
میرمالس نو و روزنامه نگاری توســعه 

شرفی( )شهرام 
ــاس  ــریه میرم ــی نش اختصاص
توســعه  روزنامه نــگاری  نــو- 
بیــان مشــکات  دنبــال  بــه 
راهــکار  ارائــه  و  و معضــات 
در  کــردن  حرکــت  جهــت 
بــا  تحول آفرینــی  مســیر 
ــعه و  ــه توس ــیدن ب ــدف رس ه
اســت. ملــی  و  اســتانی  پایــدار محلــی،  پیشــرفت 
ــه  ــی ک ــو در مدت ــاس ن ــریه میرم ــبختانه نش خوش
ــون منتشــر شــده اســت رویکــرد کاری خــود را  تاکن

ــت. ــرده اس ــف ک ــیر تعری ــن مس در همی
ــار، یادداشــت ها  ــکاس اخب ــار انع ــه در کن مســیری ک
وضعیــت  دربــاره  تحلیلــی  مطبوعاتــی  مقــاالت  و 
مشــکات  و  لرســتان  اســتان  کم توســعه یافتگی 
ــی  ــی و اجتماع ــگ سیاس ــطح فرهن ــای س آن و ارتق

مطالبه گــری، مدنظــر قــرار گرفتــه اســت.
اصــوالً ارتقــای فرهنــگ سیاســی و اجتماعــی و مدنــی 
مطالبه گــری و مطالبه خواهــی در اســتان لرســتان 
ــد یــک  در بیــن همــه اقشــار مختلــف مــردم، می توان
عمومــی  تحول خواهــی  راســتای  در  مهــم  اقــدام 

ــد. ــی باش ــه تحول آفرین ــر ب منج
 نقــش رســانه های مختلــف مکتــوب و مجــازی درون 
اســتانی در ایــن راســتا یــک نقــش مهــم و زیربنایــی 
در ســطح آگاهی بخشــی و ایجــاد حــس و انگیــزه 
اســتانی  درون  عمومــی  افــکار  در  تحو ل خواهــی 

اســت.
همــواره در روزنامه نــگاری توســعه گفتــه می شــود 
بایــد  رســانه  باشــد؛  مطالبه گــر  بایــد  رســانه 
برنامه محــور  بایــد  رســانه  و  باشــد  آگاهی دهنــده 

ــد. باش
ــی  ــن تحول خواه ــد تحول خــواه باشــد و ای ــانه  بای رس
ــه  ــتان ک ــتان لرس ــرایط اس ــه ش ــه ب ــاً باتوج را عمدت
یــک اســتان کمتربرخــوردار از نظــر شــاخص های 
ــت  ــگری اس ــی و گردش ــاورزی، عمران ــادی، کش اقتص

ــد. گســترش ده
تعــداد  بیشــتر  هرچــه  کــه  نیســت  ایــن  مهــم 
ــری رســانه در اســتان لرســتان داشــته باشــیم،  زیادت
رســانه های  بایســتی  کــه  اســت  آن  مهــم  بلکــه 
ــعه  ــدی را توس ــب تولی ــا مطال ــی ب ــر، تحلیل مطالبه گ

داد و حمایــت کــرد.
ــگ  ــه از فرهن ــت ک ــن اس ــم همی ــت ه ــالت دول رس
مطالبه گــری  مدنــی  و  اجتماعــی  و  سیاســی 
ــتان  ــوان اس ــود و بت ــا بش ــد ت ــت کن ــانه ای حمای رس

لرســتان را از وضعیــت فعلــی خــارج کــرد.
فاکــت  شــاخص  در  لرســتان  اســتان  متأســفانه 
و  تــورم  شــاخص های  مجمــوع  کــه  اقتصــادی 
کشــور  اســتان های  اول  رتبــه  اســت  بیــکاری 
می دهــد  نشــان  ایــن  و  اســت  کــرده  کســب  را 
ــکاری  ــع بی ــرای رف ــده ب ــام ش ــای انج برنامه ریزی ه
ــه تحول آفرینــی اساســی  در اســتان لرســتان منجــر ب
نشــده اســت. بــه همیــن علــت، نیــاز اســت در ســطح 
ــگ  ــتانی، فرهن ــاع درون اس ــای اجتم ــه بخش ه هم
ــت  ــن می بایس ــرد. همچنی ــه ک ــری را نهادین مطالبه گ
پتانســیل های شــبکه های مجــازی  و  از ظرفیت هــا 

ــه3 ــل در صفح ــن کام ــرد.       مت ــتفاده ک اس

دانشگاه فنی و 
حرفه ای بستری 

مناسب برای 
پاسخگویی به دغدغه 

اشتغال

 حقوق به زبان ساده

ایده » ورزش در خانه«  سپری محکم در مقابله 
با هجوم کرونا ویروس 

                                       

شوالیه فسفری پوش 

نگاهی به تغییرات اقلیم و 
مهاجرت های اقلیمی در جهان

سینمای قوم نگاری و
 مردم شناسی 
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سمانه پاپی

سارا رنجبر

 عاطفه صادقی - رضا جودکی نژاد

عمید بهرامی

عزت اله خورشیدی

مبنای موسیقی ما،
 ردیف دستگاهی است

هفته نامه میرمالس نو / گستره توزیع استان لرستان / شماره56 قیمت 3۰۰۰توماننگاه

آگهی دعوت سهامداران شرکت تعاونی مصرف
 کارکنان جهاد کشاورزی استان لرستان 

به شماره ثبت 805 جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

ــرف  ــی مص ــرکت تعاون ــهامداران ش ــه س ــیله از کلی بدینوس
ــان جهــاد کشــاورزی اســتان لرســتان دعــوت بعمــل  کارکن
مــی آیــد در جلســه مجمــع عمومــی فــوق العــاده کــه در روز 
شــنبه مورخــه 1399/۰4/14 راس ســاعت 1۰ صبــح به نشــانی 
ــاد  ــازمان جه ــه س ــالب، نمازخان ــان انق ــاد، خیاب ــرم آب خ
کشــاورزی اســتان لرســتان برگــزار مــی گــردد، حضــور بهــم 

رســانند.
دستور جلسه:

1(تغییر اساسنامه ) تطبیق با قانون و اصالحات(
2(افزایش سرمایه و جذب اعتبار جدید

تاریخ انتشار نوبت دوم آگهی: 1399/۰4/۰2

سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه لرستان راه اندازی شد

ــروه  ــط گ ــز توس ــن مرک ــی ای ــری الکترونیک ــت یادگی ــامانه مدیری ــت: س ــتان گف ــگاه لرس ــس دانش ریی
آموزش هــای آزاد و مجــازی راه انــدازی شــد.

 lms.lu.ac.irــی و آدرس ــطح کیف ــای س ــدف ارتق ــا ه ــع ب ــامانه جام ــن س ــرد: ای ــان ک ــزی بی ــرو عزی خس
ــد. ــال ش ــازی فع ــوزش مج ــاخت های آم ــعه زیرس ــری و توس ــوص آینده نگ درخص

ــای  ــن، دوره ه ــای آنالی ــزاری آزمون ه ــازی، برگ ــزاری کالس مج ــت برگ ــامانه قابلی ــن س ــزود: ای وی اف
ــان را دارد. ــت کارکن ــن خدم ــای ضم ــزاری دوره ه ــازی و برگ ــوزش مج آم

عزیــزی ادامــه داد: نــام کاربــری و رمــز عبــور اســاتید و دانشــجویان و راهنمــای اســتفاده از ســامانه از طریــق 
اطالعیه هایــی کــه در صفحــه نخســت ســامانه گلســتان قــرار خواهــد گرفــت اطالع رســانی مــی شــود.

وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه فعــال بــودن ســامانه قبلــی »اَدوبــی  کانکــت«، ســامانه جدیــد در حــال حاضــر، 
بــرای برگــزاری امتحانــات درنظــر گرفتــه شــده اســت و تــداوم تدریــس و برگــزاری کالس هــا، همچنــان از 

طریــق ســامانه قبلــی خواهــد بــود.
رییــس دانشــگاه لرســتان بــا بیــان اینکــه اکنــون 8 هــزار و ۴۶۶ دانشــجو در دانشــگاه لرســتان تحصیــل مــی 
کننــد، تصریــح کــرد: ۱۹۴ رشــته تحصیلــی در ایــن دانشــگاه فعــال اســت کــه از ایــن مجمــوع ۴۹ رشــته در 
مقطــع دکتــرای تخصصــی، رشــته دامپزشــکی در مقطــع دکتــرای حرفــه ای، ۷۹ رشــته کارشناســی ارشــد و 

۶۵ رشــته در مقطــع کارشناســی ارایــه مــی شــود.
عزیــزی تصریــح کــرد: ۶ هــزار و هفــت دانشــجو در مقطــع کارشناســی، یــک هــزار و ۵۴۷ دانشــجو در مقطــع 
کارشناســی ارشــد، ۱۴۱ دانشــجو در مقطــع دکتــرای حرفــه ای، ۷۷۱ دانشــجو در مقطــع دکتــرای تخصصــی 

در ایــن دانشــگاه تحصیــل مــی کننــد کــه از ایــن تعــداد ۱۵۵ نفــر خارجــی هســتند.
وی بیــان کــرد: ۳۳۴ عضــو هیــات علمــی در دانشــگاه لرســتان تدریــس دارندکــه از ایــن مجمــوع ۲۰ نفــر 
اســتاد تمــام و 8۰ نفــر اســتادیار هســتند و اکنــون نســبت دانشــجو بــه هیــات علمــی در ایــن دانشــگاه ۲۵.۳۴ 

درصــد اســت.

هیئت مدیره تعاونی 
مصرف کارکنان جهاد کشاورزی 

استان لرستان

گفتگوي تخصصي با هنرمند لرستانی مختار فالحی؛ 
نوازنده و مدرس ویولن و کمانچه

 جای بسي خوشــحالی است که مردم فهیم و هنر دوست لرستانی از کنسرت های 
موســیقی حمایــت می کننــد و این راه را بــرای حضور هنرمندان غیــر بومی در 
اســتان هموار کرده اســت. البته این موضوع تا جایی قابل تقدیر است که پتانسیل 
هنرمندان بومي موسیقی لطمه نخورد ولی متاسفانه می بینیم بیشترین استقبال از 
کنســرت های پاپ هنرمندان غیر بومی بوده که از اسپانسرهای گاهاً داخلی استان 

نیز بهره برده اند

)نوبت دوم(

بازمانده!
قسمت سوم

بخش سوم



نماینده ولی فقیه در لرســتان:
رســوم کهن و دالور مردی لرستانی ها در 

قالب هنر به جامعه عرضه شــود

و  آداب  گفــت:  لرســتان  در  ولی فقیــه  نماینــده 
رســوم کهــن و رزم دالور مــردان شــجاع لرســتانی در 
جنــگ هشــت ســاله و در دفــاع از حــرم ائمــه )ع( در 

ــود. ــه ش ــه عرض ــه جامع ــری ب ــای هن قالب ه
حجــت االســام ســید احمــد رضــا شــاهرخی در 
ــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و معــاون  ــا وزی دیــدار ب
ــتان  ــامی، اس ــاد اس ــگ و ارش ــر فرهن ــی وزی فرهنگ
لرســتان را مرکــز مهــم فرهنگــی و اندیشــه اســامی 
ــی  ــامی معرف ــر اس ــر فاخ ــه هن ــام وران در عرص و ن
ــای  ــز فعالیت ه ــا مرک ــود ده ه ــت: وج ــار داش و اظه
ــان  ــی آقای ــی و تربیت ــی، انجمن هــای علمــی، ادب قرآن
و بانــوان و همچنیــن مرکــز کانــون فرهنــگ و ادب در 
ــتان  ــتان لرس ــتان های اس ــایر شهرس ــاد و س ــرم آب خ
ــد  ــه نیازمن ــد ک ــم می زن ــی را رق ــد بخش ــده امی آین
ــن  ــدت و چندی ــان م ــدت، می ــاه م ــای کوت حمایت ه

ــت. ــامی اس ــاد اس ــگ و ارش ــاله وزارت فرهن س
وی افــزود: در اســتان لرســتان مراکــز مهــم و تاریخــی 
کــم نظیــری همچــون قلعــه فلــک االفاک وجــود دارد 
کــه بــه همــراه آداب و رســوم کهنــی کــه برخواســته از 
روح ایمــان، غیــرت، جوانمــردی، شــجاعت و صداقــت 
ــردم  ــزام م ــدی و الت ــا پایبن ــق ب ــه در تلفی ــت ک اس
ــه احــکام شــرعی درخشــندگی  والیــی ایــن اســتان ب
ــه  ــه هم ــه ب ــل ارائ ــرده و قاب ــدا ک ــی پی ــد چندان ص

ــت. ــل ها اس نس
ــرد: رزم  ــوان ک ــتان عن ــه در لرس ــی فقی ــده ول نماین
دالور مــردان شــجاع لرســتانی در جنــگ هشــت ســاله 
و در دفــاع از حــرم ائمــه )ع( در همیشــه تاریــخ ثبــت 
ــر،  ــد در قالــب رمــان، تئات و ضبــط شــده کــه می توان
نمایشــنامه و ســایر هنرهــای فاخــر و ارزشــمند قابــل 

ارائــه باشــد.
ــس  ــتان پ ــت: در لرس ــاهرخی گف ــام ش ــت االس حج
از پیــروزی انقــاب اســامی در همــه شــاخه های 
ــر و  ــعر، ادب، تئات ــل ش ــامی از قبی ــر اس ــر فاخ هن
ــگ،  ــوع فرهن ــا موض ــاب ب ــف کت ــنامه و تألی نمایش
آداب و رســوم و همچنیــن دلبســتگی مــردم لرســتان 
ــده  ــه ش ــف و عرض ــی تألی ــار گرانبهای ــن آث ــه دی ب
ــد توجــه بیشــتر وزارت فرهنــگ و ارشــاد  ــه نیازمن ک

ــت. ــامی اس اس
در پایــان ایــن دیــدار وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی 
ــه  ــش ماه ــای ش ــکر از فعالیت ه ــر و تش ــن تقدی ضم
ــگ  ــتان از فرهن ــتان لرس ــه در اس ــی فقی ــده ول نماین
ــتگان  ــام آوران و برجس ــردم و ن ــدی م ــن و پایبن که
علمــی، فرهنگــی و ملــی لرســتانی یــاد و مقــرر 
ــاد  ــگ و ارش ــی وزارت فرهن ــاون فرهنگ ــه مع ــرد ک ک
ــرم  ــران و خ ــه در ته ــت هایی ک ــی نشس ــامی ط اس
آبــاد بــه عمــل می آورنــد، دربــاره مــوارد مطــرح 
شــده از طــرف نماینــده ولــی فقیــه در لرســتان 
مطالعــه و بررســی و همکاری هــای الزم در اجــرای 
ــول  ــد و تح ــاهد رش ــا ش ــد ت ــورت دهن ــا را ص آنه
ــی در  ــر فاخــر دین ــگ اســامی و هن ــزون در فرهن اف

ــیم. ــتان باش ــتان لرس اس

نشست کارگروه آموزش پروژه مهر
 ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برگزار شد

ــی و  ــدارس دولت ــی م ــزی آموزش ــور برنامه ری ــه منظ ب
غیردولتــی بــرای ســال تحصیلــی جدیــد بــا توجــه بــه 
وضعیــت بیمــاری کرونــا در اســتان، نشســت کارگــروه 
آمــوزش پــروژه مهــر بــا رویکــرد بررســی ســناریوهای 

مختلــف در بحــث بازگشــایی مــدارس برگــزار شــد.
ــدن  ــه ش ــتان از اضاف ــطه اس ــوزش متوس ــاون آم مع
پنجگانــه  کارگروه هــای  بــه  آمــوزش  کارگــروه 
ــد  ــری رون ــرای پیگی ــر ب ــروژه مه ــل پ ــال های قب س
ــروژه  فرآینــد آمــوزش اشــاره کــرد و اظهــار داشــت: پ
مهــر نمــادی از همبســتگی، تحــول، مدیریــت کارآمــد 
ــد  ــک فرآین ــت و ی ــم و تربی ــام تعلی ــد در نظ و هدفمن
ــات  ــه اقدام ــره ای از مجموع ــته و زنجی ــم پیوس ــه ه ب

اســت. شــش گانه  کارگروه هــای 
نصــراهلل بازگیــران افــزود: کارگــروه آمــوزش بــا توجــه 
بــه نگرانــی اولیــا و دانش آمــوزان در خصــوص بیمــاری 
بــا هماهنگــی وزارت آمــوزش و پــرورش،  کرونــا، 
ــف را بررســی کــرده و در خصــوص  ســناریوهای مختل
ــرد.  ــد ک ــام نتیجــه خواه ــدارس اع نحــوه بازگشــایی م

با حضور سینماگران ۹ استان کشور برگزار می شود؛
 شصت و ششمین جشنواره منطقه ای 

سینمای جوان در خرم آباد

شــصت و ششــمین جشــنواره منطقــه ای ســینمای 
ــال  ــاه س ــان« آذر م ــوان »هومی ــا عن ــور ب ــوان کش ج
جــاری بــا حضــور فیلمســازان ۹ اســتان کشــور در خــرم 

ــی شــود. ــزار م ــاد برگ آب
مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی لرســتان در 
ــمین  ــصت و شش ــی ش ــتاد اجرای ــه س ــتین جلس نخس
در  کشــور  جــوان  ســینمای  ای  منطقــه  جشــنواره 
ــق  ــزی دقی ــه ری ــزوم برنام ــر ل ــد ب ــا تاکی ــاد ب ــرم آب خ
ــت:  ــنواره، گف ــن جش ــق ای ــی موف ــتای میزبان در راس
ــه عرصــه ســینمایی  ــدان شــاخصی را ب لرســتان هنرمن
ــک  ــم، ی ــنواره مه ــن جش ــوده و ای ــی نم ــور معرف کش
ــت  ــیدن ظرفی ــر کش ــه تصوی ــرای ب ــم ب ــت مغتن فرص

ــت. ــوزه اس ــن ح ــتان در ای ــای اس ه
احمدحســین فتایــی افــزود: تــاش مــی کنیــم از تمــام 
ــنواره  ــن جش ــق ای ــزاری موف ــرای برگ ــتان ب ــوان اس ت
اســتفاده کنیــم و در ایــن راســتا بــه زودی جلســه ســتاد 
ــکیل  ــتاندار تش ــت اس ــه ریاس ــنواره را ب ــتانی جش اس

ــم داد. خواهی
معــاون هنــری و ســینمایی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد 
اســامی لرســتان نیــز در بخــش دیگــری از ایــن جلســه 
گفــت: بــا توافقــات و تفاهمنامــه صــورت گرفتــه، شــصت 
و ســومین جشــنواره منطقــه ای ســینمای جــوان 
ــا حضــور  ــاه ســال جــاری ب ــا ۲۰ آذر م کشــور از ۱۷ ت
ســینماگران اســتان های البــرز، قــم، اصفهــان، مرکــزی، 
بختیــاری،  و  چهارمحــال  بویراحمــد،  و  کهگیلویــه 
ــن اداره کل و  ــط ای ــتان توس ــام و لرس ــتان، ای خوزس
انجمــن ســینمای جوانــان ایــران در خــرم آبــاد برگــزار 

مــی شــود.
فریــد رحمتــی تصریــح کــرد: ایــن جشــنواره بــا هــدف 
شناســایی و معرفــی اســتعدادهای ســینمایی و تثبیــت 
ــم  ــه مه ــک مقول ــوان ی ــه عن ــاه ب ــم کوت ــگاه فیل جای
فرهنگــی در ســه بخــش فیلــم کوتــاه، فیلمنامــه و 
ــد  ــی چن ــوان آن ط ــود و فراخ ــی ش ــزار م ــس برگ عک
ــه اطــاع فیلمســازان اســتان های شــرکت  ــده ب روز آین

ــید. ــد رس ــده خواه کنن
ــنواره  ــن جش ــی ای ــتاد اجرای ــت س ــر اس ــه ذک الزم ب
ــدن  ــگ و تم ــتر فرهن ــه بیش ــی هرچ ــتای معرف در راس
انجمــن  هــای  سیاســت  پیــرو  و  لرســتان  اســتان 
ســینمای جوانــان ایــران، نــام »هومیــان« را بــرای ایــن 

ــد. ــنواره برگزی جش

یک میلیارد تومان کاالی قاچاق
 در خرم آباد کشف شد

فرمانــده انتظامــی لرســتان گفــت: یــک میلیــارد تومــان 
انــواع کاالی قاچــاق در خرم آبــاد کشــف و در ایــن 

ــر دســتگیر شــدند. راســتا ســه نف
ــرد:  ــان ک ــب بی ــان نس ــد مهدی ــی محم ــردار حاج س
مامــوران انتظامــی اســتان در اجــرای طــرح هــای بومــی 
مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و برخــورد بــا پدیــده شــوم 
قاچــاق طــی ۲۴ ســاعت گذشــته حیــن کنتــرل محــور 
ــام  ــا هماهنگــی مق ــاد ب ــی شهرســتان خــرم آب مواصات
قضایــی ۲ دســتگاه خــودرو کامیــون و تریلــر را متوقــف 

کردنــد.
وی افــزود: مامــوران در بازرســی از خودروهــای توقیــف 
ــین  ــامل ماش ــی ش ــوازم خانگ ــواع ل ــم ان ــده ۱۲ قل ش
ــر، ۷۵  ــون و مایکروف ــویی، تلویزی ــویی و ظرفش لباسش
کیســه برنــج، ۲۲ طاقــه پارچــه و ۱۲۶ هــزار نــخ ســیگار 

ــد. ــر را دســتگیر کردن قاچــاق کشــف و ســه نف
ــام  ــا تم ــس ب ــه داد: پلی ــب ادام ــان نس ــردار مهدی س
ــان  ــا قاچاقی ــه ب ــاده مقابل ــواره آم ــت هم ــوان و جدی ت
ــارزه  ــوده و مب ــادی ب ــت اقتص ــم و امنی ــان نظ و مخ
ــی  ــای کاری و مأموریت ــت ه ــاق از اولوی ــده قاچ ــا پدی ب

ــت. ــس اس پلی
وی تصریــح کــرد: شــهروندان در صــورت اطــاع از هــر 
ــرع  ــب را در اس ــی، مرات ــای غیرقانون ــت ه ــه فعالی گون
ــد. ــه پلیــس اطــاع دهن ــق تلفــن ۱۱۰ ب ــت از طری وق

)کرم ملک آسا(

اختصاصی نشــریه میرماس نو- از گذشته ی هر 
دیار و تمدنی میراثی بــرای آیندگان به جا مانده 
اســت که همچون نقشه ای پر رمز و راز میتوان از 
طریق آنها به مســائل متفاوت و جالبی از گذشته 
تا کنون دســت یافت. از شــناخته شده ترین آثار 
به جا مانده از تاریخ در دیار لرســتان میتوان قلعه 

فلک االفاک را نام برد. 

َفلَک االفاک یا دٍژ شاپورخواســت قلعه ای تاریخی 
در مرکز شهر خرم آباد در استان لرستان است که با 
نام قلعه دوازده برجی هم شناخته می شود. این بنا 
بر فراز تپه ای مشرف به شهر خرم آباد و در نزدیکی 
رودخانه، در مرکز شهر قرار گرفته و چشم گیرترین 
اثر تاریخی و گردشــگری درون این شــهر است. 
تاریخ ســاخت این قلعــه به دوره ساســانیان باز 
می گردد و به شــماره ۸۸۳ در فهرســت آثار ملی 
ایران به ثبت رسیده است. فلک االفاک در لغت به 
معنای »ســپهر سپهران« اســت. این بنا با نام های 
گوناگونی از جمله دژ شاپورخواست، سابر خواست، 
قلعه خرم آباد، دوازده برجی و کاخ اتابکان در طول 
زمان شــناخته شده اســت. قلعه خرم آباد از دوره 

قاجار به بعد با نام فلک االفاک ضبط شده است.

در گذشته دوازده برج درون این دژ قرار داشت که 
تنها هشــت مورد از آن ها توانستند از گذر زمان 
جان ســالم به در ببرند. امروزه  این بنا تبدیل به 
نمادی از شــهر خرم آباد و اســتان لرستان شده 
است. با توجه به اینکه ممکن است دوازده برجی، 
اشاره ای به دوازده برج فلکی باشد، ممکن است نام 

فلک االفاک نیز از همین جا ریشه گرفته است.

ایــن قلعه به لحاظ موقعیت اســتراتژیکی خود در 
قرن چهارم هجــری قمری به عنوان مقر حکومت 
آل حســنویه و گنجور در زمــان آل بویه در آمد؛ 
همچنین خزانــه حکومتی خاندان بــدر در قرن 
چهارم هجری و مقــر حکومتی اتابکان لر کوچک 
و والیــان لرســتان در دوره صفویــه تــا قاجار و 
سرانجام پادگان نظامی و زندان سیاسی در دوران 
پهلــوی اول و دوم از مهمتریــن کاربردهای قلعه 

فلک االفاک در گذشته محسوب می شود.

ایــن دژ ۵۳۰۰ متــر مربع وســعت دارد و ارتفاع 
بلندترین برج آن ۲۲٫۵ متر باالتر از تپه است. در 
ساخت این بنا از آن مصالحی همچون سنگ، آجر 
)قرمز و بزرگ(، خشت و مات گچ و آهک استفاده 
شده است. ورودی قلعه نیز در برج جنوب غربی به 

عرض ۱۰ متر و ارتفاع ۳ متر ساخته شده است.

در طی ســال های گذشــته بارها پیکــر این اثر 
تاریخــی مورد تعمیر و مرمت قــرار گرفته که که 
عمده تغییرات در دوران صفویه و قاجار انجام شد.

در ایــن بنــا دو حیاط قرار دارد کــه اولین آن ها 
توسط چهار برج احاطه شده است. دو مورد از این 
برج ها در شمال و شــمال غربی و دو مورد دیگر 
در جنــوب غربی و جنوب قــرار گرفته اند. حیاط 
دوم نیز ســاختاری شــبیه به حیاط اول دارد. در 
چهار سوی آن تاالرهایی بزرگ ساخته شده که به 
یکدیگر راه دارند. این جا همان نقطه ای است که 

امروزه تبدیل به موزه شده است.

حمام در شمال اولین حیاط قرار دارد و چاه نیز در 
نزدیکی آن حفر شده است تا بتوانند آب مورد نیاز 
برای مصرف در حمام را به راحتی تامین کنند. تا 
اواخر حکومت قاجاریان از حمام اســتفاده می شد 
و آثار به جا مانده از این دوران هنوز قابل مشاهده 
اســت. چاه نیز در کنار حمام و در پشت یک طاق 
بلند حفر شــده بود. چاه با اســتفاده از برش های 
صخره به سرچشمه آب گلستان راه یافته و تا ۴۰ 
متری عمق زمین پیش رفته اســت. در زمان های 
قدیم آب مورد نیاز ســاکنان قلعه فلک االفاک از 
این چاه تامین می شــد و امــروز نیز قابلیت بهره 

برداری از آن وجود دارد.

این میراث تاریخی لرســتان به شــماره ۸۸۳ در 
فهرســت آثار ملی ایران به ثبت رسیده  و سالیان 
طوالنی است که در فهرســت موقت ثبت جهانی 
قرار دارد اما متأســفانه هنوز ثبت جهانی نشــده 
و با مشــکاتی مانند ترک خوردگــی، نم زدگی و 

رانش دیوارها روبه رو اســت و در ســال های اخیر 
با مرمت های غیراصولــی ترک خوردگی این بنای  
تاریخی بیشــتر شــده است. در ســال های اخیر 
خودکامگی برخی مسئوالن ســبب بی توجهی به 
این مطالعات ارزشمند شده و کارشناسان کم ارزش 
علمی که بنا به موقعیت های اداری در پســت های 
حساس قرارگرفته اند، شــروع به اظهارنظر درباره 

قلعه فلک االفاک و مرمت های آن کردند.

باوجــود اعتبارات ملی و اســتانی کــه برای قلعه 
فلک االفاک در نظر گرفته شده است در سال های 
اخیــر هیچ گونــه اقدامــی در جهت ادامــه روند 

مرمت ها انجام نشده است.

سیل لرستان هرچند به قلعه تاریخی فلک االفاک 
آسیب مستقیمی نزد اما محوطه پایین دست این 
قلعه تاریخی دچار تغییرات و آسیب هایی از جمله 
ریزش بخشی از تپه شــده است. پیش از این نیز 
اعام شــده بود که قلعه فلک االفاک با مشکات 

مرمتی روبروست و باید به آن رسیدگی شود.

همچنین بــر اثر زمین لرزه ای کــه در تاریخ ۱۷ 
اردیبهشــت سال جاری در اســتان اتفاق افتاد ۲ 
کنگره از برج های این قلعه تخریب شــد و برخی 
ترک های دیــواره این اثر تاریخی که از ســال ها 
قبل وجود داشــت عمیق تر شدند که پس از این 
اتفاق باز هم پیکر رنجور این بازمانده ی تاریخ مورد 

مرمت قرار گرفت.

باســتانی،  قلعــه  ایــن  دیواره هــای  نم زدگــی 
گلســنگ هایی کــه روی دیواره دیده می شــود، 
احداث راه پله های نوســاز بدون توجه به همخوانی 
با این بنای تاریخی، وجود موزه های مردم شناسی 
و باستان شناسی در داخل این بنای منحصربه فرد 
و آســیب های ناشــی از فعالیت این موزه ها و ... 
همه و همه مشــکاتی است که این بنای تاریخی 
با آن دست در گریبان است. ترک های ایجاد شده 
در یک بنای تاریخی نشــان دهنــده وخیم بودن 
وضعیت آن بنا نیســت بلکه نشان می دهد باید به 

این بناها توجه و رسیدگی بیشتری شود. 

در یکی دو سال اخیر اقدامات اضطراری متعددی 
روی بنا انجام شده، اما با این وجود یک سری تَرک 
روی بدنه این دژ وجود دارد که بخشــی از آنها به 
دلیل سنگینی و فشار سقف ها ایجاد شده اند. سال 
گذشته سبک سازی سقف انجام شد، اما قطعا طرح 
استحکام بخشی که سال ۸۴ آغاز شده باید تداوم 
پیدا کند و اجرای بخش های باقیمانده به سرانجام 

برسد تا این طرح کامل شود.

بی شک ثبت جهانی قلعه فلک االفاک گامی بسیار 
مهم در زمینه توسعه گردشــگری استان لرستان 
خواهد بود و ثبت جهانی این بنای تاریخی ســبب 
می شود که پس  از آن تمام دنیا با تاریخ و فرهنگ 
غنی لرستان آشــنایی پیدا کنند اما متأسفانه در 
چند وقت اخیر بحث جدیدی مطرح شده است که 
ممکن اســت ثبت جهانی قلعه فلک االفاک را کًا 

منتفی کند.

برای  واگذاری ســاختمان سربازخانه  مطرح شدن 

ساخت هتل

در چند وقت اخیر شــاهد مطرح شدن این موضوع 
هســتیم که مســئوالن ارشــد اســتان لرستان 
می خواهند ســاختمان قدیمی ســربازخانه را که 
در عرصه قلعه فلک االفاک قرار دارد جهت ایجاد 
هتل به یک ســرمایه گذار ایرانی مقیم دبی واگذار 

کنند.

این موضوع در حالی مطرح شده است که بسیاری 
از کارشناســان معتقدند با توجــه به کمبود موزه 
در استان لرستان، ســاختمان سربازخانه خرم آباد 
بهترین موقعیت را برای تبدیل شدن به موزه دارد 
و ازآنجایی کــه حــدود یازده هزار شــیء تاریخی 
در اســتان لرســتان وجود دارد، با تبدیل شــدن 
سربازخانه به موزه می توان گام مهمی در راستای 
تبدیل شدن خرم آباد به مقصد گردشگری برداشت، 
چراکه وجود موزه به تنهایی نقش بسیار مهمی در 

جذب گردشگر دارد.

واگذاری سربازخانه و توقف ثبت جهانی قلعه 
فلک االفالک

از طرفی ســاختمان ســربازخانه جز عرصه قلعه 
فلک االفاک محسوب می شود و واگذاری این بنای 
تاریخی ممکن است روند ثبت جهانی دره خرم آباد 
بــا محوریت قلعه فلک االفــاک را متوقف کند تا 
در این صورت تمام زحماتی که در طول ســالیان 
گذشــته برای ثبت جهانی این اثــر منحصربه فرد 

کشیده شد بر باد رود.

ثبت جهانی  برای  پیگیری مســئوالن  لزوم 
قلعه فلک االفالک

در ایــن راســتا باید به این موضوع توجه داشــت 
که بی شــک ثبت جهانــی دره  خرم آبــاد و قلعه 
فلک االفــاک درصورتی که رنــگ واقعیت به خود 
بگیــرد بزرگ ترین و مهم ترین اقدام صورت گرفته 
در تاریخ میراث فرهنگی لرســتان خواهد بود اما 
این موضوع نیازمند عزم جدی از ســوی مسئوالن 
استانی و کشوری است چراکه یک سری موانع در 
ایــن زمینه وجود دارد که فقط با تاش و پیگیری 
و همچنین همکاری مســئوالن استان و مسئوالن 

ارشد میراث فرهنگی قابل برطرف شدن است.

ســرزمین خرم آباد با محوریت قلعه فلک االفاک 
یکی از مهم ترین زیستگاه های فرهنگی و تاریخی 
انســانی اســت که قدمت آن به بیش از ۴۰ هزار 
سال می رسد و از ســوی دیگر تعامل میان انسان 
و طبیعت از دیگر ویژگی هــای منحصربه فرد این 

سرزمین تاریخی بشمار می رود.

بی شک سرزمین خرم آباد را می توان در شمار ۴۰ 
سایت معروف جهان توصیف کرد که در هر یک از 
این زیستگاه ها انسان توانسته است شرایط زیست 

خود را تغییر داده و دگرگون کند.

شناسایی ۱۱۰ اثر تاریخی در دره تاریخی خرم آباد

در ســرزمین تاریخی خرم آباد تاکنــون ۱۱۰ اثر 
تاریخــی شناسایی شــده که از این تعــداد حدود 

۴۰ اثر در فهرســت ثبت ملــی قرارگرفته اند و در 
حــال حاضر دره تاریخی خرم آباد با محوریت قلعه 
فلک االفــاک نیز در فهرســت موقت ثبت جهانی 

قرار دارد.

احتمال خروج  قلعــه فلک االفالک از ثبت 
جهانی

زمانی که یک اثر به صورت موقت در لیست یونسکو 
قرار می گیرد، باید به سرعت عوامل اجرایی و اداری 
متولی میراث فرهنگی و گردشگری زمینه را برای 
ثبت دائم آن آماده کنند زیرا چنانچه پیگیری های 
الزم و اقدامــات موردنیــاز صــورت نگیرد، حتی 

احتمال خروج اثر از لیست موقت نیز وجود دارد.

در حال حاضر توســعه عمران شــهری به صورت 
نامتعارف و تعارض آن با نمادهای تاریخی، فرهنگی 
و گردشگری از مهم ترین عوامل تهدیدکننده برای 
ثبت جهانی قلعــه فلک االفاک اســت به عنوان 
نمونــه تغییر کاربری های عرصه قلعه فلک االفاک 
و توســعه نامتوازن شهری ســبب بروز مشکاتی 

درروند ثبت جهانی این سرزمین می شود.

درصورتی که پرونده ثبت دائم جهانی دره خرم آباد 
در دســتور کار یونســکو قرار گیرد و مشکات و 
موانع پیش روی ثبت جهانی آن از ســوی یونسکو 
اعام شــوند، می تــوان این موضوع را با ســرعت 

بیشتری پیش برد.

لزوم داشــتن شــرایط حفاظتی و محیطی 
مناسب برای ثبت دائم 

سرزمین خرم آباد و قلعه فلک االفاک در فهرست 
موقت ثبــت جهانی قرار دارند و اگر بخواهند ثبت 
دائم صورت بگیرد باید شرایط حفاظتی و محیطی 
مناسبی وجود داشته باشــد تا فردی که از سوی 
یونسکو شــرایط را بررسی می کند برای ثبت دائم 

قانع شود.

در حــال حاضر ساخت وســازهایی درســرزمین 
خرم آبــاد صــورت می گیــرد که این هــا چندان 
کنترل شــده نیســت و باید ســامان دهی شوند تا 

پرونده اصلی به یونسکو ارسال شود.

یکــی از اقدامات مهــم برای ثبــت جهانی قلعه 
فلک االفاک تملک اطراف قلعه است که اعتباراتی 
در این زمینــه پیش بینی شــده، اقداماتی در این 
زمینه انجام داده ایم و مقدمات این کار انجام شــده 
اســت اما اینکه چه زمانی کل کار انجام شــود به 

تأمین اعتبارات ملی در این زمینه بستگی دارد.

مهم ترین مشــکل در ثبت جهانی دژ شاپوری که 
در پرونده از ســوی یونســکو ذکر شده است عدم 
مدیریت یکپارچه ســایت قلعــه و به نوعی تملک 

نشدن ساختمان های حریم آن است.

در کل دنیا هر زمانی که آژانس های گردشــگری 
بین المللی بخواهند به کشــوری بروند، گردشگران 
را فقط به مناطقی می برند که دارای آثار ثبت شده 
در فهرســت جهانی یونسکو باشــند و در حقیقت 
ثبت جهانی این دژ ســبب می شود تا آژانس های 
گردشــگری در کل دنیــا هر زمان کــه بخواهند 
به ایران بیایند اســتان لرســتان و بازدید از قلعه 

فلک االفاک را هم در برنامه خود بگنجانند.

متأســفانه درحــال حاضــر هیچ نامی از اســتان 
لرستان در ســازمان جهانی یونسکو برای معرفی 
به گردشــگران وجود ندارد و این در حالی اســت 
که لرســتان دارای ظرفیت های بی شــماری برای 
جذب توریســت است و درصورتی که بتوانیم آن ها 
را به خوبی معرفی کنیم می توانیم ســاالنه پذیرای 
خیل عظیمی از گردشــگران داخلــی و خارجی 

باشیم.

بایســتی اقدامات جدی برای استحکام بخشی این 
بنای تاریخی صورت گیرد و همچنین به زیباسازی 
آن اهمیت داده شــود. گردشگرانی که به لرستان 
ســفر می کنند، اولین جایی که ســراغ می گیرند 
قلعه فلک االفاک اســت، از مســئوالن و متولیان 
امر می خواهیم اقدامات جدی در این زمینه انجام 

دهند.

خبر

خبر
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رئیــس کل دادگســتری لرســتان گفــت: قــّوه 
قضائیــه حافــظ اعتمــاد عمومــی کشــور و بهتریــن 
ــه شــبهات  ــه و پاســخ ب ــه خدمــات صادقان راه، ارائ

ــت. ــه اس ــطوح جامع در س
ــا  اشــاره بــه برنامــه بازرســی شــش  محمــد رزم ب
ــارت  ــأت نظ ــط هی ــالجاری توس ــت س ــاه نخس م
برحقــوق شــهروندی اظهــار کــرد: نظــارت هیــات 
بررســی  و  اســتان  شــهروندی  حقــوق  حفــظ 
عملکــرد نهادهــای متولــی از طریــق بازرســی های 
ــع  ــد از تضیی ــوردی می توان ــه ای و م ــتمر، نوب مس

ــد. ــری کن ــهروندان جلوگی ــوق ش حق
ــژه  ــت وی ــه اهمی ــا توجــه ب ــه ب ــان اینک ــا بی وی ب
حفــظ حقــوق شــهروندی و احتــرام بــه آزادی 
مشــتمل  مربوطــه  قانــون  انســانها،  مشــروع 
ــخ  ــد  در تاری ــده ای دارای ۱۵ بن ــاده واح ــر م ب
۱۳۸۳/۲/۱۵ در مجلــس شــورای اســامی تصویــب 
و دســتورالعمل اجرایــی قانــون نیــز در ۱۹ مــاده و 
ــه تصویــب  ــان ۱۳۸۳ ب ۵ تبصــره در تاریــخ ۳۰ آب
قــوه قضائیــه رســیده اســت، افــزود: اهمیــت حفــظ 
ــات  ــی، آی ــای دین ــهروندی در آموزه ه ــوق ش حق
قرآنــی و احادیــث و روایــات معصومیــن )ع( و 
کتــب علــم اخــاق و حقــوق، همچنیــن اصــول ۲۵ 
و ۳۷ قانــون اساســی و در فرامیــن امــام راحــل)ره( 
و بیانــات مقــام معظــم رهبــری مدظله العالــی 
در ســال های ۸۲و۸۳ درراســتای قانــون حفــظ 
حقــوق شــهروندی و مضافــا« دســتورالعمل تکریــم 
اربــاب رجــوع و دســتورالعمل حفــظ کرامــت 
ــه  ــی ب ــه همگ ــوه قضائی ــس ق ــوب ۱۳۹۸ رئی مص

ــوق شــهروندی  ــظ حق ــان شــده و حف روشــنی بی
از اهمیــت خــاص و جایــگاه ویــژه ای در دســتگاه 
ــرار دارد. ــی ق ــی و ســایر دســتگاههای اجرای قضای
ــه  ــاره ب ــا اش ــتان ب ــتری لرس ــس کل دادگس رئی
اینکــه در راســتای رعایــت عدالــت قضایــی، هــدف 
نهایــی رعایــت اصــل بی طرفــی و اســتناد بــه 
ــه  ــت ب ــند اس ــه پس ــی و محکم ــتندات قانون مس
گونــه ای کــه طرفیــن پرونــده قضایــی بــه عدالــت 

قضایــی اذعــان کــرده و ایــن موضــوع بــرای آنــان 
قابــل لمــس باشــد و ب آرای قضــات بایــد مبتنــی 
بــر مســتندات و بــا رعایــت اصــل بی طرفــی 
صــادر شــود و ایــن گونــه اســت کــه رعایــت 
حقــوق شــهروندی در بطــن دســتگاه قضایــی 
ــرد:  ــوان ک ــد، عن ــد ش ــرا خواه ــتی اج ــه درس ب
ــط  ــق مرتب ــورد از مصادی ــه ۳۰ م ــوان نمون ــه عن ب
ــی  ــن دادرس ــون آیی ــهروندی در قان ــوق ش ــا حق ب

ــع  ــون رف ــی همچ ــده و موضوعات ــری ذکرش کیف
اطالــه دادرســی، رســیدگی و تعییــن تکلیــف 
پرونــده هــای مســن، انتخــاب وکیــل، بازدیدهــای 
ــهروندی از  ــوق ش ــظ حق ــر حف ــارت ب ــأت نظ هی
بازداشــتگاه ها و مراکــز تحــت نظــارت مراجــع 
نظامــی و انتظامــی، بازدیــد قضــات از درد زندان هــا 
و  مردمــی  ماقات هــای  بازپــروری،  مراکــز  و 
اســتماع مشــکات و کســب نظــرات مــردم در 
ــرایط  ــد ش ــان واج ــزام زندانی ــوص، اع ــن خص ای
ــروط،  ــق و آزادی مش ــکام تعلی ــی، اح ــه مرخص ب
اعمــال مــاده ۴۷۷ قانــون آییــن دادرســی کیفــری 
ــر در  ــی دیگ ــق قانون ــه مصادی ــی از جمل و... همگ

ــت. ــهروندی اس ــوق ش ــظ حق ــتای حف راس
ــه  ــردم ب ــاد م ــب اعتم ــرد: جل ــان ک رزم خاطرنش
عنــوان ســرمایه اجتماعــی قطعــا« حمایــت و 
پشــتیبانی مــردم را بــرای اجــرای عدالــت در پــی 
ــردم  ــت م ــن اس ــا ای ــدف م ــت و ه ــد داش خواه
ــظ  ــه حاف ــّوه قضائی ــه ق ــند ک ــاور برس ــن ب ــه ای ب
اعتمــاد عمومــی کشــور اســت و بهتریــن راه، ارائــه 
خدمــات صادقانــه و پاســخ بــه شــبهات درســطوح 

ــه اســت. جامع
قضایــی  و  اداری  همــکاران   و  مــردم  رزم  
دادگســتری را دو ســرمایه ارزشــمند برشــمرد کــه 
بایــد کرامــت ایــن دو گــروه در حــد اعلــی حفــظ 
ــرمایه  ــزان س ــر می ــه ه ــرد: ب ــح ک ــود، تصری ش
اجتماعــی خــارج از دســتگاه یعنــی اعتمــاد مــردم 
ــانی  ــت رس ــزه خدم ــا« انگی ــد قطع ــش یاب افزای
ــکاران  ــی توســط هم ــردم در دســتگاه قضای ــه م ب

ــت. ــد یاف ــش خواه ــی افزای خــدوم دســتگاه قضای
ــی  ــی لرســتان امنیــت قضای رئیــس شــورای قضای
شــهروندان را مقدمــه امنیــت اجتماعــی و تقویــت 
و اســتواری نظــام مقــّدس جمهــوری اســامی 
برشــمرد و بیــان کــرد: حقــوق شــهروندی هدیــه ای 
خداونــدی اســت و امــام خمینــی )ره( ســال ۱۳۶۱ 
در فرمانــی ۸ مــاده ای خطــاب بــه ســران ســه قــّوه 
ــوان  ــه عن ــه ب ــی ک ــتگاه های اجرای ــی دس و تمام
منشــور کرامــت و حقــوق شــهروندی معروف شــده 
ــده امــام راحــل محســوب می شــود،  ــار ارزن و از آث
دســتوراتی را در زمینــه رعایــت حقــوق خصوصــی 
ــر  افــراد و حقــوق بشــر صــادر و در ایــن فرمــان ب
رعایــت ضوابــط قانونــی در برخوردهــا و لــزوم 
ــه  ــوه قضائی ــن ق ــی مابی ــط ف اســامی شــدن رواب

و مــردم تاکیــد شــده اســت.
ــه  ــری مدظل ــم رهب ــام معظ ــد: مق ــادآور ش رزم ی
العالــی نیــز در ســال ۱۳۸۲ کــه بــه نهضــت 
خدمترســانی و همچنیــن ســال۱۳۸۳ کــه بــه نــام 
پاســخگویی ســران ســه قــّوه نامگــذاری فرمودنــد 
بــر رعایــت شــئون انســانی در قــّوه قضائیــه و 
دســتگاه های اجرایــی تاکیــد و کردنــد؛ نبایــد 
حقــوق شــهروندی را یــک امــر وارداتــی تلقــی کرد 
چراکــه ایــن موضــوع منبعــث از آموزه هــای دینــی 
و شــرعی و متعلــق بــه دیــن مبیــن اســام اســت 
ــوق  ــن حق ــد تأمی ــور بای ــی مســئولین کش و تمام
شــهروندی را بــه شــکل صحیــح و نــه افراطــی یــا 

ــد. ــتورکار خودقراردهن ــی دردس واردات

رئیس کل دادگستری لرستان:

 قّوه قضائیه حافظ اعتماد عمومی کشور است



اجــاره  نجومــی  قیمت هــای 
ــوص  ــه خص ــتان، ب ــکن در لرس مس
موجــب  خرم آبــاد  شــهر 
شــده،  مســتاجران  نارضایتــی 
موضوعــی کــه بــا ادامــه ایــن 
رونــد طبــق گفته شــان آن هــا 
ــینی«  ــادر نش ــه »چ ــور ب را مجب

خواهــد کــرد!
ــام  ــای سرس ــاره به ــروش و اج ف
ــا  آور حــوزه مســکن در لرســتان ت
ــب  ــه موج ــه ک ــش رفت ــی پی جای
شــده  مســتأجران  نارضایتــی 
ــان  ــه متولی ــی ک ــت، موضوع اس
ــن  ــذاری ای ــرخ گ ــده ن ــر وع ام

ــد. ــا داده ان ــه آنه ــوزه را ب ح
بیــش از 35 درصــد از مجمــوع 
 ۷6۰ و  میلیــون  یــک  جمعیــت 
ــتأجر  ــتان مس ــری لرس ــزار نف ه
ــه  ــت ک ــن در حالیس ــتند و ای هس
ــی  ــدم توانای ــن و ع ــد پایی درآم
پرداخــت اجــاره بهــای مســکن بــه 
ــتان  ــی در لرس ــل اساس ــک معض ی
ــی  ــا برخ ــت، ت ــده اس ــل ش تبدی
ــه  ــد ک ــتأجران بگوین ــن مس از ای
ــام آور  ــای سرس ــن قیمت ه ــا ای ب
و نجومــی اجــاره بهــا، مجبــور 
ــه »چــادر نشــینی«  هســتند کــه ب

ــد! روی آورن

وقتــی اجاره بهــای خانــه تــا 4 
می یابــد افزایــش  برابــر 

ــی  ــات ملک ــگاه معام ــک بن ــب ی صاح
ــت  ــه قیم ــان اینک ــا بی ــاد ب ــرم آب در خ
مســکن و اجــاره بهــا در برخــی مناطــق 
ــدا  ــش پی ــر افزای ــار براب ــا چه ــهر ت ش
ــور  ــه ط ــت: ب ــار داش ــت، اظه ــرده اس ک
مثــال ســال گذشــته میــزان رهــن یــک 
منــزل مســکونی در شــهر ۱۰۰ میلیــون 
ــه  ــوده کــه امثــال ایــن عــدد ب تومــان ب
پیــدا  افزایــش  تومــان  میلیــون   ۲۵۰

ــت. ــرده اس ک
ــا اشــاره بــه اینکــه هــر کســی بــه  وی ب
هــر قیمتــی کــه دوســت دارد خانــه 
نظارتــی  و  می دهــد  اجــاره  را  خــود 
ــه  ــرد: ب ــوان ک ــدارد، عن ــود ن ــم وج ه

طــور قانونــی بایــد بیــن ۱۰ تــا ۱۵ 
ــا را  ــاره به ــت اج ــش قیم ــد افزای درص
داشــته باشــیم و ایــن در حالیســت کــه 
در برخــی مناطــق ایــن عــدد از ۱۰۰ 

ــت. ــده اس ــتر ش ــم بیش ــد ه درص
ــرج  ــرج و م ــه ه ــر اینک ــد ب ــا تاکی وی ب
مســکن  حــوزه  در  افسارگســیخته ای 
نظارتــی  کــرد:  تصریــح  دارد،  وجــود 
ــن  ــدارد و همی ــود ن ــه وج ــن زمین در ای
امــر موجــب شــده کــه هــر کســی یــک 
قیمــت بــرای اجــاره خانــه در نظــر 

. د می گیــر

اجاره خانه نجومی  قیمت های 
صاحــب یــک بنــگاه معامــات ملکــی در 
ــای  ــه قیمت ه ــاره ب ــا اش ــاد ب ــرم آب خ
نجومــی اجــاره بهــای مســکن در شــهر، 
ــرای  ــه ب ــراد ک ــی اف ــت: برخ ــان داش بی
ــه مــا مراجعــه می کننــد  اجــاره منــزل ب
ــه  ــی مواج ــای نجوم ــن قیمت ه ــا ای و ب
نشــینی  چــادر  از  دم  می شــوند، 
ــوان پرداخــت ایــن  می زننــد چــرا کــه ت

ــد. ــن را ندارن ــا و ره ــاره به ــزان اج می
یــک اجــاره نشــین خــرم آبــادی نیــز در 
ــا بیــان اینکــه میــزان اجــاره  ســخنانی ب
بهــای منــزل از ســال گذشــته تــا امثــال 
افزایــش  تومــان  هــزار   ۵۰۰ حداقــل 

پیــدا کــرده اســت، اظهــار داشــت: مــن 
ــوان پرداخــت  ــه مســتأجر هســتم و ت ک
نــدارم،  را  بهــا  اجــاره  میــزان  ایــن 

ــت؟ ــم چیس تکلیف

ــادر  ــراغ »چ ــه س ــه ب ــورم ک مجب
ــروم! ــینی« ب نش

وی، بیــان داشــت: یــک مــاه اســت 
ــن  ــا ای ــردم و ب ــه می گ ــال خان ــه دنب ک
در  حتــی  آور  سرســام  قیمت هــای 
»نقطــه کــور« و حاشــیه شــهر هــم 
اجــاره  بــرای  نتوانســته ام  را  خانــه ای 

پیــدا کنــم.
هــای  نشــین  اجــاره  از  دیگــر  یکــی 
خــرم آبــادی بــا بیــان اینکــه بــا میــزان 
ــرای اجــاره  رهنــی کــه ســال گذشــته ب
ــر  ــال دیگ ــرده ام امس ــت ک ــه پرداخ خان
ــه ای  ــت خان ــان قیم ــا هم ــم ب نمی توان
کنــم،  تأمیــن  خــود  خانــواده  بــرای 
ــد  ــت بای ــن وضعی ــا ای ــت: ب ــار داش اظه
بــه ســراغ »چــادر نشــینی« دیگــر بــروم 

ــدارم. ــاره ای ن ــر چ ــه دیگ ــرا ک چ
در  امــر  متولیــان  و  مســئوالن  امــا  و 
ــن جلســه شــورای  ــن حــوزه در آخری ای
ــذاری و  ــرخ گ ــده ن ــتان وع مســکن لرس
ــتان را  ــکن لرس ــوزه مس ــاماندهی ح س
داده انــد، وعــده ای کــه بایــد دیــد چقــدر 

ــد. ــد ش ــی خواه عملیات

گــذاری  نــرخ  بــرای  وعــده ای 
لرســتان در  مســکن  منطقــه ای 

رضــا خالقــی مدیــرکل راه و شهرســازی 
لرســتان در حاشــیه ایــن جلســه، گفــت: 
ــاق  ــایی و الح ــر شناس ــه ب ــن جلس در ای
ــد  ــم شــهرها از طریــق خری اراضــی حری
اراضــی توســط راه و شهرســازی اســتان 
ــد واحدهــای مســکونی  ــا هــدف تولی و ب

ــرای متقاضیــان تاکیــد شــد. مناســب ب
اراضــی  اضافــه کــرد: شناســایی  وی، 
و  اجرایــی  دســتگاه های  مــازاد 
ــا  ــال اســناد آنه ــی و انتق ــای دولت نهاده
ــی  ــدام مل ــرح اق ــرای ط ــتای اج در راس
ــی  ــتان یک ــازی لرس توســط راه و شهرس
ــود. ــوق ب ــه ف ــات جلس ــر از مصوب دیگ

لرســتان،  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
ــرر شــد  ــن جلســه مق ــرد: در ای ــان ک بی
ــکاری  ــا هم ــتان ب ــازی لرس راه و شهرس
کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری، 
ــه مشــاورین  ــی، اتحادی ــور مالیات اداره ام
امــاک نســبت بــه نــرخ گــذاری قیمــت 
خریــد و فــروش و اجــاره بهــای مســکن 
انجــام  را  الزم  اقدامــات  لرســتان  در 

ــد. دهن
ــد  ــت خری ــرل قیم ــوص کنت وی در خص
ــا  ــاره به ــت اج ــکن و قیم ــروش مس و ف
جلســه  ایــن  در  گفــت:  اســتان،  در 
مســکن  اعضــای شــورای  توافــق  بــا 
ــذاری  ــه نرخ گ ــد کمیت ــرر ش ــتان مق اس
در  مســکونی  واحدهــای  منطقــه ای 
شــهرهای اســتان بــا هــدف تعدیــل 
ــروش و اجــاره بهــای  ــد و ف قیمــت خری

مســکن تشــکیل شــود.
لرســتان،  شهرســازی  و  راه  مدیــرکل 
بیــان داشــت: همچنیــن در راســتای 
کنتــرل قیمــت خریــد و فــروش مســکن 
و اجــاره بهــا مقــرر شــد پــس از تصویــب 
ــه و  ــه معامل ــر گون ــور، ه ــه مذک کمیت
تنظیــم قراردادهــا منــوط بــه تأییــد 
نظریــه کارشناســان رســمی دادگســتری 
قیمت گــذاری  چارچــوب  در  اســتان 

منطقــه ای شــود./مهر

فوت ۴8 نفر در لرستان 
بر اثر مســمومیت با قرص برنج

مدیــرکل پزشــکی قانونــی لرســتان گفــت: ســال 
ــا  ــمومیت ب ــر مس ــر اث ــتان ب ــر در اس ــته ۴۸ نف گذش
قــرص برنــج جــان خــود را از دســت دادنــد، ایــن رقــم 
در مقایســه بــا ســال قبــل از آن کــه آمــار تلفــات ۳۲ 

ــت. ــده اس ــتر ش ــد بیش ــوده ۵۰ درص ــر ب نف
ــان  ــر بی ــن خب ــام ای ــن اع ــی ضم ــا نظیف حمیدرض
ــج  ــرص برن ــا ق ــات مســمومیت ب ــرد: از مجمــوع تلف ک
ــر زن  ــرد و ۱۷ نف ــر م ــتان، ۳۱ نف ــته اس ــال گذش س

ــد. بودن
وی اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه تاکنون مکانیســم 
دقیــق بــروز اثــرات ســمی فســفید آلومینیوم در انســان 
ــان  ــری در درم ــچ پادزه ــن هی ــناخته نشــده بنابرای ش
ــدارد و  ــود ن ــج وج ــرص برن ــا ق ــاد ب ــمومیت ح مس
ــی ـ  ــات حمایت ــامل اقدام ــا ش ــی تنه ــات درمان اقدام

ــی اســت. عامت
وی تصریــح کــرد: از لحــاظ زمــان بــروز عائــم و نشــانه 
هــای بالینــی نیــز بعــد از ۱۰ الــی ۱۵ دقیقــه از مصــرف 
ــانه  ــم و نش ــوم، عائ ــفید آلومینی ــرص فس ــی ق خوراک
هــای مســمومیت ظاهــر مــی شــوند و مــرگ در مــدت 

کمتــر از ۶ ســاعت ممکــن اســت رخ دهــد.
مدیــرکل پزشــکی قانونــی لرســتان گفــت: در صــورت 
دســتگاه  تحریکــی  عائــم  خوراکــی،  مســمومیت 
ــکمی  ــای ش ــتفراغ و درده ــوع، اس ــامل ته ــوارش ش گ
ــا  ــا در خــال ۱۲ ت ــرگ و میره ــی باشــد، بیشــتر م م
۲۴ ســاعت اولیــه مســمومیت اتفــاق افتــاده و معمــوالً 
ناشــی از ایســت قلبــی ـ تنفســی اســت و مــرگ و میــر 
بعــد از ۲۴ ســاعت اغلــب ناشــی از نارســایی کبــدی و 

ــوی اســت. کلی
نظیفــی افــزود: متاســفانه شــاهد افزایــش تلفــات 
قــرص برنــج در اســتان هســتیم کــه ایــن رونــد 
ــژه  ــر وی ــال تدابی ــد اعم ــدون شــک نیازمن افزایشــی ب
و ســختگیرانه بــرای جلوگیــری از ورود غیرقانونــی بــه 
ــز اطــاع رســانی  ــروش آن و نی کشــور و ممنوعیــت ف
ــرای آگاه  ــط ب ــای مرتب ــوی نهاده ــه از س ــه جانب هم
ایــن آفــت کــش  ســازی عمومــی از مخاطــرات 

ــت. اس

میرمالس نو و روزنامه نگاری توسعه 
)شهرام شرفی(

اختصاصــی نشــریه میرمــاس نــو- روزنامه نــگاری توســعه 
ــکار  ــه راه ــات و ارائ ــکات و معض ــان مش ــال بی ــه دنب ب
جهــت حرکــت کــردن در مســیر تحول آفرینــی بــا هــدف 
رســیدن بــه توســعه و پیشــرفت پایــدار محلــی، اســتانی و 

ملــی اســت.
خوشــبختانه نشــریه میرمــاس نــو در مدتــی کــه تاکنــون 
ــن  ــود را در همی ــرد کاری خ ــت رویک ــده اس ــر ش منتش

مســیر تعریــف کــرده اســت.
مســیری کــه در کنــار انعــکاس اخبــار، یادداشــت ها 
وضعیــت  دربــاره  تحلیلــی  مطبوعاتــی  مقــاالت  و 
کم توســعه یافتگی اســتان لرســتان و مشــکات آن و 
ارتقــای ســطح فرهنــگ سیاســی و اجتماعــی مطالبه گری، 

ــت. ــه اس ــرار گرفت ــر ق مدنظ
ــی  ــی و مدن ــی و اجتماع ــگ سیاس ــای فرهن ــوالً ارتق اص
مطالبه گــری و مطالبه خواهــی در اســتان لرســتان در 
ــد یــک اقــدام  بیــن همــه اقشــار مختلــف مــردم، می توان
مهــم در راســتای تحول خواهــی عمومــی منجــر بــه 

تحول آفرینــی باشــد.
 نقــش رســانه های مختلــف مکتــوب و مجــازی درون 
ــی  ــم و زیربنای ــش مه ــک نق ــتا ی ــن راس ــتانی در ای اس
انگیــزه  و  حــس  ایجــاد  و  آگاهی بخشــی  ســطح  در 
تحو ل خواهــی در افــکار عمومــی درون اســتانی اســت.

همــواره در روزنامه نــگاری توســعه گفتــه می شــود رســانه 
بایــد مطالبه گــر باشــد؛ رســانه بایــد آگاهی دهنــده باشــد 

و رســانه بایــد برنامه محــور باشــد.
رســانه  بایــد تحول خــواه باشــد و ایــن تحول خواهــی 
ــه شــرایط اســتان لرســتان کــه یــک  ــاً باتوجــه ب را عمدت
ــادی،  ــاخص های اقتص ــر ش ــوردار از نظ ــتان کمتربرخ اس
ــد. ــترش ده ــت گس ــگری اس ــی و گردش ــاورزی، عمران کش
ــری  ــداد زیادت ــه هرچــه بیشــتر تع ــن نیســت ک ــم ای مه
رســانه در اســتان لرســتان داشــته باشــیم، بلکــه مهــم آن 
ــا  ــی ب ــر، تحلیل ــانه های مطالبه گ ــه بایســتی رس اســت ک

ــب تولیــدی را توســعه داد و حمایــت کــرد. مطال
رســالت دولــت هــم همیــن اســت کــه از فرهنگ سیاســی 
و اجتماعــی و مدنــی مطالبه گــری رســانه ای حمایــت کنــد 
ــی  ــوان اســتان لرســتان را از وضعیــت فعل ــا بشــود و بت ت

خــارج کــرد.
متأســفانه اســتان لرســتان در شــاخص فاکــت اقتصــادی 
ــورم و بیــکاری اســت رتبــه  کــه مجمــوع شــاخص های ت
ــن  ــت و ای ــرده اس ــب ک ــور را کس ــتان های کش اول اس
نشــان می دهــد برنامه ریزی هــای انجــام شــده بــرای 
رفــع بیــکاری در اســتان لرســتان منجــر بــه تحول آفرینــی 
ــاز اســت در  ــت، نی ــن عل ــه همی اساســی نشــده اســت. ب
ســطح همــه بخش هــای اجتمــاع درون اســتانی، فرهنــگ 
ــت از  ــن می بایس ــرد. همچنی ــه ک ــری را نهادین مطالبه گ
ظرفیت هــا و پتانســیل های شــبکه های مجــازی اســتفاده 

کــرد.
ــایر  ــون س ــا همچ ــور م ــر در کش ــا نف ــروزه میلیون ه ام
ــی مجــازی هســتند.  کشــورها عضــو شــبکه های اجتماع
ایــن یــک ظرفیــت اســت اگــر بــه دیــده مطالبه گــری بــه 

ــگاه شــود. آن ن
نبایــد شــبکه های اجتماعــی مجــازی را در وضعیــت فعلــی 
ــاز  ــه نی ــد بلک ــرگرمی دی ــای س ــوان ابزاره ــه عن ــط ب فق
اســت از آن هــا بــرای اطاع رســانی صحیــح و واقع بینانــه و 
همچنیــن بــرای ترویــج و نهادینگــی فرهنــگ مطالبه گری 

در جهــت توســعه پایــدار اســتانی اســتفاده کــرد.

یادداشت

خبر

3شهرام شرفی اجتماعی

)سمانه پاپی/ دانشجوی دکتری آب و هواشناسی(

اختصاصی نشریه میرمالس نو - هیات بین دولتی 
IPCC  در گزارشی هشدار آمیز در  اقلیم  تغییر 
مورد آثار گرم شــدن زمین، از سیاست گذاران و 
و  اقدام های مناسب  تا  تصمیم سازان خواســته 
از  برای حفظ دمای جهان در سطحی کمتر  فوری 
1.5 درجه ســانتیگراد تا سال 2۰3۰ را در دستور 
کار قرار دهند چرا که یکی از اساسی ترین عوامل 
در ساختار سیاره زمین اقلیم است، اقلیمی که در 

سال های اخیر دستخوش تغییراتی شده است. 

نقطه ی آغاز از کجا بود ؟

اقلیم یک ســامانه جامع متشکل از پنج مولفه آب کره، 
هوا کره، زیســت کره، سنگ کره و یخ کره، است که در 
تعامل با یکدیگر هستند که برای بررسی تغییرات اقلیم 

باید تمام این مولفه ها مورد بررســی قرار گیرد.

از ســال ۱۷۵۰ میادی همزمان با انقــاب صنعتی و 
آغاز فعالیت های انســانی در صنعت، جرقه تغییر اقلیم 
زده و با انباشــت اثرات ناشی از فعالیت انسان بر شدت 

تغییرات اقلیم در ســال های اخیر افزوده شده است.

۹۵ درصد علت اصلی تغییر اقلیم، فعالیت انسانی مانند 
افزایش استفاده از سوخت های فسیلی و افزایش تولید 
گاز کربن دی اکســید و به دنبــال آن گرمایش جهانی 

است.

اقلیم کشــور ایران در سال ۲۰۴۰ به گفته کارشناسان 
امر، دچار تغییرات اساســی شــده و کشور با مشکات 
عدیده ای مانند ۹ درصــد کاهش بارندگی، یک درصد 
افزایش دما،  ۴۰ درصد افزایش باران های ســیل آسا و 

افزایش خشکسالی ها روبه رو خواهد شد.

بر اســاس اطاعات موجود، همه کشــورها برنامه اقدام 
ملی و در سطح محلی برنامه ســازگاری برای مقابله با 
اثرات تغییرات اقلیم را دارند که در این راستا ایران هم 

بیندیشد. اصولی  تدابیر  باید 

یکی از سه نویســنده گزارش های تغییر اقلیم سازمان 
ملــل متحد در ایران  مــی گوید: تغییــرات اقلیم یک 
تغییــر جهانی و یک پدیده خزنده اســت و با توجه به 
این که تمام کره زمین درگیر آن اســت و اثرات آن به 
دلیل تدریجی بودن ملموس نیست، اگر اقدام راهبردی 
بــرای مقابله با آثار آن انجام نشــود در درازمدت دچار 

مشکل خواهیم شد.

دکتــر محمد رحیمی افزایش دما، افزایش تبخیر، تغییر 
الگوهای وزش باد، تغییر کیفیت آب و تغییر نوع بارش 
ها از نوع برفی به رگباری و به دنبال آن کاهش ســطح 
آب هــای زیرزمینی و فرونشســت زمیــن را نمونه ای 
از تغییــر اقلیم و اثرگذاری مولفه هــا بر روی یکدیگر 

برشمرد.

این اســتاد دانشگاه ادامه می دهد: گازهای گلخانه ای، 
در تغییر اقلیم موثر هســتند و در هر کشــور که تولید 

شود بر کشورهای دیگر هم اثرگذار می شوند.

چیــن بــا ۲۹.۵۱ درصــد و آمریکا بــا ۱۴.۳۴ درصد 

بیشــترین میزان این گازها را تولید می کنند، ایران با 
ســهم ۱.۷۶ درصد، نوزدهمین کشور در شاخص سرانه 

تولید گازهای گلخانه ای در جهان است.  

افزایش جمعیت از یک ســو موجب گســترش شهرها 
و به دنبال آن تخریب منابع طبیعی شــده و از ســوی 
دیگر انســان امروزی به نظر می رسد در تخریب محیط 
زیست کم نگذاشته است؛ محیطی که حیات آن ضامن 

بقای زمین و انسان است.

بر اســاس تحقیقات به عمل آمده از سوی پژوهشگران 
حوزه تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی در حال حاضر 
قسمت های زیادی از کره زمین در معرض اثرات منفی 
تغییــرات اقلیمی قرار گرفته اند؛ تخریب منابع طبیعی، 
استفاده مداوم از ســوخت های فسیلی و اقتصاد متکی 
بر نفت و کشــاورزی برخی ســرزمین ها را آسیب پذیر 
کرده اســت و در این میان زاگرس و لرســتان در سال 
های اخیر دگرگونی های بســیاری را تجربه کرده است. 

ایــن در حالیســت که بر اســاس تحقیقــات به عمل 
آمــده بخش زیادی از زاگرس بــه دلیل دگرگونی های 
مصنوعــی در معرض خطــرات احتمالــی اقلیمی قرار 
گرفته که اســتان لرســتان نیز یکی از نقاطی است که 

احتمال وقوع اثرات منفی در آن وجود دارد. 

پدیده خشکیدگی درختان بلوط در جنگل های زاگرس 
یکی از مشکات اساســی اکوسیستم این منطقه است. 
طی یک دهه اخیر در اثر تغییرات آب و هوایی درختان 
و درختچه های این منطقه رویش غرب کشــور متحمل 
خســارات زیادی شــده اند. همچنین تغییرات اقلیمی و 
افزایش شــدت گرما، خشکسالی ها، سرمای دیررس و... 
سبب مهیا شــدن شــرایط برای طغیان آفات و شیوع 

بیماری ها در فصل مساعد شده است.

 تغییــرات پارامترهــای اقلیمی، زاگرس را به ســمت 
خشک شدن سوق داده است. همچنین در بررسی هایی 
که به عمل آمده، بــروز پدیده مرگ و میر درختان در 
جنگل های جهان با تغییرات آب و هوا مرتبط اســت و 
این تغییرات آفــات، پاتوژن ها و میزبان ها را تحت تاثیر 

قرار می دهد. 

تغییر اقلیم مانند بسیاری پدیده های دیگر عصر حاضر، 
پیامــد زندگی شهرنشــینی، توســعه صنایــع مختلف 
و اســتفاده بی رویه از منابع فسیلی اســت که نتایجی 
همچون خشکسالی، ترســالی، وقوع سیاب های بزرگ 
و آتش ســوزی را بــه همــراه دارد؛ البته بنــا به گفته 
متخصصان امر پاســخ تغییر اقلیــم در مناطق مختلف 
متفاوت اســت مثــًا در منطقــه غرب آســیا موجب 
خشکسالی و در مناطق قطبی و حاره ای موجب افزایش 

بارش شده است.

مهاجرت اقلیمی بــه مهاجرت یــا پناهجویِی مردمانی 
اشــاره دارد که به علت تغییــر ناگهانی یا درازمدت در 
محیط زیســت خود مجبور به ترک خانه خود می شوند. 
اینها تغییراتی هســتند که به رفاه و معیشت آنها لطمه 

وارد کرده است.

تغییــرات آب و هوایــي و تخریب محیط زیســت تاثیر 
قابل توجهي در جابجایي مردم سراســر جهان داشــته 
اســت. واکنش افراد در پاسخ به تغییرات اقلیم متفاوت 
مي باشــد و مهمتریــن واکنش افراد به زوال زیســت 
محیطــي و دفع خطر جابجایي مي باشــد که مهاجرت 
هایي که در اثر تغییرات اقلیمي و پیامدهاي آن شــکل 
مــي گیــرد پناهنده اقلیمي را شــکل مــي دهد. ایده 

پناهنده اقلیمي یا پناهندگان تغییر اقلیم نســبتا جدید 
مي باشد. عدم ســازگاري و ظرفیت الزم براي تغییرات 
اقلیمي از مهمترین عوامل ایجاد آســیب پذیري انسان 
ها مي باشــد. بر اثر ایــن پدیده، همچنیــن مهاجرت 
صورت می گیرد و حتی ممکن اســت برخی تمدن ها از 
بین برونــد، االن مهاجرت های اقلیمی را مثًا به وضوح 
در مشــهد می بینیــم و قطعا به زودی در ســایر نقاط 

کشور مشاهده می شود.

جابه جایی های انسانی در اثر وقوع رخدادهای اقلیمی 
موجب چالش های اساســی در حقوق بین الملل شده 
اســت. از یک ســو، قواعد ســنتی موجود امکان چاره 
جویی همــه جانبه در این زمینه را ندارند و از ســوی 
دیگــر، چگونگی چاره اندیشــی در خصوص این پدیده 
و حمایت از افراد آســیب پذیر بیش از پیش بر شکاف 
بین دیدگاه های کشــورهای در حال توســعه و برخی 
کشــورهای پیشــرفته صنعتی افزوده است. واقعیت آن 
اســت که پیچیدگی پدیده تغییر اقلیم سبب شده است 
که هر یک از ســازوکارهای زیان و خسارت و رهیافت 
مســئولیت بین المللی با دشواری های فراوان روبه رو 
باشــند. در عین حال تحوالت ایجادشــده بــا آنکه در 
مرحله آغازین قرار دارد، می توان آن را گامی به سوی 

اقلیمی شمرد. از مهاجران  حمایت مؤثر 

اگرچه شرایط محیطی و اقلیمی همیشه در طول تاریخ 
یکی از عوامل تعیین کننده توزیع و جابه جایی جمعیت 
بوده اســت، امــا دخالت در ســامانه های طبیعی بدون 
توجه به ظرفیت های ســامانه و اقدامــات و برنامه های 
نامناســب مدیریتــی منجر بــه افزایش شــکنندگی و 
افزایــش روند مهاجرت شــده اســت. عاوه بــر عوامل 
اقتصــادی و سیاســی، تغییرات محیطــی یکی دیگر از 
عوامل موثر بر افزایش روند مهاجرت به ویژه از روستاها 
به شهرها در دهه های اخیر بوده که موردتوجه محققان 
و سیاســت گذاران قرارگرفته است و از آن به مهاجرت 

می کنند.  یاد  محیطی 

با تشــدید اثرات تغییر اقلیم بر محیط و تغییر شــرایط 
محیط زیســت به ویژه در روســتاها و شهرهای کوچک، 
مهاجرت مردم به شــهرهای بزرگ برای دســتیابی به 
شــرایط زندگی بهتر افزایش یافته است. به عنوان نمونه 
در ســال ۲۰۰۸، حــدود ۲۰ میلیون نفر در سرتاســر 
جهان بــه دلیل رخدادهای اقلیمــی مهاجرت کرده اند 
این درحالی اســت که تعداد مهاجران ناشــی از تنش 
و خشــونت در جهان در همین ســال فقط حدود ۶.۴ 
میلیون نفر بوده اســت. بر اســاس گــزارش مرکز آمار 
ایــران، در فاصله بیــن ۱۳۷۵  تــا ۱۳۹۵ حدود ۲۴ 
میلیون نفر )حدود ۱.۲ میلیون نفر در ســال( در داخل 
کشــور مهاجــرت کرده اند کــه دلیل عمــده آن وقوع 

بوده است.  مخاطرات طبیعی 

پدیده مهاجران اقلیمی، پناهندگان و آوارگان زیســت 
محیطی واقعیتی رو به گســترش است که آن چنان که 
باید در سیاســت گذاری ها و ادبیات حقوق پناهندگی 
و مهاجرت مورد توجه قرار نگرفته اســت. طبق گزارش 
ســازمان بین الملل مهاجرت در سال ۲۰۱۷ حدود ۱۹ 

میلیون نفر در اثر حوادث زیســت محیطی مجبور به جا 
به جایی شــدند، این رقم یک و نیم برابر تعداد افرادی 
است که در این سال در اثر مخاصمات مسلحانه مجبور 
به مهاجرت یا پناهندگی شــده اند. براساس پیش بینی 
ها تا سال ۲۰۵۰ تعداد جا به جایی های اجباری زیست 
محیطی به ۲۰۰ میلیــون نفر افزایش پیدا خواهد کرد. 
بررســی موج های بزرگ پناهندگــی در نقاط مختلف 
جهان نشان دهنده تاثیر پدیده امنیت غذایی بر امنیت 
انسانی است؛ کمبود منابع آب و غذا ممکن است منجر 
به منازعاتی شــود که ســبب جا به جایی های انسانی 
اســت. به عبارت دیگر، در شرایطی مخاصمات مسلحانه 
و بحــران های طبیعی و تغییرات اقلیم با یکدیگر همراه 
و آثار یکدیگر را تشــدید می کنند. با این وجود، اگرچه 
امــروزه تغییرات اقلیم یکی از مهــم ترین عوامل جابه 
جایی اجباری شــناخته شده اســت؛ اما تاکنون تعریف 
مشــخصی از پناهندگان زیست محیطی در کنوانسیون 
۱۹۵۱ دربــاره وضعیت پناهنــدگان و پروتکل الحاقی 
۱۹۶۷ بــه این کنوانســیون یا در دیگــر معاهدات بین 
المللی بیان نشــده است. درکنوانســیون تغییرات اقلیم 
سازمان ملل متحد )UNFCCC( نیز که شامل تبیین 
چالــش های بلنــد تغییرات آب و هوایــی و همچنین 
اتخــاذ اقدامات مشــخص برای ســرعت بخشــیدن به 
پاســخ جهانی نســبت به تغییرات اقلیم اســت؛ تعریف 
مشــخصی درباره مهاجران و آوارگان زیســت محیطی 
ارایه نشده اســت. تنها »کنوانسیون حمایت و کمک به 
مردم آواره داخلی در آفریقا« که توسط سازمان وحدت 
آفریقا تصویب شــده اســت، به تغییرات اقلیم به عنوان 
یکی از دالیل پناهندگی و آوارگی اشــاره می کند؛ اما 
این کنوانســیون بــه عنوان یک ســند منطقه ای فاقد 
ویژگی جهان شــمولی اســت. بنابراین، نه تنها دولت ها 
بلکه بسیاری از حقوق دانان نیز از به کاربردن اصطاح 
پناهنــدگان زیســت محیطی خودداری مــی کنند. به 
نظر می رســد برای شناسایی وضعیت این افراد، عنوان 
»مهاجران زیســت محیطی« که توســط ســازمان بین 
المللی مهاجرت ارایه شده است، در حال حاضر مناسب 
ترین عنوان باشــد. طبق تعریف این سازمان، »مهاجران 
زیست محیطی شامل افرادی است که به دلیل حوادث 
زیست محیطی یا در اثر وخیم تر شدن وضعیت زیست 
محیطی، محل ســکونت خود را تغییــر می دهند. این 
جابه جایــی ها می تواند درون مرزی یــا فرامرزی، به 
صــورت کوتــاه مدت یا بلندمــدت باشــد.« باید توجه 
داشــت، همانطور که پدیده ها و آلودگی های زیســت 
محیطــی دارای ویژگــی مرزگذری هســتند؛ تغییرات 
اقلیــم نیز محدود به مرزهای یک کشــور نمی شــوند. 
همانطــور که مطابق معاهدات بین المللی مانند معاهده 
تغییــرات اقلیم پاریس ۲۰۱۵ دولــت های عضو متعهد 
به اقدامات مشــترک برای چهار درصــد کاهش تولید 
گازهای گلخانه ای و دو درجه کاهش دمای زمین شده 
اند؛ بــرای مقابله با آثار تغییرات اقلیم نیز مســوولیتی 

مشــترک دارند. از این رو، شایسته است تحت همکاری 
های مشــترک بین المللی کشــورهای توســعه یافته و 
صنعتی که ســهم بیشــتری در تولید گاز های گلخانه 
ای و تغییــرات آب وهوایــی دارند، نســبت بــه ایجاد 
امکاناتــی در کشــورهای کمتر برخوردار بــرای مقابله 
بــا آثار تغییرات اقلیم وکمک به توســعه پایدار در این 
مناطق، همچنین ایجاد تســهیاتی برای مهاجرت های 
قاعده مند انســان های بی گناهی که در کشورهای در 
حال توســعه قربانی این تغییرات و از بسیاری از حقوق 
بشــری از جمله حق حیات، حق بر سامت و بهداشت، 
حق دسترسی به آب آشــامیدنی و غذای سالم، حق بر 

امنیت و مســکن مناسب محروم شده اند، اقدام کنند.

حقایق و آمارها نشان می دهد، تغییر اقلیم و پیامدهای 
ناشی از آن دیر یا زود به تمام نقاط دنیا منتقل خواهد 
شــد و هیچ مــرز و بومی از اثرات ســوء این پدیده در 

امان نخواهد بود.

برخی پیشنهادات و  اقدامات پیشگیرانه :
۱.رفت و آمد سبز:  استفاده کمتر از وسایل نقلیه موتوری 
و تاش برای پیاده روی عاوه بر کاهش هزینه ها ســبب 
کاهش میزان مصرف سوخت های فسیلی و تولید گازهای 

گلخانه ای می شود.
۲.اســتفاده از انرژی به صورت موثر: با رعایت نکات ساده 
ای به منظور مصرف بهینه مانند اســتفاده کارا از وسایل 
برقی و اســتفاده از تجهیزات با کمترین مصرف انرژی به 
راحتی می توان از توســعه اثــرات تغییر اقلیم جلوگیری 

نمود.
۳.استفاده از منابع تجدیدپذیر: استفاده از این منابع برای 
تولید انرژی نه تنها سبب کاهش تولید گازهای گلخانه ای 
می شــود بلکه فرصت استفاده از منابع مورد نظر را برای 

نسل های بعدی فراهم می سازد.
۴.مصرف هوشــمندانه: با اســتفاده از محصوالت محلی و 
ارگانیک و کاهش میزان مصرف گوشت و لبنیات از تولید 

%۱۸ گازهای گلخانه ای می توان جلوگیری نمود.
۵.پاکسازی محیط زیست

۶.جریمه کردن آلوده کنندگان: راهکار تشــویق و تنبیه 
از روش های موثر برای مقابله با افزایش آلودگی است.

۷.پرواز هوایی کمتر
۸.آگاهی باالتر

۹.افزایش مسئولیت پذیری
۱۰.ایجاد انجمن های حفاظت محیط زیست

منابع :
انجمن علوم مهندسی آب )آبتک(

کشور هواشناسی  سازمان 

پروفسور کردوانی سخنرانی های 

پژوهــش های کارگروه هیئت بین الدول تغییر اقلیم 

سایر گزارش ها ......

نگاهی به تغییرات اقلیم و مهاجرت های اقلیمی 
در جهان

وعده ای برای نرخ گذاری مسکن؛
قیمت های نجومی اجاره خانه در لرستان

چادرنشینی در انتظار مستاجران

محیط زیست
سمانه پاپی

دوشنبه 2تیر 1399 / شمـاره 56



  میالد شهبازی

یوسف

ساحِر قافله در فکِر پیمبر شدن است
قصد این جغد، تظاهر به کبوتر شدن است

حّق کفتار کجا! حّق تو اِی شیر کجا!
چه کسی گفته عدالت، به برابر شدن است؟

نُگذارید که کفتار ببیند خود را
اینک اِی آینه ها! وقِت ُمَکّدر شدن است

پِی یوسف، نه! به مصر آمده  تنها پِی نان
همه ی ترسم از این گونه برادر شدن است

تن من ُگل شده بود و تن او باغچه بود
سرنوشت ُگِل این باغچه پَرپَر شدن است

بنویسید به روی تن باریک نهال:
ریشه در سنگ زدن، شرِط تناور شدن است

سارا مهرآرا
برای نمایش جاودانه تریْن رقِص زندگی اْم

کم دارم تو را!
ریتِم طّناِز لبخند گاه و بی گاهت را برای شنیدن
حجِم مهرباِن سر انگشتانت را در خالِی انگشتانم

بلندای شانه ستبرت را برای پناهندگی
سینه پر تپشت را برای نفس کشیدن

قدم هایت را برای رد شدن از این همه دوری
چشمانت را برای انعکاس شعله های عشقم

و لبانت را برای خاموشی دلشوره هایم
بیا و از حرارت هوس انگیِز نگاهت

آغاز نابودیم را جرقه بزن
من همان ققنوس بنشسته بر بام تو!

آماده سوختنم.
رقصم را به نظاره بنشین

بی شک رقصم تولد رهایی توست
از پهنه شوِم خالی انگشتانم

برقصان و جرقه زن
مهرباِن ستبِر پر تپِش هوس انگیِز جاودانه

زهرا سپهوند

ــت  ــا روای ــی ب ــوخته رمان ــن س زمی
ــد  ــم احم ــه قل ــگ ب ــاوت از جن متف
اعطــا بانــام ادبــی احمــد محمــود 
ــن  ــای آغازی ــاب روزه ــن کت ــت. ای اس
ــر  ــه تصوی ــتان ب ــگ را در خوزس جن

 . می کشــد
احمــد محمــود کــه بیــش از ایــن 
بحبوحــه ی  در  را  همســایه ها 
بــه  نفــت  صنعــت  شــدن  ملــی 
تحریــر درآورده، ایــن  بــار جنــگ 
را در جغرافیــای خوزســتان روایــت 
ــال 1361  ــاب در س ــن کت ــد. ای می کن
ــنده  ــود نویس ــخصی خ ــه ی ش باتجرب

بــه تحریــر درآمــده اســت.

ــرادر شــهیدش  ــه روح ب ــاب را ب نویســنده کت
تقدیــم می کنــد. تجربــه ی تلــخ شــهادت 
بــرادر نویســنده او را وا مــی دارد بــه خوزســتان 
بیایــد و از نزدیــک فضــا را تجربــه کنــد. 

از  و  باورپذیــر  حقیقــی،  دقیــق،  جزئیــات 
ــه  ــم صح ــن مه ــه برای ــر صادقان ــه مهم ت هم
ــه ی  ــل تجرب ــه حاص ــی ک ــد. صداقت می گذارن
ــام  ــه ن ــی ب ــنده، اصل ــت. نویس ــخصی اس ش
و  نمی شناســد  گویــی  را  خودسانســوری 
لهجــه  بــر صراحــت  را  روایتــش  مبنــای 
را  ناگفته هــا  همــه ی  اســت.  گذاشــته 
ــاده،  ــازی فوق الع ــات و فضاس ــد. جزئی می گوی
ــوی را شــکل داده اســت  ــداری ق همــذات پن
ــا پایــان قصــه در کنــار خــود  و مخاطــب را ت
نگــه مــی دارد. همــذات پنــداری ای کــه ریشــه 
دارد.  خوزســتانی ها  بومــی  فرهنــگ  در 
ــا پســر ارشــد  ــواده ی راوی، او را کــه گوی خان
ــرک  ــا گذاشــته و شــهر را ت ــه اســت تنه خان
ــتان  ــی داس ــات اصل ــع اتفاق ــد درواق می کنن
می دهنــد.  رخ  خانــواده  خــروج  از  پــس 
ــگ  ــرای مخاطــب ُگن ــد ب ــن ح راوی در همی
می مانــد، اتفاقاتــی مثــل مــرگ بــرادر، او 
را به نوعــی همــدرد مــردم شــهر می کنــد 
ــرای  ــد ب ــش می کن ــش ترغیب ــش  از بی و بی

ــد. ــهر بمان ــه در ش اینک
داســتان،  ابتــدای  همــان  در  نویســنده   
ــروع  ــه ش ــی ک ــد آنجای ــه ی کاری می زن ضرب
ــد،  ــر می ده ــازار خب ــه و ب ــگ را از کوچ جن
ــی  ــتن. دیالوگ ــان گش ــع از دهان به ده درواق
ــواز  ــرودگاه اه ــاران ف ــب ب ــن بم ــه در اولی ک

صحــه  مهــم  برایــن  می شــود  ردوبــدل 
می گــذارد. »اگــر فــرودگاه اهــواز را زدن پــس 
ــه ی  ــه؟«. در ادام ــزی نمی گ ــو چی ــرا رادی چ
ــه  ــردم ب ــدن م ــرازیر ش ــی س ــتان در پ داس
کوچــه و خیابــان راننــده ی رهگــذری داد 
می زنــد. »جنــگ شــروع شــد«. ایــن ســکوت 
ادامــه  می یابــد.  داســتان  در  بی خبــری  و 
کم توجهــی  نویســنده می خواهــد  درواقــع 
بــه  را  بنی صــدر(  )دولــت  وقــت  دولــت 
مخاطــب بقبوالنــد. کم توجهــی کــه منجــر بــه 
پیشــروی دشــمن در خــاک کشــور می شــود. 
ــی  ــر م ــه س ــاب ب ــتانه ی انق ــور در آس کش
ــپس روی  ــت و س ــت موق ــکیل دول ــرد .تش ب
ــه از  ــی صــدر( ک ــت بن ــدن دولتی)دول کار آم
ــه ســبک و ســیاق درســت  اداره ی مملکــت ب
ــد. اوج تفکــر نویســنده در  آن چیــزی نمی دان
ــوگ  ــن دیال ــوان در ای ــوع را می ت ــن موض ای
دیــد »شــهر بــا همــه درهم ریختگــی ســاکت 
ــان  ــنده نش ــتان نویس ــن داس ــت.« در ای اس
می دهــد مــردم از جنــگ چیــزی نمی داننــد. 
به تدریــج  دارنــد.  آن  از  گنگــی  تصــور 
مــردم بــا جنــگ آمیختــه می شــوند یــاد 
ــی  ــند و اصــول نظام ــک باش ــد، چری می گیرن
ــگاه  ــر از پناه ــهر را پ ــب ش ــد و یک ش بدانن
کننــد. یــاد می گیرنــد زیــر آتــش جــان 
ــگ را  ــردم جن ــی م ــد. گوی ــه درببرن ــالم ب س
ــی دیگــر می داننــد و خاطــرات انقــاب  انقاب
نوپــا را برایشــان زنــده می کنــد. بهتریــن 
تصویــر ایــن خاطــره ی زنــده همــان ســاخت 
ــد  ــه بع ــی ک ــت. آنجای ــف اس ــل مولوت کوکت
ــدام  ــن اق ــه در اولی ــروه در محل از تشــکیل گ
همیــن کار بــه ذهنشــان می رســد. بحــث 
انقــاب بارهــا در کتــاب مطــرح می شــود 
یکــی جنــگ را دفــاع از انقــاب می دانــد 
ماجــرای  در  شــعبان  کل  مثــل  دیگــری 
احتــکار و درنهایــت غــارت مغــازه اش بــه 
دســت مــردم انتظــار دارد انقــاب از او دفــاع 
ــم نمی شــود؛  ــه همین جــا خت ــد. ماجــرا ب کن
ــه  ــی رود ک ــش م ــی پی ــا جای ــئله ت ــن مس ای
ــن  ــد ت ــاران و محمــد مکانیــک و چن ــادر ب م
ــروف  ــای مع ــان دزده ــردم خودش ــر از م دیگ
ــم  ــان ه ــد. خودش ــه  می کنن ــهر را محاکم ش
قاضی انــد، هــم شــاهد هــم وکیــل. درنهایــت 
ــه  ــه ب ــان را بافاصل ــده خودش ــون وضع ش قان

اجــرا درمی آورنــد و مجرمــان را بــه اشــد 
ــگ  ــر پررن ــن تصوی ــانند. ای ــازات می رس مج
پرداخــت  را  آن  به خوبــی  نویســنده  کــه 
نبــود  و  نمــاد هرج ومــرج  کــرده درواقــع 
قانــون مشــخص یــا مجــری آن اســت. در 
ادامــه ی همیــن ماجــرا هنــگام اعتــراض بــرای 
ــاران وقتــی حــرف از تجمــع و  ــادر ب آزادی م
اعتــراض زده می شــود یکــی از همســایه ها 
شــعار  یــک  »مــن  می گویــد:  )ناپلئــون( 
ــکا از ســال های گذشــته دارم  ــر آمری مــرگ ب
ــی صــورت  ــی طوالن ــم« بحث ــن را بیاوری همی
تصمیــم می گیرنــد  درنهایــت  و  می گیــرد 
همیــن  بیاورنــد  همــراه  را  تابلــو  همــان 
ربــط  می تــوان  را  ســاده  به ظاهــر  اتفــاق 
دادن هــر چیــزی بــه آمریــکا در تمــام طــول 
ــه  ــی ک ــت.  جزئیات ــور دانس ــن کش ــخ ای تاری
ــود را می تــوان از  ــت می ش ــتان روای در داس
بارزتریــن ویژگی هــای اثــر به حســاب آورد. 
جزئیاتــی کــه تلــخ و واقعی انــد. ایــن واقعیــت 
جنگــی  هــر  همیشــگی  تبعــات  از  تلــخ 
به حســاب می آیــد. نویســنده ضــد جنــگ 
بــودن اثــرش را در دنــدان درد زن فاضــل 
ــن  ــر کشــیده اســت. همی ــه تصوی ــی ب به خوب
ــان  ــه را نش ــق فاجع ــت عم ــه ی کم اهمی نکت
نــدارد.  دندان پزشــک  شــهری  می دهــد. 
خیلی هــا رفته انــد، کســانی کــه بضاعــت 
مالــی خوبــی نداشــتند آواره ای اردوگاه هــا 
آوارگان شــده اند و بعــد از مدتــی تحمــل 
و  نرگــس  مثــل  برمی گردنــد.  و  نداشــته 
خانــواده اش. راوی وقتــی در فصــل پایانــی بــه 
ــاره  ــا اش ــردد بار ه ــودش بر می گ ــه ی خ خان
ــد.  ــایه ها رفته ان ــه ی همس ــه هم ــد ک می کن
ــت  ــور موق ــه راوی به ط ــه ای ک ــی در محل ول
بــه آنجــا نقل مــکان کــرده و در خانــه ی مــادر 
بــاران ســاکن شــده اســت همــه ی همســایه ها 
ــاره  ــش خمپ ــر آت ــی زی ــد وزندگ حضــور دارن
بــه  می خواهــد  نویســنده  دارد.  جریــان 
مخاطــب نشــان بدهــد ایــن قســمت های 
فقیرنشــین هســتند کــه بــه علــت فقــر 
نتوانســتند شــهر را تــرک کننــد وگرنــه تجــار 
ــه نشــین  و صاحــب منســبین و مناطــق مرف
ــرک  ــهر را ت ــن ش ــای آغازی ــان روزه در هم
ــر  ــه  ی فقیرنشــین زی ــن منطق ــد. همی کرده ان

ــی آورد. ــر دوام نم ــاره آخ ــش خمپ آت

به نوعــی  کتــاب  ایــن  در  شــهید  تصویــر 
ــه روایــت می شــود تشــبیه نویســنده  مظلومان
در شــام غریبــان یــک نمونــه ی بــارز آن 
اســت آنجایــی کــه شــهدای رهاشــده در 
بیابان هــای اطــراف شــهر را بــا شــهدای 
مقایســه  کربــا  بیابان هــای  در  رهاشــده 
ــه  ــی ب ــودن درجای ــه ب ــن مظلومان ــد ای می کن
اوج می رســد؛ »ســگ ها آن قــدر جنــازه تیکــه 
درنــده  و  خون خــوار  کــه  کرده انــد  پــاره 
ــهید  ــادر ش ــر م ــن تصوی ــده اند.« زیباتری ش
در قصــه ی مــادر بــاران روایــت می شــود. 
راوی  بــاران،  تشــییع جنازه ی  هنــگام  در 
ــر  ــگار بلندت ــاران ان ــادر ب ــد م ــد »ق می گوی
ــده  ــدی خمی ــا ق ــه ب ــرگ همیش ــده«. م ش
روایــت می شــود ولــی ازنظــر نویســنده مــرگ 
بــرای مــادر شــهید نوعــی مرتبــه اســت کــه او 
را بلندتــر نشــان داده اســت. در همیــن تشــیع 
ــی  ــخنرانی قرای ــک س ــد مکانی ــازه محم جن
تهمینه هــای  بــاک  چــه  »مــارا  می  کنــد؛ 
مــا سرشــار از نطفــه ی ســهراب اند.« ایــن 
ــی  ــازه به خوب ــن تشــیع جن ــد در دل همی امی
ــا  ــی راوی ب ــل پایان ــود. در فص ــده می ش دی
ــه ی  ــود خان ــرادرش می ش ــه ب ــه ب ــی ک الهام
ــزل  ــه من ــد و ب ــرک می کن ــاران را ت ــادر ب م
ــت بــا  ــن بازگش ــردد. ای مــادری اش برمی گ
حــس تعلیقــی بــرای مخاطــب همــراه اســت 
ــی  ــرای راوی اتفاق ــد ب ــر می کن ــب فک مخاط
می افتــد. درنهایــت لحظــه ی بمــب بــاران 
ــه ی  ــد. محل ــاران فرامی رس ــادر ب ــه ی م محل
مــادر بــاران تــا منــزل راوی ۲ کیلومتــر 
ــاران،  ــب ب ــگام بم ــی در هن ــه دارد. ول فاصل
نفس هــای راوی ســنگین می شــود همیــن 
نفس هــای ســنگین، نفــس مخاطــب را در 

ســینه حبــس می کنــد.
ــه مخاطــب  ــد ب ــا ک ــا ب ــان داســتان بار ه  پای
ــدای  نشــان داده شــده اســت. نویســنده از ابت
یــادآوری  دائمــاً  را  نشــانه هایی  داســتان 
محمــد  انگشــت  می  گویــد  و  می کنــد 
از یک بنــد قطع شــده اســت. در  مکانیــک 
ســکانس پایانــی دســت قطع شــده ای محمــد 
ــت  ــته اش روی درخ ــد نداش ــا بن ــک ب مکانی
داســتان  پایــان  در  نویســنده  پیداســت. 
ضربــه اش را می زنــد. همــه ی آن امیــدی کــه 
البــه الی همیــن جنــگ خانمان برانــداز حــس 
ــر ســر  ــا بمبــی کــه ب می شــود را نویســنده ب
ــا  ــد و تنه ــود می کن ــد ناب ــرود می آی ــردم ف م
ــی اســت  ــد زمین ــر جــا می مان ــه ب ــزی ک چی

ــت. ــوخته اس ــه س ک

4 ادبیشعر
عبدالرضا شهبازی

کودکان و نوجوانان

ــال ۱۳۲۹  ــاه س ــم تیرم ــت یک ــی رحماندوس مصطف
ــان گشــود. رحماندوســت  ــه جه ــدان چشــم ب در هم
شــاعر، نویســنده و مترجــم کتاب هــای کــودکان 
ــوت«  ــه یاق ــد دان ــاعر »ص ــه ش ــوده و ب ــان ب و نوجوان
ــی از  ــوت« یک ــه یاق ــد دان ــعر »ص ــت. ش ــروف اس مع
ــت.  ــعار اوس ــده ترین اش ــناخته ش ــهورترین و ش مش
ــات  ــعار او در دوره تحصی ــی از اش ــعر و برخ ــن ش ای
داده  آمــوزش  فارســی  زبــان  درس  در  و  ابتدایــی 

می شــود.
ــه  ــر ب ــیصد اث ــر س ــغ ب ــون بال ــت تاکن از رحماندوس
ــان،  ــرای کــودکان و نوجوان ــه شــعر ب صــورت مجموع
ــان  ــودکان و نوجوان ــتان های ک ــه داس ــف و ترجم تألی
ــات  ــی و ادبی ــه گوی ــون قص ــاره فن ــی درب و کتاب های
کــودکان در ایــران و جهــان منتشــر شده اســت. 
برخــی از آثــار او از جملــه »قصــه دو الکپشــت تنهــا« 
، »بــازی بــا انگشــت هــا« ، »ســه قــدم دورتــر شــد از 
مــادر« ، »دو تــا عــروس، دو تــا دامــاد« و ... بــه ســیزده 
ــه  ــوان ب ــار او می ت ــت. از آث ــده اس ــه ش ــان ترجم زب

ــرد: ــاره ک ــر اش ــای زی نام ه
*فرهنگ آسان: دانشنامه ویژه کودکان و نوجوانان

از  ارزشــمند  مجموعــه ای  گــری:  کــوزه  *فــوت 
ایرانــی ضرب المثل هــای 

*ترانه های نوازش
*ترانه های نیایش

ــه از  ــا ک ــه ای از الالیی ه ــامل مجموع ــا: ش *الالیی ه
آن میــان »الالیــی عاشــورا« و »گنجشــک الال« بســیار 

مــورد اســتقبال قــرار گرفــت.
*مجموعــه شــعرهای »قصــه هــای پنــج انگشــت« و 
»بــازی بــا انگشــت ها« کــه ریشــه در ادبیــات فولکلــور 

ایــران دارد.
*مجموعه شعر »دوستی شیرین است«

*هیچانه ها
*سفید بود، سفید تنها بود

*این تریزی، آن تریزی
*ریشه ها در خاک، شاخه ها در باد

*زیباتر از بهار
*باغ مهربانی ها

*قصه گویی، اهمیت و راه و رسم آن
*رنگ و وارنگ از همه رنگ

* خوش به حال ماهی ها
و ....

ــی  ــاعر ایران ــن ش ــروده از ای ــد س ــه چن ــه ب در ادام
می پردازیــم.

»انار«
صد دانه یاقوت
دسته به دسته
با نظم و ترتیب

یکجا نشسته
هر دانه ای هست

خوش رنگ و رخشان
قلب سفیدی
در سینه آن
یاقوت ها را

پیچیده با هم
در پوششی نرم

پروردگارم
سرخ است و زیبا

نامش انار است
هم ترش و شیرین

هم آبدار است
*****

»شهر و روستا«

خوشا به حالت
ای روستایی!

چه شاد و خرم
چه باصفایی

در شهر ما نیست
جز داد و فریاد
خوشا به حالت
که هستی آزاد

در شهر ما نیست
جز دود و ماشین

دلم گرفته
از آن و از این

ای کاش من هم
پرنده بودم
با شادمانی

پر می گشودم
می رفتم از شهر

به روستایی
آنجا که دارد
آب و هوایی

*****

»شب بخیر کوچولو«

گنجشک الال
سنجاب الال
آمد دوباره
مهتاب الال
الالالالئی
الالالالئی

گل زود خوابید
مثل همیشه

قورباغه ساکت
خوابیده بیشه

الالالالئی
الالالالئی

جنگل الال
برکه الال

شب بر همه خوش
تا صبح فردا

الالالالئی
الالالالئی
*****

»بابا آمد«

تق تق تق بر در زد
بابا از بیرون آمد

رفتم در را وا کردم
شادی را پیدا کردم

وقتی بابا را دیدم
فوری او را بوسیدم

بابا آمد نان آورد
با لبخندش جان آورد
با او روشن شد خانه
او شمع و ما پروانه

*****

»مادر«

از صبح دیشب
بیدار بودم

تب داشتم چون
بیمار بودم

جز من یکی هم
اصا نخوابید

همدرد من بود
تا صبح نالید

دست قشنگش
روی سرم بود

او دوستم داشت
او مادرم بود

گرمای تب کاش
دیگر بخوابد

تا اینکه امشب
مادر بخوابد

)سارا رنجبر(
اختصاصــی نشــریه میرمــاس 
ام  کــرده  عــادت  نو-دیگــر 
از  قبــل  را  صبحــدم  هــر 
ــید  ــای خورش ــر ه ــه اخگ آنک
خودشــان را بــر مــن بتاباننــد، 
بــا آواز چوبدســتی نارنجــی 
ــر  ــم را از یکدیگ ــک های ــره  پل ــفری، پنج ــوش فس پ

ــم . ــاز کن ب
میدانیــد؛ صــدای آن گیتــار کاســیک کــه در دســت 
ــدار  ــگام بی ــگ اســت، هــر روز هن ــده خــوش رن نوازن
شــدن و ســر و کلــه زدن بــا زندگــی حــال مــرا خــوب 
ــه هــای غــم دیــروز را  میکنــد. هنگامــی کــه خاکروب
ــارک جــارو میکنــد  ــان پ ــر  چشــم هــای درخت از زی
ــان  ــود و زم ــبکتر میش ــن س ــم زمی ــاس میکن احس
خاکســتر اشــک هایــش را از روی گونــه هایــش پــاک 
ــی  ــک های ــا اش ــس ب ــی همجن ــک های ــد، اش میکن
ــد از آهــی  ــارش چکیدن ــردم در کن ــش م ــه روز پی ک
ــامان  ــه س ــت ناب ــه عل ــدری ب ــروز  پ ــروب دی ــه غ ک
بــودن وضــع اقتصــادی  بــرای خریــد داروهــای فرزنــد 
ــا یــک  بیمــارش میکشــید و از تــرس کودکــی کــه ب
ــاه  ــود پادش ــده ب ــم ش ــان گ ــت در خیاب ــه غفل لحظ
ــگار  ــه ان ــگار ن ــه هــا همــه را جــارو میکنــد ان خاکروب

ــوده. ــی ب ــردم محنت ــروز  در دل م ــه دی ک
روز هــای اولــی کــه فســفر لبــاس او را می دیــدم فکــر 
هایــم جلوتــر از مــن پیشــقدم میشــدند بــرای خیــال 
بافــی در مــورد ارزش کاری کــه هــرروز انجــام میدهــد 
ــواری  ــان چهاردی ــه مهم ــد ک ــورات بودن ــن تص و ای
ذهنــم میشــدند تــا میــزان کثیــف بــودن کــف 
ــود  ــرده ب ــش نک ــر حمام ــه آن روز رفتگ ــی ک خیابان

ــم. ــم کن را مجس
بارهــا شــاهد آن بــودم کــه مقابــل چشــمانش بــرگ 
ــر روی زمیــن  ــد و ب ــز مــی خوردن ــان لی هــای درخت
می افتادنــد،  او هــم بــرای هزارمیــن  بــار، مثــل 
ــانس  ــت ش ــار اولیس ــگار ب ــه ان ــان ک ــادری  مهرب م
دیــدن راه رفتــن فرزنــدش را دارد بــا اشــتیاق جالبــی 
ــرای  ــوان کلمــات خــارج اســت، ب کــه وصــف آن از ت
هزارمیــن بــار خــم میشــود و آنهــا را جمــع میکنــد و 

ــد. ــار میمان ــن ب ــزار و یکمی ــه انتظــار ه ب
نمیخواهــم از خــودم تعریــف کنــم، امــا مــن خــودم را 
مســئول او میدانــم، چراکــه کمتــر کســی اســت کــه 
ارزش حضــور معجــزه ایــن پادشــاه نارنجــی پــوش را 
بــر روی کاغــذ بکشــاند تــا بــه گــوش دیگــران برســد، 
مــن ســفیر مســافری هســتم کــه جــاروی او هــر روز 
پســماند هــای خــاک و بــرگ هــای خیابــان و کوچــه 
ــم،  ــا از او بخواهی ــدون آنکــه م ــد ب ــاک میکن ــا را پ م
چــون وظیفــه خــود میدانــد کــه شــهر را پاکیــزه نگــه 

دارد.
ــه  ــم ک ــردی میدان ــر م ــی هن ــود را جارچ ــن خ م
مــا  محلــه  رفتگــر  اوســت.  جــاروی  ســاحش 

ســندبادی اســت کــه بــه گــرد و غبــار خیابــان درس 
آواز یــاد میدهــد.

شــوالیه بــرگ هــای پائیــزی،  برخــاف بتمــن و 
ســوپرمن کــه امکانــات خــارق العــاده ای بــرای 
ــاحی  ــا س ــد، تنه ــان دارن ــه ش ــه جامع ــت ب خدم
کــه در طــی ایــن ســالها صبــح تــا شــب در خیابــان 
ــد، حــس انســانیت  ــای شــهر از آن اســتفاده میکن ه
ــا  ــت ام ــه اوس ــه غریض ــت ک ــی اس ــه شناس و وظیف
ــان و آب نمیشــود! غریضــه و وظیفــه شناســی کــه ن
ــرگ هــای پائیــزی شــب  ــه ای کــه شــوالیه ب در خان
هــا را در آنجــا ســپری میکنــد و خســتگی درمیکنــد 
نــه تنهــا اوضــاع بــر وقــف مــراد نیســت بلکــه حتــی 
میتوانــم بگویــم مــراد دلشــان هــم میلــی بــه کشــیدن 

ــاز آرزوهــای آنهــا را نــدارد! ن
خانــه رفتگــر سالهاســت کــه بــا بــوی زبالــه و خاکــی 
کــه بــا بــوی عــرق حاصــل از ســخت کاری او ادغــام 

شــده ، خــو گرفتــه اســت.
از  بــه  اســت  کــرده  عــادت  دیگــر  خانــه  زن 
ــه  ــواده، ب ــاد خان ــتقامت بنی ــرای اس ــتگی ب خودگذش
ــی  ــری گلبه ــتن روس ــرای داش ــوردن ب ــرت خ حس
ــا قســط بنــدی تمــام حقــوق  ابریشــمی کــه حتــی ب
چنــد مــاه همســرش هــم قــادر بــه خریــدش نخواهــد 

ــود. ب
در گوشــه ای از آلونــک چهــل متــری شــوالیه، چنــد 
روزی میشــود کــه دختــر کوچکــی از دنــدان درد لــب 
ــوری  ــه درد بخ ــز ب ــه چی ــد، البت ــزی نمیزن ــه چی ب
ــه  ــر دفع ــورد. ه ــد بخ ــه بتوان ــود ک ــدا نمیش ــم پی ه
ــرک  ــد، دخت ــش داد میزن ــدان درد در گوش ــه دن  ک
در ســکوت خفــه میشــود و لــب بــاز نمیکنــد، 
ــا  ــا دخــل و خــرج آنه ــه دندانپزشــکی ب چــون هزین
ــر روی  ــرای همیــن هــم آرام ســرش را ب ــد ب نمیخوان
بالشــتی کــه رویــه آن از لبــاس هــای قدیمــی و تابــه 
تــای اهــل خانــه دوختــه شــده  میگــذارد و میخوابــد 
تــا شــاید در رویاهایــی کــه برگرفتــه از نداشــته 

ــون  ــش رود چ ــوب پی ــز خ ــه چی ــت هم ــش اس های
ــرای  ــن راه ب ــرج تری ــم خ ــن و ک ــردازی بهتری رویاپ
ــل  ــه مث ــت ک ــی اس ــای زندگ ــره ه ــردن حف ــر ک پ
ــا زمیــن را  ــه خــود میگیــرد ت اســفنجی کــه آب را ب
خشــک کنــد، شــندرغازی کــه بــه خانــه شــان میایــد 

ــود. ــل میش ــر از قب ــد و بزرگت ــذب میکن را ج
چنــد قــدم آنطــرف تــر از رویاهــای کودکانــه دخترک 
بــرای روبــه راه شــدن اوضــاع مالــی خانــواده، پســری 
ــار مســئولیت و گلــه هــای آخــر  ایســتاده کــه زیــر ب
ــده و  ــرد ش ــی، م ــدرش از زندگ ــادر و پ ــاه  م ــر م ه
دیگــر امیــدوار نیســت تــا غــول چــراغ جــادو بــا ســه 
ــرای  ــد. ب ــه آن رو کن ــن رو ب ــان را از ای آرزو زندگیش
ــرده و روز  ــا نک ــردن اکتف ــا ک ــه دع ــا ب ــن تنه همی
ــه  ــی ک ــا هنگام ــه ت ــدن مدرس ــام ش ــد از تم ــا بع ه
ــار  ــروب کــردن دهــد، ســر چه ــه غ ــن ب خورشــید ت
ــد  ــاک میکن ــی را پ ــین های ــه ماش ــاب شیش راه انق
کــه بعضــی از آنهــا آنقــدر بــزرگ هســتند کــه مثــل 
آرزو هایــش دســت نیافتنــی باشــند و بعضــی دیگــر 
از ماشــین هــا هــم کــه اصــا اسمشــان را نمیدانــد و 
آن چنــد اســم را هــم کــه از بــر کــرده، بلــد نیســت 
چــون آنهــا را فقــط از هــم کاســی هایــش شــنیده 
ــر او  ــان از روی ظاه ــچ کن ــچ پ ــر کاس پ ــه از آخ ک
قصــه بافــی میکردنــد و طعنــه زنــان بــا کنایــه هــای 
ــنگ  ــه زده اش س ــازه جوان ــرور ت ــه غ ــده، ب آزار دهن

ــد. میزدن
بــا ایــن حــال نبــض زندگــی آنهــا هنــوز هــم جریــان 
دارد. بــا وجــود همــه نــداری هــا، کمــی و کاســتی ها، 
ــدن  ــفید ش ــبب س ــه س ــی ک ــا و درد های ــود ه کمب
ــه  ــاه خاکروب ــت پادش ــر پش ــبت پ ــه نس ــای ب موه
ــده  ــزی، نوازن ــای پائی ــرگ ه ــوالیه ب ــود، ش ــا میش ه
فســفری پــوش یــا همــان پادشــاه خاکروبــه هــا هنــوز 
ــد  ــور امی ــه ن ــه باریک ــد ک ــکر میکن ــدا را ش ــم خ ه

ــد . ــرم میکن ــان را گ ــتان چشمش زمس

شوالیه فسفری پوش گذری بر آثار شاعر صددانه یاقوت
ان

ست
دا

د 
نق

زمینی که سوخته است 
نگاهی به زمین سوخته اثر احمد محمود
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تولید یک هزار و ۱۰۰ کیلوگرم زعفران 
در لرستان

ــت:  ــتان گف ــاورزی لرس ــاد کش ــازمان جه ــس س ریی
ــران  ــک هــزار و ۱۰۰ کیلوگــرم زعف ســال گذشــته ی

ــازار شــد. ــه ب ــد و روان ــتان تولی در لرس
اولیــن  از  بــازدار در مراســم رونمایــی  عبدالرضــا 
زنجیــره ارزش تولیــد محصــول زعفــران لرســتان 
ــران در  ــان کــرد: ســطح زیرکشــت زعف درسلســله بی
ــه  ــت ک ــن در حالیس ــت ای ــار اس ــتان ۳۸۰ هکت لرس
ــم  ــر گنــدم دی ــر ۱۲ براب ــغ ب هــر هکتــار زعفــران بال

ــت. ــر اس ــادی ت ــته و اقتص ــد داش درآم
ــت  ــی از ظرفی ــه یک ــه اینک ــه ب ــا توج ــزود: ب وی اف
ــادی  ــی و اقتص ــاظ اکولوژیک ــه لح ــتان ب ــای لرس ه
ــم  ــی توانی ــی اســت م ــان داروی توســعه کشــت گیاه
ــای  ــه ه ــار از پهن ــزار و ۵۰۰ هکت ــه ه ــطح س در س

ــم. ــت کنی ــول را کش ــن محص ــتان ای اس
ــح  ــاد کشــاورزی لرســتان تصری ــازمان جه ــس س ریی
کــرد: عــدم مشــارکت خانوارهــا در ســرانه اقتصــادی 
بــه عنــوان یکــی از نقــاط ضعــف کشــور اســت 
ــواده  ــور خان ــرای حض ــا ب ــی از راهکاره ــن یک بنابرای
ــد اقتصــادی، کشــت  ــتایی در درآم ــان روس ــا و زن ه
ــه  ــه ب ــت ک ــران اس ــوص زعف ــی بخص ــان داروی گیاه

ــود. ــی ش ــوب م ــی محس ــت فامیل ــک کش ــی ی نوع
ــده ای از  ــش عم ــه بخ ــه اینک ــاره ب ــا اش ــازدار ب ب
زراعــت هــا بــه صــورت دیــم اســت ادامــه داد: 
اســتراتژیکی  محصــوالت  جــو  و  گنــدم  اگرچــه 
محســوب مــی شــوند امــا تنهــا بــا کشــت ایــن 
ــاد  ــکوفایی اقتص ــاهد ش ــوان ش ــی ت ــوالت نم محص

ــود. ــور ب کش
بخصــوص  دارویــی  گیاهــان  کشــت  گفــت:  وی 
لرســتان  در  زعفــران طــی چنــد ســال گذشــته 
رونــق یافتــه و محصــول زعفــران مــی توانــد در 
ســامت مــردم، اقتصــادی کــردن خانوارهــا و ایجــاد 

درآمــدی پایــدار موثــر باشــد.
ــزود:  ــتان اف ــاورزی لرس ــاد کش ــازمان جه ــس س ریی
اکنــون ۲ هــزار و ۸۰۰ هکتــار گیــاه دارویــی در 
لرســتان کشــت شــده و در حــوزه محصــوالت زراعــی 

ــتیم. ــوع هس ــال تن ــه دنب ب
ــازدار عنــوان کــرد: زنجیــره ارزش تولیــد محصــول  ب
زعفــران کــه در شهرســتان سلســله ایجــاد شــده 
نیازمنــد حمایــت اســت و بــرای توســعه آن بــه 
ــم. ــاز داری ــی نی ــهیات بانک ــع و تس ــت مناب پرداخ

ــور  ــتان کش ــن اس ــتان اولی ــرد: لرس ــح ک وی تصری
ــت  ــی اس ــان داروی ــت گیاه ــعه کش ــه توس در زمین
اقدامــات  گذشــته  ســال  چنــد  طــی  بطوریکــه 
خوبــی در ایــن زمینــه صــورت گرفتــه و انتظــار 
مــی رود ســرمایه در گــردش و اعتبــار بــه ایــن 
ــرای  ــی ب ــای خارج ــد و بازاره ــص یاب ــه تخصی مقول
ــتفاده  ــتر اس ــت بیش ــن ظرفی ــا از ای ــایی ت آن شناس

ــم. کنی

یادداشت

یادداشت

خبر5

خبر

لربانو

ورزشی
رضا جودکی نژاد

خانــواده  و  زنــان  امــور  مدیــرکل 
منطقــه  گفــت:  لرســتان  اســتانداری 
گلدشــت بیشــترین آمــار جمعیتــی زنــان 
شــهرخرم آباد را دارد و احــداث پــارک 
بانــوان در آن منطقــه ضرورتــی انــکار 
ناپذیــر و تبعیــض مثبــت بــرای زنــان 

اســت.
و  بحــث  در جلســه  پرویزپــور،  ناهیــد 
تبــادل نظــر پیرامــون احــداث پــارک 
بیــان  گلدشــت  منطقــه  در  بانــوان 
ــار  ــترین آم ــت بیش ــه گلدش ــرد: منطق ک
دارد  را  شــهرخرم آباد  زنــان  جمعیتــی 
ــه  ــوان در آن منطق ــارک بان ــداث پ و اح
ضرورتــی انــکار ناپذیــر و تبعیــض مثبــت 

ــت. ــان اس ــرای زن ب
در  عدالــت  بــه  توجــه  افــزود:  وی 
رفاهــی  خدمــات  و  امکانــات  توزیــع 
حــق شــهروندی زنــان اســت امــا در 
بــه  کمتــر  شــهری  برنامه ریزی هــای 

ــاش  ــد ت ــذا بای ــده اســت ل ــه ش آن توج
توزیــع  در  جنســیتی  عدالــت  شــود 
منطقه گرایــی،  مبنــای  بــر  امکانــات 
محلــه محــوری، بافــت فرهنگــی جمعیــت 

و تنــوع نیازمندی هــای جامعــه هــدف 
هــر منطقــه صــورت پذیــرد تــا از تمرکــز 
مناطــق  و  شــهر  مرکــز  در  خدمــات 

نشــاط  و  شــود  جلوگیــری  برخــوردار 
اجتماعــی بــه تمــام مناطــق تســری یابــد.

پرویزپــور تصریــح کــرد: در طراحــی و 
احــداث پارک هــای بانــوان عــاوه بــر 
ــزات متناســب  ــن تجهی فضاســازی و تامی
ــن موضــوع  ــنی، مهم تری ــای س ــا گروه ه ب
ایجــاد احســاس امنیــت بــرای زنــان 
اســت تــا آنهــا بتواننــد بــا آرامــش خاطــر 
ــه فعالیت هــای  ــدون دغدغــه فکــری ب و ب

ــد. ــی بپردازن ورزش
مدیــرکل امــور زنــان و خانواده اســتانداری 
لرســتان اظهــار کــرد: بــا توجــه بــه اینکــه 
ــارک و نقشــه ســاخت  ــی محــل پ جانمای
شــهرداری  و  شورای شــهر  توســط  آن 
ــرم  ــتاندار محت ــت و اس ــده اس ــام ش انج
هــم بــر ایــن موضــوع تاکیــد دارنــد، 
امیدواریــم بــه زودی شــاهد افتتــاح پــارک 

ــیم. ــت باش ــه گلدش ــوان در منطق بان

)گزارش:  عاطفه صادقی - رضا جودکی نژاد(
ــر  ــت: اگ ــد اس ــوزه ورزش معتق ــناس ح ــک کارش ی
افــراددر ایــن شــرایط بحرانــی کرونــا طــرز فکــر خــود 
را تغییــر دهنــد در ایــن صــورت مــی تواننــد بــا دیــد 
ــه  ــد و حتــی ب ــگاه کنن ــه موضــوع ن ــری ب مثبــت ت
راحتــی بــه فوایــد ورزش کــردن در خانــه پــی ببرنــد.       
شــیوع ویــروس کرونــا در مــاه هــای اخیــر و سیاســت 
قرنطینــه شــدن زندگی روزمــره و در پــی آن تعطیلی 
باشــگاه هــا واماکــن ورزشــی فضایــی بــرای برجســته 

شــدن ایــده ورزش در خانــه ایجــاد کــرد.
برمبنــای این سیاســت ورزش هم توســط ورزشــکاران 
ــیله  ــه وس ــی ب ــوزه ورزش عموم ــم ح ــه ای وه حرف
هیئــت هــای مختلــف ورزشــی، بــه حیطــه ورزش در 
خانــه و ارتقــا ســامتی دربیــن اعضــای خانــواده بــه 

ایــن شــیوه از زندگــی قرنطینــه گی،کشــانده شــد.
ــامتی و  ــا س ــت ورزش در ارتق ــه اهمی ــه ب ــا توج ب
نقــش آن در مقابلــه بــا بیمــاری هــا ازجملــه تقویــت 
بعــد جســمانی وذهنــی بــرای مقابلــه بــا شــیوع یــک 
ــروس  ــا وی ــون کرون ــناخته چ ــد وناش ــاری جدی بیم
ایــن موضــوع نشــان مــی دهدکــه تثبیــت فرهنــگ 
ورزش در خانــه و نهادینــه کــردن ایــن فرهنــگ 
ــد  ــدازه مهــم اســت و بای ــواده هــا تاچــه ان بیــن خان
بــه عنــوان یــک تجربــه جدیــد مــورد مطالعــه قــرار 

ــداوم آن کوشــید.  ــه وبرت گرفت

ــد:  ــی گوی ــی م ــت بدن ــد تربی ــناش ارش ــک کارش ی
ورزش یکــی از امــوری اســت کــه تقریبــا گــروه هــای 
ــه آن روی  ــون ب ــکال گوناگ ــه اش ــردم ب ــادی از م زی

ــد. آورده ان
زیــرا ورزش هــم بــر جســم و هــم روحیــه فرد بســیار 
تاثیرگــذار اســت بــه همیــن دلیــل ورزش را همــواره 

در برنامــه روزانــه خــود قــرار مــی دهنــد.
ایــن روزهــا کــه کشــورمان درگیــر ویــروس منحــوس 
ــا شــده اســت همگــی شــاهد آن هســتیم کــه  کرون
بســیاری از مشــاغل و حرفــه هــا بــه ســوی تعطیلــی 
ســوق داده شــده انــد و همیــن امــر زمینــه ناراحتــی 
افــراد را فراهــم آورده اســت، از آن جملــه مــی تــوان 
بــه افــرادی اشــاره کــرد کــه فعالیــت هــای مســتمر 
ورزشــی را پیگیــر بــوده انــد و بــرای ســامتی خــود 

ارزش زیــادی قائــل هســتند.
همایــون صادقــی مــی افزایــد: امــا امــروزه بــا توجــه 
بــه شــرایط بحرانــی کــه گریبــان گیــر کشــور شــده 
اســت بایــد ایــن عزیــزان طــرز فکــر خــود را تغییــر 
داده و تجربــه دیگــری را در ایــن روزهــا بــرای خــود 
بــه ارمغــان بیاورنــد. درســت اســت کــه تمرینــات در 
باشــگاه هــا و ســالن هــای ورزشــی یکــی از مثبــت 
تریــن تجربــه هــای زندگــی افــراد بــه شــمار مــی آید 
ــن شــرایط  ــا ای ــه ب ــد خاطــر نشــان کــرد ک ــا بای ام

بحرانــی نبایــد ریســک کــرد و تحــت هــر شــرایطی 
ــای  ــالن ه ــم در س ــات را ه ــده تمرین ــه ش ــم ک ه
ورزشــی یــا باشــگاه هــا انجــام داد و اگــر ایــن مراکــز 
بــه ســمت تعطیلــی ســوق داده شــده انــد ایــن افــراد 
ــند و  ــز بکش ــه چی ــت از هم ــوند و دس ــت ش ناراح
زانــوی غــم بغــل بگیرنــد و در ایــن صــورت ســامتی 

ــد. ــه مخاطــره بیاندازن روح و روان خــود را ب

ــا  ــاک ی ــر دردن ــک تغیی ــه ی  * ورزش در خان
ــه فــرص؟ ــد ب تبدیــل تهدی

شــیوع یکبــاره ویــروس کرونــا بــه عنــوان یــک بحران 
ــم زندگــی جوامــع مختلــف را  جهــان شــمول زیروب
تحــت شــعاع خــود قــرار داده اســت بــه شــکلی کــه 
برخــی از عــادات خوشــایند افــراد کــه در حیــات روز 
مــره خــود ســال هــا بــه آن خــو کــرده بودنــد نیــز 
دســتخوش تغییــرات دردنــاک شــد و بــا تاثیــر منفی 
ــی مــردم برشــدت اســترس،  برشــرایط روحــی وروان
ناخوشــی و رنجشــان بــه صــورت نامعلومــی افــزوده 
اســت. مســلما ایــن بحــران در حــوزه ورزش بــه مثابه 
یــک موضــوع حیاتــی در زندگــی بشــر امــروز تاثیــر 
عینــی و حتــی ویرانگــری نیــز گذاشــته اســت کــه 
ــی  ــن ورزش ــا واماک ــگاه ه ــایی باش ــا بازگش ــی ب حت
باحفــظ پروتــکل هــای بهداشــتی نیــز بــرای برخــی 
قابــل جبــران نیســت. شــواهد نشــان مــی دهــد کــه 
ــراد ایــن روش زندگــی ورزشــی  ــرای بســیاری از اف ب

ســخت وغیرقابــل تحمــل  اســت.

 صادقــی یادآورمــی شــود: کســانی که بــه ورزش روی 
ــی فقــط کافیســت  ــد در ایــن شــرایط بحران آورده ان
طــرز فکــر خــود را تغییــر دهنــد در ایــن صــورت می 

بیننــد کــه دیگــر نیــازی بــه رفتــن بــه ســالن هــای 
ــد  ــی توانن ــرا م ــا نیســت، زی ــا باشــگاه ه ورزشــی ی
ــزل  ــت در من ــن حال ــی را در بهتری ــات ورزش تمرین

انجــام دهنــد.
ــده ورزش  ــی ای ــت بدن ــد تربی ــناس ارش ــن کارش ای
ــع   ــرای جوام ــم ب ــرد و ه ــرای ف ــم ب ــه را ه در خان
بحــران زده از کرونــا بســیار فایــده بخــش دانســته و 
ــی  ــن شــرایط بحران ــراد در ای ــر اف ــد اســت: اگ معتق
ــورت  ــن ص ــد در ای ــر دهن ــود را تغیی ــر خ ــرز فک ط
مــی تواننــد بــا دیــد مثبــت تــری بــه موضــوع نــگاه 
کننــد و حتــی بــه راحتــی بــه فوایــد ورزش کــردن 
در خانــه پــی ببرنــد کــه از جملــه ایــن فوایــد صرفــه 
جویــی در وقــت، پاییــن آمــدن هزینــه هــای مالــی، 
رعایــت بهداشــت فــردی، حضــور نداشــتن در اجتماع 
و در نتیجــه پاییــن آمــدن ریســک ابتــا بــه ویــروس 
ــردن  ــا ورزش ک ــتانه ب ــا، ایجــاد محیطــی دوس کرون
ــراد  ــایر اف ــد شــدن س ــه من ــواده، عاق ــار خان در کن
خانــواده و روی آوردن آن هــا بــه ورزش، تعییــن 
نکــردن وقــت خاصــی بــرای ورزش کــردن بــر خاف 
رفتــن بــه مراکــز ورزشــی کــه بایــد ســر ســاعت مقرر 
در محــل حضــور یابنــد ولــی بــا ورزش در خانــه بــه 
ــه  ــروع ب ــر ش ــا دیرت ــر ی ــد زودت ــی توانن ــی م راحت
تمرینــات کننــد، بــاورزش کــردن در خانــه می شــود 
یادگرفــت کــه بــا کمتریــن امکانــات ورزشــی حتی با 
نبــود آن هــا بــا انجــام حــرکات ورزشــی مــی تواننــد 
بــه بــدن ســامتی را هدیــه دهنــد، در ورزش در خانه 
حتــی نیــاز بــه داشــتن مربــی بــه صــورت فیزیکــی 
نیســت افــراد بــه راحتــی مــی تواننــد بــا اســتفاده از 
فیلــم هــای آموزشــی ورزشــی مربــی خــود باشــند، 

مــی باشــد.

ــق  ــت موف ــه سیاس ــش ورزش در خان * پوی
ــا ــا کرون ــه ب ــان در مقابل وزرات ورزش وجوان

 سیاســت هــای وزارت ورزش وجوانــان بــه گونــه ای 
موفــق توانســت  فرهنــگ ورزش در خانــه را در ایــام 
قرنطینــه خانگــی مــورد تاکیــد دولــت بیــن خانــواده 
هــا پیــاده کنــد و در روزهایــی کــه نگرانــی و اســترس 
ــتولی  ــا مس ــواده ه ــه وخان ــام جامع ــدیدی برتم ش
ــه حفــظ  ــی کمــک شــایان توجهــی ب ــه خوب ــود ب ب
ســامتی و ارتقــا آن بــرای مقابلــه بــا کرونا بــه جامعه 
انجــام دهــد؛ ایــن سیاســت درســت در لرســتان نیــز 
ــز  ــتان نی ــان اس ــواب داد و اداره کل ورزش و جوان ج
ــای  ــش ه ــدازی پوی ــردن آن و راه ان ــی ک ــا عملیات ب
مختلــف بــه وســیله هیئــت هــاو همچنیــن قهرمانان 
ورزشــی توانســت ایــن ایــده مهــم را عملیاتــی کنــد.

همایــون صادقــی بیــان مــی کنــد: در ایــن روزهــای 
ــی کــه کشــورمان دچــار ایــن شــرایط خــاص  بحران
شــده دســتگاه هــای ذیربــط از جملــه اداره کل ورزش 
و جوانــان تمهیــدات خاصــی در ایــن بــاره اندیشــیده 
ــه  ــان را ب ــا طــرح برنامــه هــای خــاص جوان ــد و ب ان

ورزش کــردن در خانــه راغــب کــرده انــد.
ــای  ــاش ه ــا ت ــن روزه ــط ای ــای ذیرب ــتگاه ه دس
شــایان توجهــی انجــام داده انــد و بــه جوانان گوشــزد 
مــی کننــد کــه بــه راحتــی مــی تواننــد بــا در خانــه 
ورزش کــردن یــک باشــگاه فــوق العــاده صمیمــی را 
بــه درون خانــه خــود بیاورنــد تــا درنتیجــه بــه حفــظ 
ســامتی و شــادابی بــدن خــود کمــک قابــل توجهی 

. کنند
ــی  ــه م ــی ادام ــت بدن ــد تربی ــناس ارش ــن کارش ای
ــال  ــه دنب ــتان ب ــان اس ــد: اداره کل ورزش و جوان ده
شــیوع ویــروس کرونــا ترجیــح داد زمانــی کــه آزادی 
اجتماعــی جــای خــود را بــه قرنطینــه خانگــی داد و 
محدودیــت هــای اجتماعــی آغــاز شــدند و بــه دنبــال 
پویــش در خانــه بمانیــم بــا هدف کنــد کردن شــیوع 
ویــروس کرونــا جوانــان را بــه ایــن بــاور رســاندند کــه 
ــی  ــا را از آمادگ ــا آن ه ــت ه ــن محدودی ــد ای نبای
بدنیشــان دور کنــد بنابرایــن در همیــن راســتا 
ــات در  ــردن تمرین ــب ک ــرای راغ ــدات الزم را ب تمهی
خانــه اندیشــیدند و بدیــن ترتیــب ورزش در خانــه را 
بــرای جوانــان از تهدیــد بــه فرصــت تبدیــل کردنــد.

ــش ورزش در  ــه پوی ــداوم تجرب ــرورت ت * ض
ــا ــد کرون ــرای پیــک هــای جدی ــه ب خان

مقامــات بهداشــتی و بســیاری از متخصصــان حــوزه 
پزشــکی مرتــب بــر ایــن موضــوع تاکیــد مــی کننــد 
ــا پیــدا شــدن راه حــل قطعــی ماننــد کشــف  کــه ت
ــن  ــن شــدن ای ــرای ریشــه ک ــد ۱۹ ب واکســن کوئی
بیمــاری بایــد بــا  کرونــا زندگــی کــرد و ظاهــرا ایــن 

سیاســت بــا تجربــه جدیــد ورزش درخانــه همچنــان 
گــره خواهــد خــورد بــه طوریکــه دیگــر بایــد بپذیریم 
ــد ۱۹زندگــی  ــا کوئی ــراد الزم اســت ب همچنانکــه اف
ــه را  ــده ورزش در خان ــد ای ــد بای ــره را بگذرانن روزم
نیــز در زندگــی روزانــه خودشــان عملــی کنندحتــی 
ــن  ــی  ای ــای ورزش ــگاه ه ــایی باش ــورت بازگش درص
ــه  ــری از جامع ــرای  قش ــه ب ــتر از هم ــوع بیش موض
ــوان حضــور در اماکــن و  ــه ســالمندان کــه ت از جمل
ــرد  ــتر کارب ــته بیش ــی را نداش ــای ورزش ــگاه ه باش

خواهــد داشــت.
ــالمندان  ــه س ــد دارد ک ــاور تاکی ــن ب ــی برای صادق
امــروزی جامعــه مــا هــم خواســتار تحــرک بیشــتر و 
فرصتــی بــرای یادگیــری چیزهــای جدیــد هســتند.
ــی در  ــن کارشــناس ارشــد تربیــت بدن ــه ای ــه گفت ب
اوضــاع کنونــی و گســترش ویــروس کرونــا ســرگرمی 
ــط  ــه توس ــی ک ــت های ــا فعالی ــی و ی ــای گروه ه
ســالمندان در فضاهــای عمومــی شــکل مــی گرفــت 
بــه منظــور حفــظ ســامتی و پاییــن آمــدن ریســک 
ابتــا بــه کرونــا بــه ســمت تعطیلــی ســوق داده شــد 
ــروه از  ــن گ ــرای ای ــوان ب ــی ت ــر م ــن خاط ــه همی ب
ســالمندان بــه کاس هــای ورزشــی گروهــی فکــری 
ــه  ــم ب ــن ورزش ه ــه ای ــرد ک ــاره ک ــوگا اش ــل ی مث
راحتــی در خانــه قابــل انجــام مــی باشــد و هــم بــه 
حفــظ تعــادل آن هــا بــه خصــوص افــراد مســن تــر 

کمــک بــه ســزایی مــی کنــد.
ــظ  ــی وحف ــروری در زندگ ــری ض ــلما ورزش ام مس
ســامتی همــه ماســت کــه هــم در بعــد قهرمانــی و 
ــا حیــات روزمــره  هــم در حــوزه ســامت عمومــی ب
مــا گــره خــورده اســت. از طرفــی بــه نظــر مــی رســد 
کــه کوئیــد ۱۹ تــا زمــان کشــف واکســن آن و ریشــه 
کــن شــدن کامــل ایــن ویــروس بــا مــا خواهــد بــود 
ــم  ــوز ه ــه را هن ــدن در خان ــزوم مان ــر ل ــن ام و همی
ــی و  ــن ورزش ــه اماک ــذا اگرچ ــد ل ــی کن ــت م تقوی
باشــگاه هــا با حفــظ پروتکل هــای بهداشــتی در حال 
بازگشــایی هســتند ولی برحســب ضــرورت نیازاســت 
کــه ورزش در خانــه همچنــان مــورد تاکیــد مقامــات 
بهداشــتی و ورزشــی کشــور قــرار گرفتــه و اهمیــت 
آن نــزد خانــواده هــا مرتــب بــه مــردم گوشــزد شــود 
ــواج  ــیوع ام ــا ش ــت ب ــن اس ــردم ممک ــه ه کمااینک
ــا و پیــک هــای جدیــد تــر جامعــه بــه  جدیــد کرون
ــن  ــاره ســوق داده شــود؛ در ای ــه دوب ســمت قرنطین
بیــن تجربــه اولیــه پویــش هــای ورزش در خانــه مــی 
توانــد بــه کمــک  آیــد بــه همیــن خاطــر باید بــرروی 
ایــن پویش مهــم مطالعه دقیقتــر صورت گرفتــه و در 
راســتای ارتقــا و گســترش آن کوشــش بیشــتری کرد 
تــا بــه عنــوان یــک ســپر محکــم در مقابلــه بــا کرونــا 
و هــر ویــروس دیگــر در آینــده  بــه کار گرفتــه شــود.

مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی لرســتان 
گفــت: بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی 
اســتفاده  و  حضــور  جدیــد  شــرایط  و 
مراجعــان، کتابخانه هــای عمومــی اســتان 
ــاه بازگشــایی می شــود. ــر م ــدای تی از ابت

بــا  کــرد:  بیــان  طهماســبی  فرشــته 
ــرای  ــتفاده از ماســک و اج ــر اس ــد ب تاکی
ــی  ــتاد مل دســتورالعمل های بهداشــتی س
کرونــا، فضاهــا و بخش هــای مختلــف 
ــش  ــت، بخ ــد یاف ــر خواه ــه تغیی کتابخان
مخــزن کتابخانــه بــه صــورت بســته اداره 

خواهــد شــد و ســالن های مطالعــه بــا 
ــر  ــی و تغیی ــه گذاریاجتماع ــت فاصل رعای
در چیدمــان میــز و صندلی هــا فعــال 

ــود. ــد ب خواهن
وی افــزود: اســتفاده اعضــا از ســالن هــای 
ــر  ــکان پذی ــت، ام ــت نوب ــا رعای ــه ب مطالع
اســت و اجــرای برنامه هــای فرهنگــی 
بــه شــکل حضــوری )جمــع خوانــی، نقــد 
ــوی  ــاع ثان ــا اط ــوان( ت ــاب و کتاب خ کت

ــود. ممنــوع خواهــد ب
افزایــش خــودکار  اظهــار داشــت:  وی 
ــار  ــدت چه ــه م ــا، ب ــت اعض ــان عضوی زم
ــت  ــی امان ــازه زمان ــده، ب ــام ش ــاه انج م
ــد  ــی یاب ــش م ــاه افزای ــک م ــه ی ــع ب مناب
ــت رفتــه  ــه امان ــع ب و بابــت دیرکــرد مناب
ــد. ــد ش ــت نخواه ــه ای دریاف ــز جریم نی

طهماســبی عنــوان کــرد: حضــور والدیــن 
کــودک در ایــن مرحلــه امــکان پذیــر 
ــاب  ــد کت ــی توانن ــا م ــا آنه ــت، ام نیس
هــای مــورد نیــاز فرزنــدان خــود را امانــت 
ــنوایان  ــان و ناش ــش نابینای ــد و بخ بگیرن

ــود. ــد ب ــل خواه ــاکان تعطی ــز کم نی

ــرکل اســتاندارد لرســتان گفــت: تمامــی  مدی
واحدهــای تولیــدی مصالــح ســاختمانی فاقــد 
پروانــه کاربــرد عامــت اســتاندارد ظــرف 
ــت،  ــازمان صنع ــط س ــاه توس ــک م ــدت ی م
ــل و پلمــب  ــدن و تجــارت لرســتان تعطی مع

می شــوند.
اســتاندارد  شــورای  در  قنبریــان  مرضیــه 
 ۱۶ مــاده  اســاس  بــر  افــزود:  لرســتان 
ــتاندارد،  ــام اس ــعه نظ ــت و توس ــون تقوی قان
ــی  ــه نوع ــه ب ــی ک ــتگاه های اجرای ــه دس هم
ارائــه  یــا  کاال  تولیــد  مجــوز  صــدور  در 
ــوولیت  ــون، مس ــن قان ــوع ای ــات موض خدم
ــوز،  ــدور مج ــگام ص ــه هن ــد ب ــد مکلفن دارن
ــت اســتانداردها  ــه رعای ــزم ب ــان را مل متقاضی

و مقــررات فنــی مربوطــه کننــد.
ــت  ــاده هف ــتناد م ــه اس ــرد: ب ــار ک وی اظه
آئیــن نامــه اجرایــی قانــون تقویــت و توســعه 
اجرایــی  دســتگاه های  اســتاندارد،  نظــام 
گزارش هــای  وصــول  از  پــس  مکلفنــد 
ــات  ــام اقدام ــن انج ــتاندارد، ضم ــازمان اس س
اصاحــی و اعمــال نظــرات ســازمان، از نتایــج 
اقدامــات بــه عمــل آمــده ســازمان اســتاندارد 

ــد. ــع کنن را مطل
ــرد:  ــوان ک ــتان عن ــتاندارد لرس ــرکل اس مدی

ــی و ۳۱۷  ــورد بازرس ــته ۳۸۸ م ــال گذش س
ــرداری از واحدهــای تولیــدی  ــه ب مــورد نمون
ــام  ــاختمانی انج ــت س ــش صنع ــت پوش تح

ــت. گرف
ــا توجــه بــه ضــرورت  قنبریــان بیــان کــرد: ب
مصالــح  بــودن  اســتاندارد  بــه  توجــه 
ســاختمانی الزم اســت در اجــرای پروژه هــای 
ــان  ــاختمانی دارای نش ــح س ــی از مصال عمران
اســتاندارد معتبــر اســتفاده شــود، کــه در 
ــررات  ــن و مق ــه قوانی ــه ب ــتا توج ــن راس ای
مربوطــه و همــکاری دســتگاه های مرتبــط 

ــت. ــر اس ــیار مؤث ــوص بس ــن خص در ای

نگین کوگانی

پارک بانوان
پیوند بین دانشگاه و دستگاه های اجرایی،  در منطقه گلدشت احداث می شود

الزمه ی نیازهای پژوهشی است

اســتان  برنامه ریــزی  و  مدیریــت  ســازمان  رئیــس 
ــعار  ــت ش ــه سال هاس ــای این ک ــت: به ج ــتان گف لرس
ــرای تحقــق  ــا صنعــت را بدهیــم، ب ارتبــاط دانشــگاه ب
ایــن ارتبــاط بــا مســئله محورکردن نیازهــای پژوهشــی 

ــم و اجــرا انجــام شــود.  ــد بیــن حــوزه عل ــد پیون بای
ســمانه حســن پور، در جلســه کارگــروه پژوهــش، 
ــس  ــو کنفران ــورت ویدئ ــه به ص ــوآوری ک ــاوری و ن فن
بــا حضــور مدیــران دســتگاه های اجرایــی برگــزار 
ــی مدیریــت آمــوزش  شــد، بیــان کــرد: به عنــوان متول
و پژوهــش اســتان، بایــد پژوهش هایــی را انجــام دهیــم 
ــه محصــول  ــا را ب کــه کاربســت ها و تبدیل شــدن آن ه
ــری  ــای محصول محورت ــم و پژوهش ه ــات ببینی و خدم

انجــام شــود.
وی افــزود: بایــد از فرصــت کارگــروه پژوهــش به عنــوان 
ــتفاده  ــم اس ــوزه عل ــت و ح ــوزه فعالی ــد دادن ح پیون
کنیــم. مــا بــا مراکــز پژوهشــی اســتان بــه یــک نقطــه 
ــن  ــرد در ای ــر رویک ــا تغیی ــد ب ــه بای ــیدیم ک ــر رس نظ
زمینــه عمــل کنیــم، و الزمــه ی ایــن تغییــر رویکــرد، 
دســتگاه های  و  دانشــگاهیان  همه جانبــه  همــکاری 
اجرایــی را می طلبــد زیــرا مــا بــه ایــن اجمــاع از 

ــم. ــاز داری ــکاری نی ــی و هم لحــاظ فرهنگ
حســن پــور تاکیــد کــرد: به جــای این کــه سال هاســت 
ــرای  ــم، ب ــت را بدهی ــا صنع ــاط دانشــگاه ب ــعار ارتب ش
ــای  ــئله محورکردن نیازه ــا مس ــاط ب ــن ارتب ــق ای تحق
پژوهشــی بایــد پیونــد بیــن حــوزه علــم و اجــرا انجــام 
ــتان  ــش اس ــروه پژوه ــت در کارگ ــن ظرفی ــود. ای ش

ــود دارد. وج
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی لرســتان 
تصریــح کــرد: طراحــی ســامانه پژوهشــی جهــت ثبــت 
طرح هــای پژوهشــی انجــام شــده کــه کلیــه دانشــگاه ها 
ــی  ــن دســتگاه های اجرای ــز پژوهشــی و هم چنی و مراک
ــه ای در  ــد کمیت ــند. بای ــز باش ــامانه متمرک ــک س در ی
ــازمان  ــش س ــت پژوه ــرف مدیری ــوص از ط ــن خص ای
مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان و دعــوت از مســئولین 
ــی به منظــور بررســی  دانشــگاهی و دســتگاه های اجرای
و جمع بنــدی نظــرات کارشناســانه در ایــن زمینــه 

تشــکیل شــود کــه ایــن امــر بســیار ضــروری اســت.

خبر

آغاز فعالیت کتابخانه های عمومی لرستان
 با رعایت پروتکل های بهداشتی

پلمب واحدهای تولیدی فاقد مجوز 
در لرستان

ایده » ورزش در خانه« 
 سپری محکم در مقابله با هجوم کرونا ویروس 
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لرستانی ها دغدغه کیفیت آب شرب 
نداشته باشند

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب لرســتان 
و  بهداشــتی  اســتان  شــرب  آب  می گویــد: 

ــت. ــالم اس س
حمیدرضــا کرمونــد در گفت وگــو بــا ایســنا 
در خصــوص کیفیــت آب شــرب اســتان اظهــار 
ــه اینکــه آزمایشــگاه مرجــع  ــا توجــه ب کــرد: ب
ــرد  ــرار می گی ــش ق ــورد آزمای ــم و آب م داری
ــرکت  ــش ش ــت پوش ــه تح ــی ک ــام مناطق تم
ــت  ــه دس ــه ب ــی ک ــتند آب ــاب هس آب و فاض
ــت. ــتی اس ــک بهداش ــدون ش ــد ب ــان می رس آن

در  مــردم  کــه  دغدغــه ای  داد:  ادامــه  وی 
ــا  ــم و ب ــد را درک می کنی ــوص دارن ــن خص ای
ــتان  ــرب لرس ــه آب ش ــم ک ــت می گوی صراح

از لحــاظ بهداشــتی مشــکلی نــدارد.
کرمونــد تاکیــد کــرد: بهداشــت و ســامت آب 
ــوده و اجــازه نمی دهیــم آب  خــط قرمــز مــا ب

ــه دســت مشــترکین برســد. غیربهداشــتی ب
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب لرســتان 
ــن اســت  ــا ای ــاش م ــام ت ــه تم ــان اینک ــا بی ب
ــور  ــزود: ام ــد، اف ــوب باش ــت آب خ ــه کیفی ک
ــت  ــه رعای ــی کلم ــای واقع ــه معن ــتی ب بهداش
ــامت آب  ــران س ــد نگ ــردم نبای ــود و م می ش

ــند. باش
ــرکت در  ــن ش ــای ای ــی چالش ه ــه برخ وی ب
ــفانه در  ــزود: متاس ــرد و اف ــاره ک ــتاها اش روس
ــبکه  ــش ش ــت پوش ــه تح ــتاها ک ــی روس برخ
بــا  کــه  ندارنــد  کنتــور  برخی هــا  هســتند 
هماهنگــی دادســتان شهرســتان ها بــا ایــن 
ــون  ــود، چ ــورد می ش ــدت برخ ــه ش ــورد ب م
اســتفاده  غیرشــرب  مــوارد  بــرای  آب  از 

. می کننــد
و  مــزارع  آبیــاری  کــرد:  اضافــه  کرمونــد 
باغــات بــا آب شــرب از دیگــر چالش هــای 
خصــوص  ایــن  در  و  اســت  شــرکت  ایــن 
ــان  ــا متخلف ــده و ب ــام ش ــی انج ــز اقدامات نی

می شــود. برخــورد 
مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب لرســتان 
گفــت: بــه شــخصی کــه در خانــه اش انشــعاب 
نــدارد و خــودش بــرای گرفتــن کنتــور اقــدام 

ــم. ــف می دهی ــد، تخفی کن



 )بخش دوم(

تا چه اندازه تدریس صحیح موسیقي را اثربخش 
مي دانید؟  

مقوله تدریس بســیار پیچیده و دارای اصول و ضوابط 
خاص اســت که صرفا توســط یک معلم نمی توان به 
همــه جنبه های مثبت آن رســید بلکــه وجود یک 
ساختار کاما اصولی از بعد نرم افزاری و سخت افزاری 
می تواند در رسیدن به ســر منزل مقصود یاری رسان 
باشــد در بعد ســخت افزاری وجود محیط مناســب 
تدریــس که همان آموزشــگاه های موســیقی مجهز، 
فضای مناسب تمرین که همان کانون خانواده است و 
داشتن ساز مناسب و استاندارد که باعث رشد صحیح 
و عــدم دلزدگی هنرجو شــود و در بخش نرم افزاری 
نیز مهمترین موارد تســلط  معلم بــا علم تئوریک و 
عملی موســیقی و نوازندگی، اصــول صحیح تدریس، 
روانشناسی آموزش و داشتن خصوصیاتی چون صبر و 
حوصله، بیان خوب، مهربانی توام با جدیت که بخشی 
از این موارد تجربی یا ذاتی و بخش بیشــتر آن از راه 
آموزش به مربیان در بحث پداگوژی حاصل می شود. 
آموزش هنر توام با آمــوزش خصوصیات اخاقی یک 
هنرمند از مواردی است که همواره در موسیقی و هنر 
ایرانی به آن تاکید شده و کاس های موسیقی بایستی 
مکانــی برای پــرورش آموزه های اخاقی نیز باشــد. 
آمــوزش کتب آکادمیــک، تمرین عملــی نوازندگی، 
تربیت شنوایی، وزنخوانی، ایجاد و تقویت موزیکالیته، 
تجزیه و تحلیل موســیقی ایرانی، ایجاد زمینه مساعد 
برای بروز خاقیت هنرجو، مشــاوره و ایجاد ذهنیت 
صحیح در جهت هموار نمودن مســیر پیشــرفت وی 
در وادی موســیقی و همچنین فراهم آوردن امکانات 
الزم برای اجراهــای صحنه ای هنرجویــان به کمک 
آموزشــگاه های موســیقی، اهل مطالعه بودن و بروز 
کردن معلومات خود همه از مواردی هســتند که بنده 
طی این سال ها سعی در رعایت آنها داشته ام و در این 
زمینه تجارب خود را بصورت مقاله یا ســخنرانی ارائه 
کرده ام که انشــاا... بزودی بخشی از آثار بنده بصورت 
کتاب در اختیار عاقمندان قرار خواهد گرفت. ناگفته 
نماند هنر تدریس بســیار ســخت و طاقت فرساست 
که امیدوارم نواقصی که بنده در این مســیر داشــته 
و دارم را هنرجویــان عزیزم ببخشــایند. در اینجا جا 
دارد از زحمات آموزشگاه های موسیقی هزاردستان و 
صبا با مدیریت استاد فرشاد ســیفی و استاد ذبیح ا... 
کردعلیونــد که بنده به عنوان معلــم در آنها فعالیت 
دارم و در همــکاری و برگــزاری اجراهای صحنه ای و 
اهمیت دادن به ارتقاء ســطح کیفی آموزش تشــکر و 
قدردانی نمایم. در نهایت اگر عشــق به تدریس وجود 
نداشته باشد هیچ کدام از موارد ذکر شده را نمی توان 
محقق ســاخت. اما مسأله دیگر اینکه برخی از جوانان 
مستعد ما دارای نگاه صرفا عملی به نوازندگی هستند 
و علم و مطالعه در این بین نقش کمرنگی دارد و حتی 
برخــی از معلمین ما هم در ایــن خصوص راهنمایان 
خوبی برای هنرجو نیســتند و صرفا در جهت رضایت 
ذهن آماتور هنرجو تاش می کنند و در پی رســاندن 
هنرجــو در کمترین زمان به خواســته اش که همان 
نواختن چند ملودی ســاده محلی یا ســنتی آن هم 
به شــیوه کامــا غیراصولی هســتند. هنرجویانی که 
به این شــیوه آموزش می بیننــد در دراز مدت دچار 
یــاس و ناامیدی و حتی عدم اعتمــاد بنفس خواهند 
شــد. تدریس به روش سینه به ســینه که اصطاحا 
به آن گوشــی هم می گویند در عصــر حاضر با توجه 
به کمبود زمان تدریس بســیار ناکارآمد است آن هم 
برای هنرجوی نوپا، صد البته شناخت دقیق موسیقی 
ایرانــی و اجرای کامل ظرایــف آن در قالب  زبان نت 
قابل بیان نیســت ولی این نه بــه این معنا که هنرجو 
در بدو آموزش بدون آشنایی با نت در مسیر یادگیری 
قرار گیرد. مقوله سلفژ و آشــنایی با مباحث تئوریک 
و پیوند آن بــا مباحث عملی نوازندگــی از ملزومات 
اساســی در امر آموزش و یادگیری موســیقی اســت 
نهایتــا در ســطح باالتر که هنرجــو وارد دوره ردیف 
نوازی می شود ضمن آموزش ردیف و تجزیه و تحلیل 
آن می توان برای درک بهتر موســیقی آوازی و ایجاد 
موزیکالیته صحیح برخی نکات را به صورت شنیداری 
و بــه روش قدما برای هنرجو توضیح داد تا وی ضمن 
حفظ کردن ردیف، ظرایف موســیقی ایرانی را که در 
قالب نت قابل بیان و درک نیســت  بهتر متوجه شود 
و بتواند از خاقیت خود که همان بحث زیباشناســی 
در هنر اســت  بهره ببرد. تا زمانیکه در عصر حاضر با 
نگاه غیر علمی به آموزش موســیقی بپردازیم و بحث 
مهم پداگوژی را در موســیقی نهادینه نکنیم نبایستی 
انتظــار تربیت یک نســل پویا و متفکــر هنری را در 

موسیقی داشته باشیم.

وضعیت تدریس موســیقی در استان را چگونه 
ارزیابي مي کنید؟

 براي تدریس مواردي از جمله نوازنده ماهر، با تجربه 
یا تحصیلکرده موســیقي بودن، خوب اســت اما کافی 
نیســت چرا که پیشــه مقدس معلمی شرایط ویژه اي 
مي طلبد که شــوربختانه در برخي از آموزشــگاه هاي 
اســتان ما کمتر به آن توجه می شــود حتي آموزش 
کــودکان که به نظر بنده حســاس ترین دوره آموزش 
است را مربیان کم تجربه عهده دار می شوند. درحالیکه 
براي تدریس در هر زمینه اي، گذراندن دوره پداگوژی 
)شــیوه تدریس و ارزشــیابی آموخته ها( الزامي است 
و بنــده با توجه به شــرایط شــغلی و عاقه ای که به 
تدریــس دارم دوره های مذکــور را گذرانده و پس از 
واجد شــرایط بودن افتخار معلمــی در این حوزه را 
کســب کرده ام. همچنیــن جهت تدریس موســیقی 
در دانشــکده هنر کد مدرســی دریافت کرده ام. براي 
ســاماندهي این وضعیت از مســئولین محترم انتظار 
داریــم در این خصوص تصمیمات مناســبی را اتخاذ 
نمایند و کاس هایی را تحت عنوان روش های صحیح 
تدریس برگزار نمایند تــا هنرمندان عزیزمان همپای 
نوازندگــی خوب در صورت تمایــل به تدریس، اصول 

صحیح تدریس را بیاموزند.

از شیوه تدریس موسیقی خودتان بگویید؟
تمام تاشم را مي کنم در فضای آموزش اصول نوین و 
صحیح را بکار بگیرم و پیوند بین علم و تجربه و عمل 
را در مسیر آموزش همواره سرلوحه کار خود قرار دهم 
که نتیجه آن طی سال های اخیر معرفی نسل جدیدی 
از نوازندگان خوب ســاز کمانچه و ویلن است و برخی 
هم اکنون به عنوان معلم موســیقی در ســطح استان 
فعالیت می کننــد برخی هم در دانشــگاه های معتبر 
داخل و خارج به عنوان دانشــجوی موسیقی مشغول 
به تحصیل اند. کسب مقام اول در معتبرترین جشنواره 
نوازندگی ویلن کشــور)نوای خرم( توســط دو تن از 

هنرجویانم آقایان ارســان عبدالهی و علی خسروانی، 
قبولی در دانشــگاه تهران مهرشاد جمشیدی و فرشته 
یاراحمدی و راه یابي دیگر هنرجویانم به دانشگاه های 
کشور و حضور همیشگی آنها در رده های باالی سایر 
مســابقات ملی و اســتانی برای بنده مایه دلگرمی و 

انرژی بیشتر در ادامه مسیر آموزش است. 

اکثر مردم بــر این باورند کــه یادگیري ویلن 
دشوار است، شما هم موافقید؟ 

 همواره در اولین جلســه آموزش با این سؤال مواجه 
می شــوم؛ اگر ما عاشــق موسیقي باشــیم با انتخاب 
معلمي دلســوز از امروز ویلن یــا کمانچه را جزیی از 
زندگی مــان بدانیم ادامه راه نه تنها ســخت نیســت 
بلکــه تمرینات آن هم لذت بخش اســت چون در ره 
عشق ســختی شیرین اســت. به قول حضرت حافظ: 
حریم عشــق را درگه بســی باالتر از عقل است کسی 
آن آســتان بوسد که جان در آســتین دارد. از طرفي 
نقش معلــم در این خصوص و هدایت شــیوه فکري 
و ایجاد عاقه بیشــتر در هنرجــو و عادت دادن او به 
تمرین روزانه و عجله نکردن در امر یادگیري به مرور 

دشواري ها را آسان مي کند. 

اگر کســی کمانچه بنوازد می تواند ویلن بنوازد 
برعکس؟ یا 

  بلــه بدلیــل بــدون پــرده )fretless( بــودن و 
شــباهت های ســاختاري می توانند این کار را انجام 
دهند. البته این دو ســاز از نظر اکول با هم متفاوت 
هســتند که طبعاً بواســطه اکول متفاوت از نظر نوع 
تکنیک اجرایــی تفاوت هایی هم با هم دارند و ضمنا 
در اجرای موســیقی ایرانی بایســتی بــه لحن و نوع 
بیان این دو ساز دقت کرد زمانیکه استاد صبا ردیف 
موســیقی ایرانی را برای ویلن تدوین کرد در واقع از 
تکنیک کمانچه نوازی آن دوران که نشــأت گرفته از 
نوازنده  اســماعیل زاده که  کمانچه نوازی حسین خان 
بنام دوره ناصری بود استفاده کردند و مطالبی را هم 
از تکنیک نوازندگی ســازهای سه تار و تار و سنتور 
و فلوت به ویلن اضافه کردنــد ولی بعدها نوازندگان 
بزرگی چون مهدی خالدی، رضا محجوبی، حبیب اهلل 
بدیعی، پرویز یاحقی، علی تجویدی، اســداهلل ملک، 
مهنــدس همایون خرم، ســیاوش زندگانــی، مهیار 
فیروزبخت و چند تن دیگــر تکنیک نوازندگی ویلن 
را تغییر دادند و تأثیر بســیاری در محبوب شدن این 
ساز در بین ایرانیان داشــتند. به نظر بنده همانطور 
کــه گاهاً یــک نوازنده ســه تار، تار هــم می نوازد یا 
بالعکس نوازنــدگان کمانچه و ویلــن نیز می توانند 

این کار را انجام دهند.
است؟ فروش ساز چگونه  وضعیت 

هیچ نظارتی در قیمت گذاری برای ســازهای ساخت 
داخل کشــور انجام نمی گیرد و برخی از سازسازان 
که ســابقه چندانی در این زمینــه ندارند اقدام به 
افزایش نامتعارف قیمت ســاز می کننــد و این امر 
باعث می شود که ســازندگان قدیمی و با سابقه نیز 
بــرای اینکه ارزش کارشــان پایین نیایــد اقدام به 
نابســاماني تحمیل  این  افزایش قیمت کنند. نتیجه 
بار مالی ســنگین جهت خرید ساز توسط هنرجویان 
است. در خصوص ویلن هم که سازی است وارداتی 
و سازندگان کمی در داخل کشور دارد نیز قیمت ها 
بــه دالیل گوناگــون باال می رود و چنــد نفری هم 
که در داخل کشور ســازنده ویلن هستند به دنبال 
آن قیمت ها را افزایــش می دهند. امیدوارم در این 
خصــوص هم تصمیمــات کارآمدي اتخاذ شــود تا 
بدینوســیله استقبال از موسیقی و نوازندگی در بین 
جوانان به دلیل فشــار مالی کم نشــود. تا آنجاییکه 
بنــده اطاع دارم در خرم آباد کارگاه ســاخت ویلن 
نداریم ولــی یکی از هنرجویــان قدیمی بنده آقای 
ســامان امیدی که از نوازنــدگان خیلی خوب ویلن 

هســتند در زمینه صداسازی و رگاژ ویلن خدمات 
مفیــدي به هنرجویان ارائه مي نمایند.

بگویید.  برایمان  صبا  گروه  از 

 استاد ابوالحســن صبا معلم و موســیقیدان بزرگ 
تاریخ موســیقی ایــران که عمر و جــان خویش را 
در راه اعتــای  موســیقی ایرانــی وقــف کردند و 
به حــق برای اکثر ســازهای ایرانــی و حتی ویلن 
روشــی نو ابداع و نوازندگان و خوانندگان بنامی را 
تربیــت کرده و خالق آثار فاخر بســیاری در عرصه 
آهنگســازی و تکنوازی مي باشند. به پاسداشت این 
مقام واال گروه موســیقي مان را صبا نامیدیم به امید 
اینکه نسل جدید بیشتر به ارزش بزرگان پی برده و 
از زندگی هنری ایشــان سرمشق بگیرند و با پویایی 
و جدیت در راه پیشرفت موســیقی ایران زمین گام 
بردارند. گروه صبا با بیش از ده سال فعالیت مستمر 
و اجراهای کاســیک ایرانــی و محلی، نوازندگان و 
خواننــدگان مســتعدي را به موســیقی اســتان و 
کشــور معرفی کرده و از حضــور خوانندگان مطرح 
اســتانی و کشــوری از جمله ذبیــح ا... کردعلیوند، 
بردیا  بیرانوند،  احمد  دلفانــی،  محمدماآقایی، علی 
مهرآرا و رامین میر بهره مند شــده است. جا دارد از 
ســه دوست و هنرمند عزیز استاد ذبیح ا...کردعلیوند 
از مدرسین با ســابقه و پرتاش موسیقی و مسئول 
آموزشــگاه موسیقی صبا، دوســت عزیزم امیر بیات 
نوازنــده و مدرس نی و آرین امیــری نوازنده چیره 
دست و مدرس ســنتور که از بدو تشکیل گروه صبا 
با جان و دل برای بقاي گروه و پاسداشــت موسیقی 

کنم.  سپاسگذاري  کرده اند  تاش  ایراني 

نظر شــما در رابطه با جایگاه زنان در موسیقی 
؟ چیست

نقش زنان و مادران ایران زمین در موسیقی و انتقال 
فرهنــگ بر هیچ کس پوشــیده نیســت این زنان و 
مادران هســتند که فرهنگ را به نســل ها آموزش 
می دهنــد و الالیی های مادران بــه عنوان زیباترین 
موســیقی در گــوش و جــان فرزنــدان طنین انداز 
لطافت های انسان ســاز هر نسلی اســت. در سالیان 
اخیر بــه لطف نــگاه فرهنگمدارانه پدران و مادران 
توجه به امر آموزش موســیقی دختران سرزمینمان 
بیــن هنرجویانــم  نویدبخــش اســت. در  بســیار 
استعدادهای شــگرفی وجود  داشته و دارند. برخی 
هم اکنون در دانشگاه های سطح اول کشور مشغول 
به تحصیل هســتند. نوازندگان خوبی چون فرشــته 
یاراحمــدي دانشــجوی دانشــگاه تهــران و نیلوفر 
توکلی دانشــجوي دانشــگاه هنر رشــت و در بین 
هنرجویان ســال های اخیر می توانم از استعدادهای 
بی نظیری چون شــیدرخ خســروی،کوثر احمدی، 
آیســان آریانا، کیانا عبداهلل زاده،آتنــا والیزاده، هلنا 
ســتاری، بهار عباسی، ســارینا ملکی،آفاق بیرانوند، 
فاطمه زمردی، شــیما جعفری، فاطمه دریکوند، آوا 
عارف کیا، آرشــیدا پازوکی، مبینا سیاوشــی و چند 
نفر دیگــر که همگی نویدبخش آینده ای خوب برای 

بانوان در موســیقی ایران زمین است، نام ببرم.

آیا تابحال به کنار گذاشتن موسیقی از زندگی 
کرده اید؟  فکر  شخصي تان 

نگاه کردن به زندگی و هســتی از دریچه هر هنری 
زیبایی هــای خاص خــود را دارد بنابراین حذف آن 
از زندگی یعنــی حذف خود زندگی، به قول عراقی: 

همه عالم به تو می بینم و این نیســت عجب به که 
بینم ؟ که تویی چشــم مرا بینایی. موســیقی نغمه 

بهشــت است و در منزل ویرانه حذف آن ناممکن. 

فالحي... مختار  پایانی  و سخن 

در پایــان جــا دارد از همــه مســئوالن هنــری و 
بزرگان و اســاتید و عزیزانی که برای هنر موسیقی 
زحمت می کشــند و دلســوز فرهنــگ و هنر ایران 
زمین هســتند تشــکر و تقاضا کنم  قــدر بزرگان 
و پیشکســوتان هنر را تــا زمانیکــه در قید حیات 
هســتند بدانیم و قدردانــی از آنان را خدای ناکرده 
به بعد از مرگشــان موکول نکنیــم و بدانیم تجاربی 
که این عزیزان در اختیار نســل جوان قرار می دهند 
حاصل ســال ها زحمت و از جان گذشتگی آنهاست 
و ســعی کنیم به پاسداشــت لحظات زیبایی که با 
آثارشــان برای ما خلق کرده اند آنها را تنها نگذاریم 
و قدردانشان باشــیم و همچنین مســئولین هنری 
فعالیت های هنری و هنرمندان واقعی و دلســوز را با 
دقت بیشتری رصد کنند و از نظرات آنان که حاصل 
ســال ها تاش و خون دل خوردن است در پیشبرد 
هر چه بهتر شرایط موســیقی استان استفاده کنند. 
از شــما بخاطر وجود نشــریه فرهنگــی و پربار میر 
ماس نــو و همچنین فرصتی کــه در اختیار بنده 
قرار دادید تشــکر می کنم و امیدوارم فضای هنری 
اســتان ما عاری از حسادت و کینه ورزی و خصائص 
بد انســانی باشــد و هنری هر روز بهتــر و پربارتر 
از دیروز با مشــارکت و همدلــی جوانان پرتاش به 
قله های بزرگ هنری که الیق آن اســت دست بیابد. 

میرماس نو برای آینده موســیقي لرستان و مربیان 
پویــا و دلســوزي همچــون مختار فاحــي آرزوی 

دارد. موفقیت 

مختار  هنری  فعالیت هــای  به  نگاهی 
فالحی

۱-فراگیــری نوازندگی کمانچه محلــی نزد مرحوم 
۱۳۷۵ تا   ۱۳۷۴ استاد حسین سالم 

۲-فراگیری نوازندگی کمانچه ســنتی نزد  اســتاد 
حجت اله ندری ۱۳۷۴ تا ۱۳۷۷

۳-فراگیری نوازندگی ویلن و ردیف ابوالحســن صبا 
۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰

۴-ادامه فراگیری نوازندگی ویلن واصول آهنگسازی  
و بداهه نوازی در موســیقی ایرانی نزد استاد مهیار 

فیروز بخت از ۱۳۸۴ تا کنون

۵-همــکاری بــا گــروه موســیقی محلــی انجمن 
موســیقی به سرپرستی اســتاد محمد رضا کریمی 

۱۳۷۶ تا۱۳۸۱

۶-همــکاری و اجــرای  بــا خوانندگان موســیقی 
محلی و ســنتی ذبیح کردعلیونــد، محمد ماآقایی، 
بهرام گودرزی، رضا ســقایي، داریوش نظری، سیف 
الدین آشــتیانی، بهمن اسکینی، محمد میرزاوندی، 
غامرضا ســبزعلی، حسین فرجی، فضل اله صفاری، 
ایرج رحمانپور، مالک امینی پیشــوا، حســن خوش 
نــوا، رامین میر، مصیــب علیپور، حشــمت فتحی، 

بردیــا مهرآرا، فرج علیپور و علی دلفانی.

۷-عضو گروه موســیقی ســنتی نوبانــگ همدان به 
تا  از سال۱۳۷۷  ناصر شــریعتی  سرپرستی ســعید 
۱۳۸۲ و راهیابی به ســومین جشــنواره موســیقی 
دانشجویان کشور۱۳۷۸ شــیراز و انتخاب به عنوان 
بهترین گروه موســیقی دانشجویی و اجرای کنسرت 

کشور مختلف  نقاط  در 

۸-عضو گروه موســیقی ســنتی فارابــی همدان به 
سرپرســتی پیروز بنی بیات و اجرای کنســرت در 

۱۳۸۲ تا   ۱۳۷۷ نقاط مختلف کشور 

۹-عضــو گروه موســیقی ســنتی باربد خــرم آباد 
بازگیــر و خوانندگی ذیح  به سرپرســتی ساســان 
اهلل کردعلیونــد و اجرای کنســرت در شــهر خرم 

آباد۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ 

۱۰-سرپرســت گروه موســیقی ملی صبــا واجرای 
کنســرتهای ســاالنه در شــهر خرم آباد  ۱۳۸۸ تا 

کنون

۱۱-عضــو گــروه موســیقی همنــوازان طلــوع به 
سرپرســتی حســین لــک و خوانندگــی حســین 

پور علیشا

۱۲-همــکاری با گروه های موســیقی شهرســتان 
الیگودرز به سرپرســتی استاد بهرام سرلک و ساخت 

۱۳۹۲ از سال  محلی  موسیقی  قطعات 

۱۳- همکاری با گروه  موســیقی هزاردســتان خرم 
آباد به سرپرســتی فرشاد سیفی به عنوان نوازنده و 

تا کنون.   ۱۳۹۶ از  آهنگساز 

با واحد موسیقی صدا وسیمای استان  ۱۴-همکاری 
تا کنون   ۱۳۷۷ لرستان 

۱۵-عضــو خانه موســیقی ایران از ســال ۱۳۸۰ تا 
کنون

تا کنون از ۱۳۸۱  ۱۶-عضوانجمن موسیقی لرستان 

۱۷-تدریس ویلــن و کمانچه در انجمن موســیقی 
تا کنون   ۱۳۸۶ از سال  استان لرستان 

۱۸-تدریس ویلن و کمانچه در آموزشــگاه موسیقی 
مشتاق در سال ۱۳۸۳ به مدت یک سال

۱۹-تدریس ویلن و کمانچه در موسســه هنری آذر 
مهر از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷

۲۰-تدریس ویلن و کمانچه در آموزشــگاه موسیقی 
آوا و نــوا  شهرســتان الیگودرز از ســال ۱۳۹۲ تا 

.۱۳۹۸

آموزشــگاه  در  کمانچــه  و  ویلــن  ۲۱-تدریــس 
هزاردستان خرم آباد از ۱۳۹۴ تا کنون. 

۲۲-تدریــس ویلــن و کمانچه در آموزشــگاه آوای 
سرنا خرم آباداز ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷.

۲۳-تدریس ویلن و کمانچه در آموزشــگاه صباخرم 
آباد از ۱۳۹۶ تا کنون. 

۲۴- مدرس دانشــکده موســیقی دانشــگاه علمی 
کاربردی واحد یک لرســتان و دارای کد مدرســی 

دانشگاه.

فاطمه یار احمدی6 موسیقی

مبنای موسیقی ما، ردیف دستگاهی است
گفتگوي تخصصي با هنرمند لرستانی مختار فالحی؛ 

نوازنده و مدرس ویولن و کمانچه 

اعضا و مربیان کانون لرستان در مهرواره 
نیایش درخشیدند

اعضــا و مربیــان کانــون پــرورش فکــری کــودکان و 
نوجوانــان اســتان لرســتان در ششــمین مهرواره کشــوری 
نیایــش کــه از ســوی اســتان کرمانشــاه برگزارشــد، 

ــیدند. ــوش درخش خ
دربخــش تحقیــق وپژوهش)۱۳تــا۱۸ ســال( شــیدا 
از  احمــدی  نرگــس  و  گــودرزی  ســوگند  بشــیری، 
ــز  ــز ازمرک ــب ملکشــاهی نی شهرســتان اشــترینان و زین

اشــترینان عناویــن برگزیــده را کســب کردنــد.
آبــادی  بهــرام  حنانــه  کــودک  داســتان  دربخــش 
ــعرنوجوان  ــش ش ــاد ودربخ ــرم آب ــک خ ــماره ی ازمرکزش
امیرمحمدنیــک ره ازمرکزشــماره۳ بروجــرد شایســته 

ــدند. ــر ش تقدی
ــماره  ــری مرکزش ــی هن ــی مرب ــم چگن ــن اعظ همچنی
ــر  ــته تقدی ــی شایس ــش خوشنویس ــاد در بخ ــرم آب ۴خ

ــد. ش
ایــن مهــرواره بــرای مخاطبــان ۸ تــا ۱۸ ســال و مربیــان 
ــزار  ــان برگ ــودکان و نوجوان ــری ک ــرورش فک ــون پ کان
ــر  ــات داوران از ه ــا نظــر هی ــن اســاس ب ــر همی شــد وب
گــروه ســنی درهــر فعالیــت ســه اثــر بــه عنــوان برگزیــده 
معرفــی و یــک تــا ســه اثــر نیــز شایســته تقدیــر شــناخته 

شــد.
ــازی،  ــای کتاب س ــاری در حوزه ه ــی آث ــش فرهنگ در بخ
نشــریه دیواری، کاردســتی و تحقیــق و پژوهــش بــه 
ــه ششــمین مهــرواره »نیایــش« ارســال شــده و  دبیرخان
ــی شــدند  ــا معرف ــد و برترین ه ــرار گرفتن ــورد داوری ق م
ودربخــش هنــری ایــن رویــداد نیــز در رشــته های 
خوش نویســی، عکاســی، ســفال، پویانمایــی، فیلــم کوتــاه 
ــا موضوع هــای شــعر، داســتان، نثــر  و... و بخــش ادبــی ب

ــی و... برگــزار شــد. ادب
ــس  ــرورش ح ــدف پ ــش« باه ــرواره »نیای ــمین مه شش
دینــی، ایجــاد حــس انــس و الفــت کــودکان و نوجوانــان 
بــا خداونــد و هم چنیــن نشــانه های آفرینــش در گســتره 
کشــوری در کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان 

اســتان کرمانشــاه برگزارشــد.

پاسخگویی مناسب به تماس های مشتریان 
اینترنت، توسط مرکز ۲۰۲۰

ــخگویی ۲۹۳  ــتان از پاس ــه لرس ــرات منطق ــر مخاب مدی
ــر داد. ــز ۲۰۲۰ خب ــای مرک ــط اپراتوره ــاس توس ــزار تم ه
مهنــدس قاســمی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت: اپراتورهــای 
ســامانه ۲۰۲۰ منطقــه لرســتان بــه صورت ۲۴ ســاعته در 
چهــار شــیفت کاری پاســخگوی تمــاس و رفــع مشــکات 

اینترنت پرســرعت مشــتریان اســتان هســتند.
وی اظهــار کــرد: اپراتورهــای ایــن مرکــز از ابتــدای ســال 
ــه  ــاس و ب ــزار تم ــداد ۲۹۳ ه ــه تع ــون ب ــاری تاکن ج
ــد. ــخ داده ان ــاس پاس ــن روزی ۳۸۵۰ تم ــورت میانگی ص

ــاِر  ــان صــف انتظ ــتان، زم ــه لرس ــرات منطق ــر مخاب مدی
مشــترک بــا مرکــز ۲۰۲۰ مخابــرات را بــه صــورت 
میانگیــن و در شــرایط عــادی از ده ثانیــه  تــا ســه دقیقــه 
اعــام و ذکرکــرد: زمــان انتظــار مشــتریان بــرای برقــراری 
ارتبــاط بــا اپراتورهــا نســبت بــه گذشــته کاهــش یافتــه 

اســت. 

آگهــی موضــوع مــاده ۳ قانــون ۱۳ آئیــن نامــه تعییــن 
تکلیــف

وضعیت اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی
آرای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور 
مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان 

ــل: ــرح ذی ــاد بش ــرم آب خ
شــماره  رای  و    ۳۶/۹۸ کاســه  ۱-پرونــده 
 ۱۳۹۸/۱۱/۱۲ مورخــه   ۱۳۹۸۶۰۳۲۵۰۰۱۰۰۶۹۰۴
ــی  ــد غامعل ــه  فرزن ــس آگس ــم نرگ ــای خان ــه تقاض ب
ــاحت  ــارت بمس ــاب عم ــک ب ــدانگ ی ــه شش ــبت ب نس
ــماره  ــاک ش ــده از پ ــزی ش ــع مج ۱۲۴.۳۵  مترمرب
ــاد  ــرم آب ــتان خ ــش ۲ شهرس ــع در بخ ــی واق ۴۱ اصل

خروجــی از مالکیــت درویــش حســنوند
رســیدگی و تائیــد و انشــاء گردیــد. مراتــب در اجــرای 
مــاده ۳ قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمانهای 
فاقــد ســند رســمی دو نوبــت بــه فاصلــه ۱۵روز جهــت 
اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه 
ــر آن  کثیراالنتشــار و محلــی آگهــی انتشــار و عــاوه ب
ــه  ــا چنانچــه اشــخاص نســبت ب در روســتاها الصــاق ت
ــن  ــر اولی ــخ نش ــد از تاری ــراض دارن ــا اعت ــورد تقاض م
آگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق بــه مــدت 
دومــاه اعتــراض خــود را کتبــا« بــه اداره ثبــت اســناد 
و امــاک شهرســتان خــرم آبــاد تســلیم دارنــد و برابــر 
ــک  ــدت ی ــرف م ــت ظ ــف اس ــرض مکل ــررات معت مق
ــم  ــه تقدی ــادرت ب ــراض مب ــلیم اعت ــخ تس ــاه از تاری م
دادخواســت بــه مراجــع قضایــی ذیصــاح اقــدام و 
گواهــی تقدیــم دادخواســت تحویــل ثبــت اســناد 
نمایــد و ادامــه عملیــات ثبتــی مــوکل بــه ارائــه حکــم 
ــی  ــورت متقاض ــن ص ــر ای ــد در غی ــی باش ــی م نهای
ــس  ــت و پ ــم دادخواس ــدم تقدی ــی ع ــه گواه ــا ارائ ب
ــراض ســند  ــدم  اعت ــا ع ــور و ی از انقضــای مــدت مذک
ــق  ــول رای وف ــاس مدل ــر اس ــا ب ــورد تقاض ــت م مالکی
مقــررات صــادر خواهــد شــد در هــر حــال صــدور ســند 
ــی  ــع قضای ــه مراج ــرر ب ــه متض ــع مراجع ــت مان مالکی

ــف: ۴۱۵۵۹۰۱۸۲ ــود. م/ال ــد ب نخواه
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳۹۹/۴/۲

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳۹۹/۴/۱۷
صید آقا نجفوند دریکوندی

سرپرســت ثبت اسناد و اماک خرم آباد

خبر

آگهی

)فاطمه یاراحمدي(

اختصاصي میرمالس نو- موســیقی اصیل ایرانی، جزو کهن ترین سبک های 
موسیقایی از دوران باستان تا به امروز است. همچون گذشته های دور، مشاهیر 
صاحب سبک بسیاری در تاریخ ایران معاصر سر برآورده و هر یک، گامی مؤثّر 
در اعتال و پویندگی این موسیقی اصیل برداشته اند. از مهم ترین ُمهرنگاره های 
ُخنیا ):موســیقی( در جهان؛ باید از آنچه که در »تپه چغامیش« دزفول برجای 
مانده، یاد کرد که در ســال های 1961-1966 میالدی، یافت شده اســت. این 
مهرنگاره 34۰۰ ساله؛ ســیمایی از بزم رامشگران را نشان می دهد. در این بزم 
باستانی، دسته ای ُخنیاگر):نوازنده( دیده می شوند که هر کدام، به نواختن سازی 
سرگرم هستند. چگونگی نواختن و نشستن این رامشگران، نشان می دهد که 
آنها، نخستین دسته ُخنیاگران):ارکستر( جهان هستند. در این گروه رامشگران، 
می بینیم که نوازنده ای »چنگ« و دیگری »شیپور« و آن دیگر »تنبک« می نوازد. 
چهارمین رامشــگر، خواننده ای است که »آواز« می خواند. همچنین در این بزم 
کهن، آزاده ای را می بینیم که بر فرشی نشسته و از او پذیرایی می شود، از همین 
گاه، ُمهر و نشانه های بسیاري در دســت است که نشان می دهند، خنیاگران 
بسیاری در ایران می زیستند. موسیقی اصیل ایرانی که با نام موسیقی سنتی 
ایرانی، موســیقی کالسیک ایرانی و موسیقی دستگاهی نیز شناخته می شود، 
شامل دســتگاه ها، نغمه ها و آوازها، از سال ها پیش از میالد مسیح تا به امروز 
سینه به سینه در میان مردم ایران جریان داشته و آنچه دلنشین تر، ساده تر و 
قابل فهم تر بوده است، امروز در دسترس است. به مرور زمان وجود سازي چون 
ویلن در موســیقي ایران به نوبه خود تغییر چشمگیر و گوش نوازي خلق کرد. 
بســیاری معتقدند که ویلن نمونه تکمیل شده ساز رباب است و برخی بر این 
باورند که ساز ویلن از کشورهای عربی آمده است در هر حال وجهه جهانی ویلن 
را می توان در سازگاری آن با فرهنگ های مختلف و حضور این ساز در موسیقی 
ملل مختلف دید. در اســتان لرستان نیز اساتید بزرگی چون زنده یاد عیسي 
سپهوندي و زنده یاد حشمت جودکی و پیشکسوتانی چون درویش رضا منظمی، 
محمود مدیری، غالمرضا موساییان و مختار فالحي از نوازندگان ویلن در استان 

هستند که هر یک هنرجویان موفقي را به موسیقي لرستان تقدیم کرده اند.

مختار فالحی 2۰ آذر 1358 در نورآباد متولد مي شود، به واسطه شرایط شغلی 
پدر در استان های مختلفی از ایران زندگی کرده و با فرهنگ های مناطق گوناگون 
کشور آشــنایي دارد. زندگي در فضای شنیداری موسیقی شهرهاي مختلف 
نگاهي خاص به مقوله زندگی، هنر و به ویژه موسیقی ایراني را از دوران کودکی 
و نوجوانی در ذهن و جان او طنین انداز کرد. روح کودکانه مختار با نوای اصیل 
موسیقی ایرانی مانوس شد. به رغم میل قلبی و عالقه بسیار برای ورود جدی 
وآکادمیک به این وادی، جبر زمانه تا شانزده سالگی مجال حضور در این عرصه 
را برای او مهیا نساخت. کمانچه را در نوجوانی نزد مرحوم استاد حسین سالم 
و اســتاد حجت ندري آموخت. در همین دوران بود که طنین دل انگیز ویلن بر 
روح پر هیاهوی مختاِر جوان جادویی برپا نمود و او را به ســمت یادگیری این 

ساز سوق داد و دوره ردیف موسیقی ایرانی را با ویلن نیز به اتمام رساند. او که 
همواره به نوای آسمانی ساز خود می اندیشید با تکیه بر استعداد شگرف، شوق 
و عالقه وافر به موسیقی، زودتر از آن چه انتظار می رفت به عضویت گروه انجمن 
موسیقی استان لرستان به سرپرستي استاد محمدرضا کریمي درآمد و همزمان 
به همکاری با واحد موسیقی صدا و سیما پرداخت. نامبرده برای ادامه تحصیل 
در رشــته مهندسی عمران راهی همدان شد. او که دانشجویی ممتاز در رشته 
خود به شمار می آمد درکنار تحصیل به فعالیت هنری ادامه داد و با شرکت در 
جشنواره ها و کنسرت  با گروه هایي از جمله فارابی، نوبانگ و گروه هاي انجمن 
موسیقي استان همدان و دانشگاه بوعلی سینا بر تجربیات خود مي افزود. در سال 
13۷8به همراه گروه موسیقی نوبانگ دانشگاه بوعلی سینای همدان در سومین 
جشنواره موسیقی دانشجویان کشور در شیراز به عنوان گروه برتر دانشجویی 
شناخته شدند. فالحی با پایان یافتن دوره تحصیل و خدمت مقدس سربازی به 
سرزمین مادري اش بازگشت و به عنوان مدرس و مربی در سازمان آموزش فنی 
و حرفه ای خرم آباد مشغول به کار شد. او به همکاری با انجمن موسیقی لرستان 
و واحد موسیقی صدا وســیما ادامه داد و ثمره آن ساخت، تنظیم و نوازندگی 
در بســیاری از آثار رادیویی و تلویزیونی بوده است. عشِق بی حد و حصر به 
آموختن و عطِش پیشرفت در موسیقی سبب شد که از کوچکترین فرصتی براي 
افزایش معلومات خود فروگذاري نکند و به این ترتیب برای افزایش تجربیات 
خود در موسیقی ایرانی به محضر استاد مهیار فیروزبخت راه یافت و از تجربیات 
و کالس های اساتید بسیاری همچون استاد پرویز منصوری، مسعود فریدونی، 
بهرام گودرزی بهره مند گردید. او که دغدغه ادامه یافتن راه آموزش موسیقی 
ناب ایرانی به نسل های بعد را در ذهن می پروراند در سال 1383 به دعوت استاد 
گرانمایه احمد مراحمی)مدرس و سازساز بنام کمانچه(، به صورت رسمي آموزش 
کمانچه و ویلن را آغاز نمود. تارهای وجود مختار با نغمه های موســیقی جالیی 
دوباره می یابند و ســال ها فعالیت وی در زمینه های مختلف موسیقی، تربیت 
و پرورش هنرجویانی موفق در جشــنواره های استانی، ملی و اهمیت دادن به 
مبحث پداگوژی به عنوان اصل نخست در تدریس، آهنگسازی، تنظیم، حضور 
در نشست های تخصصی، ســخنرانی و نقد و بررسی فضای موسیقایی کشور 
جملگی نشان از تالش های بی وقفه و عشــق او به موسیقی ایران زمین دارد. 
فالحي در گرو تحقق همین امیال روحانی، گروه موسیقی ملی صبا را با هدف 
حفظ و اشاعه موسیقی فاخر ایران زمین در سال 1389 با خوانندگی استاد ذبیح 
اهلل کردعلیوند تأسیس نمود و با اجراهای مختلف و معرفی نوازندگان بسیاری 
به موسیقی این مرز و بوم، سعی در  اعتالی بیشتر این هنر گران داشته است. 
سال 139۷ و همزمان با تاسیس دانشکده فرهنگ و هنر در خرم آباد به دعوت 
آقای دکتر جمشیدی ریاست دانشگاه، به عنوان مدرس دروس آهنگسازی و 
نوازندگی به آموزش در این مجموعه همت گمارد و هم اکنون به عنوان مدرس 

همکاری خود را با این دانشگاه ادامه می دهد.

در ادامه گپی دوستانه با مختار فالحی خواهیم داشت. 
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سینمای قوم نگاری و مردم شناسی 
)قسمت سوم(؛ 

لزوم سینمای قوم نگاری در لرستان
)عمید بهرامی(

ــود  ــل وج ــه دلی ــتان، ب ــابه لرس ــای مش ــتان و جغرافی ه لرس
ــوماتی  ــنت ها و رس ــی س ــزوم معرف ــنتی و ل ــای س پارامتره
کــه بیشــتر آنهــا ریشــه در اصالــت قومــی و فرهنگــی مــردم 
آن منطقــه دارد، و همچنیــن زوایــای ناشــناخته ی جوامــع بــا 
رویکــرد ســنتی و تفــاوت آن بــا جامعــه مدرنــی کــه در مناطــق 
بــا تراکــم جمعیــت بیشــتر و بــه لحــاظ صنعتــی پیشــرفته تــر 
هســتند، مــی تواننــد بــه عنــوان زمینــه هایــی بــرای مطالعــه 
مــردم شناســی، معرفــی و ریشــه یابــی فرهنگــی جوامــع قــرار 
گیرنــد. چنیــن مطالعاتــی در محیــط هــای آکادمیــک و علمی 
بــه عنــوان یــک رشــته مــورد توجــه علــم بــوم شناســی و قــوم 
شناســی همــواره مــورد توجــه بــوده اســت اما بــه دلیــل ارتباط 
ــا تولیــد  تنگاتنــگ علــم مــردم شناســی و جامعــه شناســی ب
محتــوای فرهنگــی و تهیــه خــوراک هــای فرهنگــی بایــد بــه 
شــکل گســترده و نمــود عینــی تــر و بســیار ســریعتر در اختیار 
جامعــه قــرار گیــرد. بــه عبارتــی نتایــج بررســی فرهنــگ هــا، 
رســومات، ســنت هــا، آداب، ارزش هــا، هنجارهــا و حتــی اخاق 
هــای برخــورد بــا چالــش هــای روبــرو بــا جامعــه مــدرن بایــد 
هرچــه ســریعتر بــا الگوهایــی مناســب و درخــور یــک جامعــه 
ســالم بــرای مــردم ارائــه شــود. یکــی از راه هــای نمــود عینــی 
بخشــیدن و ســریع در اختیــار جامعــه قــرار دادن ایــن الگوهــا و 
نتایــج بررســی هــا و حتــی خــود بررســی هــا مــی تواند ســینما 

باشــد.

حــال چــرا ســینما قــوم نــگاری در لرســتان مــی توانــد موثــر 
ــی شــبیه  باشــد؟ لرســتان ) و هــر منطقــه ای کــه پارامترهای
منطقــه لرســتان داشــته باشــد( بــه دلیــل داشــتن بنیــه هــای 
ــط ارزش  ــا و آداب )درســت و غل ــگ ه ــم از فرهن فرهنگــی اع
گــذاری نمــی شــود( رســومات ناشــناخته و بعضــا غریــب حتی 
در بیــن مــردم جامعــه امــروزی خــود لرســتان، از الگویــی هایی 
پیــروی می کنــد کــه از اجــداد و نیــاکان خــود بــه ارث بــرده و 
گاهــا ریشــه بســیاری از ایــن رســومات و ســنت ها ناشــناخته و 
گــم مــی شــود کــه کــم کــم بــا اجــرای نادرســت و انحــراف از 
فلســفه اصلــی خــود بــه یــک ضــد ارزش و ضد فرهنــگ تبدیل 
ــاری  ــک ناهنج ــبب ی ــدت س ــن موضــوع در دراز م ــده و ای ش
عمومــی مــی شــود. یــا اینکــه برخــی از ایــن رســومات ریشــه 
در تعصبــات کــور و بــی پایــه و اســاس دارد کــه بــا یــک تحقیق 
درســت و بــی طرفانــه در مــورد ریشــه و اســاس آن، مــی شــود 
ــه کل ایــن موضــوع را ریشــه کــن کــرد. و بســیاری زوایــای  ب
پنهــان فرهنگــی و ناشــناختگی از جامعــه کــه مــی توانــد باعث 
بــروز بحــران هویــت در بیــن نســل جدیــد در مواجــه بــه دنیای 
مدرنــی باشــد کــه بــا گســترش فضــای مجــازی و ارتباطــات 
ــاب  ــی اجتن ــادالت فرهنگ ــرل و تب ــل کنت ــر قاب ــترده غی گس

ناپذیــر، بیــش از پیــش خــود را نشــان مــی دهــد.
همچنیــن بــا توجــه بــه نــگاه اقتصــادی بــه بحــث گردشــگری 
ــا و  ــبز و روز دنی ــای اقتصــاد س ــه ه ــی از جنب ــوان یک ــه عن ب
جــذب توریســم فرهنگی، وظیفه شناســاندن و معرفی لرســتان 
و فرهنــگ آن و جاذبــه هــای بــوم گــردی و بعضــا تاریخــی آن 
مــی توانــد بــه عنــوان یک موضــوع بســیار جــدی برای ســناریو 
هــای ســینمایی قــرار گیــرد. موضوعــی کــه در ســینمای امروز 
ــد از  ــال بع ــوان مث ــه عن ــی شــود ب ــده م ــه وضــوح دی ــا ب دنی
ســاختن فیلــم هایــی ماننــد ۷ ســال در تبــت توجه بســیاری از 
گردشــگران بــرای دیــدن شــهرهای مقــدس اینچنینــی و حتی 
دیــدار بــا داالیــی المــا جلــب شــد. یــا اینکــه بعــد از ســاختن 

چندیــن فیلــم در مــورد شــهر ممنوعــه در چیــن، تحقیقــات 
و گردشــگری از ایــن منطقــه بســیار زیــاد شــد. یــا مــورد آخــر 
ــه هــای معروفــی کــه  ــورک و پل در مــورد منطقــه ای در نیوی
ــا  ــر روی آنه ــر، ب ــم ســینمایی جوک ــر در فیل شــخصیت جوک
قــدم زد و دیالــوگ هــای بســیار تاثیــر گــذاری را بیــان نمــود 
بــه زمینــه ای بــرای جــذب گردشــگران در آن منطقــه خــاص 

شــده اســت.
ــار،  ــک لرتب ــوان ی ــه عن ــه ب ــه اینک ــتان و خاص ــورد لرس در م
هجمــه هــای زیــاد از طریــق ســاختن طنــز هــا و لودگــی هایی 
کــه اصــا قرابتــی بــا فرهنــگ مــردم لــر تبــار نداشــته و نــدارد 
و گاهــا بــا غــرض ورزی هــای کینــه جویانــه مســائلی بــه قــوم 
ــی آن نســبت داده مــی شــود و در  ــر و فرهنــگ غن شــریف ل
ظاهــر باعــث مســخرگی آن مــی شــود کــه اگــر بــه درســتی و 
شایســتگی ریشــه موضــوع مــورد نظــر مورد بررســی قــرار گیرد 
نــه تنهــا باعــث ســرافندگی لــر تبــاران نمــی شــود بلکــه باعث 

افتخــار و مباهــات  نیــز هســتند.
ــا در  ــراوان، ســریع و ب ــذاری ف ــه خاطــر تاثیرگ ــم ب ســینما ه
اختیــار داشــتن ابزارهای بســیار مانند تصاویــر و صــدا و دیالوگ 
و شــخصیت پــردازی نامتناهــی، زمینــه بســیار مناســبی بــرای 
بررســی موضوعــات و حتــی نتیجــه گیری هــای درخــور خواهد 
بــود. ســینما در دنیــای امــروز بــه عنــوان یــک رســانه فرهنــگ 
ســاز و جریــان ســاز شــناخته مــی شــود. نــگاه بومــی و پــرورش 
نیروهایــی کــه در ایــن فرهنــگ رشــد کــرده انــد ایــن حســن را 
دارد کــه بــه طــور ذاتــی مــی توانــد بیانگــر فرهنــگ و آداب و 
رســومی باشــد کــه آن را بــا گوشــت و پوســت و اســتخوان خود 
حــس کــرده و قطعــا از هــر کــس دیگــر کــه ایــن خصوصیــات 
را دارا نیســت حتــی اگــر تواناتــر هــم باشــد، بهتــر و رســاتر ارائه 

. دهد
پــرورش افــراد و تشــویق افــراد بــرای فعالیــت در ایــن عرصــه 
باعــث مــی شــود الگوهایــی بومــی نحــوه ی زندگــی و بعضــا بــا 
خلــق قهرمانانــی کــه شــباهت بســیار زیــادی بــا افــراد جامــع 
بومــی دارنــد ســبب ایجــاد حــس اعتمــاد بــه نفــس و احســاس 
هویــت داشــتن و در نهایــت خفــه کــردن نطفــه جریاناتــی کــه 
بــا هویــت ســازی و در مــواردی بــا جعــل و تحریــف تاریــخ برای 

از بیــن بــردن هویــت اصیــل بــه راه افتــاده انــد، شــود. 
در ســینمای امــروز اتفاقــا بــا هویــت ســازی بــه دنبــال عینیــت 
بخشــیدن بــه فرهنــگ هایی هســتند کــه اصــا وجود نداشــته 
انــد ماننــد خیــل عظیمــی از فیلم هــا و ســریال هــای محصول 
کشــور کــره جنوبــی کــه بــا هزینــه هــای هنگفــت بــه دنبــال 
هویــت ســازی و خلــق فرهنــگ هــای از قضــا منطبق بــا ارزش 
هــای امــروزی اســت، کــه اصــا وجــود نداشــته انــد و در نهایت 
شــکل دادن یــک جامعــه منســجم بــرای بقــا در دنیــای امــروز 
اســت. حــال چــرا مــا نبایــد بــه فرهنــگ هــا، آداب و رســومی 
ــی  ــه بالندگ ــی ب ــد و زمان ــه وجــود داشــته و دارن ــم ک بپردازی
رســیده ولــی حــاال در مواجــه بــا خــرده فرهنــگ هــای وارداتــی 
ــه  ــق ب ــه انشــقاق و از هــم پاشــیدگی برســد، و چــون مطاب ب
هویــت و ذات درونــی جوانــان ایــن جغرافیــا نیســت خــود افــراد 
کــه بعضــا از ســواد کافــی برخــوردار نیســتند و فقــط بــا تکیــه 
بــر تعصبــات حاشــیه ای بــا جعــل و تحریــف تاریــخ بــه خلــق 
هویــت هــای جدیــد بپردازنــد که فرســنگ هــا از هویــت اصیل 
آنهــا دور اســت. اگــر چیــزی بــه نــام هویــت اصیــل را از یــک 
جامعــه گرفتــه و بــا جایگزیــن کــردن آن بــا یک هویــت جعلی 
و ســاختگی جوانــان آن جامعــه را آلــوده کــرد، جامعــه آمــاده از 
هــم پاشــیدن و اضمحــال اســت. متاســفانه جامعــه مــا دچــار 
چنیــن مســیری شــده و هرچــه زودتــر بایــد فکــری بــه حــال 

آن کــرد.
ادامه دارد...

)سمیرا عزیزی(
این روزها با تشدید تحریم های نفس گیر علیه 
ایران و شــیوع کرونا، رشــد اقتصادی تحت 
تاثیر قــرار گرفته و نمی تــوان کاهش تولید 
را کتمــان کرد، در کنار همه این مشــکالت 
اقتصادی، قاچاق نیز ضربه مهلکی به تولید و 
اقتصاد کشور می زند و با سیاست جهش تولید 

همخوانی ندارد.

 بــه دنبال پایین آمدن تولیــد قطعا افزایش 
را شاهد  بیکاری و کاهش درآمد سرانه مردم 
بروز مشکالتی در بحث  هســتیم که موجب 
اقتصادی و معیشتی جامعه می شود. همچنین 
اقتصاد نحیف کشور هر روز کوچک تر شده و 
به طور قطــع تنها راه حل تقویت و پویایی آن 

»جهش تولید« خواهد بود.
در این میان قاچاق یا به تعبیری اقتصاد پنهان 
بالی جان تولید کشــور شــده و نقطه مقابل 
کارآفرینی و تولید اســت و اگر در این حوزه 
اقدام اساسی و کارآمدی صورت نپذیرد راه به 

جایی نخواهیم برد.
با قاچاق عامل اصلی تحقق  بی شــک مقابله 
جهش تولید خواهد بود چراکه برای تشــویق 
تولید ضروری است، صادرات مورد توجه قرار 
گرفته و از واردات بی رویه نیز جلوگیری شود 
که این اقدامات جز در ســایه مقابله با قاچاق 

عملیاتی نخواهند شد.

قاچاق، پدیده ای چندوجهی است
در این رابطه سعید میر، عضو هیئت علمی دانشگاه 
آزاد اسامی لرســتان به خبرنگار فارس از خرم آباد 
گفت: با گســترش تجــارت و به ویــژه در خارج از 
مرزهــای ملی، فعالیت هایــی در کنار آن به صورت 
پنهان آغاز شد که به تجارت پنهان و قاچاق معروف 

است.
وی بــا بیــان اینکه از اقتصــاد پنهان بــا تعابیری 
مانند اقتصاد غیررسمی، ســایه، زیرزمینی، سیاه و 
نامشهود نیز یاد می شود و بی شک نمی توان تعریفی 
کاما دقیــق و جامع از آن داشــت، افزود: معضل 
قاچاق کاال ســوای از آثار ســوء بر اقتصاد به لحاظ 
اجتماعــی نیز حائز اهمیت اســت. ضمن آنکه عدم 
پرداخت حقوق دولت از ســوی سوداگران منجر به 
کاهش سرمایه گذاری در صنایع، پایین آمدن حجم 
فعالیت های تولیدی داخل و نهایتا کاهش اشــتغال 

خواهد شد.
میر خاطرنشان کرد: عوامل متعددی در شکل گیری 
این پدیده دخیل هستند چراکه معضلی چندوجهی 
است و شناخت آنها می تواند به ارائه راهکار مناسب 

برای برخورد و پیشگیری از آن کمک کند.

ایــن دکتــرای مدیریــت بیــان کــرد: موانــع و 
محدودیت هــای تجاری، فســاد اداری و اقتصادی، 
محیط کسب و کار نامناسب، مداخله در قیمت ها و 
دستمزدها، فقر، بیکاری و رکود اقتصادی، مهاجرت 
و حاشیه نشینی از جمله عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد 
پنهان هستند که نقش قابل توجهی در شکل گیری 

این معضل دارند.
وی گفت: به طور معمول کشورهای در حال توسعه 
جهت خودکفایــی، حمایت از تولیدات داخلی و... با 
وضع قوانین خاصی، مانع ورود برخی کاالها به ویژه 
اجناس لوکس به کشــور خود می شــوند؛ همچنین 
اجازه صدور کاالهای اساسی و استراتژیک مورد نیاز 

مردم به خارج از کشور را نمی دهند.
میــر بیان کــرد: این امر باعث شــده کــه برخی 
سوداگران نسبت به قوانین مذکور حساسیت نشان 
داده و بــه قاچاق کاال روی بیاورند. عمدتا کاالهایی 
که قاچاق می شــوند فاقد تولیدات داخلی با قدرت 
رقابت هســتند و خود می تواند عاملی برای تشدید 

این پدیده باشد.
این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسامی لرستان 
تصریح کــرد: وجود تقاضا بــرای کاالهای وارداتی، 
ســودآوری تجارت غیرقانونی کاالها، تفاوت عمده 
قیمــت و کیفیت این اجناس بــا نمونه های داخلی 
و... مهم ترین دالیل قاچاق محســوب می شــوند که 
در کشورهای در حال توســعه مانند ایران به دلیل 
کیفیت پاییــن تولید داخل تقاضا بــرای کاالهای 

خارجی باالست.
وی خاطرنشــان کرد: البته این نکته نیز باید مدنظر 
قرار گیرد که برای کاالهــای مارک دار)برند( عمدتا 
مشــتریان و مصرف کنندگان وفاداری وجود دارند 
کــه  در حوزه مارکتینگ تحــت عنوان خصوصیات 

برند از آن یاد می شود.
وی با بیان اینکه ســود باالی این نوع تجارت انگیزه 
مناســبی برای تشــدید آن شده اســت، ادامه داد: 
متاســفانه بــا توجه به تعریف تشخیص بخشــی در 
نقش های برنــد تصور اغلب افراد بر این اســت که 
اســتفاده از کاالهای مارک دار باعــث بهبود وجهه 
اجتماعی می شــود؛ در همین خصوص تقاضا برای 
این اجناس بــاال می رود که نهایتا تاثیرات بســیار 
سویی بر اقتصاد کشور داشته و عاملی برای تشدید 

قاچاق می شود.
میر تصریح کرد: همچنیــن از دیگر عوامل اثرگذار 
بر روند افزایش قاچــاق می توان به دوری از قوانین 
حمایت مالکیت معنوی اشاره کرد که با این کار آن 

را نقص می کنند. 
این پژوهشــگر مدیریــت بازرگانی اضافــه کرد: به 
طــور کلی پدیده قاچاق باعث تعطیلی بســیاری از 
کارخانجات و بیکاری نیــروی کار زیادی در داخل 
کشــور می شــود چراکه مانعی برای رشد برندهای 

داخلی است.
میر اظهار کرد: در خصوص تبعات و تاثیرات نامطلوب 
گســترش معضل اقتصاد ســیاه می توان به کاهش 

اثربخشــی سیاست های دولت، فشــار بر بنگاه های 
رســمی، پایین آمــدن درآمدهــای مالیاتی دولت، 
تشدید فســاد اداری، اقتصادی و اجتماعی، افزایش 
ریســک ســرمایه گذاری و تولید، کاهش جامعیت 
آمارها و دقت برنامه ریزی های کان و کم شدن دقت 
و کارایی در برنامه ریزی و سیاست گذاری اشاره کرد.

این عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسامی لرستان 
بیان کرد: در این راســتا حمایت از برندهای داخلی 
و تبلیغ هر چه بیش تر آنها، تغییر در استانداردهای 
تولید کاالهای داخلی، نظارت و رصد بر تولید جهت 
استفاده از مواد مرغوب و به کارگیری نیروهای ماهر 
و متخصص، اعمال بخش نامه ها و جریمه هایی برای 
فروشندگان جهت ممانعت از فروش اجناس قاچاق 
می تواند راهکارهای مناسبی در راستای کاهش این 

معضل باشد.
به گفتــه وی فراهم کــردن امنیــت اقتصادی در 
راستای ســرمایه گذاری های خارجی و ایجاد بستر 
مناسب جهت قراردادهای لیسانس و دریافت اعطای 
مجوز ســاخت محصول شــرکت های معروف)تحت 
لیسانس( و حق اســتفاده از برندها و عائم تجاری 
در داخل کشور نیز می تواند در این رابطه موثر است.

با قاچاق  از پژوهش های علمی مبارزه  حمایت 
کاال و ارز

در ایــن رابطه احمــد مجدیان، دبیر کمیســیون 
برنامه ریــزی، هماهنگــی و نظــارت بر مبــارزه با 

قاچاق کاال و ارز لرســتان نیز گفت: قاچاق ســبب 
کاهش درآمدهای دولت می شــود و در مقابل برای 
کشورهای مبدا و صادرکننده کاال درآمد مضاعف را 

به همراه خواهد داشت.
وی با بیــان اینکه ارز و درآمد قاچاق وارد کشــور 
نمی شــود و به صورت کاالهای بی مصرف و اجناسی 
مانند لوازم آرایشی، اسباب بازی، مواد دخانی و... به 
داخل می آیند، افزود: همچنین کاالهایی استراتژیک 
و اساسی مانند دام زنده که مورد نیاز داخل است؛ از 

کشور خارج می شوند.
مجدیان ادامه داد: در همین رابطه ســال گذشته با 
بحران مواجه شــدیم چراکــه دام مولد ما به خارج 

صادر و در آنجا امحا می شد.
دبیر کمیســیون برنامه ریــزی، هماهنگی و نظارت 
بر مبارزه با قاچاق کاال و ارز لرســتان تصریح کرد: 
خرید دام ها و از بین بردن آنها با هدف کاهش ذخایر 
ژنتیک انجام می شــد تا کشــور در زمینه گوشت، 

وابسته به خارج و به مصرف کننده تبدیل شویم.
وی بیان کــرد: در برخی موارد نیز درآمد حاصل از 
قاچــاق به جیب گروه های تروریســتی رفته و برای 
تقویت بنیــه این نیروهای مخالف صرف می شــود 
بنابرایــن در قاچاق تنها اقتصاد مــورد تهدید قرار 
نمی گیرد بلکه اهداف فرهنگی، سیاســی و امنیتی 

نیز دنبال می شود.
مجدیــان با بیان اینکه برای مبارزه با معضل اقتصاد 
پنهان نیازمند به کارگیری و بســیج تمامی نیروها 
هســتیم، ادامه داد: به طور ویژه قشــر دانشگاهی 
و علمــی کشــور نیز بایــد برای فرهنگ ســازی و 

جریان سازی مقابله با قاچاق به کمک ستاد بیاید.
این مســوول بر لزوم مدیریت و کنترل تقاضا تاکید 
کــرد و افــزود: در زمینــه عرضه، مبــارزه صورت 

می پذیرد اما روی کاهش تقاضا نیز باید کار شود.
وی با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز کار 
خود را در استان طی سال ۸۸ تحت قالب دبیرخانه 
آغــاز کرده اســت، اضافه کرد: به صورت مســتمر 
رویکرد پیشــگیری را دنبال می کنیم و البته اولویت 

پژوهش نیز دنبال می شود.
مجدیــان بیان کرد: قصد داریــم منابع علمی را به 
سمت تقویت مبارزه با قاچاق کاال و ارز سوق دهیم 
برای همین از پایان نامه ها و رساله های دکتری با این 

رویکرد حمایت می شود. 

رشد 66 درصدی کشفیات در حوزه قاچاق کاال 
و ارز

در این رابطه علی مویدی خرم آبادی، رئیس ســتاد 
مبارزه با قاچــاق کاال و ارز نیز گفته بود: با اقدامات 
صورت گرفته از ســوی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز بیــن ســال های ۹۶ تا ۹۸ در مــورد اجرای 
سیاســت های مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و تکالیف 

بر عهده دستگاه ها که مغفول مانده بود اصاحات و 
فرآیند هایی انجام شد، اما با این وجود برای رسیدن 
به هدف نهایی و اعام تکالیف دستگاه های مختلف 

با جدیت پیگیر هستیم.
وی ضمن طرح کردن موضوع اجرایی شــدن مفاد 
آییــن نامه اجرایی ســاماندهی ورود کاال توســط 
شناور های ســنتی بر اجرای کامل طرح ساماندهی 

بنادر کوچک طی ماه های آتی تاکید کرد.
رییس ســتاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز در 
ادامه به استقرار ســامانه های GCOMS در بنادر 
و نصب سیســتم AIS بر روی شناور ها اشاره کرد 
و گفت: با نصب و استقرار ســامانه های مورد اشاره 
معضل ته لنجی ها تا حد بسیار زیادی از بین خواهد 

رفت.
مویــدی در جمع بندی پرونده موســوم به ته لنجی 
گفــت: تمامی دســتگاه ها و نهاد های کشــوری و 
اســتان های هدف که در اجــرای تمامی مصوبات و 
اباغیه های ستاد در این خصوص اهمال و کم کاری 

کنند مورد برخورد قانونی قرار می گیرند.
مویدی با اشــاره به بخشی از سرفصل مورد بررسی 
قــرار گرفته که به فــروش کاالی قاچاق در فضای 
مجازی اختصاص داشــت، گفــت: در حال تدوین 
آیین نامه و قوانین مربــوط به فروش کاال در فضای 
مجازی هســتیم تا مــردم بتوانند بــا خیال راحت 
کاالیی که از مبادی رســمی وارد کشور شده است 

را خریداری و استفاده کنند.
وی تصریــح کرد: شفاف ســازی بازار و شناســه دار 
کــردن همه کاال ها با اولویت لــوازم خانگی از دیگر 
موضوعاتی بود که در نشست ســتاد مبارزه قاچاق 

کاال و ارز بررسی شد.
مویــدی در این باره گفت: با شناســنامه دار شــدن 
تمامــی کاال های وارداتی در بخــش لوازم خانگی و 
ســایر حوزه ها، برخورد جدی با مظاهر علنی قاچاق 

در کشور خواهد شد.
وی همچنیــن بــا تاکید بر لزوم برخــورد با جرایم 
قاچاق ســازمان یافته در کشــور افزود: این جرایم 
بیشــترین ضربه را به اقتصاد داخلی کشــور می زند 
برای همیــن باید در این حوزه بیشــترین تاش و 
برنامه ریزی را داشته باشیم و با افراد یقه سفیدی که 
به صورت پنهانی دست به قاچاق کاال و ارز می زنند؛ 
جدی و هدفمند برخورد کنیم و کنترل های الزم در 

این حوزه انجام شود.
رئیس ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز گفت: با 
تاش های شبانه روزی دستگاه های درگیر در کشف 
و مقابلــه با قاچاق کاال، در ســال گذشــته مجموع 
کشــفیات ما نسبت به ســال ۹۷ رشد ۶۶ درصدی 
داشت که نشان از هوشمندی دستگاه ها و نهاد های 
نظارتی در مبارزه با قاچاق کاال و ارز در کشور دارد 

که از این دستگاه ها قدردانی شد.

7

)عمید بهرامی(
قسمت دوم 

۴۲
ــن  ــدن ای ــو -دی ــاس ن ــریه میرم ــی نش اختصاص
فیلــم کمــی بــرای مخاطبــان غیرآمریکایــی ســخت 
ــد  ــذاب نباش ــی ج ــا خیل ــرای آنه ــاید ب ــت. ش اس
ــت یــک سیاه پوســت را در دهــه  کــه ماجــرای رقاب
ــبالی  ــم بیس ــه تی ــن ب ــرای راه یافت ــادی ب ۴۰ می
ــا احتمــاال  ــد  ام ــکا تماشــا کنن ــر آمری در لیــگ برت
اگــر بداننــد لیــگ بیســبال آمریــکا تــا چــه انــدازه 
ــذار اســت،  ــن کشــور تأثیرگ ــه ای ــگ عام ــر فرهن ب
نظرشــان عــوض می شــود و آن وقــت حضــور 
جکــی رابینســون در لیــگ بیســبال ســال ۱۹۴۷را 
اتفــاق مهمــی خواهنــد دانســت.فیلم »۴۲« روایتــی 
از  ارزشــمند  امــا  فوق العــاده  نه چنــدان  اســت 
ــه  ــیدن ب ــرای رس ــت ب ــک سیاه پوس ــختی های ی س
جایگاهــی همتــراز ســفید پوســتان؛ آن هــم وقتــی 
ــک  ــه ی ــاری ک ــن ب ــال از آخری ــدود ۶۰ س ــه ح ک
سیاه پوســت در لیــگ بیســبال آمریــکا بــازی کــرده 
بــود می گذشــت. رابینســون از ســال ۱۹۴۲ تــاش 
خــود را آغــاز کــرد و در ســال ۱۹۴۷ باالخــره 
ــدد و در  ــم بروکلیــن ببن ــا تی ــراردادی ب توانســت ق
ــی  ــد. جای ــازی کن ــکا ب ــبال آمری ــر بیس ــگ برت لی
ــرای  ــی ات ب ــی توانای ــت باش ــی سیاه پوس ــه وقت ک
ــی  ــن خیل ــک بازیک ــش از ی ــد بی ــردن بای ــازی ک ب
ــی را داشــت.   ــن توانای خــوب باشــد و رابینســون ای
فیلــم پــر از توهین هــای نژادپرســتی هــم تیمی هــا 
ــون  ــردن رابینس ــه در ک ــدان ب ــرای از می ــا ب و رقب
ــب واقعیــت  اســت. اتفاقــی کــه وقتــی آن را در قال
ــود.  ــده می ش ــخ و گزن ــد تل ــش از ح ــذاری بی می گ
رابینســون یــک تنــه مرزهــای نژادپرســتی در ورزش 
آمریــکا را عــوض کــرد و ایــن موضــوع اصــا اتفــاق 
کوچکــی نیســت. البتــه فیلــم می توانســت بــه 
ــی  ــرای زندگ ــت ماج ــه روای ــا ب ــه تنه ــای اینک ج
رابینســون بپــردازد کمــی هــم بــه عمــق شــخصیت 
او بــرود و دیــدگاه او علیــه نژادپرســتی را بــه تصویــر 
بکشــد کــه در آن صــورت اثــری تأثیرگذارتــر 
ــا  ــح داده تنه ــم ترجی ــردان فیل ــا کارگ ــد  ام می ش
بــه روایــت صادقانــه از وقایــع بســنده کنــد. برایــان 
هلگلنــد نویســنده فیلمنامــه فیلم هــای موفقــی 
»رودخانــه  آنجلــس«،  لــس  »محرمانــه  چــون 
مرمــوز«، »مــردی در آتــش« و »رابیــن هــود«، 
ــرد و  ــی ک ــم را کارگردان ــن فیل ــال ۲۰۱۳ ای در س
ــون  ــمن و هریس ــک بوش ــون چادوی ــی چ بازیگران

ــد. ــش پرداختن ــای نق ــه ایف ــورد در آن ب ف
 /The Help  خدمتکاران 

دیــدن فیلــم »خدمتــکاران« وســط ایــن همــه 
از  تلخــی مفــرط  بــا خشــونت و  فیلمــی کــه 
ــک  ــل ی ــت مث ــد، درس ــرف می زنن ــتی ح نژادپرس
ــتباه نکنیــد،  زنــگ تفریــح نشــاط آور اســت. اش
تلخ تریــن  دربــاره  »خدمتــکاران«  داســتان 
ــری  ــار خب ــن ب ــا ای ــت ام ــتی اس ــائل نژادپرس مس
ــد  ــری از ب ــت. خب ــی نیس ــونت های آن چنان از خش

ــت ها  ــه سفیدپوس ــودن هم ب
از  فیلــم  نیســت.  هــم 
و خیلــی  انســانی  منظــری 
جزئی تــر بــه ایــن مســئله 
شــاید  می کنــد.  نــگاه 
فــروش ۲۰۰میلیــون دالری 
ــه همیــن  فیلــم هــم دقیقــا ب
دلیــل باشــد کــه مخاطــب بــا 
جنــس متفاوتــی از پرداختــن 
نژاد پرســتی  موضــوع  بــه 
آن  از  و  می شــود  مواجــه 
داســتان  می بــرد.  لــذت 
از  اقتبــاس  بــا  کــه  فیلــم 
ــن  ــه همی ــی ب ــان پرفروش رم
نــام نوشــته کاتلیــن اســتاکت 
دربــاره  شــده  ســاخته 

خانه هــای  در  کــه  اســت  زن  خدمتــکار  چنــد 
ــدود  ــی ح ــد؛ یعن ــه کارن ــغول ب ــتان  مش سفید پوس
ســال ۱۹۶۳ یعنــی زمانــی کــه هنــوز قوانیــن 
ــی  ــکا حکمفرمان ــای آمری ــای ج ــتانه در ج نژادپرس

. می کننــد
ــه در آن  ــرو« ک ــم ک ــه »جی ــروف ب ــی مع  قوانین
اماکــن  دولتــی،  مــدارس  جدا ســازی  نــژادی 
ــویی ها،  ــی، دستش ــل عموم ــل و نق ــی و حم عموم
بیــن  آبخوری هــا  حتــی  و  رســتوران ها 
سفیدپوســتان و سیاه پوســتان اعمــال می شــود. 
بیــش  نفــر  دو  فیلــم  شــخصیت های  بیــن  در 
ایبیلیــن  یکــی  می آینــد  چشــم  بــه  همــه  از 
ــه تربیــت  )وایــوال دیویــس( اســت کــه از جوانــی ب
ــری  ــوده و دیگ ــغول ب ــتان مش ــای سفیدپوس بچه ه
مینــی )اوکتاویــا اسپنســر( کــه بســیار بااســتعداد و 
دوست داشــتنی اســت  امــا حاضــر نمی شــود در 
برابــر خیلــی چیزهــا ســکوت کنــد و مــدام اخــراج 

روز  یــک  می شــود. 
دختــر سفید پوســتی بــه 
نــام اســکیتر)اما اســتون( 
ــای  ــرد پ ــم می گی تصمی
بنشــیند  آنهــا  درد دل 
آنهــا  حرف هــای  از  و 
کنــد  منتشــر  کتابــی 
می شــود  نامــش  کــه 

»خدمتــکاران«.
کتــاب  ایــن  انتشــار   
حســابی شــهر را بــه هــم 
بازی هــای  می ریــزد. 
فیلــم درجــه یــک اســت. 
فیلــم؛  بازیگــر  ســه 
و  اسپنســر  دیویــس، 
جســیکا چســتین، نامــزد 
اســکار شــدند کــه اسپنســر جایــزه را به دســت آورد 
ــس داالس  ــه اســتون، برای ــی بازیگــران ازجمل و باق
هــاوارد و آلیســون جینــی هــم در نقش هــای خــود 
ــی دارد  ــدی جذاب ــات کم ــم لحظ ــیدند. فیل درخش
ــب  ــا عجی ــرای خیلی ه ــه اول ب ــاید در وهل ــه ش ک
ــار  ــت در ت ــدر درس ــوخی ها آنق ــن ش ــا ای ــد ام باش
ــه  ــا توج ــه ب ــرار داده شــده اند ک ــتان ق ــود داس و پ
بــه موضــوع فیلــم بــه مخاطــب برنمی خــورد و 
ــه او دســت  احســاس لودگــی و تمســخر موضــوع ب
نمی دهــد. دومیــن فیلــم تیــت تیلــور کــه در 
ــول راجــر ایبــرت  ــه ق ســال ۲۰۱۱ســاخته شــده ب
ــر  ــان زه ــینمای جه ــناس س ــد سرش ــد؛ منتق فقی
نژادپرســتی را بــه شــکل شــیرینی بــه خــورد 
ــم  ــاز فیل ــی ممت ــن ویژگ ــد و ای ــب می ده مخاط

ــت. اس
/Selma  سلما

 ایــن فیلــم آینــه ای اســت تمــام عیــار از اتفاقاتــی 

کــه نیــم قــرن از تاریــخ آمریــکا را تحت تأثیــر 
ــی  ــری خواه ــتان براب ــت؛ داس ــرار داده اس ــود ق خ
حقــوق  و  اجتماعــی  حــوزه  در  سیاه پوســتان 
ــه  ــه ماه ــی س ــم مقطع ــتان فیل ــهروندی. داس ش
ــر  ــگ رهب ــر کین ــن لوت ــارزه مارتی ــی و مب از زندگ
ــت  ــتان را روای ــش سیاه پوس ــام بخ ــانه ای و اله افس
مقابــل  در  تنــه  یــک  کــه  مــردی  می کنــد. 
ــتادگی  ــی ایس ــتان و افراط ــتان نژادپرس سفیدپوس
کــرد تــا زندگــی بهتــری بــرای مــردم سیاه پوســت 
ــی از  ــت یک ــت به دس ــد و عاقب ــم کن ــکا فراه آمری
همــان سفیدپوســتان افراطــی نیــز بــه قتــل رســید. 
ــت  ــر آن اس ــلما« روایتگ ــم »س ــه فیل ــی ک مقطع
زمانــی اســت کــه ســیاه پوســتان خواســتار داشــتن 
حــق رأی مســاوی بــا دیگــر مــردم آمریــکا هســتند. 
ــلما  ــهر س ــری در ش ــث درگی ــت باع ــن درخواس ای

ــود. ــا می ش ــت آالبام ــع در ایال واق
ــه ســراغ  ــن مشــکل ب ــرای حــل ای ــر کینــگ ب  لوت
جانســون، رئیس جمهــور وقــت آمریــکا مــی رود 
امــا حرف هــای او مــورد توجــه جانســون قــرار 
رئیــس  جی.ادگار.هــوور  طرفــی  از  نمی گیــرد. 
»FBI« هــم در تــاش اســت تــا کاری کنــد 
ــواده اش  ــگ و خان ــر کین ــوی لوت ــوش از گل آب خ
پاییــن نــرود. لوترکینــگ بــه ســمت ســلما مــی رود 
بــزرگ  راهپیمایــی  یــک  می گیــرد  تصمیــم  و 
ــدیدی  ــات ش ــن کار تبع ــا ای ــد  ام ــری کن را رهب
و  بیــن سیاه پوســتان  درگیری هــا  دارد.  پــی  در 
ســفید پوســتان نژادپرســت و پلیــس روزبــه روز 
بیشــتر می شــود و ماجــرا کم کــم بــه جاهــای 
باریکــی می رســد.یکی از مهم تریــن ویژگی هــای 
فیلــم »ســلما« پرهیــز از سانســور خشــونت باالیــی 
اســت کــه علیــه سیاه پوســتان در آن ســال ها 
ــی کارگــردان ایــن  ــوا دوورن اعمــال می شــد.  ای
ــن  ــد از رخ دادن ای ــج  ســال بع ــه پن ــا اینک ــم ب فیل
ــته  ــی توانس ــه خوب ــا ب ــده ام ــا آم ــه دنی ــع ب وقای
حــوادث  مــورد  در  نقصــی  و  بی عیــب  تصویــر 
ــد.  ــر بکش ــه تصوی ــادی ب ــه ۶۰ می ــال های ده س
ــر  ــر س ــردم ب ــا م ــردم ب ــری م ــکانس های درگی س
ــه  ــه ب ــیب هایی ک ــا و آس ــت و توهین ه ــگ پوس رن
ــج آور  ــده و رن ــدری تکان دهن ــه ق ــد ب ــم می زنن ه
ــد ذهــن مخاطــب  ــا ســاعت ها می توان ــه ت اســت ک
ــو در  ــد ایول ــازی دیوی ــد. ب ــغول کن ــود مش را به خ
نقــش لوتــر کینــگ بی عیــب و نقــص اســت و 
ــا  ــه ب ــی ک ــیار خوب ــری بس ــباهت ظاه ــار ش در کن
ــکل  ــه ش ــی دارد ب ــزرگ تاریخ ــخصیت ب ــن ش ای
ــخنرانی های  ــد او س ــت مانن ــته درس ــی توانس جالب
ــد.  ــام ده ــم انج ــول فیل ــذار در ط ــور و تأثیر گ پرش
ــات  ــه از لحظ ــی ک ــلما« و نماهای ــرداری »س فیلمب
درگیــری سیاه پوســتان و سفیدپوســتان گرفتــه 
شــده بســیار تأثیرگــذار از کار درآمده انــد. اگــر 
ــکا  ــه آمری ــی از جامع ــری واقع ــد تصوی می خواهی
ــک  ــا کم ــم حتم ــن فیل ــد، ای ــه ۶۰ ببینی را در ده

ــرد. ــد ک ــما خواه ــه ش ــی ب بزرگ
منبع : پایگاه خبری راه بهترین ها

سینما و تئاتر

گوناگون نگین کوگانی

عمید بهرامی

سینما و نژاد پرستی...

ساز ناکوک این روزهای بازار

جهش تولید با قاچاق هم خوانی ندارد
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رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان گفت: 
دانشگاه فنی و حرفه ای، هنرستان و کاردانش یک 
بستر مناسب برای پاسخگویی به دغدغه ی خانواده 
ها در خصوص نیاز به فضای کار و اشــتغال جوانان 

است.

به گزارش پایگاه خبری میرماس خبر، سید نجم 
الدین الماسی در جلسه وبینار مشترک دانشگاه فنی 
و حرفه ای و اداره کل آموزش و پرورش اســتان که 
با حضور نخعی مدیرکل آموزش و پرورش لرستان، 
روســای آموزشــکده های فنی و حرفه ای استان، 
روســای آموزش و پرورش شهرستان های استان 
و مشــاورین و معاونین هر دو مجموعه برگزار شد، 
بیان کرد: دانشــگاه فنی و حرفه ای در سال ۱۳۴۴ 
تحت عنوان انستیتو تکنولوژی در سطح کشور و به 
تبع از بسیاری از کشورهای توسعه یافته در راستای 
تقویت تکنسین و حلقه ی گمشده ی بین کارگران 
و کارشناســان  تاسیس شد. دســتاوردهای بسیار 
مفیدی از بدو تاســیس این انستیتو به دست آمد 
و این روند تا انقاب شــکوهمند اسامی ادامه پیدا 
کرد و پس از آن نیز فعالیت این مجموعه در قالب 
تربیت دانشــجویان کاردانی در آموزش و پرورش 

ادامه پیدا کرد.

وی ادامه داد: در ســال ۱۳۹۰ با تایید هیئت دولت 
و مجــوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری مجموعه 
آموزشکده های فنی و حرفه ای عما زیر مجموعه 
ی وزارت علوم تحقیقات و فناوری قرار گرفتند و در 
این راســتا ۱۷۶ آموزشکده در ۳۱ استان به وزارت 

علوم تحقیقات و فناوری منتقل شدند.

الماسی افزود: در ابتدا این آموزشکده ها به صورت 
مستقل با وزارتخانه ارتباط داشتنداما به مرور زمان 
تصمیم بر سازماندهی این مجموعه و جمع بندی به 
صورت دانشگاه استانی گرفته شد و در حال حاضر 
۳۱ دانشگاه فنی و حرفه ای در ۳۱ استان زیر لوای 
دانشگاه فنی و حرفه ای به صورت یک ید واحده در 
حال فعالیت هستند و هیئت امنای این دانشگاه در 

تهران مستقر است.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای لرستان عنوان کرد: 
بر اســاس آمار و ارقام و با توجه به فضای کالبدی 
موجود، دانشــگاه فنی و حرفه ای عما بزرگترین 
دانشــگاه در کشور است. این بزرگی صرفا یک واژه 
ی اسمی نیست، یک انســجام و یکدستی در این 
دانشگاه حاکم است و  به نحوی ما در استان لرستان 
بهره مند از ســایر امکانات در دیگر اســتان ها هم 

هستیم و این ریشه در انسجام و یکپارچگی دانشگاه 
فنی و حرفه ای دارد؛ بعنوان مثال با وجود شــیوع 
کرونا آزمون دانشــجویان در منطقه ای که در آن 

هستند برگزار می شود.

وی تصریــح کــرد: در خصــوص آمــوزش های 
الکترونیکی، بــه اذعان صریح معــاون وزیر علوم 
تحقیقات و فناوری رکوردی که دانشگاه فنی و حرفه 
ای در بحث آموزش های آناین و آفاین داشــت، 

قابل ثبت در گینس بود.

الماسی خاطرنشان کرد: همواره در طول این مدت، 
دانشگاه فنی و حرفه ای لرستان در بین ۳۱ استان 
کشور جزو ۵ دانشگاه برتر بوده است و دستیابی به 
این جایگاه با همت مجموعه آموزشکده ها، معاونین، 

واحدهای فناوری، اساتید و ٫ مقدور بود.

وی در خصوص توانمندی های دانشــجویی بیان 
کرد: چندی پیش با برگزاری یک جلسه در تهران 
به نخبگان دانشجویی جوایزی اهدا شد که ۲ نفر از 
۳ نفری که موفق به اخذ جایزه شدند از دانشجویان 

دانشگاه فنی و حرفه ای لرستان بودند.

الماسی گفت: از ویژگی های دانشگاه فنی و حرفه 
ای می توان به برخورداری از شــبکه ی گســترده 
ای از دانشکده ها و آموزشــکده ها، برخورداری از 
برند معتبر آموزش فنی و حرفه ای، برخورداری از 
فضاهای گسترده آموزشی و کارگاهی و کشاورزی، 
برخــورداری از شــبکه ی گســترده ی مربیان و 
مدرســان خبره، برنامه ی درسی مبتنی بر تحلیل 
شــغلی و توانمندی ها، محیط آموزشــی و فضای 
کالبدی مناسب  و درخور، ارزشیابی های استاندارد 
مبتنی بر توانمندی های حرفه ای دانشــجویان و 
اشتغال فارغ التحصیان که در حال حاضر بر اساس 
رصد اشــتغالی که در کشــور از دانشجویان فنی و 
حرفه ای صورت گرفته اســت، بیش از ۷۰درصد از 
فارغ التحصیان دانشگاه های فنی و حرفه ای امروزه 
به خوبی در شغل های مرتبط خود، یا خوداشتغالی 
ایجاد کرده و یا به صورت کارآفرین ایجاد اشــتغال 

کرده اند، اشاره کرد.

رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای لرستان اظهار کرد: 
در این راســتا چالش هایی مانند غلبه ی فرهنگ 
مدرک گرایی دانشگاه ها و تضعیف استقبال جامعه 
از کاردانی های فنی و حرفه ای، کمبود  وجود منابع 
مالی پایدار حمایت کننده برای آموزش های عالی 
فنی و حرفه ای ) که با همت ریاست محترم دانشگاه 
فنی و حرفه ای، دکتر صالحی عمران این کمبود به 
نحومطلوب رفع شد(، ضعف نظام صاحیت حرفه 
ای ملی برای اعتبار بخشی به آموزش های عالی فنی 
و حرفه ای، ناتوانی بنگاه های اقتصادی-اجتماعی 

در برنامه ریزی برای توســعه و جذب منابع انسانی 
و٫ وجود دارد.

وی تاکید کرد: اگر بخواهیم بر این چالش ها غلبه 
کنیم و اگر بخواهیم دانشــگاه فنی و حرفه ای در 
راستای رسالت جامع خود که بحث مهارت آفرینی 
و تولید نیروی بازار کار در جهت اشــتغال پایدار و 
همراهی با اقتصاد مقاومتی است حرکت کند، قطع 

به یقین این موضوع نیاز به همت همگانی دارد.

الماسی در حاشیه این جلسه گفت: این جلسه وبینار 
با هدف تعامل بیشتر بین دانشگاه فنی و حرفه ای و 
اداره ی آموزش و پرورش، هنرستان ها و مراکز کار 
دانش برگزار شده و خوشبختانه دستاوردهای خوبی 
داشت و جدیت مدیرکل آموزش و پرورش استان در 

خصوص آموزش های مهارتی ستودنی بود.

وی افزود: دیدگاه مشترکی که در خود و در مدیرکل 
آموزش و پرورش اســتان دیدم نویدبخش حرکت 
بسیار مهمی در سطح استان خواهد بود که ما سهم 

آموزش های مهارتی را در استان باال ببریم.

الماسی خاطرنشــان کرد: دانشــگاه فنی و حرفه 
ای، هنرســتان و کاردانش یک بستر مناسب برای 
پاسخگویی به دغدغه ی خانواده ها در خصوص نیاز 

به فضای کار و اشتغال جوانان است.

رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای اســتان لرستان 
خطاب بــه خانواده ها بیان کــرد: فضای مهارتی، 
هنرستان ها و کاردانش و در ادامه این آموزش ها، 
آموزش های آکادمیک و فنی و حرفه ای را حتما در 
ذهن داشته باشند و جوانان را به این سمت هدایت 
کنند زیرا این راه یکی از بهترین راهکارها برای برون 
رفت از این مشــکات عدیده ی اشتغال است که 

امروزه گریبانگیر تمامی جامعه ی ما شده است.

راه اندازی مرکز پایش مصرف مشترکین 
دیماندی)سنگین ( برق لرستان

مرکــز پایــش مصــرف مشــترکین دیماندی)ســنگین ( شــرکت توزیــع نیــروی 
بــرق اســتان لرســتان راه انــدازی شــد. 

ــرق اســتان لرســتان در ایــن خصــوص  ــع نیــروی ب مدیرعامــل شــرکت توزی
ــه صــورت  ــدی ب ــزار مشــترک دیمان ــداد ۸ ه ــز تع ــن مرک ــرد: در ای ــان ک بی
ــی،  ــی، کشــاورزی، صنعت ــامل  مصــارف اداری، عموم ــاعت ش ــه س ــاعت ب س
ــو وات  ــر از ۳۰ کیل ــرف آن باالت ــه مص ــده ای ک ــرف کنن ــر مص ــاری و ه تج
باشــد  رصــد مــی شــود و اطاعــات الزم را بــا توجــه بــه کنتورهــای هوشــمند 
کــه در محــل مصــرف نصــب شــده و سیســتم دیجیتالــی کــه در مرکــز مــی 

باشــد پایــش خواهنــد نمــود.
ــه اطاعــات دریافتــی از طریــق مرکــز پایــش،  ــا اشــاره ب فریــدون خودنیــا ب
عنــوان کــرد: بعــد از دریافــت اطاعــات، بافاصلــه نظــرات بــه مدیریــت هــای  
توزیــع در ســطح شهرســتان هــا ارســال مــی شــود و ســپس  مدیریــت هــای 
ــی مشــترکین،  ــت راهنمای ــدام الزم را در جه ــه اق ــن زمین ــم در ای ــع ه توزی
بهینــه ســازی مصــرف بــرق و کاهــش مصــرف بــرق بخصــوص در ســاعات اوج 

مصــرف انجــام خواهنــد داد.
وی بــا اشــاره بــه کاهــش مصــرف بــرق در بخش هــای مختلــف، اظهــار کــرد: 
از طریــق مرکــز پایــش مقــدار بــار ادارات اســتان بــا توجــه بــه پیــک بــار از 
ســاعت ۱۱ تــا ۱۴:۳۰ رصــد می کنیــم تــا بتوانیــم مقــدار مصــرف را در ادارات 
ــه اوج  ــا ۱۷ ک ــم از ســاعات ۱۳ ت ــار ســایر مشــترکین ه ــم و ب کاهــش دهی
مصــرف اســت پایــش صــورت مــی گیــرد تــا بتوانیــم حداکثــر بــار مصرفــی 
ــم و  ــش دهی ــترکین کاه ــا مش ــویه ب ــل دو س ــا تعام ــت ب ــتان را در نهای اس

انشــااهلل کــه در تابســتان امســال کمتریــن خاموشــی را داشــته باشــیم.
خودنیــا افــزود:  طبــق دســتورالعمل هــای هیئــت دولــت، اداراتــی کــه هــر 
ــد  ــرق توجــه نکن ــای شــرکت ب ــه اخطاره ــاال باشــد و ب ــه مصــرف آن ب هفت
ــد  ــر الزم باش ــت آن اداره و اگ ــتانداری و حراس ــه اس ــم اول ب ــه داری وظیف
ــا آن اداره  ــه وزارتخانه هــا هــم گــزارش خواهیــم داد کــه برخــورد الزم را ب ب

ــرق آنهــا قطــع خواهــد شــد. داشــته باشــند و در صــورت تکــرار ب
وی ادامــه داد: در نهایــت هــر مشــترکی کــه همــکاری الزم را در پایــان ســه 
مــاه آینــده در تابســتان داشــته باشــند یارانــه مصرفــی خوبــی بــه آنهــا تعلــق 
خواهــد گرفــت همانطــور کــه پارســال ایــن کار صــورت گرفــت امســال هــم 
انتظــار داریــم کــه در صــورت رعایــت مفــاد تفاهــم نامــه، مبلــغ ۱۰ میلیــارد 
تومــان بــه مشــترکین بــرق یارانــه مصرفــی ارائــه شــود و از مبلــغ بدهــی آنهــا 

کســر  یــا بــه حســاب بســتانکاری  آنهــا اضافــه گــردد.
ــر  ــرف، دفت ــت مص ــر مدیری ــکاران دفت ــه هم ــر از هم ــن تقدی ــا ضم خودنی
حراســت، آی تــی، خدمــات، منابــع انســانی و همــه کســانی کــه در راه انــدازی 
ایــن مرکــز نقــش داشــته انــد، اضافــه کــرد: راه انــدازی ایــن پایــش کار بســیار 
ــم داد و در  ــعه خواهی ــااهلل آن را توس ــه انش ــت ک ــری اس ــی نظی ــوب و ب خ

ــرد. ــم ک ــی خواهی ــال صرفه جوی ــرمایه بیت الم ــظ س ــت در حف نهای
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق لرســتان هــدف از راه انــدازی مرکــز 
ــر در بحــث واحدهــای نیروگاهــی ،مصــرف  ــش را  ســرمایه گــذاری کمت پای
کمتــر ســوخت در نیروگاه هــا،  مصــرف آب کمتــر و مصــرف آلودگــی  کمتــر 
ــان کــرد: انشــااهلل بتوانیــم مدیریــت مصــرف و  محیــط زیســت دانســت و بی

مدیریــت ســبز را در ایــن راه داشــته باشــیم.
  در ادامــه مدیــر دفتــر مدیریــت مصــرف شــرکت توزیــع بــرق اســتان در ایــن 
مراســم گفــت: مرکــز پایــش بــار مصــرف بــرای مشــترکینی کــه بــا شــرکت 
ــد، حــدود  ــکاری دارن ــار هم ــک ب ــا پی ــان اوج مصــرف ی ــرق در زم ــع ب توزی
ــاورزی،  ــی، کش ــای صنعت ــتان در بخش ه ــطح اس ــترک در س ــزار مش ۸ ه
اداری،تجــاری  و ســی ان جی مــی باشــند کــه بــا آنهــا  تفاهــم نامــه صــورت 

گرفــت اســت.
ــرای  ــه شــده ب ــای ارائ ــق دســتورالعمل ه ــرد: طب ــار ک ــاد رســتمی اظه   قب
ــای  ــاعت ه ــه  در س ــورت گرفت ــه ص ــا تفاهمنام ــا آنه ــه ب ــترکینی ک مش
مختلــف مثــا ادارات از ســاعت ۱۱ تــا ۱۴:۳۰ و ســایر بخــش هــا از ســاعت 
۱۳ تــا ۱۷ کاهــش مقــدار بــار را انجــام دهنــد، متعاقبــاً شــرکت توزیــع بــرق 
اســتان آن مقــدار کاهــش بــار مصــرف کننــده را محاســبه و پاداشــی بــه آنهــا 
ارائــه میدهــد کــه آن پــاداش در صــورت حســاب هــای آنهــا اعمــال خواهــد 
ــد هــم مــی باشــد  شــد،  بطــور مثــال در بخــش کشــاورزی کــه بخــش مول
ــرف  ــا ۱۷ مص ــاعت ۱۳ ت ــاه از س ــک م ــی ی ــه ط ــه روزان ــاورزی ک ــر کش اگ
ــو وات داشــته باشــد(، کل مبلــغ  ــا حداکثــر ۱۵۰کیل ــرق نداشــته باشــد )ی ب

ــود. ــوده می ش ــاه( وی بخش ــک م دوره)ی
ــرف  ــار مص ــده، ب ــرف کنن ــمند مص ــای هوش ــق کنتوره ــت: از طری وی گف
ــز  ــن مرک ــق ای ــود و از طری ــی ش ــرل م ــش کنت ــز پای ــن مرک ــا در ای آن ه
ــش  ــات پای ــد و اطاع ــد ش ــد خواهن ــتان رص ــای اس ــتان ه ــام  شهرس تم
ــه  ــتان ارائ ــر شهرس ــرق در ه ــع ب ــای توزی ــت ه ــه مدیری ــده ب مصرف کنن

. د می شــو
رســتمی خاطــر نشــان کــرد: اگــر مصــرف بــرق در ادارات بــاال باشــد 
ــه آن  ــرد و ب ــورت می گی ــرل ص ــش کنت ــز پای ــن مرک ــق ای از طری
ــتانداری  ــه اس ــرار ب ــورت تک ــد و در ص ــد ش ــاع داده خواه اداره اط
ــم داد و دربخــش هــای کشــاورزی،  ــه هــا گــزارش خواهی و وزارتخان
صنعتــی و غیــره اگــر مصــرف بــاال باشــد بــه مشــترکین اطــاع داده 

راهنمایی هــای الزم صــورت می گیــرد. و  می شــود 
ــه  ــت ک ــن اس ــش ای ــن پای ــدازی ای ــه راه ان ــرد: نتیج ــار ک وی اظه
ــم  ــل کنی ــه مشــترکین تحمی ــن کــه خاموشــی ناخواســته ب ــدون ای ب
ــکاری  ــن هم ــه ای ــت ک ــم داش ــترکین را خواهی ــکاری الزم مش هم
ــا  ــد ت ــت کنن ــی دریاف ــا پاداش ــده ه ــرف کنن ــود مص ــی ش ــث م باع
ــور  ــد و مجب ــش دهن ــاری را پوش ــای ج ــداری از هزینه ه ــد مق بتوانن
ــه خصــوص مشــترکین خانگــی نشــویم  ــه قطــع ســایر مشــترکین ب ب
ــه  ــه هم ــان اوج مصــرف ب ــن را در زم ــرق مطمئ و توانســته باشــیم ب

ــم. ــه دهی ــف ارائ ــای مختل ــش ه ــترکین در بخ مش

خورشیدی/  اله  )عزت 
یــک  پایــه  وکیــل 

دادگستری(

نشــریه  اختصاصــی 
میرماس نــو - یکی 
تقســیمات  انــواع  از 
حقوقــی  مطالــب 
مربوط به انواع ادعا می باشــد. براســاس این 
تقســیم بندی  دعاوی را به کیفری، حقوقی، 
اداری و کار تقســیم می کنند. اما مردم همه 
می گویند شــکایت کرده انــد و در دید آنها 
تفاوتی بین دعاوی وجــود ندارد. یکی از راه 
هــای موفقیــت در پیگیری حقــوق و تظلم 
خواهی این اســت کــه تفاوت ایــن الفاظ را 
بدانیــم. تمــام ادعاهــا را نمی تــوان از یک 
ناهنجار دو  مرجع مطالبــه نمود. رفتارهــای 
قانون هستند و  یا برخاف  دســته هســتند؛ 
یــا برخاف اخاق، آنهایی کــه خاف قوانین 
هســتند روش مطالبه و پیگیریشان  متفاوت 
از رفتارهایی می باشد که ضد اخاق هستند، 
رفتارهــای هنجارشــکنانه کــه خاف اخاق 
هستند به آنها انحراف می گویند. پاسخی که 
جامعه به هر یک از رفتارهای هنجارشــکنانه 
می دهد متفاوت می باشــد. مثــا مردم در 
گونه  واکنشــی سرزنش  انحرافی  رفتار  مقابل 
نشــان می دهند یعنی نوعی حرکت انضباطی 
که شــخص متوجه اشــتباه خود بشود بدون 
اینکه سیستم های رســمی وارد عمل شوند. 
اما رفتــار خاف قانون چارچوب های پیچیده 
ای دارد کــه تقریبا تمام نظــام قضایی و غیر 
قضایــی را درگیر خــود می کند و همیشــه 
سیســتم رسمی پاسخ می دهد چرا که عدالت 
شــوخی بردار نیست و نمی توان از آن عدول 

نمود. 

انحــراف: رفتــاری که برخــاف ارزش های 
اکثریت  و هنجارهــای  یــا مذهبــی  اخاقی 
جامعه می باشد و پاسخ به این رفتار از جانب 
اجتمــاع بصورت طرد کردن یا تقبیح کردن و 

باشد. سرزنش کردن می 

رفتــار خاف قانــون: این رفتار چند شــکل 
دارد؛ جرم کیفری، جرم مدنی، تخلف اداری، 

تخلف کار، تخلــف انضباطی، تخلف انتظامی.

جــرم: رفتــاری برخاف قانون کــه برای آن 
مجــازات در نظر می گرفتنــد و مجازات هم 
شــامل حبس  یا زندان، جزای نقدی، شاق، 
اعدام، محرومیت از حقوق، استرداد مال، رفع 

حد. تبعید،  دیه،  تصرف، 

رفتار خاف قانون ســه وجه دارد؛ هم ضرر به 
شخص اســت که حتما باید مطالبه کند، هم 
ضرر به جامعه اســت که دادســتان پیگیری 
مــی کند و گاهــی ضرر به شــخص و جامعه 
هــر دو با هم اســت که فرد آســیب دیده و 
دادســتان هریک بابت حقوق خــود و جامعه 
پیگیــری می کنند. در عالم حقوق اشــخاص 
را به دو دســته حقیقی یا حقوقی تقسیم می 
کنند. شــخص حقیقی همان انسان می باشد 
که گاهی برای خــود و گاهی به نمایندگی از 
امور قضایی می شود.  شــخص حقوقی پیگیر 
اما شخصیت حقوقی وجودی غیر واقعی دارد 
و از اجتماع انســان و اموال با برنامه و هدف 
مشخص تشــکیل می شود و دارای شخصیت 
و حقوق مســتقل بوده و بوســیله انســان ها 
اداره می گردند. اشــخاص حقوقی دو دســته 
هستند اشــخاص حقوقی حقوق عمومی مثل 

تمام ادارات و ســازمان های دولتی و عمومی 
مثل شــهرداری ها و دانشــگاه ها و اشخاص 
حقوقی حقــوق خصوصی مثل شــرکت ها و 
موسســات خصوصی که دفــاع از حقوق این 
اشــخاص بوســیله مدیر و نماینده قانونی آنها 
صورت می گیرد. البته هر دوی این اشــخاص 
چــه حقیقی و چه حقوقی می توانند از وجود 
وکیل دادگســتری برای پیگیــری امور خود 
اســتفاده کننــد. و از طرفی ما در شــکایت 
کــردن و طرح دعوی باید بــه طرفیت هریک 
از این اشــخاص بصورت دقیــق طرح دعوی 
کنیم یعنی اگر شــخص حقیقی باشــد نام و 
مشــخصات او را می نویســیم و اگر شــخص 
حقوقی باشــد بــاز نام شــخصیت حقوقی در 

نامه ذکر می گردد. ادعا 

جــرم مدنی: رفتاری خــاف قانون یا قرارداد 
یا تعهد و توافق می باشــد که حتما باید ذی 
نفع مطالبه کند و پاســخی کــه به این رفتار 
داده می شــود هرچند ممکن اســت تنبیهی 
و ســزادهنده باشــد اما نام مجازات ندارد و 
بصورت پس دادن، رفع تصــرف کردن، خلع 
ید کردن، انجــام تعهد یا منع از انجام کاری، 
فسخ یا ابطال کرد، تایید یا رد کردن، مطالبه 

کردن، طاق دادن و ... می باشد.

تخلف اداری: نوعی رفتار خاف قانون اســت 
که بوســیله کارکنان دولت صورت می گیرد و 
مرجع رســیدگی به آن هم مرجعی اداری می 
باشــد و معموال اگر رفتار جرم نباشــد پاسخ 
به آن رســمی و بصورت اخــراج، تنزل مقام، 
کاهــش حقوق، جابجایی منــع از انتقال و ... 

باشد. می 

تخلف کار: ایــن رفتار خاف قانون برای نظم 
دادن به روابط کار گر و کارفرما ایجاد شــده 
و مرجعی رســمی به آن رســیدگی می کند. 
پاســخ به این رفتار بصورت  بازگشت به کار، 

اخراج، تایید اخــراج و مطالبه حقوق و مزایا 
باشد. می 

تخلــف انضباطی: این رفتــار معموال برخاف 
مقرراتی می باشــد که نظم را در روابط کاری 
و زندگی و آمد و شد و ساخت و ساز و صدور 
مجوزهــا در جامعــه برقــرار می کنــد. مثل 
مقررات شــهرداری در حوزه ساخت و ساز یا 
دیگــر امور یا مقررات راهنمایی و رانندگی، یا 
مقررات مدارس، یا دیگر فعالیت های کســب 
و کاری کــه نیــاز به مجــوز دارد و یا کاال و 
خدمــت باید به نــرخ خاصی یــا در وضعیت 
خاصی ارائه شــود. پاســخ به این رفتارها هم 
معموال رســمی است که بوســیله سازمان ها 
یــا اتحادیه هــا بصورت جریمــه، لغو مجوز ، 
تخریــب و توقیف یــا معرفی بــه دادگاه می 

باشد.

تخلــف انتظامی: این رفتار خــاف قانون خاص 
مشاغل می باشد. به این نحو که قانون گذار برای 
برقــراری نظم و انضباط در رفتار شــغلی برخی 
مشــاغل مقرراتی را تصویب نموده که توســط 
مراجع رسمی یا غیر رسمی بصورت جریمه، لغو 
فعالیت یا مجوز یا تعلیق یا اخراج و ... می باشد. 
نظام پزشــکی(، مهندسان)نظام  مثل پزشکان) 
مهندسی(، وکا)کانون وکا(، سردفتران )کانون 
ســردفتران(یا نظامیــان ) دادســرای نظامی( 

روحانیون)دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت(.

انواع شکایت یا دعوی یا ادعا:

مردم تمام ادعاهای خود را با لفظ شکایت مطرح 
می کنند ولی شــکایت اینجا به معنی طرح ادعا 

می باشد نه معنای تخصصی یا کاربردی آن.

-۱ هــر چه که عنوان جرم داشــته باشــد باید 
شــخص زیان دیده یا نماینده یــا وکیل وی در 
دادســرا که ریاست آن با دادســتان می باشد و 
عنوان  قضات آن دادیار و بازپرس می باشد طرح 
شــکایت کند که دادســتان یا یکی از معاونین 

وی براساس تخصص یا تقســیم کار یا شدت و 
ضعف جرم و مجازات پرونده را به یکی از شــعب 
بازپرسی یا دادیاری ارجاع می دهد. البته برخی 
از جرائم را مســتقیما در دادگاه رســیدگی می 
کنند مثل جرائم افراد زیر ۱۸ ســال و دادستان 
پرونــده را به مرجع  صالح ارســال می کند. اما 
در باقی موارد در دادســرا پس از اخذ شــکایت 
پرونده به مرجع انتظامی ارســال می شود تا کار 
تحقیقات انجام شود.البته در جرائم مشهود و یا 
در مراجعه مســتقیم به مراجع انتظامی ممکن 
است شکایت از کانتری و یا پاسگاه شروع گردد.

-۲اما در مــورد اختافات مدنــی مثل مالک و 
مستاجری،  خرید و فروش، طاق، مطالبه نفقه 
و مطالبه طلب، وجه چک و سفته، فسخ و ابطال 
و الزام به انجام تعهدات این نوع ادعاها را حقوقی 
می گویند و در مرجعی بنام دادگاه های حقوقی 

رسیدگی می شوند.

توضیح اینکــه در جرائم پرونده در دادســرا و 
دادگاه کیفری رســیدگی می شــود که برخی 
جرائم ســنگین که مجازات اعدام یا قصاص یا 
حبس ابد دارند در دادگاه کیفری یک با حضور 
دو قاضی و جرایم ســبک تر در دادگاه کیفری 
دو با حضور یک قاضی رســیدگی می شود. اما 
پرونده های حقوقی خود چند دســته هستند، 
برخــی در صاحیت شــورای حــل اختاف و 
برخی در صاحیــت دادگاه خانواده و باقی هم 
در دادگاه عمومــی حقوقی با حضور یک قاضی 

رسیدگی می شود.

 اعتراض به تصمیمات دادســرا و دادگاه ها هم 
متفاوت می باشد. الزم به ذکر است که تصمیم 
قضایی یا قرار می باشــد یا حکم و مهمترین اثر 
این تصمیمات این اســت که احکام اعتبار امر 

مختومه دارند و دوباره قابل پیگیری نیستند.

اگر تصمیم دادســرا جلب به دادرســی باشــد 
پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری ارسال 

می شود و اگر قرار منع یا موقوفی تعقیب باشد 
اعتراض به آن در دادگاه کیفری دو رســیدگی 
می شــود، مگر از مواردی باشــد که مستقیم 
در دادگاه رســیدگی می شــود که قرار منع یا 
موقوفــی تعقیب دادگاه کیفــری دو در دادگاه 
تجدیدنظر اســتان و قرار منع یا موقوفی دادگاه 
کیفری یک در دیوان عالی کشور رسیدگی می 
شــود. مهلت این اعتراض ده روز از تاریخ اباغ 

می باشد.

امــا قرارهای دادگاه حقوقــی متعدد و ماهیتی 
متفاوت دارند. مثل قرار رد دعوی، قرار ســقوط 
دعــوی، قرارابطال دادخواســت و ... که ظرف 
بیســت روز قابــل اعتــراض در دادگاه تجدید 
نظر اســتان هســتند مگر قرار رد دفتر که در 
همان دادگاهــی که دفترش قرار را صادر کرده 

رسیدگی می شود.

اما اعتراض به تصمیم دادگاه هم خود دو شکل 
دارد، اگر رای غیابی صادر شــده باشــد یعنی 
بدون حضور متهم یا خوانده جلســه دادرســی 
تشــکیل شــده باشــد در این صورت متهم یا 
خوانده حق دارد ظرف بیست روز نسبت به رای 
اعتراض کند که عنــوان این اعتراض واخواهی 
می باشــد و در همان دادگاهی رســیدگی می 

شود که تصمیم قبلی را گرفته است.

اگــر تصمیم دادگاه حضوری باشــد یعنی تمام 
طرفیــن دعوی حضور داشــته اند . رای  ظرف 
بیســت روز قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه 
تجدید نظر اســتان می باشد مگر احکام دادگاه 
کیفــری یک کــه ظــرف همین مــدت قابل 
تجدیدنظــر خواهی در دیوان عالی کشــور می 
باشــند و یا فرجام خواهی که باز قابل رسیدگی 

در دیوان عالی کشور می باشد.

-۳ اختافــات کارگری و کارفرمایــی ابتدا در 
هیــات های تشــخیص و جهت رســیدگی به 
تجدیدنظــر در هیــات حل اختــاف اداره کار 
رسیدگی می شــوند و احکام در دیوان عدالت 
اداری قابــل اعتراض می باشــد و احکام قطعی 
مربوط به امور کارگر و کارفرما در اجرای احکام 

دادگستری اجرا می شوند. 

-۴ یکی دیگر از انواع شــکایاتی که مردم دارند 
معموال مربوط بــه اقدامات خاف قانون ادارات 
دولتی و شــهرداری ها در مورد تضییع حقوق 
اداری و اســتخدامی  می باشــد کــه می توان 
از تصمیــات ادارات دولتــی یــا تضییع حقوق 
کارمندان دولت در دیوان عدالت اداری شکایت 

نمود. 

-۵ یکــی از انــواع شــکایت مربوط بــه گران 
فروشــی کم فروشــی و تقلب در کسب و کار 
بوسیله صنوف می باشــد که بعنوان یک رفتار 
خاف قانــون در اداره صنعت، معدن و تجارت 
و تعزیرات حکومتی قابل تعقیب و مجازات می 

باشد. 

-۶ اگر شــخصی از رفتار یــا عملکرد حرفه ای 
پزشــک یا وکیل یــا مهندس یا کارشــناس یا 
سر دفتری شکایت داشــته باشد هریک از این 
صنــوف هم دادســرا و دادگاه حرفــه ای خود 
را دارنــد که بــه تخلفات حرفــه ای این افراد 

رسیدگی می کنند. 

آنچــه که آمد انواع ادعا و مرجع رســیدگی به 
آنها بود و اصوال آشــنایی با این دعاوی و مرجع 
رسیدگی به آنها در روند رسیدگی و تسریع در 

امور بسیار تعیین کننده می باشد.
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