فاضــالب	کلــی	

شــهر	نظــارت	خواهــد	داشــت.
	

فاضاب بیمارستان ها، بار آلودگی آن چنانی ندارند
معــاون	نظــارت	و	پایــش	اداره	کل	حفاظــت	محیــط	زیســت	
ــر	 ــتان	ها	اگ ــن	بیمارس ــالب	ای ــد:	فاض ــه	می	ده ــتان	ادام اس
ــتی	 ــی	و	بهداش ــت	محیط ــرات	زیس ــته	و	اث ــکالتی	داش مش
ــه	همــراه	داشــته	باشــد،	پاســخگو	شــرکت	آب	و	فاضــالب	 ب
خواهــد	بــود	کــه	البتــه	همــکاری	خوبــی	بیــن	ایــن	شــرکت	
و	محیــط	زیســت	اســتان	وجــود	دارد	و	طــی	اعــالم	ســازمان	
ــه	برداری	هــای	انجــام	شــده	از	فاضــالب	 آب	و	فاضــالب	نمون
بیمارســتان	ها	نشــان	می	دهــد،	اینهــا	بــار	آلودگــی	آن	
چنانــی	کــه	نیــاز	بــه	تصفیــه	ویــژه	داشــته	باشــد	را	ندارنــد.
ــماندهای	 ــزان	پس ــژاد،	می ــاس	ن ــالم	عب ــی	اع ــن	ط همچنی
عفونــی	در	اســتان	روزانــه	پنــج	هــزار	و	۷۰۰	کیلــو،	
پســماندهای	تیــز	و	برنــده	۸۷	کیلو	و	پســماندهای	شــیمیایی	

ــت. ــو	اس ۳۴	کیل
ــت،	 ــوان	دریاف ــه	می	ت ــئوالن	مربوط ــخنان	مس ــه	از	س آنچ
ــکی	 ــماندهای	پزش ــع	پس ــکات	الزم	در	دف ــت	ن ــدم	رعای ع
ــه	 ــد	ب ــه	آن	می	توان ــه	و	قطع ــر	تک ــه	ه ــی	ک اســت؛	زباله	های
عنــوان	قاتلــی	خامــوش	بــرای	شــهروندان	تبریــزی	و	مــردم	
آذربایجــان	شــرقی	محســوب	شــود.	زباله	هایــی	کــه	اگــر	بــه	
ــد	بیماری	هــای	 ــی	خطــر	ســازی	نشــوند،	می	توان درســتی	ب

ــی	داشــته	باشــد. ــی	شــماری	در	پ ــی	ب عفون
ــیمیایی	و	 ــی	پســماندهای	ش ــن	نشــدن	اصول ــال	دف ــا	ح ام
انباشــتن	ایــن	نــوع	زباله	هــا	در	خــود	بیمارســتان	های	تبریــز	
در	طــول	دو	ســال	گذشــته،	پیگیری	تخلفــات	بیمارســتان	ها	
ــع	 ــی	دف ــکی،	چگونگ ــماندهای	پزش ــت	پس ــع	نادرس در	دف
پســماند	در	واحدهــای	کوچــک	پزشــکی	همچــون	مطب	هــا،	
چگونگــی	فعالیــت	شــرکت	های	خصوصــی	بی	خطرســازی	و	
دفــع	پســماندها،	محــل	دفــن	پســماندهای	عفونــی،	وضعیت	
سیســتم	های	پیــش	تصفیــه	بیمارســتان	های	اســتان	و	
ســالمت	فاضــالب	ورودی	ایــن	مراکــز	بــه	فاضــالب	شــهری	
ــرو	 ــا	ابهامــات	زیــادی	روب از	جملــه	موضوعاتــی	اســت	کــه	ب

بــوده	و	نیــاز	بــه	شــفاف	ســازی	هــای	بیشــتری	دارد.
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اینجــا در مرزهــای غربــی کشــور 
ســاح  نگهــداری  و  تهیــه  چالــش 
جــدی شــده و یــک شــهروند عــادی در 
ــه  ــلحه تهی ــد اس ــی می توان ــاعت به راحت ــم س ــر از نی کمت
ــی  ــه عموم ــه دغدغ ــه ســاماندهی آن ب ــد؛ موضوعــی ک کن

ــت. ــده اس ــل ش تبدی

یک	دعوای	سـاده	و	تصمیم	گیـری	برای	تهدیـد	در	اوج	عصبانیت	
کافـی	اسـت	تـا	جرقه	دسـت	بـه	اسـلحه	شـدن	در	ذهـن	خطور	
کنـد،	آن	وقـت	اگر	دسترسـی	به	اسـلحه	بـه	همین	راحتی	باشـد	
کـه	در	مرزهـای	غربـی	وجـود	دارد،	نتیجـه	اش	می	شـود	قتـل	
و	ریختـن	خـون	یـک	شـهروند	و	احسـاس	ناامنـی	بـرای	دیگـر	

شـهروندان.
گروگان	گیـری	در	یـک	مراسـم	ختـم	بـا	سـالح	گـرم	کـه	بـا	
پادرمیانـی	دادسـتان	ختم	بـه	خیر	شـد،	آخرین	نمونـه	از	خبرها	
و	حـوادث	دل	خراشـی	بـود	کـه	در	اسـتان	کرمانشـاه	در	ارتباط	با	

موضـوع	حمـل	سـالح	می	بینیـم	و	می	شـنویم.
اخبـار	قتل	هـای	اخیـر	با	سـالح	گرم	تأییـد	می	کند	کـه	قتل	های	
خونیـن	بـا	سـالح	گـرم	افزایش	یافتـه	اسـت	و	این	زنـگ	خطری	
جـدی	بـرای	برهم	خـوردن	امنیت	روانـی	و	آرامش	جامعه	اسـت.
امـا	اینکـه	چـرا	ایـن	وقایـع	مکـرراً	رخ	می	دهـد	اول	بـه	تسـهیل	
دسترسـی	به	سـالح	غیرمجـاز	در	مناطق	غربـی	و	به	ویژه	اسـتان	
کرمانشـاه	برمی	گردد	که	مسـئولیت	آن	متوجه	کسـانی	است	که	

بـا	سـاده	انگاری	از	کنـار	ایـن	موضـوع	عبـور	می	کنند.
کافی	اسـت	سـری	به	محالت	حاشـیه	ای	کرمانشـاه	بزنید	تا	عمق	
فاجعـه	را	ببینیـد؛	اینجـا	افـرادی	هسـتند	که	بـا	معرفـی	یکی	از	
آشـناها	یـا	هم	محله	ای	هایشـان	به	راحتی	هـر	نوع	اسـلحه	ای	اعم	
از	شـکاری	و	جنگـی	را	که	بخواهیـد	در	اختیارتان	قـرار	می	دهند.
بـرای	بررسـی	وضعیـت	دسترسـی	مـردم	عـادی	بـه	اسـلحه	بـه 
محـالت مختلفـی از جملـه باغ ابریشـم، دره دراز و… رفـت و	در	

پوشـش	مشـتری	ایـن	موضـوع	را	بررسـی	کـرد.
مشـاهدات	خبرنـگار	مـا	نشـان	داد	کـه	بـرای	یـک	فـرد	معمولی	
تهیـه	یک	اسـلحه	کمتر	از	نیم	سـاعت	زمـان	می	بـرد	و	در	صورت	
موجـود	نبـودن	و	عـدم	سـفارش	از	سـوی	یـک	فـرد	معتمـد	این	

رونـد	حـدود	یـک	مـاه	به	طـول	می	کشـد!
به	هـرروی	آنچـه	نگران	کننده	شـده	حمـل	و	نگهداری	سـالح	در	
پسـتوی	خانه	هاسـت،	آن	چنان	کـه	نـه	در	اغلـب	خانه	هـا	امـا	در	
برخـی	از	آن	ها	بـه	جرأت	می	توان	گفت	اسـلحه	مجـاز	و	غیرمجاز	
نگهـداری	می	شـود	و	هرچند	گاهی	جنایـات	هولناکـی	را	رقم	زده	

و	امنیـت	اجتماعـی	را	به	چالش	می	کشـد.
قطعـاً	هم	جـواری	بـا	کشـوری	کـه	تـا	همیـن	چنـد	وقـت	پیش	
ایـن	 نیـز	در	 بـوده	 تروریسـتی	مختلـف	 مآمـن	گروهک	هـای	
وضعیـت	وفـور	و	تسـهیل	دسترسـی	به	اسـلحه	بی	تأثیر	نیسـت.
مشـاغلی	بـا	عنـوان	کوله	بـری	کـه	در	مرزهـای	غربـی	مشـاهده	
می	شـود	هـم	در	ایـن	موضـوع	قاعدتـاً	نبایـد	بی	تأثیـر	باشـد؛	
آن	هـم	در	جایـی	کـه	کوله	بران	بسـاط	های	ندیـده	ای	را	بـه	دوش	
می	کشـند	و	بابـت	آن	دسـتمزدهای	ناچیـزی	دریافـت	می	کنند،	

امـا	از	محتـوای	آن	کامـاًل	بی	خبرنـد!
	

اختافـات  بـه  مربـوط  تیراندازی هـا  باالتریـن حجـم 
اسـت خانوادگـی 

سـرهنگ	محمدرضا	آمویـی،	معـاون	اجتماعی	فرمانـده	انتظامی	
اسـتان	کرمانشـاه	بـا	اشـاره	بـه	وقـوع	تیراندازی	هـای	مختلف	در	
سـطح	اسـتان	گفـت:	گاهـی	اوقـات	طـی	روز	و	شـب	در	نقـاط	
سـطح	اسـتان	شـاهد	تیراندازی	با	سـالح	های	غیرمجاز	هسـتیم	
و	می	بینیـم	که	برخی	افراد	که	سـالح	های	شـکاری	یـا	جنگی	در	

اختیـار	دارنـد	اقـدام	بـه	تیرانـدازی	می	کنند.
باالتریـن	حجـم	 دارد،	 دلیـل	 ایـن	موضـوع	چنـد	 افـزود:	 وی	

تیراندازی	هایـی	کـه	رخ	می	دهد	منشـأ	اختالفـات	خانوادگی	دارد	
و	اختالفـات	ملکـی	هـم	در	رده	پایین	تـر	قـرار	دارد.

معاون	اجتماعی	فرمانده	انتظامی	استان	کرمانشـاه	ادامه	داد:	معموالً	
در	اختالفات	بین	داماد	و	خانواده	همسـر	برای	ایجاد	رعب	و	وحشـت	

در	خانواده	هـای	متقابل	به	سـمت	آن	ها	تیرانـدازی	می	کنند.
در	 جرحـی	 البتـه	صدمـات	 کـرد:	 تصریـح	 آمویـی	 سـرهنگ	
تیراندازی	هـای	رخ	داده	کم	اسـت	و	بیشـتر	خسـارت	های	مالی	به	

بـار	مـی	آورد.
این	مقام	انتظامی	بیان	داشـت:	چندین	سـال	اسـت	که	در	پلیس	
امنیت	عمومی	اسـتان	یک	واحـد	پیگیری	پرونده	هـای	تیراندازی	
راه	انـدازی	تشکیل	شـده	و	به	سـرانجام	رسـاندن	آن	هـا	و	ارجاع	به	

مرجع	قضائی	را	در	دسـتور	کار	دارد.
وی	بـا	تصریح	اینکه	پلیـس	۹۰	تـا	۹۵	درصد	تیراندازی	ها	را	کشـف	
می	کنـد،	گفـت:	در	این	زمینـه	مسـئوالن	انتظامی	و	قضائـی	با	یک	
مشـکل	جـدی	مواجـه	هسـتند	و	می	بینیـم	در	ایـن	پرونده	هـای	
تیرانـدازی	افـراد	اعـالم	رضایـت	می	کننـد	و	در	برخـی	مـوارد	بـا	
»اشـتباه	نامه	ها«	-یعنی	در	مـورد	فرد	تیراندازی	کننده	دچار	اشـتباه	

شـده	ایم	-	در	رونـد	رسـیدگی	مـا	اختـالل	ایجـاد	می	کنند.
	

علت وفور ساح چیست؟
معـاون	اجتماعی	فرمانده	انتظامی	اسـتان	کرمانشـاه	در	خصوص	
دالیـل	وفـور	سـالح	نیـز	اظهـار	داشـت:	قاعدتـاً	موقعیت	اسـتان	
و	هم	جـوار	بـودن	آن	بـا	کشـور	ناامنـی	همچـون	عـراق	و	البتـه	

خألهـای	موجـود	در	ورود	سـالح	بـه	اسـتان	تأثیرگذار	اسـت.
سـرهنگ	آمویـی	بافـت	ایالتـی	و	عشـایری	در	اسـتان	را	از	دیگر	
دالیل	وفور	و	تسـهیل	دسترسـی	به	اسـلحه	عنـوان	کـرد	و	افزود:	
عشـایر	بـرای	نگهـداری	از	دام	هـای	خـود	از	طریـق	نهادهـای	
مختلـف	مسـئول	اقـدام	بـه	تهیـه	سـالح	های	مجـاز	می	کننـد.

وی	تصریـح	کرد:	بعضـی	از	افراد	با	همین	سـالح	های	مجـاز	اقدام	به	
تیرانـدازی	می	کننـد	و	این	هم	یکی	از	مشـکالت	این	حوزه	اسـت.

وی	یکـی	دیگـر	از	دالیـل	ایـن	موضـوع	را	مربـوط	بـه	فرهنـگ	
منطقـه	دانسـت	و	گفـت:	البتـه	ایـن	فرهنگ	غلط	اسـت	کـه	در	
مناطـق	غرب	کشـور	حمـل	سـالح	را	نشـانه	رشـادت	و	مردانگی	
می	داننـد،	درحالی	کـه	امـروزه	تمکیـن	به	قانون	نشـانه	شـهروند	

اسـت. قانون	مـدار	
معـاون	اجتماعـی	فرمانـده	انتظامـی	اسـتان	کرمانشـاه	معتقـد	
اسـت	کـه	بایـد	با	نـگاه	فرهنگـی	با	ایـن	موضـوع	برخورد	شـود	و	

بـرای	ایـن	کار	از	ظرفیـت	معتمدیـن	محـالت	و	همـکاری	سـایر	
دسـتگاه	های	فرهنگـی	می	تـوان	اسـتفاده	کـرد.

وی	بیـان	داشـت:	در	سـال	های	اخیـر	قتل	هـای	سـطح	شـهر	
کرمانشـاه	اکثراً	منشـأ	خانوادگی	داشـته	که	به	دلیـل	پایین	بودن	

آسـتانه	تحمـل	دسـت	بـه	اسـلحه	می	برند.
سـرهنگ	آمویـی	افـزود:	نیـاز	اسـت	در	راسـتای	ترویـج	فرهنگ	
عـدم	به	کارگیـری	سـالح	و	کنتـرل	خشـم	و	مهارت	هـای	زندگی	
آموزش	هایـی	توسـط	دسـتگاه	های	فرهنگی	بـه	مردم	ارائه	شـود.

	
فرمان رهبـر معظم انقاب بـرای برخورد جـدی با خرید 

و فروش سـاح
معاون	اجتماعی	فرمانده	انتظامی	اسـتان	کرمانشـاه	در	موردبحث	
خریدوفـروش	سـالح	در	اسـتان	هـم	گفـت:	برخـورد	جـدی	بـا	
ایـن	موضـوع	وظیفه	همـکاران	مـا	در	ناجـا	به	ویژه	پلیـس	امنیت	
عمومی	اسـت	و	رهبر	معظم	انقـالب	در	دیدار	اخیر	بـا	فرماندهان	
ناجـا	هم	بـر	این	موضـوع	بسـیار	تأکید	داشـتند	و	البتـه	به	عنوان	
یـک	فرمـان	از	جانب	ایشـان	به	صـورت	ویـژه	در	دسـتور	کار	قرار	

گرفتـه	اسـت	و	برخورد	می	شـود.
وی	بیـان	داشـت:	طرح	هـای	مختلفـی	را	هـم	در	قالـب	کارهـای	
شـاخص	و	روتیـن	و	متنـاوب	و	هـم	در	قالـب	دسـتورالعمل	های	
ابالغـی	برای	برخـورد	با	خریدوفروش	اسـلحه	به	ویـژه	در	مناطقی	
کـه	احتمـال	آلـوده	بـودن	آن	هـا	بـه	ایـن	معضـل	وجـود	دارد	در	

دسـتور	کار	عوامـل	انتظامـی	قـرار	گرفته	اسـت.
سـرهنگ	آمویـی	ادامـه	داد:	نگاهـی	به	آمار	کشـفیات	و	سـالح	و	
مهمـات	هـم	نشـان	می	دهد	کـه	در	این	زمینـه	روند	افزایشـی	در	

سـال	گذشـته	و	ابتدای	امسـال	داشـته	ایم.
پیگیـری	بـرای	صحبـت	بـا	معـاون	سیاسـی	و	امنیتـی	اسـتاندار	
کرمانشـاه	در	موردبررسـی	ایـن	چالـش	اجتماعـی	کـه	روزبه	روز	
وخیم	تـر	می	شـود	بی	نتیجـه	بـود	و	همچنیـن	مدیـرکل	دفتـر	
امنیتی	و	انتظامی	اسـتانداری	کرمانشـاه	هـم	در	این	زمینه	حاضر	

بـه	مصاحبه	نشـد!
فراوانـی	اسـلحه	و	پسـتوهای	مسـلح	یـک	چالش	جـدی	را	پیش	
روی	اسـتان	های	غربـی	به	ویژه	اسـتان	کرمانشـاه	قرار	داده	اسـت	
و	البتـه	وجهه	این	اسـتان	های	توریسـت	پذیر	را	خدشـه	دار	کرده،	
لذا	مقامـات	انتظامی	و	امنیتی	در	این	زمینـه	باید	اقدامات	عاجلی	
داشـته	باشـند	و	دسـتگاه	های	فرهنگـی	نیـز	کم	کاری	هایشـان	را	

باید	برطـرف	کنند.

مردم: سالح ها جمع آوری شوند

چالش نگهداری سالح در مرزهای غربی/ تهیه اسلحه در کمتر از نیم ساعت!

زهرا آقایی
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جامعــه ایـــران

سال هاســت ســایه آلودگــی تابســتانی 
اصفهــان  ســر  بــر  زمســتانی  و 
طرح هــای  و  می کنــد  ســنگینی 
متعــدد مســئوالن اســتانی و کشــوری 
در ارتبــاط بــا کاهــش آلودگــی و 
تــداوم  جــز  نتیجــه ای  گردوغبــار 

اســت. نداشــته  آالیندگی هــا 

از	اواخــر	خردادمــاه	امســال	بــود	کــه	بعــد	از	ســپری	کــردن	
روزهایــی	بــا	هوایــی	نســبتاً	پــاک	و	ســالم،	به	یک	بــاره	
حجمــی	از	آلودگــی	بــر	آســمان	شــهر	اصفهــان	چیــره	شــد	
ــی	از	 ــاخص	آلودگ ــا،	ش ــی	از	روزه ــه	در	برخ ــه	ای	ک به	گون
خــط	قرمــز	نیــز	عبــور	و	نفــس	کشــیدن	را	بــرای	شــهروندان	

ــرد. ــی	ســخت	ک اصفهان
شــاخص	آلودگــی	اصفهــان	در	ایــن	روزهــا	از	مــرز	۳۵۰	
یعنــی	وضعیــت	خطرنــاک	عبــور	کــرد	و	آســمان	اصفهــان	در	
میــان	گردوغبــار	گــم	شــد؛	خطــری	کــه	هنــوز	ســایه	آن	از	
ســر	اصفهــان	و	کشــور	رد	نشــده	اســت،	گویــی	هشــدارهای	
کارشناســان	در	ارتبــاط	بــا	خشــکی	تــاالب	گاوخونــی	
و	بیابان	زایــی	در	شــرق	اســتان	اصفهــان	روبــه	تحقــق	
ــه	هشــدارها	از	طبیعــت	 ــا	بی	توجهــی	ب ــا	بازهــم	ب مــی	رود	ت
ــم. ــالج	درد	بیفتی ــر	ع ــه	فک ــه	ب ــس	از	واقع ــده	و	پ عقب	مان
کارشــناس	و	فعــال	محیط	زیســت	دراین	ارتبــاط	اظهــار	
ــوع	 ــان	موض ــهر	اصفه ــوای	ش ــی	ه ــه	آلودگ ــت:	اگرچ داش
ــه	 ــه	توج ــی	ک ــا	موضوع ــن	روزه ــا	ای ــت	ام ــدی	نیس جدی
را	جلــب	می	کنــد،	آن	اســت	کــه	مســئوالن	مربوطــه	از	
پاســخگویی	در	مــورد	علــت	آلودگــی	شــانه	خالــی	می	کننــد	
و	بعضــاً	اداره	دیگــری	را	به	عنــوان	مســئول	پاســخگویی	

معرفــی	می	کننــد.
پــدرام	حاجــی	افــزود:	ایــن	رفتارهــا	در	حالــی	اســت	کــه	قرار	
بــود	در	شــهر	اصفهــان	نهادهــا	دست	به	دســت	یکدیگــر	داده	
و	بحــران	آلودگــی	را	بــا	اجــرای	یــک	طــرح	جامــع	و	کامــل	با	
نــام	»طــرح	جامــع	کنتــرل	آلودگــی	هــوای	اصفهــان«	رفــع	

کننــد.

طــرح جامــع کاهــش آلودگــی هــوای اصفهــان نیــز 
بــی نتیجــه بــود

وی	بــا	بیــان	اینکــه	بنیــان	ایــن	طــرح	از	ســال	۱۳۹۲	
ــه	دســت	فراموشــی	ســپرده	 ــروز	ب ــا	ام گذاشــته	شــد	و	گوی
ــد	از	گذشــت	ســال	ها	 ــوز	بع ــراز	داشــت:	هن شــده	اســت،	اب
نتیجــه	ای	از	ایــن	طــرح	ارائــه	نشــده	اســت	و	حتــی	مدیــرکل	
ســابق	محیط	زیســت	اصفهــان	در	مصاحبه	هــای	متعــدد	
ــئوالن	 ــی	مس ــای	برخ ــالف	گفته	ه ــه	برخ ــت	ک ــان	داش بی

محیط	زیســت	طــرح	جامــع	کاهــش	آلودگــی	هــوای	
ــذار	 ــای	تأثیرگ ــی	نهاده ــرد	برخ ــل	عملک ــه	دلی ــان	ب اصفه

ــت. ــوده	اس ــه	ب ــدون	نتیج ــده	و	ب بی	فای
کارشــناس	و	فعــال	محیط	زیســت	تأکیــد	کــرد:	ایــن	
ــئوالن	 ــک	از	مس ــان	هیچ	ی ــا	آن	زم ــه	ت ــت	ک ــی	اس موضوع
ــا	 ــی	در	مصاحبه	ه ــتند	و	حت ــه	آن	را	نداش ــان	ب ــرأت	اذع ج
ــه	ایــن	طــرح	 بیــان	می	داشــتند	کــه	تنهــا	برخــی	نهادهــا	ب
ــود	لیســت	 ــرار	ب ــز	ق ــال	نی ــال	های	س ــد	و	س ــل	نکرده	ان عم
نهادهایــی	کــه	بــه	ایــن	طــرح	عمــل	نکردنــد	منتشــر	شــود.
ــچ	گاه	 ــن	لیســت	هی ــا	ای ــت	نه	تنه ــرد:	در	نهای ــه	ک وی	اضاف
منتشــر	نشــد	بلکــه	ایــن	حقیقــت	بــر	همــگان	آشــکار	شــد	
ــت	 ــری	در	موفقی ــذار	و	مؤث ــه	نقــش	تأثیرگ ســازمان	هایی	ک
ــاط	 ــی	دراین	ارتب ــرد	مثبت ــچ	عملک ــتند	هی ــرح	داش ــن	ط ای
نداشــته	اند	و	تنهــا	نهادهایــی	کــه	وظیفــه	ذاتی	آن	هــا	مرتبط	
ــوده	بــه	وظایــف	خــود	عمــل	کرده	انــد	کــه	 ــا	ایــن	طــرح	ب ب

ــن	امــر	موضــوع	افتخارآفرینــی	نیســت. ای
حاجــی	تصریــح	کــرد:	ایــن	موضــوع	کــه	زمــان	زیادی	اســت	
شــاهد	بهبــود	آلودگــی	هــوا	در	اصفهــان	نیســتیم	بیانگــر	آن	
اســت	کــه	برنامه	هــای	اجراشــده	و	یــا	طرح	هــای	روی	کاغــذ	
ــوده	و	 ــا	نب ــا	شــدت	آلودگی	ه ــده	مســئوالن،	متناســب	ب مان
ــت	 ــه	تجدیدنظــر	و	شــناخت	و	مدیری ــاز	ب ــا	نی ــن	برنامه	ه ای
بهتــر	در	کنــار	جدیــت	در	برخــورد	بــا	نهادهــای	متخلــف	در	
زمینــه	آلودگــی	را	دارد،	نهادهایــی	کــه	از	اجــرای	برنامه	هــای	

ــد. ــی	می	کن ــانه	خال ــرح	ش موظــف	تعیین	شــده	در	ط

آلودگی هوای اصفهان چهار منبع اصلی دارد
وی	بــا	ابــراز	ایــن	نکتــه	کــه	بــه	لحــاظ	علمــی	آلودگــی	هوای	
اصفهــان	چهــار	منبــع	اصلــی	دارد،	تأکیــد	کــرد:	بارگــذاری	
بیش	ازحــد	صنایــع،	خودروهــا،	مصرف	هــای	خانگــی	و	
تجــاری	کــه	بیشــتر	در	فصــل	ســرما	خودنمایــی	می	کنــد	و	
ــان	 تشــدید	فرســایش	خــاک	ناشــی	از	بحــران	آب	در	اصفه
کــه	منشــأ	آن	طبیعــی	اســت	و	بیشــتر	در	فصل	هــای	گــرم	
ــوای	 ــی	ه ــی	آلودگ ــع	اصل ــاهد	آن	هســتیم	از	مناب ــال	ش س

ــان	اســت. اصفه
ــویی	 ــت:	از	س ــان	داش ــال	محیط	زیســت	بی ــناس	و	فع کارش
آســتانه	فرســایش	پذیری	خــاک	بــاال	رفتــه	و	از	نواحــی	

ــوص	در	 ــان	به	خص ــا	اصفه ــاالب	ت ــدوده	ت ــف	از	مح مختل
ــی	و	 ــای	فرسایش ــاد	کانون	ه ــاهد	ایج ــگزی	ش ــه	س منطق
در	نتیجــه	تولیــد	ریزگــرد	و	گردوغبــار	هســتیم	و	از	طرفــی	
ــاد	 ــه	ای	را	در	ایج ــل	ثانوی ــل	دالی ــار	عام ــن	چه ــب	ای ترکی

ــد. ــم	می	زن ــان	رق ــوای	اصفه ــی	ه آلودگ
بــه	گفتــه	کارشناســان	محیط	زیســت،	علــت	عمــده	
آلودگی	هــای	اخیــر	ریزگردهــای	حاصــل	از	فرســایش	خــاک	
و	ناشــی	از	کانون	هــای	گردوغبــار	داخلــی	و	خارجــی	اســت؛	
ــان	 ــتان	اصفه ــت	اس ــئوالن	محیط	زیس ــه	مس ــی	ک موضوع
ــر	در	 ــد	و	اظهارنظ ــی	می	کنن ــار	بی	اطالع ــورد	آن	اظه در	م
ــی	 ــه	اداره	هواشناس ــر	را	ب ــای	اخی ــوع	آلودگی	ه ــورد	موض م
پــاس	می	دهنــد	و	اعتقــاد	دارنــد	رســیدگی	بــه	ایــن	موضــوع	

ــن	اداره	نیســت! ــه	ای وظیف
ــویم	 ــوع	می	ش ــر	موض ــی	پیگی ــه	از	اداره	هواشناس ــی	ک زمان
ــتمان	 ــزی	دس ــی	چی ــناس	هواشناس ــت	کارش ــز	عصبانی ج
ــی	 ــال	کلمات ــه	دنب ــدام	ب ــه	م ــی	ک ــرد؛	کارشناس را	نمی	گی
ــه	 می	گــردد	کــه	دلیــل	آلودگــی	اخیــر	هــوای	اصفهــان	را	ن
ریزگردهــا	بلکــه	خودروهــای	در	حــال	تــردد	در	ســطح	شــهر	
عنــوان	کنــد؛	موضوعــی	کــه	تیتــر	خبرهــای	آلودگــی	اخیــر	

نیــز	آن	را	رد	می	کنــد.
ــط	 ــال	محی ــناس	و	فع ــوع	کارش ــن	موض ــا	ای ــاط	ب در	ارتب
ــان	 ــتان	اصفه ــد	اس ــه	می	دانن ــت:	هم ــان	داش ــتی	بی زیس
بــا	مســاحتی	بالغ	بــر	۱۰	میلیــون	و	۷۰۰	هــزار	هکتــار،	
بیابان	هایــی	 دارد؛	 را	 کشــور	 بیابان	هــای	 از	 درصــد	 	۱۰
ــار	 ــزار	هکت ــون	و	۲۰۰	ه ــه	میلی ــه	س ــا	ب ــعت	آن	ه ــه	وس ک

می	رســد.
حاجــی	تأکیــد	کــرد:	از	همــه	مهم	تــر	آن	کــه	از	ایــن	مقــدار	
ــی	 ــای	بحران ــار	آن	را	کانون	ه ــزار	هکت ــون	و	۹۲	ه یک	میلی
ــه	 ــه	ب ــی	ک ــد؛	کانون	های ــکیل	می	ده ــادی	تش ــایش	ب فرس
دلیــل	تشــدید	عوامــل	فرســوده	کننــده	خــاک،	آســیب	های	

ــد. ــع	زیســتی	وارد	می	کنن ــه	مناب ــی	را	ب اقتصــادی	فراوان

ــرد  ــای گ ــن کانون ه ــارک بحرانی تری ــجزی و ان س
و غبــار اصفهــان

ــتان	 ــی	اس ــع	طبیع ــان	اداره	کل	مناب ــور	بیاب ــس	اداره	ام رئی
اصفهــان	نیــز	دراین	ارتبــاط	اظهــار	داشــت:	اگرچــه	در	

از آالیندگی خودروها تا هجوم ریزگردها

سایه سنگین آلودگی  بر سر نصف جهان/ طرح های کاغذی به نتیجه نرسید!

محمد قاسمی
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جامعــه ایـــران

مناطــق	بیابانی	اســتان	اصفهــان	۱۶	کانــون	بحران	فرســایش	
ــه	 ــون	موســوم	ب ــت	دو	کان ــد	گف ــا	بای ــادی	وجــود	دارد،	ام ب
ــا	محســوب	می	شــوند. ــن	آن	ه ــارک	بحرانی	تری ســجزی	و	ان
حسـین	علی	نریمانـی	ادامـه	داد:	مطالعـات	دفتـر	امـور	بیابان	
کشـور	بیانگـر	خسـارت	بیـش	از	۳۹۰	میلیـارد	ریالـی	کانون	

بحـران	دشـت	سـگزی	در	طـول	یـک	سـال	اخیر	اسـت.
وی	تأکیــد	کــرد:	مطابــق	بــا	تعاریــف	کنوانســیون	مقابلــه	بــا	
بیابان	زایــی،	در	هــر	اکوسیســتم	که	توســط	انســان	یــا	عوامل	
طبیعــی	تخریــب	ســرزمین	اتفــاق	بیفتــد	ســرانجام	منجر	به	

ــان	می	شــود. ظهــور	و	توســعه	بیاب
ــتان	 ــی	اس ــع	طبیع ــان	اداره	کل	مناب ــور	بیاب ــس	اداره	ام رئی
ــون	 ــه	ســه	میلی ــوان	ب ــه	نمی	ت ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــان	ب اصفه
و	۲۰۰	هــزار	هکتــار	بیابــان	موجــود	دل	خــوش	کــرد،	گفــت:	
ســو	ء	مدیریــت	در	اکوسیســتم	یــا	توســعه	و	عمــران،	مغایــر	
ــعه	 ــه	توس ــر	ب ــد	منج ــتان	می	توان ــش	اس ــند	آمای ــا	س ب

بیابان	هــا	شــود.
تأکیــد	کــرد:	گرچــه	اداره	کل	منابــع	طبیعــی	و	آبخیــزداری	
ــرای	 ــا	اج ــته	ب ــال	گذش ــول	۴۵	س ــان	در	ط ــتان	اصفه اس
پروژه	هــای	مقابلــه	بــا	بیابان	زایــی	بیــش	از	۳۰۰	هــزار	
ــان	و	 ــرل	طوف ــرای	کنت ــت	ب ــت	کاش ــگل	دس ــار	جن هکت
ــی	نبایــد	فرامــوش	کنیــم	 فرســایش	ایجــاد	کــرده	اســت	ول
ــد	 ــا	۳۰	درص ــت	ت ــیده	اس ــول	کش ــرن	ط ــدت	نیم	ق ــه	م ک
کانون	هــای	بحرانــی	فرســایش	بــادی	اســتان	کنتــرل	و	

ــوند. ــت	ش تثبی

مدیریــت ســرزمین و مشــارکت مردمــی؛ مؤثرتریــن 
ــی ــش بیابان زای ــای کاه راه حل ه

وی	اضافــه	کــرد:	حــاال	اگــر	فــرض	کنیــم	شــدت	بیابان	زایــی	
کاهــش	یابــد	یــا	صفــر	شــود	حداقــل	۲۰۰	ســال	زمــان	برای	
ــاز	اســت	 ــار	نی ــان	و	اعتب ــده	زم ــای	باقیمان ــت	کانون	ه تثبی
ــا	مشــارکت	 ــا	مدیریــت	ســرزمین	و	ب درحالی	کــه	می	تــوان	ب
مردمــی	در	کمتریــن	زمــان	از	اثــرات	ســو	تخریــب	ســرزمین	

ــی	کاســت. ــا	بیابان	زای ی
راه	حل	هــای	پیشــنهادی	مؤثــر	کارشناســان	در	کاهــش	
دســت	 جنگل	هــای	 حفاظــت	 از	 عبــارت	 بیابان	زایــی	
کاشــت	موجــود	در	کشــور	و	چشم	پوشــی	از	هرگونــه	اجــرای	
طرح	هــای	توســعه	ای	و	عمرانــی	در	آن،	رعایــت	الزامــات	
و	برنامه	هــای	ســند	آمایــش	ســرزمین	اســتان	اصفهــان	
به	عنــوان	مبنــای	علمــی	و	قانونــی	توســعه،	مشــارکت	بخــش	
ــم	 ــو	توریس ــش	اک ــرمایه	گذاری	در	بخ ــرای	س ــی	ب خصوص
ــع	انرژی	هــای	 ــوم	گردشــگری(	و	صنای ــا	ب )طبیعت	گــردی	ی

پــاک	)بــاد،	آفتــاب	و	غیــره(	به	جــای	ســرمایه	گذاری	در	
صنایــع	مخــرب	یــا	هزینه	بــر	و	نامتناســب	بــا	شــرایط	اســتان	

ــت. ــان	اس اصفه

در یافـت حق آبـه گاوخونی؛ راه حلی که سال هاسـت 
در دستور کار مسـئوالن اصفهان است

ــش	 ــر	روز	بیش	ازپی ــی	ه ــت	گاوخون ــان	وضعی ــن	می در	ای
ــه	آن	 ــق	آب ــت	ح ــه	دریاف ــی	ک ــود	به	نوع ــاک	می	ش خطرن
سال	هاســت	در	دســتور	کار	همــه	مســئوالن	اســتان	اصفهــان	
ــرار	دارد،	درســت	 ــتانداری	ق ــت	بحــران	اس و	اداره	کل	مدیری
هماننــد	اقدامــات	دیگــر	ماننــد	نهــال	کاری	شــرق	اصفهــان	
ــش	 ــرف	به	پی ــط	در	ح ــی	و	فق ــکل	قطره	چکان ــه	ش ــه	ب ک

ــی	رود. م
دراین	ارتبـاط	منصـور	شیشـه	فروش	بـا	اشـاره	بـه	برنامه	های	
اداره	کل	مدیریـت	بحـران	اسـتانداری	در	کنتـرل	و	مدیریـت	
ریزگردها	اظهار	داشـت:	کشـور	ایـران	در	کمربندی	خشـک	و	
نیمه	خشـک	قـرار	دارد	و	منشـأ	کانون	های	گردوغبـار	یا	خارج	

از	کشـور	و	یـا	داخلی	اسـت.
وی	افــزود:	بــا	بررســی	های	صــورت	گرفتــه	۱۶	کانــون	
گردوغبــار	در	ســطح	اســتان	اصفهــان	شناسایی	شــده	اســت	
ــار	در	 ــای	گردوغب ــرل	کانون	ه ــگیری	و	کنت ــرای	پیش ــه	ب ک
ــد	۳۰۷	 ــرار	دارن ــنزار	ق ــوار	ش ــه	در	ن ــتانی	ک ــت	شهرس هش
هــزار	هکتــار	نهال	هــای	مقــاوم	بــه	شــوری	و	خشــکی	بــرای	

ــت. ــده	اس ــته	ش ــن	ها	کاش ــت	ش ــری	از	حرک جلوگی

ــان در ســطح  ســه میلیــون و ۲۰۰ هــزار هکتــار بیاب
اســتان اصفهــان وجــود دارد

بــا	 اصفهــان	 اســتانداری	 بحــران	 مدیریــت	 مدیــرکل	
بیــان	اینکــه	عملیــات	مالــچ	باشــی	در	شهرســتان	های	
ــدگل،	 ــادرود،	آران	و	بی ــتان،	ب ــن،	اردس ــک،	نائی خوروبیابان
ــده	 ــام	ش ــان	انج ــتان	اصفه ــرق	اس ــوار	و	ش ــر	خ ــان،	ب کاش
اســت،	تصریــح	کــرد:	در	ســطح	اســتان	اصفهــان	ســه	
میلیــون	و	۲۰۰	هــزار	هکتــار	بیابــان	وجــود	دارد	کــه	از	ایــن	
ــر	یک	میلیــون	و	۹۰	هــزار	هکتــار	تحــت	تأثیــر	 مقــدار	بالغ	ب

ــت. ــار	اس ــون	گردوغب ــاد	و	کان ــایش	ب فرس
ــی	در	راســتای	 ــم	اقدامات ــزود:	در	دو	ســال	گذشــته	ه وی	اف
ــزار	 ــار	ه ــت	و	چه ــده	اس ــام	ش ــی	انج ــت	از	بیابان	زای ممانع
ــان	 ــتان	اصفه ــطح	اس ــدت	در	س ــن	م ــال	در	ای ــار	نه هکت

ــت. ــده	اس ــته	ش کاش
شیشــه	فروش	بــا	بیــان	اینکــه	بــرای	کنتــرل	پدیــده	
ــتان	های	 ــا	اس ــتانی	ب ــن	اس ــای	بی ــا	هماهنگی	ه ریزگرده

خراســان	جنوبــی،	ســمنان،	قــم	و	یــزد	انجــام	شــده	اســت،	
گفــت:	کانال	هــای	انحرافــی،	تغییــر	الگــوی	مصــرف	و	
تغییــرات	اقلیمــی	پدیــده	ریزگردهــا	را	تشــدید	کــرده	اســت.

شناسایی کانون های تولیدی گردوغبار
ــی	 ــه	آمادگ ــاس	آئین	نام ــر	اس ــه	ب ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
ــال	۱۳۹۵	 ــه	در	س ــار	ک ــار	گردوغب ــار	زیان	ب ــا	آث ــه	ب مقابل
مصــوب	شــده،	ســتاد	ملــی	بــا	مســئولیت	ســازمان	
محیط	زیســت	تشــکیل	شــده	اســت،	افــزود:	شناســایی	
ــی	 ــه	برنامه	هــای	اجرای ــار،	تهی کانون	هــای	تولیــدی	گردوغب
تثبیــت	کانون	هــای	گردوغبــار،	کشــت	درختــان،	مالــچ	
ــز	 ــز	مراک ــی	در	تجهی ــوزش	همگان ــال	کاری،	آم ــی،	نه پاش
درمانــی	و	تأمیــن	حقابــه	بین	المللــی	گاوخونــی	از	تمهیــدات	

ــت. ــار	اس ــار	گردوغب ــار	زیان	ب ــا	آث ــه	ب ــتاد	مقابل س
مدیــرکل	مدیریــت	بحــران	اســتان	اصفهــان	بــا	بیــان	اینکــه	
شــهرداری	شــهر	اصفهــان	بــا	احــداث	کمربند	ســبز	توانســته	
ــد،	 ــا	کن ــا	ایف ــده	ریزگرده ــرل	پدی ــری	در	کنت ــش	مؤث نق
تصریــح	کــرد:	شــهرداری	اصفهــان	بــا	ایجــاد	کمربنــد	ســبز	
در	اطــراف	شــهرها،	در	منطقــه	بــاغ	رضــوان	و	ســگزی،	ایجــاد	
بادشــکن	و	طرح	هــای	مدیریــت	زمین	هــای	کشــاورزی	

ــر	واقــع	شــود. توانســته	در	کنتــرل	پدیــده	ریزگردهــا	مؤث
ــتانداری	 ــران	اس ــت	بح ــتاد	مدیری ــن	س ــت:	همچنی وی	گف
کارگروهــی	تشــکیل	داده	و	در	تــالش	اســت	تــا	بــا	همــکاری	
کنتــرل	 در	 مؤثــری	 اقدام	هــای	 مجــاور	 اســتان	های	

ــد. ــته	باش ــا	داش ریزگرده

ــع  ــا رف ــاط ب دور باطــل مســئوالن اصفهــان در ارتب
آلودگــی هــوا

ســال	های	ســال	اســت	اصفهــان	بــا	مشــکل	آلودگــی	
ــیر	 ــان	اس ــتان	های	اصفه ــد،	تابس ــرم	می	کن ــت	وپنجه	ن دس
گردوغبــار	بــا	منشــأ	داخلــی	و	خارجــی	و	زمســتان	ها	درگیــر	
ــچ	طــرح	 ــا	وارونگــی	هواســت	و	هی ــوأم	ب آلودگــی	شــدید	ت
ــه	خــود	 ــن	اســتان	چهــره	عمــل	و	اجــرا	ب ــرای	ای کاغــذی	ب

ــده	اســت. ندی
طرح	هــای	عملیاتــی	کاهــش	آلودگــی	هــوا	در	گردبــاد	
ــا	مســئوالن	کشــوری	گرفتــار	اســت	چراکــه	 رودربایســتی	ب
مســئوالن	اصفهــان	جــرأت	ابــراز	ایــن	مطلــب	را	ندارنــد	کــه	

ــدارد. ــت	ن ــن	همــه	صنع ــت	ای ــان	ظرفی اصفه
همچنیــن	جدیتــی	بــرای	دریافــت	حقآبــه	گاوخونــی	وجــود	
نــدارد	و	در	ارتبــاط	بــا	مابقــی	طرح	هــا	نیــز	چنیــن	رویــه	ای	را	

در	پیــش	گرفته	انــد	و	ایــن	دور	باطــل	ادامــه	دارد.
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تابســتان بــا وجــود اینکــه یــادآور 
تفریــح  و  گــذار  و  گشــت  فصــل 
ــا  ــده ای ب ــا ع ــت ام ــردم اس ــرای م ب
ــنا در  ــدارها و ش ــه هش ــی ب ــی توجه ب
آب هــای غیرمجــاز کام ایــن فصــل 
ــد. ــل مــی کنن ــه تلخــی تبدی ــا را ب زیب

شــنا	در	آب	هــای	آزاد	و	منابــع	آبــی	غیــر	مجــاز	در	روزهــای	
ــده	 ــدار	دهن ــای	هش ــب	تابلوه ــود	نص ــا	وج ــال	ب ــرم	س گ
ــان	در	 ــر	از	هموطن ــدود	۳۰	نف ــان	ح ــاالنه	ج ــفانه	س متأس
ــا	 ــال	ب ــه	امس ــوری	ک ــه	ط ــرد	ب ــی	می	گی ــان	غرب آذربایج
ــتان	 ــی	فصــل	تابس ــای	ابتدای ــوز	در	روزه ــه	هن ــود	اینک وج
ــون	دچــار	غــرق	شــدگی	شــده	اند. ــا	کن ــر	ت هســتیم	۲۱	نف
ایــن	حــوادث	در	حالــی	روی	می	دهــد	کــه	خانواده	هــا	و	
جوانــان	بــا	بــی	توجهــی	بــه	عالئــم	هشــدار	دهنــده	در	کنــار	
ــه	تنهــا	جــان	 ــودن	شــنا	ن ــر	ممنــوع	ب ــع	آبــی	مبنــی	ب مناب
ــا	 ــه	آنه ــک	ب ــرای	کم ــه	ب ــرادی	ک ــان	اف ــه	ج ــود	را	بلک خ

ــد. ــر	می	اندازن ــه	خط ــز	ب ــد	را	نی ــت	می	کنن گذش
هــر	چنــد	طبیعــت	اطــراف	درپاچــه	هــای	پشــت	ســدهای	
ــاالنه	 ــوده	و	س ــر	ب ــی	نظی ــر	و	ب ــی	بک ــان	غرب ــی	آذربایج آب
ــا	 ــن	مکان	ه ــی	ای ــت	ول ــادی	اس ــگران	زی ــرای	گردش پذی
ــات	کافــی	 ــرای	شــنا	نبــوده	و	هنــوز	امکان محــل	مناســبی	ب
امــداد	و	نجــات	در	همــه	ایــن	اماکــن	تعبیــه	و	مســتقر	نشــده	
ــا	وجــود	داشــتن	 ــان	ب ــژه	جوان ــواده	بوی ــن	خان اســت.	بنابرای
ــای	 ــن	محل	ه ــردن	در	ای ــی	ک ــد	از	آب	تن ــنا	بای ــارت	ش مه

غیــر	مجــاز	پرهیــز	کننــد.
	

ــود را از  ــان خ ــدگی ج ــرث ش ــر غ ــر در اث ۱۲ نف
ــد ــت داده ان دس

ــان	 ــکی	آذربایج ــای	پزش ــوادث	و	فوریت	ه ــز	ح ــس	مرک رئی
ــورد	 ــون	۲۱	م ــاری	تاکن ــال	ج ــدای	س ــت:	از	ابت ــی	گف غرب
ــن	 ــه	از	ای ــزارش	شــده	اســت	ک ــرق	شــدگی	در	اســتان	گ غ

ــد. ــود	را	از	دســت	داده	ان ــان	خ ــر	ج ــداد	۱۲	نف تع
باقــر	بهرامــی	بــا	بیــان	اینکــه	میــزان	غرق	شــدگی	در	اســتان	
در	مقایســه	بــا	مــدت	زمــان	مشــابه	پارســال	۴۰	درصد	رشــد	
دارد	اظهــار	داشــت:	آمــار	ســنی	غــرق	شــدگان	متفــاوت	بوده	
امــا	عمومــاً	جوانــان	هســتند	کــه	بــدون	آشــنایی	بــه	مهــارت	
شــنا	اقــدام	بــه	شــنا	در	آب	هــای	آزاد	و	منابــع	آبــی	غیرمجــاز	

می	کننــد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	آمارهــای	غیررســمی	بیــش	از	ایــن	تعداد	
اســت	گفــت:	مــردم	بیشــتر	غــرق	شــدگی	هــا	را	بــه	نیروهای	
ــده	ها	 ــرق	ش ــداد	غ ــار	تع ــد	آم ــزارش	نمی	کنن ــدادی	گ ام

بیــش	از	آمارهــای	رســمی	عنــوان	شــده	اســت.
ــناگران	در	 ــدگی	ش ــرق	ش ــر	غ ــوص	خط ــی	در	خص بهرام
رودخانه	هــا	هشــدار	داد	و	گفــت:	هــم	اســتانی	ها	اگــر	
ــت	 ــا	از	وضعی ــد	و	ی ــردن	ندارن ــنا	ک ــا	ش ــی	ب ــنایی	کاف آش
عمــق	آب	و	گیاهــان	دریایــی	موجــود	در	آن	اطــالع	ندارنــد	
از	شــنا	در	رودخانه	هــا،	تاالب	هــا	و	ســدها	خــودداری	

ــد. کنن
ــکی	 ــای	پزش ــوادث	و	فوریت	ه ــت	ح ــز	مدیری ــس	مرک رئی
ــه	اینکــه	بــروز	مشــکالت	غــرق	شــدگی	 ــا	اشــاره	ب اســتان	ب
ــتان	رخ	 ــوب	اس ــمال	و	جن ــای	ش ــب	در	رودخانه	ه ــراد	اغل اف
ــا	شــنا	بــرای	ورود	 می	دهــد،	تاکیــد	کــرد:	آشــنایی	جزئــی	ب

ــه	ایــن	آب	هــا	کافــی	نیســت. ب
ــورت	 ــتانی	ها	در	ص ــم	اس ــرد:	ه ــان	ک ــر	نش ــی	خاط بهرام

مشــاهده	غــرق	شــدگی	افــراد	در	آب	هــا،	اگــر	دارای	
مهــارت	نجــات	غریــق	نیســتند	از	ورود	بــه	آب	خــودداری	
ــی	 ــروی	انتظام ــا	نی ــس،	هــالل	احمــر	ی ــا	اورژان ــرده	و	ب ک

ــد. ــاس	بگیرن تم
ــرق	شــدن	 ــه	غ ــراد	در	لحظــات	اولی ــه	اف ــالم	اینک ــا	اع وی	ب
ــرای	نجــات	 ــی	ب ــد	و	فرصت جــان	خــود	را	از	دســت	می	دهن
ــن	راســتا	اطــالع	رســانی	و	 ــدارد،	گفــت:	در	ای آنهــا	وجــود	ن
پیشــگیری	از	وقــوع	حادثــه	بهتریــن	راهــکار	عملــی	بــوده	تــا	
مــردم	از	شــنا	در	منابــع	آبــی	غیــر	مجــاز	و	دور	افتــاده	اقــدام	

بــه	شــنا	نکننــد.
	

۴۰ تیــم امــداد و نجــات غریــق در آذربایجــان غربی 
ــد ــت می کن فعالی

ــت	هــالل	احمــر	آذربایجــان	 ــداد	و	نجــات	جمعی ــاون	ام مع
غربــی	از	فعالیــت	۴۰	تیــم	امــداد	و	نجــات	غریــق	در	ســطح	
ــا	تمــام	 اســتان	خبــر	داد	و	گفــت:	جمعیــت	هــالل	احمــر	ب
ــه	حــوادث	غــرق	 ــداد	رســانی	ب ــاده	ام ــزات	آم ــوان	و	تجهی ت

ــتان	اســت. شــدگی	در	اس
ــزارش	 ــش	گ ــه	افزای ــا	هشــدار	نســبت	ب ــا	مســافری	ب رض
ــود	 ــا	وج ــفانه	ب ــزود:	متأس ــتان	اف ــدگی	در	اس ــرق	ش غ
ــه	 ــای	الزم	ب ــازی	و	آموزش	ه ــگ	س ــانی،	فرهن ــالع	رس اط
مــردم	در	خصــوص	عــدم	شــنا	در	آب	هــای	آزاد	و	غیرمجــاز	
هــر	ســال	شــاهد	آمــار	باالیــی	از	غــرق	شــدگی	در	اســتان	

ــتیم. هس
وی	بــا	بیــان	اینکــه	جمعیــت	هــالل	احمــر	اســتان	بــا	آغــاز	
ــرای	 ــل	ب ــی	کام ــا	آمادگ ــال	ب ــول	س ــا	و	در	ط ــل	گرم فص
امــداد	رســانی	بــه	تمــام	حــوادث	بــه	خصــوص	غــرق	شــدگی	
مشــغول	فعالیــت	اســت	اظهــار	داشــت:	در	ایــن	راســتا	شــش	
تیــم	در	ســطح	شهرســتان	ارومیه،	دو	تیــم	در	۱۵	شهرســتان	
اســتان	و	ســایر	شهرســتان	ها	هــر	کــدام	بــا	یــک	تیــم	امــداد	
ــرق	 ــوادث	غ ــه	ح ــانی	ب ــداد	رس ــاده	ام ــق	آم ــات	غری نج

شــدگی	هســتند.
ــه	 ــی	ب ــا	تجهیزات ــت	ب ــن	جمعی ــرد:	ای ــه	ک ــافری	اضاف مس
ــای	 ــانی	در	آب	ه ــداد	رس ــاده	ام ــای	آم ــه	قایق	ه روز	از	جمل
ــروی	 ــات	و	۱۷۰	نی ــق	نج ــژه	غری ــت	های	وی ــق،	س ــم	عم ک

آمــوزش	دیــده	و	متخصــص	در	امــر	نجــات	غریــق	در	طــول	
ســال	بــه	خصــوص	فصــل	تابســتان	مشــغول	فعالیــت	و	امداد	

ــه	حــوادث	اســت. رســانی	ب
ــت	هــالل	احمــر	آذربایجــان	 ــداد	و	نجــات	جمعی ــاون	ام مع
غربــی	بــا	اعــالم	اینکــه	افــراد	در	لحظــات	اولیــه	غــرق	شــدن	
ــرای	نجــات	 ــی	ب ــد	و	فرصت جــان	خــود	را	از	دســت	می	دهن
ــن	راســتا	اطــالع	رســانی	و	 ــدارد،	گفــت:	در	ای آنهــا	وجــود	ن
پیشــگیری	از	وقــوع	حادثــه	بهتریــن	راهــکار	عملــی	بــوده	تــا	
مــردم	از	شــنا	در	منابــع	آبــی	غیــر	مجــاز	و	دور	افتــاده	اقــدام	

بــه	شــنا	نکننــد.
	

شــنا در ســدها و تأسیســات آبــی آذربایجــان غربی 
ممنوع اســت

ــدور	 ــا	ص ــز	ب ــی	نی ــان	غرب ــه	ای	آذربایج ــرکت	آب	منطق ش
ــردن	 ــنا	ک ــرد:	از	ش ــان	درخواســت	ک ــه	ای	از	هموطن اطالعی
در	ســدها	و	تأسیســات	آبــی	ایــن	اســتان	خــودداری	کننــد.
در	ایــن	اطالعیــه	آمــده	اســت:	همــه	ســاله	در	فصــل	گرمــا	
ــدار	 ــم	هش ــه	عالئ ــه	ب ــدون	توج ــان	ب ــدادی	از	هموطن تع
ــه	شــنا	در	 دهنــده	و	اطالعیه	هــای	ایــن	شــرکت،	مبــادرت	ب
مخــازن	ســدها،	کانالهــای	آبیــاری	و	تأسیســات	آبــی	اســتان	
ــی	و	احتمــال	غــرق	 ــا	خطــرات	جان ــاً	ب ــد	کــه	عموم می	کنن

شــدن	همــراه	اســت.
در	ادامــه	ایــن	اطالعیــه	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	ایــن	تأسیســات	
ــه	هیــچ	 ــرای	آبرســانی	طراحــی	و	احــداث	شــده	و	ب ــاً	ب صرف
ــان	 ــتند	از	هموطن ــب	نیس ــردن	مناس ــنا	ک ــرای	ش ــه	ب وج
درخواســت	شــده	اســت:	بــا	توجــه	بــه	عالئــم	هشــدار	دهنده	
و	اطالعیه	هــای	صــادر	شــده،	از	شــنا	کــردن	در	ایــن	محل	هــا	
جــدا	خــودداری	کننــد	و	در	صــورت	بــروز	هرگونــه	حــوادث	
ــه	 ــچ	گون ــه	هی ــای	تابع ــرکت	و	واحده ــن	ش ــی،	ای احتمال

ــر	عهــده	نخواهــد	داشــت. مســئولیتی	ب
متأســفانه	همــه	ســاله	در	فصــل	گرمــا	تعــدادی	از	هموطنــان	
بــدون	توجــه	بــه	عالئــم	هشــدار	دهنــده	و	اطالعیه	هــای	ایــن	
شــرکت،	مبــادرت	به	شــنا	در	ســدها	و	تأسیســات	آبی	اســتان	
ــی	و	احتمــال	غــرق	 ــا	خطــرات	جان ــاً	ب ــد	کــه	عموم می	کنن

شــدن	همــراه	اســت.

بی توجهی به هشدارها

شنا در آب های غیرمجاز جان ۲۱نفر را گرفت

سکینه اسمی
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جامعــه ایـــران

از  بــا گذشــت بیــش از ســه مــاه 
وقــوع ســیاب در لرســتان، هنــوز 
ــتان  ــتاهای اس ــق و روس ــی مناط برخ
ــتند  ــه هس ــدی مواج ــکات ج ــا مش ب
و ایــن امــر موجــب انتقــاد مــردم و 
دســتگاه های  از  محلــی  مســئوالن 

دولتــی شــده اســت.

ــاه	 ــه	م ــش	از	س ــتان	بی ــر	در	لرس ــیالب	ویرانگ ــوع	س از	وق
گذشــته	اســت،	امــا	بــر	اســاس	اعــالم	بخشــداران	این	اســتان	
هنــوز	وضعیت	برخــی	مناطــق	و	روســتاهای	شهرســتان	های	
ســیل	زده	بغرنــج	بــوده	و	همچنــان	مشــکالت	اهالــی	

ــق	پابرجاســت. ــن	مناط ــتاها	و	ای روس
صبــح	امــروز	شــنبه	جلســه	بخشــداران	مناطــق	ســیل	زده	
ــرکل	 ــتان،	مدی ــران	اس ــت	بح ــرکل	مدیری ــا	مدی ــتان	ب لرس
ــاون	 ــن	مع ــتان	و	همچنی ــتانداری	لرس ــتایی	اس ــور	روس ام
عمرانــی	اســتانداری	لرســتان	برگــزار	و	در	آن	مشــکالت	
ــد. ــرح	ش ــتان	مط ــیل	زده	اس ــای	س ــود	در	بخش	ه موج

بخشــدار مرکــزی سلســله: چنــد بــار بــه 
ایــد؟ شهرســتان مــا آمــده 

علــی	یــاس	جلویــاری	بخشــدار	مرکزی	سلســله	در	ســخنانی	
ــن	 ــتان	در	ای ــران	لرس ــت	بح ــرکل	مدیری ــه	مدی ــاب	ب خط
جلســه،	اظهــار	داشــت:	فقــط	در	پلدختــر	ســیالب	رخ	داده	یا	

مناطــق	دیگــر	هــم	ســیالب	داشــته	ایــم؟
ــار	بــه	 ــا	طــرح	ایــن	ســوال	کــه	شــما	چنــد	ب وی	در	ادامــه	ب
شهرســتان	سلســله	تشــریف	آورده	ایــد؟	عنــوان	کــرد:	چــه	
ــد؟	در	بخــش	 ــی«	انجــام	داده	ای ــه	»قالی ــی	در	منطق اقدامات

ــد؟ ــزی	چــه	کاری	انجــام	داده	ای مرک
بخشــدار	مرکــزی	سلســله	بــا	بیــان	اینکــه	هنــوز	مشــکالت	
منطقــه	»چــم	تکلــه«	باقــی	مانــده	اســت،	گفــت:	هنــوز	پــل	
ــی	نشــده	 ــده	و	عملیات ــب	شــده،	مان ــه	تخری »کاکارضــا«	ک
ــت،	 ــه	اس ــن	ر	فت ــتان	از	بی ــای	شهرس ــتر	پل	ه ــت،	بیش اس
ــن	در	 ــد،	ای ــی	کن ــد	عملیات ــکن	بای ــاد	مس ــد	بنی می	گوین
حالیســت	کــه	بنیــاد	مســکن	اعــالم	می	کنــد	کــه	ایــن	امــر	

ــش	نیســت. در	تعهدات
جلویـاری	بـا	اشـاره	بـه	مشـکالت	حـوزه	جهـاد	کشـاورزی	
شهرسـتان	سلسـله،	افـزود:	کـدام	جـاده	بیـن	مـزارع	الشـتر	
عملیاتی	شـده	اسـت؟	بیشـتر	کارهـا	را	باید	بخشـداری	انجام	
دهـد،	بیشـتر	تأسیسـات	گاز	از	بیـن	رفتـه	مـا	بایـد	آنهـا	را	
عملیاتـی	کنیـم،	کارهـای	اداره	راه	را	مـا	بایـد	انجـام	دهیـم.
ــم	محصــوالت	کشــاورزی	را	در	 ــح	کــرد:	نمی	توانی وی،	تصری
منطقــه	برداشــت	کنیــم	چــرا	کــه	بیشــتر	جاده	هــای	مــا	از	

بیــن	رفتــه	اســت.
بخشــدار	مرکــزی	سلســله	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بضاعــت	یــک	
بخشــدار	چقدر	اســت؟	ادامــه	داد:	بیشــترین	خســارت	را	ما	در	
ســیالب	داشــته	ایــم،	اگــر	دســتگاه	ها	همــکاری	نکننــد	راه	به	

ــم	برد. ــی	نخواهی جای
جلویـاری،	تاکیـد	کـرد:	عمـاًل	کاری	در	مناطـق	سـیل	زده	

سلسـله	انجـام	نشـده،	اگـر	هـم	شـده	خیلـی	ضعیف	اسـت،	
اقداماتـی	کـه	می	گویند	انجام	شـده	را	راسـتی	آزمایـی	کنید.

بخشــدار مرکــزی بروجــرد: بنیــاد مســکن انتخابــی 
ــد ــورد می کن برخ

ــه	 ــن	جلس ــز	در	ای ــرد	نی ــزی	بروج ــدار	مرک ــودرزی	بخش گ
ــار	 ــتان،	اظه ــران	لرس ــت	بح ــرکل	مدیری ــه	مدی ــاب	ب خط
داشــت:	بــرای	بررســی	و	رفــع	مشــکالت	موجــود	در	
بخش	هــا	و	روســتاها	بایــد	یــک	جلســه	خــاص	برگــزار	شــود.
ــتان	 ــران	لرس ــت	بح ــرکل	مدیری ــه	مدی ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــه	دارم	 ــه	جلس ــد	ک ــالم	می	کنن ــا	اع ــه	م ــه	ب ــن	جلس در	ای
ــا	 ــه	کج ــود	را	ب ــد	داد	خ ــا	بای ــت:	م ــروم،	گف ــم	ب و	می	خواه

ــم؟ ــالم	کنی ــا	اع ــه	کج ــود	را	ب ــکالت	خ ــم	و	مش بیاوری
ایــن	ســخنان	بخشــدار	مرکــزی	بروجــرد،	منجــر	بــه	واکنش	
ــا	 ــا	غالمرض ــد	ت ــتان	ش ــران	لرس ــت	بح ــرکل	مدیری مدی
ــاعت	در	 ــج	س ــار	پن ــد	از	ناه ــن	بع ــد:	م ــی	بگوی آقامیرزای
خدمــت	شــما	هســتم!	کــه	ایــن	ســخن	مدیــرکل	مدیریــت	
بحــران	لرســتان	نیــز	منجــر	بــه	واکنــش	بخشــدار	مرکــزی	
ــم،	در	 ــت	نداری ــا	وق ــد:	م ــودرزی	بگوی ــا	گ ــد	ت ــرد	ش بروج
روســتاها	همــه	منتظــر	مــا	هســتند،	همــان	گونــه	کــه	شــما	

ــم. ــا	هــم	جلســه	داری ــد	م جلســه	داری
گــودرزی،	ادامــه	داد:	اگــر	امــروز	مــا	ایــن	مشــکالت	را	نگویم،	

پــس	کــی	بایــد	بگویم؟
ــرد	 ــتان	بروج ــکن	در	شهرس ــاد	مس ــه	بنی ــاره	ب ــا	اش وی	ب
انتخابــی	برخــورد	می	کنــد،	افــزود:	مــا	اعــالم	کــرده	ایــم	کــه	

روایتی از فروردین تا تیرماه لرستان؛

۳ ماه از سیالب گذشت/قصه سیل به سر رسید وعده مسئوالن به مقصد نرسید

فاطمه حسینی
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جامعــه ایـــران

ــه	تخریبــی	اســت	و	بنیــاد	مســکن	اعــالم	می	کنــد	کــه	 خان
تخریبــی	نیســت.

بخشــدار اشــترینان: دســتگاه های اجرایــی وظیفــه 
ــد ــام نمی دهن ــود را انج خ

مقــداد	صارمــی	بخشــدار	اشــترینان	نیــز	در	ایــن	جلســه	بــا	
بیــان	اینکــه	درد	همــه	بخشــداران	یکــی	اســت،	از	۹	بهمــن	
ــا	 ــت:	م ــار	داش ــم،	اظه ــوده	ای ــیالب	ب ــر	س ــا	درگی ــاه	م م
ــا	 ــت،	ام ــی	اس ــداران	فرابخش ــه	بخش ــه	وظیف ــم	ک می	دانی
ــد. ــام	نمی	دهن ــود	را	انج ــه	خ ــی	وظیف ــتگاه	های	اجرای دس
وی	بــا	بیــان	اینکــه	جلســه	ای	در	اســتان	به	ریاســت	اســتاندار	
و	معاونیــن	اســتاندار	در	حضــور	مدیــران	دســتگاه	های	
ــرف	 ــن	جلســه	دو	بخشــدار	ح ــود،	در	ای ــزار	ش ــی	برگ اجرای
خــود	را	بزننــد،	افــزود:	مــا	مشــکل	داریــم،	در	منطقــه	
اشــترینان	دهیــار	جــاده	را	بــرف	روبــی	کــرده	اســت،	

ــود	دارد. ــر	وج ــن	ام ــتندات	ای مس
ــان	ســیالب	 ــا	در	جری ــح	کــرد:	م بخشــدار	اشــترینان،	تصری
ــوان	کار	کردیــم،	جاده	هــای	بیــن	مــزارع	و	چنــد	 ــا	تمــام	ت ب
پــل	ســاخته	ایــم،	حــدود	۵۰	میلیــارد	تومــان	هزینــه	کــرده	
ایــم،	امــا	یــک	ریــال	از	دولــت	پولــی	نخواســته	ایــم،	چــون	به	

روش	هــای	دیگــر	کار	را	حــل	کــرده	ایــم.

بخشــدار مرکــزی دلفــان: یــک ســانتی متــر جــاده 
تخریبــی، تعمیــر نشــده اســت

ــن	 ــز	در	ای ــان	نی ــزی	دلف ــدار	مرک ــی	بخش ــی	آوخت مصطف
ــر	از	 ــانتی	مت ــک	س ــون	ی ــا	کن ــه	ت ــان	اینک ــا	بی ــه	ب جلس
جاده	هایــی	کــه	در	جریــان	ســیالب	در	بخــش	مرکــزی	
تخریــب	شــده	انــد،	درســت	نشــده	اســت،	افــزود:	پل	هایــی	

ــد. ــده	ان ــی	نش ــوز	عملیات ــده	هن ــب	ش ــه	تخری ک
ــداد	 ــد	ام ــا	در	ح ــا	تنه ــای	م ــه	جاده	ه ــان	اینک ــا	بی وی	ب
رســانی	بــاز	شــده	انــد،	عنــوان	کــرد:	جاده	هــا	هنــوز	تعمیــر	
نشــده	انــد،	جاده	هــای	مــا	هنــوز	بــه	صــورت	موقــت	

ــد. ــده	ان ــایی	ش بازگش
ــه	 ــوع	س ــه	از	مجم ــان	اینک ــا	بی ــان	ب ــزی	دلف بخشــدار	مرک
ــد	در	 ــزار	و	۵۰۰	واح ــان،	ه ــی	در	دلف ــد	تخریب ــزار	واح ه
بخــش	مرکــزی	قــرار	دارد،	تصریــح	کــرد:	از	ســه	هــزار	و	۵۰۰	
ــزار	و	۳۰۰	واحــد	در	بخــش	مرکــزی	 ــری،	دو	ه واحــد	تعمی

ــد. ــرار	دارن ــان	ق دلف
آوختــی،	ادامــه	داد:	تــا	امــروز	کار	اســکلت	۱۸۰	واحــد	انجــام	
شــده،	احــداث	ســقف	۱۰	واحــد	بــه	پایان	رســیده	اســت،	کار	

فنداســیون	۹۰۰	واحــد	نیــز	انجام	شــده	اســت.

بخشــدار مرکــزی ازنــا: مــا خودمــان االن در بحــران 
هســتیم!

حبیــب	اهلل	عســگری	بخشــدار	مرکــزی	شهرســتان	ازنــا	نیــز	
ــه	 ــن	ســوال	کــه	ب ــا	طــرح	ای ــن	جلســه	در	ســخنانی	ب در	ای
جــرأت	مــی	گویــم	و	همــه	بخشــداران	نیــز	تأییــد	می	کننــد	
ــار	داشــت:	 ــان	االن	در	بحــران	هســتیم،	اظه ــا	خودم ــه	م ک
ــان	 ــاورزی	در	جری ــاد	کش ــس	جه ــف	رئی ــی	وظای ــر	کس اگ
ــود	را	 ــن	جلســه	دســت	خ ــد	در	ای ــد	می	کن ــیالب	را	تأیی س
بــاال	ببــرد،	اگــر	رئیــس	جهــاد	کشــاورزی	شهرســتانی	ریالــی	
ــت	 ــرده	اس ــه	ک ــزارع	هزین ــن	م ــای	بی ــرای	جاده	ه ــرای	ب ب
ــاال	 ــن	جلســه	ب ــن	منطقــه	دســت	خــود	را	در	ای بخشــدار	ای
ببــرد	و	تأییــد	کنــد،	اگــر	رئیــس	راهــداری	و	حمــل	و	نقــل	
جــاده	ای	در	رابطــه	بــا	شــانه	های	راه	و	حریــم	راه	هــا	اقدامــی	
ــد	 ــه	آن	را	تأیی ــن	جلس ــه	در	ای ــک	منطق ــدار	ی ــرده	بخش ک

ــد. کن
وی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	روســتای	»قلــه	رســتم«	ازنــا	رانــش	
ــی	در	 ــوان	متول ــه	عن ــاد	مســکن	ب ــزود:	بنی ــرده	اســت،	اف ک
ایــن	رابطــه	کاری	انجــام	نــداده	و	ایــن	در	حالیســت	کــه	بایــد	
پاســخگوی	کار	خــود	باشــند	چــرا	کــه	تــا	کنــون	یــک	اقــدام	

مثبــت	در	ایــن	روســتا	انجــام	نــداده	اســت.
بخشـدار	مرکزی	شهرسـتان	ازنا	با	بیـان	اینکه	در	ابتـدای	کار	
سـتاد	بازسـازی	اسـتان	همدان	در	ازنـا	متولی	کار	بـود،	گفت:	
این	سـتاد	یـک	مـاه	کار	کـرد،	کردسـتان	کار	را	تحویل	گرفته	
اسـت،	ایـن	در	حالیسـت	که	هنـوز	این	سـتاد	با	مراحـل	کار	و	

اقدامات	انجام	شـده	آشـنا	نشـده	است.

ــران«  ــتای »زرگ ــذر روس ــیاخور: زیرگ ــدار س بخش
ــر از آب اســت! ــوز پ هن

حسـین	ساکی	بخشـدار	سـیالخور	نیز	در	این	جلسـه	با	انتقاد	
از	عـدم	رسـیدگی	بـه	مناطـق	سـیل	زده	ایـن	منطقـه،	اظهار	
داشـت:	زیرگذر	وسـتای	»زرگـران«	که	در	جریان	سـیالب	پر	
از	آب	شـده	اسـت،	هنوز	آب	آن	تخلیه	نشـده	اسـت	و	در	حال	

حاضر	چنـد	ماشـین	در	آن	گیر	اقتـاده	اند.
ــه	 ــز	ک ــاد«	نی ــول	آب ــتای	»ک ــل	روس ــرد:	پ ــح	ک وی،	تصری
در	جریــان	ســیالب	تخریــب	شــده	هنــوز	تعمیــر	و	تکمیــل	
نشــده	اســت	و	مــردم	بــرای	تــردد	بــه	مرکــز	بایــد	۵۰	تــا	۶۰	
ــن	 ــن	در	حالیســت	کــه	اگــر	ای ــد	و	ای ــر	را	طــی	کنن کیلومت
پــل	تکمیــل	شــود	ایــن	مســافت	۱۵	کیلومتــر	خواهــد	بــود.

ــتارت  ــچ کاری اس ــوز هی ــرو: هن ــدار زز و ماه بخش
ــت ــورده اس نخ

ــز	در	 ــودرز	نی ــتان	الیگ ــرو	شهرس ــدار	زز	و	ماه ــی	بخش قربان
ــه	در	 ــوده	ک ــار	ب ــا	ب ــا	دهه ــه	م ــان	اینک ــا	بی ــه	ب ــن	جلس ای
بیــن	ســتادهای	بازســازی	بنیــاد	مســکن	جابجــا	شــده	ایــم،	
اظهــار	داشــت:	تــا	کنــون	هیــچ	اتفاقــی	در	حــوزه	زز	و	ماهــرو	

ــتارت	نخــورده	اســت. اس
ــت	 ــه	ثب ــن	زمین ــا	در	ای ــا	پرونده	ه ــت:	تنه ــان	داش وی،	بی

ــت. ــده	اس ــامانه	ش س
ــرد:	 ــح	ک ــودرز،	تصری ــتان	الیگ ــرو	شهرس ــدار	زز	و	ماه بخش
ــته	 ــازی	داش ــتادهای	بازس ــه	در	س ــی	ک ــن	جابجایی	های ای

ــه	اســت. ــب	انداخت ــا	را	عق ــم،	م ای

بخشــدار مرکــزی خــرم آبــاد: مــا در البــای ســیل 
ویرانگــر پلدختــر گــم شــدیم

ــاد	نیــز	در	ایــن	جلســه	 ــد	بخشــدار	مرکــزی	خــرم	آب بیرانون
بــا	بیــان	اینکــه	مــا	در	البــالی	ســیل	ویرانگــر	پلدختــر	گــم	
شــدیم،	اظهــار	داشــت:	یــک	دســتگاه	دولتــی	در	ایــن	رابطــه	
بــه	مــا	کمــک	نکــرد،	۱۷	تــا	۱۸	روســتا	راهشــان	قطــع	شــده	

ــود،	بخشــداری	و	دهیــاری	وارد	کار	شــد. ب
ــر	اینکــه	اگــر	اقدامــات	مــا	نبــود	سرنوشــت	 ــا	تاکیــد	ب وی	ب
»میــان	گالل«	بــه	سرنوشــت	پلدختــر	دچــار	می	شــد،	
ــه	 ــتاهایی	ک ــای	روس ــیالب	خیابان	ه ــان	س ــزود:	در	جری اف
ــل	محــو	شــد،	چــه	 ــه	طــور	کام ــود	ب ــادی	ب دارای	طــرح	ه

ــن	مســئله	باشــد؟ ــوی	ای ــد	جوابگ کســی	بای
ــای  ــرای واحده ــه	داد:	ب ــاد،	ادام ــرم	آب ــزی	خ بخشــدار	مرک
ســاختمانی و… تنهــا مجــوز فعالیــت	صــادر	می	شــود،	
ایــن	در	حالیســت	کــه	اقــدام	بــه	گرفتــن	پروانــه	ســاختمانی	

نمی	کننــد.
بیرانونــد	بــا	اشــاره	بــه	رانــش	زمیــن	در	هشــت	روســتای	این	
بخــش،	عنــوان	کــرد:	فعــاًل	اقدامــی	در	ایــن	روســتاها	صورت	

ــت. نگرفته	اس
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ــت محیطی  ــدد زیس ــای متع تخریب ه
و ورود بــی حــد و انــدازه گردشــگران 
زباله هــا،  انبــوه  بــا حجــم  همــراه 
ــرد  ــاراج می ب ــه ت ــر را ب ــر« پرُگه »َگه
تــا مصائــب یگانــه »گهــر« آلــپ ایــران 

ــی نداشــته باشــد. تمام

مناطــق	 از	 یکــی	 اشــترانکوه	 حفاظت	شــده	 منطقــه	
منحصربه	فــرد	و	پرجاذبــه	طبیعــی	غــرب	کشــور	اســت	
ــت	محیطی	و	 ــرایط	زیس ــورداری	از	ش ــاظ	برخ ــه	لح ــه	ب ک
ــای	زمین	شناســی	زیســتگاه	مناســب	و	مســتعدی	 ویژگی	ه
بــرای	رشــد	و	تکثیــر	وحــوش	به	خصــوص	پســتانداران	

می	شــود. محســوب	

آلپ ایران را بشناسیم
اشـترانکوه	به	دلیل	واقع	شـدن	در	قلب	سلسـله	جبال	زاگرس	
دارای	قلـل	سـرد	مرتفع	باالی	سـه	هـزار	و	۵۰۰	متر	از	سـطح	
دریـا	و	همچنیـن	دره	هـای	نسـبتاً	گـرم	اسـت.	اشـترانکوه	
رشـته	کوهی	بـه	طـول	تقریبـی	۵۰	کیلومتـر	اسـت	کـه	در	

جهـت	شـمال	غربی-جنـوب	شـرقی	امتـداد	دارد.
ــی	 ــه	یک ــته	کوه	ک ــن	رش ــی	ای ــی	و	دائم ــای	طبیع یخچال	ه
ــام	 ــی	رود،	در	تم ــمار	م ــه	ش ــای	کشــور	ب ــن	کوه	ه از	زیباتری
ــوب	 ــخ	پوشــیده	اســت.	اشــترانکوه	در	جن ــرف	و	ی ســال	از	ب
شــهر	دورود	و	ازنــا	قــرار	دارد	و	بــه	»آلــپ	ایــران«	نیــز	معروف	

اســت؛	البتــه	ایــن	نــام	تنهــا	به	خاطــر	بلنــد	بــودن	آن	بــه	آن	
تعلــق	نگرفتــه	اســت	بلکــه	بــه	دلیــل	شــیب	تنــد	کوه	هایــش	
ــی	 ــای	طبیع ــکل	و	یخچال	ه ــوان	و	»وی«	ش ــای	ج و	دره	ه
اســت.	ارتفــاع	بلندتریــن	قلــه	آن	ســن	بــران	۴۱۵۰	اســت.

ــه	حفاظت	شــده	 ــن	منطق ــای	ای ــن	جاذبه	ه ــی	از	مهم	تری یک
ــه	 ــت	ک ــران	اس ــیرین	ای ــه	آب	ش ــن	دریاچ ــود	زیباتری وج
ــه	 ــد	و	البت ــی	می	کن ــادی	را	میزبان ــگرانی	زی ــاالنه	گردش س
ظرفیت	هــای	موجــود	در	منطقــه	پذیــرای	ایــن	حجــم	

ــت. ــگر	نیس گردش

جاده ای که راه نابودی »نگین اشترانکوه« را باز کرد
ــه	»نگیــن	اشــترانکوه«	معــروف	اســت	 دریاچــه	گهــر	کــه	ب
ــمار	 ــه	ش ــران	ب ــی	ای ــای	طبیع ــن	دریاچه	ه ــی	از	زیباتری یک
ــان	 ــا	در	می ــطح	دری ــر	از	س ــاع	۲۳۶۰	مت ــا	ارتف ــی	رود	و	ب م

منطقــه	حفاظت	شــده	اشــترانکوه	واقع	شــده	اســت.
ــد	 ــا	ح ــین	رو	ت ــتن	راه	ماش ــبب	نداش ــه	س ــه	ب ــن	دریاچ ای
زیــادی	از	خرابــی	و	آلودگــی	بــه	دســت	انســان	بــه	دورمانــده	
اســت	کــه	طــی	ســال	های	گذشــته	همــواره	احــداث	جــاده	
بــرای	دسترســی	بــه	ایــن	جاذبه	محــل	مناقشــه	مســئوالن	و	

ــت. ــوده	اس ــت	ب ــاالن	محیط	زیس فع
جــاده	ای	کــه	بــه	گفتــه	مســئوالن	در	ســال	۷۴	بــرای	تــردد	
ــا	 ــر	باره ــال	های	اخی ــه	احداث	شــده،	طــی	س عشــایر	منطق
بهســازی	و	ترمیم	شــده	و	حــاال	مســیر	تــردد	بــه	ســمت	یگانه	
ــئوالن	 ــت.	مس ــرده	اس ــهیل	ک ــران	را	تس ــپ	ای ــر«	آل »گه
ــدد	از	آن	 ــای	متع ــاده	و	تردده ــن	ج ــازی	ای ــد	بهس معتقدن

منجــر	بــه	فرســایش	در	باالدســت	دریاچــه	گهــر	شــده	اســت	
ــه	 ــن	و	دریاچ ــمت	پایی ــه	س ــاک	ب ــنگریزه	و	خ ــزش	س و	ری

ــه	پــر	شــدن	بســتر	آن	شــده	اســت. گهــر	منجــر	ب

گردشگری کام گهر را تلخ کرد
اما	مصائـب	زیباتریـن	دریاچه	آب	شـیرین	ایران	بـه	همین	جا	
ختـم	نمی	شـود؛	حضور	گردشـگران	بسـیار	در	منطقـه	ای	که	
پناهـگاه	حیات	وحـش	بوده	و	ذخیـره	گاه	ژنتیکی	ارزشـمندی	
برای	زاگرس	محسـوب	می	شـود،	منجر	به	وقـوع	تخریب	های	

متعدد	در	این	منطقه	شـده	اسـت.
سـاالنه	بیـش	از	۷۰	هزار	گردشـگر	و	طبیعت	گـرد	در	»گهر«	
حضـور	می	یابنـد	و	ایـن	حجم	از	گردشـگر	قطعـاً	تخریب	های	
متعـددی	را	در	منطقـه	بـه	دنبـال	خواهند	داشـت	کـه	تولید	
زبالـه	و	رهاسـازی	مواد	شـوینده	در	اطراف	دریاچـه	تنها	موارد	

کوچکـی	از	ایـن	تخریب	ها	اسـت.
	

وقتــی محیــط زیســت بکــر لرســتان فــدای رونــق 
ــود ــگری می ش گردش

از	ســوی	دیگــر	عــدم	تثبیــت	ســنگریزه	ها	و	خــاک	در	
باالدســت	دریاچــه	گهــر	منجــر	بــه	حرکــت	آن	هــا	به	ســمت	
ــی	 ــه	باالی ــه	دریاچ ــنگریزه	هایی	ک ــت،	س ــده	اس ــن	ش پایی
ــود	 ــه	می	ش ــه	گفت ــه	ک ــن	دریاچ ــرده	و	از	ای ــه	را	پرک منطق
روزگاری	بــه	وســعت	دریاچــه	اصلــی	گهــر	بــوده،	چیــز	جــز	

ــده	اســت. ــی	نمان ــالق	باق ــک	بات ی
حــاال	معضــل	فرســایش	های	متعــدد	در	باالدســت	دریاچــه	

نگین اشترانکوه در محاصره زباله

گردشگری کام»گهر«را تلخ کرد/ 
منطقه حفاظت شده ای که محافظت نمی شود!

زهرا حسینی
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ــا	 ــد	ت ــد	می	کن ــز	تهدی ــی	را	نی ــه	اصل ــات	دریاچ ــر،	حی گه
ــیالب	از	 ــایش	و	س ــل	از	فرس ــاک	حاص ــنگریزه	و	خ ورود	س
ــر	شــدن	 ــه	پ ــر	منجــر	ب ــای	دریاچــه	گه باالدســت	و	کناره
بســتر	دریاچــه	شــود	و	مــرگ	تدریجــی	یگانــه	»گهــر«	آلــپ	

ــد. ــم	بزن ــران	را	رق ای
مســئوالن،	منابــع	طبیعــی	و	محیــط	زیســت	بکــر	لرســتان	را	
فــدای	رونــق	گردشــگری	کرده	انــد،	گردشــگری	کــه	بــا	ایــن	
ــرای	 ــز	ب ــی	نی ــادی	خوب ــدان	آورده	اقتص ــنتی	چن ــیوه	س ش
لرســتانی	ها	بــه	همــراه	نــدارد.	شــیوه	ای	کــه	مســئوالن	بــرای	
ــه	 ــا	ب ــد	تنه ــی	گرفته	ان ــتان	در	پ ــگری	در	لرس ــق	گردش رون
نابــودی	ذخایــر	طبیعــی	کــه	نســل	بــه	نســل	بــه	دســت	مــا	

ــود. ــر	می	ش ــت	منج ــیده	اس رس

»گهر« در محاصره زباله
محســن	تیزهــوش	کارشــناس	حــوزه	محیــط	زیســت	
ــگران	 ــم	گردش ــه	حج ــاره	ب ــا	اش ــه	ب ــن	رابط ــتان	در	ای لرس
ــترانکوه	و	 ــه	اش ــاً	منطق ــار	داشــت:	قطع ــر،	اظه ــه	گه دریاچ
دریاچــه	گهــر	ظرفیــت	میزبانــی	ایــن	تعــداد	جمعیــت	کــه	

ــدارد. ــد	را	ن ــفر	می	کنن ــا	س ــه	آنج ــاله	ب ــر	س ه
وی	بـا	تاکید	بر	اینکـه	باید	تعـداد	خاصی	از	گردشـگران	برای	
یـک	روز	وارد	منطقـه	شـوند،	گفت:	زمانـی	که	گردشـگران	از	
منطقـه	خارج	می	شـوند	با	میـزان	زیـادی	پسـماند	در	منطقه	

مواجـه	می	شـویم	کـه	جابجایی	آنها	دشـوار	اسـت.
ایــن	کارشــناس	حــوزه	محیــط	زیســت	لرســتان	بــا	تاکیــد	بر	
ــی	را	 ــه	آلودگی	های ــماند	در	منطق ــم	از	پس ــن	حج ــه	ای اینک
ــزود:	از	ظــرف	شســتن	در	دریاچــه	گهــر	 ایجــاد	می	کنــد،	اف
ــن	 ــن	رفت ــب	از	بی ــه	موج ــا	در	منطق ــر	آلودگی	ه ــا	دیگ ت

ــود. ــه	می	ش ــتم	منطق اکوسیس
تیزهــوش	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	منطقــه	اشــترانکوه	و	دریاچــه	
گهــر	نیــاز	بــه	یــک	تنفــس	اساســی	دارد،	تصریــح	کــرد:	باید	

چنــد	وقتــی	رفــت	و	آمــد	بــه	ایــن	منطقــه	محــدود	شــود.
وی	بــا	اشــاره	بــه	ورود	و	خــروج	گردشــگران	و	رفتــار	غیــر	
مســئوالنه	آنهــا	در	قبــال	طبیعــت،	عنــوان	کــرد:	دریاچــه	
ــادی	دارد،	آب	دریاچــه	 ــای	زی ــه	ارزیابی	ه ــاج	ب ــر	احتی گه
بایــد	هــر	ســاله	آزمایــش	شــود،	خــاک	آن	بایــد	در	
ــرد	و	 ــرار	گی ــش	ق ــورد	آزمای ــال	م ــف	س ــای	مختل فصل	ه
ــط	 ــان	محی ــوی	کارشناس ــد	از	س ــی	بای ــای	کل ارزیابی	ه
ــود	 ــی	ش ــرد	و	بررس ــام	گی ــه	انج ــن	رابط ــت	در	ای زیس
ــه	ســال	گذشــته	و	۱۰	ســال	 کــه	دریاچــه	گهــر	نســبت	ب

ــت. ــته	اس ــی	داش ــه	تغییرات ــته	چ گذش
ایــن	کارشــناس	محیــط	زیســت	لرســتان	در	ادامــه	بــا	
اشــاره	بــه	فشــار	جوامــع	محلــی	بــه	منطقــه	حفاظــت	شــده	
اشــترانکوه،	گفــت:	جوامــع	محلــی	بــه	راحتــی	دام	هــای	خود	

ــوند. ــتقر	می	ش ــا	مس ــد	و	آنج ــه	می	کنن را	وارد	منطق

سایه جاده سازی بر سر دریاچه »گهر«
وی	بـا	اشـاره	به	احداث	جاده	ای	که	منجر	به	دسترسـی	آسـان	
به	منطقه	اشـترانکوه	و	دریاچه	گهر	شـده	اسـت،	تصریح	کرد:	
متأسـفانه	چندین	سـال	اسـت	که	سـایه	جاده	بر	سـر	منطقه	
حفاظـت	شـده	اشـترانکوه	وجـود	دارد	و	این	در	حالیسـت	که	
هـر	بـار	دوسـتداران	محیـط	زیسـت	در	ایـن	رابطـه	هشـدار	

می	دهنـد	و	گـوش	شـنوایی	وجود	نـدارد.
ایــن	کارشــناس	حــوزه	محیــط	زیســت	لرســتان	بــا	تاکیــد	بر	
اینکــه	ایــن	جــاده	کــم	کــم	پیــش	آمــده	و	پیشــرفت	کــرده	
اســت،	افــزود:	در	ایــن	راســتا	رســانه	ها	کمــک	کننــد	و	

ــد. ــدارهای	الزم	را	بدهن هش
ــه	 ــن	منطق ــه	ای ــیدن	ب ــرای	رس ــد	ب ــت:	نبای ــوش،	گف تیزه
حفاظــت	شــده	جــاده	دسترســی	و	راه	آســانی	وجــود	داشــته	
ــگران	وارد	 ــداد	گردش ــود	تع ــر	خ ــن	ام ــه	همی ــد	چراک باش

ــد. ــش	می	ده ــه	را	افزای ــه	منطق ــده	ب ش
وی،	گفـت:	ایـن	در	حالیسـت	کـه	گردشـگران	بـا	موتـور	و	

ماشـین	بـه	راحتی	بـه	دریاچه	گهـر	می	رونـد	و	با	ایـن	اوصاف	
دریاچـه	گهـر	بـا	دریاچه	کیـو	هیـچ	فرقـی	نخواهد	داشـت.

ــا	اشــاره	 ــن	کارشــناس	حــوزه	محیــط	زیســت	لرســتان	ب ای
بــه	از	بیــن	رفتــن	تنــوع	زیســتی	جانــوری	و	گیاهــی	در	ایــن	
ــر	 ــن	ام ــه	ای ــرد:	نتیج ــح	ک ــده،	تصری ــت	ش ــه	حفاظ منطق
ــن	دریاچــه	 ــن	رفت ــه	از	بی پیشــرفت	و	ســرعت	بخشــیدن	ب

ــود. ــد	ب ــه	حفاظــت	شــده	اشــترانکوه	خواه ــر	و	منطق گه

نگرانــی دوســتداران محیــط زیســت از گردشــگری 
بــی حــد و حصــر در »گهــر«

ــاط	 ــی	نق ــگری	از	اقص ــای	گردش ــه	توره ــر	روی	روزان ــه	ه ب
کشــور	بــه	مقصــد	دریاچــه	گهــر	حرکــت	می	کننــد	و	همــراه	
ــدد	 ــای	متع ــا	و	تخریب	ه ــی	از	زباله	ه ــا	خــود	حجــم	انبوه ب
را	بــه	درون	منطقــه	حفاظــت	شــده	اشــترانکوه	می	آورنــد	تــا	
ــم	حفاظــت	 ــدان	ه ــه	حفاظــت	شــده	اشــترانکوه	چن منطق

شــده	نباشــد!
انبــوه	زباله	هــا	در	دریاچــه	گهــر	منجر	بــه	واکنش	بســیاری	از	
دوســتداران	محیــط	زیســت	نیــز	شــده	و	هــر	یــک	بــه	نحوی	
بــا	انتشــار	مطالبــی	در	صفحــات	شــخصی	خــود	نســبت	بــه	
ــرض	 ــه	معت ــه	منطق ــگران	ب ــر	گردش ــد	و	حص ــی	ح ورود	ب
ــرای	 ــی	ب ــتان	عزم ــئوالن	لرس ــان	مس ــا	در	می ــده	اند،	ام ش
مقابلــه	بــا	ایــن	گردشــگری	غیرمســئوالنه	و	خــارج	از	قوانیــن	

ــدارد! زیســت	محیطــی	وجــود	ن

سـاماندهی  لرسـتان:  زیسـت  محیـط  مدیـرکل 
گردشـگران در گهر بر عهـده میراث فرهنگی اسـت!
مهــرداد	فتحــی	بیرانونــد	مدیــرکل	حفاظــت	محیــط	زیســت	
لرســتان	در	رابطــه	بــا	وضعیــت	دریاچــه	گهــر،	اظهار	داشــت:	
دریاچــه	گهــر	بــه	عنوان	یــک	منطقــه	زیبــای	گردشــگری	در	

دنیــا	کــم	نظیــر	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	هــر	ســاله	شــاهد	حضــور	تعــداد	زیــادی	
گردشــگر	از	سراســر	دنیــا	و	کشــور	در	ایــن	منطقــه	هســتیم،	
عنــوان	کــرد:	کارگــروه	ســاماندهی	دریاچه	گهــر	را	در	اســتان	
ایجــاد	کرده	ایــم	و	امســال	حــدود	ســه	جلســه	در	ایــن	رابطــه	

برگــزار	شــده	اســت.
مدیــرکل	حفاظــت	محیــط	زیســت	لرســتان،	بیــان	داشــت:	
وظیفــه	ایــن	نهــاد	در	دریاچــه	گهــر	فقــط	حفاظــت	و	
ــر	 ــگران	ب ــاماندهی	گردش ــت،	س ــب	اس ــری	از	تخری جلوگی

ــت. ــی	اس ــراث	فرهنگ ــده	می عه

ظرفیت دریاچه گهر محدود است
فتحــی	بیرانونــد	بــا	اشــاره	بــه	بحــث	تأمیــن	انــرژی	از	منابــع	
ــز	در	 ــی	نی ــرد:	اعتبارات ــح	ک ــه،	تصری ــن	منطق ــرای	ای ــی	ب آب
ایــن	زمینــه	ابــالغ	شــده	و	امیدواریــم	شــرکت	بــرق	بــه	زودی	
ــرژی	 ــن	ان ــا	بحــث	تأمی ــد	ت ــکار	آن	را	حــل	کن بحــث	پیمان

ــه	داشــته	باشــیم. ــن	منطق ــاک	را	در	ای پ
ــا	اشــاره	بــه	بحث	هــای	آبخیــزداری	و	آبخــوان	داری	در	 وی	ب
ایــن	منطقــه	و	اجــرای	آن	از	ســوی	منابــع	طبیعــی	اســتان،	

ــه	 ــن	زمین ــار	در	ای ــان	اعتب ــارد	توم ــدود	دو	میلی ــزود:	ح اف
اختصــاص	پیــدا	کــرده	تــا	بتوانیــم	بــا	ایــن	امــر	کار	جلوگیری	

از	بحــث	فرســایش	خــاک	منطقــه	را	داشــته	باشــیم.
مدیــرکل	حفاظــت	محیــط	زیســت	لرســتان،	بیــان	داشــت:	
همچنیــن	بحــث	تثبیــت	باالدســت	دریاچــه	از	ســوی	محیط	

زیســت	در	دســتور	کار	قــرار	گرفتــه	اســت.
فتحــی	بیرانونــد،	تصریــح	کــرد:	امیدواریــم	دریاچــه	گهــر	که	

یــک	منطقــه	زیبــا	بــوده	را	ســاماندهی	کنیم.
ــه	از	 ــن	منطق ــگری	در	ای ــل	گردش ــه	فص ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــا	اول	مهــر	مــاه	اســت،	عنــوان	کــرد:	در	چنــد	 ۱۵	خــرداد	ت
ــن	 ــر	در	ای ــزار	نف ــد	ه ــالت	چن ــطه	تعطی ــه	واس روز	اول	و	ب
منطقــه	حضــور	پیــدا	کردنــد	و	مقــداری	نابســامانی	در	آنجــا	

ــد. ــه	وجــود	آم ب
ــر	 ــا	تاکیــد	ب ــرکل	حفاظــت	محیــط	زیســت	لرســتان	ب مدی
اینکــه	ظرفیــت	دریاچــه	گهــر	محــدود	اســت،	اســت،	گفــت:	
ظرفیت	هــا	بایــد	در	ایــن	منطقــه	ایجــاد	کــرد	کــه	کمتریــن	

ــه	دریاچــه	گهــر	وارد	شــود. آســیب	ب

پیش بینی بازدید ۳۰ هزار گردشگر از دریاچه گهر
ــر	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	 باقــر	فهیــم	نیــا	مدی
گردشــگری	شهرســتان	دورود	نیــز	بــا	اشــاره	بــه	آغــاز	فصــل	
گردشــگری	دریاچــه	گهــر،	گفــت:	هــر	ســاله	از	۱۵	خــرداد	
مــاه	لغایــت	۳۱	شــهریور	مــاه	دریاچــه	گهــر	آمــاده	پذیرایی	از	

ــود. ــردان	می	ش ــت	گ ــگران	و	طبیع گردش
ــه	 ــانی	ب ــات	رس ــور	خدم ــه	منظ ــز	ب ــال	نی ــزود:	امس وی	اف
ــه	 ــی	ب ــات	رفاه ــه	امکان ــن	دریاچ ــل	ای ــگران	در	مح گردش
گردشــگران	شــامل	کمــپ	اســکان	موقــت،	رســتوران،	
پارکینــگ	وســایل	نقلیــه،	غرفه	هــای	عرصــه	مــواد	غذایــی	در	
طــول	مســیر،	ســرویس	بهداشــتی	در	چنــد	نقطــه	از	مســیر،	
ــگاه	 ــی،	پای ــرو	انتظام ــگاه	نی ــت،	پاس ــط	زیس ــگاه	محی پاس
ــگران	 ــانی	گردش ــالع	رس ــگاه	اط ــر	و	پای ــالل	احم ــداد	ه ام

ــت. ــده	اس ــر	ش دای
مدیر	میراث	فرهنگی،	صنایع	دسـتی	و	گردشـگری	شهرستان	
دورود	بـا	اشـاره	بـه	بازدید	حـدود	۵	هـزار	نفـر	از	دریاچه	گهر	
در	نخسـتین	روز	گردشـگری	در	این	منطقه	طی	سـال	جاری،	
تصریـح	کـرد:	پیش	بینی	می	شـود	تـا	پایـان	شـهریورماه	۳۰	

هزار	نفـر	از	ایـن	دریاچـه	بازدید	کنند.

تصمیمــات نادرســتی کــه منجــر بــه نابــودی یگانــه 
ــود ــران می ش ــپ ای ــر« آل »گه

بنابرایــن	گــزارش	مطابــق	برآوردهــای	صــورت	گرفتــه	تــوان	
طبیعت	گــردی	در	منطقــه	دریاچــه	گهــر	ســاالنه	تنهــا	یــک	
هــزار	و	۵۰۰	نفــر	اســت	و	روزانــه	تعــداد	طبیعت	گــردان	نباید	
از	چنــد	ده	نفــر	تجــاوز	کنــد	درحالی	کــه	ایــن	منطقــه	طــی	
فصــل	گردشــگری	میزبــان	بیــش	از	۷۰	هزار	گردشــگر	اســت	
ــواری	هایی	 ــا	دش ــه	را	ب ــن	منطق ــت	ای ــر	مدیری ــن	ام و	همی

مواجــه	کــرده	اســت.
روشــن	اســت	کــه	حفــظ	طبیعــت	بکــر	و	ذخایــر	ژنتیکــی	
ــر	 ــه	گه ــه	دریاچ ــدد	در	منطق ــوری	متع ــای	جان و	گونه	ه
برجــذب	گردشــگر	بــه	ایــن	منطقــه	اولویــت	دارد	و	
نبایــد	بــا	تصمیمــات	نادرســت	مدیریتــی	راه	را	بــرای	
ــوی	 ــرد.	از	س ــاز	ک ــران	ب ــپ	ای ــر«	آل ــه	»گه ــودی	یگان ناب
ــا	 ــر	ب ــه	گه ــز	دریاچ ــی	نی ــرایط	کنون ــن	ش ــر	در	همی دیگ
ــدم	 ــورت	ع ــه	در	ص ــت	ک ــه	اس ــدی	مواج ــای	ج تهدیده
ــر	 ــه	خط ــر	را	ب ــه	بک ــن	منطق ــات	ای ــع،	حی ــدام	به	موق اق

ــت. ــد	انداخ خواه
محــدود	کــردن	ورود	گردشــگر	بــه	منطقــه،	ترمیــم	و	احیــای	
ــردان،	 ــت	گ ــکان	طبیع ــل	اس ــر	مح ــی،	تغیی پوشــش	گیاه
تثبیــت	مناطــق	ریزشــی	باالدســت	دریاچــه	گهــر	و	محــدود	
ــه	 ــت	ک ــواردی	اس ــه	م ــه	آن	ازجمل ــی	ب ــردن	راه	دسترس ک

ــد. ــئوالن	را	می	طلب ــژه	مس ــدی	و	وی ــم	ج تصمی
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آزادســازی  طــرح 
ــم دریا و ســاحل  حری
پرجاذبــه خــزر بــه 
چالشــی تبدیــل شــده 
اســت کــه هریــک 
از متولیــان تــوپ را 
بــه زمیــن دیگــری 
ــدن و  ــوان دل کن ــز ت ــش نی ــد و متصرفان ــاب می کنن پرت

عقــب نشســتن از حریــم قانونــی را ندارنــد.

هنــوز	آمــار	دقیقــی	از	نــوار	ســاحلی	خــزر	در	مازنــدران	ارائــه	
ــدران	 ــا	طــول	ســاحل	در	مازن نمی	شــود،	در	برخــی	دولت	ه
کشــیده	و	تــا	۴۸۰	کیلومتــر	نیــز	می	رســد	و	برخــی	
ــده	 ــار	ارائه	ش ــن	آم ــر	و	در	تازه	تری ــد	۳۳۸	کیلومت می	گوین
از	ســوی	اســتانداری،	طــول	نــوار	ســاحلی	خــزر	در	مازنــدران	

ــوان	شــده	اســت. ــر	عن ۳۷۰	کیلومت
ــت	 ــوش	اس ــزر	از	دور	خ ــان	خ ــواج	خروش ــنیدن	آوای	ام ش
و	برخــی	بومیــان	و	محلی	هــا	سال	هاســت	کــه	آرزوی	
ــر	دلشــان	نشســته	اســت	و	برخــی	 ــا	ب ــار	دری ــه	کن رفتــن	ب
ــانه	 ــاب	رس ــا	از	ق ــزر	را	ی ــه	خ ــای	پرجاذب ــر	دری ــز	تصاوی نی
ــال	ها	 ــه	س ــی	ک ــن	و	عکس ــه	دوربی ــا	از	دریچ ــد	و	ی می	بینی

ــد. ــار	دارن ــادگار	در	اختی ــه	ی ب
ــی	 ــر	جای ــری	خــزر	کمت ــد	صــد	کیلومت ــوار	چن در	طــول	ن

ــا	 ــاحل	و	دری ــوان	س ــی	بت ــه	به	راحت ــت	ک ــوان	یاف را	می	ت
ــه	نظــاره	نشســت	و	دیوارهــای	ســیمانی	 ــار	جــاده	ب را	از	کن
و	برج	هایــی	کــه	بــر	دریــا	ســایه	انداخته	انــد،	طبیعــت	
خــدادادی	را	از	مردمــان	حاشیه	نشــین	خــزر	محــروم	کــرده	

ــت. اس
ــوق	 ــا	را	در	ب ــر	ســالی	نیســت	کــه	آزادســازی	حریــم	دری دی
و	کرنــا	کرده	انــد،	روزگاری	به	صــورت	نمادیــن	فنس	هــا	و	
دیوارهــای	دولتــی	را	تخریــب	می	کردنــد	و	عکس	هــای	
ــان	 ــم،	متولی ــان	مراس ــس	از	پای ــد	و	پ ــادگاری	می	گرفتن ی
ــا	 ــه	دری ــا	ترفنــد	و	شــگردی	جدیــد،	آرزوی	ب و	متصرفــان،	ب

ــد. ــدل	می	کردن ــا	مب ــه	رؤی ــردم	ب ــرای	م ــیدن	را	ب رس
ــای	 ــا	و	اقامتگاه	ه ــود،	درب	مجتمع	ه ــرر	شــده	ب روزگاری	مق
دولتــی	حاشــیه	دریــا	بــه	روی	مــردم	بــاز	شــود	امــا	بــاز	هــم	
ــه	 ــگاه	ب ــام	مجتمــع	و	اقامت ــق	می	شــد	و	ن ــو	خل شــگردی	ن
ــای	 ــت	و	به	ج ــر	می	یاف ــی	تغیی ــی	و	پژوهش ــز	آموزش مرک
ــاک	 ــئله	پ ــا،	صورت	مس ــه	دری ــی	ب ــکل	دسترس ــل	مش ح

می	شــد.
ــرای	 ــی	ب ــه	رؤیای ــش	ب ــه	جاذبه	های ــا	هم ــزر	ب ــای	خ دری
حاشیه	نشــینان	مبــدل	شــده،	یتیمــی	هــزار	دایــه	کــه	
ــن	 ــد.	ای ــاب	می	کن ــری	پرت ــن	دیگ ــه	زمی ــوپ	را	ب ــک	ت هری
یتیــم	هنــوز،	حریــم	۶۰	متــری	اش	در	برخــی	جاها	مشــخص	
نشــده	و	بخش	هایــی	از	آن	نیــز	در	تصــرف	بخش	هــای	

ــت. ــی	اس ــی	و	خصوص ــی،	نظام دولت
آزادســازی	حریــم	دریــا	در	مازنــدران	کــه	ســابقه	ای	دو	
ــوم	و	 ــا	اولتیمات ــر	ب ــای	اخی ــه	ای	دارد	در	ماه	ه ــه	ده ــا	س ت

مهلــت	یک	هفتــه	ای	دادســتان	مرکــز	اســتان	دوبــاره	بــر	ســر	
زبان	هــا	افتــاد،	هرچنــد	حســینی	عالمــی	دادســتان	ســاری	
در	نشســت	خبــری	ویــژه	هفتــه	قــوه	قضائیــه،	ایــن	مهلــت	
یک	هفتــه	ای	را	غیرکارشناســی	می	دانــد	امــا	می	گویــد:	
صادقانــه	ایــن	اســت	کــه	مهلــت	یک	هفتــه	ای	بــرای	
ــود	و	 ــی	ب ــا	بی	دقت ــم	دری ــینی	از	حری ــازی	و	عقب	نش آزادس

ــوده	اســت. ــی	نب ــدت	کارشناس ــن	م ای
ــادآور	شــد:	۱۰	ســال	اســت	موضــوع	 ــدران	ی دادســتان	مازن
آزادســازی	ســواحل	در	اســتان	در	حــال	پیگیــری	بــوده	
ــاحل	 ــه	های	س ــردن	نقش ــاده	ک ــه	پی ــکالتی	از	جمل و	مش
ــاً	 ــد	دقیق ــری	ســاحل	بای ــم	۶۰	مت ــرا	حری مطــرح	اســت	زی
پیــاده	شــود	و	هنــوز	بخــش	عمــده	ای	از	نقشــه	حریم	ســاحل	

ــاده	نیســت. اســتان	آم
وی	گفــت:	همچنیــن	فنس	هایــی	کــه	توســط	ادارات	دولتــی	
ــه	 ــی	ب ــردم	به	راحت ــا	م ــود	ت ــته	ش ــد	برداش ــده	بای نصب	ش
ســواحل	دسترســی	داشــته	باشــند	و	دسترســی	مــردم	

ــه	اســت. ــوه	قضائی ــتان	و	ق ــه	دادس ســاحل	مطالب
وی	دربــاره	مهلــت	یک	ماهــه	اســتانداری	بــرای	آزادســازی	و	
عقب	نشــینی	از	حریــم	قانونــی	دریــا	گفــت:	نهادهــای	دولتی	
بایــد	نســبت	بــه	نصــب	دیــوار	در	محــدوده	قانونی	خــود	پس	
ــت	 ــد	و	در	نشس ــدام	کنن ــا	اق ــم	دری ــینی	از	حری از	عقب	نش
کارشناســی	در	اســتانداری	اعــالم	شــد	ابتــدا	نهادهــا	نســبت	
ــا	 ــی	اســت	ب ــد	و	طبیع ــدام	کنن ــم	خــود	اق ــظ	حری ــه	حف ب
ــد	 ــه	آزادســازی	انجــام	خواه ــار	وظیف ــت	و	اختی ــت	دق رعای

شــد.

حسن قمیعلیرضا نوری

توِپ تقصیر در زمین کیست؟

وقت کشی در عقب گرد از ساحل/ روند آزادسازی حریم دریا کند است
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دادســتان	ســاری	بــا	بیــان	اینکــه	آزادســازی	حریــم	دریــا	از	
ــون	 پــالژ	قــوه	قضائیــه	آغــاز	می	شــود	گفــت:	در	اجــرای	قان
و	آزادســازی	کل	ســواحل	اســتان	وظیفــه	داریــم	و	دسترســی	

راحــت	بــه	ســواحل	جــزو	حقــوق	عمومــی	اســت.

مدیــرکل منابــع طبیعــی مازندران: نقشــه کاداســتر 
حریــم ۶۰ متری مشــخص نشــده اســت

آمــاده	نبــودن	نقشــه	حریــم	و	طــرح	کاداســتر	نــوار	ســاحلی	
ــازی	 ــرح	آزادس ــرای	ط ــه	اج ــت	ک ــائلی	اس ــه	مس از	جمل
حریــم	۶۰	متــری	دریــا	را	بــا	تعلــل	و	کنــدی	مواجــه	کــرده	
اســت.	قــرار	بــود	بــا	همــکاری	ســازمان	جنگل	هــا	و	بنــادر	و	
دریانــوردی	نقشــه	حریــم	۶۰	متــری	دریــا	مشــخص	شــود،	
طرحــی	کــه	بــه	اعتقــاد	مدیــرکل	منابــع	طبیعــی	مازنــدران	

هنــوز	محقــق	نشــده	اســت.
ــه	 ــوز	نقش ــه	هن ــان	اینک ــا	بی ــوی	ب ــن	موس ــید	محس س
ــد:	 ــت،	می	گوی ــده	اس ــه	نش ــا	تهی ــری	دری ــم	۶۰	مت حری
ــن	 ــه	در	مت ــم	ک ــوردی	داری ــا	ســازمان	دریان ــه	ای	ب تفاهم	نام
ــک	 ــدود	ی ــا	ح ــده	ام ــاره	ش ــتر	اش ــه	کاداس ــه	ب تفاهم	نام
ــزو	 ــن	بخــش	ج ــه	ای ــوده	ک ــد	ب ــاور	معتق ــت	مش ــال	اس س
ــغ	 ــال	مبل ــون	ری ــش	از	۲۰۰	میلی ــت	و	بی ــه	نیس تفاهم	نام
ــرای	 ــا	را	ب ــری	دری ــم	۶۰	مت ــط	حری ــا	خ ــت	ت ــرارداد	اس ق

ــم. ــخص	کن ــازی	مش آزادس
ــن	 ــوز	تعیی ــه	هن ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ــه	داد:	ای وی	ادام
ــرار	دارد	و	 ــام	ق ــه	ای	از	ابه ــز	در	هال ــا	نی ــری	دری خــط	۶۰	مت
ــا	دســتور	اســتاندار،	تکلیــف	کاداســتر	و	خــط	 ــرر	شــد	ب مق
ــد	 ــد	در	ح ــرار	ش ــم	و	ق ــخص	کنی ــا	را	مش ــری	دری ۶۰	مت
برداشــتن	فنــس	باشــد	و	حتــی	قــرار	نیســت	ســاختمان	های	

ــم. ــب	کنی ــم	را	تخری ــده	در	حری واقع	ش
ــاحلی	در	 ــوار	س ــر	ن ــه	۲۸۰	کیلومت ــان	اینک ــا	بی ــوی	ب موس
ــوزه	 ــر	در	ح ــاری	و	۱۳۴	کیلومت ــی	س ــع	طبیع ــوزه	مناب ح
ــزود:	از	۲۸۰	 ــت،	اف ــده	اس ــع	ش ــهر	واق ــی	نوش ــع	طبیع مناب
ــر	 ــت	و	از	۱۸۱	کیلومت ــج	اس ــر	خلی ــر	۱۰۰	کیلومت کیلومت
توســط	 کــه	 نیســت	 آزادشــده	 کیلومتــر	 حــدود	۲۴	
خصوصــی	 و	 نظامــی	 دولتــی،	 مختلــف	 دســتگاه	های	

ساخت	وســاز	شــده	اســت.
مدیــرکل	منابــع	طبیعــی	مازندران	مســئله	مهــم	را	کاداســتر	
نــوار	ســاحلی	می	دانــد	و	می	گویــد:	متأســفانه	کاداســتر	
ــد	از	محــل	 ــرار	ش ــه	نشــده	اســت	و	ق ــاحلی	تهی اراضــی	س
اعتبــارات	اســتانداری،	بــرای	تهیــه	کاداســتر	منابــع	در	نظــر	

ــه	شــود. گرفت
ســازمان	بنــادر	و	دریانــوردی	ضلــع	مهــم	و	تأثیرگــذار	دیگــر	
ــا،	نظــارت	و	پیشــگیری	از	 ــم	دری در	حــوزه	ســاماندهی	حری
ساخت	وســازهای	مزاحــم	و	داخــل	حریــم	دریــا	اســت.	
محمدتقــی	انزان	پــور	مدیــرکل	بنــادر	و	دریانــوردی	مازندران	
بــا	اظهــار	اینکــه	نمی	توانیــم	اســتناد	درســتی	دربــاره	اینکــه	
چقــدر	از	اراضــی	ســاحلی	دقیقــاً	توســط	کــدام	بخــش	دولتی	
ــه	کنیــم	گفــت:	در	 یــا	خصوصــی	متصــرف	شــده	اســت	ارائ
حــال	به	روزرســانی	آمارهــا	هســتیم	کــه	تکمیــل	و	تهیــه	آن	

ــول	می	کشــد. ــاه	ط ــا	دو	م ــک	ت ی
وی	در	گفتگــو	می	گویــد:	اینکــه	اراضــی	ســاحلی	متصرفــی	را	
بــر	مبنــای	هکتــار	ارزیابــی	کنیــم	غلــط	اســت	و	درســت	آن	
اســت	کــه	بایــد	طــول	ســاحل	را	مدنظــر	قــرار	دهیــم	زیــرا	
ــا	خصوصــی	در	 ــی	ی ــر	از	اراضــی	دولت ممکــن	اســت	۲۰	مت
داخــل	حریــم	باشــد	و	بایــد	بــه	حقــوق	مالکانــه	اشــخاص	یــا	

ــت. ــرام	گذاش ــتگاه	ها	احت دس
انــزان	پــور	بــا	بیــان	اینکــه	آمــار	دقیــق	پــس	از	تهیــه	نقشــه	
کاداســتر	مشــخص	می	شــود،	افــزود:	ازایــن	رو	آمــار	دقیقــی	
ــوان	داد	 ــده	نمی	ت ــرف	ش ــاحلی	متص ــی	س ــه	اراض در	زمین
ــوار	 ــتان،	ن ــرب	اس ــه	در	غ ــت	اینک ــخص	اس ــه	مش ــا	آنچ ام
ــرق	و	 ــی	و	در	ش ــش	خصوص ــوی	بخ ــتر	از	س ــاحلی	بیش س
مرکــز	از	ســوی	بخــش	دولتــی،	نظامــی	و	انتظامــی	تصــرف	

شــده	اســت.
مدیــرکل	بنــادر	و	دریانــوردی	مازنــدران	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	
بیشــتر	پرونده	هــای	تشکیل	شــده	در	زمینــه	تصــرف	و	
ــتان	 ــرب	اس ــه	غ ــوط	ب ــاحل	مرب ــم	س ــاز	در	حری ساخت	وس
ــوار	 ــف	در	ن ــده	تخل ــش	از	۱۳۰	پرون ــد:	بی ــادآور	ش اســت،	ی
ســاحلی	تشــکیل	شــده	اســت	و	حــدود	۵۰	پرونــده	شــکایت	

نیــز	مطــرح	شــده	اســت.
زیــادی	ساخت	وســازهای	 تعــدادی	 قلع	وقمــع	 بــه	 وی	
غیرمجــاز	در	حریــم	ســاحل	اشــاره	و	اضافــه	کــرد:	در	ســال	
جــاری	دو	مــورد	پــس	از	اخطــار	از	ســوی	بخــش	خصوصــی	

ــت. ــده	اس ــینی	ش عقب	نش

مدیریــت یکپارچــه از خــط ســاحل تــا نقطــه خطــر 
ــود ــامل می ش را ش

ــاحل	در	 ــران	س ــازمان	عم ــه	س ــوان	اینک ــا	عن ــور	ب ــزان	پ ان
ــرح	 ــالب	ط ــس	از	انق ــت	و	پ ــود	داش ــالب	وج ــل	از	انق قب
ــات	 ــرد:	مطالع ــح	ک ــت	تصری ــیده	اس ــه	نرس ــه	نتیج آن	ب
مدیریــت	یکپارچــه	کــه	حــدود	۱۴	تــا	۱۵	دســتگاه	را	درگیــر	
ــط	 ــرح	از	خ ــن	ط ــت	و	ای ــی	اس ــت	بررس ــد	در	دس می	کن
ســاحل	تــا	نقطــه	خطــر	را	شــامل	می	شــود	و	بایــد	بــرای	آن	

برنامه	ریزی	هــای	مختلفــی	انجــام	داد.
ــه	 ــوان	اینک ــا	عن ــدران	ب ــوردی	مازن ــادر	و	دریان ــرکل	بن مدی
ــوه	را	 ــه	ک ــا	دامن ــترده	ای	دارد	و	ت ــه	گس ــر	دامن ــط	خط خ
ــن	طــرح	مصــوب	شــد	و	 ــه	داد:	ای ــرد	ادام ــی	گی ــز	دربرم نی

ــود. ــی	ش ــر	اجرای ــم	زودت امیدواری
وی	دربــاره	نقشــه	کاداســتر	نــوار	ســاحلی	بــا	اظهــار	اینکــه	بر	
اســاس	آن	توافقــی	بیــن	ســازمان	جنگل	هــا	و	ســازمان	بنــادر	
و	دریانــوردی	صــورت	گرفتــه	اســت	گفــت:	طبــق	ایــن	طرح،	
درصــدد	هســتیم	تــا	خــط	داغــی	آب	مربوط	بــه	ســال	۱۳۴۲	
مشــخص	شــود	و	بتــوان	بــر	اســاس	آن	حریــم	قانونــی	دریــا	

مشــخص	شــود.
انــزان	پــور	همچنیــن	دربــاره	کاداســتری	کــه	از	ســوی	منابع	
طبیعــی	در	دســت	تهیــه	اســت	نیــز	گفت:	ایــن	کاداســتر	کل	
اراضــی	ســاحلی	را	مستندســازی	و	مشــخص	می	کنــد	کــدام	
قســمت	اراضــی	دولتــی	یــا	مســتحدث	یــا	حریــم	دریا	اســت.

مهلت یکماهه استاندار برای آزادسازی سواحل
ــه	 ــز	در	جلس ــدران	نی ــتاندار	مازن ــین	زادگان	اس ــد	حس احم
ــاس	 ــر	اس ــت:	ب ــدران	گف ــواحل	مازن ــازی	س ــتاد	آزادس س
ــرای	 ــه	ب ــت	یک	ماه ــی	مهل ــتگاه	قضائ ــا	دس ــی	ب هماهنگ
عقب	نشــینی	پالژهــای	دولتــی	از	حریــم	۶۰	متــری	ســاحل	
خــزر	تعییــن	شــده	اســت	و	هر	دســتگاهی	کــه	تمکیــن	نکند	
بــا	برخــورد	قضائــی	مواجــه	خواهــد	شــد	و	ایــن	ضرب	االجــل	

شــامل	تمامــی	دســتگاه	های	دولتــی،	حاکمیتــی،	انتظامــی	و	
نظامــی	و	امنیتــی	می	شــود	و	همــه	بایــد	حریــم	۶۰	متــری	را	

ــد. ــینی	کنن ــرده	و	عقب	نش آزادک
نماینــده	عالــی	دولــت	در	مازنــدران	گفــت:	البتــه	تأسیســات	
مــورد	 می	توانــد	 درصورتی	کــه	 دســتگاه	ها	 ایــن	
ــدارد	 ــب	ن ــه	تخری ــاز	ب ــرد،	نی ــرار	گی ــوم	ق ــرداری	عم بهره	ب
ــتگاه	ها	 ــن	دس ــوی	ای ــم	از	س ــینی	حری ــد	عقب	نش ــی	بای ول

ــرد. ــورت	گی ص
ــک	 ــه	از	تمل ــاتی	ک ــرد:	تأسیس ــد	ک ــین	زادگان	تأکی حس
ــای	 ــی	و	نیروی	ه ــی،	حاکمیت ــم	از	دولت ــتگاه	ها	اع ــن	دس ای
انتظامــی	و	نظامــی	در	قالــب	آزادســازی	حریــم	خــارج	
ــا	 ــرد	ت ــرار	می	گی ــه	ق ــت	جداگان ــت	مدیری ــود،	تح می	ش

عمــوم	مــردم	بتواننــد	از	آن	بهره	بــرداری	کننــد.

ــش  ــک بخ ــاحلی در تمل ــوار س ــر از ن ۲۰۷ کیلومت
ــت ــی اس خصوص

عمرانــی	 امــور	 هماهنگــی	 معــاون	 رازجــوان	 مهــدی	
ــار	۲۰۷	 ــر	اســاس	آم ــد:	ب ــدران	نیــز	می	گوی اســتانداری	مازن
ــدون	 ــزر	ب ــاحل	خ ــری	س ــاحل	۳۷۰	کیلومت ــر	از	س کیلومت
احتســاب	شــبه	جزیره	میانکالــه	در	حــوزه	اســتحفاظی	
کــه	 اســت	 خصوصــی	 بخــش	 تملــک	 در	 مازنــدران	

اســت. انجام	شــده	 آن	 در	 ساخت	وســاز	
ــش	 ــکان	بخ ــد	از	مال ــون	۶۳	درص ــزود:	تاکن ــان	اف رازجوی
بــا	 مطابــق	 را	 خودشــان	 ساخت	وســازهای	 خصوصــی	
قانــون	برنامــه	چهــارم	توســعه	تــا	شــعاع	۶۰	متــری	
ــد	از	 ــان	۳۷	درص ــی	همچن ــد	ول ــینی	دادن ــاحل	عقب	نش س
ساخت	وســازهای	بخــش	خصوصــی	در	حریــم	ســاحل	قــرار	

دارد.
وی	دلیــل	اجرایــی	نشــدن	تمــام	و	کمــال	قانــون	در	بخــش	
خصوصــی	را	نبــود	بودجــه	بــرای	خریــد	امــالک	از	یک	ســو	و	

نداشــتن	نقشــه	تک	برگــی	دانســت.
ــدران	از	۳۷۰	 ــر	اســاس	تازه	تریــن	گــزارش	اســتانداری	مازن ب
ــک	 ــر	در	تمل ــدود	۱۶۳	کیلومت ــزر	ح ــاحل	خ ــر	س کیلومت
دســتگاه	های	دولتــی	اعــم	از	وزارتخانه	هــا،	ســازمان	ها،	
ــون	در	۷۳	 ــه	تاکن ــرار	دارد	ک ــی	ق ــی	و	نظام ــا	انتظام نهاده
ــورت	 ــری	ص ــینی	۶۰	مت ــافت	عقب	نش ــن	مس ــد	از	ای درص
ــرر	 ــت	مق ــم	در	مهل ــه	ه ــد	بقی ــت	و	۲۳	درص ــه	اس گرفت

می	کننــد. عقب	نشــینی	
ــازی	 ــرای	آزادس ــعه	ب ــارم	توس ــه	چه ــون	برنام ــاده	۶۳	قان م
حریــم	ســاحل	تــا	شــعاع	۶۰	متــری	یــک	ســال	بــه	
ــا	 ــون	ب ــی	اکن ــود	ول ــت	داده	ب ــف	فرص ــتگاه	های	مختل دس
ــتگاه	ها	 ــی	دس ــوز	بعض ــه	هن ــک	ده ــتر	از	ی ــت	بیش گذش

ــتند. ــون	نیس ــن	قان ــه	تمکی ــر	ب حاض
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لیدا احمدی

جامعــه ایـــران

کشــیدن  قــد  و  بهــاری  بارش هــای 
ــش  ــران آت ــل بح ــودرو فص ــان خ گیاه
ســوزی مراتــع همــدان را 15 روز زودتــر 
ــه  ــدای راه تپ ــان ابت ــرده و در هم ــاز ک ــته آغ ــال گذش از س
هگمتانــه را بــه آتــش کشــید تــا حساســیت ها را برانگیــزد.

هــر	ســال	بــا	گــرم	شــدن	هــوا	و	نزدیــک	شــدن	بــه	فصــل	
تابســتان	اخبــاری	در	رســانه	های	همــدان	نظــر	هــر	
ــه	 ــوری	ک ــه	ط ــد	ب ــب	می	کن ــود	جل ــه	خ ــده	ای	را	ب خوانن
وقــوع	حریــق	در	مراتــع	و	پوشــش	گیاهــی	نقــاط	مختلــف	
ــود. ــل	می	ش ــدی	تبدی ــی	ج ــه	موضوع ــتان	ب ــهر	و	اس ش
ــی	 ــش	نشــانان	همدان ــت	آت ــار	منتشــر	شــده	از	فعالی اخب
ــه	صراحــت	مــورد	تأییــد	قــرار	می	دهــد	 ایــن	موضــوع	را	ب
کــه	بیشــترین	عملیــات	انجام	شــده	از	ســوی	آتش	نشــانان	
اطفــای	حریــق	مراتــع	و	پوشــش	گیاهــی	بــوده	بــه	طــوری	
کــه	تنهــا	در	روز	گذشــته	از	۲۹	عملیــات	اطفــای	حریق	۲۳	

مــورد	مربــوط	بــه	آتــش	ســوزی	مراتــع	بــوده	اســت.
ــی	در	 ــا	پوشــش	گیاه ــع	و	ی ــن	مرات ــش	گرفت ــوع	آت موض
شــهر	همــدان	و	یــا	ســایر	شــهرهای	اســتان	همــدان	آنجــا	
ــای	 ــام	مکان	ه ــی	ن ــه	گاه ــد	ک ــدا	می	کن ــیت	پی حساس
ــه	 ــی	ک ــن	مناطق ــز	در	بی ــدان	نی ــی	هم ــی	و	تاریخ دیدن
آتــش	نشــانان	حضــور	یافتــه	و	بــه	اطفــای	حریــق	
ــن	 ــه	همی ــوی	ک ــه	نح ــود	ب ــاهده	می	ش ــد	مش پرداخته	ان
هفتــه	آتــش	ســوزی	عرصه	هــای	تپــه	هگمتانــه،	تپــه	حاج	

عنایــت	و	مــواردی	از	ایــن	دســت	در	خبرهــا	مخابــره	شــد.
البتــه	مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	
ــوزی	 ــرد	آتش	س ــوان	ک ــدان	عن ــتان	هم ــگری	اس گردش
تپــه	باســتانی	هگمتانــه	هیــچ	آســیبی	بــه	بافــت	تاریخــی	
ــه	 ــیع	در	تپ ــوزی	وس ــرده	و	آتش	س ــه	وارد	نک ــن	محوط ای
ــا	شــده	اســت. ــس	از	۳	ســاعت	اطف ــه	پ باســتانی	هگمتان
طبــق	گفتــه	علــی	مالمیــر	ایــن	آتش	ســوزی	کــه	حدفاصل	
تپــه	هگمتانــه	تــا	کلیســا	را	درگیــر	کــرده	بــود	بــه	دلیــل	
ــن	در	 ــیگار	روش ــه	س ــاب	ت ــران	در	پرت ــهل	انگاری	عاب س
مراتــع	خشــک	ایــن	تپــه	رخ	داد	کــه	کــم	از	ایــن	اتفاقــات	

نمی	دهــد. رخ	
ــا	 ــع	ی ــن	مرات ــش	گرفت ــه	آت ــت	اینک ــهود	اس ــه	مش آنچ
پوشــش	گیاهــی	در	همــدان	بــه	موضــوع	جــدی	ایــن	روزها	
ــه	 ــا	اضافــه	شــدن	ب تبدیــل	شــده	چــرا	کــه	رفتــه	رفتــه	ب
دمــای	هــوا	احتمــال	آتــش	گرفتــن	ایــن	قســمت	ها	بیشــتر	
می	شــود	و	از	آنجــا	کــه	طبــق	گفتــه	مســئوالن	بخشــی	از	
ــی	احتیاطــی	شــهروندان	 ــش	ســوزی	ها	حاصــل	ب ــن	آت ای
اســت	بایــد	فرهنــگ	ســازی	در	زمینــه	حفــظ	و	نگهــداری	

ایــن	مراتــع	را	نیــز	قــوت	بخشــید.

پارسال ۴۰ هکتار از مراتع استان همدان از بین رفت
طبــق	بررســی	ها	و	آمــار	بــه	دســت	آمــده	اســتان	همــدان	
ــن	 ــه	از	ای ــت	ک ــی	اس ــع	مل ــار	مناب ــزار	هکت دارای	۹۰۵	ه
میــزان	۸۲۲	هــزار	هکتــار	مرتــع	اســت	کــه	ســال	گذشــته	
ــه	دو	روش	طبیعــی	و	غیــر	 ــر	آتــش	ســوزی	ها	کــه	ب ــر	اث ب

طبیعــی	در	مراتــع	رخ	داده	بــود	۴۰	هکتــار	از	مراتع	اســتان	
همــدان	از	بیــن	رفــت.

ــدان	 ــتان	هم ــزداری	اس ــی	و	آبخی ــع	طبیع اداره	کل	مناب
ــت	 ــه	حفاظ ــف	ب ــای	موظ ــی	از	مجموعه	ه ــوان	یک ــه	عن ب
ــتان	 ــف	اس ــق	مختل ــی	در	مناط ــع	و	پوشــش	گیاه از	مرات
ــع	 ــر	کل	مناب ــه	مدی ــی	اســت	ک همــدان	عهــده	دار	وظایف
طبیعــی	و	آبخیــزداری	اســتان	همــدان	در	ایــن	زمینــه	بــا	
بیــان	اینکــه	از	بیــن	رفتــن	منظــر	زیبــای	طبیعــت،	نابودی	
ــع	و	شــیوع	 ــر	اقتصــادی	شــدن	مرات پوشــش	گیاهــی،	غی
آفــت	هــا	و	امــراض	گیاهــی	در	مناطــق	ســوخته	از	جملــه	
ــی	 ــع	طبیع ــای	مناب ــوزی	در	عرصه	ه ــش	س ــای	آت زیان	ه
اســت،	گفــت:	آتــش	بــالی	خانمــان	ســوز	و	آتــش	ســوزی	

مراتــع	تهدیــد	جــدی	منابــع	طبیعــی	اســت.
اســفندیار	خزایــی	بــا	بیــان	اینکــه	مــردم	مؤثرتریــن	نقــش	
را	در	حفــظ	جنگل	هــا	و	مراتــع	برعهــده	دارنــد	و	در	صــورت	
ــع	طبیعــی	مــردم	نقــش	 وقــوع	آتــش	در	عرصه	هــای	مناب
مهمــی	در	مهــار	آتــش	ســوزی	دارنــد	و	حفــظ	و	حراســت	
ــردم	 ــارکت	م ــا	مش ــا	ب ــی	تنه ــع	طبیع ــای	مناب از	عرصه	ه
ــار	داشــت:	 ــر	اســت،	اظه ــکان	پذی و	نهادهــای	مســئول	ام
ــتمر	در	 ــور	مس ــه	ط ــی	ب ــع	طبیع ــت	مناب ــگان	حفاظ ی
عرصه	هــای	منابــع	طبیعــی	اکیپ	هــای	گشــت	و	مراقبــت	

ــد. دارن
وی	بــا	بیــان	اینکــه	فصــل	بحــران	آتــش	ســوزی	مراتــع	و	
عرصه	هــای	طبیعــی	اســتان	همــدان	بــه	علــت	آغــاز	فصــل	
گرمــا،	امســال	۱۵	روز	زودتــر	از	ســال	گذشــته	آغــاز	شــده	

آتش در تپه های هگمتانه

خطرآتش سوزی در مراتع همدان/ ۷۰ منطقه مستعد حریق شناسایی شد
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اســت،	عنــوان	کــرد:	ســال	۹۵	حــدود	۴۷۸	هکتــار	از	مراتع	
اســتان	دچــار	حریــق	شــد	کــه	ایــن	آمــار	در	ســال	۹۶	بــه	
حــدود	۶۱	هکتــار	و	ســال	گذشــته	بــه	۴۰	هکتــار	تقلیــل	

یافــت.
خزایــی	گفــت:	ریــزش	نــزوالت	جــوی	از	فروردیــن	امســال	
آغــاز	امــا	در	اردیبهشــت	متوقــف	شــد	کــه	در	پی	آن	شــاهد	
ــد	 ــه	رش ــی	ک ــا	جای ــم	ت ــاله	بودی ــک	س ــان	ی ــد	گیاه رش
کامــل	آنهــا	ســبب	تعلیــف	نشــدن	گیاهــان	یــک	ســاله	از	
ســوی	دام	هــا	و	مســتعد	آتــش	ســوزی	شــدن	آنهــا	شــد.

عامل ۹۵ درصد آتش سوزی در مراتع انسانی است
ــرز	 ــاله	در	م ــک	س ــان	ی ــتر	گیاه ــه	بیش ــان	اینک وی	بابی
ــرار	 ــزارع	کشــاورزی	ق ــا	م ــی	ب ــای	طبیع ــع	و	عرصه	ه مرات
ــوزی	 ــش	س ــد	آت ــل	۹۵	درص ــت:	عام ــار	داش ــد،	اظه دارن
ــه	صــورت	ســهوی	 ــب	ب ــه	اغل ــع	انســانی	اســت	ک در	مرات
و	نادانســته	زمینــه	بــروز	آتــش	در	طبیعــت	را	فراهــم	

می	آورنــد.
ــروج	 ــگام	خ ــت	هن ــگران	طبیع ــه	داد:	گردش ــی	ادام خزای
ــا	 ــوش	ره ــر	خام ــه	ظاه ــش	را	ب ــی	آت ــای	طبیع از	عرصه	ه
ــه	علــت	 ــده	ب می	کننــد	در	حالــی	کــه	خاکســتر	باقــی	مان
ــاورت	 ــید	و	مج ــتقیم	خورش ــور	مس ــر	ن ــن	زی ــرار	گرفت ق
ــد	 ــن	می	مانن ــه	بنزی ــه	مثاب ــه	ب ــک	ســاله	ک ــان	ی ــا	گیاه ب
ــودی	 ــرز	ناب ــا	م مشــتعل	شــده	و	عرصه	هــای	طبیعــی	را	ت

پیــش	می	برنــد.

شناسایی مناطق بحرانی و مستعد آتش سوزی
ــگان	 ــای	ی ــیدن	تیم	ه ــان	رس ــا	زم ــه	ت ــان	اینک وی	بابی
ــه	تناســب	 ــق	ب ــه	محــل	حری ــی	ب ــع	طبیع حفاظــت	مناب
نــوع	منطقــه،	۲۰	دقیقــه	تــا	یــک	ســاعت	طــول	می	کشــد	
کــه	در	ایــن	مــدت	زمــان	بخــش	زیــادی	از	مراتــع	طعمــه	
آتــش	می	شــوند،	عنــوان	کــرد:	مناطــق	بحرانــی	و	مســتعد	
ــایی	 ــی	شناس ــع	طبیع ــای	مناب ــوزی	در	عرصه	ه ــش	س آت
ــده	و	از	 ــر	ش ــی	دای ــده	بان ــک	دی ــق	بُرج ــن	مناط و	در	ای
ــوری	 ــش	کــوب	موت ــده	و	آت ــر	دمن ــد	نظی ــزات	جدی تجهی

ــود. ــتفاده	می	ش ــش	اس ــار	آت ــرای	مه ب
خزایــی	بابیــان	اینکــه	ایجــاد	یک	هــزار	هکتــار	آتش	بـُـر	در	
مراتــع	۱۰	شهرســتان	تابعــه	اســتان	همــدان	پیــش	بینــی	
شــده	و	بخشــی	از	ایــن	کار	تاکنــون	اجرایــی	شــده	اســت،	
ــتان	های	 ــر	شهرس ــق،	دیگ ــروز	حری ــورت	ب ــزود:	در	ص اف
ــع	 ــت	مناب ــه	درخواس ــده	و	ب ــک	آم ــه	کم ــز	ب ــاور	نی مج
طبیعــی	بــا	تمامــی	وســایلی	کــه	در	اختیــار	دارنــد	در	مهار	

آتــش	کمــک	کننــد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	اســتان	همــدان	دارای	۴۲	هــزار	هکتــار	
ــت	 ــگل	کاری	دس ــی	و	جن ــای	جنگل ــی	و	ذخیرگاه	ه اراض
کاشــت	اســت	که	بــا	توجــه	بــه	کمبــود	جنــگل	و	اهمیت	و	
ارزش	ویــژه	آن،	مراقبــت	از	جنــگل	بــا	دقــت	باالیــی	صورت	
ــک	اســتان	همــدان	در	 ــع	درجــه	ی ــزود:	مرات ــرد،	اف می	گی
دســت	عشــایر	قــرار	دارد	و	آنهــا	نســبت	بــه	حفاظــت	از	این	
ــته	 ــال	گذش ــه	س ــه	ای	ک ــه	گون ــده	اند	ب ــه	ش ــع	توجی مرات

حتــی	یــک	مــورد	آتــش	ســوزی	نیــز	رخ	نــداد.
ــر	داد	 ــق	خب ــای	حری ــزرگ	اطف ــور	ب ــزاری	مان وی	از	برگ
ــوان	 ــا	ت ــق	را	ارتق ــا	حری ــور	اطف ــزاری	مان ــدف	از	برگ و	ه
مدیریتــی	و	عملیاتــی	ســایر	دســتگاه	های	مســئول	در	
زمــان	بــروز	حریــق	در	جنگل	هــا	و	مراتــع	اســتان	دانســت	
و	عنــوان	کــرد:	آمــوزش	و	اتخــاذ	اقدامات	مناســب	فــردی	و	
گروهــی	در	هنــگام	حریــق	در	عرصه	هــای	منابــع	طبیعــی	

ــود. ــور	ب ــن	مان از	دیگــر	اهــداف	ای
خزایــی	هــدف	از	برگــزاری	ایــن	مانــور	را	ارتقــا	آگاهی	هــای	
عمومــی	و	افزایــش	دانــش	و	کارایــی	و	اســتفاده	از	پتانســیل	

ــار	 ــرای	مه ــئول	ب ــتگاه	های	مس ــایر	دس ــای	س و	ظرفیت	ه
ــت	و	 ــی	دانس ــع	طبیع ــای	مناب ــوزی	در	عرصه	ه ــش	س آت
اظهــار	داشــت:	کارشناســان	یــگان	حفاظــت	منابــع	طبیعی	
و	آبخیــزداری	در	مانــور	بــه	ارائــه	آموزش	هــای	الزم	در	
خصــوص	چگونگــی	اطفــا	حریــق	در	ســطح	مراتــع	و	

ــد. ــتان	پرداختن ــای	اس جنگل	ه

ــوزی در  ــش س ــتعد آت ــه مس ــایی ۷۰ منطق شناس
ــدان ــای هم ــع و جنگل ه مرات

ــزداری	 ــی	و	آبخی ــع	طبیع ــت	مناب ــگان	حفاظ ــده	ی فرمان
اســتان	همــدان	نیــز	از	شناســایی	۷۰	منطقه	مســتعد	آتش	
ســوزی	در	مراتــع	و	جنگل	هــای	اســتان	همــدان	خبــر	داد	
و	گفــت:	نقشــه	مناطــق	بحرانــی	در	اختیــار	مدیــران	قــرار	
ــا	 ــق	را	ب ــن	مناط ــوزی	ای ــش	س ــل	آت ــا	در	فص ــه	ت گرفت

حساســیت	و	دقــت	بیشــتری	پایــش	و	رصــد	کننــد.
بهــرام	رســولی	بابیــان	اینکــه	مانــور	اطفــای	حریــق	بــرای	
تقویــت	تــوان	عملیاتــی	یگان	هــای	حفاظت	منابــع	طبیعی	
ادارات	منابــع	طبیعــی	شهرســتان	ها	برگزار	شــد،	افــزود:	در	
ــوب	 ــش	ک ــه	آت ــزات	ازجمل ــن	تجهی ــن	از	آخری ــن	تمری ای
موتــوری	و	دســتی،	دمنــده	و	آب	پــاش	فلکــس	بــک	

اســتفاده	شــد.

آتــش ســوزی از ۱۶ خــرداد امســال دامــن طبیعت 
را فــرا گرفــت

ــزداری	 ــی	و	آبخی ــع	طبیع ــت	مناب ــگان	حفاظ ــده	ی فرمان
ــاه	 ــال	از	تیرم ــق	هرس ــه	حری ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــدان	ب هم
شــروع	می	شــد	امــا	امســال	زودهنــگام	و	از	اواســط	خــرداد	
ــرداد	 ــوزی	از	۱۶	خ ــش	س ــت:	آت ــت،	گف ــده	اس ــاز	ش آغ
امســال	دامــن	طبیعــت	را	فــرا	گرفــت	و	بیشــترین	میــزان	
بــا	۲۰	هکتــار	مربــوط	بــه	نهاونــد	اســت	کــه	بــا	حضــور	بــه	

ــع،	آتــش	مهــار	شــد. موق
ــا	 ــرای	تمــاس	شــهروندان	ب وی	ســامانه	ارتباطــی	۱۵۰۴	ب
یــگان	حفاظــت	منابع	طبیعــی	را	مــورد	اشــاره	قــرار	داد	و	از	
مــردم	خواســت	گــزارش	آتــش	ســوزی،	تخریــب	و	تصــرف	

در	اراضــی	ملــی	را	بــه	منابــع	طبیعــی	اطــالع	دهنــد.
بــا	ایــن	تفاســیر	آنچه	مســلم	اســت	اینکــه	پوشــش	گیاهی	
مراتــع	ذخیــره	ارزشــمندی	اســت	کــه	نبایــد	بــه	راحتــی	از	
دســت	بــرود	و	در	ایــن	میــان	بایــد	بــا	آمــوزش	و	فرهنــگ	
ســازی	از	وقــوع	حوادثــی	کــه	ایــن	معــادن	ارزشــمند	را	بــه	

مــرز	نابــودی	می	کشــاند	جلوگیــری	کــرد.
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ــر ایران فرهنگ و هن

اگرچـه مشـکات زیـادی در حـوزه هنـر وجـود دارد امـا در ایـن میـان تئاتـر از سرنوشـتی 
غمبارتـری برخوردار اسـت. اهالی صحنه خاک خـورده تئاتر می گویند هزینـه بر بودن صحنه 
آرایـی و دکـور و تـدارکات و لبـاس و موسـیقی و عدم حمایـت دولت از جمله مشـکات پیش 

روی ایـن رشـته هنری اسـت.

احـداث تـاالر مرکزی شـهر سـنندج از سـال 82 آغاز شـده و امـروز بعد از گذشـت ۶1 سـال 
تکمیـل این پـروژه همچنـان در بـرزخ وعـده های مسـئوالن اسـتانی و کشـوری مانـده و فعا 

خبـری از افتتاح آن نیسـت.

باگذشـت 4۳ سـال از چـاپ اولین اثـر ادبی حوزه کـودک در قزویـن، هنـوز در آفرینش زبان 
کودکانـه در چنیـن آثـاری با مشـکل مواجهیم کـه رفـع موانع و توجـه به ایـن حوزه مـی تواند 

تعالـی بخش رفتـار کودک باشـد.

مراسـم تشـییع و وداع بـا پیکـر شـهید تـازه تفحص شـده دفـاع مقـدس، شـهید دانـش آموز 
حسـین امینیـان با حضور پرشـور مـردم و بـه خصـوص جوانـان شـاهرودی از کانون بسـیج تا 

گلـزار شـهدا برگزار شـد.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

فرق تیله و تبلت

ادبیات کودکان را کودکانه تر کنیم
باگذشـت 4۳ سـال از چـاپ اولیـن اثر 
ادبـی حـوزه کـودک در قزویـن، هنوز 
در آفرینـش زبـان کودکانـه در چنیـن 
آثـاری بـا مشـکل مواجهیـم که رفـع موانـع و توجه بـه این 

حـوزه مـی توانـد تعالـی بخـش رفتـار کودک باشـد.

ادبیــات	کــودک	و	نوجــوان	گونــه	ای	از	ادبیــات	اســت	
کــه	جــدا	ســازی	آن	از	بخش	هــای	دیگــر	ادبیــات	بــا	
ــی	 ــه	ادب ــن	گون ــود.	ای ــام	می	ش ــان	آن	انج ــن	مخاطب س
ــدند	 ــه	ش ــاالن	متوج ــه	بزرگس ــد	ک ــد	آم ــی	پدی هنگام
ــه	ســبب	گنجایش	هــای	شــناختی	 ــان	ب کــودکان	و	نوجوان
ــای	 ــرش	متن	ه ــاده	پذی ــود	آم ــدی	خ ــای	رش و	ویژگی	ه
ــه	 ــد	ک ــاز	دارن ــی	نی ــه	متن	های ــه	ب ــتند	بلک ــنگین	نیس س

ــد. ــا	باش ــد	آن	ه ــخگوی	دوره	رش پاس
تاریخ	ادبیـات	کـودکان	و	نوجوانان	در	قزوین	به	سـال	۱۳۵۵	
بازمی	گـردد.	در	آن	زمان	نخسـتین	ناشـر	قزوینـی	کتابی	را	

تحـت	عنـوان	»آی	بچه	هـای	خوب«	چـاپ	کرد.
	

گونه های متفاوت آثار ادبی کودک و نوجوان
ــی	حــوزه	 ــر	امــور	اســتان	های	مرکــز	آفرینش	هــای	ادب مدی
هنــری	ایــن	حیطــه	را	بــه	۳	بخــش	تقســیم	بنــدی	کــرده	
و	می	گویــد:	آثــار	ایــن	عرصــه	بــرای	کــودکان	و	نوجوانانــی	
کــه	در	دوره	هــای	آموزشــی	پیــش	دبســتانی،	ابتدایــی	
ــی	 ــه	نوع ــد	و	ب ــل	می	کنن ــی	تحصی ــتان(	و	راهنمای )دبس
بــرای	خردســاالن،	نونهــاالن،	کــودکان	و	نوجوانــان	نوشــته	

شــده	اســت.
کمـال	شـفیعی	دربـاره	ویژگی	هـای	شـعر	کـودک	و	نوجوان	
می	گویـد:	شـعر	خردسـال	بایـد	تـک	الیـه	باشـد	زیـرا	برای	
کـودک	نمی	توانیـم	از	شـعرهای	چندالیـه	اسـتفاده	کنیم	و	
بهـره	گیری	از	صنعت	ادبی	تشـخیص	یـا	جاندار	پنـداری	در	

حـدی	کـه	بچه	هـا	متوجـه	شـوند،	خالـی	از	لطف	نیسـت.

جریان های پس از انقاب در ادبیات کودک
ــوان	 ــودک	و	نوج ــات	ک ــه	ادبی ــر	اینک ــا	ذک ــاعر	ب ــن	ش ای
اســتان	قزویــن،	پیــدا	کــردن	ایــن	نســل	پرتحــرک	را	
مدیــون	انقــالب	اســت،	گفــت:	از	ایــن	دوره	بــه	بعــد	نســل	
ــه	۶۰	و	۷۰	خورشــیدی	 ــه	در	۲	ده ــد	ک ــی	آین ــری	م تازه	ت

ــد. ــور	می	یابن ــروز	و	ظه ــت	ب فرص
ــط	 ــه	۶۰	فق ــودک	ده ــات	ک ــه	ادبی ــان	ک ــن	بی ــا	ای وی	ب

ــرای	تعلیــم،	تربیــت	و	ســرگرمی	نبــوده	و	کارکردهــای	 ب
ــن	دوره	 ــه	داد:	در	همی ــد،	ادام ــدا	می	کن ــم	پی ــری	ه دیگ
ــه	 ــد	ک ــود	می	آی ــودک	بوج ــات	ک ــدی	در	ادبی ــته	بن دس
ــوع	اســت.	یکــی	ادبیاتــی	کــه	کــودکان	 ــر	۴	ن مشــتمل	ب
ــه	 ــات	کودکان ــا	ادبی ــه	ی ــت	دارد	ک ــد	و	۲	حال می	گوین
ــد	از	 ــه	تقلی ــودکان	ب ــه	ک ــت	ک ــی	اس ــا	ادبیات ــت	و	ی اس

بزرگســاالن	می	گوینــد.
شــفیعی	تصریــح	کــرد:	در	دوگانــه	دیگــر	بزرگســاالن	
ــرای	 ــاالن	ب ــه	بزرگس ــی	ک ــند	و	ادبیات ــه	می	نویس کودکان

می	نویســند. کــودکان	

ــعور  ــه ش ــه ۷۰ ده ــور و ده ــه ش ــه ۶۰ ده ده
ادبیــات کــودک

ــور	 ــتر	ظه ــه	۷۰	را	بس ــم	ده ــودری	ه ــاعر	مین ــک	ش ی
چهره	هــای	جوان	تــر،	توانمندتــر	و	اندیشــه	ورزتــر	در	

ــن	 ــت:	ای ــت	و	گف ــتان	دانس ــودک	اس ــات	ک ــه	ادبی عرص
شــاعران	دیگــر	دغدغــه	حــرف	زدن	و	حتــی	چگونــه	
حــرف	زدن	ندارنــد،	بلکــه	دغدغــه	شــأن	ایــن	اســت	کــه	
چــه	مفهومــی	را	انتقــال	بدهنــد	و	ایــن	اتفــاق	یعنــی	یــک	
ــودن	 ــر	ب ــه	۶۰	جلوت ــندگان	ده ــاعران	و	نویس گام	از	ش

ــت. اس
ــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	دهــه	۶۰	دهــه	شــور	 ســعید	عاشــقی	ب
ــه	 ــرد:	در	ده ــوان	ک ــت،	عن ــعور	اس ــه	ش ــه	۷۰	ده و	ده
ــی	 ــد،	ول ــر	می	کنن ــودکان	فک ــای	ک ــه	ج ــاعران	ب ۶۰	ش
شــاعران	دهــه	۷۰	بــا	هــدف	اندیشــه	ورز	کــردن	کــودکان	و	
نوجوانــان،	آنهــا	را	بــه	فکــر	کــردن	فــرا	می	خواننــد	و	بــرای	

ــوند. ــل	می	ش ــت	قائ ــر	حرم ــن	قش ای
ــش	از	 ــان	بی ــه	۶۰	را	بی ــات	ده ــای	ادبی ــی	از	ایراده وی	یک
ــه	کــرد:	شــعری	 ــی	آن	دانســت	و	اضاف حــد	مســتقیم	و	کل
کــه	در	دهــه	۶۰	بــرای	کــودک	یــا	نوجــوان	ســروده	شــده،	
ــون	از	 ــوده	و	چ ــده	ب ــرگرم	کنن ــر	و	س ــه	گ ــتر	موعظ بیش
منظــر	دانــای	کل	بــه	کــودک	می	نگــرد،	چنــدان	تأثیرگــذار	

نیســت.
ــی	 ــه	۷۰	روانشناس ــات	ده ــا	ادبی ــه	داد:	ام ــقی	ادام عاش
ــه	 ــوان	را	ب ــودک	و	نوج ــرد،	ک ــر	می	گی ــودک	را	در	نظ ک
ــره	مفاهیــم،	 ــه	لحــاظ	دای مشــارکت	دعــوت	می	کنــد	و	ب
ــم	 ــا	می	بینی ــه	دیده ــا	و	زاوی ــوع	قالب	ه ــه	کالم،	تن خزان
کــه	بســیار	گســترده	تر	اســت.	می	گویــد	»برویــد	بــا	
هــم	فکــر	کنیــد«	نــه	اینکــه	مــن	حــرف	مــی	زنــم،	شــما	

ــد. فقــط	گــوش	دهی
	

بایدهای امروز ادبیات کودک
ــا	بیــان	ایــن	 ــر	کارگاه	شــعر	حــوزه	هنــری	قزویــن	ب مدی
نکتــه	کــه	تفــاوت	کــودکان	هــم	نســل	مــن	بــا	کــودکان	
امــروز	تفــاوت	تیلــه	و	تبلــت	اســت،	گفــت:	مــا	بــا	»تیلــه«	
ــه	 ــت.	تیل ــا	تبل ــروز	ب ــودکان	ام ــم	و	ک ــازی	می	کردی ب
ــک	 ــراد	ی ــت	اف ــی	تبل ــرد،	ول ــع	می	ک ــم	جم ــا	را	دور	ه م
ــده	تقســیم	 ــاًل	پراکن ــر	کام ــه	مجمــع	الجزای ــواده	را	ب خان

ــرده	اســت. ک
ــاد	دایــره	واژگان	کــودکان	ایــن	دوره	 ــی	زی علــت	دگرگون

 آرش صالحی
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را	رو	بــه	رو	شــدن	آنهــا	بــا	چنیــن	فــن	آوری	هــای	نوینــی	
عنــوان	کــرد	و	افــزود:	پــس	بــر	ماســت	کــه	فرهنــگ	مــان	
ــه	شــاعران	 ــن	اســت	ک ــه	اش	ای ــم	و	الزم ــد	کنی را	روزآم
ــند	 ــته	باش ــه	روزی	داش ــات	ب ــند،	اطالع ــالق	باش ــا	خ م
و	ضمــن	آگاهــی	از	دانش	هــای	روانشناســی	و	جامعــه	
شناســی،	بایــد	کــودک	باشــند	و	بــا	کــودکان	»کودکانــه«	

صحبــت	کننــد.
	

ــار کــودک و  حضــور فعــال قزوینی هــا در نشــر آث
نوجــوان

امــا	چنــد	ســالی	اســت	کــه	ناشــران	هــم	اســتانی	
ــودک	و	نوجــوان	 ــات	ک ــی	در	حــوزه	ادبی ــای	خوب فعالیت	ه
داشــته	انــد،	تــا	جایــی	کــه	می	تــوان	قزویــن	را	از	
ــران	 ــوان	در	ای ــودک	و	نوج ــای	ک ــر	کتاب	ه ــای	نش قطب	ه

محســوب	کــرد.
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــتان	ب ــران	اس ــی	ناش ــه	تعاون ــس	اتحادی رئی
رشــد	چشــمگیر	ناشــران	بومــی	کــودکان	و	نوجــوان	
ــده	 ــر	عم ــال	حاض ــت:	در	ح ــر،	گف ــال	اخی ــد	س در	چن
ناشــران	فعــال	و	پــرکار	قزوینــی	در	حــوزه	ادبیــات	

کــودک	و	نوجــوان	حضــور	دارنــد	و	می	تــوان	اذعــان	
کــرد	قزویــن	از	اســتان	های	پیشــرو	کشــور	در	نشــر	آثــار	

ــت. ــوان	اس ــودکان	و	نوج ــژه	ک ــی	وی ادب
ســعید	مدرســی	افــزود:	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	تنــوع	و	میــزان	
ــتر	از	 ــوان	بیش ــودک	و	نوج ــوزه	ک ــا	در	ح ــروش	کتاب	ه ف
حــوزه	بزرگســاالن	اســت،	ناشــرهای	هم	اســتانی	بیشــتر	در	

ــد. ــت	می	کنن ــوزه	فعالی ــن	ح ای
ــودک	 ــای	ک ــزان	رشــد	کتاب	ه ــه	می ــان	اینک ــا	بی وی	ب
و	نوجــوان	در	ســال	های	اخیــر	قابــل	توجــه	بــوده	
ــن	 ــوز	در	اســتان	قزوی ــن	حــال	هن ــا	ای ــرد:	ب ــوان	ک عن
فاصلــه	زیــادی	بــا	اســتانداردهای	ملــی	و	جهانــی	
داریــم	و	خریــد	کتــاب	بــرای	کــودک	یــا	نوجــوان	
ــده	 ــل	نش ــا	تبدی ــدی	خانواده	ه ــه	ج ــه	دغدغ ــوز	ب هن
ــکل	 ــاب	ش ــگاه	های	کت ــا	در	نمایش ــروش	م ــتر	ف و	بیش

. د می	گیــر
ــازار	 ــرای	ب ــدی	ب ــت	ارز	را	تهدی ــی	قیم ــی،	گران مدرس
ــر	 ــی	ارز	تأثی ــه	داد:	گران ــت	و	ادام ــر	دانس ــاب	و	نش کت
مســتقیمی	روی	قیمــت	کاغــذ	و	چــاپ	دارد	و	قطعــاً	
ــودک	 ــای	ک ــژه	کتاب	ه ــه	وی ــاب،	ب ــی	کت ــبب	گران س
ــاپ	 ــذ	و	چ ــوع	کاغ ــه	ن ــرا	ک ــد؛	چ ــد	ش ــوان	خواه و	نوج
ــوالً	 ــرق	دارد	و	معم ــی	ف ــب	معمول ــا	کت ــا	ب ــن	کتاب	ه ای
ــتفاده	 ــت	اس ــران	قیم ــای	گ ــا	از	چاپ	ه ــر	آنه ــرای	نش ب

. می	شــود

ــا  ــودکان را ره ــذ ادب ک ــود کاغ ــه کمب ــه بهان ب
ــم نکنی

وی	بــا	اینکــه	ایــن	روزهــا	کمبــود	و	گرانــی	شــدید	کاغــذ	
ــت:	 ــده،	گف ــن	را	بری ــان	و	مصنفی ــان	مؤلف ــاپ،	ام و	چ
نبایــد	اجــازه	دهیــم	کــه	تولیــد	و	نشــر	آثــار	ادبــی	مؤثــر	
ــرا	 ــود؛	چ ــع	ش ــول	واق ــوان	مغف ــودک	و	نوج ــوزه	ک در	ح
کــه	ایــن	دوره،	بهتریــن	زمــان	شــکل	گیــری	شــخصیتی	
ســالم	در	روان	هــر	فــرد	اســت	و	مطالعــات	نشــان	
می	دهــد	بهتریــن	راه	بــرای	حفــظ	هویــت	انســانی	و	
ــت	 ــن	هوی ــا	ای ــب	ب ــی	متناس ــای	ذهن ــاد	آرمان	ه ایج
ــی	 ــار	ادب ــا	آث ــنایی	او	ب ــی،	آش ــودک	و	نوجوان ــر	ک در	ه

ــت. ــوزه	اس ــن	ح ــمند	ای ارزش
ــود	 ــوان	خ ــودک	و	نوج ــات	ک ــه	ادبی ــتر	ب ــت	بیش الزم	اس
اهمیــت	دهیــم	و	بــا	توجــه	بــه	آثــار	تخصصــی	ایــن	حــوزه	
زمینــه	حمایــت	از	فعــاالن	عرصــه	نشــر	کــودک	را	هــم	مهیا	

کنیــم.
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بزرگداشــت  و  یادمــان  آئیــن 
غامحســین امامــی مدیــر نشــر شــیوا 
اهــل  بــا حضــور  اســفند  کتــاب  و 

شــد. برگــزار  قلــم  و  فرهنــگ 

در	ایــن	آئیــن	کــه	ظهــر	جمعــه	در	تــاالر	احســان	شــیراز	
ــد	 ــی،	محم ــور	اوج ــر	منص ــی	نظی ــد	چهره	های ــزار	ش برگ
ــتانی،	 ــی	سروس ــورش	کمال ــزگار،	ک ــا	پرهی ــاورز،	رض کش
حســین	رحیمــی،	حســن	مشــکین	فــام،	کیــوان	نریمانــی،	
عزیــز	شــبانی،	ســیروس	رومــی،	رحیــم	هــودی،	راد	
ــتند،	 ــور	داش ــی	آذری	و....	حض ــوی،	عل ــا	تق ــری،	نیم قنب
ــاد	 ــه	ای	از	ایج ــه	تاریخچ ــتانی	ب ــی	سروس ــورش	کمال ک
کتابفروشــی	هــا	در	شــیراز	پرداخــت	و	در	ســخنانی	امامــی	
را	یکــی	از	موثــران	حــوزه	فرهنگــی	بــه	ویــژه	کتــاب	

ــت. دانس
همچنیــن	ابوتــراب	خســروی،	داســتان	نویــس	هــم	در	ایــن	
مراســم	گفــت:	امامــی	یــک	شــخصیت	محــوری	بــود	و	افــراد	
ــا	 ــی	داد؛	او	ب ــتی	را	رواج	م ــرد	و	دوس ــنا	می	ک ــم	آش ــا	ه را	ب

ــید. ــوام	می	بخش ــتی	ها	را	ق ــت	دوس ــه	داش ــزی	ک طن
وی	بــا	بیــان	اینکــه	غالمحســین	امامــی	بــه	کتــاب	عاشــقانه	
می	نگریســت	افــزود:	چنــد	ســال	پــس	از	فــوت	شــاپور	بنیــاد	
ــز	 ــواره	طن ــد؛	هم ــم	می	آی ــه	خواب ــی	گاه	ب ــت	گاه	و	ب می	گف

امامــی	مجالــس	را	تحــت	تأثیــر	قــرار	مــی	داد.
ــرا	 ــت	زی ــراه	ماس ــور	او	هم ــاد	و	حض ــه	داد:	ی ــروی	ادام خس
ــش	 ــرای	فرهنــگ	کشــور	دل ــه	ب ــود	ک او	عنصــر	فرهنگــی	ب
می	ســوخت؛	تاثیــرش	بــر	جامعــه	ادبــی	مــا	همیشــه	خواهــد	

ــم. ــار	می	کن ــا	او	افتخ ــتی	ب ــه	دوس ــن	ب ــود	و	م ب
شــاپور	جورکــش،	شــاعر	هــم	در	ایــن	آئیــن	ضمــن	تســلیت	
ــواده	غالمحســین	امامــی	 ــران	و	خان ــه	جامعــه	فرهنگــی	ای ب
ــت؛	او	 ــا	هس ــه	م ــرات	و	در	حافظ ــا،	خاط ــت:	او	در	رویاه گف
ــن	را	در	 ــعرهای	م ــن	ش ــت	اولی ــددی	داش ــغل	های	متع ش

ــه	»ســپید	و	ســیاه«	امامــی	چــاپ	کــرد. مجل
ــه	 ــرم	ک ــاد	بگی ــوده	از	او	ی ــی	ب ــک	بخش	های ــزود:	ی وی	اف
ــه	 ــه	هم ــغ	ک ــا	دری ــت	ام ــتی	اس ــه	سرش ــک	روحی ــز	ی طن
ــل	ســختی	و	 ــوری	او	در	مقاب ــد؛	صب ــردازان	زود	می	رون طنزپ
فضــای	مأیــوس	کننــده	عشــق	کــش	از	ویژگی	هــای	او	بــود.
ــدوار	 ــا	و	امی ــی	زیب ــین	امام ــش،	غالمحس ــه	جورک ــه	گفت ب
ــا	وجــود	مســئولیت	ها	زندگــی	کــرد؛	امامــی	هیــچ	شــغلی	 ب
ــه	کــرد:	ایــن	رســم	 را	جــز	کتــاب	جــدی	نگرفــت.	وی	اضاف
ــار	 ــی	ب ــا	دســت	خال ــواده	را	ب ــه	خان ــار	و	اینک ــی	رفت و	زیبای
ــای	 ــود؛	ج ــتی	ب ــا	سرش ــود	ام ــس	نب ــر	هیچک ــاوری	هن بی

ــی	ســبز	اســت. ــر	خیل ــی	پی ــن	شــهر	ب ــی	در	ای امام

بــه میزهایــی درجــه ســه و کتاب هــای کنــار 
ــد ــه نکنی ــان توج خیاب

راد	قنبــری	هــم	در	ایــن	مراســم	نبــود	قطعــه	ای	بــرای	
ــمار	 ــه	ش ــی	ب ــهری	فرهنگ ــه	ش ــیراز	را	ک ــدان	در	ش هنرمن
مــی	رود	بــه	متولیــان	فرهنگــی	گوشــزد	کــرد	و	گفــت:	
ــی	 ــه	میزهای ــد	و	ب ــوش	نکنی ــفند	را	فرام ــی	اس کتابفروش
ــد. ــه	نکنی ــان	توج ــار	خیاب ــای	کن ــه	و	کتاب	ه ــه	س درج
ــوت	و	 ــگار	پیشکس ــه	ن ــی،	روزنام ــیروس	روم ــه	س در	ادام
ــا	 نویســنده	گفــت:	از	اولین	هــای	دوســتان	امامــی	نبــودم	ام

ــودم. ــارش	ب ــی	او	در	کن ــر	زندگ ــای	آخ روزه
ایــن	پژوهشــگر	رســانه	های	فــارس	بــه	تأثیــر	گــذاری	
ــه	صــورت	فهرســت	وار	اشــاره	کــرد	و	 غالمحســین	امامــی	ب
ــه	 ــود	ب ــاز	می	ش ــیراز	را	از	دیرب ــای	ش ــزود:	کتابفروشــی	ه اف
ــاز	 ــار	آغ ــر	قاج ــه	دوره	اول	اواخ ــرد	ک ــد	دوره	تقســیم	ک چن
می	شــود	و	در	ایــن	کتابفروشــی	هــا	گاه	نشســتهای	شــاعرانه	

ــه	اســت. شــکل	مــی	گرفت
ــر	 ــا	تغیی ــی	ه ــدی	کتابفروش ــه	بع ــی،	مرحل ــه	روم ــه	گفت ب
ــر	و	 ــا	و	زیبات ــک	ره ــگ	و	تاری ــای	تن ــد	و	از	فض ــکل	دادن ش
رنگیــن	شــدند	تــا	بــا	توجــه	بــه	ایــن	دگرگونــی	خریــدار	وارد	
کتابفروشــی	هــا	بشــود	و	انتخــاب	کنــد	یــک	تغییــر	جــزی	
بــود،	امــا	دوره	ســوم	از	زمانــی	اســت	کــه	آقــای	حســن	آبادی	

ــدازی	کــرد. ــاب	را	در	شــیراز	راه	ان ــه	کت خان
ــر	 ــاد	و	ناص ــوم	بنی ــه	مرح ــی	ک ــه	هنگام ــان	اینک ــا	بی وی	ب
امامــی	شــروع	می	کننــد	در	شــیراز	کتــاب	اســفند	راه	انــدازی	
کننــد،	اظهــار	کــرد:	ایــن	حرکــت	جدیــد	بدین	شــکل	اســت	
کــه	فقــط	کتابفروشــی	نیســت	و	نمایشــگاه	کتــاب	و	حتــی	
نقاشــی	اســت	و	روز	اول	افتتــاح	ابراهیــم	خضــری	نمایشــگاه	

نقاشــی	در	کتــاب	اســفند	برگــزار	کــرد.

منیــرو روانــی پــور »دل فــوالد« را در طبقــه بــاالی 
کتــاب اســفند نوشــت

رومــی	بــا	تصریــح	اینکــه	در	کتــاب	اســفند،	اطالعــات	کافــی	
ــزود:	امامــی	 ــه	مشــتری	داده	می	شــد،	اف کتاب	هــا	از	متــن	ب
بــه	نویســندگان	پــول	مــی	داد	تــا	کتــاب	بنویســند	و	منیــرو	
ــاالی	 ــه	ب ــوالد«	را	در	طبق ــیوه	»دل	ف ــن	ش ــور	بدی ــی	پ روان

کتــاب	اســفند	نوشــت.
ایــن	شــاعر	و	نویســنده	شــیرازی،	ادامــه	داد:	امامــی	گزیــده	
ــت	 ــرام	می	گذاش ــب	احت ــه	مخاط ــی	ب ــرد	یعن ــاپ	می	ک چ
ــن	حرکتــی	کــه	توســط	کتابفروشــی	او	شــکل	 ــا	مهمتری ام
گرفــت	اینکــه	پاتــوق	ســینما	مترو	بــه	کتــاب	اســفند	منتقل	
ــک	 ــد؛	ش ــیراز	ش ــی	در	ش ــی	فرهنگ ــاد	فضای ــث	ایج و	باع
نکنیــد	اگــر	شــیراز	حرفــی	در	ایــن	وادی	دارد	ســهم	بســیاری	
بــه	امامــی	تعلــق	می	گیــرد،	زیــرا	او	همــه	را	گــرد	خــود	آورده	

ــه	کتــاب	اســفند	 ــم	راهمــان	ب ــاز	می	ماندی ــود	و	از	هرجــا	ب ب
ــد. ــم	می	ش خت

ــوزه	 ــا	ح ــگ	ب ــی	فرهن ــه	مبان ــه	هم ــان	اینک ــا	بی ــی	ب روم
مرکــزی	اندیشــه	او	همــراه	بودنــد	افــزود:	امــروز	حضــور	ایــن	
جمعیــت	متفکــر	و	شــریف	در	مراســم	یادمانــش،	حکایــت	از	
ایــن	می	کنــد	کــه	غالمحســین	امامــی	تأثیــر	گــذار	بــود	و	تــا	

آینــده	پــا	برجاســت.
ــفر	 ــوان	»س ــا	عن ــم	ب ــی	نویســنده	ه ــوان	نریمان ســپس	کی
بــه	انتهــای	روز؛	ســونات	تیرگانــی«	متنــی	ادبــی	را	خوانــد	و	
خاطــره	ای	دربــاره	انتشــار	کتــاب	»سیاســمبو«	در	انتشــارات	

شــیوا	اشــاره	کــرد.

ــود /  ــم ب ــل قل ــود و اه ــم نب ــار قل ــط ی ــی فق امام
ــت ــیراز اس ــی ش ــاد فرهنگ ــفند نم ــاب اس کت

محمــد	کشــاورز	دیگــر	نویســنده	و	داســتان	نویــس	مطــرح	
کشــور	هــم	در	ایــن	بزرگداشــت	با	تســلیت	بــه	اهــل	فرهنگ	
و	خانــدان	امامــی	بــه	روز	۱۴	تیرمــاه	بزرگداشــت	قلــم	اشــاره	
کــرد	و	گفــت:	امامــی	فقــط	یــار	قلــم	نبــود	و	اهــل	قلم	بــود	و	
نمونــه	آن	کتــاب	»صدســال	تنهایــی	هدایــت«	می	باشــد	کــه	
ــه	اهتمــام	غالمحســین	امامــی	 کار	پژوهشــی	ارزشــمندی	ب
اســت	کــه	امیــدوارم	چــاپ	شــود	زیــرا	حــاوی	مقاالتی	اســت	
کــه	ایــن	ناشــر	دلســوز	ســال	ها	پیــش	گــردآوری	کــرد	و	در	

ایــن	اثــر	بــه	یــادگار	گذاشــت.
وی	درخصــوص	بازتــاب	درگذشــت	امامــی	در	سراســر	ایــران	
ــه	 ــان	ب ــت:	نویســندگان	و	محقق ــارج	کشــور	گف ــی	خ و	حت
ــی	 ــد	و	در	تمام ــان	دادن ــش	نش ــوار	واکن ــداد	ناگ ــن	روی ای
یادداشــت	های	فضــای	مجــازی	از	ســواد	و	دانــش	و	فرهنــگ	
و	خوشــرویی	او	یــاد	کــرده	انــد؛	اینکــه	مهربانی	را	گســترش	و	
هنــر	همســو	را	در	جامعــه	گســترش	دهیــم	خیلی	ارزشــمند	

ــد. ــر	می	کن ــا	را	بهت اســت	و	دنی
ــان	 ــا	بی ــنی«	ب ــاه	ش ــز	»روب ــتایش	برانگی ــر	س ــنده	اث نویس
اینکــه	در	جامعــه	ای	کــه	مصائــب	از	در	و	دیــوارش	مــی	
ــرد:	 ــح	ک ــود،	تصری ــان	ب ــای	مهرب ــدردان	آدم	ه ــد	ق ــارد	بای ب
کتــاب	اســفند	یــک	پاتــوق	فرهنگــی	و	محــل	اتصــال	اهــل	

محمد حسین 
نیکوپور

امامی کتاب راجدی گرفت

بزرگداشت مدیر نشرشیوا وکتاب اسفند برگزار شد 
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــاب	 ــق	کت ــن	از	طری ــنایی	های	م ــن	آش ــود؛	اولی ــگ	ب فرهن
اســفند	بــا	اهــل	قلــم	بــود	و	با	ُحســن	ســلوکی	کــه	مدیــر	این	
ــف	وســیعی	از	دوســتان	از	سراســر	 کتابفروشــی	داشــت	طی

ــود. ــرد	آورده	ب ــران	را	گ ای
کشــاورز	بــا	بیــان	اینکــه	کتــاب	اســفند	بــه	نمــاد	فرهنگــی	
ــد،	 ــد	مان ــره	همیشــه	خواه ــل	شــده	و	در	خاط ــیراز	تبدی ش
ــی	 ــه	گرای ــه	نخب ــد	ب ــفند	تعه ــاب	اس ــرد:	در	کت ــان	ک بی
ــود	و	 ــادی	نب ــر	آن	اقتص ــق	مدی ــرا	عالی ــود	زی ــی	ب فرهنگ
ــی	اداره	 ــگاه	فرهنگ ــی	کارش	را	در	چهارچــوب	ن ــق	اصول طب
ــت	در	 ــی	می	توانس ــین	امام ــه	غالمحس ــرد،	در	حالیک می	ک
شــرایط	اقتصــادی	نامطلــوب	نشــر،	کتاب	هــای	عامــه	پســند	
ــده	و	دقیــق	کار	 ــا	می	بینیــم	کــه	بســیار	گزی چــاپ	کنــد	ام
کــرده	اســت	و	آثــار	ارزشــمند	ادبــی	چــاپ	کــرد	و	متخصــص	
ــه	ترجمــه	اصیــل	 ــرا	او	ب ــود	کــه	کمتــر	داریــم	زی ایــن	کار	ب
ــی	و	 و	پژوهــش	تاریخــی	اهمیــت	مــی	داد	و	جریان	هــای	ادب

ترجمــه	را	می	شــناخت.
ــه	 ــه	داد:	هم ــی«	ادام ــتان	»پایکوب ــه	داس ــنده	مجموع نویس
ــی	 ــود	کاف ــته	ش ــان	برجس ــک	انس ــه	ی ــرای	اینک ــا	ب اینه
اســت،	امیــدوارم	کتــاب	اســفند	بــه	همــت	همســر	بزرگــوار	
ــی	 ــان	محل ــد	و	همچن ــه	یاب ــی	ادام ــد	امام ــدان	برومن و	فرزن

ــد. ــی	باش ــت	فرهنگ ــرای	خدم ب
در	ادامــه	دکتــر	قاســمی	آن	بــه	شــعرخوانی	پرداخت،	ســپس	
مرزبــان	بــه	ســخنرانی	پرداخــت	و	گفــت:	غالمحســین	امامی	

زیســت	اخالقــی	در	ســایه	کتــاب	را	به	مــا	یــاد	داد.
ــان	 ــا	زب وی	افــزود:	درحالیکــه	عــادت	داریــم	کاســبان	را	ب
ــاب	 ــه	کار	کت ــودی	ک ــا	وج ــیم	و	ب ــز	بشناس ــه	آمی گالی
دچــار	کســادی	اســت	و	بهتــر	بــود	کــه	در	ایــن	بحران	هــا	
ــه	 ــرد	و	ب ــت	ورزی	ک ــی	قناع ــا	امام ــرد،	ام ــا	ک آن	را	ره

ــت. ــاب	پرداخ کت

ــه ای  ــی ضایع ــی امام ــی و تبارشناس شیرازشناس
ــت ــهر اس ــن ش ــرای ای ب

ــیراز	 ــهر	ش ــورای	ش ــو	ش ــی	عض ــیون	فرهنگ ــس	کمیس رئی
در	ایــن	مراســم	بــا	بیــان	اینکــه	شــخصیت	زنــده	نــام	
ــزود:	شیرازشناســی	و	 ــی	خــاص	اســت،	اف غالمحســین	امام
ــت. ــهر	اس ــن	ش ــرای	ای ــه	ای	ب ــی	ضایع ــی	امام تبارشناس

ــذاری	او	 ــر	گ ــر	تأثی ــزون	ب ــرد:	اف ــوان	ک ــوری	عن ــد	تن احم
در	مــن؛	هیچکــس	مســلط	تر	از	او	در	تاریــخ	شــفاهی	و	
شــناخت	دقیــق	از	خاندان	هــای	شــیرازی	نیســت،	امیــدوارم	
ــی	را	 ــزرگان	فرهنگ ــایر	ب ــدر	س ــی	ق ــتگاه	های	فرهنگ دس

ــد. بدانن
ــال	ها	از	 ــاهیر	س ــتان	مش ــاد	آرامس ــه	ایج ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ســوی	اهــل	فرهنــگ	و	امامــی	مــورد	تاکیــد	اســت،	گفــت:	
بــه	دلیــل	قوانیــن	باالدســتی	تاکنــون	ایــن	مهــم	بــه	دســت	
ــدان	 ــه	هنرمن ــاد	قطع ــده	ایج ــای	آین ــا	در	ماه	ه ــده،	ام نیام

ــود. ــی	می	ش ــیراز	اجرای ش

ــح	 ــال،	تصری ــن	ح ــیراز	در	عی ــهر	ش ــورای	ش ــن	عضــو	ش ای
کــرد:	انتقــاد	از	صــدا	و	ســیما	وارد	اســت	کــه	در	ایــن	مراســم	
دیــده	نمی	شــود؛	چــه	واقعــه	ای	مهمتــر	از	ایــن	بزرگداشــت،	
ــم	توســط	 ــی	ه ــر	امام ــاد	ناص ــده	ی ــم	زن ــه	مراس ــا	اینک کم

ــی	پوشــش	داده	نشــد. رســانه	مل
ــار	غالمحســین	امامــی	هــم	در	 رضــا	پرهیــزگار	مترجــم	و	ی
ــای	 ــه	ج ــعر	»ای	کاش	ک ــن	ش ــن	ای ــا	گفت ــم	ب ــن	مراس ای
ــود	 ــه	می	ش ــن	زاوی ــرد:	از	چندی ــار	ک ــودی«	اظه ــدن	ب آرمی
در	مــورد	غالمحســین	امامــی	ســخن	گفــت؛	در	مــورد	روحیه	
ــرژی	مثبــت	مــی	داد	و	 اش	بســیار	امیــدوار	و	امیدبخــش	و	ان

ــود. اســتاد	طنــز	کالمــی	ب

کتــاب اســفند ســرقفلی معنــوی داشــت / ســیمای 
امامــی شــیفته و شــیدا کتــاب بــود

عضــو	گــروه	ترجمــه	شــیراز،	گفــت:	امامــی،	حلقــه	واســط	و	
رابــط	دوســتداران	کتــاب	بــود،	امــا	بــه	عنــوان	کتابفروشــی،	
کتــاب	اســفند	خیابــان	پوســتچی	شــیراز	یکــی	از	نمونه	هــای	
گــذار	کتابفروشــی	ســنتی	بــه	کافــه	کتــاب	بــه	شــیوه	صادق	
ــاوره	 ــاب	و	مش ــاغ	کت ــرج	در	ب ــا	تف ــق	آن	ب ــت	و	تلفی هدای
ــاب	اســفند	ســرقفلی	 ــرا	کت ــود	زی ــاب	ب ــن	از	اهــل	کت گرفت

ــوی	داشــت. معن
ــه	»جیمــز	 ــه	ای	ک ــه	اینکــه	داروخان ــا	توجــه	ب وی	ســپس	ب
جویــس«	از	آن	دارو	گرفتــه	بودنــد	نگهــداری	می	شــود،	
تصریــح	کــرد:	کتابفروشــی	هایــی	ماننــد	اســفند	یــا	بــالدی	
بــه	همــراه	دیگــر	نشــانه	های	فرهنگــی	شــیراز	اگر	نگــه	داری	
نشــوند	ضایعــه	ای	بــزرگ	اســت؛	دســت	کــم	کاری	کنیــد	که	
ایــن	فضاهــای	فرهنگــی	بــه	محلــی	بــرای	فــروش	کاالهــای	

بنجــل	چینــی	تبدیــل	نشــوند.
ــتاد	 ــبانی،	اس ــز	ش ــم	عزی ــن	مراس ــی	ای ــخنرانی	پایان س
ــی	 ــیمای	امام ــه	س ــه	ک ــن	جمل ــا	ای ــه	ب ــود	ک ــگاه	ب دانش
شــیفته	و	شــیدا	کتــاب	بــود	از	حاضــران	در	مراســم	دعــوت	
ــه	 ــگ	و	آنچ ــن	فرهن ــر	ای ــاب	ب ــت	کت ــرای	عظم ــرد	ب ک
ــب	 ــی	از	صائ ــا	بیت ــتند	و	ب ــه	بایس ــک	دقیق ــند	ی می	نویس

ــخن	داد. ــه	س ادام
ــد،	 ــت	ش ــی	صحب ــاب	امام ــه	از	ت ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
از	حافــظ	شــیرازی	وام	گرفــت	و	گفــت:	در	میــان	همــه	
ــدم. ــی	ندی ــا	صحبت ــاد	در	دل	ه ــون	افت ــو	خ ــا،	چ صحبته
شــبانی	ادامــه	داد:	جامعــه	ای	کــه	درد	خواندن	داشــته	باشــد،	
ــر	 ــروز	اگ ــا	ام ــطوره	ت ــوع	اس ــداد	طل ــرد	از	بام ــد	خ می	دان
ــاب	 ــس	کت ــد	پ ــت،	نمی	مان ــاب	نمی	داش ــر	از	کت ــاوری	غی ی
اســفند	و	احتــرام	بــه	ایــن	کتابفروشــی	را	مــورد	توجــه	قــرار	

ــم. دهی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

اسـتاد حوزه علمیه قم گفـت: حضرت 
از  خویـش  عصـر  در  معصومـه )س( 
دانایـان بی نظیـر بودنـد و بـا جهـادی 
عظیـم در کنـار اهـداف امـام موسـی 
بـن جعفـر)ع( از حـدود و ارزش هـای 

می کردنـد. حفاظـت  اسـامی 

ــال	۱۷۳	 ــده	س ــاه	ذی	القع ــن	روز	از	م ــه	در	اولی ــهر	مدین ش
ــه	 ــود	ک ــت	ب ــدان	عصم ــری	از	خان ــان	دخت ــری	میزب هج
ــه	را	 ــام	فاطم ــر	)ع(	ن ــن	جعف ــی	ب ــرت	موس ــدرش	حض پ
برایــش	برگزیــد	و	بــرادر	ایشــان	امــام	رضــا	)ع(	او	را	معصومــه	
ــن	 ــود	و	در	دام ــام	ب ــه	ام ــر	و	عم ــر	و	خواه ــد.	او	دخت خوان
خانــواده	بافضیلــت	امامــت	بــه	چنــان	مقامــی	دســت	یافــت	
کــه	کســی	هم	تــراز	و	شــأن	آن	بانــو	در	عصــر	خــودش	نبــود.
ــه)س(	در	دو	 ــه	معصوم ــرت	فاطم ــرای	حض ــه	ب ــی	ک القاب
زیارت	نامــه	ای	کــه	موجــود	اســت	شــامل	طاهــره،	حمیــده،	
بِــّره،	رشــیده،	تّقیــه،	رّضیــه،	مرضیــه،	ســیده	صدیقــه،	

ــد	و	 ــن	می	باش ــاء	العالمی ــیدُة	نس ــه،	س ــیده	مرّضی س
هم	چنیــن	محدثــه	و	عابــده	از	دیگــر	صفــات	و	القابــی	
ــده	 ــه	)س(	یادش ــرت	معصوم ــرای	حض ــه	ب ــت	ک اس

ــت. اس
نوشــته	اند	کــه	طــی	مــدت	۲۵	ســال	امــام	رضــا	)ع(	
تنهــا	فرزنــد	حضــرت	نجمــه	خاتــون	و	امام	کاظــم	)ع(	
ــه	ای	از	 ــت	)ع(	هدی ــه	اهل	بی ــس	از	آن،	کریم ــود	و	پ ب
ــا	 ــود	ت ــت	)ع(	ب ــدان	اهل	بی ــه	خان ــروردگار	ب ســوی	پ
خواهــری	باشــد	هــم	ســنگ	بــرای	حضــرت	علــی	بــن	

موســی	الرضا	)ع(.
تاریـخ	می	نویسـد	در	بیـن	فرزنـدان	امـام	موسـی	بـن	
جعفـر	)ع(،	حضـرت	معصومـه	)س(	پـس	از	امـام	رضا	
)ع(	در	تمامـی	جهـات	از	جملـه	ویژگی	هـای	فـردی	و	
روحـی	دارای	فضـل	و	برتری	بـوده	اسـت	و	این	مدعی	

بر	اسـاس	روایات	مسـتدلی	اسـت	کـه	مقـام	واالیی	بـرای	آن	
حضـرت	برشـمرده	اند.

ــه	 ــرت	فاطم ــالم	حض ــزرگ	اس ــوی	ب ــت	بان ــان	فضیل در	بی
معصومــه	ســالم	اهلل	علیهــا	روایت	هــای	مختلــف	وجــود	دارد	
ــن	 ــی	ب ــرت	عل ــی	از	حض ــا	روایت ــاخص	ترین	آن	ه ــه	ش ک
ــد	 ــارت	مرق ــاداش	زی ــورد	پ ــالم	در	م ــی	الرضا	علیه	الس موس
ــْن	 مطهــر	حضــرت	معصومــه	)س(	اســت	کــه	فرمودنــد:	»َم
ــی	 ــُة؛	کســی	کــه	او	را	در	حال ــُه	الَْجَن ــاً	بَِحقِّهــا	َفلَ زاَرهــا	عارِف
ــت	 ــرای	او	بهش ــد،	ب ــارت	کن ــناخته،	زی ــش	را	ش ــه	حق ک

ــت.« اس
حضــرت	فاطمــه	معصومه	ســالم	اهلل	علیهــا	تحت	تربیــت	امام	
هفتــم	و	امــام	هشــتم	شــیعیان	بــه	مقــام	علمــی	و	معرفتــی	
ــه	پرســش	های	مراجعیــن	آن	 ــژه	ای	دســت	یافتنــد	کــه	ب وی
زمــان	کــه	پــدر	و	بــرادر	بزرگوارشــان	نبودنــد	پاســخ	مــی	داد	
ــا	 ــارت	»فداه ــن	جعفر)ع(عب ــه	موســی	ب ــود	ک ــه	ب و	این	گون

ابــوه«	را	ارزانــی	ایــن	بانــوی	کرامــت	کردنــد.
امـروز	قـم	بـه	یمـن	و	برکـت	ایـن	بانـوی	بـا	فضیلت	بـه	مهد	
عالمـان	و	مجاهـدان	و	تربیت	یافتـگان	مکتـب	اسـالم	نـاب	
محمـدی	مبـدل	شـده	اسـت	و	حوزه	هـای	علمیـه	شـیعه	در	
جـوار	ایـن	حـرم	مطهر	ریشـه	گرفتنـد	و	بـه	درختـی	تنومند	
مبـدل	شـده	اند؛	چـه	سـعادتی	باالتر	بـرای	دختـران	کـه	روز	
والدت	بانـوی	کرامـت	با	نامشـان	گره	خورده	اسـت،	تقارنی	که	
اگر	سرچشـمه	ای	بـرای	الگـوی	دختران	باشـد	سعادتشـان	را	

هـم	بـه	همـراه	خواهد	داشـت.

ــام	 ــت	مق ــی	عظم ــی	در	معرف ــوادی	آمل ــی	ج آیت	اهلل	العظم
ــان	داشــته	 ــز	بی ــه	)س(	نی ــت	حضــرت	معصوم ــوی	کرام بان
ــه	از	 ــه	)س(	ک ــه	حضــرت	فاطمــه	معصوم اســت:	از	آنجــا	ک
ــه	 ــد	ک ــی	می	رس ــه	جای ــت	ب ــت	اس ــوت	و	والی ــان	نب دودم
ــه	و	 ــارت	او	توصی ــاره	زی ــم	)ع(	درب ــام	نه ــتم	و	ام ــام	هش ام

ــد. ــه	دارن ــتور	و	برنام ــفارش	و	دس س
هشــتم	 امــام	 مبــارک	 وجــود	 اســت:	 افــزوده	 وی	
علی	بن	موســی	الرضا	)ع(	رســیده	اســت	کــه	خواهــر	مــا	
فاطمــه	معصومــه	در	قــم	مدفــون	اســت	]و[	هــر	کــس	ایــن	
بانــو	را	زیــارت	کنــد	بهشــت	بــرای	او	اســت	و	از	وجــود	مبارک	
امــام	نهــم	امــام	محمدتقــی	)ع(	روایت	شــده	اســت	کــه	عّمــه	
ــر	 ــت	و	ه ــون	اس ــم	مدف ــه	)س(	در	ق ــه	معصوم ــن	فاطم م
ــت. ــرای	او	اس ــد	بهشــت	ب ــارت	کن ــس	آن	حضــرت	را	زی ک
ایــن	مرجــع	تقلیــد	شــیعیان	ســر	پــاداش	بهشــت	بــرای	زائــر	
کریمــة	اهل	بیــت	)س(	را	والیــت	مــداری	ایــن	بانو	برشــمرده	
و	می	گویــد:	اعمالــی	کــه	باعــث	ورود	در	بهشــت	اســت	
یکســان	نیســت؛	بعضــی	از	عمل	هــای	خیــر	باعــث	می	شــود	
ــه	بهشــت	راه	پیــدا	کنــد	و	بعضــی	از	اعمــال	خیــر	 انســان	ب

ــه	 ســبب	می	شــود	کــه	بهشــت	در	اختیــار	او	قــرار	بگیــرد،	ن
ــذا	ســر	اینکــه	وجــود	مبــارک	امــام	 او	در	اختیــار	بهشــت،	ل
هشــتم	و	امــام	نهــم	)ســالم	اهلل	علیهمــا(	فرمودنــد،	هــر	کــس	
ــد	 ــارت	کن ــه	)س(	را	زی ــه	معصوم ــت	فاطم ــه	اهل	بی کریم
ــل	 ــه	او	اه ــت	ک ــر	اس ــن	خاط ــت،	بدی ــرای	او	اس ــت	ب بهش

ــت	اســت. والی
وی	در	ادامــه	اظهــار	داشــته	اســت:	اگــر	کســی	پیونــد	والیــی	
ــد	 ــد،	می	کوش ــته	باش ــارت	داش ــت	و	طه ــان	عصم ــا	دودم ب
کــه	رایحــه	والیــت	و	طعــم	والیــت	در	هســتی	او	پدیــد	آیــد	و	
خــود	جــز	اولیــای	الهــی	بشــود،	اگــر	کســی	جــز	اولیــای	خدا	
و	»ولــی	اهلل«	شــد،	در	آن	صــورت	بهشــت	مشــتاق	او	اســت.

فاطمه معصومه و مقام عصمت
حجت	االسـالم	علی	نظری	منفرد،	از	اسـاتید	حـوزه	علمیه	قم	
بـا	اشـاره	به	اینکـه	حضـرت	موسـی	بن	جعفـر)ع(	دارای	چهار	
فرزنـد	دختـر	بودنـد	کـه	نـام	همه	آن	هـا	فاطمـه	بوده	اسـت؛	
فاطمـه	کبـری،	فاطمـه	وسـطی،	فاطمـه	صغـری	و	فاطمـه	
اخـری	کـه	حضـرت	معصومـه	)س(	فاطمـه	کبـری	بودنـد،	
اظهـار	داشـت:	ائمـه	معصومیـن	بـه	دلیـل	عالقـه	ای	کـه	بـه	
مادرشـان	حضـرت	فاطمـه	زهـرا	)س(	داشـتند	نـام	دختران	
خـود	را	فاطمـه	می	گذاشـتند	و	بـه	اصحاب	خود	نیز	سـفارش	

می	کردنـد	کـه	نـام	فرزنـدان	خـود	را	فاطمـه	بگذارنـد.	
ــن	 ــی	ب ــر	موس ــهور	دخت ــاب	مش ــی	از	الق ــه	داد:	یک وی	ادام
ــن	 ــه	ای ــه	اســت	کــه	حضــرت	بیشــتر	ب ــر	)ع(،	معصوم جعف

لقــب	مشــهور	هســتند	و	ایــن	لقــب	را	امــام	رضــا	)ع(	بــرای	
ایشــان	انتخــاب	کردنــد	و	ایــن	تعبیــر	از	امــام	معصــوم	بــه	مــا	

ــت. ــیده	اس رس
ــت	 ــه	صف ــان	اینک ــا	بی ــم	ب ــه	ق ــوزه	علمی ــتاد	ح ــن	اس ای
معصومــه	بــار	معنایــی	خــودش	را	دارد،	گفــت:	معصومــه	بــه	
کســی	اطــالق	می	شــود	کــه	از	کاســتی	ها	و	نواقــص	مصــون	
ــام	شایســته	 ــن	مق ــام	عصمــت	اســت	و	ای اســت	و	دارای	مق
انبیــا	الهــی،	ائمــه	و	انســان	هایی	کــه	از	نظــر	مقــام	در	رتبــه	

ــد،	اســت. ــرار	دارن ــی	ق عال
ــرکات	وجــود	 ــه	ب ــاره	ب ــا	اش ــرد	ب حجت	االســالم	نظــری	مف
ــت:	 ــان	داش ــم	بی ــت	)ع(در	ق ــه	اهل	بی ــور	کریم ــارگاه	من ب
یکــی	از	بــرکات	حضــرت	معصومــه)س(	بــه	کشــور	مــا	همین	
حــوزه	علمیــه	قــم	اســت	کــه	زیــر	ســایه	ایــن	بانــوی	بــزرگ	
ــون	 ــوزه	هم	اکن ــن	ح ــت	و	ای ــده	اس ــود	آم ــه	وج ــالم	ب اس
ــان	 ــیع	و	جه ــان	تش ــوی	جه ــی	و	معن ــت	علم ــز	هدای مرک

اســالم	اســت.
	

حضرت معصومه)س( و تبعیت از امام زمان خویش
ــالب	 ــدگان	ط ــع	نماین ــه	مجم ــت	رئیس ــو	هیئ عض
حــوزه	علمیــه	قــم	نیــز	اظهــار	داشــت:	امروز	شایســته	
اســت	کــه	از	حضــرت	معصومه)س(کــه	تجلــی	از	
کرامــت	همــه	زنــان	عالــم	محســوب	می	شــوند	
تجلیــل	کنیــم،	روز	میــالد	ایشــان	فرصتــی	اســت	تــا	
بانــوان	و	دختــران	نمونــه	اســالمی	نیــز	مــورد	تقدیــر	

ــد. ــرار	بگیرن ق
ــا	اشــاره	 حجت	االســالم	ســید	جــالل	رضــوی	مهــر	ب
بــه	اینکــه	روز	دختــر	یعنــی	روز	نعمــت	و	لطــف	الهــی	
ــه	)س(	 ــا	میــالد	حضــرت	معصوم ــر	بشــریت	کــه	ب ب
ــل	 ــه	اه ــه	داد:	کریم ــود،	ادام ــته	می	ش ــی	داش گرام
بیــت)ع(	بــر	اســاس	مقــدرات	الهــی	بــه	ایــران	آمدنــد	
تــا	امــروز	بــارگاه	ایشــان	چــون	پرچمــی	نورانی	مســیر	
بندگــی	و	راه	خداونــد	را	بــرای	مــردم	گســترده	کنــد.	
ــی	 ــر	نوران ــی	سراس ــاز	زندگ ــب	امتی ــه	موج ــزود:	آنچ وی	اف
حضــرت	فاطمــه	معصومــه	)س(	می	شــود	و	از	ایشــان	
ــت	ایشــان	 ــازد	تبعی ــا	می	س ــرای	م ــوی	مناســب	ب ــک	الگ ی
از	امــام	زمانشــان	اســت،	حضــرت	معصومــه	)س(	بــه	دنبــال	
امــام	زمــان	خــود	مشــکالت	را	بــه	جــان	خریدنــد	و	رهســپار	

ــدند. ــر	ش کشــوری	دیگ
عضــو	هیئت	رئیســه	مجمــع	نمایندگان	طــالب	حــوزه	علمیه	
قــم	تأکیــد	کــرد:	حضــرت	معصومــه	)س(	کــه	امــروز	حــرم	
امنشــان	از	صبــح	تــا	شــام	محــل	مباحثــات	علمــی	و	فقهــی	
اســت،	میعــادگاه	عاشــقان	دل	بســته	ای	اســت	کــه	بندگــی	را	

کنــار	ایشــان	تجربــه	کردنــد.
ــر	 ــت	)ع(در	عص ــل	بی ــه	اه ــه	کریم ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــم	 ــادی	عظی ــا	جه ــد	و	ب ــر	بودن ــان	بی	نظی ــش	از	دانای خوی
ــدود	و	 ــر	)ع(از	ح ــن	جعف ــی	ب ــام	موس ــداف	ام ــار	اه در	کن
ــرد:	 ــح	ک ــد،	تصری ــت	می	کردن ــالمی	حفاظ ــای	اس ارزش	ه
ــا	دشــمنان	پشــت	 ــد	ت حضــرت	معصومــه)س(	اجــازه	ندادن
نقاب	هایشــان	اندیشــه	موســی	بــن	جعفــر)ع(	را	بــرای	

ــپارند. ــی	بس ــه	فراموش ــه	ب جامع
ــه	اینکــه	حضــرت	 ــا	اشــاره	ب حجت	االســالم	رضــوی	مهــر	ب
ــم	 ــام	هفت ــداف	ام ــی	اه ــه	بازخوان ــاً	ب ــه	)س(	دائم معصوم
شــیعیان	و	پــس	از	ایشــان	بــه	بازخوانــی	افــکار	امــام	رضــا)ع(	
همــت	گذاشــتند،	عنــوان	کــرد:	وجــود	این	فرشــته	آســمانی	
ــود	 ــه	ای	از	وج ــا	جرع ــت	ت ــی	اس ــن	فرصت ــل	زمی ــرای	اه ب

ــد. ــه	کنن ــرا)س(را	تجرب حضــرت	زه

به مناسبت میالد کریمه اهل بیت)ع(؛ 
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

نبــود  گلســتان  تئاتــر  بازیگــران   
ــش  ــش گرای ــان و کاه ــت متولی حمای
از  یکــی  را  هنــر  ایــن  بــه  مــردم 
ــد و  ــی دانن ــوزه م ــن ح ــکات ای مش
مــی گوینــد حتــی ســالن اجــرا و تــاالر 
فخرالدیــن اســعد گرگانــی هــم در 

تســخیر موســیقی اســت.

اگرچــه	مشــکالت	زیــادی	در	حــوزه	هنــر	وجــود	دارد	امــا	در	
ایــن	میــان	تئاتــر	از	سرنوشــتی	غمبارتــری	برخوردار	اســت.	
ــه	 ــد	هزین ــر	می	گوین ــورده	تئات ــاک	خ ــه	خ ــی	صحن اهال
ــاس	و	 ــدارکات	و	لب ــور	و	ت ــی	و	دک ــه	آرای ــودن	صحن ــر	ب ب
موســیقی	و	عــدم	حمایــت	دولــت	از	جملــه	مشــکالت	پیش	

روی	ایــن	رشــته	هنــری	اســت.
ــر	 ــم	ب ــادی	ه ــائل	اقتص ــان،	مس ــه	کارشناس ــق	گفت طب
کیفیــت	آثــار	تأثیــر	گذاشــته	و	بــه	مــرور	زمــان	گروه	هــای	

ــتند. ــدن	هس ــک	ش ــال	کوچ ــی	در	ح نمایش
در	اســتان	گلســتان	هــم	کــه	پیشــینه	هنــری	آن	درخشــان	
ــه	جشــنواره	فجــر	راه	 اســت،	ســال	ها	اســت	کــه	تئاتــری	ب
نیافتــه	اســت	و	ایــن	امــر	حکایــت	از	پاییــن	آمــدن	کیفیــت	

تئاتــر	اســتان	دارد.

نقش تئاتر در کاهش آسیب های اجتماعی
ــت	 ــگاه	و	اهمی ــوص	جای ــری	در	خص ــناس	هن ــک	کارش ی
تئاتــر	گفــت:	می	تــوان	از	طریــق	تئاتــر	بســیاری	از	مضــرات	
ــدر	و	 ــواد	مخ ــالق،	م ــه	ط ــی	از	جمل ــیب	های	اجتماع آس
غیــره	را	بــرای	مــردم	بیــان	کــرد	زیــرا	تئاتــر	بــر	اندیشــه	و	

ــذار	اســت. حــس	مخاطــب	تأثیرگ
الهــام	رســتمی	بــه	لــزوم	توجــه	بــه	تئاتــر	بــه	عنــوان	هنری	
ــازات	 ــه	امتی ــرد:	ازجمل ــان	ک ــد	و	بی ــده	و	اثربخــش	تاکی زن
ــات	 ــا	موضوع ــب	را	ب ــه	مخاط ــت	ک ــن	اس ــر	ای ــر	تئات هن

ــد. ــر	می	کن ــه	درگی ــطح	جامع ــف	در	س مختل
ــر	را	 ــار	تئات ــری	در	کن ــته	های	هن ــایر	رش ــور	س وی	حض
ــه	 ــت:	ب ــت	و	گف ــر	دانس ــن	هن ــت	ای ــان	دهنده	اهمی نش

ــد. ــادر	نامی ــر	م ــک	هن ــر	را	ی ــن	هن ــد	ای ــل	بای ــن	دلی همی
ــوص	 ــم	در	خص ــتانی	ه ــر	گلس ــده	تئات ــه	کنن ــک	تهی ی
دغدغه	هــای	هنرمنــدان	ایــن	رشــته	هنــری	گفــت:	
حمایــت	از	تئاتــر	روز	بــه	روز	در	حــال	کاهــش	بــوده	و	ایــن	

ــت. ــخص	اس ــالن	مش ــای	س ــرا	به ــن	اج ــر	از	گرفت ام

ــر  ــر تأثی ــت تئات ــر کیفی ــالن ب ــاره س ــت اج دریاف
می گــذارد

امیــر	غالمــی	با	بیــان	اینکــه	تــاالر	فخرالدیــن	اســعدگرگانی	
بــه	عنــوان	تنهــا	مرکــز	اســتاندارد	نمایــش	تئاتــر	اســتان	در	
ــه	 ــه	نظــر	می	رســد	ک ــزود:	ب ــی	شــدن	اســت،	اف حــال	پول
تئاتــر	بــه	عنــوان	یــک	پارامتــر	بــرای	دســتیابی	بــه	منابــع	

ــود. ــه	می	ش ــادی	درنظرگرفت اقتص
وی	گفــت:	در	وهلــه	اول	دریافــت	هزینــه	بهــای	اجــرا	بــرای	

ــر	کــودک	و	کمــدی	ترســیم	شــده	 گروه	هــای	نمایشــی	ژان
امــا	یقینــاً	بــزودی	ســایر	ژانرهــای	تئاتــر	را	هــم	در	برخواهد	

گرفــت.
ــه	طــور	 ــان	کــرد	کــه	دریافــت	هزینــه	ســالن	ب غالمــی	بی
حتــم	بــر	کیفیــت	اجــرای	گروه	هــای	نمایشــی	تأثیــر	

ــت. ــد	داش ــزایی	خواه بس
ــم	 ــل	از	تصمی ــر	اینکــه	اداره	کل	ارشــاد	قب ــان	ب ــا	اذع وی	ب
گیــری	بایــد	نظــر	فعــاالن	اقتصــادی	و	هنــری	ایــن	ژانرهــا	
ــط	 ــول	بلی ــی	از	پ ــش	اعظم ــه	داد:	بخ ــید،	ادام را	می	پرس
تئاتــر	صــرف	هزینه	هــای	سرســام	آور	آن	می	شــود	و	نقــش	

ــدارد. ــودآوری	ن ــادی	در	س زی
ــه	 ــم	ک ــای	مه ــی	از	پارامتره ــه	یک ــی	شــد	ک ــی	مدع غالم
ــت.	 ــودک	اس ــر	ک ــی	از	تئات ــه	حمایت ــده	مقول ــوش	ش فرام
تئاتــر	و	بــه	طــور	خــاص	تئاتــر	کــودک	و	کمــدی	در	
ــازی	در	 ــگ	س ــیر	فرهن ــود	در	مس ــف	خ ــای	مختل الیه	ه
جامعــه	قــدم	مــی	نهــد	و	بســیاری	از	دغدغه	هــا	و	مســائل	را	
در	قالــب	طنــز	و	بــه	زبــان	کودکانــه	بــرای	مــردم	و	کــودکان	

بازگــو	می	کنــد.
وی	گفــت:	تئاتــر	بــه	تماشــاگرانش	آرامــش	هدیــه	می	دهــد	

و	مفاهیــم	آموزشــی	را	بــرای	کــودک	ترســیم	می	کنــد.
غالمــی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	در	ایــن	آشــفته	بــازار	
دغدغه	هــای	اجتماعــی	یــک	گــروه	هنــری	بــا	صــرف	هزینه	
و	وقــت	نبایــد	مــورد	بی	مهــری	قــرار	بگیــرد،	اضافــه	کــرد:	
دســت	اندازهای	متعــدد	مالــی	و	اقتصــادی	در	مســیر	
ــن	 ــا	ای ــود	ت ــبب	می	ش ــی	س ــای	نمایش ــت	گروه	ه حرک
ــر	 ــادی	کوچک	ت ــات	اقتص ــه	ثب ــیدن	ب ــرای	رس ــروه	ب گ

ــوند. ش

سالن تاالر مختص موسیقی است
ــذ	 ــوزه	اخ ــا	در	ح ــه	برخــی	تبعیض	ه ــن	ب ــی	همچنی غالم
ــودک	و	کمــدی	 ــر	ک ــای	نمایشــی	ژان ــا	از	گروه	ه ــاره	به اج
ــر	 ــرای	ژان ــت	ب ــرار	اس ــر	ق ــت:	اگ ــزی	زد	و	گف ــم	گری ه
کــودک	و	کمــدی	تصمیمــات	مبتنــی	بــر	درآمدزایــی	
گرفتــه	شــود	بایــد	ایــن	تصمیــم	و	رویکرد	شــفاف	باشــد	و	از	

تئاتر گلستان چشم انتظار حمایت؛

گالیه اهالی تئاتر از تبعیض در عرصه هنر/ تاالر در تسخیر موسیقی است

اعظم محبی
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ــود. ــاب	ش ــلیقه	اجتن ــال	س اعم
وی	اظهارکــرد:	اداره	کل	ارشــاد	گلســتان	نارضایتــی	خاصــی	
ــدارد	 ــا	نمایــش	ن ــر	و	ی در	خصــوص	لغــو	یــک	اجــرای	تئات
زیــرا	بــا	لغــو	یــک	نمایــش	زمــان	مربوطــه	بــه	اجــرای	یــک	

ــی	بیشــتر	منتهــی	می	شــود. ــا	درآمدزای کنســرت	ب
ــه	تاالرفخرالدیــن	اســعدگرگانی	اشــاره	کــرد	و	افــزود:	 وی	ب
ــرای	 ــت	و	اج ــش	اس ــرای	نمای ــص	اج ــاالر	مخت ــالن	ت س
ــه	ســازه	آن	 ــه	دلیــل	حجــم	صــدا	و	ارتعــاش	ب موســیقی	ب

آســیب	می	زنــد.
غالمــی	افــزود:	امکانــات	تأسیســاتی،	نــور،	نحــوه	قرارگیــری	
صندلی	هــا،	عمــق	ســن،	تعــداد	پروژکتورهــا	و	همــه	

ــت. ــر	اس ــالن	تئات ــک	س ــخصه	ی ــخصات	آن	مش مش
	

ساماندهی گروه های نمایشی
ــت	از	گروه	هــای	 ــرای	اطــالع	از	نحــوه	ســاماندهی	و	حمای ب
ــاد	 ــگ	و	ارش ــری	اداره	کل	فرهن ــاون	هن ــا	مع ــی	ب نمایش
اســالمی	گلســتان	گفتگــو	کردیــم،	رمضــان	یازرلــو	گفــت:	
بیــش	از	پنــج	ســال	اســت	کــه	وزارت	ارشــاد،	مرکــز	
ــال	 ــاد	در	ح ــگ	و	ارش ــی	و	اداره	کل	فرهن ــای	نمایش هنره

ســاماندهی	گروه	هــای	نمایشــی	در	کشــور	اســت.
ــی	 ــروه	نمایش ــون	۱۳	گ ــم	تاکن ــتان	ه ــزود:	در	گلس وی	اف
ــه	ای	اســت	در	ســامانه	»اســتقرار	 ــر	صحن ــه	بیشــتر	تئات ک
ــه	گروه	هــا	هــم	 گروه	هــای	نمایشــی«	ثبــت	شــده	اند	و	بقی
می	تواننــد	طبــق	اطالعیه	هــای	هنرهــای	نمایشــی	کار	

ــد. ــام	دهن ــود	را	انج ــت	خ ثب
یازرلــو	بــا	بیــان	اینکه	حــدود	۴۰	گــروه	نمایشــی	در	اســتان	
ــاد،	 ــگ	و	ارش ــت،	وزارت	فرهن ــک	دول ــت:	کم ــم،	گف داری
ــه	 مرکــز	هنرهــای	نمایشــی	و	اداره	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	ب
ــی	 ــروه	نمایش ــتقرار	گ ــق	اس ــی	از	طری ــای	نمایش گروه	ه
اســت	و	هرســاله	بــه	ایــن	گروه	هــا	کمــک	نقــدی	می	شــود.
کل	 اداره	 ایــن،	 بــر	 عــالوه	 کــرد:	 تصریــح	 یازرلــو	
فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	طــی	ســال	متناســب	بــا	
ــفارش	های	 ــت	دار،	س ــات	اولوی ــت	گذاری	ها،	موضوع سیاس
تولیــد	و	یــا	تقاضــای	خــود	گروه	هــای	نمایشــی،	از	تولیــدات	

نمایشــی	حمایــت	می	کنــد.

حمایت ارشاد از گروه های نمایشی
وی	بــه	عنــوان	نمونــه	بــه	کمــک	مالــی	۱۲	میلیــون	تومانی	

بــه	تولیــد	هفــت	نمایــش	خیابانــی	اشــاره	کرد.
ــای	 ــن	فض ــنواره	ها،	تأمی ــی	جش ــن	برپای ــو	همچنی یازرل
ــی	از	 ــات	حمایت ــه	اقدام ــر	را	از	جمل ــد	تئات ــن	و	تولی تمری
هنــر	تئاتــر	برشــمرد	و	توضیــح	داد:	حــدود	یک	ســال	اســت	
کــه	مبحــث	جدیــدی	مبنــی	بــر	عــدم	واگــذاری	فضاهــای	
ــی	 ــام	اشــخاص	حقیق ــه	تم ــگان	ب ــه	صــورت	رای ــی	ب دولت
ــالم	 ــی	اع ــی	دولت ــتگاه	های	نظارت ــرف	دس ــی	از	ط و	حقوق

شــده	اســت.
ــر	 ــص	تئات ــا	مخت ــون	تنه ــن	قان ــه	ای ــان	اینک ــا	بی وی	ب
نیســت،	گفــت:	ایــن	مســأله	بــه	صــورت	مکتــوب	بــه	همــه	

ــت. ــده	اس ــالم	ش ــتگاه	ها	اع دس
یازرلــو	بــا	ذکــر	ایــن	نکتــه	کــه	ایــن	مبلــغ	توســط	شــورای	
ــه	داد:	 ــده	اســت،	ادام ــن	ش ــالن	ها	تعیی سیاســت	گذاری	س
ــانس	 ــی	س ــزان	معقول ــا	می ــی	ت ــای	نمایش ــرای	گروه	ه ب
ــداد	 ــش	تع ــورت	افزای ــم	و	در	ص ــر	می	گیری ــگان	در	نظ رای
ــا	 ــب	ب ــغ	متناس ــن	مبل ــود.	ای ــذ	می	ش ــه	اخ ــرا	هزین اج
قیمــت	بلیــط،	میــزان	درآمــد	و	هزینه	هــا	مشــخص	شــده	

ــت. اس
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بــرای	تمــام	تئاترهــای	صحنــه	ای	میزان	
مشــخصی	اســتفاده	رایــگان	از	ســالن	در	نظــر	گرفتــه	شــده،	
گفــت:	ایــن	امــر	تنهــا	مختــص	تئاتــر	نیســت	بلکــه	شــامل	
حــال	موســیقی،	هنرهــای	تجســمی	و	غیــره	هــم	می	شــود.

تاالر فخرالدین تنها مختص تئاتر نیست
ــاالر	 ــه	ت ــر	اینک ــی	ب ــی	مبن ــوص	انتقادهای ــو	در	خص یازرل
فخرالدیــن	اســعدگرگانی	صرفــاً	بــرای	تئاتــر	ســاخته	شــده	
ــوده	 ــه	ب ــگاه	متعصبان ــن	ن ــح	داد:	ای ــن	توضی ــد،	چنی باش
ــوع	را	رد	 ــن	موض ــم	ای ــر	ه ــدان	تئات ــیاری	از	هنرمن و	بس

می	کننــد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بیــش	از	۲۰	هــزار	هنرمنــد	در	
ــم	 ــه	بگویی ــم	و	اینک ــف	در	گلســتان	داری ــته	های	مختل رش
ــت،	 ــتباه	اس ــت،	اش ــر	اس ــص	تئات ــا	مخت ــالن	تنه ــن	س ای
اضافــه	کــرد:	ممکــن	اســت	ســالن	در	بــدو	کلنــگ	زنــی	بــا	
نــگاه	تئاتــر	ســاخته	شــده	باشــد	امــا	آن	زمــان	رشــته	های	

ــود. ــه	ب ــعه	نیافت ــزان	توس ــن	می ــری	ای هن
ــرای	 ــا	اج ــاالر	ب ــاح	ت ــه	افتت ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــو	ب یازرل
ــرای	 ــاالر	ب ــاختار	ت ــه	داد:	س ــت،	ادام ــوده	اس ــیقی	ب موس
موســیقی	فاخــر	و	پخــش	فیلم	هم	ســاخته	شــده	و	یکــی	از	
حرفــه	ای	تریــن	آپارت	هــا	را	در	دل	خــود	جــای	داده	اســت.

ایجاد سالن موسیقی
وی	گفــت:	در	تــاالر	اتــاق	آکوســتیک	بــرای	موســیقی	
ســاخته	شــده	کــه	حتــی	تــاالر	وحــدت	تهــران	ایــن	اتــاق	

را	نــدارد.	ایــن	اتــاق	در	قســمت	فوقانــی	تــاالر	روی	صحنــه	
ــرا	روی	 ــگام	اج ــودکار	هن ــورت	خ ــه	ص ــه	ب ــرار	دارد	ک ق
ــد. ــتیک	می	کن ــه	را	آکوس ــیند	و	کل	صحن ــه	می	نش صحن
ــر	 ــدان	تئات ــه	هنرمن ــه	دغدغ ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــو	ب یازرل
بیشــتر	در	زمینــه	موســیقی	پــاپ	اســت،	گفــت:	بــا	
ــوان	 ــاپ	نمی	ت ــردم	از	موســیقی	پ ــه	اســتقبال	م توجــه	ب
از	ایــن	هنــر	چشــم	پوشــی	کــرد	و	علیرغــم	اجــرای	
ــردم	 ــد	خواســته	های	م ــاالر	بای موســیقی	های	فاخــر	در	ت

ــرد. ــت	ک ــم	اجاب را	ه
ــب	 ــالن	های	مناس ــاد	س ــرای	ایج ــا	ب ــد:	م ــو	متذکرش یازرل
ــش	 ــکاری	بخ ــا	هم ــرگان	ب ــاپ	در	گ ــیقی	پ ــرای	موس ب
ــه	آن	 ــاپ	را	ب ــیقی	پ ــا	موس ــم	ت ــالش	می	کنی خصوصــی	ت

ــم. ــاع	دهی ــمت	ارج قس
بــا	وجــود	اینکــه	تئاتــر	در	گلســتان	از	ظرفیت	هــا	و	
اســتعدادهای	فراوانــی	برخــوردار	اســت	امــا	برخــی	کمبودها	
در	بخــش	ســخت	افــزاری	ســبب	فاصلــه	گرفتــن	ایــن	هنــر	
بــا	جایــگاه	واقعــی	آن	شــده	اســت	لــذا	تــا	زمانــی	کــه	ایــن	
ــای	 ــری	از	گروه	ه ــت	حداکث ــود	حمای ــرف	ش ــا	برط خالءه
ــه	 ــا	ب ــوده	ت ــد	مــد	نظــر	مســئوالن	مربوطــه	ب نمایشــی	بای

ــد. رشــد	و	اعتــالی	فرهنــگ	جامعــه	کمــک	کن
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پیکــر  بــا  وداع  و  تشــییع  مراســم 
شــهید تــازه تفحــص شــده دفــاع 
مقــدس، شــهید دانــش آمــوز حســین 
امینیــان بــا حضــور پرشــور مــردم 
و بــه خصــوص جوانــان شــاهرودی 
از کانــون بســیج تــا گلــزار شــهدا 

برگــزار شــد.

ــا	شــهید	۱۷	ســاله	ای	 مــردم	شــاهرود	صبــح	ســه	شــنبه	ب
ــدر	 ــردن	پ ــی	ک ــه	اش	راض ــام	دغدغ ــه	تم ــد	ک وداع	کردن
بــرای	حضــور	در	جبهه	هــای	حــق	علیــه	باطــل	بــود.	
شــهیدی	کــه	در	شناســنامه	۱۸	ســاله	اســت	امــا	اطرافیــان	

ــود. ــده	ب ــم	نش ــم	ه ــد	۱۷	سالش می	گوین
دیــروز	۱۷	ســالگی	عجــب	ســن	عجیبــی	بــود	انســان	ها	در	
ــم	 ــد،	حس ــته	باش ــتند	داش ــی	می	توانس ــه	دغدغه	های آنچ
بــه	وطنــم	چیســت	و	تکلیفــم	را	چطــور	در	قبــال	دینــم	ادا	
کنــم؟	جبهه	هــا	را	نبایــد	تنهــا	گذاشــت	مگــر	مــن	از	دیگــر	

جوانــان	چــه	کــم	دارم؟
	

کانون بسیج شاهرود مملو از جمعیت
امــا	کانــون	بســیج	شــاهرود	همزمــان	بــا	صبــح	ســه	شــنبه	
ــود … ۱۷  ــالگی ب ــرم تابســتانی محــل وصــل دو ۱۷ س گ
ــه  ــود و ۱۷ ســاله هایی ک ــد ســال ۴۳ ب ــه متول ســاله ای ک
ــا  ــر دو ب ــاله ه ــر دو ۱۷ س ــتند. ه ــال ۸۱ هس ــد س متول
ســری پرشــور… هــر دو بــا قامتــی افراشــته امــا یکــی بــر 
دســت دیگــران چــون قایقــی بــر رودخانــه مــردم شــاهرود 
ایــن ســو و آن ســو مــی رود. دلبــری مــی کنــد… اشــک 
از همــه می گیــرد و می شــود نگیــن جمــع حاضــر… 
تیرمــاه	 خورشــید	 از	 تابناک	تــر	 حتــی	 می درخشــد 

ــاهرود. ش
خیابــان	امــام	شــاهرود	بســته	اســت،	مــردم	آمده	انــد	
ــا	توجــه	 ــش	آمــوزی	ب ــا	حضــور	بســیج	دان از	همــه	جــا	ام
ــود	 ــیجی	ب ــوز	بس ــش	آم ــان	دان ــهید	امینی ــه	ش ــه	اینک ب
پررنگ	تــر	اســت،	بنــر	زرد	بســیج	دانــش	آمــوزی	در	میانــه	
ــین... ــوت	حس ــی	رود	پشــت	تاب ــن	م ــاال	و	پایی ــت	ب جمعی
حسـین	را	از	معراج	الشـهدای	کانون	بسـیج	بیـرون	می	آورند	
آنجـا	کـه	بند	پوتین	سـفت	کرد	و	اعزام	شـد.	سـال	۶۱	یعنی	
۱۷	سـال	بعد	در	بیسـت	و	ششمین	روز	تابسـتان	۶۱	و	وقتی	
کـه	فقـط	یک	مـاه	از	حضـورش	در	جبهـه	می	گذشـت	بـه	
رفقای	شـهیدش	پیوسـت	با ترکش بعثیان بر قلبـش … اما 
۳۷ سـال پیکـر پاکش	در	شـلمچه	ماند	و	بازنگشـت	تا	اینکه	
تفحـص	و	آزمایش	های	علمـی	توانسـت	او	را	شناسـایی	و	به	

خانه	بـاز	گرداند.

نماز بر پیکر شهید امینیان
ــام	 ــدان	ام ــردم	می ــت	م ــر	دس ــان	ب ــهید	امینی ــر	ش پیک
ــدان	 ــیر	می ــد	و	در	مس ــی	پیچ ــاهرود	را	م ــی	)ره(	ش خمین
ــر	او	 ــر	پیک ــاز	ب ــرار	اســت	نم ــرد،	ق ــرار	می	گی ــوری	ق جمه
خوانــده	و	ســپس	ادامــه	مراســم	در	گلــزار	شــهدای	شــاهرود	
ــزار	و	۱۰۰	 ــک	ه ــش	از	ی ــه	بی ــزار	شــود.	شــاهرودی	ک برگ
ــن	صحنه	هــا	آشــنا	اســت	بارهــا	و	بارهــا	 ــا	ای شــهید	دارد	ب

ــت. ــرده	اس ــه	ک ــه	بدرق ــن	گون ــش	را	همی فرزندان
در	میــان	مــردم	کمتــر	کســی	حســین	را	می	شناســد	
ــاره	اش	کمــی	دشــوار	اســت،	محمــد	امینیــان	 گفتگــو	درب
کــه	در	شــاهرود	مغــازه	دارد	دربــاره	ایــن	شــهید	می	گویــد:	
اگــر	حافظــه	یــاری	کنــد	بایــد	بگویــم	دوم	دبیرســتان	بــود	
کــه	شــهید	شــد	یعنــی	۱۶	ســاله	یــا	۱۷	امــا	فکــر	می	کنــم	
ــود	کــه	شناسنامه	هایشــان	را	 او	هــم	از	آن	دســت	افــرادی	ب

ــوند. ــاله	ش ــا	۱۸	س ــد	ت ــزرگ	می	کردن ب
وی	بــا	بیــان	اینکــه	نســبت	فامیلــی	بــا	ایــن	شــهید	دارنــد،	
می	گویــد:	مــن	متولــد	۱۳۴۰	و	از	شــهید	حســین	بزرگ	تــر	
بــودم	حتــی	هــم	مدرســه	ای	و	هــم	درســی	هــم	نبودیــم	اما	

مــی	شــناختمش	و	تنهــا	تصویــری	کــه	از	او	بــه	خاطــر	دارم	
فــردی	مــودب	و	ســر	بــه	زیــر	بــود	و	البتــه	بــدن	ورزیــده	و	

ورزشــکاری	داشــت	و	خیلــی	اصطالحــاً	محکــم	بــود.
	

شهدا زنده هستند
یکــی	دیگــر	از	رزمنــدگان	دوران	دفــاع	مقــدس	کــه	عضــو	
ــردان	 ــد	از	آن	گ ــب	)ع(	و	بع ــی	طال ــن	اب ــی	ب ــپ	۱۷	عل تی
کربــال،	گــردان	عاشــقان	بــود	دربــاره	ایــن	شــهید	می	گویــد:	
ــه	 ــهدایی	ک ــاره	ش ــه	خصــوص	درب ــا	ب ــفانه	حافظه	ه متأس
قبــل	از	ســال	۶۲	و	۶۳	شــهید	شــدند	کمتــر	یــاری	می	کنــد	
امــا	مهــم	ایــن	اســت	کــه	امثــال	شــهید	امینیــان	کــه	درس	
ــق	و	 ــرادر،	رفی ــد	ب ــا	می	رون ــه	جبهه	ه ــد	و	ب ــا	می	کنن را	ره
همــراه	همــه	مــا	هســتند.	مهــم	ایــن	اســت	کــه	نــخ	اتصــال	

مــا	بــه	شــهدا	رهــا	و	قطــع	نشــود.
ــن	گر	 ــهدا	روش ــه	ش ــان	اینک ــا	بی ــری	ب ــی	نظ ــد	عل محم
بخش	هــای	تاریــک	زندگی	مــان	محســوب	می	شــوند،	
می	گویــد:	دســتگیری	شــهدا	از	مــا	در	گرفتاری	هــا،	اعتقــاد	
ــر	 ــد	اگ ــه	می	گوی ــم	ک ــاوری	داری ــن	ب ــت،	همچنی ــا	اس م
شــهید	را	بــا	دلــت	بخوانــی	می	آیــد	چــرا	کــه	همیشــه	زنــده	
ــرد	و	از	 ــب	ک ــدا	شــهدا	را	طل ــد	ابت ــذا	بای و	حاضــر	اســت،	ل

ــا	شــفاعتمان	کننــد. آنهــا	خواســت	ت

خداحافظی با پیکر شهید امینیان
امــروز	اقــوام	و	نزدیــکان	حســین	آرام	می	گیرنــد	چــرا	
ــه	بازگشــت،	مــردم	 ــه	خان کــه	بعــد	از	۳۷	ســال	باالخــره	ب
شــاهرود	نیــز	هــم	بــرای	او	ســنگ	تمــام	گذاشــتند،	خیــل	
عظیــم	جمعیــت	آنقــدر	زیــاد	بــود	کــه	وقتــی	پیکــر	شــهید	
امینیــان	بــه	فلکــه	مرکــزی	رســید	انتهــای	جمعیــت	هنــوز	
مشــخص	نبــود	ایــن	یعنــی	عــزت	و	عظمتــی	که	همیشــه	از	

ــم. شــهدایمان	ســراغ	داری
ــت	 ــزار	شــهدای	شــاهرود	آرام	گرف ــان	در	گل حســین	امینی
ــواده	اش	باشــد.	خــط	 ــر	۳۷	ســال	انتظــار	خان ــی	ب ــا	پایان ت
پایــان	بــرای	ســفر	۳۷	ســاله	او	از	کالس	درس	در	شــاهرود	تا	

معــراج شــهادت در شــلمچه …

از کالس درس تا معراج شهدا

وداع شاهرودی ها با شهید امینیان
محمد حسن 

مقدم نیا
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پـس از پیـروزی انقـاب اسـامی ایـران، در اول تیرمـاه 
1۳۶۰، نهـادی منسـجم، مسـتقل و وابسـته بـه والیت فقیه، 
تحـت عنوان نهاد شـورای عالـی تبلیغات اسـامی به منظور 

پرداختـن بـه امـر تبلیغات بـه وجـود آمد.

ــی،	 ــی	مردم ــات	دین ــت	تبلیغ ــه	جه ــی،	ب ــاد	انقالب ــن	نه ای
ســازمان	دهی	و	هدایــت	نیروهــای	مؤمــن	و	تشــکل	های	
ــخ	اســالم،	 ــگ	تاری ــارف	و	فرهن ــاعه	مع ــا	و	اش ــی،	احی مردم
مقابلــه	بــا	تبلیغــات	ســو	و	تهاجــم	فرهنگــی	دشــمنان	و	رفع	
نیازهــای	فرهنگــی	طبقــات	جامعــه	به	ویــژه	جوانــان،	از	متــن	
انقــالب	متولــد	شــد	و	در	گذرگاه	هــای	حســاس	و	خطیــر	کــه	
ــاب	 دشــمنان	اســالم	در	حــذف	انقــالب	و	فرهنــگ	اســالم	ن

ــرد. ــد	ک ــد	و	رش ــدان	ش ــیدند،	وارد	می ــدی	می	کوش محم
ایــن	نهــاد	ارزشــمند	در	ســیر	تکاملــی	خــود،	در	چهاردهــم	
فروردین	مــاه	۱۳۶۸،	به	فرمــان	حضــرت	امــام	خمینــی	
رحمــه	اهلل	بــه	ســازمان	تبلیغــات	انقــالب	اســالمی	تغییــر	نام	

داد.
ــه	حجت	االســالم	محمــد	 ــر	معظــم	انقــالب	ب در	حکــم	رهب
ــت:	 ــده	اس ــالمی	آم ــات	اس ــازمان	تبلیغ ــت	س ــی	ریاس قم
ــا	 »تبییــن	و	عرضــه	ی	فکــر	و	فرهنــگ	و	معــارف	اســالمی	ب
ــوآوری	در	ادبیــات	و	روش	هــا	 ــا	ن ــه	نیازهــای	روز	و	ب توجــه	ب
ــر	جــان	و	دل	مخاطبــان	بنشــیند	و	وجــود	 ــه	ای	کــه	ب به	گون
ــالت	 ــد،	رس ــیراب	نمای ــن	س ــت	دی ــر	حقیق ــان	را	از	کوث آن

ــن	ســازمان	اســت. بســیار	مهــم	ای
رســالت	دیگر	ایــن	ســازمان	رصــد	و	مقابلــه	ی	هوشــمندانه	
ــانه	ای	 ــی	و	رس ــی	و	تبلیغ ــری	و	فرهنگ ــات	فک ــا	تهاجم ب
دشــمنان	دیــن	و	انقــالب	و	کشــور	اســت.	دشــمنانی	
ــت	و	 ــش،	هوی ــه	ی	پی ــد	ده ــه	از	چن ــروز	بلک ــه	ام ــه	ن ک
ــالمی-	 ــی	اس ــبک	زندگ ــار	و	س ــاور	و	رفت ــخصیت	و	ب ش
ــا	 ــرار	داده	و	ب ــدف	ق ــان	را	ه ــردم	خصوصــاً	جوان ــی	م ایران
ــی	و	 ــای	ارتباط ــه	فناوری	ه ــی	ب ــای	متک ــیوه	ها	و	ابزاره ش
رســانه	ای	اعــم	از	هنــر	و	ســینما	و	فضــای	مجــازی	و	غیــره،	
درصــدد	تهــی	کــردن	انقــالب	از	عقبــه	ی	دینــی	و	ایمانــی	

و	مردمــی	آن	می	باشــند.«
ــی	در	گفتگــو	 ــن	نهــاد	انقالب ــه	ســالگرد	تأســیس	ای ــه	بهان ب
بــا	ائمــه	جمعــه	و	مدیــران	کل	تبلیغــات	اســالمی	بــه	برخــی	
محورهــای	فعالیــت	ایــن	نهــاد	و	همچنیــن	مطالبــات	در	این	

ــم. ــوزه	می	پردازی ح

مدیــرکل تبلیغــات اســامی بوشــهر: اجــرای 
برنامه هــا بــا محوریــت مــردم

ــات	 ــرکل	تبلیغ ــتانی	مدی ــا	سروس ــالم	عبدالرض حجت	االس
ــار	 ــر	اظه ــگار	مه ــا	خبرن ــو	ب ــهر	در	گفت	وگ ــالمی	بوش اس
داشــت:	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	نقــش	بســیار	مهمــی	در	
ــای	 ــتا	برنامه	ه ــن	راس ــی	دارد	و	در	ای ــگ	دین ــه	فرهن عرص
بســیاری	را	در	ســطح	جامعه	در	دســت	اجــرا	و	پیگیــری	دارد.
مهمتریــن	 از	 را	 محمــدی	 نــاب	 اســالم	 تبلیــغ	 وی	
ــه	 ــالمی	دانســت	و	اضاف ــات	اس ــازمان	تبلیغ ــالت	های	س رس
کــرد:	سیاســت	های	تبلیغــی	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	بــر	
اســاس	اندیشــه	حضــرت	امــام	)ره(	و	مقــام	معظــم	رهبــری	

ــت. ــده	اس ــن	ش تدوی
حجت	االســالم	سروســتانی	بــا	اشــاره	بــه	شناســایی،	
ســاماندهی	و	حمایــت	از	شــبکه	تبلیغــی	بیــان	کــرد:	یکــی	
ــعه،	 ــات	توس ــازمان	تبلیغ ــت	س ــای	فعالی ــر	از	محوره دیگ
گســترش	و	ســاماندهی	فعالیت	هــای	قرآنــی	اســت	کــه	

برنامه	هــای	متنوعــی	در	ایــن	حــوزه	در	دســت	اجــرا	اســت.
ــه	تعلیــم	و	تربیــت	 ــن	ســازمان	ب وی	از	دیگــر	برنامه	هــای	ای
و	ارتبــاط	بــا	نســل	جــوان	در	مراکــز	دانشــگاهی	و	در	ســطح	
ــان	 ــور	جوان ــه	ام ــه	داد:	توجــه	ب ــرد	و	ادام ــدارس	اشــاره	ک م
ــازمان	 ــی	س ــم	فعالیت ــای	مه ــازی	از	محوره ــای	مج و	فض

ــات	اســت. تبلیغ
حجت	االســالم	سروســتانی	از	آمــوزش	چهره	هــای	فرهنگــی	
و	مرتبــط	بــا	مجموعــه	در	عرصــه	فضــای	مجــازی	و	تقویــت	

ســواد	رســانه	ای	خبــر	داد	و	گفــت:	توســعه	و	تقویــت	
دبیرســتان	علــوم	و	معــارف	اســالمی	صــدرا	از	دیگــر	خدمــات	

مهــم	اســت.
ــا	و	اهــداف	 ــر	اســاس	معیاره ــی	ب ــه	انقالب ــت	روحی وی	تقوی
ــه	های	 ــل	و	اندیش ــام	راح ــالمی	و	ام ــام	اس ــای	نظ و	آرمان	ه
مقــام	معظــم	رهبــری	را	یــک	ضــرورت	دانســت	و	بیــان	کــرد:	
ــالب	 ــق	گام	دوم	انق ــا	تحق ــه	ب ــات	در	رابط ــازمان	تبلیغ س
عملیات	هــای	مختلفــی	را	بــا	حضــور	اقشــار	تأثیرگــذار	

ــت. ــته	اس داش
ــان	 ــا	بی ــهر	ب ــتان	بوش ــالمی	اس ــات	اس ــرکل	تبلیغ مدی
ــال	 ــردم	دنب ــت	م ــا	محوری ــازمان	ب ــای	س ــه	برنامه	ه اینک
می	شــود	افــزود:	مجریــان	اصلــی	مــردم	و	مراکــز	دینــی	و	
مردمــی	هســتند	و	ســازمان	تبلیغــات	هــم	بــه	عنــوان	یــک	
ــی	حضــور	 ــی	و	نظارت ــا	در	بخــش	هدایت ــی	آنه ــاد	حام نه

دارد.

ــوی:  ــان رض ــامی خراس ــات اس ــرکل تبلیغ مدی
مروّجــان الگــوی اســامی ایرانــی پیشــرفت باشــیم
حجت	االســالم	هــادی	صاحبقرانــی	مدیــرکل	تبلیغــات	
اســالمی	خراســان	رضــوی	اظهــار	کــرد:	اعتقــاد	راســخ	داریم	
کــه	مبلّــغ	انقالبی	بایــد	به	دنبــال	تحقــق	فرامیــن	و	مطالبات	

امــام	جامعــه	در	صحنــه	اجتمــاع	باشــد.
ــه	گام	 ــق	بیانی ــدار	تحق ــد	پرچم ــه	بای ــام	محل ــزود:	ام وی	اف
ــورا	و	 ــار	و	ش ــادوش	دهی ــد	دوش ــذا	بای ــد	ل ــالب	باش دوم	انق

مســئوالن	و	بــا	مشــارکت	مــردم	جامعــه	را	مدیریــت	کنــد	و	
ــا	موضــوع	مســجد	مســائل	را	حــل	کــرد. ــد	ب امــروز	بای

ــه	داد:	 ــرکل	تبلیغــات	اســالمی	خراســان	رضــوی	ادام مدی
ــرب،	 ــی	غ ــان	تمدن ــوذ	جری ــر	نف ــت	در	براب ــرار	اس ــر	ق اگ
در	مباحــث	مرتبــط	بازخوانــی	داشــته	باشــیم	بایــد	
ــی	 ــبک	زندگ ــژه	در	س ــه	گام	دوم	و	به	وی ــه	بیانی ــر	ب ناظ
ورود	جــدی	داشــته	باشــیم	و	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	
ــوی	 ــان	الگ ــد	از	مروّج ــی	بای ــی	مردم ــکل	های	دین و	تش

ــند. ــرفت	باش ــی	پیش ــالمی	ایران اس
وی	گفــت:	اســالم	یــک	دیــن	تــک	بعــدی	نیســت	بلکــه	در	
ــی،	اقتصــادی،	 ــه	مســائل	اجتماع ــات	نســبت	ب ــات	و	روای آی
سیاســی	و	مذهبــی	دســتورالعمل	و	راهکارهــای	عملــی	ارائــه	

شــده	اســت.
ــزی	را	اراده	 ــا	چی ــردم	م ــر	م ــرد:	اگ ــح	ک ــی	تصری صاحبقران
کننــد	بــه	دنبــال	تحقــق	آن	می	رونــد	و	دشــمن	ایــن	
موضــوع	را	فهمیــده	اســت	لــذا	بــه	دنبــال	تضعیــف	اراده	های	
ــی	 ــار	فرهنگ ــام	عی ــگ	تم ــن	جن ــا	در	ای ــی	اســت	و	م مردم
ــد	 ــی،	مانن ــای	مردم ــت	اراده	ه ــرای	تقوی ــد	ب ــادی	بای اقتص

ــویم. ــدان	بش ــدس	وارد	می ــاع	مق دف
وی	گفــت:	بهتریــن	مــدل	کــه	از	ابتــدای	انقــالب	بــه	دنبــال	
تحقــق	آن	بوده	ایــم،	اداره	جامعــه	توســط	مــردم	اســت	و	ایــن	
مهــم	بــا	موضــوع	مســجد	و	امــام	محلــه	و	فعــاالن	مســجدی	

قابــل	تحقــق	اســت.

ــی:  ــان غرب ــامی آذربایج ــات اس ــرکل تبلیغ مدی
ــری الزم و  ــاب« ام ــه گام دوم انق ــه »بیانی ــل ب عم

ــت ــب اس واج
حجــت	االســالم	محمــد	داداش	زاده	مدیــرکل	تبلیغــات	
ــر	 ــگار	مه ــا	خبرن ــو	ب ــی	در	گفتگ ــان	غرب ــالمی	آذربایج اس
ــه	مناســبت	ســالروز	تأســیس	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	 ب
بــا	اشــاره	بــه	فلســفه	تأســیس	ایــن	ســازمان	احیــا	و	اشــاعه	
ــاز	و	 ــورد	نی ــای	م ــه	زمینه	ه ــاک	اســالم	در	هم اندیشــه	تابن

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

در گفتگو با مدیران کل تبلیغات اسالمی مطرح شد؛

سازمان تبلیغات در گام دوم انقالب/ نهادی که هر روز مردمی تر می شود
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــالمی	در	 ــالق	اس ــج	اخ ــی	و	تروی ــت	اله ــت	روح	عبودی تقوی
ــاع	از	اصــول	اســالم،	 ــژه	نســل	جــوان،	دف ــان	مــردم	به	وی می
ــالب	 ــای	انق ــالمی	و	آرمان	ه ــوری	اس ــدس	جمه ــام	مق نظ
تبلیغــی	 فرهنگــی-	 توطئه	هــای	 و	شــناخت	 اســالمی	
ــازمان	 ــن	س ــکیل	ای ــداف	تش ــن	اه ــگان	را	از	مهمتری بیگان

ــمرد. برش
ــاط	 ــن	انحط ــن	تبیی ــالم	داداش	زاده	همچنی ــت	االس حج
و	بطــالن	مکتب	هــای	الحــادی	و	انحرافــی	و	مبــارزه	بــا	
ــت	اســالم	 ــر	جامعی ــه	ب ــا	تکی ــاط	و	تحجــر	ب ــای	التق آفت	ه
و	گســترش	کمــی	و	کیفــی	تبلیغــات	دینــی	مردمــی	و	
برانگیختــن	احســاس	مســئولیت	عمومــی	در	قبــال	اســالم	و	
نظــام	مقــدس	جمهــوری	اســالمی	ایــران	را	از	دیگــر	اهــداف	

ــرد. ــوان	ک ــالمی	عن ــات	اس ــازمان	تبلیغ س
مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	آذربایجــان	غربــی	با	بیــان	اینکه	
ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	یــک	نهــاد	غیردولتــی	بــوده	کــه	
در	راســتای	ترویــج	فرهنــگ	دینــی	در	جامعه	تأســیس	شــده	
اســت	گفــت:	ایــن	ســازمان	در	زمینــه	آگاهــی	و	توانمنــدی	
اقشــار	تأثیرگــذار	جامعــه	بــه	خصــوص	در	خنثــی	ســازی	و	
ــای	الحــادی	و	 ــه	ه ــا	و	نحل ــات	ســو	فرقه	ه ــا	تبلیغ ــه	ب مقابل
ــری	 ــش	مؤث ــی	نق ــه	های	انحراف ــوذ	اندیش ــری	از	نف جلوگی

دارد.
ــه	گام	دوم	 ــه	و	درک	بیانی ــر	ضــرورت	مطالع ــد	ب ــا	تاکی وی	ب
انقــالب	همچنیــن	جامــه	عمــل	پوشــاندن	بــه	منویــات	رهبر	
ــه	خصــوص	توســط	ایــن	ســازمان	 عظیــم	الشــأن	انقــالب	ب
ــا	 ــن	برهــه	حســاس	کــه	دشــمنان	م ــروزه	و	در	ای گفــت:	ام
تمــام	قــد	در	مقابــل	نظــام	اســالمی	میهنمــان	صــف	آرایــی	
کــرده	و	بــا	اجــرای	ترفندهــای	مختلــف	ســعی	در	ضربــه	زدن	
بــه	شــریانهای	حیاتــی	کشــورمان	را	دارنــد	ضــرورت	مطالعــه	
»بیانیــه	گام	دوم	انقــالب«	و	عمــل	بــه	آن	امــری	الزم	و	واجب	

اســت.

مدیـرکل تبلیغـات اسـامی اسـتان مرکـزی: لـزوم 
سـاماندهی گرایش نسـل جوان در فناوری رسـانه ای
حجــت	االســالم	صفــر	قربانپــور	مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	
اســتان	مرکــزی	در	گفــت	و	گــو	بــا	خبرنــگار	مهــر	همزمــان	
بــا	فرارســیدن	ســالروز	تأســیس	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	
اظهــار	داشــت:	مأموریــت	اصلــی	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	
بنــا	بــه	تاکیــد	امــام	راحــل،	تبلیــغ	احــکام	دینــی	و	فرهنــگ	
ســازی	مبانــی	اســالمی	نــاب	محمــدی	یعنــی	کار	کــردن	بــر	
روی	عقایــد،	تبلیــغ	مبانــی	دینــی،	اعــزام	مبلغیــن	دینــی	بــه	

داخــل و خــارج از کشــور و … اســت.

ــته	 ــال	گذش ــری	س ــم	رهب ــام	معظ ــت:	مق ــور	گف ــان	پ قرب
ــش	 ــاماندهی	گرای ــه	س ــازمانی	ب ــول	س ــاد	تح ــن	ایج ضم
نســل	جــوان	در	فنــاوری	رســانه	ای	بیشــتر	توصیــه	و	رســالت	
ــالم	 ــتکباری	اع ــلطه	اس ــان	س ــا	جری ــه	ب ــازمان	را	مقابل س
کردنــد،	بــه	طــوری	کــه	در	ایــن	حکــم	آمده	اســت،	ضــرورت	
وجــود	ســازمان	نــه	تنهــا	کاهــش	پیــدا	نکــرده،	بلکــه	

ــده	دارد. ــرورت	فزاین ض
ــه	ایــن	فرمــان	حــوزه	کاری	ســازمان	 ــا	توجــه	ب وی	افــزود:	ب
ــای	 ــام	کاره ــه	انج ــا	ب ــده	وصرف ــته	ش ــترده	تر	از	گذش گس
ســنتی	هیأتــی،	اعــزام	مبلــغ	و	…	نبایــد	اکتفــا	کــرد،	بلکــه	
ــوی	 ــه	آن	ورود	ق ــت	و	الزم ــاز	اس ــی	ب ــای	جهان ــروزه	فض ام

ــه	گذشــته	اســت. نســبت	ب
مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	اســتان	مرکزی	افــزود:	ســازمان	
ــه	برخــورداری	از	خبرگــزاری	 ــا	توجــه	ب تبلیغــات	اســالمی	ب
ــاماندهی	 ــی	و	س ــان	دین ــزام	مبلغ ــاله،	اع ــاب،	رس ــر،	کت مه
هیأت	هــای	مذهبــی،	اکنــون	در	مســائل	اجتماعــی	ورود	
یافتــه	و	در	بخــش	کاهــش	آســیب	های	اجتماعــی	بــه	
ســاخت	قــرارگاه	و	پایــگاه	اجتماعــی	مبــادرت	کــرده	و	توجــه	
ــرار	 ــواده	و	نســل	جــوان	را	در	دســتور	کار	ق ــه	موضــوع	خان ب

ــت. داده	اس
وی	بیــان	کــرد:	ایجــاد	کارگاه	ســبک	زندگــی	قرآنــی	از	جمله	
برنامه	هــای	اداره	کل	تبلیغــات	اســالمی	اســت،	در	کنــار	ایــن	
ــی،	 ــای	تخصص ــود	نیروه ــر	کمب ــی	نظی ــا	خالهای ــا	ب کاره
کمبــود	داور	در	مباحــث	قرآنــی	و	چهره	هــای	قرآنــی	انــدک	
ــه	 ــوزش	اولی ــاً	آم مواجــه	هســتیم	و	ضــرورت	دارد	کــه	صرف

نباشــد.

مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان کرمــان: اقــدام 
ــی ــیب های اجتماع ــش آس ــتای کاه در راس

حجــت	االســالم	علــی	جاللــی	مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	
ــه	 ــا	اشــاره	ب ــگار	مهــر	ب ــا	خبرن اســتان	کرمــان	در	گفتگــو	ب
ــالمی	 ــات	اس ــازمان	تبلیغ ــای	س ــه	فعالیت	ه ــه	از	جمل اینک
ــغ،	 ــزام	مبل ــغ،	اع ــون	تبلی ــی	همچ ــا	موضوعات ــاط	ب در	ارتب
هیئت	هــای	مذهبــی	و	کانون	هــای	فرهنگــی	هنــری	اســت،	
ادامــه	داد:	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	در	مجمــوع	متناســب	
ــتور	 ــی	را	در	دس ــا	و	فعالیت	های ــی	برنامه	ه ــرایط	زمان ــا	ش ب
کار	خــود	قــرار	داده	اســت	کــه	از	جملــه	آن	تشــکیل	قــرارگاه	
فضــای	مجــازی	مبیــن	اســت	کــه	فعالیــت	خــود	را	در	زمینه	

تولیــد	محتــوا	و	تربیــت	مــدرس	آغــاز	کــرده	اســت.
ــه	 ــا	اشــاره	ب ــان	ب ــات	اســالمی	اســتان	کرم ــرکل	تبلیغ مدی
اینکــه	فعالیت	در	زمینــه	گام	دوم	انقــالب	از	دیگــر	برنامه	های	
مهــم	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	اســت	کــه	در	ایــن	زمینــه	
نشســت	های	تخصصــی	نیــز	برگــزار	کرده	ایــم،	تصریــح	
کــرد:	در	راســتای	کاهــش	آســیب	های	اجتماعــی	در	مناطــق	
حاشــیه	نشــین	شــهر	کرمــان	قریــب	بــه	۱۵	پایــگاه	فرهنگی	
احــداث	کــرده	و	۱۵	روحانــی	نیــز	در	آنهــا	مســتقر	شــده	اند.
ــه	در	 ــب	ک ــن	مطل ــان	ای ــا	بی ــی	ب ــالم	جالل ــت	االس حج
زمینــه	فعالیت	هــای	اجتماعــی	در	ســال	گذشــته	کمــک	بــه	
زندانیــان	غیرعمــد	را	داشــته	ایم	کــه	در	ایــن	راســتا	۱۰	نفــر	
ــای	 ــرد:	از	دیگــر	برنامه	ه ــح	ک ــان	آزاد	شــدند،	تصری از	زندانی

ایــن	ســازمان	در	ســال	جــاری	اهــدای	۵۱	ســرویس	جهیــزه	
بــه	خانواده	هــای	نیازمنــدی	کــه	شناســایی	شــده	اند	و	
تــالش	برایــن	اســت	کــه	در	تاریــخ	۲۹	تیــر	طــی	یــک	برنامه	

ایــن	مراســم	انجــام	شــود.
ــادی	را	 ــالش	زی ــا	و	ت ــا	برنامه	ه ــه	م ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
بــرای	رســیدن	بــه	اهــداف	خــود	انجــام	می	دهیــم	امــا	یقینــاً	
ــوان	 ــیده	ایم،	عن ــد	نرس ــد	درص ــود	ص ــداف	خ ــه	اه ــا	ب م
داشــت:	شــاید	از	جملــه	دالیــل	نرســیدن	کامــل	بــه	اهــداف	
کمبــود	نیــرو	و	انجــام	یکســری	مــوازی	کاری	هــا	هســت	کــه	
ــا	کنــار	هــم	قــرار	گرفتــن	تمامــی	ظرفیت	هــای	 امیــدوارم	ب
فرهنگــی	بتوانیــم	در	راســتای	تحقــق	جامعــه	اســالمی	گام	

ــم. برداری

مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان قزویــن: حــوزه 
فرهنــگ نیازمنــد ســرمایه گــذاری اســت

ــات	 ــرکل	تبلیغ ــی	مدی ــت	الله ــی	نعم ــالم	عل ــت	االس حج
ــیس	 ــالروز	تأس ــبت	س ــه	مناس ــن	ب ــتان	قزوی ــالمی	اس اس
ــر	 ــگار	مه ــا	خبرن ــو	ب ــالمی	در	گفتگ ــات	اس ــازمان	تبلیغ س
اظهــار	داشــت:	شــاید	کار	در	ســازمان	تبیلغــات	اســالمی	در	
ظاهــر	ســهل	و	اســان	باشــد	امــا	در	مقــام	عمــل	بشــدت	بــا	
موانــع	و	مشــکالتی	مواجــه	اســت	کــه	اگــر	تدبیــر	و	اندیشــه	

ــه	نتیجــه	نخواهــد	رســید. ــا	ب نشــود	کاره
ــاد	 ــن	نه ــش	ای ــن	چال ــوص	مهمتری ــی	در	خص ــت	الله نعم
ــت	و	 ــوع	اس ــترده	و	متن ــی	گس ــوزه	دین ــون	ح ــت:	چ گف
ــت	 ــوان	گف ــتیم	می	ت ــرو	هس ــادی	روب ــلیقه	های	زی ــا	س ب
ــه	 ــخ	شــکل	گرفت ــه	در	طــول	تاری ــا	ک ــش	م ــن	چال مهمتری
باورهــای	غلــط	و	خرافــه	اســت	کــه	بایــد	بــا	آن	مبــارزه	کــرد.
ــاری	 ــی	و	اعتب ــع	مال ــود	مناب ــر	کمب ــش	دیگ ــزود:	چال وی	اف
اســت	چــون	حــوزه	فرهنــگ	نیازمنــد	ســرمایه	گــذاری	بلنــد	
مــدت	و	کوتــاه	مــدت	اســت	و	کارهــا	در	طــول	زمــان	نتیجــه	
می	دهــد	امــا	توقــع	عمومــی	باالســت	و	بایــد	بســرعت	
نتایــج	برنامه	هــا	را	در	کمتریــن	زمــان	مشــاهده	کنــد	گاهــی	
ــع	را	تأمیــن	نکنــد. ــه	نیســت	و	شــاید	توق قضاوت	هــا	عادالن
نعمــت	اللهــی	تصریــح	کــرد:	بایــد	متولیــان	امــر	نســبت	بــه	
ــه	 ــه	صــورت	عمومــی	و	فرهنــگ	دینــی	ب حــوزه	فرهنــگ	ب
ــه	 ــا	ب ــا	کاره ــژه	داشــته	باشــند	ت صــورت	خــاص	توجــه	وی

ســرانجام	برســد.
مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	اســتان	در	خصــوص	بیانیــه	گام	
دوم	انقــالب	اظهــار	داشــت:	نکتــه	برجســته	ایــن	بیانیــه	لزوم	
ــد	 ــه	بای ــی	اســت	ک ــه	نســل	جــوان	انقالب ــا	ب ســپردن	کاره
ــای	 ــد	و	گام	ه ــت	ببندن ــر	هم ــکوفا	کم ــده	ای	ش ــرای	آین ب

ــد. ــه	بردارن ــرای	اداره	جامع ــدی	ب بلن

ــمالی:  ــان ش ــامی خراس ــات اس ــرکل تبلیغ مدی
ــت ــا روحانی ــردم ب ــر م ــاط بهت ــرای ارتب ــاش ب ت
ــات	اســالمی	 ــرکل	تبلیغ ــی	مدی ــی	خادم حجت	االســالم	عل
ــان	 ــا	بی ــر	ب ــگار	مه ــا	خبرن ــو	ب ــمالی	در	گفتگ ــان	ش خراس
اینکــه	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	در	چارچــوب	دیــن	مبیــن	
ــه	 ــتکبار	را	ب ــا	اس ــه	ب ــان	ها	و	مقابل ــام	آزادی	انس ــالم	پی اس
ــا	 ــازمان	ب ــن	س ــرد:	ای ــار	ک ــد،	اظه ــره	می	کن ــا	مخاب ملت	ه
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

سیاســت	گذاری،	برنامه	ریــزی،	هدایــت،	تأســیس	مراکــز	
ــهری	 ــف	ش ــق	مختل ــه	مناط ــغ	ب ــزام	مبل ــانی	و	اع اطالع	رس
ــه	 ــر	عهــده	گرفت و	روســتایی،	اشــاعه	فرهنــگ	اســالمی	را	ب

ــت. اس
خادمــی	در	مــورد	رابطــه	مــردم	بــا	ســازمان	تبلیغــات	
ــاد	 ــن	نه ــای	ای ــترش	فعالیت	ه ــرد:	گس ــرح	ک ــالمی	مط اس
ــا	روحانیــت	شــده	 ــردم	ب ــر	م ــاط	بهت ســبب	آشــنایی	و	ارتب

ــت. اس
ــه	 ــت	ب ــه	روحانی ــی	جامع ــت	و	آگاه ــرد:	ظرفی ــار	ک وی	اظه
ــدازه	ای	اســت	کــه	می	تواننــد	در	تمامــی	امــور	فرهنگــی	و	 ان
اجتماعــی	ورود	پیــدا	کننــد	و	تاکنــون	تأثیرات	قابــل	توجهی	

بیــن	اقشــار	داشــته	اســت.
ــالمی	در	 ــات	اس ــالت	تبلیغ ــا	رس ــه	ب ــن	در	رابط وی	همچنی
ــه	 ــه	ب ــت:	باتوج ــالب،	گف ــه	گام	دوم	انق ــن	بیان ــت	تبیی جه
ــف	 ــبکه	های	مختل ــالمی	ش ــات	اس ــازمان	تبلیغ ــه	س اینک
تبلیغــی	را	برعهــده	دارد	از	ایــن	رو	بنــا	بــر	تاکیــد	مقــام	معظم	
رهبــری	در	جهــت	تبلیــغ	گام	دوم	انقــالب	پیــش	قــدم	شــده	

اســت.

لــزوم  گیــان:  اســامی  تبلیغــات  مدیــرکل 
فرهنگــی نهادهــای  هماهنگــی 

حجــت	االســالم	ســعید	مهــدوی	مدیــرکل	تبلیغات	اســالمی	
گیــالن	از	همدلــی،	همفکــری	و	همزبانــی	بــه	عنــوان	عوامــل	
ــرد	و	 ــام	ب ــا	شــبیخون	فرهنگــی	ن ــه	ب ــر	در	مقابل مهــم	و	مؤث
ــات	و	 ــازمان	تبلیغ ــن	س ــی	بی ــدم	هماهنگ ــرد:	ع ــار	ک اظه
ائمــه	جمعــه	ســبب	عــدم	موفقیــت	در	مقابلــه	بــا	شــبیخون	

ــود. ــی	می	ش فرهنگ
وی	بــا	تأکیــد	بــر	تأثیــر	ارکان	تبلیــغ	در	گام	دوم	
مذهبــی،	 هیئت	هــای	 روحانیــت،	 گفــت:	 انقــالب،	
فرهیختــگان	جامعــه	و	جایــگاه	خطبه	هــای	نمــاز	و	
ــکار	 ــل	ان ــر	قاب ــر	و	غی ــه	ارکان	مؤث ــه	از	جمل ــه	جمع ائم

در	تبلیغــات	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	بیانیــه	گام	دوم	انقــالب	بــه	عنوان	نقشــه	ای	
جامــع،	کامــل	و	امیــد	بخــش	بــرای	جامعــه	اســالمی،	ادامــه	
داد:	بیانیــه	گام	دوم	رهبــر	معظــم	انقــالب	یکــی	از	مصدایــق	
ــن	 ــه	تمــدن	نوی ــرای	رســیدن	ب ــروز	شــعائر	الهــی	و	الزم	ب ب
اســالمی	و	مقدمــه	ســاز	حضــور	و	ظهــور	امــام	زمــان	)عــج(	

اســت.

مدیـرکل تبلیغات اسـامی لرسـتان: حضـور پررنگ 
طـاب و گروههـای جهـادی در مناطق سـیل زده

حجــت	االســالم	ســعید	مهــدوی	امیــن	مدیــرکل	تبلیغــات	
ــه	مناســبت	ســالروز	تأســیس	ســازمان	 اســالمی	لرســتان	ب
تبلیغــات	اســالمی	در	ســخنانی	با	اشــاره	بــه	فعالیــت	تبلیغی	
ــار	 گروههــای	جهــادی	در	مناطــق	ســیل	زده	لرســتان،	اظه
ــالم	 ــن	رابطــه	اع ــادی	در	ای ــروه	جه داشــت:	حــدود	۳۰۰	گ

ــد. آمادگــی	کــرده	بودن
وی	بــا	بیــان	اینکــه	در	ایــام	وقــوع	ســیالب	حــدود	۸۰	گــروه	
حضــور	پیــدا	کــرده	بودنــد،	عنــوان	کــرد:	بیــش	از	هــزار	نفــر	
ــات	 ــازمان	تبلیغ ــر	س ــه	دفات ــادی	ب ــای	جه ــن	گروهه از	ای
اســالمی	بــرای	حضــور	در	مناطــق	ســیل	زده	مراجعــه	کــرده	
بودنــد	و	بســیاری	از	آنهــا	بــه	صــورت	خــود	جــوش	بــه	ایــن	

ــد. ــه	می	کردن ــق	مراجع مناط
وی	در	بخــش	دیگــری	از	ســخنان	خــود	بــا	اشــاره	بــه	ایجــاد	
پایگاه	هــای	کاهــش	آســیب	های	اجتماعــی	در	مســاجد	
اســتان،	عنــوان	کــرد:	انعقــاد	تفاهــم	نامه	همــکاری	بــا	کمیته	
ــیب	های	 ــش	آس ــا	کاه ــه	ب ــتی	و… در	رابط ــداد،	بهزیس ام

ــته	ایم. ــز	داش ــی	را	نی اجتماع

لـزوم  گلسـتان:  اسـامی  تبلیغـات  مدیـرکل 
فرهنگسـازی بـا اسـتفاده از ظرفیت فرهنگ سـازان
حجت	االسـالم	نـوراهلل	ولی	نـژاد	مدیـرکل	تبلیغات	اسـالمی	
گلسـتان	اظهار	کرد:	بـرای	از	بین	بردن	آسـیب	های	اجتماعی	
نیازمند	فرهنگ	سـازی	هسـتیم	و	این	امر	توسط	سـردمداران	

فرهنگ	یعنـی	روحانیـون	و	علما	باید	صـورت	گیرد.
وی	افــزود:	بــه	عنــوان	مثــال	در	زمینــه	طــالق	کــه	در	نتیجــه	
بدعت	هــای	اشــتباه	در	زندگــی	زناشــویی	ایجــاد	شــده	بایــد	

ورود	جــدی	کــرد	تــا	فرهنــگ	غلطــی	از	بیــن	بــرود.
ولــی	نــژاد	گفــت:	اگــر	مهربانــی،	گذشــت،	دلســوزی	و	
فــداکاری	وجــود	داشــت	کــه	زندان	هــای	مــا	پــر	نبــود.	بایــد	
کاری	کــرد	تــا	بــه	جــای	اینکــه	زنــدان	مــا	پــر	شــود	مســاجد	

ــو	از	جمعیــت	باشــد. ــا	ممل و	اماکــن	مذهبــی	م
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	بیانیــه	گام	دوم	هم	توصیــه	جدی	
ــه	کــرد:	همیشــه	 ــت	و	اخــالق	شــده	اســت،	اضاف ــه	معنوی ب
ــرد	و	 ــورت	بگی ــازی	ص ــگ	س ــد	فرهن ــورد	بای ــل	از	برخ قب
علمــا،	نویســندگان،	اصحــاب	رســانه،	اهالــی	دانشــگاه	و	غیره	

فرهنــگ	ســاز	هســتند.

ــی:  ــان جنوب ــامی خراس ــات اس ــرکل تبلیغ مدی
ــد ــق تولی ــاد رون ــن ابع ــرای تبیی ــاش ب ت

حجت	االســالم	احمــد	رضایــی	مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	
خراســان	جنوبــی	اظهــار	کــرد:	رهبر	معظــم	انقالب	اســالمی	
در	حکــم	رئیــس	جدیــد	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	مــوارد	
ــش	روی	 ــه	پی ــه	نقش ــد	ک ــرح	کردن ــی	را	مط ــیار	مهم بس

ــد. ــکل	می	ده ــازمان	را	ش ــت	س فعالی
ــا	بیــان	اینکــه	تمــام	توجــه	ســازمان	تبلیغات	اســالمی	 وی	ب
ــر	معظــم	 ــالب	اســالمی	و	رهب ــان	انق ــر	فرمایشــات	دیده	ب ب
ــن	 ــر	در	ای ــال	حاض ــزود:	در	ح ــت،	اف ــالمی	اس ــالب	اس انق
زمینــه	بــر	تبییــن	بیانیــه	گام	دوم	انقــالب	اســالمی	و	موضوع	

رونــق	تولیــد	تأکیــد	داریــم.
ــق	 ــات	اســالمی	خراســان	جنوبی	گفــت:	رون ــرکل	تبلیغ مدی
تولیــد	مــا	را	از	ذلــت	و	منــت	دیگــران	و	بــه	ویــژه	بیگانــگان	
ــاری	و	 ــا	همی ــم	ب ــد	و	امیدواری ــا	می	کن ــتعمارگران	ره و	اس
همــکاری	مــردم	از	ایــن	گردنــه	بســیار	مهــم	تاریــخ	انقــالب	

عبــور	کنیــم.
رضایــی	اظهــار	کــرد:	یکــی	از	فعالیت	هــای	پیــش	روی	
ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	موضوع	مــردم	ســاالری	فرهنگی	
و	نقــش	آفرینــی	مــردم	در	موضــوع	تبلیــغ	دیــن	و	ارزش	های	

انســانی	و	الهــی	اســت.
ــه	نقــش	مهــم	و	تأثیرگــذار	فضــای	مجــازی	 ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــی	و	 ــاالری	فرهنگ ــردم	س ــوع	م ــایبری	در	موض ــتر	س و	بس
ــن	اســت	کــه	تمــام	 ــر	ای ــن	بیــان	کــرد:	تــالش	ب تبلیــغ	دی
فعالیت	هــای	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	بــا	پیوســت	

ــد. ــی	باش اجتماع
مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	خراســان	جنوبی	ادامــه	داد:	مــا	
بــه	دنبــال	ارتبــاط	بــا	نخبــگان	حــوزه	و	دانشــگاه	و	موضــوع	

مســجد	محلــه	محــور	و	محلــه	مســجد	محــور	هســتیم.

ــل  ــت در ح ــور روحانی ــیراز: حض ــه ش ــام جمع ام
ــی ــات اجتماع ــکات و معض مش

آیــت	اهلل	لطــف	اهلل	دژکام	امــام	جمعــه	شــیراز	در	گفــت	و	گــو	
بــا	خبرنــگار	مهــر،	اظهــار	داشــت:	خوشــبختانه	فعالیت	هــای	
فرهنگــی	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	در	طــول	ســنوات	اخیر	
نــه	تنهــا	بســیار	ارزنــده	و	ســودمند	بــوده	اســت	بلکــه	باعــث	
ــاد	 ــر	نه ــای	دیگ ــه	ظرفیت	ه ــردم	ب ــوم	م ــه	عم ــده	ک ش

روحانیــت	نیــز	بیشــتر	واقــف	شــوند.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــه	دوره	درخشــان	ریاســت	 ــا	اشــاره	ب ــه	شــیراز	ب ــام	جمع ام
حجــت	االســالم	قمــی	در	ایــن	ســازمان،	افــزود:	اگــر	زمانــی	
ایــن	تصــور	غالــب	بــود	کــه	روحانیــون	فقــط	بایــد	پــای	منبر	
باشــند	و	وظیفــه	امربــه	معــروف	و	نهــی	از	منکــر	را	بــه	همان	
شــیوه	ســنتی	پــی	بگیرنــد،	با	مدیریــت	اصولــی	وی	ایــن	طرز	
فکــر	تغییــر	کــرده	و	اغلــب	مــردم	خواهــان	حضــور	روحانیت	

در	حــل	دیگــر	مشــکالت	و	معضــالت	اجتماعــی	هســتند.
وی	همچنیــن	افــزود:	گــر	چــه	رویکردهــای	جدیــد	ســازمان	
تبلیغــات	اســالمی	دایــره	فعالیت	هــای	گســترده	ای	را	شــامل	
ــا	ایــن	حــال	ضــرورت	همــکاری	و	هماهنگــی	ایــن	 شــده،	ب
ســازمان	بــرای	حضــور	پررنــگ	مبلغیــن	مذهبــی	در	فضــای	

مجــازی	بیــش	از	پیــش	احســاس	می	شــود.
ــات	در	 ــر	ارتباط ــت:	وزی ــه	گف ــیراز	در	ادام ــه	ش ــام	جمع ام
گفــت	و	گویــی	تلفنــی	خبــر	از	اعــالم	هماهنگــی	بــا	ســازمان	
ــن	 ــه	همی ــد	ک ــتا	را	دادن ــن	راس ــالمی	در	همی ــات	اس تبلیغ
ــول	را	در	 ــه	اص ــدی	ب ــی	از	باورمن ــه	پررنگ ــی	نقط هماهنگ

ــد. ــن	می	کن ــان	روش اذه
ــات	 ــازمان	تبلیغ ــاخه	های	س ــزود:	زیرش ــت	اهلل	دژکام	اف آی
اســالمی	ماننــد	حــوزه	هنــری	و	خبرگــزاری	مهــر	نیــز	
خوشــبختانه	کارنامه	درخشــانی	در	راســتای	اهداف	سیاســت	

ــته	اند. ــازمان	داش ــن	س ــه	ای نام

ــگاه  مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان زنجــان: ن
ــگاه ســازمانی خواهــد شــد جهــادی جایگزیــن ن

ــات	 ــرکل	تبلیغ ــاری	مدی ــی	ی ــعود	صف ــالم	مس حجت	االس
اســالمی	اســتان	زنجــان	بــه	مناســبت	روز	تبلیــغ	و	تأســیس	
ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	افــزود:	اهمیــت	موضــوع	تبلیــغ	
ــت،	ازجملــه	ارکان	 ــرای	همــگان	واضــح	اس و	تبلیغــات	ب

ــغ	اســت. ــر	کاری	تبلی ــت	ه موفقی
وی	بــا	بیــان	اینکــه	تبلیــغ	هماننــد	هــر	کار	دیگــری	
مختصــات	خــاص	خــود	را	دارد،	گفــت:	تبلیــغ	دیــن	در	
راســتای	روشــنگری،	موضوعــی	اســت	کــه	از	ســوی	خداونــد	
بــه	پیامبــر	اکــرم	)ص(	ابــالغ	و	مــورد	تأکیدقرارگرفتــه	اســت.
مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	اســتان	زنجــان	افــزود:	مأموریت	
ــغ	 ــت	بوم	تبلی ــی	زیس ــالمی	مهندس ــات	اس ــازمان	تبلیغ س
ــن	یعنــی	چارچــوب	فعالیــت	 فرهنگــی	اســالمی	اســت	و	ای
ســازمان	متناســب	بــا	بیانیــه	گام	دوم	انقالب	اســالمی	اســت.
وی	افــزود:	تبییــن	درســت	بیانیــه	گام	دوم	انقــالب	اســالمی	
و	قطــع	امیــد	از	دشــمنان	انقــالب	از	دیگــر	اهــداف	ســازمان	
در	دوره	جدیــد	اســت،	در	ایــن	دوره	نــگاه	جبهــه	ای	و	جهادی	

جایگزیــن	نــگاه	ســازمانی	خواهــد	شــد.
مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	اســتان	زنجــان	ادامــه	داد:	یــک	
ــرای	 ــالمی	اج ــات	اس ــازمان	تبلیغ ــر	س ــم	دیگ ــرد	مه رویک
ــده	 ــود	و	در	آین ــد	ب ــه	محــور	خواه ــا	به	صــورت	محل برنامه	ه

ــد. ــد	ش ــرا	خواه ــت	اج ــن	محوری ــا	ای ــا	ب برنامه	ه
در	 اســالمی	 تبلیغــات	 ســازمان	 حضــور	 افــزود:	 وی	
پیوســت	های	اجتماعــی	یکــی	دیگــر	از	رویکردهــای	ســازمان	
ــرای	 ــن	در	اج ــور	مبلغی ــر	حض ــیل	اخی ــه	در	س ــت	ک اس

ــود. ــوب	ب ــیار	خ ــی	بس ــی	و	فرهنگ ــای	عملیات کاره
مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	اســتان	زنجــان	گفــت:	از	ســال	

۹۴	مقــام	معظــم	رهبــری	بــه	بحــث	مقاوم	ســازی	اجتماعــی	
تأکیــد	دارنــد	و	در	ایــن	زمینــه	ســازمان	به	جــد	وارد	کارشــده	
ــال	 ــی	س ــازی	اجتماع ــاوم	س ــته	مق ــت	بس ــه	نخس و	مرحل
ــی	 ــتاوردهای	خوب ــرا	و	دس ــان	اج ــتان	زنج ــته	در	اس گذش
داشــت.	خوشــبختانه	اســتقبال	و	مطالبــات	مردم	در	اســتمرار	
ــت. ــاد	اس ــی	زی ــیب	های	اجتماع ــای	آس ــا	و	طرح	ه برنامه	ه

مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان قــم: ســازمان 
تبلیغــات اســامی بایــد از حاشــیه بــه متــن بیایــد
حجت	االســالم	رضــا	عــزت	زمانــی	مدیــرکل	تبلیغــات	
اســالمی	اســتان	قم	بــه	مناســبت	ســالروز	تأســیس	ســازمان	
تبلیغــات	اســالمی	اظهــار	داشــت:	اگــر	جریــان	تبلیــغ	
ــه	همــه	 و	اطــالع	رســانی	را	از	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	ب
عرصه	هایــی	کــه	در	ایــن	رویکــرد	اثرگــذار	هســتند	توســعه	
دهیــم،	حــوزه	رســانه	یکــی	از	اصلی	تریــن	ظرفیت	هــا	بــرای	
ــداف	 ــق	اه ــه	تحق ــک	ب ــن	مســیر	و	کم ــتن	در	ای گام	برداش

ــت. اس
حجت	االســالم	عــزت	زمانــی	گفــت:	ســازمان	تبلیغــات	
اســالمی	بایــد	از	حاشــیه	بــه	متــن	بیایــد،	چــون	مبلــغ	دین	و	

متولــی	امــر	تبلیــغ	اســت.
ــت	 ــادی	دانس ــن	نه ــن	و	الهی	تری ــجد	را	مردمی	تری وی	مس
کــه	خــدای	متعــال	قــرار	داده	و	تأکیــد	کــرد:	در	دوره	جدیــد	
مدیریــت	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی،	مســجدمحوری	و	
ــری	 ــت	پیگی ــا	جدی ــه	ب ــت	در	محل ــام	جماع ــت	ام محوری

می	شــود.
اجتماعــی	 آســیب	های	 معتقدیــم	 داشــت:	 اظهــار	 وی	
ــام	 ــا	نقــش	آفرینــی	درســت	و	رابطــه	صحیــح	ام محله	هــا	ب
و	امــت	برطــرف	می	شــود.	البتــه	مــا	بایــد	نقش	هــای	واقعــی	
ــی	و	از	او	 ــت	معرف ــام	جماع ــه	ام ــای	مســجد	را	ب و	کارکرده

ــم. ــت	کنی حمای
ــه	 ــه	ب ــی،	توج ــوان	گرای ــی،	ج ــزت	زمان ــالم	ع حجت	االس
ــن	و	 ــغ	دی ــازی	تبلی ــی	س ــان،	مردم ــئله	زن ــواده	و	مس خان
ــای	 ــر	مأموریت	ه ــن	را	از	دیگ ــغ	دی ــی	تبلی پیوســت	اجتماع
ــازمان	 ــت:	س ــرد	و	گف ــر	ک ــالمی	ذک ــات	اس ــازمان	تبلیغ س
تبلیغــات	اســالمی	حتمــاً	در	مســائل	اجتماعــی	مــردم	حضور	

ــت. ــد	داش ــدی	خواه ج

ــرقی:  ــان ش ــامی آذربایج ــات اس ــرکل تبلیغ مدی
ــوی  ــن جوابگ ــغ دی ــه تبلی ــی ب ــه اختصاص بودج

ــت ــا نیس نیازه
ــرکل	 ــن	حســینی،	مدی حجــت	االســالم	ســید	شــهاب	الدی
تبلیغــات	اســالمی	آذربایجــان	شــرقی	در	گفتگــو	بــا	خبرنگار	
ــر	 ــروز	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی،	عــالوه	ب ــزود:	ام مهــر	اف
روش	هــای	ســنتی	تبلیــغ	دیــن	اســالم،	فعالیــت	گســترده	ای	

ــازی	دارد. ــز	در	فضــای	مج نی
وی	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	را	یکــی	از	فعال	تریــن	
دســتگاه	های	حــوزه	مبــارزه	بــا	آســیب	های	اجتماعــی	
ــزان	 ــه	می ــد،	ک ــا	نشــان	می	ده ــرد:	آماره ــراز	ک دانســت	و	اب
آســیب	های	اجتماعــی	در	روســتاهایی	کــه	فاقــد	یــک	
ــی	مســتقر	هســتند،	بیــش	از	ســایر	روســتاها	اســت. روحان

ــای	 ــدی	ســخنانش	در	خصــوص	فعالیت	ه وی	در	بخــش	بع
ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	در	فضــای	مجــازی،	توضیــح	داد:	
ــد،	حجــت	االســالم	و	المســلمین	 ــا	حضــور	ریاســت	جدی ب
ــک	 ــا	قمــی	در	رأس	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی،	ی حــاج	آق
ــکل	 ــن	ش ــغ	نوی ــوان	تبلی ــا	عن ــازمان	ب ــن	س ــت	در	ای معاون
ــت	ســازمان	در	 ــه	بحــث	فعالی ــه	بیشــتر	ب ــه	اســت؛	ک گرفت

ــردازد. ــازی	می	پ ــای	مج فض
مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	آذربایجــان	شــرقی	افــزود:	
ــازی،	 ــای	مج ــالمی	در	فض ــات	اس ــازمان	تبلیغ ــور	س حض
عــالوه	بــر	رصــد	ایــن	فضــا،	بــه	پاســخ	هــر	چــه	بیشــتر	بــه	

شــبهات	دینــی	کمــک	می	کنــد.
ــه	داد:	ســامانه	 حجــت	االســالم	و	المســلمین	حســینی	ادام
تــالوت؛	بــرای	ارتقــا	مفاهیــم	قرآنــی،	ســامانه	تبیــان؛	بــرای	
ــت	 ــژه	هئی ــی	وی ــامانه	طوب ــالمی،	س ــم	اس ــائ	مفاهی ارتق
ــانی	 ــالع	رس ــع	اط ــامانه	جام ــجام	)س ــامانه	س ــی	و	س مذهب
ــازمان	 ــن	س ــات	نوی ــای	تبلیغ ــن	نمونه	ه ــی(	از	مهم	تری دین

ــات	اســالمی	اســت. تبلیغ
وی	در	پایــان	بــا	اشــاره	بــه	نــازل	بــودن	بودجــه	اختصاصــی،	
آن	را	جوابگــوی	نیازهــای	ســازمان	تبلیغات	اســالمی	ندانســته	
ــه	تبلیــغ	دیــن	مبیــن	 و	عنــوان	کــرد:	بودجــه	اختصاصــی	ب
ــه	 ــد	در	راســتای	مقابل اســالم	جوابگــوی	نیازهــا	نبــوده	و	بای
بــا	هجمه	هــا	و	شــبیخون	فرهنگــی	دشــمنان،	بایســتی	
دولــت	و	مجلــس	شــورای	اســالمی	بودجــه	قابــل	توجهــی	به	

ــد. ــاص	دهن ــی	اختص ــازمان	های	فرهنگ س

مدیــرکل تبلیغات اســامی سیســتان و بلوچســتان: 
جبهــه فرهنگی تشــکیل شــود

حجــت	االســالم	عیســی	بزمانــی	مدیــرکل	تبلیغات	اســالمی	
ــر	 ــگار	مه ــا	خبرن ــو	ب ــت	و	گ ــتان	در	گف ــتان	و	بلوچس سیس
ــه	اینکــه	یکــی	از	وظایــف	مهــم	دیگــر	ســازمان	 ــا	اشــاره	ب ب
تبلیغــات	اســالمی	ترویــج	فرهنــگ	قرآنــی	و	مقابله	بــا	تهاجم	
فرهنگــی	دشــمن	اســت،	گفــت:	از	همیــن	رو	تبلیغــات	
ــود	 ــته	خ ــات	وابس ــف	مؤسس ــای	مختل ــالمی	در	حوزه	ه اس
ــورای	 ــی	۱۴	ش ــای	مذهب ــوزه	هیأت	ه ــکل	داده	و	در	ح را	ش
هیأت	هــای	مذهبــی	در	ســطح	اســتان	تشــکیل	شــده	اســت	
کــه	بیــش	از	۸۷۰	هیــأت	را	تحــت	پوشــش	قــرار	داده	اســت.
وی	فعالیــت	کانــون	مداحــان،	کانون	هــای	فرهنگــی	و	
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

تبلیغــی	و	انجمن	هــای	اســالمی	در	ســطح	اســتان	سیســتان	
ــرد	و	 ــوان	ک ــا	عن ــر	فعالیت	ه ــه	دیگ ــتان	را	از	جمل و	بلوچس
افــزود:	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	از	ظرفیــت	شــبکه	تبلیــغ	
بهــره	منــد	اســت	کــه	بایــد	بــه	خوبــی	از	ایــن	ظرفیــن	بهــره	

ــرد. ــرداری	ک ب
مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	سیســتان	و	بلوچســتان	تصریــح	
کــرد:	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	عــالوه	بــر	همــه	این	مــوارد	
رویکردهــا	و	راهبردهــای	جدیــدی	را	نیــز	در	دســتور	کار	قرار	
ــن	ســازمان	در	جبهــه	فرهنگــی	 داده	اســت	کــه	خدمــت	ای

انقــالب	اســالمی	یکــی	از	ایــن	رویکردهــا	اســت.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	در	ایــن	
حــوزه	خــادم	همــه	دســتگاه	ها	و	مؤسســات	فرهنگــی	اســت،	
گفــت:	همانطــور	کــه	دشــمن	بــرای	مقابلــه	بــا	فرهنــگ	ناب	
ــه	 ــد	جبه ــم	بای ــا	ه ــت	م ــکیل	داده	اس ــه	تش ــالم	جبه اس

فرهنگــی	را	تشــکیل	دهیــم.

ــتان:  ــتان کردس ــامی اس ــات اس ــرکل تبلیغ مدی
اســتقبال از فعالیت هــای ســازمان تبلیغــات

حجــت	االســالم	مختــار	کرمــی	مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	
اســتان	کردســتان	اظهــار	داشــت:	ســازمان	تبلیغات	اســالمی	
ــتای	 ــالب	در	راس ــن	انق ــده	از	مت ــادی	برآم ــوان	نه ــه	عن ب
ارتقــا	وضعیــت	فرهنــگ	دینــی	در	جامعــه	تــالش	می	کنــد	
ــه	فعالیت	هــا	 ــا	توجــه	ب و	ایــن	مهــم	در	اســتان	کردســتان	ب
ــی	 ــتقبال	و	همراه ــورد	اس ــه	در	م ــورت	گرفت ــات	ص و	اقدام
خوبــی	از	ســوی	اقشــار	مختلــف	جامعــه	قــرار	گرفتــه	اســت.
ــچ	 ــه	هی ــات	اســالمی	ب ــازمان	تبلیغ ــه	س ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــه	دنبــال	مطــرح	کــردن	خــود	در	جامعــه	نیســت،	 عنــوان	ب
افــزود:	مــا	تــالش	می	کنیــم	تــا	بــا	اســتفاده	از	ظرفیت	هــای	
در	اختیــار	در	راســتای	ارتقــای	وضعیــت	فرهنگی	در	سراســر	

کشــور	بــه	ویــژه	اســتان	کردســتان	تــالش	کنیــم.
ــات	 ــازمان	تبلیغ ــی	س ــگاه	کنون ــذاری	و	جای ــه	تأثیرگ وی	ب
اســالمی	در	سراســر	کشــور	اشــاره	کــرد	و	افزود:	خوشــبختانه	
ــای	 ــت	ها	و	رهنموده ــردن	سیاس ــی	ک ــه	اجرای ــه	ب ــا	توج ب
ــالمی	 ــات	اس ــازمان	تبلیغ ــروز	س ــری	ام ــم	رهب ــام	معظ مق
ــای	 ــی	عرصه	ه ــذار	در	تمام ــاد	تأثیرگ ــک	نه ــوان	ی ــه	عن ب

ــرده	اســت. ــا	ک ــی	نقــش	مهمــی	را	ایف فرهنگــی	و	دین

مدیــرکل تبلیغــات اســامی مازنــدران: لــزوم 
ــتیزی ــتکبار س ــت و اس ــه مقاوم ــت روحی تقوی
حجــت	االســالم	ناصــر	شــکریان	مدیــرکل	تبلیغات	اســالمی	
ــت	 ــت:	تقوی ــر	گف ــگار	مه ــا	خبرن ــو	ب ــدران	در	گفتگ مازن
ــه	راهبردهــا	و	 روحیــه	مقاومــت	و	اســتکبار	ســتیزی	از	جمل

ــود. ــری	می	ش ــه	پیگی ــت	ک ــی	اس برنامه	های
ــأن	 ــا	در	ش ــی	ناهنجاری	ه ــروز	برخ ــه	ب ــاره	اینک ــا	اش وی	ب
ــارت	 ــئوالن	نظ ــت	مس ــت	و	الزم	اس ــدران	نیس ــتان	مازن اس
ــگری	 ــت:	گردش ــند	گف ــته	باش ــری	داش ــر	و	جامع	ت دقیق	ت
ســبب	بــروز	برخــی	آســیب	هایی	می	شــود	امــا	ســابقه	
ــور	 ــد	حض ــد	تهدی ــت	و	بای ــان	اس ــدران	درخش ــتان	مازن اس

ــم. ــل	کنی ــت	تبدی ــه	فرص ــگران	را	ب گردش
شــکریان	با	اظهــار	اینکــه،	حضــور	و	خدمــات	دهــی	فرهنگی	
ــه	 ــت	ب ــازمان	اس ــت	های	س ــه	سیاس ــا	از	جمل در	بحران	ه

ــان	 ــادی	در	جری ــی	و	جه ــای	تبلیغ ــی	گروه	ه ــات	ده خدم
ســیل	اخیــر	در	اســتان	اشــاره	و	اضافــه	کــرد:	هماهنگی	هــای	
الزم	بــا	مبلغــان،	ائمــه	جماعــات	و	روحانیــون	مســتقر	بــرای	
ــی	و	 ــن	هماهنگ ــی	و	همچنی ــای	مردم ــع	آوری	کمک	ه جم
ــادی	 ــرای	کار	جه ــون	ب ــالب	و	روحانی ــای	ط ــزام	گروه	ه اع
ــان	 ــیل	زده	همچن ــق	س ــازهای	مناط ــک	در	ساخت	وس و	کم

ــه	دارد. ادام
مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	مازنــدران	همچنیــن	بــا	اشــاره	
بــه	تهدیــدات	فضای	مجــازی	یــادآور	شــد:	دشــمن	در	فضای	
مجــازی	بحــث	آســیب	های	اجتماعــی	را	پیگیــری	می	کنــد	و	
انجــام	کارهــای	فرهنگــی	و	مذهبــی	در	ایــن	فضــا	از	جملــه	

ــات	اســت. ــازمان	تبلیغ ــای	س تالش	ه
ــردم	از	ســرمایه	های	اساســی	 ــان	اینکــه	اعتمــاد	م ــا	بی وی	ب
ــائل	 ــج	مس ــت:	تروی ــی	رود	گف ــمار	م ــه	ش ــالمی	ب ــام	اس نظ
ــه	 ــی،	توج ــه،	ســبک	زندگ ــکاف	رمضان ــی،	بحــث	اعت اخالق
ــردم	در	 ــری	م ــور	حداکث ــرای	حض ــالش	ب ــن	و	ت ــه	اربعی ب
انتخابــات	و	پــای	صندوق	هــای	رأی	از	جملــه	تالش	هــا	و	

برنامه	هــا	اســت.

ــاه:  ــتان کرمانش ــامی اس ــات اس ــرکل تبلیغ مدی
ــند ــا باش ــروج ارزش ه ــتگاه ها م ــه دس هم

حجت	االسـالم	اسـماعیل	قبـادی	مدیرکل	تبلیغات	اسـالمی	
اسـتان	کرمانشـاه	در	گفتگو	با	خبرنـگار	مهر،	به	مناسـبت	روز	
تبلیـغ	و	اطالع	رسـانی	دینی	اظهار	داشـت:	تبلیغ	دین	اسـالم	

منحصراً	در	اختیار	سـازمان	تبلیغات	اسـالمی	نیسـت.
وی	افــزود:	رســانه	ها	نیــز	وظیفــه	دارنــد	دیــن	اســالم،	
ــی	اســالم	و	در	مجمــوع	 ــا	و	مبان ــت	اســالم،	چهارچوب	ه رأف

ــد. ــغ	کنن ــالمی	را	تبلی ــهای	اس ارزش
ــه	داد:	 ــاه	ادام ــتان	کرمانش ــالمی	اس ــات	اس ــرکل	تبلیغ مدی
یکــی	از	ویژگی	هــای	دیــن	اســالم	ایــن	اســت	کــه	تبلیــغ	آن	
منحصــراً	در	اختیــار	یــک	قشــر	و	فــرد	خــاص	نیســت،	بلکــه	
همــه	مــردم	و	دســتگاه	ها	بایــد	مــروج	معروف	هــا،	خوبی	هــا	
ــا	باشــند	و	دیگــران	را	از	خــالف،	خطــا	و	منکــرات	 و	ارزش	ه

اجتنــاب	دهنــد.
ــا	 ــه	بن ــات	اســالمی	هــم	ک ــادآور	شــد:	ســازمان	تبلیغ وی	ی
بــه	فرمــوده	رهبــری	یکــی	از	مهمتریــن	رویش	هــای	
ــناخت	 ــاب	و	ش ــالم	ن ــغ	اس ــال	تبلی ــه	دنب ــت،	ب ــالب	اس انق
ظرفیت	هــای	ایــن	عرصــه	اســت	و	تاکنــون	هــم	پــس	از	۳۸	
ــن	و	 ــد	در	اماک ــه	می	توان ــرده	ک ــت	ک ــش	ثاب ــال	از	فعالیت س
ــد. ــران	حضــور	ندارن ــه	دیگ ــد	ک ــدا	کن نقاطــی	حضــور	پی

مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان ســمنان: 
ــاب ــان در گام دوم انق ــت جوان ــتفاده از ظرفی اس
حجــت	االســالم	علــی	شــکری	مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	
ــه	 اســتان	ســمنان	ضمــن	بیــان	اینکــه	جامعــه	مــا	امــروز	ب
ــل	 ــار	و	از	خــود	گذشــتگی	اوای همــان	شــور	و	هیجــان	و	ایث
انقــالب	نیــاز	دارد،	تاکیــد	کــرد:	اهــداف	انقــالب	چــه	در	دهــه	
۶۰	و	چــه	در	چلــه	دوم	انقــالب	تغییــری	نکــرده	و	فقــط	افــق	

آن	بلندتــر	شــده	اســت.
ــالب	 ــتیم	انق ــه	۵۰	می	خواس ــی	در	ده ــا	زمان ــزود:	م وی	اف
را	بــه	پیــروزی	برســانیم	کــه	ایــن	امــر	رخ	داد	و	در	دهــه	۶۰	
ــم	 ــر	ه ــن	ام ــه	ای ــم	ک ــادر	کنی ــالب	را	ص ــتیم	انق می	خواس
صــورت	پذیرفــت	و	امــروز	افــق	دیــد	چلــه	دوم	انقــالب	زمینه	
ســازی	حضــور	ظهــور	ولــی	عصــر	)عــج(	اســت	کــه	نشــان	
ــده	 ــترده	تر	ش ــالب	گس ــا	در	انق ــد	م ــای	دی ــد	افق	ه می	ده
و	الزمــه	ایــن	امــر	دســت	بــه	دســت	هــم	دادن	همــه	اقشــار	
ــی	 ــا	بتوانیــم	انقــالب	اســالمی	را	جهان محســوب	می	شــود	ت

کنیــم.
مدیــرکل	تبلیغــات	اســالمی	اســتان	ســمنان	گفــت:	اگــر	مــا	
بــرای	جهانــی	شــدن	انقــالب	اســالمی	تــالش	کنیــم،	جــزو	
زمینــه	ســازان	ظهــور	و	منتظــر	واقعــی	حضــرت	ولــی	عصــر	
ــم،	افــزود:	در	ایــن	راســتا	امــا	ســازمان	 ــرار	می	گیری )عــج(	ق
ــاد	در	 ــن	نه ــی	دارد،	ای ــش	مهم ــز	نق ــالمی	نی ــات	اس تبلیغ
ــای	 ــه	شناســاندن	آرمان	ه ــدو	تأســیس	در	ســال	۶۰	وظیف ب
انقــالب	اســالمی	و	صــدور	آن	را	داشــته	و	هنــوز	هــم	همــان	
ضرورت	هــا	پابرجــا	هســتند	و	حتــی	امــروز	ضــرورت	

ــد. ــب	می	کن ــز	طل ــی	را	نی ــودی	مضاعف وج
ــالب	 ــم	انق ــام	معظ ــر	مق ــر	رهب ــرد:	تعبی ــان	ک ــکری	بی ش
اســالمی	دربــاره	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	ایــن	اســت	کــه	
ایــن	نهــاد	یکــی	از	مهمتریــن	رویش	هــای	انقــالب	اســالمی	
اســت	و	از	ســوی	دیگــر	معظم	لــه	تأســیس	ســازمان	تبلیغات	
اســالمی	را	تصمیمــی	روشــن	بینانــه	بــر	می	شــمارند	یعنــی	
تأســیس	آن	صرفــاً	یــک	اقتضــای	زمــان	نبــوده	بلکــه	تفکــر	و	

ایــده	ای	در	پشــت	آن	وجــود	داشــته	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	تبلیــغ	و	عرضــه	اندیشــه	تابنــاک	اســالم	
نــاب	محمــدی	)ص(	در	بیــان	رهبــر	معظــم	انقالب	اســالمی،	
محــور	و	رســالت	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	اســت،	تاکیــد	
ــروز،	 ــر	ام ــادی	در	عص ــن	نه ــالت	های	ای ــی	از	رس ــرد:	یک ک
ترویــج	بیانیــه	گام	دوم	انقالب	اســت	کــه	مخاطــب	آن	جوانان	
هســتند	لــذا	از	روحانیــان	اســتان	می	خواهیــم	تــا	مــوارد	ایــن	
ــه	 ــان	را	ب ــد	و	آن ــج	دهن ــان	تروی ــن	جوان ــم	را	بی ــه	مه بیانی

اصــول	ایــن	بیانیــه	آشــنا	ســازند.

مدیــرکل تبلیغــات اســامی اســتان همــدان: 
اصلــی  راهبردهــای  از  تبلیــغ  مردمی ســازی 

ســازمان تبلیغــات اســامی اســت
ــات	 ــرکل	تبلیغ ــری	مدی ــادی	نظی حجــت	االســالم	محمده
ــا	 ــر	ب ــگار	مه ــا	خبرن ــو	ب ــدان	در	گفتگ ــتان	هم اســالمی	اس
ــن	 ــی	تری ــی	از	کانون ــالمی	یک ــات	اس ــه	تبلیغ ــان	اینک بی
نقطه	هــای	اثــر	گــذار	فکــری	انقــالب	اســالمی	اســت،	گفــت:	
ــرا	 ــم	چ ــا	دراز	می	کنی ــوی	مجموعه	ه ــه	س ــاری	ب ــت	ی دس
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ــن	مســیر	دشــوار	اســت. ــه	طــی	ای ک
ــی	و	 ــری،	فرهنگ ــای	فک ــی	فض ــر	مهندس ــد	ب ــا	تاکی وی	ب
ــالب	 ــکا	انق ــه	ات ــاس	نقط ــر	اس ــدان	ب ــتان	هم ــی	اس تبلیغ
اســالمی،	گفــت:	علــت	اینکــه	گاهی	زحمــات	زیادی	کشــیده	
می	شــود	امــا	کمتــر	بــه	ایــن	نتیجــه	مــی	رســیم	ایــن	اســت	
کــه	بــر	اســاس	الگــوی	دقیقــی	حرکــت	نمی	کنیــم	در	حالــی	
ــر	اســاس	 ــه	گام	ب ــه	نقطــه	و	گام	ب ــد	نقطــه	ب کــه	امــروز	بای
نظــام	فکــری	جامعــه	حرکــت	کنیــم	تــا	بــه	نتیجــه	برســیم.
ــه	 ــام	جامع ــه	ام ــان	اینک ــا	بی ــری	ب ــالم	نظی ــت	االس حج
ــا	 ــرای	م ــج	گام	را	ب ــالمی	پن ــدن	اس ــق	تم ــیر	تحق در	مس
ترســیم	کــرده	اســت،	اظهــار	داشــت:	انقــالب	اســالمی،	نظام	
ــل	 ــالمی	و	بین	المل ــه	اس ــالمی،	جامع ــت	اس ــالمی،	دول اس

ــت. ــر	اس ــالمی	مدنظ اس
ــه	 ــام	جامع ــگاه	ام ــه	ن ــد	ب ــا	بای ــگاه	م ــه	ن ــان	اینک ــا	بی وی	ب
باشــد	تــا	حرکتمــان	نتیجــه	بدهــد	و	در	ایــن	مســیر	
ــه	 ــم	بلک ــت	کنی ــیم	و	حرک ــه	بکش ــود	نقش ــم	خ نمی	توانی
بایــد	تابــع	نقشــه	ای	باشــیم	کــه	امــام	جامعه	ترســیم	کــرده	و	

اولویت	هــا	را	مشــخص	کــرده	اســت،	گفــت:	امــروز	در	مرحلــه	
دولــت	ســازی	و	جامعــه	ســازی	هســتیم	و	بایــد	ظرفیت	هــا	را	
بــه	هــم	گــره	بزنیــم	و	بــرای	ایجــاد	جامعــه	اســالمی	کــه	در	
ــد	و	هــم	رفــاه	دنیــوی	 آن	مــردم	هــم	ســعادت	اخــروی	دارن

ــم. ــالش	کنی ت
حجــت	االســالم	نظیری	بــا	بیــان	اینکه	ایــن	مبنــای	اعتقادی	
ماســت	و	بایــد	آحــاد	امــت	اســالمی	انســجام	و	وحــدت	رویــه	
خــود	را	پیــدا	کننــد	تا	بــه	دنبال	امــام	جامعــه	حرکــت	کنند،	
گفــت:	یکــی	از	راهبردهــا	و	سیاســت	های	ســازمان	تبلیغــات	
اســالمی	مــردم	ســازی	تبلیــغ	اســت	بــه	طــوری	کــه	دیــن	و	
اقامــه	دیــن	و	اقامــه	ارزش	هــای	دینــی	بایــد	بــه	دســت	خــود	

مــردم	باشــد.

ــراف در  ــا انح ــورد ب ــزوم برخ ــزد: ل ــه ی ــام جمع ام
ــن ــوزه دی ح

آیــت	اهلل	محمدرضــا	ناصــری	امــام	جمعــه	یــزد	بــه	مناســبت	
ــان	 ــه	فرم ــالمی	ب ــات	اس ــازمان	تبلیغ ــیس	س ــالگرد	تأس س
امــام	خمینــی	)ره(،	گفــت:	وظایــف	و	مأموریت	هــای	ســازمان	
تبلیغــات	اســالمی	مشــخص	اســت	و	ایــن	ســازمان	بایــد	در	
ــر	 ــرود	و	ب ــش	ب ــت	پی ــا	جدی ــود	ب ــای	خ ــوزه	فعالیت	ه ح
ــد،	نظــارت	جــدی	 ــاق	می	افت ــن	اتف آنچــه	کــه	در	حــوزه	دی

داشــته	باشــد.
ــه	ای	اســت	 ــه	گون ــن	ب ــت	دی ــه	اینکــه	ماهی ــا	اشــاره	ب وی	ب
کــه	تفســیر	نادرســت	ســبب	ایجــاد	انحــراف	در	آن	می	شــود،	
ــای	 ــام	فعالیت	ه ــرای	انج ــالش	ب ــز	در	ت ــده	ای	نی ــزود:	ع اف
بی	اســاس	در	حــوزه	دیــن	هســتند	کــه	بایــد	از	فعالیت	هــای	

آنهــا	جلوگیــری	شــود.
ــی	از	 ــا	حت ــه	ی ــرادی	مغرضان ــرد:	اف ــان	ک ــری	خاطرنش ناص
روی	ناآگاهــی	بــه	مبانــی	دینــی	ضربــه	می	زننــد	و	بــا	انجــام	

ــه	الزم	 ــد	ک ــراف	می	کنن ــار	انح ــا	آن	را	دچ ــی	فعالیت	ه برخ
اســت	در	ایــن	زمینــه	نظــارت	جــدی	وجــود	داشــته	باشــد.
ــام	 ــکان	انج ــد	ام ــه	بای ــرد:	هم ــد	ک ــزد	تاکی ــه	ی ــام	جمع ام
فعالیت	هــای	دینــی	و	مذهبــی	را	در	جامعــه	داشــته	باشــند	
امــا	بایــد	دســتگاه	ناظــری	وجــود	داشــته	باشــد	کــه	برخــی	
بــرای	ســودجویی	خــود،	مــردم	را	بــا	طــرح	مســائل	نادرســت	

فریــب	ندهنــد.
ــث	 ــژه	بح ــه	وی ــی	ب ــائل	دین ــرد:	در	مس ــان	ک وی	خاطرنش
ــه	 ــالش	دارد	ک ــیطان	ت ــا	ش ــت	و	مداحی	ه ــرآن،	مهدوی ق
انحراف	هــای	بســیاری	ایجــاد	کنــد	و	همیــن	موضــوع	
حساســیت	کار	عالمــان	دینــی	و	مبلغــان	را	افزایــش	می	دهــد	
ــالش	 ــردم	ت ــت	م ــبهه	زدایی	و	هدای ــتای	ش ــد	در	راس و	بای

ــد. کنن
وی	تاکیــد	کــرد:	ســازمان	تبلیغــات	اســالمی	بایــد	بــه	عنوان	
متولــی	برنامه	هــای	دینــی	و	اعتقــادی	بــه	عنــوان	یــک	ناظــر	
ــر	ایــن	قبیــل	برنامه	هــا	نظــارت	کــرده	و	از	همــه	ظرفیــت	 ب

خــود	در	مســیر	ایجــاد	انحــراف	در	دیــن	جلوگیــری	کنــد.

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــای 5«  ــات »کرب ــه« و عملی ــن«، »فک ــافرانی از »پنجوی مس
ــد  ــران  را بهشــتی کردن و »والفجــر 8« هــوای شــهرهای ای
ــای  ــان در گرم ــف جه ــا نص ــهدالرضا ت ــاره از مش ــا دوب ت
نخســتین مــاه تابســتان عطــر شــهید و شــهادت بــه خــود 

ــرد. بگی

ــت،	 ــی	اس ــتان	باق ــای	تابس ــتانی	ترین	روزه ــا	تابس ــوز	ت هن
ــرکش	تر	 ــال	س ــن	فصــل	س ــب	داغ	گرم	تری ــه	ت ــی	ک روزهای
ــا	 ــاند؛	ام ــان	می	نش ــن	و	ج ــر	ت ــود	و	داغ	ب ــرروز	می	ش از	ه
التهــاب	هشــتمین	روز	تیرمــاه	خــودش	حکایــت	داغ	و	فــراق	

دیگــری	اســت.
قــرار	اســت	در	تــب	داغ	تیرمــاه	مهمــان	بیاورنــد،	کــف	
ــزد،	 ــرق	می	ری ــره	اش	ع ــا	از	چه ــرده	ام ــت	هایش	یخ	ک دس
اســت؛	 خشک	شــده	 دهانــش	 و	 بارانــی	 چشــم	هایش	
پاهایــش	تاب	وتــوان	نــدارد	امــا	چشــم	هایش	همچنــان	
تــا	ورودی	شــهر	مــی	دود	و	برمی	گــردد؛	انتظــار	بــرای	
ــه	 ــواده	ای	ک ــت؛	خان ــته	اس ــال	گذش ــتنش	از	۳۰	س برگش
ــام	و	 ــوده،	حــاال	ت ــراغ	ب ــش	تکــرار	هجــر	و	ف ســال	ها	روزهای

ــت... ــار	اس ــام	انتظ تم
بچه	هایــی	در	آغــوش	مــادران	خــود	بــه	جمعیــت	منتظــران	
آمده	انــد	کــه	هیــچ	گاه	جنــگ	را	درک	نکرده	انــد	امــا	
ــود	 ــم	انتظار	خ ــای	همیشــه	چش ــا	و	پدربزرگ	ه مادربزرگ	ه
ــاب	 ــان	ق ــد	کــه	در	می ــد	و	ســراغ	از	کســی	گرفته	ان را	دیده	ان

گوشــه	طاقچــه	جــا	خــوش	کــرده	و	انــگار	حــاال	حاالهــا	قصد	
ــدارد. آمــدن	ن

نــوای »شــهید گمنــام ســالم خــوش اومــدی مســافر 
ــه	گــوش	می	رســد	و	 ــت	ب ــار	جمعی مــن…« از	گوشــه	و	کن
زمزمــه	مــردان	و	زنــان	حاضــر	در	جمعیــت	می	شــود؛	مــردان	

ــی	 ــا	راه ــال	تابوت	ه ــه	دنب ــد	و	ب ــک	می	ریزن ــا	اش بی	مهاب
ــتقبال	 ــی	را	اس ــینه	زنان	کاروان	جوانان ــان	س ــوند،	زن می	ش
می	کننــد	کــه	روزی	بــا	گل	و	اســفند	و	صلــوات	راهــی	جبهــه	
ــتی	 ــفر	بازگش ــن	س ــاید	ای ــتند	ش ــد	و	می	دانس ــرده	بودن ک

نداشــته	باشــد.

استان های مختلف میزبان پیکر شهدا

تشییع آالله ها از مشهدالرضا تا نصف جهان؛ ایران بوی بهشت گرفت
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حــاال	امــروز	بعــد	از	ســال	ها	دوری	بازگشــته	اند،	کاروان	تــازه	
از	راه	رســیده	از	خیابان	هــای	شــهر	عبــور	می	کنــد	و	مــی	رود	
ــه	ســرزمین	 ــه	ب ــدی	شــود،	حــاال	ک ــره	شــهدا	اب ــا	در	مقب ت
خــود	رســیده	اند	آرام	می	گیرنــد،	حــاال	کــه	خیالشــان	
ــت	 ــت	اس ــان	راح ــای	سرزمینش ــردم	و	جغرافی ــت	م از	امنی

ــد. ــه	در	کنن ــفر	را	ب ــتگی	س ــد	خس می	توانن

تشییع پیکر شهدا در تهران و ۱۰ استان
محمــد	 ســپاه	 فرمانــده	 یــزدی	 محمدرضــا	 ســردار	
ــم	 ــه	مراس ــان	اینک ــا	بی ــزرگ	ب ــران	ب ــول	اهلل	)ص(	ته رس
تشــیع	شــهدای	گمنــام	در	۱۰	اســتان	برگــزار	شــد،	
خاطرنشــان	کــرد:	در	اســتان	های	اصفهــان،	ســمنان،	
چهارمحــال	و	بختیــاری	و	تهــران	شــهدای	گمنــام	و	

شــهدای	شناســایی	تشــییع	شــدند.
ــه	در	 ــان	اینک ــا	بی ــده	ســپاه	محمــد	رســول	اهلل	)ص(	ب فرمان
ــالن،	 ــهر،	گی ــارس،	بوش ــوی،	ف ــان	رض ــتان	های	خراس اس
ــییع	 ــده	تش ــهدای	شناسایی	ش ــز	ش ــتان	نی ــن	و	خوزس قزوی
شــدند،	گفــت:	همچنیــن	در	اســتان	های	مرکــزی،	خراســان	
جنوبــی،	خراســان	شــمالی،	اردبیل،	هرمــزگان	و	قم	شــهدای	

گمنــام	تشــییع	شــدند.
ــازه	تفحــص	شــده	 ــح	کــرد:	شــهدای	ت ــزدی	تصری ســردار	ی
ــان،	 ــر	۸،	رمض ــالی	۵،	والفج ــای	کرب ــه	عملیات	ه ــق	ب متعل
ــک	 ــه،	ت ــک	در	فک ــر	ی ــل،	والفج ــن	عقی ــلم	ب ــرم،	مس مح
دشــمن	در	زبیــدات،	والفجــر	۲	در	پنجویــن	و	تــک	دشــمن	

در	عملیــات	بیت	المقــدس	اســت.

ــرازی /  ــاران خ ــن از ی ــان ۱۱ ت ــان میزب ــف جه نص
ــد ــان پیچی ــهادت در اصفه ــر ش عط

ــادق	)ع(	 ــام	ص ــهادت	ام ــالروز	ش ــا	س ــادف	ب ــنبه(	مص )ش
نصف	جهــان	میزبــان	یــاران	شــهید	خــرازی	بــود؛	۱۱	شــهید	
ــال	و	 ــر	ح ــار	دیگ ــا	ب ــد	ت ــان	آمدن ــه	اصفه ــدس	ب ــاع	مق دف

هــوای	روزهــای	پرشــکوه	آن	روزهــا	را	در	شــهر	اصفهــان	زنده	
ــد. کنن

ــهید	 ــه	ش ــده	و	س ــایی	ش ــهدا	شناس ــن	ش ــر	از	ای هشــت	نف
نیــز	گمنــام	هســتند	کــه	از	ایــن	هشــت	شــهید،	یــک	نفــر	از	
ســپاه	پاســداران	انقــالب	اســالمی،	یــک	نفــر	از	ارتــش	و	۶	نفر	

دیگــر	بســیجی	هســتند.
عطــر	نــاب	شــهادت	در	شــهر	پیچیــده	اســت،	امــروز	شــهید	
ــاران	 ــور	و	ی ــی	پ ــا،	ردان خــرازی،	شــهید	کاظمــی،	میثمی	ه
ــت	نجــف	 ــین	)ع(	هف ــام	حس ــکر	۱۴	ام ــهید	لش ــده	و	ش زن

ــد. ــژه	و	خــاص	دارن اشــرف،	۱۱	مهمــان	وی
فریــاد	»یــا	زهــرا«	در	گــوش	نصــف	جــان	پیچیــده	
ــه	 ــدان	هم ــازان	و	فرزن ــهدا،	جانب ــای	ش ــت،	خانواده	ه اس
ــد	 ــهدایی	آمدن ــه	ش ــه	بدرق ــوم	ب ــرز	و	ب ــن	م نســل	های	ای
کــه	ســال	ها	پــس	از	شــهادت	بــار	دیگــر	بــه	موطــن	
بازگشــته	اند،	بــه	شــهری	کــه	مردمانــش	در	یــک	روز	
۳۷۰	شــهید	را	به	عنــوان	نیمــی	از	شــهدای	یــک	عملیــات	
تشــییع	کردنــد	و	همــان	روز	بــر	پیشــانی	فرزنــدان	جــوان	
خویــش	پیشــانی	بند	»یــا	زهــرا«	بســتند	و	آن	هــا	را	فــدای	

ــد. ــالب	کردن ــن	و	انق دی
بــه	 و	وداع	 بــرای	تشــییع	 اصفهــان	 برخــی	شــهدای	
شهرســتان	های	اســتان	رهســپار	شــده	اند،	شــهدای	اصفهــان	
ــیل	 ــر	روی	س ــان	ب ــام	نصــف	جه ــهدای	گمن ــراه	ش ــه	هم ب
ــا	 ــای	ی ــا	فریاده ــان	ب ــیاه	پوش	اصفه ــردم	س ــت	م جمعی
ــه	ســمت	گلســتان	شــهدای	 ــا	زهــرا	)س(	ب حســین	)ع(	و	ی

می	رونــد. اصفهــان	
ــرف	در	 ــف	اش ــکر	نج ــر	لش ــام	در	مق ــهدای	گمن ــی	از	ش یک
ــتیبانی	 ــز	پش ــادگاه	و	مرک ــر	در	آم ــهید	دیگ ــاد،	ش نجف	آب
ــهید	 ــن	ش ــهر	و	آخری ــه	شاهین	ش ــرازی	در	حوم ــهید	خ ش
گمنــام	در	محــل	پــادگان	گــروه	۴۰	مهندســی	صاحب	الزمان	
)عــج(	در	حومــه	ســپاهان	شــهر	و	شــهدای	اصفهــان	نیــز	در	

ــوند. ــپرده	می	ش ــاک	س ــه	خ ــهدا	ب ــتان	ش گلس

ــازی،	 ــا	حج ــید	رض ــا	س ــم	وداع	ب ــز	مراس ــته	نی ــب	گذش ش
علیرضــا	میرزایــی،	ســعادت	حــاج	عســگری،	حســین	
رحیمــی،	حســین	خســروی	جــزی،	عبــاس	دیانیــان،	رضــا	
ــی	 ــی-	مذهب ــذر	فرهنگ ــی	در	گ ــعود	مداح ــتاقی	و	مس مش
چهاربــاغ	و	در	مقابــل	مدرســه	علمیــه	امــام	صــادق	)ع(	برگزار	
شــد	و	چهاربــاغ	اصفهــان	بــار	دیگــر	حــال	و	هــوای	معنــوی	

ــت. ــن	گرف ــر	ت ــه	را	ب ــای	حماس روزه

ــتانی ۳۷  ــاله اردس ــهید ۱۴ س ــکوه ش ــییع باش تش
ــهادت ــس از ش ــال پ س

پیکــر	شــهید	عبــاس	دیانیــان	که	۳۷	ســال	پــس	از	شــهادت	
بــه	موطــن	بازگشــته	اســت	صبــح	امــروز	بــر	دســتان	مــردم	
ــی	)ره(	 ــام	خمین ــدان	ام ــل	می ــتان	از	مح ــهیدپرور	اردس ش
اردســتان	تــا	محــل	گلــزار	شــهدای	محلــه	»مــوِن	ســادات«	

تشــییع	شــد.
شــهید	عبــاس	دیانیــان	جوان	تریــن	شــهید	اردســتانی	اســت	

کــه	در	زمــان	شــهادت	فقــط	۱۴	ســال	داشــت.
اقشــار	مختلــف	مــردم	شهرســتان	اردســتان	اعــم	از	جــوان	و	
ــه	 ــه	را	ب پیــر،	زن	و	مــرد	در	ایــن	مراســم	وداعــی	اتحــاد	گون

نمایــش	گذاشــتند.
ــژاد	 ــی	ن ــف	طباطبای ــید	یوس ــت	اهلل	س ــت	آی ــی	اس گفتن
امام	جمعــه	اصفهــان،	بــر	پیکــر	شــهید	عبــاس	دیانیــان	نمــاز	
اقامــه	کــرد	و	پیکــر	ایــن	شــهید	۱۴	ســاله	پــس	از	تشــییع	در	
گلــزار	محلــه	»مــون	ســادات«	اردســتان	بــه	خــاک	ســپرده	

شــد.

پیکــر مطهــر شــش شــهید در چهارمحــال و 
بختیــاری تشــییع شــد

پیکــر	مطهــر	۶	شــهید	پیــش	از	ظهــر	شــنبه	در	چهارمحــال	
و	بختیــاری	بــا	حضــور	گســترده	مــردم	تشــییع	شــد.	مــردم	
اســتان	چهارمحــال	و	بختیــاری	از	ابتــدای	صبــح	در	چهــار	راه	
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

بــازار	شــهرکرد	حضــور	یافتنــد.
ــا	 ــاری	ب ــال	و	بختی ــهید	در	چهارمح ــش	ش ــن	ش ــر	ای پیک
حضــور	پــر	شــور	مــردم،	خانــواده	شــهدا	و	مســئوالن	اســتانی	

تشــییع	شــد.
ــدس	 ــاع	مق ــای	دف ــر	ارزش	ه ــار	و	نش ــظ	آث ــرکل	حف مدی
چهارمحــال	و	بختیــاری	در	حاشــیه	برگزاری	مراســم	تشــییع	
ــزاری	 ــه	برگ ــاره	ب ــا	اش ــر	ب ــگار	مه ــا	خبرن ــو	ب در	گفت	وگ
مراســم	تشــییع	شــش	شــهید	در	شــهرکرد	مرکز	چهارمحال	
و	بختیــاری،	اظهــار	داشــت:	ایــن	شــهدا	شــامل	چهار	شــهید	

ــازه	تفحــص	شــده	اســت. گمنــام	و	دو	شــهید	ت
ــی	 ــید	رضای ــهید	رش ــر	ش ــت:	پیک ــاری	گف ــر	ذوالفق منوچه
ــپاری	 ــرای	خاک	س ــییع	ب ــم	تش ــس	از	مراس ــردی	پ جوانم
بــه	لــردگان	و	پیکــر	شــهید	ســید	حســن	ســیدین	نیــز	بــه	

ــود. ــل	می	ش ــن	منتق بروج

ــال در  ــس از ۳۱ س ــص پ ــازه تفح ــهید ت ــر ش پیک
ــد ــییع ش ــه تش وحیدی

ــازه	تفحــص	شــده،	شــهید	 تشــییع	پیکــر	مطهــر،	شــهید	ت
»حســین	اصالنخانــی«	ســاعتی	قبــل	در	شهرســتان	شــهریار	
ــئولین	 ــردم	و	مس ــترده	م ــور	گس ــا	حض ــه	ب ــهر	وحیدی و	ش
ایــن	شهرســتان	از	مقابــل	مســجد	جامــع	شــهر	وحیدیــه	بــه	

طــرف	گلــزار	شــهدا	تشــییع	شــد.
ــین	 ــهید	»حس ــر	ش ــر	مطه ــزارش؛	پیک ــن	گ ــاس	ای ــر	اس ب
ــه	وطــن	بازگشــته	 ــی«	پــس	از	۳۱	ســال	انتظــار	ب اصالنخان

ــه	شــهریار	اســت. ــل	وحیدی ــن	شــهید	اه اســت	و	ای
ــا	اســتقبال	 گفتنــی	اســت	کــه	پیکــر	مطهــر	ایــن	شــهید	ب
ــازان	و	 گــرم	شــهروندان	و	خانواده	هــای	معظــم	شــهدا،	جانب
ایثارگــران	در	گلــزار	شــهدا	)امامــزاده	قاســم	علیــه	الســالم(	

ــه	خــاک	ســپرده	شــد. ب

ــاع  ــام دوران دف ــهید گمن ــر ۱۰ ش ــای مطه پیکره
ــد ــییع ش ــاروج تش ــدس در ف مق

ــدس	 ــاع	مق ــام	دوران	دف ــهید	گمن ــر	۱۰	ش ــای	مطه پیکره
صبــح	شــنبه	همزمــان	بــا	ســالروز	شــهادت	رئیــس	مذهــب	
ــردم	مؤمــن	 ــا	حضــور	م جعفــری	وارد	خراســان	شــمالی	و	ب

ــاروج	تشــییع	شــد. شهرســتان	ف
گفتنــی	اســت،	خراســان	شــمالی	امــروز	میزبــان	۱۰	شــهید	
گمنــام	اســت	کــه	نخســت	در	شهرســتان	های	فــاروج	و	
شــیروان	تشــییع	و	ســپس	بعدازظهــر	امــروز	از	محــل	میــدان	
آزادگان	تــا	مســجد	انقــالب	بجنــورد	بــا	حضــور	مردم	شــهید	
ــس	 ــهدا	پ ــن	ش ــا	ای ــم	وداع	ب ــرور	تشــییع	و	ســپس	مراس پ
ــزار	 ــجد	برگ ــن	مس ــا	در	همی ــرب	و	عش ــاز	مغ ــه	نم از	اقام

می	شــود.
ــردا	یکشــنبه	شــهدای	گمنــام	در	شهرشــوقان،	 همچنیــن	ف
شــهر	تیتکانلــو،	دهکــده	مقاومــت	ســپاه،	دانشــگاه	بجنــورد	

ــوند. ــن	می	ش ــرار	تدفی ــارک	دوب و	پ

ــد  ــردم بیرجن ــر دوش م ــام ب ــهید گمن ــه ش س
ــدند ــییع ش تش

صبــح	شــنبه	همزمــان	بــا	ســالروز	شــهادت	امــام	جعفرصادق	
)ع(	پیکــر	مطهــر	ســه	شــهید	گمنــام	بــر	دوش	مــردم	والیــی	

و	متدیــن	شــهر	بیرجند	تشــییع	شــد.
مــردم	بیرجنــد	بعــد	از	مراســم	عــزاداری	در	مدرســه	علمیــه	
رضویــه	بیرجنــد،	تشــییع	شــهدا	را	آغــاز	کــرده	و	تــا	میــدان	

والیــت	ایــن	مراســم	باشــکوه	را	ادامــه	دادنــد.
ــک	 ــاله	و	ی ــهید	۲۳	س ــر	دو	ش ــزان	پیک ــان	جنوبی	می خراس
شــهید	۱۹	ســاله	اســت	کــه	در	عملیات	هــای	محــرم،	

ــیدند. ــهادت	رس ــه	ش ــان	ب ــات	رمض ــالی	۶	و	عملی کرب
پیکــر	مطهــر	یکــی	از	شــهدا	در	ســپاه	انصارالرضــا	
ــد	 ــتای	چهکن ــتان	روس ــر	در	بوس ــهید	دیگ )ع(	و	دو	ش
بیرجنــد	بــه	خــاک	ســپرده	می	شــوند.	هــم	اکنــون	

۱۴۶	شــهید	گمنــام	در	۵۴	نقطــه	خراســان	جنوبــی	
مدفــون	هســتند.

پیکــر پــاک و مطهــر ۲ شــهید گمنــام در شــیراز به 
خــاک ســپرده شــد

پیــش	از	ظهــر	شــنبه	بــا	حضــور	گروه	هــای	مختلــف	مردمــی	
و	مســئولین	پیکــر	پــاک	۲	شــهید	گمنــام	دوران	دفــاع	
ــه	خــاک	 ــارک	شــهروند	ب مقــدس	در	شــیراز	تشــییع	و	در	پ

ســپرده	شــد.
شــامگاه	پنجشــنبه	پیکــر	مطهــر	۱۰	شــهید	گمنــام	و	بــا	نام	
دوران	دفــاع	مقــدس	و	مدافعیــن	حــرم	وارد	شــیراز	شــد	کــه	
ــه	شهرســتان	های	اســتان	فــارس	 پیکــر	تعــدادی	از	شــهدا	ب

انتقــال	داده	شــد.
ــن	حــرم	 ــادواره	شــهدای	مدافعی ــا	شــهدا	و	ی مراســم	وداع	ب
ــر	 ــرم	مطه ــنبه	در	ح ــامگاه	پنجش ــز	ش ــارس	نی ــتان	ف اس
ــم	تشــییع	 ــد	و	مراس ــزار	ش ــیدعالالدین	حســین	)ع(	برگ س

ــد. ــزار	ش ــیراز	برگ ــه	در	ش ــح	جمع ــز	صب نی

ــر  ــن / عط ــه وط ــان ب ــرعی و امینی ــت تش بازگش
شــهادت در ســمنان طنین انــداز شــد

هم	زمــان	بــا	ســالروز	شــهادت	امــام	جعفــر	صــادق	)ع(	
بنیان	گــذار	مذهــب	تشــیع	دو	اللــه	در	خــون	خفتــه	
علی	اکبــر	تشــرعی	و	حســین	امینیــان	بعد	از	ســه	دهــه	دوری	
از	وطــن	بــه	خانــه	بازگشــتند	تــا	در	کنــار	هم	رزمــان	شــهید	

ــد. ــود	آرام	گیرن خ
ــد	۱۳۴۳	در	 ــان«	متول ــین	امینی ــوز	»حس ــهید	دانش	آم ش
ــاه	ســال	۱۳۶۱	در	ســن	۱۸	 شــاهرود	بیســت	و	ششــم	تیرم
ســالگی	آســمانی	شــد	کــه	مراســم	اســتقبال	از	ایشــان	نیــز	
در	شــاهرود	طــی	مراســمی	انجــام	می	شــود	و	در	نهایــت	در	
گلــزار	شــهدا	ایــن	شــهر	بــا	حضــور	مســئوالن	بدرقــه	منــزل	

ابــدی	خواهــد	شــد
شــهید	علی	اکبــر	تشــرعی	متولــد	۱۳۴۰	در	عملیــات	محــرم	
ــهادت	 ــه	ش ــان	۶۱	ب ــخ	۲۴	آب ــوش	در	تاری ــن	خ ــل	عی مح

رســید.
گفتنــی	ایــن	دو	شــهید	همــراه	دو	شــهید	گمنــام	در	آغــوش	
ــد،	 ــد	ش ــییع	خواهن ــمنان	تش ــتان	س ــدار	اس ــردم	والیتم م
ــی	 ــر	به	تازگ ــهید	دیگ ــراه	۱۵۰	ش ــه	هم ــهیدان	ب ــن	ش ای

ــتند. ــن	بازگش ــه	وط ــده	و	ب تفحــص	ش
ــی	 ــده	ول ــر	نماین ــن	شــهیدان	در	دفت مراســم	اســتقبال	از	ای
ــایر	 ــتاندار	و	س ــور	اس ــا	حض ــمنان	و	ب ــتان	س ــه	در	اس فقی

ــد. ــزار	ش ــنبه	برگ ــروز	ش ــئوالن	ام مس

پیکر ۷ شهید گمنام در قم تشییع شد
در	ســالروز	شــهادت	صــادق	آل	محمــد	)ص(	مراســم	تشــییع	
پیکــر	مطهــر	۷	شــهید	گمنــام	دوران	دفــاع	مقــدس	کــه	بــه	
تازگــی	در	مناطــق	عملیاتــی	کشــور	تفحــص	شــدند،	صبــح	
شــنبه	از	حــرم	مطهــر	حضــرت	معصومــه	ســالم	اهلل	علیهــا	به	

ســمت	میــدان	جانبــازان	برگــزار	شــد.
بــار	دیگــر	شــهر	قــم	رنــگ	و	بــوی	شــهدا	گرفــت	و	شــهیدان	
ــت	)ع(	 ــه	اهل	بی ــهر	کریم ــود	در	ش ــور	خ ــا	حض ــی	ب خدای

ــد. ــده	کردن ــاع	مقــدس	را	زن ــوای	دوران	دف حــال	و	ه
علــی	الریجانــی	رئیــس	مجلــس	شــورای	اســالمی،	تعــدادی	
از	مســئوالن	اســتان،	بســیاری	از	خانواده	هــای	معظــم	شــهدا،	
ــهدای	 ــای	ش ــن	خانواده	ه ــران	و	همچنی ــازان	و	ایثارگ جانب
مدافــع	حــرم	و	اقشــار	مختلــف	مــردم	در	ایــن	مراســم	حضور	

داشــتند.
ــن	 ــر	ای ــر	پیک ــد	ب ــع	تقلی ــی	از	مراج ــوری	همدان ــت	اهلل	ن آی
شــهدا	نمــاز	خوانــد	و	ســپس	پیکــر	مطهــر	شــهدای	گمنــام	
ــازان	تشــییع	شــد. ــدان	جانب ــه	ســمت	می ــاع	مقــدس	ب دف

تشــییع	کنندگان	بــا	فریادهــای	»مــرگ	بــر	آمریــکا«	و	
ــت	 ــه	مل ــتکبران	علی ــات	مس ــرائیل«	جنای ــر	اس ــرگ	ب »م

ــد. ــوم	کردن ــران	را	محک ای

ــه  ــد از ۳۶ ســال دوری ب ــال بع ــن ب ــر خونی دو کبوت
ــتند ــود بازگش زادگاه خ

ــر	 ــام	جعف ــهادت	ام ــالروز	ش ــا	س ــان	ب ــنبه	هم	زم ــح	ش صب
صــادق	)ع(	شــهر	رشــت	دوبــاره	عطــر	بهشــت	و	معنویــت	بــه	
ــن	 ــن	و	خداجــو	و	شــهیدپرور	ای ــردم	مؤم ــت	و	م خــود	گرف
ــال	دوران	دفــاع	مقــدس	 ــان	دو	کبوتــر	خونیــن	ب شــهر	میزب
ــد	شناسایی	شــده	و	بعــد	از	 ــد	کــه	در	تفحص	هــای	جدی بودن

ــه	زادگاه	خــود	بازگشــتند. ۳۶	ســال	ب
در	ایــن	مراســم	کــه	از	ســاعت	۹	صبــح	امــروز	در	فرماندهــی	
ســپاه	مرکــزی	شــهر	رشــت	واقــع	در	پــل	عــراق	بــا	حضــور	
نماینــده	ولی	فقیــه	در	گیــالن،	سرپرســت	اســتانداری،	
ــدس	و	جمعــی	از	مســئوالن	دســتگاه	های	 ــده	ســپاه	ق فرمان
ــد	و	 ــاز	ش ــت	آغ ــردم	رش ــهدا	و	م ــای	ش ــی،	خانواده	ه اجرای
پیکرهــای	مطهــر	این	دو	شــهید	تــازه	تفحــص	شــده	گیالنی	
ــر	دســتان	عاشــقان	 ــدان	فرهنــگ	ب ــا	می در	طــول	مســیر	ت

ایثــار	و	شــهادت	تشــییع	شــد.
ســخنگوی	ســپاه	قــدس	گیــالن	در	حاشــیه	مراســم	در	
ــان	 ــهید	گروهب ــرد:	ش ــار	ک ــر	اظه ــگار	مه ــا	خبرن ــو	ب گفتگ
ســوم	وظیفــه	»محمدحســین	نــژاد	دریاکنــاری«	)لنگــرود(	و	
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــه	 شــهید	بســیجی	»حســین	رســتمی	روشــن«	)رودســر(	ب
ــخ	۲۲/۴/۶۱	 ــاله	در	تاری ــاله	و	۲۳	س ــن	۲۱	س ــا	س ــب	ب ترتی
و	۷/۱۲/۶۲	در	مناطــق	شــلمچه	و	جزیــره	مجنــون	بــه	
شــهادت	رســیدند	و	پیکــر	مطهرشــان	در	تفحص	هــای	تــازه	
ــان	 ــه	زادگاهش ــال	ب ــس	از	۳۶	س ــایی	و	پ ــده	شناس انجام	ش

ــت. ــته	اس بازگش
روح	اهلل	پــور	اســماعیلی	افــزود:	مراســم	وداع	بــا	ایــن	دو	
شــهید	بزرگــوار	روز	شــنبه	بعــد	از	نماز	مغــرب	و	عشــاء	در	دو	

ــود. ــزار	می	ش ــر	برگ ــرود	و	رودس ــتان	لنگ شهرس
ســخنگوی	ســپاه	قــدس	گیــالن	بــا	اشــاره	بــه	زمــان	تشــییع	
ــان	 ــر	بی ــرود	و	رودس ــتان	لنگ ــهید	در	دو	شهرس ــن	دو	ش ای
کــرد:	پیکــر	مطهــر	ایــن	دو	شــهید	بزرگــوار	روز	یکشــنبه	از	
ســاعت	۹	صبــح	در	دو	شهرســتان	لنگــرود	و	رودســر	تشــییع	

می	شــود.

تشــییع ۹ شــهید گمنــام و مدافــع حــرم در 
مازنــدران

پیکــر	مطهــر	هشــت	شــهید	گمنــام	و	واالمقــام	دوران	
ــاع	مقــدس	کــه	به	تازگــی	تفحــص	شــدند	صبــح	شــنبه	 دف
هم	زمــان	بــا	ســالروز	شــهادت	حضــرت	امــام	جعفــر	صــادق	
ــاد	 ــاد،	عباس	آب )ع(	در	شــهرهای	نوشــهر،	چالــوس،	مــرزن	آب
و	ســلمان	شــهر	بــا	حضور	پرشــور	مــردم	عــزادار	و	شــهیدپرور	
ــهید	 ــر	ش ــن	پیک ــد.	همچنی ــییع	ش ــدران	تش ــتان	مازن اس
ابراهیــم	عشــریه	شــهید	مدافــع	حــرم	نیــز	بــر	روی	دســتان	

ــه	شــد. ــدران	بدرق ــردم	شــرق	مازن م
صبــح	دیــروز	پیکر	مطهــر	چهــار	شــهید	دوران	دفــاع	مقدس	
در	شهرســتان	نوشــهر	مــورد	اســتقبال	مــردم	شــهیدپرور	این	

ــان	دو	 ــز	میزب ــوس	نی ــردم	چال ــت	و	م ــرار	گرف ــتان	ق شهرس
ــاله	 ــدات	و	۲۰	س ــات	ذبی ــاله	از	عملی ــام	۲۴	س ــهید	گمن ش
از	عملیــات	ســومار	شــدند.	همچنیــن	مــردم	شــهر	ســلمان	
ــات	رمضــان	و	۲۰	 ــز	از	دو	شــهید	۱۶	ســاله	از	عملی شــهر	نی
ســاله	از	عملیــات	ایذایــی	والفجــر	هشــت	جزیــره	بواریــان	بــه	

گرمــی	اســتقبال	کردنــد.
ــام	و	خوشــنام	 ــان	چهــار	شــهید	گمن ــز	میزب نوشــهری	ها	نی
شــدند	کــه	دو	شــهید	گمنــام	۲۳	ســاله	از	عملیــات	رمضان	و	
۱۹	ســاله	از	عملیــات	ابذایــی	والفجــر	هشــت	جزیــره	بواریــان	
ــام	۱۸	 ــول	تشــییع	شــد	و	دو	شــهید	گمن ــروز	در	شــهر	پ ام
ــی	 ــات	ایذای ــاله	از	عملی ــان	و	۱۶	س ــات	رمض ــاله	از	عملی س
والفجــر	۸	جزیــره	بواریــان	بــا	حضور	پرشــور	مــردم،	در	شــهر	

کوهســتانی	کجــور	تشــییع	شــد.
همچنیــن	شــب	وداع	بــا	دو	شــهید	گمنــام	شهرســتان	
ــزاده	 ــاء	در	امام ــرب	و	عش ــاز	مغ ــد	از	نم ــز	بع ــاد	نی عباس	آب
ــن	 ــییع	ای ــم	تش ــد	و	مراس ــزار	ش ــاد	برگ ــی	کالرآب عبدالواف
ــه	 ــیدآباد	ب ــل	جمش ــروز	از	پ ــح	ام ــاعت	۱۰	صب ــهدا	از	س ش
ــوس	 ــر	برگــزار	شــد	و	در	شهرســتان	چال ــارک	کوث ســمت	پ
ــام	اســت،	تشــییع	 ــهید	گمن ــر	دو	ش ــان	پیک ــه	میزب ــز	ک نی
ــا	 ــپاه	ت ــروز	از	س ــح	ام ــهدا	از	صب ــن	ش ــاک	ای ــای	پ پیکره
مصــالی	شــهر	چالــوس	برگــزار	بــرای	خاک	ســپاری	از	پایــگاه	
مقاومــت	امــام	حســن	مجتبــی	)ع(	مــرزن	آبــاد	تــا	پــادگان	

ــی	تشــییع	شــدند. شــهید	ادیب
ــم	 ــع	حــرم	ابراهی ــزان	شــهید	مداف ــز	می ــکا	نی شهرســتان	ن
عشــریه	اســت	کــه	ســه	ســال	قبــل	بــه	شــهادت	رســیده	بود	
صبــح	روز	شــنبه	آئیــن	تشــییع	ایــن	شــهید	واالمقــام	برپــا	

شــد.

ســرزمین آفتــاب میزبــان تشــییع اللــه گمنام شــد 
/ بدرقــه کبوتــر مســافر دفــاع مقدس

ــر	از	 ــود،	خب ــده	ب ــا	پیچی ــی	در	فض ــز	زهرای ــر	دل	انگی عط
آمــدن	مســافری	بــود	کــه	پــس	از	ســال	ها	دعــوت	عاشــقان	
و	دلــدادگان	همیشــه	منتظــر	را	پذیرفتــه	بــود	تــا	بــا	تشــییع	
ــام	شــهدا	و	شــهیدان	 ــا	آرمان	هــای	ام ــار	دیگــر	ب پیکــرش	ب

ــد	پیمــان	کننــد. ــاع	مقــدس	تجدی دوران	دف
ــان	 ــادق	)ع(،	میزب ــام	ص ــهادت	ام ــالروز	ش ــهر	اراک	در	س ش
ــده	 ــزرگ	آم ــک	و	ب ــرد	و	زن،	کوچ ــود.	م ــام	ب ــه	ای	گمن الل
ــود	 ــدران	خ ــادران	و	پ ــوش	م ــودکان	در	آغ ــی	ک ــد	حت بودن
بــرای	بدرقــه	کبوتــر	ســفر	کــرده	دوران	دفــاع	مقــدس	آمــده	
بودنــد	و	گویــی	عطــر	شــهادت	و	ایثــار	در	همــه	جا	استشــمام	

می	شــد.
شــهید	گمنــام	آمــد	و	مــادران	و	پــدران،	خواهــران	و	بــرادران	
همــه	آمــده	بودنــد	کــه	جــای	خالــی	خانــواده	اش	را	پــر	کنند	
و	صحنه	هــای	وصــف	ناشــدنی	کــه	بــا	اشــک	دیــده	مــادران	
و	خانــواده	شــهدا	ایــن	بدرقــه	را	ســخت	و	در	عیــن	حــال	زیبا	

می	کــرد.
پیکــر	مطهــر	شــهید	گمنــام	تــا	رســیدن	بــه	منــزل	مقصــود	
ــان	 ــهر	در	می ــای	ش ــی	در	خیابان	ه ــود	اله ــا	معب ــدار	ب و	دی
ــه	اراک	 ــردم	همیشــه	در	صحن ــت	و	حضــور	م ــل	جمعی خی
تشــییع	شــد	و	ایــن	آئیــن	پرشــور	کــه	از	میــدان	شــهدا	آغــاز	

ــود	بــه	مصــالی	بیــت	المقــدس	اراک	ختــم	شــد. شــده	ب
ــهید	 ــن	ش ــر	ای ــپاری	پیک ــم	خاکس ــت	مراس ــی	اس گفتن
ــد	 ــهر	جدی ــاه	در	ش ــنبه	۱۰	تیرم ــر	روز	دوش ــام،	عص واالمق

امیرکبیــر	برگــزار	می	شــود.

تصاویری از تشییع پیکر شهدا در استان های مختلف کشور
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 عشــق بــه امــام رضــا )ع( در دل و جــان 
ــده  ــدران ریشــه دوان ــار مازن مــردم دی
و  شــهرها  در  بارگاهــش  پرچــم  و 
روســتاهای ایــن اســتان شــور و حالــی 

ــرد. ــاد ک ــدنی ایج ــف ناش وص

»یــازده	ســال	خــادم	امــام	رضــا	)ع(	بــودم	امــا	تــازه	امســال	
وســعت	عشــق	مــردم	بــه	امــام	مهربانی	هــا	و	مقــام	ایشــان	را	
درک	کــردم«	ایــن	بخشــی	از	گفته	هــای،	سیدمحمدحســام	
حجــی	خراســانی،	خادمــی	از	دیــار	رضــوی	اســت	که	امســال	
ــر	ســایه	 ــار	پرچمــدار	دوازدهمیــن	کاروان	زی ــرای	اولیــن	ب ب
ــردم	و	 ــوق	م ــاره	ش ــش	را	درب ــت	و	حرف	های ــید	اس خورش
ــوی،	 ــارگاه	رض ــم	ب ــتقبال	از	پرچ ــم	اس ــان	در	مراس خادم
اینگونــه	ادامــه	می	دهــد:	شــوق	مــردم	نقــل	محفــل	خادمــان	
ــه	 ــه	ب ــال	ها	قرع ــن	س ــه	ای ــی	ک رضــوی	اســت	و	آن	خادمان
ــان	 ــه	زب نامشــان	افتــاده،	از	حــس	و	حالــی	می	گوینــد	کــه	ب
نمی	آیــد	و	بــرای	درک	آن	بایــد	تجربــه	اش	کــرد	و	مــن	
امســال	تــازه	متوجــه	شــدم	کــه	چــه	حــال	و	هــوای	غریبــی	

اســت.
پرچمــدار	کاروان	زیــر	ســایه	خورشــید	از	قیــاس	شــوق	زائران	
ــوق	 ــور	و	ش ــن	ش ــن	ای ــد:	م ــا	می	گوی ــرم	و	در	اینج در	ح
ــرم	 ــم	در	ح ــال	های	خدمت ــردم	را	در	س ــدنی	م ــف	ناش وص
ــا	حضــور	کاروان	در	شــهرها	و	 ــودم؛	مــردم	اینجــا،	ب ندیــده	ب
ــارت	حضــرت	 ــه	پرچــم	و	زی روســتاهای	خــود،	صددرصــد	ب
مشــغول	می	شــوند	و	از	اینکــه	از	ایشــان	دور	هســتند،	
بی	تابــی	می	کننــد	و	از	او	حاجــت	خویــش	را	می	طلبنــد،	
در	حالکیــه	ایــن	شــدت	حضــور	را	در	میــان	مــردم	حاضــر	در	

ــده	ام. ــرم	ندی ح
اکبــر	خواص	فــر،	دیگــر	پرچمــدار	کاروان	زیــر	ســایه	
تأییــد	حــرف	 خورشــید	در	شهرســتان	ســوادکوه،	در	
ــام	 ــارگاه	ام ــم	ب ــردم	از	حضــور	پرچ ــد:	م ــکارش	می	گوی هم
ــه	واســطه	شــوق	 ــا	ب ــه	م ــد	ک ــان	شــوقی	دارن رضــا	)ع(	چن
ــا	ســال	 ــام	می	شــود	ت ــه	مراســم	تم ــون	ک ــم	اکن ــا،	از	ه آنه
ــران	باشــیم. ــاز	در	خدمــت	زائ ــا	ب ــم	ت آینــده	چشــم	انتظاری
ــد؛	 ــان	نمی	گنج ــردم	در	زب ــوق	م ــن	ش ــه	ای ــتی	ک ــه	راس ب
هنــوز	یــک	ســاعت	بــه	حضــور	کاروان	در	روســتای	کارمــزد	
ــاه	 ــر	تیرم ــای	ظه ــردم	گرم ــا	م ــت	ام ــده	اس ــوادکوه	مان س
ــهدای	 ــزار	ش ــده	و	در	ورودی	گل ــان	خری ــه	ج ــتان	را	ب تابس
ــده	ای	 ــوتر،	ع ــی	آن	س ــتاده	اند.	کم ــار	ایس ــه	انتظ ــتا	ب روس

در	تــدارک	اســتقبال	از	کاروان	هســتند	و	
ــراد	اســت	 ــن	اف فرشــته	حســنی	یکــی	از	ای
کــه	از	چنــد	روز	گذشــته	در	تکاپوی	مراســم	
اســتقبال	بــوده	و	در	ایــن	راه	خســتگی	
ــام	 ــق	ام ــه	عش ــد:	ب ــد	و	می	گوی نمی	شناس
رضــا	)ع(	هــر	کاری	کــه	بــرای	خدمــت	
ــد	انجــام	 ــر	آی ــا	ب ــران	پرچمــش	از	م ــه	زائ ب
ــان	و	دل	 ــا	ج ــا	را	ب ــن	کاره ــم	و	ای می	دهی

انجــام	می	دهیــم.
کاروان	زیــر	ســایه	خورشــید	بــه	روســتا	
ــف	 ــه	ص ــردم	ب ــت	و	م ــده	اس ــک	ش نزدی
شــده	اند	و	هــر	کــدام	بــه	زبانــی	شــوق	
ــم	 ــده	ای	از	ه ــد؛	ع ــان	می	دهن ــود	را	نش خ
اکنــون	اشــک	در	چشمانشــان	جمع	شــده	و	
بــا	چــادر	رو	گرفته	انــد	و	برخــی	دستشــان	را	
بــه	آســمان	بلنــد	کرده	انــد،	پیرزنــی	اســپند	

ــی	 ــتا	چاووش ــدای	روس ــوش	ص ــرد	خ ــد،	پیرم دود	می	کن
آغــاز	کــرده	اســت	و	پســری	در	ورودی	روســتا	آب	می	پاشــد	
ــش	را	 ــر	معلول ــردی	دخت ــزد	و	م ــوا	برنخی ــه	ه ــاک	ب ــا	خ ت
ــه	واســطه	پرچــم	 ــا	ب ــام	مهربانی	ه ــا	ام ــه	ت ــوش	گرفت در	آغ

ــودک	بکشــد. ــار	ک ــدن	بیم ــر	ب متبرکــش،	دســتی	ب
ایــن	شــوق	تنهــا	مختــص	بــه	روســتاهای	شهرســتان	
ــردم	 ــز	م ــفید	نی ــل	س ــهر	پ ــه	در	ش ــت	ک ــوادکوه	نیس س
ــر	 ــت	عص ــدود	هف ــاعت	ح ــد.	س ــور	کاروان	ان ــتاق	حض مش
اســت	کــه	کاروان	زیــر	ســایه	خورشــید	بــه	پل	ســفید	
ــه	راه	 ــه	ای	ب ــت	غلغل ــل	جمعی ــاگاه	در	خی ــه	ن ــد	و	ب می	رس
می	افتــد	و	هــر	کــدام	بــه	ســمت	پرچــم	می	شــتابند.	پــس	از	
زیــارت	شــهدا	و	نثــار	گل	بــه	آنهــا،	مــردم	از	گلــزار	شــهدا	تــا	

ــوند. ــم	روان	می	ش ــی	پرچ ــهر	در	پ ــع	ش ــجد	جام مس
ــه	 ــم	را	ب ــا	پرچ ــتند	ت ــر	هس ــرد	و	زن	منتظ ــجد	م در	مس
ــد	 ــه	صــورت	و	چشــم	می	مالن ــد.	پرچــم	را	ب سمتشــان	آورن
و	بــر	آن	بوســه	می	زننــد	و	فرزنــدان	کوچکشــان	را	بــا	لمــس	
پرچــم	بیمــه	امــام	رضــا	)ع(	می	کننــد؛	آنهــا	کــه	ایــن	روزهــا	
ــام	رضــا	)ع(	نیســتند،	زیارتشــان	مســح	پرچــم	 در	حــرم	ام
آســتان	او	و	دریافــت	نمــک	و	نبــات	متبــرک	اســت.	زیارتــی	

ــان	و	دل. ــا	از	ج ــش	ام ــاده	و	بی	آالی س

ــی	 ــر	نمایندگ ــت	دفت ــزاده	سرپرس ــماعیل	امام ــد	اس محم
آســتان	قــدس	رضــوی	مازنــدران	بــه	مناســبت	ویــژه	
امســال	 اینکــه	 بیــان	 بــا	 کرامــت	 دهــه	 برنامه	هــای	
ســایه	 زیــر	 فعالیــت	جشــن	های	 ســال	 ســیزدهمین	
خورشــید	اســت	گفــت:	امســال	نیــز	زائــران	حــرم	رضــوی	در	
ــر	ســایه	خورشــید	در	اســتان	حضــور	 ــب	جشــن	های	زی قال
می	یابنــد	و	پرچــم	حــرم	مطهــر	بــه	گــردش	در	خواهــد	آمــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	امســال	نیــز	چهــار	کاروان	زیر	ســایه	
خورشــید	بــا	۱۳	خــادم	رضــوی	در	اســتان	حضــور	می	یابنــد	
گفــت:	بیــش	از	۲۵۰	عنــوان	برنامــه	در	قالــب	زیرســایه	
خورشــید	در	۱۸	شهرســتان	اســتان،	۲۵	شــهر	و	۵۰	روســتا	

اجــرا	شــد.
امامــزاده	تصریــح	کــرد:	۶۰	مجموعــه	فرهنگــی	شــامل	
مردمــی	 جوانــان	 و	 هیئت	هــا	 فرهنگــی،	 مؤسســات	
برنامه	هــای	زیرســایه	خورشــید	را	اجــرا	می	کننــد	و	تمامــی	
ــدران،	 فعالیت	هــای	آســتان	قــدس	رضــوی	در	کشــور	و	مازن

ــت. ــه	اس ــردم	پای م
وی	بــا	اظهــار	اینکــه	بیــش	از	۱۵	هــزار	و	۸۲۹	خــادم	
ــت:	 ــد	گف ــام	کرده	ان ــت	ن ــدران	ثب ــتان	مازن ــوی	در	اس رض
ــی	 ــای	مردم ــت	نیروه ــا	هم ــت	ب ــه	کرام ــای	ده فعالیت	ه
انجــام	می	شــود	و	طبــق	آمــار	ســال	قبــل	
ــایه	 ــای	زیرس ــر	از	برنامه	ه ــزار	نف ۱۵۰	ه
ــد	شــدند	و	امســال	از	 ــره	من خورشــید	به

ــت. ــم	رف ــر	خواهی ــزان	فرات ــن	می ای
سرپرســت	دفتــر	نمایندگــی	آســتان	
قــدس	رضــوی	در	مازنــدران	گفــت:	
ــان	در	 ــور	خادم ــان،	حض ــه	آرام	ج برنام
ــی،	حضــور	در	 ــام	رهای بیمارســتان	ها،	پی
ــدار	 ــزاران،	دی ــم	خدمتگ ــا،	تکری زندان	ه
ــران،	 ــه	و	مدی ــه	جمع ــا	ائم ــان	ب خادم
حضــور	در	مراکــز	تولیــدی	از	جملــه	
زیرســایه	 جشــن	های	 برنامه	هــای	

خورشــید	اســت.
همزمــان	بــا	دهــه	کرامــت	پرچــم	مطهــر	
مختلــف	 مناطــق	 در	 رضــوی	 حــرم	
مازنــدران	بــه	اهتــزاز	درآمــده	اســت.

شیدایی روستاییان مازندران در زیرسایه خورشید

علیرضا نوری

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

http://mehrnews.com


صفحه 42 | شماره 40 | تیر 98 MEHR NEWSAGENCY

هفتــه ادبیــات کــودک و نوجــوان و 
ســالروز درگذشــت مهــدی آذریــزدی 
امســال در حالــی دهمیــن ســال را 
پشــت ســر گذاشــت کــه بــاز هــم 
ــرای  ــوب، ب ــای خ ــق »قصه ه آذر، خال
بچه هــای خــوب« ســهم ناچیــزی از 

داشــت. نمایشــی  برنامه هــای 

ــه	 ــا	دغدغ ــین	ب ــه	نش ــردی	گوش ــزدی،	م ــدی	آذری مه
ــه	 ــود،	ب ــودکان	ب ــرای	ک ــژه	ب ــه	وی ــه	ب ــاب	و	مطالع کت
شــرکت	 مراســم	ها	 و	 عمومــی	 انظــار	 در	 ســختی	
ــوت	کــردن	 ــول	خــودش،	گوشــه	ای	خل ــه	ق می	کــرد	و	ب
و	کتــاب	خوانــدن	را	در	دنیــا	از	هــر	کاری	بیشــتر	

می	داشــت. دوســت	
ــج	 ــه	ای	دن ــز	در	گوش ــرگ	نی ــد	از	م ــزرگ	بع ــرد	ب ــن	م ای
ــه	در	 ــانی	ک ــدارد،	نش ــی	ن ــان	چندان ــام	و	نش ــده	و	ن آرمی
ــوب	 ــای	خ ــه	ه ــرش،	»قص ــن	اث ــور	نامی	تری ــل	در	خ حداق

بــرای	بچه	هــای	خــوب«	باشــد.

ســهم آذریــزدی از هفتــه ادبیــات کــودک و نوجوان 
برپایــی یــک نمایشــگاه در جــوار آرامگاهش

ــاه	 ــا	۲۴	تیرم ــزدی،	از	۱۸	ت ــدی	آذری ــوت	مه ــان	ف از	زم
ــذاری	 ــوان	نامگ ــودک	و	نوج ــات	ک ــه	ادبی ــام	هفت ــه	ن را	ب
ــای	 ــزدی	از	برنامه	ه ــهم	آذری ــال	س ــا	امس ــد	ام ــرده	ان ک
ایــن	هفتــه	بســیار	ناچیــز	بــود،	ســهمی	بــه	انــدازه	برپایــی	
ــودک	و	 ــات	ک ــدر	ادبی ــن	پ ــار	مدف ــگاه	در	کن ــک	نمایش ی

ــران. ــوان	ای نوج
ــن	نمایشــگاه	در	 ــزاری	ای ــدرکاران	برگ پرسشــی	از	دســت	ان
مــورد عــدم رســیدگی بــه آرامــگاه آذریــزدی و … و پاســخی کــه 
در	ایــن	زمینــه	دریافــت	شــد،	خبرگــزاری	مهــر	را	بــه	ســمت	
ــزد	 ــتان	ی ــان	اس ــودکان	و	نوجوان ــری	ک ــرورش	فک ــون	پ کان

هدایــت	کــرد.
ــر	 ــد،	اگ ــجل	ش ــان	مس ــر	برایم ــاال	دیگ ــه	ح ــزی	ک مرک
ــخصیت	 ــار،	ش ــی	آث ــرای	معرف ــی	کاری	ب ــا	ارگان ــادی	ی نه
ــرورش	 ــون	پ ــن	کان ــد،	همی ــرده	باش ــه	های	آذر	ک و	اندیش

ــت. ــزد	اس ــتان	ی ــان	اس ــودکان	و	نوجوان ــری	ک فک

ــون پــرورش فکــری کــودکان و  ذات برنامه هــای کان
ــت ــی نیس نوجوانان نمایش

ســید	حســین	پیغمبــری،	مدیــرکل	کانــون	پــرورش	
ــی	 ــزد	در	گفتگوی ــتان	ی ــان	اس ــودکان	و	نوجوان ــری	ک فک
بــا	خبرنــگار	مهــر	در	پاســخ	بــه	اینکــه	رســالت	کانــون	در	
ــات	کــودک	و	نوجــوان	چیســت؟	اظهــار	 ــدر	ادبی ــل	پ مقاب
داشــت:	جامعــه	هــدف	کانــون	کــودکان	و	نوجوانــان	
هســتند	و	مأموریــت	اصلــی	مــا	پــرورش	فکــری	و	
ــا	در	 ــت	و	م ــوان	اس ــودک	و	نوج ــوزه	ک ــه	ای	در	ح اندیش
هــر	فعالیــت	اجتماعــی	خــود	بایــد	بــه	ایــن	جامعــه	هــدف	

ــم. ــه	کنی توج
ــودک	 ــات	ک ــای	روز	ادبی ــروز	برنامه	ه ــر	ام ــزود:	اگ وی	اف
ــزو	 ــی	ج ــای	بیرون ــود،	فعالیت	ه ــزار	می	ش ــوان	برگ و	نوج
ــا	 ــت	م ــه	فعالی ــت	بلک ــون	نیس ــی	کان ــای	ذات مأموریت	ه
ــه	 ــن	اســت	کــه	در	حــوزه	ادبیــات	کــودک	و	نوجــوان	ب ای
ویــژه	آذریــزدی	بــا	نــگاه	پرورشــی	و	فرآینــدی،	کــودکان	و	

ــه	آشــنا	کنیــم. ــا	ایــن	مقول نوجوانانمــان	را	ب

ــت  ــزدی مأموری ــه های آذری ــار و اندیش ــی آث معرف
ــان ــر کــودکان و نوجوان ــون در براب اصلــی کان

پیغمبــری	عنــوان	کــرد:	شــناخت	آثــار،	شــخصیت	و	
ــرای	 ــا	ب ــی	م ــای	پرورش ــزو	کاره ــزدی	ج اندیشــه	های	آذری
ــون	در	 ــت	و	کان ــاله	اس ــان	۱۸	س ــا	جوان ــار	ت ــودکان	چه ک
قالــب	فعالیت	هــای	۴۲	گانــه	و	کارگاه	هــای	مختلــف	و	ویــژه	

برنامه	هــای	متنــوع،	ایــن	شــناخت	را	رقــم	می	زنــد.
مدیــرکل	کانــون	پــرورش	فکــری	کــودکان	و	نوجوانــان	تاکید	
کــرد:	فعالیت	هــای	مــا	نمایــش	بیرونــی	نــدارد	و	ایــن	اصــاًل	
ــه	 ــت	ک ــون	نیس ــی	کان ــای	ذات ــا	و	کاره ــزو	مأموریت	ه ج
بــرای	آذر	ویــژه	برنامــه	برگــزار	کنــد	یــا	آرامــگاه	بســازد	و	یــا	
هــر	اقدامــی	غیــر	از	آنچــه	کــه	اکنــون	دارد	انجــام	می	شــود،	

انجــام	دهــد.
وی	تاکیــد	کــرد:	مــا	می	توانیــم	در	ایــن	نمایش	هــای	
ــه	شــرط	رعایــت	 عمومــی	مشــارکت	داشــته	باشــیم	ولــی	ب
ضوابــط	کانــون	و	بعضــاً	از	کانــون	در	ایــن	برنامه	هــای	بیرونــی	
ــا	 ــه	آموزشــی	داشــته	باشــند	ی خواســته	می	شــود	کــه	جنب
ســرگرم	کنندگــی،	اینکه	ما	ایســتگاه	نقاشــی	داشــته	باشــیم	
و	بچه	هایــی	کــه	هیــچ	فعالیــت	پرورشــی	از	قبــل	روی	آنهــا	
ــن	ایســتگاه	ها	نقاشــی	بکشــند،	 ــد	در	ای انجــام	نشــده،	بیاین
فقــط	می	توانــد	جنبــه	ســرگرم	کنندگــی	و	نمایشــی	داشــته	

باشــد.
ــی	 ــود	و	حت ــز	خ ــا	در	مراک ــرد:	م ــان	ک ــری	خاطرنش پیغمب
مراکــز	ســیار	کــه	در	روســتاها	فعالیــت	می	کننــد	بــا	بچه	هــا	
بــه	وســیله	کتــاب،	فعالیــت	پرورشــی	خــود	را	آغازمــی	کنیم،	
ــری	و	 ــگاه	فک ــان	پای ــودکان	و	نوجوان ــاب،	ک ــه	کت ــا	مطالع ب
اندیشــه	ای	پیــدا	می	کننــد	و	بــر	مبنــای	ایــن	فکــر	و	اندیشــه،	
بــه	آنهــا	می	گوئیــم	کــه	حــاال	بیاییــد	دســت	بــه	خلــق	اثــر	
نقاشــی،	ادبــی،	فرهنگــی	یــا	هنــری	بزنیــد	و	اگــر	آن	پایــگاه	
اندیشــه	ای	وجــود	نداشــته	باشــد،	آنــگاه	نقاشــی	تنهــا	جنبــه	

ــد. ــدا	می	کن ــرگرمی	پی س

ــون  ــای کان ــی از مأموریت ه ــناخت دقیق ــده ای ش ع
ندارنــد

وی	افــزود:	بهزیســتی،	آمــوزش	و	پــرورش	و	کانــون	پــرورش	

فکــری	کــودکان	و	نوجوانــان	هــر	کــدام	در	مقابــل	کــودکان	
ــرورش	 ــوزش	و	پ ــداری،	آم ــد،	نگه ــی	دارن ــا	و	وظایف نقش	ه
ــرورش	اســت	 ــوزش	و	پ ــر	عهــده	بهزیســتی	و	آم ــودکان	ب ک
ــد	و	 ــام	داده	ان ــی	انج ــه	خوب ــود	را	ب ــن	مســئولیت	خ ــه	ای ک
مدیــران	ایــن	حوزه	هــا	توانمنــد	عمــل	کــرده	انــد،	امــا	کانــون	
همانگونــه	کــه	از	نامــش	پیداســت،	بــر	مبنــای	خالقیــت	در	

ــد. ــل	می	کن ــرورش	عم ــتای	پ راس
مدیــرکل	کانــون	پــرورش	فکــری	کــودکان	و	نوجوانــان	
ــون	 ــه	در	کان ــی	ک ــی	برنامه	های ــورد	برخ ــزد	در	م ــتان	ی اس
ــرد:	۱۰	 ــان	ک ــود،	بی ــرا	می	ش ــزدی	اج ــت	آذری ــا	محوری ب
ــون	 ــود،	بچه	هــای	کان ــده	ب ســال	پیــش	وقتــی	آذریــزدی	زن
از	کانــون	تــا	خانــه	آذر	رفتنــد	و	ســاعتی	را	پــای	حرف	هــای	
پیــر	قصــه	گــو	نشســتند	امســال	می	خواهیــم	این	حرکــت	را	
تکــرار	کنیــم	امــا	ایــن	بــار	از	آرامــگاه	تــا	خانــه	آذر	و	ببینیــم	
کــه	در	ایــن	۱۰	ســال	چــه	اتفاقــی	بــرای	آرامــگاه	و	خانــه	آذر	

ــاده	اســت. افت

انداختــن تــوپ ســاخت آرامــگاه بــرای آذر در زمین 
ــت ــون فرافکنی اس کان

وی	تصریــح	کــرد:	البتــه	آذر	هنــوز	در	غربــت	اســت	و	
ــگاه	 ــا	آرام ــه	م ــود	دارد	ک ــع	وج ــن	توق ــی	ای ــفانه	گاه متأس
بســازیم	کــه	بــه	نظــرم	انداخــت	ایــن	تــوپ	در	زمیــن	کانــون	
فرافکنــی	اســت،	ایــن	وظیفــه	مــا	نیســت	زیــرا	کانــون	شــرح	

ــخص	دارد. ــی	مش ــف	و	مأموریت وظای
پیغمبــری	ادامــه	داد:	بزرگتریــن	پاسداشــت	بــرای	آذر	
ــش	 ــه	هدف ــن	اســت	ک ــرای	او	ای ــازی	ب ــره	س ــی	در	مقب حت
محقــق	شــود	و	مهمتریــن	هــدف	آذر	ایــن	بــود	کــه	بچه	هــا	

ــوند. ــوان	ش کتابخ
ــادآور	شــد:	در	طــول	۱۰	ســال	گذشــته	همــه	نهادهــا	 وی	ی
ــرای	آذر	کاری	انجــام	دهنــد	امــا	هیچیــک	 ــد	ب تــالش	کردن
از	ایــن	اقدامــات	کمــک	نکــرد	کــه	آذر	از	مهجوریــت	خــارج	
ــب	ترین	و	 ــال	مناس ــن	۱۰	س ــول	ای ــون	در	ط ــا	کان ــود	ام ش
فرآینــد	محورتریــن	برنامه	هــا	را	داشــته	چــون	مــا	نمایشــی	
ــج	 ــای	آذر	را	تروی ــود،	قصه	ه ــز	خ ــم	و	در	دل	مراک کار	نکردی

ــود. ــه	آذر	ب ــه	دغدغ ــزی	ک ــم	چی می	کردی

نویسنده ای که باید از نو شناخت؛

غربت آذریزدی در برنامه های نمایشی/کودکانی که آذر را خوب می شناسند

نیره شفیعی

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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ــم	 ــار	آذر	ه ــاپ	آث ــه	چ ــی	در	زمین ــا	حت ــه	داد:	م وی	ادام
ــا	 ــای	م ــویم	مأموریت	ه ــل	ش ــم	مســتقیم	وارد	عم نمی	توانی
متفــاوت	اســت	و	اصلــی	تریــن	آن	معرفــی	شــخصیت	و	آثــار	
آذر	اســت	امــا	حرکت	هایــی	کــه	جنبــه	نمایشــگاهی	و	عینــی	
و	بیرونــی	دارد	را	ســتایش	می	کنیــم	ولــی	معتقدیــم	مــا	بــه	
عنــوان	کانــون	اگــر	مــا	ســرمایه	ای	هــم	داریــم	بایــد	بــه	دل	

ــرای	کــودکان	هزینــه	کنیــم. ــون	بیاوریــم	و	ب کان

ــون از  ــای کان ــد بچه ه ــس مانن ــناخت هیچک ش
ــت ــق نیس ــزدی دقی آذری

ــه	 ــع	ب ــی	راج ــای	مختلف ــه	گزارش	ه ــال	ک ــن	۱۰	س در	ای
ــراد	 ــا	اف ــده،	ب ــر	ش ــر	منتش ــزاری	مه ــزدی	در	خبرگ آذری
بســیاری	در	مــورد	ایــن	پیــر	قصــه	گــو	صحبــت	کــرده	بــودم	
ــون،	آذر	را	 ــدازه	بچه	هــای	کان ــه	ان ــه	واقــع	هیچکــس	ب امــا	ب

ــش. ــخصیتش،	روحیات ــارش،	ش ــناخت.	آث نمی	ش
ــاب	 ــام	کت ــدون	ن ــی	داســتانی	را	ب ــا	وقت ــی	از	بچه	ه خیل
ــوع	 ــم	و	ن ــردی،	از	قل ــت	می	ک و	نویســنده	برایشــان	روای
نــگار	و	شــخصیتی	کــه	از	آذر	در	آثــار	متبلــور	بــود،	
بــه	خوبــی	در	می	یافتنــد	کــه	کار،	کار	آذر	اســت	و	
ــا	 ــچ	کج ــه	هی ــنده	ک ــک	نویس ــناخت	ی ــی	ش ــن	یعن ای

ــدم. ــرش	را	ندی نظی
محمدرضــا	آخونــدی،	معــاون	کانــون	پــرورش	فکــری	
کــودکان	و	نوجوانــان	اســتان	یــزد	نیــز	در	مــورد	آذریــزدی	و	
هفتــه	ادبیــات	کــودک	و	نوجــوان	نیــز	اظهــار	داشــت:	مهدی	
آذریــزدی	بــه	عنــوان	پــدر	ادبیــات	نویــن	کــودک	و	نوجــوان،	
دغدغــه	اصلــی	اش	کتابخــوان	کــردن،	خــوب	بــودن	و	خــوب	
ــه	کار	بســت	 ــود	را	ب ــالش	خ ــه	ت ــود	و	هم ــا	ب ــدن	بچه	ه مان
ــن	 ــن،	ای ــات	که ــی	ادبی ــاده	نویس ــی	و	س ــا	بازنویس ــه	ب ک

ــد. ــل	کن ــا	منتق ــه	بچه	ه ــی	را	ب خوب

ــردن  ــوان ک ــزدی کتابخ ــگی آذری ــه همیش دغدغ
بچه هــا بــود

و	 وظایــف	 شــرح	 راســتای	 در	 کانــون	 افــزود:	 وی	
محوریــت	 بــا	 دارد،	 کــه	 گانــه	ای	 	۴۲ فعالیت	هــای	
ــگ	 ــد	فرهن ــالش	می	کن ــور	ت ــت	مح ــای	خالقی برنامه	ه
بچه	هــا	 بیــن	 اول	 وهلــه	 در	 را	 کتابخوانــی	 و	 کتــاب	
ــرا	دغدغــه	 ترویــج	دهــد	و	مطالعــه	را	لذت	بخــش	کنــد	زی
همیشــگی	آذریــزدی	ایــن	بــود	کــه	همــه	بچه	هــا	را	

کتابخــوان	ببینــد.
آخونــدی	ادامــه	داد:	شــاید	وجــه	تمایــز	مهــدی	آذریــزدی	

ــودک	و	نوجــوان	 ــات	ک ــر	نویســندگان	حــوزه	ادبی ــا	دیگ ب
ســادگی،	صراحــت	و	صمیمیتــی	بــود	کــه	هــم	در	
شــخصیت	و	هــم	در	آثــار	آذر	وجــود	داشــت	و	آذر	در	
ــران	 واقــع	ســرمایه	معنــوی	ادبیــات	کــودک	و	نوجــوان	ای
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــون	ای ــت	کان ــی	رود	و	مأموری ــمار	م ــه	ش ب
ــد	 ــدام	کن ــت	او	اق ــم	در	بزرگداش ــی	آذر	و	ه ــم	در	معرف ه
ــک	 ــا	ی ــد	ی ــک	هنرمن ــرای	ی ــت	ب ــن	بزرگداش و	بزرگتری
ــه	 ــت	ن ــنده	اس ــار	نویس ــج	آث ــی	و	تروی ــنده،	معرف نویس
ــاً	برگــزاری	برنامه	هــای	تبلیغاتــی	کــه	بیشــتر	جنبــه	 صرف

شــعاری	دارد.

سالی که به نام سال آذریزدی نامگذاری شد
وی	اظهــار	داشــت:	کانــون	پــرورش	فکــری	کــودکان	و	
ــزدی	 ــام	ســال	آذری ــه	ن ــزد،	امســال	را	ب ــان	اســتان	ی نوجوان
ــد	 ــر	کلی ــز	از	۱۸	تی ــای	آن	نی ــرده	و	برنامه	ه ــذاری	ک نامگ
خــورد	و	تــا	پایــان	ســال	برنامه	هــای	بــا	محوریــت	شــخصیت	

ــود. ــرا	می	ش ــزدی	اج ــار	آذری و	آث
آخونــدی	عنــوان	کــرد:	معرفــی	کتــاب،	معرفی	شــخصیت،	
ــر	اســاس	 ــگاری،	قصــه	گویــی	ب نمایــش	خــالق،	نشــریه	ن
خــوب	 بچه	هــای	 بــرای	 خــوب	 قصه	هــای	 کتــاب	
آذریــزدی	همچنیــن	راه	انــدازی	کاروان	کتاب	هــای	خــوب	
ــق	 ــه	تاســی	از	کتــاب	آذر	از	طری ــرای	بچه	هــای	خــوب	ب ب
کتابخانــه	هــای	ســیار	کانــون	در	روســتاهای	شهرســتانهای	
ــز	در	طــول	تابســتان	 ــم	و	مهری ــزد	و	اشــکذر،	بافــق،	خات ی
۹۸،	پویــش	فصــل	گــرم	کتــاب	بــا	محوریــت	معرفــی	آثــار	
ــذت	 ــی	و	ل ــاب	و	کتابخوان ــج	کت ــا	هــدف	تروی ــزدی	ب آذری
ــن	 ــه	ای ــی	از	جمل ــاب	و	کتابخوان ــه	حــوزه	کت بخشــیدن	ب

ــه	هاســت. برنام
ــه	 ــه	ب ــن	هفت ــز	از	ای ــری	نی ــای	دیگ ــه	داد:	برنامه	ه وی	ادام
عنــوان	هفتــه	ادبیــات	کــودک	و	نوجــوان	آغــاز	می	شــود	و	تــا	
ــه	 ــوان	ب ــه	می	ت ــه	از	آن	جمل ــد	ک ــه	می	یاب ــان	ســال	ادام پای
ــتان	از	۱۸	 ــعر	و	داس ــوان	عصــر	ش ــا	عن ــان	آذر	ب بحــث	یادم
تــا	۲۵	تیــر،	نشســت	های	تخصصــی	هــر	فصــل	یــک	بــار	بــا	
عنــوان	از	خاطــره	تا	داســتان،	بازنویســی	متــون	ادبــی،	ادبیات	
ــرای	 ــی	داســتان	ب ــودک،	چیســتی	و	چرای ــرای	ک ــی	ب عرفان
کــودک	کــه	در	مراکــز	اســتان	یــزد	برگــزار	می	شــود،	اشــاره	

ــرد. ک
آخونــدی	یــادآور	شــد:	برنامه	هــای	هنــری	نیــز	تولیــد	
ــاخص	 ــخصیت	های	ش ــری	ش ــکی	و	تصویرگ ــش	عروس نمای
داســتانهای	قصه	هــای	خــوب	بــرای	بچه	هــای	خــوب	

آذریــزدی،	همایــش	آذرشناســی	در	دو	قالــب	مقالــه	و	
پژوهــش	بــا	محوریــت	آثــار	آذر	نیــز	برگــزار	می	شــود.

کانون خود را وامدار تاش آذریزدی می داند
ــه	کار	 ــه	دغدغ ــتگاه	هایی	ک ــون	و	دس ــه	داد:	کان وی	ادام
کــودک	و	نوجــوان	دارنــد،	بــه	نوعــی	خــود	را	وامــدار	
ــچ	 ــه	هی ــه	ای	ک ــرا	در	بره ــد	زی ــزدی	می	دانن ــالش	آذری ت
ســازمان	و	تشــکیالتی	دغدغــه	و	درد	ادبیــات	کــودک	
ــی	 ــر	و	زندگ ــف	عم ــا	وق ــه	ب ــک	تن ــزدی	ی ــت،	آذری نداش
ــه	 ــوان	را	بیم ــودک	و	نوج ــدد	ک ــل	های	متع ــش،	نس خوی
امــروز	در	شــخصیت	های	 را	 آذر	 آثــار	 تأثیــر	 و	 کــرد	
ــری	 ــه	رهب ــی	ک ــا	جای ــم،	ت ــازنده	ای	می	بینی ــد	و	س مفی
ــای	 ــی	کتاب	ه ــه	در	مقطع ــد	ک ــاره	کردن ــت	اش ــه	صراح ب
آذریــزدی	خــأل	تربیتــی	نســل	کــودک	و	نوجــوان	را	یــک	
تنــه	پــر	کــرد	و	دینــی	کــه	آذر	بــر	گــردن	ادبیــات	کــودک	
و	نوجــوان	دارد	بیــش	از	آن	اســت	کــه	اکنــون	دارد	بــه	آن	

پرداختــه	می	شــود.
عنــوان	 بــه	 کانــون	 کــرد:	 خاطرنشــان	 آخونــدی	
دســتگاهی	متخصــص	و	کارآمــد	در	حــوزه	ادبیــات	
ــا	 ــه	ب ــد	ک ــف	می	دان ــود	را	موظ ــوان	خ ــودک	و	نوج ک
ادبیــات	 روی	 خالق	محــور	 و	 هنــری	 هــای	 شــیوه	

کــودک	و	نوجــوان	کار	کنــد.
در	ارادت	آذر	بــه	کانــون	همیــن	بــس	کــه	خانــه	ای	از	طــرف	
ــه	 ــد	را	ب ــدا	ش ــه	وی	اه ــات	آذر	ب ــان	حی ــتانداری	در	زم اس
ــماره	۲	 ــز	ش ــوان	مرک ــه	عن ــون	ب ــرد	و	اکن ــدا	ک ــون	اه کان
کانــون،	ســرای	آذر،	پذیــرای	کــودکان	و	نوجوانــان	بــا	فعالیت	

ــوع	فرهنگــی	اســت. هــای	متن
در	جشــنواره	قصــه	گویــی	کشــوری	کــه	در	ســال	۸۰	
ــتگی	از	 ــه	شایس ــد،	ب ــزار	ش ــزد	برگ ــون	ی ــی	کان ــه	میزبان ب
اســتاد	آذریــزدی	تجللــی	شــد،	آذر	در	پیامــی	بــه	جشــنواره	
ــد	در	ســالهای	 ــی	تردی ــود:	»ب ــه	ب ــون	گغت ــی	کان قصــه	گوی
ــان	 ــودکان	و	نوجوان ــری	ک ــرورش	فک ــون	پ ــن	دوران،	کان ای
یگانــه	دســتگاهی	اســت	کــه	 بزرگتریــن	موسســه	و	
ــح	شــده	 ــام	تصری ــد	هدفــی	را	کــه	در	ن می	خواهــد	و	می	توان

ــاند«. ــق	برس ــه	تحق ــور	ب ــح	روز	کش ــق	مصال طب

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن
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 احــداث تــاالر مرکــزی شــهر ســنندج 
از ســال 82 آغــاز شــده و امــروز بعــد 
از گذشــت 1۶ ســال تکمیــل ایــن 
پــروژه همچنــان در بــرزخ وعــده های 
ــده و  مســئوالن اســتانی و کشــوری مان

ــت. ــاح آن نیس ــری از افتت ــا خب فع

ــرات	 ــی	از	خاط ــه	دریای ــنندج	ک ــهر	س ــزی	ش ــاالر	مرک ت
ــای	۶۰	و	۷۰	 ــتان	در	دهه	ه ــر	کردس ــگ	و	هن ــاالن	فرهن فع
ــه	شــمار	مــی	رود،	در	ســال	۸۲	تخریــب	 هجــری	شمســی	ب
ــم	 ــن	مه ــوز	ای ــال	هن ــت	۱۶	س ــد	از	گذش ــوز	بع ــد	و	هن ش

ــت. ــده	اس ــداث	نش ــازی	و	اح بازس
تــاالر	مرکــزی	شــهر	ســنندج	در	ســال	۸۲	و	بــا	نیــت	احــداث	
ــی	 ــروز	در	حال ــی	ام ــد	ول ــب	ش ــاله	تخری ــازی	دو	س و	بازس
احــداث	آن	از	مــرز	۱۶	ســال	عبــور	کــرده	اســت	کــه	همچنان	
ــروژه	از	 ــن	پ ــازی	ای ــددی	در	خصــوص	بازس ــای	متع وعده	ه

ســوی	مســئوالن	اســتانی	و	کشــوری	مطــرح	می	شــود.
قــرار	بــود	ایــن	مجموعــه	در	زمینــی	بــه	مســاحت	۲	هــزار	و	
۵۰۰	مترمربــع	و	بــا	اســتفاده	از	اعتبــارات	اســتانی	در	مــدت	
ــع	 ــه	مناب ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ــی	ب ــود	ول ــاخته	ش ــال	س ۲	س

اســتانی	جوابگــوی	هزینه	هــای	ســاخت	نشــد	
ــت	و	 ــرار	گرف ــی	ق ــای	مل ــت	طرح	ه در	فهرس
ــه	 ــه	ب ــورد	اصالحی ــد	م ــس	از	چن ــن	آن	پ زمی

ــت. ــش	یاف ــع	افزای ــزار	و	۵۰۰	مترمرب ۱۴	ه
داســتان	وعده	هــای	مســئوالن	و	مدیــران	
اســتانی	کردســتان	از	اســتاندار	و	مدیــران	
ــر	 ــا	وزی ــه	ت ــالمی	گرفت ــاد	اس ــگ	و	ارش فرهن
و	نماینــده	و	حتــی	رئیــس	جمهــور	نیــز	
ــن	۱۶	ســال	و	 کشــیده	شــده	اســت	و	طــی	ای
علیرغــم	تغییــرات	گســترده	مدیریتــی	تاکنون	
ــه	 ــی	ب ــه	عملیات ــا	جنب ــدام	از	وعده	ه هیچک

ــت. ــه	اس ــود	نگرفت خ
از	ســال	۸۲	تاکنــون	رونــد	احــداث	تــاالر	
ــا	 ــه	در	روزگاری	ب ــنندج	ک ــهر	س ــزی	ش مرک
ــن	 ــان	ممک ــارد	توم ــک	میلی ــار	حــدود	ی اعتب
ــر	۴۰	 ــغ	ب ــاری	بال ــد	اعتب ــروز	نیازمن ــود	ام ب
ــدت	 ــن	م ــی	ای ــت	و	ط ــان	اس ــارد	توم میلی
میلیاردهــا	تومــان	نیز	هزینــه	نگهــداری	کارگاه	

ــت. ــده	اس ــروژه	ش ــن	پ ــل	ای ــده	در	مح ــداث	ش اح
ــنندج	 ــهر	س ــزی	ش ــاالر	مرک ــازی	ت ــداث	و	بازس ــد	اح رون
تاکنــون	پنــج	دولــت،	هفــت	وزیــر	فرهنگ	و	ارشــاد	اســالمی،	
پنــج	اســتاندار،	شــش	مدیــرکل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	
ــن	مســئوالن	 ــی	وعده	هــای	تمامــی	ای ــده	ول ــه	خــود	دی را	ب
ــه	 ــرداری	از	آن	ب ــره	ب ــداث	و	به ــریع	در	اح ــوص	تس در	خص
نتیجــه	نرســیده	و	گفتــه	می	شــود	بعــد	از	همــه	مــدت	زمــان	
تــازه	قــرار	اســت	کــه	بخشــی	از	آن	ســال	آینــده	مــورد	بهــره	

ــرد. ــرار	گی ــرداری	ق ب

بهــره بــرداری از تــاالر مرکــزی ســنندج یــک نیــاز 
مهــم بــرای حــوزه فرهنــگ کردســتان اســت

وزیــر	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	روز	چهارشــنبه	هفتــه	قبــل	
و	در	ســفری	یکــی	دو	ســاعته	بــه	ســنندج	از	نزدیــک	از	پروژه	
ــز	در	 ــرده	و	وی	نی ــد	ک ــنندج	بازدی ــهر	س ــزی	ش ــاالر	مرک ت
اظهاراتــی	قابــل	تأمــل	بهــره	بــرداری	از	ایــن	پــروژه	را	یکــی	از	

نیازهــای	ضــروری	در	اســتان	کردســتان	عنــوان	کــرد.
ــه	 ــرح	نیم ــد	از	ط ــیه	بازدی ــی	در	حاش ــاس	صالح ــید	عب س
ــگاران	اســتان	 تمــام	تــاالر	مرکــزی	ســنندج	در	جمــع	خبرن
اظهــار	داشــت:	۱۳۹۷	ســال	خوبــی	بــرای	ایــن	پــروژه	بــوده	
ــا	حمایت	هــای	ایــن	وزارتخانــه	و	 کــه	عملیــات	احــداث	آن	ب

مســاعدت	اســتاندار	شــتاب	خوبــی	پیــدا	کــرد.
ــن	 ــع	تأمی ــاظ	مناب ــور	از	لح ــه	کش ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش وی	ب
پروژه	هــای	عمرانــی	زیــر	فشــار	اســت،	اضافــه	کــرد:	بــا	ایــن	
وجــود	تکمیــل	ایــن	پــروژه	از	برنامه	هــای	قابــل	توجــه	وزارت	

فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	اســت.
ــاالر	 ــن	ت ــزود:	وجــود	ای ــر	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	اف وزی
بــرای	برگــزاری	برنامه	هــای	فرهنگــی	الزم	و	ضــروری	اســت.
ــروژه	تاکیــد	کــرد	و	گفــت:	 ــر	تســریع	در	اتمــام	ایــن	پ وی	ب
تمــام	همــت	خــود	را	بــرای	جــذب	اعتبــارات	بیشــتر	بــه	کار	

می	گیریــم.
البتــه	نکتــه	مهــم	در	جریــان	بازدیــد	وزیــر	فرهنــگ	و	ارشــاد	
اســالمی	از	رونــد	احــداث	تــاالر	مرکــزی	شــهر	ســنندج،	بــی	
تفاوتــی	وی	در	خصــوص	اختصــاص	ردیــف	اعتباری	مناســب	
بــرای	تســریع	در	زمــان	بهــره	بــرداری	آن	اســت	و	بــه	همیــن	
دلیــل	صالحــی	بــار	دیگــر	بــر	اهمیــت	و	نیــاز	شــدید	اســتان	
کردســتان	بــه	افتتــاح	و	بهــره	بــرداری	از	ایــن	پــروژه	اشــاره	

کــرد.
ــاد  ــگ و ارش ــرکل فرهن ــده مدی ــی نش ــده عمل وع
ــرداری از  ــره ب ــوص به ــتان در خص ــامی کردس اس

ــنندج ــزی س ــاالر مرک ت
در	همیــن	حــال	مســئوالن	اســتانی	و	دیگــر	مدیــران	
ــاالر	مرکــزی	 ــد	از	ت ــان	بازدی ــار	در	جری ــز	هــر	ب کشــوری	نی
شــهر	ســنندج	ضمــن	تاکید	بــر	اهمیــت	بهــره	بــرداری	از	آن	
زمــان	و	تاریخــی	مشــخص	را	بــرای	افتتــاح	و	بهــره	بــرداری	

آن	اعــالم	کرده	انــد.
جــالل	قلعــه	شــاخانی	مدیــرکل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	
کردســتان	در	۱۰	مــرداد	مــاه	ســال	۹۷	در	خصــوص	وضعیت	
تــاالر	مرکــزی	ســنندج	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	ایــن	پــروژه	۳۰	
درصــد	پیشــرفت	فیزیکــی	دارد،	گفــت:	بــرآورد	شــده	بــرای	

تکمیــل	آن	بــه	۳۱	میلیــارد	تومــان	اعتبــار	نیــاز	اســت.
ــا	بیــان	اینکــه	تکمیــل	پــروژه	تــاالر	مرکــزی	ســنندج	 وی	ب
بعــد	از	برگــزاری	مناقصــه	بــه	یــک	شــرکت	مهندســی	واگذار	
ــد	روز	 ــرف	چن ــرکت	ظ ــن	ش ــرد:	ای ــوان	ک ــده	اســت،	عن ش

ــه،	کار	خــود	را	آغــاز	 ــا	فراهــم	شــدن	مقدمــات	اولی آینــده	ب
می	کنــد.

ــرکت،	 ــن	ش ــه	کار	ای ــروع	ب ــا	ش ــی	شــک	ب ــه	داد:	ب وی	ادام
پــروژه	شــتاب	بیشــتری	می	گیــرد	و	براســاس	قــرارداد	
ــن	 ــرط	تأمی ــه	ش ــت	ب ــف	اس ــرکت	موظ ــن	ش ــده،	ای منعق

ــد. ــل	ده ــل	و	تحوی ــه	تکمی ــروژه	را	۱۵	ماه ــار،	پ اعتب
مدیــر	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	کردســتان	پــروژه	تــاالر	
مرکــزی	ســنندج	را	از	مطالبــات	و	نیازهــای	جامعــه	فرهنــگ	
و	هنــر	اســتان	خوانــد	و	اظهارداشــت:	امیدواریــم	بــا	پیگیــری	
ــه	 ــروژه	ب و	تأمیــن	اعتبــارات	در	مــدت	تعییــن	شــده	ایــن	پ

بهــره	بــرداری	برســد.
ــرکل	 ــده	مدی ــه	وع ــاه	ب ــار	م ــر	از	چه ــه	کمت ــی	ک در	حال
ــت	 ــده	اس ــی	مان ــتان	باق ــالمی	کردس ــاد	اس ــگ	و	ارش فرهن
کــه	ایــن	روزهــا	مدیــران	و	مســئوالن	اســتانی	در	بازدیدهــای	
صــورت	گرفتــه	از	ایــن	پــروژه	میــزان	پیشــرفت	آن	را	حــدود	

ــد. ــالم	می	کنن ــد	اع ۵۰	درص

ــاالر  ــی ۹۹ بخشــی از ســاختمان ت ــان ســال مال پای
ــود ــاح می ش ــنندج افتت ــزی س مرک

در	همیــن	حــال	هفتــه	گذشــته	رئیــس	ســازمان	مدیریــت	و	
برنامــه	ریــزی	اســتان	کردســتان	نیــز	در	خصــوص	آخریــن	
وضعیــت	تــاالر	مرکــزی	شــهر	ســنندج	اعــالم	
کــرده	بــود	کــه	در	ســال	مالــی	۹۷	در	مجمــوع	
ــه	 ــار	هزین ــان	اعتب ــارد	توم ــدود	۲۰	میلی ح

شــده	اســت.
ــاز	 ــدای	آغ ــزود:	از	ابت ــی	زاده	اف ــرام	نصرالله به
ــار	 ــزی	شــهر	ســنندج،	اعتب ــاالر	مرک ــروژه	ت پ
ــا	 ــی	خوشــبختانه	ب ــود	ول ــی	ب آن	قطــره	چکان
پیگیری	هــای	صــورت	گرفتــه	و	بــا	جــذب	
اعتبــارات	ملــی	و	اســتانی	ســال	قبــل	اقدامــات	
خوبــی	در	راســتای	تســریع	در	بهــره	بــرداری	از	

ــت. ــروژه	صــورت	گرف ــن	پ ای
ــزی	 ــه	ری ــاس	برنام ــر	اس ــرد:	ب ــان	ک وی	بی
ــی	 ــان	ســال	مال ــا	پای ــه	ت ــای	صــورت	گرفت ه
۹۸	یعنــی	در	میانه	هــای	ســال	۹۹،	بخشــی	از	
ســاختمان	ایــن	پــروژه	تکمیــل	شــده	و	آمــاده	

افتتــاح	می	شــود.
در	حالـی	بـازی	بـا	اعـداد	و	روزهـا	در	خصـوص	
زمـان	بهره	برداری	و	تکمیل	سـاختمان	تاالر	مرکزی	سـنندج	
از	سـوی	مسئوالن	اسـتانی	و	کشـوری	همچنان	ادامه	دارد	که	
امـروز	کردسـتان	در	بخـش	زیرسـاخت	های	فرهنگـی	یکی	از	

اسـتان	های	ضعیف	کشـور	به	شـمار	مـی	رود.
ــا	در	 ــون	در	۱۰	شهرســتان	اســتان	کردســتان،	تنه ــم	اکن ه
ــود	 ــینما	وج ــار	س ــوان	و	بیج ــنندج،	مری ــتان	های	س شهرس
دارد	و	ســایر	شهرســتان	های	اســتان	از	ایــن	نعمــت	بــی	بهــره	
بــوده	و	البتــه	در	ســایر	بخش	هــای	زیرســاخت	فرهنگــی	نیــز	
ــدی	 ــف	ج ــتان	دارای	ضعی ــتان	کردس ــتان	های	اس شهرس

هســتند.
تســریع	در	بهــره	بــرداری	از	ایــن	پــروژه	بــا	توجــه	بــه	
ــاز	شــدید	 ظرفیت	هــای	اســتان	کردســتان	از	یــک	ســو	و	نی
بــه	آن	در	راســتای	توجــه	بهتــر	بــه	فعالیت	هــای	فرهنگــی	و	
هنــری	یکــی	از	انتظــارات	بــه	حــق	اصحــاب	فرهنــگ	و	هنــر	
اســت	و	بــه	همیــن	دلیــل	باید	مســئوالن	اســتانی	و	کشــوری	
ــت	 ــم	نهای ــن	مه ــرداری	از	ای ــره	ب در	راســتای	تســریع	در	به

ــد. ــری	کنن ــه	کارگی ــالش	خــود	را	ب ت

پس از ۱۶ سال انتظار؛

تاالر مرکزی سنندج در برزخ وعده های عملی نشده/سال ۹۹ افتتاح می شود

آرمان نصرالهی

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

http://mehrnews.com


دمـای هـوا در گرمتریـن نقطـه زمیـن در شـهداد بـه 7۰ درجـه رسـیده و بـه 
گردشـگران هشـدار داده شـده که بـرای حفظ سـامتی بـدون راهنما و یـا در طول 

روز بـه ایـن منطقـه نزدیـک نشـوند.

صنعـت  زیرمجموعه هـای  از  یکـی  به عنـوان  زمین گردشـگری  یـا  ژئوتوریسـم 
گردشـگری در سـال های اخیـر بـا شـتاب زیـادی گسـترش یافته و عاقه منـدان 
زیـادی را به سـوی خـود جـذب کـرده و نسـبت بـه دیگـر رشـته های گردشـگری 

رشـد و توسـعه بیشـتری داشـته اسـت.

جنگل هـای هیرکانـی میراثی ارزشـمند اسـت که متاسـفانه در معرض آسـیب های 
بسـیار قرار گرفتـه که شـاید ثبت جهانـی آن مقدمه ای بـرای عزم جدی مسـئوالن 

و مـردم در راسـتای حفاظت از ایـن میراث خدادادی باشـد.

یکـی از شـاخصه های مهـم فرهنـگ در هر منطقـه ای برخـورداری از ابنیـه تاریخی 
و مذهبـی اسـت، ابنیـه و بقاعـی کـه در حیات فرهنگی شـهرها از گذشـته تـا امروز 

نقش به سـزایی داشـته اسـت.

میــرٍاث ایــــران
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بــرای گــردش در دنیــای اســرارآمیز زمیــن بایــد بــه 
ــه در  ــی ک ــرد، جای ــفر ک ــران س ــم ای ــت ژئوتوریس پایتخ
ــای داده و  ــیرز« را ج ــام »ش ــه ن ــی ب ــود دره ای رؤیای دل خ
حــاال احــداث 2 پــل معلــق هــم در ایــن محــل آغــاز شــده 

ــت. اس

از	 یکــی	 به	عنــوان	 زمین	گردشــگری	 یــا	 ژئوتوریســم	
ــر	 ــال	های	اخی ــگری	در	س ــت	گردش ــای	صنع زیرمجموعه	ه
ــادی	را	 ــدان	زی ــادی	گســترش	یافته	و	عالقه	من ــا	شــتاب	زی ب
به	ســوی	خــود	جــذب	کــرده	و	نســبت	بــه	دیگــر	رشــته	های	

گردشــگری	رشــد	و	توســعه	بیشــتری	داشــته	اســت.
ــگری	 ــی	گردش ــی	از	همگرای ــگری	بخش ــور	زمین	گردش ظه
طبیعت	محــور	اســت	کــه	بــر	موضوعات	زمیــن	و	گردشــگری	
پایــدار	تأکیــد	دارد	و	به	عنــوان	یــک	پدیــده	جهانــی	نوظهــور	
بــه	شــکلی	از	گردشــگری	گفتــه	می	شــود	کــه	به	طــور	ویــژه	

ــت. ــز	اس ــم	اندازهای	آن	متمرک ــی	و	چش ــر	زمین	شناس ب

»شیرز« دره ای رؤیایی
زمین	گردشــگری	منبعــی	قابــل	اتــکاء	در	بســیاری	از	
ــد	 کشــورهای	توســعه	یافته	و	درحال	توســعه	اســت	و	می	توان
تأثیــر	فزاینــده	ای	روی	افزایــش	درآمــد	در	ســطح	ملــی	و	نیــز	
افزایــش	فرصت	هــای	شــغلی،	افزایــش	دســتمزدها	و	تحــول	

و	گســترش	تولیــدات	محلــی	و… داشــته	باشــد.
لرســتان	بــه	عنــوان	پایتخــت	ژئوتوریســم	کشــور	ژئــو	پــارک	

ــب	 ــیرز«را	در	قل ــی	»ش ــام	دره	رؤیای ــه	ن ــده	ای	ب خیره	کنن
خــود	دارد،	دره	باســتانی	»شــیرز«در	۴۵	کیلومتــری	شــمال	
شــرق	کوهدشــت	و	بــر	ســر	راه	رودخانــه	ســیمره	واقــع	شــده	
اســت،	ایــن	دره	حیرت	انگیــز	بــا	جاذبه	هــای	گردشــگری	بکــر	
و	شــگفت	انگیز	و	سرچشــمه	ها	و	آبشــارها	و	درختــان	وحشــی	
ــگاه	های	 ــی	از	گردش ــه	یک ــا	ب ــت	ت ــاده	اس ــوه	اش	آم ــر	می پ

زیبــای	کشــور	و	جهــان	تبدیــل	شــود.
ــه	ای	 ــش	»زردالن«	و	در	منطق ــی	در	بخ ــه	طبیع ــن	جاذب ای
ــا	و	 ــی	زیب ــرار	دارد	و	دارای	طبیعت ــاد«	ق ــام	»اوالد	قب ــه	ن ب
ــز	و	 ــای	تندوتی ــراوان،	صخره	ه ــا	آب	ف چشــمه	های	جــاری	ب

ــت. ــراوان	اس ــی	ف ــای	وحش میوه	ه
آب	ایــن	چشــمه	ها	بــه	رودخانــه	ســیمره	کــه	شــاخه	اصلــی	
کرخــه	اســت	می	ریــزد،	زیبایــی	و	بکــر	بــودن	منطقــه	شــیرز	
بــرای	هــر	بازدیدکننــده	ای	ابتــدا	عظمــت	و	شــوکت	و	ابهــت	
ــد	 ــک	کشــیده	را	مجســم	می	کن ــه	فل ــای	ســر	ب ــن	کوه	ه ای
ســپس	آهنــگ	خــوش	ترنــم	شرشــر	آب	خســتگی	را	از	تــن	

ــد. ــرون	می	کن بی
طــول	ایــن	دره	چنــد	کیلومتــر	اســت	و	رودخانــه	خروشــان	
ــراب	ها	و	 ــا	س ــد.	رودی	ب ــور	می	کن ــان	آن	عب ــیمره	از	می س
ــی	 ــارهای	زیبای ــود	آبش ــیر	خ ــه	در	مس ــمه	های	زالل	ک چش
را	بــه	وجــود	آورده،	مــی	رود	تــا	در	دهانــه	و	رودی	شــیرز	بــه	

ــه	خروشــان	ســیمره	ملحــق	شــود. رودخان
ــوه	 ــی	می ــای	کوه ــت	از	درخت	ه ــر	اس ــه	پ ــه	ک ــن	تنگ ای
کــوه	 میــان	دو	 در	 و	گالبــی	 انجیــر	 انگــور،	 ازجملــه	
شــگفت	انگیز	قرارگرفتــه	اســت،	بــر	ســینه	و	کمرکــش	ایــن	

دو	کــوه	غارهایــی	زیبــا	جــا	گرفتــه	کــه	گویای	ســکونت	بشــر	
ــت. ــه	اس ــن	منطق ــین	در	ای غارنش

ــه  ــی و رودخان ــن آهک ــای خش ــیرز«یا صخره ه »ش
ــیمره« خروشان»س

ــتان	در	 ــی	لرس ــراث	فرهنگ ــناس	می ــن	پور	کارش ــا	حس عط
رابطــه	با	ظرفیــت	گردشــگری	دره	شــیرز	اظهــار	داشــت:	دره	
یــا	تنگــه	شــیرز	یکــی	از	مناطــق	نمونه	گردشــگری	لرســتان	

محســوب	می	شــود	کــه	ثبــت	ملــی	شــده	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	در	اطــراف	ایــن	دره	هیچ	گونــه	روســتایی	
وجــود	نــدارد،	عنــوان	کــرد:	از	تنگــه	شــیرز	رودخانــه	
خروشــان	ســیمره	عبــور	می	کنــد	و	از	نقــاط	جالــب،	دیدنــی	

و	بی	نظیــر	محســوب	می	شــود.
ایــن	کارشــناس	میــراث	فرهنگــی	لرســتان	در	ادامه	ســخنان	
ــت	 ــوان	پایتخ ــتان	به	عن ــاب	لرس ــه	انتخ ــاره	ب ــا	اش ــود	ب خ
ژئوتوریســم	ایــران	عنــوان	کــرد:	یکــی	از	تأکیــدات	مدیریــت	
ــا	دره	 ــه	ی ــن	تنگ ــرداری	از	ای ــه	و	بهره	ب ــتان	توج ــد	لرس ارش

ــرای	جــذب	توریســم	و	توســعه	گردشــگری	اســت. ب
ــی	دره	 ــای	زیبایی	شناس ــه	ویژگی	ه ــاره	ب ــا	اش ــن	پور	ب حس
ــی	 ــای	آهک ــه	صخره	ه ــن	تنگ ــت:	در	ای ــان	داش ــیرز	بی ش
ــم	انداز	 ــه	چش ــته	ک ــد	برافراش ــی	ق ــی	زیبای ــر	و	خیل بی	نظی

ــد. ــی	دارن ــن	دیدن خشــن	و	همچنی
ــه	خروشــان	ســیمره	 وی	بابیــان	اینکــه	از	دره	شــیرز	رودخان
می	گــذرد،	گفــت:	همچنیــن	اطــراف	ایــن	دره	را	جنگل	هــای	

بســیار	انبــوه	و	بکــری	فراگرفتــه	اســت.

میـراث ایــران

تعطیالت آخر هفته کجا برویم؟

سفر به دنیای اسرارآمیز زمین/ »شیرز« گردشگران را شگفت زده می کند
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میـراث ایــران

ــا	بیــان	اینکــه	 ایــن	کارشــناس	میــراث	فرهنگــی	لرســتان	ب
ــه	 ــد	ک ــرون	می	آی ــاری	بی ــیمره	از	درون	غ ــه	س آب	رودخان
ــردان	 ــت	گ ــیر	طبیع ــوده	و	مس ــی	ب ــیار	زیبای ــده	بس پدی
و	گردشــگران	اســت،	عنــوان	کــرد:	دره	شــیرز	تمــام	
ــی	 ــارک	بین	الملل ــو	پ ــک	ژئ ــه	ی ــای	تبدیل	شــدن	ب ویژگی	ه

و	جهانــی	را	دارد.
ــه	لحــاظ	باستان	شناســی	 ــر	اینکــه	ب ــد	ب ــا	تأکی حســن	پور	ب
دارد،	 گفتــن	 بــرای	 زیــادی	 حرف	هــای	 شــیرز	 دره	
ــای	 ــیرز	محوطه	ه ــا	دره	ش ــه	ی ــرد:	در	درون	تنگ ــح	ک تصری
باستان	شناســی	بســیار	قدیمــی	وجــود	دارد؛	متأســفانه	قبــل	
از	پیــروزی	انقــالب	برخــی	از	اشــیا	تاریخــی	موجــود	در	ایــن	

ــت. ــه	اس ــارت	رفت ــه	غ ــی	ب ــای	باستان	شناس محوطه	ه
ــیرز	 ــان	در	دره	ش ــی	انس ــابقه	زندگ ــه	س ــان	اینک وی	بابی
ــل	از	 ــوم	قب ــزاره	س ــه	ه ــتانی	ب ــای	باس ــن	محوطه	ه و	ای
ــرد:	 ــح	ک ــردد،	تصری ــالد	برمی	گ ــزاره	اول	می ــا	ه ــالد	ت می
حیــات	فرهنگــی	بــا	توجــه	بــه	بررســی	های	صــورت	
ــات	 ــه	اثب ــیرز	ب ــتانی	دره	ش ــای	باس ــه	در	محوطه	ه گرفت

ــت. ــیده	اس رس
حســن	پور	همچنیــن	از	وجــود	چندیــن	غــار	تاریخــی	
ــا	 ــدا	ت ــرد:	از	ابت ــوان	ک ــر	داد	و	عن ــیرز	خب ــراف	دره	ش در	اط
انتهــای	ایــن	دره	چنــد	غــار	پیــش	از	تاریــخ	وجــود	دارد	کــه	
ــه	 ــی	های	اولی ــاس	بررس ــر	اس ــم	ب ــا	ه ــن	غاره ــت	ای قدم
ــردد. ــش	برمی	گ ــال	پی ــزار	س ــه	۲۰	ه ــه	ب ــورت	گرفت ص

ــایر از دره  ــور عش ــا عب ــاله ت ــای هزارس از زیتون ه
ــیرز« »ش

ــه	 ــه	آب	رودخان ــن	مســیری	ک ــه	همچنی ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ســیمره	از	یــک	غــار	بیــرون	می	آیــد	بــه	کوهــی	بــه	نــام	کــوه	
ــن	مســیر	بســیار	 ــه	ای »هنجــس«	در	شــرق	آن	می	رســد	ک
ــر	از	درون	 ــن	غی ــه	داد:	همچنی ــت،	ادام ــی	اس ــر	و	دیدن بک

دره	شــیرز	کــه	محوطه	هــای	باســتانی	
وجــود	دارد	در	اطــراف	ایــن	دره	نیــز	چنــد	

ــود	دارد. ــتانی	وج ــه	باس محوط
ایــن	کارشــناس	میــراث	فرهنگــی	لرســتان	
ــراف	دره	 ــن	در	اط ــه	همچنی ــان	اینک بابی
ــام	 ــه	ن ــاله	ای	ب ــای	هزارس ــیرز	زیتون	ه ش
»وره	زرده«	وجــود	دارد،	عنــوان	کــرد:	ایــن	
طبیعــی	 میــراث	 به	عنــوان	 زیتون	هــا	

ــیده	اند. ــی	رس ــت	مل ــه	ثب ــتان	ب لرس
حســن	پور	بابیــان	اینکــه	در	ســه	راهی	
رســیدن	بــه	دره	شــیرز	غــار	تاریخــی	
هومیــان	بــا	نقــوش	صخــره	ای	بســیار	زیبــا	
ــن	 ــت:	همچنی ــود	دارد،	گف ــی	وج و	دیدن
روســتای»ظنور«	 دیگــر	 بخشــی	 در	
یا»ضــرون«	وجــود	دارد	کــه	در	ایــن	روســتا	
ــور«	وجــود	دارد. ــام	»ظن ــه	ن ــزاده	ای	ب امام

ــداوی«،	 ــار	م ــد	»چن وی	از	وجــود	روســتاهای	تاریخــی	مانن
»ســرخه	مهــر«	و	»نلــه«	در	مســیر	رســیدن	بــه	دره	
ــتاها	 ــن	روس ــدام	از	ای ــان	داشــت:	هرک ــر	داد	و	بی ــیرز	خب ش

ویژگی	هــای	اکــو	توریســمی	فراوانــی	دارنــد.
ایــن	کارشــناس	میــراث	فرهنگــی	لرســتان	در	ادامه	ســخنان	
ــای	 ــن	ویژگی	ه ــه	ای ــه	مجموع ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــود	ب خ
طبیعــی، تاریخــی، ژئوتوریســمی، اکــو توریســمی و … 
موجــب شــده	کــه	دره	شــیرز	و	اطــراف	آن	بتوانــد	به	عنــوان	
ــن	 ــت:	همچنی ــود،	گف ــی	ش ــی	معرف ــه	جهان ــک	محوط ی
ایــن	منطقــه	محــل	ییــالق	و	قشــالق	عشــایر	نیــز	بــوده	و	از	

ویژگی	هــای	مردم	شناســی	نیــز	برخــوردار	اســت.
ــن	 ــایر	از	ای ــای	عش ــور	گله	ه ــت:	عب ــان	داش ــن	پور	بی حس
منطقــه	و	به	جــا	مانــدن	مســیر	حرکــت	آن	هــا	از	دل	کوه	هــا	
ــود. ــوب	می	ش ــری	محس ــی	بی	نظی ــود	ویژگ ــا	خ و	صخره	ه
ــو	 ــگری	در	ژئ ــاخت	های	گردش ــاد	زیرس ــوع	ایج ــا	موض و	ام
پارک	هــای	لرســتان	در	قالــب	مصوبــه	دولــت	در	ایــن	رابطــه	
ــق	 ــن	امــر	موجــب	رون ــا	ای بســیار	مهــم	و	ضــروری	اســت	ت
گردشــگری	اســتان	شــده	و	زمینــه	بــرای	معرفی	لرســتان	در	

ــی	نیــز	فراهــم	شــود. ســطح	ملــی	و	بین	الملل

ایجــاد پــل کابلــی در ۲ نقطــه ایــن منطقــه زیبــای 
ــگری گردش

فرهنگــی	 میــراث	 مدیــرکل	 قاســمی	 امیــن	 ســید	
صنایع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	لرســتان	در	ایــن	
ــه	 ــوب	ب ــانی	مطل ــور	خدمات	رس ــت:	به	منظ ــوص،	گف خص
گردشــگران	مطالعــات	زیرســاخت	های	گردشــگری	دره	
»شــیرز«	کوهدشــت	در	دســتور	کار	ایــن	اداره	کل	قــرار	
گرفــت	کــه	در	آن	۴	پهنــه	زیرســاختی	در	اطــراف	دره	

شــد. پیش	بینــی	
رفت	وآمــد	 در	 تســهیل	 به	منظــور	 داشــت:	 بیــان	 وی،	

گردشــگران	در	مســیر	دره	»شیرز«کوهدشــت	بررســی	الزم	
ــای	 ــه	زیب ــن	منطق ــی	در	۲	نقطــه	ای ــل	کابل ــرای	ایجــاد	پ ب
گردشــگری	توســط	معاونــت	گردشــگری	و	دفتــر	فنــی	اداره	
کل	صــورت	پذیرفــت	و	بــا	تأمیــن	اعتبــار	الزم	و	عقد	قــرارداد	

ــاز	شــده	اســت. ــی	آن	آغ ــات	اجرای ــکار	عملی ــا	پیمان ب
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
لرســتان	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	ایــن	دو	پــل	کابلــی	در	ورودی	
ــد،	 ــد	ش ــداث	خواه ــر	اح ــدام	۵۰	مت ــر	ک ــول	ه ــه	ط دره	ب
ــار	 ــال	اعتب ــارد	ری ــرح	۴	میلی ــن	ط ــرای	ای ــرای	اج ــزود:	ب اف

ــت. ــه	اس ــاص	یافت اختص
قاســمی،	تأکیــد	کــرد:	ایــن	پل	هــا	عــالوه	بــر	کاربــرد	تــردد	
بــرای	گردشــگران،	بــا	توجــه	بــه	معلــق	بــودن	دارای	هیجــان	
و	جذابیــت	نیــز	هســت،	در	ایــن	خصــوص	توصیه	هــای	الزم	
ــرایط	محیطــی	و	 ــا	ش ــازه	ب ــق	س ــرای	تطبی ــکار	ب ــه	پیمان ب

طبیعــی	منطقــه	نیــز	ارائــه	شــده	اســت.

لرستان پایتخت ژئوتوریسم ایران
ــگری	 ــتی	و	گردش ــی،	صنایع	دس ــراث	فرهنگ ــرکل	می مدی
لرســتان	بــا	بیــان	اینکــه	در	صــورت	تأمیــن	اعتبــار	و	
ــاط	دره	 ــر	نق ــی	را	در	دیگ ــل	کابل ــداث	پ ــاز،	اح برحســب	نی
»شــیرز«	کوهدشــت	در	دســتور	کار	قــرار	خواهیــم	داد،	گفت:	
تعریــض	یــک	کیلومتــر	از	مســیر	راه	دسترســی	و	ســاماندهی	
و	بهســازی	زیرســاخت	های	گردشــگری	در	ایــن	منطقــه	
زیبــای	گردشــگری	را	از	دیگــر	اقدامــات	در	دســت	اقــدام	این	
اداره	کل	بــوده	کــه	در	حــال	حاضــر	عملیــات	اجــرای	آن	هــا	

ــاز	شــده	اســت. آغ
بنابرایــن	گــزارش	پایتخــت	ژئوتوریســم	کشــور	آمــاده	
ــا	گردشــگری	 ــوده	ت ــی	ژئوســایت	هــای	خــود	ب ثبــت	جهان
ــا	 ــه	ت ــی	گرفت ــی	از	دره	رؤیای ــا	جاذبه	های ــران	ب اســرارآمیز	ای
آلــپ	ایــران	و	بزرگ	تریــن	زمین	لغــزش	دنیــا	جهانــی	شــود.
ــرد	در	 ــای	منحصربه	ف ــتان	باقابلیت	ه لرس
ــی	از	اســتان	های	 حــوزه	زمین	شناســی	یک
مطــرح	در	ایــن	بخــش	اســت،	اســتانی	کــه	
ــد	 ــاص	می	توان ــی	خ ــل	توپوگراف ــه	دلی ب
ــذب	 ــود	ج ــه	خ ــادی	را	ب ــگران	زی گردش

ــد. کن
ســال	۱۳۹۳	پنــج	اســتان	کشــور	کاندیدای	
ــم	 ــت	ژئوتوریس ــوان	پایتخ ــاب	به	عن انتخ
ــان	لرســتان	 ــن	می ــد	کــه	در	ای ــران	بودن ای
ــا	 ــایت	های	زیب ــو	س ــتن	ژئ ــل	داش ــه	دلی ب
ــه	 ــوان	را	ب ــن	عن ــق	شــد	ای ــر	موف و	بی	نظی
ــد	 ــد	دی ــال	بای ــاص	داد	و	ح ــود	اختص خ
متولیــان	امــر	چــه	اقداماتــی	را	بــرای	ثبــت	
جهانــی	آن	هــا	انجــام	می	دهنــد	و	پایتخــت	
ژئــو	توریســم	ایــران	را	بــه	گردشــگران	

ــرد. ــد	ک ــی	خواهن ــی	معرف جهان
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میـراث ایــران

مرمــت دیــوار بیرونــی آرامــگاه حافــظ 
داربســت  و  دارد  ادامــه  همچنــان 
ــور  ــاده راه مح ــران در پی ــای مرمتگ ه

حافظیــه برپاســت.

ــگاه	 ــد	از	آرام ــرای	بازدی ــه	ب ــانی	ک ــر	کس ــای	اخی در	روزه
ــد،	آن	 ــه	می	کنن ــی	مراجع ــای	تاریخ ــن	بن ــه	ای ــظ	ب حاف
را	احاطــه	شــده	در	داربســت	های	مرمتــی	در	بخشــی	از	
دیوارهــای	بیرونــی	بنــا	می	بیننــد	زیــرا	بخشــی	از	آجرهــای	
ایــن	مجموعــه	ریختــه	شــده	و	آجرهــای	جدیــد	هــم	

جایگزیــن	آن	می	شــود.
ــوزه	 ــاالن	ح ــی	از	فع ــاور	برخ ــه	ب ــه	ب ــن	در	حالیســت	ک ای
ــی	گریبــان	ایــن	 میــراث	فرهنگــی؛	مرمت	هــای	غیــر	اصول
محوطــه	تاریخــی	را	گرفتــه	اســت	و	منظــر	تاریخــی	ایــن	بنا	

را	مخــدوش	کــرده	اســت.

ــراث	فرهنگــی،	گردشــگری	 ــرکل	می مصیــب	امیــری،	مدی
و	صنایــع	دســتی	اســتان	فــارس	می	گویــد:	مرمــت	
ــن	 ــه	متخصصی ــی	ب ــکل	امان ــه	ش ــه	ب ــای	حافظی دیواره

ــت. ــده	اس ــپرده	ش س
وی	از	پیگیــری	ایــن	موضــوع	خبــر	داد	و	افــزود:	بــرای	
ــر	نظــر	 شــیوه	بازســازی	و	مرمــت	ایــن	بخش	هــا	قطعــاً	زی
ــرد. ــام	می	گی ــدام	انج ــی	اق ــراث	فرهنگ ــان	می کارشناس

کارگاه مرمتــی در ایــن محوطــه تاریخــی زیــر نظــر 
کارشناســان فعــال اســت

امــا	پیرامــون	ایــن	موضــوع،	معــاون	اداره	کل	میــراث	
ــت:	 ــارس	گف ــگری	ف ــتی	و	گردش ــع	دس ــی،	صنای فرهنگ
ــه	 ــن	محوط ــی	در	ای ــدارد	و	کارگاه	مرمت ــود	ن ــی	وج نگران

ــت. ــال	اس ــان	فع ــر	کارشناس ــر	نظ ــی	زی تاریخ
عبدالرضــا	نصیــری	از	مرمــت	بخش	هــای	مختلــف	بناهــای	
ــان	 ــا	بی ــر	داد	و	ب ــظ	خب ــی	حاف ــه	فرهنگ ــی	مجموع قدیم

ــی	 ــه	تاریخــی	و	فرهنگ ــن	مجموع ــران	در	ای ــه	مرمتگ اینک
مشــغول	کارنــد،	گفــت:	هــم	اکنــون	داربســت	های	مرمتــی	
در	دیوارهــای	بیرونــی	ایــن	مجموعــه	نصــب	شــده	و	
قســمت	های	آســیب	دیــده	ایــن	دیوارهــا	در	دســت	مرمــت	

ــت. ــازی	اس و	بهس
ــاره	اســتفاده	از	آجرهــای	جدیــد	در	بنــای	قدیمــی	 وی	درب
ــه	دوره	 ــق	ب ــی	متعل ــای	فعل ــز	گفــت:	بن ــه	نی ــن	مجموع ای
ــا	 ــن	بن ــت	در	ای ــوع	مرم ــد	ن ــی	تردی ــت	و	ب ــوی	اس پهل
ــان	در	 ــیت	های	کارشناس ــود	و	حساس ــد	ب ــاوت	خواه متف
ایــن	مجموعــه	نســبت	بــه	بنایــی	چــون	تخــت	جمشــید	یا	

ــر	اســت. ــی	کمت ــم	خان ــی	ارگ	کری حت
نصیــری	درخصــوص	اســتفاده	از	مصالــح	جدیــد	در	مرمــت	
ایــن	بنــای	تاریخــی	کــه	هیــچ	همخوانی	بــا	مصالــح	قدیمی	
نــدارد	و	کارشناســی	بــودن	آن،	تصریــح	کــرد:	ایــن	پرســش	
ــینه	 ــا	از	پیش ــن	بن ــرا	ای ــد،	زی ــتباه	می	باش ــاس	اش از	اس
ــار	 ــه	مرمــت	آث ــا	ب ــوع	نگاه	ه ــری	برخــوردار	اســت	و	ن کمت
هــم	متفــاوت؛	بــرای	نمونــه	اســتفاده	از	آجرهــای	معمولــی	

در	ایــن	بناهــای	قدیمــی	مانعــی	نــدارد.
معــاون	میــراث	فرهنگــی	فــارس	ادامــه	داد:	بنــای	آرامــگاه	
ــد	و	در	آن	 ــاله	دارن ــی	۸۰	س ــراف	آن	قدمت ــای	اط و	دیواره
دوران	هــم	از	مصالــح	کنونــی	اســتفاده	مــی	شــده	از	ایــن	رو	
بــرای	مرمــت	ایــن	بناهــا	محدودیــت	خاصــی	وجــود	نــدارد.

ــرح  ــیم ط ــته باش ــه داش ــه بودج ــی ک ــا زمان ت
مرمــت ادامــه می یابــد

ــه	 ــوار	حافظی ــازی	دی ــت	و	بازس ــه	مرم ــر	اینک ــی	ب وی	مبن
ــی	 ــا	زمان ــرد:	ت ــار	ک ــد،	اظه ــه	می	یاب ــی	ادام ــه	زمان ــا	چ ت
ــه	 ــت	ادام ــرح	مرم ــیم	ط ــته	باش ــه	داش ــول	و	بودج ــه	پ ک

می	یابــد.
ــا	تصریــح	اینکــه	پــروژه	مرمــت	دیــوار	حافظیــه	 نصیــری	ب
ــی	 ــه	طــور	امان ــه	دچــار	آســیب	اســت	ب ــی	ک در	بخش	های
انجــام	می	گیــرد،	توضیــح	داد:	در	ایــن	نــوع	پروژه	هــا	
ــتقیم	 ــکل	مس ــه	ش ــت	ب ــدارد	و	مرم ــی	ن ــکار	نقش پیمان
توســط	کارشناســان	میــراث	فرهنگــی	اداره	می	شــود.

بــه	گفتــه	معــاون	میــراث	فرهنگــی	اداره	کل	میــراث	
فرهنگــی	و	گردشــگری	اســتان	فــارس،	اصــرار	داریــم	کــه	
ــی	 ــرا	وقت ــود	زی ــام	نش ــی	انج ــا	پیمان ــوع	مرمت	ه ــن	ن ای
نقــش	زمــان	بــه	میــان	بیایــد	قطعــاً	بــا	توجــه	بــه	عملکــرد	
ــن	رو	مرمــت	 ــکار	کیفیــت	پاییــن	خواهــد	آمــد،	از	ای پیمان
ایــن	چنیــن	بناهایــی	ممکــن	اســت	بــا	طــول	زمــان	روبــه	

ــود. رو	ش
ــای	 ــت	دیواره ــرای	مرم ــه	ب ــا	ک ــه	داد:	از	آنج ــری	ادام نصی
حافظیــه	نیــاز	اســت	دانــه	دانــه	آجرهــا	مــورد	توجــه	قــرار	
ــرون	 ــا	بی ــک	از	آنه ــد	هری ــاز	باش ــاید	نی ــی	ش ــرد	و	حت گی
ــه	 ــت	و	حوصل ــا	دق ــم	کار	ب ــح	می	دهی ــود	ترجی آورده	ش

ــد. ــه	یاب ادام
وی	در	عیــن	حــال	اعــالم	کــرد:	مهلتــی	بــرای	ایــن	مرمــت	
ــرا	در	 ــت	زی ــن	اس ــم	همی ــتش	ه ــم	و	درس ــن	نکردی تعیی
هزینــه	کــرد	بودجــه	محدودیــت	داریــم؛	مــا	تــا	۳۱	تیرمــاه	
بایــد	هزینــه	کنیــم	و	اکنــون	یــک	مــاه	وقــت	داریــم	و	بــه	

ــانیم. ــرانجام	می	رس ــه	س ــن	کار	را	ب ــع	ای موق

محمد حسین 
نیکوپور

ترمیم دانه به دانه آجرها

داربستهای مرمت درپیاده راه حافظیه برپاشد

http://mehrnews.com


صفحه 49 | شماره 40 | تیر 98 MEHR NEWSAGENCY

میـراث ایــران

ــاغ  ــن ب ــی از زیباتری ــدی یک ــاغ هرن ب
هــای ایرانــی اســت کــه در مرکــز 
شــهر کرمــان بــه حــال خــود رهــا 
شــده و کمتــر کرمانــی تــا کنــون برای 
بازدیــد از ایــن بــاغ بــه آن پــا گذاشــته 

ــت. اس

بــاغ	هرنــدی	یکــی	از	مهمتریــن	مکان	هــای	تاریخــی	
کرمــان	در	عصــر	قاجــار	و	پهلــوی	بــه	شــمار	مــی	رود،	ایــن	
ــاغ	یکــی	از	محل	هــای	اســکان	رضــا	شــاه	در	ســفرش	از	 ب
ــود،	 ــدگاه	ب ــه	تبعی ــال	ب ــرای	انتق ــاس	ب ــه	بندرعب تهــران	ب
ــاری	تهــران	را	 ــی	و	اجب ــه	صــورت	ناگهان رضــا	شــاه	کــه	ب
ــود	بعــد	از	خــراب	شــدن	خــودرو	شــخصی	 تــرک	کــرده	ب
اش	در	شــهر	کرمــان	کــه	هنــوز	در	بــاغ	هرنــدی	نگهــداری	
می	شــود	چنــد	روز	در	ایــن	شــهر	اقامــت	کــرد	و	بســیاری	
ــام	داد	و	در	 ــهر	انج ــن	ش ــود	را	در	ای ــای	اداری	خ از	کاره
ــا	خــودروی	شــخصی	هرنــدی	عــازم	بندرعبــاس	 نهایــت	ب

شــد.
ــردم	 ــاد	م ــورد	اعتم ــراد	م ــن	و	اف ــدی	یکــی	از	متمولی هرن
ــرای	توســعه	شــهر	 ــادی	ب ــات	زی ــه	اقدام ــوده	ک ــان	ب کرم
کرمــان	انجــام	داده	اســت،	باغــی	کــه	نــام	هرنــدی	بــر	آن	
ــاد	کرمــان	و	در	 گذاشــته	شــده	در	چهــار	راه	طهماســب	آب
ــرار	گرفتــه	اســت. ــان	ســنگ	فــرش	ق انتهــای	یــک	خیاب

باغ تاریخی در قلب کرمان فراموش شده است
ــب	 ــزی	مناس ــه	ری ــدم	برنام ــل	ع ــه	دلی ــاغ	ب ــن	ب ــا	ای ام
هیــچ	گاه	نتوانســته	بــه	جایــگاه	حقیقــی	خــود	در	حلقــه	
ــای	 ــه	هزینه	ه ــد	ک ــر	چن ــد،	ه ــت	یاب ــگری	دس گردش
ــح	 ــاغ	فت ــازی	ب ــرای	بازس ــر	ب ــالهای	اخی ــیاری	در	س بس
آبــاد	شــد	و	بــاغ	شــاهزاده	نیــز	از	اهمیــت	باالیــی	
برخــوردار	اســت	امــا	اگــر	ســری	بــه	بــاغ	هرنــدی	
ــن	 ــزی	از	ای ــز	چی ــاغ	نی ــن	ب ــه	ای ــد	ک ــد،	می	بینی بزنی
وجــود	درختــان	کهنســال،	 و	 نــدارد	 کــم	 بــاغ	 دو	
حوضچه	هــای	پلکانــی	و	عمــارت	مرکــزی،	زیبایــی	

بی	نظیــری	بــه	آن	بخشــیده	اســت.
بــا	وجــود	اینکــه	یــک	مــوزه	در	امــارت	مرکــزی	این	باغ	مســتقر	
شــده	اســت	امــا	مــردم	کرمــان	نشــان	داده	انــد	در	غیــاب	مراکــز	

تفریحــی	کمتــر	بــه	موزه	هــا	توجــه	دارنــد.
ــت	 ــاغ	را	مرم ــن	ب ــزی	ای ــراث	ســاختمان	مرک ــد	می ــر	چن ه
ــاغ	 ــن	ب ــادی	از	ای ــان	بخشــهای	زی ــا	همچن ــت	ام ــرده	اس ک
ــه	 ــاز	ب ــراف	نی ــای	اط ــرش،	حجره	ه ــنگ	ف ــه	خصــوص	س ب
مرمــت	دارد	و	نحــوه	نگهــداری	از	بــاغ	نیــز	مناســب	نیســت،	
حوض	هــای	بــاغ	خالــی	از	آب	رهــا	شــده	و	در	برخــی	مــوارد	
ــزرگ	 ــوض	ب ــت،	ح ــته	اس ــز	شکس ــنگی	نی ــای	س فواره	ه

ــو	از	لجــن	شــده	اســت. ــز	ممل ــاالی	عمــارت	نی ب
	

باغی که متروکه شد
درختــان	نیــز	وضعیــت	بســیار	نامناســب	دارنــد،	آنچــه	کــه	

در	نــگاه	اول	از	ایــن	بــاغ	دیــده	می	شــود	متروکــه	شــدن	ایــن	
ــا	 ــرار	دارد	ام ــاغ	ق ــن	ب عمــارت	اســت	هــر	چنــد	مــوزه	در	ای

اســتقبال	از	مــوزه	نیــز	مطلــوب	نیســت.
ــه	 ــراً	متروک ــز	اکث ــارت	نی ــن	عم ــراف	ای ــره	اط ــا	حج دهه
ــان	و	 ــیل	های	کرم ــامان	از	فس ــوزه	نابس ــک	م ــتند	و	ی هس
ــراث	 ــگان	حفاظــت	می ــد	کالس	نقاشــی	و	خطاطــی	و	ی چن

ــتند. ــتقر	هس ــاغ	مس ــن	ب ــی	در	ای فرهنگ

مقایســه عفیــف آبــاد شــیراز و بــاغ هرنــدی کرمان 
اختــاف عملکردهــا را نمایــان می کنــد

ــاغ	 ــد:	در	شــیراز	ب ــی		می	گوی یکــی	از	شــهروندان	کرمان
مــوزه	ای	بــه	نــام	عفیــف	آبــاد	وجــود	دارد	کــه	موقعیــت	
ــا	متاســفانه	 ــدی	کرمــان	را	دارد	ام ــری	مــوزه	هرن و	کارب
بــاغ	هرنــدی	کرمــان	نقــش	خــود	را	از	دســت	داده	
ــه	 ــی	شــده	اســت	و	ن ــی	معرف ــه	خوب ــه	ب اســت	چــون	ن
ــه	 ــن	االن	ب ــر	همی ــع	اگ ــبی	دارد.	در	واق ــری	مناس کارب
ــه	 ــدی	را	ب ــاغ	هرن ــد	ب ــان	بگویی ــهر	کرم ــئوالن	ش مس
حلقــه	گردشــگری	و	نشــاط	اجتماعــی	وصــل	کنیــد	
ــوان	 ــه	عن ــون	ب ــد	و	تاکن ــاغ	می	افتن ــن	ب ــاد	ای ــازه	ی ت

ــد. ــگاه	می	کردن ــه	آن	ن ــوزه	ب ــک	م ی
ــه	مرکــز	 ــاد	شــیراز	ب ــاغ	عفیــف	آب ــد:	ب احمــد	کارور	می	گوی
ــی	کــه	 ــل	شــده	اســت	در	حال ــح	و	شــادی	مــردم	تبدی تفری
در	کرمــان	بــه	گونــه	ای	کار	شــده	کــه	حتــی	یــک	شــهروند	
ــدارد،	هــر	 ــاغ	ن ــن	ب ــه	ای ــرای	ورود	ب ــی	ب ــی	هــم	رغبت کرمان
روز	هــزاران	نفــر	از	کرمــان	بــرای	بازدیــد	از	فتــح	آبــاد	و	بــاغ	
شــاهزاده	کیلومترهــا	راه	مــی	پیماینــد	امــا	باغی	کــه	در	چند	

ــد. ــرار	دارد	را	ندیده	ان ــان	ق ــی	ش ــل	زندگ ــری	مح مت
ــی	اســت	 ــهروندان	کرمان ــر	از	ش ــی	دیگ ــی	یک ــم	کربالی مری
کــه	می	گویــد:	میــراث	فرهنگــی	و	دســتگاه	های	فرهنگــی	و	
شــهری	بایــد	بــا	برگــزاری	ویــژه	برنامه	هایــی	در	بــاغ	هرنــدی	
و	تبلیغــات	و	ســاماندهی	محوطــه	بــاغ	زمینــه	را	بــرای	پویــا	
شــدن	و	از	بــن	بســت	خــارج	شــدن	آن	مهیــا	کننــد	امــا	اگــر	
در	حــال	حاضــر	بــه	ایــن	مــکان	برویــد	کامــاًل	متروکــه	بــودن	

بــاغ	مشــخص	اســت.

بی توجهی به ظرفیت های گردشگری

قلب تاریخ کرمان نمی تپد / باغ هرندی به حال خود رها شده است

اسما محمودی
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وی	افــزود:	وجــود	یــک	پارکینــگ	در	مجــاورت	بــاغ	منظــره	
بســیار	ناپســندی	را	ایجــاد	کــرده	اســت	در	حالــی	کــه	یــک	
خیابــان	ســنگ	فــرش	زیبــا	در	مقابــل	پــارک	قــرار	دارد	و	باید	
درب	خروجــی	پارکینــگ	از	ســمت	بــاغ	هرندی	بســته	شــود.
ــم	 ــگ	و	ک ــل	وجــود	پارکین ــه	دلی ــت:	ب ــن	شــهروند	گف ای
ــرش	از	 ــنگ	ف ــان	س ــاًل	خیاب ــان	عم ــودن	خیاب ــرض	ب ع
ــه	شــده	و	 ــک	طرف ــارراه	ی ــه	ســمت	چه ــای	کوچــه	ب انته
ــدی	را	 ــاغ	هرن ــمت	ب ــه	س ــت	ب ــکان	حرک ــگران	ام گردش

ــد. ندارن
ــوزه	در	 ــرار	داشــتن	م ــی	در	خصــوص	ق ــاره	بحث	های وی	درب
ایــن	بــاغ	و	مســائل	امنیتــی	گفــت:	دقیقــاً	همیــن	وضعیــت	
در	بــاغ	عفیــف	آبــاد	شــیراز	نیــز	وجــود	دارد	و	هیــچ	مشــکلی	
ایجــاد	نشــده	اســت	ضمــن	اینکــه	می	تــوان	تدابیــر	مناســب	

را	اتخــاذ	کــرد.

ــرمایه  ــان: س ــتاندار کرم ــردم از اس ــت م درخواس
ــد ــارج کنی ــت خ ــن بس ــردم را از ب ــی م تاریخ

وی	گفــت:	ایــن	بــاغ	ســرمایه	مــردم	کرمــان	اســت	
ــری	اداری	 ــم	کارب ــی	ه ــا	شــده	و	مدت ــا	متاســفانه	ره ام
ــا	مناســبی	داشــت	 ــه	شــرایط	بســیار	ن داشــته	اســت	ک
ــده	 ــت	ش ــاغ	مرم ــهایی	از	ب ــر	بخش ــال	حاض ــا	در	ح ام
ــدن	روح	 ــود	دمی ــام	ش ــد	انج ــه	بای ــی	ک ــا	اقدام و	تنه
زندگــی	در	بــاغ	اســت	کــه	گویــا	کســی	قصــدی	در	ایــن	
ــم	 ــا	داری ــان	تقاض ــتاندار	کرم ــا	از	اس ــدارد.	م ــه	ن زمین
ــاد	را	 ــاغ	فتــح	آب همــان	طــور	کــه	آقــای	رزم	حســینی	ب
ــن	بســت	 ــدی	را	از	ب ــاغ	هرن ــی	ب ــای	فدای ــرد	آق ــا	ک احی
خــارج	کنــد	و	ایــن	مــکان	را	بــه	محــل	شــادی	و	نشــاط	

ــد. ــل	کن ــی	تبدی عموم
محمــد	احمــدی،	یــک	کارشــناس	گردشــگری	در	خصــوص	
ــاغ	نقشــی	تاثیــر	گــذار	 ــد:	متاســفانه	ب ــدی	می	گوی ــاغ	هرن ب
در	زمینــه	گردشــگری	نــدارد	و	بــا	وجــود	قــرار	گرفتــن	یــک	

ــکان	 ــن	م ــد	از	ای ــرای	بازدی ــتقبالی	ب ــا	اس ــاغ	ام ــوزه	در	ب م
نمی	شــود.

ــوی	 ــع	دوران	پهل ــل	وقای ــه	دلی ــدی	ب ــاغ	هرن ــت:	ب وی	گف
ــاز	 ــار	ب ــه	دوران	قاج ــاغ	ب ــن	ب ــاخت	ای ــا	س ــهرت	دارد	ام ش
می	گــردد	و	توســط	فــردی	بــه	نــام	عــدل	الســلطنه	احــداث	

ــت. ــده	اس ش
ــی	 ــی	اســت	و	یک ــت	مل ــاغ	ثب ــن	ب ــرد:	ای ــان	ک ــدی	بی احم
از	زیباتریــن	باغ	هــای	تاریخــی	ایــران	و	اســتان	کرمــان	
ــهر	 ــن	در	ش ــرار	گرفت ــل	ق ــه	دلی ــه	ب ــود	ک ــوب	می	ش محس
ــگری	و	 ــعه	گردش ــی	در	توس ــل	توجه ــش	قاب ــد	نق می	توان

ــد. ــته	باش ــی	داش ــاط	اجتماع نش
وی	مســاحت	ایــن	بــاغ	را	۲۵	هــزار	مترمربــع	دانســت	و	افزود:	
دلیــل	اینکــه	اســم	بــاغ	بــه	نــام	هرندی	گذاشــته	شــده	اســت	
خریــداری	ایــن	بــاغ	از	نــوادگان	ســردار	نصــرت	توســط	تاجــر	
معــروف	کرمانــی	بــوده	کــه	در	نهایــت	بــه	اســم	ایــن	تاجــر	

نامگــذاری	شــده	اســت.

بنــای داخلــی تلفیقــی از معمــای ایرانــی و فرنگــی 
اســت

وی	در	خصــوص	بنــای	داخلــی	ایــن	باغ	گفــت:	ایــن	معماری	
در	کرمــان	منحصــر	بــه	فــرد	اســت	چــون	نقشــه	ســاخت	بنــا	
ــا	 ــت	ام ــی	اس ــی	و	ایران ــاری	فرنگ ــی	از	معم ــه	تلفیق در	واق
ــن	 ــد	در	ای ــی	را	می	توانی ــای	ایران ــک	بن تمــام	ویژگی	هــای	ی

عمــارت	ببینیــد.
احمــدی	گفــت:	ســاختمان	مرکــزی	دو	طبقــه	اســت	کــه	در	
حــال	حاضــر	ســاختمان	همکــف	مــوزه	ســاز	و	طبقــه	اول	هم	

مــوزه	باســتان	شناســی	اســت.

جلــوی احــداث یــک خیابــان از مــوزه بــه خیابــان 
شــریعتی را گرفتنــد

عمومــی	 روابــط	 رئیــس	 افضلــی،	 مهــدی	 محمــد	

خصــوص	 در	 	 کرمــان	 اســتان	 فرهنگــی	 میــراث	
ــوزه	در	 ــک	م ــون	ی ــم	اکن ــد:	ه ــاغ	می	گوی ــاماندهی	ب س
ــن	 ــه	همی ــت	و	ب ــتقر	اس ــاغ	مس ــزی	ب ــاختمان	مرک س
دلیــل	نگرانی	هــای	امنیتــی	در	خصــوص	واگــذاری	
خصوصــی	 بخــش	 بــه	 بــاغ	 اطــراف	 حجره	هــای	
ــن	 ــی	ای ــا	تمهیدات ــوان	ب ــه	می	ت ــه	البت ــت	ک ــرح	اس مط

مشــکالت	را	نیــز	رفــع	کــرد.
ــی	 ــراث	فرهنگ ــل	می ــال	قب ــد	س ــرد:	چن ــح	ک وی	تصری
ــرای	 ــاغ	ب ــراف	ب ــای	اط ــداری	پالک	ه ــه	خری ــدام	ب اق
ــک	 ــود	ی ــرار	ب ــرد	و	ق ــعه	ای	ک ــای	توس ــرای	طرح	ه اج
ــریعتی	 ــان	ش ــمت	خیاب ــه	س ــدی	ب ــاغ	هرن ــان	از	ب خیاب
ــا	 ــد	ام ــدا	کن ــود	پی ــد	بهب ــت	و	آم ــا	رف ــود	ت ــداث	ش اح
ــن	 ــه	ای ــالک	ب ــک	پ ــا	ی ــه	تنه ــی	ک ــفانه	در	حال متاس
خیابــان	فاصلــه	داشــتیم	مجــوز	احــداث	طبقــه	دوم	
ــداث	 ــد	در	آن	اح ــز	خری ــک	مرک ــادر	و	ی ــا	ص ــن	بن ای

ــد. ش
وی	همچنیــن	بــه	وجــود	یــک	پارکینــگ	در	کنــار	باغ	اشــاره	
ــد	 ــدی	بای ــاغ	هرن ــراف	ب ــت	اط ــرد:	وضعی ــان	ک ــرد	و	بی ک
ــه	مجموعــه	را	 ــا	بتوانیــم	رفــت	و	آمــد	ب ســاماندهی	شــود	ت

ــم. تســهیل	کنی
افضلــی	بیــان	کــرد:	طرح	هایــی	در	دســتور	کار	میــراث	
ــتگاه	های	 ــکاری	دس ــت	و	هم ــه	حمای ــاز	ب ــا	نی ــرار	دارد	ام ق
مختلــف	داریــم	و	امیدواریــم	بــا	تملــک	ســاختمان	های	
اطــراف	بتوانیــم	بــاغ	را	احیــاء	کنیــم	و	بــه	یکــی	از	مکان	هــای	
ــان	 ــدان	گنجعلیخ ــد	می ــان	مانن ــای	کرم ــگری	پوی گردش

ــود. ــل	ش تبدی
ــا	 ــان	ب ــهر	کرم ــئوالن	ش ــا	مس ــد	ت ــان	منتظرن ــردم	کرم م
تدبیــر	و	تصمیــم	گیــری	مناســب	بــاغ	هرنــدی	را	بــه	یکــی	
ــد	و	 ــل	کنن ــری	تبدی ــی	و	هن ــای	فرهنگ ــز	فعالیت	ه از	مراک
آنچــه	را	کــه	در	کاروانســرای	گنجعلیخان	شــاهد	هســتیم	در	

ایــن	مــوزه	نیــز	ببینیــم.
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دمــای هــوا در گرمتریــن نقطــه زمیــن 
در شــهداد بــه 7۰ درجــه رســیده و بــه 
ــه  ــده ک ــدار داده ش ــگران هش گردش
ــا  ــدون راهنم ــامتی ب ــظ س ــرای حف ب
و یــا در طــول روز بــه ایــن منطقــه 

ــوند. ــک نش نزدی

گنــدم	بریــان	در	کویــر	شــهداد	بــه	عنــوان	گرم	تریــن	نقطــه	
زمیــن	ثبــت	شــده	اســت،	در	ایــن	منطقــه	دمایی	معــادل	۷۱	
درجــه	ســانتیگراد	توســط	ناســا	ثبــت	شــده	اســت،	دمایــی	
کــه	طــی	چنــد	دقیقــه	می	توانــد	یــک	موجــود	زنــده	را	تلــف	
کنــد،	دمــای	هــوا	در	ایــن	منطقــه	بــه	حــدی	اســت	کــه	هیچ	
موجــود	زنــده	ای	حتــی	میکــرو	ارگانیســم	ها	تــاب	حضــور	بــر	
ســطح	زمیــن	در	طــول	روز	را	نــدارد.	منابــع	محلــی	و	مــردم	
ــه	را	در	 ــوای	۷۰	درج ــای	ه ــد	دم ــه	می	گوین ــی	منطق بوم

هفتــه	جــاری	در	گنــدم	بریــان	ثبــت	کرده	انــد.
ایــن	منطقــه	بــه	ایــن	دلیــل	گنــدم	بریــان	نــام	نهــاده	شــده	
اســت	کــه	اگــر	در	طــول	روز	بــر	ســطح	بیابــان	ایــن	منطقــه،	

گنــدم	ریختــه	شــود	خــود	بــه	خــود	برشــته	می	شــود.

ثبت دمای ۵۳ درجه ای در شهر شهداد
ــان	از	 ــدم	بری ــاور	گن ــوا	در	مناطــق	مج ــای	ه ــد	دم ــر	چن ه
جملــه	رودخانــه	شــور،	کلوتهــا	و	نبکاهــا	و	تپه	هــای	شــنی	و	
یــا	حتــی	کمــپ	شــهداد	بــه	انــدازه	گنــدم	بریــان	نیســت	اما	
چنــدی	قبــل	دمــا	در	شــهر	شــهداد	بــه	۵۳	درجه	ســانتیگراد	

رســید	و	مــردم	را	دچــار	دردســرهای	زیــادی	کــرد.
ــن	فصــل	از	ســال	 ــد	در	ای ــا	نشــان	می	ده ــن	آماره ــام	ای تم
حضــور	روزانــه	در	کویــر	شــهداد	و	بــدون	راهنمــا	و	هماهنگی	
بــا	نهادهــای	مربوطــه	بــرای	مــردم	عــادی	مشــکالت	فراوانــی	

را	بــه	همــراه	خواهــد	داشــت.
هنــوز	هــم	هســتند	ماجراجویانــی	کــه	در	روز	بــه	ایــن	
ــز	توســط	 ــن	ســفرهای	محــدود	نی ــا	ای ــد	ام ــه	می	رون منطق
ماجراجوهــای	حرفــه	ای	و	بــا	نظــارت	و	زمــان	بنــدی	دقیــق	
انجــام	می	شــود	چــون	در	برخــی	از	ســاعات	روز	حتــی	
ــز	 ــه	نی ــه	۶۰	درج ــا	ب ــان	دم ــدم	بری ــاور	گن ــق	مج در	مناط

می	رســد	و	ایــن	وضعیــت	می	توانــد	مرگبــار	باشــد.

گردشگری شبانه شده است
بــا	ایــن	وجــود	گردشــگری	در	شــهداد	هنــوز	متوقــف	نشــده	
ــا	 و	کمــپ	شــهداد	شــاهد	حضــور	گردشــگرانی	اســت	کــه	ب
ــه	ایــن	منطقــه	 ــرای	رصــد	ســتاره	ها	ب تاریــک	شــدن	هــوا	ب

می	رونــد.
کارشــناس	هواشناســی	اســتان	کرمــان	اظهارداشــت:	شــهداد	

ــن	مناطــق	 ــن	فصــل	از	ســال	معمــوالً	یکــی	از	گرم	تری در	ای
اســتان	کرمــان	اســت	و	در	اوایــل	هفتــه	جــاری	در	ایســتگاه	
هواشناســی	شــهداد	دمایــی	معــادل	۵۳	درجــه	ثبــت	شــده	

اســت.
ــت	 ــهداد	ثب ــهر	ش ــا	در	ش ــن	دم ــزود:	ای ــالجقه	اف ــم	س مری
شــده	و	عنــوان	گرم	تریــن	شــهر	کشــور	بــه	شــهداد	داده	شــد	
ــود	 ــای	موج ــه	الگوه ــه	ب ــا	توج ــم	ب ــی	می	کنی ــش	بین و	پی
ــاال	در	ایــن	شــهر	همچنــان	وجــود	 امــکان	ثبــت	دماهــای	ب

دارد.
ــرار	 ــه	ق ــه	ب ــا	توج ــاال	ب ــای	ب ــت	دماه ــرد:	ثب ــان	ک وی	بی
ــی	 ــر	شــهداد	ب ــن	در	کوی ــه	زمی ــن	نقط ــن	گرم	تری گرفت
ــت. ــه	اس ــه	اینگون ــن	منطق ــت	ای ــت	و	طبیع ــابقه	نیس س

افزایش گرما تا آخر هفته جاری
ســالجقه	بیــان	کــرد:	متوســط	بارندگــی	در	شــهداد	تنهــا	۳۰	
ــم	 ــی	می	کنی ــش	بین ــت	و	پی ــال	اس ــول	س ــر	در	ط میلیمت
گرمــای	هــوا	تــا	روزهــای	انتهایــی	هفتــه	جــاری	در	اســتان	
کرمــان	وجــود	داشــته	باشــد	کــه	طبیعــا	مناطقــی	گرمســیر	
ماننــد	شــهداد	بیشــتر	ایــن	پدیــده	را	شــاهد	خواهنــد	بــود.
محمــد	ابراهیمــی	یکــی	از	شــهروندان	شــهدادی	اســت	کــه	
می	گویــد:	ایــن	روزهــا	زندگــی	در	طول	روز	در	شــهداد	بســیار	
ــد	 ــح	می	دهن ــردم	ترجی ــه	م ــت	بطوریک ــده	اس ــکل	ش مش
بســیاری	از	کارهــای	روزانــه	را	در	طــول	شــب	انجــام	دهنــد	و	

ــه	خــارج	شــوند. در	روز	کمتــر	از	خان
ایــن	شــهروند	شــهدادی	می	گویــد:	منابــع	اصلــی	
ــت	و	 ــر	اس ــای	کوی ــهداد	از	قنات	ه ــن	آب	ش تأمی
ــن	قنات	هــا	رمــز	زندگــی	در	شــهداد	هســتند. ای
ــه	آب	در	 ــت	ک ــرم	اس ــدر	گ ــوا	آنق ــزود:	ه وی	اف
لوله	هــا	بــه	نقطــه	جــوش	نزدیــک	شــده	اســت	و	
بایــد	چنــد	دقیقــه	بــرای	خنــک	شــدن	آب	صبــر	
ــاال	رفتــه	 ــه	همیــن	دلیــل	مصــرف	آب	ب کنیــم	ب
ضمــن	اینکــه	اســتفاده	از	وســایل	سرمایشــی	هــم	

افزایــش	یافتــه	اســت.
وی	گفــت:	تغییــر	ســاعت	کار	ادارات	در	شــهر	
شــهداد	ضــروری	اســت	و	از	بــازه	زمانــی	۱۲	شــهر	

ــدارد. ــر	وجــود	ن ــردد	در	معاب ــا	۴	عصــر	عمــاًل	امــکان	ت ت
ــراث	 ــی	می ــط	عموم ــس	رواب ــی،	رئی ــدی	افضل ــد	مه محم
ــای	 ــگران،	توره ــه	گردش ــت:	ب ــان	اظهارداش ــی	کرم فرهنگ
ــدارهای	 ــهداد	هش ــگری	در	ش ــاالن	گردش ــگری	و	فع گردش
الزم	در	خصــوص	عــدم	حضــور	گردشــگران	در	طــول	روز	بــه	

ــت. ــده	اس ــهداد	داده	ش ــر	ش کوی
ــردم	 ــوا	از	م ــای	ه ــش	دم ــه	افزای ــه	ب ــا	توج ــزود:	ب وی	اف
ــاعات	 ــق	در	س ــن	مناط ــور	در	ای ــدا	از	حض ــم	ج می	خواهی
گــرم	خــودداری	کننــد	چــون	قــرار	گرفتــن	در	چنیــن	
محیطــی	در	مــدت	کوتاهــی	می	توانــد	موجــب	نقــص	فنــی	
ــود. ــادن	ســالمت	سرنشــینان	ش ــر	افت ــه	خط ــا	و	ب خودروه
وی	گفــت:	بهتریــن	زمــان	ســفر	بــه	شــهداد	از	ابتــدای	پاییــز	
تــا	اواســط	بهــار	اســت	و	در	فصــل	تابســتان	فقط	گردشــگران	
حرفــه	ای	کــه	بــه	امکانــات	ویــژه	مجهــز	هســتند	می	تواننــد	

بــه	گنــدم	بریــان	برونــد.
وی	افــزود:	کویــر	شــهداد	تنهــا	پرونــده	ثبــت	جهانــی	
جاذبه	هــای	طبیعــی	ایــران	اســت	کــه	در	قالــب	کویــر	لــوت	

قــرار	دارد.
ــش	 ــه	افزای ــر	ب ــگری	در	کوی ــعه	گردش ــت:	توس ــی	گف افضل
ــا	 اعتبــار	و	برنامــه	ریــزی	ویــژه	نیــاز	دارد	امــا	ســعی	شــده	ب
توســعه	بومگــردی	در	روســتاهای	شــهداد	زمینه	گردشــگری	

در	ایــن	منطقــه	مهیــا	شــود.
ــه	 ــی	ب وی	بیــان	کــرد:	حضــور	گردشــگران	خارجــی	و	داخل
ایــن	مناطــق	افزایــش	چشــمگیر	دارد	امــا	در	طــول	تابســتان	
بــه	صــورت	طبیعــی	گردشــگری	در	کویــر	کاهــش	می	یابــد	
ــد	 ــه	ســمت	مناطــق	سردســیر	مانن و	بیشــتر	گردشــگران	ب
تخــت	سرطشــتک،	دلفــارد،	ســاردو،	اللــه	زار	و	گلــزار	

می	رونــد.
ــی	 ــگران	خارج ــد	ورود	گردش ــد	از	رون ــر	چن ــا	ه ــن	روزه ای
بــه	اســتان	کرمــان	کاســته	شــده	اســت	امــا	اگــر	بــه	منطقــه	
ــگر	 ــر	گردش ــزاران	نف ــد	ه ــان	بروی ــردی	کرم ــت	گ طبیع
ــتان،	 ــتان	بلوچس ــزگان،	سیس ــتان	های	هرم ــی	از	اس داخل
ــرای	 ــزد	ب ــی	و	ی ــان	جنوب ــهر،	خراس ــران،	بوش ــارس،	ته ف
ســپری	کــردن	ایــام	تابســتان	به	مناطــق	خــوش	آب	و	هــوا	و	

ــده	اند. ــازم	ش ــتان	ع ــردخیز	اس س

کویر گردی در روز ممنوع

هشدار؛ به گندم بریان نزدیک نشوید/ دمای هوا به ۷۰ درجه رسید
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میـراث ایــران

نقـاط  اکثـر  در  کـه  تابسـتان  فصـل 
کشـور با گرمایـی طاقت فرسـا روبه رو 
می تـوان  چابهـار  بنـدر  در  هسـتیم، 
بـه سـبب  هوایـی بهـاری و لطیـف  را 
از  و  کـرد  تجربـه  »مونسـون«  فصـل 

بـرد. لـذت  آبـی  ورزش هـای 

ظرفیت	هــای	بی	نظیــر	گردشــگری	اســتان	سیســتان	
و	بلوچســتان،	شــامل	جاذبه	هــای	دیدنــی	طبیعــی،	
ــه	 ــت	ک ــالی	اس ــد	س ــی	چن ــی	و	فرهنگ ــی،	مذهب تاریخ
ــناخته	 ــتر	ش ــیار	بیش ــور	بس ــانه	های	نوظه ــطه	رس به	واس
شــده	اســت،	امــا	بــا	ایــن	وجــود	قطعــاً	همچنــان	
ــن	 ــی	در	ای ــرد	فراوان ــای	گردشــگری	منحصربه	ف ظرفیت	ه
ــا	 ــه	مدت	ه ــاز	ب ــه	نی ــت	ک ــده	اس ــناخته	مان ــتان	ناش اس

دارد. قلم	فرســایی	
ــطه	 ــوع	به	واس ــت	متن ــر	طبیع ــالوه	ب ــتان	ع ــن	اس در	ای
وجــود	دو	قومیــت	اصیــل	سیســتانی	و	بلــوچ	بــا	آئین	هــای	
ــه	رو	می	شــوید	کــه	به	واســطه	 ــی	هــم	روب متفــاوت	و	زیبای
ــی	 ــای	فراوان ــدام	دارای	جذابیت	ه ــر	ک ــی	ه ــگ	غن فرهن

ــت. اس
امــا	یکــی	از	مهم	تریــن	جاذبه	هــای	گردشــگری	سیســتان	
ــاص	و	 ــوای	خ ــرد	و	آب	وه ــم	منحصربه	ف ــتان	اقلی و	بلوچس
ــه	ای	کــه	در	هــر	فصلــی	از	ســال	 مطلــوب	آن	اســت	به	گون

ــار	 ــر	چه ــد	ه ــد	می	توانی ــفر	کنی ــتان	س ــن	اس ــه	ای ــه	ب ک
فصــل	را	تجربــه	کنیــد.

ــب	و	 ــده	ای	جال ــه	پدی ــزارش	راجــع	ب ــن	گ ــا	موضــوع	ای ام
ــتان	 ــل	تابس ــون«	در	فص ــام	»مونس ــه	ن ــرد	ب منحصربه	ف
اســت	کــه	چابهــار	را	تبدیــل	بــه	خنک	تریــن	بنــدر	ایــران	

ــت. ــرده	اس ــال	ک ــل	س ــن	فص در	گرم	تری
فصــل	 معنــی	 بــه	 موســم	 عربــی	 واژه	 از	 مونســون	
گرفته	شــده	اســت؛	مونســون	بــه	بادهایــی	گفتــه	می	شــود	
کــه	شــبیه	بــه	نســیم	دریــا	اســت،	امــا	ســرعت	وزش	بــاد	
ــای	 ــت	و	در	زمان	ه ــر	اس ــدیدتر	و	هماهنگ	ت ــا	ش در	آن	ه
خاصــی	از	ســال	نیــز	جریــان	دارنــد	کــه	موجــب	تلطیــف	

هــوا	می	شــوند.
ــر	نقــاط	 ــن	باعــث	شــده	در	فصــل	تابســتان	کــه	در	اکث ای
کشــور	بــا	گرمایــی	طاقت	فرســا	روبــه	رو	هســتیم،	در	
بنــدر	چابهــار	هوایــی	بهــاری	و	لطیــف	را	بــه	ســبب	فصــل	

ــم. ــه	کنی مونســون	تجرب
ماه	هــای	تیــر	و	مــرداد	هــر	ســال	فصــل	مونســون	دریایــی	
ــان	 ــه	جری ــت	ک ــران	اس ــواحل	مک ــار	و	س ــدر	چابه در	بن
ــا	 ــی	ب ــد،	محیط ــبه	قاره	هن ــر	روی	ش ــته	ب ــوای	برخاس ه
فشــار	کــم	را	ایجــاد	می	کنــد	و	ایــن	هــوا	نخســت	منبســط	
شــده	و	ســپس	ســرد	می	شــود،	آنــگاه	رطوبتــی	را	بــا	خــود	
ــل	 ــاران	تبدی ــرانجام	ب ــر	و	س ــه	اب ــه	ب ــد	ک ــل	می	کن حم

می	شــود.
	

ــن  ــران در گرم تری ــدر ای ــن بن ــار خنک تری چابه
فصــل ســال

مدیــرکل	هواشناســی	سیســتان	و	بلوچســتان	اظهــار	
داشــت:	ماه	هــای	تیــر	و	مــرداد	فصــل	مونســون	دریایــی	در	

ــران	اســت. ــواحل	مک ــار	و	س ــدر	چابه بن
ــته	در	 ــوای	برخاس ــان	ه ــزود:	جری ــدری	اف ــن	حی محس
روی	شــبه	قاره	هنــد	در	ایــن	فصــل	ســال	محیطــی	
ــوا	نخســت	 ــن	ه ــه	ای ــد	ک ــاد	می	کن ــم	را	ایج ــار	ک ــا	فش ب
ــی	 ــگاه	رطوبت ــود	و	آن ــرد	می	ش ــپس	س ــده	و	س منبسط	ش
ــاران	 ــه	ابــر	و	ســرانجام	ب ــا	خــود	حمــل	می	کنــد	ب را	کــه	ب

تبدیــل	می	کنــد.
وی	ادامــه	داد:	از	همیــن	رو	طــی	ایــن	مــدت	بنــادر	جنــوب	
اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	نیــز	بــه	دلیــل	هم	جــواری	

بــا	اقیانــوس	هنــد	از	ایــن	پدیــده	متأثــر	می	شــوند.
مدیــرکل	هواشناســی	سیســتان	و	بلوچســتان	گفــت:	
تالطــم	دریــا،	افزایــش	مــوج،	افزایــش	رطوبــت	هــوا،	
ــای	موســمی	 ــن	وزش	باده ــای	موســمی	و	همچنی باران	ه

ــت. ــون	اس ــده	مونس ــخصات	پدی ــه	مش از	جمل
وی	تصریــح	کــرد:	بیشــترین	تأثیر	مونســون	در	کشــورهای	
هنــد	و	پاکســتان	اســت	و	بیشــترین	تأثیــر	آن	در	کشــور	ما	
هــم	در	ســواحل	اقیانوســی	سیســتان	و	بلوچســتان	اســت	
و	تأثیرهایــی	هــم	در	اســتان	هرمــزگان	و	حتــی	در	برخــی	

مــوارد	در	اســتان	کرمــان	دارد.
حیدری	بیان	داشـت:	تأثیر	پدیده	مونسـون	در	بنادر	کشـور	

تعطیالت آخر هفته کجا برویم؟

تابستان بهاری را در فصل »مونسون« چابهار تجربه کنید

جواد قنبری
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ما	بسـیار	متعادل	تر	اسـت	از	همیـن	رو	هـوای	لطیف	تری	را	
هم	بـه	همراه	خـود	در	ایـن	مناطق	ایجـاد	می	کند.

همان	طــور	کــه	در	مطالــب	بــاال	بــه	آن	اشــاره	شــد	یکــی	از	
اثــرات	پدیــده	مونســون	عــالوه	بــر	ایجــاد	هوایــی	مطلــوب	
ــه	اینکــه	بنــدر	 ــا	توجــه	ب ــا	اســت	کــه	ب مــواج	شــدن	دری
ــه	در	آن	 ــت	ک ــران	اس ــی	ای ــدر	اقیانوس ــا	بن ــار	تنه چابه
ــب	 ــوع	موج ــن	موض ــود	دارد،	ای ــواری	وج ــکان	موج	س ام
ــر	 ــرح	در	ســال	های	اخی ــی	مف ــن	ورزش	دریای ــا	ای شــده	ت

ــق	پیــدا	کنــد. ــن	نقطــه	از	کشــور	رون در	ای
	

ورزش موج ســواری نــگاه گردشــگران را بــه 
ــت ــرده اس ــوف ک ــتان معط ــتان و بلوچس سیس
فرهنگــی،	 میــراث	 کل	 اداره	 گردشــگری	 معــاون	
بلوچســتان	 صنایع	دســتی	و	گردشــگری	سیســتان	و	
ــای	 ــا	دوره	ه ــراه	ب ــواری	هم ــنواره	موج	س ــت:	جش ــز	گف نی
آموزشــی	آن	طــی	هفتــه	گذشــته	در	چابهــار	برگــزار	شــد.
مجتبـی	میرحسـینی	اظهـار	داشـت:	هم	زمـان	بـا	مراسـم	
جملـه	 از	 آئینـی	 برنامه	هـای	 جشـنواره	 ایـن	 افتتاحیـه	
موسـیقی	محلـی،	برپایـی	نمایشـگاه	صنایع	دسـتی،	سـیاه	

چـادر	عشـایری	و	غذای	محلـی	در	مـکان	اجرای	جشـنواره	
و	 سیسـتان	 اسـتان	 ظرفیت	هـای	 معرفـی	 به	منظـور	

بلوچسـتان	بـه	مهمانـان	و	گردشـگران	ارائـه	شـد.
وی	افــزود:	هــدف	از	برگــزاری	ایــن	برنامه	هــای	گردشــگری	
ــد	 ــده	جدی ــا	پدی ــه	ب ــت	ک ــتان	اس ــفر	در	تابس ــع	س توزی
ــه	سیســتان	و	بلوچســتان	معطــوف	 ــگاه	را	ب موج	ســواری	ن
ــه	 ــه	منطق ــدان	گردشــگری	ورزشــی	را	ب ــرده	و	عالقه	من ک

ــد. جــذب	کن
ــاظ	 ــه	لح ــا	ب ــه	برنامه	ه ــرای	این	گون ــرد:	اج ــان	ک وی	بی
شورونشــاط	 و	 تعلق	خاطــر	 حــس	 نوعــی	 اجتماعــی	
ــی	آورد	و	از	 ــه	وجــود	م ــی	ب ــه	محل ــرای	جامع ــی	ب اجتماع
ــش	 ــش	حضــور	گردشــگران،	شــاهد	افزای ــا	افزای ــی	ب طرف
ــای	 ــه	اقامتگاه	ه ــت	در	تأسیســات	گردشــگری	از	جمل اقام

ــد. ــم	ش ــدار	خواهی ــتغال	پای ــاد	اش ــردی	و	ایج ــوم	گ ب
میرحســینی	ادامــه	داد:	بــرد	بین	المللــی	موج	ســواری،	
ــن	 ــد	و	از	ای ــم	می	کن ــی	فراه ــی	بین	الملل ــت	بازاریاب فرص
طریــق	شــاهد	افزایــش	حضــور	گردشــگران	خارجــی	نیز	در	

اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	خواهیــم	بــود.
ــی	یکــی	از	 وی	گفــت:	صنعــت	گردشــگری	در	عصــر	کنون

منابــع	مهــم	درآمــد	و	از	جملــه	عوامــل	مؤثــر	بــر	مبــادالت	
ــترده	ترین	 ــوان	گس ــت	و	به	عن ــن	کشورهاس ــی	بی فرهنگ
ــن	رو	 ــژه	ای	دارد،	ازای ــگاه	وی ــان	جای ــی	جه ــت	خدمات صنع
بســیاری	از	کشــورها	در	پــی	افزایــش	بیش	ازپیــش	منافــع	

ــی	هســتند. ــت	بین	الملل ــن	فعالی خــود	از	ای
معــاون	گردشــگری	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	سیســتان	و	
ــدی	 ــزود:	گردشــگری	ورزشــی	بخــش	جدی بلوچســتان	اف
ــود	 ــوب	می	ش ــر	محس ــه	اخی ــد	ده ــگری	در	چن از	گردش
همدیگــر	 مکمــل	 ورزش	 و	 گردشــگری	 به	طوری	کــه	
ــوع	 ــگری	و	ورزش	ن ــان	گردش ــاط	می ــده	و	ارتب شناخته	ش
ــن	و	 ــاختاری	نوی ــه	س ــت	ک ــگری	اس ــدی	از	گردش جدی
جامــع	را	بــرای	پــر	کــردن	اوقــات	فراغــت	و	تفریــح	همــراه	
بــا	نشــاط	روحــی،	جســمی	و	اجتماعــی	انســان	ها	در	ایــن	
ــت. ــرده	اس ــاد	ک ــاز	ایج ــان	محور	و	انسان	س ــت	انس صنع
ــع	 ــوان	منب ــگری	به	عن ــش	گردش ــرد:	نق ــح	ک وی	تصری
جدیــد	بــرای	اشــتغال،	کســب	درآمــد،	جــذب	ارز	و	تقویــت	
زیرســاخت	های	اجتماعــی،	فرهنگــی	و	اقتصــادی،	موجــب	
ــه	 ــع	شــده	اســت	به	نوعــی	ک رشــد	و	توســعه	دیگــر	صنای
ــن	 ــد	و	همی ــگری	نامی ــرن	گردش ــرن	۲۱	را	ق ــوان	ق می	ت
امــر	لــزوم	توجــه	بــه	ایــن	صنعــت	بســیار	راهبــردی	و	مهــم	

را	بیش	ازپیــش	نشــان	می	دهــد.
ــژه	 ــت	وی ــوارد	و	موقعی ــن	م ــر	ای ــالوه	ب ــار	ع ــه	چابه البت
ــای	 ــای	اقتصــادی	دارای	ظرفیت	ه ــی	و	ظرفیت	ه جغرافیای
ــان	 ــه	همچن ــرد	گردشــگری	دیگــری	اســت	ک منحصربه	ف
ناشــناخته	مانــده	و	تنهــا	بــا	ســفر	کــردن	بــه	آن	می	تــوان	

آن	هــا	مشــاهده	کــرد.
	

ــاخص  ــای ش ــه خصوصیت ه ــوازی از جمل مهمان ن
قــوم بلــوچ اســت

فرمانــدار	چابهــار	اظهــار	داشــت:	مردمــان	مهمان	نــواز	
اســتان	سیســتان	و	بلوچســتان	خصوصاً	شهرســتان	چابهار	

ــتند. ــگران	هس ــم	انتظار	گردش ــواره	چش هم
رحمــدل	بامری	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	مهمان	نــوازی	از	جمله	
ــزود:	در	 ــت،	اف ــوچ	اس ــوم	بل ــاخص	ق ــای	ش خصوصیت	ه
فصــل	تابســتان	کــه	در	اکثــر	نقــاط	ایــران	اســالمی	گرمای	
طاقت	فرســای	هــوا	حاکــم	اســت،	اینجــا	در	چابهــار	

ــد. ــه	کنی ــاری	را	تجرب ــف	و	به ــی	لطی ــد	هوای می	توانی
ــت	 ــه	دوم	اردیبهش ــون	از	نیم ــل	مونس ــه	داد:	فص وی	ادام
ــا	نیمــه	اول	شــهریور	در	ســواحل	مکــران	رخ	می	دهــد	و	 ت
بیشــترین	تأثیــر	آن	در	فصل	تابســتان	خصوصــاً	در	ماه	های	

تیــر	و	مــرداد	اســت.
ــا	اشــاره	بــه	اینکــه	مــواج	شــدن	دریــا،	 فرمانــدار	چابهــار	ب
باران	هــای	موســمی	و	وزش	بــاد	از	مشــخصات	پدیــده	
ــار	از	 ــدر	چابه ــل	بن ــن	فص ــت:	در	ای ــت،	گف ــون	اس مونس
ــوب	 ــران	محس ــی	ای ــادر	جنوب ــن	بن ــوش	آب	و	هواتری خ

می	شــود.
ــوج	فشــان«	در	 ــگری	»م ــده	گردش ــه	پدی ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــواحل	 ــود	س ــل	وج ــه	دلی ــرد:	ب ــح	ک ــار	تصری ــدر	چابه بن
ــورد	 ــار	و	برخ ــزرگ«	چابه ــا	ب ــاحل	»دری ــره	ای	در	س صخ
ــده	 ــاهد	پدی ــال	ش ــل	س ــن	فص ــا	در	ای ــا	صخره	ه ــوج	ب م

ــتیم. ــان«	هس ــوج	فش ــای	»م زیب
جاذبه	هــای	 از	 دیگــر	 یکــی	 داشــت:	 بیــان	 بامــری	
امــکان	 ســال	 فصــل	 ایــن	 در	 چابهــار	 گردشــگری	
موج	ســواری	اســت	کــه	قطعــاً	تأثیــر	بــه	ســزایی	در	جــذب	

دارد. تابســتانی	 گردشــگران	
وی	اظهــار	داشــت:	همچنیــن	برگزاری	جشــنواره	مونســون	
از	جملــه	مهم	تریــن	برنامــه	ای	اســت	کــه	هرســاله	در	فصــل	
ــذب	 ــار	و	ج ــای	چابه ــی	ظرفیت	ه ــرای	معرف ــون	ب مونس

ــود. ــزار	می	ش ــگر	برگ گردش
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میراثــی  هیرکانــی  جنگل هــای 
در  متاســفانه  کــه  اســت  ارزشــمند 
قــرار  بســیار  آســیب های  معــرض 
گرفتــه کــه شــاید ثبــت جهانــی آن مقدمــه ای بــرای عــزم 
جــدی مســئوالن و مــردم در راســتای حفاظــت از ایــن 

باشــد. خــدادادی  میــراث 

ــا	 ــه	درازای	ده	ه ــی	ب ــا	قدمت ــی	ب ــل	هیرکان ــای	اصی جنگل	ه
ــی	رســیدند	و	اینــک	انتظــار	 ــه	ثبــت	جهان میلیــون	ســال	ب
ــد.	 ــان	یاب ــا	در	آن	پای ــی	مهری	ه ــاد	ب ــد	ب ــی	رود،	وزش	تن م
بــی	تردیــد	انــدوه	گــم	شــدن	آواز	پرنــدگان	و	همهمــه	شــاخ	
ــا،	 ــا	و	باره ــا،	باره ــان	در	زوزه	شــوم	اره	برقی	ه ــرگ	درخت و	ب
آرامــش	ســبز	ایــن	جنگل	هــا	را	بــر	هــم	زده	و	داغ	شــعله	های	
ــاده	و	 ــان	افت ــر	جانش ــا	ب ــای	م ــی	مباالتی	ه ــه	از	ب آتشــی	ک
زخــم	همــه	زباله	هایــی	کــه	پــای	ایــن	درختــان	کهــن	رهــا	
کــرده	ایــم،	تــا	همیشــه	باقیســت.	امــا	نبایــد	از	یــاد	بــرد	کــه	
ــات	 ــه	حی ــری	اســت	ک ــر	دیگ ــالی	دامنگی ــات،	ب ــیوع	آف ش
ــه	و	 ــره	انداخت ــه	مخاط ــی	را	ب ــای	هیرکان ــان	جنگل	ه درخت
امــروز	مــا	هســتیم	و	نــگاه	جهــان	بــه	ســمت	درختانی	کــه	از	
دیربــاز	بــر	ایــن	کــره	خاکــی	زیســته	انــد	و	تــار	و	پــود	زندگی	

زیســتمندان	بســیاری	بــه	بودنشــان	گــره	خــورده	اســت.
ــن	 ــرار	گرفت ــد	ق ــال	۹۸	نوی ــاه	س ــن	روز	از	تیرم چهاردهمی
ــام	جنگل	هــای	هیرکانــی	در	فهرســت	جهانــی	در	چهــل	و	 ن
ســومین	اجــالس	کمیتــه	میــراث	جهانــی	یونســکو	در	باکــو	
ــت	 ــی	مثب ــداد	گام ــن	روی ــی	رود	ای ــار	م ــد.	انتظ ــالم	ش اع
ــن	 ــال	ای ــا	در	قب ــتر	م ــش	بیش ــه	و	کوش ــاس	وظیف در	احس

جنگل	هــا	باشــد.

عمری به درازای ۵۰ میلیون سال
ــگاه	 ــی	دانش ــع	طبیع ــکده	مناب ــی	دانش ــت	علم ــو	هیئ عض
گیــالن	بــا	بیــان	اینکــه	جنگل	هــای	هیرکانــی	دارای	قدمتــی	
ــد:	 ــار	می	کن ــت،	اظه ــال	اس ــون	س ــا	۵۰	میلی ــن	۲۵	ت بی
جنگل	هایــی	بــا	چنیــن	قدمتــی	در	دنیــا	خیلــی	کــم	اســت.	
ــرگ	مرطــوب	در	 ــن	ب ــای	په ــا	جنگل	ه ــا	تنه ــن	جنگل	ه ای
عــرض	جغرافیایــی	کمتــر	از	۴۰	درجــه	هســتند	و	در	جهــان	

گیاهــی	یــک	اســتثنا	بــه	شــمار	مــی	رود.
ــن	 ــل	توجــه	دیگــر	ای ــه	قاب ــد:	نکت مهــرداد	نیکــوی	می	افزای
ــا	پوشــش	 ــی	در	کشــوری	ب ــای	هیرکان ــه	جنگل	ه اســت	ک
جنگلــی	کــم	مســتقر	شــده	انــد	و	برخــی	گونه	هــای	درختــی	
در	ایــن	جنگل	هــا	ماننــد	شــیردار،	توســکای	ییالقــی،	
خرمنــدی،	انجیلــی،	ســفید	پــالت	و	بلند	مــازو	از	دوران	ســوم	
زمیــن	شناســی	باقــی	مانــده	و	بــه	نوعــی	فســیل	محســوب	

می	شــوند.
وی	بـا	بیـان	اینکـه	ایـن	جنگل	ها	بـه	عنـوان	میـراث	طبیعی	
جهـان	متعلـق	بـه	اواخـر	دوران	سـوم	زمین	شناسـی	اسـت،	
می	گویـد:	بـه	همیـن	دلیـل	در	زمـره	کهن	تریـن	جنگل	های	
پهـن	بـرگ	جهـان	بـوده	و	عمـر	برخـی	درختـان	در	ایـن	

جنگل	هـا	بـه	بیـش	از	۳۰۰۰	سـال	می	رسـد.
نیکـوی	در	ادامـه	بـا	اشـاره	بـه	ارزش	هـای	متعـدد	زیسـت	
محیطـی،	اکولوژیکـی،	ژنتیکـی	و	اقتصـادی	این	اکوسیسـتم	
طبیعـی،	می	افزایـد:	ایـن	جنگل	هـا	بـه	طـول	تقریبـی	۸۰۰	
کیلومتـر	و	عرض	۲۰	تـا	۷۰	کیلومتر	از	جلگه	تـا	ارتفاع	۲۸۰۰	
متـری	از	سـطح	دریـا	واقـع	در	نیمرخ	شـمالی	سلسـله	جبال	
البـرز	از	آسـتارا	در	غـرب	تـا	گلیداغـی	در	شـرق	امتـداد	دارد.	
میـزان	بارندگـی	سـالیانه	در	آن	از	۲۰۰۰	میلیمتـر	در	آسـتارا	
تـا	۶۰۰	میلیمتـر	در	شـرق	گلسـتان	متغیـر	اسـت.	در	مـورد	

گونه	هـای	موجـود	در	آن	نیـز	بایـد	گفـت،	۸۰	گونـه	درختی	
عمدتـاً	پهـن	بـرگ	و	۴	گونه	سـوزنی	بـرگ	بومـی	و	۵۰	گونه	
درختچـه	ای	بـا	تیپ	هایـی	از	گونه	هـای	راش،	ممـرز،	بلـوط،	

افـرا،	توسـکا	و	آمیخته	اسـت.
	

طرح های اجرا شده
ــاره	طرح	هــای	اجــرا	شــده	در	جنگل	هــای	هیرکانــی	 وی	درب
ــا	 ــن	جنگل	ه ــر	تاریخچــه	ای ــروری	ب ــد:	م ــان	می	کن ــز	بی نی
ــل	از	 ــاری	را	قب ــه	چــه	گذشــته	تأســف	ب نشــان	می	دهــد	ک
ــرکت	های	 ــه	ش ــرده	و	چگون ــی	ک ــگل	ط ــدن	جن ــی	ش مل
ــردو	 ــوط،	گ ــان	بل ــی	از	درخت ــا	قراردادهای ــزرگ	خارجــی	ب ب
ــره	 ــمال،	به ــه	ای	ش ــای	جلگ ــود	در	عرصه	ه ــاد	موج و	شمش

بــرداری	کرده	انــد.
ــا	و	 ــدن	جنگل	ه ــی	ش ــس	از	مل ــه	پ ــان	اینک ــا	بی ــوی	ب نیک
ــره	 ــف	به ــیوه	های	مختل ــگل	داری	ش ــای	جن ــه	طرح	ه تهی
ــه	 ــت،	ادام ــده	اس ــش	ش ــا	آزمای ــن	جنگل	ه ــرداری	در	ای ب
می	دهــد:	از	ســال	۱۳۴۰	تــا	۱۳۸۰	جــوان	کــردن	جنگل	هــا	
و	جنــگل	کاری	هــای	وســیع	بــا	هــدف	ســوق	دادن	جنگل	هــا	
بــه	همســالی	بــا	روش	هایــی	ماننــد	تدریجــی	پناهــی	و	ســایر	
ــال	۱۳۸۰	روش	 ــن	روش	و	از	س ــه	ای ــک	ب ــای	نزدی روش	ه
تــک	گزینــی	و	ســوق	دادن	جنــگل	به	ناهمســالی	و	تنــوع	و	از	
ســال	۱۳۹۲	نیــز	طــرح	تنفــس	جنــگل	صــورت	گرفــت	کــه	
ــا	اســت. ــن	جنگل	ه ــای	اجــرا	شــده	رد	ای بخشــی	از	طرح	ه
نیکــوی	مهم	تریــن	چالش	هــای	حاکــم	بــر	جنگل	هــای	
ــین؛	 ــگل	نش ــع	جن ــر	جوام ــم	ب ــر	حاک ــران	را	فق ــمال	ای ش
ــدم	 ــگل	و	ع ــه	جن ــوط	ب ــررات	مرب ــن	و	مق ــایی	قوانی نارس
ضمانــت	اجرایــی	قوانیــن	موجــود؛	نبود	توجــه	بــه	پیامدهای	
محیــط	زیســتی	و	ناهماهنگــی	در	اجــرای	طرح	هــای	
توســعه	ای	در	عرصه	هــای	جنگلــی؛	حضــور	گســترده	جوامــع	
جنــگل	نشــین	و	جوامــع	محلــی	در	جنــگل؛	تغییــرات	
ــتی	 ــتگی	معیش ــی؛	وابس ــی	جنگل ــل	اراض ــری	و	تبدی کارب
جنــگل	نشــینان	بــه	فعالیت	هــای	ناســازگار	بــا	حفــظ	جنگل	
ــن	 ــوخت	و	همچنی ــن	س ــت،	تأمی ــداری،	زراع ــد	دام همانن
ــد:	در	 ــوان	و	می	گوی ــد	عن ــد	و	روزآم ــن	جدی ــدان	قوانی فق
حــال	حاضــر	در	جنگل	هــای	شــمال	بــا	ایــن	قدمــت	و	
ــا	 ــه	در	مجمــوع	ب ــن	زبال ــت،	متأســفانه	۴۲	ســایت	دف اهمی
ــون	 ــال	۸۹	تاکن ــود	دارد	و	از	س ــار	وج ــاحت	۲۸۰	هکت مس
ــه	 ــا	ب ــت	و	ی ــزارش،	ثب ــش	ســوزی	گ ــورد	آت ــزار	و	۴۱۱	م ه

ــت. ــته	اس ــوع	پیوس وق

میزان تخریب در جنگل های هیرکانی
عضــو	هیئــت	علمــی	دانشــگاه	منابــع	طبیعــی	گیــالن	درباره	
وســعت	تخریــب	در	جنگل	هــای	هیرکانــی	گفــت:	مســاحت	
ــی	 ــزارش	طــرح	تحقیقات ــر	حســب	گ ــای	شــمال	ب جنگل	ه
ــی	 ــه	بنــدی	محــدوده	جنگل	هــای	هیرکان ــی	پهن ــروژه	مل پ
ــات	 ــه	تحقیق ــواره	ای	مؤسس ــای	ماه ــتفاده	از	داده	ه ــا	اس ب
ــع	کشــور	در	ســال	۹۵	حــدود	۶۸۶/۶۵۰/۱	 ــا	و	مرات جنگل	ه
ــرآورد	شــده	اســت.	در	ایــن	مطالعــه	محدوده	هــای	 هکتــار	ب
بــا	پوشــش	درختــی	کوچــک	بــا	ارتفــاع	بیــش	از	پنــج	متــر	و	
تــا	پوشــش	بیــش	از	پنــج	درصــد	بــه	عنــوان	اراضــی	جنگلی	
بــه	حســاب	آمــده	و	مــرز	جنــگل	از	غیرجنــگل	بــا	اســتفاده	از	

ایــن	تعریــف،	تعییــن	شــده	اســت.
وی	در	بخشــی	دیگــری	از	ایــن	گفتگــو	بــا	بیــان	اینکــه	طــی	
۶۰	ســال	گذشــته	یعنــی	از	ســال	۳۴	تــا	۹۴	در	مجمــوع	۱۵	
ــش	 ــران	کاه ــمال	ای ــای	ش ــار	از	جنگل	ه ــزار	و	۲۰۴	هکت ه
یافتــه	اســت،	بیــان	می	کنــد:	البتــه	در	مــورد	کاهــش	ســطح	
جنــگل	بــه	عقیــده	بنــده	بیشــتر	کاهــش	کیفــی	مــد	نظــر	
ــه	 ــتر	ب ــر	بیش ــن	ام ــت،	ای ــش	کمی ــار	کاه ــت	و	در	کن اس
ــوان	 ــرأت	می	ت ــه	ج ــود.	ب ــاهده	می	ش ــی	مش ــورت	کیف ص
ــران	 ــمال	ای ــای	ش ــی	از	جنگل	ه ــش	از	نیم ــه	بی ــت	ک گف

ــتند. ــی	هس ــای	کیف ــار	عارضه	ه دچ
ســطح	 درصــد	 حــدود	۵۳	 می	دهــد:	 ادامــه	 نیکــوی	
ــن	 ــت	و	همی ــد	زادآوری	اس ــران	فاق ــمال	ای ــای	ش جنگل	ه
ــد	 ــا	همانن ــن	جنگل	ه ــم	ای ــای	مه ــی	گونه	ه ــوع	برخ موض
تــوس،	ارس،	تیــس،	گیــالس	وحشــی	و	ســرخدار	را	در	
ــرار	داده	اســت.	برخــی	دیگــر	از	گونه	هــا	 معــرض	انقــراض	ق
نیــز	هماننــد	داغداغان،	ملج،	لیلکی،	شــب	خســب	و	شمشــاد	

ــد. ــرار	دارن ــابهی	ق ــرایط	مش ــم	در	ش ه
	

تأثیر پروژه هایی چون سد سازی بر گستره آسیب ها
ــگل	 ــه	در	جن ــروژه	ای	ک ــر	پ ــود:	ه ــادآور	می	ش ــوی	ی نیک
اجــرا	شــود،	مخــرب	اســت	و	می	توانــد	بــرای	جنــگل	ایجــاد	
ــتثنی	 ــده	مس ــن	قاع ــم	از	ای ــازی	ه ــد	و	سدس ــیب	کن آس
نیســت؛	ولــی	چــون	منابــع	طبیعــی	و	محیــط	زیســت	دارای	
ــتند،	 ــد	نیس ــن	رون ــا	ای ــه	ب ــرای	مقابل ــی	الزم	ب ــوان	اجرای ت
ــت	 ــر	فعالی ــه	ه ــوب	می	شــوند.	واضــح	اســت	ک ــاً	مغل عموم
اجرایــی	در	جنــگل	ابتــدا	بایــد	از	دیــدگاه	زیســت	محیطــی	
مــورد	ارزیابــی	قــرار	گیــرد	و	ســپس	آغــاز	شــود،	ولــی	وقتــی	
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ــود	 ــروع	می	ش ــازی	ش ــد	س ــد	س ــگل	مانن ــروژه	ای	در	جن پ
ــی	آن	 ــت	محیط ــار	زیس ــی	آث ــراغ	ارزیاب ــه	س ــپس	ب و	س
ــه	در	 ــه	ک ــرد	همــان	گون ــوان	کاری	ک ــد	دیگــر	نمی	ت می	رون

ــت. ــش	نرف ــک	کاری	از	پی ــفارود	و	الس ــد	ش ــورد	دو	س م
وی	ادامــه	داد:	واقعیــت	ایــن	اســت	کــه	نمی	تــوان	میلیاردهــا	
تومــان	ســرمایه	را	خــرج	کــرد	و	ســپس	بــه	دنبــال	مجوزهای	
ــرای	انجــام	کار،	 ــاً	ب ــت،	مطمئن ــروژه	رف زیســت	محیطــی	پ
هماهنگی	هــای	الزم	بــا	محیــط	زیســت	از	قبــل	انجــام	شــده	
ولــی	عمومــاً	بــرای	عــدم	مواجهــه	بــا	افــکار	عمومــی	اذعــان	
می	شــود	کــه	مجــوز	زیســت	محیطــی	نــدارد؛	امــا	در	نهایــت	
ــا	 ــال	ت ــر	ح ــه	ه ــود.	ب ــدار	می	ش ــی	پدی ــروس	در	جای دم	خ
ــه	 ــن	گون ــن	ای ــا	شــکل	گرفت ــوده	اســت	و	ب ــن	ب ــوده	همی ب
مباحــث،	زمــان	خریــداری	می	شــود	و	افــکار	عمومــی	را	وارد	
یــک	فــاز	فرسایشــی	می	کننــد.	معمــوالً	بــر	اهمیــت	ذخیــره	
آب	و	اســتفاده	از	آن	بــرای	شــرب	و	کشــاورزی	در	ایــن	گونــه	
ســد	ســازی	هــا	تاکیــد	می	شــود	در	حالــی	کــه	خــود	جنــگل	
نقــش	غیــر	قابــل	انــکاری	در	تصفیــه	و	ذخیــره	آب	دارد.	بایــد	
ــه	غیــر	از	ســد	ســازی	 ــا	زمــان	ی	کــه	مــا	روشــی	ب گفــت	ت
بــرای	حفــظ	و	ذخیــره	روان	آب	هــای	ســطحی	نداریــم	وضــع	

بــر	همیــن	منــوال	اســت.

جبران جنگل تراشی ها با درختکاری
ــا	کاشــت	درخــت	 ــه	ایــن	ســوال	کــه	آی نیکــوی	در	پاســخ	ب
ــن	 ــت	رفت ــرای	از	دس ــی	ب ــد	جبران ــگل	کاری	می	توان و	جن
جنگل	هــای	هیرکانــی	باشــد	می	گویــد:	مطمئنــاً	خیــر،	
ــمردیم	 ــر	ش ــه	ب ــی	ک ــا	ویژگی	های ــی	ب ــای	طبیع جنگل	ه
ــوده	و	 ــگل	کاری	ب ــای	جن ــا	عرصه	ه ــه	ب ــل	مقایس ــر	قاب غی
ــا	افــکار	عمومــی	بــرای	 ایــن	هــم	قســمتی	از	پــروژه	بــازی	ب

ــت	اســت. ــب	رضای جل
ــا	 ــگل	تنه ــداری	از	جن ــظ	و	نگه ــه	راه	حف ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــور	 ــگل	عب ــان	جن ــکار	متخصص ــه	اف ــه	ب ــق	مراجع از	طری
می	کنــد،	می	افزایــد:	مــا	هنــوز	بــه	جایــگاه	جنــگل	در	
ــرای	مــا	چــه	 زندگــی	خویــش	پــی	نبرده	ایــم	و	نمی	دانیــم	ب
خدمــات	گرانبهایــی	بــه	ارزانــی	فراهــم	می	کنــد.	هنــوز	علــم	
جنــگل	و	جایــگاه	آن	بــرای	مــردم	ما	شــناخته	شــده	نیســت.	
بایــد	توجــه	داشــت	کــه	مدیریــت	جنــگل	یــک	علــم	اســت	
و	متخصصــان	می	تواننــد	تصمیــم	بگیرنــد	کــه	چگونــه	بایــد	
ــا	اســتفاده	از	جنــگل	در	حفظــش	کوشــید	و	ایــن	 همــگام	ب

ــادگار	گذاشــت		. ــه	ی ــدگان	ب ــرای	آین ــراث	را	ب می
ــالن	 ــی	گی ــع	طبیع ــگاه	مناب ــی	دانش ــت	علم ــو	هیئ عض
دربــاره	راهکارهــای	حفــظ	جنگل	هــای	ارزشــمند	هیرکانــی	
نیــز	اظهــار	می	کنــد:	تهیــه	برنامــه	ملــی	جنــگل	بــا	

ــالع	 ــوزش	و	اط ــان،	آم ــام	ذینفع ــارکت	تم ــوب	مش چهارچ
ــن	 ــع،	تدوی ــه	موق ــی	و	ب ــارات	کاف ــاص	اعتب ــانی،	اختص رس
قوانیــن	الزم	و	اجــرای	بــه	موقــع	آن،	تعییــن	تکلیــف	نهایــی	
جنــگل	نشــین	و	دام	و	رفــع	مشــکالت	ناشــی	از	آن،	اصــالح	
و	ارتقــای	جنگل	هــای	مخروبــه	بــه	روش	علمــی،	بکارگیــری	
جنگلــداری	چنــد	منظــوره،	توجــه	جــدی	بــه	بحــث	زراعــت	
ــه	 ــوب	آالت	ب ــال	چ ــل	و	انتق ــد	نق ــری	و	رص ــوب،	پیگی چ
مقاصــد	صنایــع	ســلولزی	بــرای	جلوگیــری	از	قاچــاق	چوب	و	
بکارگیــری	روش	هــای	نویــن	در	بحــث	آتــش	ســوزی	جنــگل	
ــرای	حفــظ	جنگل	هــای	 ــه	راهکارهایــی	اســت	کــه	ب از	جمل
شــمال	و	جلوگیــری	از	گســترش	آســیب	ها	می	تــوان	پیــش	

ــت. گرف

ــکل در  ــروز مش ــبب ب ــب س ــارات مناس ــود اعتب نب
ــی ــوزه حفاظت ــی ح ــش فن بخ

ــب	 ــزم	جــدی	مســئوالن	و	جل ــد	ع ــا	نیازمن ــظ	جنگل	ه حف
مشــارکت	مــردم	اســت.	معــاون	امــور	جنــگل	اداره	کل	منابــع	
طبیعــی	اســتان	گیــالن	دربــاره	انجــام	اقدامــات	حفاظتــی	در	
عرصــه	جنگل	هــا	می	گویــد:	حفاظــت	از	جنگل	هــا	در	دو	
ــی	 ــت	فیزیک ــود.	حفاظ ــام	می	ش ــی	انج ــی	و	فن ــد	فیزیک بُع

ــود.	 ــت	می	ش ــگان	مدیری ــت	ی ــی	حفاظ ــش	فرمانده در	بخ
ــده	یــگان،	نماینــده	نیــروی	انتظامــی	در	اداره	 شــخص	فرمان
کل	اســت	و	در	قســمت	های	مختلــف	ایــن	مجموعــه	از	
ــای	ســرباز	 ــا	و	بخشــی	از	نیروه ــای	ســازمان	جنگل	ه نیروه
وظیفــه	در	حــوزه	قاچــاق	چــوب،	تصرفــات	عرصــه	و	اطفــای	
ــود.	 ــتفاده	می	ش ــف	اس ــای	مختل ــب	واحده ــق	در	قال حری
ــیم،	 ــبکه	بی	س ــد	ش ــگیرانه	همانن ــات	پیش ــن	خدم همچنی
پایــگاه	اطفــای	حریــق	و	کنتــرل	در	چندیــن	نقطــه	از	ســطح	

ــد. ــری	می	کنن ــی	را	پیگی ــت	فیزیک ــتان،	حفاظ اس
محمدرضــا	عبدالهــی	بــا	بیــان	اینکــه	حفاظــت	فنــی	شــامل	
فعالیت	هــای	هماننــد	قــرار	دادن	بخش	هــای	از	جنــگل	
ــت،	 ــده	اس ــه	ش ــر	گرفت ــای	در	نظ ــش	طرح	ه ــت	پوش تح
اظهــار	می	کنــد:	تــا	پایــان	ســال	۹۶	بهره	بــرداری،	بخشــی	از	
طرح	هــای	جنگلــداری	محســوب	می	شــد	و	از	بهــره	بــرداری	
عایداتــی	داشــتیم	کــه	بــه	وســیله	آن	به	صــورت	خودگــردان	
ــار	نمی	گرفتیــم؛	 ــت	اعتب ــه	فعالیــت	می	پرداختیــم	و	از	دول ب
امــا	در	پایــان	ایــن	ســال	بهره	بــرداری	از	جنــگل	تعطیــل	شــد	

و	خودگرانــی	بــه	پایــان	رســید.
وی	ادامــه	می	دهــد:	الزم	بــه	ذکــر	اســت	کــه	مــوارد	تعییــن	
ــد	مشــخص	کــردن	 ــگل	همانن شــده	در	کتابچــه	طــرح	جن
ــاماندهی	و	 ــی	ها،	س ــار	کش ــا،	حص ــگل	کاری	ه ــکان	جن م

عملیاتــی	تخصصــی	را	کــه	در	ایــن	کتابچــه	بــرای	۱۰	ســال	
ــا	 ــا	م ــی	کــه	ب ــا	مجریان ــق	درآمــد	چــوب	ب تعییــن	و	از	طری
ــا	در	 ــم	ام ــرا	می	کردی ــتند	اج ــارکت	داش ــر	مش ــن	ام در	ای
ــأت	 ــه	هی ــعه	و	مصوب ــه	ششــم	توس ــاس	برنام ــر	اس ــه	ب ادام
دولــت	و	مجلــس	کــه	بهــره	بــرداری	از	جنــگل	تعطیــل	شــد	
ــرای	 ــی	ب ــار	دولت ــگل،	اعتب ــدات	جن ــش	عای ــای	بخ ــه	ج ب
ــن	 ــد.	بدی ــی	اختصــاص	داده	ش ــای	حفاظت ــام	فعالیت	ه انج
ترتیــب	هــم	اکنــون	فعالیت	هــای	حفاظــت	فنــی	متکــی	بــه	
اعتبــارات	دولتــی	اســت	و	بــا	توجــه	بــه	وضعیــت	اختصــاص	
ــرار	می	گیــرد	کــه	 ــر	ق ــارات	حفاظــت	فنــی	تحــت	تأثی اعتب

ــد. ــمار	می	آی ــه	ش ــف	ب ــه	ضع ــک	نقط ی
ــی	 ــر	از	حفاظــت	فن ــک	بخــش	دیگ ــادآور	می	شــود:	ی وی	ی
ــه	مــواردی	 ــوط	ب شــامل	حفاظــت	حمایتــی	اســت	کــه	مرب
ــورد	 ــه	م ــاری	اســت	ک ــات	و	بیم ــاه	پزشــکی	و	آف چــون	گی
رصــد	قــرار	می	گیرنــد	و	بــا	آن	مقابلــه	می	شــود.	بایــد	
ــت	و	 ــت	حفاظ ــش	معاون ــمت	از	کار	در	بخ ــن	قس ــت،	ای گف

ــرد. ــرار	می	گی ــری	ق ــورد	پیگی ــی	م ــور	اراض ام
	

استفاده از ظرفیت های جنگل
ایــن	مســئول	در	عرصــه	حفاظــت	فنی	بــه	وجود	نهالســتان	ها	
ــه	 ــد:	نقاطــی	ک ــان	می	کن ــی	اشــاره	و	بی و	پارک	هــای	جنگل
ــوان	تفرجــگاه	و	 ــه	عن ــدی	ب ــره	من ــرای	به دارای	اســتعداد	ب
ــن	 ــم	و	از	ای ــایی	می	کنی ــتند	را	شناس ــی	هس ــارک	جنگل پ
ــویم.	 ــد	می	ش ــره	من ــگل	به ــظ	جن ــیر	حف ــت	در	مس ظرفی
ــه	 ــم	ک ــی	داری ــگاه	جنگل ــارک	و	تفرج ــا	پ ــون	ده	ه ــم	اکن ه
بــه	بخــش	خصوصــی،	مجریــان	دولتــی	و	شــهرداری	ها	
واگــذار	شــده	و	در	حــال	اجراســت.	ایــن	فعالیــت	در	راســتای	
حفاظــت	فیزیکــی	اســت	و	از	ایــن	پتانســیل	بــرای	حفاظــت	
ــا	 ــدود	۵۰	ت ــعتی	ح ــاًل	وس ــم.	مث ــتفاده	می	کنی ــگل	اس جن
ــت	 ــوان	ظرفی ــه	عن ــراوان	ب ــی	س ــارک	جنگل ــار	پ ۶۰	هکت
گردشــگری	مــورد	اســتفاده	قــرار	می	گیــرد	امــا	از	عایداتــش	
گســتره	هــزار	هکتــار	از	جنــگل	را	بــا	بــه	کار	گرفتــن	نگهبــان	
و	قــرق	بــان	محافظــت	می	کنیــم.	همچنیــن	در	قبــال	
اســتفاده	از	ظرفیــت	انــرژی	بــاد	جنــگل	در	رودبــار	کــه	هــم	
اکنــون	در	مرحلــه	نصــب	توربیــن	اســت،	دو	مجــری	طــرح،	

ــد. ــده	گرفته	ان ــر	عه ــار	را	ب ــزار	هکت ــت	۵	ه حفاظ
شــیوع	آفات،	بــالی	دامــن	گیــر	جنگل	هــای	هیرکانی	اســت.	
عبدالهــی	می	گویــد:	آفــات	بالیــت	و	شــب	پــره	شمشــاد	کــه	
امــروزه	بســیار	مطــرح	اســت،	بیمــاری	وارداتــی	از	کشــورهای	
دیگــر	اســت.	هــر	چنــد	دیــر	امــا	در	یــک	تــا	دو	ســال	اخیــر	
اقدامــات	خوبــی	در	بحــث	شمشــادها	اجــرا	شــده	اســت	کــه	
ــات	و	هــم	اینکــه	تولیــد	نهــال	 ــا	آف ــارزه	ب هــم	در	بحــث	مب
ــم	 ــرود.	ه ــه	کاًل	از	دســت	ن ــیم	ک ــته	باش ــه	را	داش ــن	گون ای
ــاد	در	 ــال	شمش ــه	نه ــون	اصل ــک	میلی ــش	از	ی ــون	بی اکن
اســتان	آمــاده	شــده	تــا	هــر	زمــان	کــه	واحدهــای	تخصصــی	
ــردن	 ــش	ک ــا	فروک ــازمان	جنگل	ه ــات	س ــه	تحقیق و	مؤسس
ــه	 ــرد	کاشــته	شــود	ضمــن	اینک ــد	ک ــاری	تأیی ــان	بیم طغی
ــره	 ــه	شــب	پ ــا	گون ــک	ب ــارزه	بیولوژی بحــث	سمپاشــی	و	مب

شمشــاد	در	حــال	انجــام	اســت.

ضرورت حمایت قانون از قرق بان ها
ــاز	 ــن	نی ــای	تأمی ــه	راهکاره ــوب	از	جمل ــت	چ ــعه	زراع توس
چــوب	و	کاهــش	بهــره	بــرداری	غیــر	قانونــی	اســت.	عبدالهی	
ــرای	 ــا	اج ــان	ب ــم	زم ــد:	ه ــار	می	کن ــز	اظه ــاره	نی ــن	ب در	ای
طــرح	تنفــس،	نیــاز	کشــور	بــه	چــوب	ادامــه	دارد	و	تکلیفــی	
کــه	بــر	عهــده	مــا	گذاشــته	شــده،	زراعــت	چــوب	اســت.	در	
ــه	عنــوان	اســتان	پیشــگام	محســوب	 ایــن	زمینــه	گیــالن	ب
ــت	 ــار	زراع ــزار	هکت ــدا	از	۱۰	ه ــن	عرصــه	ج می	شــود.	در	ای
چــوب	کــه	در	حــال	انجــام	اســت	۶	هــزار	هکتــار	دیگــر	نیــز	
بــر	اســاس	برنامــه	ششــم	توســعه	در	دســت	افزایــش	بــوده	تا	

بخشــی	از	نیــاز	چــوب	کشــور	تأمیــن	شــود.

http://mehrnews.com


صفحه 56 | شماره 40 | تیر 98 MEHR NEWSAGENCY

کاهــش	قرق	بــان	هــا	از	دلنگرانــی	هــای	دوســتداران	محیــط	
زیســت	بــه	شــمار	می	آیــد.	عبدالهــی	می	گویــد:	بعــد	
ــگل	 ــرداری	از	جن ــره	ب ــف	به ــس	و	توق ــرح	تنف ــرای	ط از	اج
قــرار	شــد	بــه	جــای	اســتفاده	از	عایــدات	جنــگل،	حفاظــت	
از	محــل	اعتبــارات	دولتــی	انجــام	شــود.	امــا	اعتبــارات	
ــا	توجــه	 ــن	ب ــد.	بنابرای ــا	هزینه	هــا	رشــد	نمی	یاب متناســب	ب
ــال	 ــه	دنب ــا	ب ــش	حقوق	ه ــن	ســطح	کار	و	افزای ــاال	رفت ــه	ب ب
ــرق	 ــداد	ق ــش	تع ــر	از	کاه ــاره	ای	غی ــادی،	چ ــرایط	اقتص ش
ــوان	 ــاً	می	ت ــالن	تقریب ــتان	گی ــه	در	اس ــد.	البت ــا	نمی	مان بانه
ــدران	 ــا	در	مازن ــده	ام ــظ	ش ــا	حف ــرق	بانه ــداد	ق ــت	تع گف
کاهــش	قــرق	بانهــا	بــه	یــک	تبدیــل	معضــل	شــده	اســت.	در	
اســتان	گیــالن	مــا	کاهــش	تعــداد	نیــرو	نداریــم	اما	بــه	همین	
افــراد،	بــا	توجــه	بــه	افزایــش	ســطح	کار،	حجــم	کار	بیشــتری	

ــت. ــده	اس ــاص	داده	ش اختص
ــر	کســی	پوشــیده	 ــرق	بانهــا	ب ــون	از	ق ــت	قان اهمیــت	حمای
نیســت	امــا	ایــن	مهــم	نیازمنــد	تغییراتــی	در	قانــون	اســت.	
ــان	 ــط	ب ــت	از	محی ــه	الیحــه	حمای ــان	اینک ــا	بی ــی	ب عبداله
ــا	در	صحــن	 هــا	و	جنــگل	بانهــا	مدت	هــا	در	انتظــار	اســت	ت
ــه	 ــوع	همیش ــن	موض ــد:	ای ــود،	می	گوی ــرح	ش ــس	مط مجل
مــورد	تقاضــای	ادارات	محیــط	زیســت	و	منابــع	طبیعــی	بوده	

اســت.
	

دل نگرانی های فعاالن محیط زیست
زندگــی	درختــان	ارزشــمند	جنگل	هــای	هیرکانــی	بــه	
ــال	 ــک	فع ــت.	ی ــد	اس ــرض	تهدی ــف	در	مع ــل	مختل دالی
ــی	 ــای	جنگل ــی	از	گونه	ه ــد:	برخ ــت	می	گوی ــط	زیس محی
ایــن	میــراث	جهانــی	فقــط	و	فقــط	در	ایــران	رویــش	داشــته	
و	دارنــد	و	البتــه	وضعیــت	چنــدان	مســاعدی	ندارنــد.	
ــت	 ــزری	دارای	وضعی ــا	خ ــی	ی ــاد	هیرکان ــای	شمش توده	ه
بســیار	بغرنجــی	هســتند.	شمشــادهایی	که	تقریبــاً	تــا	ارتفاع	
۳۰۰	متــر	از	ســطح	دریــا	وجــود	داشــتند،	بــه	صــورت	کامــل	
ــن	 ــچ	کجــای	اســتان	های	شــمالی	از	ای ــود	شــده	و	در	هی ناب
ــاالی	۳۰۰	 ــاع	ب ــد	و	تنهــا	در	ارتف ــوع	شمشــاد	وجــود	ندارن ن
ــی	 ــه	صــورت	توده	هــای	خیل ــر،	شمشــادهایی	ب ــا	۵۰۰	مت ی
ــات	نشــده	اند	 ــه	آف ــوده	ب ــوز	آل کــم	تراکــم	هســتند	کــه	هن
ــه	نوعــی	امیــدوار	باشــیم	کــه	ایــن	توده	هــای	 و	می	توانیــم	ب
جنگلــی	در	آینــده	اگــر	از	شــر	ایــن	آفــات	در	امــان	بماننــد،	

بتواننــد	یــک	منبــع	تکثیــری	واقــع	شــوند.
ســعید	شــفقتی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	حالــت	کلــی	
ــی	 ــتند،	آفات ــرو	هس ــات	روب ــیوع	آف ــا	ش ــا	ب ــای	م جنگل	ه
ــره	شمشــاد،	سوســک	 ــفید،	شــب	پ ــره	س ــد	شــب	پ همانن
توســکا،	بالیــت	شمشــاد	ســاله	اســت	کــه	عرصه	هــای	
جنگلــی	مــا	را	درگیــر	کرده	انــد،	می	افزایــد:	گســترش	
ــش	 ــم	و	بی ــی	را	ک ــای	جنگل ــی	از	عرصه	ه ــات	خیل ــن	آف ای
تــا	ارتفــاع	هــزار	متــر	دربرگرفتــه	و	بعضــاً	در	بعضــی	مناطــق	
تــا	مــرز	۱۵۰۰	متــر	را	هــم	آلــوده	کرده	انــد.	از	طرفــی	
ــدید	 ــمی	ش ــای	موس ــی	و	وزش	باده ــالی	های	پیاپ خشکس

ــت. ــده	اس ــا	ش ــی	م ــاج	جنگل ــن	ت ــن	رفت ــبب	از	بی س
ــدن	 ــک	ش ــبب	خش ــالی	ها	س ــد:	خشکس ــه	می	ده وی	ادام
ــز	موجــب	 ــانی	نی ــل	انس ــت	عام ــا	و	دخال بعضــی	از	عرصه	ه
ــی	 ــه	جنگل ــا	دامن ــن	حریق	ه ــود	و	همی ــق	می	ش ــروز	حری ب
مــا	را	نابــود	کــرده	اســت.	قاچــاق	چــوب،	جنــگل	تراشــی	های	
ــه	صــورت	انبــوه	 بــی	مــورد	و	حضــور	بــی	مــورد	انســان	ها	ب
و	خــارج	از	ظرفیــت	نیــز	از	دیگــر	عوامــل	مؤثــر	بــر	وضعیــت	
ــن	روزهــا	تورهــای	 ــی	اســت.	ای ــی	جنگل	هــای	هیرکان کنون
ــتند	 ــتاق	هس ــیاری	مش ــه	و	بس ــردی	رواج	یافت ــت	گ طبیع
ــا	حضــور	بیــش	از	ظرفیــت	 ــد	ام ــه	کنن ــا	را	تجرب ــن	توره ای
گردشــگران	در	عرصه	هــای	جنگلــی	از	زایایــی	جنــگل	

ــود. ــگل	می	ش ــه	جن ــاندن	ب ــیب	رس ــبب	آس ــته	و	س کاس
شــفقتی	در	ادامــه	می	افزایــد:	عــالوه	بــر	ایــن	مــوارد،	اجــرای	
طرح	هــای	فاقــد	ارزیابــی	زیســت	محیطــی	همچــون	

ــر	 ــر	نظی ــی	و	بک ــق	طبیع ــازی	در	مناط ــای	راه	س پروژه	ه
روســتای	کوتــه	کومــه	در	مســیر	آبشــار	بــارزاو	یــا	التــون	در	
بخــش	لوندویــل	شهرســتان	آســتارا	و	امثــال	ایــن	مــوارد	در	
مناطقــی	کــه	ســکنه	آنچنانــی	ندارنــد	از	دیگــر	موضوعاتــی	
ــرد.	 ــرار	گی ــه	ق ــورد	توج ــد	م ــوزه	بای ــن	ح ــه	در	ای ــت	ک اس
متأســفانه	بــه	بهانــه	رســاندن	راه	دسترســی،	کوه	هــا	را	
ــد	 ــی	می	کنن ــاک	تراش ــا	را	پ ــد	و	جنگل	ه ــکاف	می	دهن ش
ــوم	هــم	نیســت	کــه	 ــا	ایــن	جاده	هــا	احــداث	شــوند	و	معل ت
ــا	وجــود	دارد.	ســد	ســازی	 ــن	ایده	ه ــی	پشــت	ای چــه	اهداف
هــای	غیــر	ضــروری	نظیــر	سدشــفارود	و	ســد	الســک	نیــز	از	
دیگــر	عوامــل	آســیب	اســت.	بــه	عنــوان	مثــال	ســد	الســک	
ــرگ	 ــن	ب ــای	په ــی	از	جنگل	ه ــد	خیل ــه	می	توان ضمــن	اینک
ــای	 ــا	توده	ه ــرای	تنه ــی	ب ــد	بزرگ ــرد	تهدی ــن	بب ــا	را	از	بی م
ــه	 ــد	ک ــمار	می	آی ــه	ش ــی	ب ــاد	هیرکان ــده	شمش ــی	مان باق
ــا	نرســیده	 ــه	آنه ــت	ب ــاًل	در	روســتای	الســک	ســبز	و	آف فع

ــا	 ــی	طرح	ه ــرای	بعض ــا	اج ــر	از	اینه ــه	مهم	ت ــت.	و	البت اس
ــت	 ــت	وضعی ــه	وخام ــه	ب ــت	ک ــی	اس ــای	جنگل در	عرصه	ه
جنگل	هــای	گیــالن	و	حتــی	شــمال	کمــک	می	کنــد.	طــرح	
کاهــش	قــرق	بانهــا	جنــگل،	یکــی	از	ایــن	طــرح	هاســت	کــه	
ــراد	و	 ــه	اف ــی	ضابط ــرای	ورود	ب ــتر	ب ــود	بس ــب	می	ش موج

ــاده	شــود	. ــن	قاچــاق	بیشــتر	چــوب	آم همچنی
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	آســیب	هایی	کــه	درختــان	را	تهدیــد	
می	کننــد	بــه	چنــد	دســته	تقســیم	می	شــوند،	ادامــه	
ــر	 ــانی	نظی ــای	انس ــی	از	فعالیت	ه ــته	اول	ناش ــد:	دس می	ده
ــاخه	ها،	پوســت	 ــع	سرش ــگل،	قط ــه	جن ــه	ب ــی	ضابط ورود	ب
ــه	 ــت	و	البت ــق	اس ــوب	و	حری ــاق	چ ــا،	قاچ ــی	درخت	ه کن
بایــد	توجــه	داشــت	کــه	حریــق	از	عمــده	تریــن	آســیب	های	

ــود. ــوب	می	ش ــگل	محس ــد	جن ــل	تهدی عام
ــامل	 ــم	ش ــیب	ها	ه ــر	آس ــته	دیگ ــد:	دس ــفقتی	می	افزای ش
ــات	اســت	از	حــدود	هفــت	ســال	 ــواردی	چــون	شــیوع	آف م
ــه	 ــا	ب ــی	م ــای	جنگل ــی	از	عرصه	ه ــون	خیل ــا	کن ــش	ت پی
ــوده	شــده	 ــره	شمشــاد	آل ــف	و	شــب	پ ــژه	بالی ــه	وی ــات	ب آف
ــر	از	 ــا	ارتفــاع	۳۰۰	متــر	و	همچنیــن	باالت ــد.	ایــن	آفــات	ت ان
ــه	 ــد.	آفــت	دیگــری	ب ــود	کرده	ان ــه	صــورت	کامــل	ناب آن	را	ب
ــم	 ــره	ســفید	اشــجار	ه ــاف	ناجــور	و	شــب	پ ــام	ابریشــم	ب ن
وجــود	دارد.	اگــر	در	تمامــی	مناطــق	جنگلــی	پایــش	انجــام	
شــود،	ردپــای	شــب	پــره	ســفید	اشــجار	مشــاهده	می	شــود.	
ایــن	آفــت	عمدتــاً	در	ســطح	جلگــه،	درختانــی	مثــل	ممــرز،	

ــش	 ــر	راه ــرده	و	در	س ــوده	ک ــری	را	آل ــرا	و	انجی ــکا،	اف توس
ــه	 ــورد	حمل ــم	م ــک	را	ه ــای	تمش ــای	بوته	ه ــی	برگ	ه حت

قــرار	می	دهــد.
ــودن	 ــک	ب ــه	مهل ــاره	ب ــا	اش ــت	ب ــط	زیس ــال	محی ــن	فع ای
آفــات	مذکــور	بــر	اهمیــت	ورود	جــدی	مســئوالن	و	متولیــان	
امــر	و	مبــارزه	بــا	بیماری	هــا	بــه	ایــن	موضــوع	تأکیــد	کــرد	و	
ــد،	 ــد:	هــر	چنــد	قبــاًل	در	ایــن	عرصــه	ورود	کــرده	ان می	گوی

ــوده	اســت. ــدان	ملمــوس	نب ــن	ورود	چن ــا	ای ام
وی	همچنیــن	در	بخشــی	دیگــری	از	ایــن	گفتگــو	بــا	تأکیــد	
بــر	ضــرورت	حمایــت	قانــون	از	قــرق	بانهــا،	اظهــار	می	کنــد:	
اگــر	قــرق	بانــی	در	برابــر	عوامــل	مخــرب	جنــگل	قــرار	گیرد،	
ــا	 ــه	بس ــد.	چ ــت	نمی	کن ــت	از	وی	حمای ــه	صراح ــون	ب قان
ــا	 ــگل	بانه ــا	و	جن ــرق	بانه ــه	ق ــم	ک در	گذشــته	شــاهد	بودی
در	معــرض	حملــه	قاچاقچیــان	قــرار	گرفته	انــد.	فاجعــه	
جنگلبــان	ماســال	و	تالــش	نمونه	هایــی	از	ایــن	مورد	هســتند	

کــه	دو	عزیــز	جانشــان	را	در	راه	حفاظــت	از	جنــگل	از	دســت	
ــن	کار	 ــده	ای ــام	دهن ــل	انج ــا	عوام ــورد	الزم	ب ــد	و	برخ دادن

انجــام	نگرفتــه	اســت.
	

ــگل  ــی جن ــی رغبت ــبب ب ــه س ــای دوگان رفتاره
ــت ــده اس ــت از آن ش ــرای حفاظ ــینان ب نش

شـفقتی	بـا	تاکیـد	بـر	اهمیـت	پایبنـدی	بـه	قوانیـن	بیـان	
می	کنـد:	اگـر	قانـون	گـذار	و	مجـری	بتوانـد	نواقـص	قانـون	
جنـگل	را	کـه	بـه	گفتـه	کارشناسـان	وجـود	دارد	و	کـم	هـم	
نیسـت،	رفـع	کننـد	می	تواننـد	بـا	اجـرای	درسـت	قوانیـن	از	
جنگل	هـا	حفاظـت	کننـد.	عـده	ای	در	عرصه	هـای	جنگلـی	
طمـع	می	کننـد	و	بـا	رانت	هـا	و	البی	هایـی	کـه	دارنـد	بـه	
ویالسـازی	پرداخته	و	سـبب	تخریب	بخش	های	عظیم	جنگل	
می	شـوند.	منظـور	از	برخـورد	دوگانـه	ایـن	اسـت	کـه	بعضـی	
وقت	هـا	بـه	عـده	ای	در	عرصه	هـای	جنگلـی	اجـازه	فعالیـت	
می	دهنـد	امـا	بـه	دامـداران	و	عشـایر	ایـن	منطقه	کـه	زندگی	
شـأن	وابسـته	به	عرصه	های	طبیعی	و	جنگلی	اسـت،	سـخت	
گرفتـه	می	شـود.	ایـن	دو	گانگی	در	رفتار،	سـبب	عـدم	رغبت	
بومیـان	به	حفظ	جنگل	شـده	و	حتـی	اگر	از	دستشـان	بر	آید	

سـهمی	در	تخریـب	جنـگل	نیـز	خواهند	داشـت.
وی	ادامـه	می	دهـد:	زندگـی	جنـگل	نشـینان	قرن	هـا،	متکی	
بـه	جنـگل	بـوده	و	آنهـا	بهتـر	از	شهرنشـین	ها	و	مدیـران	
شـهری	می	تواننـد	از	جنگل	هـا	حفاظـت	کننـد	بـه	شـرط	
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اینکـه	رفتارهـای	ما	و	متولیان	جنگل	با	آنها	درسـت	بـوده	و	از	
آنهـا	کمـک	بخواهیـم.	در	این	راسـتا	می	توان	به	طـرح	تنفس	
جنگل	اشـاره	کـرد.	در	این	طرح	برای	عشـایر	و	روستانشـینان	
حاشـیه	جنـگل	تمهیدی	اندیشـیده	نشـده	اسـت.	آنهـا	برای	
تأمیـن	حداقل	هـای	نیـاز	زندگی	خـود	مثل	تأمیـن	گرمایش	
محـل	سـکونت	و	افروختـن	اجاقـی	کـه	بـا	آن	بخواهند	پخت	
و	پـز	انجام	دهنـد،	هیچ	گونـه	امکاناتـی	ندارنـد	و	از	وجود	گاز	
و	سـوخت	های	فسـیلی	بی	بهره	انـد،	بنابراین	مجبورنـد	برای	
ادامـه	زندگـی	آتش	روشـن	کـرده	کـه	ایـن	کار	نیز	مسـتلزم	
اسـتفاده	از	چـوب	و	سرشـاخه	های	جنگلی	اسـت.	امـا	از	آنجا	
کـه	در	طـرح	تنفـس	جنـگل	تمهیـدی	بـرای	ایـن	موضـوع	
اندیشـیده	نشـده،	آنهـا	را	در	نقطـه	مقابـل	حفاظـت	جنـگل	
قـرار	داده	که	همیـن	امر	می	توانـد	یک	عامل	تشـدید	تخریب	

باشـد. جنگل	

رویکرد سازمانهای مردم نهاد
شــفقتی	دربــاره	عملکــرد	ســازمان	های	مــردم	نهــاد	در	حــوزه	
ــاد	 ــردم	نه ــازمان	های	م ــد:	س ــگل	می	گوی ــت	از	جن حفاظ
ــای	 ــد	در	بحث	ه ــود	می	توانن ــی	خ ــف	ذات ــاس	وظای ــر	اس ب
جلــب	مشــارکت	جوامــع	محلــی	و	آمــوزش	بــه	آنهــا	نقــش	
داشــته	باشــند	و	در	مــورد	آشــنایی	جوامــع	ملــی	و	بومیــان	
ــه	 ــی	ک ــناخت	مخاطرات ــاره	ش ــگل	درب ــین	جن ــیه	نش حاش
جنــگل	تراشــی	ها	بــرای	زندگــی	آنهــا	و	دیگــر	مــردم	منطقــه	
ــوزش	در	حــوزه	 ــن	آم ــد	داشــت	و	همچنی ــال	خواه ــه	دنب ب
شناســایی	آفــات	فعالیــت	داشــته	باشــند.	یــاری	رســاندن	بــه	
ــز	یکــی	دیگــر	از	 مســئوالن	در	عرصــه	احیــای	جنگل	هــا	نی

ــات	آنهاســت. اقدام
نقــش	 آفــات	 شــناخت	 حــوزه	 در	 می	افزایــد:	 وی	
ســازمان	های	مــردم	نهــاد	شــاید	از	دســتگاه	های	متولــی	پــر	
رنــگ	تــر	اســت.	ایــن	دســتگاه	ها	حــدود	شــش	ســال	پیــش	
یــک	کارگاه	آموزشــی	بــرای	جمعــی	از	مدیــران	ســازمان	های	
ــازمان	ها	 ــن	س ــه	همی ــد	و	در	ادام ــزار	کردن ــاد	برگ ــردم	نه م
ــتند	و	 ــده	ای	داش ــش	عم ــردم	نق ــه	م ــانی	ب ــی	رس در	آگاه
ــی	 ــد	و	بعض ــازی	کنن ــاک	س ــاط	را	پ ــی	نق ــتند	بعض توانس
توده	هــای	آلــوده	جدیــد	را	شناســایی	و	گــزارش	کننــد.	
ــی	 ــیار	مثبت ــش	بس ــد	نق ــازمانها	می	توانن ــن	س ــدم	ای معتق
ــه	 ــر	اینک ــروط	ب ــند،	مش ــته	باش ــا	داش ــظ	جنگل	ه در	حف
ــی	 ــم	افزای ــرای	ه ــاد	ب ــردم	نه ــازمان	های	م ــان	از	س متولی
تــوان	صیانــت	از	جنــگل	کمــک	بگیرنــد	نــه	اینکــه	آنهــا	را	در	

ــد. ــل	خــود	ببین نقطــه	مقاب

ــا  ــی دروازه ی ــای هیرکان ــی جنگل ه ــت جهان ثب
ــی ــراث طبیع ــن می ــت از ای ــرای حفاظ ب

ــراث	 ــوان	می ــه	عن ــی،	ب ــای	هیرکان ــی	جنگل	ه ــت	جهان ثب
طبیعــی	در	فهرســت	یونســکو	مبحثــی	اســت	کــه	ایــن	روزها	

نــگاه	دوســتداران	جنــگل	را	بــه	خــود	معطــوف	کــرده	اســت.	
ــه	پیشــینه	بررســی	های	انجــام	گرفتــه	 ــا	اشــاره	ب شــفقتی	ب
ــه	از	کل	 ــد	نقط ــتی	در	چن ــط	زیس ــان	محی ــور	ارزیاب و	حض
ــان	در	 ــد:	ارزیاب ــوار	جنــوب	کاســپین	اظهــار	می	کن ــه	ن ناحی
گیــالن،	آبــان	مــاه	ســال	۹۷	از	گشــت	رودخــان،	ســیاه	رودبار	
گیــالن	و	منطقــه	حفاظــت	شــده	لیســار،	بازدیــد	داشــتند	و	
ــن	و	 ــا،	ســایت	حفاظــت	شــده	لیســار	بهتری ــان	آنه ــه	اذع ب
ــن	 ــه	در	ای ــد.	البت ــده	بودن ــه	دی ــود	ک ــایتی	ب ــن	س عالی	تری
عرصــه	تالش	هــای	زیــادی	هــم	از	ســوی	ســازمان	های	
مــردم	نهــاد	و	هــم	از	ســوی	ادارات	حفاظــت	محیــط	
ــش	 ــتان	تال ــزداری	شهرس ــی	و	آبخی ــع	طبیع زیســت	و	مناب
و	اســتان	گیــالن	صــورت	گرفتــه	بــود	تــا	بتواننــد	شــرایطی	
ــرا	 ــن	ماج ــی	از	ای ــع	محل ــم	جوام ــه	ه ــد	ک ــم	کنن را	فراه
ــا	از	روســتاهای	 ــد	و	هــم	اینکــه	منظــری	زیب اســتقبال	کنن
ــرض	 ــی	را	در	مع ــای	جنگل ــی	و	عرصه	ه ــای	جنگل دامنه	ه

ــد. ــرار	دهن ــدگان	یونســکو	ق ــگاه	بازدیدکنن ن
ــی	 ــی	جنگل	هــای	هیرکان ــد:	ثبــت	جهان ــح	می	کن وی	تصری
ــن	 ــد.	ای ــم	بزن ــا	رق ــرای	م ــی	ب ــی	خوب ــاق	خیل ــد	اتف می	توان
رویــداد	ســبب	معرفــی	بیشــتر	ایــن	جنگل	هــا	بــه	جهانیــان	
ــتی	 ــرای	دوس ــه	ای	ب ــی	بهان ــت	جهان ــن	ثب ــود	و	همی می	ش
ــئوالن	و	 ــتر	مس ــت	بیش ــا	و	هم ــا	جنگل	ه ــردم	ب ــه	م عام
ــاً	 ــت	از	جنگل	هــا	خواهــد.	قطع ــرای	صیان ــی	ب ــران	محل مدی
ــر	 ــکو	ب ــان	یونس ــارت	ارزیاب ــداد،	نظ ــن	روی ــال	ای ــه	دنب ب
ــه	بازدیدهــا	و	 ــا	توجــه	ب ــار	ثبــت	شــده	بیشــتر	اســت	و	ب آث
بررســی	های	انجــام	گرفتــه	توســط	ارزیابــان	از	چنــد	ســایت	
ــر	 ــت	نظ ــا	دق ــه	ب ــی	رود	ک ــار	م ــل،	انتظ ــای	قب ــی	ماه	ه ط
ــا	 ــند.	ام ــته	باش ــز	داش ــوع	تمرک ــن	موض ــتری	روی	ای بیش
ــن	 ــه	همی ــت	ک ــن	اس ــت	دارد	ای ــون	اهمی ــم	اکن ــه	ه آنچ
ــز	 ــه	ج ــت	ب ــد	گف ــوند.	بای ــی	ش ــت	مل ــد	ثب ــایت	ها	بای س
ســایت	لیســار	کــه	در	منطقــه	حفاظــت	شــده	لیســار	واقــع	
ــند. ــی	برس ــت	مل ــه	ثب ــد	ب ــز	بای ــایت	ها	نی ــایر	س ــده،	س ش
ــی	رود،	 ــار	م ــتا	انتظ ــن	راس ــد:	در	ای ــه	می	ده ــفقتی	ادام ش
کارشناســان	میــراث	فرهنگــی	بــا	همــکاری	فعــاالن	محیــط	
زیســت	و	ادارات	حفاظــت	محیــط	زیســت	هــر	منطقــه	
ــت،	 ــرع	وق ــا	در	اس ــی	آنه ــده	ثبت ــن	پرون ــه	تدوی ــبت	ب نس
اقــدام	کننــد.	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	در	روزهــای	آتــی	احتمــاالً	
ــتور	 ــی	در	دس ــراث	طبیع ــی	می ــای	ثبت ــی	پرونده	ه بررس
کار	کارشناســان	میــراث	قــرار	می	گیــرد،	آمــاده	شــدن	ایــن	
ــت.	 ــزار	اس ــر	گ ــیار	تأثی ــام	کار	بس ــد	انج ــا	در	رون پرونده	ه
ــی	از	 ــت	مل ــام	ثب ــا	انج ــایت	ها	ب ــن	س ــه	ای ــوده	ک ــی	ب بدیه
قوانیــن	مناطــق	ثبــت	شــده	ملــی	نیــز	بهــره	منــد	می	شــوند	
و	بدیــن	ترتیــب	نســبت	بــه	تعییــن	حریم	هــا،	کنتــرل	ورود	
ــی	 ــای	محیط ــا	و	آلودگی	ه ــرل	تخریب	ه ــا،	کنت و	خروج	ه
ــه	 ــاً	ب ــود	و	نهایت ــال	ش ــتری	اعم ــیت	بیش ــت	و	حساس دق
مانــدگاری	و	انتقــال	ایــن	ســرمایه	جهانــی	بــه	نســل	آینــده	

ــد. کمــک	کن
وی	یــاد	آور	می	شــود:	همچنیــن	بایــد	بــه	یــاد	داشــته	
باشــیم	کــه	جنگل	هــای	هیرکانــی	زیســت	بــوم	هیرکانــی	را	
ــا	 ــن	جنگل	ه ــد.	در	ای ــرار	می	ده ــود	ق ــر	خ ــز	تحــت	تأثی نی
گونه	هــا	گیاهــی	و	جانــوری	نــادری	وجــود	دارنــد	کــه	
ــرد	 ــورت	می	گی ــه	ص ــی	ک ــر	حمایت	های ــر	چت ــد	زی می	توان
ــوند	و	 ــده	ش ــد	و	بالن ــت	یابن ــود	دس ــی	خ ــد	و	پویای ــه	رش ب
ــتند،	 ــراض	هس ــرض	انق ــه	در	مع ــی	ک ــن	گونه	های همچنی
ــد.	از	ســوی	دیگــر	ثبــت	جهانــی	 مــورد	حمایــت	قــرار	گیرن
ــهروندان	 ــی	ش ــئولیت	اجتماع ــی	مس ــای	هیرکان جنگل	ه
ــد	را	 ــرار	دارن ــا	در	آن	ق ــن	جنگل	ه ــه	ای ــور	ک ــتان	کش ۵	اس
ــد	در	 ــتان	ها	بای ــن	اس ــی	ای ــت.	اهال ــرده	اس ــنگین	تر	ک س
ــش	 ــت	از	آن	پی ــا	و	صیان ــن	جنگل	ه ــط	ای ــی	محی پاکیزگ
قــدم	شــوند	تــا	آســیبی	رخ	ندهــد	کــه	ســبب	شــود،	ارزیابان	
یونســکو	ایــن	جنگل	هــا	را	از	لیســت	خــارج	کننــد.	همچنین	
ــال	 ــه	ف ــد	ب ــده	را	بای ــداد	فرخن ــن	روی ــز	ای ــران	نی ــردم	ای م
ــه	اســتان	های	شــمالی	کشــور	در	صیانــت	 نیــک	بگیرنــد	و	ب

ــد. بیشــتراز	جنــگل	کمــک	کنن
شــفقتی	ادامــه	می	دهــد:	پــس	از	انتشــار	خبــر	ثبــت	
ــا	متوجــه	 ــی	بســیاری	از	نگاه	ه ــای	هیرکان ــی	جنگل	ه جهان
تالش	هــای	ســازمان	میــراث	فرهنگــی،	گردشــگری	و	صنایع	
ــات	 ــد	زحم ــه	نبای ــن	عرص ــا	در	ای ــت	ام ــده	اس ــتی	ش دس
چندیــن	و	چنــد	ســاله	مؤسســات	محیط	زیســتی	و	ســازمان	
ــی	و	 ــع	طبیع ــن	مناب ــت	و	همچنی ــط	زیس ــت	محی حفاظ
آبخیــزداری	نادیــده	گرفــت	چــرا	کــه	از	مدت	ها	قبل	پرســنل	
ــت	و	 ــط	زیس ــت	محی ــی	و	حفاظ ــع	طبیع ــش	مناب زحمتک
نماینــدگان	ســازمانهای	مــردم	نهــاد	بــرای	ایــن	پــروژه	تالش	
کــرده	و	بارهــا	و	بارهــا	اقــدام	بــه	سرکشــی،	تســهیل	گــری	و	
پاکســازی	ســایت	های	مــورد	ارزیابــی	کردنــد	و	بــرای	جلــب	

ــیده	اند. ــان	کوش ــق	ارزیاب ــر	مواف نظ

جنگل را پاس داریم
نگهــداری	و	حفــظ	جنــگل	یــک	وظیفــه	ملی	اســت	و	امــروزه	
ــن	 ــی	در	فهرســت	یونســکو	ای ــای	هیرکان ــت	جنگل	ه ــا	ثب ب
ــد	از	 ــت.	نبای ــر	دوش	ماس ــه	ب ــنگین	تر	از	همیش ــه	س وظیف
یــاد	بــرد	کــه	توجــه	بــه	آمــوزش	در	ایــن	عرصــه	از	جایــگاه	
ــا	 ــردم	ب ــوم	م ــردن	عم ــنا	ک ــت.	آش ــوردار	اس ــژه	ای	برخ وی
اهمیــت	ایــن	جنگل	هــا	و	راهکارهــای	ممانعــت	از	گســترش	
ــژه	رســانه	 ــه	وی آســیب	ها	نیازمنــد	تــالش	همــه	رســانه	ها	ب
ــرای	 ملــی	اســت.	بــی	تردیــد	انتظــار	از	مســئوالن	ذیربــط	ب
ــره	و	 ــان	خب ــارکت	کارشناس ــب	مش ــتر	و	جل ــالش	بیش ت
ــتم	 ــن	اکوسیس ــت	از	ای ــاد	در	حراس ــردم	نه ــازمان	های	م س
ارزشــمند	و	ممانعــت	از	فعالیــت	ســودجویان	و	قانون	شــکنان	
ــر	اهمیــت	 در	عرصه	هــای	جنگلــی،	خواســته	بزرگــی	در	براب

ــت. ــی	نیس ــای	هیرکان ــی	جنگل	ه جهان

میـراث ایــران
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معــاون میــراث فرهنگــی اداره کل 
البــرز  اســتان  فرهنگــی  میــراث 
جزئیــات جریمــه 22۰ میلیــارد ریالــی 
کمیســیون ماده 1۰۰ شــهرداری برای 
کاروانســرای شــاه عباســی کــرج را 

تشــریح کــرد.

حســین	امیــن	افشــار	در	گفتگــو	بــا	خبرنگارمهــر	در	خصوص	
ــاده	۱۰۰	 ــیون	م ــه	کمیس ــی	ک ــارد	ریال ــه	۲۲۰	میلی جریم
ــرای	کاروانســرای	شــاه	عباســی	منظــور	 ــرج	ب شــهرداری	ک
ــری	و	 ــکل	گی ــه	ش ــه	تاریخچ ــی	ب ــا	نگاه ــت،	ب ــرده	اس ک
ــای	 ــه	ه ــق	نظری ــرد:	طب ــار	ک ــن	کاروانســرا،	اظه احــداث	ای
ــا	 ــرج	ب ــی	ک ــاه	عباس ــرای	ش ــاس	کاروانس ــی	و	قی کارشناس
ــه	دوران	 ــا	ب ــن	بن ــت	ای ــران	قدم ــراهای	ای ــایر	کاروانس س

ــردد. ــی	گ ــاز	م ــه	ب صفوی
ــدود	 ــرج	ح ــی	ک ــاه	عباس ــرای	ش ــرد:	کاروانس ــه	ک وی	اضاف
ــرای	 ــی	ب ــف	گاه ــوان	توق ــه	عن ــل	ب ــال	قب ــا	۵۰۰	س ۴۰۰	ت
ــا	 ــر	در	کاروان	ه ــراد	حاض ــتراحت	اف ــل	اس ــا	و	مح کاروان	ه

ــت. ــه	اس ــی	گرفت ــرار	م ــتفاده	ق ــورد	اس م
معــاون	میــراث	فرهنگــی	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	
البــرز	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	کاروانســرای	شــاه	عباســی	کــرج	
بــه	نوعــی	در	مســیر	جــاده	ابریشــم	بــوده	اســت،	گفــت:	ایــن	
کاروانســرا	در	ســال	۱۳۶۵	در	فهرســت	آثــار	ملــی	کشــور	بــه	

ثبــت	رســیده	اســت.
امیــن	افشــار	بیــان	کــرد:	در	زمــان	احــداث	کاروانســرای	شــاه	
عباســی	بلدیــه	یــا	شــهرداری	کنونــی	وجــود	نداشــته	اســت	
ــاخت	را	 ــوارض	س ــت	ع ــه	و	دریاف ــث	جریم ــون	بح ــه	اکن ک

بــرای	ایــن	مــکان	تاریخــی	مطــرح	مــی	کننــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اســناد	باالدســتی	و	برنامــه	هایــی	کــه	بــه	
ــت:	 ــت،	گف ــرح	اس ــاله	مط ــت	س ــداز	بیس ــم	ان ــوان	چش عن
مقــام	معظــم	رهبــری	نیز	بــر	اقتصــاد	مقاومتــی	تاکیــد	مکرر	
دارنــد	و	در	ایــن	میــان	یکــی	از	راهکارهــا	بــرای	جــدا	شــدن	
اقتصــاد	ایــران	از	وابســتگی	بــه	نفــت	نیــز	رونق	گردشــگری	و	

اســتفاده	از	ظرفیــت	هــا	در	ایــن	بخــش	اســت.
معــاون	میــراث	فرهنگــی	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	
ــه	 ــور	ب ــعه	کش ــارم	توس ــه	چه ــرد:	در	برنام ــوان	ک ــرز	عن الب
موضــوع	توســعه	گردشــگری	و	رونق	آن	پرداخته	شــده	اســت	
ــراث	 ــازمان	می ــه	س ــه	ب ــن	برنام ــون	ای ــد	از	قان ــک	بن و	در	ی
فرهنگــی	اجــازه	داد	شــد	تــا	اعطــای	مجــوز	کاربــری	و	بهــره	
بــرداری	مناســب	از	بناهــا	و	اماکــن	تاریخــی	را	تحــت	شــکل	
ــی	 ــن	تاریخ ــرداری	از	اماک ــره	ب ــا	و	به ــدوق	احی ــری	صن گی

ــال	کنــد. دنب
ــره	 ــا	و	به ــدوق	احی ــنامه	صن ــه	داد:	اساس ــار	ادام ــن	افش امی
ــه	 ــال	۸۴	ب ــهریورماه	س ــی	در	ش ــن	تاریخ ــرداری	از	اماک ب
ــه	ســازمان	 ــرای	اجــرا	ب ــران	رســید	و	ب تصویــب	هیئــت	وزی
ــن	 ــت	ای ــه	در	نهای ــد	ک ــالغ	ش ــور	اب ــی	کش ــراث	فرهنگ می

ــت. ــکل	گرف ــا	ش ــدوق	احی صن
وی	تاکیــد	کــرد:	در	قالــب	فعالیــت	صنــدوق	احیــا،	ســرمایه	
ــب	و	 ــی	ترغی ــی	و	خارج ــی	داخل ــش	خصوص ــذاران	بخ گ
تشــویق	مــی	شــوند	تــا	در	اماکــن	و	بناهــای	تاریخی	ســرمایه	

گــذاری	کننــد.
معــاون	میــراث	فرهنگــی	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	
ــا	و	 ــدوق	احی ــت	صن ــروع	فعالی ــاس	ش ــر	اس ــت:	ب ــرز	گف الب
بهــره	بــرداری	از	اماکــن	تاریخــی	و	شــکل	گیــری	اساســنامه	
ــذب	 ــادی	و	ج ــد	اقتص ــش	درآم ــدار،	افزای ــتغال	پای آن	اش

ــه	 ــگری	ب ــاط	گردش ــا	نق ــت	ت ــوده	اس ــر	ب ــگر	مدنظ گردش
ــردد. ــاز	گ ــود	ب ــای	روز	خ ــت	ه ظرفی

امیــن	افشــار	تصریح	کــرد:	در	چند	بنــد	از	اساســنامه	صندوق	
احیــا	ذکــر	شــده	اســت	کــه	تعییــن	کاربــری	و	اعطــای	مجوز	
بهــره	بــرداری	از	اماکــن	تاریخــی	کشــور	و	انجــام	ســایر	امــور	
ــدوق	 ــا	صن ــا	ب ــکان	ه ــن	م ــت	ای ــا	توســعه	و	تقوی ــط	ب مرتب

احیــا	اســت.
وی	در	ادامــه	افــزود:	داشــتن	برنامــه	ای	مــدون	بــرای	بســط	
ــز	آن	و	 ــرج،	تجهی ــی	ک ــاه	عباس ــرای	ش ــعه	کاروانس و	توس
بسترســازی	مناســب	در	ایــن	کاروانســرا	در	کنــار	تجهیــز	آن	
بــه	امکانــات	روز	از	جملــه	ایــن	مــوارد	اســت	کــه	بایــد	بــرای	

جــذب	گردشــگر	مدنظــر	باشــد.
معــاون	میــراث	فرهنگــی	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	
ــعه،	 ــا	توس ــط	ب ــور	مرتب ــایر	ام ــه	س ــد	براینک ــا	تاکی ــرز	ب الب
ــه	 ــی	برنام ــن	تاریخ ــرداری	از	اماک ــره	ب ــا	و	به ــت،	احی تقوی

ــر	 ــا	بســتری	مناســب	مشــتمل	ب ــد	ت ــی	خواه ــدون	م ای	م
ــت:	 ــود،	گف ــاد	ش ــت	ایج ــا	قدم ــای	ب ــات	روز	در	بناه امکان
ــه	بنــای	تاریخــی	ماننــد	کاروانســرای	شــاه	 ــه	عنــوان	نمون ب
عباســی	ســرویس	بهداشــتی	کــه	از	نیــاز	بناهــای	روز	اســت	
را	نداشــته	اســت	کــه	الزم	بــود	در	محوطــه	آن	ایجــاد	شــود.
ــارکت	 ــکاری	و	مش ــه	هم ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــار	ب ــن	افش امی
ــروژه	 ــی	در	پ ــی	و	داخل ــی	خارج ــی	و	خصوص ــش	دولت بخ
هــای	بهــره	بــرداری	از	اماکــن	تاریخــی	و	بافــت	هــای	
قدیمــی	و	قابــل	احیــا	نیــز	مدنظــر	بــوده	اســت،	گفــت:	بــرای	
کاروانســرای	شــاه	عباســی	کــرج،	کاخ	شهرســتانک	و	چندین	
بنــای	تاریخــی	دیگــر	هیئــت	وزیــران	مصــوب	کــرده	اســت	
کــه	تغییــر	کاربــری	ایــن	مــکان	هــا	بــه	واحدهــای	اقامتــی	-	

ــرد. ــت	بخــش	خصوصــی	صــورت	گی ــا	مدیری ــی	ب پذیرای
وی	بــا	ایــن	توضیــح	کــه	شناســایی،	تفکیــک	و	طبقــه	بنــدی	
اماکــن	تاریخــی	بــه	لحــاظ	شــرایط	کالبــدی	اینگونــه	بناهــا	
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نیــز	مــورد	توجــه	بــوده	اســت،	گفــت:	در	کنــار	ایــن	موضــوع	
تهیــه	و	اجــرای	طــرح	هــای	مرمــت	و	احیــای	بناهــای	
تاریخــی	بــر	اســاس	نقشــه	هــای	مختلــف	بنــا	از	جمله	ســازه	
ــی	 ــرار	داده	م ــوارد	در	دســتور	کار	ق ــر	م ای،	محیطــی	و	دیگ

شــود.
ــی	در	 ــه	اینکــه	ایجــاد	ســاخت	هــای	تکمیل ــا	اشــاره	ب وی	ب
ــر	 ــن	اث ــت	ای ــظ	تمامی ــا	حف ــی	ب ــاه	عباس ــرای	ش کاروانس
ــی	 ــه	داد:	احــداث	فضاهای تاریخــی	انجــام	شــده	اســت،	ادام
نظیــر	آشــپزخانه	در	ایــن	کاروانســرا	بــه	واســطه	تعییــن	نــوع	
ــه	ســازمانی	 ــوده	و	مصوب ــی	ب ــری	آنکــه	واحــدی	پذیرای کارب
نیــز	دارد،	بــدون	کوچکتریــن	آســیب	بــه	اصالــت	ایــن	بنــای	

تاریخــی	ایجــاد	شــده	اســت.
معـاون	میـراث	فرهنگـی	اداره	کل	میـراث	فرهنگـی	اسـتان	
البـرز	بیـان	کـرد:	در	حـال	حاضـر	کاروانسـرای	شـاه	عباسـی	
کـرج	تحت	اختیـار	میـراث	فرهنگی	اداره	می	شـود	امـا	هنوز	
مالکیـت	آن	بـه	صـورت	تمـام	و	کمـال	در	اختیـار	میـراث	
فرهنگـی	نیسـت،	حـال	در	چنین	شـرایطی	کمیسـیون	ماده	
۱۰۰	شـهرداری	کـرج	بـه	نام	یک	بنیـاد	و	تحت	عنـوان	مالک	
پالک	شـخصی	ابالغیـه	ای	را	صـادر	و	در	آن	جرائمـی	را	برای	

ایـن	بنـای	تاریخـی	منظـور	کرده	اسـت.
امیــن	افشــار	عنــوان	کــرد:	در	خــرداد	مــاه	ســال	گذشــته	از	
ســوی	کمیســیون	مــاده	۱۰۰	نزدیــک	بــه	۲۰	میلیــارد	ریــال	
ــرای	کاروانســرای	شــاه	عباســی	کــرج	 ــه	عنــوان	جریمــه	ب ب
تعییــن	شــد	کــه	میــراث	فرهنگــی	نیــز	از	طریــق	صنــدوق	
ــه	 ــی	ب ــی	و	فرهنگ ــن	تاریخ ــرداری	ازاماک ــره	ب ــا	و	به احی

ــن	جریمــه	پرداخــت. ــردن	ای ــل	منظــور	ک ــری	دلی پیگی
وی	اضافــه	کــرد:	تمامــی	ابنیــه	تاریخــی،	مــوزه	هــا	و	بناهــای	
ــا	اشــخاص	 ــی	و	ی ــراث	فرهنگ ــت	می تاریخــی	تحــت	مالکی
ــاه	 ــس	در	بهمــن	م ــه	مجل ــق	مصوب ــی	طب ــی	و	حقوق حقیق
ســال	۷۱	مشــمول	معافیــت	از	پرداخــت	عــوارض	شــهرداری	
ــرای	کاروانســرای	شــاه	عباســی	 ــه	ب ــن	قضی هســتند	کــه	ای

نیــز	صــدق	مــی	کنــد.
معــاون	میــراث	فرهنگــی	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	
ــه	انجــام	مکاتبــات	و	رایزنــی	هــا	از	ســوی	 ــا	اشــاره	ب البــرز	ب
ــا	کمیســیون	 ــا	ب ــراث	فرهنگــی	و	صنــدوق	احی ســازمان	می
ــرای	کاروانســرای	شــاه	 مــاده	۱۰۰	پیرامــون	جرائمــی	کــه	ب
عباســی	کــرج	منظــور	کــرده	اســت،	گفــت:	حــدود	شــش	تــا	
هفــت	مرتبــه	نمایندگانی	از	ســوی	مــا	بــرای	انجــام	مذاکرات	

بــه	ایــن	کمیســیون	مراجعــه	کردنــد.
ــاه	ســال	گذشــته	و	 ــوان	کــرد:	در	بهمــن	م امیــن	افشــار	عن
در	کمیســیون	تجدیدنظــر	مجــدد	از	ســوی	کمیســیون	مــاده	

۱۰۰	مســائلی	ماننــد	تبدیــل	کاروانســرای	شــاه	عباســی	بــه	
رســتوران	و	یــا	کســری	پارکینــگ	در	آن	بنــا	را	مطــرح	شــد	
و	بعــد	از	گذشــت	تنهــا	چندمــاه	جریمــه	۲۰	میلیــارد	ریالــی	
بــه	۲۲۰	میلیــارد	ریــال	رســید	کــه	نمــی	دانیــم	بــر	اســاس	
چــه	مســتنداتی	ایــن	جریمه	ســنگین	و	چنــد	برابــری	لحاظ	

شــده	اســت.
وی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	مکاتبــات	الزم	در	ایــن	خصــوص	را	با	
شــهرداری	و	شــورای	شــهر	کــرج،	اســتانداری	و	دیگــر	نهادها	
انجــام	داده	ایــم،	گفــت:	پیگیــری	قانونــی	را	از	طریــق	دیــوان	
عدالــت	اداری	دنبــال	کــرده	ایــم	تــا	ایــن	رای	شکســته	شــود؛	
ــی	و	 ــاه	عباس ــراهای	ش ــی	کاروانس ــت	جهان ــر	ثب ــرا	پیگی زی

ینگــی	امــام	هســتیم.
معــاون	میــراث	فرهنگــی	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	
ــران	اعمــال	 ــه	اینکــه	در	هیــچ	نقطــه	از	ای ــا	اشــاره	ب البــرز	ب
ــیون	 ــا	و	کمیس ــهرداری	ه ــوی	ش ــی	از	س ــن	تصمیمات چنی
هــای	مــاده	۱۰۰	را	شــاهد	نبــوده	ایــم،	ایــن	را	بدعتــی	حادث	
ــت	و	 ــداری،	پاسداش ــزود:	در	نگه ــد	و	اف ــرز	نامی ــده	در	الب ش
حفــظ	ابنیــه	تاریخــی	کــه	نگیــن	شــهر	هســتند	همــه	تالش	
مــی	کننــد	نــه	اینکــه	در	ایــن	مســیر	ســنگ	انــدازی	کننــد.
ــی	در	 ــان	اینکــه	ایجــاد	فضاهــای	تکمیل ــا	بی امیــن	افشــار	ب
ــری	 ــوع	کارب ــل	ن ــه	دلی ــرج	ب ــی	ک ــاه	عباس ــرای	ش کاروانس
ــر	 ــه	ب ــن	رابط ــح	داد:	در	ای ــت،	توضی ــوده	اس ــی	ب آن	الزام
اســاس	قانــون	نیــاز	بــه	کســب	مجــوز	از	نهــادی	نبــوده	اســت	

ــی	را	 ــراث	فرهنگ ــا	می ــد	ب ــن	راه	بای ــر	در	ای ــای	دیگ و	نهاده
ــند. ــراه	باش هم

وی	همچنیـن	اشـاره	کـرد:	تبدیـل	فضـای	دو	هـزار	و	۷۵۷	
مترمربعی	کاروانسـرا	به	تاالر	و	رسـتوران،	احداث	۸۰	مترمربع	
سـرویس	بهداشـتی	در	زیرزمین،	احداث	آشـپزخانه	بـه	متراژ	
۳۳۰	مترمربع	جزو	مسـائلی	اسـت	که	کمیسـیون	مـاده	۱۰۰	

بـرای	آن	جریمـه	لحاظ	کرده	اسـت.
معــاون	میــراث	فرهنگــی	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	اســتان	
البــرز	گفــت:	کســری	پارکینــگ	تــاالر	بــه	متــراژ	حــدود	۱۱۰	
مترمربــع	و	احــداث	پســت	بــرق	۴۵	مترمربعــی	نیــز	همگــی	
از	مــواردی	اســت	کــه	بــه	عنــوان	جریمــه	بــرای	کاروانســرای	

شــاه	عباســی	منظــور	شــده	اســت.
ــه	ســاخت	 ــر	اینکــه	انجــام	هرگون ــا	تاکیــد	ب امیــن	افشــار	ب
ــد	کاروانســرای	 ــای	تاریخــی	مانن ــی	در	بن و	ســازهای	تکمیل
ــراث	 ــا	و	ســازمان	می ــدوق	احی ــار	صن شــاه	عباســی	در	اختی
فرهنگــی	اســت،	افــزود:	شــهرداری	نیــز	در	ایــن	میــان	طبــق	
ــی	 ــراث	فرهنگ ــا	می ــکاری	الزم	را	ب ــت	هم ــاز	اس ــون	نی قان

داشــته	باشــد.
ــه	 ــود	ب ــراض	خ ــر	اعت ــال	حاض ــت:	در	ح ــان	گف وی	در	پای
رای	کمیســیون	مــاده	۱۰۰	مبنــی	بــر	جریمــه	۲۲۰	میلیــارد	
ــرج	لحــاظ	 ــاه	عباســی	ک ــرای	کاروانســرای	ش ــه	ب ــی	ک ریال
کــرده	اســت	را	اعــالم	کــرده	ایــم	و	در	انتظار	مشــخص	شــدن	

نتیجــه	آن	هســتیم.

میـراث ایــران
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ــن   مرمــت مقبــره تاریخــی آقانورالدی
عراقــی بــه عنــوان جاذبــه گردشــگری 
ــت  ــالی اس ــهر اراک چندس ــی ش مذهب
کــه بــا وجــود تاکیــد برخــی مســئوالن 
ــود  ــی ش ــول م ــر موک ــی دیگ ــه وقت ب
و علــت آن نیــز مشــکل همیشــگی 

ــت. ــار اس ــود اعتب کمب

ــه	ای	 ــر	منطق ــگ	در	ه ــم	فرهن ــاخصه	های	مه ــی	از	ش یک
ــه	و	 ــت،	ابنی ــی	اس ــی	و	مذهب ــه	تاریخ ــورداری	از	ابنی برخ
بقاعــی	کــه	در	حیــات	فرهنگــی	شــهرها	از	گذشــته	تــا	امــروز	

ــه	ســزایی	داشــته	اســت. نقــش	ب
قدمــت	ایــن	بناهــا	نشــان	از	اصالــت،	فرهنــگ،	تمــدن	
و	هــزاران	ویژگــی	نــاب	دارد.	گاه	ایــن	بناهــا	منتســب	
بــه	شــخصیت	های	وارســته	ای	اســت	کــه	هــر	شــهر	و	
ــی	 ــه	منظــور	معرف ــد	و	ب ــا	افتخــار	کن ــه	آنه ــد	ب ــاری	بای دی
ــه	 ــی	تاریخــی	ب ــن	شــخصیت	های	مذهب ــی	ای ــی	ارزش مبان
ــرد	و	 ــگاه	داری	ک ــا	خــوب	ن ــن	بناه ــد	از	ای ــده	بای نســل	آین
مهم	تریــن	امــر	لــزوم	بررســی	ســازه	ایــن	بناهــا	بــرای	مرمــت	
ــای	مربوطــه	انجــام	شــود. ــد	توســط	ارگان	ه ــه	بای اســت	ک
یکــی	از	ایــن	بناهــای	تاریخــی	مذهبــی	بقعــه	آقــا	نورالدیــن	
عراقــی	در	شــهر	اراک	و	اســتان	مرکــزی	اســت	کــه	در	ســال	
۷۹	بــه	ثبــت	ملــی	رســیده	اســت.	بــا	توجــه	بــه	ثبــت	ملــی	
ایــن	اثــر	بایــد	بیــش	از	گذشــته	مســئولین	بــه	رســیدگی	بــه	

ــد. ــر	تاریخــی	می	پرداختن ــن	اث ای
ــا	نورالدیــن	حســینی	عراقــی	 مرحــوم	آیــت	اهلل	العظمــی	آق
ــه	اویــس	زمــان	از	مجتهــدان	 ــه	امیــن	و	ملقــب	ب معــروف	ب
و	مراجــع	تقلیــد	شــیعه	و	از	علمــای	پرنفــوذ	منطقــه	عــراق	
عجــم	و	از	شــاگردان	و	پیــروان	آخونــد	خراســانی	بــود	کــه	در	
ــد	شــد	و	در	ســال	۱۳۴۱	 ســال	۱۲۷۸	هجــری	قمــری	متول
هجــری	قمــری	دار	فانــی	را	وداع	گفــت	و	پیکــرش	در	اراک	به	

خــاک	ســپرده	شــد.
ایــن	مقبــره	یکــی	از	بناهــای	مذهبــی	و	تاریخــی	اســت	کــه	
ــه	و	 ــرار	گرفت ــی	اراک	ق ــتان	تاریخ ــمالی	قبرس ــع	ش در	ضل
بــه	وســیله	دیوارهــا	و	حصارهــای	آجــری	از	بخــش	جنوبــی	
ــد	 ــورت	چن ــه	ص ــا	ب ــن	بن ــت؛	ای ــده	اس ــدا	ش ــتان	ج قبرس
ضلعــی	متــوازن	ســاخته	شــده	و	از	یــک	ایــوان	ورودی،	
روضــه	خانــه	و	نمازخانــه	تشــکیل	شــده	اســت.	آرامــگاه	ایــن	
شــخصیت	ارزشــمند	در	صــد	متــری	شــمال	غــرب	مصــالی	
شــهر	اراک	واقــع	شــده	اســت	و	چنــد	ســالی	اســت	کــه	بنای	

ــرار	دارد. ــه	تاریخــی	در	معــرض	آســیب	ق ــن	بقع ای
بنــا	بــه	گفتــه	مدیرعامــل	اســبق	زیباســازی	شــهرداری	اراک،	
ــی	در	شــهر	 ــن	عراق ــا	نورالدی ــره	آق ــود	مقب ــرار	ب ســال	۹۳	ق
اراک	ســاماندهی	شــود	بــه	طــوری	کــه	در	فــاز	نخســت	ایــن	

ــره	انجــام	شــد. ســاماندهی	کف	ســازی	مقب
سـال	۹۴،	محوطـه	این	مـکان	تاریخی	که	طی	سـال	های	قبل	
از	آن	بـه	محلـی	خلـوت	و	مسـتعد	حضـور	و	تـردد	بزهـکاران	
تبدیـل	شـده	بـود،	بـا	توجـه	به	مصوبه	شـورای	شـهر	توسـط	
شـهرداری	سـاماندهی	و	بهسـازی	شـد،	البتـه	بهسـازی	تنها	

بـرای	محوطـه	ایـن	بنـای	تاریخی	انجام	شـد.
آیــت	اهلل	دری	نجــف	آبــادی،	نماینــده	ولــی	فقیــه	در	اســتان	
ــران	 ــئولین	و	مدی ــا	مس ــدار	ب ــاه	۹۷	در	دی ــزی	در	تیرم مرک
ــر	چــه	ســریع	تر	 ــر	ســاماندهی	ه شــهری	کالنشــهر	اراک،	ب

بقعــه	آیــت	اهلل	آقــا	نورالدیــن	اراکــی	تاکیــد	کــرد.
اخیــراً	نیــز	علیرضا	مــرادی،	یکــی	از	اعضای	شــورای	اســالمی	

شــهر	اراک	نســبت	بــه	خطــر	تخریــب	مقبــره	آیــت	اهلل	آقــا	
نورالدیــن	عراقــی	بــه	عنوان	یکــی	از	مشــاهیر	بــزرگ	و	مفاخر	
ــازی	و	 ــه	بهس ــدار	داده	و	ب ــهر	اراک	هش ــخ	ش ــی	تاری مذهب

ترمیــم	آن	تاکیــد	کــرده	اســت.
	

ــره  ــت مقب ــازی و مرم ــرای بهس ــار ب ــود اعتب نب
تاریخــی آقانورالدیــن عراقــی

در	ایــن	خصوص	محســن	کریمــی،	معــاون	میــراث	فرهنگی،	
صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	مرکــزی	اظهار	داشــت:	
مقبــره	آقــا	نورالدیــن	اراکــی	از	جملــه	بناهــای	تاریخــی	مهم	
و	ثبــت	ملــی	شــده	شــهر	اراک	و	اســتان	مرکــزی	محســوب	

می	شــود.
وی	ادامـه	داد:	تاریخچـه	بنـای	بقعـه	آقـا	نورالدین	بـه	یکصد	
سـال	پیـش	و	اواخـر	دوره	قاجـار	بـاز	می	گـردد	و	هنگامی	که	
احـداث	شـده	بنـای	محکمـی	نبـوده	اسـت	و	دیوارهـای	بنـا	
بـدون	ایجـاد	پی	محکم	سـاخته	شـده	و	به	مرور	زمان	آسـیب	

دیدگـی	در	گنبـد	و	دیوارهـا	ایجـاد	کرده	اسـت.
معـاون	میراث	فرهنگی،	صنایع	دسـتی	و	گردشـگری	اسـتان	
مرکـزی	بیـان	کـرد:	بـا	توجـه	بـه	قدیمـی	بـودن	ایـن	بنـا	به	
منظـور	رفـع	خطرهـای	احتمالی	از	سـال	۹۶	مطالعاتـی	برای	
مرمـت	ایـن	اثـر	توسـط	میـراث	فرهنگـی	آغاز	شـده	اسـت	و	

اکنـون	طـرح	مرمـت	بنا	تهیه	شـده	اسـت.
کریمــی	افــزود:	در	حــال	حاضــر	نزدیــک	بــه	۲۰۰	الــی	۲۵۰	
میلیــون	اعتبــار	بــرای	مرمــت	ایــن	بنــای	تاریخــی	مذهبــی	
نیــاز	اســت	و	بایــد	از	اعتبــارات	اســتانی	هزینــه	صــرف	شــود.	
ســال	گذشــته	ایــن	اعتبــار	جــذب	نشــده	اســت	و	بــه	محــض	
تخصیــص	اعتبــارات	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	در	ســال	۹۸	

عملیــات	مرمــت	ایــن	بنــای	تاریخــی	را	آغــاز	می	کنــد.
معـاون	میراث	فرهنگی،	صنایع	دسـتی	و	گردشـگری	اسـتان	
مرکـزی	تاکید	کـرد:	اداره	کل	میراث	فرهنگی،	صنایع	دسـتی	
و	گردشـگری	اسـتان	در	مرمـت	ابنیـه	تاریخـی	مذهبی	نقش	
نظارتـی	بـر	عهـده	دارد	و	متولـی	اصلـی	ایـن	حـوزه	اداره	کل	

اوقـاف	و	امور	خیریه	اسـتان	اسـت.
	

ــن  ــره آقانورالدی ــت مقب ــرای مرم ــاف ب اداره کل اوق
ــدارد ــه ن بودج

ــادی	اداره	 ــره	وری	اقتص ــاون	به ــی،	مع ــی	قربان ــه	عل در	ادام

ــار	داشــت:	 ــزی	اظه ــه	اســتان	مرک ــور	خیری ــاف	و	ام کل	اوق
بقعــه	تاریخــی	آقــا	نــور	الدیــن	در	گذشــته	حالــت	متروکــه	
ــه	 ــک	ب ــا	کمــک	شــهرداری	اراک	نزدی ــود	و	ب ــرده	ب ــدا	ک پی
چندســال	اســت	کــه	محوطــه	ســازی	آن	انجــام	شــده	اســت.
ــا	 ــه	آق ــار	در	خصــوص	مرمــت	بقع ــن	ب ــه	داد:	چندی وی	ادام
ــراث	فرهنگــی،	 ــا	مســئولین	اداره	کل	می ــی	ب ــن	اراک نورالدی
صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	جلســاتی	برگــزار	شــده	
ــکان	 ــد	ام ــا	ح ــت	ت ــر	مرم ــرای	ام ــه	ب ــم	ک ــرح	کردی و	مط

همــکاری	می	کنیــم.
معــاون	بهــره	وری	اقتصــادی	اداره	کل	اوقــاف	و	امــور	خیریــه	
ــی	 ــای	تاریخ ــت	بناه ــه	مرم ــزود:	هزین ــزی	اف ــتان	مرک اس
مذهبــی	بایــد	از	بودجه	هــای	دولتــی	تأمیــن	شــود	و	
متأســفانه	ایــن	اداره	کل	بــا	کمبــود	بودجــه	مواجــه	اســت	و	
تأمیــن	اعتبــار	چنــد	ده	میلیونــی	بــرای	مرمــت	ایــن	بنــای	

ــر	نیســت. ــکان	پذی ــی	ام ــرایط	فعل ــر	در	ش فاخ
ــرای	اداره	کل	 ــی	ب ــار	کم ــال	اعتب ــرد:	امس ــان	ک ــی	بی قربان
اوقــاف	و	امــور	خیریــه	اســتان	مرکــزی	تخصیــص	پیــدا	کرده	

ــه	صــورت	اوراق	اســت. و	بیشــتر	آن	ب
معـاون	بهـره	وری	اقتصـادی	اداره	کل	اوقـاف	و	امـور	خیریـه	
اسـتان	مرکزی	اظهـار	کـرد:	در	حال	حاضر	هزینه	هـای	جاری	
ایـن	بقعـه	از	قبیـل	نگـه	داری،	برگـزاری	مراسـم	ها	و … بـر 

عهـده اداره کل اوقـاف و امـور خیریـه اسـتان می	باشـد.
بــه	نظــر	میرســد	بــا	توجــه	بــه	اینکــه	اوقــاف	و	امــور	خیریــه	
تنهــا	می	توانــد	در	مرمــت	بناهــای	موقوفــی	آن	هــم	در	
صــورت	تأمیــن	اعتبــار	الزم	همــکاری	کنــد	و	از	طرفــی	
ــی	 ــای	تاریخ ــظ	بناه ــا،	حف ــی	احی ــی	متول ــراث	فرهنگ می
ــن	رو	 ــت،	از	ای ــگری	اس ــر	گردش ــه	ام ــه	ب ــی	و	توج و	مذهب
ــه	 ــد	ب ــزی	می	توان ــتان	مرک ــاد	در	اس ــن	دو	نه ــکاری	ای هم
ــن	 ــا	نورالدی ــه	آق ــه	بقع ــی	از	جمل ــای	تاریخ ــازی	بناه بازس
عراقــی	بیانجامــد	و	گردشــگران	بســیاری	را	از	نقــاط	مختلــف	
ــا	ایــن	 ایــران	بــه	بازدیــد	از	ایــن	بقعــه	تاریخــی	و	آشــنایی	ب

ــد. ــذب	کن ــته	ج ــخصیت	وارس ش
ظاهـراً	حـال	بایـد	منتظر	بود	تـا	اعتبـار	الزم	بـرای	مرمت	این	
بنـای	تاریخـی	تخصیـص	پیدا	کنـد،	البتـه	نـوش	دارو	پس	از	
مـرگ	سـهراب	فایـده	نـدارد	و	هنگامـی	که	ایـن	اثـر	همانند	
برخـی	دیگـر	از	آثـار	تاریخـی	اراک	تخریب	شـد،	دیگـر	اینکه	

چه	کسـی	مقصـر	شـناخته	شـود	کاری	بیهوده	اسـت.

بودجه موجود نیست

مرمت مقبره تاریخی آقانورالدین شاید وقتی دیگر
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قشــاق  یــا  اشــتهارد  کویــر   
جاذبه هــای  از  یکــی  حســین خانی 
اســت،  البــرز  اســتان  گردشــگری 
بــا آمــدن بــه اینجــا می توانیــد رد 
رنگین کمــان را روی کــوه و زمیــن 

. ببینیــد

حیــف	اســت	از	زیبایی	هــای	اســتان	البــرز	گفتــه	شــود	امــا	
از	کویــر	بــی	نظیــر	اشــتهارد	واقــع	در	جنــوب	اســتان	حرفــی	
زده	نشــود.	کویــری	کــه	تپه	هــای	رنگیــن	کمانــی	آن	چنــان	
ــر	 ــه	ه ــرده	ک ــق	ک ــی	خل ــاده	ای	از	زیبای ــوق	الع ــره	ف منظ

ــد. ــود	می	کن ــذوب	خ ــگری	را	مج گردش
ــفر	 ــار	س ــه	ب ــیاری	کول ــه	بس ــتان	ک ــای	تابس ــن	روزه در	ای
می	بندنــد	و	بــه	جاهــای	دور	می	رونــد	می	تــوان	همیــن	
ــر	 ــی	نزدیــک	پایتخــت،	شــبی	را	در	کوی ــی	یعنــی	جای حوال

ــرد. ــره	ب ــر	به ــک	کوی ــوای	خن ــد	و	از	ه ــتهارد	گذران اش
ــوب	 ــه	ســمت	جن ــل	خــود	را	ب ــان	اتومبی ــی	اســت	فرم کاف
ــای	 ــو	زیبایی	ه ــاعاتی	را	مح ــد	و	س ــرز	بچرخانی ــتان	الب اس
ــن	در	 ــه	یقی ــه	قطــع	ب ــر	اشــتهارد	شــوید	ک خــدادادی	کوی

ــد. ــد	مان ــدگار	خواه ــما	مان ــرات	ش خاط
اینجــا	کویــر	اشــتهارد	اســت،	مثــل	نقاشــی	می	مانــد،	
کوه	هــای	روبه	رویــم	را	می	گویــم	دقیقــاً	مثــل	نقاشــی	
ــز	و	زرد	و	 ــای	قرم ــرم	اســت،	رنگ	ه ــی	گ ــوا	کم ــی،	ه انتزاع
ــه،	 ــی	ن ــد	ول ــا	را	تشــدید	می	کن نارنجــی	کوه	هــا	حــس	گرم
ــده	 ــم	دی ــبز	ه ــگ	س ــای	از	رن ــم	رگه	ه ــری	می	چرخان س
ــگ	 ــن	رن ــی	همی ــر	اســت	ول ــد	اینجــا	کوی می	شــود،	هرچن

ــی	دارد. ــی	خاص ــس	ُخَنک ــبز	ح س
آســمان	 در	 را	 رنگین	کمــان	 همیشــه	 پیش	ازایــن	 تــا	
ــت،	 ــن	اس ــان	روی	زمی ــا	رنگین	کم ــی	اینج ــودم	ول ــده	ب دی
ــدازه	دارد	و	 ــد	وان ــی	بی	ح ــا	جذابیت ــی	کوه	ه ــای	رنگ الیه	ه
آدمــی	را	وادار	بــه	ثبتشــان	در	قــاب	تصویــر	می	کنــد.	اعجــاز	
ــا	 ــرد،	اینج ــس	ک ــود	لم ــه	وج ــا	هم ــوان	ب ــت	را	می	ت طبیع
همه	چیــز	زیباســت	حتــی	زمیــِن	تـَـرک	برداشــته،	تــا	چشــم	
ــر	 ــوه	و	آســمان،	آســمان	کوی ــر	اســت	و	ک ــد	کوی کار	می	کن
زیباســت	حــس	خوبــی	هــم	دارد	مخصوصــاً	شــب	هایی	کــه	

ــد. ــو	را	بخوان ــر	از	ســتاره	ت آســماِن	پُ
اینجــا؛	کویــر	اشــتهارد	یــا	قشــالق	حســین	خانی	اســت	کــه	
ــاد«	هــم	معــروف	اســت.	قبــل	از	آمــدن	 ــه	کویــر	»قارپوزآب ب
در	پــی	موقعیــت	جغرافیایــی	اش	بــودم،	ایــن	کویــر	زیبــا	در	
ــه	 ــه	و	۶	دقیق ــا	۵۰	درج ــرقی	ت ــه	ش ــه	و	۵۰	دقیق ۵۰	درج
ــا	۳۵	درجــه	و	۳۸	دقیقــه	شــمالی	در	 شــرقی	و	۳۶	درجــه	ت
شــمال	شهرســتان	اشــتهارد	و	جنــوب	شــرقی	مهرشــهر	کرج	

ــرار	دارد. در	اســتان	البــرز	ق
کافــی	اســت	در	ایــن	روزهــای	تابســتان	کــه	بســیاری	
ــه	 ــا	ورود	ب ــد	ب ــفر	می	رون ــته	و	س ــت	دانس ــت	را	غنیم فرص
ــه	ســمت	جنــوب	 ــان	اتومبیــل	خــود	را	ب ــرز	فرم اســتان	الب
ــای	 ــر	و	تپه	ه ــن	کوی ــر	ای ــره	بی	نظی ــا	از	منظ ــد	ت بچرخانی

رنگین	کمانــی	اش	لــذت	ببریــد.
آن	 عــرض	 و	 کیلومتــر	 	۶۰ اشــتهارد	 کویــر	 طــول	
حــدود	۲۰	کیلومتــر	اســت	چنــدی	از	پیاده	رویــم	در	
ــد	 ــم	ق ــه	ای	مقابل ــه	دریاچ ــته	ک ــا	نگذش ــر	زیب ــن	کوی ای
علــم	می	کنــد	ایــن	دریاچــه	در	حاشــیه	ارتفاعــات	و	
ــی	 ــای	متنوع ــه	از	رنگ	ه ــی	ک ــی	زیبای ــای	نمک گنبده

دارد. قــرار	 تشکیل	شــده	اند،	
گنبدهــای	نمکــی	حاشــیه	ایــن	کویــر	متأســفانه	بــه	دلیــل	

ــر	 ــر	کوی ــا	مناظ ــده	ام ــتخراج	نمــک	به	شــدت	تخریب	ش اس
ــر	 ــه	نظ ــز	ب ــا	و	دل	انگی ــوز	زیب ــات	هن ــن	ارتفاع ــراز	ای از	ف

می	رســد.
نزدیکــِی	کویــر	اشــتهارد	بــه	تهــران	بــرای	تبدیل	شــدنش	بــه	
ــی	اســت.	پوشــش	گیاهــی	 ــه	هــدف	گردشــگری	کاف منطق
ــته	 ــتی	و	در	هس ــه	دش ــات	درمن ــیه	ارتفاع ــه	در	حاش منطق
کویــر	فاقــد	پوشــش	گیاهی	اســت.	در	جنــوب	کویــر	رودخانه	
شــور	)ابهــر	رود(	یــا	بــه	گفتــه	بومیــان	شــورکات	از	غــرب	بــه	
شــرق	جریــان	دارد	کــه	حاشــیه	ایــن	رود	به	شــدت	باتالقــی	
ــا	خــودرو	بایــد	موردتوجــه	قــرار	 اســت	و	در	صــورت	تــردد	ب

ــرد. گی
ایــن	رودخانــه	در	شــمال	اشــتهارد	از	غــرب	بــه	شــرق	جریان	
دارد	و	تنهــا	رودخانــه	شهرســتان	اشــتهارد	اســت.	ایــن	
ــن(	 ــتان	قزوی ــی	آوج	)اس ــوب	غرب ــای	جن ــه	از	کوه	ه رودخان
ــت	های	 ــردن	دش ــروب	ک ــس	از	مش ــه،	پ ــمه	گرفت سرچش
ابهــر،	قزویــن،	شــمال	بخــش	اشــتهارد	و	جنــوب	ســاوجبالغ	

ــدد. ــرج	می	پیون ــه	ک ــه	رودخان ب
ایــن	رودخانــه	به	طــور	پراکنــده	دارای	ماهــی	گورخــری	
ــلیم	 ــون	»س ــی	چ ــار	پرنده	های ــل	به ــل	فص ــت	و	در	اوای اس
ــی«	در	 ــاب	اتپ ــفید«	و	»عق ــرت	س ــتو	اگ ــی«،	»پرس قوط
ــن	رود	در	 ــیر	ای ــت	و	در	مس ــده	اس ــت	ش ــه	رؤی ــن	ناحی ای
منطقــه	ای	نزدیــک	بــه	روســتای	»جــارو«	بــه	دلیــل	شــیب	
کــم	و	وســعت	زیــاد	نمــک	زارهایــی	تشکیل	شــده	اســت	کــه	

ــت. ــده	آورده	اس ــی	را	پدی ــاده	زیبای ــر	فوق	الع مناظ
ــات	 ــایش	رود	در	ارتفاع ــر	فرس ــع	براث ــه	درواق ــن	منطق در	ای

شــمالی	اشــتهارد	)ارتفاعــات	حلقــه	دره(	باتــالق	نمکــزار	بــه	
ایــن	قســمت	زهکشــی	می	شــود	و	ازاین	پــس	رود	شــور	
یــک	مســیر	غربــی-	شــرقی	را	طــی	کــرده	اســت	و	بــه	علــت	
شــیب	بســیار	کم	زمیــن،	از	ســرعت	ایــن	رود	کاســته	و	عمدتاً	
ــر	اشــتهارد	را	 در	زمیــن	نفــوذ	می	کنــد	و	زمینــه	ایجــاد	کوی

ــود. ــث	می	ش باع
ــن	آب	 ــوری	ای ــر	ش ــزار	ب ــن	نمک ــور	از	ای ــور	رود	ش ــا	عب ب
افزوده	شــده	و	در	پــل	»عاصــف	الدولــه«	در	نزدیکــی	
پلیــس	راه	ماهدشــت	کامــاًل	شــور	شــده	و	به	طــرف	
ــه	حوضــه	 ــت	ب ــد	و	درنهای ــان	می	یاب ــرقی	جری ــوب	ش جن
ــذاری	 ــت	نام	گ ــزد.	عل ــم	می	ری ــیله	ق ــه	مس ــز	دریاچ آبری
منطقــه	بــه	قارپوزآبــاد	هم	جــواری	آن	بــا	روســتای	
قارپوزآبــاد	در	شــمال	آن	اســت	قارپــوز	در	زبــان	آذری	بــه	

ــت. ــه	اس ــای	هندوان معن
امــا	از	هرچــه	بگذریــم	از	شــب	های	کویــر	نمی	تــوان	
گذشــت،	آســمانش	پــر	از	ســتاره	های	ریزودرشــت	می	شــود	
کافــی	اســت	روی	زمیــن،	زیــر	آســمان	دراز	بکشــید	بعضــی	
وقت	هــا	حــس	می	کنیــد	اگــر	دســتان	را	دراز	کنیــد	
ــر	مثــل	 می	توانیــد	ســتاره	ها	را	لمــس	کنیــد	شــب	های	کوی
روزهایــش	نیســت	نســیمی	خنــک	مــی	وزد	کــه	گرمــای	روز	

را	فرامــوش	می	کنیــد.
ــه	ایــن	کویــر	می	توانیــد	از	جــاده	جدیــد	 ــرای	دسترســی	ب ب
ــذرد	 ــر	می	گ ــن	کوی ــه	ای ــه	از	میان ــتهارد	ک ــه	اش ــاد	ب نظرآب
اســتفاده	و	خــود	را	مهمــان	گنبدهــای	نمکــی	و	زیبــای	کویر	

اشــتهارد	کنیــد.

تعطیالت آخر هفته کجا برویم؟
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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 مشــکات 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 مشــکات 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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ــث  ــا باع ــت ه ــه قیم ــی ضابط ــش ب افزای
ــن  ــب ای ــکن مناس ــه مس ــه تهی ــده ک ش
روزهــا بــه آرزوی دور از دســترس بــرای 
ــود. ــل ش ــتانی تبدی ــینان گلس ــاره نش اج

جلــوی	در	بنــگاه	معامــالت	ملکــی	ایســتاده	و	آثــار	خســتگی	
ــگار	 ــد	خبرن ــی	کــه	فهمی ــود.	زمان در	چهــره	اش	مشــخص	ب
هســتم	بــا	گلــه	و	شــکایت	شــروع	بــه	صحبــت	کــرد:	»بــازار	
مســکن	وضعیــت	عــادی	نــدارد	و	ایــن	روزهــا	بــا	بــاال	رفتــن	
ــک	 ــه	فل ــر	ب ــم	س ــا	ه ــت	اجاره	ه ــفانه	قیم ــا	متاس قیمت	ه

کشــیده	اســت.«
ــال	 ــودش	۱۵	س ــه	خ ــق	گفت ــه	طب ــاله	ک ــرد	۴۸	س ــن	م ای
ــان	 ــون	توم ــه	۱۲۰	میلی ــد	ک ــت،	می	گوی ــین	اس ــاره	نش اج
ــه	مناســب	پیــدا	 ــرای	رهــن،	خان ــم	ب پــول	دارد	امــا	نمی	توان

ــد. کن
اوضــاع	اجــاره	و	مســکن	در	همه	شــهرها	و	از	جمله	شــهرهای	
گلســتان	هــم	ایــن	روزهــا	نوســان	زیــادی	را	تجربــه	می	کنــد.	
هزینــه	اجــاره	و	یــا	خریــد	نســبت	بــه	ســال	گذشــته	دو	برابر	

شــده	اســت.
ــانی	 ــه	دوش ــه	خان ــتاجران	را	ب ــا	مس ــش	اجاره	به ــن	افزای ای
ــش	 ــرارداد	و	افزای ــا	اتمــام	ق ــر	ســال	ب ــه	ه ــرده	ک ــل	ک تبدی
اجــاره	چــاره	ای	جــز	کــوچ	کــردن	بــه	خانه	هــای	کوچک	تــر	

ــد. ــر	را	ندارن و	حاشــیه	ای	ت

فاصله گرفتن از خرید خانه
مســتاجران	علیرغــم	پرداخــت	هزینه	هــای	ســنگین	زندگــی	
ــم	پرداخــت	 ــای	سرســام	آوری	را	ه ــور	هســتند	اجاره	ه مجب
ــه	ســال	از	 کننــد	و	ایــن	امــر	باعــث	می	شــود	آن	هــا	ســال	ب

خریــد	خانــه	فاصلــه	بگیرنــد.
یــک	اجــاره	نشــین	در	گــرگان	گفــت:	۱۹	ســال	اســت	کــه	
مســتاجر	هســتم	و	بــا	وجــود	ســه	فرزنــد	هنــوز	نتوانســته	ام	

ــه	بخــرم. خان
لیــال	احمــدی	افــزود:	۸۰	میلیــون	تومــان	پــول	پیش	داشــته	
ــا	 ــاره	را	دارم	ام ــان	اج ــون	توم ــک	میلی ــت	ی ــوان	پرداخ و	ت

هنــوز	موفــق	بــه	پیــدا	کــردن	خانــه	نشــده	ام.
یکــی	از	بنــگاه	داران	میــدان	ســرخواجه	گــرگان	کــه	از	
وضعیــت	آشــفته	بــازار	مســکن	شــاکی	بود	گفــت:	متاســفانه	
نظــارت	خاصــی	بــر	بــازار	مســکن	نمی	شــود	و	مالــکان	
قیمت	هــای	نجومــی	را	بــرای	ملــک	خــود	تعییــن	می	کننــد.
ــا	بیــان	اینکــه	قیمــت	مســکن	بــا	توجــه	 روح	اهلل	احمــدی	ب

ــت،	 ــده	اس ــر	ش ــازار	دو	براب ــود	ب ــی	و	رک ــرایط	کنون ــه	ش ب
ــروش	و	رهــن	و	اجــاره	هــم	منحــل	 ــد	و	ف ــازار	خری ــزود:	ب اف

ــاد	اســت. ــرا	نوســانات	بســیار	زی ــوده	زی ب
ــکن	 ــازار	مس ــه	ب ــت	در	زمین ــات	دول ــوص	اقدام وی	در	خص
هــم	گفــت:	تســهیالتی	کــه	دولــت	بــرای	رونــق	بازار	مســکن	
ــود	 ــروج	از	رک ــرای	خ ــادی	ب ــر	زی ــد	تاثی ــت	می	کن پرداخ

نداشــته	اســت.

مستأجران در حاشیه شهر به دنبال خانه هستند
احمــدی	بیــان	کــرد:	نــرخ	اجــاره	یا	خریــد	بــه	دلیــل	افزایش	
قیمــت	مصالــح	ســاختمانی	و	عــدم	نظــارت	دولــت	بــر	بــازار	
ــاال	 ــا	شــنیدن	قیمت	هــای	ب افزایــش	داشــته	و	مســتاجران	ب
ترجیــح	می	دهنــد	در	حاشــیه	شــهر	دنبــال	خانــه	بــا	حداقــل	

امکانــات	بگردنــد.
ــرد	و	 ــه	اشــاره	ک ــد	خان ــه	قیمــت	چن ــال	ب ــه	طــور	مث وی	ب
ــته	۵۰	 ــال	گذش ــن	آن	س ــت	ره ــه	قیم ــه	ای	ک ــت:	خان گف
ــده	 ــان	ش ــون	توم ــون	۱۰۰	میلی ــود	اکن ــان	ب ــون	توم میلی

ــت. اس
وی	رهــن	کــردن	اســت،	بیــان	کــرد:	قیمــت	یــک	واحــد	۸۵	
متــری	فاقــد	پارکینــگ	در	خیابــان	ســرخواجه	متــری	یــک	
ــری	 ــه	مت ــون	ب ــا	اکن ــود	ام ــان	ب ــزار	توم ــون	و	۶۰۰	ه میلی

چهــار	میلیــون	تومــان	رســیده	اســت.

ــان	 ــری	در	خیاب ــان	۱۰۰	مت ــک	آپارتم ــن	ی ــت:	ره وی	گف
ملــل	کــه	ســال	گذشــته	۶۰	میلیــون	تومــان	بــوده	بــه	۱۰۰	
میلیــون	تومــان	رســیده	اســت.	قیمــت	همیــن	واحــد	ســال	
ــا	 ــوده	ام ــان	ب ــزار	توم ــون	و	۵۰۰	ه ــری	دو	میلی گذشــته	مت
ــنهاد	 ــان	را	پیش ــون	توم ــج	میلی ــری	پن ــک	مت ــون	مال اکن

می	دهــد.

باال رفتن هزینه صدور پروانه ساختمانی
یــک	مهنــدس	ســاختمان	هــم	بــا	اشــاره	بــه	افزایــش	هزینــه	
پروانــه	ســاختمانی	گفــت:	برخــی	از	مســائل	باعث	بــاال	رفتن	
قیمــت	ملــک	شــده	اســت	کــه	یکــی	از	آنهــا	هزینــه	صــدور	

پروانــه	ســاختمانی	اســت.
ــرای	 ــاغ	ب ــه	ب ــه	در	چال ــه	پروان ــزود:	هزین ــی	اف ــد	بیان حمی
زمیــن	۳۰۰	متــری	کــه	۸۰	میلیــون	تومــان	بــوده	اکنــون	بــه	

ــان	رســیده	اســت. ــون	توم بیــش	از	۱۳۰	میلی
بیانــی	بــه	نوســانات	قیمــت	مصالــح	هــم	اشــاره	کــرد	و	گفت:	
ایــن	مســائل	در	کاهــش	رغبــت	ســازنده	بــه	ســاخت	و	ســاز	

نقــش	دارد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	حــق	امتیــاز	آب،	بــرق	و	گاز	اکنــون	چنــد	
ــت	 ــد	هش ــک	واح ــاز	آب	ی ــزود:	امتی ــت،	اف ــده	اس ــر	ش براب

واحــده	بــه	۹	میلیــون	تومــان	رســیده	اســت.
ــا	ایــن	اوضــاع	شــاید	کســی	کــه	 طبــق	گفتــه	بنــگاه	داران	ب
ملــک	۷۰	متــری	داشــته	بــا	فــروش	آن	و	گرفتــن	وام	بتوانــد	
ــی	اســت	 ــه	اول ــه	بزرگ	تــری	بخــرد	امــا	کســی	کــه	خان خان

ــد. آرزوی	داشــتن	مســکن	را	بایــد	در	ســر	بپروران
قیمــت	یــک	آپارتمــان	۸۰	متــری	در	پاییــن	شــهر	گــرگان	
بــا	نــرخ	متــری	چهــار	میلیــون	تومــان،	۳۲۰	میلیــون	تومــان	
شــده	حــال	بــا	وام	مســکن	۸۰	میلیــون	تومانــی	کــه	بخشــی	
ــه	 ــود	چگون ــارکت	می	ش ــود	اوراق	مش ــرف	س ــم	ص از	آن	ه

ــد؟ ــه	خری ــوان	خان می	ت

عرضه کم و تقاضا زیاد است
ــان	امــام	رضــا	)ع(	کــه	حــدود	۱۶	 یکــی	از	بنــگاه	داران	خیاب
ــوان	 ــای	ج ــه	روزه	زوج	ه ــت:	هم ــابقه	کار	دارد	گف ــال	س س
ــا	وقتــی	 ــد	ام ــه	می	کنن ــا	مراجع ــه	م ــرای	اجــاره	ب ــادی	ب زی

ــران اقتصاد ایـ

تلخی اجاره نشینی تا حاشیه نشینی

اجاره های نجومی در گلستان/ خرید خانه آرزو شده است

اعظم محبی

قیمت اجاره و خرید مسکن در گرگان

سال ۹۸سال ۹۷

خرید )هرمتر(اجارهخرید )هرمتر(اجارهمنطقه

۱۷	میلیون	تومان۱۵	میلیون	تومان۹	میلیون	تومان۸	میلیون	تومانجنوب

۵	میلیون	تومان۲	میلیون	تومان۲	میلیون	تومان۱	میلیون	تومانشمال

۶	میلیون	تومان۲	میلیون	تومان۳	میلیون	تومان۱	میلیون	تومانغرب

۵	میلیون	تومان۲	میلیون	تومان۲	میلیون	تومان۱	میلیون	تومانشرق
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ــران اقتصاد ایـ

نمی	تواننــد	در	ایــن	منطقــه	بــا	ماهــی	یــک	میلیــون	تومــان	
ــه	اجــاره	کننــد،	ناراحــت	کننــده	اســت. خان

اصغــر	رضایــی	کــه	خــود	فعــال	صنعــت	ســاختمان	اســت،	
ــای	اداری	 ــرای	کاره ــهرداری	ب ــه	ش ــی	اســت	ک ــت:	مدت گف
ــی	 ــه	طوالن ــن	پروس ــد	و	ای ــری	می	کن ــخت	گی ــه	س و	پروان

ــود. ــازار	می	ش ــانات	ب ــث	نوس باع
وی	بــا	بیــان	اینکــه	عرضــه	کــم	و	تقاضــا	زیــاد	اســت،	افــزود:	
ــر	 ــتمزد	کارگ ــه	و	دس ــح،	پروان ــت	مصال ــش	قیم ــا	افزای ب
ساخت	وســازها	بســیار	کــم	شــده	زیــرا	دیگــر	بــرای	ســازنده	

ــن	حیطــه	وارد	شــود. ــه	نیســت	در	ای ــه	صرف ــرون	ب مق
ــک	 ــون	مال ــد	را	اکن ــاره	و	خری ــه	اج ــان	اینک ــا	بی ــی	ب رضای
ــی	 ــه	برخ ــت	ب ــتباه	اس ــر	اش ــن	ام ــد	و	ای ــخص	می	کن مش
ــک	در	 ــک	مل ــت	ی ــت:	قیم ــرد	و	گف ــاره	ک ــا	اش ــت	ه قیم
محــدوده	امــام	رضــا	)ع(	ســال	گذشــته	متــری	ســه	میلیــون	
ــه	متــری	۶	میلیــون	 ــود	امــا	اکنــون	ب و	۵۰۰	هــزار	تومــان	ب

ــت. ــیده	اس ــان	رس توم
وی	گفــت:	ســال	گذشــته	بهــای	اجــاره	در	خیابــان	امــام	رضا	
)ع(	بــرای	یــک	واحــد	۱۰۰	متــری	۸۰۰	هــزار	تومــان	بــوده	و	

امســال	بــه	دو	میلیــون	تومان	رســیده	اســت.
ــری	 ــکن	مت ــدوده،	مس ــن	مح ــرد:	در	ای ــح	ک ــی	تصری رضای
یــک	میلیــون	و	۶۰۰	هــزار	تومــان	خریــد	و	فــروش	می	شــد	
امــا	اکنــون	متــری	پنــج	الــی	۶	میلیــون	تومــان	شــده	اســت.

افزایش قیمت به روستاها سرایت کرده است
ــه	 ــت	ب ــتان	وضعی ــر	اس ــه	در	سراس ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
همیــن	شــکل	اســت،	متذکــر	شــد:	افزایــش	قیمــت	حتــی	
ــال	 ــوان	مث ــه	عن ــرده	اســت.	ب ــه	روســتاها	هــم	ســرایت	ک ب
ــاد	۳۰۰	 ــتای	حیدرآب ــکن	در	روس ــک	مس ــت	ی ــون	قیم اکن
میلیــون	تومــان	شــده	و	در	ســعدآباد	هــم	کــه	ســال	گذشــته	
خانــه	بیــن	۴۰	تــا	۸۰	میلیــون	تومــان	بــود	بــه	۲۵۰	میلیــون	

ــان	رســیده	اســت. توم
ــدید	 ــم	در	تش ــوار	ه ــایت	دی ــه	س ــان	اینک ــا	بی ــی	ب رضای
قیمت	هــا	نقــش	دارد،	گفــت:	پاییــن	آوردن	ســود	وام	بافــت	
ــات	از	 ــن	مالی فرســوده،	ساخت	وســازهای	مشــارکتی	و	گرفت

ــد. ــت	کن ــش	قیم ــه	کاه ــد	ب ــی	می	توان ــای	خال خانه	ه
طبــق	گفتــه	ایــن	بنــگاه	دار	گرگانــی	۲۵	درصــد	خانه	هــای	

گــرگان	خالــی	اســت.
صاحــب	یــک	بنــگاه	معامــالک	ملکــی	در	بلــوار	ناهارخــوران	
ــری	۱۲	 ــکونی	مت ــزل	مس ــوران	من ــاده	ناهارخ ــت:	در	ج گف
میلیــون	الــی	۱۷	میلیــون	تومــان	خریــد	و	فــروش	می	شــود.
ــه	 ــته	ب ــدوده	بس ــن	مح ــاره	در	ای ــت:	اج ــی	گف ــدر	ملک صف
امکانــات	متغیــر	و	بیــن	هفــت	تــا	۱۵	میلیــون	تومــان	اســت.

افزایش ۴۰ درصدی صدور پروانه در گرگان
ــدوده	 ــن	مح ــت:	در	ای ــی	گف ــهرک	جام ــگاه	دار	ش ــک	بن ی

ــود	 ــان	وج ــون	توم ــار	میلی ــری	چه ــر	از	مت ــان	کمت آپارتم
نــدارد	در	صورتــی	کــه	در	ســال	گذشــته	دو	میلیــون	تومــان	

ــود. ب
ــد	 ــای	خواه ــه	ج ــه	زودی	کار	ب ــزود:	ب ــی	اف اهلل	وردی	کرم
ــادر	 ــا	چ ــس	ی ــال	کانک ــد	دنب ــتأجرین	بای ــه	مس ــید	ک رس

ــند. باش
ــه	 ــت	ک ــود	داش ــی	وج ــرگان	ملک ــرد:	در	گ ــح	ک وی	تصری
مالــک	حکــم	تخلیــه	گرفــت	و	قاضــی	برای	مســتأجر	دســتور	

ــه	چــادر	را	داد. تهی
ــه	را	در	 ــای	پروان ــش	به ــازندگان	افزای ــه	س ــی	ک ــا	در	حال ام
ــن	 ــرگان	ای ــهردار	گ ــد،	ش ــر	می	دانن ــت	موث ــش	قیم افزای
مســأله	را	رد	کــرد	و	گفــت:	بــا	توجــه	بــه	افزایــش	قیمت	هــا،	

ــود. ــم	دور	از	انتظــار	نب ــش	قیمــت	مســکن	ه افزای
ــا	بیــان	اینکــه	بهــای	پروانــه	در	گــرگان	 عبدالرضــا	دادبــود	ب
ــدور	 ــزود:	ص ــته،	اف ــش	داش ــد	افزای ــی	۴۰	درص ــن	۲۰	ال بی
ــه	از	بحــران	آســیب	 ــی	ک ــت	فرســوده	و	منازل ــه	در	باف پروان

ــگان	اســت. ــده	باشــند،	رای دی
در	ایــن	وانفســای	قیمــت	مســکن	آرزوی	خریــد	خانــه	بــرای	
ــه	نظــر	می	رســد	امــا	آنچــه	انتظــار	 ــان	امــری	محــال	ب جوان
ــتای	 ــی	در	راس ــئوالن	متول ــه	مس ــت	ک ــن	اس ــی	رود	ای م
ــی	 ــفته	بازار	کنون ــی،	آش ــم	اندیش ــات	و	ه ــزاری	جلس برگ

ــد. ــامان	دهن ــکن	را	س مس

در حالــی کمــای چندیــن ســاله 
شــرق  مــرزی  بازارچه هــای 
کشــور ادامــه دارد کــه همــواره 
وعده ووعیدهــای  شــاهد 
ــق  ــرای رون ــتان ب ــران و افغانس ــئوالن ای ــرانجام مس بی س

بوده ایــم. مرزهــا  اقتصــادی 

ــوان	یکــی	از	کشــورهای	همســایه	همــواره	 افغانســتان	به	عن
ــوب	 ــران	محس ــادی	ای ــی	و	اقتص ــرکای	بازرگان ــی	از	ش یک
ــد	 ــه	مقص ــران	ب ــادرات	ای ــیاری	از	ص ــم	بس ــود	و	حج می	ش

ــرد. ــورت	می	گی ــور	ص ــن	کش ای
ــن	 ــی	از	ای ــه	بخش ــد	ک ــث	ش ــی	باع ــال	۹۳	اتفاق ــا	در	س ام
ــرز	 ــرف	م ــاکن	در	دو	ط ــی	س ــن	اهال ــژه	بی ــادالت	به	وی مب
تحت	الشــعاع	قــرار	گیــرد	و	ســه	بازارچــه	رســمی	)میــل	۷۳،	
یــزدان	و	دوکوهانــه(	در	مــرز	ایــران	و	افغانســتان	در	خراســان	

جنوبــی	بســته	شــد.
ــاز	 ــی	را	آغ ــای	مختلف ــئوالن	رایزنی	ه ــان	مس ــان	زم از	هم
ــد	و	تالش	هــای	دیپلماتیــک	و	بین	المللــی	انجــام	شــد	 کردن
ــرای	حــل	موضــوع	 امــا	طــرف	افغانســتانی	پاســخ	مثبتــی	ب

ــداده	اســت. ن

رایزنی هایی که به نتیجه نرسید
ــا	ســخن	محمدرضــا	فخــر	رئیــس	 ــن	ادع نشــان	صحــت	ای
ــه	 ــی	اســت	ک ــرزی	خراســان	جنوب ســازمان	بازارچه	هــای	م
ــم	 ــه	علی	رغ ــرد	ک ــالم	ک ــه	ای	اع ــرداد	۹۶	در	جلس در	۳۰	م
رایزنی	هــا	پاســخی	بــرای	بازگشــایی	بازارچــه	مــرزی	

ــم. ــت	نکرده	ای ــی	دریاف ــان	جنوب خراس
ورود	محمدصــادق	معتمدیــان	بــه	خراســان	جنوبــی	به	عنوان	
ــود.	 ــا	وعــده	بازگشــایی	ایــن	بازارچه	هــا	ب اســتاندار	همــراه	ب

وی	در	۸	بهمــن	۹۷	در	شــورای	گفت	وگــوی	دولــت	و	بخــش	
ــال	 ــا	فع ــه	ب ــتیم	ک ــن	هس ــال	ای ــه	دنب ــت	ب ــی	گف خصوص
ــل	 ــوه	را	بالفع ــای	بالق ــرزی	ظرفیت	ه ــای	م ــردن	بازارچه	ه ک
ــه،	 کنیــم	و	همچنیــن	تثبیــت	بازارچه	هــای	مــرزی	دوکوهان

ــتانداری	اســت. ــای	اس ــل	۷۳	از	اولویت	ه ــزدان	و	می ی
ــا	در	 ــا	و	وعده	ه ــم	گفته	ه ــا	مشــخص	نیســت	کــه	علی	رغ ام
آینــده	قــرار	اســت	در	میــدان	عمــل	چــه	اتفاقــی	بــرای	ایــن	

ســه	بازارچــه	تعطیل	شــده	بیفتــد.
ــی	 ــرکات	خراســان	جنوب ــرکل	گم ــی	خاشــی	مدی محمدعل
گفــت:	هــر	فراینــد	تجــاری	در	مرزهــای	مشــترک	نیازمنــد	
موافقــت	هــر	دو	طــرف	مــرز	اســت	کــه	ایــن	یــک	اصــل	کلی	

ــا	مســائل	تجــاری	محســوب	می	شــود. ــاط	ب در	ارتب
ــد	 ــتان	نمی	توان ــه	افغانس ــوان	نمون ــرد:	به	عن ــار	ک وی	اظه
ــرز	 ــک	م ــم	از	ی ــن	می	خواه ــد	م ــه	بگوی به	صــورت	یک	جانب
خــاص	کاال	وارد	کنــم	و	به	صــورت	متقابــل	نیــز	شــرایط	
ــه	 ــک	بازارچ ــاد	ی ــر	ایج ــن	منظ ــت	و	از	ای ــه	اس همین	گون
یــا	مــرز	مشــترک	موافقــت	دوجانبــه	کشــورهای	همســایه	را	

می	طلبــد.
ــه	اینکــه	 ــا	اشــاره	ب ــی	ب ــرکل	گمــرکات	خراســان	جنوب مدی
طبــق	قانــون	ســاماندهی	مبــادالت	مــرزی	بازارچــه	محوطــه	
محصــور	به	صــورت	مســتقل	یــا	مشــترک	اســت،	ادامــه	داد:	

ــت. ــترک	نیس ــوده	و	مش ــتقل	ب ــا	مس ــای	م بازارچه	ه

وضعیت ترانزیت کاال در مرز افغانستان

بازارچه های مرزی شرق در کما/ اینجا فقط بازار وعده و وعید داغ است
حکیمه بهمن زاده

فاطمه زیراچی
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ــران اقتصاد ایـ

مصوبــه دولــت افغانســتان بــرای ایجــاد گمــرک در 
ــه یــزدان، گلــورده و دوکوهان

خاشــی	بــا	بیــان	اینکــه	افغانســتانی	ها	بیشــتر	از	بازارچــه	بــه	
دنبــال	گمــرک	رســمی	هســتند،	یــادآور	شــد:	طبــق	مصوبــه	
ــرای	 ــت	افغانســتان	در	اســفند	۹۶	ســازوکاری	ب ــت	دول هیئ
ــا	شــهریور	۹۸	 ــزدان	ت ــرز	ی ــرای	م ایجــاد	گمــرک	رســمی	ب
و	گلــورده	و	دوکوهانــه	تــا	۱۴۰۰	پیــش	بینــی	شــده	اســت.
وی	گفــت:	نکتــه	قابل	تأمــل	ایــن	اســت	کــه	بازارچــه	
ــی	دارد	 ــی	اســت	و	آنچــه	رســمیت	بین	الملل تأســیس	داخل

ــت. ــرکات	اس گم
مدیــرکل	گمــرکات	خراســان	جنوبــی	اظهــار	کــرد:	بــرای	مــا	
اســم	بازارچــه	یــا	گمــرک	و	یــا	منطقــه	ویــژه	مهــم	نیســت	
بلکــه	مهــم	فعالیــت	تجــاری	قانونــی	بیــن	دو	ملــت	اســت.

علیرضــا	خامــه	زر	عضــو	هیئت	رئیســه	اتــاق	بازرگانــی	
ــه	اینکــه	دولــت	افغانســتان	حــدود	۷۰  ــا	اشــاره	ب بیرجنــد	ب
ــن  ــق واردات تأمی ــود را از طری ــاج خ ــد مایحت – ۸۰ درص
ــر	روی	 ــت	افغانســتان	ب ــن	راســتا	دول ــد،	گفــت:	در	ای می	کن
ــاز	کــرده	اســت. حقــوق	ورودی	گمرکــی	حســاب	ویــژه	ای	ب
ــه	 ــد	ک ــان	می	کنن ــی	بی ــرد:	افغانســتانی	ها	گاه ــان	ک وی	بی
ــی	 ــوق	ورودی	گمرک ــن	حق ــه	ای ــرزی	ب ــای	م در	بازارچه	ه

ــدارد. ــادی	ن ــه	اقتص ــان	توجی ــرای	آن ــند	و	ب نمی	رس
عضــو	هیئت	رئیســه	اتــاق	بازرگانــی	بیرجنــد	ادامــه	داد:	هــر	
چنــد	در	پــاره	ای	مواقــع	ســخن	از	بی	کیفیــت	بــودن	کاالهای	
ــه	نظــر	 ــی	ب عرضه	شــده	در	بازارچه	هــای	مــرزی	می	زننــد	ول
می	رســد	کــه	علــت	عمــده	همــان	نرســیدن	آنــان	بــه	درآمــد	

و	عوایــد	گمرکــی	باشــد.
	

وعده ها برای بازگشایی یزدان در سال ۹۸
خامـه	زر	با	اشـاره	به	اینکـه	در	مرز	یـزدان	امکاناتـی	در	اختیار	
افغانسـتانی	ها	قـرار	دادیـم،	افـزود:	بااین	حـال	تمایـل	چندانی	

ندارنـد	و	اصـوالً	با	لفـظ	بازارچه	مخالف	هسـتند.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	وعــده	افغانســتانی	ها	بــرای	ایجــاد	
گمــرک	رســمی	در	یــزدان	در	ســال	۹۸	و	گلــورده	تــا	۱۴۰۰	
اســت،	یــادآور	شــد:	مــا	در	مــرز	گلــورده،	یــزدان	و	دوکوهانــه	
امکاناتــی	کــه	کار	یــک	مــرز	رســمی	انجــام	می	دهــد	داریــم	

ــرد. ــرود	صــورت	می	گی ــرز	ماهی ــا	در	م ــت	تنه ــا	ترانزی ام
ــد:	 ــادآور	ش ــد	ی ــی	بیرجن ــاق	بازرگان ــه	ات عضــو	هیئت	رئیس
اگــر	بخواهیــم	بازارچه	هــا	را	بــاز	کــرده	و	تبعــات	منفــی	بــرای	
ــورت	 ــا	به	ص ــه	بازارچه	ه ــت	ک ــر	اس ــد	بهت ــته	باش ــا	نداش م

تخصصــی	فعالیــت	داشــته	باشــند.
خامـه	زر	یـادآور	شـد:	تخصصی	شـدن	بازارچه	ها	بـه	این	معنا	
اسـت	کـه	به	عنوان	مثال	از	یـک	بازارچه	سـیمان	و	چند	کاالی	
خـاص	و	از	بازارچه	دیگر	سـوخت	و	آرد	مبادله	شـود	چراکه	در	

این	صـورت	همکاری	افغانسـتانی	ها	را	جلـب	خواهیم	کرد.
محمدرضــا	فخــر	رئیــس	ســازمان	بازارچه	هــای	مــرزی	
خراســان	جنوبــی	گفــت:	نیــت	و	تــالش	مســئوالن	و	شــخص	
اســتاندار	خراســان	جنوبــی	افزایــش	راندمــان	مبــادالت	
مــرزی	و	اثربخشــی	اقتصــاد	مقاومتــی	در	مــرز	و	ایجاد	بســتر	
ــرز	اســت. حضــور	همــه	مرزنشــینان	در	بخــش	اقتصــاد	م

ــه	 ــه	س ــم	ک ــرزی	داری ــه	م ــا	۴	بازارچ ــرد:	م ــار	ک وی	اظه
بازارچــه	آن	به	صــورت	یک	طرفــه	از	ســوی	دولــت	افغانســتان	
بســته	شــده	اســت	اما	همــواره	شــرایط	را	بــرای	شــروع	مجدد	

ــم. ــم	کرده	ای ــت	فراه فعالی
رئیــس	ســازمان	بازارچه	هــای	مــرزی	خراســان	جنوبــی	
بیــان	کــرد:	به	عنوان	مثــال	در	مــرز	یــزدان،	میــل	۷۳	و	
ــرای	اســتقرار	 ــود	زیرســاخت	ها	ب ــه	در	راســتای	بهب دوکوهان
ــع	 ــا	به	محــض	رف ــم	ت ــدام	کردی ــی	اق ــع	گمرک ــامانه	جام س

ــرد. ــروع	ک ــاری	را	ش ــادالت	تج ــوان	مب ــع	بت موان
ــایی	 ــر	بازگش ــا	ب ــه	برنامه	ریزی	ه ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــر	ب فخ
معبــر	رســمی	یــزدان	در	نیمــه	دوم	ســال	۹۸	اســت،	یــادآور	

اســت:	هــر	محدودیتــی	در	فراینــد	تجــاری	دو	کشــور	بهتــر	
اســت	بــا	نظــر	دو	طــرف	صــورت	گیــرد	چراکــه	در	غیــر	ایــن	
صــورت	بــه	ثبــات	تجــاری	لطمــه	زده	و	تاجــر	را	مجبــور	بــه	

ــد. ــی	کاال	می	کن ــادی	خروج ــر	مب تغیی
ــا	کشــوری	طــرف	هســتیم	کــه	 ــا	ب وی	گفــت:	بااین	حــال	م
گاه	بــه	پروتکل	هــای	بین	المللــی	پایبنــد	نیســت	و	ایــن	

ــد. ــخت	می	کن ــرایط	را	س ــوع	ش موض

ــات  ــت خدم ــا محدودی ــادرات را ب ــت ص ممنوعی
ــم داد ــخ خواهی پاس

استاندار	خراسـان	جنوبی	۸	بهمن	۹۷	در	شـورای	گفت	وگوی	
دولـت	و	بخـش	خصوصـی	بـا	اشـاره	بـه	ممنوعیـت	صادراتی	
چهـار	قلـم	کاالی	اساسـی	از	سـوی	افغانسـتان	بیـان	کـرد:	
اگـر	ایـن	رونـد	از	سـوی	افغانسـتان	ادامـه	یابـد،	بـا	ابـزار	و	

می	کنیـم. ورود	 جدی	تـری	 محدودیت	هـای	
اســتاندار	خراســان	جنوبــی	بــا	بیــان	اینکــه	در	حــال	حاضــر	
ــه	 ــتان	ارائ ــه	افغانس ــی	ب ــات	رایگان ــرود	خدم ــرز	ماهی از	م
می	کنیــم،	گفــت:	اگــر	محدودیت	هــای	صادراتــی	رفــع	

نشــود،	خدمــات	خراســان	جنوبــی	هــم	محــدود	خواهد	شــد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	ســفارت	جمهــوری	اســالمی	در	
افغانســتان	نســبت	بــه	مســائل	و	مشــکالت	خراســان	جنوبی	
اشــراف	نــدارد،	افــزود:	در	آینــده	ای	نزدیــک	کانــال	ارتباطــی	
اســتان	بــا	ســفارت	جمهــوری	اســالمی	راه	انــدازی	می	شــود.
وی	با	اشـاره	بـه	راه	اندازی	کنسـولگری	افغانسـتان	در	بیرجند	
اظهار	کرد:	کشـور	ایـران	با	راه	انـدازی	این	کنسـولگری	موافق	

اسـت	اما	افغانسـتان	تاکنـون	مخالفت	کرده	اسـت.

ــان  ــرزی خراس ــای م ــی بازارچه ه ــری تعطیل پیگی
ــی ــروه مل ــی در کارگ جنوب

محمدصـادق	معتمدیان	اسـتاندار	خراسـان	جنوبی	همچنین	
در	گفت	وگـوی	اختصاصـی	بـا	مهـر	اظهـار	کـرد:	بازارچه	ها	از	
موضوعـات	مهمی	بوده	کـه	از	همان	ابتدای	مسـئولیت	و	ورود	

به	خراسـان	جنوبـی	آن	را	پیگیـری	کرده	ایم.
وی	اظهـار	کرد:	در	وهلـه	اول	تالش	کردیم	موضـوع	بازارچه	ها	
را	از	سـطح	یـک	دغدغـه	اسـتانی	باالتر	بـرده	و	به	عنـوان	یک	
مسـئله	ملی	جـا	بیندازیم	و	در	این	راسـتا	مذاکراتی	در	سـطح	

ملی	بـا	مسـئولین	وزارتخانه	های	ذی	ربط	داشـتیم.
اســتاندار	خراســان	جنوبــی	بیــان	کــرد:	اصــوالً	موضــوع	مــرز	
و	بازارچــه	تنهــا	یــک	موضــوع	اســتانی	نیســت	چراکــه	وقتــی	
ــی	 ــرز	بین	الملل ــک	م ــم	از	ی ــرود	می	زنی ــرز	ماهی ــرف	از	م ح

ــم. ــن	دو	کشــور	ســخن	می	گویی بی
وی	بــا	اشــاره	بــه	برخــی	دیدارهــای	مســئولین	وزارت	خارجه	
ــل	 ــتای	ح ــم	در	راس ــائل	مه ــی	از	مس ــه	داد:	یک ــرز	ادام از	م

ــدازی	 ــرز	راه	ان ــا	م ــط	ب ــائل	مرتب ــا	و	مس ــوع	بازارچه	ه موض
ــوان	 ــی	به	عن ــان	جنوب ــه	در	خراس ــور	خارج ــر	وزارت	ام دفت
ــا،	ســفارت	خانه	ها	و	کنســول	گری	هــا	 ــل	ارتباطــی	بیــن	م پ
اســت	تــا	مشــکالت	بیــن	مــا	و	افغانســتان	نیــز	از	ایــن	کانــال	

بــه	ســهولت	پیگیــری	شــود.
اســتاندار	خراســان	جنوبــی	بــا	تبییــن	برخــی	پیگیری	هــای	
مرتبــط	بــا	موضــوع	بازارچه	هــا	از	طریــق	وزارت	کشــور	
ــه	ای	صــورت	 ــرز	مصوب ــژه	م ــروه	وی ــزود:	در	شــورای	کارگ اف
ــای	 ــی	بازارچه	ه ــر	اســاس	آن	موضــوع	تعطیل ــه	ب ــت	ک گرف
ــن	کارگــروه	 ــی	به	عنــوان	یــک	اولویــت	در	ای خراســان	جنوب

ــرد. ــرار	گی موردبررســی	ق
معتمدیــان	گفــت:	بــر	اســاس	مباحــث	مطرح	شــده	مدیــران	
کل	حــوزه	اقتصــادی	وزارت	کشــور	در	اســتان	حضــور	
پیداکــرده	و	مســائل	و	مشــکالت	مــرز	و	بازارچه	هــا	را	بررســی	
ــرای	حــل	 ــد	و	در	واقــع	از	همــه	ظرفیت	هــای	کشــور	ب کردن

ــم. موضــوع	اســتفاده	کردی
	

ــتان  ــای دوجانبــه در ســفر بــه افغانس رایزنی ه
بــرای حــل موضــوع بازارچه هــا

وی	اظهـار	کـرد:	همچنیـن	در	سـفر	بـه	افغانسـتان	در	دیـدار	
با	رئیـس	کل	گمرکات	افغانسـتان،	سرپرسـت	وزارت	صنعت	و	
تجـارت	و	سرپرسـت	وزارت	مالیه	افغانسـتان	مباحث	دوجانبه	

پیرامـون	مـرز	و	بازارچه	هـا	را	موردبررسـی	قـرار	دادیم.
اســتاندار	خراســان	جنوبــی	بیــان	کــرد:	البتــه	بایــد	بپذیریــم	
ــر	 کــه	طــرف	مقابــل	مــا	شــرایط	خاصــی	داشــته	و	عــالوه	ب
ــات	ریاســت	 ناامنــی	در	برخــی	از	مناطــق،	در	آســتانه	انتخاب
ــرایط	آن	 ــی	ش ــورت	طبیع ــه	به	ص ــرار	دارد	ک ــوری	ق جمه

ــد. ــژه	می	کن ــور	را	وی کش
معتمدیــان	بــا	اشــاره	بــه	دســتورات	داده	شــده	بــرای	فراهــم	
ــر	 ــه	داد:	ب ــا،	ادام ــاختی	در	بازارچه	ه ــرایط	زیرس ــردن	ش ک
ــر	 ــال	حاض ــرز	در	ح ــاماندهی	م ــورای	س ــه	ش ــاس	مصوب اس
ــبکه	 ــه	ش ــل	ب ــی	متص ــان	جنوب ــای	خراس ــه	بازارچه	ه هم

ــی	گمــرک	هســتند. نظارت
وی	افــزود:	متصــل	شــدن	بــه	شــبکه	نظارتــی	گمــرک	ایــن	
ــم	 ــاری	فراه ــه	تج ــرایط	مبادل ــرگاه	ش ــه	ه ــده	را	دارد	ک فای
ــه	همــراه	خواهــد	داشــت. ــز	ب شــود	نظــارت	گمــرک	را	نی

اســتاندار	خراســان	جنوبــی	بــا	اشــاره	بــه	قــول	افغانســتانی	ها	
ــتان	 ــل	اس ــرز	مقاب ــزدان	)م ــرز	ی ــدن	م ــاز	ش ــر	ب ــی	ب مبن
ــا	مــرز،	گمــرک	 هــرات	افغانســتان(	گفــت:	موانــع	مرتبــط	ب
ــه	 ــای	دوجانب ــورت	رایزنی	ه ــد	به	ص ــاری	بای ــادالت	تج و	مب

ــا	منافــع	دوجانبــه	تأمیــن	شــود. حــل	ت

ــران از  ــر افزایــش واردات ای تمایــل افغانســتانی ها ب
ن نستا فغا ا

معتمدیـان	اظهـار	کـرد:	یکـی	از	نقطه	نظـرات	افغانسـتانی	ها	
ایـن	اسـت	کـه	در	راسـتای	رسـیدن	بـه	منافـع	مشـترک	
همان	طـور	کـه	ما	صـادرات	بـه	افغانسـتان	داریـم	آنـان	نیز	به	

کشـور	مـا	صـادرات	در	حجـم	مطلـوب	داشـته	باشـند.
وی	یـادآور	شـد:	از	طـرف	دیگر	عـالوه	بـر	روابط	رسـمی	بین	
دولت	هـا	بایـد	دیالوگ	مشـترک	بین	بخش	خصوصـی	ایران	و	

افغانسـتان	نیز	به	صـورت	قوی	برقرار	باشـد.
هرچنـد	همـگان	سـخن	از	تـالش	بـرای	رفـع	موانـع	بـرای	
بازگشـایی	بازارچه	ها	و	همان	سـه	معبر	رسـمی	تعطیل	شـده	
بیـن	ایـران	و	افغانسـتان	در	خراسـان	جنوبـی	می	زننـد	ولـی	
بااین	وجـود	مشـخص	نیسـت	کـه	طـرف	افغانسـتانی	چقـدر	
در	میـدان	عمـل	نسـبت	بـه	وعده	هـای	داده	شـده	مبتنـی	بر	

بازگشـایی	هـر	سـه	بازارچـه	تعطیل	شـده	پایبنـد	اسـت.
و	 رایزنـی	 کافـی	 به	انـدازه	 گذشـته	 در	 می	رسـد	 نظـر	 بـه	
گفت	وگوهـا	بـرای	بحـث	بازارچه	هـا	بیـن	ایـران	و	افغانسـتان	
صـورت	گرفتـه	و	اکنـون	زمـان	اقـدام	و	عمـل	اسـت	و	شـاید	
محدودیـت	ارائـه	برخی	خدمـات	به	طـرف	مقابل	بتوانـد	آنان	
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ــران اقتصاد ایـ

ســیب  قیمــت  آور  افزایــش سرســام 
ــه  ــدان روان ــی را از هم ــه های ــی نام زمین
ــا صــادرات  ــر صمــت کــرده ت ــر وزی دفت
ســیب زمینــی قطــع شــود امــا هنــوز 

نتیجــه ای حاصــل نشــده اســت.

ــده	 ــد	کنن ــتان	های	تولی ــی	از	اس ــوان	یک ــه	عن ــدان	ب هم
محصــول	ســیب	زمینــی	ایــن	روزهــا	مرکــز	توجــه	مــردم	در	
ــی	ســابقه	 ــش	ب ــه	افزای ــف	کشــور	اســت	چراک ــاط	مختل نق
قیمــت	ســیب	زمینــی	بــه	خصــوص	آن	هــم	در	اســتانی	کــه	
داعیــه	دار	قطــب	تولیــد	ایــن	محصول	در	کشــور	اســت	بــازار	

ــه	تنــش	واداشــته	اســت. را	ب
ــم	و	ســابقه	گــران	شــدن	 ــر	کــه	می	روی عقــب	ت
ــی	 ــه	بررس ــازار	را	ک ــول	در	ب ــن	محص ــت	ای قیم
ــال	 ــاه	امس ــوم	خردادم ــخ	س ــه	تاری ــم	ب می	کنی
ــات	 ــت	ثب ــال	بازگش ــه	دنب ــه	ب ــیم	ک ــی	رس م
ــی	 ــیب	زمین ــول	س ــازار	دو	محص ــه	ب ــبی	ب نس
ــت	 ــر	صم ــه	وزی ــه	ای	ک ــاس	نام ــر	اس ــاز	و	ب و	پی
ــرده	 ــران	ارســال	ک ــرای	رئیــس	کل	گمــرک	ای ب
بــود	ممنوعیــت	صــادرات	پیــاز	و	ســیب	زمینــی	

ــد. ــه	ش ــر	رفت ــادرات	آن	از	س ــو	و	ص لغ

سیب زمینی کیلویی ۱۰ هزارتومان!
لغــو	ممنوعیــت	صــادرات	ســیب	زمینــی	و	پیــاز	
ــیب	 ــه	س ــی	را	متوج ــش	قیمت ــه	تن ــن	مرتب ای
ــاه	 ــک	م ــر	از	ی ــه	در	کمت ــا	اینک ــرد	ت ــی	ک زمین

بــا	افزایــش	۵	برابــری	قیمــت	ایــن	محصــول	در	بــازار	روبــرو	
شــدهیم	بــه	طــوری	کــه	رفتــه	رفتــه	بــه	قیمــت	آن	افــزوده	
ــول	 ــن	محص ــا،	ای ــرده	از	گرانی	ه ــن	پ ــود	و	در	آخری می	ش
در	بــازار	همــدان	تــا	کیلویــی	۱۰	هــزار	تومــان	پیــش	رفتــه	

ــت. اس
ــت	 ــش	رف ــی	پی ــا	جای ــی	ت ــیب	زمین ــول	س ــی	محص گران
کــه	در	نشســت	خبــری	رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	
تجــارت	همــدان	کــه	۲	ســاعت	و	انــدی	بــه	طــول	انجامیــد	
ــس	 ــم	شــد	و	رئی ــن	محصــول	خت ــه	ای ــا	ب محــور	صحبت	ه
ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	همــدان	در	ایــن	
ــی	در	 ــت	نامناســب	قیمــت	ســیب	زمین ــه	وضعی نشســت	ب
ــه	در	خصــوص	 ــان	اینک ــا	بی ــرد	و	ب ــاره	ک ــدان	اش ــازار	هم ب
ــادرات	 ــت	ص ــت	ممنوعی ــده	درخواس ــش	آم ــت	پی وضعی
ــردم	 ــت:	م ــت؛	گف ــده	اس ــی	نش ــا	عمل ــم	ام ــالم	کردی را	اع
گرفتاری	هــا	را	متحمــل	می	شــوند	و	در	حالــی	کــه	متقاضــی	
ممنوعیــت	صــادرات	ســیب	زمینــی	هســتیم	امــا	ایــن	

ــت. ــده	اس ــق	نش ــته	محق خواس
حمیدرضـا	متیـن	بـا	گریـزی	بـه	قیمـت	هـر	کیلوگـرم	برنج	
ایرانـی	در	بـازار	همـدان	و	بیـان	اینکـه	قیمـت	برنـج	ایرانـی	
بسـیار	باال	رفته	اسـت	و	متأسـفانه	ممنوعیت	صـادرات	آن	هم	
اجرایی	نشـده	اسـت،	گفـت:	ممنوعیت	صـادرات	باید	توسـط	
اسـتان	های	کشـت	دار	انجام	شـود	امـا	این	موضوع	بـرای	برنج	

اجرایی	نشـده	اسـت	و	جـای	تأسـف	دارد.
همیــن	صحبــت	و	اینکــه	ممنوعیــت	صــادرات	بایــد	از	
ســوی	اســتان	های	کشــت	دار	طــرح	موضــوع	شــود	ســبب	
شــد	کــه	باردیگــر	موضــوع	بحــث	بــه	ســمت	ســیب	زمینــی	
ــه	رئیــس	 ــن	ســوال	خطــاب	ب ــا	طــرح	ای کشــیده	شــود	و		ب
ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	همــدان	کــه	اگــر	

ــت	 ــر	ممنوعی ــد	پیگی ــت	دار	بای ــتان	های	کش ــد	اس معتقدی
ــا	 ــش	قیمت	ه ــرای	فروک ــر	ب ــورد	نظ ــول	م ــادرات	محص ص
در	بــازار	باشــند	پــس	چــرا	پیگیری	هــای	همــدان	در	زمینــه	
ــی	نشــده	اســت	و	 ممنوعیــت	صــادرات	ســیب	زمینــی	نهای
چــه	اقداماتــی	انجــام	داده	ایــد	کــه	بــار	گرانی	هــای	حاکــم	بــر	
بــازار	بــه	طــور	خــاص	قیمــت	ســیب	زمینــی	از	دوش	مــردم	
برداشــته	شــود،	گفــت:	در	رابطــه	بــا	درخواســت	ممنوعیــت	
ــر	 ــه	دفت ــه	ای	ب ــش	نام ــی	۲۱	روز	پی ــیب	زمین ــادرات	س ص

ــم. ــال	کرده	ای ــت	ارس ــر	صم وزی
حمیدرضــا	متیــن	افــزود:	مــن	بیشــتر	از	نامــه	زدن	نمی	توانم	
کاری	انجــام	دهــم	و	متأســفانه	نماینــدگان	اســتان	همــدان	

بــه	دنبــال	ایــن	موضــوع	نبودنــد.
متیــن	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	وظیفــه	مــا	ارســال	نامــه	بــه	دفتر	

وزیــر	اســت	تــا	دســتور	تشــکیل	جلســه	بــه	ســازمان	توســعه	
تجــارت	داده	شــود،	افــزود:	روزی	کــه	صــادرات	ســیب	زمینی	
ــول	را	 ــن	محص ــت	ای ــش	قیم ــی	افزای ــش	بین ــد	پی آزاد	ش

داشــتیم	و	پیگیری	هــا	انجــام	شــد	امــا	نتیجــه	نداشــت.
رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	همــدان	
ــا	بیــان	اینکــه	همــدان	ســیب	زمینــی	خیــز	اســت	و	بایــد	 ب
در	ایــن	زمینــه	اقــدام	کنیــم	کمااینکــه	در	پــی	صــادرات	بــه	
ــاًل	در	بخــش	 ــت:	عم ــود،	گف ــدرت	ارزی	وارد	کشــور	می	ش ن
صــادرات	بــه	خصــوص	از	کشــور	عــراق	به	هیــچ	وجــه	دالری	

ــود. ــور	نمی	ش وارد	کش
ــن	 ــورت	تأمی ــه	در	ص ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــه	ب ــن	در	ادام متی
کــردن	کاال	مــا	حاضــر	بــه	توزیــع	آن	هســتیم،	افــزود:	شــبکه	
تأمیــن	ســیب	زمینــی	در	حــال	حاضــر	ایــن	کاال	را	از	هرکیلو	

ــه	کــرده	اســت. ــا	۹۵۰۰	ارائ ۸۸۰۰	ت

بایــد منتظــر ورود محصــول ســیب زمینــی همــدان 
بــه بــازار باشــیم

وی	بــا	بیــان	اینکــه	اگــر	ممنوعیــت	صــادرات	ســیب	زمینــی	
ــی	 ــد	منتظــر	ورود	محصــول	ســیب	زمین ــال	نشــود	بای اعم
همــدان	بــه	بــازار	باشــیم	تــا	تنــش	قیمــت	در	ایــن	محصــول	
کــم	شــود،	گفــت:	طبــق	اعــالم	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	با	
آمــدن	محصــول	همــدان	بــه	بــازار	تنــش	کــم	خواهــد	شــد.
اعتقــاد	رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	اســتان	
همــدان	بــر	اینکــه	نامــه	زدن	به	دفتــر	وزیــر	تنها	کاری	اســت	
ــدگان	 ــد	و	نماین ــر	می	آی ــده	وی	ب ــه	از	عه ــن	زمین ــه	در	ای ک
اســتان	همــدان	در	مجلــس	نیــز	دنبــال	موضــوع	نیســتند	را	
بــه	پیگیــری	موضــوع	از	جانــب	نماینــدگان	ترغیب	کــرد	و	در	

تمــاس	بــا	آنهــا	موضــوع	را	جویــا	شــد.

ــالمی		دو	 ــورای	اس ــس	ش ــدان	در	مجل ــردم	هم ــده	م نماین
موضوع	در	دســت	پیگیری	اســت	و	مســئوالن	اســتان	همدان	
نیــز	بایــد	پیگیــر	باشــند،	گفــت:	اینکــه	یــک	مســئول	عنوان	
ــم	 ــا	نتیجــه	آن	را	نمی	بینی ــر	موضــوع	هســتم	ام ــد	پیگی کن

قابــل	قبــول	نیســت.
ــا	بیــان	اینکــه	بایــد	موضــوع	را	 حمیدرضــا	حاجــی	بابایــی	ب
بــه	جمــع	بنــدی	برســانند	چراکــه	در	ایــن	زمینه	مســئولیت	
دارنــد،	گفــت:	وضعیــت	دو	محصــول	ســیب	زمینــی	و	ســیر	

بایــد	بــه	طــور	ویــژه	پیگیــری	شــود.
وی	بـا	بیـان	اینکـه	ایـن	دو	محصـول	کشـاورزان	و	مـردم	را	با	
مشـکل	جـدی	روبرو	کرده	اسـت،	گفـت:	چطور	ممکن	اسـت	
در	یـک	بـازه	زمانـی	و	بـا	یـک	اقداماتـی	سـیر	کـه	مهمترین	
کشـت	مـردم	در	اسـتان	همـدان	اسـت	و	سـرمایه	های	کالنی	
را	بـرای	آن	هزینـه	کرده	انـد	یکباره	بـا	قیمت	نازل	
موجـب	نابـودی	کشـاورزی	ایـن	گـروه	شـود	و	از	
طـرف	دیگر	سـیب	زمینی	مشـکل	اساسـی	برای	

مـردم	ایجـاد	کند.
حاجــی	بابایــی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	عرضه	ســیب	
زمینــی	بــا	قیمــت	کیلویــی	۹	تــا	۱۰	هــزار	تومان	
در	بــازار	قابــل	قبــول	نیســت،	گفــت:	اگــر	ســیب	
ــد	 ــن	بای ــورای	تأمی ــود	ش ــادر	می	ش ــی	ص زمین
تشــکیل	شــده	و	مانــع	صــادرات	شــود	و	اگر	ســیر	
وارد	اســتان	می	شــود	بایــد	مانــع	آن	هــم	شــد.

ــر	موضــوع	هســتیم	و	 ــه	پیگی ــان	اینک ــا	بی وی	ب
واردات	ســیر	بــه	کشــور	در	صورتــی	کــه	کشــاورز	
ــدارد،	 ــه	خــاک	نشســته	اســت	توجیهــی	ن ــا	ب م
گفــت:	ســیب	زمینــی	کیلیویــی	۱۰	هزارتومــان	
نیــز	هیــچ	توجیهــی	نــدارد	و	قابــل	قبــول	نیســت	
ــه	 ــرده	و	ب ــری	ک ــوع	را	پیگی ــه	موض ــر	مجموع ــد	مدی و	بای

جمــع	بنــدی	برســاند.
ــا	 ــالمی	ب ــورای	اس ــس	ش ــدان	در	مجل ــردم	هم ــده	م نماین
بیــان	اینکــه	بــا	انجــام	صــادرات	ارزی	وارد	کشــور	نمی	شــود،	
ــرای	 ــی	و	ســیر	ب ــه	هرحــال	وضعیــت	ســیب	زمین گفــت:	ب

ــول	نیســت. ــل	قب ــردم	قاب ــرای	م کشــاورزان	و	ب
ــوع	را	 ــدرت	موض ــا	ق ــا	ب ــه	م ــان	اینک ــا	بی ــی	ب ــی	بابای حاج
پیگیــری	خواهیــم	کــرد،	گفــت:	بایــد	قدرتمندانــه	از	حریــم	

ــرد. ــاع	ک ــت	دف صداق
ــر	می	شــویم	 ــه	دقیق	ت ــی	ک ــی	ســیب	زمین در	موضــوع	گران
ــوالت	 ــازار	محص ــه	ب ــم	ک ــت	می	یابی ــکات	دس ــن	ن ــه	ای ب
کشــاورزی	از	ســال	گذشــته	بــه	واســطه	افزایــش	قیمــت	ارز	و	
کاهــش	قــدرت	پــول	ملــی	بــا	افزایــش	هزینــه	و	قیمــت	تمام	
شــده	محصــوالت	مواجــه	شــد	و	ایــن	موضــوع	عاملــی	شــد	
ــی	 ــده	ایران ــن	دســت	محصــوالت	در	ســبد	مصرف	کنن ــا	ای ت

ــا	افزایــش	قیمــت	همــراه	باشــد. ب
ــش	قیمــت	 ــی	افزای ــن	موضــوع	و	در	پ ــار	ای ــی	در	کن از	طرف
ارز،	خریــد	محصــوالت	کشــاورزی	از	بــازار	ایــران	بــرای	
دیگــر	کشــورها	بــه	خصــوص	کشــورهای	همســایه	بــا	صرفــه	
ــوع	 ــن	موض ــه	ای ــده	ک ــراه	ش ــی	هم ــل	توجه ــادی	قاب اقتص
ــه	افزایــش	حجــم	صــادرات	محصــوالت	 در	نهایــت	منجــر	ب
کشــاورزی	اســت	حــال	آنکــه	نیــاز	داخلــی	تأمیــن	نشــده	و	

ــود. ــر	می	ش ــورهای	دیگ ــازار	کش ــی	ب ــوالت	راه محص
ــد	ابتــدا	 آنچــه	مســلم	اســت	در	مدیریــت	ایــن	وضعیــت	بای
نیــاز	داخــل	تأمیــن	و	ســپس	مــازاد	آن	بــه	صــادرات	تبدیــل	
شــود	تــا	شــاهد	ایــن	چنیــن	مشــکالتی	در	بــازار	نباشــیم	که	
در	ایــن	میــان	عــدم	مدیریــت	مقولــه	ای	اســت	کــه	نمی	تــوان	

آن	را	کتمــان	کــرد.

مردم از گرانی شکایت دارند؛
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ــران اقتصاد ایـ

محــور هــای اصلــی و فرعــی اســتان 
ــر و  ــرگ و می ــل م ــان مح ــارس همچن ف
مصدومیــت مســافرین اســت. جــاده های 
ــارس طــی ســال هــای گذشــته  اســتان ف
ــل  ــافرین تبدی ــرای مس ــی ب ــه قتلگاه ب
ــن  ــار ای ــار اخب ــنیدن و انتش ــه ش ــده ک ش
ــادی  ــوردی ع ــه م ــردم ب ــا و م ــانه ه ــرای رس ــات ب تصادف

ــت. ــده اس ــل ش تبدی

اتوبــان	شــیراز	بــه	مرودشــت،	شــیراز	بــه	خرامــه،	شــیراز	بــه	
کازرون	و..	از	جملــه	محورهــای	اســت	کــه	هــر	هفتــه	شــاهد	
تصادفــات	مرگبــار	در	آنهــا	هســتیم	کــه	اکثــر	آنهــا	نیــز	بــه	
ــردن	 ــر	گ ــداری	ب ــازی	و	راه ــئولین	راه	و	شهرس ــول	مس ق

ــا	ســبقت	اســت. ســرعت	غیــر	مجــاز	و	ی
امــا	در	ایــن	خبرهــای	حــوادث	بــه	نــاگاه	خبــر	مــرگ	دختــر	
ــی	 ــود	و	فیلم ــی	ش ــانه	ای	م ــران	رس ــش	از	دیگ ــی	بی جوان
منتشــر	مــی	شــود	کــه	نشــان	از	بســیار	حــرف	هــا	ناگفتــه	

ــت. اس
ــر	 ــه	مقص ــرد	ک ــت	ک ــوان	ثاب ــار	بت ــن	ب ــرای	اولی ــاید	ب و	ش

ــتند. ــا	نیس ــده	ه ــا	رانن ــرگ	و	میره ــن	م ــی	ای تمام
بــا	انتشــار	ایــن	فیلــم	اســتاندار	فــارس	نیــز	وارد	بحــث	مــی	
ــرای	اولیــن	 شــود	و	دســتور	بررســی	و	شناســایی	مقصــر	و	ب

بــار	عــزل	مدیــر	مقصــر	را	صــادر	مــی	کنــد.
آنچــه	کــه	در	این	راســتا	بــرای	مــردم	مــورد	توجــه	قــرار	دارد	
ســخن	مدیــران	راه	و	شهرســازی	اســتان	فــارس	و	راهــداری	
اســت	کــه	طــی	چندیــن	ســال	گذشــته	و	داشــتن	رتبــه	اول	
تصادفــات	و	مــرگ	و	میــر	جــاده	ای	هیچــگاه	خــود	را	مقصــر	

نمــی	داننــد.
ایــن	وضعیــت	در	حالی	اســت	کــه	مدیــرکل	راه	و	شهرســازی	
ــران	 ــن	مدی ــابقه	تری ــد	از	باس ــاید	بتوان ــارس	را	ش ــتان	ف اس
اســتان	فــارس	دانســت	تاجایــی	کــه	نــام	او	بــه	عنــوان	یــک	
ــوز	 ــه	شــد	کــه	هن ــا	گفت ــوده	ام ــر	بازنشســته	مطــرح	ب مدی

ــان	خدمــت	دارد. ــد	ســال	زم چن
	

محور خرامه همراه حادثه آفرین است
امــا	رحمــان	عبدالهــی	از	راننــدگان	خطــی	محــور	شــیراز	بــه	
ــه	اینکــه	ایــن	محــوز	از	روز	اول	ســاخت	 ــا	اشــاره	ب خرامــه	ب
حادثــه	ســاز	بــوده	اســت،	گفــت:	طــی	چنــد	ســال	اول	کــه	
تصادفــات	بــه	دلیــل	تاریکــی	مســیر	بــود	هرچنــد	کــه	هنــور	

ــن	تاریکــی	در	محــور	وجــود	دارد. ای
وی	ادامــه	داد:	مســیرهای	بــاز	اطــراف	و	کمبــود	عالئــم	
راهنمایــی	و	رانندگــی	از	دیگــر	مشــکالت	ایــن	مســیر	اســت.
ایــن	راننــده	محــور	شــیراز	بــه	خرامــه	در	خصوئــص	حادثــه	

تصــادف	دختــر	جــوان	در	ایــن	محــور	گفــت:	بــه	اعتقــاد	مــن	
ــوس،	تریلــی	و	 کــه	بیــش	از	۴۰	ســال	ســابقه	رانندگــی	اتوب
امــروز	خــودرو	ســواری	را	دارم	هــر	راننــده	دیگــر	و	غیــر	آشــنا	

بــا	ایــن	مســیر	بــود	حتمــاً	ایــن	اتفــاق	روی	مــی	داد.
عبدالهــی	یــادآور	شــد:	بــه	عنــوان	یــک	نفــر	تجربــی،	محــل	
ــان	 ــا	هم ــاده	را	دارد	ام ــراف	ج ــای	انح ــه	تابلوه ــوع	حادث وق
انحــراف	بــه	مصــدودی	مــی	رســید	کــه	هیچگونــه	عالمــت	
ــدارد. ــا	چــراغ	اخطــار	ن جــاده	در	دســت	تعمیــر	اســت	و	ی

وی	یــادآور	شــد:	نداشــتن	امنیــت	جــای	در	محورهــای	
اســتان	فــارس	بــرای	خانــواده	راننــدگان	بــه	مشــکلی	بــزرگ	
ــدگان	و	 ــر	رانن ــه	فک ــم	ب ــس	ه ــه	هیچک ــده	ک ــل	ش تبدی

ــت. ــافرین	نیس مس

مسئولین راه های استان پاسخگوی جان مردم باشند
رضــا	رســتمی	از	اهالــی	خرامــه	گفــت:	این	محــرو	از	گذشــته	
ــرده	و	مســئولین	راه	 ــی	ک ــازی	م ــردم	ب ــا	جــان	م ــون	ب تاکن

نیــز	کاری	نکردنــد.
وی	ادامــه	داد:	مــردم	روســتاهای	بیــن	راه	بارهــا	درخواســت	
هــای	خــود	را	مطــرح	کردنــد	امــا	کســی	جوابــی	نــدارد،	بارها	
اجســاد	و	مصدومیــن	را	از	میــان	جــاده	جمــع	کردیــم	و	بــاره	
شــاهد	مــرگ	اهالــی	روســتاهای	بیــن	راه	بودیــم	امــا	اتفاقــی	

ــداد. روی	ن

واگذاری پروژه از پیمانکاری به پیمانکار دیگر
نماینده	مردم	شـیراز	در	مجلس	شـورای	اسـالمی	گفت:	یکی	
از	دالیـل	نبـود	اسـتانداردهای	راه	سـازی	در	سـطح	اسـتان،	
کمبـود	بودجـه	اسـت	امـا	آنچه	کـه	باعث	شـده	اسـت	حجم	
تلفـات	ناشـی	از	حـوادث	رانندگـی	در	این	جـاده	ها	بـاال	برود	

عـرض	محـدود	و	نامناسـب	ایـن	جاده	هاسـت.
ــا	ســازمان	راه	و	 ــه	ب ــی	ک ــزود:	پیمانکاران ــی	اف مســعود	رضای
ــرارداد	آن	 ــد	ق ــد	از	عق ــد،	بع ــرار	داد	می	بندن ــازی	ق شهرس
ــن	 ــه	همی ــد	و	ب ــذار	می	کن ــر	واگ ــکار	دیگ ــک	پیمان ــه	ی را	ب
ســبب	یــک	نظــارت	واحــد	و	منظــم	بــرای	ســاخت	جــاده	ها	

اعمــال	نمــی	شــود.
ــرای	 ــکاران	ب ــن	پیمان ــی	از	ای ــه	برخ ــان	اینک ــا	بی ــی	ب رضای
کــم	کــردن	هزینه	هــا،	آســفالت	کمتــری	را	خریــداری	و	بــه	
ــش	 ــل	افزای ــن	دالی ــرد:	از	مهمتری ــان	ک ــد،	بی کار	می	گیرن
تلفــات	جــاده	ای	عــرض	غیــر	اســتانداردهای	جاده	هــا	و	

بزرگراه	هــای	اســتان	اســت.
وی	ادامــه	داد:	زمــان	زیــادی	کــه	بــرای	ســاخت	یــک	جــاده	
صــرف	می	شــود	بــر	ایــن	مشــکالت	افــزوده	اســت	بــه	عنــوان	

مثــال	جــاده	قائمیــه-	نورآبــاد	بیــش	از	ده	ســال	اســت	
کــه	در	حــال	ســاخت	اســت	و	هــر	مــاه	حــوادث	زیــاد	
جــاده	ای	کــه	غالبــاً	منجــر	بــه	تلفــات	جانــی	می	شــود.
هماهنگــی	 بــا	 برنامــه	ای	 اگــر	 افــزود:	 رضایــی	
ــازی	 ــازمان	راه	و	شهرس ــی	و	س ــیون	های	عمران کمیس
ــکار	 ــک	پیمان ــا	توســط	ی ــرح	ه ــن	ط ــان	ای ــرای	پای ب
اعمــال	شــود	قطعــاً	از	حجــم	حوادث	جــاده	ای	کاســته	

ــد. ــد	ش خواه

ــزل  ــارس »ع ــتان ف ــار در اس ــن ب ــرای اولی ب
ــر« ــر مقص ــک مدی ی

ــه	موضــوع	حادثــه	رانندگــی	 ــا	ورود	اســتاندار	فــارس	ب امــا	ب
در	محــور	خرامــه	مــردم	در	انتظــار	تصمیــم	رئیــس	جمهــور	
اســتان	فــارس	هســتند	کــه	در	ایــن	خصــوص	محمــد	ترابــی	
ــک	 ــوان	ی ــه	عن ــر	شــیراز	گفــت:	ب از	دانشــجویان	رشــته	هن
ــارس	را	در	 فــرد	عــادی	جامعــه	زمانیکــه	اخطــار	اســتاندار	ف
ــا	 ــرا	ت فضــای	مجــازی	مشــاهده	کــردم	خوشــحال	شــدم	زی
بــه	امــروز	در	اســتان	فــارس	هرکــس	کاری	کــرده	بــه	گــردن	

ــوده	اســت. مــردم	ب
وی	ادامــه	داد:	امیــدوارم	مقصــر	اصلــی	حادثــه	راننــده	خودرو	
نباشــد	زیــرا	یــک	فــرد	عــادی	جامعــه	کــه	هیــچ	تخصصــی	
هــم	نــدارد	بــه	راحتــی	متوجه	وضعیــت	تصادفــات	در	اســتان	

فــارس	مــی	شــود.

تاش های بی نتیجه 
ــازی	 ــر	کل	راه	و	شهرس ــا	مدی ــو	ب ــت	و	گ ــرای	گف ــالش	ب ت
اســتان	فــارس	بــی	نتیجــه	مانــد	و	تمــاس	هــا	در	ســاعات	۱۲	
و	۱۳	دقیقــه	و	۱۲	و	۲۵	دقیقــه	و	ارســال	پیامــک	نیــز	باعــث	
نشــد	مدیــرکل	راه	و	شهرســازی	اســتان	فــارس	پاســخگوی	

تلفــن	و	یــا	یــک	پیــام	باشــد.
تمــاس	بــا	مدیــرکل	راهــداری	اســتان	فــارس	نیــز	در	ســاعت	
۱۲و۱	دقیقــه	۱۱و	۴۸	دقیقــه	نتیجــه	نــداد	همــراه	مدیــرکل	

در	دســترس	نبــود.
تمــاس	بــا	علــی	اکبــری	نماینــده	شــیراز	نیــز	بــی	اثــر	بــود	و	
ــس	آپ	و	ســپس	 ــق	وات درخواســت	ارســال	ســواالت	از	طری

شبح مرگ در جاده های فارس   

استاندار فارس: مدیر مقصر عزل می شود
هادی فتحی
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ــرق کشــور  آخریــن پایــش نقشــه ب
در  مصــرف  افزایــش  از  حاکــی 
کشــور بــوده و ایــن وضعیــت در 

اســت. نگران کننــده  کشــور  غــرب 

ــرق	باعــث	شــد	 روزهــای	داغ	تابســتان	و	افزایــش	مصــرف	ب
ــتان	های	 ــاه	در	لیســت	اس ــته	کرمانش ــه	گذش ــی	هفت ــا	ط ت
پُرمصــرف	ایــن	حــوزه	قــرار	بگیــرد	و	جــزو	اســتان	ها	زرد	در	

ــرژی	باشــد. مصــرف	ان
ایــن	وضعیــت	البتــه	روزهــای	بعــدی	تــا	حــدی	بهبــود	یافت	
ــا	کاهــش	مصــرف	کرمانشــاه	هــم	در	ردیــف	اســتان	های	 و	ب

ــرار	گرفــت. ســبز	و	خوش	مصــرف	ق
از	کرمانشــاهی	هایی	کــه	تجربــه	خاموشــی	ها	در	ســال	
گذشــته	را	دارنــد	و	ســختی	ها	و	مصائــب	بی	برقــی	را	
لمــس	کرده	انــد	انتظــار	بیشــتری	می	رفــت	تــا	امســال	
صرفه	جویــی	را	ســرلوحه	مصــارف	خــود	قــرار	دهنــد.

ــر	 ــالوه	ب ــته	ع ــال	گذش ــات	ناشــی	از	خاموشــی	ها	در	س تبع
ــرق	و	تحمیــل	هزینه	هــای	 ــه	تجهیــزات	حــوزه	ب خســارت	ب
ــهروندان	و	 ــی	ش ــایل	برق ــه	وس ــیب	ب ــث	آس ــت،	باع هنگف
ــم	 ــا	ه ــرای	آنه ــز	شــد	و	ب ــاف	نی ــه	اصن ــادی	ب ــای	زی ضرره

ــرد. ــاد	ک ــرهایی	را	ایج دردس

افزایــش ۲۰ درصــدی مصــرف بــرق در غــرب کشــور 
طــی امســال

ــم	 ــرب	ه ــه	ای	غ ــرق	منطق ــل	ب ــی	اســدی،	مدیرعام ــا	عل ام

ــرب	کشــور	طــی	 ــرق	در	غ از	رشــد	۲۰	درصــدی	مصــرف	ب
ــابه	 ــدت	مش ــه	م ــبت	ب ــال	نس ــده	از	امس ــپری	ش ــدت	س م

ــت. ــده	دانس ــران	کنن ــر	داد	و	آن	را	نگ ــل	خب ــال	قب س
ــن	 ــزود:	ای ــرب	اف ــه	ای	غ ــرق	منطق ــرکت	ب ــل	ش مدیرعام
ــه	 ــورت	گرفت ــد	ص ــای	غیرمول ــتر	در	بخش	ه ــرف	بیش مص
و	از	۳۲۶۰	مــگاوات	بــرق	تولیــدی	در	نیروگاه	هــای	بــرق	
منطقــه	ای	غــرب	،۱۶۳۰	مــگاوات	در	اســتان	کرمانشــاه	

ــت. ــده	اس ــرف	ش مص
ــرد	 ــاره	ک ــرف	اش ــت	مص ــرای	مدیری ــی	ب ــه	راهکارهای وی	ب
ــی	در	 ــه	کس ــی	ک ــا	زمان ــردن	المپ	ه ــوش	ک ــزود:	خام و	اف
اتــاق	نیســت	تــا	۱۰	درصــد	در	صرفــه	جویــی	انــرژی	کمــک	
ــای	 ــردن	المپ	ه ــوش	ک ــا	خام ــن	ب ــرد،	همچنی ــد	ک خواه
ــش	 ــنایی	کاه ــای	روش ــد	هزینه	ه ــدود	۱۷	درص ــی	ح اضاف

می	یابــد.
اســدی،	خامــوش	کــردن	وســایل	گرمایشــی	و	سرمایشــی	در	
ــا	برشــمرد	 ــگام	خــروج	از	ســاختمان	را	از	دیگــر	راهکاره هن
ــه	 ــرژی	را	ب ــی	در	مصــرف	ان ــه	جوی ــا	۴۰	درصــد	صرف ــه	ت ک

ــراه	دارد. هم
مدیرعامــل	شــرکت	بــرق	منطقــه	ای	غــرب،	همچنیــن	تمیــز	
کــردن	المپ	هــا	و	لوســترها	را	از	دیگــر	راهکارهــای	مدیریــت	

مصــرف	بــر	شــمرد.

راهکارهایی برای ماندن در ناحیه سبز
امیدعلــی	مرآتــی،	مدیرعامــل	شــرکت	توزیــع	نیــروی	بــرق	
اســتان	کرمانشــاه	در	خصــوص	ســطح	مصــرف	انرژی	اســتان	
کرمانشــاه	گفــت:	مــا	از	نظــر	مصــرف	انــرژی	در	ناحیــه	ســبز	

قــرار	داریــم.
وی	تصریــح	کــرد:	مــا	بــا	کمــک	مــردم	و	ادارات	و	همچنیــن	

اطــالع	رســانی	رســانه	ها	فعــاًل	از	نظــر	مصــرف	در	ناحیه	ســبز	
قــرار	داریــم	و	همچنــان	نیــز	تــالش	می	کنیــم	کــه	در	ناحیــه	

ســبز	باقــی	بمانیــم.
مدیرعامــل	شــرکت	توزیــع	بــرق	اســتان	کرمانشــاه،	مانــدن	
در	ناحیــه	ســبز	را	مســتلزم	کمــک	و	همــکاری	مــردم	و	
ادارات	دانســت	و	گفــت:	بــرای	ایــن	موضــوع	بایــد	ادارات	راس	

ســاعت	مشــخص	تعطیــل	شــود.
ــکاری	 ــا	هم ــا	م ــات	ب ــد	کارخانج ــن	بای ــزود:	همچنی وی	اف
داشــته	باشــد	و	دیــزل	ژنراتورهــای	خــود	را	وارد	مــدار	کننــد،	
ــکاری	 ــل	هم ــی	روز	تعطی ــرای	جابجای ــد	ب ــز	بای ــع	نی صنای
کننــد	و	کشــاورزان	نیــز	در	ســاعات	پیــک	از	مصــرف	پرهیــز	
کننــد	و	مصــرف	خــود	را	بــه	۲۰	ســاعت	غیــر	پیــک	موکــول	

کننــد.
ــردم	شــد	و	 ــار	دیگــر	خواســتار	همــکاری	م ــن	مســئول	ب ای
تاکیــد	کــرد:	اگــر	مــردم	همــکاری	نکنند،	مشــکالت	ســنوات	
ــز	 ــر	آن	نی گذشــته	چــون	خاموشــی	اعمــال	می	شــود	و	تاثی

بــه	زندگــی	خــود	مــردم	برمــی	گــردد.
ــا	در	 ــای	م ــام	نیروه ــرد:	تم ــان	ک ــئول	خاطرنش ــن	مس ای
شــرکت	توزیــع	بــرق	در	حالــت	آمــاده	بــاش	هســتند	و	اگــر	
ــول	می	دهیــم	 ــا	ق ــا	همــکاری	کننــد،	م هــم	اســتانی	های	م

ــزی	شــده	ای	نداشــته	باشــیم. ــه	ری ــه	خاموشــی	برنام ک
ــوزه	 ــئوالن	ح ــط	مس ــه	توس ــوق	هایی	ک ــه	مش ــه	ب ــا	توج ب
ــه	شــده	 ــم	مصــرف	در	نظــر	گرفت ــرای	مشــترکان	ک ــرق	ب ب
آنهــا	می	تواننــد	بــا	مدیریــت	مصــرف	خــود	نه	تنهــا	مشــمول	
ــش	از	 ــای	بی ــت	هزینه	ه ــر	و	پرداخ ــار،	تذک ــورد،	اخط برخ
ــده	 ــه	ش ــر	گرفت ــوق	های	در	نظ ــه	مش ــوند،	بلک ــه	نش تعرف
چــون	پرداخــت	هزینــه	ای	کمتــر	از	تعرفــه	بــرای	مشــترکان	
خانگــی	و	۲۰	ســاعت	بــرق	رایــگان	بــرای	کشــاورزان	شــوند.

جایزه ای برای کم مصرف ها

وضعیت نگران کننده مصرف برق در غرب کشور 

حسین جلیلیان
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 نساء کروندی

در حالـی کـه در جنـوب کشـور از جملـه 
اسـتان بوشـهر مشـکات عدیده ای برای 
تامیـن آب مـورد نیاز مـردم وجـود دارد، 
بـدون  روان آب هـا  از  عمـده ای  بخـش 

اسـتفاده راهـی دریـا می شـود.

ســال	ها	اســت	کــه	کم	آبــی	و	قطعــی	مکــرر	و	مســتمر	آب،	
بخشــی	از	زندگــی	مــردم	جنــوب	کشــور	از	جملــه	اســتان	
بوشــهر	شــده	اســت	و	حــاال	بــا	تکــرار	ایــن	مشــکالت	در	هر	

تابســتان،	مــردم	کــم	کــم	بــه	آن	عــادت	کرده	انــد.
ــن	مشــکالت	داده	 ــور	از	ای ــرای	عب ــی	ب ــر	ســال	وعده	های ه
ــردم	امســال	 ــه	م ــد	ک ــول	می	دهن ــود	و	مســئوالن	ق می	ش
ــرار	 ــده	تک ــتان	آین ــکالت	در	تابس ــد	و	مش ــل	کنن را	تحم
ــن	مشــکالت	و	 ــرار	ای ــاهد	تک ــم	ش ــاز	ه ــی	ب ــود	ول نمی	ش

ــده	مســئوالن	هســتیم. ــف	وع خل
ــی	ســخت	 ــهر	خیل ــتان	بوش ــردم	اس ــه	م ــته	ب ــال	گذش س
گذشــت؛	از	یــک	طــرف	بــا	کمبــود	شــدید	آب	روبــرو	بودنــد	
ــد	 ــازل	نمی	ش ــی	وارد	من ــچ	آب ــا	هی ــیاری	از	روزه و	در	بس
و	از	طــرف	دیگــر	اطالع	رســانی	در	مــورد	نوبت	بندی	هــا	
ــی	را	 ــختی	بی	آب ــوع	س ــن	موض ــود	و	ای ــف	ب ــیار	ضعی بس

بیشــتر	می	کــرد.
مســئوالن	تالش	زیــادی	را	بــرای	عبــور	از	مشــکالت	کم	آبی	
داشــته	اند	کــه	یکــی	از	آن	هــا	ایجــاد	و	ســاخت	تأسیســات	
آب	شــیرین	کن	اســت.	ســاحلی	بــودن	اســتان	باعــث	شــده	
ــازی	 ــتفاده	از	روش	شیرین	س ــرای	اس ــت	ب ــا	و	فرص ــا	فض ت

آب	دریــا	و	اســتفاده	در	خــط	آب	رســانی	فراهــم	باشــد.
ــش	 ــه	افزای ــوان	ب ــه	می	ت ــن	زمین ــا	در	ای ــر	راهکاره از	دیگ
ســهم	اســتان	از	منبــع	تأمیــن	آن	در	خــارج	اســتان	از	جمله	
ــه	خــط	 ــز	چاه	هــا	و	اتصــال	آن	ب ــر	و	تجهی ــر،	حف ســد	کوث
آب	رســانی،	بازســازی	خطــوط	آب	رســانی	...	اشــاره	کــرد.

روان آب ها کنترل شوند
ــی	در	اســتان	بوشــهر	 ــرای	مشــکل	بی	آب دالیــل	بســیاری	ب
ذکــر	می	شــود؛	برخــی	مصــرف	بی	رویــه	مشــترکان	خانگــی	
ــدم	 ــز	ع ــده	ای	نی ــد	و	ع ــود	آب	می	دانن ــن	کمب را	مقصــر	ای
مدیریــت	صحیــح	مســئوالن	اســتانی	را؛	امــا	مشــکل	
ــا	و	 ــا	وجــود	برنامه	ه ــد	باالخــره	ب ــه	باشــد	بای ــر	کجــا	ک ه

ــود. ــع	ش ــکل	رف ــن	مش ــف	ای ــای	مختل مدیریت	ه
امــا	راهــکار	اساســی	و	بســیار	مهــم	دیگری	هــم	وجــود	دارد	
کــه	می	توانــد	مشــکل	را	تقریبــاً	بــرای	همیشــه	حــل	کنــد	و	
یــا	بــه	میــزان	بســیار	زیــادی	آن	را	کاهــش	دهــد	کــه	آن	هم	
ــی	اســت	کــه	اکنــون	بی	اســتفاده	راهــی	 مهــار	روان	آب	های

ــوند. ــا	می	ش دری
بــا	بارش	هــا	و	ســیل	هایی	کــه	در	زمســتان	گذشــته	و	
ــا	 همچنیــن	در	فصــل	بهــار	و	آغازیــن	روزهــای	ســال	۹۸	ب
آن	روبــرو	بودیــم	مــردم	بــا	آرامــش	بیشــتری	بــه	اســتقبال	
ــا	 ــن	بارندگی	ه ــاً	ای ــا	واقع ــا	آی ــد	ام فصــل	تابســتان	می	رون
ثمــره	ای	بــرای	کاهــش	بحران	آب	در	اســتان	داشــته	اســت؟
ــر	 ــری	معاب ــب	آبگی ــه	موج ــی	ک ــوع	باران	های ــان	وق در	زم
و	جــوی	آب	هــای	خیابان	هــا	می	شــود	شــاید	در	ذهــن	
بســیاری	ایــن	ســوال	پیــش	بیایــد	کــه	ایــن	آب	هــا	بــه	کجا	
ــدی	از	 ــره	و	بهره	من ــرای	ذخی ــی	ب ــود	و	راه ــت	می	ش هدای
ایــن	آب	هــا	در	مصــارف	مختلــف	وجــود	دارد	یــا	نــه؟	ایــن	

ســؤالی	اســت	کــه	مســئوالن	بایــد	پاســخ	دهنــد.
واقعیــت	ایــن	اســت	کــه	بخــش	عمــده	ای	از	روان	آب	هــای	
اســتان	بوشــهر	بــدون	اینکــه	اســتفاده	ای	از	آن	هــا	صــورت	
گیــرد،	راهــی	دریــا	می	شــوند	و	عمــاًل	هــدر	می	رونــد	
و	نمی	تواننــد	لبــان	تشــنه	مــردم	ساحل	نشــین	را	هــم	

ــد. ــیراب	کنن س
ایجــاد	زیرســاخت	های	ذخیــره	روان	آب	هــا	و	همچنیــن	
اســتفاده	از	ایــن	روان	آب	هــا	بــرای	تقویــت	ســفره	های	
زیرزمینــی	می	توانــد	بســیاری	از	مشــکالت	تأمیــن	آب	
شــرب	و	کشــاورزی	در	اســتان	را	رفــع	کنــد	ولــی	همتــی	در	

ــود. ــده	نمی	ش ــه	دی ــن	زمین ای
توســعه	زیرســاخت	های	آبخیــزداری	در	ســطح	اســتان	
ــن	 ــی	و	همچنی ــت	ســفره	های	زیرزمین ــرای	تقوی بوشــهر	ب
تکمیــل	ســدهای	طراحی	شــده	در	اســتان	بوشــهر	از	جملــه	
ــد	 ــد	م ــه	بای ــوزه	اســت	ک ــن	ح ــای	اساســی	در	ای راهکاره

نظــر	باشــد.
اســتان	بوشــهر	دارای	مــرز	طوالنــی	بــا	خلیج	فــارس	اســت	و	
آخریــن	نقطــه	بــرای	خــروج	روان	آب	ها	از	کشــور	محســوب	
ــا	رعایــت	ضوابــط	 می	شــود	ســاخت	ســد	در	ایــن	اســتان	ب
ــچ	 ــاز،	هی ــن	آب	موردنی ــر	تأمی ــالوه	ب ــت	محیطی	ع زیس

ضــرری	نیــز	در	پــی	نخواهــد	داشــت.
شــاید	بــه	جــرأت	بتــوان	گفــت	اســتان	های	جنوبــی	کشــور	
کــه	در	مســیر	خــروج	روان	آب	هــا	در	بخش	خشــکی	کشــور	
بــه	دریــا	هســتند،	بیشــترین	توجیــه	را	برای	ســاخت	ســد	و	

توســعه	زیرســاخت	های	آبخیــزداری	دارنــد.

لزوم توسعه طرح های آبخیزداری
هرچنــد	کارهایــی	در	حــوزه	آبخیــزداری	در	اســتان	بوشــهر	
صــورت	گرفتــه	اســت	ولــی	می	طلبــد	کــه	اقدامــات	بیشــتر	
ــطح	 ــا	در	س ــازی	روان	آب	ه ــرای	ذخیره	س ــری	را	ب و	مؤثرت

اســتان	شــاهد	باشــیم.
ذخیره	ســازی	روان	آب	هــا	عــالوه	بــر	اینکــه	باعــث	می	شــود	
تــا	آب	بــرای	مصــارف	مختلــف	ذخیــره	شــود،	از	خطراتــی	

همچــون	جــاری	شــدن	ســیل	جلوگیــری	می	کنــد؛	خطری	
ــر	 ــز	ب ــیاری	را	نی ــارات	بس ــر	خس ــال	های	اخی ــه	در	س ک

جــای	گذاشــته	اســت.
بـا	توجه	به	رشـد	جمعیت	و	افزایـش	نیاز	بـه	آب	و	همچنین	
خشک	سـالی	هایی	که	در	سـال	های	اخیـر	با	آن	روبـرو	بودیم	
بایـد	به	نحـوی	تالش	و	برنامه	ریزی	شـود	کـه	از	ظرفیت	های	
موجـود	به	خوبـی	اسـتفاده	شـود	یکـی	از	ایـن	ظرفیت	هـا	
آب	های	جاری	اسـت	که	شـاهد	آن	هسـتیم	بـدون	مدیریت	

خاصـی	روانـه	دریا	می	شـود.
	

اجرای ۷۱۱ طرح آبخیزداری در استان
غالمرضــا	منتظــری	مدیــرکل	منابع	طبیعــی	و	آبخیــزداری	
اســتان	بوشــهر	از	اجــرای	۷۱۱	طــرح	آبخیــزداری	در	اســتان	
بوشــهر	خبــر	داد	و	گفــت:	بــا	اجــرای	ایــن	پروژه	هــا	امــکان	
اســتحصال	۱۳۷	میلیــون	مترمکعــب	از	روان	آب	هــا	فراهــم	

شــده	اســت.
بیــان	داشــت:	در	حــوزه	آبخیــزداری	در	اســتان	 وی	
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــه	و	ب ــورت	گرفت ــی	ص ــای	خوب ــهر	کاره بوش
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــا	ای ــالش	م ــال	ت ــوب	امس ــای	خ بارندگی	ه
حداقــل	اعتبــارات	نســبت	بــه	ســال	قبــل	دو	برابــر	شــود	و	

ــانیم. ــر	برس ــه	دو	براب ــت	کار	را	ب ظرفی
ــهر	 ــتان	بوش ــزداری	اس ــی	و	آبخی ــع	طبیع ــرکل	مناب مدی
ادامــه	داد:	اســتان	بوشــهر	در	حــوزه	آبخیــزداری	دارای	
ظرفیت	هــای	بســیار	خوبــی	اســت	و	ظرفیــت	باالتــر	کار	در	
ایــن	زمینــه	در	اســتان	وجــود	دارد	کــه	نیــاز	بــه	مطالعــات	

ــع	اســت. جام
وی	افزود:	خوشـبختانه	حدود	۱۴۸	هزار	هکتـار	از	حوزه	های	
آبخیـزداری	در	اسـتان	مطالعـه	شـده	و	آمـاده	اجـرای	طرح	
اسـت	ولـی	افـق	تعریف	شـده	بسـیار	بیشـتر	از	این	ها	اسـت	
و	کارهـای	مطالعاتـی	را	گسـترده	و	توسـعه	خواهیـم	داد	
تـا	سـال	های	آینـده	بـاز	هـم	بتوانیـم	در	عرصه	های	بیشـتر	

فعالیت	هـای	آبخیـزداری	انجـام	دهیـم.
ــژه	 ــم	وی ــه	بحــران	آب	و	اقلی ــا	توجــه	ب ــت:	ب منتظــری	گف

آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم؛

روان آب هایی که بی استفاده راهی دریا می شوند/ جای خالی سدها
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ــران اقتصاد ایـ

ــه	 ــر	اثــر	جــاری	شــدن	ســیل	ب منطقــه	و	خســاراتی	کــه	ب
ــوی	 ــود	و	از	س ــاورزی	وارد	می	ش ــکونی	و	کش ــق	مس مناط
ــتان	 ــت	آب	در	اس ــدر	رف ــالی	ها،	ه ــروز	خشک	س ــر	ب دیگ
ــا	 ــعی	م ــذا	س ــود	ل ــنگینی	می	ش ــان	س ــث	زی ــهر	باع بوش
ــای	 ــه	پروژه	ه ــژه	ب ــه	وی ــا	و	توج ــن	کاره ــام	گرفت ــر	انج ب

ــت. ــزداری	اس آبخی

تقویت طرح های آبخیزداری در بوشهر
رئیــس	ســازمان	جنگل	هــا،	مراتــع	و	آبخیــزداری	کشــور	بــا	
اشــاره	بــه	اجــرای	طرح	هــای	مهــم	آبخیــزداری	در	بوشــهر،	
گفــت:	اجــرای	طرح	هــای	آبخیــزداری	اســتان	بوشــهر	

ــرد. ــتری	می	گی ــرعت	بیش س
خلیــل	آقایــی	گفــت:	بــا	ارزیابی	هــای	انجام	شــده	و	
بازدیدهــای	صــورت	گرفتــه	و	وجــود	محدودیت	هــای	
ــزداری	 ــای	آبخی ــرای	طرح	ه ــته،	اج ــال	گذش ــی	در	س زمان
در	اســتان	ها	از	پیشــرفت	فیزیکــی	قابل	توجهــی	برخــوردار	

ــت. ــوده	اس ب
	

جای خالی سدها
ســاخت	ســد	می	توانــد	یکــی	از	مهم	تریــن	راهکارهــا	
و	اساســی	ترین	روش	هــا	بــرای	تأمیــن	آب	موردنیــاز	در	

اســتانی	همچــون	بوشــهر	باشــد	کــه	در	خروجــی	آب	هــای	
ــتفاده	 ــا	اس ــن	آب	ه ــر	ای ــت	و	اگ ــه	اس ــرار	گرفت ــور	ق کش

ــد. ــا	می	ریزن ــه	دری ــوند	ب نش
ــد	 ــام	س ــه	ن ــزرگ	ب ــد	ب ــک	س ــهر	دارای	ی ــتان	بوش اس
ــه	در	شهرســتان	دشتســتان	 ــواری	اســت	ک ــی	دل رئیس	عل
قرارگرفتــه	و	اکنــون	آب	موردنیــاز	نخیــالت	این	شهرســتان	
را	تأمیــن	می	کنــد.	ســدهایی	نیــز	در	دســت	ســاخت	اســت	

ــی	در	اجــرا	برخــوردار	نیســتند. کــه	از	ســرعت	چندان
ــد	 بخــش	عمــده	ای	از	روان	آب	هــای	اســتان	بوشــهر	می	توان
ــه	خاطــر	 ــی	اکنــون	ب ــن	ســدها	مهــار	شــوند	ول توســط	ای
عــدم	تکمیــل	ایــن	ســدها،	ایــن	روان	آب	هــا	بــدون	اســتفاده	
ــاً	 ــت،	گاه ــدر	رف ــر	ه ــالوه	ب ــه	ع ــوند	ک ــا	می	ش ــی	دری راه

ــد. ــار	می	آورن ــه	ب ــز	ب ــارت	هایی	نی خس

تخلیه روان آب ها در دریا
سرپرســت	شــرکت	ســهامی	آب	منطقــه	ای	اســتان	بوشــهر	
در	ایــن	خصــوص	اظهــار	داشــت:	میانگیــن	حجــم	آب	
ــون	 ــارد	و	۸۴۱	میلی ــک	میلی ــاالنه	ی ــتان	س ــه	اس ورودی	ب
مترمکعــب	و	روان	آب	هــای	ناشــی	از	بــاران	نیــز	۴۱۲	

ــت. ــب	اس مترمکع
حســین	باشــی	زادگان	گفــت:	جمعــاً	میانگیــن	ســاالنه	کل	

آب	ســطحی	تجدیدشــونده	دو	میلیــارد	و	۲۵۳	میلیــون	
ــون	 ــارد	و	۱۰۹	میلی ــر	دو	میلی ــه	بالغ	ب مترمکعــب	اســت	ک
ــه	در	 ــت	ک ــتان	اس ــی	آب	از	اس ــم	خروج ــب	حج مترمکع

ــود. ــه	می	ش ــا	تخلی دری
	

ساخت ۵ سد جدید در استان
وی	در	خصــوص	اینکــه	بــه	چــه	صــورت	می	تــوان	از	
ــات	 ــرد:	مطالع ــان	ک ــد،	بی ــد	ش ــا	بهره	من ــن	روان	آب	ه ای
ــده	 ــهر	انجام	ش ــتان	بوش ــزرگ	در	اس ــد	ب ــج	س ــاخت	پن س
و	هم	اکنــون	ســدهای	دالکــی	بــا	حجــم	مخــزن	۲۷۰	
میلیــون	مترمکعــب،	ســد	دشــت	پلنــگ	بــا	حجــم	مخــزن	
ــا	حجــم	مخــزن	 ــان	ب ــد	باغ ــب،	س ــون	مترمکع ۱۵۰	میلی
۳۲	میلیــون	مترمکعــب،	ســد	خاییــز	بــا	حجــم	مخــزن	۱۶	
ــا	حجــم	مخــزن	۲۲	 میلیــون	مترمکعــب	و	ســد	باهــوش	ب

ــتند. ــاخت	هس ــال	س ــب	در	ح ــون	مترمکع میلی
ــا	پتانســیل	یابی	 ــن	ب ــرد:	همچنی ــح	ک باشــی	زادگان	تصری
همــه	حوزه	هــای	آبریــز	اســتان،	۱۰	ســد	کوچــک	و	
متوســط	بــا	احجــام	مخــزن	تجمعــی	۳۱،۱	میلیــون	
مترمکعــب	در	شهرســتان	های	دشــتی،	جــم،	دشتســتان	و	

ــت. ــه	اس ــا	مطالع ــاخت	ی ــال	س ــلویه	در	ح عس

تکمیل سدها نیازمند ۲۰ هزار میلیارد ریال
سرپرســت	شــرکت	ســهامی	آب	منطقــه	ای	اســتان	بوشــهر	
بیــان	کــرد:	ســد	مخزنی	تنــگ	ارم	بــا	حجــم	چهــار	میلیون	
مترمکعــب	در	شــهریورماه	ســال	۹۷	بــه	بهره	بــرداری	رســید	
و	ســد	قیــز	قلعــه	نیــز	بــا	۱،۲	میلیــون	مترمکعــب	در	ســال	

جــاری	بــه	بهره	بــرداری	خواهــد	رســید.
وی	بیــان	کــرد:	اعتبــار	موردنیــاز	بــرای	ســاخت	پنــج	ســد	
بــزرگ	در	اســتان	بیــش	از	۱۸	هــزار	میلیــارد	ریــال	و	بــرای	
ــال	 ــارد	ری ــزار	و	۶۰۰	میلی ــش	از	ه ــک	بی ــدهای	کوچ س

اســت.
	

باشــی	زادگان	در	خصــوص	امــکان	ذخیره	ســازی	آب	عنــوان	
کــرد:	هم	اکنــون	ســد	رئیس	علــی	دلــواری	بــا	حجــم	
مخــزن	۶۹۳	میلیــون	مترمکعــب	و	ســد	تنــگ	ارم	بــا	حجم	
ــرداری	و	در	 مخــزن	۴	میلیــون	مترمکعــب	در	دســت	بهره	ب

حــال	ذخیــره	آب	اســت.
سرپرســت	شــرکت	ســهامی	آب	منطقــه	ای	اســتان	بوشــهر	
گفــت:	همچنیــن	تعــداد	زیــادی	ســازه	تغذیــه	مصنوعــی	و	

بنــد	ذخیــره	ای	در	اســتان	بوشــهر	وجــود	دارد.

اجرای طرح هایی برای مهار روان آب ها
ــاره	 ــا	اش ــرل	روان	آب	ه ــت	کنت ــه	اهمی ــهر	ب ــتاندار	بوش اس
کــرد	و	گفــت:	در	دولــت	تدبیــر	و	امیــد	بــرای	مهــار	
روان	آب	هــا	اقدامــات	بســیار	خوبــی	از	جملــه	احــداث	
چندیــن	ســد	کوچــک	و	بــزرگ	شــروع	شــده	اســت.

عبدالکریــم	گراونــد	اضافــه	کــرد:	اســتان	بوشــهر	بــا	
ــاز	خــود	 ــن	آب	موردنی ــه	تأمی ــای	جــدی	در	زمین کمبوده
ــرو	اســت	و	ســاخت	و	تقویــت	طرح	هــای	آبخیــزداری	و	 روب
ــد	نقــش	مهمــی	در	ایــن	 تکمیــل	ســدهای	اســتان	می	توان

ــه	داشــته	باشــد. زمین
وی	تأکیــد	کــرد:	رفــع	مشــکل	آب	در	اولویــت	اســتان	
ــه	 بوشــهر	قــرار	دارد	و	در	ایــن	راســتا	اعتبــارات	مناســبی	ب
طرح	هــای	ایــن	حــوزه	اختصــاص	می	یابــد	و	تــالش	داریــم	
تــا	بــا	تکمیــل	زیرســاخت	ها	زمینــه	رفــع	مشــکالت	مــردم	

ــم	ســازیم. را	فراه
ــی	 ــای	ناش ــئوالن	رواناب	ه ــه	مس ــت	ک ــن	اس ــر	ای ــد	ب امی
ــرای	 ــوب	ب ــی	خ ــهر	را	فرصت ــتان	بوش ــای	اس از	بارندگی	ه
جلوگیــری	از	بحــران	کم	آبــی	دانســته	و	ایــن	نعمــت	الهــی	

ــد. ــی	نکنن ــد	تلق ــط	تهدی را	فق
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ــران اقتصاد ایـ

نــرخ اجاره بهــا در فصــل نقــل و انتقــاالت 
ــئوالن  ــه مس ــت، درحالی ک ــده اس داغ ش
بایــد  مســتأجران  هســتند  نظاره گــر 
ــه  ــری در فاصل ــی 5۰ مت ــرای آپارتمان ب
یکــی دو ســاعته بــا پایتخــت ماهــی 
یک میلیــون تومــان کرایــه بپردازنــد.

ــل	و	 ــل	نق ــدارس،	فص ــی	م ــاه	و	تعطیل ــان	خردادم ــا	پای ب
انتقــاالت	آغــاز	شــده	اســت	و	مســتأجران	معمــوالً	در	ماه	های	
ــه	جابجایــی	و	اسباب	کشــی	 تیــر،	مــرداد	و	شــهریور	اقــدام	ب

می	کننــد.
بــا	آغــاز	فصــل	نقــل	و	انتقــاالت،	مســتأجران	کــه	حــدود	۳۰	
ــی	۴۰	درصــد	شهرنشــینان	کشــور	را	تشــکیل	می	دهنــد،	 ال
بــا	مشــکالت	متعــددی	در	خصــوص	اجــاره	مســکن	مواجــه	
بنگاه	هــا،	 ماننــد	کمیســیون	 و	هزینه	هایــی	 می	شــوند	
ــر	 هزینه	هــای	جابجایــی	اثاثیــه	و	شــارژ	ســاختمان	عــالوه	ب
ــن	روزهــای	 ــوس	ای ــا	کاب افزایــش	بی	حســاب	وکتاب	اجاره	به

ــران	شــده	اســت. ــتان	ته ــژه	در	اس مســتأجران	به	وی
در	ســال	جــاری	شــاهد	افزایــش	سرســام	آور	اجاره	بهــا	
ــور	 ــوار	در	کش ــای	خان ــر	هزینه	ه ــش	دیگ ــوازات	افزای به	م
ــرای	آگاهــی	از	قیمــت	اجــاره	مســکن	در	غــرب	 هســتیم،	ب
ــواب«	 ــه	»ن ــالک	در	منطق ــاوران	ام ــی	از	مش ــه	یک ــران	ب ته
ــالک	 ــاور	ام ــن	مش ــدی	ای ــم،	متص ــه	کری ــهریار	مراجع ش
گفــت:	اگــر	قصــد	اجــاره	یــک	آپارتمــان	۶۵	متــری	در	ایــن	
ــان	 ــون	توم ــید،	می	بایســت	۴۰	میلی ــته	باش ــه	را	داش منطق
ــون	و	 ــا	یک	میلی ــد	و	ی ــه	بگذاری ــوان	ودیع ــد	به	عن ــول	نق پ

ــد. ــه	بدهی ــاه	کرای ــان	در	م ــزار	توم ۲۰۰	ه
ــه	 ــواب،	در	طبق ــک	خ ــی	ت ــد	آپارتمان ــن	واح ــزود:	ای وی	اف

ــت. ــاء	اس ــگ	مش ــا	پارکین ــور	و	ب ــدون	آسانس ــوم	و	ب س
ــن	 ــته	همی ــال	گذش ــرد:	س ــه	ک ــالک	اضاف ــاور	ام ــن	مش ای
ــه	۳۰۰	 ــه	و	ماهیان ــان	ودیع ــون	توم ــا	۱۰	میلی ــان	را	ب آپارتم
هــزار	تومــان	کرایــه	داده	بودنــد،	کــه	در	ســال	جــاری	کرایــه	
ــرای	تعییــن	 ــی	ب ــد،	امــا	چــون	هیــچ	قانون ــر	کرده	ان را	۲	براب
ــر	و	 ــان	موج ــق	می ــدارد،	تواف ــود	ن ــور	وج ــا	در	کش اجاره	به
ــد. ــا	را	مشــخص	می	کن ــرخ	اجاره	به ــه	ن مســتأجر	اســت،	ک
مســتأجران	مجبورنــد	کیفیــت	محــل	زندگــی	خــود	را	

کاهــش	دهنــد
ــع	شهرســتان	 ــالک	دیگــری	در	نصیرشــهر	از	تواب مشــاور	ام
رباط	کریــم	گفــت:	یــک	مــورد	آپارتمــان	۶۸	متــری	در	طبقــه	
دوم،	بــا	دسترســی	عالــی	و	دارای	آسانســور،	انبــاری،	بالکــن،	
ــز	۵۰	میلیــون	رهــن	کامــل	 پارکینــگ	و	کــف	ســرامیک	نی

ــون	و	۵۰۰	 ــاوی	یک	میلی ــدار	مس ــن	مق ــه	ای ــد،	ک می	خواه
هــزار	تومــان	کرایــه	در	مــاه	اســت.

وی	بــا	بیــان	اینکــه	در	حــال	حاضــر	مســتأجر	در	ایــن	
ــن	واحــد	ابتــدای	مــرداد	 آپارتمــان	ســکونت	دارد،	گفــت:	ای
ــه	کرایه	هــای	پیشــنهادی	 ــا	توجــه	ب تخلیــه	می	شــود،	امــا	ب
ــن	درصــد	 ــوان	پرداخــت	ای فعلــی	بســیاری	از	مســتأجران	ت
افزایــش	را	ندارنــد	و	معمــوالً	مجبورنــد،	خانه	هایــی	باکیفیــت	

ــد. ــاب	کنن ــر	انتخ پایین	ت
ــزان	 ــی	چــه	می ــن	کارشــناس	مســکن	کــه	مســتأجر	فعل ای
کرایــه	می	دهــد،	گفــت:	در	حــال	حاضــر	۳۰	میلیــون	رهــن	
کامــل	اســت،	کــه	معــادل	کرایــه	ماهیانــه	۹۰۰	هــزار	تومانی	

اســت.
نگاهــی	به	ســایت	های	منتشــرکننده	آگهــی	رهن	و	اجــاره	در	
ــی	نشــان	دهنده	 فضــای	مجــازی	و	اپلیکیشــن	ها	نیــز	به	خوب
قیمت	هــای	اجاره	بهــا	در	اطــراف	تهــران	اســت،	کــه	در	
جــدول	زیــر	میــزان	اجــاره	بــرای	یــک	واحــد	حــدود	۵۰	الــی	
ــده	اســت. ــران	آم ــری	در	شهرســتان	های	اطــراف	ته ۶۰	مت
ــال	 ــران	در	س ــتمزد	کارگ ــل	دس ــن	حداق ــر	گرفت ــا	در	نظ ب
۹۸	بــه	میــزان	۱۵،۱۶۸،۸۲۲	ریــال	و	اینکــه	حداقــل	حقــوق	
دریافتــی	یــک	کارگــر	مجــرد	یــا	کارگــر	متأهــل	بــدون	فرزند	
ــال	 ــری	در	س ــن	کارگ ــا	احتســاب	حــق	مســکن	و	حــق	ب ب
۹۸	یک	میلیــون	و	۸۷۶	هــزار	تومــان	می	شــود،	به	خوبــی	

ــه	 ــد	ماهان ــی	۱۰۱	درصــد	درآم مشــخص	اســت،	کــه	۳۷	ال
ــان	۵۰	 ــک	آپارتم ــاره	ی ــرای	اج ــت	ب ــر	می	بایس ــک	کارگ ی
الــی	۶۰	متــری	در	اطــراف	پایتخــت	هزینــه	شــود،	کــه	رقــم	

بســیار	باالیــی	اســت.
ابزارهــای	نظارتــی	و	مالیاتــی	راهــکاری	بــرای	کنتــرل	
نیســت دســتوری	 اجاره	بهــا	 /		ســامان	دهی	 اجاره	بهــا	
ــه	مشــاوران	مســکن	اســتان	تهــران	در	پاســخ	 عضــو	اتحادی
بــه	ایــن	ســؤال	کــه	چــه	عواملــی	ســبب	ایــن	افزایش	هــای	
ــت:	 ــار	داش ــت،	اظه ــده	اس ــا	ش ــاب	وکتاب	کرایه	ه بی	حس
ــورم	اســت	 ــا	وجــود	ت ــش	اجاره	به ــل	در	افزای ــن	عام مهم	تری
ــاهد	 ــه	ش ــات	در	جامع ــا	و	خدم ــش	قیمــت	کااله ــا	افزای و	ب

ــتم. ــا	هس ــش	اجاره	به افزای
ــر	 ــال	اخی ــک	س ــی	ی ــرد:	ط ــه	ک ــیرکوند	اضاف ــب	ش ابوطال
شــاهد	جهــش	قیمتــی	در	تمامــی	کاالهــا	بودیــم	و	ایــن	امــر	

ــت. ــده	اس ــکن	ش ــای	مس ــش	اجاره	به ــبب	افزای س
وی	بــا	بیــان	اینکــه	البتــه	ایــن	تمــام	علــت	نیســت،	گفــت:	از	
ســوی	دیگــر	ماننــد	تمــام	کاالهــا	قیمت	مســکن	نیــز	افزایش	
ــا	 ــش	کرایه	ه ــر	روی	افزای ــز	ب ــر	نی ــن	ام ــت	و	ای ــته	اس داش
بی	تأثیــر	نیســت	و	همــواره	در	طــول	۲	دهــه	اخیــر	اجاره	بهــا	
ــوده	 ــکن	ب ــت	مس ــورم	و	قیم ــزان	ت ــر	می ــی	از	۲	متغی تابع

اســت.
عضـو	اتحادیـه	مشـاوران	مسـکن	اسـتان	تهـران	در	پاسـخ	به	

مسئوالن همچنان نظاره گرند؛

بازار داغ اجاره مسکن در استان تهران/ کرایه خانه افسار گسیخت

وحید یکتا

اجاره	ماهیانه	ودیعه	)تومان(شهرستانآسانسورانباریپارکینگمتراژ
)تومان(

خالص	اجاره	ماهیانه	بدون	
ودیعه	پس	از	تبدیل	)تومان(

۹۰۰،۰۰۰--------۳۰،۰۰۰،۰۰۰پیشوا	/		نقش		جهاننداردداردندارد۵۴	متر/	۶	سال		ساخت

۱،۲۰۰،۰۰۰--------۴۰،۰۰۰،۰۰۰ورامین	/		خیابان		بیهقیندارددارددارد۶۰	متر/	۶	سال		ساخت

۴۰،۰۰۰،۰۰۰۷۰۰،۰۰۰۱،۹۰۰،۰۰۰شهرری	خ	شهید	غیبی،	خ	صمدینداردنداردندارد۶۰	متر

۲۰،۰۰۰،۰۰۰۷۰۰،۰۰۰۱،۳۰۰،۰۰۰قرچک.	شهرک	طالییه.	بعد	از	دادگستریداردداردندارد۶۰	متر

۴۵،۰۰۰،۰۰۰۱۰۰،۰۰۰۱،۳۵۰،۰۰۰پردیس	/		سعیدآباد	جاجرودنداردنداردندارد۶۰	متر/	۳	سال		ساخت

۲۰،۰۰۰،۰۰۰۱۵۰،۰۰۰۷۵۰،۰۰۰پاکدشت	/		میدان	قوههنداردنداردندارد۶۰	متر/	۱۰	سال		ساخت

۵،۰۰۰،۰۰۰۵۵۰،۰۰۰۷۰۰،۰۰۰فیروزکوه	/		شهرک		دشت	ناصرنداردنداردندارد۵۰	متر
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ایـن	سـؤال	کـه	»راهـکار	کنتـرل	اجاره	بهـا	چیسـت؟«	اضافه	
کـرد:	افزایـش	اجاره	بهـا	در	حـد	نرخ	تـورم	طبیعـی	و	منطقی	
اسـت،	اما	برای	جلوگیـری	از	افزایش	بی	حدوحسـاب	اجاره	بها،	
می	بایسـت	از	ابزارهـای	نظارتـی	و	اعمال	قوانیـن	مالیاتی	بهره	
گرفـت	و	از	سـوی	دیگر	بـه	تولید	مسـکن	با	قیمت	تمام	شـده	

معقـول	و	مناسـب	پرداخت.
شــیرکوند	اضافــه	کــرد:	نمی	تــوان	بــا	اجبــار	مالــکان	را	
ــه	 ــری	کرای ــرخ	پایین	ت ــا	ن ــود	را	ب ــای	خ ــرد،	خانه	ه وادار	ک
دهنــد	و	کنتــرل	اجــاره	مســکن	دســتوری	نیســت،	چراکــه	
ــد،	 ــح	می	دهن ــد،	ترجی ــرار	بگیرن ــر	تحت	فشــار	ق ــکان	اگ مال
ــروز	 ــه	ام ــی	ک ــا	جای ــد،	ت ــه	ندهن ــود	را	کرای ــای	خ خانه	ه
تعــداد	بــاالی	خانه	هــای	خالــی	ایــن	امــر	را	تأییــد	می	کنــد.
ــور	و	 ــدی	در	کش ــورم	۳۰	درص ــالم	ت ــه	اع ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــه	 ــت:	ب ــتمزد	گف ــوق	و	دس ــدی	حق ــش	۳۶	درص ــز	افزای نی
ــا	 ــرخ	اجاره	به ــی	ن ــول	و	منطق ــش	معق نظــر	می	رســد،	افزای
ــی	۴۰	 ــن	۳۰	ال ــزی	بی ــد	چی ــه	ســال	گذشــته	بای نســبت	ب
درصــد	باشــد	و	افزایــش	بیــش	از	ایــن	درصــد	ســبب	ناتوانــی	
ــک	 ــت	مل ــده	و	در	نهای ــردن	ش ــه	ک ــرای	کرای ــتأجران	ب مس

ــد. ــد	و	موجــر	ضــرر	کن ــی	بمان خال

ــم  ــه ه ــه ب ــه چگون ــاره ماهیان ــه و اج ــغ ودیع مبل
تبدیــل می شــوند؟

ــه	 ــت،	ک ــد	اس ــکن	معتق ــازار	مس ــر	ب ــناس	دیگ ــک	کارش ی
هزینــه	زندگــی	بســیاری	از	موجــران	از	طریــق	اجاره	مســکن	
تأمیــن	می	شــود	و	می	افزایــد:	همیــن	امــر	ســبب	شــده،	کــه	
تــورم	در	جامعــه	تأثیــر	بســیاری	بــر	اجــاره	مســکن	داشــته	
باشــد،	چراکــه	همــه	هزینه	هــای	یــک	موجــر	افزایش	یافتــه	
ــرای	 ــود	ب ــد	خ ــش	درآم ــتار	افزای ــاً	خواس ــز	طبیعت و	او	نی
تأمیــن	هزینه	هــای	افزایش	یافتــه	اســت	و	لــذا	تــورم	در	یــک	

ــذارد. ــر	می	گ ــز	تأثی ــا	نی ــر	بخش	ه ــر	روی	دیگ بخــش	ب
ــل	مهمــی	در	 ــرخ	مســکن	عام ــر	ن ــت:	از	ســوی	دیگ وی	گف

ــک	 ــد	ی ــوالً	۲۰	درص ــت	و	معم ــا	اس ــرخ	اجاره	به ــن	ن تعیی
ــه	می	شــود،	 ــل	آن	در	نظــر	گرفت ــوان	رهــن	کام ــک	به	عن مل
ــان	ارزش	 ــون	توم ــک	ملــک	۳۰۰	میلی ــال	اگــر	ی به	عنوان	مث
ــان	 ــون	توم ــی	۶۰	میلی ــد	آن	یعن ــد،	۲۰	درص ــته	باش داش
به	عنــوان	رهــن	کامــل	در	نظــر	گرفتــه	می	شــود،	کــه	البتــه	
ایــن	درصــد	در	گذشــته	تــا	۳۰	درصــد	نیــز	بــود،	امــا	اکنــون	
ــه	 ــکن	ب ــت	مس ــام	آور	قیم ــش	سرس ــه	افزای ــه	ب ــا	توج و	ب
حــدود	۲۰	درصــد	ارزش	ملــک	کاهــش	داشــته	اســت	و	ایــن	

ــت. ــا	اس ــورم	در	اجاره	به ــل	ت ــر	عام ــان	تأثی هم
حســن	حشــمتی	افــزود:	از	طرفــی	بــرای	تبدیــل	مبلــغ	رهن	
بــه	اجــاره	بــرای	هــر	یک	میلیــون	تومــان	۳۰	هــزار	تومــان	در	
نظــر	گرفتــه	می	شــود،	مثــاًل	یــک	مســکن	کــه	۶۰	میلیــون	
تومــان	هزینــه	رهــن	دارد،	می	توانــد	تبدیــل	بــه	۳۰	میلیــون	
تومــان	رهــن	و	۹۰۰	هــزار	تومــان	کرایــه	ماهانــه	شــود	و	بــه	
ــون	 ــه	۱۰	میلی ــل	ب ــاًل	تبدی ــد	مث ــورت،	می	توان ــن	ص همی
ــان	 ــزار	توم ــون	و	۵۰۰	ه ــت	و	یک	میلی ــان	پیش	پرداخ توم

اجــاره	ماهیانــه	شــود.

افزایــش ســهم اجــاره مســکن در ســبد معیشــتی 
ــوار خان

ایــن	کارشــناس	اضافــه	کــرد:	در	ایــن	حالــت	فشــار	اصلــی	به	
ــاره	مســکن	در	ســبد	 مســتأجران	وارد	می	شــود	و	ســهم	اج
خانــوار	افزایش	یافتــه	و	ســبد	معیشــتی	خانــوار	به	ویــژه	
ــن،	ری	 ــران،	شــهریار،	ورامی ــد	ته در	شــهرهای	بزرگــی	مانن
ــر	کوچــک	 ــتان	مهاجرپذی ــن	اس ــر	ای ــتان	های	دیگ و	شهرس
و	کوچک	تــر	می	شــود،	تــا	جایــی	کــه	در	حــال	حاضــر	
شــاهدیم	کــه	بیــش	از	نیمــی	از	درآمدهــای	یــک	خانــوار	در	

ــود. ــا	می	ش ــرف	اجاره	به ــران	ص ــتان	ته اس
وی	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســؤال	کــه	»راهــکار	کنتــرل	اجاره	بهــا	
چیســت؟«	گفــت:	بایــد	مشــوق	هایی	بــرای	افزایــش	
واحدهــای	اســتیجاری	ارائــه	کنیــم	و	در	واقــع	به	جــای	

ــرای	کرایه	هــای	 ــر	اجبــار	و	وادار	کــردن	موجــران	ب تمرکــز	ب
پاییــن	و	اقدامــات	دســتوری	بایــد	موجــران	تشــویق	بــه	اجاره	
ــق	افزایــش	عرضــه،	شــاهد	 ــا	از	طری دادن	واحدهــا	کنیــم،	ت

کاهــش	بهــا	باشــیم.

ــش  ــل افزای ــن عام ــی مهم تری ــای غیرواقع آگهی ه
اجاره بهــا بی حســاب وکتاب 

ایــن	اظهــارات	کارشناســی	در	حالــی	صــورت	می	گیــرد،	کــه	
ــود	حــدود	 ــران	از	رک ــالک	ته ــه	مشــاوران	ام ــس	اتحادی رئی
ــد	و	 ــر	می	ده ــاره	خب ــکن	و	اج ــازار	مس ــدی	در	ب ۴۰	درص
ــرخ	مســکن	 ــش	ن ــز	از	افزای ــالک	نی ــاوران	ام ــد:	مش می	گوی
ــداد	 ــش	تع ــه	کاه ــه	ب ــتند،	چراک ــی	نیس ــا	راض و	اجاره	به

ــود. ــر	می	ش ــر	منج ــد	کمت ــز	درآم ــا	و	نی معامله	ه
ــن	ها	 ــایت	ها،	اپلیکیش ــش	س ــروی	نق ــی	خس ــی	قل مصطف
و	فضــای	مجــازی	در	افزایــش	بی	حســاب	وکتاب	قیمــت	
مســکن	و	اجاره	بهــا	را	مورداشــاره	قــرار	داد	و	گفــت:	در	
ــازی	 ــای	مج ــده	در	فض ــی	ایجادش ــو	روان ــر	ج ــال	حاض ح
ــای	 ــی	نرخ	ه ــا	دارد	و	برخ ــرخ	اجاره	به ــر	ن ــادی	ب ــر	زی تأثی
غیرمنطقــی	و	جهشــی	در	میــزان	کرایه	هــا	و	آگهی	هــای	

ــت. ــده	اس ــا	ش ــش	قیمت	ه ــبب	افزای ــی	س غیرواقع
وی	خواســتار	فعالیــت	ســایت	ها	زیــر	نظــر	اتحادیه	هــا	
ــرای	فعالیــت	آگهی	هــای	 ــوان	فضــا	را	ب شــد	و	گفــت:	نمی	ت

ــت. ــامان	دهی	داش ــع	س ــت	و	توق ــاز	گذاش ــی	ب غیرواقع
قلــی	خســروی	همچنیــن	خواســتار	تناســب	عرضــه	و	تقاضــا	
در	بــازار	مســکن	و	اجاره	بهــا	و	مداخلــه	ســریع	دولــت	و	

ــد. ــازار	ش ــن	ب ــه	ای ــامان	دهی	ب ــرای	س ــس	ب مجل
نقش	آفرینــی	 شــاهد	 بایــد	 کــه	 می	رســد،	 نظــر	 بــه	
ــکن	 ــازار	مس ــامان	دهی	ب ــرای	س ــئوالن	ب ــش	مس بیش	ازپی
ــرایط	 ــکن	در	ش ــک	مس ــاره	ی ــا	اج ــیم،	ت ــا	باش و	اجاره	به
ــی	 ــه	چالش ــاالت	ب ــل	و	انتق ــل	نق ــود	و	فص ــادی	موج اقتص

بــرای	مســتأجران	تبدیــل	نشــود.

ــران اقتصاد ایـ
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ــه علــت گرمــای شــدید در خوزســتان،  ب
ــه  تامیــن و انتقــال بــرق در ایــن اســتان ب
ــب  ــرد و در اغل ــی گی ــورت م ــختی ص س
روزهــا شــرایط تامیــن بــرق در اســتان به 

ــت.  ــیده اس ــم رس ــز ه ــت قرم وضعی

ــاله	در	 ــر	س ــتان	را	ه ــای	تابس ــن	روزه ــرم	تری ــتان	گ خوزس
کشــور	تجربــه	مــی	کنــد	و	معمــوالً	گــرم	تریــن	شــهر	کشــور	
را	بایــد	از	بیــن	شــهرهای	جنوبــی	ایــن	اســتان	یافت.	امســال	
هــم	روزهــای	گــرم	ســال	از	خــرداد	مــاه	آغــاز	شــد	و	گرمــای	
شــدید	منتظــر	شــروع	فصــل	تابســتان	هــم	نشــد	و	خیلــی	
زودتــر	بــه	ســراغ	خوزســتانی	هــا	آمــد.	در	روزهــای	اخیــر	بــه	
صــورت	مرتــب	شــاهد	رکورد	شــکنی	مصــرف	برق	در	اســتان	
نســبت	بــه	ســال	هــای	قبــل	بــوده	ایــم	و	همیــن	امــر	نشــان	
مــی	دهــد	بایــد	زیرســاخت	هــای	تولیــد،	توزیــع	و	مصــرف	
بــرق	در	خوزســتان	نوســازی،	تکمیــل	و	بهینــه	ســازی	شــود.
در	خــرداد	مــاه	امســال،	بــا	مصــرف	هشــت	هــزار	و	۲۷	
ــه	 ــبت	ب ــدی	نس ــد	۱۳.۹۱	درص ــک	روز	رش ــگاوات	در	ی م
ــد	 ــن	رش ــت.	ای ــل	رخ	داده	اس ــال	قب ــابه	در	س ــدت	مش م
مصــرف	کــه	عــددی	قابــل	تأمــل	اســت	رکــورد	پیــک	هفــت	
ــت ــته	اس ــز	شکس ــل	را	نی ــه	قب ــگاوات	هفت ــزار	و	۹۵۱	م ه
در	ایــن	شــرایط	مــردم	مجبــور	بــه	اســتفاده	از	وســایل	
ــای	شــدید	هســتند	 ــی	از	گرم ــه	منظــور	رهای سرمایشــی	ب
ــرای	 ــرق	در	اســتان	را	ب و	همیــن	شــرایط،	معمــوالً	تامیــن	ب
ــد.	در	 ــی	کن ــه	م ــی	مواج ــواری	خاص ــا	دش ــر	ب ــان	ام متولی
خوزســتان	گفتــه	مــی	شــود	کــه	ایــن	اســتان	بــرای	تولیــد	
ــل	توجــه	 ــه	علــت	افزایــش	قاب ــی	ب ــدارد	ول ــرق	مشــکلی	ن ب
مصــرف	بــرق	بــه	خصــوص	در	ســاعت	هــای	اوج	مصــرف	یــا	
همــان	پیــک	مصــرف،	توزیــع	آن	بــه	خصــوص	بــرای	مــردم	
در	ســاعت	هایــی	از	روز	بــا	مشــکل	جــدی	مواجــه	مــی	شــود.
امســال	هماننــد	ســال	هــای	قبــل،	ســاعت	اداری	در	
خوزســتان	کاهــش	یافتــه	اســت	تــا	بــا	تعطیلــی	زودهنــگام	
ادارات،	امــکان	تامیــن	بــرق	بــرای	مــردم	بــا	ســهولت	کمتری	
انجــام	شــود	ولــی	در	روزهایــی	کــه	هــوای	اســتان	بــه	بــاالی	
ــا	کاهــش	ســاعت	اداری	هــم	 ۴۹	درجــه	مــی	رســد	حتــی	ب
تامیــن	بــرق	بــرای	مــردم	ســخت	اســت	و	تاکنــون	دو	روز	در	
خوزســتان	تعطیلــی	سراســری	اعــالم	شــده	اســت	تــا	بــرق	

ــه	هــای	مــردم	برســد. ــه	خان ب
ــا	 ــاعت	کار	اداره	ه ــتان	س ــه	در	خوزس ــته	ک ــال	گذش در	س
تغییرکــرد	مصــرف	بــرق	بــرای	نخســتین	بــار	کاهــش	یافــت	
و	منفــی	۳.۸	درصــد	شــد	و	ایــن	درحالــی	اســت	کــه	در	ســال	
هــای	پیــش	از	آن	و	در	مــاه	هــای	گــرم	همــواره	بــا	رشــد	۴.۵	
تــا	پنــج	درصــدی	روبــرو	مــی	شــد	بــه	همیــن	دلیــل	انتظــار	
ــا	اجــرای	طــرح	کاهــش	ســاعت	اداری	در	اســتان	 مــی	رود	ب
روزانــه	۳۰۰	تــا	۴۰۰	مــگاوات	صرفــه	جویــی	در	مصــرف	برق	
ــگاوات	 ــزار	و	۹۱۹	م ــه	۷	ه ــک	مصــرف	ب ــرد	پی صــورت	بگی

برســد.
ــه	ای	 ــرق	منطق ــرکت	ب ــل	ش ــه	مدیرعام ــن	زمین در	همی
خوزســتان	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	ایــن	رکــورد	از	پیــک	۷	هــزار	
و	۹۱۷	مــگاوات	ســال	۹۷	عبــور	کــرد،	اظهــار	کــرد:	ایــن	رقم	
در	ســال	۹۷	در	روز	۱۹	تیرمــاه	ثبــت	شــده	بــود	ولــی	امســال	
یــک	مــاه	زودتــر	و	در	تاریــخ	۱۸	خــرداد	از	ایــن	رقــم	عبــور	

ــم. کردی

همکاری مردم
محمــود	دشــت	بــزرگ	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	اگــر	مشــترکان،	
ــرل	 ــت	و	کنت ــا	مدیری ــاعات	گرم ــرق	را	در	اوج	س ــرف	ب مص
نکننــد،	بــه	طــور	حتــم	بــا	خاموشــی	هــای	ناخواســته	مواجه	
خواهنــد	شــد،	تصریــح	کــرد:	مشــترکان	بایــد	توجــه	داشــته	
باشــند	تــا	اســتفاده	از	وســایل	برقی	پرمصــرف	مانند	ماشــین	

لبــاس	شــویی،	ظرفشــویی	و	اتــو	را	به	خــارج	از	ســاعات	پیک	
مصــرف	بــرق	موکــول	کنند	تــا	تابســتانی	بــدون	خاموشــی	را	

ســپری	کننــد.
ــرق	 ــه	مصــرف	ب ــی	ک ــادآور	شــد:	در	صورت ــزرگ	ی دشــت	ب
ــت	 ــی	بیــش	از	ظرفی ــرق	مصرف ــزان	ب ــت	نشــود	و	می مدیری
بــرق	تولیــدی	باشــد	بــه	شــبکه	هــا	فشــار	وارد	مــی	شــود	و	
خــط	از	مــدار	خــارج	خواهــد	شــد	و	قطــع	بــرق	اتفــاق	مــی	
افتــد	کــه	بــا	توجــه	بــه	رونــد	افزایشــی	دمــای	هــوا	در	ایــن	
فصــل	از	ســال	کــه	هنــوز	وارد	فصــل	تابســتان	نیزنشــده	ایم،	

تحمــل	چنیــن	شــرایطی	طاقــت	فرســا	خواهــد	بــود.
ــه	در	 ــد	ک ــی	ده ــا	نشــان	م ــی	ه ــش	بین ــه	وی،	پی ــه	گفت ب
روزهــای	آینــده	دمــای	هــوا	در	خوزســتان	از	۵۰	درجــه	عبور	
کنــد	و	بــه	تبــع	آن	اســتفاده	از	وســایل	سرمایشــی	و	مصــرف	
بــرق	بیشــتر	خواهــد	شــد	کــه	اگــر	مدیریــت	مصــرف	صورت	
ــای	هــوا	کــه	از	۴۷	 ــش	هــر	درجــه	دم ــه	ازای	افزای ــرد	ب نگی
ــبکه	 ــار	در	ش ــش	ب ــگاوات	افزای ــد	۲۵۰	م ــور	کن ــه	عب درج

صــورت	خواهــد	گرفــت.
مدیرعامــل	شــرکت	برق	منطقــه	ای	خوزســتان	از	مشــترکان	
و	مصــرف	کننــدگان	خواســت	تــا	هماننــد	ســال	قبــل	
ــارف	 ــی	مص ــرق	و	جابجای ــرژی	ب ــه	از	ان ــتفاده	بهین ــا	اس ب
غیرضــروری	بــه	ســاعت	هــای	خــارج	از	پیــک	)ســاعت	۱۳	تا	

۱۷	و	غــروب	آفتــاب	تــا	۲۳	شــب(	صنعــت	بــرق	را	در	عبوری	
ــد. ــی	کنن ــتان	۹۸	همراه ــن	از	تابس ایم

مصرف برق در وضعیت قرمز
ــتان	در	 ــه	خوزس ــان	اینک ــا	بی ــن	ب ــزرگ	همچنی ــت	ب دش
محــدوده	قرمــز	و	جــزو	مناطــق	پــر	مصــرف	بــرق	در	کشــور	
قــرار	گرفتــه	اســت،	تصریــح	کــرد:	مصرف	بــرق	در	کالنشــهر	
اهــواز	نیــز	در	محــدوده	زرد	و	هشــدار	قــرار	دارد	و	مشــترکان	
بــا	کاهــش	حداقــل	پنــج	درصــدی	در	مصــرف،	در	وضعیــت	

ســبز	و	پایــدار	قــرار	خواهــد	گرفــت.
مدیرعامــل	شــرکت	بــرق	منطقــه	ای	خوزســتان	عنــوان	کرد:	
پیــک	بــار	در	ســال	های	۹۴	تــا	۹۷	در	ماه	هــای	تیــر	و	مــرداد	
ــد	 ــوا	و	رش ــای	ه ــل	گرم ــه	دلی ــی	امســال	ب ــود	ول رخ	داده	ب
مصــرف،	تاکنــون	دو	بــار	در	خــرداد	مــاه	اتفــاق	افتــاده	اســت.
دشــت	بــزرگ	بــا	ابــراز	نگرانــی	نســبت	بــه	رشــد	قابــل	توجه	
ــن	 ــر	همی ــرق	ب ــر	مصــرف	ب ــرد:	اگ ــد	ک ــرق	تاکی مصــرف	ب
ــی	 ــرای	شــبکه	خطرات ــاری	ب ــه	داشــته	باشــد	پرب ــدار	ادام م
خواهــد	داشــت	و	ممکــن	اســت	بعضــی	از	تجهیــزات	دچــار	
ــته	 ــر	داش ــا	تعمی ــی	ی ــه	جایگزین ــاز	ب ــوند	و	نی ــکل	ش مش

ــند. باش
ــه	مشــارکتی	 ــک	مقول ــت	شــبکه	را	ی ــداری	و	مدیری وی،	پای

رکوردها همچنان جابه جا می شود

برق خوزستان در وضعیت قرمز 
علی نواصر
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ــت:	 ــرد	و	گف ــف	ک ــدگان	توصی ــرف	کنن ــکاری	مص ــا	هم ب
مصــرف	کننــده	هــا	نقــش	اصلــی	را	در	مدیریــت	شــبکه	بــر	
عهــده	دارنــد	و	از	آنهــا	می	خواهیــم	در	پایــداری	شــبکه	بــرق	
حتــی	بــا	خامــوش	کــردن	یــک	المــپ	غیــر	ضــروری	ســهیم	

باشــند.
دشــت	بــزرگ	در	خصــوص	برنامــه	هــا	و	اقدامــات	اندیشــیده	
شــده	بــرای	عبــور	از	تابســتان	۹۸	اظهــار	کــرد:	در	ســال	۹۸	
برنامــه	ریــزی	صــورت	گرفتــه	تــا	در	لحظــه	پیــک	نیــروگاه	
ــی	اســتان	هــر	کــدام	چهــار	هــزار	 ــرق	آب ــی	و	ب هــای	حرارت
ــا	اقدامــات	مدیریــت	 ــرق	تولیــد	کننــد	و	ب و	۴۸۰	مــگاوات	ب
ــدون	 ــبکه،	ب ــی	در	ش ــی	۹۶۱	مگاوات ــه	جوی ــی	و	صرف مصرف

خاموشــی	از	تابســتان	عبــور	کنیــم.
دشــت	بــزرگ	بیــان	کــرد:	هشــت	هــزار	و	۸۸۰	مــگاوات	برای	
پیــک	تابســتان	۹۸	پیــش	بینــی	شــده	کــه	بایــد	بــا	اقدامــات	
ــه	 ــه	ب ــی	ک ــی	۹۶۱	مگاوات ــه	جوی ــت	مصــرف	و	صرف مدیری
ــالغ	شــده،	آن	را	در	محــدوده	 ــرق	اســتان	اب شــرکت	هــای	ب

هفــت	هــزار	و	۹۱۹	مــگاوات	ســال	قبــل	نگــه	داریــم.
وی	افــزود:	در	همیــن	راســتا	ســاعت	کاری	ادارات	خوزســتان	
ــا	 ــح	ت ــت	صب ــاعت	هف ــرداد	از	س ــا	۱۸	خ ــرداد	ت از	اول	خ
ــت	 ــهریور	از	هف ــان	ش ــا	پای ــرداد	ت ــه	و	از	۱۹	خ ۱۳.۳۰	دقیق
صبــح	تــا	۱۳	اســت	و	شــرکت	هــای	بــرق	منطقــه	ای	

خوزســتان	و	توزیــع	بــر	پایــش	و	اجــرای	صحیــح	ایــن	برنامــه	
ــد. ــی	کنن نظــارت	م

ــب	 ــتان	جل ــه	ای	خوزس ــرق	منطق ــرکت	ب ــل	ش مدیرعام
رضایــت	همــکاری	صنایــع	بــرای	کاهــش	مصــرف	در	پیــک	
و	اســتفاده	از	ظرفیــت	رســانه	هــا	و	شــبکه	هــای	مجــازی	و	
برگــزاری	ســمینار	و	همایــش	بــرای	گــروه	هــای	مرجــع	را	از	
دیگــر	برنامــه	هــای	کاهــش	مصــرف	در	پیــک	عنــوان	کــرد.
ــت	 ــات	مدیری ــاعات	اداری	و	اقدام ــش	س ــی	کاه وی	در	چرای
مصرفــی	بــا	وجــود	تولیــد	نیــروگاه	هــای	بــرق	آبــی	و	
ــای	 ــروگاه	ه ــه	نی ــت	ک ــت	اس ــرد:	درس ــد	ک ــی،	تاکی حرارت
اســتان	ایــن	ظرفیــت	را	دارنــد	کــه	برق	مــورد	نیــاز	اســتان	را	
در	ســاعت	هــای	پیــک	تامیــن	کننــد	امــا	بایــد	توجه	داشــت	
کــه	در	شــبکه	بــرق	اســتان	بــا	کشــور	تبــادل	نیــاز	صــورت	
ــه	ای	 ــد	حادث ــش	تولی ــت	در	بخ ــن	اس ــرد	و	ممک ــی	گی م
پیــش	بیایــد	یــا	ممکــن	اســت	بارگیــری	بــا	ظرفیــت	بــاال	و	
طوالنــی	مــدت	از	ترانــس	هــا	کــه	عمــر	باالیی	هــم	دارنــد	در	

شــبکه	خللــی	ایجــاد	کنــد.

کاهش ۱۰ درصدی برق
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	مدیــر	توزیــع	بــرق	دزفــول	گفــت:	
ــث	 ــر	باع ــای	اخی ــی	روزه ــتان	ط ــی	ادارات	شهرس تعطیل

کاهــش	۱۰	درصــدی	مصــرف	بــرق	در	دزفــول	شــد	ضمــن	
اینکــه	بــه	طــور	کلــی	خاموشــی	های	امســال	دزفــول	نســبت	

بــه	پارســال	کاهــش	یافتــه	اســت.
اقبــال	طیــب	طاهــر	با	بیــان	اینکــه	میــزان	بــار	مصرفــی	برق	
ــن	شهرســتان	از	اســتان	هایی	همچــون	 ــرژی	ای و	مصــرف	ان
قــم،	زنجــان،	کهگیلویــه	و	بویر	احمــد	و	چهارمحــال	بختیاری	
بیشــتر	اســت،	گفــت:	وســعت	فعالیــت	و	گســتردگی	توزیــع	
ــت	 ــرز	اس ــتان	الب ــتردگی	اس ــدازه	گس ــه	ان ــول	ب ــرق	دزف ب
ــا	 ــق	ب ــز	مطاب ــات	نی ــاخت	ها	و	خدم ــد	زیرس ــه	می	طلب ک

گســتردگی	باشــد.
ــزان	مصــرف	 ــر	می ــی	ادارات	ب ــر	تعطیل وی	در	خصــوص	تأثی
ــش	 ــث	کاه ــی	ادارات	باع ــت:	تعطیل ــتان	گف ــرق	شهرس ب
ــرق	در	دزفــول	شــده	ضمــن	اینکــه	 ۱۰	درصــدی	مصــرف	ب
ــه	 ــول	نســبت	ب ــی	خاموشــی	های	امســال	دزف ــور	کل ــه	ط ب

ــه	اســت. پارســال	کاهــش	یافت
وی	بــا	بیــان	اینکــه	خاموشــی	ها	بــه	دو	دســته	بــا	
برنامــه	و	بی	برنامــه	تقســیم	می	شــوند،	توضیــح	داد:	
ــال	 ــرات،	اوره ــدف	تعمی ــا	ه ــه	ب ــا	برنام ــی	های	ب خاموش
ــا	 ــر	اســت	ب ــا	کمت ــه	گرم و	توســعه	شــبکه	در	ســاعاتی	ک
اطالع	رســانی	قبلــی	اعمــال	می	شــوند	تــا	مشــترکان	
ولــی	 باشــند	 نداشــته	 خاموشــی	 بحــران	 زمــان	 در	
خاموشــی	های	بی	برنامــه	عمدتــاً	بــه	علــت	حوادثــی	
ــاالی	مصــرف	 همچــون	ســرقت،	شــرایط	جــوی	و	فشــار	ب

ــد. ــاب	ناپذیرن ــوده	و	اجتن ــرق	ب ب
ــان	اینکــه	پیــک	 ــا	بی ــول	ب ــرق	دزف ــع	ب ــر	شــرکت	توزی مدی
ــر	رخ	 ــخ	۲۰	تی ــار	مصــرف	شهرســتان	در	ســال	۹۷	در	تاری ب
داده	اســت،	گفــت:	امســال	ایــن	پیــک	یــک	مــاه	جلوتــر	و	در	
۲۰	خــرداد	رخ	داد	کــه	نســبت	بــه	ســال	گذشــته	۱۴	درصــد	

افزایــش	داشــت.
طیــب	طاهــر	همچنیــن	بــا	بیــان	اینکــه	بیــش	از	۷۰	درصــد	
بــرق	در	دزفــول	مصــارف	خانگــی	 مصرف	کننده	هــای	
ــا	محــدود	کــردن	منابــع	و	صنایــع	 هســتند،	عنــوان	کــرد:	ب
ــع	 ــویی	صنای ــیم،	از	س ــته	باش ــار	داش ــرل	ب ــم	کنت نمی	توانی
ــه	 ــا	ب ــرق	آنه ــع	ب ــته	و	قط ــده	ای	در	اقتصــاد	داش ــهم	عم س
ــت	 ــن	الزم	اس ــود	بنابرای ــان	می	ش ــب	زی ــع	موج ــای	نف ج
ــام	 ــردم	انج ــط	م ــتان	توس ــرق	شهرس ــرف	ب ــت	مص مدیری

ــود. ش
وی	تنهــا	راه	کنتــرل	مصرف	بــرق	را	مشــارکت	مردم	دانســت	
و	گفــت:	مــردم	اســتفاده	از	وســایل	پرمصــرف	را	بــه	ســاعات	
ــکان	در	 ــا	حــد	ام ــد	و	ت ــول	کنن ــک	مصــرف	موک ــد	از	پی بع
ــه	در	مصــرف	 ــی	های	بابرنام ــن	خاموش ــان	یافت ــتای	پای راس

ــد. ــی	کنن ــرق	صرفه	جوی ــه	ب بهین

نبود زمین مانع افزایش ظرفیت برق
ــرق	 ــای	ب ــت	ه ــعه	پس ــه	در	راه	توس ــکالتی	ک ــی	از	مش یک
شــهری	در	شــهرهای	خوزســتان	خصوصــاً	کالنشــهر	اهــواز	
وجــود	دارد	تخصیــص	نــدادن	زمیــن	مــورد	نیــاز	بــرای	ایجاد	

ــا	وجــود	معارضــان	اســت. ــد	ی ــای	جدی پســت	ه
ــی	اســت	کــه	در	قســمت	هــای	مختلــف	شــهر	 ایــن	در	حال
ــال	 ــاختمان	در	ح ــازی	س ــه	س ــد	مرتب ــازی	و	بلن ــم	س تراک
انجــام	اســت	بــدون	اینکــه	متولیــان	شــهری	در	نظــر	بگیرنــد	
ــبکه	 ــه	ش ــد	ب ــده	جدی ــردن	مصــرف	کنن ــرای	وارد	ک ــه	ب ک
ــن	 ــر	گرفت ــد	و	در	نظ ــازی	جدی ــت	س ــه	ظرفی ــاز	ب ــرق،	نی ب
قطعــه	هــای	زمیــن	و	هماهنگــی	هــای	بیــن	بخشــی	بــرای	

ــرق	اســت. ــد	ب ایجــاد	پســت	هــای	جدی
همیــن	همراهــی	نکــردن	ارگان	هــای	شــهری	در	کالنشــهر	
اهــواز	در	ســالیان	گذشــته	باعــث	شــده	تــا	ظرفیــت	ســازی	
هــای	جدیــد	در	اهــواز	بــه	کنــدی	پیــش	بــرود	و	پســت	های	
ایــن	شــهر	در	فصــل	گــرم	بــا	پربــاری	بعضــاً	بــاالی	۹۰	درصد	
همــراه	باشــند	و	هــر	از	گاهــی	خاموشــی	هــای	ناخواســته	ای	

ناشــی	از	آســیب	تاسیســات	بــه	وجــود	بیایــد.
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ــاورزی  ــگری و کش ــوزه گردش ــوی در ح ــان رض ــای خراس ــت ه ظرفی
ایــن اســتان را در جایــگاه ممتــازی قــرار داده اســت که اســتفاده مناســب 
ــرایط  ــور در ش ــرای کش ــی ب ــل توجه ــا ارزآوری قاب ــت ه ــن ظرفی از ای

ــی دارد. تحریم

مشــهد	بــه	دلیــل	وجــود	بــارگاه	منــور	هشــتمین	امــام	شــیعیان	ســاالنه	پذیــرای	بیــش	از	۲۵	
میلیــون	زائــر	از	شــهرهای	مختلــف	کشــور	اســت	کــه	بــرای	زیــارت	مرقــد	امــام	رضــا	)ع(	بــه	

ــن	شــهر	ســفر	می	کننــد. ای
ــت	 ــل	بی ــدان	اه ــود	و	ارادتمن ــان	خالصــه	نمی	ش ــه	ایرانی ــا	ب ــران	در	مشــهد	تنه حضــور	زائ
ــور	 ــوی	کش ــت	معن ــه	پایتخ ــا	ب ــام	مهربانی	ه ــارت	ام ــرای	زی ــز	ب ــورها	نی ــایر	کش )ع(	از	س
ــار	اعــالم	شــده	از	ســوی	مســئوالن	اســتانداری	 ــق	آم ــه	طب ــی	ک ــه	صورت ــد	ب ســفر	می	کنن
خراســان	رضــوی	ســاالنه	بیــش	از	۲	میلیــون	زائــر	کــه	بیشــتر	آنهــا	از	اتبــاع	کشــورهای	عراق،	

ــردم	مشــهد	می	شــوند. ــارس	هســتند	میهمــان	م ــج	ف افغانســتان	و	حاشــیه	خلی
ــه	ســاکنان	 ــی	ب ــی	ایران ــگ	غن ــال	فرهن ــرای	انتق ــه	ب ــی	ک ــار	فرصت	های ــن	حضــور	در	کن ای
دیگــر	کشــورها	فراهــم	می	کنــد،	از	نظــر	اقتصــادی	نیــز	بــرای	مــردم	ایــن	خطــه	حائــز	اهمیت	

اســت	و	موجــب	رونــق	بســیاری	از	کســب	و	کارهــا	و	ارز	آوری	بــرای	کشــور	شــده	اســت.
ــون	دالر	 ــارد	و	۵۰۰	میلی ــران	خارجــی	در	مشــهد	بیــش	از	۲	میلی ــی	حضــور	زائ گــردش	مال
در	ســال	بــوده	و	بــه	دلیــل	خدمــات	ارزانــی	کــه	بــه	زائــران	خارجــی	بــا	کیفیــت	بســیار	بــاال	
ارائــه	می	شــود،	تقاضــا	بــرای	ســفر	بــه	مشــهد	در	همــه	ایــام	ســال	وجــود	دارد.	در	خصــوص	
ســوغات	زائــر	هنــوز	بــا	چالش	هایــی	در	اســتان	رو	بــه	رو	هســتیم	و	بنــا	بــر	آمارها	بیــش	از	۷۰	

ــن	وارد	مشــهد	می	شــود. درصــد	ســوغات	از	چی
بــه	گفتــه	راضیــه	علیرضایــی،	رئیــس	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	خراســان	رضــوی	
میــزان	صــادرات	از	ایــن	اســتان	در	ســال	گذشــته	۲	هــزار	و	۲۵۴	میلیــون	دالر	بــوده	و	پیــش	

بینــی	امســال	صــادرات	اســتان	دو	هــزار	و	۲۰۰	میلیــون	دالر	اســت.
	

سرمایه گذاری خارجی در مشهد
ســفر	زائــران	خارجــی	بــه	مشــهد	تنهــا	بــه	حضــور	چنــد	روزه	آنــان	در	ایــن	شــهر	خالصــه	
ــرمایه	 ــای	س ــا	جاذبه	ه ــده	ت ــهر	موجــب	ش ــن	ش ــر	در	ای ــا	زائ ــود	و	حضــور	میلیون	ه نمی	ش

ــم	شــود. ــز	در	مشــهد	فراه ــا	نی ــرای	خارجی	ه ــذاری	ب گ
در	همیـن	رابطـه	مدیـرکل	امور	اقتصـادی	و	دارایی	خراسـان	رضوی	ابتـدای	تیر	سـال	جاری	از	

تصویـب	۱۱۴	میلیون	دالر	سـرمایه	گذاری	خارجی	در	این	اسـتان	خبـر	داد	و	گفت:	تقاضا	برای	
سـرمایه	گـذاری	در	حوزه	هـای	حمل	و	نقل،	تولیـد	مکمل	های	دارویـی،	تولید	کاغـذ	از	کربنات	

کلسـیم	و	سـاخت	بهره	برداری	واحدهای	اقامتی	بوده	اسـت.
ــی	از	کشــورهای	 ــا	مشــارکت	ســرمایه	گذاران ــن	طرح	هــا	ب ــزود:	ای ــی	اف ســید	مهــدی	رمضان
ــی	۱۰۰	 ــه	ارزش	تقریب ــوع	ب ــتان	در	مجم ــتان	و	افغانس ــوری	ترکمنس ــراق،	جمه ــارات،	ع ام
ــابور	و	 ــار	نیش ــی	عط ــهرک	صنعت ــوس	مشــهد،	ش ــی	ت ــهرک	های	صنعت ــون	دالر	در	ش میلی

ــوند. ــرا	می	ش ــهد	اج ــهر	مش ش

سنگ های قیمتی و بازار ارزی چند میلیون دالری
ارز	آوری	در	خراسـان	رضـوی	تنهـا	بـه	حضـور	گردشـگران	خارجـی	در	ایـن	اسـتان	خالصـه	
نمی	شـود	و	صـادرات	سـنگ	های	قیمتـی	به	دیگر	کشـورها	نیز	بـازار	پرسـودی	را	بـرای	فعاالن	
ایـن	حـوزه	بـه	وجـود	آورده	و	آوازه	جهانـی	بـرای	سـنگ	فیـروزه	این	خطـه	ایجاد	کرده	اسـت.
ظرفیت	هــای	خــدادادی	و	وجــود	معــادن	ســنگ	های	قیمتــی	و	تزئینــی	در	خراســان	رضــوی	
موجــب	شــده	تــا	مشــهد	طــی	ســال	های	گذشــته	بــه	عنــوان	پایتخــت	ســنگ	های	قیمتــی	
ــی	و	 ــه	ســنگ	های	قیمت ــه	بیشــتر	ب ــه	موجــب	توج ــی	ک ــود.	اقدام ــی	ش ــز	معرف ــان	نی جه

جلوگیــری	از	صــادرات	ســنگ	خــام	بــه	خــارج	شــده	اســت.
آمــار	و	اطالعــات	ارائــه	شــده	از	ســوی	ســازمان	صنعــت،	معــدن	و	تجــارت	خراســان	رضــوی	
نشــان	می	دهــد	تنهــا	بــازار	صــادرات	فیــروزه	آن	هــم	بــه	صــورت	رســمی	از	ایــن	اســتان	بــه	

ســایر	کشــورها	ارزش	بیــش	از	۷	هــزار	دالری	دارد.
	

بازار ۳۰۰ میلیون دالری زعفران
یکــی	دیگــر	از	بازارهــای	صادراتــی	خراســان	رضــوی	کــه	ارز	آوری	خوبــی	برای	کشــور	داشــته	
ــه	خــارج	از	کشــور	اســت	و	 ــا	محوریــت	زعفــران	ب اســت،	صــادرات	محصــوالت	کشــاورزی	ب
مرغوبیــت	زعفــران	کشــت	شــده	در	خراســان	رضــوی	باعــث	شــده	تــا	تاجــران	دیگر	کشــورها	

خواهــان	خریــد	ایــن	محصــول	ارزشــمند	باشــند.
ــر	 ــه	دیگ ــران	از	خراســان	رضــوی	ب ــون	دالر	زعف در	حــال	حاضــر	ســاالنه	حــدود	۳۰۰	میلی
کشــورها	صــادر	می	شــود	کــه	در	صــورت	ســرمایه	گــذاری	صحیــح	در	ایــن	حــوزه	و	توجــه	بــه	

حــوزه	بســته	بنــدی	درآمــد	ایــن	بخــش	تــا	چنــد	برابــر	قابــل	افزایــش	خواهــد	بــود.
خراسـان	رضوی	دارای	پتانسـیل	های	بسـیاری	در	دیگر	عرصه	ها	از	جمله	صنایع	دستی،	صنایع	
چـرم	و	سـوغات	نیـز	می	باشـد	که	در	صـورت	توجه	بـه	ایـن	حوزه	هـا	و	برنامه	ریـزی	صحیح	در	
کنـار	رونق	تولید	و	ایجاد	اشـتغال	شـاهد	افزایش	چند	برابری	صـادرات	و	به	دنبـال	آن	ارز	آوری	
قابـل	توجـه	بـرای	کشـور	خواهیـم	بـود.	موضوعی	کـه	بـا	توجه	بـه	تحریم	هـای	کشـور	و	عدم	

وابسـتگی	به	نفـت	می	تواند	کمک	شـایانی	به	اقتصاد	کشـور	باشـد.

ظرفیت های خراسان رضوی ورای تحریم ها؛

خطه بدون نفت با ثروت های نامحدود/گردشگری و کشاورزی درصدر ارزآوران
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محمدرضا 
موسوی

ــه دارای  ــان ک ــی جونق ــتارگاه صنعت کش
ــه  ــت ب ــی اس ــارد تومان ــت 1۰۰ میلی قیم
قیمــت 15 میلیــارد تومــان بــه بخــش 
خصوصــی واگــذار شــده و ایــن امــر 
موجــب ایجــاد شــک و شــبهه در تضییــع 

حقــوق بیــت المــال شــده اســت.

کشــتارگاه	جونقــان	یکــی	از	پروژه	هــای	بســیار	مهــم	دولتــی	
بخــش	کشــاورزی	چهارمحــال	و	بختیــاری	بــه	شــمار	می	رود	
ــتارگاه	 ــد.	کش ــداث	ش ــتان	اح ــن	اس ــال	۷۸	در	ای ــه	در	س ک
ــه	 ــار	در	فاصل ــاحت	۱۰۰	هکت ــه	مس ــی	ب ــان	در	زمین جونق
حــدود	۶۰	کیلومتــری	شــهرکرد	مرکــز	اســتان	چهارمحــال	و	
بختیــاری	قــرار	دارد.	ظرفیــت	کشــتار	در	ایــن	واحــد	صنعتی	

دو	هــزار	رأس	دام	ســبک	و	۲۰۰	رأس	دام	ســنگین	اســت.
ایــن	کشــتارگاه	بــه	علــت	نبــود	کشــتارگاه	صنعتــی	توســط	
ــح	 ــرای	ذب ــا	زمینــه	ب ــت	در	ایــن	اســتان	احــداث	شــد	ت دول

ــی	دام	در	ســطح	اســتان	فراهــم	شــود. بهداشــتی	و	اصول
این	کشـتارگاه	در	همان	سـال	های	اول	افتتاح	به	علت	انتخاب	
نادرسـت	محل	احـداث	و	فاصله	بسـیار	زیاد	با	سـکونتگاه	های	
بزرگی	شـهری	مـورد	توجه	قصابان	قـرار	نگرفت	و	ذبـح	دام	در	

کشـتارگاه	های	محلی	شـهرها	انجام	شد.
مطابــق	اصــل	۴۴	قانــون	اساســی	اداره	امــور	کشــور	در	
ــذار	 ــی	واگ ــش	خصوص ــه	بخ ــد	ب ــف	بای ــای	مختل بخش	ه
شــود	تــا	بدیــن	طریــق	به	تدریــج	بدنــه	دولــت	کوچــک	شــود	
ــر	 ــان	نظــارت	ب ــه	هم ــی	خــود	ک ــه	اصل ــه	وظیف ــد	ب و	بتوان

ــود. ــیدگی	ش ــت	رس عملکردهاس
ــی	 ــتارگاه	های	دولت ــی	از	کش ــز	یک ــان	نی ــتارگاه	جونق کش
کشــور	بــود	کــه	در	فهرســت	واگــذاری	بــه	بخــش	خصوصــی	
ــه	بخــش	خصوصــی	انجــام	 ــن	ب ــرار	گرفــت	و	واگــذاری	ای ق
شــد.	امــا	واگــذاری	ایــن	طــرح	هماننــد	بســیاری	از	واگــذاری	
پروژه	هــای	دولتــی	بــه	بخــش	خصوصــی	پــر	از	ابهــام	و	شــک	

و	شــبهه	اســت.
ــارد	 ــدود	۱۰۰	میلی ــروژه	ح ــن	پ ــت	ای ــه	قیم ــی	ک در	حال
تومــان	اســت	امــا	ایــن	پــروژه	بــه	قیمــت	۱۵	میلیــارد	تومــان	
ــئله	 ــن	مس ــت	و	ای ــده	اس ــذار	ش ــی	واگ ــه	بخــش	خصوص ب
نگرانــی	بســیار	زیــادی	در	بیــن	مــردم	و	تضییــع	حقــوق	بیت	

المــال	ایجــاد	کــرده	اســت.
ــال	و	 ــتان	چهارمح ــز	اس ــالب	مرک ــی	و	انق ــتان	عموم دادس
بختیــاری	اظهــار	داشــت:	واگــذاری	طــرح	کشــتارگاه	جونقان	
ــام	 ــر	از	ابه ــه	بخــش	خصوصــی	پ ــاری	ب چهارمحــال	و	بختی
اســت	و	رونــد	واگــذاری	ایــن	طــرح	توســط	دادســتانی	مــورد	

بررســی	قــرار	گرفتــه	اســت.
ــتارگاه	 ــت	کش ــرد:	قیم ــان	ک ــدی	بی ــا	علی	محم عبدالرض
جونقــان	چهارمحــال	و	بختیــاری	حــدود	۱۰۰	میلیــارد	
تومــان	اســت	امــا	بــا	قیمــت	۱۵	میلیــارد	تومــان	بــه	بخــش	

ــت. ــده	اس ــذار	ش ــی	واگ خصوص
وی	ادامــه	داد:	قیمــت	واگــذاری	یــک	چهــارم	قیمــت	اصلــی	
ایــن	واحــد	صنعتــی	نیســت	و	ایــن	واحــد	صنعتــی	دولتــی	

بــه	قیمــت	بســیار	پاییــن	فروختــه	شــده	اســت.
وی	بیــان	کــرد:	در	خصــوص	واگــذاری	کشــتارگاه	۱۰۰	
ــان	 ــان	بی ــارد	توم ــت	۱۵	میلی ــه	قیم ــان	ب ــاردی	جونق میلی
کــرد:	ســازمان	خصوصــی	ســازی	در	اســتان	نمایندگــی	ندارد	
لــذا	ســازمان	خصوصــی	ســازی	کشــور	ایــن	اقــدام	را	انجــام	

ــت. داده	اس
انقـالب	مرکـز	اسـتان	چهارمحـال	و	 دادسـتان	عمومـی	و	

بختیـاری	با	بیان	اینکه	اسـتعالم	از	سـازمان	خصوصی	سـازی	
کشـور	صورت	گرفته	که	منتظر	پاسـخ	این	اسـتعالم	هستیم،	
گفـت:	همچنان	پیگیـر	این	امر	هسـتیم	و	اگر	حقی	از	اسـتان	

ضایـع	شـده	باشـد	آن	را	برمی	گردانیم.
	

ــازمان  ــط س ــروش توس ــده ف ــل مزای ــی مراح تمام
ــت ــده اس ــام ش ــازی انج ــی س خصوص

ــد	 ــن	واح ــذاری	ای ــر	واگ ــای	دیگ ــدن	زوای ــن	ش ــرای	روش ب
صنعتــی	بــه	بخــش	خصوصــی	و	رفــع	ابهــام	از	ســازمان	جهاد	
کشــاورزی	چهارمحــال	و	بختیــاری	پیگیــر	شــد	کــه	از	ســوی	
روابــط	عمومــی	ایــن	ســازمان	اعــالم	شــده	اســت	کــه	مطلب	

زیــر	در	ایــن	زمینــه	منتشــر	شــود.
»بــا	توجــه	بــه	اصــل	۴۴	قانــون	اساســی	مبنــی	بــر	
واگــذاری	شــرکت	ها	و	بنگاه	هــای	تولیــدی	و	اقتصــادی	
بــه	بخش	هــای	خصوصــی	در	راســتای	خــروج	دولــت	از	
بنــگاه	داری	کشــتارگاه	صنعتــی	جونقــان	متعلــق	بــه	وزارت	
جهادکشــاورزی	)شــرکت	پشــتیبانی	امــور	دام(	توســط	
ــاد	و	 ــه	وزارت	اقتص ــته	ب ــازی	وابس ــی	س ــازمان	خصوص س
ــد. ــی	ش ــالم	عموم ــذاری	اع ــروش	و	واگ ــرای	ف ــی	ب دارای

پــس	از	تصمیــم	گیــری	بــرای	خصوصــی	ســازی	بنگاه	هــای	
ــر	در	 ــه	کشــتارگاه	دیگ ــان	و	س اقتصــادی،	کشــتارگاه	جونق
ــاورزی	 ــاد	کش ــار	وزارت	جه ــه	اختی ــور	از	حیط ــطح	کش س
خــارج	شــده	و	کلیــه	تصمیمــات	درخصــوص	فــروش	و	
واگــذاری	توســط	ســازمان	خصوصــی	ســازی	اتخــاذ	و	انجــام	

می	پذیــرد.
ــورخ	۳۰/۲/۹۴	ســازمان	خصوصــی	ســازی	مشــمولیت	 در	م
ــرای	کشــتارگاه	جونقــان	اعــالم	کــرده	اســت. اصــل	۴۴	را	ب

ســازمان	مذکــور	)ســازمان	خصوصــی	ســازی(	ضمــن	
تعییــن	قیمــت	پایــه	بــر	اســاس	نظریــه	کارشــناس	رســمی	
ــروش	در	 ــده	ف ــی	مزای ــار	آگه ــه	انتش ــدام	ب ــتری	اق دادگس
و	 	۱۸/۸/۹۴ ســپس	 و	 	۳/۳/۹۴ و	 	۲۷/۲/۹۴ تاریخ	هــای	
۲۵/۸/۹۴	طــی	دو	مرحلــه	اقــدام	نمــوده	کــه	بــه	دلیــل	عــدم	
ــروش	 ــه	ف ــوق	ب ــگاه	ف ــده	بن ــده	در	مزای وجــود	شــرکت	کنن

ــید. نرس
ســپس	ســازمان	فــوق	تعییــن	قیمــت	پایــه	جدیــد	
بــرای	 و	۲۱/۶/۹۵	 تاریخ	هــای	۲۳/۶/۹۵	 در	 کارشناســی	
ــی	 ــرده	)آگه ــی	ک ــده	عموم ــد	مزای ــه	تجدی ــومین	مرحل س
ــاد	 ــده	انعق ــده	مزای ــخ	۱۳/۷/۹۵	برن ــده(	و	در	تاری ــار	ش انتش

قــرارداد	شــد	و	پــس	از	مدتــی	برنــده	مزایــده	اعــالم	انصــراف	
کــرده	اســت	و	نهایتــاً	در	تاریــخ	۴/۱۱/۹۶	و۱۰/۱۱/۹۶	مجدداً	
تجدیــد	آگهــی	مزایــده	انجــام	در	ایــن	مرحلــه	نیــز	منتــج	بــه	

ــرارداد	نشــد. ــاد	ق انعق
بــرای	پنجمیــن	بــار	در	تاریخ	هــای	۱۵/۲/۹۷	و	۲۲/۲/۹۷	
توســط	ســازمان	خصوصــی	ســازی	مجــدداً	انتشــار	آگهــی	
ــط	 ــروش	توس ــرارداد	ف ــدار	ق ــن	خری ــن	تعیی ــام	و	ضم انج
ســازمان	خصوصــی	ســازی	و	شــرکت	یــاران	جنوب	کوشــک	
ــخ	 ــور	در	تاری ــگاه	مذک ــد	و	بن ــدار(	منعق ــوان	خری ــه	عن ))ب

ــد. ــدار	ش ــل	خری ۱/۷/۹۷	تحوی
تاریــخ	شــروع	پــروژه	ســال	۱۳۶۸	بــوده	کــه	تاریــخ	شــروع	به	
فعالیــت	واحــد	در	ســال	۱۳۷۸	)حــدوداً	۲۰	ســال	قبــل(	کــه	
ســالیانه	حــدوداً	بالــغ	بــر	۲۰	میلیــارد	ریــال	بــرای	نگهــداری	
واحــد	بــرای	دولــت	هزینه	داشــته	است)براســاس	مســتندات	
ــا	شــامل	 ــه	هزینه	ه ــور	دام	اســتان	ک شــرکت	پشــتیبانی	ام
ــرق،	گاز	و	 ــری	و	تأسیســات،	آب	و	ب ــداری،	راهب ــر،	نگه تعمی
… اســت( و همچنیــن ۲۰ ســال از عمــر مفیــد تأسیســات و 
تجهیــزات	گذشــته	اســت	و	بــا	توجــه	بــه	۲۰	ســال	از	زمــان	
شــروع	تأسیســات	موجــود	در	مــدت	زمانــی	کوتاه	مســتهلک	

خواهــد	شــد.
ــت	 ــط	دول ــه	توس ــا	ک ــه	بنگاه	ه ــن	گون ــه	ای ــی	ک از	آنجای
ــذا	 ــا	ظرفیــت	حداقــل	فعالیــت	می	کننــد	ل واگــذار	شــدند	ب
ــتغالزایی	 ــش	اش ــی	و	افزای ــای	دولت ــش	هزینه	ه ــت	کاه جه
و	توجیــه	اقتصــادی	بهتــر	و	افزایــش	ظرفیــت	)بــا	توجــه	بــه	
ــودن	 ــل	توســعه	ب ــی(	و	قاب ــاری	و	دولت ــای	اعتب محدودیت	ه
آن	توســط	بخــش	خصوصــی	واگــذاری	انجــام	گرفتــه	اســت.
تمامــی	مراحــل	مزایــده	فــروش	کــه	توســط	ســازمان	متولــی	
)ســازمان	خصوصــی	ســازی(	صــورت	پذیــر	اســت	و	مجموعه	
ــری	 ــم	گی ــه	تصمی ــاورزی	در	پروس ــاد	کش ــه	جه وزارتخان
فــروش	و	مزایــده	نقــش	نداشــته	اســت	و	چنانچــه	ایــراد	یــا	
ــکان	 ــد	ام ــته	باش ــود	داش ــذاری	وج ــد	واگ ــکالی	در	رون اش
بررســی	و	رســیدگی	توســط	دســتگاه	های	ذی	صــالح	و	

ــود.« ــر	خواهــد	ب ــی	امــکان	پذی نظارت
ــد	واگــذاری	کشــتارگاه	صنعتــی	جونقــان	بایــد	 بررســی	رون
بــه	صــورت	دقیــق	و	در	اولویــت	انجــام	شــود	تــا	اگــر	تخلفــی	
ــا	 در	ایــن	زمینــه	صــورت	گرفتــه	شــده	شناســایی	شــود	و	ب
ــال	 ــت	الم ــوق	بی ــع	حق ــان	برخــورد	شــود	و	از	تضیی متخلف

جلوگیــری	شــود.

کشتارگاه جونقان واگذار شد

سود کالن بخش خصوصی ومعامله پرابهام

ــران اقتصاد ایـ
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یکــی از مهمتریــن ظرفیت هــای شــهر 
ــد جهــش مهــم  ــزد کــه می توان ــی ی جهان
ــد، حــوزه  اقتصــادی در اســتان ایجــاد کن
گردشــگری اســت، حــوزه ای کــه در 
ســال گذشــته توانســته 511 میلیون دالر 

ــد. ــزد ارزآوری کن ــرای ی ب

بعــد	از	آنکــه	بافــت	تاریخــی	یــزد	بــه	ثبــت	جهانــی	رســید	
ــه	از	 ــت	ک ــوت	بیشــتری	گرف ــردم	ق ــان	م ــد	در	می ــن	امی ای
ــه	 ــد	ب ــزد	می	توان ــی،	ی ــگران	خارج ــه	ارزآوری	گردش ناحی
جایــگاه	اقتصــادی	مطلوبــی	در	ســطح	کشــور	دســت	بیابــد.
گردشــگری	بــه	عنــوان	یــک	صنعــت	ســبز	نقــش	مؤثــری	در	
ــا	و	 ــع	پوی ــاد	جوام ــا	اقتص ــد	ت ــا	می	کن ــروزی	ایف ــع	ام جوام
ــن	 ــد	و	گردشــگران	خارجــی	در	ای توســعه	یافتــه	باقــی	بمان

ــد. ــا	کنن ــری	ایف ــد	نقــش	موثرت حــوزه	می	توانن
ــه	اقتصــاد	کشــور	 ــه	ارزآوری	ب گردشــگران	خارجــی	از	ناحی
ــی	 ــا	موجــب	پویای ــه	تنه ــرده	و	ن مقصــد	کمــک	شــایانی	ک
ــای	 ــی	ظرفیت	ه ــه	معرف ــه	نســبت	ب ــوند	بلک اقتصــاد	می	ش
ــفیرانی	 ــد	س ــه	مانن ــز	ب ــور	نی ــر	کش ــی	ه ــی	و	میراث فرهنگ

ــد. ــا	می	کنن ــش	ایف ــر	نق مؤث

ضــرورت انجــام اقدامــات جدی تــر در حــوزه 
ــی ــذاری خارج ــرمایه گ س

ــای	 ــه	ســرمایه	گذاری	ه ــر	جامع ــای	اقتصــاد	ه دیگــر	پایه	ه
خارجــی	در	حوزه	هــای	مختلــف	قلمــداد	می	شــود	کــه	
ــا	جــذب	ســرمایه	 در	ایــن	خصــوص	اســتان	یــزد	توانســته	ب
ــر	دارد	هــر	چنــد	کــه	 ــری	ب گــذاران	خارجــی	گام	هــای	مؤث
ــن	 ــد	در	ای ــری	بای ــای	بزرگ	ت ــان	قدم	ه ــه	کارشناس ــه	گفت ب
زمینــه	برداشــته	شــود	تــا	حــوزه	ســرمایه	گــذاری	خارجــی	

ــه	ســطح	مطلــوب	برســد. ب
ــی	 ــا	موجــب	ارزآوری	کالن ــه	تنه ــز	ن ــی	نی صــادرات	غیرنفت
بــرای	هــر	کشــور	می	شــود	بلکــه	نســبت	بــه	خــروج	کشــور	

مبــدأ	از	اقتصــاد	تــک	محصولــی	نیــز	مؤثــر	خواهــد	بــود.
ــا	۴۶۵	 ــی	ب ــادرات	غیرنفت ــوزه	ص ــز	در	ح ــزد	نی ــتان	ی در	اس
میلیــون	دالر	پایه	هــای	توجــه	بــه	صــادرات	غیرنفتــی	
ــن	 ــد	در	ای ــر	می	رس ــه	نظ ــه	ب ــد	ک ــر	چن ــده	ه ــته	ش گذاش
خصــوص	بایــد	همچنــان	ســرمایه	گذاری	هــای	جــدی	تــری	
ــه	و.... ــرای	تولیــدات	بخش	هــای	مختلــف	صنعتــی،	فناوران ب

ــام	داد. انج
معــاون	اقتصــادی	اداره	کل	امــور	اقتصــاد	و	دارایی	اســتان	یزد	
ــزد	در	ســه	حــوزه	صــادرات	از	گمــرک،	 ــت:	در	اســتان	ی گف
گردشــگری	و	ســرمایه	گذاری	خارجــی،	ارزآوری	برای	اســتان	

ــود. ــام	می	ش ــزد	انج ی

۴۶۵ میلیون دالر صادرات غیرنفتی یزد در سال گذشته
محمــد	دهقــان	منشــادی	اظهار	داشــت:	بخشــی	از	صــادرات	

ــم	 ــه	رق ــود	ک ــام	می	ش ــتان	انج ــرک	اس ــزد	از	گم ــتان	ی اس
ــوده	 ــون	دالر	ب ــدود	۴۶۵	میلی ــال	۹۷	ح ــده	در	س ــالم	ش اع

اســت.
وی	افـزود:	البتـه	ایـن	همه	رقـم	صادرات	اسـتان	یزد	نیسـت	
زیـرا	برخـی	محصـوالت	اسـتان	از	جملـه	خیـار	سـبز،	گوجه	
فرهنگـی	و	دیگر	محصـوالت	گلخانه	ای	که	اتفاقاً	سـهم	مهمی	
در	صـارات	اسـتان	دارنـد،	از	گمـرکات	اسـتان	های	شـمالی	و	
غربـی	به	خارج	از	کشـور	صـادر	می	شـود	که	رقم	صـادرات	آن	

در	آمـار	گمرک	یـزد	آورده	نمی	شـود.
وی	عنــوان	کــرد:	البتــه	رقمــی	کــه	از	ســوی	گمــرک	بــرای	
ــف	 ــرخ	تعری ــل	ن ــالم	می	شــود،	حداق برخــی	محصــوالت	اع
ــازار	اســت	و	ممکــن	اســت	صــادر	کننــده	بتوانــد	 شــده	در	ب
تــا	۵۰	درصــد	بیشــتر،	محصــول	خــود	را	در	بازارهــای	جهانی	

بــه	فــروش	برســاند.
ــه	 ــی	ک ــی	از	بخش	های ــرد:	یک ــان	ک ــادی	بی ــان	منش دهق
ــر	 ــر	موفق	ت توانســته	در	حــوزه	ارزآوری	طــی	ســال	های	اخی
از	قبــل	عمــل	کنــد،	حــوزه	گردشــگری	اســت	بــه	نحــوی	که	
ــب	 ــت	نصی ــن	باب ــون	دالر	از	ای ــته	۱۱۵	میلی ــال	گذش در	س

اســتان	یــزد	شــده	اســت.

ورود ۱۰۸ هزار گردشگر خارجی به استان یزد
معـاون	اقتصـادی	اداره	کل	امـور	اقتصادی	و	دارایی	اسـتان	
یـزد	خاطرنشـان	کـرد:	سـال	گذشـته	۱۰۸	هزار	گردشـگر	
خارجـی	وارد	اسـتان	یـزد	شـده	انـد	کـه	اگـر	هر	گردشـگر	
بـه	طـور	متوسـط	هـزار	دالر	در	اسـتان	هزینه	کرده	باشـد،	
میـزان	ارزآوری	در	ایـن	حـوزه	بالـغ	بـر	۱۱۵	میلیـون	دالر	

ست. ا
وی	ادامــه	داد:	یکــی	دیگــر	از	بخش	هایــی	کــه	ارزآوری	
ــت،	 ــته	اس ــزد	داش ــتان	ی ــرای	اس ــی	ب ــل	توجه ــبتاً	قاب نس
ــه	 ــوی	ک ــه	نح ــت	ب ــی	اس ــذاری	خارج ــرمایه	گ ــوزه	س ح
ــزد	 خارجی	هــا	ســال	گذشــته	۳۰	میلیــون	دالر	در	اســتان	ی

ــد. ــرده	ان ــذاری	ک ــرمایه	گ س
دهقــان	منشــادی	یــادآور	شــد:	عمــده	ایــن	ســرمایه	گــذاری	
ــه	 ــه	ب ــا	توج ــیدی	ب ــروگاه	خورش ــداث	نی ــوزه	اح ــا	در	ح ه

ــزد	اســت. شــرایط	اقلیمــی	اســتان	ی

ــال  ــزان ارزآوری س ــده از می ــام ش ــای انج برآورده
ــت ــون دالر اس ــزد ۶۱۰ میلی ــته ی گذش

وی	اظهــار	داشــت:	بــرآورد	مــا	از	میــزان	ارزآوری	ســال	
گذشــته	در	اســتان	یــزد	در	ایــن	ســه	حــوزه	در	مجمــوع	۶۱۰	

ــت. ــون	دالر	اس میلی
ــود	 ــکاالت	موج ــی	ترین	اش ــی	از	اساس ــذر	یک ــن	رهگ در	ای
ــورهای	 ــی	در	کش ــای	ایران ــروش	کااله ــی	از	ف ورود	ارز	ناش
ــاالن	 ــن	خصــوص	فع ــه	در	ای ــت	ک ــور	اس ــه	کش ــی	ب خارج
اقتصــادی	اعتقــاد	دارنــد	کاالهایــی	را	کــه	در	بیــرون	از	مرزها	
ــد	ارز	حاصــل	 ــه	ســختی	می	توانن ــروش	می	رســانند،	ب ــه	ف ب

ــد. ــران	بازگردانن ــه	ای از	آن	را	ب
ــاد	دارد	بازگشــت	ارز	 ــان	منشــادی	اعتق موضوعــی	کــه	دهق
ــر	 ــکان	پذی ــی	ام ــای	مختلف ــه	روش	ه حاصــل	از	صــادرات	ب

ــود. ــدود	نمی	ش ــوع	مح ــن	موض ــه	ای ــا	ب ــت	و	تنه اس
وی	گفــت:	بــرای	بازگشــت	ارز	دســتورالعمل	داریــم	بــه	
نحــوی	کــه	ارز	حاصــل	از	صــادرات	بــه	روش	هــای	مختلفــی	
وارد	کشــور	می	شــود	بــه	عنــوان	نمونــه،	صادرکننــده	
ــا	 ــرده	ی ــه	وارد	ک ــواد	اولی ــد	ارزی	خــود	م ــا	درآم ــد	ب می	توان

بدهی	هــای	ارزی	خــود	را	پرداخــت	کنــد.

یزد در ابتدای مسیر توسعه گردشگری
ــه	 ــه	ای	ک ــه	در	بره ــر	داشــت	ک ــد	در	نظ ــال	بای ــن	ح در	عی
ــی	 ــگری	خارج ــه	گردش ــا	پای ــا	ب ــورها	تنه ــیاری	از	کش بس
ــا	داشــتن	 ــزد	ب ــد،	اســتان	ی اقتصــاد	خــود	را	توســعه	داده	ان
ــرایط	 ــی	و	...	ش ــی،	فرهنگ ــل	میراث ــی	بدی ــای	ب ظرفیت	ه
ــرای	رشــد	اقتصــادی	ناشــی	از	گردشــگری	 ــی	ب بالقــوه	خوب
ــرار	دارد. ــیر	ق ــن	مس ــدای	ای ــاًل	در	ابت ــا	فع ــی	دارد	ام خارج
برخــورداری	از	بافــت	تاریخــی	جهانــی،	فرصتــی	اســت	بــرای	
معرفــی	هــر	چــه	بهتــر	داشــته	های	فرهنگــی	و	میراثــی	ایــن	
شــهر	و	جــذب	گردشــگرانی	کــه	می	تواننــد	بــا	خــود	ارزآوری	

چشــمگیری	داشــته	باشند.
در	ایــن	خصــوص	بایــد	بــه	طــور	حتــم	چشــم	انــداز	
ــع	هــدف،	نحــوه	 ــه	در	آن،	جوام ــرد	ک ــف	ک مشــخصی	تعری
جــذب	گردشــگر	و	چگونگــی	معرفــی	داشــته	های	میراثــی	و	

ــد. ــده	باش ــی	ش ــش	بین ــف	و	پی ــزد	تعری ــگری	ی گردش

ظرفیت ارزآوری شهر جهانی یزد؛

کسب ۱۱۵میلیون دالر از گردشگری خارجی ها/ ارزآوری کل ۶۱۰میلیون دالر
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الهام
 یزدان پناه

اهمیــت صنعــت قالیبافــی در ارز آوری بــرای خراســان شــمالی برکســی 
ــه  ــی واقفندک ــه خوب ــن حــوزه ب ــدرکاران ای پوشــیده نیســت و دســت ان
ایــن هنرچــه تاثیــری براقتصــاد دارد امــا ســال هاســت گــره کــور بــر آن 

افتــاده اســت.

صنعــت	قالــی	بافــی	و	فــرش	ترکمــن	یکــی	از	برجســته	ترین	صنایع	دســتی	خراســان	شــمالی	
بشــمار	مــی	رود،	بــه	طــوری	کــه	دوســتداران	فــرش،	نــام	ایــن	منطقه	بــه	ویــژه	شهرســتان	راز	
و	جــرگالن	را	بــا	نــام	هنــر	ارزشــمند	قالیبافــی	می	شــناختند	امــا	طــی	ســال	های	گذشــته	بــه	

دالیــل	متعــدد	ایــن	صنعــت	کــم	رنگ	شــده	اســت.
فــرش	ترکمــن	تنهــا	فرشــی	ایرانــی	اســت	کــه	شــکل	آن	بــا	ســایر	فرش	هــای	کشــور	متفاوت	
اســت	و	بــدون	توجــه	بــه	نــوع	بافــت	آن	با	چشــم	مســتقیم	قابــل	تشــخیص	بــوده	و	ایــن	حائز	

اهمیــت	اســت.
ــن	هنرهــای	بافنــدگان	راز	و	جــرگالن	بشــمار	 ــارز	تری ــن	بیــن	فــرش	دورو	ابریشــم	از	ب در	ای
مــی	رود	کــه	ترکمنــان	ایــن	منطقــه	بــا	روش	و	ظرافــت	خاصــی،	نقــش	فــرش	را	بــر	دار	قالــی	
گــره	می	زننــد	و	همچنیــن	رنــگ	بنــدی	آن	یــک	نــوع	اثــر	هنــری	فــوق	العــاده	ای	اســت	کــه	

هــر	عالقــه	منــدی	را	محــو	تماشــا	می	کنــد.
متأســفانه	باوجــود	اینکــه	ایــن	اثر	هنــری	ارزشــمند	کــه	می	تواند	عــالوه	بر	ایجــاد	اشــتغالزایی	
در	زمینــه	ارز	آوری	و	تحــول	در	اقتصــاد	خراســان	شــمالی	تأثیــر	بســزایی	داشــته	باشــد	امــا	
ــه	 ــرا	ک ــرد	چ ــر	می	ب ــه	س ــیب	ب ــراز	و	نش ــت	در	ف ــال	هاس ــه	و	س ــرار	گرفت ــت	ق ــورد	غفل م
مدیریــت	دقیقــی	در	ایــن	حــوزه	وجــود	نداشــته	و	از	طرفــی	حمایــت	نشــدن	بافنــدگان	و	نبود	
ــازار	در	کنــار	مشــکالت	تحریــم	اوضــاع	فــرش	خراســان	شــمالی	را	آشــفته	کــرده	و	کمتــر	 ب

بافنــده	ای	تمایــل	بــه	بافــت	فــرش	دســتبافت	دارد.
ــا	وجــود	اینکــه	خراســان	شــمالی	از	مــرز	مشــترک	و	گمــرک	برخــوردار	اســت	 متأســفانه	ب
امــا	اکثــر	تولیــدات	هنرمنــدان	ایــن	اســتان	بــا	برنــد	ســایر	مناطــق	صــادر	می	شــود	و	نامــی	
ــن	 ــت.	در	ای ــوده	اس ــرک	نب ــادرات	گم ــتان	در	لیســت	ص ــتی	اس ــع	دس از	محصــوالت	صنای
بیــن	فــرش	دســتبافت	خراســان	شــمالی	نیــز	همچــون	دیگــر	محصــوالت	بــه	دلیــل	نداشــتن	
امکانــات	خــاص	بــا	بســته	بنــدی	دیگــر	اســتان	ها	همچــون	تهــران	صــادر	می	شــود،	مســلماً	

ــد. ــم	می	کن ــه	وجــود	دالالن	را	فراه ــر	زمین ــن	ام همی

نبود خریدار انگیزه بافت را از بافندگان راز و جرگان گرفته است
یکــی	از	بافنــدگان	فــرش	دســتبافت	خراســان	شــمالی	می	گویــد:	طــی	چنــد	ســال	اخیــر	بــه	
دلیــل	نبــود	خریــدار	و	بــه	میــان	آمــدن	پــای	دالالن	انگیــزه	بافنــدگان	کــم	شــده	چــرا	کــه	

بــرای	بــه	فــروش	رفتــن	تولیداتشــان	تردیــد	دارنــد.
ــان	 ــا،	برخــی	ایرانی ــا	و	تحریم	ه ــش	قیمت	ه ــش	از	افزای ــد:	پی ــار	می	کن ــی	اظه ــد	یزدان محم
مقیــم	خــارج	از	کشــور	در	زمینــه	خریــد	و	فــروش	فــرش	دســتبافت	ترکمــن	و	دورو	تجــارت	
می	کردنــد	امــا	اکنــون	تعــداد	آنهــا	انگشــت	شــمار	شــده	و	ایــن	بــه	دلیــل	مشــکالت	موجــود	

اســت.
وی	می	افزایــد:	متأســفانه	باوجــود	اینکــه	کیفیــت	و	زیبایــی	فــرش	دورو	از	دیگــر	فرش	هــای	
ــادی	 ــودن	در	بازارهــای	داخلــی	طرفــدار	زی ــه	علــت	ناشــناخته	ب ــز	اســت	امــا	ب ــران	متمای ای

ــدارد. ن
ایــن	تولیــد	کننــده	فــرش	در	خراســان	شــمالی	تصریــح	می	کنــد:	طــی	چنــد	ســال	گذشــته	
حــدود	۴۰۰	بافنــده	در	کارگاه	تولیــدی	بنــده	مشــغول	فعالیــت	بودنــد	امــا	اکنــون	تعــداد	آنهــا	

کــم	شــده	اســت.
یزدانــی	می	گویــد:	عــالوه	بــر	اینکــه	زمینــه	اشــتغال	بســیاری	از	بافنــدگان	از	بیــن	رفتــه	در	

ــع	شــویم. ــر	واق بخــش	ارز	آوری	هــم	نتوانســته	ایم	مؤث

وضعیت اقتصادی تمایل به خرید فرش را کم کرده است
رئیــس	اتــاق	بازرگانــی،	صنایــع،	معــادن	و	کشــاورزی	خراســان	شــمالی	در	رابطــه	بــا	وضعیــت	
خریــد	و	فــروش	فــرش	دســتبافت	ایــن	اســتان	می	گویــد:	وضعیــت	آشــفته	بــازار،	مشــکالت	
اقتصــادی	و	از	همــه	مهم	تــر	تحریم	هــای	حاکــم	بــر	ایــران،	تمایــل	خارجیــان	را	بــرای	خریــد	

فــرش	دســتبافت	کــم	کــرده	اســت.
ــان	بفروشــیم،	 ــه	خارجی ــار	ب ــا	اجب ــرش	را	ب ــم	ف ــد:	نمی	توانی ــار	می	کن محمــد	صمــدی	اظه

بنابرایــن	بایــد	زمینــه	بــه	وجــود	آمــدن	خریــدار	را	فراهــم	کــرد.
ــی	و	رایزنی	هایــی	 ــه	منظــور	صــادرات	فــرش	خراســان	شــمالی	بازاریاب ــد:	ب صمــدی	می	افزای

انجــام	شــده	امــا	هنــوز	خریــداری	اعــالم	آمادگــی	نکــرده	اســت.
ــون	 ــورهایی	همچ ــمالی	در	کش ــان	ش ــن	خراس ــرش	دورو	و	ترکم ــد:	ف ــح	می	کن وی	تصری
آلمــان،	ایتالیــا	و	ســایر	اروپــا	معرفــی	شــده	امــا	مشــکالت	موجــود	زمینــه	صــادرات	و	خرید	آن	

را	فراهــم	نکــرده	اســت.
رئیــس	اتــاق	بازرگانــی،	صنایــع،	معــادن	و	کشــاورزی	خراســان	شــمالی	تاکیــد	می	کنــد:	البته	
نظــر	مشــتری	در	انتخــاب	و	تقاضــا	بــرای	خریــد	فــرش	دســتبافت	حائــز	اهمیت	اســت	کــه	در	

ایــن	رابطــه	بایــد	قوی	تــر	در	حــوزه	بازاریابــی	عمــل	کــرد.
صمــدی	بیــان	می	کنــد:	در	حــال	حاضــر	کشــوری	بــرای	خریــد	فــرش	دســتبافت	خراســان	

شــمالی	اعــالم	آمادگــی	نکــرده	اســت.
ــای	 ــر	فرش	ه ــون	دیگ ــمالی	همچ ــان	ش ــرش	خراس ــته	ف ــال	گذش ــد:	از	۱۰۰	س وی	می	گوی
ایــران	بــه	ســایر	نقــاط	دنیــا	صــادر	می	شــد	امــا	برنامــه	اصلــی	بــرای	صــادرات	ایــن	اثــر	هنــری	

ارزشــمند	پیگیــری	و	تقویــت	بــازار	خریــد	اســت.

صادرات فرش تنها یک نوبت انجام گرفت
مدیــر	گمــرک	خراســان	شــمالی		می	گویــد:	طــی	چنــد	ســالی	کــه	از	اســتان	شــدن	خراســان	

شــمالی	می	گــذرد	تنهــا	یــک	نوبــت	صــادرات	فــرش	از	گمــرک	ایــن	اســتان	انجــام	گرفــت.
ــان	 ــرک	خراس ــرش	از	گم ــادی	از	صــادرات	ف ــال	های	زی ــه	س ــان	اینک ــا	بی ــری	ب ــواد	جعف ج
شــمالی	می	گــذرد،	اظهــار	می	کنــد:	امکانــات	الزم	بــرای	صــادرات	فــرش	در	گمــرک	اســتان	

ــه	همیــن	دلیــل	از	تهــران	صــادر	می	شــود. ــدارد	ب وجــود	ن

ارز آوری یک میلیون دالری با سرمایه گذاری مستقیم خارجی
ــا	 ــد:	از	زمــان	تشــکیل	اســتان	ت ــرکل	اقتصــاد	و	امــور	دارایــی	خراســان	شــمالی	می	گوی مدی
کنــون	یــک	میلیــون	دالر	ارز	آوردی	در	بخــش	ســرمایه	گــذاری	خارجــی	در	ایــن	اســتان	را	

داشــته	ایم.
ــا	بیــان	اینکــه	صــادرات	و	ســرمایه	گــذاری	خارجــی	دو	بحــث	مهــم	ارز	 مجیــد	درخشــانی	ب
آوری	خراســان	شــمالی	بشــمار	مــی	رود،	اظهــار	می	کنــد:	صــادرات	عمــده	اســتان	مربــوط	بــه	
بخــش	دولتــی	اســت	و	در	زمینــه	صــادرات	بخــش	خصوصــی	رقــم	بســیار	پایینــی	نســبت	بــه	

ــم. صــادرات	محصــوالت	دولتــی	کســب	کرده	ای
ــی	 ــذاری	خارج ــرمایه	گ ــش	س ــر	در	بخ ــال	حاض ــفانه	در	ح ــد:	متأس ــانی	می	افزای درخش

ــت. ــده	اس ــب	نش ــه	ارز	آوری	کس ــمالی	در	زمین ــان	ش ــرای	خراس ــی	ب ــت	خاص موفقی
ــوده	 وی	تصریــح	می	کنــد:	میــزان	صــادرات	از	گمــرک	خراســان	شــمالی	۵۰	میلیــون	دالر	ب

کــه	عمــده	تریــن	محصــول	صادراتــی	کــود	شــیمیایی	بــوده	اســت.
مدیــرکل	اقتصــاد	و	امــور	دارایــی	خراســان	شــمالی	بیــان	می	کنــد:	آمــار	صــادرات	از	گمــرک	
اســتان	تقریبــاً	یــک	ســوم	اســت،	یعنــی	کمتــر	از	نصــف	و	در	بخــش	صنایــع	دســتی	نیــز	آمار	

ارز	آوری	مــا	صفــر	اســت.
باوجــود	اینکــه	خراســان	شــمالی	در	کنــار	ظرفیت	هــای	بالقــوه	طبیعــی	کــه	دارد	از	صنایــع	
ــتان	 ــن	اس ــودن	ای ــرزی	ب ــرک	و	م ــتن	گم ــا	داش ــت	ام ــوردار	اس ــته	ای	برخ ــتی	برجس دس
نتوانســته	در	حــوزه	صــادرات	محصــوالت،	گردشــگری	و	جــذب	ســرمایه	گــذار	خارجــی	آنطور	
کــه	بایــد	زمینــه	ارز	آوری	را	فراهــم	کنــد،	بنابرایــن	ایــن	می	طلبــد	تــا	مســئوالن	اســتان	بــا	
آگاهــی	از	ایــن	پتانســیل	ها	راهــکار	مناســبی	بــرای	توســعه	ایــن	منطقــه	پیــدا	کننــد	تــا	بیش	

ــد. از	ایــن	هنرمنــدان	ایــن	خطــه	ناامیــد	و	ظرفیت	هــا	بــدون	شناســایی	باقــی	نمان

گره در ارزآوری فرش برای خراسان شمالی

اینجا قابلیت ها مغفول مانده است/ظرفیت پنهان فرش دورو برای ارزآوری

ــران اقتصاد ایـ
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ــرای  ــی ب ــت های تحقیقات ــام گش ــا انج ب
بررســی وضعیــت ذخائــر میگــوی خلیــج 
فــارس، ســی ام تیرمــاه بــرای آغــاز فصــل 
برداشــت میگــو اعــام شــده اســت و 
افزایــش  شــاهد  می شــود  پیش بینــی 

ــیم. ــت باش برداش

بــه	منظــور	کنتــرل	وضعیــت	ذخایــر	میگــو	در	خلیج	فــارس،	
زمــان	صیــد	میگــو	هــر	ســاله	از	ســوی	شــیالت	بــر	اســاس	
ــی	 ــرای	بررس ــی	ب ــت	های	تحقیقات ــی	ها	و	گش ــج	بررس نتای

ــارس	اعــالم	می	شــود. ــر	میگــوی	خلیــج	ف وضعیــت	ذخائ
ــو	اســت	 ــرای	فصــل	میگ ــان	ب ــن	زم فصــل	تابســتان	بهتری
کــه	امســال	۳۰	تیرمــاه	بــه	عنــوان	روز	آغــاز	صیــد	میگــو	در	
آب	هــای	خلیــج	فــارس	در	اســتان	بوشــهر	اعالم	شــده	اســت	
کــه	ابتــدا	قایق	هــا	و	ســپس	لنج	هــا	مجــوز	صیــد	را	دریافــت	

می	کننــد.
بررســی	های	صــورت	گرفتــه	بیانگــر	بهبــود	وضعیــت	ذخایــر	
ــر	ایــن	اســاس	 میگــو	در	آب	هــای	اســتان	بوشــهر	اســت	و	ب
ــاری	 ــال	ج ــو	در	س ــد	میگ ــزان	صی ــود	می ــی	می	ش پیش	بین

نســبت	بــه	ســال	قبــل	افزایــش	یابــد.

فعالیت ۱۲ هزار صیاد در استان بوشهر
معــاون	صیــد	و	بنــادر	ماهیگیــری	اســتان	بوشــهر	از	فعالیــت	
۱۲	هــزار	صیــاد	در	اســتان	بوشــهر	خبــر	داد	و	اظهــار	

داشــت:	در	اســتان	بوشــهر	۲۱	کشــتی،	
ــق	 ــزار	و	۴۸۵	قای ــج	و	ه ــناور	لن ۵۶۷	ش

ــتند. ــوز	هس ــادی	دارای	مج صی
ــه	 ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــری	ب ــور	پاپ منص
ــده	 ــالم	ش ــان	اع ــس	از	زم ــادان	پ صی
بــرای	آغــاز	صیــد	راهــی	دریــا	خواهنــد	
ــادان	 ــه	صی ــرد:	از	هم ــد	ک ــد،	تاکی ش
میگــو	 صیــد	 از	 کــه	 می	خواهیــم	
در	مناطــق	ممنوعــه	و	اعمــاق	کــم	

بپرهیزنــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	انجــام	گشــت	های	
تحقیقاتــی	پژوهشــکده	میگــوی	کشــور	
ــو	 ــر	میگ ــت	ذخای ــی	وضعی ــرای	بررس ب
در	آب	هــای	اســتان	بوشــهر	بیــان	کــرد:	
ــن	 ــر	اســاس	همی ــو	ب ــد	میگ ــان	صی زم

گشــت	ها	مشــخص	می	شــود.

ــادر	ماهیگیــری	شــیالت	اســتان	بوشــهر	 معــاون	صیــد	و	بن
تصریــح	کــرد:	گشــت	های	حفاظــت	شــیالت	اســتان	
ــه	 ــه	صــورت	غیرمجــاز	اقــدام	ب ــا	قایق	هایــی	کــه	ب بوشــهر	ب
صیــد	میگــو	می	کنــد	برخــورد	و	بــه	دســتگاه	قضــا	معرفــی	

می	کنــد.
	

آغاز صید از پایان تیرماه
ــور	 ــوی	کش ــس	پژوهشــکده	میگ ــل	دشتیان	نســب	رئی عقی
از	پایــش	ذخایــر	میگــو	در	آب	هــای	ســاحلی	اســتان	بوشــهر	
ــر	 ــت	ذخائ ــرای	بررســی	وضعی ــار	داشــت:	ب ــر	داد	و	اظه خب
میگــو	در	آب	هــای	خلیــج	فــارس	اســتان	بوشــهر	دو	گشــت	

ــه	اســت. ــی	انجــام	گرفت تحقیقات
ــتان	 ــارس	اس ــج	ف ــای	خلی ــو	در	آب	ه ــد	میگ ــاز	صی وی	آغ
ــا	بررســی	 ــرد:	ب ــان	ک ــرار	داد	و	بی ــاره	ق ــورد	اش ــهر	را	م بوش
ــد	 ــت	صی ــه	مدیری ــی	در	کمیت ــت	های	تحقیقات ــج	گش نتای
ــاه	و	 ــا	از	۳۰	تیرم ــرای	قایق	ه ــو	ب ــد	میگ ــان	صی ــتان	زم اس

ــت. ــده	اس ــن	ش ــرداد	تعیی ــادی	از	اول	م ــای	صی لنج	ه
رئیــس	پژوهشــکده	میگــو	در	اســتان	بوشــهر	بــا	بیــان	اینکــه	
ــش	از	۲۰	متــر	 ــترین	تجمــع	میگوهــا	در	اعمــاق	بی بیش
ــج	گشــت	های	 ــرد:	براســاس	نتای ــح	ک ــرار	دارد	تصری ــا	ق دری
تحقیقاتــی	بیشــترین	تجمــع	زیســت	میگوهــا	در	اعمــاق	۲۰	

ــرار	دارد. ــا	ق ــر	دری ــا	۳۰	مت ت
دشتیان	نسـب	بـا	تاکید	بر	جلوگیـری	از	صید	میگـو	در	اعماق	
کمتـر	۲۰	متـر	افـزود:	بـرای	اینکـه	تـالش	صیـادان	در	صید	
میگو	اقتصـادی	باشـد	باید	فعاالن	ایـن	حـوزه	در	اعماق	بیش	

از	۲۰	متـر	دریـا	نسـبت	به	تـور	ریزی	اقـدام	کنند.

پیش بینی افزایش صید
وی	وضعیــت	ذخائــر	میگــوی	خلیــج	فــارس	امســال	را	
ــی	 ــت:	بررســی	گشــت	های	تحقیقات ــوب	دانســت	و	گف مطل
ــر	 ــال	مطلوب	ت ــو	امس ــر	میگ ــزان	ذخائ ــد	می ــان	می	ده نش
ــو	 ــد	میگ ــود	صی ــی	می	ش ــت	و	پیش	بین ــل	اس ــال	قب از	س

ــد. ــال	باش ــر	از	پارس ــال	بهت امس
رئیــس	پژوهشــکده	میگــوی	کشــور	میــزان	صیــد	میگــو	در	
ســال	گذشــته	اســتان	بوشــهر	را	۹۰۰	تــن	دانســت	و	خاطــر	
نشــان	کــرد:	بــه	نظــر	می	رســد	امســال	میــزان	صیــد	میگــو	

ــد. ــش	یاب ــن	افزای ــزار	و	۴۰۰	ت ــه	حــدود	یک	ه ب
ــد	 ــش	از	۷۰	درص ــه	بی ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــب	ب دشتیان	نس
ذخایــر	میگــوی	خلیــج	فــارس	اســتان	بوشــهر	ببــری	ســبز	
اســت	خاطــر	نشــان	کــرد:	ایــن	گونــه	میگــو	از	بهتریــن	انــواع	
ــه	شــمار	مــی	رود	و	بقیــه	میگــو	از	 میگــوی	خلیــج	فــارس	ب

ــه	ســرتیز	اســت. گون
	

برخورد با صیادان متخلف
ــد	و	 ــت:	صی ــار	داش ــهر	اظه ــتان	بوش ــیالت	اس ــرکل	ش مدی
ــت	 ــهر	اس ــتان	بوش ــای	اس ــن	ظرفیت	ه ــادی	از	مهمتری صی
کــه	هــر	ســال	حــد	ود	۶۰	هــزار	تــن	آبزیــان	خوراکــی	و	غیــر	

ــود. ــد	می	ش ــتان	صی ــادان	اس ــط	صی ــی	توس خوراک
عباســعلی	زنده	بــودی	بــا	اشــاره	بــه	اجــرای	طــرح	دریابســت	
ــرد:	 ــان	ک ــارس	بی ــج	ف ــان	در	خلی ــر	آبزی ــرای	حفــظ	ذخای ب
برخــی	صیــادان	در	فصل	هــای	ممنوعــه	
اقــدام	بــه	صیــد	می	کننــد	کــه	تــالش	شــده	
ــام	 ــادان	انج ــن	صی ــا	ای ــورد	الزم	ب ــا	برخ ت

ــود. ش
ــتگاه	ها	 ــه	دس ــکاری	هم ــزوم	هم ــر	ل وی	ب
بــرای	برخــورد	مناســب	بــا	شــناورهای	
متخلــف	کــه	ذخایــر	آبزیــان	را	تهدیــد	
می	کننــد	تاکیــد	کــرد	و	ادامــه	داد:	یکــی	از	
مهمتریــن	راهکارها	ســاماندهی	شــناورهای	

ــت. ــت	اس ــدون	هوی ب
مدیــرکل	شــیالت	اســتان	بوشــهر	گفــت:	بــا	
توجــه	بــه	تنــوع	گونه	هــای	آبــزی	در	خلیــج	
ــود	 ــالش	می	ش ــان	ت ــای	عم ــارس	و	دری ف
بــا	اجــرای	طــرح	دریابســت	در	زمــان	تخــم	
ــن	 ــف	زی	از	ای ــان	ک ــای	آبزی ــزی	گونه	ه ر	ی

ــود. ــت	ش ــا	محافظ گونه	ه

پیش بینی افزایش صید؛

وضعیت ذخایر میگو خوب است/ آغاز صید در روزهای پایانی تیرماه

سعید رضایی

ــران اقتصاد ایـ
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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

محمد مهیمنی- ییاقات گلستان

راحله حصاری-تفریح خانوادگی در خنکای تابستان گلستان
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رامین صفاری
آیین تعویض پرچم گنبد 

حرم مطهر امام رضا)ع(

تصویـر ایران

مهدی بخشی سورکی
حرکت زائران پیاده امام رضا )ع( 

از قم به سوی مشهد

مریم داورنیا
کاروان زیر سایه خورشید در 

بیمارستان بجنورد
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مهدی الماسی
افتتاحیه مسابقات بین المللی 

بسکتبال در زنجان

مینا نوعی
جشنواره اسب اصیل 

عرب در تبریز

ایمان حامی خواه
سایت پروازی پاراگایدر 

شهرستان همدان
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رهبر امامدادی
آبتنی در گرمای بندرعباس
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حمید حیدری
برداشت لیموترش از باغات 

هشتبندی هرمزگان

وحید عبدی
جشنواره گل محمدی در 

روستای عنصرود 
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ایمان حامی خواه
روایت نان و آجر کارگران فصلی

مهدی حسین نژادی
تخلیه و بارگیری کاال در منطقه 

ویژه اقتصادی بندر آستارا

فائزه سلیمی
کارآفرینی خانواده روستایی 
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نشست خبری حسن روحانی 

رئیس جمهور در خراسان شمالی

راحله حصاری
اعزام نخستین گروه حجاج 

گلستانی به سرزمین وحی

بهنام یوسفی
سفر رئیس قوه قضائیه 

به استان مرکزی
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امین برنجکار
مراسم روز عفاف و حجاب در حافظیه شیراز

هادی آبیار
ورود پیکر مطهر ۴۴ شهید دفاع 

مقدس از مرز شلمچه 
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کوثر کریمی
رونق شب های تابستانی اهواز

پانته آ نیکزاد
مسابقات کشوری دوومیدانی 

دختران در شهرکرد

محمد خدابخش
آزمون سراسری سال ۱۳۹۸
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