


پایگاه خبری تحلیلی اقتصادی استان قم / ویژه نامه / شماره چهارم / هفته چهارم مهر ماه 1400

چه عواملی بر قیمت رمز ارزها تاثیر دارد؟

مرتضی مال محمدی / دکتری مدیریت و  مشاور کسب و کار

هویت معنوی و جایگاه امامزاده بابا مسافر در گردشگری مذهبی 

اکرم صادقی / فعال حوزه گردشگری

نیم نگاهی به باستان شناسی و تاریخ قم؛ اشعریان در قم

حسین صادقی/عضو  بنیاد قم پژوهی و دبیر تاریخ

عوامل موثر در ایجاد و توسعه رضایت شغلی

سید علی ناظم زاده/ پژوهشگر و مشاور  کسب و کار

هشدار برای مرگ آبی یا فرونشست زمین

سید محسن محسنی / قم پژوه

مهر زمین را دریابید

زهرا مهر نوروزی / فعال حوزه گردشگری

قم در چنگاه صنایع آالینده

عباس جعفری / کارشناس برنامه ریزی محیط زیست
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مجموعه عوامل موثر بر قیمت رمز ارزها عبارتند 
از:

 عرضه و تقاضا:
میزان عرضه و تقاضا نقش بسیار مهمی در تعیین 
قیمــت ارزهای دیجیتال دارد. به این معنا که هر چه 
تقاضا بیشتر باشد به همین میزان قیمت باال می رود 

و بالعکس.
هزینه های شبکه:

هزینــه اصلــی تولیــد رمــز ارز پــاداش ماینرها اســت 
کــه توســط شــبکه و از طریــق رمــز ارز بومــی پرداخــت 

می شود.
پدیده هالوینگ:

هــر چهار ســال یک بــار اتفاق افتاده و بر اســاس آن 
پاداش ماینرها نصف می شود.

محدودیت:
ارزهــای دیجیتــال در هــر  بــودن میــزان  محــدود 
بالکچین باعث می شود تا به دلیل محدودیت منابع 

ارزش دارایی افزایش یابد.
کارمزد تائید تراکنش ها:

افزایــش  تراکنش هــا  تائیــد  کارمــزد  مقــدار  هرچــه 
بیشــتر  نیــز  ارزهــا  رمــز  ارزش  آن  دنبــال  بــه  یابــد 
معامله گــر  عجلــه  صــورت  در  کارمــزد  ایــن  می شــود. 
می شــود پرداخــت  ماینــر  بــه  تراکنــش  تائیــد   بــرای 

قوانین و آئین نامه های مربوط به رمز ارز:
در ســال های اخیــر دولت هــا در تــالش هســتند تا 
مقرراتی را درباره بازار ارزهای دیجیتال وضع کنند. هر 
چه این قوانین ســخت گیرانه تر باشد؛ قیمت ارزهای 

دیجیتال نیز سقوط خواهد کرد.
اظهارنظر افراد مهم:

به دفعــات شــاهد آن هســتیم کــه بــا مصاحبــه و 
توییــت زدن افــراد تأثیرگذار قیمت ارزهــای دیجیتال 
تغییــر می کند. اگر اظهارنظر انجام شــده مثبت باشــد 

قیمت ارزهای دیجیتال رشد می کند و بالعکس.
رسانه ها:

در صورتــی کــه رســانه ها زمــان بیشــتری را بــرای 
معرفــی و آمــوزش ارز دیجیتال صرف کنند، شــناخت 
بــازار افزایش یافتــه و تمایــل  مــردم نســبت بــه ایــن 
بــه ســرمایه گذاری در ایــن آن نیــز بیشــتر می شــود. با 

افزایش تقاضا قیمت نیز افزایش می یابد.
فعالیت سرمایه گذاران اصلی )نهنگ ها(:

سرمایه گذاران اصلی یا به اصطالح نهنگ ها، افراد 

یا مؤسســاتی با ســرمایه بســیار زیــاد در بازار هســتند. 
سرمایه گذاران می توانند با سرمایه گذاری مبالغ باال و 
یا فروش کل ســرمایه خود بر قیمت ها اثرگذار باشــند. 
بــرای مثــال نهنگــی بــا فــروش تمــام دارایــی ارزهــای 
دیجیتــال خود، حجــم زیادی رمــز ارز را وارد بازار کرده 

و باعث افت شدید قیمت ها می شود.
خبرهای بازار:

به جهت قدرت بســیار زیاد رســانه و ســرعت باالی 
انتقــال اخبــار جدیــد، هرگونــه خبــر و گزارشــی دربــاره 
ایــن بازار بر قیمت آن تأثیرگذار خواهد بود. اخبار بازار 
اولین چیزی اســت که قبــل از ورود به معامله باید به 

آن توجه کنید.
در دسترس بودن:

در صورتــی کــه خریدوفروش یــک رمــز ارز به راحتی 
امکان پذیــر باشــد قیمــت آن نیــز افزایــش می یابــد. 
بــه همیــن دلیل بــا قــرار گرفتن یــک رمز ارز در لیســت 

صرافی های معتبر ارزش آن بیشتر می شود.
رقابت رمز ارزها با یکدیگر:

بــا ورود ارز دیجیتــال جدیــد، درصورتی کــه رمــز ارز 
تــازه وارد از فنــاوری مشــابهی که از قبل در میان ســایر 
رمــز ارزهــا وجــود دارد اســتفاده  کنــد، باعــث افزایــش 
 EOS و Ethereum قیمــت خواهــد شــد. بــرای مثــال
هر دو در قراردادهای هوشــمند و تســلط بر dApps با 

یکدیگر در رقابت هستند.

چه عواملی
بر قیمت 
رمز ارزها 

تاثیر دارد؟

مرتضی مال محمدی؛ 
دکتری مدیریت

و مشاور کسب و کار

3

فکــر  بــه  کــه  صورتــی  در 
ســرمایه گذاری مســتقیم در بازار 
ارزهــای دیجیتــال هســتید الزم 
است قبل از هر چیزی تحقیقات 
الزم را انجام داده و در دوره های 
شــرکت  دیجیتــال  ارز  آمــوزش 

کنید.
هیچ وقت یادگیری را متوقف 
ورود  از  پــس  حتــی  و  نکــرده 
و  تحقیــق  بــه  همــواره  بــازار  بــه 
اولیــن  دهیــد.  ادامــه  یادگیــری 
قدم قبل از ســرمایه گذاری برای 
انجام تحقیقات مفید، مطالعه 

وایت پیپر شرکت است.
 بــا دریافت اطالعــات الزم از 
مقاله سفید، می توانید بهترین 
عواقــب  و  ســرمایه گذاری  راه 

احتمالی آن را مشخص کنید.
گذشته ازین مطلب میدانید 
قیمــت  بــر  زیــادی  عواملــی  کــه 
اثرگــذار  ارزهــای  رمــز  لحظــه ای 
هســتند. شــناخت ایــن عوامل 
بــه شــما در انجــام تریــد خــوب 

کمک می کند. 
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تا هنگام وفات حضرتشــان، در شــهر مدینــه و در کنار 
 امــام رضــا)ع( در حوالــی منزلشــان ســکونت داشــت.
)منبع: کلینی، محمد بن یعقوب بن اســحاق، کافی، 
ج  1، ص 381، ح 6، تهــران، دار الکتــب اإلســالمیة، 

چاپ چهارم، 1407ق.(
۲. طبق برخی از نقل ها، وی از خادمان و اصحاب 
ســّر امــام رضــا)ع( نیــز شــمرده  می شــد کــه حضــرت 
رضــا)ع( قبــل از شــهادت خــود در منطقــه  خراســان، 
بــه او فرمــود: »بــه نزد فرزنــدم ابــو جعفر )امــام جواد( 
 بــرو؛ زیــرا او - بعــد از مــن - امــام تــو خواهــد بــود.«

)منبع:»... أَْخَبَرنِی ُمَسافٌِر، َقاَل أََمَرنِی أَبُو الَْحَسِن)ع( 
َُّه َصاِحُبک«؛  بُِخَراَســاَن َفَقاَل: الَْحْق بِأَبِی َجْعَفــٍر َفإِن
کّشــی، ابو عمرو، محمد بن عمر بن عبد العزیز، رجال 
الکشــی، ص 506، ش 97۲، مؤسســه نشــر دانشــگاه 
مشــهد، 1490ق؛ جواهــر کالم، عبــد الحســین،  تربــت 
پــاکان قــم، ج 1، ص 154 ، قــم، نصاریان ، چــاپ اول،  

14۲4ق .(
3. روایتی نیز گویای آن است که در زمان زندگی امام 
 جواد)ع(، مسافر هم چنان مورد توجه آن حضرت بود.
)منبع:شــیخ مفید، محمد بــن محمد، اإلختصاص، 
ص 87، قــم، الموتمر العالمی اللفیة الشــیخ المفید، 

چاپ اول، 1413 ق؛ رجال الکشی، ص 596.(
بــا این وجــود، در مورد اســتناد مــزار »بابا مســافر« 
در  و  بــوده  ائمــه)ع(  اصحــاب  از  کــه  مســافری  بــه 
نیافتیــم،  معتبــری  منبــع  شــده،  یــاد  او  از  روایــات 
اگرچــه در برخــی کتاب هــای معاصــر چنیــن ادعایــی 

مطــرح شــده اســت. از طرفــی نمی تــوان بــه صــورت 
اســت؛  نادرســت  اســتناد،  ایــن  کــه  گفــت  قطعــی 
نــدارد. وجــود  نیــز  آن  نادرســتی  بــر  دلیلــی   زیــرا 
بابــا  معاصــر،  کتاب هــای  از  برخــی  نمانــد،  ناگفتــه 
مســافر - مدفــون در مــکان یــاد شــده - را از دراویــش 
اهــل تصــوف دانســته و مقصــود از عنــوان »مســافر« 
عــام  اصطــالح  در  آنچــه  معنــای  بــه  نــه  را،  او  بــرای 
اســت، بلکــه بــه معنــای آنچه نــزد اهل حــق معروف 
درجــات  بــه  کــه  کســی  از  اســت  عبــارت  آن  و  بــوده 
دانســته اند. می رســد،  الهــی  معرفــت  از   باالیــی 

)منبع:  تاریخ قم، ص ۲19(
تصــوف در  شــیخ  بابــا،  پیــر،  واژه   معنــای 
 )هم معنای مرشــد و شــیخ عربی و بابــا در لهجه های 
ادب  عرفانــی  نوشــته های  در  ترکــی(  و  ایــران  غــرب 
پارســی بسیار به کار رفته است و در معنای اصطالحی 
راهنمــای معنــوی و مرشدی اســت کــه خــود پیشــتر 
طریــق عرفــان را پیمــوده )ســلوک( و توانایی هایــی 
روحانی کســب کرده اســت )والیت( و شایستٔه هدایت 

و پیش بردن مرید در طریق تصوف است.
بابــا در اصطــالح صوفیــه بــه معنــای شــیخ و پیــر 
آمده اســت و بیشــتر بــه مشــایخی اطــالق می شــد که 
معمــر بودنــد، و گاهی به اول اســم و زمانی بــه آخر آن 
اضافه می کردند؛ مانند: بابا رکن الدین شیرازی، شیخ 
علی بابا. در عهد صوفیه ریش سفیدان و سرپرستان 

و سردمداران تکیه ها را نیز بابا می گفتند.

هویت معنوی 
و جایگاه 
امامزاده

بابا مسافر 
گردشگری  در 

مذهبی
اکرم صادقی؛ 

فعال حوز ه گردشگری

4

خیابــان  کوچــه  پانزدهمیــن 
از  یکــی  شــروع  و  عماریاســر 
مذهبــی  گردشــگری  مســیرهای 
و تاریخــی و فرهنگــی اســتان قم، 
نــام »بابــا  بــه  ُبقعــه ای قــرار دارد 
مســافر« که می گویند منتسب به 
امــام جــواد)ع(  از اصحــاب  یکــی 

است.
اصل ســاختمان ایــن مقبره از 
ابنیــه تاریخی عصر صفوی اســت 
کــه در عصــر حاضــر مرّمــت شــده 
الشــریعه،  ناصــر  )منبــع:  اســت. 
قــم،  تاریــخ  حســین،  محمــد 
محقــق، دوانــی، علــی، ص ۲19، 

تهران، رهنمون، 1383 ش.(
آنچــه در مــورد شــخصیت وی 
می توان گفت آن اســت که فردی 
بــه نــام »مســافر«، بــا کنیــه  »ابــو 
مســلم« در بین اصحاب ائمه)ع( 
- از جمله امــام جواد)ع( - وجود 
داشــته کــه در ذیل به شــواهدی 
می گــردد: اشــاره  بــاره  ایــن   در 
از  مســافر  روایتــی،  اســاس  بــر   .1
زمان زندانی شدن امام کاظم)ع( 
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حجــاج تحــت تعقیــب قــرار گرفتنــد و مجبــور بــه ترک 
کوفــه و هجرت به قم شــدند. اما بنابــر گزارش دیگری 
بــه تــرک کوفه )ســال 93 ق.( شــدند. از تــرس حجاج 
بــه قم مهاجــرت کردنــد. به علــت بدرفتــاری احوص 
بــا روســتائیان ایرانی ای کــه در امــالک او کار می کردند 
حجــاج او را زندانــی کــرده بــود اما با وســاطت عبداهلل 
بــرادر احــوصـ  که نــزد حجاج ارج و قربی داشــتـ  وی 

آزاد شد.
بعــد از آن عبداهلل از بیم آن که رأی حجاج برنگردد 
و احــوص مجــددًا زندانــی نشــود چــاره کار را خــروج از 
کوفــه دیــد. آنــان ســرانجام در قــم ســاکن شــدند. در 
روایت ســومی هم کشــته شــدن محمد بن ســائب به 
 دســت حجاج علت کوچ ایشان دانسته شــده است.
آذربایجــان،  قزویــن،  اصفهــان،  مناطــق  منابــع،  در 
ارمنســتان و خراســان بــه عنوان مقصد اشــعریان نام 
بــرده شــده اســت. امــا مســیر حرکــت آنها سرنوشــت 
دیگــری را برایشــان رقــم زد. اشــعریان پــس از تلفاتــی 
کــه در اثر شــیوع وبا در ماه بصره  متحمل شــدند و به 

سوی مرکز ایران حرکت کردند.
ایــران آمدنــد،  بــه طــرف  کــه  از جملــه اشــعریانی 
فرزندان ســعد به نام »احوص« و »عبداهلل« بودند که 
در جســتجوی موطنی جدید، وارد خطه قم شــدند. 
مولف تاریخ قم ورود آنان را مصادف با نوروز باستانی 
می دانــد: »روز شــنبه مــاه فروردین روز نوروز ... ســنه 
94 ق. سه ساعت و پنج دانگ ساعتی از روز گذشته« 

امــوی  قیــام  در  اشــعریان 
بــن  محمــد  بــن  عبدالرحمــان 

اشعث شرکت کردند. 
حّجــاج، پــس از ســرکوبی قیام 
ابــن اشــعث، بــر اشــعریان خشــم 
گرفــت و بــرای تــرک کوفه ســه روز 
عبــداهلل،  داد.  مهلــت  آنــان  بــه 
بــزرگ خاندان ســعد بــن مالک و 
پــس از آن بــرادرش »احــوص بــن 
ســعد«، بــه قــم هجــرت کردنــد و 
دیگر فرزندان سائب بن مالک به 

نهاوند و دینور رفتند.
بنــا بــر گزارشــی تایخی تا ســال 
83 ق. خانــدان مالــک در کوفــه 
بــه ســر می بردند اما در این ســال 
عبــداهلل،  چــون  آنــان  از  بخشــی 
و  نعیــم  اســحاق،  احــوص، 
عبدالرحمــان فرزنــدان ســعد بن 
مالــک )بــرادرزادگان ســائب(، بــه 
علت جانبداری از قیام ضد اموی 
عبدالرحمان بن اشــعث از سوی 

وارد قم شدند.
اشعریان، پس از استقرار در قم، مورد استقبال گرم 
اشراف محلی منطقه به نام های »خربنداز« و »یزدان 
فــاذار« که رئیــس و دهگان »دژ ابرشــتیجان« یا حاکم 
قــم قرار گرفتنــد. یزدان فــاذار به اشــعریان، به ویژه به 
رؤســای آنهــا احــوص و عبــداهلل ـ جامــه فاخر و اســب 
قیمتی هدیــه داد. و »دیه ممجان« را برای ســکونت 
ایشان تعیین کرد و رؤسای آنها را در سرای بزرگان دیه 
ممجان منزل داد. و ســپس روستای »گمر« )جمر( را 
که در شــمال قریه خرابه و در جنوب دیه ممجان قرار 
داشــت، همراه تعــدادی گاو و ابزارآالت کشــاورزی، به 

ایشان اختصاص داد. 
و  کردنــد  گرمــی  اســتقبال  اشــعریان  از  قــم  مــردم 
علــت آن حفاظــت و حمایت ایشــان از قمی ها بود که 
همیشــه مورد هجوم دیلمیان، به ویژه در ایام سرور و 
روزهای شلوغ سال، مانند عید نوروز و جشن مهرگان 
قــرار می گرفتند کــه اموال و اوالد آنها توســط دیلمیان 

مورد مخاطره قرار می گرفت.
از قضــا، حمالت موســمی دیلمیان بــه این ناحیه 
در همیــن موقــع، شــروع شــد کــه بــا واکنــش نظامــی 
اشــعریان بــه ســرداری احــوص، ایــن غارتگــری نــاکام 
ماند و دیالمه فراری شــدند. این پیروزی دستاوردی 
مهــم بــرای بومیــان قــم تلقی شــد و خواســتار اقامت 
اشــعریان قم شــدند و با موافقت ایشــان رو به رو شــد 
و پیمــان نامــه ای متضمــن صلح و دوســتی و دفاع از 

نیم نگاهی به باستان

 شناسی و تاریخ قم؛ 

اشعریان 

در قم

حسین صادقی؛
عضو بنیاد قم پژوهی

 و دبیر تاریخ
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یکدیگــر بیــن ایشــان منعقــد گردیــد و حاکم قم 
یــزدان فــاذار نیــز از اشــعریان بــا درهــم و زعفران 
کــه ارزشــمندترین محصــول قــم بود، اســتقبال 
بماننــد. قــم  در  خواســتند  آنهــا  از  و   نمودنــد 
بنــا بــر روایتــی، عبــداهلل در این زمان بــه احوص 
مخالفــت  قــم،  در  اقامــت  بــا  و  شــد  ملحــق 
ایــن شــهر  کــرد در  کــرد. احــوص، او را متقاعــد 
بمانــد. احــوص بــه او قــول داد کــه اگــر در قــم 
ســاخت.  خواهــد  او  بــرای  بماند، مســجدی 
کنــار دزپــل )در  را در  بنابرایــن، مســجد عتیــق 
حدود خاکفرج و وادی الســالم فعلــی( بنا کرد که 

محل آن قبال آتشکده بود.
کــرد و جــای آن  عبــداهلل آتشــکده را خــراب 
 مسجد بنا نمود و دور تا دور آن را رواق ساخت.
اســتفاده می شــود  روایــات  بیشــتر  از  اینکــه  بــا 
کــه اشــعریان بــر حســب تصــادف، قــم را بــرای 
ســکونت انتخــاب کردنــد، دالیلــی وجــود دارد 
هــم  انتخــاب چنــدان  نشــان می دهد این  کــه 

تصادفی نبوده است.
از ســرداران  ایشــان،  بــن عامــر، جــّد   مالــک 
فتوحــات اســالمی بــود که نقــش فعالــی در فتح 
جبــال، ایفــا کــرد. صاحــب تاریــخ قــم با نســبت 
دادن فتح بالد شمال ساوه به وی، افزوده است 
که مالک با حمله به دیلمیان غارتگر، شماری از 
ساکنان قریه تخرود را آزاد کرد و ایشان، در شمار 

آزادشدگان و خدمتکاران وی قرار گرفتند. 
خانــدان مالــک بــا آگاهــی از ایــن واقــع، بــه 
توســط  آزادشــدگان  و  آمدنــد  منطقــه  ایــن 
جّدشــان را فراخوانــده، بــه یــاری طلبیدنــد. از 
ایــن گذشــته، در بحــث قبلــی نیــز اشــاراتی بــه 
کــوچ طوایفــی از قبایــل عــرب ماننــد بنــی اســد 
و قیــس و عتــزه و گــروه کثیــری از مذحجیــان، 
 قبــل از اشــعریان بــه ایــن منطقــه وارد شــدند.
اعراب اشعری،  مدتی با مردم بومی قم در صلح 
و صفــا زندگــی می کردند، ولی پس از چند ســال 
و  داد  روی  و اشــعری ها اختالف  قمی هــا  بیــن 

مردم قم خواهان اخراج آنها شدند.
پیمــان  بــه  را  قــم  مــردم  اشــعری ها نیز 
شــکنی متهــم کردنــد و در نقشــه ای ماهرانــه، 
ســران و بــزرگان قــم را کشــتند و اراضــی آنهــا را 
تصاحــب کردند. احــوص بــه 40 تــن از غالمــان 
خــود دســتور داد در روز چهارشــنبه کــه جشــن 

بزرگــی برگــزار شــده بــود در میــان مردم به ســرور 
حصارهــا  شــبانگاهان  و  بپــردازد  شــادی  و 
تــن  از  را  دهخــدا  ســر  و  بکشــتند  را  کدخــدا  و 
بــا ســرهای بریــده  جــدا کردنــد و صبحگاهــان 
برگردنــد. عبــداهلل، بــرادر احــوص از ایــن اقــدام 
 ناخشــنود شــد و برادرش را مورد عتاب قرار داد.
اشــعریان اراضی وســیع قمی ها را تملک کردند. 
سپس با شکستن سدها و بندهای رودخانه در 
ناحیه »تیمره« کمره یا خمین فعلی ـ کشــاورزان 
آن ناحیــه را بــا جنــگ وادار بــه عقــد قــراردادی 
نمودند و ســهم آب بری ناحیه قــم از رودخانه را 

افزایش دادند.
پس طی مدت کوتاهی با حفر قنات و نهرهای 
جدید کشــاورزی منطقه را آنچنان رونقی دادند 
که بنا به نوشــته های جغرافی دانان اسالمی جز 
در قــرن ششــم هیچ گاه ناحیه قــم چنین رونقی 
نداشــته اســت. همراه با کشــاورزی روز بــه روز بر 
جمعیــت اعــراب افــزوده می شــد. در این مدت 
دیه یا دژ باســتانی »ممجان« به تدریج گسترش 
یافت و تمامی اراضی ممجان و مالون و مقداری 
از زمین های دهات مجاور قزدان و جمر و سگن 
جزوه بلــدة قــم گشــتند. بدین ترتیــب ممجان 
که شهرســتان خوانده می شــد در عرض دو قرن 

تبدیل به شهر بزرگی شد.
بر اســاس مــوارد فوق می تــوان چنین نتیجه 
گرفت که اعراب اشعری هنگامی که در نیمه دوم 
قرن دوم قمری به قم آمدند برای خود شــهری 

جدیــد در قســمتی از ســرزمین قــم بنــا نهادنــد 
و بارویــی کوچک تــر گــرد همیــن قســمت چنان 
کشیدند که از باغ دولت تا درب نظر رودخانه در 
میان شــهر بــود و از ایــن در تا گمر و ســعدآباد در 
کنــار رودخانه بنا گردیده بــود. بخش کمیدان را 
نیــز با بارویی مســتقل از مزدیجــان و جز آن جدا 
کردند و به این ترتیب شهر جدید اسالمی در دو 
بخش ـ که یکــی »ممجان« یا منیجان و دیگری 
کمیدان خوانده می شد و میان آن دو، رودخانة 

قمرود یا اناربار فاصل بود.
شــالوده  ممجــان  دیــه  شــک  بــدون  امــا 
کــه  چــرا  اســت؛  قــم  اســالمی  شــهر  نخســتین 
 مولــف تاریخ قــم آن را »نفس شــهر« می خواند.
در نتیجه گیری کلی درباره منشاء پیدایش شهر 
قــم می تــوان چنیــن اظهــار داشــت کــه مرکزیت 
شــهری قم در پیش از اســالم نتوانســت ساختار 
اولیــه خــود را آنطــور کــه باید و شــاید حفظ کند. 
ولــی در دوره اســالمی بــا وجــود گذشــت زمان و 
حــوادث مختلــف در این مدت توانســت بنیان 

اولیه خود را حفظ کند.
البته عالوه بر مطالب فوق مســائلی همچون 
عوامــل جغرافیایی و اقلیمی، موقعیت ارتباطی 
و قرار گرفتن در مســیر راه های ارتباطی و تجاری 
و وجــود بارگاه حضرت معصومه)س( و ســادات 

نیز در گسترش قم تأثیر داشتند.
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1 - قدردانی
قدردانــی از کارکنــان یکــی از عوامل عمــده رضایت 
شــغلی اســت. ایــن عامل عــالوه بــر رشــد خودپنداره 
مثبــت، ســبب ارضــاى نیازهــاى عــزت نفــس، خــود 
شکوفایی و پیشرفت آنان می شود و این کار احتماال 
نیرومندتریــن، ســاده ترین و کــم هزینه تریــن عامــل 
افــراد  در  رضایــت  احســاس  ایجــاد  و  تشــویق  بــراى 
اســت. آن گونه که قبال ذکــر کردیم این عامل هنگامی 
شــکل می گیرد که از کارکنان به خاطر انجام کار خوب 
قدردانــی می شــود و ایــن کار نه با پاداشــهاى بیرونی 
بلکــه بــا قدردانــی اصیــل انجــام می گــردد، ســازمان 
براى تالش، و موفقیتهاى عمده، زمانی را به برگزارى 
جشن و مراسم ویژه اختصاص می دهد، و پروژه هاى 
بنیــادى و بزرگــی انجــام می شــود تــا افــراد بتواننــد با 
شــرکت در آن احســاس کفایت کنند و طعم مشــارکت 
 و همــکارى خــود را )هــر چنــد اندك باشــد( بچشــند.

2 - توازن و تعادل
و  بــه حالــت هماهنگــی  را   )BALANCE( تــوازن 
تعــادل میــان زندگــی شــغلی بــا زندگــی خصوصــی یــا 
خانوادگــی کارکنــان تعریــف می کنــد. احســاس توازن 
و تعــادل میــان کار و زندگی هنگامی بــه وجود می آید 
کــه کارکنان در تمام ســطوح ســازمان بــه این واقعیت 
دســت یابند کــه زندگی آنان فراســوى کار و شغلشــان 
قرار دارد و این واقعیت با فعالیتهاى حقیقی و واقعی 
ســازمان حمایت شــود. بــراى نمونه مدیــر می تواند 

پــس از کار طوالنــی و طاقــت فرســا به کارکنــان یك روز 
مرخصــی دهــد یا آنها بتوانند بخشــی از کار خــود را در 
خانه انجام دهند، و نیز باید کارکنان بتوانند بخشــی 
از مســائل و مشــکالت خانه را به محل کار بیاورند.      
کارکنان باید احساس کنند زندگی آنها به گونه کلی در 
حالت تعادل و توازن قرار دارد و سفرها و ماموریتهاى 
کارى بــه گونــه مناســبی از نظــر زمانــی تنظیــم شــود 
از  و هنــگام غیبــت فــرد، حمایتهــاى ســازمانی الزم 

خانواده وى به عمل می آید.
3-چالش

از  بســیارى  کــه  پیچیــده  هــاى  موضــوع  از  یکــی 
خــود  بــه  را  شــغلی  رضایــت  بــه  مربــوط  مطالعــات 
اختصــاص داده، چالــش یــا درگیــر شــدن بــا کار بــه 
گونــه اى اســت کــه ســبب بــه کارگیــرى توانایی هــاى 
بالقوه و استعدادهاى کارکنان و شکل گیرى احساس 
کفایــت در آنــان شــود. احســاس درگیــر شــدن در کار 
وقتــی در کارکنــان از بیــن مــی رود کــه از بــه کارگیــرى 
توانهــاى بالقوه خود محروم باشــند و این محرومیت 
نــه به دلیل فقدان اســتعداد یا مهــارت، بلکه بیش از 
هر چیز ناشــی از آن باشــد که محیط کار شرایط الزم را 
در بــه کارگیرى مهارتها و اســتعدادهاى آنان نداشــته 
باشــد. در ایــن صــورت وضعیــت کارکنان بــه گونه اى 
اســت که به خاطر کارهاى کســالت آور و خسته کننده 
دچار آشفتگی و ناراحتی می شوند، و آنان می توانند 
کار خود را چشــم بســته و بدون فکر انجــام دهند. به 

عوامل 
موثر 

در ایجاد 
و  توسعه 
رضایت 
شغلی
سید علی ناظم زاده؛ 

مشاور و پژوهشگر
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و  کار  در  مهــم  مســایل  از       
فرهنگ کار، رضایت شغلی است. 
معضــل بســیاری از کارآفرینــان و 
شــغلی  رضایــت  عــدم  مدیــران، 
است و مشکل عمده کارمندان و 
کارگران هم عدم توجه به موضوع 
کــه  ایــن  رضایــت شــغلی اســت. 
هــزاران  روزهــا  طــول  در  همــواره 
کارمنــد و کارگــر در پــی کاری دیگــر 
هستند و یا مدیران در پی جذب 
منابع انسانی جدید، ناشی از این 
جاســت کــه ما به جد بــه موضوع 
رضایت شغلی در ایران نپرداخته 
ایــم و به آن توجه جدی نداشــته 
و  کارگــران  اگــر  گمــان  بــی  ایــم. 
کارمندان رضایت شــغلی نداشته 
آنهــا جنبــه اجبــارى  باشــند، کار 
و غیــر تخصصــی پیــدا می کنــد و 
بهــره وری و کارآیی مناســب را نیز 

نخواهند داشت.
در ایــن مقــال به طــور خالصه 
برخــی عوامــل رضایــت شــغلی و 
عــدم  بــه  منجــر  کــه  موضوعاتــی 
رضایــت شــغلی می گــردد  را مورد 

بررسی قرار داده ام.
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بیــان دیگــر، عدم وجــود چالش هــاى جدید که 
راهــی براى تولید انرژى و توان جدید در کارکنان 
است، می تواند به رضایت شغلی آسیب جدى 

وارد سازد.
4-گفتگو

کارکنــان  آن  در  کــه  شــرایطی  آوردن  فراهــم 
مدیریــت  ســازمانی،  مســائل  دربــاره  بتواننــد 
و ماننــد آن بــه بحــث و تبــادل نظــر بپردازنــد، 
را  از شــغل و ســازمان  آنــان  می توانــد رضایــت 
می توانــد  عامــل  ایــن  زمانــی  دهــد.  افزایــش 
منبعی براى احســاس رضایت باشد که کارکنان 
دربــاره  کــردن  صحبــت  بــراى  کننــد  احســاس 
مســائل، فرصتهــا و موضوعهــاى مربــوط بــه کار 
آزاد هســتند، و تبــادل نظرهــا صادقانــه و همــه 
جانبــه باشــد و کارکنــان بــدون تــرس از تهمت و 
افتــرا بتواننــد بی پــرده دربــاره مســائل صحبت 
کنند. اما چنانچه گفتگوها تنها پیرامون مسائل 
و موضوعهاى ســطحی و ابتدایی صورت گیرد و 
براى بحث درباره برخی موضوعها محدودیت و 
ممنوعیت وجود داشته باشد، برخی از کارکنان 
خــود بــه خود از وارد شــدن در بحــث هاى مهم 
خوددارى می کنند و ســرانجام جو ســازمانی به 
سمتی پیش می رود که افراد احساس می کنند 
صحبــت کــردن درباره مســائل نوعــی وقت تلف 
کردن است، در این صورت احساس سرخوردگی 
و نارضایتــی بر افــراد غلبه پیدا می کند.    هر چه 
و  آشــکارتر  کارکنــان  مباحثه هــاى  و  گفتگوهــا 
بیشتر شــود افراد سعی می کنند عالوه بر مطرح 
کــردن دیدگاههــاى خویــش، ظرفیــت، پذیرش 
استنباطها و نظرهاى اعضاى دیگر سازمان را در 
خــود افزایش دهند، و این امر موجب می شــود 
بــا احتــرام متقابــل در  تــوأم  فضایــی صمیمــی 

کارکنان به وجود آید.
5-جهت گیرى

یکــی دیگــر از عواملــی کــه می توانــد محیــط 
کار را بــراى افــراد بامعنــا و جــذاب ســازد، وجــود 
دربــاره  واضــح  و  روشــن  جهت گیرى هــاى 
ســازمان  هــاى  فعالیــت  و  هدفهــا  راهبردهــا، 
اســت. وجــود چشــم انــدازى روشــن از آینده که 
جهت گیرى مشترك افراد را در سازمان مشخص 
ســازد و نیــز هدفهــا و موضوعهایــی کــه بــه گونه 
ملمــوس و روزانه این چشــم انــداز را کاملتر کند، 

سبب می شود افراد نسبت به آینده اطمینان و 
اعتماد بیشترى به دست آورده، احساس کنند 
راهبردهاى مدبرانه و روشــنی در سازمان حاکم 
است. احساس رضایت از جهت گیرى سازمانی 
زمانــی افزایش پیــدا می کند که توســط مدیران 
بــه گونه دوره اى مورد ارزیابــی، تجدید نظر و در 
صــورت لــزوم مــورد اولویــت بندى هــاى مجدد 
قرار گرفته و کارمندان این اجازه را داشته باشند 
که به گونه مشــخصی در ترســیم این چشم انداز 
و نیــز تعییــن هدفهــا و موضوعهــا دخالت کنند. 
از ســوى دیگــر، چنانچــه بین اهداف ســازمان و 
آنچــه مدیران ســازمان واقعًا در پی آن هســتند 
و  باشــد  داشــته  وجــود  عمــده اى  تفاوتهــاى 
کارکنــان نداننــد ســازمان واقعــًا بــه کجــا و با چه 
هدفــی در حــال حرکــت اســت، دچــار تعــارض و 

اضطراب می گردند.
6-نوآورى

نوآورى، به معناى به کارگیرى اندیشــه هاى 
جدیــد و شــامل دو نــوع مهــم نــوآورى فــرآورده 
فراینــد  نــوآورى  و  جدیــد(  چیزهــاى  )ســاخت 
)روشــهاى نــو بــراى انجام کارهــا( اســت. میزان 
موفقیــت نوآوریهــا را می تــوان از یکســو برپایــه 
شناخت ارباب رجوع و مشتریان و جلب رضایت 
آنها، و از دگر سو براساس افزایش کارایی، عملکرد 
موثر، رضایت شغلی و تعهد کارکنان ارزیابی کرد    
نوآورى در سازمانهایی شکل می گیرد که تمامی 
فرصتهــاى الزم براى خالقیت در اختیار کارکنان 
قــرار گیــرد، خطــر پذیــرى تحت عنــوان ابتــکار و 
نوآورى کامال تشویق شود، اشتباهات به عنوان 
هزینــه منصفانه اى براى یادگیــرى و نو آورى در 
نظر گرفته شود، و افراد مجاز به ابراز اندیشه ها، 
رویه هــا و راهبردهاى جدید باشــند. به صورتی 
کــه عــالوه بــر فراهــم آوردن زمینــه بــراى رشــد و 
شکوفایی، به ایجاد احساس ارزشمندى و عزت 
نفس در کارگران منجر می شــود.از ســوى دیگر، 
برخــی از رفتارها مانند اینکه از شــیوه هاى رایج 
انجــام کارها به شــدت دفاع شــود، افراد نتوانند 
دســت بــه نــو آورى بزننــد، و اگــر اشــتباه کردند، 
مورد توبیخ قرار گیرند، و یا اینکه سازمان جوانب 
احتیاط راهمیت قابل توجهی داشــته باشــد، و 
قوانین و هنجارهاى سازمان براى افراد مختلف 

به گونه متفاوتی اجرا شود.

7-مالکیت
عمــده اى  منبــع  کار  در  مالکیــت  احســاس 
براى رضایت از شــغل است و هنگامی می تواند 
بیشــترین تاثیــر را داشــته باشــد که افــراد خود را 
صاحــب و مالــك کار خویــش بداننــد و مطابق با 
آن عمــل کننــد، همچنیــن نحــوه شــکل گیرى 
و اجــراى کارهایــی کــه بایــد بــه انجــام برســد را 
خــود تعییــن کننــد و در حیطــه کار خویــش بــر 
باشــند،  داشــته  تســلط  ســازمانی  فرآیندهــاى 
تغییــرات در محیــط کار بــه وســیله آنهــا انجــام 
شــود، تبییــن جهــت گیــرى ها، رشــد و توســعه 
اندیشــه ها و اســتفاده از فرصتهــا توســط افــراد 
صــورت گیــرد، و هــر یــك از کارکنــان بتواننــد در 
حلقــه اطالعات ســازمانی قــرار بگیرنــد. به بیان 
دیگــر، همــه اطالعاتــدر دســترس کارکنــان قــرار 
داشــته باشــد و دریابنــد کــه مالــك کار خویــش 
هســتند و مدیــران به جــاى آنکه به آنهــا بگوید 
چــه کارى انجــام دهند بایــد آنها را تشــویق کند 
 تــا خــود بــه تصمیم گیــرى و قضــاوت بپردازند.

8-حمایت
کــه  اســت  کمك هایــی  حمایــت،  از  منظــور 
آمــد وظایــف  کار  انجــام موثــر و  بــراى  ســازمان 
عوامــل  از  برخــی  می دهــد.  ارائــه  کارکنــان  بــه 
مناســب،  بودجــه  شــامل  ســازمان  حمایتــی 
ویــژه  بــه  و  اطالعــات  تســهیالت،  تجهیــزات، 
حمایــت الزم از ســایر واحدهــاى ســازمان و نیــز 
منابع انســانی اســت کــه می تواند بــراى اجراى 
تکالیــف و وظایــف مناســب باشــد. در صــورت 
فقــدان حمایت و کمکهــاى ســازمانی، مدیران 
بایــد به گونــه دقیق روشــن کنند چه مشــکالتی 
را  الزم  منابــع  نمی تــوان  اگــر  و  دارد،  وجــود 
بــراى انجــام کار بــه دســت آورد بایــد هدفهــا و 
موضوعــات مــورد تجدیــد نظــر قــرار گرفتــه و از 
ارجــاع مســئولیت بــه کارکنــان در شــرایطی کــه 
نمی توانند بر آن کنترل داشــته باشند، اجتناب 
شــود. برخــی معتقدنــد حمایتهــاى ســازمانی 
کــه در جهت پیشــرفت کارکنان باشــد می تواند 
 نوعــی دلبســتگی عاطفــی در آنــان ایجــاد کنــد.

9-هدف
احساس هدفمند بودن یا اهمیت اجتماعی 
شــغل، یکی دیگر از منابع عمده رضایت شــغلی 
اســت. شــغلی کــه افــراد بــه وســیله آن بتواننــد 
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نقــش فعالــی در زندگــی و اجتمــاع خود داشــته 
باشــند، رضایــت فزاینــده اى به آنــان می دهد. 
به گفته »ترز« احســاس هدفدار بــودن زمانی در 
کارکنــان شــکل گرفتــه و منجر به رضایت شــغلی 
می گــردد که ســازمان هدفهاى بزرگتــرى فراتر از 
تولیــد کاال و خدمــات، افزایش در آمــد و یا بودن 
بهتریــن ســازمان در نــوع خــود دارد، و کارکنــان 
احســاس می کنند کار آنان تاثیر زیادى بر زندگی 
و جامعــه دارد، کارکنــان احســاس کننــد کار آنان 
دیگــر  مشــاغل  بــا  متمایــزى  و  مثبــت  تفــاوت 
دارد و هدفهــاى ســازمانی و شــغلی آنهــا اثــرات 
معنــادار و عمیقــی بــر جامعــه می گــذارد، آنچــه 
آنــان انجام می دهند مشــارکت در کارى بزرگتر و 
بــا هدفهاى باالتر اســت، و هر چند امــکان دارد 
مشــارکت انــدك و بــا روشــهاى جزیی تــرى گیرد 
اما تاثیر مثبت و مطلوبی دارد و ســازمان بر پایه 
رســالت قرار دارد نه بر پایــه نقش. چنانچه افراد 
احســاس کنند هدف ســازمانی آنها تنهــا انجام 
و تکمیــل یــك وظیفــه و ســپس وظایــف دیگــر 
بــه گونــه مجــرد و بدون چشــم انداز کلی اســت، 
مبتــال بــه بیهودگــی و پوچــی شــده و در نهایــت 
 عملکــرد و کار آمــدى آنان کاهش پیــدا می کند.

10-احترام
نیــاز  صاحبنظــران،  از  بســیارى  اعتقــاد  بــه 
بــه احتــرام یکــی از مهــم تریــن و اساســی ترین 
نیازهــاى انســانی اســت، کــه می توانــد موجــب 
بــه  نیــاز  شــود.  کار  محیــط  در  ارضــا  بیشــترین 
احتــرام را به دو مجموعه مکمل احترام به خود 
و احتــرام از ســوى دیگــران تقســیم می شــود. 
احتــرام بــه خــود شــامل مــواردى ماننــد تمایل 
بــه داشــتن صالحیــت، اطمینــان، نیرومندى، 
کفایت شــخصی، پیشرفت و استقالل است. هر 
فردى نیاز دارد بداند که ارزشــمند اســت و براى 
غلبــه بر وظایــف چالشــهاى کار و زندگی توانایی 
دارد. احتــرام از ســوى دیگــران شــامل اعتبــار، 
تصدیــق، مقبولیــت، توجــه، ارزش و قدردانــی 
اســت. در ایــن راســتا افــراد نیــاز دارند بــه خاطر 
آنچــه می تواننــد انجام دهند، قدردانی شــوند. 
نیــاز بــه احتــرام در ســازمانهایی به خوبــی ارضا 
می شــود کــه کارکنــان صرفنظــر از رتبــه و مقــام 
ســازمانی، به یکدیگر احترام گذارنــد، با کارکنان 
بــه عنــوان افراد بالــغ و کامل رفتار شــود، هنگام 

تصمیــم گیــرى هــا ایــن مطالب بــه دقــت مورد 
ارزیابــی قــرار گیرد که هــر یك از تصمیم هــا تا چه 
حد ممکن اســت بر افراد اثر گذارد و در ترســیم و 
 اجراى طرح کارى خود، آزادى عمل داده شود.

11-برقرارى ارتباط
افــراد و رابطه هــاى گوناگون با آنهــا می تواند 
یکی از منابع بزرگ رضایت شغلی به حساب آید. 
بســیارى از صاحبنظران معتقدنــد وجود روابط 
در محیــط کار بــه منزلــه عامل بنیادى ســالمت 
فــرد و ســازمان محســوب می شــود. بســیارى 
از مســائل روانــی و نارضایتی هــاى شــغلی غالبا 
موقعــی بروز می کند که روابط بین همکاران و یا 
روابط بین زیردستان و سرپرستان از لحاظ روان 
شــناختی ناســالم اســت. بــراى نمونــه کارکنانی 
کــه رئیــس آنهــا مالحظــه کارانــه عمــل می کنــد 
اضطراب و نارضایتی شــغلی بیشــترى احساس 
می کنند. سازمان زمانی می تواند رضایت افراد 
را بــر پایه این تامین کنــد که افراد نیاز به برقرارى 
ارتباطهــاى قــوى بــا ارباب رجــوع و همــکاران را 
درك کننــد و کارکنــان هنگام انجام کار احســاس 
 نکننــد از دنیــاى پیرامــون خــود دور افتاده اند.

12-یکپارچگی
ONE- )ســازمانهایی که دیــدگاه وحدت گــرا 
NESS( داشته و مجموعه گسترده اى از ارزشها 
و باورها را براى روشــن تر و بهتر ســاختن زندگی 
کارى اعضا در نظر می گیرند، زمینه مناسب ترى 
بــراى انجــام وظایــف، کاهش فشــار و ســر انجام 
افزایش رضایت شــغلی فراهــم می کنند. در این 
گونه ســازمانها کارکنان احساس می کنند در یك 
مجموعه یکپارچه قرار دارند و وظایف ســازمانی 
در ســایه ارتباط و وابستگی بین تقسیم و انجام 
می شــود  وحــدت زمانــی بــه عنــوان یــك منبع 
عمــده رضایــت شــغلی بــه حســاب می آیــد کــه 
کارکنان در انجام درست کارها به یکدیگر اعتماد 
داشــته باشــند، هــر یــك از کارکنــان، چگونگــی 
کننــد،  درك  ســازمان  بــا  را  همــکاران  تناســب 
کارکنان با رسالت، جهت گیرى و مجموعه اى از 
ارزشهاى مشترك با یکدیگر پیوند خورده باشند، 
روابــط کارى بــر پایــه اعتمــاد و نه رقابــت تنظیم 
شده باشد، رقابت درونی بین افراد و واحدهاى 
کارى وجود نداشته باشد، واحدهاى کارى خود 
را جــدا و بدون ارتباط با ســازمان بــه عنوان یك 

کل نبینند و رسالت آنها بر پایه منافع شخصی و 
گروهی نباشد، حس مشترك و مسلطی در افراد 
وجــود داشــته باشــد، بــه گونــه اى که احســاس 
کننــد همه آنها به یکدیگر مربــوط و براى تحقق 
 هدفهاى سازمان در یك جهت تالش می کنند.

13-ارزش
ایــن حقیقــت غیر قابــل انکار اســت کــه افراد 
نیــاز گریزناپذیــرى بــه توجــه مثبــت دارنــد و بــه 
گونه فزاینده اى نســبت به نگرشــها و انتظارات 
فــردى که در زندگی آنان اهمیت دارد، حســاس 
هستند و یا تحت نفوذ آنها قرار می گیرند. از این 
رو، در نظــر گرفتن شــرایط ارزشــی افــراد از طریق 
ارائــه توجــه مثبت، صرفنظــر از اهمیتی که براى 
جنبه هاى خاصی از رفتار دارد، بدان معناست 
کــه وى بــراى آنچــه کــه هســت، بــدون امــا و اگــر 
مــورد پذیرش و احتــرام قرار می گیرد. محیط کار 
یکــی از عمده تریــن منابعی اســت کــه می تواند 
نیــاز بــه ارزش گــذارى فــرد را تامین کنــد. تمایل 
افــراد بــه جســتجوى شــأن و منزلــت مناســب 
در ســازمان و شناســایی ایــن منزلــت از ســوى 
اســت. طبیعــی  بســیار  سرپرســتان  و   مدیــران 

14-مربوط بودن
آخرین عاملی که از آن به عنوان کلید رضایت 
شــغلی نام می برنــد، مربــوط بودن اســت. این 
مفهــوم بیــش از هر چیز اشــاره به وجــود قوانین 
مرتبط و مناســب در سازمان دارد. به اعتقاد ترز 
ایــن عامل، زمانی در محیط کار شــکل می گیرد 
که ســازمان بــه کارکنان اجازه دهــد از وقت خود 
به گونه کار آمد و موثرى اســتفاده کنند، کارکنان 
بتوانند وقت خود را با فعالیتهایی ســپرى کنند 
کــه ارتبــاط کامل بــا وظایف و رســالت کارى آنان 
باشــد، و قوانین سخت و خطوط قرمز سازمانی 
در کمتریــن حــد وجود داشــته باشــد. در مقابل 
چنانچه ســاختار ســازمان به گونه اى باشــد که 
افــراد اغلــب خــود را در حــال بررســی جلســات، 
ســازمان  ببیننــد،  آن  ماننــد  و  نامه هــا  آییــن 
تحــت هجــوم قوانیــن و خــط مشــی هاى بــی 
ارزش باشــد، همواره بین کارکنان و نظام ادارى 
ســازمان درگیرى و مجادله باشــد، و افراد در یك 
دور باطل ســازمانی واقعًا احساس کنند کارهاى 
نامربــوط انجــام می دهنــد، رضایــت شــغلی به 

شدت کاهش می یابد.
9
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و درنهایــت ایجــاد گودال هــای عمیــق را فرونشســِت 
زمیــن گوینــد. علــت این عارضــه، برداشــت بی رویه از 
آبخوان ها و منابع آب زیر زمینی اســت. ابزار برداشــت 

از طریق چاه های عمیق و نیمه عمیق است.
عوارض این پدیده، شکســت و فروریزش تدریجی 
و  و پل هــا  تاریخــی  بناهــای  از جملــه  ســاختمان ها 
ریل هــای راه آهــن و زیرســاخت ها از جملــه لوله های 
و  متــرو  گذرگاه هــای  و  فاضــالب  و  گاز  و  نفــت  و  آب 
افتــادن دکل هــای بــرق و پیدایــش دفعــی چاله های 
بــزرگ در زمیــن اســت. در شــکل عمیق تــر، بــروز زلزله 
عارضــه شــناخته می شــود. ایــن  پیامدهــای  از   نیــز 
در قم دشت جعفریه، به علت داشتن الیه های نمکی 
- که سرآمد آن کوه نمک است - و بهره برداری زیاد از 

منابع آبی بحرانی ترین دشت معرفی شده است.
در  متخصصــان  هرچنــد  چیســت؟  چــاره 
دستگاه های مربوط گویا هشــدارهای الزم را داده اند 
و باز گویا گوش شــنوایی در برابر نبوده اســت. نگارنده 
نیز مستند به اصل هشتم قانون اساسی - دعوت به 

خیر - عجالتا چند توصیه به شرح زیر دارد:
1. ممنوعیــت کشــت محصــوالِت زیــاد - آبخــواه از 
جملــه ممنوعیت کشــت صیفی جــات به خصوص در 

دشت جعفریه.
شــنیده شــده کــه در فروشــگاه های اســلو، خربوزه 
مشــهد عرضه می شــود و این وضع با توجه به بحران 

آبی در کشور، مایه تاسف است.
۲. جایگزینی محصوالت کم - آبخواه مانند زعفران 
یا مشــابه به جــای محصوالت زیاد - آبخواه. شــهرت 
زعفران قم به پیش از دوره اسالمی می رسد و گویا بعد 
از حمله مغوالن این گیاه به صفحات خراسان خاصه 
قائنات نقل مکان کرده است. البته گفته می شود این 

محصول نیاز به کارگر فراوان دارد.
3. در امــر باغــداری ترویــج و تشــویق پســته کاری 
 کــه ســودآوری و توجیــه اقتصــادی خوبــی هــم دارد.
تولیــد  اقطــاب  از  یکــی  بــه  انــدک  انــدک  قــم  البتــه 
 - طعــم(  و  مــزه   ( کیفــی  چــه  و  کمــی  چــه   - پســته 
پســته می گویــد  باغــداران  از  یکــی  تبدیــل می شــود. 
برابــر  در  بــودن  آبخــواه  کــم  ضمــن  درخــت  ایــن 
 آب هــای با ســختی بســیار زیــاد هــم جــواب می دهد.
تــا اوایــل دهه هفتاد زعفــران کاری و پســته کاری در قم 
تعطیل بود. در دهه های اخیر رویکرد به کاشت این دو 

محصوِل زراعی و باغی در قم را باید فرخنده تلقی کرد.

4.  محدودیت بهره برداری از چاه های آب موجود 
به خصوص چاه های عمیق مجاز.

5. حفــر چاه هــای جذبــی در ســطح شــهر چــه در 
معابر )به دســت شــهرداری( و چه در بناها )به دست 
مالکان( برای مهار آب های ناشــی از بارش و قســمتی 

هم برای جذب فاضالب چون ایام گذشته.
بــا  رفتــار  چگونگــی  در  اساســی  نظــر  تجدیــد   .6
رودخانــه گذرنــده از میــان شــهر - کــه عنصــر اصلــی 
تشکیل دهنده شهر قم از نظر علمی بوده است - آن 
هــم طبق نظر متخصصان مســتقل حتی در یک بازه 
زمانی ســی ســاله و فراتر و برچیدن بلوار از بستر آن به 

منظور جذب آب و جز آن.
7. احیــاء قنات هــای متروکــه و الیروبــی و ترمیــم 
قنات هــای فعال در صــورت نیــاز و روی گردانی از حفر 

چاه های عمیق و نیمه عمیق.
8. جدیت در مسدودسازی چاه های غیر مجاز.

9. ترازسنجی آب های زیر زمینی به صورت ماهیانه 
و ســاالنه و گــزارش آن بــه عمــوم از طریق رســانه ها به 
دســت دســتگاه مربــوط )شــرکت آب منطقــه ای( بــه 

منظور فرهنگ سازی برای مقابله با خطر
10. حفــظ و تقویــت پوشــش گیاهــی دشــت های 
پیرامونی قم به منظور جذب آب های ناشی از بارش. 
اگــر امــروز از فرونشســت زمیــن جلوگیــری نکنیــم 
فــردا با هیــچ هزینه ای از عوارض بی شــمار آن در امان 

نخواهیم بود.

هشدار 
برای 

مرگ  آبی
یا فرونشست 

زمین
سید محسن محسنی؛ 

قم پژوه

از  کننــده ای  نگــران  اخبــار 
شهرهای مجاور و نزدیک به قم از 
جمله از اصفهان و کاشان و تهران 
زمیــن  فرونشســت  خصــوص  در 
بــه گــوش می رســد. همچنین در 
فیلم های منتشر شــده چاله ها و 
گودال هــای هولناکــی در نزدیکــی 
و  مســکونی  ســاختمان های 
دیــده  کشــاورزی  زمین هــای  در 
می شــود. این زنگ خطری است 
که چنین نوبتی به قم هم خواهد 

رسید.
کلمــات چنــد  ایــن  نویســنده 
ســال پیــش از طریق کانــال بنیاد 
خطــر  بــه  رســانه ها  و  قم پژوهــی 
کــرد.  اشــاره  زمیــن  فرونشســت 
چــون این عارضه برگشــت ناپذیر 
و بــه تعبیــر دیگــر درمــان ناپذیــر 
است، او در هشدار نوشِت خود از 
آن با عنوان مرگ آیش یا مرگ آیی 

زمین یاد کرد. 
از فرونشســت زمیــن بــا عنوان 
ســرطان زمیــن نیــز یاد می شــود.  
پایین رفتن تدریجی سطح زمین 
خــود  پیشــین  و  طبیعــی  تــراز  از 
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جمعیت روســتای”مهر زمین” حدود 600 نفر بود، اما 
طی این مدت خشکســالی و کمبود شــدید آب شرب 
در کنار ســایر مشــکالت، باعث شــده تا تعداد ساکنان 
آن بــا مهاجــرت 300نفــر از اهالــی به نیمه برســد و این 
 بازماندگان نیز هر روز را با فکر ماندن یا رفتن سر کنند.
در مســیر ســفرمان به مهر زمین ســری به حاج حسن 
زدیــم از اهالــی روســتای دولــت آبــاد ســفر که شــغلش 
باغــداری بــود رب انارهــای حاج حســن همگی پیش 
فروش شــده بود 40سال بود که که با همراهی خانوده 
اش در تولیــد رب انــار فعالیــت می کرد مــی گفت دیگر 
نمــی توانــد دامــداری کند چــون نهــاده دامــی ندارند 
مجبور شــده اند گوســفندان را بفروشــند. اما از فروش 

فراوده های انار راضی بود.
گوهرمهرزمین

کاســوا،  انجیلــه،  درهمســایگی  مهرزمیــن 
شــده  واقــع  ســرآبادان  و  گزآبــاد  چاهــک،  نویــس، 
اســت اغلــب ایــن روســتاها اشــتغال اهالــی باغــداری 
مــی  را  در  ابــره  تابلــو  آبــادی  چنــد 100متــری  اســت. 
بــه ســمت  راه داشــتیم  بلــد  کــه  آنجــا  از  امــا  دیدیــم 
روســتای مقصــد هدایتمــان مــی کرد.نتیجــه ســفرم 
 بــه ایــن روســتا مــی گویــد بایــد مهرزمیــن را دریابیــم
به ابتدای ده که رسیدم نام شهید محمد علی حمید 
را دیدیم اولین شهید دفاع مقدس، باید به دیدن ننه 
گوهــر مهرزمین می رفتیم مادرشــهید علی شــعبانی و 
خاله شــهید حمیــد. خیابان رجایی، کوچه شــهریاررا 

بــرای  کــه  بــود  بــاری  اولیــن 
دیدن روســتای »مهرزمین« واقع 
در شهرســتان جعفرآبــاد قــم مــی 
رفتیــم، بــرای رفتــن بــه مهرزمین 
آبــاد  »دولــت  روســتای  از  بایــد 
ســفر« مــی گذشــتیم مهرزمیــن تا 
قــم 90کیلومتــر فاصلــه دارد پیش 
از اســتان شــدن اینجــا در اختیــار 
اســتان مرکزی بــود، اما با اســتان 
شــدن قــم مســئولیت آن بــه قــم 
واگــذار شــد. ایــن روســتا در نقطه 
مــرزی دواســتان قم و مرکــزی قرار 
هــا  کــوه  رشــته  بیــن  در  دارد.ده 
هــوای  و  آب  از  و  اســت  محصــور 

کوهپایه ای برخورداراست. 
کــه در برنامــه دولــت  هرچنــد 
هــای قبــل و فعــل روســتا را محور 
توســعه و خود کفایی می دانسته 
انــد اما حقیقــت جــاری را باید در 

خود روستا می دیدیم. 
مشکل برق و گاز آبادی برطرف 
ســاکنان  هنــوز  ولــی  بــود،  شــده 
بــر  بیــکاری  و  رفاهــی  مشــکالت 

سرشان تلمبار شده بود.
قبــل  1۲ســال  حــدود  در 

پشت سر گذاشــتیم روبرویمان یک حسینه بود که به 
همــراه تعدادی از بانوان ده برای تشــریح برنامه های 
صندوق قرض الحســنه جلسه ای تشکیل شده بود، 

نمایندگانی از جهاد کشاورزی هم حضور داشتند.
قدمــت روســتا چنــدان مشــخص نیســت امــا مــی 
گوینــد دوکتــاب دربــاره مهرزمین نوشــته شــده اســت 
ســاکنان  تریــن  قدیمــی  از  یکــی  نــوروزی  طــاووس  و 
بــوده کــه در آرامــگاه روســتا خفتــه اســت زبــان اهالــی 
تــرک اســت مــردان همگــی ابــروان پیوســتی دارنــد و 
زنــان تقریبــا بــه هم شــبیه هســتند همگــی از صورت 
برخوردارنــد. بلنــد  نســبتا  قامتــی  و  پهــن   هــای 
در بیــن بانوان حاضر خانم بداغی گفت: ما به برگزاری 
کالس هــای آموزشــی بــرای زنــان و جوانان نیــاز داریم 

18سال است که منتظراین اتفاق هستیم.
او قالــی بافــی بلد اســت ولی معتقد اســت به علت 
کسادی بازار بافتن قالی به صرفه نیست و توضیح می 
دهد وقتی تازه ترین کارم را درقم به بازار بردم مشتری 
نگاهــی بــه فــرش دســتبافت مــن انداخت و گفــت اگر 
تحریــم نبود قیمت این فرش 1۲میلیــون بود اما حاال 
دو میلیــون نمــی توانم خریداری کنم چــون برای من 

سودی ندارد.
بــه  را  قالــی  گفــت:  دســتباف  فــرش  بافنــده  ایــن 
۲00هــزار  امــا  فروختــم،  دومیلیــون  قیمــت  همــان 
تومــان دیگر هزینــه کردم مــواد اولیه خریدم تــا دوباره 
فرشــبافی کنــم. گرانی مواد اولیــه در کنار کســادی بازار 

مهرزمین 

را 

دریابید
زهره مهر نوروزی؛

فعال حوزه گردشگری
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فــرش دســتبافت اورا بــه ایــن نتیجــه رســانده 
بــود کــه بــه جــای فــرش بایــد هنرهــای دیگــری 
 را آمــوزش ببینــد تــا چــرخ زندگــی آنهــا بچرخــد.
حاال دیگر یکی از دختران خوب روستا با ما همراه 
شــده بود فاطمه علیوردی. از کوچه دهخدا هم 
عبور کردیم صدای اذان از مسجد قدیمی پخش 
می شد، روبری کوچه نسترن خانه ننه گوهربود. 
به سبک تمام خانه های قدیمی با دری چوبی 
و بــا داالنــی بلنــد مواجه شــدیم کــه مــا را به یک 
حیــاط نقلــی امــا پــردارو درخــت و یــک خانه که 
بــا چنــد پلــه از زمین فاصلــه داشــت هدایت می 
کــرد. نماز ظهــر را در خانه ننه گوهر خواندیم و به 
اتفــاق هــم به خانه فاطمه رفتیم که از دوســتان 
صمیمی همکارمان خانم امینی بود. این دختر 

از تمام مسائل و مشکالت روستا مطلع بود.
درطول مســیر کــه با اهالی مواجه می شــدیم 
اغلب پوســت کف دستشــان سیاه شــده بود که 
گمــان می کردیم گردو خورده باشــند، اما فاطمه 
مــی گوید: درروســتا به دلیــل کاهش محصوالت 
ســر درختــی باغــداران هم بیــکار هســتند اغلب 
جوانــان بــرای کار بــه قاهــان مــی رونــد عــده ای 
هــم در فصــل برداشــت گــردو در شــهریورماه بــه 
اســتان همــدان مــی رونــد و از آنجــا گــردو مــی 
خرنــد تــا پوســت آنها را جــدا کــرده و مغــز کنند و 
بــرای فــروش بــه بــازار ببرند و پــول حاصــل از آن 
را بــرای خرجــی یــک ســال خــود ذخیــره نمایند 
و ایــن درآمــد انــدک باعــث پائیــن آمــدن ســطح 
 کیفیت زندگی ســاکنان این روســتا شــده است.
مســکن بنیــاد  انحصــار  در   مهرزمیــن 
فاطمــه می گوید:بنیاد مســکن زمین مســکونی 
بــرای ســاخت خانــه در اختیــار مــا نمی گــذارد و 
مــدام قــول مــی دهد که ایــن موضــوع در کارگروه 
بررســی مــی شــود اما هنــوز اقــدام عملــی در این 
خصــوص صــورت نگرفتــه اســت. هرجوانــی کــه 
بخواهــد در ملــک پدری خــود خانه بســازد باید 
متــری ۲00هزارتومــان از بنیاد مســکن خریداری 
کند درغیر این صورت با تخریب مواجه می شود 

که از دیگر عوامل کوچ اهالی از به شهرهاست.
 دانش آموزان برای تحصیل به قاهان می روند
او بیان کرد: ما در روستا دو مدرسه یکی ابتدایی و 
یکی راهنمایی داریم، ولی مدرسه ابتدایی دانش 
آمــوز نــدارد و بــال اســتفاده اســت.دانش آمــوزان 

دبیرستان هرروز باید ۲5 کیلومتر مسیر را طی می 
کننــد تا بــرای درس خواندن به روســتای قاهان 
بروند که این دوری راه هر چند با وســیله نقلیه، 
برای بچه ها مشکل است به همین علت دانش 
 امــوزان دوره دبیرســتان ترک تحصیل می کنند.
فاطمه که به تمام مشــکالت روســتا اشراف دارد 
در ادامــه گفــت: در این روســتا امکانــات رفاهی و 
خدماتی بســیار کم اســت و این روستا با داشتن 
جمعیــت قابــل توجــه، تنهــا ۲ مغــازه دارد کــه 
صاحبــان آنها نیز اجناس خــود را با قیمت های 
 باالیــی نــرخ گــذاری کــرده و عرضــه مــی کننــد.
اوســرعت پایین اینترنــت را از مشــکالت جوانان 
مــی داند و می افزاید: جوانــان برای رفع بیکاری 
دنبــال اشــتغالزایی هســتند، اما ســرمایه ندارند 
از طرفــی بــه خاطر ســنگ اندازی بانــک ها مثل 
ضامــن در پرداخــت تســهیالت بنابرایــن تــالش 
آنها به نتیجه نمی رســد، در نتیجه چاره ای جز 

مهاجرت کردن ندارند.
این روســتا با داشــتن خانه عالــم، روحانی 

مستقر ندارد
گویــد،  مــی  علیــوردی  خانــم  کــه  انطــور 
روستای”مهر زمین” با وجود داشتن خانه عالم 
از داشــتن روحانــی مســتقر نیز محروم اســت0 در 
حالــی که وجود روحانی مســتقر عــالوه بر گرایش 
مردم به ســوی مســاجد و برپایی نماز جماعت، 
آموزش بسیاری از احکام و حل سئواالت شرعی، 
مــی توانــد منشــاء بــرکات زیــادی از جملــه حــل 

بخشی از مشکالت اهالی به ویژه جوانان باشد.
گــذرد مــی  آن  از  10ســال  کــه  ای   وعــده 
جالب اســت درســت درتاریــخ 11ابــان 1390 یک 
گــزارش از ایــن ده در خبرگزاری مهر منتشرشــده 
است درآن گزارش غالمرضا رحیمی رشت آبادی 
بخشــدار خلجســتان دربــاره پیگیری مشــکالت 
اهالی به خبرنگار مهر چنین گفته اســت که عین 

مطلب را بدون دخل و تصرف می خوانید:
محــدوده  بــه  اراضــی  الحــاق  مقدمــات 

روستای”مهر زمین” انجام گرفته است.
واگــذاری  عــدم  مشــکل  خصــوص  در  وی 
زمیــن مســکونی بــه اهالــی ایــن روســتا، بیــان 
الحــاق  بحــث  زمیــن”  روســتا”مهر  در  داشــت: 
واگــذاری  بــرای  روســتا  محــدوده  بــه  اراضــی 
ایــن  کــه  داشــتیم  اهالــی  بــه  مســکونی  زمیــن 

و  مســکن  تخصصــی  کارگــروه  در  موضــوع 
اســت. پیگیــری  حــال  در  اســتان   شهرســازی 
رحیمــی رشــت آبــادی بــا بیــان ایــن کــه مراحل 
اولیــه ایــن الحــاق در کارگــروه فنــی انجــام گرفتــه 
اســت، تصریح کــرد: این الحاق ها بر اســاس نیاز 
واقعی روســتاها، نرخ رشد جمعیت دائمی آنها، 
تعــداد زوج هــای جــوان و توســعه آتــی روســتاها 
انجــام مــی شــود همچنیــن جلســات کارگــروه با 
حضور دســتگاه هــای اجرایــی و خدماتــی برگزار 
می شــود تا بــرای واگذاری خدمات و انشــعابات 
شــود. ســنجی  امــکان  تلفــن  و  آب  گاز،   بــرق، 
وی یــادآور شــد: مقدمــات کار انجــام شــده و بــا 
تصویــب نهایــی در کارگــروه تخصصــی این زمین 
 هــا بــه زودی بــه روســتائیان واگــذار مــی شــود.
درست 10سال ازاین مصاحبه گذشته است، اما 
دریــغ از رفــع این مســئله بغرنج که ســاکنان مهر 
زمین را رنج می دهد و صدایشــان هم به جایی 

نمی رسد.
مخدوش کردن نام روستا

فاطمــه مــی گویــد: یکــی دیگــر از مشــکل مهر 
کــه  روستاســت  همســایگان  شــیطنت  زمیــن 
همیشه تابلو ورودی روستا را مخدوش می کنند 
و نام روستای ابره در را می نویسند وبیشتر مواقع 
گردشگر و یا وسایل نقلیه که برای بردن و آوردن 
بــار بــه اینجــا مــی آینــد ســر گــردان می شــوند که 
 امیدوارم مسئوالن به این مشکل رسیدگی کنند.
نه تنها مهرزمین که تمام روستاهای قم می توانند 
بــه کانون خــود کفایی تبدیل شــوند اگر متولیان 
امــر کمــر همــت ببندنــد و نقــاط ضعــف و قــوت 
 روستاها را شناسایی ومشکالت را برطرف کنند.
مســئوالن  نامهربانــی  حصــار  در  مهرزمیــن 
گرفتارشــده اســت ،امــا به فاطمه قــول می دهم 
موضــوع دوره هــای آموزشــی را برایــش پیگیری 
کنــم. قــول مــی دهــم صــدای اهالــی را منعکس 

کنم، اما مگرامیدی به این مسئوالن هست؟
وقتی 10ســال اســت کــه به وعــده داده شــده 
عمــل نشــده اســت. این روســتا با همــه کوچک 
بودنش در سال های دفاع مقدس هشت شهید 
را تقدیــم کــرده انتظار می رود بــه خاطر دینی که 
به خانواده شــهدا داریم مسئوالن به این روستا 
توجــه کننــد و رفع مشــکالت آنــرا در اولوبــت قرار 

دهند.
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ریز محیط زیست انجام شده است تا بدانیم مشکل 
کجاست؟ و راهکار چیست؟

عباس جعفــری وجود ریزگردهــا، قطع حقابه های 
اســتقرار  جــوی،  نــزوالت  کاهــش  نمــک،  دریاچــه 
کارخانــه هــای فــوق آالینــده درشــهرک هــای صنعتی 
ســلفچگان، محمــود آبــاد و شــکوهیه را از معضــالت 
جــدی قــم مــی دانــد و مــی افزاید: یکــی از بهانــه های 
مســئوالن اســتان توســعه و افزایــش صنعتــی از نــوع 
آالینــده آن تنها برای اشــتغال اســت درحالی که وجود 
ایــن واحدهای آالینده از نظر فرصت های شــغلی هم 
به ســود اســتان نیســت چرا که کارگران ایــن واحدها یا 
 از اتباع هســتند و یا از خارج اســتان تامین می شــوند.
وی بــا اشــاره به وجــود واحدهای آالینــده و نقش آنها 
در آلودگــی هــوای قــم بیــان کــرد: متاســفانه ازمیــزان 
باتــری هایــی کــه بــرای بازیافــت وارد اســتان مــی شــد 
در بهتریــن حالــت 60درصــد آن بازیافت می شــد پیدا 
نبــود پســماند آن در کجــای اســتان دفــن مــی شــد که 
بــا پیگیــری های زیاد پــی بردیم این فلزات ســنگین و 
خطرنــاک جایــی در محــدوده قــم دفــن می شــوند که 
 باعث آلوده شدن خاک به فلزات سنگین خواهد شد.
این پژوهشــگر اظهارکرد: مســئوالن اســتان در توسعه 
صنعتــی قــم تنهــا تکیه و توجــه بر آمــار و کمیــت دارند 
و بــه کیفــت توجهــی ندارند بــه همین علــت بی توجه 
مجوزهــای  آالینــده  واحدهــای  اســتقرار  عــوارض  بــه 
الزم بــرای ایجــاد ایــن نــوع کارخانــه هــا را صــادر مــی 
از کارخانــه  کــه بســیاری  کننــد دایــن درحالــی اســت 
هــای موجــود ســال هــای زیــادی پشــت در اســتان 
هــای دیگر نشســته بودند تا بــه انها اجــازه ورد بدهند 
 ندانــد ووارد قــم شــدند و ایــن شــهر را آلــوده کردنــد.
وی بــا بیــان اینکه در حــوزه صنعت اســتان به آمایش 
نیاز داریم و باید به ســمت هدفمندی و توســعه پایدار 
حرکت کنیم افزود: پســماندهای ویژه ای که در اطراف 
استان قم دفع شده اند از طریق مختلف در خاک نفوذ 
کرده و درنهایت تبدیل به ریز گرد شده و سالمت مردم 

قم را به خطر خواهند انداخت.
وی بــا بیــان اینکــه صنایع آالینــده از چهار ســو قم را 
احاطــه کرده اســت گفــت: برخــی از واحدهــای بازیافت 
ضایعــات آهنــی در اســتان قم ظرفیــت بازیافت تمامی 
ضایعات آهن اســتان و شهرســتان های اطراف را دارند 
علی رغــم این کــه مخالف فعالیت ایــن واحدها به دلیل 
آلودگــی و آب بــر بــودن آن ها هســتیم اما واحــد بازیافت 
مســتقر در ســلفچگان می توانــد همــه ایــن ضایعــات را 

بازیافت کنــد و نیازی به صدور مجوز جدیدی نیســت، 
بهتر است نسبت به تکمیل و بروزرسانی خطوط بازیافت 
این واحدها اقدام شود، صدور مجوز جدید ضمن اینکه 
ممکن است باعث کاهش تولید واحدهای قدیمی می 
شود، انبوهی از ضایعات را روانه قم می کند و با توجه به 
عدم توانایی اکثر این واحدها در کنترل آالیندگی، درصد 

آلودگی هوای استان را افزایش می دهد.
تحویل یک شهر ویران به آیندگان

جعفری با بیان اینکه با ادامه این روند ما یک شهر 
ویــران را بــه آینــدگان تحویل مــی دهیم تاکید کــرد: ما 
داریــم ضایعــات وارد قم مــی کنیم ، شــمش صادر می 
کنیم ، آلودگی آن زمین و هوای قم را آلوده می کند پول 
حاصل از تولید این شمش صرف خرید خانه و ویال در 
خارج از کشــور می شــود ، برخی از صاحبان کارخانه ها 
حتــی در قــم دفتر ندارنــد، یعنی فقط آلودگــی واحدها 
ســهم ماســت و آمارش کــه در گمرکات قم لحــاظ برای 
 ما باعث افتخار اســت، وگرنه ســودی برای قم ندارند.
ایــن کارشــناس با اشــاره به اینکه قــم را صنایع آالینده 
الحاقــات  در  داریــم  انتظــار  و  اســت  کــرده  احاطــه  را 
واحدهــای  اســتقرار  از  مانــع  صنعتــی  هــای  شــهرک 
آالینــده شــوند کــه به جــز مخاطــرات زیســت محیطی 
آورده ای بــرای اســتان مــا نداشــته انــد افــزود: بایــد 
بــه جــای آمارهــای نمایشــی، براســاس تحقیقــات و 
پژوهــش برنامــه آمایش ســرزمین در قم انجام شــود تا 
بــرای باالرفتــن تــوان اقتصادی قم بــه دنبال اســتقرار 
صنایعی باشــیم که ســالمت مــردم قــم را به خطر نمی 
 انــدازد و توســعه واقعــی قــم را در پــی خواهــد داشــت.
جعفــری بــا انتقــاد از بــی توجهــی به معضالت زیســت 
محیطــی قــم بر اثــر اســتقرار واحدهــای آالینــده گفت: 
خواســته ما از دولت ســیزدهم این اســت که از استقرار 
صنایــع آالینــده در قــم جلــو گیــری کنــد و به جــای آن 
صنایــع هایتــک را کــه فاقــد آالیندگــی هســتند در این 

استان مستقر کند.

قم 
در چنگال 

صنایع 
الینده آ

عباس جعفری؛ 
کارشــناس برنامــه ریزی محیط 

زیست
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بــد  اوضــاع  دانســتن  بــرای 
وضعیت زمین کافی است به خبر 
فــرو نشســت هــای زمیــن ســری 
بزنیــم، برخی از اســتان ها مانند 
بــا  قــم  درهمســایگی  اصفهــان 
فرونشســت جدی زمین مواجه 
هستند. در چند دهه اخیر که در 
کشــور ما به علت دفع نادرســت 
پســماند های صنعتی ســالمت 
مواجــه  مخاطــرات  بــا  را  زمیــن 
کارخانــه  از  اســت.برخی  کــرده 
ها به علــت وجود آالینــده های 
فراوان و عدم تجهیز کارخانه به 
تصفیــه کننده ها هــوا را نیز آلوده 
می کنند. درشهرک های صنعتی 
قم به علت استقرار کارخانه های 
آالینــده و فــوق آالینده ســالمت 
زمیــن و هوای قم به خطر افتاده 
است. این حرکت که من نامش 
را مادرکشــی بــه شــیوه انقــالب 
ســالمت  گــذارم  مــی  صنعتــی 
ســاکنان قــم را بــا خطــر آلودگــی 
مواجه کرده است، هم اکنون قم 
در چنگال آالیندگی های زیست 

محیطی دچار شده است.
در ایــن بــاره مصاحبــه ای بــا 
عباس جعفری کارشناس برنامه 
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