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بعـد از دو کیلومتـر قایق نـوردی به سـاحل رسـیدیم... وقتی از قایـق پیاده شـدیم پس از 
پیـاده کردن اسـباب و اثاثیه اتـراق یک روزه خانواده به سـمت بندرترکمن نـگاه کردم... 

علیرغـم ایـن که غبـار دریـا را فراگرفته بـود اما اسـکله بندر دیده می شـد.

از وقــوع ســیل ویرانگــر در شهرســتان پلدختــر می گــذرد،  حــدود چهــار مــاه 
زیرســاخت های شــهری، پل هــا، ابنیــه، جاده هــای مواصالتــی و راه هــای روســتایی 
در  زیرســاخت ها  ایــن  بازســازی  رونــد  امــا  و  دیده انــد  فراوانــی  خســارت های 

مــی رود. پیــش  به کنــدی  شهرســتان 

کمتــر از 100 روز دیگــر تــا اربعیــن حســینی باقی مانــده و توســعه زیرســاخت های مــرز 
مهــران به عنــوان مســیر اصلــی تــردد زوار بــه دلیــل نبــود اعتبــار بــا مشــکالت فراوانــی 

مواجــه شــده اســت.

ــه باشــند  ــارالن؛ حاشــیه ها هــر کجــا ک ــی، م ــی، آخــر طالقان دامنه هــای شــیب دار عینال
ــه مهــر همدیگــر داده انــد نزدیــک  ــه خانه هایــی کــه دل ب گویــای بی عدالتــی هســتند؛ ب

شــوید دردی بــه جــز تبعیــض و غفلــت حــس نمــی شــود.

جامعـه ایـــران
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جامعــه ایـــران

جوالن عقرب در خانه های روستایی

»الماس« کابوس کپرنشینان جنوب کرمان/کودکان قربانی عقرب ها می شوند
	

هــر ســال بیــش از هــزار مــورد عقــرب گزیدگــی در جنــوب کرمــان 
گــزارش مــی شــود کــه در برخــی مــوارد بــه خصــوص وقتــی قربانیان 

کــودک باشــند داســتان، پایــان تلخــی خواهــد داشــت.

ــوب	 ــار	گزیدگــی	در	جن ــرب	گزیدگــی	و	م ــوج	عق ــوا	م ــای	ه ــری	گرم ــا	اوج	گی هــر	ســال	ب
ــت،	 ــش	رطوب ــاری	و	افزای ــال	ج ــل	س ــدید	اوای ــهای	ش ــود،	بارش ــی	ش ــاز	م ــز	آغ ــان	نی کرم
ــن	 ــر	شــدن	هــوا	ای ــا	گــرم	ت ــن	روزهــا	ب موجــب	تکثیــر	حشــرات	و	مارهــا	شــده	اســت	و	ای
ــه	هــای	 ــه	ســمت	مــزارع	و	باغهــا	و	خان ــی	ب ــع	آب ــه	مناب ــرای	رســیدن	ب حشــرات	و	مارهــا	ب

ــوند. ــی	ش ــی	م ــودکان	قربان ــرا	ک ــت	اکث ــد	و	در	نهای ــی	آورن ــردم	روی	م م
طــی	ســالهای	اخیــر	بارهــا	اخبــار	مــرگ	و	میــر	کــودکان	کــه	بــه	دلیــل	طوالنــی	شــدن	رونــد	

درمانشــان	جــان	خــود	را	از	دســت	داده	انــد	بارهــا	تیتــر	رســانه	هــا	شــده	اســت.
ــرا	شــکل	روســتایی	دارد،	محرومیــت	و	دور	افتادگــی	 ــان	اکث ــوب	کرم ــردم	در	جن زندگــی	م
روســتاها	از	مراکــز	جمعیتــی	بزرگتــر	و	همچنان	توســعه	کشــاورزی	و	دامــداری	و	وجود	ســازه	
هــای	قدیمــی	موجــب	مــی	شــود	زمینــه	بــرای	افزایــش	گــزش	روســتاییان	توســط	عقــرب	ها	

بیشــتر	شــود.
از	ســوی	دیگــر	وجــود	مــزارع	گســترده	در	جنــوب	کرمــان	و	قــرار	گرفتــن	خانــه	هــا	در	مجاور	
ــه	ســمت	مراکــز	ســکوت	 ــه	زندگــی	ب ــرای	ادام ــزارع	موجــب	مــی	شــود	حشــرات	ب ــن	م ای
روســتایی	گرایــش	پیــدا	کننــد	و	در	واقــع	کلونــی	هــای	جمعیتــی	آن	هــا	در	کنــار	انســان	هــا	

شــکل	مــی	گیــرد.
ــه	در	 ــی	ک ــر	محرومیت ــو	و	از	ســوی	دیگ ــک	س ــان	از	ی ــوب	کرم ــرم	و	مرطــوب	جن ــم	گ اقلی
ایــن	مناطــق	وجــود	دارد؛	موجــب	مــی	شــود	زمینــه	گــزش	ســاکنان	منطقــه	بــه	خصــوص	
کــودکان	افزایــش	یابــد	و	اگــر	بــه	لیســت	کشــته	شــده	هــای	ناشــی	از	نیــش	عقربهــا	نگاهــی	

بیندازیــد	۹0	درصــد	آنهــا	کــودکان	هســتند.
دوری	مســیر	و	عــدم	وجــود	وســیله	نقلیه	در	برخــی	از	روســتاها	برای	رســاندن	گزیده	شــدگان	
بــه	مراکــز	درمانــی	و	همچنیــن	درمــان	هــای	محلــی	و	خــود	درمانــی	کــه	روســتاییان	انجــام	

مــی	دهنــد	نیــز	زمــان	طالیــی	بــرای	تزریــق	پادزهــر	را	کاهــش	مــی	دهــد.
طــی	ســالهای	گذشــته	بــا	افزایــش	میــزان	عقــرب	گزیدگــی	طرح	هــای	ســم	پاشــی	مکانهای	
ــز	 ــا	نی ــن	روزه ــا	ای ــت	ام ــرار	گرف ــتور	کار	ق ــرب	در	دس ــای	عق ــه	وجــود	کلونیه مشــکوک	ب

خبرهــا	از	افزایــش	عقــرب	گزیدگــی	در	جنــوب	کرمــان	حکایــت	دارد.
ــوب	 ــتگاهی	همیشــگی	در	جن ــی	زیس ــرایط	آب	و	هوای ــطه	ش ــه	واس ــا	ب ــع	ه ــرب	در	واق عق
کرمــان	دارد	و	عقــرب	گاردیــن،	عقــرب	زرد،	عقــرب	ســیاه	و	المــاس	بیشــتر	از	ســایر	گونــه	هــا	

دیــده	مــی	شــود	کــه	نیــش	هــر	یــک	مــی	توانــد	مرگبــار	باشــد.

مردم از خوددرمانی به شدت پرهیز کنند
کارشناســان	بهداشــتی	بــه	مــردم	روســتاهای	جنــوب	کرمــان	توصیــه	مــی	کننــد	در	صــورت	
گــزش	از	هــر	گونــه	درمــان	خانگــی	خــودداری	و	در	اســرع	وقــت	بــه	پزشــک	مراجعــه	کننــد.
در	سـال	جـاری	بیش	از	هـزار	مورد	عقـرب	گزیدگی	و	1۳۷	مـورد	مارگزیدگی	گزارش	شـده	اما	

خوشـبختانه	تاکنـون	مـوردی	از	مرگ	و	میر	تا	این	ماه	از	سـال	گزارش	نشـده	اسـت.
محمــد	اســفندیاری	یکــی	از	پزشــکان	فعــال	در	جنــوب	کرمــان	اســت	که	مــی	گویــد:	مراجعه	
بــه	پزشــکان	بــه	دلیــل	گــزش	حشــرات	مختلــف	یکــی	از	مــوارد	بــا	کثــرت	بــاال	محســوب	می	
شــود	و	چــون	ایــن	منطقــه	گرمســیری	و	بــه	صــورت	ســنتی	محــل	زندگــی	عقربهــا	و	مارهای	
زهــر	آگیــن	اســت	متاســفانه	طــی	ســالهای	گذشــته	مــواردی	از	مــرگ	و	میــر	هــم	مشــاهده	

شــده	اســت.
وی	افـزود:	ایـن	منطقـه	حوزه	زیسـت	گونه	هـای	مختلف	عقرب	اسـت	کـه	از	خطرنـاک	ترین	

آنهـا	گاردیـن،	المـاس	و	عقرب	سـیاه	مـی	باشـد	و	هر	سـال	درگیر	این	مشـکل	می	شـویم.
وی	عــدم	پوشــیدن	کفــش	توســط	کــودکان،	خوابیــدن	در	محیطهــای	بــاز	در	طــول	شــب	و	
عــدم	اســتفاده	از	پشــه	بنــد،	حضــور	در	بیــن	بوتــه	هــا	و	درختــان	و	عــدم	ســم	پاشــی	کلونیهــا	

موجــب	تشــدید	گزشــها	مــی	شــود.
اسـفندیاری	گفت:	در	هر	سـال	باالی	دو	هزار	مـورد	عقرب	گزیدگی	در	جنـوب	کرمان	روی	می	

دهـد	و	به	همین	دلیل	وجـود	میزان	الزم	پادزهـر	در	مراکز	درمانی	ضروری	اسـت.
وی	گفــت:	در	صــورت	گــزش	فــرد	دچــار	ســوزش	و	درد	بســیار	شــدید	مــی	شــود	ایــن	افــراد	
بایــد	خیلــی	ســریع	بــه	مراکــز	درمانــی	مراجعــه	و	تحــت	درمان	قــرار	گیــرد	زیــرا	در	صــورت	از	

دســت	دادن	زمــان	طالیــی	رون	درمــان	بســیار	ســخت	مــی	شــود.

ــزان	عقــرب	گزیدگــی	را	کاهــش	داد	و	 ــوان	می ــی	مــی	ت ــکات	ابتدای ــت	ن ــا	رعای وی	گفــت:	ب
ــا	آموزشــهای	الزم	بــه	مــردم	میــزان	مــرگ	و	میــر	ناشــی	از	عقــرب	گزیدگــی	را	 همچنیــن	ب

ــد. کاهــش	مــی	یاب
معاون	آموزشـی	دانشـگاه	علوم	پزشـکی	جیرفت	اظهارداشـت:	در	سـالجاری	تاکنون	هیچ	مورد	

مـرگ	و	میر	ناشـی	از	گـزش	از	نیش	عقرب	و	مـار	در	جنوب	کرمان	گزارش	نشـده	اسـت.
علـی	کمالی	بیان	کـرد:	در	جنوب	کرمان	به	صورت	سـنتی	شـاهد	حضور	عقرب	هـای	الماس	و	

سـیاه	هسـتیم	که	بیشـترین	موارد	از	گزش	نیز	توسـط	این	دو	گونه	انجام	می	شـود.

امکانات درمانی برای درمان عقرب گزیدگی در جنوب کرمان وجود دارد
وی	تصریــح	کــرد:	داروی	الزم	بــرای	درمــان	افــرادی	کــه	دچــار	گــزش	مــی	شــوند	در	جنــوب	
کرمــان	وجــود	دارد	امــا	مهمتریــن	راهــکار	بــرای	مقابلــه	بــا	ایــن	مشــکل	پیگیــری	از	گــزش	و	

در	معــرض	خطرقــرار	گرفتــن	اســت.
کمالــی	بــا	بیــان	اینکــه	باید	محــل	هــای	احتمالــی	زیســت	عقــرب	در	مجــاورت	زندگــی	مردم	
عــادی	از	بیــن	بــرده	شــود	بیــان	کــرد:	فــرد	پــس	از	گــزش	بایــد	بــه	ســرعت	مــورد	درمــان	
قــرار	گیــرد	و	از	خــود	درمانــی	بــه	صــورت	جــدی	پرهیــز	شــود	ضمــن	اینکــه	قبــل	از	رســیدن	
ــر	از	قلــب	قــرار	گیــرد،	آرامــش	فــرد	 ــه	مراکــز	درمانــی	عضــو	گزیــده	شــده	بایــد	پاییــن	ت ب

حفــظ	شــود	و	کیســه	یــخ	بــر	روی	محــل	گــزش	قــرار	گیــرد.

عقربهای الماس خطر بیشتری دارند
یــک	حشــره	شــناس	مــی	گویــد:	اقلیــم	جنــوب	کرمــان	بــه	صــورت	طبیعــی	مکانــی	مناســب	
ــی	اســت	کــه	در	هــوای	گــرم	و	مرطــوب	مــی	 ــواع	حشــرات	و	جانداران ــرای	رشــد	و	نمــو	ان ب
تواننــد	زیســت	کننــد،	وجــود	مــزارع	بــزرگ	کشــاورزی	و	پمــپ	هــای	آب	کشــاورزی	موجــب	

شــده	آب	مــورد	نیــاز	ایــن	جانــداران	بیــش	از	گذشــته	در	دســترس	قــرار	گیــرد.
محمــد	زهرانــی	بیــان	کــرد:	گونــه	هــای	مختلــف	عقــرب،	رتیــل،	هــزار	پــا	و	مــار	در	جنــوب	
کرمــان	زندگــی	مــی	کننــد،	در	فصــل	گــرم	بــا	توجــه	بــه	افزایــش	دمــای	هــوا	و	کمبــود	منابع	
ــه	ســمت	محــل	زندگــی	انســانها	تمایــل	پیــدا	مــی	کننــد	و	همیــن	مســاله	 آبــی	عقربهــا	ب

موجــب	افزایــش	گــزش	مــی	شــود.
ــن	عقربهــای	 ــاک	تری ــن	از	خطرن ــا	المــاس	و	عقــرب	ســیاه	و	گاردی ــزود:	عقــرب	زرد	ی وی	اف
موجــود	در	جنــوب	کرمــان	اســت	کــه	نیــش	ایــن	حشــرات	در	صورت	عــدم	درمــان	مــی	تواند	

منجــر	بــه	مــرگ	شــود.
زهرانــی	ادامــه	داد:	نیــش	عقــرب	زرد	درد	بســیار	کــم	دارد	و	همیــن	مســاله	موجــب	می	شــود	
فــرد	مصــدوم	بــرای	درمــان	اقــدام	نکنــد	و	زمانــی	کــه	نیــش	عقــرب	روی	سیســتم	عصبــی	
و	خــون	بیمــار	تاثیــر	برگشــت	ناپذیــر	گذاشــت	اقــدام	بــه	درمــان	مــی	شــود	و	همیــن	امــر	

موجــب	مــرگ	و	میــر	خواهــد	شــد.
وی	گفــت:	نیــش	عقــرب	ســیاه	و	گاردیــن	تنــش	هــای	عصبــی	و	درد	بســیار	زیــادی	دارد	بــا	
ایــن	وجــود	خوددرمانــی	بــه	خصــوص	در	روســتاها	موجــب	شــده	مــواردی	از	مــرگ	بــه	دلیــل	

نیــش	ایــن	حشــره	هــم	گــزارش	شــود.
وی	از	مــردم	خواســت	در	محــل	زندگــی	خــود	مکانهــای	تاریــک	و	دور	از	دســترس	و	دیوارهایی	
کــه	دارای	ســوراخ	و	نمنــاک	هســتند	را	حــذف	کننــد	زیــرا	ایــن	مــکان	هــا	بهتریــن	زیســتگاه	

بــرای	عقــرب	محســوب	مــی	شــوند.
طــی	ســال	هــای	اخیــر	مــوارد	بســیاری	از	مــرگ	کــودکان	روســتایی	بــه	خصــوص	در	مناطــق	

محــروم	شهرســتان	هــای	جنوبــی	کرمــان	بــه	دلیــل	نیــش	عقــرب	گــزارش	شــده	اســت.

اسما محمودی
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جامعــه ایـــران

و  طبیعــی  فــراوان  هــای  جاذبــه 
تاریخــی آشــوراده بــه عنــوان بخشــی 
از ســرمایه هــای مغفــول کــه مــی 
گلســتان  توســعه  پیشــران  توانــد 
باشــد نیازمنــد توجه بیشــتر مســئوالن 

اســت.

ــیدیم...	 ــاحل	رس ــه	س ــوردی	ب ــق	ن ــر	قای ــد	از	دو	کیلومت بع
وقتــی	از	قایــق	پیــاده	شــدیم	پــس	از	پیــاده	کــردن	اســباب	و	
اثاثیــه	اتــراق	یــک	روزه	خانــواده	بــه	ســمت	بندرترکمــن	نگاه	
کــردم...	علیرغــم	ایــن	کــه	غبــار	دریــا	را	فراگرفتــه	بــود	امــا	

اســکله	بنــدر	دیــده	مــی	شــد.
ــره	 ــا	جزی ــر	روی	تنه ــار	ب ــن	ب ــرای	اولی ــه	ب ــودم	ک ــن	ب و	م
ــن	 ــره	در	ذه ــی	از	جزی ــور	قبل ــتم.	تص ــی	گذاش ــا	م ــزر	پ خ
نداشــتم	امــا	ســخنان	زیــادی	در	مــورد	ایــن	نگیــن	دریــای	
شــمال	شــنیده	بــودم..	»جزیــره	آشــوراده«...	ماســه	های	نــرم	
و	هــوای	گــرم	اولیــن	چیزهایــی	بودنــد	کــه	بــه	پیشــوازمان	

ــد. آمدن
در	ابتـدای	اسـکله	سـاختمان	هـای	شـیالت	و	دریابانـی	قـرار	
داشـت	که	معـدود	کارکنان	آن	مشـغول	بـه	کار	بودند.	جمعه	

بـود	امـا	گاهی	صـدای	افـرادی	از	دور	شـنیده	می	شـد.
ــره	و	 ــای	خرزه ــار،	گل	ه ــان	ان ــز،	درخت ــای	گ ــه	ه درختچ
گیاهــان	خــودروی	وحشــی	دیگــری	کل	جزیــره	را	فراگرفتــه	
بــود.	عبدالبصیــر	قــزل،	قایــق	رانــی	کــه	مــا	را	بــه	آشــوراده	
ــل	 ــه	دالی ــه	ب ــال	اســت	ک ــن	س ــه	»چندی ــت	ک ــاند	گف رس
مختلــف	از	جمله	طغیــان	رود	ولگای	روســیه	و	باالآمــدن	آب،	
جزیــره	خالــی	از	ســکنه	شــده	اســت«...	برخــی	از	خانــه	هــا	
متروکــه	شــده	بــود	امــا	اثراتــی	از	اقامــت	موقــت	در	بعضــی	از	

منــازل	دیــده	مــی	شــد.
آفتــاب	مســتقیم	مــی	تابیــد	امــا	گرمــا	و	رطوبــت	هــوا	هــم	
ــن	 ــه	وجــب	ای ــدن	وجــب	ب ــن	دی ــه	م ــث	نمــی	شــد	ک باع
ــا	دور	 ــه	هــای	تمشــک	دور	ت ــره	را	از	دســت	بدهــم.	بوت جزی
ــا	غــرق	شــده	 ــاز	مــن	در	روی ــود	و	ب ــه	هــا	را	فراگرفتــه	ب خان
ــر	 ــره	تصوی ــا	در	جزی ــد	ســریال	گمشــده	خــود	را	تنه و	مانن

ــود. ــی	ب ــل	توصیف ــردم.	حــس	غیرقاب ک

فعالیت یک مغازه در جزیره
جــز	یــک	مغــازه	خواربــار	کوچــک	کــه	چشــم	بــه	راه	

ــر	 ــا	دای ــدی	در	آنج ــز	خری ــچ	مرک ــود	هی ــاز	ب ــگران	ب گردش
نبــود.	خانــه	هــای	خالــی	از	ســکنه	زیــادی	وجــود	داشــت	و	
ــی	 ــی	مبن ــای	قدیم ــازل،	بنره ــای	من روی	برخــی	از	دیواره
بــر	اجــاره	ســوئیت	دیــده	مــی	شــد؛	راهنمــا	توضیــح	داد	کــه	
افــراد	بومــی	منطقــه	و	انــدک	گردشــگرانی	بــه	ایــن	جزیــره	
ــا	گذاشــته	و	یکــی	دو	روز	را	در	اینجــا	ســپری	مــی	کننــد. پ
جلوتــر،	اردوگاه	دانــش	آمــوزی	قــرار	داشــت	و	قفلــی	کــه	بــر	
روی	در	ورودی	آن	زده	شــده	بــه	همــراه	زنجیــری	کــه	بــر	در	
مســجد	جامــع	آشــوراده	بــود	نشــان	از	آن	داشــت	کــه	مــدت	

هــا	اســت	کســی	پایــش	را	در	آنجــا	نگذاشــته	اســت.
قلعــه	روس	هــا	در	وســط	جزیــره	قــرار	داشــت.	راهنمــا	گفــت	
کــه	»در	زمــان	اشــغال	جزیــره	توســط	روس	هــا	بنایــی	قلعــه	
ماننــد	و	بــه	عنــوان	مقــر	نظامــی	توســط	آنهــا	ســاخته	شــد،	
پــس	از	خــروج	روس	هــا	از	کشــور،	در	زمــان	رضاخــان	ایــن	
قلعــه	تعمیــر	شــد	و	بــه	عنــوان	پاســگاه	مــورد	اســتفاده	قــرار	
ــه	و	 ــل	مخروب ــور	کام ــا	بط ــن	بن ــون	ای ــا	اکن ــت«...	ام گرف

متروکــه	رهــا	شــده	بــود.
ــه	 ــنی	ب ــیر	ش ــان	مس ــی	از	می ــافت	طوالن ــی	مس ــد	از	ط بع
ســاحل	آشــوراده	رســیدیم.	پرنــدگان	دریایــی	بی	شــماری	در	
ســاحل	خودنمایــی	مــی	کردنــد	و	چند	اســکله	چوبــی	در	آن	
جــا	وجــود	داشــت	کــه	کارایــی	خــود	را	از	دســت	داده	بــود	و	

بــا	انــدک	توجهــی	مــی	توانســت	رونــق	روزگاران	دور	خــود	را	
بــه	دســت	بیــاورد.

ــگ	از	 ــر	و	پررن ــم	ت ــروژه	ای	مه ــه	پ ــیدم	چ ــود	اندیش ــا	خ ب
ــا	احــداث	زیرســاخت	هــا	مــی	توانســت	 ــره	کــه	ب ایــن	جزی
ــی	 ــرای	اهال ــدار	ب ــد	پای ــاد	درآم ــگر	و	ایج ــذب	گردش در	ج
منطقــه	نقــش	آفرینــی	کنــد.	آشــوراده	همــت	مســئوالن	را	

الزم	داشــت.
	

تصویب طرح گردشگری
طرح	هــای	 اجــرای	 دربــاره	 بحث	هــا	 نخســتین	 امــا	
گردشــگری		در	جزیــره	آشــوراده	در	ســال	1۳8۳	مطــرح	شــد	
و	از	همــان	زمــان	ایــن	طــرح	بــرای	جزیــره	غنــی	از	پوشــش	
گیاهــی	و	جانــوری	امــا	متــروک،	موافقــان	و	مخالفــان	زیادی	

ــت. داش
ــگاه	اکولوژیکــی	 ــه	جای ــدون	توجــه	ب ــف	ب ــای	مختل دولت	ه
ــر	ســازمان	حفاظــت	محیــط	زیســت	و	 ــا	فشــار	ب آشــوراده	ب
مدیــران	کل	اســتانی	آن	هــا،	بــه	دنبــال	گرفتــن	مجــوز	بــرای	
اجــرای	طــرح	گردشــگری	در	ایــن	جزیــره	بودنــد	تــا	باالخــره	
در	دولــت	یازدهــم	بــا	انعقــاد	تفاهــم	نامــه	ای	بیــن	ســازمان	
حفاظــت	محیــط	زیســت	و	میــراث	فرهنگــی	و	گردشــگری	

ــن	طــرح	رســمیت	یافــت. ای

جزیره ایرانی در آبراهه بی تفاوتی

آشوراده در خزر خاک می خورد/ اراده؛ عالج انزوای جزیره
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جامعــه ایـــران

رئیــس	دولــت	امیــد	در	ســفر	اســتانی	ســال	۹۳	به	گلســتان،	
ــه	مــردم	اســتان	 اجــرای	طــرح	گردشــگری	در	آشــوراده	را	ب
ــاز	 ــال	وارد	ف ــار	س ــس	از	چه ــه	پ ــده	ای	ک ــده	داد؛	وع وع
اجرایــی	شــده	و	تــالش	اســتانداران	پیشــین	اســتان	در	
ســنوات	گذشــته،	تذکــر	نماینــده	ولــی	فقیــه	و	عــزم	مدیران	
ــط	 ــه	محی ــای	دوازده	گان ــذ	مجوزه ــه	اخ ــتان	ب ــد	گلس ارش
زیســتی	منجــر	و	کلنــگ	اجــرای	طــرح	گردشــگری	آشــوراده	
بــه	زمیــن	زده	شــد	تــا	ایجــاد	زیرســاخت	هــای	گردشــگری	و	
رونــق	اقتصــادی	اســتان	شــتاب	بگیــرد	و	بــه	گفته	مســئوالن	

هــزار	شــغل	مســتقیم	و	غیرمســتقیم	ایجــاد	شــود.
ــی،	 ــیر	دسترس ــکله،	مس ــاخت	اس ــامل	س ــرح	ش ــن	ط ای
ــاز	 ــورد	نی ــای	م ــاخت	ه ــر	زیرس ــتوران	و	دیگ ــق،	رس آالچی
حضــور	گردشــگران	بــوده	و	قــرار	اســت	بــا	ســرمایه	گــذاری	
ــا	 ــی	دولــت	و	بخــش	خصوصــی	ت چهــار	هــزار	میلیــارد	ریال
ــرداری	برســد.	مجــری	طــرح	 ــه	بهــره	ب ســه	ســال	آینــده	ب
ــه	در	 ــوده	ک ــتان	ب ــای	اس ــهرداری	ه ــاری	ش ــازمان	همی س
ــه	صــورت	 ــرداری	ب مــدت	۳0	ســال	از	زمــان	شــروع	بهــره	ب

ــرد. ــد	ک ــرا	خواه ــاله	آن	را	اج ــه	دوره	10	س س

سایت پشتیبان
بــه	گفتــه	مســئوالن	گلســتانی	در	ایــن	طــرح	قــرار	اســت	
راه	دسترســی،	زیرســاخت	و	اســکله	در	1۳8	هکتــار	اراضی	
پشــتیبان	طــرح	در	بندرترکمــن	و	آشــوراده	ایجــاد	شــود	
ــره	 ــاری	جزی ــعت	۳80	هکت ــوع	وس ــن	از	مجم و	همچنی
آشــوراده،	۲۲	هکتــار	را	بــه		عنــوان	منطقــه	متمرکــز	بــرای	
ــط		 ــط	محی ــا	ضواب ــب	ب ــبک	متناس ــازه	های	س ــرای	س اج
ــد	 ــر	گرفته	ان ــی	درنظ ــح	بوم ــری	از	مصال زیســت	و	بکارگی
کارشناســان	 و	 کنشــگران	 نگرانی	هــای	 از	 یکــی	 امــا	
محیــط	زیســت،	تبدیــل	آشــوراده	بــه	»کیــش	دوم	ایــران«	

ــت. اس
ــگ،	 ــگ،	پارکین ــای	هتلین ــتیبان،	فعالیت	ه ــایت	پش در	س
فروشــگاه	و	ماننــد	آن	انجــام	مــی	شــود	و	در	آشــوراده	ســازه	
ــرح	 ــن	ط ــت.	ای ــم	داش ــاد	نخواهی ــاع	زی ــا	ارتف ــنگین	و	ب س
گردشــگری	قــرار	اســت	در	مســاحت	۲۲	هکتــار	و	بــا	ظرفیت	
500	نفــر	روزانــه	و	اقامــت	80	نفــر	بــه	اجــرا	درآیــد.	بخــش	
عمــده	ای	از	ایــن	ســازه	های	ســبک	هــم	در	مجموعــه	

ــد. ــد	ش ــتقر	خواه ــن	مس ــگری	بندرترکم گردش

موقعیت آشوراده
یــک	فعــال	و	کارشــناس	ارشــد	محیــط	زیســت	در	خصــوص	
آشــوراده	گفــت:	آشــوراده	کــه	در	منتهــی	الیــه	شــرقی	شــبه	
جزیــره	میانکالــه	در	شهرســتان	بندرترکمــن	واقــع	شــده	در	
ــای	 ــت	گروه	ه ــرد	و	فعالی ــی	عملک ــته	در	پ ــده	های	گذش س
انســانی	بــا	حفــر	کانــال	از	تــوده	اصلــی	خشــکی	خــود	)شــبه	

جزیــره	میانکالــه(	جــدا	شــد.
رســول	رضــوی	بــا	بیــان	ایــن	کــه	۴0	درصــد	خاویــار	ایــران	
ــزود:	در	 ــد،	اف ــت	می	آی ــه	دس ــره	ب ــن	جزی ــی	ای در	نزدیک
ســال	18۳۷	میــالدی	ایــن	جزیــره	بــا	وجود	اعتــراض	ایــران،	
بــه	دســت	روســیه	اشــغال	شــد	و	نیروهــای	ایــن	کشــور	تــا	

چندیــن	دهــه	یــک	پاســگاه	نظامــی	در	آن	داشــتند.
رضــوی	گفــت:	ایــن	جزیــره	قبــل	از	وقوع	ســیل	ســال	1۳۷۲	
بــا	امکاناتــی	همچــون	پاســگاه	ژاندارمــری،	شــرکت	تعاونــی	
روســتایی،	مدرســه،	مغازه،	مســجد	و	حســینیه	بیــش	از	هزار	
ــری،	 ــداری،	کارگ ــه	مشــاغل	دام ــه	ب ــر	ســکنه	داشــت	ک نف
پیشــه	وری	و	ماهیگیــری	مشــغول	بودنــد	امــا	بــا	طغیــان	رود	
ولــگا	در	روســیه	و	وقــوع	ســیالب	ناشــی	از	بــاال	آمــدن	دریای	

خــزر،	خالــی	از	ســکنه	شــد.
وی	بــه	پوشــش	گیاهــی	متنــوع	جزیــره	ماننــد	بوتــه		زارهــای	
تمشــک	و	درختــان	انــار	ترش	اشــاره	کــرد	و	افــزود:	آشــوراده	
زیســتگاه	حیواناتــی	چــون	شــغال،	روبــاه،	خرگــوش،	ماهــی،	
ــار،	گورکــن،	کبــک	 ــاول،	جوجــه	تیغــی،	الک	پشــت،	م قرق

و	پرنــدگان	دریایــی	بــی	شــمار،	گــراز	و	رمــه	اســبان	وحشــی	
اســت.

	
فراهم نبودن زیرساخت ها

در	خصــوص	آماده	ســازی	زیرســاخت	های	گردشــگری	
آشــوراده	بــا	رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	صنایع	دســتی	
کردیــم،	محمــد	 گفتگــو	 بندرترکمــن	 و	گردشــگری	
نصیــری	ضمــن	پذیــرش	ایــن	موضــوع	کــه	در	حــال	
حاضــر	جزیــره	زیرســاخت	هــای	مطلوبــی	بــرای	پذیــرش	
گردشــگر	را	نــدارد،	گفــت:	در	حــال	حاضــر	در	طــول	
ــف	 ــای	مختل ــر	از	بخش	ه ــط	100	نف ــور	متوس ــه	ط روز	ب

آشــوراده	بازدیــد	می	کننــد.
ــی	در	 ــی	کاف ــای	خدمات ــاخت	ه ــا	زیرس ــزود:	ت ــری	اف نصی
ــرش	مســافر	در	 ــکان	پذی ــه	نشــود	ام ــره	آشــوراده	تعبی جزی
شــب	فراهــم	نیســت	مضافــا	اینکــه	بــرای	مانــدگاری	شــبانه	
مســافران	بایــد	امنیــت	آنهــا	بــا	احــداث	واحدهــای	انتظامــی	

فراهــم	شــود.
ــرای	ایجــاد	 ــه	اختصــاص	۷0	میلیــارد	تومــان	اعتبــار	ب وی	ب
ــفر	 ــوراده	در	س ــره	آش ــگری	در	جزی ــاخت	های	گردش زیرس
روحانــی	بــه	اســتان	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	تمــام	مجوزهــای	
ــا	در	 ــل	شــده	ت ــای	ذی	صــالح	تحصی ــن	بخــش	از	نهاده ای
ــان	 ــم	میزب ــار	بتوانی ــه	مســاحت	۲۲	هکت زون	گردشــگری	ب
گردشــگران	در	حــوزه	هــای	طبیعــت	گــردی	و	بــوم	گــردی	

ــر	گردشــگری	حفاظتــی	باشــیم. ــا	تکیــه	ب ب
نصیــری	همچنیــن	از	اختصــاص	مبلــغ	یــک	میلیــارد	تومــان	
ــن	 ــرای	تامی ــی	ب ــراث	فرهنگ ــازمان	می ــوی	س ــار	از	س اعتب
زیرســاخت	هــای	الزم	ماننــد	فیبــر	نــوری	در	جزیره	آشــوراده	
ــوع	 ــن	موض ــرای	ای ــن	و	اج ــس	از	تامی ــت:	پ ــر	داد	و	گف خب
مباحثــی	نظیــر	تقویــت	شــبکه	انتقــال	آب	شــرب	و	بــرق	بــه	

جزیــره	پیگیــری	خواهــد	شــد.
وی	گفــت:	در	حــال	حاضــر	ســازمان	همیــاری	هــای	اســتان	
بایــد	مجوزهــای	الزم	بــرای	فعالیــت	در	ســایت	پشــتیبان	را	از	
محیــط	زیســت	تحصیــل	کنــد	کــه	در	صــورت	اتمــام	ایــن	
ــد	 ــتاب	خواه ــره	ش ــگری	در	جزی ــرح	گردش ــرای	ط ــر	اج ام

ــت. گرف
ســرزمینی	بــا	ظرفیــت	هــای	بکــر	و	کــم	ماننــد	که	۴۳	ســال	
قبــل	جــزو	نخســتین	مناطــق	زیســت	کــره	جهــان	معرفــی	و	
ــا	در	کنوانســیون	 ــم	دنی ــای	مه ــی	از	تاالب	ه ــوان	یک ــه	عن ب
جهانــی	رامســر	ثبــت	شــده	از	مــدت	هــا	پیــش	چشــم	انتظار	
توجهــی	انــدک	یــا	زیرســاخت	هــای	ابتدایــی	اســت	تــا	در	راه	
رســیدن	بــه	توســعه	و	شــکوفایی	اســتان	نقــش	آفرینــی	کند.
لــذا	مدیرانــی	کــه	بــرای	شــرکت	در	آییــن	کلنــگ	زنــی	طرح	
ــن	 ــود	در	ای ــای	خ ــه	ه ــو	برنام ــا	لغ ــوراده	ب ــگری	آش گردش
مراســم	حاضــر	شــدند	تــا	در	قــاب	دوربیــن	هــا	قــرا	بگیرنــد	
بایــد	بداننــد	کــه	مــردم	همچنــان	چشــم	انتظــار	اراده	و	عــزم	

جــدی	آن	هــا	هســتند.
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جامعــه ایـــران

در    زمیــن  رانــش   98 فروردیــن 
کالپــوش بــه بیــش از 330 واحــد 
ــگاه  ــت، خواب ــه بهداش ــکونی، خان مس
ســایر  و  دهیــاری  ســاختمان  و 
مخابراتــی  و  جــاده ای  تأسیســات 
خســاراتی زد و هنــوز مــردم رنــگ 
ندیده انــد. آرامــش 

بازخوانــی	آنچــه	در	کالپــوش	طــی	چهــار	مــاه	اخیــر	گذشــته	
ــه	رانــش	پشــت	رانــش،	 ــه	پشــت	حادث دشــوار	اســت،	حادث
قهــر	زمیــن،	خانه	هــای	نوســازی	کــه	تخریــب	شــدند،	
عروســی	کــه	ســر	نگرفــت	و	عــروس	دامــادی	کــه	بــه	جــای	
ــتند،	 ــکان	می	گش ــرای	اس ــس	ب ــال	کانک ــت	دنب ــه	بخ خان
ــی	 ــی	غرب ــتان	های	جنوب ــیل	اس ــه	از	س ــی	ک ــل	فیلم	های مث
ــا	ایــن	تفــاوت	 کشــور	در	فضــای	مجــازی	بازنشــر	می	شــد	ب
کــه	کالپوشــی	هــا	اینترنــت	هــم	نداشــتند	تــا	بــه	جهانیــان	
بگوینــد	وضعیــت	اینجــا	چگونــه	اســت.	تنهایــی	در	اوج	

ــت... مظلومی
می	گــذرد	 اصلــی	 فاجعــه	 از	 کــه	 روزهایــی	 تعــداد	
ــا	رونــدی	کــه	مســئوالن	در	پیــش	 سه	رقمی	شــده	اســت	و	ب
ــود	در	 ــزون	می	ش ــر	آن	اف ــم	ب ــه	روز	ه ــا	روزب ــد	گوی گرفته	ان
ایــن	گــزارش	قصــد	داریــم	بازخوانــی	ازآنچــه	در	کالپــوش	رخ	
داد	تــا	بــه	امــروز	کــه	تابــش	رئیــس	بنیــاد	مســکن	کشــور	به	

ــن	بخــش	ســفر	کــرد	داشــته	باشــیم. ای

نوروز بارنگ رانش
تحویــل	ســال	۹8	خورشــیدی	بــرای	مــردم	کالپــوش	ماننــد	
هرســال	بــود	بــا	بــارش	بــرف	فــراوان	تــا	حــدی	کــه	تیرهــای	
بــرق	هــم	شکســته	و	جاده	هــا	بســته	شــدند	امــا	۲۴	ســاعت	
از	ایــن	بــرف	نگذشــته	بــود	کــه	خبــری	جدیــد	از	کالپــوش	
ــارش	 ــه	دلیــل	ب ــره	شــد،	رانــش	زمیــن!	رانشــی	کــه	ب مخاب
بــرف	هنــوز	عمــق	آن	مشــخص	نبــود	بســیاری	بــرف	را	عامل	
ــود. ــه	ب ــا	ســد	را	نشــانه	گرفت آن	می	دانســتند	و	گمانه	زنی	ه
ســدی	کــه	ســال	ها	قبــل	در	ایــن	منطقــه	ساخته	شــده	بــود	
و	مــردم	حســین	آباد	نگــران	شکســته	شــدنش	بودنــد	امــا	بــا	
رانــش	زمیــن	ایــن	شــائبه	کــه	ممکــن	اســت	آب	ســد	خــاک	
ــا	 ــد.	برف	ه ــان	می	پیچی ــد	دهان	به	ده ــرده	باش ــت	ک را	سس
ــارم	 ــوش	در	روز	چه ــر	از	کالپ ــن	تصاوی ــد	و	اولی ــه	آب	ش ک
ــره	شــد	شــگفتی	همــگان	را	در	برداشــت	 فروردین	مــاه	مخاب
ــود،	 ــه	ب ــا	ریخت ــد،	خانه	ه ــا	چاک	چــاک	شــده	بودن خیابان	ه

ــره	می	شــد. ــگار	از	خرمشــهر	ســال	۶0	مخاب ــر	ان تصاوی
ــی	 ــرای	برف	روب ــدر	ب ــتگاه	گری ــه	دس ــاه	س ــوم	فروردین	م س
ــاعت	 ــردم	۲۴	س ــدند	م ــزام	ش ــین	آباد	اع ــه	حس ــه	منطق ب
اســت	کــه	بــرق	ندارنــد	دلیــل	آن	امــا	شکســته	شــدن	150	
تیــر	برق	اســت	کــه	بایــد	ترمیــم	شــوند	از	ســوی	دیگــر	چون	
ــرود	و	 ــی	ب ــد	کس ــد	بای ــرق	کار	می	کن ــا	ب ــرات	ب دکل	مخاب
ژنراتــور	گازوئیلــی	آن	را	روشــن	کنــد	اما	بــا	جاده	ای	پوشــیده	
ــه	 ــرق	و	ن ــه	ب ــد،	ن ــه	آب	دارن ــردم	ن ــود.	م ــرف	نمی	ش از	ب

ــرات. مخاب
	

وضعیت بدون تغییر
چهــارم	فروردیــن	اســت	مــردم	شــاکی	شــده	اند	۴8	
ســاعت	اســت	وضعیــت	همین	گونــه	تداوم	یافتــه	و	تــازه	
توانســته	اند	آب	شــرب	را	متصــل	کننــد	چاه	هــا	بــا	گازوئیــل	
کار	می	کننــد	بخشــی	از	جــاده	بازشــده	اســت	ششــم	

ــا	 ــوش	شــد	گوی ــی	کالپ ــی	از	اهال ــاه	عروســی	یک فروردین	م
عروســی	هــم	بــه	تعویــق	افتــاده	اســت.	همــه	ســد	را	نشــانه	
ــی	 ــل	و	حت ــال	های	قب ــد	از	س ــت	می	گوی ــا	دول ــد	ام گرفته	ان
پیــش	از	ســد	گفتــه	بودیــم	کــه	ایــن	منطقه	نامناســب	اســت	
ــا	 ــی	جاه ــد	و	در	برخ ــی	نکرده	ان ــکاف	ها	خودنمای ــوز	ش هن
ــا	 ــد	ام ــه	را	ببینن ــردم	عمــق	فاجع ــرف	و	گل	نمی	گــذارد	م ب
همین	گونــه	هــم	روســتا	چــون	شــهرهای	جنــگ	زده	اســت.
ــده	 ــرریز	ش ــردم	س ــر	م ــه	صب ــر	کاس ــن	دیگ ششــم	فروردی
اســت	دو	روز	پیــش	جاده	هــا	بازشــده	اند	امــا	تیرهــای	
ــار	حســین	آباد	 ــر	شــدن	هســتند،	دهی ــال	تعمی ــرق	در	ح ب
ــا	دســتور	اســتاندار	ســمنان	 ــدارد	ب ــه	در	محــل	حضــور	ن ک
برکنــار	می	شــود،	حســینی	شــاهرودی	نماینــده	مــردم	
ــدار	و	فخــری	 شــاهرود	و	میامــی	در	مجلــس،	مالیــری	فرمان
معــاون	اســتاندار	در	منطقــه	هســتند	امــا	از	بــکار	بــردن	کلمه	
بحــران	امتنــاع	می	کننــد	هم	زمــان	تمــام	شــبکه	های	
تلویزیونــی	ماجــرای	ســیل	شــیراز	و	جنــوب	کشــور	را	نشــان	
می	دهــد	مــردم	نمی	داننــد	بــه	کــدام	حادثــه	توجــه	کننــد	از	
ســوی	دیگــر	محــور	مواصالتــی	شــاهرود	آزادشــهر	در	اولنگ	
ــز	 ــا	را	نی ــرف	آن	جاده	ه ــت،	ب ــته	اس ــالق	هم	بس و	خوش	یی
ــه	 ــوش	ب ــار	ترافیکــی	جــاده	میامی-کالپ ــرده	و	ب مســدود	ک

ــود. ــنگین	می	ش ــرم	س ــمت	جاج س
بــروز	مشــکل	در	آب	11	روســتا	باالخــره	ظهــر	ســوم	
فروردین	مــاه	اذعــان	می	شــود	امــا	مشــکل	مــردم	امــروز	آب	
ــد	روی	سرشــان	 نیســت	مشــکل	خانه	هایــی	اســت	کــه	دارن
پاییــن	می	آینــد	در	میــان	بــرف	و	گل	کجــا	برونــد؟	تاکنــون	
دو	معــاون	اســتاندار	بــه	منطقــه	آمده	انــد	امــا	یکی	شــان	کــه	
به	تازگــی	بــه	ایــن	ســمت	رســیده	گویــا	شــناختی	از	منطقــه	

نــدارد	همــه	ســردرگم	هســتند!
چهــارم	فروردین	مــاه	گاز	وصــل	می	شــود	امدادرســانی	
ــا	 ــتند	ام ــاز	هس ــا	ب ــود	راه	ه ــاز	می	ش ــر	آغ ــزار	نف ــه	یک	ه ب
ــا	 ــود	ت ــل	می	ش ــم	وص ــری	نیســت	آب	ه ــاًل	خب ــرق	فع از	ب
مــردم	کمتــر	نگــران	شــوند	امــا	نگرانــی	اصلــی	زیــر	برف	هــا	
ــا	قــد	یــک	 اســت	شــکاف	هایی	کــه	یــک	آدم	۷0	کیلویــی	ب
ــی	 ــالن	ورزش ــوند.	س ــا	می	ش ــانتی	متر	در	آنج ــر	و	80	س مت
وضعیتــی	وخیــم	دارد	مــردم	را	نمی	تــوان	بــه	داخــل	آن	بــرد	

شــب	ســرد	اســت	وضعیــت	نگران	کننــده	امــا	هنــوز	از	بــردن	
ــود. ــز	می	ش ــران	پرهی ــم	بح اس

مشکالت شروع شده اند
ــدار	 ــان	می	شــود	فرمان ــن	بی ــر	پنجــم	فروردی نخســتین	خب
می	گویــد	بــه	11	خانــه	آسیب	رســیده	اســت	اســتاندار	
ــد	 ــش	روز	بع ــی	ش ــاه	یعن ــم	فروردین	م ــودش	را	روز	هفت خ
ماجــرا	بــه	کالپــوش	می	رســاند	و	می	گویــد	11۲	خانــه	
درخطــر	ویرانــی	هســتند	و	بایــد	تخلیــه	شــوند!	عــده	ای	تــازه	

ــد. ــمنان	را	می	بینن ــد	س ــتاندار	جدی ــورت	اس ص
ــود	 ــن	می	ش ــوش	معی ــه	در	کالپ ــه	ممنوع ــان	روز	منطق هم
ــد	 ــا	بگوی ــد	ت ــد	می	کن ــد	را	تأیی ــتحکام	س ــرو	اس وزارت	نی
ویرانــی	خانه	هــا	از	ســد	نیســت	از	ســوی	دیگــر	خبــر	
ــده	اند.	 ــالک	ش ــوران	ه ــرف	و	ب ــد	۶0	رأس	دام	در	ب می	رس

ــوز... ــاالی	ق ــوز	ب ق
یازدهــم	فروردین	مــاه	۹8	اســتاندار	در	ســمنان	خبــر	
از	تخلیــه	فــوری	188	واحــد	مســکونی	می	دهــد	امــا	
مــردم	ناراضــی	هســتند	چراکــه	تمهیداتــی	بــرای	ایــن	امــر	
ــد	 ــردم	بای ــه	م ــد	ک ــه	می	دانن ــت	هم ــده	اس ــیده	نش اندیش
ــد	 ــردم	بای ــد	م ــا	کســی	نمی	دان ــد	ام ــه	کنن ــا	را	تخلی خانه	ه
ــوا	 ــت	ه ــن	اس ــر	روی	زمی ــرف	ب ــوز	ب ــد	هن ــر	کنن ــا	س کج

شــب	ها	بــه	نزدیــک	صفــر	می	رســد.
ــور	 ــه	رئیس	جمه ــره	ب ــتاندار	باالخ ــن	اس ــم	فروردی دوازده
ــد	۷0	درصــد	کالپــوش	ویران	شــده	 ــد	و	می	گوی تلفــن	می	زن
اســت	هنــوز	اســمی	از	بحــران	بــرده	نمی	شــود	کــه	اگــر	ایــن	
ــدن	 ــرازیر	ش ــاهد	س ــتیم	ش ــل	می	توانس ــد	حداق ــر	می	ش ام
کمــک	بــه	مــردم	باشــیم،	معــاون	اداره	کل	مدیریــت	بحــران	
ــان	 ــاه	در	می ــیزدهم	فروردین	م ــمنان	روز	س ــتانداری	س اس
ــتای	 ــاکنان	روس ــی	س ــد	جابه	جای ــردم	می	گوی ــی	م نارضایت
حســین	آباد	کالپــوش	به	ســرعت	در	حــال	انجــام	اســت	
ــه	۹۷	 ــتا	ب ــن	روس ــاکنان	ای ــال	س ــات	انتق ــن	عملی همچنی

ــوار	رســید. خان
1۷	فروردین	مــاه	اســتاندار	ســمنان	بابیــان	اینکــه	118	
واحــد	مســکونی	در	حســین	آباد	کالپــوش	تخلیه	شــده	و	
تــالش	بــرای	اســکان	مــردم	ادامــه	دارد،	می	گویــد:	۲۲5	خانه	

بازخوانی حوادث کالپوش میامی؛

روایت رانش زمین و مصائب ۴ماهه در کالپوش/خطر همچنان بیخ گوش مردم
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جامعــه ایـــران

ــه	 ــار	11	خان ــت.	آم ــده	اس ــی	اعالم	ش ــتا	تخریب ــن	روس ای
تخریبــی	حــاال	دارد	بــه	نزدیــک	۳00	خانــه	می	رســد	مــردم	

بازهــم	ناراضــی	هســتند.
	

سپاه و هالل احمر انجام وظیفه می کنند
ســپاه و هالل احمــر، بــرق، اداره راه و آبفــار و … از روز 
اول	در	منطقــه	هســتند،	هم	زمــان	بــا	چهاردهمیــن	روز	
از	فروردین	مــاه	۹8	فدایــی	رئیــس	اداره	آب	و	فاضــالب	
ــارات	 ــن	خس ــش	زمی ــه	ران ــان	اینک ــی	بابی ــتایی	میام روس
ــرده	 ــوش	وارد	ک ــانی	کالپ ــات	آب	رس ــه	تأسیس ــدیدی	ب ش
اســت،	می	گویــد:	۶۷	انشــعاب	آب	روســتای	حســین	آباد	
ــت.	 ــتر	اس ــار	بیش ــد	آم ــردم	می	گوین ــا	م ــد	ام ــیب	دیدن آس
رئیــس	بنیــاد	شــهید	میامــی	نیــز	می	گویــد:	پرداخــت	
خســارت	زمین	لغــزه	منــازل	جانبــازان	حســین	آباد	کالپــوش	

پیگیــری	می	شــود.
فروردیــن	رو	بــه	اتمــام	اســت	و	یک	بــاره	همه	چیــز	فرامــوش	
ــده	 ــئوالن	دی ــات	مس ــر	در	کلم ــوش	دیگ ــه	کالپ ــود	ن می	ش
ــا	 ــود	ت ــان	می	ش ــرایط	بی ــودن	ش ــی	ب ــه	بحران ــود	و	ن می	ش
اینکــه	حســینی	شــاهرودی	نماینــده	شــاهرود	و	میامــی	در	
ــاد	شــدید	از	برخــی	مســئوالن	اســتان	 مجلــس	ضمــن	انتق
ــن	در	 ــش	زمی ــد:	ران ــوش،	می	گوی ــمنان	در	موضــوع	کالپ س
ــا	 ــود	ام ــی	ب ــل	پیش	بین ــل	قاب ــال	ها	قب ــش	از	س ــن	بخ ای

ــت. ــاره	آن	صــورت	نگرف ــی	درب ــچ	اقدام هی
ــع	 ــرای	رف ــمنان	ب ــتان	س ــران	اس ــه	مدی ــان	اینک ــا	بی وی	ب
مشــکالت	مــردم	حســین	آباد	بایــد	از	ظرفیــت	وزارت	خانه	هــا	
ــی	 ــن	روســتاها	بحران ــد،	گفــت:	شــرایط	در	ای اســتفاده	کنن
ــردم	 ــه	م ــی	ب ــش	زمیــن	ســبب	خســارات	فراوان اســت	و	ران

شــده	اســت.

اردیبهشت پر حادثه
ــرای	 ــوب	ب ــر	خ ــا	خب ــت	ام ــل	از	اردیبهش ــای	قب در	روزه
ــمنان	در	 ــتان	س ــه	در	اس ــی	فقی ــده	ول ــور	نماین ــردم	حض م
کالپــوش	اســت	بیســت	و	چهــارم	اردیبهشــت	مــاه	آیــت	اهلل	
شــاهچراغی	بــه	میــان	مــردم	آمــده	و	می	گویــد	صدایتــان	را	

ــانم. ــالمی	می	رس ــالب	اس ــم	انق ــر	معظ ــه	رهب ب
ــا	 ــتند	و	ب ــه	نیس ــه	تخلی ــر	ب ــواده	حاض ــش	از	180	خان بی
ــر	از	 ــد	اگ ــد	می	گوین ــی	می	کنن ــم	زندگ ــرایط	ه ــن	ش همی
ــا	 ــن	کمک	ه ــویم	همی ــوش	می	ش ــر	فرام ــم	دیگ ــه	بروی خان
را	هــم	دیگــر	نمی	کننــد	از	ســوی	دیگــر	مشــکالت	اجتماعــی	
ــتند	 ــی	هس ــی	ناراض ــد	برخ ــروز	می	کن ــی	دارد	ب و	فرهنگ
ــن	 ــوش	دام ــن	و	کالپ ــن	نردی ــالف	بی ــه	اخت ــایعه	هایی	ب ش

ــتند. ــی	هس ــیدگی	ها	ناراض ــی	از	رس ــد	برخ می	زن
مشــکالت	مــردم	زیــاد	شــده	اســت	چهــارم	اردیبهشــت	مــاه	
ــان	 ــمنان	بابی ــتان	س ــالب	اس ــکن	انق ــاد	مس ــرکل	بنی مدی
ــود	را	 ــازل	خ ــوش	من ــین	آباد	کالپ ــوار	حس ــه	1۶۶	خان اینک

ــد	 ــا	بای ــن	خانواره ــد:	ای ــد،	می	گوی ــه	نکرده	ان ــوز	تخلی هن
نســبت	بــه	تخلیه	منــازل	خــود	هــر	چــه	زودتــر	اقــدام	کنند.	
ــر	 ــکالتی	دیگ ــار	مش ــردم	دچ ــرا	نیســت	م ــه	ماج ــن	هم ای
ــا	 ــک	ی ــاً	بجــز	ی ــاه	رســیده	و	تقریب ــم	هســتند	خــرداد	م ه
ــه	 ــی	از	کالپــوش	نیســت	مســئوالن	ب دو	جلســه	اصــاًل	حرف

ــد. ــدا	را	ندارن ــت	ابت ــا	جدی ــکار	هســتند	ام ــال	راه دنب
امــا	ایــن	پایــان	کار	نیســت	یکبــاره	همــه	چیــز	تمــام	
ــد	 ــایه	می	افکن ــوش	س ــر	کالپ ــود.	محــاق	فراموشــی	ب می	ش
و	دیگــر	تمــام!	مــردم	ناراضــی	هســتند	عــده	ای	در	کانکــس	
هســتند	امتحانــات	بچه	هــا	چــه	می	شــود؟	کنکــور	چطــور؟	
ــه	 ــران،	ورزشــگاه،	خانه	هــای	مــردم!	۳۳0	خان ــگاه	دخت خواب
ــه	دنیــا	 تخریبــی	چطــور؟	تنهــا	خبــر	خــوش	ایــن	روزهــا	ب

ــار	قلوهــای	کالپوشــی	اســت. آمــدن	چه
	

خرداد ماه فراموشی
ــه	 ــک	جلس ــدار	و	ی ــور	فرمان ــفر،	حض ــاه	دو	س ــرداد	م در	خ
همزمــان	بــا	هشــتم	و	بیســت	و	ششــم	خــرداد	مــاه	در	
ســمنان	تشــکیل	می	شــود	امــا	خروجــی	آنهــا	درســت	اســت	
کــه	بــه	خدمــت	رســانی	بیشــتر	بــه	مــردم	منجــر	می	شــود	
ــرد	 ــرو	می	ب ــام	ف ــه	ای	از	ابه ــوش	را	در	هال ــده	کالپ ــا	آین ام

هیچکــس	نمی	دانــد	چــه	می	شــود.
شــائبه	پشــت	شــائبه	شــایعه	پشــت	شــایعه	از	ســد	تــا	انتقال	
ــه	نردیــن....	مــردم	نگــران	شــده	اند	نمی	داننــد	 حســین	آباد	ب
چــه	چیــزی	رخ	می	دهــد	مــردم	کالپــوش	خبــر	کمک	هــای	
میلیــاردی	مــردم	اســتان	ســمنان	بــه	ســیل	زدگان	را	
می	شــنوند	امــا	کالپــوش!!؟	اســتاندار	ســمنان	بــا	بیــان	اینکــه	
ــه	 ــی	ب ــوش	میام ــن	آباد	کالپ ــکونی	در	حس ــد	مس 1۴5	واح
ــون	 ــد:	تاکن ــده	اند،	می	گوی ــه	ش ــن	تخلی ــش	زمی ــل	ران دلی
ــا	مــردم	 ــه	اخطــار	تخلیــه	داده	شــده	اســت	ام ــه	۲50	خان ب

ــد. ــرون	نمی	رون بی
ــه	 ــاون	اســتاندار	ســمنان	ب ــاره	فخــری	مع ــام	دوب ــن	ای در	ای
کالپــوش	ســفر	می	کنــد	و	بــا	اشــاره	بــه	آســیب	۲80	
ــد:	 ــر	رانــش	زمیــن	می	گوی ــر	اث واحــد	مســکونی	کالپــوش	ب
اســتانداری	آمــاده	اســت	تــا	اعتبــارات	بازســازی	ایــن	واحدها	

ــد. ــرار	ده ــردم	ق ــار	خــود	م را	در	اختی

نبود زمین دولتی در کالپوش
تیرمـاه	آمـده	و	تابسـتان	آغـاز	شـده	اسـت	مدیـرکل	بنیـاد	
مسـکن	اسـتان	سـمنان	نیز	بابیـان	اینکـه	نبود	زمیـن	دولتی	
در	کالپـوش	یکـی	از	مشـکالت	بـرای	جابه	جایـی	روسـتای	
حسـین	آباد	اسـت،	می	گویـد:	مـکان	جدیدخانه	هـای	آسـیب	
دیده	نیازمند	پاسـخ	زمین	شناسـی	است.	حسـینی	شاهرودی	
نماینـده	شـاهرود	و	میامـی	معتقـد	اسـت	اگـر	تابسـتان	را	
از	دسـت	دهیـم	بـه	خاطـر	اقلیـم	سـرد	و	برفـی	کالپـوش	
نمی	توانیـم	در	نیمـه	دوم	سـال	خانه	هـا	را	تحویـل	بدهیـم	اما	

مشـکل	اینجـا	اسـت	کـه	اصـاًل	مکانـی	بـرای	خانه	هـا	هنـوز	
مصـوب	نشـده	اسـت.

دو	مــکان	بــرای	انتقــال	خانه	هــا	تعییــن	می	شــود	امــا	مــردم	
ــر	 ــوی	دیگ ــم	از	س ــاب	کنی ــد	انتخ ــان	بای ــد	خودم می	گوین
ــیت	هایی	 ــه	حساس ــی	در	منطق ــکالت	اجتماع ــی	مش برخ
ــئوالن	 ــت	مس ــرده	اس ــاد	ک ــا	ایج ــی	خانه	ه ــرای	جابجای را	ب
ــا	 ــد	آن	قدره ــد	نبای ــد،	زمیــن	جدی ــادی	دارن چالش	هــای	زی
نزدیــک	چشــمه	باشــد،	نــه	بایــد	آن	قدرهــا	نزدیــک	روســتای	

همجــوار	و	نــه	آن	قدرهــا	نزدیــک	کانــون	رانــش!
جــواب	مســئوالن	ایــن	اســت	کــه	جانمایــی	و	انتقــال	منــازل	
ــی	 ــن	شناس ــخ	زمی ــر	پاس ــوش	منتظ ــده	کالپ ــیب	دی آس
ــی	 ــد:	یک ــکن	می	گوی ــاد	مس ــرکل	بنی ــی	مدی ــت،	فالح اس
ــن	 ــود	زمی ــوش	نب از	مشــکالت	موجــود	در	حســین	آباد	کالپ
ــای	 ــال	خانه	ه ــرای	انتق ــری	ب ــعاع	۲0	کیلومت ــا	ش ــی	ت دولت
ــای	 ــن	زمین	ه ــتر	ای ــه	بیش ــه	البت ــت	ک ــده	اس ــیب	دی آس
دولتــی	هــم	زمین	هــای	کشــاورزی	هســتند	لــذا	بایــد	
ــده	در	نظــر	 ــای	آســیب	دی ــال	خانه	ه ــرای	انتق ــه	ای	ب منطق

ــود. ــه	ش گرفت
	

اختصاص زمین به مردم
ــا	 ــا	ب ــکن	ام ــاد	مس ــس	بنی ــش	رئی ــاه	۹8	تاب ــی	ام	تیرم س
ــاهرود	و	 ــردم	ش ــده	م ــاهرودی	نماین ــینی	ش ــری	حس پیگی
ــه	کالپــوش	ســفر	می	کنــد،	مســئوالن	 میامــی	در	مجلــس	ب
ــن	 ــه	ای ــون	بیــش	از	هشــت	ســفر	ب ــا	کن اســتان	ســمنان	ت
ــا	شــاید	مهم	ترینشــان	همیــن	ســفر	 ــد	ام بخــش	داشــته	ان
باشــد	کــه	در	آخریــن	روز	تیرمــاه	رخ	می	دهــد.	تابــش،	
ــوش	 ــین	آباد	کالپ ــتای	حس ــردم	روس ــکالت	م ــاره	مش درب
اســتان	ســمنان	و	چگونگــی	جابــه	جایــی	آنهــا	هــم	گفــت:	
ــی	 ــی	اهال ــه	جای ــی،	جاب ــای	کارشناس ــه	کاره ــه	ب ــا	توج ب
ــد	زمیــن	 روســتای	حســین	آباد	کالپــوش	قطعــی	اســت،	بای

ــود. ــاب	ش ــب	انتخ مناس
ــن	 ــه	زمی ــی	ک ــا	زمان ــد:	ت ــکن	می	گوی ــاد	مس ــس	بنی رئی
مناســب	بــرای	ســاخت	مســکن	جدیــد	اهالــی	ایــن	روســتا	
انتخــاب	نشــود،	هیــچ	اقدامــی	بــه	جــز	کارهایــی	کــه	بــرای	
اســکان	موقــت	شــده،	انجــام	نخواهــد	شــد.	امــروز	بــا	اهالــی	
روســتا	گفــت	و	گــو	خواهــد	شــد	تــا	تصمیــم	درســتی	گرفته	

شــود.
ــه	 ــد	ک ــوش	امیدوارن ــردم	کالپ ــذا	م ــد	و	ل ــئوالن	می	رون مس
فرامــوش	نشــوند،	همــه	بــه	فکــر	خانه	هایشــان	هســتند	امــا	
کســی	نمی	گویــد	کــه	علوفــه	هایشــان	را	کجــا	انبــار	کننــد؟	
ــته	 ــکاف	برداش ــه	ش ــاورزی	ک ــن	کش ــدام	زمی ــر	روی	ک ب
ــده	شــأن	چــه	می	شــود؟	 ــد؟	آین ــد	کشــاورزی	کنن می	توانن
و	هــزاران	ســوالی	کــه	پاسخشــأن	بیــن	شــکاف	های	زمیــن	
مانــده	اســت	و	هنــوز	مســئوالن	از	بــکار	بــردن	کلمــه	بحــران	

ــد. ــاب	می	کنن ــاره	آن	اجتن درب
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جامعــه ایـــران

کالس   774 بوشــهر  اســتان  در 
تخریبــی وجــود دارد کــه در مجمــوع 
کل  از کالس هــای درس  درصــد   9
بایــد  و  را شــامل می شــود  اســتان 
ــی  ــت تالش ــن وضعی ــود ای ــرای بهب ب

ویــژه صــورت گیــرد.

ــرژی	 ــت	ان ــوان	پایتخ ــه	عن ــهر	ب ــتان	بوش ــد	از	اس هرچن
و	اقتصــادی	ایــران	نــام	بــرده	می	شــود	ولــی	امکانــات	و	
ــه	 ــودن	فاصل ــت	ب ــا	پایتخ ــتان	ب ــن	اس ــاخت	های	ای زیرس
بســیار	زیــادی	دارد؛	انــگار	ایــن	پایتخــت	فقــط	لقبــی	اســت	

ــه. ــرای	بقی ــودش	ب ــت	و	س ــهر	اس ــا	بوش ــش	ب ــه	مکان ک
ــتان	 ــور	از	اس ــت	کش ــد	نف ــود	۹5	درص ــه	می	ش ــی	گفت وقت
بوشــهر	صــادر	می	شــود	و	ایــن	اســتان	تولیدکننــده	۷0	
ــروگاه	اتمــی	کشــور	در	 ــا	نی درصــد	گاز	کشــور	اســت	و	تنه
ــای	 ــه	ظرفیت	ه ــاز	نیســت	بقی ــر	نی ــرار	دارد،	دیگ ــهر	ق بوش
اســتان	سرشــار	و	برخــوردار	بوشــهر	را	فهرســت	کنیــم؛	
ــی	 ــود	کاف ــن	ش ــردم	تأمی ــاه	م ــه	رف ــرای	اینک ــا	ب همین	ه

ــت. اس
امــا	همــه	ماجــرا	ایــن	نیســت.	بوشــهر	فقــط	میزبــان	اســت	
ــدارد؛	اینجــا	فقــط	 ــا	ن ــع	و	ظرفیت	ه ــن	صنای و	ســهمی	از	ای
آلودگــی	ناشــی	از	ازدحــام	و	تراکــم	صنایــع	و	از	بیــن	رفتــن	
مشــاغل	ســنتی	در	جــوار	صنایــع	و	بیــکاری	جوانــان	و	حیــف	

و	دریغــی	کــه	نصیــب	مــردم	شــده	اســت.
در	اســتانی	بــا	ایــن	همــه	امکانــات	بایــد	فضاهــای	آموزشــی	
آنقــدر	بــرای	رده	هــای	مختلــف	تحصیلــی	فراهــم	باشــد	کــه	
ــرای	صنایــع	تولیــد	شــود	و	ایــن	 نیــروی	انســانی	توانمنــد	ب

ــل	شــود. ــه	قطــب	آموزشــی	کشــور	تبدی اســتان	ب
ــچ	 ــهر	هی ــل	بوش ــتانی	مث ــی	در	اس ــدارس	تخریب ــود	م وج
ــه	 ــت	ک ــن	اس ــت	ای ــی	حقیق ــدارد	ول ــی	ن ــی	و	توجیه معن
ــی	 ــتان	تخریب ــن	اس ــای	درس	ای ــد	کالس	ه ــب	۹	درص قری

ــت. اس

۷۷۴ کالس تخریبی در استان بوشهر
سرپرســت	اداره	کل	آمــوزش	و	پــرورش	اســتان	بوشــهر	اظهار	
ــزار	و	۹۶0	 ــت	ه ــش	از	هف ــهر	دارای	بی ــتان	بوش ــت:	اس داش
ــد	کل	 ــادل	۹	درص ــه	۷۷۴	کالس	مع ــت	ک کالس	درس	اس

کالس	هــا	تخریبــی	اســت.
حســینی	میانگیــن	کالس	هــای	تخریبــی	در	ســطح	کشــور	را	
۳0	درصــد	عنــوان	کــرد	و	ادامــه	داد:	اســتان	بوشــهر	نســبت	
ــای	 ــدارس	و	کالس	ه ــه	م ــوری	در	زمین ــن	کش ــه	میانگی ب

تخریبــی	دارای	وضعیــت	بهتــری	اســت.
ــود	زیرســاخت	های	آموزشــی	 ــرای	بهب ــژه	ب ــالش	وی وی	از	ت

در	ســطح	اســتان	خبــر	داد	و	اضافــه	کــرد:	۹۹	پــروژه	مدرســه	
ــت	 ــهر	در	دس ــتان	بوش ــا	501	کالس	درس	در	اس ــازی	ب س
ــاح	 ــال	افتت ــاه	امس ــه	۴۷	کالس	درس	مهرم ــت	ک ــرا	اس اج

می	شــود.
سرپرســت	اداره	کل	آمــوزش	و	پــرورش	اســتان	بوشــهر	
ــازی	 ــاده	س ــرای	آم ــای	الزم	ب ــرد:	راهکاره ــان	ک خاطرنش
ــد	در	 ــی	جدی ــال	تحصیل ــرای	س ــهر	ب ــتان	بوش ــدارس	اس م

ــود. ــام	می	ش ــر	انج ــروژه	مه ــب	پ قال
	

وضعیت مدارس دشتی و تنگستان خوب نیست
نماینــده	مــردم	شهرســتان	های	دشــتی	و	تنگســتان	در	
مجلــس	نیــز	بــه	تشــریح	وضعیــت	مــدارس	ایــن	شهرســتان	
پرداخــت	و	اظهــار	داشــت:	تنگســتان	دارای	بدتریــن	وضعیت	

ــت. ــی	اس ــدارس	تخریب ــه	م در	زمین
ــرای	 ــژه	ب ســید	کمال	الدیــن	شــهریاری	خواســتار	تــالش	وی
رفــع	مشــکالت	مــدارس	تخریبی	شــد	و	اضافــه	کرد:	توســعه	
و	تقویت	واحدهای	آموزشــی	تخریبی	در	دشــتی	و	تنگســتان	
بایــد	بــه	صــورت	جــدی	مــورد	توجــه	آمــوزش	و	پــرورش	و	

نوســازی	مــدارس	باشــد.
ــی	و	 ــزات	سرمایش ــن	تجهی ــزوم	تأمی ــر	ل ــد	ب ــا	تاکی وی	ب
هوشــمند	ســازی	کالس	هــای	درس	خاطرنشــان	کــرد:	
شهرســتان	دشــتی	نیــز	وضعیــت	نامطلوبــی	از	نظــر	فضاهای	

ــد. ــه	باش ــورد	توج ــد	م ــه	بای ــی	دارد	ک آموزش
نماینــده	مــردم	شهرســتان	های	دشــتی	و	تنگســتان	در	
ــارد	 ــب	15۲	میلی ــه	تصوی ــاره	ب ــا	اش ــس	ب مجل
ــد	تجهیــزات	 ــرای	خری ــار	متمرکــز	ب تومــان	اعتب
و	مقــاوم	ســازی	مــدارس	افــزود:	بایــد	بــرای	
بهبــود	وضعیــت	مــدارس	اســتان	از	ایــن	اعتبارات	

ــود. ــتفاده	ش اس

فقر تجهیزات در مدارس گناوه و دیلم
ــاوه	 ــهر،	گن ــتان	های	بوش ــردم	شهرس ــده	م نماین
و	دیلــم	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	اظهــار	
ــد	 ــی	بای ــاخت	های	آموزش ــعه	زیرس ــت:	توس داش
بــه	عنــوان	یــک	اولویــت	بســیار	مهــم	و	ضــرورت	

ــد. ــتور	کار	باش ــی	در	دس اساس

بهبــود	 حجت	االســالم	عبدالحمیــد	خــدری	خواســتار	
وضعیــت	فضاهــای	آموزشــی	اســتان	شــد	و	خاطرنشــان	کرد:	
تجهیــزات	آموزشــی	و	رفاهــی	در	کالس	های	درس	در	شــأن	و	

منزلــت	دانــش	آمــوزان	نیســت.
وی	بـا	تاکیـد	بـر	افزایـش	تعـداد	کالس	هـای	هوشـمند	در	
مـدارس	اسـتان	بیـان	کـرد:	دانش	آمـوزان	دیلـم	و	گنـاوه	در	
زمینـه	تجهیـزات	سرمایشـی	و	رفاهـی	کالس	ها	در	فقر	بسـر	

می	برنـد	کـه	حـل	مشـکالت	ایـن	حـوزه	ضـروری	اسـت.
ــم	در	 ــاوه	و	دیل ــهر،	گن ــتان	های	بوش ــردم	شهرس ــده	م نماین
ــه	دارای	 ــاط	ک ــزود:	برخــی	نق ــورای	اســالمی	اف ــس	ش مجل
دانــش	آمــوزان	کمتــری	هســتند	بایــد	زمینــه	تحصیــل	آنان	
در	مقاطــع	مختلــف	فراهــم	شــود	تــا	از	تحصیــل	بــاز	نماننــد.

بهبود امکانات مدارس استان
ــدارس	 ــت	م ــود	وضعی ــزوم	بهب ــر	ل ــز	ب ــهر	نی ــتاندار	بوش اس
بــرای	آغــاز	ســال	تحصیلــی	جدیــد	تاکیــد	کــرد	و	ادامــه	داد:	
ــود	 توســعه	زیرســاخت	های	آموزشــی	نقــش	مهمــی	در	بهب
ــه	 ــورد	توج ــد	م ــه	بای ــت	ک ــد	داش ــوزش	خواه ــت	آم کیفی

ــد. باش
عبدالکریــم	گراونــد	بــا	تاکیــد	بــر	بررســی	مــدارس	تخریبــی	
اســتان	بوشــهر	بیــان	کــرد:	بــا	بررســی	مــدارس	تخریبــی	و	
تعییــن	نیــاز	تجهیزاتــی	مــدارس،	اعتبــارات	ایــن	بخــش	بــر	

اســاس	منطــق	و	قابــل	دفــاع	توزیــع	شــود.
وی،	ارائــه	گــزارش	کامــل	از	وضعیــت	تجهیــزات	سرمایشــی	
کالس	هــای	درس	را	مــورد	تاکیــد	قــرار	داد	و	بیــان	کــرد:	نیاز	
ــی	 ــدارس	در	آســتانه	ســال	تحصیل ــزات	و	آموزشــی	م تجهی
جدیــد	ارائــه	تــا	وضعیــت	ایــن	حــوزه	در	راســتای	رفــاه	دانش	

آمــوزان	و	فرهنگیــان	ســاماندهی	شــود.
اســتاندار	بوشــهر	هوشمندســازی	کالس	هــای	درس	را	یــک	
ضــرورت	دانســت	و	تاکیــد	کــرد:	هوشمندســازی	کالس	های	
ــود	 ــا	نش ــدارس	اکتف ــک	کالس	درس	در	م ــد	ی درس	در	ح

بلکــه	ایــن	کالس	هــا	بایــد	افزایــش	یابــد.
ــد	در	 ــه	زیرســاخت	های	آموزشــی	بای ــان	اینک ــا	بی ــد	ب گراون
تمــام	نقــاط	شــهری	و	روســتایی	توســعه	یابــد	خاطــر	نشــان	
کــرد:	هیــچ	محدودیتــی	نباید	بــرای	تحصیــل	دانــش	آموزان	
در	تمــام	مقاطــع	تحصیلــی	وجــود	داشــته	باشــد	که	توســعه	

ــرار	دارد. ــژه	ق زیرســاخت	های	آموزشــی	مــورد	توجــه	وی

پایتخت اقتصادی فقط یک لقب است

تحصیل دانش آموزان بوشهری در ۷۷۴ کالس تخریبی/ امکانات بهبود یابد

سعید رضایی
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جامعــه ایـــران

دامنه هــای شــیب دار عینالــی، آخــر طالقانــی، مــارالن؛ حاشــیه ها هــر 
ــه دل  ــی ک ــه خانه های ــی هســتند؛ ب ــای بی عدالت ــه باشــند گوی کجــا ک
بــه مهــر همدیگــر داده انــد نزدیــک شــوید دردی بــه جــز تبعیــض و غفلــت حــس نمــی 

شــود.

درب	اکثــر	خانه	هــا	در	ایــن	مناطــق	بــاز	اســت؛	لباس	هایــی	کــه	بــر	روی	بنــد	حیــاط	آویــزان	
اســت	و	زنانــی	کــه	چــادر	گل	گلــی	ســر	کــرده	و	مشــغول	صحبــت	بــا	همســایه	ها	هســتند.	
ــه	ای	 ــا	دوچرخ ــی	ب ــات	رفاه ــبز	مناســب	و	امکان ــود	فضــای	س ــل	نب ــه	دلی ــه	ب ــی	ک کودکان

ــد. ــا	می	اندازن ــن	مناطــق	را	از	پ ــا	دور	ای فرســوده	دور	ت
ــه	حاشــیه	شــهرها	ســپرده	اند	 ــر	حســب	یــک	اتفــاق	ســاده	دل	ب همیشــه	فکــر	می	کــردم	ب
امــا	ایــن،	تنهــا	یــک	گمــان	بــود	کــه	پشــت	قــاب	فقــر	و	نــداری	خــود	را	پنهــان	کــرده	بــود؛	از	
روســتاها	مهاجــرت	کردنــد	تــا	بلکــه	پناهــی	در	کالن	شــهرها	پیــدا	کننــد	امــا	غافــل	از	اینکــه	

بــار	دیگــر	لقمــه	دهــان	مناطــق	حاشــیه	نشــینی	شــدند.
ــم	 ــه	تصمی ــد	ک ــن	ش ــد،	ای ــد	دی ــدارد	و	بای ــق	ن ــن	مناط ــی	در	ای ــان	جای ــدس	و	گم ح
ــه	 ــر	چ ــوم؛	گ ــی	ش ــق،	راه ــن	مناط ــال	و	روز	ای ــی	از	ح ــد	خط ــتن	چن ــرای	نوش ــم	ب گرفت
ســکونت	گاه	های	غیــر	رســمی	اطــالق	می	شــوند	امــا	رســم	زندگــی	کــردن	در	ایــن	مناطــق،	

ــت. ــم	پابرجاس ــوز	ه هن
قــدری	کــه	دل	از	مرکــز	شــهر	بــرداری،	خانه	هــای	پلکانــی	خــودی	از	خــود	نشــان	می	دهنــد.	
اســمش	گویــای	همــه	چیــز	اســت	ســکونت	گاه	هــای	غیــر	رســمی،	همــان	تافته	هــای	جــدا	
ــر	و	 ــد	فق ــر	کنی ــادا	فک ــد.	مب ــا	خــوش	کردن ــز	ج ــه	در	حاشــیه	کالن	شــهر	تبری ــه	ای	ک بافت
نــداری	تنهــا	مشــکل	ســاکنان	ایــن	مناطــق	اســت	متأســفانه	وجــود	دردهــای	مشــترکی	از	
جملــه	اعتیــاد،	بزهــکاری،	طــالق،	جــرم	و	جنایــت	را	می	تــوان	در	زمــره	همیــن	آســیب	های	

ــرار	داد. اجتماعــی	ق

یک روز داغ تابستان در مناطق حاشیه نشینی
ــه	ایــن	مناطــق	نگریســتم،	لمــس	درد	ســاکنان	ایــن	 ــا	لنــز	دوربیــن	ب پیــش	از	ایــن	تنهــا	ب
ــرد.	آرزوی	 ــان	ک ــم	بی ــان	قل ــا	زب ــا	ب ــوان	تنه ــه	نمی	ت ــت	ک ــخت	اس ــدری	س ــه	ق ــق	ب مناط
ــه	آســیب	های	اجتماعــی	را	دارنــد	چــرا	کــه	 ــه	دور	از	هــر	گون ســرپناهی	ایمــن	و	محیطــی	ب
ــرای	 ــد.	در	شــمارش	معکــوس	ب ــه	تنــگ	آمده	ان ــی	ب ــن	دغدغه	های ــز	از	وجــود	چنی خــود	نی
ــالی	را	از	آن	 ــای	پوش ــرد	و	وعده	ه ــرار	می	گی ــه	ق ــورد	توج ــن	مناطــق	بســیار	م ــات،	ای انتخاب

ــد. ــی	مانده	ان ــیه	باق ــیه	ها،	حاش ــون	حاش ــا	کن ــه	ت ــفانه	ک ــا	متأس ــازد	ام ــود	می	س خ
بــا	کســی	کــه	درد	ایــن	مناطــق	را	دغدغــه	شــب	و	روز	خــود	ســاخته	همــراه	شــدم،	راســت	
ــمانم	 ــال	چش ــود	و	ح ــده	می	ش ــی	درد	خوان ــه	بنویس ــرف	ک ــر	ط ــه	درد	را	از	ه ــد	ک گفته	ان
نظاره	گــر	کوچــه	پــس	کوچه	هــای	باریــک	و	خانه	هایــی	هســت	کــه	ســقف	کوتاهــی	دارنــد؛	
ــه	چشــم	 ــی	و	الســتیک	خــودرو	ب ــه	جــز	انباشــت	گون پشــت	بام	هــای	نقلــی	کــه	چیــزی	ب

نمی	آیــد.
جلوتــر	مــی	روم	و	می	خواهــم	بگویــم	مردمــان	حساســی	هســتند	قــدری	نگاهشــان	ســنگین	
ــال	 ــم	ح ــاید	ه ــا	ش ــد	و	ی ــان	می	دهن ــیت	نش ــو	حساس ــن	و	گفت	وگ ــه	دوربی ــت	و	ب اس
ــن	مناطــق	عمــق	 ــد	ســاعتی	پرســه	زدن	در	ای ــد.	چن ــراز	چنیــن	دردی	را	ندارن ــه	اب و	حوصل
ــه	 ــم	و	ن ــا	می	گیری ــه	ســراغی	از	آنه ــه	ن ــی	ک ــر	می	کشــد	مردمان ــه	تصوی ــی	ب ــه	خوب درد	را	ب

ــم. ــس	کنی ــا	را	لم ــم	درد	آنه می	توانی

با غم انگیزترین حالت تبریز چه کنم؟
دیــدن	برخــی	از	تصاویــر	ناخوشــایند	اســت	و	حــال	خوبــی	بــه	آدم	دســت	نمی	دهــد؛	مــادری	
کــه	مقابــل	منــزل	خــود	روی	پلــکان	شکســته	ای	نشســته	و	دختــر	خردســالش	بلــوز	و	شــلوار	
ــادرش	را	 ــه	چادر	م ــد	و	گوش ــن	می	زن ــه	م ــدی	ب ــا	لبخن ــن	دارد	ام ــر	ت ــه	ای	ب ــی	کهن نخ
ــردارم	 ــر	ب ــن	دخت ــد،	نمی	خواهــم	چشــم	از	ای ــز	متوجــه	مــن	کن ــا	بلکــه	او	را	نی می	کشــد	ت
امــا	حواســم	پــرت	موتورســواری	می	شــود	کــه	مــرد	میانســالی	بــه	طــرف	او	حرکــت	می	کنــد	

ــد. ــم	می	زنن ــا	ه ــی	ب گپ
ــا	قدم	هــای	آهســته	ســعی	در	 ــاز	و	ب ــا	چشــمان	نیمــه	ب آخــر	ســر،	همــان	مــرد	میانســال	ب
روشــن	کــردن	فنــدک	بــرای	ســیگار	دارد	و	کــودکان	کــم	ســن	و	ســالی	کــه	مــرام	لوتــی	گری	
را	آمــوزش	دیــده	و	تکیــه	کالم	هــای	ســنگین	را	ورد	زبــان	خــود	ســاخته	اند؛	حــق	بــا	شماســت	
ــداری	پیشــی	گرفتــه	کــه	درد	 فقــر	بیــداد	می	کنــد	امــا	ســایر	مشــکالت،	چنــان	از	فقــر	و	ن

ــه	چشــم	نمی	آیــد. گرســنگی	دیگــر	ب

حاشیه هایی که در حاشیه ماندند
ــاال،	 ــد؛	ح ــن	باش ــای	م ــر	پاه ــهر	زی ــده	ش ــه	ش ــم	ک ــه	ای	ه ــرای	لحظ ــد	ب ــم	می	خواه دل
ــرج	آســمان	خــراش	کــه	میــان	ایــن	همــه	 مــن	هســتم	و	ایــن	خانه	هــای	کلنگــی	و	یــک	ب
خانه	هــای	کلنگــی	دلبــری	می	کنــد؛	هیچکــدام	زیبنــده	همدیگــر	نیســتند	امــا	بــه	ســادگی	

ــند. ــر	می	کش ــه	رخ	همدیگ ــودن	را	ب ــدار	ب ــاوت	دارا	و	ن تف
نمی	دانــم	چــرا	اینجــا	ســکوت	عجیبــی،	آدمــی	را	احاطــه	کــرده	اســت	امــا	هــر	چــه	کــه	باشــد	
جلوتــر	مــی	روم؛	بــاور	می	کنیــد	اینجــا	فاصلــه	خــط	فقــر	تنهــا	بــه	انــدازه	یــک	خیابــان	اســت؛	
چشــمانم	در	ســمتی	خیــره	بــه	خانه	هــای	کلنگــی	و	بــه	دور	از	هــر	گونــه	ایمنــی	اســت	کــه	
بــا	یــک	بــار	لــرزش،	بــه	راحتــی	می	توانــد	ســقف	را	بــر	ســر	یــک	خانــواده	فــرو	بریــزد	و	امــا	
ســمت	دیگــر	آپارتمان	هایــی	اســت	کــه	بــه	تعــداد	محــدودی	در	طــرح	ســاماندهی	مناطــق	

حاشــیه	نشــینی	بــرای	اهالــی	در	نظــر	گرفتــه	شــده	اســت.
تنهــا	بــا	چنــد	ســاعت	پرســه	زدن	در	ایــن	مناطــق،	قــدری	درد	آنهــا	را	لمــس	کــردم	امــا	بــه	
یکبــاره	کــودکان	کار	در	ایــن	مناطــق	ذهنــم	را	بــه	خــود	مشــغول	ســاخت.	نبــود	نامناســب	و	
درآمــد	ناکافــی	در	ایــن	مناطــق،	کــودکان	را	بــه	ناچــار	ســمت	کارهایــی	ســوق	می	دهــد	کــه	
ســخت	و	طاقــت	فرساســت	قطعــاً	بیشــتر	کــودکان	کار	برخاســته	از	فقر	و	نــداری	ایــن	مناطق	
می	باشــد.	بــا	ادامــه	راهــم	بــه	کنــار	جــاده	رســیدم	و	دو	بــرادر	بــا	یــک	کلمــن	پــر	از	خاکشــیر	
توجــه	مــرا	بــه	خــود	جلــب	کردنــد؛	کودکانــی	کــه	دمپایــی	پالســتیکی	پوشــیده	و	بــا	دیــدن	

مــن	بــه	ســمتم	دویدنــد	و	از	مــن	خواســتند	تــا	از	آنهــا	خاکشــیر	بخــرم.

خاکشیر می فروشیم تا کمک خرج خانه باشیم
گونه	هایـش	از	شـدت	گرمـا	قرمـز	شـده	و	صورتـش	پـر	از	عـرق	بود؛	لباسـی	کـه	پوشـیده	بود	
مناسـب	فصـل	گرما	نبـود	و	کاماًل	مشـخص	بود	کـه	شـدت	گرمـا	او	را	از	پـای	درآورده	بـود	اما	
راضی	شـد	چند	کلمـه	ای	با	من	حـرف	بزند	اصغـر	1۲	سـال	دارد	و	آنطور	که	خـودش	می	گوید	
پـدرش	در	کارخانـه	گونـی	کار	می	کنـد؛	زمانی	کـه	از	اصغر	می	پرسـم	اگـر	پـدرت	کار	می	کند	
شـما	چرا	خاکشـیر	می	فروشـید	هر	دو	بـرادر	همزمان	جواب	می	دهند	خاکشـیر	می	فروشـیم	تا	

خـرج	خانـه	را	بدهیـم.	یک	بـرادر	بزرگ	تـر	از	خود	نیـز	داریـم	اما	او	بیکار	هسـت.
اصغــر	چهــره	خســته	ای	دارد	برایــم	عجیــب	اســت	ایــن	چهــره	خســته	پــر	از	مشــکالت	ریــز	و	
ــدارم.	 ــد:	هیــچ	مشــکلی	ن ــا	وقتــی	صحبــت	از	مشــکالت	می	شــود	می	گوی درشــت	اســت	ام
ســوالم	از	اصغــر	ایــن	اســت	کــه	چــه	آرزویــی	داری؟	قــدری	مکــث	می	کنــد	و	می	گویــد	هیــچ	
ــد:	مــن	آرزو	دارم	وقتــی	 ــد	و	می	گوی ــرادر	کوچکــش	ســمت	مــن	می	آی ــدارم	امــا	ب آرزویــی	ن

بــزرگ	شــدم	پلیــس	شــوم.
ــر	از	اکبــر	پاســخ	ســواالتم	را	می	دهــد	و	دوســت	 ــرادرش	قــدری	شــیطنت	می	کنــد	و	جلوت ب
دارد	کــه	بــا	مــن	نیــز	صحبــت	کنــد؛	اکبــر	نیــز	8	ســال	دارد	و	در	ایــن	روز	داغ	تابســتان،	کنــار	
بــرادر	بزرگــش	مانــده	تــا	تمــام	خاک	شــیرهایی	کــه	خودشــان	تهیــه	می	کننــد	را	بفروشــند.	
ســاعت	کاری	ایــن	دو	بــرادر	از	صبــح	شــروع	و	ســاعت	8	عصــر	بــه	خانه	شــان	کــه	در	همیــن	
ــع	 ــا	شــدم	و	موق ــال	آنه ــود	کمــک	ح ــم	ب ــد	توان ــد.	آنچــه	در	ح ــی	اســت	برمی	گردن نزدیک

خداحافظــی	خواســتند	تــا	در	دیــدار	بعــدی	بــرای	آنهــا	کیــف	مدرســه	وکیــف	پــول	ببــرم.
در	راه	بازگشــت	هســتم	امــا	ذهنــم	درگیــر	تصاویــر	و	زندگــی	مشــقت	بــار	ایــن	دو	برادر	اســت	
کــه	دیــدم	و	شــنیدم؛	مناطــق	حاشــیه	نشــینی	نتیجــه	فقــدان	عدالــت	اجتماعــی	اســت	کــه	
عواملــی	نظیــر	ســاخت	و	ســازهای	شــتابان	و	غیــر	اصولــی	نیــز	بیشــتر	بــدان	دامــن	می	زنــد؛	
حــال	بایــد	گفــت	ســازمان	ها	و	نهادهــای	مختلفــی	در	ایــن	زمینــه	دخیــل	هســتند	و	قشــری	
محتــاج	و	نیازمنــد،	چشــم	بــه	اقدامــات	مســئوالن	ذی	ربــط	بــرای	رفــع	مشــکالت	دوخته	انــد.

حاشیه نشینی در تبریز بیداد می کند
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جامعــه ایـــران

محــدوده  اســت؛  ســنجان  اینجــا 
الحاقــی فرامــوش شــده کــه هفــت 
ــهر اراک  ــی از کالنش ــل جزئ ــال قب س
شــد، امــا ســاکنان آن بهــره ای از ایــن 
پیونــد نبردنــد و همچنــان گرفتــار 
متعــدد  کمبودهــای  و  مشــکالت 

هســتند.

ســنجان،	منطقــه	ای	زیبــا	و	بــا	قدمــت	تاریخی	اســت	کــه	در	
جنــوب	غربــی	شــهر	اراک	قــرار	دارد.	کافــی	اســت	هــر	فردی	
در	ایــن	منطقــه	قــدم	گــذارد	تــا	بــه	طــور	عینــی	شــواهد	بــه	
جــا	مانــده	از	تاریــخ	را	مشــاهده	کند،	محــدوده	ای	بــا	معماری	
ســنتی،	قنــوات	و	باغــات	متعــدد.	بافــت	تاریخــی	ایــن	شــهر	
بســیار	قدیمــی	اســت	بــه	طــوری	کــه	کوچه	هــا	و	خانه	هــای	
قدیمــی	آن	توجــه	هــر	بیننــده	ای	را	متوجــه	خــود	می	کنــد	
امــا	ایــن	بافــت	تاریخــی	بــه	مــرور	زمــان	بــه	دلیــل	عواملــی	
چــون	خطرآفرینــی	بــر	اثــر	تخریــب	شــدن	و	ایجــاد	چهــره	
ــده	 ــل	ش ــی	تبدی ــه	معضل ــون	ب ــم	اکن ــهری،	ه ــای	ش نازیب

اســت.
بســیاری	از	ایــن	خانه	هــا	و	باغ	هــای	خالــی	از	ســکنه	و	
بافت	هــای	تاریخــی	بــه	دلیــل	گذشــت	زمــان	و	نبــود	
رســیدگی	الزم	فــرو	ریختــه	و	موجــب	نارضایتــی	شــهروندان	
و	اهالــی	ایــن	منطقــه	شــده	اســت.	نبــود	تناســب	بیــن	ایــن	
خانه	هــای	قدیمــی	در	کنــار	خانه	هــای	جدیداالحــداث،	
ــرق،	چهــره	کوچه	هــا	و	محله	هــای	 تیرهــای	چوبــی	چــراغ	ب
ســنجان	را	نازیبــا	کــرده	اســت	و	از	ســوی	دیگــر	ایــن	
بافت	هــای	تاریخــی	در	حــال	تخریــب	در	کوچه	هــای	عمدتــاً	
باریــک	ســنجان،	بــرای	ســاکنان	محــل	و	هــر	رهگــذری	یک	

ــد	جــدی	اســت. تهدی
دو	منطقــه	ســنجان	و	کرهــرود	براســاس	مصوبــه	ســال	
1۳۹1	شــورای	عالــی	شهرســازی	و	معمــاری	ایــران	بــه	
محــدوده	شــهری	اراک	ملحــق	شــدند	کــه	یکــی	از	اهــداف	
ایــن	تصمیــم،	حــل	مشــکالت	و	کمبودهــای	ســاکنان	ایــن	
ــار	 ــن	اعتب ــهر	اراک	و	تأمی ــه	کالنش ــتن	ب ــا	پیوس ــق	ب مناط
ــاً	 ــود.	قاعدت ــهری	ب ــوب	ش ــات	مطل ــه	خدم ــتای	ارائ در	راس
ــور	 ــق	مذک ــاکن	در	مناط ــت	س ــون	جمعی ــال	تاکن از	آن	س
بایســتی	از	خدمــات	شــهری	بیشــتری	بهــره	منــد	می	شــدند.	
خدماتــی	کــه	بــر	اســاس	قانــون	قســمت	اعظــم	آن	برعهــده	

شــهرداری	می	باشــد.
بــا	مشــاهده	وضعیــت	محله	هــای	ســنجان	و	بافــت	تاریخــی	
در	حــال	تخریــب	و	تخریب	هــای	خاکبــرداری	نشــده،	
ــون	 ــا	کن ــال	۹۲	ت ــه	از	س ــود	ک ــرح	می	ش ــوال	مط ــن	س ای
ــع	 ــرای	رف ــهری	اراک	ب ــت	ش ــوی	مدیری ــی	از	س ــه	اقدام چ
مشــکالت	محــالت	مذکــور	اختصــاص	پیــدا	کــرده	و	اساســاً	
آیــا	الحــاق	مناطــق	مذکــور	بــه	شــهر	اراک،	موجــب	تغییــر	
ــط	 ــا	فق ــده	ی ــاکنان	آن	ش ــت	س ــود	وضعی ــول	و	بهب و	تح
ــده	 ــگارش	درآم ــه	ن ــذ	ب ــر	روی	کاغ ــه	ب ــوده	ک ــی	ب تصمیم
ــگار	 ــی	خبرن ــای	میدان ــزارش،	مصاحبه	ه ــه	گ اســت.	در	ادام
مهــر،	شــرایط	ســاکنان	ایــن	منطقــه	را	از	زبــان	آنهــا	روایــت	

می	کنــد؛
	

ســاکنان: خواســتار رســیدگی عاجــل مســئوالن به 
ــتیم ــنجان هس ــت محالت س وضعی

ــار	 ــاال	اظه ــه	ب یکــی	از	شــهروندان	ســاکن	ســنجان	در	محل
ــه	 ــن	منطق ــه	در	ای ــال	اســت	ک ــه	۶0	س ــک	ب داشــت:	نزدی

زندگــی	می	کنــم.	تعــدادی	از	خانه	هــای	ایــن	کوچه	هــا	
ــا	 ــد	از	محله	ه ــهرداری	بای ــت	و	ش ــه	اس ــی	و	فروریخت قدیم

ــد. ــا	رســیدگی	کن ــت	آنه ــه	وضعی ــد	و	ب بازدی
ــدن	آب	 ــع	ش ــر	جم ــکالت	دیگ ــه	داد:	از	مش ــدوی	ادام مه
ــود	 ــت	ش ــن	آب	هدای ــه	ای ــی	نیســت	ک ــت	و	جای ــاران	اس ب
ــوذ	 ــردم	نف ــای	م ــه	خانه	ه ــت	آب	ب ــالب	نیس ــون	فاض و	چ
ــه	 ــن	منطق ــردم	ای ــی	از	م ــه	بعض ــوری	ک ــه	ط ــد	ب می	کن
ــد	و	 ــرده	ان ــا	ک ــه	خــود	را	ره ــت،	خان ــم	و	رطوب ــل	ن ــه	دلی ب

ــد. ــیدگی	کنن ــت	رس ــن	وضعی ــه	ای ــد	ب ــئولین	بای مس
ــار	 یکــی	از	ســاکنان	کوچــه	شــهید	کوچکــی	ســنجان	اظه
کــرد:	در	ابتــدای	کوچــه	یــک	خانــه	قدیمــی	قــرار	دارد	کــه	
ــت	و	 ــرای	رف ــه	و	ب ــه	ریخت ــده	و	آوار	آن	در	کوچ ــراب	ش خ
ــالب	 ــت.	فاض ــود	آورده	اس ــه	وج ــکل	ب ــاکنین	مش ــد	س آم
کشــی	ایــن	محلــه	صــورت	نگرفتــه	و	نظافــت	ایــن	کوچه	هــا	
ــوند	و	 ــرس	نمی	ش ــی	ه ــان	قدیم ــود.	درخت ــام	نمی	ش انج
ــد،	 ــورد	می	کن ــا	برخ ــره	خانه	ه ــه	پنج ــا	ب ــاخه	های	آنه ش
ــده	و	در	 ــال	داده	ش ــهرداری	انتق ــه	ش ــائل	ب ــن	مس ــا	ای باره

ــری	آن	هســتیم. ــار	پیگی انتظ
ــن	 ــرد:	ای ــان	ک ــنجان	بی ــار	س ــه	نوبه ــی	کوچ ــی	از	اهال یک
کوچــه	در	گذشــته	بــن	بســت	بــوده	اســت	و	شــهرداری	آن	را	
بــه	شــاهراه	تبدیــل	کــرده،	بــا	بســته	شــدن	ورودی	راه	اصلــی	
ــژه	در	آخــر	 ــه	وی ــردد	ماشــین	ها	از	ایــن	کوچــه	ب ســنجان	ت
هفتــه	رو	بــه	افزایــش	گذاشــته	و	بــرای	ســاکنین	مشــکل	بــه	

وجــود	آورده	اســت.
ــه	 ــار	داشــت:	دسترســی	ب ــه	باغشــیب	اظه از	ســاکنان	محل
ــز	 ــا	مرک ــه	ت ــن	منطق ــی	از	ای ــل	عموم ــل	و	نق ــایل	حم وس
ســنجان	دشــوار	اســت.	نبــود	ســطل	زبالــه	در	ایــن	منطقــه،	
جمــع	آوری	نشــدن	ســگ	های	ولگــرد	و	وجــود	ایــن	
ــه	 ــن	منطق ــکالت	ای ــن	مش ــه	از	مهم	تری ــای	مخروب خانه	ه
ــهرداری	 ــا	ش ــورد	ب ــن	م ــا	در	ای ــود	و	باره ــوب	می	ش محس
ــئولین	 ــکالت	از	مس ــن	مش ــری	ای ــم	و	پیگی ــاس	گرفتی تم

ــی	رود. ــار	م انتظ
	

ــه وجــود کمبودهــای  اذعــان مســئوالن مربوطــه ب
ــنجان ــف در س ــهری مختل ش

در	ایــن	رابطــه	معــاون	عمرانــی	فرمانــدار	اراک	اظهار	کــرد:	در	
ارتبــاط	بــا	مشــکالت	ســنجان،	فیجــان	و	کرهــرود	جلســات	
ــدار	اراک،	دســتگاه	های	اجرایــی،	 ــا	حضــور	فرمان متعــددی	ب

دادســتان، شــورای شــهر و … تشــکیل شــده است.
حجــت	اهلل	نصیــری	گفــت:	ســنجان	از	جملــه	مناطــق	
ــات	الزم	 ــام	اقدام ــد	و	انج ــاب	می	آی ــه	حس ــهر	ب ــی	ش قدیم
بــرای	آن	نیازمنــد	صــرف	زمــان	اســت،	انجــام	فاضــالب	بــه	
ــود	 ــام	می	ش ــدی	انج ــه	کن ــه	ب ــنگی	منطق ــت	س ــت	باف عل
ــن	 ــود،	تأمی ــکالت	موج ــل	مش ــرای	ح ــر	ب ــه	مهم	ت و	از	هم

ــت. ــرح	اس ــوزه	مط ــن	ح ــارات	در	ای اعتب
در	ادامــه	مدیــر	ناحیــه	یــک	شــهرداری	منطقــه	۳	)ســنجان(	
اظهــار	داشــت:	در	ارتبــاط	بــا	خانه	هــای	مخروبــه	در	بعضی	از	
کوچه	هــای	ســنجان،	بــا	توجــه	بــه	بنــد	1۴	مــاده	55	قانــون	
ــن	 ــرای	معبــر	و	عابری شــهرداری	ها	هنگامــی	کــه	خطــری	ب
ــه	اول	اخطــار	 ــکان	در	وهل ــه	مال داشــته	باشــد،	شــهرداری	ب
می	دهــد	و	اگــر	رفــع	خطــر	را	انجــام	ندهــد،	شــهرداری	بــرای	

ــد. ــب	ورود	می	کن ــع	خطــر	و	تخری رف
بــا	 ارتبــاط	 در	 کــرد:	 بیــان	 پــور	 عزیــزی	 محســن	
درخواســت	های	مطــرح	شــده	از	ســوی	ســاکنین	بــرای	
تملــک	ملــک	توســط	شــهرداری	بایــد	گفــت	بودجــه	
تملــکات	شــهرداری	در	شــورای	شــهر	تصویــب	و	اســفند	مــاه	
ــا	انجــام	می	شــود	و	 ــا	تملک	ه ــر	اســاس	اولویت	ه ــال	ب هرس
بودجــه	امســال	نیــز	محــدود	اســت،	شــهرداری	در	ازای	عقب	
ــه	نوســازی	 ــکان	پروان ــه	مال ــد	ب ــی	می	توان نشــینی	های	جزئ

ــد. ــا	کن اعط
ــه	 ــه	۳	)ســنجان(	ادام ــک	شــهرداری	منطق ــه	ی ــر	ناحی مدی
داد:	اجــرای	سیســتم	فاضــالب	در	اغلــب	قســمت	های	
ــنجان	 ــر	س ــتر	معاب ــا	بیش ــت،	ام ــده	اس ــام	ش ــنجان	انج س
ــرکت	آب	و	 ــوص	ش ــن	خص ــت.	در	ای ــنگی	اس ــان	س و	فیج
فاضــالب	پیمانــکاران	متعــددی	را	بــه	کار	گرفــت	کــه	پــس	از	
مدتــی	ادامــه	کار	متوقــف	شــد	و	تقاضــا	داریــم	شــرکت	آب	و	
فاضــالب	اســتان	از	طریــق	پیمانــکار	اجــرای	ایــن	سیســتم	را	
بــه	طــور	جــدی	دنبــال	کنــد	چــرا	کــه	بــا	حــل	ایــن	موضــوع	
مشــکل	هدایــت	آب	هــای	ســطحی	و	فاضــالب	منــازل	

برطــرف	می	شــود.

سنجان همنشین مخروبه ها

گرفتاری مردم در محدوده الحاقی فراموش شده

ثمین
 مامقانی نژاد
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جامعــه ایـــران

عزیــزی	پــور	گفــت:	در	منطقــه	ســنجان	و	فیجــان	مناطــق	
ــه	ای	 ــر	کوچ ــود	دارد	و	اگ ــدرت	وج ــه	ن ــده	ب ــفالت	نش آس
ــه	 ــل	آن	اســت	ک ــه	دلی ــوده	و	آســفالت	نشــده	ب ــی	ب خاک
کوچــه	نیســت	و	مــردم	رفــت	و	آمــد	غیــر	رســمی	دارنــد	و	
امــالک	آن	دارای	مالــک	اســت	و	تــا	هنگامــی	کــه	امــالک	
آن	محــدوده	تملــک	نشــده	نمی	تــوان	آســفالت	آن	را	

ــام	داد. انج
ــزارع	و	 ــاغ	شــهر	اســت	و	م ــک	ب ــرد:	ســنجان	ی ــان	ک وی	بی
ــن	 ــگ	در	ای ــاً	س ــرار	دارد	و	گاه ــا	ق ــار	خانه	ه ــات	در	کن باغ
باغ	هــا	وجــود	دارد،	بــا	مدیریــت	مرکــز	پســماند	بــرای	جمــع	
ــه	 ــده	و	ب ــام	ش ــای	الزم	انج ــگ	ها	صحبت	ه ــن	س آوری	ای

ــد. ــام	می	دهن ــدام	را	انج ــن	اق ــداوم	ای ــور	م ط
ــان	 ــنجان(	بی ــه	۳	)س ــهرداری	منطق ــک	ش ــه	ی ــر	ناحی مدی
کــرد:	در	رابطــه	بــا	نظافــت	محــالت	ســنجان	نیروی	انســانی	
ــن	 ــان	ای ــا	همچن ــدک	اســت،	ام ــا	ان ــت	کوچه	ه ــرای	نظاف ب
مــوارد	و	مشــکالت	را	انعــکاس	خواهیــم	داد	و	پیگیــری	

ــود. ــع	ش ــا	رف ــم	ت می	کنی
ــهرداری	 ــبز	ش ــرد:	بخــش	فضــای	س ــان	ک ــور	بی ــزی	پ عزی
ســنجان	بــرای	هــرس	درختــان	اقــدام	می	کنــد.	اگــر	
شــهروندان	مــوردی	در	خصــوص	انجــام	نشــدن	هــرس	

ــا	شــهرداری	در	میــان	 ــد	ب درختــان	قدیمــی	مشــاهده	کردن
گذارنــد.	بحــث	اصــالح	شــبکه	بــرق	و	تیرهــای	چوبــی	بــرق	
بعضــی	از	مناطــق	ســنجان	را	نیــز	طــی	مکاتبــه	ای	بــا	مدیــر	

ــرد. ــم	ک ــری	خواهی ــتان	پیگی ــرق	اس ــع	ب توزی
ــزود:	 ــر	ناحیــه	یــک	شــهرداری	منطقــه	۳	)ســنجان(	اف مدی
ــدوده	 ــه	در	مح ــدادی	خان ــار،	تع ــه	نوبه ــا	کوچ ــاط	ب در	ارتب
طــرح	تقاطع	غیرهمســطح	ســنجان	قــرار	دارد	و	طبــق	قانون	
تملــک	ایــن	امــالک	بــه	عهــده	شــهرداری	اســت	و	از	طریــق	
اداره	امــالک	شــهرداری	مرکــز،	پیگیــری	تملــک	آن	ســرعت	

گرفتــه	اســت.
وی	گفــت:	بــرای	کاهــش	بــار	ترافیکــی	کوچــه	نوبهــار	
ــر	توســط	شــهرداری	 ــان	۲0	متــری	پایین	ت طرحــی	در	خیاب
بــرای	تملــکات	آن	منطقــه	در	نظــر	گرفتــه	شــده	اســت	کــه	
ــی	ایــن	کوچــه	کاســته	 ــار	ترافیکــی	کنون ــا	اجــرای	آن	از	ب ب

ــد. ــد	ش خواه
	

ــه  ــهری ب ــانی ش ــات رس ــرای خدم ــری ب پیگی
ســنجان در دســتور کار شــورا اســت

رئیــس	کمیســیون	خدمــات	شــهری	شــورای	اســالمی	
ــرود	و	 ــت:	کره ــار	داش ــه	اظه ــن	رابط ــهر	اراک	در	ای کالنش

ســنجان	قدیمــی	تریــن	نقــاط	شــهر	اراک	بــوده	و	از	مردمــی	
اصیــل	و	قابــل	احتــرام	برخــوردار	هســتند،	در	جریــان	الحــاق	
ــه	مــردم	ایــن	منطقــه	 ــه	کالنشــهر	اراک،	ب شــهر	ســنجان	ب
ظلــم	شــد	و	بــه	نوعــی	رســیدگی	بــه	مشــکالت	ایــن	منطقه	
در	یــک	برهــه	کنــار	گذاشــته	شــد،	مــا	ســعی	کردیــم	در	این	
ــورت	 ــتری	ص ــه	بیش ــنجان	توج ــهر	س ــه	ش ــورا	ب دوره	از	ش

ــرد. پذی
طوفــان	محمــدی	گفــت:	سیســتم	دفــع	فاضــالب	در	تمامــی	
ــه	 ــدازی	نشــده	اســت	ب قســمت	های	منطقــه	ســنجان	راه	ان
طــوری	کــه	در	ســیل	اخیــر	مشــکالتی	را	بــه	دنبــال	داشــت	
ــا	همــکاری	شــرکت	آب	و	 و	شــورای	شــهر	درصــدد	اســت	ب

فاضــالب	ایــن	مشــکل	را	پیگیــری	و	رفــع	کنــد.
وی	گفــت:	در	رابطــه	بــا	حمــل	و	نقــل	ســاکنان	ایــن	منطقــه	
بایــد	گفــت	ســازمان	اتوبوســرانی	یــک	نــاوگان	فرســوده	دارد	
ــتردگی	 ــه	گس ــه	ب ــا	توج ــده	ب ــداری	ش ــای	خری و	اتوبوس	ه
ــه	موضــوع	مشــکل	 ــی	نیســت.	البت مناطــق	شــهر	اراک	کاف
حمــل	و	نقــل	ســنجان	را	بــا	ســازمان	حمــل	و	نقــل	عمومــی	
شــهرداری	اراک	مطــرح	کــرده	ایــم	تــا	راهــکاری	اندیشــیده	

شــود.
ــرای	 ــری	ب ایــن	عضــو	شــورا	ضمــن	بیــان	اینکــه	پیگی
خدمــات	رســانی	شــهری	بــه	ســنجان	در	دســتور	کار	شــورا	
ــکیل	 ــورا	تش ــای	ش ــی	از	فعالیت	ه ــرد:	یک ــار	ک ــت،	اظه اس
ــا	 کارگــروه	باغــات	ســنجان	و	کرهــرود	اســت	و	هــر	هفتــه	ب
جهــاد	کشــاورزی،	معــاون	شهرســازی	و	شــهردار	منطقــه	۳	
ــه	 ــن	منطق ــبز	ای ــای	س ــا	فض ــود	ت ــزار	می	ش ــاتی	برگ جلس
حفــظ	شــود	چــرا	کــه	یــک	گنجینــه	اســت	و	تاکنــون	بخش	
ــاغ	شــهر	 ــه	صــورت	ب قابــل	توجهــی	از	ایــن	گنجینــه	کــه	ب

ــه	اســت. ــوده	از	دســت	رفت ب
	

ــه  ــکالت منطق ــش مش ــرای کاه ــی ب ــدام اساس اق
ــت ــه اس ــورت نگرفت ــنجان ص س

ــورای	 ــه	ش ــه	و	بودج ــیون	برنام ــس	کمیس ــن	رئی همچنی
ــه	ســنجانی	 ــار	داشــت:	مشــکالت	منطق شــهر	اراک	در	اظه
ــتر	 ــهر	اراک	بیش ــق	ش ــایر	مناط ــه	س ــبت	ب ــرود	نس و	کره
اســت	زیــرا	نتوانســته	انــد	آن	طــور	کــه	بایــد	در	ایــن	مناطــق	

ــد. ــام	دهن ــی	الزم	را	انج درآمدزای
ــل	 ــی	از	قبی ــدن	مناطق ــه	ش ــا	اضاف ــزود:	ب ــی	اف ــرج	رضای ای
ســنجان،	کرهــرود	بــه	اراک	مشــکالت	شــهری	افزایــش	پیــدا	
کــرده	اســت	و	اقــدام	اساســی	در	راســتای	کاهــش	مشــکالت	
صــورت	نگرفتــه	و	درآمــد	پایــدار	نیــز	ایجــاد	نشــده	اســت.

ــهرداری	اراک	 ــه	ش ــرد:	بودج ــار	ک ــورا	اظه ــو	ش ــن	عض ای
ــورای	 ــت،	در	ش ــز	اس ــیار	ناچی ــه	اراک	بس ــه	پهن ــبت	ب نس
پنجــم	هــدف	اعضــای	شــورا	ایــن	اســت	کــه	ارائــه	خدمــات	
در	مناطــق	کــم	برخــوردار	و	حاشــیه	ای	بیشــتر	مــد	نظــر	قرار	
گیــرد	و	درآمــد	شــهرداری	در	هــر	منطقــه	بــه	نحــو	مطلوب	و	

اثربخــش	صــرف	شــود.
رضایــی	گفــت:	بودجــه	شــهر	اراک	محــدود	اســت،	بخــش	
تأمیــن	 مــردم	 توســط	 شــهرداری	ها	 درآمــد	 اعظــم	
ــب	 ــع	مناس ــع	و	توزی ــت	مناب ــد	مدیری ــذا	بای ــود	ل می	ش
درآمدهــا	را	داشــته	باشــیم	تــا	بتــوان	ایــن	قبیــل	
ــات	 ــرد	و	خدم ــرف	ک ــهری	را	برط ــق	ش ــکالت	مناط مش

شــهری	مطلوبــی	ارائــه	داد.
بــه	نظــر	می	رســد	که	بــا	الحــاق	ســنجان	بــه	کالنشــهر	اراک،	
بایــد	تســریع	در	رونــد	رســیدگی	بــه	مشــکالت	مــردم	ایــن	
منطقــه	صــورت	می	گرفــت	امــا	در	واقعیــت	عکــس	موضــوع	
اتفــاق	افتــاده	اســت.	قطعــاً	الزمــه	کســب	رضایتمنــدی	مردم	
ایــن	منطقــه	کــه	از	جهــات	مختلــف	بــرای	شــهر	اراک	حائــز	
اهمیــت	می	باشــد،	حــل	مشــکالت	ســاکنان	ایــن	محــدوده	
اســت	بــه	طــوری	کــه	دســت	کــم	احســاس	کننــد	بــه	یــک	
ــات	شــهری	 ــل	خدم ــد	و	از	حداق کالنشــهر	ملحــق	شــده	ان

همچــون نظافــت و… برخــوردار باشــند.

http://mehrnews.com


صفحه 14 | شماره 41 | شهریور 98 MEHR NEWSAGENCY

جامعــه ایـــران

بــا گذشــت پنــج مــاه از ســیل در 
اســتان ایــالم، هنــوز مــردم بعضــی 
برخــی  وجــود  از  اســتان  مناطــق 
مشــکالت ماننــد کــم آبــی گالیــه 

دارنــد.

فروردیــن	مــاه	امســال	بــود	کــه	ســیل	خســارت	هــای	زیادی	
را	بــه	زیرســاخت	هــا	و	منــازل	اســتان	ایــالم	وارد	کــرد،	بخش	
ماژیــن	دره	شــهر	و	چم	شــیر	ســیروان	بیشــترین	خســارت	را	

ــن	دیدند. ــن	بی در	ای
بعــد	از	گذشــت	پنــج	مــاه	هنــوز	مــردم	در	خدمــات	
ــادی	 ــکالت	زی ــا	مش ــود	ب ــازل	خ ــاخت	من ــانی	و	س رس
ــن	 ــش	ماژی ــردم	بخ ــد،	م ــی	کنن ــرم	م ــه	ن ــته	و	پنج دس
ایــن	روزهــا	در	هــوای	گــرم	بــا	مشــکالت	نبــود	آب	مواجــه	

ــد. ــده	ان ش
اکثــر	مــردم	از	کولرهــای	آبــی	اســتفاده	مــی	کننــد	و	در	حال	
ســاخت	و	ســاز	منازل	هســتند،	وجــود	آب	مهمترین	مســئله	

و	دغدغــه	اهالــی	روســتاهای	ایــن	بخش	اســت.

کمبود آب در ماژین دره شهر
ــی	آب	مواجــه	 ــا	مشــکل	قطع ــاکان	ب برخــی	از	مناطــق	کم
ــکل	 ــن	مش ــش	ماژی ــای	بخ ــای	طاقت	فرس ــتند،	گرم هس
قطعــی	آب	را	نمایان	تــر	کــرده،	بــه	نحــوی	کــه	دیگــر	

کولرهــای	آبــی	نیــز	کار	نمی	کننــد.
یکــی	از	اهالــی	ماژیــن	افــزود:	روســتاهای	ســیل	زده	بخــش	
ماژیــن	از	بــی	آبــی	رنــج	مــی	برنــد	و	متاســفانه	مســئوالن	بــه	

ایــن	مســئله	توجــه	ندارنــد.
قاســم	علــی	تیمــوری	تصریــح	کــرد:	اکثــر	روســتاهای	ســیل	
زده	بــا	افــت	فشــار	و	از	بعداظهــر	بــا	قطعــی	آب	مواجــه	انــد	
و	معلــوم	نیســت	چــرا	تدبیــری	را	بــرای	ایــن	مشــکل	اتخــاذ	

نمــی	شــود.
ــدار	دره	شــهر	افــزود:	علــت	افــت	فشــار	و	نبــود	آب	در	 فرمان
ــازل	آســیب	 ــن	روســتاها	ســاخت	وســازها	و	بازســازی	من ای

ــده	از	ســیل	اســت. دی
ــای	جلوگیــری	 ــان	داشــت:	مــردم	ب ــژاد	بی ــوش	محمدن کیان
ــرف	از	 ــوی	مص ــت	الگ ــن	رعای ــد	ضم ــررآب	بای ــع	مک از	قط

ــد. ــتفاده	کنن ــره	آب	اس ــای	ذخی تانکره
وی	بیــان	کــرد:	بــا	توجــه	بــه	مشــکالت	شهرســتان	در	بخش	
ــتایی	 ــهری	و	روس ــاختهای	راه	ش ــرب	و	زیرس ــوزه	آب	ش ح
ــص	 ــه	تخصی ــن	زمین ــه	در	ای ــده	بیشــترین	بودج ســعی	ش

ــد. یاب

مشکل اصلی در دو روستا است
مدیــر	عامــل	شــرکت	آب	و	فاضــالب	روســتایی	اســتان	ایــالم	
ــت:	 ــن	گف ــتاهای	ماژی ــد	از	روس ــته	در	بازدی ــز	روز	گذش نی
ســال	گذشــته	در	بخــش	ماژیــن	بالــغ	بــر	۴0	میلیــارد	ریــال	
هزینــه		بابــت	احــداث	تصفیــه	خانــه،	خــط	انتقــال،	مخــزن	
ــبختانه	در	 ــه	خوش ــام	داده	ک ــی	انج ــبکه	داخل ــره	و	ش ذخی
ــا	مشــکل	 ــن	ب ــن	۹8	در	بخــش	ماژی ــان	ســیل	فروردی جری

ــده	اند. ــرو	نش ــی	آب	روب قطع
نــوراهلل	تیمــوری	افــزود:	در	دو	روســتای	دمــرود	و	گــرم	آبــاد	
بــه	علــت	ســاخت	و	ســاز	بــا	افــت	فشــار	آب	مواجــه	شــده	اند.
ــن	روســتاها		۹00	 ــه	ای ــی	ب ــه	داد:	حجــم	آب	تحویل وی	ادام
هــزار	لیتــر	در	شــبانه	روز	اســت،	بــا	توجــه	بــه	جمعیــت	۲۹0	
نفــره	ایــن	دو	روســتا	و	اســتاندارد	موجــود	۴50	هــزار	لیتر	در	

شــبانه	روز	مــورد	نیــاز	اســت.
وی	اضافــه	کــرد:	ایــن	حجــم	دو	برابــر	ســرانه	مصــرف	بــوده	
کــه	استدعاســت	مشــترکین	محتــرم	بــا	مدیریت	صحیــح	در	
ــرکت	آب	و	 ــود	را	در	ش ــذاران	خ ــرب	خدمتگ مصــرف	آب	ش

فاضــالب	روســتایی	یــاری	کننــد.

ــیل  ــق س ــای مناط ــاخت ه ــه زیرس ــه ب ــزوم توج ل
ــهر زده دره ش

ــتان	دره	 ــیل	زده	شهرس ــق	س ــاد	در	مناط ــکالت	زی ــا	مش ام
ــه	 ــام	جمع ــاد	ام ــث	انتق ــن	باع ــوص	ماژی ــه	خص ــهر	و	ب ش

ــت. ــده	اس ــز	ش ــئوالن	نی ــهر	از	مس درش
امــام	جمعــه	دره	شــهر	نیــز	در	ایــن	ارتبــاط	در	جمــع	
مســئوالن	شهرســتان	گفــت:	کار	عمــده	ســتاد	بحران	اســتان	
ــهیالت	 ــت	تس ــط	پرداخ ــیل		فق ــث	س ــتان	در	بح و	شهرس

ــت. ــوده	اس ب
حجــت	االســالم	محمدجــواد	قنبــر	بیگــی	افــزود:	مشــکالت	
زیرســاختی	مناطــق	ســیل	زده	شهرســتان	بایــد	حــل	شــود،	
ــر	 ــم	ب ــل	دائ ــیل	پ ــاه	از	س ــد	م ــت	چن ــا	گذش ــفانه	ب متاس

ــه	ســیمره	ســاخته	نشــده	اســت. رودخان
ــه	 ــهر	و	الی ــط	ش ــای	وس ــل	ه ــض	پ ــرای	تعری ــت:	ب وی	گف
ــدن	 ــاری	ش ــم	ج ــل	مه ــه	از	عوام ــه	ک ــف	رودخان ــی	ک روب
ــام	 ــی	انج ــا	صحبت ــه	و	ی ــون	جلس ــتند	تاکن ــیالب	هس س

ــت. ــه	اس نگرفت
وی	تصریـح	کرد:	به	دلیل	وقوع	سـیل	متاسـفانه	سـیل	بندها	
حـوزه	آبخیز	داری	شهرسـتان	از	بیـن	رفته	که	عـدم	پیگیری	

آن	م	یتواند	در	بارشـهای	سـنگین	موجب	خسـارت	شود.

معرفی چهار هزار نفر برای دریافت تسهیالت
ــار	 ــالم	اظه ــالمی	ای ــالب	اس ــکن	انق ــاد	مس ــرکل	بنی مدی
داشــت:	تاکنــون	150	میلیــارد	تومــان	در	قالــب	تســهیالت،	
ــه	 ــیل	ب ــارت	س ــران	خس ــرای	جب ــوض	ب ــت	و	بالع معیش

ــت. ــه	اس ــاص	یافت ــالم	اختص ــتان	ای اس
ــارد	 ــه		اول	از	۲۷	میلی ــر	حل ــزود:	در	م ــی	اف حبیــب	اهلل	محب
تومــان،	1۴	میلیــارد	تومــان	پرداخــت	شــده	اســت	کــه	ایــن	
پرداخــت	هــا	براســاس	پیشــرفت	هــای	فیزیکــی	انجام	شــده	

اســت.
وی	بیــان	کــرد:	بیــش	از	18	هــزار	واحــد	مســکونی	در	ســیل	
ــون	 ــده	و	تاکن ــارت	ش ــار	خس ــالم	دچ ــتان	ای ــر	در	اس اخی
تعمیــر	دو	هــزار	و	۹۲0	واحــد	مســکونی	شــهری	و	روســتایی	

ــه	پایــان	رســیده	اســت. ســیل	زده	اســتان	ب
محبــی	عنــوان	کــرد:	چهــار	هــزار	و		۹0۹	پرونــده	واحدهــای	
ــای	 ــه	بانک	ه ــری،	و	معیشــتی(	ب ــی،	تعمی ســیل	زده)احداث
ــون	ســه	 ــداد	تاکن ــن	تع ــی	شــده	و	از	ای ــالم		معرف ــل	ای عام

ــرارداد	شــده	اســت. هــزار	و	۴00	واحــد	عقــده	ق

مشکل کم آبی در »ماژین« حل نشد

ادامه مشکالت مناطق سیل زده ایالم 
رمضان نوری
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ــن  ــا اربعی ــر ت ــر از 100 روز دیگ کمت
توســعه  و  باقی مانــده  حســینی 
مهــران  مــرز  زیرســاخت های 
به عنــوان مســیر اصلــی تــردد زوار 
ــکالت  ــا مش ــار ب ــود اعتب ــل نب ــه دلی ب

فراوانــی مواجــه شــده اســت.

مــرز	مهــران	در	اســتان	ایــالم	هــر	ســاله	در	ایــام	اربعیــن	بــه	
ــورد	 ــات	م ــات	عالی ــه	عتب ــودن	ب ــک	ب ــل	امنیــت	و	نزدی دلی

ــرد. ــرار	می	گی ــران	ق ــم	زائ ــل	عظی ــتقبال	خی اس
در	اربعیــن	۹8	بــا	توجــه	بــه	حــذف	ویــزا	و	پیش	بینــی	تــردد	
چهــار	تــا	پنــج	میلیــون	زائــر	اربعیــن	از	مرزهــای	کشــور	کــه	
ــد،	 ــردد	می	کنن ــران	ت ــرز	مه ــا	از	م ــد	آن	ه ــاالی	۶0	درص ب
ــدان	 ــتان	را	دوچن ــی	اس ــاخت	های	ارتباط ــه	زیرس ــه	ب توج

شــده	اســت.
زیرســاخت	های	اســتان	و	مــرز	مهــران	سال	هاســت	در	
ــا	مشــکل	مواجــه	اســت	و	هــر	ســاله	 بخش	هــای	مختلــف	ب
ــرار	 ــران	ق ــای	زائ ــش	پ ــی	را	پی ــن	چالش	های ــام	اربعی در	ای

می	دهــد.
زیرســاخت	های	حــوزه	راه	ســازی	بــرای	اربعیــن	از	مهم	تریــن	
اســت،	طــی	 ایــالم	 اســتان	 بخش	هــای	موردنیــاز	در	
ــالل	 ــث	اخت ــک	باع ــم	ترافی ــم	عظی ــر	حج ــال	های	اخی س
ــت. ــده	اس ــام	ش ــن	ای ــی	ای ــتان	ط ــای	اس ــردد	در	جاده	ه ت
ــروژه	 ــن	پ ــده	کــردن	محــور	ایالم-مهــران	مهم	تری چهــار	بان

زیرســاختی	اســتان	ایــالم	هنــوز	بــه	اتمــام	نرســیده	و	حتــی	
چنــد	ماهــی	اســت	کــه	پیمانــکاران	پــروژه	بــه	دلیــل	نبــود	

ــد. ــل	کرده	ان ــار	کار	را	تعطی اعتب

بازدیدهای میدانی هفتگی از پروژه ایالم-مهران
البتــه	اســتاندار	ایــالم	از	آغــاز	فعالیــت	ایــن	پــروژه	در	حــوزه	
زیرســاخت	های	اســتان	خبــر	داد	و	گفــت:	تــا	قبــل	از	اربعیــن	
ــده	شــدن	 ــروژه	چهــار	بان ــی	هفتگــی	از	پ بازدیدهــای	میدان
محــور	ایالم-مهــران	بــرای	بررســی	پیشــرفت	پــروژه	خواهیم	
داشــت	و	قطعــاً	بخــش	عظیمــی	از	ایــن	پــروژه	تــا	اربعیــن	به	

بهره	بــرداری	می	رســد.
ــای	 ــی	هفته	ه ــرد:	ط ــوان	ک ــتکی	عن ــلیمانی	دش ــم	س قاس
گذشــته	رایزنی	هــای	بســیار	گســترده	ای	بــا	مســئوالن	
ــکاران	 ــات	پیمان ــت	مطالب ــرای	پرداخ ــوری	ب ــه	کش بلندپای

ــت. ــده	اس ــام	ش انج
وی	افــزود:	بیــش	از	۳0	میلیــارد	تومــان	اعتبــار	بــرای	
پرداخــت	مطالبــات	پیمانــکاران	پــروژه	چهــار	بانــده	کــردن	

محــور	ایالم-مهــران	بــه	زودی	ابــالغ	می	شــود.
اســتاندار	ایــالم	در	مــورد	دیگــر	زیرســاخت	های	پایانــه	
ــال	 ــت:	امس ــار	داش ــن	۹8،	اظه ــرای	اربعی ــران	ب ــرزی	مه م
بــرای	کاهــش	ترافیــک	در	مســیر	پایانــه	مهــران،	از	کنارگــذر	
ــه	 ــرای	پایان ــه	ب ــای	جداگان ــران	جاده	ه ــی	مه ــرقی	و	غرب ش
ــاخته	 ــهری	س ــا	برون	ش ــتقرار	اتوبوس	ه ــل	اس ــت	مح برک

می	شــود.
وی	ادامــه	داد:	یــک	طــرح	روگــذر	و	زیرگــذر	در	ورودی	

ــز	در	حــال	ســاخت	 ــک	نی ــار	ترافی ــرای	کاهــش	ب ــران	ب مه
ــت. اس

ســلیمانی	دشــتکی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	بــا	تمهیداتــی	کــه	
صــورت	گرفتــه	در	اربعیــن	پیــش	رو	گــره	ترافیکــی	نخواهیم	
داشــت،	اضافــه	کــرد:	۹	اســتان	به	عنــوان	معیــن	ایــالم	قــول	
ــنگین	 ــازی	و	س ــین	آالت	راه	س ــزام	ماش ــرای	اع ــکاری	ب هم

ــد. داده	ان
وی	اظهــار	داشــت:	عــالوه	بــر	توســعه	زیرســاخت	های	
ارتباطــی،	در	بحــث	موکب	هــا	دنبــال	یــک	راهــکار	اساســی	
بــرای	حــل	مشــکالت	ســال	گذشــته	هســتیم	و	ســپاه	نیــز	
ــه	دنبــال	احــداث	یــک	مجموعــه	بســیار	بــزرگ	در	بحــث	 ب

موکب	هــای	دائمــی	اســت.
وی	تصریــح	کــرد:	بــه	دلیــل	گــرم	بــودن	هــوا،	ایجــاد	پنــج	
هــزار	مترمربــع	ســایبان	و	۶00	ســرویس	بهداشــتی	در	

ــت. ــال	اجراس ــز	در	ح ــران	نی ــت	و	مه ــای	برک پایانه	ه
ســلیمانی	دشــتکی	عنــوان	کــرد:	بــا	توجــه	بــه	حــذف	ویــزا	
ــال	 ــن	امس ــران	در	اربعی ــردد	زائ ــون	ت ــا	5	میلی ــن	۴	ت بی
خواهیــم	داشــت	و	بایــد	اقدامــات	بهتــری	انجــام	دهیــم	البته	
ــاژ	خــودرو	هــم	در	مــرز	مهــران	وجــود	 امســال	بحــث	کاپوت

ــدارد. ن

آخریــن وضعیــت پــروژه چهــار بانــده کــردن محور 
ایالم-مهران

عــالوه	بــر	اظهــارات	اســتاندار	ایــالم	در	مــورد	آخریــن	
وضعیــت	چهــار	بانــده	کــردن	محــور	ایالم-مهــران،	مدیــرکل	

رمضان نوری

در کمتر از ۱۰۰ روز مانده به اربعین؛

مهران و زیرساخت های نیمه آماده/ کمبود اعتبارات جاده ها را بست
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جامعــه ایـــران

ــروژه	 ــد	از	پ ــته	در	بازدی ــه	گذش ــالم	هفت ــازی	ای راه	و	شهرس
ــه	اینکــه	طــول	 ــا	اشــاره	ب چهاربانــده	کــردن	ایالم-مهــران	ب
ایــن	بزرگــراه	از	ورودی	شــهر	ایــالم	)میــدان	ارغــوان-	
ــران	10۲	 ــرزی	مه ــه	م ــا	پایان ــالم(	ت ــرقی	ای ــذر	ش کنارگ
کیلومتــر	اســت،	افــزود:	8۲	کیلومتــر	ایــن	محــور	به	صــورت	

ــرار	دارد. ــک	ق ــار	ترافی ــر	ب ــه	زی ــار	خط چه
وی	افــزود:	البتــه	در	قســمت	هایی	از	ایــن	8۲	کیلومتــر	الیــه	
ــی	 ــای	بتون ــب	جداکننده	ه ــی	و	نص ــفالت	نهای ــش	آس روک
بایــد	بــه	انجــام	برســد	و	۲0	کیلومتــر	باقیمانــده	در	قطعــات	
ــکاران	در	حــال	اجــرا	اســت. ســه	گانه	مســیر	توســط	پیمان

ــد	 ــالش	خواه ــن	امســال	ت ــا	اربعی ــرد:	ت ــوان	ک ــی	عن کاظم
ــل	 ــا	تکمی ــی	ب ــای	ترافیک ــاس	و	گره	ه ــاط	حس ــا	نق ــد	ت ش
ــزرگ	برطــرف	شــود	و	مســیر	اربعیــن	امســال	در	 پل	هــای	ب
ــود. ــد	ب ــر	از	ســال	های	گذشــته	خواه ــالم	هموارت اســتان	ای
ــرد:	در	 ــح	ک ــالم	تصری ــتان	ای ــازی	اس ــرکل	راه	و	شهرس مدی
ــل	در	 ــتگاه	تون ــون	دو	دس ــران	هم	اکن ــه	مه ــالم	ب ــور	ای مح
حــال	احــداث	اســت،	تونــل	مــوازی	تونــل	راه	کربــال	بــه	طول	
۷۶0	متــر	حفــاری	آن	بــه	پایــان	رســیده	و	پیمانکار	مشــغول	
مراحــل	کــف	بــرداری	و	الینینــگ	)حفــاظ	بتونــی(	اســت	و	
ــر	کــه	 ــه	طــول	8۴0	مت ــالم-	مهــران	ب ــل	کیلومتــر	5	ای تون

اخیــراً	آغازشــده	و	100	متــر	آن	حفــاری	شــده	اســت.

ــت	 ــیر	رف ــز	مس ــم	نی ــه	کنجانچ ــرد:	در	منطق ــوان	ک وی	عن
اصالح	شــده	و	حجــم	عظیــم	عملیــات	خاکــی	مســیر	
ــن	 ــای	ای ــد	پل	ه ــیده	و	بای ــام	رس ــه	انج ــز	ب ــت	نی برگش
قســمت	نیــز	تکمیــل	شــوند،	کــه	غیــر	از	قســمت	هایی	کــه	
ــورت	 ــال	به	ص ــن	امس ــرای	اربعی ــیر	ب ــه	مس ــد	بقی ــر	ش ذک

ــت. ــد	رف ــرار	خواه ــک	ق ــار	ترافی ــر	ب ــه	زی ــار	خط چه

»ترشابه« مسیر جایگزین زائران در بن بست
ــه	 ــران	ب ــان	بازگشــت	زائ ــن	به	خصــوص	در	زم ــام	اربعی در	ای
ــالم	 ــران	مســیر	مهران-ای ــاد	زائ ــک	و	حجــم	زی ــل	ترافی دلی
ــه	 ــروف	ب ــاهی-ایالم	مع ــیر	مهران-ملکش ــه	و	از	مس یک	طرف

ــود. ــتفاده	می	ش ــابه	اس ــاده	ترش ج
ــده	 ــور	انجام	ش ــن	مح ــی	در	ای ــته	اقدامات ــال	های	گذش س
ــت	در	 ــاز	اس ــوده	و	نی ــز	ب ــاکان	حادثه	خی ــابه	کم ــی	ترش ول
ــژه	 ــه	وی ــن	مشــکل	توج ــع	ای ــرای	رف ــده	ب فرصــت	باقی	مان
شــود،	هرچنــد	طبــق	گفتــه	اهالــی	ملکشــاهی	در	ایــن	جاده	
ــورت	 ــی	ص ــت	عمران ــته	فعالی ــال	گذش ــن	س ــد	از	اربعی بع

ــه	اســت. نگرفت
ــتان	 ــالم	شهرس ــتاندار	ای ــی	اس ــاون	عمران ــالم	مع ــق	اع طب
ملکشــاهی	دارای	نقــاط	حادثه	خیــز	زیــادی	اســت	کــه	
امســال	15	نقطــه	حادثه	خیــز	از	مســیرهای	ارتباطــی	

ــت. ــده	اس ــذف	ش ــاهی	ح ــتان	ملکش شهرس
ــالم	 ــه	ای ــاهی	ب ــیر	ملکش ــرای	مس ــزود:	ب ــی	اف ــد	کرم احم

ــت. ــده	اس ــه	ش ــر	گرفت ــی	در	نظ ــار	مل اعتب
ــران،	۴.5	 ــه	مه ــاهی	ب ــیر	ملکش ــرد:	در	مس ــح	ک وی	تصری
ــه	ترشــابه	راه	ســازی	شــده	و	قطعــاً	مســیر	 کیلومتــر	از	گردن

ــود. ــد	ب ــژه	خواه ــه	وی ــاهی-مهران	موردتوج ایالم-ملکش

آخرین وضعیت تونل قالجه
ــم	 ــاخت	های	مه ــر	زیرس ــن	از	دیگ ــا	اربعی ــه	ی ــل	قالج تون
حــوزه	اربعیــن	در	اســتان	اســت	کــه	هرچنــد	در	ســال	
گذشــته	افتتاح	شــده	ولــی	بــه	دلیــل	نواقــص	متعــدد	هنــوز	

ــت. ــه	اس ــرار	نگرفت ــتفاده	ق مورداس
ایــن	تونــل	در	شهرســتان	ایــوان	قــرار	دارد	و	از	مســیر	
کرمانشــاه-ایوان-ایالم	می	توانــد	مورداســتفاده	زوار	قــرار	
گیــرد،	طبــق	گفتــه	معــاون	عمرانــی	اســتاندار	ایــالم،	
ــد	و	 ــرانجام	می	رس ــه	س ــال	ب ــه	امس ــل	قالج ــنایی	تون روش
ایــن	پــروژه	بــرای	ایــام	اربعیــن	مورداســتفاده	قــرار	می	گیــرد.
احمــد	کرمــی	اظهــار	داشــت:	روشــنایی	ایــن	تونــل	شــامل	
ــراغ	آن	 ــه	چ ــون	۳00	پای ــه	تاکن ــراغ	اســت	ک ــه	چ 800	پای
ــکار	مشــغول	نصــب	مابقــی	ایــن	پایه	هــا	 نصب	شــده	و	پیمان

اســت.
وی	عنــوان	کــرد:	در	بخــش	تهویــه	نیــز	18	عــدد	جــت	فــن	
از	۴۲	عــدد	جــت	فــن	الزم	نصب	شــده	و	ســایر	جــت	فن	هــا	

نیــز	در	حــال	نصــب	اســت.

ــال های  ــینی از س ــن حس ــران اربعی ــاماندهی زائ س
گذشــته متفــاوت اســت

ــالم	نیــز	در	جمــع	فرماندهــان	 ــده	انتظامــی	اســتان	ای فرمان
ــال	 ــتقبال	امس ــه	اس ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــتان	ب ــی	اس انتظام
زائــران	از	ایــن	کنگــره	عظیــم	گســترده	خواهــد	بــود،	افــزود:	
همان	گونــه	کــه	جمعیــت	امســال	زائــران	از	ســال	های	
دیگــر	بیشــتر	اســت،	مدیریــت	و	ســاماندهی	زائــران	اربعیــن	

ــد. ــر	باش ــر	و	بهت ــد	متفاوت	ت ــز	بای ــینی	نی حس
ــور	 ــرای	حض ــس	ب ــی	پلی ــاری،	از	آمادگ ــی	ی ــردار	نورعل س
بیــش	از	چهــار	میلیــون	زائــر	در	پایانــه	مــرزی	مهــران	طــی	

ــر	داد. ــن	۹8	خب ــام	اربعی ای
وی	افــزود:	تأمیــن	امنیــت	و	آرامــش	زائــران	اربعین	حســینی	
)ع(	و	ســهولت	تــردد	در	محورهــای	مواصالتــی	از	مهم	تریــن	
اولویت	هــای	پلیــس	بــرای	ایــن	کنگــره	عظیــم	خواهــد	بــود	
ــزات	 ــری	تجهی ــا	به	کارگی ــس	ب ــور	پلی ــن	منظ ــه	همی و	ب
ــروی	 ــن	نی ــرفته	و	همچنی ــمند	و	پیش ــی،	هوش الکترونیک
انســانی	کارآمــد	بــرای	انجــام	ایــن	مأموریــت	بیش	از	هرســال	

دیگــری	از	آمادگــی	الزم	برخــوردار	اســت.
ــی	 ــور	ایمن ــی	به	منظ ــروی	انتظام ــت:	نی ــاری	گف ــردار	ی س
ــال	 ــد	س ــی	همانن ــای	مواصالت ــران	در	محوره ــردد	زائ در	ت
ــی	 ــای	کنترل ــیله	دوربین	ه ــا	را	به	وس ــی	راه	ه ــته	تمام گذش
ــورد	رصــد	 و	هوشــمند	توســط	مانیتورینــگ	شــبانه	روزی	م
ــرای	ورود	 ــت	ب ــرل	جمعی ــر	کنت ــالوه	ب ــا	ع ــد	ت ــرار	می	ده ق
و	خــروج	از	پایانــه	مــرزی	مهــران،	برابــر	قانــون	بــا	راننــدگان	

ــف	برخــورد	شــود. متخل
بــا	توجــه	بــه	حــذف	ویــزا	و	افزایــش	تــردد	زوار	در	
ــه	 ــژه	ای	ب ــه	وی ــاز	اســت	مســئوالن	توج ــن	امســال	نی اربعی
زیرســاخت	های	مــرز	مهــران	و	اســتان	ایــالم	داشــته	باشــند،	
هرســاله	در	ایــام	اربعیــن	مســئوالن	ارشــد	کشــوری	متعددی	
از	مــرز	مهــران	بازدیــد	و	وعده	هایــی	را	بــرای	توســعه	
ــه	 ــی	ب ــد	از	مدت ــه	بع ــد	ک ــالم	می	کنن ــران	اع ــرز	مه ــن	م ای

فراموشــی	ســپرده	می	شــود.
ــتان	 ــرز	و	اس ــاخت	های	م ــه	زیرس ــت	اینک ــلم	اس ــه	مس آنچ
بــرای	اربعیــن	در	طــول	ســال	مــورد	بی	توجهــی	قــرار	
ــز	 ــه	نی ــن	زمین ــز	در	ای ــی	نی ــرح	جامع ــه	ط ــرد،	البت می	گی

ــدارد. ــود	ن وج

http://mehrnews.com


صفحه 17 | شماره 41 | شهریور 98 MEHR NEWSAGENCY

جامعــه ایـــران

ــال 98  ــی س ــای ابتدای ــیل روزه از س
ــی  ــذرد ول ــی می گ ــار ماه ــدود چه ح
همچنــان مشــکالت در برخــی مناطــق 
و روســتاها بــه قوت خــود باقی اســت، 
ــاه  وضعیــت ســیل زده های فروردین م

ــدارد. ــی ن ــاه تعریف در مردادم

حـدود	چهـار	مـاه	از	وقـوع	سـیل	ویرانگـر	در	شهرسـتان	
پلدختـر	می	گـذرد،	زیرسـاخت	های	شـهری،	پل	هـا،	ابنیه،	
جاده	هـای	مواصالتـی	و	راه	هـای	روسـتایی	خسـارت	های	
فراوانـی	دیده	انـد	و	اما	روند	بازسـازی	این	زیرسـاخت	ها	در	

شهرسـتان	به	کنـدی	پیـش	مـی	رود.
اگرچــه	بخشــی	از	ایــن	خســارت	ها	ازجملــه	ترمیــم	
ــا	 ــده	ام ــع	ش ــتاها	رف ــادی	در	روس ــدود	زی ــا	ح ــا	ت پل	ه
هنــوز	مشــکالت	فراوانــی	در	زمینــه	مســکن،	کشــاورزی،	
باغــات،	بهداشــت، مــدارس، کســب وکار و… پیــش روی 
ــیل	زدگان	 ــه	س ــی	و	دغدغ ــب	نگران ــت و	موج ــردم اس م
پلدختــر	شــده	و	رفــع	آن	هــا	نیــاز	بــه	توجــه	بیشــتر	دارد.
ــه	 ــکالت	ب ــائل	و	مش ــف	مس ــم	و	کی ــالع	از	ک ــرای	اط ب
مناطــق	ســیل	زده	شــمال	و	جنــوب	شهرســتان	پلدختــر	
رفتــه	و	پــای	درد	دل	ســیل	زدگان	نشســته	اســت.	بــا	هــم	
ــم. ــا	را	می	خوانی ــارات	آن	ه ــا،	انتظ ــکالت،	دغدغه	ه مش

ــدم  ــل ع ــه دلی ــد« ب ــی »بابازی ــی اهال نگران
احــداث دیــواره ســاحلی

یکــی	از	اهالــی	روســتای	ســیل	زده	»بابازیــد«	پلدختــر	بــه	
ــرد	و	 ــاره	ک ــتا	اش ــن	روس ــردم	ای ــکالت	م ــی	از	مش بخش
گفــت:	بخــش	وســیعی	از	زمین	هــای	کشــاورزی	و	باغــات	
انجیــر	کشــاورزان	روســتا	در	جریــان	ســیل	به	طــور	
کامــل	از	بیــن	رفتــه	و	تاکنــون	هیــچ	کمکــی	بــه	صاحبان	

اراضــی	نشــده	اســت.
ــه	روســتای	 ــه	اینک ــا	توجــه	ب ــزود:	ب خشــایار	جــوادی	اف
ــه	»کشــکان«	 ــیه	و	هم	ســطح	رودخان ــد«	در	حاش »بابازی
اســت	تأخیــر	در	احــداث	دیــواره	ســاحلی	و	جمــع	شــدن	
گل	والی	به	جامانــده	از	ســیل	در	پشــت	ســد	خاکــی	

ــرای	ســاکنان	اســت. ــگ	خطــری	ب روســتا	زن
ــی	و	 ــی،	ایمن ــول	مهندس ــت	اص ــدم	رعای ــت:	ع وی	گف

ــد«	در	بازســازی	حاشــیه	 حقــوق	مــردم	روســتای	»بابازی
ــل،	 ــت	پ ــه	باالدس ــردن	آبراه ــدود	ک ــتا	و	مس ــل	روس پ
ــت. ــتا	اس ــکالت	روس ــر	مش ــری	آن	از	دیگ ــط	مج توس

عبدالرضــا	قوچــی	یکــی	دیگــر	از	اهالــی	روســتای	
ــی	و	 ــی	از	اهال ــت:	جمع ــار	داش ــر	اظه ــد«	پلدخت »بابازی
ــان	ســیل	خســارت	دیده	اند	 ــه	در	جری ســاکنان	روســتا	ک
ــواده	داده	و	هنــوز	در	 ــی	هســتند	کــه	تشــکیل	خان جوانان
ــی	اســت	 ــد	و	ایــن	در	حال ــه	پــدری	زندگــی	می	کردن خان
ــی	 ــه	معضل ــا	ب ــه	آن	ه ــهیالت	ب ــت	تس ــدم	پرداخ ــه	ع ک

ــت. ــده	اس ــل	ش تبدی
ــی	ناشــی	 ــازل	تخریب ــازی	من ــر	در	بازس ــزود:	تأخی وی	اف
ــردم	در	 ــدادی	از	م ــی	تع از	ســیل،	ســردرگمی	و	بالتکلیف
خصــوص	جابجایــی	یــا	عــدم	جابجایــی	تعــدادی	از	منازل	
تخریبــی،	عــدم	الی	روبــی	مســیر	رودخانــه	در	محــدوده	
»بابازیــد«،	تغییــر	مســیر	رودخانــه	و	عــدم	هدایــت	
ــود	از	مشــکالت	 ــی	خ ــه	و	طبیع ــه	در	مســیر	اولی رودخان
و	تهدیدهــای	موجــود	بــرای	ســاکنان	روســتای	»بابازیــد«	

ــت. اس

راه ارتباطی »تیمورآباد« همچنان قطع است
ــده	 ــه	عم ــز	ب ــر	نی ــاد«	پلدخت ــتای	»تیمورآب ــار	روس دهی
مشــکالت	روســتا	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	خیابــان	ولیعصــر	
)عــج(	ایــن	روســتا	و	چهــار	ســاختمان	مســکونی	حاشــیه	
ــال	 ــاه	س ــیل	فروردین	م ــر	س ــر	اث ــکان	ب ــه	کش رودخان

ــت. ــده	اس ــاری،	تخریب	ش ج
ــش	 ــت	بی ــا	گذش ــت:	ب ــار	داش ــور	اظه ــی	پ ــر	لطف مظف
از	100	روز	تابه	حــال	هیــچ	اقدامــی	بــرای	بازســازی	
آســیب	های	ناشــی	از	ســیل	در	روســتا	صــورت	نگرفتــه	و	
بنیــاد	مســکن	اصفهــان	به	عنــوان	اســتان	معیــن	و	بنیــاد	
ــارات	در	 ــا	خس ــه	ب ــون	در	رابط ــتان	تاکن ــکن	شهرس مس
ــر	 ــن	ام ــد	و	ای ــام	نداده	ان ــی	انج ــدام	عمل ــتا	اق ــن	روس ای

صــدای	مــردم	خســارت	دیده	را	درآورده	اســت.
وی	افـزود:	راه	ارتباطـی	روسـتای	»تیمورآبـاد«	پلدختر	بر	
اثـر	سـیل	به	صـورت	100	درصـد	تخریب	شـده	و	مـردم	
به	ناچـار	از	کـوه	و	کمـر	بـرای	عبـور	و	مـرور	به	روسـتاهای	

دیگـر	و	شهرسـتان	پلدختـر	اسـتفاده	می	کننـد.
ــرد:	 ــه	ک ــر	اضاف ــاد«	پلدخت ــتای	»تیمورآب ــار	روس دهی
تلفــن	همــراه	و	ثابــت	روســتا	همچنــان	قطــع	و	لولــه	گاز	

کــه	در	محیــط	بــاز	در	مجــاورت	کــوه	صخــره	ای	قــرار	دارد	
هرلحظــه	در	آن	امــکان	انفجــار	وجــود	دارد	و	جــان	اهالــی	

ــه	مخاطــره	انداختــه	اســت. را	ب
وی	افــزود:	تخریــب	و	آب	گرفتگــی	زمین	هــای	کشــاورزی	
معیشــت	مــردم	را	تحــت	شــعاع	خــود	قــرار	داده	و	
کشــاورزان	روســتا	شــغل	و	درآمــد	خــود	را	از	دســت	

دادنــد	و	در	فقــر	و	تنگدســتی	زندگــی	می	کننــد.
لطفــی	پــور	اضافــه	کــرد:	عــدم	سرکشــی	و	بازدیــد	
ــی	 ــرده	و	اهال ــد	ک ــردم	را	گالیه	من ــتا	م مســئوالن	از	روس
کــه	در	جریــان	وقــوع	ســیل	متحمــل	خســارت	شــده	اند	
ــکن	 ــاد	مس ــخگویی	بنی ــدم	پاس ــل	ع ــه	دلی ــون	ب تاکن
شهرســتان	پلدختــر	بالتکلیــف	مانده	انــد،	بــه	آن	هــا	
توجهــی	نشــده	و	اقــالم	معیشــتی	و	لوازم	خانگــی	دریافــت	

نکرده	انــد.
دهیــار	روســتای	»تیمورآبــاد«	پلدختــر،	گفــت:	متأســفانه	
بــر	اثــر	نبــود	راه	ارتباطــی	یکــی	از	اهالــی	که	دچــار	حمله	
ــگاه	 ــه	درمان ــر	رســیدن	ب ــه	دلیــل	دی ــود	ب قلبــی	شــده	ب
ــر	اثــر	ایســت	قلبــی	جــان	خــود	را	از	دســت	داد	و	یــک	 ب
جــوان	بــا	غــرق	شــدن	در	رودخانــه	کشــکان	جــان	باخت.

ــوز  ــودار« هن ــه »زی ــاورزان منطق ــکالت کش مش
ــت پابرجاس

ــد	 ــت:	بع ــر	گف ــتای»زیودار«	پلدخت ــورای	روس ــو	ش عض
ــاد	 ــان	جه ــاری	کارشناس ــال	ج ــاه	س ــیل	فروردین	م از	س
ــودار	حاضــر	 ــه	زی ــوالن	در	منطق کشــاورزی	بخــش	معم
شــدند	و	میــزان	خســارات	را	در	حضــور	صاحبــان	اراضــی	

ــد. ــی	کردن بررســی	و	ارزیاب
ــاورزان	 ــداران	و	کش ــت:	باغ ــار	داش ــی	اظه ــم	محب رحی
ــاد	کشــاورزی	بخــش	 ــه	جه ــه	ب ــا	مراجع خســارت	دیده	ب
معمــوالن	پرونــده	تشــکیل	و	تحویــل	اداره	مربوطــه	

ــد. داده	ان
وی	افــزود:	امــا	متأســفانه	باگذشــت	چنــد	مــاه	از	ســیل،	
ــی	 ــور	و	حت ــاژ،	موت ــتم	پمپ ــاغ،	سیس ــه	ب ــی	ک باغداران
ــد	 ــوع	ســیل	از	دســت	دادن ــان	وق زمیــن	خــود	را	در	جری
ــد	در	جــواب	 ــه	می	کنن ــه	ادارات	مربوطــه	مراجع ــی	ب وقت
ــه	 ــا	فاکتــور	خریــد	لول ــور	تلمبــه	و	ی ــه	موت از	آن	هــا	پروان
ــتر	 ــور	لیس ــال	موت ــور	مث ــه	به	ط ــد	درحالی	ک می	خواهن

ــدارد. ــه	ن ــا	مارگــو	پروان ی

۴ ماه از سیالب گذشت

وضع سیل زده های فروردین به وقِت مرداد؛ مشکالتی که همچنان باقی است

فاطمه حسینی
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ــت:	از	 ــر	گف ــودار«	پلدخت ــتای	»زی ــورای	روس ــو	ش عض
مســئوالن	جهــاد	کشــاورزی	شهرســتان	تقاضــا	می	شــود	
ــودار«را	 ــه	»زی ــداران	منطق ــاورزان	و	باغ ــکالت	کش مش

ــد. ــرف	کنن ــا	را	برط ــکل	آن	ه ــد	و	مش ــدی	بگیرن ج

ــای  ــر خانه ه ــر« زی ــم مه ــردم »چ ــی م زندگ
ــده ــارت دی خس

یکــی	از	ســاکنان	روســتای	ســیل	زده	»چــم	مهــر«	
ــه	اینکــه	حــدود	110	روز	از	 ــا	توجــه	ب ــر	گفــت:	ب پلدخت
ســیل	1۲	فروردین	مــاه	ســال	جــاری	می	گــذرد	روســتای	
ــی	 ــکالت	فراوان ــوز	دارای	مش ــر«	هن ــیل	زده»چم	مه س

ــت. اس
بهنــام	احمــدی	اظهــار	داشــت:	مــردم	ایــن	روســتا	بیشــتر	
بــرای	ســکونت	و	ادامــه	زندگــی	بــه	شــهرهای	پلدختــر	و	
ــاد	و	تعــدادی	 ــه	خرم	آب دره	شــهر	ایــالم	و	برخــی	حتــی	ب
نیــز	بــه	روســتاهای	»ســراب	حمــام«	و	بخــش	»ماژیــن«	

مهاجــرت	کردنــد.
ایــن	روســتا	در	 از	ســیل	زدگان	 افــزود:	برخــی	 وی	
خانه	هــای	تخریب	شــده	در	جریــان	ســیل	زندگــی	
می	کننــد	و	ایــن	امــر	خطراتــی	را	بــرای	آن	هــا	بــه	همــراه	
ــرض	 ــه	در	مع ــن	زلزل ــوع	کوچک	تری ــض	وق دارد	و	به	مح

ــتند. ــر	آوار	هس خط
	

ــع  ــان قط ــر« همچن ــم مه ــای منطقه»چ تلفن ه
ــت اس

یکــی	دیگــر	از	اهالــی	روســتای»چم	مهــر«	اظهار	داشــت:	
بنیــاد	مســکن	تاکنــون	شــروع	بــه	ساخت	وســاز	اساســی	
ــزی	 ــرده	و	پی	ری ــتا	نک ــن	روس ــیل	زدگان	ای ــای	س خانه	ه

ــد. ــاختمان	دردی	دوا	نمی	کن ــی	دو	س یک
الهــه	یعقوبــی	بــا	انتقــاد	از	نحــوه	توزیــع	اقــالم	و	وســایل	
ــتا	 ــن	روس ــی	در	ای ــالم	اساس ــع	اق ــزود:	توزی ــی	اف خانگ
ــار	کاال	 ــد	ب ــده	ای	چن ــه	ع ــه	ای	ک ــوده	به	گون ــه	نب عادالن

ــه	 ــتند	ک ــتا	هس ــرادی	در	روس ــا	اف ــرده	و	ام ــت	ک دریاف
ــد. ــت	نکرده	ان ــل	دریاف ــی	را	کام ــالم	اساس ــون	اق تاکن

وی	گفــت:	تلفن	هــای	ثابــت	و	اینترنــت	در	روســتای	
»چــم	مهــر«	قطــع	و	مدتــی	اســت	شــایعه	بیمــاری	هاری	
ــت. ــرده	اس ــت	زده	ک ــردم	را	وحش ــتا،	م ــگ	های	روس س

یعقوبــی	افــزود:	عــالوه	بــر	خســارات	و	آســیب	های	ســیل	
ــت	 ــه	فصــل	برداش ــز	ک ــون	نی ــاورزی	اکن در	بخــش	کش
ــا	 ــه	گوجه	فرنگــی	اســت	ی محصــوالت	کشــاورزی	از	جمل
ــه	 ــدر	ارزان	ب ــا	آن	ق ــد	و	ی ــداری	نمی	کن کســی	آن	را	خری
فــروش	می	رســد	کــه	پــول	آن	حتــی	بــرای	خریــد	جعبــه	

ــت. ــی	نیس ــته	بندی	کاف بس
	

تکلیــف زمین هــای کشــاورزی تخریــب شــده از 
ســیل هنــوز مشــخص نشــده اســت

عضــو	شــورای	روســتای»چم	مهــر«	گفــت:	بــا	توجــه	بــه	
ــدا	مســئله	 ــود	ابت ــرار	ب ــد	در	روســتا	ق ساخت	وســاز	جدی
ــا	 ــا	ب ــود	ت ــل	ش ــرل	آب	ح ــرای	کنت ــواره	ب ــازه	و	دی س
نخســتین	بــاران	پاییــزی	ساخت	وســازهای	جدیــد	تحــت	
تأثیــر	ســیالب	از	بیــن	نــرود	امــا	تاکنــون	ایــن	امــر	در	حد	

ــت. ــده	اس ــعار	باقی	مان ش
ــی	 ــیاری	از	اهال ــت:	بس ــار	داش ــری	اظه ــر	کالنت علی	اکب
ــت	 ــه	دریاف ــق	ب ــون	موف ــر«	تاکن ــم	مه ــتای	»چ روس
تســهیالت	معیشــتی	نشــده	اند	و	زیرســاخت	های	روســتا	

ــد. ــازی	دارن ــه	بازس ــاز	ب ــداول	نی ــه	ج ازجمل
ــارت	 ــت:	خس ــر«	گف ــتای»چم	مه ــورای	روس ــو	ش عض
ــرده	و	 ــا	خــود	ب ــور	تلمبه	هایــی	کــه	ســیل	آن	هــا	را	ب موت
ــوده	تاکنــون	پرداخت	نشــده	 وســیله	امرارمعــاش	مــردم	ب
ــه	کشــاورزی	و	باغــات	 ــن	موضــوع	باعــث	خســارت	ب و	ای

می	شــود.
وی	افــزود:	کشــاورزانی	کــه	در	ایــن	روســتا	موتــور	تلمبــه	
ــه	در	 ــر	روز	درب ــد	ه ــزارع	دارن ــاری	م ــرای	آبی ــی	ب گازوئیل
ــرای	تهیــه	ســوخت	هســتند،	کســی	پاســخگو	نیســت	 ب

ــیل	 ــده	از	س ــاورزی	تخریب	ش ــای	کش ــف	زمین	ه و	تکلی
هنــوز	مشــخص	نشــده	اســت.

ــم	 ــن	»چ ــتایی	بی ــاده	روس ــرد:	ج ــه	ک ــری	اضاف کالنت
مهــر«	و	روســتای	»میــدان	بــزرگ«	به	عنــوان	تنهــا	جــاده	
اضطــراری	و	در	حقیقــت	راه	نجــات	ایــن	روســتا	در	مواقــع	
ــود	آســفالت	شــود	 ــرار	ب ــه،	ق ــان	رودخان ضــرورت	و	طغی
کــه	تاکنــون	در	ایــن	رابطــه	اقــدام	عملــی	صــورت	نگرفته	

اســت.
عضــو	شــورای	اســالمی	روســتای»چم	مهــر«	گفــت:	قــرار	
ــاون	روســتایی	 ــود	مســئله	ادوات	کشــاورزی	توســط	تع ب
ــرای	 ــردم	ب ــده	و	م ــوز	مشــخص	نش ــه	هن ــود	ک ــل	ش ح
دریافــت	دو	کیســه	کــود	شــیمیایی	بایــد	بــه	شــهر	

ــد. ــر	برون پلدخت

ــدم  ــل ع ــه دلی ــی ب ــای عفون ــر بیماری ه خط
دفــع فاضــالب خانه هــا

ــزود:	در	 ــر«	اف ــم	مه ــتای	»چ ــی	روس ــر	از	اهال ــی	دیگ یک
رابطــه	بــا	ساخت	وســاز	منــازل	تخریب	شــده	بنیــاد	
ــک«	 ــوع	ی ــری	ن ــکونی	ام	را	»تعمی ــزل	مس ــکن	من مس
ــه	ام	و	در	 ــیمان	نگرفت ــهمیه	س ــوز	س ــرده	و	هن ــن	ک معی

ــرم. ــر	می	ب ــه	س ــی	ب بالتکلیف
احمــدی	اضافــه	کــرد:	هم	اکنــون	بهداشــت	روســتا	
ــه	 ــه	رودخان ــی	ب ــداول	منته ــودن	ج ــدود	ب ــود	مس باوج
ــی	 ــازل	خروج ــالب	من ــت	و	فاض ــه	اس ــکل	مواج ــا	مش ب
ــژه	 ــی	به	وی ــای	عفون ــث	بیماری	ه ــر	باع ــن	ام ــدارد	و	ای ن

ــد. ــد	ش ــودکان	خواه در	ک
یکــی	دیگــر	از	اهالــی	روســتای»چم	مهــر«	اظهار	داشــت:	
برخــی	ســیل	زدگان	در	ایــن	روســتا	به	صــورت	چنــد	
خانــوار	در	یــک	ســاختمان	بــزرگ	زندگــی	می	کردنــد	و	در	
ــا	از	دســت	دادن	تمــام	وســایل	 ــان	ســیل	هرکــدام	ب جری
ــارت	دیده	اند. ــده	و	خس ــیب	ش ــار	آس ــود	دچ ــی	خ زندگ
احــداهلل	پناهنده	اظهار	داشــت:	متأســفانه	ایــن	خانوارهای	

جامعــه ایـــران
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متضــرر	از	ســیل	از	ســوی	دهیــار	و	شــورای	روســتا	
موردپذیــرش	هســتند	امــا	بنیــاد	مســکن	نــام	آن	هــا	را	از	

ــت. ــرده	اس ــارج	ک لیســت	خ

آوارگی برخی از سیل زدگان در منزل اقوام
وی	افــزود:	متأســفانه	بنیــاد	مســکن،	ایــن	افــراد	ســیل	زده	
ــی	 ــت	و	برخ ــان	بی	سرپرس ــا	زن ــه	برخی	ه را	باوجوداینک
جوانــان	بی	بضاعــت	و	دارای	تمکــن	مالــی	ضعیــف	
ــه	 ــرده	و	هیچ	گون ــت	ک ــی	یادداش ــالک	فرع ــتند	را	پ هس
ــاز	 ــام	امتی ــرد	و	تم ــق	نمی	گی ــا	تعل ــه	آن	ه ــهیالتی	ب تس
ــه	 ــر	ب ــن	ام ــی	محســوب	می	شــود	و	ای ــوار	اصل ــرای	خان ب

ــل	شــده	اســت. ــا	تبدی ــرای	آن	ه ــی	ب معضل
ــار	 ــر«	در	اظه ــتای»چم	مه ــی	روس ــر	از	اهال ــی	دیگ یک
داشــت:	منــزل	مســکونی	ام	در	جریــان	ســیل	فروردین	مــاه	
ــون	 ــا	تاکن ــه	ام ــن	رفت ــل	از	بی ــور	کام ــاری	به	ط ــال	ج س
ــم	 ــدد	آن	برای ــداث	مج ــاز	و	اح ــرای	ساخت	وس ــن	ب زمی

ــدارم. ــرپناهی	ن ــد	و	س ــخص	نکرده	ان مش
علـی	یاراحمـدی	افـزود:	بـه	خاطـر	نداشـتن	سـرپناه	بـا	
خانـواده	آواره	ام	و	مجبور	بـه	گذران	زندگی	در	منـازل	اقوام	
هسـتم	و	از	بنیاد	مسـکن	درخواسـت	دارم	هر	چه	سـریع	تر	

ساخت	وسـاز	خانه	هـای	سـیل	زدگان	را	آغـاز	کنـد.

برخــورد بــا بانک هــای متخلــف /  	 لــزوم تســریع 
ــاحلی ــای س ــداث دیواره ه در اح

ســید	موســی	خادمــی	اســتاندار	لرســتان	هم	در	ســخنانی	
ــت	 ــرای	دریاف ــورد	ب ــزار	و	۴۹0	م ــه	۲۹	ه ــان	اینک ــا	بی ب
تســهیالت	بــه	بانک	هــا	معرفــی	شــده	اند،	اظهــار	داشــت:	
ــداد	 ــن	تع ــورد	از	ای ــزار	م ــون	۲5	ه ــا	کن ــوع	ت در	مجم

ــرار	داد	شــده	اســت. ــاد	ق انعق
ــق	 ــز	موف ــورد	نی ــزار	و	۹۲۴	م ــه	۲۳	ه ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــوع	 ــزود:	در	مجم ــده	اند،	اف ــهیالت	ش ــت	تس ــه	دریاف ب
بانک	هــای	اســتان	۴۳۴	میلیــارد	تومــان	بــه	ســیل	زدگان	
ــارد	 ــزان	۴۳۲	میلی ــن	می ــه	از	ای ــته	اند	ک ــی	داش پرداخت
ــون	 ــارد	و	۷00	میلی ــه	حــوزه	مســکن	و	دو	میلی ــان	ب توم

ــه	حــوزه	کشــاورزی	پرداخــت	شــده	اســت. ــان	ب توم
ــان	 ــارد	توم ــت:	۷۳	میلی ــان	داش ــتان	بی ــتاندار	لرس اس
کمــک	بالعــوض	مســکن	بــه	ســیل	زدگان	پرداخت	شــده	
و	دو	میلیــارد	و	800	میلیــون	تومــان	نیــز	کمــک	بالعوض	
حــوزه	کشــاورزی	بــه	ســیل	زدگان	اســتان	پرداخت	شــده	

اســت.

ــا	در	 ــه	موضــوع	گروکشــی	برخــی	بانک	ه ــه	ب وی	در	ادام
ــه	ســیل	زدگان	عنــوان	کــرد:	اگــر	 پرداخــت	تســهیالت	ب
ــات	 ــت	معوق ــیل	را	باب ــه	س ــوط	ب ــارات	مرب ــا	اعتب بانک	ه

ــون	اســت. برداشــت	کننــد	خــالف	قان
خادمــی	تأکیــد	کــرد:	اگــر	حتــی	تــک	موردهایــی	نیــز	در	
ایــن	رابطــه	وجــود	داشــته	باشــد	به	طــور	حتــم	پیگیــری	

می	کنیــم.
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــود	ب ــخنان	خ ــری	از	س ــش	دیگ وی	در	بخ
احــداث	دیواره	هــای	حفاظتــی	و	ســاحلی	مناطــق	و	
روســتاهای	ســیل	زده	بیــان	داشــت:	مــا	بایــد	بــه	احــداث	
ــهر	 ــبختانه	در	ش ــم،	خوش ــرعت	بدهی ــا	س ــن	دیواره	ه ای
ــه	 ــاً	دو	هفت ــت،	تقریب ــده	اس ــن	کار	شروع	ش ــر	ای پلدخت
پیــش	دولــت	بــرای	بحــث	زیرســاخت	ها	اعتبــاری	را	
تصویــب	کــرد	کــه	حــدود	50	میلیــارد	تومــان	بــه	اســتان	
ــی	و	 ــای	حفاظت ــن	دیواره	ه ــداث	ای ــرای	اح ــتان	ب لرس

ــرد. ــدا	ک ــاص	پی ــا	اختص ــی	رودخانه	ه الیروب
اســتاندار	لرســتان	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	کار	احــداث	
ــاد	 ــط	بنی ــر	توس ــهر	پلدخت ــاحلی	در	ش ــای	س دیواره	ه
ــدام	در	شــهر	 ــن	اق ــزود:	ای مســکن	شروع	شــده	اســت،	اف
معمــوالن	نیــز	شروع	شــده،	امــا	بقیــه	روســتاها	کــه	
ــد	 ــارات	جدی ــل	اعتب ــتند	از	مح ــتا	هس ــک	۴0	روس نزدی
ــام	 ــی	را	انج ــاحلی	و	حفاظت ــای	س ــداث	دیواره	ه کار	اح

خواهیــم	داد.

ــار / تعلــل در  ــر چــادر و کولرهــا در انب مــردم زی
ــت ــیل زدگان نارواس ــه س ــیدگی ب رس

ــتان	و	 ــه	در	لرس ــده	ولی	فقی ــادی	نماین ــت	اهلل	میرعم آی
ــردم	 ــه	م ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی ــم	ب ــاد	ه ــه	خرم	آب امام	جمع
ــخت	 ــرایط	س ــتند	و	در	ش ــتی	هس ــردم	نوع	دوس ــا،	م م
ــن	 کمــک	کار	و	یاری	رســان	همدیگــر	هســتند،	گفــت:	ای
مــردم	کمک	هــای	خــود	را	بــرای	ســیل	زدگان	اختصــاص	
ــرعت	 ــا	را	به	س ــم	کمک	ه ــم	وظیفه	داری ــا	ه ــد	و	م دادن
بــه	مــردم	ســیل	زده	برســانیم،	خــدای	متعــال	یــک	آزمون	
و	امتحــان	بــزرگ	برگــزار	کــرد	و	حادثــه	ای	اتفــاق	افتــاد،	
مــردم	بــه	کمــک	آمدنــد،	مــا	چــرا	مضایقــه	کنیــم؟	چــرا	
ــه	 ــم	ک ــم؟	وظیفه	داری ــس	کنی ــردم	را	حب ــای	م کمک	ه

ــانیم. ــردم	برس ــه	م ــرعت	ب ــا	را	به	س ــن	کمک	ه ای
ــاد	 ــه	خرم	آب ــتان	و	امام	جمع ــه	در	لرس ــده	ولی	فقی نماین
بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	نیــت	مــردم	ایــن	بــوده	کــه	کمک	هــا	
ــه	 ــرد:	هرگون ــح	ک ــد،	تصری ــیل	زدگان	برس ــه	دســت	س ب
ــاروا	اســت،	اینکــه	 تعلــل	در	رســیدگی	بــه	ســیل	زدگان	ن
ــای	 ــردم	در	گرم ــد	و	م ــس	باش ــا	حب ــا	در	انباره کولره
ــا	 ــن	کمک	ه ــت،	ای ــت	نیس ــد	درس ــی	کنن ــادر	زندگ چ

ــردم	اســت. ــال	م م
آیــت	اهلل	میرعمــادی	تصریــح	کــرد:	اآلن	وضعیت	مناســب	
نیســت،	مفهــوم	ایــن	امــر	ایــن	نیســت	کــه	کمک	رســانی	
نشــد،	ایــن	کمک	هــا	مــال	ســیل	زدگان	اســت	و	مــا	
ــت	 ــه	دس ــا	را	ب ــه	کمک	ه ــت	ک ــن	اس ــر	ای ــان	ب تأکیدم

ــم. ــا	را	حبــس	نکنی ــردم	برســانیم	و	آن	ه م
وی	بــا	بیــان	اینکــه	اآلن	تابســتان	اســت	و	مردم	کولــر	نیاز	
دارنــد	و	کولرهــا	در	انبارهــا	وجــود	دارد،	چــرا	زودتــر	توزیع	
ــیل	زده	 ــق	س ــدی	از	مناط ــت:	بازدی ــان	داش ــم؟	بی نکنی
ــم	 ــا	خوشــایند	نیســت،	علیرغ داشــتیم،	برخــی	صحنه	ه
ــا	 ــکل	گرفته	ام ــمندی	ش ــیار	ارزش ــای	بس ــه	کاره اینک
ــا	 ــه	کمک	ه ــرای	اینک ــز	ب ــر	نی ــم	و	هالل	احم وظیفه	داری
را	بــه	مــردم	و	اهلــش	برســاند	یــک	واســطه	اســت،	
بنابرایــن	گره	گشــا	باشــیم	و	هرچــه	در	تــوان	داریــم	امیــد	

ــم. ــش	دهی ــردم	افزای را	در	دل	م
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اگــر بــه ســوی اوشــان، فشــم، میگــون 
و لواســانات در شــمال تهــران حرکــت 
کنیــد، ویالهــای ســر بــه فلــک کشــیده 
در بــاالی کــوه را مــی بینیــد کــه بــه جای 
طبیعــت سرســبز روییــده و جلــوی 

چشــمتان خودنمایــی مــی کنــد.

اوشــان	فشــم،	میگــون،	لواســان،	و	...	نــام	شــهرهای	ییالقی	و	
خــوش	آب	و	هوایــی	اســت،	کــه	در	شــمال	شــهر	تهــران	واقع	
شــده	انــد،	در	ایــن	شــهرها	پــر	اســت	از	ویالهایــی	کــه	در	دل	
کــوه	بنــا	شــده	و	توانســته	انــد،	تیــر	چــراغ	بــرق،	آب	و	تمــام	
ــد	و	تمــام	 ــرای	خــود	فراهــم	کنن ــزل	را	ب ــک	من نیازهــای	ی

قوانیــن	موجــود	را	بــه	ســخره	بگیرنــد.
ایــن	روزهــا	دیگــر	خبــری	از	درختــان	انبــوه	و	ســر	ســبزی	
ــن	 ــازی،	ریخت ــرج	س ــن	مناطــق	نیســت،	ب ــا	در	ای ــم	ه قدی
ــا	در	 ــن	روزه ــی	ای ــر	اصل ــاختمانی	مناظ ــح	س ــن	و	مصال آه

ــده	اســت. ــمالی	پایتخــت	ش ــهرهای	ش ش
در	اطــراف	شــهرهای	شــمالی	تهــران	نیــز	ســال	هــا	اســت،	
کــوه	هــا	تراشــیده	شــده	و	بــه	بــرج	و	ویالهــای	عظیــم	تبدیل	
مــی	شــود،	محلــی	هــا	مــی	گوینــد،	ایــن	ســاخت	و	ســازهای	
گســترده	از	حــدود	۲0	ســال	پیــش	در	ایــن	مناطــق	شــروع	
ــان	و	 ــرح	لواس ــای	مف ــبزی	ه ــن	سرس ــال	یافت ــده	و	ح ش

اوشــان،	فشــم،	میگــون	کار	ســاده	ای	نیســت.
غیــر	بومــی	هــا	کــم	کــم	زمیــن	هــای	اطــراف	ایــن	شــهرها	
و	روســتاها	را	تصــرف	کردنــد	و	ســاخت	و	ســازها	آغــاز	شــد،	
ــای	شــمال	 ــت	زیب ــب	طبیع ــگاری	در	تخری ــن	ولن ــل	ای دلی
تهــران	را	نبــود	نقشــه	متقنــی	از	اراضــی	ملــی	و	امــالک	قابل	

ــد. ــن	منطقــه	اعــالم	کردن ــروش	در	ای ــد	و	ف خری

بــه نظــرم اگــر چــراغ ســبز برخــی افــراد بــا نفــوذ 
نباشــد، نمــی تــوان غیرمجــاز ســاخت

یکـی	از	شـهروندان	اوشـان	فشـم	در	پاسـخ	بـه	این	سـوال	که	
این	سـاخت	و	سـازهای	روی	کـوه	از	چه	زمـان	و	چگونه	انجام	
شـده	اسـت،	اظهار	داشـت:	یک	سـری	از	این	سـاخت	و	سازها	
بـرای	خود	مـردم	بوده	و	کشـاورزی	اسـت،	یک	قسـمت	هایی	
هـم	جواز	برای	سـاخت	و	سـاز	داده	اند	و	قسـمت	هایـی	نیز	به	

صورت	غیرمجـاز	روی	کـوه	انجام	می	شـود.
ــا	 ــراد	ب ــه	نظــرم	اگــر	چــراغ	ســبز	برخــی	اف وی	ادامــه	داد:	ب

ــوان	ســاخت	و	ســاز	انجــام	داد. نفــوذ	نباشــد،	نمــی	ت
ــا	 ــه	»	آی ــوال	ک ــن	س ــه	ای ــخ	ب ــری	در	پاس ــهروند	دیگ ش
ــی	 ــاز	اقدام ــازهای	غیرمج ــاخت	و	س ــرای	س ــهرداری	ب ش
ــه	 ــرد	ک ــی	ک ــی	م ــر	اقدام ــت:	اگ ــد؟	«	گف ــی	ده ــام	نم انج
شــاهد	چنیــن	ســاخت	و	ســازهای	بــی	حســاب	و	کتابــی	در	

ــم. ــهری	نبودی ــدوده	ش مح
وی	گفــت:	ایــن	افــراد	محلــی	نیســتند،	اگــر	محلــی	بودنــد	
ملــک	میلیــاردی	نمــی	ســاختند	و	تــوان	ســاخت	نداشــتند،	

محلــی	ایــن	ویالهــا	را	نمــی	ســازد.
ــم	 ــه	ه ــتوران	ک ــک	رس ــه	ی ــه	ب ــی	ک ــهروند	در	حال ــن	ش ای
وســط	رودخانــه	و	هــم	وســط	راه	ســاخته	شــده	اشــاره	کــرد	
ــن	ملــک	را	نمــی	بینــد	و	مســئولی	 ــزود:	چــرا	کســی	ای و	اف

ــد. اعتــراض	نمــی	کن
کارمنــد	ایــن	رســتورانی	کــه	بــه	حریــم	رودخانــه	و	راه	تجاوز	
کــرده	بــود	نیــز	در	توضیــح	ایــن	اقــدام	گفــت:	صاحــب	ایــن	
رســتوران	االن	نیســت	و	مــن	هــم	تــازه	آمــدم	و	نمــی	دانــم	

چطــور	بــرای	ســاخت	وســط	رودخانــه	جــواز	داده	انــد.

ساخت و ساز در دل کوه و حریم رودخانه
یکـی	از	پرسـنل	منطقه	بـرق	لواسـانات	نیز	در	پاسـخ	بـه	این	
سـوال		کـه	»بر	چـه	اسـاس	در	دل	کوه	امتیـاز	برق	داده	شـده	
اسـت؟	گفت:	حتمـا	موافقت	هـا	را	گرفتـه	اند	کـه	در	دل	کوه	
نیـز	برق	مـی	گیرنـد،	مـا	مخالـف	سـاخت	و	سـاز	در	دل	کوه	
هسـتیم.	مالـک	یکـی	از	ویالهـای	سـاخته	شـده	در	دل	کـوه	
نیـز	در	پاسـخ	بـه	این	سـوال	کـه	»	چگونه	کـوه	را	کنـده	اید؟	
«	گفـت:	اینجـا	همـه	شـن	اسـت،	زمانی	کـه	کنده	می	شـود،	
همه	شـن	ها	می	ریـزد	و	من	به	سـختی	جلوی	شـن	را	گرفته	
ام،	اینجا	شـن	خالی	اسـت	و	مـا	پله	پلـه	زدیم	و	به	بـاال	رفتیم	

و	جلـوی	شـن	را	گرفتـه	ایم.
در	منطقــه	دیگری	از	اوشــان	فشــم	شــاهد	ســاخت	و	ســاز	در	
حریــم	رودخانــه	هســتیم،	بــه	طــوری	کــه	بــرای	رفتــن	لــب	
رودخانــه	بایــد	از	داخــل	ویالهــای	مــردم	عبــور	کنیــم،	یکــی	
از	شــهروندان	گفــت:	ایــن	ســاخت	و	ســازها	همــه	در	حریــم	
رودخانــه	اســت،	یعنــی	ایــن	حریــم	ها	همــه	بایــد	آزاد	شــود.
وی	افزود:	هیچگونه	سـاخت	و	سـازی	با	مجـوز	در	لب	رودخانه	
انجـام	نمی	شـود،	ما	به	شـهرداری،	منابع	طبیعـی،	جنگلبانی	
و	هـر	اداره	ای	بخواهیـد	اطـالع	رسـانی	کردیـم،	اما	فایـده	ای	
نداشـت،	چـون	پول	مـی	دهند	و	مـی	خرند،	بـاغ	هـا	را	از	بین	

بردند،	همه	ویالسـازی	شـده	اسـت.

از ۱۱۱ پرونــده ارســالی بــه کمیســیون مــاده ۱۰۰ تنها 
۱۴ پرونــده حکــم تخریــب گرفت

شــهروند	دیگــری	در	ایــن	خصــوص	گفــت:	بایــد	شــهرداری	و	
ســازمان	آب	کمــک	کننــد،	حریــم	رودخانــه	ســدبندی	شــود	
و	مــردم	بــه	بســتر	رودخانــه	تجــاوز	نکننــد،	خــود	مــردم	و	ما	

شــهروندان	مقصــر	اصلــی	هســتیم.
وی	افــزود:	برخــی	از	ایــن	افــراد	نفــوذ	زیــادی	دارنــد	و	کــوه	
ــچ،	بخشــداری	و	 ــاری	کــه	هی ــد	و	دهی ــاال	ســاخته	ان ــا	ب را	ت

ــداری	نیــز	حریفشــان	نمــی	شــود. فرمان
ــون	از	 ــم،	میگ ــان،	فش ــهرداری	اوش ــازی	ش ــاون	شهرس مع
ــر	داد	 ــاده	100	خب ــیون	م ــه	کمیس ــده	ب ــال	111	پرون ارس
ــم	 ــده	حک ــرای	1۴	پرون ــده	ب ــداد	پرون ــن	تع ــت:	از	ای و	گف

ــت. ــده	اس ــادر	ش ــب	ص تخری
همایــون	ســفری	وصــال	ادامــه	داد:	همیــن	1۴	حکــم	
ــل	 ــا	اقــدام	طــرف	هــای	مقاب تخریــب	نیــز	ممکــن	اســت،	ب
در	مراجــع	باالتــر	ابطــال	و	بــه	جریمــه	نقــدی	تبدیــل	شــود.

وی	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســوال	کــه	چــرا	از	111	پرونــده	تنهــا	
بــرای	1۴	پرونــده	حکــم	تخریــب	صــادر	شــده	اســت،	گفــت:	
ــد	از	کمیســیون	مــاده	100	پرســید،	چــرا	 ایــن	ســوال	را	بای
کــه	شــهرداری	هیــچ	اختیــاری	در	ایــن	رابطــه	نــدارد	و	اعضــا	
محتــرم	کمیســیون	مــاده	100	احــکام	را	صــادر	مــی	کننــد.

تاکید بر مبارزه با تصرف اراضی ملی و کشاورزی
حجـت	االسـالم	غالمحسـین	محسـنی	اژه	ای	معـاون	اول	قوه	
قضاییـه	روز	گذشـته	و	در	مراسـم	تودیع	و	معارفـه	رئیس	کل	
دادگسـتری	اسـتان	تهـران	خطـاب	به	رئیـس	دادگسـتری	و	
دادسـتان	تهران	گفـت:	از	آقای	اسـماعیلی)رییس	سـابق	کل	
دادگسـتری	اسـتان	تهـران(	مـی	خواهـم	آمـاری	در	رابطـه	با	

برگردانـدن	اراضـی	ملـی	بـه	بیت	المـال	ارائـه	دهند.
وی	همچنین	گفت:	اگر	فسـادی	در	بخشـی	هسـت	و	ما	آن	را	
ریشـه	نکن	نکنیـم	و	آن	فسـاد	در	خانه	ما	هم	النه	کرده	باشـد	
نیـاز	به	درمان	دارد	چرا	که	فسـاد	مسـری	اسـت،	احساسـم	بر	

این	اسـت	اختالف	طبقاتـی	در	حال	افزایش	اسـت.
ــد	 ــن	ســخنان	محمــد	جــواد	حشــمتی،	رییــس	کل	جدی ای
ــت،	 ــش	واداش ــه	واکن ــز	ب ــران	را	نی ــتان	ته ــتری	اس دادگس
تــا	در	مراســم	معارفــه	خــود،	بــا	بیــان	ایــن	کــه	مــا	مخالــف	
ــد:	در	همیــن	تهــران	برخــی	تعــدی	 توســعه	نیســتیم،	بگوی
هــا	بــه	اراضــی	کشــاورزی	و	محیــط	زیســت	اســفبار	اســت.
وی	ادامــه	داد:	تغییــر	کاربــری	اراضــی	ممنــوع	اســت	و	قبــال	

جلســاتی	را	بــا	مســئوالن	داشــتم.
در	سـال	هـای	پیاپـی	زمیـن	هایی	کـه	از	نظـر	قانونـی	امکان	
خرید	و	فروش	و	سـاخت	و	سـاز	نداشـتند،	یا	دسـت	کم	هنوز	
وضعشـان	مشـخص	نشـده	بود،	در	مـوارد	متعدد	بـا	امضاهای	
رسـمی	و	ظاهـرا	قانونـی	مجـوز	سـاخت	گرفتـه	انـد	و	هـر	بار	
کـه	صـدای	مبـارزه	با	زمیـن	خـواری	و	کـوه	خـواری	و	مبارزه	
بـا	مفاسـد	اقتصـادی	در	رسـانه	هـا	بلنـد	مـی	شـود،	افـرادی	
نـام	اواسـان	و	اوشـان،	فشـم،	میگـون	را	وسـط	مـی	کشـند	و	
مسـئوالن	مربوطه	نیز	از	برخـورد	با	زمین	خـواران	و	متجاوزان	
بـه	طبیعـت	می	گفتنـد،	امـا	در	عمـل	شـاهد	برخورد	بـا	این	

سـاخت	و	سـازها	نبوده	و	نیسـتیم.
ــی	در	 ــتگاه	قضای ــه	دس ــا	ورود	مقتدران ــم	ب ــال	امیدواری ح
ــژه	در	 ــه	وی ــواری،	ب ــوه	خ ــواری	و	ک ــن	خ ــا	زمی ــورد	ب برخ
ــع	طبیعــی	و	 ــه	مناب شــمال	تهــران،	شــاهد	توقــف	تجــاوز	ب

ــیم. ــی	باش ــی	مل اراض

آهسته برانید کوه خواران مشغولند

تاخت و تاز زمین خواران، کوه خواران و رودخواران در شمال تهران
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ــوع  ــاه از وق ــش از دو م ــت بی ــا گذش  ب
ســیالب ویرانگــر ، کــم کــم پــرده 
تــا مقصــران  رونــد  مــی  کنــار  هــا 
ــردم  ــیاری از م ــاورزی بس ــه و کش ــه خان ــه ک ــن حادث ای

خوزســتان را نابــود کــرد، شناســایی شــوند. 

از	قدیــم	گفتــه	انــد	مــاه	پشــت	ابــر	پنهــان	نمــی	مانــد،	ضرب	
ــیل	زدگان	در	 ــای	س ــن	روزه ــارز	ای ــداق	ب ــه	مص ــی	ک المثل
خوزســتان	اســت؛	ســیل	زدگانــی	که	ســیل	خانــه	هایشــان	را	

خــراب	و	محصــوالت	زندگــی	شــان	را	نابــود	کــرد.
روزی	کــه	کشــاورزان	خوزســتان	بــه	امیــد	برداشــت	بیشــتر	
محصــول،	مــی	کاشــتند،	هرگــز	فکــرش	را	نمــی	کردنــد	کــه	

روزی	ســیل	هرچــه	را	رشــته	بودنــد،	پنبــه	مــی	کنــد.
ــط	 ــوم	آب	و	محی ــان	عل ــان	و	متخصص ــه	کارشناس ــه	گفت ب
ــی	 ــتان	ب ــخ	خوزس ــاه	در	تاری ــن	م ــیل	فروردی ــت،	س زیس
ســابقه	بــوده؛	بنابرایــن	چنیــن	حادثــه	بــی	ســابقه	ای	طبیعتاً	
ــا	 ــد	ب ــر	چن ــی	آورد	ه ــار	م ــه	ب ــی	ب ــی	نجوم ــارت	های خس
ــای	وارد	 ــارت	ه ــزان	خس ــد	می ــد	نبای ــه	س ــن	هم ــود	ای وج
ــی	شــد. ــر	م ــدازه	ویرانگ ــن	ان ــا	ای ــد	ت ــردم	نبای ــه	م شــده	ب
اگــر	معرفــی	مقصــران	حــوادث	قبلــی	مثــل	ســیل	فروردیــن	
مــاه	۹5	و	برخــی	دیگــر	از	بالیــای	طبیعــی	در	البــالی	
ــه	هــای	 کاغذهــا	و	گــزارش	هــای	تحقیــق	و	تفحــص	کمیت
حقیقــت	یــاب	مانــد	و	اکنــون	در	کنــج	قفســه	هــا	خــاک	می	
خــورد	امــا	ایــن	بــار	داســتان	فــرق	مــی	کنــد،	برخــی	عــزم	
خــود	را	جــزم	کــرده	انــد	تــا	بــا	شناســایی	و	معرفــی	مقصران	

ــر	درد	ســیل	زدگان	خوزســتانی	مرهــم	باشــند. ــه	ب حادث
در	همیــن	زمینــه	مدیــرکل	هواشناســی	خوزســتان	بــا	بیــان	
ــالم	 ــالی	اع ــوان	ترس ــی	نمی	ت ــال	بارندگ ــک	س ــا	ی ــه	ب اینک
کــرد،	اظهــار	مــی	کنــد	مدیــران	ســازمان	آب	و	بــرق	اعــالم	
کرده	انــد	کــه	پیش	بینی	هــای	فقــط	10	درصــد	بــاالی	
ــر	 ــا	دو	براب ــه	بارش	ه ــوده	در	صورتی	ک ــا	ب ــال	بارندگی	ه نرم

ــاده	اســت. ــاق	افت ترســالی	اتف
ــادآور	مــی	شــود:	نخســتین	اطالعیــه	 محمــد	ســبزه	زاری	ی
ــاران	را	یکــم	فروردیــن	و	 ــارش	شــدید	ب در	مــورد	احتمــال	ب
ــارون،	دز	و	 ــوزه	م ــه	ح ــاه	در	س ــه	را	دوم	فروردین	م اخطاری
ــرق	اعــالم	شــد	 ــه	ســازمان	آب	و	ب ــم	و	ب کارون	صــادر	کردی
کــه	هــر	چــه	ســریع	تر	وضعیــت	ســدها	را	مدیریــت	کننــد.
وی	تصریــح	مــی	کنــد:	مدیــران	ســازمان	آب	و	بــرق	
ــدها	 ــه	س ــیالب	ب ــیدن	س ــل	از	رس ــتند	۲0	روز	قب می	توانس
آن	هــا	را	بازکــرده	و	بــا	نیــاز	بــه	بازگشــایی	کامــل	دریچه	هــا	و	

ــوند. ــردم	نش ــرای	م ــارت	ب ــاد	خس ایج
مدیــرکل	هواشناســی	خوزســتان	بــا	اشــاره	بــه	زمــان	وقــوع	
ســیالب	فروردیــن	مــاه	امســال،	یــادآور	می	شــود:	نخســتین	
ســیالب	ایجــاد	شــده	از	اســتان	های	باالدســت،	11	فروردیــن	
بــه	خوزســتان	رســید	و	مــا	تقریبــاً	۹	روز	قبــل	از	واقعــه	یعنی	
بــا	همــان	اســتانداردهای	آمریــکا	اخطاریه	هــا	را	صــادر	

کردیــم	امــا	ســازمان	آب	و	بــرق	بــه	آن	هــا	توجــه	نکــرد.

پیش بینی فاقد دقت الزم
ــوپ	را	 ــتان،	ت ــی	خوزس ــرکل	هواشناس ــه	مدی ــی	ک در	حال
ــدازد،	امــا	 ــرق	خوزســتان	مــی	ان ــه	زمیــن	ســازمان	آب	و	ب ب
ــردن	 ــا	رد	ک ــتان	ب ــرق	خوزس ــازمان	آب	و	ب ــل	س مدیرعام
ادعــای	هواشناســی	اســتان،	پیــش	بینــی	هــای	هواشناســی	
ــدارد. ــول	ن ــد	و	قب ــی	دان ــت	الزم	م ــد	دق ــتان	را	فاق خوزس

ــا	 ــاه	امســال	ب ــن	م ــاره	ســیالب	فروردی فرهــاد	ایزدجــو،	درب
اشــاره	بــه	خطــای	پیــش	بینــی	هــای	هواشناســی	پیــش	از	

ســیالب	اخیــر	مــی	گویــد:	پیــش	بینــی	هــای	هواشناســی	تا	
شــهریور	مــاه	وقــوع	یــک	ســال	خشــک	را	نشــان	مــی	داد	اما	

بعــد	از	آن	بــود	کــه	پیــش	بینــی	هــا	تغییــر	کــرد.
وی	ادامــه	می	دهــد:	ســازمان	هواشناســی	بهمــن	مــاه	
ــارش	 ــی	آب،	پیــش	بینــی	ب پارســال	در	جلســه	شــورای	عال
در	اســفند	و	فروردیــن	مــاه	را	10	درصــد	)10	میلیمتــر(	بیش	
از	نرمــال	اعــالم	کــرده	بــود،	در	حالــی	کــه	آنچــه	اتفــاق	افتــاد	
ــوزه	 ــود	و	در	ح ــال	ب ــزان	نرم ــر	می ــش	از	دو	براب ــارش	بی ب

ــی	ســابقه	داشــتیم. ــارش	هــا	ب ــه	کرخــه	ب رودخان
مدیرعامــل	ســازمان	آب	و	بــرق	خوزســتان	تصریــح	مــی	کند:	
در	مــاه	هــای	آبــان	و	آذر	مــاه	بــا	پیــش	بینــی	ترســالی	نظــر	
ــز	 ــه	هواشناســی	نی ــم،	همانطــوری	ک خــود	را	اصــالح	کردی

اصــالح	کــرد.
ایزدجــو	بــا	بیــان	اینکــه	پیــش	بینــی	بــارش	جــزو	وظایــف	
ــال	 ــود:	در	ح ــی	ش ــادآور	م ــت،	ی ــرق	نیس ــازمان	آب	و	ب س
حاضــر	ایــن	ســازمان	تنهــا	مــی	توانــد	پیــش	بینــی	روانــاب	
ــی	 ــش	بین ــه	پی ــم	ک ــول	داری ــه	قب ــر	چ ــد،	اگ ــام	ده را	انج
ــه	 ــرو	اضاف ــای	وزارت	نی ــت	ه ــه	ماموری ــد	ب ــی	بای هواشناس

ــود. ش

هواشناسی زیر مجموعه وزارت نیرو باشد
ایزدجــو	مدعــی	مــی	شــود:	طبــق	گفتــه	وزیر	نیــرو،	ســازمان	
هواشناســی	بایــد	زیرمجموعــه	ایــن	وزارتخانــه	باشــد	یــا	بــر	
ــود	را	 ــای	خ ــی	ه ــش	بین ــرو	پی ــای	وزارت	نی ــاس	نیازه اس
انجــام	دهــد،	زیــرا	وزارت	نیــرو	مهمتریــن	بهــره	بــردار	پیــش	

بینــی	هــای	هواشناســی	اســت.
وی	مــی	افزایــد:	پیــش	بینــی	هــای	هواشناســی	بــا	قطعیــت	
ــای	 ــی	ه ــش	بین ــت	پی ــه	دق ــی	ک ــی	شــد،	در	حال ــالم	م اع
فصلــی	بســیار	کــم	و	غیرقابــل	اطمینــان	بــود،	ایــن	تصمیم	را	

هیچکــس	نمــی	پذیرفــت	و	منطقــی	هــم	نبــود.
ــورای	اســالمی	بــا	 ــس	ش ــواز	در	مجل ــردم	اه ــده	م نماین
اشــاره	بــه	اقدامــات	نماینــدگان	خوزســتان	در	مجلــس	بــرای	
ــد:	 ــی	گوی ــر	م ــیالب	اخی ــی	مقصــران	س ــایی	و	معرف شناس
ــه	انجــام	شــده	و	چــون	 ــن	زمین ــدام	اساســی	در	ای ــد	اق چن
فرآینــد	پیگیــری	طوالنــی	اســت	آن	را	بــا	حوصلــه	جریــان	را	

دنبــال	می	کنیــم.
ــا	 ــروز	رخداده ــان	ب ــه	زم ــد:	همیش ــی	افزای ــاری	م ــی	س عل

ــش	 ــه	اثرات ــی	ک ــی	زمان ــی	شــود	ول ــری	م ــت	از	پیگی صحب
مــی	رود،	همــه	چیــز	تمــام	و	معمــوالً	پرونــده	آن	بحــث	نیــز	

بســته	مــی	شــود.

عدم رهاسازی به موقع آب
وی	یــادآور	مــی	شــود:	تاکنــون	بحــث	تحقیــق	و	تفحــص	از	
ســوی	کل	اعضــای	مجمــع	مطــرح	و	خــودم	نیــز	دو	ســئوال	
اساســی	در	ایــن	زمینــه	مطــرح	کــردم	کــه	یکــی	علــت	عــدم	
رهاســازی	بــه	موقــع	آب	و	ســئوال	دوم	در	خصــوص	حــق	آبه	

تــاالب	هــای	شــادگان	و	هورالعظیــم	اســت.
ــهر	 ــالمی	ش ــورای	اس ــس	ش ــواز	در	مجل ــردم	اه ــده	م نماین
ــت	در	 ــی	اس ــند	محکم ــئوال	س ــن	دو	س ــرد:	ای ــح	ک تصری
ــال	آب	و	 ــای	انتق ــه	داران	سیاســت	ه ــام	داعی ــه	تم پاســخ	ب
ــی	شــعار	 ــا	خیل ــن	روزه ــع	آب	اســت؛	ای ــه	موق رهاســازی	ب
می	دهنــد	و	مســئله	را	چنــان	برجســته	می	کننــد	کــه	چــرا	
ــن	 ــاًل	چنی ــه	اص ــی	ک ــد	در	صورت ــردم	آم ــر	م ــال	س ــن	ب ای

ــت. ــزی	نیس چی
ــاورزان	 ــتان	کش ــی	از	اس ــد:	در	نقاط ــی	ده ــه	م ــاری	ادام س
ــارز	آن	در	 ــه	ب ــه	نمون ــتند	ک ــروم	هس ــتانی	از	آب	مح خوزس
ــل	مشــاهده	اســت. ــی	ســد	کرخــه	و	ســد	دز	قاب حوضــه	آب
وی	بــا	بیــان	اینکــه	اثبــات	ایــن	حــرف	هــا	بــه	ســادگی	قابــل	
انجــام	اســت،	مــی	گویــد:	حرف	هایــی	کــه	زدم	بی	حســاب	و	
کتــاب	نیســت	و	بــرای	هر	جملــه	خــود	از	نظــر	تاریــخ	و	اعداد	

و	ارقــام	اعالمــی	ســند	و	مــدرک	دارم.
نماینـده	مردم	اهـواز	در	مجلس	شـورای	اسـالمی	مـی	افزاید:	
همه	حسـاب	و	کتـاب	ها	دقیق	و	بر	اسـاس	فرآیندهـا	و	متنی	

بـود	که	خـود	سـازمان	آب	و	برق	منتشـر	کرد.
ســاری	بیــان	مــی	کنــد:	اطالعاتــم	مختــص	وزارت	نیــرو	بــود	
و	بــه	ریاســت	جمهــوری	ایــران،	دفتــر	رهبــر	معظــم	انقــالب	

اســالمی	و	رئیــس	قــوه	قضائیــه	ارائــه	دادم.
وی	بــا	درخواســت	از	قــوه	قضائیــه	بــرای	کمــک	بــه	
ســاماندهی	آســیب	هــای	بســیاری	کــه	در	ســیل	بــه	مــردم	
ــه	 ــوه	قضائی ــد:	از	ریاســت	ق ــی	گوی ــتان	وارد	شــده	م خوزس
خواســتار	شــدم	کــه	از	لحــاظ	قانونــی	ایــن	موضــوع	را	
دنبــال	و	مــن	از	طریــق	صحــن	مجلــس	کمیســیون	در	حــال	

ــتم. ــئواالت	هس ــری	س پیگی
نماینــده	مــردم	اهــواز	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	در	ادامــه	

خوزستانی ها در انتظار معرفی مقصران سیالب ویرانگر
شیرین سالمی
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یــادآور	مــی	شــود:	بــا	برخــی	تصمیــم	گیــری	هــای	اشــتباه	
ــود	 ــد	را	ناب محصــوالت	کشــاورزانی	کــه	در	آســتانه	درو	بودن
ــا	 ــت	ب ــا	من ــم	ب ــوز	ه ــئوالن	هن ــی	از	مس ــا	بعض ــم	ام کردی
مــردم	صحبــت	و	مــی	گوینــد	مــا	چنیــن	و	چنــان	کردیــم	.
ســاری	تصریــح	مــی	کنــد:	هرچنــد	در	عمــل	در	مورد	شــدت	
ســیالب	صحبــت	مــی	شــود	ولــی	کســی	دربــاره	مــدت	زمان	
ســیالب	صحبــت	نمی	کنــد	و	خیلی	هــا	از	ایــن	حجــم	ادبیات	
بــه	نفــع	خودشــان	اســتفاده	می	کننــد	تــا	کوتاهــی	الزم	را	در	

زمینــه	مدیریــت	آب	پنهــان	کنند.
ســاری	بــا	بیــان	اینکــه	دولــت	زحمــات	زیــادی	را	در	زمینــه	
ــح	 ــه	ســیل	زدگان	کشــیده	اســت،	تصری خدمــات	رســانی	ب
مــی	کنــد:	امیــدوارم	ســازمان	برنامــه	و	بودجــه	بــرای	تحقــق	
وعــده	هــای	وزارتخانه	هــای	مختلــف	در	خصــوص	پرداخــت	
خســارت	ســیل	بــه	مــردم	همــکاری	الزم	را	داشــته	باشــد.

الیروبی مهم است
ــا	 ــه	ه ــی	رودخان ــاالی	الیروب ــت	ب ــر	اهمی ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
یــادآور	مــی	شــود:	بــر	خــالف	اعــالم	برخــی	افــراد	در	
ــوان	 ــه	عن ــی	ب ــی	ول ــودن	الیروب ــت	ب ــی	اهمی ــوص	ب خص
ــه	 ــه	در	صــورت	انجــام	ایــن	کار	آب	ناشــی	از	ســیالب	ب نمون

ــی	رود. ــره	م ــمت	بح س

ــی	 ــالمی	م ــورای	اس ــس	ش ــواز	در	مجل ــردم	اه ــده	م نماین
ــب	آب	از	مســیر	 ــم	۶00	مترمکع ــان	ک ــدت	زم ــد:	در	م افزای
ــا	در	 ــت	شــد	ام ــاالب	شــادگان	هدای ــه	ســمت	ت ــه	ب رودخان
ــت	 ــق	دش ــتیم	مناط ــر	می	توانس ــل	ت ــدام	عاج ــورت	اق ص

ــم. ــات	بدهی ــز	نج آزادگان	را	نی
بــه	گفتــه	ســاری	اگــر	ایــن	کار	از	اول	اســفند	انجــام	می	شــد،	
امــکان	نجــات	تمــام	مــزارع	پایین	دســت	تــا	دشــت	آزادگان	
ــا	مصاحبــه	هــای	دقیــق	قابــل	 وجــود	داشــت	و	ایــن	ادعــا	ب

انــکار	نیســت.

تشکیل پرونده برای پرداخت خسارت
ــا	 ــی	اســتاندار	خوزســتان	ب ــت	هماهنگــی	امــور	عمران معاون
ــت	 ــرای	پرداخ ــده	ب ــام	ش ــات	انج ــن	اقدام ــه	آخری ــاره	ب اش
خســارت	بــه	ســیل	زدگان	مــی	گویــد:	تاکنــون	حــدود	یــک	
هــزار	و	10	پرونــده	مربــوط	به	خســارت	کشــاورزی	بررســی	و	

در	روزهــای	آینــده	بــه	بانــک	هــا	اعــالم	مــی	شــود.
ــه	 ــه	ب ــکالت	مربوط ــد:	مش ــی	ده ــه	م ــات	ادام ــل	عبی فاض
تســهیالت	بالعــوض	)جبــران	خســارت	آبگرفتگــی	مــزارع(	
ــاورزان	 ــه	کش ــج	ب ــه	تدری ــا	ب ــارت	ه ــده	و	خس ــرف	ش برط

ــود. ــی	ش ــت	م پرداخ
وی	یــادآور	مــی	شــود:	در	بخــش	مســکن	نیــز	تقریبــاً	بیــش	

از	۹5	درصــد	ارزیابــی	هــا	انجــام	و	بــه	زودی	نیــز	100	درصــد	
مــی	شــود.

ــا	 ــتان	ب ــتاندار	خوزس ــی	اس ــور	عمران ــی	ام ــاون	هماهنگ مع
بیــان	اینکــه	ســاخت	و	ســاز	در	بحث	روســتایی	شــروع	شــده	
ــا	 ــد:	ت ــان	مــی	کن ــی	داشــتیم،	بی ــون	پیشــرفت	خوب و	تاکن
پایــان	تابســتان	تعمیــرات	منــازل	مســکونی	ســیل	زدگان	و	
تــا	پایــان	ســال	هــم	کارهــای	احداثــی	را	انجــام	خواهیــم	داد.

دیدار با سازمان بازرسی
ــز	 ــالمی	نی ــورای	اس ــس	ش ــواز	در	مجل ــده	اه ــر	نماین دیگ
ــران	 ــی	مقص ــه	معرف ــود	در	زمین ــای	خ ــری	ه ــاره	پیگی درب
ــا	 ــد:	ب ــی	گوی ــال	م ــاه	امس ــن	م ــیالب	فروردی ــه	س حادث
ــاماندهی	 ــدار	و	س ــازمان	بازرســی	کل	کشــور	دی ریاســت	س
میــزان	خســارت	وارد	شــده	بــه	مناطــق	ســیل	زده،	بهســازی	
ــل	 ــی	دالی مســیر	امدادرســانی	بیشــتر،	اعــالم	گــزارش	نهای
ــی	 ــوه	و	معرف ــه	ق ــران	س ــه	س ــتان	ب ــیل	خوزس ــوع	س وق

ــدم. ــتار	ش ــران	را	خواس ــن	بح ــببان	ای ــان	و	مس خاطی
بــه	ضــرورت	 اشــاره	 بــا	 الباجــی	 جــواد	کاظم	نســب	
آسیب	شناســی	ســیل	خوزســتان	اضافــه	مــی	کنــد:	در	
ــا	رئیــس	ســازمان	بازرســی	کل	کشــور	همچنیــن	 جلســه	ب
تســریع	رونــد	ارائــه	گــزارش	دالیــل	وقــوع	ســیل	خوزســتان	
ــی	 ــه	وی	از	نهای ــدم	ک ــتار	ش ــوه	را	خواس ــه	ق ــران	س ــه	س ب

ــر	داد. ــزارش	خب ــن	گ ــدن	ای ش
وی	تأکیــد	مــی	کنــد:	اکنــون	وزارت	نیــرو	اغلــب	بــر	
سدســازی	و	پروژه	هــای	انتقــال	بیــن	حوضــه	ای	تمرکــز	دارد	
ــر	کارشناســی	از	تکــرار	 ــا	اتخــاذ	تدابی ــد	ب ــه	بای ــی	ک در	حال
اتفاقــات	تلــخ	خشکســالی	و	ســیل	در	مناطــق	پاییــن	دســت	

ــد. ــری	کن ــا	جلوگی رودخانه	ه
ــی	 ــالمی	م ــورای	اس ــس	ش ــواز	در	مجل ــردم	اه ــده	م نماین
ــن	 ــیالب	بر	از	مهمتری ــای	س ــداث	کانال	ه ــا	و	اح ــد:	احی گوی
ــرار	 ــد	در	دســتور	کار	ق ــرو	بای ــی	اســت	کــه	وزارت	نی کارهای
دهــد؛	همچنیــن	الیروبــی	و	رعایــت	حریــم	رودخانه	هــا	
ــات	الزم	در	 ــه	اقدام ــیل	بندها	از	جمل ــش	س ــت	و	پای و	تقوی

ــت. ــیل	اس ــوع	س ــگیری	از	وق پیش
کاظــم	نســب	الباجــی	ادامــه	می	دهــد:	ســازمان	هواشناســی	
ــه	 ــود	ک ــرده	ب ــی	ک ــتان	را	پیش	بین ــیل	در	خوزس ــوع	س وق
متأســفانه	مدیــران	وزارت	نیــرو	توجــه	الزم	را	نســبت	بــه	این	
ــره	ســدها	 ــزان	کافــی	ذخی ــه	می پیش	بینی	هــا	نداشــتند	و	ب
را	کاهــش	ندادنــد	کــه	ایــن	مســئله	خســارت	جبران	ناپذیری	
را	بــه	مــردم	و	کشــاورزان	زحمتکــش	خوزســتانی	وارد	کــرد.

گذشت زمان ثابت می کند
هرچند	سـیالب	فروردیـن	ماه	امسـال	آمد	و	رفـت	اما	مصائب	
پـس	از	سـیل	همچنان	در	خوزسـتان	ادامـه	دارد	و	این	سـیل	

زدگان	هسـتند	کـه	روزهای	سـختی	را	سـپری	می	کنند.
بــا	وجــود	همــه	حــرف	هــا	و	وعــده	هــای	داده	شــده	دربــاره	
شناســایی	و	معرفــی	مقصــران	ســیالب	فروردیــن	ماه	امســال	
ــه	 ــت	و	ن ــران	اس ــایی	مقص ــری	از	شناس ــه	خب ــوز	ن ــا	هن ام
ــیل	زدگان	 ــن	س ــن	بی ــه	در	ای ــده	ک ــه	ش ــم	ارائ گزارشــی	ه
ــه	منتظــر	 ــای	آب	گرفت ــن	ه ــی	خــراب	و	زمی ــه	های ــا	خان ب

ــی	مقصــران	ســیالب	هســتند. معرف
ســئوال	اصلــی	اینجاســت	کــه	آیــا	ایــن	بــار	مقصران	ســیالب	
ــکار	 ــه	اف ــتی	ب ــی	و	گذش ــم	پوش ــه	چش ــچ	گون ــدون	هی ب
ــن	 ــه	ای ــا	اینک ــوند	ی ــی	ش ــه	م ــی	و	محاکم ــی	معرف عموم
بــار	هــم	مثــل	دفعــات	قبــل	بــا	چنــد	گــزارش	کلیشــه	ای	و	
نتیجــه	گیــری	هــای	کلــی	مقصــران	حادثــه	در	کنــج	امــن	و	

ــی	شــود. ــی	دور	زده	م ــکار	عموم ــی	و	اف ســایه	ای	باق
ــار	ســیالب	درس	عبــرت	و	 ــن	ب ــا	ای ســئوال	دیگــر	اینکــه	آی
ــا	 ــدی	ب ــرار	حــوادث	بع ــدم	تک ــرای	ع ــه	ای	تاریخــی	ب تجرب
ــی	ســیالب	مــی	شــود؟	 ــی	و	شناســایی	مقصــران	اصل معرف

ــن	ســئواالت	پاســخ	مــی	دهــد. ــه	ای ــان	ب گذشــت	زم
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حفاظــت از حریــم دریــا و رفــع تصرف 
از نــوار ســاحلی گیــالن ضرورتی اســت 
کــه تحقــق آن نیــاز بــه مشــارکت و 
عــزم جــدی مســئوالن اســتانی و کشــوری دارد؛ مطالبــه ای 
ــش را  ــن بخ ــن در ای ــانی قوانی ــرای آن به روزرس ــه اج ک

می طلبــد.

ــا	 ــردم	اســت.	دری ــه	م ــد	شــدن	از	ســاحل	حــق	هم بهره	من
ــی	آن	 ــواج	آب ــه	ام ــینان	ب ــی	ساحل	نش ــه	زندگ ــی	ک موهبت
ــواج،	 ــی،	آواز	ام ــدگان	دریای ــرواز	پرن ــت.		پ ــورده	اس گره	خ
رفت	وآمــد	کشــتی	ها،	روشــنایی	فانوس	هــای	دریایــی،	
خورشــید،	 غــروب	 و	 طلــوع	 شــگفت	انگیز	 چشــم	انداز	
لطافــت	احســاس	تــن	را	بــه	خنــکای	آب	ســپردن	بــر	ذهــن	
هــر	کســی	کــه	بــه	تماشــای	دریــا	رفتــه،	تــا	همیشــه	حــک	

می	شــود.
ــه	 ــک	ب ــاط	دور	و	نزدی ــیاری	از	نق ــگران	بس ــاله	گردش هرس
ــوند.	 ــالن	می	ش ــی	گی ــا	راه ــدن	از	دری ــد	ش ــبب	بهره	من س
ازایــن	رو	انتظــار	مــی	رود	حــدود	۳00	کیلومتــر	نــوار	ســاحلی	
ــا	 ــرای	اســتفاده	عمــوم	مهی گیــالن	در	شــهرها	و	روســتاها	ب
باشــد.	امــا	آنچــه	متأســفانه	در	بعضــی	نقــاط	ایــن	حــق	را	از	
ــی	هایی	 ــازها	و	دیوارکش ــد،	ساخت	وس ــلب	می	کن ــردم	س م
ــورت	 ــی	ص ــی	و	حقوق ــخاص	حقیق ــوی	اش ــه	از	س اســت	ک

گرفتــه	اســت.		
	

دستور ویژه وزیر کشور
خردادمــاه	امســال	در	رســانه	ها،	خبــری	بــا	موضــوع	دســتور	
ویــژه	وزیــر	کشــور	مبنــی	بــر	آزادســازی	حریــم	دریــای	خــزر	

ــدران	و	گلســتان	منتشــر	شــد.	 ــالن،	مازن در	اســتان	های	گی
معــاون	وزیــر	کشــور	دراین	بــاره	اظهــار	کــرد		بــه	دنبال	ســفر	
چهــارم	خردادمــاه	ســال	جــاری	بــه	اســتان	گیــالن	و	تقدیــم	
گزارشــی	از	رونــد	اجــرای	قوانیــن	و	مقــررات	مرتبــط	بــا	ایــن	
ــر	 ــاره،	دکت ــود	دراین	ب ــع	موج ــکالت	و	موان ــوع	و	مش موض
رحمانــی	فضلــی	وزیــر	کشــور،	ضمــن	تأکیــد	بــر	اهمیــت	و	
ضــرورت	موضــوع	آزادســازی	اراضــی	ســاحلی	دریــای	خــزر	
در	چارچــوب	قوانیــن	و	مقــررات	جــاری،	بــه	معــاون	عمــران	
و	توســعه	امــور	شــهری	و	روســتایی	وزارت	کشــور	مأموریــت	
ــری	 ــه	پیگی ــدات	الزم،	زمین ــاذ	تمهی ــا	اتخ ــا	ب ــد،	ت داده	ان
جــدی	و	مســتمر	ایــن	موضــوع	را	از	طریــق	اســتانداران	ســه	

اســتان	ســاحلی	دریــای	خــزر	فراهــم		کننــد.
ــور	 ــی	ام ــاون	هماهنگ ــا	مع ــی	ب ــه	گفتگوی ــن	رابط در	همی
ــه	 ــات	انجام	گرفت ــاره	اقدام ــالن	درب ــتانداری	گی ــی	اس عمران
ــه	وی	در	 ــم	ک ــام	دادی ــژه	انج ــتور	وی ــن	دس ــتای	ای در	راس
ــر	کشــور،	 ــه	ســؤال	اظهــار	کــرد:	پیــرو	دســتور	وزی پاســخ	ب
مشــاور	ایشــان	طــی	هفته	هــای	گذشــته	بــه	اســتان	گیــالن	
ــتان	و	 ــاحلی	اس ــم	س ــازی	حری ــوه	آزادس ــفرکرده	و	از	نح س

ــد. ــد	کردن ــری	بازدی ــم	۶0	مت حری
ــی	 ــه	وجــود	امالک ــاره	ب ــا	اش ــدم	ب ــری	مق ــی	اوســط	اکب عل
ــن	 ــا	و	تعیی ــری	دری ــم	۶0	مت ــت	در	حری ــند	مالکی دارای	س
تکلیــف	ایــن	امــالک،	افــزود:	در	واقــع	وضعیــت	افــرادی	کــه	
در	حریــم	۶0	متــری	دریــا	دارای	ســند	مالکیــت	هســتند	باید	

مشــخص	شــود.
وی	همچنیــن	بــه	جلســه	ای	کــه	اخیــراً	در	اســتانداری	گیالن	
ــن	 ــال	ای ــه	دنب ــت:	ب ــرد	و	گف ــاره	ک ــز	اش ــده	نی تشکیل	ش
ــی	برگــزار	شــد،	 ــا	حضــور	دســتگاه	های	اجرای جلســه	کــه	ب
ــر	اســاس	 ــا	ب ــه	اختالف	نظــر	رقــوم	طبیعــی	دری ــا	توجــه	ب ب

ــده	از	 ــی	۲۴.۷0	اعالم	ش ــوم	منف ــال	1۳۴۲	و	رق ــات	س مصوب
ــی	مقــام	 ــق	وزارت	نیــرو،	مقــرر	شــد	کــه	از	مشــاور	عال طری
وزارت	نیــرو	و	مدیرعامــل	شــرکت	مدیریــت	منابــع	آب	ایــران	
ــاحلی	 ــوار	س ــد	از	ن ــن	بازدی ــا	ضم ــد	ت ــل	آی ــه	عم ــوت	ب دع
خــزر	در	اســتان	گیــالن،		اقدامــات	الزم	بــرای	تعییــن	بســتر	

انجــام	شــود.

تاخیــر در اجــرای قوانین/ضــرورت آزادســازی 
ــا ــم دری حری

ــاحلی	 ــهرهای	س ــا	در	ش ــم	دری ــه	حری ــاوز	ب ــوع	تج موض
ــر	 ــه	ب ــت	ک ــال	ها	اس ــا	س ــم	دری ــازی	حری ــت	آزادس و	اهمی
ســر	زبان	هــا	بــوده	و	متأســفانه	تاکنــون	بــه	نتیجــه	مطلــوب	

ــت. ــیده	اس نرس
انجمــن	طرفــداران	 رئیــس	کمیســیون	محیط	زیســت	
ــارم	 ــه	چه ــرد:	در	برنام ــان	ک ــاره	بی ــی	دراین	ب ــعه	انزل توس
توســعه	اقتصــادی،	اجتماعــی	و	فرهنگــی	جمهوری	اســالمی	
ــاده	۶۳	 ــد،	م ــوب	ش ــال	8۳	مص ــر	س ــه	در	1۶	مه ــران	ک ای
بــه	لــزوم	آزادســازی	حریــم	ســواحل	اختصاص	یافتــه	و	
ــب	 ــه	تصوی ــت	88	ب ــی	آن	در	۲۳	اردیبهش ــه	اجرای آیین	نام

هیئت	وزیــران	رســید.
ــکات	جالب	توجــه	 محمــد	کهنســال	اظهــار	کــرد:	یکــی	از	ن
ایــن	بــوده	کــه	در	متــن	مــاده	۶۳	دولــت	موظــف	شــده	کــه	
تــا	پایــان	اولیــن	ســال	برنامــه،	طــرح	ســاماندهی	بــا	اولویــت	
دریــای	خــزر	را	تدویــن	کنــد	و	در	تبصــره	آن	مصــوب	شــده	
ــا	پایــان	برنامــه	100	درصــد	عقب	نشــینی	۶0	متــری	 کــه	ت
ــه	 ــن	آیین	نام ــط	تدوی ــا	فق ــود؛	ام ــام	ش ــا	انج ــم	دری حری

اجرایــی	چهــار	ســال	و	نیــم	بــه	درازا	کشــید.
ــاه	 ــده	در	خردادم ــای	منتشرش ــه	داد:	خبره ــال	ادام کهنس

رهاسازی نوار ساحلی گیالن تسریع شود

جزر و مِد آزادسازی حریم دریا/ اجرای قانون شاید وقتی دیگر
مریم ساحلی

جامعــه ایـــران
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امســال	یعنــی	بیــش	از	10ســال	پــس	از	تصویــب	آیین	نامــه	
و	بیــش	از	1۴ســال	پــس	از	تصویــب	برنامــه	توســعه	چهــارم	
در	رســانه	ها	حاکــی	از	عــدم	آزادســازی	50	درصــد	ســواحل	
بــوده	کــه	عمــده	آن	هــا	نیــز	در	اختیــار	دولــت	یــا	نهادهــای	

نظامــی	و	انتظامــی	و	قضایــی	اســت.
ــع	 ــر	وض ــی	بیانگ ــه	به	خوب ــد	جمل ــن	چن ــزود:	همی وی	اف

ــدارد. ــل	ن ــه	تحلی ــاز	ب ــوده	و	نی ــل	آن	ب ــود	و	دالی موج
انجمــن	طرفــداران	 رئیــس	کمیســیون	محیط	زیســت	
توســعه	انزلــی	گفــت:	صرف	نظــر	از	مســائل	فنــی	مربــوط	بــه	
ســواحل،	اجــرای	ایــن	بنــد	از	قانــون	برنامــه	چهــارم	توســعه	
ــه	 ــن	نکت ــز	اهمیــت	اســت	کــه	مهم	تری از	چنــد	جهــت	حائ
جلوگیــری	از	ضایــع	شــدن	حقــوق	عمــوم	ایرانیــان	بــه	نفــع	
عــده	ای	خــاص	اســت	کــه	در	قالــب	یــک	وزارتخانه،	دســتگاه	
دولتــی	اســتانی،	نهــاد	نظامــی	و	انتظامی	و	بخشــی	از	ســاحل	

ــد. ــار	گرفته	ان را	در	اختی
وی	ادامــه	داد:	ســاحلی	کــه	می	توانــد	توســط	نهادهــای	
ــن	 ــا	و	همچنی ــا	دهیاری	ه ــهرداری	ها	ی ــد	ش ــی	مانن عموم
بخــش	خصوصــی	بــه	منبعــی	بــرای	ایجــاد	اشــتغال	و	
ــارج	 ــاع	خ ــز	انتف ــاًل	از	حی ــود	عم ــل	ش ــی	تبدی درآمدزای
و	چه	بســا	حفــظ	و	نگهــداری	آن	بــرای	اســتفاده	جمــع	

محــدود	و	خاصــی	از	مــردم	کشــور	کــه	کارکنــان	نهادهــای	
بــر	 نیــز	 اشــغال	کننده	ســاحل	هســتند	هزینه	هایــی	
بیت	المــال	تحمیــل	کنــد.	درمجمــوع	پدیــده	ای	کــه	
ــهرها	و	 ــکوفایی	اقتصــادی	ش ــرای	ش ــی	ب می	توانســت	نعمت
روســتاهای	ســاحلی	باشــد	چه	بســا	بــه	بالیــی	تبدیل	شــده	و	

ــت. ــزوده	اس ــت	اف ــای	دول ــر	هزینه	ه ــاری	ب ب
	

نقش دریا در توسعه گردشگری
ــا	تأکیــد	بــر	اهمیــت	ســاحل	 ایــن	فعــال	محیــط	زیســتی	ب
و	دریــا	در	ارتقــای	صنعــت	گردشــگری	اظهــار	کــرد:	ممکــن	
ــرع	 ــر	ش ــی	ب ــن	مبتن ــی	قوانی ــد	وقت ــده	ای	بگوین ــت	ع اس
به	گونــه	ای	اســت	کــه	گردشــگر	خارجــی	تمایلــی	به	اســتفاده	
از	ســواحل	ایــران	نــدارد	از	کــدام	نعمــت	صحبــت	می	شــود؟	
ــرد،	 ــاد	ب ــه	ایــن	ســؤال	چنــد	نکتــه	را	نبایــد	از	ی در	پاســخ	ب
ــط	 ــا	فق ــا	دری ــط	ب ــات	مرتب ــاً	تفریح ــه	اساس ــت	اینک نخس
ــه	پوشــش	 ــوط	ب ــه	شــنا	محــدود	نیســت	کــه	قوانیــن	مرب ب
و	اختــالط	زن	و	مــرد	در	جمهــوری	اســالمی	مانــع	ورود	
ــای	خــزر	 ــاً	ســاحل	دری ــه	اساس ــژه	ک گردشــگر	شــود؛	به	وی
بــه	لحــاظ	آب	و	هوایــی	کمتــر	از	نیمی	از	ســال	مناســب	شــنا	

ــردن	اســت. ک
کهنســال	در	ادامــه	بــه	وجــود	بیــش	از	یــک	میلیــارد	
مســلمان	در	دنیــا	اشــاره	کــرد	و	افــزود:	ســاالنه	شــاهد	ورود	
حــدود	5	میلیــون	گردشــگر	خارجــی	بــه	کشــور	هســتیم	که	

ــتانی	و	 ــی،	پاکس ــی،	افغان ــیعیان	عراق ــا	را	ش بخشــی	از	آن	ه
ــرای	 ــم	ب ــد	و	می	توانی ــکیل	می	دهن ــلمانان	تش ــایر	مس س

ــم. ــزی	کنی ــا	برنامه	ری آن	ه
وی	بــا	اشــاره	بــه	عوامــل	تأخیــر	در	اجــرای	قانــون	آزادســازی	
ــن	بودجــه	یکــی	از	 ــدم	تأمی ــت:	گرچــه	ع ــا		گف ــم	دری حری
عوامــل	اجرایــی	نشــدن	ایــن	قانــون	عنــوان	می	شــود	امــا	بــه	
ــع	 ــه	مان ــود	دارد	ک ــر	وج ــل	بزرگ	ت ــد	دو	عام ــر	می	رس نظ

اجــرای	ایــن	قانــون	شــده	اســت.
ــان	 ــی	از	متصرف ــا	برخ ــورد	ب ــودن	برخ ــخت	ب ــال	س کهنس
حریــم	ســاحل	هماننــد	دولــت،	ارگان	هــای	حاکمیتــی	و	بــه	
عبارتــی	صاحبــان	قــدرت	و	همچنیــن	پیگیــری	ایــن	قانــون	
توســط	ســتادی	متشــکل	از	افــراد	عالی	رتبــه	ازجملــه	عوامل	
ــرد:	 ــان	ک ــت،	بی ــون	اس ــن	قان ــرای	ای ــر	در	اج ــم	تأخی مه
مطابــق	آیین	نامــه	اجرایــی،	اســتاندار	رئیــس	ســتاد	و	معــاون	
ــکن	و	 ــس	مس ــوده	و	رئی ــتاد	ب ــر	س ــتاندار	دبی ــی	اس عمران
شهرســازی	)وقــت(،	رئیــس	کل	دادگســتری،	رئیس	ســازمان	
میــراث	فرهنگــی،	مدیــرکل	بنــادر	و	دریانــوردی	و	فرماندهی	

ــد. ــتاد	را	تشــکیل	می	دهن ــتان	اعضــای	س ــی	اس انتظام
ــر	اســاس	 ــراد	ب ــن	اف ــه	ای ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ــه	داد:	ب وی	ادام
وظیفــه	خــود	و	عضویــت	در	چندیــن	ســتاد	و	کارگــروه	تنهــا	

ــری	 ــرای	پیگی ــرژی	خــود	را	ب ــت	و	ان بخــش	کوچکــی	از	وق
ایــن	امــر	اختصــاص	خواهنــد	داد	بنابرایــن	یــا	بایــد	تغییــری	
ــی	 ــوع	در	مرجع ــری	موض ــا	پیگی ــاد	و	ی ــتاد	ایج ــن	س در	ای
ــا	آزادســازی	 ــوا	انجــام	شــود	ت ــا	همراهــی	همــه	ق ــی	و	ب مل
در	اســرع	وقــت	محقــق	گــردد	چراکــه	نهادهــای	متصرفــی	
کــه	قصــد	همــکاری	داشــتند،	پیش	ازایــن	همــکاری	
کرده	انــد	و	بــه	عبارتــی	اراضــی	باقیمانــده	مربــوط	بــه	نهادهــا	
و	دســتگاه	هایی	اســت	کــه	آمادگــی	کمتــری	بــرای	همراهــی	

ــد.				 دارن
	

ــی  ــی اصل ــع طبیعــی؛ متول وزارت کشــاورزی و مناب
ــا ــم دری حفاظــت از حری

ــا	 ــه	نگاه	ه ــش	از	هم ــا،	بی ــم	دری در	عرصــه	حفاظــت	از	حری
ــاون	 ــت.	مع ــزداری	اس ــی	و	آبخی ــع	طبیع ــه	اداره	مناب متوج
و	 منابــع	طبیعــی	 اداره	کل	 اراضــی	 امــور	 و	 حفاظــت	
ــت	و	 ــی	حفاظ ــت:	متول ــاره	گف ــالن	دراین	ب ــزداری	گی آبخی
نگهــداری	از	حریــم	دریــا	بــر	اســاس	مــاده	11	قانــون	اراضــی	
ــی	 ــع	طبیع ــاورزی	و	مناب ــاحلی،		وزارت	کش ــتحدث	س مس

ــت. اس
ــه	وجــود	بعضــی	مغایرت	هــا	در	 ــا	اشــاره	ب ــی	ب ســهیل	توکل
قوانیــن	موجــود	در	ایــن	عرصــه	از	تبصــره	۳	مــاده	۲	قانــون	
توزیــع	عادالنــه	آب	یــا	مــاده	1	و	۲	همیــن	قانــون	بــا	بعضــی	
از	قوانیــن	اراضــی	مســتحدث	ســاحلی	به	عنــوان	مثالــی	برای	

ــه	 ــن	اســت	ک ــت	ای ــزود:	واقعی ــرد	و	اف ــاد	ک ــن	موضــوع	ی ای
وزارت	نیــرو	نیــز	به	نوعــی	مرتبــط	بــا	حفاظــت	از	حریــم	دریــا	
ــد	یاری	رســان	باشــد. ــن	مســئولیت	بای اســت	و	در	انجــام	ای
وی	ادامــه	داد:	الزم	اســت	توجــه	داشــته	باشــیم	کــه	در	مــاده	
ــر	 ــتگاه	هایی	نظی ــعه،		دس ــارم	توس ــه	چه ــون	برنام ۶۳	قان
ســازمان	حفاظــت	محیط	زیســت	و	وزارتخانه	هــای	راه	و	
ــی	در	 ــرو	به	نوع ــاورزی	و	نی ــاد	کش ــور،	جه ــازی،	کش شهرس
ــده	اند.		 ــف	ش ــواحل	مکل ــا	و	س ــم	دری ــازی	حری ــر	آزادس ام
ازایــن	رو		کارگروهــی	در	ســطح	وزارت	کشــور	تشــکیل	شــد	
و	بــه	دنبــال	آن	اتفاقــات	خوبــی	در	زمینــه	آزادســازی	حریــم	

ــون	رخ	داده	اســت. ــا	تاکن ــواحل	دری س

۸۵ درصد از نوار ساحلی گیالن آزاد است
وی	تصریــح	کــرد:	طــول	ســاحل	گیــالن	از	آســتارا	تــا	
ــار	 ــه	در	اختی ــه	هایی	ک ــوابق	و	نقش ــاس	س ــر	اس ــر	ب چابکس
مــا	قــرار	دارد	۲8۶.۴	کیلومتــر	اســت	کــه	۹	شهرســتان	
گیــالن	اعــم	از		رودســر،	الهیجــان،	لنگرود،	آســتانه	اشــرفیه،	
ــر	 ــش	را	درب ــتارا	و	تال ــهر،	آس ــت،	رضوانش ــی،	رش بندرانزل
ــوار	 ــن	ن ــش	دارای	طوالنی	تری ــان	تال ــن	می ــرد.	در	ای می	گی

ــت.		 ــتان	اس ــن	۹	شهرس ــاحلی	بی س

ــوار	 ــزان	از	ن ــه	چــه	می ــن	ســؤال	ک ــه	ای ــی	در	پاســخ	ب توکل
ســاحلی	گیــالن	در	تصــرف	اســت،	اظهــار	کــرد:	بــر	اســاس	
ــا	 ــم	دری ــی	حری ــد	از	اراض ــده	85	درص ــای	انجام	ش برآورده
ــت	 ــه	داش ــد	توج ــا	بای ــت.	ام ــون	آزاد	اس ــالن	هم	اکن در	گی
کــه	بعضــی	مفهــوم	حریــم	را	بــا	اراضــی	ســاحلی	یــا	
ــد.	 ــتباه	می	گیرن ــایر	اراضــی	اش ــا	س اراضــی	مســتحدث	و	ی
قانون	گــذار	در	تعریــف	حریــم	عنــوان	می	کنــد،	حریــم	
قســمتی	از	اراضــی	ســاحلی	یــا	مســتحدث	اســت	کــه	
یک	طــرف	آن	بــه	آب	دریــا	یــا	دریاچــه،		خلیــج	و	یــا	تــاالب	
متصــل	باشــد.	در	تعریــف	اراضــی	مســتحدث	نیــز	بیان	شــده	
ــن	 ــه	پایی ــه	در	نتیج ــود	ک ــالق	می	ش ــی	اط ــه	زمین	های ب
ــای	 ــان	آب		در	کرانه	ه ــوع	جری ــر	ن ــا	ه ــطح	آب	ی ــن	س رفت
دریاهــا،	دریاچه	هــا،	جزایــر	و	یــا	در	نتیجــه	پاییــن	رفــت	آب	
ــود.		در	 ــاد	می	ش ــر	و	ایج ــا	ظاه ــدن	تاالب	ه ــک	ش ــا	خش ی
ــتگاه	ها	 ــط	دس ــده	و	توس ــون	تعریف	ش ــم	در	قان ــع	حری واق

تعییــن	نمی	شــود.
ــون	 ــر	اســاس	بنــد	10مــاده	۲	قان ــه	اینکــه	ب ــا	اشــاره	ب وی	ب
اراضــی	مســتحدث،	عــرض	حریــم	دریــای	خــزر	۶0	متــر	از	
آخریــن	نقطــه	پیشــرفتگی	آب	در	ســال	1۳۴۲	اســت،	ادامــه	
داد:	ایــن	بــدان	معنــا	اســت	کــه	بــر	اســاس	قانــون	با	شــاخص	
آخریــن	نقطــه	پیشــرفتگی	آب	در	ســال	1۳۴۲	حریــم	بایــد	
ــای	 ــاس	عکس	ه ــر	اس ــم	را	ب ــز	حری ــا	نی ــود.	م ــن	ش تعیی
هوایــی	دهــه	۴0	بایــد	مشــخص	کنیــم.	امــا	چیــزی	کــه	در	
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ــن	اســت	کــه		پــس	 ــن	اینجــا	ایجــاد	مشــکل	می	کنــد	ای ای
ــروی	 ــر	پیش ــر	اث ــم	ب ــواردی	حری ــال	ها	در	م ــت	س از	گذش
دریــا	قاعدتــاً	داخــل	دریــا	قــرار	می	گیــرد	یــا	برعکــس	وقتــی	
ــرار	 ــکی	ق ــم	در	خش ــد	حری ــا	رخ	می	ده ــس	روی	آب	دری پ
ــرایط	 ــاس	ش ــر	اس ــون	ب ــون	قان ــن	هم	اکن ــرد.	بنابرای می	گی

ــت. ــانی	اس ــد	به	روزرس نیازمن
توکلــی	همچنیــن	دربــاره	قوانیــن	موجــود	نیــز	اظهــار	
ــتحدث	 ــی	مس ــون	اراض ــاده	۲	قان ــک	م ــره	ی ــرد:	در	تبص ک
صراحتــاً	قیدشــده،	اراضــی	مســتحدثی	کــه	بعــد	از	تعییــن	
ــدد	 ــی	می	پیون ــم	قانون ــه	حری ــود،	ب ــه	می	ش ــم	اضاف حری
و	قانون	گــذار	صراحتــاً	گفتــه	هرگونــه	تصــرف	و	تملــک	
خصوصــی	حریــم	ممنــوع	اســت	مگــر	اینکــه	توســط	
دســتگاه	های	دولتــی	کــه	جنبــه	خصوصــی	نداشــته	
ــای	 ــل	طرح	ه ــه	مث ــای	عام	المنفع ــب	طرح	ه ــد،	در	قال باش
سالم	ســازی	و	آبزی	پــروری	مورداســتفاده	قــرار	گیــرد.

	
وضعیت تصرفات حریم در گیالن   

ــی	 ــع	طبیع ــی	اداره	کل	مناب ــور	اراض ــت	و	ام ــاون	حفاظ مع
ــا	 ــم	دری ــات	حری ــترین	تصرف ــه	بیش ــان	اینک ــا	بی ــالن	ب گی
در	شهرســتان	های	رضوانشــهر	و	بندرانزلــی	انجــام	شــده	
اســت،	افــزود:	قســمتی	از	ایــن	تصرفــات	مربــوط	بــه	
ــران	 ــه	هیئت	وزی ــاس	مصوب ــر	اس ــه	ب ــت	ک ــی	اس زمین	های
قبــل	از	انقــالب	بــه	دانشــگاه	ها	و	بعضــی	دســتگاه	های	
ــد	 ــد.		از	15	درص ــذار	ش ــای	آن	واگ ــی	و	زیرمجموعه	ه دولت

ــار	 اراضــی	متصــرف	در	گیــالن،		حــدود	11	درصــد	در	اختی
ــران	 ــه	هیئت	وزی ــر	اســاس	مصوب دســتگاه	هایی	اســت	کــه	ب
ــه	عناوینــی	 واگذارشــده	و	۴	درصــد	نیــز	توســط	اشــخاص	ب

تصرف	شــده	اســت.
ــم	 ــازی	حری ــه	آزادس ــه	در	عرص ــی	ک ــات	خوب ــه	اقدام وی	ب
ــت:	در	 ــرد	و	گف ــاره	ک ــون	انجــام	شــده	اســت	اش ــا	تاکن دری
مســیر	آزادســازی	حریــم	مشــکالتی	وجــود	دارد.	مثــاًل	
بســیاری	از	تصرفــات	در	حریــم	قانونــی	قــرار	نگرفتــه،	
چراکــه	حریــم	داخــل	دریــا	واقع	شــده	اســت.	برخــی	
ساخت	وســازها	هــم	بــر	اســاس	مســتثنیات	قانونــی	و	
ــده	و	 ــف	انجام	ش ــیون	های	مختل ــده	از		کمیس آرای	صادرش
هم	اکنــون	نیازمنــد	تشــکیل	کارگروهــی	مشــترک	در	ســطح	
ــا	در	 ــت	ت ــایر	دستگاه	هاس ــه	و	س ــوه	قضایی ــور،	ق وزارت	کش

ــود. ــام	ش ــری	انج ــه	تصمیم	گی ــن	رابط ای
ــی	 ــع	طبیع ــی	اداره	کل	مناب ــور	اراض ــت	و	ام ــاون	حفاظ مع
ــار	 ــم	کــه	در	اختی ــزود:	همچنیــن	بخشــی	از	حری گیــالن	اف
دســتگاه	های	دولتــی	اســت	و	بــه	مــواردی	چــون	طرح	هــای	
سالم	ســازی	دریــا	و	پروژه	هــای	شــیالتی	اختصاص	یافتــه	
ــری	 ــی	تصمیم	گی ــطح	مل ــد	در	س ــز	بای ــاره	نی ــه	دراین	ب ک

ــود. ش
توکلــی	بــا	تأکیــد	بــر	ضــرورت	انجــام	تکالیــف	تعیین	شــده	از	
ســوی	قانــون	توســط	دســتگاه	های	مرتبــط،	دربــاره	عملکــرد	
ــات	 ــع	تصرف ــالن	در	عرصــه	رف ــی	گی ــع	طبیع اداره	کل	مناب
حریــم		توضیــح	داد:	اقدامــات	قضایــی	انجام	گرفتــه	از	ســوی	

اداره	کل	منابــع	طبیعــی	گیــالن	در	عرصــه	آزادســازی	حریــم	
دریــا	از	ســال	۹0	تــا	۹۷	شــامل	تنظیــم	1۳۶	فقــره	پرونــده	و	

تقدیــم	آن	بــه	مراجــع	قضایــی	اســت.
ــار	از	 ــدود	88	هکت ــده	ح ــوارد	دربرگیرن ــن	م ــزود:	ای وی	اف
ســطح	تصرفــات	صــورت	گرفتــه	بــوده	اســت	و	هم	اکنــون	۷۲	
فقــره	از	ایــن	تعــداد	پرونــده	منتــج	بــه	رأی	شــده	اســت.	البته	
در	مــورد	۳۷8	فقــره	تصــرف	نیــز	طبــق	اختیــارات	قانونــی،	
به	صــورت	مســتقیم	ورود	و	پــس	از	رفــع	تصــرف	بــه	دادســرا	
و	دادســتان	اعالم	شــده	اســت.		در	ایــن	بخــش108.۲۷	

هکتــار	از	اراضــی	رفــع	تصــرف	شــده	اســت.
ــانی	 ــالح	و	به	روزرس ــی،	اص ــدت	جمع ــا	وح ــه	داد:	ب وی	ادام
قوانیــن	می	توانیــم	شــاهد	اتفاقــات	خوبــی	در	ســطح	

ــیم. ــور	باش ــواحل	کش س

ضرورت مشارکت همگانی
نبایــد	فرامــوش	کــرد	کــه	بهره	منــد	شــدن	از	دریــا	حــق	همه	
مــردم	اســت	و	توســعه	گردشــگری	از	مهم	تریــن	راهکارهــای	
ــه	شــمار	می	آیــد	و	 ــر	مشــکالت	اقتصــادی	اســتان	ب غلبــه	ب
ــت	 ــه	ظرفی ــه	ب ــدون	توج ــم	ب ــن	مه ــه	ای ــیدن	ب ــه	رس البت
ارزشــمند	دریــا	و	ســاحل	و	حفاظــت	از	آن	میســر	نمی	شــود.
ــدی	و	 ــزم	ج ــا		ع ــر	ب ــان	ام ــه	متولی ــی	رود،	هم ــار	م انتظ
پیگیــری	مصرانــه،	بــه	اجــرای		قوانین	موجــود	در	ایــن	عرصه	
بپردازنــد	و	ادارات	و	نهادهــای	ذی	ربــط	بــا	مشــارکتی	همگانی	
نســبت	بــه	ایــن	مهــم		بیش	ازپیــش	اهتمــام	داشــته	باشــند.		

ــرق  ــوب ش ــر در جن ــزار نف ــش از 70 ه ــی بی ــا جمعیت ــتان ب مهرس
کشــور قــرار دارد در ایــن شهرســتان عــالوه بــر اینکــه بیمارســتان 
ــص  ــک متخص ــک پزش ــی ی ــه حت ــت ک ــال ها اس ــدارد س ــود ن وج

ــدارد. ــود ن ــز وج ــت نی ــام وق تم

این	روزها	که	موضوع	دسـتمزد	پزشـکان	در	رسـانه	ها	و	فضای	مجازی	داغ	اسـت	از	شهرسـتانی	
در	جنـوب	شـرق	کشـور	گـزارش	مـی	دهـد	که	سـال	هاسـت	در	آن	هیـچ	پزشـک	متخصصی	

وجود	نـدارد.
شهرسـتان	مهرسـتان	یکی	از	شهرسـتان	های	اسـتان	سیسـتان	و	بلوچسـتان	در	جنوب	شـرق	
ایران	بوده	و	بر	طبق	سرشـماری	عمومی	نفوس	و	مسـکن	در	سـال	۹5	جمعیت	این	شهرسـتان	

بیـش	از	۷0	هزار	نفر	اسـت.	
از	سـوی	دیگـر	از	آنجایـی	کـه	تأمیـن	پزشـک	در	مراکـز	درمانـی	یکـی	از	نیازهـای	ابتدایی	هر	
مرکـز	جمعیتی	اسـت	اما	مـردم	شهرسـتان	مهرسـتان	از	سـال	8۷	از	وجود	پزشـک	متخصص	
بی	بهره	انـد	کـه	این	امر	سـبب	شـده	شـهروندان	ایـن	منطقه	بـرای	درمـان	به	شهرسـتان	های	

همجـوار	مراجعـه	کنند.
بیمـاران	مهرسـتانی	عالوه	بر	تحمـل	درد	و	رنج	بیماری	و	تامیـن	هزینه	های	درمانـی،	باید	برای	

درمـان	خود	هزینـه	های	ایاب	و	ذهاب	و	اسـکان	در	شـهرهای	دیگر	را	نیـز	اضافه	کنند.
در	همین	راسـتا	رئیس	مرکز	بهداشـت	مهرسـتان،	اظهار	داشـت:	مهرسـتان	دارای	11	پزشـک	

عمومـی	بـه	همراه	یـک	دندان	پزشـک	اسـت	که	به	مـردم	خدمات	رسـانی	مـی	کنند.
محمد	محمدی	افزود:	اساسـی	ترین	مشـکل	و	نیاز	مردم	مهرسـتان	پزشـک	متخصـص	به	ویژه	

در	زمینـه	زنـان	و	زایمان،	اطفـال،	داخلی	و	اموراتی	مانند	سـونوگرافی	و	رادیولوژی	اسـت.
وی	گفـت	:	خوشـبختانه	بـا	پیگیـری	هـای	انجام	شـده	و	با		مسـاعدت	دانشـگاه	علوم	پزشـکی	

ایرانشـهر	ویزیـت	هفتگی	پزشـکان	متخصـص	در	شهرسـتان		مهرسـتان	انجام	می	شـود.
رئیـس	مرکـز	بهداشـت	مهرسـتان	بیـان	داشـت:		ایـن	برنامه	بـه	صـورت	مسـتمر	و	هفتگی	با	

حضـور	چنـد	پزشـک	متخصـص	در	رشـته	های	پایـه	ادامـه	خواهد	داشـت.
وی	تصریـح	کـرد:	همچنین	در	حال	پیگری	جهت	اسـتقرار	پزشـکان	متخصص	به	صـورت	دائم	
در	شهرسـتان	مهرسـتان	از	طریق	دانشـگاه	علوم	پزشـکی	ایرانشـهر		هسـتیم	کـه	امیداریم	هر	

چـه	زود	تر	ایـن	امر	محقق	شـود.
همچنیـن	یکی	از	پزشـکان	متخصص	که	بـه	صورت	هفتگی	در	مرکز	بسـتر	درمانی	مهرسـتان	

حضـور	پیدا	می	کند،	اظهار	داشـت:	باتوجه	به	جمعیت	شهرسـتان	مهرسـتان	و	مسـیر	طوالنی	
و	فاصلـه	آن	تـا	مراکز	درمانی	شهرسـتان	های	همجوار	احداث	بیمارسـتان	و	پزشـک	متخصص	
در	ایـن	منطقـه	امری	ضروری	اسـت	که	بایـد	در	این	زمینه	مسـئوالن	تالش	بیشـتری	داشـته	

باشند.

وعده ای که محقق نشد
	محمد	باسـط	درازهی	نماینده	مردم	شهرسـتان	های	سـراوان،	سـیب	و	سـوران	و	مهرستان		در	
مجلس	شـورای	اسـالمی	نیز	،	در	این	زمینه	گفت:	بیمارسـتان	۶۶	تختخوابی	شهرستان	مهرستان	

مصـوب	و	قـرار	بود	در	سـال	۹۷	کلنگ	زنی	شـود،	کـه	تاکنون	این	امر	محقق	نشـده	اسـت.
یکـی	از	شـهروندان	مهرسـتانی	اظهـار	داشـت:	ایـن	شهرسـتان	یـک	مرکـز	درمـان	بسـتر	10	
تختخوابـی	دارد	کـه	پاسـخ	گـوی	نیاز	مـردم	نیسـت	و	همـه	خدمـات	درمانـی	در	آن	ارائه	نمی	
شـود،	حتی	یک	پزشـک	متخصص	در	این	شـهر	وجود	نـدارد	و	اگر	کودکمان	بیمار	شـود،	نمی	

دانیـم	چـه	کنیم،	چـرا	کـه	از	حضور	متخصـص	اطفـال	بی	بهره	هسـتیم.
بـه	گفتـه	وی،	وضعیـت	جـاده	هـای	منتهـی	به	مهرسـتان	مناسـب	نیسـت،	بـه	همیـن	دلیل	
تصـادف	هـای	زیـادی	در	ایـن	جـاده	هـا	رخ	مـی	دهـد	و	اگر	مصدومـی	بـه	مرکز	درمان	بسـتر	
مهرسـتان	منتقل	شـود	فقط	چند	سـاعت	درمـان	های	اولیه	بـرای	او	ارائه	و	سـپس	به	سـراوان	

یـا	ایرانشـهر	منتقل	می	شـود

مهرستان بیمارستان ندارد

شهرستان ۷۰ هزار نفری بدون پزشک متخصص
 مهران خاکی زائی
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ــن در  ــرار گرفت ــل ق ــه دلی ــیریک ب  س
بیــن خلیــج فــارس و دریــای عمــان 
ــای  ــتان ه ــی از شهرس ــوان یک ــه عن ب
ــد و  ــی آی ــاب م ــه حس ــران ب ــوزه مک ــتراتژیک در ح اس
ــت. ــروری اس ــات ض ــداد و نج ــگاه ام ــاد پای ــزوم ایج ل

ــز	و	 ــتراتژیک	هرم ــه	اس ــه	تنگ ــیریک	در	کران ــتان	س شهرس
دریــای	عمــان	قــرار	دارد،	امــا	علیرغــم	موقعیت	اســتراتژیک،	
ــات	 ــداد	و	نج ــات	ام ــه	امکان ــد	هرگون ــتان	فاق ــن	شهرس ای
دریایــی	و	نجــات	غریــق	ســاحلی	و	دریایــی	اســت.		ســیریک	
محــل	تالقــی	دریــای	عمــان	و	خلیــج	فــارس	و	گلــوگاه	تنگه	
هرمــز	اســت.	بیــش	از	۴	هــزار	نفــر	صیــاد	در	ایــن	شهرســتان	
ــا	 ــران	ب ــاری	ای ــیر	تج ــیریک	مس ــد.	س ــی	کنن ــی	م زندگ

ــارس	اســت. کشــورهای	حاشــیه	خلیــج	ف
ــق	 ــی	از	مناط ــه	یک ــور	را	ب ــه	مذک ــات	منطق ــن	خصوصی ای
ــاوگان	 ــردد	ن ــن	ت ــرده	و	همی ــل	ک ــم	و	اســتراتژیک	تبدی مه
ــادی	و	وجــود	گردشــگران،	ســیریک	 ــی	تجــاری	و	صی دریای
را	بــه	یکــی	از	مناطــق	مهــم	دریایــی	تبدیــل	کــرده	اســت.	از	
ایــن	رو	ایجــاد	یــک	پایــگاه	امــداد	و	نجــات	دریایــی	در	ایــن	

ــرار	مــی	گیــرد. شهرســتان	مــورد	اهمیــت	ق
وجــود	پایگاههــای	ناجــی	تضمینــی	بــرای	ســالمت	عبــور	و	
مــرور	دریایــی	اســت.	تــا	در	صــورت	بــروز	هــر	گونــه	حادثــه	
دریایــی	در	کمتریــن	زمــان	ممکــن	خدمــات	امــداد	و	نجــات	

ــه	شــود. ــه	دیــدگان	ارائ ــه	حادث ب
ــه	از	 ــاحلی	ک ــر	نوارس ــا	۲50	کیلومت ــیریک	ب ــتان	س شهرس
شهرســتان	مینــاب	شــروع	تــا	جاســک	ادامــه	دارد	در	طــول	
ــادی	وتجــاری	 ــن	اســکله	صی ــی	ســیریک	چندی ــرز	دریای م
بــا	پهلوگیــری	ده	هــا	فرونــد	شــناور	تجــاری	و	صدهــا	فرونــد	
لنج	صیــادی	و	قایــق	وجــود	دارنــد.	روزانــه	صیــادان	و	ملوانــان	
شــبانه	روزی	در	ایــن	شهرســتان	بــه	فعالیــت	صیــد،	صیــادی	

وتجــارت	مشــغول	هســتند.
ــات	 ــداد	و	نج ــتگاههای	ام ــا	و	ایس ــات	پایگاهه ــود	امکان نب
ــای	 ــی	و	ضرره ــای	جان ــارت	ه ــروز	خس ــب	ب ــا	موج بعض
ــن	 ــاحل	نشــین	ای ــردم	س ــرای	م ــری	ب ــران	ناپذی ــی	جب مال
منطقــه	شــده	اســت.	نبــود	امکانــات	نجــات	غریــق	مــی	تواند	
خســارت	هــای	جبــران	ناپذیــر	جانــی	و	مالــی	زیــادی	را	برای	

ــد. ــم	بزن ــادان	رغ گردشــگران،	تجــار	و	صی
ــئوالن	 ــتور	کار	مس ــران	در	دس ــواحل	مک ــعه	س ــرح	توس ط
کشــوری	قــرار	گرفتــه	اســت	و	بــا	توجــه	بــه	افزایــش	
ترددهــای	دریایــی	در	ســالهای	آینــده	در	ایــن	منطقــه	
ضــرورت	ایجــاد	پایــگاه	هــای	دریایــی	امــداد	و	نجــات	

ــود. ــی	ش ــاس	م احس
ــش	 ــای	در	کاه ــات	دری ــداد	و	نج ــگاه	ام ــود	پای ــا	وج یقین
تلفــات	و	خســارات	تاثیــر	بســزایی	نیــز	دارد	پــس	نیــاز	اســت	
کــه	بــه	منظــور	کاهــش	خســارات	و	تلفــات	در	دریــای	عمان	
در	شهرســتان	ســیریک	پایــگاه	امــداد	ونجــات	دریایــی	دایــر	

ــدازی	شــود. و	راه	ان

ــه  ــی الزم ــات دریای ــداد و نج ــگاه ام ــدازی پای راه ان
ــیریک س

ــتان	 ــر	شهرس ــالل	احم ــت	ه ــی	جمعی ــت	نمایندگ سرپرس
ســیریک	بــا	اذعــان	بــه	اینکــه	بــه	منظــور	راه	انــدازی	پایــگاه	
ــه	ســاختمان	 امــداد	و	نجــات	ســاحلی	در	شهرســتان	نیــاز	ب
ــه	 ــت	ک ــات	اس ــداد	و	نج ــه	ادوات	ام ــز	ب ــتقل	و	تجهی مس
جمعیت	هــالل	احمــر	شهرســتان	ســیریک	از	زیرســاختهای	
الزم	معــذور	اســت	بیــان	داشــت	:	در	اســتان	هرمــزگان	پایگاه	
ــود	دارد. ــاس	وج ــا	در	بندرعب ــاحلی	تنه ــداد	و	نجــات	س ام

ــعت	 ــیریک	دارای	وس ــتان	س ــت:	شهرس ــن	گف ــد	پاتی محم
ــات	 ــداد	و	نج ــگاه	ام ــود	پای ــت	و	وج ــادی	اس ــاحلی	زی س
ســاحلی	یکــی	از	ضروریــات	ایــن	شهرســتان	محســوب	مــی	

ــود. ش
ــاحلی	 ــات	س ــداد	و	نج ــگاه	ام ــود	پای ــد	وج ــر	چن ــن	ه پاتی
یکــی	از	ضروریــات	ایــن	شهرســتان	دانســت	امــا	راه	انــدازی	
ایــن	پایــگاه	فعال	بــرای	ســیریک	قابــل	راه	انــدازی	ندانســتند
وی	خاطرنشــان	کــرد:	در	شهرســتان	ســیریک	۲	پایــگاه	
ــه	دارای	 ــد	،ک ــی	کنن ــت	م ــاده	ای	فعالی ــات	ج ــداد	و	نج ام

ــتند. ــتقل	هس ــاختمان	مس س
ــوان	یکــی	از	 ــه	عن ــن	نداشــتن	ســاختمان	مســتقل	را	ب پاتی
مشــکالت	عمــده	هالل	احمــر	در	ســیریک	یــاد	کــرد	و	گفت:	
مــا	بدنبــال	زمینــی	بــرای	ســاختمان	اداری	جمعیــت	هــالل	
ــتاجرین	 ــن	مس ــه	از	ای ــا	اینک ــتیم	ت ــتان	هس ــر	شهرس احم
ــه	درخواســت	زمیــن	هنــوز	 ــا	توجــه	ب ــا	ی بیــرون	بیاییــم	ام

موفــق	بــه	گرفتــن	زمیــن	نشــده	ایــم.

ــداد	و	 ــا	ام ــی	ب ــات	دریای ــداد	و	نج ــت:	ام ــن	اظهارداش پاتی
ــی	 ــداد	دریای ــه	ام ــت	ک ــه	جداس ــاحلی	دو	مقول ــات	س نج
نیازمنــد	قایــق	نجــات	و	ناجــی	و	غــواص	اســت	کــه	بــه	عهده	
ــده		 ــر	عه ــاحلی	ب ــداد	س ــی	ام ــوردی	اســت	ول ــادر	ودریان بن

ــت. ــر	اس ــالل	احم ه

نبــود بــرق علــت تاخیــر در افتتــاح پایــگاه امــداد و 
نجــات دریایــی ســیریک

رئیــس	اداره	بنــادر	و	دریانــوردی	شهرســتان	ســیریک	گفــت:	
ــکله	 ــی	در	اس ــات	دریای ــداد	و	نج ــگاه	ام ــک	پای ــه	زودی	ی ب
چنــد	منظــوره	بنــدر	ســیریک	راه	انــدازی	مــی	شــود	تــا	بــه	

ســانحه	دیدگان	دریایــی	خدمات	رســانی	کننــد.
علیرضــا	پناهــی	بــا	بیــان	اینکــه	ســاختمان	پایــگاه	امــداد	و	
نجــات	دریایــی	اســکله	بنــدر	ســیریک	احــداث	شــده،	عنوان	
کــرد:	از	آنجایــی	کــه	اســکله	بنــدر	ســیریک	هنــوز	به	شــبکه	
بــرق	شــهر	وصــل	نشــده	بــه	همیــن	منظــور	پایــگاه	امــداد	و	

نجــات	دریایــی	ســیریک	فعالیــت	نــدارد.
وی	اضافــه	کــرد:	ایــن	پایــگاه	دارای	امکانــات	امــداد	و	نجــات	
ــگاه	 ــت	پای ــروع	فعالی ــا	ش ــه	ب ــت،	ک ــرفته	اس ــی	پیش دریای
ــه	همــراه	 ــا	تجهیــزات	مــدرن	و	پیشــرفته	ب شــناور	ناجــی	ب
نیــروی	انســانی	تخصصــی	در	آب	هــای	ســیریک	بــه	ســانحه	

ــد. ــانی	می	کنن ــات	رس ــدگان	خدم دی
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	صــورت	بــروز	حادثــه	در	
ســیریک	از	پایگاه	هــای	امــداد	و	نجــات	دریایــی	جاســک	و	
بنــدر	عبــاس	کمــک	گرفتــه	مــی	شــود،	بیــان	داشــت:	در	
پــی	اعــالم	شــناوری	در	مســیر	دوبــی	مبنــی	بــر	مصــدوم	
شــدن	یکــی	از	ملوانــان	بالفاصلــه	شــناور	ناجــی	بــه	
ــورد	 ــرد	مصــدوم	م ــزام	شــد	و	ف موقعیــت	اعــالم	شــده	اع

ــت. ــرار	گرف ــداوا	ق م
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	شــناورهای	حادثــه	دیــده	بــا	هرگونه	
دســتگاه	های	ارتبــاط	تلفنــی	می	توانــد	بــا	مرکــز	جســتجو	و	
نجــات	دریایــی	اســتان	بوشــهر	تمــاس	برقــرار	کننــد	افــزود:	
تلفــن	اطالع	رســانی	1550	در	مرکــز	اصلــی	جســتجو	و	
نجــات	دریایــی	اداره	کل	بنــادر	و	دریانــوردی	اســتان	بوشــهر	
ــه	 ــده		ک ــاد	ش ــتان	ایج ــن	اس ــدوده	ای ــی	مح ــرای	تمام ب
ــوردان	می	تواننــد	خدمــات	الزم	از	ایــن	مرکــز	دریافــت	 دریان

ــد. کنن

ضرورت ایجاد پایگاه امداد و نجات دریایی در سیریک
مختار رحیمی

جامعــه ایـــران
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ــه  ــای دریاچ ــرای احی ــه ب ــی ک مصوبات
»بختــگان« تعریــف مــی شــود تاکنــون 
حــال ایــن دریاچــه خشــکیده را بهتــر 
نکــرده و همچنــان بــا فرازونشــیب 

ــت. ــه اس ــیار مواج ــای بس ه

ــارس	و	 ــتان	ف ــم	اس ــه	مه ــت	دریاچ ــی	از	هف ــگان	یک بخت
ــه	از	11	 ــی	ک ــت.	تاالب ــران	اس ــزرگ	ای ــه	ب ــن	دریاچ دومی
ــایر	 ــد	س ــا	همانن ــد	ت ــت	از	آن	روی	برگردان ــل	بخ ــال	قب س
دریاچه	هــای	فــارس،	طعــم	تلــخ	خشــکی	و	بــه	نمــک	
نشســتن	را	بچشــد،	اگرچــه	ایــن	دریاچــه	بــا	افزایــش	
ــاء	 ــه	احی ــد	ب ــی	ســال	۹۷،	امی ــای	پایان ــا	در	ماه	ه بارندگی	ه
ــن	امــر	محقــق	 ــا	بازهــم	ای ــده	کــرد	ام را	در	دل	بســیاری	زن

ــد. نش
ایــن	دریاچــه	در	ســال	های	پــر	آب،	زیســتگاه	زمســتانه	
پرندگانــی	بــود	کــه	از	روســیه	و	ســیبری	بــه	ایــران	مهاجــرت	
می	کردنــد.	فالمینگــو،	درنــا،	آب	چلیــک،	مرغابــی	و	غــاز	کــه	
ــش	 ــت	نق ــط	زیس ــاختار	و	محی ــوم		س ــظ	ب ــی	در	حف همگ
ــتان	 ــه	زمس ــن	دریاچ ــتر	ای ــد	در	بس ــده	ای	دارن ــیار	ارزن بس

گذرانــی	می	کردنــد.
رود	ُکــر،	رگ	آبرســان	دریاچــه	بختــگان	محســوب	می	شــود،	
ــه	 ــر،	ک ــدگان	مهاج ــات	پرن ــا	حی ــه	تنه ــه	ن ــه	ای	ک دریاچ
معیشــت	و	آبادانــی	ده	هــا	روســتای	واقــع	در	چند	شهرســتان	
گرداگــرد	خــود	را	تامیــن	می	کــرد	و	ســال	های	خشــکیدنش،	

ــه	مهاجــرت	اجبــاری	واداشــت. بســیاری	را	ب
ــارس	محســوب	می	شــد	 ــرای	ف ــر	آب	ب امســال	امــا	ســالی	پ
ــازی	1۲0	 ــا	س ــتور	ره ــال	دس ــل	س ــم	در	اوای ــتاندار	ه و	اس
ــاورزان	 ــرای	کش ــد	درودزن	را	ب ــب	آب	س ــون	مترمکع میلی
ــراً	و	 ــه	اخی ــی	ک ــر	دســت	صــادر	کــرد؛	حجــم	آب اراضــی	زی
در	ابتــدای	تیرمــاه	نیــز	مــورد	اشــاره	مدیرعامــل	شــرکت	آب	

ــت. ــرار	گرف ــارس	ق ــه	ای	ف منطق
بــا	توجــه	بــه	رهاســازی	آب،	محیــط	زیســت	در	ایــن	رابطــه	
ــا	شــرکت	آب	منطقــه	ای	اســتان	فــارس	انجــام	 مکاتباتــی	ب
ــم	در	 ــد	ه ــن	س ــگان	از	ای ــه		بخت ــازی	حقاب ــا	رهاس داد	ت
اولویــت	باشــد	امــا	تاکنــون	ایــن	امــر	محقــق	نشــده	اســت.
ــق	 ــن	ح ــا	ای ــه	تاالب	ه ــق	آب ــون	مصــوب	ح ــاس	قان ــر	اس ب
آبــه	بعــد	از	تامیــن	آب	شــرب،	بایــد	اولویــت	دوم	باشــد	و	آب	
کشــاورزی	در	رده	ســوم	قــرار	گیــرد؛	حــال	آنکــه	رهاســازی	

1۲0	میلیــون	متــر	مکعــب	حــق	آبــه		بــرای	کشــاورزی	بــه	
اولویــت	اصلــی	بــدل	شــد	و	آبــی	بــه	بختــگان	تعلــق	نگرفت.	
در	ایــن	میــان	بــود	کــه	امــام	جمعــه	اســتهبان	هــم	بــر	لــزوم	
ــود	 ــرده	ب ــه	ک ــد	و	اضاف ــگان	تاکی ــه		بخت رهاســازی	حــق	آب
کــه	نبایــد	اجــازه	داد	بــار	دیگــر	شــاهد	از	بیــن	رفتــن	دســته	

جمعــی	فالمینگوهــا	در	ایــن	دریاچــه	باشــیم.
حجت	االســالم	مصطفــی	خــاوری	گفتــه	بــود	کــه	دریاچــه	
ــزرگ	کشــور	 ــن	دریاچــه	ب ــه	دومی ــد	از	ارومی ــگان	بع بخت
اســت.	دریاچــه	ارومیــه	متولــی	زیــاد	دارد	از	رئیــس	
جمهــوری	تــا	رئیــس	ســازمان	محیــط	زیســت،	نمایندگان	
مجلــس	و	ســایر	مســئوالن	کشــوری	خودشــان	را	موظــف	
ــرای	احیــای	ایــن	دریاچــه	می	داننــد	کــه	ایــن	 و	متولــی	ب
ــز	 ــگان	نی ــد	از	بخت ــا	نبای ــت	ام ــق	اس ــه		ح ــا	و	ب ــز	به	ج نی

ــل	شــد. غاف
ــی	 ــاالب	بین	الملل ــی	در	ت ــی	آب ــود	ب ــان	راه	نب ــن	پای ــا	ای ام
ــار	دیگــر	صدهــا	جوجــه	فالمینگــو	تــازه	متولــد	 بختــگان،		ب
ــت.	 ــه	دام	انداخ ــه	ب ــن	دریاچ ــای	ای ــوره	زاره ــده	را	در	ش ش
ــن	 ــدت	گرفت ــا	ش ــان	ب ــر	و	همزم ــدت	اخی ــد	م ــی	چن ط
گرمــای	هــوا	و	افزایــش	تبخیــر،	ده	هــا	جوجــه	در	پــارک	ملی	
ــه	 ــا	جوج ــده	و	صده ــف	ش ــارس،	تل ــتان	ف ــگان	در	اس بخت

ــت	 ــرگ	دس ــا	م ــت	وجوی	آب	ب ــر	در	جس ــوی	دیگ فالمینگ
ــدهای	 ــزن	س ــه	آب	پشــت	مخ ــد.	اگرچ ــرم	کردن ــه	ن و	پنج
باالدســت	موجــود	بــود	امــا	اکنــون	نزدیــک	بــه	۲دهــه	اســت	
کــه	بزرگ	تریــن	دریاچــه	اســتان	فــارس	همچنــان	از	حقابــه	
محــروم	شــده	و	حتــی	تصویــب	قانــون	حمایــت	از	تاالب	هــا	
و	مصوبــه	دولــت	بــرای	اولویــت	بخشــی	بــه	تخصیــص	
ــرای	 ــه	تاالب	هــای	کشــور	هــم	هنــوز	نتوانســته	آبــی	ب حقاب
ــم	 ــگان	فراه ــه	بخت ــور	ازجمل ــکیده	کش ــای	خش دریاچه	ه

ــد. کن
در	ایــن	میــان	نماینــده	مردم	نــی	ریــز	و	اســتهبان	در	مجلس	
شــورای	اســالمی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	حــال	حاضــر	بــرای	
اختصــاص	حقابــه	دریاچــه	بختــگان	مشــکل	قانونــی	وجــود	
نــدارد،	گفــت:	در	برنامــه	ششــم	توســعه	احیــای	تــاالب	هــا	
در	دســتور	کار	قــرار	گرفتــه	و	بــر	ایــن	اســاس	در	مجلــس	نیز	

مصوباتــی	نیــز	تصویــب	شــده	اســت.
ــه	 ــت	ک ــر	داش ــد	در	نظ ــه	بای ــزود:	البت ــعودی	اف ــر	مس اصغ
مشــکل	دریاچــه	بختــگان	بــه	عنــوان	دومیــن	دریاچــه	بزرگ	
ــا	مصوبــه	حــل	نمــی	شــود	و	بــرای	احیــای	تــاالب	 کشــور	ب

بــه	یــک	بایــد	عــزم	جــدی	وجــود	داشــته	باشــد.
ــاالب	 ــرای	ت ــه	ب ــه	پیگیــری	تخصیــص	حقاب ــا	اشــاره	ب وی	ب
بختــگان	بیــان	کــرد:	در	ایــن	راســتا	بــا	معــاون	وزیــر	نیــرو	و	
اســتاندار	فــارس	در	شــورای	کشــاورزی	پیرامــون	تخصیــص	
حقابــه	صحبــت	و	مقــرر	شــد	کــه	حقابــه	تخصیــص	یابــد.

ــورای	 ــس	ش ــتهبان	در	مجل ــز	و	اس ــی	ری ــردم	ن ــده	م نماین
اســالمی	گفــت:	در	آن	جلســه	اســتاندار	فــارس	اعــالم	کــرد	
ــه	 ــا	متاســفانه	ب ــد	ام ــه	دریاچــه	را	بدهن ــد	حقاب کــه	حاضرن

ــه	دریاچــه	نمــی	رســد. ــی	ب ــل	کشــت	آب دلی
ــه	 ــت	دریاچ ــوالت	در	باالدس ــت	محص ــاد	از	کش ــا	انتق وی	ب
ــی	 ــازه	نم ــاورزان	اج ــفانه	کش ــرد:	متاس ــد	ک ــگان	تاکی بخت
ــت	 ــروری	اس ــن	رو	ض ــد	از	ای ــه	برس ــه	دریاچ ــی	ب ــد	آب دهن
جهادکشــاورزی	بــرای	تغییر	الگــوی	مصــرف	اقداماتــی	انجام	

ــد. ده
مســعودی	خواســتار	تــالش	تمامــی	ارگانهــا	بــرای	احیــا	ایــن	
ــاالب	احیــا	شــود	بایــد	 ــرای	اینکــه	ت ــاالب	شــد	و	افــزود:	ب ت
تمامــی	ارگانهــا	دســت	بــه	دســت	هــم	داده	و	تــالش	کننــد	
در	غیــر	ایــن	صــورت	امیــدی	بــه	احیــای	بختــگان	نیســت

کشت باالدست آبی باقی نمی گذارد

مصوبه درمانی حال بختگان راخوب نکرد

هادی فتحی

جامعــه ایـــران

http://mehrnews.com


ــر ایران فرهنگ و هن

امامـزادگان پـل ارتباطی نسـل ها در گذشـته و حال و آینده محسـوب می شـوند که در رشـد و 
تعالـی فرهنگ بیشـترین کارکـرد را در جوامع اسـالمی دارند.

زبان گویای همه اسـت فقیـر، غنی، کارگر و یا مسـئول، او باید حقایق را بیان کند، مشـکالت را 
منعکس کند اما کسـی از درد و رنجـش آگاهی ندارد.

نوجوانـی باهـوش، متواضـع، خـوش فکـر، بـا اندیشـه های واال، اهـل مطالعـه، محفـل قرآنـی، 
پژوهـش و تحقیـق و ورزش و بسـیار امیـدوار به آینـده با آرزوهایی محقق شـدنی کـه امیدوار 

اسـت بـا یـاری خداونـد و تـالش خـود به آن برسـد.

ردیـف، پایـه، اسـاس، مهمتریـن و ارزنده ترین سـند موسـیقی ملی ایـران و از برجسـته ترین 
نشـانه ها و هویـت ملـی ایرانی اسـت؛.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

مهر به بهانه روز خبرنگار بررسی کرد؛

»نان« »عشق« »قلم«؛ روایتی از روزگار خاکستری خبرنگاران
دنیــای  هیاهــوی  در  امــروز  آنچــه 
ــالت  ــن، رس ــانه های نوی ــازی و رس مج
خبرنــگاران را ســنگین تر می کنــد بیــان 
ــات  ــتندات و واقعی ــه مس ــر پای ــر ب خب
اســت ولــی فعــاالن ایــن عرصــه بــا 
مشــکالت بســیاری مواجــه هســتند.

تنهــا	ســالح	و	دارایــی	او	»قلــم«	اســت،	قلمی	کــه	خداوند	
بــرای	آن	حرمــت	گذاشــته	و	در	کتــاب	آســمانی	اش	به	آن	
قســم	خــورده	اســت؛	تشــنه	کنجــکاوی	و	بیــان	حقیقــت	
اســت	همیشــه	بایــد	آمــاده	باشــد	حــال	فرقــی	نــدارد	روز	
ــا	 ــح	و	ی ــگ	و	صل ــا	ســرما،	جن ــا	و	ی ــا	شــب	باشــد	گرم ی
ــرای	شــکار	ایــن	لحظــات	 ــگار	او	را	ب ــه	و	...	ان ســیل	و	زلزل
آفریده	انــد.	زبــان	گویــای	همــه	اســت	فقیــر،	غنــی،	کارگر	
و	یــا	مســئول،	او	بایــد	حقایــق	را	بیــان	کنــد،	مشــکالت	را	
منعکــس	کنــد	امــا	کســی	از	درد	و	رنجــش	آگاهــی	نــدارد.
آری	او	»خبرنــگار«	اســت	بایــد	همــه	جــا	حاضــر	باشــد	و	
لحظــات	تلــخ	و	شــیرینی	را	شــکار	کنــد	ســالح	برنــده	ای	
ــا	چرخــش	آن	می	توانــد	دنیایــی	 ــام	قلــم	دارد	کــه	ب بــه	ن
ــه	 ــی	ب ــه	می	زن ــم	روزگار	را	ورق	ک ــد	تقوی ــر	ده را	تغیی
ــه	 ــت	اســت	ک ــه	می	رســی	آن	وق ــرداد	ک ــاه	م ــم	م هفده

ــپاری. ــادت	می	س ــه	ی ــگار	را	ب خبرن
ــی«	 ــود	صارم ــهید	»محم ــگار	ش ــهادت	خبرن ــود	ش یادب
در	1۷	مــرداد	را	سال	هاســت	بــه	نــام	روز	خبرنــگار	
ــای	 ــه	ارزش	ه ــت	از	هم ــرار	اس ــه	ق ــد	روزی	ک نامیده	ان
واالی	خبرنــگار	و	بســیاری	از	فعــاالن	عرصــه	اطالع	رســانی	
ــد	 ــن	روز	مانن ــگاران	ای ــرای	خبرن ــاید	ب ــود	ش ــر	ش تقدی
روزهــای	عــادی	دیگــر	اســت	و	بی	خیــال	آن	بــه	فعالیــت	
ــا	 ــل	پیامک	ه ــه	داده	و	راحــت	از	خی ــود	ادام ــه	ای	خ حرف
ــاید	 ــته	و	ش ــم	گذش ــا	ه ــط	عمومی	ه ــای	رواب و	تبریک	ه

ــرا؟ ــتی	چ ــی	راس ــد	ول ــت	باش ــا	بی	اهمی ــرای	آن	ه ب
روز	خبرنـگار	بعضـی	ارگان	هـا	و	روابط	عمومی	هـا	به	تکاپو	
افتـاده	تا	پیـام	تبریکـی	را	بـرای	خبرنـگاران	ارسـال	کنند	
و	یـا	در	قالـب	نشسـتی	هدیـه	ای	را	تقدیم	خبرنـگار	کنند؛	
بـرای	خبرنـگاران	سـؤال	اسـت	نهـادی	کـه	در	طول	سـال	
جوابگـوی	خبرنـگار	نیسـت	و	یـا	روابـط	عمومی	کـه	خود	
را	ملـزم	همـکاری	بـا	اصحاب	رسـانه	نمی	داند	پـس	چرا	در	

ایـن	روز	بـه	فکـر	تقدیـر	می	افتد؟

نان، عشق، قلم
هــر	لحظــه	آخریــن	اخبــار	در	زمینه	هــای	مختلف	بــر	روی	
ــور	 ــا	ظه ــا	و	روزنامه	ه ــری،	خبرگزاری	ه ــایت	های	خب س
ــل	 ــا	تحم ــه	ب ــن	زمین ــگاران	در	ای ــد؛	خبرن ــدا	می	کن پی
مشــقات	بســیاری	بــه	جمــع	آوری	مســتندات	و	اطالعــات	
ــی	 ــذاب	اســت	ول ــر	ج ــد	خب ــد	هرچن ــار	می	پردازن و	اخب
ــر	ســر	فعالیــت	ایــن	ســربازان	عرصــه	 نامالیماتــی	هــم	ب
ــی	 ــار	بعض ــه	انتش ــرا	ک ــود	دارد	چ ــی	وج ــی	بخش آگاه
خبرهــا	بــرای	خبرنــگاران	دردســرهایی	را	دارد	و	ایــن	امــر	
می	طلبــد	کــه	خبرنــگاران	جــدای	از	جســارت	و	شــجاعت	
دارای	تیزبینــی،	صداقــت	و	شــهامت	گفتــن	حقایــق	

موجــود	جامعــه	هــم	باشــند.
خبرنــگاران	امــروز	امنیــت	شــغلی	ندارنــد،	بــا	وجــود	ایــن	

کــه	حرفــه	آن	هــا	جــزو	مشــاغل	ســخت	و	زیــان	آور	اســت	
ولــی	پشــتوانه	بیمــه	ای	بــرای	آن	هــا	تعریــف	نشــده	اســت	
در	شــرایط	اقتصــادی	کنونــی	تنهــا	عامــل	عشــق	و	عالقــه	
بــه	حرفــه	خبرنــگاری	باعــث	شــده	آن	هــا	دســت	بــه	قلــم	
شــوند	و	درد	مــردم،	اجتمــاع	و	یا	معضالت	شــهر	و	اســتان	

و	جامعــه	خــود	را	رصــد	کننــد.
ــژه	ای	 ــگاه	وی ــت	اســتراتژیک	و	جای ــم	موقعی در	اســتان	ق
کــه	بــه	دلیــل	بــارگاه	حضــرت	معصومــه)س(	و	هم	چنین	
وجــود	مراجــع	تقلیــد	و	حضــور	هفتگــی	مســئوالن	
ــدان	 ــم	را	دوچن ــگاران	ق ــئولیت	خبرن ــوری	دارد،	مس کش
ــع	و	 ــش	از	وس ــد	بی ــه	بای ــی	ک ــت،	خبرنگاران ــرده	اس ک

ــر	داشــته	باشــند. ــد	خب ــت	خــود	تولی ظرفی
ــگاران	 ــراغ	خبرن ــه	س ــا	ب ــد	ت ــه	ای	ش ــگار	بهان روز	خبرن
ــا	در	 ــا	آن	ه ــه	و	ب ــم	رفت ــتان	ق ــف	اس ــانه	های	مختل رس
مــورد	وضعیــت	حرفــه	خبرنــگاری	و	مشــکالت	آن	در	قــم	

گفت	وگــو	کنیــم.

نبود خبرنگارانی آگاه به معضالت استان
ــا	ســابقه	 ــگاران	ب مهــدی	بخشــی	ســورکی	یکــی	از	خبرن
اســتان	قــم	اســت	کــه	فعالیــت	خبــری	خــود	را	از	ســال	
88	بــا	خبرگــزاری	ایســنا	شــروع	و	بــا	1۹	دی	و	خبرگزاری	
ــوزه	 ــم	در	ح ــر	ه ــار	خب ــت	و	در	کن ــه	داده	اس ــر	ادام مه

ــری	فعالیــت	دارد. عکاســی	خب
و	 می	دانــد	 مســئول	 و	 مطالبه	گــر	 را	 خبرنــگار	 وی	
می	گویــد:	خبرنــگار	بایــد	روحیــه	مطالبه	گــری	و	مســئول	
ــودن	در	قبــال	کمبودهایــی	کــه	جامعــه	ممکــن	اســت	 ب
بــا	آن	روبــرو	باشــد	داشــته	باشــد	و	انعــکاس	رویدادهــای	
ــه	 ــت	ک ــاخصی	اس ــن	ش ــت	مهم	تری ــد	و	مثب خوش	آین

ــد. ــز	می	کن ــران	متمای ــگار	را	از	دیگ خبرن
شــغل	 آفت	هــای	 و	 آســیب	ها	 بــه	 اشــاره	 بــا	 وی	
خبرنــگاری	بیــان	می	کنــد:	امــروز	خبرنگارانــی	کــه	
بتواننــد	در	قالب	هــای	مختلــف	از	جملــه	در	حــوزه	

ــالت	 ــه	معض ــبت	ب ــلط	الزم	نس ــا	تس ــی	ب گزارش	نویس
مختلــف	شــهری،	اجتماعــی	و	فرهنگــی	بتواننــد	در	
تصمیم	گیری	هــای	مســئوالن	و	یــا	بهبــود	رفتارهــای	
اجتماعــی	مــردم	جریــان	ســاز	و	تأثیرگــذار	باشــند	انــدک	

ــت. ــدی	اس ــیب	ج ــک	آس ــن	ی ــتند	و	ای هس
بــه	گفتــه	ایــن	عــکاس	و	خبرنــگار،	از	دیگــر	آســیب	های	
ــگار	 ــوان	خبرن ــرد	به	عن ــک	ف ــرش	ی ــوه	پذی ــود	نح موج
اســت	و	بــا	توجــه	بــه	خألهــای	قانونــی	بــه	نظــر	می	رســد	
و	 کار	حرفــه	ای	صالحیــت	 بــه	 ورود	 از	 قبــل	 بایــد	
مهارت	هــای	الزم	را	کســب	کنــد،	آمــوزش	مســتمر	
خبرنــگاران	یــک	امــر	جــدی	اســت	و	بــا	برگــزاری	
جشــنواره	های	مطبوعاتــی	می	تــوان	باعــث	ارتقــای	

کیفیــت	تولیــدات	رســانه	های	شــد.
ــن	 ــد:	مهم	تری ــگاران	می	افزای ــاره	مشــکالت	خبرن وی	درب
ــگاران	در	اســتان	قــم	مشــکالت	معیشــتی	 مشــکل	خبرن
ــر	 ــق	التحری ــگاران	ح ــب	خبرن ــروز	اغل ــه	ام ــت	چراک اس
بــوده	و	درآمــد	اغلــب	آن	هــا	به	مراتــب	پایین	تــر	از	
حقــوق	قانــون	کار	اســت	و	خبرنگارانــی	کــه	در	ایــن	حرفه	
ــه	 ــا	ب ــد	تنه ــت	مانده	ان ــا	ثاب ــه	و	مزای ــتن	بیم ــدون	داش ب

ــه	اســت. ــل	عشــق	و	عالق دلی
	

لزوم مطالبه معضالت شهری از مدیران اجرایی
از	بانــوان	خبرنــگار	قمــی	اســت	و	فعالیــت	رســانه	ای	خــود	
ــهری	 ــر	و	همش ــارس،	مه ــانه	های	ف ــال	8۹	در	رس را	از	س
ــه	 ــت	دارد؛	دغدغ ــون	در	1۹	دی	فعالی ــرده	و	اکن ــاز	ک آغ
ــم	 ــتان	ق ــهری	اس ــالت	ش ــهری	و	معض ــور	ش ــم	او	ام مه
ــه	 ــم	مســئوالن	شــهری	را	ب ــه	ای	ه اســت	و	به	طــور	حرف

چالــش	کشــیده	اســت.
زینــب	آخونــدی	مهم	تریــن	مطالبــه	یــک	خبرنــگار	حــوزه	
ــات	 ــد:	مطالب ــد	و	می	گوی خــود	را	مســائل	شــهری	می	دان
شــهری	در	قــم	و	بیــان	آن	هــا	اهمیــت	دارد	در	شــهری	که	

هیفاء پردل
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کانون	هــای	قــدرت	فــراوان	هســتند	همیشــه	ایــن	خطــر	
وجــود	دارد	کــه	نیازهــای	مــردم	فرامــوش	شــود.

ــم	 ــه	ق ــی	ب ــران	وقت ــد:	بســیاری	از	مدی ــار	می	کن وی	اظه
می	آینــد	چنــدان	دغدغــه	شــهر	و	مــردم	را	ندارنــد	و	
بیشــتر	توجــه	آن	هــا	معطــوف	قــدرت	اســت	و	ایــن	وظیفه	
ــات	 ــمت	مطالب ــه	س ــا	را	ب ــه	نگاه	ه ــت	ک ــگار	اس خبرن

ــد. ــب	کن ــهروندان	جل ــوق	ش ــی	و	حق عموم
ــگاران	 ــه	1۹	دی،	خبرن ــگار	روزنام ــن	خبرن ــه	ای ــه	گفت ب
ــگاه	 ــم	بعضــاً	دچــار	روزمرگــی،	سیاســت	زدگــی	و	ن در	ق
ــن	 ــه	ای ــه	هم ــه	ب ــتند	ک ــائل	هس ــه	مس غیرتخصصــی	ب
ــه	 ــم	اضاف ــانه«	را	ه ــاد	رس ــئله	»اقتص ــد	مس ــا	بای آفت	ه
ــه	 ــودن	بخــش	خصوصــی	و	وابســتگی	ب کــرد؛	کوچــک	ب
دولــت	یــا	مراکــز	قــدرت	بــرای	اداره	رســانه	در	قــم،	زمینه	
ــا	هــر	 ــرای	حرفه	ای	ه فســاد	را	افزایــش	داده	و	عرصــه	را	ب

روز	تنگ	تــر	می	کنــد.
وی	در	تعریــف	خــود	از	خبرنــگار	می	گویــد:	بــرای	
کــه	 بیان	شــده	 مختلفــی	 خصوصیــات	 خبرنــگار	

کم	وبیــش	صــادق	اســت	امــا	بــا	توجــه	بــه	شــرایط	امــروز	
ــه	 ــی	ک ــن	ویژگی	های ــه	نظــر	می	رســد	یکــی	از	مهم	تری ب
ــاور	 ــگار	بایــد	داشــته	باشــد	ایــن	اســت	کــه	ب یــک	خبرن

ــت. ــی	اس ــوزه	عموم ــال	ح ــک	فع ــد	ی کن

هموار نبودن مسیر همکاری در حرفه خبرنگاری
بــا	یکــی	دیگــر	از	بانــوان	پیشکســوت	حرفــه	خبرنــگاری	
شــهر	قــم	هــم	ســر	گفت	وگــو	را	بــاز	می	کنیــم؛	
خبرنــگاری	کــه	تقدیــر	مســیر	زندگــی	او	را	عــوض	کــرد	
ــود	از	 ــرده	ب ــاب	ک ــکی	را	انتخ ــه	پزش ــه	پیش و	درحالی	ک

ــت. ــده	اس ــگاری	ش ــه	خبرن ــال	8۲	وارد	عرص س
غیــر	 رســانه،	 از	 گالیه	هایــی	 مهرنــورزوی	 زهــره	
ــد:	 حرفه	ای	هــا	و	هــم	از	مســئوالن	اجرایــی	دارد	و	می	گوی
تخصــص	در	یــک	رشــته،	اطالعــات	عمومــی	بــاال،	دانــش	
رســانه	و	دانــش	ارتباطــات	و	همچنیــن	تســلط	بــر	دنیــای	
ــه	ای	اســت. ــگار	حرف مجــازی	از	خصوصیــات	مهــم	خبرن
ــدار	و	 ــالق	م ــم	اخ ــگاران	ق ــه	خبرن ــان	اینک ــا	بی وی	ب
امانــت	دار	خوبــی	هســتند	ولــی	همــکاری	الزم	را	از	ســوی	
ــکاری	و	 ــیر	هم ــت:	مس ــد،	گف ــی	ندیده	ان ــران	اجرای مدی
ــگار	 ــت	و	خبرن ــوار	نیس ــگاران	هم ــرای	خبرن ــاری	ب هم	ی
ــرای	یــک	مصاحبــه	بایــد	هفته	هــا	وقــت	هزینــه	کنــد. ب
ایــن	خبرنــگار	روزنامــه	شــاخه	ســبز	بــا	بیــان	اینکــه	آفت	

و	آســیب	حرفــه	خبرنــگاری	بســیار	اســت	کــه	مهم	تریــن	
می	دانــم،	 نبــودن	 حرفــه	ای	 و	 بی	اخالقــی	 را	 آن	
ــگار	مســلمان	و	صاحــب	 ــک	خبرن ــدم	ی ــد:	معتق می	افزای
ــه	دنبــال	ســیاه	نمایــی	نیســت	و	قلــم	فروشــی	 بینــش	ب
ــه	ای	اســت	 ــگار	حرف ــن	شــاخصه	یــک	خبرن نمی	کنــد	ای
ــزی	را	 ــر	چی ــد	ه ــگار	اجــازه	نمی	ده ــوای	خبرن چــون	تق

ــد. ــردم	بده ــه	خــورد	م بنویســد	و	ب
ــگاران	 ــه	خبرن ــواردی	ک ــد:	م ــان	می	کن ــه	بی وی	در	ادام
قمــی	بایــد	آن	را	از	مدیــران	اجرایــی	خــود	مطالبــه	کننــد	
بســیار	اســت؛	از	پیگیــری	بــرای	حقابه	هــا،	آلودگــی	هــوا،	
پروژه	هــای	غیــر	کارشناســی	گرفته	تــا	معضــالت	ترافیکی	
ــن	 ــد؛	هم	چنی ــران	بخواهن ــگاران	از	مدی ــد	خبرن ــه	بای ک
آینده	نگــری	در	برنامه	هــا	و	ســندهای	چشــم	انداز	بایــد	در	

ــد. ــگاران	باش ــای	خبرن بحث	ه
ــگاران	را	 ــد	خبرن ــران	بای ــد:	مدی ــوروزی	می	افزای ــر	ن مه
نماینــدگان	مــردم	بداننــد	و	آن	هــا	را	مقابــل	خــود	فــرض	
ــم	انداز	 ــک	چش ــه	ی ــیدن	ب ــدف،	رس ــه	ه ــد	چراک نکنن

ــرای	پیشــرفت	اســتان	 ــرای	مــردم	و	تعامــل	ب مشــترک	ب
ــم	اســت. ق

بهره گیری مطبوعات کشوری از نویسندگان قمی
ــه	 ــاره	ب ــا	اش ــم	ب ــتان	ق ــگاران	اس ــر	از	خبرن ــی	دیگ یک
ــد:	 ــم	می	گوی ویژگــی	خــاص	رســانه	و	اصحــاب	رســانه	ق
قــم	به	واســطه	حضــور	حوزه	هــای	علمیــه	و	اندیشــمندان	
ــم	 ــی	قل ــرای	تجمــع	نویســندگان	و	اهال ــی	ب ــی	محل دین
ــد	 ــد	بای ــراق	نباش ــر	اغ ــه	اگ ــت	ک ــی	اس ــد	و	انقالب معتق
ــندگان	 ــوری	از	نویس ــات	کش ــیاری	از	مطبوع ــت	بس گف

ــد. ــدی	می	برن ــره	ج ــی	به قم
ســعید	آقایــی	کــه	فعالیــت	خــود	را	در	رســانه	های	
مختلــف	از	ســال	۹۲	آغــاز	کــرده	اســت،	می	افزایــد:	
ــردم	بنویســد	و	 ــرای	م ــی	باشــد	و	ب ــد	مردم ــگار	بای خبرن
بــه	دنبــال	کشــف	حقایــق	تــازه	باشــد	هم	چنیــن	داشــتن	
علــم	و	تخصــص	کافــی	در	حــوزه	موردبررســی	و	خالقیــت	
و	تجربــه	از	دیگــر	آیتم	هایــی	اســت	کــه	بایــد	یــک	

ــد. ــته	باش ــگار	داش خبرن
ایــن	خبرنــگار،	تولیــدات	رســانه	ای	در	حــوزه	خبــر	قــم	را	
ازلحــاظ	کمــی	بعــد	از	پایتخــت	می	دانــد	و	می	گویــد:	بــه	
دلیــل	حضــور	علمــا	و	مراجــع	تقلیــد	و	همچنیــن	حــرم	
ــن	شــهر	 ــران	دومی ــد	از	ته ــم	بع ــت)ع(،	ق ــه	اهل	بی کریم

از	نظــر	تولیــد	محتــوا	اســت	ولــی	از	نظــر	کیفــی	در	نقطــه	
ایــده	آلــی	نیســتیم	کــه	دلیــل	آن	قرارگیــری	خبرنــگاران	

در	روزمرگــی	و	کمبــود	نیــروی	متخصــص	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	ورود	نــگاه	تجــاری	بــه	حــوزه	
ــت:	 ــت،	گف ــم	اس ــانه	های	ق ــای	رس ــات	از	آفت	ه مطبوع
نبــود	افــراد	غیرمتخصــص،	خــروج	افــراد	حرفــه	ای	و	
صاحب	قلــم	از	ایــن	حرفــه	بــه	دلیــل	نبــود	امنیــت	شــغلی	

از	دیگــر	آفت	هــای	حرفــه	خبرنــگاری	اســت.

ــه  ــص در حرف ــراد غیرمتخص ــام اف ــه ن ــی ب آفت
ــگاری خبرن

ــت	 ــه	فعالی ــم	ک ــتان	ق ــابقه	اس ــگاران	باس ــی	از	خبرن یک
رســانه	ای	را	از	ســال	81	شــروع	کــرده	و	اکنــون	در	
ــروز	 ــه	ام ــد:	وظیف ــت	دارد	می	گوی ــا	فعالی ــزاری	برن خبرگ
ــگاران	مطالبه	گــری	و	پیگیــری	موضوعــات	مرتبــط	 خبرن
ــئوالن	 ــا	مس ــن	روزه ــفانه	ای ــه	متأس ــت	ک ــردم	اس ــا	م ب
کم	تــر	بــه	آن	توجــه	دارنــد	و	به	قــدری	ایــن	روزهــا	مــردم	
ــد	 ــش	و	امی ــی	آرام ــد	اندک ــه	نیازمن ــد	ک ــکالت	دارن مش

ــتند. هس
ســید	مهــدی	حســینی	می	افزایــد:	مهم	تریــن	آفتــی	
کــه	امــروز	حرفــه	خبرنــگاری	را	گرفتــار	کــرده	ایــن	اســت	
کــه	هرکســی	بــه	خــود	اجــازه	می	دهــد	وارد	ایــن	عرصــه	
ــفانه	 ــذارد؛	متأس ــگار	بگ ــودش	را	خبرن ــم	خ ــده	و	اس ش
ــدارد	 ــود	ن ــم	وج ــه	ه ــن	زمین ــخصی	در	ای ــئول	مش مس
و	ســاماندهی	درست	وحســابی	در	ایــن	بخــش	نشــده	
اســت	و	شــاهد	هســتیم	افــرادی	غیرمتخصــص	وارد	ایــن	
عرصــه	شــده	کــه	حتــی	الفبــای	خبــر	و	خبرنــگاری	را	هم	

نمی	داننــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	حضــور	برخــی	خبرنــگار	نماهــا	
در	قــم	بیــان	می	کنــد:	افــرادی	هســتند	کــه	فقــط	
خبرنگارهــای	نشســت	خبــری	هســتند	و	متأســفانه	از	دل	
ــرون	 ــزی	بی ــب	چی ــم	اغل ــری	ه ــت	های	خب ــن	نشس ای
نمی	آیــد	و	فقــط	میــرزا	بنویســی	را	رواج	داده	انــد.

ایــن	خبرنــگار	قمــی	بــا	بیــان	اینکــه	وضعیــت	قم	نســبت	
بــه	دیگــر	اســتان	ها	در	زمینــه	خبــر	متفــاوت	اســت	و	باید	
ــتر	 ــم	بیش ــتان	ه ــن	اس ــگاران	ای ــه	خبرن ــم	ب ــا	ه نگاه	ه
ــری	 ــه	خب ــرای	عرص ــی	ب ــد	الگوی ــم	بای ــت:	ق ــود،	گف ش

کشــور	باشــد.
	

ــف  ــل ضع ــاد عام ــت وزارت ارش ــرش و سیاس نگ
رســانه ها

گفت	وگویــی	را	بــا	مدیرعامــل	خانــه	مطبوعــات	قــم	انجام	
ــانی	 ــر	و	خبررس ــه	در	راه	خب ــگاری	ک ــم،	روزنامه	ن داده	ای
مویــی	ســپید	کــرده	و	عمــر	خــود	را	در	ایــن	حرفــه	هزینه	
کــرده	اســت؛	وی	کــه	از	پیشکســوتان	و	شــاید	چهره	هــای	
ــت	 ــردرد	از	وضعی ــی	پ ــانه	اســت	دل ــدگار	عرصــه	رس مان

ــی	مطبوعــات	دارد. کنون
مرتضــی	داســتانی،	مهم	تریــن	شــاخص	خبرنــگار	را	
داشــتن	احســاس	مســئولیت	اجتماعــی	می	دانــد	و	
می	گویــد:	خبرنــگار	بایــد	نســبت	بــه	جامعــه	خــود	
ــاری	را	از	دوش	 ــد	ب ــالش	کن ــد	و	ت ــته	باش ــه	داش دغدغ
ــت	 ــده	اس ــه	ای	ش ــت	به	گون ــی	وضعی ــردارد	ول ــه	ب جامع

کــه	خبرنــگاران	دردمنــد	کمیــاب	شــده	اند.
ــه	 ــذ	چ ــی	کاغ ــه	گران ــؤال	ک ــن	س ــه	ای ــخ	ب وی	در	پاس
ــد:	 ــان	می	کن ــته	اســت،	بی ــا	گذاش ــر	روزنامه	ه ــری	ب تأثی
تحریــم	و	گرانــی	کاغــذ	شــاید	اندکــی	بــر	ضعــف	و	رونــد	
مطبوعــات	اثــر	گذاشــته	اســت	ولــی	بــه	نظــر	مــن	علــت	
ــرش	وزارت	 ــت	و	نگ ــات	سیاس ــت	مطبوع ــف	فعالی تضعی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ارشــاد	اســت؛	مجوزهــای	بی	حدومــرز	و	متمرکــز	کــردن	
ــای	 ــدید	درآمده ــش	ش ــث	کاه ــی	باع ــای	دولت آگهی	ه
ــش	 ــت.	کاه ــده	اس ــه	ای	ش ــابقه	و	حرف ــای	باس روزنامه	ه
ــوی	 ــا	از	س ــش	هزینه	ه ــو	و	افزای ــد	از	یک	س ــدید	درآم ش
دیگــر	ادامــه	کار	مطبوعــات	به	ویــژه	مطبوعــات	باســابقه	را	

ــرو	کــرده	اســت. ــا	مشــکالت	جــدی	روب ب
مدیــر	خانــه	مطبوعــات	قــم	در	بخش	دیگــری	از	ســخنان	
ــی	 ــال	مشــکالت	مال ــه	دنب ــات	ب ــد:	مطبوع خــود	می	گوی
ناچــار	بــه	کــم	کــردن	نیــروی	انســانی	ماهــر	و	متخصــص	
ــری	 ــوای	خب ــم	محت ــال	آن	ه ــه	دنب ــده	اند	و	ب ــود	ش خ
مطبوعــات	هــم	روزبــه	روز	کاهش	یافتــه	و	از	گردونــه	

ــد. ــب	می	افت ــت	عق رقاب
ــری	 ــه	خب ــا	جامع ــن	روزه ــه	ای ــی	ک ــن	آفت وی	مهم	تری
را	گرفتــار	کــرده	را	»آلودگــی	اقتصــادی«	می	دانــد	
اقتصــادی	 آلودگــی	 از	 طیفــی	 یــک	 می	گویــد:	 و	
رســانه	ها	را	درگیــر	کــرده	اســت،	رســانه	هایی	کــه	
ــد	 ــن	کنن ــگار	را	تأمی ــد	خبرن ــی	نمی	توانن ــاظ	مال از	لح
ــم	 ــان	گلی ــا	خودش ــد	ت ــا	کرده	ان ــا	را	ره ــار	آن	ه به	ناچ
خــود	را	از	آب	بیــرون	بکشــند.	بــه	خاطــر	همیــن	
ــه	 ــه	کارت	هدی ــود	را	ب ــم	خ ــگاری	قل ــم	خبرن می	بینی
ناقابــل	می	فروشــد	و	یــا	بــرای	گرفتــن	آن	بــه	هــر	
ــزاع	 ــه	ن ــد	درحالی	ک ــدل	می	افت ــزاع	و	ج ــه	ن ــی	ب قیمت
ــی	صــرف	 ــرای	حــق	مــردم	باشــد	ول ــد	ب و	جــدل	او	بای

رضایــت	مدیــران	می	شــود.
داســتانی	در	رابطــه	بــا	وضعیــت	خبــری	قــم	می	گویــد:	قم	
در	حــوزه	خبــر	از	وجــود	خبرنــگاران	ماهــر	در	رنــج	اســت	
تــا	جایــی	کــه	خبرنــگاران	قــم	در	بخش	خبــر	در	بســیاری	

ــد. ــه	ای	بیاورن ــر	نتوانســته	اند	رتب از	جشــنواره	های	اخی
مدیرمســئول	روزنامــه	1۹	دی	بــا	اشــاره	بــه	آمــار	
ــه	 ــم	۳	روزنام ــد:	در	ق ــار	می	کن ــتان	اظه ــات	اس مطبوع
سراســری،	۳	روزنامــه	محلــی	و	8	هفته	نامــه	و	هم	چنیــن	
ــال	وجــود	 ــن	فع ــاالی	1۴0	نشــریه	مختــص	حــوزه	دی ب

دارد.
ــای	 ــش	آگاهی	ه ــه	افزای ــه	ب ــا	توج ــه	ب ــان	اینک ــا	بی وی	ب
جامعــه	انتظارهــا	هــم	از	مطبوعــات	باالتــر	مــی	رود،	گفت:	
ــد	 ــه	مطبوعــات	بای ــدن	رویکــرد	مردمــی	ب ــرای	برگردان ب
ــا	توجــه	بــه	نیازهــای	جامعــه	ارتقــا	 محتــوای	رســانه	ها	ب

یافتــه	و	متحــول	شــود.

ایســتاده در محــراب پرســتش خــدا و خدمــت به 
خلق

دبیــر	تحریریــه	روزنامــه	همشــهری	قــم	در	مــورد	
بــرای	 نیــاز	 مــورد	 ویژگی	هــای	 و	 شــاخص	ها	
ــاره	 ــه	درب ــری	ک ــن	تعبی ــد:	بهتری ــگاران	می	گوی خبرن
اهمیــت	رســانه	آموختــم،	ایــن	اســت	کــه	رســانه	
»محــراب	پرســتش	خــدا	و	خدمــت	بــه	خلــق«	
اســت.	الزمــه	ایســتادن	در	ایــن	محــراب،	داشــتن	
ــه	 ــا	روحی ــر	از	این	ه ــارت	و	مهم	ت ــه،	جس ــم،	تجرب عل
در	 ویژگی	هــا	 ایــن	 اگــر	 اســت.	 مســئولیت	پذیری	
ــگار	جمــع	شــود،	کهنگــی	و	روزمرگــی	در	حرفــه	 خبرن
او	بی	معناســت	و	تازگــی	و	گیرایــی	در	گفتــار	و	نوشــتار	

خبرنــگار	جریــان	خواهــد	داشــت.
روح	اهلل	کریمــی	افــزود:		البتــه	بخشــی	از	ویژگی	هــای	
شــاخص	خبرنــگار	موفــق،	در	ذات	او	نهفتــه	اســت؛	
همچــون	پایبنــدی	بــه	اخــالق،	تیزبینــی،	ضریب	هوشــی	
ــاال،	روحیــه	پرسشــگری	و	نکتــه	ســنجی،	کنجــکاوی	و	 ب
خالقیــت،	امــا	بخــش	دیگــر،	ویژگی	هــای	حرفــه	ای	اســت	
ــرای	 ــای	الزم	ب ــا	و	توانایی	ه ــد	مهارت	ه ــگار	بای ــه	خبرن ک

ــوزد. ــه	را	بیام ــن	حرف اثربخشــی	در	ای
ــرات	 ــا	و	مخاط ــه	چالش	ه ــن	ک ــف	از	ای ــراز	تأس ــا	اب وی	ب
حرفــه	خبرنــگاری	بیــش	از	جذابیت	هــای	آن	نمــود	
ــگاران	 ــد:	بخشــی	از	مشــکالت	خبرن عینــی	دارد،	می	افزای
بــه	تغییــر	نــگاه	فعــاالن	ایــن	عرصــه	بــه	حرفه	اشــان	بــر	
ــانه	 ــد	رس ــه	کارمن ــش	از	آن	ک ــگار	پی ــردد.	خبرن می	گ
باشــد،	یــک	هنرمنــد	اســت	کــه	صــرف	نــگاه	درآمدزایــی	
بــه	ایــن	حرفــه،	آفت	هــای	جدیــدی	را	پیــش	روی	
ــی	از	 ــه	درآمدزای ــون	دغدغ ــاده	اســت.	اکن ــگاران	نه خبرن
ســطح	مدیــران	رســانه	ها	بــه	خبرنــگاران	رســیده	کــه	این	
آســیب	نــه	تنهــا	بــه	کاهــش	کیفیــت	تولیــدات	رســانه	ها	
منجــر	شــده،	بلکــه	بــا	شــأن	و	منزلــت	اجتماعــی	خبرنگار	
منافــات	دارد.	گــران	شــدن	فعالیــت	در	رســانه	ها	بــه	ویــژه	
ــانه	ها	 ــت	از	رس ــف	در	حمای ــوب	و	ضع ــانه	های	مکت رس
ســبب	شــده	مدیــران	رســانه	های	جمعــی	توانایــی	فراهــم	
کــردن	ثبات	شــغلی	بــرای	خبرنــگاران	را	نداشــته	باشــند.	
وقتــی	خبرنــگاران	دغدغه	معیشــت	داشــته	باشــند،	نقش	

آن	هــا	در	تحقــق	مســئولیت	اجتماعــی	کمرنگ	می	شــود.
ــا	 ــم	ب ــتان	ق ــات	اس ــه	مطبوع ــره	خان ــت	مدی ــو	هیئ عض
ــرای	 ــر	ب ــه	و	مؤث ــرح	خالقان ــچ	ط ــه	هی ــن	ک ــان	ای بی
تقویــت	رســانه	ها	و	افزایــش	خودبــاوری	و	مســئولیت	
اجتماعــی	خبرنــگاران	توســط	اداره	کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	
ــار	 ــد:	اظه ــت،	می	گوی ــده	اس ــرا	نش ــتان	اج ــالمی	اس اس
نظــر	مســئوالن	ارشــاد	قــم	در	مــورد	رســانه	ها	بــه	
ــا	 ــه	آن	ه ــه	ب ــت	ک ــی	اس ــای	توصیف ــطه	گزارش	ه واس
ارائــه	می	شــود.	در	طــول	ســال	های	اخیــر	مدیــرکل	
ــه	 ــار	ب ــک	ب ــی	ی ــن	اداره	کل	حت ــی	ای ــاون	مطبوعات و	مع
دفتــر	بســیاری	از	رســانه	های	اســتان	نرفته	انــد	کــه	
ــت،	ســختی	ها	و	 ــق	و	شــفاف	از	نحــوه	فعالی ــزارش	دقی گ

چالش	هــای	رســانه	ها	داشــته	باشــند.
ــی	صنفــی	را	یکــی	دیگــر	از	چالش	هــای	 وی	نبــود	همدل
ــد:	اختالف	ســلیقه	 ــد	و	می	گوی ــگاری	می	دان عرصــه	خبرن
در	انتشــار	محتــوا	امــری	طبیعــی	اســت	امــا	گرایش	هــای	
سیاســی	در	صنــف	خبرنــگاران	و	مدیــران	رســانه	ها	مانــع	
ــرای	پیگیــری	مطالبــات	ایــن	صنــف	 ــی	آن	هــا	ب از	همدل
ــای	 ــن	مســئله	تســری	دادن	گرایش	ه ــل	ای می	شــود.	دلی
سیاســی	برخــی	مســئوالن	و	چهره	هــای	خــارج	از	عرصــه	
رســانه	بــه	درون	ایــن	صنــف	اســت	کــه	همدلــی	و	

هم	افزایــی	عناصــر	رســانه	ای	در	اســتان	را	شــکننده	کــرده	
اســت.

ایــن	فعــال	شــبکه	های	اجتماعــی	می	افزایــد:	البتــه	
باوجــود	 اســتان	 مطبوعــات	 خانــه	 دوره	جدیــد	 در	
عضویــت	گرایش	هــای	مختلــف	در	هیئت	مدیــره	آن،	
ــه	 ــدف	ارائ ــفاف	و	باه ــورت	ش ــا	به	ص ــی	فعالیت	ه تمام
خدمــات	بــه	فعــاالن	ایــن	عرصــه	و	همــدل	کــردن	
آن	هــا	ســاماندهی	می	شــود	امــا	متأســفانه	برخــی	
مســئوالن	تفســیر	درســتی	از	واگــذاری	امــور	بــه	بخــش	
ــی	از	 ــد	بخش ــان	می	خواهن ــد	و	همچن ــی	ندارن خصوص
مأموریت	هــای	تخصصــی	ایــن	تشــکل	صنفــی	را	بــر	

ــند. ــته	باش ــده	داش عه
ــاوری	 ــا	خودب ــه	کریمــی،	در	حــال	حاضــر	نه	تنه ــه	گفت ب
خبرنــگاران	بــرای	فعالیــت	در	ایــن	عرصــه	تقویــت	
ــه	 ــرای	ورود	ب ــزه	ای	ب ــد	انگی ــه	نســل	جدی نمی	شــود	بلک

ــد. ــه	ندارن ــن	عرص ای
ــبکه	های	 ــعه	ش ــذ،	توس ــل	کاغ ــه	معض ــاره	ب ــا	اش وی	ب

ــگاران	 ــرای	خبرن ــف	ب ــوت	و	ضع ــاط	ق ــی	را	از	نق اجتماع
می	دانــد	و	می	گویــد:	پیــش	از	توســعه	شــبکه	های	
مطمئنــی	 منبــع	 رســمی	 رســانه	های	 اجتماعــی،	
بــرای	انتشــار	اطالعــات	بودنــد	امــا	اکنــون	بخــش	
ــط	 ــا	توس ــف	رویداده ــات	و	توصی ــی	از	اطالع قابل	توجه
ــرایط،	 ــن	ش ــود.	در	ای ــار	داده	می	ش ــردم	انتش ــودم	م خ
کار	خبرنــگاران	توصیــف	نیســت	چراکــه	مــردم	رویدادهــا	
را	توصیــف	می	کننــد.	خبرنگارانــی	کــه	در	مراحــل	باالتــر	
ــی	و	 ــان	ســازی،	مطالبــات	گفتمان ــه	تحلیــل،	جری ازجمل
ــی	و	 ــبکه	های	اجتماع ــد	در	ش ــت	کنن ــازی	فعالی ذائقه	س
تحقــق	مســئولیت	اجتماعــی	موفق	خواهنــد	بــود،	در	غیر	
ایــن	صــورت	روی	دیگــر	ســکه	کــه	تضعیــف	جایگاهشــان	
ــا	 ــب	آن	ه ــت،	نصی ــی	اس ــش	اثربخش ــردم	و	کاه ــزد	م ن

می	شــود.
ــودن	 ــنا	نب ــل	آش ــه	دلی ــفانه	ب ــد:	متأس ــی	می	افزای کریم
ــی	 ــبکه	های	اجتماع ــانه،	ش ــواد	رس ــا	س ــردم	ب ــی	م برخ
ــا	 ــذب،	تهمت	ه ــوای	ک ــار	محت ــرای	انتش ــتری	ب ــه	بس ب
و	تخریب	هــا	تبدیل	شــده	و	حتــی	در	برخــی	مــوارد	
مســائل	امنیتــی	هــم	رعایــت	نمی	شــود.	در	ایــن	شــرایط،	
از	خبرنــگاران	حرفــه	ای	انتظــار	مــی	رود	مــردم	را	بــه	

ــانند. ــی	برس ــطحی	از	فرهیختگ س

http://mehrnews.com


صفحه 32 | شماره 41 | شهریور 98 MEHR NEWSAGENCY

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

در  روز  هــر  مختلفــی  رویدادهــای 
ــه  ــورد توج ــه م ــد ک ــاق می افت ــم اتف ق
ــی  ــه اســت ول رســانه ها و آحــاد جامع
ــت  ــرای ثب ــان ب ــگاران و عکاس خبرن
ــکالت  ــا مش ــار ب ــن اخب ــکاس ای و انع

ــتند. ــه هس ــیاری مواج بس

ــه،	 ــرو	عقــب،	عکاســی	اینجــا	ممنوع ــی	ب »عکســت	را	گرفت
شــما	نمی	تونیــد	بریــد	جلــو،	دیــدار	خصوصیــه،	عکاســا	بروند	
عقــب،	ســریع	بگیــر	و	بــرو،	یــه	عکــس	بســه	دیگــه	چنــد	تــا	
می	گیــری،	بــرای	کجــا	عکــس	می	گیــری؟«	ایــن	واژه	هایــی	
ــت	و	 ــده	اس ــادی	ش ــری	ع ــان	خب ــرای	عکاس ــه	ب ــت	ک اس
ــه	گوششــان	نرســد	و	گاهــی	 ــه	اســت	کــه	ب ــر	برنام در	کمت
ــن	و	 ــت	دوربی ــن	اس ــا	ممک ــش	مکش	ه ــن	ک ــن	همی در	بی
تجهیــزات	چنــد	میلیونی	شــان	نیــز	دچار	آســیب	و	خســارت	
شــود	و	در	ایــن	موقــع	کســی	دیگــر	پاســخگو	نخواهــد	بــود،	

ــم! بگذری
ــورق	 ــان	ت ــه	در	زم ــاده	اســت	ک ــاق	افت ــا	اتف ــرای	م ــا	ب باره
روزنامــه	و	یــا	مجلــه	ای	و	یــا	حتــی	بازدیــد	از	یــک	خبرگزاری	
یــا	ســایت	خبــری،	حوصله	بــرای	خوانــدن	یــک	گــزارش	و	یا	
خبــر	طوالنــی	وجــود	نداشــته	اســت،	امــا	نگاه	هــا	در	همــان	
ــه	ای	 ــد	خالص ــا	بتوانن ــد	ت ــا	می	رون ــال	عکس	ه ــار	اول	دنب ب
ــری	جســتجو	 ــزارش	تصوی ــا	گ از	ماجــرا	را	در	آن	عکــس	و	ی
کننــد،	اینجــا	اســت	کــه	اهمیــت	کار	عکاســان	خبــری	خــود	
ــدادی	 ــری	روی ــکاس	تصوی ــرای	انع ــه	ب ــد	ک را	نشــان	می	ده
ــی	را	 ــختی	ها	و	تالش ــه	س ــاص	چ ــمی	خ ــک	مراس ــا	ی و	ی
ــی	 ــری	خوب ــزارش	تصوی ــد	گ ــا	بتوانن ــوند	ت ــل	می	ش متحم

بــرای	مخاطبــان	پدیــد	آورنــد.
تصـور	اینکه	روزنامه	هـا	در	صفحه	اول	خود	بـدون	عکس	چاپ	
شـوند	امکان	پذیـر	نیسـت	و	اصـوالً	روزنامه	هایـی	در	جـذب	
مخاطبانشـان	موفـق	بوده	اند	که	عکسـی	متفـاوت	و	جذاب	تر	

نسـبت	به	سـایر	روزنامه	هـا	به	چاپ	رسـانده	باشـند.
ــب	و	 ــان	جال ــرای	انس ــواره	ب ــس	هم ــر	و	عک ــای	تصوی دنی
ــوده	و	کمتــر	کســی	اســت	کــه	از	عکــس	گرفتــن	 جــذاب	ب
فــراری	باشــد	و	بــه	آن	عالقــه	نشــان	ندهــد،	عکاســان	خبری	
نیــز	تــالش	می	کننــد	تــا	داســتان	یــک	رویــداد	را	با	اســتفاده	
ــته	 ــس	داش ــاء	عک ــی	در	الق ــه	قضاوت ــدون	آنک ــر،	ب از	تصاوی
ــن	 ــان	ای ــه	مخاطب ــق	ب ــن	طری ــد	و	از	ای ــو	کنن ــند،	بازگ باش
امــکان	را	بدهنــد	تــا	آنــان	خــود	را	در	حــال	و	هــوای	آن	اتفاق	

ــد. حــس	کنن
حــوزه	کار	عکاســی	خبــری	تــرس	و	خجالــت	را	بــر	نمی	تابــد	
ــوان	 ــه	عن ــرار	اســت	ب ــه	ق ــرای	آنچــه	ک ــری	ب و	عــکاس	خب
ــه	 ــایی	ب ــل	و	نارس ــک	معض ــا	ی ــه	و	ی ــداد،	دغدغ ــک	روی ی
جامعــه	نشــان	دهــد،	بیــش	از	هــر	چیــز	نیازمنــد	اعتمــاد	بــه	
ــا	زاویــه	دیــد	خــود،	 ــا	در	ســایه	خالقیــت	و	ب نفــس	اســت	ت
اتفاقــی	را	مســتندگونه	و	بــدون	دخــل	و	تصــرف	روایــت	کند.
امــروز	اقبــال	مخاطبــان	در	بازدیــد	از	خبرگزاری	هــا	و	
ســایت	های	خبــری	بــه	دیــدن	گزارش	هــای	تصویــری	بیــش	
ــدگان	 ــد	کنن ــار	بازدی ــن	را	از	آم ــا	اســت؛	ای از	ســایر	بخش	ه
می	تــوان	فهمیــد،	از	ایــن	رو	توجــه	بــه	ایــن	اســتقبال	

ــد. ــل	ش ــد	از	آن	غاف ــته	و	نبای ــرورت	داش ــان	ض مخاطب
ــانی	 ــری	کار	آس ــی	خب ــه	عکاس ــد	ک ــور	می	کنن ــی	تص برخ
ــری،	 ــای	خب ــه	از	فعالیت	ه ــن	عرص ــک	ای ــا	بی	ش ــت	ام اس
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــر	تنش ــترس	و	پ ــر	اس ــخت،	پ ــیار	س کار	بس
متأســفانه	آن	چنــان	بایــد	و	شــاید	تــالش	این	قشــر	تالشــگر	
در	عرصــه	خبــر	دیــده	نشــده	و	آنــان	نیــز	در	راســتای	انجــام	
ــتند. ــده	ای	هس ــکالت	عدی ــار	مش ــود	دچ ــای	خ فعالیت	ه

نگاه ها در قم به عکاسان خبری مناسب نیست
مشــکالت	عکاســان	خبــری	در	قــم	کــم	نیســت،	هــر	چنــد	

کــه	در	ســال	های	اخیــر	برخــی	از	نهادهــا	در	اســتان	تــالش	
ــام	 ــی	انج ــان	اقدامات ــهیل	کار	عکاس ــرای	تس ــا	ب ــد	ت کرده	ان
ــوده	 ــت	بخــش	نب ــات	رضای ــن	اقدام ــا	مجمــوع	ای ــد،	ام دهن

ــت. اس
یکــی	از	مــواردی	کــه	عکاســان	خبــری	را	در	قــم	رنــج	
ــه	 ــن	ب ــی	توهی ــاری	و	حت ــی،	بدرفت ــد،	بی	احترام می	دهن
آنــان	در	جریــان	ثبــت	رویدادهــا	اســت	کــه	ایــن	امــر	ممکــن	
ــمی	 ــدگان	مراس ــده	برگزارکنن ــه	نش ــل	توجی ــت	از	عوام اس
ــن	زمینــه	دچــار	 ــا	اینکــه	مســئوالن	در	ای اتفــاق	بیفتــد	و	ی
ــا	 ــرای	کار	عکاســان	مهی غفلــت	شــده	باشــند	و	شــرایط	را	ب

ــد. نکنن
ــه	صــورت	 ــت	ب ــد	دول ــال	وزرا	و	مســئوالن	ارش ــول	س در	ط
ــا	 ــدار	ب ــا	دی ــود	و	ی ــتانی	خ ــای	اس ــرای	برنامه	ه ــی	ب هفتگ
ــه	همیــن	 ــم	ســفر	می	کننــد،	ب ــه	ق مراجــع	عظــام	تقلیــد	ب
دلیــل	کار	عکاســان	خبــری	در	قــم	نســبت	بــه	ســایر	
اســتان	ها	مضاعــف	و	حســاس	تر	اســت	کــه	متأســفانه	
ــه	قــم	 ــا	آن	شــخصیت	ب اطرافیــان	مقاماتــی	کــه	از	تهــران	ب
ــان	 ــا	عکاس ــی	ب ــکاری	خوب ــی	و	هم ــد	همراه ــفر	می	کنن س
ــان	 ــش	عکاس ــب	رنج ــر	موج ــن	ام ــد	و	همی ــری	ندارن خب
خبــری	می	شــود	کــه	البتــه	ایــن	مشــکل	راه	حــل	ســاده	ای	
ــده	 ــناخته	ش ــم	ش ــری	در	ق ــان	خب ــه	عکاس ــرا	ک دارد؛	چ
هســتند	و	یــک	نهــاد	باالدســتی	ماننــد	اســتانداری	و	یــا	اداره	
کل	فرهنــگ	و	ارشــاد	اســالمی	قــم	می	توانــد	در	ایــن	زمینــه	
ــا	همراهــان	شــخصیت	ها	بــه	عمــل	 هماهنگی	هــای	الزم	را	ب

ــد. آورن
ــش	 ــون	آت ــه	همچ ــر	مترقب ــوادث	غی ــم	ح ــفانه	در	ق متأس
ــن	 ــش	ای ــرای	پوش ــه	ب ــود	ک ــرار	می	ش ــاد	تک ــوزی	زی س
ــه	 ــکالتی	مواج ــا	مش ــری	ب ــان	خب ــواره	عکاس ــات	هم اتفاق
ــن	آن	 ــل	کار	ممک ــد	حداق ــر	می	رس ــه	نظ ــا	ب ــد؛	ام بوده	ان
اســت	کــه	عکاســان	شــناخته	شــده	خبــری	اســتان،	هماننــد	
ســایر	کشــورها	بــا	یــک	لبــاس	و	کاور	مشــخص	شــده	ای	کــه	
بــرای	نهادهــای،	امــدادی،	نظارتــی	و	امنیتــی	شــناخته	شــده	
ــرای	 ــری	ب ــا	مشــکالت	کمت ــا	ب ــته	ت ــار	داش ــد	در	اختی باش

ــت	خــود	مواجــه	باشــند. انجــام	مأموری
در	مجمــوع	بایــد	عنــوان	کــرد	کــه	نگاه	هــا	در	قــم	بــه	

عکاســان	خبــری	بــرای	پوشــش	برنامه	هــا،	مناســب	نیســت	
کــه	در	ایــن	راســتا	نیروهــای	حراســت	و	یــا	انتظامــات	ادارات	
ــا	 ــر	حــوزوی	و	ی ــم	از	حــوزوی	و	غی ــف	اع ــای	مختل و	نهاده
اماکــن	مقــدس	توجیــه	الزم	نشــده	اند	و	همیــن	امــر	موجــب	
می	شــود	تــا	در	هــر	مراســمی	مدتــی	از	زمــان	برنامــه	صــرف	
هماهنگــی	بــرای	اجــازه	دادن	جهــت	عکاســی	صــرف	شــود.
ــان	 ــد	عکاس ــری	مانن ــان	خب ــه	عکاس ــری	ک ــوع	دیگ موض
ســایر	اســتان	ها	از	آن	گالیــه	دارنــد،	تعرفه	هــای	بســیار	
ــرایط	 ــن	ش ــه	در	ای ــت	ک ــری	اس ــای	تصوی ــن	گزارش	ه پایی
ــزات	و	اســتهالک	 ــاالی	تجهی ــن	قیمــت	ب ــا	ای اقتصــادی	و	ب
آن،	مقــرون	بــه	صرفــه	نیســت،	امــا	عکاســان	بــه	دلیل	عشــق	
ــد	 ــظ	کرده	ان ــن	ســنگر	را	حف ــن	کار	ای ــه	ای ــه	خــود	ب و	عالق
ــدم	 ــل	ع ــه	دلی ــه	ب ــن	حرف ــه	از	ای ــته	ایم	ک ــانی	داش و	عکاس
ــه	ســراغ	 تأمیــن	معیشــت	و	زندگــی	خداحافظــی	کــرده	و	ب

ــد. ــری	رفته	ان ــغل	دیگ ش

ــی  ــه اجتماع ــه بدن ــد ب ــری بای ــکاس خب ــگاه ع ن
ــد ــوف باش ــه معط جامع

ــاهده	 ــا	مش ــد:	باره ــم	می	گوی ــری	ق ــان	خب ــی	از	عکاس یک
شــده	در	برخــی	وقایــع	از	حضــور	عکاســان	جلوگیــری	
ــالت	 ــام	رس ــع	از	انج ــا	مان ــن	محدودیت	ه ــه	ای ــد	ک می	کنن
و	ایفــای	نقــش	عکاســان	خبــری	می	شــو،	در	حالــی	کــه	آن	
رویــداد	می	توانــد	بخشــی	از	تاریــخ	اســتان	بــه	شــمار	بیایــد.
محمــد	اخالقــی	بــا	بیــان	اینکــه	نــگاه	عــکاس	خبــری	بایــد	
بــه	بدنــه	اجتماعــی	جامعــه	معطــوف	باشــد	افــزود:	عکاســان	
ــد؛	 ــد	خودشــان	را	از	بنــد	جناح	هــای	سیاســی	جــدا	کنن بای

تــا	بتواننــد	بــه	درســتی	رســالت	خــود	را	انجــام	دهنــد.
ــد:	 ــد	و	می	گوی ــاد	می	کن ــز	انتق ــان	نی ــی	عکاس وی	از	برخ
ــت،	 ــری	وارد	اس ــان	خب ــی	از	عکاس ــه	برخ ــه	ب ــادی	ک انتق
حضــور	آنــان	در	شــاخه	های	مختلــف	عکاســی	اســت	و	
ــد	 ــف	پرســه	می	زنن ــان	شــاخه	های	مختل ــه	می عکاســانی	ک
ــد	عکاســان	تأثیرگــذار	و	موفقــی	باشــند. ــع	نمی	توانن در	واق
ــرج	 ــرج	و	م ــادی	از	ه ــد:	انتق ــری	می	گوی ــکاس	خب ــن	ع ای
ــن	 ــه	در	ای ــرا	ک ــود	دارد،	چ ــز	وج ــری	نی ــی	خب در	عکاس
ســال	های	اخیــر	دیــده	شــده،	هــر	کســی	کــه	دوربیــن	دارد	
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــر	کســی	 ــرد	ه ــوان	ک ــد	عن ــن	عرصــه	می	شــود	و	بای وارد	ای
ــری	 ــکاس	خب ــار	دارد	ع ــی	در	اختی ــزات	عکاس ــه	تجهی ک
ــناخت	 ــار	ش ــص	در	کن ــه	ای	و	تخص ــالق	حرف ــت	و	اخ نیس
مباحــث	جامعــه	شناســی	و	روان	شناســی،	عــکاس	خبــری	
را	تعریــف	می	کنــد	تــا	عکس	هــای	تولیــد	شــده	قــادر	باشــد	

ــرار	کنــد. ــه	جامعــه	ارتبــاط	برق ــا	بدن ب
وی	افــزود:	کســی	کــه	حرفــه	اش	را	بــا	عشــق	دنبــال	می	کند،	
خطــرات	نیــز	برایــش	شــیرین	اســت؛	تمــام	ایــن	ســال	هایی	
کــه	عکاســی	می	کــردم،	ایــن	حرفــه	برایــم	شــیرین	و	
دلچســب	بــوده	و	بــه	خاطــر	ایــن	کار	حاضــر	شــدم	از	خیلــی	
ــه	اش	 ــه	حرف ــه	ب ــی	ک ــرم	هرکس ــه	نظ ــذرم	و	ب ــا	بگ چیزه
ــان	و	دل	 ــه	ج ــم	ب ــش	را	ه ــد،	خطرات ــته	باش ــق	داش عش

می	خــرد.
ــزو	 ــگاری	ج ــغل	خبرن ــروزه	ش ــه	ام ــان	اینک ــا	بی ــی	ب اخالق
مشــاغل	پــر	خطــر	در	دنیــا	محســوب	می	شــود،	ادامــه	
ــی	را	 ــکالت	اجتماع ــم	مش ــعی	می	کنی ــان	س ــا	عکاس داد:	م
جســتجو	کــرده	و	بــه	واقعیت	هــای	تلــخ	جامعــه	پــی	ببریــم	
و	مســائل	و	نیازهــای	مــردم	را	درک	کــرده	و	بــرای	انتشــار	آن	
خــود	را	مســئول	بدانیــم؛	چــرا	که	مــا	عکاســان	و	خبرنــگاران	
رابــط	بیــن	مــردم	و	مســئوالن	هســتیم	و	نمی	توانیــم	از	
کنــار	مشــکالت	بی	تفــاوت	عبــور	کــرده	و	غفلــت	کنیــم،	در	
ــه	جنــگ	کاســتی	ها،	 ــا	دوربیــن	خــود	ب ــم	و	ب ــا	قل نتیجــه	ب

ســهل	انگاری	ها	و	کمبودهــای	موجــود	می	رویــم.
ــر	 ــه	و	تحقی ــن	راه	تنبی ــم	در	ای ــی	ه ــرد:	گاه ــه	ک وی	اضاف
می	شــویم	ولــی	بــاز	دســت	از	کار	و	رســالت	خــود	برنداشــته	و	
همچنــان	در	راســتای	اطالع	رســانی	و	انعــکاس	رویدادهــا	بــه	

ــم. ــه	می	دهی ــود	ادام ــت	خ حرک

باید صنفی برای عکاسان خبری قم راه اندازی شود
یکــی	دیگــر	از	عکاســان	خبــری	قــم	بــا	اشــاره	بــه	مشــکالت	
عکاســان	اســتان	قــم	می	گویــد:	متأســفانه	متولی	مشــخصی	

بــرای	پیگیــری	مشــکالت	عکاســان	در	اســتان	وجــود	نــدارد	
ــا	 ــا	ب ــش	رویداده ــم	در	پوش ــری	ق ــان	خب ــی	عکاس و	گاه
مشــکالت	و	عــدم	هماهنگــی	بــرای	ثبــت	رویدادهــا	مواجــه	

هســتند.
ــان	 ــرای	عکاس ــی	ب ــد	صنف ــت:	بای ــژاد	گف ــامی	ن ــر	حس امی
خبــری	اســتان	راه	انــدازی	شــود	کــه	بتواننــد	مطالبــات	خــود	
را	از	ایــن	طریــق	دنبــال	کننــد	و	امیــد	اســت	ایــن	تشــکل	بــه	

ــدازی	شــود. ــم	راه	ان زودی	در	ق
ــای	 ــم	توانمندی	ه ــتان	ق ــری	اس ــان	خب ــزود:	عکاس وی	اف
از	 بســیاری	 در	 کــه	 می	بینیــم	 و	 دارنــد	 بســیاری	
جشــنواره	های	ملــی	و	یــا	حتــی	بین	المللــی	افتخــار	آفرینــی	

کرده	انــد. کســب	 خوبــی	 رتبه	هــای	 و	 داشــته	اند	
ــه	 ــد	ب ــتان	بای ــه	اس ــرد:	مجموع ــوان	ک ــژاد	عن ــامی	ن حس
اهمیــت	کار	عکاســان	خبــری	واقــف	باشــند	کــه	متأســفانه	

ــت. ــه	نیس ــود	اینگون ــاهده	می	ش ــی	مش گاه
ــرای	 ــزات	مناســب	ب ــار	داشــتن	تجهی ــزود:	در	اختی وی	اف
ــری	 ــان	خب ــدی	عکاس ــای	ج ــی	از	دغدغه	ه ــی	یک عکاس
قــم	اســت	کــه	امیدواریــم	دســتگاه	های	مســئول	از	جملــه	
ــای	الزم	 ــتانداری	پیگیری	ه ــتان	و	اس ــاد	اس اداره	کل	ارش
ــب،	 ــی	مناس ــهیالت	بانک ــرار	دادن	تس ــار	ق ــرای	در	اختی ب
ــه	ایــن	قشــر	تالشــگر	داشــته	باشــند. در	جهــت	کمــک	ب

حق الزحمه هــای گزارش هــای تصویــری بســیار 
پاییــن اســت

ــد:	 ــم	،	می	گوی ــتان	ق ــری	اس ــکاس	خب ــر	از	ع ــی	دیگ یک
ذهنیــت	مــردم	و	حتــی	خانواده	هایمــان	در	خصــوص	کار	مــا	
جالــب	اســت؛	مثــاًل	زمانــی	کــه	بــرای	کار	کــردن	در	بحران	ها	
از	وقــت	و	حتــی	از	هزینــه	شــخصی	مایــه	می	گذاریــم	و	بقیــه	

ــی	 ــدر	دریافت ــد	چق ــر	می	کنن فک
می	گیریــم	کــه	حاضــر	بــه	انجــام	
ایــن	کار	هســتیم،	ایــن	در	حالــی	
حق	الزحمه	هــای	 کــه	 اســت	
گزارش	هــای	تصویــری	بســیار	

پاییــن	اســت.
ــدی	ادامــه	داد:	حتــی	 حمیــد	عاب
عکاســان	ژانرهــای	دیگــر	نیــز	
از	 کــه	 نمی	شــود	 باورشــان	
ــر	 ــنگین	ب ــزات	س ــل	تجهی حم
ــردن	و	شــانه	و	اســتهالک	 روی	گ
و	قیمــت	بــاالی	تجهیــزات	و	وقــت	گذاشــتن	بــرای	گرفتــن	
و	انتخــاب	و	ادیــت	عکــس	و	گاهــی	حتــی	زدن	واتــر	مــارک	
ــک	در	 ــل	ترافی ــت	و	تحم ــتراک	اینترن ــه	اش ــانه	و	هزین رس

ــم. ــزی	داری ــی	ناچی ــات	دریافت ــن	اقدام ــال	ای قب
وی	گفــت:	عــکاس	خبــری	بــه	خاطــر	دغدغه	هــای	شــخصی،	
ــی	 ــه	و	زندگ ــایش	خان ــا	از	آس ــی	روزه ــی	و	مذهب اجتماع
ــه	 ــود	ب ــخصی	خ ــه	ش ــیله	نقلی ــا	وس ــرد	و	ب ــه	می	گی فاصل
ــا	 ــه	زده	و	ســیل	زده	ی شــهرهای	دیگــر	مثــل	شــهرهای	زلزل
مناطــق	محــروم	یــا	گاهــی	کشــوری	دیگــر	ماننــد	عــراق	در	
ــا	مشــکالت	آن	دســت	 ــن	حســینی)ع(	ســفر	و	ب ــام	اربعی ای
ــن	 ــال	انجــام	ای ــه	در	قب ــی	ک ــد	در	حال ــرم	می	کن و	پنجــه	ن
اقدامــات،	از	حــق	مأموریــت	و	در	اختیــار	داشــتن	ســایر	

ــت. ــری	نیس ــات	الزم	کار،	خب امکان
ایــن	عــکاس	خبــری	افــزود:	عــکاس	خبــری	در	بعضــی	اوقات	

ــردن	 ــانه	ای	ک ــه	رس ــاز	ب ــانه	ها	مج ــت	رس ــه	سیاس ــا	ب بن
ــیاه	 ــر	س ــل	ب ــا	حم ــه	کشــیده	اســت	نیســت	ت ــی	ک زحمت

ــود. ــانه	ای	نش ــر	رس ــای	دیگ ــی	و	محدودیت	ه نمای
وی	می	گویــد:	ایــن	نکتــه	هــم	جالــب	اســت	کــه	بــه	خاطــر	
ــکاس	در	 ــتخدام	ع ــه	اس ــر	ب ــانه	ها	حاض ــر	رس ــه	اکث اینک
ــی	 ــزات	عکاس ــتن	تجهی ــار	گذاش ــتان	ها	و	در	اختی شهرس
نیســتند،	در	نتیجــه	وقتــی	بیمــه	ای	بــرای	خودمــان	و	
ــبت	 ــدی	نس ــه	تعه ــت	و	خالص ــوق	ثاب ــان	و	حق تجهیزاتم
ــه	از	 ــا	ایــن	جمل ــل	نمی	شــوند،	مــا	ب ــرای	خــود	قائ ــه	مــا	ب ب
ــه	کار	شــما	 ــرو	می	شــویم	ک ــواده	و	آشــنایان	روب طــرف	خان
ــد؟ ــک	کار	خــوب	بروی ــال	ی ــد	دنب ــا	نمی	خواهی چیســت؟	ی

غفلت	از	عکاسی	مستند
ــی	از	 ــت:	یک ــم	گف ــتان	ق ــری	اس ــکاس	خب ــر	ع ــی	دیگ یک
مباحثــی	کــه	در	عکاســی	خبــری	قــم	وجــود	دارد	این	اســت	

کــه	در	طــول	هفتــه	برنامــه	خبــری	بســیاری	وجــود	دارد	کــه	
بــه	همیــن	دلیــل	عکاســی	مســتند	از	نــگاه	عکاســان	خبــری	
افتــاده	و	کمتــر	کســی	از	عکاســان	خبــری	اســتان	قــم	پیگیر	

مجموعــه	مســتند	اجتماعــی	از	موضوعــات	هســتند.
ــهر	 ــت	دارم	از	ش ــن	دوس ــزود:	م ــدی	اف ــین	یاراحم حس
ــه	 ــی	تهی ــتند	اجتماع ــس	مس ــه	عک ــم	مجموع ــودم	ق خ
ــاط	کشــور	از	 ــن	نق ــه	دورتری ــا	ب ــه	باره ــی	ک ــم	در	حال کن
ــج	مــردم	 ــا	درد	و	رن ــا	مــراوه	تپــه	ســفر	کــرده	ام	ت ــل	ت زاب
محــروم	آن	منطقــه	را	بــه	تصویــر	بکشــم	و	واقعــاً	ِدینــی	که	
ــوز	نتوانســتم	آن	 ــه	مــردم	منطقــه	خــود	دارم	را	هن مــن	ب

ــم. ــاید	ادا	کن ــد	و	ش ــه	بای گون
ــی	و	 ــکالت	و	کم ــم	مش ــه	بتوان ــدوارم	ک ــه	داد:	امی وی	ادام
کاســتی	مــردم	اســتان	قــم	را	هــم	بــه	تصویــر	بکشــم	تــا	ان	
ــای	 ــردم	در	عرصه	ه ــکالت	م ــه	مش ــئوالن	متوج ــاهلل	مس ش

ــف	بشــوند. مختل
رویدادهــای	مختلــف	اســتان	قــم	بــه	دلیــل	وجــود	بــارگاه	
کریمــه	اهــل	بیــت	علیهــم	الســالم،	مســجد	مقــدس	
ــواره	 ــد	هم ــع	تقلی ــه	و	مراج ــای	علمی ــران،	حوزه	ه جمک
ــاد	 ــانه	ها	و	آح ــد	کشــور،	رس ــه	مســئوالن	ارش ــورد	توج م
ــا	 ــن	برنامه	ه ــری	ای ــکاس	تصوی ــت	و	انع ــوده	اس ــه	ب جامع
جایــگاه	خبــری	قــم	را	در	بیــن	مطبوعــات	و	خبرگزاری	هــا	
می	بایســت	 ظرفیــت	 ایــن	 از	 کــه	 می	کنــد	 تقویــت	
ــای	 ــرای	ایف ــام	داد	و	راه	را	ب ــرداری	را	انج ــر	بهره	ب حداکث
ــم	 ــتان	ق ــری	در	اس ــان	خب ــر	عکاس ــه	بهت ــر	چ ــش	ه نق

ــرد. ــوار	ک هم
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مســجد یکــی از کانــون هــای توســعه فعالیــت هــای 
ــت  ــا حمای ــی رود و ب ــمار م ــه ش ــی ب ــی و فرهنگ اجتماع
ــی  ــاجد، م ــری مس ــی و هن ــای فرهنگ ــون ه ــتر از کان بیش
ــی معنــوی و ارتقــای ســرمایه اجتماعــی  ــوان بســتر تعال ت

ــرد. ــم ک را فراه

مسـاجد	از	دیرباز	محلی	بـرای	عبادات	و	معنویـات	و	به	دلیل	
در	دسـترس	بـودن،	محـل	مناسـبی	بـرای	برگـزاری	و	انجام	
مراسـم	گوناگون	اجتماعـی	و	مذهبی	بوده	و	برمبنـای	موارد	
ذکرشـده	در	قـرآن	و	روایـات	از	جایـگاه	ویـژه	ای	برخـوردار	
اسـت،	زیرا	نشـر	معـارف	اسـالمی	و	تربیـت	مؤمنـان	در	این	
مـکان	مقـدس	انجـام	مـی	شـود	و	از	سـوی	دیگـر	بـه	نوعی	

کانـون	اتحـاد	و	انسـجام	مسـلمانان	به	حسـاب	مـی	آید.
ــه	 ــوان	ب ــی	ت ــخ	اســالم	م ــدک	جســت	و	جــو	در	تاری ــا	ان ب
ــا	 ــجد	قب ــام	مس ــه	ن ــجد	ب ــن	مس ــیس	اولی ــاخت	و	تاس س
ــرد.	 ــدا	ک ــت	پی ــالم)ص(	دس ــی	اس ــر	گرام ــط	پیامب توس
مســجدی	کــه	همــواره	از	ابتــدا	محــل	بســیاری	از	تصمیــم	
ــر	 ــوده	اســت	و	رفتــه	رفتــه	ب هــای	مهــم	در	زمــان	خــود	ب
اهمیــت	آن	افــزوده	شــده	اســت.	پیامبر	اکــرم	)ص(	بــه	طور	
مرتــب	بــا	همراهــان	و	یــاران	خــود	در	مســجد	دیــدار	مــی	
کردنــد،	بــا	آن	هــا	دربــاره	مســائل	دینــی	و	دیگــر	مســائل	به	

گفــت	و	گــو	مــی	پرداختنــد.
از	دیگــر	کارکردهــای	مســجد	مــی	تــوان	بــه	ســپری	کــردن	
ــه	طــوری	 حیــات	علمــی	علمــا	در	مســاجد	اشــاره	کــرد،	ب
کــه	بــا	کســب	دانــش	و	علــوم	مختلــف	بــه	تشــکیل	حلقــه	
هــای	درس	و	تعلیــم	مــی	پرداختنــد	و	امــروزه	نیــز	مســاجد	
ــن	 ــد.	بنابرای ــوم	اســالمی	مــی	پردازن ــه	نشــر	اســالم	و	عل ب
نقش	مســجد	در	گذشــته	هماننــد	دانشــگاه	ها	و	مؤسســات	

ــوده	اســت. آمــوزش	عالــی	امــروزی	ب
ــت	 ــوان	یاف ــی	ت ــه	ای	را	م ــا	محل ــه	ی ــر	کوچ ــروزه	کمت ام
کــه	مســجد	در	آن	نباشــند.	در	مســاجد	طــی	ســال	هــای	
ــون	 اخیــر	فعالیــت	هــای	بســیاری	انجــام	مــی	شــود	و	کان
ــه	 ــزاری	برنام ــری	مســاجد	محــل	برگ ــی	هن ــای	فرهنگ ه
ــور	 ــرای	ظه ــبی	ب ــتر	مناس ــجد	و	بس ــف	مس ــای	مختل ه
اســتعدادهای	جوانــان	در	رشــته	هــای	مختلــف	فرهنگــی	و	

هنــری	اســت،	زیــرا	نســل	جــوان	عالقمنــد	بــه	ایــن	حــوزه	
اســت	و	بــا	حضور	در	مســاجد،	مشــارکت	گســترده	تــری	در	

ــد	داشــت. ــای	آن	خواه ــه	ه برنام
والدیــن	در	محیــط	خانــواده،	مربیــان	در	مــدارس	و	متولیــان	
امــور	فرهنگــی	در	مســاجد	نقــش	مهــم	و	اساســی	در	
ــد	و	 ــده	دارن ــر	عه ــان	ب ــان	و	جوان ــح	نوجوان ــرورش	صحی پ
بایســتی	بــه	اهمیــت	ایــن	نقــش	واقــف	باشــند.	بــرای	اطالع	
ــری	در	 ــی	و	هن ــای	فرهنگ ــه	ه ــرای	برنام ــی	اج از	چگونگ
تعــدادی	از	مســاجد	شــهر	اراک	حضــور	یافتــه	که	شــرح	این	

ــی	شــود. ــان	م ــه	بی ــزارش	در	ادام گ
	

ــرح  ــجد در ط ــی مس ــون فرهنگ ــت ۴۰۰ کان فعالی
ــتان ــت تابس ــات فراغ اوق

ــری	 ــون	هــای	فرهنگــی	و	هن ــر	ســتاد	هماهنگــی	کان مدی
ــند	 ــاس	س ــر	اس ــرد:	ب ــار	ک ــزی	اظه ــتان	مرک ــاجد	اس مس
ــروه	 ــور،	گ ــاجد	کش ــای	مس ــون	ه ــع	کان ــردی	مجم راهب

ســنی	مخاطــب	در	کانــون	هــای	فرهنگــی	و	هنــری	
ــه	 مســاجد،	کــودک	و	نوجــوان	تعریــف	شــده	اســت،	امــا	ب
ایــن	معنــا	نیســت	کــه	در	مقابــل	مخاطبــان	دیگــر	نقشــی	
ــاجد	 ــای	مس ــون	ه ــر	کان ــال	در	اکث ــور	مث ــه	ط ــدارد،	ب ن
ــی	شــود	 ــزار	م ــور«	برگ ــالوت	ن ــزی	طــرح	»ت اســتان	مرک

ــد. ــور	دارن ــب	در	آن	حض ــن	مخاط ــه	س ــه	هم ک
حجــت	االســالم	مصطفــی	ذوالفقــاری	ادامــه	داد:	در	مجموع	
قالــب	فعالیــت	هــای	انجــام	شــده	در	کانــون	هــای	مســاجد	
ــرود،	 ــری	)	س ــای	هن ــت	ه ــرت،	فعالی ــرآن	و	عت ــامل	ق ش

تئاتــر	و...(	و	فعالیــت	هــای	مجــازی	مــی	باشــد.
ــری	 ــون	هــای	فرهنگــی	و	هن ــر	ســتاد	هماهنگــی	کان مدی
ــزی	 ــرد:	در	اســتان	مرک ــان	ک ــزی	بی مســاجد	اســتان	مرک
580	کانــون	فرهنگــی	هنــری	مســاجد	تشــکیل	شــده	کــه	
ــزاری	 ــغول	برگ ــون	مش ــه	۴00	کان ــک	ب ــون	نزدی ــم	اکن ه
ــان	و	 ــرای	نوجوان ــتان	ب ــت	تابس ــات	فراغ ــای	اوق ــه	ه برنام

ــان	هســتند. جوان
ذوالفقــاری		خاطــر	نشــان	کــرد:	یکــی	از	برنامــه	هــای	مهــم	
کانــون	هــای	فرهنگــی	و	هنری	مســاجد	در	ســطح	کشــور	و	
بــه	تبــع	اســتان	مرکــزی،	اجــرای	برنامــه	هــای	مربــوط	بــه	
طــرح	اوقــات	فراغــت	اســت	کــه	از	ابتــدای	تابســتان	ســال	
ــام	 ــری	انج ــل،	عضــو	گی ــای	قب ــال	ه ــاری	همچــون	س ج
شــده	اســت	و	البتــه	ســعی	بــر	ایــن	اســت	کــه	برنامــه	هــای	
ــرای	گــروه	ســنی	کــودک	و	 ــون	در	طــول	ســال	هــم	ب کان

هــم	نوجــوان	برگــزار	شــود.
	

ــی  ــاز تعال ــه س ــاجد زمین ــان در مس ــور جوان حض
ــه ــوی جامع معن

ــیدهای	اراک	 ــجد	س ــای	مس ــات	امن ــای	هی ــی	از	اعض یک
اظهــار	داشــت:	ایــن	مســجد	جــز	اولین	مســاجد	شــهر	اراک	
ــر	 ــال	5۷	دای ــری	آن	از	س ــی	هن ــون	فرهنگ ــه	کان اســت	ک
شــده	و	از	کتابخانــه	عمومــی	برخــوردار	اســت	و	بــرای	گــروه	
هــای	ســنی	مختلــف،	برنامــه	هــای	فرهنگــی	بــه	ویــژه	در	
مــاه	مبــارک	رمضــان	برگــزار	مــی	کنــد	و	ســعی	در	جــذب	

مخاطــب	نوجــوان	و	جــوان	دارد.
بیــژن	فیــروزی	افــزود:	برگــزاری	اردوهــای	زیارتــی،	تامیــن	
ــات	 ــزاری	جلس ــان،	برگ ــرای	نوجوان ــی	ب ــات	تفریح امکان

فعالیت کانون های فرهنگی مساجد بسترساز ارتقای معنوی و اجتماعی
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ــی،	 ــاتید	قرآن ــور	اس ــا	حض ــه	ب ــای	جمع ــی	در	روزه قرآن
ــی	از	 ــه	های ــی	و...	نمون ــه	قرآن ــرآن	و	موسس ــت	دارالق فعالی
ــجد	 ــن	مس ــی	در	ای ــی	و	قرآن ــم	فرهنگ ــای	مه ــت	ه فعالی

ــت. اس
وی	ادامــه	داد:	در	ایــن	مســجد	عــالوه	بــر	فعالیــت	هــای	
فرهنگــی	و	قرآنــی	تمامــی	مراســم	هــای	مذهبــی	از	
ــدر،	 ــه	هــای	شــب	هــای	ق ــا،	برنام ــا	شــهادت	ه ــاد	ت اعی
ــارک	 ــاه	مب ــرم،	م ــاه	مح ــای	م ــه	ه ــه،	برنام ــای	عرف دع
ــزار	 ــرآن،	احــکام	و...	برگ ــی	ق رمضــان	شــامل	جــزء	خوان

ــود. ــی	ش م
فیــروزی	تاکیــد	کــرد:	افــرادی	کــه	در	کانــون	های	مســاجد	
فعالیــت	مــی	کننــد	نقــش	مهمــی	بــرای	جــذب	مخاطــب	
نوجــوان	و	جــوان	دارنــد	و	بــا	برخــورداری	از	اخالق	مناســب	
و	بــا	برنامــه	ریــزی	هدفمنــد	بایســتی	بــه	نیازهــای	جوانــان	

پاســخ	دهنــد.
عضــو	هیــات	امنــای	مســجد	ســیدهای	اراک	اظهــار	کــرد:	
ــه	 ــک	ب ــودم	و	نزدی ــجد	ب ــی	در	مس ــنین	نوجوان ــن	از	س م
۴0	ســال	در	ایــن	مســجد	فعالیــت	مــی	کنــم.	حضــور	پیــدا	
کــردن	قشــر	نوجــوان	و	جــوان	در	داخــل	مســاجد،	مســیر	
ــه	و	 ــرده	و	توج ــد	ک ــخص	و	هدفمن ــا	را	مش ــی	آن	ه زندگ
ــائل	 ــه	مس ــروزی	را	ب ــوان	و	ام ــل	ج ــتر	نس ــش	بیش گرای

ــال	دارد. ــه	دنب ــی	ب ــوی	و	دین معن
	

ــی،  ــای فرهنگ ــت ه ــرای فعالی ــی ب ــجد مأمن مس
ــت ــوی اس ــری و معن هن

مدیــر	موسســه	نســیم	اختــران	قرآنــی	اراک	اظهــار	
ــی	مســجد	ســیدها	از	ســال	 ــای	قرآن ــت	ه داشــت:	فعالی
ــی	توســط	هیــات	امنــای	 ــا	برگــزاری	جلســات	قرآن ۷۳	ب
مســجد	آغــاز	شــد	و	از	آن	ســال	تاکنــون	برگــزاری	ایــن	
ــوت	 ــه	ق ــردم	ب ــف	م ــار	مختل ــور	اقش ــا	حض ــات	ب جلس

ــت. ــی	اس ــود	باق خ
علــی	شــیخی	افــزود:	برگــزاری	ایــن	جلســات	در	تربیــت	و	
پــرورش	حافظــان	و	قاریــان	قرآنــی	برجســته	برای	اســتان	و	

کشــور	بســیار	موثــر	بــوده	اســت.
ــی	از	 ــران	قرآن ــیم	اخت ــی	نس ــه	قرآن ــه	داد:	موسس وی	ادام
ســال	۹۳	فعالیــت	خــود	را	آغــاز	و	پیــش	از	حضــور	در	ایــن	
مســجد،	چنــد	ســال	در	مــوزه	مفاخــر	اراک	جلســات	قرآنــی	

برگــزار	کــرده	اســت.
ــای	 ــت	ه ــرای	فعالی ــت:	مســجد	ب ــرآن	گف ــی	ق ــن	مرب ای
ــری	 ــی	و	هن ــای	فرهنگ ــت	ه ــن	فعالی ــی	و	همچنی قرآن
ــودکان	و	 ــرای	ک ــود	و	ب ــی	ش ــوب	م ــن	محس ــک	مام ی
ــه	فــرد	 ــا	حــال	و	هوایــی	خــاص	و	منحصــر	ب ــان	ب نوجوان
همــراه	اســت.	بنابرایــن	بــرای	گرایــش	بیشــتر	نوجوانــان	

بــه	مســائل	معنــوی،	الزم	اســت	کــه	فعالیــت	هــای	
ــزار	 ــاجد	برگ ــی	در	مس ــری	و	قرآن ــی	هن ــف	فرهنگ مختل

ــود. ش
شــیخی	گفــت:	امســال	در	طــرح	ملــی	تــالوت	پســران	8	تــا	
ــا	 ــد	ت ــی	15	ســال	حضــور	دارن ــران	10	ال 1۴	ســال	و	دخت
ــد.	تاکنــون	 ــرا	گیرن ــن	ف ــه	شــیوه	نوی ــرآن	را	ب ــک	ق از	نزدی
ــجدی	 ــای	مس ــه	ه ــتر	از	بچ ــا	بیش ــن	دوره	ه ــب	ای مخاط

ــد. ــوده	ان ب
ــرای	 ــی	ب ــای	قرآن ــن	کالس	ه ــار	ای ــرد:	در	کن ــان	ک وی	بی
ــرای	 ــی	ب ــی	و	آموزش ــای	تفریح ــه	ه ــوع	برنام ــاد	تن ایج
کــودکان	و	نوجوانــان	برگــزار	مــی	کنیــم	و	در	تالش	هســتم	
آمــوزش	بچــه	هــا	را	تــا	زمانــی	کــه	بــه	قاریــان	و	حافظــان	
برجســته	تبدیــل	شــوند	ادامــه	دهیــم،	کــه	ایــن	امــر	بین	5	

ــه	طــول	مــی	انجامــد. تــا	۷	ســال	ب
	

ــب  ــاجد در قال ــوی در مس ــم معن ــج مفاهی تروی
ــری ــی و هن ــای فرهنگ کالس ه

یکــی	از	مربیــان	کانــون	فرهنگــی	و	هنــری	مســجد	الزهرای	
ــه	مــدت	یــک	دهــه	اســت	کــه	معلــم	 اراک	اظهــار	کــرد:	ب
مهــد	قــرآن	و	مــدرس	تخصصــی	نقاشــی	در	کانــون	مســجد	
ــای	 ــای	کالس	ه ــت	ه ــوص	مزی ــتم	و	در	خص ــرا	هس الزه
کانــون	مســاجد	بایــد	گفــت	کــه	تمامــی	دوره	هــا	از	قبیــل	
ــل	 ــرآن	و	اه ــارف	ق ــت	مع ــا	محوری ــری،	آموزشــی	و...	ب هن

بیــت	)ع(	برگــزار	مــی	شــود.
طاهــره	رحیمــی	عنــوان	کــرد:	مســجد	الزهــرا	بــه	دلیــل	
موقعیــت	مکانــی	دارای	شــرایطی	اســت	کــه	کالس	هــای	
ــوان	در	دوره	 ــدگان	نوج ــرکت	کنن ــار	ش آن	بیشــترین	آم
فراغــت	و	بلکــه	در	طــول	ســال	را	دارد.	مــن	از	دوران	
کودکــی	در	ایــن	مســجد	بــزرگ	شــدم	و	پــرورش	یافتــم	
ــا	عشــق	بــه	مســجد	مــی	 و	شــاهد	بــودم	کــه	بچــه	هــا	ب

ــد. آین
ایــن	مربــی	قرآنــی	بیــان	کــرد:	در	کالس	هــای	فرهنگــی	
ــای	 ــوزه	ه ــا	آم ــود	ت ــی	ش ــالش	م ــاجد	ت ــری	مس و	هن
معنــوی	و	قرآنــی	در	قالــب	هنــر	و	آمــوزش	هــای	مختلــف	
بــه	بچــه	هــا	تعلیــم	داده	شــود.	در	کنــار	آمــوزش	
کــودکان	و	نوجوانــان،	کالس	هــای	آموزشــی	ماننــد	طــب	
ــزار	 ــز	برگ ــن	نی ــرای	والدی ــرآن	و...	ب ــی	ق ســنتی،	روخوان

ــی	شــود. م
بــه	نظــر	مــی	رســد	تشــکیل	کانــون	هــای	فرهنگــی	هنری	
در	مســاجد	از	نقشــی	اثرگــذار	در	جامعــه	بــه	ویــژه	بــر	قشــر	
نوجــوان	و	جــوان	برخــوردار	اســت.	در	ایــن	رابطــه	پویایــی	
در	برنامــه	هــای	مســاجد	اهمیــت	زیــادی	دارد،	بنابرایــن	هر	
ــت	 ــا	حمای ــون	ه ــن	کان ــف	از	ای ــای	مختل چــه	دســتگاه	ه
کننــد	شــاهد	رونــق	بیشــتر	برنامــه	هــای	دینــی،	فرهنگــی	
ــان	و	ارتقــای	معنــوی	و	فرهنگــی	نســل	امــروز	 و	علمــی	آن

ــود. خواهیــم	ب

http://mehrnews.com


صفحه 36 | شماره 41 | شهریور 98 MEHR NEWSAGENCY

ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــل ها در  ــی نس ــل ارتباط ــزادگان پ امام
گذشــته و حــال و آینــده محســوب 
تعالــی  و  رشــد  در  کــه  می شــوند 
فرهنــگ بیشــترین کارکــرد را در 

جوامــع اســالمی دارنــد.

گنبــد	و	گلدســته	های	فیــروزه	ای	بــا	نقــش	و	نگارهــای	
ــر	 ــم	ه ــه	چش ــتعلیق	روی	آن	ک ــوط	نس ــا	خط ــلیمی	ب اس
ــدس	 ــارگاه	مق ــان	از	ب ــد،	نش ــوازش	می	ده ــده	ای	را	ن بینن
امامزادگانــی	دارد	کــه	در	جــای	جــای	خــاک	ایــران	
ــارت	 ــرای	زی ــک	ب ــاط	دور	و	نزدی ــردم	از	نق ــد	و	م آرمیده	ان
ــد. ــدس	می	آین ــن	مق ــن	اماک ــه	ای ــان	ب ــریف	آن ــع	ش مضج
وجــود	بیــش	از	۴00	امامــزاده	واجــب	التعظیــم	در	قــم	کــه	
ــوم)ع(	 ــام	معص ــد	ام ــطه	فرزن ــدون	واس ــان	ب ــدادی	از	آن تع
ــدان	 ــی	از	خان هســتند،	نشــان	از	اشــتیاق	قمی	هــا	در	پذیرای
ــل	روح	و	جســم	در	 ــهر	دارد.	صیق ــن	ش ــت)ع(	در	ای ــل	بی اه
ــتیاق	 ــل	اش ــن	عل ــی	تری ــه	از	اصل ــاع	متبرک ــن	بق ــارت	ای زی
ــمار	 ــه	ش ــوی	ب ــن	معن ــن	اماک ــور	در	ای ــرای	حض ــردم	ب م

ــی	رود. م
مقبــره	ایــن	امامــزادگان	از	ســال	های	دور	بــه	عنــوان	مأمنــی	
ــه	 ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ــا	ب ــی	رود	ام ــمار	م ــه	ش ــردم	ب ــرای	م ب
دشــمن	همــواره	بــا	اســتفاده	ســوء	از	حــس	معنویــت	افــراد	
بــه	دنبــال	طــرح	و	اجــرای	برنامه	هــای	مختلــف	بــرای	ضربــه	
زدن	بــه	اصــل	دیــن	و	فلســفه	زیــارت	بقــاع	متبرکــه	اســت،	
ضــرورت	دارد	کــه	روشــنگری	در	ایــن	زمینــه	انجــام	شــود	تــا	

نقشــه	دشــمنان	کــور	شــود.

شخصیت امامزادگان به مردم معرفی شود
آیــت	اهلل	ســید	محمــد	غــروی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	پیونــدی	
خــاص	بیــن	ملــت	ایــران	و	اهــل	بیــت)ع(	وجــود	دارد،	اظهــار	
ــب	 ــور	موج ــن	کش ــردم	ای ــب	م ــودن	مذه ــیعی	ب ــرد:	ش ک
ــل	 ــدان	اه ــه	خان ــرام	ب ــارت	و	احت ــرای	زی ــه	ب ــی	عالق فراوان

بیــت)ع(	شــده	اســت.
ــا	 ــا	واســطه	کمــی	ب ــزادگان	ب ــر	اینکــه	امام ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
اهــل	بیــت)ع(	و	ائمــه	معصومیــن)ع(	نســبت	دارنــد،	تصریــح	
کــرد:	همیــن	مســئله	ســبب	شــده	اســت	کــه	ایشــان	جایگاه	
ویــژه	ای	نــزد	مــردم	داشــته	باشــند	و	در	زمــان	حیــات	مــورد	
ــز	 ــا	شــهادت	نی ــات	ی ــان	پــس	از	وف ــراوان	و	در	زم ــرام	ف احت
بــه	عنــوان	واســط	امــام	معصــوم)ع(	مــورد	زیــارت	و	توســل	

قــرار	بگیرنــد.
ــه	داد:	 ــه	کشــور	ادام ــای	علمی ــی	حوزه	ه ــورای	عال عضــو	ش
ــزادگان	 ــه	امام ــت	ک ــرح	اس ــئله	مط ــن	مس ــردم	ای ــرای	م ب
بــه	دلیــل	ارتبــاط	نزدیکشــان	بــا	اهــل	بیــت)ع(	از	جایــگاه	و	
تقــرب	خاصــی	نــزد	خداونــد	برخــوردار	هســتند	و	بــه	همین	
دلیــل	بــا	حضــور	در	بقــاع	متبرکــه	امامــزادگان	ضمــن	ادای	
احتــرام	بــه	ســاحت	مقــدس	ایــن	بارگاه	هــای	نورانــی،	
ــا	 ــزد	امــام	معصــوم)ع(	واســطه	قــرار	می	دهنــد	ت ایشــان	را	ن

ــاز	شــود. گــره	از	مشکالتشــان	ب
وی	بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	بقــاع	امامــزادگان	همــواره	پذیــرای	

ــطه	 ــه	واس ــک	ب ــل	و	تمس ــرای	توس ــه	ب ــت	ک ــی	اس مردم
نســبت	ایشــان	بــا	اهــل	بیــت)ع(	در	ایــن	مکان	هــا	گــرد	هــم	
ــت	 ــن	ظرفی ــد	از	ای ــی	بای ــای	انقالب ــت:	نهاده ــد،	گف می	آین
ــری	از	 ــارت	جلوگی ــفه	زی ــت	فلس ــرا	تقوی ــرده	و	ب ــره	ب به
برنامه	هــای	انحرافــی	برنامــه	داشــته	باشــند	و	ســیره	زندگــی	
ــرای	مــردم	 ایــن	امامــزادگان	و	علــل	حضورشــان	در	ایــران	ب

ــد	تبییــن	شــود. بای

سیره مبارزاتی امامزادگان مورد بررسی قرار بگیرد
ــزادگان	در	 ــور	امام ــا	حض ــاط	ب ــی	در	ارتب ــای	علم پژوهش	ه
قــم	نشــانگر	ایــن	اســت	کــه	علــل	حضورشــان	اغلــب	بــرای	
فــرار	از	ظلــم	و	جــور	دشــمنان	بــوده	و	بــرای	ادامــه	مبــارزات	
ــه	 ــا	ب ــد	قمی	ه ــودن	عقای ــو	ب ــه	همس ــه	ب ــا	توج ــود	و	ب خ
مبــارزه	بــا	دشــمنان	خانــدان	اهــل	بیــت)ع(	ایــن	شــهر	مکان	
امنــی	بــرای	خانــدان	نبــی	مکــرم	اســالم	محســوب	می	شــده	

اســت.
ــد	 ــا	تأکی ــم	ب ــه	ق ــوزه	علمی ــین	ح ــه	مدرس ــاون	جامع مع
ــم	محســوب	 ــوی	ق ــن	معن ــه	از	اماک ــاع	متبرک ــه	بق ــر	اینک ب
می	شــوند،	اظهــار	کــرد:	امامــزادگان	در	همــه	زمان	هــا	مــورد	
توجــه	و	احتــرام	ایرانی	هــا	بــه	ویــژه	قمی	هــا	بوده	انــد	و	
ــه	ایــن	شــهر	نیــز	 یکــی	از	اصلی	تریــن	علــل	مهاجرتشــان	ب

ــد	همیــن	مســئله	اســت. مؤی
حجت	االســالم		محمدرضــا	آشــتیانی	بــا	بیــان	اینکــه	
ــت)ع(	 ــوادگان	اهلبی ــدان	و	ن ــوان	فرزن ــه	عن ــزادگان	ب امام
ــن	 ــن	مبی ــت	از	دی ــت	و	صیان ــی	در	حفاظ ــی	بدیل ــش	ب نق
ــان	 ــزادگان	در	زم ــرد:	امام ــح	ک ــته	اند،	تصری ــالم	را	داش اس
ــش	 ــواره	نق ــان	هم ــا	شهادتش ــات	ی ــس	از	وف ــات	و	پ حی
فرهنگــی	خاصــی	را	در	جامعــه	بــرای	تثبیــت	فرهنــگ	

ــد. ــا	کردن ــالمی	ایف اس
ــا	 ــود	ب ــات	خ ــان	حی ــزادگان	در	زم ــرد:	امام ــه	ک وی	اضاف
هجمه	هــای	فرهنگــی	مبــارزه	می	کردنــد	و	اکنــون	نیــز	
بایــد	نقــش	مبارزاتــی	ایشــان	بــرای	جامعــه	جــوان	و	نوجوان	

ــن	شــود. تبیی
	

نقــش مؤثــر امامــزادگان در احیــای فرهنــگ دینــی 
در جامعــه

عضو	هیــات	علمــی	جامعــه	المصطفــی	العالمیــه	بــا	تأکید	بر	
اینکــه	اســتفاده	از	ظرفیــت	بقــاع	متبرکــه	در	راســتای	احیای	
فرهنــگ	دینــی	قابــل	تأمــل	اســت،	اظهــار	کــرد:	امامــزادگان	
نمــاد	مذهبــی	و	دینــی	در	کشــورمان	هســتند	و	دیــن	نقــش	

اساســی	در	فرهنــگ	جامعــه	و	ســبک	زندگــی	مــا	دارد.
حجــت	االســالم	محســن	غرویــان	با	بیــان	اینکــه	امامــزادگان	
نقــش	مهمــی	در	ترویــج	فرهنــگ	دینــی	ایــن	شــهر	دارنــد،	
ــه	 ــوی	ک ــر	معن ــر	تأثی ــالوه	ب ــزادگان	ع ــرد:	امام ــح	ک تصری
ــش	 ــان	نق ــرک	ایش ــاع	متب ــد،	بق ــردم	دارن ــر	روح	و	روان	م ب

ــد. ــته	باش ــی	داش ــاط	آفرین ــد	در	نش ــی	می	توان بی	بدیل
ــزادگان	 ــا	حضــور	در	امام ــردم	ب ــه	م ــر	اینک ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
ــی	 ــر	عاطف ــی	از	نظ ــر	مثبت ــد	و	تأثی ــت	دارن ــاس	امنی احس
بــر	روی	آنــان	دارد،	گفــت:	توقــف	و	اســکان	موقــت	در	کنــار	
ــر	روان	مــردم	دارد	کــه	 ــارگاه	امامــزادگان،	تأثیــر	مثبتــی	ب ب
ــود	 ــرای	بهب ــا	ب ــن	ظرفیت	ه ــزی	از	ای ــه	ری ــا	برنام ــد	ب بای

ــرد. ــره	ب ــه	به ــی	جامع ــگ	دین ــت	فرهن وضعی
ــتفاده	از	 ــنهاد	داد:	اس ــگاه	پیش ــوزه	و	دانش ــتاد	ح ــن	اس ای
ــان	 ــان	و	جوان ظرفیــت	خــاص	امامــزادگان	در	جــذب	نوجوان
ــزی	شــود	کــه	 ــه	ای	برنامه	ری ــه	گون در	دســتور	کار	باشــد	و	ب
ــزادگان	و	 ــخصیت	امام ــا	ش ــاط	ب ــا	در	ارتب ــد	م ــل	جدی نس
ســیره	ایشــان	آگاهــی	داشــته	باشــند	تا	بــا	اســتفاده	از	ســیره	
ــرم	 ــگ	ن ــد	در	جن ــی،	بتوانن ــمن	شناس ــزادگان	در	دش امام

ــوند. ــروز	ش دشــمن	پی
ــی	و	 ــای	دین ــور	آموزه	ه ــگاه	تبل ــن	پای ــزادگان	بزرگتری امام
آســمانی	بــه	شــمار	می	رونــد	و	نقــش	اساســی	و	عظیمــی	در	
تأمیــن	راهبــردی	بنیــادی	در	حرکــت	تاریــخ	بشــر	داشــته	و	
دارنــد.	آرامگاه	هــای	امامــزادگان	در	شــهرها	و	مناطــق	متعــدد	
بــه	مثابــه	پل	هــای	ارتباطــی	بیــن	اعصــار	و	قــرون	از	دیــدگاه	
مذهبــی،	تاریخــی	و	هنــری	همــواره	در	رشــد	و	تعالــی	
ــی	اســالمی	نقــش	بســزایی	داشــته	 ــگ	و	تمــدن	ایران فرهن
ــترین	 ــاجد	بیش ــد	از	مس ــی	بع ــز	مذهب ــوان	مراک ــه	عن و	ب

ــد. ــع	اســالمی	دارن ــرد	را	در	جوام کارک

پل های فرهنگی بین اعصار و قرون

نقش امامزادگان در رشد فرهنگی جامعه
سمانه سادات 
فقیه سبزواری
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــت:  ــودک گف ــینمای ک ــردان س  کارگ
حلقــه مفقــوده مــا در ســینمای کودک، 
خالقیــت در بیشــتر فیلــم هاســت و 
برگــزاری المپیادهــای فیلمســازی به کــودکان در راســتای 
ــده اســت. کشــف خالقیتهــای شــناخته نشــده کمــک کنن

مــادر	دلســوز	ســینمای	ایــران،	پــوران	درخشــنده	کــه	اکثــر	
ــه	 ــان	آمیخت ــودکان	و	نوجوان ــنی	ک ــا	چاش ــش	ب ــم	های فیل
اســت،	ســالیان	ســال	اســت	کــه	دغدغــه	کــودکان	را	دارد	و	
ــه	عنــوان	یکــی	از	مدرســان	کارگاه	هــای	ســومین	 اکنــون	ب
المپیــاد	نوجوانــان	بــه	اصفهــان		آمــده	تــا	قطــره	ای	از	دریــای	
تجربــه	هایــش	را	در	اختیــار	کودکانــی	بگــذارد	کــه	دوســت	

ــه	ســینما	راه	پیــدا	کننــد. ــد	روزگاری	ب دارن
ــش	را	 ــام	دغدغه	های ــد	تم ــی	خواه ــی	م ــا	فروتن ــه	ب ــی	ک زن
ــس	 ــا	در	پ ــرد	ت ــرده	بب ــه	روی	پ ــا	ب ــام	محدودیت	ه ــا	تم ب
تابوهــا	ســکوتی	نباشــد	و	آســیبها	کمتــر	بــه	دنیای	کــودکان	

ــان	ســرک	بکشــند. و	نوجوان
ــازی	در	 ــاد	فیلمس ــومین	المپی ــزاری	س ــبت	برگ ــه	مناس ب
ــد	 ــه	معتق ــا	کســی	ک ــتیم	ب ــی	داش ــت	و	گوی ــان،	گف اصفه
اســت	بایــد	بــا	کاری	کــه	دارد	هــم	عاشــقی	کنــد	و	حواســش	

ــه	مخاطــب	هــم	باشــد. ب

ــای  ــوع المپیاده ــن ن ــود ای ــنده، وج ــم درخش خان
بــه  می توانــد  حــد  چــه  تــا  فیلمســازی 
ــد وارد  ــت دارن ــه دوس ــی ک ــتعدادیابی کودکان اس

ــد ؟ ــک کن ــوند کم ــینما ش س
ــوب	 ــودش	خ ــوع	خ ــت	در	ن ــده	اس ــاد	ش ــه	ایج ــی	ک فرصت
اســت،	بچــه	هــا	مــی	تواننــد	بــا	اســتادانی	کــه	در	شهرشــان	
ــد	را	 ــن	دارن ــه	در	ذه ــی	ک ــده	های ــنا	شــده	وای هســتند،	آش
ــا	می	توانیــم	 ــن	تفاســیر	م ــا	ای ــد؛	ب ــا	آنهــا	در	میــان	بگذارن ب
ایده	هــای	خــوب	را	بــه	طرحــی	قابــل	دفــاع	برســانیم	و	ایــن	

ــی	اســت. ــاق	خوب اتف
حلقــه	مفقــوده	مــا	در	ســینمای	کــودک،	نبــود	خالقیــت	در	
بیشــتر	فیلــم	هــا	اســت،	بــا	وجــود	چنیــن	المپیادهایــی	بچه	
هــا	بــه	شــناختی	از	توانمنــدی	هــای	خودشــان	و	خالقیتــی	

هایــی	کــه	شــناخته	نشــده	دســت	مــی	یابنــد.
بـه	نظـر	مـن	بچـه	هـا	بایـد	رویاپـردازی	کننـد	و	پروانـه	
هـای	خیالشـان	را	پـرواز	دهند،	متاسـفانه	سـینمای	کودک	
همـواره	مظلـوم	بـوده	و	چنـدان	بـه	آن	اهمیت	داده	نشـده	

اسـت.

ــه  ــه ایــن المپیــاد چقــدر مــی تــوان ب ــا توجــه ب ب
ــرد؟ ــک ک ــا کم ــده ه ــکوفایی ای ش

ــد	از	 ــد،	بع ــرکت	کرده	ان ــاد	ش ــن	المپی ــه	در	ای ــانی	ک کس
اینکــه	در	گروه	هــای	مختلــف	دســته	بندی	شــدند،	بــا	
کمــک	اســاتید،	اصالحــات	ســاختاری	و	کیفــی	بــر	ایــده	آنها	
ــود. ــتفاده	می	ش ــا	اس ــرا	آنه ــده	و	اج ــده	و	از	ای ــال	ش اعم

اضافــه	شــدن	بخــش	ایــده	بــه	ســومین	المپیــاد	فیلمســازی	
نوجوانــان	کشــور،	فرصــت	طــرح	فیلمنامــه	بــرای	نوجوانــان	
را	بــه	وجــود	مــی	آورد	و	آنهــا	را	بــه	مســیر	درســتی	هدایــت	
مــی	کنــد،	البتــه	نبایــد	حمایتهــای	مــا	در	حــد	این	چنــد	روز	

باشــد	و	بایــد	ادامــه	داشــته	باشــد.

بــه نظــر شــما چــرا فیلمســازان بــه ســمت ســاخت 
فیلــم در ســینمای کــودک نمــی رونــد؟

ــوع	 ــن	موض ــوده	و	ای ــوم	ب ــه	مظل ــودک	همیش ــینمای	ک س
شــامل	اکــران	هــم	شــده	اســت،	فیلم	کــودک	ســتاره	نــدارد	و	
بازیگــران	اصلــی	آن	خــود	بچــه	ها	هســتند	کــه	بقیــه	باید	به	
خاطــر	آنهــا	بیاینــد،	دوم	اینکــه	ســینما	هــم	در	اختیــار	ایــن	

نــوع	فیلــم	هــا	قــرار	نمــی	گیــرد.

ــای  ــت ه ــوان محدودی ــودک و نوج ــینمای ک  در س
ــد   ــی توانی ــور م ــما چط ــود دارد، ش ــیاری وج بس
آنچــه کــه تابــو اســت را بــه شــکل واضــح و شــفاف 

ــد؟ ــرده بیاوری ــه روی پ ب
درســت	اســت،	ایــن	تابوهــا	وجــود	دارد	امــا	مهــم	ایــن	اســت	
کــه	چطــور	ایــن	مســائل	بــه	تصویــر	درآورده	شــود	تــا	جلوی	
ــوی	آن	 ــر	گل ــوی	سانســور	ب ــر	چاق ــه	نشــود	و	کمت آن	گرفت

بنشــیند.
بــه	هــر	حــال	اگــر	دغدغــه	مــن	ایــن	اســت	کــه	ایــن	مســائل	
را	بگویــم	بایــد	راهــی	بــرای	گفتنــش	پیــدا	کنــم	بــا	توجــه	به	
اینکــه	ممکــن	اســت	بــا	محدودیت	هایــی	روبــرو	باشــم	و	بــا	
ممیزی	هایــی	مواجــه	شــوم،	ولــی	بــه	هــر	حــال	آنهایــی	کــه	
دغدغــه	دارنــد	باالخــره	تالششــان	را	می	کننــد	و	بــه	نتیجــه	

می	رســند.
مــا	بایــد	چنــد	مــورد	را	در	نظــر	بگیریــم	اینکــه	یــک	بخــش	
ــزی	را	 ــت	چی ــرار	اس ــی	ق ــه	گاه ــتند	ک ــردم	هس ــود	م خ
ــد،	 ــرای	خودشــان	هــم	واگــو	نکــرده	ان ببیننــد	کــه	حتــی	ب
پــس	ایــن	مســئله	مســئولیت	کارگــردان	را	چنــد	برابــر	مــی	
ــان	 ــا	زب کنــد،	اینکــه	آســتانه	تحمــل	تماشــاگر	را	ببینــد	و	ب
زیبایــی	مســاله	را	مطــرح	کنــد،	بــه	هــر	حال	هــر	تصویــری	را	
نمــی	شــود	منعکــس	کــرد	امــا	مــی	شــود	بــا	ابزارهایــی	کــه	
در	ســینما	وجــود	دارد	حــرف	زد،	بــه	عنــوان	مثــال	بــا	فولــو	
ــوان	آن	را	شــفاف	نشــان	داد	 ــه	ای	کــه	نمــی	ت کــردن	صحن
یــا	بــا	ری	اکشــن	هایــی	کــه	خیلــی	قــوی	تــر	از	تصویــر	مــی	

توانــد	منظــور	را	برســاند.
ــا	 ــا	و	باره ــخصه	باره ــه	ش ــودم	ب ــن	خ ــه	م ــن	زمین در	ای
آنچــه	کــه	مــی	خواهــم	در	فیلــم	هایــم	نشــان	داده	شــود	
را	مــی	نویســم	تــا	بتوانــم	بــه	چیــزی	برســم	کــه	تاثیرگــذار	
ــه	 ــس	از	اینک ــه	پ ــم	ک ــی	را	بگوی ــر	مگوی ــد	و	تصوی باش
ــرم	 ــما	مح ــد	ش ــن	بگوی ــه	م ــد	ب ــی	بین ــب	آن	را	م مخاط
مــا	شــدید.	فیلمســازی	از	نظــر	مــن	خیلــی	مقــدس	اســت	
و	احتــرام	بــه	مخاطــب	بایــد	در	درجــه	اول	قــرار	گیــرد،	بــه	
ایــن	خاطــر	کــه	مــا	بــا	تنهــا	یــک	طیــف	مخاطــب	روبــرو	

ــتیم. نیس

ــد«  ــی زنن ــاد نم ــا فری ــس، دختره ــم »هی در فیل
ــد؟ ــت کردی ــوع را مدیری ــن موض ــه ای چگون

ــا	 ــن	ب ــد«	م ــی	زنن ــاد	نم ــا	فری ــس،	دختره ــم	»هی در	فیل
مخاطبــان	بســیاری	روبــرو	بــودم،	کســانی	کــه	مــی	گفتنــد	
اصــال	نبایــد	ایــن	موضــوع	مطــرح	شــود،	کســانی	کــه	حتــی	
دخترانشــان	را	بــا	خودشــان	بــرای	دیــدن	فیلــم	نیاوردنــد	بــه	
ــا	او	حــرف	 ــن	مســائل	ب ــورد	ای ــوز	در	م ــن	خاطــر	کــه	هن ای

ــد. ــر	فکــر	مــی	کردن ــد	و	کســانی	کــه	بازت ــزده	بودن ن
ــه	هــا	را	کــم	 ــی	از	صحن ــم	خیل ــن	فیل خوشــحالم	کــه	در	ای
کــردم	چــون	نمــی	خواســتم	از	هیــچ	ســمتی	عکــس	
ــی	 ــف	را	م ــن	ظرای ــام	ای ــام	تم ــد	و	ن ــدید	باش ــا	ش العمل	ه

ــذارم. ــقی	بگ ــم	عاش توان
اینهــا	بایــد	هــا	و	نبایدهایــی	اســت	کــه	هــر	فیلــم	ســاز	بایــد	
انتخــاب	کنــد	و	بــه	مــا	بــه	ازای	هــر	تصویــری	کــه	در	ذهــن	
ــرای	 ــال	ب ــوان	مث ــه	عن ــد،	ب ــته	باش ــان	داش ــک	الم دارد	ی
نشــان	دادن	صحنــه	تعــرض	بــه	دختــر	مــن	تنهــا	۲۴	فریــم	
کــه	یــک	ثانیــه	شــد	را	گرفتــم،	شــادی	کــه	تبدیــل	بــه	یــک	
غــم	بــزرگ	مــی	شــود،	بــدون	اینکــه	صــورت	مســئله	را	پاک	
ــک	را	 ــیاه	و	تاری ــوع	س ــن	موض ــری	ای ــکل	دیگ ــه	ش ــم	ب کن
تصویــر	کــردم،	معصومیتــی	را	نشــان	دادم	کــه	بــه	تــاراج	می	

ــه	ازای	آن	را	نشــان	دادم. ــا	ب رود	و	م

ــدا  ــور پی ــان حض ــه در اصفه ــه اینک ــه ب ــا توج  ب
کــرده ایــد، آیــا اصفهــان بــا وجــود پتانســیل هــای 
بالقــوه ای کــه دارد مــی توانــد میزبــان خوبــی برای 
ــدف  ــه ه ــه ک ــه آنچ ــد و ب ــودک باش ــنواره ک جش

شــما اســت برســیم؟
ــا	حضــورم	در	ایــن	چنــد	روز	در	حــوزه	هنــری	اصفهــان	 ب
دریافتــم	کــه	اصفهــان	تــالش	خــود	را	می	کنــد	کــه	
میزبــان	خوبــی	بــرای	جشــنواره	باشــد	و	بــه	دلیــل	اینکــه	
نــگاه	تمــام	کــودکان	ایــران	بــه	جشــنواره	فیلــم	کــودک	و	
نوجــوان	اســت،	اصفهــان	بایــد	ایــن	فرصــت	را	بــزرگ		تــر	
ــی	 ــا	اســتعدادهای	غنــی	و	خوب کنــد	و	گســترش	دهــد،	م
ــوه	 ــن	پتانســیل	هــای	بالق ــد	ای ــم	و	بای ــن	شــهر	داری در	ای

ــم. ــل	کنی را	بالفع

پوران درخشنده:

خالقیت حلقه مفقوده سینمای کودک است
زهرا محمدپور
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

خانــواده شــهید ســادات ســال ها در 
محلــه یعقوبــی در آرامــش ســپری 
بهتــر  زندگــی  امیــد  بــه  کردنــد، 
ــا  ــد ام ــزدی آمدن ــر ی ــه صاب ــه محل ب
بی مهــری همســایه های ایــن محــل 
بــرای آنهــا ارمغانــی جــز زندگــی 

نباتــی پــدر شــهید نداشــت.

چهار	سـال	اسـت	از	شـهادت	پسـرش	می	گذرد	اما	هنـوز	از	او	
کـه	حـرف	می	زنـد،	اشـک	امانـش	نمی	دهد	حـاال	ایـن	روزها	
داغـش	تازه	تـر	شـده،	همسـرش	و	همـراه	زندگیـش	بـه	جرم	
افغـان	بـودن	چنـان	ضربه	سـختی	خـورده	کـه	بعـد	از	ماه	ها	

کما	و	بیهوشـی	اکنـون	زندگی	نباتـی	دارد.
پسـرش	را	سـال	۷0	بـه	دنیـا	آورد	و	سـال	ها	بـرای	بالندگـی	
او	تـالش	کـرد	تـا	در	نهایـت	او	را	کـه	بعد	از	سـه	سـال	انتظار	

اکنـون	در	انتظـار	طفلـی	بـود،	راهـی	سـوریه	کرد.
سـال	۹۴	بـود،	درگیری	هـا	در	سـوریه	و	شـهرهای	آن	شـدت	
پیـدا	کـرده	بـود،	مهـدی	که	از	سـالله	سـادات	بـود،	یـک	ماه	
در	سـوریه	مردانـه	جنگیـد	و	در	نهایـت	بـه	شـهادت	رسـید	و	

ششـمین	شـهید	مدافـع	حـرم	یزد	شـد.
چنـد	مـاه	بعـد	از	شـهادتش	فرزندش	بـه	دنیـا	آمـد،	فرزندی	
که	خـود	نامـش	را	علیرضا	انتخاب	کـرده	بود	امـا	هرگز	مهلت	

دیـدارش	را	پیـدا	نکرد.
۳۷	سـال	در	محلـه	یعقوبـی	یـزد	زندگـی	کـرده	بودنـد،	در	
آرامـش	و	صلـح	و	صفـا	و	در	نهایـت	مهمـان	نـوازی	یزدی	هـا	
ولی	بعـد	از	سـال	ها	تصمیم	به	نقل	مـکان	گرفتند،	پـس	بلوار	
صابـر	یـزدی	را	بـرای	زندگی	انتخـاب	کردند	اما	از	همـان	ابتدا	

نامهربانی	هـا	آغاز	شـد.
هنـوز	کامـل	اسـباب	و	وسایلشـان	را	بـه	خانـه	جدیـد	منتقل	
نکـرده	بودند	کـه	برخی	همسـایه	ها	خط	و	نشـان	کشـیدن	را	
شـروع	کـرده	بودند؛	می	گفتند	ایـن	محله	جای	افغانسـتانی	ها	
نیسـت	اما	آنها	به	ایـن	امید	کـه	در	دل	این	همسـایه	ها	نیز	جا	
بـاز	می	کننـد	و	مانند	همسـایه	های	قبلی،	سـال	ها	بـا	یکدیگر	
رفاقـت	می	کننـد،	با	دلی	شکسـته	امـا	امیـدوار	در	خانه	جدید	

جـای	گرفتند.
بـرادر	شـهید	مهـدی	سـادات	می	گویـد:	هنـوز	چنـد	روزی	
از	حضورمـان	در	خانـه	جدیـد	نگذشـته	بـود	کـه	یکـی	از	
همسـایه	ها	بقیـه	را	جلـوی	در	خانـه	مـا	جمـع	کرده	بـود	که	
اجـازه	نمی	دهیم	افغانـی	در	این	محلـه	زندگی	کنـد،	آنقدر	بر	
گفته	خود	پافشـاری	کـرد	تا	در	نهایت	ماشـین	گشـت	پلیس	
آمـد	و	بقیـه	همسـایه	ها	هـم	کـه	فهمیدنـد	از	خانواده	شـهدا	

هسـتیم،	بـه	ماندنمـان	رضایـت	دادند.
ایـن	خانه	اما	انگار	برایشـان	آمـد	نداشـت؛	15	روز	از	این	ماجرا	
نگذشـته	بود	که	در	۲۶	اسـفند،	همسـایه	ای	که	اکنون	ضارب	
پدر	شـهید	شـناخته	می	شـود،	سـاعت	1۲	شـب	زنگ	خانه	را	
می	فشـارد	و	بهانه	گیـری	از	جنـس	اینکـه	این	کوچه	را	شـلوغ	

کرده	ایـد	و	اینجـا	جـای	افغانی	ها	نیسـت	را	آغـاز	می	کند.
بـرادر	شـهید	سـادات	می	گویـد:	مـن	در	زیرزمین	بـودم،	زنگ	
در	کـه	به	صـدا	درآمده	بـود،	مـادرم	در	را	بـاز	کرده	بـود	و	مرد	
ضـارب	بـا	مـادرم	در	حـال	بحـث	بـود	کـه	خـودم	را	بـه	آنهـا	
رسـاندم،	تـا	مرا	دیـد	یقـه	ام	را	گرفـت	و	از	خانه	بیرون	کشـید	
و	مـادرم	کـه	جلوتـر	از	مـن	ایسـتاده	بـود،	از	این	حرکـت	او	به	

زمیـن	خورد	و	انگشـت	دسـتش	شکسـت.
می	گویـد:	پـدرم	هـم	خـواب	بـود	امـا	از	این	سـر	و	صـدا	بیدار	
شـد	و	خود	را	جلوی	در	رسـاند،	در	تاریکی	شـب	معلوم	نیست	
ضـارب	چه	در	دسـت	داشـت	کـه	با	آن	به	سـر	پـدرم	می	کوبد	

و	او	همانجـا	نقـش	بر	زمین	می	شـود.

بسته شدن پرونده با حسن ختام صلح و سازش
ایـن	صحنه	هـا	را	همه	همسـایه	ها	دیـده	بودنـد،	اورژانس	آمد	
و	پـدر	شـهید	را	به	بیمارسـتان	فرخی	بـرد	و	پلیس	نیـز	برادر	

شـهید	و	ضارب	را	بـه	کالنتری	هدایـت	کرد	اما	به	گفتـه	برادر	
شـهید،	خواهـر	ضـارب	در	بایگانی	کالنتـری	کار	می	کـرد	و	با	
هماهنگی	که	با	افسـر	نگهبـان	کرد،	در	پرونده	صلح	و	سـازش	
درج	شـد	و	افسـر	نگهبـان	مـا	را	از	کالنتـری	بیـرون	کـرد،	هر	
چـه	گفتیم	ما	شـاکی	هسـتیم	و	او	متهم،	اعتنایـی	نکرد	حتی	
مـادرم	را	هـم	بـه	کالنتـری	راه	ندادنـد	و	حتـی	او	را	از	کوچـه	

کالنتری	هـم	بیـرون	کردند.
بعـد	از	ماجراهـای	کالنتـری،	وقتـی	بـه	اورژانس	بیمارسـتان	
فرخـی	مراجعـه	کردنـد،	متوجه	شـدند	پـدر	دچـار	خونریزی	

مغـزی	شـده	و	بایـد	بـه	سـرعت	جراحی	شـود.
ضـارب	حتـی	در	این	شـرایط	هم	دسـت	از	تهدید	بر	نداشـت،	
مـدام	تکـرار	می	کـرد	کـه	آشـنا	دارم	و	از	کوچـه	بیرونتـان	
می	کنـم	حتی	اقـدام	به	خودزنـی	کرد	تا	رسـم	مهمـان	نوازی	

را	هـر	چـه	تمام	تر	بـه	جـای	آورد.
برادر	شـهید	می	گوید:	با	افسـر	نگهبان	تماس	گرفتـم	و	اطالع	
دادم	کـه	ضـارب	با	چاقو	دسـت	خـود	را	بریـده	تا	ایـن	واقعه	را	
بـه	اسـتناد	پرونده	ای	که	در	کالنتری	تشـکیل	شـده،	به	گردن	
مـن	بیاندازد	اما	شـما	خـود	دیدید	کـه	در	زمان	حضـورش	در	

کالنتری،	دسـتش	سـالم	بود.

ناپدید شدن دو ماهه ضارب
ضـارب	همـه	ایـن	کارهـا	را	کـرد	و	از	آن	شـب	ناگهـان	ناپدید	
شـد،	نزدیـک	بـه	دو	مـاه	حتـی	در	خانه	آنهـا	نیز	کسـی	رفت	
و	آمـد	نمی	کـرد	و	گاهـی	همسـر	و	فرزندانـش	بـرای	بـردن	
وسـایلی	مراجعـه	می	کردند	و	بقیـه	خانـواده	اش	نیز	مـدام در 
بیـن همسـایه ها در حال جمع کـردن استشـهاد محلی و … 

بودند.
بعـد از دو مـاه ناگهـان بـازی عوض می شـود، ضارب خـود	را	
معرفی	می	کند،	همه	خوشـحال	می	شـوند	اما	این	خوشـحالی	
دوامـی	نـدارد	زیرا	او	منکر	همـه	این	اتفاقات	می	شـود	و	می	گوید	
من	پدر	شـهید	را	نـزدم	و	او	در	درگیری	میان	خودشـان	مصدوم	

شـده	و	حتی	برادر	شـهید	را	متهـم	می	کند.
بعـد	از	مدتی	هـم	با	وثیقـه	۴00	میلیـون	تومانی	آزاد	شـد،	او	
آزاد	شـد	و	پیرمـرد	مظلوم	و	رنج	کشـیده	ماجرا،	حـاال	نزدیک	
بـه	چهار	ماه	اسـت	که	با	چشـمانی	بـاز	و	دوخته	به	سـقف،	به	

هیچ	حرکتـی	زندگـی	نباتی	خـود	را	سـپری	می	کند.
اشـک	های	مـادر	شـهید،	امانـش	نمی	دهـد،	لحظـه	ای	قطـع	
نمی	شـود،	سـوز	و	گـدازی	در	حرف	هایـش	هسـت	کـه	دل	

سـنگ	را	آب	می	کنـد.
چنـان	عاشـقانه	از	»حـاج	آقایـش«	یـاد	می	کند	کـه	رنج	همه	
ایـن	ماه	هـا	یک	جـا	در	صورتـش	هویـدا	می	شـود.	می	گویـد	
خـود	را	نمی	بخشـم،	حـاج	آقـا	ایـن	خانـه	را	نخواسـت،	مـن	

خواسـتم.
بـا	لهجـه	شـیرین	افغانسـتانی	کـه	انـگار	فارسـی	را	بـه	لهجه	
بـاور	 را	 مـا	 حـرف	 هیچکـس	 می	گویـد:	 آموختـه،	 یـزدی	

نمی	کنـد	چـون	مـا	افغانـی	هسـتیم	و	ضـارب	ایرانـی.
ایـن	حرفـش	آه	از	نهـاد	آدمـی	بـرآورد،	ایـن	نبـود	رسـم	

مـا. مهمان	نـوازی	

انتظـار نداریـم بـه خاطـر اینکـه خانـواده شـهید 
هسـتیم بـه مـا احتـرام بگذارنـد

می	گویـد:	مـا	غریبیـم،	جـز	خـدا	کسـی	را	نداریـم،	اصـاًل	
نمی	گوییـم	خانـواده	شـهید	هسـتیم	پـس	بـه	مـا	احتـرام	
بگذاریـد،	بـه	روح	شـهیدم	که	اصـاًل	چنیـن	انتظـاری	نداریم،	
فقـط	سـئوالمان	این	اسـت	کـه	به	چـه	جرمـی	این	مـرد	را	به	
ایـن	روز	انداخته	ایـد،	چرا	هـر	روز	صبح	مقابلش	می	ایسـتادید	
و	می	گفتیـد	بایـد	خانـه	را	خالـی	کنیـد،	بـه	چـه	جرمـی،	به	

جـرم	افغانی	بـودن؟
هزینه	هـای	بیمارسـتان،	فیزیوتراپی	و	ده	هـا	هزینه	پیش	بینی	
شـده	و	نشـده	دیگـر،	کمرشـان	را	خـم	کـرده	امـا	می	گوینـد	
بـه	دنبـال	دیه	نیسـتیم،	مـا	فقط	بـه	دنبـال	امنیـت	و	آرامش	
هسـتیم،	از	ما	می	خواهنـد	رضایت	بدهیم،	اما	وقتـی	جرمی	را	

گـردن	نمی	گیرنـد،	به	چیـز	رضایـت	دهیم.
دلهـره	امانشـان	را	بریده.	برادر	شـهید	می	گوید:	وقتـی	از	خانه	
بـرای	کار	خارج	می	شـوم،	دائـم	نگرانم	که	برای	مادر	و	همسـر	

و	بچه	ها	و	همسـر	بـرادر	شـهیدم	اتفاقی	نیفتد.
می	گویـد:	بچه	چهـار	سـاله	ام	می	ترسـد	از	خانه	بیـرون	برود	و	

همـه	ما	دائـم	در	دلهـره	به	سـر	می	بریم.
بـرادر	شـهید	می	گویـد:	از	خانـه	قبلـی	کـه	اسـباب	کشـی	
می	کردیـم،	همسـایه	هایمان	گریـه	می	کردند،	به	خیـال	خود	به	
محلـه	ای	بهتـر	آمدیـم	اما	محلـه	بهتر،	ایـن	بـال	را	سـرمان	آورد.
او	یـک	درخواسـت	دارد	از	رئیـس	قـوه	قضائیـه.	اینکـه	به	این	
پرونـده	هرچـه	سـریع	تر	رسـیدگی	شـود،	تمـام	خواسـته	اش	

اسـت. همین	
همـه	این	ماجرا	یـک	جملـه	را	در	ذهنم	جاری	می	کنـد؛	»این	

رسـم	مهمان	نوازی	نبود«.

روایتی از ضرب و شتم پدر شهید مدافع حرم؛

زندگی نباتی ارمغان بی مهری همسایه ها
نیره شفیعی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

»پیــروزی«  ســاله   50 ســینمای 
ــت و  ــم در اغماس ــوز ه ــاه هن کرمانش
بــه یــک زمیــن خالــی تبدیــل شــده و 
ــت. ــازی نیس ــری از بازس ــرا خب ظاه

ســینما	امــروزه	یکــی	از	رســانه	های	قدرتمنــد،	نافــذ	و	تعیین	
ــیاری	از	 ــت	و	بس ــف	اس ــع	مختل ــگ	در	جوام ــده	فرهن کنن
ــردن	 ــی	ک ــداف	و	عملیات ــه	اه ــتیابی	ب ــرای	دس ــورها	ب کش
ــه	 ــد	ک ــتفاده	می	کن ــانه	اس ــن	رس ــود	از	ای ــای	خ ــه	ه برنام
ــارد	دالری	 ــا	صــرف	هزینــه	هــای	میلی ســینمای	هالیــوود	ب
بــرای	ســاخت	یــک	فیلــم	نمونــه	بــارز	ایــن	موضــوع	و	اهداف	

پشــت	آن	اســت.
ــینمایی	 ــدات	س ــینما	و	تولی ــذاری	س ــه	تاثیرگ ــه	ب ــا	توج 	ب
بــر	زندگــی	مــردم	مــی	تــوان	بــه	نوعــی	آن	را	جــزء	جدایــی	
ناپذیــر	از	زندگــی	افــراد	دانســت	و	همانطــور	کــه	گفتــه	شــد،	
ــردم	 ــی	م ــی	در	زندگ ــرات	عمیق ــینمایی	تاثی ــدات	س تولی
ــزار	 ــد	اب ــذا	مــی	توان و	روابــط	اجتماعــی	آنهــا	مــی	گــذارد		ل
خوبــی	بــرای	توســعه	فرهنگــی	در	یک	جامعــه	بــوده	و	تقویت	
ــت	حــوزه	فرهنــگ	در	جامعــه	 ــه	تقوی ــن	حــوزه		منجــر	ب ای

هــدف	باشــد.
بــا	توجــه	بــه	اینکــه	گرفتــن	بازخــورد	فرهنگــی	از	تولیــدات	
ســینمایی	نیــز	چــون	ســایر	امــور	نیــاز	بــه	یکســری	
ــن	زیرســاخت	هــا	 زیرســاخت	هــا	دارد،	تأمیــن	و	توســعه	ای
ــود. ــوب	می	ش ــی	محس ــعه	فرهنگ ــات	توس ــز	از	ضروری نی
حداقــل	 	 از	 یکــی	 ســینمایی	 هــای	 ســالن	 ایجــاد	
ــته	 ــود	داش ــد	وج ــه	بای ــت	ک ــور	اس ــاخت	های	مذک زیرس
ــر	 ــداف	ذک ــا	اه ــوزه	را	ب ــن	ح ــدات	ای ــوان	تولی ــا	بت ــد	ت باش
ــل	کمبــود	ســالن	هــای	 شــده،	نمایــش	داد	و	در	نقطــه	مقاب
ســینمایی	و	عــدم	دسترســی	آســان	بــه	ایــن	ســالن	هــا،	تــا	
حــدی	باعــث	دوری	مخاطــب	از	ایــن	ابــزار	اثرگــذار	در	حــوزه	

ــد. ــد	ش ــی	خواه ــی	و	اجتماع فرهنگ
اگــر	مخاطــب	بــه	ســالن	ســینما	دسترســی	نداشــته	باشــد،	
ــود،	 ــد	ش ــوزه	تولی ــن	ح ــز	در	ای ــی	نی ــار	خوب ــر	آث ــی	اگ حت

ــوان	در	انتظــار	و	شــاهد	نتایــج	مــد	نظــر	در	جامعــه	 نمــی	ت
ــا	اثــری	دیــده	نشــود،	اثربخشــی	 ــه	طــور	خالصــه	ت ــود	و	ب ب

ــد	داشــت. نخواه

ــینمایی  ــالن های س ــداد س ــر تع ــاه از نظ کرمانش
ــت ــروم اس مح

اسـتان	کرمانشـاه	از	نظـر	تعـداد	سـالن	های	سـینمایی	هـم	
اکنـون	در	وضعیـت	مناسـبی	نیسـت	و	علـی	رغـم	اینکـه	بـه	
گفته	مسـئوالن	مربوطـه	از	نظر	تعداد	تماشـاچیان	طی	سـال	
هـای	اخیـر	رشـد	خوبـی	داشـته	اسـت،	از	نظـر	تعداد	سـالن	
های	سـینمایی	چندان	پیشـرفتی	نداشته	و	»سـینما	آزادی«	
تنهـا	سـالن	مجهـز	و	بـه	روز	این	اسـتان	محسـوب	می	شـود.
	البتــه	»ســینما	فرهنــگ«	کرمانشــاه	نیــز	کــه	یک	ســینمای	
خصوصــی	بــوده	نیــز	بــا	بــروز	رســانی	برخــی	امکانــات	هنــوز	

در	مــدار	فعالیــت	قــرار	دارد،	امــا	بــا	توجــه	بــه	شــاخص	هــای	
ــک	 ــر	ی ــزار	نف ــر	10	ه ــه	ازای	ه ــه	ب ــا	ک ــینمایی	در	دنی س
ــد	وجــود	داشــته	باشــد	و	شــاخص	هــای	 ســالن	ســینما	بای
کشــور	کــه	بــه	ازای	هــر	۴00	هــزار	نفــر	یــک	ســینما	نیــاز	
ــا	داشــتن	 اســت،	مــی	تــوان	گفــت	کــه	اســتان	کرمانشــاه	ب
تنهــای	دو	ســینمای	فعــال	و	جمعیتــی	۲	میلیــون	نفــری	از	
ایــن	شــاخص	هــا	فاصلــه	دارد	و	یــک	اســتان	محــروم	اســت.
بــا	توجــه	بــه	کمبودهایــی	کــه	از	ایــن	نظــر	وجــود	دارد	مــی	
تــوان	گفــت	کــه	وضعیــت	ســینماداری	در	کرمانشــاه	مطلوب	
نیســت	و	حتی	پائینتر	از	اســتانداردهای	کشــوری	قــرار	دارد		و	
بــرای	جبــران	آن	بــا	جمعیــت	فعلــی،	حداقــل	به	۳	ســینمای	

دیگــر	بــا	امکانــات	بــه	روز	نیازمنــد	اســت.
بازسـازی	دو	سـینمای	پیروزی	و	آزادی	کرمانشـاه	خبری	بود	
که	سـال	8۹	توسـط	رئیس	حـوزه	هنـری	وقت	اعالم	شـد	اما	
پس	از	گذشـت	سـه	سـال	تنها	سـینما	آزادی	به	بهره	بـرداری	
رسـید	و	سـینما	پیـروزی	در	حالتـی	نیمـه	تخریـب	شـده	و	

چهـره	ای	نامناسـب	بـه	حـال	خود	رها	شـد.
	

ــوده  ــای فرس ــه بن ــان ۹۶ ب ــه آب ــالص زلزل ــر خ تی
ســینما پیــروزی کرمانشــاه/تبدیل ســینمای پنجــاه 

ــه یــک زمیــن خالــی ســاله ب
ــت	در	 ــت	داش ــرن	قدم ــم	ق ــش	از	نی ــه	بی ــینما	ک ــن	س ای
ــب	 ــر	لحظــه	خطــر	تخری ــه	ه ــود	ک ــا	شــده	ب شــرایطی	ره
آن	وجــود	داشــت	تــا	اینکــه	زلزلــه	آبــان	مــاه	ســال	۹۶	تیــر	
خــالص	را	بــه	آن	زد	و	ســینما	در	شــرایطی	قــرار	گرفــت	کــه	
ــدی	 ــن	تهدی ــت	و	ای ــود	داش ــزش	آن	وج ــکان	ری ــر	آن	ام ه
بــرای	شــهروندانی	بــود	کــه	از	ایــن	مســیر	عبــور	می	کردنــد.
	بــا	توجــه	بــه	ایــن	شــرایط	خطرنــاک	ســینما	نهایتــاً	
ــل	ســاختمان	ســینما	 ــب	کام ــه	تخری ــم	ب مســئوالن	تصمی
ــروزی		 ــاله	پی ــاه	س ــینمای	پنج ــون	س ــم	اکن ــد	و	ه گرفتن

ــت. ــده	اس ــدل	ش ــی		مب ــی	خال ــه	زمین ــب	و	ب تخری

ــازی  ــع بازس ــب مان ــار مناس ــن اعتب ــدم تامی ع
ــروزی ــینما پی س

ــا	 طــی	مصاحبــه	هــای	مکــرری	کــه	از	ســال	8۹	تاکنــون	ب

۲ میلیون جمعیت و ۲ سالن سینما؛

سینمای ۵۰ ساله ای که زمین خالی شد /آوار »پیروزی«

 طیبه قدمی
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

مســئولین	حــوزه	هنــری	اســتان	در	خصــوص	ایــن	ســینما	
صــورت	گرفتــه	مــی	تــوان	بــه	ایــن	نتیجــه	رســید	کــه	عــدم	
تامیــن	اعتبــار	مناســب	مهمتریــن	دلیــل	بالتکلیــف	مانــدن	

ــن	ســینما	اســت. بازســازی	ای
افشـین	آزادی	رئیـس	حـوزه	هنـری	اسـتان	کرمانشـاه	در	
خصـوص	اعتبـار	مـورد	نیـاز	برای	بازسـازی	سـینما	پیـروزی	
کرمانشـاه	اظهـار	داشـت:	هـم	اکنـون	سـاخت	سـینما	خیلی	
گـران	قیمت	بـوده	و	۴0	میلیارد	تومـان	اعتبار	برای	بازسـازی	
سـینما	پیروزی	و	تبدیـل	آن	بـه	مجتمع	فرهنگی	نیاز	اسـت.
وی	ادامــه	داد:	مــا	بــا	شــرایط	فعلــی	اقتصــادی	بــه	رقــم	فــوق	
نیــاز	داریــم	کــه	کار	را	بــه	جــای	مناســبی	برســانیم	امــا	هنوز	

هیــچ	اعتبــاری	در	ایــن	زمینــه	نداریم.
	

سـینما توجیه اقتصادی ندارد/رغبتی از سـوی بخش 
های دولتی و خصوصی برای بازسـازی نیسـت

ــدارد،	 ــادی	ن ــه	اقتص ــینما	توجی ــه	س ــان	اینک ــا	بی آزادی	ب
ــا	مســکونی	 ــک	طــرح	تجــاری	ی ــروژه	ی ــن	پ ــر	ای ــت:	اگ گف
باشــد،	صدهــا	نفــر	از	بخــش	خصوصــی	اســتقبال	مــی	کننــد	
و	پــای	کار	مــی	آینــد	امــا	در	بحــث	ســینما	بــه	دلیــل	اینکــه	
در	کشــور	مــا	فعــال	در	کوتــاه	مــدت	بــازده	اقتصادی	ســریعی	
ــب	 ــدان	ترغی ــم	بخــش	خصوصــی	را	چن ــدارد،	نمــی	توانی ن

کنیــم	کــه	پــای	کار	بیایــد.
وی	افــزود:	اگــر	چنــد	طبقــه	پاســاژ	روی	ســینما	بســازیم	می	
شــود	کــه	بخــش	خصوصــی	پــای	کار	بیایــد،	امــا	وقتــی	مــا	
ــاه	 ــی	در	کرمانش ــع	فرهنگ ــک	مجتم ــه	ی ــم	کال	ب می	خواهی
تبدیــل	شــود	کــه	در	آن	بخــش	هایــی	چــون	پردیــس	
ــد،	 ــیقی	و...	باش ــتودیو	موس ــش،	اس ــو	نمای ــینمایی	پالت س
متاســفانه	نــه	بخــش	دولتــی	و	نــه	بخــش	خصوصــی	رغبتــی	

ــد. ــه	ورود	کن ــدارد	ک ن
ایــن	مســئول	بــا	بیــان	اینکــه	مــا	همچنــان	در	ایــن	زمینــه	
ــالش	 ــا	ت ــه	داد:	م ــم،	ادام ــی	دهی ــه	م ــود	را	ادام ــالش	خ ت

ــی	و	بخــش	 ــی	از	دو	طرف)بخــش	دولت ــه	یک ــم	ک ــی	کنی م
ــد. ــای	کار	بیاین ــه	پ ــم	ک ــب	کنی خصوصــی(	را	راغ

صنعــت ســینمایی کرمانشــاه از تفاهــم نامــه وزارت 
ارشــاد بــی بهــره بــود

ــاد	در	 ــت:	وزارت	ارش ــی	گف ــوص	بخــش	دولت آزادی	در	خص
ــا	اســتان	 ــی	ب ــم	باالی ــا	رق ــه	ای	ب ســال	گذشــته	تفاهــم	نام
کرمانشــاه	امضــا	کــرده	اســت	امــا	صنعــت	ســینمایی	

ــود. ــره	ب ــی	به ــه	ب ــم	نام ــن	تفاه ــاه	از	ای کرمانش
ــال	ســاخت	 ــه	دنب ــون	ب ــم	اکن ــا	ه ــرد:	م وی	خاطرنشــان	ک
یــک	بــرج	8	یــا	۹	طبقــه	هســتیم	کــه	در	آن	همــه	امکانــات	
ــو	 ــه	پردیــس	ســینمایی،	ســالن	پالت یــک	فرهنگــی	از	جمل
نمایش،بــاغ	علمــی	کــودکان،	اســتودیو	موســیقی	و	اســتودیو	

ــده	شــود. ــری	دی تصوی

قــول هــای شــفاهی بــرای بازســازی داده شــده امــا 
رغبتــی در عمــل وجــود نــدارد

رئیس	حوزه	هنری	اسـتان	کرمانشـاه	گفت:	ما	۲	سـال	اسـت	
که	پیگیر	این	موضوع	هسـتیم	اما	از	سـوی	مسـئولین	رغبتی	

بـرای	همکاری	برای	سـاخت	آن	وجـود	ندارد.
وی	در	خصــوص	مــدت	تعطیلــی	ســینما	پیــروزی	کرمانشــاه	
ــت	و	 ــل	اس ــال	8۷	تعطی ــدود	س ــینما	از	ح ــن	س ــزود:	ای اف
ســاختمان	ســینما	بــه	دلیــل	اینکــه	در	زلزلــه	آســیب	جــدی	
دیــده	بــود،	کامــاًل	تخریــب	شــد	و	در	انتظــار	ســاخت	اســت.
رئیـس	حـوزه	هنـری	اسـتان	کرمانشـاه	ادامـه	داد:	مکـرراً	در	
حـال	مکاتبه	بـا	مسـئولین	اسـتانی	در	ایـن	زمینه	هسـتیم	و	
هـر	چنـد	که	بـه	صـورت	شـفاهی	قـول	هایـی	در	ایـن	زمینه	
داده	شـده	اسـت،	اما	متاسـفانه	رغبتی	به	صـورت	عملی	برای	
انجـام	ایـن	کار	در	مسـئولین	اسـتان	نمی	بینیم	کـه	بخواهند	

برای	سـاخت	سـینما	اقدامـی	انجـام	دهند.
ایــن	مســئول	تعــداد	ســالن	هــا	و	صندلی	هــای	ســینمایی	را	

جزو	شــاخص	هــای	فرهنگــی	و	توســعه	هــر	کشــور	و	منطقه	
ــاس	 ــی	و	براس ــاظ	فرهنگ ــه	لح ــر	ب ــت:	اگ ــت	و	گف ای	دانس
ــد	کشــورها	را	 ــل	متحــد	بخواهن اســتانداردهای	ســازمان	مل
بســنجند،	تعــداد	ســالن	هــای	ســینمایی	آن	را	مدنظــر	قــرار	

مــی	دهنــد.
ــا	اســتفاده	از	ســاخت	 ــم	ب ــل	داری ــان	داشــت:	تمای آزادی	بی
ــترش	 ــاه	را	گس ــی	کرمانش ــای	فرهنگ ــاخص	ه ــینما،	ش س
دهیــم	و	ایــن	نکتــه	خیلــی	مهمــی	اســت،	امــا	مــا	رغبتــی	

ــم. ــی	بینی ــوع	نم ــن	موض ــرای	ای ب

وضعیــت اســتانهای هــم جــوار از نظــر تعداد ســالن 
ــت ــینما مطلوبتر اس س

وی	تاکیـد	کـرد:	هـدف	ما	این	اسـت	کـه	بـا	ایجاد	ایـن	مرکز	
فرهنگـی،	به	عنـوان	قطـب	فرهنگی	غـرب	کشـور،	حداقل	از	
اسـتان	های	همدان	و	کردسـتان	عقـب	نباشـیم.	در	حالی	که	

آنهـا	خیلی	وضعیتشـان	از	مـا	مطلوب	تر	اسـت.
رئیــس	حــوزه	هنــری	اســتان	کرمانشــاه	خاطرنشــان	کــرد:	
ایــن	امکانــات	را	در	کرمانشــاه	نداریــم	و	تــا	بــه	حــال	نیــز	در	
ایــن	زمینــه	موفــق	نشــده	ایــم	و	هــر	چنــد	کــه	مســئولین	
قــول	هایــی	بــه	صــورت	شــفاهی	داده	انــد،	امــا	ایــن	قول	هــا	

هنــوز	عملــی	نشــده	اســت.
ــال	 ــه	چندس ــبت	ب ــا	نس ــن	روزه ــه	ای ــه	اینک ــه	ب ــا	توج ب
گذشــته	رغبــت	بــه	ســینما	و	اماکــن	فرهنگــی	و	هنــری	در	
بیــن	مــردم	و	بــه	ویــژه	جوانــان	کرمانشــاهی	قــدری	بیشــتر	
شــده	و	تمایــل	بیشــتری	بــه	دیــدن	فیلــم	در	ســینما	دارنــد،	
وجــود	یــک	ســینما	و	یــا	مجتمــع	فرهنگــی	بــا	قابلیــت	های	
ذکــر	شــده،	مــی	توانــد	یــک	ضــرورت	بــرای	کالن	شــهر	یک	
ــردن	 ــر	ک ــر	پ ــالوه	ب ــا	ع ــری	کرمانشــاه	باشــد	ت ــون	نف میلی
اوقــات	فراغــت	جوانــان	بــه	شــیوه	ای	مناســب،	بازخوردهــای	
فرهنگــی	ناشــی	از	آن)بــه	شــرط	تولیــد	آثــار	مناســب(	نیز	در	

جامــع	قابــل	مشــاهده	باشــد.

ــوش  ــا آغ ــن روزه ــش ای ــال پی 29 س
میهــن بــه روی پرســتوهای اســیر بــاز 

ــام وطــن روشــن شــد. و چشــم م
بـه کنـدی  انتظـار  ثانیه هـای  آخریـن 
مـوج  عجیـب  بیقـراری  می گذشـت؛ 
مـی زد از همـه بیقرارتـر مام وطـن بود 
کـه آغوشـش را بـه روی پرسـتوهای اسـیری بـاز کـرده 
بـود کـه زیـر آن همـه شـکنجه وقـت و بی وقـت پَـر و بالی 

برایشـان نمانـده بـود.

مــادری	بــا	قــاب	عکــس	جگرگوشــه	اش	کــه	روزی	
خــودش	راهــی		جبهــه	اش	کــرده	بــود	گوشــه	ای	خیــره	به	
ــود	و	گاهــی	اشــک	می	ریخــت	و	گاهــی	می	خندیــد؛	 راه	ب
ــه	 ــاورش	نمی	شــد	بعــد	از	ایــن	همــه	ســال	چشــمش	ب ب

ــت	جــوان	رشــیدش	روشــن	شــود. قام
ــه	دســت	 ــده	آنســوتر	تســبیح	ب ــی	خمی ــا	قامت ــدری	ب پ
ذکــر	می	گفــت	و	دلهــره	داشــت	کــه	مبــادا	تنهــا	پســرش	

در	میــان	اســرا	نباشــد	یــا	...
بی	تابــی	دختــرک	کوچــک	بــرای	دیــدن	پــدرش	دل	آدم	
ــر	خــودش	 ــش	می	خواســت	زودت ــی	آورد؛	دل ــه	درد	م را	ب
ــن	 ــال	در	ذه ــدازد	و	اص ــدر	بیان ــر	پ ــر	مه ــوش	پُ را	در	آغ
ــا	 ــدر	دســت	هایش	را	ج ــاید	پ ــد	ش کوچکــش	نمی	گنجی

گذاشــته	باشــد.
ــای	دل	آزار	و	 ــالها	تنهایی	ه ــن	س ــام	ای ــه	تم همســرانی	ک
ــه	امیــد	وصــال	تحمــل	 چشــم	انتظاری	های	جانفرســا	را	ب
کــرده	و	بــار	خانــه	و	زندگــی	را	مردانــه	بــه	دوش	کشــیدند	

بیقرارتــر	از	همــه	بودنــد.
مســافران	اســیر	از	راه	رســیدند؛	مــرز	خســروی	نخســتین	
بوســه	گاه	و	قدمــگاه	دالورمردانــی	شــد	کــه	پــس	از	تحمل	
ــام	 ــای	تم ــه	پ ــوز	هــم	مردان ســالها	شــکنجه	اســارت	هن
اعتقــادات	و	باورهایشــان	مانــده	بودنــد	و	زخم	هــای	
زیــادی	از	اردوگاه	هــای	مخــوف	بعثی	هــا	بــه	یــادگار	

ــتند. داش
۲۶	مردادمــاه	۶۹	در	تاریــخ	ایــران	اســالمی	بــرای	همیشــه	
مانــدگار	مانــد؛	روزی	کــه	هــزاران	عاشــق	از	جــای	جــای	
ــه	نقطــه	صفــر	مــرز	خســروی	 ــران	اســالمی	خــود	را	ب ای
رســانده	بودنــد	تــا	از	پرســتوهای	عاشــقی	اســتقبال	کنند	
ــال	و	 ــن،	ب ــران	از	وط ــخت	هج ــای	س ــال	ه ــه	در	س ک

ــود. ــته	ب ــا	شکس ــکنجه	های	بعثی	ه ــر	ش ــان	زی پرش
	

آزادگان نماد استقامت هستند
حجت	االســالم	هــادی	عســگری،	مدیــرکل	بنیــاد	شــهید	
و	امــور	ایثارگــران	اســتان	کرمانشــاه	از	وجــود	1800	آزاده	
ــار	داشــت:	آزادگان	 ــر	داد	و	اظه ــاه	خب ــتان	کرمانش در	اس
ــوی	 ــاد	و	الگ ــالب	و	نم ــفرای	انق ــزرگان،	س ــر	ب ــه	تعبی ب
اســتقامت	بودنــد	کــه	در	مقابــل	دشــمن	ســر	تعظیــم	فرو	

ــد. نیاوردن
وی	عنــوان	کــرد:	آزادگان	بــا	وجــود	ســختی	های	تحمیــل	
شــده	بــر	آنهــا،	هرگــز	عقــب	نشــینی	نکردنــد	و	همــواره	

امیــد	خــود	را	حفــظ	کردنــد.

چشم روشنی مام وطن

مرز خسروی میزبان پرستوهای مهاجر شد 
حسین جلیلیان
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مدیــرکل	بنیــاد	شــهید	و	امــور	ایثارگــران	اســتان	
کرمانشــاه	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	آزادگان	بــا	ســربلندی	بــه	
ــرات	 ــر	خاط ــزود:	سراس ــتند،	اف ــالمی	بازگش ــن	اس میه
آزادگان	درس	ایســتادگی	و	اســتقامت	بــرای	آینــدگان	

ــود. ــط	ش ــت	و	ضب ــد	ثب ــه	بای ــت	ک اس
ــه	 ــه	جامع ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی ــگری	ب ــالم	عس حجت	االس
بــه	الگوهایــی	نظیــر	آزادگان	نیــاز	دارد،	گفــت:	آزادگان	در	
ســخت	ترین	روزهــای	زندگی	شــان	شــرایط	روحــی	خــود	

ــتند. ــان	ها	هس ــن	انس ــد	و	مقاوم	تری ــت	ندادن را	از	دس
ــا	تاســی	از	آزادگان	بایــد	امیــد	 وی	خاطرنشــان	کــرد:	ب
ــم	 ــرایط	بتوانی ــن	ش ــا	همی ــم	و	ب ــظ	کنی ــود	را	حف خ
باشــیم	و	تســلیم	 زندگــی	عزتمندانــه	ای	داشــته	

ــویم. ــمن	نش دش

ــر روز  ــرا ه ــری /اس ــلول های ۹ مت ــی از س روایت
ــدند ــهید می ش ش

یوســف	بختیــاری	یکــی	از	آزاده	هــای	ســرافرازی	اســت	که	
خاطراتــش	از	آن	روزهــا	را	در	کتــاب	»مســافر	مینی	بــوس	
ســرخ«	روایــت	کــرده	و	در	کنــار	شــهید	دکتــر	مصطفــی	
ــا	دشــمن	 چمــران	در	منطقــه	دشــت	آزادگان	بــه	نبــرد	ب

متجــاوز	پرداخــت.
ــک	 ــی	مال ــردان	غواص ــی	گ ــه	فرمانده ــی	ک وی	در	حال
ــر	عهــده	داشــت	در	ســال	1۳۶۴	و	در	عملیــات	 اشــتر	را	ب
کربــالی	۴	بــه	اســارت	ارتــش	متجــاوز	صــدام	درآمــد	و	تــا	
پایــان	جنــگ	تحمیلــی	عــراق	علیــه	ایــران	در	اردوگاهــی	

ــرد. در	نزدیکــی	بغــداد	بــه	ســر	ب
	پــس	از	گذشــت	۳	ســال	از	دوران	اســارت،	یوســف	
ــان	 ــا	پای ــد	و	ت ــل	ش ــه	منتق ــه	اردوگاه	بعقوب ــاری	ب بختی
ــش	 ــه	نام ــی	ک ــد	در	حال ــی	مان ــا	باق ــارتش	در	آنج اس
توســط	صلیــب	ســرخ	در	فهرســت	اســرا	ثبــت	نشــده	بود.

ســرانجام ایــن آزاده ســرافراز در ســال ۱۳۶۸ آزاد 
شــد.

او	از	دوران	اســارتش	مــی	گویــد	از	روزهایــی	کــه	
ــذرد.	 ــوی	چشــمش	می	گ ــل	ســریال	از	جل همیشــه	مث
ــارت	را	 ــن	آزاده	در	دوران	اس ــرات	ای ــه	ای	از	خاط خالص

ــد. ــر	بخوانی در	زی
ــرم	 ــه	نظ ــدم؛	ب ــه	دی ــت	ک ــزی	اس ــن	چی ــارت	بدتری اس

شــهدا	برنــده	دنیــا	و	آخــرت	شــدند،	امــا	بچــه	هــای	اســرا	
هــر	روز	شــهید	مــی	شــدند.

ــالی	5	 ــات	کرب ــود	کــه	عملی ــران	ب ــا	دهــه	فجــر	ای تقریب
ــد. ــداد	بردن ــه	بغ ــا	را	ب ــد	از	آن	م ــود	و	بع انجــام	شــده	ب

ــود	و	در	ســلول	های	»۲.5	در	۲.5«	و	»۳	 ســلول	ها	تنــگ	ب
در	۳«	متــری	50	اســیر	را	جــا	داده	بودنــد	و	اســرا	وضعیتی	
ــد	و	 ــروح	بودن ــا	مج ــه	ه ــر	بچ ــتند؛	اکث ــف	باری	داش اس
زخم	هــای	آنهــا	بــه	حــدی	وحشــتناک	شــده	بــود	کــه	از	

بدنشــان	کــرم	بیــرون	مــی	زد.
ــه	 ــوس	ها	ک ــن	و	جاس ــت	منافقی ــک	روز	در	آن	وضعی ی
ــد	 ــا	می	دادن ــه	آنه ــی	ب ــک	جای ــلول	ی ــر	س ــای	ه در	انته
ســاعت	۹	صبــح	بــا	یــک	از	عراقی	هــا	وارد	ســلول	

ــد. ــی	ش روبروی
ــده	 ــم	آم ــی	ه ــه	اســرای	قبل ــای	ســلول	ها	ک روی	دیواره
ــن	 ــد.	ای ــده	می	ش ــادی	دی ــته	های	زی ــد	نوش ــه	بودن و	رفت
بــار	جاســوس	آن	ســلول	نوشــته	ای	به	عراقــی	نشــان	داد	و	
رفــت	یــک	مرتبــه	گفتنــد	چــه	کســی	نوشــته	»درود	بــر	

امــام	خمینــی«	؟

کســی	جــواب	نمــی	داد	و	عراقــی	هــا	بــا	کابــل	بچه	هــا	را	
می	زدنــد.	همــه	می	دانســتند	کــه	اگــر	مشــخص	شــود	کار	
چــه	کســی	اســت	حتمــا	شــهید	می	شــود؛	همــه	صلــوات	

نــذر	کــرده	بودنــد	کــه	ایــن	مســئله	رفــع	شــود.
ســاعت	1۲	ظهــر	برگشــتند	کســی	زیــر	بــار	نرفــت،	آنهــا	
بچــه	هــای	کوچــک	را	مــی	زدنــد	تــا	بقیــه	اعتــراف	کنند.	
گفتنــد	عصــر	برمی	گردیــم	اگــر	معلــوم	نشــود	همــه	شــما	

را	می	کشــیم.
عصــر	برگشــتند	دوبــاره	شــالق	زدنــد	و	رفتنــد،	
گفتنــد	ســاعت	1۲	شــب	یــک	گروهــان	عراقــی	
بــاز	 ببرنــد.	 بیــن	 از	 را	 شــما	 تــا	 می	فرســتیم	
ــدند	 ــا	ش ــلول	ه ــر	وارد	س ــا	۲0	نف ــتند	و	15	ت برگش
انتهــای	ســلول	ها	ســرویس	هــای	بهداشــتی	بــود	
و	بــا	آب	داغ	و	شــالق	بچه	هــا	را	شــکنجه	کردنــد،	
خوردیــم؛	 شــالق	 هــزار	 	50 از	 بیــش	 شــب	 آن	
۴00	نفــر	بودیــم	کــه	بعضی	هــا	در	ایــن	جریــان	
چشم	هایشــان	نابینــا	شــد	برخــی	دیگــر	دســت	و	

شکســت. پاهایشــان	
ــوی	 ــن	اتفــاق،	یــک	ب ــا	ســاعت	۹	صبــح	روز	بعــد	از	ای ام
ــن	 ــم	ای ــاز	ه ــه	ب ــا	خــورد	ک ــه	مشــام	بچــه	ه خوشــی	ب

ــا	رســید. ــی	ه ــه	گــوش	عراق ــاق	ب اتف
عراقــی	هــا	وارد	ســلول	هــا	شــدند	و	دنبــال	عطــر	
ــت	 ــتی	وضعی ــر	بهداش ــدر	از	نظ ــرا	آنق ــتند،	اس می	گش
بــدی	داشــتند	کــه	حتــی	خــود	عراقی	هــا	چشم	هایشــان	
حتــی	 روز	 آن	 امــا	 نبیننــد	 کــه	 می	گرفتنــد	 را	
ــه	دنبــال	عطــر	 چشم	هایشــان	را	هــم	نگرفتنــد	و	فقــط	ب

ــتند. ــی	گش م
همــه	را	گشــتند	بــه	بــرادری	کــه	بــه	شــدت	مجــروح	بود،	
رســیدند	و	مشــخص	شــد	بــوی	عطــر	گل	محمــدی	از	او	
استشــمام	می	شــود،	از	بــرادری	کــه	انــگار	ســاعاتی	پیــش	
شــهیده	بــود،	ســرباز	عراقــی	همانجا	گفــت	»واهلل	شــهید«	

...
اینهــا	تنهــا	گوشــه	هایی	از	ســختی	های	اســارت	بــود	
ــاید	 ــد	و	ش ــان	ش ــدر	بی ــن	آزاده	گرانق ــت	ای ــه	روای ــه	ب ک
همیــن	تعبیــرش	کــه	اســرا	هــر	روز	شــهید	می	شــدند	بــه	

ــد. ــان	می	کن ــا	را	بی ــای	آنه ــنی	درده روش
ســروقامتان	همیشــه	ســرافراز!	ســالروز	قــدم	گذاشــتنتان	

ــارک... ــم	هایمان	مب ــر	روی	چش ب
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موسـیقی  هنرمنـد  شناسـا،  مسـعود 
سـنتی که با مجموعـه آلبـوم 5 گانه در 
زمینـه ردیف نـوازی گامی در شـناخت 
موسـیقی ایرانی برداشـته، اعتقـاد دارد 
موسـیقی پـاپ ازنـوع بـدش درایـران 

شـدیدا رایج شـده اسـت.

ــند	 ــن	س ــده	تری ــن	و	ارزن ــاس،	مهمتری ــه،	اس ــف،	پای ردی
موســیقی	ملــی	ایــران	و	از	برجســته	ترین	نشــانه	ها	و	هویــت	
ــداهلل	 ــف	میرزاعب ــا،	ردی ــی	اســت؛	مســعود	شناس ــی	ایران مل
را	پــس	از	ســال	ها	تجربــه	و	پختگــی	و	بــا	برداشــت	ها	و	
ــس	هــا	 ــژه	ای	کــه	در	ریتم	هــا	و	نوان دریافت	هــای	بســیار	وی

ــه	اســت. ــا	ســنتور	نواخت ــف	دارد،	ب ــن	ردی از	ای
مســعود	شناســا،	هنرمنــد	موســیقی	دان	و	نوازنــده	می	گویــد:	
ــا	 ــواده	م ــه	خان ــردم	چــرا	ک ــاز	ک ــی	موســیقی	را	آغ از	کودک
ــت؛	از	8	 ــدی	می	پرداخ ــل	و	ج ــیقی	اصی ــه	موس ــم	ب از	قدی
ســالگی	تنبــک	را	آغــاز	کــردم	و	چنــد	ســال	بعــد	بــه	نواختن	
ــود	در	 ــالهای	50	ب ــه	در	س ــی	ک ــم	در	حال ــنتور	پرداخت س
ــه	اصطــالح	موســیقی	 ــا	ب ــی	ســنتی	ی آنجــا	موســیقی	ایران

ــدم. ــی	خوان کالســیک	و	آهنگســازی	کالســیک	اروپای
ــیک	 ــازی	کالس ــته	آهنگس ــد:	در	رش ــه	می	ده ــا	ادام شناس
ــم	 ــیه	گرفت ــکا	بورس ــرای	آمری ــدم	و	ب ــاز	ش دانشــجوی	ممت
کــه	نرفتــم؛	بعــد	از	پیــروزی	انقــالب	اســالمی	شــرایط	تغییــر	
کــرد	و	ایــن	شــد	کــه	ادامــه	بدهــم.	ســپس	آهنگســازی	و	در	
زمینه	هــای	موســیقی	ایرانــی	دو	کتــاب	چــاپ	کــردم؛	کتــاب	
»ســنتور	نامــه«	کــه	متــد	آموزشــی	می	باشــد	و	دیگــری	کــه	
»سرگذشــت«	نــام	دارد	و	دوره	عالــی	کارهــای	خــودم	شــامل	

ــود. ــامل	می	ش ــت	را	ش ــی	و	آوازی	اس ضرب
وی	می	افزایــد:	چنــد	آلبــوم	منتشــر	کــردم	بــه	نــام	»تنــدر«	
ســال	ها	پیــش	کــه	تــم	نــوازی	یــا	دو	نــوازی	ســنتور	و	تنبــک	
بــود؛	آلبــوم	دیگــری	دارم	بــه	نــام	»غــم	زیبــا«	کــه	با	شــهرام	

ناظــری	منتشــر	شــد.
شناســا	که	بــا	آلبــوم	دیگــری	دارم	بــه	نــام	»سرگذشــت«	که	
بازســازی	آلبــوم	تنــدر	اســت	اقــدام	بــه	چنــد	صدایــی	کردن	
ــش	 ــال	پی ــرد؛	دو	س ــی	ک ــتر	زه ــنتور	و	ارکس ــرای	س آن	ب
کنســرتی	در	شــیراز	برگــزار	کــرد	بــه	نــام	خلوتــگاه	کــه	آلبوم	

آن	بــه	ایــن	نــام	منتشــر	شــد.

*اساساً؛ ردیف در موسیقی چه نقشی دارد؟
ــر	 ــه	ه ــت	ک ــده	ایس ــن	پدی ــوازی	ای ــف	ن ــگ	ردی در	فرهن
ــس	از	 ــم	پ ــم	ک ــاگردی	ک ــدن	دوره	ش ــس	از	گذران کســی	پ
طــی	گــذر	ســال	ها	بــا	تدریــس	اندیشــه	و	شــخصیت	خــود	را	

ــد. ــه	می	کن ــاده	و	ارائ ــف	پی ــن	ردی در	نواخت
مــن	بــه	همــراه	دیگــر	هنرمنــدان	در	دانشــکده	هنرهــای	زیبا	
و	مرکــز	انتشــار	موســیقی	کار	کــردم	و	درس	هــا	گرفتیــم؛	در	
ــرور	 ــه	م ــا	ب ــم	ام ــک	شــکل	بودی ــن	ی ــه	در	نواخت ــاز	هم آغ
زمــان	هــر	کســی	در	ردیــف	نــوازی	شــخصیت	خــود	را	پیــدا	
کــرد	طبیعتــاً	تفکــر	و	روحیــه	و	فکــر	خــودم	را	پیــدا	کــردم	
و	ایجــاب	کــرد	کــه	بگونــه	ای	کــه	خــودم	مــی	نــوازم	ارائــه	و	

ــم. ــت	کن روای
دریافتــی	کــه	از	ریتــم	در	ردیــف	دارم	از	نظــر	حســی	و	
نُوانــس	هایــی	کــه	دریافــت،	کشــف	و	پیــدا	کــردم	یــا	
جایــگاه	جمله	هــا	از	نظــر	ســاختارهای	ریتمــی	هــر	کــدام	بــا	
ــی	نیســت	 ــا	قطع ــه	این	ه ــی	اســت؛	البت ــه	حــس	و	نظم چ
هــر	بــار	کــه	ردیــف	می	نوازیــم	تفاوت	هــای	بســیاری	

ــی	از	ارزش	 ــن	بخش ــن	همی ــی	و	ای ــاظ	حس ــد	از	لح می	کن
ــار	 ــا	ب ــار	کــه	تکــرارش	می	کنیــم	ب ــف	اســت	کــه	هــر	ب ردی
پیــش	فــرق	می	کنــد	و	اســتفاده	از	برخــی	مضراب	هــا	و	
ــه	گوشــه	ای	را	اجــرا	 ــار	ک ــر	ب ــات	ســاز	ه ــا	و	امکان تکنیک	ه
ــی	و	 ــر	حس ــی	از	نظ ــد،	گاه ــرق	می	کن ــاً	ف ــم	حتم می	کنی
فکــری	معجــزه	ای	رخ	می	دهــد	در	اجــرای	ردیــف	و	غوغایــی	
ــوازد.	 ــه	چــه	کســی	بن ــه	بســتگی	دارد	ک ــه	البت می	شــود	ک
ردیــف	را	بعضــی	کســان	نواخته	انــد	و	تدریــس	کرده	انــد	کــه	
ــه	 ــوند	از	کســی	ک ــاگردان	زده	ش ــده	بعضــی	از	ش ــث	ش باع

ــد. ــوزش	ده ــف	را	آم ــد	ردی می	خواه
کســی	کــه	می	خواهــد	ردیــف	را	آمــوزش	دهــد	بایــد	
ــی	 ــه	خوب ــد	و	ب ــده	باش ــی	فهمی ــه	خوب اول	خــودش	آن	را	ب
درک	کــرده	باشــد،	خــوب	بــا	جزئیــات	خــو	گرفتــه	باشــد	و	
ــه	شــاگرد	را	جــذب	و	 ــد	ک ــه	ده ــی	ارائ ــا	حــس	خوب آن	را	ب
خرســند	کنــد	و	بدانــد	که	هــر	لحظــه،	هــر	جملــه	و	فیگوری	
از	ردیــف	و	هــر	موتیفــی	چگونــه	بایــد	بــه	شــاگرد	تفهیــم	و	
انتقــال	توضیــح	دهــد	کــه	در	کجــا	چــه	اتفاقــی	می	افتــد	و	او	
بایــد	چگونــه	فکــر	کنــد	در	ایــن	لحظــه	اگــر	شــخص	خودش	
متوجــه	نشــده	باشــد	طبیعــی	اســت	کــه	نمی	توانــد	مفهــوم	

را	انتقــال	دهــد.

*در موسیقی سنتی ایران چه ردیف هایی داریم؟
ــینقلی،	 ــرزا	حس ــداهلل،	می ــرزا	عب ــف	می ــا،	ردی ــف	صب ردی

ــور. ــرز	پای ــوک	فرام ــپ	ک ــف	چ ــان	و	ردی ــی	خ موس

ــرای  ــی ب ــنتی ضرورت ــوزش آواز س ــرای آم ــا ب *آی
ــت؟ ــک هس ــوزش تئوری آم

در	چارچــوب	ســنتی	ضرورتــی	بــرای	آمــوزش	تئوریــک	بــه	
آن	معنــی	نیســت	کســی	کــه	موســیقی	کار	می	کنــد؛	اصــوالً	

هــر	چیــزی	در	بخــش	تئــوری	خــوب	اســت.
ــود	و	در	 ــروز	نب ــی	ام ــه	معن ــوری	ب ــاید	تئ ــته	ش در	گذش
ــه	شــاگرد	 ــی	را	اســتاد	ب ــه	ســینه	مطالب گفتگــوی	ســینه	ب
مــی	گفتــه	اســت	امــا	نــه	شــاید	بــه	صــورت	تکمیــل	شــده	

ــک	در	عمــل	 ــه	تئوری ــر	کــس	در	زمین ــه	ه ــه	ک ــروز،	البت ام
ــر	دارد. اث

*چنـد ردیف در موسـیقی ایرانـی داریم و چـرا میرزا 
عبداهلل بـرای شـما از اهمیت برخوردار اسـت؟

دلیــل	اصلــی	عالقــه	منــدی	مــن	بــه	ردیــف	میــرزا	عبــداهلل	
ــوده	کــه	مــا	ردیــف	را	کار	کردیــم	و	طبیعتــاً	 در	آغــاز	ایــن	ب
جذبــش	شــدیم؛	همــه	ردیف	هــا	خــوب	اســت.	ردیــف	اســتاد	
ــا	پــس	 ــوری	را	ت صبــا	را	کار	کــردم	ردیــف	میــرزا	حســین	ن
ــف	 ــا	ردی ــیاری	ب ــاط	بس ــردم	و	ارتب ــی	کار	ک ــالب	مدت از	انق
ــود	 ــب	ب ــف	را	مرت ــن	ردی ــا	هــم	آنکــه	ای ــرده	و	ب ــرار	ک ــر	ق ب
ــاد	را	در	 ــم	و	زی ــرده؛	ک ــا	ک ــدی	غوغ ــه	بن ــرا	و	در	جمل را	اج
ــدا	 ــاد	پی ــد،	یــک	مضــراب	کــم	و	زی ــه	بنــدی	نمی	بینی جمل
ــه	 ــود	ب ــود	خ ــرار	می	ش ــه	برق ــی	ک ــد؛	آن	ارتباط نمی	کنی
خــود	عالقــه	بیشــتری	را	ایجــاد	می	کنــد	در	هــر	صــورت	در	
بــر	حــق	بــودن	ردیــف	میــرزا	عبــداهلل	شــکی	نیســت،	البتــه	
ــالن	 ــاده	و	ف ــف	س ــت	االن	ردی ــوان	گف ــا	نمی	ت در	ردیف	ه

ــف	ســخت	اســت. ردی

ــور  ــنتی را چط ــیقی س ــی موس ــت آموزش *وضعی
؟ می بینیــد

ــد	 ــد	باش ــه	بای ــان	ک ــگاه	ها	آنچن ــوزش	در	آموزش ــطح	آم س
ــس	 ــرای	تدری ــد	ب ــوت	می	کنن ــانی	را	دع ــرا	کس ــت	زی نیس
ــجویانی	 ــوند؛	دانش ــه	می	ش ــم	پذیرفت ــان	ه ــیاری	کس و	بس
ــه	 ــتند	البت ــف	هس ــیار	ضعی ــم	بس ــه	می	بینی ــتند	ک هس

ــود	دارد. ــا	وج ــم	در	آنه ــتعدادی	ه ــا	اس ــای	ب آدم	ه
ایــن	مســئله	بســتگی	بــه	سیاســت	دانشــگاه	ها	دارد	ممکــن	
اســت	دانشــگاهی	آنقــدر	اهمیــت	بدهــد	کــه	دانشــجویان	بــا	
ــرد	برخــی	دانشــگاه	ها	هــم	 ــه	را	بپذی اســتعداد	و	دارای	زمین

ــد. ــت	نمی	دهن اهمی
ــیار	 ــاگردانی	بس ــرده	ام	ش ــس	ک ــه	تدری ــگاه	هایی	ک در	دانش
ــه	 ــده	ام	ک ــم	دی ــاگردانی	ه ــه	ش ــده	ام	درحالیک ــف	دی ضعی
نوازندگانــی	بســیار	خــوب	بودنــد؛	روی	هم	رفتــه	کیفیتــی	که	

آموزشگاه ها کیفی نیستند

موسیقی پاپ ازنوع بدش درایران رایج شده است 

محمد حسین 
نیکوپور
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــدارد	شــاید	در	 ــد	داشــته	باشــند	در	دانشــگاه	ها	وجــود	ن بای
ــط	در	موســیقی. ــه	فق ــن	باشــد	ن ــه	رشــته	ها	همی هم

*بــا وجــود غلبــه ســلیقه پــاپ وضعیــت موســیقی 
ــه پیــش بینــی می کنیــد؟ ســنتی را چگون

موســیقی	پــاپ	از	نــوع	بــدش	در	ایــران	شــدیداً	رایــج	شــده	
ــا،	 ــود	ام ــدا	می	ش ــوب	پی ــده	خ ــدرت	خوانن ــه	ن ــت	و	ب اس
ــیقی	 ــری	موس ــرای	یادگی ــان	ب ــش	جوان ــبختانه	گرای خوش
کالســیک	ایــران	کــه	بــه	غلــط	آن	را	ســنتی	می	نامیــم	چــون	
ــام	 ــه	ن ــزی	ب ــت	چی ــر	نیس ــرای	هن ــتی	ب ــنتی	واژه	درس س
موســیقی	ســنتی	نداریــم	و	بــه	غلط	جــا	افتاده	اســت،	بســیار	
ــیک	 ــیقی	کالس ــال	موس ــر	ح ــه	ه ــود؛	ب ــده	می	ش ــاد	دی زی
ــی	 ــل	ایران ــیقی	اصی ــد.	موس ــودش	را	می	کن ــران	کار	خ ای
ــیار	 ــه	بس ــم	گرچ ــرت	های	ه ــود	کنس ــوزش	داده	می	ش آم
کــم	اســت	هــر	از	گاهــی	برگــزار	و	در	ســطح	گســترده	ای	هــم	

آمــوزش	داده	می	شــود.
خوشــبختانه	گرایــش	دیــده	می	شــود،	البتــه	اگــر	موســیقی	
پــاپ	از	نــوع	خوبــش	بــود	و	کمتــر	نفــوذ	داشــت	البتــه	نتیجه	
بهتــر	بــود؛	شــوربختانه	نفــوذ	موســیقی	پــاپ	از	نــوع	بــدش	
لطمه	هــای	زده	و	گرایــش	خیلــی	از	جوانــان	می	شــود	
ــا	 ــل	ی ــیقی	اصی ــه	موس ــاپ	در	نتیج ــیقی	پ ــن	موس همی
کالســیک	ایرانــی	کمتــر	آنهــا	را	جــذب	می	کنــد	امــا	بــه	هــر	

حــال	ناامیــد	کننــده	هــم	نیســت.

*آیا موسیقی تلفیقی را به رسمیت می شناسید؟
ــم	 ــر	می	کن ــتم	و	فک ــه	نیس ــر	گون ــای	دیگ ــف	تفکره مخال
ــبک	 ــه	آدم	دو	س ــا	اینک ــرد	ت ــورت	گی ــد	ص ــی	بای کارهای
ــم	 ــد	مه ــط	نباش ــد	غل ــد	می	توان ــق	کن ــیقی	را	تلفی موس
ــه	 ــی	ک ــا	کس ــد	آی ــه	کار	می	کنن ــی	چ ــه	ک ــت	ک ــن	اس ای
ــی	را	 ــیقی	ایران ــی	موس ــا	به	خوب ــد	آی ــق	کن ــد	تلفی می	خواه
فهمیــده	اســت؛	اینکــه	آیــا	موســیقی	پــاپ	را	خــوب	فهمیده	
باشــیم	در	موســیقی	کالســیک	غــرب	هــم	دیــده	می	شــود.
ــیقی	 ــد	موس ــه	نبای ــد	ک برخــی	از	ســنت	گراها	تعصــب	دارن
غــرب	را	بــا	موســیقی	ایــران	آمیخــت،	زیــرا	معتقدنــد	
ــدارد	 موســیقی	ایرانــی	بایــد	یــک	صدایــی	باشــد	اشــکالی	ن
ــتند	و	 ــا	هس ــن	حرف	ه ــف	ای ــن	مخال ــل	م ــی	مث ــا	برخ ام

ــتم. ــش	هس ــدار	ترکیب طرف
ــد	 ــد	بای ــن	کار	را	بکن ــد	ای ــه	می	خواه ــی	ک ــدم	کس معتق
ــی	 ــیقی	ایران ــه	موس ــه	اینک ــته	باشــد	از	جمل ــرایطی	داش ش
ــد،	دوم	 ــرده	باش ــق	درک	ک ــد	و	عمی ــده	باش ــوب	فهمی را	خ
ــای	 ــد	و	جنبه	ه ــرده	باش ــوب	درک	ک ــی	را	خ ــیقی	غرب موس

تئوریــک	و	علمــی	آن	را	هــم	خــوب	فهمیــده	باشــد.	ایــن	فرد	
ذوق،	صالحیــت،	اســتعداد	و	شــعور	ترکیــب	اینهــا	را	داشــته	

ــد. ــی	از	آب	در	می	آی ــز	خوب ــاً	چی ــد	حتم باش

*برخــی بــدون آمــوزش ردیــف اقــدام بــه آمــوزش 
می کننــد؛ آیــا بــه صــرف آمــوزش تصنیــف 

می تــوان موســیقی آموخــت؟
ــرا	 ــوان	موســیقی	آموخــت	زی ــف	نمی	ت ــوزش	ردی ــدون	آم ب
بــه	یــک	جــز	سردســتی	بــدل	می	شــود	بــرای	اینکــه	
ــد	 ــی	بشناس ــور	واقع ــه	ط ــیقی	را	ب ــد	موس ــخص	بخواه ش
ــد	و	اســاس	کار	را	بشناســد	کــه	بخــش	 ــد	ریشــه	را	دریاب بای
مهمــی	از	آن	ردیــف	اســت	و	بخشــی	از	آن	هم	ضربی	هاســت؛	
ــه	 ــر	البت ــات	دیگ ــا	و	قطع ــش	درآمده ــا،	پی چهارمضراب	ه

ــد. ــت	دارن ــاس	مرکزی ــه	و	اس ــف	از	پای ردی

*ویژگی های آلبوم جدید شما چیست؟
آلبــوم	»ردیــف	میــرزا	عبــداهلل	-	برومنــد«	بــا	تفکــر	و	
ــزی	کــه	 احســاس	خــودم	آغشــته	شــده	اســت؛	همــان	چی
پــس	از	ســال	ها	تدریــس	بعــد	از	۴0	و	انــدی	ســال	تدریــس	
پیــدا	و	درک	کــرده	ام.	چــه	در	بخــش	مقایســه	چــه	در	بخــش	
ریتمیــک	جملــه	بنــدی	هــا	و	تاکیــد	هــا	هــم	خــودم	خیلــی	
ــن	 ــا	ای ــم	و	خیلی	ه ــام	ده ــن	کار	را	انج ــه	ای ــدم	ک ــاز	دی نی
ــه	در	 ــت	اســت	ک ــک	واقعی ــن	ی ــه	ای ــتند	ک ــن	خواس را	از	م
ایــن	ســی،	چهــل	ســال	ســر	کالس	آمده	انــد	و	شــیوه	ردیــف	
ــس	 ــف	و	تدری ــه	ردی ــیوه	ای	ک ــال	و	ش ــس	و	ح ــوازی	ح ن
ــد	 ــه	بای ــد	ک ــد	کرده	ان ــنیده	ام	تأکی ــد	و	ش ــم	دیده	ان می	کن
آلبــوم	را	منتشــر	کنــد	فکــرش	را	داشــتم	تــا	در	ســه،	چهــار	
ــط	 ــد	و	آن	را	ضب ــود	آم ــه	وج ــرایطش	ب ــته	ش ــال	گذش س

ــردم. ک

ــیقی  ــای موس ــنواره ها و رقابت ه ــزاری جش *برگ
کمکــی بــه رونــد اعتــالی موســیقی ایرانــی کــرده 

ــت؟ اس
برگــزاری	جشــنواره	های	متعــدد	در	بــاال	رفتــن	ســلیقه	
موســیقایی	مــردم	تأثیــر	داشــته	و	نمی	توانــد	بــی	تأثیر	باشــد	
ــه	 ــود	و	تجرب ــان	می	ش ــزه	در	جوان ــاد	انگی ــث	ایج ــرا	باع زی
ــذار	 ــر	گ ــدان	تأثی ــدگاه	هنرمن ــد	در	دی ــد	و	می	توانن می	کنن

ــند. باش

ــالن  ــود س ــدان از نب ــه هنرمن ــت ک ــی اس *مدت
مناســب و فرســودگی تــاالر حافــظ در شــیراز گالیه 

ــن  ــه ای ــم ب ــزاده ه ــین علی ــتاد حس ــد و اس دارن
موضــوع واکنــش نشــان داد؛ آیــا شــما هــم از ایــن 

ــد؟ ــود می کنی ــاس کمب ــوع احس موض
ــع	 ــگ	در	واق ــک	فرهن ــدن	ی ــر	ش ــه	گی ــالع	و	هم ــرای	اط ب
بخش	هــای	گوناگــون	فرهنگــی	در	جامعــه	حمایــت	و	بودجه	
ــرای	 و	کار	دولتــی	پســندیده	اســت؛	یــک	دولــت	اگــر	کــه	ب
ــت	کنــد؛	 ــد	بودجــه	بگــذارد	و	مدیری مــردم	کار	می	کنــد	بای
ســالن	ها	و	محیط	هــای	آموزشــی	مناســب	بــه	وجــود	بیــاورد	
و	از	اهــل	فرهنــگ	و	هنــر	چــه	نویســنده	کتــاب	یــا	نوازنــده	

ــد. ــاد	می	کن ــان	را	ش ــد	آن ــی	کن ــت	مال حمای
چــه	صنعتگــری	کــه	در	حــوزه	تجســمی	کار	می	کنــد	چــه	
آنکــه	در	حــوزه	موســیقی	کار	می	کنــد	بایــد	حمایــت	مالــی	
شــود	در	امــور	مختلــف	در	آلبــوم	معرفــی	و	شناســاندن	آن	
ــا	 ــد	ت ــا	را	پرداخــت	کنن ــد	هزینه	ه ــردم	کمــک	کنن ــه	م ب
نتیجــه	درســتی	بدهــد.	شــک	نیســت	کــه	حمایــت	مالــی	
و	ســاختن	ســالن،	بــه	وجــود	آوردن	محیط	هــای	فرهنگــی	
ــت	 ــق	و	درس ــر	ح ــراد	ب ــن	اف ــه	کار	گرفت ــی	و	ب و	آموزش

ــر	بســیاری	دارد. تأثی
	

ــه  ــی را در زمین ــن الملل ــی بی ــراودات فرهنگ *م
موســیقی مناســب ارزیابــی می کنیــد؟

ــم	 ــر	نمی	کن ــنتی	فک ــیقی	س ــه	موس ــم	در	زمین ــت	ک دس
بــه	تعــداد	زیــاد	بــوده	اســت؛	یــا	مــن	خبــر	نــدارم،	اینهــا	بــه	
ــه	 ــی	از	آن	ب ــه	بخش ــردد	ک ــاز	می	گ ــائل	ب ــری	مس ــک	س ی
ــان	 ــی	می ــه	ارتباط ــت	ک ــوط	اس ــت	مرب ــت	های	دول سیاس
دولت	هــای	مختلــف	ایجــاد	کنــد	و	بــده	بســتان	هــای	
ــارج	از	 ــی	در	خ ــن	اجراهای ــه	م ــد.	البت ــی	ایجــاد	کنن فرهنگ
کشــور	بــا	اســاتید	مختلــف	داشــتم	درحالیکــه	تکنوازی،	ســه	
نــوازی،	گــروه	نــوازی	و	خوانندگــی	در	خــود	ایــران	هــم	کــم	

ــوده	اســت. نب
هرچــه	مــردم	بیشــتر	توجــه	کننــد	و	اهمیــت	دهنــد	
و	ســرمایه	گــذاری	مــادی	و	غیرمــادی	کننــد	از	جانــب	
ــکی	 ــان	ش ــان	و	فرزندانش ــگ	خودش ــرای	فرهن ــان	ب خودش
نیســت	کــه	نتیجــه	خوبــی	گرفتــه	خواهــد	شــد	و	در	اعتالی	
ــر	 ــه	ه ــن	اســت	ک ــه	بخشــی	از	حرکــت	و	کار	ای ــک	جامع ی
ــرفت،	 ــی،	پیش ــه	دگرگون ــردی	از	جامع ــر	ف ــخصی	و	ه ش
ــودش	 ــاز	از	خ ــد	و	آغ ــروع	کن ــود	ش ــال	را	از	خ ــول	و	اعت تح
ــای	 ــه	در	زمینه	ه ــا	مطالع ــرات	درســت	ب ــود	تفک ــد.	وج باش

درســت	محقــق	می	شــود.
آلبــوم	»ردیــف	میرزاعبــداهلل	-	برومنــد«	در	یــک	بســته	کــه	

شــامل	5	ســی	دی	اســت.
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

و  لــوح  بــا 105  قزوینــی  نوجــوان 
رتبــه برتــر قرآنــی، علمــی، پژوهشــی 
و ورزشــی همــه زندگــی و موفقیــت 

ــی  ــرآن م ــون ق ــود را مدی خ
در دنیـای پیچیـده و پـر فراز و نشـیب 
و  اینترنـت  کـه  کنونـی  ماشـینی  و 
هـواس  و  هـوش  مجـازی  شـبکه های 
همـه مـا را ربـوده و زمان بسـیار زیـادی از زندگـی جوان و 
نوجـوان و بزرگسـال ما را به خود مشـغول کـرده گاهی که 
بـه اطراف خـود دقـت می کنیم نهال هـای پـاک و معصومی 
را می بینیـم کـه بـا درک درسـت از جهـان هسـتی و انس با 
قـرآن در مسـیری گام برداشـته اند کـه بدون شـک آینده 
درخشـانی را در دنیـا و انشـااهلل تـوأم بـا معنویـت را بـرای 

آخـرت ترسـیم می کنـد.

بــا	یــک	اتفــاق	ســاده	و	معرفــی	یکــی	از	مربیــان	قرآنــی	اداره	
تبلیغــات	اســالمی	اســتان	قــرار	شــد	یــک	نوجــوان	را	در	یک	
گفتگــوی	خبــری	معرفی	کنیــم	وشــاید	در	ذهنیــت	اول	تنها	
یــک	نوجوانــی	کــه	چنــد	لــوح	برتــر	گرفتــه	برایمــان	متصــور	
ــدیم	 ــرو	ش ــاله	روب ــوان	1۶	س ــن	نوج ــا	ای ــی	ب ــا	وقت ــد	ام ش
دنیایــی	از	نجابــت	و	معصومیــت	و	البتــه	در	کنــار	آن	ذهنــی	
ــا	همــه	مشــکالتی	 خــالق	و	پویــا	روبــرو	شــدیم	کــه	مــا	را	ب

کــه	داریــم	بــه	آینــده	امیــدوار	کــرد.
در	گفتگویــی	کوتــاه	بــا	علــی	قدســی	نوجــوان	قرآنــی	متوجه	
شــدیم	کــه	اگــر	بــه	اطــراف	خــود	نگاهــی	اجمالــی	بیندازیــم	
ــا	 ــم	کــه	تنه ــد	قدســی	را	بیابی ــر	مانن ــم	هــزاران	نف می	توانی
ــد	موجــب	افتخــار	کشــور	 ــی	می	توانن ــک	توجــه	ضمن ــا	ی ب

ــام	ایــران	را	پــر	آوازه	کننــد. شــوند	و	ن
	

نوجوانی با ۱۰۵ عنوان برتر استانی، ملی و بین المللی
ــود	 ــد	خ ــه	آم ــر	ک ــزاری	مه ــر	خبرگ ــه	دفت ــی	قدســی	ب عل
ــدرش	 ــرد،	پ ــی	ک ــاله	معرف ــی	1۶	س ــا	نوجوان ــوان	ی را	ج
مهنــدس	صنایــع	و	مــادرش	خانــه	دار	اســت	و	آنقــدر	نجابــت	
ــی	می	توانســتی	 ــه	براحت ــود	ک ــودش	ب ــت	در	وج و	معصومی
تشــخیص	دهــی	یــک	درس	آموختــه	مکتــب	قرآنــی	اســت.
ــا	اندیشــه	های	 ــی	باهــوش،	متواضــع،	خــوش	فکــر،	ب نوجوان
واال،	اهــل	مطالعــه،	محفل	قرآنــی،	پژوهش	و	تحقیــق	و	ورزش	
ــق	شــدنی	 ــی	محق ــا	آرزوهای ــده	ب ــه	آین ــدوار	ب و	بســیار	امی
کــه	امیــدوار	اســت	بــا	یــاری	خداونــد	و	تــالش	خــود	بــه	آن	

برســد.
کســب	۶0	عنــوان	منطقــه	ای	و	مدرســه	ای	در	پژوهــش،	
ــای	 ــتانی	در	حوزه	ه ــوان	اس ــب	۳0	عن ــرآن	و	ورزش،	کس ق
پژوهــش،	ورزش،	فعالیــت	دینــی،	هنــری	و	قرآنــی	و	دریافــت	
15	عنــوان	کشــوری	در	حوزه	هــای	پژوهــش،	قــرآن	و	ورزش	

از	افتخــارات	ایــن	نوجــوان	1۶	ســاله	قزوینــی	اســت.
ــا	و	 ــم	و	خواســتیم	از	موفقیت	ه ــاز	کردی ــا	وی	را	آغ گفتگــو	ب

ــد. ــر	خــود	بگوی ــوح	و	رتبه	هــای	برت کســب	ل
ــب	 ــن	کس ــن	عناوی ــون	ای ــال	۹1	تاکن ــت:	از	س ــی	گف قدس
ــهید	 ــاهد	ش ــه	ش ــر	در	مدرس ــال	حاض ــت	و	در	ح ــده	اس ش

ــد. ــل	می	کن ــی	تحصی ــته	ریاض ــی	در	رش رجای
وی	بیــان	کــرد:	در	رشــته	های	کاراتــه،	ژیمناســتیک،	کاراتــه	
و	والیبــال	فعالیــت	می	کنــم	و	دو	ســال	اســت	در	تیــم	
ــام	کشــوری	دارم. ــه	مق ــتان	هســتم	و	در	کارات ــاالن	اس نونه
قدســی	در	خصــوص	فعالیت	هــای	قرآنــی	خــود	هــم	اظهــار	
ــم	و	رشــته	اذان	هــم	 ــرآن	کری ــت	و	حفــظ	ق داشــت:	در	قرائ

ــدر	و	 ــدا	و	پ ــون	خ ــود	را	مدی ــای	خ ــه	دارم	و	موفقیت	ه رتب
ــم. ــی	دان ــادرم	م م

وی	یــادآور	شــد:	امــور	قرآنــی	را	از	ســال	۹0	پــس	از	معرفــی	
یکــی	از	دوســتان	پــدرم	بــه	مؤسســه	بیــان	و	تعییــن	ســطح	
ــت	و	 ــرکت	در	کالس	قرائ ــس	از	ش ــردم	و	پ ــاز	ک ــدن	آغ ش
ــا	 ــتم	و	ب ــادی	داش ــی	زی ــه	قرآن ــون	عالق ــرآن	چ ــظ	ق حف
ــم	 ــت	ه ــن	فعالی ــج	در	ای ــه	تدری ــه	دادم	ب ــزه	آن	را	ادام انگی
موفــق	شــدم	البتــه	مربــی	مــن	آقــای	فضلعلــی	خیلــی	تالش	

ــروز	در	ســطح	5	صــوت	و	لحــن	هســتم. ــد	و	ام کردن
قدســی	در	خصــوص	ادامــه	فعالیــت	در	حــوزه	قرآنــی	گفــت:	
ــظ	 ــر	حف ــت	پیگی ــدن	قرائ ــل	ش ــس	از	کام ــت	دارم	پ دوس
ــا	معنــی	 ــرآن	باشــم	و	در	ادامــه	دنبــال	مفاهیــم	هســتم	ت ق

ــه	دیگــران	منتقــل	کنــم. ــه	را	متوجــه	شــوم	و	ب آی

ــاورم در  ــر داد و ی ــی ام را تغیی ــیر زندگ ــرآن مس ق
ــت ــور اس ــه ام هم

وی	بیــان	کــرد:	قــرآن	از	اول	زندگــی	تاکنــون	بــه	مــن	کمــک	
زیــادی	کــرده	و	حتــی	در	درس	و	پژوهــش	یاوری	امیــن	برای	
مــن	بــوده	و	انگیــزه	درس	خوانــدن	را	در	مــن	تقویــت	کــرده	
اســت	لــذا	ایــن	مســیر	را	تــا	آخــر	ادامــه	می	دهــم	تــا	بتوانــم	

قــرآن	را	بــه	دیگــران	هــم	یــاد	دهــم.
ایــن	نوجــوان	قرآنــی	و	موفــق	در	ادامــه	تصریــح	کــرد:	
ــک	 ــام	و	کم ــا	اله ــود	را	ب ــی	خ ــای	پژوهش ــی	از	کاره بخش
قــرآن	انجــام	می	دهــم	و	امــروز	فهمیــده	ام	قــرآن	یــک	منبــع	
ــه	 ــت	و	در	هم ــوان	از	آن	آموخ ــت	و	می	ت ــدنی	اس ــام	نش تم
فعالیت	هــا	بــه	کار	گرفــت	و	ایــن	کتــاب	آســمانی	بینــش	من	
را	بیشــتر	کــرده	و	موضوعاتــی	کــه	توانســته	ام	در	قــرآن	پیــدا	
ــرده	اســت. ــن	کمــک	ک ــم	م ــش	درک	و	فه ــه	افزای ــم	ب کن

وی	اضافــه	کــرد:	بــرای	نمونه	موضــوع	تأثیــر	گیاهان	ســبز	بر	
ســالمت	بیمــاران	در	فضاهــای	درمانــی	در	قرآن	اشــاره	شــده	
ــه	نــکات	جالبــی	رســیدم	 و	مــن	روی	آن	تحقیــق	کــردم	و	ب
ــد	و	 ــدان	باش ــرای	عالقمن ــی	ب ــوع	خوب ــد	موض ــه	می	توان ک
اینکــه	چــرا	گیــاه	بــه	وجــود	آمــده	و	چــرا	ســبز	اســت	و	چــه	
ــت	 ــاری	دیاب ــژه	در	بیم ــراد	و	بوی ــری	روی	روح	و	روان	اف تأثی
ــاری	 ــدم	در	بیم ــد	اســت	و	چــون	دی ــات	جدی دارد	از	تحقیق

ــاری	 ــن	آن	را	در	بیم ــود	م ــده	ب ــی	ش ــم	بررس ــب	و	چش قل
ــر	 ــه	اگ ــود	ک ــن	ب ــه	کار	ای ــردم	و	نتیج ــی	ک ــت	بررس دیاب
فضــای	درمانــی	مــا	ســبز	باشــد	تأثیــر	15	تــا	85	درصــدی	
در	بهبــودی	ســریع	تر	بیمــاران	دارد	کــه	نتیجــه	ایــن	تحقیــق	
ــب	 ــه	اول	را	کس ــد	و	رتب ــی	داده	ش ــنواره	خوارزم ــه	جش ب

ــردم. ک
ــوان	 ــد	می	ت ــزی	باش ــه	ری ــر	برنام ــرد:	اگ ــح	ک قدســی	تصری
همــه	امــور	تحقیقــی	و	پژوهشــی	را	از	قــرآن	آموخــت	و	بــازی	
و	ســرگرمی	و	درس	را	در	کنــار	هــم	داشــت	و	از	آن	اســتفاده	

کــرد.
	

مدیران و معلمان کمتر به پژوهش توجه می کنند
وی	بــا	انتقــاد	از	بــی	توجهــی	بــه	موضــوع	پژوهــش	و	تحقیق	
در	مــدارس	اظهــار	داشــت:	در	مــدارس	دانــش	آمــوزان	
مســتعد	زیــادی	هســتند	کــه	می	تواننــد	در	حــوزه	پژوهــش	
ــه	پژوهــش	اهمیــت	 افتخــار	کســب	کننــد	امــا	مســئوالن	ب
ــت	و	 ــم	اس ــیار	مه ــق	بس ــه	تحقی ــی	ک ــد	در	حال نمی	دهن

ــد. ــک	کن ــم	کم ــا	ه ــت	درس	بچه	ه ــه	تقوی ــد	ب می	توان
ــوزش	 ــان	و	مســئوالن	آم ــران	و	معلم ــت:	از	مدی قدســی	گف
ــد	 ــیر	بردارن ــکالت	را	از	مس ــم	مش ــار	داری ــرورش	انتظ و	پ
ــرکت	در	 ــه	ش ــک	ب ــتانی	و	کم ــابقات	اس ــزاری	مس ــا	برگ و	ب
رقابت	هــای	کشــوری	زمینــه	شــکوفایی	اســتعدادها	را	مهیــا	
ــود	 ــل	نب ــه	دلی ــن	کار	نمی	شــود	و	ب ــا	متأســفانه	ای ــد	ام کنن
ــه	ســختی	و	بنــدرت	 اعتبــار	معمــوالً	در	مراحــل	کشــوری	ب
شــرکت	می	کنیــم	و	وســایل	آزمایشــگاهی	زیــادی	نداریــم	و	
اگــر	بخواهیــم	بــه	مســابقات	جهانــی	برویــم	بایــد	هزینه	های	

ــم. ــن	کنی ــان	تأمی آن	را	خودم
وی	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســوال	کــه	از	کــدام	مســابقه	محــروم	
ــی	 ــابقات	جهان ــته	مس ــال	گذش ــت:	س ــار	داش ــدید	اظه ش
ــد	و	 ــو	ش ــی	لغ ــائل	مال ــل	مس ــه	دلی ــه	ب ــود	ک ــه	ب در	ترکی
نتوانســتیم	شــرکت	کنیــم	در	حالــی	کــه	می	توانســتم	مــدال	
بگیریــم	و	امســال	هــم	اگــر	اعــزام	شــوم	در	پژوهــش	زیســت	
ــم	 ــب	کن ــی	کس ــه	جهان ــم	رتب ــی	می	توان ــی	و	قرآن شناس

ــم. ــت	کن ــادرم	رقاب ــی	اســت	ق چــون	بخــش	میدان
ــال	های	 ــن	و	س ــم	س ــد:	ه ــادآور	ش ــی	ی ــوان	قرآن ــن	نوج ای

گفتگو با نوجوان موفق قرآنی

نوجوانی که موفقیت و علم و اخالقش را مدیون انس با قرآن می داند

محمدرضا
 جباری
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ــران ــر ای ــگ و هن فرهن

ــا	در	پژوهــش	 ــر	هســتند	ام ــد	نف ــی	چن مــن	در	حــوزه	قرآن
ــل	 ــه	دلی ــل	ب ــال	قب ــدم	و	در	س ــتان	ش ــر	اس ــرد	برت ــن	ف م
ــدم. ــر	ش ــی	برت ــمینارهای	پژوهش ــوع	س ــرکت	در	مجم ش

ــق	 ــت:	در	تحقی ــار	داش ــود	اظه ــورد	روش	کاری	خ وی	در	م
اولیــن	کار	انتخــاب	یــک	موضــوع	خــوب	اســت	البتــه	بایــد	
ــوان	 ــیب	در	نوج ــم	آس ــر	می	خواهی ــاًل	اگ ــد	مث ــی	نباش کل
ــل	 ــخص	مث ــوع	مش ــک	موض ــم	ی ــی	کنی ــوان	را	بررس و	ج
ــم	 ــئله	را	می	نویس ــان	مس ــم،	بی ــاب	می	کن ــونت	را	انتخ خش
ســپس	مقدمــه	و	چکیــده	و	یــک	فرضیاتــی	را	مــی	آورم	و	در	
فصــل	دوم	در	مــورد	اهمیــت	ایــن	پژوهــش	بررســی	می	کنــم	
ــی	 ــورد	بررس ــت	م ــونت	اس ــه	در	خش ــی	ک ــپس	واژه	های س
ــه	اینکــه	تحقیــق	میدانــی	 ــا	توجــه	ب قــرار	می	دهــم	آنــگاه	ب
یــا	پژوهشــی	یــا	آزمایشــگاهی	اســت	رونــد	تحقیــق	تکمیــل	
ــود. ــر	می	ش ــع	ذک ــری	و	مناب ــه	گی ــپس	نتیج ــود	س می	ش
قدســی	تصریــح	کــرد:	اگــر	تحقیــق	میدانی	باشــد	بــه	گفتگو	
و	پرســش	نامــه	نیــاز	اســت	و	اگــر	کتابخانــه	ای	بــود	بــه	منبع	
و	کتــاب	و	اگــر	آزمایشــگاهی	بــود	کــه	در	آزمایشــگاه	بررســی	
ــه	 ــر	س ــه	ه ــت	ک ــن	اس ــش	ای ــن	پژوه ــا	بهتری ــود	ام می	ش

جنبــه	در	آن	باشــد	البتــه	بســتگی	بــه	ســوژه	هــم	دارد.
	

تحقیق در مدارس کم رنگ است
وی	بــا	انتقــاد	از	کــم	توجهــی	بــه	تحقیــق	در	مــدارس	اظهــار	
داشــت:	متأســفانه	در	حــال	حاضــر	تحقیــق	در	مــدارس	کــم	
رنــگ	اســت	و	جشــنواره	ها	در	زمــان	امتحانــات	برگــزار	
ــا	درســی	 ــم	ی ــرای	آن	می	گذاری می	شــود	و	وقــت	کمتــری	ب
کــه	هســت	معلــم	تخصصــی	نــدارد	و	معلمــان	اهمیتــی	بــه	
تحقیــق	نمی	دهنــد	کســانی	کــه	ســبک	زندگــی	را	تدریــس	

ــد. ــنایی	الزم	را	ندارن ــد	آش می	کنن
قدســی	اظهــار	داشــت:	در	مــدارس	بایــد	معلمانــی	باشــند	که	
ــه	 ــی	ک ــپس	امکانات ــد	و	س ــش	را	درک	کنن ــان	پژوه خودش
دانــش	آمــوزان	الزم	دارنــد	در	اختیــار	قــرار	دهنــد	و	حداقــل	
امکانــات	وســایل	آزمایشــگاهی،	فضــای	آزمایــش،	محیطــی	
ــا	حمایــت	الزم	از	ایــن	 ــرای	پژوهــش	را	مهیــا	کننــد	ت آرام	ب

کار	صــورت	گیــرد.

می توانیم در مسابقات جهانی رتبه کسب کنیم
وی	بیــان	کــرد:	چنــد	نفــر	از	دوســتانم	در	حــوزه	تحقیــق	و	
پژوهــش	توانمنــدی	باالیــی	دارنــد	و	مــا	۳	نفــر	هســتم	کــه	
قادریــم	کارهــای	بزرگــی	کــرده	و	در	رقابت	هــا	رتبــه	کســب	
ــی	 ــای	جهان ــا	در	رقابت	ه ــور	م ــه	حض ــر	زمین ــم	و	اگ کنی

ــم. ــدال	بگیری ــم	م ــاً	می	توانی ــود	حتم ــم	ش فراه
قدســی	در	خصــوص	وضعیــت	سیســتم	آموزشــی	هــم	گفت:	
ــا	در	 ــم(	خــوب	اســت	ام ــاهد	قائ ــاهد	)ش ــدارس	ش ــه	م البت
ــر	حفــظ	کــردن	 ــی	ب ــا	مبتن مجمــوع	سیســتم	آموزشــی	م
ــان	 ــی	از	معلم ــدارد	و	برخ ــی	ن ــب	اهمیت اســت	و	درک	مطل
کــه	تدریــس	می	کننــد	تخصــص	الزم	را	ندارنــد	و	برخــی	بــی	
انگیــزه	هســتند	و	شــادابی	الزم	در	تدریــس	دیــده	نمی	شــود	

ــزه	درس	 ــا	انگی ــت	ت ــم	اس ــی	مه ــم	خیل ــم	ه ــار	معل و	رفت
خوانــدن	بیشــتر	شــود	امــا	اینگونــه	نیســت.

ــل	 ــه	دلی ــده	و	ب ــم	ش ــا	ک ــزه	بچه	ه ــرد:	انگی ــان	ک وی	بی
فضــای	مجــازی	و	اشــکاالت	موجــود	در	مدرســه	شــاهد	بــی	
ــه	نیســتم	و	در	 عالقگــی	بچه	هــا	هســتیم	البتــه	مــن	اینگون
فضــای	مجــازی	زیــاد	نمــی	روم	و	معتقــدم	اگــر	از	ابــزار	نویــن	
بــه	انــدازه	اســتفاده	کنیــم	ایــراد	نــدارد	در	غیــر	ایــن	صــورت	
آســیب	دارد	و	مــن	فقــط	روزی	15	دقیقــه	از	اینترنــت	بــرای	
ــازی	 ــرای	ب ــا	ب ــم	ام ــتفاده	می	کن ــی	اس کار	پژوهشــی	و	قرآن
ــی	روم	و	 ــازی	نم ــای	مج ــت	و	فض ــراغ	اینترن ــرگرمی	س و	س
ــرده	ام	 ــرل	ک ــن	فضــا	را	کنت ــم	خــودم	ای ــا	مشــورت	والدین ب
و	بــه	ایــن	نتیجــه	رســیده	ام	کــه	از	فضــای	مجــازی	درســت	

اســتفاده	شــود.
	

توصیه نوجوان قرآنی به هم سن و ساالن خود
ــه	هــم	ســن	و	ســاالن	خــود	داشــت	و	 ــه	ای	هــم	ب وی	توصی
ــون	 ــد	چ ــرآن	بخوانن ــم	ق ــه	می	کن ــه	توصی ــه	هم ــت:	ب گف
ــی	 ــر	راه ــد	و	در	ه ــک	می	کن ــا	کم ــه	آنه ــور	ب ــه	ام در	هم
کــه	هســتند	متوجــه	اشــتباهات	می	شــوند	و	پیشــنهاد	
ــق	 ــدارد	روی	تحقی ــا	ن ــه	دارد	و	ی ــس	عالق ــر	ک ــم	ه می	کن
و	پژوهــش	یــک	مطالعــه	ای	کنــد	شــاید	عالقمنــد	شــود	زیــرا	
کپــی	بــرداری	از	اینترنــت	خــوب	نیســت	و	کمــی	خودشــان	
زحمــت	بکشــند	و	فیــش	بــرداری	کننــد	تــا	لــذت	کار	

ــد. ــاس	کنن ــی	را	احس تحقیق
ــنهاد	 ــان	پیش ــان	و	نوجوان ــه	جوان ــرد:	ب ــه	ک ــی	اضاف قدس
می	کنــم	همیشــه	یــک	ورزش	را	کنــار	زندگــی	داشــته	
باشــند،	تفریــح	مــن	ورزش	و	فعالیت	هــای	فرهنگــی	هنــری	
در	مســجد	و	کتــاب	خوانــدن	و	قــرآن	خوانــدن	اســت	البتــه	
گاهــی	بــه	ســینما	هــم	مــی	روم	و	فیلم	هــای	دفــاع	مقــدس	

را	دوســت	دارم.
ــه	 ــودی	دارد	ک ــا	کمب ــیدم	آی ــی	پرس ــوان	قرآن ــن	نوج از	ای
ــا	 ــدارم	و	ج ــودی	ن ــچ	کمب ــاکرم	و	هی ــدا	را	ش ــخ	داد	خ پاس
دارد	از	پــدر	و	مــادرم	و	از	معلمــان	قــرآن	کــه	فضــای	خوبــی	
را	برایــم	ترســیم	کردنــد	بویــژه	آقــای	مصطفــی	فضلعلــی	در	
حــوزه	تجویــد	و	محمــد	فضلعلــی	در	حفــظ	و	صــوت	و	لحــن	
و	تفســیر	و	معلمــان	دیگــر	و	معلــم	پژوهــش	محمــد	مبینــی	

تشــکر	کنــم.
آخریــن	ســوال	مــا	از	ایــن	نخبــه	محقــق	نوجــوان	قرآنــی	از	
هــدف	و	آرزویــش	بــود	کــه	وی	اظهــار	داشــت:	آرزویــم	فــرج	
آقــا	امــام	زمــان	)عــج(	شــفای	بیمــاران	و	حــل	گرفتاری	هــای	
ــا	تالشــم	 ــاز	نگهداشــتم	ت ــردم	اســت	و	مســیر	هــدف	را	ب م
از	بیــن	نــرود	هرچنــد	هــدف	مشــخصی	را	فعــاًل	بیــان	
نمی	کنــم	تــا	محــدود	نشــوم	امــا	آرزوهــای	بزرگــی	دارم	کــه	

ــم. ــی	کن ــدوارم	عمل امی

استعدادهای درخشان خود را دریابیم
ــان	 ــم	نوجوان ــود	می	توانی ــراف	خ ــه	اط ــه	ب ــی	توج ــا	کم ب
ــاهده	 ــی	ها	را	مش ــون	قدس ــددی	چ ــتعد	متع ــان	مس و	جوان
ــد	توانمنــدی	خــود	 ــا	کمــی	توجــه	قادرن کنیــم	کــه	تنهــا	ب
را	نشــان	داده	و	در	حــل	مشــکالت	کشــور	و	کســب	افتخــار	

ــر	باشــند. مؤث
امــروز	در	شــرایطی	کــه	همــه	دشــمنان	عــزم	خــود	را	جــزم	
ــگان	 ــیب	زده	و	نخب ــالمی	آس ــام	اس ــه	نظ ــا	ب ــد	ت ــرده	ان ک
ــرت	 ــه	مهاج ــور	ب ــرخورده	و	مجب ــد	و	س ــا	امی ــه	را	ن جامع
ــدرکاران	کمــک	 کننــد	رســالت	همــه	مســئوالن	و	دســت	ان
بــه	تحقــق	اقتصــاد	مقارمتــی	و	گام	برداشــتن	در	مســیر	گام	
دوم	انقــالب	اســت	و	بــی	شــک	معرفــی	و	اســتفاده	از	نحبگان	

ــن	مســیر	اســت. ــراد	مســتعد	گامــی	در	ای و	اف
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اگـر هفته هـای پایانـی فصـل تابسـتان از گرمـای هـوا کالفـه شـده اید و بـرای 
هفته هـای باقی مانـده تعطیـالت تابسـتانی و آخـر هفتـه خـود دنبـال برنامه ریـزی 
بـا  ایران زمیـن  بهشـت  غربـی  آذربایجـان  هسـتید  خاطره انگیـز  سـفری  بـرای 
آب وهـوای چهارفصـل بهتریـن انتخـاب  بـرای خلق یک سـفر خاطره انگیز اسـت.

خانـه هـای تاریخـی همـدان پـالک های مسـکونی شـهر محسـوب مـی شـوند و بر 
این اسـاس طبـق اعتقاد کارشناسـان بایـد در تعریـف کاربـری دیگری بـرای آنها 

مطالعـه و پیوسـت نگاری فرهنگـی و اجتماعـی لحاظ شـود.

تابســتان کــه می شــود دلبری هایــش را بــه اوج می رســاند، یــا شــاید حوالــی 
ایــن روزهــای مــردادی بشــود بــا ایــن زیبــای خفتــه در دل آلــپ ایــران چشــم در 

چشــم شــد.

از اصـول اساسـی توسـعه  به عنـوان یکـی  امـروزه گردشـگری در تمامـی دنیـا 
پایـدار برشـمرده می شـود و بـر ایـن اسـاس راه هـا و طرح هـای جدیـد در جـذب 
گردشـگرانی از سرتاسـر دنیا موردتوجه مسـئوالن کشـورهای مختلف جهان قرار 

گرفتـه اسـت.

میــرٍاث ایــــران
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ایــران  آلــپ  قلــب  در  تابســتان 
بــرف  بــه  مردادمــاه  و  یخ کــرده 
در  می خواهیــد  اســت،اگر  نشســته 
تابســتان  روزهــای  تابســتانی ترین 
پالتــو الزم شــده و زیــر آفتــاب مــرداد 
را»ها«کنیــد  یخ زده تــان  دســت های 

راهــی تونــل برفــی شــوید.

ــاند،	 ــه	اوج	می	رس ــش	را	ب ــه	می	شــود	دلبری	های تابســتان	ک
ــن	 ــا	ای ــود	ب ــردادی	بش ــای	م ــن	روزه ــی	ای ــاید	حوال ــا	ش ی

ــران	چشــم	در	چشــم	شــد. ــپ	ای زیبــای	خفتــه	در	دل	آل
بــرای	دیــدار	بــا	جاذبــه	برفــی	ایــن	روزهــای	تابســتانی	راهــی	
ــرف	و	تابســتان	پارادوکســی	اســت	کــه	 مســیر	می	شــویم.	ب
ــی	 ــای	یخ ــف	به	پ ــهرهای	مختل ــادی	را	از	ش ــگران	زی گردش
اشــترانکوه	می	کشــاند.	اشــترانکوه	حــاال	روزهــای	سرخوشــی	
ــا	نشســته	 ــه	تماش ــی	اش	ب ــا	چشــمه	های	برف تابســتانی	را	ب

اســت.
ــیر	 ــی	مس ــاب	می	کن ــه	انتخ ــه	ای	ک ــیله	نقلی ــته	به	وس بس
از	خرم	آبــاد	تــا	شــهر	ازنــا	را	بیــن	دو	تــا	۴	ســاعت	
می	توانــی	طــی	کنــی	تــا	بــه	شــهر	کوچــک	و	البتــه	
ــم	 ــراه	داری ــه	هم ــا	ک ــی.	م ــا	برس ــی	ازن ــک	و	صمیم خن
ــقف	 ــن	س ــده	ایم	و	همی ــیر	ش ــی	مس ــوس	راه ــا	مینی	ب ب
ــان	آورده	اســت.	 ــه	ارمغ ــان	ب ــده	را	برایم ــان	صــرف	ش زم
شــاید	هــم	فرصتــی	اســت	کــه	غــرق	زیبایــی	مســیر	جــاده	

ــویم. ش

سالم خنک آلپ ایران!
وقتــی	هــوای	دورود	از	پنجــره	ماشــین	در	میزنــد	و	البــه	الی	
صــورت	مســافران	می	چرخــد	متوجــه	می	شــوی	کــه	خنکــی	
ــوده	 ــی	نب ــرف	گزاف ــترانکوه	ح ــای	اش ــتان	در	دامنه	ه تابس
ــی	اش	 ــبز	و	برف ــن	سرس ــه	دام ــتر	ب ــه	بیش ــر	چ ــت،	ه اس
خنک	تــر	 ایــران	 آلــپ	 ســالم	 می	شــوی	 نزدیک	تــر	

می	شــود	و	نــگاه	مردمانــش	گرم	تــر.
بــرای	صبحانــه	تــوی	یکــی	از	پارک	هــای	شــهر	دورود	بســاط	
ــلختگی	 ــات	محــدود	و	ش ــه	امکان ــوا	ب ــی	ه ــم،	خنک می	کنی
پــارک	در	می	شــود،		کاش	دســتی	از	آســتین	همــت	متولیــان	
بیــرون	بیایــد	و	حــاِل	ایــن	پــارک	در	مســیر	مســافران	ایــن	

جــاده	را	بهتــر	کنــد.
ــاط	 ــر	از	بس ــی	باالت ــت	و	کم ــح	اس ــاعت	۹	صب ــی	س حوال
ــواب	 ــارک	خ ــی	پ ــده	ای	روی	صندل ــرد	ژولی ــا	م ــه	م صبحان
ــدا	را	 ــت	گ ــواب	هف ــاید	خ ــی	ش ــه	ول ــه	ن ــاه	را	ک هفت	پادش
ببینــد،	خوابــی	عمیــق	کــه	حتــی	بالشــت	ســفت	و	تلــخ	زیــر	

ــد. ــح	آن	نمی	کاه ــیرینی	دم	صب ــم	از	ش ــرش	ه س
دوبــاره	خــود	را	بــه	دســت	تکان	هــای	ماشــین	می	ســپاریم	تــا	
بــه	شــهر	ازنــا	برســیم،	شــهر	کوچکــی	کــه	نظــم	در	ســاختار	
شــهری	و	لبخنــد	روی	لــب	مردمانــش	حــس	خــوب	ســفر	را	
ــؤال	 ــی	را	س ــل	برف ــاده	تون ــیر	ج ــد،	مس ــدان	می	کن دوچن
می	کنیــم	و	دســتی	بــه	گرمــی	مســیر	را	بــا	انگشــتش	

کروکــی	می	کنــد	و	نشــان	می	دهــد.

خروشان و دلبر
ابتــدای	مســیر	فرعــی	تــا	روســتای	دره	تخــت	و	تونــل	برفــی	

ــوی	 ــه	ب ــد	ک ــان	می	ده ــه	ای	نش ــر	رودخان ــدای	شرش را	ص
ــدر	 ــت،	همان	ق ــت	آورده	اس ــه	پایین	دس ــود	ب ــا	خ ــرف	ب ب
ــر. ــان	و	دلب ــدر	خروش ــک	و	همان	ق ــدر	خن ــا،	همان	ق زیب

ــه	دامــن	اشــترانکوه	 ــه	را	کــه	بگیــری	مــا	را	ب دســت	رودخان
ــان	 ــمه	های	جوش ــت	چش ــت	در	دس ــاند،	دس ــد	رس خواه
ــی	آن	 ــه	سرچشــمه	برف ــا	ب ــم	ت ــه	راه	می	افتی ــران	ب ــپ	ای آل
برســیم.	کنــار	جــاده	مردمــان	روســتایی	در	حــال	برداشــت	
محصــول	هســتند،	هرچــه	کــه	هســت	و	هــر	چــه	قــدر	کــه	
هســت	لبخنــد	روســتایی	و	دســت	تــکان	دادن	هایشــان	هــم	
خســتگی	آن	هــا	را	می	کاهــد	و	هــم	دل	مــا	را	از	روزمرگی	هــا	

می	تکانــد.
ــاده	را	در	 ــر«،	ج ــبز	س ــای	»س ــبز«	و	زمین	ه ــات	»سرس باغ
ــد،	گاهــی	ســایه	درخت	هــا	روی	تــن	جــاده	 آغــوش	گرفته	ان
دســت	می	کشــد	و	کمــی	از	التهــاب	گرمــای	مردادمــاه	کــم	
می	کنــد.	پنجــره	همچنــان	نســیم	خنــک	تابســتانی	را	
هدایــت	و	بــا	آفتــاب	مردادمــاه	مرافعــه	کــرده	و	پیروزمندانــه	

ــد. ــرد	می	کن ــتان	را	س ــرق	تابس ع
ــا	 ــا	و	خانه	ه ــه	می	رســیم	مغازه	ه ــه	روســتای	دره	تخــت	ک ب
ــد.	 ــاد	می	زنن ــای	گردشــگری	را	فری و	ویالهــا	خودشــان	رد	پ
هرجایــی	کــه	مقصــد	مســافران	باشــد	حتمــاً	ســروکله	ویالها	
ــود.	 ــدا	می	ش ــوه	پی ــی	و	می ــگ	خوراک ــای	رنگارن و	مغازه	ه
ــا	مــرد	روســتایی	مســیر	را	چــک	 راننــده	ترمــز	می	کنــد	و	ب

ــد. ــر	گاز	ده ــا	مطمئن	ت ــد	ت می	کن
ــده	 ــای	رانن ــز	و	گازه ــویم	و	ترم ــی	می	ش ــاده	ای	خاک وارد	ج
ــد.	 ــرفه	کن ــار	س ــن	ب ــا	پنجــره	ای ــد	ت ــد	می	کن ــاک	را	بلن خ
ــم،	 ــت	می	روی ــه	راه	را	درس ــد	ک ــان	می	ده ــت	اندازها	نش دس

میـراث ایــران

روایتی از یک سفر جذاب

تب و لرز تابستان در قلب آلپ ایران/اینجا مردادماه به برف نشسته است

زهرا حسینی

http://mehrnews.com


صفحه 48 | شماره 41 | شهریور 98 MEHR NEWSAGENCY

میـراث ایــران

ــاال	و	پاییــن	می	شــویم	 هــر	دفعــه	کــه	ب
صــدای	مســافری	کــه	کمــردرد	دارد	
ــه	 ــرش	ب ــه	س ــی	ک ــود	و	زن ــد	می	ش بلن
ــده	 ــه	رانن ــورده	ب ــوس	خ ــقف	مینی	ب س
ــفالت	 ــاده	آس ــی	ج ــد؛	ول ــر	می	ده تذک
ــه	 ــی	خــودش	شــاید	ب ــل	برف نشــده	تون
بکــری	منطقــه	تــا	حــدودی	کمــک	
ــه	 ــرادی	ک ــده	اف ــا	عم ــت	ت ــرده	اس ک
راهــی	اینجــا	می	شــوند	طبیعــت	گــردان	

ــند. باش

جدال گرما و نسیم
دروازه	ای	آهنــی	نشــان	می	دهــد	کــه	بــه	
ابتــدای	مســیر	تونــل	برفــی	رســیده	ایم،	
درختــان	 ســایه	 زیــر	 را	 ماشــین	
ــاده	 ــم	و	پی ــارک	می	کنی ــت	پ پایین	دس
می	شــویم.	کمــی	اســتراحت	از	ســفر	

مینی	بوســی	مان	مســافران	را	مهیــای	قــدم	گذاشــتن	در	
مســیر	اصلــی	می	کنــد.

برداریــد،	آب	 مــرد	راهنمــا	می	گویــد	کولــه	ســبک	
ــک	 ــاب	و	کاله	و	عین ــد	آفت ــرم	ض ــید،	ک ــان	باش همراهت
آفتابــی	هــم	الزم	اســت،	کوله	هــای	درشــت	تر	را	نــزد	
ماشــین	بــه	امانــت	می	گذاریــم	و	ســبک	بار	در	امتــداد	
ــه	راه	 مســیر	فنــس	هایــی	کــه	آغــاز	را	نشــان	می	دهنــد	ب

فتیــم. می	ا
راهنمــا	می	گویــد	دســت	کم	یــک	ســاعت	پیــاده	روی	داریــم،	
آن	هــم	در	مســیری	کوهســتانی	و	ســخت؛	ایــن	را	می	گویــد	
کــه	تکلیفمــان	روشــن	شــود	کــه	قــرار	نیســت	رســیدن	بــه	

دامــن	زیبــای	آلــپ	ایــران	آن	قدرهــا	هــم	آســان	باشــد.
اول	مســیر	از	ذوق	قدم	هایمــان	تنــد	اســت	و	گاهــی	بــه	
دویــدن	هــم	می	رســد،	می	خواهیــم	جلــودار	مســافران	
مســیر	باشــیم	و	یادمــان	مــی	رود	همــه	انرژی	مــان	را	
ــم	 ــش	می	روی ــدر	پی ــم.	هرچق ــرج	کنی ــا	خ ــد	همین	ج نبای
ــر	 ــان	عمیق	ت ــیم	مرافعه	ش ــا	و	نس ــخت	تر	و	گرم ــیر	س مس

می	شــود.
پشــت	بــه	آفتــاب	کــه	مــی	روی	خورشــید	توانــش	را	
ــردی	 ــدازد،	برمی	گ ــه	راه	بین ــزان	ب ــه	عرق	ری ــذارد	ک می	گ
ــک	 ــت	را	خش ــیم	عرق ــوی	نس ــمش	ش ــم	در	چش ــه	چش ک
ــب	 ــم:	»عج ــفرم	می	گوی ــه	هم	س ــوخی	ب ــه	ش ــد،	ب می	کن

ــران«. ــپ	ای ــاه	آل ــن	مردادم ــی	دارد	ای ــر	طبیع کول

مقصد دور نیست
ــار	دره	ای	 ــوری	در	کن ــی	مجب ــت	و	گاه ــخت	اس ــیر	س مس
ــی،	 ــا	کن ــت	را	جابج ــواس	پاهای ــا	وس ــق	ب ــدان	عمی نه	چن
یکــی	از	مســافران	پایــش	می	گیــرد	و	کمــی	ســر	می	خــورد	
ــیر	 ــه	مس ــاره	او	را	ب ــری	دوب ــافر	دیگ ــک	مس ــِت	کم ــا	دس ت

ــد. بازگردان
صــدای	رودخانــه	همچنــان	مســیر	را	خوشــایند	کرده	اســت،	
رودخانــه	ای	کــه	در	تــه	دره	خــودش	را	بــه	صخره	هــا	و	
ــرم	 ــد	و	مســافران	را	دلگ ــا	نشــاط	بده ــد	ت ســنگ	ها	می	کوب

کنــد	و	بگویــد	پیــش	برویــد	کــه	مقصــد	دور	نیســت.
در	چنــد	قســمت	مســیر	مجبــور	می	شــویم	کــه	از	رودخانــه	
ــه	مســیرهای	کم	عمــق	 ــرای	عبــور	از	رودخان عبــور	کنیــم،	ب
را	راهنمــا	نشــان	می	دهــد	و	مســافران	بــه	آب	می	زننــد،	

ــی! آن	هــم	چــه	آب
پاهایــی	کــه	حــاال	در	طــول	مســیر	گرمی	شــان	شــده	اســت	
وقتــی	بــه	تــن	رودخانــه	ســپرده	می	شــوند	بــه	نقطــه	انجماد	
می	رســند،	همین	قــدر	باورنکردنــی!	وقتــی	از	رودخانــه	
بیــرون	می	زنــی	نــوک	انگشــتانت	را	حــس	نمی	کنــی،	انــگار	
ــخ	و	 ــش	روی	ی ــدون	کف ــتان	را	ب ــاه	زمس ــردترین	م ــه	س ک

ــی. ــدم	زده	باش ــا	ق برف	ه

قله لبخند می زند
ــت	 ــا	انگش ــرد	راهنم ــویم	م ــه	می	ش ــه	ک ــای	قل نزدیکی	ه
ــد:	 ــی	رود	و	می	گوی ــانه	م ــاال	نش ــمت	ب ــه	س ــاره	اش	را	ب اش
تکه	هــای	بــرف	را	می	بینیــد،	مقصــد	نزدیــک	اســت.	
بــه	شــوخی	بــا	خســتگی	زیــادی	کــه	حاصــل	یــک	ســاعت	
ــا	 ــه	م ــم:	ب ــت	می	گوی ــخت	اس ــای	س ــاده	روی	از	گردنه	ه پی
امیــد	می	دهــی	یــا	واقعــاً	قــرار	اســت	بــه	بــرف	برســیم؟	مــرد	
راهنمــا	می	خنــدد	و	مــن	هــم	می	خنــدم	و	قلــه	هــم	بــه	مــا	

لبخنــد	می	زنــد.
ســخت	تر	 و	 صخره	ای	تــر	 مســیر	 قلــه	 نزدیکی	هــای	
می	شــود،	قــرار	اســت	بــه	جــدال	صخــره	و	آب	یــخ	
ــد	و	 ــرون	می	آین ــوه	بی ــمه	ها	از	دل	ک ــم،	چش ــه	بروی رودخان
ــان	 ــد،	پاهایم ــره	می	پاش ــوه	و	صخ ــده	را	روی	ک ــرف	آب	ش ب
ــته	اند،	 ــرک	برداش ــگار	ت ــه	ان ــده	ک ــرد	ش ــرم	و	س ــدر	گ آن	ق
بااین	حــال	بــه	امیــد	رســیدن	بــه	مقصــد	نهایــی	بازهــم	بــه	
دل	رودخانــه	می	زنیــم	و	پاهایمــان	دوبــاره	یخــی	می	شــود	و	

کفش	هایمــان	پــرآب.
صخره	هــا	را	یکی	یکــی	بــا	ســختی	کنــار	می	زنیــم	تــا	
دلبرجــان	رخ	می	نمایــد	و	چهــره	برفــی	اش	را	جلوه	گــر	
ــاند	 ــا	می	رس ــه	م ــودش	را	ب ــرف	خ ــخ	و	ب ــوی	ی ــد،	ب می	کن
ــت	 ــا	برای ــا	ت ــر	بی ــی	جلوت ــد	کم ــد،	می	گوی ــالم	می	کن و	س

ــم! ــف	کن ــتانی	را	تعری ــرمای	تابس ــتان	س داس
ــه	 ــتی	ب ــویم،	دس ــم	می	ش ــم	در	چش ــی	چش ــل	برف ــا	تون ب
دیوارهــای	برفــی	اش	می	کشــیم	و	انگشــتانمان	را	بعــد	
»هــا«	می	کنیــم.	از	دیوارهــا	و	ســقف	تونــل	دانه	هــای	
ــس	 ــد،	ح ــمان	می	چک ــورت	و	لباس ــده	روی	ص ــرف	آب	ش ب
ــو	الزم	 ــتان	پالت ــتانی	ترین	روز	زمس ــه	در	زمس ــی	ک می	کن
شــده	ای،	بــه	همــان	انــدازه	ســرد	و	بــه	همــان	انــدازه	نمناک.

حکایت »تب و لرز« تابستانی
ــاال	 ــد	و	دره	ب ــل	می	رون ــقف	تون ــافران	روی	س ــی	از	مس بعض
ــل	 ــای	تون ــی	انته ــم	راه ــانند،	برخــی	ه ــا	می	رس ــه	انته را	ب
ــن	 ــان	را	روش ــه	چراغ	قوه	ش ــی	هایی	ک ــا	گوش ــوند،	ب می	ش
ــرد	 ــدای	م ــد،	ص ــش	می	رون ــک	را	پی ــیر	تاری ــد	مس کرده	ان
راهنمــا	می	آیــد	کــه	هشــدار	می	دهــد:	خیلــی	عقــب	نرویــد،	

ــود	دارد! ــزش	وج ــال	ری احتم
اینجـا،	در	دامنه	هـای	برفـی	آلـپ	ایـران،	در	تابسـتانی	ترین	
روزهای	تابسـتان،	زمستانی	ترین	سـفرمان	را	تجربه	می	کنیم.	
سـوز	سـرمای	تونل	گاهی	مـا	را	می	لرزاند،	مسـیر	و	مقصد	این	
جاذبه	حکایت	»تب	و	لرز«	اسـت،	تب	وتاب	مسـیر	را	در	سـایه	

دیوارهـای	تونل	برفـی	به	لرز	نشسـته	ایم!

یک بطری آِب برف لطفا!
از	یکــی	از	قندیل	هــای	دیوارهــای	غــار	آب	شرشــر	پاییــن	

ــر	 ــش	را	زی ــگری	دهان ــد،	گردش می	آی
می	نشــاند،	 عطــش	 و	 می	گیــرد	 آب	
خالی	شــده	اند	 کــه	 بطری	هایمــان	
از	آب	خنــک	 پــر	 از	سرچشــمه،	 را	
اشــترانکوه	 چشــمه	های	 گــوارای	 و	
ــه	 ــت	ب ــیر	برگش ــا	در	مس ــم	ت می	کنی
کارمــان	بیایــد.	اشــترانکوه	تعــارف	
معدنــی	 آب	 بفرماییــد	 می	زنــد:	

طبیعــی!
یک	ســاعتی	همیــن	حوالــی	پرســه	
ــم،	 ــداز	می	کنی ــل	را	وران ــم	و	تون می	زنی
عــده	ای	عکــس	می	گیرنــد،	عــده	ای	
ــل	رهــا	 جیــغ	و	فریادشــان	را	داخــل	تون
می	کننــد	و	مــرد	گردشــگری	کمــی	
پایین	تــر	در	کنــار	صخــره	ای	بســاط	

ــت! ــرده	اس ــا	ک ــه	پ ــت	ب امل
صخــره	ای	 روی	 تونــل	 ســر	 بــاالی	
ــه	مســیر	برگشــت	 ــا	می	نشــینم،	ب ــه	تماش ــگران	را	ب گردش
کــه	فکــر	می	کنــم	خســتگی	برایــم	دســت	تــکان	می	دهــد،	
ــر	 ــدازم	غصــه	ســختی	مســیر	پ ــل	کــه	چشــم	می	ان ــه	تون ب

. می	کشــد
همین	طــور	کــه	نگاهمــان	بــه	آدم	هــا	گره	خــورده،	زن	
ــک	 ــاری	کم ــره	کن ــدن	از	صخ ــاال	آم ــرای	ب ــالی	ب میان	س
ــاند.	 ــودش	می	کش ــمت	خ ــه	س ــتمان	را	ب ــد	و	دس می	طلب
خســتگی	مســیر	رفــت	را	کنــار	تونــل	برفــی	بــه	در	
ــع	 ــه	جم ــه	هم ــد	ک ــوت	می	زن ــا	س ــرد	راهنم ــم،	م می	کنی

ــد. ــادگاری	بگیرن ــس	ی ــوند	و	عک ش

مسیری تا قلب یخی آلپ ایران
ماجــرای	دیــدار	دلبــر	تابســتانی	آلــپ	ایــران	رو	بــه	
ــم،	 ــی	کنی ــی	خداحافظ ــل	برف ــد	از	تون ــت	و	بای ــام	اس اتم
ــپاریم	و	از	 ــرد	می	س ــه	س ــه	رودخان ــان	را	ب ــاره	پاهایم دوب
صخره	هــا	پاییــن	می	رویــم،	هم	ســفرم	می	گویــد	قــرار	
بعــدی	دیــدار	»گهــر«	نگیــن	آلــپ	ایــران،	دریاچــه	ای	کــه	
ــت.	 ــرده	اس ــت	وپا	ک ــی	دس ــهرتی	جهان ــودش	ش ــرای	خ ب
ــودش	 ــت،	خ ــر	ماس ــت	س ــی	پش ــه	جنوب ــا	لهج ــردی	ب م
را	وســط	می	انــدازد	و	می	گویــد	اگــر	بخواهیــم	امــروز	
ــران	 ــپ	ای ــت...	آل ــدام	اس ــیر	ک ــویم	مس ــر	ش ــی	گه راه
ــن	 ــه	ای ــار	کــرده	کــه	ب ــه	مســافران	را	گرفت ــدر	دلبران آن	ق

زودی	هــا	دل	نمی	کننــد.
ــر	 ــد	زی ــت	و	بای ــته	اس ــم	گذش ــر	ه ــای	ظه روز	از	نیمه	ه
ــن	فصــل	تابســتان	مســیر	برگشــت	را	از	 ــاب	مردادی	تری آفت
همــان	صخره	هــای	ســخت	دنبــال	کنیــم،	هرچقــدر	از	نــگاه	
برفــی	اشــترانکوه	دور	می	شــویم	خورشــید	بــه	مــا	ســخت	تر	
ــر	 ــن	اســت	کــه	حــاال	کول ــرد،	حســن	برگشــتمان	ای می	گی
طبیعــی	اشــترانکوه	از	پشــت	ســر	خنکایــش	را	بــرای	بدرقــه	

فرســتاده	اســت.
حوالــی	ســاعت	1۴	بــه	پاییــن	قلــه	و	ابتــدای	مســیر	
برمی	گردیــم،	بــوی	کبــاب	کمــی	گرســنگی	و	خســتگی	مان	
را	التیــام	می	بخشــد!	زیــر	ســایه	درختــان	و	بــا	آهنــگ	
ــا	 ــرد	راهنم ــم!	م ــزا	درمی	آوردی ــی	از	ع ــه	دل ــای	رودخان زیب
بشــقاب	های	غــذا	را	دست	به	دســت	می	کنــد	و	همــان	
وســط	ناهــار	می	گویــد	تــا	ســاعت	1۷	ماجرایتــان	را	بــا	ایــن	
ســفر	تمــام	کنیــد	کــه	قــرار	اســت	همــان	حوالــی	برگردیــم.
صــدای	سرخوشــانه	پســربچه	ای	کــه	الک	پشــت	رودخانــه	ای	
ــایه	 ــاه	و	س ــک	مردادم ــیم	خن ــا	نس ــه	ب ــازی	گرفت ــه	ب را	ب
ــدم	و	 ــم	هایم	را	می	بن ــود،	چش ــی	می	ش ــرا	یک ــان	اف درخت
ــافرانش	از	 ــرای	مس ــه	ب ــنوم	ک ــترانکوه	را	می	ش ــوای	اش نج
ــرداری	 ــار	کــه	ب خنــکای	روزهــای	تابســتان	می	گوید...کوله	ب
ــپ	 ــی	آل ــب	یخ ــا	قل ــیری	ت ــانت	می	دهد...مس ــیر	را	نش مس

ــران. ای
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مســجد امــام )ره( یکــی از بناهــای 
تاریخــی و زیبــا در جهــان به شــمار می 
ــازی  ــوپ ب ــرا ت ــفانه اخی ــه متاس رود ک
بــا دیــواره هــای کاشــی ایــن مجموعــه 
ــه  ــارت ب ــاد خس ــه ایج ــی زمین تاریخ

ــت.  ــرده اس ــم ک آن را فراه

ــی	 ــه	یک ــام	)ره(	ک ــدان	ام ــتان	می ــل	تابس ــاله	فص ــر	س ه
از	زیباتریــن	مجموعه	هــای	تاریخــی	ایــران	اســالمی	و	
جهــان	بــه	شــمار	مــی	رود	عــالوه	بــر	گردشــگران	خارجــی	
توریســت	ها	پذیــرای	شــهروندان	اصفهانــی	اســت؛	 و	
ــی	خــوش	را	 ــا	لحظات ــد	ت ــالش	می	کنن ــه	ت شــهروندانی	ک

کنــار	خانواده	هایشــان	ســپری	کننــد.
ــه	 ــل	توج ــرد	و	قاب ــر	بف ــاری	منحص ــا،	معم ــت	زیب طبیع
مجموعــه	تاریخــی	واقــع	شــده	در	ایــن	میدان	ســبب	شــده	
تــا	بازی	هــای	دســته	جمعــی	در	ایــن	میــدان	را	نیــز	شــاهد	
باشــیم؛	بازی	هایــی	کــه	لحظاتــی	شــاد	را	بــرای	مــردم	رقــم	

می	زنــد.

ــران و  ــخ ای ــد تاری ــه می خواهن ــی ک فرصت طلبان
اصفهــان را نابــود کننــد

ــری	از	 ــا	بهره	گی ــه	ب ــرادی	ک ــان	هســتند	اف ــن	می ــا	در	ای ام
ایــن	فرصــت	بــه	دســت	آمــده	بیشــتر	در	تــالش	هســتند	تا	
گویــا	بــه	ایــن	میــدان	تاریخــی	آســیبی	جــدی	وارد	کننــد	و	
بــا	انجــام	بــازی	و	ورزش،	در	واقــع	ضربه	هــای	محکــم	خــود	

ــد. ــان	می	زنن ــخ	اصفه ــر	تاری را	ب
ــواده	 ــا	خان ــب	ب ــر	ش ــه	ه ــان	ک ــهروندان	اصفه ــی	از	ش یک
ــه	میــدان	امــام	)ره(	می	آیــد	گفــت:	متأســفانه	هــر	 خــود	ب
ــدان	 ــن	می ــای	تاریخــی	ای ــا	دیواره	ه ــازی	ب ــاهد	ب ســال	ش
ــود	 ــالت	خ ــر	اســاس	رس ــن	ب ــه	م ــا	عظمــت	هســتیم	ک ب
ــه	 ــبت	ب ــی	نس ــا	برخ ــا	گوی ــم	ام ــر	می	ده ــردم	تذک ــه	م ب

ــی	اطــالع	هســتند. ــاًل	ب ــار	تاریخــی	کام ــت	آث اهمی
وی	ادامــه	داد:	ایــن	موضــوع	بــرای	همــه	دوســتداران	میراث	
ــر	 ــه	ه ــی	ک ــه	نوع ــت	ب ــده	اس ــیار	آزار	دهن ــی	بس فرهنگ
ضربــه	کــه	بــر	پیکــره	ایــن	آثــار	می	خــورد	گویــی	بخشــی	از	
وجــود	مــن	را	نابــود	می	کننــد؛	قطعــاً	اهمیــت	ایــن	موضــوع	

بــرای	هــر	اصفهانــی	و	ایرانــی	روشــن	اســت.
گردشــگر	دیگــری	کــه	از	شــهر	شــیراز	بــه	میــدان	امــام	)ره(	
آمــده	بــود	در	ایــن	خصــوص	بــه	مهــر	اظهــار	داشــت:	واقعــاً	
میــدان	امــام	)ره(	یکــی	از	زیباتریــن	آثــار	تاریخــی	کشــور	به	
شــمار	مــی	رود	کــه	مــن	تــا	کنــون	دیــده	ام	و	مشــاهده	ایــن	
صحنــه	کــه	برخــی	بــا	کاشــی	های	مســجد	جامع	عباســی	و	
شــیخ	لطــف	اهلل	تــوپ	بــازی	می	کننــد	بــرای	من	تعجــب	آور	

بــود؛	آیــا	واقعــاً	ایــن	میــدان	زیبــا	هیــچ	متولــی	نــدارد؟
ــه	آن	 ــارت	ب ــت	خس ــی	اس ــت	جهان ــام	)ره(	ثب ــدان	ام می

آبــروی	ایــران	را	می	بــرد
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	میــدان	امــام	)ره(	ثبت	جهانی	شــده	
ــران	 ــروی	ای ــد	آب اســت	و	اگــر	گوشــه	ای	از	آن	آســیب	ببین
ــه	 ــد	ب ــدا	کن ــه	پی ــد	ادام ــن	رون ــر	ای ــه	داد:	اگ مــی	رود،	ادام
ــود	تمامــی	کاشــی	های	 نظــر	مــن	روزی	شــاهد	خواهیــم	ب
آثــار	تاریخــی	واقــع	در	ایــن	مجموعــه	عظیــم	فــرو	ریختــه	
و	دیگــر	از	ایــن	بنــای	زیبــای	تاریخــی	چیــزی	باقــی	

نمی	مانــد.
یــک	جــوان	اصفهانــی	کــه	بــا	حســرت	بــه	بــازی	در	کنــار	

ــه	 ــز	ب ــرد	نی ــگاه	می	ک ــود	ن ــراف	خ ــه	اط ــام	ب ــجد	ام مس
مهــر	گفــت:	چنــد	روز	پیــش	کلیپــی	را	در	فضــای	مجــازی	
ــی	 ــته	جمع ــال	دس ــای	والیب ــام	بازی	ه ــا	انج ــاط	ب در	ارتب
درســت	در	دهانــه	ورودی	مســجد	امــام	مشــاهده	کــردم	که	
ــا	 ــه	میــدان	آمــدم	ت ــود؛	امــروز	ب بســیار	ناراحــت	کننــده	ب
ببینــم	چنیــن	موضوعــی	صحــت	دارد	که	متأســفانه	شــاهد	

ــودم. ــر	از	آن	ب ــی	بدت صحنه	های
ــده	 ــر	ش ــی	منتش ــازی	کلیپ ــای	مج ــه	داد:	در	فض وی	ادام
ــجد	در	 ــاری	مس ــای	کن ــوان	از	دیواره ــک	ج ــه	ی ــت	ک اس
حــال	بــاال	رفتــن	اســت	و	بــه	ســختی	از	ایــن	دیواره	هــا	بــاال	
مــی	رود	و	هیــچ	فــردی	از	مــردم	عــادی	تــا	مقــام	مســئولی	
ــدارد	کــه	بســیار	تأمــل	 ــرد	خاطــی	ن ــا	ف ــز	برخــوردی	ب نی

ــود. ــز	ب برانگی

ــام و شــیخ لطــف اهلل  آتــش ســوزی در مســجد ام
ــت ــار نیس دور از انتظ

ــی	 ــراث	فرهنگ ــه	می ــد	ب ــه	من ــی	عالق ــوان	اصفهان ــن	ج ای
اصفهــان	در	ادامــه	تصریــح	کــرد:	بــا	وجــود	ایــن	صحنــه	بــه	
فکــر	فــرو	رفتــم	کــه	اگــر	بــه	ایــن	راحتــی	و	بــدون	دردســر	
ــاال	رفــت	پــس	 ــام	ب ــوان	از	دیواره	هــا	بلنــد	مســجد	ام می	ت
ــده	ای	 ــود	دارد	و	در	آین ــز	وج ــر	نی ــارات	دیگ ــال	خس احتم
نزدیــک	خبــری	مبنــی	بــر	آتــش	ســوزی	در	مســجد	امــام	
ــا	مســجد	شــیخ	لطــف	اهلل	نیــز	دور	از	انتظــار	نیســت. و	ی

ــواره مســجد  ــه از دی اطالعــات شــخص خاطــی ک
ــاال رفــت احصــاء شــد امــام ب

ــی،	 ــراث	فرهنگ ــت	اداره	کل	می ــگان	حفاظ ــی	ی فرمانده
صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	اســتان	اصفهــان	در	خصــوص	
ــر	اینکــه	 فیلــم	منتشــر	شــده	در	فضــای	مجــازی	مبنــی	ب
ــوپ	 ــا	ت ــاال	رفتــه	ت شــخصی	از	دیواره	هــای	مســجد	امــام	ب
ــخص	 ــن	ش ــات	ای ــت:	اطالع ــاورد	گف ــود	را	بی ــال	خ والیب
احصــأ	شــده	اســت	و	بــرای	ادامــه	مراحــل	تحویــل	نهادهای	

مربوطــه	شــده	اســت.

ــی و  ــاجد تاریخ ــوار مس ــدان در ج ــرار دادن گل ق
ــال! ــازی والیب ــی ب تعطیل

عبدالرضــا	عــرب	بافرانــی	در	خصــوص	برخــورد	بــا	خاطیــان	
ــه	 ــده	و	ب ــه	ای	برگزارش ــوص	جلس ــن	خص ــه	داد:	در	ای ادام
دنبــال	آن	گلدان	هایــی	غیــر	قابل	حمــل،	بــزرگ	و	ســنگین	
اســت	بــا	کمــک	شــهرداری	اصفهــان	در	ایــن	مــکان	نصــب	
می	شــود	تــا	هــم	منظــر	مســجد	جامــع	و	شــیخ	لطــف	اهلل	از	
لحــاظ	بصــری	آســیبی	نبینــد	و	هــم	بــازی	والیبــال	در	کنار	

ایــن	ابنیــه	تعطیــل	شــود.
ــت	 ــما	امنی ــه	ش ــه	چگون ــه	اینک ــخ	ب ــه	در	پاس وی	در	ادام
ایــن	بناهــای	تاریخــی	را	تضمیــن	می	کنیــد	در	حالــی	کــه	
یــک	نفــر	بــه	راحتــی	از	دیواره	هــای	آن	بــاال	مــی	رود،	بیــان	
ــی	 ــن	محوطــه	گشــت	زن ــول	در	ای ــه	طــور	معم داشــت:	ب
یــگان	حفاظــت	بــه	شــکل	مســتمر	و	بــا	تعاملــی	بــا	نیــروی	
انتظامــی	در	حــال	انجــام	اســت	و	واقعــه	فــوق	در	فرصتــی	
که	گشــت	در	ســمت	دیگــر	میــدان	حضــور	داشــته	رخ	داده	

اســت.
ــا	 ــه	ب ــی	ک ــرد:	از	زمان ــح	ک ــه	تصری ــی	در	ادام ــرب	بافران ع
اطــالع	رســانی	رســانه	ها	از	مســائل	رخ	داده	مطلــع	شــدیم	
ــی	 میــراث	فرهنگــی	هــر	شــب	در	میــدان	امــام	گشــت	زن

دارد.

یــگان  نیروهــای  از  روزی  شــبانه  نمی تــوان 
ــام )ره(  ــدان ام ــت از می ــرای محافظ ــت ب حفاظ

ــت ــره جس به
همچنیــن	مدیــر	کل	میــراث	فرهنگی	اصفهــان	نیز	با	اشــاره	
بــه	ضــرورت	فرهنگ	ســازی	و	آگاهــی	بخشــی	در	ارتبــاط	بــا	
اهمیــت	بناهــای	تاریخــی	و	میراثی	در	ســطح	جامعــه	اظهار	
داشــت:	میــدان	امــام	خمینــی	)ره(	میــدان	مرکــزی	شــهر	
ــه	 ــان	ب ــه	تاریخــی	نقــش	جه ــب	مجموع ــان	و	در	قل اصفه
ــود	 ــه	می	ش ــر	گرفت ــی	در	نظ ــه	عموم ــک	عرص ــوان	ی عن
ــی	اســت	کــه	شــاهد	انجــام	 ــن	اســاس	مــدت	زمان ــر	ای و	ب
ــای	تاریخــی	و	برخــورد	 ــن	بن ــار	ای ــی	در	کن ــای	توپ بازی	ه

محمد قاسمی

میراث فرهنگی مراقبت کند

بازی با تاریخ اصفهان / کاشی های مسجد امام می ریزد
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میـراث ایــران

ــه  ــه از آن ب ــان ک ــی کرم ــت تاریخ باف
عنــوان چــاه نفــت ایــن شــهر یــاد 
می شــود ایــن روزهــا نــه تنهــا هیــچ 
نقــش عملــی در گردشــگری نــدارد بلکــه بــه دلیــل 
ــدی  ــد ج ــا تهدی ــازی ب ــی و نوس ــای عمران ــرای طرح ه اج

ــت. ــده اس ــه ش مواج

اگــر	از	جــاده	قدیــم	کرمــان	بــه	ســمت	ماهــان	حرکــت	کنید	
در	میانــه	ایــن	جــاده	تابلــوی	بزرگــی	مشــاهده	می	کنیــد	کــه	
نمایــی	از	بافــت	زیبــای	تاریخــی	را	بــه	تصویر	کشــیده	اســت	
و	گردشــگران	را	بــه	بازدیــد	و	حضــور	در	ایــن	منطقــه	دعــوت	
می	کنــد	امــا	ایــن	تابلــو	یــک	نکتــه	بســیار	عجیــب	دارد،	روی	
ــزد	انجــام	شــده	 ــت	تاریخــی	شــهر	ی ــغ	باف ــو	تبلی ــن	تابل ای
اســت!	در	مقابــل	هیــچ	تبلیغــی	در	سراســر	اســتان	کرمــان	از	
داشــته	های	بافــت	تاریخــی	غنــی	شــهر	کرمــان	کــه	از	نظــر	
ــر	کشــور	 ــاری	جــزو	ســه	اســتان	برت ــای	معم وســعت	و	غن

قــرار	گرفتــه	اســت	نیســت.
طـی	سـال	های	اخیر	شـعارهای	زیـادی	در	خصـوص	مرمت	و	
احیـاء	بافت	تاریخی	شـهر	کرمـان	داده	می	شـود	پای	صحبت	
هر	یک	از	مسـئوالن	بنشـینید	از	احیای	بافت	فرسـوده	کرمان	
می	گوینـد	و	وضعیـت	موجود	شـهر	کرمـان	را	با	شـهر	یزد	که	

بافـت	تاریخـی	اش	ثبت	جهانی	شـده	مقایسـه	می	کنند.

دستگاه های مرتبط با میراث فرهنگی همکاری کنند
نتیجــه	اکثــر	جلســات؛	افســوس	خــوردن	در	خصــوص	
ــا	 ــه	طرح	هــای	زیب وضعیــت	نابســامان	بافــت	تاریخــی	و	ارائ

ــهر	و	 ــش	از	ش ــن	بخ ــاء	ای ــتای	احی ــواز	در	راس ــم	ن و	چش
ــد	 ــتگاه	های	می	خواهن ــی	از	دس ــه	برخ ــت	ک ــی	اس طرح	های
بــرای	احیــای	بافــت	فرســوده	انجــام	داد.	خوشــبختانه	
ــرای	 ــود	را	ب ــزم	خ ــی	ع ــراث	فرهنگ ــر	می ــای	اخی در	ماهه
ــزم	 ــل	ج ــتر	از	قب ــت	بیش ــن	باف ــداری	از	ای ــت	و	نگه حراس
کــرده	اســت	بــا	ایــن	وجــود	ســاخت	و	ســازهایی	کــه	ا	قبــل	

ــه	دارد. ــدوده	ادام ــن	مح ــده	در	ای ــاز	ش آغ
امــا	اگــر	ســری	بــه	بافــت	تاریخــی	شــهر	بیندازیــد	در	کنــار	

ــش	 ــت	بخ ــا	هم ــه	ب ــی	ک ــت	تاریخ ــی	از	باف بخــش	کوچک
خصوصــی	کــه	اکثــراً	مالــکان	ایــن	خانه	هــا	هســتند	مرمــت	
شــده	اســت	ســاختمان	های	چنــد	طبقــه،	مصالــح	ناهمگــن	
بــا	بافــت	تاریخــی	و	یــا	خانه	هــای	تاریخــی	تخریــب	شــده	ای	
ــد	 ــای	چن ــک	آپارتمان	ه ــده	نزدی ــه	در	آین ــد	ک را	می	بینی

ــد. ــا	را	می	گیرن ــای	آنه ــه	ج طبق
از	سـوی	دیگر	اجـرای	طرح	های	عمرانی	مختلـف	به	خصوص	
مراکـز	تجـاری	و	پارکینگ	کـه	در	بافت	تاریخی	احداث	شـده	

تــوپ	بــا	دیــواره	ایــن	بنــای	تاریخــی	و	مســجد	شــیخ	لطــف	
اهلل	هســتیم.

وی	بــا	بیــان	اینکــه	میــدان	امــام	خمینــی	)ره(	بــه	عنــوان	
ــن	 ــر	ای ــت	و	ب ــده	اس ــف	ش ــی	تعری ــه	عموم ــک	عرص ی
اســاس	نمی	تــوان	بــه	طــور	شــبانه	روزی	از	نیروهــای	یــگان	
حفاظــت	بــرای	محافظــت	از	ایــن	بنــا	بهــره	جســت،	افــزود:	
ایــن	در	حالــی	اســت	کــه	درون	بناهــای	شــاخص	میراثــی	
اصفهــان	نیروهــای	یــگان	حفاظــت	میــراث	فرهنگــی	حاضر	

هســتند.
مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی،	گردشــگری	و	صنایــع	دســتی	
اصفهــان	بــا	توجــه	بــه	انتشــار	فیلمــی	در	فضــای	مجــازی	
ــراز	 ــام	اب ــوار	مســجد	ام ــک	گردشــگر	از	دی ــن	ی ــاال	رفت و	ب
داشــت:	ایــن	عمــل	فــرد	خاطــی	کــه	از	دیــوار	مســجد	امــام	
خمینــی	)ره(	بــاال	رفتــه	و	تــوپ	را	از	حجــره	مســجد	بیــرون	
کشــیده	و	مــورد	تشــویق	دیگــران	نیــز	واقــع	شــده	اســت	

ــود. ــوب	می	ش ــرم	محس ج
گردشــگران	 و	 شــهروندان	 میــان	 در	 فرهنگ	ســازی	
مهمتریــن	رکــن	در	جلوگیــری	از	رفتارهــای	تخریــب	

گرایانــه	بــا	بناهــای	تاریخــی	و	میراثــی	اســت

یـگان حفاظت میـراث فرهنگـی پیگیر شناسـایی 
فـرد باالرونـده از دیـوار مسـجد امام اسـت

وی	بــا	بیــان	اینکــه	ایــن	نــوع	امــور	در	اثــر	ناآگاهــی	و	عــدم	
ــه	 ــه	انجــام	می	شــود،	ادام ــح	در	جامع فرهنگ	ســازی	صحی
داد:	بــا	وجــود	اینکه	ایــن	اتفــاق	در	عرصــه	عمومــی	رخ	داده	
ــرد	 ــر	شناســایی	ف ــراث	فرهنگــی	پیگی ــگان	حفاظــت	می ی

خاطــی	اســت.
اهلل	یــاری	بــا	بیــان	اینکــه	فرهنگ	ســازی	و	افزایــش	ســطح	
آگاهــی	نســبت	بــه	بناهــای	تاریخــی	و	میراثــی	بــه	جامعــه	
رســالت	مهــم	رســانه	هاســت،	تصریــح	کــرد:	فرهنگ	ســازی	
ــن	در	 ــن	رک ــگران	مهمتری ــهروندان	و	گردش ــان	ش در	می
جلوگیــری	از	رفتارهــای	تخریــب	گرایانــه	بــا	بناهــای	

ــی	اســت. تاریخــی	و	میراث
ــع	 ــی،	صنای ــراث	فرهنگ ــه	اداره	کل	می ــان	اینک ــا	بی وی	ب
دســتی	و	گردشــگری	تمهیداتــی	را	بــرای	ممانعــت	از	
رفتارهــای	مشــابه	در	نظــر	گرفتــه	اســت،	ابــراز	داشــت:	بــا	
افزایــش	پایــش	نیروهــای	یــگان	حفاظتــی	میــراث	فرهنگی	
ــش	 ــه	نق ــی	در	مجموع ــروی	انتظام ــور	نی ــت	حض و	تقوی
جهــان	می	تــوان	بــا	چنیــن	اتفاق	هــای	تأســف	آوری	مقابلــه	

ــرد. ک

ــرای  ــام ب ــجد ام ــار مس ــدان در کن ــه گل تعبی
ممانعــت از تــوپ بــازی

مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی،	گردشــگری	و	صنایــع	دســتی	
اصفهــان	تاکیــد	کــرد:	بــرای	مقابلــه	بــا	رفتارهــای	تخریــب	
ــام	خمینــی	)ره(	در	 ــدان	ام ــه	در	عرصــه	عمومــی	می گرایان
ــا	 ــم	گلدان	هایــی	در	ایــن	مــکان	تعبیــه	کنیــم	ت نظــر	داری
امــکان	تــوپ	بــازی	در	کنــار	ایــن	بناهــای	شــاخص	وجــود	

نداشــته	باشــد.
وی	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســوال	کــه	آیــا	ایــن	مــکان	مجهــز	به	
دوربین	هــای	مداربســته	بــرای	برخــورد	بــا	متخلفــان	شــده	
ــی	 ــام	خمین ــدان	ام ــی	می ــه	عموم ــزود:	در	عرص ــت،	اف اس

ــن	 ــا	وجــود	ای ــا	ب ــی	نصــب	شــده	اســت	ام )ره(	دوربین	های
ــوار	 ــا	دی ــه	ب ــاز	هــم	رفتارهــای	تخریــب	گرایان دوربین	هــا	ب
ــدم	 ــه	در	ع ــه	ریش ــرد	ک ــورت	می	گی ــاجد	ص ــای	مس بناه

ــی	دارد. ــای	فرهنگ ــه	از	ارزش	میراث	ه ــی	جامع آگاه
هــر	چنــد	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	پیگیــر	رفــع	
ــار	تاریخــی	 ــار	آث ــدان	در	کن ــا	نصــب	گل ــن	موضــوع	ب ای
ــوال	 ــا	س ــت	ام ــام	)ره(	اس ــدان	ام ــی	می ــه	جهان مجموع
اینجاســت	کــه	چــرا	تــا	کنــون	در	ایــن	خصــوص	اقدامــی	
کوچــک	حتــی	در	حــد	نصــب	تابلویــی	بــرای	هشــدار	یــا	
اســتفاده	از	دوربین	هــای	مداربســته	انجــام	نشــده	اســت	
ــی	 ــاً	راه	حل ــئله	قطع ــه	حــذف	صــورت	مس ــر	اینک و	دیگ

ــت. ــبی	نیس مناس
برخــورد	بــا	افــراد	خاطــی	در	گام	نخســت	و	ســپس	
ــه	آن	 ــد	ب ــه	بای ــک	ضــرورت	اســت	ک ــگ	ســازی	ی فرهن
توجــه	داشــت	امــا	از	ســوی	دیگــر	نبایــد	اهمیــت	بنایــی	
ــن	 ــام	)ره(	را	فرامــوش	کــرد	و	شــاید	ای ــدان	ام چــون	می
ــی	 ــراث	فرهنگ ــرای	می ــد	ب ــری	باش ــگ	خط ــوع	زن موض
ــا	حــرف	 کــه	حفاظــت	از	یــک	شــاهکار	معمــاری	تنهــا	ب
ــه	 ــار	ب ــن	ب ــه	ای ــگ	خطــری	ک ــر	نیســت،	زن ــکان	پذی ام
شــکرانه	الهــی	ختــم	بــه	خیــر	شــد	امــا	اگــر	چنیــن	افــراد	
نــاآگاه	و	یــا	فرصــت	طلــب	و	معانــد	در	آینــده	بــه	راحتــی	
از	دیواره	هــای	مســجد	جامــع	عباســی	بــاال	برونــد	و	
هــزاران	اتفــاق	تلــخ	را	بــرای	آن	رقــم	بزننــد	چــه	کســی	
پاســخگو	خواهــد	بــود	و	هــزاران	امــا	و	اگــر	و	انــدوه	هــم	
ــع	در	 ــجدهای	واق ــت	مس ــا	عظم ــجدی	ب ــد	مس نمی	توان

ــد. ــداث	کن ــا	اح ــازی	و	ی ــام	)ره(	را	بازس ــدان	ام می

از ثبت جهانی تا تخریب تدریجی

بافت تاریخی کرمان بر لبه پرتگاه / »چاه نفت« شهر خشک می شود
اسما محمودی

http://mehrnews.com


صفحه 51 | شماره 41 | شهریور 98 MEHR NEWSAGENCY

میـراث ایــران

اسـت	چهـره	نامانوسـی	به	بافـت	تاریخـی	داده	اسـت	و	منظر	
ایـن	بخش	از	شـهر	را	نیـز	مخدوش	کرده	اسـت.

	
۵۰۰ هکتار بافت تاریخی در محاصره طرح های عمرانی

ــمند	 ــی	ارزش ــت	تاریخ ــار	باف ــان	500	هکت ــهر	کرم در	ش
وجــود	دارد،	خانه	هــای	تاریخــی	کرمــان	دارای	معمــاری	
ویــژه	و	هویــت	خــاص	محله	هــای	قدیمــی	اســت	و	هــر	خانــه	
شــامل،	ســکو،	درب	چوبــی،	ســردر،	هشــتی،	بادگیــر،	داالن،	
حیــاط،	باغچــه،	حوض،	زیــر	زمین،	آشــپزخانه،	شــاه	نشــین،	
تابســتان	نشــین،	زمســتان	نشــین	به	همــراه	تزئینات	بســیار	
ــه	می	شــود،	امــا	برخــی	از	 زیباســت	کــه	شــامل	صدهــا	خان
ایــن	خانه	هــا	قربانــی	تیغه	هــای	لودرهــا	شــده	و	جــای	آنهــا	

ــع	ســبز	شــده	اســت. ــای	مرتف آپارتمان	ه
نکتــه	جالــب	توجــه	اینکــه	ســاختمان	های	کــم	ارتفــاع	نیــز	
در	ایــن	مناطــق	در	حالــی	ســاخته	شــده	کــه	دیــوار	بــه	دیوار	
ــر	 ــای	غی ــا	نماه ــازه	هایی	ب ــی	س ــت	و	گل ــای	خش خانه	ه

بومــی	در	بافــت	تاریخــی	ســاخته	شــده	اســت.
در	کمـال	تعجـب	مخـدوش	شـدن	بافـت	تاریخـی	کرمـان	
تنهـا	مختص	بـه	خانه	های	شـخصی	نیسـت	طرح	هـا	بزرگ	
تجـاری	و	خدماتـی	از	جملـه	پارکینـگ	و	مرکز	تجـاری	نیز	
دقیقـاً	در	بافـت	تاریخـی	کرمـان	و	گاه	در	مجـاور	بناهـای	
شـاخص	تاریخـی	شـهر	کرمان	سـاخته	شـده	و	یـا	در	حال	

اسـت. احداث	
محمـد	مهدی	افضلی،	رئیـس	روابط	عمومی	میـراث	فرهنگی	

اسـتان	کرمـان	بـا	ابـراز	تاسـف	از	برخی	سـاخت	و	سـازها	در	
حریـم	بافـت	تاریخی	شـهر	کرمان	گفت:	مسـلماً	داشـته	های	
تاریخـی	کرمـان	بـه	خصـوص	در	بافـت	تاریخـی	بـه	دلیـل	
وسـعت	شـهر	کرمـان	و	غنـای	معمـاری	اگـر	از	یـزد	بیشـتر	
نباشـد	کمتـر	نیسـت	امـا	در	یزد	بـرای	بافـت	تاریخـی	ارزش	
قائـل	شـده	اند	و	از	آن	بـه	عنـوان	منبـع	درآمـد	بـرای	توسـعه	

گردشـگری	و	هویـت	شـهر	اسـتفاده	کرده	انـد.
ــدگاه	در	شــهر	کرمــان	ایجــاد	 ــزود:	متاســفانه	ایــن	دی وی	اف
ــظ	 ــرای	حف ــی	ب ــراث	فرهنگ ــلماً	می ــا	مس ــت	ام ــده	اس نش
حریــم	خانه	هــا	و	بافــت	تاریخــی	شــهر	کرمــان	ارزش	زیــادی	
قائــل	اســت	و	اجــازه	ســاخت	و	ســازهای	نامتناســب	بــا	بافت	

ــد. ــردی	نمی	ده ــچ	ف ــه	هی تاریخــی	را	ب
ــر	 ــار	منظ ــان	در	کن ــت	تاریخــی	کرم ــم	باف ــت:	حری وی	گف
ایــن	بناهــا	مطابــق	بــا	پیگیری	هایــی	کــه	در	گذشــته	صورت	
گرفتــه	و	مدارکــی	کــه	وجــود	دارد	دقیقــاً	رعایــت	می	شــود.

ــت  ــدرن در باف ــازه های م ــداث س ــازه اح ــد اج نبای
تاریخــی داده شــود

افضلی	گفت:	متاسـفانه	در	برخی	از	قسـمت	های	شهر	ساخت	
و	سـازهایی	صورت	گرفته	که	جای	تاسـف	و	نگرانی	دارد.

وی	تاکیــد	کــرد:	بایــد	بافــت	تاریخــی	شــهر	کرمــان	را	احیــاء	
کنیــم	و	در	ایــن	خصــوص	اقدامــات	زیــادی	صــورت	گرفتــه	و	

ایــن	اقدامــات	ادامــه	خواهــد	داشــت.
ــرد	و	 ــاره	ک ــش	اش ــن	بخ ــارات	در	ای ــود	اعتب ــه	کمب وی	ب

ــه	 ــن	زمین ــی	در	ای ــش	خصوص ــوان	بخ ــد	از	ت ــت:	بای گف
اســتفاده	بیشــتری	صــورت	گیــرد.

وی	بـه	حرکت	صورت	گرفته	طی	سـالهای	اخیـر	در	خصوص	
مرمـت	برخی	از	این	خانه	ها	اشـاره	کـرد	و	بیان	کـرد:	باید	یک	
حرکت	جدی	و	مسـتمر	در	ایـن	زمینه	آغاز	و	بـا	نظارت	دقیق	
میـراث	فرهنگـی	کار	احیاء	بافت	تاریخی	شـهر	کرمان	و	تغییر	

کاربری	ایـن	خانه	ها	آغاز	شـود.

مســئوالن ثــروت شــهر کرمــان را در چرخــه 
گردشــگری بــه کار گیرنــد

محمــد	قدیانــی	یکــی	از	دوســتداران	میــراث	فرهنگی	اســتان	
ــزد	 ــا	شــهر	ی ــد:	وقتــی	وارد	کاشــان	ی کرمــان	اســت	می	گوی
می	شــوید	یــک	بافــت	متراکــم	و	پیوســته	تاریخــی	بــا	
جذابیت	هــای	بصــری	پیــش	روی	شــما	قــرار	می	گیــرد	
امــا	در	کرمــان	طــی	ســال	های	گذشــته	مجوزهــای	ســاخت	
ــت	تاریخــی	موجــب	شــده	منظــر	 ــازی	در	باف ــاز	و	نوس و	س
ــار	 ــت	در	کن ــود	و	درس ــدوش	ش ــهر	مخ ــش	از	ش ــن	بخ ای
خانه	هــای	زیبــای	تاریخــی	شــهر	کرمــان	شــاهد	ســاخت	و	

ــی	باشــیم. ــا	معمــاری	غرب ســازهای	مرتفــع	و	ی
وی	افــزود:	ایــن	رونــد	کرمــان	را	در	مخاطــره	قــرار	داده	اســت	
و	بافــت	تاریخــی	کرمــان	کــه	از	آن	از	ســوی	مدیــران	اجرایــی	
ــه	 ــاد	می	شــود	رفتــه	رفتــه	ب ــه	عنــوان	چــاه	نفــت	شــهر	ی ب

یــک	چــاه	خشــک	تبدیــل	شــود.
این	کارشـناس	میـراث	فرهنگی	می	گویـد:	بعد	از	مرمـت	بازار	
کرمـان	کـه	بـه	همت	اسـتاندار	سـابق	انجام	شـد	عمـاًل	توجه	
بـه	مباحـث	میـراث	کاهـش	یافتـه	اسـت	در	حالی	کـه	توجه	
به	پتانسـیل	های	گردشـگری	بـه	خصـوص	در	بافـت	تاریخی	
می	توانـد	شـهر	کرمـان	را	بـه	یک	ثـروت	بـی	انتها	وصـل	کند	
امـا	در	روند	احیـای	بافت	کـه	گاه	دسـتگاه	های	غیر	تخصصی	
ورود	می	کننـد	بـد	سـلیقگی	های	زیـادی	هـم	دیده	می	شـود.
ــدی	و	 ــورت	ج ــه	ص ــد	ب ــی	بای ــراث	فرهنگ ــت:	می وی	گف
ــت	 ــه	باف ــط	ب ــی	رب ــازهای	ب ــاخت	و	س ــوی	س ــدر	جل مقت
تاریخــی	را	بگیــرد	و	اجــازه	ندهــد	داشــته	های	شــهر	کرمــان	

ــود. ــان	ش ــا	پنه ــایه	برج	ه ــر	س زی
وی	افـزود:	بـه	خیابان	سـازی	های	سـال	های	اخیر	نـگاه	کنید	
ایـن	خیابان	هـا	بافت	تاریخـی	را	تهدیـد	می	کنند	کـه	آخرین	
آنهـا	خیابـان	گلبازخان	بـود	که	دقیقاً	از	وسـط	بافـت	تاریخی	
رد	شـد	و	چندیـن	متـر	در	اطـراف	ایـن	خیابـان	کـه	در	عمق	

بافـت	تاریخـی	قـرار	دارد	تحت	تاثیـر	قرار	گرفته	اسـت.
مدیــر	پایــگاه	میــراث	فرهنگــی	بافــت	تاریخــی	کرمــان	نیــز	
ــد	کــه	در	کرمــان	500	 در	خصــوص	بافــت	تاریخــی	می	گوی
هکتــار	بافــت	تاریخــی	وجــود	دارد	کــه	احیــاء	ایــن	بخــش	از	
ظرفیت	هــای	تاریخــی	و	گردشــگری	شــهر	کرمــان	اهمیــت	

فــوق	العــاده	ای	دارد.
پیمـان	سـلیمانی	می	گویـد:	همـه	بافـت	تاریخـی	کرمـان	را	
بـا	شـهرهای	دیگـر	مقایسـه	می	کننـد	و	بـه	جـرات	می	توانم	
بگویـم	اگـر	بـه	بافـت	تاریخی	این	شـهر	توجـه	شـود	می	توان	
آن	را	ثبـت	جهانـی	کـرد.	وی	گفـت:	همـکاری	مـردم	شـهر	و	
مشـارکت	اجتماعی	و	همراهی	مسـئوالن	در	بخش	شـهری	و	

اجرایـی	می	توانـد	در	این	مسـیر	بسـیار	بـا	اهمیت	باشـد.
وی	بیــان	کــرد:	ایــن	بخــش	از	شــهر	هویــت	و	ظرفیــت	بزرگ	
ــا	 ــد	احیــاء	شــود	و	ب اقتصــادی	شــهر	کرمــان	اســت	کــه	بای
معرفــی	مســیرهای	گردشــگری	بافــت	تاریخــی	را	وارد	چرخه	

گردشــگری	شــهر	کرمــان	کنیــم.
بـا	وجـود	تمـام	داشـته	های	شـهر	کرمـان	امـا	بـه	دلیـل	قرار	
گرفتـن	بافت	تاریخـی	در	مجاورت	مراکز	تجاری	و	مرکز	شـهر	
کـه	از	نظـر	قیمـت	گذاری	مـورد	توجـه	ویـژه	قـرار	دارد	خطر	
توسـعه	سـاخت	و	سـازها	نـا	متقـارن	در	ایـن	بخـش	از	شـهر	
هویت	شـهر	کرمان	را	تهدیـد	می	کند	که	در	بسـیاری	از	موارد	
ایـن	طرح	هـا	پشـت	شـعاری	های	زیبـا	منفعت	شـخصی	را	بر	

منفعـت	عمومـی	ترجیـح	می	دهند.
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میـراث ایــران

خانه هـای تاریخـی همدان پـالک های 
مسـکونی شـهر محسـوب می شـوند و 
بر این اسـاس طبق اعتقاد کارشناسـان 
دیگـری  کاربـری  تعریـف  در  بایـد 
بـرای آنهـا مطالعـه و پیوسـت نگاری 

فرهنگـی و اجتماعـی لحـاظ شـود.

همـدان	شـهری	تاریخـی	اسـت	کـه	قـدم	زدن	در	کوچه	پس	
کوچـه	هـای	آن	و	وجود	برخـی	خانه	هـای	قدیمـی	در	محله	

هـای	کوچـک	و	بزرگـش	قدمـت	آن	را	فریاد	مـی	زند.
هــر	چنــد	طــی	دهه	هــا	و	ســال	های	اخیــر	بــا	رشــد	
ــرات	 ــز	تغیی ــردم	نی ــی	م ــبک	زندگ ــدرن	س ــازی	م شهرس
ــه	خصــوص	در	 ــای	آن	ب ــه	و	کارکرده ــته	و	محل جــدی	داش
شــهر	همــدان	تقریبــاً	یــا	از	بیــن	رفتــه	و	یــا	بســیار	کمرنــگ	
شــده	اســت	امــا	بــه	هــر	حــال	هنــوز	هــم	تعــدادی	از	خانــه	

ــتند. ــا	هس ــدان	پابرج ــهر	هم ــی	در	ش ــای	تاریخ ه
ــرداری	 ــه	بهره	ب ــت	آنک ــلم	اس ــان	مس ــن	می ــه	در	ای آنچ
ــرد	 ــا	رویک ــهری	ب ــای	ش ــح	از	بافت	ه ــتفاده	صحی و	اس
هویــت	تاریخــی	و	تأســی	از	شــرایط	فرهنگــی،	تاریخــی،	
می	توانــد	 مختلــف،	 مناطــق	 اقتصــادی	 و	 اقلیمــی	
به	عنــوان	یــک	ظرفیــت	بالقــوه	عــالوه	بــر	احیــای	
میــراث	 حفــظ	 بــا	 شــهری،	 ناکارآمــد	 بافت	هــای	
گردشــگری	 جاذبه	هــای	 بــه	 گذشــتگان	 ارزشــمند	

شــهری	بیفزایــد.

توجه به شاخص های واجد ارزش در همدان
رضــوان	سلماســی	بــا	بیــان	اینکــه	اگــر		می	خواهیــم	
همــدان	را	بــه	عنــوان	مقصــد	گردشــگری	در	ســطح	ملــی	و	
ــه	شــاخص	های	 ــد	توجــه	ب ــم	بای ــی	کنی ــی	معرف بین	الملل
ــت:	 ــد،	گف ــر	باش ــتان	مدنظ ــهر	و	اس ــد	ارزش	در	ش واج
آنچــه	مــی	توانــد	همــدان	را	بــه	عنــوان	جــاذب	گردشــگر	
ــد	 ــرار	ده ــود	ق ــراز	خ ــم	ط ــای	ه ــه	ه ــف	نمون ــم	ردی ه
جاذبــه	هــای	طبیعــی	و	تاریخــی،	ســابقه	اجتماعــی،	
ــی	 ــی	و	ادب ــاخص	علم ــای	ش ــم	و	چهره	ه ــی،	اقلی تاریخ

ــت. ــهر	اس ــن	ش ای
ــد	 ــر	واج ــا	1800	اث ــدان	ب ــه	هم ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی وی	ب
ــخ	و	 ــه	دروازه	تاری ــاله	ب ــزار	س ــی	۳	ه ــابقه	تاریخ ارزش	و	س
ــار	از	 ــن	آث ــای	ای ــظ	و	احی ــت:	حف ــهرت	دارد،	گف ــدن	ش تم
ارزشــمندترین	اقدامــات	مدیریــت	شــهری	و	مســئوالن	شــهر	

ــد. ــی	آی ــمار	م ــه	ش ــدان	ب ــتان	هم و	اس
ــق	و	 ــوی	موف ــه	انتخــاب	الگ ــه	اینک ــی	بااشــاره	ب سلماس
مناســب	در	ایــن	زمینــه	از	اهمیــت	ویــژه	ای	برخــوردار	
ــه	 ــاله	از	نمون ــزار	س ــت	۷	ه ــا	قدم ــان	ب ــزود:	کاش ــت،	اف اس
ــران	اســت	کــه	از	دهــه	 هــای	موفــق	جــذب	گردشــگر	در	ای
۷0	بــا	عــزم	مســئوالن	کشــوری	و	مدیــران	شــهر	نســبت	بــه	
احیــا	و	مرمــت	ابنیــه	و	بافــت	واجــد	ارزش	آن	اقــدام	شــده	و	
هــم	اکنــون	ایــن	شــهر	تجربــه	موفــق	باززنده	ســازی	و	حفــظ	

ــت	تاریخــی	اســت. باف
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بزرگتریــن	دســتاورد	ایــن	شــهر	در	۲5	
ســال	اخیــر،	تبدیــل	تهدیدهــای	موجــود	بــه	فرصت	هــای	
ــت	 ــتای	تقوی ــرد	در	راس ــن	رویک ــه	ای ــت	ک ــادی	اس اقتص
ــق	 ــدار	تحق ــد	پای ــه	درآم ــتیابی	ب ــم	و	دس ــت	توریس صنع
ــری	 ــف	کارب ــهری	در	تعری ــت	ش ــت:	باف ــت،	گف ــه	اس یافت
و	معرفــی	پــالک	هــای	شــهری	نقــش	بســزایی	دارد	و	
از	ایــن	رو	باززنده	ســازی	گذرهــای	تاریخــی	شــهر	بــه	

ــوان	 ــه	عن ــه	ب ــت	تاریخــی	و	مراکزمحل ــاکله	باف ــوان	ش عن
هســته	هــای	ایــن	بافــت	بایــد	مــورد	توجــه	باشــد	کــه	در	
کاشــان	۴۷	گــذر	فعــال	و	پویــا	در	ایــن	شــهر،	تعریــف	و	بــه	

ــده	اســت. ــگران	عرضــه	ش گردش
ــا	بیــان	اینکــه	بــدون	تعریــف	کاربــری	مناســب	 سلماســی	ب
ــا	بنــای	تاریخــی،	احیــا	و	حفــظ	ابنیــه	اقدامــی	 و	همگــون	ب
ــالک	 ــی،	پ ــای	تاریخ ــه	ه ــت:	خان ــود،	گف ــد	ب ــث	خواه عب
ــری	دیگــر	 هــای	مســکونی	شــهرها	هســتند	و	تعریــف	کارب
ــی	و	 ــت	نگاری	فرهنگ ــه	و	پیوس ــتلزم	مطالع ــا	مس ــرای	آنه ب

ــت. ــر	اس ــی	جدی	ت اجتماع
ــهر	 ــورای	ش ــی	ش ــی	اجتماع ــیون	فرهنگ ــس	کمیس رئی
همــدان	اضافــه	کــرد:	در	حــال	حاضــر	کاربری	هــای	
ــورت	 ــه	ص ــی	ب ــای	تاریخ ــای	خانه	ه ــرای	احی ــداول	ب مت
و	 نمایشــگاه	 ســنتی،	 ســفره	خانه	های	 یادمــان،	
اقامتگاه	هــای	 مختلــف،	 موزه	هــای	 نگارخانه	هــای	
و	 فرهنگــی	 مراکــز	 و	 بوم	گــردی	 خانه	هــای	 ســنتی،	

اجتماعــی	تعریــف	شــده	کــه	بــا	هــدف	بهره	بــرداری	
حداکثــری	شــهر	از	ایــن	ابنیــه	واجــد	ارزش	همــواره	
به	منظــور	 موجــود	 کاربری	هــای	 بازخــورد	 بررســی	
ــد	در	 ــهری	بای ــران	ش ــزی	مدی ــت	گذاری	و	برنامه	ری سیاس

دســتور	کار	قــرار	گیــرد.
سلماســی	در	ادامــه	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	خانه	هــای	
ــری	 ــق	کارب ــای	موف ــوالن	از	نمونه	ه ــه	ج ــردی	محل بوم	گ
و	احیــای	بناهــای	تاریخــی	در	همــدان	اســت،	اضافــه	
ــه	عنــوان	دیگــر	 کــرد:	حمــام	قلعــه	و	حمــام	حاجــی	هــم	ب
ــنتی	در	 ــفره	خانه	س ــری	س ــف	کارب ــق	تعری ــای	موف نمونه	ه
ایــن	شــهر	اســت	امــا	عمــارت	نورمهــال	و	خانــه	پوســتی	زاده	
بــه	عنــوان	مراکــز	فرهنگــی	)فرهنگســرا(	در	حــد	تــوان	بنــا،	

فعالیتــی	در	آن	صــورت	نمی	پذیــرد.
ــه	تاریخــی	و	 ــرای	ابنی ــوزه	ب ــری	م ــان	اینکــه	کارب ــا	بی وی	ب
ســایت	باســتانی	در	شــهر	همــدان	نیــز	مدنظــر	بــوده	اســت،	
گفــت:	طبــق	مطالعات	عضــو	هیئــت	علمــی	دانشــگاه	بوعلی	

پالک های شهر را دریابیم؛

تعریف کاربری خانه های تاریخی مطالعه شود/شناسایی۲۷۰ خانه در همدان
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ســینا	و	پژوهــش	بــر	روی	تپــه	باســتانی	هگمتانه	و	اســتقبال	
ــوزه	هــای	ســطح	شــهر	همــدان	بیانگــر	آن	 شــهروندان	از	م
اســت	کــه	متأســفانه	رویکــرد	مدیریــت	شــهری	در	ترغیــب	
مــردم	بــه	مقولــه	پیچیــده	ای	ماننــد	فرهنــگ	موفــق	نبــوده	

اســت.
سلماســی	بــا	بیــان	اینکــه	۷۹	درصــد	از	شــهروندان	همدانــی	
ــا	تنهــا	 ــه	نداشــته	اند	ی ــا	تاکنــون	بازدیــدی	از	تپــه	هگمتان ی
یــک	بــار	از	ایــن	بنــا	بازدیــد	داشــته	اند،	گفــت:	تپــه	هگمتانــه	
بــا	حــدود	۳0	هکتــار	زمیــن	در	قلــب	شــهر	و	برخــورداری	از	
یــک	مــوزه	نتوانســته	جذابیتــی	بــرای	مــردم	شــهر	همــدان	

ایجــاد	کنــد.
ــهر	 ــورای	ش ــی	ش ــی	اجتماع ــیون	فرهنگ ــس	کمیس رئی
همــدان	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	موضوعــات	فرهنگــی،	
هنــری	و	میراثــی	بایــد	از	درون	حصارهــا	و	مــوزه	هــا	
بیــرون	بیاینــد	و	در	قالــب	هایــی	جــذاب	بــا	کاربــری	هــای	
ــوزه	 ــت:	م ــود،	گف ــه	ش ــردم	ارائ ــه	م ــب	و	ب ــق	ترکی پررون
ــتان	 ــوزش	)دبیرس ــوزه	آم ــان(،	م ــه	صمدی ــفال	)خان س
ــت	 ــم	وضعی ــینا	ه ــی	س ــگاه	بوعل ــوزه	آرام ــینا(	و	م ابن	س

ــد. ــابهی	دارن مش
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بــا	توجــه	بــه	تعــدد	ابنیــه	تاریخــی	در	
ــق	 ــای	موف ــا	نمونه	ه ــه	الگوســازی	ب ــاز	ب شــهر	همــدان	نی
بیــن	شــهروندان	در	ســطح	مدیریتــی	بــه	شــدت	احســاس	
می	شــود،	گفــت:	شــهرداری	نهــادی	ارزش	آفریــن	اســت	و	
از	آنجــا	کــه	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	بــه	عنــوان	متولــی	
اصلــی	حفــظ	ابنیــه	تاریخــی	در	حــال	حاضــر	در	حــد	ناظر	

بــر	اجــرای	قوانیــن	ورود	پیــدا	کــرده	شــهرداری	مســئوالنه	
تــر	در	حــوزه	اجــرا،	طــی	نشســت	هــای	متعــدد	بــا	
ــل	خــود	را	به	منظــور	 ــه	تاریخــی	تمای موضــوع	حفــظ	ابنی
تبدیــل	خانه	هــای	تاریخــی	تحــت	تملــک	خــود	بــه	
اقامتگاه	هــای	همگــون	در	ایــن	ابنیــه	بــه	کمیســیون	
فرهنگــی	اجتماعــی	شــورای	شــهر	همــدان	اعــالم	کــرده	

ــت. اس
سلماســی	گفــت:	عمــارت	نورمهــال	و	خانــه	پوســتی	زاده	کــه	
در	حــال	حاضــر	در	تملــک	شــهرداری	بــا	کاربری	فرهنگســرا	
ــود	از	 ــای	موج ــه	ه ــوان	گزین ــه	عن ــد	ب ــی	کنن ــت	م فعالی
ــس	 ــالم	رئی ــه	اع ــه	ب ــا	توج ــد	و	ب ــیل	برخوردارن ــن	پتانس ای
ســازمان	فرهنگــی،	اجتماعــی	و	ورزشــی	شــهرداری	همــدان،	
ــوم	 ــه	ب ــه	خان ــه	ب ــن	ابنی ــل	ای ــرای	تبدی ــنهادهایی	ب پیش
ــا	توجیــه	فرهنگــی	 گــردی	بــه	صــورت	مشــارکتی	همــراه	ب
ــه	 ــه	ســازمان	ارائ ــرای	شــهر،	بارهــا	ب و	اقتصــادی	مناســب	ب

شــده	اســت.

خانه پوستی زاده اقامتگاه سنتی می شود
ــه،	 ــتین	گزین ــوان	نخس ــه	عن ــر	ب ــال	حاض ــت:	در	ح وی	گف
خانــه	پوســتی	زاده	بــه	عنوان	پیشــنهاد	مشــخص	شــهرداری	
بــرای	ایجــاد	یــک	اقامتــگاه	ســنتی	مطــرح	و	پــس	از	بررســی	
علمــی	و	همــه	جانبــه	در	کارگــروه	تخصصــی	مرمــت	و	
ــورد	 ــن	پیشــنهاد	م ــه	واجــد	ارزش	تاریخــی،	ای ــای	ابنی احی
تأییــد	و	توافــق	کمیســیون	هــای	مرتبــط	شــورا	قــرار	گرفتــه	

اســت.

ــهر	 ــورای	ش ــی	ش ــی	اجتماع ــیون	فرهنگ ــس	کمیس رئی
ــای	 ــراث	داری	ارزش	ه ــه	می ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی ــدان	ب هم
ــی	 ــتگی	م ــع	شایس ــور	قط ــه	ط ــی	ب ــی	و	اجتماع تاریخ
خواهــد؛	گفــت:	همــدان	در	صحنــه	هــای	مختلــف	
تاریخــی	و	اجتماعــی	بارهــا	و	بارهــا	ایــن	شایســتگی	را	بــه	
ــرای	اثبــات	 ــا	اکنــون	مجــال	دیگــری	ب اثبــات	رســانده	ام
ــه	شــهروندان	 ــر	قضــاوت	عادالن ــراث	داری	در	براب ــن	می ای

ــت. ــدگان	اس و	آین
ــگری	 ــرمایه	گذاری	و	گردش ــاد،	س ــیون	اقتص ــس	کمیس رئی
ــهر	 ــه	ش ــان	اینک ــز	بابی ــدان	نی ــهر	هم ــالمی	ش ــورای	اس ش
ــاخص	ارزش	 ــا	ش ــالک	ب ــادی	از	ام ــداد	زی ــدان	دارای	تع هم
ــی	 ــت	تاریخ ــه	قدم ــه	ب ــا	توج ــزود:	ب ــت،		اف ــی	اس تاریخ
ایــن	امــالک	و	نیــز	بافــت	تاریخــی	شــهر	نیازمنــد	مرمــت	و	

باززنده	ســازی	در	ایــن	بخــش	هســتیم.
ــه	اینکــه	اهرم	هــای	تشــویقی	 ــا	اشــاره	ب حســین	قراباغــی	ب
ــت،	 ــوده	اس ــه	ب ــورد	توج ــف	م ــای	مختل ــز	در	بخش	ه نی
ــه	 ــده	ک ــوارض	آم ــه	ع ــه	در	دفترچ ــوان	نمون ــت:	به	عن گف
ــال	 ــه	دنب ــه	در	آن	ب ــی	ک ــد	ارزش	تاریخ ــالک	واج ــرای	ام ب
تغییــر	کاربــری	همچــون	)رســتوران	های	ســنتی،	خانه	هــای	
ــتند،	 ــره(	هس ــنتی	و	غی ــا	س ــه،	هتل	ه ــردی،	کتابخان بوم	گ

ــود. ــت	نش ــوارض	دریاف ع
وی	ادامــه	داد:	حتــی	بــرای	احــداث	هتــل	و	یــا	رســتوران	در	
ایــن	قبیــل	خانه	هــا	و	امــالک،	دریافــت	پروانــه	نیــز	رایــگان	

اســت.
ــده	از	 ــویقی	تعریف	ش ــای	تش ــریح	مؤلفه	ه ــی	در	تش قراباغ
ســوی	شــورا	و	شــهرداری	بــرای	احیــای	امــالک	واجــد	ارزش،	
گفــت:	درحــال	حاضــر	به	عنــوان	نمونــه	از	کاروانســرای	
ــل	 ــه	هت ــری	ب ــر	کارب ــه	تغیی ــان	ک ــان	اکبات روحــی	در	خیاب
ــت	نشــده	اســت. ــوارض	دریاف ــال	ع ــک	ری ســنتی	داده،	ی

شناسایی ۲۷۰ خانه واجد ارزش تاریخی
ــگری	 ــرمایه	گذاری	و	گردش ــاد،	س ــیون	اقتص ــس	کمیس رئی
ــی	های	 ــق	بررس ــرد:	طب ــه	ک ــدان	اضاف ــهر	هم ــورای	ش ش
ــد	 ــه	واج ــش	از	۲۷0	خان ــر	بی ــال	حاض ــه	درح صورت	گرفت

ــت. ــده	اس ــت	ش ــدان	ثب ــی	هم ارزش	تاریخ
ــای	 ــداد	خانه	ه ــدان	تع ــهر	هم ــت	در	ش ــلم	اس ــه	مس آنچ
واجــد	ارزش	کــم	نیســت	بــه	طــوری	کــه	تاریــخ	اغلــب	آنها	
ریشــه	در	دوران	قاجــار	و	پهلــوی	دارد؛	ایــن	خانه	هــای	
قدیمــی	و	نقــش	و	نگارهــای	زیبــای	آن	معــرف	فرهنــگ	و	
تمــدن	غنــی	مــردم	ایــران	بــه	عنــوان	اصیل	تریــن	میــراث	
ــظ	و	 ــا	حف ــن	ب ــوم	اســت	بنابرای ــرز	و	ب ــن	م گذشــتگان	ای
نگهــداری	خانه	هــای	بــا	ارزش	تاریخــی	و	همچنیــن	
بازدیــد	گردشــگران	 بــرای	 مناســب	 امــکان	ســازی	
ــران	 ــردم	ای ــنن	م ــگ،	آداب	و	س ــوان	فرهن ــی	می	ت خارج

ــرد. ــی	ک ــا	معرف ــه	دنی ــن	را	ب زمی
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حضــور آهــن فروشــان در عرصــه 
تپــه هگمتانــه، آســفالت قســمتی از 
معارضــان  وجــود  و  آن  محــدوده 
امتیــاز ثبــت جهانــی رااز ایــن تپــه 
گرفــت و طبــق گفتــه رئیــس ســازمان 
میــراث فرهنگــی امــکان ثبــت جهانــی 

هگمتانــه وجــود نــدارد.

بنــای	شــهر	همــدان	را	کــه	بــه	نام	هــای	اکباتــان،	
ــو	 ــه	دیاآک ــت	ب ــروف	اس ــا	مع ــا	و	همدان ــه،	آنادان هگمتان
ــر	اســاس	تاریــخ	 پادشــاه	مــاد	نســبت	می	دهنــد	چراکــه	ب
شــهر	همــدان،	در	زمــان	فرمانروایــی	بخــت	النصــر	ویــران	

ــرد. ــت	ک ــزرگ	آن	را	مرم ــوش	ب ــا	داری ــد	و	بعده ش

همدان پایتخت و اقامتگاه تابستانی شاهان اشکانی
ــور	 ــت	کش ــفون	پایتخ ــه	تیس ــکانیان	ک ــان	اش در	زم
ــاهان	 ــتانی	ش ــگاه	تابس ــت	و	اقامت ــدان	پایتخ ــود	هم ب
اشــکانی	شــد	و	بعــد	از	اشــکانیان،	ساســانیان	نیــز	
ایــن	شــهر	بنــا	 قصرهــای	تابســتانی	خــود	را	در	

کردنــد.
ــی	 ــه	مصل ــراز	تپ ــر	ف ــکانی	ب ــه	اش ــاروی	قلع ــای	ب خرابه	ه
ــوان	یکــی	از	دروازه	هــای	 ــه	عن و	مجســمه	شــیر	ســنگی	ب
ــز	 ــدان	مراک ــا	در	هم ــت	ام ــن	دوره	اس ــار	ای ــدان	از	آث هم
تاریخــی	و	باســتانی	بــی	شــماری	وجــود	دارد	کــه	شــاخص	

ــه	اســت. ــن	آن	کاخ	هگمتان تری
ــی	 ــاهان	هخامنش ــه	پادش ــل	خزان ــه	مح ــه	ک کاخ	هگمتان
بــوده	در	دل	شــهر	همــدان	قــرار	گرفتــه	و	بنــا	بــه	
روایت	هــای	تاریخــی	در	قــرن	هشــتم	قبــل	از	میــالد	
ــن	کاخ	در	دوران	 ســاخته	شــده	و	طبــق	اســناد	موجــود	ای
ــکیل	 ــس	از	تش ــا	و	پ ــی	ماده ــام	سیاس ــام	نظ ــدار	نظ اقت
ــل	از	 ــال	۶1۴	قب ــور،	در	س ــخیر	آش ــزی	و	تس ــت	مرک دول
ــو	 ــتی	ناب ــا	همدس ــادی	و	ب ــار	م ــط	کیاکس ــالد	توس می

ــت. ــده	اس ــا	ش ــی	بن ــار	بابل پوالس
طبــق	کاوش	هــای	باستان	شناســی؛	هگمتانــه	دربرگیرنــده	
ــت	 ــکانی	اس ــی	و	اش ــاد،	هخامنش ــی	دوره	م ــار	تاریخ آث
ــی	از	 ــن	شــهر	حاک و	معمــاری	و	طــرح	و	نقشــه	منظــم	ای
وجــود	یــک	شــبکه	منظــم	و	پیشــرفته	آب	رســانی	در	شــهر	
اســت	کــه	در	نــوع	خــود	اثــری	ارزشــمند	و	مهــم	بــه	شــمار	

می	آیــد.

ثبت جهانی تپه هگمتانه همچنان بی سرانجام
ــود	 ــرد	خ ــت	تاریخــی	منحصربه	ف ــل	باف ــه	دلی ــر	ب ــن	اث ای
کاندیــدای	ثبــت	جهانــی	اســت	و	ســال	هاســت	کــه	
ــی	در	 ــر	تاریخ ــن	اث ــی	ای ــت	جهان ــری	ثب ــوع	پیگی موض
ــه	جایــی	 جلســات	متعــدد	بیــان	می	شــود	امــا	هنــوز	راه	ب

ــت. ــیده	اس نرس
ــه	 ــرای	ب ــا	ب ــابقه	تالش	ه ــم	و	س ــب	می	روی ــه	عق ــی	ب کم
ــه	را	ورق	مــی	زنیــم؛	 ثمــر	رســاندن	ثبــت	جهانــی	هگمتان

تپــه	باســتانی	هگمتانه	با	وســعت	حــدود	۴0	هکتــار	در	دل	
بافــت	قدیمــی	شــهر	همــدان	و	در	حدفاصــل	خیابان	هــای	
ــه	 ــا	توج ــده	و	ب ــه	واقع	ش ــوار	هگمتان ــهدا	و	بل ــان،	ش اکبات
بــه	اشــارات	تاریخــی	و	برداشــت	های	اولیــه	محققــان	علــوم	
ــتانی«	 ــه	باس ــوان	»هگمتان ــخ	و	باستان	شناســی،	به	عن تاری
و	دربرگیرنــده	کاخ	هــا	و	آثــار	دوره	مــاد	و	هخامنشــی	

ــت. ــده	اس معرفی	ش
عملیــات	آزادســازی	ایــن	اثــر	مهــم	باســتانی	از	خانه	هــای	
مســکونی	و	تجــاری	کــه	در	حریــم	آن	واقع	شــده	بــود	
از	حــدود	ســال	1۳۴۷	آغــاز	و	تــا	ســال	1۳5۳	حــدود	
ــک	و	 ــداری	و	تمل ــاز	اول	خری ــوان	ف ــار	آن	به	عن 15	هکت
توســط	 	1۳۶۲ ســال	 از	 باستان	شناســی	 کاوش	هــای	
کارشناســان	مجــرب	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	آغــاز	شــد.
ــورد	 ــا	م ــر	باره ــالیان	اخی ــول	س ــه	در	ط ــه	هگمتان تپ
حفــاری	باســتان	شناســان	داخلــی	و	خارجــی	قــرار	
آثــار	 انجام	شــده	 حفاری	هــای	 طــول	 در	 و	 گرفتــه	
ــوزه	 ــن،	ک ــوح	زری ــون	ل ــری	همچ ــمند	و	بی	نظی ارزش
شکســته،	بشــقاب	نقــره	ای	و	پایــه	ســتون	ســنگی	یافــت	
شــده	کــه	اغلــب	متعلــق	بــه	دوران	هخامنشــیان	و	

ــت. ــا	اس ــاکان	آن	ه نی
ــه،	معمــاری	 ــه	ویژگی	هــای	شــهر	باســتانی	هگمتان ازجمل
ــن	 ــه	در	بی ــت	ک ــهر	اس ــن	ش ــم	ای ــه	منظ ــرح	و	نقش و	ط
ــه	 ــوده	و	مجموع ــابقه	ب ــتانی	به	دســت	آمده	کم	س ــار	باس آث
بی	نظیــر	و	جذابــی	را	در	دل	شــهر	همــدان	بــه	وجــود	

آسفالت مسیر جهانی را مسدود کرد

ثبت جهانی هگمتانه منتفی شد/ضربه بی تدبیری بر پیکر تمدن ۳۰۰۰ ساله

پروین قادری 
دانشمند
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ــت	 ــدای	ثب ــده	کاندی ــبب	ش ــا	س ــن	ویژگی	ه آورده	و	همی
جهانــی	اثــر	در	اســتان	همــدان	باشــد	امــا	اتفاقاتــی	کــه	در	
ــی	 ــت	جهان ــر	ثب ــورد	راه	را	ب ــم	خ ــال	های	۹5	و	۹۶	رق س
ــر	 ــر	اخی ــار	نظ ــه	در	اظه ــوری	ک ــه	ط ــت	ب ــه	بس هگمتان
ــن	موضــوع	منتفــی	 ــراث	فرهنگــی	ای رئیــس	ســازمان	می

ــالم	شــده	اســت. اع
ــرقی	 ــع	ش ــوار	در	ضل ــک	پارک	س ــال	۹5	ی ــاه	س مردادم
ــی	در	 ــم	ده ــه	نظ ــه	آنچ ــه	بهان ــد	و	ب ــاد	ش ــه	ایج هگمتان
شــهر	عنــوان	شــد	اولیــن	ســد	در	را	ثبــت	جهانــی	هگمتانه	

ــرد. ــدود	ک ــدن	آن	را	مس ــیر	جهانی	ش ــاد	و	مس ایج

ــدن ۳۰۰۰  ــه؛ تم ــهر هگمتان ــم ش ــه حری ــرض ب تع
ســاله جهانی شــدن را انتظــار می کشــد

ــی	 ــرای	بررس ــی	ب ــه	تاریخ ــن	تپ ــده	ای ــال	پرون ــان	س هم
ــت	از	 ــا	حکای ــا	حرف	وحدیث	ه ــده	ام ــورا	ارسال	ش ــه	ش ب
ــر	تاریخــی	 ــده	و	عــدم	جهانی	شــدن	ایــن	اث بازگشــت	پرون

ــت. داش
ــتان	 ــی	اس ــراث	فرهنگ ــرکل	می ــر	مدی ــار	نظ ــق	اظه طب
ــرده	 ــر	ک ــر	منتش ــزاری	مه ــه	خبرگ ــری	ک ــدان	و	خب هم
ــه	 ــی	نســبت	ب ــدون	هماهنگ ــدان	ب ــهرداری	هم اســت	ش
ــرده	 ــدام	ک ــه	اق ــن	منطق ــوار	در	ای ــاز	و	پارک	س ساخت	وس
کــه	همیــن	اقــدام	ثبــت	جهانــی	هگمتانــه	را	تحــت	تأثیــر	

ــت. ــرار	داده	اس ق
ــار	دیگــر	آزادســازی	 ــان	مــاه	ســال	1۳۹۶	نیــز	یــک	ب آب
ــگ	 ــه	فرهن ــه	دغدغ ــه	ب ــتانی	هگمتان ــه	باس ــم	تپ حری
دوســتان	و	اهالــی	میــراث	فرهنگــی	و	کارشناســان	ایــن	
حــوزه	تبدیــل	شــد	چراکــه	در	طرح	ریــزی	تبدیــل	شــش	
رینــگ	تاریخــی	همــدان	بــا	مرکزیــت	میــدان	امــام	)ره(	
بــه	پیــاده	راه	و	ادامــه	آن	تــا	نزدیکــی	محوطــه	تاریخــی	
ــان	در	 ــودن	آهن	فروش ــتقر	ب ــل	مس ــه	دلی ــه،	ب هگمتان
خیابــان	اکباتــان،	مشــکالتی	بــرای	ایــن	افــراد	بــه	وجــود	
ــبه	 ــرای	کس ــران	ب ــازار	آهنگ ــه	ب ــی	ب ــد	و	دسترس آم
ــتن	 ــل	نداش ــه	دلی ــازار	ب ــن	ب ــبه	ای ــد	و	کس ــدود	ش مح
مســیر	ماشــین	رو	بــه	اســتانداری	و	فرمانــداری	معتــرض	

ــدند. ش
ــی	 ــازار	قدیم ــازهای	ب ــا	و	حلبی	س ــه	آهنگره ــس	از	آنک پ
همــدان	بــه	دلیــل	نداشــتن	مســیِر	ماشــین	رو،	بــه	
ــا	 ــتانداری	ب ــدند	اس ــرض	ش ــداری	معت ــتانداری	و	فرمان اس
ــک	مســیر	از	داخــل	ســایِت	تاریخــی	 ــا	همراهــی	و	ی آن	ه

ــرد. ــاز	ک ــا	ب ــور	آن	ه ــرای	عب ــه	ب هگمتان
مســیر	انتخاب	شــده	بخشــی	از	عرصــه	۴0	هکتــاری	
هگمتانــه	بــود	و	جالب	تــر	اینکــه	در	ایــن	بخــش	از	محوطــه	
تاریخــی	هگمتانــه	هنــوز	مطالعــات	باستان	شناســی	

انجام	نشــده	اســت.
پــس	از	ایــن	اتفــاق	و	عبــور	ماشــین	هایی	بــا	بــار	ســنگین	
ــوز	کاوش	نشــده	 ــه	هن ــه	ک ــه	هگمتان از	روی	بخشــی	از	تپ
بــود	بارهــا	موضــوع	رســانه	ای	شــد	امــا	مســئوالن	و	دســت	
ــه	 ــدان	ب ــهرداری	هم ــی	و	ش ــراث	فرهنگ ــدرکاران	می ان
ــه	 ــت	حرفشــان	ب ــا	در	نهای ــد	ت ــه	دادن ــم	خــود	ادام تصمی
کرســی	نشســت	و	از	همــان	تاریــخ	تــا	امــروز	محوطــه	تپــه	
هگمتانــه	عــالوه	بــر	اینکــه	آســفالت	شــد	بــه	مســیر	عبــور	

ــل	شــده	اســت. ــز	تبدی ــا	نی خودروه

حریم تپه هگمتانه معبر خودروها شده است
از	آبــان	مــاه	ســال	۹۶	بــه	بعــد	هــر	از	چندگاهــی	جلســاتی	
ــه	 ــی	هگمتان ــت	جهان ــرای	ثب ــا	ب ــت	پیگیری	ه ــا	محوری ب
تشــکیل	شــد	و	هــر	بــار	بــر	عــزم	انجــام	ایــن	اقــدام	تاکیــد	
شــد	امــا	بــه	یکبــاره	صبــح	روز	چهارشــنبه	۶	تیرمــاه	ســال	
۹۷	بــه	منظــور	تعبیــه	ســه	منبــع	آب	در	تپــه	هگمتانــه،	بــا	

لــودر	بــه	جــان	ایــن	تپــه	افتادنــد	تــا	گودالــی	حداقــل	بــه	
عمــق	ســه	متــر	و	مســاحت	۳0	متــر	مربــع	در	نزدیکــی	دو	

کلیســای	مســتقر	در	ایــن	تپــه	حفــر	کننــد.

لودرها به جان تپه هگمتانه افتادند
ــوی	 ــدد	از	س ــات	متع ــزاری	جلس ــا	برگ ــز	ب ــال	۹۷	نی س
ــس	شــورای	اســالمی	 ــدان	در	مجل ــردم	هم ــدگان	م نماین
ــر	 ــل	در	ام ــئوالن	دخی ــایر	مس ــدان	و	س ــتاندار	هم و	اس
ثبــت	جهانــی	هگمتانــه	ســپری	و	هــر	بــار	بــر	پیگیری	هــا	
و	قــرار	گرفتــن	در	آســتانه	نتیجــه	گیــری	اقدامــات	تاکیــد	
شــد	و	ایــن	روال	امســال	نیــز	ادامــه	داشــت	تــا	جایــی	کــه	
ــه	ای	از	 ــدان	در	جلس ــتاندار	هم ــال	اس ــاه	امس ــن	م فروردی
تشــکیل	ســتاد	پیگیــری	ثبــت	جهانی	»تپــه	هگمتانــه«	در	

ــر	داد. ــدان	خب هم

ــه  ــی »تپ ــت جهان ــری ثب ــتاد پیگی ــکیل س تش
ــدان! ــه« در هم هگمتان

امیدهــا	بــرای	رفــع	مشــکالت	و	ثبــت	جهانی	تپــه	هگمتانه	
رنــگ	گرفتــه	بــود	تــا	جایــی	کــه	اســتاندار	همــدان	
در	نشســت	مشــترک	شــورای	اداری	اســتان	و	اعضــای	
شــوراهای	اســالمی	شــهر	و	روســتا	کــه	تیرمــاه	امســال	بــا	
حضــور	معــاون	رئیــس	جمهــور	برگزارشــد	عنــوان	کــرد:	به	
دنبــال	ثبــت	اماکــن	تاریخــی	بــی	بدیــل	اســتان	هســتیم	و	
کمیتــه	ای	بــرای	ثبــت	جهانــی	هگمتانــه	و	تپــه	نوشــیجان	

تشــکیل	شــده	اســت.
برگــزاری	جلســات	متعــدد	چندیــن	ســاعته	در	اســتان	
همــدان	و	تهــران	بــرای	پیگیــری	بــه	نتیجــه	رســاندن	
ثبــت	جهانــی	هگمتانــه	ادامــه	داشــت	تــا	اینکــه	
ــدان	در	 ــردم	هم ــده	م ــت	نماین ــته	در	نشس روز	گذش
ــراث	 ــازمان	می ــس	س ــالمی	و	رئی ــورای	اس ــس	ش مجل
فرهنگــی	همــدان	آب	پاکــی	روی	دســت	مدیــران	
ــه	 ــه	هگمتان ــی	تپ ــت	جهان ــد	و	ثب ــه	ش ــتان	ریخت اس

ــد. ــالم	ش ــی	اع منتف
ــس	شــورای	 ــن	در	مجل ــردم	همــدان	و	فامنی ــده	م نماین
ــای	 ــه	ظرفیت	ه ــاره	ب ــا	اش ــت	ب ــن	نشس ــالمی	در	ای اس
ــا	 ــدان	ب ــت:	هم ــتان	گف ــی	اس ــراث	فرهنگ ــوزه	می ح
داشــتن	بیــش	از	1800	اثــر	هنــوز	یــک	اثــر	ثبــت	

ــدارد. ــی	ن جهان

ــه	مونســان	گفــت:	سال	هاســت	 ــر	خجســته	خطــاب	ب امی
رؤســای	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	کشــور	از	ثبــت	جهانــی	
هگمتانــه	صحبــت	می	کننــد	امــا	در	عمــل	چنیــن	چیــزی	

نیســت.

امکان ثبت جهانی هگمتانه وجود ندارد
رئیــس	ســازمان	میــراث	فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	
ــردم	همــدان	و	 ــده	م ــه	نماین ــز	در	پاســخ	ب گردشــگری	نی
فامنیــن	در	مجلــس	گفــت:	تــا	مشــکل	معارضــان	هگمتانه	

ــدارد. ــی	ن ــت	جهان ــکان	ثب ــع	نشــود،	ام رف
علی	اصغــر	مونســان	افــزود:	پرونــده	ثبــت	جهانــی	هگمتانه	
را	تهیــه	کرده	ایــم	امــا	بایــد	شــهرداری	و	اســتانداری	

ــد. ــل	کنن مشــکل	آن	را	ح
وی	بــا	بیــان	اینکــه	آهــن	فروشــان	بایــد	از	عرصــه	ایــن	اثــر	
تاریخــی	جمــع	آوری	شــوند	و	آســفالتی	کــه	ســال	گذشــته	

در	عرصــه	و	درون	تپــه	ریختــه	شــده	کنــده	شــود،	گفــت:	
مشــاغل	مزاحــم	و	ناهمگــون	بایــد	از	ایــن	محوطــه	انتقــال	
داده	شــود	چراکــه	بــا	وجــود	ایــن	همــه	معــارض	هگمتانــه	

ــود. ــی	نمی	ش ــت	جهان ثب
ــد	 ــال	می	توان ــر	س ــران	ه ــه	ای ــان	اینک ــا	بی ــان	ب مونس
یــک	پرونــده	ثبــت	جهانــی	بــه	کمیتــه	داوری	بفرســتد	و	
ایــن	پرونــده	بایــد	100	درصــد	کامــل	باشــد،	گفــت:	اگــر	
امــروز	پرونــده	هگمتانــه	را	بفرســتیم	بــا	وجــود	معــارض	
برگشــت	خواهــد	خــورد	و	مــا	شــانس	خــود	را	از	دســت	

ــم	داد. خواهی
ــس	 ــدان	در	مجل ــردم	هم ــده	م ــه	نماین ــاب	ب وی	خط
شــورای	اســالمی	افــزود:	همــه	مســئوالن	اســتان	و	
ــل	و	 ــن	مشــکالت	ح ــد	ای ــالش	کنن ــد	ت ــدگان	بای نماین

ــود. ــل	ش فص
ــدون	 ــای	شــهری	ب ــرای	پروژه	ه ــده	اج ــوان	ش ــا	عن باره
انجــام	مطالعــات	الزم	نه	تنهــا	هیــچ	عایــدی	بــرای	شــهر	
ــر	پیکــره	آن	وارد	 ــه	ای	ب ــدارد	بلکــه	گاهــی	چنــان	ضرب ن
ــود	 ــد	ب ــران	نخواه ــل	جب ــال	ها	قاب ــا	س ــه	ت ــد	ک می	کن
ــه	 ــرای	تپ ــر	ب ــال	حاض ــوع	در	ح ــن	موض ــه	ای کمااینک
باســتانی	هگمتانــه	صــادق	اســت	کــه	امتیــاز	ثبــت	
ــه	واســطه	اشــتباه	در	چنــد	تصمیــم	 ــی	شــدن	را	ب جهان
گیــری	از	ســوی	مســئوالن	و	اجــرای	اشــتباه	طرح	هــا	از	

ــت. آن	گرف
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ثــروت و گنجــی تاریخــی در دومیــن 
شــهر مذهبــی کشــور نهفتــه اســت کــه 
هنــوز ســرزنده و بــا اصالــت اســت ولــی 
بــه دلیــل بی تدبیــری و تفکــر جزیــره ای 
نفس هــای آن بــه شــماره افتــاده اســت.

شـهر	قم	امروز	بـا	توجه	به	وجـود	بارگاه	حضـرت	معصومه)س(،	
مسـجد	مقـدس	جمکـران	و	صدهـا	امامـزاده	و	مرکـز	علمـی	و	
فرهنگـی	بـه	پایتخت	مذهبـی	و	قطـب	فرهنگی	ایران	اسـالمی	
معـروف	شـده	اسـت	ولی	شـاید	کمتر	کسـی	بدانـد	کـه	در	دل	
این	شـهر	مذهبی	که	مقصد	عاشـقان	اهل	بیت)ع(	اسـت	بافتی	
تاریخـی	زنده	و	پویایـی	وجـود	دارد	که	نه	تنهـا	هویت	فرهنگی	
و	از	گنج	هـای	تاریخـی	بـه	شـمار	مـی	رود	بلکه	بناهـای	تاریخی	
محله	هـای	مهـم	و	بـاارزش	تاریخـی	در	ایـن	بافـت	وجـود	دارد	
که	هرکـدام	بـرای	خـود	دارای	ارزش	هـای	اجتماعـی،	فرهنگی	

و	هم	چنین	سیاسـی	هسـتند.
بــا	گــذر	در	ایــن	محــالت	گویی	یــک	کتــاب	تاریخــی	بــا	ارزش	
ــن	شــهر	 ــخ	و	فرهنــگ	نســل	های	گذشــته	ای را	ورق	زده	و	تاری
را	می	خوانیــم	در	کنــار	ایــن	ارزش	تاریخــی	بی	شــک	هرکــدام	
ــی	 ــون	سیاس ــی	در	کان ــه	عطف ــن	محــالت	تاریخــی	نقط از	ای
ــد؛	 ــم	می	زنن ــان	تشــیع	را	رق ــران	اســالمی	و	جه ــه	ای ــم	بلک ق
ایــن	محــالت	هســته	شــکل	گیــری	انقــالب	اســالمی	بــوده	و	
یــا	محــل	زندگــی	و	تولــد	هرکــدام	از	مراجــع	عالــی	تشــیع	از	

جملــه	معمــار	کبیــر	انقــالب	اســالمی	هســتند.
بـه	بـاور	مورخـان	مسـجدی	کـه	هـم	اکنـون	بـه	نام	»مسـجد	
طباطبایـی«	معـروف	اسـت	و	در	کنـار	بـارگاه	کریمـه	اهـل	
بیـت)س(	قرار	دارد	در	واقع	مسـجدی	اسـت	که	شـاهان	صفوی	
که	به	عنوان	مؤسسـان	سلسـله	صفوی	هسـتند	مدفون	هستند	
ازجملـه	شـاه	عبـاس،	شـاه	سـلیمان،	و	شـاه	سـلطان	حسـین	

صفـوی	کـه	در	دو	صنـدوق	و	یـک	قبـر	دفـن	هسـتند.
محالتـی	ماننـد	سـیدان،	چهارمـردان،	پامنـار،	آذر	و...		دارای	
شـاخص	های	بسـیار	مهم	مذهبی،	فرهنگی	و	سیاسـی	هسـتند	
کـه	با	یـک	برنامه	ریـزی	از	سـوی	مدیـران	شـهری	و	اجرایی	قم	
می	توانسـت	جایگاه	مهـی	در	زمینه	رونق	گردشـگری	تاریخی	و	
حتـی	فرهنگـی	باشـند	ولـی	امـروز	این	گنج	هـای	پنهـان	مورد	

غفلـت	قـرار	گرفته	و	حـال	خوشـی	ندارند.
امـروز	وجـود	۳15	هکتار	بافـت	تاریخی	و	فرسـوده	شـهر	قم	بر	
مبنـای	عکـس	هوایـی	سـال	1۳۳5	تنظیم	شـده	مـورد	جدل	و	
کـش	و	قوس	های	مدیران	شـهری	اسـت؛	عکسـی	کـه	در	طول	
سـال	ها	تغییـرات	سـاختاری	بسـیاری	در	ایـن	بافـت	صـورت	
گرفتـه	و	نیـاز	بـه	بازنگـری	و	تدبیـر	مطلوبـی	دارد؛	جدلـی	کـه	
باعث	شـده	از	قسـمت	های	از	این	بافت	کـه	دارای	ارزش	تاریخی	
اسـت	غفلت	شـود	و	هیچ	برنامه	مشـخصی	برای	آن	انجام	نگیرد	
در	حالـی	که	اسـتان	های	مجـاور	قم	ماننـد	یزد	و	اصفهـان	امروز	

بهترین	بهـره	اقتصـادی	از	بافـت	تاریخی	خـود	دارند.
نشسـت	و	میزگـردی	بـا	عنـوان	گفتمـان	مدیریـت	شـهری	در	
حـوزه	محـدوده	مصـوب	بافـت	تاریخـی	شـهر	قـم	بـا	موضـوع	
»اقدامات	انجام	شـده	مشـکالت	و	راهکارها«	شامگاه	چهارشنبه	
با	حضـور	مدیـران	اجرایـی	کالن	شـهر	و	اسـتان	قـم	در	روزنامه	
1۹	دی	برگـزار	شـد	و	بهانـه	ای	شـد	تـا	از	نزدیک	پـای	صحبت	

مدیـران	اجرایـی	و	دسـت	انـدرکار	شـهری	قم	بشـینیم.

لزوم تفکیک بافت تاریخی و با ارزش از بافت فرسوده
ــل	شــورای	اســالمی	 ــران	و	حمــل	و	نق ــس	کمیســون	عم رئی
شــهر	قــم	در	ایــن	نشســت	بــا	اشــاره	بــه	تفکیــک	۳15	هکتــار	
بافــت	تاریخــی	قــم	می	گویــد:	طبــق	مطالعــه	اجمالــی	بخشــی	
ــه	 ــرار	گرفت ــه	بی	اســتفاده	ق ــی	ارزش	اســت	ک ــت	ب ــن	باف از	ای
اســت	و	بخــش	تاریخــی	بــا	ارزش	آن	بــا	توجــه	بــه	محدودیــت	
ــازار	 ــه،	ب ــازار	کهن ــت	ب ــت	نشــده	و	وضعی ــت	حمای ــی	دول مال

ــت. ــف	بار	اس ــم	اس ــا	و	...	ه کفاش	ه
ــی	در	 ــراث	فرهنگ ــرد	می ــاد	از	عملک ــا	انتق ــی	ب روح	اهلل	امرالله
ایــن	زمینــه	می	افزایــد:	مرمت	هایــی	در	بعضــی	بناهــای	

تاریخــی	صــورت	گرفتــه	کــه	مؤثــر	و	مطلــوب	نبــوده	اســت	و	
ــد. ــی	ندارن ــه	وضــع	خوب ــازار	کهن ــازار	و	ب ــه	ب ــروز	تیمچ ام

	
اعتــراض مــردم از تغییــر معمــاری ســاختاری و 

نامطلــوب ساخت وســازهای 
و	 دسـتی	 صنایـع	 کل	 اداره	 فرهنگـی،	 میـراث	 معـاون	 امـا	
گردشـگری	اسـتان	قـم	در	ایـن	جلسـه	ضمـن	انتقـاد	از	صدور	
بعضـی	پروانه	هـای	سـاخت	و	سـاز	و	چنـد	طبقـه	سـازی	کـه	
هیـچ	هماهنگـی	بـا	معمـاری	اسـالمی	و	فرهنگی	شـهر	نـدارد،	
بیـان	می	کنـد:	طبـق	قانونـی	کـه	ابـالغ	شـده	اسـت	محـدوده	
بافـت	تاریخی	و	حریم	آن	باید	حفظ	شـود	و	سـاخت	و	سـازهای	

کنونـی	صدماتـی	را	بـه	حریـم	بافـت	ایجـاد	کـرده	اسـت.
شــاهین	ایــل	بیگــی	می	افزایــد:	ضوابــط	طــرح	تفضیلــی	شــهر	
قــم	مشــخص	اســت	کــه	کجاهــا	الــزام	قانونــی	نیــاز	دارد	و	در	
ــازهایی	در	 ــاری	و	ســاخت	و	س ــروز	معم ــت	ام ــن	باف ــد	ای کالب
حــال	شــکل	گیــری	اســت	کــه	حریم	هــا،	حریــم	همســایگی	
رعایــت	نشــده	اســت	و	اعتــراض	مــردم	را	بــه	دنبــال	داشــته	و	

ــد. ــه	نظــر	مــردم	توجهــی	ندارن مســئوالن	شــهری	ب

غفلت از بناهای تاریخی و هویت و ساختار تاریخی شهر قم
ــن	عضــو	 ــم	و	هم	چنی ــگاه	ق ــی	دانش ــت	علم ــک	عضــو	هیئ ی
شــورای	فنــی	میــراث	فرهنگــی	قــم	نیــز	عقیــده	دارد،	وقتــی	
ــم	ارزش	 ــی	ق ــت	تاریخ ــا	باف ــدازه	ب ــه	ان ــود	چ ــؤال	می	ش س
گذاشــته	ایم	همــه	مدیــران	جــواب	مثبــت	دارنــد	امــا	در	عمــل	
ــرای	ایــن	بافــت	تاریخــی	هیــچ	کار	مهمــی	انجــام	نداده	ایــم	 ب
ــر	 ــی	و	از	عناص ــت	دارای	ارزش	تاریخ ــن	باف ــه	ای ــی	ک در	حال

ــد. ــمار	می	رون ــه	ش ــهر	ب ــی	ش ــی	و	اجتماع ــم	فرهنگ مه
مصطفـی	سـعادت	طلـب	می	افزایـد:	وقتـی	صحبـت	از	حوادث	
غیر	طبیعـی	مانند	زلزله	می	شـود	معتقدیم	که	بناهـای	تاریخی	
اسـتحکام	الزم	را	در	برابـر	زلزلـه	ندارنـد	در	حالی	که	نیـاکان	ما	
در	گذشـته	نوعی	فناوری	را	در	سـازه	های	خود	در	بناها	اسـتفاده	
می	کردنـد	کـه	در	برابـر	زلزلـه	مقـاوم	هسـتند	در	ایـن	سـازه	ها	
بحـث	همسـایگی،	فرهنگـی	و	اجتماعی	مـورد	توجه	شـده	و	در	
بافـت	تاریخی	قم	نگاه	مـا	موضعی	بـوده	و	بـرای	آن	کاری	انجام	

نشـده	در	حالی	کـه	بافت	زنـده	و	پویایـی	را	داریم.

بافت تاریخی؛ فرصتی طالیی برای قم
ــرم	 ــازی	ح ــازی	و	زیباس ــازی،	بهس ــازمان	نوس ــل	س مدیرعام
ــان	 ــت	بی ــن	نشس ــز	در	ای ــه)س(	نی ــرت	معصوم ــر	حض مطه

می	کنــد:	در	قــم	فرصتــی	بــه	نــام	ورود	۲0	میلیــون	زائــر	وجــود	
دارد	کــه	در	دیگــر	اســتان	ها	نداریــم؛	بایــد	از	ایــن	فرصــت	برای	
ــی	بافــت	تاریخــی	اســتفاده	 ــرای	معرف شناســایی	و	بســتری	ب
ــن	فرصــت	 ــی	و	شــهری	از	ای ــد	دســتگاه	های	اجرای شــود	و	بای
ــت	تاریخــی	اســتفاده	 ــه	باف ــرای	ورود	گردشــگران	ب ــی	ب طالی
کننــد	ولــی	متأســفانه	برنامه	هــا	و	تفکرهــای	جزیــره	ای	مانــع	از	

ــت	شــده	اســت. ــن	باف ــرای	بهســازی	ای ــزی	ب برنامه	ری
ابوالفضـل	خاکـی	با	تأکید	بـر	اینکه	بایـد	محالت	تاریخـی	برای	
حفظ	الگوهای	اسـالمی	حفظ	شـوند،	گفـت:	بزرگ	ترین	تجمع	
اجتماعـی	و	مذهبـی	در	هیئت	هـای	محـالت	تاریخـی	ماننـد	
سـیدان،	چهارمردان	وجـود	دارد	و	در	بهسـازی	این	محالت	باید	

بحث	کارشناسـی	شـده	مد	نظر	باشـد.
وی	اظهـار	داشـت:	اگـر	امـروز	بافـت	تاریخی	قـم	زنده	اسـت	به	
برکـت	وجـود	حضـرت	معصومـه)س(	اسـت	کـه	مـردم	عالقـه	
دارنـد	در	جـوار	این	بـارگاه	زندگی	کننـد؛	وگرنه	هیـچ	برنامه	ای	
بـرای	ارتقـای	ایـن	محـالت	انجـام	ندادیـم	محالتی	کـه	اصالت	
خـود	را	حفـظ	کـرده	اسـت	در	حالی	کـه	بافـت	تاریخی	یـزد	را	
غیـر	بومی	پـر	کرده،	این	اسـتان	بهـره	اقتصـادی	را	از	بافت	خود	
بـرده	ولـی	ما	هنوز	عقـب	ماندیم.	معـاون	معماری	و	شهرسـازی	
شـهرداری	قـم	در	این	نشسـت	در	پاسـخ	بـه	انتقادهـای	معاون	
میـراث	فرهنگی	و	عضو	شـورای	فنی	میراث	فرهنگـی	قم	اظهار	
داشـت:	در	طول	این	۴	سـال	اتفاق	خاصی	صورت	نگرفته	اسـت	
و	شـورای	فنـی	میـراث	فرهنگـی	در	شـورای	عالـی	معمـاری	و	

شهرسـازی	جایگاهی	تعریف	نشـده	اسـت.
غالمرضـا	جانقربـان	افـزود:	ایـن	۳15	هکتـار	بایـد	بـرای	آن	
ضوابطـی	بـه	آن	تعلـق	بگیـرد	و	نمی	توانیـم	بـه	طور	احساسـی	
بـرای	مـردم	تصمیـم	بگیریم.	امید	اسـت	تـداوم	این	نشسـت	ها	
و	آگاهـی	دادن	رسـانه	ها	از	اهمیـت	بافـت	تاریخی	قـم	تلنگری	
برای	مسـئوالن	شـهری	باشـد؛	غفلت	از	گنجی	کـه	می	تواند	در	

کنـار	بحـث	زیارت	بـرای	قـم	اقتصـادی	پایـدار	را	رقـم	زند.
ــارف	 ــر	متع ــازهای	غی ــاخت	و	س ــرای	س ــی	ب دادن	مجوزهای
ــه	 ــد	طبق ــم	چن ــن	تراک ــی	و	هم	چنی ــت	تاریخ ــه	باف در	پهن
ــن	 ــم	هماهنگــی	و	پیوســتگی	ای ــت	تاریخــی	ق در	بطــن	باف
ــیاری	 ــای	بس ــت	و	گالیه	ه ــد	ریخ ــم	خواه ــه	ه ــت	را	ب باف
ــی	 ــی	توجه ــی	ب ــته	اســت؛	گوی ــال	داش ــه	دنب ــردم	را	ب از	م
ــرای	 ــا	ب ــه	تنه ــه	ن ــت	ک ــاد	اس ــدری	زی ــه	ق ــئوالن	ب مس
بهســازی	بافــت	تاریخــی	غفلــت	شــده	بلکــه	در	حفــظ	ایــن	
امانــت	تاریخــی	بــرای	نســل	های	آینــده	و	پاســخگویی	

ــد. ــاز	می	زنن ــر	ب ــم	س ــده	ه ــا	در	آین آن	ه

غفلت از گنجینه تاریخی شهر

بافت تاریخی قم حال خوشی ندارد
هیفاء پردل
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ــام  ــردی در تم ــعه بومگ ــروزه توس ام
دنیــا به عنــوان فرصتــی بــرای توســعه 
برشــمرده  پایــدار  گردشــگری 
گردشــگری  ایــن  البتــه  می شــود؛ 
در کنــار تمــام مزایــا ممکــن اســت 
بــه  روســتاها  بــرای  تهدیدهایــی 

همــراه داشــته باشــد.

امــروزه	گردشــگری	در	تمامــی	دنیــا	به	عنــوان	یکــی	از	اصــول	
اساســی	توســعه	پایــدار	برشــمرده	می	شــود	و	بــر	این	اســاس	
راه	هــا	و	طرح	هــای	جدیــد	در	جــذب	گردشــگرانی	از	سرتاســر	
دنیــا	موردتوجــه	مســئوالن	کشــورهای	مختلــف	جهــان	قــرار	

گرفتــه	اســت.
ــدی	گردشــگران	 ــه	عالقه	من ــا	توجــه	ب ــردی	ب توســعه	بومگ
بــه	حضــور	در	مناطــق	روســتایی	ازجملــه	اصــول	موردتوجــه	
ــا	 ــز	ب ــران	نی ــور	ای ــت	و	کش ــگری	اس ــعه	گردش ــرای	توس ب
توجــه	بــه	چهارفصــل	بــودن،	ظرفیت	هــای	بی	بدیلــی	بــرای	

توســعه	بومگــردی	روســتایی	دارد.
اصفهـان	به	عنـوان	یکـی	از	مقاصـد	گردشـگری	دنیـا	ازجمله	
اسـتان	هایی	اسـت	کـه	بومگـردی	آن	موردتوجه	گردشـگران	
داخلـی	و	حتـی	خارجـی	اسـت	و	تجربـه	سـال	های	گذشـته	
نشـان	داده	اسـت	گردشـگران	خارجـی	از	ایـن	نوع	سـفرهای	

درون	اسـتانی	اسـتقبال	خوبـی	می	کننـد.
ظرفیــت	بومگــردی	اصفهــان	به	عنــوان	اســتانی	کــه	از	

یک	ســو،	بــه	جاذبه	هــای	تاریخــی	حتــی	در	دورتریــن	
نقــاط	روســتایی	شــهرت	دارد	و	از	ســویی	به	عنــوان	اســتانی	
ــل	از	 ــی	در	یک	فص ــه	حت ــود	ک ــناخته	می	ش ــل	ش چهارفص
ــه	شــهرهای	مختلــف	یــک	شهرســتان	آن،	 ســال	در	ســفر	ب
می	تــوان	آب	و	هوایــی	متنــوع	را	تجربــه	کــرد	می	توانــد	

ــد. ــور	باش ــگری	کش ــعه	گردش ــرای	توس ــی	ب ــه	عطف نقط
ظرفیت	هــای	گردشــگری	طبیعــی	ایــن	اســتان	ماننــد	
کویرگــردی	در	زیباتریــن	کویرهــای	دنیــا	ماننــد	»مصــر	«	و	
ــد	و	آبشــارهای	 ــا	کوهســارهای	بلن ــتاهایی	ب ــه«،	روس »ورزن
ــه	 ــدی	از	مناطــق	محافظت	شــده	چهارگان وحشــی	و	بهره	من
ــد	 ــعه	می	توان ــن	توس ــه	در	ای ــت	ک ــی	اس ــای	ناب از	ویژگی	ه

ــرد. ــرار	گی مدنظــر	ق

ــی  ــکار اصل ــردی راه ــوم گ ــای ب ــعه اقامتگاه ه توس
توســعه گردشــگری روســتایی

دراین	ارتبــاط	مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی		اســتان	اصفهــان	از	
ــوم	گــردی	به	عنــوان	راهــکار	اصلــی	 توســعه	اقامتگاه	هــای	ب
توســعه	گردشــگری	روســتایی	اســتان	اصفهــان	یادکــرد	و	،	
ــای	 ــد	زمینه	ه ــردی	می	توان ــعه	بومگ ــت:	توس ــار	داش اظه

ــان	را	در	روســتاها	فراهــم	آورد. تولیــد	و	اشــتغال	جوان
ــا	 ــان	ب ــتان	اصفه ــه	اس ــان	اینک ــا	بی ــاری	ب ــدون	اهلل	ی فری
داشــتن	حــدود	دو	هــزار	روســتا		و	یکــی	از	۲0	منطقــه	
گردشــگری	عشــایر	کشــور،	ظرفیت	هــای	خوبــی	بــرای	
ــرود،	 ــان،	کله ــاد،	قورت ــت:	علی	آب ــراز	داش ــعه	دارد،	اب توس
ســین،	جاجــا،	مشــهد	اردهــال،	مشــهد	کاوه	آهنگــر،	پــوده،	

دنگزلــو،	خفــت،	اســفرجان،	نشــلج،	دره،	هاردنــگ،	مهرجــان،	
ــد،	هنجــن،	طــره،	 گرمــه،	عروســان،	دم	آب،	هســلینجه،	یارن
کمجــان،	بــرز،	طــرق،	نیســیان	و	ابیانــه	از	جملــه	روســتاهای	
گردشــگری	اســتان	هســتند	که	تاکنــون	نیــز	مورد	اســتقبال	

گردشــگران	قرارگرفته	انــد.

فرصتی که می تواند به تهدیدی جدی مبدل شود
ــت	 ــن	فرص ــه	ای ــم	ک ــت	کنی ــد	دق ــان	بای ــن	می ــا	در	ای ام
ــدل	 ــد	جــدی	مب ــک	تهدی ــه	ی ــرای	توســعه	گردشــگری	ب ب
نشــود	چراکــه	بــه	گفتــه	کارشناســان	در	بســیاری	از	مواقــع	
ــتایی	 ــرد	روس ــت	و	کارک ــن	باف ــن	رفت ــث	از	بی ــعه	باع توس
ــا	مشــاهده	ســود	حاصــل	 ــه	می	شــود	و	روســتاییان	ب منطق
از	فعالیت	هــای	گردشــگری،	تمامــی	تمرکــز	خــود	را	بــر	روی	
بحــث	گردشــگری	می	گذارنــد	و	از	زندگــی	اصلــی	خــود	کــه	

ــوند. ــت	دور	می	ش ــداری	اس ــاورزی	و	دام ــان	کش هم
ایــران	 گــردی	 بــوم	 اقامتگاه	هــای	 پــدر	 دراین	ارتبــاط	
روســتای	مصــر	را	نمونــه	ای	از	ایــن	اتفــاق	می	دانــد	و	
ــگران	 ــاد	گردش ــردد	زی ــل	ت ــه	دلی ــفانه	ب ــد	متأس می	گوی
داخلــی	در	ایــن	روســتا،	ســاکنین	روزبــه	روز	امکانــات	
گردشــگری	آن	را	افزایــش	می	دهنــد	و	در	مقابــل	روزبــه	روز	از	

کشــاورزی	در	منطقــه	دور	می	شــوند.
مازیــار	آل	داوود	بــا	بیــان	اینکــه	هــدف	گردشــگران	از	ســفر	
بــه	ایــن	مناطــق	دیــدن	فرهنگ	هــا،	آداب	بومگــردی،	رســوم	
و	ســبک	زندگــی	آن	هــا	اســت	و	نبایــد	آن	هــا	را	از	بیــن	بــرد،	
بیــان	داشــت:	در	واقــع	ایــن	آداب	ورســوم	نســل	بــه	نســل	و	
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ــر	 ــت	تأثی ــر	تح ــیده	و	اگ ــا	رس ــه	محلی	ه ــینه	ب سینه	به	س
ــه	فراموشــی	سپرده	شــده	و	در	 ورود	گردشــگران	ایــن	آداب	ب
نهایــت	نمایشــی	شــوند،	دیگــر	بــرای	گردشــگران	جذابیتــی	

نخواهنــد	داشــت.
وی	بـر	نقـش	آمـوزش	و	آگاه	سـازی	محلیـان	در	ایـن	زمینـه	
تأکیـد	می	کنـد	و		معتقـد	اسـت	کـه	محلی	هـا	بایـد	به	خوبی	

توجیـه	شـوند	که	گردشـگری	شـغل	دوم	آن	هاسـت.

بوم گردی بخشی از گردشگری پایدار است
در	همیـن	ارتبـاط	عضـو	هیئت	علمی	دانشـگاه	هنـر	اصفهان	
نیـز	عقیده	دارد	بومگردی	بخشـی	از	گردشـگری	پایدار	اسـت	
و	نمی	تـوان	از	آن	چشـم	پوشـید	اما	از	تهدیدهـای	این	صنعت	

بـرای	روسـتاییان	نیـز	نمی	توان	غافل	شـد.
زاهــد	شــفیعی	اظهــار	داشــت:		انتظــار	مــی	رود	بومگــردی	به	
ــه	 ــه	ب ــه	ای	ک ــد	به	گون ــدا	کن ــعه	پی ــز	توس ــدار	نی شــکل	پای

اکوسیســتم	و	بافــت	روســتا	فشــار	وارد	نکنــد.	
ــه	یــک	مــدل	 ــوم	گــردی	ارائ ــا	بیــان	اینکــه	هــدف	از	ب وی	ب
ــت،	 ــاختار،	باف ــه	طــی	آن	س ــدار	اســت	ک از	گردشــگری	پای
معمــاری،	معیشــت	و	کارکــرد	اصلــی	روســتا	از	دســت	نــرود،	

ــن	 ــام		ای ــوان	ن ــورت	نمی	ت ــن	ص ــر	ای ــت:	در	غی ــراز	داش اب
پدیــده	را	بــوم	گــردی	گذاشــت؛	در	واقــع	ایــن	مدلــی	ناپایدار	

ــرد. ــد	ب ــن	خواه ــز	را	از	بی ــی	زود	همه	چی ــه	خیل اســت	ک
برخــالف	نظــر	آل	داوود	مدیــرکل	میــراث	فرهنگــی	اصفهــان	
دراین	بــاره	نظــر	دیگــری	دارد	و	بیــش	از	آن	کــه	ایــن	موضــوع	
را	تهدیــد	تلقــی	کنــد	از	آن	به	عنــوان	فرصتــی	بــرای	حفــظ	و	

ــد. ــاد	می	کن توســعه	روســتاها	ی
	اهلل	یــاری	دراین	ارتبــاط	اظهــار	داشــت:	هم	اکنــون	بســیاری	
ــده	اند	 ــه	رو	ش ــی	روب ــع	آب ــت	مناب ــا	محدودی ــتاها	ب از	روس
مناطــق	 کشــاورزی	 ظرفیت	هــای	 از	 بهره	برداری	هــا	 و	
ــاس	 ــن	اس ــر	ای ــت	و	ب ــارف	اس ــد	متع ــتایی	بیش	ازح روس

ــت. ــروری	اس ــردی	ض ــعه	بومگ توس
ــکالتی	 ــار	مش ــتاها	دچ ــاکنان	روس ــه	س ــان	اینک ــا	بی وی	ب
چــون	بیکاری	هــای	فصلــی	و	معیشــتی	شــده	اند	کــه	آن	هــا	
ــراز	داشــت:	ازایــن	رو	 ــه	مهاجــرت	کــرده	اســت،	اب را	ناچــار	ب
توســعه	گردشــگری	نه	تنهــا	می	توانــد	بــه	توســعه	آب	وخــاک	
در	روســتاها	کمــک	کنــد	بلکه	برخــالف	اعتقــاد	برخــی	که	از	
نابــودی	فرهنــگ	و	آداب	ورســوم	در	ایــن	مناطــق	می	گوینــد،	

بــه	لحــاظ	فرهنگــی	نیــز	آثــاری	خواهــد	داشــت.
وی	تأکیـد	کـرد:	در	واقع	زمانی	که	گردشـگری	در	این	مناطق	
توسـعه	یابـد	مـردم	تحـت	تأثیـر	قـرار	می	گیرنـد	و	دوبـاره	
آداب	ورسـوم	ازدسـت	رفته	را	نیـز	احیـاء	خواهنـد	کـرد،	تنهـا	
دغدغـه	ای	که	در	این	زمینه	وجود	دارد	شـاید	مزاحمتی	باشـد	

کـه	بـرای	زندگـی	سـاکنین	ایجاد	می	شـود.

ــی	 ــراث	فرهنگ ــرکل	می ــای		مدی ــود	صحبت	ه ــه	باوج البت
اصفهــان	شــفیعی	بازهــم	معتقــد	اســت	اگــر	مــا	مفهــوم	بــوم	
ــی	 ــی	منف ــار	دگرگون ــتاها	دچ ــم	روس ــردی	را	درک	نکنی گ
ــی	کــه	به	عنــوان	 ــه	تمــام	فعالیت	های ــن	ب خواهنــد	شــد	و	ای
ــد. ــیب	می	زن ــم	آس ــه	آن	می	پردازی ــدار	ب ــگری	پای گردش

ــدگاه	 ــاًل	دی ــفیعی	کام ــد	ش ــر	می	رس ــه	نظ ــود	ب بااین	وج
منفــی	دراین	ارتبــاط	نــدارد		چراکــه	در	همیــن	ارتبــاط	
ابیانــه	را	نمونــه	خوبــی	از	توســعه	پایــدار	گردشــگری	معرفــی	
ــود	 ــته	های	خ ــه	داش ــه	ب ــی	ابیان ــد	اهال ــد	و	می	گوی می	کن
احتــرام	می	گذارنــد	و	حتــی	وقتــی	از	شــهر	و	محــل	زندگــی	
ــی	 ــای	محل ــد،	لباس	ه ــتا	برمی	گردن ــن	روس ــه	ای ــود	ب خ
ــد،	 ــی	کنن ــه	زندگ ــری	ک ــهر	دیگ ــر	ش ــند	و	در	ه می	پوش
ــه	 ــع	جامع ــد.	درواق ــه	می	دانن ــل	ابیان ــود	را	اه ــار	خ باافتخ
محلــی،	اولیــن	مصرف	کننــده	محصــوالت	فرهنگــی	روســتا	

ــود. ــگر	می	ش ــذب	گردش ــب	ج ــن	موج ــه	ای ــتند	ک هس
نکتــه	مهــم	اینجاســت	کــه	نمی	تــوان	به	صــرف	تهدیدهــای	
اشاره	شــده	فرصت	هــای	خــوب	توســعه	بومگــردی	را	نادیــده	
ــا	آمــوزش	روســتاییان	 گرفــت	بلکــه	الزم	اســت	مســئوالن	ب
راهــکار	مناســبی	بــرای	توســعه	بومگــردی	و	حفــظ	

ارزش	هــای	روســتایی	بیندیشــند؛	موضوعــی	که	در	روســتای	
گرمــه	اصفهــان	اتفــاق	افتــاده	اســت،	روســتایی	کــه	درســت	

ــرار	دارد. ــر	مصــر	ق در	مجــاورت	کوی
ــا	نقــش	بومگــردی	در	توســعه	 ــاط	ب ــار	آل	داوود	در	ارتب مازی
روســتای	گرمــه	نیــز	ابــراز	داشــت:	روســتای	گرمــه	در	
راســتای	توســعه	صنعــت	گردشــگری	خــود	و	جلوگیــری	از	
ــار	 ــن	ب ــرای	اولی ــزرگ	ب ــهرهای	ب ــه	ش ــان	ب ــرت	جوان مهاج
ــوم	گــردی	کــرد؛	 ــه	ایجــاد	اقامتگاه	هــای	ب ــران	اقــدام	ب در	ای
ــاری	 ــال	ج ــی	س ــه	ابتدای ــته	در	۶	ماه ــه	توانس ــی	ک اقدام
حــدود	1۶	هــزار	گردشــگر	را	بــه	ایــن	روســتا	جــذب	و	

ــد. ــق	بخش ــادی	رون ــدود	زی ــا	ح ــاد	آن	را	ت اقتص
نیازهایـی	 ورد	 به	محـض	 گردشـگران	 اینکـه	 بیـان	 بـا	 وی	
چـون	اقامـت،	تفریـح،	خریـد	صنایع	دسـتی	و	غیـره	را	دارنـد	
و	محلی	هـا	می	تواننـد	بـا	ارائـه	ایـن	خدمـات	بـه	آن	هـا	بـرای	
خود	کسـب	درآمد	کننـد،	بیان	داشـت:	ازایـن	رو		مردم	محلی	
هرکـدام	در	بخشـی	کـه	توانایـی	آن	را	داشـته	فعال	شـده	اند؛	
برخی	بـا	ایجاد	اقامتـگاه	بوم	گـردی	و	برخی	دیگـر	از	راه	هایی	
چـون	فـروش	صنایع	دسـتی	محلـی	کـه	از	مـواد	دورریختنی	
امـا	بـاارزش	تهیه	شـده	اند	بـرای	خـود	درآمدزایـی	می	کنند	و	
این	هـا	همگـی	انگیزه	ای	شـده	کـه	ساخت	وسـازها	در	روسـتا	
افزایـش	یابـد	و	افراد	معموالً	سـعی	در	حفظ	خانـه	پدری	خود	

می	کننـد.
پــدر	بومگــردی	ایــران	تأکیــد	کــرد:	هرســاله	تعــداد	
ــه	در	 ــتای	گرم ــی	از	روس ــی	و	خارج ــدگان	داخل بازدیدکنن

حــال	افزایــش	اســت	به	طوری	کــه	تنهــا	در	۶	ماهــه	ابتدایــی	
امســال	حــدود	1۶	هــزار	گردشــگر	از	روســتای	گرمــه	دیــدن	

کرده	انــد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بــه	همیــن	دلیــل	نیــاز	بــه	اقامتگاه	هــای	
گردشــگری	در	ایــن	روســتا	رو	بــه	افزایــش	اســت،	گفــت:	در	
صــدد	هســتیم	بــا	بازســازی	ســه	خانــه	تاریخــی	دیگــر	تعداد	
اتاق	هــای	بــوم	گــردی	روســتا	را	بــه	۲0	عــدد	افزایــش	دهــد.	

ســاخت یــک اکــو کمــپ بــا الگویــی خــاص بــرای 
ــار در کشــور اولیــن ب

آل	داوود	تأکیــد	کــرد:	طرح	هــای	دیگــری	نیــز	بــرای	روســتا	
در	ســر	دارم	و	در	اجــرای	آن	هــا	نقــش	طراحــی	و	نظــارت	را	
ــی	هســتند	 ــن		خــود	اهال ــا	ای ــه	عهــده	خواهــم	گرفــت	ام ب
کــه	بایــد	در	ایــن	طرح	هــا	دخیــل	شــوند	و	در	آن	هــا	
ســرمایه	گذاری	کننــد؛	ازجملــه	ایــن	طرح	هــا	می	تــوان	
بــه	ایــده	ســاخت	یــک	اکــو	کمــپ	بــا	الگویــی	خــاص	بــرای	
ــه	 ــض	تهی ــه	به	مح ــت	ک ــاره	داش ــور	اش ــار	در	کش ــن	ب اولی
زمیــن	موردنیــاز	اقدامــات	اجرایــی	آن	را	آغــاز	خواهــد	شــد.
	وی	بـا	اشـاره	بـه	اینکـه	توریسـت	ها	اغلـب	بـه	دنبـال	یـک	
جـای	تمیـز،	غذاهـای	محلـی	و	مهمان	نـوازی	هسـتند	و	در	
این	سـال	ها	سـعی	شـده	منطقه	کیفیت	خـود	را	تغییـر	ندهد	
و	بـر	اسـاس	سـلیقه	آن	هـا	خدمـات	ارائـه	دهـد،	ابراز	داشـت:	
زمانی	که	تعداد	گردشـگران	در	منطقه	زیاد	شـود	مسـلماً	نوع	
سـلیقه	ها	نیز	متفاوت	می	شـوند	و	بایـد	پاسـخگوی	آن	ها	بود؛	
برخی	مسـافران	تنها	جایـی	برای	خـواب	می	خواهنـد،	برخی	

دیگر	اتـاق	بـا	خدمات	کامـل	نیـاز	دارند.
ــاس	 ــن	اس ــر	ای ــت:	ب ــان	داش ــران	بی ــردی	ای ــدر	بومگ 	پ
ــا	همیــن	ســبک	معمــاری	مجموعه	هــای	مــدرن	 می	تــوان	ب
ــای	 ــه	اتاق	ه ــون	کرای ــه	هم	اکن ــرد	به	طوری	ک ــاد	ک ــز	ایج نی
ــه	می	شــود	از	 ــا	ارائ ــه	در	آن	ه ــی	ک ــه	خدمات ــا	توجــه	ب ــا	ب م

ــد. ــز	می	رس ــا	۷0	نی ــروع	و	ت ــبی	15	دالر	ش ش

توســعه گردشــگری در روســتاهای هــدف بــه یکــی 
از مطالبــات جــدی ســاکنان مبــدل شــده اســت

به	طورکلــی	موفقیــت	روســتاهای	شــرق	اصفهــان	در	زمینــه	
گردشــگری	به	انــدازه	ای	اســت	کــه	بــه	گفتــه	محســن	
یارمحمدیــان	معــاون	گردشــگری	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی	
اســتان	اصفهــان	ایــن	روزهــا	توســعه	گردشــگری	در	
ــاکنان	 ــدی	س ــات	ج ــی	از	مطالب ــه	یک ــدف	ب ــتاهای	ه روس

ــت. ــده	اس ــدل	ش مب
ازایـن	رو	معاونـت	گردشـگری	بـر	آن	شـده	تـا	بـا	اسـتفاده	از	
تجربیات	افرادی	همچون	مازیار	آل	داوود	که	در	شـرق	اسـتان	
موفـق	عمـل	کرده	انـد	بـه	سـاکنان	غـرب	اسـتان	کمـک	و	از	

مهاجـرت	آن	ها	بـه	شـهرهای	بـزرگ	جلوگیـری	کند.
طبــق	اخبــار	اعالم	شــده	اخیــراً	در	پــی	شناســایی	روســتاهای	
هــدف	گردشــگری	اســتان	ســازمان	میــراث	فرهنگــی	
ــی	آن	 ــتاده	و	در	پ ــا	فرس ــی	آن	ه ــرای	بررس ــی	را	ب نیروهای
ــه	 ــا	معمــاری	خــود	ب ــا	متناســب	ب بودجــه	ای	تعیین	شــده	ت

ــد. ــادی	رون ــمت	آب س
روســتاهای	 ظرفیت	هــای	 تمامــی	 بررســی	ها	 ایــن	 در	
سراســر	اســتان	در	۲۴	شهرســتان	و	در	800	دهســتان	استان	
ــا	بررســی	اولویت	هایــی	همچــون	قابلیت	هــای	گردشــگری	 ب
ــار	 ــی	آث ــتا،	بررس ــی	روس ــت	تاریخ ــت	باف ــت،	وضعی طبیع
تاریخــی	و	ارزش	آن	هــا،	وضعیــت	صنایع	دســتی	و	هنرهــای	
ســنتی)	اعــم	از	تعــداد	کارگاه	هــا	و	تعــداد	هنرمنــدان(،	
راه	هــای	دسترســی	روســتا،	بررســی	وضعیــت	اقلیــم	و	
زیرســاخت	های	 توســعه	 زمینــه	 در	 روســتا	 اســتعداد	
بــا	 بومگــردی	 اقامتــگاه	 تأســیس	 ماننــد	 گردشــگری	
هماهنگــی	مســئوالن	اســتانی	و	محلی	بررســی	و	روســتاهای	
جدیــد	بــر	ایــن	اســاس	معرفی	شــده		و	جهــت	توســعه	
گردشــگری	روی	آن	هــا	برنامه	ریــزی	صــورت	می		گیــرد.

میـراث ایــران
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آذربایجــان غربــی ســرزمین اقــوام 
ــودن  ــل دارا ب ــه دلی ــران ب ــت ای و بهش
ــرد  ــی منحصربه ف ــر و طبیع ــق بک مناط
در کنــار صدهــا مســجد و کلیســای 
تاریخــی و آب وهــوای خنــک ایــن 
ــگران  ــد گردش ــن مقص ــا بهتری روزه

تابســتانی اســت.

ــوا	 ــای	ه ــتان	از	گرم ــل	تابس ــی	فص ــای	پایان ــر	هفته	ه اگ
ــالت	 ــده	تعطی ــای	باقی	مان ــرای	هفته	ه ــده	اید	و	ب ــه	ش کالف
ــرای	 ــزی	ب ــال	برنامه	ری ــود	دنب ــه	خ ــر	هفت ــتانی	و	آخ تابس
ــت	 ــی	بهش ــان	غرب ــتید	آذربایج ــز	هس ــفری	خاطره	انگی س
ــاب		 ــن	انتخ ــل	بهتری ــوای	چهارفص ــا	آب	وه ــن	ب ایران	زمی

ــت. ــز	اس ــفر	خاطره	انگی ــک	س ــق	ی ــرای	خل ب
وجــود	دریاچــه	ارومیــه	دومیــن	دریاچــه	شــور	دنیــا،	
ــهر،	 ــت	و	پیرانش ــرد	سردش ــر	و	منحصربه	ف ــای	بک جنگل	ه
منطقــه	ســیلوانا	یکــی	از	1۹	منطقــه	جهــان	دارای	اکســیژن	
خالــص،	تخــت	ســلیمان	اثــر	ثبت	شــده	جهانــی	بــا	
رازهــای	ســربه	مهر	تاریخــی،	وجــود	تپه	هــای	تاریخــی	
ــه	همــراه	ده	هــا	 ــا	ب از	عصــر	آهــن،	آبشــارهای	مرتفــع	و	زیب
مســجد	و	کلیســای	تاریخــی	بــا	معمــاری	بی	نظیــر	و	وجــود	
چشــمه	های	متنــوع	آب	معدنــی،	آذربایجــان	غربــی	ســرزمین	
ــن	 ــی	از	اولی ــه	یک ــن	را	ب ــت	ایران	زمی ــان	و	بهش ــوام	و	ادی اق
مقصدهــای	گردشــگری	مســافران	خارجــی	و	داخلــی	از	

ــت. ــرده	اس ــل	ک ــور	تبدی ــاط	کش اقصــی	نق

اســتان	آذربایجــان	غربــی	در	کنــار	آثــار	تاریخــی	و	طبیعــی	
بی	نظیــر	یکــی	از	مناطــق	خــوش	آب	وهــوا	در	تمــام	فصــول	
ســال	به	خصــوص	بــا	توجــه	بــه	آب	وهــوای	خنــک	در	فصــل	
تابســتان	بــوده	و	پذیــرای	خیــل	عظیــم	مســافرانی	اســت	تــا	
ــی	 ــگری	و	تاریخ ــای	گردش ــردن	از	جاذبه	ه ــذت	ب ــن	ل ضم

ایــن	دیــار	نفســی	تــازه	کننــد.
ــت	 ــتانی	اس ــرد	کوهس ــوای	س ــتان	دارای	آب	وه ــن	اس ای
چراکــه	بیشــتر	محــدوده	آذربایجــان	غربــی	را	کوه	هــا	
و	ارتفاعــات	تشــکیل	داده		و	بــرای	همیــن	اســت	کــه	
شــهریورماه	بهتریــن	زمــان	ســفر	بــه	ارومیــه	و	آذربایجــان	
ــرمای	 ــری	از	س ــاه	خب ــن	م ــه	در	ای ــت	چراک ــی	اس غرب

ــت. ــرداد	نیس ــای	م ــفند	و	گرم اس
آذربایجان	غربــی	از	لحــاظ	جغرافیایی	از	شــمال	با	کشــورهای	
ــورهای	 ــا	کش ــرب	ب ــه،	از	غ ــان	و	ترکی ــوری	آذربایج جمه
ترکیــه	و	عــراق،	از	شــرق	بــا	اســتان	های	آذربایجــان	شــرقی	و	
زنجــان	و	از	جنــوب	بــا	اســتان	کردســتان	هم	مــرز	اســت	و	بــا	
هم	مــرزی	بــا	۳	کشــور	و	نزدیک	تریــن	نقطــه	بــه	قــاره	اروپــا	

موقعیتــی	خــاص	و	ممتــاز	در	ایــران	دارد.
ــن	 ــی	ای ــور	خارج ــه	کش ــا	س ــتان	ب ــن	اس ــرزی	ای هم	م
ــد	 ــم	می	کن ــتانی	فراه ــگران	تابس ــرای	گردش ــت	را	ب فرص
ــاد	و	 ــا	از	بازارچه	هــای	مــرزی	سردشــت،	پیرانشــهر،	مهاب ت
ارومیــه	بی	نصیــب	نمانــده	و	در	کنــار	لــذت	بــردن	از	یــک	
ــاک،	 ــش	پوش ــود	در	بخ ــاج	خ ــز	مایحت ــفر	خاطره	انگی س
تهیــه	 باورنکردنــی	 باقیمت	هــای	 را	 	... و	 لوازم	خانگــی	

ــد. کنن

نگیــن  کنــار  در  خاطره انگیــز  ســفره  لــذت 
ایــران فیــروزه ای 

ــا	 ــن	روزه ــا	ای ــور	دنی ــه	ش ــن	دریاچ ــه	دومی ــه	ارومی دریاچ
ــه	 ــاره	گرفت ــی	دوب ــاره	جان ــدد	بارش	هــای	مناســب	به ــه	م ب
و	حــال	و	هــوای	خوبــی	دارد،	امســال	نگیــن	فیــروزه	ای	ایــران	
ــه	فرصــت	را	غنیمــت	شــمرده	 ــر	اســت	از	گردشــگرانی	ک پ
و	دل	بــه	آرامــش	بی	کــران	آن	ســپرده	اند	تــا	حســرت	

ســال	ها	پرآبــی	اش	را	از	دل	بزداینــد.
ــرای	 ــده	اش	ب ــی	خیره	کنن ــار	زیبای ــه	در	کن ــه	ارومی دریاچ
گردشــگران	بــه	دلیــل	خاصیــت	درمانــی	فوق	العــاده	اش	ایــن	
روزهــا	مقصــد	خیــل	عظیــم	گردشــگران	داخلــی	و	خارجــی	
ــه	 ــن	دریاچ ــک	و	لج ــته	آب،	نم ــال	های	گذش ــت،	از	س اس
ارومیــه	بــرای	درمــان	بیماری	هــای	پوســتی،	مفصلــی،	

ــت. ــه اس ــرار می گرفت ــتفاده ق ــی و … مورداس روان درمان
در	حــال	حاضــر	از	حمام	هــای	لجــن	یــا	کنــار	دریاچــه	
به	صــورت	ســنتی	اســتفاده	می	شــود	آب	و	لجــن	ایــن	
دریاچــه	بــه	دلیــل	داشــتن	امــالح	معدنــی	فــراوان	
ازجملــه	کلــرور	ســدیم	و	منیزیــم،	خاصیــت	درمانــی	و	
ضدعفونی	کننــده	دارد	و	بــرای	مــداوای	امــراض	جلــدی،	

اســتخوانی	و	رفــع	رماتیســم	تجویــز	می	شــود.
از	خاصیـت	بی	نظیـر	و	درمانـی	دریاچـه	ارومیـه	نیـز	بگذریم	
وجـود	جزایـر	پنج	گانـه	بـا	حیات	وحـش	کم	نظیر	کـه	میزبان	
از	۲50	گونـه	مختلـف	جانـوری	و	پرنـدگان	اسـت	 بیـش	
محیط	زیسـت	 بـه	 عالقه	منـد	 گردشـگران	 بـرای	 می	توانـد	

فرصـت	ارزشـمندی	بـرای	آشـنایی	بهتـر	و	بیشـتر	باشـد.

تجربه تابستانی خنک در ارومیه

گشتی در سرزمین اقوام و بهشت ایران 

 سکینه اسمی
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تابســتان امســال اکســیژن خالــص دنیــا را در 
ــد ــس کنی ــیلوانا تنف س

اگــر	از	دود	و	دم	و	شــلوغی	زندگــی	شــهری	خســته	شــده	اید	
ــازه	 ــازه	کــرده	و	از	هــوای	خنــک	و	ت و	می	خواهیــد	نفســی	ت
ــد	نکــرده	و	ســیلوانا		یکــی	از	1۹	منطقــه	 ــد	تردی ــذت	ببری ل
جهــان	کــه	دارای	اکســیژن	خالــص	اســت	را	انتخــاب	کنیــد.
وجــود	چشــمه	ها	و	دریاچه	هایــی	کــه	از	آب	شــدن	طبیعــی	
بــرف	ارتفاعــات	بــه		وجــود	می	آینــد	منطقــه	ای	بکــر	و	بســیار	
ــورداری	از		 ــت،	برخ ــود	آورده	اس ــه	وج ــیلوانا	ب ــا	را	در	س زیب
اکوتوریســم	قدرتمنــد،	بهتریــن	مــکان	بــرای	ستاره	شناســی،	
ــدر	از	 ــد	پاراگالی ــی	مانن ــیل	های	ورزش	هوای ــود	پتانس وج
ظرفیت	هــای	بالقــوه	منطقــه	ســیلوانا	بــرای	جــذب	گردشــگر	

اســت.
از	جاذبه	هــای	گردشــگری	ایــن	بخــش		می	تــوان	بــه	
پیست	اســکی	خوشــاکو،	آبشــار	سولک،	آبشــار	ســوله	دوکل،	
ــی	و	طبیعــی	ســیلوانا،	ارتفاعــات	ســر	 چشــمه	های	آب	معدن
بــه	فلــک	کشــیده	منطقــه	بــا	دامنــه	ای	زیبــا،	دشــت	زیبــای	
ــوز	 ــژه	بهــاری،	کــوه	داالمپــر،	کــوه	ب ــا	طبیعــت	وی مرگــور	ب
ــار	و	میربهــار	و	دیگــر	مناظــر	اشــاره	کــرد. ســینا،	کــوه	بن

آب	معدنــی	ســیلوانا	از	چشــمه	کانــی	ســپی	واقــع	در	
ارتفاعــات	۳۴۶0	متــری	کوه	هــای	شــمال	غــرب	کشــور	و	بــه	
دور	از	دســترس	انســان	سرچشــمه	گرفتــه	و	عــاری	از	هرگونه	
آلودگــی	اســت،	آب	ایــن	چشــمه	آبــی	گــوارا	و	بــدون	طعــم	
ــیم	و	 ــن	کلس ــه	تأمی ــی	ب ــک	مهم ــت	و	کم ــاط	آور	اس و	نش
امــالح	موردنیــاز	بــدن	می	کنــد،	آب	معدنــی	ســیلوانا	کیفیــت	
باالیــی	دارد	و	نیــز	بــه	ســبب	مــدر	بــودن	ایــن	دســته	آب	هــا	
در	درمــان	بیماری	هــای	مفصلــی	نقــرس	و	دفــع	ســنگ	های	

ــر	اســت. ادراری	مؤث
	

ــی  ــان غرب ــای آذربایج ــع و زیب ــارهای مرتف آبش
ــتانی ــافران تابس ــار مس ــم انتظ چش

آذربایجــان	غربــی	باوجــود	داشــتن	آبشــارهای	زیبایــی	چــون	
ــولک	و	 ــملکان،	س ــوله	دوکل،	ش ــت،	س ــلماش	در	سردش ش
ــزج	و	قلعــه	جــوق	در	ماکــو،	 مارمیشــو	در	ارومیــه،	عــرب	دی
ــوی	و	دره	 ــدالن(	در	خ ــل	چیر)ب ــکاب،	قیزی ــه	در	ت قینرج
ــا	 خورخــوره	در	ســلماس	در	زمــره	اســتان	هایی	اســت	کــه	ب
بهره	منــدی	از	ایــن	موهبــت	الهــی	فرصــت	دیــدار	مشــتاقان	

ــت. ــم	آورده	اس ــت	را	فراه آب	و	طبیع
ــت	 ــهر	سردش ــی	ش ــار	در	نزدیک ــن	آبش ــلماش	ای ــار	ش آبش
ــوب	 ــه	زاب	محس ــاخه	های	رودخان ــی	از	ش ــده	و	یک واقع	ش
می	شــود،	ارتفــاع	آن	در	حــدود	10	متــر	و	آب	آن	نیــز	

بــا	دره	ای	 آبشــار	 ایــن	 اســت.	هم	جــواری	 قابل	توجــه	
ــژه	ای	 ــی	وی ــده،	زیبای ــای	پراکن ــا	و	جنگل	ه ــبز	و	زیب سرس

ــت. ــیده	اس ــدان	بخش ب
ــو	 ــوق	ماک ــوه	قلعه	ج ــار	در	ک ــن	آبش ــوق،	ای ــار	قلعه	ج آبش
اســت	کــه	ارتفاعــی	قریــب	بــه	80	متــر	دارد.	آب	ایــن	آبشــار	
ــیار	 ــش	بس ــرار	گرفتن ــکل	ق ــی	ش ــاد	نیســت،	ول ــی	زی خیل
ــر	اســت	و	 ــی	امکان	پذی ــه	آن	به	راحت زیباســت.	دسترســی	ب

ــت. ــده	اس ــر	باقی	مان ــی	و	بک ــاًل	طبیع ــای	آن	کام فض
آبشــار	ســوله	دوکل،	ایــن	آبشــار	بــا	ارتفــاع	۳۴8۷متــر	
مرتفع	تریــن	آبشــار	آذربایجــان	غربــی	شــناخته	شــده	اســت،	
ایــن	آبشــار	در	روســتای	ییالقــی	ســوله	دوکل	از	توابــع	بخش	
ســیلوانای	ارومیــه،	منطقــه		مــرزی	زیــوه	مرگــور،	حــدود	50	
کیلومتــری	غــرب	ارومیــه	و	در	محــل	تالقــی	مرزهــای	ایران،	
ترکیــه	و	عــراق	و	بیــن	دو	قلــه		بــز	ســینا	و	داالمپــر	قــرار	دارد.

	
تخت سلیمان مجموعه اسرارآمیز در دل تاریخ

ــد	 ــه	می	خواهی ــتید	ک ــرادی	هس ــته	از	اف ــزو	آن	دس ــر	ج اگ
در	کنــار	لــذت	بــردن	از	تعطیــالت	خــود	بــا	اســرار	پــر	رمــز	
ــام	 ــاً	در	ای ــز	آشــنا	شــوید	حتم و	راز	تاریخــی	گذشــتگان	نی
باقی	مانــده	تابســتان	ســری	بــه	مجموعــه	بی	نظیــر	تاریخــی	

ــد. ــکاب	هــم	بزنی ــی	تحــت	ســلیمان	ت ثبت	شــده	جهان

از	ویژگی	هــای	منحصربه	فــرد	ایــن	مجموعــه	تاریخــی	
بی	نظیــر	کــه	زادگاه	زرتشــت	بــوده	و	میــراث	دار	گنــج	
ســلیمان	اســت	در	کنــار	آثــار	شــگفت	انگیزی	ازجملــه	کــوه	
ــناور	و	 ــره	ش ــا	جزی ــحرآمیز	ب ــه	س ــلیمان،	دریاچ ــدان	س زن
آتشــکده	آذرگشســب	بزرگ	تریــن	مرکــز	آموزشــی،	مذهبــی،	
اجتماعــی	و	عبادتــگاه	ایرانیــان	در	قبل	از	اســالم	قــرار	گرفتن	
در	یــک	منطقــه	خــوش	آب	وهــوا،	خنــک	و	سرســبز	اســت.
ــا	شــهر	گنجــک	در	یــک	دره	سرســبز	در	 تخــت	ســلیمان	ی
ــر	 ــری،	سرشــار	از	جاذبه	هــای	کم	نظی بلنــدی	ســه	هــزار	مت
ــهر	 ــان	ش ــه	هم ــن	ناحی ــده،	ای ــی	واقع	ش ــی-	تاریخ طبیع
ــن،	زادگاه	 ــته	های	که ــه	نوش ــا	ب ــه	بن ــت	ک ــهوری	اس مش
زرتشــت	بــوده	و	در	نوشــته	های	پهلــوی	بــه	نــام	»گنجــک«	

ــده	شــده	اســت. خوان
ایــن	شــهر	باســتانی	در	ادوار	مختلــف	محــل	ســکونت	اقوامی	
ماننــد،	مادهــا،	هخامنشــیان،	اشــکانیان،	ساســانیان	و	مغوالن	
ــن	محــل	در	اوج	 ــوق،	ای ــای	ف ــک	از	دوره	ه ــر	ی ــوده	و	در	ه ب

قــدرت	و	تمــدن	زمــان	مربــوط	بــه	خــود	بــوده	اســت.
چمــن	متحــرک	یــا	»چملــی	گــول«	یکــی	از	بی	نظیرتریــن	
پدیده	هــای	ایــران	و	حتــی	جهــان	اســت	کــه	در	دل	طبیعــت	
ــا	 ــکاب	ج ــلیمان	ت ــت	س ــی	تخ ــه	جهان ــار	مجموع و	در	کن
ــی	رود،	 ــمار	م ــه	ش ــربه	مهر	ب ــوز	رازی	س ــرده	و	هن خــوش	ک
»چملــی	گــول«	در	زبــان	محلــی	ایــن	منطقــه	یعنــی	
»جزیــره	ای	از	چمــن	بــر	روی	برکــه«،	چمــن	متحــرک	
ــم	 ــه	ه ــه	از	ب ــت	ک ــی	اس ــی	از	نی	های ــه	بزرگ ــی،	قطع چمل
چســبیدن	ریشــه	آن	هــا	بــدون	ارتباط	بــا	زمیــن	بــر	روی	آب	

ــده،	تشــکیل	شــده	اســت. شــناور	مان
دریاچــه	تخــت	ســلیمان	بــا	جــود	زمســتان	های	ســرد	
منطقــه	تــکاب	دمایــش	همــواره	ثابــت	اســت	و	در	تابســتان	
ــه	 ــن	دریاچ ــت.	از	ای ــانتی	گراد	اس ــه	س ــتان	۲1	درج و	زمس
ــن	 ــور	میانگی ــه	به	ط ــود	ک ــرازیر	می	ش ــر	آب	س ــن	نه چندی
ــن	دریاچــه	از	ســفره	های	 ثانیــه	ای	۹0	لیترمــی	شــود.	آب	ای
ــن	 ــود	دارد	تأمی ــه	وج ــف	دریاچ ــه	در	ک ــی	ک آب	زیرزمین

می	شــود.
	

ــن  ــا قدیمی تری ــور ت ــاز کش ــجد روب ــا مس از تنه
ــی ــان غرب ــان در آذربایج ــای جه کلیس

ــا	و	 ــان،	باوره ــه	ادی ــرام	ب ــرزمین	احت ــی،	س ــان	غرب آذربایج
ــای	 ــار	و	بقای ــده	آث ــت	و	دربرگیرن ــون	اس ــای	گوناگ آئین	ه
تاریخــی	از	زرتشــت،	که	نخســتین	آییــن	یکتاپرســتی	جهان	
ــت	 ــز	باگذش ــون	نی ــت	و	هم	اکن ــالم	اس ــیحیت	و	اس ــا	مس ت
هــزاران	ســال	در	تضــارب	اندیشــه	ها،	تعامــل	ادیــان	و	
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ــد. ــا	می	کنن ــوری	ایف ــش	مح ــب،	نق مذاه
ــی	را	 ــان	غرب ــیر	آذربایج ــه	مس ــگرانی	ک ــافران	و	گردش مس
ــای	 ــر	زیبایی	ه ــالوه	ب ــد،	ع ــاب	می	کنن ــفر	انتخ ــرای	س ب
طبیعــی،	فرهنگــی	و	تاریخــی،	می	تواننــد	بــا	مســاجد	
ــراه	 ــه	هم ــور،	ب ــاز	کش ــجد	روز	ب ــا	مس ــز	تنه ــی	و	نی تاریخ
قدیمی	تریــن	کلیســاهای	جهــان	و	همچنیــن	ســبک	زندگی	

ــوند. ــنا		ش ــران	آش ــیحیان	ای مس
مســجد	جامــع	ارومیــه	یکــی	از	آثــار	کهــن	و	قدیمــی	شــهر	
تاریخــی	ارومیــه	اســت	کــه	در	خیابــان	اقبــال	ایــن	شــهر	قرار	
ــازار	قدیمــی	شــهر	واقع	شــده	 ــان	ب ــن	مســجد	در	می دارد.	ای
و	یکــی	از	ارکان	اصلــی	بافــت	قدیمــی	شــهر	محســوب	

می	شــود.
برخــی	از	محققیــن	معتقدنــد	ایــن	بنــا،	ابتــدا	آتشــکده	بــوده	
ــرن	 ــپس	در	ق ــده	و	س ــلمانان،	ویران	ش ــلط	مس ــد	از	تس و	بع
هفتــم	هجــری	قمــری،	بــر	روی	آن	مســجدی	ســاخته	
ــن	گــروه	از	محققــان،	ســبک	تزئینــات،	 ــاد	ای ــه	اعتق شــد.	ب
گچ	بری	هــا،	ســتون	بندی	ها	و	طاق	هــای	مســجد،	عینــاً	

ــه	ســبک	معمــاری	ســلجوقیان	اســت. شــبیه	ب

مطلــب	خــان	خــوی،	تنهــا	مســجد	روبــاز	کشــور	و	ازجملــه	
ــمار	 ــه	ش ــی	ب ــان	غرب ــی	آذربایج ــی	مذهب ــای	تاریخ بناه
مــی	رود	کــه	از	ویژگی	هــای	معمــاری	کم	نظیــری	برخــوردار	
ــا	1۲.5	متــر	ارتفــاع	 اســت،	درواقــع	محــراب	ایــن	مســجد	ب
ــا	و	 ــن	محراب	ه ــاع،	از	بلندتری ــر	ارتف ــا	۲5	مت ــوان	آن	ب و	ای

ــت. ــران	اس ــاجد	در	ای ــای	مس ایوان	ه
زیباتریــن	و	جالب	تریــن	اثــر	تاریخــی	به	جــای	مانــده	
ــران،	 ــرب	ای ــمال	غ ــرب	و	ش ــه	غ ــوی	در	منطق از	دوران	صف
مســجد	جامــع	مهابــاد	یــا	مدرســه	شــاه	ســلیمان	اســت	کــه	
اکنــون	در	قلــب	شــهر	قرارگرفتــه	و	خطبه	هــای	نمــاز	جمعــه	

ــود. ــزار	می	ش ــهر،	در	آن	برگ ش
در	کنــار	مســاجد	تاریخــی	آذربایجــان	غربــی	کــه	نمایشــی	
از	شــاهکار	معمــاری	بی	نظیــر	ایرانــی	و	اســالمی	اســت	
ــب	 ــاله	موج ــی	همه	س ــی	و	قدیم ــاهای	تاریخ ــود	کلیس وج
جــذب	صدهــا	گردشــگر	خارجــی	و	داخلــی	بــه	ایــن	اســتان	

می	شــود.
	

قــره کلیســا؛ قدیمی تریــن کلیســای جهــان و نمــاد 
ــتی ادیان همزیس

ــر	کشــور	در	 ــا	قــره	کلیســا،	نهمیــن	اث ــوس	ی کلیســای	تاتائ
ــه	 ــوده	ک ــان	ب ــای	جه ــن	کلیس ــی،	اولی ــار	جهان ــف	آث ردی
ــادی	 ــره	ط ــر	مقب ــیح	)ع(،	ب ــی	مس ــون	عیس ــط	حواری توس
ــن	در	 ــن	دی ــروان	ای ــر	از	پی ــزار	و	500	نف ــه	ه ــدس	و	س مق

ــد. ــا	ش ــدران	بن ــکانیان،	در	چال ــان	اش زم
ــوس	 ــای	تاتائ ــژاد؛	کلیس ــی	ن ــیحیان	ارمن ــاور	مس ــر	ب بناب
ــه	توســط	مبشــرین	مســیح	 ــایی	اســت	ک نخســتین	کلیس
ــر	 ــه	آخــر	تی ــا	هرســال	در	هفت ــا	ساخته	شــده	و	آن	ه در	دنی

ــوس	 ــهادت	تاتائ ــا	ش ــه	مصــادف	ب ــاه	ک ــه	اول	مردادم و	هفت
ــد. ــا	می	دارن ــا	برپ ــن	کلیس ــی	در	ای ــم	خاص ــت،	مراس اس

ــی	 ــوع	خاص ــک،	ن ــورت	بازلی ــا	به	ص ــی	کلیس ــاری	اصل معم
ــد	 ــا	دارای	دو	گنب ــن	کلیس ــت.	ای ــایی	اس ــاری	کلیس از	معم
ــزرگ	و	کوچــک	هرمــی	شــکل	و	1۲	تــرک	اســت.	بخــش	 ب
قدیمــی	بنــا	بــا	سنگ	تراشــه	های	ســیاه	رنگ	و	بخــش	

ــت. ــده	اس ــاخته	ش ــفید	س ــنگ	های	س ــا	س ــد	آن	ب جدی
کلیســاهای	 شــامل	 بیشــتر	 ارومیــه	 کلیســاهای	
ارامنــه	 بــه	 مربــوط	 کلیســای	 البتــه	 آشوری	هاســت،	
ــده	 ــهر	دی ــن	ش ــی	ای ــم	در	نزدیک ــاغ(	ه ــره	ب ــای	ق )کلیس
می	شــود.	مهم	تریــن	کلیســاهای	ارومیــه،	کلیســای	حضــرت	

ــت. ــم	اس ــه	مری ــه	نن ــروف	ب ــم	مع مری
ــام	 ــان	خی ــه	و	در	خیاب ــهر	ارومی ــز	ش ــا	در	مرک ــن	کلیس ای
قرارگرفتــه	و	بنــای	اولیــه	آن	مربــوط	بــه	قــرن	اول	میــالدی	
اســت	و	از	آن	به	عنــوان	کهن	تریــن	کلیســای	ایــران	یــاد	
ــیر	 ــفر	در	مس ــدش	س ــه	قص ــافری	ک ــرای	مس ــود.	ب می	ش
کلیساهاســت،	دیــدار	از	نخســتین	کلیســای	ایــران،	جذابیتی	

ــاص	دارد. خ

کلیســای	ماریوحنــا	هــم	در	۲۴	کیلومتــری	شــمال	ارومیــه	و	
در	داخــل	روســتای	آده	واقع	شــده	اســت	کــه	بنــای	موجــود،	
در	ســال	1۹01	میــالدی	بــر	بقایــای	کلیســایی	از	دوران	
ایلخانــی	بناشــده.	قابل	ذکــر	اســت	کــه	کلیســای	دیگــری	بــه	
نــام	کلیســای	ماریوحنــا	در	۴0	کیلومتــری	شــمال	ارومیــه	بر	
بلندتریــن	نقطــه	کــوه	و	مشــرف	بر	روســتای	گویالن	ســاخته	

شــده	اســت.
ــانیان	در	۲5	 ــه	دوران	ساس ــق	ب ــال	متعل ــای	ماردانی کلیس
ــر	بــاالی	یــک	تپــه	باســتانی	 کیلومتــری	شــمال	ارومیــه	و	ب
ــه	 ــر	ســاحل	رودخان ــه	هــزاره	اول	قبــل	از	میــالد	ب متعلــق	ب

ــا	شــده	اســت. ــای	بن نازلوچ
	

ــوه ای از  ــی جل ــان غرب ــی آذربایج ــا تاریخ ــه ه تپ
ــن ــران زمی ــن ای ــدن که تم

ــدگار	از	 ــوه	ای	مان ــی	جل ــان	غرب ــتانی	آذربایج ــای	باس تپه	ه
تمــدن	هــزاران	ســاله	ایران	زمیــن	و	ظرفیتــی	بی	بدیــل	بــرای	
جــذب	گردشــگران	داخلــی	و	خارجــی	اســت؛	تپه	هایــی	کــه	
ــه	10	هــزار	 گاه	قدمــت	آن	هــا	همچــون	حســنلو	در	نقــده	ب

ــد. ــال	می	رس س
تپــه	باســتانی	حســنلو	در	نقــده	از	شــهرت	جهانــی	برخــوردار	
ــه	 ــت	ابنی ــی	قدم ــی	و	خارج ــان	ایران ــت	و	باستان	شناس اس
موجــود	در	ایــن	تپــه	را	حــدود	800	تــا	هــزار	و	۴00	
ســال	قبــل	از	میــالد	تخمیــن	زده	انــد،	مهم	تریــن	اثــر	
ــژه	ای	در	 ــت	وی ــه	اهمی ــنلو	ک ــتانی	حس ــه	باس ــوفه	تپ مکش
باستان	شناســی	دارد	جــام	طالیــی	حســنلو	اســت؛	وزن	ایــن	
جــام	۹50	گــرم،	بلنــدای	آن	۲1،	قطــر	آن	۲5	و	محیــط	لبــه	
آن	۶1	ســانتیمتر	اســت	و	در	مــوزه	ایــران	باســتان	در	تهــران	

نگهــداری	می	شــود.
تپــه	اهرنجــان	بــا	۹	هــزار	ســال	قدمــت	در	دشــت	ســلماس	
ــه	آن	 ــه	ب ــرار	دارد	ک ــه	ق ــه	ارومی ــی	دریاچ ــمال	غرب و	در	ش
در	زبــان محلی-کــول تپــه ســی- یــا تپــه خاکســتری نیــز 
گفتــه	می	شــود	و	جــزو	نخســتین	ســکونتگاه	های	بشــری	در	

ایــران	بــه	شــمار	مــی	رود.
تپــه	قالیچــی	در	روســتای	قالیچــی	و	1۲	کیلومتــری	شــمال	
ــار	در	 ــتین	ب ــرای	نخس ــرار	دارد	و	ب ــوکان	ق ــهر	ب ــرقی	ش ش
ســال	1۳۶۳	کاوش	هــای	باستان	شناســی	در	ایــن	تپــه	صورت	
ــان	 ــالد	در	آن	نمای ــل	از	می ــزاره	اول	قب ــاری	از	ه ــت	و	آث گرف

شــد.
تپــه	حاجی	فیــروز	در	بخــش	شــرقی	»دره	ســلدوز«	و	
ــرار	دارد	 ــنلو	ق ــه	حس ــرقی	تپ ــوب	ش ــری	جن در	۲	کیلومت
ــه	 ــتقرار	و	11	مرحل ــه	اس ــه	1۶	الی ــن	تپ ــای	ای و	حفاری	ه
ساختمان	ســازی	را	مشــخص	کــرده	اســت،	بــر	اســاس	
ــم	 ــزاره	شش ــاختمان	های	ه ــا	س ــن	حفاری	ه ــای	ای یافته	ه
قبــل	از	میــالد	در	حاجی	فیــروز	به	صــورت	واحدهایــی	
ــک	دارای	 ــر	ی ــه	ه ــد	ک ــا	شــده	بودن ــر	بن مســتقل	از	یکدیگ

ــز،	 ــذا	و	پخت	وپ ــازی	غ ــل	آماده	س ــیمن،	مح ــای	نش اتاق	ه
ــوده	 ــره	ب ــای	ذخی ــه	و	خمره	ه ــذا	و	آذوق ــای	غ ــارک	ه انب

ــت. اس
	

شــگفت انگیزترین  از  مهابــاد؛  ســهوالن  غــار 
ــی ــان غرب ــای آذربایج ــت زیب ــای طبیع جلوه ه
غــار	آبــی	ســهوالن	در	حــدود	۴۳	کیلومتــری	شــمال	شــرقی	
مهابــاد	در	محــور	مهابــاد	-	بــوکان	در	آذربایجــان	غربــی	قــرار	
دارد.	ایــن	غــار	در	قدیــم	خانــه	مــردم	پارتی	تبــار	بــوده	اســت،	
مســاحت	داخلــی	غــار	ســهوالن	حــدود	۶00	مترمربع	اســت	
ــاع	ســقف	 ــار	ســنگ	های	آهکــی	اســت.	ارتف ــات	غ و	محتوی
ــق	آب	در	 ــت	و	عم ــر	اس ــه	آن	50	مت ــطح	دریاچ ــا	س ــار	ت غ
برخــی	جاهــا	بــه	۳۲	متــر	می	رســد.	اختــالف	دمــای	درون	و	

بیــرون	غــار	بیــن	10	الــی	15	درجــه	اســت.
غــار	ســهوالن	بــه	زبــان	کــردی	بــه	معنــی	یخبنــدان	اســت	
و	ایــن	غــار	در	نزدیکــی	روســتایی	بــه	همیــن	نــام	قرارگرفتــه	
اســت.	مــردم	محلــی	غــار	را	کونــه	کوتــر،	یعنــی	النــه	کبوتــر	
نیــز	می	نامنــد.	دلیــل	ایــن	نام	گــذاری	وجــود	تعــداد	زیــادی	

النــه	کبوتــر	درون	غــار	اســت.
ــاش	 ــی	و	خف ــر	چاه ــار	کبوت ــن	غ ــده	ای ــا	موجــودات	زن تنه
ــیانه	 ــوان	آش ــار	را	به	عن ــمت	هایی	از	غ ــه	قس ــند	ک می	باش
ــور	 ــود	ن ــودن	و	نب ــک	ب ــل	تاری ــه	دلی ــد.	ب ــاب	کرده	ان انتخ
ــوع	جلبکــی	در	آب	دریاچــه	ایــن	غــار	رشــد	نکــرده	 هیــچ	ن
ــداران	میکروســکوپی	هیــچ	موجــود	دیگــری	 ــراز	جان و	به	غی
ــفاف	و	زالل	 ــیار	ش ــار	بس ــه	غ ــد.	آب	دریاچ ــت	نمی	کن زیس
ــری	 ــا	چندم	ت ــودن	ت ــک	ب ــم	تاری ــق	آن	علی	رغ ــت.	عم اس

قابل	رؤیــت	اســت.
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ــت.	 ــدان	اس ــدر	در	هم ــار	علی	ص ــبیه	غ ــهوالن	ش ــار	س غ
ایــن	غــار	آبــی	بــا	جلوه	هــای	طبیعــی	و	قندیل	هــای	
ــر	 ــته	کوه	های	کوت ــه	رش ــه	دارد	در	دامن ــردی	ک منحصربه	ف
ــه	اســت. ــادر	دارای	۲	دهان ــا	و	ن ــده	زیب ــن	پدی ــرار	دارد.	ای ق

	
ســفر بــه کاخ رؤیایــی »باغچــه جــوق« /قصــری بــا 

ــا ــاری کاله فرنگی ه معم
قصــر	تاریخــی	باغچــه	جــوق	کــه	از	یــک	ســاختمان	دوطبقه	
ــاحت	11	 ــه	مس ــی	ب ــه	باغ ــل	محوط ــده	در	داخ تشکیل	ش
هکتــار	قــرار	دارد،	معمــاری	کاخ	تلفیقــی	از	معمــاری	ســنتی	
ــده	 ــر	س ــیه	اواخ ــاری	روس ــژه	معم ــی،	به	وی ــی	و	غرب ایران

ــم	اســت. نوزده
خانــواده	ســردار	ماکویــی	تــا	ســال	1۳5۳	در	ایــن	کاخ	
ــه	 ــازی	محوط ــت	و	بازس ــس	از	مرم ــد	و	پ ــی	می	کردن زندگ
و	ســاختمان	آن	از	ســال	1۳58	به	منظــور	بازدیــد	عمــوم	
افتتــاح	شــد.	ایــن	کاخ	مــوزه	در	ســال	1۳۶۶	در	اختیــار	

ــت. ــرار	گرف ــور	ق ــی	کش ــراث	فرهنگ می
روســتای	باغچــه	جــوق	)در	زبــان	ارمنــی	یعنــی	ده(	در	
ــه	۶	کیلومتــری	شــهر	ماکــو	و	حــدود	۲	کیلومتــری	از	 فاصل
ســمت	غــرب	جــاده	اصلــی	بــازرگان	قــرار	دارد،	ایــن	روســتا	
از	غــرب	و	جنــوب	بــه	دامنــه	کــوه	چرکیــن	و	چشــمه	ای	بــه	
ــرقی	 ــوب	ش ــش	جن ــود.	در	بخ ــی	می	ش ــه	منته ــام	کلیس ن
روســتای	باغچــه	جــوق،	ســاختمان	مجلــل	و	تاریخــی	قصــر	
باغچــه	جــوق	قــرار	دارد	کــه	مربــوط	بــه	اواخــر	دوره	قاجاریــه	

اســت.
ایــن	قصــر	بــه	علــت	ویژگی	هــای	ممتــاز	معمــاری	و	هنــری	
در	ســال	1۳5۳	توســط	دولــت	خریــداری	شــد	و	بعــد	از	انجام	
تعمیــرات	ضــروری	و	رفــع	خطــر	از	آن	بــه	علــت	عالقــه	مردم	
ــا	موافقــت	ســازمان	 منطقــه	و	جاذبه	هــای	قــوی	فرهنگــی	ب
میــراث	فرهنگــی	و	تهیــه	مقدمــات	الزم،	بــرای	بازدیــد	عموم	
ــورد	 ــو	م ــوزه	باغچــه	جــوق	ماک ــوان	کاخ	م ــاده	شــد	و	عن آم

ــت. ــرار	گرف ــرداری	ق بهره	ب
خانــواده	ســردار	ماکویــی	تــا	ســال	1۳5۳	در	ایــن	کاخ	
ــه	 ــازی	محوط ــت	و	بازس ــس	از	مرم ــد	و	پ ــی	می	کردن زندگ
و	ســاختمان	آن	از	ســال	1۳58	به	منظــور	بازدیــد	عمــوم	
افتتــاح	شــد.	ایــن	کاخ	مــوزه	در	ســال	1۳۶۶	در	اختیــار	

ــت. ــرار	گرف ــور	ق ــی	کش ــراث	فرهنگ می
	

ــاس ارزان  ــد اجن ــذت خری ــرزی و ل ــای م بازارچه ه
و باکیفیــت

یکـی	از	ویژگی	هـای	منحصربه	فرد	سـفر	بـه	آذربایجـان	غربی	
در	کنـار	بهـره	بـردن	از	جاذبه	هـای	تاریخـی،	گردشـگری	و	
طبیعـی	خریـد	اجنـاس	ارزان	و	باکیفیـت	موردنیـاز	تک	تـک	
اعضای	خانـواده	از	بازارچه	هـای	مرزی	اسـت	ویژگی	که	کمتر	

اسـتانی	در	کشـور	از	آن	بهـره	می	بـرد.

ــمال	 ــه	در	ش ــو	ک ــتان	ماک ــو	شهرس ــرزی	ماک ــه		م بازارچ
آذربایجان	غربــی	قــرار	دارد	و	بــا	کشــور	ترکیــه	هم	مــرز	
ــه	 ــن	منطق ــران	و	دومی ــه		آزاد	ای ــن	منطق ــت،	بزرگ	تری اس
آزاد	)ازنظــر	وســعت(	بعــد	از	شــانگهای	چیــن	را	در	دل	خــود	
ــری	 ــرزی	ماکــو	در	5	کیلومت جــای	داده	اســت.	بازارچــه	ی	م
ــمار	 ــان	ش ــر	روز	میزب ــرار	دارد	و	ه ــازرگان	ق ــو	ب ــاده	ماک ج
زیــادی	از	گردشــگران	اســت	کــه	بــرای	خریــد	اجنــاس	ترک	

ــوند. ــرازیر	می	ش ــه	س ــن	بازارچ ــه	ای ــر	ب و	معتب
بازارچــه	ی	مــرزی	ســرو،	ارومیــه،	یکــی	دیگــر	از	بازارچه	هــای	
ــرو	 ــتان	س ــت.	شهرس ــرو	اس ــرزی	س ــه	ی	م ــرزی،	بازارچ م
ــرار	دارد	و	 ــه	ق ــهر	ارومی ــرب	ش ــری	شــمال	غ در	55	کیلومت
ــن	گمــرک	 ــرار	گرفت ــرز	اســت.	ق ــه	هم	م ــا	شــهر	وان	ترکی ب
در	ایــن	شــهر	و	ایجــاد	بازارچــه	ی	مــرزی	گردشــگران	و	
خریــداران	زیــادی	را	بــه	ایــن	شــهر	جــذب	می	کنــد.	
ــای	 ــع	تجــاری	و	مغازه	ه ــن	مجتم بازارچــه	ی	ســرو	از	چندی
پراکنــده	زیــادی	تشکیل	شــده	کــه	اجنــاس	آن	هــا	مســتقیم	
ــش	 ــف	و	کف ــاک	و	کی ــود.	پوش ــه	وارد	می	ش ــور	ترکی از	کش
ــگران	از	 ــه	گردش ــتند	ک ــی	هس ــده	محصوالت ــرک	از	عم ت

ــد. ــتقبال	می	کنن ــا	اس آن	ه
ــق	 ــه		پررون ــهر،	بازارچ ــن،	پیرانش ــرزی	تمرچی ــه		م بازارچ
ــور	در	 ــال	کش ــرزی	فع ــای	م ــی	از	بازارچه	ه ــن	یک تمرچی
ــودن	قیمت	هــا	و	تنــوع	 ــران	و	عــراق	اســت.	پاییــن	ب مــرز	ای
ــد،	 ــه	می	کن ــن	بازارچ ــی	ای ــادی	را	راه ــافران	زی ــا	مس برنده
ــوازم	 ــرای	ل در	آذربایجــان	ایــن	بازارچــه	به	عنــوان	مرکــزی	ب
ــت.	 ــده	اس ــناخته	ش ــی	ش ــرویس	های	چین ــپزخانه	و	س آش
لــوازم	صوتــی	و	تصویــری،	قطعــات	ماشــین	آالت	ســنگین	و	
ســایر	لوازم	خانگــی	از	عمــده	کاالهــای	وارداتــی	ایــن	بازارچــه	

هســتند.
	

ــگران  ــان گردش ــه میزب ــهر آب و آین ــه ش ارومی
ــت ــتانی اس تابس

جاذبه	هــای	تاریخــی،	گردشــگری	
ــا	 ــی	ت ــان	غرب ــی	آذربایج و	طبیع
حــدی	اســت	کــه	معرفــی	آن	هــا	
ــال	 ــک	مج ــزارش	و		ی ــک	گ در	ی
نمی	گنجــد	در	ایــن	میــان	ارومیه	
ــار	از	کشــور	خــود	 مرکــز	ایــن	دی
ــر	 ــه	ای	بی	نظی ــی	مجموع به	تنهای
از	همــه	جاذبه	هــای	موردنظــر	

ــت. ــگران	اس گردش
ــه	 ــای	ارومی شــهر	تاریخــی	و	زیب

ــت	 ــی	اس ــی،	طبیع ــر	تاریخ ــای	بی	نظی ــه	دارای	جاذبه	ه ک
ــز	تابســتانی	 ــک	ســفر	خاطره	انگی ــه	ی ــرای	تجرب ــد	ب می	توان
ــرزی	و	تاریخــی	 ــهر	م ــن	ش ــد،	در	ای ــبی	باش ــاب	مناس انتخ
کــه	بــه	گــواه	تاریخ	نــگاران	قدمــت	آن	بــا	شــهرهای	تاریخــی	
و	باســتانی	ســارد	و	نینــوا	برابــری	می	کنــد	می	تــوان	
چهارفصــل	ایــران	را	یکجــا	تجربــه	کــرد،	آب	وهوای	مناســب،	
آثــار	تاریخــی	بی	نظیــر،	جاذبه	هــای	طبیعــی	بکــر	بــا	
بازارچه	هــای	مــرزی	زیبــا	متفــاوت	از	ســال	های	قبــل	

ــت. ــگران	اس ــان	و	گردش ــتقبال	میهمان ــای	اس مهی
بــازار	تاریخــی	ارومیــه	یکــی	از	آثــار	کم	نظیــر	دوران	صفویــه	
در	ایــران	اســت	کــه	هنــوز	پویایــی	خــود	را	حفــظ	کــرده	و	به	
دلیــل	قــرار	گرفتــن	در	مرکــز	شــهر	مقصــد	مناســبی	بــرای	
ــال	 ــن	ح ــب	و	در	عی ــای	مناس ــا	قیمت	ه ــاس	ب ــد	اجن خری

دیــدن	شــاهکاری	از	معمــاری	ایرانی-اســالمی	اســت.
یکــی	از	آثــار	تاریخــی	بی	نظیــر	ارومیــه	کــه	در	داخــل	شــهر	
قــرار	دارد	بــرج	مــدور	ســه	گنبــد	ارومیــه	اســت	کــه	معماری	
ــوازد	 ــده	ای	را	می	ن ــر	بینن ــم	ه ــی	چش ــای	تاریخ ــن	بن ای
ــد	از	 ــه	بع ــه	ارومی ــفر	ب ــر	در	س ــد،	اگ ــرت	زده	می	کن و	حی
ــک	 ــوردن	ی ــد	خ ــی	قص ــهر	تاریخ ــن	ش ــت	وگذار	در	ای گش
ــوی	 ــه	دوراز	هیاه ــتراحت	ب ــی	اس ــش	و	کم ــار	لذت	بخ ناه
زندگــی	شــهری	و	در	فضــای	کامــاًل	بهــاری	و	دلپذیــر	داشــته	
ــن	 ــد	بهتری ــد«	می	توان ــگری	»بن ــتای	گردش ــند	روس باش

انتخــاب	باشــد.
عــالوه	بــر	جاذبه	هــای	طبیعــی	بی	نظیــر	و	بکــر	ایــن	
منطقــه	وجــود	رســتوران	هایی	بــا	محیط	هــای	کامــاًل	
ــی	در	 ــی	و	خارج ــای	محل ــواع	غذاه ــا	ان ــدرن	ب ــنتی،	م س
ــک	 ــای	ترش ــراه	مغازه	ه ــه	هم ــت	ب ــج	و	راح ــی	دن مکان	های
ــاب	 ــت	انتخ ــمزه	سال	هاس ــتی	و	خوش ــی	های	بهداش و	ترش

ــت. ــهر	اس ــن	ش ــه	ای ــگران	ب ــر	گردش برت
پـارک	جنگلـی	شـیخ	تپـه	کـه	در	اسـتان	آذربایجـان	غربی	و	
شـهر	ارومیه	قـرار	دارد،	یکـی	از	جاذبه	های	طبیعی	این	شـهر	
اسـت	و	همه	روزه	مـردم	و	گردشـگران	زیادی	را	به	سـوی	خود	
جـذب	می	کنـد،	بـر	ارتفاعـات	مشـرف	به	شـهر	و	در	مجاورت	

تپه	باسـتانی	شـیخ	تپه	واقع	شـده	اسـت.
ــا	حضــور	در	پــارک	جنگلــی	ارومیــه	می	تــوان	کل	وســعت	 ب
ــه	 ــار	جاذب ــرد	در	کن ــا	ک ــی	تماش ــه	را	به	راحت ــهر	ارومی ش
تاریخــی	ایــن	مــکان	وجــود	دنیــای	بــازی	مــدرن،	نمایشــگاه	
ــروش	 ــای	ف ــکان	و	مغازه	ه ــار	م ــه	در	کن ــی	ارومی بین	الملل
خوراکــی	و	غذاهــای	ســنتی	ازجملــه	آش	دوغ	می	توانــد	
لــذت	یک	حضــور	پرخاطــره	را	بــرای	گردشــگران	و	مســافران	

تابســتانی	رقــم	بزنــد.
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تولیــد محصــوالت متنــوع صنایــع دســتی 
بختیــاری  و  چهارمحــال  در  نمــد  بــا 
موجــب افزایــش صــادرات و شــهرت 
نمــد چهارمحــال و بختیــاری شــده اســت.

چهارمحــال	و	بختیــاری	یکــی	از	مهمتریــن	مراکــز	دامپروری	
کشــور	بــه	شــمار	مــی	رود	و	پشــم	گوســفند	کــه	مــاده	اولیــه	
ــود.	در	 ــد	می	ش ــتان	تولی ــن	اس ــور	در	ای ــه	وف ــت	ب ــد	اس نم
گذشــته	بــه	علــت	اســتفاده	مــردم	از	نمــد،	شــغل	نمــد	مالــی	
یکــی	از	مهمترین	شــغل	ها	در	اســتان	چهارمحــال	و	بختیاری	
بــه	شــمار	مــی	رود	و	بســیاری	از	مــردم	شهرســتان	های	
ــاش	 ــرار	مع ــی	ام ــد	مال ــغل	نم ــا	ش ــهرکرد	ب ــن	و	ش بروج

می	کردنــد.
در	دهه	هــای	پــس	از	انقــالب	گرایــش	مــردم	بــه	اســتفاده	
ــت	و	 ــش	یاف ــور	کاه ــطح	کش ــدی	در	س ــوالت	نم از	محص
ــق	 ــز	رون ــدی	نی ــد	محصــوالت	نم ــی	و	تولی ــغل	نمدمال ش
گذشــته	را	نداشــت	و	کمتــر	کســی	بــه	ســمت	ایــن	شــغل	

می	رفــت.
ــد	در	 ــان	جدی ــر	و	وارد	شــدن	کار	آفرین طــی	ســال	های	اخی
ــاره	 ــق	دوب ــاهد	رون ــتان	ش ــن	اس ــتی	ای ــع	دس بخــش	صنای
تولیــد	محصــوالت	نمــدی	در	اســتان	چهارمحــال	و	بختیاری	
ــیر	 ــر	در	مس ــار	دیگ ــتان	ب ــن	اس ــون	ای ــم	اکن ــتیم.	ه هس
ــژه	در	بخــش	تولیــد	 ــه	وی ــع	دســتی	ب توســعه	بخــش	صنای

ــه	اســت. ــرار	گرفت محصــوالت	نمــدی	ق
ــد	 ــتگاه	های	نم ــاخت	های	دس ــاوری	و	س ــری	از	فن ــره	گی به
ــن	 ــد	در	ای ــوالت	جدی ــه،	محص ــای	خالقان ــی	و	طرح	ه مال
ــدان	بخــش	 ــورد	توجــه	عالقمن ــه	م ــد	شــده	ک بخــش	تولی

ــه	اســت. ــرار	گرفت ــع	دســتی	ق صنای
ــف	و	 ــورهای	مختل ــه	کش ــدی	ب ــوالت	نم ــادرات	محص ص
انتخــاب	شــهرکرد	بــه	عنــوان	شــهر	ملــی	نمــد	از	مهمتریــن	
افتخــارات	طــی	ســال	ها	اخیــر	در	بخــش	تولیــد	نمــد	در	ایــن	

ــه	شــمار	مــی	رود. اســتان	ب
ــار	 ــدی	اظه ــوالت	نم ــد	محص ــاالن	بخــش	تولی ــی	از	فع یک
داشــت:	نمــد	یکــی	از	مهمتریــن	بخش	هــای	صنایــع	دســتی	
چهارمحــال	و	بختیــاری	بــه	شــمار	مــی	رود	کــه	ظرفیت	هــای	

بســیار	زیــادی	بــرای	توســعه	دارد.
ــه	اینکــه	کارآفرینــی	در	بخــش	تولیــد	 ــا	اشــاره	ب شــبانیان	ب
ــعه	 ــرد:	توس ــان	ک ــت،	بی ــروری	اس ــدی	ض ــوالت	نم محص
بخــش	نمــد	در	ایــن	اســتان	می	تــوان	اشــتغال	قابــل	توجهی	
ــکل	 ــوان	مش ــش	می	ت ــن	بخ ــعه	ای ــا	توس ــد	و	ب ــاد	کن ایج

ــرد. ــع	ک ــکاری	را	رف بی
ــد	 ــتان	نیازمن ــد	در	اس ــد	نم ــت	تولی ــرد:	صنع ــوان	ک وی	عن
ــئوالن	 ــوی	مس ــای	الزم	از	س ــذاری	و	حمایت	ه ــرمایه	گ س

ــت. اس
ایــن	کارآفریــن	بیــان	کــرد:	افزایــش	
ــدی	و	ارزآوری	 ــوالت	نم ــادرات	محص ص
آن	طــی	ســال	های	اخیــر	در	ایــن	اســتان	
بیانگــر	ارزش	بــاالی	ایــن	صنعــت	اســت	
ــه	 ــورد	توج ــد	م ــت	بای ــن	صنع ــه	ای ک

ــرد. ــرار	گی بیشــتر	ق
وی	بیــان	کــرد:	ورود	جوانــان	با	اســتعداد	
و	تولیــد	محصــوالت	متنــوع	بــا	توجــه	به	
ــگاه	 ــد	جای مــد	و	ســلیقه	های	روز	می	توان
ایــن	صنعــت	را	در	ســطح	اســتان	افزایش	
دهــد	و	درآمدهــا	در	ســطح	اســتان	

افزایــش	یابــد.
معــاون	صنایــع	دســتی	اداره	کل	میــراث	
فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	
ــه	 ــن	زمین ــاری	در	ای چهارمحــال	و	بختی

ــی	و	1۴	 ــر	۲50	کارگاه	خانگ ــال	حاض ــت:	در	ح ــار	داش اظه
کارگاه	صنعتــی	تولیــد	محصــوالت	نمــدی	در	چهارمحــال	و	

ــد. ــت	می	کنن ــاری	فعالی بختی
ــد	 ــر	در	بخــش	تولی ــرد:	500	نف ــوان	ک ــرداد	رئیســی	عن مه
محصــوالت	نمــدی	در	ایــن	اســتان	در	حــال	فعالیت	هســتند.
ــال	و	 ــدی	در	چهارمح ــوالت	نم ــد	محص ــه	داد:	تولی وی	ادام
بختیــاری	طــی	ســال	های	اخیــر	رونــق	گرفتــه	و	ایــن	بخــش	

در	حــال	توســعه	اســت.
معــاون	صنایــع	دســتی	و	هنرهــای	ســنتی	اداره	کل	میــراث	
فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	چهارمحــال	و	
ــتان	 ــد	از	اس ــون	صــادرات	نم ــم	اکن ــه	داد:	ه ــاری	ادام بختی
ــت. ــه	اس ــرار	گرفت ــه	ق ــورد	توج ــاری	م ــال	و	بختی چهارمح

ارزآوری صــادرات محصــوالت نمــدی در چهارمحــال 
و بختیــاری

ــع	 معــاون	صنایــع	دســتی	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنای
دســتی	و	گردشــگری	چهارمحــال	و	بختیــاری	بــا	بیــان	اینکه	
محصــوالت	نمــدی	چهارمحــال	و	بختیــاری	طــی	ســال	های	
ــف	جهــان	صــادر	شــده	اســت،	 ــه	کشــورهای	مختل ــر	ب اخی

اظهــار	داشــت:	میــزان	ارزآوری	ســاالنه	صــادرات	محصــوالت	
نمــدی	در	چهارمحــال	و	بختیــاری	بــه	خــارج	از	کشــور	۲50	

ــود. ــرآورد	می	ش ــزار	دالر	ب ه
معــاون	صنایــع	دســتی	و	هنرهــای	ســنتی	اداره	کل	میــراث	
فرهنگــی،	صنایــع	دســتی	و	گردشــگری	چهارمحــال	و	
ــوان	کــرد:	نمــد	هــای	تولیــدی	چهارمحــال	و	 ــاری	عن بختی
بختیــاری	بــه	کشــورهای	افغانســتان،	عــراق،	ســوئد	و	آمریکا	

صــادر	شــده	اســت.
ــد	 ــه	و	تولی ــای	خالقان ــری	از	هنره ــره	گی ــه	داد:	به وی	ادام
محصــوالت	مطابــق	بــا	ســلیقه	های	مصــرف	کننــده	موجــب	
فــروش	بیشــتر	ایــن	محصــول	و	رونــق	تولیــد	ایــن	محصــول	

در	اســتان	شــده	اســت.
ــع	 معــاون	صنایــع	دســتی	اداره	کل	میــراث	فرهنگــی،	صنای
دســتی	و	گردشــگری	چهارمحــال	و	بختیــاری	بــا	اشــاره	بــه	
کیفیــت	بــاالی	نمــد	تولیــد	در	چهارمحــال	و	بختیــاری،	ادامه	
ــکو	و	 ــان	یونس ــاری	دارای	نش ــال	و	بختی ــد	چهارمح داد:	نم

ــران	اســت. ــع	دســتی	ای نشــان	ملــی	مرغوبیــت	صنای
وی	بــا	بیــان	اینکــه	شــهرکرد	بــه	عنــوان	یکــی	از	شــهرهای	
قدیمــی	کشــور	در	تولیــد	محصــوالت	نمــدی	از	دیربــاز	
ــان	 ــت،	بی ــته	اس ــت	داش ــون	فعالی تاکن
ــی	 ــوان	شــهر	مل ــه	عن ــرد:	شــهرکرد	ب ک

ــت. ــیده	اس ــت	رس ــه	ثب ــد	ب نم
صنعــت	نمــد	یکــی	از	پتانســیل	های	
بــه	شــمار	 بختیــاری	 و	 چهارمحــال	
ــن	 ــب	از	ای ــری	مناس ــره	گی ــه	به رود	ک
و	 چهارمحــال	 می	توانــد	 ظرفیــت	
ــعه	ای	 ــد	توس ــق	جدی ــاری	را	در	اف بختی
قــرار	دهــد	و	ایــن	اســتان	را	از	مشــکالت	

ــد. ــا	کن ــکاری	ره بی
از	 یکــی	 نمــد	 صنعــت	 توســعه	
ــیر	 ــتان	در	مس ــن	اس ــای	ای توانمندی	ه
ــه	 ــت	ک ــی	اس ــاد	مقاومت ــق	اقتص تحق
ــرد	 ــرار	گی ــتر	ق ــه	بیش ــورد	توج ــد	م بای
ــش	 ــن	بخ ــا	در	ای ــذاری	ه ــرمایه	گ و	س

افزایــش	یابــد.

ارزآوری و صادرات به کشورهای مختلف

نمد چهارمحال و بختیاری جهانی شد 
سید محمد رضا 
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باغ هــای  از  یکــی  کاخ ســلیمانیه   
ــه در  ــت ک ــار اس ــلطنتی دوره قاج س
کنــار رودخانــه کــرج بنــا شــده و بــه 
ــار در  ــای دوره قاج ــی دیواری ه ــت نقاش ــرار اس زودی ق

ــود. ــته ش ــش گذاش ــه نمای ــا ب آنج

کــرج	امــروز	یــک	بافــت	شــهری	متراکــم	اســت	کــه	متاثــر	از	
توســعه	فرهنگــی،	اقتصــادی،	اجتماعــی	و	یا	سیاســی	شــکل	
گرفــت	و	در	ادامــه	بــا	ورود	عامــل	مهــم	مهاجــرت	گســترش	

یافــت	و	بــه	یــک	کالن	شــهر	تبدیــل	شــد.
ــتین	 ــال	1۳00	نخس ــا	س ــارن	ب ــار	و	مق ــر	دوره	قاج در	اواخ
هســته	مرکــزی	کــرج	از	بهــم	پیوســتگی،	محــالت	و	بافــت	
هــای	قدیمــی	متمرکــز	روســتایی	شــکل	گرفت	که	مشــتمل	
بــر	محلــه	هایــی	ماننــد	مصبــاح	و	دولــت	آبــاد	بــود	کــه	ایــن	

محــالت	از	گذشــته	تــا	کنــون	همچنــان	باقــی	اســت.
ــاغ	و	 ــه	قدیمــی	مصبــاح	کــه	در	گذشــته	سرتاســر	ب در	محل
درخــت	بــود	آثــاری	مهمــی	از	دوره	قاجاریــه	از	جملــه	»کاخ	
ســلیمانیه«	و	»حمــام	مصبــاح«	باقــی	مانــده	اســت،	مســجد	
ــده	از	دوره	 ــای	مان ــاری	برج ــه	آث ــز	ک ــه	نی ــن	محل ــم	ای اعظ

ــت	دارد. ــش	از	۳00	ســال	قدم ــوی	اســت	بی صف
و	امــا	همزمــان	بــا	توســعه	شــهری	کــرج	در	مجــاورت	بافــت	
قدیمــی	دولــت	آبــاد،	کارخانــه	قنــد	در	ســال	1۳11	تاســیس	
شــد،	در	درون	بافــت	ایــن	محلــه	قدیمــی	نیز	در	گذشــته	یک	
ــه	 ــود	داشــت	ک ــار	وج ــه	دوره	قاج ــق	ب ــی	متعل ــیاب	گل آس
ــا	توســعه	معابــر	شــهری	چــون	در	مســیر	تعریــض	 بعدهــا	ب

خیابــان	قــرار	گرفــت،	تخریــب	شــد.
ــاغ	 ــک	ب ــرج،	ی ــن	ده	ک ــت	که ــری	باف ــکل	گی ــار	ش در	کن
ــه	عنــوان	یــک	مــکان	 عظیــم	ســلطنتی	تفرجگاهــی	نیــز	ب
ســلطنتی	وســیع	در	پیوســت	و	همســایگی	محلــه	مصبــاح	و	
در	کنــار	رودخانــه	کــرج	بــه	دســتور	فتحعلــی	شــاه	قاجــار	در	
ســال	1۳۲۷	هجــری	قمــری	یعنــی	حــدود	۲1۲	ســال	پیش	

احــداث	شــد	کــه	بعدهــا	بــا	عنــوان	مدرســه	فالحــت	بــه	کار	
ــه	داد. خــود	ادام

ایـن	بـاغ	سـلطنتی	100	هکتـاری	دوره	قاجاریه	کـه	اکنون	با	
نـام	پردیـس	کشـاورزی	دانشـگاه	تهـران	آن	را	می	شناسـیم	
بـه	همـراه	کاخ	سـلیمانیه	در	کل	یـک	مجموعـه	تفرجگاهـی	
مشـتمل	بـر	چندیـن	عمـارت	و	بـاغ	بـوده	اسـت	که	شـاهان	
و	دیگـر	افـراد	سـلطنتی	قاجـار	زمانـی	کـه	مـی	خواسـتند	از	
تهران	به	سـمت	سـلطانیه	زنجان	عزیمت	کنند	مدتـی	دراین	

مجوعـه	تفرجگاهـی	اقامـت	مـی	کردند.
در	حــال	حاضــر	از	ایــن	مجموعــه	عظیــم	تفرجگاهــی	تنهــا	
ــا	پیشــینه	 ــنایی	ب ــه	آش ــده	اســت	ک ــلیمانیه	باقیمان کاخ	س
تاریخــی	آن	بســیارجذاب	و	شــنیدنی	اســت،	معمــاری	زیبای	
ــر	دیــواره	هــای	داخلــی	آن	 ایــن	کاخ	و	نقاشــی	هایــی	کــه	ب
ترســیم	شــده	دیدنــی	اســت	و	در	خصــوص	ایــن	اثــر	تاریخی	

حــرف	هــای	زیــادی	بــرای	گفتــن	وجــود	دارد.
در	خصوص	شــکل	گیــری	و	چگونگی	احداث	کاخ	ســلیمانیه،	
ــت	فرهنگــی	 علیرضــا	دهقــان	مهرجــردی	سرپرســت	معاون
ــی	دوره	 ــه	تفرجگاه ــن	مجموع ــرد:	ای ــرز،	اظهارک اســتان	الب
ــوده	 ــه	عنــوان	شــکارگاه	نیــز	مــورد	اســتفاده	ب قاجــار	کــه	ب
نزدیکــی	رودخانــه	کــرج	ایجــاد	شــد	و	اکنــون	از	آن	مجموعه	
ــس	 ــی	پردی ــاه	شناس ــاغ	گی ــهوری	در	ب ــای	مش ــت	ه درخ

ــران	وجــود	دارد. کشــاورزی	دانشــگاه	ته
ــود	در	 ــای	موج ــه	از	بناه ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــه	ب وی	در	ادام
ــک	کوشــک	 ــا	ی ــار	تنه ــلطنتی	دوره	قاج ــه	س ــن	مجموع ای
ســلطانی	باقیمانــده	اســت	کــه	همــان	عمــارت	کاله	فرنگــی	
کاخ	ســلیمانیه	اســت،	گفــت:	در	ایــن	مجموعــه	تفرجگاهــی	

ــز	 ــاهی	نی ــام		ش ــز	و	حم ــارت	درِ	قرم ــن،	عم ــارت	گلش عم
ــود،	در	کنــار	ایــن	عمــارت	هــا	نیــز	چندیــن	 ایجــاد	شــده	ب
بــاغ	از	جملــه	بــاغ	فــراش	آبــاد،	انگــوری،	بــاغ	اول	و	بــاغ	دوم	

ــت. ــود	داش نیزوج
سرپرســت	معاونــت	فرهنگــی	اســتان	البــرز	گفــت:	بــه	جــز	
کاخ	ســلیمانیه	دیگــر	بناهای	ایــن	مجموعه	تفرجگاهــی	دوره	
قاجــار	در	زیرزمیــن	دفــن	شــده	و	متاســفانه	بعدهــا	دو	بــاب	
ــداث	 ــاهی	اح ــام	ش ــه	حم ــا	از	جمل ــن	بناه ــه	روی	ای مدرس
شــد،	اگــر	اکنــون	در	آن	نقــاط	در	زیــر	زمیــن	جســتجو	کنیم	

بــه	پایــه	هــای	ایــن	بناهــا	مــی	رســیم.
ــی	 ــکاری	و	همراه ــت	هم ــه	اهمی ــد	ب ــا	تاکی ــه	ب وی	در	ادام
شــهرداری	بــا	میــراث	فرهنگــی	در	احیــای	بافــت	قدیمــی	و	
هســته	اولیــه	کــرج	کــه	هویــت	ایــن	شــهر	در	دل	آن	نهفتــه	
اســت،	گفــت:	شــهرداری	کــرج	در	ایــن	فرآینــد	خیلــی	مــی	
توانــد	موثــر	باشــد	زیــرا	ایــن	نهــاد	مردمــی	دارای	کمیســیون	
ــا	 ــت	و	ی ــات	اس ــکات	و	توافق ــه	تمل ــف	ازجمل ــای	مختل ه

ــادی	دارد. ــب	زی ــتفاده	و	بالصاح ــدون	اس ــن	ب زمی
دهقــان	مهرجــردی	ادامــه	داد:	از	طرفــی	کارشناســان	میــراث	
فرهنگــی	نیــز	ارتبــاط	میــان	بافــت	هــای	اولیــه	کــرج	را	بــر	
اســاس	کارهــای	پژوهشــی	و	میدانــی	انجــام	شــده	مــی	دانند	
ــان	هــا،	بلوارهــا	و	 و	بخوبــی	مطلــع	هســتند	کــه	در	زیرخیاب
بافــت	شــهری	متراکــم	کنونــی	کــرج	چــه	بافــت	کهــن	و	چه	

تاسیســاتی	نهفتــه	اســت.
ــر	اســاس	 ــر	اینکــه	اگــر	میــراث	فرهنگــی	ب ــا	تاکیــد	ب وی	ب
ــتجوی	 ــه	جس ــه	دارد	ب ــتنداتی	ک ــی	و	مس ــای	پژوهش کاره
ــت	شــهری	 ــر	باف ــن	شــده	کــرج	در	زی بناهــای	تاریخــی	دف
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ــی	 ــده	زندگ ــداث	ش ــازه	اح ــای	ت ــرازد	وارد	فضاه ــی	بپ کنون
شــهری	مــی	شــود،	عنــوان	کــرد:	ایــن	فضاهــا	مشــتمل	بــر	
ســاختمان	مــدارس،	دانشــکده	هــا	و	یــا	خوابــگاه	دانشــجویی	
ــاورزی	 ــس	کش ــراف	پردی ــا	اط ــه	و	ی ــه	در	محوط ــت	ک اس

ــران	احــداث	شــده	اســت. دانشــگاه	ته
سرپرســت	معاونــت	فرهنگــی	اســتان	البــرز	بیــان	کــرد:	بعــد	
از	دوران	قاجــار	و	در	زمــان	مشــروطه	خواهــان،	آن	مجموعــه	
ــوی	اول	 ــه	حــال	خــود	رهــا	شــد،	در	دوره	پهل تفرجگاهــی	ب
نیــز	بــه	دلیــل	حضــور	آلمانــی	هــا	در	ایــران	پیشــنهاد	شــد	
ــود؛	 ــل	ش ــلطنتی	منتق ــاغ	س ــه	ب ــت	ب ــه	فالح ــه	مدرس ک
ــت	 ــه	فالح ــت	مدرس ــی	فعالی ــکان	قدیم ــه	م ــی	ک در	حال

ــوده	اســت. کاروانســرای	شــاه	عباســی	ب
ــه	 ــت	مدرســه	فالحــت	ب ــت	فعالی ــه	اهمی ــاره	ب ــا	اش وی	ب
عنــوان	نخســتین	مدرســه	کشــاورزی	ایــران،	عنــوان	کــرد:	
اولیــن	خروجــی	هــای	ایــن	دانشــگاه	کــه	دانــش	آموختــه	
هــای	کشــاورزی	بــوده	انــد	در	ســال	1۳1۷	هجــری	
ــوی	 ــارغ	التحصیــل	شــدند،	بعدهــا	در	دوره	پهل شمســی	ف
اول	و	ســلطنت	رضاخــان	نیــز	مهندســان	دیگــری	در	ایــن	
ــر	 ــت	س ــه	را	پش ــگاهی	مربوط ــالت	دانش ــه	تحصی مدرس

ــتند. گذاش

دهقــان	مهرجــردی	در	ادامــه	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	کاخ	
ســلیمانیه	نیــز	در	گذشــته	درون	یــک	قلعــه	ای	بــوده		و	بــرج	
و	بــارو	داشــته	اســت،	افــزود:	از	ایــن	قلعــه	نیــز	اکنــون	تنهــا	
ــارت	 ــا	عم ــن	کوشــک	ی ــده	اســت،	ای ــک	کوشــک	باقیمان ی
ــوت(	 ــاع	)پیل ــا	۲.5	مترارتف ــر	روی	ســکویی	ب کاله	فرنگــی	ب
احــداث	شــده	اســت	کــه	در	فضــای	پیلــوت	هدایــت	آب	بــه	

ــتیم. ــا	را	داش ــراه	ه ــق	آب درون	حــوض	شــمالی	از	طری
وی	با	تاکید	بر	اینکه	سـاختمان	کاله	فرهنگی	کاخ	سـلیمانیه	
در	دو	طبقه	احداث	شـده	اسـت،	گفت:	مشـابه	کاخ	سـلیمانیه	
کاخ	صاحبقرانیـه	اسـت	که	در	ضلع	جنـوب	کاخ	نیـاوران	قرار	
دارد،	ایـن	کاخ	از	لحاظ	فـرم	معماری	و	طراحی	بنـا	مانند	کاخ	
سـلیمانیه	اسـت	اما	تفـاوت	ایـن	دو	عمـارت	دراین	اسـت	که	
صاحبقرانیـه	کاخ	ناصری	اسـت	بدین	معنا	که	۷0	سـال	بعد	از	

کاخ	سـلیمانیه	ایجاد	شـده	است.
ــح	داد:	 ــرز	توضی ــتان	الب ــی	اس ــت	فرهنگ ــت	معاون سرپرس
ــلیمانیه،	 ــای	س ــود	در	کاخ	ه ــواری	موج ــای	دی ــی	ه نقاش
ــط	 ــی	توس ــان	همگ ــت	اصفه ــت	بهش ــه	و	هش صاحبقرانی
عبــدهلل	خــان	نقــاش	باشــی،	نقــاش	دربــار	قاجــار	بــه	تصویــر	
ــد	 ــز	محم ــلیمانیه	نی ــار	کاخ	س ــت،	معم ــده	اس ــیده	ش کش
ــی	 ــدر	اصفهان ــه	ص ــروف	ب ــه	مع ــام	الدول ــان	نظ ــین	خ حس
ــار	در	 ــر	دوره	قاج ــای	دیگ ــن	بناه ــه	چندی ــت	ک ــوده	اس ب

ــت.		 ــاده	اس ــا	نه ــز	بن ــران	را	نی ــا	ته ــان	و	ی اصفه
ــلیمانیه	و	 ــت	کاخ	س ــه	وضعی ــیدگی	ب ــوص	رس وی	در	خص
ــرد:	در	 ــان	ک ــه،	بی ــن	مجموع ــی	در	ای ــای	مرمت انجــام	کاره
ــورت	 ــا	ص ــی	در	آنج ــات	حفاظت ــار	یکســری	اقدام دوره	قاج
ــا	شــد	 ــه	حــال	خــود	ره ــوی	اول	ب ــا	در	دوره	پهل ــت،	ام گرف

و	حتــی	مدتــی	روس	هــا	در	ایــن	کاخ	حضــور	داشــتند	
ــوی	دوم	 ــا	در	دوره		پهل ــد	ام ــاد	کردن ــی	در	آن	ایج و	تغییرات
توســط	ســازمان	حفاظــت	از	آثــار	باســتانی	ایــران	مجــدد	بــه	
ــه	دنبــال	آن	در	 وضعیــت	کاخ	ســلیمانیه	رســیدگی	شــد	و	ب
ســال	1۳۲۷	شمســی	بــه	عنــوان	یــک	اثــر	تاریخــی	کشــور	

ــه	ثبــت	ملــی	رســید. ب
دهقــان	مهرجــردی	ادامــه	داد:	قدیمــی	تریــن	و	نخســتین	اثر	
تاریخــی	البــرز	کــه	در	فهرســت	آثــار	ملــی	ایــران	ثبــت	شــده	
اســت	کاخ	ســلیمانیه	اســت	و	بعــد	از	آثــار	دیگــر	البــرز	ماننــد	
کاروانســرای	شــاه	عباســی	و	یــا	تپــه	اُزبکــی	ثبــت	ملــی	شــد.
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ــر	اینکــه	بعــد	از	ثبــت	ملــی	کاخ	ســلیمانیه	 ــا	تاکیــد	ب وی	ب
بــه	صــورت	ســاالنه	اعتبــاری	مرمتــی	بــرای	آنجا	منظورشــده	
ــای	 ــت	بخــش	ه ــون	مرم ــا	کن ــان	ت ــزود:	ازآن	زم ــت،	اف اس
ــه	 ــه	ای	ک ــه	گون ــت،	ب ــده	اس ــام	ش ــن	کاخ	انج ــف	ای مختل
قبــل	از	انقــالب	مرمــت	هــای	بخــش	هایــی	از	کاخ	ســلیمانیه	
ــات	 ــز	اقدام ــد	نی ــه	بع ــال	1۳۶8ب ــت	و	از	س ــورت	گرف ص
مرمتــی	دنبــال	شــد	و	طبق	گــزارش	هــا	و	مســتنداتی	کــه	از	
گذشــته	داریــم	مشــخص	اســت	کــه	در	چــه	ســالی	و	بــا	چــه	

اعتبــاری	کــدام	قســمت	هــای	ایــن	کاخ	مرمــت	و	بازســازی	
شــده	اســت.

سرپرســت	معاونــت	فرهنگــی	اســتان	البــرز	تصریــح	کــرد:	از	
ســال	1۳۶8	شمســی	تاکنون	هرســاله	قســمت	های	مختلف	
کاخ	ماننــد	ســقف،	بدنــه	هــا،	کانــال	دفــع	رطوبت	بنا،	نقاشــی	
ــی	 ــای	داخل ــش	ه ــا	بخ ــا	و	ی ــازی	ه ــف	س ــا،	ک ــواره	ه دی

کوشــک	تعمیــر	و	بازســازی	شــد.
ــز	 ــد	نی ــه	بع ــال	1۳80	ب ــرد:	از	س ــوان	ک ــه	عن وی	در	ادام
ــی	کاخ	 ــارت	کاله	فرنگ ــواری	عم ــای	دی ــی	ه ــت	نقاش مرم
ســلیمانیه	مشــتمل	بــر	پاکســازی،	الیــه	بــرداری	و	بازســازی	
نقاشــی	هــا	صــورت	گرفــت	کــه	ایــن	اقدامــات	چنــد	ســال	
بــه	طــول	انجامیــد	زیــرا	آســیب	هــای	جــدی	بــه	یکســری	از	
نقاشــی	هــای	دیــواری	عمــارت	وارد	شــده	بــود	بــه	گونــه	ای	
کــه	تصویــر	فتحعلــی	شــاه	قاجــار	در	زیــر	طــاق	کامــال	از	بین	
رفتــه	بــود	و	بــر	اســاس	مســتنداتی	کــه	از	قبــل	داشــتیم	این	

تصاویــر	مجــدد	بازســازی	شــد.
ــی	 ــازی	نقاش ــد	از	بازس ــح	داد:	بع ــردی	توضی ــان	مهرج دهق
هــای	دیــواری،	انجــام	کارهــای	مرمتــی	عمــارت	کاله	فرنگــی	
ــی	و	 ــای	نزول ــت	ه ــع	رطوب ــب	آن	دف ــد	و	در	قال ــی	ش اجرای
صعــودی	بنــا	از	ســقف	و	کــف،	اصــالح	شــیروانی	هــا	و	
ــام،	مرمــت	آجرهــای	فرســوده	دیــواره	 ایزوالســیون	پشــت	ب
هــای	کاخ،	گچبــری	هــای	داخــل	تاالراصلــی	و	ترمیــم	از	اره	

هــای	ســنگی	انجــام	شــد.
وی	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	در	کنــار	انجــام	ایــن	اقدامــات؛	مرمت	
ــی	 ــای	چوب ــه	در	و	پنجــره	ه ــا،	رســیدگی	ب ــف	ســازی	ه ک
کاخ	و	اصــالح	کاشــی	کاری	پلــکان	هــای	ورودی	عمــارت	کاخ	

ســلیمانیه	انجــام	شــد،	افــزود:	همزمــان	پیگیــری	هایــی	نیــز	
ــه	در	 ــتیم	ک ــلیمانیه	داش ــی	کاخ	س ــوض	جنوب ــورد	ح در	م

اختیــار	پردیــس	کشــاورزی	بــود.
	

میزبانــی کاخ ســلیمانیه از بــری آثــار مــوزه آبگینــه 
و نقاشــی 

ــه	 ــه	ب ــرز	در	ادام ــی	الب ــراث	فرهنگ ــت	می ــت	معاون سرپرس
اقداماتــی	کــه	بــرای	راه	انــدازی	مــوزه	نقاشــی	کاخ	ســلیمانیه	
ــرای	 دنبــال	شــده	اســت	اشــاره	کــرد	و	گفــت:	ایــن	مــوزه	ب
ــن	 ــی	از	ای ــه	بخش ــت	ک ــار	اس ــای	قاج ــی	ه ــش	نقاش نمای
ــی	 ــارت	کاله	فرنگ ــای	عم ــواره	ه ــر	روی	دی ــا	ب ــی	ه نقاش

ــت. ــده	اس ــیم	ش ترس
وی	تاکیـد	کـرد:	از	اداره	کل	مـوزه	هـای	سـازمان	میـراث	
فرهنگـی	نیـز	درخواسـت	کـرده	ایـم	اگـر	در	مخـازن	مـوزه	
هـای	کشـور	مانند	آبگینـه،	عباسـی	و	یا	موزه	نقاشـی	پشـت	
شیشـه،	تابلوهـای	نقاشـی	دوره	قاجـار	مرتبط	با	آثـار	تاریخی	
البرز	موجود	اسـت	آنهـا	را	در	اختیار	مـا	قرار	دهند	تـا	در	موزه	

نقاشـی	کاخ	سـلیمانیه	ایـن	آثـار	را	نمایـش	دهیم.
ــت	 ــرار	اس ــه	ق ــرد:	در	ادام ــوان	ک ــردی	عن ــان	مهرج دهق
یکســری	تابلوهــای	دیگــر	از	مــوزه	ایــران	باســتان	در	اختیــار	
ــد	 ــدا	بای ــا	در	ابت ــرار	داده	شــود	ام ــرز	ق ــراث	فرهنگــی	الب می
ــا	 ــن	تابلوه ــرای	ورود	ای ــلیمانیه	ب ــوزه	ای	کاخ	س ــش	م بخ

ــود. ــز	ش ــازی	و	مجه ــاده	س ــمند	آم ارزش
ــی	کاخ	 ــوزه	نقاش ــازی	م ــاده	س ــز	و	آم ــه	داد:	تجهی وی	ادام
ســلیمانیه	مشــتمل	بــر	تامین	زیرســاخت	هــا	از	جملــه	آب	و	
بــرق	اســت،	نصــب	دوربین	هــای	مــدار	بســته،	اســتقرار	یگان	
هــای	حفاظــت	در	مجموعــه	و	ایجــاد	بخــش	هــای	مدیریتــی	
نیــز	از	دیگــر	ملزومــات	بــرای	ایجــاد	مــوزه	نقاشــی	ایــن	کاخ	

بــوده	اســت.
معــاون	میــراث	فرهنگــی	اســتان	البرزعنــوان	کــرد:	در	ایــن	
رابطــه	طــی	آخریــن	پــروژه		در	ســال	۹۷	نصــب	دوربیــن	ها	و	
تجهیــزات	اطفــای	حریــق	در	کاخ	ســلیمانیه	را	دنبــال	کردیم	
ــال	نصــب	 ــون	در	ح ــد	و	اکن ــداری	ش ــوارد	خری ــن	م ــه	ای ک

ایــن	تجهیــزات	در	کاخ	هســتیم.
	

محوطــه کاخ و حــوض هــای کاخ ســلیمانیه نیازمنــد 
مرمــت اســت 

وی	اشــاره	کــرد:	اکنــون	کارهــای	مرمتــی	در	خصــوص	
ــه	 ــازی	و	باغچ ــه	س ــن	محوط ــای	کاخ	و	همچنی ــوض	ه ح
ــی	 ــد	عملیات ــه	بای ــردازی	مجموع ــل	نورپ ــا	تکمی ســازی	و	ی
ــت	 ــرای	مرم ــاری	ب ــر	اعتب ــتا	امســال	اگ ــن	راس ــود،	در	ای ش
ــن	اقدامــات	را	 و	بازســازی	کاخ	ســلیمانیه	دریافــت	کنیــم	ای

ــم	داد. ــام	خواهی انج
ــان	ســال	 ــا	پای ــه	اینکــه	ت ــا	اشــاره	ب دهقــان	مهرجــردی	ب
ــرای	 ــه	ب ــی	ک ــن	ترتیب ــه	همی ــلیمانیه	را	ب ــاری	کاخ	س ج
ــده	 ــازی	ش ــاده	س ــگران	آم ــهروندان	و	گردش ــور	ش حض
ــن	بخــش	 ــه	یقی ــت:	ب ــم،	گف ــی	کنی ــایی	م اســت،	بازگش
هایــی	ماننــد	محوطــه	ســازی	کاخ	و	یــا	بازســازی	حــوض	
ــا	مــی	 ــه	اقدامــات	مرمتــی	دارد	ام ــاز	ب هــای	مجموعــه	نی
ــلیمانیه	را	 ــی	کاخ	س ــوزه	نقاش ــداری	م ــا	راه	ان ــم	ب توانی

ــم. ــایی	کنی بازگش
ــون	 ــدود	۳00	میلی ــر	ح ــال	حاض ــرد:	در	ح ــریح	ک وی	تش
تومــان	اعتبــار	نیــاز	داریــم	تــا	مرمــت	حــوض	هــا	و	آبگیــری	
آن	و	همچنیــن	محوطــه	ســازی	هــای	کاخ	ســلیمانیه	را	انجام	
دهیــم،	هنوزاعتبــاری	بــرای	ایــن	اقدامــات		دریافــت	نکــرده	
ــازمان	 ــه	س ــورد	را	ب ــن	م ــود	در	ای ــت	خ ــا	درخواس ــم	ام ای

ــم. ــه	کــرده	ای میــراث	فرهنگــی	ارائ
معــاون	میــراث	فرهنگــی	اســتان	البــرز	اضافــه	کــرد:	اگــراز	
محــل	بودجــه	ملــی	و	اســتانی	نیــز	بتوانیــم	اعتبــاری	بــرای	
کاخ	ســلیمانیه	دریافــت	کنیــم	مــی	توانیــم	اقدامــات	مرمتــی	
در	مــورد	محوطــه	ســازی	هــا	و	حــوض	هــا	را	پیــش	ببریــم.

میـراث ایــران
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ــاغ  ــی از 9 ب ــز یک ــور مهری ــاغ پهلوان پ  ب
تاریخــی اســت کــه توســط یونســکو ثبــت 
ــا  ــن روزه ــاغ ای ــن ب ــا ای ــد ام ــی ش جهان
ــار  ــدارد و گرفت ــی ن ــای جهان ــگ و نم رن
بی توجهــی  ســایه  در  زودرس  خــزان 

ــت. ــده اس ــئوالن ش مس

ــک	 ــه	فل ــان	ســر	ب ــود،	درخت ــا	ب ــزی	اش	بی	همت ــال	انگی خی
کشــیده	چنــار،	عمــارت	خشــتی	کــه	ورودی	اش	قابــی	زیبا	از	
جــوی	آب	روان	و	درختــان	چنــار	و	حــوض	فیروزه	ای	ســاخته	
بــود،	آب	زالل،	درختــان	شــاداب،	همــه	و	همــه	باغــی	آفریده	

ــی. ــود	در	حــد	و	اندازه	هــای	جهان ب
ــه	کــه	زیباییــش	در	 	قاجاری ــهـ	 ــه	دوره	زندی ــق	ب باغــی	متعل
ــا	خــزان	زودرس	آن	در	تابســتان	حــزن	 ــار	شــورآفرین	ام به

ــز	اســت. انگی
چنــد	ســالی	اســت	از	ثبــت	جهانــی	ایــن	بــاغ	تاریخــی	زیبــا	
ــا	 ــای	زیب ــم	اندازه ــی	و	چش ــبزی	و	خرم ــذرد	از	سرس می	گ
چیــزی	کــم	نــدارد	امــا	گرفتــار	کــج	ســلیقگی	ها	شــده	و	بــه	
ــژه	گردشــگران	خارجــی،	 ــه	وی همیــن	دلیــل	گردشــگران	ب
وقتــی	ایــن	بــاغ	را	بــا	تصاویــری	کــه	از	آن	دیده	انــد،	مقایســه	

می	کننــد،	یکــه	می	خورنــد.

خبــری از نظافــت و بهداشــت در ســرویس های 
ــت ــی نیس ــاغ جهان ــتی ب بهداش

حتــی	در	بهــار	کــه	در	اوج	زیباییســت،	ســرویس	های	
بهداشــتی	آن	حتــی	در	حــد	مجتمع	هــای	بیــن	راهــی	
پرت	تریــن	راه	هــای	ایــران،	پاکیزگــی	نــدارد،	خبــری	از	
بهداشــت	و	نظافــت	نیســت	و	هرکــه	بــرای	اســتفاده	از	
ــود	 ــد،	منصــرف	می	ش ــه	می	کن ــتی	مراجع ــرویس	بهداش س
ــاز	می	گــردد	و	ایــن	 ــاغ	آمــده	ب ــا	انتهــای	ب و	مســیری	کــه	ت
ــت. ــگی	اس ــد،	همیش ــتان	نمی	شناس ــار	و	تابس ــی	به ویژگ
حــاال	تابســتان	اســت	و	هــوا	گــرم،	امــا	درختــان	چنــار	ایــن	
ــک	کشــیده	 ــه	فل ــر	ب ــر	س ــا	دورت ــی	از	کیلومتره ــاغ	جهان ب

خودنمایــی	می	کننــد.
ــت،	 ــاغ	نیس ــادابی	در	ب ــری	از	ش ــا،	خب ــر	ام ــی	نزدیک	ت کم
ــت	 ــاغ	را	تح ــی	ب ــد	و	زیبای ــاع	گرفته	ان ــرز	ارتف ــای	ه علف	ه

ــد. ــرار	داده	ان ــر	ق تاثی
نشــانی	از	زندگــی	در	بــاغ	جهانــی	پهلوان	پــور	نیســت،	
ــم	 ــاغ	روی	ه ــار	ب ــای	خشــک	شــده	در	گوشــه	و	کن چوب	ه
جمــع	شــده،	برگ	هــای	خشــک	در	بــاغ	و	باغچــه	طــراوت	را	

ــر	زالل	نیســت. ــم	دیگ ــی	آب	ه ــه،	حت ــاغ	گرفت ــن	ب از	ت

ــک  ــامانی ی ــت ها از نابس ــی توریس ــگفت زدگ ش
ــی ــاغ جهان ب

ــه	 ــاغ	پرس ــود	در	ب ــا	مترجــم	خ ــد	توریســت	خارجــی	ب چن
می	زننــد	و	از	ایــن	همــه	نابســامانی	در	شــگفت	هســتند	زیــرا	

تصــور	آنهــا	از	یــک	بــاغ	جهانــی	چیــز	دیگــری	بــود.
ــه	حــال	خــود	 پارکینــگ	ورودی	هــم	سال	هاســت	خاکــی	ب
رهــا	شــده	و	بــه	ظاهــر،	ایــن	نهایــت	اتفاقــی	اســت	کــه	قــرار	

بــوده	بــرای	ایــن	فضــا	بیفتــد.
ــه	ویــژه	در	اطــراف	 ــاغ	ب تمــام	گلدان	هایــی	کــه	در	اطــراف	ب
ســوئیت	های	اقامتــی	جاگــذاری	شــده،	خشــک	شــده	
ــی	 ــاغ	جهان ــات،	ب ــن	اتفاق ــه	ای ــوخته	اند	و	هم ــی	س و	حت
ــای	 ــای	زیب ــی	از	باغ	ه ــق	یک ــه	ح ــه	ب ــز	ک ــور	مهری پهلوان	پ
ــت. ــرده	اس ــل	ک ــه	تبدی ــی	متروک ــه	باغ ــی	اســت	را	ب ایران

تغییــر سیســتم فــروش بلیــط ورودی تنهــا 
پهلوان پــور بــاغ  در  اخیــر  پیشــرفت 

ــن	ســال	ها	داشــته،	 ــاغ	طــی	ای ــن	ب ــه	ای ــا	پیشــرفتی	ک تنه
ــه	حتــی	 ــروش	بلیــط	ورودی	اســت	وگرن ــر	سیســتم	ف تغیی
ــچ	 ــم	هی ــط	ه ــروش	بلی ــدی	ف ــاوت	متص ــورد	بی	تف برخ

ــت. ــرده	اس ــری	نک تغیی
ــرای	 ــرده	و	ب ــفر	ک ــزد	س ــه	ی ــپانیا	ب ــه	از	اس ــتی	ک توریس
ــردی	را	انتخــاب	 ــور	مهریزگ ــاغ	تاریخــی،	ت ــن	ب تماشــای	ای
ــاغ	آمــده	می	گویــد:	تصاویــری	 ــه	ب ــا	لیــدر	خــود	ب کــرده	و	ب
کــه	از	بــاغ	پهلوان	پــور	در	ســایت	های	مختلــف	منتشــر	
ــه	 ــی	ک ــژه	عمارت ــه	وی ــود،	ب ــذاب	ب ــیار	ج ــم	بس ــده،	برای ش
ــدازی	بســیار	زیبــا	و	 ــاغ	واقــع	شــده	و	چشــم	ان در	ابتــدای	ب
ــه	 ــم،	ب ــی	کن ــون	احســاس	م ــا	اکن ــرده	ام ــق	ک ــی	خل رویای
بــاغ	دیگــری	آمــده	ام	و	اینجــا	هیــچ	شــباهتی	بــه	یــک	بــاغ	

ــدارد. ــی	ن جهان
ــد	 ــون	می	بین ــه	اکن ــی	ک ــت:	باغ ــد	اس ــیا	معتق ــا	گارس مارت
شــبیه	بــه	معمولی	تریــن	باغ	هایــی	اســت	کــه	تاکنــون	

دیــده	و	تنهــا	نکتــه	جــذاب	آن	عمــارت	خشــتی	اســت	کــه	
ــود	دارد. ــاغ	وج در	ب

ــد	و	 ــرآورده	نش ــه	ب ــچ	وج ــه	هی ــارم	ب ــد:	انتظ وی	می	گوی
ــز	 ــا	مهری ــزد	ت ــه	از	ی ــادی	ک ــان	زی ــم	زم ــاس	می	کن احس
ــم،	 ــری	را	ببین ــای	دیگ ــتم	جاذبه	ه ــردم،	می	توانس ــرف	ک ص
ایــن	بــاغ	پژمــرده	اســت	و	علف	هــای	هــرز	آن	نشــان	
می	دهــد	مدت	هاســت	کســی	بــه	آن	رســیدگی	نکــرده	

ــت. اس
ــاک	 ــاغ	خ ــن	ب ــی	ای ــوی	معرف ــی	تابل ــه	حت ــیا	از	اینک گارس
ــک	 ــا	ی ــادگی	ب ــه	س ــد:	ب ــه،	متعجــب	اســت	و	می	گوی گرفت
قــاب	شیشــه	ای	می	شــد	از	ایــن	معرفی	نامــه	محافظــت	

ــرد. ک

ــی  ــتوران و نارضایت ــاپ و رس ــی ش ــی کاف تعطیل
گردشــگران بــاغ پلهوان پــور

کافــی	شــاپ	و	رســتوران	بــاغ	هــم	تعطیــل	اســت	و	
ــتان	 ــز	اس ــری	از	مرک ــه	۳0	کیلومت ــه	فاصل ــگرانی	ک گردش

نابسامانی باغ جهانی پهلوان پور؛

باغ جهانی رنگ خزان به خود گرفت
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ــد،	 ــز	طــی	می	کنن ــال	انگی ــاغ	خی ــک	ب ــرای	تماشــای	ی را	ب
حتــی	آبــی	بــرای	نوشــیدن	در	گرمــای	تابســتان	نمی	یابنــد.
یکــی	از	فعــاالن	و	دوســتداران	میــراث	فرهنگــی	یــزد	گفــت:	
یکــی	از	مهم	تریــن	مشــکالت	بــاغ	جهانــی	پهلوان	پــور	
مهریــز	بــه	عنــوان	یکــی	از	۹	بــاغ	ایرانــی	کــه	ثبــت	جهانــی	
ــی	 ــکار	و	پنهان ــاغ	و	تعرضــات	آش ــن	ب ــا	شــدن	ای ــده،	ره ش

ــر	آن	اســت. ــدام	گریبانگی ــه	م اســت	ک
ــزار	 ــی	برگ ــاغ	رویدادهای ــن	ب ــزود:	در	ای ــژاد	اف ــی	ن ــر	ترق امی
می	شــود	کــه	بــه	لحــاظ	گردشــگری	بســیار	خــوب	اســت	اما	
بــه	لحــاظ	میراثــی،	در	تعــارض	بــا	پروتکل	هــای	نگهــداری	از	
ابنیــه	تاریخــی	جهانــی	اســت	بــه	عنــوان	نمونــه	در	ایــن	بــاغ	
جشــنواره	هایی	نظیــر	جشــنواره	گالبگیــری،	جشــنواره	غذا	و	
ــن	 ــدون	کوچکتری ــا	ب ــن	برنامه	ه ــه	ای ــود	ک ــزار	می	ش ...	برگ
ــرا	 ــاغ	اج ــل	ب ــه	داخ ــت	از	ابنی ــر	حفاظ ــارت	ب ــه	و	نظ توج
ــن	مصــداق	واقعــی	تعرضــات	آشــکار	اســت. می	شــود	و	ای

ــج	 ــان	رن ــکار	و	پنه ــات	آش ــز	از	تعرض ــور	مهری ــاغ	پلهوان	پ ب
می	بــرد

ــرد	 ــج	می	ب ــز	رن ــان	نی ــاغ	از	تعرضــات	پنه ــن	ب ــزود:	ای وی	اف
بــه	عنــوان	نمونــه	رهــا	شــدن	بــاغ	بــه	حــال	خــود	بــه	ویــژه	
ــد	 ــرای	بازدی ــری	ب ــگر	کمت ــه	گردش ــال	ک ــی	از	س در	فصول

ــد	انجــام	 ــی	کــه	بای ــا	مرمت	هــای	اصول مراجعــه	می	کنــد،	ی
شــود	امــا	دســتخوش	مــرور	زمــان	و	غفلــت	مســئوالن	شــده	

اســت.
ــور	 ــاغ	پهلوان	پ ــن	مشــکالت	ب ــژاد	یکــی	از	اصلی	تری ــی	ن ترق
را	عــدم	معرفــی	درســت	ایــن	بــاغ	و	حســاس	نکــردن	اذهــان	
ــردن	خــود	مســئوالن	و	ایجــاد	 ــی	حســاس	ک ــی،	حت عموم
ــاغ	 ــداری	از	ب ــرای	نگه ــا	ب ــتر	در	آنه ــئولیت	بیش ــس	مس ح

دانســت.
ــزد	 ــرد:	ی ــوان	ک وی	عن
بیشــترین	آثــار	ثبــت	
شــده	جهانــی	را	دارد	
نشــده	 تاکنــون	 امــا	
ــزار	شــود	 مراســمی	برگ
یــا	مســئولی	از	مقامــات	
ــم	 ــن	مراس ــور	در	ای کش
کنــد	 پیــدا	 حضــور	
تــا	بــه	واســطه	ایــن	
معرفــی	 برنامه	هــا،	
بــا	 جهانــی	 بناهــای	
بیشــتری	 گســتردگی	

انجــام	شــود.

ــز  ــی هرگ ــراث فرهنگ ــه ای می ــگاران حرف کار خبرن
جــدی گرفتــه نشــد

ترقــی	نــژاد	خاطرنشــان	کــرد:	حتــی	تعداد	انگشــت	شــماری	
از	خبرنــگاران	یــزد	کــه	کار	حرفــه	ای	در	حــوزه	میــراث	
فرهنگــی	انجــام	می	دهنــد	هــم	هرگــز	دیــده	نشــدند	و	حتی	
هیچکــس	هرگــز	از	آنهــا	نظــری	نخواســت	در	حالــی	کــه	این	

ــرای	مســئوالن	 ــد	ب ــاورانی	کاربل ــد	مش ــگاران	می	توانن خبرن
میــراث	فرهنگــی	باشــند	امــا	ایــن	ظرفیــت	همــواره	در	دوره	

هــای	مختلــف	نادیــده	گرفتــه	شــد.
ایــن	فعــال	میــراث	فرهنگــی	تصریــح	کــرد:	همــه	اینهــا	را	به	
حســاب	تنبلــی	میــراث	نشــینان	کشــور	می	گذاریــم	ضمــن	
اینکــه	در	یــزد	نیــز	فقــط	بــه	بعــد	گردشــگری	توجــه	شــده	و	
ابنیه	هــا	همــواره	مــورد	بی	توجهــی	و	غفلــت	مســئوالن	قــرار	
ــه	تاریخــی	 ــه	و	جاذب ــر	ابنی ــه	اگ ــی	ک ــه	اســت	در	حال گرفت

نباشــد،	گردشــگری	پــا	نخواهــد	گرفــت.

ــزات  ــتفاده از تجهی ــت و اس ــای نادرس نورپردازی ه
نامتناســب از مصداق هــای تعــرض بــه بــاغ جهانــی
ترقــی	نــژاد	تصریــح	کــرد:	نورپردازی	هــای	نادرســت،	
اســتفاده	از	تجهیــزات	نامتناســب	بــا	بــاغ	جهانــی	و	بســیاری	
از	مــوارد	دیگــر	در	کنــار	نابســامانی	وضعیــت	باغ،	گردشــگران	
ــه	نظــر	می	رســد	 ــزده	می	کنــد	و	ب ــی	دل ــاغ	جهان را	از	یــک	ب
مســئوالن	بایــد	کمــی	خــوش	ســلیقه	تر	و	بــا	ذوق	بیشــتر	کار	

کننــد	یــا	کار	را	بــه	دســت	کاربلــد	آن	بســپارند.
ــرو	 ــه	نی ــا	س ــت	دو	ت ــاره	وق ــور	پ ــد	حض ــر	می	رس ــه	نظ ب
ــد،	 ــاغ	را	حــل	کن ــن	ب ــام	مشــکالت	ای ــد	تم ــه،	بتوان در	هفت
حضــور	هفتــه	ای	ســه	چهــار	ســاعت	باغبــان	و	نیــروی	
ــا	 ــد	ام ــاغ	را	حــل	می	کن ــن	ب ــام	مشــکالت	ای ــی،	تم خدمات
مســئوالن	میــراث	فرهنگــی	حتــی	در	ایــن	حــد	نیــز	بــه	این	

ــد. ــه	ندارن ــی	توج ــاغ	جهان ب

ــی  ــراث فرهنگ ــئوالن می ــخگویی مس ــدم پاس ع
ــزد ــتان ی اس

ــه	دارد،	 ــیاری	ک ــدگان	بس ــطه	بازدیدکنن ــه	واس ــاغ	ب ــن	ب ای
ــار	کــه	اگــر	 ــژه	در	فصــل	به ــه	وی ــز	دارد	ب ــی	نی درآمــد	خوب
ــاهد	 ــر	ش ــود،	دیگ ــد	آن	صــرف	خــودش	ش بخشــی	از	درآم
ــی	 ــای	جهان ــی	از	ویژگی	ه ــامان	و	خال ــرده،	نابس ــی	پژم باغ

ــود. ــم	ب ــودن	نخواهی ب
ــی	 ــراث	فرهنگ ــد	توســط	می ــه	بای ــی	اســت	ک ــن	موضوع ای
ــت	پاســخ	 ــرای	دریاف ــالش	ب ــا	ت ــه	آن	پاســخ	داده	شــود	ام ب
مســئوالن	میــراث	فرهنگــی	هــم	در	مرکــز	اســتان	و	هــم	در	

ــد. ــه	مان ــز	بی	نتیج ــتان	مهری شهرس

میـراث ایــران

http://mehrnews.com


اقتصــاد ایــــران

ــون  ــه متأســفانه تاکن ــر در حــوزه کشــاورزی اســت ک ــی بی نظی ــدق کاری فرصت فن
ــع  ــازار و صنای ــت،تنظیم ب ــعه کش ــه توس ــه ب ــد توج ــده و بی تردی از آن استفاده نش

ــن محصــول اســت. ــر در ارزآوری اقتصــادی و صــادرات ای ــی گامــی مؤث تبدیل

اقتصــاد مقاومتــی مؤلفــه ای اســت کــه طــی چنــد ســال اخیــر از ســوی رهبــر معظــم 
ــال ها  ــی از س ــعار یک ــی ش ــان حت ــن مدت زم ــده و در ای ــالمی مطرح ش ــالب اس انق

نیــز بــا همیــن عنــوان انتخــاب شــد.

ــور  ــاط کش ــی نق ــکن در اقص ــت مس ــه قیم ــش بی روی ــی و افزای ــای نجوم اجاره ه
ــدن  ــه دار ش ــای خان ــه رؤی ــتأجران را ب ــر مس ــرزان روی س ــقف های ل ــه س دغدغ
ــکن  ــازار مس ــامان ب ــت بی س ــود وضعی ــه مول ــارک ک ــدی نامب ــد، پیون ــد می ده پیون

ــت. اس

یکــی از مهم تریــن و اساســی ترین پایه هــای اقتصــاد هــر کشــوری منابــع معدنــی و 
ذخایــر زیرزمینــی آن کشــور اســت. نقــش معــادن و منابــع در رشــد اقتصــادی هــر 

کشــوری انکارناپذیــر اســت.
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ــت  ــی اس ــان جنوب ــعه خراس ــرای توس ب
ــاک  ــرژی پ ــد ان ــز تولی ــون نی ــا کن ــه ت ک
از خورشــید 3 میلیــارد درآمــد بــرای 

کویرنشــینان داشــته اســت.

وقتــی	خراســان	جنوبی	را	شــرقی	ترین	اســتان	کشــور	و	دیــار	
ــه	در	 ــت	ک ــا	اس ــن	معن ــه	ای ــم	ب ــاوران	می	نامی ــاب	و	خ آفت
کنــار	همــه	زیبایی	هــای	یــک	طبیعــت	کویــری،	مــردم	ایــن	
ــرژی	خورشــیدی	 منطقــه	از	نعمــت	بی	بدیــل	و	ارزشــمند	ان

برخــوردار	هســتند.
نعمتــی	کــه	اســتفاده	بهینــه	از	آن	در	قالــب	پنل	هــای	
ــنایی	 ــر	را	روش ــار	کوی ــب	های	ت ــد	ش ــیدی	می	توان خورش
ــرای	مــردم	منطقــه	درآمدزایــی	داشــته	 بخشــیده	و	حتــی	ب
باشــد	امــا	بــه	نظــر	می	رســد	بایدهــا	و	نبایدهــای	زیــادی	در	
مســیر	تحقــق	ایــن	هــدف	وجــود	دارد	و	هنــوز	در	حــد	ایــده	

ــه	درســتی	اســتفاده	نشــده	اســت. ــرژی	ب ــن	ان آل	از	ای
ــه	عنــوان	مثــال	عشــایر	خراســان	جنوبی	در	گــزارش	مهــر	 ب
بــا	عنــوان	بــر	ایــن	نکتــه	اشــاره	کردنــد	کــه	شــب	های	آنــان	
ــور	عشــایر	 ــرکل	ام ــار	چــراغ	دســتی	می	گــذرد	و	مدی در	کن
ــه	 ــرد	ک ــان	ک ــزارش	بی ــن	گ ــز	در	همی ــان	جنوبی	نی خراس
تفاهم	نامــه	ای	بیــن	ســازمان	امــور	عشــایر	ایــران	بــا	شــرکت	
توزیــع	نیــروی	بــرق	بــه	امضا	رســیده	کــه	در	خراســان	جنوبی	

ــم. ــه	را	رصــد	می	کنی ــن	تفاهــم	نام اجــرای	ای
ــم	 ــم	بتوانی ــا	امیدواری ــن	پیگیری	ه ــا	ای ــه	ب ــه	داد	ک وی	ادام
بــر	اســاس	نیــاز	جامعــه	عشــایری	خراســان	جنوبی	از	طریــق	
ــن	 ــردم	را	تأمی ــاز	م ــورد	نی ــرق	م ــیدی	ب ــای	خورش پنل	ه
کنیــم	ولــی	هنــوز	در	اجــرا	چیــزی	مشــاهده	نشــده	اســت.

تنها ۱۳ روستا از ظرفیت این انرژی بهره مندند
مهـدی	دادگر	معـاون	برنامه	ریزی	و	مهندسـی	شـرکت	توزیع	
نیـروی	برق	خراسـان	جنوبی	نیـز	در	این	زمینه	اظهـار	کرد:	در	
خراسـان	جنوبی	1۹۹	نیـروگاه	زیـر	100	کیلـو	وات	با	ظرفیت	

کلی	دو	هـزار	و	80	کیلو	وات	وجـود	دارد.
ــف،	 ــی	در	خوس ــروگاه	10	مگاوات ــک	نی ــد:	ی ــادآور	ش وی	ی
یــک	مگاواتــی	در	بشــرویه	و	یــک	هفــت	مگاواتــی	در	

سربیشــه	وجــود	دارد.
ــروی	 ــع	نی ــرکت	توزی ــی	ش ــزی	و	مهندس ــاون	برنامه	ری مع
بــرق	خراســان	جنوبی	اظهــار	کــرد:	در	حــال	حاضــر	تنهــا	1۳	
ــد	هســتند. ــرژی	خورشــیدی	بهره	من ــت	ان روســتا	از	ظرفی

	
درآمدزایــی میلیــاردی پنل هــای خورشــیدی بــرای 

ــان جنوبی ــردم خراس م
ــان	 ــا	پای ــال	۹۶	ت ــدای	س ــرد:	از	ابت ــان	ک ــر	بی ــدی	دادگ مه
خــرداد	۹8	بالــغ	بــر	ســه	میلیــارد	تومــان	بابــت	تولیــد	انرژی	

ــه	مــردم	پرداخــت	شــده	اســت. خورشــیدی	ب
ــای	خورشــیدی	 ــق	احــداث	پنل	ه ــع	رون ــه	موان وی	در	زمین
ــش	قیمــت	 در	شهرســتان	های	خراســان	جنوبی	گفــت:	افزای
ــع	 ــن	موان ــال	۹۷	از	مهمتری ــا	در	س ــده	نیروگاه	ه ــام	ش تم
ــت. ــان	جنوبی	اس ــیدی	در	خراس ــای	خورش ــق	نیروگاه	ه رون
ــروی	 ــع	نی ــزی	و	مهندســی	شــرکت	توزی ــه	ری ــاون	برنام مع
بزرگتریــن	 داد:	خوســف	 ادامــه	 بــرق	خراســان	جنوبی	
نیــروگاه	خورشــیدی	در	اســتان	را	دارد	و	از	منظــر	کمــی	قائن	

بیشــترین	نیروگاه	هــا	را	دارد.

افزایــش قیمــت تجهیــزات در ســال ۹۷ مانــع 
نیروگاه هــا افزایــش 

دادگــر	افــزود:	شــاید	در	ابتــدای	امــر	گفتــه	شــود	کــه	قیمــت	
تمــام	شــده	نیــروگاه	خورشــیدی	بــرای	مــردم	بــاال	اســت	اما	
بحــث	خریــد	تضمینــی	بــرق	تولیــدی	آن	را	تــا	حــدودی	بــه	

ــد. ــه	می	کن صرف
وی	اظهـار	کـرد:	بزرگتریـن	مشـوق	در	نظر	گرفته	شـده	برای	
توسـعه	اسـتفاده	از	پنل	های	خورشـیدی	انعقاد	قـرارداد	خرید	
تضمینی	۲0	سـاله	می	باشـد	که	توسط	شـرکت	توزیع	نیروی	
برق	خراسـان	جنوبی	بـه	نیابت	از	سـازمان	انرژی	هـای	تجدید	

پذیر	ایـران	صـورت	می	گیرد.
معــاون	برنامه	ریــزی	و	مهندســی	شــرکت	توزیــع	نیــروی	برق	
خراســان	جنوبی	بیــان	کــرد:	بــرای	کمــک	بــه	ســرمایه	گذاری	
عالقمنــدان	در	برخــی	نهادهــای	حمایتی	نظیر	کمیتــه	امداد	
و	بهزیســتی	تســهیالتی	را	بــرای	مشــترکین	در	نظــر	گرفتــه	
ــون	5۷	 ــا	کن ــداد	ت ــه	ام ــان	کمیت ــرای	مددجوی ــه	ب ــم	ک ای

نیــروگاه	نصــب	شــده	اســت.
ســید	رضــا	حســینی	معــاون	اشــتغال	کمیتــه	امــداد	
ــی	از	 ــی	یک ــان	جنوب ــرد:	خراس ــار	ک ــان	جنوبی	اظه خراس
ــه	 ــاب	دارد	ک ــه	۳۲0	روز	آفت ــت	ک ــتان	هایی	اس ــدود	اس مح
از	ایــن	ظرفیــت	مهــم	می	تــوان	بــرای	تولیــد	بــرق	از	طریــق	

نیروگاه	هــای	خورشــیدی	اســتفاده	کــرد.
وی	بیــان	کــرد:	کمیتــه	امــداد	در	زمینــه	اشــتغال	زایی	
ــع	 ــرکت	توزی ــا	ش ــرار	دادی	ب ــاد	ق ــان	انعق ــرای	مددجوی ب
ــرق	 ــی	۲0	ســاله	ب ــد	تضمین ــرق	در	راســتای	خری ــروی	ب نی
تولیــدی	ایــن	نیروگاه	هــا	از	مددجویانــی	کــه	در	ایــن	زمینــه	

ــت. ــته	اس ــد،	داش ــرمایه	گذاری	کنن س
	

ــیدی  ــروگاه خورش ــدازی ۳۰۰ نی ــوز راه ان ــذ مج اخ
ــداد ــه ام ــط کمیت توس

معـاون	اشـتغال	کمیتـه	امـداد	خراسـان	جنوبـی	با	اشـاره	به	
اینکه	در	سـال	گذشـته	5۷	نیروگاه	خورشـیدی	نصب	کردیم،	
ادامـه	داد:	امسـال	نیـز	بـرای	۳00	نیـروگاه	مجوز	گرفتـه	و	در	

فـاز	اول	کار	100	نصـب	نیـروگاه	را	شـروع	کردیم.
ــرای	 حســینی	ادامــه	داد:	در	حــال	حاضــر	ایــن	نیروگاه	هــا	ب
ــد	دارد	 ــاه	درآم ــان	در	م ــزار	توم ــدود	800	ه ــان	ح مددجوی
کــه	ایــن	درآمدزایــی	از	آن	جهــت	حائــز	اهمیــت	اســت	کــه	
ــرورش	 ــل	پ ــره	مث ــورات	روزم ــه	ام ــار	آن	ب ــو	در	کن مددج

ــردازد. ــد	می	پ ــت	فرزن ــام	و	تربی احش
وی	در	زمینــه	موانــع	ســرمایه	گذاری	و	کار	مددجویــان	در	
ــتری	 ــت	بیش ــی	رغب ــان	زمان ــت:	مددجوی ــوزه	گف ــن	ح ای

ــه	 ــبت	ب ــه	نس ــت	ک ــد	داش ــوزه	خواهن ــن	ح ــه	کار	در	ای ب
درآمدزایــی	آن	اطمینــان	بیشــتری	پیــدا	کننــد	و	بداننــد	کــه	

ــادی	دارد. ــه	اقتص ــان	صرف ــرای	آن ب
معــاون	اشــتغال	کمیتــه	امــداد	خراســان	جنوبی	یــادآور	شــد:	
گــران	شــدن	تجهیــزات	اولیــه	از	دیگر	موانــع	ســرمایه	گذاری	

مددجویــان	در	ایــن	زمینه	اســت.
ــز	در	 ــدان	و	سربیشــه	نی ــردم	نهبن ــده	م ــی	نماین نظــر	افضل
ــه	خراســان	جنوبی	از	 ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــر	ب ــا	مه ــو	ب گفت	وگ
ظرفیــت	مهمــی	بــرای	انرژی	هــای	تجدیــد	پذیــر	چــون	بــاد	
و	خورشــید	برخــوردار	اســت،	اظهــار	کــرد:	یکــی	از	بزرگترین	
نیروگاه	هــای	خورشــیدی	در	خراســان	جنوبی	در	شهرســتان	

سربیشــه	بــا	هفــت	مــگاوات	اســت.
وی	بیــان	کــرد:	می	توانیــم	بــا	رونــق	دادن	نیروگاه	هــای	
خورشــیدی	خانگــی	بــرای	مــردم	درآمدزایــی	داشــته	باشــیم	
کــه	کمیتــه	امــداد	خراســان	جنوبــی	بــرای	مددجویــان	ایــن	

امــکان	را	فراهــم	کــرده	اســت.

ــای  ــا پنل ه ــایری ب ــق عش ــنایی مناط ــن روش تأمی
ــیدی خورش

ــورای	 ــس	ش ــه	در	مجل ــدان	و	سربیش ــردم	نهبن ــده	م نماین
اســالمی	گفــت:	البتــه	افــراد	در	ســال	گذشــته	بــا	۲5	میلیون	
تومــان	می	توانســتند	تجهیــزات	الزم	را	بخرنــد	ولــی	از	ســال	
گذشــته	قیمــت	ایــن	تجهیــزات	بســیار	افزایــش	یافته	اســت.
ــنایی	 ــن	روش ــورد	تأمی ــه	در	م ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــی	ب افضل
ــن	 ــمت	تأمی ــه	س ــد	ب ــه	اول	بای ــایری	در	وهل ــق	عش مناط
ــد:	در	 ــادآور	ش ــم،	ی ــت	بروی ــرق	ثاب ــیله	ب ــه	وس ــنایی	ب روش
ــوان	 ــدارد	می	ت ــرق	رســانی	وجــود	ن ــکان	ب ــه	ام ــی	ک مناطق
بــرای	تأمیــن	روشــنایی	از	پنل	هــای	خورشــیدی	بهــره	بــرد	

ــت. ــاق	رخ	داده	اس ــن	اتف ــواردی	ای ــه	در	م ک
خراسـان	جنوبی	دیاری	اسـت	که	نـه	تنها	از	خاکـش	می	توان	
زرهـای	گـران	قیمتی	چـون	زعفران	و	زرشـک	به	دسـت	آورد	
بلکـه	اگر	برنامه	و	طراحی	درسـتی	داشـته	باشـیم	می	تـوان	از	

آفتـاب	و	حتی	بـاد	آن	نیز	بـرای	مـردم	درآمدزایی	کرد.
ــجم	 ــی	منس ــد	طراح ــم	نیازمن ــن	مه ــه	ای ــیدن	ب ــا	رس ام
دســتگاه	های	ذی	ربــط	و	اطمینــان	دادن	بــه	مــردم	از	
ــت. ــرح	اس ــن	ط ــذاری	در	ای ــرمایه	گ ــا	س ــی	ب درآمدزای

ــران اقتصاد ایـ

۳ میلیارد درآمد از ۳۲۰ روز آفتابی

»خورشید« نردبانی برای توسعه
حکیمه بهمن زاده
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ــی در  ــاد مقاومت ــا اقتص ــط ب ــائل مرتب مس
کردســتان به جــای عملیاتــی شــدن بیشــتر 
در حــد برگــزاری نشســت هایی بــا حضــور 
ــده،  ــوری باقی مان ــتانی و کش ــئوالن اس مس
ایــن در حالیســت کــه متولیــان از توفیقات 

ــد. ــوزه می گوین ــن ح در ای

ــال	 ــد	س ــی	چن ــه	ط ــت	ک ــه	ای	اس ــی	مؤلف ــاد	مقاومت اقتص
اخیــر	از	ســوی	رهبــر	معظــم	انقــالب	اســالمی	مطرح	شــده	
ــا	 ــز	ب ــن	مدت	زمــان	حتــی	شــعار	یکــی	از	ســال	ها	نی و	در	ای

همیــن	عنــوان	انتخــاب	شــد.
ــی	 ــف	و	متنوع ــات	مختل ــا	و	توضیح ــه	تعریف	ه ــد	ک هرچن
در	خصــوص	ماهیــت	و	موضــوع	اقتصــاد	مقاومتــی	در	کشــور	
ــگاه	کلــی	کارشناســان	اعتقــاد	 ــی	در	ن مطرح	شــده	اســت	ول
ــرداری	 ــاده	بهره	ب ــی	س ــه	زبان ــی	ب ــاد	مقاومت ــد	اقتص دارن
از	تمامــی	ظرفیت	هــای	داخلــی	بــدون	وابســتگی	بــه	

ــت. ــی	اس ــورهای	خارج کش
حمایــت	از	تولیــد	ملــی،	کار	و	ســرمایه	ایرانــی،	محدودســازی	
ــگان	 ــه	نخب ــه	ب ــاد،	توج ــازی	اقتص ــی	و	آزادس ــاد	دولت اقتص
و	بهره	گیــری	از	فنــاوری	نویــن،	جلوگیــری	از	ســوداگری	
و	فعالیت	هــای	غیــر	مولــد،	مردمــی	ســازی	اقتصــاد	و	
ــد	 ــه	درآم ــردم،	کاهــش	وابســتگی	ب توانمندســازی	آحــاد	م
ــد	کاالی	 ــت	از	خری ــر	واردات،	حمای ــد	ب ــت	تولی ــت،	اولوی نف
داخلــی	و	حمایــت	صاحبــان	ســرمایه	و	نیــروی	کار	ازجملــه	
راهبردهــای	اصلــی	بــرای	اجرایــی	کــردن	اقتصــاد	مقاومتــی	

در	ســطح	کشــور	و	استان	هاســت.
از	چنــد	ســال	قبــل	تاکنــون	ســتادی	تحــت	عنــوان	
اقتصــاد	مقاومتــی	در	سراســر	کشــور	و	به	تبــع	آن	در	
ــا	 ــه	ب ــتان	شــکل	گرفته	اســت	و	مقررشــده	ک ــتان	کردس اس
برگــزاری	نشســت	ها	و	جلســات	مختلــف	ضمــن	شناســایی	
ظرفیت	هــای	بومــی	و	محلــی	در	راســتای	بهره	بــرداری	

ــود. ــدام	ش ــا	اق ــب	از	آن	ه ــت	و	مناس درس
برگـزاری	صرف	جلسـات	بـدون	نتیجه	گیری	مشـخص	آن	هم	
تنها	با	حضـور	نمایندگانی	از	دولت	ازجملـه	مهم	ترین	اقدامات	
اسـتان	کردسـتان	در	راسـتای	اجرایـی	کـردن	راهبردهـای	

اصلـی	اقتصـاد	مقاومتی	در	اسـتان	به	شـمار	مـی	رود.
هرچنـد	کـه	تاکنـون	هیچ	گونـه	آمـار	رسـمی	از	فعالیت	هـا	

و	اقدامـات	مرتبـط	بـا	حـوزه	اقتصـاد	مقاومتـی	در	اسـتان	
کردسـتان	اعالم	نشـده	اسـت	امـا	مسـئوالن	دولتـی	معتقدند	
کردسـتان	در	این	زمینه	پیشـرو	اسـت	ولی	کارشناسان	ضمن	
رد	ایـن	موضـوع	اعتقـاد	دارند	کـه	هیچ	گونـه	اقـدام	عملی	در	

ایـن	زمینـه	صـورت	نگرفته	اسـت.

ــت  ــرای سیاس ــرای اج ــی ب ــه مل ــف ۱۱ برنام تعری
ــور ــادی کش ــای اقتص ه

آخریــن	جلســه	ســتاد	اقتصــاد	مقاومتــی	اســتان	کردســتان	
ــا	حضــور	جمشــید	انصــاری	 18	خردادمــاه	ســال	جــاری	و	ب
معــاون	رئیس	جمهــوری	و	نماینــده	دولــت	در	خصــوص	
اقتصــاد	مقاومتــی	اســتان	 برگــزاری	جلســات	ســتاد	

ــد. ــزار	ش ــنندج	برگ ــتان	در	س کردس
معــاون	رئیس	جمهــور	و	رئیــس	ســازمان	اداری	و	اســتخدامی	
ــی	 ــاد	مقاومت ــتاد	اقتص ــات	س ــزاری	جلس ــه	برگ ــور	ب کش
ــرد	 ــاره	ک ــتان	اش ــن	اس ــته	در	ای ــال	گذش ــول	۲.5	س در	ط
و	گفــت:	هــدف	از	اجــرای	طرح	هــای	اقتصــاد	مقاومتــی	

ــای	اقتصــادی	 ــر	تکان	ه مقاوم	ســازی	اقتصــاد	کشــور	در	براب
ــی	 ــطح	مل ــه	در	س ــب	11	برنام ــه	در	قال ــود	ک ــی	ب بین	الملل

تعریف	شــده	اســت.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	ایــن	طــرح	از	ســال	۹۴	به	صــورت	
ــرداری	از	 ــزود:	بهره	ب ــرد،	اف ــاز	ک ــود	را	آغ ــت	خ جــدی	فعالی
ظرفیت	هــا	و	اســتعدادهای	بومــی	در	اســتان	کردســتان	یکی	
ــی	ادارات	و	 ــد	تمام ــت	و	بای ــروری	اس ــای	الزم	و	ض از	نیازه
ــوند. ــه	ش ــه	وارد	عرص ــن	زمین ــی	در	ای ــازمان	های	دولت س

ــازمان	 ــس	س ــوری	و	رئی ــاون	رئیس	جمه ــه	مع ــد	ک هرچن
امــور	اســتخدامی	کشــور	کــه	هم	زمــان	رئیــس	ســتاد	
ــماری	از	 ــه	ش ــت،	ب ــز	اس ــتان	نی ــی	کردس ــاد	مقاومت اقتص
ــی	 ــرد	ول ــاره	ک ــش	اش ــن	بخ ــتان	در	ای ــای	اس توانمندی	ه
هیچ	گونــه	آمــاری	در	خصــوص	عملکــرد	کردســتان	در	ایــن	

ــرد. ــه	نک ــش	را	ارائ بخ
هم	زمــان	بــا	ایــن	مهــم	طــی	چنــد	ســال	اخیــر	و	بــا	
ــی	در	 ــاد	مقاومت ــتاد	اقتص ــات	س ــوردی	جلس ــزاری	م برگ
اســتان	کردســتان،	هیچ	گونــه	آمــار	و	اطالعاتــی	از	مصوبــات	
ــن	اســتان	اعالم	نشــده	اســت	 ــا	در	ای ــردن	آن	ه ــی	ک و	اجرای
ولــی	در	نشســت	های	مختلــف	مدیــران	اســتانی	از	عملکــرد	
ــد. ــاع	می	کنن ــی	دف ــاد	مقاومت ــش	اقتص ــتان	در	بخ کردس

ــای  ــت ه ــرای سیاس ــه دوم اج ــتان در رتب کردس
ــور ــی کش ــاد مقاومت اقتص

هم	زمــان	بــا	ایــن	ســکوت	آمــاری،	رئیــس	ســازمان	مدیریــت	
و	برنامه	ریــزی	اســتان	کردســتان	بــه	مهــر	گفــت:	بــر	اســاس	
ــه	 ــه	در	زمین ــازمان	برنامه	وبودج ــس	س ــاون	رئی ــزارش	مع گ
عملکــرد	اســتان	ها	در	اقتصــاد	مقاومتــی،	اســتان	کردســتان	
بــا	کســب	۹8	امتیــاز	از	100	امتیــاز،	رتبــه	دوم	کشــور	را	بــه	

خــود	اختصــاص	داده	اســت.
ــورت	 ــای	ص ــه	ارزیابی	ه ــاره	ب ــا	اش ــی	زاده	ب ــرام	نصرالله به
گرفتــه	بــا	تعریــف	شــاخص	های	مشــخص،	گفــت:	عملکــرد	
اســتان	کردســتان	در	حــوزه	اقتصــاد	مقاومتــی	مثبت	بــوده	و	

رتبــه	دوم	کشــور	نیــز	بــه	ایــن	اســتان	رســیده	اســت.
وی	بـا	اشـاره	به	شـماری	از	شـاخص	های	بررسی	شـده	در	این	
راسـتا،	یـادآور	شـد:	در	بحـث	پروژه	هـای	اختصاصی،	داشـتن	

بررسی مصوبات اقتصادی در کردستان؛

اقتصادمقاومتی درحدبرگزاری جلسات/ظرفیت هایی که نادیده گرفته می شود

آرمان نصرالهی
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روش	نظام	منـد	جهـت	تعریـف	پروژه	هـای	اسـتان	بـا	توجـه	
بـه	معیارهایـی	همچون	منشـور	پـروژه،	نحوه	پیشـنهاد	پروژه	
و	همچنیـن	وجـود	پروژه	هـای	پیشـران	و	رافـع	موانع	توسـعه	
اسـتان،	سـهم	برش	اسـتانی	پروژه	ها	از	کل	پروژه	های	اسـتان	
و	در	نهایـت	نحـوه	ممیـزی	پروژه	هـا	و	نحوه	تصویـب	پروژه	ها	

در	دبیرخانـه	یا	سـتاد	اسـتانی	مطـرح	بود.
وی	بـا	ذکـر	اینکـه	برنامـه	عملیاتـی	سـتاد	تمـام	حوزه	هـای	
اقتصـاد	مقاومتـی	را	تحـت	پوشـش	قـرار	داده	اسـت،	گفـت:	
ایـن	امـر	نشـان	دهنده	ایـن	اسـت	کـه	اسـتان	پایبنـد	بـه	
سیاسـت	های	اقتصـاد	مقاومتی	متمرکز	بـوده	و	در	این	راسـتا	
زیرسـاخت	های	شـهرک	های	صنعتـی	کـه	خـود	کمـک	بـه	
توسـعه	اسـت،	ایجـاد	و	بـه	جـد	مـورد	پیگیـری	قـرار	گرفت.
نصراللهــی	زاده	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	پروژه	هــا	به	صــورت	
ــد،	 ــری	ش ــف	و	پیگی ــف	تعری ــای	مختل ــدی	در	حوزه	ه ج
خاطرنشــان	کــرد:	ســازمان	برنامه	وبودجــه	اســتان	در	ســال	
ــه	شــهرک	های	صنعتــی	 ــان	ب ــون	توم ۹5	حــدود	۶00	میلی
کمــک	کــرده	اســت	کــه	ایــن	مبلــغ	در	ســال	۹۶	بــا	تعریــف	
پروژه	هــای	اساســی	در	حــوزه	اقتصــاد	مقاومتــی	بــه	1۶	

ــان	رســید. ــارد	توم میلی
وی	ازجملــه	طرح	هــای	شــاخص	تعریف	شــده	در	حــوزه	
ــه	 ــرح	منطق ــه	ط ــی	ب ــاد	مقاومت ــوزه	اقتص ــای	ح پروژه	ه
ســرنجیانه،	پــروژه	مناطــق	آزاد	بانــه	و	مریــوان،	احــداث	
ــوان -  ــاده مری ــنندج و ج ــدان – س ــران- هم ــن ته راه آه
ــران-  ــن ته ــداث راه آه ــت:  اح ــرد و گف ــاره ک ــنندج اش س
همــدان – ســنندج تخصیــص 100درصــدی اعتبــار داشــته 
ــرای احــداث  ــون بودجــه ســال 1۳۹۶ب ــن  در قان و همچنی
جــاده	مریــوان	-	ســنندج	1۹	میلیــارد	اختصــاص	داده	شــد	
کــه	امســال	۷8	میلیــارد	یعنــی	چیــزی	حــدوداً	چهــار	برابــر	

ــد. ــذب	ش ــرای	آن	ج ــه	ب بودج

مصوبات اقتصاد مقاومتی در کردستان اجرا نمی شود
برنامه	ریــزی	 و	 رئیــس	ســازمان	مدیریــت	 درحالی	کــه	
اســتان	کردســتان	مدعــی	اســت	کــه	اســتان	در	ایــن	زمینــه	
عملکــرد	مشــخص	و	قابــل	دفاعــی	دارد	کــه	معــاون	رئیــس	
دادگســتری	اســتان	کردســتان	معتقــد	اســت	کــه	مصوبــات	
ــود. ــی	نمی	ش ــتان	اجرای ــی	در	کردس ــتاد	اقتصــاد	مقاومت س
ــری	 ــتاد	پیگی ــه	س ــل	در	جلس ــدی	قب ــی	چن ــا	اعظم رض

اقتصــاد	مقاومتــی	اســتان	کردســتان	کــه	بــه	همــت	
دادگســتری	اســتان	کردســتان	برگــزار	شــد،	اظهــار	داشــت:	
متأســفانه	میــزان	توجــه	شــماری	از	مدیــران	ادارات	و	
ســازمان	های	دولتــی	در	اســتان	کردســتان	بــه	موضــوع	

ــت. ــاع	نیس ــل	دف ــی	قاب ــاد	مقاومت اقتص
ــات	 ــی	از	مصوب ــه	برخ ــدیم	ک ــه	ش ــراً	متوج ــزود:	اخی وی	اف
ســتاد	اقتصــاد	مقاومتــی	در	اســتان	کردســتان	توســط	ادارات	
ــوب	 ــف	محس ــر	تخل ــن	ام ــه	ای ــود	ک ــرا	نمی	ش ــه	اج مربوط

ــود. ــازات	می	ش ــی	مج ــرد	خاط ــده	و	ف ش
معــاون	امــور	اجتماعــی	و	پیشــگیری	دادگســتری	کردســتان	
عنــوان	کــرد:	بایــد	پروژه	هــای	اولویــت	دار	اقتصــاد	مقاومتــی	
ــت	و	در	چارچــوب	نظــام	 ــا	اولوی توســط	دســتگاه	مجــری	ب
یکپارچــه	پیشــبرد	و	پایــش	اقتصــاد	مقاومتی	اجــرا	و	تکمیل	
ــتا	 ــن	راس ــز	در	ای ــی	نی ــتگاه	های	اجرای ــه	دس ــوند	و	هم ش

همــکاری	کننــد.
ــی	 ــتای	اجرای ــتان	در	راس ــتان	کردس ــرد	اس ــاع	از	عملک دف
کــردن	طــرح	و	مصوبــات	مرتبــط	بــا	حــوزه	اقتصــاد	مقاومتی	
ــه	 ــد	ب ــده	تردی ــا	دی ــی	ادامــه	دارد	کــه	کارشناســان	ب در	حال
ایــن	موضــوع	می	نگرنــد	و	اعتقاددارنــد	کــه	عملکــرد	اســتان	

در	ایــن	بخــش	قابــل	دفــاع	نیســت.

ظرفیــت هــای کردســتان در حــوزه اقتصــاد 
مقاومتــی اجرایــی نمــی شــود

یکی	از	اسـاتید	دانشـگاه	و	کارشـناس	در	حوزه	اقتصـاد	عنوان	
کـرد:	متأسـفانه	ما	هنوز	نه	تنها	در	اسـتان	کردسـتان	که	حتی	
در	سـطح	کشـور	مسـئوالن	و	متولیـان	امـر	درک	درسـتی	از	
اقتصـاد	مقاومتـی	ندارنـد	و	عملکـرد	روزمـره	و	فعالیت	هـای	

اداری	خـود	را	در	ایـن	بخـش	سـامان	می	دهنـد.
ــد	یــک	گفتمــان	 ــا	بای ــدا	م ــز	محمــد	بیگــی	گفــت:	ابت عزی
واضــح	را	در	حــوزه	اقتصــاد	مقاومتــی	در	ســطح	کشــور	
نهادینــه	 کردســتان	 همچــون	 اســتان	هایی	 به	ویــژه	
می	کردیــم	و	ســپس	بــه	حــوزه	اقــدام	وارد	می	شــدیم	و	
ــر	 ــه	همیــن	دلیــل	اســت	کــه	وقتــی	یــک	مســئول	و	مدی ب
ــد	 ــی	را	درک	نمی	کن ــاد	مقاومت ــف	از	اقتص ــن	تعری ــوز	ای هن
ــت	 ــتا	فعالی ــن	راس ــا	وی	در	ای ــود	ت ــر	ب ــد	منتظ ــور	بای چط

قابل	توجهــی	داشــته	باشــد.
وی	ادامــه	داد:	علیرغــم	ایــن	مهــم	و	بــا	توجــه	بــه	

ــار	 ــر	اســاس	آم ــن	ب ــه	و	همچنی ــای	صــورت	گرفت فعالیت	ه
ــتاد	 ــرد	س ــانه	ای	عملک ــات	درج	شــده	در	فضــای	رس و	اطالع
ــا	و	 ــا	توانمندی	ه ــب	ب ــتان	متناس ــی	کردس ــاد	مقاومت اقتص

ظرفیت	هــای	ایــن	اســتان	نیســت.
این	اســتاد	دانشــگاه	و	کارشــناس	حــوزه	اقتصــاد	یادآور	شــد:	
کردســتان	در	تمامــی	بخش	هــا	دارای	ظرفیت	هــای	نهفتــه	و	
زیــادی	اســت	و	بخــش	اصلــی	اجرایــی	کــردن	سیاســت	های	
اقتصــاد	مقاومتــی	توجــه	بــه	توانمندی	هــای	بومــی	و	محلــی	
اســت	کــه	به	غیــراز	فعالیت	هــای	روتیــن	و	روزمــره	مــا	

اقــدام	قابل	توجهــی	در	ایــن	بخــش	شــاهد	نیســتیم.
مــرزی،	 تجــارت	 بخــش	 در	 کردســتان	 گفــت:	 وی	
صنایع	دســتی،	کشــاورزی	و	دامــداری،	گردشــگری	و	...	
اســتعدادهای	بی	شــماری	در	اختیــار	دارد	کــه	همچنــان	
ــن	 ــعه	ای ــه	توس ــک	ب ــتای	کم ــا	در	راس ــن	ظرفیت	ه از	ای
ــش	 ــان	بخ ــفانه	همچن ــود	و	متأس ــتفاده	نمی	ش ــتان	اس اس
اصلــی	اقتصــاد	کردســتان	مبتنــی	بــر	فعالیت	هــای	خدماتــی	
اســت	و	در	صــورت	بــروز	یــک	مشــکل	در	کشــور	ایــن	بخــش	

بیشــترین	آســیب	را	متوجــه	می	شــود.
محمــد	بیگــی	یــادآور	شــد:	بایــد	بــه	ایــن	مهــم	توجه	داشــت	
کــه	اقتصــاد	مقاومتــی	بــه	دنبــال	حمایــت	واقعــی	و	بهتــر	از	
تولیدکننــده	و	ســرمایه	گذار	اســت	و	بــه	همیــن	دلیــل	انتظار	
ــری	 ــهیل	گ ــاهد	تس ــز	ش ــش	نی ــن	بخ ــه	در	ای ــت	ک می	رف
ــرد	 ــز	عملک ــش	نی ــن	بخ ــه	در	ای ــم	و	البت ــری	می	بودی بهت

شــاخصی	را	متوجــه	نشــدیم.
ــر	نیســت	و	مســئوالن	 ــه	دی ــوز	البت ــه	هن ــان	اینک ــا	بی وی	ب
اســتانی	و	کشــوری	می	تواننــد	فعالیت	هایــی	را	در	ایــن	
بخــش	اجرایــی	و	عملیاتــی	کننــد،	افــزود:	اســتفاده	از	نظرات	
و	تجربیــات	افــراد	شــاخص	دانشــگاهی	و	حتــی	تولیدکننــده	
در	جلســات	و	نشســت	های	مختلــف	و	همچنیــن	احصــا	
اســتان	 اســتعدادهای	 و	 ظرفیت	هــا	 بهتــر	 و	 مناســب	
ــت. ــروری	اس ــری	الزم	و	ض ــش	ام ــن	بخ ــتان	در	ای کردس

بـدون	شـک	در	شـرایطی	کـه	کشـور	بـا	وضعیـت	و	شـرایط	
مناسـبی	ازلحاظ	اقتصـادی	مواجه	نیسـت،	اقتصـاد	مقاومتی	
بهتریـن	و	سـریع	ترین	راهکار	برای	عبور	از	این	مشـکل	اسـت	
و	بـه	همیـن	دلیـل	انتظـار	مـی	رود	کـه	مدیـران	و	مسـئوالن	
اسـتانی	و	کشـوری	به	جـای	بـازی	بـا	اعـداد	و	آمـار	بـه	دنبال	

تحقـق	عینـی	ملزومـات	اقتصـاد	مقاومتی	باشـند.
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ــران اقتصاد ایـ

ــه  ــش بی روی ــی و افزای ــای نجوم اجاره ه
ــور  ــاط کش ــی نق ــکن در اقص ــت مس قیم
دغدغــه ســقف های لــرزان روی ســر 
مســتأجران را بــه رؤیــای خانــه دار شــدن 
نامبــارک  پیونــدی  می دهــد،  پیونــد 
کــه مولــود وضعیــت بی ســامان بــازار 

ــت. ــکن اس مس

ــا	اســت	و	 ــه	رؤی ــزی	شــبیه	ب ــا	چی ــن	روزه ــه	ای ــد	خان خری
ــا	در	آرزوی	 ــن	روزه ــه	ای ــتند	ک ــادی	هس ــای	زی خانواده	ه
ــب	 ــه	ش ــح	را	ب ــح	و	صب ــه	صب ــب	را	ب ــدن	ش ــه	دار	ش خان
می	دوزنــد،	از	ســوی	دیگــر	کم	کــم	وضعیــت	نابســامان	
ــده	حاشیه	نشــینی	و	کانکــس	نشــینی	را	 ــازل	پدی اجــاره	من
ــه	فرهنــگ	لغــات	مــردم	به	خصــوص	در	کالن	شــهرها	 نیــز	ب

می	ســازد. وارد	
بــا	آغــاز	تابســتان	امــا	ســیل	مســتأجرانی	کــه	جویــای	خانــه	
ــازار	ســبب	 ــد	امــا	نابســامانی	ها	در	ب هســتند	افزایــش	می	یاب
ــه	دشــوارتر	شــود.	از	ســویی	 ــه	روز	یافتــن	خان ــا	روزب شــده	ت
ــرد	 ــاک	گ ــکلی	هولن ــه	ش ــکن	ب ــذاری	مس ــه	قیمت	گ چرخ
ــه	 ــازار	بلک ــرف	و	ب ــه	ع ــا	را	ن ــردد	و	اجاره	به ــش	می	گ خوی
صاحب	خانه	هــا	و	بنگاه	هــا	تعییــن	می	کننــد	دراین	بیــن	

ــد. ــابق	را	ندارن ــوت	س ــگ	و	ق ــز	رن ــا	نی نظارت	ه
ــی	پیــش	روی	خــود	 ــا	پرســش	های	فراوان از	ســویی	مــردم	ب
مواجــه	هســتند	از	جملــه	اینکــه	رونــد	افزایش	بهای	مســکن	
تــا	کجــا	قــرار	اســت	پیــش	بــرود	و	اینکــه	آینــده	چــه	خواهد	

شــد.

نمی توان مالکان را مجبور کرد
ــه	مشــاوران	مســکن	اســتان	تهــران	در	پاســخ	 عضــو	اتحادی
بــه	ایــن	ســؤال	کــه	چــه	عواملــی	ســبب	ایــن	افزایش	هــای	
ــت:	 ــت،	اظهــار	داش ــده	اس بی	حســاب	وکتاب	کرایه	هــا	ش
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	
ــای	مســکن	شــده	اســت.	از	ســوی	 ــش	اجاره	به ســبب	افزای
ــش	 ــز	افزای ــکن	نی ــت	مس ــا	قیم ــام	کااله ــد	تم ــر	مانن دیگ
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	دو	دهــه	اخیــر	
اجاره	بهــا	تابعــی	از	دو		متغیــر	میــزان	تــورم	و	قیمــت	مســکن	

ــت. ــوده	اس ب
بــا	اجبــار	مالــکان	را	وادار	 وی	می	افزایــد:	نمی	تــوان	
کــرد،	خانه	هــای	خــود	را	بــا	نــرخ	پایین	تــری	کرایــه	
دهنــد	و	کنتــرل	اجــاره	مســکن	دســتوری	نیســت،	
ــح	 ــد،	ترجی ــرار	بگیرن ــار	ق ــر	تحت	فش ــکان	اگ ــه	مال چراک
ــی	 ــا	جای ــد،	ت ــه	ندهن ــود	را	کرای ــای	خ ــد،	خانه	ه می	دهن
ــر	را	 ــن	ام ــی	ای ــای	خال ــاالی	خانه	ه ــداد	ب ــروز	تع ــه	ام ک

می	کنــد. تأییــد	
ــا	اشــاره	 ــه	مشــاوران	مســکن	اســتان	تهــران	ب عضــو	اتحادی
ــش	 ــز	افزای ــور	و	نی ــدی	در	کش ــورم	۳0	درص ــالم	ت ــه	اع ب
۳۶	درصــدی	حقــوق	و	دســتمزد	گفــت:	بــه	نظــر	می	رســد،	
افزایــش	معقــول	و	منطقــی	نــرخ	اجاره	بهــا	نســبت	بــه	
ســال	گذشــته	بایــد	چیــزی	بیــن	۳0	الــی	۴0	درصــد	باشــد	
و	افزایــش	بیــش	از	ایــن	درصــد	ســبب	ناتوانــی	مســتأجران	
بــرای	کرایــه	کــردن	شــده	و	درنهایــت	ملــک	خالــی	بمانــد	و	

ــد. موجــر	ضــرر	کن
	

رشد ۹۵ درصدی قیمت مسکن

آمــار	رســمی	وزارت	راه	و	شهرســازی	نیــز	از	رشــد	۹5	
درصــدی	قیمــت	مســکن	در	اســفند	۹۷	نســبت	بــه	اســفند	
۹۶	حکایــت	دارد	و	ایــن	رشــد	عجیب	وغریــب	در	حالــی	
ــرای	 ــان	ب ــدن	همچن ــه	دار	ش ــه	آرزوی	خان ــد،	ک رخ	می	ده
بســیاری	از	ســاکنان	اســتان	تهــران	وجــود	دارد	ولــی	دیگــر	
بســیاری	از	ایــن	افــراد	توانایــی	پرداخــت	بهــای	خریــد	

ــد. ــکونی	را	ندارن ــای	مس واحده
یــک	کارشــناس	مســکن	در	اســتان	تهــران	گفتگــو	می	کــرد،	
اظهــار	داشــت:	ســایت	های	فــروش	امــالک	در	ایــن	آشــفتگی	
ــی	 ــش	اصل ــا	نق ــه	قیمت	ه ــش	بی	روی ــکن	و	افزای ــازار	مس ب
ــم،	 ــه	می	کن ــی	توصی ــداران	واقع ــه	خری ــد.	ب ــا	می	کنن را	ایف

ــد. ــی	را	نخورن ــب	قیمت	هــای	کذای فری
ــروش	مســکن	 ــایت	های	ف ــاد	از	س ــا	انتق ــا	عباســی	ب علیرض
اضافــه	کــرد:	بــا	توجــه	به	رایــگان	بــودن	آگهــی	در	ســایت	ها،	
برخــی	افــراد	نرخ	هــای	غیرواقعــی	تعییــن	می	کننــد	و	
ــور	 ــدارد.	به	ط ــود	ن ــا	وج ــر	آن	ه ــم	ب ــی	ه ــفانه	کنترل متأس
مثــال	یــک	نفــر	قیمــت	خانــه	خــود	را	متــری	ســه	میلیــون	
ــان	و	 ــون	توم ــج	میلی ــر	دوم	پن ــد،	نف ــن	می	کن ــان	تعیی توم
ــن	 ــه	تعیی ــان؛	درحالی	ک ــون	توم ــت	میلی ــوم	هف ــر	س نف
قیمــت	بایــد	توســط	کارشناســان	انجــام	شــود	ولــی	اوضــاع	

ــت. ــده	اس ــه	خارج	ش ــت	هم از	دس

قیمت ها نامتعارف هستند
رئیــس	اتحادیــه	مشــاوران	امــالک	تهــران	در	خصــوص	
ــازار	 ــی	ب ــد	کل ــت:	رون ــار	داش ــکن،	اظه ــازار	مس ــرایط	ب ش
مســکن	به	ســوی	ثبــات	پیــش	مــی	رود	و	پیش	بینــی	
می	کنیــم،	جهــش	قیمتــی	در	ســال	جــاری	شــاهد	نباشــیم.
قیمــت	 افزایــش	 داد:	 ادامــه	 قلی	خســروی	 مصطفــی	
بازارهــای	مــوازی	ماننــد	طــال	و	ارز	ســبب	افزایــش	قیمــت	
ــن	و	در	 ــاق	را	پیش	ازای ــن	اتف ــد	و	ای ــکن	ش ــازار	مس در	ب
ــی	 ــا	زمان ــم،	ت ــد	بدانی ــم	و	بای ــاهد	بودی ــز	ش ــال	۹1	نی س
کــه	قــدرت	خریــد	متقاضیــان	بــاال	نــرود،	جهــش	قیمتــی	

ــت. ــم	داش نخواهی
وی	تعییــن	قیمت	هــای	نامتعــارف	توســط	برخــی	مالــکان	را	
ــق	در	 ــود	رون ــزود:	وج ــازار	مســکن	دانســت	و	اف ــه	ضــرر	ب ب

ــن	بخــش	ســودآور	 ــرای	ای ــد	ب ــود	می	توان ــازار	بیــش	از	رک ب
ــا	منطقــی	تعییــن	شــود. ــد	قیمت	ه ــذا	بای باشــد	و	ل

وضعیت مسکن در شهرستان ها نیز تعریفی ندارد
افزایــش	بی	رویــه	قیمــت	مســکن	در	بخــش	خریدوفــروش	و	
اجــاره	ایــن	روزهــا	بــه	یکــی	از	مشــکالت	مــردم	شــهر	کرمان	
تبدیل	شــده	و	ایــن	رویــه	همچنــان	ادامــه	دارد.	طبــق	اعــالم	
ــال	 ــا	در	س ــان	تنه ــتان	کرم ــالک	اس ــاوران	ام ــه	مش اتحادی
ــکن	در	 ــت	مس ــدی	قیم ــش	۳0	درص ــاهد	افزای ــاری	ش ج
ــا	ســال	گذشــته	هســتیم	و	ایــن	در	حالــی	اســت	 مقایســه	ب
کــه	بررســی	های	میدانــی	نشــان	می	دهــد	کــه	قیمــت	
مســکن	در	ســال	۹۷	در	مقایســه	بــا	ســال	قبــل	100	درصــد	

ــت. ــه	اس افزایش	یافت
در	بــازار	عرضــه	و	تقاضــای	مســکن	در	شــهر	کرمــان	
هم	اکنــون	عرضــه	بســیار	انــدک	شــده	و	تقاضــا	رشــد	
ــای	 ــران	گرانی	ه ــان	نگ ــت،	متقاضی ــه	اس ــی	یافت قابل	توجه
پیــش	رو	هســتند	و	عرضه	کننــدگان	در	انتظــار	داغ	تــر	شــدن	

قیمت	هــا	از	فــروش	خانه	هــا	خــودداری	می	کننــد.
ــوار	 ــری	در	بل ــوئیت	50	مت ــک	س ــه	ی ــرخ	کرای ــون	ن هم	اکن
پاردایــس	شــهر	کرمــان	معادل	هشــت	میلیــون	رهــن	و	۷00	
هــزار	تومــان	کرایــه	اســت،	کرایــه	همیــن	متــراژ	ســوئیت	در	
ــت	 ــت	و	قیم ــان	اس ــون	800	توم ــر	10	میلی ــهرک	باهن ش
ــت	 ــان	هش ــان	۲۴	آذر	کرم ــن	در	خیاب ــک	زیرزمی ــه	ی کرای

ــا	کرایــه	800	تومــان	اســت. میلیــون	تومــان	ب
ــی	 ــه	غرب ــهرک	های	حوم ــی	در	ش ــه	ویالی ــه	یک	خان کرای
شــهر	کرمــان	بــه	۳0	میلیــون	تومــان	بــا	کرایــه	دو	میلیــون	
ــان	100	 ــک	آپارتم ــل	ی ــن	کام ــت.	ره ــیده	اس ــان	رس توم
ــان	50	 ــیه	ای	کرم ــهرک	حاش ــاهد	در	ش ــوار	ش ــری	در	بل مت
میلیــون	تومــان	اســت.	اجاره	بهــای	یــک	ســوئیت	۴0	متــری	
ــزار	 ــون	و	500	ه ــز	۳0	میلی ــان	نی ــوس	کرم ــان	آبن در	خیاب
ــت	 ــی	اس ــن	در	حال ــت.	ای ــده	اس ــر	گرفته	ش ــان	در	نظ توم
ــه	قیمــت	اجاره	بهــا	در	ســال	گذشــته	در	 کــه	اگــر	نگاهــی	ب
ــر	 ــا	بیشــتر	از	دو	براب ــام	نرخ	هــای	اجــاره	گاهــی	ت همیــن	ای

ــد. ــان	می	ده ــش	نش افزای

محمد حسن 
مقدم نیا

خرید خانه شبیه به یک رؤیا شد

سقف لرزان خانه های مستأجران
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ــران اقتصاد ایـ

افزایش اجاره بها در کرمان
رئیــس	اتحادیــه	صنــف	مشــاوران	امــالک	کرمــان	در	
خصــوص	آخریــن	تحــوالت	بــازار	مســکن	می	گویــد:	قیمــت	
ــد	 ــی	می	کن ــود	را	ط ــد	افزایشــی	خ ــان	رون مســکن	در	کرم
ــا	شــیب	 ــد	ب ــش	هرچن ــن	افزای و	در	ســال	جــاری	شــاهد	ای
کمتــر	نســبت	بــه	ســال	قبــل	هســتیم.	ایــن	افزایــش	قیمــت	
ــش	 ــکن	و	افزای ــش	مس ــی	در	بخ ــارات	تورم ــی	از	انتظ ناش

ــت. ــد	اس ــای	تولی ــاختمانی	و	نهاده	ه ــح	س ــت	مصال قیم
محمــد	شــهریاری	در	خصــوص	بخــش	اجــاره	مســکن	نیــز	
می	گویــد:	در	ایــن	بخــش	مســتأجران	بــا	مشــکالت	زیــادی	
مواجــه	هســتند	و	تنهــا	در	ســال	گذشــته	مــا	در	شــهر	کرمان	
افزایــش	حداقــل	۲0	درصــدی	را	شــاهد	بودیــم	کــه	در	برخی	

از	مناطــق	شــهر	ایــن	رقــم	بیشــتر	بــوده	اســت.
وی	همچنیــن	اپلیکیشــن	هــا	و	ســایت	های	نرخ	گــذاری	
قیمــت	اجــاره	و	رهــن	را	یکــی	از	دالیــل	افزایــش	نــرخ	
ــا	در	 ــن	ه ــن	اپلیکیش ــفانه	ای ــرد:	متأس ــان	ک ــت	و	بی دانس
ــرداری	 ــالک	و	کاله	ب ــای	ام ــش	به ــه	افزای ــر	ب ــواردی	منج م
شــده	اســت	و	دلیــل	آن	ایــن	اســت	کــه	افــراد	فاقــد	مجــوز	

و	تخصــص	از	آن	بهــره	می	برنــد	و	افــراد	فرصت	طلــب	و	
ســودجو	نیــز	بــرای	بــاال	بــردن	قیمــت	امــالک	خــود	و	قیمت	

منطقــه	ای	از	آن	بهــره	می	برنــد.

سمنانی ها در انتظار خانه
ــت	 ــود	اس ــه	ای	وهم	آل ــروز	به	گون ــک	ام ــازار	مل ــت	ب وضعی
ــردم	اســتان	ســمنان	کم	کــم	 کــه	اجاره	خانــه	بــرای	م
ــه	 ــی	ک ــود	کابوس ــدل	می	ش ــزرگ	ب ــوس	ب ــک	کاب ــه	ی ب
ــر	 ــاره	مقص ــی	رود.	درب ــر	م ــورم	باالت ــان	ت ــرروز	از	نردب ه
ــام	 ــت،	نظ ــرف	زد	دول ــوان	ح ــیار	می	ت ــه	بس ــی	خان گران
اقتصــادی،	خانه	هــای	خالــی	کــه	قیمت	هــای	گــزاف	
ــی	 ــل	همگ ــر	دالی ــوند	و	دیگ ــذار	ش ــد	واگ ــازه	نمی	ده اج
ــد	دانســت	 ــا	بای ــد	ام ــر	می	دهن ــد	مســکن	خب از	اوضــاع	ب
ــم	دارد	 ــی	ه ــی	و	فرهنگ ــل	روان ــک	دلی ــر	ی ــن	ام ــه	ای ک
ــردان	 ــه	دولتم ــه	علی ــی	ک ــام	هجمه	های ــر	تم ــه	در	براب ک
و	مســئوالن	و	عــدم	توانمنــدی	در	کنتــرل	وضعیــت	بیــان	

ــرد. ــت	ک ــه	آن	دق ــد	ب ــود،	بای می	ش
علی	رضــا	معصومــی	مــدرس	جامعه	شناســی	دانشــگاه	
اســت	کســی	کــه	پایان	نامــه	دکترایــش	را	بــر	روی	جوامــع	
شــهری	کارکــرده	و	ارتباطشــان	را	بــا	اقتصــاد	محلــی	

ــم	 ــگاه	حاک ــت:	ن ــد	اس ــت.	وی	معتق ــرده	اس ــی	ک بررس
در	برخــی	شــهرهای	کوچــک	کشــور	ماننــد	ســمنان،	
ــه	 ــگاه	اشــتباهی	اســت	ک ــان	متأســفانه	ن شــاهرود	و	دامغ
ــرمایه	 ــه	س ــد	ن ــد	می	دانن ــع	درآم ــک	را	منب ــی	مل برخ
ــان	 ــه	خانه	ش ــانی	ک ــتند	کس ــیار	هس ــه	بس ــایش!	چ آس
ــت	 ــه	دس ــد	ب ــد	از	آن	درآم ــا	بتوانن ــد	ت ــه	کرده	ان را	تیغ
ــه	 ــرده	و	ب ــکونی	ک ــان	را	مس ــن	ش ــی	زیرزمی ــد	حت آوردن
ــک	 ــا	ی ــده	ت ــبب	ش ــگاه	س ــن	ن ــد	ای ــجویان	می	دهن دانش
ــد. ــد	آی ــمنان	پدی ــتان	س ــت	در	اس ــش	کاذب	قیم افزای

معصومــی	معتقــد	اســت:	تــا	زمانــی	کــه	مــردم	بــه	
ــن	مشــکل	 ــند	ای ــته	باش ــی	داش ــگاه	درآمدزای ــان	ن ملکش
ــاهرود	 ــردی	در	ش ــه	ف ــان	ب ــا	در	تحقیقاتم ــود	دارد	م وج
ــاالی	شــهر	خــودش	را	 ــم	کــه	منــزل	مســکونی	ب برخوردی
بــرای	اجــاره	و	کســب	درآمــد	بیشــتر	بــه	مســتأجر	داده	و	
خــودش	در	خانــه	رهنــی	شــهرک	انقــالب	می	نشــیند!	ایــن	
ــک	 ــخصاً	از	نزدی ــه	ش ــود	ک ــتناک	ب ــدر	وحش ــه	آن	ق فاجع
ــاور	 ــه	ب ــم	چراک ــور	یافت ــرد	حض ــن	ف ــا	ای ــدار	ب ــرای	دی ب
نمی	کــردم	ایــن	نــگاه	مســموم	این	چنیــن	ریشــه	در	

ــد. ــده	باش ــا	دوان ــه	م جامع
ــن	 ــرات	ای ــاره	مض ــگاه	درب ــدرس	دانش ــناس	و	م ــن	کارش ای
شــیوه	نــگاه	می	گویــد:	ایــن	نــوع	نــگاه	اوالً	آســایش	خانــواده	
را	بــرای	درآمدزایــی	می	گیــرد	یعنــی	خانــه	دربســت	را	
ــل	 ــد	تنب ــه	بع ــول!	در	وهل ــرای	پ ــدن	ب ــریک	ش باکســی	ش
پــروری	اســت	یعنــی	فــرد	بجــای	اینکــه	در	مغــازه	خــود	یــا	
در	زیرزمیــن	خــود	تولیــدی	راه	بینــدازد	محصولــی	بفروشــد	
ــه	 ــینم	س ــه	می	نش ــد	در	خان ــاره	می	ده ــد	آن	را	اج می	گوی
برابــر	آنچــه	می	خواســتم	دربیــاورم،	از	اجــاره	می	گیــرم.	
ــه	 ــد	چگون ــاره	بای ــوان	بیچ ــد	آن	ج ــر	نمی	گوی ــال	دیگ ح

ــد؟ ــه	شــما	را	بده ــورد	مطالب اجــاره	م
تحقیقــات	نشــان	می	دهــد	تــا	ســال	۹۷،	بیــش	از	۲۷	
هــزار	و	۶00	مســکن	مهــر	در	اســتان	ســمنان	ساخته	شــده	
ــع	 ــت،	رف ــکن	ارزان	قیم ــه	مس ــا	تهی ــدف	آن	ه ــه	ه ــود	ک ب
مشــکل	مســتأجران	و	آن	هایــی	بــود	کــه	تــوان	خریــد	
ــر	اســتان	ســمنان	 ــا	چــرا	مســکن	مه ــه	را	نداشــتند	ام خان
به	خصــوص	در	شــاهرود	بــه	بناهایــی	هشــت،	10	و	1۲	ســاله	
ــوز	در	بســیاری	خانه	هایــش	کســی	 ــا	هن ــدل	شــده	اند	و	ام ب

زندگــی	نمی	کنــد.
	

خانه های گلستانی گران تر از قبل
افزایــش	بی	ضابطــه	قیمت	هــا	باعــث	شــده	کــه	تهیــه	
ــترس	 ــه	آرزوی	دور	از	دس ــا	ب ــن	روزه ــب	ای ــکن	مناس مس
بــرای	اجاره	نشــینان	گلســتانی	تبدیــل	شــود.	اوضــاع	اجــاره	
ــتان	 ــهرهای	گلس ــه	ش ــهرها	و	ازجمل ــه	ش ــکن	در	هم و	مس
هــم	ایــن	روزهــا	نوســان	زیــادی	را	تجربــه	می	کنــد.	هزینــه	
اجــاره	و	یــا	خریــد	نســبت	بــه	ســال	گذشــته	دو	برابــر	شــده	
اســت	همچنیــن	مســتأجران	علیرغــم	پرداخــت	هزینه	هــای	
ســنگین	زندگــی	مجبــور	هســتند	اجاره	هــای	سرســام	آوری	

ــد. را	هــم	پرداخــت	کنن
ــه	 ــت	ک ــال	اس ــت:	1۹	س ــرگان	گف ــین	در	گ ــک	اجاره	نش ی
ــوز	نتوانســته	ام	 ــد	هن مســتأجر	هســتم	و	باوجــود	ســه	فرزن
خانــه	بخــرم.	80	میلیــون	تومــان	پــول	پیــش	داشــته	و	تــوان	
پرداخــت	یک	میلیــون	تومــان	اجــاره	را	دارم	امــا	هنــوز	موفــق	

بــه	پیــدا	کــردن	خانــه	نشــده	ام.
ــه	از	 ــرگان	ک ــه	گ ــر	خواج ــدان	س ــگاه	داران	می ــی	از	بن یک
وضعیــت	آشــفته	بازار	مســکن	شــاکی	بــود	گفــت:	متأســفانه	
نظــارت	خاصــی	بــر	بــازار	مســکن	نمی	شــود	و	مالــکان	
قیمت	هــای	نجومــی	را	بــرای	ملــک	خــود	تعییــن	می	کننــد.	
ــح	 ــش	قیمــت	مصال ــل	افزای ــه	دلی ــد	ب ــا	خری ــرخ	اجــاره	ی ن
ســاختمانی	و	عــدم	نظــارت	دولــت	بــر	بــازار	افزایش	داشــته	و	
مســتأجران	بــا	شــنیدن	قیمت	هــای	بــاال	ترجیــح	می	دهنــد	
در	حاشــیه	شــهر	دنبــال	خانــه	بــا	حداقــل	امکانــات	بگردنــد.
روح	اهلل	احمــدی	بابیــان	اینکــه	قیمــت	مســکن	بــا	توجــه	بــه	
شــرایط	کنونــی	و	رکــود	بــازار	دو	برابــر	شــده	اســت،	افــزود:	
بــازار	خریدوفــروش	و	رهــن	و	اجــاره	هــم	منحــل	بــوده	زیــرا	
ــرای	 ــاد	اســت.	تســهیالتی	کــه	دولــت	ب نوســانات	بســیار	زی
رونــق	بــازار	مســکن	پرداخــت	می	کنــد	تأثیــر	زیــادی	بــرای	

خــروج	از	رکــود	نداشــته	اســت.

افزایش ۴۰ درصدی صدور پروانه در گرگان
اهلل	وردی	کرمــی	بنــگاه	دار	شــهرک	جامــی	گــران	گفــت:	در	
ــون	 ــر	از	متــری	چهــار	میلی ــن	محــدوده	آپارتمــان	کمت ای
تومــان	وجــود	نــدارد	درصورتی	کــه	در	ســال	گذشــته	
ــد	 ــی	خواه ــه	زودی	کار	به	جای ــود.	ب ــان	ب ــون	توم دو	میلی
ــادر	 ــا	چ ــس	ی ــال	کانک ــد	دنب ــتأجران	بای ــه	مس ــید	ک رس
باشــند.	در	گــرگان	ملکــی	وجــود	داشــت	کــه	مالــک	حکــم	
ــه	 ــتور	تهی ــتأجر	دس ــرای	مس ــی	ب ــت	و	قاض ــه	گرف تخلی

ــادر	را	داد. چ
درحالی	کــه	ســازندگان	افزایــش	بهــای	پروانــه	را	در	افزایــش	
قیمــت	مؤثــر	می	داننــد،	شــهردار	گــرگان	ایــن	مســئله	را	رد	
ــش	 ــا،	افزای ــش	قیمت	ه ــه	افزای ــه	ب ــا	توج ــت:	ب ــرد	و	گف ک

قیمــت	مســکن	هــم	دور	از	انتظــار	نبــود.
عبدالرضــا	دادبــود	بابیــان	اینکه	بهــای	پروانــه	در	گــرگان	بین	
۲0	الــی	۴0	درصــد	افزایــش	داشــته،	افــزود:	صــدور	پروانه	در	
بافــت	فرســوده	و	منازلــی	کــه	از	بحــران	آســیب	دیده	باشــند،	
ــوان	 ــای	ج ــه	روزه	زوج	ه ــر	هم ــوی	دیگ ــت	از	س ــگان	اس رای
ــی	 ــا	وقت ــد	ام ــه	می	کنن ــا	مراجع ــه	م ــرای	اجــاره	ب ــادی	ب زی
ــان	 ــون	توم ــا	ماهــی	یک	میلی ــه	ب ــن	منطق ــد	در	ای نمی	توانن

ــد،	ناراحت	کننــده	اســت. ــه	اجــاره	کنن خان
	

کمر اجاره نشینان بیرجندی خم شد
ــا	را	 ــودی	اجاره	به ــه	ســیر	صع ــه	عمــق	فاجع الزم	نیســت	ک
ــم	چراکــه	ســایه	ســنگین	 در	کالن	شــهرها	جســت	وجو	کنی
ــایه	 ــم	س ــد	ه ــاختمان	های	بیرجن ــر	س ــا	ب ــاب	قیمت	ه حب
افکنــده	اســت.	برخــی	ریشــه	ایــن	پدیــده	را	کمبــود	زمیــن	
و	توقــف	ساخت	وســازها	می	داننــد	و	برخــی	دیگــر	نیــز	
افزایــش	مصالــح	ســاختمانی	را	متهــم	در	بــروز	ایــن	پدیــده	
ــی	 ــدی	برخ ــش	۳۷	درص ــد	افزای ــد.	هرچن ــوان	می	کنن عن
مصالــح	ســاختمانی	تنهــا	طــی	چنــد	روز	تأثیــر	بســزایی	در	
ــان	 ــارات	متصدی ــوان	از	اظه ــا	نمی	ت ــا	دارد	ام ــرخ	اجاره	به ن
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ــران اقتصاد ایـ

ــم	 ــن	ه ــود	زمی ــاز	و	کمب ــش	ساخت	وس ــه	کاه ــبت	ب نس
چشم	پوشــی	کــرد.

درعین	حــال	اجاره	نشــین	ها	تنهــا	افــرادی	هســتند	کــه	
در	بــازار	مســکن	کمــر	خــم	می	کننــد	چراکــه	موعــد	پایــان	
قــرارداد	کــه	می	رســد	یــا	بایــد	خانه	بــه	دوش	شــوند	و	
یــا	به	ناچــار	مبلــغ	اضافه	شــده	توســط	صاحب	خانــه	را	
ــه	برخــی	 ــه	گفت ــا	ب ــه	بن ــی	اســت	ک ــن	در	حال ــد.	ای بپردازن
ــتور	 ــارت	و	دس ــدید	نظ ــا	تش ــا	ب ــت	اجاره	به ــان	تثبی متولی
ــت. ــر	نیس ــران	امکان	پذی ــالک	و	موج ــاور	ام ــه	مش دادن	ب
راهــکار	جدیــد	دولــت	بــرای	ســرپناه	دادن	بــه	مســتأجران	
ــارات	 ــه	اظه ــا	ب ــه	بن ــود	ک ــکن	ب ــن	مس ــت	وام	ره پرداخ
ــا	 ــی	نه	تنه ــان	جنوب ــد	خراس ــتانی	مانن ــی،	در	اس دریافت
ایــن	وام	کارایــی	نداشــته	بلکــه	»رهــن«	هــم	هیــچ	
ــه	 ــی	ک ــا	عامل ــاید	تنه ــدارد.	ش ــتان	ن ــی	در	اس جایگاه
ــت	 ــن	اس ــاند	ای ــادل	برس ــه	تع ــاره	را	ب ــازار	اج ــد	ب می	توان
کــه	تعــداد	متقاضــی	اجــاره	باعرضــه	واحدهــای	مســکونی	

ــد. ــادل	برس ــطحی	از	تع ــه	س ب

کمبود زمین در بیرجند
رئیــس	اتحادیــه	صنــف	فــروش	مصالــح	ســاختمانی	بیرجنــد	
ــان	 ــکن	بی ــا	و	مس ــت	اجاره	به ــش	قیم ــه	افزای ــاره	ب ــا	اش ب
کــرد:	اگرچــه	قیمــت	مصالــح	ســاختمانی	در	قیمــت	مســکن	
تأثیــر	بســزایی	داشــته	امــا	کمبــود	زمیــن	دلیــل	اصلــی	ایــن	
ــاال	اســت. ــوده	چراکــه	قیمــت	زمیــن	خیلــی	ب افزایش	هــا	ب
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.
حســین	چوپانــی	ادامــه	داد:	طــی	چنــد	روز	اخیــر	هــر	کیلــو	
ــیمان	 ــو	س ــر	کیل ــان	و	ه ــزار	و	۷00	توم ــفید	ه سیمان	س
ســیاه	دو	هــزار	تومــان	گران	تــر	شــده	کــه	در	افزایــش	قیمــت	
مســکن	بی	تأثیــر	نیســت.	از	ســوی	دیگــر	مصالــح	روزبــه	روز	
ــی	 ــدارد	حت ــود	ن ــم	وج ــاب	کتابی	ه ــود	و	حس ــران	می	ش گ
ــه	 ــرخ	نام ــم	ن ــه	بتوانی ــد	ک ــور	نمی	دهن ــا	فاکت کارخانه	ه

ــم. بزنی
	

طرح مسکن مهر بیرجند در حال اجرا است
معــاون	بازآفرینــی	شــهری	و	مســکن	راه	و	شهرســازی	
ــالت	های	 ــه	رس ــکن	را	ازجمل ــن	مس ــی	تأمی ــان	جنوب خراس

ایــن	اداره	کل	دانســت	و	افــزود:	هــر	زمینــی	در	حــوزه	
ــه	راه	و	 ــق	ب ــده	می	شــود	متعل شــهر	و	محــدوده	شــهری	دی
شهرســازی	نیســت	چراکــه	برخــی	مربــوط	بــه	دســتگاه	ها	و	

ــت. ــردم	اس ــه	م ــوط	ب ــی	مرب برخ
ــای	راه	 ــر	برنامه	ه ــی	ب ــؤالی	مبن ــه	س ــخ	ب ــزاده	در	پاس علی
ــرای	تأمیــن	زمیــن	احــداث	مســکن	بیــان	 و	شهرســازی	ب
ــال	 ــش	در	ح ــای	ارت ــاری	زمین	ه ــرح	۴50	هکت ــرد:	ط ک
اجــرا	اســت	اراضــی	ایــن	طــرح	به	شــهر	الحــاق	شــده	و	بعد	
ــردم	و	 ــه	م ــن	فرصــت	ب از	آماده	ســازی	زیرســاخت	در	اولی
ــا	 ــد	شــد.	امیداســت	ب ــذار	خواه ــی	واگ شــرکت	های	تعاون
ــد	 ــش	یاب ــن	کاه ــاب	زمی ــی	تب	وت ــن	اراض ــذاری	ای واگ
امــا	در	حــال	حاضــر	بخشــی	از	زیرســاخت	ها	اعــم	از	
جدول	گــذاری	و	آســفالت	انجام	شــده	و	بــا	همــکاری	
شــرکت	های	خدمــت	رســان	بــرای	واگــذاری	آمــاده	

ــد. ــد	ش خواه
معاون	بازآفرینی	شــهری	و	مســکن	راه	و	شهرســازی	خراســان	
ــر	شــرایط	وام	رهــن	 ــه	ســؤالی	مبنــی	ب ــی	در	پاســخ	ب جنوب
ــای	 ــکن	در	بافت	ه ــاخت	مس ــرای	س ــرد:	ب ــان	ک ــکن	بی مس

فرســوده	شــهری	ســهمیه	۳50	واحــدی	بــه	اســتان	داده	انــد	
ــون	 ــکن	۴0	میلی ــاخت	مس ــت	وام	س ــد	گف ــن	بای همچنی
تومــان	و	تعمیــر	15	میلیــون	تومــان	اســت	ســود	ایــن	وام	هــا	
در	دوران	ســاخت	۹	درصــد	بــوده	و	بعــدازآن	18	درصــد	
می	شــود.	از	۲5	خردادمــاه	کــه	ایــن	ســهمیه	ابالغ	شــده	
تاکنــون	۳0	نفــر	بــرای	دریافــت	وام	ســاخت	مراجعــه	

کرده	انــد.

راهکار چیست؟
تناســب	عرضــه	و	تقاضــا	در	بــازار	مســکن	و	اجاره	بهــا	و	
ــه	 ــامان	دهی	ب ــرای	س ــس	ب ــت	و	مجل ــریع	دول ــه	س مداخل
ــکن	 ــت	مس ــرل	وضعی ــای	کنت ــی	از	راهکاره ــازار	یک ــن	ب ای
ــی	 ــاهد	نقش	آفرین ــد	ش ــه	بای ــد،	ک ــر	می	رس ــه	نظ ــت.	ب اس
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

ــود. ــل	نش ــتأجران	تبدی ــرای	مس ب
از	ســوی	دیگــر	بایــد	مشــوق	هایی	بــرای	افزایــش	واحدهــای	
اســتیجاری	ارائــه	کنیــم	و	درواقــع	به	جــای	تمرکــز	بــر	اجبــار	
ــرای	کرایه	هــای	پاییــن	و	اقدامــات	 و	وادار	کــردن	موجــران	ب
ــا	 ــه	اجــاره	دادن	واحده ــد	موجــران	تشــویق	ب دســتوری	بای
ــا	 ــش	به ــاهد	کاه ــه،	ش ــش	عرض ــق	افزای ــا	از	طری ــم،	ت کنی

باشــیم.
نگاهــی	بــه	ســایت	های	منتشــرکننده	آگهــی	رهــن	و	
ــی	 ــز	به	خوب ــن	ها	نی ــازی	و	اپلیکیش ــای	مج ــاره	در	فض اج
نشــان	دهنده	قیمت	هــای	اجاره	بهــا	در	اطــراف	تهــران	
ــک	 ــرای	ی ــاره	ب ــزان	اج ــر	می ــدول	زی ــه	در	ج ــت،	ک اس
واحــد	حــدود	50	الــی	۶0	متــری	در	شهرســتان	های	

ــت. ــده	اس ــران	آم ــراف	ته اط
در	خاتمــه	بایــد	گفــت	بــا	در	نظــر	گرفتــن	حداقــل	
دســتمزد	کارگــران	در	ســال	۹8	بــه	میــزان	15،1۶8،8۲۲	
ــر	 ــک	کارگ ــی	ی ــوق	دریافت ــل	حق ــه	حداق ــال	و	اینک ری
مجــرد	یــا	کارگــر	متأهــل	بــدون	فرزنــد	بــا	احتســاب	حــق	
ــون	و	 ــری	در	ســال	۹8	یک	میلی ــن	کارگ مســکن	و	حــق	ب
ــت،	 ــخص	اس ــی	مش ــود،	به	خوب ــان	می	ش ــزار	توم 8۷۶	ه
ــر	 ــک	کارگ ــه	ی ــد	ماهان ــد	درآم ــی	101	درص ــه	۳۷	ال ک
می	بایســت	بــرای	اجــاره	یــک	آپارتمــان	50	الــی	۶0	
متــری	در	اطــراف	پایتخــت	هزینــه	شــود،	کــه	رقــم	بســیار	

ــت. ــی	اس باالی
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ــران اقتصاد ایـ

اسما محمودی

خشــکیدگی خوشــه هــای خرما در شــرق 
اســتان کرمــان در یــک دهــه گذشــته 
در حالــی میلیاردهــا تومــان خســارت 
برجــای مــی گــذارد کــه تاکنــون راه حــل 
ــدا  ــکل پی ــن مش ــع ای ــرای رف ــبی ب مناس

ــت. ــده اس نش

تغییــرات	اقلیمــی	یکــی	از	چالــش	های	عمــده	اســتان	کرمان	
ــور	 ــن	مح ــاورزی	مهمتری ــر	کش ــالهای	اخی ــی	س ــت،	ط اس
توســعه	اســتان	کرمــان	بــوده	و	بــه	همیــن	دلیل	زیر	ســاخت	
هــا	و	برنامــه	هــای	اقتصــادی	اســتان	بــر	مبنــای	کشــاورزی	
ــدام	را	 ــن	اق ــان	ای ــیاری	از	کارشناس ــا	بس ــه	ام ــعه	یافت توس
یــک	اشــتباه	راهبــردی	در	اقتصــاد	اســتانی	مــی	داننــد	کــه	
در	یکــی	از	کــم	آب	تریــن	مناطــق	کشــور	قــرار	گرفته	اســت.
هــر	چنــد	در	ســال	هــای	اخیــر	گام	هایــی	بــرای	جبــران	این	
اشــتباه	برداشــته	شــده	امــا	همچنــان	زندگــی	مــردم	اســتان	
کرمــان	بــه	کشــاورزی	گــره	خــورده	اســت	بســیاری	از	مــردم	
شــرق	و	جنــوب	کرمــان	امــورات	مالــی	زندگــی	روزمــره	خود	
ــی	 ــی	م ــل	های ــای	نخ ــروش	خرم ــا	ف ــال	را	ب ــول	س در	ط
گذراننــد	کــه	در	خانــه	بــاغ	هایشــان	دارنــد	امــا	گویــی	خرمــا	
نیــز	در	ســکوت	طــرح	هــای	تحقیقاتــی	و	علمــی	در	بخــش	
کشــاورزی	در	حــال	ســپری	کــردن	سرنوشــت	تلخــی	اســت	

کــه	پســته	دچــارش	شــده	اســت.
خرمــا	در	فصــل	زمســتان	و	بهــار	آمــاج	آفــت	زنجــره	خرمــا	
قــرار	مــی	گیــرد	و	در	فصــل	تابســتان	تنهــا	چنــد	روز	
باقیمانــده	بــه	فصــل	برداشــت	محصــول	بــه	یکبــاره	خرمــا	بر	
ــا	 ــه	هــای	خرم ــا	مــی	خشــکد	و	دان روی	شــاخه	هــای	خرم
پــای	نخــل	هــا،	غــذای	دام	هــا	مــی	شــود	و	یــا	جمــع	آوری	و	

ــی	شــود. ــش	زده	م آت
اواخـر	مـرداد	تـا	ابتـدای	مهـر	مـاه	فصـل	برداشـت	خرمـا	از	
نخلسـتان	هـای	کرمـان	کـه	وسـیع	تریـن	نخلسـتان	هـای	
کشـور	هسـتند	آغاز	مـی	شـود	امـا	در	ریـگان	و	فهـرج	و	بم	و	
نرماشـیر	که	مهمتریـن	تولید	کننـدگان	خرمـای	مضافتی	در	
کشـور	هسـتند	کشـاورزان	به	جای	اینکه	سـر	بر	بالین	آرامش	
بگذارنـد	و	نتیجـه	یـک	سـال	تـالش	خـود	را	برداشـت	کنند	
نگاهشـان	به	آسـمان	اسـت	و	خوشـه	هایـی	را	مـی	بینند	که	

مقابـل	چشمانشـان	در	حـال	خراب	شـدن	هسـتند.

خسارت میلیاردی به نخل داران
ســال	گذشــته	بیــش	از	150	میلیــارد	تومــان	مجمــوع	
ــود،	 ــا	ب ــای	خرم ــه	ه ــکیدگی	خوش ــده	خش ــارت	پدی خس
ــهایی	 ــد	و	تالش ــدم	ش ــش	ق ــا	پی ــد	خرم ــرای	خری ــت	ب دول
ــردم	برداشــته	 ــر	دوش	م ــا	ب ــار	خســارت	ه ــرای	کاهــش	ب ب
ــت	 ــای	پرداخ ــه	ج ــت	ب ــن	اس ــی	ای ــوال	اصل ــا	س ــد	ام ش
میلیاردهــا	تومــان	خســارت	بــه	کشــاورزان	چــه	اقــدام	عملی	
ــتانهای	 ــود	در	نخلس ــت	موج ــرل	وضعی ــرای	کنت ــی	ب و	علم
اســتانی	برداشــته	شــده	کــه	دومیــن	تولیــد	کننــده	خرمــا	در	
کشــور	اســت	و	ســالیانه	میلیــون	هــا	دالر	ارز	را	از	ایــن	محــل	

ــد. ــی	کن ــد	کشــور	م عای
ــت	از	آن	دارد	 ــرج	حکای ــگان	و	فه ــا	از	ری ــا	خبره ــن	روزه ای
کــه	خشــکیدگی	خوشــه	هــای	خرما	آغــاز	شــده	و	بخشــی	از	

محصــول	در	حــال	خــراب	شــدن	اســت.
دمـای	هوا	در	شـرق	کرمـان	به	50	درجه	رسـیده	اسـت	و	گاه	
دماسـنج	های	کشـاورزان	دمـای	باالتـر	را	نیز	ثبـت	می	کنند	
امـا	خرما	که	مقـاوم	ترین	محصـول	کشـاورزی	در	مقابل	گرما	

اسـت	نمـی	تواند	مقابـل	این	تنـش	دمایی	تاب	بیـاورد.

ابتکار جدید کشاورزان برای مبارزه با گرما
یکــی	از	نگرانــی	هــای	عمــده	کشــاورزان	عــدم	تعهــد	بیمــه	
ــش	 ــی	از	تن ــای	ناش ــارت	ه ــت	خس ــه	پرداخ ــبت	ب ــا	نس ه
هــای	دمایــی	اســت	همیــن	مســاله	بــود	کــه	ســال	گذشــته	
گریبــان	پســته	کاران	را	گرفــت	و	میلیاردهــا	خســارتی	کــه	به	

آن	هــا	وارد	شــد	هیــچ	گاه	جبــران	نشــد.
امـا	در	حالیکـه	تاکنـون	راه	مبـارزه	قابـل	توجهـی	در	مقابـل	
کشـاورزان	قرار	نگرفته	اسـت	در	یـک	ابتکار	جالب	کشـاورزان	
برخـی	از	شهرسـتانها	در	این	روزهای	سـال	خوشـه	های	خرما	
را	بـا	پارچـه	هـای	سـفید	رنـگ	متقـال	مـی	پوشـانند	و	بنا	به	
اعـالم	کشـاورزانی	کـه	از	این	روش	اسـتفاده	کـرده	انـد	با	این	
اقـدام	گرمـای	کمتـری	بـه	خوشـه	هـای	خرمـا	مـی	رسـد	و	

میـزان	ریـزش	هـم	کاهش	مـی	یابد.
رئیــس	جهــاد	کشــاورزی	اســتان	کرمــان	مــی	گویــد:	
تغییــرات	اقلیمــی	باعــث	شــده	میــزان	گرمایــی	کــه	در	ایــن	
فصــل	از	ســال	رخ	مــی	داده	اســت	بیشــتر	شــود	و	حداکثــر	
دمــا	در	اکثــر	روزهــای	ســال	بیشــتر	از	ســال	گذشــته	اســت.

حداکثــر دمــای هــوا در اســتان کرمــان یــک درجــه 
نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش دارد

عبــاس	ســعیدی	بــا	اشــاره	بــه	گــزارش	هــای	هواشناســی	در	
خصــوص	اینکــه	حداکثــر	دمــای	هــوا	در	اســتان	کرمــان	یک	
ــه	ســال	گذشــته	افزایــش	دارد	مــی	گویــد	 درجــه	نســبت	ب
همیــن	رونــد	کــه	در	ســال	هــای	اخیــر	بــه	صــورت	صعــودی	
ــده	خشــکیدگی	 ادامــه	داشــته	اســت	باعــث	شــده	کــه	پدی

خوشــه	هــای	خرمــا	هــر	ســال	روی	بدهــد.
ــه	 ــارت	ب ــان	خس ــا	توم ــل	میلیارده ــال	قب ــت:	س وی	گف
ــد	و	بیشــترین	خســارت	 ــان	وارد	ش ــتان	کرم کشــاورزان	اس
نیــز	بــه	خرمــای	مضافتــی	بــه	دلیــل	تحمــل	کــم	در	مقابــل	

ــت. ــده	اس ــا	وارد	ش گرم
ــگ	 ــه	داد:	اســتفاده	از	کیســه	هــای	ســفید	رن ســعیدی	ادام
ــد	مشــکل	را	 ــی	توان ــل	از	برداشــت	م ــاه	قب ــک	م ــل	ی متقاب
کاهــش	دهــد	کشــاورزان	بایــد	از	ارقــام	تــر	کمتــر	اســتفاده	و	
بایــد	ارقــام	اقتصــادی	و	مقــاوم	در	مقابــل	گرمــا	کشــت	شــود.
وی	گفـت:	وزش	بادهـای	بسـیار	گـرم	در	ایـن	زمـان	از	سـال	
موجب	تشـدید	خشـک	شـدن	خوشـه	هـای	خرما	می	شـود.

مسئوالن به داد کشاورزان برسند
فرمانــدار	ریــگان	مــی	گویــد:	بخــش	قابــل	توجهــی	از	مــردم	
شهرســتان	ریــگان	بــه	تولیــد	محصــول	خرمــا	اشــتغال	دارند	
ــر	 ــرم	ت ــه	گ ــا	توجــه	ب ــاری	ب ــران	هســتیم	در	ســال	ج و	نگ
ــز	 ــا	نی ــای	خرم ــه	ه ــده	خشــکیدگی	خوش ــوا	پدی شــدن	ه

ــد. افزایــش	یاب
امیــن	باقــری	افــزود:	یکــی	از	مشــکالت	کشــاورزان	در	کنــار	
ــا	توســط	 ــد	خرم ــش	خری ــروش،	پی ــان	ف ــازی	در	زم دالل	ب
ــا	 ــردخانه	ه ــداری	در	س ــاالی	نگه ــای	ب ــه	ه دالالن	و	هزین

ــا	اســت. ــای	خرم خشــک	شــدن	خوشــه	ه
ــی	هــر	 ــرخ	نهای ــا	برگــزاری	جلســات	متعــدد	ن وی	گفــت:	ب
ــه	شــده	اســت	 ــان	در	نظــر	گرفت ــا	۲5	هــزار	توم ــو	خرم کیل
در	حالیکــه	هزینــه	تولیــد	هــر	کیلــو	خرمــا	1۷	هــزار	تومــان	

اســت.
فرمانــدار	ریــگان	افــزود:	خشــک	شــدن	خوشــه	هــای	خرمــا	
ــه	 ــدف	گرفت ــان	را	ه ــتان	کرم ــرق	اس ــوار	در	ش اقتصــاد	خان
ــاری	 ــال	ج ــده	در	س ــن	پدی ــدید	ای ــورت	تش ــت	و	در	ص اس
ــتان	و	 ــمت	سیس ــدید	از	س ــای	ش ــه	وزش	باده ــه	ب ــا	توج ب
بلوچســتان	و	افزایــش	گرمــای	هــوا	بخــش	قابــل	توجهــی	از	

ــی	رود. ــن	م ــردم	از	بی ــد	م درآم
احمـد	یکـی	از	کشـاورزان	بمـی	اسـت	کـه	در	زمینـه	تولید	و	
صـادرات	خرما	فعال	اسـت،	احمـد	با	ابـراز	نگرانـی	از	وضعیت	
موجود	مـی	گوید:	دقیقا	۲0	روز	به	برداشـت	محصول	خوشـه	
هـا	بـی	آب	مـی	شـوند	و	بعـد	از	خشـک	شـدن	خرمـا	دچـار	

ریـزش	می	شـود	و	بـه	کلـی	از	بین	مـی	رود.
ــی	و	 ــد	بوم ــوت	تولی ــاط	ق ــزود:	کشــاورزی	یکــی	از	نق وی	اف
اقتصــاد	مقاومتــی	در	اســتان	کرمــان	محســوب	مــی	شــود	و	
ــه	کاهــش	 ــد	منجــر	ب عــدم	حمایــت	از	کشــاورزان	مــی	توان

ــود. ارزآوری	ش
وی	گفــت:	ســال	گذشــته	بــا	وجــود	تمــام	مشــکالت	
ــا	 ــردخانه	ه ــاه	رمضــان	در	س ــام	م ــده	در	ای ــای	باقیمان خرم
ــد	 ــادرات	محصــول	تولی ــری	از	ص ــل	جلوگی ــه	دلی ــد	و	ب مان
کننــدگان	فرصــت	صــادرات	خرمــا	را	از	دســت	دادنــد	و	حــاال	
ــش	 ــا	چال ــا	کشــاورزان	را	ب ــای	خرم خشــکیدگی	خوشــه	ه
مواجــه	کــرده	اســت	و	راهــکار	مناســبی	بــرای	کنتــرل	
ــاد	 ایــن	مشــکل	بعــد	از	ســال	هــا	و	صــرف	هزینــه	هــای	زی

ــت. ــده	اس ــنهاد	داده	نش پیش

تکرار یک تراژدی در نخلستانها

خوشه های خرما در شرق کرمان می خشکد
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ــران اقتصاد ایـ

شــتاب  بــا  حالــی  در  مازنــدران 
ــش  ــگران پی ــذب گردش ــوی ج به س
مــی رود کــه همــه زیرســاخت های آن 
در تعــارض بــا رونــق و توســعه صنعــت ســبز بــوده و ایــن 
مســئله، رونــد جایگزینــی ایــن صنعــت ارزآور بــا اقتصــاد 

ــت. ــرده اس ــد ک ــی را کن نفت

نیــز	 مازنــدران	 مختلــف	 مناطــق	 تابلوهــای	 حتــی	
معــرف	صنعــت	پرطمطــراق	گردشــگری	آن	نیســت	و	
ــات	و	 ــگاه،	راه	هــا،	امکان ــر	هتــل،	اقامت زیرســاخت	هایش	نظی
تجهیــزات	همخوانی	مناســبی	بــا	اقتصاد	گردشــگری	نــدارد،	
ــه	اعتقــاد	کارشناســان	می	توانــد	جایگزیــن	 اقتصــادی	کــه	ب

ــد. ــت	باش ــرای	نف ــبی	ب مناس
ــاً	ایــن	باشــد	 ــگاه	برخــی	افــراد	صرف شــاید	گردشــگری	در	ن
ــا	 ــهر	ی ــتان	در	ش ــا	دوس ــواده	و	ی ــا	خان ــالت	را	ب ــه	تعطی ک
کشــور	دیگــری	ســر	کننــد	درحالی	کــه	گردشــگری،	
صنعتــی	پــاک	اســت	و	در	صــورت	برنامه	ریــزی	اصولــی	
ــاختن	 ــا	س ــا	مهی ــدت	و	ب ــم	انداز	بلندم ــا	چش ــردی	ب و	راهب
مناســب	 نرم	افــزاری	 و	 ســخت	افزاری	 زیرســاخت	های	

می	توانــد	درآمــد	سرشــاری	را	نصیــب	کشــور	ســازد.
همچنیــن	در	شــرایط	ســخت	اقتصــادی،	تقویــت	ایــن	
صنعــت	پول	ســاز	بــا	توجــه	بــه	جاذبه	هــای	کم	نظیــر	
گردشــگری	در	کشــور	به	ویــژه	در	مازنــدران	کــه	گل	سرســبد	
اســتان	های	گردشــگر	پذیــر	اســت،	قطعــاً	تأثیــر	بســزایی	در	

تولیــد	ناخالــص	ملی	داشــته	و	بــا	تحقــق	اقتصــاد	مقاومتی	از	
ــد. ــت	می	کاه ــه	نف ــکا	ب ات

محمدرضــا	اورمــزدی	دکترای	گردشــگری	و	اســتاد	دانشــگاه	
ــعه	 ــند	توس ــی،	س ــعه	مل ــند	توس ــاس	س ــر	اس ــد:	ب می	گوی
مازنــدران	و	همچنیــن	در	افــق	1۴0۴،	گردشــگری	به	عنــوان	
ــدار	 ــاد	پای ــعه	و	اقتص ــای	توس ــن	اولویت	ه ــی	از	مهم	تری یک

ــت. ــده	اس ــدران	مطرح	ش مازن
وی	بـا	بیـان	اینکـه	دربـاره	اقتصـاد	گردشـگری	در	همایش	ها	
و	سـمینارهای	مختلـف	حرف	هـای	بسـیاری	زده	می	شـود،	
افـزود:	واقعیت	امر	این	اسـت	کـه	مازندران	در	زمینه	توسـعه	و	
اقتصـاد	پایدار	گردشـگری	به	جایـگاه	واقعی	خویش	نرسـیده	

کـه	این	مهـم	دارای	علـل	فراوانی	اسـت.
ایــن	کارشــناس	بــا	بیــان	اینکــه	چنــد	متولــی	بــودن	
صنعــت	 توســعه	نیافتگی	 علــل	 از	 یکــی	 گردشــگری	
گردشــگری	اســت،	اضافــه	کــرد:	در	گردشــگری	۲1	دســتگاه	
اجرایــی	در	قالــب	ســتاد	تســهیالت	ســفر	متولی	گردشــگری	
ــه	 ــان	ب ــن	متولی ــی	ای ــا	هم	افزای ــت	ب ــاز	اس ــه	نی ــوده	ک ب
سمت	وســوی	درآمدزایــی	و	اقتصــاد	گردشــگری	کننــد.
مازنـدران،	 بی	نظیـر	 جاذبه	هـای	 برشـمردن	 بـا	 اورمـزدی	
خاطرنشـان	کـرد:	مازنـدران	می	توانـد	در	شـقوق	مختلـف	
طبیعت	گـردی،	 سـالمت،	 گردشـگری	 ماننـد	 گردشـگری	
روسـتایی،	صنایع دسـتی، غـذا و … موفـق عمـل کنـد اگـر 
زیرسـاخت های سـخت افزاری و نرم افـزاری آن مهیـا شـود.
از	 یکـی	 داشـت:	 بیـان	 گردشـگری	 امـور	 در	 مشـاور	 ایـن	
در	 می	تـوان	 را	 مازنـدران	 در	 توسـعه	نیافتگی	 علت	هـای	

نداشـتن	زیرسـاخت	سـخت	افزاری	دانسـت	زیرا	باید	بپذیریم	
کـه	راه	هـای	مواصالتـی	پایتخت	بـه	مازنـدران	متعلـق	به	80	
سـال	قبـل	بـوده	و	بـرای	ظرفیت	هـای	آن	زمـان	تعریف	شـده	
و	در	حـال	حاضـر	آنچـه	از	ایـن	محورهـا	نصیـب	گردشـگران	
می	شـود،	خسـتگی	ناشـی	از	ترافیـک	سـنگین	آن	اسـت.

وی	کمبــود	فضاهــای	اقامتــی	مناســب	ماننــد	هتل	هــا	
و	مراکــز	درمانــی	را	از	دیگــر	کمبودهــای	زیرســاختی	در	
ــن	مســائل،	 ــار	ای ــار	داشــت:	در	کن ــدران	دانســت	و	اظه مازن
ــت	محیطی	 ــث	زیس ــون	مباح ــری	چ ــم	دیگ ــکالت	مه مش
هماننــد	انباشــت	زبالــه	وجــود	دارد	کــه	بســیار	زننــده	اســت.
اورمــزدی	بــا	بیــان	اینکــه	توســعه	گردشــگری	بایــد	مبتنــی	
ــش	 ــه	داد:	آمای ــرد،	ادام ــکل	بگی ــرزمین	ش ــش	س ــر	آمای ب
ــه	 ــگری	ب ــاخت	های	گردش ــن	زیرس ــر	گرفت ــی	در	نظ یعن
معنــای	آنکــه	اگــر	ســازه	گردشــگری	بایــد	ســاخته	شــود،	در	
ــود. ــت	ش ــت	محیطی	رعای ــتانداردهای	زیس ــاً	اس آن	حتم

ایــن	مــدرس	دانشــگاه	بــر	رعایــت	موضوعــات	نرم	افــزاری	در	
صنعــت	گردشــگری	هــم	تأکید	کــرد	و	گفــت:	مــردم	مناطق	
گردشــگری	بایــد	فرهنگ	درســت	برخــورد	بــا	گردشــگران	را	
بداننــد	و	بــه	زبــان	دوم	مســلط	باشــند	امــا	در	مازنــدران	چند	

درصــد	از	مــردم	دارای	ایــن	شــاخصه	ها	هســتند.

تابلوهای ضدگردشگری در مازندران
اورمـزدی	بـا	بیـان	اینکـه	مـا	ادعـای	منطقـه	گردشـگری	
را	داریـم	امـا	پلیـس	و	تاکسـی	توریسـم	نداریـم،	افـزود:	مـا	
حتـی	»آدرسـینگ«	درسـت	در	مازنـدران	نداریـم	و	تابلوهای	

صنعتی که چند متولی دارد

ساز ناکوک زیرساخت ها با اقتصاد گردشگری
سهیال محمدی
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ــران اقتصاد ایـ

گردشـگری	مـا	به	طـور	اسـتاندارد	جاذبه	هایمـان	را	معرفـی	
. نمی	کننـد

وی	بــا	بیــان	اینکــه	غــرب	مازنــدران	در	حالــی	نگیــن	
ــک	 ــوز	ی ــه	هن ــود	ک ــوب	می	ش ــران	محس ــگری	ای گردش
ــن	 ــک	ای ــرد:	ترافی ــح	ک ــدارد،	تصری ــب	ن ــدی	مناس کمربن

محــور	به	شــدت	آزاردهنــده	اســت.
علت	هــای	 مهم	تریــن	 از	 یکــی	 کارشــناس	 ایــن	
ــدران	را	نداشــتن	 عقب	ماندگــی	صنعــت	گردشــگری	در	مازن
ــرد	و	 ــوان	ک ــل	اســتان	عن ــای	بی	بدی ــق	از	جاذبه	ه ــار	دقی آم
ــوان	در	 ــوع	گردشــگری	را	می	ت ــش	از	80	ن ــان	داشــت:	بی بی

ــرد. ــق	ک ــدران	محق مازن
وی	بــا	اشــاره	بــه	گردشــگری	ســالمت	و	دریایــی	گفــت:	ایــن	
ــب	 ــد	سرشــاری	را	نصی ــد،	درآم ــی	می	توان دو	حــوزه	به	تنهای
ــرف	 ــد	ح ــط	در	ح ــه	آن	فق ــه	ب ــا	توج ــد	ام ــدران	کن مازن

باقی	مانــده	اســت.
زیرسـاخت	های	 مادامی	کـه	 تـا	 شـد:	 یـادآور	 اورمـزدی	
سـخت	افزاری	و	نرم	افـزاری	گردشـگری	در	مازنـدران	رشـد	
نکنـد،	حرکت	این	اسـتان	در	اقتصاد	گردشـگری	الک	پشـتی	

بـوده	و	هرگـز	بـه	حرکـت	خرگوشـی	نخواهـد	رسـید.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	اقتصــاد	گردشــگری	بــرای	خــود	فرهنگ	
ــادر	 ــدران	را	ص ــگ	مازن ــد	فرهن ــا	بای ــد	و	م ــاد	می	کن ایج
ــردن	 ــادر	ک ــرای	ص ــی	ب ــدر	آمادگ ــا	چق ــت:	م ــم،	گف کنی
فرهنــگ	مازنــدران	داریــم	و	به	طورکلــی	بــه	چــه	میــزان	روی	
جشــنواره ها، صنایع دســتی، غذاهــای محلــی و… کارکــرده 

ــم. ــی	کرده	ای ــا	را	معرف و آن	ه
ایــن	مــدرس	دانشــگاه	بــا	بیــان	اینکــه	گردشــگران	خارجــی	
ــه	 ــای	خــزر،	ب ــار	دری ــه	خاوی ــرز،	ب ــای	الب ــدی	کوه	ه ــه	بلن ب
ــد،	 ــه	دارن ــا	توج ــی	م ــی	و	محل ــتی	بوم ــا	و	صنایع	دس غذاه
خاطرنشــان	کــرد:	امــا	مازنــدران	در	هیچ	کــدام	از	ایــن	

بخش	هــا	کار	نکــرده	اســت.
وی	بـا	اسـتناد	بـه	آمارهـای	جهانی	گردشـگری	متذکر	شـد:	
گـردش	مالـی	هـر	گردشـگر	برابر	بـا	فـروش	۳0	بشـکه	نفت	
بـوده	و	بـه	ازای	هـر	یـک	از	گردشـگران	1۷	شـغل	ایجـاد	
می	شـود	و	ایـن	در	حالـی	اسـت	کـه	کشـور	مـا	بـر	اسـاس	
رنکینـگ	جهانـی	دارای	رتبـه	پنجـم	میـراث	طبیعـی	و	رتبه	
دهـم	آثـار	تاریخـی	اسـت	و	ایـن	آمـار،	نتیجـه	این	اسـت	که	

اقتصـاد	نفتـی	مـا	را	تنبـل	بـار	آورده	اسـت.
ــت	و	اقتصــاد	توریســم	 ــد	صنع ــه	رش ــاره	ب ــا	اش ــزدی	ب اورم
ــه،	 ــزی،	ترکی ــه،	مال ــپانیا،	فرانس ــون	اس ــورهایی	چ در	کش
امــارات و… گفــت: ایــن در حالــی اســت کــه ایران کشــوری 
ــان	 ــن	می ــوده	و	در	ای ــر	ب ــای	بی	نظی ــا	جاذبه	ه چهارفصــل	ب
ــاً	 ــا	علن ــت	ام ــی	اس ــته	های	طبیع ــار	از	داش ــدران	سرش مازن

ــت. ــرده	اس ــته	ها	نک ــن	داش ــرداری	از	ای ــچ	بهره	ب هی
ســواحل،	 یکپارچــه	 مدیریــت	 در	 را	 کار	 چــاره	 وی	
مهیاکــردن	 اصولــی،	 بازاریابــی	 و	 سیاســت	گذاری	
ــت	و	 ــی	دانس ــتگاه	های	متول ــی	دس ــاخت	ها	و	هم	افزای زیرس
بیــان	کــرد:	تــا	زمانــی	کــه	دســتگاه	های	متولــی	گردشــگری	
ــرای	 ــی	ب ــتراتژی	بلندمدت ــد	و	اس ــه	باش ــی	خفت در	روزمرگ
ایــن	مهــم	تدویــن	نشــود،	مازنــدران	بــه	اقتصــاد	گردشــگری	

آن	طــور	کــه	بایــد	نمی	رســد.
تهمینــه	اســدی	دکتــرای	گردشــگری	گفــت:	گردشــگری	را	
ــت	 ــم	فعالی ــی	ه ــد	و	برخ ــت	می	دانن ــره	صنع ــی	در	زم برخ
ــه	 ــگری	س ــه	گردش ــت	ک ــی	اس ــن	در	حال ــات	و	ای و	خدم
ــت	و	 ــتغال	زایی	را	داراس ــی	و	اش ــاخصه	ارزآوری،	درآمدزای ش

ــرار	بگیــرد. ــع	ق ــد	در	لیســت	صنای بای
وی	افــزود:	گردشــگری	ثابــت	کــرده	کــه	می	توانــد	در	
تولیــد	ناخالــص	ملــی	ســهم	بســزایی	داشــته	باشــد	و	ایــن	در	
حالــی	اســت	کــه	اگــر	بــه	ســالنامه	برنامه	وبودجــه	مازنــدران	
نگاهــی	بیندازیــم	خواهیــم	دیــد	کــه	گردشــگری	را	در	
لیســت	خدمــات	می	گذارنــد	و	ایــن	نــگاه	بســته	بــه	صنعــت	
ــوزه	در	 ــن	ح ــعه	نیافتگی	ای ــل	توس ــی	از	عل ــگری	یک گردش

ــت. ــدران	اس مازن
ایــن	کارشــناس	بــا	بیــان	اینکــه	مازنــدران	نخســتین	قطــب	
گردشــگری	داخلــی	در	کشــور	اســت،	اضافــه	کــرد:	بــا	نگاهی	
ــون	 ــاالنه	50	میلی ــی	س ــراث	فرهنگ ــازمان	می ــار	س ــه	آم ب
ــزان	 ــن	می ــر	ای ــوند،	اگ ــدران	می	ش ــگر	وارد	مازن ــر	گردش نف
گردشــگر	فقــط	یــک	آب	معدنــی	بخرنــد،	میلیاردهــا	تومــان	
ــا	پرسشــی	 ــود	ام ــاد	می	ش ــدران	ایج ــی	در	مازن ــردش	مال گ
ــای	 ــن	آماره ــرا	ای ــه	چ ــن	اســت	ک ــه	مطــرح	می	شــود	ای ک

مالــی	گــم	اســت.
ــی	 ــردش	مال ــزان	گ ــان	می ــه	در	بی ــان	اینک ــا	بی ــدی	ب اس
گردشــگران	یــا	روراســت	نیســتیم	و	یــا	هتلــداران	و	
ــار	 ــد،	اظه ــروش	را	نمی	گوین ــی	ف ــار	واقع ــتوران	داران	آم رس
داشــت:	یکــی	از	حلقه	هــای	مفقــوده	در	بحــث	اقتصــاد	
گردشــگری	ایــن	اســت	کــه	مــا	نمی	دانیــم	بــه	چــه	میــزان	از	

گردشــگری	درآمــد	داریــم.
ایــن	مــدرس	دانشــگاه	نــوع	نگــرش	بــه	گردشــگری	را	از	دیگر	
ــرد	 ــوان	ک ــگری	عن ــاد	گردش ــعه	نیافتگی	اقتص ــل	توس عل

ــی،	 ــت	گردشــگری	جــدای	از	مباحــث	مال ــت:	در	صنع و	گف
مســائل	اجتماعــی،	فرهنگــی	و	زیســت	محیطی	هــم	بســیار	

مهــم	اســت.
ــور،	 ــد	لف ــده	در	س ــای	پیش	آم ــه	ماجراه ــاره	ب ــا	اش وی	ب
خاطرنشــان	کــرد:	مــردم	محلــی	لفــور	باهــدف	درآمدزایــی	و	
نــگاه	اقتصــادی	صــرف	ایــن	مــکان	را	بــه	کشــور	شناســاندند	
ــه	 ــن	منطق ــه	ای ــوش	ب ــور	خودج ــادی	به	ط ــای	زی و	توره
ــازمان	 ــا	س ــد،	آی ــد	می	کنن ــکان	بازدی ــن	م ــد	و	از	ای می	رون
ــد	 ــادر	می	کن ــگری	ص ــوز	گردش ــه	مج ــی	ک ــراث	فرهنگ می
می	توانــد	متولــی	تک	تــک	گردشــگران	و	رفتارهایشــان	

ــر. باشــد،	مســلماً	خی
ــد	مســائل	فرهنگــی	و	 اســدی	ادامــه	داد:	اینجاســت	کــه	بای
اجتماعــی	را	در	کنــار	گردشــگری	جــدی	گرفت	زیرا	بســیاری	
از	گردشــگر	نماهــا	و	طبیعــت	گــرد	نماهــا	نمی	داننــد	کــه	در	
پــی	چــه	هســتند	و	وقتــی	وارد	طبیعــت	یا	روســتا	می	شــوند	
تــازه	یادشــان	می	آیــد	کــه	ســاعت	1۲	شــب	صــدای	

ــد. ــوب	راه	بیندازن ــد	و	بزن	وبک ــاد	کنن ــان	را	زی باندهایش

لــزوم توجــه بــه الزامــات فرهنگــی و اجتماعــی در 
صنعــت گردشــگری

وی	بــا	بیــان	اینکــه	گردشــگر	بــودن	هــم	بــرای	خــود	آدابــی	
ــت:	 ــت،	گف ــده	اس ــه	گمش ــد	حلق ــر	می	آی ــه	نظ ــه	ب دارد	ک
بنابرایــن	زمانــی	می	توانیــم	بگوییــم	کــه	گردشــگری	
ــی	و	 ــی،	اجتماع ــای	فرهنگ ــه	مبن ــادی	دارد	ک ــد	اقتص درآم

زیســت	محیطی	داشــته	باشــد	در	غیــر	ایــن	صــورت	ســبب	
آســیب	می	شــود.

ایــن	کارشــناس	ادامــه	داد:	یکــی	از	ایراداتــی	کــه	بــه	
گردشــگری	وارد	می	شــود	ایــن	اســت	کــه	می	گوینــد	
درآمــد	آن	فصلــی	اســت	درحالی	کــه	الگــوی	درســت	
ــردم	 ــرا	م ــت	زی ــودن	آن	اس ــی	ب ــان	فصل ــگری	هم گردش
مناطــق	گردشــگری	پــس	از	هــر	میزبانــی	نیازمنــد	تنفــس	و	
ــوند. ــا	ش ــری	مهی ــان	دیگ ــرای	میزب ــا	ب ــتند	ت ــم	هس ترمی
اســدی	تأکیــد	کــرد:	تصمیم	گیرنــدگان	ایــن	عرصــه،	الگوهــا	
و	اصــول	گردشــگری	درســتی	ندارنــد	و	بایــد	در	ایــن	زمینــه	
بازنگــری	کننــد	تــا	بتواننــد	بــه	اقتصــاد	گردشــگری	دســت	

پیــدا	کننــد.
درعین	حــال	نــادر	ســحرخیز	رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی،	
ــاره	گفــت:	 گردشــگری	و	صنایع	دســتی	رامســر	هــم	دراین	ب
دنیــای	امــروز	سیاســت	جدیــدی	را	در	زمینــه	گردشــگری	و	
جــذب	آن	دنبــال	می	کنــد	تــا	بــرای	درآمدزایــی	بــه	میــزان	

کمتــری	از	ذخایــر	زیرزمینــی	خــود	اســتفاده	کنــد.

ــرای	 ــق	ب ــی	و	دقی ــزی	اصول ــه	برنامه	ری ــان	اینک ــا	بی وی	ب
رســیدن	بــه	اقتصــاد	گردشــگری	نیــاز	اســت،	افــزود:	کشــور	
ــر	در	 ــای	کم	نظی ــدران	دارای	ویژگی	ه ــا	و	در	رأس	آن	مازن م
بخش	هــای	گوناگــون	گردشــگری	بــوده	کــه	می	توانــد	تمــام	

ــد. ــاع	کن ســالیق	را	اقن
سـحرخیز	نبـود	اطالع	رسـانی	درسـت	در	معرفـی	جاذبه	های	
گردشـگری	را	یکـی	از	علـل	توسـعه	نیافتگی	ایـن	صنعـت	
دانسـت	و	اظهـار	داشـت:	اگرچـه	در	سـال	های	اخیـر	مدیران	
بیشـتر	دربـاره	اهمیـت	صنعـت	گردشـگری	و	جایـگاه	آن	
در	اقتصـاد	صحبـت	می	کننـد	امـا	شناسـاندن	ظرفیت	هـای	

گردشـگری	بـه	دنیـا،	نیازمنـد	لیـدر	و	راهنمـا	اسـت.
ــر	اینکــه	 ــا	تأکیــد	ب رئیــس	اداره	میــراث	فرهنگــی	رامســر	ب
الزمــه	درآمدزایــی	گردشــگری	لزوماً	داشــتن	زیرســاخت	های	
مناســب	اســت،	خاطرنشــان	کــرد:	آزادســازی	ســاحل،	حفظ	
جنــگل	و	کوهســتان؛	ایمن	ســازی	راه	هــا	و	آمــوزش	نیــروی	

ــن	زیرساخت	هاســت. ــه	ای ــانی	ازجمل انس
بــا	ایــن	تفاســیر	می	تــوان	گفــت	کــه	اگــر	متولیــان	
گردشــگری،	منســجم	و	متحــد	بــرای	تقویــت	ایــن	صنعــت	
ــی	 ــص	مل ــد	ناخال ــذاری	در	تولی ــن	تأثیرگ ــد	ضم گام	بردارن
ــد	ارز	 ــون	تولی ــی	چ ــرات	مثبت ــش	تأثی ــد	نویدبخ می	توانن
خارجــی،	ایجــاد	شــغل	جدیــد	و	فرصت	هــای	شــغلی،	ایجــاد	
ــب وکارهای  ــژه در کس ــی به وی ــد، کارآفرین ــارت، درآم تج
کوچــک، توســعه منطقــه و … بــا در نظــر گرفتــن مباحــث 

فرهنگــی،	اجتماعــی	و	زیســت	محیطی	باشــند.
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ــران اقتصاد ایـ

اسـتان آذربایجـان  شـهر سـردرود در 
بـا 800  تبریـز  نزدیکـی  و در  شـرقی 
از  یکـی  عنـوان  بـه  فعـال،  کارگاه 
پایتخـت  و  تابلوفـرش  خاسـتگاه های 
شـناخته  جهـان  دسـتباف  تابلوفـرش 

. د می شـو

از	ایــن	پایتخــت	تــا	آن	پایتخــت	15دقیقــه	راه	اســت.	یعنــی	
ــردرود،	 ــا	س ــتباف	ت ــرش	دس ــی	ف ــز،	پایتخــت	جهان از	تبری

پایتخــت	تابلوفــرش	جهــان.
حــاال	فــرش	در	کنــار	کیــف	و	کفــش	چــرم،	آجیــل،	نوقــا	و	
ریــس،	یکــی	از	نزدیک	تریــن	واژه	هــا	بــه	تبریــز	اســت.	فــرش	
تبریــز	بــه	عنــوان	برنــدی	معتبــر	و	جهانــی	در	نقــاط	مختلف	
ــن	 ــت	ای ــا	مشــتری	دارد.	هیچ	کــس	روی	کیفیــت	و	اصال دنی

ــد. ــرح	نمی	کن ــبهه	ای	مط ــرش	ش ف
ــردرود	و	 ــرای	س ــوز	ب ــوب	هن ــات	خ ــن	اتفاق ــه	ای ــا	هم ام
ــه	 ــگام	ورود	ب ــد	هن ــت.	هرچن ــاده	اس ــش	نیفت تابلوفرش	های
ــه	پایتخــت	 ــه	ب ــد	ک ــه	شــما	می	گوین ــا	ب ــن	شــهر	تابلوه ای
تابلوفــرش	جهــان	رســیده	اید،	امــا	هنــوز	ایــن	آوازه	بــه	تمــام	

ــیده	اســت. ــان	نرس جه
َســرْدرود	یکــی	از	شــهرهای	اســتان	آذربایجــان	شــرقی	
اســت	کــه	در	جنــوب	غربــی	شــهر	تبریــز	واقــع	شــده	و	۷-8	
کیلومتــر	با	شــهر	تبریــز	فاصلــه	دارد.	این	شــهر	دومین	شــهر	
پرجمعیــت	شهرســتان	تبریــز	و	یازدهمیــن	شــهر	پرجمعیت	

اســتان	آذربایجــان	شــرقی	اســت.
طبــق	آخریــن	سرشــماری	مرکــز	آمــار	ایــران	کــه	در	ســال	
1۳۹0	صــورت	گرفتــه		اســت،	ایــن	شــهر	بــا	جمعیتــی	بالــغ	

بــر	۳5	هــزار	نفــر	قدمتــی	در	حــدود	۳	هــزار	ســال	دارد.
ــی	و	حجــم	عمــده	تولیــدات	 ســردرود	بــا	ســابقه	طوالن
تابلوفــرش،	سال	هاســت	کــه	در	بســیاری	از	جوامــع	بــا	
ــناخته	 ــان	ش ــران	و	جه ــرش	ای ــو	ف ــت	تابل ــوان	پایتخ عن
ــب	در	 ــهر	اغل ــن	ش ــتباف	ای ــای	دس ــو	فرش	ه ــود.	تابل می	ش
ــری،	 ــای	هن ــه	نقش	ه ــوند؛	البت ــه	می	ش ــره	بافت ــب	پرت قال
ــوم	 ــای	مرس ــر	طرح	ه ــرآن	دیگ ــات	ق ــره	و	آی ــی،	منظ نقاش
ــع	 ــو	فرش	هــا	هســتند	کــه	در	واق ــن	تابل ــه	در	ای ــه	کار	رفت ب
بــا	ابتــکار	و	بــه	روز	شــدن	هنرمنــدان	قالیبــاف،	ایــن	صنایــع	
ــداران	 ــالیق	خری ــی	روز	و	س ــرایط	زندگ ــا	ش ــز	ب ــی	نی بوم

ــت.		 ــرده	اس ــدا	ک ــاق	پی انطب
قالی	هــای	ســردرود	دارای	تاریخچــه	صــد	ســاله	اســت،	
قالی	بافــی	بــرای	نخســتین	بــار	توســط	»محمــود	آقاحکیــم«	
وارد	زندگــی	اهالــی	ســردرود	شــده		اســت	و	بعد	از	آن،	توســط	
ــا	اســحاقیان«،  افــراد	دیگــری	ماننــد	»حــاج	ســید	حــاج	آق
»اعالبــاف«، »حــاج ابوالقاســم شــریف زاده« و… پیگیــری	و	

گســترش	یافتــه		اســت.
ــد	از	 ــه	می	گوی ــت	ک ــردرودی	اس ــک	س ــزاده،	ی ــد	علی احم
بچگــی	بــه	بافتــن	و	تولیــد	تابلوفــرش	مشــغول	بــوده	اســت.	
او	توضیــح	می	دهــد:	ســردرودی	ها	هنــر	بافــت	تابلوفــرش	را	
از	پــدران	خــود	بــه	ارث	برده	انــد	و	می	تــوان	گفــت	کــه	ایــن	

حرفــه	نســل	بــه	نســل	انتقــال	پیــدا	کــرده	ســت.
	

این هنر بیکاری را از بین برده است
»حــاال	تابلوفــرش	جــزو	الینفک	زندگــی	سردرودی	هاســت«؛	
ــه	 ــر	خان ــد:	کم	ت ــه	می	کن ــد	و	اضاف ــن	را	می	گوی ــزاده	ای علی
ــه	 ــه	ب ــرد	ک ــدا	ک ــوان	پی ــن	شــهر	می	ت ــواده	ای	را	در	ای و	خان
ــر	و	 ــان	پی ــن	می ــند.	در	ای ــغول	نباش ــرش	مش ــد	تابلوف تولی

ــدارد. ــی	ن ــم	تفاوت ــواد	ه ــرده	و	بی	س ــوان	و	تحصیل	ک ج
آرزو	مبصــر،	رئیــس	شــورای	اســالمی	شــهر	ســردرود	هــم	بــا	
ایــن	موضــوع	موافــق	اســت.	او	ب	می	گویــد:	تولیــد	تابلوفرش،	
اولیــن	هنــر	ســردرودی	ها	اســت	و	از	آن	می	تــوان	بــه	عنــوان	

اصلی	تریــن	شــغل	مــردم	ایــن	شــهر	یــاد	کــرد.

بــه	گفتــه	مبصــر،	در	گذشــته	اهالــی	در	قالــب	قالی	بافــی	بــه	
ــا	کارگاه	هــای	 ــا	این	روزه ــد	ام ــرش	می	پرداختن ــد	تابلوف تولی
تولیــدی	فعالیــت	خــود	را	آغــاز	کرده	انــد	و	هم	اکنــون	
حــدود	800کارگاه	در	ایــن	شــهر	مشــغول	بــه	کارنــد	و	
حاصــل	کارشــان	را	بــه	سراســر	کشــور	و	بیش	تــر	کشــورهای	

ــد. ــادر	می	کنن ــان	ص جه
او	از	تشــکیل	کارگروهــی	تخصصــی	متشــکل	از	بافنــدگان	
ــراد	دارای	 ــتباف	و	اف ــرش	دس ــه	تابلوف ــرش،	اتحادی تابلوف
نفــوذ	در	ایــن	زمینــه	خبــر	می	دهــد	و	می	گویــد:	بــا	
ــرش	 ــای	ف ــز	پژوهش	ه ــروه،	مرک ــن	کارگ ــای	ای تالش	ه
دســتباف	ســردرود	آغــاز	بــه	کار	کــرد	و	هم	اکنــون	
ــر	در	 ــت	و	هن ــن	صنع ــد	ای ــرای	رش ــدی	ب ــات	مفی اقدام

مرکــز	انجــام	می	شــود.
آرزو	مبصــر	معتقــد	اســت	کــه	رهایــی	از	روش	هــای	ســنتی	
و	توجــه	جدی	تــر	بــه	علــم	و	پژوهــش	و	به	روزرســانی	
طرح	هــا	و	...	می	توانــد	در	پیشــرفت	و	معرفــی	هرچــه	

ــد. ــر	باش ــان	موث ــه	جه ــردرود	ب ــرش	س ــر	تابلوف بیش	ت
نکتــه	امیدوارکننــده	درمــورد	تابلوفــرش	ایــن	اســت	کــه	در	
سراســر	جهــان	تقاضــا	بــرای	ایــن	محصــول	وجــود	دارد.	افراد	
ــا	 ــوار	محــل	زندگــی	ی ــه	دی ــد	و	نصــب	تابلوفــرش	ب ــا	خری ب
کار	خــود	می	تواننــد	پــای	رنگ	هــای	طبیعــی	را	بــه	زندگــی	

خــود	بــاز	کننــد.
مناظــر	طبیعــی،	حیوانــات،	گل،	اشــخاص،	چهــره،	ترکیبــی	
و	نقاشــی	هنرمنــدان	مشــهور	جهــان	از	جملــه	پرکاربردترین	
ــه	 ــداران	ب ــر	طــرح	طرف ــه	ه ــرش	اســت	ک ــای	تابلوف طرح	ه

خصــوص	خــود	را	دارد.
ــو	فرش	هــا	از	نقشــه	های	کاغــذی	 پیشــتر	جهــت	بافــت	تابل
اســتفاده	مــی	شــد.	بدیــن	صــورت	کــه	پــس	از	انتخــاب	یــک	
تصویــر	جهــت	بافــت،	تصویــر	مــورد	نظــر	بــه	تناســب	انــدازه	
ــا	اســتفاده	از	دســتگاه	های	چــاپ	 ــا	ب ــو	توســط	نقــاش	ی تابل
تصاویــر	بــر	روی	کاغــذ	چــاپ	مــی	شــد	و	بــا	تقســیم	بنــدی	
ــی	 ــه	م ــده	بافت ــذ	چــاپ	شــده،	توســط	بافن شــطرنجی	کاغ
شــد.	ولــی	بــا	پیشــرفت	تکنولــوژی	و	بــا	اســتفاده	از	کامپیوتر	
و	الگوریتمهــای	پــردازش	تصاویــر	بیتــی،	تصاویــر	مربــوط	بــه	
ــی	 ــه	کدهای ــو	فرشــها	توســط	نرم	افزارهــای	خــاص	آن	ب تابل

ــگ	 ــر	و	رن ــر	روی	تصوی ــی	ب ــت	مکان ــر	موقعی ــا	دو	پارامت ب
ــوع	نقشــه	ها	 ــن	ن ــه	ای ــه	ب ــوند	ک ــل	می	ش ــه،	تبدی ــر	نقط ه

ــود. ــه	می	ش ــری	گفت ــه	های	کامپیوت ــاً	نقش اصطالح
حــاال	ســردرودی	ها	فکــر	می	کننــد	تابلوفرش	هایشــان	
ــه	 ــد.	البت ــدن	را	دارن ــرای	جهانی	ش ــای	الزم	ب ــام	معیاره تم
منظــور	آن	هــا	از	جهانــی	شــدن	تنهــا	کســب	عنــوان	نیســت؛	
ــروش	 ــرای	ف ــازه	ب ــیرهایی	ت ــایش	مس ــر	گش ــه	منتظ بلک

ــان	هســتند. ــر	جه ــه	سراس ــود	ب ــدی	خ محصــوالت	تولی
صحتــی، رئیــس اتحادیــه تولیــد کننــدگان تابلــوی 
ــی رود  ــار م ــد: انتظ ــردرود می گوی ــتباف س ــرش دس ف
ــود و  ــی ش ــا معرف ــه دنی ــش ب ــش از پی ــرش بی ــو ف تابل
اگــر ترتیبــی از طــرف اســتان اتخــاذ شــود؛ مــی تــوان بــا 
اعــزام هیئــت هــای تجــاری تحقیقــی بــه خــارج از کشــور 
بازارهــای هــدف جدیــدی را بــرای تابلــو فــرش ســردرود 

ــرد. ــف ک تعری
ــام ظرفیــت اشــتغالزایی، ظرفیــت  ــا تم ــه  ب ــد ک او می گوی
صــادرات و شــکل جدیــد ارزآوری ایــن هنــر بومــی و 
ابتــکاری، تابلوفــرش هیــچ متولــی و یــا تشــکل خــاص خود 
ــرش¬  ــان ف ــل درمی ــن دلی ــه همی ــدارد و ب ــور ن را در کش

هــای صادراتــی گــم شــده اســت.
ــا	دو	 ــون	ب ــردرود	هم	اکن ــرش	س ــی،	تابلوف ــه	صحت ــه	گفت ب
تهدیــد	جــدی	مواجــه	اســت:	یکــی	خــالء	قانونــی	جلوگیری	
ــا و دیگــری الحــاق شــهر  ــرش ه ــو ف از ســرقت طــرح تابل
ســردرود،	پایتخــت	تابلــو	فــرش	جهــان	بــه	کالنشــهر	تبریز	و	
دیــده	نشــدن	ظرفیــت	هــای	ایــن	شــهر	به	صــورت	مســتقل.
در	وضعیــت	اقتصــادی	فعلــی	تولیــد	و	صــادرات	تابلــو	فــرش	
ســردرود	ســالیانه	۶00	میلیــون	تومــان	ســود	مالــی	بــرای	هر	
کارگاه	و	80	میلیــون	تومــان	بــرای	هــر	فــرد	ایجــاد	می	کنــد.
آمریــکا	 به	ویــژه	 غربــی	 کشــورهای	 کــه	 این	روزهــا	
تحریم	هــای	ظالمانــه	ای	علیــه	کشــورمان	اعمــال	می	کننــد،	
شــاید	بتــوان	از	صــادرات	صنایــع	دســتی	همچــون	فــرش	و	
ــرای	دور	زدن	 ــه	ب ــیوه	ای	هنرمندان ــوان	ش ــه	عن ــرش	ب تابلوف
تحریم	هــا	یــاد	کــرد.	شــیوه	ای	کــه	حتــی	می	توانیــم	الی	هــر	
تختــه	فــرش	یــا	تابلوفــرش،	فرهنــگ	و	ارزش	هایمــان	را	هــم	

ــم؟ ــم.	نمی	توانی ــادر	کنی ــا	ص ــه	دنی ب

اینجا به  سختی بیکار پیدا می شود

شهر سردرود پایتخت تابلوفرش جهان
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ــر در حــوزه  ــی بی نظی ــدق کاری فرصت فن
کشــاورزی اســت کــه متأســفانه تاکنــون 
از آن استفاده نشــده و بی تردیــد توجــه 
بــه توســعه کشــت،تنظیم بــازار و صنایــع 
تبدیلــی گامــی مؤثــر در ارزآوری اقتصادی 

و صــادرات ایــن محصــول اســت.

تولیــدات	کشــاورزی	و	باغــی	از	جملــه	ظرفیت	هــای	اســتان	
سرســبز	گیــالن	اســت	کــه	رونــق	آن	در	شــکوفایی	اقتصادی	
و	پیــش	رفتــن	بــه	ســمت	توســعه	پایــدار	بســیار	مؤثر	اســت.	
ــتان	 ــن	اس ــی	ای ــمند	باغ ــوالت	ارزش ــی	از	محص ــدق		یک فن
اســت	کــه	متأســفانه	تاکنــون	آن	چنان	کــه	بایــد	موردتوجــه	

قــرار	نگرفتــه	اســت.		
شـاید	بسـیاری	از	گیالنی	هـا	نداننـد	که	استانشـان	به	سـبب	
شـرایط	اقلیمـی	مناسـب،	تولیدکننـده	85	درصـد	از	فنـدق	
کشـور	اسـت.	کشـت	فندق،	فراهم	آوردن	صنایـع	تبدیلی	در	
ایـن	عرصـه	و	ممانعـت	از	خـام	فروشـی	می	توانـد	درآمدزایی	
بسـیار	خوبـی	بـه	همـراه	داشـته	باشـد.	همچنیـن	توسـعه	
صـادرات	فنـدق	در	زمانـی	کـه	کشـور	از	شـرایط	اقتصـادی	
مناسـبی	برخـوردار	نیسـت،	می	توانـد	مرهمـی	بـر	زخم	های	

ناشـی	از	تحریـم		بـر	پیکـر	اقتصاد	کشـور	باشـد.			
	

ضرورت حمایت از فندق کاران
فنــدق	کاران	بخشــی	از	تولیدکننــدگان	ســخت	کوش	اســتان	

گیــالن	هســتند	و	بی	تردیــد	تولیــد	در	ایــن	حــوزه	نیــز	چــون	
ــت.		 ــواری	هایی	روبروس ــختی	ها	و	دش ــا	س ــا	ب ــر	عرصه	ه دیگ
ــان	 ــه	درخت ــان	اینک ــا	بی ــری	ب ــدق	کاران	رودس ــی	از	فن یک
ــات	شــده	و	فندق	هــا	در	حــال	ریختــن	 فنــدق	مــا	دچــار	آف
ــن	 ــرای	بررســی	ای هســتند،	اظهــار	می	کنــد	باوجوداینکــه	ب
ــده	 ــه	نش ــع	توج ــا	به	موق ــم	ام ــت	داده	ای ــوع	درخواس موض

اســت.
ــاره	کرده	و	 ــز	اش ــود	آب	نی ــه	نب ــه	ب ــی	در	ادام ــد	حبیب محم
ــالی	اســت	 ــد	س ــی	آب	چن ــه	اصل ــک	لول ــد:	ی ــه	می	ده ادام
ــر	 ــم	و	درگی ــی	نداری ــه	فرع ــا	لول ــده	ام ــا	داده	ش ــه	م ــه	ب ک
کم	آبــی	هســتیم.	همچنیــن	ســیل	امســال	نیــز	بــه	بخشــی	

ــانده	اســت. ــدق	آســیب	رس ــات	فن از	باغ
حبیبــی	بــا	بیــان	اینکــه	حــدود	۳0	تــا	۳5	هکتــار،	فنــدق	
کاری	در	آســیاب	دره	رودســر	وجــود	دارد	کــه	همــه	
درخت	هــای	آن	دچــار	آفــت	شــده	اند	،	می	گویــد:	مــا	
خواهــان	بررســی	ایــن	وضعیــت	هســتیم.	از	متولیــان	امــر	
مــی	خواهیــم	تــا	بــرای	مبــارزه	بــا	آفــات	مــا	را	راهنمایــی	

ــد. کنن
وی	در	پاســخ	بــه	ایــن	ســوال	کــه	آیــا	برنامــه	مشــخصی	برای	
فــروش	فنــدق	و	تعییــن	نــرخ	آن	از	ســوی	دولــت	وجــود	دارد	
یــا	خیــر؟	مــی	گویــد:	متاســفانه	هیــچ	برنامــه	ای	مشــخصی	
در	ایــن	زمینــه	وجــود	نــدارد	و	محصــول	فنــدق	مــا	توســط	
ــم	 ــدق	ک ــه	فن ــی	ک ــود.	زمان ــی	ش ــداری	م ــازداران	خری مغ
باشــد،	قیمــت	افزایــش	مــی	یابــد	و	زمانی	کــه	محصــول	زیاد	

باشــد،	بــا	قیمــت	کــم	از	مــا	مــی	خرنــد.		

ــد  ــه  تولی ــور در عرص ــه اول کش ــالن دارای رتب گی
ــت ــدق اس فن

فنــدق	کاری	در	گیــالن	از	ظرفیت	هــای	ارزشــمند	ایــن	
اســتان	بــوده	و	توســعه	آن	نیازمنــد	تــالش	بیشــتر	مســئوالن	
اســت.	دراین	بــاره	رئیــس	ســازمان	جهــاد	کشــاورزی	گیــالن	
ــالن	 ــد:	گی ــار	می	کن ــر	اظه ــگار	مه ــا	خبرن ــز	در	گفتگــو	ب نی
ــر	کشــت	فنــدق	 ــار	ســطح	زی دارای	بیــش	از	1۹	هــزار	هکت
ــزار	 ــش	از	1۶	ه ــال	بی ــم	امس ــی	می	کنی ــت	و	پیش	بین اس

تــن	فنــدق	در	ایــن	اســتان	برداشــت	شــود.
ــش	و	آســتارا	 ــار،	تال ــش،	رودب ــی	از	رودســر،	امل ــی	درجان عل
به	عنــوان	شهرســتان	هایی	کــه	بیشــترین	ســطح	زیــر	
کشــت	و	تولیــد	فنــدق	در	اســتان	گیــالن	را	دارنــد	نام	بــرده	و	
یــادآور	می	شــود:	گیــالن	دارای	رتبــه	نخســت	کشــور	از	نظــر	
تولیــد	و	ســطح	زیــر	کشــت	فنــدق	اســت	و	85	درصــد	فندق	
کشــور	در	ایــن	اســتان	تولیــد	می	شــود	کــه	ارزش	اقتصــادی	

ایــن	محصــول	۶5۶	میلیــارد	تومــان	اســت.
وی	مشــکل	تأمیــن	آب	باغــات،	عــدم	صــدور	مجوز	برداشــت	
تســهیالت	 نبــود	 	 تحت	فشــار،	 آبیــاری	 به	منظــور	 آب	
بانکــی	بــرای	احــداث	باغــات	مثمــر	را	از	موانــع	توســعه	بــاغ	
ــزار	 ــالن	5۹	ه ــد:	در	گی ــد	و	می	گوی ــوان	می	کن ــدق	عن فن

ــتند. ــال	هس ــدق	کاری	فع ــوزه	فن ــردار	در	ح بهره	ب
ــم	در	 ــان	اینکــه	توســعه	باغــات	دی ــا	بی ــه	ب ــی	در	ادام درجان
اراضــی	شــیبدار	در	دســتور	کار	قــرار	دارد	توضیــح	مــی	دهــد:	
دو	ســاله	گذشــته	بیــش	از	1500	هکتــار	بــه	باغــات	فنــدق	
اســتان	افــزوده	شــده	اســت.	یارانــه	نهــال	فنــدق	ارائــه	شــده	

تشکیل شورای ملی ضروری است
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ــه	 ــب	یاران ــه	نهالســتان	های	فنــدق	در	قال و	۷0	درصــد	هزین
تامیــن	شــده	اســت.

وی		بــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	یکــی	از	برنامه	هــای	ســازمان	
جهــاد	کشــاورزی	گیــالن	اصــالح	باغات	قدیمــی	در	راســتای	
باردهــی	محصــول،	اســتفاده	از	ارقــام	پــر	محصــول	و	ســازگار	
ــالش	 ــه	می	دهــد:	ت ــا	شــرایط	اقلیمــی	اســتان	اســت،	ادام ب
ــازمان	 ــی	س ــع	غذای ــت	صنای ــکاری	مدیری ــا	هم ــم	ب می	کنی
بــرای	توســعه	صنایــع	تبدیلــی	و	فــرآوری		فنــدق	و	افزایــش	
ــم. ــر	برداری ــق	ایــن	محصــول	گامــی	مؤث ــزوده	و	رون ارزش	اف

	
اهمیت تالش برای بهره مند شدن از ظرفیت ها 

ظرفیت	هــای	کشــاورزی	گیــالن	بــرای	بــه	فعلیــت	رســیدن	
ــگاه		 ــدرس	دانش ــک	م ــتند.	ی ــب	هس ــتر	مناس ــد	بس نیازمن
ــا	تأکیــد	بــر	اینکــه	بــدون	شــک،	کشــاورزی	رکــن	اصلــی	 ب
معیشــت	و	اقتصــاد	مــردم	گیــالن	بــه	شــمار	مــی	رود،	توضیح	
می	دهــد:	در	شــرایطی	کــه	ادعــا	کنیــم	و	یــا	بپذیریــم	گیالن	
دارای	پشــتوانه	علمــی،	طبیعــی،	فنــی	و	انســانی	یک	اســتان	
کشــاورزی	اســت	ایــن	ســؤال	مطــرح	می	شــود	کــه	باوجــود	
قابلیت	هــا	و	توانمندی	هــای	بخــش	کشــاورزی	گیــالن	
ــا	 ــن	ظرفیت	ه ــرداری	از	ای ــرای	بهره	ب ــب	ب ــتر	مناس ــا	بس آی

ــت؟ ــده	اس فراهم	ش
ــد:	در	اســتان	گیــالن،	کشــت	 محمــود	هوشــیارفرد	می	افزای
و	کار	فنــدق	از	زمان	هــای	گذشــته	در	شهرســتان	های	
ــا	 ــالن	ب ــوده	اســت.	گی ــج	ب ــش	و	ســیاهکل	رای ــر،	امل رودس
ــد	بیــش	از	80	 ــدق	کاری	و	تولی ــار	فن ــزار	هکت حــدود	18	ه
درصــد	فنــدق	کشــور،	قطــب	تولیــد	ایــن	محصــول	اســت.
ــا	 ــدق	کاران	ب ــه	فن ــکالتی	ک ــه	مش ــیارفرد	در	زمین هوش
آن	دســت	به	گریبان	هســتند	نیــز	می	گویــد:	محصــول	
فنــدق	تولیــدی	ایــن	مناطــق	علیرغــم	کیفیــت	بــاال	دارای	
بهــره	وری	انــدک	اســت.	امــروزه	اغلــب	باغــداران	فنــدق	در	
ــه	 ــی	مواج ــکالت	فراوان ــا	مش ــود	ب ــای	خ ــت	باغ	ه مدیری
هســتند	و	در	ایــن	میــان	عــدم	مدیریــت	صحیــح	باغــات،	
مشــکالت	تغذیــه	ای،	ســرمای	دیــررس	بهــاره،	تغییــر	
اقلیــم	و	شــیوع	برخــی	آفــات	و	بیماری	هــا	از	عوامــل	
ــمار	 ــه	ش ــالن	ب ــتان	گی ــدق	در	اس ــول	فن ــش	محص کاه

می	رونــد.
ــه	متعــادل	 وی	ادامــه	می	دهــد:	درختــان	فنــدق	فاقــد	تغذی
به	ویــژه	کوددهــی	اعــم	از	پتــاس،	فســفر	و	ریزمغذی	هــا	
بــوده	و	لــذا	در	برابــر	ســرمازدگی	و	آفــات	حســاس	تر	
شــده	اند.	رشــد	و	توســعه	باغــات	فنــدق	در	مناطــق	مختلــف	
اســتان	گیــالن	عمدتــاً	از	طریــق	پاجــوش	اســت	کــه	به	نوعی	
بــه	تنــوع	ژنتیکــی	پاییــن،	یکنواختــی	و	حساســیت	بــه	آفات	
ــد	 ــر	می	رس ــه	نظ ــع	ب ــتند.	در	واق ــار	هس ــا	دچ و	بیماری	ه
ــه	هدفمندســازی	هزینــه	داشــت	و	برداشــت	 ــادر	ب باغــدار	ق
محصــول	و	رفــع	موانــع	و	مشــکالت	خویــش	یــا	بــاغ	فنــدق	
خــود	نیســت.	بایــد	گفــت،	تشــکیل	کارگــروه	رفع	مشــکالت	

ــن	 ــر	بی ــل	و	تبادل	نظ ــرای	تعام ــبی	ب ــدق،	فرصــت	مناس فن
باغــداران	فنــدق	و	کارشناســان	به	منظــور	شناســایی	مســائل	
ــرای	 ــب	ب ــای	مناس ــن	راه	حل	ه ــدق	و	یافت ــکالت	فن و	مش
ــتان	 ــدق	اس ــی	فن ــی	و	کیف ــرد	کم ــود	عملک ــعه	و	بهب توس

ــد. ــم	می	کن فراه
	

ضرورت توجه به مطالعات و بررسی ها
ایــن	محقــق	در	بخــش	دیگــری	از	ایــن	گفتگــو	می	گویــد:	
ــتن	 ــدون	داش ــی	ب ــچ	حرکت ــه	هی ــت	ک ــن	اس ــت	ای واقعی
تحقیقــات	و	مطالعــه	همه	جانبــه	بــه	نتیجــه	مطلــوب	
ــز	پژوهشــی،	دســتیابی	 ــداف	مراک نمی	رســد	و	یکــی	از	اه
ــاال	 ــی	ب ــا	بازده ــی	ب ــا	ارقام ــت	ت ــی	اس ــر	ژنتیک ــه	ذخای ب
و	مقــاوم	بــه	آفــات،	بیماری	هــا	و	تنش	هــای	محیطــی	
غیــر	زنــده	تولیــد	کننــد.	اعتقــاد	بــر	ایــن	اســت	کــه	بــرای	
ــداری	معیشــتی	 ــد	باغ ــدار	بای ــه	کشــاورزی	پای رســیدن	ب
ــد	و	 ــر	یاب ــادی	تغیی ــداری	اقتص ــه	باغ ــدق	ب ــنتی	فن و	س
ســرمایه	گذاری،	 امــر	 در	 مــردم	 مشــارکت	 به	منظــور	
اجــرای	 بــرای	 تولیــد	 راندمــان	 ارتقــای	 و	 اشــتغال	
طرح	هــای	باغــداری،	همراهــی	و	حمایت	هــای	بیشــتر	
مالــی،	تجهیزاتــی	و	امکاناتــی	بــه	افــراد	بومــی	هــر	منطقــه	
فنــدق	کاری	انجــام	پذیــرد.	چراکــه	روســتائیان	و	باغــداران	
ــت،	 ــن	حمای ــا	کمتری ــتند	و	ب ــع	هس ــیار	قان ــدق	بس فن

بیشــترین	انگیــزه	را	پیــدا	می	کننــد.
وی	بــا	بیــان	اینکــه	بایــد	بــا	برنامــه	ریــزی	صحیــح	و	
ــه	ســوی	باغــداری	 جامــع	از	باغــداری	ســنتی	و	معیشــتی	ب
ــن	 ــد:	پیشــرفت	در	ای ــار	می	کن ــه	ای	حرکــت	کنیم،اظه حرف
ــران	و	 ــردی	اســت	و	مدی ــزی	کارب حــوزه	نیازمنــد	برنامــه	ری
مســئوالن	اجرایــی	و	پژوهشــی	بایــد	بــا	همــکاری	و	همدلــی	
تولیدکننــدگان	بــرای	حــل	مشــکالت	ناشــی	از	تولید	ســنتی	

ــد. ــه	دهن ــب	ارائ ــای	مناس ــدق	راهکاره فن
ــار	 ــود	آم ــل	وج ــه	دلی ــبختانه	ب ــد:	خوش ــه	می	ده وی	ادام
ــکان	 ــدق،	ام ــات	فن ــعیت	باغـ ــق	از	وضـ ــات	دقیـ و	اطالعـ
برنامه	ریــزی	همه	جانبــه	در	راســتای	ســاماندهی	تولیــد	
و	ارائــه	راهکارهــای	مناســب	بــرای	اصــالح،	بهســازی	و	
تغذیــه	باغ	هــا،	تغییــر	ژئوتیپ	هــای	متنــوع	موجــود	در	
ــت	 ــوب	و	یکنواخ ــای	مطل ــه	ژئوتیپ	ه ــل	ب ــات	و	تبدی باغ
ــور	 ــدت	به	منظ ــان	و	بلندم ــی	می ــازه	زمان ــک	ب ــدق	در	ی فن
ــت	از	 ــدق	و	حمای ــول	فن ــت	محص ــت	و	کیفی ــای	کمی ارتقـ
توســعه	صنایــع	وابســته	وجــود	دارد.	بایــد	توجــه	داشــت	کــه	
ــا	 ــاً	ب ــا	کمیــت	و	کیفیــت	فنــدق	عمدت مشــکالت		مرتبــط	ب
اصــالح	و	بازســازی	باغــات	موجــود	و	توســعه	ارقــام	تجارتــی	

ــد.		 ــد	ش ــرف	خواه ــه	دار	برط ــوب	شناس مرغ
	

لــزوم تشــکیل شــرکت های تعاونــی فــرآوری 
ــالن ــدق در گی فن

هوشــیارفرد	در	ادامــه	بــا	اشــاره	بــه	اینکــه	موفقیــت	در	عرصه	

تولیــد	محصــوالت	کشــاورزی	و	باغــی	چــون	دیگــر	تولیــدات	
در	گــرو	توجــه	بــه	بــازار	اســت	می	گویــد:	فنــدق	نیــز	همانند	
بســیاری	از	محصــوالت	کشــاورزی	به	ویــژه	محصوالت	بـــاغی	
از	نابـــسامانی	در	سیـــستم	تنظـــیم	بازار	نظیر	نوســان	قیمت	
ــرد.	 ــج	می	ب ــازار	رن ــودن	ب ــفاف	نب ــت	و	ش ــل	برداش در	فص
زنجیــره	 از	 حلقــه	 آخریــن	 بازاریابــی،	 به	عبارت	دیگــر	
تولیــد	محصــول	بشــمار	مــی	رود	و	مشــکالت	و	ناکارایــی	آن	
ــع	 ــز	ضای ــک	محصــول	را	نی ــد	ی ــای	تولی ــد	توانایی	ه می	توان

کنــد.
ــی	 ــرکت	های	تعاون ــکیل	ش ــزوم	تش ــر	ل ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
ــارکت	و	 ــب	مش ــتای	جل ــا	در	راس ــا	انجمن	ه ــرآوری	ی ف
ــه،	 ــن	عرص ــاالن	ای ــکالت	فع ــل	مش ــرای	ح ــی	ب هم	افزای
ــم	محصــوالت	اســتان	 ــد	اجــازه	دهی ــد:	نبای ــه	می	ده ادام
ــارج	 ــام	خ ــه	ای	و	خ ــورت	فل ــدق	به	ص ــد	فن ــالن	همانن گی
ــن	 ــل	آن	اشــتغال	زایی	نداشــته	باشــیم.	در	ای شــود	و	از	قَِب
ــعه	 ــتغال	و	توس ــود	اش ــی	در	بهب ــش	خصوص ــتا	بخ راس
ــا	 ــد	ب ــته	و	می	توان ــی	داش ــش	مهم ــتان	نق ــور	و	اس کش
ــاد	 ــه	ایج ــب	در	زمین ــهیالت	مناس ــت	و	تس ــت	دول حمای
و	 مکانیــزه	 بســته	بندی	 مراکــز	 ســردخانه،	 انبارهــا،	
فروشــگاه	های	بــزرگ	بــا	حمایــت	دولــت	گام	هــای	خوبــی	

ــردارد. ب
اســتاد	دانشــگاه	می	افزایــد:	مســئوالن	اتــاق	بازرگانــی	
ــدق	را	از	 ــورای	فن ــیس	ش ــواز	تأس ــی		ج ــا	رایزن ــد	ب می	توانن
ــی	 ــورای	مل ــوان	ش ــورا	به	عن ــن	ش ــد	و	ای ــران	بگیرن ــاق	ای ات
فنــدق	ایــران	ثبــت	شــود.	امیــدوارم	بــا	هدف	گــذاری	و	
برنامه	ریــزی	صحیــح	و	جامــع	بــرای	اســتفاده	از	منابــع	
موجــود	اســتانی	گام	هــای	مؤثرتــری	در	جهــت	تأمیــن	نیازها	

ــود. ــته	ش ــدق	برداش ــد	فن ــکالت	تولی ــع	مش و	رف

فندق کاران گیالن چشم انتظار حمایت
شــاید	اهمیــت	تولیــد	فنــدق	هماننــد	محصوالتی	چــون	برنج	
نگاه	هــا	را	به	ســوی	خویــش	معطــوف	نکنــد.	امــا	نبایــد	از	یــاد	
ــرد	کــه	شــرایط	کشــت	ایــن	محصــول	در	برخــی	از	نقــاط	 ب
اســتان	فراهــم	اســت	و	بــا	تکیــه	بــر	ســرمایه	انســانی	متعهــد	
ــن	 ــای	چشــمگیری	در	ای ــه	موفقیت	ه ــوان	ب ــد	می	ت و	کارآم

عرصــه	دســت	یافــت.
انتظــار	مــی	رود	کــه	متولیــان	کشــاورزی،	صنعــت	و	تجــارت	
گیــالن	با	تالش	بیشــتر	بــه	ایــن	ظرفیــت	ارزشــمند	بپردازند	
ــره	و	ســرمایه	گذاران	 ــب	مشــارکت	کارشناســان	خب ــا	جل و	ب
بخــش	خصوصــی،	چشــم	اندازی	جدیــد	از	شــکوفایی	و	

ــرای	ایــن	محصــول	ایجــاد	کننــد. بالندگــی	ب
ظرفیــت	فنــدق	کاری	در	گیــالن،	فرصــت	بی	نظیــری	اســت	
ــد	 ــده	ایم.	بی	تردی ــد	نش ــدان	از	آن	بهره	من ــون	چن ــه	تاکن ک
ــازار	و	صنایــع	تبدیلــی	 توجــه	بــه	توســعه	کشــت،	تنظیــم	ب
در	ایــن	عرصــه،	گامــی	مؤثــر	در	ارتقــای	اقتصــادی	اســتان	و	

ــد. ــه	شــمار	می	آی حتــی	کشــور	ب

ــران اقتصاد ایـ
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مناطـق  سـایر  کنـار  در  قزویـن  اسـتان 
نشـده  کشـف  ظرفیت هـای  کشـور 
فراوانـی در حوزه معـدن و صنایـع جانبی 
دارد کـه در صـورت توجـه بـه آن هـا و جلوگیـری از خـام 

کنـد. ایجـاد  باالیـی  ارزش افـزوده  می توانـد  فروشـی 

ــر	 ــاد	ه ــای	اقتص ــی	ترین	پایه	ه ــن	و	اساس ــی	از	مهم	تری یک
ــور	 ــی	آن	کش ــر	زیرزمین ــی	و	ذخای ــع	معدن ــوری	مناب کش
اســت.	نقــش	معــادن	و	منابــع	در	رشــد	اقتصــادی	هــر	
ــرداری	از	 ــد	بهره	ب ــدون	تردی ــت.	ب ــر	اس ــوری	انکارناپذی کش
معــادن	کشــور،	عامــل	مهمــی	در	رشــد	و	توســعه	اقتصــادی	
ســرمایه	 کمبــود	 بــا	 به	شــدت	 درعین	حــال	 و	 اســت	
ــادی،	 ــعه	اقتص ــه	توس ــیدن	ب ــرای	رس ــه	ب ــت	ک ــه	رو	اس روب
ــن	 ــی	از	بهتری ــد		یک ــور	می	توان ــادن	کش ــرداری	از	مع بهره	ب

ــد. ــا	باش راه	ه
ــیاری	از	 ــاز	بس ــه	موردنی ــواد	اولی ــده	م ــادن،	تأمین	کنن مع
صنایــع	بــوده	و	در	امــر	خودکفایــی	صنعتــی،	ایجــاد	اشــتغال	
مولــد،	افزایــش	تولیــد		ناخالــص	ملــی	و	درآمد	ســرانه	کشــور	
نقــش	بســزایی	دارنــد	امــا	بایــد	اذعــان	کــرد	کــه	جایــگاه	این	
بخــش	هنــوز	آن	چنان	کــه	الزم	بــوده،	تبییــن	نشــده	اســت.
ــای	 ــی	از	پایه	ه ــه	شــرایط	اقتصــادی	کشــور	یک ــا	توجــه	ب ب
ــی	 ــع	معدن ــدن	و	صنای ــش	مع ــادی،	بخ ــد	اقتص ــم	رش مه
اســت	اما	تاکنــون	باوجــود	ذخایــر		معدنی	فــراوان	در	کشــور،	
شــاهد	ســرمایه	گذاری	مناســبی	در	ایــن	حــوزه	نبوده	ایــم.	در	
حــال	حاضــر	تناســب	درســتی	بیــن	حجــم	ســرمایه	گذاری	و	
میــزان	ذخایــر	معدنــی	کشــور	وجــود	نــدارد	و	بــرای	اینکــه	
ــع	 ــدن	و	صنای ــش	مع ــرمایه	گذاری	در	بخ ــق	س ــاهد	رون ش
معدنــی	کشــور	باشــیم	بایــد	تــالش	کنیــم	تــا	حجــم	زیــادی	
از	اطالعــات	را	دربــاره	ایــن	حــوزه	در	جامعــه	منتشــر	کنیــم.		
سـهم	معـدن	در	اقتصـاد	ایـران	چـه	کمتر	و	یـا	بیشـتر	از	یک	
درصد	باشـد،	باید	دانسـت	تأثیر	رشـد	معدن	بر	رشد	اقتصادی	
ایـران	به	طـور	غیرمسـتقیم	بسـیار	بیشـتر	از	تجـارت	و	حتی	
صنعـت	اسـت،	به	نوعـی	حجـم	عظیـم	اقدامات	معدن	سـبب	
رونـق	ترانزیـت	و	ترابـری	می	شـود.		از	طرف	دیگر	اشـتغال	در	
معـادن	پایدارتـر	و	با	توجه	بـه	پراکندگی	آن	در	سراسـر	ایران،	

اشـتغال	در	مناطـق	محـروم	را	نیز	دربـر	می	گیرد.

ــی  ــن/ بی توجه ــی قزوی ــوب معدن ــای خ ظرفیت ه
بــه حــل مشــکالت

اســتخراج	و	بهره	بــرداری	از	معــادن	و	مــواد	معدنــی	در	
دیــار	مینــودری	از	قدمــت	باالیــی	برخــوردار	اســت	و	کشــف	
کوره	هــای	ذوب	مــس	در	کنار	روســتای	ســگزآباد	شهرســتان	
بوئین	زهــرا	نشــان	از	پیشــینه	۷	هزارســاله	اســتان		قزویــن	در	

ــورد	دارد.		 ــن	م ای
خوشــبختانه	رگه	هــای	معدنــی	مختلفــی	از	کانی	هــای	فلزی	
گوناگــون	ازجملــه	اکســید	آهــن،	ســولفیدهای	روی،	ســرب	
و	کربنات	هــای	مــس	در	نواحــی	مختلــف	اســتان	بــه	چشــم	
می	خــورد	که	ظرفیــت	چشــمگیر	ســرزمین	مینونشــان	را	در	

ــد. ــان	می	ده ــزی	نش ــای	فل ــرآوری	کانی	ه ف
ــتان	از	 ــوت	و	تاکس ــرا،	الم ــفلی،	بوئین	زه ــارم	س ــق	ط مناط
ــی	در	 ــواد	معدن ــر	م ــن	مناطقــی	هســتند	کــه	ذخای مهم	تری
آن	هــا	بــا	مقــدار	و	خلــوص	بــاالی		صنعتــی	یافــت	می	شــود	
ــال	 ــادن	فع ــی	از	مع ــاده	معدن ــوع	م ــر	۲۶	ن ــال	حاض و	در	ح

ــود.		 ــتخراج	می	ش ــتان	اس اس
در	ضمــن	ازآنجایی	کــه	اســتان	قزویــن،	شــاهراه	اصلــی	

اســتان	های	مرکــزی،	غــرب	و	شــمال	کشــور	اســت،	صنایــع	
معدنــی	آن	نقــش	برجســته	ای	در	تأمیــن	شیشــه،	کاشــی	و	
ــد	کــه	 ســرامیک،	ســیمان	و	آهــک	اســتان	های	مجــاور	دارن

ــی	اســتان	را	بســیار	برجســته	کــرده	اســت. نقــش	معدن

وجود ۱۷۶ معدن در استان
معــاون	معــدن	و	صنایــع	معدنــی	ســازمان	صنعــت،	معــدن	
و	تجــارت	اســتان	قزویــن	اســتخراج	و	بهره	بــرداری	از	
خاک	هــای	صنعتــی،	ســیلیس،	آهــک،	شــن	و	ماســه	را	
ــرد	و	 ــان	ک ــان	بی ــار	مینونش ــی	دی ــت	معدن ــن	مزی مهم	تری
گفــت:	در	حــال	حاضــر	1۷۶	معــدن	در	اســتان	داریــم	که	8۷	

ــال	هســتند.		 ــه	فع ــی	نیم ــوده	و	مابق ــال	ب ــدن	فع مع
علــی	طاهرخانــی	بــا	اشــاره	بــه	فعالیــت	نزدیــک	بــه	هــزار	
ــه	 ــرد:	البت ــه	ک ــتان،	اضاف ــی	در	اس ــع	معدن ــد	صنای واح
بعضــی	از	ایــن	کارخانه	هــا	در		بخــش	فــرآوری	مــواد	
ــرآوری	 ــد	از	اســتخراج	و	ف ــه	بع ــال	هســتند	ک ــی	فع معدن
مــوادی	چــون	آهــک،	ســیلیس،	شــن،	ماســه،	گــچ،	
خــاک	صنعتــی،		روی،	ســرب	و	مــس،	آن	هــا	را	در	اختیــار	
ــبک	و	 ــن	س ــرامیک،	بت ــی،	س ــه،	کاش ــات	شیش کارخانج

صنایــع	لعابــی	می	گذارنــد.
ــتخراج	و	 ــای	اس ــم	کارخانه	ه ــش	مه ــر	نق ــد	ب ــا	تأکی وی	ب
فــرآوری	مــواد	اولیــه	شیشــه	قزویــن،	گفــت:	وجــود	همیــن	
واحدهــا	زمینــه	فعالیــت	خوبــی	بــرای	بعضــی	از	بزرگ	تریــن	
واحدهــای	صنایــع	معدنــی	ســیلیس	و	شیشــه	کــه	بــه	تولید	
شیشــه	های	خــودرو،	ظــروف،	بســته	بندی،	شیشــه	های		
ــتند،	 ــغول	هس ــودری	مش ــار	مین ــول	در	دی ــی	و	آمپ داروی

فراهــم	کــرده	اســت.
طاهرخانـی	ادامـه	داد:	به	همین	واسـطه	۹5	درصـد	پوکه	های	
آمپـول	ایـران	و	۳0	درصـد	شیشـه	ایـران	در	اسـتان	قزویـن	
تولیدشـده	و	این	اسـتان	تنها	تولیدکننده	مقره	های	شیشه	ای	و	

لوله	پیشـرفته	آمپول	در	کل	کشـور	محسـوب	می	شـود.

معارضان محلی و کمبود نقدینگی؛ چالش های اصلی
وی،	وجــود	معارضیــن	محلــی	در	نواحــی	اســتخراج	و	
ــع	 ــد	صنای ــش	رش ــن	چال ــادن	را	مهم	تری ــرداری	از	مع بهره	ب
ــی	در	اســتان	دانســت	و	گفــت:	باوجوداینکــه	در	شــرع	 معدن

اســالم،	معــادن	جــزو	انفــال	و	مالکیــت	آن	در	اختیــار	
دولــت	عنوان	شــده،	امــا	برخــی	روســتائیان	مــا	چــون	
ــادن	 ــتخراج	از	مع ــیر	اس ــد،	در	مس ــوع	ناآگاه	ان ــن	موض از		ای
می	کننــد. ایجــاد	 بهره	بــرداران	 بــرای	 مزاحمت	هایــی	

ــود	نقدینگــی	و	پرداخــت	کــم	تســهیالت	 ــی،	کمب طاهرخان
ارزان	قیمــت	را	ازجملــه	مشــکالت	بهره	بــرداران	عنــوان	
ــه	 ــدن	کاران	ب ــدید	مع ــاج	ش ــود	احتی ــرد:	باوج ــه	ک و	اضاف
ــن	 ــالف	قوانی ــا	برخ ــفانه	بانک	ه ــردش،	متأس ــرمایه	در	گ س
موجــود،	پروانــه	بهره	بــرداری	را	به	عنــوان	ضمانــت	وام	قبــول	
نمی	کننــد	کــه	می	توانــد	مســیر	شــکوفایی	صنایــع	معدنــی	

ــد. اســتان	را	ناهمــوار	کن
	

ظرفیت باالی قزوین در تولید سنگ آهک 
یــک	فعــال	صنایــع	معدنــی	اســتان	هــم	تولیــد	بیــش	از	10	
ــای	 ــه	ظرفیت	ه ــن	را	نتیج ــران	در	قزوی ــی	ای ــد	کاش درص
بــاالی	اســتان	در	حــوزه	معــدن	و	صنایــع	معدنــی	دانســت	و	
گفــت:	همچنیــن	وجــود	۲00	واحــد	تولیــد	آجــر،	50	واحــد	
تولیــد	شــن	و	ماســه	کوهــی	و	۲	واحــد	ســاخت	کنســانتره	
ــال	از	 ــن	در	س ــزار	ت ــمی	5	ه ــت	اس ــا	ظرفی ــرب	ب روی	و	س

ــت. ــار	اس ــن	دی ــی	ای ــای	معدن ــر	ظرفیت	ه دیگ
ــردی	 ــدات	راهب ــی	از	تولی شــکوهی	رازی،	ســنگ	آهک	را	یک
اســتان	توصیــف	کــرد	و	افــزود:	خوشــبختانه	تعــداد	
ــتان	 ــک	در	اس ــای	آه ــا	و	کوره	ه ــه	ای	از	کارگاه	ه قابل	مالحظ
ــد	 ــات	تولی ــار	کارخانج ــه	در	کن ــد	ک ــت	دارن ــن	فعالی قزوی
ــی	عمــده	 ــای	معدن ــزه	از	مزای ــای	میکرونی ــات	و	پودره کربن

ــتند.		 ــان	هس ــرزمین	مینونش س
وی	نصـب	و	راه	انـدازی	کوره	هـای	بـزرگ	تولیـد	پـودر	آهک	و	
میکرونیـزه	را	در	زمـره	ضرورت	هـای	صنایـع	معدنـی	قزویـن	
برشـمرد	و	ادامـه	داد:	وجـود	مقادیـر	زیـادی	از	ذخایـر	آهکی	
باکیفیـت	ایجـاب	می	کند	کـه	صنایـع	معدنی	آهـک	محور	ما	
بیش	ازپیش	توسـعه	یابد	و	نخسـتین	گام	در	این	زمینه،	نصب	
و	راه	اندازی	ماشـین	آالت	مجهـز	و	با	میزان	بهره	وری	باالسـت.		

ــه  ــواد اولی ــد م ــب تولی ــه قط ــد ب ــن می توان قزوی
ــود ــل ش ــوم تبدی آلومینی

ــر	 ــود	ذخای ــدن،	وج ــی	مع ــد	مهندس ــناس	ارش ــن	کارش ای

پتانسیل باالی قزوین در حوزه معدن

ظرفیت فراموش شده معادن در اقتصاد کشور/ خام فروشی متوقف شود
آرش صالحی
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ــده	اســتان	در	 ــزرگ	آلونیــت	را	از	ظرفیت	هــای	مغفــول	مان ب
حــوزه	معــدن	و	صنایــع	معدنــی	دانســت	و	گفــت:	ایــن	ذخایر	
فوق	العــاده	در	صــورت	بهره	بــرداری	و	فــرآوری،	اســتان	
قزویــن	را	بــه	قطــب	تولیــد	مــواد	اولیــه	تولیــد	آلومینیــم	در	

کشــور	تبدیــل	خواهــد	کــرد.
ــایی	 ــه	از	شناس ــه	۴	ده ــد:	بااینک ــادآور	ش ــکوهی	رازی	ی ش
ذخایــر	آلونیــت	در	اســتان	می	گــذرد،	امــا	هنــوز	بــرای	
اســتحصال	مــواد	اولیــه	آلومینیــم	ماننــد	ســولفات	مضاعــف	
آلومینیــم،	پتاســیم	و	ســدیم	از	ایــن	ذخایــر	عظیــم،	پژوهش	

ــه	اســت.		 ــق	جــدی	صــورت	نگرفت و	تحقی
ــن	 ــتان	قزوی ــادن	اس ــش	مع ــوع	نق ــه	داد:	در	مجم وی	ادام
در	تولیــد	مصالــح	جاده	ســازی	و	مــواد	اولیــه	آســفالت	
ــکن	 ــش	مس ــورت	رونق	بخ ــت	و	در		ص ــاارزش	اس ــیار	ب بس
ــعه	 ــادرات،	توس ــد	و	ص ــع	تولی ــع	موان ــازی	و	رف و	خودروس
ــته	در	 ــی	وابس ــع	معدن ــی	و	صنای ــای	معدن ــت	بنگاه	ه فعالی

ــود.		 ــد	ب ــمگیر	خواه ــودری	چش ــار	مین دی

گنجی به نام معدن مس طارم
امــا	معــدن	مــس	کاتــدی	طــارم	ســفلی	کــه	دومیــن	معــدن	
ــدی	کشــور	محســوب	می	شــود،	بی	شــک	 ــزرگ	مــس	کات ب
یکــی	از	ظرفیت	هــای	مهــم	اســتان	در	حــوزه	معــدن	
ــان،	 ــس	کرم ــس	از	م ــه	پ ــی	ک ــی	رود.	معدن ــمار	م ــه	ش ب
مهم	تریــن	ظرفیــت	کشــور	در	تولیــد	ایــن	فلــز	اســتراتژیک	
اســت	و	خوشــبختانه	از	خردادمــاه	گذشــته	تولید	و	اســتخراج	

ــده	اســت.		 ــروع	ش آزمایشــی	آن	ش
ــاالی	ایــن	 ــا	اشــاره	بــه	ظرفیــت	ب مدیرعامــل	مــس	طــارم	ب
معــدن	در	حیطــه	اشــتغال	زایی،	گفــت:	بــا	بهره	بــرداری	
نهایــی	از	ایــن	معــدن	بــزرگ	بــرای	۴50	نفــر	از	اهالــی	طــارم	
ســفلی	به	صــورت	مســتقیم	شــغل	ایجــاد	می	شــود	و	1500	
ــم		 ــرمایه	عظی ــن	س ــتقیم	از	ای ــکل	غیرمس ــه	ش ــم	ب ــر	ه نف

ــد. ــد	و	روزی	می	کنن ــب	درآم ــدادادی	کس خ
کرامــت	اهلل	حســینی،	ظرفیــت	اســمی	تولیــد	معــدن	مــس	
طــارم	را	10	هــزار	تــن	شــمش	مــس	کاتــدی	در	ســال	بیــان	
کــرد	و	افــزود:	ذخیــره	قطعــی	ایــن	معــدن	۴	میلیــون	تــن	و	
ذخیــره	احتمالــی	آن	تــا	8	میلیــون	تــن	بــا	عیــار	1/۷	درصــد	
ــن	ســنگ	 ــاالنه	۴50	ت ــرداری	از	آن،	س ــا	بهره	ب ــه	ب اســت	ک
ــرآوری	 ــتحصال	و	ف ــص	اس ــس	خال ــن	م ــزار	ت ــس	و	5	ه م

می	شــود.		
وی	بــا	ذکــر	اینکــه	بهره	بــرداری	از	معــدن	یادشــده	
ــود	 ــه	وج ــور	ب ــس	کش ــت	م ــی	در	صنع ــول	عظیم تح
ــون	 ــه	طــارم	ســفلی	تاکن ــه	داد:	در	منطق ــی	آورد،	ادام م
۳	معــدن	مــس	شناسایی	شــده	کــه	فقــط	یکــی	از	
آن	هــا	ظرفیــت	اســتخراج	و	تولیــد	500	هــزار	تــن	
ــوع	 ــه	مجم ــن	اینک ــال	را	دارد،	ضم ــس	در	س ــمش	م ش
ــون	 ــه	بیــش	از	11	میلی ــن	ناحی ــر	مــس	ای ــزان	ذخای می

ــت. ــده	اس ــرآورد	ش ــن	ب ت

ــع مجلــس: خــام فروشــی  عضــو کمیســیون صنای
ــی متوقــف شــود ــواد معدن م

ســیده	حمیــده	زرآبــادی	عضــو	کمیســیون	صنایــع	مجلــس	
شــورای	اســالمی	اظهــار	داشــت:	کشــورمان	از	ظرفیت	هــای	
بســیار	خوبــی	در	حــوزه	معــادن	برخــوردار	اســت	امــا	
ــته	 ــم	و	در	گذش ــتفاده	کنی ــا	اس ــه	آن	ه ــته	ایم	از	هم نتوانس
کــه	مســائل	مربــوط	بــه	معــادن	در	شــورای	مرکــزی	معــادن	
ــدور	 ــدن	ص ــی	ش ــب	طوالن ــد	موج ــرح	می	ش ــور	مط کش
ــا	دادن	 ــرداری	می	شــد	کــه	در	حــال	حاضــر	ب مجــوز	و	بهره	ب
ــد	در	 ــئوالن	می	توانن ــتان	ها	مس ــه	اس ــتر	ب ــارات	بیش اختی
ــد	 ــام	دهن ــریع	تر	انج ــا	را	س ــد	و	کاره ــم	بگیرن محــل	تصمی

ــی	اســت. کــه	اتفــاق	خوب
ــرمایه	گذاری	 ــه	و	س ــدن	هزین ــوزه	مع ــرد:	در	ح ــان	ک وی	بی
زیــادی	در	بخــش	اکتشــاف	و	اســتخراج	متحمــل	می	شــویم	
ــود	را	 ــاال	خ ــزوده	ب ــواد	از	ارزش	اف ــی	م ــام	فروش ــا	خ ــا	ب ام
ــتا	 ــن	راس ــه	در	ای ــت	ک ــتباه	اس ــه	اش ــم	ک ــروم	کرده	ای مح
ــد	 ــل	مصــوب	ش ــال	قب ــه	س ــادن	ک ــردی	مع ــند	راهب در	س
ــرای	 ــخصی	ب ــه	مش ــده	و	برنام ــی	دیده	ش ــای	خوب رویکرده
ــرای	ارزآوری	 ــده	ب ــم	انداز	ترسیم	ش ــیر	چش ــت	در	مس حرک
و	ایجــاد	ارزش	افــزوده	بــاال	در	محصــوالت	معدنــی	دیده	شــده	
کــه	ارزشــمند	اســت	و	می	توانــد	کمبودهــای	فعلــی	را	

ــد. ــران	کن جب
نماینــده	قزویــن	در	مجلــس	شــورای	اســالمی	تصریــح	کــرد:	
اگــر	بتوانیــم	از	خــام	فروشــی	در	عرصــه	معــدن	جلوگیــری	
کــرده	و	محصــوالت	معدنــی	را	پــس	از	فــرآوری	صــادر	کنیــم	
میــزان	ارزآوری	آن	چندیــن	برابــر	شــده	و	ســود	اقتصــادی	آن	
ــرای	حضــور	ســرمایه	گذاران	 ــد	جذابیــت	بیشــتری	ب می	توان

دیگــر	را	هــم	فراهــم	کنــد.
ــدن	 ــه	مع ــع	وابســته	ب ــردن	صنای ــال	ک ــت:	فع ــادی	گف زرآب
ــش	اشــتغال	بخــش	معــدن	کمــک	 ــه	افزای ــد	ب هــم	می	توان
کــرده	و	زمینــه	اســتفاده	از	ظرفیت	هــای	مغفــول	مانــده	ایــن	

بخــش	را	فراهــم	کنــد.
عضــو	کمیســیون	صنایــع	مجلــس	شــورای	اســالمی	اظهــار	

داشــت:	روش	هــای	اســتفاده	از	معــادن	هــم	بایــد	هدفمنــد	و	
ــذا	هزینه	هــا	 ــه	نیســت	ل هوشــمند	باشــد	کــه	فعــاًل	این	گون
ــن	عرصــه	 ــر	نقشــه	راه	ترسیم	شــده	در	ای ــه	اگ ــه	ک ــاال	رفت ب
عملیاتــی	شــود	می	توانیــم	ضمــن	بــاال	بــردن	بهــره	وری	قــادر	
خواهیــم	بــود	ارزش	افــزوده	بیشــتری	را	در	ایــن	زمینــه	ایجاد	

کنیــم.

 لــزوم اهتمــام دولــت بــه توســعه معــادن و صنایــع 
وابســته

معــادن	 ظرفیــت	 می	رســد	 نظــر	 بــه	 بااین	همــه	
هنــوز	آن	چنان	کــه	بایــد	در	اقتصــاد	اســتان	قزویــن	
ــایه	 ــر	س ــوز	زی ــن	بخــش	هن ــده	و	ای ــه	نش ــدی	گرفت ج
بخش	هــای	اقتصــادی	دیگــری	قــرار	دارد	کــه	قطعــاً	
ــته	 ــی	ارزآوری	داش ــع	معدن ــدازه	صنای ــد	به	ان نمی	توانن
ــی	 ــتان	صنعت ــن	اس ــد	در	ای ــتغال	و	تولی ــق	اش ــه	رون و	ب

ــد.		 ــک	کنن کم
مســئله	دیگــر	حمایــت	از	واحدهــای	تولیــدی	کانــی	محــور	
ــا	 ــد	ب ــکوفایی	می	توانن ــورت	ش ــه	در	ص ــت	ک ــن	اس در	قزوی
ــع	 ــرک	صنای ــران	مح ــه	پیش ــه	ب ــواد	اولی ــاالی	م ــد	ب تولی
و	 خودروســازی	 صنایــع	 ازجملــه	 دیگــر	 پایین	دســتی	

قطعه	ســازی	مبــدل	شــوند.	

توجه به معدن حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی
بــا	ســرمایه	گذاری	در	بخــش	معــدن	و	صنایــع	معدنــی	
ــواد	 ــادرات	م ــروش	و	ص ــی	از	ف ــزوده	ناش ــوان	ارزش	اف می	ت
ــرآوری	 ــوزه	ف ــرمایه	گذاری	در	ح ــش	داد.	س ــی	را	افزای معدن
بهره	بــرداری	 اکتشــاف	و	آن	 باعــث	رونــق		بخش	هــای	

می	شــود.
ــای	گســترده	 ــران	و	تحریم	ه ــی	اقتصــاد	ای در	شــرایط	فعل
ایــران	 مزیت	هــای	 مهم	تریــن	 از	 یکــی	 اقتصــادی،	
ــی	و	 ــع	معدن ــر	مناب ــران،	تکیه	ب ــن	بح ــذر	از	ای ــرای	گ ب
پتانســیل	های	بالقــوه	در	داخــل	کشــور	اســت	کــه	از	ایــن	
ــه	فرصــت	 ــق	مزیــت	رقابتــی،	تهدیدهــا	ب ــا	خل ــق	و	ب طری

ــوند.		 ــل	ش تبدی
ــی،	نشــان	 ــدن	در	دوران	بحــران	اقتصــادی	جهان بخــش	مع
داده	کــه	کمتریــن	آســیب	پذیری	در	حــوزه	تجــاری	را	داشــته	
ــه	اقتصــاد	کــرده	اســت.	در	شــرایط	 و	بیشــترین	کمــک	را	ب
اقتصــاد	مقاومتــی	نیــز	معــدن	از	اهمیــت	مضاعفی	برخــوردار	
ــت	و	مجلــس	و	 ــذا	در	صــورت	توجــه	بیشــتر	دول می	شــود	ل
نــگاه	ویــژه	بــه	ایــن	بخــش	مهــم	می	تــوان	بــه	دســتاوردهای	
ــز	 ــروم	نی ــق	مح ــعه	مناط ــه	توس ــت	یافت	و	ب ــی	دس مهم

امیــدوار	شــد.
امیــد	اســت	در	ســال	رونــق	تولیــد،	دولــت	از	توســعه	معــادن	
ــه	عمــل	 ــام	و	تمامــی	ب ــه	آن	حمایــت	ت ــع	وابســته	ب و	صنای
ــان	 ــد	مردم ــتغال	و	تولی ــکالت	اش ــی	از	مش ــا	بخش آورد	ت

ــع	شــوند. ــذر	رف ــن	رهگ ــودری	از	ای مین
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ــا  ــرغ ب ــر عرضــه م ــی مســئوالن ب در حال
ــد  ــان تاکی ــزار و 900 توم ــت 12 ه قیم
ــا ایــن  ــد کــه احتمــال یافتــن مــرغ ب دارن
قیمــت در بــازار مشــهد بــه اندازه شــانس 
دیــدن یــوز ایرانــی در پــارک ملــت ایــن 

ــت.  ــهر اس ش

ــوردار	 ــژه	ای	برخ ــگاه	وی ــا	از	جای ــی	ه ــفره	ایران ــرغ	در	س م
ــا	ده	هــا	شــکل،	رنــگ	و	طعــم	مختلــف	طبــخ	 اســت.	آن	را	ب

ــد. ــاول	مــی	کنن ــر	تن ــذت	هــر	چــه	تمامت ــا	ل کــرده	و	ب
فرقــی	نــدارد	مجلــس	عــزا	باشــد	یــا	شــادی،	گوشــت	مــرغ	
ــت.	 ــان	اس ــی	ایرانی ــای	اصل ــاب	ه ــی	از	انتخ ــه	یک همیش
ــران	 ــرغ	در	ای ــاالی	م ــده	مصــرف	ب ــز	نشــان	دهن ــا	نی آماره
اســت	حتــی	تــا	دو	برابــر	مصــرف	ســرانه	دنیــا،	تــا	جایــی	کــه	
مــی	تــوان	ایرانــی	هــا	را	رکــورد	دار	مصــرف	مــرغ	در	جهــان	

ــت. دانس
همیــن	عالقــه	و	مصــرف	بــاال	جــدا	بــر	ایجــاد	اشــتغال	در	این	
بخــش،	حساســیت	های	فراوانــی	نســبت	بــه	قیمــت	گوشــت	
مــرغ	ایجــاد	کــرده	و	مســئوالن		همــواره	در	تــالش	هســتند	
ــردم	 ــه	دســت	م ــا	قیمــت	مناســب	ب ــن	محصــول	را	ب ــا	ای ت

برســانند.
ــرغ،	 ــدد	قیمــت	م ــای	متع ــن	ه ــن	رفت ــاال	و	پائی ــس	از	ب پ
ــالم	 ــا	اع ــئوالن	ب ــته	مس ــای	گذش ــه	ه ــره	در	هفت باالخ
ــم	 ــا	ه ــد	ت ــعی	کردن ــان	س ــزار	۹00	توم ــت	1۲	ه قیم
مصــرف	کننــده	را	راضــی	نگــه	دارنــد	و	هــم	تولیــد	
ــه	 ــراوان	محصوالتشــان	را	ب ــا	مشــقات	ف ــه	ب ــی	ک کنندگان

ــانند. ــی	رس ــردم	م ــت	م دس
ــی	و	 ــار	مردم ــته	اخب ــد	روز	گذش ــال	طــی	چن ــن	ح ــا	ای ب
گالیــه	هــای	مطــرح	شــده	از	ســمت	آنــان	نشــان	مــی	داد	
ــا	قیمــت	اعــالم	 ــه	ب ــازار	مشــهد	ن ــرغ	در	ب کــه	گوشــت	م
ــتر	از	 ــی	بیش ــت	های ــا	قیم ــه	ب ــا	بلک ــانه	ه ــده	در	رس ش
1۲	هــزار	و	۹00	تومــان	عرضــه	و	همیــن	موضــوع	ســبب	
کاهــش	شــدید	تــوان	خریــد	و	در	نتیجــه	کاهــش	فــروش	
ــه	رضایــت	 مــرغ	شــده	اســت	مســئله	ای	کــه	در	نهایــت	ن
مشــتری	را	در	پــی	دارد	ونــه	رضایــت	فروشــندگان	و	

ــتی	را. ــرغ	گوش ــدگان	م تولیدکنن

مستقل عمل کردن فروشندگان میدان استقالل
میــدان	اســتقالل	بــه	ســمت	چهــار	راه	امامــت	مشــهد	از		آن		
جاهایــی	اســت	کــه	کمتــر	مشــهدی	اســت	کــه	نشناســد	و	
ندانــد	کــه	مــی	توانــد	مــرغ	روز	و	قیمــت	مناســب	را	از	آنجــا	

تهیــه	کنــد.
عقربــه	هــای	ســاعت	کمــی	از	هشــت	صبــح	گذشــته	اســت	
کــه	بــه	قصــد	رصــد	میدانــی	قیمــت	مــرغ		وارد	مســیر	گفته	
شــده	مــی	شــوم،	مســیری	کــه	در	قــرق	تولیــد	کننــدگان	و	
ــازار	مشــهد	اســت	و	هــر	 عرضــه	کننــدگان	مــرغ	و	ماهــی	ب
یــک	مدعــی	عرضــه	مناســب	ترین	و	بهتریــن	تولید	هســتند.
ــاز	 ــن	مســیر	صبــح	کاری	شــنبه	را	آغ ــد	فروشــگاه	در	ای چن
کــرده	انــد	امــا	هنــوز	اغلــب	واحدهــای	عرضــه	مــرغ	و	ماهــی	
تعطیــل	هســتند	و	تعطیلــی	روز	جمعــه	را	رهــا	نکــرده	انــد.

چنــد	واحــدی	که	بــاز	هســتند		جلــوی	قیمــت	مــرغ	را	خالی	
گذاشــته	انــد؛	از	یکــی	از	ایــن	فروشــندگان	قیمت	روز	مــرغ	را	
کــه	مــی	پرســم،	مــی	گویــد:	قیمــت	امــروز	هنــوز	مشــخص	
نیســت	و	امــا	احتمــال	دارد	تــا	یــک	ســاعت	دیگــر	و	پــس	از	

ورود	مــرغ	بــه	بــازار	قیمــت	هــا	مشــخص	شــود.

در	حالــی	کــه	قیمــت	1۲	هــزار	و	۹00	تومانــی	اعــالم	شــده	
ــزار	و	۴00	 ــت	1۴	ه ــم		قیم ــی	کن ــه	م ــودم	زمزم ــا	خ را	ب
تومانــی	نصــب	شــده	بــر	روی	تابلــوی	یکــی	از	واحدهایــی	که	

مشــغول	بــه	کار	شــده	اســت	را	مــی	بینــم.
ــی	از	 ــتی	یک ــرغ	گوش ــل	م ــودروی	حم ــال	خ ــن	ح در	همی
واحدهــا	توقــف	و	بالفاصلــه	پــس	از	دریافــت	فاکتورها	توســط	
مســئوالن	فروشــگاه	اقــدام	بــه	تخلیــه	ســبدهای	پــر	از	مــرغ	

تــازه	مــی	کنــد.
ــرغ	وارد	 ــبدهای	م ــا	س ــم		ت ــی	کن ــر	م ــه	ای	صب ۲0	دقیق
مغــازه	شــود	از	فروشــنده	قیمــت	گوشــت	مــرغ	را	می	پرســم	

ــان	اســت. ــزار	و	۷00	توم ــد:	1۴	ه ــی	گوی م
چنــد	واحــد	دیگــر	عرضــه	کننــده	مــرغ	در	همیــن	اطــراف	
را	هــم	مــی	روم	یــا	قیمــت	نمــی	دهنــد	یــا	قیمــت	هــا	بیــن	
1۴	هــزار	و۷00	تــا	1۴	هــزار	و	۹00	کــه	قیمــت	پنــج	شــنبه	

هفتــه	گذشــته	بــوده	را	بیــان	مــی	کننــد.
در	همیــن	حیــن	بــا	مــرد	میانســالی	هــم	صحبــت	می	شــوم	
کــه	پنــج،	شــش	ســبد	مــرغ	را	کنــار	خیابــان	گذاشــته	و	در	
حــال	تخلیــه	آنهــا	در	صنــدوق	عقــب	خــودروی	ســواری	اش	

اســت!
قیمــت	مــرغ	هایــی	کــه	خریــده	اســت	را	مــی	پرســم،	مــی	
گویــد:	هنــوز	قیمــت	اعــالم	نشــده	اســت	فعــال	ایــن	مــرغ	ها	
را	بــه	مغــازه	مــی	بــرم	تــا	بــا	مشــخص	شــدن	قیمــت	هــا	آنها	

را	بــه	مشــتریانم	بفروشــم.
ــا	را	 ــرغ	ه ــود	و	م ــهر	ب ــر	از	ش ــه	ای	دیگ ــازه	اش	در	نقط مغ
ــه	 ــد	هــر	گون در	صنــدوق	عقــب	خــوروی	شــخصی	کــه	فاق
وســیله	ســردکننده	بــود	حمــل	مــی	کــرد؛	بــرای	لحظــه	ای	
قیمــت	مــرغ	را	فرامــوش	کــردم	و	ایــن	شــیوه	حمــل	گوشــت	
ــه	 ــهد،	دغدغ ــای	مش ــن	روزه ــای	ای ــم	در	گرم ــرغ	آن	ه م

ــم	شــد. ذهن
بـرای	پیگیـری	وضعیـت	دلبخواهـی	قیمـت	مرغ	بـا	غالم	رضا	
جاجرمـی		رئیـس	اتحادیـه	صنف	فروشـندگان	مـرغ,	ماهی	و	
تخـم	مـرغ	تماس	مـی	گیـرم؛	جز	بیـان	چنـد	کالمـی	کوتاه،	

عالقـه	ای	بـه	پاسـخ	گویی	نشـان	نمـی	دهد.

ــود	در	 ــای	موج ــت	ه ــی	قیم ــه	چرای ــخ	ب ــی	در	پاس جاجرم
ــرغ	را	از	 ــرغ،	م ــم	م ــرغ	و	تخ ــه	م ــد:	اتحادی ــی	گوی ــازار	م ب
تولیــد	کننــده	خریــداری	و	طبــق	قانــون	حداکثــر	10	درصــد	
ــده	 ــه	مصــرف	کنن ــه	و	ب ــده	اضاف ــداری	ش ــت	خری ــه	قیم ب

ــد. ــی	کن عرضــه	م
ــرغ	مســئولیتی	 ــندگان	م ــه	فروش ــد	اســت	اتحادی وی	معتق
در	مقابــل	افزایــش	قیمــت	مــرغ	نــدارد	و	ایــن	انجمــن	تولیــد	
کننــدگان	اســت	کــه	بایــد	دلیــل	گرانــی	قیمــت	مــرغ	را	بیان	

کنــد.

فقط در زمان گرانی مرغ سراغ تولید کننده نیایند
ولــی	اهلل	کاشــکی	مدیــر	عامــل	اتحادیــه	مــرغ	داران	گوشــتی	
ــای	 ــن	روزه ــا	قیمــت	ای ــز	در	رابطــه	ب خراســان	رضــوی		نی
ــد:	طــی	ســه	چهــار	روز	 ــگار	مهــر،	مــی	گوی ــه	خبرن ــرغ	ب م
گذشــته	گروهــی	ســود	جــو	در	برخــی	کشــتارگاه	هــا		قیمت	
ــه	نفــع	تولیدکننــده	 ــه	ب ــد	کــه		کــه	ن ــی	را	اعــالم	کردن های

ــرای	مصــرف	کننــده	دارد. ــه	ســودی	ب اســت	و	ن
وی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه	بــه	هیــچ	عنــوان	قیمــت	10	هــزار	
و۷00	تومانــی	بــرای	عرضــه	مــرغ	زنــده	را	نمــی	تــوان	
پذیرفــت	مــی	گویــد:	مســئوالن	متوجــه	نیســتند	کــه	
یک	ســری	هزینــه	هــای	پنهــان	جانبــی	هــر	روز	بــرای	تولیــد	
کننــده	بــه	وجــود	مــی	آیــد	لــذا	مســئوالن	ایــن	هزینــه	هــا	
را	در	قیمــت	هایــی	کــه	محاســبه	مــی	کننــد	در	نظــر	نمــی	

ــد. گیرن
مدیــر	عامــل	اتحادیــه	مــرغ	داران	گوشــتی	خراســان	رضــوی	
ــد	۲0	 ــک	واح ــال		۹5	اداره	ی ــر	س ــد:		اواخ ــی	ده ــه	م ادام
هــزار	تایــی	مرغــداری	در	طــول	دوره	۴5	روزه	بــا	۷0	میلیــون	
ــا	 تومــان	امــکان	پذیــر	مــی	شــد	ایــن	ارقــام	در	ســال	۹8		ب
ــان	 ــون	توم ــه	۳00	میلی ــزی	ب ــه	ری ــزان	جوج ــان	می هم
رســیده		اســت	کــه	ایــن	۳00	میلیــون	تومــان	هــم	بــا	ســود	
ــوان	یافــت	و	مســئوالنی	کــه	 ــر	از	18	درصــد	را	نمــی	ت کمت
بــرای		مــرغ	قیمــت	مشــخص	مــی	کننــد	بــه	نظــر	می	رســد	

متوجــه	ایــن		گونــه	مســائل	نیســتند.

تولید کننده و فروشنده هر دو ناراضی

مرغ را به قیمت مسئوالن بخریم یا بازار/ نرخ ها دلبخواهی شده است
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وی	بیــان	مــی	کنــد:	االن	وضعیــت	بــه	گونــه	ای	اســت	کــه	
ســالن	هــای	مرغــداری	نــه	در	دســت	تولیــد	کننــده	واقعــی	

بلکــه	در	دســت	دالالن	اســت.
کاشــکی	مــی	افزایــد:	از	مســئوالن	می	خواهیــم	کــه	فقــط	در	
زمــان	گــران	شــدن		گوشــت	مــرغ	ســراغ	تولیــد	کننــدگان	
نیاینــد	و	در	زمــان	ارزان	شــدن	هــم	ســراغی	از		مــا	بگیرنــد.

وی	عنــوان	مــی	کنــد:	مــرغ	دار	مــا	در	زمانــی	کــه	مــرغ	10	
هــزار	تومــان	بــوده	مجبــور	بــه	فــروش	مــرغ	بــا	قیمت	شــش	
هــزار	و	۷00	تومــان		و	ضــرر		و	بدهــی	شــده	اســت	کــه	ایــن	

مســائل	را	کســی	نمــی	بینــد.
مدیــر	عامــل	اتحادیــه	مــرغ	داران	گوشــتی	خراســان	رضــوی	
بــا	قیمــت	1۳	هــزار	تومانــی	مــرغ	موافــق	اســت	و	تاکیــد	می	
کنــد	بــه	فروشــندگان	گفتــه	ایــم	کــه	بــا	قیمتــی	بخرنــد	که	

بیشــتر	از	ایــن	مبلغ	نباشــد.
ــل	 ــرغ	را	عام ــد	م ــه	عرصــه	تولی ــان	ب وی	ورود	فرصــت	طلب
اصلــی	گرانــی	قیمــت	مــرغ	مــی	دانــد	و	بیــان	مــی	کنــد:	مــا	
بــه	عنــوان	تولیــد	کننــده	واقعــی	راضــی	بــه	فــروش	مــرغ	بــه	
قیمــت	1۴	هــزار	و	500	تومــان	نیســتیم	چــون	مــی	دانیــم	

حــق	مصــرف	کننــده	ضایــع	مــی	شــود.
وی	بــا	تاکیــد	بــر	اینکــه		برخوردهــا	نبایــد	بــه	ضــرر	تولیــد	
کننــده	باشــد،	اظهــار	مــی	کنــد:		نبایــد	شــرایط	به	گونــه	ای	
ــه	ضــرر	کســی	تمــام	 ــرود		کــه	در	نهایــت	اوضــاع	ب پیــش	ب
ــر	عهــده	دارد. شــود	کــه	تمامــی	زحمــت	هــا	در	ســالن	را	ب
ــتان	 ــتی	اس ــرغ	گوش ــدگان	م ــد	کنن ــن	تولی ــس	انجم رئی
ــرغ		 ــا	م ــرغ		ب ــت	م ــت	گوش ــاوت	قیم ــه	تف ــان	اینک ــا	بی ب
ــی	 ــح	م ــد،	توضی ــد	باش ــتر	از		۲5	درص ــد	بیش ــده	نبای زن
دهــد:	اگــر	قیمــت	مــرغ	زنــده	۹	هــزار	تومــان	بــود	قیمــت	
ــان	 ــزار	توم ــد	۲5	درصــد	بیشــتر	از	۹	ه ــرغ	بای گوشــت	م

ــه	بیشــتر. باشــد	و	ن
وی	ادامــه	مــی	دهــد:	در	حــال	حاضــر	کــه	مــرغ	گــران	شــده	
ــده	بیشــتر	از	10	درصــد	ســود	نخواهــد	داشــت	 ــد	کنن تولی
ــاده	 ــرغ	آم ــا	م ــام	مرغداره ــا		تم ــن	روزه ــه	ای ــن	اینک ضم
ــرغ	 ــر	دو	درصــد	از	م ــه	حداکث ــد	بلک ــازار	ندارن ــه	ب عرضــه	ب

ــد. ــازار	دارن ــه	ب ــاده	عرضــه	ب ــرغ	آم دارهــا	م
وی	ضمــن	تقدیــر	از	تــالش	هــای	مســئوالن	وزارت		»صمت«	
مــی	گویــد:	بــا	بگیــر	و	ببنــد	نمــی	تــوان	مشــکل	مــرغ،	تولید	
و	قیمــت	را	حــل	کــرد	بلکــه	بایــد	نشســت	و	بــا	برنامــه	ریزی	

صحیــح	مشــکالت	را	حــل	کرد.

فضایی برای گران فروشی وجود ندارد
در	ادامــه	گــزارش،	بــه	ســراغ		محمــود	بنانــژاد	رئیــس	اتــاق	

اصنــاف	مشــهد	مــی	روم	وی	در	پاســخ	بــه	وضعیــت		متفاوت	
قیمــت	مــرغ	در	بــازار		مــی	گویــد:	عرضه	کننــده	و	فروشــنده	
مــرغ	طبــق	قانــون	مــی	توانــد	تــا	10	درصــد	ســود	دریافــت	
کنــد	امــا	بــه	جــرات	مــی	گویــم	تقریبــا	هیــچ	فروشــنده	ای	
بــا	توجــه	بــه	رکــودی	کــه	بــر	بــازار	حاکــم	اســت	بیشــتر	از	

شــش	درصــد	ســود	دریافــت	نمــی	کنــد.
ــازار	حــال	حاضــر		فضــای	گــران	 ــا	بیــان	اینکــه	در	ب وی	ب
فروشــی	وجــود	نــدارد	مــی	افزایــد:	بررســی	کــه	بــه	تازگی	
ــندگان	 ــده	فروش ــد	عم ــی	ده ــان	م ــم	نش ــام	داده	ای انج
ــت	مــی	 ــج	درصــد	دریاف ــا	پن ــار	ت ــرغ	ســودی	بیــن	چه م

ــد. کنن
بنــا	نــژاد	بــه	نحــوه	تعییــن	قیمــت	مــرغ	اشــاره	و	اظهــار	مــی	
ــان	 ــزار	و	۷00	توم ــرغ	گوشــت	8	ه ــی	قیمــت	م ــد:	زمان کن
ــد	و	 ــد	صــرف	نمــی	کن ــده	گفتن ــد	کنن شــد	دوســتان	تولی
ــا	قیمــت	 ــت	ت ــش	یاف ــه	افزای ــد	مرحل ــا	طــی	چن قیمــت	ه
ــا	همیــن	 کنونــی	کــه	1۲	هــزار	و	۹00	تومــان	رســید	کــه	ب

ــدارد. قیمــت	هــم	عرضــه	ای		وجــود	ن
وی	بــه	هزینــه	هــای	مختلــف	تولیــد	کننــدگان	اشــاره	کــرده	
ــی	و	 ــای	دام ــاده	ه ــر،	نه ــای	کارگ ــه	ه ــد:	هزین ــی	افزای و	م

ــت	 ــپس	قیم ــل		و	س ــه	و	تحلی ــای	تجزی ــه	ه ــی	هزین تمام
گوشــت	مــرغ	تعییــن	مــی	شــود	ولــی	بــاز	تولیــد	کننــدگان	

ــه	همیــن	قیمــت	هــم	راضــی	نمــی	شــوند. ب
بنانــژاد	بــا	بیــان	اینکــه	قصــد	دفــاع	از	اتحادیــه	فروشــندگان	
ــود	 ــی	خــالف	وج ــر	صنف ــم	در	ه ــی	دان ــدارم	و	م ــرغ		را	ن م
ــات	در	 ــم	تخلف ــی	گوی ــه	جــرات	م ــد:	ب ــی	کن ــان	م دارد،	بی

زمینــه		قیمــت	مــرغ	بســیار	پائیــن	اســت.
ــا	 ــت	ه ــالف	قیم ــا	اخت ــاس	ب ــا	از	اس ــه	م ــان	اینک ــا	بی وی	ب
ــالف	 ــد:	اخت ــی	افزای ــف	هســتیم،	م ــه	ای	مخال ــر	زمین در	ه
قیمــت	در	هــر	کجــا	کــه	باشــد	تولیــد	فســاد	مــی	کنــد	بنابر	
ایــن	یکــی	از	کارهایــی	کــه	بایــد	انجــام	شــود	حــل	کــردن	

ــروش	دالر	اســت. ــه	ف ــا	در	زمین ــاوت	قیمــت	ه تف
ــد	 ــی	تولی ــد:	وقت ــی	گوی ــهد	م ــاف	مش ــاق	اصن ــس	ات رئی
ــت	 ــه	دس ــرغ	را	ب ــت	م ــوب	گوش ــت	مص ــا	قیم ــده	ب کنن
مصــرف	کننــده	نمــی	رســاند	بنابرایــن	پرداخــت	دالر	چهــار	
ــدارد	و	 ــه	ایــن	تولیــد	کننــده	معنــا	ن ــی	ب هــزار	و	۲00	تومان
اگــر	قیمــت	دالر	قیمــت	آزاد	باشــد	قیمت	هــا	رقابتی	شــده	و	
زمینــه	فســاد	از	بیــن	مــی	رود،	از	ایــن	طــرف	هم	هزینــه	های	

ــی	شــود. ــان	برداشــته	م نظــارت	از	می
ــه	قصــد	رصــد	قیمــت	 ــه	ب ســاعت	از	1۳	گذشــته	اســت	ک
مــرغ	وارد	شــهرک	غــرب	مــی	شــوم؛	دو	فروشــگاه	قدیمــی	
ــت	 ــن	قیم ــرای	گرفت ــه	را	ب ــرغ	منطق ــه	م ــنام	عرض و	خوش
انتخــاب	مــی	کنــم؛	قیمــت	مــرغ	روی	تابلو	هــر	دو	فروشــگاه	

ــت. ــان	اس ــزار	و	۲00	توم 1۳	ه
چنــد	بــار	قیمــت	هــا	را	نــگاه	مــی	کنــم	مطمئــن	کــه	مــی	
شــوم	چرایــی	میــزان	ایــن	قیمــت	را	از	فروشــنده	فروشــگاه	
ــی	 ــد	م ــا	لبخن ــنده		ب ــی	از	دو	فروش ــوم؛		یک ــی	ش ــا	م جوی

ــروش	هســتیم. ــا	ارزان	ف ــد:	م گوی
اصــرارم	بــر	دانســتن	علــت	تفــاوت	قیمــت	بــا	فروشــگاه	های	
ــرغ	 ــت	م ــد:	قیم ــی	گوی ــد؛	م ــی	بین ــه	م ــهر		را	ک ــر	ش دیگ
امــروز	همیــن	قــدر	اعــالم	شــده	اســت،	و	در	پاســخ	به	ســوالم	
کــه	آیــا	ممکــن	اســت	ارزان	تــر	هــم	شــود،	شــانه	هایــش	را	
ــدازد	و	تاکیــد	مــی	کنــد:	هیــچ	چیــز	مشــخص	 ــاال	مــی	ان ب

نیســت!
ــزار	و۷00	 ــت	1۴	ه ــا	قیم ــح	ب ــر	صب ــه	اگ ــر	ک ــن	فک ــا	ای ب
ــدازه	ظهــر	از	 ــه	ان ــا	ب ــودم	آی تومــان	گوشــت	مــرغ	خریــده	ب
دیــدن	قیمــت	1۳	هــزار	و	۲00	تومــان	مــرغ		خرســند	مــی	
ــا	 ــت؟	ب ــی	گرف ــرا	م ــودم	را	ف ــری	وج ــا	حــس	دیگ ــدم	ی ش

ــوم. ــی	ش ــارج	م ــگاه	خ ــرات	از	فروش ــن	تفک همی
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جــاده هــای فارس وحشــت بــه راننــدگان 
هدیــه مــی دهنــد، راه هــای ناایمــن و رخ 
بــه رخــی کــه هــر روز قربانــی تــازه مــی 
ــود وضعیــت جــاده  ــد بهب ــا رون ــد ت گیرن

ای اســتان بــه کنــدی پیــش رود.

ــه	دلیــل	ســقوط	یــک	دســتگاه	 ــاه	ســال	۹5	ب ــر	م دوم	تی
اتوبــوس	بــه	دره	در	محــور	ســیرجان	-	نــی	ریــز	1۳	نفــر	از	
ســربازان	و	شــش	نفــر	دیگــر	از	اتبــاع	بیگانــه	جــان	باختند.
حادثــه	ای	کــه	تــا	مــدت	هــا	محــل	بحــث	بــود	و	خیلــی	ها	
آن	را	نتیجــه	نــا	ایمــن	بــودن	جــاده	های	فــارس	دانســتند.

پیـش	از	این	حادثه	سـال	ها	بود	کـه	فارس	را	به	جـاده	های	
نا	ایمنـش	می	شـناختند.	عده	ای	مـی	گفتنـد	از	ناهمواری	

های	جـاده	متوجه	می	شـویم	کـه	وارد	فارس	شـده	ایم.
ــا	صــدای	 ــارس	ب ــای	ف ــاده	ه ــگ	خطــر	در	ج همیشــه	زن
ــد	توســعه	ای	در	مســیرهای	 رســا	شــنیده	میشــد	امــا	رون
جــاده	ای	اســتان	آنچنــان	بــه	کنــدی	پیــش	مــی	رفــت	که	
ــگان	 ــوس	فرزان ــه	اتوب ــس	از	آن	حادث ــربازان	و	پ ــه	س حادث

ــم	خــورد. رق
ــدگان	 ــدی	نماین ــدام	ج ــر	اق ــردم	منتظ ــه	م ــالها	ک آن	س
مجلــس	بــرای	برخــورد	قاطــع	در	ســطوح	مختلــف	از	جمله	
وزارت	راه	بودنــد،	برخــی	از	نماینــدگان	ادعــا	کردنــد	قصــد	
نداریــم	بــا	دولــت	مقابلــه	کنیــم	یــا	قصــد	نداریــم	واکنــش	

احساســاتی	بــه	خــرج	دهیــم.
حــاال	ســه	ســال	از	آن	دوران	گذشــته	و	جــاده	هــای	فــارس	
هنــوز	قربانــی	مــی	گیرنــد،	قربانیانــی	کــه	نشــان	مــی	دهد	

فــارس	هنــوز	جــاده	بــا	کیفیــت	نــدارد.
ــر	آزادراه	 ــک	کیلومت ــوز	ی ــه	هن ــتراتژیک	ک ــتانی	اس اس
نــدارد،	نقــاط	حادثــه	خیــزش	بــه	کنــدی	رفــع	مــی	شــود	
تــا	ایــن	جــاده	هــای	نــا	امیــن	باشــد	کــه	سرنوشــت	مــردم	

ــد. ــن	کن ــارس	تعیی ــای	ف را	در	جــاده	ه
هرچند	گفته	می	شـود	کـه	در	تصادفات	رانندگی	سـه	وجه	
راننـده،	خودرو	و	جاده	دخیل	هسـتند	اما	فـارس	تاکنون	در	

بخـش	جاده	ای	کارنامه	قابل	قبولی	نداشـته	اسـت.
	طــی	چنــد	هفتــه	گذشــته	وقــوع	چندیــن	مــورد	تصــادف	
ــش	 ــث	واکن ــارس	باع ــتان	ف ــای	اس ــاده	ه ــن	در	ج خونی
هایــی	از	ســوی	مســئوالن	کشــوری	از	وزیــر	راه	گرفتــه	تــا	

مســئوالن	اســتانی	شــد.	
ــیراز	 ــیر	ش ــاده	در	مس ــع	ج ــا	مان ــه	ب ــی	ک ــر	جوان از	دخت
بــه	خرامــه	برخــورد	کــرد	و	جانــش	را	از	دســت	داد	و	
ــا		 ــه	کارش	ادامــه	داد	ت اداره	راهــداری	در	ســکوت	مطلــق	ب
تصادفــات	دلخراشــی	کــه	در	ســایر	نقــاط	فــارس	از	جملــه	

ــت. ــوع	پیوس ــه	وق الر	ب
ــات	 ــری	تصادف ــورای	راهب ــه	ش ــارس	در	جلس ــتاندار	ف اس
اســتان	اعــالم	کــرد	کــه	رخ	دادن	یــک	فقــره	تصــادف	هــم	
ــه	 ــت	ک ــارس	خواس ــئوالن	ف ــت	و	از	مس ــایند	اس ناخوش

ــد. ــا	باش ــه	جــدی	آنه ــات	دغدغ ــار	تصادف ــش	آم کاه
ــروز	 ــای	ام ــرد	در	دنی ــوان	ک ــه	عن ــن	جلس ــی	در	ای 	رحیم

ــی	 ــی	های ــانی	نگران ــالع	رس ــازی	و	اط ــدرت	فضــای	مج ق
در	افــکار	عمومــی	ایجــاد	کــرده	امــا	همانگونــه	کــه	وقــوع	
ــانی	 ــالع	رس ــرعت	اط ــه	س ــا	ب ــن	فضاه ــات	در	ای تصادف
ــده	 ــام	ش ــای	انج ــالش	ه ــات	و	ت ــد	اقدام ــود	بای ــی	ش م
نیــز	اطــالع	رســانی	شــود	تــا	مــردم	بداننــد	مســئوالن	نیــز	

ــد. ــات	را	دارن ــات	و	تلف ــن	تصادف ــش	ای ــه	کاه دغدغ
ــداوم	 ــکیل	م ــتار	تش ــن	خواس ــارس	همچنی ــتاندار	ف اس
کارگــروه	ایمنــی	راه	هــا	و	فعالیــت	ایــن	کارگــروه	در	حــوزه	
کاهــش	نقــاط	حادثــه	خیــز	و	ایمــن	ســازی	جــاده	ها	شــد.
بــا	وجــود	ایــن	دســتورات	اســتاندار	در	حالــی	کــه	کمتــر	از	
۲۴	ســاعت	از	ایــن	مســئله	مــی	گذشــت	ایــن	بــار	تصــادف	
ــن	 ــان	رخ	داد	و	در	ای ــاده	-	اصفه ــور	آب ــی	در	مح دلخراش
حادثــه	پنــج	نفــر	از		اعضــای	یــک	خانــواده	جــان	باختنــد.
اســتان	فــارس	بــا	دارا	بــودن	۲1	هــزار	و	۲80	کیلومتــر	راه	
ــه	 ــردد	کشــور	ب ــا	وجــود	اینکــه	یکــی	از	اســتانهای	پرت و	ب
شــمار	مــی	رود،	از	داشــتن	یــک	کیلومتــر	آزاد	راه	محــروم	

اســت.
ــه	 ــا	اشــاره	ب ــارس	ب ــده	پلیــس	راه	شــمالی	اســتان	ف فرمان
ــد	 ــی	چن ــی	ط ــراش	رانندگ ــه	دلخ ــن	حادث ــوع	چندی وق
ــه	 ــدت	س ــن	م ــت:	در	ای ــتان	گف ــن	اس ــر	در	ای ــدت	اخی م
تصــادف	دلخــراش	در	محورهــای	مربوط	بــه	خرامــه	رخ	داد	
کــه	کارشناســان	پلیــس	راه	پــس	از	بررســی	ســهم	ادارات	و	

ــد. ــن	حــوادث	مشــخص	کردن ــده	را	در	ای رانن
ــه	 ــر	ب ــه	منج ــه	ای	ک ــزود:	در	حادث ــی	اف ــرهنگ	دهقان س
ــعه	 ــرکت	توس ــد	ش ــد	50	درص ــوان	ش ــر	ج ــرگ	دخت م

روایتی از جاده های دردسرساز فارس

وحشت در جاده های فارس سایه انداخت/ »رخ به رخ« با مرگ

هادی فتحی

ــران اقتصاد ایـ
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ــه	دیگــر	نیــز	 ســاخت	راه	مقصــر	شــناخته	شــد	و	در	حادث
ــد. ــخص	ش ــز	مش ــهم	اداره	راه	نی س

ــان	 ــز	بی ــی	محــور	الر	نی ــه	رانندگ ــه	حادث ــاره	ب ــا	اش وی	ب
ــای	 ــن	محوره ــردد	تری ــی	از	پردت ــور	یک ــن	مح ــرد:	ای ک
اســتان	بــه	شــمار	مــی	رود	کــه	متاســفانه	رخ	بــه	رخ	اســت.
جــاده	هــای	رخ	بــه	رخــی	کــه	در	دنیــا	منســوخ	شــده	امــا	

در	فــارس	همچنــان		وجــود	دارنــد
فرمانــده	پلیس	راه	شــمال	اســتان	فــارس	ادامــه	داد:	در	دنیا	
جــاده	هــای	رخ	بــه	رخ	منســوخ	شــده	و	تمــام	جــاده	هــا	به	
ســمت	بزرگــراه	و	آزادراه	رفتــه	امــا	متاســفانه	ســهم	اســتان	

فــارس	در	آزادراه	صفــر	اســت.
ــط	 ــه	فق ــالم	اینک ــا	اع ــی	ب ــم	دهقان ــرهنگ	عبدالهاش س
ــارس	 ــای	ف ــاده	ه ــر	از	ج ــزار	کیلومت ــه	ه ــه	س ــک	ب نزدی
بزرگــراه	اســت،	گفــت:	در	حالــی	کــه	اســتان	فــارس	
نزدیــک	بــه	۲8	هــزار	و	۲80	کیلومتــر	راه	دارد			فقــط	
ــراه	 ــا	بزرگ ــن	راه	ه ــر	از	ای ــزار	کیلومت ــه	ه ــه	س ــک	ب نزدی

ــت. ــی	اس ــه	رخ	و	فرع ــی	رخ	ب ــت	و	مابق اس
وی	بــا	بیــان	اینکــه	امــکان	حضــور	پلیــس	در	تمامــی	ایــن	
ــر	۲80	 ــه	ازای	ه ــرد:	ب ــد	ک ــدارد،	تاکی ــود	ن ــا	وج محوره
کیلومتــر	یــک	گشــت	پلیــس	وجــود	دارد	زیــرا	پلیــس	این	
همــه	تــوان	و	امکانــات	بــرای	حضــور	۲۴	ســاعته	در	جــاده	

ــدارد. هــا	را	ن
ــز	در	 ــه	خی ــه	حادث ــه	۲1۳	نقط ــر	اینک ــد	ب ــا	تاکی وی	ب
ســطح	جــاده	هــای	فــارس	شناســایی	شــده،	افــزود:	از	ایــن	
تعــداد	نزدیــک	بــه	1۷0مــورد	از	نقــاط	بــه	تاییــد	ســازمان	
راهــداری	رســیده	اســت	البتــه	اقداماتــی	نیــز	بــرای	

ــت. ــده	اس ــام	ش ــاط	انج ــن	نق ــازی	ای آشکارس
ســرهنگ	دهقانــی	بــا	اشــاره	بــه	لــزوم	فرهنــگ	ســازی	در	
ــات	 ــن	تصادف ــی	از	ای ــفانه	بخش ــت:	متاس ــوزه	گف ــن	ح ای
مربــوط	بــه	خــود	راننــده	و	عــدم	رعایــت	قوانیــن	و	مقــررات	

ــت. ــی	اس ــی	و	رانندگ راهنمای

نماینده نی ریز: به وزیر راه تذکر دادیم
ــز	و	اســتهبان	در	مجلــس	شــورای	 ــی	ری نماینــده	مــردم	ن
ــاه	 ــد	م ــی	چن ــت:	ط ــه	گف ــن	رابط ــز	در	ای ــالمی	نی اس
ــر	راه	پیرامــون	وضعیــت	جــاده	 ــه	وزی گذشــته	تذکراتــی	ب

ــت. ــده	اس ــارس	داده	ش ــتان	ف ــای	اس ه
ــدر	 ــارس	در	ص ــه	ف ــه	اینک ــاره	ب ــا	اش ــعودی	ب ــر	مس اصغ
تصادفــات	کشــور	اســت،		گفــت:	بــا	وجــودی	اینکــه	فــارس	

ظرفیــت	هــای	زیــادی	هــم	در	حــوزه	صنعــت	و	هــم	
ــه	تناســب	جایگاهــش	در	 گردشــگری	و	کشــاورزی	دارد	ب
ایــن	حــوزه	هــا،	در	زمینــه	راه	و	جــاده	و	خطــوط	ریلــی	در	

ــدی	اســت. ــت	بســیار	ب وضعی
ــعه	 ــاختهای	توس ــر	س ــن	زی ــه	مهمتری ــان	اینک ــا	بی وی	ب
حمــل	و	نقــل	بحــث	جــاده	اســت،	افــزود:	بــه	عنــوان	نمونه	
شهرســتان	نــی	ریــز	بــه	عنــوان	دومیــن	شهرســتان	بــزرگ	

اســتان	همچنــان	۴00	کیلومتــر	راه	خاکــی	دارد.
ــی	 ــرز	ن ــه	الی ــه	داد«	در	گردن ــس	ادام ــده	مجل ــن	نماین ای
ــد	 ــز	کــه	در	آن	۲1	ســرباز	جــان	خــود	را	از	دســت	دادن ری
،	بــا	وجــود	پیگیــری	هــای	مــداوم	و	پیشــرفت	۹0	درصــد	
ــا	وجــدی	اینکــه	 ــن	مســیر،	امــا	همچنــان	ب زیرســازی		ای
پیمانــکار	مطالبــات	خــود	را	گرفتــه	،	بــرای	بهــره	بــرداری	از	

آن	اقدامــی	انجــام	نشــده	اســت.

بودجه های وزارت راه اولویت بندی ندارد
ــه	 ــد	در	زمین ــر	راه	بای ــه	وزی ــه	اینک ــا	اشــاره	ب مســعودی	ب
تخصیــص	بودجــه	پاســخگو	باشــد،	افــزود	:متاســفانه	
بودجــه	هایــی	کــه	از	ســوی	ایــن	وزارتخانــه	توزیــع	

ــن	 ــد	ای ــه	بای ــدی	نشــده	در	حالیک ــت	بن ــود	اولوی ــی	ش م
بودجــه	متناســب	بــا	زیــر	ســاختها	و	نیازهــای	هــر	اســتان	

ــد. ــص	یاب تخصی
وی	بــا	بیــان	اینکــه	فــارس	از	ظرفیــت	هــای	زیــادی	
ــود	 ــرار	ب ــه	ق ــوان	نمون ــه	ن ــان	کــرد:	ب برخــوردار	اســت،	بی
ســال	۹۲	آزادراه	شــیراز	-	اصفهــان	افتتــاح	شــود	کــه	ایــن	
امــر	باعــث	کاهــش	1۴0	کیلومتــری	مســیر	شــده	و	مــی	
ــا	صرفــه	باشــد. ــرای	کشــور	ب توانــد	در	حــوزه	اقتصــادی	ب

مسئوالن فقط شعار می دهند
مسـعودی	با	اشـاره	به	اینکـه	عالوه	بـر	این	در	حـوزه	اقتصاد		
مقاومتـی	کاهـش	1۴0	کیلومتـری	ایـن	مسـیر	مـی	توانـد	
باعـث	صرفـه	جویـی	چندیـن	میلیون	لیتـری	بنزین	شـود،	
بیـان	کـرد:	مسـئوالن	مـا	فقـط	شـعار	مـی	دهنـد	و	هیـچ	

راهـکاری	بـرای	رفـع	مشـکالت	حـوزه	راه	فـارس	ندارنـد.
ایــن	نماینــده	مجلــس	گفــت:	بــرای	منطقــه	الیــرز	هشــت	
تــا	۹	میلیــارد	پرداخــت	شــده	امــا	اکنــون	کار	لنــگ	
آســفالت	اســت	و		تاکنــون	هیــچ	مســئولی	پیگیــری	موثری	

ــداده	اســت. انجــام	ن

پیمانکاری که جاده را بسته است
مســعودی	بــه	جــاده	فســا	بــه	اســتهبان	نیــز	اشــاره	کــرد	
ــا	 ــده	ام ــفالت	ش ــته	آس ــال	گذش ــاده	س ــن	ج ــت:	ای و	گف
چــون	مطالبــات	پیمانــکار	داده	نشــده،	پیمانــکار	بــا	ریختن	
ــه	خودروهــا	نمــی	دهــد	 ــردد	ب ســنگ	در	جــاده،	اجــازه	ت
ــیر	 ــن	مس ــا	در	همی ــات	م ــیاری	از		تصادف ــه	بس در	حالیک

ــد. ــی	ده رخ	م
ــود،	 ــی	ش ــه	زده	م ــر	راه	نام ــه	وزی ــه	ب ــالم	اینک ــا	اع وی	ب
ــرای	 ــی	ب ــدام	عاجل ــم	اق ــی	خواهی ــر	م ــرد:	از	وزی ــان	ک بی
حــل	مشــکالت	راه	هــای	فــارس	انجــام	دهــد	زیــرا	اســتان	
فــارس	بــا	وجــود	داشــتن	مســیرهای	ترانزیتــی	حتــی	یــک	
کیلومتــری	آزادراه	نــدارد	و	از	اســتان	هــای	بســیار	کوچــک	

ــر	اســت. نیــز	در	حــوزه	راه	محــروم	ت
بــه	گــزارش	مهــر،	جــاده	هــای	فــارس	جــاده	های	وحشــت	
شــده	انــد،	هــر	روز	قربانــی	دیگــری	به	کشــته	شــدگان	این	
ــر	پاســخگویی	 ــی	شــود	و	در	ســایه	غی ــه	م مســیرها	اضاف
مســئوالن	راهــداری	فــارس	و	راه	و	شهرســازی	اســتان	هــر	
ــه	رخ	شــوند	در	جــاده	 ــرگ	رخ	ب ــا	م ــد	ب ــدگان	بای روز	رانن

هایــی	کــه	همچنــان	رخ	بــه	رخ	اســت.

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

مینا نوعی- جشن عید غدیر در تبریز

رامین صفاری- حال و هوای شب عید غدیر در مشهد
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پانته آ نیکزاد
تفریح تابستانی در چشمه دیمه

تصویـر ایران

مهدی حسین نژادی
تفریح خطرناک گردشگران در 

منطقه شنا ممنوع 

مینا نوعی
تفریح خانوادگی در دریاچه ارومیه
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محسن تیزهوش
تابستان برفی در آلپ ایران

پانته آ نیکزاد
تفریح تابستانی در آبشار شیخ علیخان

میالد رفعت
تفریح و تفرج در کنار ارگ کریمخان
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مهسا  صفری
تار و پود حصیربافی گلستان
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مهدی الماسی
جشنواره ملی آش زنجان

محمدحسین قنبری
برداشت سنتی خوشه های 

طال در کرمان
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مهسا صفری
گلوگاه، مهد انجیر ایران

کوثر کریمی
کاهش آب رودخانه کارون اهواز 

علی حسینی
کشف بمب به جا مانده از جنگ 

تحمیلی در پلدختر
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مرتضی جابریان
آئین ضیافت علوی در اهواز

سعیدرضا  رضوی
وداع با پیکر مطهر شهید 

»مجید فتحی نژاد«

محمد خدابخش
آیین غبارروبی حرم 
مطهر حضرت فاطمه 
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آریان نصرالهی
سفر »رئیس قوه قضائیه« به کردستان

امین برنجکار
سفر رئیس سازمان تبلیغات اسالمی به شیراز

مهدی بخشی
عمامه گذاری طالب در عید 

سعید غدیر در قم
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ایمان حامی خواه
مسجد جامع همدان

مهدی بخشی
آتش سوزی در بازار کهنه قم 

عباس پوستین دوز
بازگشت حجاج اصفهانی
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